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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל , םהוספת מוקדיולהפצה  ,העלוןקבלת ל
 :באיזורכם או קבלת העלון ת להפצ|  052-9695044 אהרון

 

 

  הארץ ירושלים ויהודה ושומרוןמרכז 
 052-6511643 דביר אלון אבני חפץ 

 050-4177727 משה הלוי  אדם
 50-41123340 מספר חדש!   יצחקאור יהודה 

 054-7330809 ליאור עברי  אזור 
 054-9739732 אור יוסף   אחיעזר

 054-5763240 דוידי    רתומ  באר יעקב
 050-2909702 בן סעדה  בני ברק

 052-2835442 שמעונובכהן    בת ים
 054-2133280 רפאל  גבעת שמואל

 050-6500565 יצחק עיניגדרה 
 052-2750784 יוסי מזרחי  גן יבנה

 054-7230035 עומר הרצליה 
 054-5912934 אורן   חולון 

 052-4624432 נאורחשמונאים 
 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    נס ציונה
 053-3159033 ברוך וקנין  עמנואל

 054-8453014 דוד  אברהם פרדס 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 
 050-4535354 גיא בן עמי  שוהם

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

 050-9945999 אורן זנטי   תקוע
  לארץ  חוץ

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

 1-651-2464179 יוסי  יורק וני
 

  הארץ  צפון
 055-9191732 חגי   בית שאן

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

 053-5594439 חדש! מ. לוי  טבריה 
 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 ברק פוגלהוטקצרין 

 050-9371476 חדש! עופר ביטון  קרית חיים 
 052-6994942 אביעד זנו קרית שמואל 
 055-6788517 עמוס אליה   קרית שמונה

 058-3245227 יום טוב אברהם  רכסים
 053-5882799 יובל  שלומי
  הארץ  דרום
 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 קדושיםמושב איתן 
 050-5922001 אברהם    מושב זרחיה
 052-7277213  מוסאי מור    מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל   מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים 
 052-7696890 גרשון מלכיאל נתיבות 

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

 052-6494317 ניסים   קרית מלאכי
 050-6462038 וןצי - ןבשדרות 

 
 
 

 

 

 השיעור השבועי כאייל תערוג
 שליט"א אייל עמרמיהרב   הגאון הגדולועט"ר מו"ר  מפי 

 בלבד  1₪סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 
 052-9695044  – אהרוןהרבים. לפרטים   לתרום וליטול חלק בזיכויהמעוניין 
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 תוכן העניינים  -  כי תשא תשפ"א  - גליון מס' ק"ה 

 א  ומלאה הארץ דעה את השם, התורה ניתנה בשביל האמונה   - אמונה ובטחון  

 ב והמותר לו הוא כלי מאוסהקב"ה ישלם לאדם את הצריך לו,  

 ב גם לגרגיר חול הקטן ביותר יש כתובת מדויקת מאת השם

 ג מהו הדבר היחיד שחסר לאדם כדי שישתכנע להיות עובד ה'

 ג במקום שיעזור לו להגיע לשלמות בעבודת השםה' שם את האדם 

 ג המאמין בה' מקבל שמירה מעולה הרבה יותר משאר הבריות 

 ד אם אדם רואה את ה', אז  גם ה' רואה את האדם  - יראה כל זכורך 

 ד כשמישהו מציק לאדם, הוא סוחב ממנו את החלק הרע שבו 

 ה כל הטרטורים הם רק לטובת האדם  -לך לך להנאתך ולטובתך 

 ה כדי לגאול את הניצוצות חייבים שמשהו יציק לאדם

 ה כל אחד מקבל בדיוק את הכלים שהוא צריך לתיקון נשמתו

 ו הקב"ה מוחל לאדם בשביל הסבל שקיבל בעולם הזה, לכן ישמח מאוד

 ז  סיפורים אישיים מחזקים 

 ז א[ לא  יחרץ כלב לשונו

 

