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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 
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 תוכן העניינים  -  ויקהל פקודי תשפ"א   -גליון מס' ק"ו 

 א  אחרי ה' אלוקיכם תלכו, על האמונה שהכל בהשגחה פרטית 

 ב צריך להאמין שהכל מנוהל בהשגחה פרטית, ולא רק הפרטים הגדולים

 ב ה' משגיח על כל הפרטים הקטנים והגדולים בעולם באותה מידה 

 ב אין לה' שום מוגבלות בהשגחה על קטון כגדול –כולא קמיה כלא ממש חשיב 

 ג המלאכים עולים ויורדים לבצע שליחותם בדיוק על פי גזירת ה'

 ג כח השמועה הטובה על השגחת השם נותנת כח להתמודד  –וישא יעקב רגליו  

 ד הכעס על האדם המגיע מהשמים הוא על איבוד האמונה

 ד בה ע"י חייב המזיק פועל מכח השם ומגלגלים חו – כי השם אמר לו קלל 

 ה החי בהשגחה פרטית חי בשלום עם כולם וזה אות ועד לאמונה

 ה המאמין שמלוא כל הארץ כבודו יתבטלו מעליו כל הגבורות והדינים 

 ה ה' מסמן לאדם את מה שעתיד לעבור במשך אותו יום 

 ז  סיפורים אישיים מחזקים 

 ז א[ מתנה במקום תביעה 

 

אחרי ה' אלוקיכם תלכו, על האמונה שהכל בהשגחה פרטית

מליז' אלימלך  על  ערבי  מעשה  מביא  נסק 

קראו לו    ,אחד מתלמידי המגיד ממזריטש

הוא מספר כך: עליו  מסטרליסק  רבי אורי  

"אספר לכם עובדה שהיה אצל הרב הקדוש  

אורי   שניים  ,  מסטרליסקרבי  אליו  שבאו 

ידיו ואמרו לו שהם רוצים להסתופף  מחס

הגיעו שני תלמידי חכמים   –  בצל קודשו"

אותנו   שתיקח  רוצים  אנחנו  לו,  ואמרו 

חסותך, ה'    תחת  בעבודת  אותנו  תדריך 

 אל.-ותלמד אותנו את המסילה העולה בית

"ורוצים שיקשור אותם לשורש נשמתו כדי  

להאיר להם את הדרך אשר ילכו בזה. ואז  

אתם מאמינים שה' האם    שאל אותם הרב: 

 יתברך משגיח על עולמו בהשגחה פרטית" 

הרי זה כל מה שלמדנו  בודאי  הם ענו לו:    –

שהכל טוב,  שם  הבעל  מה'    אצל  זה 

אז קרא אותם אל החלון  בהשגחה פרטית. "

והראה להם עגלה מלאה קש ותבן עוברת  
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אתם   האם  אותם:  ושאל  החלון,  ליד 

מאמינים באמונה שלמה שכל חתיכת קש 

וזה   למעלה  זה  העגלה,  על  שמסודרת 

הוא" ברוך  מהקדוש  נגזר  הכל    –   למטה, 

האם אתם מאמינים לזה שבגזרת הקב"ה  

קש   איזה  מתחת ה  יהינקבע  או  מעל 

לחברו, שה' עשה דיון בשמים, מי מגיע לו 

להיות למעלה ומי מגיע להיות למטה, האם 

משפט" דרכיו  ש"כל  מאמינים    –   אתם 

זה  שוהוחלט  לכל קש  שהיה קטגור וסנגור  

לו  אמרו  למטה,  יהיה  וזה  למעלה  יהיה 

אותם תלמידי חכמים אנחנו לא נמצאים 

הם:  . "כששמע דבריהם צעק עלי ובדרגה הז

תלמידים    –  אתם אפיקורסים צאו מביתי"

עדיין אני  כמוכם   אתם  תורה,  מלמד  לא 

 לא מאמינים ביהדות.  שאפיקורסים בגדר 

בהשגחה  מנוהל צריך להאמין שהכל 
 הגדולים   הפרטיםפרטית, ולא רק 

הקש   של  שההנחה  מאמין  לא  אדם  אם 

מי  מחליט  ושה'  מה',  היא  החבילה  בתוך 

הוא   אז  למטה,  יהיה  ומי  למעלה  יהיה 

שהכל   להאמין  צריך  מנוהל אפיקורס. 

