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אמונה	וביטחון	
יסוד	האמונה	שה’	בטובו	הגדול	תמיד:

ב”איגרת	 כותב	 הקדוש	 התניא	
שה’		 הוא	 האמונה	 שיסוד	 התשובה”	
רגיל	 טוב	 לא	 הוא	בטובו	הגדול	תמיד,	
והמטיב	 הטוב	 שהוא	 גדול,	 טוב	 אלא	
טוב,	 רק	 לאדם	 יעשה	 ה’	 ותמיד	 לכל.	
פינה	 בכל	 עולם,	 מלא	 וטובו	 שגודלו	
ה’	 של	 הטוב	 את	 רק	 יש	 בעולם	 ופינה	

וזה	יסוד	האמונה.
שכדי	 ידעו	 יוון	 תורת	 הזו,	 ומהסיבה	

לשבור	את	עם	ישראל	צריך	לשבור	את	
ידי	 על	 זה	 את	 עשו	 והם	 הרוח	שלהם,	
שאמרו	להם:	“כתבו	לכם	על	קרן	השור,	
אין	לנו	חלק	באלוקי	ישראל”.	הבעל	שם	
טוב	הקדוש	אומר,	שהיוונים	נתנו	לאדם	
ישראל	 עם	 יש	 אלוקים,	 שיש	 להאמין	
כלומר	 אותו.	 שונא	 ה’	 אבל	 תורה,	 ויש	
שמאמין	 למצב	 יגיע	 שהאדם	 רצו	 הם	
שה’	קיים,	ושהתורה	היא	אמת	אבל	גם	

גיליון קט"ו - פרשת במדברבס”ד

ד ה’ נכנס לתוך הצרה עם האדם ואפילו נשרף בשבילו    

ד צריך האדם לפתוח לה’ פתח כחודו של מחט באמונה    

ה בזמן החורבן הנורא בני ישראל היו בטוחים שה’ עזב אותם    

ה הנתון היחיד שחסר לאדם הוא שה’ אתו תמיד גם בשעת צרה    

ה כאשר האדם מקבל באמונה את הסבל נחשב לו כאילו הקריב קורבן שמן לה’  

ו האדם מחליט האם ה’ יעזור לו או לא      

ו אדם מצליח הוא לא מנהל או אדם עשיר אלא רק האדם המאמין   

ז המהות של יוסף הפוכה לגמרי ממלכות יוון     

ז אסור להיכנס לעצבות ואפילו אם אשתך לוקחת את הדברים שלה ובורחת  

ח מותר לאדם להתעסק אפילו בשטויות והעיקר להישאר שמח    

ח יוסף היה מרקד ושמח כל הזמן ובזה העביר את כל הצער לפוטיפר   

ח בזה שהאדם מקבל באמונה את הצער, הוא רוכש אוצר גדול מאוד   

ט ע"י מחשבות האמונה מצילים גם את הקרובים אליך, בעבר ובעתיד   

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט לבטוח בה' ולהאמין שהכל לטובה       

ג



 

ד

יאמין	שה’	מואס	בו,	ובגלל	זה	קורים	לו	
דברים	מצערים	בחיים.

סיפרה	 אחת	 אישה	 לדוגמא,	 כמו	
היא	 רוחנית,	 מבחינה	 רחוק	 שבעלה	
כל	 למרות	 לא,	 ובעלה	 לה'	 מחוברת	
נשאר	 עדיין	 בעלה	 שלה	 ההתקרבות	
לא	 כבר	 שה’	 בטוחה	 היא	 מאחורה.	
ולכן	 שלה	 התשובה	 ואת	 אותה	 רוצה	
הוא	עושה	לה	ככה	ונותן	לה	את	הצער	

הזה.	
לדעת	 צריכה	 הזאת	 האישה	
יוון,	 של	 מחשבה	 היא	 הזו	 שהמחשבה	
המחשבה	 את	 ליהודי	 להחדיר	 שרצו	
שה’	 בגלל	 רק	 ובעיות	 צרות	 לו	 שיש	
גם	דאגו	להראות	 והם	 רוצה	אותו,	 לא	
לאותו	יהודי	את	האנשים	האחרים	שיש	
להם	כסף	ותענוגי	העולם	הזה,	רק	כדי	
להמחיש	לו	שאותו	באופן	אישי		הקב"ה	

שונא,	ח"ו.
להכניס	 הייתה	 עבודתם	 כל	 כלומר	
שרק	 לראש	 המחשבה	 את	 יהודי	 לכל	
לו	אין	חלק	באלוקי	ישראל,	ולכן	אמרו	
להם	לכתוב	דווקא	על	קרן	השור,	שזה	
התשובה	 את	 שמסמל	 השופר	 בעצם	
ליהודי	 אמרו	 היוונים	 כלומר,	 בעולם,	
שגם	התשובה	לא	תעזור	לו,	כי	ה’	מאס	

בו	ובגלל	זה	הוא	סובל,	זרוק	ודחוי.	

