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מרכז	הארץ	ירושלים	ויהודה	ושומרון	
052-6511643 אבני חפץ	דביר	אלון	
050-4177727 אדם	משה	הלוי		
50-41123340 אור יהודה	יצחק	
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 
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	
אור עקיבא אברהם	ברדה		חדש!     054-2554533
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	
054-7999768 יקנעם והאזור	נתנאל		
052-9592085 כרמיאל	עידו	רפאל	
מעלות	אלירן	כהן	מפיץ חדש!        050-6096476
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	
052-6994942 קרית שמואל אביעד	זנו	
055-6788517 קרית שמונה	עמוס	אליה		
058-3245227 רכסים	יום	טוב	אברהם	
053-5882799 שלומי	יובל	

דרום	הארץ	
אילת	אריאל	בניסטי	מפיץ חדש!    053-2801234
אשדוד	מרדכי	בטיטו	מפיץ חדש!   054-7515500 
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	
מיתר	לירן	קהימקר	                        054-4639402
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	א'	פיסקה	ב':

צריך	לזהות	את	המסרים	שה’	שולח	לנו
בכל	מאורע	בחיים:

ִמיד	 תָּ ָצִריְך	 ְשְׂרֵאִלי	 ַהיִּ ִאיׁש	 י	 “כִּ
ר	 ׁ ּוְלַקשֵּ ָבר,	 דָּ ל	 ל	כָּ ֶשׁ ֶׂכל	 ַהשֵּ ל	בְּ כֵּ ְלִהְסתַּ
ָכל	 בְּ ׁש	 יֵּ ֶשׁ ֶׂכל	 ְוַהשֵּ ַהָחְכָמה	 ֶאל	 ַעְצמֹו	
ָבר	 ָכל	דָּ ׁש	בְּ יֵּ ֶׂכל	ֶשׁ ִאיר	לֹו	ַהשֵּ יָּ ֵדי	ֶשׁ ָבר,	כְּ דָּ
אֹותֹו	 ַעל-ְיֵדי	 ַרְך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ְלַהשֵּ ְלִהְתָקֵרב	
ּוֵמִאיר	 דֹול,	 גָּ אֹור	 ֶׂכל	הּוא	 ַהשֵּ י	 כִּ ָבר,	 ַהדָּ
תּוב	)קהלת	ח(:	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ָרָכיו,	 דְּ ָכל	 בְּ לֹו	

ִחיַנת	 בְּ ְוֶזה	 ָניו.	 פָּ ִאיר	 תָּ ָאָדם	 ָחְכַמת	
הּוא	 ֶשׁ כֹוָרה,	 ַלבְּ ָזָכה	 ַיֲעֹקב	 י	 כִּ ַיֲעֹקב,	
ָחְכָמה	)תיקונים	 ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ֶשׁ ית,	 ֵראִשׁ
מֹו	 כְּ קכא:(,	 משפטים	 זהר	 יד,	 תיקון	
ָחְכָמה.	 ית	 ֵראִשׁ קיא(:	 )תהלים	 תּוב	 כָּ ֶשׁ
ֶזה	 ַעְקֵבִני	 ַויַּ כז(:	 )בראשית	 ִחיַנת	 בְּ ְוֶזה	
ַמִני.	 ְוַחכְּ אּוְנֵקלּוס:	 ְוַתְרּגּום	 ַפֲעַמִים,	

גיליון קי"ט- פרשת קרחבס”ד

ד אדם שהוא עניו, זוכה לחן גם מול הבריות וגם מול ה’    

ד ה’ נותן קדושה לאדם שממעט את עצמו      

ה ה’ רוצה שגם בשעת משבר נחכה לתשועה שלו     

ה אדם שיחפש את המסרים שה’ שולח לו כל יום, יוכל להתגבר על הדחקים והלחצים של החיים 

ה האיש הישראלי שמתעסק עם האלוקות חייב לשים לב למסרים שה’ שולח לו  

ו רבי חנינא ידע איזה חולה יחיה או ימות לפי מסר שה’ שלח לו    

ו חייבים לחפור הרבה כדי למצוא את המסר שה’ טמן בטבע    

ז אפילו גוי יכול להעביר לאדם היהודי מסר מהקב”ה     

ז אם רימו אותך, כנראה גם אתה רימית אחרים     

ז משה רבינו הגיע לראות את המסר המתחבא בסנה הבוער אז מיד ה’ נגלה אליו  

ח דוד המלך הבין את הרמז שה’ שלח בזה שהכה את הדוב והאריה   

ח מי שמחפש את המלכות של ה’ זוכה לחזות בפניו שזאת האמונה   

ח כל ההבדל בין עשיו ליעקב הוא בבחירת ההסתכלות החיצונית או הפנימית  

ט אדם יחליט אם חייו יהיו עונג או נגע      

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט ע"י האמונה מגיעים לקיום כל המצוות       

