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 הוספת מוקדי הפצה ברחבי הארץווקבלת העלון  לפרטים הפצה
  ולכל ענייני העלון הקדשות והנצחותוכן ל

 052-9695044עיני ירון 
 

 להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי הארץ והעולם:
 

  ירושלים ויהודה ושומרון מרכז הארץ
 050-4177727  משה הלוי אדם

 054-9739732 יוסף אור אחיעזר
 054-2133280 רפאל אלעד

 050-7475591 תומד דוידי  יעקב באר
 052-7601828 חדש מרדכי אוחיון  שמש בית

  050-4190062 מאיר פרץ ביתר
 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  בת ים

 052-2750784 מזרחי יוסיגן יבנה 
 054-5912934 אורן חולון

 052-9695044 ירון עיני  ירושלים
 054-3253799 אברהם  סבא פרכ

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

 053-5257533 רועי אור  אדומים מעלה
 054-2639782 דוב  ציונה נס

 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה
 053-2466221  אבישי משה עקרון קרית
 052-5002090 חדש הראל העין ראש

 054-7453096 אלמוג לציון ראשון
 052-6505466 יוסי עדי רחובות

 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה
 053-3145436 מאיר  אביב תל

  צפון הארץ
 055-9191732 חגי  שאן בית

 058-3297724  חדרה
 054-2399998 מרדכי אוחיון  חיפה והקריות

 050-5068938 ד שלומי בר דו חריש
 054-7999768 נתנאל  והאזור יקנעם
 054-4469746 שלומי אוחנה  העמק מגדל
 050-5068768 חדשמעוז אלמליח  המעינות עמק

 054-4320790 שמרון רוזנצויג  נתניה
 054-6467078 חדש אלי אסולין עפולה
  הארץ דרום

 055-9852973 חדש חדד אבישיאופקים 
 053-8819827 שרון  אילת

 054-5569267 ציון כהן אשדוד
 053-2823666 נדב משה  אשקלון

 054-8414474 יוסף  שבע באר
 054-8405397 בן שושן  דימונה
 050-5922001 אברהם  חיהרז מושב
 050-4304342 אודי מישאל רווחה מושב

 052-7696890 גרשון מלכיאל נתיבות
 052-3431711 נתנאל יוסף גת קרית
 052-6494317 ניסים מלאכי קרית

 

  ארץחוץ ל
 1-818-4067128 טל  אנג'לס לוס

 1-910-9640474 שבי מיאמי
1-651-2464179 יוסי  יורק ניו

  

 ר השבועי כאייל תערוגוהשיע
 שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדול ועט"רמו"ר מפי 

 בלבד 1₪סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 
 אנו פונים לכל תלמידי מורנו הרב שליט"א, לבוא ולתרום וליטול חלק בזיכוי

 052-9695044 –יתברך. לפרטים ירון  ה'הרבים, ולשמח את 
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 תוכן העניינים  - מטות התשע"ט –גליון מס' כ"ט 

 ב דרכי השגת היראה והאהבה בעבודת ה' יתברך

 ג הרואה טוב בכל יהודי מתגברות בו יראה ואהבת ה' –ה' דיבר טוב על ישראל 

 ג אות היא שנחשכו אצל האדם היראה והאהבה –הנמצא במחלוקת 

 ד היראה והאהבה אצל האדם מועילים לשלום עם סובביו –עושה שלום במרומיו 

 ד התחזקות בכבוד ואמונת חכמים מוסיפה לאדם יראה ואהבת ה'

 ה הירא את ה' נזהר ממחלוקת, שותק ומצדיק את דינו

 ה מסימני ההיכר של האוהב את ה' יתברך –בטחון בה' ושמחת חיים 

 ה עוקף את המזל ומקבל ישועה מה' מעולמות עליונים –הבוטח בה' 

 ו השמח בכל מאורעותיו בחיים הוא הבוטח האמיתי בה' –בו ישמח ליבנו 

 ז על האדם לעשות כל שביכולתו להזהר מעצבות –נסו יגון ואנחה 

 ז ממשיכים חיות וקדושה כמקור מים חיים –צדיקי וגדולי הדור 

 ח חכמי הדור יודעים להחיות נפשות במעשיהם

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

 ט א[ הבוטח בה' לעולם לא מאבד את עשתונותיו

 ט על האדם הזוכה להתקרב להשי"ת להצניע לכת עם אלוקיו –ב[ זהירות מגאוה 

 ט ג[ האדם העניו יכול לזכות להשגת התורה בשל מידותיו
 

 דרכי השגת היראה והאהבה בעבודת ה' יתברך

לימדנו תורה י"ז, בפתיחת דבריו הקדושים ב
יתברך ואהבתו מה' כל היראה את ר"ן שמוה

יתברך קונים רק דרך הצדיקים, משום 
שהחכם השלם מחפש תמיד בכל יהודי 

עכור שבישראל את הואפילו בפושע הגדול ו
שבאותה נקודה עושה  שבו, הנקודה הטובה

החכם יהודי את רצון ה' יתברך, וכך אותו 
משום  ,יום הולדת להקב"המעין עושה 

בבריאת ה של ה' יתברך שהמחשבה הראשונ
 העולם היא רק בשביל עם ישראל

, ולכן הצדיק ובמעשיהם וההתפארות בהם
הרחוק יהודי במחפש בכל אדם ואפילו ש

הרי בכל אדם יש ]ושבישראל איזה דבר טוב, 
יש אדם שלפעמים אומר  ,רצונות טובים

'מתי  ,זכה להיות אדם טוב'אלעצמו 'מתי 
כל אחד יש ל [,וכו' יהיה לי שלום בית אמיתי'

