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מרכז	הארץ	ירושלים	ויהודה	ושומרון	
052-6511643 אבני חפץ	דביר	אלון	
050-4177727 אדם	משה	הלוי		
050-4112334 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	
054-6660542 מעלה אדומים	גיא	מפיץ חדש! 
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	
אבן שמואל מיכאל	לוי		מפיץ חדש050-4144121
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																				  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



 

אמונה	וביטחון:

האמונה	שקולה	כנגד	כל	המצוות:
חי”	 איש	 ה”בן	 בעל	 חיים	 יוסף	 רבי	

כותב	בספרו	“ברכת	חיים”:
“הנה	ידוע	כל	אדם	שמודה	בהשגחתו	
השגחה,	 שחי	 אדם	 העליונה”,	 יתברך	
הוא	 כי	 יתברך	 לה’	 מקשר	 דבר	 וכל	
ידי	 המפקח	וככה	הוא	רוצה.	“הנה	על	

אמונתו	בהשגחה	זאת,	יש	לו	שכר	גדול	
ויזכה	לנס	אף	על	פי	שאינו	ראוי”,	אדם	
כי	 לו,	 וישועות	שלא	מגיע	 ניסים	 יקבל	
הוא	מאמין	בהשגחה	עליונה,	שהכל	זה	

ה’	יתברך.
אדם	שלקח	הלוואה	מחברו,	והתחייב	

בס”ד

גיליון קל"ח - פרשת חיי שרה

תוכן העניינים:

ד בזכות האמונה בדברים הקטנים של החיים נחשב לך כאילו קיימת את כל מצוות התורה 

ד נתבייש לבקש שכר על המצוות אל מול השכר של האמונה    

ה כדאי להשקיע במצוות האמונה יותר מכל המצוות האחרות שבתורה   

ה האדם יכול “להתחתן” עם הקב”ה על ידי האמונה     

ו ה’ הגיש לקין את האמונה כתרופה כדי להצילו מכל הקטרוגים    

ו לפי האמונה ייקבע אם ה’ ישפוט אותך ברחמנות או בית הדין במשפט   

ז אם איבדנו את “הנעשה” לפחות נשמור על “הנשמע”    

ז אדם שמוסר נפש על האמונה אז ה’ מפסיק לנסות אותו וממתק לו את כל הדינים והצרות 

ח שש פרשיות בתורה על בניית המשכן שהיא האמונה בלב האדם   

ח שבט לוי נבחר לשרת את ה’ כי את הכל הם היו משייכים לה’ יתברך   

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כוחה של האמונה המוחלטת בה'        

ג



 

ד

לו	את	הכסף	בתאריך	מסויים	 להחזיר	
ועדיין	לא	הצליח	לגייס	את	הכסף	כדי	
להחזיר,	והוא	לא	נלחץ	ולא	דואג,	ובטח	
גם	לא	מדבר	רע	על	הבעל	חוב	שהוא	
קמצן	ואף	פעם	לא	מוותר,	אלא	נשאר	
יצר	 ה’	 הזה	 המצב	 שאת	 ומבין	 רגוע	
בוטח	 ונשאר	 הזה,	 הצער	 לו	 ושמגיע	
וסמוך	על	ה’	יתברך,	אז	הוא	יזכה	לנס	
את	 לגייס	 יצליח	 ופתאום	 מהקב”ה,	
הכסף	בקלות	כדי	להחזיר	לו,	וזה	בגלל	

שראה	שהכל	זה	מאת	ה’	ולטובתו.

