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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל
 052-9695044  אהרון

 : ברחבי הארץ והעולם  להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים 
 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 דביר אלון אבני 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 עיני גדרה 
 052-2750784 יוסי מזרחי  גן יבנה

 054-7230035 עומר הרצליה 
 054-5912934 אורן  חולון

 052-4624432 נאור חשמונאים 
 050-7990060   יעקב  יערים-טלזסטון קרית

 054-2919221 עמית   יבנה
 052-9695044 ירון   ירושלים
 054-3253799 אברהם   כפר סבא

 054-7967670  חדש    אדם  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
 055-9193148 שי אוחיון   רמלה

 053-3139506   עמרם וקרית אונו רמת גן
 050-7440517  חדש  ארזרעננה 
 050-4535354 גיא בן עמי  שוהם

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

 050-9945999 אורן זנטי   תקוע
 
 

  הארץ צפון
 8480387-540 הרב אייל מסיקהאור עקיבא 

 055-9191732 חגי   בית שאן
 054-2399998 מרדכי אוחיון  ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזן חיפה 
 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 ערן נהריה 
 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 אברהם  רכסים
 053-5882799 יובל  שלומי 
  הארץ דרום

 052-8160291 בוזגלו  חיים אופקים 
 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 

 052-7186779 רחמים  ערד
 050-6656562 אביהו שקלים  קרית גת

 052-6494317 ניסים  קרית מלאכי
 050-6462038 בנצי אליה שדרות 

  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   - נשא תש"פ -גליון מס' ס"ז 

 ב  ולהגיע אליה ע"י צעקת הלב   -העיקר הוא האמונה  

 ג עיקר קבלת התורה תלויה באמונת ההשגחה הפרטית

 ג אמונה בהשגחה פרטית צריכה להיות בכל רגע מחיי האדם

 ג אמונה בהשם ובהשגחתו היא תשתית כל היהדות והיא מנוחת נפשו

 ד גדול כח הבטחון שעל ידו משיג האדם חפצו מגודל בטחונו

 ד אם היה האדם מקווה כראוי לא היה החסד נמנע מצד השם יתברך

 ה שידע האדם ויתן אל ליבו, כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע מאת השם הוא

 ה באר האמונה בליבו של האדם –מים עמוקים עצה בלב איש 

 ו ק ליבם אל השםכשאדם מתמרמר שהוא נמצא בטעות ורוצה לתקן, זה בחינת צע

 ו המהרהר הרהורי תשובה משפיע מלמעלה קדושה לנפשו

 ז צעקת הלב משברת את נפילת האמונה –ומצאת את לבבו נאמן לפניך 

 ז בשעת מצווה צריך להתמלא בשמחת הלב –אין מעבירין על המצוות 

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

 ח השלך על השם יהבך –א[ כוחה של אמונה 

 ח ב[ התענג על השם ויתן לך משאלות ליבך

 
 

ולהגיע אליה ע"י צעקת הלב -העיקר הוא האמונה 

. התייחדו בכח האמונההקדושים האבות 

לפתע אדם יש נפילות באמונה לאם ח"ו 

רבי שיש לו טענות, הזוהר הקדוש מספר 

יום אחד עם התלמידים שלו הלך שמעון 

מי שם פה את 'כעס וורבי יוסי החליק 

נפלת באמונה 'אמר לו רבי שמעון  ',המים?

, כמו 'את המיםאתה מאשים אם עכשיו 

מי שם פה ויאמר חליק על זכוכית שאדם י

טענה  ובנפילת אמונה, יש להוא זכוכית, 

יפה 'את הכל עשה שהרי על הנבראים, 

אני גזרתי 'אומר השם )קהלת ג'( בעיתו' 

מה זה משנה מי ו  ,עליך שתחליק פה עכשיו

, הזכוכית, המים השליח שלי עכשיו, הרוח

, ולומר נה, צריך לחיות אמופלוני'או 

זה  ,מגיע ליפה, החלקתי או נתקעתי פה '