משלו, ואת הרצונות האלו טובים רצונות 
במבט החיובי דרכם לוקח הצדיק ומסתכל 

ובכך מכתיר את מלכו של עולם שביהודי, 
דרך ההסתכלות וההתפארות הטובה באותו 

וכשהמלך נמצא בתפארתו כולם יהודי, 
שהכל מתמלאים ביראת משום  ,יראים ממנו

וחד המיכבוד כאשר המלך מתהדר בלבושו 
אם כן יראת כבוד, לזה גורם וכתרו לראשו, 

 ,צדיקאותו דרך  יםיראה ואהבה מגיעאותם 
  .מחפש נקודה טובה בכל יהודיה

יש לדעת שאת אותה התפארות והכתרת 
הקב"ה למלך יכול כל אחד ואחד להשיג ולאו 
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אם יהודי לדוגמא: דווקא רק החכם השלם, 
פוגע הרכב, ואותו  ובכביש ונכנס בנסע 
הזיק ולא רוצה לשלם על הנזק, שכחש מת
במקום אזי  ,ללכת בדרך הצדיקהנפגע רוצה ו

צריך וכו..',  'איזה רמאי האדם הזהלומר 
רואה את רק אפילו ו ,למצוא בו משהו טוב

'תאמין לי איזה שיאמר  ,ומסודרנקי רכבו 
פעל ברגע זה  ,כל הכבוד לך' ,רכב נקי יש לך

, םהשלמי אצל ה' כדרך הצדיקיםהאדם 
יום הולדת מעין להקב"ה  הבאותו רגע עשו
אותו יהודי , ואז כלשון מו"ר[ עם בלונים]

לפתע יתברך,  ה'מתמלא ביראה ואהבה ל
נקודה טובה ביהודי שמצא כך איך דרך יראה 

חשק לאהבת ישראל, וכמו שכותב נכנס בו 
כמו ששכם בן  ,הרמב"ן 'האוהב הוא חושק'

  .חמור אמר 'בני חשקה נפשו בבתכם'

יש לו  ,אדם יש חשק בעבודת ה'כשל
הוא רוצה עוד ועוד, ואיך והתלהבות עצומה 

מקבלים את ההתלהבות הזאת? על ידי 
צדיקים שלא רואים בשום יהודי התחברות ל

וכן על ידי שיעשה כמעשיהם, שום דבר רע, 
כי צדיק אמיתי לא יכול ולא מסוגל לראות 

היטב , וכמו שנלמד דבר רע בשום יהודי
כשאדם רואה את הטוב בכל י הרב, מדבר

יהודי הוא נותן התפארות להקב"ה ובשביל 
זה ואת העולם, ה' ברא הזו ההתפארות 

נכנסת  ווביום הולדת ,תויום הולדכול יכב
אהבה, יראה מגדלות מלכותו יתברך, וכן 

מתנות והכל דרך הצדיקים ה' מחלק  ףבנוסו
  .והיצמדות למעשיהם האמתיים

הרואה טוב בכל  –שראל ה' דיבר טוב על י
 יהודי מתגברות בו יראה ואהבת ה'

, יהודי צריך "דיבר טוב על ישראלה' כי "
להגיע למצב שהוא לא רוצה לראות רע באף 
 ,אחד, כן הדברים אמורים לגבי שלום בית

שיש באשתו דברים האדם שאפילו אם יודע 

לא כפי רצונו, הוא צריך להבין שעבודת ה' 
ותם דברים רעים להתעלם מאהיא שלו 

היא טובה, וזה בהם ולחפש רק את הנקודות 
והסיבה שרק דרך  ,'ישראל אשר בך אתפאר'

מקבלים את היראה והאהבה  יםהצדיק
משום שהצדיק האמיתי תמיד רואה טוב בכל 

הוא מתמלא ביראה ואהבה, וכיוון  ,יהודי
בכך משפיע  ,מתמלא ביראה ואהבהשהצדיק 

 יו.אלהקרובים גם לאחרים ולכל 

אות היא שנחשכו אצל  –הנמצא במחלוקת 
 האדם היראה והאהבה 

מוהר"ן אומר שפעמים אדם מרגיש שהיראה 
נחשכים ממנו, אם אדם לה' אצלו והאהבה 

בו רואה שפתאום הוא נופל מהאמונה 
והוא מקפיד או כועס על מישהו ולא יתברך, 

א יאות ה ,מצליח להבין שהכל זה רצון ה'
ו אצלו והם לא שהיראה והאהבה נחשכ

לכן , ה הראויהעכשיו בעוצממתפקדים 
 ,'...יכפיש אותישפלוני אומר 'למה שנמצא 

 אדם לא מרגיש חשק לקום לתפילהוכן אם 
אומרים לאדם 'בוא  ,ולשאר דברי מצוה

במקום ו ,'...לחנוכת בית תשלים לנו מנין
אדם אומר 'תודה המה  ,מצוותהלרדוף אחר 

ללכת עתה תנו לי  ,רבה יש לי מספיק מצוות
זה  .חנוכת ביתאותה במקום לבוא ל ,'ילבית

יהודי שהיראה מה' ואהבת ה' נחשכו אצלו, 
 וזה עובר על כל יהודי ויהודי באשר הוא.