ג



 

ד

ֵמִאיר	 ֶׂכל	הּוא	 ַהשֵּ י	 כִּ ֶמׁש,	 ֶשׁ ִחיַנת	 בְּ ְוֶזה	
ִחיַנת	 בְּ ְוֶזה	 ֶמׁש.	 ׁ ַהשֶּ מֹו	 כְּ ָרָכיו	 דְּ ָכל	 בְּ לֹו	
אֹור	ֹנַגּה	הֹוֵלְך	 יִקים	כְּ )משלי	ד(:	ְוֹאַרח	ַצדִּ

ָואֹור	ַעד	ְנכֹון	ַהּיֹום”.

אדם שהוא עניו, זוכה לחן גם 
מול הבריות וגם מול ה’

	הרב	מברסלב	לימד	אותנו	שעל	ידי	
לימוד	התורה,	כל	התפילות	והבקשות	
האדם	 האדם	מתקבלות,	שכאשר	 של	
לומד	נכון	את	התורה	ומיישם	אותה,	אז	
הוא	זוכה	לחן,	ולאחר	שהאדם	זוכה	לחן	
אז	דבריו	נשמעים	בעולם	הזה	וממילא	
נשמעים	גם	בעולם	הבא,	כי:	“מלכותא	

דארעא	כעין	מלכותא	דשמיא”.
האדם	מקבל	את	החן	שלו	דווקא	על	
חן	 מעלה	 התורה	 כי	 התורה,	 עסק	 ידי	
בזה	שהיא	מראה	לאדם	את	השפלות	
שלו,	ומול	זה	את	גדלות	הבורא.	כאשר	
אדם	רואה	את	החובות	שלו	לקב”ה	אז	
הוא	מבין	שאין	לו	איך	לשלם	לה’	יתברך	
)תהילים	 ַלה'”	 יב	 ָאִשׁ “ָמה	 שכתוב	 כמו	
“ֹנֵשׂא	 אמר	 שה’	 יודע	 והאדם	 קטז,יב(.	
ַנֲחָלתֹו	“	 ֵאִרית	 ִלְשׁ ע	 ַשׁ פֶּ ַעל	 ְוֹעֵבר	 ָעוֹ	ון	
)מיכה	ז,יח(,	כלומר	ה'	אומר	אני	אוותר	
לך	על	החובות	אם	רק	תהיה	“שארית”,	
כי	 האדם,	 בני	 מכל	 נמוך	 שתרגיש	
מבין	 כשאדם	 אז	 חן”.	 ייתן	 “לענווים	
את	זה,	הוא	נהיה	נמוך	מול	כל	ברייה,	
להתחיל	 מאשר	 נמוך	 להיות	 עדיף	 כי	
שלו,	 החובות	 על	 לה’	 לשלם	 לנסות	
ָאֹנִכי	 “ָצִעיר	 אומר	 המלך	 שדוד	 וכמו	

ְוִנְבֶזה”	)תהילים	קיט,קמא(.
ולכן	אם	יש	לאדם	את	הענווה	אז	הוא	
זוכה	לחן,	כמו	שכתוב	אצל	יוסף,	“ַוְיִהי	
ַוִּייֵּתן	ִחּנֹו”,	 ֵאָליו	ָחֶסד,	 ַוֵּיט	 יֹוֵסף	 ֶאת	 ה’	
שכתוב	 בגלל	 רק	 הזה	 לחן	 זכה	 ויוסף	
ַיד	יֹוֵסף	 ַהר	בְּ ית	ַהֹסּ ן	ַשׂר	בֵּ תֵּ בפסוק:	“ַויִּ
ַהר,	 ַהֹסּ ֵבית	 בְּ ר	 ֲאֶשׁ ָהֲאִסיִרים	 ל	 כָּ ֵאת	
ם	הּוא	ָהָיה	ֹעֶשׂה”	 ר	ֹעִשׂים	ָשׁ ל	ֲאֶשׁ ְוֵאת	כָּ
הרגיש	 לא	 יוסף	 לט,כב(,	 )בראשית	
ושלא	 הכלא	 מנכ”ל	 שהוא	 עצמו	 את	
בזויות,	 מלאכות	 לעשות	 לו	 מתאים	
הוא	 גם	 עושים	 שכולם	 מה	 כל	 אלא	
ַהר	ֹרֶאה	 ית	ַהֹסּ עשה,	ולמרות	“ֵאין	ַשׂר	בֵּ
ָידֹו”	)בראשית	לט,כג(,	 ל	ְמאּוָמה	בְּ ֶאת	כָּ

