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מרכז	הארץ	ירושלים	ויהודה	ושומרון	
052-6511643 אבני חפץ	דביר	אלון	
050-4177727 אדם	משה	הלוי		
050-4112334 אור יהודה	יצחק	
054-7330809 אזור	ליאור	עברי	
054-9739732 אחיעזר	אור	יוסף	
054-5763240 באר יעקב	תומר	דוידי		
ביתשמש מרדכי	קינן																						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	
054-6660542 מעלה אדומים	גיא	מפיץ חדש! 
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
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	
אבן שמואל מיכאל	לוי		מפיץ חדש050-4144121
אילת	אריאל	בניסטי	                       053-2801234
אשדוד	מרדכי	בטיטו	                      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	
אומן נחמן	קלור																				  1-380-50-5776453
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
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ליקוטי	מוהר”ן	תורה	יז’:	

הזכות	להידבק	בתלמידי	חכמים
רבינו	הקדוש	מברסלב	כותב	בתורה	
ֵאֶצל	 ְך	 ֱחָשׁ נֶּ “ּוְכֶשׁ כך:	 הזאת	 המיוחדת	
ְבִחיַנת	)ישעיהו	 ְרָאה	ְוָהַאֲהָבה,	בִּ ֶאָחד	ַהיִּ
ָאִשׂים	 ְוַשׂק	 ַקְדרּות	 ַמִים	 ָשׁ יׁש	 ַאְלבִּ נ(:	
ּוַמִים,	 ֵאׁש	 ִחיַנת	 בְּ ֶזה	 ַמִים	 ָשׁ סּוָתם;	 כְּ
ַקְדרּות	 בְּ ים	 ִשׁ ִנְתַלבְּ ְוַאֲהָבה,	 ִיְרָאה	 ַהְינּו	
ְך	 ֱחָשׁ נֶּ ַהיְינּו	ֶשׁ ַשׂק,	דְּ ים	בְּ סִּ ִכים	ְוִנְתכַּ ְוֶנֱחָשׁ
ֵמֲחַמת	 ֶזה	 	– ְוָהַאֲהָבה	 ְרָאה	 ַהיִּ ֶאְצלֹו	
ּנּו	 מֶּ מִּ ֶשׁ יק,	 דִּ ַהצַּ אֹור	 ֶאְצלֹו	 ְך	 ֱחָשׁ נֶּ ֶשׁ
י	ִלְפָעִמים	 "ל.	כִּ נַּ ִלים	ִיְרָאה	ְוַאֲהָבה	כַּ ְמַקבְּ

יק,	ְוֵאינֹו	 דִּ ְך	ֵאֶצל	ֶאָחד	אֹור	ַהצַּ ֱחָשׁ נֶּ ֵיׁש	ֶשׁ
ְוַאף	 דֹול,	 ַהגָּ אֹורֹו	 ְוִלְראֹות	 ְלָהִבין	 זֹוֶכה	
ִלְטֹעם	 ָיכֹול	 ֵאינֹו	 יק,	 דִּ ַהצַּ ֵאֶצל	 הּוא	 ֶשׁ
יק,	 דִּ ל	ַהצַּ דֹול	ֶשׁ ּוְלָהִבין	ְוִלְראֹות	אֹורֹו	ַהגָּ
ַהּטֹוב.	 ְלַתְכִלית	 ָלבֹוא	 יּוַכל	 ָידֹו	 ַעל	 ֶשׁ
קֹום	ְמָעַרת	 מְּ י	ֶעְפרֹון,	ֶשׁ בֵּ ִצינּו	גַּ מָּ ּוְכמֹו	ֶשׁ
ֶרְך	 דֶּ ֶשׁ ן־ֵעֶדן,	 גַּ ַער	 ַשׁ הּוא	 ֶשׁ ָלה,	 ְכפֵּ ַהמַּ
ָגדֹול	 ְואֹורֹו	 מֹות,	 ָשׁ ַהנְּ ל	 כָּ עֹוִלים	 ם	 ָשׁ
ְמקֹום	 ָהָיה	 ֶאְצלֹו	 י־ֵכן	 ַאף־ַעל־פִּ ְמֹאד,	
ִשְׂמָחה	 בְּ ְמָכרֹו	 ן	 כֵּ ְוַעל	 ַוֲאֵפָלה,	 ְך	 חֶשׁ

