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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  קנ״ח - פרשת צו

שיחות מוסר ע“פ חסידות

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

שולמית בת סמרה
אילן בן לידיה
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

שמחה בת חילווה ז“ל
אברהם בן רחל ז“ל

רפאל בן מסעודה ז“ל
ירמיהו בן אסתר ז“ל
לטיפה בת לולו ז“ל

אליהו חי בן רג‘ינה ז“ל
יפה חיה בת חנה ז“ל

בעל ענווה -
מחזיק את העולם!

 



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 
קריתארבע דוד	אדרעי		מפיץ חדש!    052-5426741 
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
אליכין	אלי	בצלאל מפיץ חדש!      052-5390690  

055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		
058-3297724 חדרה  
058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
חריש	דביר	גבאי		מפיץ חדש!         054-7858861
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
1-818-9345753 לוס אנג'לס	הוד	
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



 

חובת	הלבבות		)שער	הכניעה(: 

בעל	ענווה	מחזיק	את	העולם!
רבינו	בחיי	כותב	בספר	הקדוש	“חובת	

הלבבות”	–	שער	הכניעה:	
להיות(	 )צריכה	 אדם	 לבני	 “הכניעה	
ביד	 האסיר	 כמו	 בו	 מושלם	 מפני	 אם	
לחסרונו	 או	 אדוניו	 ביד	 והעבד	 אויבו	
אצלם	 שיש	 למה	 צרכו	 וגודל	 להם	
כשכיר	לשוכרו,	והרש	להענקת	העשיר	
שאין	 ראוי	 לחוב	 או	 לרבו	 והתלמיד	

להיכנע	 חייב	 והוא	 לפרעו	 יוכל	 האדם	
שכתוב	 כמו	 לבעליו	 לפניו	 ולהשפל	
מלוה.	 לאיש	 לוה	 כב(	ועבד	 )משלי,	
מוסרי	 בענייני	 לדעתו	שהיא	מקצר	 או	
בדרך	 וסכלותו	 והעוה”ב	 הזה	 העולם	

הישרה.	
וכאשר	תמצא	ידו	נביא	דורו	או	מורה	
צדק	או	קורא	על	הדרך	הטובה	ייכנע	לו	

בס”ד

גיליון קנ"ח - פרשת צו

תוכן העניינים:

ד אדם שרוצה להיות כנוע לה’ חייב להיות קודם כנוע לבוס שלו    

ה הלווה צריך לתת הכרת טובה עולמית למלווה כדי לעלות בסולם הכניעה לה’  

ה ה’ בחר ביהושע בן נון רק בגלל שהוא היה כנוע למשה רבינו    

ו לקרוא ולא להאמין: למה רחל נפטרה לפני אחותה הגדולה    

ו כיצד רש”י ידע שאיש אל אחיו זה דווקא שמעון ולוי    

ז משה רבינו היה גדול מאברהם אבינו בגלל שהוא נכנע גם לבני אדם   

ח ההוכחה המעשית שאדם באמת כנוע לה’ יתברך     

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כוחה של אמונה בהשי"ת        

ג



 

ד

רז״ ל	)ברכות	 לפניו	כמו	שאמרו	 וישפל	
מלמודה"	 יותר	 שמושה	 ב(	"גדולה	 ז	
בן	שפט	 'אלישע	 ג(	 ב	 שנאמר	)מלכים	
אשר	יצק	מים	על	ידי	אליהו'	אשר	למד	
לא	נאמר	אלא	אשר	יצק	מלמד	שגדולה	
ואמר	)שמות	 מלמודה	 יותר	 שמושה	
לג(	ומשרתו	יהושע	בן	נון	נער	וגו’.	ואמר	
לווה	 ועבד	 הארץ	 עם	 כלל	 על	 החכם	

לאיש	מלווה.	
והחלק	הזה	מחלקי	הכניעה	ואם	הוא	
כולל	את	 איננו	תדיר	מפני	שאינו	 ראוי	
ובכל	 זמן	 בכל	 ראוי	 ולא	 המדברים	 כל	
ממאסרו	 כשיצא	 האסיר	 כי	 מקום	
והלוה	 עצמו	 את	 כשיפדה	 והעבד	
כשאיננו	 והתלמיד	 חובו	 את	 כשיפרע	
עם	רבו	והרש	כשאיננו	עם	עשיר	)ס״ א	
להכנע	 חייבין	 כשיעשיר(	אינם	 והרש	

