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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 יעקבבאר 

 050-4239271  חדש  אילן שמואלי  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 עיני יצחק 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   אדם  לוד
 054-9139138 חיים חוגי  קרית ספר-עיןדימו

 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 אזולאי   תןאי רחובות
 055-9193148 שי אוחיון   רמלה

 053-3139506   עמרם וקרית אונו רמת גן
 050-7440517 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 סיקהייל מ הרב א אור 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  ק המעינותמע

 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 ל וב י 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 ון צי-ןבשדרות 

  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   - קרח תש"פ -גליון מס' ע' 

 ב  ע"י שמחה והודאה מבטלים הגאוה וזוכים לקבלת התורה 

 ג קבלת התורה שבנגלה ובנסתר ברצון ע"י מרדכי היהודי –קיימו וקיבלו 

 ג מי שנכנסה בו הגאוה והגדולה אין העולם מספיק לו לכלכלתו

 ד המודה ומשבח להשם יתברך זוכה לבטל מידת הגאוה –איש יהודי 

 ד כח תרועת השופר ע"י שמחת הלב להעביר הגאוה –אשרי העם יודעי תרועה 

 ד רוח השמחה מסירה מהאדם את מידת ההתפארות –אז ימלא שחוק פינו 

 ה משנתבשר בשורה טובה ומתמלא שמחה נושא ליבו את רגליו

 ה ל האחר זוכה לקבלת התורהט כששמח בשמחתו שעל ידי שמחה ובפר

 ו על ידי שמחה של מצווה והודאה זוכים להמתקת הדינים

 ו מתהפך הכל לטובהלהשם יתברך על ידי שמניף ומקשר הכל  –סוד הנפת העומר 

 ז גם תורה שנקנית ע"י עמל ויגיעה צריכה את שמחת הלב התמימות והפשטות

 ז הקטרוג אלא ע"י שמחה אי אפשר להמתיק את –מתורת הבעל שם טוב 

 ח הוריו של המגיד מקוזניץ זכו בו ע"י שירה וריקודים בליל שבת

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

 ח א[ תמים תהיה עם השם אלוקיך

 
 

ע"י שמחה והודאה מבטלים הגאוה וזוכים לקבלת התורה

ים ְבַהְמָחַאת ַכף וְ  ְמַחת ּפּורִׂ ין. ַעל ְיֵדי שִׂ ּקּודִׂ רִׂ

יַנת ין ְבחִׂ יכִׂ ַקָבַלת ַהּתֹוָרה  ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמשִׂ

ְסָּתר ְגֶלה ְונִׂ ְפָלָאה ְבנִׂ יַנת ֶהָאָרה ַהנִׂ יא ְבחִׂ , ֶשהִׂ

ְצַות  ין ְלַקיֵם מִׂ ֶשל ָמְרְדַכי ְוֶאְסֵּתר. ְוזֹוכִׂ

יַרת ָהעֶמר ָכָראּוי )קיצור ליקוטי " ְספִׂ

, הרבומר כך א ,אות ח'(, "ן, תורה י'מוהר

על קיום משפיעה  ,השמחה של פורים  לכש

 לכלומר שכמצוות ספירת העומר כראוי, 

תלויה כמה מחא מצוות ספירת העומר 

רים, וספירת העומר ם ורקד בפויכפיהאדם  

תביא אותו לקבלת התורה היא שמות בשל

בנגלה ובנסתר, והרב מסביר מה הקשר בין 

 עומר?מחיאת כפיים וריקודים לספירת ה

כאשר ש, ן, שם(ר")ליקוטי מוה ברהיר בסמ

זה היה עם ישראל צעקו נעשה ונשמע 

אם 'מאונס, הקב"ה כפה עליהם הר כגיגית,  

מקבלים את התורה מוטב ואם לאו אתם 
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היתה לא    עם ישראלל,  'שם תהא קבורתכם

כביכול קיבלו את התורה, וכך הם ברירה 

לא רצו את השם, לא רצו את התורה, 

מרת ם, והגמרא אוהקב"ה כפה עליהו

קבלת ואילו    ,'מכאן מודעא רבה לאורייתא'

