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  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 050-4177727  משה הלוי אדם
 054-7330809 ליאור עברי אזור

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 050-7475591 דוידי  רתומ באר יעקב
 052-7601828  מרדכי אוחיון בית שמש

 050-4190062 מאיר פרץביתר 
 050-2909702 בן סעדה בני ברק

 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  בת ים
 052-3979371 אליעזר גבעת זאב

 054-2133280 רפאל גבעת שמואל
 052-2750784 יוסי מזרחי גן יבנה

 054-7230035 חדש 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
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 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה
 053-2466221 אבישי משה קרית עקרון 

 052-5002090 הראל ראש העין
 054-7453096 אלמוג ראשון לציון

 052-6505466 יוסי עדי רחובות
 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה

 053-3139506  עמרם אונו וקרית 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(

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  בית שאן

 058-3297724  חדרה
 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3888899 אהרן חזןחיפה 
 050-5068938 שלומי בר דוד  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 ערןנהריה 
 054-4320790 רוזנצויג שמרון  נתניה

 050-5798510  אלקובי משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין עפולה
 058-3245227 יום טוב טוני רכסים
 053-5882799 יובל שלומי
  הארץ דרום
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 054-8405397 בן שושן דימונה 

 050-5922001 אברהם  מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל מושב רווחה

 052-7696890 גרשון מלכיאל נתיבות
 052-3431711 נתנאל יוסף קרית גת

 052-6494317 ניסים קרית מלאכי
 

  לארץ חוץ
 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס

 1-910-9640474 שבי מיאמי
 1-651-2464179 יוסי  יורק וני
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 חיות לנשמה ע"י התלהבות דקדושא -הלא כה דברי כאש 

אמר הרב הקדוש  (תורה כ')את התורה הזאת 
רבי נתן  .מברסלב בליל ראש השנה תקס"ה

צורה אמר הרב  ומתאר בחיי מוהר"ן באיז
וז"ל )חיי מוהרן י"ד(: את התורה הזאת 

ָעה ִּתּקּוִנין ַהַנ"ל " ִחיל ַהּתֹוָרה ִּתשְּ ִהתְּ שֶׁ כְּ
כֹו ָּתִמיד, ֲאִני  ַדרְּ ָמשֹות כְּ ין ַהשְּ ראש ַהָשָנה בֵּ בְּ
ִּתי בוֹ  ַּתַכלְּ ִהסְּ ָליו וְּ אד אֵּ ִּתי ָסמּוְך מְּ , ָיַשבְּ

ָעה ִּתּקּוִנין ַיִּקיִרין  בֹות ִּתשְּ ָאַמר ַהּתֵּ ָרִאיִתי שֶׁ וְּ
דִ  ִרין לְּ ַמסְּ אד ִאתְּ אד מְּ דֹולֹות מְּ כחֹות גְּ ָנא בְּ קְּ

ש,   והוא אמר אותה בכז]ַעד ִמּצּוי ַהנֶׁפֶׁ
[, הנפשכוחות התלהבות ממש עד מיצוי 

ָשר  פְּ ר ִאי אֶׁ ִזיַע ֲאשֶׁ ת וְּ תֶׁ ָאה ּורְּ ִירְּ יָמה וְּ אֵּ ּובְּ
ר, ַשעֵּ כחֹות  לְּ ָעִמים בְּ ָקנֹו ַכָמה פְּ ת זְּ ָתַפס אֶׁ וְּ
דֹולֹות ָשר לְּ , גְּ פְּ ִאי אֶׁ ָתבוְּ ָבר, ַציֵּר זאת ִבכְּ  ּוכְּ

הּוא מֹוִציא ִמִפיו ַהּתֵּ  ם שֶׁ ּקדֶׁ ָבה יָאַמר שֶׁ
שוֹ  א ַנפְּ צֵּ ּתֵּ ה לֹו שֶׁ מֶׁ ל ַהּתֹוָרה ִנדְּ , ָהִראשֹוָנה שֶׁ

בטוח שהוא הולך למות כלומר היה ]
ל שמההתלהבות  צֶׁ אֵּ אמר את התורה[ וְּ

ִסיַרת  ם מְּ יַני עצֶׁ עֵּ ַהּתֹוָרה ַהּזאת ָרִאיִתי זאת בְּ
ר" ַשעֵּ ָשר לְּ פְּ ִאי אֶׁ שֹו שֶׁ כך מתאר רבי נתן  ,ַנפְּ

  .אמירת התורה הזאתאת 

 מגביר את הרחמים –הזקן בעבודת השם 
יקונין, תתורה שנקראת תשעא  ,תורה כ'