ומלאה הארץ דעה את השם, התורה ניתנה בשביל האמונה -אמונה ובטחון 

מק ממרן   מרנאוהאדמו"ר  "ידוע  כותב: 

אחד  פעם  אשר  טוב,  שם  הבעל  האלוקי 

התלמידים  עם  שולחנו  על  יושב  היה 

 הקדושים, ומילא פיו שחוק מאוד בחדווה"

לצחוק לפתע    – התחיל  טוב  שם  הבעל 

מה   על  אותו  "וישאלו  הלימוד.  באמצע 

רחוקה,   בארץ  כעת  להם,  ואמר  החדווה, 

שנים   כמה  גדול,  פלטרין  אחד  בנה 

מר מעבר   -   ובות"והוצאות  מדינה  באיזה 

שנים   כמה  במשך  בנה  מישהו  איזה  לים, 

וילה עם בריכה, חימום תת ריצפתי, גינות  

  ופרדסים. "והלך אדם אחד להתפלל מנחה" 

ליד הווילה עבר איזה יהודי פשוט בדרכו   –

להתפלל מנחה. "והתחיל לרדת עליו גשם 

ראה שיש גג   -   וברד, וחסה באותו פלטרין"

נכנס לשם עד שהגשם ייפסק.    בצד הווילה,

נפל   להתפלל,  והלך  משם  שיצא  "ואיך 

תיקונו" היה  וזה  לארץ,  כל   -   הפלטרין 

הבניין של העשיר התמוטט לאחר שהיהודי  

לעשיר   נתן  שה'  מה  כל  כלומר  הלך.  הזה 
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הווילה   את  לבנות  כלכלית  אפשרות  הזה 

שהיו לו עם העובדים,  הקשיים הזאת, וכל 

צץ אחרי חומרי ולאסוף את הכסף ולהתרו

אחת   שפעם  כדי  הכל  ירצה  יהודי  בניה, 

לו  להתפלל   ויהיה  גשם,  עליו  וירד  מנחה 

נשאלת   הזה.  הבניין  תחת  מחסה  איזה 

היה   שה'  פשוט  יותר  לא  האם  השאלה, 

מטרייה, במקום כל   ונותן לאותו יהודי איז

הזאת?  בווילה  שהשקיעו  והעמל  הטרחה 

אלא ה' רוצה להראות לנו שהוא יזיז את  

לאדם   ,כל העולם, עם כל המורכבות שלו

מחפש אמונה. "ויידעו שכל עסקי בעולם ה

עיוורים   והעולם  נפעלים,  זה  בדרך  הזה 

צדק   השופט  אבל  רואים,  ואינם  וסומים 

 . יודע כל זה ואין להם להאריך בזה"

והמותר   ו,הצריך ללאדם את הקב"ה ישלם 
 הוא כלי מאוס לו 

הרמב"ם בפירוש המשנה כותב כך: "וכבר  

הארץ  טבור  על  בניין  יבנה  שאדם  ייתכן 

בצל   ויחסה  אחד  צדיק  שיבוא  בשביל 

לכן   טוב  כשראה  המטר".  שם  הבעל 

שהבניין נופל התחיל לצחוק, כמה השקעה   

השקיע אותו עשיר רק בשביל אותו יהודי  

לו   דואג  וה'  פשוט שהלך להתפלל מנחה, 

עליו גשם.   ירד  ישכילו  שלא  "והמשכילים 

בזה לעבוד עבודת אמת, בלי להרהר וליתן  

כל  תסיר  ולכן  דופי,  או  שמץ  חלילה 

לפעמים אדם כועס או    -  מסתמה מליבך"

