
1

השיעור השבועי

כאייל תערוג
שיעורו השבועי של מו"ר ועטרת ראשנו
הרב אייל עמרמי שליט"א

מגדולי מזכי הרבים בדורנו
ונשיא ממלכת התורה 'כאייל תערוג'

ayal.taarog@gmail.com -לקבלת העלון השבועי למייל שלחו בקשה ל

גיליון  קכ״ד - פרשת דברים (שבת חזון)

שיחות מוסר ע“פ חסידות
בכל דרכיך דעהו

והוא יישר אורחותיך

העלון מוקדש לרפאת אילנה חתון בת מלכה שתחי‘ בתוך שאר חולי עמו ישראל
העלון מוקדש לעילוי נשמת משה בן רחל ז“ל ת.נ.צ.ב.ה

לרפואה שלימה
רפאל שמואל בן אסתר

שמחה בת חילווה
שולמית בת סמרה

רבי יהושע איטח בן רחל
שרה בת לולו
ארז בן יפה

להצלחת
רון בן רונית - זיווג הגון

בן בן מזל
אורן בן שולמית

דוד דודי בן רחל חלי
לחזרה בתשובה והצלחה
קורן בן יוסף - למשפחת בן ישי

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

אברהם בן לוי ושרה ז“ל
יעל בת ג‘ורג‘ט ז“ל

ציון בן שלום ז“ל
אברהם בן רחל ז“ל
לטיפה בת לולו ז“ל

אליהו חי בן רג‘ינה ז“ל

 



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		
ביתשמש מרדכי	קינן	מפיץ חדש!   054-8528990 
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		             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	                            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	                       053-2801234
אשדוד	מרדכי	בטיטו	                      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		

השיעור השבועי כאייל תערוג
מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א

לקבלת העלון, להפצה והוספת מוקדים, להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון
אהרון		052-9695044	|	להפצת	או	קבלת	העלון	באיזורכם:

סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 1 ₪ בלבד
המעוניין לתרום וליטול חלק בזיכוי הרבים. לפרטים אהרון – 052-9695044



 

אמונה	וביטחון

 בכל	דרכיך	דעהו	והוא	יישר	אורחותיך:
הגמרא	במסכת	ברכות	כותבת:	“דרש	
בר	קפרא	איזוהי	פרשה	קטנה	שכל	גופי	
תורה	תלויים	בה”-	יש	פסוק	אחד	שכל	
התורה	מכל	ההיבטים	שלה	תלויים	בו,	
הפסוק	 את	 ליישם	 מצליח	 אדם	 ואם	
הזה,	אז	הוא	נמצא	בהצלחה	ואם	הוא	
לא	מצליח	ליישם	את	הפסוק	הזה,	אז	

הוא	בכישלון.

הכל	תלוי	בפסוק	אחד	מספר	משלי:	

ר	ֹאְרֹחֶתיָך”	 ׁ ְיַישֵּ ָרֶכיָך	ָדֵעהּו	ְוהּוא	 ָכל	דְּ “בְּ

ובכל	 נמצא	 או	 הולך	 כל	דרך	שאדם	 	–

ה’	 שזה	 יודע	 הוא	 שעושה,	 פעולה	

יתברך.

גיליון קכ"ד - פרשת דבריםבס”ד

תוכן העניינים

ג גם הנמלים בכיור הם בהשגחתו של ה’ יתברך     

ד על ידי האמונה מתקנים את כל העבירות      

ד ה’ יתברך יעזור אפילו לגנב לחזור בתשובה אם רק יכניס אמונה למעשה   

ה אם אין חוסר ידיעה בהשגחת ה’ אפילו כוהנים בבית המקדש יכולים להפוך לרשעים  

ה האדם הופך את ה’ למלך על ידי “המבול” שזה אותם אותיות של “מול הלב”  

