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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		
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הסיבה	שהמשיח	עוד	לא	הגיע:
מורנו	הרב	כותב	כך:

רֹוְמִזים	 ֵהם	 לּוִזים,	 ְקָרִאים	 ַהנִּ ֱאגֹוִזים	
ִהיא	 ֶשׁ ֹעוֶרף,	 בָּ ִהיא	 ֶשׁ ֵלָאה,	 ִלְבִחיַנת	
ְך	ִנְכָנִסים	ְלֵבית	 א	ִראׁשֹוָנה,	ְוַאַחר	כָּ ֻנְקבָּ
ְקָראֹו	 ַיֲעֹקב	 ִחיַנת:	 בְּ הּוא	 ֶשׁ ׁש,	 ְקדָּ ַהמִּ
ֵרׁש	 פֵּ ֶשׁ ְוֶזהּו	 פח(.	 )פסחים	 ית-ֵאל	 בֵּ
ִנְכָנִסים	 לּוז	 ֶרְך	 דֶּ ֶשׁ א(,	 )שופטים	 ”י	 ַרִשׁ
ְוֶזהּו	)ישעיה	מ(:	ַנֲחמּו	ַנֲחמּו.	 ְלֵבית	ֵאל.	
א	"ָקְדֹקד",	 יַמְטִריָּ ָעִמים	"ַנֲחמּו"	גִּ י	פְּ תֵּ ְשׁ
ִנְכָנִסים	 ַעל-ָיָדּה	 ֶשׁ ֹעֶרף,	 ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ֶשׁ
ֵהם	 ֶשׁ בּועֹות	 ָשׁ ה	 ֹלָשׁ ְשׁ ְוֶזהּו	 ֵאל.	 ְלֵבית	
ָצִרים,	ּוְכֶנְגּדֹו	 ין	ַהמְּ בֵּ ֶעְשִׂרים	ְוֶאָחד	יֹום	ֶשׁ
ֶלֱאֹכל	 נֹוֲהִגים	 ֶזה	 ִביל	 ְשׁ בִּ לּוז.	 ִאיַלן	 בְּ

ָעה	 ִתְשׁ בְּ ֶפֶסֶקת	 ַהמַּ ה	 ֻעדָּ סְּ בַּ יָצה	 בֵּ
ְוֶאָחד	 ֶעְשִׂרים	 ִנְגֶמֶרת	בְּ יָצה	 י	ַהבֵּ ָאב,	כִּ בְּ
ִלְבָרָכה	 ִזיְכרֹוָנם	 ֲחָכֵמינּו	 ַמֲאַמר	 כְּ יֹום,	
ְלֶעְשִׂרים	 ְרְנֹגוֶלת	מֹוֶלֶדת	 )בכורות	ה(:	תַּ
ְוֶזהּו	 לּוז.	 ִאיַלן	 בְּ ּוְכֶנְגּדֹו	 ְוכּו’,	 יֹום	 ְוֶאָחד	
ֵאר	 ׁ שָּ יִּ ֶשׁ ָאָדם,	 ֹעוֶרף	 בְּ ׁש	 יֵּ ֶשׁ לּוז	 ָהֶעֶצם	
ְנַין	 בִּ ׁש	 ִיְתַחדֵּ ּנּו	 ּוִממֶּ ַהּגּוף,	 יְליֹון	 כִּ ַאַחר	
ר	 ִעקָּ ְוֶזהּו	 ִתים.	 ַהמֵּ ת	 ִחיַּ תְּ ַעת	 ְשׁ בִּ ַהּגּוף	
י	 כִּ ”ל,	 נַּ כַּ ַנֲחמּו	 ַנֲחמּו	 ִחיַנת	 בְּ ֶנָחמֹוֵתינּו,	
ֶקר,	 ְכִבי	ַעד	ַהֹבּ ַעל	ַהּגּוף	ֶנֱאַמר	)רות	ג(:	ִשׁ
ה	 ְוִהנֵּ ֶקר	 ַבֹבּ ה	 ְוִהנֵּ ה.	 ִחיָּ ַהתְּ ֵעת	 הּוא	 ֶשׁ
ִהיא	ֵלָאה	)בראשית	כט’(	–	ַהְינּו	ֶעֶצם	לּוז	
ִביל	 ּוִבְשׁ ַהּגּוף.	 ה	 נֶּ ִנְתבַּ ָיָדּה	 ַעל	 ֶשׁ "ל,	 ַהנַּ

