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 054-2133280 רפאל  גבעת שמואל 
 050-6500565 יצחק עיני גדרה 
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 054-7230035 עומר הרצליה 

 054-5912934 אורן  חולון
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 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 
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 יעור השבועי כאייל תערוגהש
 שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 בלבד  1₪בסה"כ סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה 
 052-9695044 – אהרוןהרבים. לפרטים  לתרום וליטול חלק בזיכויהמעוניין 



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

 

 ב  

 תוכן העניינים   - עקב תש"פ -גליון מס' ע"ז 

 ב  בעולם הזה שלמות הנשמה בעודה למעלה תלוי במה שהשאיר האדם  

 ג להסתכל בכל דבר בשכל האמת ולקשר החיצוניות לפנימיות הוא ענין גבוה מאוד

 ג הערך של כל מצוה הוא לפי מידת האמונה של האדם –כל מעשהו באמונה 

 ד בשבח העומדת בנסיון הצניעות –מעולם לא ראו קירות ביתי שערות ראשי 

 ד הנזהרים בצניעות זוכים לזרע אנשים כשרים וקדושים שמחים וששים

 ה וא עיקר התענוגים של השםמצוה שכל אדם ידבר עם חברו ביראת שמים, וה

 ה השבח הגדול להשם הוא מאנשי עולם הזה שמתוך הבשר מתעצמים לאהוב את ה'

 ה בכל אחד מישראל יש דבר יקר שהוא נקודה טובה שאין לחברו

 ו כל אחד צריך לקבל מחברו מנקודתו הטובה ע"י שידברו זה עם זה ביראת שמים

 ו ון הקדיש על הנפטרוזה עיקר תיק –בשבח הדברים שמשאיר האדם אחריו 

 ז צריך לשמור נפשו ע"י שיזהר מכעס ובכך יזכה לעושר ושם טוב בין הבריות

 ז כל אדם רוצה להשאיר משהו בעולם –אגורך באהלך עולמים 

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

 ח לפי גודל הנסיון בעת קיום המצוה כך הוא השכר –א[ לפום צערא אגרא 

 
 

שלמות הנשמה בעודה למעלה תלוי במה שהשאיר האדם בעולם הזה

בליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ז' לימדנו 

ועל כך שכל הרב על מידת הרחמנות, 

מידה זו, ואין ביותר  מנהיג חייב שתהיה בו  

הכוונה רק למנהיג על ישראל, אלא כל 

אחד מאיתנו במקומו חייב שתהיה בו את 

חבריו מידת הרחמנות על עובדיו, 

לדעת צריך משפחתו וילדיו וכו'. 

לא להסתכל א היתית יהרחמנות האמש

בעוינות על אלה שלא חפצים בהשם 

סתכל עליהם לה ,הפוךאלא , ובתורתו

רגיש איך הנשמה שלו להברחמנות, 

רואה את מהקב"ה שוללמוד צועקת, 

שהרי רחמנות גדולה עליהם,  עם  החוטאים  

אין אדם עובר עבירה אא"כ 'אמרו רבותינו  

אם אדם אם כן, , 'נכנסה בו רוח שטות

עיקר ש בו רוח שטות, טועה מכיוון שי

דעה ורוחניות להכניס היא חמנות רה

אנשים שאין בהם דעת, ואין עני אותם ב
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סביר לו בנעימות לכן צריך להאלא בדעת, 

תדע לך גם אני עברתי בדיוק 'בחביבות, ו

ה )משלי ב'( ", כמו שכתוב  'כמוך נָּ שֶׁ ַבקְּ ִאם תְּ

נָּה ָאז תָּ  שֶׁ פְּ מֹוִנים ַתחְּ ַכַמטְּ ף, וְּ סֶׁ ַאת ַככָּ ִבין ִירְּ

ַדַעת ֱאֹל אקִ ה' וְּ צָּ אדם שיש מיהו  ",ים ִתמְּ

יודע שהכל זה השם, זה אדם דעת? בו 

את מביא ומה , 'דעת קנית מה חסרת'

פסוק הנ"ל במשלי הכמו שאומר דעת? 