להם	ולהשפל	ולשוח	לפניהם.	
והחלק	השלישי,		הוא	הכניעה	לבורא	
והם	 המדברים	 כל	 כוללת	 וחובתו	 ית',	
ואליו	 ובכל	מקום	 זמן	 בכל	 אליו	 חייבין	
הייתה	כוונתנו	בשער	הזה	והנכנע	הוא	
הנקרא	בספרי	הקדש	עניו	ונבזה	בעיניו	
נשברה	 ורוח	 רוח	 ושפל	 ודכא	 וצנוע	
נשבר	 ולב	 רוח	 ונכה	 לבב	 ורך	 ונדכה	

ונפש	שחה.	
אין	 סתם	 בכניעה	 שנדבר	 ומה	
הזה	 השלישי	 החלק	 אלא	 כוונתנו,	
אשר	היא	המדרגה	העליונה	שבכניעה,		
דרך	 ממנו	 רחוק	 אין	 בידו	 ומי	שעלתה	
ויהיה	 לפניו	 ולעמוד	 אלקים	 קרבת	
מקובל	ורצוי	אצל	הבורא	זבחי	אלוקים	

אלוקים	 ונדכה	 נשבר	 לב	 נשברה	 רוח	
לא	תבזה”.

אדם שרוצה להיות כנוע לה’ חייב 
להיות קודם כנוע לבוס שלו

בפסקה	 אותנו	 מלמד	 בחיי	 רבינו	
לזכור	 שצריך	 מאוד	 חשוב	 דבר	 הזאת	

כל	החיים:	
איך	אדם	יכול	להצליח	להגיע	לדרגה	
צריך	 יתברך?	 הבורא	 לפני	 כנוע	 שהוא	
ההיפך	 ממש	 זה	 כנוע	 שלהיות	 לדעת	
אין	 כלומר	 שמים,	 במלכות	 מלהילחם	
דרך	אמצע,	או	שהאדם	כנוע	למלכות	
שמים	או	שהוא	נלחם	במלכות	שמים.	
כך	גם	ממשיל	הרמב”ם	באיגרתו	את	
זה	לזה,	 האדם	לשתי	מדינות	סמוכות	
שלום	 שיש	 או	 מצבים,	 שני	 שם	 ויש	

בניהם	או	שחס	ושלום	יש	מלחמה.	
גדול	 יסוד	 אותנו	 מלמד	 בחיי	 ורבינו	
למלכות	 כנוע	 להיות	 להגיע	 שהדרך	
שמים	חייבת	לעבור	דרך	הכניעה	לבני	
להיכנע	 אותנו	 מחייב	 שהשכל	 אדם,	

אליהם	כמו	השכיר	לשוכרו.
בעל	 אצל	 כשכיר	 שעובד	 אדם	
כנוע	 יהיה	 	השכל	מחייב	שהוא	 הבית,	
אליו	ויכבד	אותו	יותר	משאר	בני	אדם,	
לו	איזו	מילה	 וגם	אם	בעל	הבית	אמר	
יענה	 ולא	 אותה	 יסבול	 הוא	 אז	 פוגעת	
בלי	 עוד	 והחכמה,	 הישר	 והשכל	 לו,	
ועד	 שלעולם	 מחייבים	 לתורה,	 קשר	
האדם	לא	יתלוצץ		ויזלזל	בבעל	הבית	

שלו.



 

ה

ה’	 להגיד:	 פעם	 אף	 לאדם	 ואסור	
בכלל’,	 אותו	 צריך	 לא	 ואני	 מפרנס	
נכון,	 זה	 העיקרון	 שברמת	 למרות	 כי	
לפרנסה	 הצינור	 להיות	 בו	 בחר	 ה’	
חז”ל:	 ציוו	 זה	 ועל	 אדם,	 אותו	 של	
היין	 “חמרא	למריה	וטיבותא	לשקייה”,	
תודה	 אומרים	 אבל	 המלך,	 של	 הוא	
לפני	 עוד	 כלומר,	 אותך.	 למי	שמשקה	
קודם	 צריכים	 לאדון	 תודה	 שאומרים	
להודות	למלצר	שהגיש	לך,	כי	ההנאה	
שהוא	נתן	לך	יותר	קרובה	אליך	מהאדון.	
את	 סופר	 לא	 ‘אני	 אומר:	 אדם	 אם	
בעל	הבית	ואם	הוא	רוצה	שיפטר	אותי’,	