ה’ נכנס לתוך הצרה עם האדם 
ואפילו נשרף בשבילו

ומלכות	יוון	רצו	להשכיח	לעם	ישראל	
ּוָמנֹוס	 ִלי	 ב	 ִמְשׂגָּ ָהִייָת	 י	 “כִּ הפסוק:	 את	

יֹום	ַצר	ִלי”	)תהילים	נט,	יז(	-	שכאשר	 בְּ
יש	לאדם	צרה	הוא	בורח	ונס	להקב”ה,	
לתוך	 האדם	 עם	 נכנס	 הקב”ה	 שהרי	
ְבָצָרה”	 ָאֹנִכי	 “ִעּמֹו	 שכתוב:	 כמו	 הצרה	
אם	 משנה	 לא	 וזה	 צא,טו(	 )תהילים	

הצער	נגרם	לאדם	בעקבות	עוונותיו.	
שאם	 דבר	 אומר	 בישעיהו	 והפסוק	
אפשר	 היה	 לא	 אותו,	 כתוב	 היה	 לא	
ְיהָוה	 ָבֵאׁש	 י	 “כִּ אומר:	 הפסוק	 להגיד,	
ונשרף	 לאש	 נכנס	 ה’	 כלומר	 ט”,	 פָּ ִנְשׁ
כל	 ולכן	 ביגון	שלו.	 עם	האדם	שנמצא	
יהודי	חייב	לדעת	שגם	כשיש	צרות	זה	
ְיהָוה	 ֶיֱאַהב	 ר	 ֲאֶשׁ ֶאת	 י	 “כִּ בגלל	הסיבה	
ן	ִיְרֶצה”	)משלי	ג,	יב(	-	 יֹוִכיַח	ּוְכָאב	ֶאת	בֵּ
שהקב"ה	כאשר	הוא	רואה	שיש	נשמה	
וגבוהה,	 איכותית	 והיא	 פוטנציאל	 עם	
כאהבת	 מעצים	 הוא	 אותה	 דווקא	 אז	

אב	אל	בנו.

צריך האדם לפתוח לה’ פתח 
כחודו של מחט באמונה

הזוהר	הקדוש	אומר,	אם	יהודי	קונה	
את	הידיעה	הזו	שה’	תמיד	איתו	ולעולם	
ׁש	 י	ֹלא	ִיֹטּ לא	יעזוב	אותו,	כמו	שכתוב:	“כִּ
ְיהָוה	ַעּמֹו”	)תהילים	צד,יד(	ולא	משנה	
בה’,	 בגד	 הוא	 ומרידות	 בגידות	 כמה	
ויודע	שההיפך	הוא	הנכון	שה’	סובל	עמו	
כשהוא	בצרה,	ובנוסף	האדם	יפתח	לה’	
פתח	באמונה	כחודה	של	מחט,	אזי	ה’	
לא	 והוא	 שלו	 הצרות	 מכל	 אותו	 יושיע	

ירגיש	שום	צער.
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בזמן החורבן הנורא בני ישראל 
היו בטוחים שה’ עזב אותם