בס”ד

גיליון קל"ה - פרשת נח

ד המנוע הראשון שאדם צריך לחבר למצווה הוא יראת ה’    

ד המנוע השני שאדם צריך לחבר למצווה כדי שהיא תעלה לפני ה’, הוא האהבה  

ה כיצד בכל זאת אפשרי להעלות מצווה שנעשתה בלי יראה ואהבה למנחה לפני הקב”ה 

ו לפי כמות היראה והאהבה שיש לאדם במצווה נגזר כמה יצטרך לשלם עבור גרירתה לשמיים 

ו יש לאדם ירידות בעבודת ה’ רק בגלל שנחשך לו אור הצדיק    

ז צדיקי הדור יודעים איך לפייס את ה’ בתורה ובשמחה שלהם    

ז מהו המושג “צדיק” שבכל ספרי החסידות חוזרים עליו אינסוף פעמים   

ח איך מזהים את אותו צדיק הדור שהוא נשמת משה רבינו    

ח ה’ ביקש ממשה שיסתכל רק על הטוב של ישראל והביא לו את הנחש כמשל  

ט אם לא יודעים מיהו צדיק האמת של הדור, צריכים להידבק בכל הצדיקים האמיתיים שבדור 

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כוחה של אמונה שלימה בהקב"ה, ובצדיקיו       

ג



 

ד

)זוהר	חיי	שרה,	 ּמּוָבא	 ְלַאְבָרָהם,	כַּ ה	 ַרבָּ
יק,	 דִּ ַהצַּ אֹור	 ְך	 ֱחָשׁ נֶּ ֶשׁ כְּ ֵכן	 ּוְכמֹו	 קכח(.	
ן	 כֵּ ֶשׁ ל	 ִמכָּ ָהעֹוָלמֹות,	 ָכל	 בְּ ֵמִאיר	 הּוא	 ֶשׁ
ֵאינֹו	 ֶאְצלֹו	 י־ֵכן	 ְוַאף־ַעל־פִּ ה,	 ַהזֶּ עֹוָלם	 בָּ
ֶאְצלֹו,	 ְך	 חֶשׁ הּוא	 א	 ַרבָּ ַאדְּ ָלל,	 כְּ ֵמִאיר	
ּוְכִסילּות	 ֲעִשׂים	 ַהמַּ ֲעִכיַרת	 ֵמֲחַמת	 ְוֶזה	
ך	 ׁ ְיֵדי	ַמֲעִשׂים	ָרִעים	ִנְתַחשֵּ ַעל	 ֶׂכל,	ֶשׁ ַהשֵּ
ִנְפָסדֹות	 עֹות	 דֵּ ַהיְינּו	 דְּ ְכִסילּות,	 בִּ ִשְׂכלֹו	
תּוב	)ירמיה	ד(:	 כָּ מֹו	ֶשׁ ְוָחְכמֹות	ָנְכִרּיֹות,	כְּ
ָיָדעּו,	 ּוְלֵהיִטיב	ֹלא	 ְלָהַרע,	 ה	 ֵהמָּ ֲחָכִמים	
י	ַעל־ְיֵדי	ַמֲעֵשׂיֶהם	ָהָרִעים	ֵאיָנם	ְיכֹוִלים	 כִּ
י	ִאם	 ִשְׂכָלם	ְלֵהיִטיב,	כִּ ָלל	בְּ ׁש	כְּ מֵּ תַּ ְלִהְשׁ
ְיֵדי	 ַעל	 ֶׂכל,	 ַהשֵּ ִסילּות	 כְּ ְיֵדי	 ְוַעל	 ְלָהַרע,	
יק: דִּ ֶזה	ֵאינֹו	ָיכֹול	ִלְראֹות	ּוְלָהִבין	אֹור	ַהצַּ

על	 הזאת	 בתורה	 אותנו	 מלמד	 הרב	
כאשר	 האדם	 שזוכה	 הגדולה	 המעלה	
שנצמד	 אדם	 בצדיקים,	 נדבק	 הוא	
מרוויח	 האמיתיים	 התורה	 למגידי	

מעלות	גדולות	ונשגבות	מאוד.
כידוע,	כל	עבודת	ה’	של	היהודי,	וכל	
חייבת	 לקב”ה	 האדם	 שמביא	 מצווה	
להיות	מחוברת	לשני	מנועים	שנקראים:	
הקדוש	 הזוהר	 בלשון	 ויראה”,	 “אהבה	

