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

 

   
PA

bי 

 

 

 

h  

 
 
 

 השיעור השבועי

 כאייל תערוג
 שיעורו השבועי של 

 עטרת ראשנוומו"ר 
 הגאון הגדול 

 שליט"א אייל עמרמיהרב 
 מגדולי מזכי הרבים בדורנו

 ונשיא ממלכת התורה 'כאייל תערוג'
 

 :שיחות מוסר עפ"י חסידות
כל מה שחולקין על האדם יותר, כך 

 מקרבין אותו יותר להשם יתברך
 

  
 

 

 

 בתוך שאר חולי עמו ישראלש לרפואת העלון מוקד 
 ת.נ.צ.ב.ה דש לעילוי נשמת העלון מוק 

 העלון מוקדש 
 

לרפואה שלמה

 בתוך שאר חולי עמו ישראל
 

לעילוי נשמת 

 ת.נ.צ.ב.ה
   
   
  

` 

להצלחת 

 

   
 נ  



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

 

 א  

 

 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 באר יעקב
 050-4239271 אילן שמואלי  בית שמש

 050-2909702 בן סעדה בני ברק
 058-3228711 מאיר ג'ורג'י   בת ים

 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    ציונהנס 

 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
 055-9191732 חגי   בית שאן י

 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 רפאל  ועיד כרמיאל

 054-4469746 שלומי אוחנה    מגדל העמק
 054-4281773 ערן נהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג   נתניה

 050-5798510   אלקובי  משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין  עפולה 

 050-4137999 יחזקאל הלל  צפת ומירון  
 053-2730024 חדש!   ברק פוגלהוט קצרין 

 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 

 050-3240240 רועי קדושים מושב איתן  
 050-5922001 אברהם   מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי  מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל  מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים 
 052-7696890 חדש!   גרשון מלכיאלנתיבות 

 052-7186779 רחמים  ערד
 050-6656562 אביהו שקלים  קרית גת

 052-6494317 ניסים  קרית מלאכי
 050-6462038 ון צי-ןבשדרות 

 

 לארץ חוץ
 1-910-9640474 שבי   מיאמי  1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס 

 1-651-2464179 יוסי   יורק וני
 

 שיעור השבועי כאייל תערוגה
 שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

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



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

 

 א  

 תוכן העניינים   - וישלח תשפ"א -גליון מס' צ"ב 

 א  כל מה שחולקין על האדם יותר, כך מקרבין אותו יותר להשם יתברך 

 א נמצא שודאי הרודף הוא לטובת האדם –ה' מציל עני מחזק ממנו 

 ב האדם הנרדף כמשל לעץ ומים השוטפים אותו –האלוקים יבקש את הנרדף 

 ב אלו שכנים רעים שהשם מגרה בנו כדי שאחריו נרוצה –משכני אחריך נרוצה 

 ג הסיבה למחלוקת על רבינו –כל אדם קודם שיגיע למדרגתו יש עליו מחלוקת 

 ג הספר השרוף של רבי נחמןהספר הנגנז ו

 ג אפילו על משה רבינו חלקו –משלנו הוא אוכל ושותה 

 ד לבטל מאה דינים בשתיקה אחת: –פוטר מים ראשית מדון 

 ד המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה –לא להרהר אחרי הצדיקים 

 ה ים תורה ומצוותבדורנו צריך להתבטל לנשים כל עוד אין הדבר נוגע ליראת שמ

 ה האישה חוזרת בגלגול כדי לעזור לבעלה –אישה טובה מתנה טובה לבעלה 

 ו ללמד כף זכות את כולם ואפילו על המקלל את רבו –נפשי כעפר לכל תהיה 

 ו  סיפורים אישיים מחזקים 

 ו א[ בזכות התאונה בחניה

 

כל מה שחולקין על האדם יותר, כך מקרבין אותו יותר להשם יתברך

 בתורה זו )ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה י"ג(
ִקין ַעל ָהָאָדם : "כך כותב רבי נחמן  חֹולְּ שֶׁ כְּ