צדק,   שאין  צריך  למעשה  מרגיש  הוא 

הדברים  כל  "כי  מליבו.  מסתמה  להסיר 

לך   גם  ישלם  והקב"ה  אחד,  לכל  שייכים 

לך.   מאוס הצריך  כלי  הוא  לך  והמותר 

וף ואין עליו להרהר, וזה העיקר שבו  בטינ

ה' אומר   –  "תלוי כל הנפש האיש הישראלי

מה שאדם צריך אני אתן לו, ומה שהוא לא  

צריך, הוא לא יקבל. וצריך לדעת שלעתיד 

הישיבות   כל  המשיח  מלך  כשיבוא  לבוא 

הקדושות ילמדו רק אמונה, איך ה' עושה  

יעקב   בשבילו.  ושהכל  האדם  לטובת  רק 

למד כמו   אבינו  אמונה  שזה  העיקר  את 

עיקר נתינת "הגר"א )משלי כב יט(,  שאמר  

התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם 

ושם"בה האמונה  ,  כל  הוא  לי  עשה  שה' 

צורכי, וקיבלתי בדיוק מה שאני צריך, "כי 

לנגד אין מחסור ליראיו", מי שרואה את ה'  

לא עיניו   מחסור,  מרגיש  לא  פעם  אף 

בתחום הבריאות ולא בתחום הפרנסה ולא  

 בשום תחום בחיים. 

גם לגרגיר חול הקטן ביותר יש כתובת 
 מאת השם  מדויקת

הרבי מקוצק כותב: "אם אדם תוחב מקל  

לתוך קופה של חול, ואחר כך מוציא את 

אם אדם מכניס מקל לתוך איזה    –  המקל"

תיבה עם חול, ואחר כך מוציא אותו וכל  

החול נשפך בחזרה. "אם אינו מאמין שכל 

גרגיר וגרגיר של חול נופל בחזרה למקום  

מין" הוא  הרי  השמים,  מן  לו    –  שהכינו 

יש  חול  גרגיר  שלכל  אומר  מקוצק  הרבי 

וכש פרטית,  והכניס השגחה  הוציא  אדם 

ר יש כתובת מדויקת  את המקל, לכל גרגי
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ומי שלא מאמין   ,צורהו  איפה לשבת ובאיז 

אלא הוא מין   ,בזה הוא לא חוטא או שוגג

וחומר   קל  אז  באלוקים.  מאמין  על  שלא 

ה של  ה'  מצבו  הבריאה,  נזר  שהוא  אדם 

במקום   בדיוק  אותך  שמת  אני  אומר: 

שרציתי, בזמן המתאים ובעיתוי המתאים, 

 הכל מסודר בתכלית הסידור. 

דבר היחיד שחסר לאדם כדי  המהו  
 שישתכנע להיות עובד ה'

