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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 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 
 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 יתערן שור תל נוף )הבסיס(
 050-9945999 אורן זנטי  תקוע

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  שאןבית 

 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 אלמליחמעוז  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 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  - יתרו התש"פ –גליון מס' נ"ו 

 ב המעלה של שלמות הדיבור ושמחה בשבת –להודות ולהלל 

 ג כי בגלל הדבר הזה יברכהו השם –לא תרע עינו בצדקות 

 ג השם מבקש שנבחן את ברכתו בעבור הצדקות –ובחנוני נא בזאת 

 ג המקצץ דווקא בצדקות בשעת דחק פוגם בשפע המגיע לו מן השם

 ד ישתדל שלא לגבות חוב מחברו ולא יאונה לו כל רע –ה תלויה בשלום הברכ

 ד הודאה להשם מביאה לידי שלמות לשון הקודש וזה בחינת יום השבת

 ה בשבת יש להראות לכל את שמחת ליבו ומעוזו בהשם ויזהר מכעס הפנים

 ה זה עיקר חרות האדם –להתענג על השם ולהיות בשמחה גדולה בשבת קודש 

 ו מיום שישי בחצות היום יזהר מכעס וזהו סימן לשבוע קדוש –לא תבערו אש 

 ו בשבת ואפילו לא על חטאיו שבת היא מלזעוק, יזהר מכל עצבות

 ו ע"י שמקבלים שבת בכבוד ובקדושה זוכים להמנע מגדלות וכפירה בהשם

 ז עיקר העבודה היא לברר את השמחה מהיגון והאנחה וזהו האדם השלם

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

 ח א[ לקבל את הדין באהבה

 ח ב[ זהירות מלא תקום ולא תטור, להאמין שהכל בגלל מעשיו
 

 שלמות הדיבור ושמחה בשבתהמעלה של  –להודות ולהלל 

 מלב , דיבוריםהקב"האל כשאדם מדבר 
, ומאמין מלאי תודה והודאה לקב"ה אמת

תקיים בו מבמה שהוא רוצה ומדבר אז 
ר ִיְקָרֻאהּו ה' ָקרֹוב ' ְלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאשֶׁ

ת ֱאמֶׁ תפלל 'ושים כגון כאשר הוא מו ,'בֶׁ
באמת הוא  ]עם הצדיקים[ חלקנו עמהם'

כמו  ,םתלהיות כמוורוצה  תפללמ
 ,שפלים באמתאשר הם הצדיקים 

ענוותנים באמת, הצדיקים שלא חושבים 
רע על אף אחד מעם ישראל, צדיקים 

את ומחפשים את השם, את הענוה ה
 ,הצדיקים מחפשיםשמה זה השפלות, 

שיאיר לו אור האמת מכוון ומתפלל ו
 ם.יופיו וליבו שונמצא שבלב, אז 

זוכה שמאיר אור האדם  ,הדרךוכן על זה 
צריך באמת רוצה את זה, ו ,האמת בליבו

אני תלוי רק בך,  ,ריבונו של עולםלומר '
לא מה שאני  ,הפרנסה שלי תלויה רק בך

ולא ההתקדמות שלי  ,בצע בעבודהא
קבע את הפרנסה אתה תבעסק, ורק 

שהשם יתברך באמת מאמין בזה ו, 'שלי
אתה  רק', , והפרנסה בידיומברך השנים

השם, שום פעולה שלי לא אותי מברך 
אדם מן הצד השני, אבל  .'תשנה את זה

הוא ו ,הואאיש ביא את האאני 'אומר ש
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 ,והבלים יותושטזה , 'את העסקלי ירים 
תלויה רק של האדם כל הפרנסה הרי 

  .ובצדקות שלבמעשיו ו

כי בגלל הדבר  –לא תרע עינו בצדקות 
 הזה יברכהו השם 

 עשרות "מ )אבות ג, י"ג(ו רבותינו רמכך א
כמו שאומר רבינו יונה ו ",סייג לעושר -

 )משלי ג(עה"פ בפירושו לספר משלי 
ת " ד אֶׁ בֵּ ָךה' כַּ הֹונֶׁ בא להזהיר " וז"ל: "מֵּ

