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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
 

 יעור השבועי כאייל תערוגהש
 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  וליטול חלק בזיכוילתרום המעוניין 
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 תוכן העניינים  - תרומה התש"פ –גליון מס' נ"ח 

 ב תכלית האמונה והשמחה בכל מצב מביאה לישועה -אמונה ובטחון 

 ג האמונה היא יסוד כל התורה כולה –בשבח מעלת האמן 

 ד העונה אמן בכל כוחו בזכות זה הועיל שיפתחו לו שערי גן עדן

 ד ונהעל ידי עניית האמן מטהר נפשו לקבלת הארת האמ

 ד ע"י עניית האמן מגלה את נאמנות השם יתברך ופותחים לו שערים חדשים

 ה צריך להאמין שבין במידת הרחמים ובין במידת הדין הכל הוא רחמים

 ה אין כל עצב בעולם למי שמכיר את אור האורות של האמת –סוד השמחה 

 ו ך כבר היתה גאולה שלמהאם היו הכל מאמינים שהכל לטובה ומודים לו יתבר

 ז כשרוצים להכניע הקליפה צריך להיות האדם בשמחה

 ז הקושי הוא לטובה, כדי להצדיק את מעשי האדם בבית דין של מעלה

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

 ח מעלת הבוטח בהשם מתוך הצרות –א[ השלך על השם יהבך 
 

תכלית האמונה והשמחה בכל מצב מביאה לישועה -אמונה ובטחון 

של האדם, בטחון האמונה והתכלית כידוע, 
ידע תמיד שמהשם שבכל מאורע בחיים 

יצא הדבר, ושאין שום מקרה בעולם, הכל 
 ,ממנו יתברך ולא משום גורם אחר בעולם

אפילו מחשבה קטנה לאדם כנס תשלא 
מה שקרה לו הוא דרך הטבע או לא אולי ש

ממנו יתברך, וכך אומר רבי חיים טירר 
י עה"פ "מצ'רנוביץ בספרו באר מים חיים  כִּ

י ֶאל  תַּ ֵגפֹּ ל מַּ ֵלחַּ ֶאת כָּ י שֹּ את ֲאנִּ זֹּ ם הַּ עַּ פַּ בַּ
ֶדיָך ֲעבָּ ָך ּובַּ בְּ כלומר " " )שמות ט', י"ג(, וז"ל לִּ

שכוללת כל שזה הוא תכלית המגפה 
מה שאני  ,והוא קשה מכולם ,המגפות

פה אל לבך לנגוף אותה ישולח המג
]ומהי המגיפה הגדולה לאים רעים ובח

שלא יכנוס בתוכה שום הרהור ביותר[ 
הרב מלמדנו ", לומר אולי מה' יצא הדבר

שהמגיפה הגדולה ביותר בליבו של האדם 
היא כאשר רואה מה שעובר עליו בחיים 

הבין שמהשם היתה זאת, ואינו משכיל ל
רק להיות קשה כאבן ממשיך הרב "ו

שאפילו במה שהעין רואה שאי אפשר 
להעשות זאת מבלעדי ה', היא תכחיש 
 ותאמר הכל במקרה ופגעי הזמן. וזה אומרו 

]שאמר השם שגם בעבדי פרעה  'בעבדיך'
כלומר כי גם יתן את המגיפה הזאת בליבם[ 

אותם לעבדיך זאת תהיה המגפה אשר יגוף 
הוא, אף שכבר יצא  שםשלא יאמינו שמה

ים הוא, וקלומר אצבע אל]לפני כן[ מפיהם 
מכל מקום תתחזק לבבם להיות פיהם 

א וימינם ימין שקר להחזיק הכל ודיבר שו
המגיפה שגורמת את מבהיל, מהי ". במקרה
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את  לא מוכן לקבלשהאדם כ ?כל המגיפות
 להבין שמאת השם היתה זאת.ו רצון השם