כאשר	עם	ישראל	ירדו	לגלות	בחורבן	
ואיום,	 נורא	 טבח	 היה	 אז	 ראשון,	 בית	
“ֵמעֹוף	 ירמיהו:	 בספר	 שכתוב	 כמו	
ָהָלכּו”,	 ָנְדדּו	 ֵהָמה	 בְּ ְוַעד	 ַמִים	 ׁ ַהשָּ
בארץ	 עוף	 פרח	 לא	 שנה	 שחמישים	
בארץ	 שהייתה	 הגופרית	 מרוב	 ישראל	
ָוֶמַלח	 ְפִרית	 “גָּ שכתוב:	 כמו	 ישראל,	
כב(	 כט,	 )דברים	 ַאְרָצּה	 ָכל	 ְשֵׂרָפה	
ונשפך	דמם	של	הצדיקים	כמו	מים,	כמו	
קדוש	 תנא	 שהיה	 המתורגמן	 חוצפית	
ובנוסף	 ועליון	שהכלב	אכל	את	לשונו,	
השבויים	שלקח	נבוכדנצר	הרשע	הגיעו	
יותר	ממה	 ושם	מתו	מהם	 פרת	 לנחל	
שמתו	בחורבן	עצמו,	מרוב	שהיה	בנחל	
מחלות	ומגפות,	ובמצב	הזה	עם	ישראל	

היו	משוכנעים	שה’	עזב	אותם.
כך	 על	 כותב	 יוחאי	 בר	 שמעון	 רבי	
באותה	 קרא	 הקב”ה	 הקדוש:	 בזוהר	
חילות	 וכל	 השרת	 מלאכי	 לכל	 שעה	
השמיים	ואמר	להם:	כיצד	אתם	יושבים	
במקומכם	כשבניי	שרויים	בצער,	קומו	
מיד	ולכו	איתם,	וגם	אני	בכבודי	ובעצמי	
ה	ָאַמר	ְיהָוה	 בא	אתכם.	כמו	שכתוב:	“ֹכּ
י	 ְחתִּ ִיְשָׂרֵאל	ְלַמַעְנֶכם	שלַּ ַאְלֶכם	ְקדֹוׁש	 ֹגּ
ָבֶבָלה”	)ישעיהו	מג,	יד(,	ה’	נמצא	בכל	
זה	 אם	 בצרה,	 יהודי	 שנמצא	 מקום	
נוח	 שלא	 מקום	 בכל	 או	 חולים	 בבית	
לו	 שיעזור	 לאדם	 מחכה	 וה’	 לאדם.	
והו	 “אני	 שכתוב:	 כמו	 לעצמו	 לעזור	

הושיעה	נא”.

הנתון היחיד שחסר לאדם הוא 
שה’ אתו תמיד גם בשעת צרה

הזוהר	הקדוש	ממשיך	וכותב,	באותה	
ראו	 ישראל	 ובני	 נפתחו	השמיים	 שעה	
וצבא	 החיות	 האופנים,	 תנועת	 כל	 את	
השמיים	שיורדים	איתם	לבבל,	וכשראו	
כבר	שום	 היה	להם	 ולא	 זאת	התנחמו	

צער	וכאב	מהגלות.
כאשר	 רק	 וצער	 כאב	 מרגיש	 היהודי	
וחושב	 אותו,	 זרק	 שה’	 בטוח	 הוא	
ה’	 לו,	 שבעקבות	העוונות	הרבים	שיש	
רוצה	 הרע	 היצר	 אותו.	 אוהב	 לא	 כבר	
לשכנע	את	האדם	שאת	כולם	ה’	אוהב	
רואה	 היהודי	 כאשר	 אבל	 ממנו,	 חוץ	
שכל	השמיים	באים	להיות	אתו	בסבל	
וזה	 שלו	אז	הוא	לא	מרגיש	שום	כאב.	
היה	 שאם	 הקדוש:	 הזוהר	 שאומר	 מה	
ליהודי	עוד	נתון	אחד,	שה’	אוהב	אותו	
עם	העוונות	והפשעים	שלו,	אז	הוא	היה	
קופץ	לצרות	כמו	כפיר.	וכל	יהודי	אומר	
לעצמו:	אני	יודע	שה’	אוהב	אותי,	אבל	
כשיש	צרה	או	בעיה	הוא	שוכח	את	זה,	
הזמן,	 כל	 שמתלונן	 בזה	 ה’	 על	 וחולק	
החשוב	 הנתון	 את	 זוכר	 היה	 אם	 אבל	
שה’	תמיד	אתו,	כמו	שעם	ישראל	ראו	
לעולם	 החיוך	 אז	 השמיים,	 כשנפתחו	

ועד	לא	היה	יורד	לו	מהפנים.