הדברים  רק  ולא  פרטית,  בהשגחה 

הגדולים, כגון מי יהיה מנכ"ל בחברה ומי  

קטן בעולם.  הכי  דבר  כל  יהיה סמנכ"ל אלא  

אחד החסידים "ועמד  ומספר  ממשיך הרב  

הרב    –  בבכיה" כבוד  איך  לבכות,  התחיל 

זרק אותנו. אמר להם כבוד הרב: "בן אדם  

דבר   בין  חילוק  אצלו  ויש  גבול  בעל  הוא 

קטן" לדבר  לעשות    –  גדול  אומר  אדם 

ניתוח לב פתוח זה דבר קשה, אבל לעשות  

עוגה זה דבר קל, כי אדם הוא מוגבל אז יש  

 אין גבול., אבל להשם יתברך לו גדול וקטן

ה' משגיח על כל הפרטים הקטנים  
 באותה מידה  והגדולים בעולם

סיפר לי יהודי שנולד לו בן ללא עורק בין 

הלב לריאה, ובארץ לא יודעים לנתח ניתוח  

כזה, יש רק מקום אחד בעולם בפלורידה 

שיודעים לנתח אבל זה עולה מיליון דולר.  

אמרתי לו קודם כל, תודה שלימדת אותי 

, כי אם יש לי את בגופימיליון דולר    שיש לי

אז   הזה  דולר. כבר  העורק  מיליון  לי  יש 

והוא אמר לי שאין לו שום אפשרות להשיג  

סכום כזה, אמרתי לו, אתה לא צריך לנסוע 

לפלורידה אלא צריך להגיע לה'. הוא קיבל  

ה'   בעבודת  משימות  כמה  יראה ועליו 

צריך  ישראל.  לארץ  תגיע  שפלורידה 

שה ושאין  להאמין  פרטית,  בהשגחה  כל 

וקשה. כמו שהוא מסדר  קל  ה' דבר  אצל 

יום,   בכל  ברקיע  הכוכבים  הוא  כך  את 

השני.   מעל  אחד  בעגלה  הקש  את  מסדר 

   .בשביל ה' זה אותו קושי ואותו מאמץ

אין לה' שום  –  חשיבקמיה כלא ממש כולא 
 בהשגחה על קטון כגדול מוגבלות

מוגבלות שום  אין  ה'  וגדו  ,אצל  ל  קטון 

, ואם לא מאמינים בזה אז אין בכלל  יםשוו 

" אחרת.  תורה  ללמוד  יש  מה  האדם  אצל 
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חילוק בין חתיכת זהב שמשגיח עליו היטב  

אם    –  אבל חתיכת קש אינו משגיח עליו"

לא  לאדם  נפל   בכלל  הוא  תכופף  יקש 

אם   אבל  אותו  זהב  להרים  מטבע  יפול 

יקפוץ מהר וירים אותו, וכל זה שייך אצל  

שיש אצלו הפרש בין דבר גדול לדבר אדם  

"דכולא   הוא  ברוך  הבורא  קטן. אבל אצל 

ממש   כלא  ליקוטי  )  חשיב"קמיה  תניא 

כ'( כל הקוסמוס הזה הוא כמו    –  אמרים 

את  בפני  אבק   ניקח  אם  הרי  יתברך,  ה' 

