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  ושומרוןמרכז הארץ ירושלים ויהודה 
 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  והאזור יקנעם

 052-9592085 עידן רפאל כרמיאל
 054-4469746 שלומי אוחנה  מגדל העמק

 050-5068768 מעוז אלמליח עמק המעינות
 054-4281773 ערןנהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג  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
 

 

 כאייל תערוגר השבועי השיעו
 שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 בלבד 1₪סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 
 052-9695044 –הרבים. לפרטים ירון  לתרום וליטול חלק בזיכויהמעוניין 
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 תוכן העניינים  - תולדות התש"פ –גליון מס' מ"ה 

 ב לימוד זכות מביא לישועות -אהבתך לא תסור ממנו לעולמים 

 ג ה' רוצה להלחם במקטרגים של כל יהודי –עמו אנכי בצרה 

 ג השם שמח בנשמת על יהודי ומחבק אותה אליו –פרים הבן יקיר לי א
 ד וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון –רצה בעמך ישראל 

 ד ות בישראלישועה אפילו אם לא יהיה זכ –אין מי יאמר לו מה תעשה 

 ה על ידי לימוד זכות יש לבורא יתברך תענוג גדול –בן חכם ישמח אב 
 ה קדושת נפש ישראל גדולה מקדושת שבת

 ו כמעשה הזבוב החונה על מכה וחבורה שעל הבשר –המדבר בגנות ישראל 

 ו כשאין קטרוג רחמי ה' יתברך מתגברים –והוא רחום יכפר עוון 
 ז ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך

 ז הקב"ה אוהב את היהודי באשר הוא

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

 ח כח התפילה על רוחניות –בידי שמים חוץ מיראת שמים  א[ הכל
 

 וד זכות מביא לישועותלימ -א תסור ממנו לעולמים אהבתך ל

שאין  היאהתשתית המרכזית של האמונה 
יכול לעשות אדם הששום דבר בעולם 

ם , אין שווהשם יפסיק לאהוב אותובגללו 
שהשם יכול לעשות שאדם עולם מעשה ב

, אין דבר כזה, ועל זה ותחיל לשנוא אותי
)מחשבות אומר רבי צדוק הכהן מלובלין 

להאמין זה  ועיקר האמונה הוא"( חרוץ ט'
ל פי שהוא במקום שהוא עם כל זה שאף ע

' השוכן אתם ההשם יתברך עמו כי אני 
מילא יוכל בתוך טומאותם, ועל ידי זה מ

דכיון שהשם  ,לצאת מהאפילה והטומאה
ל דרך שנאמר וע, ליתברך עמו אין רע כל

גם כי אלך בגיא [ כ"ג ]דוד המלך בתהילים
לא  ,שהוא תכלית החשכות והרע צלמות

גם שם בגיא  ,רע כי אתה עמדי אירא
דאין עוד מלבדו ואפס זולתו אפילו  ,צלמות

וכמה שכתוב ואציעה  ,בשאול תחתית
ה הוא שאול הנך וגם שם תאחזני ימינך, ובז

רשו ולצאת מעמקי ויכול לשוב למקורו וש
שאול וכמו ביציאת מצרים דמאפילה זו 
דייקא יצאו לאור גדול, כי כך רצה השם 

יה קילוסו עולה גם ממקומות יתברך שיה
היותר אפלים וחשוכים ועד שגם הם ישיגו 

האדם לעצמו את תאר אם י ,"לאור גדו
לאס לדוגמא  ,המקום הכי חשוך בעולם

והאדם היהודי  ,הכי טמא בעולם, וגאס
הקב"ה אומר אני איתך שם,  ,נמצא שם
, וזה עיקר תאמין בי שאני איתךותפנה אלי 
אין מצב 'ומר אסור ליהודי להאמונה, 

עם כל העוונות  ,בעולם שהשם יסתכל עלי
ף פעם לא י אאנ ,תדע לךאומר השם ', 'שלי

, היוולדךכמו ביום  ,הפסקתי לאהוב אותך
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, 'אהבה אליךפחתה אצלי האף פעם לא 
ּנּו ְלעֹוָלִמים'שנאמר   ,'ְוַאֲהָבְתָך ֹלא ָתסּור ִממֶּ

