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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל
 052-9695044  אהרון

 : ברחבי הארץ והעולם  להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים 
 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 דביר אלון אבני חפץ 

 050-4177727 משה הלוי   אדם
 054-7330809 ליאור עברי  אזור

 054-9739732 אור יוסף  אחיעזר
 054-5763240 דוידי    רתומ באר יעקב
 050-4239271 אילן שמואלי  בית שמש

 050-2909702 בן סעדה בני ברק
 058-3228711 מאיר ג'ורג'י   בת ים

 054-2133280 רפאל  גבעת שמואל 
 050-6500565 יצחק עיני גדרה 

 052-2750784 יוסי מזרחי  גן יבנה
 054-7230035 עומר הרצליה 

 054-5912934 אורן  חולון
 052-4624432 נאור חשמונאים 

 050-7990060   יעקב  יערים-טלזסטון קרית
 054-2919221 עמית   יבנה

 052-9695044 ירון   ירושלים
 054-3253799 אברהם   כפר סבא

 054-7967670   אדם  לוד
 054-9139138 חיים חוגי  קרית ספר-מודיעין

 053-5257533 רועי אור    מעלה אדומים
 054-2639782 דוב    ציונהנס 

 053-3159033 ברוך וקנין  עמנואל 
 054-8453014 דוד   אברהםפרדס כץ 

 053-2466221 אבישי משה  קרית עקרון 
 052-5002090 הראל  ראש העין

 054-7453096 אלמוג ראשון לציון
 054-2390447 איתן אזולאי   רחובות

 055-9193148 שי אוחיון   רמלה
 053-3139506   עמרם וקרית אונורמת גן 
 050-7440517 ארזרעננה 
 050-4535354 גיא בן עמי  שוהם

 053-3145436 מאיר   תל אביב
 050-3564444 עמית  תל ציון )כוכב יעקב(

 050-9945999 אורן זנטי   תקוע

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי   בית שאן י

 054-2399998 מרדכי אוחיון  ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזן חיפה 
 052-6712369 תום יצחקי חריש 

 054-7999768 נתנאל   יקנעם והאזור
 052-9592085 רפאל  ועיד כרמיאל

 054-4469746 שלומי אוחנה    מגדל העמק
 054-4281773 ערן נהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג   נתניה

 050-5798510   אלקובי  משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין  עפולה 

 050-4137999 יחזקאל הלל  צפת ומירון  
 053-2730024 חדש!   ברק פוגלהוט קצרין 

 055-6788517 עמוס אליה   קרית שמונה
 058-3245227 יום טוב אברהם  רכסים
 053-5882799 יובל  שלומי 
  הארץ דרום

 052-8160291 בוזגלו  חיים אופקים 
 053-8819827 שרון   אילת 

 054-5569267 ציון כהן  אשדוד
 053-2823666 נדב משה   אשקלון

 052-8847778 אלמוג סרוסי  באר שבע 
 054-8405397 בן שושן  דימונה 

 050-3240240 רועי קדושים מושב איתן  
 050-5922001 אברהם   מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי  מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל  מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים 
 052-7696890 חדש!   גרשון מלכיאלנתיבות 

 052-7186779 רחמים  ערד
 050-6656562 אביהו שקלים  קרית גת

 052-6494317 ניסים  קרית מלאכי
 050-6462038 ון צי-ןבשדרות 

 

 לארץ חוץ
 1-910-9640474 שבי   מיאמי  1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס 

 1-651-2464179 יוסי   יורק וני
 

 שיעור השבועי כאייל תערוגה
 שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 בלבד  1₪סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 
 052-9695044 – אהרוןהרבים. לפרטים  בזיכוילתרום וליטול חלק המעוניין 
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 תוכן העניינים   - ויצא תשפ"א -גליון מס' צ"א 

 א  לעולם   יכשל  לא   וחכמתו   שכלו   אחר   ולא   השם   עם ובתמימות   באמונה   ההולך 

