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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:

סוף	הגלות	היא	שאדם	מרגיש
כתינוק	שיונק	מאימו:

קרנץ	 יעקב	 רבי	 מדובנא”	 “המגיד	
כותב	בספרו	“אמונה	וביטחון”:	

בתכלית	 יתברך	שלם	 “כמו	שהבורא	
אשר	 דבר	 אל	 צריך	 ואינו	 השלמות	
ישלימהו”	-	כמו	שה’	לא	זקוק	למצוות	
וגם	לא	לחיוך	שלנו	 או	לתפילות	שלנו	
כלום.	 לו	 חסר	 ולא	 מושלם	 הוא	 כי	
בתכלית	 חסרים	 לידו	 הנבראים	 “ככה	

החיסרון	עד	שאין	רגע	שיוכלו	להתקיים	
המקיים	 מאת	 ושפע	 עזר	 מבלעדי	
אנחנו	 יתברך,	 לה’	 בניגוד	 	- אותם”	
החיסרון,	 בתכלית	 חסרים	 הנבראים	
אנחנו	לא	יכולים	להתקיים	שנייה	אחת	
לא	 ואם	 ה’,	 של	 והעזרה	 השפע	 ללא	
ציפורן	 אז	 עלינו,	 מתמיד	 שפע	 יהיה	
אחת	שלנו	לא	תישאר	במקום,	וממילא	

בס”ד

גיליון קל"ט - פרשת תולדות

ד אם האדם לא רואה שהכל זה ה’ המשטינים יאכלו אותו    

ד צריך לסמוך על ה’ כמו שהתינוק סומך תמיד על אמא שלו    

ד כמה השכינה ומלכות שמיים מתרגשים מאדם שעובד על האמונה   

ה ה’ מוכיח נאמנות לה’ כאשר מישהו מקרוביו פוגע בו והוא לא מחזיר לו רע  

ה יש יחס ישיר בין התנהגות מלכות שמים להתנהגות האדם לסובביו   

ו מי שנשען על מטה האמונה מוחלים לו על כל עוונותיו    

ו האמונה מבריחה את כל כוחות הרשע, והיא עצמה נעלמת כאשר האדם כועס  

ז את אש הכעס אפשר לכבות על ידי לימוד האמונה בעקביות    

ז ה’ מנקה את האדם בייסורים קלים ואסור לו לבעוט בהם    

ח הטעות הגדולה ביותר זה לנסות ולחקור ולא ללכת בתמימות    

ח גם הטעות הכי גדולה היא טובה ענקית של ה’ כדי שנוכל לתקן   

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כוחה של האמונה המוחלטת בה'        

ג



 

ד

נתפרק	לגורמים.
ה’	 רגע	 שכל	 להאמין	 חייב	 האדם	
משפיע	עליו	משפע	טובו,	בלשון	שלנו	
לא	 וזה	 טכנית”,	 “תמיכה	 נקרא	 זה	
אותו	 מקיים	 ממש	 אלא	 לו	 עוזר	 שה’	
האדם	 את	 עוזב	 ה’	 ואם	 “און-ליין”,	
יְך”	 ֶרַגע	ָקֹטן	ֲעַזְבתִּ אפילו	לרגע	קט	-	“בְּ
ֵצְך”	 ֲאַקבְּ ֹדִלים	 גְּ “ְבַרֲחִמים	 	- צריך	 אז	

)ישעיהו,	נד’(,
נוטש	אותו	 כלומר	מסכן	האדם	שה’	

ואפילו	לשנייה	בודדת	אחת.

אם האדם לא רואה שהכל זה ה’ 
המשטינים יאכלו אותו

כל	 שהוא	 מזה	 להסיק	 צריך	 האדם	
כך	תלוי	בה’,	ואם	ה’	עוזב	אותו	אז	אין	
לו	גם	את	 לו	סיכוי	לשרוד,	שה’	מנהל	
שקורות	 המאורעות	 וכל	 עצמם	 החיים	
לו	מגיעות	מה’,	כי	הכל	זה	הוא	יתברך.	
פניו	 את	 יסתיר	 ה’	 וחלילה	 חס	 ואם	
אז	 ֵמֶהם”	 ָפַני	 י	 ְרתִּ “ִהְסתַּ שכתוב:	 כמו	
כלומר	 לא’(,	 )דברים,	 ֶלֱאֹכל”	 “ְוָהָיה	
יוכלו	 ושלום	 חס	 והמשטינים	 המזיקים	

לפגוע	באדם.

