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

 :ברחבי הארץ והעולם להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים
 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 דביר אלוןאבני חפץ 

 050-4177727  משה הלוי אדם
 054-7330809 ליאור עברי אזור

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 050-7475591 דוידי  רתומ באר יעקב
 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 יעינ יצחקגדרה 
 052-2750784 יוסי מזרחי גן יבנה

 054-7230035 עומרהרצליה 
 054-5912934 אורן חולון

 052-4624432 נאורחשמונאים 
 050-7990060  יעקב יערים-טלזסטון קרית

 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

 054-8453014 דוד אברהםפרדס כץ 
 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה

 053-2466221 אבישי משה קרית 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 וקרית אונו רמת גן
 050-4535354 גיא בן עמי שוהם

 053-3145436 מאיר  תל אביב
 050-3564444 עמית תל ציון )כוכב יעקב(

 052-9279926 יתערן שור תל נוף )הבסיס(

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  בית שאן

 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזןחיפה 

 054-7999768 נתנאל  יקנעם והאזור
 052-9592085 עידן רפאל כרמיאל

 054-4469746 שלומי אוחנה  מגדל העמק
 050-5068768 מעוז אלמליח עמק המעינות

 054-4281773 ערןנהריה 
 054-4320790 רוזנצויג שמרון  נתניה

 050-5798510  אלקובי משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין עפולה
 058-3245227 יום טוב טוני רכסים
 053-5882799 יובל שלומי

 
 

  הארץ דרום
 052-8160291 בוזגלו חייםאופקים 

 053-8819827 שרון  אילת
 054-5569267 ציון כהן אשדוד

 053-2823666 נדב משה  אשקלון
 054-8405397 בן שושן דימונה 

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

 050-8941515 דניאל כהןמושב תלמים 
 050-6656562 חדש אביהו שקלים קרית גת

 052-6494317 ניסים קרית מלאכי
 050-6462038 חדש בנצי אליהשדרות 

 
 

  לארץ חוץ
 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס

 1-910-9640474 שבי מיאמי
 1-651-2464179 יוסי  יורק וני
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 תוכן העניינים  - חיי שרה התש"פ –גליון מס' מ"ד 

 ב מנוחת נפש הבוטח בתוך עמקי הנסיונות -כגמול עלי אמו" "

 ג לקרב את האדם אליו יתברך –ה' מכה בשרביט של זהב 

 ג איש תבונות ישכיל בדעתו כי לקרבו באים הנסיונות ממלכות שמים

 ד לכל הנוהגים בתמימות –לכל בני ישראל היה אור במושבותם 
 ד כיצד להתפלל על דבר הנראה כרע שיהפך לטובה –עליו רחמים ויחיה בקש 

 ה יכול לבטל גזירות רעות –אדם החי כעבד לפני מלך 

 ו אלו הנותנים שכמם לקבל הכל באהבה בגזרת השם יתברך –וירא בסבלותם 
 ז שהכל עושה עבורו השם בתורת נדבה וחסד –עיקר הבטחון 

 ז אף אם אין בידך מעשים טובים, שהוא בעל הרחמים וירחמךבטח השם 

 ז הסוד באדם המשליך יהבו על השם –טוב לחסות בהשם 
 ח סיפורי חיזוק מרתקים! –משולחנו של מורנו הרב שליט"א 

 ח א[ השלך על השם יהבך והוא יכלכלך
 

 מנוחת נפש הבוטח בתוך עמקי הנסיונות -כגמול עלי אמו" "

אומר שאדם שמתחרט  רבי פנחס מקוריץ
, טוב עליומעיד לא שמאפיין  וזהעל העבר 

, שיש לנו כלל גדול, בהתעודה לא טו וז
אף  ,ודה על העברשלעולם יהיה אדם מ

כך הכי טוב, 'פעם לא מתחרטים על העבר, 
אם אבל  ,האה'יחשוב ואל , 'כך השם רצה

, אין דבר 'שם היה לי יותר טובעובד הייתי 
אומר הרב לכן כזה חרטה אצל עובד השם, 

לאים חרטות רבי פנחס מקוריץ "רשעים מ
 בהשם יתברך שהואכשאדם מאמין  יכ  –

מנהיג את הכל, וסיבת הסיבות, אינו 
מה שאין  ,מתחרט על שום דבר בהנהגתו

 ,שאינם מאמינים בהשם ,הרשעים כן
מיד שאין מצליח בידם איזה שום דבר וכ

עולם לא יאמר האדם כלומר שלכועס", 
, אין דבר כזה, וכו' 'חבל למה היה כך'

