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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:

יש	דרך	אחת	להימלט
מבית	הסוהר	השמור	ביותר	בעולם:

רבי	אפרים	מסטריקוב	נכד	הבעל	שם	
טוב	הקדוש	שואל	שאלה	חזקה	מאוד	
ָהָהר	 ִמן	 ה	 ֹמֶשׁ ֶרד	 ַויֵּ ֶפן	 “ַויִּ הפסוק:	 על	

ָידֹו”	)שמות,	לב’(. ֵני	ֻלֹחת	ָהֵעֻדת	בְּ ּוְשׁ
רבינו	 משה	 האם	 ֶפן”?	 “ַויִּ זה	 מה	
הסתובב	לה’	והלך?	הרי	הקב”ה	מלוא	
ֶפן”,	הייתה	התורה	 כל	עלמין,	אז	מה	“ַויִּ

ִמן	 ה	 ֹמֶשׁ ֶרד	 “ַויֵּ רק	 כותבת	 הקדושה	
ָהָהר”.

יכול	 חברו	 עם	 לדבר	 שמסיים	 אדם	
ואני	הולך’,	 ‘סיימתי	לדבר	אתו	 להגיד:	
איך	 הקב”ה	 עם	 שדיבר	 משה	 אבל	
ממנו	 פנה	 שהוא	 להגיד	 התורה	 יכולה	
והלך,	והרי	תמיד	ה’	יהיה	מולו?	אז	הרב	

בס”ד

גיליון קמ"ג - פרשת מקץ

תוכן העניינים:

ד אדם שפונה מה’ ולא רואה אותו בכל דבר אז הוא כבר בירידה    

ד האדם המאמין תמיד צוחק ושמח ולא ממורמר על אף בריה    

ה איך אדם יקבל את כל ההבטחות שה’ הבטיח למי שלומד תורה   

ו כל הסיפורים בתורה על ניסיונות בני ישראל במדבר כדי להביאם לאמונה  

ו כמה אמונה וביטחון מסתתר במן שה’ הוריד לבני ישראל במדבר   

ז אין לנו כלום חוץ מהביטחון כי זה יסוד התורה והמצווה    

ז מה זאת הבגידה הגדולה ביותר בה’ יתברך     

ח יש דרך לברוח מבית הכלא השמור ביותר בעולם     

ח כפירה סמויה חמורה יותר מכפירה גלויה      

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כוחה של האמונה, שגם כאשר יש התמודדות רואים בזה רק טוב     

ג



 

ד

האדם	 “שפונה	 מוחצת:	 תשובה	 עונה	
מאת	ה’	יתברך”	-	יש	אדם	שלא	רואה	
לראות	 מצליח	 ולא	 מולו	 הקב”ה	 את	
שהתקלה,	העיכוב	או	הבעיה	ה’	עשה.	

שבעקבות	 אחד	 יהודי	 לי	 סיפר	
עבירת	תנועה	בכביש,	הגיע	לפני	שופט	
עבודות	 שעות	 מאה	 לו	 נתן	 והשופט	

שירות	על	עקיפה	לא	נכונה.
אותו	אדם	צריך	להבין	שלא	השופט	
הקב”ה	 אלא	 הזה,	 העונש	 את	 לו	 נתן	
הכיסא	 על	 מולו	 ישב	 ובעצמו	 בכבודו	
של	השופט	והחליט	שהוא	יעשה	מאה	
שעות	של	חסד	עם	הציבור,	ואם	הוא	לא	
זה	כך,	אז	אותו	אדם	בעצם	 רואה	את	

פונה	מאת	ה’	ומאשים	את	השופט.

