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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	
אור עקיבא אברהם	ברדה		חדש!     054-2554533
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	
מעלות	אלירן	כהן	מפיץ חדש!        050-6096476
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	
אילת	אריאל	בניסטי	מפיץ חדש!    053-2801234
אשדוד	מרדכי	בטיטו	מפיץ חדש!   054-7515500 
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	                        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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אמונה	וביטחון:

התחזקות	באמונה
שאין	כל	מקרה	בעולם:

הסבא	 היה	 אזולאי	 אברהם	 רבי	
את	 חיבר	 והוא	 הקדוש,	 החיד”א	 של	
הספר	“חסד	לאברהם”	ובו	הוא	כותב:	
ידוע	 זה	 	- כל”	 לעיני	 נתפרסם	 “כבר	
“שאין	לעלות	בדעת	 לכולם.	 ומפורסם	
של	שום	מאמין,	שיימצא	פעולה	קטנה	

המקרה	 ידי	 על	 שיהיה	 גדולה,	 או	
“טיפה”	 חלילה”-	אדם	שמאמין	אפילו	
בה’	יתברך,	יודע	שאין	פעולה	שאפשר	
להגיד	עליה	שזה	צירוף	מקרים	ושהיא	
בהשגחה	 הכל	 “אלא	 מושגחת.	 לא	
עליונה,	ולא	השגחה	מכוחות	האנושות	

בס”ד

גיליון ק"כ- פרשת חוקת

תוכן העניינים:

ד האמונה בה', היא רפואה לנפש האדם      

ד ה’ היה עם יוסף תמיד בגלל שהוא לא שכח אותו בשום דיבור שלו   

ה יוסף עבר את יעקב אבינו בצדקות והכל רק בזכות האמונה    

ו גם ההפרעות והמניעות באות מה’ כדי לתת לאדם שכר גדול יותר   

ו אדם שחושב שה’ זרק אותו מלפניו, גורם לכך שה’ באמת יסתיר את פניו ממנו  

ז מי שמאמין בה' באמת, מקבל את כל הדברים הרעים באהבה    

ח כשבא עליו ניסיון יאשים את עצמו, ויזכה את זולתו     

ח יש קשר ישיר בין כבוד הבריות לכבוד הקדוש ברוך הוא    

ח כשאתה מכבד את חברך, אתה מכבד את הקב"ה, וכן להפך    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	  

אמונה ובטחון בה', ואמונת חכמים      ט  

ג



 

ד

מהספירות	 או	 המלאכים	 מכוחות	 או	
שאיזה	 יחשוב	 לא	 שאדם	 למעלה”-	
אחד	 או	 יסתדר	 שהכל	 דואג	 מלאך	
שדרכם	 הצינורות	 שאלו	 מהספירות,	
הקב”ה	מוריד	את	השפע	לעולם,	אלא	
בכבודו	 הקב”ה	 של	 השגחה	 זה	 הכל	
ובעצמו,	והקב"ה		לא	מוסר	את	המסר	
שלו	לאדם	לשום	שליח	או	הנהגה,	אלא	
הקב”ה	 זה	 בעולם	 שקורה	 מקרה	 כל	

עצמו	שעושה.
מפעיל	 והוא	 ורע,	 טוב	 היודע	 “והוא	
הכל	 להזהיר.	 או	 להעניש	 אם	 ברצונו	
יפחית	 ולא	 יוסיף	 לא	 החשבון,	 לפי	

נקודה	אפילו	כמלוא	נימה”.
הדירה		 את	 שעזב	 סיפר	 אחד	 יהודי	
חוזה	 סיום	 לפני	 חודש	 בה,	 שהתגורר	
השכירות	שלו,	וגם	דאג	להביא	בעצמו	
הבית	 בעל	 במקומו.	 אחרים	 שוכרים	
והם	 חוזה	 חתמו	 החדשים	 והשוכרים	
הדירה	 בעל	 כעת,	 אבל	 לדירה.	 נכנסו	
לו	את	הצ’ק	האחרון	 לא	מוכן	להחזיר	
מתוך	שנים	עשר	הצ’קים	שהוא	נתן	לו	