אֲ 'ואף על פי שכתוב  ר ִאיִכי כַּ ר ְייַּסֵּ ת שֶּ ש אֶּ
ךָ קֶּ ֱאֹלה' ְבנֹו  ְסרֶּ של ה' זה רק מאהבה  ,'יָך ְמיַּ

 .אומר השם 'אני אוהב אותך'אל האדם, 

צה להלחם רו ה' –עמו אנכי בצרה 
 הודי במקטרגים של כל י

באמת באופן שכנע את עצמו לצריך אדם 
 ,אפשר לנתק לו את זה מהלבשלא יהיה 

יכול לעשות שאו יעשה שהוא שאין משהו 
, ושהשם יפסיק לאהוב אותהזה בעולם 

ן בעולם, כמו יש מידת הדיולמרות ש
שהגמרא אומרת אדם עושה עבירה בורא 

הקב"ה ו ,מלאך רע שבא לייסר את האדם
 ,זה בשבילךצריך להלחם עם המלאך הרע ה

והקב"ה הבטיח תן לי מלאך אחד של מצוה 
לחם בשבילך נגד אאני ומהלב ת אמיתי

תן לי אחד  אלף מלאכים רעים, אומר השם
 ושלך, ז יםריב עם המקטרגאאני ו

 ,יתברך ברא את האדםהמציאות שהשם 
הוא אני אוהב את היהודי לא משנה מה '

את ממלכת ולמרות שהשם ברא , 'עושה
בגין  מייסרת את האדם הטומאה שהיא

, למרות זאת כשאתה מתייסר תיועוונו
ה וזה מ ,השם מרגיש את הסבל שלך

ִעמֹו ָאֹנִכי '( צ"א ילים)תה השםשאומר 
אני איתך יחד באותו סבל, כאומר ' ,ְבָצָרה

, אומר השם 'כשאתה סובל כואב לי יותר
אין ששכנע את עצמו צריך ליהודי לכן כל 

, וא יאהב אותבעולם שהשם לדבר כזה 
אין מצב בעולם שהשם , שכן הואבאמת ו

 .ואו לא חפץ ב ולא יקבל אות

ת שמח בנשמהשם  –רים הבן יקיר לי אפ
 אותה אליובק מחודי על יהו

דע ו"י"ז(  א)אליהו רבאומר תנא דבי אליהו 
רא הקב״ה לישראל שהרוח והנשמה שב

 ,בשביל האהבה שהקב״ה אוהב אותם
יעמידם מן ובשמחה שהוא שמח בהם 

 ,העפר על רגליהם, ויושיבם בין ברכיו
לומר כ ,"ומגפפם ומחבקם ומנשקם

 נשמות ישראל,רוצה להושיע את ה הקב"ש
נשמות האת שם שנמצא, ו כל אחד היכן

מנשק אותם ומחבק אותם, כמו  ,עליולו לה
כלשון  ,מתוק כזהו דילד חמולאדם שיש 

ִים 'ו ל"א( ה)ירמינביא ה ְפרַּ ן יִַּקיר ִלי אֶּ ֲהבֵּ
ִעים ֲעשֻׁ ד שַּ והאדם שם אותו על  ,'ִאם יֶּלֶּ

כך , מרוב אהבתו אליו ברכיו ומחבק אותו
מחבק  ,הודיהקב"ה לוקח כל נשמה של י

  .אותה ומנשק אותה

עם אחת לקח הקדוש פהבעש"ט מסופר ש
מקום רחוק שם לאת התלמידים שלו 

איזה אדם שם היה ו, נהיאאוקר תביערו
ילדים אבל , הכל היה לו בחיים מאודעשיר 
לעת זקנותו, חייו לו, והנה בסוף  ולא הי

השם יתברך שלח לו ילד, אשתו התעברה 
כל זה הבעש"ט  את, ולעולם ילדהביאה ו

הוא איך  רוחק,קום ממבאותו הראה להם 
משחק עם הילד שלו, אמר ויושב בשמש 

כמה הוא אתם רואים ' ,בעש"טהלהם 
הקב"ה אוהב את הילד שלו, תדעו לכם ש

אוהב את הגרוע שבישראל יותר מהעשיר 
והראה , וז"ל "'הזה שאוהב את הילד שלו

להם כל המראה הזה הבעש"ט הקדוש 
רואים את האהבה והחיבה של ואמר אתם 

ולד לו לעת זקנותו, אב זקן לבנו יחידו שנ
אני ערב לכם שהקב"ה אוהב את הגרוע 
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יותר ממה שהאב הרבה שבישראל הרבה 
ה את מצריך לזכור כל אחד  ."ת בנואוהב א

