
1

השיעור השבועי

כאייל תערוג
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  קכ״א- פרשת בלק

שיחות מוסר ע“פ חסידות
אדם שזוכה לחן

מתקבלות כל תפילותיו ובקשותיו

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
לחזרה בתשובה והצלחה
קורן בן יוסף - למשפחת בן ישי

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	
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:

אדם	שזוכה	לחן	מתקבלות
כל	תפילותיו	ובקשותיו:

“ְוֶזה	 הקדוש:	 נחמן	 רבי	 כותב	 	
הֹוֵלְך	 ֹנַגּה	 אֹור	 כְּ יִקים	 ַצדִּ ְוֹאַרח	 ִחיַנת	 בְּ
ֵחית,	 ִחיַנת	 בְּ ְוֶזה	 ַהּיֹום.	 ְנכֹון	 ַעד	 ָואֹור	
הּוא	 ֶׂכל	 ְוַהשֵּ ַהָחְכָמה	 י	 כִּ ִחּיּות,	 ְלׁשֹון	
תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ָבר,	 דָּ ל	 כָּ ל	 ֶשׁ ַהִחּיּות	
ְוכּו’, ה	 ַחיֶּ תְּ ַהָחְכָמה	 ז(:	  )קהלת	
ְמֹאד,	 דֹול	 גָּ ֶׂכל	 ַהשֵּ אֹור	 ֶשׁ ֵמֲחַמת	 ַאְך	
ַעל־ְיֵדי	 ִאם	 י	 כִּ ֵאָליו	 ִלְזּכֹות	 ר	 ֶאְפָשׁ ִאי	

מֹו	 כְּ ַמְלכּות,	 ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ֶשׁ נּון	 ִחיַנת	 בְּ
ִיּנֹון	 ֶמׁש	 ֶשׁ ִלְפֵני	 עב(:	 )תהלים	 תּוב	 כָּ ֶשׁ
ְוֶזה	 ַמְלכּות.	 ְלׁשֹון	 ”י:	 ַרִשׁ ּוֵפֵרׁש	 מֹו,	 ְשׁ
אֹור	 ָלּה	 ֵאין	 ָבָנה	 ַהלְּ י	 כִּ ְלָבָנה,	 ִחיַנת	 בְּ
ֶמׁש	 ׁ ֶלת	ֵמַהשֶּ ַקבֶּ מְּ ׁ י	ִאם	ַמה	שֶּ ֵמַעְצָמּה	כִּ
ֵלית	 דְּ ַמְלכּות,	 ִחיַנת	 בְּ ְוֶזהּו	 ויחי(.	 )זוהר	
ֶלת	 ְמַקבֶּ ׁ שֶּ ַמה	 א	 ֶאלָּ לּום,	 כְּ ְרָמּה	 ִמגַּ ָלּה	
ִחיַנת	 בְּ ָחְכָמה,	 ִחיַנת	 בְּ ִהיא	 ֶשׁ ַהֵחית,	 ִמן	

בס”ד
גיליון קכ"א - פרשת בלק

תוכן העניינים:

ד הצדיקים מצאו חן בעיני ה’ ואז התפילות והבקשות שלהם התקבלו   

ה כדי לזכות בחן צריכים להבין את משמעות האותיות “ח” ו- “נ”    

ה בתחילת העולם ה’ דיבר אתנו אבל כעת בגלל העבירות, ה’ רק רומז לנו איך לברוח מהדין 

ו הוכחה שה’ לא רוצה העניש את האדם אלא זאת מידת הדין שרודפת אחריו  

ז אדם צריך לא להתלונן על ה’ אלא לנסות למצוא את הרמז שה’ שתל לו   

ז צריכים להבין את הרמזים שה’ שולח גם בחתולים שנכנסים לאולם   

ח האדם צריך לשתף את ה’ בצערו, כי ה’ רוצה להציל אותו ממידת הדין   

ח כדי להבין את הרמזים והמסרים חייב האדם לקנות ענווה    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	  

ט אמונה וביטחון בה', מבטלים את הקשיים והבעיות      

ג



 

