
1

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'

גיליון  קע״ב - פרשת קרח

שיחות מוסר ע“פ חסידות
איך לגרום לה‘ נחת רוח
יותר מהבבא סאלי!!!
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ירמיהו בן אסתר ז“ל
לטיפה בת לולו ז“ל

אליהו חי בן רג‘ינה ז“ל
יפה חיה בת חנה 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	
אריאל		אביב	פינטו                          054-4461239
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	
גבעתיים אלי	פלאש		מפיץ חדש!    050-2233507
050-6500565 גדרה	יצחק	עיני	
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		                   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                          052-5390690  

055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		
058-3297724 חדרה  
058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
חריש	דביר	גבאי		                            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		
מושב מנוחה יקיר		מפיץ חדש!  055-5537680
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



 

איך	לגרום	לה’	נחת	רוח
יותר	מהבבא	סאלי!!!

תורה קט”ו:

בתורה	 כותב	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
הנהדרת	הזאת	)קט”ו(:	

ֶאל	 ׁש	 ִנגַּ ה	 ּוֹמֶשׁ ֵמָרֹחק,	 ָהָעם	 ֲעֹמד	 “ַויַּ
כ(: )שמות	 ָהֱאֹֹלִקים	 ם	 ָשׁ ר	 ֲאֶשׁ  ָהֲעָרֶפל	
ָיָמיו,	 ל	 כָּ ִמּיּות	 ַגְשׁ בְּ הֹוֵלְך	 הּוא	 ֶשׁ ִמי	 י	 כִּ
ַדְרֵכי	 בְּ ֵליֵלְך	 ְורֹוֶצה	 ִנְתַלֵהב	 ְך	 כָּ ְוַאַחר	
ְמַקְטֵרג	 ין	 ַהדִּ ת	 ִמדַּ ֲאַזי	 ַרְך,	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ
ם	 ׁ ַדְרֵכי	ַהשֵּ יַח	אֹותֹו	ֵליֵלְך	בְּ ָעָליו,	ְוֵאינֹו	ַמנִּ

ַרְך	 ם	ִיְתבָּ ׁ ַרְך,	ּוַמְזִמין	לֹו	ְמִניָעה.	ְוַהשֵּ ִיְתבָּ
ַעְצמֹו	 ֶאת	 יר	 ּוַמְסתִּ הּוא,	 ֶחֶסד	 ָחֵפץ	
ה(.	ּוִמי	 ן	ְלַמטָּ את	)ַעיֵּ ִניָעה	ַהֹזּ מְּ ְבָיכֹול	בְּ כִּ
ִניָעה,	 מְּ בְּ ל	 כֵּ ִמְסתַּ ַעת,	הּוא	 דַּ ר	 בַּ הּוא	 ֶשׁ
מֹו	 כְּ הּוא,	 רּוְך	 בָּ ַהּבֹוֵרא	 ם	 ָשׁ ּומֹוֵצא	
ִאם	 פ”א(:	 )תענית	 ְלִמי	 ירּוַשׁ בִּ ִאיָתא	 דְּ
אַמר	לֹו:	 ֹיאַמר	ְלָך	ָאָדם:	ֵהיָכן	ֱאֹלֶקיָך,	ֹתּ
ֱאַמר:	ֵאַלי	ֹקֵרא	 נֶּ ֲאָרם,	ֶשׁ בַּ דֹול	ֶשׁ ְכָרְך	גָּ בִּ

בס”ד

גיליון קע"ב - פרשת קרח

תוכן העניינים:

ה נקודת המוצא היא שכמעט כל המלאכים בשמים שונאים אותנו   

ה רק המלאכים שר”ת שלהם זה גמרא אוהבים אותנו     

ו כדי להינצל חייב האדם להתפלל בבכיות ותחנונים     

ו מרגש את ה’ שהאדם עושה עבודה במשהו שהוא רחוק בו בדרך ה’   

ז אדם פשוט יכול לשמח את ה’ יותר מהבבא סאלי     

ח מדוע אדם שעושה עבודה קטנה בתוך הטומאה גורם להרבה נחת רוח אצל ה’ יתברך 

ח א"א להעריך יהודי כי במעשה קטן הוא יכול לשמח את ה’ יותר מכל הצדיקים  

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט בזכות האמונה בה' ובצדיקים זוכים לישועה        

ג



 

