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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		
ביתשמש מרדכי	קינן																						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	
אומן נחמן	קלור	מפיץ חדש!  1-380-50-5776453
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



 

ליקוטי	מוהר”ן-	תורה	ע"ו:

	כשעיני	האדם	נשואות	למעלה,
הוא	כלי	לקבל	שפע	ואור	אלוקי:

“וְיִהי	 כותב:	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
ה	ֶאת	 ה	ְוָהֱאֹלוִהים	ִנסָּ ָבִרים	ָהֵאלֶּ ַאַחר	ַהדְּ
ִתיּקּוֵני	 בְּ ִאיָתא	 ַאְבָרָהם:	)בראשית	כב’(	
יִמיָנא	 ְטָרא	דִּ ֹזַהר	)תיקון	ע’	דף	קיח’(:	ִמסִּ
ְכִתיב:	 דִּ א	הּוא	 ַהדָּ א,	 ַכְספָּ כְּ ָרא	 ִחוָּ ֹמָחא	
לּות	 כְּ ִהְסתַּ בְּ ה,	 ִהנֵּ אֹוֲהִבי:	 ַאְבָרָהם	 ֶזַרע	
טּות	 ׁ שְּ ִהְתפַּ ר	ְואֹור	ַהחֹוֵזר,	דְּ ָשׁ ֵיׁש	אֹור	ַהיָּ
יַע	ִלְראֹות	 ר,	ּוְבַהגִּ ָשׁ ָהְראּות,	הּוא	אֹור	ַהיָּ
ר	 ִעקַּ י	 ]כִּ ַהחֹוֵזר.	 אֹור	 הּוא	 ָחֵפץ,	 ֶשׁ ָבר	 דָּ

ַח	ָהְראּות	הֹוֵלְך	 ֹכּ ַח	ָהְראּות	–	ֵמֲחַמת	ֶשׁ ֹכּ
ְוחֹוֵזר	 ְרֶאה,	 ַהנִּ ָבר	 דָּ בַּ ה	 ּוַמכֶּ ט	 ׁ שֵּ ּוִמְתפַּ
ָאה,	ָלֵעיַנִיים,	 וַח	ָהְראּות,	ֵמֲחַמת	ַהַהכָּ ַהֹכּ
ָהֵעיַנִיים	 ְוָאז	 ֵעיַנִיים,	 בָּ ָבר	 ַהדָּ ְוִנְצַטֵיּיר	
ְמֹבָאר	ֵהיֵטב	 ְרֶאה.	כַּ ָבר	ַהנִּ רֹואות	ֶאת	ַהדָּ
ם(.	ִנְמָצא,	 ן	ָשׁ ִסיָמן	י"ג	אֹות	ד,	ַעיֵּ )ְלֵעיל	בְּ
ר	ְואֹור	 ָשׁ ִחיַנת	אֹור	ַהיָּ ֹכַח	ָהְראּות	בְּ ׁש	בְּ יֵּ ֶשׁ
ַאף	 הּוא,	 רּוְך	 בָּ ַרְך,	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ְוַהשֵּ ַהחֹוֵזר.	
ר	 ֵדי	ְלַשׂבֵּ ה,	ַאְך	כְּ ׁשּום	ִמדָּ ס	בְּ ֵאינֹו	ִנְתפָּ ֶשׁ

בס”ד

גיליון קכ"ז - פרשת ראה

תוכן העניינים:

ה יצירת הֶּכִלי נוצרת כמו באופטיקה, על ידי ההסתכלות בחפץ    

ה על ידי הסתכלות בהשגחה עליונה נוצר כלי לקבלת שפע מהקב”ה   

ו לא רק שההשתדלות היתרה לא עוזרת אלא היא אפילו גורעת לאדם   

ו הנפת העומר לשישה קצוות כדי שנדע שכל מה שקורה בעולם ממנו יתברך  

ז ה’ דואג לפרנסה לא רק לאדם אלא גם לכל בהמה וברייה בעולם   

ח איך ללמוד מוסר מהשערות שעל ראשנו      

ח הדאגה וההשתדלות היתרה מבריחים מהאדם את הפרנסה    

ט אדם צריך להפוך את הביטחון לתענוג גדול     

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט ע"י האמונה בה', ובכח השמחה, אפשר לבטל דינים      

ג



 