שכך צריך אי וד עשה את זההשם מכיוון ש

 ,'הבוטח נפשמנוחת 'זה נקרא ו ,ותילה
עשה את הטוב שי ה' סומך עלשאדם 

אין לו פיזור הנפש,  ,בשבילו, אין לו חרטות
כך ש מכיוון ,'למה עשיתי כך?ב 'שחולא 

השם יתברך רצה שיהיה, כך ההנהגה, הכל 
המאפיין של  ומה ,נמצא אם כןם, בידי שמי
י עשיתשחבל ' ,שהם מתחרטים ,הרשעים

אתה חושב שאתה האם  אבל, 'כךו כך
אם שזה השם עשה את הכל, הרי  ,עשית

לא היתה גוזרת חכמתו יתברך לא היה 
על אמונה  עובדהאדם נמצא שקורה כן, 

מנוחת נפש 'מנוחת הנפש, ובטחון יש לו 
, כך צריך להיות וכך השם החליט, 'הבוטח

כי זה הכי טוב בשבילי, והשם אוהב אותי '
  '.והב את עצמייותר ממה שאני א
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את האדם לקרב  –ה' מכה בשרביט של זהב 
 אליו יתברך 
מבין השאדם  ,לכן אומר הבעש"ט הקדוש

גם אם לא שמכך יוצא  ,בקב"ה בטחוןו מה
מרגיש מיד הוא הולך לו משהו בחיים, 

מה וזהב, של שהשם היכה אותו בשרביט 
אדם ש ,"ט הקדושפירוש? אומר הבעשה

מרוב שהוא ו נכנס לפעמים להיכל המלך,
מתלהב ממה שקורה שם בהיכל המלך, 

איזה הדר, וכבוד הוא רואה איזה לפתע 
, אז מפוארת מלכות ואיזושומרים כמה 

הוא מסיח דעתו מהמלך, המלך מדבר איתו 
דעת  מרוב הסחת לא שם לבוא האבל 

עושה מה , לדברים הנפלאים בהיכל המלך
מכה והמלך? לוקח את השרביט שלו 

 כן'ר: אומאותו אדם ואז  ,דולאותו אדם בי
שרכש יהודי הוא אצל כך ו, 'כן אדוני המלך

לך לו משהו בחיים, ושלא הכ ,טחון בהשםב
, כי המלך היכה אותי בשרביטו'בין מהוא 

י הסחתי דעת מהמלך, הסתכלתי יותר מד
, על העולם הזה השייך למלךעל היופי 

 הפסקתי להתפעל מהמלךושהוא ברא, 
 תפעל מהשיש, התחלתי להעצמו

הכאה  ומבין שזזה אדם כ, 'מהמנורותו
  '.תרכז במלךאשאני ', ולטובתשזה מלך, מה

הבת שלו לא מתחתנת, אדם שלדוגמא 
 ',למה היא לא מתחתנת?צריך לשאול '

, 'כי השם רוצה שתתרכז במלךהבין 'ומיד ל
 תתרכז'צדקות, יותר שים תפלל, לה תבוא

ה זואל יחשוב אדם שאומר השם,  'בי קצת
כך מסביר  ,זה לא לרעתךחלילה, לרעתו? 

ן כדמיו "שהוא ,וז"ל הבעש"ט הקדוש
העומד לפני המלך ומסיח דעתו מן המלך 

ביופי הדר ארמון המלך, וכשחפץ  באמיתו

יכהו הכאה  ,בו המלך שיתן ליבו אליו
בשרביט הזהב שבידו, ואם לא איש 
תבונות הוא, יחשוב להתרחק על ידי זה 

[ ]חושב שהוא מביןין כי יב ,מחדר המלך
אין לו אבל באמת שלא חפץ בו המלך", 

המלך לא רוצה 'אומר טועה ו שכל, הוא
  .'כנראה הוא לא חפץ בי ,אותי

ים איש תבונות ישכיל בדעתו כי לקרבו בא
 ממלכות שמיםהנסיונות 

ו נתקע לשכגון  ,לא הולך לו משהושאדם 
 אותי'יכול להתמרמר ולומר משהו בעסק, 

מי שאין בו יאמר כך אבל ', צההשם לא רו
"אבל לכן ממשיך הבעש"ט ואומר תבונה, 

איש תבונות ישכיל בדעתו כי לקרבו בא כן 
לדכדוך  משכיל יבוא כי אם אינו ,הדבר הזה

יתרחק מהמלך, והמשכיל ומחמת היסורים 
ואדרבה יתקרב יותר  ,יבין כי חפץ בו המלך

למלך לפני אלוקים באור החיים וזה פירוש 
  .אשרי העם יודעי תרועה" בהכתו

לבוא לשיעורי תורה, היה רגיל אדם ש
להתפלל איתך ק מפסי ,לפתע מפסיק לבוא

והוא , אתה שואל אותו מה יש לך? נץעם ה
, 'עזוב גם כך לא הולך לי כלוםעונה '

