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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	
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	
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		                 050-4144121
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	
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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אהרון		052-9695044	|	להפצת	או	קבלת	העלון	באיזורכם:
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תשובה	בזמן	העליות	בחיים
וצעקה	לה’	בזמן	הירידות

כותב	 הקדוש	 מברסלב	 נחמן	 	רבי	
בתורה	המאוד	חשובה	הזאת	כך:	

ׁשּוָבה,	 ַדְרֵכי	ַהתְּ רֹוֶצה	ָאָדם	ֵליֵלְך	בְּ “ּוְכֶשׁ
ִלְהיֹות	 ְוָצִריְך	 ֲהָלָכה,	 בַּ ִקי	 בָּ ִלְהיֹות	 ָצִריְך	
ִקי	 בָּ ָרצֹוא,	 בְּ ִקי	 בָּ ַהְינּו	 ִקיאּות,	 בְּ ֵני	 ְשׁ לֹו	
ַעֵיל	 דְּ ַמאן	 ָאה	 ַזכָּ תּוב:	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ׁשֹוב,	 בְּ
ְוָנִפיק	)זוהר	ויקהל	רי”ג:	האזינו	רצ”ב.(.	
ק	 ֶאסַּ ִאם	 קלט(:	 )תהלים	 ִחיַנת	 בְּ ְוֶזה	
ִחיַנת	 בְּ ַעֵיל,	 ִחיַנת	 בְּ 	– ה	 ָאתָּ ם	 ָשׁ ַמִים	 ָשׁ
ִחיַנת	 ּך	–	בְּ אֹול	ִהנֶּ יָעה	ְשׁ ָרצֹוא;	ְוַאצִּ ִקי	בְּ בָּ

)שה”ש	 ְוֶזה	 ׁשֹוב.	 בְּ ִקי	 בָּ ִחיַנת	 בְּ ְוָנִפיק,	
ֶזה	 	– ְלדֹוִדי	 ֲאִני	 ִלי.	 ְודֹוִדי	 ְלדֹוִדי	 ֲאִני	 ו(:	
ִחיַנת	ְוָנִפיק.	 ִחיַנת	ַעֵיל,	ְודֹוִדי	ִלי	–	ֶזה	בְּ בְּ
בֹודֹו.	 כְּ ר	 ִעקַּ ְוֶזה	 ֱאלּול[,	 ַנת	 וָּ כַּ סֹוד	 ]ְוֶזה	
ָרֶכיָך.	 ְדּתֹו	ֵמֲעׂשֹות	דְּ ְוֶזה	)ישעיהו	נח(:	ְוִכבַּ
ְוָנִפיק,	 ַעֵיל	 ַהְינּו	 ים,	 ַרבִּ ְלׁשֹון	 	– ָרֶכיָך	 דְּ
”ל,	ֲאַזי	 ִקיאּות	ַהנַּ ֵני	בְּ ׁ ׁש	לֹו	ֵאּלּו	ַהשְּ יֵּ ּוְכֶשׁ
ׁשּוָבה	ְוזֹוֶכה	ִלְכבֹוד	 ַדְרֵכי	ַהתְּ הּוא	הֹוֵלְך	בְּ
ָרֶכיָך;	 ְדּתֹו	ֵמֲעׂשֹות	דְּ תּוב:	ְוִכבַּ כָּ מֹו	ֶשׁ ה’,	כְּ
ֹלא	 בְּ בֹוד	 כָּ ֵלית	 י	 כִּ ֶתר,	 ְלכֶּ ּזֹוֶכה	 ֶשׁ ַהְינּו	

גיליון ק"נ - פרשת יתרובס”ד
תוכן העניינים:

ד הדרך הנכונה לעשות תשובה       

ד גם כשאדם בעלייה בעבודת ה’ הוא צריך את התשובה כדי לא להגיע להתנשאות וגאווה 

ה סיפור מרטיט בענין האיסור להתגאות על אנשים אחרים    

ה רק מי שמרגיש שעדיין לא עשה דבר אחד טוב בשביל ה’, פותחים לו את שערי שמים 

ו הבעל שם טוב אוהב את הרשע שיודע שהוא כזה, יותר מהצדיק שמחשיב את עצמו לצדיק 

ו החוזה מלובלין מגלה את הסוד שה' אוהב יותר את הרשע שיודע מקומו מצדיק שיש לו גדלות 

גם בירידה שלא מצליחים להשתחרר מהעוון חייבים לחפש את ה’ במצוות אחרות   
ז ולחכות לישועתו         