זה	נקרא:	“בדחילו	ורחימו”.
כל	עבודה	שהאדם	עושה	לה’	צריכה	
אם	 לדוגמא,	 אליו,	 מחוברת	 להיות	
אישה	מדליקה	נרות	שבת	ולא	הביאה	
והאהבה,	 היראה	 את	 ההדלקה	 לתוך	
ישירות	 למעלה	 עולה	 אינה	 המצווה	

להקב"ה,	אלא	מרחפת	באוויר.	

המנוע הראשון שאדם צריך לחבר 
למצווה הוא יראת ה’

אז	מהי	היראה	שאותה	מבקש	ה’	כדי	
שהמצווה	תעלה	לפני	כיסא	הכבוד?	

כאשר	 זה	 שהיראה	 הרב,	 מסביר	
מניעה	 בכל	 הקב”ה	 את	 רואה	 האדם	
את	 לקיים	 בדרך	 לו	 שיש	 והפרעה	
מקבל	 כשאדם	 רק	 ולא	 המצווה.	
במצווה,	 ועיכוב	 הפרעה	 כל	 באמונה	
שהביא	 להקב”ה	 מודה	 שהוא	 אלא	
איש”	 “החזון	 שאומר	 כמו	 עליו,	 אותם	
הוא	 כאשר	 היא	 האדם	 של	 ה’	 שיראת	
מבין	שאין	שום	ברייה	שיכולה	להטיב	לו	

או	להרע	לו	מבלעדי	גזרתו	יתברך.	
כלומר	יראת	ה’	היא	שכל	הזמן	האדם	
שום	 ולא	 הקב”ה	 את	 רק	 מולו	 רואה	
שמיים	 שיראת	 אומר	 וה’	 אחר,	 דבר	
היא	האוצר	שלו	והדבר	הכי	חשוב	כדי	
לעבוד	אותו,	כמו	שכתוב:	“ָחְכַמת	ָוָדַעת	
אז	 לג’(.	 )ישעיה,	 אֹוָצרֹו”	 ִהיא	 ה'	 ִיְרַאת	
והיא	 נרות	 להדלקת	 מגיעה	 אישה	 אם	
ממורמרת	על	הילדה	שלה	שלא	עזרה	
או	לסדר	את	הבית,	 להכין	סלטים	 לה	
כי	היא	לא	הסתכלה	 יראה,	 אז	אין	לה	
על	זה	באמונה	שזה	ה’	שהחליט	שהיום	
אף	אחד	לא	יעזור	לה	בעבודות	הבית.

המנוע השני שאדם צריך לחבר 
למצווה כדי שהיא תעלה לפני ה’, 

הוא האהבה

שהמצווה	 כדי	 שצריך	 השני	 הדבר	
אהבה,	 זה	 ה’	 לפני	 רוח	 לנחת	 תעלה	



 

ה

והאהבה	היא	השמחה.
ושמח	 שאוהב	 לאדם	 דומה	 זה	
לשרת	את	אביו	או	את	רבו,	וכאשר	הם	
הוא	 אז	 לעשות	 משהו	 ממנו	 מבקשים	
להם	 לעזור	 לו	 שיש	 הזכות	 על	 שמח	
והכל	מפני	שיש	לו	אהבה	בלב	אליהם.	
הוא	 כאשר	 אהבתו	 את	 מוכיח	 אדם	
לו	 שיש	 המניעות	 כל	 למרות	 שמח,	
“ואין	 הרמח”ל:	 שכותב	 כמו	 בדרך,	
דוחק	 בשעת	 אלא	 ניכרת	 זו	 אהבה	