ד

י	 ן	)תהלים	קלח(:	כִּ ם	כֵּ ָהֹאֶזן,	ֶנֱאַמר	ּבֹו	גַּ
ֵיָדע.	 ְרָחק	 ְוָגבֹוּה	ִממֶּ ִיְרֶאה	 ָפל	 ְוָשׁ ָרם	ה'	
ְרָחק	 ִממֶּ ר;	 ָשׁ ַהיָּ אֹור	 ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ִיְרֶאה	
ר	 ִעקַּ י	 ]כִּ ַהחֹוֵזר.	 אֹור	 ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ֵיָדע	
ַעל־ הּוא	 רֹוֶאה,	 ׁ שֶּ ַמה	 ֵליַדע	 ַהְיִדיָעה,	
ִחיַנת	 בְּ ִהיא	 ֶשׁ ַהחֹוֵזר,	 אֹור	 ִחיַנת	 בְּ ְיֵדי	
ְוַעל	 ְלֵעיָניו.	 ָהְראּות	 וַח	 ַהֹכּ חֹוֵזר	 ׁ שֶּ ַמה	
ָבר	 דָּ ֵאיֶזה	 רֹוֶאה	 ָהָאָדם	 ִלְפָעִמים	 ן	 כֵּ
יֹוֵדַע	 ֵאינֹו	 י־ֵכן	 ְוַאף־ַעל־פִּ ׁש,	 ַממָּ ֵעיָניו	 בְּ
ֵאיֶזה	 ֲעִביִרים	 מַּ ֶשׁ כְּ גֹון	 כְּ רֹוֶאה,	 הּוא	 ַמה	
ְוֶזה	 דֹול,	 גָּ ְמִהירּות	 בִּ ֵעיָניו	 ִלְפֵני	 ָבר	 דָּ
וַח	 ַהֹכּ ֲחֹזר	 יַּ ֶשׁ ַנאי	 פְּ ָהָיה	 ֹּלא	 ֶשׁ ֵמֲחַמת	
ַעד	 ַדְעּתֹו	 בְּ ָבר	 ַהדָּ ר	 ִויַציֵּ ְלֵעיָניו,	 ָהְראּות	
אֹות	 ס”ה	 ִסיָמן	 בְּ ְוַכְמֹבָאר	 אֹותֹו,	 ַדע	 יֵּ ֶשׁ
ּיֹוֵדַע	 ׁ שֶּ ַמה	 ַהְיִדיָעה	 ֶשׁ ִנְמָצא	 ם.	 ָשׁ ן	 ַעיֵּ ג’	
ִחיַנת	אֹור	ַהחֹוֵזר[: הּוא	רֹוֶאה,	ֶזה	בְּ ׁ  ַמה	שֶּ
בּול	 ַהיְינּו	גְּ ִלי,	דְּ לּות	עֹוָשׂה	כְּ כְּ ִהְסתַּ ְוַדע,	ֶשׁ
ֹלא	 ָבר,	הּוא	בְּ ֶדם	ְראֹותֹו	ַהדָּ י	ִמֹקּ ּוְזַמן.	כִּ
בּול.	 גְּ לֹו	 ַנֲעֶשׂה	 ָבר,	 ַהדָּ רֹוֶאה	 ּוְכֶשׁ בּול,	 גְּ
ִלְבָרָכה	 ִזיְכרֹוָנם	 ֲחָכֵמינּו	 ָאְמרּו	 ֶשׁ ְוֶזהּו	
ֶאת	 ֲאִכיְלָך	 ַויַּ ְרִעיֶבָך	 ַויַּ ָך	 ַוְיַענְּ עד(:	 )יומא	
ְואֹוֵכל	 רֹוֶאה	 ֶשׁ ִמי	 ּדֹוֶמה	 ֵאינֹו	 י	 כִּ ן,	 ַהמָּ
ִמי	 י	 כִּ ׂשַבע.	 לֹו	 ֵאין	 ּסּוָמא	 ֶשׁ אן	 ִמכָּ ְוכּו’,	
”ל.	ּוַמְסָקָנא	 נַּ בּול	כַּ ֵאינֹו	רֹוֶאה	ֵאין	לֹו	גְּ ֶשׁ
ֵעיַנִיים	 ַמְרֵאה	 טֹוב	 ְקָרא,	 ַמאי	 ְגָמָרא:	 דִּ
עֹוֶשׂה	 ָהְראּות,	 ֹכַח	 בְּ י	 כִּ ָנֶפׁש.	 ֵמֲהָלְך	
ִחיַנת	 בְּ ְוֶזהּו	 בּול:	 ַהגְּ ְוהּוא	 ְלַנְפׁשֹו,	 ִהּלּוְך	
ִחיַנת	 חֹון	הּוא	בְּ יטָּ י	ַהבִּ חֹון.	כִּ יטָּ ַמֲעַלת	ַהבִּ
ֵעיָניו	 בְּ ְוצֹוֶפה	 ל	 כֵּ ְסתַּ מִּ ֶשׁ לּות,	 כְּ ִהְסתַּ
ְבִחיַנת	 ְלַבד,	ּובֹוֵטַח	ּבֹו,	בִּ ַרְך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ְלַהשֵּ
י	 רּו.	כִּ )תהלים	קמה(:	ֵעיֵני	ֹכל	ֵאֶליָך	ְיַשׂבֵּ
ן	עֹוֶשׂה	 ם	כֵּ חֹון	גַּ ִביטָּ לּות	בְּ כְּ ַעל־ְיֵדי	ַהִהְסתַּ