ד

אֹור	 כְּ ָבָנה	 ַהלְּ אֹור	 ְוַנֲעֶשׂה	 ”ל,	 נַּ כַּ ֶמׁש	 ֶשׁ

ר	ַעְצמֹו	ֶאל	 ׁ ֵאינֹו	ְמַקשֵּ ה.	ֲאָבל	ִמי	ֶשׁ ַהַחמָּ

ָבר,	 ָכל	דָּ ׁש	בְּ יֵּ ֶׂכל	ְוַהָחְכָמה	ְוַהִחּיּות	ֶשׁ ַהשֵּ

מֹו	 כֹוָרה,	כְּ ָזה	ֶאת	ַהבְּ בִּ ִחיַנת	ֵעָשׂו	ֶשׁ ֶזה	בְּ

ֶאת	 ֵעָשׂו	 ֶבז	 ַויִּ כה(:	 )בראשית	 תּוב	 כָּ ֶשׁ

ל	 כָּ ְוָצִריְך	 "ל.	 נַּ כַּ ֶׂכל	 ַהשֵּ ַהיְינּו	 דְּ כֹוָרה	 ַהבְּ

ה	 ׁ ְקֻדשָּ דִּ ַמְלכּות	 ִלְבִחיַנת	 ַח	 ֹכּ ן	 ִלתֵּ ֶאָחד	

ָאֳחָרא,	 ִסְטָרא	 דְּ ַמְלכּות	 ַעל	 ר	 בֵּ ְלִהְתגַּ

ִלְבָרָכה	 ִזיְכרֹוָנם	 ַרּבֹוֵתינּו	 ָאְמרּו	 ֶשׁ ּוְכמֹו	

ֵיֶצר	 ָאָדם	 יז	 ַיְרגִּ ְלעֹוָלם	 ה(:	 )ברכות	

ַח	 ֹכּ נֹוֵתן	 ַמה	 ְוַעל־ְיֵדי	 ָהָרע.	 ֵיֶצר	 ַעל	 טֹוב	

הּוא	 ה,	ַעל־ְיֵדי	ַהּתֹוָרה	ֶשׁ ׁ ְקֻדשָּ ְלכּות	דִּ ְלמַּ

ָאְמרּו	ַרּבֹוֵתינּו	ִזיְכרֹוָנם	 מֹו	ֶשׁ ֹכַח	)כְּ עֹוֵסק	בְּ

י	ַעל־ְיֵדי	 יז	ְוכּו’,	כִּ ם:	ְלעֹוָלם	ַיְרגִּ ִלְבָרָכה	ָשׁ

ַוֲאַזי	 ה.	 ׁ ְקֻדשָּ ְלכּות	דִּ ַח	ְלמַּ ַהּתֹוָרה	נֹוֵתן	ֹכּ

ִחיַנת	נ,	ִחּיּות	 ִהיא	בְּ ְלכּות,	ֶשׁ ֶלת	ַהמַּ ְמַקבֶּ

ר	 ְוִנְתַחבֵּ ח,	 ִחיַנת	 בְּ ִהיא	 ֶשׁ ַהָחְכָמה,	 ִמן	

אֹור	 ְוַנֲעֶשׂה	 ְוַה”נ”,	 ַה”ח”	 ר	 ׁ ְוִנְתַקשֵּ

ל	 טֵּ ה,		ַוֲאַזי	נֹוֵפל	ְוִנְתבַּ אֹור	ַהַחמָּ ָבָנה	כְּ ַהלְּ

)הושע	 תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ָעה,	 ָהְרָשׁ ַמְלכּות	

יִקים	ֵיְלכּו	ָבם,	 ְרֵכי	ה’,	ַצדִּ ִרים	דַּ י	ְיָשׁ יד(:	כִּ

לּו	ָבם.	 ְשׁ ִעים	ִיכָּ ּוֹפְשׁ

ַהּתֹוָרה,	 ַהְינּו	 ה’,	 ְרֵכי	 דַּ ַעל־ְיֵדי	 ַהְינּו	

ְלכּות	 מַּ בְּ ֵבִקים	 דְּ ֶשׁ יִקים	 דִּ ַהצַּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה	

ַח	 ֹכּ ִלים	 ּוְמַקבְּ ִקים	 ִנְתַחזְּ ֵהם	 ה,	 ׁ ְקֻדשָּ דִּ

ִחיַנת	 בְּ ָבם,	 לּו	 ְשׁ ִיכָּ ִעים	 ּוֹפְשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה.	