 ב אדם כל ללמוד צריך ממנה אבויה בן אלישע התנא של טעותו

 ב וחלקו עמו להיות וכך בתמימות השם עם להתהלך – אלוקיך השם עם תהיה תמים

 ג 'ה משפטי פגם על במחשבה לקלקול חלילה להגיע האדם יכול החכמה י"ע

 ג מצרות והגנה לנצחיות זוכה השם אחר ההולך – מרעיתך וצאן עמך ואנחנו

 ד יתברך' ה עם אבל בהמה כמו להיות

 ד לישועות זוכה השם מול עצמו המבטל – באדמה גרעין כמו היא נההאמו

 ד יקיר לבן הופך עת בכל רעהו אל כאיש עימו ומדבר השם על עצמו כשמשליך

 ה השם עם ודיבור שיחה ריבוי י"ע גבוהות למדרגות להגיע ניתן

 ה יצילם ממצוקותיהם אז – להם בצר' ה אל ויזעקו? יתענו מעוונותיהם

 ה היצר מול השם עם בתמימות חזק להיות האדם חייב – תמתי יונתי היא אחת

 ו ן"מוהר ליקוטי – הקדוש הספר מעלת

 ז  מחזקים  אישיים  סיפורים 

 ז הגנוב השעון בזכות[ א

 

ההולך באמונה ובתמימות עם השם ולא אחר שכלו וחכמתו לא יכשל לעולם

רבי כותב  בליקוטי מוהר"ן תנינא תורה י"ב  

לֹו : "כך נחמן כְּ ָאָדם הֹוֵלך ַאַחר שִׂ שֶׁ כְּ

שֹולֹות  כְּ ים ּומִׂ ָטעּותִׂ ּפל בְּ ָמתֹו יּוַכל לִׂ ָחכְּ וְּ

ָשלוֹ  דֹולֹות, ַחס וְּ יֵדי ָרעֹות גְּ ָלבֹוא לִׂ ים וְּ  ,םַרבִׂ

ים  דֹולִׂ ים ַהגְּ ָשעִׂ גֹון ָהרְּ ֵבה כְּ לּו ַהרְּ קְּ לְּ קִׂ יֵש שֶׁ וְּ

ַהכל  ת ָהעֹוָלם וְּ עּו אֶׁ טְּ הִׂ ים, שֶׁ ָסמִׂ ֻפרְּ ֹאד ַהמְּ מְּ

ָלם כְּ שִׂ ָמָתם וְּ ֵדי ָחכְּ ָקר ַהַיֲהדּות   ..ָהָיה ַעל יְּ עִׂ וְּ

י  לִׂ יטּות, בְּ שִׂ פְּ ימּות ּובִׂ מִׂ תְּ הּוא ַרק ֵליֵלך בִׂ

סְּ  הִׂ מֹות ּולְּ ה, שּום ָחכְּ עֹושֶׁ ָכל ָדָבר שֶׁ ַתֵכל בְּ

ָלל  יַח כְּ גִׂ ַהשְּ י לְּ לִׂ בְּ לִׂ ָבַרך וְּ תְּ יֶׁה ָשם ַהֵשם יִׂ הְּ יִׂ שֶׁ

בֹוד ַהֵשם  ם יֵש ָבזֶׁה כְּ מֹו ַרק אִׂ בֹוד ַעצְּ ַעל כְּ

ַוַדאי לא  ם ָלאו ָלאו ַוֲאַזי בְּ אִׂ ה, וְּ ָבַרך ַיֲעשֶׁ תְּ יִׂ

עֹוָלם ָכֵשל לְּ  וכו'. "יִׂ

להסביר את השורות כדי שרק לדעת  צריך

המועטות האלו ייקח עידן ועידנים מרוב 

 , אך ננסה לבארם.טמונה בהןההחכמה 

שכלו הולך אחרי לאדם היש גדולה סכנה 

לא שחס ו ,ולא אחר התמימותוחכמתו 

אנשים טיפשים, בושלום התורה רוצה 
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: ד, ו'( דבריםבתורה )כתוב שהרי 