בכניסתו	לדירה.
להאמין	 צריך	 הזה	 היהודי	 עכשיו	
יימצא	 בדברי	ה”חסד	לאברהם”,	שלא	
המקרה,	 יד	 שזה	 ורע	 טוב	 מקרה	 שום	
משכיר	 עם	 ש”נפל”	 לחשוב	 לו	 ואסור	
ה’	 השגחת	 זוהי	 אלא	 ועושק,	 נוכל	
יתברך	בכבודו	ובעצמו	שאומר	למשכיר	
ה’	 וכעת	 הצ’ק,	 את	 לך	 להחזיר	 לא	
התגובה	 את	 לראות	 ורוצה	 אותך	 בוחן	
אתו	 ולהילחם	 לריב	 תלך	 האם	 שלך,	

בבית	משפט	או	שתגיד	זה	השגחת	ה’	
שאפסיד	שלושת	אלפים	שקלים.

האמונה בה', היא רפואה לנפש 
האדם

תנועה	 שום	 שאין	 כשמאמין	 “ולכן	
מכל	 לנפש	 מרפא	 הוא	 במקרה,	
שקל	 	3,000 ב-	 קונה	 אדם	 תחלואיה”.	
רפואות	לנפש,	שירפא	אותו	מכל	מיני	
את	 אוהב	 “והוא	 ודיכאונות.	 עצביות	
רעות”,		 לו	 שעושה	 פי	 על	 אף	 חברו	
החבר	 את	 לאהוב	 ממשיך	 גם	 האדם	
שלו,	כי	הוא	יודע	שזה	ה’	שהחליט	ככה	
ואין	לו	שום	טענה	או	תלונה	נגד	חברו.	
אותו	יהודי		יכול	לנסות	לבקש	בדרכי	
נועם	ובצורה	יפה	שיחזיר	לו	את	הכסף,	
אבל	אם	הוא	לא	רוצה	להחזיר,	אז	הוא	
יודע	שזה	רצון	ה’,	ככה	ה’	מבין	שצריך	
או	 גזול	 הזה	 הכסף	 כי	 אולי	 לו,	 להיות	

הגיע	בדרך	לא	ישרה.
לאברהם”	 “חסד	 בעל	 שכותב	 וכמו	
מזה”,	 ההיפך	 הדעת	 על	 יעלה	 “שלא	

זאת	האמת	לאמיתה.

ה’ היה עם יוסף תמיד בגלל 
שהוא לא שכח אותו בשום דיבור 

שלו

“משעה	 כותב	 מרימנוב	 יששכר	 רבי	
שירד	יוסף	למצרים,	לא	מצאנו	שדיבר	
של	 שמו	 להזכיר	 בלי	 אחד,	 דיבור	
הקדוש	ברוך	הוא”-	אדם	יסתכל	בתורה	
הקדושה	ויראה	שאין	פסוק	אחד	שיוסף	



 

ה

מדבר	ולא	מזכיר	את	ה’	יתברך.	
המרשעת,	 אותו	 שתבעה	 “בשעה	
אמר	לה	‘איך	אעשה	את	הרעה	הגדולה	
כך	 אחר	 לאלוקים’,	 וחטאתי	 הזאת	
פתרונים”-	 ‘לאלוקים	 לפרעה,	 אמר	
בכל	דבר	הזכיר	את	אלוקים.	“אחר	כך	
פרעה,	 שלום	 את	 יענה	 ‘אלוקים	 אמר,	
ואחר	כך	אמר	לאחים,	‘את	אשר	עשה	
קרא	 כאשר	 לפרעה’,	 הראה	 האלוקים	
נשני	 'כי	 אמר	 מנשה	 הבכור	 שם	 את	

אלוקים'”.
יורד	 יוסף	 שבה	 “וישב”	 מפרשת	
לא		 שיוסף	 אחד	 משפט	 אין	 למצרים,	
מזכיר	את	שמו	של	הקב”ה.	“ואחר	כך	
הפרני	 ‘כי	 אפרים	 קרא	 השני	 הבן	 את	
אלוקים’,	אחר	כך	אמר	לאחים	שלו,	‘את	
יחנך	 ‘אלוקים	 וכן	 ירא’,	 אני	 האלוקים	
בני’,	ואחר	כך	‘למחיה	שלחני	אלוקים’,	
הנה	 אותי	 אתם	שלחתם	 ‘לא	 וממשיך	
להביא	 ‘מהרו	 כך	 ואחר	 האלוקים’,	 כי	

את	אבי	כי	שמני	אלוקים	לאדון’".
כל	הזמן	שגור	על	לשונו	ה’	ואלוקים.	