ואדם לא  ,מריבה על ממוןלאדם לפעמים יש 
לא יודע ומצליח ולא מסוגל לוותר על כסף, 
 ,רויח מזהישאם הוא יוותר הוא היחיד ש

באותו זמן נחשך אצלו היראה משום שוזאת 
וכמו שכותב רבי אליעזר פאפו זיע"א ]פלא 

ובפרט בענין [ וז"ל: "'הערך חילול  יועץ
הממון צריכה רבה שלא יהא הכסף נחשב 
בעיניו למאומה במקום דאכא למיחש אחת 

]כלומר  , או לחשש גזלה'לול יני אלף לחימ
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שיכול שאם יש לאדם אפילו צל של ספק 
על נלחם לול ה' בזה שהוא גרם ח"ו חילה

יתגבר כסף צריך לוותר על כל הון שבעולם[ 
וישליך כספו וזהבו, שמוטב שימות ברעב 
", ולא יהא רשע לפני המקום שעה אחת

ות האכזרי ביותר מכל ולמות ברעב זה המ
סוגי המוות ואעפי"כ כותב הפלא יועץ 

רק זה לאדם למות במוות אכזרי לו שעדיף 
ו איזה חשש גזל בכספו, בשביל שלא יהיה ח"

שאדם מרגיש שהוא לא מצליח לוותר  כלכן 
אצלו  כושנחש נאמנה במריבה של ממון ידע

  .היראה והאהבה

היראה והאהבה  –עושה שלום במרומיו 
 אצל האדם מועילים לשלום עם סובביו

]ליקוטי מוהרן י"ז[ הרב בענין השלום, מביא 
את הפסוק 'אלביש שמים קדרות שק אשים 

וכמו שכתוב  ,שמים זה אש ומים ,תם'כסו
עושה שלום בין  ה''עושה שלום במרומיו' ש

האש היא בבריאת השמים, והאש למים 
היראה וכמו שכתוב 'כי יראתם מפני האש 

האהבה, וכמו שכתוב 'מים  וומים ז ,הגדולה'
רבים לא יוכלו לכבות את האהבה', והסיבה 
שהמים מרמזים לאהבת ה' כותב על זה רבי 

ה ַלה' ּיכ  ן בליקוטי הלכות "נת ְקֻדשָּׁ ין ד  ּסּופ 
ַרְך ְתבָּׁ ְשּתֹוְקקּות ֶזהּו .. י  ה ְוה  יַנת ַאֲהבָּׁ ְבח 

ם  י ַכַמי  ְפכ  ה ב( ש  יַנת )ֵאיכָּׁ ְבח  ם, ב  יַנת ַמי  ְבח 
ֵבְך ֹנַכח ְפֵני ה' ַרְך ַעד  ..ל  ְתבָּׁ ֶשַהֵלב ּכֹוֵסף ַלה' י 

בֹו ַּכמַ  ם נֹוַכח ְפֵני ה'. ְוָאז ֶששֹוֵפְך ֶאת ל  י 
ם  ר ֶשהּוא ַרְך ַּכַמי  ֹשָּׁ ֶאֶבן ְלֵלב בָּׁ ְתַהֵפְך ֵלב הָּׁ נ 
ם י ַהּצּור ֲאַגם ַמי  ים קיד(, ַהֹהְפכ  ל  יַנת )ְּתה  ". ְבח 

ודאי  ,רב עם אשתושלעיתים תכופות אדם 
מצטער על זה כי הוא יודע שהמחלוקת זה ש

בספר  וכמו שכותב רבי נחמן ,הדבר הכי קשה
דה קשה בעולם יאין לך משהמידות 
רוצה  ,אדם רוצה להשתנותהו ,כמחלוקת

להיות בשלום עם ילדיו, וכמו שהזוהר 

הקדוש כותב 'ומאן דעביד מחלוקת יתאבד 
שאסור לו מכל עלמין', לכן אדם שמבין 

 ה'מתחיל לבכות למיד להשאר במחלוקת 
 ,ביתהולבקש ולהתחנן מלפניו על שלום 

 .ה'עזור וזה נקרא 'אהבת רק התפילה תש

התחזקות בכבוד ואמונת חכמים מוסיפה 
 'הלאדם יראה ואהבת 

 כולאחר שלמדנו מה קורה לאדם שנחש
שהמכנה המשותף  ,אצלו האהבה והיראה

הוא שאין לאדם חשק לעבודת של חסרונם 
)בתורה י"ז פסקא ב( ה', מסביר רבינו נחמן 

תית שפתאום אדם מגלה ימה הסיבה האמ
וזאת משום אצלו האהבה והיראה,  כושנחש

שאדם מהרהר אחר הצדיקים עובדי ה' 
צדיקים לא רואים שום דבר אותם באמת, ו

לא משנה מאיזה מפלגה הוא,  ,רע באף יהודי
שהצדיק ייתכן ולאיזה מגזר הוא משתייך, 

הרעים, אבל עם כל זה  הםמתנגד למעשי
 הצדיק ושל כל אחד ואחד היא העבודה של

להביא ובכך  ,הדבר הטוב למצוא בהם את
עבודת ה' אצל  ויתברך התפארות, וז ה'ל

לא  ,היום ב"ה כולם לומדים תורה .הצדיקים
צריך להיות צדיק כדי ללמוד, התורה כל כך 
מתוקה שזה תענוג ללמוד אותה, מי שלא 

הנאה אמיתית, גם זו לומד לא מבין מה 
אותה  ימהאם כן  ,מתפלליםהכל תפילות 
 וה לעבוד עליה? זבעצם קששעבודה 
: למצוא כעת עליהשאנו מדברים העבודה 

בכל יהודי את הדבר הטוב שבו ובכך לשמח 
השכן מתקוטט ומתווכח אם אפילו ו, ה'את 

העבודה  ''למה סגרת את המחסן שלך' וכו
  .למצוא בו משהו טובשל האדם היא 

אדם שיש לו מחשבות רעות שאם כן, נמצא 
יראה רי אותם מצבו ,על החכמים שבדור

איך אדם וואהבה של אותו אדם נגמרים, 
שאינו ? על ידי שמרגיש את מצבויכול לדעת 
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בליבו למעשיו של אותו אדם מצליח לסלוח 
אומר: 'הרשע הזה עוד נמצא אלא פגע בו, ש

אלא  !לא עבודת ה'זו  –' ה'יקבל עונש מ
 צריך לקבל את הבזיונות באהבה.