ם " כֶׁ ַמתְּ וא ָחכְּ י הִׂ ם כִׂ יתֶׁ ם ַוֲעשִׂ תֶׁ ַמרְּ ּושְּ

עּון ֵאת ָכל  מְּ שְּ ר יִׂ ים ֲאשֶׁ ֵעיֵני ָהַעמִׂ כֶׁם לְּ יַנתְּ ּובִׂ

ָנבֹון  רּו ַרק ַעם ָחָכם וְּ ָאמְּ ה וְּ ים ָהֵאלֶׁ ַהֻחקִׂ

כלומר השם גאה  ,"ַהגֹוי ַהָגדֹול ַהזֶׁה

של עם ישראל מול אומות  תםבחכמ

ביאור.  , אם כן הדברים צריכיםהעולם

אלא שצריך לדעת שה' יתברך נתן את כל 

השכל והחכמה רק כדי להכיר את מציאות 

ה', ולא נתן ה' שכל וחכמה לאדם כדי 

עלים את מציאות ה' יתברך. כל המטרה יש

נראה את מלכותו שמתוך החכמה היא 

וזה שכתוב )תהילים ונכיר את ממשלתו, 

ַאת"קי"א(  רְּ ָמה יִׂ ית ָחכְּ  ,"השם ֵראשִׂ

והכרה  'מה צריכה להביא ליראת השהחכ

כשאדם הולך אחר שכלו במלכותו, אם כן 

יכול להגיע לצרות גדולות וליפול 

 למקומות נוראים ורעות גדולות.

ממנה  של התנא אלישע בן אבויה וטעות
 צריך ללמוד כל אדם

התנא רבי אלישע בן כך מספרת הגמרא על  

שהיה  ,רבו של רבי מאיר בעל הנס ,אבויה

ארבעה חכמים הנבחרים שזכו מאחד מ

שהוא החלק הכי סודי  ,להיכנס לפרד"ס

הפך ויום אחד  ,בתורת ה' )מעשה מרכבה(

שתי רשויות חס חלילה  כופר ואמר שישל

ושלום. הגמרא במסכת חולין מספרת את 

המעשה ממנו החליט רבי אלישע בן אבויה 

להיות אפיקורס ולכפור בהשם. בגמרא 

ש ממנו לעשות כתוב שהיה ילד שאביו ביק

שילוח הקן על גג ביתם, כלומר הילד קיים 

עליהם מבטיחה התורה שתי מצוות 

אריכות ימים, גם מצוות כיבוד הורים וגם 

עליהם נאמר "למען מצוות שילוח הקן 

ובחזרתו נפל הילד  מן הגג יאריכון ימיך", 

יש אומרים שהמעשה ממנו אלישע ו ,ומת

רת בן אבויה כפר הוא אחר, הגמרא מספ

של רבי חוצפית לשונו שהוא ראה את 

דור נאכלת בפח האותו  מצדיקי  המתורגמן,  

ואלישע בן אבויה אשפה על ידי הכלבים, 

לא הבין בשכלו איך יכול להיות שפה 

שדיבר מרגליות מגיע לו להיאכל על ידי 

אמונתו ופרק עול  ההכלבים, ומזה נסדק

חילל יום הכיפורים ועבר עוד   לגמרי,  תורה

 ת קשות. עבירו

להתהלך  –תמים תהיה עם השם אלוקיך 
 וכך להיות עמו וחלקו עם השם בתמימות 

רבי נחמן מברסלב על דברים אלו אומר 

שמי שהולך אחר שכלו יפול למקומות 

כי  ,נוראים ולטעויות קריטיות בחיים

אם , אך השכל אמור לשרת את האמונה

חס ושלום השכל מעלים את האמונה 

כמו שר' נחמן  ,שכל הזהלהקשיב לאסור 

ָקר ַהַיֲהדּות הּוא ֵליֵלך " –בתורה זו  אומר עִׂ

ימּות מִׂ תְּ רש"י כותב בפרשת שופטים  ".בִׂ

ם על הפסוק " יֶׁה עִׂ הְּ ים תִׂ  "יָךקֶׁ ֱאֹלה' ָתמִׂ

התהלך עמו בתמימות  –)דברים יח, י"ג( 

ר העתידות אלא ותצפה לו ולא תחקור אח

כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז 

קבל את . כלומר לתהיה עמו ולחלקו
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אחריהם הרהר לולא המאורעות בשמחה 

לא צריך לעניין את האדם   ואחר העתידות,

 מה יהיה בעתיד, אסור ללכת אחר השכל.