הלימוד הגדול מיוסף הצדיק

ליוסף	 שאין	 יראה	 יתבונן	 אדם	 אם	
לא	 הקב”ה	 שבו	 אחד	 דיבור	 אפילו	
מוזכר,	כי	כשיוסף	מדבר,	מיד	ה’	מגיע.	

“כל	דיבור	ודיבור	מזכיר	שם	ה'".
הצדיק,	 יוסף	 כמו	 להיות	 צריך	 אדם	
מגיע	 אתה	 אותו:	 שואלת	 אשתו	 אם	
ולא	 ה’.	 ירצה	 אם	 לה:	 יענה	 לחתונה?	
הוא	 שבו	 מהפה	 אחד	 משפט	 יוציא	

שוכח	ה’	ולא	מזכיר	אותו.
או	 שעושה	 דבר	 שכל	 האדם	 וידע	
על	 אז	 ה’,	 שם	 את	 מזכיר	 והוא	 מדבר	
כל	דיבור	ודיבור	הוא	זוכה	לקיים	מצווה	
של	“וזכרת	את	ה’’,	ואם	יעשה	כך,	הוא	
יצליח	לשכנע	את	עצמו	שאין	מצב	כזה,	
והשגחה	 פיקוח	 בלי	 מקרה	 איזה	 שיש	

של	ה’	יתברך.

יוסף עבר את יעקב אבינו 
בצדקות והכל רק בזכות האמונה

רש”י	מפרש	על	הפסוק	“ַרב	עֹוד	יֹוֵסף	
כוחו	 “רב	 כח(:	 מה,	 )בראשית	 ָחי”	 ִני	 בְּ
של	יוסף	בני,	שכמה	צרות	הגיעוהו	והוא	
שחטאתי	 ממני	 יותר	 בצדקתו	 עומד	
שאמרתי	נסתרה	דרכי	מהשם’’-	כאשר	
הוא	 מיד	 חי,	 יוסף	 שבנו	 שמע	 יעקב	
בצדקות	 אותו	 עבר	 יוסף	 שבנו	 אמר	
שלו,	שלמרות	כל	מה	שעבר	עליו	הוא	

לא	נפל	לעצבות.
ָהיּו	 ְוָרִעים	 “ְמַעט	 לפרעה	 אמר	 יעקב	
י”	)בראשית	מז(,	ואילו	יוסף	 ַחיַּ ֵני	 ְשׁ ְיֵמי	
בנו	לא	נשבר,	ולכן	הוא	יותר	גדול	ממנו.	
מסוכטשוב:	 האדמו”ר	 זה	 על	 וכותב	
“ונראה	שזה	העיקר	הגדול”-	במה	היה	
יוסף	גדול	יותר	מיעקב,	האם	בצדקות,	

תפילה	או	לימוד?
“אלא	העיקר	הגדול	הוא	להיות	יודע	
יעקב	 ה’’-	 השגחת	 מאורעותיו	 שכל	
אומר	שיוסף	עבר	אותו	בדרגת	האמונה,	
גדול	 ואם	הוא	עבר	אותו	בזה,	אז	הוא	

ממנו	בכל	עבודת	ה’.