המלך נותן לך מכות כדי תתעורר, 
ואתה בורח לו מהחדר?  ,שתסתכל עליו

אומר הבעש"ט הקדוש, מה זה תרועה? זה 
יש רק עם אחד שמבין מה זה  קול בכי,

ואומרים עליו  ,םעליהביא בכי שהשם מה
אשרי העם " ,כך לשונו של הבעש"ט, אשרי

רועה הוא יודעי תרועה, שמבינים שהת
עים להם שזה בא בעבור היסורין שמר

 ",קירוב למלך השם באור פניך יהלכון
השם הבין שאם לכלומר כל אחד צריך 
? כי כןעושה  , למהעושה לי משהו מצער
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תרכז בו, זה מנוחת אהוא רוצה שאני 
 וזוהדאגה, מהפך והמרמור מהפך  ,הנפש

תוצאה ישירה של אדם שיש לו ביטחון 
  .רךבהשם יתב

לכל  –אור במושבותם ה לכל בני ישראל הי
 בתמימות יםהנוהג

ולכל עה"פ " ,מליז'נסקאומר רבי אלימלך 
, כשאדם "בני ישראל היה אור במושבותם

תם,  –ותם, היינו מושב הולך במושב
והוא תם, כלומר שאדם הולך עם השם 

מאמין מה זה בתמימות? ובתמימות, 
ודאי זה  ,השם אתה עשית ליואומר '
התהלך עמו וכמו שאומר רש"י ", 'לטובתי

ותצפה לו ולא תחקור  ,בתמימות]עם ה'[ 
רש"י עה"פ 'תמים תהיה ) "אחר העתידות
 בדרך לךהומי ש ,דברים י"ח( עם ה' אלוקיך'

בליבו בתמימות עם ה',  תמיד ,הזאת
השם אני כגמול עלי אימו, אתה מחשבות '

, מי שהולך בדרך 'מרים אותי בידיים שלך
, 'היה אור במושבותם'מתקיים בו הזאת 

מה למה  השם יראה לו באור פני מלך חיים
? כי יזכה לכך למהולטובתו, שקרה לו הוא 

תם הולך כשאדם הוא הולך בתמימות, 
עם השם יתברך, בלי לחקור בתמימות 

 השם'אלא  ,'ווכולמה זה קרה למה זה היה 
וכגון , 'עשה לי את זה, זה הכי טוב בשבילי

זה הכי 'השם פינה אותו מדירה לדירה, אם 
השם  שם אותי כאןהשם אם , 'טוב בשבילי

ואז 'היה אור  ,הבין שכאן הכי טוב לי לגור
  .במושבותם'

להתפלל  כיצד –בקש עליו רחמים ויחיה 
 על דבר הנראה כרע שיהפך לטובה

ת )קדוש רדיטשובוי יצחק מבאומר רבי ל
בגמרא מפורסם סיפור שישנו , לוי, חוקת(

פעם אחת אומרת הגמרא ש ,:(דברכות ל)
רבי חנינא ו ,חלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי

תורה מפי  לומדהעת באותו היה  בן דוסא
ב"ז שרירת הגמרא מתא, יוחנן בן זכאירבי 

יו חנינא בני, בקש על'ביקש מרבי חנינא 
ראשו את  נאוהניח רבי חני, 'חיהרחמים וי

, התרפאו בין ברכיו התפלל וחלצתו חמה
שם אותו ראשו ואת רבי חנינא לקח מה ל

למה הגמרא ו? הענין בזהמה ו, ברכיובין 
היה לכאורה את זה בפירוט, מספרת בכלל 

מסביר ? י לגמרא לומר שהתפלל והתרפאד
הרי אנחנו ש ,רבי לוי יצחק מברדיטשוב

שעושה השם לטובה יודעים שכל מה 
ה חפץ שבנו היבאותה עת , והשם עושה

של רבי יוחנן בן זכאי ימות, וזה לטובתו 
של הילד הזה, בא רבי חנינא בן דוסא 

הקב"ה עושה את הכל שוחידש, נכון 
רעה, לכן כלטובה, אבל לנו זה נראה 

כח את הרעה יש לו כמשהו לאדם כשנראה 
ם שתפעל בצורה להכריח את מלכות שמי

  .וב לנואנחנו נראה שזה ט שגם

זה בהרבה  מדבר עלמברסלב ן גם רבי נחמ
ְוָנַתן ְלָך 'אומרת התורה  ,ומקומות בספר

כשאתה תחליט שזה , )דברים י"ג(' ַרֲחִמים
רחמים, אז מה עושים כדי לגרום למלכות 
שמיים לשנות את המהלך שזה יהיה 