ה בזמן תתית שהיתה מרצון היימאהתורה 

ימו ברצון את ימרדכי ואסתר, הם ק

  .זה קרה בזמן מרדכי ואסתרהתורה, 

שבנגלה התורה קבלת  –לו קיימו וקיב
 ודי הברצון ע"י מרדכי היובנסתר 

, 'קיימו וקיבלו'כתוב כידוע שאומר הרב 

זה נעשה ע"י הרגליים, ו  קימהו מלשון  ימקי

 הוא קםכש, 'קום'אדם בן כאשר אומרים ל

פועלות, הקימה זה ע"י הם שם שלו הרגליי

וכידוע אומר הרב   ,הרגליים, 'קיימו וקיבלו'

בזוהר הקדוש שתלמידי חכמים שלומדים 

תורת הנגלה, גמרא ש"ס, פוסקים, הם 

נקראים מארי ידיים, ואלה שלומדים תורת 

מארי  ,כינסתר הם נקראים מארי דירה

אדם הרי כמו שהירך מוסתרת, רגלים, 

עוסקים אלו שגם  ם מכנס, כךהולך ע

מרדכי ואסתר הביאו את , ובתורת הנסתר

העם באותו דור לקבל את התורה של 

, 'קיימו וקיבלו' יחדגם  הנגלה ושל הנסתר

מה את גם ומה שקשור לידיים את גם 

  .א בתר רישא גריר'שקשור לרגליים, כי 'גופ

היתה דכי של מרחז"ל אומרים שהמהות 

 יפת המן, שזה ההתנשאותלנצח את קל

ות ובעצבות, והגאוה שמתבטאת במריר

כמו שמסופר על המן 'וכל זה איננו שווה 

אני ממש ממורמר אני עצוב, אחד לא ' ,לי'

נותן לי כבוד, אחד לא מעריך אותי, אז 

ה של ידהמאם כן , 'החיים שלי ממורמרים

קליפת ההתנשאות זו היתה המן 

 חשמתבטאת בעצבות, ומרדכי הצלי

  .לנצחו

אין העולם והגדולה מי שנכנסה בו הגאוה 
 לכלכלתו מספיק לו 
שכל המרירות של  ,תכתוב בחובת הלבבו

מהבית או מהעבודה בין אם זה האדם 

וכך  ,? מהכבודהיכן מגיעהמ, דבר כלומ

ק פר הכניעה,)שער  חובת הלבבותאומר ב

, אין והגדולה  הגאוהכי מי שנכנסה בו "  :י'(

", העולם וכל אשר בו מספיק לו לכלכלתו

הוא על גאוה יביאו לאותו אדם במה שלא 

בו הגאוה  הלא יהיה מרוצה, כי נכנס

צריך הרבה אני 'וא אומר אז הו ,והגדולה

כל העולם  ,את המןראו , 'יותר טוב מזה

 לאשיש אחד אבל כולו כורע לו ברך, 

לכאורה היה צריך לומר שתחוה אליו, מ

אל תספור אותו, אל תסתכל עליו, מה '

ם הרי כולם מלבדו משתחוי, 'כפת לךא

קליפת  וז קליפת המןאליך, אם כן 

ההתנשאות ששורשה בעמלק, קליפת 

מלשון  ,רם-נקראת מר, מר שבא מה לקעמ

מרדכי היה צריך לנצח את ורוממות, 

 .הקליפה הזאת
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ומשבח להשם יתברך  דה ומה –איש יהודי 
 גאוהת הזוכה לבטל מיד 

היתה חקוקה דה זרה בועהגמרא אומרת ש

 בודה זרההעזו מה וליבו של המן, על 

גאוה, כמו נקראת העבודה זרה הזאת? כל 

וכן  ,שכתוב 'ולא תביא תועבה אל ביתך'

הגאוה נקראת תועבה, 'תועבת השם כל 

ומרדכי הצליח לנצח את קליפת  ,'גבה לב

אומר  ,מו שכתוב 'איש יהודי'המן כ

תמיד היה מרדכי , 'מודה ומשבחהתרגום '

כך כל, וכשהצליח לנצח מודה להשם על ה

להנחיל בכך את קליפת המן, הוא הצליח 

 לכל הדור שלו את התורה.