ר הקדוש אומר שהנתון היחידי שחסר הזוה

כמה ה' אוהב אותו. אם הידיעה  לאדם הוא  

אנשים היו יודעים את האהבה שה' אוהב  

כל נפש יהודית, וזה לא תלוי במאזנים של  

שלא   אהבה  זאת  אלא  ועבירות,  זכויות 

  : אני דואג לך לאדם   תלויה בדבר. וה' אומר

יותר ממה שאתה דואג לעצמך, ואני מחפש  

את השלמות של הנשמה שלך כדי להטיב  

באחריתך,   הבא שכאשר  לך  לעולם  תגיע 

לעבור  תצטרך  ולא  ממני,  ליהנות  תצליח 

כל מיני מכבסות וגלגולים כי זה התכלית, 

)מסילת ישרים, פרק    כמו שאומר הרמח"ל

האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם  : "א(

 ".עבור מצבו בעולם הבאהזה, אלא ב

ה' שם את האדם במקום שיעזור לו להגיע  
 בעבודת השם  לשלמות

סיפר לי איזה יהודי שמכר למישהו אננס 

עשרים   במקום  שקלים  עשר  בחמישה 

לא  שהסחורה  בגלל  שקלים,  וחמישה 

הייתה כל כך טרייה. הלך אותו אדם ופתח  

בטענה שהוא רוצה    ואת האננס וחזר אלי

, בגלל שהאננס לא משהו.  את כספו בחזרה

את   לעזוב  רוצה  אני  אומר:  מוכר  אותו 

ח לאנשים כאלה. אמרתי  העבודה, אין לי כ

לו ה' שם אותך בדיוק במקום שאתה צריך  

ו של הנשמה  תלויה  זה  בלהיות,  השלמות 

תך על  יאנשים ויריבו אאליך שיבואו  ,שלך

מהעבודה    ,אננס  תגיע  שאתה  והשלמות 

עוב שרבי  כמו  זה  זצ"ל  הזאת,  יוסף  דיה 

הגיע לשלמות שלו דרך הלימוד כל היום, 

אצל   תחשב  באהבה,  זה  את  תקבל  ואם 

אלו  רק  יוסף.  עובדיה  הרב  כמו  הקב"ה 

שה או  שלא מאמינים בה' רוצים לעזוב א

ֲעֵלי ָאֶוןעבודה, כמו שכתוב: " ל פֹּ ְרדּו כָּ  "ִיְתפָּ

י(   צב,  שהם    –)תהילים  אוון  פועלי  רק 

  פרד מהעבודה שלהם כופרים רוצים להיה

בחיים להם  הקשים  דברים  . אדם ומשאר 

לעזוב   לו  צריך  שולח  ה'  אם  רק  עבודה 

משהו זמין או שבעל הבית אומר לו אני לא 

מה'  סימן  זה  ואז  יותר,  אותך  לממן  יכול 

שצריך ללכת למקום אחר, אבל אם אין את 

שם   שה'  להאמין  צריך  אז  סימנים  אותם 

 להיות.אותך בדיוק במקום שאתה צריך 

המאמין בה' מקבל שמירה מעולה הרבה 
 יותר משאר הבריות 

מי  "וכל  כותב:  מרדומסק  שלמה  רבי 

אה השגחתו בכל ושמאמין בהשגחת ה' ור

דבר, הוא יותר מושגח מה' בפרטיות מכל 

יותר על אדם כזה  ה' שומר    –  בני האדם"

ישראל" שומר  "ה'  כתוב:    –   באדיקות. 

האדם   על  אבל  כולם,  על  שומר  כלומר 
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שיש   כמו  זה  יותר.  שומר  ה'  המאמין 

אבל   כולם,  על  ששומרת  כאשר  משטרה 

שמירה   לו  עושים  עובר  הממשלה  ראש 

יותר גדולה עם טבעת מאבטחים וסוגרים  

מושגח   שהוא  בגלל  וזה  הכבישים,  את 

בתהילים כתוב  יב(  יותר.  ף  "  :)צא,  ִתגֹּ ֶפן 

ַרְגֶלָך ֶאֶבן  י  –  "בָּ לא  הכי אדם  מכה  קבל 

שיש   ואפילו  המאמין לו  קטנה,  לאדם 

עבירות והמקטרגים באים לפגוע בו, ה' מגן 

 .בשל בטחונו בהשם עליו ביותר

אם אדם רואה את ה', אז    -יראה כל זכורך 
 גם ה' רואה את האדם 

ואומר   הרב  בגמרא, ממשיך  שרמזו  "וזה 

הגמרא    -ראות"כדרך שבא לראות כך בא לה

ל הפסוק: "יראה כל זכורך את פני אומרת ע

כמו שאדם בא לראות את ה', כך    –  האדון"