בתפילת ערבית מידי יום שאנחנו אומרים 
ּנּו " א זה ל ,"ְלעֹוָלִמיםְוַאֲהָבְתָך ֹלא ָתסּור ִממֶּ

, לאמיתה אמתה ואלא ז, איזה פתגםסתם 
עבר לע נתון שיהודי מסתובב כל רגלכן בו

לא משנה מכך, והקב"ה, הקב"ה מתרגש 
מתגעגע אליך, שומע אותך, ה' מה עשית 

תשעים בליבו, שיהודי חוקק את זה וכ
, ממנו ירדואחוז מהנסיונות שלו בחיים 

לא  ,שאהבת השם לא זזה ממנו מילימטרכ
 א עשה.משנה מה הו

 ,וחנותי את אשר אחון – רצה בעמך ישראל
 על פי שאינו הגוןאף 

ו( ת ל"בונול )דעת תהרמח"כותב רבינו וכך 
 משעבד רצונו ]הקב"ה[הנה כשרוצה "

ין ששנינו ילמעשי בני האדם, כענ ,כביכול
 ',הכל לפי רוב המעשה' )אבות פ"ג, יט(

אינו חושש לכל המעשים,  וכשהוא רוצה
וכמו שאמר  מי שרוצה,ב בטובו לומטי

וחנותי את '(, .ות זלמשה רבנו ע"ה )ברכ
ועל זה '... אע"פ שאינו הגון ,אשר אחון

 ...וגו' 'יבוקש את עון ישראל ואיננו'נאמר 
את ברא השם  ,"זאת נחמתנו בעניינו

 עונש, אבל תדע לךשכר ו מצב שלבהעולם 
היא כאשר שיש נקודה ש אומר הרמח"ל,

לא מעניין אותו ר בכ ,הקב"ה רוצהמגיעה ו
מהשכר והעונש, וזה מה שאנחנו מתפללים 

ה ה' ֱאֹל" לקֵּ ְרצֵּ ְמָך ִיְשָראֵּ מה  ,"ינּו ְבעַּ
רוצה בעמו ייתכן שהשם לא וכי הכוונה? 

]ולכך השם רוצה כשאלא ? חלילה ישראל
מה [ אז ה, שהשם ירצאנחנו מתפללים

יהיה לא כבר רך בתימהשם אלינו שיגיע 
ירות, יש נקודה בעאו ללמצוות  ורקש

כנע את השם, שאפילו שאדם יכול לש
העבירות עם , ות שלנוכחיהבנקודה 
לא , השם ושאתה סוחב איתוהמצוות 

 .לאדםאלא הוא מחליט לתת יסתכל בזה 
שיהודי נוגע בלב של הקב"ה, כתראו מה זה 

מרגש את השם כמו שאומרים, השם שובר 
, פט או עונשאין פה מש ,את כל הכללים

הכל ל אב, 'תן לך מה שאתה רוצהאאני '
וי במידת האמונה של היהודי בהקב"ה, תל

 . אחר זה לא תלוי בשום דבר

אפילו ישועה  –ה תעשאין מי יאמר לו מה 
 היה זכות בישראלאם לא י

ָכל ַאֲהָבה אהבה שאינה תלויה בדבר, ' אתז
ִהיא ְתלּוָיה ְבָדָבר ל ָדָבר – שֶּ ָלה  ָבטֵּ ְבטֵּ

יָנּהְושֶּ  ,ַאֲהָבה לָ  –  ְתלּוָיה ְבָדָבראֵּ יָנּה ְבטֵּ ה אֵּ
אדם ל, אם להבדי ,)אבות ה, ט"ז( 'ְלעֹוָלם