יוסף	הרגיש	כמו	כולם.
וכך	גם	נח	זכה	לחן,	בגלל	שהיה	עניו	
מאנשי	דורו,	ולמרות	שהיו	רשעים,	הוא	
ממנו,	 טובים	 יותר	 שהם	 הרגיש	 תמיד	
לומדים	 היו	 הם	 אם	 אומר:	 היה	 נח	
ויודעים	את	מה	שאני	לומד,	אז	הם	היו	

צדיקים	פי	מאה	יותר	ממני.

ה’ נותן קדושה לאדם שממעט 
את עצמו

מקדש	 להם	 “ויהיה	 מגילה:	 בגמ'	
מעט,	אלו	בתי	כנסיות”,	בפשטות	דברי	
פורמט	 הוא	 הכנסת	 שבית	 מובן	 הגמ'	
ה”אמרי	 אבל	 המקדש.	 בית	 של	 קטן	
אמת”	מסביר	שמי	שממעט	את	עצמו,	
זוכה	להיות	מקדש,	שהשם	משרה	את	
שכינתו	רק	למי	שהוא	“מעט”	-	שממעט	
את	עצמו,	כמו	שה’	אומר:	חושקני	בכם	



 

ה

שאתם	ממעטים	את	עצמכם.

ה’ רוצה שגם בשעת משבר 
נחכה לתשועה שלו

רבי	נחמן	מסביר	לנו		בתורה	הזאת,	
כל	 לו	 שקורה	 לזה,	 מגיע	 אדם	 איך	
מיני	מאורעות	בחיים	שבהם	הוא	רוצה	
שכתוב:	 כמו	 או	 ולהתעצבן	 לכעוס	
ְשָׂפָתיו	 ּוְברּוַח	 יו	 פִּ ֶבט	 ֵשׁ בְּ ֶאֶרץ	 ה	 “ְוִהכָּ

ע”	)ישעיהו	יא,ד(. ָיִמית	ָרָשׁ
ומלשין	 מישהו	 מגיע	 לדוגמא,	
לו	 מוריד	 בעבודה	 שהמנהל	 או	 עליו,	
לחופש,	 יצא	 שהוא	 בגלל	 מהמשכורת	
במצב	כזה	האדם	מרגיש	שהוא	נותן	את	
כל	הנשמה	שלו	בעבודה	ושלא	מגיע	לו	
יחס	כזה,	והוא	רוצה	ללכת	ולצעוק	כדי	
לקבל	את	מה	שמגיע	לו,	אבל	הוא	יודע	
י	ֹלא	ְבֹכַח	 שהקב”ה	לא	רוצה	את	זה,	“כִּ
ִבְגבּוַרת	 ו-”ֹלא	 א(	 )שמואל	 ִאיׁש”	 ר	 ִיְגבַּ
ץ	)תהילים	קמז(,	ה’	לא	רוצה	 ַהּסּוס	ֶיְחפָּ
האלו	 ובגבורות	 במלחמות	 שתשתמש	
אלא	“רֹוֶצה	ה'	ֶאת	ְיֵרָאיו	ֶאת	ַהְמיַיֲחִלים	
לתשועתו.	 שנחכה	 רוצה	 ה’	 ְלַחְסּדֹו”,	
הדירה	 את	 למכור	 חייב	 אחר	 אדם	
להעביר	 עליו	 לוחצים	 כי	 שלו,	 הישנה	
שרכש,	 החדשה	 הדירה	 עבור	 כסף	
והוא	כבר	מתכנן	לקחת		הלוואות	וכו’,	
לו	 בו,	שתחכה	 רוצה	שתאמין	 ה’	 אבל	
והוא	מבטיח	שהוא	 הרגע	האחרון,	 עד	
ר	 ֶבר	ֲאֶשׁ רּוְך	ַהגֶּ ידאג	לך,	כמו	שכתוב:	“בָּ
ה’	ְוָהָיה	ה'	ִמְבַטחֹו”	)ירמיהו	יז,ז(. ִיְבַטח	בַּ