 הייהשולא וגם נראה לנו לטובה, נו לטובת
רבי לוי אומר רע? ייראה לנו כלטובה אבל 

זה נקרא הוריד ראשו יצחק מברדיטשוב, ש
פירוש? מוריד את הראש המה ובן ברכיו, 

בפני מלכות שמיים, לא מתעקש עם 
, רבש"ע אני מתאים את כות שמייםמל

שמה שאתה עושה הכל  עצמי להנהגה
 .ומרכין ראש בפניך לטובה
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:( ד)ברכות ל"על מעשה זה הגמרא לשון ו וז
חנינא בני בקש עליו רחמים  לו אמר"

הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו  ,ויחיה
אמר רבי יוחנן בן זכאי  ,רחמים וחיה

אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו 
אמרה  ,כל היום כולו לא היו משגיחים עליו

אמר לה לאו  ,לו אשתו וכי חנינא גדול ממך
א דומה כעבד לפני המלך ואני אלא הו

בי רומסביר על כך  ,"י המלךדומה כשר לפנ
יש מושג שנקרא שלוי יצחק מברדיטשוב 

? שאדם למה נקרא כךונפילת אפיים, 
נוהגים  ךוכ ,מוריד את הראש שלו

שמים את הראש על להלכה, אשכנזים ה
, אבל [ואכמ"ל] ספרדים לא נהגו בזהההיד, 
אומר הרב ? והנפילת אפיים הז ומה ז

נאמר במשה )במדבר " , שם()קדושת הלוי
, ודבר זה טז, ד( וישמע משה ויפול על פניו

י אהרון הלומבואר בספר החינוך לר' 
א ותו השם יתברך לא יבימאשוהכלל הוא, 

ואפילו אם נראה  ,רע כלל להעולמות
 ,הוא טובהבאמת[ ]למטה רעה למעלה 

וכן מי שעיניו  ,והתכלית הוא טובה
את פקוחות ומסתכל תמיד למעלה יודע שז

אינו יכול לבקש על שונמצא  ,הוא טובה
לתכלית שהרעה כיון שהוא יודע באמת 

  ."הוא טובה

רבי יוחנן באותו סיפור בגמרא אמר לכן 
אני שמה זה שר? לפני המלך, ו שרכאני ש

אני רואה שמה שהשם  ,נמצא למעלה
אני לא יכול אם כן  ,עושה זה לטובה

אני שירפא אותו לטובה, כי להתפלל מהלב 
המצב הוא כך לטובה,  שבעליוניםרואה 

תפלל על הילד שיבריא, אאיך אני ן, כואם 
אז אני לא יכול לכוין בתפילה שלי להושיע 

את הילד, אבל רבי חנינא בן דוסא הוא 
מה זה עבד? הוא לא מסתכל ו ,עבד

ובארץ  ,למעלה, הוא מסתכל בארץ
המעשה נראה כלא טוב, והוא יכול 

  .השםאל  תפלללה

לבטל יכול  –אדם החי כעבד לפני מלך 
 גזירות רעות

יש עוד " לוי, שם(שת קדור הרב )לכן אומ
שאינו רואה  ,ת עבדצדיק שהוא בבחינ

 ,המעשה עצמואת תכלית המעשה, רק 
ובאמת המעשה עצמו למטה נראה אינו 

יכול [ בבחינת עבד ]אותו צדיקזה  ,טוב
כמו שיש ו ,ההוא שהלבקש לבטל המע

בגוף האדם זקיפה והשתחויה, כמו כן יש 
כל , היינו שהשכל מסתבשכל זקיפה

כן ו  ,וונת המעשהלמעלה בשורש וכ
, ]המידה השניה שיש בשכל[ השתחויה

דהיינו שהשכל אינו מסתכל למעלה 
, [אלא במעשה עצמו] בכוונה מהמעשה

וכאשר כתבנו שאז יכול לבקש על המעשה 
להסתכל  ,נפילת אפיםבשיבטל. וזהו הרמז 

וזהו הרמז , [ולא למעלה] ובהמעשה עצמ
מסתכל על  ,בגמרא שאני כשר לפני המלך

  .ולא כעבד"תכלית וכוונת המעשה 

אדם שחי כעבד לפני המלך יכול  ,ם כןא
 לבקש שהשם יראה לו מה הטובה, אבל זה

נמצא כעבד לפני באמת דם בתנאי שא
מה זה עבד? כמו שעבד גופו קנוי ומלך, 

לאדונו, כך גם כאן בן אדם אומר להקב"ה 
תעשה מה שאתה  ,רבש"ע אני בידיים שלך'

