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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
 054-5763240 חדשמספר  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 יצחק עיניגדרה 
 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
 054-2390447 איתן אזולאי  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 יתשורערן  תל נוף )הבסיס(
 050-9945999 אורן זנטי  תקוע

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  בית שאן

 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזןחיפה 
 052-6712369 יצחקי םותחריש 

 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 שמרון רוזנצויג  נתניה

 050-5798510  אלקובי משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין עפולה

 050-4137999 יחזקאל הלל צפת ומירון 
 055-6788517 עמוס אליה  קרית שמונה

 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

 052-8847778 אלמוג סרוסי באר שבע 
 054-8405397 בן שושן דימונה 

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

 050-8941515 מושב תלמים
 052-5080177 חדש אלי בוזגלונתיבות 

 050-6656562 אביהו שקלים קרית גת
 052-6494317 ניסים קרית מלאכי

 050-6462038 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  - שמות התש"פ –גליון מס' נ"ב 

 ב ע"י הודיה תתגלה הטובה ותסתלק הרעה -להודות ולהלל 

 ג צדיקים נותנים שבח על היסורים –אודך השם כי אנפת בי 

 ג עולם הבא נקנה ביסורים

 ד ההלל וההודאה הם הבחינה של העולם הבא –תיקנו אותם להלל ולהודאה 

 ה עד כמה מוכן האדם להקריב כדי לקבל תענוגי גן עדן?

 ו ההודאה היא דווקא על מה שנראה כלא טוב, שמאמין שודאי הוא טוב

 ו שימוש תלמידי חכמים ולימוד מהנהגותיהם גם הוא בחינת תודה

 ז ע"י הודאה באה הולדה בנקל –מזמור לתודה, מלשון תולדה 

 ז אם האדם יעמוד בנסיון ויתחזק באמונה שלמה תתהפך הרעה לטובה

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

 ח א[ על מעלת הויתור

 ח ב[ עוד על מעלת הויתור
 

 הודיה תתגלה הטובה ותסתלק הרעהע"י  - להודות ולהלל

נו הרב לימדכמו שהבאנו בגליון הקודם, 
את ימי ש ן תנינא תורה ב["]ליקוטי מוהר

להלל ולהודאה, רבותינו חנוכה קבעו ה
הם כל הענין של שמונת ימי חנוכה, 

שר כשהוא שאדם ילך שמונה ימים 
, בכל רגע ומשבח ומהלל להשם יתברך

קר זה הלל , העייהסופגניות זה משנ
בעצם היא והודאה, ואומר הרב שהתודה 

מה ועיקר השעשוע של העולם הבא, 
התענוג הכי גדול בעולם מדוע הכוונה? 

תודה תודה ולומר הבא זה ללכת כל היום 
לאכול היינו אומרים תודה? מילא ו
אבל כל היום או שאר תענוגות, לשתות ו

 ? בכך מה התענוג ,להגיד תודה

ידוע כש, נבארריהם בשביל להבין את דב
הגמרא אומרת שעולם הבא נקנה 

מציאות של הכל שביסורין, זאת אומרת 
לאדם העולם הבא נגזרת מצער שהיה 

עולם לו צער אין לו לא היה אם בחיים, 
כל המהות של את מה קונה כלומר הבא, 

עולם הבא? הצער והמרירות שהיה 
הקושי והאכזבות, כל אכזבה לאדם, 

חלק זה עוד בה ועמד לו לאדם ה תשהי
את העולם שיוצר  המעולם הבא, זה ל

הבא, שום דבר אחר לא יוצר את העולם 
אין צער אם , "לפום צערא אגרא"הבא, 

שאדם יגיע לעולם הבא וכאין שכר, 
ויראה איזה תענוגות הוא מקבל בעולם 

וכן  ,שהילד שלו לא שמע לועל כך  ,הבא
יתחיל , אז הוא שאר יסורי העולם הזה

שהוא יראה איזה כתודה, להשם להגיד 
שכר הקב"ה יתן לו על הצער והיסורים 
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הוא רק ילך ויגיד תודה, שעבר וקיבלם 
אדם יראה איזה עולם הבא הוא יקבל על 