עינו בפזרו ממון למצוות שלא תרע 
ולא ידאג פן יחסר הונו במתנת לצדקות, ו

הדבר הזה בגלל כי בל יבטח בהשם, ידו, א
אדם צריך , "וכל אשר לו ירבה הו,יברכ

, אם והברכה שלהם אמין שהצדקות לה
יתרבה, הכסף,  ותן צדקות כל מה שיש לי

עד עוד ועוד,  והילדים, הכל יתרבה ל
שרק אני בטוח שיוכל להעיד בפה מלא '

ברכה נתתי צדקה קיבלתי מה שבעבוד 
זן הרבה אנשים אומרים השם  .'מהשם

באמת  ניםלא נותהם מפרנס, אז למה ו
זה בש? אדם שמאמין כראוי צדקות
ו נותן צדקות כראוי, הברכה שלתלויה 

)הלכות מתנות ומר הרמב"ם כמו שא
לעולם אין אדם מעני מן 'עניים י'( 

ואין דבר רע ולא היזק נגלל  ,הצדקה
בגלל שנתתי '', אסור לאדם להגיד ממנה
  .לא נכון ', זה ודאין לי כסףה איצדק

השם מבקש שנבחן  –ובחנוני נא בזאת 
 את ברכתו בעבור הצדקות

 שאדם עוסק בתודה והודאהאם כן, כ
מאמין מאיר לו אור האמת, להשי"ת 

רק אתה מברך אותי השם יתברך, ואומר '
שלי ולא העסק שלי, רק  לא האינטליגציה

אומר ויתרה מזאת , 'אתה השם יתברך

ר השם "  "ֹותקְצבָ ה' ּוְבָחנּוִני ָנא ָבֹזאת ָאמַּ
אעפ"י שאסור מדין תורה ש )מלאכי ג(

ֹלא ]שכתוב )דברים ו'(  לנסות את השם
ת  םקֵּ ֱאֹלה' ְתנַּּסּו אֶׁ במצות דווקא , [יכֶׁ

אני מבקש ממך 'הצדקה אמר השם 
ָהִביאּו אומר הפסוק " , וכךשתנסה אותי'

ית ָהאֹוָצר ל בֵּ ר אֶׁ ֲעשֵּ מַּ ת ָכל הַּ ף  ,אֶׁ רֶׁ ִויִהי טֶׁ
יִתי ר  ,ְבבֵּ  ,ֹותקְצבָ ה' ּוְבָחנּוִני ָנא ָבֹזאת ָאמַּ

ִים  ָשמַּ ת ֲאֻרבֹות הַּ ם אֵּ ח ָלכֶׁ ְפתַּ ִאם ֹלא אֶׁ
ד ְבִלי ָדי ם ְבָרָכה עַּ ֲהִריֹקִתי ָלכֶׁ אומר  ",וַּ

כל ו, 'אותיתבחן 'לכל יהודי השם יתברך 
  .מה שהשם חנן אותובאחד 

הצדיק אצלנו בשכונה לא היה לו כסף 
נתן מעשרות ובא  ,לגמור את החודש

 יותר ממעשרות למרות שלא היה לוו
סגר בה לא ומכולת היתה לו  ,ממה לתת

 ',אני מקים תורה'אמר ובא ואת החודש, 
עוד השם נתן לו  ,פיםאל תשם חמש

 ועוד סופר פיםאל תסופר, כך עוד חמש
ישתבח סופרים  22היום יש לו  ,נפתח
אומר ויש תקדים כזה? בא אדם שמו, 

איזה ו, 'בדוקאאני  לכבוד השם,אני שם '
 22-ועובדים  140 ,ברכה ישתבח שמו

אומר השם  .סופרים ועוד היד נטויה
זוכים לפתוח אנו , הנה עכשיו ְבָחנּוִני
הנה 'יגיד ויבוא תורם  ,ב"הלבנות סמינר 