ד

רֹוֶאה	 ֶשׁ כְּ ַעת,	 דַּ ר	 בַּ ֵאינֹו	 ֶשׁ ּוִמי	 ִׂעיר.	 ִמשֵּ
ּוְמִניָעה	 ַלֲאחֹוָריו.	 ֶכף	 תֵּ חֹוֵזר	 ִניָעה	 ַהמְּ
ַוֲעָרֶפל	 ָעָנן	 י	 כִּ ַוֲעָרֶפל,	 ָעָנן	 ִחיַנת	 בְּ הּוא	
מֹו	 ְמִניָעה,	כְּ ְך	הּוא	ְלׁשֹון	 ְך,	ֹחֶשׁ ַהְינּו	ֹחֶשׁ
.	ְוֶזה	 תּוב	)בראשית	כ”ב(:	ְוֹלא	ָחַשְׂכתָּ כָּ ֶשׁ
י	 כִּ 	– ֵמָרֹחק	 ָהָעם	 ֲעֹמד	 ַויַּ סּוק:	 ַהפָּ רּוׁש	 פֵּ
"ל,	 נַּ כַּ ִניָעה	 ַהמְּ ַהְינּו	 ָהֲעָרֶפל,	 רֹוִאים	 ֶשׁ כְּ
ִחינֹות	 בְּ הּוא	 ֶשׁ ה,	 ּוֹמֶשׁ ֵמָרֹחק.	 עֹוְמִדים	
ר	 ׁש	ֶאל	ָהֲעָרֶפל	ֲאֶשׁ ל	ִיְשָׂרֵאל,	ִנגַּ ַעת	כָּ דַּ
ּה	 בָּ ֶשׁ ִניָעה,	 ַהְינּו	ֶאל	ַהמְּ ם	ָהֱאֹלִקים	–	 ָשׁ
ַמְענּו	 ַרְך	:עֹוד	ָשׁ ם	ִיְתבָּ ׁ ר	ַהשֵּ ַעְצָמּה	ִנְסתָּ בְּ
ְלָבֵאר	 הֹוִסיף	 ֶשׁ דֹוׁש,	 ַהקָּ יו	 ִמפִּ ֶזה	 בָּ
ַעְצמֹו	 ַרְך	בְּ ם	ִיְתבָּ ׁ ַהשֵּ ׁ ”ל,	ַמה	שֶּ ָהִעְניָין	ַהנַּ
”ל.	 נַּ כַּ ִניָעה	 תֹוְך	ַהמְּ יר	ֶאת	ַעְצמֹו	בְּ ַמְסתִּ
ט,	 פָּ ִמְשׁ אֹוֵהב	 ַרְך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ י	 כִּ ְוָאַמר,	
הּוא	 ְוַגם	הּוא	אֹוֵהב	ִיְשָׂרֵאל.	ַאְך	ַאֲהָבתֹו	ֶשׁ
יֹוֵתר	 דֹוָלה	 גְּ ִהיא	 ִיְשָׂרֵאל,	 ֶאת	 אֹוֵהב	
ט.	 פָּ ְשׁ ַהמִּ ֶאת	 אֹוֵהב	 הּוא	 ֶשׁ ֵמָהַאֲהָבה	
ִמי	 ַעל	 ְמַקְטֵרג	 ין	 ַהדִּ ת	 דַּ ַהמִּ ֶשׁ כְּ ן	 כֵּ ְוַעל	
ַרְך,	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ְלַהשֵּ ְלִהְתָקֵרב	 ָראּוי	 ֵאינֹו	 ֶשׁ
ים,	 ַהַחיִּ ְלֶדֶרְך	 ִלְכֹנס	 יחֹו	 ְלַהנִּ ִלְבִלי	
יק	ָהֱאֶמת	ּוְלֶדֶרְך	ָהֱאֶמת.	 ְלִהְתָקֵרב	ְלַצדִּ
ַעל	 ט,	 פָּ ִמְשׁ אֹוֵהב	 הּוא	 ַרְך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ְוַהשֵּ
ים	 ְלַהְסכִּ ְבָיכֹול	 כִּ ֻמוְכָרח	 ַרְך	 ִיְתבָּ ן	הּוא	 כֵּ
ים,	 ֶרְך	ַהַחיִּ ְלַהְזִמין	לֹו	ְמִניעֹות	ְלמֹוְנעֹו	ִמדֶּ
י	 ִפי	ָהָראּוי	לֹו	ְלִפי	ַמֲעָשׂיו	ָהָרִעים,	ַעל־פִּ כְּ
ַרְך	ֵאינֹו	ָיכֹול	 י	הּוא	ִיְתבָּ ט.	כִּ פָּ ְשׁ ין	ְוַהמִּ ַהדִּ
אֹוֵהב	 ַרְך	 ִיְתבָּ הּוא	 י	 כִּ ין,	 ַהדִּ ֶאת	 ִלְדחֹות	
הּוא	 ֱאֶמת	 בֶּ ֶשׁ ֵמַאַחר	 ַאְך	 ”ל.	 נַּ כַּ ט	 פָּ ִמְשׁ
ָהַאֲהָבה	 ְואֹוָתּה	 ִיְשָׂרֵאל,	 אֹוֵהב	 ַרְך	 ִיְתבָּ
ֵמָהַאֲהָבה	 יֹוֵתר	 דֹוָלה	 גְּ ִהיא	 ִיְשָׂרֵאל	 ל	 ֶשׁ
ם	 ׁ ַהשֵּ עֹוֶשׂה	 ָמה	 ”ל,	 נַּ כַּ ט	 פָּ ְשׁ ַהמִּ ל	 ֶשׁ