ז לא משנה באיזה עבירה נמצא האדם, אם הוא יצעק לה’ הוא יקבל ישועה גדולה  

ח אין לנו כוח מול יצר הרע ולכן אנחנו צריכים לצעוק לה’ שיעזור לנו מולו כל הזמן  

ח גם תשובה חלקית מתקבלת אצל ה’ המלא רחמים עלינו    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים		 	

ט מוויתור רק מרוויחים         

ג



 

ד

ׁשּוָבתֹו.	 ל	תְּ ׁשּוָטה	ְלַקבֵּ ף,	ְוָאז	ְיִמין	ה’	פְּ כָּ
ַנת	ֱאלּול[”. וָּ ]ְוֶזה	סֹוד	כַּ

הדרך הנכונה לעשות תשובה

היא	 התשובה	 יודעים	 שאנו	 כמו	
המתנה	הכי	גדולה	שה’	נתן	בעולם.

כמו	שכותב	רבינו	יונה	בספרו	“שערי	
היטיב	 הטובות	אשר	 “מן	 תשובה”:	
להם	 הכין	 כי	 ברואיו	 עם	 יתברך	 השם	
מעשיהם,	 פחת	 מתוך	 לעלות	 הדרך	
ולנוס	מפח	פשעיהם	לחשוך	נפשם	מני	
שחת”,	כדי	שלא	תישחת	הנשמה	אז	ה’	
ברא	לאדם	אפשרות	לברוח	מתוך	פח	

הפשעים.	
ולמדם	 אפו.	 מעליהם	 ולהשיב	
לרוב	 לו	 יחטאו	 כי	 והזהירם	לשוב	אליו	
שנאמר:	 יצרם	 ידע	 הוא	 כי	 וישרו	 טובו	
‘טוב	וישר	ה’	על	כן	יורה	חטאים	בדרך’	
)תהילים	כה(,	ואם	הרבו	לפשוע	ולמרוד	
ובגד	בוגדים	בגדו	לא	סגר	בעדם	דלתי	
העמיקו	 לאשר	 ‘שובו	 שנאמר:	 תשובה	
בנים	 ‘שובו	 ונאמר:	 לא(,	 סרה’)ישעיה	
)ירמיה	 משובותיכם’	 ארפא	 שובבים	

ג’(”.
הטובות	 שאחד	 כותב	 יונה	 רבינו	
הגדולות	שנתן	ה’	בעולם	זה	האפשרות	
את	 שאלו	 באמת	 כי	 בתשובה,	 לחזור	
והיא	 עליו?	 יהיה	 מה	 חוטא	 הנבואה,	
ָתמּות’,	 ִהיא	 ַהֹחֵטאת	 ֶפׁש	 ‘ַהנֶּ ענתה:	
הנבואה	אומרת	שזה	כמו	שיהיה	משנה	
ובעקבות	 לאויב,	 סודות	 שמסר	 למלך	
זה	הרבה	חיילים	איבדו	את	חייהם,	מה	
לשים	 חייבים	 התנצלות?	 כאן	 תעזור	

אותו	על	עמוד	התלייה.

אח”כ	שאלו	את	החוכמה,	חוטא	מה	
ָרָעה”	 ף	 ַרדֵּ תְּ ִאים	 “ַחטָּ ואמרה:	 עונשו?	
יותר,	 ריחמה	 החוכמה	 יג’(,	 )משלי,	
את	 נהרוג	 לא	 ואמרה	 לנבואה,	 יחסית	
הסוהר	 לבית	 אותו	 נכניס	 אבל	 החוטא	
ונגרמו	 לאויב	 סודות	 שמסר	 זה	 על	

נזקים	בלתי	הפיכים.
שאלו	את	הקב”ה:	‘חוטא	מה	עונשו’,	
ויתכפר	 בתשובה	 ‘יחזור	 הקב”ה:	 אמר	
לו’,	 ויכפר	 סליחה	 יגיד	 רק	 האדם	 לו,	
ָבִרים	ְוׁשּובּו	 ֶכם	דְּ כמו	שכתוב:	“ְקחּו	ִעמָּ
שהאדם	 רוצה	 ה’	 יד’(,	 )הושע,	 ה’	 ֶאל	
ונגמר	 טעיתי	 ויגיד	 דיבורים	 עם	 יבוא	