  '.השם יתברךמזה  ,השגחה פרטית
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עיקר קבלת התורה תלויה באמונת 
 ההשגחה הפרטית

)אורח רבי נתן בליקוטי הלכות כך כותב 

ת ( "'/ אות ז  'חיים / משא ומתן ד לַּ בָּ ר קַּ ִעקַּ

ֱאמּונַּת  לּויָּה בֶּ ה ּתְּ ּתֹורָּ ִטיתהַּ רָּ ה פְּ חָּ גָּ שְּ הַּ .. הַּ

לֹום, הּוא ּכֹוֵפר ו שָּ ס וְּ ה חַּ חָּ גָּ שְּ הַּ ּכֹוֵפר בַּ הַּ

ה ּכֻּלָּּה ּתֹורָּ ל הַּ כָּ לומד ו, יכול אדם יושב "בְּ

למה? כי יש ואת התורה והוא כופר בתורה  

לו טענה על מישהו, הוא לומד תורה והוא 

כופר בכל התורה, כי עיקר קבלת התורה 

אומר כך  ,רטיתהשגחה פהאמונה בהיא 

הרב, וכשאדם כופר בהשגחה פרטית ח"ו 

  .כופר בתורהכ

בכל צריכה להיות אמונה בהשגחה פרטית 
 חיי האדםרגע מ

סיפר לי איזה יהודי שתפסו אותו שוטרים 

לא נתן ו ,ביקשו ממנו תעודת זהותובשבת  

איזה לי 'אומר ותו יהתחילו לריב א ,להם

תו והמזל שלו שצילמו או ,י'מכות נתנו ל

נים, אז הוא בא לשאול אותי ימאחד הבני

ח"ו זה 'אמרתי לו:    ,'לך למח"ש?אהרב אני  '

אותם  חמי של ,כפירה בהשגחה פרטית

כדי להרביץ לך? הקב"ה שלח אותם, 

, אמונה בהשגחה ה'שתינצל מהקורונ

החיים של רגע מפרטית זה למעשה בכל 

אין לי טענה על אף 'האדם, בכל רגע, 

ש לו טענה על נברא אז יש, בן אדם 'נברא

מנפילות אמונה ויש לו פה נפילת אמונה, 

ן "האלו אומר הרב בתורה זו )ליקוטי מוהר

באים חוליים קשים על תנינא, תורה ה'( ש

לא זכות אבות ולא ותרופות  אלשהאדם 

תפילות מועילות, אבל כשהקב"ה רואה 

 ,את האדם לומד אמונה זה מחייב אותו

אדם אינו דומה מי שלמד למי שלא למד, 

כך אומר הזוהר "רבי  ,יבותימקבל התח

שמעון היה הולך בדרך והיה עימו רבי אבא 

הגיעו למקום  ,ורבי אלעזר ורבי יוסי וכו'

של מים, והחליק רבי יוסי על המים, אמר 

מי שם פה את המים האלה? אמר לו רבי 

שמש של  ,שמעון: אתה נופל מהאמונה

א, ואסור לך לומר מילה לשמש של השם הו

היה בור ונפל ואדם נסע בכביש  '.הקב"ה

תביעה על הנבראים? לו יש אם השם, 

אלא צריך נפל מהאמונה, שידע לו שהוא 

  על אף נברא. בלי תביעהלילך בכל מקום 

אמונה בהשם ובהשגחתו היא תשתית כל 
 היהדות והיא מנוחת נפשו  

נפילות אדם שיש לו שרבינו הקדוש אומר 

כגון עבירה מקומית,  ואמונה זה לא איז

בירך ברכה לבטלה, זה או שמוקצה, 

הקב"ה שכמובן והתשתית של כל היהדות, 

עושה ואם אדם  ,רחום וחנון טוב ומטיב

השם הטוב , 'נפלתי באמונה', חשבון נפש

לא עושה חשבון נפש גורם אך אם , מרחם

 ',מה יהיה?'חי בדאגות  ,בפחדים החישי

ואומר חובת הלבבות  .פילת האמונהנזה ו

)שער הבטחון, פתיחה( שמהות האמונה 

יו קמנוחת נפשו ובטחונו על אלו"היא 

  ".יתברך
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הרב אני רוצה לראות ' ,אחד אמר לייהודי 