ביחס   ,הקוסמוס הזהכל  גודלו של ה' מול  

אבק   גרגיר  לא  אפילו  קטן  זה  אצלו  ואין 

להא צריך  לכן  שהאישה  וגדול.  שכמו  מין 

כך   העוגה  את  לה  יצליח  שה'  מבקשת 

את הניתוח.    הבאותו מאמץ השם יצליח ל 

יכול להרגיש שלדג שנמצא לידו  לא האדם 

לעומת ראש,  כאב  יש  ה'    ובאקווריום 

תולעת הכי קטנה  השל    הכאבאת  רגיש  מ

אין    –   כמו שכתוב: "ורחמיו על כל מעשיו"

לגדולה קטנה  בריאה  בין    "וסיים  ,הבדל 

להם ואמר ואם כן יש לנו אבא רחמן כזה  

 שמשגיח עלינו על כל פרט ופרט". 

רדים לבצע שליחותם והמלאכים עולים וי 
 ה' על פי גזירת בדיוק 

של לבן הארמי, לעברו כשיעקב אבינו יצא 

אומרים  עליו  ש את  חז"ל  הכירו  שכולם 

הייתה    ,רשעותו שלא  אומר  שהזוהר  כמו 

של ויצאה  במגע  אתו  שבאה  מה,  בריאה 

הוא היה המכשף הגדול בעולם. יעקב הגיע  

וערוםאליו   כל  מסכן  שגדל  וחסר  ועוד   ,

בבית  ואושר  בבית של צדיקים עם נחמדות  

ממורמר  ונהיה  הזה  לרשע  הגיע  ופתאום 

אומר הרמב"ם  חלום    ועצוב.  סולם על 

:  ראה מלאכים עולים ויורדים בושם    ,יעקב

הנעשה   כל  כי  הנבואה  בחלום  לו  "הראה 

שפל, הכל נעשה על ידי מלאכים  בעולם ה

הראה    –   עליון עליהם"רת מלך  יוהכל בגז

לו ה' יתברך את "סולם יעקב", שהמלאכים  

עולים ומקבלים פקודה מה', ויורדים לבצע  

את שליחותם. אומר ה' ליעקב אבינו: אם  

כל   את  תעבור  אתה  אחד,  נתון  תדע  רק 

בצחוק,   לבן  עם  הזאת  שהכל דע  הגלות 

 עליהם.    רת מלך עליוןיבגז

כח השמועה הטובה על  –וישא יעקב רגליו 
 כח להתמודדהשגחת השם נותנת 

כבר  לי  סיפר  כך   שאשתו  אחד,  יהודי 

א מדברת  לא  שבועות  תו, ישלושה 

וכשיושבים לסעודת שבת, היא מוזגת לכל 

לגמרי הילדים והחתנים אוכל וממנו היא  

התקשרה   שהיא  בגלל  זה  וכל  מתעלמת. 

אליו לחנות והוא היה עסוק עם הלקוחות,  

דחה את השיחה וניתק. הוא אמר שהיא ו

עושה לו כבר שלושה שבועות חרם, כמו  

וכששואלים אותה    ,"בין המצרים"  תקופת

אומרת  היא  אוכל,  לאבא  מזגת  לא  למה 

סביב   יושב  שהוא  ראתה  לא  בכלל  שהיא 

התעלמות מוחלטת. ממש  השולחן, כלומר  
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רוצה  לא  שה'  לדעת  צריך  יהודי  אותו 

זריקות    ו שיבוא לו  ויתנו  גב  כאבי  עליו 

בלבל את  ש, לכן שלח מלאך  וקשות  גדולות

דקטנות", "מוחין  לה  ועשה  החזיר   אשתו 

אותה לימי הגן ואז כמו הילדות היא עושה  

הוא צריך להיות קצת "ברסלב",  ברוגז.  לו  

 ,אני אוהב אותך'לה  לצחוק ולשיר ולומר  

לא   או  איתי  תדברי  אם  לי  אכפת  ולא 

. לכן ה' אומר ליעקב:  'העיקר שתהיי שמחה

שנה תורה אבל חסר לך נתון   70אתה לומד  

ים ורק שולח את המלאכהוא ששאני    ,אחד

כתוב לכן  בגזרתי הם מבצעים שליחותם.  