גיליון קמ"א - פרשת וישלחבס”ד

תוכן העניינים:

ד כל הסיבה שהמשיח לא מגיע כבר כי הוא מחכה לנשמות החלושות   

ד הגלות של האדם בגלל שחושב שה' שונא אותו ולא יודע שה' אוהב אותו ולכן מוכיח אותו 

ה אם אנחנו כאלו תאוותנים איך נצליח לתקן את עצמנו בשביל המשיח   

ו הנשמות החלושות יתוקנו על ידי התקרבות לתורה ולצדיקי האמת   

ו רק מי שיש לו בעיות, מחפש את תורת האמת כדי לפתור אותן    

ו  אדם שהולך לצדיק ללמוד על עבודת ה’ ולהתקדם, נמשל לביצה של עוף טהור  

ז הקשר בין הביצה לעץ השקד, לעצם לוז ולבכיות של לאה אמנו   

ח נשאר לנו רק לבכות ולזעוק לה’ ועל ידי זה ה’ מחייה אותנו מחדש   

ח עשיו מלמד אותנו שעל ידי בכיה מקבלים גם מה שלא מגיע    

ט לעומת עשיו שבכה על גשמיות, אנחנו בוכים על רוחניות ובכך מבטלים את בכייתו  

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כוחה של האמונה          

ג



 

ד

ִביל	ָרֵחל,	 ְשׁ ל	ַיֲעֹקב	ָהָיה	בִּ ָנתֹו	ֶשׁ ווָּ ל	כַּ כָּ ֶשׁ
ּוְלָקְדֹקד	 יֹוֵסף:	 ַהיְינּו	 ָרֵחל,	דְּ ְבֵני	 ֶנֱאַמר	בִּ
ִתיב	 ְנִזיר	ֶאָחיו	)בראשית	מט(,	ּוְבִבְנָיִמין	כְּ
ַעל- ֵכן.	ֶרֶמז,	ֶשׁ ֵתָפיו	ָשׁ )דברים	לג(:	ּוֵבין	כְּ
ָיכֹול	 ִראׁשֹוָנה,	 ִהיא	 ֶשׁ ֵלָאה	 ִחיַנת	 בְּ ְיֵדי	
ֶזה	 ּוְכֵתָפיו	 ָקְדֹקד	 ָרֵחל.	 ִלְבִחיַנת	 ָלבֹוא	
	– ש"נ	 א	 יַמְטִריָּ גִּ ֹעֶרף	 ”ל.	 ַהנַּ לּוז	 ִחיַנת	 בְּ

”ל. ת	ַנֲחמּו,	ֶרֶמז	ְלַהנַּ בַּ י	ֵתיבֹות:	ַשׁ ָראֵשׁ
בתורה	 לנו	 מסביר	 הקדוש	 רבינו	
יש	 ערוך	 שבשולחן	 הסיבה	 את	 הזאת	
מפסקת	 בסעודה	 ביצים	 לאכול	 חיוב	

שבערב	תשעה	באב.
אבלים,	 מאכל	 זה	 ביצים	 כידוע	
הסיבה	 לא	 שזו	 לנו	 מסביר	 הרב	 אבל	
העיקרית	שבגללה	אוכלים	ביצים	בערב	
בכורות	 במסכת	 הגמרא	 באב,	 תשעה	
במעי	 הביצה	 בישול	 שתהליך	 אומרת	
התרנגולת	אורך	21	יום	ואז	היא	מטילה	
הלוז	 אילן	 את	 יש	 וכנגדה	 הביצה.	 את	
שזה	בעצם	עץ	השקד	שגם	הוא	מוציא	

פרי	כל	21	יום.
 21 גם	 יש	 ימי	הבשלת	הביצה	 וכנגד	
ימים	בין	י”ז	לתמוז	לתשעה	באב	שבהם	
וכנגדם	 ה’,	 מלכות	 על	 ואבלים	 בוכים	
לשמחת	 השנה	 ראש	 בין	 ימים	 	21 יש	
תורה	שבהם	ממליכים	את	ה’	ושמחים	

במועדות.