ָעה	 פָּ ַהַהְשׁ י	 כִּ ּוְזַמן.	 בּול	 גְּ ַהיְינּו	 דְּ ִלי,	 כְּ
ֹלא	 ִהיא	בְּ ֶשׁ ִמיד,	ַאְך	 ַמְעָלה	תָּ יֹוֶרֶדת	ִמלְּ
יו,	 ִריְך	לֹו	ַעְכָשׁ צָּ ָבר	ֶשׁ י	ִלְפָעִמים	דָּ ְזַמן.	כִּ
ִנים.	ַאְך	ַעל־ְיֵדי	 ֹלׁש	ָשׁ יִים	אֹו	ָשׁ תַּ ְשׁ ָיבֹוא	בִּ
ָעה	 פָּ ַהְשׁ לְַ עֹוֶשׂה	 חֹון,	 ִביטָּ בְּ לּות	 כְּ ִהְסתַּ
ּוְזַמן	 ֵעת	 בְּ ַפע	 ׁ ַהשֶּ בֹוא	 תָּ ֶשׁ ּוְזַמן,	 בּול	 גְּ
סּוק:	ֵעיֵני	ֹכל	 רּוׁש	ַהפָּ הּוא	ָצִריְך.	ְוֶזה	פֵּ ֶשׁ
ֶאת	 ָלֶהם	 נֹוֵתן	 ַעל־ְיֵדי־ֶזה,	 רּו,	 ְיַשׂבֵּ ֵאֶליָך	
ֵעיָניו	 לּותֹו	בְּ כְּ ִהְסתַּ רּוׁש:	בְּ ִעּתֹו.	פֵּ ָאְכָלם	בְּ
חֹון,	 טָּ בִּ ִחינֹות	 בְּ ַהיְינּו	 דְּ ַרְך,	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ְלַהשֵּ
רּו,	ַעל־ְיֵדי־ֶזה:	 ִחיַנת:	ֵעיֵני	ֹכל	ֵאֶליָך	ְיַשׂבֵּ בְּ
ִעּתֹו	 ִעּתֹו.	בְּ ה	נֹוֵתן	ָלֶהם	ֶאת	ָאְכָלם	בְּ ַאתָּ
ָצִריְך.	 הּוא	 ֶשׁ ּוְזַמן	 ֵעת	 בְּ ַהְיינּו	 דְּ ווָקא,	 דַּ
לּות,	 כְּ ִהְסתַּ ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ֶשׁ חֹון,	 יטָּ ַהבִּ י	 כִּ

”ל”. נַּ ִלי	ּוְגבּול	ּוְזַמן	כַּ עֹוֶשׂה	כְּ
בתורה	 אותנו	 מלמד	 הקדוש	 רבינו	
הזאת	איך	אדם	יוכל	ליצור	ֶּכִלי	לעקוף	
שבאים	 וחסמים	 מחיצות	 אותם	 את	
לאדם	בחיים,	כמו	שרבינו	מסביר	ב”חיי	
מוהר”ן”	שהחסימות	והמחיצות	מגיעות	
גשמי	 דבר	 מעמיד	 הוא	 כאשר	 לאדם	
כמין	 עושה	 הוא	 ואז	 רוחני,	 דבר	 כנגד	
צל,	וכמה	שהדבר	הגשמי	גדול	יותר	כך	

הצל	יותר	גדול.
והעלמות	 ההסתרה	 הוא	 הזה	 הצל	
והאור	 שפע,	 שולח	 ה’	 כלומר,	 האור.	
בגלל	 ואז	 לאדם	 להגיע	 אמור	 אלוקי	
שלו,	 גשמיים	 מהרצונות	 שנעשה	 הצל	
להגיע	 האלוקי	 מהאור	 חוסם	 האדם	
אליו.	אז	אם	אדם	יודע	שהתורה	אוסרת	
עליו	לריב	ולהתקוטט	עם	הבריות,	והוא	
במעשה	 אז	 והתקוטט,	 הלך	 זאת	 בכל	
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להגיע	 שפע	 מהרבה	 חסם	 הוא	 הזה	

בתורה	 אותנו	 מלמד	 נחמן	 רבי	 אליו.	