כאשר האדם מקבל באמונה 
את הסבל נחשב לו כאילו הקריב 

קורבן שמן לה’

“התפארה	 כותב:	 הרמב”ם	 רבינו	
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שתסבול	 על	 הקב”ה	 לפני	 אומתנו	
יהודים	 בתור	 שלנו	 הכבוד	 	- הצרות”	
ובכל	 והבעיות	 הצרות	 את	 לסבול	 הוא	

זאת	להישאר	עם	אותה	שמחה.
יהודי	אחד	סיפר	השבוע	שעקצו	אותו	
בעסקה	של	חמש	מיליון	₪	שבשבילה	
וכתוצאה	 ביתו,	 את	 למכור	 צריך	 היה	
ללא	 ונשאר	 לחמו	 מטה	 נשבר	 מכך	
הכבוד	 הביתה.	 לחם	 להביא	 יכולת	
כל	 הוא	 לה’	 לתת	 יכול	 הזה	 שהיהודי	
כך	גדול,	אם	רק	יאמין	שה’	עושה	את	
הרבה	 צרה	 מחליף	 ושזה	 לטובתו	 זה	
יותר	גדולה,	ויישאר	עם	אותו	מצב	רוח	

ושמחה.
"שכן	כתוב,	'כי	עליך	הורגנו	כל	היום’,	
ויש	עלינו	לשמוח	במה	שנסבול	ונישא	
אם	 	- הממון”	 אבדת	 כמו	 הצרות	 מן	
לרקוד	 צריך	 הוא	 כסף	 הפסיד	 האדם	
ימות	 שהאדם	 במקום	 שזה	 ולשמוח,	
	 ְלתָּ ִהצַּ י	 “כִּ שכתוב:	 כמו	 ושלום,	 חס	
יהיה	 זה	 “ושכל	 יד(.	 )נו,	 ֶות”	 ִממָּ י	 ַנְפִשׁ
לנו	לתפארת	וכבוד,	וכל	מה	שייפול	לנו	
כליל	 כקורבן	 חשוב	 הוא	 הזה	 מהעניין	
לפני	ה’”-	אם	הפסדת	וקיבלת	באמונה,	

כאילו	הבאת	קורבן	שמן	לה’	יתברך.

האדם מחליט האם ה’ יעזור לו 
או לא

ממשיך	הרמב”ם	הקדוש	וכותב:	“ועל	
זה	אמר	הכתוב	מלאו	ידכם	היום	לתת	
לכם	ברכה”-	הכל	תלוי	באדם,	אם	הוא	
אז	 ומרירות	 לעצבות	 להיכנס	 מחליט	

בנפילת	 הוא	 כי	 לו	 לעזור	 יכול	 לא	 ה’	
שה’	 מאמין	 הוא	 אם	 אבל	 האמונה,	
עושה	הכל	כדי	לתת	לו	אור	גדול	יותר	
בעתיד,	אז	הוא	במצב	של	אמונה	ויסורו	
הוא	 “ונאמן	 והצרות.	 הדינים	 כל	 ממנו	
ובעולם	 הזה	 בעולם	 טוב	 שכר	 לשלם	

הבא”.	

אדם מצליח הוא לא מנהל או 
אדם עשיר אלא רק האדם המאמין

המושג	 את	 כתבה	 הקדושה	 התורה	
אחד,	 אדם	 על	 רק	 מצליח”	 “איש	
לא	 שלו	 וההצלחה	 הצדיק.	 יוסף	 על	
מפעל	 מנהל	 שהיה	 בזה	 התבטאה	
בזה	 אלא	 טקסטיל,	 מפעל	 או	 הייטק	
שהיה	עבד	מושפל,	שקנה	אותו	פוטיפר	
שהוא	 מצב	 והוא	 זכור,	 משכב	 בשביל	
רחוק	מאבא	שלו,	והאחים	שלו	שונאים	
זה	 לזכור	שעבד	של	פעם	 וצריך	 אותו.	
לא	כמו	בימינו,	שיש	הסתדרות	וכל	מיני	