ה ה’ שולח את אליהו הנביא דווקא בדמות דוב של אש כדי לעצור את הגאולה  

ו ה’ רצה לסמן להם בדיוק את סיבת העיכוב של המשיח    

ז גם האבות הקדושים שלנו עבדו קשה בשביל לרכוש אמונה    

ז הצרה שבאה לאדם היא גם רחמנות גדולה של ה’ יתברך    

ז אם האדם יאמין שהצרה היא ברחמים אז יקבל ישועה גדולה    

ח מדוע נחום איש גמזו היה בדרגת אמונה מעל רבי עקיבא    

ח ה’ אף פעם לא עושה רע לאדם      

ח ה’ מחדש את האדם בכל יום והוא כבריה חדשה      

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט לשמוע לדעת תורה          

ג



 

ד

גם הנמלים בכיור הם בהשגחתו 
של ה’ יתברך

דרכיך	 בכל	 כותב:	 חי”	 איש	 “הבן	
אינו	מקרה	אלא	 דעהו,	שיאמין	שהכל	
גם	 	- יתברך”	 בהשגחתו	 נעשה	 הכל	
בסלון	 ויתושים	 בכיור	 נמלים	 יש	 אם	
יצאו	 מים	 וכמה	 יתברך,	 בהשגחתו	 זה	
הכל	 זה	 גם	 באמבטיה,	 מהנזילה	

בהשגחתו	יתברך.
ואם	הצלחת	להבין	את	הפסוק	הזה,	
כל	 את	 הקפת	 אז	 דעהו,	 דרכיך	 בכל	
גופי	התורה	כמו:	שבת,	 כי	כל	 התורה,	

ציצית,	כשרות	וכו’	תלויים	בו.	
בעולם	 שנעשה	 מה	 שכל	 “שנאמין	
הכל	 אלא	 לטבע,	 המסור	 מקרה	 אינו	
נעשה	בהשגחתו	יתברך,	והוא	המשגיח	
והוא	הנותן	חיות	בכל	רגע	ובכל	נברא”,		
אז	כשאדם	מצליח	לדעת	את	זה	שבכל	

דרכיך	דעהו,	אז	הכל	מתיישר	אצלו.

על ידי האמונה מתקנים את כל 
העבירות

“דרך”	 אומר	שהמילה	 מוילנא	 הגאון	
שכתוב:	 כמו	 ה’,	 עבודת	 את	 מסמלת	
ֶרְך	ה'”	)בראשית,	יח(,	והמילה	 ְמרּו	דֶּ “	ְוָשׁ
“אורחות”	תמיד	מסמלת	עבירות,	כמו	
ֲעַקְלַקּלֹות”	)שופטים,	 ”ֳאָרחֹות	 שכתוב:	

ה(.
ָרֶכיָך	ָדֵעהּו	ְוהּוא	 ָכל	דְּ הפסוק	אומר:	“בְּ
ר	ֹאְרֹחֶתיָך”,	זאת	אומרת	שאם	אדם	 ׁ ְיַישֵּ
וגם	 משליך	את	הכל	לה’	גם	ברוחניות	
בגשמיות,	אז	גם	את	העבירות	שלו	ה’	

יתקן.
ידי	 שעל	 אומר,	 מלובלין	 צדוק	 ורבי	
אמונה	בהשגחה	פרטית	מתמתקים	כל	

הדינים	ומתכפרים	כל	העוונות.

ה’ יתברך יעזור אפילו לגנב 
לחזור בתשובה אם רק יכניס 

אמונה למעשה

כותבת	 ברכות	 במסכת	 הגמרא	
לדבר	 אפילו	 רבא	 “ואמר	 בהמשך:	
עבירה”	-	אפילו	גנב	שפורץ	כדי	לגנוב	
עולם,	 של	 ריבונו	 ואומר:	 הכספת	 את	
או	 תפתח	 הכספת	 אם	 תחליט	 אתה	
ה’,	 נגד	 עושה	 הזה	 הגנב	 כלומר	 לא.	
אבל	גם	בזה	מכניס	אמונה	ומשליך	על	