קיבלו לא זה שלא העריכו אותו בעבודה ו
אלה 'הוא לא אמר ואת הבקשות שלו, 
זה 'הוא אמר אלא , 'מנוולים כפויי טובה

על זה יבל את הצער באמונה, קו, 'השם
מה זה , "שמחים ביסורים"אמרו רבותינו 
בעולם הבא שהוא נמצא ששהשם רוצה, 

יקבל בזכות האמונה הוא רק ילך ויגיד 
  .זה כל השעשוע של העולם הבאותודה, 

צדיקים נותנים  – אודך השם כי אנפת בי
 שבח על היסורים 

)ויקרא רבה ל"ב, א'( המדרש אומר לכן 
סביב  יםאומרורבי נחמיה "רבי יהודה 

סביב לרשעים הצדיקים  ,רשעים יתהלכון
בשעה שהצדיקים יוצאין  ?כיצד ,מהלכין

מתוך גן עדן ורואין את הרשעים נדונין 
באותה שעה הן נותנין שבח  ...נםיבגיה

והודאה להקדוש ברוך הוא על היסורין 
ואמרת  הה"ד ,שהביא עליהם בעולם הזה

ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך 
כל העולם הבא נקנה כלומר ש ,"תנחמני

בא אדם של יסורים, אם  םמצאותהימ
מע ובבית המדרש ושומתענג ישב ולכאן 

אין על זה עולם הבא, זה עולם תורה, 
לימוד שאותו אלא זה תענוג, הזה, 

ישיבה בבתי מדרשות הם ההתורה ו
מוד ביסורין לעהנותנים כח לאדם 

, על והלימוד השיעורלאחר שיבואו 
לא מקבלים עולם הבא, עצמם תענוגות ה

שרבי עקיבא ראה את מספרת הגמרא וכך 
וראו וראו אותו סובל, רבו, רבי אליעזר 

 עכשיו 'אומר את רבי עקיבא החכמים 
נרגעת שאל אותו רבי אליעזר ', 'נרגעתי

רבי עקיבא לו ענה  ',שאני סובל?מזה 
חשבתי  ,אומר לך את האמת ,כבוד הרב'

מה כל שלא תהיה איתנו בעולם הבא, כי 
נולדת  :שאתה עושה אתה רק מצליח

אבא תלמיד חכם, אתה גדול  ,לאבא עשיר
הדור, אתה בור סוד שאינו מאבד טיפה, 

אני מבין עכשיו שאני רואה שאתה סובל 
אני  , לכןאתה תהיה איתנו בעולם הבאש

רבי  ,עקיבא לרבו, כך אומר רבי 'שמח
התחילו כולם "הורקנוס, אליעזר בן 

עכשיו  האה' ",בוכים ורבי עקיבא מצחק
  '.אני רגוע

 עולם הבא נקנה ביסורים
כל ש ,עקיבא נמצא גם מדבריו של רבי

מה שאדם יהיה לו עולם הבא זה 
בני  .מהמציאות של הסבל בעולם הזה
אומר אדם רגילים לבעוט בסבל, אבל 

 את זה בלשוננו, ונאמראמת השפת 
בתוכו כמו כדורגל שיש  הואסבל ה

ולפתע אדם בועט בכדורגל כשתפילין, 
, מיד תפיליןבתוכו רואה הוא נפתח ו

 ,'בעטתי בתפיליןהשם ירחם, וואי אומר '
אדם רגיל לבעט ביסורים  ,כך הוא הסבל

אבל למעשה כל הטוב של העולם הבא 
העולם הבא נקנה ביסורים,  גלום בתוכם,

אין כסף אחר שקונה אותו, איפה שהיה 
  .לך יסורין זה העולם הבא

]ליקוטי מוהר"ן, שם[ רבי נחמן מר ואו
עיקר השעשוע של העולם הבא הוא ש

אמירת התודה וההלל וההודאה להשם, 
צדיקים נותנים בעולם הבא באותה שעה 

איזה כיף ', הםשבח על היסורים שהיה ל
, יתברך' שהיה לי קשה בעבודה השם



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

 