ארגונים	שעוזרים	לעובדים.
“ִעּנּו	 הפסוק:	 על	 אומר	 המהר”ל	
ֶבל		ַרְגלֹו”	)תהילים	קה,	יד(	ששתים	 ַבכֶּ
הצדיק	 ליוסף	 קשור	 היה	 שנה	 עשרה	
צווארו	 על	 שרשרת	 לרגלו,	 ברזל	 כדור	
ידיו	ורק	כדי	לנסות	ללכת	 ואזיקים	על	
בית	 וגם	 לדיכאון,	 להיכנס	 היה	 אפשר	
הסוהר	לא	היה		כמו	של	היום	שיוצאים	
ובכל	 קנטינה.	 ויש	 באור	השמש	 לטייל	
זאת	כתוב	בתורה:	“ַוְיִהי	ְיהָוה	ֶאת	יֹוֵסף	
ַוְיִהי	ִאיׁש	ַמְצִליַח”	)בראשית	לט,ב(,	לא	
התורה	 בדיוק	 הצלחה	 איזה	 על	 מובן	
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מדברת.	אלא	שחז”ל	מפרשים	שיוסף	
ורוקד	 שר	 הזמן	 כל	 “גבר	מרקד”,	 היה	
של	 הזימה	 בתוך	 ואפילו	 יתברך,	 לה’	
רק	 לו	 עושה	 שה’	 ידע	 מצריים	 ארץ	
להיות	 הופך	 האדם	 ובזה	 בעולם,	 טוב	
האיש	המצליח	ביותר.	ולכן	יעקב	אבינו	
ִני	ָחי”	)בראשית	 אומר:	“ַרב	עֹוד	יֹוֵסף	בְּ
והוא	 מכוחי	 יותר	 כוחו	 גדול	 מה,כח(,	
עבר	אותי	באמונה,	כמו	שחז”ל	אמרו:	
יוסף	 הוא	 האסורים,	 בבית	 יוסף	 “הוא	
של	 רוח	 מצב	 אותו	 	- המלכות”	 בבית	
בזכות	שידע	 והכל	 כמו	של	מלך,	 עבד	

שה’	אתו.

המהות של יוסף הפוכה לגמרי 
ממלכות יוון

אנטיוכוס	 אומר,	 עמוקות	 המגלה	
	,)156( גימטריה	 אותה	 בדיוק	 זה	 ויוסף	
אנטיוכוס	 של	 המהות	 שכל	 ומסביר	
יוסף,	 של	 השמחה	 את	 לבטל	 הייתה	
באלוקי	 חלק	 לו	 שאין	 לאדם	 להגיד	
אותה	 ואכל	 רע	 מזל	 לו	 ויש	 ישראל	

בחיים.
כותב:	 )פו(	 רבה	 בבראשית	 המדרש	
בשוק	 עומדת	 שהייתה	 לדובה	 “משל	
ומרגליות,	 טובות	 באבנים	 מקושטת	
אמרו	כל	דקפז	לה,	נוטל	מה	שעליה”-	
שכל	 ומפחידה	 גדולה	 לדובה	 משל	
טובות	 אבנים	 מלא	 היה	 שלה	 הראש	
מעליה	 שיקפוץ	 מי	 ואמרו	 ומרגליות,	
יזכה	בכל	התכשיטים	אשר	עליה,	ככה	
יוסף	הצדיק	היה	כל	הזמן	קופץ	ושמח	

ואפילו	שניקה	את	בית	הכיסא	כל	הזמן	
רקד	שמח	ושרק.	ורבינו	“מאור	ושמש”	
“ויהי”	 יוסף”	לשון	 “ויהיה	ה’	את	 כותב:	
זה	לשון	צער.	“צער	גדול	היה	ליוסף	על	
גלות	השכינה	שהייתה	אתו	ומשתתפת	
אביו,	 מבית	 פרדתו	 ועל	 בצערו,	 אתו	
והיה	בשמחה	תמיד,	והיה	אוכל	ושותה	
ומסלסל	בשערו	כדאיתא	בחז”ל,	והכל	
כדי	שיהיה	שמח”	-	היה	ליוסף	צער	גדול	
אבל	הוא	לא	נתן	לצער	הזה	להשתלט	
ַמר	ּבֹוָכה	 ולהשפיע	עליו	כי	ידע	ש”ַעִין	בְּ
ָשֵׂמַח”,	ואמר	לעצמו:	אני	לא	אתן	 ְוֵלב	
אוכל	 והיה	 לעצבות,	 ליפול	 לעצמי	
לא	 כדי	 הכל	 בשערו,	 ומסלסל	 ושותה	
לתת	מקום	לעצבות,	כי	הוא	ידע	שאם	

יישאר	שמח	תהיה	לו	גאולה.