האדם.   את  רואה  כן,  ה'  צריך אם  אדם 

לראות את ה' בכל דבר, וגם אם הוא בבית  

מגלה  ופתאום  קפה,  נס  לשתות  לו  ובא 

לא צועק ומאשים  המאמין  שאין עוד חלב,  

וה'   ה',  שזה  רואה  אלא  אשתו,  הוא  את 

שתשתה  ש רוצה  תה. לא  אלא  קפה  נס 

אפילו הקטן  ורואה בכל דבר  שהוא  כלומר  

וממ ה'  בהשגחת  שהכל  זוכה  לא  יביותר, 

 תו תהיה אחרת.יהנהגת ה' אש

את ממנו , הוא סוחב לאדםכשמישהו מציק 
 שבו החלק הרע 

מק "כשמישהו  והאדמו"ר  כותב:  מרנא 

שלך,   הרע  החלק  נוטל את  הוא  לך  מיצר 

לילה  ואם תענישו ותדחה אותו, אז הרע ח

המציק" הרע של  ובתוספת  אליך    –   חוזר 

ואתה   לך,  מציק  או  אותך  מטרטר  אדם 

.  'נמאס לי ממך'לו,  לומר  כועס עליו ורוצה  

מרנא אל תדחה אותו, ואומר האדמו"ר מק

כי יש עניין שה' שלח אותו להציק לך, והוא  

לקחת ממך את החלק הרע אשר נמצא  כדי  

והחלק הרע יכול לצאת רק כאשר  ,  בתוכך

וא יציק לך, אבל אם אתה צועק עליו או  ה

מעניש אותו, אז חוזר אליך כל הרע שלך  

תוספת   שהציק  העם  האדם  של  .  לךרוע 

הם  וצריך לדעת שהרע שמדבר עליו הרב,  

וחוסר   הדיכאונות  הרעות,  המחשבות  כל 

אם רק  ו  יכול להסיר מעצמשאדם  השמחה  

 תקבל שזה ה'. 

עורך דין אחד מתל אביב סיפר שיום אחד 

אשתו  השהוא    עתב עייף,  מהעבודה  גיע 

פיצהביקשה   לה  לקנות  לא סתם  ו,  ממנו 

היא לא רוצה את הפיצה שיש להם  שאלא 

הפיצה   את  רק  אלא  לבית  מתחת  ממש 

דין  השנמצאת בקצה השני של העיר. עורך  

שזה ה' שמטרטר אותו   הזה צריך להאמין

לו מה לחשוב עליה    ולא אשתו, ולכן אין

ענין   יש  אלא  לו,  מציקה  או  רעה  שהיא 

צריך   מישהו  שם  כי  אחר,  למקום  שיסע 

, ועל ידי שילך לאותה  לקחת ממנו קצת רע

  בשמחה   פיצריה רחוקה ויעשה רצון אשתו

,  יזכה לנקות את נפשו מהחלק הרע שבה

 ולא שחלילה ישאר החלק הרע בקרבו. 
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הם  הנסיונותכל  -לטובתך להנאתך ולך לך 
 רק לטובת האדם 

ה' אומר לאברהם אבינו: "לך לך", כלומר 

להנאתך,  הם  והטרדות  הטרטורים  כל 

פקיד בעירייה מטרטר השככן,  לטובתך. אם  

את האדם בשביל אישורים לפתיחת חלון 

ולך   לשם  לך  לו:  ואומר  חדר,  הוספת  או 

אחר אסור  וכו'  למקום  לכעוס לו  ,  לאדם 

ותו בעין  תו, אלא לראות איעליו ולריב א

הרע  את  להוציא  לו  עוזר  הוא   טובה, 

ממשיך  , וזה לחיות ולבקש אמונה.  מעצמו

מקומרנא,   נדחה האדמו"ר  "והמעניש 

הוא" ברוך  הקדוש  של  אם    –   ממחיצתו 

נענש  אדם   והוא  אחר  אדם  על  מקפיד 

מי  עליו  ,  בגללו "כל  אומרת:  הגמרא 

מכניסים   אין  ידו,  על  אותו  שמענישים 

הקב"ה" במחיצת  שאדם כאפילו    –   אותו 

נענש בגלל  מישהו אחר  צודק במריבה, אם  

אותיהקפאדם  ש מרחיקים  עליו,    ו ד 

  –   מהקדושה של ה'. "ויזהר מאוד בכל זה"