 ד  

רבותי, מי שיבוא ויאמר 'גביר אחד משל ל
שיעמוד כל הלילה ער יקבל ממני מאה 

לא ישב כל הלילה,  ,, רק יעמוד'אלף דולר
? יריבו על לגביר הזה כמה יעמדו בתור

מוכן  אתה ?מהנשאל 'ואם התור, 
תראה את וודאי יענה ' ',להצטער?
מי בעבור זה  ,מקבל על זהשאני התמורה 

על כל כך בענייננו, , 'לא מוכן להצטער
קבל שאדם יהגמרא אומרת טיפת צער 

כתוב ש וכמומהשם יתברך, עצום שכר 
"ושבתם וראיתם בין  ,)חגיגה ט:( בגמרא

צדיק ובין רשע בין עובד אלוקים לאשר 
דומה שונה פירקו מאה  אינו –לא עבדו 

כמה  ,פעמים לשונה פירקו מאה ואחד"
יש למי שלומד מאה ואחד יותר נוסף צער 

, פעמים מאההצער אם היה לומד מאשר 
כמה ? חלקי מאה ממה שכבר עבר אחד

היה לו יותר קשה מזה? אומרת הגמרא 
צדיק לההבדל כמו בין הוא ההבדל הזה ש

הרב שטיינמן שמה לורשע, כמו להבדיל 
גדול הרשעים יקבל בעולם הבא, ומה 

טיפת צער על כך גם יקבל בעולם הבא, 
יתגמל השם יותר כמה לאדם היה ש

  ו.אות

]בנו של נח[ שם על  ,הגמראעוד אומרת 
ששם ויפת כ ,שנתאמץ במצוה יותר

היה ערום אביהם שכיסו את והתאמצו 
למה ו ,"שם ויפת ויקח"כתוב  ,תבזהנו

היה צריך להיות כתוב ויקח לכאורה 
 שם התאמץ יותרמשום שויקחו? אלא 

התאמץ ומה כבר יש בכך,  נאמר ויקח,
שמעבר בלהרים שמיכה, אלא מעט יותר 

למאמץ הגופני שודאי לא היה גדול כ"כ, 
יותר ועשה את זה יותר בחרדה שם 

הגמרא  תאומרבזכות זה ו, אביובכבוד 
אברהם יצחק שיצאו מזרעו שם קיבל ש

ציצית ו , וכל עם ישראל,ויעקב ויוסף
ותפילין וכל התורה, בני שם אנחנו, ומה 

את הבית הלבן, וקיבל יפת? את טראמפ 
אנחנו קיבלנו נצח  ,איזה הבדלראו 

קצת לשם כי היה לו  ?למהועולם הבא, ו
כל טיפת צער על משום שיותר קשה, 

השם מתגמל  כמהלאדם בעולם הזה  ישש
 .אותו, וזה עיקר שעשוע עולם הבא

ההלל  – תיקנו אותם להלל ולהודאה
 הבחינה של העולם הבאהם וההודאה 
דירה  ואיזלו במתנה שיביאו משל לאדם 

כל מיני דברים יפים מלאה ב ,ענקית
תודה הוא יאמר כל רגע ב ,ומנורות זהב

כך להבדיל על העולם הבא, תודה, ותודה 
בעולם הוא קיבל מה אדם יראה כל רגע ב

חנוכה ש, לכן אומר הרב ויודה על כך הבא
כי  ,זה שמונת ימים כנגד ימי העולם הבא

ששבע זה בגדר זה מחוץ גבולות השבע, 
שבעה ימי שבתא, שהם ימי העולם הזה, 
ושמונה הוא מעבר לימי העולם הבא, 
ותיקנו אותם להלל ולהודאה, שההלל 

