
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״ג - פרשות מטות מסעי

שיחות מוסר ע“פ חסידות
הסגולה לקבלת

כל התפילות והבקשות מיד

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
ארז בן יפה

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		
ביתשמש מרדכי	קינן	מפיץ חדש!   054-8528990 
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		             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	                            050-6096476
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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	
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ליקוטי	מוהר”ן	א,	)המשך(:

הסגולה	לקבלת
כל	התפילות	והבקשות	מיד:

כותב:	 הקדוש	 מברסלב	 נחמן	 רבי	
ִפּלֹות	 ַהתְּ ל	 כָּ ִלים	 ִנְתַקבְּ “ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה	
ִלים	 ִנְתַקבְּ ֵאין	 ׁ ר	ַמה	שֶּ ִעקַּ י	 כִּ ׁשֹות,	 קָּ ְוַהבַּ
ָבִרים	ֵחן,	 ֵאין	ְלדְּ ׁשֹות	הּוא	ֵמֲחַמת	ֶשׁ קָּ ַהבַּ
ים	 ִשׁ ַבקְּ מְּ ֶשׁ ֶזה	 ל	 ֶשׁ ב	 לֵּ בַּ ִנְכָנִסים	 ְוֵאין	
ְנסּו	 כָּ יִּ ֶשׁ ָמקֹום	 ִלּבֹו	 בְּ ֵאין	 ִאּלּו	 כְּ ּנּו,	 ִממֶּ
ׁש	 ְלְמַבקֵּ ֵאין	 ֶשׁ ֵמֲחַמת	 ִלּבֹו,	 בְּ ָבִרים	 ַהדְּ
ֶזה	 ל	 ֶשׁ ִלּבֹו	 בְּ ָבִרים	 ַהדְּ ְנסּו	 כָּ יִּ ֶשׁ ֵחן	

ַהּתֹוָרה,	 ַעל־ְיֵדי	 ֲאָבל	 ּנּו;	 ִממֶּ ים	 ִשׁ ַבקְּ מְּ ֶשׁ
ַה”נ”	 ִרים	 ׁ ְוִנְתַקשְּ ִרים	 ִנְתַחבְּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה	 ֶשׁ
ִנְקֵראת	 ן	 כֵּ ְוַעל	 ֵחן,	 ְוַנֲעֶשׂה	 "ל	 נַּ כַּ ְוַה”ח”	
זֹוֶכה	 ֲאַזי	 ה(,	 )משלי	 ֵחן	 ַיֲעַלת	 ַהּתֹוָרה	
ִלין	 ִנְתַקבְּ ַוֲאַזי	 ֵחן,	 ְבֵרי	 דִּ ֵהם	 ָבָריו	 דְּ ֶשׁ
ְבֵרי	 דִּ ר	 ַדבֵּ מְּ ֶשׁ ִמי	 מֹו	 כְּ ׁשֹוָתיו,	 ּוַבקָּ ָבָריו	 דְּ
ׁש,	 קֵּ ְתבַּ ַהמִּ ֵלב	 בְּ ָבִרים	 ַהדְּ ְכָנִסים	 נִּ ֶשׁ ֵחן,	
ִחיַנת	 ּנּו.	ְוֶזה	בְּ ים	ִממֶּ ִשׁ ַבקְּ מְּ ַהְיינּו	ֶזה	ֶשׁ דְּ

בס”ד
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תוכן העניינים

ד השם שנתן האדם הראשון לכל בריה בעולם מסמל את תכונותיה ואופייה   

ד אם אדם יוותר ויתבטל יזכה לברכות גדולות ועצומות    

ה הענווה והראיה האלוקית נותנות לאדם חן וכפרת עוונות    

ו בזכות האמונה וקבלת ההשפלות אישה פשוטה יכולה להחזיק את העולם   

ו מהאותיות של החן מגיעים בסופו של דבר ל“שוועתינו קבל”    