, אם ועיניבהיא יפה כיוון שמאוהב אשה 
האם , יותר לא תהיה יפה לא יאהב אותה

הקב"ה אוהב , אבל שטויותאהבה? זה זאת 
לא ו לא בגלל שאתה יפהוכל יהודי אותך 

גלל לא בו חכם,או בגלל שאתה צדיק 
, אלא חשוב בשמים שאתה בן של מישהו

רבינו על כך ף ומוסי ,מהשםחלק ה כי את
הנה אפילו " , שם()דעת תבונות הרמח"ל

כשיגיע עת  ,אם לא יהיה זכות בישראל
 , יום נסתם בלבו, הנהשועה[]עת הי מועד

 כל הואה, כי אדון על כל פנים יושיענו ודאי
יאמר מי ו, ויכול לעשות כן כשהוא רוצה

אין כשאומר הרמח"ל  ,"מה תעשהאליו 
עם את פדות לסוגל המ ום דברשאין וזכות 

שיגיע כ, יהודי בפרטאיזה שראל בכלל או י
, לכן אומר השם 'אני יושיע אותך'הזמן 

ה השם כשאדם משכנע את עצמו כמ
חפץ השם יתברך אוהב אותו, כמה 
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בטובתו, בקלות הוא מוסר את החיים שלו 
  .בוטח בוו להקב"ה

יש על ידי לימוד זכות  –אב  חכם ישמח ןב
 לבורא יתברך תענוג גדול

מביא והמגיד ממזריטש דבר נפלא אומר 
)קדושת  אותו רבי לוי יצחק מברדיטשוב

ושמעתי בשם מורי הרב " ארא( וז"ל:לוי, ו
, שאמר על פסוק מוה' דוב בער ממעזריטש

כשאחד מלמד הנה , 'בן חכם ישמח אב'
 ורא מזה תענוגזכות על ישראל יש להב

שמח את אתה יכול לאיך  ,"גדול מאד
או אדם עשה לך משהו רע, הקב"ה? שאיזה 

עבירה  ואדם דתי נכשל באיזראית איזה ש
 ,מסכן, הוא ואתה אומר 'רבש"ע ,חמורה

איזה תענוג  ,לא יודע מה עובר עליו בחיים'
כי השם להקב"ה, בעת הזו אתה עושה 

משנה מה הוא  יתברך אוהב אותו לא
הוא השם 'ה קב"מר להעושה, ואתה או

, איזה 'משבריםומסכן עובר עליו גלים 
, השם יתברך אומר מכך שמחה יש להקב"ה

מישהו מלמד טוב על הבן  ,איזה יופי ותרא'
והאדם צריך לעבוד " ,לכן ממשיך הרב, 'שלי

עצמו כלל רק את הבורא לא בשביל הנאת 
אז , "כדי שיהא להבורא תענוג ולא בשבילו

באמת אם אתה רוצה , שהרבאומר  לךדע 
גורם שמה  ,לשמח את הבורא יתברך

, על האחר ללמד זכות זה להקב"ה תענוג
או  ,תענוג ללכת לאיזה טיולאדם יש אם ל

התענוג של הקב"ה גלידה,  ולאכול איז
 ,טעות ואיזה בן שלו עשה איזאם שאפילו 

מסכן הוא 'מר להקב"ה שימצא יהודי שיא
 ,הילדיםאו ה עם הפרנס ,עובר צרות בחיים

גדול , איזה תענוג 'היצר הרע מבלבל אותוו
, ברגע הזה קדוש ברוך הואעושה לאדם 

לבורא יתברך, נעשה בכך איזה נחת רוח 
כי הבורא יש לו תענוג עוד אומר הרב "