חינה של העולם כל הבהם וההודאה 
הבא, שאדם יודה להשם על מה שהיה לו 

בעולם שלנו , זה בחינת העולם הבאקשה 
אותו אם פיטרו להשם  הלא מודאדם 

מהעבודה, ולא על זה שלא כיבדו אותו 
בבית כנסת, ולא על זה שלא באו לבר 

על רגיל להודות לא אדם מצווה שלו, 
אבל בעולם הבא כל להשם, דברים אלו 

כך שקיבל ראה איזה שכר קיבל על אדם י
זה את היסורים והנסיונות באהבה, על 

שלא דיבר לשון הרע על מי שלא בא לבר 
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ל את זה באמונה, ואחר , קיבומצווה של
תודה השם שהוא לא בא לבר גם יגיד 'כך 

, לכן אומר הרב שזה עיקר 'מצווה
 .השעשוע של העולם הבא

בדברים הלא לשמוח באמת אדם צריך 
זה רק מה שלא הולך  וטובים, הנצח של

והאשה בא לבית אם אדם פה בחיים,  ול
קבל על זה כלום היום, ילא  ,היתה נחמדה

לפום צערא אגרא, פעם הוא שכר כי ה
אם האדם בצער ממאה שלא בצער, אבל 

לו וגם  ,רחתבהיתה מצו ובא לבית ואשת
היה יום קשה, ופתאום היא בעצמו 

למה אתה לא עונה ' ומבקרת אות
 ',?ולמה לא זה למה לא זה ,לטלפונים

רבש"ע איך קשה לי השלום 'אומר והוא 
בית, אבל הכל זה ממך ואני מאמין שהכל 

אני  ,חזור בתשובהאני אהשם, אתה זה 
אגר כמה אדם שכזה , 'שתנה, טעיתיא

 על הקושי הזה ,לעולם הבאלעצמו 
 .שקיבל באהבה ולא ביעט ביסורים

עד כמה מוכן האדם להקריב כדי לקבל 
 תענוגי גן עדן?