לי: כבוד הרב יש לי בעיה אחד אמר  יהודי
 ,אשתי חברותית מאוד ,קשה בשלום בית

יא מדברת עם גברים ואני קנאי, וכל הו
צריך אדם  על כך. הזמן אני רב איתה

להאמין שזה השם יתברך, אחד השם נתן 
לו אשה שלא אוהבת לבשל, מקבלת 

למטבח, ברגע שצריכה להכנס  "פריחה"
צריך והוא , "אוכלתקנה אומרת לבעלה "

להאמין שהשם יתברך עשה את זה, וזה 
ָך" בְּ י ֶאל לִּ תַּ ֵגפֹּ ל מַּ ֵלחַּ ֶאת כָּ י שֹּ אדם , "ֲאנִּ

עבודת  ו, זוצריך להאמין שזה הנסיון של
צריך להאמין שזה השם שהוא  ו,השם של

, ויעשה לכל המעשים כולם עושהעשה 
לב, ואם לא להרפואה  ווהאמונה הזאת ז

אדם מסרב להאמין הת שכל המכואלו ח"ו 
  .שמאת השם היתה זאת

האמונה היא יסוד כל  – בשבח מעלת האמן
 התורה כולה

בפירושו על התורה לכן כותב רבינו בחיי 
שהאמונה יסוד כל  ומפני")שמות י"ד א'( 

לה יקנו לנו רז"ל בתפית ,התורה כולה
משמעות מה ו ,"ובברכות לענות אמן

א נגזר שהו"לכן אומר הרב ? אמונה, האמן
מלשון אמונה ומלשון הודאה שמקבל עליו 

לכן כמה  ."דברי המברך ומודה בהם
הרחיבו חז"ל בעניית אמן, ועל זה אמרו 

הזוהר  ".גדול העונה אמן יותר מהמברך"
שיהודי כאומר ( פרשת האזינו)הקדוש 

אמן תפילה ועונה או  למטה שומע ברכה
פותחים של ברכות בקול רם, כמה פתחים 

מכל אליו יורדות רבות למעלה, טובות לו 

אמן, מכך שענה ממה? סך הכל והעולמות, 
אמן, כמה טובות, וענה רך שמע אדם מב

, איזה שכר לאדםמגיעה כמה שמחה ו
כל הזמן משתדל שאדם כ .בעוה"ז ובעוה"ב

תפלל ילו צער וגיע יכראוי, אם אמן לענות 
בשמים קול יוצאת בת  ,לפני השי"תעל כך 

'פתחו לי שערים ויבוא גוי צדיק  היזמכרש
והפשט הוא שכאשר אדם  ,שומר אמונים'

השם אני 'עונה הוא למעשה עונה אמן 
ות הברכות שיורדוכך מלבד , 'רוצה אמונה

בת קול בכל העולמות ואומרת  תיוצא עליו
תחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר פ'

ישפיעו עליו בשמים , כמה ברכות 'אמונים
  .אמן עונהשבזכות 

השם יתברך מה מבקש רבותי מה סה"כ 
סה"כ אם ב ,איזה דברים פשוטים ,מאיתנו

צא כשיאמן אמן אמן, האדם מקפיד לענות 
זים יהולכת ומכר ומהעולם הזה הנשמה של

על ידי וכל זה תחו שערים, לפניה פ
. אדם צריך להיות איתן בדעתו, האמונה

את כל המגיפות האלה בלב  אני לא רוצה'
לא להאמין שזה השם ח"ו, ששלי, לא רוצה 

לא לראות את  ,אלא לראות רק את הטוב
חשבון ה, וכן על זה הדרך ,שבאשתי' הרע

יתברך על מעשיה עם השם הוא של האשה 
צריך לקבל אדם , האדם חשבון שלהלא ו

אמונה, מאמין ה ו, זמומה שנעשה עכל 
מה שאמרו זה ושמאת השם יצא הדבר, 

מן התורה  ,מהשם אשה לאישרבותינו "
]כלומר שכל   "ומן הנביאים ומן הכתובים

, שכל מה שקורה על כך[מעידה התורה 
הוא הכל  ,גורם אחר מכלאשה המלאדם 

  .מהשם יצא הדברממנו יתברך, 
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העונה אמן בכל כוחו בזכות זה הועיל 
 שערי גן עדן שיפתחו לו 