ים	 ְבָיכֹול	ְלַהְסכִּ י	הּוא	ֻמוְכָרח	כִּ ַרְך,	כִּ ִיְתבָּ
ִניעֹות	ְלָמְנעֹו	ִמן	ָהֱאֶמת,	ֵמֲחַמת	 ַעל	ַהמְּ
אֹוֵהב	 הּוא	 י	 כִּ ָעָליו,	 ֶשׁ ט	 פָּ ְשׁ ְוַהמִּ ין	 ַהדִּ
ֱאֶמת	 י	ֵכן	בָּ ”ל.	ֲאָבל	ַאף	ַעל	פִּ נַּ ט	כַּ פָּ ִמְשׁ
ַעל	 ַאף	 ֶשׁ ַרְך,	 ִיְתבָּ ְוֶחְפצֹו	 ְרצֹונֹו	 ַלֲאִמּתֹו	
י	הּוא	 ַרְך,	כִּ י	ֵכן	ִיְתָקֵרב	ָהָאָדם	ֵאָליו	ִיְתבָּ פִּ
”ל.	ַעל	 נַּ ט	כַּ פָּ ְשׁ אֹוֵהב	ִיְשָׂרֵאל	יֹוֵתר	ֵמַהמִּ
לֹו	 ְלַהְזִמין	 ְרׁשּות	 נֹוֵתן	 ַרְך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ ן	 כֵּ
יר	 ַעְצמֹו	ַמְסתִּ ַרְך	בְּ ְמִניעֹות,	ֲאָבל	הּוא	ִיְתבָּ
ּוִמי	 ִניעֹות,	 ַהמְּ תֹוְך	 בְּ ְבָיכֹול	 כִּ ַעְצמֹו	 ֶאת	
ם	 ׁ ַהשֵּ ֶאת	 ִלְמצֹוא	 ָיכֹול	 ַעת,	 דַּ ר	 בַּ הּוא	 ֶשׁ
י	 כִּ ַעְצָמן,	 בְּ ִניעֹות	 ַהמְּ תֹוְך	 בְּ ַרְך	 ִיְתבָּ
י	 ָלל,	כִּ עֹוָלם	כְּ ְמִניָעה	בָּ ֵאין	ׁשּום	 ֱאֶמת	 בֶּ
ם	 ׁ ַהשֵּ ר	 ִנְסתָּ ַעְצָמן	 בְּ ִניעֹות	 ַהמְּ ֹתֶקף	 בְּ
ְיָקא	 ַעְצָמן	דַּ ִניעֹות	בְּ ְיֵדי	ַהמְּ ְוַעל	 ַרְך,	 ִיְתבָּ
ם	 י	ָשׁ ַרְך,	כִּ ִיְתבָּ ם	 ׁ ְיכֹוִלים	ְלִהְתָקֵרב	ְלַהשֵּ
ׁש	 ה	ִנגַּ "ל.	ְוֶזהּו:	ּוֹמֶשׁ נַּ ַרְך	כַּ ר	הּוא	ִיְתבָּ ִנְסתָּ
ם	 ָשׁ י	 כִּ ִניָעה,	 ַהמְּ הּוא	 ֶשׁ 	– ָהֲעָרֶפל	 ֶאל	

"ל: נַּ ָהֱאֹלִקים	–	כַּ

לנו	בתורה	הזאת	 מורנו	הרב	מסביר	
לקב”ה	 שיש	 הגדול	 הקונפליקט	 את	
ממש	 לו,	 שיש	 הגדולה	 המניעה	 ואת	
לבין	 המשפט	 אהבת	 בין	 עניינים	 ניגוד	

אהבת	ישראל.	
כמו	 המשפט,	 את	 מאוד	 אוהב	 ה’	
אֹוֵהב	 “ֶמֶלְך	 בתפילה:	 אומרים	 שאנו	
את	 גם	 אוהב	 ה’	 אבל	 ט”	 פָּ ּוִמְשׁ ְצָדָקה	
עם	ישראל,	והאהבה	שלו	לישראל	היא	

גדולה	יותר	מאהבת	המשפט.	
וותרן,	 שהקב”ה	 להגיד	 אסור	 ליהודי	
כמו	שכתוב:	“כל	האומר	ה’	ותרן,	יוותרו	
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בני	מעיו”,	אבל	מה	לעשות	שה’	אוהב	
את	ישראל	אפילו	יותר	מהמשפט.

