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שיעורו השבועי של מו"ר ועטרת ראשנו
הרב אייל עמרמי שליט"א

מגדולי מזכי הרבים בדורנו
ונשיא ממלכת התורה 'כאייל תערוג'

ayal.taarog@gmail.com -לקבלת העלון השבועי למייל שלחו בקשה ל

גיליון  קיב - פרשת אחרי מות-קדושים

שיחות מוסר ע“פ חסידות
הידבקות בשבעת הרועים ע“י ההתחזקות

וחוסר ייאוש, תביא את הגאולה

העלון מוקדש לרפאת אילנה חתון בת מלכה שתחי‘ בתוך שאר חולי עמו ישראל
העלון מוקדש לעילוי נשמת משה בן רחל ז“ל ת.נ.צ.ב.ה

לרפואה שלימה
רפאל שמואל בן אסתר

שמחה בת חילווה
שולמית בת סמרה

רבי יהושע איטח בן רחל
שרה בת לולו

תרצה בת אסתר

להצלחת
רון בן רונית - זיווג הגון

בן בן מזל
אורן בן שולמית

דוד דודי בן רחל חלי

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

אברהם בן לוי ושרה ז“ל
יעל בת ג‘ורג‘ט ז“ל

ציון בן שלום ז“ל
אברהם בן רחל ז“ל
לטיפה בת לולו ז“ל

אליהו חי בן רג‘ינה ז“ל

 



מרכז	הארץ	ירושלים	ויהודה	ושומרון	
052-6511643 אבני חפץ	דביר	אלון	
050-4177727 אדם	משה	הלוי		
50-41123340 אור יהודה	יצחק	מספר חדש! 
054-7330809 אזור	ליאור	עברי	
054-9739732 אחיעזר	אור	יוסף	
054-5763240 באר יעקב	תומר	דוידי		
050-2909702 בני ברק	בן	סעדה	
052-2835442 בת ים	כהן	שמעונוב	
054-2133280 גבעת שמואל	רפאל	
050-6500565 גדרה	יצחק	עיני	
052-2750784 גן יבנה	יוסי	מזרחי	
054-7230035 הרצליה	עומר	
054-5912934 חולון	אורן	
052-4624432 חשמונאים	נאור	
050-7990060 טלזסטון קרית-יערים	יעקב		
054-2919221 יבנה	עמית		
052-9695044 ירושלים	ירון	
054-3253799 כפר סבא	אברהם		
054-7967670 לוד	אדם		
054-9139138 מודיעין-קרית ספר חיים	חוגי	
053-5257533 מעלה אדומים	רועי	אור		
054-2639782 נס ציונה	דוב		
053-3159033 עמנואל	ברוך	וקנין	
פרדס כץ אברהם	דוד																					054-8453014
050-5646422 פרדס חנה	יורם	מזוז	חדש! 
053-2466221 קרית עקרון אבישי	משה		
052-5002090 ראש העין	הראל	
054-7453096 ראשון לציון אלמוג	
054-2390447 רחובות	איתן	אזולאי		
055-9193148 רמלה	שי	אוחיון		
053-3139506 רמת גן וקרית אונו עמרם		
050-4535354 שוהם	גיא	בן	עמי	
053-3145436 תל אביב מאיר		
050-3564444 תל ציון )כוכב יעקב( עמית	
050-9945999 תקוע	אורן	זנטי		

צפון	הארץ	
055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		
058-3297724 חדרה  

058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
052-6712369 חריש	תום	יצחקי	
053-5594439 טבריה	מ.	לוי		חדש! 
054-7999768 יקנעם והאזור	נתנאל		
052-9592085 כרמיאל	עידו	רפאל	
054-4469746 מגדל העמק	שלומי	אוחנה		
054-4281773 נהריה	ערן	
054-4320790 נתניה	שמרון	רוזנצויג		
050-5798510 עכו	משה	אלקובי		
054-6467078 עפולה	אלי	אסולין	
052-4578972 צפת ומירון יוסף	בן	דוד	
053-2730024 קצרין	ברק	פוגלהוט	
050-9371476 קרית חיים	עופר	ביטון	חדש! 
052-6994942 קרית שמואל אביעד	זנו	
055-6788517 קרית שמונה	עמוס	אליה		
058-3245227 רכסים	יום	טוב	אברהם	
053-5882799 שלומי	יובל	

דרום	הארץ	
053-8819827 אילת	שרון		
054-5569267 אשדוד	ציון	כהן	
053-2823666 אשקלון	נדב	משה		
052-8847778 באר שבע אלמוג	סרוסי		
054-8405397 דימונה	בן	שושן		
050-3240240 מושב איתן	רועי	קדושים	
050-5922001 מושב זרחיה	אברהם		
052-7277213	 מושב מנוחה מור	מוסאי	
050-4304342 מושב רווחה	אודי	מישאל	
050-8941515 מושב תלמים 
052-7696890 נתיבות	גרשון	מלכיאל	
052-7186779 ערד	רחמים	
050-6656562 קרית גת	אביהו	שקלים	
052-6494317 קרית מלאכי ניסים	
050-6462038 שדרות	בן-ציון	

