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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  קמ״א - פרשת וישלח

שיחות מוסר ע“פ חסידות
לבנות את בית המקדש בליבנו

על ידי מעלת תיקון חצות

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
רונית בת ברכה

שמחה בת חילווה
שולמית בת סמרה

רחל בת אסתר
יוסף חיים בן מסעודה

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

משה בן חממה ז“ל
אברהם בן רחל ז“ל

ציון בן שלום ז“ל
יקוט בת מרים ז“ל
לטיפה בת לולו ז“ל

אליהו חי בן רג‘ינה ז“ל
חיים בן תמר ז“ל

 



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
המעוניין לתרום וליטול חלק בזיכוי הרבים. לפרטים אהרון – 052-9695044



 

בס”ד
לבנות	את	בית	המקדש	בליבנו
על	ידי	מעלת	תיקון	חצות:

הרב	הקדוש	מברסלב	כותב:	
ִנְשַׂרף	 ָבר	 כְּ י	 כִּ ַאִין,	 ָעַבר	 ׁ שֶּ ַמה	 ה	 “ִהנֵּ
ַרְך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ ֶשׁ ֵעת,	 כָּ ַאְך	 נּו.	 ֵשׁ ִמְקדָּ ית	 בֵּ
ית־	 ְוִלְבנֹות	בֵּ ְוַלֲחֹזר	 ֵאֵלינּו	 ה	ָלׁשּוב	 ְמַצפֶּ
ַחס	 ב,	 ְלַעכֵּ ֹּלא	 ֶשׁ ָלנּו	 ָראּוי	 נּו,	 ֵשׁ ִמְקדָּ
ל	 דֵּ תַּ ׁש,	ַרק	ְלִהְשׁ ְקדָּ ית	ַהמִּ ְנַין	בֵּ לֹום,	בִּ ְוָשׁ

ִבְנָינֹו. בְּ

ֲחצֹות,	 ֵהר	ָלקּום	בַּ ן	ְמֹאד	ָצִריְך	ִלזָּ ַעל־כֵּ
ׁש,	 ְקדָּ ית	ַהמִּ ן	בֵּ ל	ַעל	ֻחְרבַּ ִלְהיֹות	ִמְתַאבֵּ
ְלּגּול	ָהִראׁשֹון	ָהָיה	הּוא	ַהּגֹוֵרם	 גִּ י	אּוַלי	בַּ כִּ
ׁש,	ַוֲאִפיּלּו	ִאם	ָלאו,	 ְקדָּ ית	ַהמִּ ֱחַרב	ַהבֵּ יֶּ ֶשׁ
ׁש,	 ְקדָּ ית	ַהמִּ ְנַין	בֵּ ה	בִּ ב	ַעתָּ אּוַלי	הּוא	ְמַעכֵּ
ְלַהֲחִריבֹו.	 ַרם	 גָּ ִאּלּו	הּוא	 ן	כְּ כֵּ ַגם	 ב	 ְוֶנֱחָשׁ
ֲחצֹות,	 בַּ ָלקּום	 ְמֹאד	 ֵהר	 ִלזָּ ָצִריְך	 ן	 ַעל־כֵּ

בס”ד

גיליון קמ"א - פרשת וישלח

תוכן העניינים:

ד למרות שאין לנו אהבת חינם מושלמת נוכל לקרב את בניין בית המקדש על ידי חצות לילה 

ד היראה השלמה היא הגילוי שכל דבר בעולם זה ה’ יתברך    

ד להכניס את היראה ולבנות את בנין ירושלים בליבו ישפוט את עצמו, ובזה ינצל גם מדיני שמים 

ה אדם ששופט את עצמו למטה אין לו דין למעלה וזוכה ליראה בשלמות   

ו כדי לזכות ביראה השלמה צריך האדם לשפוט את עצמו דווקא בנקודת חצות לילה  

ו על ידי לימוד ותפילה בחצות לילה הופכים את האפר לפאר    

ו ה’ מכריח את כל הצדיקים והמלאכים לשמוע את האדם בחצות לילה   

ז כדאי לישון שש שעות היום בשביל להישאר ער שעה אחת בלילה   

ז איזה מתנות גדולות ה’ מחלק למי שמתאמץ בחצות לילה    

ח כל מעלת חצות לילה התחילה מאברהם אבינו שחיפש נקודת אור בלוט בן אחיו  

ח הסיבה שיציאת מצרים היתה בחצות לילה     

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט בזכות אמירת תיקון חצות בלילה       