תרועת כח  – אשרי העם יודעי תרועה
 "י שמחת הלב להעביר הגאוההשופר ע 

מנצחים את קליפת המן? כיצד אם כן, 

כתוב בזוהר הקדוש )שם( שרב ר האומ

נה אם ועה שאדם תוקע בראש הששהתר

היא מבטלת מכל היא יוצאת מאדם שמח, 

ע"ז, , את כל אותה האנשים את כל הגאוה

"תרועה דאיהי רוחא  וכך אומר הזוהר:

אדם   ,ביר אל אחר", 'איש אשר רוח בו'אתע

שיש לו רוח של שמחה בלב, יכול להלך 

יכול לסבול כל אחד   כנגד רוחו של כל אחד,

י יש לו שמחה בלב, עם בעולם, ולמה? כ

מידת השמחה אפשר לסבול את כולם, 

 ,ולכן כתוב בצדיקים 'איש אשר רוח בו'

השמחת היא ובזוהר כתוב שהרוח הזאת 

אדם את מהמעבירה והרוח הזו  ,חיים

אדם ששרשם מהגאוה ואת המרירות, 

לכן כתוב על בחוסר סיפוק ושמחה, שהוא 

י תרועה ובשמך ר 'אשרי העם יודעהשופ

מי  , אשרי מלשון מאושר,לון כל היום'יגי

יודע את התרועה? מי שהוא כל היום 

שמח, ורבי נחמן אומר ששופר זה ר"ת 

המהות של  ו, ז'נו רינהשחוק פינו ולשונ'

מתי הרוח של השופר גורמת והשופר, 

אנשים להעביר מהם את האל אחר? ל

בו, אדם  באה מאיש אשר רוחשהרוח כ

רך, שמח במה בודת השם יתבששמח בע

עובר הלב כך שהשם יתברך עושה איתו, 

 האחר מלב האדם.

רוח השמחה מסירה  –פינו  קאז ימלא שחו
 מהאדם את מידת ההתפארות

ן )חיי מוהר" רבי נתן מספר על רבי נחמן

יֵמי ֱאלּול ֶשָחַלם לֹו ֶשָהָיה : "צ"ו(  ֵּפר בִׂ סִׂ

ְכנס ְבבַ  ְשמַע קֹול שֹוָפר ְוָעַבר רֹוֶצה לִׂ ת לִׂ יִׂ

ְפֵני בַ  ין לִׂ ין ּוַמכִׂ ת ֶאָחד ְוָשַמע ֶשָשם ְמַזְמרִׂ יִׂ

יצֹות  ְקפִׂ ין בִׂ ין ְמאד ּוְשֵמחִׂ ַכף ֶאל ַכף ּוְמַרְּקדִׂ

ים  ים ְוַהשֹוֲחקִׂ ים ְכֶדֶרְך ַהְשֵמחִׂ ין ְגדֹולִׂ ּקּודִׂ ְורִׂ

י ֲהלא ְלָכא י ְוָאַמְרּתִׂ יתִׂ ַוַדאי טֹוב בְ ן ְמאד. ָענִׂ

ְשמַע קֹול שֹוָפר ְכנס לִׂ ְוָעָנה ֶאָחד ֶשַגם  ..לִׂ

יַנת  יא ְבחִׂ ְצַות שֹוָפר הִׂ ְפרֹו ֶשמִׂ ְמֻרָמז ְבסִׂ

ין ּקּודִׂ יַנת , ַהְמָחַאת ַכף ְורִׂ יא ְבחִׂ ֶששֹוָפר הִׂ

י: ְמָחה כִׂ ָנה ְושִׂ 'ינּו  רִׂ ָמֵלא ְש'חֹוק ּפִׂ ָאז יִׂ

'נָ  ה ָראֵשי ֵתבֹות שֹוָפ"ר. ְוַעל ֵכן ּו'ְלשֹוֵננּו רִׂ

יב:   ַאְשֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעהק:  ַאַחר ָּפסּו ְכתִׂ

ילּון ָכל ַהיֹום ְמָך ְיגִׂ שיש איש כ, לכן "ְבשִׂ

אשר רוח בו, שיש אדם שיש בו שמחה, 

זה   המוהרוח הזאת מעבירה את האל אחר,  
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, 'לא 'גבה לבכל תועבת השם 'אל אחר? 

