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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 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   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 אונורמת 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 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 תום יצחקי חריש 

 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 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   - מטות מסעי תש"פ  -גליון מס' ע"ד 

 ב  ומסתלקים החולאים והעצבויות ע"י זריזות וזיעה מגיעים לשמחה  

 ג חשיבות הפעילות הגופנית וזריזות הגוף על פי תורת הרמב"ם

 ג כל מעשיהם של צדיקים בזריזות –חיים של חילוץ עצמות 

 ד כיצד להגיע לכך? –הנרצה ביותר בעבודת השם הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה 

 ד כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה.. אין חולי בא עליו

 ה אל השמחה להטות ליבנו תמיד  –להפיק את המירב מתורתנו תורת חיים 

 ה ע"י מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המח –מחשבה טובה מנקה את הנשמה 

 ו ואפשר לשמור על החומר ע"י שמקבלים הכל לטובה –כולנו כחומר ביד היוצר 

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

 ו אלא לפי מעשיושאין מזווגים לו לאדם אשה  –א[ להתחזק באמונה 

 ז  רוצה ישועה או נס? שבור את הטבע שלך 

 ז מתי הקב"ה עושה עבור האדם מעל לטבע? כאשר האדם שובר את טבעו ומידותיו

 ז הלא פרוס לרעב לחמך, אז יבקע כשחר אורך –יתומים  הישועה שמקבל אדם הזן

 ז לשנות גזר דין מלכות שמים ע"י שמוסר נפשו להשם יותר מטבעו ומזגו

 ח אפילו מצוה אחת שמוסרים נפש עליה יש לה כח עצום להביא לישועת השם

 
 

ע"י זריזות וזיעה מגיעים לשמחה ומסתלקים החולאים והעצבויות

תורה ו'( כותב הרב   בליקוטי מוהר"ן )תנינא

רבות על מעלת הזריזות והזיעה הטובה 

בעקבות מעשה האדם בזריזות, ועל כך 

שזיעה זו מנקה את עכירות הדמים וזוכים 

ַעל ְיֵדי לשמחה ורפואה, וכך אומר הרב: "

ין ַעל ְיֵדי ָדָבר  יעִּ ַמזִּ ֵזָעה טֹוָבה ]ְכגֹון ְכשֶׁ

ְקֻדָשה[ ַעל ְיֵדי זֶׁה ַנֲעשֶׁ  בִּ ְמָחהשֶׁ י .. ה שִּ כִּ

ים ְמָחה ַעל ְיֵדי ַהָדמִּ ן  ,ַהשִּ י ָהַעְצבּות מִּ כִּ

ים, ַהְטחֹול ירּות ַהָדמִּ יא ֲעכִּ .. ּוְטחֹול הִּ

י ַעל ְיֵדי ַהֵזָעה יֹוֵצא  יא ֵזָעה כִּ ְוָהְרפּוָאה הִּ

ילּו  פִּ ֵהם הִּ ים שֶׁ ים ָהֲעכּורִּ יֵש ְבַהָדמִּ ס שֶׁ רֶׁ ָהאֶׁ

ְשָכב ים וַ .. אֹותֹו ְלמִּ ים ַזכִּ ין ַהָדמִּ ְשָארִּ ֲאַזי נִּ

ְמָחה    ."וכו' ַוֲאַזי זֹוכֶׁה ְלשִּ
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כל זיעה שיוצאת מהאדם שהגמרא אומרת  