חוץ	לארץ	
1-818-4067128 לוס אנג'לס	טל	
1-910-9640474 מיאמי	שבי	
1-651-2464179 ניו יורק	יוסי		

השיעור השבועי כאייל תערוג
מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א

לקבלת העלון, להפצה והוספת מוקדים, להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון
אהרון		052-9695044	|	להפצת	או	קבלת	העלון	באיזורכם:

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



 

ליקוטי	מוהר”ן	כ"ב	פיסקה	ג:	

הידבקות	בשבעת	הרועים	על	ידי	ההתחזקות	
וחוסר	ייאוש,	תביא	את	הגאולה:

בתורה	 כותב	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
ֶאת	 ְלַמּלאת	 ִלְראֹות	 “ְוָצִריְך	 הזאת:	
ֶהָאָרה	 ְיֵדי	 ַעל	 ָהֱאמּוָנה	 ִהיא	 ֶשׁ ַדיִים	 ַהיָּ
ל	 כָּ ל	 ֶשׁ ָלִלּיּות	 כְּ ֵהם	 ֶשׁ רֹוִעים	 ְבָעה	 ׁ ִמשִּ
ָיִמים	 ְבַעת	 “ִשׁ ְבִחיַנת:	 בִּ ַהּדֹור	 ַמְנִהיֵגי	
ָהֱאמּוָנה	 רֹוִעים	 ֵהם	 י	 כִּ ָיָדם”	 א	 ַמלֵּ תְּ
ם	ֶזה	ִנְקָרִאים	 ִליָמּה,	ְוַעל	ֵשׁ ָנּה	ּוְלַהְשׁ ְלַתקְּ
ר	 ם:	"ּוְרֵעה	ֱאמּוָנה"	ְוָכל	ִעקַּ רֹוִעים	ַעל	ֵשׁ

ְלַהּדֹור	 ֵהם	 יִכים	 ַמְמִשׁ ִיְשָׂרֵאל	 ֱאמּוַנת	
ִחיַנת	 בְּ ֵהם	 ֶשׁ ָיֶדָך"	 בְּ יו	 ְקדָשׁ ל	 "כָּ וזהו:	
ִחיַנת:	 ל	ַמְנִהיֵגי	ַהּדֹור	ְוֶזה	בְּ ל	כָּ ָלִלּיּות	ֶשׁ כְּ
הּוא	 ֶשׁ ה	 ּומֶשׁ ֶנֱאָמן".	 ים	 ְקדֹוִשׁ "ְוִעם	
ֶזה	 ם	 ֵשׁ ַעל	 ִנְקָרא	 רֹוִעים	 ְבָעה	 ׁ ִמשִּ ֶאָחד	
ר	ָלבֹוא	ְלֵאּלּו	 ְוִאי	ֶאְפָשׁ 'ָרֲעָיא	ְמֵהיָמָנא’,	
א	 ה	ֶאלָּ ׁ ֻדשָּ ל	ַהקְּ ָלִלּיּות	ֶשׁ ֵהם	כְּ ָהרֹוִעים	ֶשׁ
ִזיְכרֹוָנם	 ַרּבֹוֵתינּו,	 ַמֲאַמר	 כְּ ַעּזּות	 ְיֵדי	 ַעל	

גיליון קי"ב - פרשות אחרי מות-קדושיםבס”ד

תוכן העניינים

ד שבעת הרועים משפיעים על צדיקי הדור, ודרכם יורדת האמונה לישראל   

ד אם אין אמונה אז אנשים לא מאושרים מכלום     

ה האמונה היא כנגד הידיים כי צריך אותה בעולם המעשה    

ה עזות היא מידה מגונה מאוד אבל עזות של קדושה היא הדבר שמשמח את ה’ ביותר  

ו כדי לקבל את האמונה חייבים לקבל את העזות לשוב אל ה' שוב ושוב   

ו המנורה מקשה זהב, מלשון עקשנות בעבודת ה’     

ו אסור לאדם החוטא להרים ידיים אלא תמיד יחזור לה’ יתברך    

ז לכל יהודי יש ירידות ועליות, רק שידע שלא להשבר    

ז אדם שחוזר לה’ מקבל סיוע מהשמיים שמתעבר בו ניצוץ ממשה רבינו   

ח את עמלק האדם יכול רק להחליש, אבל הקב”ה יכול להורגו    

ח מעשה נורא עם שבעת הרועים בתקופת האר”י הקדוש    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	  

ט אדם שמקבל בשמחה את הכל, זהו ביטוי לאמונה, וגם פתרון לבעיות    

ג



 