לסובבים ] ברכות שלנוהטובות והמ
, שהשם רואה שמישהו משפיע "[נואות

  .רךתבי להשם תענוג מזהטוב לשני נהיה 

  קדושת נפש ישראל גדולה מקדושת שבת
 ושכנע את עצמכל אחד צריך ללכן 

את מן הצד השני וו שהקב"ה אוהב אות
באותה האדם הכי גדול בעם ישראל בדיוק 

את נקח לדוגמא ואין שום הבדל, המידה 
ומולו את האדם הכי רחוק בעם ישראל 

אהבה  האותלשניהם יש  ,משה רבינו
חתיכה מהשם  יהםנהשם יתברך, שמ

יתברך, לכן הקב"ה מצפה שהיחס שלנו 
נחיה והתאם להקב"ה, שנאמין בזה יהיה ב

 ,אומר אור החיים הקדושוכך את זה, 
מה יותר יקר לעם ישראל מהשבת לכאורה 

, )אור החיים, שמות ל"א ומבית המקדש
נתחכם " :(עה"פ את שבתותי תשמורוי"ג, 

ה' להודיע שקדושת נפש ישראל גדולה 
]השבת שזה נדחה מפני זה  ,שת שבתמקדו

ודבר פשוט הוא  ,נדחית מפני פיקוח נפש[
מה כ ,"שהקטן הוא הנדחה מפני הגדול

 ,שבת היא מקור הברכהה, השבת חשובה
, של כל יהודיכל החיים מרכז החיים והיא 

הערכה דע לך שיש לי כבוד ' הקב"האומר 
ר יותלנשמה של היהודי וחשיבות 

יל את בת? תצמחלל שראית , 'השבתמ
 והנשמה שלו, אתם מבינים מה זה? ובאיז

זה ' ,קלות אנחנו זורקים מילים על יהודים
, אבל הקב"ה כל כך אוהב 'זה כךורשע 
? וירלא זורק מיליםבקלות ואתה  אותו,

אוהב אותו בשמיים אבינו שמה יש לך? 
צריך  רבותיבדיוק כמו שאוהב אותך, 
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ין מאצריך להלשנות סגנון בחיים, יהודי 
החטאים כל עם  יהשם יתברך אוהב אות'

החטאים ל כאותו עם גם אוהב השם ו, ישל
 .רוובכך יזהר בדיבו 'שלו

הזבוב מעשה כ –המדבר בגנות ישראל 
 שרהחונה על מכה וחבורה שעל הב

 שפעם ,הבא"ח מספרבעל  רבי יוסף חיים
 קארעד עיבא אליו מישהו מאירופה 

פר לס, והוא התחיל בגדאדמקום מושבו בל
מחללים שבת, הכל באיפוה שם מה הולך 

הולכים כמו גויים, הוא התחיל לספר והכל 
לבא"ח שכולם הולכים לבתי תיאטראות 

הנה פעם " במדבר(, עוד יוסף חי)וז"ל 
שמעתי מאדם אחד מדבר בגנות אחינו 
בית ישראל היושבים בארצות אירופה 
ואומר שהם מחללי שבתות בפרהסיא 
מקטון ועד גדול, ואוכלים מאכלות 
אסורות, ועוד ועוד הירבה לגנותם. אמרתי 
לו: מי הכריחך לדברים אלו של גנות וחובה 

ה יש לך וקטרוג. המעמך ישלמנה, ואתה מ
, ומי הכניסך בתיגר זה. ועוד, בדברים אלו

למה תבחר לעשות מעשה הזבוב שאינו 
חונה על בשר נקי וטהור, אלא רק על מכה 
וחבורה אשר על הבשר , כי כן אתה מספר 
בגנות אנשי אירופה, ואינך מספר בדבר 
טוב הנמצא בהם, ויאמר: מה שבח וטוב 
נמצא בהם ביהדות, כדי שאדבר בו? 

נה תמצא אפילו אמרתי לו: יש ויש, כי ה
אותם אנשים שהם מחללים שבתות ויו"ט, 
ואוכלים בשר חזיר ובשר וחלב וטרפות 
ושותים יין עם הנכרים ומתערבים עימהם, 
עכ"ז הם מחזיקים בשם היהדות אשר 
עליהם, ומודים ומודיעים בפיהם שהם 
יהודים ואין שם יהודי חרפה להם, אלא 

והנה אני  ,היא להם לכבוד ולתפארת"
אעפ"י שהם רבים  הבאנשי אירופ רואה

ומתערבים עם הנוכרים ועושים חילול 
ן נחשב אצלהם שם יהודי שבת איתם, אי

והם אוחזים בשם יהודי ומחזיקם  לחרפה
י עדים מעידים נויש ש ,אותו בשתי ידיים

אחד שמלים את בניהם שמונה  ,על זה
וידוע כי  ,ימים כאשר ציוה השם עליהם

היהדות, והשני  המילה היא חותם אמת של
שמתאמצים שלא ישאו נשים נכריות יען 

חבל כי אם ישאו נשים נכריות נפסק 
ם שעושים כיוון שאפילו אות ,היהדות

עבירות חמורות אין רוצים להפסיק שם 
 הםים קהיהדות הרי זה ברור שדבו

  ."באבותם אברהם יצחק ויעקב

בא"ח האומר שמה כולנו צריכים ללמוד מ
שאם אותם רופה, מאילאותו יהודי שבא 

להגיד  יםלא מתבייש רופהבאיהדרים 
וכיח צריך להש אז נכון, םיהודים שה

להם מוסר, אבל עם כל צריך ליתן  ,אותם
הרי זה בלב שלך מה אתה חושב עליהם? 