)מובאים דבריו בריש אומר הגאון מוילנא 
בעת שמוליכין את " :דברי אמת(ספר 

ואז תפקחנה כל  ,לקברוהאדם מביתו 
חושיו, ורואה מה שלא יכול לראות בימי 

ומראין לו עונשי הגיהינום  ,חיותו
ורואה איך כילה ימיו , ותענוגי הגן עדן

ומחמת גודל התשוקה, אשר הוא  ..בהבל
והוא אינו  (בגן עדן)רוצה להתעדן שם 

כנס שם מחמת שהוא מלוכלך ייכול לה
ענש בצואת עוונותיו, הוא מרוצה להי

בגיהינום בעונשים קשים ומרים, רק 

השם  ,"כך לתענוגי הגן עדן-שיבוא אחר
איזה תענוגות,  ,איזה גן עדןלאדם מראה 

שם כי הוא להוא לא יכול להתקבל אבל 
לא קיבל את הדברים שהשם הביא לו 

קילל הוא שוטר נתן לו דוח כשבאמונה, 
השוטרות הרעות 'אותו באלף קללות, 

, אבל אם הוא ' וכו'תהאלה, הם הכי רעו
, 'היא בסדר גמור ,השם שלח אותה'אומר 

זה אדם שמקבל את הרעות באמונה, אם 
ה אדם יבוא להקב"כן אומר הגר"א, 

תכניס אותי לגיהנום, 'השם תחנן אליו וי
, 'אחרי זה תיתן לי גן עדןו ,תנקה אותי

 ,רואה את התענוגותכשהוא למה? כי ו
שווה לו לסבול את כל אז הוא מבין ש

תענוגות גן את לקבל בכדי גיהנום יסורי 
לכן כתוב שכל אלה שבגיהנום ועדן, 

  .מברכים את השם

ואין בכח ")שם(  אומר הגאוןעוד אומר 
רת לבו וחרטתו, יאדם לצייר גודל שב

ואם יהיה לאדם בעולם הזה אחד מאלף 
אלפים חלק מהצער שיש לו שם בעולם 

ת מחמת שלא היה הבא, היה מוכרח למו
שאדם אם כן כ", יכול לסבול גודל הצער

רואה את תענוגות גן עדן והוא לא מקבל 
, הלב שלו , לא נותנים לו להכנסאותם

בא הקב"ה , ונשבר והוא מוכן להכל
כל הגן עדן שלך זה איפה שלא 'ואומר 

הלך לך בחיים והאמנת בי, ואמרת תודה 
לא מתווכח ו, לא רב 'השם, תודה השם

 ,, לא לשון הרעןלא עורכי דיובתי דין לא 
מקבל לא מקלל אף אחד, רק ולא מאשים 

 ,אתה השם עשית את זהבאהבה ואומר '
, זה 'כי זה מה שאתה רוצה וזה הכי נכון

  .זה הגן עדןוהעולם הבא 
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ההודאה היא דווקא על מה שנראה כלא 
 שודאי הוא טוב שמאמין  ,טוב

 עולםהלכן ש )חנוכה(אומר השפת אמת 
ויראה לפרש כי הבא כולו יש הודאה, "

נראה לא  הלשון הודאה הוא על מה שהי
מודה שהוא טוב )כעת( טוב והאדם 

שאדם ככך כותב השפת אמת,  ,"וחסד
מודה להשם שרואה למפרע שהיה חסד 

אדם רואה זה כאשר הלל כלומר עליון, 
שהוא קיבל איזה מתנה ומהלל את השם, 

לאדם משהו אבל הודאה זה שהיה 
 אומר להשם תודההוא ו ,רעשנראה כ

, וזה התענוג למרות שזה נראה רע
שאדם כל כוהשעשוע של עולם הבא, 

ועוד  'איך אני מודה לך'להשם יאמר הזמן 
, זה 'יסוריםיותר היה לי שחבל לא 'אומר 

על כך אלף דולר כמו שאדם קיבל מאה 
ודאי יאמר 'למה שהוא עמד כל הלילה 

  'אין עוד לילה כזה?

ִויֵמי ")שם( הקדוש נחמן  לכן אומר רבי
ִחיַנת ַשֲעשּוַע עֹוָלם ַהָבא ", הֹוָדָאה ֶזה בְּ

כמה אדם צריך לשמוח ברעות, צריך 
 !איזה יופי ,לא הלך ליולומר 'לשמוח 

, טובכמה איזה יופי השם  ,הפסדתי טיסה
קבל על זה אאיזה עולם הבא אני 

וזה משום , 'שקיבלתי את זה באמונה
האדם "פרק א( שאומר המסילת ישרים )

לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה אלא 
, א"כ מה שהלך "בעבור מצבו בעולם הבא

 ,פה טוב והיה לרצה, כשהוא כמו שפה  ול
איפה אלא עולם הבא, בזה לא קונים 

פלוני פגע בי והיה לי ' ,נוחלו שלא היה 
זה העולם הבא וסלחתי', קשה לסלוח לו 

לקבל  כחלו , איפה שהיה האדם הבא של

זה עיקר ש, לכן אומר הרב את היסורים
  .התענוג של עולם הבא

שימוש תלמידי חכמים ולימוד 
 מהנהגותיהם גם הוא בחינת תודה 

סביר שלימוד ההלכה זה מהרב בהמשך 
נו שלימוד הסברוכמו שמקביל לתודה, 

לא לקרוא  ,הלכה זה לשמש תלמיד חכם
מספר קיצורים, זאת אומרת שהוא נדבק 
לתלמיד חכם לראות את ההנהגות שלו, 

)הלכות דעות, ה, כמו שאומר הרמב"ם 
משאו ומתנו של תלמיד חכם באמת "י"ג( 

, ובאמונה אומר על לאו לאו ועל הן הן
מוותר לאחרים כשיקח מהן ולא ידקדק 

תלמיד חכם, לא אדם שיודע  זה ,"עליהן
 ,ספרים, אלא שיש לו הנהגות אציליות

נותן "עוד אומר הרב הנהגות אלוקיות, 
, מה שהוא קונה "דמי המקח לאלתר

משלם מיד, מחייב עצמו במקח וממכר 
גם במקום שלא לימדה אותו התורה, 

 ',עוד שנה ,לא נורא'מישהו חייב לו אומר 
מה אתה לא 'הוא אומר לו אבל אם 

תלמיד אלא זה לא תלמיד חכם,  ',מביא?
, יש "לא ירד לתוך אומנות חבירו"חכם 

הוא  ,רב באיזה מקוםשמשמש כמישהו 
או עסק יש לו חנות אם , לשם לא נכנס
לא פותח לידו אני  ,מה פתאוםאומר '