צדיק ומ שותק, הירא את ה' נזהר ממחלוקת
  את דינו

כדי וכותב רבי אלעזר אזכרי בספר חרדים ]
שנבין מי זה רבי אלעזר אזכרי יש להזכיר את 
הסיפור שרבינו האריז"ל עשה לבנו חלאקה 
במירון ולקח איתו את רבי אלעזר אזכרי 

, וכשהתחילו שם השמשבאותם ימים שהיה 
בריקודים ראה רבינו האריז"ל את רבי אלעזר 

אליו והתחיל האר"י הלך  ,אזכרי בצד לבדו
לרקוד איתו, שאלו תלמידי האר"י: מה 
הטעם שהרב עזב את כולם ורקד רק עם 

? אמר להם רבינו האריז"ל: אם האדון השמש
רבי שמעון בר יוחאי יצא לרקוד איתו למה 

רקוד איתו, והיו שם אנשים ענקי אשאני לא 
עולם ומהם: רבי חיים ויטאל, רבי יוסף 

תוכם רבי אלעזר באלשיך וגלנטי, רבי משה 
וזכה למה השמש בזמנו היה רק שאזכרי 
בשמעי כל מחרפי ומגדפי וז"ל " ,שזכה[
אשים נגדי כף מאזנים, בכף אחת  ,ברבים

שניה החירופין והגדופין,  אשמותי, ובכף
, ואשתוק מטה ואביט כי כף האשמות מטה

ואצדיק דיני וכן אעשה לכל מיני צער בדיבור 
מבין את ת ה' היא כשאדם לכן ירא", ומעשה

סולח למבזיו ואפילו שפגעו מצבו בעולם, ו
  ומצדיק את דינו. הוא מוחל וסולחו בכבוד

אצלו היראה  כואדם שח"ו נחשאך ה
מסוגל בכך שאינו זה מתבטא  ,והאהבה
לא ורוצה לסלוח שפגע בו או לאדם שלסלוח 

את ההקפדות על מליבו מסוגל להוציא 
ה והיראה נחשכו תוצאה שהאהב וזואנשים, 

אדם לא מסוגל שפעמים  .אצל אותו אדם
לאחותו, אפילו לבני ביתו, או לאחיו ולסלוח 

למישהו שמתגבר ואומר 'סלחתי'  מקריםויש 
 וכמו אש בוערת מכעסליבו שפגע בו אבל 

'בפיו דבש וחמאה ובליבו אף שנאמר עליו, 
אך חברו אדם כועס על כלומר ש ,וחימה'
לו שלום בשפה יפה,  רואה אותו אומרבעת ש

אומר 'מתי יבוא יומו', זה בליבו ותה עת אוב
  .נקרא שנחשך אצלו היראה

מסימני ההיכר  –ושמחת חיים  'הבטחון ב
 יתברך 'השל האוהב את 

אהבה, ומהי החשך אצלם אשר ניש ו
האהבה? אהבה להקב"ה מתבטאת בבטחון 

, אפילו כשבאה עליו איזה צרה או בעיה, ה'ב
שיכול להגרם מדברים ם משבר בחייאו 

אם זה משבר בבריאות, או בכסף, שונים, 
בוטח בהקב"ה אומר האדם הואעפי"כ 

ועם כל 'רבש"ע יש לי בעיה כי יש לי עוונות 
שיושיע  ה'אדם שבוטח ב ,אני בוטח בך'זאת 

וכמו שכתוב ממנו, אותו יקבל את הישועה 
ומי נקרא אדם  ,חסד יסובבנו' ה''והבוטח ב

שנפשו בשלוה וליבו אדם השבוטח בה'? 
אינו בעיה קשה בעת אפילו ובמנוחה, 
מצינו רבים  .סומך על ה'אלא מתייאש 

מיד מראים לפתחם בעיה שכאשר הגיעה 
לא  ויאוש ומאבדים עשתונות, זיסימני 

הבטחון  ,לבטוח בה'היא דרך עובד ה'  !נודרכ
נכון שיש לי 'מר שיאאדם בו יתברך עוזר ל

כל עם נש, אבל ומגיע לי עו ,עבירות
יתברך שיושיע  ה'אני בוטח בהללו העבירות 

 ה' ,, כיוון שאפילו רשע ובוטח בה''אותי
 .יו ודאגותיומכל צרותו יתברך מציל

עוקף את המזל ומקבל  –הבוטח בה' 
 מעולמות עליונים 'הישועה מ

על הפסוק 'בטחו בדבריו המהר"ל הקדוש 
מחדש ה צור עולמים' -בה' עדי עד כי בי

כשבאה עליו  ,בוטח בה'האדם ות על הנפלא
ישועה, ו לא נמצאת אפילו שבמזלוצרה  ואיז
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לעבור גזרה עליו שמים מלכות שכלומר 
למרות ו, כחלק ממזלו בעולם הזהזו בעיה 
לו הישועה מגיעה שהוא בוטח בה' כזאת 