ג



 

ד

ית	 בֵּ ן	 ֻחְרבַּ ַעל	 ְמֹאד	 ל	 ִמְתַאבֵּ ְוִלְהיֹות	
ְלָכל	 ִהְבִטיַח	 ַרְך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ְוַהשֵּ ׁש,	 ְקדָּ ַהמִּ
ִצּיֹון	 ַלֲאֵבֵלי	 ָלׂשּום	 ִצּיֹון	 ַעל	 ל	 ְתַאבֵּ ַהמִּ
ֵאר	 פְּ ס”א(.	 )ישעיה	 ֵאֶפר	 ַחת	 תַּ ֵאר	 פְּ

ְיָקא”. ַחת	ֵאֶפר	דַּ תַּ

למרות שאין לנו אהבת חינם 
מושלמת נוכל לקרב את בניין בית 

המקדש על ידי חצות לילה

מה	 הרב	 אתנו	 מלמד	 הזאת	 בתורה	
לקרב	 כדי	 היהודי	 של	 העבודה	 מרכז	

את	הגאולה	ולהחיש	פעמי	משיח.	
כמו	שאנו	יודעים,	בית	המקדש	נחרב	
ם	 על	ידי	שנאת	חינם,	כמו	שכתוב:	“ִחנָּ
)ישעיה,	 ֵאלּו”	 גָּ תִּ ְבֶכֶסף	 ְוֹלא	 ם	 ְרתֶּ ִנְמכַּ
נב’(,	שעל	ידי	מריבות,	קטטות	ומריבות	
לדעת	 וצריך	 המקדש,	 בית	 נחרב	
ידי	שום	דבר	אחר	חוץ	 נגאל	על	 שלא	

מאהבת	חינם.
וכל	 קורה,	 לא	 זה	 בינתיים	 לצערנו	
וטענות	 יכול	לספר	כמה	קושיות	 יהודי	
פגוע	 הוא	 וכמה	 אחרים,	 על	 לו	 יש	

מאשתו	או	מהמעביד	שלו...
משהו		 שיש	 אותנו	 מלמד	 רבינו	 אז	
שנוכל	לעשות	בינתיים	בתוך	המציאות	
העגומה	הזאת	כדי	לקרב	את	בניין	בית	
המקדש,	והדבר	הגדול	הזה	הוא	קימה	

בנקודת	חצות	לילה.

היראה השלמה היא הגילוי שכל 
דבר בעולם זה ה’ יתברך

בניין	 לא	 זה	 וחורבנה	 ירושלים	 בנין	

עצמו	 המקדש	 בית	 וגם	 אבנים,	 של	
כמו	 זה	 אלא	 אבנים,	 של	 בניין	 לא	 זה	
בתורה	 הקדוש	 רבינו	 לנו	 שמסביר	
של	 הבניין	 שכל	 מוהר”ן	 בליקוטי	 ט"ו	
זאת	 ירושלים	 של	 והחורבן	 ירושלים	
היראה	השלמה,	ואין	היראה	אלא	בלב,	
כמו	שאמרו	רבותינו:	“וכל	דבר	המסור	
)בבא	 מאלוקיך”	 ויראת	 נאמר	בו	 ללב	

מציעא	נח:(.
ירושלים	 בניין	 על	 דיברו	 כשרבותינו	
אנחנו	 חצות”,	 “תיקון	 אומרים	 וכשאנו	
בירושלים,	 שיש	 לאבנים	 לא	מתכוונים	
בירושלים,	 לרכבת	 או	 הילטון	 למלון	
אלא	מתכוונים	להתפלל	לה’	שייתן	לנו	
זה	 ירושלים	 אותיות	 כי	 שמיים,	 יראת	

ירו-שלם	כלומר	יראה	שלמה	בלב.	
רבינו	הקדוש	כותב:	“זה	תיקון	שלמות	
יראת	 לאדם	 כשיש	 	- שבלב”	 היראה	
שמים	אז	הוא	נמצא	בגילוי	שכינת	ה’,	
מוראה	 “אלמלא	 רבותינו:	 שאמרו	 כמו	
של	מלכות”,	שאדם	מגלה	בליבו	שכל	
ביראה	 הוא	 אז	 ה’	 מלכות	 זה	 דבר	

השלמה.
“מעיקרי	 איש”:	 “החזון	 שכותב	 כמו	
היראה	להאמין	שכל	מה	שנעשה	תחת	
השמש	נעשה	בהכרזה	מאתו	יתברך”.	

