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מרכז	הארץ	ירושלים	ויהודה	ושומרון	
052-6511643 אבני חפץ	דביר	אלון	
050-4177727 אדם	משה	הלוי		
50-41123340 אור יהודה	יצחק	
054-7330809 אזור	ליאור	עברי	
054-9739732 אחיעזר	אור	יוסף	
054-5763240 באר יעקב	תומר	דוידי		
050-2909702 בני ברק	בן	סעדה	
052-2835442 בת ים	כהן	שמעונוב	
054-2133280 גבעת שמואל	רפאל	
050-6500565 גדרה	יצחק	עיני	
052-2750784 גן יבנה	יוסי	מזרחי	
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	
053-5257533 מעלה אדומים	רועי	אור		
054-2639782 נס ציונה	דוב		
053-3159033 עמנואל	ברוך	וקנין	
פרדס כץ אברהם	דוד																					054-8453014
050-5646422 פרדס חנה	יורם	מזוז 
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	
055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		
058-3297724 חדרה  

058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
052-6712369 חריש	תום	יצחקי	
053-5594439 טבריה	מ.	לוי	
054-7999768 יקנעם והאזור	נתנאל		
052-9592085 כרמיאל	עידו	רפאל	
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	
053-8819827 אילת	שרון		
054-5569267 אשדוד	ציון	כהן	
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		
052-7277213	 מושב מנוחה מור	מוסאי	
050-4304342 מושב רווחה	אודי	מישאל	
מיתר		לירן	קהימקר	חדש!              054-4639402
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	
1-818-4067128 לוס אנג'לס	טל	
1-910-9640474 מיאמי	שבי	
1-651-2464179 ניו יורק	יוסי		
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ליקוטי	מוהר”ן	תורה	ס"ב	)פסקה	ו'(-	

בכל	מצב	ללכת	אחרי	ה’
ולא	אחר	הסיבות	וההשתדלויות:

ֲאַזי	 ֵלמּות	 ְשׁ בִּ ך	 כָּ ל	 כָּ ָהֱאמּוָנה	 “ּוְכֶשׁ
ִנְתַייֵחד	 י	 כִּ ְמֹאד	 ְיָקָרה	 ִהיא	 ֲאִכיָלתֹו	
ְבִחיַנת:	 בִּ ּה,	 ִכיְנתֵּ ּוְשׁ הּוא	 ִריך	 בְּ א	 ֻקְדָשׁ
ָהֱאמּוָנה	 ֲאַזי,	 ְוכּו’	 ְלרּות”	 ּבַעז	 “ַוּיאֶמר	
ם	 ׁ ַהשֵּ ִלְפֵני	 ָהְרחֹוִקים	 ַעל	 ַמְמֶלֶצת	 ִהיא	
ר	 י	ִעקַּ ָנָפיו	כִּ ֵצל	כְּ ָקֵרב	אֹוָתם	בְּ יְּ ַרך,	ֶשׁ ִיְתבָּ
ם	 ׁ ַהשֵּ ֵמֱאמּוַנת	 ָהְרחֹוִקים	 ל	 ֶשׁ ָטעּוָתם	

ֱאלקּותֹו	 ְיִדיַעת	 ר	 ִעקַּ ֶשׁ ֵמֲחַמת	 ַרך	 ִיְתבָּ
ּוֵמֲחַמת	 תּום	 ַהסָּ ַעל	 לּוי	 ִמגָּ א	 ֶאלָּ ֵאינֹו	
הּוא	 ָהעֹוָלם	 ַהְנָהַגת	 ֶשׁ לּוי,	 ִמגָּ רֹוִאים	 ֶשׁ
ָטֻעּיֹות	 בְּ ָנְפלּו	 לֹות	 זָּ ַהמַּ ַמֲעֶרֶכת	 ְיֵדי	 ַעל	
ַהּכל	 ִבים	ֶשׁ ל	ֶאָחד	ְלִפי	ָטעּותֹו	ְוֵיׁש	חֹוְשׁ כָּ
ְוֵיׁש	 נֹוֵהג	 ִמְנָהגֹו	 כְּ עֹוָלם	 ַבע,	 ַהטֶּ י	 פִּ ַעל	
ָהֶאְמָצִעי	 ֶאת	 ַלֲעבד	 ִריך	 צָּ ֶשׁ ִבים	 חֹוְשׁ