ז כדי שהתפילה תתקבל חייב האדם לשים עצמו כבהמה    

ז הכל תלוי במידת הרצון של האדם לשמוע ולהשתנות    

ח יעקב הבין שגם מה שקרה לביתו זה מה’ וזה לטובתו ולכן זכה למידת החן  

ח יוסף בנו של יעקב המשיך את החן על ידי שקיבל את רצון ה’ גם בבית האסורים  

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט בכל יהודי קיימת נקודה טובה        

ג



 

ד

רּו	 ׁ ְוִנְתַקשְּ רּו	 ְתַחבְּ נִּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי	 ַהְינּו	 “ת”,	
ַעל־ “ֵחן”,	 ִחיַנת	 בְּ ְוַנֲעָשׂה	 ְוַהּנּו”ן	 ַהֵחי”ת	
ְלׁשֹון	 הּוא	 ֶשׁ י”ו,	 תָּ ִחיַנת	 בְּ ַנֲעֶשׂה	 ְיֵדי־ֶזה	
)יחזקאל	 תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ יָמה,	 ּוְרִשׁ ֲחִקיָקה	
ֶנְחָקק	 ַהֵחן	 ַעל־ְיֵדי	 י	 כִּ ו,	 תָּ ְוִהְתִויָת	 ט(:	
ל	 ְלַקבֵּ ׁש	 קֵּ ְתבַּ ַהמִּ ֵלב	 בְּ ָמקֹום	 ם	 ְוִנְרָשׁ
ָבָריו.	 לּו	דְּ י	ַעל־ְיֵדי	ַהֵחן	ִנְתַקבְּ ה,	כִּ ָשׁ קָּ ַהבַּ
ֵלב	 ִחיַנת	ַה”ֵחן”	ָחַקק	ָמקֹום	בְּ בְּ ִנְמָצא,	ֶשׁ
ָבָריו	 ְנסּו	דְּ כָּ יִּ ֵדי	ֶשׁ ּנּו,	כְּ ים	ִממֶּ ִשׁ ַבקְּ מְּ ֶזה	ֶשׁ
יָמה	 תֹו,	ְוַהֲחִקיָקה	ּוְרִשׁ ָקָשׁ ל	בַּ ִלּבֹו,	ִויַקבֵּ בְּ
ט(:	 )קהלת	 ְוֶזהּו	 "ל.	 נַּ כַּ י"ו	 תָּ ִחיַנת	 בְּ ֶזה	
ַנַחת	 ָמִעים.	 ִנְשׁ ַנַחת	 בְּ ֲחָכִמים	 ְבֵרי	 דִּ
ְוַה”ת”	 ”ל	 ַהנַּ ֵחן	 ִחיַנת	 בְּ ַהְינּו	 יְיָקא,	 דַּ
ַנַחת,	 אֹוִתּיֹות	 ַנֲעֶשׂה	 ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה	 "ל,	 ַהנַּ
תֹו	 ָשׁ קָּ בַּ ל	 ְוִנְתַקבֵּ ָבָריו	 דְּ ָמִעים	 ִנְשׁ ְוָאז	

"ל”. נַּ כַּ

השם שנתן האדם הראשון לכל 
בריה בעולם מסמל את תכונותיה 

ואופייה

ללמד	 ממשיך	 הזאת	 בפסקה	 הרב	
מי	 של	 הגדולה	 מעלתה	 את	 אותנו	
שזוכה	לרכוש	את	התכונה	שנקראת	חן,	
שעל	ידה	זוכים	שיתקבלו	כל	התפילות	

והבקשות.
הזכויות,	 מצב	 מה	 משנה	 לא	 וזה	
ולא	 האדם,	 של	 והעבירות	 המצוות	
בודקים	בשמיים	אם	הוא	ראוי	לקבלת	
בחינת:	 נקרא	 וזה	 לא,	 או	 התפילות	
ר	ָאֹחן”	)שמות,	לג(	וכמו	 ִתי	ֶאת	ֲאֶשׁ “ְוַחֹנּ
ַאף	 	- ִתי	 “ְוַחֹנּ ברכות:	 במסכת	 שכתוב	
ֲאֶׁשר	 ֶאת	 ְוִרַחְמִּתי	 ָהגּון,	 ֶׁשֵאינֹו	 ִּפי	 ַעל	

ֲאַרֵחם	-	ַאף	ַעל	ִּפי	ֶׁשֵאינֹו	ָהגּון”	ועניין	זה	
תופס	גם	ברוחניות	וגם	בגשמיות.