בזכות האמונה בדברים הקטנים 
של החיים נחשב לך כאילו קיימת 

את כל מצוות התורה

שקולה	 יתברך	 בה’	 האדם	 “ואמונת	
כנגד	כל	המצוות”,	איזה	משפט	מוחץ	

של	ה”בן	איש	חי”	הקדוש!
כמו:	 המצוות	 כל	 את	 ניקח	 אם	
תפילין,	שבת,	ציצית,	מזוזה,	סוכה	וכו’	
בכף	מאזניים	אחד,	וניקח	את	האמונה	
השני,	 מאזניים	 בכף	 ונשים	 וההשגחה	

הכף	יכריע	על	האמונה	והביטחון.
מתבטאת	 שהאמונה	 לדעת	 וצריך	
שאם	 החיים,	 של	 קטנים	 הכי	 בדברים	
אחיך	 את	 להזמין	 רצתה	 לא	 אשתך	
ה’	 ‘זה	 לעצמך:	 אומר	 ואתה	 לשבת,	
בשבת	 יתארח	 שלי	 שאח	 רצה	 שלא	
אצלי’,	ולא	אומר	חס	ושלום	איזו	אישה	
לא	טובה	היא,	אלא	רק	יודע	שהמציאות	
הזאת	שאחיך	לא	הגיע	אליך	לשבת	זה	
בכלל	לא	קשור	לאשתך,	אלא	הכל	זה	

החלטה	של	בורא	עולם.
אז	עכשיו	במחשבה	הזאת	נחשב	לך	
כאילו	קיימת	את	כל	המצוות	כמו	פסח,	
סוכות,	שבת,	כיפור	וכל	שאר	המצוות.

נתבייש לבקש שכר על המצוות 
אל מול השכר של האמונה

רבי	אהרון	ראטה	זצוק”ל	כותב:	
“כל	השכר	של	יתר	המצוות,	לא	ייזכר	
כנגד	 ששקולה	 האמונה	 מצוות	 לגבי	
לאדם	 שנותנים	 כמו	 זה	 התורה”,	 כל	
שקלים	 מאתיים	 של	 שטר	 בין	 לבחור	
לבין	מטבע	של	עשר	אגורות,	האם	יש	

שאלה	בכלל	במה	הוא	יבחר.
תפילין,	 שבת,	 המצוות:	 כל	 שכר	 כך	
ייזכרו,	 לא	 וכו’	 לולב	 מזוזה,	 ציצית,	
כלומר	נתבייש	לדבר	על	השכר	שלהם	
שהאדם	 האמונה,	 של	 השכר	 מול	 אל	

מקשר	את	הכל	לבורא	יתברך.
תחשבו	רק	שעל	מצוות	ציצית	בלבד	
אהרון	 ורבי	 עבדים,	 	2800 האדם	 יקבל	
מינורי	 שכר	 יהיה	 שזה	 כותב	 ראטה	
הסתדר	 שלא	 דבר	 על	 השכר	 לעומת	
את	 קיבל	 והוא	 בחיים,	 משהו	 לאדם	
והאמין	 ה’	 רק	 זה	 אמר	 באהבה,	 זה	

בהשגחתו	הפרטית.
מתנהגת	 שחמותה	 אישה	 אם	 ולכן	
צריכה	 לא	 היא	 יפה,	 כך	 כל	 לא	 אליה	
שאני	 ולמה	 איתה,	 ‘גמרתי	 להגיד:	
צריכה	 היא	 אלא	 ידה’,	 על	 אירמס	
הופך	 שהוא	 יתברך	 לה’	 הכל	 להפנות	

את	הלבבות	של	בני	האדם.



 

ה

כמו	שהבן	איש	חי	אומר	שבין	המילה	
קטן	 הבדל	 יש	 "ָרִעים"	 למילה	 “ֵרִעים"	
מאוד,	כלומר	בין	הרוע	לאהבה	יש	הבדל	
של	חוט	השערה,	וה'	הוא	המחליט	אם	
חמותך	תהיה	חברה	שלך	או	חס	ושלום	

השונאת	שלך.