קהל האישה חרדית בקבלת סיפרה לי 

שתיים עשרה שנה לבעלה שהיא נשואה 

ובעלה דואג  ,שה ילדיםויש להם שלו

היא מצידה אמרה שיהיה לה רק טוב אבל 

, וכך אין לה שום רגש ואהבה לבעלהלי ש

אישור להתגרש בגלל ממני ביקשה 

שלדבריה עשתה כל שביכולתה בתפילות 

ובכיות ועדיין לא קיבלה ישועה. היא 

סיפרה שרבנים אחרים שלא עובדים על 

 אני יעצתיאמונה אמרו לה להתגרש, אבל 

על עצמה לקום בשלוש לפנות לה לקבל 

בוקר במשך ארבעים יום, ללכת לקבר רחל 

ושם להגיד סליחות ולהתפלל בנץ החמה, 

וכל תחינותיה מהקב"ה שיפתח את ליבה 

לאהוב את בעלה וזאת בקשתה היחידה 

. למרות שיש לה הורים וילדים חולים

את מה שרבי נחמן אומר יעצתי לה 

האמונה שזו  עםותלך שתשליך את השכל 

הרי העתידות, אחר חקור תולא  ,התפילה

לאותה אישה שהטוב ביותר ה' מבין  ךכ

 במקום משהו גרוע יותר. 

ע"י החכמה יכול האדם להגיע חלילה 
 י ה'לקלקול במחשבה על פגם משפט

אומר ב"ליקוטי הלכות" שעיקר רבי נתן 

הקלקול של האדם היא החכמה שהוא 

שבגלל  ,פגם המשפטחלילה מחשבות של 

ה' נותן החכמה האדם חושב שכביכול 

אדם חושב שה' הו ,לאדם דבר בלא צדק

 ,יכול לעמוד בהםאינו  מזמין לו ניסיונות ש

ה' הוא באמת צריך להאמין שצדיק אך 

ורק  ,ולאדם ניסיונות רק לטובתומביא 

ואף על פי  ,שיכול לעמוד בהםנסיונות 

 ששכלו אומר שזה ניסיון שקשה לעמוד בו,

צריך אדם להאמין שחייב לעבור עניינים 

אלו ולזרוק את השכל ולהאמין שה' מתנהג 

 תו לטובתו ולזעוק לה' בתפילתו.יא

ההולך אחר  –ואנחנו עמך וצאן מרעיתך 
   השם זוכה לנצחיות והגנה מצרות

אנחנו כצאן  –עמך וצאן מרעיתך"    "ואנחנו

שנמשך אחרי הרועה. אין לנו שכל, אין לנו 

תו אנחנו ילנו ה' יתברך אשנתן  הבנות, מה  

אדם שיש לו בן שמביא למשל נחיה. 

מכשירים טמאים הביתה ובזה מקלקל את 

האחים הקטנים שלו ויש לו מחשבות 

לזרוק את הילד מהבית, חייב לזכור שיצחק 

את עשיו מהבית אלא אהב אבינו לא זרק 

אותו. לכן גם אם הילדים מתקלקלים, ככה 

ה' רוצה ואדם צריך ללכת בתמימות ולא 

כי יהודי לא זורק אדם מביתו,  ,עם השכל

ללכת אחרי שצריך להאמין אלא צריך 

לוקח שהרועה  ןמאמישהוא הרועה בגלל 

 אותנו למקום טוב.

המהר"ל הקדוש אומר שאדם שהולך 

ה פודה אותו מכל צרה הקב" בתמימות,

ובעיה, ומגן עליו מכל הצוררים ונשמתו 

שאדם מכך תהיה נצחית. הרי יוצא לנו 

שתמים עם ה' מרוויח שני דברים גדולים: 
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נשמתו מקבלת נצחיות וגם ה' פודה אותו 

אדם צריך לכן מכל הצרות והשונאים. 