השמחה הזו  ,בה אל ביתך'תביא תוע

היה בימי וכך  ,  ממנו את ההתפארות  המסיר

מרדכי ואסתר, שאעפ"י כל מה שעבר היה 

 .אלהה'מלא שמחה 'מודה ומשבח קודם 

ומתמלא שמחה משנתבשר בשורה טובה 
 ליבו את רגליונושא 

כשאדם מתמלא שמחה אומר הרב, הדבר 

הראשון שהוא עושה הוא מזיז את הידיים 

זכית בלוטו כשאומרים לאדם ם, יוהרגלי

ומזיז את  'יש'צועק מה הוא עושה? 

 אומרידיים? למה הוא מזיז את ה, הידיים

תית ישמחה אמש לאדם שכאשר יהזוהר 

קודם כל את להזיז את לו בלב זה גורם 

אי אפשר שהבא"ח אומר    גליים.הידיים והר

בלי מנקדישך 'קדוש קדוש קדוש' לומר 

קופצים על להזיז את הרגליים, אנחנו 

אם שאומר הבא"ח    קצות האצבעות, למה?

קדוש' קדוש '-לא מלא שמחה בלב האדם 

. כך זותהרגליים זועל כן לא שווה, שלו 

הוא קיבל את שכ ,כתוב על יעקב אבינו

אומר הפסוק , רהוהבשורה שהשם ישמ

אומר רש"י 'משנתבשר ו  ,'וישא יעקב רגליו'

הלב  ,בשורה טובה נשא ליבו את רגליו'

רגליים, באה לו כזאת שמחה ים את ההר

שהקב"ה אמר לו 'ושמרתיך בכל בעת בלב 

הרגליים התרוממו לבד, ואמר ואשר תלך' 

וון שנתבשר בשורה טובה הלב רבי אחא כי

דם שיש לאכם, לכן רים את הרגלייה

הוא רוקד ושמח ומגיע ה בלב שמח

ידי זה בא מר שכלולמחיאת כף וריקודים, 

  .ריקודיםבלביטוי 

שמחתו של  ובפרט כששמח בדי שמחה י על
 לקבלת התורה  הזוכהאחר 

שזוכה לשמחה ומגיע על ידי אם כן, 

הוא זוכה לאותם מחיאת כף וריקודים 

ים, כי הידיים ילתורה שנקראת ידיים ורגל

ים מסמל את התורה, כמו שהגמרא יורגל

לתורה אומרת 'כל המשמח חתן וכלה זוכה  

ל אצ אמתה וזולות', ק שהישניתנה בחמ

הוא באמת שמח אדם , אם טהבעש"תורת 

קבל את התורה, קשה להכיל את הגמרא י

 ,הזאת 'כל המשמח חתן וכלה זוכה לתורה'

נו ינו לא רא'הרבנים תמיד היו מקשים 

רוקדים בחתונות ונהיו תלמידי שים אנש

באמת אדם לא נכון, אם בל זה א, 'חכמים

האחר  היה שמח בחתונה בשמחתו שלי

רה, כי הכל תלוי ת התוקבל אהוא י

  .ובשמחה של

שהיה רב שמואל בר יצחק מספרת הגמרא 

 ,שהיה מרקד לפני הכלה בשלושה הדסים

 והוא עושה לנו בושות תרא'והיו אומרים 

כאשר שא אומרת הגמר, 'רוקדאיך הוא 

ירד עמוד אש והפסיק בין העם טר נפהוא 

חכמי שהגמרא אומרת ובין המיטה שלו, 

שואלים , 'אנחנו טעינווהוא צדק 'הדור 

בגלל דווקא  מי אמר ש ,שםהתוספות עלי  ב

הגמרא לא י , הרהאש ההריקודים ירד

יתומים בגלל זה אולי ו גילתה את הסיבה,
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? אלא רתאו מצווה אח שהוא האכיל

שהאש ירדה בדמות ות מסבירים התוספ

דוקא ולמה , רקדהוא  שאיתםההדסים 

למסקנה שהוא אותם אותה האש הביאה 

הגמרא אומרת שרק לאחד צדק, משום ש

ובכל אותו תו, תיור יורד עמוד האש במבד

רק לו ירד עמוד אש, ולמה? כי היה ר הדו

  .רוקד ושמח בשמחת כולם תמיד

זוכים והודאה על ידי שמחה של מצווה 
 להמתקת הדינים

 אתמיד שמח ומוח ,שאדם רוקדכלכן 

מתיק את מעל ידי זה , גליוררוקד בכפיים ו

את ברגל 'אל צכי הגאוה נמ ,הדינים

וכשאדם רוקד למצוה  ,תביאני רגל גאוה'

זה  ת הע"ז הזאת ועל ידיהוא מבטל א

מתי בא חרון אף הרי מתמתקים הדינים, 

רתם סו'שכתוב שיש עבודת אלילים, כה'? 