אדם שיחפש את המסרים שה’ 
שולח לו כל יום, הוא יוכל להתגבר 

על הדחקים והלחצים של החיים

רבי	נחמן	הקדוש	מסביר	שאדם	יכול	
להגיע	למצב	שהוא	בדוחק	ובצרה	ובכל	

זאת	הוא	לא	יכנס	ללחץ	ומתחים.
ואיך?	בזכות	זה	שיידע	שהקב”ה	ברא	
נברא	 ובכל	 בחוכמה,	 העולם	 כל	 את	
חוכמה	 אלוקית,	 חוכמה	 יש	 בעולם	
שמגלה	לאדם	מי	זה	ה’,	ובנוסף	שולחת	
לאדם	מסר	שאמור	לגרום	לו	להתקרב	

לה’	יתברך.
ושואל	 אליך	 מישהו	מתקשר	 אם	 אז	
שפיגל,	 למשפחת	 הגעתי	 האם	 אותך,	
ואתה	עונה:	“זה	טעות”	וממשיך	הלאה,	
לו	 גרם	 ה’	 אלא	 טעות,	 שאין	 תדע	 אז	
איזה	 לך	 לשלוח	 כדי	 אליך,	 להתקשר	
שאתה	 אלוקית	 וחוכמה	 שכל	 מסר,	
בו	 נתקל	 דבר	שאדם	 כל	 לגלות.	 צריך	
בחיי	היום	יום,	אם	זה	אדם	אחר	ואם	זה	
חפץ	כלשהוא,	זה	מסר	מה’	שתתקרב	
אליו	דרך	זה.	ולכל	אדם	יש	צופן	אחר	
שה’	קודד	בו,	ולכן	רק	הוא	אמור	להבין	
את	הרמז	שה’	שלח	לו	ובזה	להתקרב	

אליו	יתברך.

האיש הישראלי שמתעסק עם 
האלוקות חייב לשים לב למסרים 

שה’ שולח לו

הקדוש:	 בזוהר	 אומר	 עקיבא	 רבי	
חוכמות	 בו	 יש	 הקב”ה	 שעשה	 מה	 כל	
אלוקיות.	זה	לא	רק	בתאוריה	של	מי	זה	
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חוכמה	 אלא	 וכו’,	 הגלקסיות	 גודל	 ה’,	
פרטית	לכל	אדם,	איך	הוא	צריך	לעבוד	
ה'	 ַעל	 פָּ ל	 “ֹכּ כי	 אליו	 ולהתקרב	 ה’	 את	

ֲעֵנהּו”	)משלי	טז,ד(.	 ַלמַּ
“האיש	 בביטוי	 משתמש	 הרב	 ולכן	
הישראלי”	שזה	אדם	שכבר	עלה	דרגה	
בעבודת	ה’,	וכבר	לא	נמצא	בקשקושים	
ובתאוות	הבזויות	של	העולם	הזה,	שגם	
אם	נכשל	פה	ושם,	הוא	כבר	עלה	שלב	
מלשון	 הישראלי	 האיש	 יעקב.	 בסולם	
לב,כט(,	 )בראשית	 ֱאֹלִהים”	 ִעם	 “ָשִׂריָת	
והוא	 עם	האלוקות,	 כבר	מתעסק	 הוא	
דבר,	 בכל	 השכל	 את	 לחפש	 צריך	
המקרה	 את	 לו	 הביא	 ה’	 למה	 לחפש	
הזה,	 הוא	שמע	את	הדבר	 ולמה	 הזה,	
לפעמים	 אמנם	 שקורה.	 מאורע	 בכל	
לאדם	קשה	לזהות	את	ה’	בכל	מקרה,	
הגדולים	 במאורעות	 לפחות	 אבל	
לעצור	 חייב	 הוא	 בחיים,	 לו	 שקורים	
לשים	לב	ולהתבונן	איזה	מסר	ה’	רוצה	

להעביר	לו	במאורע	הזה.	