אז	רבינו	הקדוש	מסביר	בתורה	הזאת	
מלכות	 כל	 מול	 מתנהג	 הקב”ה	 איך	
שמים,	ותדעו	לכם	שבכל	יושבי	שמים	
אין	אחד	שאוהב	אותנו,	אין	מלאך,	שרף,	
אופן,	שר	ומפקד	מעלה	שאוהב	אותנו,	
כל	הנבראים	הרוחניים	נגדנו	ונשאר	לנו	

לסמוך	רק	על	אהבתו	יתברך.

נקודת המוצא היא שכמעט כל 
המלאכים בשמים שונאים אותנו

כותב	רבי	יהונתן	אייבשיץ:	
“עושה	נפלאות	גדולות	לבדו,	כי	לולא	
כי	כל	שרי	 הניסים	של	ה’	תמנו	לגווע,	
כולם	 הרקיע	 של	 המזלות	 וכל	 מעלה	
וכל	 מעלה	 שרי	 כל	 נגדנו”,	 לוחמים	
כמובן	 אותנו,	 אוהבים	 לא	 המלאכים	
שמדובר	על	המלאכים	שה’	ברא	ולא	על	
שהאדם	 מהמצוות	 שנבראו	 המלאכים	
נפלנו	 בקרבנו,	 לא	 ה’	 “ואם	 עשה.	
ונמסרנו	למשטרי	השמיים”,	אם	ה’	לא	
היה	אתנו,	היינו	נופלים	בידי	הממשלות	
נופלים	 היינו	 “ואם	 בשמים.	 האכזריות	
וצרות	 לפגעים	 נתונים	 היינו	 אצלם,	
הולך	 ‘היה	 אומרים:	 איך	 ורעות”,	 רבות	
לוחמים	 השמים	 כוכבי	 כל	 “כי	 עלינו’.	
אותנו”,	 מנגדים	 המזלות	 כי	 נגדנו,	
את	 רואים	 שהם	 מפני	 נגדנו	 כולם	
שה’	 הפנים	 ונשיאת	 המועדף	 היחס	
	“אמרו	 שכתוב:	 כמו	 לישראל,	 נותן	
מלאכי	השרת	לפני	הקדוש	ברוך	הוא,	

ריבונו	של	עולם	כתוב	בתורתך	אשר	לא	
פנים	 נושא	 והלא	אתה	 וגו’,	 פנים	 ישא	

לישראל”	)מסכת	ברכות,	כ’(.	

רק המלאכים שר”ת שלהם זה 
גמרא אוהבים אותנו

החיד”א	הקדוש	אומר	שכל	המלאכים	
את	 הסובבים	 מארבעה	 חוץ	 נגדנו,	
רפאל	 מיכאל,	 גבריאל,	 והם:	 המרכבה	

ואוריאל,	שהם	ראשי	תיבות	גמר”א.
הם	 המלאכים	 כל	 מהם,	 חוץ	 אבל	
משה	 את	 שאפילו	 שראינו	 וכפי	 נגדנו.	
שכתוב	 כמו	 לשרוף,	 רצו	 הם	 רבינו	
פיהם”,	 בהבל	 “ישרפוני	 במדרש:	
כבודו	 בכיסא	 שיאחז	 לו	 אמר	 והקב”ה	

ולא	יקרה	לו	כלום.	
ב”ליקוטי	מוהר”ן”	 נחמן	מסביר	 ורבי	
בלאחוז	 שהכוונה	 א’(	 )תורה	 תנינא	
בכל	 שיחזיק	 זה	 ה’	 של	 הכבוד	 בכיסא	
א	ָכבֹוד	 סֵּ עם	ישראל,	כמו	שכתוב:	“ִמכִּ
יצאו	 ישראל	 נשמות	 שכל	 ָבה”,	 ֻחצָּ

מכיסא	הכבוד.
אז	ה’	אומר	למשה	תחזיק	בכל	נשמות	
הרשע,	 הצדיק,	 הגנב,	 כולל	 ישראל	
ועל	 כולם,	 ותאהב	את	 והדתי,	 החילוני	
ישראל	 עם	 בנשמות	 תחזיק	 זה	 ידי	