ה’,	האם	תפתח	הכספת	או	לא.
“ואפילו	 חי”:	 איש	 “הבן	 זה	 על	 אומר	
שכוחו	 זה,	 דבר	 יזכור	 עבירה	 כשעושה	
ותועיל	 יתברך,	 מה’	 לו	 מגיעים	 וחיותו	
לו	זה	שיתחרט	אחר	כך	תיכף”	-	בזכות	
מהר,	 בתשובה	 האדם	 יחזור	 האמונה	
לו	 יתכפר	 ממילא	 התשובה	 ידי	 ועל	

העוון.
לעשות	 הולך	 כשאדם	 אפילו	 כלומר	
נגד	רצון	ה’	ולעשות	עבירה,	ובכל	זאת	
לו	 יגרום	 ה’	 אז	 האמונה,	 את	 מפעיל	
לחזור	בתשובה	וככה	יתכפר	לו	העוון.	

ה’	 בדרכי	 שהולך	 אדם	 וחומר	 קל	
מאת	 זה	 הכל	 ואומר	 המצוות,	 ובדרכי	
ה’	יתברך	ויהיה	לי	רק	מה	שה’	יחליט,	
ובוטח	בה’	בין	בהצלחות	ובין	בכישלונות	
ובטח	 בטח	 אז	 אליו,	 רק	 משייך	 והכל	



 

ה

שיתכפרו	לו	עוונותיו	ויצליח.

אם אין חוסר ידיעה בהשגחת 
ה’ אפילו כוהנים בבית המקדש 

יכולים להפוך לרשעים

ֵעִלי	 “ּוְבֵני	 כתוב:	 שופטים	 בספר	
עלי	 בני	 ה'”,	 ֶאת	 ָיְדעּו	 ֹלא	 ַעל	 ְבִליָּ ֵני	 בְּ
ומקריבים	 המקדש	 בבית	 עובדים	 היו	
קורבנות	לה’,	אבל	הם	לא	ידעו	שהכל	
זה	בהשגחת	ה’,	אז	התורה	מכנה	אותם	

בני	בליעל.
בעל	המצודות	כותב	על	זה:	“ולא	ידעו	
את	ה’	-	לחוסר	ידיעה	הזאתי,	הרשיעו	
לעשות”	-	בגלל	שלא	האמינו,	אז	עשו	
כל	מיני	תחבולות,	השהו	את	הקורבנות	
וכל	 עוולות,	 ועוד	כל	מיני	 היולדות	 של	
זה	עשו	כי	היה	חסר	להם	ידיעה	אחת,	

שהכל	זה	השגחתו	של	ה’.	
רוצה	 כשאדם	 לדעת	 צריך	 ולכן	
כמובן	 שהם	 מסוימות	 פעולות	 לעשות	
לא	עבירות,	אז	מותר	לו	לעשות	אותם,	
ָכל	 בְּ ֱאֹלֶהיָך	 ה'	 “ְיָבֶרְכָך	 שכתוב:	 כמו	
יד(,	 )דברים,	 ֲעֶשׂה”	 תַּ ר	 ֲאֶשׁ ָיְדָך	 ַמֲעֵשׂה	
אבל	צריך	תנאי	אחד:	שלא	יסור	לבבו	
מה’,	שהלב	של	האדם	יהיה	עם	ה’,	כי	

כל	האמונה	והביטחון	מגיע	מהלב.
לבו	 במנוחת	 מתבטא	 זה	 ודבר	
וגם	 בכישלון	 גם	 נפשו,	 ובשלוות	
בהצלחה,	אבל	אם	חס	ושלום	ליבו	סר	
מעם	ה’,	אז	אוי	ואבוי	כי	כל	עבודת	ה’	
זה	בלב,	שאדם	לא	מאשים,	 והביטחון	
כועס,	שונא,	מקפיד,	עצוב	או	מתייאש.	