רבי    –)בראשית כט, א(    יעקב רגליו"וישא  "

בשורה   שהתבשר  אומר  מברסלב  נחמן 

ה' אז אני רץ. זה  טובה. אמר יעקב אם הכל  

אלו מלאכי  נשלחים  ק"כי  לא    ,ארץלים 

יעשו קטנה או גדולה עד שילכו לבית דין 

יצוו והוא  מעלה  מה    ,עליהם  השל  וזה 

המלאך מקבל    –  וב עולים ויורדים בו"שכת

 . אותה ויורד לבצעמאת השם  פקודה 

מגיע מהשמים הוא על על האדם ההכעס 
 איבוד האמונה  

אף -התניא הקדוש אומר שאדם מביא חרון

עליו, רק כאשר מאבד את האמונה. כשהוא  

עושה עבירה עדיין אין עליו חרון אף, אבל 

שמאבד את האמונה ומאשים את אשתו כ

את החבר מהעבודה אז יגיעו אליו כל    או

על  כועס  "ואם  והעונשים.  הדינים 

בזה  הנבראים, עובד עבודת כוכבים והטעם  

האמונה" ממנו  מסתלקת  כעסו    –   שבעת 

ברגע שהאדם מפנה כעס לאחד הנבראים 

הולכת האמונה. "כי אם היה מאמין בה' לא  

אדם   שבן  ואף  כועס,  בעל  שהיה  הוא 

האדם שפוגע   –  בחירה מקללו או מכהו"

.  לחברולהכות או להזיק  האם  יש לו בחירה  

"אף על פי כן על הניזק כבר נגזר מהשמים 

אם הוא לא היה    –  והרבה שלוחים למקום"

כן אחר  עושה  מישהו  היה  ערבי  ו,  אולי 

 עושה את זה יותר כואב. שהיה 

המזיק פועל מכח   –כי השם אמר לו קלל 
 ומגלגלים חובה ע"י חייבהשם  

על  כמו   המלך שמסופר  כשאבשלום   ,דוד 

ואמר אם זה לא היה    דודקם עליו, שמח  

עם   מישהו  קם  היה  עליי  שקם  שלי  הבן 

אכזריות גדולה יותר. "ובשעה שאדם מכהו 

הו כוח  בו  מתלבש  בשעת   –  "שםמקללו 

 ם לאדהמכות, ה' נכנס בתוכו כדי להרביץ  

אז אין מה להחזיר לו. כמו שאמר דוד על  

י  "שמעי בן גרא   -" )שמואלָאַמר לֹו ַקלֵּלה'  כִּ

י( טז,  והיכן  ב'  ש,  בתורה  ה' כתוב  אמר 

זאת שנפל המחשבה  הלשמעי לקלל, אלא  

כלומר  היא  ה'מאת  לשמעי   ה'  היה  .  זה 

תלבש דווקא על האדם הזה שמכה כי הש

צריך   והוא  מה',  אחרים  חשבונות  לו  יש 

ולהיענש    השחורה"  ה"עבודה  את  לעשות 

על זה אחר כך, כי מגלגלים חובה על ידי  

אבל משנהל  חייב.  לא  זה  המוכה    , אדם 
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היה מקבל  ש הבכל מקרה  ואם את  מכות 

יה מקבל מאדם אחר ולכן אין ה  לא ממנו

עם  רק  עסק    וש לאלא י  ,טענה לאף אחד

 . רךיתב ה'