ולא וכלשון הרמב"ם ", 'בשום פנים ואופן
, לא עושה צער "יצר לאדם לעולם בחייו

אם הוא יודע לשום אדם בחיים שלו, 
לא מיד אומר ' ,מצער אותושדבר מה 

אומר רבי נחמן על זה , 'רוצה לצער אותו
לימוד ההלכה זה נקרא לשמש תלמידי ש

שאדם משמש תלמיד חכם כחכמים, ו
חונן ומלוה " ,רואה איך הוא מתנהג ,כזה
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שתלמיד המקבילה של התודה, זו , "ונותן
כל ששהכל זה חסדי השם, ה מבין חכם כז

המהות של תלמידי חכמים זה מרבים 
, אין אחד בעולם מוותר, בעולם שלום

מישהו אם  ,שוויתר ולא יצא מורווח
אתה אומר 'עוד לאדם ברכבו ונכנס 

, 'נכון אני אשם'לו צריך לענות , 'אשם
 אוטו ישןמ והשם ישדרג אותויראה איך 

מבין הוא , הוא ויתרלמה? כי ו, לחדש
ושלח עליו את אותו  מתנה ונתן לשהשם 

  אחד שיאשים אותו.

ע"י  –מזמור לתודה, מלשון תולדה 
 הודאה באה הולדה בנקל

שלום,  ,המהות של תלמידי חכמיםזו 
וכמו שכתוב על דוד המלך שהיה בחינת 

ליקוטי מוהר"ן השון לוכפסיקת ההלכה, 
ִחיַנת ֲהָלכֹות ישִ )שם( " ּמּוש ֲחָכִמים ֶזה בְּ

יָה נ"ה(  ַשעְּ ִחיַנת )יְּ ֵדי ָדִוד'ֶשֵהם בְּ  ',ַחסְּ
רּו ַרבֹוֵתינּו,  מֹו ֶשָאמְּ מֹותֹו כְּ ֶשֲהָלָכה כְּ

ִרין צג:(  ֶהדְּ ָרָכה )ַסנְּ רֹוָנם ִלבְּ  'ִעּמוֹ  'ַוה'ִזכְּ
מֹותוֹ  כמו שהתורה  ,אם כן ."ֶשֲהָלָכה כְּ

אבל ך לימוד ההלכה, בחינת חסד כהיא 
בספר, אלא מדובר על הרואה הלכה לא 
הולך  ,משמש תלמיד חכםהאדם על 

הוא חי, וכיצד לראות איך הוא מתנהג 
, איך הוא מנהל ביתואיך הוא מנהל את 

 )שם(, והרב מסביר חייואת אורחות 
ָנֵקל ּוִמֶזה ָבָאה הֹוָלָדה" שאנשים כ ,"בְּ

ים לנשההודאה גורמת מודים להקב"ה 
ללדת בקלות, ולהתפטר מהצער של חוה, 

רוצה לידה בקלות? צריכה האשה 
להגיד תודה על כל דבר, על זה ולהתחזק 

ומסביר הרב )שם( שהאוטובוס ברח לה, 
תֹוָדה ָהִריעּו לַ " מֹור לְּ  ,ָכל ָהָאֶרץ ה'ִמזְּ

תֹוָדה אֹוִתּיֹות ּתֹוָלָדה כי מזמור לתודה ", לְּ
תלמיד חכם אם כן, זה אותיות תולדה, 
החסד ממלא את כל ומביא חסד בעולם 

 ,וזה הבחינה של העולם הבא ,החסרונות
תֹוָדה "שחסרון של הלבנה יתמלא,  לְּ

ָכל ָהָאֶרץ  ה'ָהִריעּו לַ ו ,אֹוִתּיֹות ּתֹוָלָדה
, כי תודה והלכה "ָראֵשי ֵתבֹות ֲהָלָכה