דירה ברחוב הזה והמוכר רוצה סכום גבוה 

אבל אני  ,יותר ממה שאני יכול לתת לו

אני יכול להביא לו כמה  ,איש נדל"ן

ינטים שיתנו לו מחירים הרבה יותר יקל

הצעה   ותן לואבוא  אואז אני    ,נמוכים ממני

את אתה מאבד ', אמרתי לו 'מחיר גבוהב

עסקיו צריך לעשות אדם האם האמונה, ה

צריך לעשות עסקיו לא אלא    ',ערמומיות?ב

מכאן ועשיתי השתדלות 'באמונה ולומר 

הדירה זו אם  תברך,בידי השם י ולהבא זה

ליון איש יראו אותה לא יקנו ימגם אם  שלי  

אמונה זה  ,  'קנה אותהארק אני  אלא    ,אותה

י, מהרי מי היה ערמו, הבוטח ושלות נפש

יש יותר 'אמרתי לו לכן הנחש היה ערום, 

אתה רוצה שהדירה  ,מהרעיון שלךטוב 

מה אומר באמת תהיה שלך? בא תראה 

  ן איש חי'.בה

טחון שעל ידו משיג האדם גדול כח הב
 חפצו מגודל בטחונו 

על הפסוק )דברים הבן איש חי כך אומר 

בואו  ,"ראה נתתי לפניכם את הארץא'( 

והלא , אומר על כך הרב, "ורשו את הארץ"

 עדיין היו במדבר ולא נכנסו? אלא גדול כח

הבטחון שעל ידו משיג האדם את חפצו 

על כן  ,אעפ"י שהוא רחוק ממנו מאוד

ישראל בעודם במדבר אם יציירו בדעתם 

מגודל  ,שכבר נתן להם השם את הארץ

בטחונם בהשם יחשבו כאילו המבוקש בא 

 ,וזהו שאמר ראה נתתי לפניכם ,על ידם

עצה טובה נתתי לפניכם שתחשבו 

שאם א"ח הביוצא מדברי  ,שהבאתי לכם"

זהו ',  ולך עם מחשבה שהבית הזה כבר שלי

, מכח הבטחון יכול '!את הדירה כברקנינו 

להשיג דבר גדול ממנו מאוד, אבל אדם לא 

בטחתי ולא מצאתי את 'יכול להגיד 

באמת, בהשם סימן שלא בטח זה , 'הדירה

  .בוטחשהוא לשפה ולחוץ אלא אמר 

אם היה האדם מקווה כראוי לא היה החסד 
 ע מצד השם יתברךנמנ

מאמר )ספר העיקרים,  אומר המהר"י אלבו  

שאינו בטוח כ" '(בטחון ב ז"פרק מ ,רביעי

כל כך שינתן לו כלבבו כל אשר תשאל 

כי להיותו משער בעצמו שאינו  ,נפשו

מו חסד חינם, חושב יבמדרגה שיעשה ע

שלא ירצה האדון לתת את שאלתו, ובעבור 

ווה שאם היה מק זה אינו מקווה כראוי.