 

ו

הרי	כשהודיעו	ליעקב	שיוסף	חי,	הוא	
היה	יכול	להגיד	שגם	אם	יוסף	השתדל	
בטוח	 זה	 במצרים,	 כשר	 אוכל	 לאכול	
בארץ	 אכל	 שהוא	 “המהדרין”	 כמו	 לא	
לא	 בכלל	 זה	 יעקב	 אצל	 אבל	 ישראל,	
זה	 שהעיקר	 יודע	 הוא	 אלא	 הבחינה,	
שהאדם	יודע	שכל	מקרה	וכל	הקשיים	
שהוא	 וכמה	 יתברך,	 מה’	 הם	 בחיים,	
מפנים	את	זה	יותר	אז	הוא	צדיק	יותר.	
כמו	שאומר	הרב	“מסלונים”	הקדוש:	
“מי	שאמונתו	בהירה	יותר,	אז	הוא	צדיק	
יותר	לפני	ה’’-	מי	שברור	לו	שהכל	זה	
מאמין	 הוא	 המאורעות	 ובכל	 ה’	 מאת	
טוב	 מתפלל	 חברו	 אם	 אפילו	 אז	 בה',	
יותר	 יותר	ממנו,	או	אפילו	לומד	תורה	
בגלל	 מחברו,	 גדול	 יותר	 הוא	 ממנו,	

דרגת	האמונה	שלו.

גם ההפרעות והמניעות באות 
מה’ כדי לתת לאדם שכר גדול 

יותר

וכותב	 מסוכטשוב	 האדמו”ר	 ממשיך	
מאורעותיו,	 שכל	 הגדול	 העיקר	 “כי	
וכל	 ה’.	 מאת	 פרטית	 השגחה	 הכל	
כל	 אלוקות”-	 הוא	 הכל	 המניעות,	
שבהם	 ומצבים	 וההפרעות,	 התקלות	
לא	מתמלא	רצונו	של	האדם,	זה	הכל	

ה’	יתברך	בכבודו	ובעצמו.
במושב,	 גר	 שהוא	 סיפר	 אחד	 יהודי	
שלו	 אבא	 שלו,	 ההורים	 של	 במשק	
לבדה	 שנשארה	 שלו	 ואימא	 נפטר,	
אומרת	לו	כל	יום:	אתה	זה	מרכז	החיים	

שלי,	וכל	יום	שאני	לא	רואה	אותך,	לא	
שווים	לי	החיים	וכו’.	אשתו	של	היהודי	
הזה	 במושב	 לגור	 מעוניינת	 לא	 הזה	
ושכרה	לה	דירה	במושב	ליד,	וכל	הזמן	
הם	בחילוקי	דעות	על	הנושא	הזה,	והוא	
יודע	באיזה	צד	 פשוט	אובד	עצות	ולא	

לבחור.
שבגלל	 לדעת	 צריך	 הזה	 היהודי	
עם	 להישאר	 חייב	 הוא	 נפש	 פיקוח	
אימא	שלו,	הרי	אין	לה	אף	אחד	בעולם	
חוץ	ממנו,	וזה	שיש	לו	בעיות	של	שלום	
כיבוד	אב	 בגלל	מצוות	 בית	עם	אשתו	

ואם	שהוא	מקיים.
שחייב	 הרב,	 שכותב	 מה	 בדיוק	 זה	
וההפרעות	 המניעות	 שכל	 להאמין	
כי	 עושה	 ה’	 זה	 וכל	 יתברך	 מה’	 הם	
לו	את	 לשדרג	 כדי	 לטובתו,	 רוצה	 הוא	
ואז	 במצווה	 קושי	 לו	 לגרום	 המצווה,	
הוא	 ה(,	 )אבות	 ַאְגָרא”	 ַצֲעָרא	 “ְלפּום	
יקבל	שכר	הרבה	יותר	גדול	מה’	בגלל	

ההפרעות	והקושי	בעשיית	המצווה.