אדם שפונה מה’ ולא רואה אותו 
בכל דבר אז הוא כבר בירידה

שפונה	 “ויפן,	 וכותב:	 הרב	 ממשיך	
ֶרד”	-	אם	אדם	 מאת	ה’	יתברך,	אז	מיד	ַויֵּ
פונה	מאת	ה’,	אז	מיד	הוא	יורד	למטה	
אז	 יתברך,	 מה’	 שיפנה	 “אבל	 למטה.	
ששני	 ואפילו	 לו	 ייחשב	 לירידה	 	- וירד	

לוחות	העדות	בידו”.
במצוות	 שמדקדק	 אדם	 יש	 אפילו	
לוחות	 ושתי	 בתורה	 הלכה	 כל	 ומקיים	
לא	 הוא	 אם	 אבל	 שלו,	 בידיים	 הברית	
תקלה	 או	 עיכוב	 בכל	 ה’	 את	 רואה	
העולם,	 האדם,	 בני	 את	 רואה	 אלא	
שהולך	 “היינו	 אשמים.	 והילדים	 אשתו	
הזה	 האדם	 	- והמצוות”	 התורה	 בדרך	
מקיים	את	כל	התורה	והמצוות	על	כל	

אינו	 ֶפן”	 “ַויִּ אבל	 והלכותיה,	 דקדוקיה	
ֶרד	 “ַויֵּ מיד	 אז	 ה’	 של	 הפנים	 את	 רואה	
גדולה	 ירידה	 לו	 ָהָהר”,	תהיה	 ִמן	 ה	 ֹמֶשׁ
אפילו	 כלומר	 בידו	 לוחות	 שני	 ואפילו	

אם	מקיים	את	כל	התורה	כולה.
ולכן	האדם	צריך	לראות	בכל	דבר	את	
ה’	וגם	אם	מגיעה	לפתחו	איזו	אכזבה,	
עלבון	או	צער,	הוא	צריך	להבין	שהכל	

זה	מה’	ולטובתו.
אופניים	 שרוכב	 אחד	 נהג	 לי	 סיפר	
יצא	 כשהוא	 ונפל,	 במראה	 לו	 “נכנס”	
התחיל	 עזרה	 לו	 להציע	 כדי	 הרכב	 מן	
הרוכב	אופניים	לצעוק	עליו	ולקלל	אותו	

נמרצות.
קילל	 שהוא	 קללה	 ‘כל	 לו:	 אמרתי	
אותך	זה	מסר	ישיר	מה’	יתברך	וכדאי	לך	
להקליט	את	זה	כדי	שתזכור	את	המסר	
ִמיֲעָך	ֶאת	 ַמִים	ִהְשׁ ׁ כמו	שכתוב:	“ִמן	ַהשָּ

ֶרָּך”	)דברים,	ד’(. ֹקלֹו	ְלַיסְּ

האדם המאמין תמיד צוחק ושמח 
ולא ממורמר על אף בריה

יפה,	 הכי	 שבת	 לעשות	 יכול	 אדם	
לקרוא	את	כל	ספר	התהילים	בכל	יום,	
ולקיים	 ספרים	 בהרבה	 יום	 כל	 ללמוד	
את	כל	השולחן	ערוך	סעיף	סעיף,	אבל	
אחרים	 אנשים	 על	 מקפיד	 הוא	 אם	
נהג	 על	 וכועס	 קיימו	 ולא	 לו	 שהבטיחו	
המונית	שהוריד	אנשים	באמצע	הדרך	
משהו	 בטעות	 לו	 שזרקו	 השכנים	 ועל	
יתברך	 ה’	 זה	 שהכל	 רואה	 ולא	 לחצר,	
בירידה	 שהוא	 סימן	 זה	 אז	 לו	 עושה	



 

ה

והתרחק	מה’.	
ֵאר	 בְּ ִמּבֹוא	 א	 בָּ “ְוִיְצָחק	 כותב:	 והרב	
ַלַחי	ֹרִאי,	שמסתכל	תמיד	שהוא	נמצא	
מול	חי	עולמים	שרואה	ומשגיח	עליו	על	
ומעשיו”,	כשאדם	 ועסקיו	 כל	תנועותיו	
יזכה	 הוא	 אז	 ה’	 זה	מאת	 רואה	שהכל	
בשמחה	 יהיה	 כלומר	 לצחוק,	 תמיד	
הימים	 )דברי	 ְמֹקמֹו”	 בִּ ְוֶחְדָוה	 “ֹעז	 עם	
א’,	טז’(,	ואף	פעם	האדם	הזה	לא	יהיה	
הוא	 תמיד	 כי	 ובודד	 שבור	 ממורמר,	