? 'ספרא דצניעותא' שמובא ולמה נקראת כך
שה ישה פרקים כנגד חמיבזוהר מביא חמ

מיות של הזוהר יזה הפנו ,חומשי תורה
ם מובא שכל השלוש עשרה מידות הקדוש, ש

מרומזות הרחמים של הקב"ה תלויות 
כמו שאנחנו  .של האדם נוומתוארות בזק

יודעים האדם נברא בצלם אלוקים, והנביא 
יחזקאל אומר שכשהוא ראה את מעשה 

מּות )יחזקאל א, כ"ו( "מרכבה אמר  ַעל דְּ וְּ



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

 

 ג  

ה ָאָדם אֵּ ַמרְּ מּות כְּ א דְּ כלומר שמעל  ",ַהִכסֵּ
 .בדמות אדםכביכול את הקב"ה ראה כולם 

כמובן שהקב"ה אין לו גוף ולא דמות הגוף, 
אבל שהוא מתגלה לנביאים הוא מתגלה 
להם בדמות אדם, וכשהוא מתגלה בדמות 
אדם הוא מתגלה באדם מזוקן שבעצם כל 
שלוש עשרה מידות הרחמים של הקב"ה 

בספרא  ,יות בזקן, ובתורה הזאתותל
הזוהר מסביר שמהאוזן עד הפה  ,דצניעותא

זה מידה כזאת, ומהאוזן השמאלית עד הפה 
תחת השערות של הזקן זה מידה כזאת, 

החוטם והסנטר זה מידה כזאת, תחת האף 
, וכו' מידה כזאת, על הלחיים זה מידה כזאת

כל שלוש עשרה מידות של רחמים נמצאים 
  .בעצם בצורה של הזקן

זקן רושם יש לשעד היום אנו רואים לכן 
בעל התניא כותב בספרו בעבודת השם, 

שאסור לקבל שוחט שנוגע בזקנו, אצל חב"ד 
הם לא אוכלים שחיטה של אף אחד כי אצלם 
 ,יש חומרא ששוחט שלא שומר את הזקן

, לא מסדר אותוורק נוגע בזקן כלומר 
, לא יכול להיות שוחט, משחית אותו חלילה

במידה מסוימת למה? כי מתבטלים ממנו 
אז ממילא שורה עליו ו ,הרחמים של הקב"ה

בעצמו לא היה ע"ה הבבא סאלי  .מידת הדין
מוכן להשתתף במנין שיש שם מישהו שנוגע 

 חלילה, בזקן בעשרה, לא היה פוגע באנשים
 ,אומר להם אתה לא יכול להתפלללא היה 

עם רוצה מנין שהוא היה אומר כן אבל 
ר היה דבעשרה שלא נוגעים בזקן שלהם, זה 

ידוע אצל הבבא סאלי, הוא לא היה מוכן 
שסופר סת"ם ומזוזות יכתוב לו אם אין לו 

דרגות הדרגות גבוהות מאוד, זה לא אלו  .זקן
שלנו, אבל המקובלים מאוד מאוד החזיקו 

יבסקי עד היום אומר לאנשים יהרב קנ .בזה
תקנה  -תקבל ילדים, תגדל זקן  -תגדל זקן 

דל זקן, אלא ענין של לגסתם זה לא  .דירה
כשאדם מגדל זקן הוא שומר על השלוש 

ביותר תוקף אצלו עשרה מידות רחמים 
  .ביותר עוצמהו

ההשגות בתורה של כל  –נשמת משיח 
 ישראל מגיעות דרכה

 המסביר את כל התשעמוהר"ן  ם כןא
כאן מסביר את זה ומצוים בזקן, התיקונין 

יֵּש ַדע " :כותב כךו ,תורה כ' ,בתורה שלנו שֶׁ
ָשָמה ָבעֹוָלם י  נְּ רּושֵּ י ּופֵּ אּורֵּ ַגלֶׁה בֵּ ַעל ָיָדּה ִנתְּ שֶׁ

ִיסּוִרים, ַהּתֹוָרה ת בְּ לֶׁ ֻסבֶׁ ִהיא מְּ אנו יודעים  ,"וְּ
בכל דור יש נשמת משיח, בכל דור ודור ש

אחד בהקב"ה מעבר את נשמת משיח 
הצדיקים, ואותו צדיק בעצם מוריד את כל מ

לאותו דור, לא כים ישיהביאורי התורה 
צדיק, זה יכול להיות אותו הוא מי ידוע תמיד 

אדם נעלם, אבל בכל דור ודור יש נשמה 
אחת שהיא בעצם נשמת משיח, שהזוהר 

נשמת משה רבינו, נשמת בעצם אומר שזה 
גואל הראשון הוא  ,משיח זה נשמת משה

העת הוא  ההגואל האחרון, ובכל דור כשמגיע
העת מחכים אותה  המתגלה, ואם לא מגיע

לסבב הבא, אבל בכל דור ודור נשמת משיח 
קיימת, ואומר הרב שאותה נשמה בעצם 
מורידה את כל הביאורים של התורה לאותו 