אדם שחושב שה’ זרק אותו 
מלפניו, גורם לכך שה’ באמת 

יסתיר את פניו ממנו

שהכל	 האדם	 בלב	 זו	 אמונה	 “ובכוח	
מול	 לעמוד	 כוח	 מקבל	 הוא	 אלוקות,	
על	 שבא	 גל	 כל	 ששוטפו”,	 וגל	 גל	 כל	
האדם,	הוא	לא	נשבר	ולא	כועס,	אלא	

מקבל	כוחות	מה’	לעבור	אותו.
“ואם	חס	ושלום	חושב	שהוא	מושלך	
יכול	 אינו	 ה’,	 עליו	 מביט	 ולא	 ה’,	 מפני	
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שה’	 חושב	 הוא	 אם	 מעמד”-	 להחזיק	
הוא	 אז	 בו,	 נלחם	 ושהשטן	 אותו,	 זרק	
רגע	 אפילו	 מעמד	 להחזיק	 יכול	 לא	

אחד.
“וזה	יובן	מה	שכתוב	‘ואמר	ביום	ההוא	
מצאוני	 בקרבי,	 אלוהי	 אין	 כי	 על	 הלא	
הרעות	האלה,	ואנכי	הסתר	אסתיר	פני	

ביום	ההוא	על	כל	הרעה	אשר	עשה’,
אין	 הוא	אמר	 והרי	 ונשאלת	השאלה	
עליו	 ירחם	 לא	 למה	 אז	 בקרבי,	 אלוקי	

ה’,	ומדוע	יוסיף	להסתיר	פניו?
הוא	 בקרבי,	 אלוקי	 אין	 מובן	 וכעת	
חושב	שהוא	מושלך	מלפני	ה’,	ולא	שם	
לב	שהמניעות	הם	אלוקות”-	האדם	לא	
לו,	 ומפריע	 שעומד	 זה	 הוא	 שה’	 מבין	
ושהכל	זה	בעצם	בשבילו,	וכשאדם	לא	
מבין	את	זה,	אז	הוא	חושב	שאין	אלוקי	
בקרבי,	ואז	באמת	ה’	מסתיר	פניו	ממנו.
“ובזה	עצמו	שחושב	שאיננו	מושגח,	
כמים	 כי	 פנים,	 הסתרת	 עליו	 מביא	
הפנים	לפנים.	שמאחר	שאיננו	מושגח	
וזהו	 למעלה,	 מלמטה	 פניו	 כמסתיר	
גורם	להסתרת	הפנים	מלמעלה	למטה,	
כמו	 שעה,	 כאותה	 קשה	 שעה	 לך	 ואין	
ואז	 פני’,	 ‘ואנכי	הסתר	אסתיר	 שכתוב	
להתקלקל	 האדם	 עלול	 ושלום	 חס	
שגם	 לדעת	 גדול	 חיזוק	 וצריך	 ביותר	
שלא	 מה	 גם	 אלוקות”,	 זו	 ההסתרה	
ה’	 וככה	 אלוקות,	 זה	 בחיים,	 לי	 הולך	

מבין	שזה	הכי	טוב	לי.
את	 הזמן	 כל	 שמזכיר	 אדם	 לכן	
אלוקים	ואת	השגחתו,	הוא	יכול	לעמוד	

תמיד	 ולזכות	 עליו	 שבא	 גל	 כל	 כנגד	
להארת	פנים	מאת	ה'	ולא	ח"ו	להסתר	

פנים.

מי שמאמין בה' באמת, מקבל 
את כל הדברים הרעים באהבה

האמונה	 באגרות	 כותב	 איש	 החזון	
וביטחון	שלו	“המאמין	מעולם	לא	נפגע	
אצל	 תשמע	 לא	 פעם	 אף	 מרעהו”-	
ממך,	 פגוע	 אני	 המילים:	 את	 המאמין	

נעלבתי	ממך,	או	את	רומסת	אותי.
כל	 על	 תכסה	 אהבה	 מלא	 “וליבו	
באהבה	 לקבל	 מראש	 ומוכן	 פשעים,	
פצעים	ונזיפות	שיחלוק	לו	רעהו”-	אם	
ופצעים	 מכות	 לי	 לתת	 ברייה	 שלח	 ה’	

אז	זה	הכי	טוב	בשבילי.
יהודי	אחד,	וסיפר	שאשתו		 ניגש	אלי	
במשך	הלילה	לא	ישנה,	רק	מתעסקת	
קם	 וכשהוא	 שלה,	 ובטלפון	 במחשב	
בבוקר	לתפילת	שחרית,	אז	היא	נכנסת	