ן זה היה הגאויצחק ויעקב הם,  בני אברהם
 .הבן איש חי

רחמי כשאין קטרוג  – והוא רחום יכפר עוון
 יםמתגבריתברך ה' 

 ]יומא[ שרב יהודה פגש אתהגמרא מספרת 
אמר ו ,יםכיפוריום הלאחר אליהו הנביא 

ענה  '?כולם כאן צמו למה לא בא משיח'לו 
את רואה אולי אתה 'לו אליהו לרב יהודה 

אתה לא אבל  ,כנסתהאלה שבאים לבית 
רב , אמר לו 'יודע כמה זימה היתה כאן

 תמכוהשטן איך לא נתן לנו  ,אם כן' ,יהודה
ור השטן בכיפור אס'אליהו אמר לו  '?על כך
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ענה  ,'?והקב"ה' רב יהודהשאל , 'לו לדבר
הקב"ה אמר והוא רחום לו אליהו הנביא '

ביום כיפור אדם  ,מה זהתראו , 'יכפר עוון
אם אין קטרוג של אבל  ,עושה זימהוהולך 

והוא רחום  ,לא נורא'השטן, השם אומר 
כמו  , זהאהבההכח של זה , 'יכפר עוון

הבן 'אומר לאבא וספר השמנהל בא לבית 
מה 'לו: ונה עהאבא ו, 'שלך משתולל כאן

סימנתם סתם אתם  ,הבן שלי צדיק פתאום
התקשרה אלי אשה אחת  וכך, 'אותו

המנהל  ,הרב'אומרת לי: ומאשקלון 
רוצים לקבל את הילד שלי לא המורה ו

 ,אמרו זהועכשיו והיה בגנים הוא  ,לת"ת
, ראית הרב משם לת"ת לא מקבלים אותו
כל המורים  ,כולם עליו ,מה עשו לבן שלי

והיא עונה  הילד שלך צדיק? ,רגע, 'עליו
כך , 'ילד צדיק הוא אתה יודע איזה ,בטח'

אבינו לא כל הוא שה אמא, והקב"עונה 
זה לטובתינו, כולנו עושים שכן? ובודאי ש

עבירות שלפי התעריף היינו צריכים להיות 
העבירות ל כם ל"ע עם באיזה מוסד נכי

עושים: לשון הרע, רכילות, גאוה, שאנו 
 ,נבלות הפה ,שנאת חינם, עין הרע, קנאה

 ,נו צריכים להיותאתם יודעים איפה היי
אלא שלא משנה  ,רגליםוללא דיים יללא 

מה אנחנו עושים, השם אוהב אותנו, 
 ורוצה בטובתנו.

 להצילךב מחניך קראלוקיך מתהלך ב 'ה
השם אוהב אותו, ממילא בטוח שהאדם 

קל לו להבין שכל מה שהשם עושה זה 
וזה עיקר האמונה, שלא משנה  ולטובת

איפה יהיה היהודי הקב"ה לא יפסיק 
, לכן הנחמה שלנו אתלאהוב אותו, וז

נאמין בהשם ו ,שלם נחזור אל השם בלב

סלטה שהוא אוהב אותנו, הקב"ה עושה 
]כלומר לעזור לך ם כדי בכל פעבשמים 

ר את הקטרוגים הרובצים על האדם לעצו
ב קֶּ ֱאֹלה' ִכי ', בגין עוונותיו[ רֶּ ְך ְבקֶּ לֵּ יָך ִמְתהַּ

ת אֹ  ִציְלָך ְוָלתֵּ ָך ְלהַּ ֲחנֶּ יָךמַּ יָך ְלָפנֶּ )דברים  'ְיבֶּ
אני כל היום רץ להציל השם אומר ', כ"ג(

