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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	
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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		
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לקבלת העלון, להפצה והוספת מוקדים, להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון
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בס”ד
אמונה	וביטחון:

חסרון	האמונה	הוא	הגלות	הכי	קשה
המגיעה	למ”ט	שערי	טומאה:

שואל	 מקומרנא	 האדמו”ר	 רבינו	
חזקה	 שאלה	 הברכה”	 “היכל	 בספרו	
היה	 ישראל	 שעם	 כתוב	 מדוע	 מאוד:	
כלומר	 טומאה	 שערי	 במ”ט	 במצרים	
התורה	 והרי	 בעולם.	 הטומאה	 בשיא	
ִיְשָׂרֵאל	 ֵצאת	 “בְּ עליהם:	 מעידה	

ְצָרִים...	ָהְיָתה	ְיהּוָדה	ְלָקְדׁשֹו	ִיְשָׂרֵאל	 ִממִּ
לֹוָתיו”,	הקב”ה	מעיד	עליהם	שהיו	 ַמְמְשׁ
נכשל	 לא	 מהם	 אחד	 ואף	 קדושים	
בעריות,	הלוואי	ואנחנו	בדור	הזה	היינו	
שהתורה	 כמו	 היו,	 שהם	 כמו	 קדושים	
ְלָקְדׁשֹו”.	 ְיהּוָדה	 “ָהְיָתה	 מעידה	 עצמה	

בס”ד

גיליון קכ"ח - פרשת שופטים

תוכן העניינים:

ד ישנה טומאה גדולה יותר מזימה ואייפונים וזאת טומאת החיסרון אמונה   

ד האמונה תקבע האם האדם הוא בכלל יהודי או לא     

ה ה’ מסתתר בכל מיני כיסויים ולבושים כדי לבחון את האדם באמונה   

ה גם הקורונה היא הסתרה גדולה של הקב”ה      

ו האמונה בה’ יתברך בימים קשים הם ממש כמו יציאת מצרים בכל יום   

ו בן זומא בניגוד לרבי אלעזר בן עזריה הצליח לשכנע את האנשים להאמין שהכל זה ה’  

ז כל הצרות ובעיות שאדם עובר כדי שה’ יוכל לתת לו תירוץ למה הוא לא עבד אותו מספיק בעוה"ז 

ז כל המגיפות נכנסות ללב של מי שלא מאמין שהכל זה מה’ יתברך   

ח הפדות הכי גדולה וקשה היא להאמין שהכל, אבל הכל, מאת ה’ יתברך   

ח ה’ יעשה סידרת חינוך לכל הבריאה כמו לפרעה, כדי שנאמין שהוא המנהל הבלעדי של העולם 

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט ע"י האמונה בה', אפשר לבטל דינים ולזכות לישועות      

ג



 

ד

אחת	 שאף	 קדושות	 היו	 הנשים	 וגם	
מהן	לא	העיזה	אפילו	לדבר	עם	המצרי,	
הייתה	רק	אחת	ופרסמה	הכתוב,	אחת	

מכל	המיליונים	העיזה	לדבר	עם	גוי.
אז	לא	מובן	מה	כל	כך	היה	הטומאה	
שלהם,	שהרמב”ם	כותב	עליה:	“כמעט	
רגע	קט	והיה	נחתך	האילן	הגדול	שנטע	
היה	 לא	 הקב”ה	 אם	 אבינו”,	 אברהם	
חס	 ממצרים,	 אותנו	 להוציא	 מזדרז	
והאומה	 אבינו	 היה	אברהם	 לא	 ושלום	

היהודית.
יותר	מתחדדת	השאלה:	מה	 אז	עוד	
למ”ט	 שהגיעו	 עשו	 כבר	 ישראל	 בני	

שערי	טומאה?