אם יש איזה רב שדורש כלומר ש .דורה
הוא ובאותה עת ואומר חידושי תורה, 

מתאים את הבעיות ואת המורכבות שיש 
של אותו צדיק, מכוחו בדור לתורה, זה הכל 

גלל שאותו צדיק הצליח להוריד את זה ב
 ואז ממילא זה מתפשט הלאה, וזום, ימהשמי

נשמה שהיא בעצם אחראית על כל ביאורי 
  .נמצאים באותו דורהתורה ה

יגיעת צדיקי הדור התורה סוללת את הדרך 
 לתורה ועבודה השם לכלל ישראל

אומר הרב בעצמו בספר המידות: "הצדיק כך 
 ,איזה דבר תורה להשיגובדור מתייגע על 

ואחר כך בא הדבר לאדם פחות בלי עמל ובלי 
הצדיק הזה יודע להשיג את רצון  ,יגיעה"
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השם, מה באמת השם רוצה עכשיו במצב 
יות וכל המורכבוהנתון, הרי כל הבעיות 

תכנון של הרי הבתורה, התורה היא  ותנמצא
צריך לדעת וכל העולם כולו לכל הדורות, 

עכשיו בדור הזה, מה למקד את עצמך, 
העבודה עכשיו? מה הנסיון עכשיו? מה רצון 

אומר אם כן ? אנהג בכל נושאהשם שאני 
הרב בספר המידות שאחרי שזה יורד לצדיק 
זה מתפשט הלאה לאנשים אחרים בלי עמל 

"משל  הרב,בלי יגיעה, וממשיל את זה ו
לחרישות דקלים שלא יכול אדם להיכנס 

, "וכה היה טועהוכל מי שנכנס לת ,בתוכה
 יםקרע את הקנ ,יסחכמה עשה פיקח אחד? 

או לקח איזשהו גרזן  ,יסח ונכנסכונכנס, ו
הוא עשה נמצא שוהתחיל לכרות קנים, מגל 
אז כל אחד רואה שיש פה שביל, ו ,שביל

בשביל הזה יוצאים,  ,בשביל הזה הולכים
 אדם מגיע לתורה ,כך הצדיקשאומר הרב 

על פי ות עכשיו מה אני אמור לעש', ושואל
 יש כל כך הרבה סתירות ',תורה?ה

כל כך הרבה דברים שמצד אחד  ומחלוקות,
התורה אומרת אחר , ומצד ךהתורה אומרת כ

כך, מצד אחד רבנים פעם התנהגו כך, מצד 
מה נכון ואחד רבנים פעם התנהגו כך, 

מצב הנתון של ב ,לעכשיו? איך אומרים
זה רב שהאני צריך להתנהג? אומר איך  ,היום

 ,הצדיק התאמץ להוריד את זה מהשמיםש
זוכים לזה כל עם ישראל, בלי לאחר מכן 

יגיעה, וזה אחד מהיסודות שיהודי תמיד 
איזה השגה או אם יש לו איזה שצריך לדעת, 

משהו מהתורה זה בגלל נשמת הצדיק 
שבאותו הדור, שנשמת הצדיק הצליחה 

להוריד חידושים לעולם, ולעבוד או לעמול 
גם אתה זוכה לקבל חידושים, גם אתה כך 

זוכה להגיד דברי תורה, זה אחד מהדברים 
זה לא בא ממני, שלו לשכוח, אסור שיהודי 

צדיקים ירדו הצדיקים, ה תזה בא מעבוד
שברו את המידות שלהם, ומצו עלו, התאו

זכו לראות את והתאמצו להתקרב להשם, 
  .התורה

מיום שנגנז אליהו הלכה ונסתלקה רוח 
  הקודש מן הנביאים

שאליהו בתנ"ך )מלכים ב, פרק ב'( כתוב 
אש לשמים, ובסוסי הנביא עלה ברכב אש 

אלישע הנביא לפני לבאו ששם כתוב ו
ממש להבדיל ]שנלקח אליהו במרכבות אש, 

מרכבות אש, וי אש ססו ,כמו ספר קומיקס
כך הוא עלה לשמים, כך  ,אליהועם כך היה 

שאר הנביאים באו אליו ו [,כתוב בתנ"ך
ָּת ִכי ַהיֹום "נביא ואמרו לו אלישע הל ה' ֲהָיַדעְּ

ת ַח אֶׁ ָך ֹלקֵּ ַעל ֹראשֶׁ אתה יודע  ,"?ֲאֹדנֶׁיָך מֵּ
לא  ,האדון שלךשהוא  ,שהיום הנביא שלנו

אנחנו כמוהו  ,אלא שלך שלנוהאדון 
הוא הרב שלך, אתה  -בנבואה, אבל אתה 

מעלה אותו ויודע שהיום השם לוקח אותו 
ִּתי" :ענה להם אלישעלשמים?  , אני "ָיַדעְּ

שאמרו לו 'הידעת ממה יודע, ורש"י מדייק 
את "רש"י אומר  ,כי לוקח השם את אדונך'