זה סם המוות, הרמב"ם כותב בהלכות 

עוד לא לשים מעות בפה, ששמירת הנפש 

אסור לנשק את ילדיו על שאומר הרמב"ם 

היד או על הזיעה, אלא רק בפנים, כי 

ה זיעה שאין בה סם הזיעה של הפנים ז

את הרעלים שהגוף בה אין אם כן המוות, 

, ושכל זיעה אחרת היא מכילה פליטת פולט

הטחול ממונה על  .רעלים של הגוף

טחול שוחק 'הגמרא אומרת כך  ,השמחה

אחראי אומרים שהטחול ו, 'כבד כועס

לבנות, והתפקיד לסינון וייצור כדוריות דם  

רע הלבנות להשמיד את ההכדוריות של 

בדיקות דם לאדם עושים כששבגוף, 

עושים ספירת דם, ואם יש ריבוי כדוריות 

לבנות זה אומר שיש מלחמה בגוף, יש נגיף 

זה? הטחול, אותם אחראי על מי ובגוף, 

חוזרות וכדוריות לבנות מזככות את הדם, 

שהטחול מפסיק לעבוד אז אדם כלטחול, 

 ,)ליקוטי מוהר"ןנהיה ממורמר, ואומר הרב  

מנקה את הטחול? ע"י אדם איך , (שם

שהגוף פולט זיעה, החום שורף את 

, ועל ידי הפגומות הלבנותהכדוריות 

שאדם מזיע אותה זיעה שנפלטת 

ביות של הגוף היא סם המוות ומהנקב

ואז הטחול משתחרר  ,לכדוריות שמתו

ומחזיר לאדם את השמחה, לכן אומר הרב 

  שם".זה היום עשה ה"ר"ת יוצא זיעה 

חשיבות הפעילות הגופנית וזריזות הגוף 
 על פי תורת הרמב"ם 

אם מדברים אלו של הרב אנו למדים, ש

פעילות לעשות לך שי ,בעצבותאדם נמצא 

)הלכות דעות גופנית, לכן כותב הרמב"ם 

ל מי שהוא יושב לבטח ואינו כ"ו', ט"ו( 

אפילו אכל מאכלות טובים  ...מתעמל

כל ימיו יהיו  –ושמר עצמו על פי הרפואה 

מלא  והגוף שלכי ", ולמה? מכאובים

הרב וולבה אומר שהיו בעצלות. בעצבות, 

הרב אני 'אומרים לו: ובאים אליו בחורים 

לך תעשה היה עונה להם הרב ', 'ממורמר

אדם עושה כאשר כי , 'פעילות גופנית

מלא מרץ ופעילות גופנית הוא נהיה שמח 

גית שנעשית בגוף, וזיוליפעולה פ וחשק, זו

עשה וילך שימרגיש מרמור אם כן אדם ש

  .ובכך ייטב לו פעילות גופנית

כל מעשיהם של  –חיים של חילוץ עצמות 
 צדיקים בזריזות 

אנחנו אומרים כל שבת 'רצה בברכת המזון  

הגמרא אומרת שרב היה גומר  ,והחליצנו'

להתפלל היה אומר 'תן לנו חיים של חילוץ 

העצמות ש ,המהר"לע"כ ר מאו ,עצמות'

שלנו זריזות לכן כל מעשיהם של צדיקים 

אדם כי כאשר פך הכבדות, יבזריזות, ה

הגוף שלו נהיה זריז וקליל,   ,מעמל את הגוף

ככל שיש  ,הגוף נהיה כבדלהיפך כאשר ו

ף האדם, הכבדות מביאה יותר כבדות בגו
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כך וכי הכבדות שורשה בעפר,  ,עצבות

 אומר המהר"ל:

דבר זה הוא יסוד לכל   ,כשאדם זריז  "פירוש

הברכות ואז יכול לקבל הכל, ולפיכך דבר 

זה מעולה שבברכות", סיפר לי ר' צבי חקק 

הרב שבעת צורך השמש של הרב עובדיה, 

על הכל,  ,עובדיה היה מוותר על דרשות

הליכה בהליכון לא היה מוותר,  אבל על

תוך כדי, אבל בע"פ היה אומר פרקי אבות 

לא היה מוותר על ההליכה, וכל רב שהיה 

מתמנה היה אומר לו אל תזניח את עמל 

  .הגוף, זה פלסטר, זה עזרה ראשונה

הנרצה ביותר בעבודת השם הוא חפץ הלב 
 כיצד להגיע לכך? –ותשוקת הנשמה 

)מסילת ישרים,  לכן כותב רבינו הרמח"ל

ואמנם " :פרק ז' בביאור חלקי הזריזות(

כבר ידעת, שהנרצה יותר בעבודת הבורא, 

יתברך שמו, הוא חפץ הלב ותשוקת 

האם הגיע  ,סוכהבנה אם אדם , ]הנשמה

או שאמר  ,הסוכה שבנרב לעם חשק 

חפץ זה , '!אל תפריעו לי .עושים סוכה'