כדי להכניס את היראה ולבנות את 
בנין ירושלים בליבו צריך לשפוט 

את עצמו, ובזה ינצל גם מדיני 
שמים

בנין	 על	 התפילה	 שכל	 מסביר	 הרב	



 

ה

בית	 עוד	 לבנות	 כדי	 לא	 הוא	 ירושלים	
לבנות	 היא	 המטרה	 אלא	 הכנסת,	
היראה	השלמה,	 בליבו	של	האדם	את	
שנאמר:	“בלבבי	משכן	אבנה”,	וזה	חוץ	
“ְלַמַען	 שכתוב:	 כמו	 שצריך,	 מהלימוד	
ִיְלַמד	ְלִיְרָאה	ֶאת	ה'	ֱאֹלָהיו”	)דברים	יז’(,	

צריך	לעשות	גם	פעולה	מעשית.	
לעשות	 צריך	 שהאדם	 והפעולה	
שאדם	 זה	 ה’,	 מלכות	 את	 להבין	 כדי	
לא	 וכמובן	 עצמו	 את	 לשפוט	 מתחיל	
עצמו	 עם	 יישב	 שאדם	 האחרים,	 את	
ויגיד	לה’:	‘ריבונו	של	עולם,	איך	בירכתי	
היום	ברכת	המזון	בצורה	מזלזלת,	אם	
אני	הייתי	מביא	דבר	כלשהו	לאדם	אחר	
רפה	 בשפה	 תודה	 לי	 אומר	 היה	 והוא	
ולא	בכוונה,	כמו	שאני	ברכתי	לך	עם	כל	
מיני	מחשבות	על	קניות	ועבודה,	הייתי	

נעלב	ממנו’.
כלומר	האדם	שופט	את	עצמו	ומקבל	
עם	 המזון	 ברכת	 למחרת	 לברך	 עליו	
ניגונים	ובעיניים	עצומות	עם	כל	הכוונה,	
שום	 לו	 אין	 עצמו	 את	 ששפט	 ידי	 ועל	

משפט	בשמיים.
לאדם	 שקורה	 ודבר	 דבר	 כל	 וכך	
‘היום	 לפניו:	 ויתוודה	 להקב”ה	 יספר	
מישהו	 ראיתי	 מחסד,	 התחמקתי	
טרמפ	 אותו	 שייקחו	 שצריך	 בעבודה	
את	 עשיתי	 לכיוון,	 נוסע	 שאני	 ולמרות	

עצמי	כלא	שומע’,	ולא	הייתי	בסדר.
עצמו	 על	 ויקבל	 עצמו	 את	 ידון	 ואז	
לעשות	חסד	עם	משפחתו	וילדיו,	ובזה	

פותר	את	עצמו	מדיני	שמיים.

אדם ששופט את עצמו למטה 
אין לו דין למעלה וזוכה ליראה 

בשלמות

רבינו	הקדוש	מברסלב	כותב:	“ועל	ידי	
בבחינת	 זה	 ֱאֹלקים’,	 ע	 ֵיַשׁ בְּ ‘ַאְרֶאּנּו	 זה,	
ְיָרא’	 ָהֱאֹלקים	 ‘ֶאת	 שכתוב:	 כמו	 יראה	
שהיראה	עולה	על	ידי	המשפט	כי	הייתה	
מפחד	 שאדם	 וזה	 בקליפה	 בהתחלה	
משאר	דברים	משר	או	מגנבים.	ועכשיו	
ידי	שהוא	דן	את	עצמו,	מעלה	את	 על	

היראה	ללב	לראות	את	ה’	יתברך”.
	כאשר	אדם	דן	את	עצמו,	הוא	מעלה	
“ֶמֶלְך	 שכתוב:	 כמו	 ללב,	 היראה	 את	
כט’(,	 )משלי,	 ָאֶרץ”	 ַיֲעִמיד	 ט	 פָּ ִמְשׁ בְּ
מרוויח	 כל	 קודם	 הוא	 הזה	 ובמשפט	
מעלה	 של	 דין	 בבית	 ממשפט	 להינצל	
דין	למטה	אין	 יש	 יש	לנו	כלל	שאם	 כי	
דין	למעלה,	וה’	לא	אכפת	לו	מה	האדם	
יגזור	על	עצמו,	כי	כל	המטרה	של	ה’	זה	
שהאדם	יהיה	מודע	למעשיו,	ואדם	כזה	