כל הסיבה שהמשיח לא מגיע כבר 
כי הוא מחכה לנשמות החלושות

הלכות”	 ב”ליקוטי	 כותב	 נתן	 רבי	
בהיכל	 נמצא	 המשיח	 הזוהר:	 פי	 על	

שנקרא	“ַקן	ציפור",	והוא	מסביר	שהוא	
יושב	דווקא	בהיכל	הזה	כי	על	הציפור	
ֵרא	ַקן	ִצּפֹור	ְלָפֶניָך	 י	ִיקָּ כתוב	בתורה:	"כִּ
ָכל	ֵעץ	אֹו	ַעל	ָהָאֶרץ	ֶאְפֹרִחים	אֹו	 ֶרְך	בְּ דֶּ בַּ
ַקן	ציפור	 )דברים,	כב'(,	כלומר	 ֵביִצים"	

מסמל	את	הביצים.
וכותב	רבי	נתן:	“וזהו	הסיבה	שאוכלים	
ביצה	בארוחה	מפסקת	של	תשעה	באב,	
להורות	שמשיח	יושב	בהיכל	ַקן	ציפור,	
שמאחר	 מה	 הגלות,	 אריכות	 עיקר	 כי	
לבוא	משיח	צדקנו	מחמת	שאינו	רוצה	
לבוא	עד	שיתקן	את	הנשמות	החלושות	

שהן	מבחינת	אפרוחים	וביצים".
יש	נשמות	חלושות	שעדיין	לא	בקעו	
הנשמות	 כנפיים,	 פרשו	 ולא	 מהביצה	
האלו	הן	הנשמות	שלנו	שלא	מצליחות	
בחיים	 בעיה	 וכל	 כעס,	 על	 להתגבר	

מכניסה	אותן	ללחץ.	

הגלות של האדם בגלל שחושב 
שה' שונא אותו ולא יודע שה' 

אוהב אותו ולכן מוכיח אותו

מפני	 מגיעה	 הגלות	 שכל	 לכם	 דעו	
אוהב	 שה'	 מאמינים	 לא	 שישראל	
יש	אנשים	 ועושה	להם	רק	טוב,	 אותם	
שחושבים	שה'	חס	ושלום	שונא	אותם	
וצרות	 בעיות	 מיני	 כל	 עושה	להם	 ולכן	

וזה	לא	נכון.
שמתגורר	 אחד	 יהודי	 אותי	 פגש	
נוהגת	שלא	 לי	שאשתו	 וסיפר	 בגדרה,	
כשורה	בענינים	שבקדושה,	והוא	אומר	
לי:	‘אין	לי	הסבר	אחר	מדוע	ה'	הביא	לי	



 

ה

כזו	צרה,	חוץ	מזה	שה’	שונא	אותי,	וכל	
דבר	שתגיד	לי	לא	יצליח	לשכנע	אותי	

אחרת’.
אמרתי	לו:	‘חס	ושלום,	ה’	אוהב	אותך	
אבל	 הזה,	 הכנסת	 הבית	 מכל	 יותר	
ר	ֶיֱאַהב	ה’	יֹוִכיַח	ּוְכָאב	 י	ֶאת	ֲאֶשׁ כתוב:	“כִּ
ן	ִיְרֶצה”	)משלי,	ג’(’,	ה’	יתברך	ידע	 ֶאת	בֵּ
שאותו	יהודי	צריך	לקבל	ניסיון	כלשהו,	
אולי	ליפול	לאיזו	מחלה	סיעודית	בבית	
ובמקום	 עליו	 ריחם	 הוא	 אז	 חולים,	
שייפרד	מהעולם	ולא	יוכל	לקיים	תורה	
תעשה	 שאשתו	 עשה	 הוא	 אז	 ומצוות,	
יפדה	 שלו	 והצער	 הזה,	 הצער	 את	 לו	
יקבל	 רק	 עוונותיו	אם	 כל	 על	 לו	 ויכפר	
ִני	ַאל	 באמונה,	כמו	שכתוב:	“מּוַסר	ה’	בְּ
תֹוַכְחּתֹו”	)משלי,	ג’(. ֹקץ	בְּ ְמָאס	ְוַאל	תָּ תִּ
מקרה	 באמת	 הוא	 הזה,	 הסיפור	 אז	
הקטנים	 במקרים	 בטח	 אבל	 קיצוני	
קיבל	 שלא	 בחיים,	 אדם	 לכל	 שקורים	
לו	 שנתנו	 או	 שרצה	 הקידום	 את	
יפני	 במקום	 אירופאי	 רכב	 מהעבודה	
תמיד	 ויזכור	 ידע	 ממורמר,	 הולך	 והוא	
לו	רק	בגלל	שאוהב	 ה'	שלח	 זה	 שאת	

אותו	ולא	חלילה	להיפך.