 ,אותך מהמקטרגים שאתה עושה
, היו ירחםהשם  ,'מהעוונות שאתה עושהו

שניה אחת פנו שבאל רשעים בעם ישר
הרעיש את כל העולמות  להשם והקב"ה

אהבה זו הלמה? כי וכל כך  ,זור להםכדי לע
אליהם ואל כל אחד נצחית של הקב"ה ה

הרי  ,מה הקב"ה רוצה מאיתנוו, מישראל
גם לנו יש עוונות? גם אנחנו עושים נגד 

יצר , ולמה? כי ובלא יודעיםהשם ביודעים 
ה מצפה מה הקב"מסית אותנו, והרע 

נאמר  , שכאשר נראה יהודי טועה,מאיתנו
וכיח אותו, אבל להקב"ה , נשצריךלו מה 

, 'עליו תראה מה עובר ,מסכן רבש"ע'תגיד 
הקב"ה ישתבח כבר מה למד עליו זכות, נ

על  שנלמד זכותסה"כ וצה מאיתנו? רשמו 
 .זכות עלינוילמדו בכך ו, יהודים

 באשר הואהקב"ה אוהב את היהודי 
חליפם ה'להקב"ה פעם אמר  ביאנהושע ה

אליהו הנביא אמר וכן , 'באומה אחרת
ת', י"ט( )מלכים אלהקב"ה  יָך ָהְרגּו  אֶּ ְנִביאֶּ

ִדי ר ֲאִני ְלבַּ ב ָוִאָּותֵּ ָחרֶּ , מה אמר לו הקב"ה 'בֶּ
ר "לאליהו?  ֹיאמֶּ ְרְכָך ה' וַּ ְך שּוב ְלדַּ ָליו לֵּ אֵּ

ק ָמשֶּ ָרה דַּ גמרת  ,לא רוצה אותך פה' ,"ִמְדבַּ
שם אלא שה, אבל למה? 'עם התפקיד שלך

לא יודע אתה חושב שאני מר לו בכך, 'א
, ', ודאי שאני יודעמה עם ישראל עושים

לכל אחד לאליהו וכן  ה"הקבאומר אלא ש
? שתבין מךממה אני רוצה ' ,ואחד מאיתנו
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]את אותו אחד שיכולת  שאני אוהב אותו
מה שהוא לא ו ,[מעשיובגלל לדבר בגנותו 

את פיטר קב"ה ה, י אוהב אותויעשה אנ
ל למרות שכעל המקום, ואליהו הנביא 

אמת, אליהו נביא היו דבריו של אליהו ה
אליהו אמר לו עוד לא שיקר, חלילה הנביא 

ת" יָך ָהָרסּו אֶּ ח מזבלא השאירו ' ,"ִמְזְבֹחתֶּ
נראה לך שזה 'ה לו הקב"אבל ענה , 'אחד

והיה עוד נביא ? 'מה שאני רוצה ממך
יִתי ִכי ִאיש טְ א"מר שא א ֹוי ִלי ִכי ִנְדמֵּ מֵּ

ִים א ְשָפתַּ ם ְטמֵּ ִים ָאֹנִכי ּוְבתֹוְך עַּ " ְשָפתַּ
פה, בלו הקב"ה גחלים ושם , (ועיהו )יש

ְשָרִפים ּוְבָידֹו ִרְצָפה ָחד ִמן הַּ י אֶּ לַּ ָיָעף אֵּ .. וַּ
יַּגַּע ל ְשָפתֶּ  וַּ ע זֶּה עַּ ר ִהּנֵּה ָנגַּ ֹיאמֶּ ל ִפי וַּ יָך עַּ

ָטאְתָך ְתכָֻׁפרוֹ ְוָסר עֲ  ָך ְוחַּ מבין האם אינך  ,"נֶּ
אומר הוא  באשרשאני אוהב את היהודי 

ללמד השם, זה מה שהשם רוצה מאיתנו, 
שהשם יתברך יהי רצון זכות על כל יהודי, 

מה מה ולגאולה שליזכה אותנו לאמונה של
  אמכי"ר.

 

 

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

 כח התפילה על רוחניות –ל בידי שמים חוץ מיראת שמים הכ [א
סיפר מו"ר שליט"א: יש כאן בבית כנסת בחורה אחת שמגיעה לשיעורים שלי בכל יום 

ה החליטו שהם עוברים משכונת הר שבת וב"ה היא מתחזקת מפעם לפעם, ההורים של
הורים שלה: הבחורה אמרה לו [,מורנו הרב שליט"אביה"כ ושל מקום מושבו של ]חומה 

וכך בדיוק עכשיו התחלתי להתחזק מהרב עמרמי,  ,אני לא יכולה לעזוב את הר חומה
ותוך כדי בוכה בדמעות שליש  ,היא אורזת את הדברים לבית שהם הולכים לעבור אליו

אנא ממך  ,ת שאתה לא תעשה לי את זהלהקב"ה ואומרת לו 'ריבונו של עולם אני יודע
 ,יא לא הפסיקה להתפלל והנה הם מגיעים לדירה החדשהוה ,תחזיר אותי להר חומה'

אתה מוכן למכור  ,שאל את אבא שלהואדם אחד הגיע  ,הניחו את החפציםבטרם עוד 
צחוק? אותו אחד היה ממני עברתי לכאן מה אתה עושה הרגע אמר לו  לי את הדירה?