להשתמש ללכת בלי תחבולות, אלא 

עם ני  מהצד השו  ,נגד יצר הרעכתחבולות  ב

 תמימות.ברק ללכת ה' צריך 

 עם ה' יתברךאבל להיות כמו בהמה 
חכמה " אומר ר' נחמן:)ט"ו( בשיחות הר"ן 

היינו .. ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה

שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה ]וכמו 

לברכה )חולין ה:(  שאמרו רבותינו זכרונם

" שםעל פסוק: "אדם ובהמה תושיע ה

)תהלים לו, ז(, אלו בני אדם שערומים 

כלומר  – "בדעת ומשימין עצמן כבהמה

להיות כמו בעל חיים שהולך אחרי הרועה, 

כך אנחנו צריכים לקבל, לחיות ואפילו 

"אדם זה  לשמוח במה שה' עושה לנו.

אדם שעושה עצמו  –"שםובהמה תושיע ה

המה השם מושיע אותו מכל הצרות כב

 ובעיות בחיים.

המבטל  – כמו גרעין באדמההיא אמונה ה
   עצמו מול השם זוכה לישועות

, כך אמרו רבותינו האמונה היא סדר זרעים

אמר ריש לקיש: מאי בגמרא )שבת ל"א( "

זה  - הדכתיב והיה אמונת עתיך... אמונ

כלומר מה שאדם מתבטל  ...",סדר זרעים

רך כמו שהגרעין מתבטל לקרקע לה' יתב

נמצא צומח ומלבלב. היוצא עץ ובכך 

האמונה היא כמו הקרקע שאם אדם ש

. דוגמא רק טוב יצא מכךמתבטל כלפיה 

לאישה שהפריע לה מאוד  שבעלה יוצא כל 

והרב ניסה לבלות עם חברים, יום חמישי 

שהדבר מפריע  לשכנע אותו להפסיק

פן. , אבל הבעל לא הסכים בשום אולאשה

הרב הציע לאותה אישה לקבל את מה שה' 

כמו הגרעין  ,עושה ולהתבטל לאמונה

שמתבטל לקרקע, ובאמת לאחר כמה 

הרב ואמרו שהבעל הזוג אל חודשים חזרו 

ולא יכל יותר קיבל כאבים חזקים ברגל 

לצאת לבלות עם חבריו והבין שכך רצו 

בזכות ההתבטלות של וכך  ..  ממלכות שמים

 יה.האישה נפתרה הבע

שונה לגמרי מתורת להבדיל,  חכמת התורה  

האוניברסיטה, בעולם החופשי יגידו לאדם 

וזה באמת לפי  ,וכו' 'תחזירי לו, תתגרשי'

השכל, אבל תורת ה' אומרת שאדם צריך 

 להתבטל לאמונה ולא להקשיב לשכלו.

כשמשליך עצמו על השם ומדבר עימו 
 כאיש אל רעהו בכל עת הופך לבן יקיר

)ליקוטי מוהר"ן אומר  רבינו נחמן הקדוש

י : "תנינא ה', אות ט"ו( ָבַרך כִׂ תְּ צֹונֹו יִׂ רְּ

ֵגל בְּ  ַגלְּ תְּ הִׂ ין לְּ יכִׂ רִׂ יט צְּ ש ָוטִׂ פֶׁ יֵני רֶׁ ָכל מִׂ

ָבַרך תְּ וֹוָתיו יִׂ צְּ יל ֲעבֹוַדת ַהֵשם ּומִׂ בִׂ שְּ ַוֲאַזי ..  בִׂ

ה ַאֲהָבתֹו ַהֲחָזָקה ָכל ָכך ַעד  יו רֹואֶׁ ָאבִׂ שֶׁ כְּ

יל  בִׂ שְּ דּות ָגמּור בִׂ ַעבְּ מֹו לְּ יך ַעצְּ לִׂ ַמשְּ שֶׁ

ֵאין  ה לֹו ַגם ַמה שֶׁ ַגלֶׁ ַאֲהָבתֹו ֲאַזי הּוא מְּ

ָסר אֲ  מְּ ֵבןנִׂ לּו לְּ איזה 'שיגידו לאדם  – "פִׂ

אבל האמת היא ,  'אייר אתה שלא ויתרתפר

הכל שווה לוותר בשביל אהבת ה', שעל 

בן יקיר. ולכן, יגייס את כל שכלו ללהיות לו  
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נוגד את יש דבר הלרכוש אמונה ואם 