אם אנחנו כאלו תאוותנים איך 
נצליח לתקן את עצמנו בשביל 

המשיח

דבר	 שבכל	 חלושות	 נשמות	 אנחנו	
קטן	שקורה	לנו	אנחנו	כועסים,	צועקים	
אכילה,	 תאוות	 לנו	 יש	 וכן	 ומאשימים.	
כל	רגע	חייבים	לשים	משהו	בפה,	ואם	

האדם	לא	אכל	איזה	חצי	שעה	הוא	כבר	
מרגיש	משועמם,	זה	לא	כמו	פעם	שהיו	
בזמנינו	 וזהו,	 סעודות	 שלוש	 אוכלים	
רגע	 כל	 אוגר	 איזה	 כמו	 האדם	מחפש	
משהו	לאכול	כדי	למלאות	את	תאוותו.	
אכילה	 שתאוות	 פוסק	 והרמב”ם	
יותר	גרועה	ממצוות	עשה	ולא	תעשה,	
זה	 על	 וכן	 הטומאה.	 אבות	 אבי	 ממש	
הדרך,	לאדם	אחר	יש	תאוות	ממון	ועל	
כל	עשר	שקל	הוא	רב	ומתקוטט,	והרי	
במוכן	לחבירו	 נוגע	 אדם	 “אין	 כתוב:	

אפילו	כמלא	נימא”	)יומא,	לח’(.
כל	זה	מראה	שאנחנו	נשמות	חלושות	
לנו.	 מחכה	 והשכינה	 הביצים,	 כמו	
כלומר	המשיח	יושב	בהיכל	“ַקן	ציפור"	
ומחכה	לביצים	שיבקעו,	המשיח	ממתין	
שהנשמות	החלושות	יצליחו	לתקן	את	

עצמם	לאט	לאט.
אז	רבי	נתן	שואל	שאלה	חזקה	ביותר:	
אם	אנחנו	נשמות	כאלו	ירודות	וחלשות	
בתאוות	 לשלוט	 מצליחות	 שלא	
את	 לתקן	 נצליח	 איך	 אז	 ובחשקים	

עצמנו	כדי	שהמשיח	כן	יוכל	להגיע?

הנשמות החלושות יתוקנו על ידי 
התקרבות לתורה ולצדיקי האמת

התקווה	 “עיקר	 נתן:	 רבי	 לנו	 ועונה	
המשיח	 שיתקן	 ידי	 על	 היא	 לגאולה	
מבחינת	 שהן	 החלושות	 הנשמות	
לתיקון	 זוכות	 הנשמות	 ואלו	 ביצים,	

כשבאים	לתורת	צדיקי	האמת”.
על	ידי	שיבואו	ללמוד	תורה	ולצדיקי	
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וישמעו	 דור,	 שבכל	 הצדיקים	 האמת,	
מהם	שיעורים,	אז	כל	אדם	ילמד	שכל	
רוצה	 שה’	 בגלל	 זה	 לו	 שקורה	 מה	

שיהיה	לו	יותר	עין	טובה.
רבי	אלימלך	על	הכתוב	 כמו	שאומר	
י	ָיֹבא	ֵאַלי	ָהָעם	ִלְדֹרׁש	 בספר	שמות:	“כִּ
ָהֱאֹלוקים	 י	 ֻחקֵּ ֶאת	 י	 ְוהֹוַדְעתִּ ֱאֹלוקים...	
שואלים	 אנשים	 כאשר	 ּתֹוֹרָתיו”,	 ְוֶאת	
להם,	 וכואב	 דינים	 להם	 יש	 למה	 אותי	
אז	אני	אומר	להם	שיהיו	עם	עין	טובה	

יותר.
שבכל	 אחד,	 יהודי	 לי	 שסיפר	 כמו	
אחד	 ליום	 מתנפחת	 שלו	 העין	 חודש	
ולמחרת	 מתפוצצת	 היא	 שכמעט	 עד	
“סיטי”	 ועשו	 אותו	 בדקו	 מסתדר,	 זה	
ולא	מצליחים	למצוא	שום	אבחנה	מה		

הסיבה	לכך.
צריך	 שהוא	 לדעת	 צריך	 אדם	 אותו	
אנשים	 ולראות	 טובה	 בעין	 להשתפר	

לפחות	יום	אחד	בחודש	בעין	טובה.
	ככה	ה’	רומז	לו	מה	הוא	מצפה	ממנו.