, דברהלאותו חשק לאדם יש שהלב, כמה 

ואולם האדם אשר , חשק זה משהו פנימי[

אין החמדה הזאת לוהטת בו כראוי, עצה 

כי התנועה .. טובה היא לו שיזדרז ברצונו

ולד בו ותו ,החיצונה מעוררת הפנימית

כלומר   ,"השמחה הפנימית והחפץ והחמדה

האדם להזיז את איבריו בזריזות, תחיל שי

שמחה לו תוליד הזו התנועה החיצונית ו

 .פנימית

כמו לכן הצדיקים היו עושים הכל בזריזות,  

', 'ואל הבקר רץ וירוץ אברהםשכתוב '

? למה אתה אברהם , מה קרהאברהם' וכו'

עשה את זה אלא שידע שעל ידי כך ירץ? 

ולעשות ילך לאורח אדם יכול ל .עם חשק

רץ הוא איתו חסד אבל בעצלות, אבל אם 

הכל  ,'וימהר אברהם'כמו שנאמר , לאורח

זה מוליד את שת, אומר הרמח"ל בזריזו

צריך להיות בגדר לכן  ,השמחה הפנימית

  .שם"נרדפה לדעת את ה"

כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה.. אין 
  חולי בא עליו

יש מצווה לרוץ שלוש שאומר  ן איש חיהב

כדי שתבוא   ,לבית כנסתראשונות  פסיעות  

לבית כנסת, שהפעולה  שמחה להכנסלו 

החיצונית תשפיע על הפעולה הפנימית, 

נרדפה לדעת את "והוא מה שהנביא אומר 

עצה טובה היא "כך אומר הרמח"ל , שם"ה

כי התנועה החיצונה לו שיזדרז ברצונו 

ע"י מעוררת התנועה הפנימית", וזה נאמר 

יש אדם לברוח הקודש, לכן הרמח"ל 

מן חייב לסדר לו ז ,עמלללא עבודה 

שעושה פעילות גופנית, הרמב"ם כתב 

פנים לשני בצורה שאינה משתמעת 
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כל זמן שאדם " (י"ט ,ד'הלכות דעות )

 ". אין חולי בא עליו ..מתעמל ויגע הרבה

יוצאים שאנשים לצערנו אנו רואים 

מחשבות,  ות, מתחילל"ע  מתיםו  –לפנסיה  

הבטלה, אם וזה מגיע מן ' וכו', מה יהיה?'

, בו תעסקו שיתעסק בהלאדם יש משהו ל

שעלו ממרוקו לא כ .שלא יהיה בטלרק 

קחו אבנים 'אמרו להם  ,ה להם עבודהתהי

לא לישב תעסקו, שיהעיקר לשם', מפה 

האר"י . על  בלי לעשות כלוםלא לישב  בטל,  

 ,מזיע בלימוד ההלכהמסופר שהיה  הקדוש 

למה אתה לומד 'אמר לו רבי חיים ויטאל 

אני משבר את כך הרב 'לו ענה  ',כך?