ידי	 על	 לחן	 שזוכים	 לנו	 הסביר	 הרב	
המהות	של	האותיות	שממנה	מורכבת	
ו-”נ”,	 “ח”	 האותיות	 כלומר	 המילה,	
וברייה	 וזה	כמו	שהמהות	של	כל	עצם	
בעולם	היא	מהשם	הראשוני	שקרא	לה	

האדם.
כולו	 כי	 כך,	 נקרא	 הכלב	 למשל	
והנאמנות	 לבעליו	 נאמן	 שהוא	 לב,	
“ּוָמָצאָת	 שכתוב:	 כמו	 בלב,	 מתבטאת	
ט(.	 )נחמיה,	 ְלָפֶניָך”	 ֶנֱאָמן	 ְלָבבֹו	 ֶאת	
חיתול	 מלשון	 כך	 נקרא	 והחתול	
שאומר	 כמו	 או	 צרכיו,	 את	 שמסתיר	
המהרש”א:	מלשון	היתול,	החתול	אינו	
זוכר	את	קונו,	הוא	לא	מכיר	בקב”ה	כמו	
כמו	 בו,	 מכיר	 ולא	 בה’	 מהתל	 שאדם	
ֵהֶתל	 “ַוֲאִביֶכן	 הארמי:	 לבן	 על	 שכתוב	
ֹמִנים”	 ֲעֶשֶׂרת	 י	 ְרתִּ ַמְשֻׂכּ ֶאת	 ְוֶהֱחִלף	 י	 בִּ

)בראשית,	לא(,	כלומר	צחק	עלי.	
כך	 נקרא	 שהנחש	 כותב	 והמהרש”א	
והפיל	 נחושת,	 שלו	 בארס	 שיש	 בגלל	
נקרא	כך	מפני	שכל	שנתיים	נופלות	לו	
מתפלאות	 הבריות	 שכל	 וגם	 השיניים	
הגדולה	 המצויה	 הברייה	 שהוא	 ממנו,	
ביותר,	וכך	בכל	השמות	של	כל	החיות.

אם אדם יוותר ויתבטל יזכה 
לברכות גדולות ועצומות

אז	כמו	שבכל	שם	של	ברייה	שהאדם	
הראשון	נתן	לו	מוחבאות	התכונות	שלו,	
כך	גם	באותיות	של	המילה	חן	מוחבא	
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המידע	כיצד	להשיג	אותו.
האות	“ח”	היא	כנגד	החכמה,	שאדם	
ומחפש	 דבר	 כל	 של	 בשכל	 מסתכל	
בכל	אירוע	את	הרמז	והמסר	שהקב”ה	

רוצה	להעביר	לו	דרכו.
הנפילה	 את	 מסמלת	 “נ”	 האות	
להתבטל	 שיודע	 האדם	 של	 והצמצום	

ולהמעיט	את	עצמו	בכל	אירוע.
חגיגת	 שעשה	 אחד	 יהודי	 לי	 סיפר	
נישואיה,	 לפני	 בבית	 שלו	 לבת	 חינה	
כבר	 אליו,	 ביותר	 הקרוב	 השכן	 והנה	
לו	 הזמין	 שנה	 	20 במשך	 בשכנותו	
עשרה	 אחת	 בשעה	 כבר	 משטרה	
בעקבות	הרעש.	ובעל	השמחה	מאשים	

אותו	שבגללו	כל	השמחה	נעצרה.
עד	 שתשמח	 החליט	 ה’	 לו	 אמרתי	
השעה	11	כי	זה	מה	שמגיע	לך	לשמוח	
שקרא	 ולשכן	 שמיים,	 מלכות	 לפי	
כי	הוא	 גדולה	 למשטרה	תשלח	מתנה	
לא	עשה	לך	רע	אלא	רק	טוב	והכל	זה	