ולכן	מכל	משמר	נצור	ליבך	כי	ממנו	

תוצאות	חיים,	צריך	להיזהר	שלא	יכנס	

על	 לכלוך	 יש	 אם	 כי	 ללב,	 לכלוך	 שום	

לשטוף	 ואפשר	 נורא	 לא	 אז	 הידיים	

בלב	 לכלוך	 אבל	 מהחיידקים,	 אותם	

חייב	 הלב	 כי	 לב”,	 “דום	 להיות	 נהפך	

רק	 נהיה	 זה	 ודבר	 וחלק,	 נקי	 להיות	

כאשר	יש	לאדם	מקסימום	אמונה	בה’.

האדם הופך את ה’ למלך על ידי 
“המבול” שזה אותם אותיות של 

“מול הלב”

על	 אומר	 הקדוש	 חי”	 איש	 “הבן	

ב	 ֶשׁ ב	ַויֵּ ּבּול	ָיָשׁ הפסוק	בתהילים:	”ה'	ַלמַּ

ה’	 את	 עושים	 שאנו	 ְלעֹוָלם”,	 ֶמֶלְך	 ה'	

אותם	 שזה	 	- “המבול”	 ידי	 על	 למלך,	

אותיות	של	“מול	הלב”.

כל	הזמן	ה’	יתברך	מסתכל	על	הלב	

על	 חושב	 הוא	 מה	 ובודק	 האדם	 של	

מאמין	 הוא	 האם	 שקרו,	 המאורעות	

הוא	 ושלום	 חס	 או	 מה’	 הגיעו	 שהם	

מאמין	שהם	לא	מה’,	ובזה	האדם	הופך	

את	ה’	למלך	העולם.

לכן	הבן	איש	חי	אומר	שכל	הגאולה	

תלויה	בלב	של	האדם,	כי	ברגע	שהלב	

האשמות,	 מכל	 וזך	 נקי	 יהיה	 שלנו	

פלגנות,	מריבות	ועצביות,	אז	תהיה	לנו	

גאולה.
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ה’ שולח את אליהו הנביא דווקא 
בדמות דוב של אש כדי לעצור את 

הגאולה

מציעא”	 “בבא	 במסכת	 הגמרא	
מספרת	לנו	סיפור	שממנו	נלמד	כמה	

הגאולה	תלויה	בלב	שלנו:
יום	 בכל	 מגיע	 היה	 הנביא	 אליהו	
יהודה	הנשיא,	 ללמוד	בישיבה	של	רבי	
צעק	 מלהגיע.	 איחר	 הוא	 אחד	 ובוקר	
רבי	יהודה	על	אליהו:	למה	אתה	מאחר	
ולא	מגיע	בזמן?	ענה	לו	אליהו	הנביא,	
לי	הרבה	עבודה	הבוקר,	הלכתי	 היתה	
למערת	המכפלה,	הקמתי	את	אברהם	
שיתפלל	 כדי	 ידיים	 לו	 ונטלתי	 אבינו	
ואחר	כך	 והחזרתי	אותו	לישון.	 שחרית	
נטל	 הוא	 וגם	 אבינו	 יצחק	 את	 הערתי	
לישון,	 אותו	 והחזרתי	 והתפלל	 ידיים	
יעקב	 עם	 דבר	 אותו	 עשיתי	 כך	 ואחר	

אבינו.
למה	 הנשיא:	 יהודה	 רבי	 אותו	 שאל	
להקים	 במקום	 יחד,	 אותם	 לא	הקמת	
ולא	 זמן	 חוסך	 היית	 וכך	 אחד	 אחד	
מאחר	לישיבה?	ענה	לו	אליהו:	אם	הם	
הם	 כי	 המשיח	 יגיע	 מיד	 יחד,	 יתקבצו	

אחראים	על	כל	מידת	הדין.
שאל	אותו	רבי	יהודה	הנשיא,	האם	יש	
אנשים	כאלו	בחיים,	שאם	הם	יתפללו	
יחד	אז	יבוא	המשיח?	וענה	לו	אליהו:	כן	