רואה	את	ה’	מולו.
ולכן	באמונה	אסור	לטעות,	כי	אפילו	
אם	כל	התורה	מונחת	אצל	האדם,	אם	
הוא	 הנזק	 באמונה	 וטעה	 נכשל	 הוא	
באמונה	 טעה	 כבר	 האדם	 ואם	 גדול,	
והאשים	את	אשתו	או	את	השותף,	אז	
יתעשת	מהר	ויחזיר	לעצמו	את	האמונה	

שהכל	זה	ה’	יתברך.

איך אדם יקבל את כל ההבטחות 
שה’ הבטיח למי שלומד תורה

ֹכת	 ְהֻפּ י	דֹור	תַּ הגאון	מוילנא	כותב:	“כִּ
לב’(	 )דברים,	 ם	 בָּ ֵאֻמן	 ֹלא	 ִנים	 בָּ ה	 ֵהמָּ
תורה	 שלומד	 שמי	 הבטיח	 הקב”ה	
שייסורים	בטלים	ממנו,	פרנסתו	תהיה	
בנחת,	תורתו	מגינה	ומצילה	עליו	ועוד	

הבטחות	כבירות.
אנשים	 שיש	 רואים	 אנחנו	 והנה	
ולא	 ולילה	 יומם	 תורה	 שלומדים	
מתקיימות	בהם	ההבטחות	האלו,	והם	
מדוכאים,	עצובים	וממורמרים	והסיבה	
להם	 שאין	 ם”,	 בָּ ֵאֻמן	 “ֹלא	 בגלל	 היא	

אמונה.
מפני	 בידם	 תורתם	 נתקיימו	 “שלא	
כל	 את	 לאדם	 יש	 הביטחון”,	 חוסר	
ההבנה	 את	 לו	 אין	 אבל	 כולה	 התורה	
שה’	עושה	את	הכל	לטובתו,	ואם	אדם	
סגר	עם	מוכר	הדירה	את	כל	התנאים	
עוברים	 שהם	 לאשתו	 הודיע	 וכבר	
למקום	אחר	ואפילו	כבר	התחילו	לארוז	
ופתאום	מתקשר	המוכר	 את	הדברים,	
הדירה	 את	 מכר	 שהוא	 להם	 ואומר	
לדעת	 צריך	 הוא	 אז	 אחר,	 למישהו	
עליו,		 לכעוס	 או	 אתו	 לריב	 לו	 שאסור	
רוצה	 ולא	 לו	 דואג	 שה’	 להאמין	 אלא	
לא	 היא	 כי	 הזאת,	 הדירה	 את	 שייקח	

טובה	לו.
משפטים	 להגיד	 לו	 שאסור	 ובטח	
כמו:	‘אני	אתו	גמרתי’,	או	‘פעם	אחרונה	
שאני	עושה	אתו	עסקים’	ולא	יוציא	עליו	
כי	אם	הוא	 נוכל	או	רמאי,	 שם	רע	של	
ההבטחות	 לכל	 יזכה	 לא	 אז	 כך	 יעשה	

שהתורה	נותנת	למי	שלומד	אותה.
במשלי:	 שלמה	 אמר	 זה	 “ועל	
פנים	 מ”ט	 	ְצרּוָפה’,	 ‘ִאְמַרת	ֱאלֹו-הַּ
כל	 	- אחת”	 אלא	 ואינן	 לתורה	 כתבתי	
פנים	 מ”ט	 הם	 התורה	 על	 הפירושים	
טמא	ומ”ט	פנים	טהור,	וזה	אומר	מותר	
למקום	 מביא	 והכל	 אסור	 אומר	 וזה	

אחד.
“וכן	תרי”ג	מצוות	נכללות	באחד,	כמו	
שאמרו	חבקוק	העמידן	על	אחת	וצדיק	
חיות	 שרוצה	 אדם	 	- יחיה”	 באמונתו	
מניעה,	 שכל	 להאמין	 חייב	 התורה	 מן	
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מאת	 זה	 והפסד	 צער	 עיכוב,	 הפרעה,	
הקב”ה	ולטובתו.