  החי בהשגחה פרטית חי בשלום עם כולם
 זה אות ועד לאמונה ו

איך יודעים אם אדם חי בהשגחה פרטית, 

חי בשלום עם כולם, כאשר רואים שהוא  

ה'.   זה  הכל  כי  הערות  ובלי  טענות  בלי 

באמונה אמצע  אין  או    , תבינו  זה  אלא 

או   ה'  שזה  שמאמינים  או  לבן,  או  שחור 

ואם לא מאמינים זה הופך   ,שלא מאמינים

להיות עבודה זרה ממש. כל דבר במצוות, 

יותר   או  בהידור  פחות  לעשות  יכול  אדם 

בהידור, למשל אחד ששומר שבת עם כל 

לכל   להחמיר  ומנסה  הקטנים  הסעיפים 

הדעות, והשני שומר אבל פחות מקפיד על  

אז   החומרות,  הראשון  כל  בסך  גם  בסדר 

שאדם   אמצע, אובהכל. אבל  באמונה אין 

מלך   שיש  או  לעולם  מבין  הכל  שמנהל 

עובד עבודת כוכבים, וגם אם אדם שהוא כ

וחייב   ,נפל באמונה לזמן קצר, זה לא נורא

לקום מהר ולהגיד: הייתי לא בסדר, ומיד 

 יחזור לאמונה.  

יתבטלו מלוא כל הארץ כבודו שאמין המ
 מעליו כל הגבורות והדינים 

האדם   "אם  כותב:  הקדוש  עין  הבת 

שלמה  היש באמונה  מאמין  היה  ראלי 

גדולה  או  קטנה  לעשות  אפשרי  שבלתי 

תנועותיו  בעולם   וכל  ציווה,  לא  ה'  אם 

כל  את    –"  שםוהרגשותיו הכל בהשגחת ה

שולח ה'  רוח  והוא    מצבי  צריך  לאדם 

להיאבק בזה. יש אדם ששוקע לתוך זה ויש  

מיד,  השחורה  המרה  את  שזורק  אדם 

בעו ה'  את  רק  שיש  לעצמו  לם ומכניס 

המשגיח  "והוא  טוב.  הכי  את  לי  שעושה 

כבודו" הארץ  כל  מלוא  פרטים,    –  בפרטי 

כל  מעליו  יתבטלו  בזה  יאמין  אדם  ואם 

תלוי  לא  כבר  וזה  והדינים.  הגבורות 

לא, אלא  שאו  לאדם  במאזנים, והאם מגיע  

מאמין שכל הבריאה הזאת מכיפת הוא  אם  

הרקיע ועד השלשול הקטן בים הכל זה ה'  

אז   ממיתברך,  הגבורות   נויסורו  כל 

אותו   תעצור  לא  מחיצה  שום  והדינים, 

הדברים  על  לה'  להתפלל  צריך  בחיים. 

יפחד   ולא  מכלום,  ידאג  שלא  הרוחניים: 

ויקבל   במכלום  ואז  הכל  שלמה  אמונה 

בחיים לו  יסתדר  הכל  הפרנסה,   ,בעצם 

בית והבריאות, "ויגרום  להמשיך  השלום  

 טוב"שפע וברכה ולא יחסר לו כל 

עבור  שעתיד לאדם את מה לה' מסמן 
 במשך אותו יום 

ברוך   "הקדוש  אומר:  החסיד  יהודה  רבי 

הוא מגיד לאדם במעשה מה שיעבור עליו,  

שידע אדם שהכל גזור מהקדוש ברוך הוא" 

האדם,    – בגוף  הרגשים  יום  כל  נותן  ה' 

שידע שהכל זה מה'. ולפני שמגיע משהו ה' 
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. "אם כף רגלו של פו של האדםבגומסמן  

כינה,   קרצתו  כאילו  החיכוך  אחזתו  אדם 

ינוח   כך  לך  ואחר  שיש  לך  תדע  החיכוך, 

אם מגרד לך    – ללכת למקום שאינך רוצה"  

כף הרגל זה לא בא סתם, אלא ה' סימן לך  

רצית   שלא  למקום  עוד מעט  תלך  שאתה 

לשמוע   לו  יש  אוזנו מחככת  "ואם  ללכת. 