זו והגאוה  ,'ועבדתם, וחרה אף השם

אלילים הכי גדולה, ועל ידי העבודת 

קים הדינים, ומסביר תמתמששובר אותה 

מות השמחה, היה שלהודי  יהמרדכי  שהרב  

משה רבינו התלונן פעם אחת על ה' 'למה 

הוא התכוין לשם  ,הרעותה לעם הזה'

תלונה, היתה זו שמיים, אבל בכל זאת 

חרי אשהם עם ישראל נגרר  –הגוף ו

, מתלונניםהראש, אם הראש מתלונן כולם  

 ,לונהה מציאות של תתאצל מרדכי לא הי

הביא את זכה להוא אם כן  ,'מודה ומשבח'

הדור שלו לקבל תורה מרצון, לכן אומר 

שמחת הלב שמתפרצת לידיים ע"י הרב ש

מות, רגליים זוכה לספירת העומר בשללו

הכי רקד שמי שרקד הרבה בפורים, מי 

 בירך את הברכות שלהוא ש ,םבאול הרבה

שעת רצון  וספירת העומר בכוונת הלב, וז

צריך להתחנן בשעה זו מאוד, לכן גדולה 

זה כל מה אך להשם על כל מה שרוצה, 

 מות?קשור לספירת העומר בשל

שמניף ומקשר ידי על  –ת העומר הנפסוד 
 מתהפך הכל לטובההכל להשם יתברך 

נתן "כי כל העומר שעורים היא מסביר רבי  

כל  ,כללות הדינים שעוברים על האדם"

שהיה ו עשלכן הדינים נאחזים בשערות, 

הרב  אומרוים, מלא דיניה השעיר איש 

מסמל את כל הדינים, שעורים העומר ש

להודיע כי מביאים את זה להקב"ה "כשאנו  

הכל  ,"כל הדינים כולם מאיתו יתברך

לא  ,מהשם, "ואין לנו להרהר אחריו כלל"

לא אקות, לספונכנסים לשאלות לחקירות 

הבאת את הבעיה אומרים 'אתה השם 

, זה 'הנפת 'האנחנו מקבלים באהב ,הזאת

 השם  אני מרים לךכשיהודי אומר '  ,העומר'

, ועי"ז והכל ממך' שלך הנה הכל ,את הכל

מתהפך הכל לטובה,   ,מתמתקים כל הדינים

, וזה התיקון של בחינת פגם המשפט

אין לי שום קושיא מתי 'אומר  ושאדם בא  כ

זה יגמר, אתה עשית ואתה תעשה את הכל 

בעיות שלו , כי כל אדם יש לו את ההכי טוב

, "כי תיקון המשפט צריך 'והכל זה אתה

 אדם נידון בכל יום, להמשיך בכל יום כי

כמו שרואים בחוש את השינויים העוברים 
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זה  ",על אדם בכל יום בפרט בפרנסה

זה העסק לא הולך, ול ,מציקים לו הבעבוד

רו והכל עפ"י צדק "כי אין יום דומה לחב

דו משפטיו יתברך בחינת לעשות משפט עב

ועל כן בימי ספירת העומר  ,דבר יום ביומו

ו לקבלת נשאנחנו מכינים את עצמכ

ם כל יום לעומר שהוא התורה סופרי

בחינת תיקון המשפט שכל מה שיעבור 

עליו בזה היום רק יתקרב עי"ז להשם 

יתברך, כי עיקר תיקון המשפט על ידי 

טות להשליך את החכמות התמימות ופש

  .לא להרהר אחריו"