צריך לסמוך על ה’ כמו שהתינוק 
סומך תמיד על אמא שלו

בלב	 בשלמות	 תקועה	 “וכשהאמונה	
האדם,	שאין	לו	שום	חיות	ויניקה	כי	אם	
השפע	הנשפע	עליו	מלמעלה”	-	אדם	
חייב	להאמין	שאין	לו	שום	חיות,	אם	ה’	

לא	מזרים	לו	בכל	רגע	עוד	חיים.	

זה	לא	כמו	שאדם	נכנס	לתחנת	דלק	
וממלא	“טנק	דלק”,	ואז	יש	לו	שמונים	
רגע	 בכל	 צריך	 ה’	 אלא	 לנסוע,	 ק”מ	
“לתדלק”	את	האדם,	ואם	ה’	לא	עושה	
נתקע	 האדם	 אז	 רציף	 באופן	 זה	 את	
ולא	יעבוד	לו	כלום	בגוף	והוא	עלול	מיד	

להתפרק.
“וכך	משליך	את	עצמו	עם	כל	רמ”ח	
הגוזר”	 להליכות	 גידיו	 ושס”ה	 אבריו	
-	אם	ה’	מחיה	את	האדם	כל	רגע,	אז	
אליו.	 כולו	 עצמו	 את	 לזרוק	 צריך	 הוא	
כמו	 	- בחיתוליו”	 המוטל	 “כתינוק	

שלתינוק	אין	אף	פעם	רצונות.
“מקושי	שאינו	יכול	לנענע	רגליו	וידיו,	
עד	שאמו	מנחת	לו	ידיו	ורגליו”	-	כגמול	
לא	להתנגד	 צריך	 כך	האדם	 עלי	אמו,	
שה’	 מבין	 הוא	 כי	 לו,	 עושה	 שה’	 למה	
עושה	לו	הכי	טוב	כמו	שהאימא	עושה	

לתינוק	שלה.

כמה השכינה ומלכות שמיים 
מתרגשים מאדם שעובד על 

האמונה

“וזה	מה	שנאמר	שמשמרה	אחרונה	
ואישה	מספרת	 אמו	 יונק	משדי	 תינוק	

עם	בעלה”.
ברכות(	 )מסכת	 אומרים	 חז”ל	
חלקים,	 לשלושה	 מתחלקת	 שהגלות	
“שלש	משמרות	הוי	הלילה”,	ומשמרה	
אמו	 משדי	 יונק	 “תינוק	 זה	 אחרונה	
ואישה	מספרת	עם	בעלה”,	הסוף	של	
הוא	 שהכל	 מרגיש	 שאדם	 זה	 הגלות	



 

ה

שהתינוק	 כמו	 וזה	 יתברך,	 מה’	 יונק	
לא	אוכל	גבינות	או	בשר	אלא	רק	יונק	

מאמא	שלו.
שאם	 מדובנא	 המגיד	 אומר	 אז	
האדם	מרגיש	שכל	מה	שמושפע	עליו	
אשתו,	 זה	 אם	 מהקב”ה,	 ישירות	 זה	
זה	 הכל	 והחברים,	 השכנים	 הילדים,	
הוא	 אז	 יתברך,	 מה’	 ישירות	 השפעות	
מתקיים	 ואז	 מאמו,	 שיונק	 כתינוק	
האישה	 בעלה”,	 עם	 מספרת	 “אישה	
ואומרת	 שהולכת	 הקדושה	 השכינה	 זו	
‘איזו	 הקב”ה:	 כביכול	 שזה	 לבעלה	

בריאה	נפלאה	בראת	בעולם’.
השכינה	אומרת	לה’:	‘איזה	בן	יש	לך	
בעולם	אשר	בך	יתפאר,	כל	דבר	מאמין	
שזה	מגיע	בהשגחה	פרטית	ולטובתו’.	