ד

תּוב:	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ֵמר’	 נָּ כַּ ַעז	 ‘ֱהֵוי	 ִלְבָרָכה:	
ַעל	 ַהְינּו,	 ָך”	 ָקְדֶשׁ ְנֵווה	 ֶאל	 ָך	 ְבָעזְּ 	 “ֵנַהְלתָּ
ֵיׁש	 י	 כִּ ה,	 ׁ ֻדשָּ ַהקְּ ְלתֹוְך	 ִנְכָנִסים	 ַעּזּות	 ְיֵדי	
ן	 כֵּ ם	 גַּ ְוֵהם	 ָאֳחָרא,	 ְטָרא	 ַהסִּ ל	 ֶשׁ רֹוִעים	
ִלְתחֹות	 ים	 ֲאָנִשׁ ְוכֹוִפים	 ַהּדֹור	 ְמֻפְרְסֵמי	
ְיֵדי	 ַעל	 הּוא	 ַמְלכּוָתם	 ר	 ְוִעקַּ ְעּבּוַדיהּו	 ִשׁ
ָגא'	ְוֵהם	 ָלא	תָּ י	'ַעּזּות	ַמְלכּוָתא	בְּ ַעּזּות	כִּ
ָלִבים	 "ְוַהכְּ ְבִחיַנת:	 בִּ ַעּזּוָתם	 בְּ ְכָלִבים	 כִּ
ְפֵני	 ֵני	ַהּדֹור	כִּ ה	רִעים"	ְוֵהן	'פְּ י	ֶנֶפׁש	ֵהמָּ ַעזֵּ
ַחת	 ֵצל	ֵמֶהם	ִמתַּ ֵדי	ְלִהינָּ ן	כְּ ֶלב'	ְוַעל	כֵּ ַהכֶּ
ַעּזּות	 ְיֵדי	 ַעל	 ַרק	 ר	 ֶאְפָשׁ ִאי	 ם	 ְלתָּ ֶמְמַשׁ
ָך	ֶאל	 	ְבָעזְּ ַלֲעמד	ֶנֶגד	ַעּזּוָתם	ְוָאז:	“ֵנַהְלתָּ
ה	ְוָכל	 ׁ ֻדשָּ ְכָנס	ְלתֹוְך	ַהקְּ נִּ ָך"	ֶשׁ ְנוֵוה	ָקְדֶשׁ
ל	ֲאָנָחה	ֵהן	 ל	ְצָעָקה	ֵהן	ֶשׁ ַהּקֹולֹות	ֵהן	ֶשׁ
ִחיַנת	 ם	ֵהם	בְּ לָּ קֹול	ׁשֹוָפר	ֵהן	קֹול	ִזְמָרה	ֻכּ
קֹולֹו	קֹול	עז”.			 ן	בְּ ְבִחיַנת:	"ֵהן	ִיתֵּ ַעּזּות	בִּ

שבעת הרועים משפיעים על 
צדיקי הדור, ודרכם יורדת האמונה 

לישראל

הרב	מלמד	אותנו	בפסקה	הזאת	שיש	
אברהם,	 רועים:	 שבעה	 ישראל	 לעם	
ודוד,	 יוסף	 אהרון,	 משה,	 יעקב,	 יצחק,	
מהאושפיזין	 אותם	 מכירים	 ואנחנו	

בסוכות.
שבעתיד	 סוכה	 במסכת	 כתוב	
העולם	 את	 ינהיגו	 הרועים	 לבוא	
שהם:	 אדם	 נסיכי	 שמונה	 עם	 ביחד	
עמוס,	 הנביא,	 ישי,	שאול,	שמואל	
המשיח	ואליהו	 צדקיה,	מלך	 צפניה,	

הנביא.
הרועים	 אומר	ששבעת	 הקדוש	 הרב	

דור	 בכל	 נמצאים	 ישראל	 עם	 של	
בתיקונים:	 הקדוש	 שהזוהר	 כמו	 ודור,	
דרא	 דמשה	בכל	 “אתפשטותא	
הרועים	 של	 עבודתם	 ועיקר	 ודרא”.	
לעם	 וטהורה	 זכה	 אמונה	 להכניס	 היא	
“רועים”	 דווקא	 להם	 וקוראים	 ישראל,	
בגלל	שמילה	זאת	מסמלת	אמונה,	כמו	
שכתוב:	“שכון	ארץ	ורעה	אמונה”,	והם	
מנהיגי	 ידי	 על	 האמונה	 את	 מעבירים	
באותה	 שנמצאים	 התורניים	 הדור	
אמונה,	 העם	 את	 שמלמדים	 תקופה,	
ולטובתם	 פרטית	 השגחה	 זה	 שהכל	
של	בני	האדם,	ואז	האנשים	שמאמינים	
להם	וחיים	את	חיי	האמונה,	נהנים	מחיי	

אושר	ושמחה.

אם אין אמונה אז אנשים לא 
מאושרים מכלום

בעלת	 אישה	 הגיעה	 קהל	 בקבלת	
ארבע	 חיכתה	 היא	 חרדי,	 מראה	
היא	 תורה	 כשהגיע	 להכנס.	 	 שעות	
אלמנה	 שהיא	 וסיפרה	 בוכה,	 נכנסה	
ה’	 וברוך	 לבד,	 ילדיה	 את	 גידלה	 ולכן	
הילדים	מוצלחים	מאוד,	כולם	נמצאים	
כעת	 חיל.	 ועושים	 הקדושות	 בישיבות	
כבר	 מבקשת	 שהיא	 מספרת	 היא	
כדי	 “כישוף”	 שיעשו	 רבנים	 מכמה	
שהבן	שלה	שהתחתן	לא	מזמן,	יתגרש	
והיא	 מדוע,	 אותה	 שאלתי	 מאשתו.	
טענה	שהכלה	שלה	לא	מכבדת	אותה,	
ולכן	היא	מתפללת	ומבקשת	מהרבנים	

שיפרידו	בניהם.