רק מי שיש לו בעיות, מחפש את 
תורת האמת כדי לפתור אותן

רבי	נתן	ממשיך	וכותב:	
החלושות	 נשמת	 יתקן	 “והמשיח	
וצריך	 האמת,	 לצדיקי	 לבוא	 שזוכים	
שיעבור	עליהם	יגיעות,	ייסורים	ומרירות	

בנפש	ובממון”.
של	 לתורה	 מגיע	 שסובל	 מי	 רק	
הצדיק,	כי	מי	שלא	סובל	רוצה	ללמוד	

רק	הלכות.

בית,	 בשלום	 בעיות	 שעובר	 אדם	
מבקש	 הוא	 אז	 בריאות,	 או	 פרנסה	
תורת	אמת	כדי	לדעת	איך	לשכנע	את	

ה’	לשנות	לו	את	המצב.
לי	שיש	 וסיפר	 יהודי	אחד	 היה	אצלי	
לו	מפעל	והוא	מרוויח	כל	חודש	הרבה	
לו	על	כל	מיני	 והכל	הולך	 מאוד	כסף,	

תקלות	ותביעות	בבתי	משפט.
ְמֶרָך”	 אמרתי	לו:	‘כתוב	“ְיָבֶרְכָך	ה'	ְוִיְשׁ
)במדבר,	ו’(,	ה’	מברך	את	האדם	בממון	
ושומר	אותו	מהמזיקים,	ה’	נותן	לאדם	
מזיקים	 יש	 לפעמים	 אבל	 הברכה	 את	
להינצל	 וכדי	 השפע,	 את	 ששואבים	
לכף	 לדון	 צריכים	 אנו	 מזיקים	 מאותם	
ידונו	 בשמים	 גם	 ואז	 זולתנו,	 את	 זכות	
מן	 אותנו	 וישמרו	 זכות	 לכף	 אותנו	

המזיקים’.		

 אדם שהולך לצדיק ללמוד על 
עבודת ה’ ולהתקדם, נמשל לביצה 

של עוף טהור

מלמדת	 “חולין”	 במסכת	 הגמרא	
אותנו	איך	מזהים	בביצה	האם	היא	של	

עוף	טהור	או	טמא.
חדה	 הביצה	 שאם	 אומרת	 הגמרא	
עגולה	 שהיא	 או	 למעלה	 וחדה	 למטה	
טמא,	 מעוף	 היא	 אז	 ולמעלה	 למטה	
וחדה	 למטה	 עגולה	 היא	 אם	 אבל	
אז	 “תנובה”	 של	 הביצים	 כמו	 למעלה	

זה	של	עוף	טהור.
בין	 השוואה	 שיש	 אומר	 נתן	 רבי	 אז	
למטה	 שעגול	 לאדם,	 הטהורה	 הביצה	
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ה’	 את	 לעבוד	 כוחו	 בכל	 מנסה	 כלומר	
ולא	מצליח,	וחד	למעלה	שיורדים	עליו	
כל	מיני	דינים	וצרות	מהשמים	ובעקבות	
זה	הוא	הולך	לצדיק	ומנסה	להשתנות	

ולהתקדם	בעבודת	ה’.
ולכן	בסעודה	מפסקת	בערב	תשעה	
הם	 כי	 ביצים,	 לאכול	 צריך	 באב	
המהות	שהקב”ה	 את	 לאדם	 מסמלים	
מתעכב	 ושהמשיח	 לו	 לחכות	 מוכן	
יהיה	 שגם	 כדי	 אדם	 אותו	 בשביל	 רק	
מתוקן,	ואם	האדם	באמת	יצליח	לבקוע	
את	קליפת	הביצה	ויהיה	לעוף,	אז	הוא	

מקרב	את	הגאולה.