ישנה טומאה גדולה יותר מזימה 
ואייפונים וזאת טומאת החיסרון 

אמונה

“מבואר	 מקומרנא:	 האדמו”ר	 עונה	
טוב	 שם	 הבעל	 הימים	 שבעת	 באור	
שגלות	מצרים	היה	שחסר	להם	הדעת	
רגע	 בכל	 המחדש	 בורא	 שיש	 להכריע	
מעשה	בראשית,	והוא	ממלא	כל	עלמין	
ולית	אתר	פנוי	מיניה,	הוא	ממש	אלופו	

של	עולם	בכל	תנועה”.
אחת,	 ידיעה	 ישראל	 לבני	 חסר	 היה	
מאת	 זה	 בעולם	 שזזה	 תנועה	 שכל	
הקב”ה.	הם	היו	קדושים	ובעלי	חסדים,	
לגמול	 ברית	 כרתו	 שהם	 שכתוב	 כמו	
חסד	זה	עם	זה,	הם	נתנו	צדקות	והיה	
בתורה	 שעסקו	 לוי	 שבט	 את	 להם	
האמיתית	שהיא	לשם	שמים,	אבל	היה	

שלא	 במצרים,	 אחד	 דבר	 להם	 חסר	
ה’	 זה	 בעולם	 שזז	 מה	 שכל	 האמינו	

יתברך.
הם	לא	הסכימו	להאמין	שאם	השכן	
שמעל	 הנזילה	 את	 לתקן	 רוצה	 לא	
לו	 שלוחש	 הקב”ה	 זה	 שלי,	 הדירה	
לא	 לידי	 החנות	 ואם	 לתקן.	 לא	 באוזן	
ללקוחות	 כיסאות	 יוציא	 שאני	 מוכנה	
זאת	 בכל	 אני	 שאם	 עלי	 ומאיים	 שלי	
יוציא	את	הכיסאות	אז	הם	יביאו	לי	את	
תכנית	 הכל	 זה	 העירייה,	 של	 הפקחים	
אותם	 לראות	 מה	 לי	 ואין	 הקב”ה	 של	

כאנשים	צרים.	
ואם	המנהל	בעבודה	לא	רוצה	לשלם	
שונא	 שהמנהל	 לא	 זה	 נוספות,	 שעות	

אותם	אלא	להבין	שזה	ה’.
שהכל	 הידיעה	 את	 לו	 אין	 אדם	 ואם	
זה	ה’	בכל	דבר	בעולם,	אז	הוא	נמצא	
בטומאה	הכי	גדולה	בעולם,	אפילו	יותר	
מהטומאה	של	גילוי	עריות,	הפלאפונים	
גדולה	היא	 כי	הטומאה	הכי	 והתועבה,	
שאדם	לא	יודע	שכל	מה	שקורה	איתו	

זה	מאת	אלופו	של	עולם.	

האמונה תקבע האם האדם הוא 
בכלל יהודי או לא

“עד	שבא	משה	רבינו,	בחינת	הדעת,	
ועל	ידי	ניסים	שעשה,	על	ידו	נתפרסם	
העולמות	 כל	 את	 המחיה	 בורא	 שיש	
ולית	אתר	פנוי	מיניה	ממש,	שאין	מקום	
שה’	 מקום	 ושאין	 שם	 נמצא	 לא	 שה’	
הזאת	 הידיעה	 חוסר	 אותו”.	 מנהל	 לא	



 

ה

גרמה	להם	להיות	במ”ט	שערי	טומאה,	
הגדולה	 שבטומאה	 הטומאה	 כלומר	
להם	 אומר	 היה	 לא	 ה’	 ואם	 ביותר,	
לצאת	בחיפזון,	אז	עוד	רגע	קט	הם	לא	
נשארים	יהודים,	אלא	נהיים	ממש	גויים.
מאמין	 איש	 שלהיות	 שתבינו	 רק	
איזו	פריבילגיה,	אלא	 זאת	לא	 ביהדות	
אם	האדם	מאמין	שהכל	זה	מאת	ה’	אז	
הוא	יהודי,	ואם	אדם	לא	מאמין	שהכל	
יהודי	 לא	 כבר	 הוא	 אז	 יתברך	 ה’	 זה	
ונהפך	להיות	האיש	הכי	טמא	בעולם.	