הסיפור.	
תדעו	לכם	שתשובה	זה	נס	ודבר	פלא	
היינו	 אם	 וההיגיון,	 השכל	 כנגד	 ממש,	
מוסר	 גבוהה	 בדרגה	 קצין	 איזה	 רואים	
“על	 אותו	 ותפסו	 לחיזבאללה	 סודות	
טעיתי	 יגיד	 שהוא	 מצב	 יש	 האם	 חם”,	
ובזה	נגמר	כל	הסיפור	וימשיך	בעבודה	

כרגיל	והכל	בסדר?
והחוכמה	 שהנבואה	 היא	 והעובדה	
שברא	 ה’	 אבל	 זה,	 עם	 מסכימים	 לא	
את	התשובה	רוצה	רק	את	ההתחרטות	

של	האדם.

גם כשאדם בעלייה בעבודת ה’ 
הוא צריך את התשובה כדי לא 

להגיע להתנשאות וגאווה

לנו	 מסביר	 מברסלב	 הקדוש	 רבינו	
התשובה,	 דרכי	 הם	 מה	 הזאת	 בתורה	
ב-”ַעֵיל	 היא	 שהתשובה	 אומר	 והרב	
ִקי	 “בָּ להיות	 נקרא	 זה	 בזוהר	 ְוָנִפיק”	
על	 שכתוב	 כמו	 ׁשֹוב”,	 בְּ ִקי	 ובָּ ָרצֹוא	 בְּ



 

ה

ַמְרֵאה	 המלאכים:	“ְוַהַחּיֹות	ָרצֹוא	ָוׁשֹוב	כְּ
אחד	 שמצד	 א’(,	 )יחזקאל,	 ָזק”	 ַהבָּ
המלאכים	רצים	לקב”ה	ומצד	שני	הם	

בורחים	מהקב”ה.
אותו	דבר	האדם	צריך	לעשות	תשובה	
גם	כשהוא	במצב	עלייה	ונמצא	בטיפוס	
העיניים,	 בשמירת	 ומתקדם	 ה’,	 הר	
מקפיד	 ה’	 וברוך	 והדיבור,	 המחשבה	
על	תפילות,	ברכות,	שבת	כהלכתה	ובין	
ובכל	זאת	ה’	רוצה	ממנו	 אדם	לחברו,	
בהתנשאות	 ייפול	 שלא	 כדי	 תשובה	
כן,	 יעשה	 האדם	 ואם	 ובהתרוממות,	
הוא	ירגיש	שעדיין	הוא	רחוק	מאוד	מה’	
וצריך	תשובה	ואז	יזכה	שלא	תיכנס	לו	

גבהות	ללב.

סיפור מרטיט בענין האיסור 
להתגאות על אנשים אחרים

עד	כמה	אסור	לאדם	להכניס	גבהות	
לליבו	נבין	מהסיפור	המדהים	הזה:	

מקוז’ניץ	 ישראל	 רבי	 על	 מסופר	
לרבי	אלימלך	מליז’נסק	לאחר	 שהגיע	
שעשה	צום	במשך	שבע	שנים	מהבוקר	
נחוניה	 רבי	 שהבטיח	 כמו	 הערב,	 עד	
בן	הקנה	שמי	שיעשה	צום	שבע	שנים	
יצר	 את	 להרוג	 יצליח	 ערב	 עד	 מבוקר	
י”	 ִקְרבִּ י	ָחַלל	בְּ הרע	שבליבו	שכתוב:	“ְוִלבִּ

)תהילים,	קט’(.
כמו	 זה	 את	 שעשו	 גדולים	 כמה	 יש	
הרע,	 יצר	 את	 והרגו	 חי”	 איש	 ה”בן	
ַיֲעֹבד	 ִנים	 ָשׁ ׁש	 “ֵשׁ בפסוק:	 הרמז	 לפי	
)שמות,	 ם”	 ִחנָּ י	 ַלָחְפִשׁ ֵיֵצא	 ִבִעת	 ׁ ּוַבשְּ

כא’(.
את	 עשה	 מקוז’ניץ	 המגיד	 גם	 אז	

הצומות	האלו	והרג	את	יצר	הרע,	ואחרי	
אין	 הרע	 ‘’יצר	 אמר:	 הוא	 הזה	 התיקון	
יודע”,	 לי,	אבל	גם	לעבוד	את	ה’	אינני	
ולכן	נסע	לצדיק	מליז’נסק	כדי	ללמוד	