יש	כאלו,	והם	רבי	חייא	ושני	בניו.	
כל	 את	 הנשיא	 יהודה	 רבי	 אסף	 מיד	
הקהל	לתפילה	ושם	את	רבי	חייא	ובניו	
מיד	 הגמרא	 ומספרת	 ציבור,	 כשליחי	

כשאמרו	“משיב	הרוח”	-	התחילו	רוחות	
“מוריד	 וכשאמרו	 נושבות,	 חזקות	
זלעפות,	 -	התחיל	לרדת	גשם	 הגשם”	
וכשאמרו	“מחיה	מתים	ברחמים	רבים”	

-	התחילו	המצבות	להישבר.
אליהו	 את	 השמים	 מן	 שלחו	 מיד	
ברחו	 וכולם	 אש,	 של	 דוב	 בדמות	
ונפסקה	התפילה.	אחר	כך	נתנו	לאליהו	
לרבי	 שגילה	 זה	 על	 מלקות	 הנביא	
ודאגו	 עליונים,	 סודות	 הנשיא	 יהודה	
מן	השמיים	שרבי	חייא	ובניו	לא	יצליחו	
תבוא	 שלא	 כדי	 יחד	 שוב	 להתפלל	

הגאולה	שעדיין	לא	הגיעה	זמנה.

ה’ רצה לסמן להם בדיוק את 
סיבת העיכוב של המשיח

חזקה	 שאלה	 שואל	 חי”	 איש	 “הבן	
ה’	שלח	 מאוד	על	הסיפור	הזה:	מדוע	
ולא	 אותם,	 שיפחיד	 דוב	 דווקא	 להם	

שלח	איזה	אריה	או	פיל?
תכונה	 לו	 יש	 לדוב	 עונה,	 והוא	
ייחודית,	שברגע	שהוא	פוגש	באדם	או	
לו	 לקרוע	 אוטומטית	 מנסה	 הוא	 טרף,	
בספר	 בפסוק	 שכתוב	 כמו	 הלב,	 את	
ְוֶאְקַרע	 ּכּול	 ַשׁ ֹדב	 כְּ ם	 ֵשׁ “ֶאְפגְּ הושע:	
ם”,	הדוב	דבר	ראשון	שולף	את	 ְסגֹור	ִלבָּ
ציפורניו	וקורע	את	הלב.	ולכן	גם	כתוב	
שהאילים	היו	הולכים	עם	טלאי	על	הלב	

כדי	להינצל	מהדובים.
להם,	 “ורמז	 חי:	 איש	 הבן	 של	 לשונו	
המשיח,	 את	 להביא	 רוצים	 אתם	
החיסרון	שלכם	מצד	הלב”	-	ה’	אומר:	
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אלי,	 ומתפללים	 אותי	 עובדים	 כולכם	
את	 ומאשים	 מקפיד	 אחד	 בלב,	 אבל	
הלב,	 מצד	 שלכם	 החיסרון	 וזה	 השני.	
המצוות,	 כל	 את	 עושים	 היו	 שבידיים	
אבל	הלב	סר	מה’.	“ולכן	ראיתי	לבלבל	
כוונת	הלב	שלכם”-	ולכן	ה’	הביא	דווקא	
את	הדוב	לבלבל	אותם.	“כדי	שלא	יהיה	
ולכן	נדמה	להם	 מזה	פעולת	הגאולה,	

לדוב	שדרכו	לקרוע	את	הלב”.