ותוכל	להינצל	מקטרוג	המלאכים.	
כולם	 את	 לאהוב	 ילמד	 האדם	 וככה	
שמקטרגים	 המלאכים	 מכל	 ולהינצל	

עליו.	
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כדי להינצל חייב האדם להתפלל 
בבכיות ותחנונים

ְפֵלנּו	 ִשׁ בְּ “כי	כל	המזלות	נגדנו	וזה:	‘ֶשׁ
מרוב	 וזהו	 קל”ו(,	 )תהילים,	 ָלנּו’	 ָזַכר	
חסדיו	וטובתו	לבית	ישראל,	אם	כן	יש	
כי	 בתפילה	 בעומדו	 לב	 לשים	 לאדם	
הוא	בשעת	צרה	ליעקב	ורבים	לוחמים	

לו	במרום	לכלות	ולאבד	שאריתו”.
נוראה	 מלחמה	 יש	 התפילה	 בשעת	
הכל,	 את	 לאדם	 לאבד	 האם	 בשמים	
שאפילו	חתיכת	ציפורן	לא	תישאר	לו.	

איך	 כזאת	 גדולה	 צרה	 עת	 “וכשהוא	
לא	יתפלל	בתום	לב	ובדמעות	שליש”,	
אם	אדם	מבין	שכל	המלאכים	בשמים	
מחלה	 של	 למצב	 אותו	 להביא	 רוצים	
ניצול	 איזה	 כמו	 יראה	 ושהוא	 סופנית	
בכיות	 עם	 היה	מתפלל	 הוא	 אז	 שואה	

גדולות.
המוות”,	 לבין	 בינך	 כפסע	 הלא	 “כי	
רבי	יהונתן	מאייבשיץ	אומר	שצעד	אחד	
לאדם	 לגרום	 יכול	 שמאלה	 או	 ימינה	
למות	ח”ו.	“וכאשר	יתפלל	וראה	שעבר	
ושונאי	 צרי	 מחשבת	 נעשה	 ולא	 היום	
שלא	 ורואים	 שעובר	 יום	 כל	 ישראל”,	
השונאים	 של	 משאלתם	 התקיימה	
בעושיו”,	 ישראל	 “ישמח	 אז	 בשמים.	
זה	 על	 רק	 לשמוח	 צריך	 אדם	 כמה	

שהוא	צלח	את	היום	ונשאר	שלם.	
“כי	שמע	לתפילתנו	ופנה	אל	תפילת	
הערער,	וייתן	הודיה	לשעבר	ויתפלל	על	
היום	הבא”,	כל	יום	צריך	להתפלל	ככה,	
כי	כולם	נגדנו	בשמים	ולולא	אהבת	ה’	

אלינו,	לא	היה	נשאר	לנו	שריד	ופליט.

מרגש את ה’ שהאדם עושה עבודה 
במשהו שהוא רחוק בו בדרך ה’

בא	 שכאשר	 אומר	 הקדוש	 רבינו	
האדם	ורוצה	קצת	להתנתק	מהגשמיות	
שלו,	האדם	הזה	לא	מחפש	להיות	איזה	
אלא	 מהעולם,	 ופרוש	 אלוקי	 מקובל	
קצת	 ולישון	 לה’	 להתקדם	 קצת	 רוצה	
פחות	כדי	להספיק	ללמוד	קצת	בבוקר	
בשעה	 בלילה	 לישון	 או	 התפילה	 לפני	

12	במקום	ב-11.
ובשעה	הזאת	לתת	עוד	קצת	לימוד	
לא	 הזה	 אומרת	האדם	 זאת	 להקב”ה,	
מוריד	 קצת	 אלא	 החיים	 את	 משנה	
בגשמיות	שלו.	או	אדם	אחר	שמחליט	
ויוותר	 עקשן	 פחות	 קצת	 יהיה	 שהוא	
לאשתו	כדי	להתנתק	קצת	מהגשמיות	
אם	 דבר	 אותו	 לרוחניות.	 ולהתקרב	
מהכבוד		 מעט	 להתנתק	 רוצה	 הוא	
שאנשים	 מילה	 מכל	 להיפגע	 ולא	
אומרים	לו,	ואומר	לעצמו:	‘מספיק	עם	
בן	 הברוגזים	הטיפשיים	האלו,	מה	אני	