מקיים	 לומד,	 האדם	 אם	 ואפילו	
יום	שלוש	תפילות	 מצוות	ומתפלל	כל	
שכל	 מאמין	 לא	 אבל	 חסדים,	 ועושה	
הקב”ה	 זה	 לו	 שקורה	 צער	 וכל	 צעד	
במ”ט	 נמצא	 הוא	 אז	 ובעצמו,	 בכבודו	
של	 הטומאה	 שיא	 שזה	 טומאה	 שערי	

העולם.

ה’ מסתתר בכל מיני כיסויים 
ולבושים כדי לבחון את האדם 

באמונה

ה’	 בלתי	 מציאות	 שאין	 ידעו	 “ובזה	
וכל	הלבושים	והכיסויים	וההסתרות,	זה	

אלופו	של	עולם”.	
לבני	 והראה	 רבינו	 משה	 כשבא	
ישראל	את	המכות:	דם,	צפרדע,	כינים	
וכו’,	ואיך	נכנס	במכת	ברד	האש	בתוך	
קוביית	המים,	אז	הם	הבינו	שזה	אלופו	
של	עולם.	ורק	אז	אמר	להם	ה’:	עכשיו	
אתם	יכולים	לצאת	ממצרים	ולהיות	עם	

סגולה	ובני	בכורי	ישראל.

ולכן	אם	אדם	נפל	באמונה,	אז	צריך	
אלא	 נפילה,	 סתם	 לא	 שזאת	 להבין	
זאת	נפילה	שמגיעים	ממנה	ישר	למ”ט	

שערי	טומאה.
המנהל	 את	 מאשים	 האדם	 ואם	
“קרה”	 שהיא	 אשתו	 את	 או	 בעבודה	
שיידע	 אז	 אותו,	 מכבדת	 ואינה	 כלפיו	
קטנה	 פאשלה	 איזה	 לו	 שיש	 לא	 שזה	
ביהדות	אלא	זה	שיא	הטומאה,	אבל	אם	
אז	 האמונה	 את	 לרכוש	 מצליח	 האדם	
הוא	מגיע	לפסגת	העולם	אצל	הקב”ה.	
הלבושים,	 שכל	 לדעת	 וצריך	
הכיסויים	וההסתרות,	זה	בעצם	הקב”ה	
שמתלבש	בכל	מיני	כיסויים	כדי	לבחון	
של	 באשתו	 פעם	 באמונה,	 האדם	 את	
את	 שהורס	 שלו	 בילד	 ופעם	 האדם	
שה’	 בגלל	 רק	 זה	 וכל	 השבת,	 שולחן	
שבת	 השולחן	 לאדם	 שייהרס	 החליט	
והילד	זה	רק	כיסוי	של	ה’	יתברך,	ואם	
ממש	 נמצא	 הוא	 אז	 בזה	 מאמין	 אדם	
מטר	מהקב”ה,	אבל	אם	הוא	לא	מאמין	
העולם,	 של	 לביוב	 מגיע	 הוא	 אז	 בזה,	
ודבר	זה	בכלל	לא	קשור	למאזן	הזכויות	

והחובות	של	האדם.		

גם הקורונה היא הסתרה גדולה 
של הקב”ה

בוכה,	 אלי	 התקשרה	 אחת	 אישה	
ומספרת	לי	שהלכה	לקבור	את	סבתא	
היה	 לא	 ובעלה	 בקורונה	 שמתה	 שלה	
מבקשת	 היא	 ולכן	 איתה,	 לבוא	 מוכן	

ממני	אישור	להתגרש	ממנו.	



