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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 

 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 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 תורה לשמה ותפילה מתקנים את הניצוצות וזוכים לתשובה 

 ב עיקר כלי נשקו של היהודי היא התפילה

 ג כח התפילה עם נץ החמה בעשרה ראשונים –לא אשחית בעבור העשרה 

 ג ואף משה רבינו לא נענה אלא בתפילה -גדולה תפילה מתורה ומעשים טובים 

 ד גדול כח תפילה עם הודאה להשם יתברך –יהודי תמיד מודה על העבר 

 ד עצם ראית פני צדיק מבטלת מידות רעות –סוד ההתקשרות לצדיקים 

 ה הלומד על מנת לשמור ולעשות מתקן ניצוצות שנפלו

 ו התפילה היא העסק העיקרי של היהודי –הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו 

 ו לעולם אסור להפסיק להתפלל –אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק 

 ז בגלות הקב"ה נמצא בהסתר פנים וע"י תפילה יכול לזכות לגילוי פנים

 ז צדיקים כל הזמן נמצאים בים התורה והולכים על פיה בכל דרכיהם

 ח הקב"ה מעדיף את התפילה יותר מההצלחה והמצווה עצמה

 
 

לתשובהע"י תורה לשמה ותפילה מתקנים את הניצוצות וזוכים 

, ליקוטי מוהר"ן)אומר רבי נחמן מברסלב 

ָאָדם לֹוֵמד   :תורה ב', אות ה'( ְוָכל ַהּתֹוָרה שֶׁ

ָכל ָהאֹוִתּיֹות ֵהם ִניצֹוֵצי  ִלְשמר ְוַלֲעׂשֹות

ְוֵהם ִנְתַלְבִשים ְבתֹוְך ַהְּתִפיָלה, , ְנָשמֹות

ַכּמּוָבא  ְוִנְתַחְדִשים ָשם ִבְבִחיַנת ִעבּור

ָכל ַהְנָשמֹות ָבִאים ְבתֹוְך , ִגְלגּוִליםבַ  שֶׁ

, ַהַּמְלכּות ִבְבִחיַנת ִעבּור ְוִנְתַחְדִשים ָשם

ל, ַהְינּו -ְוזֶׁהּו: ַהָשַמִים ְמַסְפִרים ְכבֹוד אֵ 

הּוא ֵאש ּוַמִים, ּוָבִאים ְבתֹוְך  ַהּתֹוָרה שֶׁ

הּוא ְבִחיַנת ְכבֹוד אֵ  ְכמֹו , ל-ַהְּתִפיָלה שֶׁ

ָכתּוב: "ִׂשימּו ָכבֹוד ְּתהִ  ְוַעל ְיֵדי זֶׁה  ָלתֹו",ישֶׁ

, ְוֵהן ְמִאיִרין זֶׁה ָלזֶׁה, ל-ִנְקֵראת ְכבֹוד אֵ 

ַהְנָשמֹות ְמִאיִרין ְלַהְּתִפיָלה ִבְבִחיַנת ַהֲעָלַאת 

ת אֹוָתם ִבְבִחיַנת .. ַמִין נּוְקִבין שֶׁ ִהיא ְמַחדֶׁ שֶׁ

ֹות ַהְמלָֻבִשין ַבְּתִפיָלה ְוַהְנָשמ, ִעבּור

יָה , ַהּמּוָבאֹות ַלַצִדיק ֵהם ִבְבִחיַנת: "ֵרעֹותֶׁ

 ע"כ. מּוָבאֹות ָלְך"

 עיקר כלי נשקו של היהודי היא התפילה
עיקר הנשק של היהודי זה ידוע לכל, כ

וזה גם הנשק של המשיח שדרך  ,התפילה

התפילה מכרית כל האויבים, ובכח 

כל המשטינים ולהסיר התפילה לסלק את 
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מזיקים לשפע החבלה האת כל מלאכי 