 

ה

שהיא	 לדעת	 צריכה	 הזאת	 האישה	
חיה	 לא	 שהיא	 בגלל	 מאושרת,	 לא	
באמונה,	ולכן	היא	תמיד	רואה	את	הרע	
שיש	 לראות	 במקום	 החסרונות,	 ואת	
מסודר,	 שלה	 שהבן	 טוב.	 הרבה	 גם	
במקומות	 מסתובב	 ולא	 ונשוי	 ממוסד	

מפוקפקים	ומחפש	את	עצמו.
שמביאים	 האמונה	 בדיוק	 וזה	
המנהיגים	 דרך	 הרועים,	 שבעת	 לנו	

התורניים	של	הדור.

האמונה היא כנגד הידיים כי 
צריך אותה בעולם המעשה

נקראים:	 הרועים	 הרב,	 אומר	
הקדושים	של	עם	ישראל,	כמו	שנאמר:	
ולכן	 ג(	 לג,	 )דברים	 ָיֶדָך”	 בְּ יו	 ְקֹדָשׁ ל	 “כָּ
כמו	 בידיים,	 זה	 שלהם	 המציאות	 כל	
ֱאמּוָנה”	 ָיָדיו	 “ַוְיִהי	 משה:	 אצל	 שנאמר	
“ְוָידֹו	 כתוב:	 יעקב	 ואצל	 ב(	 יז,	 )שמות	
כו(,	 כה,	 )בראשית	 ֵעָשׂו”	 ֲעֵקב	 בַּ ֹאֶחֶזת	
בתורה	 מסמלת	 האמונה	 לחינם	 ולא	
סימן	 היא	 שהיד	 מפני	 הידיים,	 את	
לעשייה	כמו	שכתוב	בפסוקים:	“ַאף	ָיִדי	
ת	 ֶשׁ ו-”ְוַיבֶּ ג(	 מח,	 )ישעיה	 ֶאֶרץ”	 ָיְסָדה	

ָיָדיו	ָיָצרּו”	)תהילים	צה,	ה(.
בעולם	 האמונה	 את	 צריך	 האדם	
קורה	 לאדם	 שכאשר	 כדי	 המעשה,	
הלוואה,	 לו	 לא	מחזיר	 מקרה,	שחבירו	
באמצע	 לו	 ברח	 מקצוע	 שבעל	 או	
הבית,	 את	 עזבה	 או	שאשתו	 העבודה,	
בכל	המקרים	האלו	הוא	צריך	להאמין	
לא	 הוא	 ולכן	 יתברך,	 שהכל	מגיע	מה’	

לא	 ובטח	 אחד,	 אף	 להאשים	 מחפש	
לכעוס	על	שום	ברייה	בעולם,	כי	הכל	זה	
מאת	ה’	ישתבח	שמו,	ולכן	זה	מסופח	
זה	 האדם	 של	 הקדושה	 כל	 כי	 ידיים,	
ָיֶדָך". יו	בְּ ל	ְקֹדָשׁ באמונה	כמו	שכתוב:	“כָּ

עזות היא מידה מגונה מאוד 
אבל עזות של קדושה היא הדבר 

שמשמח את ה’ ביותר

יוכל	 שאדם	 כדי	 אומר,	 נחמן	 רבי	
ניצוץ	 ולקחת	 רועים	 באותם	 להידבק	
מנשמתם	ואז	הם	יכניסו	בו	אמונה,	זה	

יהיה	אפשרי	רק	על	ידי	עזות.
עזות	 כלל	 שבדך	 יודעים	 אנו	 והרי	
מגונה,	 מידה	 היא	 חוצפה,	 שפירושה	
)אבות	 ם“	 ְלֵגיִהנָּ ִנים	 פָּ ”ַעז	 שכתוב	 כמו	
הנשמות	 שכל	 אומרת	 והגמרא	 כ(,	 ה,	
שהיו	 נשמות	 הם	 בעולם	 שיש	 הרעות	
לפני	בריאת	העולם,	שה’	ברא	עולמות	
הנשמות	 אותם	 את	 והביא	 והחריבם,	
עזי	 להיות	 הוא	 ותפקידם	 הזה	 לעולם	

הפנים	של	הדור.
אז	אנו	רואים	שעזות	זו	מידה	מגונה	
מאוד,	אלא	שיש	גם	עזות	של	קדושה.	