ָהָרע,	 ֶצר	 ַהיֵּ ִחיַנת	 בְּ ָעה,	 ָהְרָשׁ ַמְלכּות	

”ל”. נַּ ּנֹוֵפל	ְוִנְכָנע	ַעל־ְיֵדי	ַהּתֹוָרה,	כַּ ֶשׁ

הצדיקים מצאו חן בעיני ה’ 
ואז התפילות והבקשות שלהם 

התקבלו

הרב	הקדוש	מסביר	לנו	במאמר	הזה	
התפילות	 כל	 מתקבלים	 החן	 ידי	 שעל	

והבקשות	של	האדם.
כאשר	האדם	זוכה	לחן,	אין	תפילה	או	
בקשה	שתדחה	מלפני	ה’,	וזה	לא	קשור	
אצל	 שכתוב	 כמו	 לא.	 או	 לו	 מגיע	 אם	
	 ְרתָּ בַּ ר	דִּ ֲאֶשׁ ה	 ַהזֶּ ָבר	 ַהדָּ ם	ֶאת	 משה:	“גַּ
ֵעיַני”)שמות	לג(,	 ֵחן	בְּ י	ָמָצאָת	 ֶאֱעֶשׂה	כִּ
ר	 ֶאְסתֵּ ִהי	 “ַותְּ המלכה:	 אסתר	 ואצל	
ב(,	 )אסתר	 ֹרֶאיָה”	 ל	 כָּ ֵעיֵני	 בְּ ֵחן	 ֹנֵשׂאת	
)בראשית	 ֵחן”	 ָמָצא	 ְוֹנַח	 נח:”	 וגם	אצל	
ואז	 חן	 מצאו	 האלו	 הצדיקים	 כל	 ו(,	
ובקשותיהם	 תפילותיהם	 התקבלו	

מלפני	ה’	יתברך.
תהיה	 שאשתו	 רוצה	 אדם	 אם	 ולכן	
יותר	יראת	שמיים,	ושהיא	תסתכל	יותר	
בתכלית	ובאחרית	האדם	וכך	תתחזק,	
אז	בשביל	שזה	יתקיים	הוא	צריך	לרכוש	
את	החן,	ואם	הוא	לא	יצליח	להשיג	את	
רק	 להתקבל	 תוכל	 תפילתו	 אז	 החן,	
הזכויות	 את	 ביסודיות	 שיבדקו	 לאחר	
מול	 המצוות	 של	 המאזנים	 ואת	 שלו	
שלא	 רוצה	 אדם	 אם	 אבל	 העבירות,	
יסתכלו	על	המאזנים	שלו,	ושה’	ייתן	לו	
את	מבוקשו	גם	אם	לא	מגיע	לו,	אז	הוא	

צריך	את	החן.



 

ה

כדי לזכות בחן צריכים להבין את 
משמעות האותיות “ח” ו- “נ”

רבי	נחמן	מסביר	לנו	מה	זה	בדיוק	החן	
התפילות	 כל	 מתקבלים	 שדרכו	 הזה	

והבקשות.
כל	 הכימיה	 בתורת	 שלהבדיל	 כמו	
אות	 ידי	 על	 מיוצגים	 ואנרגיה	 חומר	
על	 מיוצג	 מימן	 למשל	 כלשהיא,	
ידי	 על	 מיוצג	 והפחמן	 	,H האות	 ידי	
אות	 כל	 הקדושה	 בתורה	 כך	 	,C האות	
מסמלת	את	המהות	של	המילה	שהיא	
החן,	 זה	 להבין	מה	 כדי	 אז	 לה,	 שייכת	
חייבים	לדעת	את	המהות	של	האותיות	
את	 ויקיים	 יבין	 האדם	 ואם	 ו-”נ”,	 “ח”	
המשמעות	של	האותיות	האלו,	אז	הוא	

יזכה	בחן.
כנגד	 היא	 “ח”	 שהאות	 מסביר	 הרב	
החוכמה,	והיא	מסמלת	גם	את	החמה	
שמאירה	לאדם	ומראה	את	הכל	ברור,	
חמה”,	 כפני	 משה	 “פני	 שכתוב	 כמו	
את	 בברור	 לראות	 היא	 החכמה	 שכל	
לאדם,	 טומן	 שהוא	 ורמז	 דבר	 בכל	 ה’	
צריך	 הישראלי	 שהאיש	 שלמדנו	 כמו	
להסתכל	בשכל	של	כל	דבר	ודבר,	מה	

ה’	מדבר	אתו	בכל	אירוע.