כדאי להשקיע במצוות האמונה 
יותר מכל המצוות האחרות 

שבתורה

רבי	אהרון	ראטה	ממשיך	וכותב:	
“כי	האמונה	היא	עמוד	העולם,	ועמוד	
קם	 לא	 הילד	 אם	 כולה”,	 התורה	 כל	
לבית	הכנסת	בגלל	שכל	הלילה	לא	ישן,	
רק	התבטל	ועשה	שטויות,	ואביו	יש	לו	
צער	ומנסה	להעיר	אותו	שוב	ושוב	כדי	
אז	 עוזר,	 לא	 וזה	 לתפילה	 אתו	 שיבוא	
אותו	אבא	צריך	לא	לריב	עם	הילד	שלו,	
החלטת	 ‘אתה	 לה’:	 להגיד	 רק	 אלא	
לתפילה,	 יקום	 שלא	 ילד	 לי	 שיהיה	
איתי,	 יבוא	 שהוא	 רוצה	 שאני	 ולמרות	
ולא	 כועס	 לא	 הוא	 רוצה’.	 לא	 אתה	
אלא	 אשתו,	 את	 או	 הילד	 את	 מאשים	
יודע	שהכל	בהשגחה	פרטית,	שמגיע	לו	

הצער	הזה.
והשכר	שאותו	אדם	יקבל	על	האמונה	
מהשכר	 יותר	 הרבה	 יהיה	 הזאת	
שמקבלים	על	התפילה	וקריאת	התורה,	
כי	שכר	המצוות	האחרות	זניח	אל	מול	

שכר	האמונה.
יהודי	אחד	סיפר	לי	שהמשכירה	של	
כבר	 כסף	 לו	 מעבירה	 לא	 שלו	 הדירה	

אז	 אליה	 פונה	 וכשהוא	 חודשים,	 כמה	
דרך	 רק	 אליה	 שיפנה	 לו	 אומרת	 היא	
עורך	דין.	אמרתי	לו:	‘יש	לך	שתי	דירות	
שבמקום	 החליט	 ה’	 מתלונן?	 ואתה	
שתיכנס	לניתוח	בטחול	או	בלבלב,	אז	
מהמותרות	 כסף	 קצת	 לך	 ייקח	 הוא	

שלך’.
אל	 לפנות	 צריך	 דירה	 בעל	 אותו	
ולגבות	 לנסות	 ובתחנונים	 המשכירה,	
והפחדות	 איומים	 בלי	 הכסף,	 את	
שהכל	 ולהרגיש	 לזכור	 צריך	 הוא	 	 כי	
יתברך	 ה’	 של	 פרטית	 בהשגחה	 זה	
יקבל	 הוא	 ואם	 אותו,	 לענות	 שהחליט	
את	זה	באמונה	שלמה	אז	השכר	שהוא	
יותר	גדול	משכר	כל	 יהיה	הרבה	 יקבל	

המצוות	האחרות.

האדם יכול “להתחתן” עם הקב”ה 
על ידי האמונה

חי”	 איש	 ה”בן	 בעל	 חיים	 יוסף	 רבי	
לי	 וארשתיך	 אומר	 הוא	 “ולכן	 כותב:	
לעולם”,	האדם	מתחתן	עם	הקב”ה	רק	
על	ידי	האמונה,	וברגע	שהאדם	התחתן	
שותף	 מקבל	 הוא	 אז	 עולם	 בורא	 עם	

לכל	הנזקים	שלו.
והאמין	 חנייה	 דו”ח	 קיבל	 אם	האדם	
אז	 ולטובתו,	 יתברך	 מה’	 שזה	 באמת	
וה’	 ה’,	 עם	 “התחתן”	 הוא	 הזה	 ברגע	

ישלם	לו	את	הדו”ח.
השיניים,	 לה	 שכואב	 אישה	 כמו	 זה	
אצל	 הטיפול	 על	 לה	 בעלה	משלם	 אז	
לא	 שלבעל	 ולמרות	 השיניים,	 רופא	



 

ו

הוא	 כי	 כסף	 לה	 נותן	 הוא	 השן,	 כואב	
מחויב	לדאוג	לה,	כך	האדם	שמתחתן	
עם	הקב”ה,	אז	הוא	כביכול	מחייב	את	
ה’	לדאוג	לו.	וכל	החתונה	והקשר	הזה	

זה	על	ידי	האמונה.	