כל הסיפורים בתורה על ניסיונות 
בני ישראל במדבר כדי להביאם 

לאמונה

לתורה:	 בפירושו	 כותב	 בחיי	 רבינו	
ומקריהם	 ישראל	 ענייני	 שכל	 לך	 “ודע	
שיביאו	 כדי	 ניסיון	 היה	 הכל	 במדבר,	

נפשם	למדרגות	האמונה”.
קוראים	 שאנחנו	 הסיפורים	 כל	
ידם	 שעל	 כדי	 אותם	 עשה	 ה’	 בתורה,	
את	 לקבל	 ויוכל	 הביטחון	 לאדם	 יגדל	

התורה.
להם	 נגמר	 פתאום	 במדבר	 ולכן	
מיטתו	 נחשים,	 עליהם	 באו	 המים,	
וחושך	אפילה	 באוויר	 של	משה	פרחה	
באמצע	חודש	תמוז,	הכל		כדי	שיפתחו		
בתוכם	את	מידת	ביטחונם	בה’	יתברך.	
“שהוא	שורש	כל	האמונה	כדי	שיהיו	
ראויים	לקבל	את	התורה,	ולסיבה	הזאת	
אחרי	יציאתם	מים	סוף	הביאם	למדבר	
מתוקים	 היו	 והמים	 למרה	 ובאו	 שור	
וחזרו	ונהיו	מרים”-	בהתחלה	היו	המים	
כדי	 למים	 רצו	 וכשהם	 מתוקים	 במרה	
לשתות	נהפכו	להיות	מרים,	זה	הרגיש	
להם	כאילו	ה’	נגדם	חס	ושלום,	וכשהם	
סיפרו	 הם	 שם	 שעברו	 אנשים	 שאלו	
שהם	שתו	והמים	היו	מתוקים	ורק	להם	

הם	נהיו	מרים.
ולמה	זה	היה	כך?	כי	ה’	רצה	לנסותם.	
ְתָך	ָלַדַעת	 ְתָך	ְלַנֹסּ כמו	שכתוב:	“ְלַמַען	ַעֹנּ

ְלָבְבָך”	)דברים,	ח’(,	ה’	רצה	 ר	בִּ ֶאת	ֲאֶשׁ
פעם	 שאף	 מאמינים	 הם	 האם	 לבדוק	

הוא	לא	יעשה	להם	רע	אלא	רק	טוב.
חזרו	 משה	 של	 העץ	 ידי	 “ועל	
כמו	 גמור,	 ניסיון	 זה	 וכל	 למתיקותם,	

הּו	)שמות,	טו’(”. ם	ִנסָּ שכתוב:	“	ְוָשׁ
לכם	 לתת	 רוצה	 ‘אני	 אומר:	 ה’	
לא	 אתם	 ביטחון	 בלי	 אבל	 תורה	
שנותנים	 כמו	 זה	 מהתורה’.	 תהנו	
מכונית		 טוב	 כך	 כל	 רואה	 שלא	 לאדם	
מרצדס	חדשה,	אבל	לא	נותנים	לו	את	
המשקפיים	שהוא	זקוק	להם,	אז	בטח	
שלא	תהיה	לו	הנאה	מהרכב	הזה,	ככה	
גם	באמונה,	אם	אין	לאדם	אמונה	הוא	

לא	יוכל	להנות	מהתורה.	

