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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל

 052-9695044עיני ירון 
 

 

 להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי הארץ והעולם:
 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 050-4177727  משה הלוי אדם
 054-7330809 חדש ליאור עברי אזור

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 050-7475591 דוידי  רתומ באר יעקב
 052-7601828  מרדכי אוחיון בית שמש

 050-4190062 מאיר פרץביתר 
 050-2909702 בן סעדה בני ברק

 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  בת ים
 052-3979371 חדש אליעזר גבעת זאב

 054-2133280 רפאל גבעת שמואל
 052-2750784 יוסי מזרחי גן יבנה

 054-5912934 אורן חולון
 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

 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה
 053-2466221 משה  אבישיקרית עקרון 

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

 052-6505466 יוסי עדי רחובות
 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה

 053-3139506 עמרם רמת גן
 053-3145436 מאיר  תל אביב

 050-3564444 עמית תל ציון )כוכב יעקב(
 052-9279926 ערן שורטי תל נוף )הבסיס(

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  בית שאן

 058-3297724  חדרה
 054-2399998 מרדכי אוחיון  חיפה והקריות

 050-5068938 שלומי בר דוד  חריש
 054-7999768 נתנאל  יקנעם והאזור

 052-6269931 חדש  ירון בובליל כרמיאל
 054-4469746 שלומי אוחנה  מגדל העמק

 050-5068768 מעוז אלמליח המעינותעמק 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג  נתניה

 6467078-054 אלי אסולין עפולה
  הארץ דרום
 053-8819827 שרון  אילת

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

 054-8414474 יוסף  באר שבע
 054-8405397 בן שושן דימונה 

 050-5922001 אברהם  מושב זרחיה
 052-7277213 חדש מור מוסאי מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל מושב רווחה

 052-7696890 גרשון מלכיאל נתיבות
 052-3431711 נתנאל יוסף קרית גת

 6494317-052 ניסים קרית מלאכי
  לארץ חוץ

 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס
 1-910-9640474 שבי מיאמי

 1-651-2464179 יוסי  יורק וני
 

  

 השיעור השבועי כאייל תערוג
 שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"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  - ואתחנן התשע"ט –גליון מס' ל"ב 

 ב לתקן פגם המזבח ע"י אכילה נכונה, ולהרבות אמונה בעולם ע"י צדקה

 ג הויתור גזירת יהלום לעניין השלום

 ג נצל מחשכות היראה והאהבה ע"י תיקון פגם המזבח ואכילה בקדושהלה

 ד המתגבר בשעת נסיון ועוזר לשונאו, גם ה' יעזוב עוונותיו –עזוב תעזוב עמו 

 ה נח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים

 ה עושה תיקון למעלה ולמטה לחברו ולנשמתו –העוזר לשונאו בעת צרה 

 ו האדם לאור היראה והאהבה ע"י אכילה בקדושה מפסיקה אחיזת החיצונים וזוכה

 ז ע"י לימוד אמונה וקירוב רחוקים אליו יתברך –לתקן את פגמי העבר 

 ז ע"י צדקה לחכמים מתגבר קול התורה –מרבה צדקה מרבה שלום 

 ח ע"י צדקה לתלמיד חכם מרבה אהבה בישראל ומתקן פגם המזבח

 ח זיקיםניצול מן הסכנות ומשתק המ –כשאדם מרבה באהבה בין אדם לחבירו 

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

 ט א[ קבלת הנסיון באמונה מובילה לישועות

 ט ב[ להאמין שהכל לטובה מאת השם יתברך
 

 צדקהלתקן פגם המזבח ע"י אכילה נכונה, ולהרבות אמונה בעולם ע"י 

טי מוהר"ן ובליקאחר שהרב הסביר לנו ל
עובר על האדם חשכות אשר שכ ,"זתורה י

היראה והאהבה, הוא מרגיש שיורד לו 
החשק בעבודת ה' אין לו שמחה בעבודת ה', 
 ,חשכות באור ה', חשכות היראה ואהבה

וקורא על זה הרב את הפסוק 'אלביש שמים 
שהשמים  ,ושק אשים כסותם' תקדרו

אש ומים,  ,יצגים את היראה והאהבהימ

היראה זה הבריחה מהעבירות, והאהבה זה 
החפץ והכיסופין לעשות עוד מצוות ועוד 

כשאדם רואה שנחשך ונחת רוח להקב"ה, 
אצלו היראה והאהבה מסביר הרב שזה 

נות, זאת אומרת שיש ובחינת כסלות העו
יוצרים  ולונות האווהע ,נותוהרבה עו

מחיצות וחומות בין האדם לבין הבורא 

עונותיכם היו מבדילים אם 'כי  ,יתברך
ואז ממילא אדם לא  ,ביניכם ובין אלוקיכם'

בגדר מצליח להרגיש את התענוג בעבודת ה', 
הוא  ,'להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו'