אז	הוא	גם	לעולם	לא	ייכנע	לקב”ה.	
ותדעו	לכם	הרבה	עושים	את	הטעות	
הקב”ה	 שבשביל	 ואומרים	 הזאת,	
אבל	 עפר	 עד	 לרדת	 מוכנים	 הם	
בשביל	הבוס	שלו	הוא	לא	מוכן	אפילו	

להתכופף	קצת.
שהדרך	 מבין,	 לא	 שהוא	 מה	 אבל	
להיכנע	לה’	עוברת	רק	דרך	ההתכופפות	
מחייב	 שהשכל	 אדם	 לבני	 והשפלות	
להיכנע	אליהם,	ואם	אדם	חושב	אחרת	
יא’(	 )דברים,	 ְלַבְבֶכם”	 ה	 ִיְפתֶּ ן	 “פֶּ אז	
כלומר	הוא	רימה	את	הלב	שלו	שכאילו	

הוא	כנוע	לה’.

הלווה צריך לתת הכרת טובה 
עולמית למלווה כדי לעלות בסולם 

הכניעה לה’

דמות	 על	 אתנו	 מדבר	 בחיי	 רבינו	
כנוע	אליו	 חייב	להיות	 נוספת	שהאדם	

וזה	אדם	שהלווה	לך	כסף.	
מקסימלי	 כבוד	 לתת	 צריך	 הלווה	
למלווה	ומעולם	לא	לסתור	את	דבריו,	
כמו	כן	הוא	צריך	להכיר	לו	טובה	עולמית	
זה	 ‘אני	 להגיד:	 בו	 לזלזל	 שלא	 וכמובן	
שעשיתי	לו	טובה	שלקחתי	ממנו	בכלל’,	
להצדיק	 פסוקים	 מיני	 כל	 מביא	 ועוד	
את	עצמו	כמו:	“יותר	ממה	שבעל	הבית	
העני	עם	בעל	 העני,	עושה	 עם	 עושה	
שחז”ל	 שוכח	 והוא	 רבה(,	 )רות	 הבית”	
שהוא	פותח	פתחו	 “מי	 אמרו:	 כבר	
שמות	 )מדרש	 לו”	 חייב	 לחבירו	נפשו	

רבה(.
המלווה	 של	 בכבודו	 חייב	 האדם	
אף	 לו	 ואסור	 ואמו,	 אביו	 מכבוד	 יותר	
בכל	 האדם	 ואם	 עליו,	 להתלוצץ	 פעם	
זה	 או	 שלו	 המעביד	 על	 מצחקק	 זאת	
שהלווה	לו	כסף	בשעת	צרתו,	אז	בסופו	
הקב”ה,	 על	 גם	 יתלוצץ	 הוא	 דבר	 של	
המלווה	 או	 המעביד	 אם	 משנה	 ולא	
הם	האנשים	הכי	טיפשים	בעולם	כי	זה	

הסולם	לכניעה.

ה’ בחר ביהושע בן נון רק בגלל 
שהוא היה כנוע למשה רבינו

כמו	כן	גם	התלמיד	חייב	להיות	כנוע	
לרבו.

ישיבה	 באיזה	 שלומד	 חכם	 תלמיד	
משגיח	 או	 ישיבה	 ראש	 איזה	 שם	 ויש	
ואותו	 הישרה,	 הדרך	 את	 לו	 שמראה	
תלמיד	מזלזל	בו	אומר:	‘מי	הוא	בכלל	
שיגיד	לי	מה	לעשות’	או	מזלזל	בו	בגלל	



 

ו

הבדלי	עדות	וממילא	לא	כנוע	אליו.	
שכדי	 לדעת	 צריך	 הזה	 התלמיד	
לה’	 כנוע	 להיות	 מצב	 איזה	 לו	 שיהיה	
כמו	 רבו	 מורא	 את	 חייב	 הוא	 יתברך,	
ַמִים”	 ָשׁ מֹוָרא	 כְּ ָך,	 ַרבְּ “מֹוָרא	 שכתוב:	
)אבות,	ד’(,	ואם	הוא	לא	יכול	לקבל	את	
מורא	רבו	אז	גם	מורא	שמים	לא	יהיה	