אדם שמרחם  אם כן, מביאה דעת. יראהש

יראה מביא להם יראה, ועל החוטאים 

, בכל מצב לראות את ה'מלשון ראיה, 

בגלל שהוא מרחם על ועושה זאת 

, 'ראה לך שזה השםאא אני וב'החוטאים, 

 .לראות את הקב"התית, יאמ תרחמנו וז

להסתכל בכל דבר בשכל האמת ולקשר  
 החיצוניות לפנימיות הוא ענין גבוה מאוד 

רבינו נתן בליקוטי כותב דברים מעין אלו 

)חו"מ/  הלכות על פרשת פרה אדומה

 בעה שומרים ד'/ אות כ"א(,פקדון ואר

ר ִיַגע"הפסוק אומר )במדבר י"ט(  ֹכל ֲאשֶׁ  וְּ

ם ָאדָּ  צֶׁ עֶׁ ֵמת אֹו בְּ ב אֹו בְּ רֶׁ ם אֹו ַבֲחַלל חֶׁ

א מָּ ר ִיטְּ בֶׁ קָּ אבי אבות היא , ]טומאת מת "בְּ

וכמו  ,אפילו באוהל תמטמא ,הטומאה

הנשמה מהגוף, כשנפרדת  היא טומאת ש

שמפרידים את האלוקות כן הוא הדין כ

שאדם לא רואה את אם כן כמהמעשה, 

, וכך אומר [הטומאה הכי גדולהזו  השם

ֹאד "  הרב: ה מְּ ָאה ֲחמּורָּ ֻטמְּ ַטֵמא בְּ ִכי ַהֵמת מְּ

ִניִמּיּות  ה ֵפרּוד ֵבין ַהפְּ ַנֲעֹשָּ ֵמֲחַמת שֶׁ

ה זֶׁה ִעַקר ַהִמיתָּ ַהִחיצֹוִנּיּות שֶׁ ַעל ֵכן  ..וְּ וְּ

ת מִ  ֱאמֶׁ ִליָאה בֶׁ ה ִהיא פְּ ה ֲאֻדמָּ רָּ ַות פָּ צְּ

ה  תּוב ֹזאת ֻחַקת ַהתֹורָּ כָּ מֹו שֶׁ דֹולָּה, כְּ  –גְּ

ִתי  ֱאַמר, ָאַמרְּ יהָּ נֶׁ לֶׁ עָּ כּו'. וְּ ִתי וְּ ַקקְּ ה חָּ ֻחקָּ

ִני ה ִממֶׁ חֹוקָּ ִהיא רְּ ה וְּ מָּ כָּ חְּ ן  .אֶׁ יָּ ת ִענְּ ֱאמֶׁ ִכי בֶׁ

ִניִמּיּות ל ַהפְּ ַקֵשר ַהִחיצֹוִנּיּות אֶׁ נּו זֶׁה לְּ ַהיְּ , דְּ

ּיֵש  ת שֶׁ ֱאמֶׁ ל הָּ ר ַעל ַהֵשכֶׁ בָּ ל דָּ כָּ ַתֵכל בְּ ִהסְּ לְּ

ַרְך,  בָּ ִרים ַלה' ִיתְּ בָּ ל ַהדְּ ֵדי כָּ ֵרב ַעל יְּ קָּ ִהתְּ בֹו ּולְּ

ם ֵני ָאדָּ ֹאד ִמבְּ לָּם מְּ נֶׁעְּ ֹבַה וְּ ן הּוא גָּ יָּ ִענְּ , זֶׁה הָּ

ֱאמּו ַיֲאִמין בֶׁ ר יֵַדע וְּ בָּ ֵאיזֶׁה דָּ ַתֵכל בְּ ִמסְּ שֶׁ ה ּוכְּ נָּ

דֹול  ל גָּ כֶׁ ר ֹשֵ בָּ זֶׁה ַהדָּ ַוַדאי ֵיש בְּ בְּ ה שֶׁ ֵלמָּ שְּ

ֻדַלת ַהבֹוֵרא  ר גְּ בָּ זֶׁה ַהדָּ ַהִכיר בְּ ִויכֹוִלין לְּ

ִאם  ַרְך. וְּ בָּ ֵדי זֶׁה ַלה' ִיתְּ ֵרב ַעל יְּ קָּ ִהתְּ ַרְך ּולְּ בָּ ִיתְּ