איך הוא  ,היינו לשמש תלמיד חכם
ים שמעליבים אותו ומשמיצכמתנהג 

על אומר תודה להשם ת"ח שכזה  ,אותו
  .וזה הבחינה של הלכה ותודהכל אלו, 

חסות יהרגלים מתיעוד מסביר הרב, ש
וכשאדם פוגע  ,להחזקת תלמידי חכמים

כל זה הרב את ו ,בזה הוא נענש ברגליו
כל ש ,מקשר למהות של אמירת תודה

המהות של עולם הבא זה תמיד להודות 
כאשר ך לזכור להשם, לכן תמיד אדם צרי

שבאותה עת יאמר לו איזה אכזבה מגיעה 
  .תודה להשם

יתחזק באמונה ואם האדם יעמוד בנסיון 
 תתהפך הרעה לטובהשלמה 

)מקור מים חיים, מקץ ד'( אומר הבעש"ט 
תו, למה ותיוהנה להבין הענין על אמ"

באמת לפעמים יש לאדם כמה מקרים 
עים, הלא השם יתברך הוא טוב ומטיב, ר

אדרבה הכל הוא  ..ו לא תצא רעהומאת
.. רק טובות גדולות ישועות ונחמות

שהאדם אינו זוכה חלילה לפעמים ש
ואזי , מחמת שמעשיו אינם טהורים

 כשיוצאת הטובה לאדם זה מעילא לתתא
, יש ]כלומר מעולם העליון לעולמנו אנו[

המקטרגים עליו ואינם מניחים שתגיע 
למעלה הוא ואזי הפסק דין , אליו הטובה
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כך, שלעת עתה יגיע הטובה הזו אל 
האדם בצירופים אחרים, מלובשת ברעה 

כלומר שפוסקים למעלה, להביא , ]חלילה
או  ,לו איזה בשורה רעה מהרופא ח"ו

ואם [ וכיו' מנהל רעואיזה איום לפיטורין 
האדם יעמוד בנסיון זה שיתחזק עצמו 
באמונה שלמה וחזקה באמת, שכל מה 

ודאי לטב עביד, ויאמין  דעביד רחמנא
, שאין יוצא ממנו יתברך שום רעה ח"ו

אזי בזכות האמונה שיאמין ויבטח כל כך 
בהשם יתברך יתהפכו הצירופים ויעשו 
ויתהוו צירופים הקודמים הטובים, כמו 

יתגלה הטובה ושהיו קודם הקטרוגים, 
מבטיח לנו הבעש"ט  נוראות". לעין כל

לא 'ר אומופגעו בו על האדם שהקדוש, 
גם אם שכלומר , 'נורא אני אוהב אותו

משה או יעקב אבינו האדם יהיה במעלת 
לא  ,דואג וכועס והלב שלע"ה, אבל רבינו 

הוא  ,ישמחהוא אם אבל ישועה, לו היה ת
מכך, גם ישאר בשלוות הנפש רויח ירק 

וגם ולא ייכנס לעצבויות ומרירויות, 
את  ויפתור ללאדם שהוא השם מבטיח 

יסתלקו הקטרוגים ותתגלה , שהבעיה
כל אדם לכן כמה צריך  הטובה לעיני כל,

להתחזק באמירת התודה להשם יתברך, 
, להרגיל את 'השםלך תודה 'רק להגיד 

להשאר  עצמו בבית בניגונים ושירים
 בשמחה ובאמונה בו יתברך תמיד.