שראוי לרדת לאדם,  והנשק העיקרי של 

היהודי זה כח התפילה, כמו שחייל הולך 

לצבא יש לו הרבה דברים אבל הדבר 

העיקרי שהוא צריך זה הנשק, כך גם ליהודי 

לין, שמירת השבת, ייש הרבה מצוות: תפ

ם אבל הדבר הנצרך ביותר בשביל להלח

האויב הגדול של שהוא עם היצר הרע, 

את העוה"ז  והאדם שרוצה לקחת ל

אומלל, עיקר כלי ו והעוה"ב ולעשות אות

הנשק להלחם נגדו זה התפילה, אם לחייל 

לא כ"כ אולי  זה  משאר כליו  יהיה חסר אחד  

אבל אם  , עדיין אפשר לצאת לקרב,נורא

 . יהיה חסר לו את הנשק זה אסון

כח התפילה  –שרה לא אשחית בעבור הע
 עם נץ החמה בעשרה ראשונים 

צריך לקחת   ,"בכל לבבך"אמרה התורה  לכן  

יהודי   .את התפילה בכל הכוחות ומכל הלב

פנה אלי וסיפר לי שחבר שלו חלה אחד 

איזה מצוה אני 'במחלה קשה ושאל אותי 

עשה להקדיש לו אותה בכדי שיהיה א

אמרתי לו "גדולה תפילה יותר  ?',בריא

תקבל על עצמך  ,ממצות ומעשים טובים

להתפלל, תקבל על עצמך לקום כל יום בנץ 

וממילא מעבירים עליו את כל  ,החמה

, אם לא עלינו יש ילד שחולה 'הדינים

בריא   חוליםהואמא שלו רוצה שיצא מבית  

להיות בתפילה  ך, תקבל על עצמושלם

תב "לא מעשרה ראשונים, הזוה"ק כו

אדם שקם  ,אשחית בעבור העשרה"

מעשרה ראשונים, מעולם השם יתברך לא 

עשה, אם יישחית אותו, לא משנה מה 

תקבל שאשה רוצה שהסוכר שלה ירד לה 

על עצמה לקום כל יום מעשרה ראשונים, 

שעיקר כל הנשק של היהודי זה התפילה, 

יותר קבל יעצים אותה יוכמה שיותר 

  .מהשם יתברך

ואף  -פילה מתורה ומעשים טובים גדולה ת
 משה רבינו לא נענה אלא בתפילה

הגמרא אומרת שאין לנו גדול בתורה 

לא נענה אלא רבינו, ואף הוא ממשה 

בתפילה, רק כשהוא התאמץ בתפילה 

עד שנעשה חולה התאמץ  ,הקב"ה ענה לו

תפילה, כמו שאומר הבא"ח "המשכים המ

י חביב הוא להקב"ה כנגד מאה בנלתפילה[  ]

אדם, ונראה לי עשרה ראשונים משום 

חביבותה קמיה שמיא ומכריזים עליהם בגן 

עדן לומר פלוני מעשרה ראשונים, 

, עד כאן  ומברכים אותו כל הצדיקים"

לפעמים אדם מבקש מצינו שלכן לשונו, 

 וקבל על עצמשי  ,מהקב"ה רפואה והצלחה

לבוא מעשרה ראשונים וכל הצדיקים בג"ע 

קב"ה מביא גזירה זה האם , ויברכו אות

התפילה ו ,אומר שלכולם מגיע להצטער

יותר מכל מצוות ומעשים טובים, גדולה 

היצר הרע, אם אין כנגד  וזה עיקר כל הנשק  

  .שבוי בידי היצר הרעהוא נשק לאדם 
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גדול כח  –יהודי תמיד מודה על העבר 
 תפילה עם הודאה להשם יתברך 

והתפילה יוצאת כיון שהתפילה זה הנשק, 

לאויר העולם דרך הפה, צריך לדעת 

חרב עשויה משתי פיות, לכן אדם תמיד שה

צריך פה אחד להודות להקב"ה ואף פעם 

ומן הצד השני להתפלל בכל , להתלונןלא 

יהודי אחד התלונן בפני כוחו וכוונתו. 

מרה בתואנה שהיה השהוציאו לו את כיס 

אמרתי לו   סוף לא היה כלום,צורך בזה ולב

על ו  ',לך על איזה מחלה קשהכיפר  אולי זה  '

יהודי תמיד מודה על זה אמרו רבותינו ש

]בלשון העבר, וכמו שאומר הזוה"ק 

כל הטוב של השם יתברך בא על הקודש[ '