אלא אין לי החלטות עצמיות שלי , רוצה
, אז ממילא אומר רבי 'מה שאתה רוצהרק 

כזה יכול שאחד  ,לוי יצחק מברדיטשוב
  .לבטל גם את הגזירה למטה
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ם לקבל הנותנים שכמאלו  –וירא בסבלותם 
 גזרת השם יתברךהכל באהבה ב

תמיד לרכוש לעצמו את אדם צריך לכן 
 זה מה ,אין לי דאגות'מנוחת נפש הבוטח, 

רבי ל כך ע, ובאמת כותב 'להיות שצריך
שה רבינו ע"ה על מש ,שלמה מראדומקס

א ֶאל ֶאָחיו ַוַיְרא ְבִסְבֹלָתם"כתוב   "ַויֵּצֵּ
איך , מה הוא ראה? הוא ראה ת ב()שמו

העם הזה סובל ואין להם שום קושיא על 
למה לי אין דירה ולו יש לא שאלו 'השם, 

מביא  י בקושילמה אנולא ' ',?תשלוש דירו
למה יש לי ' ',רנסה וזה חי ברווח ובשפע?פ

 עסקהלי לא הולך ולו  ,כמו שלובדיוק עסק 
זה מה שראה משה רבינו ע"ה  ',?מרוויח

רת )תפא, וז"ל ומזה הוא התפעל מאוד
בינו ע"ה רכי משה בזה "הכוונה שלמה(, 

מידת הסבלנות של בני  קודשהראה ברוח 
נתנו שכמם לקבל הכל באהבה כי  ,ישראל

ל הסתכ ,"ַוַיְרא"וזהו יתברך, בגזירת השם 
כי לא הוקשה בעיניהם  בסבלותםהיטב 

ולכך זכו יתברך, שום דבר על השם 
מאמין להיות האדם נכון לגאולה, כי כן 

ריו, ואף אם ישיגוהו קבהשם בכל דבריו ומ
המטרידים חלילה ורבו עליו פגעי הזמן 

ודתו ולימודו, ולחבירו אותו מעב םומבטלי
הגרוע ממנו עושר ונכסים ומנוחה, לא ירע 

פני באפך למה השם תרד רולבבו לאמ
כי  ..עי הפחות ממנו נתת כל טובחינם, ולר

כל יושבי  םעמקו מחשבות השם ולא יבינ
לנסותו אם יתברך רצון השם אולי תבל, כי 

יהרהר אחריו, וזה ענין עבדות להשם 
יכה את לבבי הזך להאיר מתוך חש ,רךיתב

אפילו ', בכל נפשךשכתוב 'לשמים, כמו 
, שנוטל ןרצווהוא לשון  ,נוטל את נפשך

 תשם יתברך על ידי טרדלהממך הרצון 

 ואהבת ף על פי כןא ויוצא בזה, הפרנסה
  ."'...את ה

שהם מקבלים  ,זה מה שראה משה רבינו
לא את הכל בנחת ובשלוה, לא בחרדות ו

מתעברים  כתוב שהיו ,הפוךאלא , דאגותב
ויולדים ומתרבים, אף אחד לא אמר 

הלכו בתמימות אלא מספיק לסבל, 
לכן זכו לגאולה וופשטות עם השם יתברך, 

לא  ,וותהזאת למרות שלא היה להם מצ
מנוחת נפש 'זה נקרא היה להם כלום, 

לא אני ו שהשם עשה'ההבנה  ו, וז'הבוטח
, 'עבוד פהאהשם החליט שאני ', 'עשיתי

, 'קנה פה את הדירהאני השם החליט שא'
, 'את ההוא שותף קחאהשם החליט שאני '
, לא 'השם החליט לא אני החלטתי'

אני אורה הנה כולמתחרט, אין חרטות, 
, 'מנוחת נפש הבוטח'זהו אבל מפסיד, 

 מי מתנהג כךלמה? וכל כך  .חיים רגועים
'כגמול עלי  ביןלוות הנפש? מי שמבש

השם  אני לא החלטתי כלום, אתה' ,אימו'
 , 'אני כמו תינוק בידיים שלךועשית הכל 

 ,נסעתי בכביש הזהשחבל 'דם האלא יאמר 
השם רצה  ,חבלמה לומר , אין 'איזה פקקים

שתיסע בכביש הזה, יש לך כאן ניצוצות 
שאתה צריך ללקט אותם, ואומר אור 

מתקן את האדם החיים הקדוש איך 
עובר באותו מקום כשהוא הניצוצות? 