 .האמונה ישליך את שכלו ויתבטל לאמונה

ניתן להגיע למדרגות גבוהות ע"י ריבוי 
 ודיבור עם השם שיחה 
לשוחח עם ה' כאדם אל להגיע לכך צריך 

ר' נתן מספר שהיה נגר אחד בעיר . רעהו

אומן שהיה דבוק בקב"ה ושהיה מגלף בול 

אומר: "אנא ה' תנקה אותי כמו היה עץ 

שאני מנקה את בול העץ". וכך אדם צריך 

לדבר עם ה' כמו אותו נגר שבכל זמן 

לה שח עם הבורא, וכל פעוהיה עבודתו 

שעושה האדם יכוון כנגדו את הפעולה שה' 

יעשה כדי לטהר אותו לעבודת הבורא. 

אישה עושה עוגה במיקסר, למשל כש

יטחן את המידות כך ה' תתפלל לה' ש

 הרעות שלה עד דק.

שרבי נחמן  ,ר' נתן אומר בשיחות הר"ן

אומר שכל מדרגתו וגדולתו היא רק על ידי 

ו שהיה שח ומדבר לקדוש ברוך הוא כמ

אל רעהו. ואומר ר' נחמן שאם איש  שמדבר  

היה יודע שה' יעשה ממנו "חידוש" כזה, 

היה מדבר עם ה' ביום אחד את כל שדיבר 

איתו במשך שנה! מזה לומדים את גודל 

המעלה לדבר עם ה' בכל מקום ולבקש 

ענווה, לב טוב, מידות טובות כל דבר,  ממנו  

השיחה הפשוטה הזאת מועילה , ווכו'

ילו יותר מעמל תורה. רבינו מעיד לאדם אפ

על צדיקים אחרים וכולם העידו שהגיעו 

למדרגתם רק בזכות שדיברו עם ה' 

וביקש יהודי  ניגש אלי בנתניה  כך    בפשטות.

"תרופה" כדי להפסיק לשנוא את גרושתו, 

לו לדבר כל הזמן עם ה' על טובתה הצעתי 

אדם כאשר יש לכתוב שכי  ,של גרושתו

 .וירבה בטובת זולת יבושנאה בל

 ויזעקו אל ה' בצר להם? מעוונותיהם יתענו
 אז ממצוקותיהם יצילם  –

בתקופה הזאת עם הקורונה חייבים לזעוק 

לה'. מטעים את העם ולא אומרים להם 

ננצל מהמגפה. כמו  שרק על ידי זעקה

ים יֱאוִׂ : ")מזמור ק"ז( שכתוב בתהילים לִׂ

ָעם ּוֵמֲעוֹ  שְּ ְך ּפִׂ רֶׁ דֶׁ ַעּנּו םֵתיהֶׁ וֹ נמִׂ תְּ ל ָכל, יִׂ  ֹאכֶׁ

ת יעּו ַעד ַשֲעֵרי ָמוֶׁ ָשם, ַוַיגִׂ ַתֵעב ַנפְּ ממש   –  "תְּ

תסמיני הקורונה: אין תיאבון ואי אפשר 

לכן מה שצריך  ,לנשום כמו שערי מוות

ל ה'  לעשות הוא המשך הפסוק: " ֲעקּו אֶׁ זְּ ַויִׂ

ם יֵעם" ", ואזַבַצר ָלהֶׁ ם יֹושִׂ ֻצקֹוֵתיהֶׁ מְּ ". מִׂ

וכך גם רופה זה אשליות, חיסון ות

במצרים יצאו על ידי זעקה כמו שכתוב: ש

ן ָהֲעֹבָדה" ָרֵאל מִׂ שְּ ֵני יִׂ חּו בְּ ָעקּו ,ַויֵָאנְּ זְּ  ,ַויִׂ

ל ָהֱאֹל ָעָתם אֶׁ אפילו משה  ,"יםקִׂ ַוַתַעל ַשוְּ

להם בלי יכולים לעזור ואהרן לא היו 

 .אל הקב"ה הזעקה

חייב האדם להיות  –אחת היא יונתי תמתי 
 בתמימות עם השם מול היצר  קחז

י" י ַתָמתִׂ יא יֹוָנתִׂ  )שיר השירים ו(, "ַאַחת הִׂ

מלשון תמימות, ה' יתברך רוצה הוא  תמתי 

ומבדיל אותנו מאומות העולם רק בגלל 

לו. רבינו מראים התמימות שאנחנו 

הקדוש אומר שלפעמים בן אדם נמצא 

בעבירות קשות ולמרות זאת הולך 
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מה אתה 'תפלל, ויצר הרע אומר לו: לה