דע לך  ',תפתח סמינר ,יש לי כסף ,הרב
לך פיצוציה אחת תראה שאם היתה 

  .לך עשרים פיצוציותשיהיו 

המקצץ דווקא בצדקות בשעת דחק פוגם 
 בשפע המגיע לו מן השם 

שאדם אומר 'מברך השנים' אם כן, כ 
האם מבין מאיפה בא הכסף? האם הוא 

ודאי שלא, אלא ? זה מהפנים היפות שלו



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

 

 ד  

לראות תמיד לכן קשה השם יתברך, מ
דבר וה ,חוזרת לו המשכנתאשאדם 

וריד את שהוא עושה זה להראשון 
אתה  ?מה אתה עושה'קבע, הת והורא

רבי אליהו  !',מוריד מהשפע שלך
איתמרי אומר על מי שמוריד מהצדקות ה

הוא דומה למי ש ,שלו בגלל שאין לו כסף
שנתן לו המלך אוצר, בשביל שיתן אוכל 

אוכל, להם די והוא לא הביא  ,יליםילח
בשביל אה שהוא לוקח הכל והמלך רו

לו  ץכראוי, קיצלים יולא מביא לחיעצמו 
במקום ואותו אדם חצי מהאוצר, המלך 
אני לא  ,אם כך'מר ו, אלחיילים להוסיף

לאף אחד מחיילותיו של המלך תן א
קח ממנו ירם לעצמו שיוגבכך ו ,'אוכל

נשאר וכך  ,החצי הנשאראת המלך גם 
חייב לתת כל זה בא ללמדנו ש .מחוסר כל

 .צדקות, זה מה שמביא את השפע
ותמיד  ,שאדם באמת עובד את השםכ

אומר על כל דבר תודה להשם, אז מאיר 
הוא מדבר ואז כאשר האמת בלב, אור לו 

 השפע שיש לוהוא מאמין שכל  ,עם השם
ולא משום  ,שזכה לתתמהצדקות הכל זה 

 ,תן לי עוד כסף', ומבקש מהשם דבר אחר
-ו, 'לתת עוד ועוד צדקותשאוכל כדי 

  .'קרוב השם לכל קוראיו'

ישתדל שלא  –הברכה תלויה בשלום 
 לגבות חוב מחברו ולא יאונה לו כל רע

'שים שלום טובה בכל תפילה אומר אדם 
אבל  ,שלוםבתלויה שכל הברכה  ,וברכה'