ָכל ַפַעם  הּוא ּבֹוֵרַח ּבְּ ִפין אֹותֹו וְּ רֹודְּ ָצא שֶׁ ִנמְּ
ָּבַרך וְּ  ַהֵשם ִיתְּ ִקין ָעָליו יֹוֵתר, לְּ חֹולְּ ָכל ַמה שֶׁ

ָּבַרך ִכי ַהֵשם  ַהֵשם ִיתְּ ִבין אֹותֹו יֹוֵתר לְּ ָקרְּ מְּ
ִהִלים קל"ט( :  ִחיַנת )תְּ ָכל ָמקֹום ִּבבְּ ָּבַרך ּבְּ ִיתְּ
אֹול  ַאִציָעה שְּ ַסק ָשַמִים ָשם ָאָתה, וְּ "ִאם אֶׁ

ַהשֵ  ָכל ָמקֹום ּבֹוֵרַח לְּ ּבְּ ָצא שֶׁ ם ִהנֶָׁך" ִנמְּ
ִריב"  עה ִהקְּ ִחיַנת: "ּוַפרְּ זֶׁה ּבְּ ָּבַרך וְּ ִיתְּ
ַּבָשַמִים  ם שֶׁ ָרֵאל ַלֲאִביהֶׁ ת ִישְּ ִריב אֶׁ ִהקְּ שֶׁ
ֵדי  ַעל יְּ ַשַלח ָפָרָשה כא( שֶׁ ָרש ַרָּבה, ּבְּ )ִמדְּ

ָּבַרך ַהֵשם ִיתְּ בּו יֹוֵתר לְּ ָקרְּ ִדיָפתֹו אֹוָתם ִנתְּ  "רְּ

ים למה רוא  זו,הרב הקדוש בתורה  מלמדנו  
איש תם אחר שה' נותן לאנשים לרדוף 

וישר. פעמים שהאדם נרדף על ידי אנשים 
יראי שמיים, ופעמים נרדף על ידי אנשים 
שזרקו מעליהם עול תורה ומצוות. 
לפעמים אדם נרדף אפילו על ידי אשתו 

אשה נרדפת ששממש יורדת לו לחיים, או 
ורואה כלפיה  ביקורתי  הוא  על ידי בעלה, ש

בעין רעה כל הזמן. כמו כן יש אדם אותה 
 .שנרדף על ידי בעלי זרוע או אנשי שלטון

נמצא שודאי  –ה' מציל עני מחזק ממנו 
 הרודף הוא לטובת האדם
מציל עני "הרי אנו יודעים שהשם יתברך 

אדם הולא יתן שירדפו אחר  ",מחזק ממנו
רבי נחמן כותב בתורה קס"א לכן . לחינם

ה שהקב"ה נותן ליקוטי מוהר"ן( שהסיבב)
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שירדפו אחרי אנשים תמימים וישרים 
במסירה, הלשנות או בהשמצות היא: 

ת " ת )על האדם( ַהַמֲחֹלקֶׁ ִּביַה ּוֵמִרים אֶׁ ַמגְּ
אדם אחד שיש לו לדוגמא,  ".ָהָאָדם

מסעדה, ועובד אצלו שליח שמחלק את 
המזון למקומות עבודה ולאנשים פרטיים, 

ק את כל מקום שמגיע לחללוהשליח הזה 
 ,האוכל מלכלך את שמו של בעל הבית

מספר  ,בדיוק להיפךואותו בעל הבית 
אדם נהדר, זריז, שהוא    ,השליחבשבחו של  

מכיר את העבודה, מקצועי ודואג שהאוכל 
אנשים מתקשרים והנה , וטוב יגיע חם

ושואלים אותו מה עשית לאותו שליח 
שהוא כל כך שונא אותך ומספר שאתה גנב 

בדים? התשובה היא שה' ועושק את העו
בין אם  ,רוצה להרים את אותו בעל הבית

לכן דוקא בגשמיות ואו ברוחניות זה 
 השליח הזה פוגע בשמו הטוב.