בתחילת העולם ה’ דיבר אתנו 
אבל עכשיו בגלל העבירות, ה’ רק 
רומז לנו איך בורחים ממידת הדין

שבתחילה	 אומר	 החיים”	 ה”אור	
הייתה	כוונת	ה’	לדבר	עם	האדם	ישירות,	
כשאדם	חוטא	ה’	ממשיך	לאהוב	אותו	

שה’	 לדעת	 וצריך	 החטא,	 לפני	 כמו	
לא	מעניש	אף	אחד,	אלא	ההיפך	הוא	
האדם	 את	 להציל	 כדי	 רץ	 הזמן	 כל	
מהמקטרגים	והמשטינים	שהאדם	יצר	
”ה’,	ה’	 עוונותיו,	כמו	שכתוב:	 בעקבות	

ֵאל	ַרחּום	ְוַחּנּון”	)שמות,	לד(.
ה’	אוהב	את	האדם	לפני	החטא	ואחרי	
את	 שיש	 רק	 דבר,	 אותו	 בדיוק	 החטא	
היה	 שה’	 הרשעה	 ומלכות	 הדין	 מידת	
בחירה	 כדי	שתהיה	 אותם	 לברוא	 חייב	
לייסר	 רוצה	 הדין	 מידת	 ואותה	 לאדם,	
ולאחר	 שחטא,	 מי	 כל	 על	 ולהתאכזר	
לעשות	 מנסה	 הקב"ה	 חוטא,	 שהאדם	
מהסטרא	 האדם	 את	 להציל	 כדי	 הכל	

אחרא	ולעזור	לו.
התכנון	ההתחלתי	של	ה’	היה	לדבר	
ניצלים	 איך	 אותו	 וללמד	 האדם	 עם	
שכותב	 כמו	 האיומה.	 הדין	 ממידת	
ה'	 אֶמר	 “ַוֹיּ הפסוק:	 על	 החיים”	 ה”אור	
הּוא	 ם	 גַּ ַשׁ בְּ ְלֹעָלם	 ָבָאָדם	 רּוִחי	 ָידֹון	 ֹלא	
“רצה	 בראשית:	 בספר	 שנמצא	 ָבָשׂר”	
עם	 ומתדיין	 מתנהג	 ה’	 שהיה	 לומר	
ה’	 העולם,	 בתחילת	 בנגלה”,	 האדם	
כמו	 ישירות,	 האנשים	 עם	 מדבר	 היה	
ְקָרא	ה'	 “ַויִּ “ַוֹּיאֶמר	ה'	ֶאל-ַקִין”,	 שכתוב:	
ֱאֹלִהים	ֶאל	ָהָאָדם”,	כלומר	דיבר	איתם	

ישירות.
אמר	 להתעיב,	 הגדילו	 “וכאשר	
בפנים	 פנים	 באדם	 רוחי	 ידון	 לא	 ה’:	
להישפט	עמו,	ופירוש	רוחי	הוא	שכינתו	
האדם	 עוד	 נחשב	 יהיה	 שלא	 יתברך,	
היה	 שלי	 התכנון	 אומר:	 ה’	 זו”.	 לדרגה	
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הלב	 אבל	 ישירות,	 האדם	 עם	 לדבר	
וה’	לא	 ותועבה,	 זימה	 של	האדם	מלא	
יכול	להשפיל	את	השכינה	שלו	ולהביא	
אותה	למקומות	האלה,	אבל	בכל	זאת	
לו	 לעזור	 ורוצה	 האדם	 את	 אוהב	 ה’	
לברוח	ממידת	הדין,	אז	מה	הוא	עושה?	
שולח	לאדם	כל	מיני	מאורעות	ורמזים	
הוא	 איך	 להבין	 צריך	 האדם	 שדרכם	