ים יולא מק לא מאמין בזה ובעצמהוא 
, רב עם זה את מה שהוא אומר בתפילה

ואיך הוא  מה זה השלום. וכועס על זה
השלום הוא ? ניכר בין אדם לחברו

אדם מאמין שהכל מהשם ואף תוצאה של 
הזוהר הקדוש . לו שום דבראחד לא עשה 

מי שלא רוצה לגבות מחברו על כותב על 
 , אף על פי שהצדק עימו,שה לונזק שע

אדם  .כלל ערשום דבר לא יאונה לו ש
שלא רוצה לגבות מאף אחד, סגר את 

 –, אין גביה כמו שאומרים מחלקת גבייה
הבעות לפעמים אדם עושה  .הכל מהשם

אין אוכל היום? ' ,לאשתופנים חמוצות 
מחר בבוקר תחפשי אותי כל  ,אין בעיה

הקב"ה מי  , אומר'ענה לךאאני לא  ,היום
שגובה מחברו הקב"ה מפרסם את 

 ,כל המקטרגיםבעליונים להתמונה שלו 
על כל לשון הרע שדיבר,  וניגבו ממוהם 

 ,כל שקר שדיבר, כך אומר הזוהר בפירוש
מי שרוצה לגבות מחברו השם מפרסם 

לכו תינקמו ואומר 'את התמונה שלו 
הוא רוצה ורע לאדם עשו  '. אםממנו

  .מידה כנגד מידהקבל שידע שילנקום, 

הודאה להשם מביאה לידי שלמות לשון 
 וזה בחינת יום השבת הקודש

, זוכה שאדם זוכה תמיד להגיד תודהכ
אז הוא זוכה  להבין שהכל ממנו יתברך,

לשון הקודש, הוא מדבר באמת שלמות ל
 תנקראהיא מהלב שלו להקב"ה, ולמה 

ל שהמציאות שלשון הקודש? אומר הרב 
שאדם עובד כממילא והקב"ה זה אמת, 

הגיע לאמת על תודה והודאה הוא זוכה ל
שלמות לשון הקודש, ואז הוא וזוכה ל

השמח תמיד. עוד אומר זוכה להיות אדם 
עיקר הרב שזה בחינת יום השבת, ש

כתוב , ושבתתלוי בהשמחה של האדם 
יכֶׁ ')במדבר י'(  ם ּוְבמֹוֲעדֵּ ְתכֶׁ  'םּוְביֹום ִשְמחַּ

שמחתכם זה יום יום אומרת הגמרא  וכו',
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השבת, ולכאורה שאלו התוספות הרי 
ימי שמחה ולא נקראו כתוב שהמועדים 

כתוב שביום השבת צריך יום השבת, ולא 
 הלהיות תמיד בשמחה? השמחה כתוב

ָך"בחגים  גֶׁ ְחָת ְבחַּ כתוב כן על ולא  ",ְוָשמַּ
שבת היום שעל רבותינו ועונים שבת? ה

 ,לשמוחאת היהודי לא צריך לצוות 
לא צריך ולכן השמחה ממילא קיימת, 

  .בשבת לצוות לשמוח

בשבת יש להראות לכל את שמחת ליבו 
 ומעוזו בהשם ויזהר מכעס הפנים 

 מקלקל את השמחהאדם  ,לצערנו
לבית כנסת מגיע , שאמור לקבל בשבת

עם תחרות, כמו שכותב או עם גאוה 
ֹלא )שמות ל"ה( "כתוב ש ,הבני יששכר

ָבת שַּ ם ְביֹום הַּ יכֶׁ ש ְבֹכל ֹמְשֹבתֵּ ֲערּו אֵּ  "ְתבַּ
אש זה הקדוש אומר על כך ש הזוהרו
אדם ביום חול שלמרות שאומר וכעס, ה

יכול להראות כעס הפנים ובלב להיות 
תמיד שמח ולהאמין שהכל מהשם 
יתברך, אבל בשבת אפילו כעס הפנים 

"וצריך ני יששכר בוז"ל האסור לעשות, 
להיות בישוב הדעת שלא יבוא הכעס 

 ,וזה דוקא בימי החול ,בליבו לכלל טעות
אבל ביום השבת צריך להראות להכל 

ואם לא  ,שמחת ליבו ומעוזו בהשם
מראה השמחה אזי המלאכים מסתלקים 

מובן  .וזה שאמר ביום השבת" ,ממנו
ביום השבת אפילו כעס הפנים מדבריו ש

  .אמת, כל שכן שלא יכעס באסור

להתענג על השם ולהיות בשמחה גדולה 
 זה עיקר חרות האדם –בשבת קודש 

לא רק שאסור לכעוס, אלא למעשה 
תב לפגום בשמחה כמו שכוכלל אסור 

ז[ "תורה יליקוטי מוהר"ן תנינא הרב ]
ב " חַּ ְוטֹוב לֵּ ר ְמֹאד ִלְהיֹות ָשמֵּ ָצִריך ִלָזהֵּ

ָבת רּות יְועִ  ,ְבשַּ חֵּ ל ]של האדם היא[ ָקר הַּ עַּ
ָבת ל שַּ ִשְמָחה שֶׁ ֲענּוג ְוהַּ תַּ י הַּ ְכָלל,  ..ְידֵּ ְוהַּ

ָצִריך ִלְנה ש ושֶׁ ת קדֶׁ בַּ ג ִשְמָחה ְגדֹוָלה ְבשַּ
ְצבּות ּוְדָאָגה ְכָלל  ְראֹות שּום עַּ ְוִלְבִלי ְלהַּ