כראוי, לא היה החסד נמנע מצד השם 

יתברך, כי תמיד הוא רוצה להשפיע 

ולזה הוא מבואר כי הימנע ..  למקווה כראוי

הגעת החסד הוא כאשר אין התקווה 

רבי ישראל סלנטר לאדם אמר וכך  ,"כראוי

אתה מוכן 'אמר לו  ,שקנה כרטיס הגרלה

להביא תביא  אם אתה זוכה שאכנס שותף ו

כן, אמר  :אמר לו ,'?הפרסליון מתוך ילי מ

כי   ,סימן שאתה לא מאמין שתזכההרב '  לו

 ',קלות?כזו ליון שקל בימי מוותר על מ

אומר שהוא לא מאמין אז למה אדם 
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 ., אלא צריך להתחזק באמונה באמתמאמין

אדם שרוצה להיכנס לאיזה עסק כמו כן, 

אמנם הוא פוגם באמונה, והוא בדאגות, 

ת האדם על פעם או הקב"ה לא דן א

הקב"ה שרואה שזה דרך כשפעמיים, אבל 

אז באים חוליים שאין  ,החיים של האדם

תרופות מועילות להם, לפעמים גם חולי 

ולא יעזור כלום  ,מחלה ולו איז הבא ,נפש

מכך כי אין לו את הבסיס שזה האמונה, 

, הנזקים הכי גדולים של האדםבאים 

ם למעשה אנו רואי .נפילות האמונהמ

אם אדם יאכל גבינה אחרי בשר בטעות ש

הוא יהיה מדוכא יותר מאשר אם הוא נפל 

באמונה, אבל אם הוא יכעס על הילד למה 

הוא קם מאוחר ויצא משלות הנפש ונפל 

שכך היא וחבל  ,  לא יהיה מדוכא כך  באמונה

זה נפילת האמונה הרי ש, כו של עולםדר

 .על זה בא חוליים שאין להם תרופותו

לו טענה בלב על איזה נברא, יש   ישאדם ש

לו איזה כעס בלב על מישהו, רואה אותו 

לא וחותך מדרכה, רואה אותו במעלית ו

למה הוא הזמין לי 'אומר לו בוקר טוב, 

זה נפילת ' וכן על זה הדרך, משטרה?

  .האמונה

כי כל אשר  ,בוישידע האדם ויתן אל ל
 מאת השם הוא יקרהו מטוב עד רע

הקדוש )מצוה רמ"א, החינוך ספר אומר 

יו לנקום "ולא ישית מחשבותשלא לנקום( 

כי כל  ,בוישידע האדם ויתן אל ל ממנו.. 

בה יאשר יקרהו מטוב עד רע, הוא ס

שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא. ומיד 

האדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי 

רצון השם ברוך הוא, על כן כשיצערהו או 

ו כי עונותיו גרמו, יכאיבהו אדם ידע בנפש

נפילת  ."ך גזר עליו בכךרוהשם יתב

האמונה זה לא לעבוד איזה פסל בהודו 

לא מאמין שאדם רח"ל, נפילת האמונה זה 

שהכל בהשגחה פרטית ח"ו, אדם בחרדות 

איבד   ,בפחדים כי הוא איבד את הבטחוןאו  

ארך ואז השם הוא סלחן  ,את האמונה

ופל לי תראה כמה אתה נ',  ויחכה לואפיים 

ואדם שעושה אומר השם,  'באמונה

מארי חשבונות כאלו נקרא בלשון רבותינו '

אין להקב"ה בעיה עם נפילות ש,  'דחושבנא

וחשבון  יש לו בעיה עם חוסר ההודאה

הנפש של האדם איך לתקן את הפגמים 

לא מוכן להודות שנפל אדם ש, באמונה

 ,באמונה, הסתכל על מישהו בעין רעה

אני מסתכל עליו בעין  למהצריך לומר '

יש לי משהו שנפילת האמונה זה רעה? 