של	 לעזות	 עזות	 בין	 ההבדל	 את	
הקדושה,	נמשיל	במשל	לאדם	שניגש	
לקנות	 כדי	 הלוואה	 ומבקש	 לחברו	
דירה,	ואותו	חבר	מסכים	להלוות	לו	את	
האדם	 בניהם,	 ההיכרות	 בגלל	 הכסף	
על	 אותו	 ובזבז	 הלווה	לקח	את	הכסף	
מכן	 לאחר	 אם	 אז	 בקזינו.	 הימורים	
פעם	 עוד	 ויבקש	 אדם	 לאותו	 ילך	 הוא	
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הלוואה,	הרי	הוא	חוצפן	גדול	ועז	פנים	
כלפי	בני	אדם.

אבל	עזות	כלפי	שמיא	זה	הדבר	שהכי	
משמח	את	הקב”ה,	שאדם	מבקש	מה’	
עושה	 מכן	 ולאחר	 מתנות,	 לו	 שייתן	
מתחרט	 אני	 לקב”ה:	 ואומר	 עבירות,	
ומבקש	ממך	עוד	הפעם,	ואחר	כך	נופל	
זה	 וחוזר	לה’	אפילו	עוד	אלף	פעמים,	
שרק	 אומר	 וה’	 בקדושה,	 עזות	 נקרא	
בגלל	זה	הוא	נתן	לנו	את	התורה,	כמו	
שכתוב:	“ִמְּפֵני	ָמה	ִנְּתָנה	ּתֹוָרה	ְלִיְׂשָרֵאל	

ִמְּפֵני	ֶׁשֵהן	ַעִּזים”	)ביצה,	כה(.

כדי לקבל את האמונה חייבים 
לקבל את העזות לשוב אל ה' שוב 

ושוב

שנקבל	 שכדי	 אומר,	 נחמן	 רבי	 אז	
הגדולה	 המתנה	 את	 הרועים	 משבעת	
ביותר	שהיא	האמונה,	אנחנו	חייבים	את	
אנחנו	 שנופלים,	 פעם	 שבכל	 העזות,	
בושה,	 ללא	 לקב”ה	 הכוח	 בכל	 חוזרים	
ִמיׁש”	 ַחלָּ כַּ ָפַני	 י	 “ַשְׂמתִּ שכתוב	 כמו	
צריך	 מחדש	 פעם	 וכל	 ז(,	 נ,	 )ישעיהו	
וכוח	 אנרגיה	 לנו	 שייתן	 מה’	 לבקש	
נחת	 עושה	 ובזה	 הרע,	 ביצר	 להילחם	
שרואה	 יתברך,	 לה’	 ושמחה	 רוח	

שהאדם	איננו	מתייאש.

המנורה מקשה זהב, מלשון 
עקשנות בעבודת ה’

“כתוב	 וכותב	 ממשיך	 הקדוש	 והרב	
ה	 ִמְקָשׁ ֹנוָרה	 ַהמְּ ַמֲעֵשׂה	 ‘ְוֶזה	 )בתורה(	

ִהוא’,	 ה	 ִמְקָשׁ ְרָחּה	 פִּ ַעד	 ְיֵרָכּה	 ַעד	 ָזָהב	
ה’,	 בעבודת	 גדול	 להיות	עקשן	 שצריך	
שאי	 יודע	 ה’	 בעבודת	 שהתחיל	 שמי	
אפשר	להיות	איש	מישראל,	כי	אם	על	
וירידות	 עליות	 הרבה	 “כי	 עקשנות.	 ידי	
עוברים	על	כל	אחד	ואחד	בלי	שיעור”	
נהיה	 כועס,	 עולה,	 נופל,	 יורד,	 אדם	 	-
שמח,	נהיה	עצוב,	יש	זמן	שפוגם	בברית	
וזמן	אחר	ששומר	את	הברית,	כלומר	כל	
אחד	עוברים	עליו	אלפי	ירידות	ועליות,	
ואם	יהיה	עיקש	גדול,	שזה	אותו	מטבע	
יאיר	 הוא	 לבסוף	 אז	 מקשה,	 של	 לשון	

כמו	הנר	המערבי	של	המנורה.	

אסור לאדם החוטא להרים ידיים 
אלא תמיד יחזור לה’ יתברך

לבלתי	 גדול	 עקשן	 יהיה	 לא	 “ואם	
להניח	את	מעט	עבודתו	אשר	התחיל”-	
לי	 מתאימה	 לא	 ה’	 עבודת	 יגיד	 שלא	
שחת	 לבאר	 אפול	 מקרה	 בכל	 שהרי	
בגלל	העוונות	שלי,	ומה	יעזור	שלאחר	
כך	 כל	 חטאים	 בו	 שעשיתי	 לילה	
קשים,	אגיע	לתפילה	בנץ	החמה,	והרי	
שבעוונות	 כתוב	 הקדושים	 בספרים	
מיוחד	 מקום	 לאדם	 חופרים	 כאלו	