כמה אמונה וביטחון מסתתר במן 
שה’ הוריד לבני ישראל במדבר

ורבינו	בחיי	ממשיך	וכותב:
ולא	 ביומו	 יום	 דבר	 המן	 ירידת	 “וגם	
לימים	רבים”	-	כל	יום	ירד	לבני	ישראל	
‘מה	 שואלים:	 והם	 מהשמים	 לחמניות	
יהיה	מחר?’,	וה’	עונה:	‘תאמינו	בי	שגם	
אעזוב	 לא	 אני	 עבירות,	 עשיתם	 אם	
אתכם’,	ואם	בני	ישראל	השאירו	מהמן	
חוסר	 על	 זה	מסמל	 אז	 אחת	 לחמניה	
תולעים	 להם	 ומיד	 בה'	 שלהם	 ביטחון	

במן.
קמים	 שהילדים	 זה	 מה	 תחשבו	
היום’,	 אוכלים	 ‘מה	 ושואלים:	 בבוקר	
מעט	 עוד	 יודעים,	 ‘לא	 עונים:	 וההורים	

ה’	יביא	לנו	אוכל’.
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או	 וופל	 איזה	 להם	 שהיה	 לא	 וזה	
בייגלה	עבאדי	למקרה	שלא	ֵיֵרד	מן,		לא	
ולמה	 חוץ	ממנו,	 אוכל	אחר	 להם	 היה	
הביטחון	 כוח	 שיגדל	 כדי	 כך?	 עשה	 ה'	
ה’	 מצב	 שבכל	 ישראל	 בעם	 והאמונה	

לא	יעזוב	אותם.
וגם	כאשר	בני	ישראל	עשו	את	העגל,	
היו	 עוד	 והם	 מן	 להם	 הוריד	 יתברך	 ה’	
מקריבים	את	אותו	מן	לעגל,	הכל	כי	ה’	
ינטוש	אותם,	כמו	 הבטיח	שלעולם	לא	
ים”	 ְגַעְלתִּ ְוֹלא	 ים	 ְמַאְסתִּ “ֹלא	 שכתוב:	
אם	 רק	 היא	 הזו	 והבטחה	 כו’(	 )ויקרא,	

יתנו	לו	ביטחון	ואמונה.

אין לנו כלום חוץ מהביטחון כי זה 
יסוד התורה והמצווה

גמור	 ניסיון	 היו	 האלו	 העניינים	 “וכל	
כדי	לקבוע	בנשמתם	בטחון	גמור,	ועל	
ה’	 בַּ ‘ִלְהיֹות	 במשלי:	 שלמה	 אמר	 זה	
ה’,	לומר	 יָך	ַהּיֹום	ַאף	ָאתָּ ִמְבַטֶחָך	הֹוַדְעתִּ
מה	שהודעתיך	עד	היום	בספר	הזה	מן	
המוסרים	והמשלים,	הכל	להביא	אותך	
שלמה	 שהגיע	 כמו	 הביטחון	 למידת	
ה’	ביאר	 אליה,	וזה	שהוא	אמר	‘ַאף	ָאתָּ
לנו	שמידת	הביטחון	היא	העיקר	הגדול	
משפט	 איזה	 	- והמצווה	 התורה	 ויסוד	
חוץ	 כלום	 לנו	 אין	 בחיי,	 רבינו	 של	
מהביטחון	כי	זה	יסוד	התורה	והמצווה.

התגרש,	 שהוא	 מונית	 נהג	 לי	 סיפר	
עבירות	 מיני	 לכל	 נופל	 הוא	 זה	 ובגלל	
רצון	 לו	 שיש	 אמר	 הוא	 מאוד,	 קשות	
איך	 יודע	 לא	 הוא	 אבל	 מזה	 לצאת	 עז	

להתרומם.	אמרתי	לו:	‘אני	מבקש	ממך	
באמונה	 לקבל	 אחד,	 דבר	 רק	 לעשות	
יום,	אם	 כל	דבר	שקורה	לך	בחיי	היום	
נהג	אחר	“גנב”	לך	את	הנסיעה,	תקבל	
לא	 וממילא	 ה’	 שזה	 ותדע	 באמונה	
ממך	 השאיל	 מישהו	 ואם	 עליו.	 תכעס	
מכה	 עם	 אותה	 והחזיר	 המונית	 את	
בפח,	לא	תכעס	עליו	ותאמין	שה’	עושה	