מאת	ה’	יתברך.
שמוצאים	 החכמה;	 של	 השילוב	 זה	

את	ה’,	וגם	ההתבטלות	לה’.
“ומידת	 זה:	 על	 כותב	 יועץ	 הפלא	
מבריחה	 יהלום	 מידת	 היא	 הוותרנות	
קטטה,	ומתן	אדם	ירחיב	לו	ולא	תאונה	
תחיה	 באהלו,	 יקרב	 לא	 ונגע	 רעה	 לו	
מה	 וצוקה,	 צרה	 מכל	 ותצילה	 בעליה,	

טוב	חלקה,	לא	יודע	אנוש	ערכה”.
	אם	האדם	יאמין	לדברי	הפלא	יועץ	
והוא	 אותו,	 אוהב	 שה’	 ידע	 הוא	 אז	
שלח	לו	את	השכן	הזה	כדי	לזכות	אותו	

ולהשפיע	עליו	טובות	רבות,	והוא	יקבל	
הטובים	 הדברים	 של	 הרשימה	 כל	 את	

שבעל	הפלא	יועץ	כתב.

הענווה והראיה האלוקית נותנות 
לאדם חן וכפרת עוונות

תורת	 “מיסודות	 כותב:	 הרמב”ם	
עוול	 אין	 יתעלה	 שהוא	 רבינו,	 משה	
לפניו	בשום	פנים	ואופן,	ושכל	הבא	על	
וזה	 הצער”.	 ומן	 הייסורים	 מן	 אדם	 בני	

בעצם	כל	סבל,	עלבון,	צער	וייסורים.	
“ומה	שמגיע	מן	הטוב”	-	אם	קיבלת	

איזה	נחת	רוח,	שמחה	או	ריגוש.	
“היחיד	או	הציבור”	-	לא	משנה	פרט	

או	כלל.	
“הכל	מפני	שראוי	לכך	במשפט	צדק,	
משפט	 יש	 	- כלל”	 עוול	 בו	 אין	 אשר	
שיקבע	כמה	אדם	ישמח	וייהנה	או	כמה	

הוא	יצטער	ויסבול.
“ואפילו	ניגף	האדם	בקוץ,	הרי	זה	לו	
שהיא,	 כל	 הנאה	 השיג	 ואפילו	 לעונש.	
יהיה	לו	זה	גמול	למצוותיו”	-	כל	הנאה	

או	כל	צער	מגיע	לאדם	מן	השמיים.
מצטרפת	 “נ”	 האות	 כאשר	 אז	
התפילות	 כל	 אז	 החן	 ונוצר	 “ח”	 לאות	
בלי	 יתקבלו,	 האדם	 של	 והבקשות	
כי	 שלו,	 והחובות	 הזכויות	 את	 לבדוק	
ר	 ֲאֶשׁ ֶאת	 ִתי	 “ְוַחֹנּ נוצר:	 אז	 חן	 כשיש	
ָאֹחן”	ומי	שמסתכל	בחכמה	האלוקית,	

אז	ה’	נותן	לו	מתנת	חינם.
הלבנה	 כמו	 להיות	 צריך	 ולכן	האדם	
שהצטמצמה,	ובזכות	זה	ה’	נתן	לה	את	
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ראש	חודש	שהוא	יום	כפרת	עוונות	לכל	
ישראל.

ראש	 יום	 אומר:	 החיים”	 ה”כף	 בעל	
יותר	 טוב,	 מיום	 יותר	 גדול	 הוא	 חודש	
מסוכות	ויותר	מפסח,	כי	הגיהינום	אינו	
הוא	 חודש	 טוב,	אבל	בראש	 ביום	 כבוי	
וזה	 חודש,	 ראש	 של	 מעלתו	 זוהי	 כן.	

בזכות	שהלבנה	המעיטה	את	עצמה.