לישון	והוא	מתמרמר	על	זה.
ניסיון	 זהו	 צודק,	 הזה	 היהודי	 באמת	
שאלו	 החליט	 ה’	 אם	 אבל	 קל,	 לא	
מאשתו,	 לקבל	 צריך	 שהוא	 הפצעים	
ולאחר	שניסה	לדבר	איתה	בדרכי	נועם	
בשבילו,	 טוב	 הכי	 זה	 אז	 עזר,	 לא	 וזה	
וככה	ה’	החליט	שהוא	צריך	לחיות	את	

חייו.	
ייתן	 	- וכבוד”	 יקר	 להם	 “ורוחש	
לאשתו	את	מלוא	הכבוד,	למרות	שהיא	
וזלזול	 “ואין	בליבו	הרהורים	 בו.	 פוגעת	
הבריות”	-	הוא	לא	אומר	על	אשתו	או	
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רעהו,	איזה	מידות	קשות	יש	להם	וכמה	
אומר	 הזמן	 כל	 הפוך,	 אלא	 רעים,	 הם	
הזה	 הניסיון	 וכמה	 צדיקים,	 הם	 כמה	

הוא	מה',	במיוחד	בשבילו.

כשבא עליו ניסיון יאשים את 
עצמו, ויזכה את זולתו

תפנוקי	 “כי	 איש,	 החזון	 וממשיך	
להיות	 בעליהם	 את	 מפנקים	 הנפש	
בשני	 גם	 המלא,	 הטוב	 למען	 משמש,	
הפכים	בנושא	אחד,	ולהיות	מאשים	את	
עצמו	על	כל	שעל	על	חסרון	השלימות	
את	 מזכה	 ולהיות	 המידות,	 בסגולת	
אם	 אף	 ומוחלטת	 גמורה	 זכות	 אחיו	
כעבות	עגלה	חטאיו”,	אדם	צריך	להיות	
לא	 אליו	 שמתנהג	 חברו	 את	 מצדיק	
שבגלל	 עצמו	 את	 ומאשים	 כשורה,	
שהוא	לא	התנהג	יפה,	אז	החזירו	לו	מן	

השמים,	התנהגות	כזאת.
ולכן	כבוד	הבריות	זה	נגזרת	ופונקציה	
ד,	 של	אמונה,	כמו	שכתוב:	”ֵאיֶזהּו	ְמֻכבָּ
ִרּיֹות”	)אבות	ד(,	וכאשר	 ד	ֶאת	ַהבְּ ַהְמַכבֵּ
מדובר	 לא	 הבריות,	 את	 לכבד	 מצווים	
לך	 שקל	 הנחמדים	 האנשים	 על	 כאן	
אלה	 על	 אלא	 אותם,	 ולכבד	 לאהוב	
ולפעמים	מציקים,	 טובים	 כך	 כל	 שלא	
כבוד	 זאת	אתה	צריך	לתת	להם	 ובכל	

ולהסתכל	עלים	בהערכה.

יש קשר ישיר בין כבוד הבריות 
לכבוד הקדוש ברוך הוא

“איזהו	 כותב:	 מפולנאה	 יעקב	 רבי	

מכובד	המכבד	את	הבריות,	כי	מכובדי	
אכבד”.

בין	 יש	 קשר	 איזה	 הרב,	 ושואל	
החלקים,	הרי	בחלק	הראשון	מדובר	על	
כבוד	הבריות,	ובחלק	השני	מדובר	על	

מי	שלא	מכבד	את	ה’	יתברך.
יתברך	לכבוד	 עניין	כבודו	 “קשה	מה	
הבריות”,	פלא	גדול	עלינו	שלא	שאלנו	

על	המשנה	הזאת	כל	השנים.
הנברא,	 את	 המבזה	 “כי	 הרב,	 ועונה	
אם	 שבראו”-	 האומן	 את	 מבזה	 כאילו	
מבזה	 הוא	 אז	 חברו,	 את	 מבזה	 אדם	
את	האומן	שעשה	אותו,	זה	כמו	שאדם	
אז	 מכוער,	 הוא	 כמה	 ציור,	 על	 אומר	

בזה	הוא	מבזה	את	הצייר	שיצר	אותו.
בוז	 האדם	 בלב	 יש	 אם	 הדבר,	 כן	
וזלזול	על	איזה	ברייה,	הוא	בעצם	מבזה	

את	האלוקים	שמפעיל	ומנהל	אותו.