אמור	להינצל	מהדברים	הרעים.	
זה	כמו	שנוסעים	באוטו	והג’י-פי-אס	
עיקול,	 יהיה	 מעט	 שעוד	 לאדם	 מודיע	
כדי	 ולהאט	 אליו	 להתכונן	 ושכדאי	
שהאוטו	לא	יתהפך,	כך	ה’	אומר	לאדם:	
כאן	תאט,	וכאן	תיקח	צעד	אחורה,	ולא	
תתווכח	ותריב	כדי	שלא	תתהפך	וייגרם	

לך	נזק	רב.
אז	מי	שרוצה	את	הג’י-	פי-אס	של	ה’,	
הוא	מראה	לו	לאן	ללכת	ומה	לעשות,	
ָך”)תהילים	 ֲאִמתֶּ ְך	בַּ ָך	ֲאַהלֵּ ְרכֶּ “הֹוֵרִני	ה'	דַּ
שבכל	 האלוקי,	 השכל	 נקרא	 וזה	 פו(,	

דבר	מנסה	להבין	מה	ה’	מדבר	אתו.

הוכחה שה’ לא רוצה העניש 
את האדם אלא זאת מידת הדין 

שרודפת אחריו

הגמרא	במסכת	יומא	מספרת	לנו,	יום	
אחד	פגש	רבי	יהודה	את	אליהו	הנביא	
הכיפורים	 יום	 היה	 היום	 אותו:	 ושאל	
וכתוב	בזוהר	הקדוש,	שאם	בית	הכנסת	
המשיח,	 יגיע	 אז	 בתשובה,	 יחזור	 אחד	
בבתי	 הייתה	 העיר	 כל	 אצלנו	 ופה	
כנסיות	וחזרו	בתשובה,	איך	יכול	להיות	

שהמשיח	לא	הגיע.
יהודה	 לרבי	 הנביא	 אליהו	 ענה	
בתולתא	 כמה	 “ואבעול	 הזאת:	 בלשון	
כמה	 יודע	 היית	 רק	 אם	 בנהרדעא”,	

זימה	הייתה	בעיר	ביום	הכיפורים...
את	 ושאל	 מאוד	 התפלא	 יהודה	 רבי	
אליהו	הנביא:	ומה	הקב”ה	אמר	על	זה?	
ולא	תאמינו	מה	הייתה	התגובה	של	ה’	
הכיפורים	 יום	 בתוך	 	 זנות	 על	 יתברך	
הכנסת,	 בבית	 נמצא	 העם	 רוב	 כאשר	
ֹרֵבץ”,	 את	 ַחטָּ ַתח	 “ַלפֶּ אמר:	 הקב”ה	
ורש”י	מסביר:	“מחטיאם	בעל	כורחם”.	
הרע	 יצר	 אנשים,	 מסכנים	 אומר:	 ה’	

משגע	אותם.
כיפור,	 ביום	 הקב”ה	 את	 מבזה	 אדם	
ואילו	ה'	מלמד	עליו	זכות	ומנסה	להציל	

אותו.
הייתה	 איפה	 יהודה:	 רבי	 שאל	 ואז	
מאי	 “ושטן	 רגע,	 באותו	 הדין	 מידת	
אין	 כיפור	 ביום	 אליהו:	 לו	 אמר	 אמר”.	
רשות	לשטן	לקטרג.	זאת	אומרת	שאין	
את	מידת	הדין	שמקטרגת,	אז	ה’	מציל	
אבל	 חמור,	 הכי	 מהעוון	 האדם	 את	
אחרי	 רודפת	 כבר	 הדין	 מידת	 כאשר	
אז	 אותו,	 ולייסר	 לאמלל	 ורוצה	 האדם	
ה’	מראה	לאדם	מה	לעשות	כדי	לברוח	

ממנה.
מישהו	 לאדם,	 ה’	 שולח	 לפעמים	
כדי	 רק	 ממנו	 יגנוב	 או	 אותו	 שיצער	
האכזרית	 הדין	 ממידת	 אותו	 לפדות	
שרוצה	להפיל	אותו	באיזה	דום	לב	או	

אירוע	מוחי.
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אז	אולי	ה’	שולח	את	אשתך	שתצער	
ריבון	 ואומר:	 ואז	האדם	מתלונן	 אותך,	
העולמים,	למה	שלחת	לי	אישה	כזאת	