את הוא עוקף ע"י הבטחון ש ,מהעולם הבא
זאת מוכיח ועולם הזה, דרכו באת ומזלו 

, 'ה' צור עולמים ה-'כי ביזה מפסוק  המהר"ל
נבראו בהן שתי האותיות אלו ה' -'י

' נברא העולם הזה ובאות האות בהעולמות, 
' נברא העולם הבא, ולכן בטחו בה' שבכח י

הוא יתברך יביא את בעולם הזה, הבטחון 
עוקף את כל והישועה מהעולם הבא 

 וכך כותב המהר"ל המקטרגים והמשטינים,
יש לך : "ם, נתיב הבטחון א()נתיבות עול

לדעת כי אצל הבטחון כתוב בטחו בו עדי 
עד, כי אף על גב שלפעמים אין האדם ראוי 
לדבר טוב מצד רוע מזלו, על כל פנים יש 

ה צור עולמים, ויכול -לבטוח בו יתברך שבי
להשפיע אליו מעולם העליון שכולו טוב, אף 
אם מזלו רע בעולם הזה, ובעל הבטחון 

, לכן מי "ו מחסה לגמרי בעולם הזההשי"ת ל
עד בטחונו בה' ששם בטחונו בו יתברך מגיע 

יתברך  ה'עולם העליון, העולם הבא, ול
יש אדם  .מחסה לו בעולם הזה ובעולם הבא

מחלה קשה ל"ע, או לעבור שנגזר עליו 
צריך לעבור גירושין או איזה אסון או ש

אדם אשר הכל זה כאך , וכו' ח"ו פרידה מילד
 ה', אבל כשאדם בוטח בה'לא שם בטחונו ב

  .בטל את הגזירהיכול ל עוונותיולמרות 

השמח בכל מאורעותיו  –בו ישמח ליבנו 
 בחיים הוא הבוטח האמיתי בה'

כדי שיקרא האדם מה צריך לעשות אך 
'כי בו ישמח לקיים בעצמו את הכתוב בוטח? 
שאדם שמח כ ,כי בשם קדשו בטחנו' ,ליבנו

יתברך  ה'ח האמונה שכל מה שובטוח מכ
היה לו טוב, כך יעושה איתו זה רק כדי ש

אדם זוכה לנצח את הצרות, כשהוא מחזיק ה

, ולא יובתפילה ועושה תשובה על עוונות
שום צער ממה שעובר עליו זה בוטח מרגיש 

ובכח הבטחון שהוא נשאר שמח עם כל  ,ה'ב
זוכה לשבר בו יתברך, הצרות מכח האמונה 

 ה'בוטח בהאדם  .באות עליוהאת הרעות 
אפילו כשבאה עליו איזה צרה נשאר נינוח 

יהודי כאשר  .ורגוע כאילו לא קרה לו דבר
רואה שכולם ו ובעל בטחון נכנס לבית

להכניס בהם ום מתחיל לשמחמיד  ,עצובים
יתברך עושה ה' להסביר להם שהכל  ,אמונה
לטובה, ומקרב אותם באהבה וחיבה  םאית

 ,בלי להשרות לחץ בביתמושה לאמונה הקד
זה נקרא בעל  ,בלי מחלוקותובלי מריבות 

 וואדם שמתנהג בצורה כז ,יתברך ה'בטחון ב
כמו  ,יתברך מתנהג איתו מידה כנגד מידה ה'

ברגיעות שלימדנו המהר"ל, שאדם המתנהג 
זה מעל לטבע ש ,ובבטחון בה' בשעת צרה

מעל הטבע ויביא איתו ינהג  ה'כך האנושי, 
לא מהעולם הזה אלא מהעולם  ,שועהילו 

הבא, שהעולם הבא הוא עולם שכולו טוב 
 . ואין בו רע כלל

בטחון מקיים את מידת הבעל נמצא ש
אוהב היתברך' מכיוון שאדם  ה'ה'אהבה ל

שלעולם לא יעשה עליו יתברך סומך  ה'את 
 ,רעכלו דבר רע, ואפילו אם יש דבר שנראה 

טובתו, יודע ובטוח שהכל לשמכח אהבת ה' 
מסוגל להופכו לטובה וישועה מאיתו יתברך, 

זה לא צריך רב, אפילו אם אדם הפסיד כסף ו
כי כסף בא וכסף את מחשבותיו להעסיק 

אנשים עשירים  ,הולך והארץ לעולם עומדת
יהודי צריך  .נפלו, ואנשים עניים התעשרו

שו ראימלא את להגיע למצב שהכסף לא 
 ה'ברוך לעצמו 'לומר , אדם צריך בדאגות

וראיתי את  ,מספיק לי שאכלתי גבינה היום
על הכל' ]מו"ר שליט"א ה' השמש תודה 

אדם צריך לדאוג האם : מליצהאומר בדרך 
שיקח שיקחו לו את הבית? במקרה הגרוע 
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מצא להם איזה קרבן ושיגורו ויאת המשפחה 
למה הפרנסה כל כך צריכה להעסיק  ,שם