מלכות	 את	 מרגש	 זה	 כמה	 תראו	
אמונה	 מראה	 האדם	 כאשר	 שמיים	
זה	 אם	 לקב”ה,	 מקשר	 הוא	 דבר	 וכל	
בטוב	 ואם	 בהצלחה,	 זה	 ואם	 בכישלון	

ואם	ברע.	
וזה	סוף	הגלות	שלנו,	כמו	שאומרים	
חז”ל:	“מה	יעשה	אדם	וינצל	מחבלו	של	
יתרה”,	שתמיד	 יחזיק	באמונה	 משיח?	
את	 ולהרבות	 להגביר	 יעבוד	 האדם	

האמונה	ויוסיף	עליה.

ה’ מוכיח נאמנות לה’ כאשר 
מישהו מקרוביו פוגע בו והוא לא 

מחזיר לו רע

רבי	אליעזר	פאפו	זי”ע	כותב:
על	 לעבור	 לאדם	 לו	 תפארת	 “ומה	

פשע	ואפילו	במשפחתו”	-	בעל	ה”פלא	
יועץ”	מגלה	לנו	שהאדם	מוכיח	אמונה	
העובד		 שלו,	 המשרת	 כאשר	 להקב”ה	
שלו	או	אפילו	בניו	שהוא	מפרנס	אותם,	

והם	פושעים	בו.
הוא	 כי	 ויזכור	 פרנסתו	 יקפח	 “ולא	
עושה	 והוא	 ה’,	 לעבודת	 נרצע	 עבד	
אחד	מאלף	ממה	שמוטל	עליו	לעשות”	
מישהו	 אצל	 עובד	 עצמו	 האדם	 גם	 	-
ואפילו	אם	הוא	הצדיק	 שהוא	הקב”ה,	
אחד	 עושה	 אינו	 הוא	 בדור,	 גדול	 הכי	
ה’	 ואם	 ממנו,	 רוצה	 שה’	 ממה	 מאלף	
הוא	 אז	 הדין	 במידת	 אתו	 מתנהג	 היה	
ולכן	גם	זה	שהעובד	 היה	מפטר	אותו,	
או	אחד	מהמשפחה	שלו	מזיק	אותו,	זה	

השפעת	ה’	ולטובת	האדם.
מי	 ואוי	 תמיד,	 בוראו	 את	 “ומכעיס	
גמולו	 ישלם	 כפועלו	 א-ל	 אם	 יחיה	
“ִאם	 נאמר:	 זה	 על	 פרנסתו,	 ויקפח	
ִרָבם	 בְּ ַוֲאָמִתי	 י	 ַעְבדִּ ט	 פַּ ִמְשׁ ֶאְמַאס	
י	ָיקּום	ֵאל	ְוִכי	ִיְפֹקד	 ִדי,	ּוָמה	ֶאֱעֶשׂה	כִּ ִעמָּ

יֶבּנּו”	)איוב,	לא’(. ָמה	ֲאִשׁ
לכן	האדם	צריך	לדעת	שה’	סובב	כל	
עלמין,	הכל	זה	אלוקות.	ואם	ה’	החליט	
הילדים,	 ואלו	 שלך,	 האישה	 שזאת	
השכנים,	העוזרים	והחברים	שלך,	אז	זה	
זה	מה	שהאדם	 כי	 הכי	מדויק	בעולם,	

צריך	לצורך	תיקון	נשמתו.

יש יחס ישיר בין התנהגות מלכות 
שמים להתנהגות האדם לסובביו

ומשרתיו,	 אשתו	 עם	 שמתנהג	 וכפי	
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מודדים	ומתנהגים	אתו	בשמיים”	-	אם	
האדם	לא	מוכן	להעביר	פשע	ומתלונן	
יתנהגו	 אופן	 באותו	 אז	 בו,	 שמזלזלים	

אתו	בשמים.
איך	 לבדוק	 רוצים	 שמים	 במלכות	
להתנהג	עם	כל	אדם,	האם	בסלחנות,	
להיפך,	 או	 זכות	 ולימוד	 אפיים	 ארך	
עם	 מתנהג	 הוא	 איך	 מסתכלים	 אז	