תשע	עם	כבוד’...
כללו	של	דבר,	האדם	החליט	לקחת	
ולעבוד	 מה’	 רחוק	 שהוא	 קטן	 משהו	

אליו	כדי	להתקרב	לקב”ה.	
ב”ליקוטי	 זה	 על	 כותב	 נתן	 רבי	 אז	
הלכות”	מהו	שחייבים	לזכור	כל	החיים,	
רבי	נתן	אומר	שכאשר	יש	לאדם	משהו	
ושמה	 מה’,	 מאוד	 ממנו	 רחוק	 שהוא	
הוא	עושה	איזו	עבודה	לקב”ה	אז	הוא	
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משמח	את	ה’	יותר	מהצדיק	הכי	גדול	
יותר	 ה’	 את	 הזה	משמח	 האדם	 בדור,	
מקובל	 מכל	 ויותר	 ע”ה,	 כדורי	 מהרב	
עושה	 שהוא	 בגלל	 בדור,	 שיש	 וצדיק	
עבודה	בתוך	משהו	שהוא	רחוק	ממנו.

אדם פשוט יכול לשמח את ה’ יותר 
מהבבא סאלי

לשון	הזהב	של	רבי	נתן:	
ושעשוע	 תענוג	 יתברך	מקבל	 ה’	 “כי	
עבודה	 איזו	 אליו	 שעולה	 מאוד	 גדול	
כמובא	 מאוד,	 ורחוק	 נמוך	 ממקום	
ידעתי’,	 עתה	 ‘כי	 יתרו:	 שאמר	 בחז”ל	
וזהו	הסוד	בישראל	בפרטיות,	הנפילות	
הגלות.	 עיקר	 שזה	 ואחד	 אחד	 כל	 של	
כי	כל	אדם	שנופל	למקום	נמוך	ורחוק	
הנמוך	 במקום	 שם	 לו	 יש	 מהקדושה,	
איזה	עבודה	ונחת	רוח	לעשות	לה’,	מה	

שלא	זוכה	לזה	אפילו	צדיק	גדול”.
יש	אדם	שהוא	מוסכניק	גזלן,	שמרמה	
את	כולם,	כל	אדם	שבא	אליו	עם	הרכב	
לו	 אומר	 הוא	 	,₪ 	300 של	 נזק	 ויש	
לשלם	1,200	₪,	ובנוסף	שם	לו	חלקים	
לא	 והוא	 מקוריים,	 ולא	 משומשים	
מצליח	להתנתק	מהעוון	הזה,	אבל	הוא	
מכל	 להתנתק	 מצליח	 לא	 ‘אני	 אומר:	
להתפרנס	 אפשרות	 אין	 כי	 הזה	 הגזל	
בכבוד	בלי	לרמות	במדינה	הזאת,	אבל	
הטומאה,	 בתוך	 גם	 ה’	 את	 אעבוד	 אני	
תיקון	 וירצה	 ישיבה	 בן	 אברך	 וכשיגיע	
לרכב	שלו,	לא	רק	שאני	לא	אגזול	אותו	

אלא	עוד	אני	אעשה	לו	הנחה’.

מה’	 בריחוק	 נמצא	 הזה	 האדם	
ובטומאה	גדולה,	אבל	העבודה	הקטנה	
הטומאה	 בתוך	 עושה	 שהוא	 הזאת	
משמח	את	ה’	יותר	מהצדיק	הכי	גדול	

בדור.	
בזה	שהאדם	הזה	לא	מרמה	את	הבן	
ישיבה	ונותן	עבודה	בתוך	הטומאה,	הוא	
עושה	נחת	רוח	לה’	מה	שהבבא	סאלי	

לא	יכול	לעשות.	
הזמן	 כל	 שנופל	 אחר	 אדם	 יש	
הוא	 הזמן	 וכל	 ובסרטים,	 באינטרנט	
הוא	 אבל	 ומוחו,	 עיניו	 את	 מטמא	
לא	 אני	 שבוע	 ‘בסוף	 עצמו:	 על	 מקבל	
נוגע	בדבר	הזה’,	כל	השבוע	הוא	טמא	
ממ”ט	 עשר	 פי	 טומאה,	 שערי	 ב-490	
שערי	טומאה	שהיו	בני	ישראל	במצרים,	
אבל	מיום	חמישי	ועד	לסוף	השבוע	לא	

נוגע	באינטרנט	הרע	הזה.
בגלל	 זה	 את	 עליו	 מקבל	 לא	 והוא	
שהוא	עסוק,	אלא	כי	הוא	רוצה	לעשות	
הנוראית	 הטומאה	 בתוך	 עבודה	 לה’	