עובד שם את השם, חושב וים אשהם נמצ
מדבר דברי תורה,  ,מחשבות של תורה

מברך את השם, חושב על הקב"ה, או 
בכך , עם שיעורי תורה דיסקשומע איזה 

כמו מגנט הניצוצות נדבקים אליך בחזרה, 
רשעים מלא כמו שאמרנו אין חרטות, 

חבל מחשבות כמו 'אין מקום לחרטות, 
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חבל ', 'חבל קניתי שם', 'נסעתי פה
הלכתי שחבל ', 'זאתאשה חתנתי עם התש

רשעים, אלו מחשבות של , 'לישיבה הזאת
אבל בשונה מהם הבוטח אין לו חרטות, 

 .הבוטח בהשםוזה המאפיין הראשון של 

עושה עבורו השם שהכל  –עיקר הבטחון 
 וחסד הבתורת נדב

המאפיין השני אומר רבינו בחיי שהוא 
אבל וז"ל " הבטחון, פרק א'()שער העיקר 

בעבור יהיה הביטחון מן  העיקר אשר
 ואם יפקד ולא ימצא הביטחון, הבוטח

העדר עיקר זה אינו נקרא בוטח ]כלומר ב
שיעשהו  ...א שיהיה לבו בטוחהו, בהשם[

זה לא שיבין שזאת אומרת  ,"נדבה וחסד
יות הוא וזכ ושאם יש ל ,ויות שלותלוי בזכ

את הכל  לאדםנותן  שהשם, אלא ויתן ל
נדבה, ואומר ת בתורבתור מתנה וחסד, 

מהעיקר זה יותר חשוב שרבינו בחיי 
הראשון, שהשפע שהשם משפיע לי לא 

יות שלי, אלא שזה קשור רק וקשור לזכ
אני סומך עליו, , שולזה שאני מאמין ב

שאני ברגיעות ושמחה, וזה כל המהות של 
 האדם טחון, כי אם זה תלוי בזכיות שליהב

רה אם לכאוטחון? יאז למה צריך את הב
לא תעבוד את ואם  ,בוד את השם תקבלתע

השם לא תקבל, אלא אומר החפץ חיים 
טחון באה ללמד אדם ישכל המהות של הב

הוא סומך על השם יות, ואין לו זכגם אם ש
וזה דבר שבלעדיו  את הבעיה, וור לתשיפ

  .טחוןיאין ב

 ,ם טוביםישאף אם אין בידך מעבטח השם 
 וירחמך שהוא בעל הרחמים

 בספרו האמונה)כותב רבינו הרמב"ן 
בטח בה' ועשה טוב : "'(פרק א והבטחון

)תהלים ל''ז(, הקדים בטח בה' לעשה טוב, 
כלומר אף על פי שאין בידך מעשים ותדע 
בעצמך שאתה רשע, עם כל זה בטח בה' כי 

כלומר שצריך  ,"הוא בעל הרחמים וירחמך
אני סומך עליך השם שאתה האדם לחשוב '
יות ו, לא תולה את זה בזכ'בעל הרחמים

 ,וב ממנוחת הנפשר חששלו, וזה יות
יש לו איזה שאדם  .בלי זה אין בטחוןמש

רבש"ע אני לא 'איזה קושי, אומר או בעיה 
אתה ו ,יש לי כאן בעיה, ולא מבין יודע

אתה ושמח ותפטור אותה, אני הולך רגוע 
על כן אמר "מוסיף הרב , 'תפטור אותה

בתחילה בטח בהשם, כלומר בין שתהיה 
בטח קודם כל צדיק בין שתהיה רשע 

אומר . "כי השם יתברך מאריך אפו ,בהשם
 ,ראשון טובעשה לך אאני 'לכל יהודי  השם

רק  ,אתה צדיק או רשעאם לא קשור 
כך , , קווה אל השם'תצפה ליו ביתבטח 

השם אתה תפטור את הבעיה צריך לחשוב '
זה מאוד מאוד ש ,דעו לכם, לכן 'הזאת
אה בכשבדרך כלל כי  ובנפשנו הדבר, חשוב