 ,שאדם מבקש אמונהכ ,ן איש חיאומר הב
ענה ששמה רוצה להאמין וכשעונה אמן 

עליו אמן הוא אמת לאמיתה, כגון 
'שים שלום  שנאמר השלום זה הברכהש

הרב "מה על כך אומר  ,טובה וברכה'
שאמרו כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו 

כלומר מה  "שערי גן עדן' מאי רבותיה?
אלא החידוש פה ומה רצו לומר לנו חז"ל, 

זה ש" לומר לנו שזה כדי כותב הבא"ח
העונה אמן בכל כוחו בזכות זה הועיל 

לו , רק מחכים "שפותחין שערי גן עדן
עשה מה ועבור את המכס, לאדם שי

? את המכס ונכנס בשער, איך עבר בסה"כ
כל את מרחוק ויזכה לראות "אמן,  הענ

, ואין לה הנשמה השערים פתוחים לפני
 המראים ללכן פחד מחוץ לשערי גן עדן, 

אומר ובא הבא"ח  ."פתוחיםערים את הש
להאמין חיפשת  ?חיפשת אמונה ,לאדם

אמן, ובכל כל קדיש ב ?שהכל מהשם
'בעלמא די ברא מאמין במה ששומע 

אתה עושה חושב 'רבש"ע, כרעותיה' 
, 'מה שאתה רוצהעושה מך כרצונך, בעול

, על ומתמלא במחשבות אלו בזמן האמן
בעוה"ז אם כן גם ידי שעונה אמן בכל כוחו, 

היה שאם י וכמה ברכות וטובות יורדות ל
בצרה ח"ו הקב"ה יגיד לכל המלאכים 

וגם בעולם לפתוח לך את כל השערים, 
 הבא כמו שאומר הבן איש חי.

על ידי עניית האמן מטהר נפשו לקבלת 
 הארת האמונה

אומר על מעלת האמן וכוחה הגדול 
האדמו"ר מקאמרנא "רק על ידי עניית אמן 

שתקבל לקבל הארת האמונה  ,מטהר נפשו
עובר ו ,בלי חיותנמצא מי ש תקבל חיות",

, עוד יום ועוד עוד שבתוכך עוד שבת 
 ,, וגם לא שומר לענות אמן בחיותשבוע

ענה צריך שי, לילהיורד לאבדון חנמצא ש
יורד כן עושה אינו ם אמן בחיות, וא

אני רוצה אמונה 'אמן זה אמונה,  .לאבדון
? בכל יום , תראו כמה אמנים יש לנו'השם

לבד מכל תשעים אמנים רק בתפילות, 
 הברכות ששומע מאחרים במהלך היום. 

ע"י עניית האמן מגלה את נאמנות השם 
 יתברך ופותחים לו שערים חדשים

על המילה אמ"ן אומר רבינו המהר"ל 
ולפיכך נתיבות עולם, נתיב העבודה י"א( ")

 ..האל"ף מורה על שהוא יתברך ההתחלה
מורה שהוא יתברך ראשון והתחלת 

לת אמן מורה על יוהמ"ם שבמ ,המציאות
והנו"ן מורה על .. שהוא מלך כל הנמצאים

הנאמנות, כי אין לו יתברך שינוי, ונאמנות 
אמן זה  שבכחכלומר ", שלו בלתי סוף

מראה האדם על נאמנות השם יתברך ועל 
אומר השם יתברך לכל אחד  אמונתו בכך.

כך  ',הב אותךואני תמיד אמעם ישראל '
השם יתברך למשה רבינו 'בני בכורי אומר 

הכהן מלובלין, שואל רבי צדוק ו ,ישראל'
וכי יש להקב"ה עוד בנים שאומר בכורי? 