רבי חנינא ידע איזה חולה יחיה 
או ימות לפי מסר שה’ שלח לו

“ַעל	 מספרת	 ברכות	 במס'	 הגמרא	
ל	 לֵּ ִמְתפַּ ָהָיה	 ֶשׁ 	- ּדֹוָסא	 ן	 בֶּ ֲחִניָנא	 י	 ַרבִּ
ֵמת”-	 ְוֶזה	 ַחי	 ֶזה	 ְואֹוֵמר:	 ַהחֹוִלים,	 ַעל	
החולה	 של	 השם	 את	 לו	 אומרים	 היו	
יודע	אם	הוא	 והוא	היה	 שיתפלל	עליו,	
הוא	 איך	 אותו	 שאלו	 יחיה,	 או	 ימות	
והוא	 החולה,	 עתיד	 יהיה	 מה	 יודע	
יֹוֵדַע	 	- ִפי	 בְּ ִתי	 ִפלָּ תְּ גּוָרה	 ְשׁ “ִאם	 ענה	

ֲאִני	 יֹוֵדַע	 	- ָלאו	 ְוִאם	 ל,	 ְמֻקבָּ הּוא	 ֶשׁ ֲאִני	
להם:	 אמר	 חנינא	 רבי	 ְמֹטָרף”-	 הּוא	 ֶשׁ
אני	רואה	סימן	בתפילתי,	אם	היא	רצה	
קולחות,	 יוצאות	 והברכות	 לשוני	 על	
לי	 לעזור	 רוצה	 שהקב”ה	 סימן	 אז	
האדם	 ולכן	 אחרא	 הסטרא	 את	 לנצח	
רואה	 אני	 אם	 אבל	 יחיה.	 מברך,	 שאני	
כמו	 יוצאת	 ולא	 לי	 נתקעת	 שהתפילה	
שצריך,	אז	אני	יודע	שהקב”ה	לא	מסייע	
לי	שהאדם	יחיה,	והסטרא	אחרא	תיקח	
לרבי	 הספיק	 כבר	 הזה	 הסימן	 אותו.	
וזה	 לו,	 חנינא	להבין	מה	הקב”ה	מורה	
לא	 הוא	 דבר,	 בכל	 השכל	 את	 למצוא	
נתלה	בכל	מיני	סיבות,	שאולי	הוא	עייף	
מיני	 כל	 או	 התפילה,	 לו	 נתקעה	 ולכן	
דברים	אחרים,	אלא	הוא	ידע	שזה	מסר	

שה’	שלח	לו.

חייבים לחפור הרבה כדי למצוא 
את המסר שה’ טמן בטבע

הבריות	 כל	 אומר,	 הקדוש	 הזוהר	
והיא	 אחת,	 סיבה	 בשביל	 רק	 נבראו	
שתלמד	איך	לעבוד	את	מי	שברא	אותך.	
שיש	 “השכל	 רבינו	 בלשון	 נקרא	 זה	
ומכוסה	 טמון	 הוא	 השכל	 דבר”,	 בכל	
כי	האלוקות	היא	מוחבאת	וה’	הוא	“אל	
הרבה	 להוציא	 וצריך	האדם	 מסתתר”,	
חול	כדי	לראות	מה	ה’	רוצה	ממנו,	ומה	

מסתתר	פה.
אדם	רואה	שאשתו	עם	פנים	נפולות	
ולא	שמחה	כמו	שהיא	תמיד,	הוא	יכול	
להגיד	שמשהו	עובר	עליה	בעבודה	או	
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מתעסק	 כלומר	 שלה,	 המשפחה	 עם	
הישראלי	 האיש	 אבל	 החיצוניות.	 עם	
זה	 למה	 להבין	 ומנסה	 בשכל	 מסתכל	
כי	 זה,	 לו	את	 ולמה	ה’	הראה	 לו,	 קרה	
להעביר	 רוצה	 שהקב”ה	 מסר	 פה	 יש	
שאם	 אומר,	 הקדוש	 שהזוהר	 כמו	 לו.	
השכינה	 אז	 בבית,	 שמחה	 לא	 האישה	
הקדושה	לא	שמחה	ממך.	וכמו	שכתוב:	
ר	ָלָקח”	ואז	“ָנִקי	 ּתֹו	ֲאֶשׁ ח	ֶאת	ִאְשׁ “ְוִשׂמַּ
ִיְהֶיה	ְלֵביתֹו”,	כלומר	אם	אשתך	שמחה	
פה	 קשיים	 שיש	 למרות	 כללי,	 באופן	
היא	 ואם	 בך,	 שמח	 הקב”ה	 אז	 ושם,	
ממך,	 מרוצה	 לא	 השכינה	 אז	 עצובה	
או	 חסד	 עוד	 שתעשה	 מצפה	 וכנראה	
יש	 כלומר	 יותר	קדושה	בשבת,	 תוסיף	

כאן	מסר	שהקב”ה	טמן	לאדם.