 ',הולך להתפלל עם כל העבירות שלך

אדם חייב להיות חזק מול יצר הרע ולא הו

להקשיב לו אלא ילך עם האמונה ויתפלל 

לה' שיוציא אותו מהעבירות הקשות 

ובינתיים ימשיך להתפלל ולעשות כל מה 

התם שיודע שהוא שפל מעלת שיכול. וזה 

 ומחכה לישועת ה'.וממשיך לעבוד את ה' 

 ליקוטי מוהר"ן  – מעלת הספר הקדוש
הרב פרנקל מספר שיום אחד הוא ראה את 

הסטייפלר הקדוש רוקד, ושאל אותו לפשר 

השמחה הזאת, והסביר לו הסטייפלר 

שזכה לסיים את ליקוטי תפילות של רבי 

לו את להביא נתן. הציע לו הרב פרנקל 

מר אז או ,ליקוטי מוהר"ן של רבינו הקדוש

הוא מזמין אותו לבוא ש לו הסטייפלר

את הספר ליקוטי מוהר"ן אצלו ולראות 

בארון, כמה הוא משומש מרוב שהוא לומד 

: "מרגיש אני הסטייפלרוככה מצוטט  ,בו

ויום  ,שספר זה מעורר אותי ליראת שמים

שאני לא לומד בספר זה אני חש בחסרון 

 יראת שמים". 

הגיע  מסופר על "החזון איש" שבחור אחד

אליו וטען שהוא רוצה להתקרב לחסידות 

ברסלב וללמוד את תורת רבינו, אבל אביו 

לא מסכים לו. ושאל את החזון איש מה 

לעשות? אמר לו הרב שלא יקשיב לאביו 

 וילמד וירקוד עם החסידים ושגם הוא

 )החזון איש( לומד בו באופן קבוע.

זכינו שכבר שנה אנו לומדים אשרינו ש

, ויהי רצון שנזכה ללמוד ר"ןליקוטי מוהב

מתורתו הקדושה ולהתעלות באמונה בה' 

 יתברך.
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 סיפורים אישיים מחזקים

 גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו! 
 052-3978629  : או בוואטסאפ   b0526558387@gmail.comבמייל: 

בזכות השעון הגנוב  [א
הסיפור אצל הרב'ה בכיתה ג', החליט לקפוץ אל המלמד -שנה חלפו מאז למד גיבור 20

המבוגר לביקור: שלום! הרב זוכר אותי? "היו לי מאות תלמידים קשה לזכור… מה אתה 

זה סיפור  –אּוהו  ,מלמד בחיידר, "מה גרם לך לרצות להיות מלמד?" –עושה היום?" 
 ספר את סיפורו.החל לשלם. ואז 

מבריק … ולפתע ו שנה. יום אחד הגיע ילד לכיתה עם שעון חדש. נוצץ 20קרה לפני זה 

השעון נעלם! מבוהל רץ הילד לרבי. הרבי הודיע: "מי שלקח את השעון יחזיר אותו  –
לבעליו!" הזמן חלף, "השעון תקתק", אבל לא חזר לבעליו. הרבי הכריז: "כולם לקום 

ד ממקומו לדלת הכיתה ונעל אותה. "כולם לעמוד מהמקומות ולעמוד ליד הקיר". הוא צע
 עם הפנים לכיוון הקיר בעיניים עצומות, ואני אבדוק בכיס של מי נמצא השעון".