, 'מי שמקבל על עצמו את הדברים הרעים

לא מרגישה טוב בלילה האשה לפעמים 

את שיקבל ברגע  לא ישן,האדם ובגלל זה 

  .זה באהבה כאן נמצא כל טובו של השם

מודה על   ,חלקיםמשני  לכן תפילה מורכבת  

שני הוא חלק הזה החלק הראשון, וההעבר  

מבקש על העתיד, קודם צריך לסדר שבחו 

לאחמ"כ להתפלל, ואם אין רק של השם ו

את זה ליהודי הוא לא יכול לבקש כלום, 

פיפיות  וזה התנאי הראשון בתפילה "חרב

לאחמ"כ צריך שיהיה "חגור חרבך  ,בידם"

תיקון הברית  אתעל ירך" צריך שיהיה 

וכיוון שאדם לא תיקן את הברית צריך 

להתקשר לצדיקים שבדור, מי שהלך עם 

הצדיקים אין רשות לשום אדם לגעת בו, 

ועל זה אנו מתפללים כל יום "ושים חלקנו 

מקשר את עצמו שאדם שברגע  ,עמהם"

ממילא כיוון שהצדיק תיקן בריתו   לצדיקים

  .הוא מושך גם אותך

עצם ראית פני  –סוד ההתקשרות לצדיקים 
 צדיק מבטלת מידות רעות

[: "שרואה פני ']תורה דהרב מסביר כך 

לכן מי  ,צדיק מבטל עצבות ומידות רעות"

הרבה לו לא ישאר שרואה את הצדיק 

עצבות, אדם צריך ללכת לראות את גדולי ל

רב שטיינמן, רבי דוד אבוחצירא, ישראל, ה

הרב משה צדקה, אדם צריך להתבטל 

לא להוציא את תמונתם  ,לצדיקים שבדור

דיוקנו כמו שכתוב על יוסף שמהראש שלו,  

ולכן הוא פרש מהעבירה,  של אביו בא לו,

על יש לו תאוות אכילה והוא בהול שאדם 

 ,אוכל שלו, מתלונן על האוכל שלוה

תקנתו שילך לראות את פני הצדיקים, 

התינוק שבוכה ורואה את אימו מפסיק 

שנמצא אצל צדיק נשמתו כלבכות, כך 

 .נרגעת שחוזרת לשורשה

רבי חיים פלאג’י מספר שהיה שם כפפות 

בגלל שערביות היו מושכות לו את היד 

לנשק אותה, והוא לא רצה שיגעו בו, וזה 

ינו יש מעלה גדולה להתחבר לצדיקים, בימ

רפיון בזה כי היצר הרע פועל הרבה, 

להכפיש את השם של הצדיקים, ולכן 

אבא שלי היה 'אנשים אומרים  יםשומע

 ו, ז'מה אני צריך ללכת לרבנים ,צדיק
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תיים שעוסקים יצדיקים אמ ,הטעות

לא   ,בתורה משך כל חייהם, שמורים בברית

תית, יעבודת השם אמ וראו פני אשה, ז

ברך אוהב זה אנשים ועיקר מה שהשם ית

אנשים שברגע שיש להם  ,ענוותנים

הם משבחים אותם ומרגישים  המתחר

רוצה להרגיש ממש עפר, יש אדם  נבזים,

שלומד אבל לא מבצע את מה שלמד, אבל 

יש אדם שרוצה ומתאוה לקיים את כל מה 

שהוא לומד, דן כל אדם לכף זכות אפילו 

אם מישהו עשה לו איזה רע כלשהו, בא 

שכן וצעק עליו, מקבל באהבה ומבין  איזה

אותו, דן אותו לכף זכות ולא מדבר עליו 

דברים רעים, העובד שלו לא בא לעבוד 

והוא מתעצבן, באותו רגע השם יתברך 

מקבל את זה באהבה  ורוצה לראות אות

כמה חשוב לכן , ומבין שהכל ממנו יתברך

  .מה שלומדאת אדם לקיים ל

מתקן   הלומד על מנת לשמור ולעשות
 ניצוצות שנפלו 

כל התורה על כך אומר הרב בתורה זו ש

 והיינו ,שאדם לומד לשמור ולעשות וכ"ו

שכל אדם שעושה עוון יורדים לו חלקים 

מהנשמה לקליפות, ובגלל זה קורים לו 

יות ומחשבות וכל מיני עצב ,דברים רעים

רעות, והוא בעצמו לא מבין מה הוא עשה, 

ואיך אדם הנשמה נפלה לקליפות, אבל 

ע"י שאדם לומד  שלה? יעלה את הניצוץ

תורה לשמור ולעשות, כל הניצוצות האלה 

נדבקים בו ואז כשהוא מתפלל עם חשק 

צריך לכן  .עם רצון מתחדשים הניצוצותו

אמן יהא 'לבוא עם חשק לתפילה, לומר 

תית מכל הלב, יונה אמובכ 'שמיה רבא

  .מכל הלב 'נקדישך'