לו האוזן, השם    תאם מגרד  –דבר חדש"  

מרמז לו שישמע חידוש שעדיין לא שמע.  

לך לראות   "ואם העור של העין מחכך יש

דבר שאינך יודע, ואם לשונו יש לך לדבר  

דבר, ואם בגבי עיניו יש לך לראות אנשים 

מרובה"   זמן  ראית  יהודה  רבי    –שלא 

החסיד אומר שה' נתן כל מיני סימנים כדי 

ולא  שנדע   מתוכנן  סתם שהכל    חלילה 

לפני  התראה  נותן  השם  מקרים.  צירוף 

הדלק   שמד  כמו  זה  משהו,  ברכב  שקורה 

שהדלק  ומאותת  מצפצף   לנו  להודיע  כדי 

ה' מראה לנו   ,עומד להיגמר. ישתבח שמו

שהכל זה ממנו יתברך, כולל כמה פסיעות 

אנשים  האדם  פסע  י היוםיוכמה  ,  פגוש 

להתחזק   בהשגחה  מכך  ועלינו  באמונה 

.וללכת בדרכיופרטית 
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 סיפורים אישיים מחזקים 

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

מתנה במקום תביעה  [א
הוא שכר דירה, ובהסכם שהוא חתם עם בעל הבית הוסכם שאם על כך שסיפר יהודי  

לפני סוף זמן השכירות. ובאמת אותו  בזמן מסוים, הוא יכול לצאת גם  לו  הוא מודיע  

לבעל הבית שהוא על פי החוזה  צריך  היה  יהודי מצא דירה טובה יותר והודיע בזמן ש

מבעל צ'קים, הוא מבקש    12שהוא נתן לו  ומכיוון  חודשים,    11מפנה את הדירה אחרי  

 חזיר לו את הצ'ק הנוסף. הבית לה

ורבינו לשאול   לא להחזיר את הצ'ק, והשוכר הגיע למורנושבעל הבית החליט מסיבותיו  

. מורנו הרב ייעץ  את בעל הדירהלתבוע  לו  אולי כדאי  להתייעץ  אותו מה אפשר לעשות ו

את הצ'ק,  לו  זה שלא רוצה להחזיר  שהשם יתברך הוא  לאותו יהודי להאמין בה' ולדעת  

 מתנה. לבעל הדירה יקנה ש וכדי להוכיח לה' שהוא יודע שזה הוא ולא בעל הדירה,  

קנה לבעל הדירה מתנה, ואמר לו שהוא מעריך את כל הלך ו   ,הרבהשוכר קיבל את עצת  

מלחמות במקום  תו ויהתקופה שהתגורר בדירה שלו. בעל הדירה שראה שבמקום לריב א

ומיד החזיר לו את במעשיו  נה לו מתנה, התבייש מאוד  וקהולך ו עוד  השוכר  בבתי משפט  

הכל עם עצות התורה  ובאמונה  בישרות  אם הולכים  כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהצ'ק.  

   סתדר!עתיד לה
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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   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 
   לר' נפתלי ניסים הי"ו 

   אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו
 ."או"ר הרב שליטמשל 

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,  

  ב בן רוחמה ציפורה משה יעק ,  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 ,  ל בת סימה יוכבד י ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב אסתר חיים בת שרה מדלן,  
לילך    ה לא ,  גילה בת זוהרה ירה, איילת בת חבובה,  חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מ 

מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת  ,  לינוי אודליה בת נורית ,  אילנה חתון בת מלכה ,  בת רחל חנה 
 סיוון שרה בת אסתר ,  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 ,  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 בת  לכל 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, 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   , 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 
ב  חבי ,  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, רחל  שמעון 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 
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 כאייל תערוג   
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