האדם הנרדף  – האלוקים יבקש את הנרדף
 השוטפים אותו  מיםועץ לכמשל 

ִכי ָהָאָדם "ממשיך הרב )תורה קס"א( ואומר  
ִהֵנה עֵ  ה )דברים כ(, וְּ ָנח ַעל ֵעץ ַהָשדֶׁ ץ ַהמֻּ

מֹו, ִכי ת ַעצְּ ִּביַה אֶׁ ַהגְּ ָשר לֹו לְּ פְּ ץ, ִאי אֶׁ  ָהָארֶׁ
ִפין ָּבִאין ָעָליו ַמִים שֹוטְּ ֵדי שֶׁ ֲאַזי  ,ִאם ַעל יְּ

ת  ַהַמֲחֹלקֶׁ ת ָהֵעץ, וְּ ִאין אֶׁ נֹושְּ ִריִמין וְּ ַהַמִים מְּ
ָכתּוב )תהלים פח(: ַסּבּוִני  מֹו שֶׁ ָרא ַמִים, כְּ ִנקְּ

מר כך או. "ַהּיֹום, ִהִקיפּו ָעַלי ָיַחד ַכַמִים ָכל
דע לך שהקב"ה רוצה להרים בן  ,רבי נחמן

אדם ברוחניות, לתת לו שמחה בעבודת ה' 
או לתת לו אהבת תורה או כל מתנה 

אז הוא מביא לו "מים  ,אפילו בגשמיותו
כלומר מייצר לו רודף שעושה את  ,זדונים"

כתוב: מתקיים בו ההאדם נרדף, ואז 

ָהֱאֹל" ָדףקִ וְּ ת ִנרְּ ַבֵקש אֶׁ  )קהלת ג'( "ים יְּ
 השם מגביה ומרים אותו.נמצא שו

אלו שכנים רעים   –משכני אחריך נרוצה 
 שהשם מגרה בנו כדי שאחריו נרוצה 

 אשה אחת שחזרה בתשובה לפניסיפרה 
די רבנים ולא על ידי לא על י  ,עשרים שנהכ

ספרים, אלא שלפני שחזרה בתשובה היתה 
מכל הבא ליד ללא הקפדה על אוכלת 

מתוך והרגישה ריקנות וכשרות כלל ועיקר,  
כך מצאה את השם לבד. לאותה אישה יש 

שהוא גאון בראש אבל הגוף   ,15ן  ילד נכה ב
לא עובד, והיא צריכה לטפל בו ממש 

תו, לקלח במסירות כמו תינוק, להרים או
אומרת  .אותו ולקחת אותו לשירותים

אותה אישה שהמאמץ הפיזי שהיא 
מתאמצת הוא כל כך גדול שלא לדבר על 

קוראת היא המאמץ הנפשי, ולכן בערב 
איזה ספר שהוא לא תורני, שקצת יעודד 
אותה וישמח אותה, ובעלה בעקבות זה 

יורד עליה אומר לה שהיא חילונית היה 
ושרק הוא הדתי בבית. ושאין לה אהבת ה'  

רבי נחמן: אלה אומר כסיפורים על בדיוק 
 וולשלוח איז ,השם רוצה להרים אותך'

ישועה של רפואה לילד, אז הוא שולח את 
, כי לפעמים הרודף 'הבעל שירדוף אותך

תו ייכול להיות "איש שלומי", האיש שא
את אוכלת את לחמך, וכל זה מתוכנן 

 מהשם לטובה.

יָך ָנרּוָצה" :רבותינואומרים  ֵכִני ַאֲחרֶׁ  "ָמשְּ
משכני מלשון שכנים  –)שיר השירים א'( 

כדי שאחריך  – רעים אשר גירית בי השם
נרוצה.  השם מביא לאדם איזה שכן רע 

אלא לאו דווקא שכן במושג הגאוגרפי, ו
יכול להיות מישהו בעבודה או איזה חנות 
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מתחרה שמתגרה באדם ולפעמים 
מלשינים עליו למנהל בעבודה או עושים 

ואפילו מחלוקת מישהו כל מיני ערמומיות,  
ובזכות זה אדם זוכה לרוץ מאנשי ביתו, 

ת עאדם לדצריך האחרי השם. לכן, 
רודפים אחריו ומוציאים לו את כאשר ש

נן וזאת טובה הכל מתוכש ,ישוב הדעת
 גדולה שהשם עושה לו.