הסובבים	אותו.
עיניו	 בין	 לזיכרון	 שיהיה	 איש	 “ואשרי	
תמיד”	-	אשריו	של	האדם	שיזכור	תמיד	
שכדאי	לו	להתנהג	בוותרנות	עם	כולם	
ולמרות	הכל,	כי	כך	יתנהגו	אתו	בשמים.
צריך	האדם	לזכור	תמיד	שמי	שהביא	
הסובבים	 וכל	 והילדים	 האישה	 את	 לו	
האדם	 בעצם	 אז	 יתברך,	 ה’	 זה	 אותו	
מה	 לו	 אין	 אז	 אלוקות,	 זה	 וסובביו	

להתלונן	ולהתרעם	עליהם	כלל.
מסלונים	 האדמו”ר	 שאומר	 וכמו	
האדם	 כאשר	 רק	 זה	 נּו”	 ַמְלכֵּ ש”ֱאֶמת	
שאין	 שמאמין	 זּוָלתֹו”,	 ש”ֶאֶפס	 מאמין	
שום	דבר	מבלעדי	ה’,	אלא	רק	מלכותו.

מי שנשען על מטה האמונה 
מוחלים לו על כל עוונותיו

על	 אומר	 הקדוש	 טוב	 שם	 הבעל	
ַעל	 חּוץ	 בַּ ְך	 ְוִהְתַהלֵּ ָיקּום	 “ִאם	 הפסוק:	
ן	 ִיתֵּ ְבּתֹו	 ִשׁ ַרק	 ה	 כֶּ ַהמַּ ה	 ְוִנקָּ ַעְנּתֹו	 ִמְשׁ

א”	)שמות,	כא’(: א	ְיַרפֵּ ְוַרֹפּ
לפעמים	יש	לאדם	כל	מיני	כישלונות	
ונפילות	בעבודת	ה’,	פה	האדם	לא	קם	
לתפילה	ושם	לא	בירך	כהוגן	או	שנכשל		

בלשון	הרע	או	מראות	אסורות,	אבל	אם	
האדם	יקום	ויתהלך	בחוץ	על	משענתו,	
שהיא	 המשענת	 על	 ילך	 האדם	 אם	
“בא	חבקוק	 שכתוב:	 כמו	 האמונה,	
באמונתו	 וצדיק	 אחת,	 על	 והעמידן	
יחיה”,	אחת	שהיא	מטה	האמונה	והוא	
שהוא	 דבר	 וכל	 הזמן,	 כל	 עליה	 נשען	
אז	 להקב”ה,	 מקשר	 הוא	 בחוץ	 רואה	
ה”,	ה’	ינקה	את	אותו	אדם	 כֶּ ה	ַהמַּ “ְוִנקָּ

מכל	העוונות	והחטאים	שעשה.
“כמו	 הרב:	 של	 הקדושה	 הלשון	
המקל	 על	 נשען	 כוחו	 שבכל	 שחולה	
שבידו,	כן	היא	האמונה.	היא	המשענת	
רבותינו:	 שאמרו	 כמו	 האדם,	 של	
והיא	 אחת’	 על	 והעמידן	 ‘בא	חבקוק	

האמונה,	והיא	היתד	שלא	תמוט”.

האמונה מבריחה את כל כוחות 
הרשע, והיא עצמה נעלמת כאשר 

האדם כועס

“ודע	לך	שכמו	שהכלב	בורח	מהמקל	
השטנים	 כל	 זה	 הכלב	 	- למרחוק”	
את	 להם	 שנותן	 ומי	 אחרא,	 והסטרא	
אותה	 המקל,	 זה	 חזקות	 הכי	 המכות	
האדם	 כאשר	 האמונה,	 משענת	שהיא	
ה’	 מאת	 הכל	 ‘זה	 	 ואומר:	 בחוץ	 הולך	
ולכן	אין	לי	שום	כעס,	קפידות	ומחשבות	