זהיר טוב    ,יהיה  שהכל  אמונה  לחיות  כי 

, והילד  דוחקזה לא בעיה, אבל שיש  בחיים  

על שטויות כמו קניית    את האדםמטרטר  

ולא   הזאת  מהחנות  רוצה  ולא  עניבה, 

שהצער  צריך האדם לידע  מהחנות הזאת,  

 . ו ולטובתובשבילהוא הזה 

קבלת הצער באהבה ובאמונה  אמצעות ב
 הניצוצות גאול את אפשר ל

ניצוצות   "יש  כותב:  הקדוש  החיים  אור 

כדי    -  קדושה בקליפה" אדם מגיע לעולם 

אחרים גלגולים  גם  לגל  לתקן  גול שקדמו 

שלו  הזה מהנשמה  ניצוצות  יש  כלומר   ,

כמו  לתיקונם.  הגיעו  ולא  שהתפזרו 

שהזוהר הקדוש אומר שיש רפ"ח ניצוצות, 

וכשאדם עובר בעולם הזה ניסיונות ועומד  

בהם, הוא אוסף חלקים מהנשמה שלו, ואז  

וחזקה.   עוצמתית  יותר  נשמה  לו  נהיית 

אלא  ממנה  להפרידו  מציאות  לו  "ואין 

הקליפה תפלוט   –  ישראל"כשייצר לאיש  

ידי   את הניצוצות ששייכים לאדם רק על 

  , צערלאדם והוא יעשה  ביניהם שה' יפגיש 

את   לשים  או  שלך  בחנייה  לחנות  כמו 

שלך.  הדלת  מול  אשפה  השקית 

נפרדת הקדושה   "ובאמצעות הצער תהיה 

לשורשה" את כשאדם    –  וחוזרת  מקבל 

הניצוצות   או מקפיד אז  כועס  ולא  הצער 

לגלות  ואלי  חוזרות טעם  יש  "ומעתה   .

הזאת, לברר את הניצוצות הקדושה שהיו  

ישראל   ידי הצער שמצטערים  על  נפרדים 

הערבים יש  כגון  גם אצל הגויים,    –  בגלות"

הרבה ניצוצות קדושה, הם מצערים אותנו  

ו טילים,  לנו  מקבלים כושולחים  שאנחנו 

את   להם  "גונבים"  אנחנו  מה',  שזה 

הסיב וזה  בחזרה,  שאנחנו  הניצוצות  ה 

 סובלים מהגויים כל כך בגלות הזאת.

כל אחד מקבל בדיוק את הכלים שהוא צריך  
 לתיקון נשמתו 

"מחנה   בספרו  כותב  חיים  החפץ  רבינו 

בתורה   כתוב  ה'  'ישראל":  את  ואהבת 

מאודך בכל  בכל   –'  אלוקיך  חז"ל  ודרשו 



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א   שיחתו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   

 

  
 ו 

 

מידה שמודד לך, בין אם טובה ובין מידת  

הו לופורענות,  מודה  לקבלו  וצרי  ,י  ך 

מה' גם  בל  קצריך ל  –   בשמחה ורוב אהבה" 

  את הרע בשמחה, כי ה' עושה זאת לטובת 

לנגר  האדם משל  חיים"  ה"חפץ  ומביא   .

שהציעו לו להחליף את המסור הגס שלו  

יהלומים, וטענו  הבמסור העדין של מלטש  

בפניו שהמסור השני הרבה יותר יקר ולכן  

שלמרות  להם  אמר  כמובן  הוא  לו.  כדאי 

לא  הוא  יקר,  יותר  המלטש  של  שהמסור 

מתאים לעבודה שלו. כך ה' שיודע את כל  

את לכל אדם  העניינים לכל נפש, מתאים  

נפשו,   לתיקון  ביותר  המתאימים  הכלים 

מתאים  הכי  זה  עני  שהוא  אדם  ממילא 

, כי יכול הקודמיםלתיקון נפשו מהגלגולים  

ומרד   הקודם  בגלגול  עשיר  שהיה  להיות 

בה'. לכן צריך האדם לקבל בהסכמה כל מה 

 שה' עושה אתו ואל ירע בעיניו.  