הקשר בין הביצה לעץ השקד, 
לעצם לוז ולבכיות של לאה אמנו

רבינו	הקדוש	מסביר	מהלך	מדהים:	
כנגד	הביצים	יש	את	עץ	הלוז	)שהוא	
עץ	השקד(,	וגם	הוא	כמו	בקיעת	הביצה	

נותן	פירות	לאחר	21	יום.
וכידוע	יש	גם	עצם	שנשארת	מהאדם	
בקבר	שנקראת	“עצם	לוז”,	אותה	עצם	
השדרה	 עמוד	 מעל	 בעורף	 נמצאת	
נשארת	 היא	 מתכלה	 שהגוף	 ולמרות	
אותה	 לשרוף	 או	 לאבד	 אפשר	 ואי	

וִמֶּמָּנה	נברא	האדם.	
זה	 שניהם	 בין	 שהקשר	 אומר	 רבינו	
הזוהר	 בעורף.	 נמצאת	 לוז	 שהעצם	
ואת	 לאה	 את	 שהיה	 אומר	 הקדוש	
רחל,	ורחל	הייתה	מבחינת	“פנים”	שזה	
הייתה	 אימנו	 ולאה	 הקדושה,	 השכינה	
הייתה	 הזמן	 שכל	 “עורף”,	 מבחינת	

בוכה	בגלל	הדינים	והצרות,	כמו	שכתוב	
ֲאֹחָרי”,	 ֶאת	 “ְוָרִאיָת	 רבינו	 משה	 אצל	

כלומר	את	העורף	שהם	הצרות.
היו	 כי	 בוכה	 הייתה	 הזמן	 כל	 לאה	
להתחתן	 צריכה	 שהיא	 לה	 אומרים	
זכתה	 היא	 שלה	 ומהבכיות	 עשיו,	 עם	
לעקוף	את	רחל	אימנו	בזה	שהקדימה	
לשישה	 זכתה	 וגם	 יעקב	 את	 לקחת	
רחל,	 שניים	של	 לעומת	 מיעקב	 ילדים	
כלומר	הביאה	את	רוב	בניין	עם	ישראל.	
שהוא	 העורף	 את	 מסמלת	 לאה	 אז	
יעקב	כתוב	שהוא	 וגם	אצל	 עצם	הלוז	
ָהִעיר	 ם	 ֵשׁ לּוז	 “ְואּוָלם	 הגיע	לבית	א-ל:	
ָנה”,	כלומר	כל	הכניסה	לבית	של	 ָלִראֹשׁ
לבית	 הדרך	 “לוז”,	 דרך	 היא	 אלוקים	
המקדש	היא	דרך	עצם	הלוז	שמשאירה	

תקווה	לאדם	ואף	פעם	לא	מתכלה.	
מי"ז	 בוכים	 שאנחנו	 יום	 ה-21	 וכל	
בתמוז	ועד	תשעה	באב,	כמו	לאה,	על	
זה	 על	 בכייה	 בעצם	 זה	 המקדש,	 בית	
ה’	 את	 לעבוד	 מצליחים	 לא	 שאנחנו	

כמו	שצריך	ולעשות	את	רצונו.

נשאר לנו רק לבכות ולזעוק לה’ 
ועל ידי זה ה’ מחייה אותנו מחדש

זה	 ידי	 נחמן	הקדוש	אומר	שעל	 רבי	
שאדם	בוכה	לפני	ה’	בימי	“בין	המצרים”	
אותו	 לעבוד	 מצליח	 לא	 שהוא	 זה	 על	
שלו	 הציוויים	 את	 ולעשות	 שצריך	 כמו	
הבכייה	 אז	 דברים,	 מיני	 בכל	 ונכשל	
הבריאה	 את	 לאדם	 נותנת	 הזאת	
החדשה	שלו,	ממש	כמו	תחיית	המתים	
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מהבכייה	 מקבל	 הוא	 זה	 כל	 ואת	 שלו.	
שהוא	 להקב”ה	 מראה	 שהוא	 עצמה,	
לא	יכול	להשתנות	לבד	אלא	רק	בעזרת	

הקב”ה.
עיקר	 “וזה	 הרב:	 של	 הזהב	 לשון	 וזה	
וזועקים	לה’	יתברך,	 הבכייה	שצועקים	
זה	 איכה	 כי	 וקינות,	 איכה	 בחינת	 שזה	
מבחינת	שמתוודים	לה’	יתברך	שנפלנו	
ואין	 השכלים,	 כל	 לנו	 והסתלק	 כך	 כל	
להתקרב	 איך	 עצה	 שום	 יודעים	 אנו	
עצה	 שום	 לנו	 אין	 	- יתברך”	 ה’	 אליך	