רעות	על	אנשים.
“כן	ממש	על	דבר	זה	האמונה	בבורא	
היה	 ומיוחד,	 יחיד	 אחד	 שהוא	 יתברך,	
הווה	ויהיה	ולית	אתר	פנוי	מיניה	ומסובב	
כבודו”	 הארץ	 כל	 מלוא	 עלמין,	 כל	
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המחשבה	 עם	 הולך	 שבאמת	 אדם	 	-
ושאין	פינה	 זה	האלוקות	 הזאת	שהכל	

בעולם	בלי	ה’.
“ועל	ידי	זה	יסתלק	מן	האדם	הסטרא	
‘ַוֲאָתא	 אחרא	וכוחותיו	הרעים	מבחינת	

א’". ה	ְלַכְלבָּ חּוְטָרא,	ְוִהכָּ
הבעל	שם	טוב	מסביר	את	הסיפור	של	
“חד	גדיא”	שכולו	מלא	סודות	עליונים	

ונוראים	וכל	האמונה	מסתתרת	בו:
את	 מכה	 האמונה	 שהוא	 המקל	
הכלב	שזה	כל	כוחות	הרשע,	אבל	האש	
הכעס	 אש	 כלומר	 המקל,	 את	 שורפת	

מבעירה	את	האמונה	ומסלקת	אותה.
ונאבד	 נשרף	 הכעס	 אש	 “מחמת	
כמו	 	- ושלום”	 חס	 האמונה	 האדם	 מן	
שאמרו	חכמינו:	“כל	הכועס	כאילו	עובד	
כאשר	 רק	 כועס	 האדם	 זרה”,	 עבודה	

הוא	חי	בלי	אמונה.	

את אש הכעס אפשר לכבות על 
ידי לימוד האמונה בעקביות

נותן	טיפ	איך	לכבות	 הבעל	שם	טוב	
מ”חד	 לקוח	 הוא	 וגם	 הכעס	 אש	 את	

גדיא”:
א”	 ַמיָּ ‘ַוֲאָתא	 היא	 לזה	 העצה	 “ולכן	
כי	 אמונה,	 וללמוד	 ללמוד	 הזמן	 כל	 	-
את	 מכבה	 התורה	 לימוד	 שהם	 המים	

האש	ששורפת	את	המקל.
וללמוד	שהכל	 צריך	האדם	להתמיד	
לאדם	 אין	 ואז	 יתברך,	 ה’	 מאת	 זה	
סיבה		בעצם	להיות	כועס,	פגוע	ונעלב,	

ומחפש	רק	“שלום	לו	ורוב	אהבה”.	

כמה	וכמה	אנשים	אמרו	לי	שאם	הם	
הם	 בחיים	 אמונה,	 זה	 מה	 יודעים	 היו	
לא	היו	מתגרשים,	הרבה	פעמים	אותם	
אבל	 וגמרות,	 הלכות	 יודעים	 אנשים	

אמונה	הם	לא	למדו.	

ה’ מנקה את האדם בייסורים קלים 
ואסור לו לבעוט בהם

רבי	אליהו	האתמרי	כותב:
גדול	 כלל	 וזה	 ְלָידֹו,	 ה	 ִאנָּ “ְוָהֱאֹלוקים	
עם	 להתקוטט	 ולא	 להאשים	 שלא	
או	 בגופו	 רעה	 לו	 שגרם	 למי	 הבריות,	
בפינה	 חיכיתי	 ‘אני	 אומר:	 ה’	 בממונו”.	
פלוני	 לא	 וזה	 אותך,	 להכשיל	 כדי	

שעשה’.	
רחמנא,	 שלוחי	 שהם	 בליבו	 ייתן	 “כי	
והרבה	שלוחים	למקום”	-	מה	יש	לאדם	
המלך	 של	 השליחים	 את	 להאשים	
ל’	 ְתַקלֵּ ֹלא	 ‘ֱאֹלוקים	 “וזה	 איתם.	 ולריב	
שלא	 	- תקיל’’	 ‘לא	 תרגם:	 ואונקלוס	

תזלזל	בדין.
מן	 וגובה	 ומטיב	 טוב	 יתברך	 ה’	 “כי	
האדם	בדבר	קל	מאוד”	-	ה’	אוהב	את	
גובה	ממנו	בדברים	קלים,	 ולכן	 האדם	
דברים	 האדם	 על	 מביא	 לא	 ובנוסף	