לעבוד	את	ה’.
להגיע	 לו	כמה	שבועות	 באמת	לקח	
לרבי	אלימלך	כי	הוא	נסע	בעגלה	וסוס,	
וכשהוא	הגיע	הוא	נכנס	לביתו	של	רבי	
אלא	 עליו	 הסתכל	 לא	 והרב	 אלימלך,	
פניו	היו	אל	החלון,	ושאל	אותו:	‘ישראל	
רע	 הכי	 היהודי	 מי	 לי	 תגיד	 קוז’ניץ,	
בקוז’ניץ?’	אז	אמר	לו	המגיד	מקוז’ניץ	
שיש	איזה	רופא	אתאיסט	שלא	מאמין	
במציאות	ה’,	אז	הוא	חושב	שאולי	הוא	

הכי	רשע	בקוז’ניץ.
ללכת		 “עליך	 אלימלך:	 רבי	 לו	 אמר	
יותר	 פני	 את	 פניך	 יראו	 ושלא	 מפה	
לעולם”,	רבי	אלימלך	אומר	לו,	אחרי	כל	
הדרך	שבא	אליו,	תסתובב,	תחזור	ואני	

לא	רוצה	לראות	אותך	לעולם."
מיד	המגיד	מקוז’ניץ	עשה	חשבון	נפש	
עם	עצמו	וצעק:	“אני	ישראל	מקוז’ניץ	
רבי	 לו	 אמר	 ואז	 בקוז’ניץ”,	 רשע	 הכי	
אלימלך:	‘עכשיו	בוא	תשב	ללמוד	אתי,	
של	 תענית	 שבגלל	 חושב	 אתה	 אם	 כי	
שבע	שנים	אתה	יותר	טוב	מהאתאיסט	
הכי	גדול	בדיזנגוף,	אז	אין	לך	מה	לחפש	
בעבודת	ה’.	רק	אחרי	שהכרת	בעצמך	
שאינך	הכי	טוב	מאחרים,	רק	אז	תוכל	

להיות	עימי'.



 

ו

רק מי שמרגיש שעדיין לא עשה 
דבר אחד טוב בשביל ה’, פותחים 

לו את שערי שמים

בספרו	 כותב	 הקדוש	 אלימלך	 רבי	
“נועם	אלימלך”:

שאמר	 זה	 צדק,	 שערי	 לי	 “פתחו	
שערי	 לו	 שיפתחו	 לי,	 פתחו	 הכתוב:	
שסבור	 לפי	 הבורא	 את	 לעבוד	 עבודה	
שלא	עשה	כלום	עדיין”,	מי	שהוא	עובד	
לא	 שעוד	 תמיד	 מרגיש	 באמת,	 ה’	
נפתחו	לו	הדלתות	של	הגג,	ושהוא	עוד	
לא	דתי	בכלל.	“ולא	פעל	בעבודתו	כלום	
עדיין,	ומשיבים	לו:	זה	השער	לה’’,	עבד	
מצווה	 קיים	 לא	 עוד	 שהוא	 מרגיש	 ה’	
לו	 פותחים	 ואז	 לה’	 שצריך	 כמו	 אחת	

את	שערי	צדק.
אדם	 שגם	 כותב	 נחמן	 רבי	 ולכן	
הוא	 כי	 תשובה	 לעשות	 צריך	 בעלייה	
מרגיש	שעדיין	לא	עשה	כלום	לה’,	ועל	
זה	צריך	לחזור	בתשובה,	ובזכות	זה	לא	

ייכנס	לו	גאווה	וגדלות.

הבעל שם טוב אוהב את הרשע 
שיודע שהוא כזה, יותר מהצדיק 

שמחשיב את עצמו לצדיק

“שמעתי	 כותב:	 מפולנאה	 יעקב	 רבי	
מקרב	 שהיה	 טוב	 שם	 הבעל	 ממורי	
בעלי	עבירה	שלא	היו	בגדלות,	ומרחק	
והיו	 עבירות	 בעלי	 שאינם	 תורה	 בעלי	
בגדלות”,	הבעש”ט	הקדוש	היה	מקרב	
שמרגישים	 עבירה	 בעלי	 כל	 את	 אליו	
להם	 שמחכה	 ויודעים	 חוטאים	 שהם	
אבל	 אוהב,	 היה	 הוא	 ואותם	 גיהנום	
אבל	 עבירה	 בלי	 שהיו	 תורה	 בעלי	