 

ו

את	 שקברת	 רק	 לא	 לה:	 אמרתי	
למ”ט	 הגעת	 בנוסף	 אלא	 שלך	 סבתא	
שערי	טומאה,	כי	לא	האמנת	שהקב”ה	
בכבודו	ובעצמו	החליט	שבעלך	לא	יהיה	
אתך	ולא	יתמוך	בך	במצב	הזה,	ותדעי	
לך	שכל		זה	לטובתך	כי	זה	מחליף	לך	

צרה	גדולה	הרבה	יותר.
מבולבלים	 נהיו	 אנשים	 מסכנים	
מהקורונה	הזאת,	אני	לא	מקנא	בדיינים	
בבית	דין	שמאז	פרוץ	הקורונה	כל	היום	
שמאיימים	 בזוגות	 להתעסק	 צריכים	
הם	 אבל	 בגירושין,	 השני	 על	 אחד	
מאחורי	 נמצא	 שה’	 מבינים	 לא	 בעצם	
את	 מזיז	 והוא	 הזאת,	 ההסתרה	 כל	

האנשים	כמו	בובה	על	חוט.
שאולי	 מבינה	 לא	 הזאת	 האישה	
בקורונה	 להידבק	 אמורה	 הייתה	 היא	
בעצמה,	והייתה	עליה	גזירה	שלא	יהיה	
נהנית	 הייתה	 לא	 ואז	 וריח	 טעם	 לה	
הצער	 את	 לה	 המיר	 ה’	 אבל	 בחיים,	
שבעלה	 יותר,	 קטן	 בצער	 הזה	 הגדול	

לא	ירצה	לבוא	איתה	ללוייה.	

האמונה בה’ יתברך בימים קשים 
הם ממש כמו יציאת מצרים בכל 

יום

וכותב:	 ממשיך	 מקומרנא	 האדמו”ר	
יודע	שהקב”ה	 זה	שהבן	אדם	 “ובדעת	
יתפרדו	 ותנועה,	 תנועה	 בכל	 מסתתר	
שכל	 יודע	 כשאדם	 	- און”	 פועלי	 כל	
הוא	 אז	 יתברך,	 ה’	 מאת	 זה	 תנועה	
עליו	 המקטרגים	 את	 ומבטל	 מפרק	

וחותך	להם	את	הידיים	והרגליים	והופך	
קשה	 כזה	 במצב	 ואז	 לעיוורים,	 אותם	

להם	להציק	לאדם.
“וכל	זה	ממש	יציאת	מצרים	בכל	יום,	
להסתרות	 יורד	 אדם	 ויום	 יום	 בכל	 כי	
וכמה	 הדעת	 וחלישות	 וחשכות	
מיני	 כל	 עובר	 אדם	 כל	 	- מחשבות”	
וקשיים	 משוכות	 מכשולות,	 הפרעות,	
שהוא	לא	יודע	איך	להתמודד	איתם.			

“וצדיק	באמונתו	יחיה,	שמאמין	שאין	
שום	מציאות	של	שומע	או	רואה	בלתי	
זה	 שמע	 או	 ראה	 שהאדם	 מה	 	- ה'”	
מאת	ה’	יתברך	והאדם	צריך	לקבל	את	

התדר	של	ה’.
“ובאמונה	זאת	יחיה	חיות	האלוקות”	-	
האלוקות	תיכנס	לתוך	האדם.	“ותעשה	
בריאה	חדשה,	וזאת	יציאת	מצרים	בכל	
את	 לזכור	 יום	 בכל	 ציווי	 יש	 ולכן	 יום”-	

יציאת	מצרים.

בן זומא בניגוד לרבי אלעזר בן 
עזריה הצליח לשכנע את האנשים 

להאמין שהכל זה ה’

“וזה	שאומר	רבי	אלעזר	בן	עזריה:	‘לא	
יציאת	מצרים	בלילות’,	 זכיתי	שתאמר	
היינו	באמירה	לומר	לחברו,	ראה	בעיניך	

התגלות	האלוקות”.
לא	 אומר:	 עזריה	 בן	 אלעזר	 רבי	
זה	 שהכל	 אנשים	 לשכנע	 הצלחתי	
אלוקות	והכל	מה’.	אנשים	היו	אומרים	
לרבי	אלעזר	בן	עזריה:	איך	אתה	אומר	
רכב	 לנו	 מכר	 להאמין	שכשמישהו	 לנו	
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להיות	 יכול	 האם	 הקב”ה.	 זה	 גיר,	 בלי	
שהקב”ה	חס	וחלילה	גנב.