 ,[ומליבנצריך לשחרר את הדאגות אותנו, 
שמח, ותמיד הוא מחויך  ה'כשאדם בוטח ב

צריך לדעת שגם מרופאים אסור להלחץ, גם 
לו את האדם עליו לומר אם הרופא מדאיג 

אבל אני שתרצה אתה יכול לומר מה  !אדוני'
יהודי מאמין, יש לי אבא בשמים שהוא 

 ,ישועות בורא רפואות נורא תהילותמצמיח 
  .'ושלווה בשקטבחיי אני ממשיך 

על האדם לעשות כל  –ו יגון ואנחה נס
 שביכולתו להזהר מעצבות

לתת לאדם אסור  !דעו לכם מורי ורבותי
בשום מצב לעולם ש, עליולעצבות להשתלט 

פתח לעצבות להיכנס האדם לא יתן בחייו 
אדם  ,כמו שכתוב 'ונסו יגון ואנחה' ,ח"ואליו 

את כל היגונות מקרבו צריך להניס ולזרוק 
 .אצלו אך ורק שמחה ושישאר ,והדאגות

עבודה קשה אבל צריך  וכמובן שהבטחון ז
להתחיל לעבוד על זה, כיון שרבינו הקדוש 

עיקר השעשוע רבות שאומר חוזר וזיע"א 
שיהודי עושה להקב"ה שהוא מהפך יגון 

עושה ומשהו עצוב לאדם כאשר יש , לשמחה
בזה גורם  ,הופך אותו לטובה ,שמחלאותו 
 .וע ביתברך להשתעש ה'להוא 

כל מה שאמרנו שאדם צריך יראה ש נמצא,
שזה כולל בתוכו את כל יראת ואהבה, 

כגון שמים והחשק לעשות את רצון ה' ה
להתפלל בהתלהבות, ובד בבד צריך את 

ואמונה חזקה  ה'האהבה שזה כולל בטחון ב
שלא נותנת לאדם ליפול לעצבות, כל זה 

יש לאדם יראה ואהבה, אמנם כאשר כאשר 
לא מצליח לבטוח ומיראה ואהבה  אדם נופל

, לא מצליח להאמין שכל מה שעובר עליו ה'ב
אצלו היראה שנחשכו זה לטובתו, זה בגלל 

מדנו ירבינו נחמן לכמו שאמרנו והאהבה, ו

מה השורש והסיבה שפתאום יהודי רואה 
ביאר אצלו היראה והאהבה?  כושנחש

מוהר"ן שהסיבה המרכזית לחושך של יראת 
זה הזלזול בחכמי ישראל, כי ה' ואהבת ה' 

מי  ,ברגע שאדם כל היום מקטלג רבנים
עוסק אמיתי ומי לא אמיתי, וכל היום 

כביכול הוא  ,אחר חכמי ישראלברכילות 
זה הגורם  ,'מפלגת האמת'את פתח ש

המרכזי לאדם שכל האמונה והחשק בעבודת 
כשעוברים על האדם אם כן,  .ה' ילך ממנו

אין לו לפתע מחשבות רעות על הצדיקים 
מדברים איתו על כשחשק לעבוד את הקב"ה, 

דבריהם עבודת ה' במקום לשמוח ולקבל 
שחקנים  שמענו,אומר 'שניכרים דברי אמת, 

בעצמכם את אתם מקיימים אתם, האם 
שורש הבעיה שידע לו נאמנה, ש ,'דבריכם?

זה  ,מהרהר אחר רבו רח"לכאשר הוא זה 
 שורש הרע של כל הרע בעולם.  

ממשיכים חיות  –י וגדולי הדור צדיק
 וקדושה כמקור מים חיים 

בספרו באר מים רבי חיים מטשרנוביץ', 
מסביר זאת הבעש"ט הקדוש זיע"א חיים על 

בדרך נפלאה )באר מים חיים, במדבר ט"ז( 
ידוע לחכמי אמת אשר נפשות " :וז"ל

הצדיקים שבדור וביחוד אותן שמורין לעם 
הנה נשמתן  ,תודרכי ה' ותורתו ועבודאת ה' 

הוא כמו הצינור המושך מים ממקור מים 
כן על  ,חיים להכניס המים אל הבור שבחצר

ידי שורש נשמתן ממשיכין לאנשי ישראל 
חיות הקודש ומוחין ואמיתיות עבודה 
לאהבה את שמו יתברך ולירא מפניו באמת 
ממקור העליון ברוך הוא. והנה בדרך משל 

צריך עוד כשהבור מתמלא נראה לאדם שאין 
אל הצינור. ואכן החכם עיניו בראשו לומר 
הנה המים שבבור כשלא יהיו מעורבים עם 
מי המקור על ידי הצינור יפיגו את טעמן 
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 ,ויסריחו עד שלא יהיו ראוין לשתיית אדם
ואולם כשהמים שבבור יהיו הולכין ושבין 
תמיד ויתערבו עם מי המקור יעמדו תמיד 

י שמו יתברך בטובן וטעמן. וכן הוא בדרכ
הנה הקצר בשכל כשרואה שבא ו ,ועבודתו

למדרגה אחת על ידי צדקת הצדיק בכח 
 ,השפעתו שהמשיך עליו על ידי שורש נשמתו

הנה נדמה בעיניו שמהיום ההוא והלאה אין 
צריך עוד אל הצדיק להמשיך שפע וחיות 

  ."הקודש על ידי שורש נשמתו

ח"ו אדם שנמצינו למדים מדבריו הקדושים, 
אומר לעצמו 'אני ב"ה כבר לא צריך ללכת ה

בספרים וכך אני בעצמי אני לומד  ,לרבנים
יתברך  ה'זו טעות נוראה שהרי  ,יודע תורה'