גיליון קי"ז- פרשת בהעלותךבס”ד

תוכן העניינים

ד מדוע עם ישראל ביקשו בחטא העגל אלוהים אחרים במקום לבקש מנהיג אחר  

ה כל מטרתם של עם ישראל בחטא העגל היה למצוא משהו אחר שיקשר אותם לה’ יתברך 

ו עם ישראל בחר את צורת השור לא במקרה, אלא לפי צורת המרכבה העליונה  

ו אם באמת עם ישראל חיפש רק מתווך, אז מה היה החטא הגדול   

ו לאחר חטא האדם הראשון האדם צריך לעשות השתדלויות    

ז המעלות או ההשתדלות של האדם לא עוזרת בכלום    

ז חטא העגל נמצא בכל זמן, בכל מקום ובכל אוכלוסייה    

ח הבוטח בה’ מקבל את כל השפע מה’ ולא משנה גודל ההשתדלות שעשה   

ח אם נסגרה דרך אחת של ישועה, יבטח בה’ ויקבל ישועה ממקום אחר   

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט לבטוח בה' בכל מצב ולהסיר הדאגה        

ג



 

ד

ֶאת	 ַלֲעׂשֹות	 ָרצּו	 ֶשׁ ֵעֶגל	 בָּ עּו	 טָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ
ַרך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ ְלֵבין	 יָנם	 בֵּ ֶאְמָצִעי,	 ָהֵעֶגל	
ִחיַנת	 בְּ ְלָפֵנינּו”,	 ֵיְלכּו	 ר	 “ֲאֶשׁ ָאְמרּו:	 ֶשׁ
ִלים	 ִנְכָשׁ ים	 ַרבִּ ֶזה,	 כָּ ּוְבָטֻעּיֹות	 ֶאְמָצִעי	
יָנם	 בֵּ ֶאְמָצִעי,	 יּבֹות	 ַהסִּ ֶאת	 ְועֹוִשׂים	
ֲאִמיִנים	 מַּ ֶשׁ ַהְינּו	 ַרך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ ְלֵבין	
ן	 כֵּ ם	 גַּ ַמֲאִמיִנים	 ֲאָבל	 ַרך,	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ בְּ
ַהְינּו	 ְלִסיּבֹות	 ִריך	 צָּ ֶשׁ ְואֹוְמִרים	 ֶאְמָצִעי	 בְּ
ְרָנָסה	 ל	פַּ ה	ֶשׁ בָּ ַהסִּ ל	בְּ ֲאִמיִנים	ְלָמָשׁ מַּ ֶשׁ
ל	 ה	ֶשׁ בָּ ן	ְואֹוְמִרים	ַהסִּ ׂא	ּוַמתָּ שָּ הּוא	ַהמַּ ֶשׁ
לא	 לֹום,	בְּ ִאּלּו	ַחס	ְוָשׁ ר	כְּ ן	ִעקָּ ׂא	ּוַמתָּ ַמשָּ
ַיד	 בְּ ְיכוֶלת	 ֵאין	 ן,	 ּוַמתָּ ׂא	 ַמשָּ ל	 ֶשׁ ה	 בָּ ַהסִּ
ה	 בָּ ְרָנָסה	ּוְבַהסִּ ן	ָלֶהם	פַּ ַרך	ִלתֵּ ם	ִיְתבָּ ׁ ַהשֵּ
ים,	עֹוִשׂים	ֵמֶהם	 הּוא	ַסמִּ ל	ָהְרפּוָאה,	ֶשׁ ֶשׁ
ים,	 מִּ ַהסַּ ִלי	 בְּ לֹום,	 ְוָשׁ ַחס	 ִאּלּו,	 כְּ ר	 ִעקָּ
ְוֵאין	 א	 ְלַרפֵּ ַרך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ ַיד	 בְּ ְיכוֶלת	 ֵאין	
ת	 ִסיבַּ הּוא	 רּוך	 בָּ דֹוׁש	 ַהקָּ י	 כִּ ן.	 כֵּ ָבר	 ַהדָּ
ל	ָהִעּלֹות	ְוֵאין	ָצִריך	 ת	כָּ יּבֹות	ְוִעילַּ ל	ַהסִּ כָּ
יּבֹות,	 ַהסִּ ֵאּלּו	 בְּ ְוִעְסֵקנּו	 ה	 ִסיבָּ ְלׁשּום	
ְולא	 ְלַבד	 ַרך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ בְּ ְלַהֲאִמין	 ָצִריך	
יק	 דִּ ַהצַּ ּוְכֶשׁ ר.	 ִעקָּ יּבֹות	 ֵמַהסִּ ַלֲעׂשֹות	
ל	ַמֲעֶרֶכת	 תֹו	ֵאיֶזה	ִחּיּוב	ֶשׁ ְתִפילָּ ל	בִּ ְמַבטֵּ
תּום,	 לּוי	ַעל	ַהסָּ ַע	ֵמַהגָּ לֹות	ֲאַזי	ִנְתַידֵּ זָּ ַהמַּ
ת	 ִפילַּ הּוא	ׁשֹוֵמַע	תְּ ׁש	ֱאלוַקי	ִנְמָצא,	ֶשׁ יֵּ ֶשׁ
ה	 נֶּ ּוְמַשׁ ֲעָרכֹות	 ַהמַּ ד	 דֵּ ּוְמַשׁ יק	 דִּ ַהצַּ
ָאְמרּו	 מֹו	ֶשׁ ַבע	ְוָכל	ֶזה	ִיְהֶיה	ֶלָעִתיד	כְּ ַהטֶּ
‘ֲעִתיִדים	 ִלְבָרָכה:	 ִזיְכרֹוָנם	 ֲחָכֵמינּו,	
ָאר	 ּוְשׁ ִתים’,	 ַהמֵּ ֶאת	 ְלַהֲחיֹות	 יִקים	 ַצדִּ