הזאת	איך	אדם	יוכל	ליצור	ֶּכִלי	לעקוף	

את	אותם	מחיצות	וכן	לקבל	את	השפע	

האלוקי	שה'	שלח	לו.

יצירת הֶּכִלי נוצרת כמו 
באופטיקה, על ידי ההסתכלות 

בחפץ

הזה	 העניין	 כל	 את	 ממשיל	 הרב	

האופטיקה,	 בחוכמת	 החזותי	 לעולם	

חפץ	 רואה	 שכשאדם	 יודעים	 אנחנו	

דבר	 כך:	 עובד	 זה	 בעולם,	 כלשהוא	

ראשון,	האדם	שולח	קרני	אור	מהעיניים	

ואז	אותם	קרני	אור	 שלו	לכיוון	החפץ,	

פוגשות	את	החפץ	ויוצרות	תמונת	תלת	

מימד	עם	אורך	רוחב	וגובה,	וכל	זה	עם	

והמיקום	משלימים	את	 הצבע,	הצורה	

התמונה,	ואז	התמונה	חוזרת	ישר	לעין	

של	האדם	והמוח	מפענח	את	התמונה	

שהוא	ראה.

יוצרת	 שההסתכלות	 אומר	 הרב	 אז	

מבחינת	 הסתכל	 שהאדם	 שלפני	 ֶּכִלי,	

האדם	לא	היה	ֶּכִלי,	ורק	לאחר	שהסתכל	

ואז	 האור	 קרני	 שבירת	 נוצרה	 בחפץ	

ֶּכִלי.	זאת	אומרת	 נוצר	 מבחינת	האדם	

שהראיה	של	האדם	יוצרת	דבר	מוגדר	

ומתוחם.

על ידי הסתכלות בהשגחה 
עליונה נוצר כלי לקבלת שפע 

מהקב”ה

כותבת	 יומא	 במסכת	 הגמרא	
עיוור	 אדם	 שבעים,	 אינם	 שהסומים	
אינו	מרגיש	שובע	ולמרות	שהוא	אוכל,	
מכיוון	 נרגע	 לא	 לאכילה	 שלו	 החשק	
שהוא	לא	רואה	את	האוכל,	ואז	אין	לו	
כלי	קיבול	שזה	הסיפוק	הנפש	לאוכל.		
בשבת	 אותנו	 מחייבת	 הגמרא	 ולכן	
לאכול	לאור	הנרות,	כי	העונג	של	האדם	
יכול	 הוא	 ואז	 האוכל	 את	 לראות	 הוא	

להגיע	לסיפוק	מהאוכל.
אותו	דבר	זה	גם	לגבי	המן	שירד	לבני	
ָך	 "ַוְיַענְּ עליו:	 שכתוב	 במדבר,	 ישראל	
ן"	)דברים,	ח'(	-	 ֲאִכְלָך	ֶאת	ַהמָּ ְרִעֶבָך	ַויַּ ַויַּ
היה	עינוי	לבני	ישראל	לאכול	את	המן,	
ולמרות	שהיה	בו	את	כל	הטעמים,	ואם	
סטייק	 של	 טעם	 בו	 לטעום	 יכלו	 רצו	
רק	 זה	 ראו	 שהם	 מה	 אבל	 גלידה,	 או	
עצמו,	 האוכל	 את	 ולא	 לבנות	 כדוריות	
ן	 ַהמָּ ֶאל	 י	 ְלתִּ "בִּ ישראל	אמרו:	 בני	 ולכן	
ֵעיֵנינּו",	שהיה	יורד	כמו	כדור	קפוא,	ובני	
האוכל.	 את	 ממש	 לראות	 רצו	 ישראל	
ליצור	 מצליח	 אינו	 רואה	 שלא	 מי	 אז	
לא	 הוא	 ואז	 ותיחום	 מידה	 לו	 ואין	 ֶּכִלי	
יכול	להיות	מסופק	ושבע,	והרב	מסביר	
שאותו	דבר	אדם	שמסתכל	על	הקב”ה	
ועל	ההשגחה	העליונה,	כל	השפע	של	
אותו	אדם	תלוי	בעין	שלו,	כמו	שכתוב:	
רּו”	)תהילים,	קמה(	 ְיַשׂבֵּ ֵאֶליָך	 ֹכל	 “ֵעיֵני	
תקוות	 שכל	 תקווה,	 מלשון	 רּו”	 “ְיַשׂבֵּ 	-
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האדם	היא	מהקב”ה,	ואם	הבוס	לא	נתן	
כי	 כועס	עליו	 לו	משכורת,	אז	הוא	לא	
הוא	מבין	שכל	השפע	והפרנסה	באים	

מה’	יתברך.