הם	לא	הבינו	שהקב”ה	רוצה	להציל	
כמו	 גרוע,	 יותר	 הרבה	 ממשהו	 אותם	

מחלה	קשה	ח"ו.
“כי	חושך	הקליפות	גורם	שלא	תאמר	
זומא	 בן	 שדרשה	 עד	 זאת,	 אמירה	
והמשיך	לשעתו	ביטול	הקליפות	והראה	
סביבו	 מתלהטת	 אש	 ישראל	 לכל	
ועולמות	עליונים	בהתגלות	רם	 ואורות	
כמו	שיהיה	לעתיד,	כי	בן	זומא	הוא	אחד	

מיורדי	מרכבה”.
מספרת	 מגילה	 במסכת	 הגמרא	
זומא	היה	אחד	מארבעה	שנכנסו	 שבן	
לפרד”ס,	אז	הוא	ראה	התגלות	אלוקית	

שהכל	זה	קולות	וציווי	של	ה’,
את	 לשכנע	 הצליח	 זומא	 בן	 ולכן	
האנשים	את	מה	שרבי	אלעזר	בן	עזריה	
לא	הצליח,	שהכל	זה	מאת	ה’	ולטובת	
הגאולה	 בזמן	 לבוא	 ולעתיד	 האדם,	

כולם	יראו	שהכל	זה	פקודות	של	ה’.

כל הצרות ובעיות שאדם עובר כדי 
שה’ יוכל לתת לו תירוץ למה הוא 
לא עבד את ה’ מספיק בעולם הזה

מדהים:	 חידוש	 כותב	 חיים	 החפץ	
הברואים	 כל	 על	 המרחם	 “והקב”ה	
רואה	שאם	תבוא	הנפש	הזאת,	תחזור	
הזאת	 הנפש	 בורא	 לכן	 לקלקולה.	

שתצטער	בעוני	ובדוחק”.
בפרנסה	 מצליח	 שאינו	 רואה	 אדם	
ובבריאות	ולא	מבין	למה,	אבל	ה’	יתברך	

ולא	 תשתנה	 לא	 הזאת	 שהנפש	 רואה	
תאמין	שהכל	זה	ה’,	אז	הוא	מביא	על	
האדם	מראש	כל	מיני	צערים	ודוחקות.	
לו	 יהיה	 ייכשל,	 אם	 גם	 “וממילא	
לקב”ה	החפץ	חסד	תירוץ	להצדיקו”	-	
ה’	יגיד	למידת	הדין:	תראו	איזה	אישה	
קשה	הייתה	לו,	ומה	הוא	עבר	בפרנסה,	
שכדי	להביא	מזון	הביתה	הוא	היה	צריך	

לעשות	מאמצים	גדולים	מאוד.
אליבי	 לאדם	 לבנות	 מנסה	 הקב”ה	
לאדם	 מסדר	 הוא	 מראש	 אז	 ותירוץ,	
וכל	 והפרעות,	 בעיות	 קשיים,	 מיני	 כל	
כדי	 ה’	 של	 גדולים	 מרחמים	 מגיע	 זה	
“ויהיה	 הנצח.	 לעולם	 יגיע	 שהאדם	
מעלה	 של	 דין	 בבית	 להצדיקו	 תירוץ	
וטרדת	 שהקשיים	 התובעים,	 כנגד	
הפרנסה	הם	שהפריעו	לו,	ואין	לך	טובה	

גדולה	ועצומה	מזה”.
האדם,	 על	 מרחם	 יתברך	 ה’	 כמה	
פרנסה	 לו	 לתת	 בעיה	 לו	 אין	 והרי	
כדי	 אבל	 איתנה,	 בריאות	 או	 בקלות	
של	 דין	 בבית	 באדם	 להתחשב	 שיוכלו	
מעלה	ולומר	שרק	בגלל	שהיו	לו	בעיות	
של	בריאות	או	פרנסה	הוא	לא	עבד	את	

ה’,	אז	הוא	מחסיר	לו	אותם.