הכל	לטובתך’.
מונית	 הנהג	 הזאת	 האמונה	 בזכות	
ה’	 בעבודת	 ומעלה	 מעלה	 יטפס	 הזה	
והכל	 וכשרות	 שבת	 לשמור	 ויתחיל	
העיקר	 היא	 האמונה	 כי	 לו.	 יסתדר	

והיסוד	שהתורה	נשענת	עליו.
הקדוש	 חיים'	 ה'חפץ	 שאומר	 כמו	
אז	 בנהר	 לסחף	 נקלע	 אדם	 שכאשר	
אלא	 בענפים	 להחזיק	 רוצה	 לא	 הוא	
עלולים	 שהענפים	 יודע	 הוא	 כי	 בגזע	
להישבר,	אבל	הגזע	הוא	חזק	ואין	סיכוי	
ולכן	 ישבר,	 יסחף	עם	הסחף	או	 שהוא	
חייב	להחזיק	בגזע	האמונה,	ובגזע	הזה	

אסור	לעשות	טעויות.	

מה זאת הבגידה הגדולה ביותר 
בה’ יתברך

רבינו	הרמח”ל	כותב:	“כי	אין	הקב”ה	
‘ֱאמּוִנים	 	 שנאמר:	 באמונה	 אלא	 חפץ	
ְתחּו	 ֹנֵצר	ה’	'	)תהילים,	לא’(	ואומר:	‘	פִּ
ֱאֻמִנים’	 ֵמר	 ֹשׁ יק	 ַצדִּ גֹוי	 ְוָיֹבא	 ָעִרים	 ְשׁ
ֶנֶאְמֵני	ֶאֶרץ’	 )ישעיהו,	כו’(,	וכתוב:	‘	ֵעיַני	בְּ

)תהילים,	קא’(”.
בו	 בוגדים	 שלא	 באנשים	 חפץ	 ה’	
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ואומרים:	‘ה’	עושה	לי	רע’,	אלא	באלה	
שיודעים	שה’	עושה	טוב	לכל.

“בגדנו”	 בווידוי	 אומרים	 כשאנחנו	
אומר	 שלנו	 שהלב	 לזה	 להתכוון	 צריך	
הבגידה	 וזה	 רע,	 לנו	 עושה	 ח”ו	 שה’	
הזמן	 כל	 ה’	 כי	 יתברך	 בה’	 גדולה	 הכי	
חושב	איך	לעשות	לאדם	טוב,	וכשאדם		
מהרהר	על	מידותיו	של	הקב”ה	וחושב	
הבגידה	 זה	 רעות,	 מחשבות	 עליו	

הגדולה	ביותר.

יש דרך לברוח מבית הכלא 
השמור ביותר בעולם

	בעל	ה“שפת	אמת”	הקדוש	כותב:
ְך	 ֹחֶשׁ בַּ ר	 ַלֲאֶשׁ ֵצאּו	 ַלֲאסּוִרים	 “ֵלאֹמר	
עניין	 עיקר	 מט’(,	 )ישעיהו,	 לּו”	 ִהגָּ
האסורים	היא	כל	דוחק	שבא	על	האדם	
השגחת	 עניין	 בחוש	 מופיע	 שלא	 בעת	

הנהגת	הבורא,	וזה	עיקר	המאסר”.
דוחק	 איזה	 לאדם	 מגיע	 לפעמים	
שמסופר	 כמו	 צער,	 איזה	 או	 בחיים,	
היו	 שלצדיקים	 הקדושים	 בספרים	
אף	 אבל	 והתמודדויות,	 צרות	 הרבה	
אחד	מהם	לא	הרגיש	צער	כי	הם	הרגישו	
שהכל	זה	מאת	ה’,	אבל	כשאדם	מרגיש	
כל	מיני	כעסים	ואכזבות	על	זה	שאשתו	
חושב	 שהוא	 היחס	 את	 לו	 נותנת	 לא	
שמגיע	לו,	אז	הוא	נמצא	בבית	הסוהר.