זה כמו להבדיל לא מצליח להרגיש את זה, ו
וא מחכה למנת וה ,מאוד אדם שהוא רעב

לפחמימה, והוא לא  ,לבשר ,מישהומאוכל 

 ההרבנתיים הוא אוכל ילב ,יכול להתאפק

מילא את כריסו בבצלים ו, ושומיםבצלים 
בשר הוא רואה אותו הושומים, וכשמגיע 

ובא לו להקיא ממנו, הוא כבר לא יכול 
לאכול אותו כי הוא מילא את תאבונו ובטנו 

ומר הגאון בדברים מרים, בבצלים, וזה א
ֵבָעה ָתבּוס ֹנֶפתמוילנא ' )משלי כ"ז ז( ' ֶנֶפׁש שְׂ

שאדם משביע את עצמו בכל מיני עבירות 
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עבודת ה' פשוט  הותאוות אז ממילא כשמגיע
בא לו להקיא מזה, כי אחרי שמילאת את 
עצמך בכל כך הרבה עבירות אתה כבר לא 

  .יכול להרגיש את התענוג ב'לוותר'

  יהלום לעניין השלוםגזירת הויתור 
יש אדם שמוכן לוותר אבל הוא לא מרגיש 

סבול מזה אבל אמזה תענוג, הוא מרגיש 'אני 
היה לו תויש אדם שמחכה ש ,מוכן לוותר'

ההזדמנות לוותר, הוא מחכה שמישהו יבוא 
שירצה את החניה, יש אדם שנהנה  ,חנותהל

מלוותר וזה השמחה שלו לוותר, יש כורסא 
הוא אומר לחבר  ,אחת פנויה באיזה מקום

הוא  ,בוא תשב אתה' ..שלו 'בוא תשב אתה
לא משנה למי, לבני ומחכה להזדמנות לוותר 

לשכן, מחכה הלוואי אני או לאשתו  ,ביתו

כי  ,לוותר למישהו על מה שאני צודקאוכל 
)ערך  א יודע את מה שכותב הפלא יועץ הו

גזירת יהלום לעניין 'הויתור ותרנות(: 
נה אליו רעה ונגע לא יקרב וולא תא, השלום

תחיה בעליה ותצילהו מצרה ... באהלו
' וצוקה, מה טוב חלקה לא ידע אנוש ערכה

ותר, יש ואנשים לא מבינים מה המעלה של ל
אדם שעושה חסד אבל הוא כפוי, מזמינים 

תו להשלים מנין באיזה מקום 'וואי וואי או

אומרים לו 'בוא ובאים  ,איך הוא עיכב אותי'
בית המנוחות, אתה כבר בתשמע יש אזכרה 

כאן תשלים לנו לעשירי, רבע שעה לא 

התחילו', יש אדם אומר 'תראה איך עיכבו 
קח את הזמן הוא  ,ויש אדם נהנה ,אותי'

 וציאאאני  ,אומר לו 'אל תדאג הכל בסדר
 לא ממהר לשום מקום.  ,אני לומד' ,משניות

לכן יש אדם שמרגיש הנאה מחסד כי הוא 

לא מילא את עצמו בכל מיני תאוות, אבל 

ונות, ואדם שממלא את עצמו בכל מיני ע

תאוות ומראות אסורות הוא לא יכול 
להרגיש את התענוג בעבודת ה', וזה בכלל 
קדרות היראה וקדרות האהבה לה', הוא 

מין בית סוהר כזה, כאילו עבודת ה' במרגיש 
 .זה כמו קושי שצריך לעבור אותו

להנצל מחשכות היראה והאהבה ע"י תיקון 
 פגם המזבח ואכילה בקדושה 

ו הרב בשבוע שעבר איך נלכן לימד אות
ניצלים מקדרות ומחשכות היראה והאהבה? 

קודם כל צריך להפסיק את שאומר הרב 
צם היניקה של אותם חיצונים שהם בע

לעצור את הדלק  ,מבדילים בינך לבין ה'
שלהם, ואיך עוצרים את הדלק שלהם? על 
ידי שאדם אוכל בקדושה ומתקן פגם המזבח, 
שאדם מתחיל לאכול את האכילות שלו 

פירוש: בדברי תורה  ,באכילה של קדושה
באמירת מזמורים שתיקנו רבותינו לומר ו

בסעודה, וכמו שכותב הזוהר הקדוש 

נזכר בחורבן אשריו אם הוא ל שכשאדם אוכ
ואומר את המזמור 'על נהרות  ,בית המקדש

בבל' הקב"ה מבטיח לו שיבנה לו בית, וכך 
 ,כל פעם שאדם אוכלבאומר הזוהר ש

כלומר נהנה מהאוכל  ,'מתעדן על פתוריה'
ז על "ועוצר את ההנאה ואומר מזמור קל

נהרות בבל או בשבת ויו"ט אומר 'בשוב ה' 

)תהילים את שיבת ציון היינו כחולמים' 
  .ונזכר בחורבן בית המקדשקכ"ו(, 

"מאן דמתעדן על פתוריה  הזוה"ק: וז"ל
לאדכרא אית ליה באינון מיכלין, ומתענג 

ועל  ,דארעא קדישא הולדאגא על קדוש
ובגין ההוא עציבו  ,אתחריבדא כהיכלא דמל

על פתוריה בההוא חדוה תעציב איהו קא דא

שאתה הכנסת כלומר בגלל ]ומשתיה דתמן 
את המחשבה על ובשמחה שלך שלך בסעודה 
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בריך הוא חשיב  הבית של הקב"ה[ קודשא
חורבי כאילו בנה ביתיה, ובנה כל אינון עליה 