שהוא	לא	יכול	לעמוד	בהם.
לו	 שיש	 אחד	 יהודי	 לי	 שסיפר	 כמו	
מתגוררת	 מהן	 ובאחת	 דירות,	 שש)!(	
כבר	 שכירות	 לו	 שילמה	 שלא	 אלמנה	
הוא	 אז	 הקורונה,	 בגלל	 חודשים	 כמה	
איתה,	 לעשות	 מה	 אותי	 לשאול	 בא	
שאת	 ה’	 טוב	 כמה	 ‘תראה	 לו:	 אמרתי	
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הניסיון	הזה	הוא	לא	נתן	לאדם	שמשכיר	
רק	דירה	אחת	וצריך	הוא	בעצמו	לשלם	
למשכיר	שלו,	אלא	הוא	נתן	את	הניסיון	
וגובה	 כלום,	 לך	 חסר	 שלא	 לך,	 הזה	
שתקבל	 במקום	 שלך,	 במותרות	 ממך	
פדה	 ה’	 תאונה	קשה,	 או	 מחלה	קשה	

לך	את	זה	בממון’.
המאורעות	 שכל	 שמאמין	 זה	 “אולם	
רוצה	 ה’	 	- יתברך”	 הבורא	 בהשגחת	
ולא	 שלמה	 באמונה	 הכל	 שתקבל	

תקלל.
	- הוא”	 שמקרה	 יאמר	 אם	 “אבל	
רק	 שהיא	 אלמנה	 אותה	 את	 יאשים	

רוצה	לגנוב	אותו	ולא	מקשר	לה’.
הקל	 הדבר	 את	 ליבו	 על	 שם	 “ואני	
לידי	 יבוא	 בייסורים,	 	 ומבעט	 הזה	
ייסורים	גדולים”,	אם	אותו	משכיר	יקח	
משפט,	 לבית	 האלמנה	 הדיירת	 את	
תצטרך	 והיא	 אותו	 יצדיקו	 והדיינים	
לצאת	מהבית,	אז	החוב	שלו	לה’	יתפח,	
ואז	חלילה	ֵיְרדּו	עליו	אבנים	גדולות	מן	
השמיים	שלא	יוכל	לקום	מזה,	ה'	יצטרך	
לשלוח	לו	ניסיונות	גדולים	יותר	וקשים	

יותר	באמונה.	ה’	ירחם!

הטעות הגדולה ביותר זה לנסות 
ולחקור ולא ללכת בתמימות

רבי	יחזקאל	לוינשטיין	כותב:
ואם	 בשכלו,	 דבר	 כל	 להבין	 “הגישה	
לא	מבינים	לא	מקבלים,	נובעת	מגאווה.	
מכיוון	 דבר	 לקבל	 לא	 ומעלת	האמונה	
שאני	מבין	אותו,	אלא	מכיוון	שרצון	ה’	

הוא,	אף	על	פי	שאני	לא	מבין	אותו”.

אדם	רוצה	להבין	בשכלו,	למה	אשתו	
או	חברו	עשו	לו	משהו	רע,	ופתאום	הם	

נהפכו	להיות	האויבים	שלו.
אומר	 לוינשטיין	 יחזקאל	 רבי	 אז	
זה	 האדם,	 של	 גדולה	 הכי	 שהטעות	

לנסות	ולהבין	את	המניע.
ללכת	 תמיד	 צריך	 האדם	 ולכן	
בתמימות	עם	ה’,	ולדעת	שאם	ה’	רצה	

שיהיה	ככה,	אז	זה	הכי	טוב	בשבילו.