הרגישו	גדלות	שיש	להם	איזה	חוכמה,	
שהם	 זה	 על	 עליונות	 מרגישים	 והיו	
מרחק	 היה	 החמה	 ונץ	 בחצות	 קמים	
היה	 לא	 הוא	 כלומר	 טוב,	 שם	 הבעל	
לשאלות	 תשובות	 להם	 לענות	 מוכן	

ומתעלם	מהם.
“ואמר	לי	מורי	הבעל	שם	טוב	הקדוש	
שהוא	 ויודע	 עבירה	 בעל	 שהוא	 שזה	
משפיל	 בדעתו,	 שפל	 והוא	 בעבירה	
ה’	את	עצמו	אליו	כי	שוכן	איתם	בתוך	
שהוא	 מרגיש	 שלא	 אדם	 טומאתם”,	
טמא	 שהוא	 ויודע	 מאחרים	 טוב	 יותר	
בגיהנום,	 אותו	 ושישרפו	 עבירות	 ומלא	

ה’	יתברך	נמצא	אתו.
“אבל	זה	שאינו	בעל	עבירה	אבל	הוא	
בגדלות,	אין	ה’	יתברך	עמו,	כי	אין	אני	
והוא	יכולים	לדור	באותו	עולם”,	אפילו	
גדלות	 לו	 יש	 אבל	 עבירות	 לו	 שאין	
הוא	 ואם	 מאחרים,	 טוב	 יותר	 ומרגיש	
נפגש	עם	מישהו	עם	קעקועים	ועגילים	
אז	הוא	מזלזל	בו,	אז	ה’	לא	נמצא	אתו	

ובורח	ממנו.			

החוזה מלובלין מגלה את הסוד 
למה הקב”ה אוהב יותר את הרשע 
שיודע את מקומו מהצדיק שיש לו 

גדלות

“ואמר	לי	החוזה	מלובלין	שהוא	אוהב	
רשע,		 שהוא	 שיודע	 הרשע	 את	 יותר	
יודע	שהוא	צדיק”,	אדם		 מצדיק	שהוא	
רשע,	 שהוא	 שיודע	 ושקרן	 חוטא	 גנב,	
שחושב	 מצדיק	 יותר	 אותו	 אוהב	 ה’	
שהוא	צדיק”,	ושאל	אותו	הרב	הקדוש	
מפשיסחה	מדוע	זה?	וענה	לו	שהרשע	



 

ז

באמת	 דבוק	 הוא	 רשע	 שהוא	 שיודע	
שיודע	 הצדיק	 אבל	 אמת,	 והקב”ה	
אין	 כי	 שקר	 הוא	 בוודאי	 צדיק	 שהוא	

צדיק	בארץ”.
מלובלין!	 החוזה	 לו	 נתן	 איזו	תשובה	
חי	 הוא	 צדיק	 שהוא	 חושב	 שהוא	 מי	
שקר,	אבל	רשע	לפחות	חי	את	האמת	

בזה	שיודע	שהוא	רשע.
צריך	לדעת	שמי	שיש	לו	גדלות	הוא	
אבל	 הקב”ה,	 מול	 מאוד	 קשה	 בבעיה	
לו	 אין	 גם	 אבל	 כלים	 לו	 שאין	 אדם	
אפילו	 ולכן	 לקב”ה	 לבוא	 יכול	 גדלות	
להיות	 צריך	 בעליה	 שנמצא	 אדם	
נקרא	 וזה	 שלו,	 הגדלות	 על	 בתשובה	

ִקי	בַעֵיל”. להיות	“בָּ

גם כשנמצאים בירידה ולא 
מצליחים להשתחרר מהעוון 
חייבים לחפש את ה’ במצוות 

אחרות ולחכות לישועתו

רבי	נחמן	מסביר	שיותר	ממה	שצריך	
צריך	 בעלייה	 האדם	 כאשר	 תשובה	
ָבנִפיק”	 ִקי	 “בָּ כשהוא	 תשובה	 האדם	
כאשר	הוא	מתרחק	מה’	ונופל	בעבירות.
גירושין	 בתהליך	 שנמצא	 אדם	
יודע	שאם	 והוא	 אותה,	 ושונא	 מאשתו	
ואין	 תפילות	 אין	 אז	 בלב	 שנאה	 יש	
מצליח	 לא	 הוא	 אבל	 כלל,	 ה’	 עבודת	
ואומר	 האלו	 מהמחשבות	 להשתחרר	
לה’:	‘מה	אני	יעשה,	אני	נמצא	בירידה	
ויודע	שאני	לא	בסדר	אבל	בינתיים	לא	