אדם הבסך הכל  ,בי מקדשא, זכאה חולקיה"
מזמור אחד בשעת הארוחה, אבל לא אמר 

וא סיים את האוכל לפני ברכת המזון, שהכ

אלא כשהוא נהנה מהאוכל, אז כשאדם נותן 
אכילות של קדושה להקב"ה, כמו שאמר לנו 
הבעש"ט שאדם יכול להשיג באכילה מה 
שהוא לא משיג בתענית, אדם בתענית כמה 
מתקרב להקב"ה, ועל ידי אכילה של קדושה 

שאומר באוכל דברי תורה ולא מדבר לשון 
יושב במכובדות ובדרך ארץ, 'זה הרע, ו

הוא מרגיש שזה  ,השולחן אשר לפני ה''
לא משנה אם אוכל לחם ושולחן של מזבח, 

כל פעם הוא  ,צלחת אורזאיזה או סתם 
עושה מזה הקרבה להקב"ה, הוא יודע שהוא 
ניגש לשולחן הוא ניגש למזבח, שבזמן שהיה 

ועכשיו  ,בית המקדש קיים היה המזבח מכפר
המקדש קיים שולחנו של אדם  שאין בית

מכפר עליו, הארוחה שלך מכפרת לך על 
העוונות שעשית, וכמו שלימד אותנו הרב 

בחלקו של  מצאבשבוע שעבר שהמזבח נ
ומה זה יטרף? טורף  ,'בנימין זאב יטרף' ,טורף

 .עליךאת כל המזיקים כל מה שמקטרגים 

אתה מרגיש קדרות בגלל אותם מזיקים לכן 

האהבה, אתה לא מרגיש היראה וקדרות 
חשקים לעבוד את ה', לקום בבוקר קשה לך 

קשה לך לוותר, וקשה לך לעשות חסד  ,מאוד
אתה מרגיש עצוב מלוותר, 'למה אני צריך 

זה האושר שלו שהוא זכה שלוותר'? יש אדם 
לוותר, הוא הולך לעשות תודה לה' שנתן לו 
הזדמנות לוותר, הוא הולך להודות להקב"ה 

לוותר למישהו שעבד אצלו  שהוא צריך
שלא עבד הכי טוב, הוא צריך לוותר אפילו 

שהוא בעל חובו שלא רוצה אדם לאיזה 
להחזיר עדיין את הכסף והוא מוותר 'לא 

תראה  ,נוותר לו' ,עוד שנה ,נורא עוד שבוע
  .לוותר למישהו ,איזה מתנה נתן לך ה'

המתגבר בשעת נסיון  –עזוב תעזוב עמו 
 ועוזר לשונאו, גם ה' יעזוב עוונותיו

מוותר למישהו שפגע האדם אם צריך לדעת, 
וואי וואי, רבינו הרמח"ל לימד אותנו דבר  ,בו

 ,אומר 'כי תראה חמור שונאך'ומבהיל, 

 ,מישהו שעשה לך רע ואתה שונא אותו
]וכוונת  ,עזוב תעזוב עימו' ,לו בוחדלת מעזו'

עזוב כתוב ולמה לעזור לו[,  התורה שעליך
תעזוב? צריך להיות כתוב 'לעזור'? אלא 
אומר רבינו הרמח"ל ]בספרו אדיר במרום[ 

"כי הוא נסיון לראות אם יוותר על שנאת 
ואם עושה כך מה  ,חבירו לאהבת בוראו

שכרו? השם יתברך עוזב כל הטענות שיש לו 
אם אתה  ה!עסק ואיז ,כנגדו מפני עוונותיו'

באופן ת הטענות שיש לך על פלוני, תעזוב א
הוא רימה  ,'הוא גנב אותי ,יש לך טענותש

יש  ,הוא תקע לי ברז' ,הוא שם לי רגל ,אותי

 אני עוזבגם  ,אתה עוזבולך טענות עליו 
 , עזוב תעזובוזה , אומר ה'

יש להשם הרבה טענות עליך, יש טענות 
וכתוב בגמרא  ,עליך שגרמת לאשתך לבכות

אשתו לבכות, הוא צריך שאדם שגורם ל
ליפול ממרפסת ולהיקבר חי, גם אם הוא 

שאשתו  ,רב רחומיבגמרא מספרת על תנא, 
והגמרא אומרת שהוא ישב  ,בכתה בגללו

הוא היה ועל המקום נפל ונקבר,  ,במרפסת
אשתך בכתה, הגמרא אומרת ח"ו אם תנא, 

'לעולם יהיה אדם זהיר באונאת אשתו' 

תבכה בגללך, אם תיזהר שאשתך אף פעם לא 
מהר תפייס  ,היא בכתה בגללך אתה מסובך
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תרגיע ואותה, מהר תקנה לה איזה מתנה 
כי כל דמעה שלה  ,'אל תבכי בגללי' ,אותה