לנו חכמים שירעננו לנו בכל פעם את נתן 
וכמו שהגמרא אומרת 'עמד  ,עבודת ה' שלנו

הקב"ה ושתל צדיקים בכל דור ודור' לכן אדם 
צדיק בעולם  שוםעל צריך ליזהר לא לדבר 

כיצד לפעמים אנשים מפליאים אותי  .ח"ו
יחסים לתקשורת שמדברת על יהם מת

רבותינו חכמי וגדולי הדור, הרי אותו אדם 
 הוא פסול לעדותפעמים ושנמצא בטלויזיה 

איך אם כן, , ובגדר כת מדברי לשון הרע
אפשר להאמין לאחד כזה שמדבר נגד 

שר אי אפאפילו צדיקים שבדור, הרי היום ה
שבנקל  המתפרסמות, להאמין לכל התמונות 

הטכנולוגיה כל תמונות שקריות עם מייצרים 
 .בימינו המתקדמת

להחיות נפשות  םייודעחכמי הדור 
 במעשיהם

נמצא שמתנהג כשאדם מדבר על הצדיקים 
הבעש"ט שמקיים בעצמו את דבריו של 

  .על קרח הקדוש

שקרח חלק הסיבה על הבעל שם טוב מחדש 
שהסיבה שחלק על אהרן ו על אהרן,גם 

שטען שאהרן הכהן היה משקר בשביל משום 
עושה לשיטתו של קרח אהרן השלום, היה 

ולכן  ,אין לך שנאוי כמו השקרהרי ש ,ח"ו רע
רבי וכ"כ את אהרן לרשע ל"ע קרח חשב 

יעקב מפולנאה בשם רבו מרן רבינו הבעש"ט 
 ,שהנחש לא ממית ולא מחיה ,הקדוש זיע"א

יודע  ,נחשארס התמש בכשהחכם משאלא 
נפשות ממנו לעשות ממנו תרופה ולהחיות 

"כי ידוע שיש סמים הממיתים ומחיים  ,וז"ל
בהם נפשות ובזה עדת קרח שראו את אהרן 

כי הכזב והחנופה  ,שתמש בשקר ובחנופההש
הם נושכים וסמים הממיתים ולא ימסרו כי 
 ,אם ביד נאמן וחסיד שעושה מזה תרופות

אסור להשתמש שרעות כך אלו המידות ה
  .בהם רק המבקשים להחיות נפשות"

 משניםהצדיקים לפעמים נמצא שלכן 
, או שמח בכךבשביל להשכין שלום בית וה' 

ו לשבחשהרב משבח אדם למרות שלא ראוי 
חזור זה יאדם יתכן ואבל מכיוון שבגלל זה 

מותר לחכם דרכיו לטובה או ישנה בתשובה 
נה שיוזה מה שעשה אהרן הכהן, כך, לעשות 
לדון את האדם לכן כמה צריך . השלוםמפני 

הצדיקים לכף זכות ולא לחשוב עליהם ח"ו 
 .מחשבות רעות, ואז זוכה לרפואות וישועות

אדם להפסיק לחשוב מחשבות רעות על כל 
 .על הרבנים חכמי ישראל

למדנו מוהר"ן איך למרות ישיעור הבא ב
 םהיראה ואהבה זוכים להחזיר כושנחש

  השי"ת יזכנו אכי"ר.ו םלקדמות
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 !סיפורי חיזוק מרתקים – שליט"א הרב ורנומ של משולחנו

 הבוטח בה' לעולם לא מאבד את עשתונותיו [א
אשה אצלו היתה מספר הרב שביום רביעי ל' סיון התשע"ט[  ,מו"ר שליט"א ו של]משיעור

לי את פותרים 'הרב אם לא  :אמרהמרוב סבלה אחת שבאה עליה צרה גדולה מאוד, והיא 
אותה לכף זכות, אבל יש לדון  ,למס הכנסה ומפילה את כולם'מחר אני הולכת  ,הבעיה הזאת
לעולם לא מאבד את העשתונות,  ,בוטח בה' וזכה להגיע לדרגה של בטחוןהאדם האמת היא ש

 זה לטובתו.שעושה איתו ה' מה כל יתברך ש ה'כי הוא בוטח ב ,הולעולם לא מרגיש שקיפחוו

 עם אלוקיוצניע לכת להאדם הזוכה להתקרב להשי"ת על ה –זהירות מגאוה [ ב
בשב"ק פרשת בלק[ על הזהירות שצריך אדם ליזהר לא ליפול  וסיפר מו"ר שליט"א ]משיעור

לגאוה ח"ו, מעשה שבאו למורנו הרב שליט"א זוג הורים שהבעל צדיק שומר תורה ומצוות, 
לת"ת בנם ביקשו להכניס את ווהיתה בלי כיסוי ראש, תה עת לכך באווהאשה לא זכתה 

הרב ריחם על הילד  ,'כאייל תערוג' בנשיאותו של מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"אהחשוב 
שלא ילך לחינוך שאינו על טהרת הקודש ואמר שהוא מוכן לקבל את הילד בתנאי שהאשה 

האשה קיבלה זאת על . ט"אתקבל על עצמה להגיע במשך שנה לשיעורי תורה של הרב שלי
כעבור שנה שהאשה שומעת את שיעוריו המחזקים של רבינו והנה  ,עצמה והבן נכנס לת"ת

גם בצניעות כמו כל אשה יראת ה', והנה היא ושליט"א היא התחזקה ושמה כיסוי ראש 
שואל  ,למפקח של הת"ת ואומרת לו 'אני רוצה להוציא את הבן שלי מהתלמוד תורה' המגיע

 המפקח: למה? והיא אומרת 'בגלל שאתם מקבלים ילדים ממשפחות בעלי תשובה',אותה 
חושב שבו כמו ח"ו אדם שמהגאוה הדבר נראה והיה והרי היא עצמה חוזרת בתשובה?! 