ניצול	מכל	הדינים	והרעות.
עצמו	 את	 ששופט	 אדם	 דבר,	 ועוד	
שבלב,	 היראה	 שלמות	 בזה	 מקבל	
שמיים,	 מלכות	 את	 דבר	 בכל	 שרואה	
ועל	ידי	היראה	הזאת	כל	החיים	“רצים”	

לו	שנאמר:	“ֵאין	ַמְחסֹור	ִליֵרָאיו”.	
וכשאדם	מעלה	את	היראה	ללב,	הוא	
ירושלים	ובית	המקדש	 	בניין	 בונה	את	
כי		הוא	זוכה	לדעת	את	ה’,	כמו	שכתוב:	
ְמָצא”. ִבין	ִיְרַאת	ה’	ְוַדַעת	ֱאֹלקים	תִּ “ָאז	תָּ
את	 כבר	 לו	 יש	 אז	 דעת	 לו	 שיש	 ומי	
בניין	ירושלים	בלב,	כמו	שכתוב	במסכת	
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סנהדרין:	“כל	אדם	שיש	בו	דעה	כאילו	
נבנה	בית	המקדש	בימיו”.

כדי לזכות ביראה השלמה צריך 
האדם לשפוט את עצמו דווקא 

בנקודת חצות לילה

שעיקר	 רבינו	 מסביר	 הזאת	 בתורה	
המשפט	צריך	להיות	בחצות	לילה,	כמו	
שכתוב:	“ֲחצֹות	ַלְיָלה	ָאקּום	ְלהֹודֹות	ָלְך	

ֵטי	ִצְדֶקָך”. פְּ ַעל	ִמְשׁ
בשעה	 עצמו	 את	 שופט	 אדם	 אם	
ימלט	 והוא	 מאוד	 טוב	 גם	 זה	 אחרת	
לעלות	 לזכות	 כדי	 אבל	 שמיים,	 מדיני	
צריך	 הוא	 ללב,	 והשלמות	 היראה	 את	

את	קימת	חצות.
במיוחד	 קשה,	 זה	 בחצות	 לקום	
אבל	 החמה,	 בנץ	 להתפלל	 כשקמים	
כמו	שאומרים	רבי	חיים	פלאג’י	והתניא	
לקום	 עצמו	 על	 יקבל	 שאדם	 הקדוש	
בחצות	אפילו	פעם	בשבוע,	ואם	קשה	

לו	מאוד	אז	אפילו	פעם	בחודש.
בחצות	 לקום	 לקבוע	 יכול	 אדם	
בשבת	 כלל	 בדרך	 כי	 שבת	 במוצאי	
לו	ויוכל	 קל	 יותר	 זה	 ואז	 נח	 האדם	
תיקון	 ולעשות	 בחצות	 ער	 להישאר	

חצות,	תפילה	לה’	ולימוד.

על ידי לימוד ותפילה בחצות לילה 
הופכים את האפר לפאר

שכל	 להניח	 שסביר	 אומר	 נחמן	 רבי	
ידי	 על	 ירושלים	 בניין	 את	 מעכב	 אדם	
בירושלמי	 שכתוב	 כמו	 שלו,	 העוונות	

במסכת	יומא:	“כל	דור	שלא	נבנה	בית	
בימיו”,	 נחרב	 כאילו	 בימיו	 המקדש	
וממילא	אנחנו	הגורמים	לצער	השכינה.
וכדי	להעביר	את	אותה	מניעה	ואפילו	
כך,	 כל	 משתנה	 לא	 בינתיים	 שהאדם	
זה	רק	על	ידי	שאדם	קם	בחצות	לילה	
תורה	 ולומד	 מתפלל	 מיצר,	 ובוכה,	

בשביל	הקב”ה.
“ָלׂשּום	 אדם:	 לאותו	 אומר	 ה’	 ואז	
ַחת	ֵאֶפר”	 ֵאר	תַּ ַלֲאֵבֵלי	ִצּיֹון	ָלֵתת	ָלֶהם	פְּ

)ישעיהו	סא’(.
לי	 עושה	 שאתה	 העוונות	 כלומר	
נהפכות	 ירושלים	 לבניין	 ומפריעות	
והתפילה	בשעת	חצות	 הלימוד	 בזכות	

לילה	לפאר	לירושלים.