לא שאיזה משהו אצלו אם , 'בלב עליו

, צריך להסתכל על הדבר מוצא חן בעיניו

  .באמונה ולא בעין רעה

באר האמונה  –מים עמוקים עצה בלב איש 
 בליבו של האדם

כל אחד יש מחשבות צריך לידע שללכן 

יצר הרע כל הזמן עובד, וצריך  ,אלה

מנפילת האמונה ולדעת שלהלחם בזה, 
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באים חוליים שאין להם תרופות, כל 

ו, ומה "נפילת האמונה מביא חוליים ח

איך יצא מהנפילות האלה? ואדם היעשה 

יש שיטה לאדם לחזק את שאומר הרב 

כי , חוץ מהדרשות והלימוד,  בליבוהאמונה  

ישמע לא שאדם נופל בכעס, כל שיחה שכ

ו את הכעס עזור לו, אז איך יוציא מעצמת

)ליקוטי ? אומר הרב ויתמלא באמונה

יש בלב ש מוהר"ן תנינא, תורה ה', אות ב'(

נקרא עצה בלב ומחסן זה  ,כל יהודי מחסן

מים עמוקים עצה בלב ")משלי כ'(  ,איש

הקב"ה נתן לכל אחד אמונה בלב  ,"איש

ם האדם, ואדם לא יכול לקבל את זה רק א

? כותב הזו צעקההמה ולב,  מן ההוא צועק 

ע " אות ט"ז( שיחות הר"ן)הרב  כֹוִלין דַּ יְּ שֶּ

אד ה מְּ דֹולָּ ה גְּ קָּ עָּ ה ִבצְּ קָּ ה דַּ מָּ מָּ קֹול דְּ עק בְּ  ִלצְּ

ל לָּ ם ּכְּ ע שּום ָאדָּ מַּ לא ִישְּ יש מציאות  ,"וְּ

יכול לצעוק להשם מהלב שאדם בעולם 

ל ָאואף אחד לא שומע, " ל ּכָּ זֶּה יּוכַּ םוְּ  ,"דָּ

ֵמט שהלב צועק, "וזה כ ִהשָּ ל לְּ ִמים יּוכַּ עָּ ִלפְּ וְּ

ע מָּ יֶּה ִנשְּ ִיהְּ ק שֶּ   ."ִמזֶּה ֵאיזֶּה קֹול דַּ

 בטעותנמצא שאדם מתמרמר שהוא כ
 זה בחינת צעק ליבם אל השם   ורוצה לתקן,
? המגיד אותו קול צעקת הלב  מה זה באמת

זו וגדולי החסידות הסבירו מה  ממזריטש

שאדם יודע שהיא כ ,צעקת הלבאותה 

רבש"ע אתה גוחי מבטן אימי, אני כל כך '

כי אתה  ,מתבייש ממך השם שאני דואג

עליך הושלכתי  – ואג לי מאז שאני קטןד

ואומר רש"י 'זימנת לאדם שדיים  ',מרחם

של אימו להישען עליהם לפני שנולד ומפני 

זה שומר נפש החיים וא ,מה אני דואג'

מתמלא באמונה בליבו, נקרא צעקת הלב, 

אומר אלא לכן הוא לא מוציא קול מהפה, 

, 'תראה רבש"ע כמה אתה דואג ליבליבו '

וכשאדם מרגיש שהוא לא עובד את השם 

הולך עם קפידא על השותף כגון שכראוי, 

, יש לו 'למה הזמנת לי משטרה'שלו, 

תי אותך אני פרנס'טענות על העובד שלו, 

כפוי  ?תובע אותיואתה הולך ו ,כל החיים

וכותב  יבו,ממורמר בלבעצם , הוא 'טובה

שאדם כרבי חיים מוואלזין בנפש החיים "

זה בחינת  ,בטעותנמצא מתמרמר שהוא 

כלומר כשהלב  ,צעק ליבם אל השם"

מרגיש וכוסף לעשות רצון השם, רוצה 

 להתמלא באמונה, זה צעקת הלב. 