כל המגיפות נכנסות ללב של מי 
שלא מאמין שהכל זה מה’ יתברך

ַעם	 פַּ י	בַּ רבי	חיים	מצ’רנוביץ	כותב:	“כִּ
ֶאל	 ֹפַתי	 ַמגֵּ ל	 כָּ ֶאת	 ֵלַח	 ֹשׁ ֲאִני	 את	 ַהֹזּ

ָך”-	מה	זה	כל	המגיפות	בלב? ִלבְּ
כל	 את	 שכוללת	 שהמגיפה	 “כלומר	
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ליבך	שום	 ייכנס	בתוך	 המגיפות,	שלא	
הדבר”	 יצא	 מה’	 אולי	 לומר	 הרהור	
המגיפות	 כל	 את	 מקבלים	 כלומר,	 	-
האבעבועות	 הטיפוס,	 כמו	 שבעולם	
המגיפות	 וכל	 הקורונה	 השחורות,	
הקשות	שבעולם	לתוך	הלב	של	האדם,	
אשתו	 שזאת	 בטוח	 הוא	 כאשר	 רק	
אשמה	ולא	זוכר	ויודע	שבעצם	ה’	שלח	

לו	את	כל	ההתמודדויות.
“רק	להיות	קשה	כאבן	שאפילו	רואה	
ה’,	 מבלעדי	 לעשות	 אפשר	 שאי	 בעין	
הוא	הכחיש	ואמר	מקרה	הוא”	-	פרעה	
בתוך	 אש	 להכניס	 אפשר	 שאי	 רואה	
הברד	אבל	הוא	לא	אומר	שזה	יד	ה’.	אז	
לך	 שלחתי	 זה	 שברגע	 תדע	 אומר,	 ה’	

את	כל	המגיפות	ללב.
שהכל	 רואה	 לא	 האדם	 כאשר	 ולכן	
מגיע	מה’	יתברך	ולטובתו,	אז	הוא	צריך	

להתרפאות...

הפדות הכי גדולה וקשה היא 
להאמין שהכל, אבל הכל, מאת ה’ 

יתברך

אומר	 מבעלזא	 שלום	 השר	 רבינו	
ּוֵבין	 י	 ַעמִּ ין	 בֵּ ְפֻדת	 י	 “ְוַשְׂמתִּ על	הפסוק:	
“ְפֻדת“	 המילה	 	– ח’(	 )שמות,	 ָך”	 ַעמֶּ
בפסוק:	 אבל	 “ו”,	 האות	 ללא	 כתובה	
קיא’(	 )תהילים,	 ְלַעּמֹו”	 ַלח	 ָשׁ דּות	 “פְּ
מלא,		 בכתב	 כתובה	 דּות”	 “פְּ המילה	

מה	ההבדל?
ומסביר	הרב,	שלהציל	את	בני	ישראל	
ולכן	 קטנה	 פדות	 זאת	 אחרים	 מעמים	

את	 להציל	 אבל	 חסר,	 בכתיב	 כתובה	
מהדמיונות	 האמונה,	 מחוסר	 האדם	
מרדן	 שלו	 והבן	 נגדו	 שאשתו	 שלו	
ושהחתן	שלו	קשה,	זה	הפדות	הגדולה	

ביותר	ולכן	היא	כתובה	בכתיב	מלא.
פדות,	 עמו	 והרבה	 נאמר	 זה	 “ועל	
שהאדם	 כדי	 	- עצמו”	 מגלות	 שייגאל	
פדות	 צריך	 עצמו	 של	 מהגלות	 ייצא	
עצמו,	 עם	 מבולבל	 הוא	 כי	 גדולה	 הכי	
ה’	 מאת	 זה	 שהכל	 יודע	 כשאדם	 אבל	
ולא	מאשים	אף	אחד,	וחושב	על	כולם	
אותו,	 ואוהבים	 וצדיקים	 טובים	 שהם	
וכל	מה	שעשו	לו	זה	רק	בגלל	שה’	אמר	
להם	לעשות,	אז	הוא	יוצא	מהגלות	הכי	

קשה.
ואז	ממילא	אשתו	והילדים	נראים	לו	
נראים	 שלו	 השכנים	 וכל	 צדיקים,	 הכי	
ואין	לו	 בעיניו	טובים	כמו	הבבא	סאלי,	

שום	טענה	על	אף	אחד.
הכי	 מהגלות	 והפדות	 היציאה	 וזאת	

קשה	וגדולה.