גם הטעות הכי גדולה היא טובה 
ענקית של ה’ כדי שנוכל לתקן

הבעל	שם	טוב	אומר	חידוש	מדהים:	
אשתו	 עם	 מתווכח	 האדם	 לפעמים	
לברר	 כדי	 הרב	 אל	 ביחד	 הולכים	 והם	
את	 והרב	מצדיק	 מביניהם,	 הצודק	 מי	
אשתו.	למרות	שהרב	יודע	שהוא	עובר	
אחוז	 במאה	 ובטוח	 בבית	 “שואה”	
בצדקתו,	ובכל	זאת	הרב	מצדד	באשתו.
חברו	 את	 דן	 “שאדם	 הרב:	 וכלשון	
בבית	דין,	ויודע	בעצמו	בוודאי	הוא	זכאי	
אל	 מחייבו,	 הדיין	 כן	 פי	 על	 ואף	 בדין,	
יקשה	לו:	‘הלא	תורת	אמת	היא	ודרכיה	
כי	 התורה	 אמיתות	 זה	 כי	 נועם’.	 דרכי	
הקודם,	 מגלגול	 לחברו	 חייב	 מסתמא	
וכעת	חייבו	התורה	לשלם	לו	ולצאת	ידי	

חובתו”.
האדם	חושב	שהרב	טעה,	אבל	בעצם	

ה’	הכניס	את	הטעות	לפיו	של	הרב.	
טעו	 הדיין	 או	 שהרב	 חושב	 האדם	
כדי	 הייתה	 הטעות	 באמת	 אבל	 סתם,	
לתקן	 האפשרות	 את	 לאדם	 שיהיה	
יכניס	 אל	 ולכן	 הקודמים,	 מגלגולים	
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בליבו	ספקות	על	הדין	תורה.
שום	 לאדם	 להיות	 צריך	 לא	 ולכן	
טענות,	ואל	לו	לחשוב	שבודאי	שהטעו	
את	הרב	והדין	הוא	חלילה	לא	צודק,	כי	
זה	מחשבות	ודברי	כפירה,	אלא	האדם	

נראה	 אם	 שגם	 להאמין	 תמיד	 צריך	

הי"ת	 יתברך,	 ה’	 רצון	 זה	 טעה,	 שהרב	

שם	לו	את	הדברים	בפיו	כי	הפסק	הזה	

הוא	הדבר	שהכי	טוב	לאדם!	

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

כוחה של האמונה המוחלטת בה'

הסיפור	הבא	סיפר	יהודי	צדיק	מק”ק	“חסדי	שמואל”	של	מורנו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א:

אני	משכיר	דירה	כבר	תקופה	ארוכה	בשכונת	“הר	חומה”,	לפני	מספר	חודשים	הודיע	לי	המשכיר	

שהוא	מוכר	את	הדירה	ולכן	אצטרך	לפנות	את	הדירה	לפני	החגים.

התחלנו	אני	ואשתי	לחפש	דירה	באזור	כי	רצינו	להישאר	קרובים	לאזור	הבית	הכנסת	והקהילה.	ראינו	

כמה	וכמה	דירות	אבל	אף	אחת	מהן	לא	התאימה	לנו	מבחינת	הגודל	וכו’,	והנה	הגענו	למצב	שאנחנו	

שבועיים	לפני	פינוי	הדירה,	ועדיין	לא	מצאנו	דירה	חלופית,	ואז	הוצעה	לנו	דירה	גדולה	ומתאימה	אבל	

כשהגענו	לראות	אותה	גילינו	שאין	לה	“מרפסת	סוכה”.

נוכל	לבנות	 ונכנעתי,	אבל	אשתי	לא	הייתה	מוכנה	בשום	אופן	לקחת	דירה	שלא	 אני	כבר	כמעט	

בה	סוכה.	למרות	לחץ	הזמן	שנכנסנו	אליו	ובעקבות	שיעוריו	של	הרב	הסכמתי	לוותר	)מה	גם	שהרב	

לימד	אותנו	שחשוב	מאוד	לקחת	רק	דירה	עם	אפשרות	לבניית	סוכה(,	והנה	ממש	יומיים	לפני	שאנחנו	

צריכים	לפנות	את	הבית	מצאנו	דירה	יפה	ומדהימה	שעונה	על	כל	הדרישות!

כמה	כדאי	ללכת	עם	ה’	ועם	עצות	הרב	תמיד!!!
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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 

  

, הרב הצדיק דוד קוק הכהן בן שושנה שליט"א
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