ל ַהנֹוֵגַע  כֶׁ זֶׁה ֵאיזֶׁה ֹשֵ ִבין בָּ הָּ כֶׁה ֵליַדע ּולְּ ִיזְּ

ַרְך ַמה ּטֹובַלֲעבֹוַדת ה בָּ   ."' ִיתְּ

הערך של כל מצוה  –כל מעשהו באמונה 
 הוא לפי מידת האמונה של האדם

שאדם מפריד את האמונה נמצינו למדים, כ

זה אבי מהמעשה או המקרה שקרה לו, 

יראת אלוקים זה ולהיפך, אבות הטומאה, 

היה יהודי . את אלוקים בתמונהלראות 

ים נותן הרב אני שנתי'לי שלאחרונה אמר 

חומש, הגאון מוילנא הבטיח שמי שנותן 

מי שנותן מעשר לא וחמש יהיה עשיר, 

לא יפול מנכסיו, ואני רק הולך ויהיה עני 

גדול אחורה, היה לי מגרש מכוניות 

ושוב היה לי יותר קטן  אח"כ  מכרתי אותו,  ו

, אמרתי לו: אתה 'אני רק הולך אחורה

כל מעשהו צריך לדעת שתהיה עשיר, אבל 
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אמונה, אתה חייב לעבור את הזיכוך של ב

אומר השם, איך אם כן האמונה לפני כן, 

בחודש האם  בדוק את האמונה שלך?  אאני  

היכן הראשון שתיתן חומש תהיה עשיר? 