עמדתי בשורה יחד עם כולם, חשבתי שאני מתעלף. השעון היה אצלי בכיס. כאשר עמדתי 
אותו עמוק בכיסי. מול הדבר הנוצץ הזה, לא התאפקתי. גנבתי ממנו את השעון וטמנתי 

גם פחדתי. הרבי ו רציתי כבר להחזיר אותו בהכרזה הראשונה של הרבי, אבל התביישתי

בודק את הכיסים, אני רועד שאוטוטו יכריזו "הנה הגנב!" הרבי התקרב. התפללתי 
שהאדמה תבלע אותי, הרבי בדק בכיס, גילה את השעון ו… ו… הניח אותו בכיס שלו. 

כיסי הילדים, ורק כאשר סיים את כולם דאג שהשעון יחזור  שארהמשיך לבדוק את ו

הרבי לא , ומאז לבעליו. כולם התיישבו בחזרה על מקומותיהם והשיעור המשיך כרגיל
 הזכיר את התקרית כלל. 

באותו רגע החלטתי להיות מלמד! ולמה מאותו רגע? הרבי הציל אותי מ'סטיגמה' 

נה הגנב!"… הרבי חסך ממני את כל הבושות החיים. "ה-שהייתה עלולה להידבק אלי לכל

האיומות הללו! זה השפיע עלי, שבאותו רגע היה ברור לי שאני רוצה להיות בצד הזה. 
 בצד של המלמד המיטיב עם הזולת. בטח הרב זוכר את הסיפור…

מי הגנב. מעולם לא ידעתי שהשעון היה אצלך שלא ידעתי אלא   –"את הסיפור אני זוכר  

"אבל  –ת אומרת? הרב הרי שלף את השעון מהכיס שלי! "כן". אמר הרב בכיס". מה זא
  ...שלילא הסתכלתי מאיזה כיס אני שולף. כולם היו עם עיניים עצומות, גם 
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 ועטרת ראשנו גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר  
 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 
 

 התודה והברכה 
   הי"ו לר' נפתלי ניסים  

   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 

 

 העלון מוקדש
 ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א לרפוא העלון מוקדש  

 

האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  לרפואת 
נתן  , ראובן בן שרה ,  ניסים בן סוליקהמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,  

 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 שמחהלרפואת הגוף והנפש,  

, יפה חיה בת מלכה בת ג’ולייט , וכבד ל בת סימה י י ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב אסתר חיים בת שרה מדלן, 
לילך  ה לא , גילה בת זוהרהחנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת ,  לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה ,  בת רחל חנה 
 יוון שרה בת אסתרס ,  אסתר בת עליזה,  תמר בת מימה , מזל 

מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית  , לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו  להצלחת 
דוד דודו לזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה,  ניסים בן מרים ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 

, אייל בן דליה יעקב אוחנה בן תמר,  חזרה בתשובה ישראל בן דניאלה שרה  ,  אלרועי יצחק בן מזל,  בן רחל חלי 
אבי וגלית סבח פרנסה טובה , יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנה לזיווג הגון, ישראל בן דניאלה שרה, 

אליאן בת לכל הישועות,  תמר בת אביבה ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, , ושלום בית 
לילך , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם, מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר לזיווג הגון, ה 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 ,  זני בת ד מרים  אילנית  ,  שילת בת מזל,  דוד מלכה

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון אברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת 
, יצחק בן עזיז בן שוקת , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה, חיים בן קדן 

 ,רפאל בן עליזה  , יצחק בן עליזה , השחר רפאל בן סימ  ,חיים בן ליליאן  , משה בן שלביה  עליה, דוד בן עליה, 
יוסף  ,משה זנזורי בן מנטנה  , עמוס בן רחל , יגאל בן רחל ,משה בן גיטה  , 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 
חביב ,  יצחק בן אבנר ,  מאיר בן צ׳חלה,  יצחק בן ציפורה,  שלמה בן לאה,  וחם שלמה ראובן בן יר ,  שלום בן שרה 

, מרדכי אליהו בן אסתר ,  יוסף לוגסי בן אסתר,  מוריס משה בן אסתר ,  אליהו לוגסי בן אסתר ,  לוגסי בן אסתר
, שרה בת פאני, רחל , מוריס בן סביחה שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה , שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת ,  אסתר בת חסיבה,  פוחה בת שמחהאפרת 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,  איזה אוחנונהוסף ו , יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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