ל ה ג עַּ נֵּ ק ְלִהְתעַּ י  'רַּ ֲענּוגֵּ ְרבֹות ְבתַּ ּוְלהַּ
בָ  ן ֲאִכיָלה ּוְשִתיָה שַּ ֲענּוג הֵּ י תַּ ת ְבָכל ִמינֵּ

ְלבּוִשיםו ן מַּ ָיכֹול ,הֵּ ה שֶׁ ִכי ֲאִכילַּת  ,ְכִפי מַּ
ָבת ִהיא ֻכָלּה רּוָחִניּות  שושַּ  ",כֻלֹו קדֶׁ

כמו תענית, נחשבת אכילה של שבת 
צריך לקנות את מיטב המאכלים בשבת 

וכל מה שהאדם  פיסטוקיםוהתפנוקים, 
זה לא על ו ,קנהשייכול שכמה  אוהב,
ת שבת והוצאאמרו רבותינו שש וחשבונ

ה, קונה ספאדם אם  .ןילא מן המניהן 
תביאו לי את זה ביום שישי ' שיאמר

את לו מן השמים יחזירו  ',לכבוד שבת
כי הוצאות שבת מחזירים תמיד,  ,הכסף

יותר  ויכול לשמח את עצמשהאדם מה 
שאם יודע אדם שלדוגמא  שיעשה.בשבת 

למתחים ייכנס בית כנסת ילך לאיזה 
שילך , אלא לביה"כ אחר לך לשםשלא י

כותב רבי נתן בו. היה שמח ילמקום ש
שיום אחד שאל אותו רבי נחמן אתה 

רבי נתן לפעמים, לו שמח בשבת? והשיב 
ְוהֹוִכיחַּ אֹוִתי ")שיחות הר"ן קנ"ה( ואמר 

ר  בֵּ ר ְלִהְתגַּ ב ִלְהיֹות שָ וְביֹותֵּ חַּ ְוטֹוב לֵּ מֵּ
ָבת ר .. ְבשַּ ִיְרָאה, ִעקַּ גַּם הַּ ִנְכָלל ָשם: שֶׁ ְו

ְיָקא,  ָבת דַּ ל שַּ ִשְמָחה שֶׁ י הַּ ל ְידֵּ ִליָָתּה עַּ ֲע
ָבת ִשְמָחה ְבשַּ ק הַּ ר הּוא רַּ ִעקַּ ְינּו שֶׁ  ,"הַּ

הרב ביותר הוכיח אותו עוד שומספר שם 
להיות תמיד בשמחה בשבת ולהתענג 

  .בשבת
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היום מיום שישי בחצות  – תבערו אש לא
 קדושיזהר מכעס וזהו סימן לשבוע 

שום רגיש שלוה ונחת ולא צריך להאדם 
מרירות, רבי אלימלך או עצב או דאגה 

שאם אדם מצליח  ,כותבמליז'ענסק 
עד מערב שבת בחצות היום ואילך 

סימן כלל לא להתרגז למוצאי שבת 
שישי בחצות בהיה לו שבוע קדוש, כי יש

לכן  ,זמן שנבראו בו המזיקיםה וזההיום 
זה הזמן הכי קשה למחלוקת ולמריבה, 

תקן את צריך לנפל בכעס חלילה אם לכן 
שיהיה בכל השבת  ,השבוע הזה בשבת

)שיחות הר"ן, עוד אומר רבי נתן בשמחה, 
ְרִתי"שם(  ה ְמֹאד  ְוָאמַּ ץ ְורֹוצֶׁ לֹו ֲאִני ָחפֵּ

גַּם לִ  ָּוָנִתי ָהיָה, שֶׁ ָבת )ְוכַּ ְהיֹות ְבִשְמָחה ְבשַּ
ל ָכל  ָבת, עַּ ה ְלִשְמָחה ְבשַּ יִני זֹוכֶׁ ִאם אֵּ