ה’ הגיש לקין את האמונה כתרופה 
כדי להצילו מכל הקטרוגים

“וזאת	התרופה	שעשה	ה’	יתברך”,	ה’	
ולכל	 הדינים	 לכל	 אחת	 תרופה	 הביא	

הצרות,	שיאמין	שהכל	זה	ה’	יתברך.	
זו	לקין	להצילו	מן	 “וכן	עשה	תרופה	
את	 רצח	 קין	 עוונו”,	 גודל	 על	 הקטרוג	
הבל	אחיו	על	קנאה	ושטויות	של	העולם	
הזה,	וכשבא	ה’	ושואל	אותו	איפה	הבל	
אחיך,	ה’	חיכה	וציפה	שקין	יגיד	לו:	‘ה’,	
אתה	המשגיח	על	כל	העולמות,	ובגלל	

שעזבת	אותי	נהייתי	רוצח’.
כלומר	אם	קין	היה	מקשר	את	המעשה	
הנתעב	שלו	להקב”ה,	אז	ה’	היה	מציל	
שֶרַצח	 למרות	 המקטרגים	 מכל	 אותו	
זה	העוון	הגדול	ביותר	לדברי	הרמב”ם,	
בכל	זאת	ה’	רצה	לעשות	לקין	תרופה.	
“ולא	היה	לו	מזל	לקבלה,	אלא	הקיא	
את	התרופה	וזרקה	מעליו”,	ה’	נתן	לקין	
תרופה	ומזור	והוא	הקיא	אותה,	אם	רק	
יתברך,	 לה’	 הכל	 ומקשר	 מאמין	 היה	

הייתה	לו	תרופה	מושלמת	להצלה.	
“והיינו	שאמרו	רבותינו:	ארבעה	הקיש	
רגליים”,	 מי	 ומצא	 קנקנם	 על	 הקב”ה	
אחד	מהם	היה	קין,	ה’	הקיש	על	קנקנו	

ומצא	מי	רגליים.

הוא	 ה’	 קין,	 לו	 שישיב	 ראוי	 “והיה	
לה’:	 להגיד	 צריך	 היה	 קין	 האלוקים”,	
ובכל	 העולמות	 בכל	 שולט	 ‘אתה	
איפה	 יודע	 שאתה	 בטח	 אז	 המעשים	
מן	 ומצילו	 מתרפא	 “והיה	 אחי’.	 הבל	

הקטרוג”.
אפילו	אדם	חטא	בחטא	הכי	גדול,	אם	
זה	מה’	בהשגחה	פרטית	 יאמין	שהכל	
אז	ה’	ירפא	אותו	וינצל	מכל	הקטרוגים.

לפי האמונה ייקבע אם ה’ ישפוט 
אותך ברחמנות או בית הדין 

במשפט

הקדוש	 הרב	 עיניים”	 ה”מאור	 בעל	
מצ’רנוביל	כותב:

משורשו,	 מפסיק	 אינו	 האדם	 “אם	
ויודע	ששורש	הכל	הוא	הבורא	יתברך,	
גדולה.	 רחמנות	 רק	 עליו,	 דינים	 אין	
משורשו	 מפסיק	 שהוא	 זה	 ידי	 ועל	
למטה	 נופל	 יתברך,	 בה’	 דבקות	 ואין	
בית	 שהוא	 דין,	 שמה	 שיש	 בעולמות	
כבודו	 על	 שמדקדקים	 מעלה	 של	 דין	

יתברך	לדונו	לפי	מעשיו”.
אם	אדם	מיד	זורק	כל	דבר	לה’,	אז	אף	
בית	דין	בשמיים	לא	יכול	לדון	אותו,	אלא	
רק	ה’	ידון	אותו,	וכשה’	דן	את	האדם	אז	
ָלה	 “ִנפְּ כמו	שכתוב:	 ברחמים,	 זה	 הכל	
ים	ַרֲחָמיו”	)שמואל	ב’,	 י	ַרבִּ א	ְבַיד	ה’	כִּ נָּ