לא רק שההשתדלות היתרה 
לא עוזרת אלא היא אפילו גורעת 

לאדם

ַיֲעֹקב	 ֵאל	 ֶשׁ ֵרי	 “ַאְשׁ בתהילים	 כתוב	
ֶעְזרֹו	ִשְׂברֹו	ַעל	ה'	ֱאֹלָהיו”	-	למה	הזכיר	 בְּ
ויצחק?	 רק	את	יעקב	ולא	את	אברהם	
הפרנסה,	 על	 מה’	 ביקש	 יעקב	 רק	 כי	
ִדי	 ִעמָּ ֱאֹלִהים	 ִיְהֶיה	 ִאם	 	“ שכתוב:	 כמו	
ר	ָאֹנִכי	הֹוֵלְך	ְוָנַתן	 ה	ֲאֶשׁ ֶרְך	ַהזֶּ דֶּ ָמַרִני	בַּ ּוְשׁ
)בראשית,	 ׁש”	 ִלְלֹבּ ּוֶבֶגד	 ֶלֱאֹכל	 ֶלֶחם	 ִלי	
שיעקב	 אומר	 הקדוש	 הזוהר	 כח’(.	
על	 סמך	 לא	 הוא	 אבל	 לה’,	 התפלל	
אביו	 זכות	 על	 לא	 וגם	 תפילות	 אותן	

ואמו,	אלא	רק	על	ה’.
ולכן	כשאדם	שם	את	כל	תקוותו	על	
ה’,	אז	בהסתכלות	הזאת	הוא	יוצר	ֶּכִלי,	
אור	 בה’	שולחת	 הזאת	 כלומר	התלות	
והוא	חוזר	אליו	ויוצר	את	אותו	ֶּכִלי,	ואז	
יש	לאדם	בית	קיבול	לקבל	את	השפע	
האלוקי.	ואם	האדם	מצליח	להשיג	את	
למתנה	 זוכה	 הוא	 אז	 קיבול,	 כלי	 אותו	
ִעּתֹו”,	 שנקראת:	“נֹוֵתן	ָלֶהם	ֶאת	ָאְכָלם	בְּ
בדיוק	 שלו	 השפע	 את	 יקבל	 האדם	
ואם	הוא	צריך	 בזמן	שהוא	צריך	אותו,	
לחתן	ילד	או	ילדה	או	שיש	אירוע	אחר	
הכסף	 את	 לו	 ישלח	 ה’	 אז	 במשפחה,	
באותו	זמן	ממש	כדי	שיוכל	לקיים	אירוע	

מכובד.	ואדם	שאין	לו	עיניים	להשגחה	
והשתדלויות	 התאמצות	 עוד	 ועושה	
נוספות	כמו	שעות	ארוכות	בעבודה	ועוד	
עסקים	מהצד,	ולא	מבין	שההשתדלות	
נקרא:	 זה	 הנס,	 על	 לחפות	 רק	 היא	
ישראל	 מבני	 אלו	 ְוָלְקטּו”,	 ָהָעם	 טּו	 “ָשׁ
לעשות	 צריכים	 היו	 בה’	 האמינו	 שלא	
סיבובים	בכל	מחנה	ישראל	ללקט	את	
לטחון	 כדי	 קשה	 עובדים	 היו	 ואז	 המן,	
ולבשל	אותו,	ובסוף	היה	להם	רק	טעם	
כלומר	 ֶמן”,	 ׁ ַהשָּ ד	 ְלַשׁ ַטַעם	 “כְּ אחד:	
ההשתדלות	היתרה	שלהם	גרעה	להם,	
אז	 ה’	 להשגחת	 חיכו	 לא	 שהם	 ובגלל	
והם	 אחר	 הגיע	ממקום	 השפע	שלהם	
נהנו	רק	מטעם	אחד	של	המן	ולא	כמו	
רוצים.	 שהם	 הטעם	 את	 שבחרו	 כולם	
ולכן	האדם	צריך	ללכת	לעבודה	ולחזור	
לסמוך	 ורק	 מיותרות	 השתדלויות	 בלי	
על	ה’	שיתן	לו	את	הפרנסה	שצריך,	וגם	
אם	הכסף	לא	מספיק,	צריך	לסמוך	על	
ה’	שידאג	לשלוח	לו	בזמנו,	“נֹוֵתן	ָלֶהם	
ִעּתֹו”.	ואז	יש	לו	כלי	קיבול	 ֶאת	ָאְכָלם	בְּ
שלא	 למי	 שאין	 מה	 ולברכה,	 לשפע	
סומך	על	ה’,	וכמה	שסומך	על	הקב”ה	
יותר	ויש	לו	מידת	ביטחון	גדולה	יותר	אז	

מקבל	יותר	שפע	מהקב”ה.