מלמד שהיו שקולים  ,ולא אדונינואדונך 
 ,היו בדרגה של אליהו הנביאהם , "כאליהו

 .להם אלישע כן אני יודעוכמו שאמרנו ענה 
שעלה אליהו לשמים, כתוב שבאו לאחר 

ָליו ִהנֵּה", ואליו כל הנביאים האל רּו אֵּ  ַוֹיאמְּ
ת ָנא יֵּש נֵּי אֶׁ יָך ֲחִמִשים ֲאָנִשים בְּ ִיל, חַ  ֲעָבדֶׁ

ת שּו אֶׁ כּו ָנא ִויַבקְּ יָך יֵּלְּ ן ֲאֹדנֶׁ ָשאֹו רּוַח  פֶׁ , ה'נְּ
ַאַחת ַהגֵּיָאיֹות ָהִרים אֹו בְּ ַאַחד הֶׁ הּו בְּ ִלכֵּ ", ַוַישְּ

בוא נשלח חמישים אנשים  ,אמרו לוכלומר 
אולי הוא עשה  ,שילכו לחפש את אליהו

 ובאיזאו ם באיזה עמק וריאיזה נחיתת ח
גבעה, אולי השם זרק אותו באיזה הר? 

אפשר אמש אמרו לו הידעת כי "רש"י ושואל 
היום ה' לוקח את אדוניך ועכשיו נעלם מהם 

איך יכול להיות שאמרו דבר , "?היכן הוא
שהקב"ה עשה לו נחיתת חרום, כזה, שטות 

ֹלא "להם אלישע: ענה נביאים? אלו הרי 
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ָלחּו ים לא אך אותם נביאאין צורך, ", ִתשְּ
רּוהפסיקו אלא " צְּ עד שהוא  ",ֹבש בֹו ַעד ַוִיפְּ

אתה לא  ,'אהשכביכול אמרו  ,כבר התבייש
אתה רוצה כי רוצה שימצאו את אדונך, 

ואמר  ,בושעד ויפצירו בו  ,להיות הנביא'
חּו ואכן שלחו וכתוב שם " ,לחוישלהם  לְּ ַוִישְּ

ָצֻאהּו ֲחִמִשים ִאיש ֹלא מְּ  ,"ָליוַוָיֻשבּו אֵּ , וְּ
ם ַאל ֲהֹלא": אלישע ויאמר להם יכֶׁ ִּתי ֲאלֵּ  ָאַמרְּ

כּו לֵּ : איך יכול שואל רש"יוכמו שאמרנו  ",ּתֵּ
להיות שאנשים בדרגה של אליהו הנביא 
מתעקשים לחפש אותו, הרי אתם אמרתם 
בעצמכם שהשם לוקח אותו, איך הגעתם 

שאולי הוא נפל באיזה הר? לפתע הבנה  ולכז
מיום שנגנז אליהו שמלמד רש"י "ועונה 

", הלכה ונסתלקה רוח הקודש מן הנביאים
היו בדרגה שלו אבל כל מה שהם אכן הם 

הם הפכו ברגע שהוא נעלם וקיבלו זה בגללו, 
סתם אנשים, פרשנים ברדיו, זהו, אין לכם ל

 .נסתלקה מהם רוח הקודש ,שום נבואה

נשמת משיח מסובלת ביסורים למען 
 ישראל

יש צדיק שהוא  ,יש גדול הדור ,זה היסוד
הוא מוריד לכולם, ברגע  ,נשמת הדורבגדר 

מהם, זה נשמת גם שהוא הולך נסתלק 
המשיח שבכל דור, הוא מוריד לכולם את כל 
הביאורים של התורה את כל הפירושים של 

הנשמה הזאת מסובלת שהתורה, ואומר הרב 
כולה יסורים, כל  הנשמה הזאתביסורים, 

למה? כי הזוהר אומר וורים, יסו סבלמלאה 
שנשמת משיח מדוכא מעוונותינו ומחולל 

המשיח על מפשעינו, ובחבורתו נרפא לנו, 
כתוב שהוא נכנס להיכל שנמצאים שם כל 

שם כל הגזירות  ות, נמצאבישין מיני מרעין
עתידות לרדת על עם ישראל, והוא מבקש ה

על גזירה רגע אתה רוצה להוריד 'מהקב"ה 
צי מהגזירה שלו, אתה רוצה תן לי ח ,זה

תן לי חצי מהגזירה  ,להוריד על יהודי הזה

, כל יהודי שצריך לסבול איזה משהו 'שלו
המשיח לוקח שליש, והאבות לוקחים שליש, 

  .האדם שנגזר עליויורד על ושליש 

: )פרשת ויקהל( כך כתוב בזוהר הקדוש
בגנתא דעדן אית היכלא חדא דאקרי היכלא "