כד’(.
ואפילו	שהוא	צדיק,	 אולם	אם	אדם,	
ומאשים	 ה’	 הכל	 את	 מקשר	 לא	 אבל	
נופל	 הוא	 אז	 בנו,	 או	 חברו	 את	אשתו,	
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מתחת	 כלומר	 מטה,	 של	 דין	 לבית	
לכיסא	של	הקב”ה,	ושם	דנים	אותו	על	

כבודו	יתברך	בדינים	וקפידא	נוראים.	
ָפֶניָך	 ‘ִמלְּ המלך:	 דוד	 אמר	 “ולכן	
ִרים’	 ֵמיָשׁ ֱחֶזיָנה	 תֶּ ֵעיֶניָך	 ֵיֵצא,	 ִטי	 פָּ ִמְשׁ
)תהילים,	יז’(,	שאין	אתה	מתנהג	עם	בני	
אדם	רק	ברחמים	גמורים.	לכן	בקשתי	
אותי	 ייצא,	שתסייע	 שמלפניך	משפטי	
אפול	 שלא	 מדביקותך,	 אפסיק	 שלא	

למקום	הדינים”.
דוד	המלך	מתחנן	לה’	שאף	פעם	לא	
יזרוק	אותו	ממנו,	ושכל	דבר	הוא	תמיד	
כאשר	 כי	 יתברך,	 לה’	 וידביק	 יקשר	
אז	 לה’,	 דבר	 כל	 מקשר	 אינו	 האדם	
הוא	חותך	את	החוט	שמקשר	בינו	לבין	
ה’	מפסיק	את	הקשר	 גם	 ואז	 הקב”ה,	

ושולח	אותו	לדיינים	שישפטו	אותו.

אם איבדנו את “הנעשה” לפחות 
נשמור על “הנשמע”

“ולכן	אמר	להם	ה’	לישראל:	איבדתם	
על	 תשמרו	 לפחות	 הנעשה	 את	
הנשמע”,	אדם	נפל	באינטרנט	במראות	
אסורות	רחמנא	לצלן	או	באיזו	הונאה,	

אז	לפחות	שיתחזק	באמונה.	
“שהוא	הנשמע	שיש	לנו	תמיד	לקיום	
שקיום	 בלב,	 האמונה	 שהיא	 המצווה	
מקום	 המובחר,	 באיבר	 היא	 זו	 מצווה	
בזכות	 יתעלו	 ולעיתים	 הנשמה.	 משכן	
האמונה	עליות	רבות	בלי	שיעור	וחקר”,.
לפחות	 “הנעשה”,	 את	 שאיבד	 אדם	
ַמע	ִיְשָׂרֵאל	 “ְשׁ שזה	 ב”נשמע”,	 יתחזק	

אין	 ו’(,	 )דברים,	 ֶאָחד”	 ה’	 ֱאֹלֵהינּו	 ה’	
אחד	 רק	 יש	 אלא	 ואויבים,	 שונאים	 לו	

שעושה	הכל,	שזה	ה’	יתברך.
עוונות	 מיני	 בכל	 שנופל	 יהודי	 ולכן	
וימסור	 יחזיק	 ביותר,	 הגרועים	 ואפילו	

נפש	על	האמונה.

אדם שמוסר נפש על האמונה אז 
ה’ מפסיק לנסות אותו וממתק לו 

את כל הדינים והצרות

משהו	 כותב	 מקוז’ניץ	 ישראל	 רבי	
שאנחנו	חייבים	לזכור	כל	החיים:

לה’	 בקשות	 ידי	 שעל	 לך	 “ודע	
ברחמים	ובקבלת	מסירות	נפש,	שיאמר	
יסתפק	 אם	 למיתה	 נפשו	 שמוסר	 לה’	
לה’:	 יגיד	 אדם	 רגע”,	 אפילו	 אמונתו	
להאמין	 מאשר	 	)!( למות	 מעדיף	 ‘אני	
שלא	אתה	עשית	לי	את	הרע	הזה’,	אם	
יש	לאדם	ספק	באמונה	אז	עדיף	שה’	