כל אדם קודם שיגיע למדרגתו יש עליו 
  הסיבה למחלוקת על רבינו – מחלוקת

: ת"א( חיי מוהר"ן)רבי נחמן הקדוש אומר 
ֵרָגתֹו יֵש ָעָליו " ַמדְּ ַמִגיַע לְּ ם שֶׁ ָכל ַצִדיק קדֶׁ

ת ". זאת אומרת, שאדם שלא צריך ַמֲחלקֶׁ
היה תה' לא לעלות לאיזה מדרגה בעבודת 

אותו ולא  ושמיציעליו מחלוקת, לא 
בסדר. אבל אדם יהיה עליו והכל ילשינו 

וצריך לעלות עוד כדי שקרוב למדרגה שלו 
 ,היה עליו מחלוקתתצריך שלהגיע אליה 

ורבינו כותב שצריך שיהיה עליו מחלוקת 
הוא עולה בכל יום ממדרגה למדרגה בכך  כי  

 יום. היה עליו מחלוקת בכלתולכן חייב ש

כמו שאנו יודעים המחלוקת על רבי נחמן 
היא לא חוסר הסכמה רגילה, אלא אומרים 
עליו שהוא כופר, מין, אפיקורס ושהספרים 

לא להכניס אותם ששלו הם לא תורה ו
לבית הכנסת, ובזכות המחלוקת הזאת הוא 
עולה ממדרגה למדרגה, ומוסיף רבי נחמן 
שאם היה יודע שהוא עומד עכשיו כמו 

בשעה הקודמת לא היה כן ד לפני שעמ
רוצה לחיות בעולם הזה, כלומר אם עוברת 
שעה והוא לא מתקדם בעוד מדרגה הוא 

כמו  ,ויש מדרגות אינסוף ,מעדיף למות
המדרגות לטפס הן , כך שה' הוא אינסופי

ולכן הוא שואף לעלות עוד בעבודת השם, 
 ועוד ולהדמות לה' יתברך.

 רבי נחמן הספר הנגנז והספר השרוף של 
רבי נחמן שני ספרים: עבור רבי נתן כתב 

"הספר השרוף" ו"הספר הנגנז". את הספר 
השרוף רבי נתן בכלל לא הבין את מה 
שכתב ורבי נחמן אמר שהיה חייב לשרוף 
אותו בגלל שבעקבות כתיבת הספר איבד 

ואת הספר  ,את אשתו ושניים מילדיו
לאנשים גנזו כי אסור היה שאותו הנגנז, 

לראות אותו, ואמר שאילו היה מראה 
לאנשים את  הספר הזה לא היה אחד 

ובאמת רבי  בעולם שלא היה רץ אחריו.
נחמן כותב שיש לו כח לעשות שלום עם 
כל העולם, ושלא יהיה שום חולק עליו, 
אבל מה לעשות שיש היכלות בשמיים 
שאפשר להגיע אליהם רק אם אנשים 

כן, חייב להיות ל, רודפים וחולקים עליך
איזה אחראי משמרת שילחש לבוס שצריך 

ויספר לו את הדברים  את חבירולפטר 
, ואם יעבור את הנסיון עם והרעים עלי

אמונה ויחסום את פיו במריבה, כמו 
יצליח  ,שכתוב: "תולה ארץ על בלימה"

 להגיע להיכלות האלו.

אפילו על משה  – משלנו הוא אוכל ושותה
 רבינו חלקו 

יא ראיה ממשה רבינו ע"ה שהיה הרב מב
בכוחו למשוך את כל עם ישראל כמו 

ֵני שכתוב: " ת ָכל ֲעַדת ּבְּ ה אֶׁ ֵהל ֹמשֶׁ ַוַּיקְּ
ָרֵאל כח את ה, והיה לו )שמות ל"ה( "ִישְּ

לגרום שאף אחד לא ידבר בעבודת השם 
עליו ושכולם יאהבו אותו, כמו שכותב 

שמשה היה "אדון  ,"אור החיים" הקדוש
בחינת במה שביקש ה' נתן לו  כל ,הבית"
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ֱאָמן הּוא" ָכל ֵּביִתי נֶׁ ", ובכל זאת משה ּבְּ
, שלא יחלקו עליומהקב"ה רבינו לא ביקש 