רעה.
לאדם	 עוזר	 רק	 ה’	 באמת	 אבל	
על	 ייקח	 שהוא	 כדי	 קצת,	 להתחזק	
תיקון	 או	 החמה	 בנץ	 תפילה	 עצמו	
חצות,	וירבה	יותר	חסד	ויעזור	לאנשים,	
ואז	ככה	ה’	יציל	אותו	ממידת	הדין,	ה’	
ורמזים	 מסרים	 מיני	 בכל	 לאדם	 רומז	

כדי	להבריח	אותו	ממידת	הדין.
ה’	 “לעולם	 צדוק:	 רבי	 שכותב	 כמו	
לא	מעניש,	כי	ממנו	לא	תבוא	הרעות”,	
וההיפך	הוא	הנכון,	הלוואי	שניפול	בידי	
א	ְבַיד	 ָלה	נָּ ה’	הרחמן,	כמו	שכתוב:	“ִנפְּ
ים	רחמיו”,	כי	לא	רק	שה’	לא	 ַרבִּ י	 כִּ ה'	
מעניש,	אלא	אפילו	עוזר	לאדם	לצאת	
רוצה	 הדין	 שמידת	 עונשים	 מיני	 מכל	

לשלוח	לו.

אדם צריך לא להתלונן על ה’ 
אלא לנסות למצוא את הרמז שה’ 

שתל לו

דבר	 כותב	 הקדוש	 התניא”	 “בעל	
משל	 הוא	 מתלונן,	 “וכשהוא	 מזעזע:	
מטה,	 ומורידו	 מלך	 של	 בראשו	 האוחז	
המלא	 הכיסא	 בית	 בתוך	 פניו	 וטומן	

צואה”.
ה’	 אז	 ומתלונן,	 בוכה	 האדם	 כאשר	
מתבייש	אומר:	אני	רוצה	רק	לעזור	לך	
למלך	 דומה	 זה	 ודבר	 מתלונן,	 ואתה	
שבא	לעזור	לאדם	ובמקום	להודות	לו,	

לתוך	 ומכניסו	 ראשו	 את	 לוקח	 האדם	
בית	הכסא.

דבר,	 בכל	 ה’	 את	 לראות	 צריך	 לכן	
ואם	יש	נמלים	במטבח,	האישה	צריכה	
כמו	 עצלנית,	 היא	 כי	 זה	 אולי	 לבדוק	
שכתוב:	“ֵלְך	ֶאל	ְנָמָלה	ָעֵצל”	)משלי	ו(,	
וצריכה	להשתפר	במידת	הזריזות,	אם	
בהכנסת	 זה	 ואם	 הבית	 בעבודות	 זה	
לנו	 דבר	שקשה	 בכל	 או	 מוקדם	 שבת	
על	 רק	 להסתכל	 ולא	 היום,	 במשך	
העטיפה	החיצונית	ולרסס	את	הנמלים	

בלי	להבין	את	המסר.

צריכים להבין את הרמזים שה’ 
שולח גם בחתולים שנכנסים 

לאולם

בחתונה,	 השתתפתי	 מה	 זמן	 לפני	
נהיה	 האולם	 לתוך	 חתולים	 ונכנסו	

בלאגן	גדול	והנשים	צעקו...
אנחנו	צריכים	להסתכל	למה	ה’	שלח	
אכלו	 שלא	 בגלל	 אולי	 החתולים,	 את	
אומרת:	 שהגמרא	 כמו	 בקדושה,	 שם	
שהחתול	לא	מכיר	את	קונו,	כך	אנשים	
שלא	אוכלים	בקדושה	ומברכים	בחסרון	

תיבות,	אינם	מכירים	בה’	יתברך.
של	 שהשולחן	 כותב,	 הקדוש	 הזוהר	
האדם	מכפר	עליו	ולא	הווידוי	בתפילת	
שאדם	 כותב	 יועץ”	 “הפלא	 מנחה.	
ולהתלבש	 לשולחן,	 מכובד	 לבוא	 צריך	
ובלי	 מכובדת	 חולצה	 עם	 בהתאם	
לברך	 האדם	 וצריך	 קצרים,	 מכנסיים	
בדברי	 ולהוסיף	 וסוף,	 תחילה	 בכוונה	
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מול	 יושב	 שהוא	 להרגיש	 וצריך	 תורה,	
בכבוד	 ינהג	 ואז	 ראשי,	 רב	 או	 מלך	