מצליח	להשתנות.
וכל	 דירות	 כמתווך	 שעובד	 אדם	 או	
דירות	 ומוכר	להם	 היום	מרמה	אנשים	

והוא	 דירות	פאר,	 רקובות	במסווה	של	
לא	 אולם	 חמור	 גזל	 שזה	 בעצמו	 יודע	
המקצוע	 את	 לעזוב	 בינתיים	 מצליח	
לו	 שימצא	 לקב”ה	 מתפלל	 והוא	 הזה,	
מהמקצוע	 אותו	 ויוציא	 אחר	 מקצוע	
של	השקר	והנוכלות	הזה,	כמו	שאומר	
“שולחן	ערוך”	שמי	שמסתיר	את	המום	

הוא	גזלן	וחמסן.
ניאוף	 באיזה	 שנמצא	 אחר	 אדם	 וכן	
לו	איזו	אישה	בעבודה	 ויש	 ושלום,	 חס	
שכל	הזמן	מבלבלת	לו	את	המוח	והוא	
נופל	בניאוף	והוא	יודע	שהוא	לא	בסדר	
ולמרות	 מזה,	 לצאת	 מצליח	 לא	 אבל	
שהוא	יודע	שעבירות	של	ניאוף	זה	חמור	
מאוד	בתורה,	כמו	שרשב"י	אומר	בזוהר	
יותר	מאשר	 שאין	דבר	שה’	כועס	עליו	
החטאים	 על	 שולח	 ושה’	 הברית	 פגמי	

הללו	חרב	נוקמת.
ולמרות	 זה,	 כל	 את	 יודע	 האדם	 אז	
מדורי	 נמצא	בשבעה	 לו	שהוא	 שברור	
גיהנום,	הוא	לא	מצליח	להשתחרר	מזה	
כוחות	 לי	 אין	 לה’:	 ואומר	 מתפלל	 ורק	

להתמודד	ולהתגבר	על	זה’.
רבינו	הקדוש	אומר	על	האנשים	האלו	
ולחפש	את	ה’,	 שהם	צריכים	להמשיך	
שישמרו	 בזה	 תועלת	 שאין	 יגידו	 ולא	
הם	 אם	 הכנסת	 לבית	 יבואו	 או	 שבת	
גדולים,	אלא	 נמצאים	בחטאים	כל	כך	
ויחכו	 שיכולים	 במה	 יתחזקו	 אדרבא,	

לישועת	ה’	בענין	הזה.



 

ח

לא משנה באיזה עבירה נמצא 
האדם, אם הוא יצעק לה’ הוא 

יקבל ישועה גדולה

רבי	צדוק	מלובלין	שואל	על	הפסוק	
ֹעֵשׂי	ָרע	ְלַהְכִרית	 ֵני	ְיהָוה	בְּ בתהילים:	“פְּ

ֵמֶאֶרץ	ִזְכָרם”:
מי	זה	האדם	שעושה	רע?	והוא	עונה	
כֹור	ְיהּוָדה	ַרע	 שכתוב	בתורה:	“ַוְיִהי	ֵער	בְּ
שפוגם	 האדם	 זהו	 רע	 אדם	 ה’’,	 ֵעיֵני	 בְּ
ְלַהְכִרית	 ָרע	 ֹעֵשׂי	 בְּ ה’	 ֵני	 ו”פְּ בברית	
את	 מכרית	 ה’	 כלומר	 ִזְכָרם”,	 ֵמֶאֶרץ	
הפסוק	 בהמשך	 אבל	 בברית,	 הפוגם	
ָצרֹוָתם	 ל	 ּוִמכָּ ֵמַע	 ָשׁ ַוה’	 “ָצֲעקּו	 כתוב:	
יָלם”	-	אם	האדם	צועק	לה’	שיוציא	 ִהצִּ
אותו	מכל	הטומאות	והעבירות	האלה,	
וצועק	לה’:	‘אני	לא	יכול	לבד,	אלא	רק	
הוא	 ואם	 מזה”,	 אותי	 תוציא	 ה’	 אתה	
מיני	 כל	 ורואה	 הארור	 באינטרנט	 נופל	
שיוציא	 לה’	 ומתחנן	 טובים	 לא	 סרטים	
אותו	מזה,	ולא	מתייאש	וממשיך	להגיע	
אז	 לה’,	 וצועק	 ולסליחות	 לתפילות	