לעולם.	
רבינו	בחיי	אומר	שיהושע	בן	נון	מתואר	
אֶמר	ה’	ֶאל	 כמשרתו	של	משה	רבינו:	“ַוֹיּ
)יהושע,	 ה”	 ֵרת	ֹמֶשׁ ְמָשׁ נּון	 ן	 בִּ ַע	 ְיהֹוֻשׁ
את	 שלמד	 ולמרות	 כתלמידו,	 ולא	 א’(	
מוגדר	 הוא	 רבינו	 ממשה	 התורה	 כל	
כל	 לא	 זה	 שהלימוד	 בגלל	 כמשרתו,	
והקב”ה	רוצה	 כך	ראייה	מי	זה	האדם,	
אז	 אליו,	 להיכנע	 יכול	 שיהושע	 לראות	
הוא	בודק	קודם	כל	את	כניעתו	למשה	
רבינו,	ואם	הוא	משרתו	של	משה	רבינו	

אז	הוא	גם	ישרת	את	ה’.
שמעוני,		 בילקוט	 שכתוב	 כמו	 ולכן	
יהושע	היה	פורס	מחצלאות	ומסדר	את	
הספסלים	כי	הוא	היה	כנוע	ולא	יכולה	

להיות	דרך	אחרת.

לקרוא ולא להאמין: למה רחל 
נפטרה לפני אחותה הגדולה

אותם	 ששומעים	 אנשים	 הרבה	 יש	
אומרים:	‘אנחנו	לא	עושים	חשבון	לבני	
הם	 ובאמת	 לקב”ה’,	 רק	 אלא	 אדם	
שקרנים,	כי	גם	להקב”ה	הם	לא	עושים	
להיכנע	 יודעים	 לא	 הם	 ואם	 חשבון,	
ילחמו	 הם	 אז	 לרב	שלהם	 או	 למעביד	

גם	נגד	מלכות	שמים	בלי	להגיד	שהם	
שהם	 בזה	 בעצם	 וזה	 בה’,	 נלחמים	

ינקמו	וינטרו	בבריות.	
ולכן	הקב”ה	הציב	לנו	כל	מיני	אנשים	

שצריכים	להיכנע	להם.
חז”ל	שאלו:	“למה	מתה	רחל	תחילה”,	
ללבן	 שנשבע	 טעות	 עשה	 שיעקב	 נכון	
ולמות	 לסבול	 צריכה	 רחל	 למה	 אבל	

צעירה	ולפני	לאה	הגדולה?
בפני	אחותה	 “מפני	שדיברה	 ועונים,	
לנו	 נותנים	 מוסר	 איזה	 הגדולה”,	
רבותינו,	איך	יכול	להיות	שרחל	פותחת	
את	פיה	לפני	אחותה	הגדולה	שנמצאת	
ְוֵלָאה	 ָרֵחל	 ַען	 “ַותַּ שכתוב:	 כמו	 לידה,	
ְוַנֲחָלה	 ֵחֶלק	 ָלנּו	 ַהעֹוד	 לֹו	 אַמְרָנה	 ַוֹתּ
לֹו	 ְבנּו	 ֶנְחַשׁ ָנְכִרּיֹות	 ֲהלֹוא	 ָאִבינּו,	 ֵבית	 בְּ
נּו”	 ְספֵּ כַּ ֶאת	 ָאכֹול	 ם	 גַּ אַכל	 ַוֹיּ ְמָכָרנּו	 י	 כִּ

)בראשית,	ל”א(.
כתוב	בפסוק	ותען	רחל	ולאה,	כלומר	
רחל	דיברה	ראשונה	לפני	לאה	אחותה	
יודן	 “רבי	 המדרש:	 כותב	 אז	 הגדולה,	
אחותה	 בפני	 שדיברה	 לפי	 אומר	
לשאר	 נכנעת	 לא	 רחל	 אם	 הגדולה”,	
ונולד	 ממנה	 שגדול	 הגדול,למי	 בשרה	
גם	 ציווה	להיכנע,	אז	היא	 לפניה,	שה’	
קיבלה	 היא	 זה	 ובגלל	 לה’	 תיכנע	 לא	

עונש	מוות.