ית ע"י עמל ויגיעה צריכה נקורה שנגם ת
 הפשטותהתמימות ושמחת הלב את 

לכן עיקר קבלת התורה על ידי תמימות 

זה בזכות ספירת שואומר הרב  .ופשיטות

מבטלת את  העומר, כי השמחה בלב

מבטל את הע"ז של ם דשא, ועל ידי תהגאו

כל הדינים, ואז   והגאות אז מתבטלים מעלי

לספירת  זוכה לתמימות עם ה', זוכה

העומר, ואז זוכה לקבלת התורה בנגלה 

יכו גיד את זה ברחוב רבותי אם נ .ובנסתר

? 'קבל תורהארקוד אני א אנישכ' ,אותנו

עה, נכון, צריך עמל תורה נקנית בעמל ויגי

ונשמח  ףלא נמחא כויגיעה, אבל אם 

בחיים, לנו רקוד בכל הבעיות שעוברים נו

 והודאהשמחה ו, עזרויגם עמל ויגיעה לא 

 .ה לכךהיא שמביאת בכל מצב להשי"

 

אפשר להמתיק אי  –בעל שם טוב תורת המ
  את הקטרוג אלא ע"י שמחה

מסופר על הבעש"ט הקדוש בעצמו כך 

"פעם אחת לפני התקיעות היה קטרוג גדול 

הבעל שם ]במרום ולא היה יכול להמתיקן 

ולא הסכים להיכנס לתקיעות,  [טוב

]חבורת התלמידים[  והחברא הקדישא

שהרגישו בזה ישבו בחרדה עצומה, והיה 

חסר דעת אחד ובראותו את החרדה שם 

שעל פני המתפללים התחפש לבעל חיים, 

ועורר בדיחות הדעת ושמחה בין 

המתפללים, ומיד נכנס הבעש"ט לתקיעות 

יק את מתואמר שלא היה אפשר לה

הקטרוג אלא ע"י שמחה, והמתיחות של 

ר דיו לא הצליחה להעביהבעש"ט ותלמי

את הקטרוג רק ע"י שעברה ביניהם רוח 

בדיחות הדעת הומתק הקטרוג, וע"ז  של

ולשמחה מה זו עושה פירש הבעש"ט 

סתם כלומר ]כלומר גם שמחה שהיא 'מה' 

 עושה הרבה בשמיים["גם היא שמחה, 

ני הבעש"ט היה "אדוני אבי זקעוד מסופר, 

מרקד בליל שבת קודש, והיה אומר שזה 

אומר שגורם בכך ממתיק כל הדינים והיה 

ויורד כל השפע  ,של מעלה הבפמלי שמחה

לישראל בשמחה ורחמים מרובים", כי 

מעיד דו נכעכשיו יורד כל השפע, ואח"כ 

"ומוריד שפע בשמחה וברחמים, ואמר לנו 

שן מרן הבעש"ט שבכל ליל שבת לא יהיה י

אפילו ללכת עם גוי ולדבר שלפני חצות ו

אם אדם  ,עדיף מלישון לפני חצות"עימו 
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כל השפע  כי ,מפסיד שפעהוא  הולך לישון

ז'דיקוב מיורד בליל שבת לפני חצות, הרבי 

רגליים עולה  - יגער ה' בך השטן"אומר 

שאדם מרקד ברגליו הוא כ  ,בגימטריא יגער

גוער בשטן "וכמו שמבטלים כח השטן על 

ידי תקיעות שופר כן על ידי ריקודים 

לכן   ",מתבטלים הקליפות וסטרא דמסאבא

ם שיש שיריכ ,לאדםכל הזדמנות שיש ב

יותר מכל פספס את זה, שלא יריקודים ו

 זה. לנצל אתצריך דבר בעולם, 

ע"י שירה זכו בו הוריו של המגיד מקוזניץ 
 ליל שבתוריקודים ב

"רבי ישראל מקוזניץ כך: המגיד מסופר על 

 ושל הורימקוזניץ היה אור מופלא ודרכם 

כל ליל שבת אחרי בש ,היה כדרך הבעש"ט

המגיד  ,הקידוש רקדו מרוב שמחה"