בני ישראל היו וכך מספרת הגמרא ש
ל השוקיים שלו ואומרים עמסתכלים 

שהשמין על חשבונם ואוכל ושותה 
על הפסוק שכותבים רבותינו מאיתם, כמו 

ִהִּביטּו ַאֲחֵרי "ג(  )שמות ל"  בפרשת כי תשא וְּ
ה ַעד ֹּבאֹו ָהֹאֱהָלה שהיו מסתכלים  – "ֹמשֶׁ

ומלחשים: "ראו את שוקיו כמה שמנים 
", הם. ודאי, הלא משלנו הוא אוכל ושותה

הסתכלו עליו בעין רעה, שכביכול כלומר ש
ומשה רבינו יכול היה ,  מתעשר על חשבונם

לנטרל את המחשבות האלו אבל ידע שיש 
יים שמגיעים אליהם רק על מדרגות בשמ

 ידי רדיפה.

לבטל מאה דינים  – פוטר מים ראשית מדון
 בשתיקה אחת:

פֹוֵטר ַמִים אמרו רבותינו על הפסוק: "
שעל ידי שאדם  –)משלי י"ז(    "ֵראִשית ָמדֹון

יתבטל זוכה ששותק בראשית המריבה, אז 
מאה דינים, נוטריקון ללו "המדון" שזה 

כמו ללכת לרופא או רבות צרות ובעיות 
סיפר אדם כך שמס הכנסה ירדפו אחריו. 

אחד, שבשבת אחרי הסעודה, נשאר מעט 
מהסלט על השולחן, והוא רצה לעזור 
לאשתו בפינוי השולחן וזרק את מעט 
הסלט שנשאר לפח, ואשתו תקפה אותו 
במילים קשות מאוד, ואותו אדם לא החזיר 

סה להסביר לה בנחת, ובזכות אלא רק ני
האדמו"ר  דינים קשים.זכה להנצל מזה 

מקומרנא אומר: שאם יש צדיק שלא 
חולקים עליו, והתקשורת משבחת אותו 

ככה צריכים להיות ששהוא "רב אמיתי" ו
שהוא מהערב לכם , אז דעו "ממלכתיים"

רב, ובגלל שאין לו היכלות להגיע אליהם 
 .משבחים אותונמצא שרק בשמיים 

רבי נתן שאל את רבי נחמן: אם אתה יכול 
לקרב את כולם ולעשות איתם שלום וזה 

אנשים תמימים שמתרחקים עוד יגרום ל
מהרב רק בגלל שרואים שיש עליו מחלוקת 
להתקרב אליו, מדוע אתה לא עושה את 
זה? ורבי נחמן ענה לו שהקדוש ברוך הוא 
עשה זאת בכוונה, כי הוא לא רוצה שכל 

את התיקון הזה, אז ה' מביא אחד יקבל 
מחלוקת כדי שמי שבא ללמוד בשביל 

 הכבוד לא יבוא לתורה הזאת.

מהרהר אחר  ה – לא להרהר אחרי הצדיקים
 רבו כאילו מהרהר אחר השכינה

רבי נתן אומר: שצריך מאוד להיזהר שלא 
ת על הצדיקים, ואת האדם מחלוק ויבלבל

 כי כל זה בא בעקבות שפגע בטיפות מוחו
שהמח של האדם מכיוון ואז  ,הברית( )פגם

נהיה עקום יש לו קושיות על הצדיקים, 
מהרהר ה"כל  )סנהדרין ק"י.( והרי כתוב

וכל   ,אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה"
זה קורה בגלל שבשמים רוצים לגרשו 

תיים והנצחיים, ולכן אם ימהחיים האמ
רב כל מיני סיפורים על שומעים בחדשות 

לא ללכת אליו שמשתכנע אדם הו, פלוני
משה פסק של זה שהחדשות יותר, כאילו 

שיש עליו אחר הולך לרב  מוובמקו ,רבינו
זה בגלל שבשמיים רוצים  ,קונצנזוס

תיים. צריך ילהרחיק אותו מהחיים האמ
בו  יםשנכנסכהאדם לחוס על עצמו 

קושיות על הצדיקים, וגם אם נגיד שהם 
צודקים הרי ברור שהם יותר צדיקים ממנו, 
כי כתוב "שכל אדם בעולם יהיה גדול ממך 

ברו אומר: ובעיניך", ורבי משה קורד
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צריך להאמין שהוא הברייה האדם ש
 השפלה מכל הנבראים.