ה’ מכריח את כל הצדיקים 
והמלאכים לשמוע את האדם 

בחצות לילה

הזוהר	הקדוש	אומר	דבר	שהוא	חבל	
הצלה	גדול	לכולם:	

בחצות	לילה	הקב”ה	מוכן	לשמוע	כל	
אדם	ואפילו	הוא	מלא	בעבירות,	ובשעה	
הזאת	של	חצות	לילה	אם	האדם	קם,	
כל	 את	 ומצווה	 לו	 שומע	 הקב”ה	 אז	
ואפילו	 לו,	 להקשיב	 עדן	 בגן	 הצדיקים	
אם	הם	עסוקים	בשירים	ותשבחות	לה’	
יתברך,	הוא	מפסיק	אותם	כדי	לשמוע	

את	היהודי	שפונה	אליו.
כי	ה’	אומר:	‘יותר	טוב	לי	לשמוע	את	
לדבר	 לילה	 בחצות	 שקם	 הזה	 היהודי	
שרים	 הצדיקים	 את	 מלשמוע	 איתי	
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ומשבחים	אותי’.
עבירות	 עושה	 האדם	 אם	 גם	 ולכן	
ידי	קימה	 ומונע	את	בניין	ירושלים,	על	
העבירות	 את	 הופך	 הוא	 לילה	 בחצות	

לפאר.
רבי	נתן	כותב:	“וזה	שכותב	‘היושבת	
של	 וטינוף	 בגנות	 כלומר	 בגנים’,	
נמצא	 שאדם	 פי	 על	 שאף	 ירושלים,	
אדם	 	- ביותר”	 התחתונה	 במדרגה	
חשקים	 תאוות,	 של	 בטינופת	 נמצא	
ומידות	רעות.	“אף	על	פי	כן	ה’	יתברך	
והמלאכים	וכל	נשמות	הצדיקים	שבגן	
כל	 את	 מחייב	 ה’	 	- לו”	 מקשיבים	 עדן	
אדם	 לאותו	 להקשיב	 עדן	 גן	 יושבי	

ולהתייחס	לבקשות	שלו.
צרה,	 או	 בבעיה	 נמצא	 אדם	 אם	 אז	
קודם	כל	ייקח	על	עצמו	קימה	בחצות	

לילה.	

כדאי לישון שש שעות ביום 
בשביל להישאר ער שעה אחת 

בלילה

היה	אצלי	אדם	שסיפר	שבליל	הסדר	
האחרון	נפרדה	לו	הרשתית	מהעין	ולא	
הצליחו	לחבר	אותה,	ובעקבות	זה	הוא	

התעוור	בעין	אחת.
לו	 קורה	 חודשים	 כמה	 לאחר	 והנה	
אותו	תהליך	בעין	השנייה	והרופאים	לא	
יודעים	לתת	שום	הסבר	או	פתרון,	והוא	

אובד	עצות.
אמרתי	לו	שיקבל	על	עצמו	לקום		כל	
לילה	בחצות	ולבכות,	להתפלל	וללמוד.	

ואם	צריך	כדאי	אפילו	לשנות	את	היום	
והלילה.

כמו	שאומר	בעל	ה“פלא	יועץ”	שכדאי	
לישון	שש)!(	שעות	ביום	כדי	להיות	ער	

שעה	אחת	בלילה.
עוונות	 מלא	 שהאדם	 להבין	 צריך	
ולכלוך	ולכן	כשהוא	נמצא	בבעיה	אסור	
רק	 כי	 אחד,	 לילה	 חצות	 על	 לוותר	 לו	
גן	 ויושבי	 שהוא	 מבטיח	 ה’	 הזה	 בזמן	
זה	 ובזכות	 הזה,	 לאדם	 מקשיבים	 עדן	

הבעיה	שלו	תעלם	כלא	היתה.
אנשים	 להרבה	 אמרתי	 עצמי	 ואני	
שהייתה	להם	בעיה	שנראית	לא	פתירה	
לילה,	 קימה	בחצות	 על	עצמם	 לקחת	

וזכו	וראו	ישועות	גדולות	מאוד.