הנפת העומר לשישה קצוות כדי 
שנדע שכל מה שקורה בעולם 

ממנו יתברך

כותב:	 הלכות”	 ב”ליקוטי	 נתן	 רבי	
העומר	 ספירת	 סופרים	 זה	 “בשביל	
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כי	 התורה,	 קבלת	 קודם	 שבתות	 שבע	
אמונה	 להמשיך	 שעורים	 עומר	 הנפת	
של	 המטרה	 כל	 	- פרטית”	 בהשגחה	
העומר	שעורים	הוא	להאמין	שהכל	זה	
השגחה	פרטית.	“שהוא	יסוד	כל	התורה	
בשישה	 אותו	 מניפים	 זה	 ולפי	 כולה,	
עומר	 את	 לוקח	 היה	 הכהן	 	- קצוות”	
כיוונים:	 לשישה	 אותו	 ומניף	 התנופה	
למעלה	 מערב,	 מזרח,	 דרום,	 צפון,	

ולמטה.
“כדי	לקשר	את	הכל	לה’,	למען	דעת	
כל	עמי	הארץ	שהכל	קשור	אליו,	כי	הוא	
יתברך	משגיח	תמיד	בהשגחה	פרטית	
על	כל	פרטי	הבריאה”,	ולכן	הכהן	לוקח	
לכל	 אותו	 ומניף	 התנופה	 עומר	 את	
הכיוונים,	להראות	שלכל	כיוון	שהאדם	

פונה,	זה	רק	ה’.
“שנדע	באמונה	שלמה	שהוא	יתברך	
משלה,	 בכל	 ומלכותו	 הארץ	 כל	 מלוא	
רק	 הוא	 הזה	 הגשמי	 בעולם	 וההנהגה	
		- המלוכה”	 לו	 כי	 שמו,	 יתברך	 ידי	 על	
זה	 שהכל	 ההבנה	 את	 לאדם	 נותן	 זה	
ה’	יתברך.	בפרנסה,	בבריאות,	הילדים	
שאדם	 למה	 קשור	 לא	 וזה	 והמשפחה	

עושה	בכלל.
בהשתדלות	 מרבה	 כשאדם	 אבל	
יתרה,	אז	הוא	מאבד	את	האמונה,	וכמו	
מבחינת	 זה	 מקודם,	 מהמן	 שלמדנו	
“שטותא”,	 מלשון	 ולקטו”	 העם	 “שטו	
בזה	שהוא	 כלומר	האדם	עושה	שטות	
בהשתדלות	 שלו	 השפע	 את	 “כולא”	
היתרה,	ואז	הוא	זוכה	לטעום	רק	טעם	

אחד	במקום	כל	הטעמים.	“ועל	כן	היה	
בא	מהשעורים	שהוא	מאכל	בהמה,	כי	
אי	אפשר	להבין	את	זה	מדעת,	כי	אם	

על	ידי	אמונה	שמסלק	דעתו	לגמרי”.
וסיפרה	 אחת,	 אישה	 אלי	 התקשרה	
מבעלה,	 גירושין	 בתהליכי	 שהיא	 לי,	
לקבל	 לה	 פסקו	 הדין	 שבבית	 ולמרות	
גט	מבעלה,	הוא	מסרב	לתת	לה	אותו,	
הגט,	 את	 לתת	 אותו	 להלחיץ	 וכדי	

הדיינים	שללו	לו	את	רישיון	הנהיגה.	
ממשיך	 שהוא	 גילתה	 היא	 עכשיו	
לנהוג	ללא	רישיון,	והיא	שואלת	אם	היא	
אותו	 יענישו	 ואז	 עליו,	 להלשין	 יכולה	

קשות	והיא	תקבל	את	הגט	המיוחל.	
אמרתי	לה:	מי	לא	נותן	לך	גט	בעלך	
או	ה’?	הרי	זה	ה’	שלא	נותן	לך	גט,	אז	
והלכת	 שלך	 ההשתדלות	 את	 עשית	
וה’	החליט	שעדיין	לא	מגיע	 דין,	 לבית	
לך	הגט,	כי	ה’	מבין	שאולי	יש	איזה	אסון	
שהילד	 ובמקום	 בדרך,	 לך	 שמחכה	
שלך	יטבע	בבריכה	בקיץ	ח"ו,	הוא	נותן	

לך	את	הצער	הזה.
אותה	אישה	צריכה	לסלק	את	השכל	
יגיע	הזמן,	 ולהתחזק	באמונה	שכאשר	

הגט	יגיע	אליה	עד	הבית.
יש	לאישה	 תראו	איזה	אמונה	חזקה	
לקבל	 החליטה	 היא	 הזאת,	 הפשוטה	

את	דברי	ולחכות	לישועה	מה’.