גם האבות הקדושים שלנו עבדו 
קשה בשביל לרכוש אמונה

גמור	 “בוודאי	 כותב:	 יועץ”	 “הפלא	
שגם	אברהם,	יצחק	ויעקב	ומשה	רבינו	
הרע	 יצר	 להם	 היה	 הקדושים,	 וכל	
בליבם	כמונו,	אלא	שעל	ידי	עמל	ויגיעה	
שעמלו	 ידי	 על	 ביוצרם”,	 נדבקו	 רבה	
וידעו	שכל	מקרה	שייך	לה’	יתברך,	אז	
ָּבֵעי”,	 ִלָּבא	 “ַרֲחָמָנא	 ולכן	 בה’,	 נדבקו	
ה’	רוצה	את	הלב.	“ועל	אברהם	נאמר:	
לא	 לפניך’’-	 נאמן	 לבבו	 את	 "ומצאת	
הפעולות	שלו	אלא	הלב	שלו	נאמן,	כי	
אף	פעם	הלב	שלו	לא	סר	מה’	ותמיד	
והכל	 יתברך	 ה’	 מאת	 זה	 שהכל	 ידע	

בהשגחה	פרטית	ומדוקדקת.	

הצרה שבאה לאדם היא גם 
רחמנות גדולה של ה’ יתברך

רבי	יעקב	מפולנאה	כותב:	“וזה	פירוש	
הפסוק	‘יענך	ה’	ביום	צרה’,	שאם	אתה	
“הויה”	 זה	 ה’	 שיענך	 שהצרה	 מאמין	
יענך	 כתוב	 	- הרחמים”	 מידת	 כלומר	

ה’	ולא	יענך	אלוקים,	כי	ה’	זאת	מידת	
הרחמים,	וצריך	האדם	להאמין	בשעת	
הזאת	 הבעיה	 את	 לו	 עשה	 שה’	 צרה	

מרחמנות	עליו.
פסגת	 משכונת	 אחד	 יהודי	 לי	 סיפר	
סובל	 הוא	 רבות	 שנים	 שבמשך	 זאב	
והורס	 שנובח	 שלו	 השכן	 של	 מהכלב	
מבין	 אתה	 לו:	 אמרתי	 הלילות,	 את	 לו	
שהצער	הזה	הוא	רחמנות	של	ה’,	ולא	
צריכה	להיות	לך	שום	טענה	על	השכן,	

כי	הכל	זה	לטובתך.	
יעקב	מפולנאה	מסביר	שהעינוי	 רבי	
“הרע	 הוא	 כי	 רחמים	 הוא	 הזה	
לאדם	 שתבוא	 	 שבמקום	 במיעוטו”,	
לעמוד	 יוכל	 שלא	 קטסטרופה	 איזה	
והוא	יתפרק	ממנה,	אז	ה’	ברחמיו	 בה	
שולח	איזו	צרה	שהוא	יוכל	לעמוד	בה,	
חייב	להאמין	שהצרה	היא	 ולכן	האדם	

ברחמנות	גדולה	ולטובת	האדם.

אם האדם יאמין שהצרה היא 
ברחמים אז יקבל ישועה גדולה

“כמו	 וכותב:	 מפולנאה	 הרב	 ממשיך	
נחום	איש	גמזו”,	פלא	פלאות	הסיפור	
לו	 ממלאים	 גמזו,	 איש	 נחום	 של	 הזה	
במקום	 ובעפר	 בחול	 המזוודות	 את	
היהלומים	שהיו	בהן,	והוא	הולך	למלך	

בידיעה	שאוטוטו	תולים	אותו.
זה	כמו	שאדם	ילך	עם	מזוודה	מלאה	
שכל	 ברור	 הרי	 גבולות,	 לביקורת	 נשק	
איש	 ונחום	 עליו,	 יקפצו	 המאבטחים	
שמתי	 אני	 אומר:	 נפש	 בשלוות	 גמזו	
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החלטת	 ה’	 ואתה	 במזוודה,	 יהלומים	
לשים	לי	עפר	אז	זה	לטובתי	והכי	טוב	

בשבילי	ואפילו	אם	יהרגו	אותי.
תראו	איזה	ישועה	הוא	קיבל,	לא	רק	
שלא	תלו	אותו,	אלא	שלחו	אותו	בחזרה	
תאמין	 “אם	 ויהלומים.	 כסף	 מלא	 עם	
והרעה	 רחמים,	 שהיא	 הצרה	 בשעת	
בעצמה	היא	טובה	לך,	אז	ישלח	עזרך	

מקודש”,	איזו	ישועה	תהיה	לאדם.