היכל הן עדן יש היכל שנקרא ]בגדבני מרעין 
משיח עאל בההוא היכלא,  ,הסובלים[של 

וקארי לכל מרעין וכל כאבין, כל יסוריהון 
]המשיח רואה מה , דישראל, דייתון עליה

הולך לרדת על עם ישראל ומבקש שזה יבוא 
להו אתיין עליה, ואלמלא דאיהו ווכעליו[ 

ונטיל עליה, לא הוי  אקיל מעלייהו דישראל
כל  ,"בר נש דיכיל למסבל יסוריהון דישראל

זה אדם היה מתמוטט בלי המשיח, ובגלל 
מהיסורים לפני שמגיעים חלק המשיח לוקח 

על האדם, לא משנה מה האדם עבר, עבר 
, דע פיטרו אותו מהעבודהניתוח, או תאונה 

אם והמשיח לקח חלק מהיסורים שלך, שלך 
חלק מהיסורים שלך לא הוא לא היה לוקח 

היית מצליח להחזיק מעמד, בני האדם לא 
היו מסוגלים לסבול את העונשים של התורה 
בלי המשיח, ואומר הזוהר שכך גם היה רבי 

היה סובל את שאלעזר בזמן האמוראים 
כגוונא "באותו דור,  היסורים של האנשים
  ".דא רבי אלעזר בארעא

 – בניכל העולם כולו ניזון בשביל חנינא 
 בשביל שהוא סלל עבור העולם

אומר הרב שאותה נשמה שהיא אם כן 
ממונה על כל ביאורי התורה היא נשמה 
שהיא נשמת משיח, ויש לה הרבה יסורים, 

המשיח כולו מסובל שכמו שהגמרא אומרת ו
אמר רבי יהושע בן לוי  ,בתחבושותוביסורים 

כל הזמן  ,שהוא ראה את המשיח ברומי
תחבושות, לפצעים ושם מוריד תחבושות 

אדם  ,נשמת משיח ולכאבים שיש לו, וזו
כולו סבל, לוקח את כל  ,שכולו יסורין

היסורים של עם ישראל על עצמו, והוא 
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מגלה את כל ביאורי התורה, שנשמת משיח 
והנשמה הזאת בעצם ממונה על כל ידיעת 
התורה שבדור, כל ידע תורני שיש בדור בא 

כמו שהגמרא  מאותו צינור מאותו נשמה,
כל העולם כולו ניזון ")תענית כד:( אומרת 

שביל? אומר המה זה  ,"בשביל חנינא בני
הבעש"ט בשביל שהוא יצר, במסלול שהוא 

וזה באותו שביל יצר, רבי חנינא שם רגלו 
  .יורד הלאה לכל העולם כולו

ההשגות המגיעים  –הלא כה דברי כאש 
 לאדם ע"י התלהבות בעבודת השם 

אומר הרב לקבל מאותה נשמה תורה,  אך כדי
כגחלי אש, אדם  יוצריך שיהיה כל דברש
 ,צורה של בעירהבעובד את ה' ולומד תורה ש

של בצורה התרגשות, ויש לו התלהבות 
גחלי אש, כמסירות, התפילה שלו זה בעירה 
שמה זה לא זה כמו גחל אש, שכולו בוער, נ

חולנית, נשמה מגיעה ונשמה ישנונית 
גחלי אש, רבי ככולה כאשר לעבודת השם 

נחמן בעצמו כותב על עצמו שהוא לא יכול 
לתת דברי מוסר, למרות שכל הספר שלו 

אבל ממש שיעור במוסר הוא לא יכול  ,מוסר
רבי נתן למה אתה לא יכול ושאל אותו לתת, 

מן לו רבי נחענה לתת שיעור במוסר? 
ואמר שאינו יכול לומר [ "קכ"ד ]שיחות הר"ן

בור מוסר שלו הוא ידברי מוסר, כי כל ד
ומחמת זה אינו  ,חץ בדמעותובל ומרומט

לה היה אצלנו קצת יובתח, יכול לומר מוסר
כי לפי  ,תמיהה מה שאמר שאינו אומר מוסר

דעתנו כל דבריו הם דברי מוסר גדול מאד 
היה  באמת לאאך , מאד כאש בוערת ממש

רוש כדרך ירגיל לומר דברי מוסר בפ
אף על פי כן כל דבריו וכל  ,המוכיחים

ן עבודת ה'. וכל דבריו ישיחותיו היו רק מעני
כלומר מהתרגשות  ,"היה כגחלי אש ממש

לו רבי אמר מר מוסר אמור לושהוא עצמה 
כל דברי שהוא לא יכול לומר מוסר, שנחמן 

ממילא אז ו ,בדמעות ציםמוסר שלו רחוה
  .הוא לא יכול לומר מוסר

שנשמת משיח בתורה כ'[ כאן ]אומר הרב כך 
ש" י אֵּ ַגֲחלֵּ יָה כְּ ָברֶׁ , כולו התלהבות, "ָכל דְּ