וצרה”.	
בשבת	 לשמוח	 לו	 שקשה	 אדם	 ולכן	
לו	 והרס	 לו	מילה	פוגעת	 זרק	 כי	חברו	
מתאמץ	 הוא	 אבל	 רוח,	 המצב	 את	
עובד	 הוא	 עכשיו	 שדווקא	 לה’	 להוכיח	
את	 ומסיר	 בשבת	 שמח	 ונשאר	 אותו	
אדם	 או	 והמחשבות	 המרירות	 כל	
אחר	שקשה	לו	לעשות	חסד	עם	אדם	
יפה	 כך	 כל	 לא	 בצורה	 אליו	 שהתנהג	
עוזר	 שהוא	 לקב”ה	 מוכיח	 הוא	 אבל	
מתחבר	 שהוא	 בגלל	 לא	 לאחרים,	
אליהם	אלא	בגלל	ציווי	ה’,	ובנוסף	הוא	
הרמח”ל:	 שאומר	 כמו	 בקושי,	 שמח	
עד	 נגדם	 עיכובים	 שיתגברו	 “ככל	
יאמצו	 להעבירם,	 כוח	 יותר	 שיצטרכו	
ליבם	וישמחו”,	מי	שאוהב	את	ה’	שמח	
שיש	לו	קושי	ומרוצה	מזה	שה’	נתן	לו	
איתה	 לחיות	 אפשר	 שאי	 קשה	 אישה	
יודע	שאם	הייתה	 כי	הוא	 בלי	מריבות,	
לו	אישה	“יסמנית”,	אז	עבודת	ה’	שלו	
היא	 הזמן	 שכל	 וזה	 טובה,	 הייתה	 לא	
לו	 נותנת	 מולו,	 ודומיננטית	 לוחמנית	

מתבטל	 שהוא	 לה’	 להראות	 אפשרות	
אליה,	ובזה	מוכיח	שה’	הוא	המנהל	של	

העולם.
הזה	 האיש	 את	 מדמה	 הרמח”ל	
שתמיד	 צבא	 לאיש	 בעיכובים	 ששמח	
ולהילחם	 האויב	 לעומק	 להיכנס	 רוצה	
“פייטר”.	 הוא	 כמה	 להראות	 כדי	 מולו	
ודם	 בשר	 אוהב	 כל	 בזה	 מורגל	 “וכבר	
שיזדמן	לו	להראות	את	אהבתו	עד	היכן	
מגיעה”	-	יש	לאדם	זכות	להראות	לה’	
כאשר	 זה	 וכל	 אליו,	 שלו	 האהבה	 את	
בדרך	 לו	 שיש	 במניעות	 שמח	 הוא	

למצווה.

כיצד בכל זאת אפשרי להעלות 
מצווה שנעשתה בלי יראה ואהבה 

למנחה לפני הקב”ה

אז	כמו	שראינו	כל	מצווה	צריכה	לבוא	
עם	יראה	ואהבה,	שהאהבה	זאת	אותה	
השמחה,	הכיסופים	והחשק	לה’.	ויראה	
שקורות	 וההפרעות	 המניעות	 שכל	 זה	

לאדם,	הוא	מקשר	ישר	לקב”ה.
להביא	 חייב	 צדקה	 שנתן	 אדם	 ולכן	
אותה	עם	יראה	ואהבה,	ואם	לא	הביא	
האלו	 המנועים	 שני	 אותם	 עם	 אותה	
המצווה	 לעילא”,	 פרחא	 “לא	 היא	 אז	
נתן	 האדם	 אם	 אז	 לשמיים.	 עולה	 לא	
את	הצדקה	אבל	בלי	חשק	או	שחושב	
שהוא	עשה	טובה	לעני	במקום	לחשוב	
שהעני	נתן	לו	את	הזכות	לתת	צדקה	אז	
המצווה	נשארת	באוויר	ולא	עולה	לפני	
ומצווה.	 מצווה	 בכל	 וכך	 הכבוד,	 כיסא	
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בפרשת	 כותב	 הקדוש	 חי”	 איש	 “הבן	
“נשא”	מהלך	מבריק	על	מה	קורה	עם	
מצווה	כזאת	שלא	עולה	לשמיים:	“וידוע	
כי	מצוות	שעושה	האדם	ואין	להם	כוח	
התיקון	 לפעול	 עליון	 למקום	 לעלות	
שלהם	מבחינת	חולשתם”,	אדם	הביא	
היא	 אז	 ואהבה,	 יראה	 בלי	 מצווה	אבל	
ולהיות	 למעלה	 לעלות	 מצליחה	 לא	
אתו	 יצטרפו	 אם	 “אך	 לקב”ה.	 מנחה	
של	 כספינה	 אותם	 מעלה	 גדול,	 אדם	
אש	המושכת	ספינה	פשוטה”,	מחכים	
ואז	 כזאת,	 מצווה	 יעשה	 צדיק	 שאיזה	
בדרך	את	 אוספת	 המצווה	של	הצדיק	
הצדיק	 הפשוט.	 האדם	 של	 המצווה	
של	 “מנועים”	 עם	 המצווה	 את	 שעשה	
קיטור	 ספינת	 כעין	 זה	 ואהבה	 יראה	
פשוטה	 מפרשים	 ספינת	 שסוחבת	

שאין	לה	יכולת	לשוט	לבד.