 נקראיםגם כן שהמלאכים הרב אלא אומר 
אומר הקב"ה נמצא שובני האלוקים, 

אתה רואה את כל המלאכים 'למשה 
בלי ברית  ,עם ישראל במצרים ?האלה
אני אוהב , אותם עובדים ע"זוח"ו  ,מילה

כך אמר הם בני בכורי', אותם מהמלאכים, 
מוסיף הקב"ה ישתבח שמו למשה, לכן 

מה שאתה לא 'המהר"ל שהקב"ה אומר 
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אמן, הנמשך מהכל ו, 'תהיה אני אוהב אותך
לכן אמונה, האדם קונה אמן כי על ידי 
פותחין  ה שכתובומ""ל )שם( אומר המהר
, לפי שהעונה אמן אחר ן עדןלו שערי ג

ולפיכך אמר , המברך נכנס במעלה עליונה
שפותחין לו  מר, כלון עדןפותחין לו שערי ג

פותחים לו שערי אמונה,  ,"שער חדש
זה השם שעכשיו הוא מתחיל להאמין 

כך אומר המהר"ל  ',אני כועס עליו?מה 'ל
שנכנס באמונה חדשה ופותחין לו שער 

עשה עוד אמונה, מה ועוד אמונה , חדש
לא מדעתי אני אמן, זה הכל, ענה בסה"כ? 

אומר כן, אלא בסה"כ מביא את מה שכתבו 
  .בספרים הקדושיםרבותינו 

הרחמים ובין צריך להאמין שבין במידת 
 במידת הדין הכל הוא רחמים

אומר האדמו"ר מצאנז "וזה שהיה לכן 
רבינו הקדוש מקבל עליו עול מלכות 

היה שם ידיו על עיניו, וטעמא כדי  ,שמיים
בין מידת דין ולהבין שבין מידת רחמים 

הכל הוא אחד רחמים, כי השם הוא 
האלוקים וזה הטעם ששם ידיים שלא 

אדם טוב", שאינו  וללהביט על מה שנראה 
לא רוצה לשאוף למצב שהוא לעולם  צריך

השם יתברך מבין שלראות לא טוב, כי 
, כך אומר הרבי מצאנז ועושה הכל לטובת

 ,נייםיוזה טעם הנחת הידיים על הע"
להאמין שהכל הוא לטובה וזהו ויוסף ישית 

מיוסף הצדיק, את זה למדנו  ",ידו על עיניו
ף, הוא היה בטוח ההצלה שלנו יוסזו היתה 
הולך לשאול, והשם הציל אותו שהוא 

שאדם כ ,זה כח האמונהוישתבח שמו לעד, 
אני רוצה להאמין 'מבקש מהשם יתברך 

   עה"פלכן אומר רבינו החתם סופר '. בך

ֶכם " י לָּ יתִּ יִּ הָּ ם וְּ עָּ י לְּ ֶכם לִּ י ֶאתְּ תִּ חְּ לָּקַּ וְּ
שתקבלו באהבה ולא ות ו'( ")שמ" יםקִּ ֵלאֹל

הייתי לכם ו]מידת דין בתתרעמו עלי, שגם 
וידעתם [ גם שםו לאלוקים, הוא מידת הדין

רוצה  האשאם הלדוגמא  ."כי אני השם
זה  ,ספר, בסדרהלהוציא את הילדים מבית 

תוציא את האשה השם רוצה שעכשיו 
ספר, זה הכל מהרחמנות ההילדים מבית 

, 'השםאני 'דע י, רק שהאדם של השם על
, גם בתוך הכל מהרחמנות של השי"ת עלינו

לא לכן צריך מאוד להזהר ש מידת הדין,
  .נסיוןהבעת  להתרעם

אין כל עצב בעולם למי  – סוד השמחה
  שמכיר את אור האורות של האמת

שצריך  ן אישאומר החזומשפט נפלא 
כי באמת את האדם כל ימי חייו, "ללוות 

אור אין כל עצב בעולם למי שמכיר את 
החזו"א קובץ אגרות ) "האורות של האמת

לא יכול להיות לעולם כלומר שאדם  ,(ל"ו
יודע שהשם הוא האלוקים, הוא עצוב אם 

לא שהכל ממנו יתברך ושזו האמת, אדם 
מהצד להיות עצוב להאמין מצד אחד ויכול 

זה תרתי דסתרי, מי שחי אמונה לא השני, 
י לכן אמר הרבעולם, ליכול להיות עצוב 

משהו ים חלילה רואאנחנו אם מצאנז ש
שים את הידיים על צריך ללא טוב 

זה הכי לא לראות ברע, להבין  ,נייםיהע
, מי שמכיר את האמתוזה , נוטוב בשביל

)שער התשיעי, אומר הארחות צדיקים כן ו
כי המאמין בלב שלם ", (שער השמחה

והבוטח בעזר הצור, הוא שמח לעולם 
אלו מונה והשמחה הא ",והוא סובל כל דבר

מאמין שאדם כמה  ,דברים מקביליםשני 
 ,שכניםבשמח, שמח הוא צריך להיות כך 
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השם מאמין שבבית כנסת, שמח כי שמח 
או  גם בבית חוליםוכן עושה רק טוב, 