ִנְפָלאֹות.”

מדוע עם ישראל ביקשו בחטא 
העגל אלוהים אחרים במקום 

לבקש מנהיג אחר

נחמן	 רבי	 הזאת,	 החשובה	 בתורה	
המהות	 את	 אותנו	 מלמד	 מברסלב	
של	חטא	העגל.	שזהו		חטא	שנכשלים	
אומר	 והקב”ה	 זמן,	 ובכל	 עת	 בכל	 בו	
ִמיֵדם	 ְוַאְשׁ י	 נִּ ִממֶּ “ֶהֶרף	 הזה	 החטא	 על	
ָמִים”	 ׁ ַהשָּ ַחת	 ִמתַּ ָמם	 ְשׁ ֶאת	 ְוֶאְמֶחה	
)דברים	ט,	יד(,	ה’	עושה	כליה	על	חטא	
שכזה.	ובכל	דור	ודור	ובכל	מקום	ומקום	
ולא		 ה’	 עובדי	 שהם	 אנשים	 נכשלים	
פורקי	העול	בחטא	העגל	האיום	והנורא	

הזה.
הרב	מסביר	שהמהות	של	חטא	העגל	
משה	 על	 מסביר	 שהרמב”ן	 כמו	 היא	
לא	 ישראל	 ועם	 לשמיים	 שעלה	 רבינו	
ה	 י	ֶזה	ֹמֶשׁ ידע	מה	אתו,	כמו	שכתוב:	“כִּ
ֹלא	 ִמְצַרִים	 ֵמֶאֶרץ	 ֶהֱעָלנּו	 ר	 ֲאֶשׁ ָהִאיׁש	
אז	 לב,א(,	 )דברים	 לֹו”	 ָהָיה	 ֶמה	 ָיַדְענּו	
על	 מאוד	 חזקה	 שואל	שאלה	 הרמב”ן	
עם	ישראל,	אם	לא	מצאתם	את	משה	
רבינו	שהוא	רק	השליח,	אז	מה	הקשר	
האם	 עגל,	 ולעשות	 באלוקים	 לבגוד	
שחס	 חשבו	 ישראל	 שעם	 להיות	 יכול	
ואז	 האלוהים,	 הוא	 רבינו	 משה	 ושלום	
כשהוא	נעלם	הם	רצו	לעשות	אלוהים	

אחרים	במקומו?
הוא	 הזה	 ”הכתוב	 הרמב”ן	 עונה	
מפתח	לדעת	נכון	ענין	העגל	ומחשבת	
עושיו	כי	בידוע	שלא	היו	ישראל	סבורים	
הייתה	 לא	 	- האלוהים”	 הוא	 שמשה	



 