כיצד רש”י ידע שאיש אל אחיו זה 
דווקא שמעון ולוי

צריך	לדעת	שאם	אדם	לא	מוכן	לקבל	
להיכנע	להם	 ציווה	 את	ההכנעות	שה’	
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כמו	להכיכנע	למעביד,	למי	שמלווה	לו	
כסף,	אח	גדול,	הרב,	הנביא	וכו’	אז	הוא	

גם	לא	ייכנע	לקב”ה.	
פעם	אמרתי,	שאם	אדם	לא	מטעמי	
צבא	 עשה	 לא	 אגו,	 מטעמי	 אלא	 דת	
והוציא	 באמצע,	 הצבא	 או	 שעזב	 או	
מפיו	משפטים	כמו:	‘מי	זה	הרס”ר	הזה	
מהרצפה’,	 לכלוכים	 לאסוף	 לי	 שיגיד	
בישיבה	 יצליח	 לא	 גם	 לעולם	 הוא	 אז	
ובעולם	התורה	כי	מי	שלא	מוכן	להיכנע	
לקב”ה,	 ייכנע	 לא	 גם	 הוא	 אז	 למפקד	

וזה	לא	ילך	זה	בלי	זה	כי	זה	המסלול.	
אְמרּו	ִאיׁש	 רש”י	כותב	על	הפסוק:	“ַוֹיּ
א”	 ֶזה	בָּ ַעל	ַהֲחֹלמֹות	ַהלָּ ה	בַּ ֶאל	ָאִחיו	ִהנֵּ
רק	 זה	 אחיו	 אל	 איש	 ל”ז(,	 )בראשית,	

שמעון	ולוי.	
מאיפה	 ביותר:	 חזקה	 שאלה	 נשאל	
דווקא	 זה	 אחיו	 אל	 שאיש	 יודע	 רש”י	

שמעון	ולוי	ולא	אחים	אחרים?	
יסוד	 שהיא	 תשובה	 עונה	 רש”י	 אלא	

גדול	מאוד:	
אחים	 בפני	 ידברו	 שאחים	 ייתכן	 לא	
גדולים,	ראובן	הבכור	לא	היה	במעמד	
המכירה	אז	לוי	ושמעון	נשארו	הגדולים,	
מוחלטת	 בוודאות	 ידע	 רש”י	 כלומר	
יפתחו	 האחרים	 שהאחים	 מצב	 שאין	
את	פיהם	כאשר	נמצאים	לידם	שמעון	
ולוי	שהם	באותו	רגע	האחים	הגדולים	

ביותר.	
אנחנו	רואים	אנשים	מזלזלים	באחים	
והתורה	 מהם	 הגדולים	 באחיות	 או	
שהיא	 האב	 אשת	 את	 שאפילו	 ציוותה	

לא	האמא	הביולוגית	צריך	האדם	לכבד	
ממש	כמו	שמכבד	את	האמא	האמתית	
ָך”	)שמות,	 ִאמֶּ “ְוֶאת	 שלו,	כמו	שכתוב:	

כ’(	לרבות	את	אשת	אביך.
ואותו	דבר	אדם	צריך	לכבד	את	אביו	
ולעולם	 שלו	 האבא	 כמו	 ממש	 החורג	
לא	 הוא	 ואם	 דבריו,	 את	 לסתור	 לא	
לא	 הוא	 ה’	 את	 גם	 אז	 זה	 את	 עושה	

יספור	בסוף	ח"ו.
לכבד	 יצליח	 שהוא	 חושב	 אדם	 ואם	
או	 החורג	 אביו	 את	 לכבד	 בלי	 ה’	 את	
יידע	שהלב	שלו	מרמה	 אז	 אביו	 אשת	

אותו	שכאילו	הוא	עובד	את	ה’.