כשאתה מכבד את חברך, אתה 
מכבד את הקב"ה, וכן להפך

הבריות,	 את	 המכבד	 כל	 יובן	 “וזה	
מורה	 יתברך,	 ממנו	 נברא	 שהוא	 מצד	
את	 שמבזה	 וזה	 מכובד,	 שהוא	 עליו	

הנברא	שהוא	פוגע	בה’	יתברך,
יהודה	 כי	 יהודה’,	 אליו	 ‘ויגש	 יובן	 וזה	
שבח	 שכל	 והודאה,	 שבח	 מלשון	
אליו	 השבח	 ניגש	 לנבראים,	 שמשבח	
היה	 והחיסרון	 השפלות	 וכל	 יתברך,	

תולה	בעצמו,	כמו	שכתוב:	‘בי	אדוני”.
שכאשר	 אומר	 מפולנאה	 יעקב	 רבי	
אדם	מכבד	את	הבריות,	אז	הוא	בעצם	
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כל	 את	 שברא	 הקב”ה	 את	 מכבד	

מבזה	 הוא	 חלילה	 אם	 אבל	 הבריות,	

הזה,	 הביזיון	 בעצם	 אז	 הבריות,	 את	

הוא	מבזה	את	הקב”ה.	יהי	רצון	שנזכה	
לכבד	את	הבריות	ואז	ממילא	נכבד	את	

ה’	יתברך	תמיד!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

אמונה וביטחון בה', ואמונת חכמים

“הר	 בשכונת	 ורבינו	 מורנו	 של	 תערוג”	 “כאייל	 במוסדות	 שעובדת	 גננת	 סיפרה	 הבא	 הסיפור	 את	

חומה”	לכבוד	הרב:	

לפני	כמה	שנים	כשהגיע	תאריך	היום	הולדת	שלי,	בעלי	הציע	לקנות	לי	מתנה,	ושאל	אותי	האם	

ארצה	תכשיט,	בגד	או	משהו	אחר,	עלה	לי	רעיון	ואמרתי	לו	אני	רוצה	שהמתנה	תהיה	נסיעה	משותפת	

לקבר	התנא	הקדוש,	רבי	שמעון	בר	יוחאי	אשר	קבור	במירון.	בעלי	הופתע	מהבחירה	שלי	אבל	שמח	

מאוד	על	ההזדמנות	לנסוע	לשם.	ובאמת	נסענו	לקבר	והתפללנו	מעומק	ליבנו.

באותו	זמן	היו	לי	בבית	שתי	בנות	שלא	הצליחו	למצוא	את	השידוך	שלהם	למרות	ניסיונות	רבים,	

ירושלים,	ממש	בזמן	 והנה	לאחר	שסיימנו	את	ההשתטחות	על	הקבר,	עלינו	על	הרכב	חזרה	לכיוון	

הנסיעה	התקשרו	אלינו	שני	שדכנים	והציעו	לנו	שידוכים	לשתי	הבנות	ועד	שהגענו	לבית,	כבר	היו	שתי	

הצעות	לשידוכים	לבנותינו	היקרות.	לאחר	מעשה	התברר	ששני	האברכים	שהוצעו	לנו,	היו	בסופו	של	

דבר	שני	החתנים	היקרים	שנישאו	לבנות.

הם	 הצדיקים	 בקברי	 ושהתפילות	 לנו,	 שלח	 שהוא	 ובצדיקים	 בה’	 להאמין	 כדאי	 כמה	 תראו	 רק	

המתנה	הגדולה	ביותר!!!	
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  הרה"ג אייל עמרמי שללייטט""אא    ששייחחתתוו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   
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 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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