בגיהינום,	וכך	מייאש	את	עצמו.
את	 לנצח	 אפשר	 אי	 בוודאי	 “כי	
ידי	 על	 אם	 כי	 הזאת,	 המלחמה	
שה’	 ההתפארות	 עיקר	 וזה	 עקשנות,	
ה’	 כי	 ישראל,	 בעם	 מתפאר	 יתברך	
של	 בעזות	 מאוד	 מתפאר	 יתברך	
והוא	 אותו	 שמפילים	 הישראלי,	 האיש	
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מתחזק	כל	פעם	להתחיל	מחדש”	-	ה’	
מתפאר	באדם	שנפל	בסמים,	הימורים	
או	נשים,	ולא	אומר	נפלתי	שוב	אז	אני	
אז	 הולך	 ולא	 ניסתי	 ל”כפרות”,	 אלך	
אני	עוזב	את	הכל.	אלא	הוא	אומר,	נכון	
שהבטחתי	לה’	כבר	אלף	פעמים	שאני	
אשתנה	ונפלתי,	אבל	אני	אחזור	בפעם	
נפשו	 את	 מניח	 “ואינו	 ואחד.	 האלף	
וזה	 אופן,	 בשום	 עצמו	 את	 מפיל	 ולא	
עוז	 תנו	 וזהו	 יתברך	 התפארותו	 עיקר	
עיקר	 וזה	 גאוותו,	 ישראל	 על	 לאלוקים	
קבלת	התורה”-	ה’	מתגאה	בפני	מלאכי	
הרע	 מיצר	 קיבל	 אדם	 כאשר	 מרום,	
איזה	“פנס	בעין”	והוא	קם	לבית	הכנסת	
ומבקש	כוחות	מחודשים	להילחם	ביצר	

הרע	ולהתחיל	מהתחלה.

לכל יהודי יש ירידות ועליות, רק 
שידע שלא להשבר

ותרופות		 פתרונות	 שיש	 לדעת	 צריך	
לכל	הבעיות	והעוונות,	לקרוא	את	הזוהר	
הקדוש,	תהילים,	משניות.	והעיקר	שלא	

יתייאש	וימשיך	להילחם	תמיד.
ועולה	בכל	התחומים,	 יורד	 יהודי	 כל	
פני	 לראות	 יכול	 לא	 שאדם	 ימים	 יש	
מחפש	 רק	 שהוא	 ימים	 ויש	 אישה,	
יישבר	 שלא	 העיקר	 אישה.	 לראות	
האדם,	וידע	שגם	עם	הטומאות	שלו,	ה’	
ֵכן	 ׁ “ַהֹשּ יתברך	נמצא	אתו	כמו	שכתוב:	
טז(,	 טז,	 )ויקרא	 ֻטְמֹאָתם”	 תֹוְך	 בְּ ם	 ִאתָּ
והחידוש	הגדול	הוא	שההנאה	הגדולה	
של	הקב”ה,	שהאדם	אינו	מתייאש	ובזה	

מדביק	את	עצמו	לרועים.

אדם שחוזר לה’ מקבל סיוע 
מהשמיים שמתעבר בו ניצוץ 

ממשה רבינו

בספר	 כותב	 אזכרי	 אלעזר	 רבי	
יבכה	 תשובה	 “וכשהבעל	 חסידים:	
ויצטער,	ירחמו	רחמיו	של	ה’,	וישלח	לו	
ניצוץ	מנשמתו		של	משה	רבינו”	-	אם	
מעשיו	 על	 יתחרט	 ה’,	 אל	 יחזור	 אדם	
ממשה	 ניצוץ	 לו	 ישלח	 ה’	 אז	 ויבכה,	
רבינו	כדי	שיעזור	לו	לקום.	כמו	שכתוב	
י	ְלַמַעְנֶכם”	 ר	ה’	בִּ ְתַעבֵּ על	משה	רבינו	“ַויִּ
)דברים	ג,	כו(	שהוא	מתעבר	בכל	אחד,	

כדי	לעזור	לנו.
אחרי	 שהיה	 תצווה,	 בפרשת	 "ולכן	
משה.	 של	 שמו	 נעלם	 העגל,	 חטא	
ויעשו	 בהעלם	 בישראל	 שהתעבר	 רמז	
שהאדם	 העיקר	 ידו”-	 על	 תשובה	
ולא	 מספיק	 ניסתי	 ויגיד	 יתייאש	 לא	
“דתי	 יהיה	 אני	 כך,	עכשיו	 כל	 הצלחתי	
פסח	 שעושה	 “דתילוני”	 או	 לייט”	
וסוכות	וזה	מספיק	לי.	אלא	תמיד	יחזור	
אל	ה’	בכל	כוחותיו	ולא	משנה	מה	עשה	

קודם.
העולם	 את	 ברא	 שה’	 האדם	 ידע	
בצורה	כזאת,	שאדם	חוטא	וחוזר	לה’,	
לפני	 נכתבה	 שהתורה	 כתוב	 שהרי	
י	 כִּ “ֶנֶפׁש	 בה:  וכתוב	 העולם,	 בריאת	
ידע	 ה’	 כלומר	 ב(,	 ד,	 )ויקרא	 ֶתֱחָטא”	
שאנשים	יחטאו,	והוא	אומר:	לא	כל	כך	
שהאדם	 העיקר	 מהנפילה,	 לי	 אכפת	
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יחזור	אלי.
ויגיד	ממילא	אחזור	 ולא	ידאג	האדם	
על	 יסתכל	 אלא	 הזה,	 לחטא	 בעתיד	
ִיְשָׂרֵאל”	 ה	 “ְוַעתָּ שכתוב:	 כמו	 ההווה	
)דברים	י,	יב(	כלומר	מה	שמעניין	את	ה’	

הוא	מצבך	הנוכחי.