 מתפלל כולו ברגשאו הוא לומד כש
זה האלו אש הגחלי אם כן בהתלהבות, ו

בֹוד 'בגדר )שמות כ"ד(  ה כְּ אֵּ ש ה' ּוַמרְּ אֵּ כְּ
ֹראש ָהָהר ת בְּ לֶׁ עצם המראה של זה ב ,'ֹאכֶׁ

מה שמצליח אותם גחלי אש זה  ,הקב"ה
מצליח למשוך ולמשוך מהשכינה הקדושה, 

גם אדם שבעצמו עובד  .ביאורים על התורה
לא בא לתפילה כלומר  ,את ה' בגחלי אש

קורא מהספר, שסתם לימוד תורה לא רדום, 
התלהבות, ממש עם התלהבות הוא באלא 

ת , ההתלהבודברי התורה מהספרקורא את 
מאירה לו את הנשמה, ואז הוא מצליח  והז

את החידושים  ת משיחלקבל מאותה נשמ
 .והביאורים

כל השגות האדם  –הכל מן הגחלת יוצא 
 בעבודת השם הם ע"י התלהבות 

כי " )דרך עץ החיים(הרמח"ל כותב בספרו 
כאשר תראה הגחלת שאינה מלובה, 

בתוכה כמוסה ]למעשה[ השלהבת היא 
אז תתפשט ]רוח[ בהפיח בה ווסגורה, 

ותתלהב ותצא מתרחבת והולכת, ובשלהבת 
היה ההיא נראים כמה מיני גוונים, מה שלא 

מן ]למעשה[ נראה בתחילה בגחלת, והכל 
קורא את התורה שאדם  ,"הגחלת יוצא
יוצא לו  ,זה בוער התרגשות,בבהתלהבות ו

כל מיני חידושים וביאורים, הכל תלוי מכך 
כך לים שאדם קורא יבהתלהבות, אפילו תה

יש אדם  .דברים חדשיםבהם זוכה לראות 
, חלילה זה טקסטכביכול לים יקורא תהש

לים יקורא את התהשאבל יש אדם 
כל פסוק  ,בהתלהבות, כל פסוק מרגש אותו

לראות  מכניס לו חשק לנשמה, הוא זוכה
מהפסוק הזה דברים אחרים, זוכה לראות 
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זה הכל ודברים שאנשים אחרים לא רואים, 
את קורא שהוא בעת תלוי בהתלהבות שלו 

לימוד בעת לים, ההתלהבות שלו יתהה
אומר הרב הנשמה הזאת מצליחה ו ,התורה

לקבל רק בזכות ההתלהבות שלה שהיא 
כגחלי אש, וגם מי שרוצה לקבל מאותה 

  .ק על ידי גחלי אש שבוערות בונשמה זה ר

אם חלילה נתקרר האדם בעבודת השם 
 מוביל הדבר למחלוקות ומריבות

 :אם ח"ו נצטנןבהמשך התורה שאומר הרב 
ִחיַנת " לֶׁת ִמבְּ ָשָמה ַהּזאת נֹופֶׁ ַהנְּ שֶׁ ֲהלֹוא כה 'ּוכְּ

ש ָבִרי ָכאֵּ ש', דְּ י אֵּ ַגֲחלֵּ יָה כְּ ָברֶׁ ין דְּ אֵּ יָה , וְּ ָברֶׁ ּודְּ
ִנין ַטנְּ בצנינות אבל הוא עובד את ה'  ,"ִנצְּ

בעת בקרירות, מתפלל בלי התלהבות ו
התפילה, אין לו את ההתלהבות של אמירת 

של ואמן, אין לו את ההתלהבות של השירה 
כולם  ,הסליחותאת תראו ]התפילה, 
בנוי על זמירות ושירים להשם, מיוסדים 

ה שיותר למה? להבעיר את האדם, שיהיה כמ
בהתלהבות, כמה שאתה אומר יותר 
בהתלהבות כך זה פועל יותר, כך זה עושה 
יותר, כך זה מגיע לעומקים יותר גדולים 

אם כן , [בשכל, זה מגיע לדרגה יותר גדולה
ֲאַזי " יםאומר הרב כשח"ו דבריה מצטננ

ת קֶׁ ַּתלֶׁ ת, ִנסְּ קֶׁ ַּתלֶׁ ִנסְּ שֶׁ י  ּוכְּ אּורֵּ ַּתלֵּק בֵּ ֲאַזי ִנסְּ
ת ַעל ָיָדּהַהּתוֹ  כֶׁ שֶׁ , גם הנשמה עצמה "ָרה ַהִנמְּ

לא מצליחה למשוך חידושי תורה, לא 
  .מצליחה למצוא הבנות בתורה

מחלוקות כך מגיעות הממשיך ואומר הרב ש
ִריָבה ַעל ַהַּצִדיִקים"מריבות, וה ר מְּ עֹורֵּ , כי "ִנתְּ