, היום קשה ללמוד בלי מזגן, אבל 'הקליפות

מל את הגוף, אם זה הליכה היה מעכך הוא  

הליכון, כל אחד במה שנוח לאדם  שיהיה    –

 . לו וטוב לו, זה מביא שמחה לאדם

  – להפיק את המירב מתורתנו תורת חיים
 תמיד אל השמחה להטות ליבנו 

 ,יש לנו תורת חיים, התורה רוצה שנחיה

היה לנו חיות מהתורה, לא עם מרירות תש

החמצה ח"ו, ו לא עם תחושות חוסר ,ח"ו

לכן רבינו החזו"א אומר "התחזק בלימודך 

טוב מאוד  ,והט ליבך תמיד אל השמחה"

צריך גם לבדוק אבל  ,עולה בלימודשאדם 

תית, אם יש ישמחה אמאת עצמו שיש לו 

של ושפע של חכמה  יהיו לו  שמחה בלב    ול

" ואשרי חלקך" ,בראש, בלי תלונותהשם 

האם הוא שיבדוק כל אדם כותב החזו"א, 

  .מסופק או ממורמרושמח מרוצה 

ע"י מרה  –מחשבה טובה מנקה את הנשמה 
 שחורה אי אפשר להנהיג את המח

)ליקוטי מוהר"ן תנינא, תורה   כותב הרבכך  

ְפָשר " :י'( י אֶׁ ַעל ְיֵדי ָמָרה ְשחֹוָרה אִּ ַדע שֶׁ

ְרצֹונוֹ ְלַהנְ  ת ַהמַח כִּ יג אֶׁ אם ח"ו יש  ,"הִּ

או מרירות מהילד, מהמנהל ו איזלאדם 

בר הגיע ללמה הוא לא 'מהרב או מהגבאי, 

, שידע מרמורים ו, יש ל'לחתונהאו מצוה 

אף פעם לא יהיה  והמוח של –נאמנה  לו 

הכל ברצון ש, אבל אם הוא מבין וכרצונ

את  ה, ראנהנה שותה ואוכלהשם יתברך, 

וחושב לעצמו את הירח ומש היום הש

מסתובב עם מחשבות טובות,  ',איזה יופי'

יותר מכל דבר  וזה ינקה את הנשמה של

לחשוב  ',מה אני צריך לעשות?ו'חר, א

איזה אשה  ,איזה יופימחשבות טובות, '

אני  ?מהואם ישאל האדם ', 'טובה קיבלתי

', ?בשמחה אמור לקבל דלקת גרון

הכל נעשה ברצון שהרי תשובה היא כן, ה

אדם השם,  שרוצה  זה מה    השם, אם כן, אם

, זה וזה הכי טוב בשבילשסכים, צריך לה

אני מנהל את 'וכי רצון השם יתברך, 

 '. העולם? מי אני בכלל?
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ואפשר לשמור  –כולנו כחומר ביד היוצר 
 על החומר ע"י שמקבלים הכל לטובה