בסופו	של	דבר	ה’	יציל	אותו.
ֶאל	 ְנֵחם	 ַויַּ קּו	 ֹתּ ִיְשׁ ִכי	 ְשְׂמחּו	 ‘ַויִּ “וזה	
שהוא	 הבא	 לעולם	 ֶחְפָצם’,	 ְמחֹוז	
בזוהר	 שכתוב	 מה	 וזה	 האדם,	 תכלית	
שעל	ידי	צעקה	נוחל	עולם	הזה	ועולם	
בתוך	הטומאה	 גם	 צריך	 הבא”,	האדם	
שנופל	 להתייאש	 ולא	 ה’,	 את	 לבקש	
בגזל,	שנאת	חינם,	או	פגמי	הברית	וזה	

ִקי	בָנִפיק”. נקרא	להיות	“בָּ

אין לנו כוח מול יצר הרע ולכן 
אנחנו צריכים לצעוק לה’ שיעזור 

לנו מולו כל הזמן

ה’	 בעבודת	 בירידה	 שנמצא	 אדם	

צריך	להמשיך	ולחפש	את	ה’,	כי	באמת	
ה’	יודע	את	אפסות	כוח	הלוחם	מול	יצר	

הרע.
הקדוש:	 החיים”	 “אור	 שכותב	 כמו	
ַמע	ה'		 ְשׁ ַויִּ ֲאֹבֵתינּו	 ְצַעק	ֶאל	ה’	ֱאֹלקי	 “ַונִּ
ְרא	ֶאת	ָעְנֵינּו	ְוֶאת	ֲעָמֵלנּו	ְוֶאת	 ֶאת	ֹקֵלנּו	ַויַּ
ַלֲחֵצנּו”,	העוני	הוא	אפיסת	כוח	הלוחם,	
ביצר	 להילחם	 מספיק	 בנו	 כוח	 שאין	
הרע	ולגרשו”-	אין	לנו	כוח	מול	יצר	הרע	

אז	לפחות	נצעק	אל	ה’.	
אומר:	 ה’	 ויוציאנו”,	 ה’	 אל	 “ונצעק	
‘אני	רוצה	לראות	אותך	צועק	אלי	ואני	
אוציא	אותך	מכל	הטומאות	האלו’	ולכן	
ממשיך	 אבל	 בשאול	 שנמצא	 אדם	
לחפש	את	ה’	ולא	אומר:	‘אני	בעבירות	
איך	 אז	 אשתי	 את	 שונא	 היום	 וכל	
לעבוד	 ממשיך	 אלא	 לקב”ה’	 אתפלל	
את	ה’	במה	שיכול,	והכי	חשוב	שצועק	
לה’	שיוציא	אותו	מהעבירה,	אז	על	ידי	

הבקשה	והצעקה	ה’	מתקרב	אליו.	

גם תשובה חלקית מתקבלת אצל 
ה’ המלא רחמים עלינו

מאוד	 חשוב	 דבר	 לכם	 תדעו	
זה	 התשובה	 שעיקר	 כותב	 שהרמב”ם	
עזיבת	החטא,	אבל	כותב	המבי”ט	)רבי	
גדול	 יסוד	 שהוא	 דבר	 מטראני(	 משה	

ופתח	הצלה	ענק	לכל	יהודי:
כמו	 לא	 זה	 שהתשובה	 אומר	 הרב	
שלוש	 שם	 האדם	 שאם	 ציצית	 מצוות	
ציציות	במקום	ארבע	אז	הוא	לא	קיים	
זה	 התשובה	 “עניין	 כלל.	 המצווה	 את	
עזיבת	החטא	אבל	אינה	כשאר	המצוות	
לו	 אין	 מהמצווה	 חלק	 עשה	 שאם	
שמצוות	 שתאמר	 כמו	 המצווה,	 שכר	



 

ט

ציצית	 והעושה	 כנפות	 בארבע	 ציצית	
מצווה,	 מקיים	 אינו	 כנפות	 בשלושה	
אולם	התשובה	גם	כי	איננה	שלמה	כמו	
אם	 החטא,	 בעזיבת	 להיות	 שצריכה	
כל	זה	החרטה	לבד	בלי	עזיבת	החטא	

מועיל”.
צריך	 כאן	 שכתוב	 מה	 שמבין	 מי	
לא	 אפילו	 ולרקוד,	 הכיסא	 על	 לעלות	
עזב	האדם	את	החטא	אבל	מתחרט	על	