וב, זה הכי טכי , בשאר מקומות לא נעימים
מי שמאמין באמונה שלמה, "כי המאמין זה 

הוא שמח לעולם וסובל כל דבר  ,בלב שלם
משוחרר מכל  ",פשי מדאגת העולםוהוא ח

וב שלו יתברך, הטעל רק חושב הדאגות, 
משוחרר מכל התאוות, ישתבח שמו לעד, 

כי כל האדם הדואג " לכן מוסיף הרב )שם(
צריך תמיד ", על העולם הזה, אין לו מנוחה

ראה וי, 'אני מאמין בך השם יתברךלומר '
, 'השם אני איתך' ,לוך יעזור איך השם יתבר

את האדם לחלץ בעיה לקב"ה יש וכי 
מהצרות? ח"ו אין שום בעיה להקב"ה 

קבל איך יראה וילך עם השם יישתבח שמו, 
יש הרבה פדות  ,'והרבה עמו פדות'הכל 

, וממשיך הרב צריך ללכת איתולהשם רק 
ומידה הזאת " באורחות צדיקים )שם(

כמו  ..ם שלםעובנפשות הצדיקים, שהם בנ
שנאמר: שמחו בה' וגילו צדיקים, והרנינו 

מכל הדברים הללו אנו  ".כל ישרי לב
צריך מי שמכיר את השם יתברך למדים ש

פחד משום דבר, והשם ינסה מיהיה  אשל
לך עם השם ויפחד, ילא ואם האדם  ,ואות

ֵטחַּ עליו נאמר )תהילים ל"ב( " יתברך בוֹּ הַּ וְּ
ֶבּנּוֶחֶסד ה' בַּ  בְּ סוֹּ  ".יְּ

אם היו הכל מאמינים שהכל לטובה ומודים 
 לו יתברך כבר היתה גאולה שלמה

אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, דבר נפלא 
היה יקוטי הלכות הלאם כל דעו לכם ש

דיינו, וכך אמרה זאת נכתב רק בשביל 
)ליקוטי הלכות/ חו"מ/ פריקה אומר הרב 

י ֶבֱאמֶ "וטעינה ד'/ אות י"ד(:  יּו כִּ ם הָּ ת אִּ
ֶדֶרְך  יֵקי ֱאֶמת ֵליֵלְך בְּ דִּ צַּ ל הַּ קוֹּ ים לְּ עִּ מְּ ל שוֹּ כֹּ הַּ

ה  בָּ טוֹּ ל לְּ כֹּ ְך ֶשהַּ רַּ בָּ תְּ ה' יִּ יד בַּ מִּ ין תָּ ֲאמִּ הַּ ֶזה לְּ
ְך ֵבין  רַּ בָּ תְּ יד לַּה' יִּ מִּ יָּה תָּ דָּ הוֹּ ח וְּ ֵתן ֶשבַּ לִּ וְּ

קוֹּ  עָּ טּובוֹּ ֵבין בְּ ]כלומר בין בטוב ובין ברע[ בְּ
מוֹּ ֶשכָּ  ֵלל כְּ ים ֲאהַּ ר ֵבאֹלקִּ בָּ ֵלל דָּ ה' ֲאהַּ תּוב, בַּ

ל  כָּ ת וְּ רוֹּ צָּ ל הַּ ים כָּ לִּ טְּ בַּ תְּ יּו מִּ אי הָּ דַּ וַּ ר, בְּ בָּ דָּ
ה ֵלמָּ ֻאלָּה שְּ ה גְּ תָּ יְּ ר הָּ בָּ ֵרי ּוכְּ מְּ גַּ ת לְּ לֻּיוֹּ גָּ  ,"הַּ