ת הדירה ביקש מהם לראות א ,דפק לשכנים בבית ,לקנות את הדירהורצה שן כל כך עק
, של אותה בחורה ואמר לולאביה התלהב, הגיע ואכן  ,שדומה לדירה אותה רצה לקנות

בסופו של דבר, אותה  .הדירה אני מוסיף לך סכום גדול של כסף, אמר לו אם כך קח את
 ,ה הם קנו? בבנין של מורנו הרב שליט"אחיפשו דירה ואיפ ,לחזור להר חומהמשפחה רצו 

, ועל מיד השם עונהבלב שלם, עליה חה של תפילה על רוחניות כו ובקומה האחרונה, ז
  זה אמרו הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  ט"אשלי עמרמיאייל הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו
 םובעול מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

 רבינו אייל עמרמי שליט"א
יתברך כל  ה'יים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויק 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 
ים בכל רחבי ר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושומפז

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

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים 
הפצת  ללעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש

 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו 

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

ומרצו בכתיבת ועריכת אשר לא חוסך מזמנו 
 של  בועי מתוך שיחותיוהשיעור הש

 .רב שליט"אמו"ר ה
שיזכה להמשיך  שמיםיהי רצון מלפני אבינו שב

להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים 
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים 

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש
 אארוש בן ימנה שליט" ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלוםלרפואהעלון מוקדש 

 

הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  בן האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו לרפואת
נתן  ,ראובן בן שרה, ניסים בן סוליקהמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה, 

 משה יעקב בן רוחמה ציפורה, ראובן בן שרה, ן חממהאלון שקד ב, קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
, אסתר חיים בת שרהרחל בת מדלן, , התינוק ירדן בן סימההתינוק , חביב בן שמחהף והנפש, הגולרפואת 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביגשרה בת לולו, ב
, לילך בת רחל חנה האל, אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהמירה, איילת בת חבובה, בת מזל, רחל בת מרים 

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

אוחיון,  אורן בן שולמית, מזכה הרבים מרדכי ,לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, ן רבקהשרון במיכאל בן מרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

, דוד דודו בן רחל חלילזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה, ניסים בן מריםתאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 
אייל בן דליה לזיווג הגון, , אוחנה בן תמר יעקב, בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ישראל, אלרועי יצחק בן מזל

לאה , שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון, מור מרים בת אביביתשרה, ניאלה דישראל בן 
 רוחמה לילך בת, יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם, מזל בת אסתר, אילנה בת אסתרה לזיווג הגון, בת ציפור

, דוד מלכה אבי ואסתי ובר ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  מהרחל שרה בת רוחלזרע קודש, 
 .גילי בת אווה, בת דינזמרים אילנית , שילת בת מזל

, אברהם מצליח בן פרטונהשמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת
 , אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה,, דניאל בן חסיבהחיים 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,בן שוקת עזיז
משה  ,עמוס בן רחל ,יגאל בן רחל ,ה בן גיטהמש ,אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל ,רפאל בן עליזה ,עליזה

בנימין , וידל יפרח בן רחל, אליס ונתן שמעון בן, ירבי דוד מחלוף ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,זנזורי בן מנטנה
מאיר בן , יצחק בן ציפורה, 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, ב לוגסי בן אסתרחבי, יצחק בן אבנר, צ׳חלה
פוחה י, רחל אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, , שרה בת פאנמרדכי אליהו בן אסתר, אסתר

, פלוריןרחל בת , מזל בת רבקה, חנה בת לאהז"ל,  סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה, בת שמחה
 .נ.צ.ב.הת וסף ואיזה אוחנונה, יציפורה בת יוכבד, אסתר גואטה בת מארי
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  אלאהבת ישרכ ביה" 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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 הרב  להזמנת

 ורים ולכנסיםלשיע
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