כל עוד אין  בדורנו צריך להתבטל לנשים
 ה ומצוותהדבר נוגע ליראת שמים תור

סיפר איש אחד שהוא בחל"ת בגלל 
הקורונה, והוא הולך להתפלל בבוקר 

שנמצא  הוריוולאחר התפילה עולה לבית 
מול השטיבלך, יושב שם שעה וקצת 

ואשתו  ,משוחח וצוחק איתם כדי לשמחם
כועסת עליו בגלל שלא בא מיד הביתה 

טבול במקווה, תלא  שעליו  ואפילו מאיימת  
איזה "פשע" עשה  ואותו אדם לא מבין

על זה כותב  ,שהיא רודפת אותו כל כך
כל בעלי תורה בדור ש רבינו האר"י הקדוש

כולנו היינו במדבר  ,הזה הם דור המדבר
וזה  ,מפלגה של משה רבינוהיינו בולא 

דורו בהטעם שהנשים שולטות עלינו, וכבר  
של האר"י הנשים התחילו לשלוט על 

ר"י על מעניין מה היה אומר האוהגברים )
וכל זה בגלל שהנשים לא היו  ,דורנו(

מוכנות לפרוק את התכשיטים בחטא 
הדיבור העגל, אז מזמן חטא העגל התבטל 

"והוא ימשול בך". לכן כל עוד העניינים לא 
נוגעים ביראת שמים לתורה ולמצוות, 

 אדם שהוא בן תורה צריך להכנע לאשתו.

הגמרא במסכת גיטין מספרת: שהרומאים 
יפים הע מאות ילדים וילדות שבו ארב
עם ישראל, ולקחו אותם בספינה ביותר ב

בתי פרוצות וכל שיהיו בלרומא כדי 
ובזמן הנסיעה הילדים   ,הטומאות של רומא

הזכרים דיברו בניהם, ושאלו את עצמם 
ה' יחיה אותם האם אם יטביעו את עצמם 

בתחיית המתים? אחד הילדים קם ואמר: 
ה' ָאַמר " תוב:שה' יחיה אותנו, שכודאי 

לֹות ָים ,ִמָּבָשן ָאִשיב צֻּ )תהילים  "ָאִשיב ִממְּ
. הבנות ששמעו את שיחת הבנים מיד ס"ח(

 ,קפצו לים, ולאחר מכן קפצו גם הבנים
והרב עובדיה יוסף זצוק"ל מביא בשם 
האר"י הקדוש: שבגלל אותה מסירות נפש, 

יחזרו של אותם בנים ובנות הנשמות 
ם יישאו את הבנות לעולם שנית, והבני

 לנשים, ואז הבנות ימשלו עליהם.

האישה  – אישה טובה מתנה טובה לבעלה
 חוזרת בגלגול כדי לעזור לבעלה 

אומר רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, 
בכלל לא הייתה צריכה להגיע  שהאשה

לעולם הזה, היא כבר גמרה את התיקון 
שלה, והאשה לא חוזרת בגלגול כמו הגבר, 

בגיהנום,   נותמתנקה מהעוועל פי רוב  אלא  
 –עוברת לגן עדן. והגבר לעומתה ומשם 

אם למד תורה, אור הגיהנום לא שולט בו 
ואם יש לו עבירות הוא חוזר בגלגול, 

חתול או כלב. חי כגון בעל לפעמים גם ב
האשה חוזרת בגלגול רק אם בעלה נמצא ש

. יותר  קל ןצריך אותה בכדי שיהיה לו תיקו
גיהנום הרבה יותר קל ון בקהתיכידוע )