בזכות האמונה וקבלת ההשפלות 
אישה פשוטה יכולה להחזיק את 

העולם

רבינו	הקדוש	ממשיך	ואומר	שכאשר	
ומסתכל	 המאורעות	 את	 רואה	 האדם	
מבחינת	 הכל	 את	 ורואה	 ה’,	 בחוכמת	
“ראשית”	שזאת	יראת	ה’,	כמו	שכתוב:	
)תהילים,	 ִיְרַאת	השם”	 ָחְכָמה	 “ֵראִשׁית	
לכל	 יזכה	 אז	 לשפלות,	 וזוכה	 קיא(	

הברכות.
הקהל	 לקבלת	 הגיעה	 אחת	 אישה	
ל”ג	 ביום	 שנה	 	13 שלפני	 לי	 וסיפרה	
במהלך	 קליני	 מוות	 מתה	 היא	 בעומר,	
לידתה.	היא	מספרת	שעלתה	לבית	דין	
להימשך	 רק	 ביקשה	 והיא	 מעלה,	 של	
בשמים		 הוחלט	 אבל	 האלוקי,	 לאור	
שהיא	תחזור	לעולם,	כי	יש	לה	משימה	
לתורה	 לה	 שנולד	 הבן	 את	 לגדל	

ולמצוות.
כשהתעוררה	 מיד	 אישה,	 אותה	
והנשמה	שלה	חזרה	לגוף,	היא	ביקשה	
ולמרות	שלא	פתחה	ספר	 ראש,	 כיסוי	
תהילים	בחייה,	פתאום	אמרה	את	כולו	

אחיינים	 כמה	 עוד	 זה	 ובזכות	 בע”פ.	
שלה	חזרו	בתשובה.

אותה	 מגדף	 רק	 בעלה	 מאז	 אולם	
וטוען	שהיא	השתגעה,	ובכל	שבת	הוא	
ממנה	 חוץ	 לים	 הילדים	 כל	 את	 לוקח	

ומהילד	שהיא	צריכה	לגדלו	לתורה.
אמרתי	לה	בזכות	הכיסוי	ראש	שהיא	
שהיא	 ההשפלות	 כל	 למרות	 שמה,	
רק	 רואה	 ובזה	שהיא	 מקבלת	מבעלה	
את	ה’	כל	הזמן,	ואת	התפקיד	שהטילו	
עליה	בשמיים,	היא	מחזיקה	חצי	עולם.

מהאותיות של החן מגיעים 
בסופו של דבר ל“שוועתינו קבל”

ה-”ח”	 שכאשר	 מסביר	 נחמן	 רבי	
האות	 יוצא	 אז	 “נ”	 האות	 עם	 מתמזג	
כנגד	 היא	 “ת”	 והאות	 )אשורית(,	 “ת”	
ַעל	 ו	 תָּ “ְוִהְתִויָת	 ביחזקאל:	 הפסוק	
ֱאָנִקים	 ְוַהנֶּ ֱאָנִחים	 ַהנֶּ ים	 ָהֲאָנִשׁ ִמְצחֹות	

תֹוָכּה”. ֲעׂשֹות	בְּ ל	ַהּתֹוֵעבֹות	ַהנַּ ַעל	כָּ
חורבן	 לפני	 למלאך,	 אומר	 הקב”ה	
על	 תכתוב	 לך	 הראשון:	 המקדש	 בית	
מצחות	בני	האדם	את	האות	“ת”,	חלק	
מהם	תכתוב	בדיו,	ואז	האות	“ת”	תהיה	
את	 להם	 תכתוב	 וחלק	 “תחיה”,	 להם	
להם	 תהיה	 היא	 ואז	 בדם	 “ת”	 האות	
ידעו	 החבלה	 מלאכי	 וככה	 “תמות”,	

למצוא	אותם.
שהאות	 אחר,	 במקום	 מסביר	 והרב	
מה	 כנגד	 	400 בגימטרייה	 היא	 “ת”	
ע	 ַאְרבַּ ְוִעּמֹו	 א	 בָּ ֵעָשׂו	 ה	 “ְוִהנֵּ שכתוב:	
ֵמאֹות	ִאיׁש”	)בראשית,	לג(,	וכנגדם	בצד	
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הקדושה	יש	400	עולמות	של	כיסופים.	
טומאה	 כוחות	 	400 עם	 מגיע	 עשיו	
וקליפות,	כדי	לשכנע	את	האדם	לזרוק	
את	ה’	יתברך,	וכנגדם	יש	בקדושה	400 