המהרהר הרהורי תשובה משפיע מלמעלה 
 קדושה לנפשו 

כל היום, למשך  בעל אמונה כזו  צריך להיות  

במהלך היום צריך אבל בשעות מסוימות 

, על העדר האמונה לעשות חשבון נפש

, ממורמר על זהשאם הוא אומר התניא ו

משפיע מלמעלה   ,"ומהרהר הרהורי תשובה

שמע צעקתינו יודע  ,קדושה לנפש שלו

אתה יודע השם ליבו 'באומר  ,תעלומות"

איך אני רוצה להיות נאמן לך, אבל מה אני 

עשה שאני לא מצליח להוציא קפידא א

וזה צריך להיות בלב של כל אדם,  ',מהלב?
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אם אדם הולך במשקפיים של אמונה כל 

 .מת לוהבעיה נעל

צעקת הלב  –ומצאת את לבבו נאמן לפניך 
 משברת את נפילת האמונה 

עצות   ובימצא בלאבינו,  גם אברהם  היה  כך  

וכך צריך  ,'ומצאת את לבבו נאמן לפניך'

ביקורתי אני 'מבין להיות כל אדם, אדם ש

ולכן , 'בבית, למה? כי אין לי אמונה

 ,'למה זה כך? ,למה אתם כךכשאומר '

, 'צער אותי שאין לי אמונהזה מחושב 'ו

בחשבון וכך  ,כשאדם זועק מקירות ליבו

תראה  !רבש"ע'נפש שהוא עושה אומר ה

כל הזמן אתה דואג לי ואני לא מאמין בך, 

עליך הרי מחשבות, וודמיונות מלא 

, עוד מבטן אמי אתה דואג הושלכתי מרחם

אומר  ',אמונה השם?ב, איך אני לא חי לי

הזעקה הזאת ה באאדם לשכ ,הרבעל כך 

, זה מים עמוקים עצה זוכה לזהאז מהלב 

להיות ממורמר על לא כל היום ו, בלב איש

המאמין שהרי ידוע שח"ו, הריחוק מהשם 

שמחה תדירית על פניו, אבל בשעות 

 חצי שעהלמשך כמה דקות עד מסוימות 

, מתמלא במחשבות אלו וזוכה לזעקת הלב

י , על יד'רבש"ע איך אני לא מאמין בך'

כל הדברים, את צעקה זו משבר מליבו 

תראה הוא התעורר 'אומר שמח ווהקב"ה 

 . , עכשיו אין חטא'והוא ממורמר מזה

בשעת מצווה  –אין מעבירין על המצוות 
 צריך להתמלא בשמחת הלב 

קס 'אין מאומר רבי שלמה מראדוכך 

ימים מצוות ישמקכ ,מעבירין על המצוות'

ירין אין מעב, לא זוכרים את העבירות

זה לא הזמן לעשות חשבון מלשון עבירה, 

, מתי זוכרים את נפש על העבירות

כל וכך תים מסוימות, יהעבירות? בע

העצבות נהפכת לו לחיוך ושמחה, הכל 

אצל  ,וזה ממעמקים קראתיך השם ,מהלב

במעמקי  כל יהודי נמצא הצעקה הזאת

היה כאשר שאומר רבינו הקדוש ו, הלב

ומספר  ,תומהמונכנס לו פחד היה צעיר 

אומר הרב כך  ,את זהביטל הוא איך 

ֲחרּותֹו  ִסֵפר")שיחות הר"ן, נ"ז(  ִביֵמי בַּ שֶּ

ה ִמיתָּ אד ִמן הַּ אד מְּ דֹול מְּ ד גָּ חַּ יָּה לֹו פַּ ָאז ,  הָּ וְּ

ל ִקדּוש  יָּמּות עַּ ְך שֶּ רַּ בָּ ֵשם ִיתְּ ֵקש ֵמהַּ בַּ יָּה מְּ הָּ

ֵשם זֶּה , הַּ ְך בָּ לַּ הָּ נָּה שֶּ ר שָּ שָּ פְּ ה , אֶּ תָּ יְּ לא הָּ וְּ

ֵלק  ּתַּ ִיסְּ ל זֶּה שֶּ לא ִבֵקש עַּ ה שֶּ ִפילָּ ה ּותְּ ִשיחָּ

ֵשם ל ִקדּוש הַּ ָאתֹו ָאז , עַּ ִירְּ דֹו וְּ חְּ ל פַּ ּוִמגדֶּ

ש  ת נֶּפֶּ ִסירַּ לֹו מְּ צְּ מֹו אֶּ צְּ עַּ יָּה זֶּה בְּ ה הָּ ִמיתָּ ֵמהַּ

ש מָּ ֵשם מַּ ל ִקדּוש הַּ זכה הרב, על ידי  כך ,"עַּ

בכך נזכה להתחזק זעקת הלב, והלוואי ו

 .כן יהי רצון אמן
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 !סיפורי חיזוק מרתקים –שליט"א  הרב מורנו של משולחנו