ומזה אנו לומדים גם את מעלת מי ,  מגלגול
שמגיע ללמוד תורה לשם שמים שכבר 

על זה כותב הבן איש חי ו ,ניצל מגיהנום(
ה לבעלה", שה' "אישה טובה מתנה טוב

בגלגול רק שתהיה עזר  ומחזיר את אשת
לבעלה. במקום לשבת בגן עדן עם שרה, 
רחל אמנו ודבורה הנביאה, היא סובלת 
בעולם הזה קורונה, צרות, קשיים עם 

ואחרי כל  ,בגידול הילדיםכל שכן הבעל ו
זה עוד מעז הבעל להתלונן על אשתו 

 ולחשוב אפילו להחליף אותה... 
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את כף זכות ללמד  –לכל תהיה  נפשי כעפר
 אפילו על המקלל את רבו כולם ו

)חלק א רבי נתן אומר בליקוטי תפילות 
ֵרִני "תפילה קט"ז(  ַּבָשַמִים ָעזְּ ָאִבי שֶׁ

ַכף  ת ָכל ָהָאָדם לְּ ה ָלדּון אֶׁ כֶׁ זְּ אֶׁ הֹוִשיֵעִני שֶׁ וְּ
ת,  ַעל ַצִדיֵקי ֱאמֶׁ ִקים ָעַלי וְּ כּות, ֲאִפלּו ַהחֹולְּ זְּ

ַהמְּ  כּות וְּ צא זְּ ה ִלמְּ כֶׁ זְּ כָֻּלם אֶׁ ַבִזין אֹוָתם, ּבְּ
טֹוב ". ידע רבי נתן שאפילו מי שמקלל את וְּ

רבו )רבי נחמן( ה' עשה זאת ולכן התפלל 
 שיראה באותו אדם רק טוב. 

"כעפר לכל   ,רבי נחמן אומר שכתוב בפסוק
כמו אדמה יהיה האדם שאם  – תהיה"

שנותנת פירות למרות שדורכים עליה, אז 
ֵני ָעָפרכתוב "יתקיים בו ה נּו ֹשכְּ ַרנְּ  "ָהִקיצּו וְּ
שמחה וניגונים  ו ה'יתן ל –)ישעיה כ"ו( 

 .ואהבת ה'. ה' יזכנו

 סיפורים אישיים מחזקים

 גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו! 
 052-3978629  : או בוואטסאפ   b0526558387@gmail.comבמייל: 

בזכות התאונה בחניה [א
בחניון הפתוח של ביה"ח שערי צדק אשתי נכנסה לפני כשבועיים במהלך חנית הרכב 

בטעות באחד הרכבים החונים ושרטה אותו מאחור. איש לא היה ברכב החונה. לאחר 

שחנתה במקום אחר שאלה אותי מה עליה לעשות. ביקשתי ממנה שתשאיר פרטים על 

חלון הרכב הפגוע. אך לא היה לה דף ועט. ביקשתי שתצלם את המכה ואת מספר הרכב 
 פגוע ושננסה למצוא את פרטי בעל הרכב בעזרתם.ה

איש לא ראה את הנעשה וכביכול לעולם לא היה יודעים שזאת אשתי. הנזק היה לפחות 
חדשה, עדיין עם "ניילונים". קיבלנו את רצון -אלף ש"ח. הרכב הפגוע היה סקודה חדשה

וף היום, השם אך לצערי לא מצאנו את זהות הרכב הנפגע, וכשאשתי חזרה לרכב בס
 הרכב כבר נסע.

השם ריחם עלינו. למחרת כשאשתי הגיעה שוב לחניון היא ראתה שוב את בעל הרכב 

הפגוע יוצא ממנו. אשתי נסעה אחריו במהירות ועצרה אותו כדי להסביר על המקרה. 
האדם היה מופתע וכשהבין מה קרה אשתי מסרה לו את הטלפון שלי ואמרה לו שידבר 

 איתי ונסדר הכל.