ם, הת אחיאששונאים  אדם   אנו רואים בני

לבעוט בהקב"ה ח"ו, להם היצר הרע נותן 

צריך לדון את אדם יש השם בעולם, הרי 

 ולכף זכות, רבי נחמן אומר אלהאחר 

הורסים את ההם אדם לחובה שדנים כל 

אני אדם צריך לחשוב לעצמו 'וכי העולם, 

הרי מנהל משהו בעולם הזה? מי אני בכלל,  

ו הרי אפיל, 'את עצמי אני לא יכול לנהל

כולנו לא יכול לנהל,  אדם    ואת המעיים של

ואם אדם מרגיש שהוא חומר ביד היוצר, כ

עמל קודם כל ללך , שיצריך עזרה ראשונה

, לכן אדם צריך לעשות ואת הגוף של

לעצמו כל יום סדר לעמל את הגוף שלו, 

, אשה ילך לאיזה גן ציבורי כל יום, גם

לכושר, היום יש הכל שתלך לעשות 

לאחר שתתאמץ ותזיע היא ב"ה, בהכשר 

תבוא אחרת לבית, תראה איך היא 

אשה שמחה כל הרעלים יוצאים כשה

. ]אומר השמחה היאמהגוף, לכן הזיעה 

'אין איזה אחד אמר לי  הרב בבדיחות[

חס וחלילה, , 'לא נתקלחאז  ,הרבבעיה 

יך לנקות אותה, רצוהזיעה היא סם המוות 

 הה שמוציאהפעול  ,הזיעה היא לא השמחה

מה זה את הזיעה מן הגוף, העמל עצמו, 

מביא את השמחה, לכן נתחזק תמיד ש

רוצה שמחה הקב"ה יוסיף שאדם   ,בשמחה

 .בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותוכי  לו  

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

 אין מזווגים לו לאדם אשה אלא לפי מעשיוש – באמונהלהתחזק א[ 
יום שלישי, בחור פרח, הכיר מישהי, והיא עזבה קבלת קהל בהיה אצלי בחור ישיבה ב

שלה רבות לא רצתה להתקלקל בסמינר, חברות משום שהתחילה לעבוד ואת הסמינר 

אך תה, רוצה להתחתן איואותו בחור ישיבה , נשארה בצדקותהוהיא  ובכיתה התקלקל

אומר לי  שעזבה את הסמינר!', איך הוא לוקח בחורה מקולקלת'ההורים שלו אומרים 

, אני שמרה על עצמה בקדושה וצניעותהרבה זמן, מכיר אותה אני  ,הרבאותו בחור '

, 'לא מדברים איתיההורים שלי  ,מריבות, אבל נהיו רוצה להתחתןורואה את הבחורה 

, ואם לא תסיר אמונהנסיון בהכל שייך לנך מהשם, ש, אל תסיר בטחותתפלל'אמרתי לו 

 בטחונך מהשם בודאי תבוא הישועה', שאין מזווגים לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו.
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רוצה ישועה או נס? שבור את הטבע שלך

צריך הוא  ,אדם רוצה ישועה מהשם יתברך

בעצמו לשבור את הטבע שלו למען השם 

גם כשהוא ישפיל את עצמו שיתברך, וכגון 

 ,ויבין שהכל זה רצון השם יתברךצודק, 

וכשאדם פועל את הפעולות שלו ברוחניות 

עשה משהו שיהקב"ה מביא לו ישועות, 

כל שבטחון  העבוד על  ילכבוד השם יתברך,  

הילד אם   '.זה לטובתישיקרה לו יאמר 'מה  

, לא 'הכל לטובתי'התחצף תמיד לזעוק 

  .להתמרמר, ואז "יברכך השם בכל מעשיך"