אתה תיתן חומש שכהבחינה פה? אלא 

ותפסיד עוד בית ועוד נכס ועוד דירה, 

זה , 'אני לא נותן חומש יותר'ותרצה לומר 

כך כתוב באמונה,  הכל מצוה תלויהנסיון, 

ו ֹ )תהילים קי"ט, פ"ו( " ל ִמצְּ יָך ֱאמּונָּהכָּ ", תֶׁ

תן אאני  אומר השם 'בלי אמונה אין מצוה, 

בדוק אאני אבל קודם כל לך את העושר, 

עד דכדוכה של נפש, עד  ,אותך באמונה

עדיין ואתה  ,לך לירה בכיסתשאר שלא 

, כל 'עושרהתיתן חומש, אז אתה תקבל 

מעשהו באמונה, כל דבר השם בודק 

אם כשאדם יתן ? השם בודקבאמונה, איך 

רוטשילד, מיד יהפוך לעשיר כמעשרות 

יתן חומש, אלא הוא הנסיון פה? איפה 

ואם הגאון מוילנא כותב מי שנותן חומש 

היה עשיר, אין אז הוא ייהיה עשיר 

המכה לו פתאום תבוא אפשרות אחרת, 

  .היה עשיר גדולוי

 –מעולם לא ראו קירות ביתי שערות ראשי 
 בשבח העומדת בנסיון הצניעות 

זוכה כתוב שאשה צנועה בדומה לזה, 

לה בנים צדיקים, אשה אחת אמרה יהיו ש

השכנה שלי הולכת עם  ,לי: אני צנועה

אני ויצאו לה בנים אברכים, ומכנסיים 

לא ראו קורות ביתי שערות ראשי מימיי 

אמרתי לה:  .הבנים שלי לא יצאו צדיקיםו

השם מנסה אותך באמונה, כל מצוה חייבת 

יהיו אולי לעבור את האמונה, הבנים שלך 

את תמשיכי אבל ספורטאים, בהתחלה 

להיות צנועה וביום אחד הם יחזרו 

יהיו עובדי ה' יותר ממאה ובתשובה 

בדוק אותך אי אנכך אומר השם 'אברכים, 

נסיון , אבל את חייבת לעבור את 'באמונה

וציא את הבן אאני  ,האמונה, תהיי צנועה

תאמיני בי, תלכי עדיין שלך מהישיבות ו

הבנים שהשם הבטיח שאם עם האמונה 

יהיו צדיקים, יבוא יום והבן שלך יהיה 

עם אותו אחד לשעם כזה לב טהור  ,צדיק

בן של ההלב כמו לב  לא יהיהשטריימל 

למה? כי את הלכת בצניעות, והשם ו, שלך

לך בנים צדיקים, הכל  והבטיח שיהי

  .תיתיאמונה, אבל צניעות אמ

הנזהרים בצניעות זוכים לזרע אנשים  
 כשרים וקדושים שמחים וששים 

 ,)פלא יועץאומר רבי אליעזר פאפו כך 

צריך לזרז את האשה "אהבת איש ואשה( 

ק שלא תקל ראש ולא תרבה שיחה ושחו

וקלות ראש וכל שכן שאר קריבות דעת עם 

קרובי בעלה, אלא תהיה בבית חמיה 

ולא תחטיא , בודה וצנועה מבית ומחוץיכ

רות כאלה נשים ילשום אדם, כי על עב

.. מתות ילדות או יולדות בנים משחיתים

אבל הנזהרים זוכים לזרע אנשים כשרים 

וקדושים, ויגיעו להיות ישישים שמחים 
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אם אשה ח"ו לא ש . נמצא אם כן "וששים

, וכו' נוהגת בצניעות, צוחקת עם הגיסים

לא והבנים יוצאים משחיתים רח"ל, שלום 

בצניעות, לילך לא בקלות ראש, ובצחוקים 

כולם יהיו  ,הקב"ה הבטיח בנים צדיקים

אבל הכל באמונה, זה כשאדם , צדיקים

 "ה.מאמין בהקב

מצוה שכל אדם ידבר עם חברו ביראת 
 והוא עיקר התענוגים של השם  ,םשמי

לא מנתק את הוא  רואה את השם,  כשאדם  

מה שואלת הנשמה מהגוף, הנשמה 

מני מרוצה השם האלוקות רוצה ממני? 