אפילו גוי יכול להעביר לאדם 
היהודי מסר מהקב”ה

“כל	 כותב	 הקדוש	 טוב	 שם	 הבעל	
יתברך,	 ה’	 כבוד	 צועקים	 הדברים	
כבוד	 פה	 יש	 הגויים	 מסיפורי	 ואפילו	
לכל	 מסר	 מוסר	 הקב”ה	 יתברך”-	 ה’	
מגוי.	 אפילו	 זה	 ולפעמים	 ישראל	 עם	
זה	 נאום,	 נותן	 ארה”ב	 כשנשיא	 אפילו	
שכתוב:	 כמו	 דרכו,	 ישראל	 לעם	 מסר	
“כי	 צו(.	 )תהילים	 בֹודֹו”	 כְּ ַבּגֹוִים	 רּו	 “ַספְּ
כבודו	יתברך	צועק	תמיד,	ומרמז	לאדם	
מדוע	 זועק	 ה’	 תמיד,	 אליו	 שיתקרב	
צעקתי	ואין	עונה”-	יש	אנשים	שרואים	
ולא	 שלהם,	 בחיים	 גדולים	 שינויים	
שמים	לב	מה	ה’	מדבר	אליהם.	אותם	

ולא	 אוזניהם	 את	 פותחים	 לא	 אנשים	
את	 לראות	 כדי	 בשכלם	 משתמשים	

המסרים.

אם רימו אותך, כנראה גם אתה 
רימית אחרים

רבי	נחמן	אומר	שכאשר	אדם	מסתכל	
בשכל	בכל	דבר,	אז	נהיה	לו	אור	גדול	
שמבין	 כלומר	 דרכיו,	 בכל	 לו	 שמאיר	
את	המסר	שה’	שלח	לו,	הוא	מבין	מה	

הקב”ה	רוצה	ממנו,	וזה	אור	גדול.
אדם	שרימו	אותו	בעסקה	או	שמכרו	
רגיל,	 רכב	 במחיר	 מהשכרה	 רכב	 לו	
אסור	לו	להסתכל	בחיצוניות	ולהאשים	
אותו,	 ולקלל	 אותו	 שרימה	 האדם	 את	
אלא	הוא	חייב	להיות	“האיש	הישראלי”	
ולהסתכל	במסר	ששלח	לו	ה’,	שכנראה	
ומראה	 הבריות	 את	 מרמה	 הוא	 גם	
הוא	 שלו	 בפנימיות	 אבל	 צדיק,	 שהוא	
לב	 את	 גונב	 שהוא	 ובגלל	 צדיק,	 לא	
הבריות,	אז	ה’	גרם	שיגנבו	אותו	וישלחו	

לו	מסרים	של	רמאות.

משה רבינו הגיע לראות את 
המסר המתחבא בסנה הבוער אז 

מיד ה’ נגלה אליו

משה	רבינו	ראה	סנה	בוער,	הוא	היה	
ולהגיד	 הזה	 מהמראה	 להתעלם	 יכול	
רבינו	 משה	 אבל	 אותי,	 מעניין	 זה	 מה	
)שמות	 ְוֶאְרֶאה”	 א	 נָּ “ָאֻסָרה	 אמר	 מיד	
ג,	ג(,	עניין	אותו	איזה	מסר	ה’	שלח	לו	
בזה	שהראה	לו	מדורה.	אחר	כך	כתוב:	
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ֵאָליו	 ְקָרא	 ַויִּ ִלְראֹות	 ָסר	 י	 כִּ ה'	 ְרא	 “ַויַּ
ֶנה”	)שמות	ג,	ד(,	ה’	 ֱאֹלוִהים	ִמּתֹוְך	ַהסְּ
ראה	שמשה	מחפש	את	השכל,	ומנסה	
ה’	 מיד	 אז	 לו,	 הרמז	שטמן	 מה	 להבין	
התחיל	לדבר	אתו.	כי	ה’	אומר	כל	מסר	
ששלחתי	לך	הוא	כדי	לקרב	אותך	אלי,		
ואם	הבנת	שרציתי	להעביר	לך	משהו,	

אז	אני	מתגלה	אילך	מיד.