עולמות	של	כמיהה	וכיסופים.
תמיד	 לשים	 צריך	 תשובה	 בעל	 ולכן	
על	עצמו	שק	שזה	גם	400	בגימטרייה,	
כל	 את	 ממנו	 מוריד	 הזה	 השק	 ואז	
הארבע	מאות	הקליפות	של	עשיו,	כמו	
ל	ַעל	 ְתַאבֵּ ָמְתָניו	ַויִּ ֶשׂם	ַשׂק	בְּ שכתוב:	“ַויָּ

ים”	)בראשית,	לז(. נֹו	ָיִמים	ַרבִּ בְּ
וכן	השק	הוא	אותיות	“קש”	שנאמר:	
ֶלָהָבה	 יֹוֵסף	 ּוֵבית	 ֵאׁש	 ַיֲעֹקב	 ֵבית	 “ְוָהָיה	
של	 תיבות	 והראשי	 ְלַקׁש”,	 ֵעָשׂו	 ּוֵבית	
מרמז	 וזה	 קבל”,	 “שוועתינו	 הוא	 קש	
שה’	מקבל	את	כל	התפילות	והבקשות	

של	האדם.

כדי שהתפילה תתקבל חייב 
האדם לשים עצמו כבהמה

רבי	צדוק	מלובלין	כותב:	”לא	יהיה	בך	
עקר	ועקרה	ובבהמתך,	ודרשה	הגמרא	
עקורה	 תפילתך	 תהיה	 שלא	 בבכורות,	

מלפני	המקום”.
שכל	 לאדם	 מבטיח	 אני	 אומר,	 ה’	
התפילות	יתקבלו,	אם	רק	יהיה	בבחינת	
כבהמה,	 עצמך	 שתשים	 “בבהמתך,	 	-
מצד	 הכל	 מכירים,	 שהם	 שמה	 פירוש	

ה’	ולא	מהשתדלותו	כלום”.
האדם	 צריך	 כדי	שהתפילה	תתקבל	
כלום	 יודע	 לא	 כמו	בהמה,	 אני	 להגיד:	
לא	 ואם	 הכל,	 את	 לי	 מסדר	 ה’	 ורק	

מצליח	לי	משהו	זה	רק	בגלל	שה’	לא	
רוצה	בזה.

ומצליח	 חכם	 עסקים	 איש	 ואפילו	
צריך	להרגיש	תמיד	שהוא	בעצם	כלום,	
כמו	הבהמה,	ורק	ה’	מנהל	לו	את	הכל.

הכל תלוי במידת הרצון של 
האדם לשמוע ולהשתנות

וגם	אם	 יועץ”	הקדוש	כותב:	 “הפלא	
איש	 כגון	 ממנו,	 בורח	 שהשלום	 רואה	
מריבו	הוא	איש	קשה	ואיש	מדנים”	-	אם	
יש	לאדם	שותף	שלא	מוכן	לוותר	לו	על	
כלום,	וכמה	שהוא	בא	לקראתו,	לא	עוזר	
כלום	כי	הוא	איש	קשה.	“מעורר	דינים	
ואינו	חפץ	בשלום,	על	מה	שכתוב:	‘אני	
-	אתה	מחפש	 ומלחמה’’	 והמה	 שלום	

שלום	והוא	רוצה	רק	מריבות.
“אף	על	פי	כן	יהיה	רודף	אחר	השלום	
לנהוג	 תמשיך	 	- השלום”	 את	 ומבקש	

בדרכי	שלום	ואפילו	שאתה	סובל.
הברכות	 שכל	 השלום,	 גדול	 “כי	
רודף	 חיים	 שחפץ	 מי	 	- בו”	 נמצאות	
אחר	השלום	כי	כל	הברכות	טמונות	בו.	
את	דברי	הפלא	יועץ	הזה	יבין	רק	מי	
שחפץ	ורוצה	בחוכמת	ה’,	וכל	ההצלחה	
דברי	 את	 לשמוע	 האדם	 ברצון	 תלויה	