ופתרון	איך	לנצח	את	היצרים	שלנו.
“כי	עבר	קציר	וכלה	הקיץ	ולא	נושענו,	
ואין	אנו	יודעים	מה	לדבר	ומה	נצטדק”	
יודעים	מה	לעשות	חוץ	מלצעוק	 -	לא	
עולם	 של	 ריבונו	 איפה,	 ה”,	 כָּ “ַאיֶּ לה’	
לנו,	ממש	כמו	שה’	צעק	לאדם	 נעלם	
ככה	 ג’(,	 )בראשית,	 ה”	 כָּ “ַאיֶּ הראשון	
‘היכן	אתה	 לה’:	 וצועקים	 בוכים	 אנחנו	
יודעים	 לא	 שאנחנו	 בלב	 אצלנו	 נמצא	

איך	לעבוד	אותך’.
הזמן	 כל	 להיות	 מאתנו	 מבקש	 ה’	
נופלים	 דקה	 כל	 ואנחנו	 שמחים,	
לעצבות,	ובכל	דבר	קטן	אנחנו	כועסים	
אבל	 שלנו,	 רוח	 המצב	 את	 ומעכירים	
ולבקש	 לצעוק	 צריכים	 אנחנו	 באמת	

לה’	שיעזור	לנו	לעבוד	אותו.

עשיו מלמד אותנו שעל ידי בכיה 
מקבלים גם מה שלא מגיע

יודעים	 אנו	 “אין	 כותב:	 הקדוש	 רבינו	
שאנו	 והיינו	 ה”,	 כָּ “ַאיֶּ לצעוק	 רק	 אלא	
בוכים	על	נפשנו	שנתרחקנו	כל	כך,	עד	

שאנו	לא	יודעים	לאיכה	אנחנו”.
שנמשל	 הזה	 האדם	 של	 התיקון	
הוא	 ה’	 את	 לעבוד	 ולא	מצליח	 לביצה	
שהיא	 העורף	 כנגד	 שהוא	 הלוז,	 כמו	
לאה	מבחינת	צעקות	לה’.	וכמו	שלאה	
של	 בגורלו	 ליפול	 שלא	 ובכתה	 צעקה	
לא	 שהוא	 לה’	 יבכה	 האדם	 כך	 עשיו,	

יהיה	עשיו.
אותנו	משהו	שאף	אחד	 לימד	 ועשיו	
לא	לימד	אותנו:	שגם	אם	לא	מגיע	לך	
משהו	מה’,	על	ידי	בכיות	תקבל	אותו.	

וגילה	 כאשר	עשיו	נכנס	ליצחק	אביו	
שיעקב	רימה	אותו	ולקח	את	הברכות,	
ב”ליקוטי	 כותב	 נתן	 שרבי	 כמו	 אז	
שכל	 לעשיו	 אמר	 יצחק	 הלכות”:	
בכה	 עשיו	 אז	 ליעקב,	 ניתנו	 הברכות	
ואמר	לו:	‘איך	יכול	להיות	שלא	נשארה	
ׂא	 שָּ לי	אפילו	ברכה	אחת,	ואז	כתוב:	“ַויִּ
ואז	 כז’(,	 )בראשית,	 ְבְּך”	 ַויֵּ ֹקלֹו	 ֵעָשׂו	
י	ָהָאֶרץ	 ַמנֵּ ה	ִמְשׁ יצחק	מברך	אותו:	“ִהנֵּ

ֶבָך”. ִיְהֶיה	מֹוָשׁ
רבי	נתן	אומר	דבר	נפלא:	עשיו	לימד	
לאדם	 מגיע	 שלא	 מצבים	 שיש	 אותנו	
הוא	 אם	 אבל	 עשיו,	 כמו	 הוא	 כי	 כלום	
להוציא	 יצליח	 הוא	 אז	 ה',	 לפני	 בוכה	