ה’ יעשה סידרת חינוך לכל 
הבריאה כמו שעשה לפרעה, כדי 
שנאמין שהוא המנהל הבלעדי של 

העולם

“כי	 כותב:	 הקדוש	 טוב	 שם	 הבעל	
ההשגחה	 עניין	 מכחיש	 היה	 פרעה	
והיה	מודה	באלוקות”,	פרעה	 הפרטית	
מסכים	שיש	אלוקים,	על	זה	אין	עוררין,	
אבל	להאמין	שהקב”ה	שלח	את	השכנה	
או	 הבגדים,	 לתוך	 אקונומיקה	 לשפוך	
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של	 לחתונה	 יאחר	 שהצלם	 עשה	 שה’	
הבת	שלו,	לזה	הוא	לא	מאמין	ולא	מוכן	

לקבל.
ולכן	ה’	עשה	לו	סידרת	חינוך,	שידע	
שזה	הכל	ממנו,	ובאמת	בסוף	גם	פרעה	

כרע	ברך	ונכנע	ואמר:	מי	כמוך	באלים	
ה’,	ואין	פה	אף	אחד	אחר.

הבריאה	 כל	 הזה,	 האופן	 ידי	 ועל	
זה	 הכל	 כי	 כולם	 וידעו	 בסוף	 תיכנע	

מאת	ה'	ואין	בלתו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

ע"י האמונה בה', אפשר לבטל דינים

סיפר	יהודי	לכבוד	הרב:	לאחר	שנים	ארוכות	שנסיתי	להיכנס	לעבודה	במקום	מסודר,	בעזרת	ה’	

ובהשתדלות	גדולה	שאשתי	עשתה	בעבורי,	הצלחתי	להתקבל	לתפקיד	טוב	מאוד	בחברת	חשמל,	

המשכורת	והתנאים	היו	מעל	המצופה	והכל	נראה	כמו	חלום.

אותי	לאלתר.	 לאחר	תקופה	ארוכה	בתפקיד	החליטו	בהנהלה	בעקבות	פאשלה	שעשיתי,	לפטר	

הגעתי	שבור	ורצוץ	הביתה	וחיפשתי	נחמה	אצל	אשתי,	כאשר	סיפרתי	לה	את	מה	שקרה	היא	אמרה	

במילים	האלה:	“אם	פיטרו	אותך	מהעבודה	לאחר	כל	ההשתדלות	שעשיתי	בשבילך,	אז	אתה	מפוטר	

גם	מהבית”.

לא	ידעתי	איפה	לקבור	את	עצמי	והרגשתי	שהעולם	מתמוטט	מלפני,	ואז	הגעתי	לשיעור	של	הרב	

הגאון	מורינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א,	וכל	השיעור	הרגשתי	כאילו	הרב	דיבר	בשבילי,	הוא	הסביר	

כמה	עלינו	להחזיק	באמונה	וביטחון	ושזה	הדבר	הגדול	ביותר.	החלטתי	שאני	הולך	על	זה	בכל	הכוח	

ומקבל	את	רצון	ה’.

לאחר	ממש	מספר	ימים	הונחו	לפני	ארבע	הצעות	עבודה	שונות,	כולל	עבודה	מצוינת	במשטרת	

ישראל	ואפילו	הצעה	לחזור	לתפקיד	שלי	בחברת	החשמל,	חזרתי	לאשתי	ואמרתי	לה:	“רק	תבחרי”!!!!	

רק	תראו	מה	גדול	כוחה	של	האמונה!!!
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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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