וקדושה.
“ידוע	 סיפור:	 מוסיף	 יועץ	 הפלא	
המעשה	על	רבי	ישראל	נג’ארה,	שהיה	
והיו	 נעים,	 בקול	 שולחנו	 על	 משורר	
כבמזמוטי	 השרת	 מלאכי	 מתקבצים	
מפני	 מגולות	 זרועותיו	 והיו	 וכלה,	 חתן	
את	 הרים	 נג’ארה	 ישראל	 רבי	 החום”,	
לא	 מעט	 שזה	 המרפק	 מעל	 שרווליו	

מכובד	לישיבה	ליד	השולחן.
ואמרה:	 מהשמים	 קול	 בת	 יצאה	
“ברחו	לכם	מהאיש	הזה	שממעט	כבוד	
יושב	בכבוד	על	השולחן	 שמים,	שאינו	
לפני	השם”,	אמר	ה'	למלאכים:	תברחו	
מהשולחן	שלו	כי	הוא	לא	יושב	בכבוד.	
ז”ל	 האר”י	 והרב	 כולם,	 ברחו	 “ותיכף	
שהיה	רואה	מביתו	את	המעשה	הגדול	
נג’ארה,	 ישראל	 לרבי	 סודו	 גילה	 הזה,	
עצמו	 את	 וקישט	 גדולה,	 חרדה	 וחרד	
השרת	 מלאכי	 וחזרו	 בכבוד,	 וישב	
מראה	 הקב”ה	 כבתחילה”.	 להתקבץ	
בכל	 לאדם	 ורמיזות	 סימנים	 מיני	 כל	

פעולה.	

האדם צריך לשתף את ה’ בצערו, 
כי ה’ רוצה להציל אותו ממידת 

הדין

כאשר	 אומר:	 החיים”	 “נפש	 בעל	
האדם	משתף	בצערו	את	מלכות	שמים	
האדם	 שמך”,	 למען	 “עשה	 כשאומר	
מבקש	מה’	שיעשה	בשביל	הכבוד	שלו,	

אז	תפילתו	נענית,	כי	הוא	מוכיח	שהוא	
לסבל	 נכנס	 ושהוא	 אתו	 ה’	 שזה	 יודע	

אתו.
לא	 לעולם	 שה’	 לדעת	 צריך	 האדם	
מעניש,	אלא	רק	מציל	אותו.	זה	דומה	
לאדם	שאומר	לבנו	לא	לגעת	בתבנית	
האם	 ונכווה,	 נגע	 הבן	 והלך	 החמה,	

האדם	רצה	בזה?
כבר	 אנחנו	 כאשר	 הקב”ה	 אצל	 כך	
עושים	משהו	שמנוגד	לתורה	ולמצוות,	
אז	התוצאה	של	זה	שמידת	הדין	רוצה	
לפגוע	בנו,	ולא	רק	שהקב”ה	לא	רוצה	
להזיק	לנו	אלא	עוד	מנסה	להציל	אותנו	
החן,	 של	 “ח”	 האות	 זה	 וכל	 ממנה,	
כלומר	החוכמה	ובשביל	זה	צריך	שכל	
גדול	מאוד,	כדי	להבין	מה	ה’	מדבר	עם	

האדם.

כדי להבין את הרמזים והמסרים 
חייב האדם לקנות ענווה

רבי	נחמן	מסביר	שאפשר	להשיג	את	
החוכמה	הזאת	רק	על	ידי	האות	“נ”	של	

החן,	שהיא	מייצגת	את	הנפילה.
נמצאת	 לא	 “נ”	 כמו	שכתוב	שהאות	
במזמור	“אשרי	יושבי	ביתך”	בגלל	שהיא	

מסמלת	נפילה,	התמעטות	והקטנה.
הנפילה	הראשונה	בעולם	הייתה	של	
מיעט	 ה’	 שהתלוננה,	 שבגלל	 הלבנה	
הלילה,	 לממשלת	 והעבירה	 אותה	
הצמצום	 את	 מסמלת	 ה”נ”	 כלומר	
וההקטנה,	ולכן	כאשר	האדם	יקטין	את	
לשכל	 יזכה	 אז	 פחות,	 ויתבלט	 עצמו	
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בכל	 לו	 רומז	 ה’	 מה	 ולהבנה	 האלוקי	
מקרה.