לפי כמות היראה והאהבה שיש 
לאדם במצווה נגזר כמה יצטרך 

לשלם עבור גרירתה לשמיים

אדם	מגיע	להתפלל	תפילת	שחרית	
בגלל	 שמיים,	 יראת	 בלי	 אבל	 בבוקר	
שהחביא	 שלו	 הילד	 על	 כועס	 שהוא	
לו	את	המפתחות	של	האוטו	או	שהוא	
בלי	 כלומר	 אהבה,	 בלי	 לתפילה	 מגיע	
ֵבית	 בְּ ַרֲעָנן	 ַזִית	 “כְּ ולא	 ושמחה	 חשק	
התפילה	 אז	 נב’(,	 )תהילים,	 ֱאֹלִהים”	
שלו	לא	יכולה	לעלות	ככה,	ולכן	מחכים	
לאיזה	צדיק	בדור	שיתפלל	עם	שמחה,	
שירים,	ריקודים	ודמעות	ואז	הוא	מחבר	

לתפילה	 גרירה”	 “וו	 מין	 שלו	 בתפילה	
את	 לו	 מעלה	 ובזה	 אדם	 אותו	 של	

התפילה	לשמיים.
דבר	 שום	 שאין	 לדעת	 צריך	 אבל	
בחינם,	וגם	כאן	משלמים	על	“הגרירה”	
וכך	 מצווה,	 לאותה	 מבצע	 שהצדיק	
המהלך	 את	 חי”	 איש	 “הבן	 ממשיך	
אותם	 שמעלה	 “וכיוון	 שלו:	 המדהים	
הנעשה	 בתיקון	 חלק	 לו	 יהיה	 הצדיק,	
בהם”	-	הצדיק	“מגרד”	קצת	מן	המצווה	

של	האדם	כתשלום	על	הגרירה.
כלומר	 ארוכה,	 הייתה	 הגרירה	 אם	
יראה	 בלי	 המצווה	 את	 עשה	 האדם	
המצווה	 זה	 ובגלל	 בכלל,	 ואהבה	
יש	 אז	 הכנסת,	 בית	 בגג	 נשארה	
ולכן	 אותה	 להעלות	 קילומטרז’	 הרבה	
ה’	 גדול,	אבל	אם	ברוך	 יהיה	 התשלום	
היה	לאדם	יראה	ואהבה	אבל	לא	בצורה	
הכי	מושלמת	והמצווה	הצליחה	להגיע	
עד	לשמש,	אז	הגרירה	לא	גדולה	ולכן	

גם	התשלום	לא	יהיה	כל	כך	גדול.	

יש לאדם ירידות בעבודת ה’ רק 
בגלל שנחשך לו אור הצדיק

פסוק	 שיש	 כותב	 הקדוש	 רבינו	
ַקְדרּות”,	 ַמִים	 ָשׁ יׁש	 בספר	ישעיה:	“ַאְלבִּ
גדולה	 ירידה	 לאדם	 יש	 שלפעמים	
לתפילה	 מגיע	 והוא	 לקב”ה,	 בחשק	
הגיע,	 שהוא	 בשמיים	 שיסמנו	 כדי	 רק	
ואין	לו	שום	התלהבות,	ואם	החזן	קצת	
מאריך	אז	הוא	כבר	מתלונן.	והרי	“האור	
שנמצא	 שאדם	 כותב	 הקדוש	 החיים”	
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בגוף	הבשרי	ושר	לה’,	אז	הקב”ה	שמח	
בו	יותר	מהנשמות	ששרות	לו	בגן	עדן,	
הדחקים,	 כל	 ועם	 הגוף	 שבתוך	 אדם	
זורק	 זאת	 למרות	 וההפרעות	 הבעיות	
הכל,	ואומר	לה’	שהוא	עושה	לו	רק	טוב	
תענוג	 לקב”ה	 עושה	 בזה	 לו,	 שר	 ועוד	
יותר	מרבי	שמעון	בר	יוחאי	ששר	לו	בגן	