איזה מתנות גדולות ה’ מחלק למי 
שמתאמץ בחצות לילה

הפסוק	 על	 כותב	 סופר”	 “החתם	
ְלֵביָתּה	 ֶטֶרף	 ן	 תֵּ ַותִּ ַלְיָלה	 עֹוד	 בְּ ָקם	 “ַותָּ

ְוֹחק	ְלַנֲעֹרֶתיָה”	)משלי,	לא’(:
בשעת	 שקם	 לאדם	 מבטיח	 הקב”ה	
שהוא	 עד	 בשפע	 פרנסה	 לילה	 חצות	
יגיד	די,	כי	“טרף”	זה	לשון	פרנסה,	כמו	
)משלי,	 י”	 ֻחקִּ ֶלֶחם	 “ַהְטִריֵפִני	 שכתוב:	
“ְוֹחוק	לנערותיָה”,	 ואחר	כך	כתוב:	 ל’(,	
שגם	מי	שצריך	זיווג	יתפלל	לה’	בחצות	

לילה	וה’	יעשה	חוק	שתבוא	לו	אשה.	
תראו	איזה	מתנות	יפות	אפשר	לקבל	
הרע	 יצר	 יש	 ולכן	 חצות,	 קימת	 בזכות	

קשה	מאוד	על	נקודת	חצות.
בשעת	 בחתונה	 להיות	 יכול	 אדם	
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ואז	 ולשמוח,	 ולרקוד	 לילה	 חצות	
אומרים	לו:	‘הגעת	כבר	לנקודת	חצות,	
תקרא	קצת	תהילים’	והוא	עונה:	‘אין	לי	

כוח	אני	חייב	לישון’...
להפסיד	 יכול	 אדם	 איך	 מובן	 לא	
בזמן	שה’	 עם	הקב”ה	 לדבר	 הזדמנות	

מבטיח	שהוא	שומע	לו.
מבית	 ערבי	 איזה	 בבית	 אצלי	 היה	
לי	 אמר	 והוא	 סורגים,	 לי	 שסידר	 לחם	
לילה,	 חצות	 מפסיד	 לא	 הוא	 שלעולם	
אפילו	ערבי	יודע	איזו	מעלה	יש	לחצות	

לילה.
אז	כשאדם	מתגבר	על	יצר	הרע	וקם	
עושה	 תהילים,	 וקורא	 לילה	 בחצות	
הוא	 עצמו,	 את	 שופט	 או	 התבודדות	
בו	 שיש	 מי	 כי	 ירושלים,	 לבניין	 זוכה	
בימיו,	 המקדש	 בית	 נבנה	 כאילו	 דעה	
על	 לבכות	 ממשיך	 כאשר	 כזה	 ואדם	
שלא	 אחרים	 בשביל	 זה	 המקדש	 בית	
זכו	לבנות	את	בית	המקדש,	אבל	הוא	

מבחינתו	כבר	בנה	את	בית	המקדש.

כל מעלת חצות לילה התחילה 
מאברהם אבינו שחיפש נקודת אור 

בלוט בן אחיו

רבי	נתן	כותב	בספר	“ליקוטי	הלכות”	
שהראשון	שגילה	לנו	את	מעלת	נקודת	
חצות	הוא	אברהם	אבינו,	כמו	שכתוב:	

ָחֵלק	ֲעֵליֶהם	ַלְיָלה”	)בראשית,	יד’(. “ַויֵּ
חמשת	 עם	 נלחם	 אבינו	 אברהם	
הייתה	 המלחמה	 ועיקר	 המלכים	
מסמל	 כידוע	 ולוט	 פיזית,	 ולא	 רוחנית	
את	הרוע	כי	הוא	היה	איש	עכור	מאוד.	

לא	רצה	לדבר	עם	 וכן	כתוב	שהקב”ה	
אברהם	עד	שנפרד	מלוט.

אבל	אברהם	אבינו	הלך	להציל	אותו	
נקודה	 בו	 מצא	 הוא	 כי	 לילה	 בחצות	
טובה,	אברהם	אבינו	גילה	שבעתיד	יצא	

מזרעו	דוד	המלך.
נתן	מסביר	דבר	נפלא,	שעל	 אז	רבי	
ידי	הקימה	בחצות	לילה	האדם	“חותך”	
אבינו	מצא	 וזה	שאברהם	 את	החושך,	
בעצם	 הוא	 הטמא,	 בלוט	 טובה	 נקודה	
אדם	 בכל	 לראות	 הקב”ה	 את	 הכריח	
למצוא		 בעבירות	 המלא	 באדם	 ואפילו	

נקודת	אור.
“כי	בחצות	לילה	מעוררים	את	הנקודה	

הטובה	שיש	בכל	אחד	מישראל”.