למה  ,אני לא צדיק'הוא אומר  ,עיהבאדם ל
, נכון לאזה ? 'ור לי את הבעיהתפשהשם י

ור את הבעיה הזאת וזה תגם לך השם יפ
  .תצפה לוורק תבטח בו  ,לא קשור מי אתה

אדם המשליך הסוד ב – בהשםטוב לחסות 
 יהבו על השם

ה כך אומר הגאון מוילנא "טוב לחסות" מ
הבטחה, הוא מלשון זה לחסות? בטחון 

את  לא עשיתם אם גהוא שאבל יש חסיון 
שכר אבל  ךולא מגיע ל ,מה שהשם רוצה

על השם  ךמשליך את עצמאתה בכל זאת 
, אומר הגאון מוילנא 'שם יהבךהשלך על ה'

טוב לחסות ")קול אליהו, תהילים קס"ט( 
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יש לבאר כי יש שני , בה' מבטוח באדם
. ..חלקי בטחון, אחד שהקב"ה מבטיחו

אך  ,לק ב' הוא שהקב"ה אין מבטיחווח
האדם בעצמו שם בטחונו בה', וזה הנקרא 

, שהצור 'צור חסיו בו'חסיון, כמו שכתוב 
הוא למחסה לאדם מזרם וממטר, אך הצור 

וזה שאמר .. לא הבטיחו שיהיה לו למחסה
, היינו ם'שטוב לחסות בה' דוד המלך ע"ה

הנ"ל, רוצה לומר שמעצמו ישים  שניחלק ה
אף שלא הבטיח לו  שםעל ה וישליך יהבו

השם הבטיח למי נמצא מדבריו, ש ,"שםה
ן לו יתשישמור תורה ומצוות בתורתו שמי 

אבל למי שלא שומר  ,ד'-ג'-ב'-א'ם שה
אם לא הבטיח, אבל אעפי"כ השם מצוותיו 

השם, אומר הגאון  על ךזורק את עצמאתה 
, על השם אתה זורק את עצמךכשמוילנא 

יושיע אותך ואת זה צריך לזכור כל השם 
החיים כי כשבאה צרה לאדם צריך לתת 

רק הוא  ,השם, וכל אחד ראוי לנסבמבטחו 
צריך להוכיח שהוא בוטח בהשם, שהוא 

דאגות, אלא הוא בוטח וכנס ללחצים לא נ
זה נקרא צור בהשם, אל תבכה לאף אחד, 

מה חסיו בו, השם יזכה אותנו לאמונה של
  ו יתברך אכי"ר.ב

 

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

 לך על השם יהבך והוא יכלכלךהש [א
איפה שאני הולך לעבוד  ,כבוד הרב' :אמר ליו ,יהודי אחד שהשתחרר מהכלאאצלי היה 

לא רוצה  מה השם ,להיות יהודי טובולעבוד  ?רוצהסה"כ לא מקבלים אותי, מה אני 
ריבונו ותאמר 'לך לבית  ,השםעל אמרתי לו תשליך את עצמך  ',היה יהודי טוב?אשאני 

לאחר זמן , 'יותר כלוםאני לא עושה  ,מוצא לי עבודהאתה ש ,של עולם אני סומך עליך
אומרים לי יש  ,םם עבודה מסויממקוהתקשרו אלי  !לא תאמין ,כבוד הרב'לי: אמר הוא 

הרב 'מר לי: אעוד ו, בוודאיד? אמר להם: וסגן שף, אתה רוצה לעבמשרה פנויה ללנו פה 
כל  ,מחזירה אותי לביתו ,לוקחת אותי מהביתובאה הסעה יום יום  ,קיבלתי עבודה ואיז

לי: וענה  ,'?אתה פלילי'מרו לך לא אאיך זה ש, אמרתי לו: ', אוכל משובחהיום אני אוכל
הכניסו אותי, אחרי ו ,בהתחלה לא בדק אותיהקב"ט הרב אתה לא תאמין מה קרה, '

שלא תמכור  ,אסור לך להיות כאן ,אתה פלילי' ,ליואמר "ט הקבאלי  שבוע שאני עובד בא
אל תפטרו ו ,כל המטבח תפטרו לי אתלו 'אמרה ו, באה המנהלת של המטבח 'סמיםלנו 