אסור להיכנס לעצבות ואפילו 
אם אשתך לוקחת את הדברים 

שלה ובורחת

הגמרא	בבא	מציעא	מספרת	על	רבי	
יוחאי,	 בר	 שמעון	 רבי	 של	 בנו	 אלעזר,	
שאשתו	ברחה	לו	מהבית	בגלל	שראתה	
ה’	שהיא	 שהוא	עושה	דברים	בעבודת	
ימים	 מספר	 לאחר	 והנה	 אוהבת,	 לא	
היא	שלחה	את	בתה	שתראה	מה	קורה	
מסתדר	 לא	 הוא	 בטח	 שלה,	 אבא	 עם	
מגיעה	 הבת	 לו...	 שיגהץ	 מי	 ואין	 לבד	
לבית	ורואה	שישים	עבדים	שמשרתים	
“על	 לו	 עושה	 האחד	 שלה,	 אבא	 את	
האש”	והשני	עושה	לו	רוח	עם	המניפה,	
והשלישי	מגהץ	לו	את	החולצות.	שאלה	
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אותו:	אבא,	מאיפה	כל	העבדים	האלו.	
בים	 אנייה	 מאיזה	 הגיעו	 הם	 לה,	 אמר	
שרבי	 וגילו	 ביררו	 הם	 וטבעה,	 שכמעט	
ביותר	 הקרוב	 הצדיק	 הוא	 אלעזר	
תעמוד	 שזכותו	 התפללו	 והם	 אליהם	
והם	 שקט,	 והים	 היה	 כך	 ובאמת	 להם	
לרבי	 תרם	 אחד	 כל	 הזו	 ובזכות	 נצלו.	
וכך	 אחד,	 עבד	 תודה	 כאות	 אלעזר	

הגיעו	אלי	שישים	עבדים.
לעצבות	 נפל	 שלא	 בגלל	 זה	 כל	
שאשתו	ברחה	לו,	אלא	המשיך	לשמוח	

ולבטוח	בה'.

מותר לאדם להתעסק אפילו 
בשטויות והעיקר להישאר שמח

יוסף	הצדיק	קיים	את	דברי	רבי	נחמן	
שאומר,	לאדם	מותר	לשמח	את	עצמו	
אכל	 ולכן	 דשטותא”,	 “במילי	 אפילו	
ושתה	וסלסל	בשערו,	כי	הוא	ידע	שאם	
אדם	נכנס	לעצבות,	אז	הוא	קובר	את	

עצמו	ושם	מצבה.
המדרש	אומר,	אשת	פוטיפר	ניסתה	
לפתות	את	יוסף	לחטוא,	אמר	לה	יוסף:	
שלי	 מהמשפחה	 לקחת	 רגיל	 הקב”ה	
קורבנות,	כמו	שאמר	לאברהם	שיעלה	
את	בנו	יצחק	לעולה,	ואולי	עכשיו	הגיע	
תורי	להישרף	למען	ה’,	ואם	אני	אגע	בך	
אז	אני	כבר	לא	אהיה	נרדף	ואין	לי	סיכוי	
להישרף	למענו,	כמו	שכתוב:	“ָהֱאֹלוִהים	

ף”	)קהלת	ג,טו(. ׁש	ֶאת	ִנְרדָּ ְיַבקֵּ
את	 לסבול	 הוא	 היהודי	 של	 הכבוד	
לא	 ביותר	 הגדולה	 וההצלחה	 הצרות,	

בזה	 אלא	 גדולה	 בידיעה	 מתבטאת	
קשים	 במצבים	 נמצא	 כשאדם	 	 שגם	
הוא	שמח,	כי	הוא	יודע	שה’	אוהב	אותו	

ודואג	לנשמתו.

יוסף היה מרקד ושמח כל 
הזמן ובזה העביר את כל הצער 

לפוטיפר

אומרים	 אלימלך	 ורבי	 נחמן	 רבי	
כל	 העוונות,	 את	 ממרקים	 שהריקודים	
הדינים	נאחזים	ברגליים	וכשאדם	רוקד	
הוא	מפרק	את	החטאים	כמו	אבני	חצץ.	
וזה	מה	שהיה	יוסף	“גבר	קפוז”,	כל	הזמן	
היה	מרקד	ואפילו	כשהיה	לו	צער,	היה	
ולהישאר	 לעצבות	 ליפול	 שלא	 דואג	
“והיה	 ושמש”:	 ה”מאור	 ואומר	 שמח.	
ובזה	 לב,	 וטוב	 בשמחה	 יוסף	 תמיד	
המתיק	את	כל	הצער	מעצמו,	והמשיך	
את	כל	הצרות	על	בית	אדוניו	המצרי”-	
מאוד,	 גדול	 חידוש	 נותן	 ושמש	 מאור	
ברגע	שיוסף	שימח	את	עצמו	ולא	נכנס	
את	 הרוויח	 רק	שהוא	 לא	 אז	 לעצבות,	
זה	שהוא	שמח	ומאושר	ולא	בדיכאונות	
גם	העביר	את	כל	 ועצבויות,	אלא	הוא	