משה רבינו היה גדול מאברהם 
אבינו בגלל שהוא נכנע גם לבני 

אדם

מה	 על	 אומר	 אייבשיץ	 יהונתן	 רבי	
שכתוב	במסכת	חולין:	

שנאמר	 גדול	 יוחנן	אומר	 “ר’	
שנאמר	 יותר	ממה	 במשה	ואהרן	

באברהם”.
ואומר:	 ה’	 עם	 מדבר	 אבינו	 אברהם	
ְוָאֹנִכי	 ר	ֶאל	ֲאֹדָני	 י	ְלַדבֵּ ה	ָנא	הֹוַאְלתִּ “ִהנֵּ
ולמרות	 י”ח(	 )בראשית,	 ָוֵאֶפר”	 ָעָפר	
זאת	הגמרא	אומרת	שמשה	רבינו	היה	
גדול	ממנו	במידת	הענווה	וכל	זה	בגלל	
הפלגנים:	 ולכל	 לקורח	 אמר	 שמשה	
“ְוַנְחנּו	ָמה”	)שמות,	ט”ז(,	אברהם	אבינו	
נכנע	להקב”ה	שזו	מעלה	גדולה	מאוד	

אבל	משה	רבינו	נכנע	גם	לבני	אדם.	
לבני	 אבל	 לה’,	 להיכנע	 קל	 לאדם	
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אדם	קשה	לו	להיכנע	וזה	טעות	גדולה.
לא	 קודם,	אם	אדם	 כמו	שאמרנו	 כי	
נכנע	לבני	אדם	אז	הוא	לעולם	לא	ייכנע	
גם	לקב”ה	כי	אי	אפשר	להפריד	דפוסי	
דפוסי	 לבין	 אדם	 לבני	 שלו	 התנהגות	

התנהגות	שלו	לה’.
ואם	אדם	לא	אומר	תודה	מכל	הלב	
או	 הכינה,	 שהיא	 המרק	 על	 לאשתו	
שאומר	לה	תודה	רק	כדי	שהיא	לא	תריב	
אתו,	אז	אותו	דבר	הוא	גם	יברך	ברכת	
שאשתו	 מרגיש	 לא	 הוא	 אם	 המזון.	
טרחה	בשבילו	ולכן	מגיע	לה	תודה	רבה	
חייבת	 שהיא	 מרגיש	 אלא	 הלב	 מכל	
לעשות	לו	אז	גם	ברכת	המזון	הוא	יברך	
רק	בגלל	שאין	מה	לעשות	וצריך	לזרוק	
לה’	איזה	תודה	רבה,	אבל	בפנים	הוא	
לא	מרגיש	כמה	ה’	נותן	לו,	וזה	לא	יכול	

להיות	שונה	אחד	מהשני.

ההוכחה המעשית שאדם באמת 
כנוע לה’ יתברך

באופן	 בהמשך	 מביא	 בחיי	 רבינו	
שמעידים	 הסימנים	 את	 המעשי	

שהאדם	עולה	בסולם	הכניעה:	
מן	 הכניעה	 שתראה	 “הסימנים	
מעשי	 באופן	 רוצה	 אדם	 אם	 הכנוע”,	
ולא	בתאוריה	לדעת	אם	הוא	כנוע	לה’	

או	לא.	
“בעת	חוזק	כעסו	על	מי	שמבזה	אותו	
במעשה,	וימשול	בכוחו	ויסלח	לו	אחרי	
יורה	בעל	בירור	 היכולת	להינקם	ממנו	

כניעתו”.
לדעת	 רוצה	 אדם	 שאם	 אומר	 הרב	

אם	הוא	כנוע	לה’	או	חס	ושלום	נלחם	

לאיזה	 שיחכה	 אז	 שמים	 במלכות	

אותו	 ביזה	 שמישהו	 בחיים	 סיטואציה	

שלו	 לתפקיד	 שפלש	 כמו	 במעשה,	

בעבודה	ודחף	אותו	החוצה	עד	שפיטרו	

על	 כעסו	 בתוקף	 האדם	 ועכשיו	 אותו,	

אותו	אחד	שעשה	לו	את	זה,	ואז	מגיע	

והוא	 לידיים	 לו	 נופל	 הזה	שהוא	 הרגע	

מעשה	 או	 שוחד	 לוקח	 אותו	 תפס	

מכוער	אחר	ויש	לאדם	אפשרות	לספר	

לכלא	 אותו	 ולזרוק	 האלו	 הדברים	 על	

עם	העבריינים.

מיני	 כל	 להביא	 מתחיל	 השכל	 ואז	

תירוצים	שזה	למען	הצדק,	והוא	שוכח	

הוא	 בחיים	 אז	 שלו	 הבן	 היה	 זה	 שאם	

לא	היה	מלשין	עליו	אלא	דן	אותו	לכף	

זכות.	