ואיך מקוזניץ הגיע לדרגה עצומה, ולמה 

בעוד על הוריו מסופר לדרגה הזאת? ע גיה

אחרי הם  ילדים היו רוקדים להם  שלא היו  

על כך הקידוש בליל שבת, והיו רוקדים 

לשמור שבת קודש, ודבר זה עשה שזכו 

ם ונתנו להם נשמה רעש גדול בשמי

קדושה כזאת רבי ישראל מקוזניץ", רקדו 

התורה שאומר הרב על קבלת  זוובשבת, 

התורה בשבועות, אצל הבעש"ט היו 

ם עד לומדים בליל שבועות מצאת הכוכבי

הבוקר היו רק רוקדים,  חצות, מחצות עד

שירים וריקודים, כי שמחת הלב מסלקת 

בגאוה? שהוא יודע איך אדם ואת הגאוה, 

שמחת הלב ם יש לו וא ,מרירותכשיש לו 

ונזכה זק בזה נזכה להתח .גאוהלו אין 

 אמן כן יהי רצון.לקבלת התורה באמת 

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

 תמים תהיה עם השם אלוקיך א[ 
הרב אז הוא הלך לרבי חיים קנייבסקי, נורא לו איזה צער והיה , פגשתי איזה יהודי

שם של ע"ז תשנה אותו  צעק לו זה ',יריפ'קנייבסקי אמר לו איך קוראים לך? אמר לו 

לא אסור לשנות שם רק להוסיף 'תחליף אותו, יצא משם והתחילו רבנים לבלבל אותו, 

אתה חייב ', אבל הרב אמר לי לשנות אותו, חזר עוד פעם לרב קנייבסקי אמר לו 'שם

, יצא עוד פעם ועוד פעם רבנים בלבלו אותו, אז הוא 'ע"זשם של לשנות את השם זה 

אמרתי לו למה אתה הולך בעקמומיות? תלך בתמימות  ',עשה?אי מה אנל 'ושואבא אלי  

אתה השם אמרת  ,רבש"ע הלכתי לרב'תמימות,  הרב אמר לך תעשה, העיקר זהמה ש

   .'אחריךואני הולך בתמימות  ,לרב מה להגיד לי
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 מו"ר ועטרת ראשנו גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של  
 ובעולם   ורה בארץעולה של תמגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים 

 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 

ל שמקבץ תרומות ומחלק  ים מקבציארב פעל
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי  

 הארץ ללא תמורה כלל, 
 ירון אהרן הי"ו  ר'  

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

 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו  

 התודה והברכה 
   יסים הי"ו לר' נפתלי נ 

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
 א הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"    ה שלמה של לרפוא העלון מוקדש  

 

בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין 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, אלון שקד בן חממה , ן ש'רונהקלימו ב  ,אליה בן נטלי ביתיה 
אסתר חיים בת רחל בת מדלן, , ירון בן תקוה, ירדן בן סימההתינוק , חביב בן שמחההגוף והנפש, לרפואת 

ה, בת דיאמנט , יפה חיה בת חנה, מרסל  מלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבדי ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב שרה 
לילך בת רחל  ה לא ביבה, , אנג'ל בת חגילה 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 
 סיוון שרה בת אסתר,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה 

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

דליה   אייל בן,  יעקב אוחנה בן תמר,  ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,  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 , ביתם  ולאי ובני יהודה ואיריס אז , 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 

 חי בן רג'ינה, סלומון, אליהו ה אברהם מצליח בן פרטונ 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  , 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 ,ה שה בן גיט מ  , 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 
יב חב ,  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 ,  אסתר  בן לוגסי 
שרה בת פאני, רחל מוריס בן סביחה, , שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה , שלום אזולאי בן מינה 

לביה סולטנה בת סי ,  ת חסיבהאסתר ב,  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 לאה ז"ל,  אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה  מרלן ישראל בת לורה,  וסף ואיזה אוחנונהי יפית בת רות,  ,  אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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שרבים חיכו  יםהדיסק ויצאחדש! 
 שיעורי הרב סדרת  ,להם

 בנושאי אמונה ובטחון

 

 עד אליכם לפרטים והזמנות

 052-9695044 –אהרון 
 !שמעו ותחי נפשכם ,מהרו להזמין

 

   

 שיעוריו הקרובים של מו"ר 
 ברחבי הארץ  שליט"א  אייל עמרמי הרב

 

 ( 30/06ח' תמוז ) יום ג',  

 להזמנת הרב 

 לשיעורים ולכנסים

  1-599-502051אליהו: 

 5שלוחה 

 