אלוקים	חיים.
גדולה	 חשיבות	 לשמיעה	 יש	 ולכן	
ַמע	 ְשׁ מאוד,	כמו	שכתוב:	“ִיְשָׂרֵאל	ִאם	תִּ
ישמע	 )תהילים,	פא(,	שאם	האדם	 ִלי”	
אז	 חושבים,	 שאחרים	 למה	 ולא	 לה’	
האדם	 ואם	 הברכות,	 לכל	 יזכה	 הוא	
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באמת	 רוצה	 ולא	 תורה	 לשיעור	 מגיע	
כל	השיעור,	 ונרדם	 או	שמגיע	 לשמוע,	

אז	ממילא	לא	יזכה	לשום	ברכה.
יהודי	אחד	מבת	ים	סיפר	שפעם	אם	
היה	מקבל	דו"ח	מפקח	או	שוטר,	הוא	
במחיר	 ואפילו	 אותם	 מכה	 מיד	 היה	
אבל	 הסוהר.	 לבית	 אותו	 שמכניסים	
לו	 נותן	 הגיע	למצב	שהיום	אם	הפקח	

דו”ח	הוא	מנשק	לו	את	היד.
ידי	 על	 רק	 קרה	 הזה	 השינוי	 וכל	
לשמוע	 בקביעות	 מגיע	 הזה	 שהאדם	
ה’	 מה	 ולהבין	 וללמוד	 מוסר,	 שיעורי	

רוצה	ממנו	באמת.

יעקב הבין שגם מה שקרה לבתו 
זה מה’ וזה לטובתו ולכן זכה 

למידת החן

אבינו	 יעקב	 אומר:	 הקדוש	 החיד”א	
אתו	 עשה	 שה’	 הטובות	 כל	 את	 רואה	

ִני	ֱאֹלִהים”. י	ַחנַּ ומודה	לה’,	“כִּ
	והרי	זה	פלא,	הרי	מה	שהיה	עם	דינה	
הבת	שלו,	אז	איך	יעקב	שמח	וטוען	שה’	

חנן	אותו	ונתן	לו	רק	טוב?	
אלא	עונה	החיד”א,	“דינה”	זה	אותיות	
גלגולה	 הייתה	 דינה	 באמת	 כי	 “נידה”,	
של	אימא	של	אברהם	אבינו:	אמתלאי	
בת	כרנבו,	שהביאה	את	אברהם	אבינו	
ה’	 אותה,	 לתקן	 כדי	 אז	 נידתה,	 בזמן	
והיא	 דינה,	 של	 בגלגול	 אותה	 הביא	
על	 המעשה	 את	 לעבור	 חייבת	 הייתה	
ידי	שכם	בן	חמור	הגוי,	כדי	שהוא	ייקח	

ממנה	את	כל	הטומאה.

אז	יעקב	אבינו	אמר:	כל	מה	שעברתי	
שהוא	 ובגלל	 לטובתי.	 מהשמיים	 זה	
ולא	 אלוקית	 על	הכל	בחכמה	 הסתכל	
כמו	שמסתכלים	על	העולם	בחדשות,	
אז	הוא	זכה	לחן,	כמו	שכתוב:	“ַהְיָלִדים	
כלומר	 ָך”,	 ַעְבדֶּ ֶאת	 ֱאֹלִהים	 ָחַנן	 ר	 ֲאֶשׁ
מלשון	חן	ומה	שביקש	מה’	מיד	נתן	לו	
ְקָרא	לֹו	ֵאל	ֱאֹלֵהי	ִיְשָׂרֵאל”.	 שנאמר:	“ַויִּ

יוסף בנו של יעקב המשיך את 
החן על ידי שקיבל את רצון ה’ גם 

בבית האסורים

להסביר	 ממשיך	 הקדוש	 החיד”א	
כמו	 החן,	 את	 המשיך	 בנו	 יוסף	 שגם	
ָרת	 ֹפּ ן	 “בֵּ הפסוק:	 על	 רש”י	 שמפרש	
לחן	 זכה	 ויוסף	 חן.	 זה	 שפורת	 יֹוֵסף”,	
ה’	 מה	 תמיד	 שראה	 זה	 בזכות	 הזה	