הוא	 אז	 עליו	 מלשין	 האדם	 אם	 אז	

אם	 אבל	 הקב”ה,	 עם	 התחיל	מלחמה	

הוא	נכנע	ולא	חושב	בכלל	על	אפשרות	

שעכשיו	 שיידע	 אז	 הלשנה	 של	 כזאת	

הוא	עלה	בסולם	הכניעה	והענווה.	

בירור	 על	 יורה	 דינו	 את	 “ויצדיק	

האות	 זה	 לאלוקים”,	 ושפלותו	 כניעתו	

הכניעה	 סולם	 כי	 לה’	 כנוע	 שהאדם	

למלווה,	 לרב,	 לבוס,	 בכניעה	 מתחיל	

שמגיע	 עד	 אביך,	 ולאשת	 הגדול	 לאח	

לכניעה	לה’	יתברך.	ה’	יזכנו!!!
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סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו.

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

כוחה של אמונה בהשי"ת

סיפר	יהודי	יקר	משומעי	לקח	הרב	אשר	מתגורר	בעיר	באר	שבע:	
‘ברוך	ה’	יש	בבעלותי	חנות	בגדים	מצליחה	ביותר,	לפני	כמה	שבועות	נסגרה	אחת	החנויות	שממש	
בדיוק	 בגדים	שמיועדת	 חנות	 פותח	 צעיר	שהחליט	שהוא	 בחור	 לידיים	של	 והיא	עברה	 אלי	 בסמוך	

לפלח	הציבור	שאני	מוכר	להם.	
היה	לי	ממש	קשה	לקבל	בשלווה	את	הצעד	הזה	ועוד	שראיתי	לקוחות	שתמיד	נכנסו	לחנות	שלי,	
עכשיו	נכנסים	לחנות	שלו	ויוצאים	עם	שקיות	עמוסות.	סיפרתי	את	כל	הסיפור	לרב	היקר	אייל	עמרמי	
שליט”א	והוא	החדיר	בי	אמונה	רבה	שאין	אדם	נוגע	במוכן	לחברו	כמלוא	נימה	ואין	לבחור	הזה	שום	

רשות	מהשמים	לגעת	אפילו	בשקל	ששייך	לי.	
למרות	שלא	היה	פשוט	לי	החלטתי	שאני	מתחזק	בדברי	הרב	ועושה	כל	מה	שאני	יכול	כדי	להאמין	
בזה,	ובאמת	ראיתי	שינוי	חיובי	אצלי	במחשבה	ובאמונה,	אני	מודה	שעדיין	היה	לי	קצת	קשה	אבל	

הרבה	פחות	בגלל	דברי	הרב	וחיזוקו.	
נראו	 שממש	 יוקרתיים	 בגדים	 עם	 לקוחות	 שני	 שמגיעים	 וראיתי	 החנות	 בפתח	 עמדתי	 אחד	 יום	
ונכנסו	לחנות	המתחרה,	לאחר	תקופה	פתאום	הרגשתי	שוב	את	אותה	צביטה	קטנה	בלב	 אמידים	
וקונים	ממני.	הרגשתי	שאני	ממש	 נכנסים	אלי	 שאם	החנות	הזאת	לא	הייתה	נפתחת	בטח	הם	היו	
יצאו	 וברגע	שהם	 ולזכור	את	דברי	הרב	שה’	עושה	רק	לטובתי,	 מאמץ	את	עצמי	להתחזק	באמונה	

הבנתי	כמה	ה’	אוהב	אותי	ואת	גודל	הנס.	
מתברר	ששני	האנשים	האלו	היו	ממס	ההכנסה	ובאמת	אם	לא	היתה	לידי	את	החנות	המתחרה	אז	

הם	היו	נכנסים	אלי	ואני	הייתי	מקבל	מהם	את	הקנס	הגדול	מאוד	שאותה	חנות	קיבלה.	
אני	מודה	לכבוד	הרב	על	החיזוקים	ועל	האמונה	הטהורה	שהוא	מכניס	בלבבות	עם	ישראל!!!	

הודעה משמחת:
בהוראת מורנו ורבנו יצא לאור 

דיסק “חובת הלבבות - שער הכניעה” 
עם שיעורים מדהימים בנושא הכניעה והענווה. 

מומלץ ביותר!!!
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  הרה"ג אייל עמרמי שללייטט""אא    ששייחחתתוו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   
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 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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