 השלך על השם יהבך –כוחה של אמונה א[ 
סגרו לנו ארבע כיתות בת"ת בטענה שזה מסוכן וכו', לאחרונה סח מו"ר שליט"א: 

והתלבטתי אם להלחם איתם בעורכי דין וכדו', או לקבל הדין באהבה ולזרוק על ה' הכל, 

על ה' יהבך והוא השלך בסוף החלטתי לקבל את הדין באהבה ולזרוק על ה' הכל, "

ם לנו את המתחם סגן ראש העיר ואומר לי שהם מפני יכעבור זמן מתקשר אלי  .יכלכלך"

של בי"ס 'נעם' שנמצא ליד המוסדות שלנו, ומוסרים את המתחם לידנו, לקחו ארבע 

  כיתות והחזירו תשע... זוהי כוחה של אמונה.

 ב[ התענג על השם ויתן לך משאלות ליבך 
ערב היה  אומרת ש אשה אחת,אלי רדיו והתקשרה  שידור בעוד סיפר כבוד הרב: הייתי ב

בלה חום, היא מספרת שהיתה בטוחה יפסח, ובעלה עובד עם חולים בקורונה, והיא ק

בדקו אותה, ואמרה לעצמה ושהיא חולה כי היו לה את כל הסימנים, מיד הזמינה מד"א,  

קמה ואמרה מזמור מיד  לבית חולים, שאני הולכת  או שאני הולכת לאמונה והבטחון או 

אין לך קורונה,  – התוצאות והגיעכעבור כמה שעות ר ולרקוד, לתודה והתחילה לשי

"התענג על ה' ויתן זה ממש אלא , 'בעלי עובד עם קורונהואבל יש את כל התסמינים, '

  לך משאלות לבך", האמונה מעל הכל.
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 השבועי כאייל תערוגהשיעור 
  שליט"א אייל עמרמי הרב  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  
'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי   ומפזר גליונות

 הארץ ללא תמורה כלל, 
 ירון אהרן 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 

עריכת אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ו 
 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
 א ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט" לרפוא העלון 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,  

 משה יעקב בן רוחמה ציפורה, 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, מלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבדי ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב שרה 
לילך בת רחל  ה לא , 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 
 שרה בת אסתרסיוון  ,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה 

מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית  , לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו  להצלחת 
דוד דודו לזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה,  ניסים בן מרים ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 

אייל בן דליה ,  יעקב אוחנה בן תמר,  חזרה בתשובה ישראל בן דניאלה שרה  ,  אלרועי יצחק בן מזל,  בן רחל חלי 
אבי וגלית סבח פרנסה טובה , יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנה ניאלה שרה, דישראל בן לזיווג הגון, 
ה לזיווג הגון, לאה בת ציפור   ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, אליאן בת גלית;,  ושלום בית

רחל שרה לזרע קודש,  לילך בת רוחמה , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם , מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר
אילנית , שילת בת מזל, אבי ואסתי ובר דוד מלכה , ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  בת רוחמה 

 גילי בת אווה , טליה בת אילנית מרים ,  זני בת דמרים 

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון אברהם מצליח בן פרטונה שלום 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 , י רבי 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 לאה ז"ל,  אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה  ישראל בת לורהמרלן  ,  וסף ואיזה אוחנונהי יפית בת רות,  ,  אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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 יש לכם שאלה? 
 ? תשובה אמיתית רוצים
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