ָטה זה    .מהשם אליך, ממש כךַזפְׂ

נח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש 
 ואל ילבין פני חבירו ברבים

כשאדם זוכה לוותר למרות שמחכה לו איזה 
ון או איזה מעידה או תקלה, או ח"ו אס

ביישת בן או פה עשית גזל,  ,ונות אחריםוע
אדם ברבים, רצית לצחוק עם כל החבר'ה 

חז"ל  ,נעלבוהוא צחקת על החולצה שלו ו
אומרים נוח לאדם שישליך עצמו לכבשן, קל 
יותר להישרף מהעונש שמקבל מי שהעליב 
מישהו, כמה גדול כוחה של בושה, השם 

העלבת את הילד שלך 'איך אתה אוכל ירחם, 
כמו חיה', זה גם עלבון, גם על זה יש שריפה, 

מי התיר לך להעליב את הילד שלך? אפילו 
את פרעה אסור להעליב, אסור להעליב שום 

אפילו גנב  ,אדם בעולם, 'אל תבוז לגנב'

אדם בזוי שגונב מאנשים אל תבזה שהוא 
ל אותו, תתפוס אותו ותיתן לו עונש אבל א

תבזה אותו, אסור לבזות אף אחד בעולם, 
אין היתר, לפעמים זרקת מילים לאשתך ליד 

זה העוון הכי חמור  ,הילדים 'את כזאת'
בעולם, אתה יודע מה זה עלבון? שלחת 

אתה יודע מה  ,הודעה מעליבה ולמישהו איז

'חקוק  ,אתה עשית, זה כתוב אצל הקב"ה
העלבת איך  ,תראה מה עשית ,בעט ברזל'

  .תו, איך אתה מרשה לעצמך דבר כזהאו

היה בזמנו ש ,מר עוקבאמספרת על הגמרא 
איזה עני שרצה לראות מי זה נותן לי צדקה, 

רץ לתוך ]שנתן את הצדקה[ ומר עוקבא 
שהעני לא יראה שהוא נותן לו צדקה  ,האש

מה עם כל  ,ויתבייש, שואל המהרש"א
השבתות שמר עוקבא צריך לשמור וכל 

ללמוד? מר עוקבא אמר אני התורה שצריך 
מוכן לשרוף הכל רק לא להעליב בן אדם 

בעקיפין, והשם עשה לו נס והוא לא ואפילו 
אבל איך אתה מרשה לעצמך  .נשרף

להתאבד? איזה נחת יש להשם מהשבתות 

איזה  ,תפילין שאתה מניח כל יוםמהשלך, 
נחת רוח יש להשם מהתפילין שלך, אלא 
תשרוף את הספרי תורה שתכתוב ואת 

ואל תפגע בבן  !הלימוד תורה שתלמד, הכל
אדם בעקיפין, ולכן מר עוקבא אמר עדיף 

תשרוף  .יעלב ממניילהישרף רק שהוא לא 
  .את כל היהדות ואל תעליב בן אדם

תיקון עושה  –העוזר לשונאו בעת צרה 
 וולנשמת וה לחברלמעלה ולמט

העלבת מישהו יש לי טענות עליך אם אז 

שאנחנו ננצל בשביל אומר ה', ה' מזיע 
מביא לך איזה מישהו ה' ממידת הדין, אז 

יגנוב אותך, או שיעקוץ אותך  ,שיעשה לך רע

יש לך כעס עליו, וירמה אותך באיזה דירה, 
או ועכשיו אתה רואה אותו באיזה חתונה 

לא כדי ? חותך ימינה אירוע, מה אתה עושה
נתתי לך הזדמנות  !לראות אותו? הפסדת

וותר לך על הכל, 'עזוב אשאני אומר ה' 
לך תן לו יד  ,תעזוב את השנאה ,תעזוב'

 ,הלן מה נשמע אח שלי מה שהיה היה'א'

ואם עזבת אומר הרמח"ל "גם השם יתברך 
עוזב כל הטענות שיש לו מפני עוונותיו כי 

וכשם  ,לא יחטאאין צדיק שיעשה טוב ו
שהוא עוזב בשעה זו כל השנאה שיש לו 
בליבו נגד חבירו, כן השם עוזב כל הטענות 
שיש לו כנגדו ומתכפרים כל עוונותיו, וכקטן 

, אתה כמו ילד תינוק מתוקי, "שנולד דמי
 ,למה התינוקות חמודים? כי אין להם עוונות

באה להם רוח  ,נהיה להם עוונותגדלים כש
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הם  ,רק טהרהאלא להם  רעה, קטנים אין
טהורים, אתה עכשיו נהיית טהור כמו תינוק, 

עשית? עזבת את הכעס שיש לך  סה"כמה 
עסקה ואתה באיזה  ךבלב עליו, רימה אות

מוותר מה שהיה היה, ולכן עזוב תעזוב עימו 

  .עזוב לך גם כןאאני ואתה תעזוב  ,אומר ה'