 ובזה הוא מאבד את כל עבודת ה' שלו רח"ל.מאחרים, שהוא יותר טוב 
 בשל מידותיו  להשגת התורהיכול לזכות האדם העניו [ ג

בשיעורים נו מדברים רבות אסיפר מו"ר שליט"א ]בדרך לביתו בשבת קודש לקהל תלמידיו[: 
בות יישהראשי אחד מ .שתמיד צריך להרגיש שכל אדם יהיה גדול בעיניך ,על מעלת הענוה

קרא לי ואמר שהוא שמע  ,ל'גדלות האדם'מחנכים הטאיות ימהישיבות הל ,ביותר החשובים
הרי בעולם הישיבות  ,שיעורים ורצה לשמוע הסבר איך יתכןמתלמידים שכך אני אומר ב
, לעבודת השם ולא פחותעצמך שאתה מעל לאחרים שלא זכו מחנכים שצריך להסתכל על 

ק הוא לא יקבל סשל ר' אלימלך מליז'ענרו ספלו את  אפתחי שאם תאמר מו"ר שליט"א: ידע
ה למה חסידות, ונזכרתי בנפש החיים ]פ"ד[ שכותב שמשה רבינו ע"ה זכמשום שזה ספר 
שאם בדבריו ו מכל האדם והרגיש בפחיתותו מכל אדם, וכתב יהיה הענששזכה רק בזכות 

זוכה להשגת התורה היותר גדולה ממשה רבינו הוא יותר עניו ממשה רבינו היה אדם היה 
נו לקיים והשי"ת יזכ ,מה האמת ,זה : אם כך צריך לעיין בדברענהישיבה ראש אותו ע"ה, 

  כי"ר. דברים נשגבים אלו א
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 התודה והברכה
 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

ובעולם מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ  
 רבינו אייל עמרמי שליט"א

 ה'יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא  ה'ש
יתברךיתברך כל משאלות ליבו לטובה לעבודתו   

 

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

חיל רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות 
ומחלק ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' 

 הקדושים בכל רחבי הארץ ללא תמורה כלל, 
 ה"ה ירון אהרן עיני הי"ו 

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים 
 לתברך וזכות זיכוי הרבים שזכרים לעבודתו י

 הפצת הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו 

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
של מו"ר הרב  השיעור השבועי מתוך שיחותיו

 .שליט"א
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה 
להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד 

דורות ישרים ומבורכים ותהי הברכה מצויה 
 בביתו כל הימים אכי"ר

 

 העלון מוקדש
 האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי  לרפואה שלמה:

, עמרם מסעוד בן לאה, מרדכי בן ניסים בן סוליקה, ראובן בן שרהנתן אליה בן נטלי ביתיה, 
, דוד דודי בן רחל חלי, יוסף בן יוכבד, אסתר, משה בן רחל, בנימין בן רחל, נתן בן שושנה

מרדכי בן יאקוט, בנימין בן מרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, שולמית בת 
סמרה, נילי בת מרים, שולה בת תמר, דפנה בת רחל, ליאורה בת שולמית רג'ינה, רחל בת 

מלכה בת , וכבדל בת סימה יית ציון אביג, שרה בת לולו, באסתר חיים בת שרהמדלן, 
, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת ולייט’ג

, אילנה חתון בת מלכה, לילך בת רחל חנה הלא, אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהחבובה, 
  לינוי אודליה בת נורית

 

 לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו להצלחת: 
 מזכה הרבים מרדכי אוחיון, יוסף בן שושנה, שולמית, מיכאל בן מרים,אורן בן 

 , יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, תאיר בת צפורה, נדב בן אסתרשרון בן רבקה
 

משה , חיים בן ליליאן, שחר רפאל בן סימה, יצחק בן עליזה, רפאל בן עליזה ולעילוי נשמת:
, נפתלי בן חבובה, יהושע בן איז'ה, עזיז בן שוקתה, דוד בן עליה, יצחק בן עלי, בן שלביה

, שמעון פישל בן בקה אתי, שלום חיים בן קדןאברהם בן מזל, דניאל בן חסיבה, סלומון 
ברזני בן חנה, אלברט דרי בן רחל, איתי בן זהבה, ויקטור חיים בן יוסף ושמח, דוד בן מקנין, 

זהבה בת שולמית רג'ינה, לטיפה בת לולו, , אליהו חי בן רג'ינה, אברהם מצליח בן פרטונה
לאה בת שרה דואיב, לאה בת שרה, עליזה בת אסתר, שרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, 

 ת.נ.צ.ב.הז"ל  פוחה בת שמחה, אילנה בת אסתראסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, 

  

 השיעור השבועי כאייל תערוג
 שליט"א אייל עמרמיהרב  און הגדולהגועט"ר מו"ר מפי 
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ייצא לאור הספר שרבים חיכו לו בקרובבעזה"י 

 

 על גבי הספרהקדשות ים נוספים לתרומות וכן לפרטל
 052-9695044ירון עיני הי"ו: 

 

 
 

 

 

 בכל יום שנישליט"א באמונה ובטחון מו"ר של שיחתו בחסדי השי"ת 

 

 בארץ ובעולםהכנסת בתי רשימת את  התקשרו ומסרו לנו
 , ונפרסמם ע"ג הגליוןבלוויןו של מו"ר ישיעורשישדרו מידי שבוע את 

 052-9695044ני הי"ו:ר' ירון עי
 4אהבת ישראל רח' , בית כנסת אהבת ישראל, בית שאן❖