ה’ דואג לפרנסה לא רק לאדם 
אלא גם לכל בהמה ובריה בעולם

היה	 “וגם	 וכותב:	 נתן	 רבי	 וממשיך	
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שה’	 די	 שלא	 לרמוז	 בהמה	 מאכל	
משגיח	על	בני	אדם	להחיותם	ולפרנסם	
בכל	עת,	אלא	אפילו	על	הבהמות	הוא	
יתברך	בעצמו	מפרנס	כל	בהמה	ובהמה	
בהשגחתו	הפרטית	בלבד”-	גם	לבעלי	
דואג,	 יתברך	 ה’	 קטנים	 הכי	 החיים	
ומביא	להם	כל	יום	את	האוכל	המיוחד	
לבהמה	 ‘נותן	 שכתוב	 “כמו	 שלהם.	
זה	 כי	 יקראו’,	 אשר	 עורב	 לבני	 לחמה	
כל	סוד	האמונה,	להאמין	שהוא	משגיח	
בהשגחה	פרטית	על	כל	הנבראים,	והוא	
מקרני	 הבהמות	 את	 ומפרנס	 מחיה	
ראמים	ועד	ביצי	כינים”	-	הבהמות	לא	
שומרות	שבת	ולא	מניחות	תפילין,	וה’	
דואג	שהם	יקבלו	כל	יום	אוכל,	אז	בטח	
ייתן	 שה’	 להאמין	 צריך	 ובטח	שהאדם	
של	 וההשתדלות	 שלו,	 השפע	 את	 לו	
הנס	 את	 לכסות	 כדי	 רק	 היא	 האדם	
כדי	 הפרנסה	 את	 מביא	 האדם	 כאילו	
אַכל	 ֹתּ יָך	 ַאפֶּ ֵזַעת	 “בְּ לקיים	את	הגזירה	
ממנו	 השפע	 כל	 באמת	 אבל	 ֶלֶחם”,	

יתברך.

איך ללמוד מוסר מהשערות שעל 
ראשנו

הבן	איש	חי	הקדוש	אומר,	שהאנשים	
שלוקים	במחלות	סופניות	נושרות	להם	
השערות,	ודבר	זה	הוא	מפני	שהשערות	
שכל	 מוסר,	 אותנו	 ללמד	 צריכות	 היו	
גומה	יש	לה	שערה	בפני	עצמה	ולמרות	
שהשערות	צפופות	אף	גומה	לא	נוגעת	
מוסר	 לומד	 לא	 האדם	 ואם	 בחברתה.	

כי	 אותן,	 צריך	 לא	 הוא	 אז	 מהשערות	
וכל	אחד	 הבין	שהכל	מתוחם	 לא	 הוא	
ואין	 מחברו,	 שונה	 קיבול	 כלי	 לו	 יש	
האדם	נוגע	במוכן	לחברו	כמלוא	נימה.

הדאגה וההשתדלות היתרה 
מבריחים מהאדם את הפרנסה

רבינו	“החוזה	מלובלין”	כותב:	“השלך	
על	ה’	יהבך	והוא	יכלכלך,	שלא	מכניס	
דאגה	 כל	 כי	 הפרנסה,	 על	 דאגה	 שום	
לראשו,	 מכניס	 שהאדם	 ומחשבה	

עוצרת	לו	את	השפע.
שפע	 להמשיך	 אפשר	 אי	 “כי	
מחשבתו	 שמסלק	 אלא	 הפרנסה,	
ומשליכה	לפני	ה’,	כי	המזונות	מגיעים	
מעולם	שאין	מחשבה	תפיסא	בה	כלל”	
-	אם	אדם	מתחיל	לחשוב	שיעשה	כל	
עבודה,	 עוד	 ויעבוד	 התחכמויות	 מיני	
אז	הוא	בבעיה.	אבל	אם	אדם	עשה	את	
ההשתדלות	הרגילה	שלו	וסומך	על	ה’	
שהפרנסה	תגיע,	אז	ה’	באמת	ישלח	לו	