ואומר הרמח"ל למה כתוב לפני כן וחדלת 
מעזוב לו? כי אפילו שזה לא אמיתי ואתה 
באמת כועס עליו, ואתה עושה את כל 

הפעולות להראות שאתה לא כועס עליו, 
אפילו שזה לא בא באמת מהלב, כי קשה 

כעס מהלב על מישהו, אז אומר  קלנת
הרמח"ל "ויש להקשות ולמה אמר וחדלת 
מעזוב לו? דע לפי שהתורה הגיעה לסוף 

נאתו הכנוסה תקועה דעתו של השונא כי ש

אי אפשר שיעקר בבת  ,בליבו מזמן הרבה
אני יודע שאתה לא יכול בשניה אחת  ,"אחת

להוציא את זה מהלב אומר ה', אבל תעשה 

את ההצגה הזאת כי 'אחר הפעולות נמשכים 
שמראה תעשה את הפעולה  ,הלבבות'

שאתה אוהב אותו ומחבק אותו, ותגיד 
הרמח"ל  לעצמך אני לא כועס עליו, ואומר

"מכל מקום בפעם הזאת תתגבר על יצרך 
לעשות רצון יוצרך וכאילו עזבת את שנאתך 

ותעשה תיקון למעלה ולמטה  ,עזיבה גמורה

כי העזיבה המדומה תביאך  ,לחברך ולנשמתך
 תית'. ילעזיבה האמ

 יש אדם שקורה לו מאורע ,תראו מה זה
שהוא נפגש עם מישהו שהוא לא אוהב 

ומר 'השם יש לי לפגוש אותו, הוא א
הזדמנות עכשיו לכפר על כל העוונות שלי' 
הוא לא חותך ימינה ולא הולך לצד, הפוך, 

הלן מה נשמע מה שלומך, לא אהוא אומר '
אבל אם אתה אומר  ,יות'והיה כלום הכל שט

'תשמע אני לא שונא אותו אבל אני חותך 
  .השם אומר גם אני חותך ימינה ,ימינה'

פסיקה אחיזת ע"י אכילה בקדושה מ
 היראה והאהבההאדם לאור החיצונים וזוכה 

לכן כשאדם מפסיק את האחיזה של 
החיצונים על ידי שהוא מתחיל לאכול 

מזמור אחד הוא אמר 'על סה"כ בקדושה, 
אומר הזוהר עוד בבל', וכמו ש נהרות

להתפלל על המזונות שאדם לא מתחיל 

לאכול לפני שהוא אומר 'מזמור לדוד ה' רועי 
כמו שרב המנונא מעולם לא אכל  ,אחסר'לא 

עד שהוא ביקש מהקב"ה על המזונות, דיברת 
 דברי תורה, לא דיברת לשון הרע, לא כעס

לא עצבים, הכל בנייחא 'אכול בשמחה ו
לחמך ושתה בלב טוב יינך כי רצה האלוקים 

בקדושה היא כזו אם כן אכילה  ,את מעשיך'
בעצם תיקון פגם המזבח, שגורמת לטרוף 

ת כל החיצונים שעומדים ומסתובבים א

סביבך ומפרידים בינך לבין ה', 'בנימין זאב 
וכמובן שיהיה  ,כולם נטרפים סביבך ,יטרף'

ברכות של האכילה תחילה וסוף כמו עם 
לא ושצריך, בלי שום חיסרון תיבות ואותיות 

מי  ,תה ה' בורא פרי האדמה'כו'בר ,במהירות
שומע היה שמחשב גם הבין מה אמרת? 

אותך לא היה מבין, תברך לאט ]מו"ר 

  - שליט"א מדגים באטיות:[ 'ברוך אתה ה'
בורא פרי האדמה'  -אלוקינו מלך העולם 

 .במתינות, וזה נקרא שאדם אוכל בקדושה

שלא יאכל היא המלחמה הגדולה על האדם 
עושה הכל לבלבל ]היצר[ בקדושה והוא 

אותך באוכל, לכן אדם צריך להיות גיבור 
קודם כל  ,שאדם אוכל בקדושהכלכן  .ריכא

ואז  ,הוא עוצר את היניקה של החיצונים
אור וממילא מתחיל להאיר אצלו אור היראה 



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

 