החטאים	האלו,	גם	זה	מועיל.	
“ואף	על	פי	שלא	קיים	מצוות	תשובה	
תשובה	 זו	 מקום	 מכל	 בשלמותה	
בזכות	 מהייסורים”,	 עליו	 שמגינה	
החרטה	שלו	ואפילו	בלי	עזיבת	החטא	
בינתיים,	האדם	קונה	עוד	“ארך	אפיים”	

ולא	יבואו	עליו	ייסורים.
שנכנע	 שמה	 באחאב	 שמצינו	 “וכמו	

מה	 על	 כמתחרט	 נראה	 ה’	 לפני	
שעשה	ולא	עזב	חטאיו”,	אליהו	הנביא	
נבות	 את	 שהרג	 שבגלל	 לאחאב	 אמר	
כל	שבעים	 את	 לו	 יהרוג	 ה’	 היזרעאלי,	
את	 שמע	 אחאב	 וכאשר	 שלו,	 הילדים	
זה	הוא	קרע	את	בגדיו	ועזב	את	ארוחתו	
והחל	לבכות,	ולמרות	שלא	שינה	כלום	

ממעשיו	והמשיך	לעבוד	עבודה	זרה.
ַאְחָאב	 ִנְכַנע	 י	 כִּ “ֲה	ָרִאיָת	 ה’:	 אמר	
ֹלא	ָאִביא	 ַני	 ִמפָּ ִנְכַנע	 י	 כִּ ַיַען	 ָפָני	 ִמלְּ

ָיָמיו”. ָהָרָעה	בְּ
ולכן	אם	האדם	נמצא	בתוך	הקליפה	
ושמה	הוא	מבקש	וצועק	לה’	ומתחרט,	
ואפילו	שבינתיים	הוא	לא	מצליח	לעזוב	
גדול	 דבר	 עדיין	 זה	 לגמרי,	 החטא	 את	

מאוד	אצל	ה’	וזה	עיקר	התשובה!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

מוויתור רק מרוויחים

את	הסיפור	הבא	סיפר	רבי	נפתלי	ניסים	בנו	של	הנדיב	רבי	אברהם	ניסים:	‘לפני	כמה	שנים	היה	
ברשות	אבי	כמה	סופרמרקטים	והוא	היה	כהרגלו	תורם	בעין	יפה	לישיבות	ולמוסדות	של	הרב	אייל	
עמרמי	שליט”א,	יום	אחד	כאשר	ישבו	הרב	ואבי	ודיברו	בניהם,	הרב	פנה	לאבי	ואמר	לו:	‘אתה	תורם	
יכול	להיות	שעדיין	יש	לך	מספר	חנויות	קטן	יחסית	ולא	 בעין	יפה	מאוד	למוסדות	תורה	וחסד,	איך	

הצלחת	לפרוץ	יותר,	חייב	להיות	איזה	גורם	מפריע	שעוצר	אותך’.
אבי	ניסה	לחשוב	אבל	במחשבה	הראשונה	לא	עלה	לו	איזה	פגם	או	משהו	שהוא	צריך	לתקן,	ואז	
פתאום	הוא	נזכר	ואמר	לרב:	‘יש	לי	איזה	סופר	שמעליו	גרה	אלמנה	אחת	וכל	הזמן	היא	מתלוננת	שיש	
רעש	של	משאיות	וזה	מפריע	לה	למנוחה,	פעם	בית	המשפט	הזמינו	מישהו	שישאר	כל	הלילה	כדי	

לבדוק	את	הרעש	אבל	הוא	אמר	שאין	כל	רעש	ובית	המשפט	דחה	את	בקשתה’.
אמר	לו	הרב:	‘אני	בטוח	שזאת	הבעיה,	אני	ממליץ	לך	לוותר	לה	ותראה	איזה	ברכה	ה’	ישלח	לך’.	
כמו	תמיד	אבי	שומע	תמיד	לעצות	הרב	והחליט	למכור	את	הסופר	המצליח	רק	כדי	לפייס	את	אותה	

אלמנה.
ותראו	איזו	ישועה,	באותו	יום	ממש	שנסגרה	עסקת	מכירת	הסופר	הציעו	לאבי	לקנות	רשת	אחרת	

של	סופרים	במחיר	“ריצפה”,	והוא	הכפיל	את	מספר	הסופרמרקטים	שברשותו	ביום	אחד.
ה”פלא	יועץ”	כותב	שהוויתור	הוא	גזירת	יהלום,	כמה	שהוא	צודק!!!	
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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 דב קוק הכהן בן שושנה שליט"א
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