ה

האלוהים,	 הוא	 שמשה	 בישראל	 טעות	

כולם	ידעו	שה’	הוא	האלוקים	ומשה	הוא	

עשה	 בכוחו	 “ושהוא	 שלו.	 השליח	 רק	

טעם	 ומה	 והמופתים	 האותות	 להם	

נעשה	 ממנו	 משה	 שהלך	 כיון	 שיאמרו	

אלוהים”	-	אז	מה	פתאום	אמרו	לאהרון	

לב,	 )שמות	 ֱאֹלוִהים”	 ָלנּו	 ֲעֵשׂה	 “קּום	

לנו	איזה	 א(,	תגידו	לאהרון,	קום	עשה	

לעשות	 הקשר	 מה	 אבל	 מנהיג	 או	 רב	

אלוהים.	“עוד	כי	בפירוש	אמרו	אלוהים	

אשר	ילכו	לפנינו	לא	שיהיו	נותנים	להם	

חיים	בעולם	הזה	או	בעולם	הבא,	אבל	

משה	 אמרו	 אחר,	 משה	 מבקשים	 היו	

הנה	 ועד	 ממצרים,	 הדרך	 לנו	 שהורה	

הנה	 ביד	משה	 ה’	 ע”פ	 שהיו	המסעים	

לנו	 נעשה	 ט,כג(	 )במדבר	 ממנו	 אבד	

משה	אחר	שיורה	הדרך	לפנינו	ע”פ	ה’	

בידו.”

יכולים	 לא	 שהם	 הבינו	 ישראל	 בני	

ידי	הצדיק,	 להתקרב	לה’	אלא	רק	על	

והם	רוצים	ומחפשים	את	הצדיק	שהוא	

ממצרים,	 אותם	 שהוציא	 רבינו	 משה	

את	 להם	 והביא	 הים	 את	 להם	 קרע	

המן	ובלי	הצדיק	אין	להם	קשר	לקב”ה,	

משה,	 עם	 קורה	 מה	 ידעו	 שלא	 וברגע	

ועוד	שהשטן	הראה	להם	דמות	מיטתו	

או	 רב	 ביקשו	 הם	 אז	 באוויר,	 מרחפת	

צדיק	אחר	שיקשר	אותם	לה’.	

כל מטרתם של עם ישראל 
בחטא העגל היה למצוא משהו 
אחר שיקשר אותם לה’ יתברך

רצו	 מה	 להסביר	 ממשיך	 והרמב”ן	
ומה	 העגל	 בחטא	 באמת	 ישראל	 עם	
בקשו	 “שלא	 שלהם:	 הטעות	 הייתה	
ומחיה	 ממית	 לאל	 להם	 להיות	 העגל	
אבל	 עליהם	 אלוהותו	 עבודת	 וקבלו	
מורה	 משה	 במקום	 להם	 שיהיה	 ירצו	
דרכם”-	הם	רצו	רק	מישהו	שימלא	את	

החלל	שהשאיר	משה	רבינו.
“כן	היה	הדבר	כי	כיון	שראו	העם	את	
משה”	–	הרמב”ן	מביא	הוכחה	לזה	שבני	
ישראל	רצו	רק	מחליף	למשה,	כי	שראו	
העגל	 את	 הניחו	 “מיד	 חוזר	 משה	 את	
ולזרות	 לשרפו	 לו	 שהניחו	 בו	 ובעטו	
עפרו	על	פני	המים	ולא	היה	מהם	חולק	
לא	 אחד	 שאף	 העובדה	 כלל”-	 עליו	
התנגד	לחזרת	משה	רבינו,	אלא	הפוך	
מיד	זרקו	את	העגל.	כלומר,	עם	ישראל	
אבל	 משה,	 אותך	 רצינו	 אנחנו	 אמרו,	
בגלל	שנעלמת	לנו	אז	חיפשנו	מחליף,	
צריכים	 לא	 אנחנו	 אז	 חזרת	 אם	 אבל	
את	 לשרוף	 לו	 נתנו	 ולכן	 אחר,	 משהו	
העגל,	כי	כל	המטרה	הייתה	למצוא	רק	
איזה	אמצעי	שיקשר	אותנו	לה’,	למצוא	
כדי	שיציל	אותנו	 “צינור”	לקב”ה	 איזה	
המלא	 מהמדבר	 ובנינו	 נשותינו	 ואת	

נחשים	ועקרבים	ומכל	רע	שיש	שם.
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עם ישראל בחר את צורת 
השור לא במקרה, אלא לפי צורת 

המרכבה העליונה

במה	 ידעו	 לא	 “הם	 הרמב”ן	 כותב	
מנהיג	 באיזה	 ידעו	 לא	 הם	 	- יבחרו”	