אלא להאמין זרו בתשובה, לא אומר חהרב 
והכל ממנו יתברך. יבוא אדם  שהכל לטובה

 וכו', 'יש זימה?ו ,עוונות אבל ישויאמר '
ליתן שבח והודיה , רק אמונהלנו יש אבל 

לומר תודה, תמיד להשם יתברך, תמיד 
אלא  'על פי רובאו ' ,לא אומר אוליהרב 

, זה היה ודאי לרבי נתן שכל '!'בוודאי
הגאולה תלויה באמונה הפשוטה הזאת, 
שהכל לטובה ולהודות לו יתברך על הכל. 

בעיה ות, האם זו אם יהודי נכנס לחוב
 ?בשביל השם להוציא אותו מהחובות שלו

כשהוא מאמין בהשם, השם יתברך אומר 
וותר, כי אתה אכל החובות שלך אני 'על 

 ,, לא צריך להיות אדמורי"ם'משבח אותי
בשביל להגיע לדרגה לצום שובבי"ם, או 

איזה מתוק ולומר ' בהשםכזו של אמונה 
אמר לי: רק יהודי יקר אחד  '.אתה השם

לתי ואשתי יכעבור מהדיאטות ששילמתי 
זה מה שהוא  –' תודה להשם'לקנות דירה, 

אני לא יכול תדעו לכם, , צריך לומר
רבי האמרה הנפלאה הזאת של להתנתק מ

כל הצרות, הכל מתבטל  ,יותונתן, כל הגל
מעל הכל, אומר היא האמונה האמונה,  יע"

אני  ,את כולםטהר אאני יתברך 'השם 
רק תאמין בי שאני עושה רק  ,המקווה שלך

האם אנו מבינים כמה כח טמון , 'טוב
נתן הנפלאה הזאת של רבי פסקא ב

  ?בליקוטי הלכות
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כשרוצים להכניע הקליפה צריך להיות 
  האדם בשמחה