הזאת.	
ונגיד	 הזה	 האדם	 את	 נראה	 אנחנו	
ומה	 הזה,	 האדם	 טמא	 ‘איזה	 עליו:	
שווה	שיום	אחד	הוא	לא	נוגע	בפלאפון	
כל	 במשך	 עצמו	 את	 מטמא	 הוא	 אם	
כך	 מחשב	 לא	 ה’	 אבל	 השבוע’,	 שאר	
אלא	אומר	ה’:	‘אם	אתה	עושה	לי	איזו	
עבודה	ונחת	רוח	במקום	שאתה	נופל,	
אז	זה	שווה	לי	יותר	מהנחת	רוח	שרבי	

שמעון	בר	יוחאי	היה	עושה	לי’.
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מדוע אדם שעושה עבודה קטנה 
בתוך הטומאה גורם להרבה נחת 

רוח אצל ה’ יתברך

את	 להמשיל	 שאפשר	 אומר	 הרב	
יהודי	שזרקו	אותו	למפקדה	 זה	לאיזה	
באיראן,	 החיזבאללה	 של	 סודית	 הכי	
ושמה	הוא	גונב	איזה	מסמך	או	הקלטה	

חשובה.	
מובן	מאליו	שהערך	המודיעיני	שהוא	

הביא	גדול	מאוד.
כך	אדם	שנפל	לעומקי	הקליפה	ושם	
ובעצם	 לה’	 עבודה	 איזה	 עושה	 הוא	

“גונב”	משהו	לסטרא	אחרא.	
הניצוצות	 מעלה	 זה	 ידי	 “על	
הזה,	 הטמא	 למקום	 שנפלו	 הקדושות	
משנים	 שנפלו	 קדושות	 ניצוצות	 יש	 כי	
ומונחים	 הקליפות	 בעמקי	 קדמוניות	
לשם	 שיכנס	 מי	 ואין	 במצולה,	 כאבן	
בעולם	 אחד	 אדם	 אין	 להעלותם”,	
שיכול	לרדת	לטומאה	הזאת,	והרי	שום	
לא	 הוא	 כי	 הזה	 יגיע	למקום	 לא	 צדיק	

נכנס	למקומות	טמאים	כאלו.	
נופל	 אדם	שחוטא	 כן	שמזדמן	 “ועל	
לשם”,	כבר	שבו	את	האדם	הזה	בשבי	
יתברך”,	 בה’	 שם	 “וכשנזכר	 האיראני.	
פתאום	הוא	נזכר	שגם	בטומאה	הזאת	
יש	את	ה’,	וגם	במקום	הזה	אפשר	לתת	

איזה	עבודה	לה’.	
“ונתעורר	לעבוד	את	ה’	באיזו	עבודה	
מקומו	 לפי	 לעשות	 שיכול	 בעלמא	
הנמוך,	מתדבקים	כל	הניצוצות,	ומעלה	
אותם	משם	ועושה	נחת	רוח	ותענוג	לה’	

בלי	שיעור”,	אין	ברומטר	שיכול	למדוד	
לה’	 גורם	 הזה	 שהאדם	 השמחה	 את	
למרות	שהוא	חוטא	וטמא,	כי	הוא	נתן	
איזה	משהו	לה’		בתוך	הטומאה	הזאת.

א"א להעריך יהודי כי במעשה קטן 
הוא יכול לשמח את ה’ יותר מכל 

הצדיקים

צריך	להבין	יסוד	גדול	מאוד:	
אלא	 כלום,	 או	 הכל	 לא	 זה	 היהדות	
ורחוק	 נמוך	 במקום	 שנמצא	 אדם	 גם	
יכול	לתת	משהו	לה’	וזה	גורם	נחת	רוח	

גדול.	
לוותר	בממון	 יש	אדם	שאינו	מצליח	
כל	 על	 כולם	 עם	 ומקפיד	 אחד,	 לאף	
גרוש,	ולמרות	שמראים	לו	“פלא	יועץ”	
לו	 יהיה	 לא	 שמוותר	 שמי	 שאומר	
מחלות,	זה	לא	מעניין	אותו	בכלל	והוא	
עם	 הכסף	 את	 לקבל	 ‘מעדיף	 אומר:	

המחלות’.
‘לכבוד	 אומר:	 הוא	 אחת	 פעם	 והנה	
על	 אני	מוותר	בסכסוך	הזה	 יתברך	 ה’	
רוח	 נחת	 כמה	 יאומן	 לא	 הכסף’,	 כל	

ושעשוע	הוא	נותן	לקב”ה	ברגע	הזה.	
מאוד	 רחוק	 הזה	 האדם	 בממון	 נכון	
מה’	כי		הוא	עובר	על	“ֱאֹלֵהי	ֶכֶסף	ֵואֹלֵהי	
ָלֶכם”	)שמות,	כ’(,	אבל	 ַתֲעׂשּו	 ָזָהב	ֹלא	