אותו הערב אכן התקשר אלי האדם. התנצלתי על שהיה ועל כך שלא השארנו לו פרטים. ב

הוא אמר שהוא התעצב כי האוטו שלו חדש, וחשב שבחניון כזה גדול לעולם לא היה 
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מגלה מי נכנס בו והשלים עם העובדה שאין מה לעשות. לכן היה לו לפלא שאשתי רדפה 
זור אלי למחרת בבוקר ויקח פרטים. בבוקר אחריו ואמרה שהיא האשמה. הוא אמר שיח

אכן התקשר ואמר: "היה לי פלא הדבר שלמרות שלא ידעתי מי נכנס ברכב אשתך רדפה 

הכל  -אחרי לומר שהיא האשמה. אתם הבאתם טוב לעולם וגם אני רוצה לעשות טוב 
מחול לכם, אני לא רוצה אגורה על התיקון. שיהיה לך יום טוב אדוני". כך סגר את 

 השיחה.

הבנתי כמה השם רק רוצה שנודה באמת ולא נסתיר את פשעינו ונעבוד אותו בתמימות, 

ובאמת ברגע שקיבלנו את הגזרה מיד השם ביטל אותה. ניצלנו מגזל, הירבנו שלום 

בעולם, זכינו להאמין שהכל מאת השם ובסוף גם לא שילמנו על הנזק. עד פה ראיתי 
 סגירת מעגל מהשם יתברך.

אחר המעשה קיבלתי טלפון מאותו בעל הרכב. חשבתי שאולי הוא התחרט  שבועיים
וכשראה שהתיקון יקר רצה שאשלם. בשיחה אמר "שלום זה האיש מהתאונה עם אשתך 

לוס". לא הבנתי מה הוא רוצה. חשבתי שהוא -מלפני שבועיים, האוטו הלך טוטאל

מבין. שריטה מאחורה.  מאשים אותי שבגלל התאונה הלך האוטו. אמרתי "אדוני אני לא
לוס??", אמר לי האיש "אתה לא מבין אותי! הלך האוטו! אין אוטו! והכל -איך טוטאל

 בגלל אשתך!".

לא הבנתי דבר, ואז הוא אמר "האוטו מושבת, הבן שלי נסע לפני שעה עם הרכב. עשה 

תאונת דרכים קטלנית. אין אוטו. אבל אחרי התאונה וההתהפכות הבן שלי פתח את 

ת הרכב ויצא בלי שריטה! בלי שום כאב! זה בגלל אשתך! אני מחלתי לכם על הכסף דל
כי עשיתם טוב וגם אני רציתי לעשות טוב, והבן שלי ניצל בזכותכם! הייתי חייב להודיע 

לכם!", עד כאן המעשה והפלא שהראה לנו השם. כל יום אנו רואים ניסים ונפלאות 
  הסתרות ובלי מחסומים!מהשם בזכות האמונה. עין בעין. בלי 
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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
שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא ה' יתברך כל 

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך 
 

 התודה והברכה 
   לר' נפתלי ניסים הי"ו 

   אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו
 .שליט"או"ר הרב משל 

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,  

 יעקב בן רוחמה ציפורהמשה , ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה , קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
רחל בת , הודיה טובה בת אביבה,  ירון בן תקוה,  ירדן בן סימה, התינוק חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש,  

, יפה חיה בת מלכה בת ג’ולייט , ל בת סימה יוכבד י ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב אסתר חיים בת שרה מדלן, 
לילך  ה לא , גילה בת זוהרהם מירה, איילת בת חבובה, חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרי

מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת ,  לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה ,  בת רחל חנה 
 סיוון שרה בת אסתר,  אסתר בת עליזה,  תמר בת מימה , מזל 

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, לזיווג הגון, ישראל בן ד

אליאן בת לכל הישועות,  תמר בת אביבה ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, , ושלום בית 
לילך , תםיהודה ואיריס אזולאי ובני בי, מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר ה לזיווג הגון, לאה בת ציפור  , גלית

אבי ואסתי ובר  ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית לזרע קודש,  רחל שרה בת רוחמה לזרע קודש,  בת רוחמה 
 גילי בת אווה ,  טליה בת אילנית מרים ,  זני בת ד מרים  אילנית  ,  שילת בת מזל,  דוד מלכה

, 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  , 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 בן גיטה מש  , 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 
ב חבי ,  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
, מוריס בן סביחה, שרה בת פאני, רחל שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה , שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת ,  חסיבה  אסתר בת ,  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 אוחנונה, יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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