 ז  

האהבה, פתאום הוא מרגיש חשק לעשות 
חסד, חשק לדבר טוב על ישראל, יש לו חשק 

  .לראות בעין טובה כל יהודי

ע"י לימוד אמונה  – לתקן את פגמי העבר
 אליו יתברך וקירוב רחוקים

מה עם כל מה הרב לימד אותנו בהמשך 
יניקה לכל כך קלקלנו עד היום ונתנו כבר ש

הכוחות, שעיקר יניקת עובדי עבודה זרה 

מפגם המזבח, כל הכפירות שיש בעולם, 

היום כל מיני תאוריות  יםאוריות, שומעיהת
שמגינים עליהם בחירוף נפש, וכל זה 

ול אוריות של עבודה זרה, שאדם יכית
להתחתן עם מי שהוא רוצה, חירות האדם, 

אלו ובאיזה חירוף נפש מגינים על זה, 

מאיפה היניקה? ופיות טמאות, ופילוס
בלים את הכח הזה? אומר קמאיפה הם מ

פל שלא בקדושה, כל אהרב כי אכלנו פל
העבודות זרות זה אכילה שלא בקדושה של 

לזון הוא היהודי, הרי המזבח התפקיד שלו 
גים שלא ימשכו את האדם, את המקטר

שישבו בשקט, מזבח החיצון, מה זה מזבח 

, הםהחיצון? נותן לחיצונים את החלק של
הנה קחו את  ,עזבו את החוטא אל תיגעו בו

החלק שלכם, וכשאדם אוכל שלא בקדושה 
אז הוא נותן להם כוחות ותגבורות שהם 

רואים בזה ויוצרים תאוריות ותיזות מוזרות, 
 .ואת ההשכלה שלהםאת האור שלהם 

מאיפה היניקה שלהם? כי אני ואתה אך 
ואיך אני מתקן את זה?  .אכלנו שלא בקדושה

על ידי שאני מלמד אמונה, מקרב רחוקים, 
גרים ובעלי תשובה, מכניס בהם את אור 
האמונה, כשמכניסים את אור האמונה 

בגויים, בעלי תשובה ורחוקים, ובגרים 
יצוץ האבד ממילא נכנעת העבודה זרה, והנ

לא כל אחד יכול להחזיר  .חוזר בחזרה למזבח
כל אחד יש את הכשרונות לא לבתשובה, 

  .הידעואת הכח שכנוע או את היכולות ו

ע"י צדקה  –מרבה צדקה מרבה שלום 
 קול התורה מתגבר לחכמים 

מה לעשות, הרב מסביר  ,בתורה י"ז אות ה'
יש פעולות טכניות שאתה צריך לעשות ש

ובזה אתה גורם להרבה אנשים לחזור 

? זה הם מהובתשובה וזה יזקף לזכותך, 

ומה הקשר  .שאתה נותן צדקה לתלמיד חכם
שיחזרו לכך בין נתינת צדקה לתלמיד חכם 

בתשובה? אומר הרב ידוע הדבר שהרבה 
יות בתלמיד חכם, כמו ונפשות בישראל תל
משה רבינו שקול כנגד שהגמרא אומרת ש

ששים ריבוא מישראל, שש מאות אלף 
וצדיקים  ,יות במשה רבינוונשמות תל

אחרים כל אחד כפי גדולתו כך יש נשמות 
הם, ולכן שהצדיק מדבר דברי ילאשקשורות 

תורה שלו צריכים ללכת התורה בעצם דברי 
מתחילת העולם ועד סופו, כי כח של תורה 

ח של דבר מה מונע מהכוזה כח רוחני, 

ים של נשמות יזנותורה שלו להגיע לאה
הרי הם קשורים בנשמות?  ,בו ותשתלוי

שאדם כ ,זה כמו בצורה טכניתשאומר הרב 
מפעיל גלי קול ואומר איזה משהו, אז גלי 

ואם יש  ,קול יכולים ללכת עד גבול מסויםה
קול לא יכולים ההפרעות באמצע אז גלי 

במרחק נמצא אם הוא אפילו להגיע למישהו 
שיש עוונות אז הם כ ,אותו דבר פה .קטן ממך

מפריעים לקול התורה להגיע לנשמות 
יות באותו תלמיד חכם, כשיש תלמיד ושתל

כל מי שקשור לנשמה  ,אומר תורהשחכם 

שלו צריך לקבל את התורה הזאת, כי 'דברים 

זה חייב  ,היוצאים מהלב נכנסים ללב'



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

 

 ח  

להיכנס ללב של מי שקשור בנשמתו, אז למה 
זה לא מגיע לרחוקים האלה? כי יש עוונות 
ומקטרגים, זה כמו הפרעות לגלי הקול, גלי 

  .הקול לא עוברים

ה ליות? הרב קורא לזיאיך יוצאים סטר
'האויר הזך והנח', על ידי שאדם נותן צדקה 

צדקה מרבה 'מרבה הוא מרבה אהבה, 
, כשאתה מרבה אהבה אתה מטהר את 'שלום
כשאתה מכניס  ,תראו מה זה אהבה .האויר

אתה  ,אהבה למישהו אחר, 'אוהב לנאהב'
אוטומטית מטהר את האויר, לא עשית כלום 

רק הכנסת אהבה  ,לא חזרת בתשובהאפילו ו
שהו, אהבת מישהו היום, רק על ידי למי
בהתדבקות רוחא ברוחא נוצר אויר  האהב
להגיע לי, ועכשיו מה שאתה תגיד יכול יסטר

מה שאתה תגיד  ,אליו, כי יש לך אהבה אליו
יכנס לו ללב, וצדקה היא פעולה שמרבה 
אהבה לעולם, כי כשאתה נותן למישהו כסף 

הוא מאוד אוהב אותך, הנתינה מולידה 
אתה מרגיש מיד  ,נתן ליובן אדם בא  אהבה,

כמו שאומר הרב את הפסוק  ,יחסי רעות
אתה נותן  ,במשלי 'הון יוסיף רעים רבים'