לבחור.
חורב	 במדבר	 היו	 שישראל	 “מפני	
יבואו	 עולם	 ושממות	 והחורבן	 שממה	
מן	הצפון	כדכתיב	’מצפון	תפתח	הרעה	
כי	 א,יד(	 )ירמיהו	 הארץ’	 יושבי	 כל	 על	
לעולם	 הדין	 מדת	 תבוא	 השמאל	 מן	
כרעתם,	 הארץ	 יושבי	 כל	 על	 להשיב	
שור	 פני	 אמר	 המרכבה	 במעשה	 והנה	
הר	 במעמד	 	- לארבעתם”	 מהשמאל	
סיני	הם	ראו	את	צורת	המרכבה	כאשר	
היא	ירדה	אליהם,	אז	הם	אמרו	ניקח	את	
השור	נמצא	בצד	שמאל	של	המרכבה	
האדם,	 נמצא	 ימין	 מצד	 מולו	 כאשר	
והוא	יהיה	לנו	כמין	מלאך	שמחליף	את	
וזה	 הקב”ה,	 לבין	 בנינו	 ומתווך	 האדם	

כל	מה	שהם	רצו	וחיפשו.

אם באמת עם ישראל חיפש רק 
מתווך, אז מה היה החטא הגדול

אז	באמת	איפה	הייתה	הטעות	של	עם	
ישראל?	הטעות	של	עם	ישראל	הייתה	
הרי	 לסיבה,	 האמצעי	 עם	 הלכו	 שהם	
ישראל	את	הצדיק	 לעם	 הקב”ה	הביא	
החליט	 הוא	 ואם	 רבינו,	 משה	 שהוא	
ישלח	 שהוא	לוקח	את	הצדיק	אז	הוא	
את	השפע	גם	בלי	הצדיק	או	עם	מישהו	
אחר	שה’	יחליט	עליו,	העיקר	הוא	שלא	

לעבוד	 אפשר	 אי	 הסיבה	 שבלי	 יחשבו	
את	הקב”ה	ושבלעדיה	אי	אפשר	לקבל	

שפע	ממנו.
שלו	 שהחנות	 מרגיש	 אדם	 אם	 אז	
חושב	 או	 הפרנסה,	 את	 לו	 מביאה	
שהאישה	הטובה	שיש	לו,	נותנות	לו	את	
לו	 יהיה	 לא	 אז	 היא,	 לא	 ואם	 השמחה	
שמחה,	או	אדם	אחר	שחושב	שהעורך	
אותו	 מציל	 לו	 שיש	 המוצלח	 הדין	
לא	 אז	 אותו	 יעזוב	 הוא	 ואם	 במשפט,	
תהיה	לו	ישועה,	אז	הוא	מאמין	בסיבה.
וזה	בדיוק	חטא	העגל	ועל	חטא	כזה	

ִמיֵדם”. י	ְוַאְשׁ נִּ ה’	אומר:	“ֶהֶרף	ִממֶּ

לאחר חטא האדם הראשון האדם 
צריך לעשות השתדלויות

רבינו	נחמן	הקדוש	כותב	“שבטעויות	
בה”-	 שמאמינים	 נכשלים	 רבים	 האלו	

עובדי	ה’	נופלים	בחטא	הזה.
שנותן	 אלוקים	 שיש	 	 יודע	 אדם	
אותו	 פיטרו	 אם	 אבל	 והכל,	 חיים	 לו	
היה	 בו	 שטיפל	 הרופא	 או	 מהעבודה	
חייב	לטוס	לחו”ל	אז	הוא	נכנס	ללחץ,	

דאגה	וחרדה.	
הצריך	 ה’	 בכלל	 למה	 לדעת	 צריך	
ה’	 למה	 והשתדלויות,	 לסיבות	 אותנו	
ציווה	עלינו	לזרוע	ולקצור,	כמו	שכתוב:	
ֶלֶחם”)בראשית	 אַכל	 ֹתּ יָך	 ַאפֶּ ֵזַעת	 “בְּ
ג,יט(,	כל	זה	מפני	שלאחר	חטא	האדם	
את	 לנו	 לשדרג	 רצה	 הקב”ה	 הראשון,	
עבודת	ה’,	אם	עד	החטא	היה	זמין	לנו	
יצטרך	 החטא	 לאחר	 ועכשיו	 לכל,	 ה’	
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האדם	להסיר	הרבה	מאוד	עטיפות.	ולכן	
ה’	נותן	לנו	לעשות	עשר	מלאכות	שונות	
בעשיית	הלחם:	חרישה,	זריעה,	קצירה,	
הרקדה,	 טחינה,	 ברירה,	 זריה,	 דישה,	
הלחם	 שייצא	 ולאחר	 ואפיה,	 לישה	
המוכן,	אנחנו	נניח	את	עשר	האצבעות	
שלנו	עליו,	כמו	שאומר	“שולחן	ערוך”,	
ונגיד	אנחנו	לא	עשינו	כלום	אלא	ברוך	
אתה	ה’...	המוציא	לחם	מן	הארץ,	אתה	

ה’	עשית	את	הכל.
מן	 חיטה	 המוציא	 כתוב	 לא	 ובאמת	
הארץ	אלא	המוציא	לחם	מן	הארץ,	כי	
הקב”ה	עושה	את	כל	המלאכות	כולם,	

והכל	ממנו.