יהרוג	אותו	כי		לא	שווים	חייו.
הרבה	 שיעור	 בלי	 יעשה	 “וככה	
ויטהרו	 ה’	 לו	 יעזור	 ספק	 ובלי	 פעמים,	
גדולה,	 אמונה	 לו	 ייתן	 ה’	 מחשבותיו”,	
יו	 ִמפִּ ָחְכָמה	 ן	 ִיתֵּ יה’	 י	 “כִּ שכתוב:	 כמו	

ַעת	ּוְתבּוָנה”	)משלי,	ב’(. דַּ
יודע	 כשאדם	 הדעת	 "ועיקר	
וזאת	 לטובתו,	 שכל	מאורעותיו	הם	

הבחינה	היא	מעין	עולם	הבא".
ה’	 לפני	 להתפלל	 צריך	 אדם	 אז	
נותן	לו	דעת	 שימית	אותו	אם	הוא	לא	

ואמונה.	
וכמו	ששר	הרב	שלום	ארוש	שליט”א:	
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בלי	 חיים	 אין	 גיהינום”,	 או	 אמונה	 “או	
האמונה.

“ויזכה	 לו:	 מבטיח	 מקוז’ניץ	 והרבי	
לאמונה	שלמה	וברורה,	וימתקו	הדינים	

מעליו	ויתקצרו	זמני	הניסיון”.
ה’	אומר:	‘אני	רואה	שאתה	מאמין	בי,	

אז	אני	אפסיק	לנסות	אותך’.
נפש	 המסירות	 חשובה	 כמה	 ולכן	
שתחזק	 או	 לה’	 אומר	 שאדם	 הזאת	
למות,	 מעדיף	 שאני	 או	 באמונה	 אותי	
וכאשר	הקב"ה	רואה	שזה	חשוב	לאדם	
לו	 יעזור	 שהוא	 ספק	 אין	 אז	 כך	 כל	

ויחדיר	לו	את	האמונה	ללב.
לא	 שהאמונה	 לדעת,	 חשוב	 ועוד	
רק	 אלא	 בשיעורים	 או	 בספרים	 נקנית	
שיתן	 לה’	 ובקשות	 בבכיות	 ע"י	תפילה	

לו	את	היכולת	תמיד	להאמין	בו.

שש פרשיות בתורה על בניית 
המשכן שהיא האמונה בלב האדם

בעל	 מברדיטשוב,	 יצחק	 לוי	 	רבי	
“קדושת	לוי”	הידוע	בכינויו	“סנגורם	של	

ישראל”	כותב:
“והנה	שאדם	מאמין	באמונה	שלמה	
השכינה.	 השראת	 זה	 מהבורא,	 שהכל	
בה’,	 האמונה	 על	 מרמז	 והמשכן	
שאמונת	הבורא	היא	השראת	השכינה”,		
פרשיות	 ֶׁשֵּׁשׁש	 להיות	 יכול	 איך	
“מבזבזת”	התורה	רק	על	בניית	המשכן	

במקום	ללמד	אותנו	מוסר	והלכות?
בתוכנו,	 לשכון	 רוצה	 שהקב"ה	 אלא	
י	 ַכְנתִּ ְוָשׁ ׁש	 ִמְקדָּ ִלי	 “ְוָעׂשּו	 שכתוב:	 כמו	
תֹוָכם”	)שמות,	כה’(,	ה’	רוצה	שיאמינו	 בְּ

בו	שהכל	ממנו	ולטובת	האדם,	ואז	הוא	
יכנס	לתוכנו	בזה	המשכן.

האמונה	 מצוות	 חשובה	 כך	 כדי	 עד	
במשכן	הפרטי	של	כל	אדם,	בליבו.