עדן.
אז	נשאלת	השאלה	מה	קורה	לאדם	
והוא	 היראה?	 לו	 בורחת	 שפתאום	
בורח	מהצדיקים	 עונה	שכאשר	האדם	
ובונה	“חומה”	מולם,	ופתאום	לא	מגיע	
נחשך	 אז	 שלהם,	 התורה	 את	 לשמוע	
וכל	 הצדיק	 של	 האור	 האדם	 לאותו	

האהבה	והיראה	של	האדם	דועכת.

צדיקי הדור יודעים איך לפייס את 
ה’ בתורה ובשמחה שלהם

ורבי	נחמן	כותב:	“כל	החסרונות	שיש	
והן	בבריאות	הגוף,	 לאדם	הן	בפרנסה	
על	 אלא	 להשלימם	 אפשר	 אי	 כולם	
צריך	 	- אליו”	 שנלווה	 והרב	 הצדיק	 ידי	
הצדיק	 את	 יש	 ה’	 שבעבודת	 לדעת	
ויש	את	הרב,	הצדיק	כותב	את	התורה	
הצדיק,	 של	 התורה	 את	 מלמד	 והרב	
וכל	החסרונות	שיש	לאדם	בין	ברוחניות	
ובין	בגשמיות	ניתן	להשלים	רק	על	ידם	
רבותינו:	 שאמרו	 כמו	 הצינור,	 שהם	
בני”	 חנינא	 בשביל	 ניזון	 העולם	 “כל	
)מסכת	תענית(.	והבעל	שם	טוב	אומר	
מלשון	 זה	 חנינא,	 “בשביל”	 שהמילה	
“שביל”	כלומר	דרך	וצינור	שממנו	יורד	

הדור	 עוונות	 מכפרים	 הם	 “כי	 השפע.	
ה’	)משלי,	 ֶרנָּ כמו	שכתוב:	‘ִאיׁש	ָחָכם	ְיַכפְּ
טז’(”	-	רק	חכמי	התורה	וצדיקי	האמת	
בשמחה	 הקב”ה	 את	 לפייס	 יכולים	
ובתורה	שלהם,	ולכפר	על	עוונות	הדור,	
ָמֶות	 ַמְלֲאֵכי	 ֶמֶלְך	 “ֲחַמת	 שכתוב:	 כמו	

ה”. ֶרנָּ ְוִאיׁש	ָחָכם	ְיַכפְּ
צער	 או	 חולה	 לו	 שיש	 מי	 כן	 “ועל	
עליהם	 שיבקשו	 לצדיקים	 ילך	 בביתו,	
רחמים,	ומזה	עושה	נחת	רוח	גדול	לה’,	
-	אנחנו	 יודעים”	 כי	עיקר	התפילה	הם	
מתפללים	אבל	סומכים	על	הצדיקים,	
מהכהן	 מבקש	 היה	 ישראל	 שעם	 כמו	
הגדול	שיעמוד	עליהם	בתפילה	לכפרת	

עוונות.

מהו המושג “צדיק” שבכל ספרי 
החסידות חוזרים עליו אינסוף 

פעמים

אינסוף	 חוזר	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
המושג	 על	 מוהר”ן	 בליקוטי	 פעמים	
זה	 מה	 להבין	 צריכים	 ואנחנו	 “צדיק”,	