דוד המלך הבין את הרמז שה’ 
שלח בזה שהכה את הדוב והאריה

ם	ֶאת	ָהֲאִרי	 רש”י	כותב	על	הפסוק	“ַגּ
של	 ָך”,	שהתוספת	 ַעְבדֶּ ה	 ִהכָּ ַהּדֹוב	 ם	 גַּ
שדוד	 אותנו	 מלמד	 את”	 “גם	 המילים	
טרף,	 חיות	 שש	 הכל	 סך	 היכה	 המלך	
והמילים	 ודוב	 אריה	 היכה	 הוא	 כלומר	
מהם	 אחד	 שלכל	 מלמדות	 את”	 “גם	
הבין	 המלך	 דוד	 נוספים.	 גורים	 	2 היו	
שבזה	שניצח	את	כל	חיות	הטרף,	טמון	
בזה	מסר.	שהרי	אדם	בדרך	הטבע	 לו	
ודוד	 כזאת,	 אחת	 חיה	 לנצח	 יכול	 לא	
לא	היה	חזק	כעוג	מלך	הבשן	ובטח	לא	
שלמד...	 הקארטה	 בזכות	 אותם	 ניצח	
הארי,	 את	 “גם	 חז”ל	 שאומרים	 כמו	
דוד	 אמר	 עבדך,	 הכה	 הדוב	 את	 גם	
ומי	אני	שהרגתי	שש	חיות	רעות,	אלא	
יינצלו	 והם	 לישראל	 להרע	 עתיד	 דבר	
לא	 שהוא	 לדוד	 רמז	 הקב”ה	 ידי”-	 על	
ויעשה	 גוליית	 יבוא	 אחד	 ויום	 בטבע,	
צרות	לישראל	והוא	ינצח	אותו	גם	מעל	
לו	 שלח	 שה’	 הבין	 דוד	 כלומר	 הטבע,	
מסר	בזה	שניצח	את	החיות	הרעות	וזה	

שהוא	מעל	הטבע	זה	רמז	שהוא	ינצח	
מישהו	שיעשה	צרות	לישראל.

מי שמחפש את המלכות של ה’ 
זוכה לחזות בפניו שזאת האמונה

על	 כותב	 הקדוש	 טוב	 שם	 הבעל	
ָפֶניָך”	 ֶאֱחֶזה	 ֶצֶדק	 בְּ “ֲאִני	 הפסוק	
את	 מסמל	 שהצדק	 טו(	 יז,	 )תהילים	
המלכות,	כמו	שכתוב	בתנא	דבי	אליהו:	
שרואה	 אדם	 קדישא”,	 מלכותא	 “צדק	
את	המלכות	והמסר	שה’	שולח	לו,	אז	
הוא	בעצם	מסתכל	בתוך	הפנימיות	של	
הדבר,	זה	בבחינת	“אחזה	פניך”.	ולכן	כל	
מה	שהאדם	צריך	להתפלל	תמיד	הוא	
“פתחו	לי	שערי	צדק”-	כלומר	להתפלל	
בזה	 מלכותו,	 את	 להבין	 שיצליח	 לה’	
שה’	 המסרים	 את	 לפענח	 שיצליח	
שולח	לו,	ואז	הוא	זוכה	לאמונה	שהיא	
ַער	 ׁ הנצרכת	ביותר	כמו	שכתוב	”ֶזה	ַהשַּ