כסף אנשים אוהבים אותך, לא בגלל הכסף, 
אוהבים את הנתינה שלך, אנשים אלא 

אוהבים את המידה הזאת שלך, מסתכלים 

  .אוהבים אותךועליך בהערכה 

מרבה אהבה ע"י צדקה לתלמיד חכם 
 בישראל ומתקן פגם המזבח 

כשאדם נותן צדקה לתלמיד  ,אומר הרבכך 
חכם שהרבה נפשות כלולות בתלמיד חכם 
הזה, הוא מטהר את האויר ואז הקול של 

תלמיד חכם מגיע למרחקים ואז אותו 

אנשים חוזרים בתשובה, וזה הפעולה 
הטכנית שיהודי יכול לעשות לתקן את כל 

אכלת שלא אם ה, האכילות שלא בקדוש
של בקדושה אתה אשם בכל מיני תאוריות 

שנוצרו בעולם, לכן איך אני מתקן את כפירה 
זה? על ידי שאני נותן צדקה לתלמיד חכם 
ואז אתה זוכה לטהר את האויר, לכן הצדקה 

מה  ,תראו מה זה מידת האהבה .מרבה אהבה
מיד שאדם מרבה אהבה, רואה בן אדם כזה 

  .נחמד הוא''איזה חושב 

היה עובר ברחוב ש ,ודוהיה ראש ישיבת לייק

השם  ,ינים 'שיהיה לכם בוקר טוביואומר לבנ
שאלו אותו התלמידים: למה  ,יברך אתכם'

ינים? אמר להם כתוב 'אברכה יאתה מברך בנ
יש בעצמו, מי שמברך יהודי מתברך  ,מברכיך'

פה יהודים אני מברך אותם, מי שמברך יהודי 
מברך אותו, 'ומקללך אאור' דית השם ימי

 קיללת יהודי אני ישר מקלל אותך אומר ה',
  .היו גדולי ישראלאלו 

ר את האויר, טהשאדם מרבה אהבה הוא מכ

 ,תדעו לכם שיש אהבה פה בבית הכנסת
פה מגיעים לכל העולם, מתורה הדברי 

הקול  ,שאין אהבה ויש כעסים האויר נסגרכ
ים לא יכול ללכת, אז מרבים אהבה מרב

שלום, כמו שכתוב 'והיה מעשה הצדקה 
כמו שהגמרא אומרת שאדם יש לו  ,שלום'

יתן צדקה, יאיזה מחלוקת עם מישהו מיד 
  .הצדקה תביא שלום לעולם

 –אהבה בין אדם לחבירו כשאדם מרבה ב
 ניצול מן הסכנות ומשתק המזיקים

"בזמן שיש יחוד בין  :כותב רבינו הלוצאטו
רא בורחת ואי השכינה להקב"ה הסטרא אח

והאדם ניצול מכל  ,אפשר לה לעשות כלום

 ,והיחוד הוא בזמן שיש אהבה" ,הסכנות
 אבל אהבה כשיהודי נותן אהבה ליהודי אחר

אתה עכשיו  ,, ומסתכל עליו בהערצהבאמת



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

 

 ט  

לוקח את הקב"ה ומייחד אותו עם השכינה, 
אפילו לא חזרת ו ,והסטרא אחרא משותקת

תדעו לכם  .אותהבה שיתקה הבתשובה, הא
בבית אין שום צרה באמת שיש אהבה כ

כשיש פירודים אבל שום בעיה,  ,בבית

בעיות, כשיש אהבה הסטרא  ותמתחיל
לכן אדם תמיד  .אחרא לא יכולה להתקרב

זה היחוד של הקב"ה ו ,צריך להרבות אהבה
 עם השכינה.

ידי אהבה על ריקי "-אומר רבי עמנואל חי
המלכות שהיא השכינה מתדבקת בדודה 
בסוד וימינו תחבקני על כן אהבה ר"ת 

אוהבים י יהודים נש ,הנערה באה אל המלך"
, הםאז השם יתברך מגיע אלי ,אחד את השני

שאדם  כמו ,ופעולת הצדקה יוצרת אהבה

רוצה לשלוח איזה שהוא מסר למישהו רחוק 
עד אליו, קול הגלי  ווהוא לא יכול כי לא יגיע

אז הוא שולח לו מכתב, ועל ידי המכתב 
האותיות נהפכים למילים, כך גם אדם שנותן 
צדקה הוא מרבה שלום, אז המסרים 

שהתלמיד חכם דיבר מגיעים לספרים שלו, 
איזה עלון או פתאום הוא קורא איזה ספר 

זה  ,, זה הקב"ה'אומר 'וואי לא ידעתי את זהו
ה, איך? מחזק אותו משהו באמונ ,האמונה

על ידי שאתה נתת צדקה אתה טיהרת את 

תלמיד חכם אותו ואז המילים של  ,האויר
כל אחד לפי שורש ו ,שהנשמות קשורות אליו

ואת כל התורה , אליהם ותמגיע ,נשמתו
הזאת רבי נתן מסביר בפסוקים על התורה 

.השם יזכנו אכי"ר ,כפתור ופרח

 