עולם נעשה על ידי בעיקר המחלוקת 
ר הוא הסתלקות ביאורי התורה, כי הביאו

, שיש להם בתורה תירוץ על קושיותבעצם 
יוצאים מחלוקות? כשיש מדוע ואימתי הרי 

מה כתוב, זה  ניםשלא מביכחוסר בהירות, 
הדרך  ו, זה אומר זךזה אומר כו ךאומר כ
הדרך הנכונה, זה אומר  וזה אומר זוהנכונה 

, יש כל וכו'וזה אומר כך ך צריך להתנהג כש
בודת השם, מיני סתירות ומחלוקות בע

אך צדיקים, החולקים על שנמצא וממילא 
שיש חוסר כמגיע? מה השורש, מהיכן זה 

ולמה יש חוסר בהירות? כי  בתורה, בהירות
אם היו ש ,לא אמרו את התורה כגחלי אש

 תהאומרים את התורה כגחלי אש אז הי
ה בהירות בתורה תאם היובהירות בתורה, 
  .מחלוקותלא היו ולא היו מריבות 

גילוי התורה בעם  –כאיש אחד בלב אחד 
 ישראל לפי גודל הכינוס והאחדות 

כל שיש כינוס ככמו שאנחנו יודעים ש
כך יש גילוי של תורה, בישראל ואחדות 

היו כאיש אחד במדבר שישראל נאמר על עם 
העת  האמר הקב"ה הגיעמיד  ,בלב אחד

וכך ניתנה התורה בהר  שאתן להם את תורתי
, כמה שיש יותר כינוס מתוך אחדות סיני

וכן  ,יותר אחדות, יש יותר גילוי של תורהו
נמצא כשאין כינוס של תורה, הוא להיפך, 

מריבות, וזה יוצר מחלוקות  ,זה יוצר פירודש
הרב מסמיך את כל ההסבר הזה על דברי ו

הפסוק שכתוב אצל משה רבינו במי מריבת 
שמתה מרים שם מדבר צין, כתוב בקדש 

וכידוע העם ביקשו מים, סתלקה הבאר, ווה
משה רבינו היכה בסלע ואמר להם 'שמעו נא 

אומר הרב מאיפה הכל התחיל? אך  ,המורים'
ַבר "-הגיעו לשם בזו הלשון שהם כתוב ש ִמדְּ
ָיםאז "ו ",ִצן ש ַוָּתָמת ָשם ִמרְּ ָקדֵּ ב ָהָעם בְּ , "ַויֵּשֶׁ
? זה לא ולמה נקרא כך מה זה מדבר ציןו

התורה לא נתנה סתם שמות  ,שמותסתם 
עכשיו איך קוראים נוגע אלי ות, מה ילמדבר

מעשה אלא שנקרא כך על שם למדבר הזה? 
ועל שם בו, פעולה שעם ישראל התנהגו או 

זה קיבל המדבר את התואר שלו, 'מדבר צין' 
התפללו אבל והיו צוננים, למדו תורה ש

לא בהתלהבות, לא בגחלי אש, ובקרירות 
ֻצָנן"רב אומר הו ִחיַנת ִדבּור מְּ הּוא בְּ ָשם , שֶׁ שֶׁ
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ָים ָתה ִמרְּ מה זה מרים? מרים מייצגת ו, "מֵּ
הביאורים את את המלמדים,  ,את המורים

מרירות  של התורה, בחינת הנשמה הסובלת
תורה, הרי למה נקרא שמה ועול השיעבוד ו

בעם ישראל  המרים? על שם המרירות שהי
זה אותה הרב שמר אוומצרים, אותו הדור בב

ועל ידי שעם  ,נשמה שסובלת מרירות
מה וישראל מצטננים אותה נשמה מסתלקת, 

מסתלקת? הביאורים שלה לא הכוונה 
ב ָהָעם ִעם כתוב "יכולים להתפשט, ואז  ַוָירֶׁ

ה מריבות ההתחילו  ?מה נשתה", משֶׁ
קטטות, ומפרשי התורה נקראים מורים וה

 ,ריםמחמת שמקבלים על ידי הנשמה של מ
אם כן  ,כמו שכתוב 'ומתלמידי יותר מכולם'