המידות "רבש"ע אדם צריך להתפלל על 

שיבוא אלי בן אדם  ,אני רוצה להיות צדיק

ואדם צריך ללמוד   ,שתוק"אנודניק ושאני 

הוא לומד שהדברים  השם אוהב,את מה 

הרעים שבאים אליו זה הדברים הכי טובים 

מקבל את הדברים וכשאדם  ,שקורים לו

לא הוא  ,  והרעים כל הטוב של הלב נפתח ל

לא ו ,לא בקיפוחובתרעומת יותר חי 

היתה אשה  .בהרגשה של חוסר צדק

שנים הרב שלוש בקבלת קהל שאמרה לי '

כי אני חזרתי  ?למהו ,בעלי מתנקם בי

הוא רוצה לנקום בי, ואני לכן בתשובה 

והיא שואלת אותי אם  ',הכלעבורו עושה 

תעשי וכן תמשיכי 'זה בסדר, אמרתי לה 

את תקבלי את מה שהשם יתברך רוצה, 

התורה כאשר מר הרב או. כך 'הכל באהבה

בשביל לעשות, הניצוצות היא  לומד  שאדם  

והנשמה מחדשת אותם, וזה  ונדבקים ב

היינו  ,ל"-"השמים מספרים כבוד א

לאדם אותם הנשמות שנתפרדו חוזרים 

 .ל והיינו תפילה-הניצוצות ע"י כבוד א

לכן לפעמים אדם מרגיש סיפוק והנאה 

היא מתפילה לכבוד השם יתברך, "תפילה" 

דברים העומדים ברומו של עולם, ובני המ



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

 

 ו  

אדם מזלזלים, מתפללים אבל בזלזול, ואז 

, ואומר הרב ותפילה תעשה להראה מה י

רואים ל", -וזהו "השמים מספרים כבוד א

למה אני כך ' ,עם עצמורב לפעמים שאדם 

מהניצוצות  ?אזה במאיפה ', מתנהג?

, ורק התפילה והלימוד על מנת שנתפזרו

זאת אם כלעשות מתקנים את זה, ותפילה 

לוקח אותה ברצינות נהיה לו עיבור אדם 

בזכות זה הוא ונשמה והוא מרגיש אחרת, 

רים טובים מהקב"ה, וכל זה בלקבל ד הזוכ

  .אם לוקחים את התפילה בכובד ראש

 –הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו 
 קרי של היהודיהתפילה היא העסק העי

"ולוואי שיתפלל אדם אמרו רבותינו לכן 

רבותי! העסק העיקרי של  ,כל היום כולו"

, יותר מזהאין משהו  ,היהודי זה תפילה

אדם  ,כותב קסמוכמו שרבי שלמה מראדו

רואה שלפעמים יש לו עוונות הברית 

השם תוציא 'חטאים, והוא מתפלל ושאר 

פסיק הזאת', שלא יאותי מהטומאה 

יגיע הזמן והקב"ה שפלל, אומר הרב להת

, הגמרא אומרת "אפילו נחש ויוציא אות

וכותב הרב  ,כרוך על עקבו לא יפסיק"

דברי חז"ל האלו שנראה לו להסביר את 

אש מלהתפלל ישיש פעמים רשע שמתי

העוון האחרון ל זה  באבאומרו שהוא רשע,  

העוון הכי גדול הוא שמפסיק להתפלל 

על פי שעשה שיש מכל מה שעשה, שאף 

פעם לא יפסיק את עבודת מה שעשה אף 

 . התפילה

נסק 'ערבי אלימלך מליזסיפר תלמידו של 

 ,צם על עצמוהיה ששבע שנים על רבו, 

ושבע שנים על הדור שלו, ועוד שבע שנים 

על הדורות הבאים שכולם יחזרו בתשובה, 

האדמו"ר מגור אומר שיהודי שחוזר היום 

ל שם לך, הבעבתשובה זה בזכות רבי אלימ

והיינו   ,הקדוש כותב "ונהר יוצא מעדן"  טוב

הנחש שיוצא מעדן זה המגיד ממזריטש 

שזה   ,"ןשנפרד ואח"כ "יפרד והשקה את הג

 ,ואח"כ יפרד לארבעה ראשים  ,רבי אלימלך

שהיו לו לרבי אלימלך ארבעה תלמידים, 

שמי שיעלה אליו לא הרב ולכן הבטיח 

  .ימות בלי תשובה

 –אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק 
 לעולם אסור להפסיק להתפלל 