משהו, כשאדם חי את האלוקות, אומר 

ִכי " (, אות ד')ליקוטי מוהר"ן, שםהרב 

ַנֲהֵגם ם יְּ ַרֲחמָּ ה  ..מְּ ֻצּוָּ ם מְּ ל ָאדָּ כָּ נּו שֶׁ ַהיְּ

ַדבֵ  ּיְּ ִניס שֶׁ ַהכְּ ֵדי לְּ ַמִים כְּ ַאת שָּ ִירְּ ר ִעם ֲחֵברֹו בְּ

שעיקר לכן אומר הרב )שם( , "ַדַעת ַבֲחֵברוֹ 

בגן עדן, כשהיא  אינה  השלמות של הנשמה  

ַרך הּוא "אלא  בָּ תֹו ִיתְּ ת ִביִדיעָּ צָּ ּיֹוֵדַע קְּ ִמי שֶׁ

עִ  ל ייֹוֵדַע שֶׁ ַהַשֲעשּוִעים שֶׁ ר ַהַתֲענּוִגים וְּ קָּ

ה ַהֵשם  ם ַהזֶׁ נּו ֵמעֹולָּ ֲאַנחְּ ַרך הּוא ַרק שֶׁ בָּ ִיתְּ

ַרך בָּ מֹו ִיתְּ ַקֵדש שְּ ַגֵדל ּונְּ ל נְּ פָּ להשם יש  ,"ַהשָּ

וכל  רבי שמעוןאת צדיקים בגן עדן, יש 

 מהםנהנה  , השםשאר התנאים והצדיקים

תענוג לו יש מהעולם הזה , אבל בודאי

השלמות של הנשמה נמצא שיותר גדול, 

לא רק להיות בעולם הזה, אלא היא 

זה עיקר ולהשאיר משהו בעולם הזה, 

ישב בגן עדן ילמד אדם התענוג של ה', אם 

, ותורה ויתבונן באלוקות השם יהנה ממנ

שאותו אדם כמו ממנו אבל הוא לא יהנה 

 פה ומשמח אותו.נמצא 

השבח הגדול להשם הוא מאנשי עולם הזה  
 עצמים לאהוב את ה'שמתוך הבשר מת

דברים האור החיים הקדוש אומר רבינו 

רּו ֵאל ֱאֹל"על הפסוק   ,דומים י קֵ ַוֹּיאמְּ

ר שָּ ל בָּ כָּ רּוֹחת לְּ על  – )במדבר ט"ז, כ"ב( "הָּ

יתברך וז"ל:  דרגת החשק שיש לבורא

א -לו צביתנו האחד הוא שבח והלל אשר "

למעלה ממנו שבח והלל ,  [המלאכים]מעלה  

למעלה  ..נשמות הצדיקיםאשר יתנו לו 

השיר והשבח העולה ]מהצדיקים[ מהם 

אשר הם  ,מהנשמות אשר הם בעולם הזה

]הבשר והיצר הרע בעולם תוך הבשר והוא 

והם מתעצמים  ,מונעם מהכיר ה'הזה[ 

לאהוב ה' ולשבחו ולהודות למאמרו זה 

", עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מהכל

ולם פה בעיש דברים נפלאים, אומר הרב 

שר בכל אופן והוא לאדם, יצר הרע הזה 

מתוך הנסיונות ומתוך  ומשבח את ה'

, השם יתברך נהנה מהשבח שלו הבשר

  .יותר מכל הצדיקים והמלאכים

בכל אחד מישראל יש דבר יקר שהוא 
 נקודה טובה שאין לחברו 

מי שיש לו קצת ידיעה ש ,לכן אומר הרב

עיקר התענוג של ה' בעולם הזה, זה  יודע ש

מה עושים? מי שהשאיר בן צדיק, אם כן 

אדם רגיל אפילו השאיר תלמיד צדיק, או 



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

 

 ו  

, זכה  לעבודת השםנותן איזה דחף לחברו  ש

איזה כל יהודי יש לו שרבינו הקדוש כותב 

אם כן גם שאין לאף אחד אחר, נקודה 

אין, וכך שלנו יש משהו באלוקות לחבר 

ל "( תוכחה ה'וטי עצות, )ליקאומר הרב  כָּ

ַמִים. ִכי  ַאת שָּ ִירְּ ַדֵבר ִעם ֲחֵברֹו בְּ ִריְך לְּ ם צָּ ָאדָּ

ִהיא  ר שֶׁ ר יָּקָּ בָּ ֵאל דָּ רָּ ד ִמִּישְּ חָּ ל אֶׁ כָּ יֵש בְּ

ֵאין ַבֲחֵברוֹ  ה ַמה שֶׁ ה טֹובָּ ֻקדָּ ִחיַנת נְּ לא  ",בְּ

יש לו משהו  איזה יהודי נפגוש,משנה 

, משהו לנובעבודת ה' שרק הוא יכול לתת 

שלאף אחד בעולם אין, לפעמים זה שלוה 

נחמדות, יש לו משהו לתת או  נחת, חיוךו

 לך בעבודת ה'.