המעלות או ההשתדלות של 
האדם לא עוזרת בכלום

“ואם	 כותב	 הלבבות”	 “חובת	 בעל	
יבטח	על	חכמתו	ותחבולותיו	וכוח	גופו	
ייגע	 לנפשו,	 ה’	 יעזבהו	 והשתדלותו,	
ייפול	 אדם	 אם	 כוחו”-	 וייחלש	 לריק	
החכמה,	 שהפרנסה,	 הזאת,	 לטעות	
היופי,	הנחמדות	או	האינטליגנציה	שלו	
הם	שמביאים	לו	את	השפע,	אז	הקב”ה	

ינתק	ויעזוב	אותו	לגמרי.	
אחרי	חטא	האדם	הראשון	ה’	מבלבל	
בו,	 ההכרה	 את	 עלינו	 ומקשה	 אותנו	
עבודות,	 לעשות	 שנצטרך	 ידי	 על	 וזה	
יגיעות	והשתדלויות	רבות	ואחרי	כל	זה	
אנחנו	חייבים	להאמין	שכל	זה	לא	עזר	
כלל	ושה’	עושה	את	הכל.	“	יעזבהו	ה’	
ותקצר	 כוחו	 וייחלש	 לריק	 ייגע	 לנפשו,	

שאמרו	 כמו	 חפצו,	 מהשיג	 תחבולתו	
אם	 	- בערמם”	 חכמים	 “לוכד	 חז”ל	
עשה	 שהוא	 ויחשוב	 יתחכם	 האדם	
והוא	קנה	ושבגלל	שיש	לו	מעלות	כאלו	
השתדלות	 שעשה	 בגלל	 או	 ואחרות	
ילכוד	 ה’	 אז	 מצליח,	 הוא	 אז	 כלשהיא	

אותו	בחכמה	הזאת.

חטא העגל נמצא בכל זמן, בכל 
מקום ובכל אוכלוסייה

רבינו	הקדוש	אומר	שהחטא	הזה,	הוא	
לא	חטא	דרסטי	וקיצוני	שקורה	כפעם	
ודור,	ובכל	 באלף	שנים,	אלא	בכל	דור	
מקום	ומקום	ובכל	איש	ואיש,	כי	נבואה	
שנצרכה	לדורות	-	נכתבה,	ורבים	מעם	
ישראל	מאמינים	בה’	אבל	גם	בסיבה.	

)ירמיהו	 ִיְדָאג”	 ֹלא	 ֶרת	 ֹצּ בַּ ַנת	 “ּוִבְשׁ
החנות	 את	 לאדם	 סגרו	 אם	 גם	 יז,ח(-	
כי	 לדאוג	 לו	 אסור	 הקורונה,	 בזמן	
לפרנסה,	 האמצעי	 רק	 היא	 החנות	
לו	 ישלח	 ה’	 אז	 החנות	 תהיה	 לא	 ואם	
צריכים	 ואנחנו	 אחר.	 ממקום	 פרנסה	
לנו	 גזר	 ה’	 כי	 והסיבה	 האמצעי	 את	
צריך	 האדם	 גם	 וכך	 בהם,	 להתעסק	
לה’,	 להתקרב	 כדי	 הצדיק	 את	 לחפש	
אבל	אם	ה’	החליט	לקחת	את	הצדיק,	
בלי	 גם	 אחר	 ממקום	 יגיע	 השפע	 אז	
למתח	 עכשיו	 תיכנס	 ואם	 הצדיק.	
גם	 אז	 נעלם,	 בגלל	שהצדיק	 ולדאגות	

אתה	עובד	עגל.
שנה	 	12 שלאחר	 סיפר	 אחד	 אברך	
אשתו	 ילדים,	 וארבעה	 נישואים	 של	
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אמרה	לו	שהיא	לא	אוהבת	אותו	ורוצה	
דרכים	 מיני	 בכל	 ניסה	 הוא	 להתגרש,	
עזר	 ולא	 להתגרש	 שלא	 אותה	 לבקש	
שום	דבר,	כולל	הרבנים	שדיברו	איתה.