בפעם	הזאת	הוא	נותן	נחת	אדירה.	
אפשר	 שאי	 מבינים	 אתם	 עכשיו	
להיות	 יכול	 כי	 יהודי,	 זה	 מה	 למדוד	
שהוא	משמח	את	ה’	במעשה	קטן,	מה	

שאדם	אחר	לא	יצליח	באלף	שנה.	
ותנועה	שאדם	מנתק	 כל	תנועה	 “כי	
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גדולה	 היא	 מהגשמיות,	 עצמו	 את	
ויקרה	מאוד	מאוד	אצל	השם”.

קטנים	 דברים	 מעריכים	 לא	 אנחנו	
או	 הזבל	 לפח	 אשפה	 לקחת	 כמו:	
להרים	לכלוך	מהרצפה,	אבל	אם	היינו	
עוזרים	לאיזה	יתום	או	בונים	ישיבה	אז	

היינו	מרגישים	שעשינו	משהו	לה’.
אבל	תדעו	לכם	שזאת	טעות	גדולה,	

שאנחנו	 הקדוש	 רבינו	 שאומר	 כמו	
דברים	 על	 גדולים	 דברים	 מעדיפים	
להתבלט	 רוצים	 אנחנו	 כי	 רק	 קטנים	
אותנו	 בודק	 ה’	 אבל	 הגאווה,	 בשביל	
בדברים	הקטנים	שאדם	רגיל	ביום	יום	
בכלל	לא	שם	אליו	לב,	ובזכות	זה	מרים	

אותנו!	
ה’	יזכנו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

בזכות האמונה בה' ובצדיקים זוכים לישועה

סיפר	יהודי	יקר	משכונת	“הר	חומה”		משומעי	לקח	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א:	
‘בחסדי	ה’	ראיתי	מודעה	שמחפשים	עובדים	בבית	הדין	הרבני	בירושלים,	המשרה	פורסמה	כמרכז	
והיא	כללה	תנאים	טובים	מאוד	של	עובד	מדינה.	הגשתי	את	מועמדותי	וחיכיתי	לתשובה.	לאחר	כמה	
ימים	הזמינו	אותי	למבחן	פסיכוטכני	ועברתי	אותו	ברוך	ה’	בהצלחה.	לאחר	עוד	כמה	ימים	הוזמנתי	

לראיון	בבית	הדין	וגם	בו	הרגשתי	שהיה	בסדר.	
חיכיתי	לתשובות	אבל	אז	התברר	שלא	עברתי	את	“קו	החתך”,	היה	חסר	לי	כמה	נקודות	כדי	לקבל	
את	המשרה.	האמת	שהתאכזבתי	אבל	כמו	שהרב	תמיד	אומר	צריך	לקבל	את	הכל	באמונה	וכדאי	

מאוד	צריך	לעשות	השתדלות	בתפילות	וברוחניות.	
הזמן	היה	כמה	ימים	לפני	ל”ג	בעומר	והחלטתי	שאני	נוסע	לכמה	ימים	לשהות	בקברו	של	התנא	
האלוקי	רבי	שמעון	בר	יוחאי,	ובאמת	נסעתי	לשם	והייתה	התעלות	גדולה	מאוד.	עוד	אני	נמצא	בציון	
לי	שהחליטו	 הוא	מבשר	 הדין,	 בבית	 בכיר	 מישהו	 נמצא	 הקו	 ועל	 טלפון,	 אני	מקבל	 פתאום	 רשב”י	

להוריד	את	“קו	החתך”	ושמבחינתם	אני	יכול	לבוא	כבר	היום	ולקבל	את	המשרה.	
מי	שמבין	במכרזים	ממשלתיים	יודע	שזה	נס	גדול	מאוד,	אין	כמעט	דבר	כזה	לשנות	תנאים	באמצע	

המכרז,	אבל	בזכות	האמונה	בה’	ובזכות	רשב”י	קיבלתי	ישועה	גדולה	מאוד!!
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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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(קבלות ע״פ סעיף 46)

בס“ד

בכל יום

500 לחמניות

לכל רעב

ב"ה קנינו עוד עגלה - תרומתם של שבתאי יבנאל וטל ויציק דוידוף ועוד המעונין בעילום שם

להשתתפות במצווה חשובה זו ניתן להעביר ל:
בנק מזרחי 20 סניף 458 ח-ן 445404 לציין עבור ניידת בית התבשיל

 דרושים נהגים בשכר לפרטים: נתנאל 050-6785912