ובזמן	המתאים.
כהמחשה	לדבר	זה,	אני	רוצה	לספר	
עכשיו	 בונים	 אנחנו	 קצת.	 עלינו	 לכם	
שלנו		 במוסדות	 חומה”	 “הר	 בשכונת	
התבשיל”.	 “בית	 עבור	 קומות	 שתי	
שקל	 לנו	 היה	 לא	 לבנות	 כשהתחלנו	
מתחיל	 אני	 איך	 אותי	 שאלו	 בקופה,	
יודע	אבל	 לבנות.	אמרתי	להם	אני	לא	
הביא	 ה’	 ובאמת	 כסף.	 לנו	 ישלח	 ה’	
מהבנייה,	 חצי	 כבר	 לבנות	 והצלחנו	
אבל	 מהכסף	 חצי	 עוד	 לנו	 חסר	 עדיין	
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אני	בטוח	שה’	ישלח.
אם	הייתי	מכניס	מחשבה	שאולי	לא	
אז	 הכסף,	 יגיע	 ומאיפה	 לבנות,	 כדאי	
לא	היה	מגיע	כלום,	כי	אי	אפשר	למשוך	

שפע	פרנסה	עם	הדאגה.

אדם צריך להפוך את הביטחון 
לתענוג גדול

“על	כן	נקראת	השלכה,	שלא	יחשוב	
אז	 הקדוש:	 הזוהר	 שאמר	 וזה	 לרגע.	
ליבך,	 לך	משאלות	 ויתן	 ה’	 על	 התענג	
שגדול	 הביטחון,	 מידת	 ידי	 על	 פירוש	
יהיה	בטחונו,	שיתענג	במידת	הביטחון”.
יהודי	אחד	קנה	דירה	ליד	בית	הכנסת,	

ואת	הדירה	שלו	עדיין	לא	מכר.
ולא	 ככה	 עשית	 למה	 אותו	 שאלתי	
היא	 שלי	 הדירה	 לי,	 ענה	 והוא	 הפוך?	

שהיא	 בטוח	 ואני	 אסטרטגית	 דירה	
תימכר	במהירות.

ועדיין	 חודשים	 שלושה	 עברו	 והנה	
שלו,	 הדירה	 את	 למכור	 הצליח	 לא	
והגיע	מצב		שעד	סוף	החודש	הוא	צריך	
להעביר	את	הכסף	על	הדירה	החדשה.	
לה’	 להראות	 צריך	 שהוא	 לו	 אמרתי	
שה'	 וסמוך	 בטוח	 שהוא	 מלא,	 ביטחון	
זה	 ידי	 לו	למכור	את	הדירה,	על	 יעזור	
חדש	 מטבח	 ויקנו	 ואשתו	 הוא	 שילך	

לדירה	החדשה.
יהיה	 בטחונו	 שגודל	 ה’	 על	 “התענג	
שמתענג	על	ה’	מעצם	הביטחון	ומובטח	
לו:	"יתן	לך	כל	משאלות	ליבך"	-	כל	מה	
שאדם	בוטח	וסמוך	עליו,	ה’	יתן	לו,	אם	

רק	יהפוך	את	הביטחון	לתענוג.

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

ע"י האמונה בה', ובכח השמחה, אפשר לבטל דינים

במעגל	 עילית,	 ביתר	 מהעיר	 היציאה	 לכיוון	 ויצאתי	 ברכבי	 נסעתי	 הרב:	 לכבוד	 צדיק	 בחור	 סיפר	
התנועה	האחרון	של	העיר	עצר	אותי	שוטר	ואמר	לי	שבגלל	עבירה	חמורה	שעשיתי	הוא	שולל	לי	את	
יוכל	להתחשב	 גבוה.	אמרתי	לשוטר	שהוא	צודק,	אבל	אשמח	מאוד	אם	הוא	 לי	קנס	 ונותן	 הרישיון	
בי.	הוא	אמר	שהוא	מתנצל,	אבל	בעבירה	כזאת	אין	מקום	להתחשבות.	השוטר	הלך	לניידת	והתחיל	

לכתוב	את	הדו”ח.
בינתיים	נזכרתי	בשיעורי	האמונה	של	מורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א	והתחלנו	אני	ואשתי	

לשיר	שירים	של	שמחה	באוטו,	והאמנו	שבאמת	ה’	פדה	אותנו	ממשהו	גרוע	הרבה	יותר.
ואז	חזר	השוטר,	ואני	רואה	שכל	הדו”ח	כתוב,	אבל	בסוף	הדו”ח	הוא	הוסיף	את	המילה	“התראה”.

השוטר	הסכים	לוותר	גם	על	הדו”ח	וגם	על	הקנס.
תודה	לרב	שמלמד	אותנו	איך	מבטלים	דינים	ובעיות	בחיים!!!!	
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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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