מדוע נחום איש גמזו היה בדרגת 
אמונה מעל רבי עקיבא

שזה	 מסביר	 מפולנאה	 יעקב	 רבי	
ההבדל	בין	נחום	איש	גמזו	לרבי	עקיבא,	
רבי	עקיבא	אומר:	כל	מה	שעושה	לי	ה’	
גם	 אומר:	 גמזו	 איש	 ונחום	 לטובה,	 זה	

זו	לטובה.
רבי	עקיבא	אומר	שבעתיד	יהיה	טוב	
גמזו	 איש	 נחום	 אבל	 הזאת,	 מהצרה	
אומר	שזאת	הבעיה	עצמה	היא	טובה,	
ולכן	נחום	איש	גמזו	היה	בדרגת	אמונה	

גדולה	מעל	רבי	עקיבא.
כי	 תמיד’	 לנגדי	 ה’	 ‘שויתי	 יובן	 “וזה	
שהוא	 גם	 ה’	 שם	 הרחמים	 את	 עשיתי	
כלל	 זה	 תמיד	 לנגדי	 ה’	 שויתי	 	- נגדי”	
ה’,	 לפני	 ההולכים	 לצדיקים	 גדול	
שהוא	 גם	 ה’	 דבר	 את	 משווה	 שאדם	
יודע	 הוא	 אז	 לו,	 ומפריע	 נגדו	 כביכול	
הפסוק	 בהמשך	 ולכן	 הרחמן.	 ה’	 שזה	
בֹוִדי”,	 כְּ ֶגל	 ַויָּ י	 ִלבִּ ָשַׂמח	 “ָלֵכן	 כתוב:	
נהפך	לטוב	מושלם,	אם	 שהוא	באמת	

רק	קיבל	האדם	את	רצון	ה’.

ה’ אף פעם לא עושה רע לאדם

רבי	לוי	יצחק	מברדיטשוב	כותב:	“אם	
הרעות	 שכל	 במחשבתו	 יעמיק	 אדם	
בזאת	המחשבה	 מזכך	 לטובות,	 יהפכו	
תלוי	 הכל	 רע”-	 שום	 עליו	 יבוא	 שלא	
עצמו	 את	 שמשכנע	 הלב,	 במחשבת	
ולא	 רע	 לו	 יעשה	 לא	 פעם	 אף	 שה’	

משנה	אם	מגיע	לו	או	לא.
“וכל	הדברים	שלרגע	נראים	לו	לרע,	
יתהפך	 לטובה,	 זו	 גם	 ויאמר	 כשישמח	
לטוב.	ולא	יפחד	משום	רע,	כמו	שכתוב	
‘משמועה	רעה	לא	ירא,	נכון	ליבו	בטוח	
והאמירה	 המחשבה	 בזכות	 וזה	 בה’,	

שהכל	לטובה”.
יברח	אף	פעם	 לא	 צריך	שהלב	 ולכן	
מה’	כי	את	הלב	אי	אפשר	לרחוץ	וממנו	

תוצאות	חיים,	והכל	נמשך	מהלב.
מיד		 לרופא	 הולכים	 שכאשר	 וכמו	 	
הוא	מסתכל	על	הלב	כי	הוא	הברומטר	
האמונה	 זה	 היהודי	 של	 הלב	 כן	 לכל,	

שלו	בה’.