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

 קבלת הנסיון באמונה מובילה לישועות [א
בעבודה, שהיה לו עובד שהוא קידם אותו  ,אמר לישספר נפגשתי עם סיפר מו"ר שליט"א: 

אותו שם של המספרה שעבד שם, ואותו עם  ,אותו עובד פתח מספרה לידואחד וביום בהיר 
כמות ירדו לך האם  ,את האמתלי שאלתי אותו: תגיד  .ספר אמר לי שהוא כועס עליו מאוד

מה אתה רוצה ו: שאלתי אותורק נוספו לי לקוחות, מאז לקוחות? אמר לי: כבוד הרב ה
אם אתה תקבל אותו  ,אמרתי לו: השם מביא לך נסיון .רק לקנות דירה ,בחיים? אמר לי: הרב

 כיווני אויר. השם יביא לך דירה עם שש ,ותאמין שאין עוד מלבדו ,באמונה

 מאת השם יתברךלטובה להאמין שהכל  [ב
למה לא מביאים לי  ,הרב :ששאל אותיריה יסיפר מו"ר שליט"א: היה אצלי ראש מחלקה בע

אופנוע מהעריה? אמרתי לו: אולי מששת ימי בראשית קבעו שאם תעלה על אופנוע אתה 
. ]וכך כל לטובתך לא רוצה להביא לך את האופנועבעצם אז משמים השם יתברך  ,תחליק

אדם צריך להתחזק שכל דבר שקורה לו בחייו, גם אם נראה שהדבר לרעתו, מאת השם 

  [יתברך הוא ולטובתו
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 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
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
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה להמשיך 
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים 

ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים 
 אכי"ר

 

 העלון מוקדש לזיווג הגון לשמחה אורטל בת רחל 
יתמלא עליה הקב"ה ברחמים מרובים וזכות , אשר תורמת את רכבה לצורך הפצת עלון קודש זה

 להקמת בית נאמן בישראל במהרה בימינו אמן הרבים הזו תעמוד לימינה

 העלון מוקדש
נתן אליה בן נטלי , קלימו בן ש'רונה, אלון שקד בן חממה: האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, לרפואת

, עמרם מסעוד בן לאה, מרדכי בן אסתר, משה בן רחל, בנימין בן רחל, ניסים בן סוליקה, ביתיה, ראובן בן שרה
קוט, בנימין בן מרים, גילאור בן אתל אסתר, נתן בן שושנה, דוד דודי בן רחל חלי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יא

סאסי בן פורטונה, שולמית בת סמרה, נילי בת מרים, שולה בת תמר, דפנה בת רחל, ליאורה בת שולמית רג'ינה, 
, יפה חיה ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביג, שרה בת לולו, באסתר חיים בת שרהרחל בת מדלן, 

, אנג'ל בת גילה בת זוהרהאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, בת חנה, מרסל בת די
מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, , לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה, לילך בת רחל חנה הלאחביבה, 

 שלי רחל בת מזל
 

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

 פורה, נדב בן אסתריצ בןיעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, תאיר 
 

משה זנזורי בן  ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף, ונתן שמעון בן אליסיוידל יפרח בן רחל, : ולעילוי נשמת
יצחק בן , רפאל בן עליזה, מרדכי בן רחל, אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל ,עמוס בן רחל ,מנטנה
, נפתלי עזיז בן שוקת, דוד בן עליה, יצחק בן עליה, משה בן שלביה, חיים בן ליליאן, שחר רפאל בן סימה, עליזה
, שמעון פישל בן בקה אתי, חיים בן קדןבובה, יהושע בן איז'ה, אברהם בן מזל, דניאל בן חסיבה, סלומון בן ח

אברהם מצליח שלום ברזני בן חנה, אלברט דרי בן רחל, איתי בן זהבה, ויקטור חיים בן יוסף ושמח, דוד בן מקנין, 
ה בת לולו, לאה בת שרה דואיב, לאה בת שרה, , אליהו חי בן רג'ינה, זהבה בת שולמית רג'ינה, לטיפבן פרטונה

פוחה , אילנה בת אסתרעליזה בת אסתר, שרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, 
 ת.נ.צ.ב.ה וחנה בת לאהז"ל,  סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה, בת שמחה

 

 השיעור השבועי כאייל תערוג
 שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 
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 בכל יום שנישליט"א באמונה ובטחון מו"ר של שיחתו בחסדי השי"ת 

 

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

 052-9695044 : ר' ירון עיני הי"ו
 4אהבת ישראל , רח בית כנסת אהבת ישראל - בית שאן❖
 55ישיבת למען שמו באהבה, רח הרצל  –בת ים   חדש!❖
 17בית כנסת מאור ישראל, רח חזון דוד  – עילית מודיעין  חדש!❖

 

 המעוניין לתרום מחשב זה ולהשתתף בזכות זיכוי הרבים
 052-9695044 : ר' ירון עיני הי"ו נא ליצור קשר

 

 ואין חטא בא על יד -כל המזכה את הרבים 
 