בשביל הסבל שקיבל לאדם הקב"ה מוחל 
 ישמח מאוד לכן בעולם הזה, 

ואומר   הרב  לעולם  ממשיך  "וכשיבוא 

וגודל   עוונותיו  גודל  את  ויראה  העליון 

העונש שהיה ראוי לבוא לו, והקב"ה מוחל  

לו בשביל הסבל שקיבל בעולם הזה, ישמח 

מה   על  לקב"ה  הודאה  וייתן  מאוד  מאוד 

סביב   שכתוב:  יסורים  לו  רשעים  שנתן 

מלא    –  התהלכו" שהאדם  רואה  הקב"ה 

להתגבר   מצליח  ולא  וחשקים  עוונות 

עליהם, אז במקום שיירש גהינום, ה' אומר 

, ונותן לו  פה בעולם הזה  נקשה עליו קצת

ב  "אליבי" אותו  ה'  שיזכה  עדן.  יאמר  גן 

והוא ' הזה  בעולם  קשה  אישה  לו  היתה 

קיבל את זה ולא רצה להתגרש ממנה, אז 

אני    יםהאחוז  תבד אותי במאגם אם לא ע

כל דבר שמזדמן  אם כן,  .  'מוחל וסולח לו

ידע  לאדם   חייב  לו  בחיים,  שהוא  האדם 

אותו לתיקון שלו ולשלמות נשמתו. "ואם 

היו נותנים לאדם הזה מצב של אדם אחר, 

גדולות" ורעות  סיבובים  לו  צומח   –  היה 

אם ה' היה משנה לו קצת את המסלול היה  

לאדם את  נתן  ה'  נוראי, אלא  סובל סבל 

זה   ועל  צריך,  היה  בדיוק  שהוא  המסלול 

הוא    –   "איזהו עשיר שמח בחלקו"  נאמר:

יודע שהחלק שנתן לו ה', ואפילו חלק קטן,  

ה' יזכנו    זה הכי טוב לו וממילא שמח בו.

לשמוח בחלקנו! 
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 סיפורים אישיים מחזקים 

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

ץ כלב לשונולא  יחר [א
הוא מתגורר במושב שקט, ולידו הגיע לגור יהודי אחד סיפר למורנו הרב בקבלת הקהל, ש

לידו שוטר ממחלקת "עוקץ" במשטרה. אותו שוטר מגדל בביתו ארבעה כלבים גדולים 

מאוד, שכל הלילה נובחים וגורמים להמון רעש, ומספר שהוא ואשתו פשוט לא הצליחו  

 לישון בלילה מהנביחות.

בל בעקבות שיעורי הרב במחשבה ראשונה הוא חשב ללכת ולהתעמת עם אותו שוטר, א

לו:   ואמר  ולחפש את השלום. הוא דפק לאותו שוטר בדלת  החליט ללכת עם התורה 

רציתי להגיד לך שאתה צדיק, אתה מגדל חיות בדיוק כמו נח בתיבה, ואם הוא צדיק אז  

גם אתה. אותו שוטר הופתע מאוד ובעקבות דברי השכן החליט שלמחר הוא מביא עוד 

 ארבעה כלבים. 

יהודי סיפר שהוא הבין שזה עוד ניסיון מה' והחליט לקבל באהבה. ביום למחרת   אותו

השוטר דפק לו בדלת ואמר לו: שכחתי להגיד לך, שלי לא מפריעים הכלבים בלילה, אבל 

אם הם מפריעים לכם, תשלחו לי הודעה אפילו באמצע הלילה ואני מכניס אותם לביתי. 

לשוטר הודעה ומיד הוא הכניס אותם הביתה    ובאמת בשתיים בלילה, אותו יהודי שלח

   ו"הארץ שקטה". 
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב   הגאון הגדולועט"ר מו"ר  מפי 

 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו 
 ובעולם   בדורנו, מקים עולה של תורה בארץמגדולי מזכי הרבים 

 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 
   לר' נפתלי ניסים הי"ו 

   בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיואשר לא חוסך מזמנו ומרצו 
 .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 סוליקה מרים, 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 שמחה לרפואת 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 זוהרה חנה, 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 אסתר ס ,  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 ,  ז ני 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,   מת לעילוי נש 
, 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   , 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   , 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 ,  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 
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 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 
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