ה ְמֹאד ִלְהיֹות ְבִשְמָחה  (..ָפִנים ֲאִני רֹוצֶׁ
ר הּוא ]רבי נחמן[ ְוָאמַּ ה שֶׁ ם מַּ ְעתֶׁ ְשמַּ : הַּ

ר! ר ִדבֵּ ב ֲאשֶׁ יטֵּ ר? הֵּ ם הֹוִכיחַּ  ...אֹומֵּ גַּ
ה,  ְרבֵּ ָבת הַּ ר ְזִמירֹות ְבשַּ אֹוָתנּו ָאז ְלזַּמֵּ
י  ה ְבנֵּ יזֶׁ אֵּ עַּ מֵּ ל שּום מֹונֵּ ל עַּ כֵּ ְוִלְבִלי ְלִהְסתַּ
ה לֹו  ִנְדמֶׁ ֻשְלָחן, שֶׁ ל הַּ יֹוְשִבים עַּ ָאָדם הַּ

ה,  ין ְרצֹוָנם ָבזֶׁ אֵּ זֵּק ]אלא[ שֶׁ ק ְלִהְתחַּ רַּ
ְנִהיג ר ְזִמירֹות ְבִשְמָחה, ּוְלהַּ מֵּ ֻשְלָחן  ְלזַּ הַּ

ָבת ְבִשְמָחה ְגדֹוָלה שַּ   ."ָכל יֹום הַּ

שבת היא מלזעוק, יזהר מכל עצבות 
 בשבת ואפילו לא על חטאיו 

מאוד להתחזק ולהתאמץ כל אדם צריך 
שבת 'עצב בשבת, שלא להיות כלל ב ,בזה

, אפילו על תיקוני השכינה 'היא מלזעוק
אלא מר רבי נחמן, ואסור לבקש בשבת א

רק  ,ישמחו במלכותך שומרי שבת'רק '
המטרה של יום השבת, שבת  וז ,שמחה

עיקר שהרב לכן אומר ניתנה רק בשמחה, 

קדושת איש הישראלי הוא על ידי השבת 
והרחק מכל מיני עצבות, ואפילו עצבות 

 .תיו צריך להרחיק מאודועל חטאיו ועוונ
רק שמחה בשבת, שירים זמירות 

 -ניגונים, כי זה עיקר השמחה של שבת ו
תפנוקים 'לשמוח, וכמו שאומר הזוהר 

ושמחה, כי כל הדרכים והעצות הקדושים 
שיכולים לבוא לשמחה מתעוררים 

אחר אחד  ,משיריםשמח , אחד 'בשבת
השם מפעיל את בשבת  ,מאכילה ושתיה

שהאדם יהיה רק  ,כל צינורות השמחה
מח, לא משנה מה הילד עשה, מה הבת ש

שבת להיות שמח, בהעיקר עשתה, 
לא להית שוטר ולא הוא  נוהתפקיד של

הכל יונק כי רק להיות שמח, אלא מחנך 
מהשבת, ובשבת קל להנהיג את עצמו 
בשמחה, וזה עיקר קדושת השבת, כי 

בענין  .עיקר השמחה נמשכת משבת
האכילה בשבת, לדוגמא אם מתחשק 

ים עשרה בלילה לאכול חמין בשתלאדם 
על וצריך לדעת שבדיוק כשם שאכל, שי

אדם מכניע את האויבים הידי תענית 
]בקדושה שלו, גם בשבת על ידי אכילה 

מכניעים את המזיקים, עד וטהרה כמובן[ 
להשאיר שלא כדי כך שרבי נחמן הזהיר 

על האדם  ,בצלחת בשבתשום דבר 
שלא , לאכול שמהשהאשה מה כל לאכול 

שהאדם , מה 'לא יכול ,אני שבעאמר 'י
  .עשהלעשות שייכול 

ע"י שמקבלים שבת בכבוד ובקדושה 
 זוכים להמנע מגדלות וכפירה בהשם 

 (הר"ן רס"אשיחות עוד אומר הרב )
ָבִאין ְלָהָאָדם " ְכִפירֹות שֶׁ ר הַּ ְוִעקַּ

ְלְבִלין ם ָבִאים  ּוְמבַּ ת ָהֱאמּוָנה הֵּ אֶׁ



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

 