אותו	אדם	צריך	להגיד	לה	אני	אוהב	
אותך	ולא	רוצה	להתגרש,	אבל	את	לא	
זאת	שמביאה	לי	את	השמחה	ואם	את	
לא	רוצה,	אז	ה’	ישלח	שמחה	ממקום	
ְׁשלֹוָמיו	 ִיְׁשַלח	 ַאֵחר	 “ִמָּמקֹום	 אחר,	
יחשוב	 ואם	 ִּבְמרֹוָמיו”,	 ָׁשלֹום	 עֹוֶׂשה	
שבלעדיה	לא	תהיה	לו	שמחה,	אז	הוא	

תולה	בסיבה	ונהפך	להיות	עובד	עגל.

הבוטח בה’ מקבל את כל השפע 
מה’ ולא משנה גודל ההשתדלות 

שעשה

“אל	 הלבבות”	 “חובת	 בעל	 וכותב	
על	 מועמד	 )פרנסתו(	 טרפו	 כי	 יחשוב	
סיבה	ידועה,	ושאם	תמנע	הסיבה	ההיא	
ממנו	לא	יבוא	בסיבה	אחרת,	אבל	יבטח	
הסיבות	 כי	 וידע	 בטרפו,	 האלוקים	 על	
כולן	שוות		אצל	הבורא,	יטריפהו	במה	
שירצה	מהן	ובעת	שירצה,	מאיזה	ענין	

שירצה”.
אדם	מצווה	על	ההשתדלות,	אז	לכן	
הולכים	לעבודה	או	לרופא,	אבל	אם	אין	
רופא,	עבודה,	אישה	או	עורך	דין	אז	הוא	
יודע	 אלא	 ומתעצבן,	 כועס	 דואג,	 לא	
שצריך	להשתדל,	אבל	ההשתדלות	לא	
מוכרחת	 ההשתדלות	 בכלום,	 מועילה	
שקר	 החריצות	 מועילה,	 לא	 אבל	
והגזרה	אמת,	ואם	לא	תהיה	חריצות	אז	

השפע	יגיע	ממקום	אחר.	
או	 הפרקמטיא	 אצלו	 מתעכב	 “ואם	
לא	יוכל	להשיב	את	חובו	או	יפגעהו	חולי	
שה’	 יודע	 מפני	שהוא	 ידאג	 לא	 בגופו,	
אם	 ממנו”-	 יותר	 ענייניו	 מתקן	 יתברך	
יש	בעיה	של	פרנסה	או	מחלה	אז	הוא	
“	והבוטח	באלוקים	 יודע	שה’	דואג	לו.	
מובטח	לו	מכל	סיבה	מסיבות	העולם,	
בכל	 ממנו	 נבצרות	 אינן	 הסיבות	 כי	
והעורבים.	 מאליהו	 שידעת	 כמו	 עת,	
ובמקום	 עת	 בכל	 כרצונו	 אותו	 ויטריף	
שירצה,	כמו	שהטריף	את	העובר	ברחם	
אין	 אשר	 הביצה,	 בתוך	 והאפרוח	 אמו	
כמו	 בה”-	 להיכנס	 מפולש	 מקום	 בה	
ה’	 זאת	 ולמרות	 חור,	 אין	 שלביצה	
 21 בה	 שנמצא	 לאפרוח	 אוכל	 מכניס	
אם	 גם	 אדם	 לכל	 ידאג	 ה’	 כך	 אז	 יום,	
או	ההשתדלות	עזבו	 הסיבה,	האמצעי	
תרופה	 שאין	 אמר	 הרופא	 ואם	 אותו.	
ארפא	 אני	 אומר	 ה’	 אז	 שלו,	 למחלה	
שכתוב:	 כמו	 התרופה,	 ללא	 גם	 אותך	
ַוֲהִסֹרִתי	 ֵמיֶמיָך	 ְוֶאת	 ַלְחְמָך	 ֶאת	 “ּוֵבַרְך	
אבל	 כה(,	 כג,	 )שמות	 ָך”	 ְרבֶּ ִמקִּ ַמֲחָלה	
כל	זה	רק	אם	תבטח	בי	ולא	תפחד	ולא	
תיתן	את	יהבך	על	הסיבה,	האמצעי	או	

ההשתדלות.