 

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

  על מעלת הויתורא[ 
תשמע 'לי ואמר לי הדייל הגיע  ,במטוסבעודי רץ הקודש מארה"ב לאכעת חזרתי כש

באמת? 'לו עניתי  ',יכולה לשבת במקום שלך?האם היא  ,יש פה אשה עם תינוק ,אדוני
מר לי חזר אלי הדייל ואבסוף הטיסה לאחר מכן  '.לוותרלזכות תודה לך שאני יכול 

, אמרתי לו אצלנו 'המקום שלךעל ויתרת  ,תשמע זה לא מובן מה שאתה עשית'
 .בלוטומזכיה בתורה הויתור זה יותר 

 עוד על מעלת הויתורב[ 
אשתו רוצה חלוקה, אמרתי לו תוותר לה שאמר לי והתגרש עמד לשאחד יהודי היה 

אמרתי לו  ',לי?אהרב אתה נורמענה לי אותו יהודי ', 'קחי מה שאת רוצהתאמר לה '
לקחה הכל מצליח, , היה לו עסק 'קחי מה שאת רוצהואכן הלך ואמר לה ' ,תשמע לי

עם אשה מחדש התחתן  ,השם סידר לו אשהאבל , וחסר כל השאירה אותו ערוםו
הקב"ה אבל לקחה הכל אמנם מודה להשם, היא וודרת, היום הוא שר מסועשירה 

  ח.אין דבר כזה שאדם יוותר ולא ירוי ,הביא ממקום אחר
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו
 ובעולם הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץמגדולי מזכי 

 אייל עמרמי שליט"א מורנו ורבינו הרב
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
שיזכה להמשיך  שמיםיהי רצון מלפני אבינו שב

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

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש
 אה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"לרפואהעלון מוקדש 

 

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

 יעקב בן רוחמה ציפורהמשה , ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה, קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
אסתר חיים בת רחל בת מדלן, , ירון בן תקוה, ירדן בן סימההתינוק , חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש, 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביג, שרה בת לולו, בשרה
לילך בת רחל  הלא, אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבוב

, מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל, לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה, חנה
 מרלן מטילדה ישראל בת לורה, סיוון שרה בת אסתר, אסתר בת עליזה, תמר בת מימה

אורן בן שולמית, מרדכי אוחיון, מיכאל בן  ,לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, תאיר בן שרון בן רבקהמרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

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

שירי דנה ומיכל בנות אסתר , מור מרים בת אביבית, יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנהניאלה שרה, דבן 
ס אזולאי יהודה ואירי, מזל בת אסתר, אילנה בת אסתרה לזיווג הגון, לאה בת ציפור, לתשובה שלמה וזווג הגון

 ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  רחל שרה בת רוחמהלזרע קודש,  לילך בת רוחמה, ובני ביתם
 גילי בת אווה, טליה בת אילנית מרים, זניבת דמרים אילנית , שילת בת מזל, אבי ואסתי ובר דוד מלכה

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון אברהם מצליח בן פרטונהשלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת
, יצחק בן עזיז בן שוקת , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה,חיים בן קדן

 ,רפאל בן עליזה ,ליזהיצחק בן ע ,שחר רפאל בן סימה ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה עליה, דוד בן עליה,
יוסף  ,משה זנזורי בן מנטנה ,עמוס בן רחל ,יגאל בן רחל ,משה בן גיטה ,אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל

, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר, וידל יפרח בן רחל, ונתן שמעון בן אליס, ירבי דוד מחלוף ,ג'וילי בן שמחה
חביב , יצחק בן אבנר, מאיר בן צ׳חלה, יצחק בן ציפורה, לאה שלמה בן, שלמה ראובן בן ירוחם, שלום בן שרה

, מרדכי אליהו בן אסתר, יוסף לוגסי בן אסתר, מוריס משה בן אסתר, אליהו לוגסי בן אסתר, לוגסי בן אסתר
שרה בת פאני, רחל מוריס בן סביחה, , שמעון בן מזל, ישראל מלכה בן חוה אביבה, שלום אזולאי בן מינה

סילביה סולטנה בת , אסתר בת חסיבה, פוחה בת שמחהאפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, 
חדווה , ציפורה בת יוכבד, אסתר גואטה בת מארי, רחל בת פלורין, מזל בת רבקה, חנה בת לאהז"ל,  אסתר

 ת.נ.צ.ב.ה זה אוחנונהוסף ואיייפית בת רות, , אורלי סבטלנה בצרה, אזולאי בת אסתר
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