את עמלק האדם יכול רק 
להחליש, אבל הקב”ה יכול להורגו

מבואר	 “וכבר	 כותב	 נחמן	 רבי	
ארוכה	 היא	מלחמה	 עמלק	 שמלחמת	
מאוד”-	מלחמה	לה’	בעמלק	מדור	דור,	
עמלק	 “כי	 מאוד.	 לזמן	ממושך	 כלומר	
לישראל,	 מרדות	 רצועת	 לעולם	 הוא	
קליפת	 שהוא	 היצר,	 מלחמת	 ועיקר	
להפילו,	 ורוצה	 לאדם	 שאורב	 עמלק,	
עיקר	הכנעתו	על	ידי	ההתחזקות...	שכל	
יהיה	 חייו,	 בימי	 האדם	 על	 שעובר	 מה	
עצמו”	 את	 לייאש	 לבלתי	 מאוד	 חזק	
שהאדם	 זה	 עמלק,	 על	 הניצחון	 כל	 	–

ממשיך	את	זה	לדור	ודור	ולא	נכנע.
אותו,	 החליש	 רק	 רבינו	 משה	 ולכן	
יכול	 ה’	 רק	 כי	 אותו,	 הרג	 לא	 אבל	
רק	 שאפשר	 ידע	 רבינו	 ומשה	 להורגו.	
חוזר	 הוא	 פעם	 כל	 כי	 אותו,	 להחליש	
לנצח	 היחידה	 והדרך	 ושוב,	 שוב	 אליך	

אותו	היא	שלא	ייפול	לייאוש.
אם	 שגם	 לאדם,	 מבטיח	 יתברך	 וה’	
לא	 הוא	 רק	 אם	 שנים,	 הרבה	 ייקח	 זה	
יתייאש	הוא	ינצח	את	עמלק,	שהוא	יצר	
הרע,	וזה	יקרה	בעזרת	השבעת	הרועים.

מעשה נורא עם שבעת הרועים 
בתקופת האר”י הקדוש

רבי	חיים	ויטאל	מספר	על	רבו	האר”י	
הקדוש:

“אכתוב	מעשה	נורא	אחד	מן	האר”י	
לתלמידיו	 אמר	 אחת	 פעם	 ז”ל,	 מורי	
לא	 עליכם	 תקבלו	 אם	 קודש,	 בשבת	
לדבר	כלום	בבית	הכנסת	בשחרית,	ולא	
שתראו,	 ממה	 ושחוק	 פיו	 מכם	 ימלא	
לספר	 ואקרא	 התיבה	 לפני	 אתפלל	
תורה	שבעה	רועים”-	אמר	להם	האר”י,	
אם	לא	תדברו	בשחרית	של	שבת	בבית	
שבעת	 את	 לתורה	 יעלה	 אני	 הכנסת,	
לראות	 יזכה	 מכם	 אחד	 וכל	 הרועים	

אותם	בעיניו.
“אמרו	לו	מקבלים	עלינו,	ואמר	להם	
מכם	 שאחד	 הקודש	 ברוח	 אני	 רואה	
אני	 האר”י,	 להם	 אמר	 מזה”-	 יצחק	
רואה	ברוח	הקודש,	שאחד	מכם	יצחק	
ויעשה	מזה	ליצנות,	אמרו	לו,	לא	נצחק	
והעיקר	 שייענש,	 כזה	 אחד	 יהיה	 ואם	
שנראה	את	הרועים.	“והפצירו	בו	מאוד	
ובא	 כהן,	 )לעליית(	 אהרון	 את	 וקרא	
ואמר	 שלו	 הפרשה	 עצמו	 וקרא	 אהרון	
להם	ברכה	תחילה	וסוף,	וכן	קרא	משה	
בעיניים	 רואים	 התלמידים	 כל	 ללוי”-	
שלהם,	את	אהרון	ומשה	עולים	לתורה	
אברהם,	 “וכן	 בה.	 וקוראים	 ומברכים	
יצחק,	יעקב,	יוסף	הצדיק	שעלה	שישי	
הגיע	 וכשדוד	 המלך,	 דוד	 קרא	 ושביעי	
היה	מרקד	ומצחק	ומפזז	ומכרכר	בכל	
עוז	לפני	ארון	ה”-	כל	המהות	של	דוד	
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זה	ריקודים	ושמחה	לה’.
“והוא	היה	חגור	אפוד,	ומעיל	בד	על	
מלכות	 זה	 דוד	 שניצוץ	 מפני	 מותניו,	
הנקראת	נשר,	אז	רקד	כנגדה	בכל	עוז,	
ותלמיד	אחד	אצלו	שצחק,	נענש	ומת	
באותה	שנה”	–	כמו	שאמר	להם	האר”י,	
מהריקודים	 שצחק	 אחד	 תלמיד	 היה	
באותה	 ומת	 המלך	 דוד	 של	 והפיזוזים	

שנה.
שאם	 הקדוש	 האר”י	 אומר	 ולכן	
ששבעת	 ידע	 התורה	 ספר	 רואה	 אדם	
ירוץ	 ולכן	 נמצאים	אתו	תמיד,	 הרועים	
ואז	 התורה,	 ספר	 את	 ויחבק	 וינשק	
האלו	 הרועים	 בשבעת	 להידבק	 יזכה	
לישראל.	 אמונה	 להמשיך	 שאחראים	

שבעזרת	ה’	נזכה	להידבק	בקדושתם!!

סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו.

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

אדם שמקבל בשמחה את הכל, זהו ביטוי לאמונה, וגם פתרון לבעיות

אברך	אחד	סיפר	לכבוד	הרב,	שאיזה	בת	משפחה	שלו	קנתה	רכב	חדיש	ביותר	של	חברת	“קיה”	

בסכום	של	מאתיים	אלף	ש”ח,	ומיד	כשהרכב	הגיע	לבית,	נעלמו	המפתחות	של	הרכב,	האישה	איבדה	

את	המפתחות	עוד	לפני	שבעלה	הספיק	להגיע	לבית	לראות	את	הרכב.

היא	התקשרה	לאותו	אברך,	וביקשה	ממנו	שיעשה	תפילות	שהמפתחות	ימצאו,	כי	אם	בעלה	יבוא	

ויראה	שאין	מפתחות,	יהיה	“שמח”	בבית.	

ותיכנס	 והבכיות,	 ורבינו,	אמר	לה	שתעזוב	את	התפילות	 מורנו	 אותו	אברך,	בעקבות	שיעוריו	של	

לחדר	ותעשה	שירים	ותשבחות	לה’	על	שנעלמו	המפתחות,	ושצריך	להביא	עכשיו	פורץ	כדי	שיפתח	

את	הרכב.	האישה	לא	האמינה	וטענה	שהיא	עכשיו	בלחץ	ועצבים	ומה	הוא	מבלבל	אותה	עם	שירים,	

אותו	אברך	התעקש	ואמר	לה	שרק	אם	היא	תשיר	לה’,	אז	הוא	אחר	כך	יתפלל	עליה.

אמרה	אותה	אישה,	מה	יש	לי	להפסיד,	נכנסה	לחדר	והתחילה	לשיר	מליבה	לקב”ה	ולרקוד,	ותוך	

שניות	מספר,	פתאום	היא	רואה	את	המפתחות	מולה,	באותו	חדר	שהיא	שרה	ורקדה.

האישה	ביקשה	לפרסם	את	הסיפור,	כדי	להראות	לכולם	את	כוחה	של	האמונה,	כשאדם	שר	ורוקד	

על	הבעיה,	זהו	ביטוי	של	האמונה	ואז	כל	הבעיות	נפתרות.
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  הרה"ג אייל עמרמי שללייטט""אא    ששייחחתתוו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   

 

  
 ז 

 

 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב   הגאון הגדולועט"ר מו"ר  מפי 

 ללררפפוואאתתוו  ההששללממהה  ששלל  ממוו""רר  וועעטטררתת  רראאששננוו  גגללייווןן  זזהה  ממווקקדדשש    
 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
 

  ווההבבררככהה  ההתתוודדהה    
      ללרר''  ננפפתתלליי  ננייססייםם  ההיי""וו  

   אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו
 .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

 

 מוקדשהעלון 
  הה  ששללממהה  ששלל    ההררבב  ההצצדדייקק  ררבביי  ששללווםם  אאררוושש  בבןן  ייממננהה  ששללייטט""אא  ללררפפוואא  ההעעללווןן  ממווקקדדשש    

  

מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  ללררפפוואאתת   הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד,  האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן 
נתן  , ראובן בן שרה ,  ניסים בן סוליקה בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,    מרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי 

משה יעקב בן רוחמה ציפורה ,  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 שמחה לרפואת הגוף והנפש,  

, יפה חיה בתמלכה 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 זוהרה חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה,  

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

הי"ו   ללההצצללחחתת   ר' אברהם ניסים  מחזיק תורה וחסד  מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית  , לה"ה 
דוד דודולזיווג הגון,    אלעזר מאיר בן ציפורה , ניסים בן מרים ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר,  

, אייל בן דליהיעקב 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 בתלכל הישועות,    תמר בת אביבה ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית,  ,  ושלום בית 
לילך, תם יהודה 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 ,  ז ני בת ד מרים  אילנית  ,  שילת בת מזל ,  דוד מלכה 

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומוןאברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,    ללעעייללוויי  ננששממתת  
, יצחק בןעזיז 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 
בחבי ,  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, רחלשמעון בן מזל ,  ישראל מלכה בן חוה אביבה ,  שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת,  חסיבה   אסתר בת ,  פוחה בת שמחה אפרת 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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