אם נסגרה דרך אחת של ישועה, 
יבטח בה’ ויקבל ישועה ממקום 

אחר

רבי	אליהו	דווידש	כותב	“ואם	תתבטל	
הסיבה,	לא	מפני	זה	יחסר	לו	טרפו,	כי	
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ידי	המצאה	 על	 סיבה	 לו	 יזמין	 הקב”ה	
אחרת,	כמו	האדם	שבוקע	עצים	בגרזן,	
העץ,	 את	 חותך	 שהגרזן	 פי	 על	 אף	
האיש	 מן	 אלא	 מהגרזן	 בא	 הכוח	 אין	
הבוקע,	כמו	שאומר	"התפאר	הגרזן	על	
הגרזן	 את	 תשים	 אם	 הרי	 בו”-	 החוצב	
רק	אם	 כלום,	אלא	 יקרה	 לא	 על	העץ	
יכול	 ואיך	 עליו.	 כוחו	 את	 יפעיל	 האדם	
לבוא	הגרזן	ולהתפאר	שהוא	חתך	את	
בזכות	 רק	 כי	 שטות	 זאת	 הלא	 העץ,	
הכוח	של	האדם	העץ	נחתך,	כך	גם	ה’	

עומד	מאחורי	כל	דבר.
שאם	 לאסתר,	 מרדכי	 אמר	 גם	 וכך	
כי	 כלום	 קרה	 לא	 אז	 תעזרי	 לא	 את	

קֹום	 ִממָּ הּוִדים	 ַליְּ ַיֲעמֹוד	 ָלה	 ְוַהצָּ ”ֶרַוח	
אֵבדּו”	)אסתר	ד,	 	ּוֵבית	ָאִביְך	ֹתּ ַאֵחר	ְוַאתְּ
יד(,	מרדכי	אומר	לאסתר	שהוא	בטוח	
היא	 ואם	 ישראל	 לעם	 הצלה	 שתהיה	
לא	רוצה	לזכות	שזה	יהיה	על	ידה,	אז	

ההצלה	תגיע	ממקום	אחר.
ולכן	אדם	צריך	להיות	באותה	שלווה	
הפרופסור	 אם	 גם	 הנפש	 ומנוחת	
שאמור	לנתח	אותו,	בסוף	לא	הגיע.	כי	
והביטחון	 הסיבה,	 רק	 הוא	 הפרופסור	
אמצעי	 בשום	 ולא	 בה’	 להיות	 צריך	
אחר,	כי	ה’	הוא	הטוב	ומטיב	והמשפיע	

טוב	לכולם.

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

לבטוח בה' בכל מצב ולהסיר את הדאגה

אליהו	 מרדכי	 הרב	 של	 בכולל	 למדתי	 בצעירותי	 מספר;	 שליט”א	 עמרמי	 אייל	 הרב	 ורבינו	 מורנו	
זצוק”ל	ובאותה	תקופה	טומי	לפיד	עלה	לשלטון,	וביוזמה	אחת	יחד	עם	אריאל	שרון	סגרו	בתוך	יומיים	
את	משרד	הדתות	והפסיקו	את	הזרמת	הכסף	לאברכים,	גם	את	מלגת	האלפיים	שקל	שנתנו	הפסיקו	

לתת,	ואז	כל	האברכים	דאגו	מה	יהיה	ואיך	יסתדרו.
וולפסון	 זאב	 הנדיב	 היה,	 וכך	 ופי	שתיים.	 בנתיב	אחר	 לנו	 ישלח	 לנו	שה’	 הרב	מרדכי	אליהו	אמר	
הגיע	מאמריקה	והודיע	שהוא	נותן	שכר	כפול	לכל	אברך,	קיבלנו	צ’ק	של	4,000	₪	במקום	האלפיים	
שהחסירו	משרד	הדתות.	הרב	מרדכי	אליהו	הסביר	לנו	שה’	לא	צריך	את	משרד	הדתות	כדי	לפרנס	
אותנו,	כי	משרד	הדתות	הוא	רק	הסיבה	והאמצעי,	ואם	לא	תהיה	הסיבה	הזאת	אז	ה’	ישלח	ממקום	

אחר.
לכן	אנו	צריכים	להתחזק	וללכת	עם	ה’	ולבטוח	בו	בלי	לדאוג	משום	מקרה	“ואפילו	לא	בשנת	בצורת”	

כדברי	רבינו.	ה’	יזכנו!!!!
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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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להזמנות
ירון

052-9695044