רוצה.
יוסף	 שכאשר	 המדרש	 שמספר	 כמו	
באים	 היו	 יום	 כל	 בבית	האסורים,	 ישב	
את	 לקחת	 לו	 ומציעים	 השרים	 אליו	
הם	 לזה	 ובתמורה	 לאישה,	 בנותיהם	
אותו.	 ולשחרר	 קשרים	 להפעיל	 ידאגו	
אבל	הוא	היה	אומר:	חס	וחלילה	שאני	
החליט	 ה’	 ואם	 לאישה,	 מצרית	 אקח	
שאני	אשב	בבית	הסוהר	אפילו	כל	ימי,	
אז	זה	הכי	טוב	בשבילי,	ובטח	שאני	לא	
את	 להציל	 בשביל	 ה’	 ציווי	 על	 אעבור	

עצמי.
ובזכות	זה	הוא	זכה	לחן,	כמו	שכתוב:	

ַהר”. ית	ַהֹסּ ֵעיֵני	ַשׂר	בֵּ ן	ִחּנֹו	בְּ תֵּ ”ַויִּ
ולכן	כדאי	לנו	לשנות	את	דרכינו	ולא	
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רק	לפעמים	או	באיזה	מצווה	מקומית,	
ואם	 מהשורש,	 באמת,	 נשתנה	 אלא	
עד	עכשיו	רבנו	והתקוטטנו	עם	אנשים,	
מעתה	ואילך	נזרוק	את	כל	המחשבות	
הרעות	שלנו	על	אחרים,	ונאהב	ונוותר	
אחד	לשני	ואז	נזכה	שכל	תפילה	שלנו	

תתקבל.
ובנוסף	כמה	אנו	צריכים	לתת	הכרת	

הטוב	לרבינו	הקדוש	מברסלב	שבמקום	

הדברים	 כל	 את	 ונחפש	 נשב	 שאנו	

מהגמרא,	 כותב,	 שהוא	 הנפלאים	

לנו	 מסביר	 הוא	 ומהקבלה,	 מהזוהר	

לחן,	 נגיע	 איך	 אותנו	 ומדריך	 בדיוק	

הבקשות	 כל	 מתקבלות	 שדרכו	

והתפילות!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

בכל יהודי קיימת נקודה טובה

סוהר	אחד	סיפר	לכבוד	הרב:	בשבת	אחת	בעת	עבודתי	בתורנות	בבית	הכלא,	ראיתי	אסיר	אחד	

שמעשן	במשך	כל	השבת,	וניכר	עליו	שאינו	שומר	שבת	ואינו	מקפיד	על	קיום	המצוות,	פתאום	במוצאי	

יין	להבדלה,	עניתי	לו:	והרי	אתה	מעשן	כל	השבת	 יכול	להביא	לי	 שבת	הוא	קורא	לי	ומבקש,	אתה	

ופתאום	במוצאי	שבת	אתה	רוצה	יין	להבדלה?	ואז	האסיר	אמר	לי	משהו	שריגש	אותי	עד	דמעות:	וכי	

אם	אני	רשע,	אז	אני	לא	יכול	לאהוב	את	ה’	קצת?!	ורק	בגלל	התשובה	המרגשת	שהוא	נתן	לי,	הבאתי	

לו	יין,	בשמים	וסעודה	רביעית.

בשבת	שלאחר	מכן	האסיר	כבר	לא	עישן	במשך	חצי	שבת,	ואפילו	ביקש	ממני	להביא	לו	עלונים	של	

מורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א,	ומאז	הוא	כל	הזמן	במגמת	התקרבות	לה’	יתברך.

זה	מה	שאומר	לנו	רבי	נחמן,	למצוא	בכל	יהודי	נקודה	קטנה	טובה,	ואפילו	היא	קטנה	מאוד,	וכמו	

במקרה	הזה	היא	תמשיך	ותגדל	בעתיד!
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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 

  



 

יא