אף אחד לא  ,א נחליק את זהוטוב ב'אמר הקב"ט , אז ', הוא העובד הכי טוב פהלי אותו
  כי הוא זרק את עצמו להשם יתברך. וזה  ',תמשיך לעבוד ,יודע
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 ה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנוגליון ז
 ובעולם מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץמגדולי 

 יל עמרמי שליט"ארבינו אי
יתברך כל  ה'יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא  ה'ש

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

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

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

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

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים 
הפצת  לשלעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים 
 ביתו  הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו
בת ועריכת אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתי

 של  השיעור השבועי מתוך שיחותיו
 .מו"ר הרב שליט"א

שיזכה להמשיך  שמיםיהי רצון מלפני אבינו שב
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים 

הי הברכה מצויה בביתו כל הימים ומבורכים ות
 אכי"ר

 

 העלון מוקדש
 אמנה שליט"ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ילרפואהעלון מוקדש 

 

מו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן האד לרפואת
נתן  ,ראובן בן שרה, ניסים בן סוליקהמסעוד בן לאה, מרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם 

 משה יעקב בן רוחמה ציפורה, ובן בן שרהרא, אלון שקד בן חממה, קלימו בן ש'רונה ,אליה בן נטלי ביתיה
, אסתר חיים בת שרהרחל בת מדלן, , התינוק ירדן בן סימההתינוק , חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש, 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדיאביגת ציון שרה בת לולו, ב
, לילך בת רחל חנה הלא, אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהת בת חבובה, בת מזל, רחל בת מרים מירה, אייל

תמר בת , למזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מז, לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה
 מימה

אורן בן שולמית, מזכה הרבים מרדכי אוחיון,  ,תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ולה"ה מחזיק  להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, שרון בן רבקהיכאל בן מרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, מ

, חלי דוד דודו בן רחללזיווג הגון,  פורהאלעזר מאיר בן צי, ניסים בן מריםתאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 
אייל בן דליה לזיווג הגון, , תמריעקב אוחנה בן , ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה, אלרועי יצחק בן מזל

לאה , שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון, מור מרים בת אביביתניאלה שרה, דבן ישראל 
 לילך בת רוחמה, ביתםיהודה ואיריס אזולאי ובני , מזל בת אסתר, לנה בת אסתראי, ה לזיווג הגוןבת ציפור

, אבי ואסתי ובר דוד מלכה ,ל בת סיגליתציון בן מרסל וגיט, לזרע קודש רחל שרה בת רוחמהלזרע קודש, 
 .גילי בת אווה, אילנית בת דינז, שילת בת מזל

, אברהם מצליח בן פרטונהחנה, דוד בן מקנין, שמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן  לעילוי נשמת
 נפתלי בן חבובה, , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה,חיים בן קדןאליהו חי בן רג'ינה, סלומון 

יצחק בן  ,שחר רפאל בן סימה ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה , יצחק בן עליה, דוד בן עליה,עזיז בן שוקת
משה  ,עמוס בן רחל ,יגאל בן רחל ,ה בן גיטהמש ,אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל ,עליזהרפאל בן  ,עליזה

בנימין , וידל יפרח בן רחל, ונתן שמעון בן אליס, ימחלוףרבי דוד  ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,זנזורי בן מנטנה
מאיר בן , ציפורהיצחק בן , שלמה בן לאה ,שלמה ראובן בן ירוחם, שלום בן שרה, יחזקאל הלוי בן אסתר

יוסף לוגסי בן , מוריס משה בן אסתר, אליהו לוגסי בן אסתר, חביב לוגסי בן אסתר, יצחק בן אבנר, צ׳חלה
פוחה שרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, , ו בן אסתרמרדכי אליה ,אסתר

, רחל בת פלורין, מזל בת רבקה, נה בת לאהחז"ל,  סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה, בת שמחה
 ת.נ.צ.ב.ה וסף ואיזה אוחנונהי, ציפורה בת יוכבד, אסתר גואטה בת מארי
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  אהבת ישראלביה"כ  בית שאן❖
 4אהבת ישראל רח 

 ישיבת למען שמו באהבה בת ים❖
 55רח הרצל 

 ביה"כ סרעודיכפר סבא ❖
 052-6662450, לפרטים 1רח השופטים 

 

 מוקדים נוספים  התקשרו ומסרו לנו
 בלווין ו של מו"ר ישיעורהמשדרים את 

052-9695044 
 

 

 שיעוריו הקרובים של מו"ר 
 ברחבי הארץ  שליט"א  אייל עמרמי הרב
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