בבחינת	 היא	 ש”נ”	 כותב	 נחמן	 רבי	
מלכות	 כותב:	 שהזוהר	 כמו	 מלכות,	
פה,	כלומר	אדם	שאומר	בפיו:	אני	לא	
ה’	 ממך	 הכל	 אלא	 כלום,	 לעשות	 יכול	
ודרכה	 למלכות	 זוכה	 הוא	 אז	 יתברך,	

מגיע	לחוכמה.
שכתוב	 נון	 בן	 ליהושע	 דומה	 זה	
שהלבנה	 כמו	 לבנה,	 כפני	 שפניו	 עליו	

התקטנה	והורידה	מהגאווה	שלה,	וכמו	
שאומר	הזוהר	שבעצם	אין	בלבנה	כלום,	
היא	כמין	חתיכת	בוץ	שרק	מחזירה	את	

האור	שהשמש	שולחת	אליה.
כך	אדם	שיגיד:	אין	לי	שכל	ולא	מעמד	
אלא	הכל	מה’	יתברך,	אז	הוא	יזכה	לחן	
שלו	 והבקשות	 התפילות	 וכל	 במלואו,	

יתקבלו	מיד.
כל	 ממילא	 ואז	 לחן	 שנזכה	 רצון	 יהי	

תפילותינו	יתקבלו	ברצון!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

אמונה וביטחון בה', מבטלים את הקשיים והבעיות

נמצאים	 שלי	 הגרוש	 ושל	 שלי	 המשותפים	 והילדים	 כשנה	 לפני	 התגרשתי	 אחת,	 אישה	 סיפרה	
במשמורת	משותפת,	חצי	שבוע	אצלי	וחצי	שבוע	אצל	הגרוש	שלי,	ומדי	פעם	יש	קצת	חיכוכים	בנינו	
בגלל	 חדשים	 בגדים	 הילדים	 לאחד	 לקנות	 צורך	 ראיתי	 ימים	 כמה	 לפני	 עניינים.	 ושאר	 הזמנים	 על	
שהבגדים	הישנים	הפכו	לו	לקטנים,	רכשתי	בגדים	בחנות	די	יקרה	ושלחתי	אותו	עם	הבגדים	החדשים	
והבלויים	 והנה	כשהוא	חזר	למשמורת	אצלי,	אני	רואה	שהוא	חזר	עם	הבגדים	הישנים	 לגרוש	שלי,	
ובעלי	לשעבר	השאיר	אצלו	את	הבגדים	החדשים	כדי	שהילד	ילבש	אותם	כשהוא	במשמורת	אצלו,	

חשבתי	לעצמי	אולי	זה	במקרה,	והנה	זה	קרה	עוד	מספר	פעמים.
המחשבה	הראשונה	שלי	הייתה	להיכנס	עוד	הפעם	לריב	אתו,	אבל	החלטתי	שהפעם	הזאת	אני	
והנה	 לריב	בשום	אופן.	 נכנסת	 ולא	 והולכת	עם	האמונה	 לנהל	בשבילי	את	המערכה	 נותנת	לקב”ה	
באותו	יום	אחותי	מתקשרת	ואומרת	שיש	לה	כמה	שקיות	של	בגדים	מצוינים	בשביל	אותו	ילד	שהיא	
רוצה	להעביר	לי,	לא	עוברות	מספר	שעות	והאח	הגדול	שלי	מתקשר	גם	הוא,	ואומר	לי	שיש	לו	עוד	

כמה	שקיות	של	בגדים	בשביל	הילד	שלי	ופתאום	נהיה	לילד	עשרות	בגדים	חדשים.
זה	בדיוק	מה	שמורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א	מלמד	אותנו,	שברגע	שמקבלים	את	הבעיה	

ומאמינים	שזה	ה’	ולא	גורם	אחר,	נגמרים	כל	הדינים	והבעיות	!!!
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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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