ה’ מחדש את האדם בכל יום 
והוא כבריה חדשה 

“כלל	 כותב:	 הקדוש	 טוב	 שם	 הבעל	
היא	 שהעיקר	 הבורא	 בעבודת	 גדול	
האמונה,	וזה	שורש	כל	התורה	והעבודה,	
יכול	 פרטית	 בהשגחה	 שמאמין	 ומי	
להתפלל	כי	הוא	מאמין	שה’	מחדש	כל	
יום	מעשה	בראשית	והוא	כל	יום	בריה	
מה	 לא	 הוא	 האדם	 יום	 בכל	 חדשה”,	

שהיה	אתמול,	אלא	ברייה	חדשה.
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אותו	 מחדש	 שה’	 מאמין	 אינו	 “ואם	
בכל	יום,	והתפילה	והתורה	נעשים	אצלו	
תשליכיני	 ‘אל	 שאמר	 וזה	 ישן,	 כדבר	
גורמת	חלישות	 כי	הזקנה	 זקנה’,	 לעת	
לעצמו:	 אומר	 אדם	 האדם”-	 באברי	
כל	החיים	אני	אחיה	עם	האישה	הזאת	
החיים	 כל	 או	 בשבילי,	 מתאימה	 שלא	

אהיה	עם	החובות	הללו?...

אבל	ההסתכלות	הזו	היא	לא	נכונה,		

כי	ה’	מחדש	לנו	בכל	יום,	ובכל	יום	אתה	

משהו	אחר.

ה’	 זה	מאת	 בזה	שהכל	 נתחזק	 ולכן	

ברחמים	 כלומר	 “הויה”,	 בשם	 והכל	

אותנו,	 מחדש	 ה’	 יום	 ושבכל	 גדולים	

בעיקר	באמונה!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

לשמוע לדעת תורה

שמי	יעל,	לפני	מס’	שנים	זכיתי	להתחזק	ולהכיר	את	טוב	ה’,	נולדתי	וגדלתי	בעיר	אילת,	ללא	קשר	
לתורה	ומצוות	מלבד	שני	דברים	שהורי	הקפידו	א.	לא	לעבוד	בשבת,	ב.	לא	להדליק	אש	בשבת.	חוץ	

מזה	שום	דבר.
בערך	בגיל	16	התחיל	הניצוץ	הראשון	כאשר	הלכתי	לבית	הכנסת	ושמעתי	את	הפיוט	“לכה	דודי”	
נכנסה	לי	בלב	התרגשות	רבה	ולא	ידעתי	איך	להכיל	אותה,	ומאז	הכל	היסטוריה.	התחלתי	לשמוע	
שיעור	תורה	ולשתות	בצמא	את	דברי	התורה	שנאמרו	שם.	וכל	תהליך	התשובה	היה	הדרגתי	ומאוזן	

ללא	קפיצות	גבוהות	מידי,	ב”ה.
לאחר	שלוש	שנים	בערך,	רציתי	ללכת	למדרשה,	אך	הורי	הי”ו	התנגדו	בכל	תוקף,	פניתי	לרב	הגאון	
הרב	אייל	עמרמי	שליט”א	והוא	הנחה	אותי	לעלות	למדרשה	למרות	כל	הקשיים	שאפפו	צעד	זה,	הרב	
חיזק	אותי	ובירך	אותי	בדרך	צלחה.	תראו	מה	גודל	העוצמה	של	התייעצות	עם	דעת	תורה,	נכנסתי	
ולבסס	את	 זכיתי	בס”ד	לבנות	את	עצמי,	את	מידותיי	 למדרשה	מאוד	איכותית	בירושלים	ת”ו	ושם	
השקפתי,	הורי	עם	הזמן	השלימו	עם	המצב,	אולם	לאט	לאט	כשהם	ראו	את	הכיבוד	הורים	ואת	כל	
הטוב	שהתורה	משנה	את	האדם	-	בבחינת	“המאור	שבה	מחזירן	למוטב”	הם	כ”כ	שמחו	עד	שכיום	

שאני	נשואה,	אשת	אברך	ב”ה,	הורי	גאים	בדרכי	ומתפללים	שכל	ילדיהם	ילכו	בדרך	זאת.
בתודה	ובהערכה	לכבוד	הרב	עמרמי	שליט”א.
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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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