הצער	לבית	של	פוטיפר.

בזה שהאדם מקבל באמונה את 
הצער, הוא רוכש אוצר גדול מאוד

“כל	 כותב:	 הקדוש	 הסטייפלר	
לאדם	 שיש	 והצער	 והרעות	 הניסיונות	
היא	הצלחה	גדולה,	וכל	מה	שעולה	לו	
ביגיעה,	הוא	רכוש	עצום	ונורא”-	בצער	
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לו	 שכתובים	 נכסים	 קונה	 האדם	 הזה	
למכור	 תסכים	 לא	 ובעתיד	 בשמיים,	
יישא	 לו	 “ומאומה	 הון.	 בשום	 אותם	
עבודת	 זולת	 הזה,	 מהעולם	 האדם	

הבורא	יתברך”-	שקיבל	הכל	באמונה.

ע"י מחשבות האמונה מצילים גם 
את הקרובים אליך, בעבר ובעתיד

אומר,	 הקדוש	 מברסלב	 נחמן	 רבי	
כשאדם	מגיע	למקום	שלא	נוח	לו,	כמו	
תכנן	 שלא	 מקום	 או	 טובה	 לא	 עבודה	

אבותיו	 שם	 שהיו	 לו,	 יידע	 אז	 להגיע,	
כפירה	 להם	הרהורי	 ונכנסו	 הקדמונים	
להם	 עושה	 שה’	 האמינו	 ולא	 בראש,	
לאותו	 אותו	 ומהשמים	הביאו	 טוב,	 רק	
המחשבות	 את	 שיתקן	 כדי	 רק	 מקום	
הללו	של	אבותיו,	ובזה	האדם	מציל	את	

המשפחה	שלו,	הסבים	וסבתות.
	ואם	הוא	מתמיד	במחשבות	האמונה,	
אז	הוא	מתקן	ומציל	גם	את	בניו	לעתיד.	

ה’	יזכנו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

לבטוח בה' ולהאמין שהכל לטובה

סיפר	יהודי	יקר:	נכנסתי	לשותפות	עם	חבר	קרוב	בחנות	“פלאפל”,	כל	אחד	מאתנו	השקיע	110,000 

₪	בשביל	פתיחת	החנות.	לאחר	זמן	מועט	גליתי	שאותו	שותף	עשה	לי	תרגיל	“ועקץ”	אותי	במלוא	

הסכום.	הלכתי	לשאול	את	מורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א,	היכן	כדאי	לפתוח	את	התביעה	מול	

ולא	להיכנס	לשום	מריבה	או	תביעה.	 השותף?	ולתדהמתי	הרב	אמר	לי	שכדאי	ללכת	עם	האמונה	

היה	לי	קושי	גדול	אבל	החלטתי	שאני	שומע	לעצתו	של	כבוד	הרב	והפעם	שם	את	מבטחי	בה’	יתברך.	

לאחר	כמה	שבועות,	אבא	שלי	שבכלל	לא	ידע	את	הסכום	שהפסדתי,	מתקשר	אלי	ואומר	לי	שהוא	

עשה	עסקה	מוצלחת	והוא	רוצה	להעניק	לי	סכום	של	120,000	₪,	שמתוכם	10,000	₪	הוא	רוצה	שאני	

יחזיר	לו	בעוד	מספר	חודשים	ואת	כל	שאר	הכסף	הוא	נותן	לי	במתנה.

ה’	החזיר	לי	בדיוק	110,000	₪	רק	בגלל	שהאמנתי	בקב”ה	ובשליח	שלו,	כבוד	הרב	ה’	ישמרהו.
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  הרה"ג אייל עמרמי שללייטט""אא    ששייחחתתוו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   

 

  
 ז 

 

 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 
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