 ז  

ְדלּות יָנא  ..ִמגַּ ְשִגיחַּ ְבעֵּ ְוָצִריְך ָכל ָאָדם ְלהַּ
]של עצמו[ ְפִקיָחא, ִלְראֹות ִשְפלּותֹו 

אי ֹלא יָבֹוא  דַּ ְך ּוְבוַּ ם ִיְתָברַּ שֵּ ְורֹוְממּות הַּ
ְדלּות ּוְכִפירּות. ל  ְלגַּ ָבת, עַּ י שַּ ל ְידֵּ הּו עַּ ְוזֶׁ

בְ ְידֵּ  ְמקַּ ָבת ְבָכבֹוד ָגדֹול ּוִבְקֻדָשה י שֶׁ ִלין שַּ
י  ל ְידֵּ עַּ ִין, שֶׁ ת עַּ ָבת הּוא ְבִחינַּ ָכָראּוי. ִכי שַּ
ם  שֵּ ה זֹוִכין ִלְראֹות ִשְפלּותֹו ְורֹוְממּות הַּ זֶׁ

ְך מקבל את העין אדם , על ידי שבת "ִיְתָברַּ
באמת, ואיך אדם הוא הנכונה לראות מי 

ים שבת בכבוד זוכה לזה? על ידי שמקבל
גדול, מדליק את האורות הכי גדולים 

מה שאדם יכול לעשות  -בבית, 'וכיבדתו' 
אוהב ממתק שילד לו שבת אשריו, יש ב

שיתן קנה לו, אוהב שתיה כזאת שיכזה 
אוהב בירה אם אדם לו שתיה כזאת, 

אומר הרב וכבד את השבת, שי, שיקנה
השמחה של האדם תלויה ביום השבת, ש

  .שורש השמחהכי שבת הוא 

עיקר העבודה היא לברר את השמחה 
 וזהו האדם השלם מהיגון והאנחה

זה הרעות על אחרים כגון 'מחשבות כל ה
' וכו' מגיעות רע ליהזה ' ',שונא אותי

והם מגאוה, הרוח ומגסות  כמובן
שפוגם בשמחה העיצבון המשפיעות על 

כמו שלמדנו חה שורש השמושבת, יום ב
כל עבודתינו בעולם וכידוע ', בשבתהוא 

לברר את השמחה שהיא הוא הזה 
יקר עכלומר ש ,'הקדושה מהיגון ואנחה

להפוך לשמחה את כל  היאהעבודה שלנו 
מתוך ואפשר לעשות כן  ,ימי החול

משיך את הדרך לה ימהוקדושת השבת, 
חול? לימות שבת יום השמחה של 

על כשאדם עובד שלמות לשון הקודש, 
מתרחק  ,יום חולתודה והודאה ב

ממחשבות פסולות הנובעות מגסות 
הרוח וגאוה, אלא מתמלא בתודה 

שלמות זוכה לוהודאה להשי"ת, אז הוא 
  .לשון הקודש

ברך בלשון שצריך להגמרא אומרת 
ברכה, לכן ברכת כדי שתחול ההקודש 
שבת  כןרק בלשון הקודש, והינה כהנים 

ואיך  ,שמושך את השמחההמוליך היא 
על ידי  ,לזה? על ידי הודאה זוכההאדם 
לו, מודה להשם על כל מה שקורה שאדם 

בין ובין בשמחה  ,בין ברעובין בטוב 
שזוכה לזה זוכה ללשון כבאכזבה, ואז 

משמחת השבת קדושה, ואז זוכה למשוך 
שמחה מגיע לאז ממילא ולימות החול, 

השלמות, אדם שמח הוא אדם שהיא 
ואם תדעו לכם אתה בשלמות,  ,שלם

תראה ישאל האדם 'כיצד זה יתכן, 
אבל אם הוא  ' וכו',איחרתי לתפילה?