לא משנה  ,אומר רבי שלמה מראדומקס

תפלל, אדם בא אלי שינמצא אדם איפה 

אין לי  ,הרב נפלתי באינטרנט'אמר לי ו

אסור לך  ,אין דבר כזה'אמרתי לו  ',תקנה

בסוף השם יתברך יעזור , פסיק להתפללהל

אשה אחת וכן  ',ובסוף יוציא אותך

בעלי הולך לבית 'לי ואמרה התקשרה אלי 

, והוא בחור נחמד אומר 'שתויוחוזר  כנסת  

הרב אני רואה בקבוק אני אותו בעל 'לי 

אפילו נחש כרוך על גם על זה, , 'משתגע

עצם ולכן לא יפסיק להתפלל, עקבו 

חטא יותר גרוע מכל הפסקת התפילה היא 



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

 

 ז  

נה מתו איזראו , ולכן האדם החטאים של

שנזכה תמיד  ,נתן לנו השם יתברךנפלאה 

באמת נאהב אותו והוא  ,להתפלל להשם

 יאהב אותנו. 

וע"י  םיבגלות הקב"ה נמצא בהסתר פנ
 תפילה יכול לזכות לגילוי פנים

מסביר לנו מה זה בליקוטי מוהר"ן הרב 

וזה התפילה,  ,הנשק העיקרי של היהודי

והקב"ה מלמד אותנו איך משתמשים 

אמר (: ב"ב עג.אומרת הגמרא ), בנשק הזה

זימנא חדא הוה קאזילנא  ,הרבה בר רב חנ

בר חנה בר רבה אומר בספינתא" וכ"ו, 

ובאמצע   ,ספינההפליג בהלך לשפעם אחת  

 ,חוץ למיםמגדול שהגב שלו דג הים ראו 

עלו על הגב שלו והתחילו לבשל שם 

ואז נפלו משם והבינו  ,יבשה ובו שזחשש

של חידה ומשל כל זה  דג בתוך הים.שזה 

טמן לנו כאן רמזים ו ,רבה בר בר חנה

מסביר  ןבליקוטי מוהר"והרב  ,עצומים

פירש רשב"ם ה, יש הסיפור זהאיזה מסר 

שהיה הרבה חול על הדג על הגמרא הזו 

וגם עשבים צמחו עליו, וחשבו שזה איים, 

בהסתרת נמצא ינו הקב"ה והיינו שבגלות

הייתי  הסתרת פניך"וכמו שכתוב  ,פנים

את הקב"ה וכל תפילותינו שיחזיר  נבהל",

, וכשאנו רואים את אורך הגלות אלינו  פניו

כאלה שטועים, אבל באמת בכל דור  נםיש

הקב"ה מעלה אותם, וזה וצדיקים, ודור יש  

חזינא מה שאמר רבה בר בר חנה, "פירוש 

התפילות שכביכול פנה עורף והיינו  ",וכ"ו

והיינו הנשמות שבאים לתפילה כי הם 

נקראים עשבים, אבל באמת כל התפילות 

וכל מה שמרבים בתפילה נבנית  ותעול

תהפך תהשכינה ביותר, וע"י רוב תפילות 

הרב מסביר , כך מידת הדין למידת רחמים

 זה. מאמר עמוק 

בים התורה  םצדיקים כל הזמן נמצאי
 ה בכל דרכיהםוהולכים על פי

הגאון מוילנא אמר שכל סודות התורה 

בר בר   טמונים במאמרים האלה של רבה

הדג זה תמיד  ,שראה את הדגוהוא , חנה

דקות, והדגים נמשלו לצדיקים סמל של צ

וכמו שראינו אצל אברהם אבינו "ויאסף 

שאר שנאמר ויאסף כמו בדגים,  ,אל עמיו"