יִקים	ָיֹבאּו	בֹו”. ַלה'	ַצדִּ

כל ההבדל בין עשיו ליעקב הוא 
בבחירת ההסתכלות החיצונית או 

הפנימית

הייתה	 שזאת	 אומר	 נחמן	 רבי	
המחלוקת	הגדולה	של	יעקב	ועשיו,	“כי	
הראשית”-	 שהיא	 לבכורה	 זכה	 יעקב	
האדום	 על	 תסתכל	 אומר,	 היה	 עשיו	
המאורע,	 את	 תראה	 הזה,	 האדום	
הפנימיות	 את	 ולא	 החיצוני	 הצבע	 את	
אם	 לו:	 אמר	 יעקב	 ואילו	 דבר.	 כל	 של	
החוכמה	 את	 לראות	 רוצה	 לא	 אתה	
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את	 לי	 תמכור	 אז	 דבר	 בכל	 האלוקית	
הראשית	 כי	 ראשית,	 שהיא	 הבכורה	
ית	 “ֵראִשׁ שכתוב:	 כמו	 החוכמה,	 זאת	
ֶבז	ֵעָשׂו	ֶאת	 ָחְכָמה”	)תהילים	קיא,	י(.	“ַויִּ
ֹכָרה”-	אמר	עשיו	ליעקב:	קח	את	זה,	 ַהבְּ
אותי	 שגנב	 מי	 את	 מולי	 רואה	 כאני	 כי	
אני	אהרוג	אותו,	ולא	מעניין	אותי	איזה	
מסר	ה’	שולח	לי.	ולכן	אונקלוס	מתרגם	
את	המילה	“ויעקבני”	מלשון	“ויחכמני”,	
צריך	 אז	 החוכמה.	 את	 רצה	 שיעקב	
לדעת	שכל	המלחמה	בין	יעקב	לעשיו	
הזהות	 בתעודת	 יהיה	 מי	 הייתה	 לא	
על	 להסתכל	 איך	 אלא	 “בכור”,	 כתוב	
בבחינת	 היה	 עשיו	 בחיים.	 המאורעות	
יח(,	 )משלי	 ְתבּוָנה”	 בִּ ִסיל	 כְּ ץ	 ַיְחֹפּ “ֹלא	
לא	רוצה	להבין	את	הרמזים	והמסרים	
על	 מסתכל	 הזמן	 וכל	 שולח	 שה’	
ויעקב	חיפש	את	 החיצוניות	בכל	דבר,	
החוכמה	האלוקית	בכל	דבר	ומזה	הגיע	
בירך	 יצחק	 לכן	 לחיים.	 ואור	 שמש	 לו	

ן	ְלָך	ָהֱאלִהים”	)בראשית	 את	יעקב	“ְויִיתֶּ
כז(,	שתראה	את	האלוקות	בכל	דבר.

אדם יחליט אם חייו יהיו עונג או 
נגע

אדם	שרואה	את	הפנימיות	בכל	דבר	
מקבל	חן,	כשהקב”ה	רואה	שמעניין	את	
יותר	 הוא	 אז	 לו,	 האדם	המסר	ששלח	
עונה	לאדם	בתפילתו,	כי	הוא	הבין	את	
הבעיה	וינסה	לתקן	אותה,	ולכן	הוא	לא	
צריך	את	הצרות.	הבן	איש	חי	אומר	על	
ַגע	ֶאת	ֵעינֹו”	)ויקרא	יג,	 הפסוק	“ָהַפְך	ַהנֶּ
עינו,	 את	 האדם	שם	 איפה	 נה(	שתלוי	
אם	הוא	לא	מחפש	בעיניו	את	המסרים	
של	ה’,	אז	נשאר	לו	“נגע”,	אבל	אם	הוא	
שם	את	הע'	בראשית,	שהיא	ההתחלה,	
שולח	 שה’	 המסרים	 את	 מבין	 שהוא	
רצון	 יהי	 ל-”ֹעֶנג”.	 לו	 הופך	 הכל	 אז	 לו	
שנזכה	להבין	את	המסרים	של	הקב”ה	
וזכות	בעונג	בעולם	הזה	ובעולם	הבא!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

ע"י האמונה מגיעים לקיום כל המצוות

מורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	מספר:	העברתי	שיעור	מחזק	בנושא	אמונה	וביטחון	באזור	צפון	הארץ	
ובאמצע	השיעור	קם	אדם	מבוגר	והתחיל	לספר	שהוא	בן	87)!(	ושלא	לימדו	אותו	כל	השנים	מה	זה	
היהדות	היפה	הזאת,	ומה	זה	לקנות	אמונה	בה’,	ולדעת	שהכל	זה	מה’	יתברך	כולל	הבעיות	ושהכל	
נעשה	לטובת	האדם.	וכתוצאה	מדברי	החיזוק	והאמונה	ששמע	בשיעור,	הוא	החליט	שהוא	מקבל	על	

עצמו	להניח	תפילין	בפעם	הראשונה	בחיים	שלו)!(.
וזה	מה	שרבי	נחמן	מברסלב	מלמד	אותנו,	שברגע	שאדם	לומד	ורוכש	את	הגזע	ששמו	אמונה,	הוא	

יגיע	לקיום	כל	המצוות	שהם	הענפים	של	אותו	עץ.	אשרינו	שזכינו!!
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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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