ולהבדיל אם  ,בשלמותהוא  תשמח פנימי
לא לא היה מאחר לתפילה אבל הוא גם 

איחר אם ושמח הוא לא שלם אצל השם, 
בחלקו ולא מתמרמר שמח אבל לתפילה 

זו שלם אצל השם, השמחה יותר הוא 
  .ות אצל השם יתברךהשלמ

לכל אחד מאיתנו על איזה זכות יש 
שזכינו ללמוד את התורה של רבי נחמן 

קיים את יהי רצון שנשתדל להקדוש, 
העצות שלו, יש הרבה שנוסעים לקברות 

את כראוי מים יצדיקים, אבל לא מקי
התורה של  של אותם צדיקים. העצות

 ,זה לא לכעוס על אף אחדרבי נחמן 
אומר רצון השם, רבי נחמן הוא הכל וש

, אדם 'אני נהר המטהר מכל הכתמים'
לומד ליקוטי מוהר"ן נשמת רבי נחמן ה
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אדם שזוכה ללמוד וליישם אליו,  הבא
רבי נתן זוכה למידת האמת, כמו שאמר 

אני לא מצליח לשיר את האמת על עצמו '
 כדיאמיתי צריך להיות כמה , 'בשבת
תיות, רבי נתן היה יאמזה דבר כזה, לומר 

להיות כולנו תפלל יהי רצון שנאמיתי, 
שמחה  נוהיה לתשקודש, בשבת  יםשמח

, ונמשוך אותה לימות החול בשבת
.אמי"ר

 

 

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

 ל את הדין באהבהלקבא[ 
והיתה השכן והנה הגיע  ,הרב מחר הבת שלי מתחתנתואמר לי 'תפס אותי יהודי יקר 
מחר יש ואת כל הבית, לי הפך בתקרת הבית בגלל נזילה מהבית שלי, והוא לו נזילה 

 ,אמרתי לו תכין לו עוגת שוקולד ',עשה לו כבוד הרב?אמה אני  ,לי שבע ברכות בבית
כמו חלילה השם עשה לך קצת הרס בבית, זה כנגד זה, לך החתונה  הרסתבמקום שכי 

החתונה לכם הרס תבמקום שו ,שסיפר לי אחד שלמחרת החתונה התגרש מאשתו
 . הפוך לך את הבית ותקבל את זה באהבהאהשם אמר אני 

 בגלל מעשיולהאמין שהכל ולא תטור,  םזהירות מלא תקו[ ב
הרב אני רוצה להעביר את הספר תורה שלי מהר נוף ר 'ואמ התקשר אלייהודי אחד 

, אמרתי לו הספר 'לא מוציאים אותו םש'אמר לי ועוד , ]לבית הכנסת של הרב[' לפה
כתוב בה  ,הוא לא מקיים את התורה ,רבש"ע'יגיד להקב"ה ויעלה למעלה הזה תורה 

לל שאר או בגהוא לא מאמין שבגלל שהוא מדבר לשון הרע ו ,לא תקום ולא תטור
     .'לא מוציאים לו את הספר תורהמעשיו 
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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 מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

 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  ,אברהם ניסים הי"ולה"ה מחזיק תורה וחסד ר'  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, ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה, יצחק בן מזל

שירי דנה ומיכל בנות אסתר , מור מרים בת אביבית, יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנהניאלה שרה, דבן 
יהודה ואיריס אזולאי אסתר,  , מזל בתאילנה 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, שלמה בן לאה, 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 שמחהבת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  אפרת
חדווה , ציפורה בת יוכבד, אסתר גואטה בת מארי, רחל בת פלורין, מזל בת רבקה, חנה בת לאהז"ל,  אסתר

 ת.נ.צ.ב.ה וסף ואיזה אוחנונהייפית בת רות, , אורלי סבטלנה בצרה, אזולאי בת אסתר
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