הסיבה שיציאת מצרים היתה 
בחצות לילה

לילה	 בחצות	 אמר	 רבינו	 משה	 ולכן	
אדם	 שאפילו	 מצרים,	 מתוך	 יוצא	 אני	
שנמצא	בתוך	הלוע	של	פרעה	שמסמל	
יוציא	 ה’	 בעולם,	 הטומאה	 כוחות	 את	
ְיָלה	 ַהלַּ ֲחִצי	 בַּ “ַוְיִהי	 שכותב:	 כמו	 אותו	
ֶאֶרץ	ִמְצַרִים”)שמות,	 כֹור	בְּ ה	ָכל	בְּ ַוה’	ִהכָּ

יב’(.
הפדיון	 היא	 הזאת	 “והנקודה	
וההמתקה	לכל	הדינים	מבחינת	רעווא	
ישראל	 גאולת	 עיקר	 ומשם	 דרעווין,	
ממצרים,	ועל	כן	קימת	חצות	מסוגלת	

להמתקת	כל	הדינים”.
להיפתר	 יכולים	 והצרות	 הדינים	 כל	

בנקודת	חצות	לילה.
בשבוע,	 בפעם	 יתחיל	 האדם	 ולכן	
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כבר	 שהוא	 הזדמנות	 לו	 כשיש	 ובטח	
חתונה	 או	 אירוע	 באיזה	 היה	 אם	 	 ער,	
הזאת	 לנקודה	 יחכה	 אז	 ער	 כבר	 והוא	
ובזה	 וישפוט	את	עצמו,	 יבכה	 ויתפלל,	

שדיברנו	 הטובים	 הדברים	 לכל	 זוכה	
כל	 המתקת	 זיווג,	 פרנסה,	 עליהם:	
הדינים	והכי	חשוב	לבניין	בית	המקדש	

בליבו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

מעלת תיקון חצות לילה

סיפר	יהודי	יקר	מקהילת	“חסדי	שמואל”	של	הגר”א	עמרמי:

‘אני	גר	בסמיכות	לבית	הכנסת	של	הקהילה	הקדושה,	והנה	יום	אחד	שמעתי	שהשכן	מולי	מוכר	את	

הדירה	שלו.	התייעצתי	עם	אשתי	והחלטנו	שאם	הסכום	יהיה	בסביבות	שני	מיליון	שקל	נעשה	מאמץ	

וננסה	לרכוש	את	הדירה	כדי	שנוכל	לחבר	את	שתי	הדירות	לדירה	אחת	גדולה	ויפה.

פניתי	אל	השכן	והוא	הפתיע	אותי	כאשר	ביקש	סכום	של	כשלושה	מיליון	שקלים,	החלטנו	שהסכום	

גדול	עלינו	ואנחנו	יורדים	מסיפור	קניית	הדירה.	רגע	לפני	עליתי	לכבוד	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א	כדי	

להתייעץ	אתו,	והוא	אמר	לי:	‘אין	מה	להתייאש,	תשקיע	את	כל	כולך	בתפילה	ובכייה	בחצות	לילה’.	

ואז	החלטנו	אני	ואשתי	לנסוע	כל	יום	במשך	חודש	לכותל	המערבי	ולהתפלל	ולבכות	לה’	בשעת	חצות	

לילה.

לאחר	שבוע	השכן	התקשר	אלי	ושאל	אותי	אם	אני	עדיין	מעוניין	בדירה	ושהוא	מוכן	למכור	לי	אותה	

ב300,000	₪	פחות	ממה	שהוא	רצה,	הודעתי	לו	שהסכום	עדיין	יקר	בשבילי...

	לאחר	עוד	שבוע	של	חצות	לילה	עוד	פעם	הוא	התקשר	וכבר	היה	מוכן	לרדת	בעוד	200,000	₪	אבל	

עדיין	סירבתי.	לאחר	עוד	כמה	ימים	אביו	של	אותו	שכן	התקשר	אלי	ואמר	לי:	‘בני	מתבייש	להתקשר,	

אבל	בוא	תיקח	את	הדירה	במחיר	שרצית’!

כמה	גדולה	מעלת	תיקון	חצות	וכמה	חשוב	לשמוע	לצדיקים	שבדור!!!
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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 

  

, הרב הצדיק דוד קוק הכהן בן שושנה שליט"א
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