ברכה.
וכלשון	רבי	נתן:	“ועל	כן	עשיו	אף	על	פי	
שלא	היה	יכול	לפעול	אצל	אביו	שיברך	
אותו”	-	יצחק	אמר	לעשיו:	‘נתתי	את	כל	
הברכות	ליעקב	ואין	לי	תיקון	בשבילך’.	
“וכל	הטענות	שטען	נגד	יצחק	אבינו	לא	
ואז	 ליעקב,	 בירך	 הועילו	מאחר	שהכל	
נשא	קולו	ויבך,	כלומר	הכריח	את	יצחק	
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עד	שמשכו	והכריחו	לברכו”	-	כשאדם	
שיצחק	 ואפילו	 לו,	 לתת	 חייבים	 בוכה	
הוא	כנגד	מידת	הדין,	אם	בוכים	כנגדה	
שמבקש.	 מה	 לאדם	 לתת	 חייבת	 היא	
כמו	 	- לישראל"	 הצרות	 כל	 “ומשם	
שהזוהר	אומר	שכל	הצרות	של	ישראל	

הם	מאותם	בכיות	של	עשיו.	

לעומת עשיו שבכה על גשמיות, 
אנחנו בוכים על רוחניות ובכך 

מבטלים את בכייתו

“אבל	לימד	אותנו	עשיו	שהתגבר	כוח	
לימד	 עשיו	 	- ידי	דמעות”	 על	 המכריח	
אותנו	שבעזרת	הדמעות,	למרות	שאין	
כן	 “על	 לקבל.	 יכול	 הוא	 כלום,	 לאדם	

ולהמתיק	 ולבכות	 לשבת	 צריכים	 אנו	

את	כל	הדין	משורשו”	-	עשיו	בכה	על	

על	 לבכות	 צריכים	 ואנחנו	 גשמיות,	

רוחניות,	ולכן	הבכייה	שלנו	מבטלת	את	

הבכייה	של	עשיו.	“והבכייה	של	ישראל	

שבשמיים,	 מאבינו	 שהתרחקנו	 על	 זה	

מתגעגעים	 ואנחנו	 רצון	 מבחינת	 שזה	

חזק	 ברצון	 אליו	 לשוב	 ומשתוקקים	

רוצים	 שאנחנו	 זה	 על	 בוכים	 מאוד”-	

מצליחים,	 לא	 אבל	 ה’	 את	 לעבוד	

את	 לנו	 ייתן	 שה’	 ספק	 אין	 ה’	 ובעזרת	

הכלים	לעבוד	אותו	באמת.

אמן	ואמן!!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

כוחה של האמונה

	אברך	אחד	סיפר:	יום	אחד	אחד	מהשכנים	פגע	לי	באוטו	והפיל	את	כל	הטמבון,	הנזק	היה	די	גדול	
וצפיתי	שהשכן	ייקח	על	עצמו	את	העלויות.	השכן	ירד	מהרכב	ואמר:	‘אני	מבקש	סליחה,	אבל	הטמבון	
שלך	היה	שבור	כבר	לפני	המכה	ולכן	אני	לא	מוכן	לשלם’,	נזכרתי	בשעורי	האמונה	של	רבינו	הרב	אייל	

עמרמי	שליט”א	וכדי	למנוע	מריבה	אמרתי	לו	מיד:	‘לא	קרה	כלום,	סע	לשלום’.
מ-	 פחות	 בלא	 ונכנסה	 רברס	 עשתה	 היא	 חנייה	 ובאיזה	 הרכב	 עם	 נוסעת	 ואשתי	 שבועיים	 עברו	
BMW	חדשה,	המכה	הייתה	חזקה	מאוד	ולא	היה	לנו	ביטוח	צד	ג’.	לאחר	שהשגתי	את	מספר	הטלפון	
של	בעל	הרכב,	התקשרתי	אליו	ואמרתי:	‘תשמע	אשתי	נכנסה	לך	ב-	BMW	ויש	נזק	רציני’.	ואז	הוא	

שואל	אותי:	‘אתה	אברך?’,	אמרתי	לו:	‘כן’,	ואז	הוא	אומר	לי:	‘עזוב,	כפרה	עלי	ועליך,	לך	שב	תלמד’.
איך	ה’	שילם	לי	מהר?!	אני	ראיתי	עוול	עם	השכן	שלי	וקיבלתי	באהבה	ובאמונה,	אבל	ה’	ראה	שעוד	

שבועיים	אשתי	תיכנס	ב-	BMW	והקדים	תרופה	למכה.
איך	האמונה	מתגמלת	את	האדם	הבוטח	והמאמין!!!
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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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