כל אחד צריך לקבל מחברו מנקודתו הטובה 
 ע"י שידברו זה עם זה ביראת שמים

)ליקוטי עצות, שם( ממשיך הרב ואומר 

ֻקדָּ " ַקֵבל ֵמֲחֵברֹו ִמנְּ ד לְּ חָּ ל אֶׁ ִריְך כָּ תֹו ַעל־ֵכן צָּ

ַאת  ִירְּ רּו זֶׁה ִעם זֶׁה בְּ ַדבְּ ּיְּ ֵדי שֶׁ ה ַעל־יְּ ַהּטֹובָּ

ה  ֻקדָּ ַקֵבל ַהנְּ כֹוִלין לְּ ִמים יְּ עָּ ַגם ִלפְּ ַמִים. וְּ שָּ

ֵדי  נּו ַעל־יְּ ַהיְּ בּוִשין, דְּ ֵדי לְּ ה ֵמֲחֵברֹו ַעל־יְּ טֹובָּ

ַדֵבר ִעמוֹ  מְּ ה ,  ִשיַחת ֻחִלין שֶׁ ִריכָּ ִמים צְּ עָּ ִכי ִלפְּ

ה לְּ  ֻקדָּ ִדבּוִרים ַהנְּ ת בְּ שֶׁ ַלבֶׁ ִהיא ִמתְּ ַלֵבש, וְּ ִהתְּ

ה ]של שיחת חולין[ ֵאלּו נָּ ַקֵבל ִממֶׁ הּוא מְּ , וְּ

ה  אֶׁ ִּירְּ ר שֶׁ ִעקָּ ל הָּ ַרְך. ֲאבָּ בָּ ַהֵשם ִיתְּ עֹוֵרר לְּ ִהתְּ לְּ

ַמִים ַאת שָּ ִירְּ ל ַפַעם ִעם ֲחֵברֹו בְּ כָּ ַדֵבר בְּ ", לְּ

מתמודד נגד היצר הרע אדם איך אם כם, 

, וכו' , נגד היצר הרע של המחלוקתהזה

משאיר בו דעת, וכשאדם מדבר עם חברו 

 .מדעת אלוקים נשאר בו משהו

 – בשבח הדברים שמשאיר האדם אחריו
 וזה עיקר תיקון הקדיש על הנפטר

הצדיק הכי גדול צריך שגם רבי נתן אומר 

הוא שהבן שלו יגיד עליו קדיש, כי רק מפה  

יכול לשנות את העולמות העליונים, כמה 

אומר על נפטר, כי רק שאדם גדול הקדיש 

ישתבח לו. יכול לעזור אדם מהעולם הזה 

שמו השם, כל העולמות נבראו בשביל 

 הנקודה המרכזית פה, לכן אומר הרב

 :/ אות כ"ו( )ליקוטי הלכות / שבועות ב'

ִנים " רּו ַהבָּ ֹּיאמְּ מֹוִנים שֶׁ נּו ַהַקדְּ דּו לָּ ּיָּסְּ זֶׁה שֶׁ וְּ

ם ִאמָּ ם וְּ ִכי ִעַקר ַהַקִדיש , ַקִדיש ַאַחר ֲאִביהֶׁ

ִרים,  אֹומְּ מֹו שֶׁ ַרְך, כְּ בָּ מֹו ִיתְּ ַלת שְּ דָּ הּוא ַהגְּ

א ֵמה ַרבָּ ַקַדש שְּ ִיתְּ ַגַדל וְּ ַקר ִתקּון יזֶׁה עִ , ִיתְּ

ִלים נֶׁ  ַגדְּ יו מְּ נָּ בָּ זֹוכֶׁה שֶׁ שֶׁ ר כְּ טָּ ש ַהִנפְּ פֶׁ

ִביל זֶׁה ִעַקר  ִבשְּ ַרְך שֶׁ בָּ מֹו ִיתְּ ִדיִשין שְּ ּוַמקְּ

יו ִנים ַאֲחרָּ ַהִניַח בָּ ה לְּ וָּ באמירת ", כי ַהִמצְּ

כי הבן חי  ,הקדיש מציל אביו מפורענות

עולם זה על ידי מעשים בבעולם הזה, ורק 

אם , לכן עולם הבאמשהו ב יכולים לשנות

אומר לו איזה וחילוני יהודי תופס אדם 

הוא הוא עושה את זה,  ומשהו, ובזכות

 120גם אחרי אם כך ר דעת בעולם, יהשא

נשארת כמו שהיא לא שלו שנה הנשמה 

בעודה הנשמה ל ש, כי השלמות למעלה

בעולם השאירה משהו  הוא כשבעולם הבא  

תו כי לאו, 'מקבלים דין מן דין'הזה, וזה 

אפילו חילוני יש משהו ביראת שמיים ש

 למשה רבינו אין.
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לכן מצוה לדבר עם אנשים על יראת 