לכן אומר רבי אלימלך הקדוש זיע"א ]הרב 
אם 'תמיד היה אומר זצ"ל אליהו דכי רמ

רבי לציונו של עלה אאני יכול אני 
ך אומר הרב )נועם אלימלך, וכ[ 'אלימלך

הכלל בזה הוא כך, ו"שמות, וארא י'( 
כשרוצים להכניע הקליפה צריך להיות 

צער, לאדם יש אם כלומר  ,"האדם בשמחה
חייב להיות הוא , ל"ע איזה בעיהאו חובות 

מלשון היא ת[ -י-ל-י-]לכי הקליפה  ,בשמחה
אבל , וזה יכול להיות בכל דבר בחייויללה, 

מה שהשם על כל  צריך לשמוח,האדם 
ומשה רצה להכניע ", ויתברך נותן ל

ע"י שיכניס בישראל השמחה של , הקליפה
, "גאולה, והם לא רצו לקבל השמחה

משה התחיל להלהיב שרבי אלימלך מסביר 
בעודם עבדים במצרים, להכניסם  אותם

בשמחה ואמונה בהשם כדי לזכותם 
אומר רבי ו, ולא רצו לשמוע, לגאולה

לזה אמר משה הן בני ישראל לא " ,ימלךאל
כלומר  ",ואיך ישמעני פרעה שמעו אלי

שהקליפה במצרים לא הוכנעה מבלי 
מה האדם שישראל יהיו בשמחה. ראו 

את מכניע בשמחה? עושה ע"י שנשאר 
כך אדם נפטר  !אמונה ושמחהע"י הקליפה, 

אדם הכמה צריך  .מכל העוונות שלו
, מונהלו נסיונות של אכשבאים לשמוח 

מאמין בלב שלם שהשם ן ותוך כדי הנסיו
, ושכל הנסיון הוא בעצם יתברך עושה הכל

 .בו יתברך לטובתו, וכך מתמלא באמונה

הקושי הוא לטובה, כדי להצדיק את מעשי 
 האדם בבית דין של מעלה 

כל ושל  תורה של הבעש"טה ,צריך להבין
מחייב, בחסידות דבר חסידות זה תורת ה

את זה אני לא 'אתה לא יכול להגיד 
סעיף ראשון ב ל, שולחן ערוך מתחי'מקיים

פוסקים  ההרבו ,'שיהא הוא מעורר השחר'
, וכו' זה לא נהוג היוםשאומרים בימינו 

ללמוד את מצד אחד לא יכול אדם אבל 
תורת הבעל שם טוב ומן הצד השני לומר 

של  תורהאת הלומד אם אדם  ',לא נהוג'
אין כעס, ואין מרירות ואין עצב שבעש"ט ה

, צריך להאמין כניע את הקליפהיורק כך 
דל כמה שיכול לנהוג תבזה בלב שלם ולהש

, ואומר החפץ חיים שהקב"ה כפי שלמד
שעתידה רואה נשמה שתבוא לעולם 

שכך יעורר  ,עוני האז הוא מביא ללחטוא 
עליו רחמים למעלה שסבל כבר ולא נורא 

יהיה לי איזה 'שהשם אומר  מה שחטא,
בגלל זה אני למה חטא, ותירוץ להגיד עליו 

מביא אותו לכאן עם חסרון, שיהיה לי מה 
כך  ,'להצדיק אותו בבית דין של מעלה

לכן אם אדם מקבל אומר השם יתברך, 
למה חסרון או איזה קושי, צריך לחשוב '

איזה להשם שיהיה כדי קיבלתי את זה? 
ון עצמו כלומר שהחסר, 'תירוץ עלי

כך הקב"ה יתברך שמו מביא לטובתי, 
בבית  ולהצדיק אותכדי  ,את החסרוןלאדם 

אם כן נמצא שהחסרון עצמו  ,דין של מעלה
נזכה להתחזק הוא לטובתו, והלוואי ו

 .ולהודות לו יתברך על הכלבאמונה שלמה 
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 !סיפורי חיזוק מרתקים –שליט"א  הרב מורנו של משולחנו

 מתוך הצרותמעלת הבוטח בהשם  – השלך על השם יהבךא[ 
מהשוק האפור, הרבה כספים הלוויתי  אני' בא אלי נהג מונית אחד לבית, אומר לי

אין לי 'אומרת ואשתי רוצה להתגרש  ,אני לא מצליח להחזיר את זהריביות גדולות, וב
רק  ב,תראה הר' ,ליעוד אמר  'עשה?אביות רק צומחות, מה אני יהרו ',אין לי כסף ,בעל

דבר ביקשתי ממנו שיתן לי ל '.זה רמלהוזה מלוד  ,אני יושב לידך כמה התקשרובשעה ש
 ',מה לעשות? ,אבל אני צריך כסף ,הם מסוכנים, אין לי חיים ,לא הרב'לי ענה איתם, 

קב"ה אני זורק את הכל עליך השם אתה צריך להגיד לה ,אף אחד לא יעזור לךאמרתי לו, 
אם השם יחליט שטוב לי למות ח"ו אני  ,אין לי מה לעשות ,רבותי'יתברך, תגיד לכולם 

נתתי לו רשימת מטלות, אמרתי לו תגיד לכולם להשם באמת. , אבל תתפלל 'מותא
בגדר השלך על לך, יקרה כלום לא ותאמין בהשם  ,חזיר, ותלך שמחאיהיה לי אני כש

  ' אומר השם.ךכי אני עמך להציל'ך, השם יהב
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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, 

 ב בן רוחמה ציפורהמשה יעק, 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 זוהרהלאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

, 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, שרה בת אסתרסיוון , 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,  זר מאיר בן ציפורהאלע, 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

אסתר שירי דנה ומיכל בנות , מור מרים בת אביבית, יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנהניאלה שרה, דבן 
יהודה ואיריס אזולאי , 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 ,יצחק בן עליזה ,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

, אל הלוי בן אסתרבנימין יחזק, 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, אביבהישראל מלכה בן חוה , 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 וסף ואיזה אוחנונהייפית בת רות, , לי סבטלנה בצרהאור, אזולאי בת אסתר
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