המושג	“צדיק”.
הקדוש	 שהאר”י	 לדעת	 צריך	 אז	
כותב	שכל	חמישים	שנה	מוריד	הקב”ה	
בלשון	 לעולם,	 רבינו	 משה	 נשמת	 את	
ודור	 דור	 בכל	 “הנה	 ויטאל:	 חיים	 רבי	
לפי	 העיבור,	 בסוד	 רבינו	 משה	 בא	
שהקב”ה	לא	רצה	לקבל	את	הערב	רב”	
-	כשמשה	רבינו	הוציא	את	בני	ישראל	
לקחת	 לא	 לו	 אמר	 הקב”ה	 ממצרים,	
את	הערב	רב,	ומשה	רבינו	התעקש	עם	
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לוקח	 היה	 לא	 “ואם	 אותם.	 לקחת	 ה’	
לעולם,	 גלות	 היה	 לא	 רב,	 הערב	 את	
ֹחת’,	והוא	קיבלם	 שנאמר:	‘ָחרּות	ַעל	ַהֻלּ
שהיו	נוגעים	לו	קצת”	-	הנשמות	הללו	
היו	קשורים	למשה	קצת,	כמו	שכתוב:	
ִקְרּבֹו”	)במדבר,	יא’(,	 ר	ָאֹנִכי	בְּ “ָהָעם	ֲאֶשׁ
ובזה	רצה	לתקנם,	ואדרבא	הם	קלקלו	
ֵחת	 י	ִשׁ את	העם	כמו	שכתוב:	“ֶלְך	ֵרד	כִּ

ָך”. ַעמְּ
שנה	 	350 לפני	 כותב	 הקדוש	 האר”י	
שהערב	רב	הם	רוב	הדור,	ולפיכך	משה	
רבינו	מגיע	כל	חמישים	שנה	כדי	לתקן	
וזה	 שורשם.	 שהוא	 לפי	 רב	 הערב	 את	
של	 שהגימטרייה	 ֵרד”	 “ֶלְך	 שאומר:	
המילה	“	ֶלְך”	זה	חמישים,	כנגד	זה	שכל	
חמישים	שנה	נשמת	משה	רבינו	יורדת	
שערי	 שחמישים	 שאמרו	 וזה	 ממש,	

בינה	נבראו	וניתנו	למשה.

איך מזהים את אותו צדיק הדור 
שהוא נשמת משה רבינו

אומרים	 נחמן	 ורבי	 טוב	 שם	 הבעל	
שחידשו	 בעולם	 נשמות	 חמש	 שיש	
דרך	אמת	בעבודת	ה’:	משה	רבינו,	רבי	
שמעון	בר	יוחאי,	האר”י	הקדוש,	הבעל	
לא	 הם	 מברסלב.	 נחמן	 ורבי	 טוב	 שם	
הצדיקים	היחידים	אבל	הם	חידשו	דרך	

שמתאימה	לדור.
יש	 ודור	 דור	 “בכל	 אומר:	 נתן	 רבי	
רועי	ישראל	מבחינת	משה	רבינו	‘רעיא	
משכן”	 עושה	 הרועה	 והוא	 מהימנא’,	
רבינו	 משה	 יורד	 שנה	 חמישים	 בכל	 	-

בדמות	צדיק	ומביא	קדושה	ודרך	לעם.	
“ומי	 הזה?	 האיש	 זה	 מי	 יודעים	 ואיך	
שיכול	לדון	כל	אדם	לכף	זכות,	ולמצוא	
נקודות	טובות	אפילו	בפושעי	ישראל	יש	
לו	דרגה	כזאת”	-	הצדיק	הגדול	ביותר	
שהוא	נשמת	משה	רבינו,	זה	מי	שרואה	
דברים	טובים	אפילו	בפושעים.		                                                                      

ה’ ביקש ממשה שיסתכל רק על 
הטוב של ישראל והביא לו את 

הנחש כמשל

לחפש	 זה	 “עניין	 כותב:	 נתן	 רבי	
וללמד	 שבישראל	 הטוב	 את	 תמיד	
מאוד.	 מאוד	 גבוה	 הוא	 זכות,	 עליהם	
שאפילו	 הצדיקים,	 בין	 דרגות	 בזה	 ויש	
זכות	 ללמד	 ידעו	 לא	 הצדיקים	 גדולי	
כראוי,	והקפיד	עליהם	ה’,	כמו	שמצינו	