שבט לוי נבחר לשרת את ה’ כי 
את הכל הם היו משייכים לה’ 

יתברך

“ושבט	לוי	מרמז	על	האמונים	בבורא	
יתברך”,	שבט	לוי	תמיד	מלוים	את	ה’,	

כי	הם	משייכים	את	הכל	אליו.
היה	 אם	 שגם	 אומר	 שהרמב”ם	 כמו	
מישהו	רוצח	את	אביו	של	הלוי	או	דורס	
את	אחד	מבניו	ובורח	לעיר	מקלט,	הלוי	
לא	היה	כועס	עליו	כי	הוא	תמיד	הרגיש	
וידע	שזה	לא	הוא	שדרס	את	בנו	אלא	
ולטובתו	 הקב"ה	 של	 מגזירתו	 זה	 הכל	

של	האדם.
“והנה	ה’	ציווה	למשה	לעשות	תחילה	
משכן,	דהיינו	להאמין	שיש	בורא	לעולם	
ואחר	כך	את	הכלים	להורות	המצוות”,	
היתה	מחלוקת	בין	משה	רבינו	לבצלאל	
או	 המשכן	 את	 האם	 קודם,	 בונים	 מה	

את	הכלים.
משה	היה	עם	ביטחון	גדול	בה’	וחשב	
אמר	 הוא	 אז	 שלו,	 בדרגה	 העם	 שכל	
כנגד	 שהם	 הכלים	 את	 קודם	 שיבנו	

המצוות	ודרכם	תתעצם	האמונה,
אבל	בצלאל	טען	שצריך	לבנות	קודם	
את	המשכן	עצמו	שהוא	בסיס	האמונה	
שהם	 הכלים	 את	 לבנות	 כך	 אחר	 ורק	

כנגד	שאר	המצוות.
שחייב	 בצלאל	 כמו	 פסק	 ה’	 ובאמת	
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קודם	לבנות	את	המשכן	שהוא	הבסיס	
לאמונה	חזקה	ואיתנה	ורק	אחר	כך	את	

הכלים.

יזכה	אותנו	במהרה	בימינו	לבנות	 ה’	
כלים	 וגם	 פנימה,	 ליבנו	 בתוך	 משכן	

שהם	האמונה	בהקב"ה	והמצוות!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

כוחה של האמונה המוחלטת בה'

סיפר	יהודי	יקר	משומעי	לקחו	של	מורנו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א:	נסעתי	עם	אשתי	לנופש	במלון	

בעיר	טבריה,	והכנתי	לי	מבעוד	מועד	חבילת	מזומנים	נכבדה	שתספיק	לי	לכל	זמן	השהייה	במלון.	

ביום	השני	של	הטיול	לקחנו	מונית	לקבר	רבי	מאיר	בעל	הנס	ושם	התפללנו	על	כל	הילדים	והנכדים	

שיגדלו	ליראת	שמיים,	בריאות	וכו’,	והנה	יצאנו	מרחבת	הקבר,	אני	מכניס	את	ידי	לכיס	שבו	הייתה	

חבילת	השטרות	ולהפתעתי	נעלם	הכסף!	בדקתי	מספר	פעמים	באותו	כיס	וכן	בשאר	הכיסים	ופשוט	

הכסף	איננו.

הלכתי	למונית	ופשוט	“הפכתי”	את	כל	הציוד	שלנו	כדי	לבדוק	האם	הכסף	נפל	במקרה	שם,	אבל	

לצערי	גם	שם	לא	מצאתי.	ואז	נזכרתי	בשיעורי	הרב	והבנתי	שיש	רק	פתרון	אחד:	האמונה!

חזרתי	לקבר	רבי	מאיר	ואמרתי	כך:	‘ה’,	אני	יודע	שמגיע	לי	הצער	הזה	שנעלם	לי	הכסף	אז	אני	מקבל	

ובזכות	הצדיק	 ומודה	לך	על	כך,	אבל	בכל	זאת	אני	מבקש	שבזכות	רחמיך	הרבים	 באמונה	שלמה	

שקבור	כאן	תחזיר	לי	את	הכסף	בתורת	חסד’.

והנה	קרה	הבלתי	יאומן,	אני	מכניס	את	ידי	לכיס	שבו	היה	אמור	להיות	הכסף,	ולמרות	שבדקתי	אותו	

כמה	וכמה	פעמים,	הכסף	נמצא	שם	במלואו!	כמה	טובה	האמונה	בה’	ובצדיקים	שפותרת	כל	בעיה!!
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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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