וכך ראית כך  ?מה אתה אומר'שמיים, 

כל הרי , 'מאמר של צדיק על זה ועל זה

, כל אחד בעולם אדם רוצה להשאיר זכר

מרגיש שהנשמה שלו צריכה פה משהו 

בעולם הזה, וזה עיקר השעשוע של 

הרבה " )מכות י'(אמרו רבותינו  כך  הקב"ה, ו

, מהם ומחברי יותר ,תורה למדתי מרבותי

 ".ןומתלמידי יותר מכול

צריך לשמור נפשו ע"י שיזהר מכעס ובכך 
 יזכה לעושר ושם טוב בין הבריות

 ואומר )ליקוטי עצות, שם(רבינו ממשיך 

ֵדי " זֶׁה ַעל־יְּ שֹו, וְּ ַנפְּ מֹו וְּ ֹמר שְּ ִריְך ִלשְּ צָּ וְּ

א ִליֵדי ַכַעס,  בָּ שֶׁ מֹו ִמַכַעס, ּוכְּ ת ַעצְּ ֹמר אֶׁ ִּישְּ שֶׁ

ה  כֶׁ ֵדי זֶׁה ִיזְּ ַעל־יְּ ֹבש ַכֲעסֹו וְּ ִיכְּ ַיֲאִריְך ַאפֹו וְּ

שֹו  ַנפְּ מֹו וְּ ַדל שְּ ֵדי זֶׁה ִיגְּ ַעל־יְּ ַלֲעִשירּות, וְּ

ֵשם טוֹ  כֶׁה לְּ ִיזְּ ֵלל וְּ ִהכָּ ַאּוּו לְּ שֹות ִיתְּ פָּ ל ַהנְּ כָּ ב, וְּ

שוֹ  ַנפְּ , כי מאותו מקום שמשתלשל "בְּ

 העשירות משתלשל הכעס, כמו שכתוב

ומצד שני "הרוצה  ",מצפון תפתח הרעה"