אתם אמורים לקבל שהמורים? הכוונה  המ
מאותה נשמה, ולמה אתם לא מקבלים 

שנצטננתם  ,מאותה נשמה? בגלל מדבר צין
  .בעבודת השם

ועל ידי זה מסתתמין  –התורה כגחלי אש 
 טענותיו של השטן

להראות לנו שכל מה שאדם רוצה בא כל זה 
בעבודת השם חייב לבוא בהתלהבות, לפעול 

לא בהתלהבות הוא שאם אדם אומר קידוש 
שהיה אמור למשוך לא מושך את אותו שפע 

בהתלהבות, אותו דבר  ואומראם היה 
מסופר כך מנענע את הלולב בהתלהבות, כש

שהיה מגיע  ,בצ'רבי לוי יצחק מברדיטעל 
תוך ה מכניס את הידיים לללולב בסוכות הי

זכוכית מרוב התלהבות, הלולב שלו היה ה
מכניס את הרב היה ומונח אחרי זכוכית, 

לא שם לב שיש זכוכית להחזיק את והידיים, 

לכן אשה מדליקה נרות שבת עושה  .הלולב
עושה ואת זה בהתלהבות, לובשת בגדי שבת 

, אדם להשם חשקועם שירים  ,מזה טקס
 עם חשקשיעשה את זה  ,עושה ברית מילה

משהו אחר כבר , עם שמחה, זה ה להשםשירו
הוא שפע אחר כך מושך שאדם לגמרי, השפע 

כל התורה היא  ,לגמרי, הכל זה גחלי אש
גחלי אש, כמה שאתה מבעיר יותר את הגחל 

יותר, אורות רבים גוונים בו כך מתגלה לך 
שכל מצוה  ,לאדם א מיניהגדולים יותר, נפק

יגש אליה שמזון הברכת כגון ניגש אליה, ש
בחשק, יכול לברך ברכת ועם התלהבות 

, אבל אם עושה בהתלהבות כמו בלחשהמזון 
שאומר החיד"א בקול רם זה ברכת המזון 

 ך אומר רש"יכו ,אחרת לגמרי, יש לו חביבות
למה אנחנו עושים  על השופר בראש השנה,

מעומד? אומר רש"י שוב תקיעות מיושב ו
שעם ישראל תוקעים שהשטן רואה 

ותוקעים  , מחבבים את המצוותבחביבות
רק לבוא לא טענותיו,  ןנסתתמיו ,שוב ושוב

ושוב לשמוע תקיעות וללכת, אלא מיושב 
בתוך תפילת מוסף ושוב מעומד, לפני מוסף 

אפילו השטן וכך מוסף, תפילת אחרי 
מה אני 'וכביכול אומר מסתתמים טענותיו, 

 ,גידאמה שאני  ,לקטרג עליהםויכול לבוא 
תראה איך הם אוהבים את יאמר הקב"ה 
, כמו שאומרים שהקטיגור נבלע לו 'המצוות
  הלשון.

השם יזכנו שיהיו כל לימודי התורה וקיום 
המצוות שלנו בהתלהבות דקדושא וכן יהיה 

רצון ונאמר אמן.
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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
 רבינו אייל עמרמי שליט"א

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 עיני 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

ומרצו בכתיבת ועריכת אשר לא חוסך מזמנו 
 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
בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  מו"ר יאשיהו יוסף פינטוהאד לרפואת

ראובן בן , ניסים בן סוליקהמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה, 
רחל בת מדלן, , ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה, קלימו בן ש'רונה נתן אליה בן נטלי ביתיה, ,שרה

, יפה חיה בת ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביגשרה בת לולו, ב, אסתר חיים בת שרה
, אנג'ל גילה בת זוהרהחנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

מזל בת רחל, נעמה , לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה, לילך בת רחל חנה הלאבת חביבה, 
 בת חנה, שלי רחל בת מזלנעמי 

 

אורן בן שולמית, מזכה הרבים מרדכי  ,לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית שרון בן רבקהאוחיון, מיכאל בן מרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

דוד לזיווג הגון,  איר בן ציפורהאלעזר מ, ניסים בן מריםופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 
לאה , שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון, מור מרים בת אביבית, דודו בן רחל חלי

לילך בת , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם, מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר, ה לזיווג הגוןבת ציפור
 ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית, לזרע קודש רחל שרה בת רוחמהלזרע קודש,  רוחמה

 

, אברהם מצליח בן פרטונהשמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת
, דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חיים בן קדןאליהו חי בן רג'ינה, סלומון 

שחר רפאל בן  ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה עליה, דוד בן עליה, , יצחק בןעזיז בן שוקת חבובה,
 ,יגאל בן רחל ,משה בן גיטה ,אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל ,רפאל בן עליזה ,יצחק בן עליזה ,סימה

 , וידלונתן שמעון בן אליס, ירבי דוד מחלוף ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,משה זנזורי בן מנטנה ,עמוס בן רחל
, שלמה בן לאה ,שלמה ראובן בן ירוחם, שלום בן שרה, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתריפרח בן רחל, 

שרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, , יצחק בן אבנר, מאיר בן צ׳חלה, יצחק בן ציפורה
מזל , ת לאהחנה בז"ל,  סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה, פוחה בת שמחהזוהרה בת שרה, 

 ת.נ.צ.ב.ה וסף ואיזה אוחנונהי, אסתר גואטה בת מארי, רחל בת פלורין, בת רבקה
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