בישעיהו	והושע.
הייתה	 מצרים	 גאולת	 ועיקר	
על	 רק	 להסתכל	 רחמיו	 שהתעוררו	
‘ָרֹאה	 שכתוב:	 כמו	 שבישראל,	 הטוב	
ה’	 ראיות	 ששתי	 ג’(,	 )שמות,	 ָרִאיִתי’	
ראה,	אחת	שסופם	לחטוא,	ואף	על	פי	
התורה,	 לקבלת	 הזכות	 את	 ראיתי	 כן	
וכל	 לגאולה.	 ראויים	 הם	 זה	 ידי	 שעל	
במראה	 משה	 עם	 לה’	 שהיה	 הוויכוח	
הסנה,	שמשה	היה	ממאן	בשליחותו	כי	
ראה	משה	שיקלקלו	הרבה,	ועל	ידי	זה	
לא	תהיה	גאולה.	אבל	ה’	אמר	שאף	על	
מסתכל	 הוא	 כי	 לגואלם	 רוצה	 הוא	 פי	
רק	על	הטוב,	והראה	לו	שעל	ידי	הנחש	
לטוב”	 הרע	 את	 להפוך	 בקלות	 אפשר	
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-	היה	וויכוח	בין	משה	רבינו	לה’,	משה	
טען	שהם	מלאים	עבירות,	אבל	ה’	אמר	
לו:	‘אני	לא	רוצה	שתסתכל	על	זה,	אני	
רוצה	שתאחז	בקצה	של	הנחש	ויתהפך	

הכל	מכף	חובה	לכף	זכות’.	

אם לא יודעים מיהו צדיק האמת 
של הדור, צריכים להידבק בכל 

הצדיקים האמיתיים שבדור

וממשיך	רבי	נתן	ומסביר	דבר	נפלא:	
מי	 לדעת	 האדם	 זוכה	 שלא	 זמן	 “וכל	
הוא	הצדיק	אמת	שבדור,	צריך	להאמין	
ואפילו	 הצדיקים,	 בכל	 ולהידבק	

שפעמים	חולקים	אחד	על	השני.	מחמת	
שכולם	מזהירים	אותו	לקיים	את	תורת	
על	 שחולקים	 הכופרים	 רק	 כי	 משה,	
חיצוניות,	 חוכמות	 ורוצים	 משה	 תורת	
מהם	יש	להתרחק”,	כל	זמן	שלא	יודעים	
משה	 מבחינת	 שבדור	 הצדיק	 זה	 מי	
רבינו,	אז	צריך	להידבק	בכל	הצדיקים	
האמיתיים	שבדור,	וצריך	רק	להתרחק	
מרבני	השקר,	על	ידי	שנדבקים	בצדיקי	
האמת	שבדור	אז	כל	החשכות	נעלמת,	
כל	 את	 למלא	 לאדם	 עוזרים	 והם	

חסרונותיו.
ה’	יזכנו	להתקרב	אל	צדיקי	האמת!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

כוחה של אמונה שלימה בהקב"ה ובצדיקיו

סיפור	זה	סיפרה	אישה	שמשויכת	היום	לקהילת	“חסדי	שמואל”	של	מורנו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א:	
בני	ביצעתי	בדיקה	אולטרה	סאונד	שגרתית,	לאחר	בדיקה	הוכנסתי	 במהלך	תקופת	ההיריון	של	
לחדר	עם	כמה	רופאים	והם	הסבירו	לי	שלתינוק	שאני	נושאת	בבטני	יש	סימנים	של	תסמונת	דאון		או	

פיגור	שכלי.
קבלתי	את	הבשורה	מאוד	קשה,	היה	לי	ממש	רגעים	של	משבר	והייתי	בוכה	המון.

עד	שהחלטתי	ללכת	ליום	קבלת	הקהל	של	הרב	אייל	עמרמי,	כשהגעתי	סיפרתי	לרב	את	כל	הסיפור	
ואמרתי	לו	שאני	שוקלת	ברצינות	לעשות	הפלה	לתינוק.

הרב	הסביר	לי	במתינות	את	חומרת	המעשה	הזה	ואמר	לי	שאם	אני	אלך	באמונה	שלמה	ללידה	אז	
יש	לי	הבטחה	שהתינוק	יהיה	בריא	לחלוטין,	ועוד	הוסיף	הרב	ואמר	כדי	להרגיע	אותי,	שאם	התינוק	
ייוולד	חולה,	אז	הוא	ייקח	אותו	תחת	חסותו	ויגדל	אותו	ממש	כבן	נוסף	שלו.	החלטתי	שאני	הולכת	עם	

האמונה	ועם	הבטחת	הרב.
האמונה	 בזכות	 הכל	 הרב.	 של	 הקדושה	 לקהילה	 והצטרפתי	 לחלוטין	 בריא	 בן	 לי	 שנולד	 כמובן	

הקדושה	וההתדבקות	בצדיק!!!	
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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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