מתי הקב"ה עושה עבור האדם מעל לטבע? 
 כאשר האדם שובר את טבעו ומידותיו

כי יש נגלה 'לכן אומר המגיד ממזריטש 

אומר ו, בא אלי יהודי חרדי 'ונסתר בטבע

חמתי גרה אצלנו  ,אני סובלכמה הרב 'לי 

היא שלי עוד אמר , 'ן לי פרטיות, ואיבבית

זכות זה   ואתה יודע איז'ה, אמרתי לו  אלמנ

לשים אלמנה בבית, הבית שלך מוגן, אתה 

תודה להשם יתברך לומר כל היום צריך 

, מי שאשתו מוכנה 'שיש לך אלמנה בבית

הרי צריך להיות האדם הכי מאושר בעולם,  

פעם אחת אכלתי ולא האכלתי אמר 'איוב 

לפעמים   ,, לכן אומר המגיד ממזריטש'יתום

 ?למהועושה לאדם מעל הטבע הקב"ה 

היהודי הזה מתנהג מעל שהוא רואה 

שובר את הטבע שלו לכבוד השם הטבע, 

 . , ויזכה שגם ה' ינהג איתו כךיתברך

הלא  –יתומים אדם הזן הישועה שמקבל 
 אז יבקע כשחר אורך  ,פרוס לרעב לחמך

יש לה בן חולה שאמרתי לאמא אחת 

יש בית יתומים, ' :במחלה ל"ע, אמרתי לה

ותזוני תפרנסי  ולכי תביאי יתום אחד לבית  

)ישעיה , הנביא  'תשקי אותו, ילד אחד קטןו

אז  ,פרוס לרעב לחמךהלא אומר "נ"ח( 

תבוא אליך הנבואה אז יבקע כשחר אורך", 

ישתבח שמו השם יתברך, והישועה 

והיית כגן רוה",  ..."רפואתך מהרה תצמח

יביא וילך  ם  איש לו חולה בבית, שכל אדם  

שום מחלה לא   ,יגדל אותו בבית  ,יתום ל"ע

 . אומר נביאהזה את תהיה לו, 

מוסר  שלשנות גזר דין מלכות שמים ע"י 
 ר מטבעו ומזגו תנפשו להשם יו

הכל הולך אחר מעשיך, "אומר המגיד עוד 

אני ',  "אם עבודתו להשם יתברך בדרך טבע

אומר השם יתברך,   'עשה לך ניסים בטבעא

האדם מוסר נפשו להשם יתברך  אבל אם"

אמר לי שאחד כגון , ..."יותר מטבעו ומזגו

, 'יש יהודי צריך לטפל בו, ואני נגעל'

יופי עכשיו הקב"ה יעשה לך , 'אמרתי לו
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, כי מי שעושה מעל 'ניסים מעל הטבע

הטבע הקב"ה עושה לו ניסים מעל הטבע, 

אבל אם האדם מוסר נפשו וכך אומר הרב "

להשם יתברך יותר מטבעו ומזגו, עושה לו 

השם יתברך ". סים מעל הטבעיהקב"ה נ

אדם או תמות, אבל אדם יחיה חליט אם מ

מעל לטבע שלו יכול לעשות פעולות 

שאי  ולשנות את זה, אין גזר דין בעולם

הקב"ה ישתבח שמו  אפשר לקרוע אותו,

שומע תפילת כל פה, לכן אדם צריך להיות 

לעבוד על בטחון זה עבודה גדולה  ,פיקח

להשם יתברך, אומר המהר"ל "ביטחון, זה 

לא אדם שמחה תמידית על פניו", למה 

אין שידע ש, 'יש לי מועקהואומר 'מחייך 

, עובד על עצמושבטחון, ולכן אדם  ול

עבוד ילשבור אותו,  ו,  ד על הטבע שלעבושי

 .תפילותהעל ועל בטחון  ,על ענוה

אפילו מצוה אחת שמוסרים נפש עליה יש 
 לה כח עצום להביא לישועת השם 

בדור שלו היה שקב הישר מספר בספר 

יהודי עשיר וקמצן, ולא היה בא בשבת 

ך כדי שאפילו לא יצטרלבית הכנסת 

היתה כן תרום פרוטה, אבל מצוה אחת ל

 ילו, ובזכות מצוה זו נעשה פזרן גדול, ומה

ואם היתה  ,היה מוהלאותו יהודי המצוה? 

מזדמנת לו מילה היה הולך רגלית 

אפילו בשבת, ולא לוקח שקל למרחקים ו

מאף אחד, ובזכות המצוה שבר את 

הקליפה של הקמצנות, לכן כמה אדם צריך 

למסור עליה נפש לכבוד  ,להחזיק במצוה

לשבור את הטבע שלו ואפילו השם יתברך,  

יש פתרונות לכל במצוה או מידה אחת, ו

השאלה אם אדם רוצה להיות עצל,  ,דבר

השם או לסגל לעצמו את מידת הזריזות, ו

לתקן מידותינו.יתברך יזכה אותנו 
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  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 

שמקבץ תרומות ומחלק    רב פעלים מקבציאל
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי  

 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 

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
 ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א 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 , קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
אסתר חיים בת רחל בת מדלן, , ירון בן תקוה, ירדן בן סימה, התינוק חביב בן שמחההגוף והנפש, לרפואת 

, 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 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  , 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,  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 ש, לזרע קוד  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 

, סלומון , אליהו חי בן רג'ינהאברהם 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  , 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 , חליגאל בן ר  ,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 ,  בן אסתר לוגסי 
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 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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