אומר רבינו כל פעם שבא ולהעשיר יצפין",  

אם איתו ממון,  נסיון של כעס באלאדם 

 ,הילדים התחילו להשתוללולישון הלך 

צריך לקבל מעטפה דע שהוא היה שי

 .קבלילא אם כעס  לאב ,מוצ"שב

בא שעשיר  ,'אוהבי עשיר רבים'כן כמו 

כולם יושבים לידו, הקב"ה עושה  ,לחתונה

את זה שהנשמות ירצו להיסחף לעשיר, אז 

עבוד על הכעס אדם יאומר הרב אם 

 ו, כי היה לוהנשמות יתאוו לשמוע אות

אין  שםזה ה'של כעס ועמד בו, אמר  נסיון

 ו, איזה נהג מונית עצר ל'מה לכעוס

לא ואת הרמזור  ספספובאמצע הכביש 

כשאדם   .לא כלוםו וכעס עליו, לא צפרת ל

כובש את כעסו זוכה לעשירות, ואז כל 

יכול לשמוע אותו, ואז הוא    ותהנשמות רוצ

להשאיר דעת בעולם, אז הנשמה שלו 

  .מאושרת

כל אדם רוצה  –לך עולמים אגורך באה
 להשאיר משהו בעולם 

ה )תהילים ס"א( "דוד המלך ע"ה ביקש   ָאגּורָּ

ִמים ָך עֹולָּ לְּ ָאהָּ כולם קוראים וזכה  ", ואכןבְּ

כך כל אדם שרוצה לים שלו, יתההבספר 

יזכה לקרב הרבה להשאיר משהו בעולם, 

אנשים להשם יתברך, פתאום בן אדם 

הכעס  כבש אתהוא למה? כי ו, ושומע ל

גדלה, לכן אומר הרב ו הנשמה שלובכך 

שכך אדם זוכה להשאיר את דעת ה' יתברך 

שמחה, רואים  ובעולם, ואז הנשמה של

תראה הבן אדם 'אומרים ו שויתראותו 

ויתר? הוא כזה בן עדיין והזה מה עשו לו 

, '?יותוריב על שטאאני אילו טוב ואדם 

דעת בעולם השאיר הוא זכה לנמצא ש

מבלי לדבר עם ואפילו  של ויתור  הזה, דעת 

את מעשיו,   ושעל ידי שרארק  אלא  ,  אחרים

ת בעולם הבא, רתהיה מאוש והנשמה שלו

להיות בעולם הזה הוא ותכלית השלמות 
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להיות בעולם הבא אבל ובעולם הבא, 

 להשאיר משהו בעולם הזה. 

השם יזכה אותנו ללכת בדרכו של הרב רבי  

אף אחד לא הסתכל על ו נחמן, בדור

כמו , אבל בדור שלנו מבינים,  שלוהספרים  

שהיה נותן חומש ולא אדם שלמדנו, 

בא רבינו  ,מפסיק לתת חומשהתעשר, ו

ָך"אומר לו ו חּו ֲאֹבֵתינּו בְּ טְּ חּו , בָּ טְּ בָּ

ֵטמוֹ  ַפלְּ  ,הכל יפתחופתאום יבוא יום  ",ַותְּ

מי שנותן שהגאון מוילנא הבטיח אם הרי 

לא יפול ויה עשיר, נותן מעשרות חומש יה

צריך כל יהודי זה ודאי נכון, ומנכסיו, 

חזיק באמונה וי ,שים חומשלהתחזק ול

היה גביר, יהיה עשיר, יראה שייתרה ו

השם  ,חסדיםוצדקות לאנשים  ויבואו אלי

  יזכנו ללכת בדרכים האלה.

 

 

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

 קיום המצוה כך הוא השכר בעת לפי גודל הנסיון  – לפום צערא אגראא[ 
האשה כלומר , של האשהאמא הלקבל היתר להתנתק מורצו  ,באו אלי זוגבקבלת הקהל 

תחתום לי שאני לא מדברת עם אמא 'מא שלה, רוצה לקבל אישור שהיא מתנתקת מא

איתה היא  תכל פעם שאני מדברואותה אשה ענתה לי '? שאלתי – , למהיותר' שלי

איזה זכות אמרתי לה: השכר, כך גודל לפום צערא אגרא, לפי הצער להיפך, , 'פוגעת בי

עשה עושה  הקב"הזה מי עושה לך את זה? הרי ניים שלי, יתגידי לה אמא את הע ,יש לך

'כבד את אביך ואת אימך  ,, השם רוצה לתת לך אריכות ימיםויעשה לכל מהעשים כולם

, ולפי גודל הנסיון כך גודל השכר, אם כן ככל שיותר יקשה בעינייך למען יאריכון ימיך'

 יותר.לקיים מצוות כיבוד הורים, וככל שהנסיון יהיה גדול יותר כך השכר גדול 
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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   בארץמגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה 

 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 

 

 התודה והברכה 
   לר' נפתלי ניסים הי"ו 

   השבועי מתוך שיחותיואשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור  
 .ו"ר הרב שליט"אמשל 

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך 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  

 

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 סימה, התינוק 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 
אילנה חתון , לילך בת רחל חנה ה לא , גילה בת זוהרהלאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

אסתר ,  תמר בת מימה ,  מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל ,  לינוי אודליה בת נורית,  בת מלכה 
 סיוון שרה בת אסתר,  בת עליזה
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 וחנה בן תמריעקב א ,  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 , 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,  לאה  שלמה בן,  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 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,  זה אוחנונהוסף ואי י יפית בת רות,  ,  אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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