את משא"כ הסכין עם צריך לשחוט חיות 

, וכמו שהדג צריך רק לאסוף מן הים הדגים

כל הזמן במים גם צדיקים כל הזמן עושים 

כל הזמן בים רק מה שהתורה אומרת, 

משהו רע לאדם  אומרת  התורה, אם האשה  

צריך להרבות אהבה בעלה על אחותה, 

עוד מילה אחת יוסיף להרבות שלום, אם 

רעה על אחותה זה יגביר את השנאה, וח"ו 

זה אצל השם יתברך,    ייהפך להיות שנוא  הו

 ,מה זה דגיםאבל מי שחי בתורה לא נכון, 

ממנה כל הזמן חי עם התורה ולא יוצא 

 .החיות שלותלוי זה בכי לרגע 

קנתה סוודר יפה ויקר, אם אם האשה 

הוא עשה  ',יקר'מה זה לה בעלה יאמר 
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"הקונה מקח שכבר שאלו רבותינו עבירה 

ועונים  ,"?יגננוו , ישבחנו בעיניו ארע

תשבח את הכל, חבר  !תשבחינורבותינו, 

אומר לך איזה דירה יפה, ואתה לא חושב 

, ואסור 'איזה יופי'צריך להגיד לו אדם , ךכ

העיקר שישנה בדיבורו ולגנות את המקח, 

ולכן כל  ,לא לצער בן אדם, וזה צדיקים

ואפשרויות לדבוק  דקותאדם יש לו צ

 . פש את זה, ואדם צריך לחדקותבצ

בר בר חנה כתוב שהוא רבה בהמשך דברי 

והיינו שהצדיק מתפלל   ,ראה את הגב הפוך

, 'אני לא רוצה לעבור עבירות'אצל השם 

היה אצלי בחור אחד לא רוצה להיות הפוך.  

הרב אני כל הזמן נופל בסמים אומר לי '

, יש אחד 'לא מצליחוואני מתפלל על זה 

כל הזמן נופל במחלוקת והוא לא רוצה 

הוא מתפלל להקב"ה, ולכן אומר ליפול, 

הדג  ,לפעמים אדם מתפלל ולא הולךהרב 

יהודי לפעמים לא נענה, אחד כך הפוך, ו

אדם  ואחד בתאווה אחרת.בתאוות נשים, 

מחפש את הדג רוצה להיות צדיק מתפלל ש

שזה וחושב ולא רואה פירות מהתפילה, 

והיינו  ,ה, ואז פתאום הדג מתהפךיבש

פתאום הקב"ה רבים שאחרי תחנונים 

את  וומוציא ללכיוונו של האדם מתהפך 

העבירה מהגוף, אבל זה יבוא בפתאום, רק 

  .צריך לחכות בסבלנות

תפילה יותר מההצלחה את ההקב"ה מעדיף 
  והמצווה עצמה

צריך  ,לכן אסור להתייאש מהתפילה

יתהפך, וזה להמשיך ואז פתאום הדג 

ולכן הספנים  ,שזה רחמי השם ,ספינהה

רחמנים כי הם תמיד נמצאים במקום 

סכנה, תדעו לכן העבודה הכי גדולה של 

יהודי בעולם הזה זה להתפלל להקב"ה על 

רוחניות ולחכות בסבלנות, שום דבר אי 

אפשר לעשות בלי השם יתברך, יום אחד 

צריך הקב"ה יאיר את הפנים שלו, אבל 

הקב"ה מתאווה לתפילתם של משיך לה

צדיקים, אם הקב"ה היה נותן ליצחק ילד 

כמה מצוות הוא היה מיד ללא המתנה 

תפילה את העדיף מעושה, אבל הקב"ה 

יותר מהמצווה, עצמה, יותר מההצלחה 

, 'אני לא רוצה כעס'אדם מתפלל להשם 

יזמן לו נסיון של כעס, ועוד פעם הקב"ה 

ברך הזה מתפלל, אמרתי לאהוא כי  ?ולמה

ואתה תראה יום   ,תמשיך  ,תמשיך להתפלל'

 י אדם,ה רוב בנובדבר ז, 'אחד זה יצא

הקב"ה זאת משום שטועים אומר הרב 

רוצה את התפילה, ולכן "רבינו זעק בקול 

  .גדול אין שום יאוש בעולם כלל"
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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 

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 



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א   שיחתו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   
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 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א   שיחתו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   
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 יש לכם שאלה? 
 ? תשובה אמיתית רוצים

 

 לעליה לשידור  
  3שלוחה  03-9509686או   2610*

 

 השידור  תלשמיע
 93שלוחה   0772247777  

 ר"מ "כאייל תערוג" הרב אייל עמרמי שליט"א