ְך	 ֹחֶשׁ בַּ ר	 ‘ַלֲאֶשׁ “וזהו	 הרב	 וממשיך	
והישועה	 הגאולה	 ועיקר	 לּו’,	 ִהגָּ
מהמאסר	בעת	שיאירו	עיניו	לראות	את	

השגחת	ה’	הבורא	יתברך	הוא”.
כיצד	 לנו	 מגלה	 אמת”	 ה“שפת	

הסוהר	 מבית	 הזה,	 נמלטים	מהמאסר	
ידי	שבכל	מקרה	שקורה	לנו,	 הזה,	על	
תמיד	רואים	שהכל	זה	מאת	ה’	יתברך	

ולא	בגלל	שום	ברייה	בעולם.	
ואפילו	אם	הבעיה	לא	נפתרה	לאדם		
אותה	 כיוון	 האדם	 אם	 אבל	 בינתיים,	
מבית	 יצא	 מבחינתו	 הוא	 אז	 להקב”ה,	

האסורים.
ולכן	הטובה	הכי	גדולה	שאנחנו	יכולים	
לעשות	לזולתנו,	לבני	אדם	אחרים,	זה	
שקורה	 מה	 שכל	 תמיד	 להם	 להראות	
באהבתו	 יתברך	 מה’	 בעצם	 זה	 להם	
אלינו	וכדי	לנסותנו,	כי	אז	ממש	עוזרים	
הסוהר	 מבית	 אותם	 ומוציאים	 להם	

הפרטי	שלהם.			

כפירה סמויה חמורה יותר מכפירה 
גלויה

שיש	 אומר	 הרמב”ם	 בן	 אברהם	 רבי	
שני	סוגים	של	כפירה.

יש	כפירה	גלויה	ויש	כפירה	סמויה.	
כלי	התקשורת	 כמו	 זה	 גלויה	 כפירה	
ולא	 ידי	 ועוצם	 כוחי	 עם	 במדינה	
מזכירים	את	שם	שמים	ואת	ה’	בכלל,	

כי	הם	מאמינים	רק	בטבע.
הבוטח	 הוא	 נסתרת,	 כפירה	 “וישנה	
בה’	משפה	ולחוץ.	הוא	אומר	שה’	הוא	
והממית,	 המחיה	 והמרושש,	 המפרנס	
ליבו	 בסתר	 אבל	 והמרפא,	 המוחץ	

תולה	ביטחונו	ברכישת	נכסים”.
אם	סגרו	לו	את	החנות	אז	הוא	בוכה:	
‘איך	אני	אפרנס	את	בני	ביתי’,	ולמרות	
שכל	הזמן	הוא	אומר	שה’	הוא	המפרנס	
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יש	לו	כל	מיני	פחדים,	דאגות	וחששות	

שכפירה	 לדעת	 וצריך	 הפרנסה,	 על	

נסתרת	היא	הרבה	יותר	חמורה	בכפירה	

גלויה	כי	כל	עוון	בסתר	הוא	חמור	יותר,	

חמור	 במחתרת	 שהגנב	 שכתוב	 כמו	

יותר	מהגזלן	בסתר	ולכן	יש	לו	תשלומי	

כפל	מה	שאין	לגזלן.

ה’	יזכנו	לאמונה	שלימה	אמן	ואמן!!!	

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

כוחה של האמונה, שגם כאשר יש התמודדות רואים בזה רק טוב

סיפר	יהודי	יקר	משומעי	לקח	הרב:

‘היו	לי	כאבים	גדולים	מאוד	בגופי	ואשתי	לקחה	אותי	לחדר	מיון	כדי	שיבדקו	מה	יש	לי,	והנה	מיד	

כשהגענו	לבית	החולים	נלקחתי	לבדיקות	דחופות	והרופא	אמר	לי	שאני	צריך	ניתוח	דחוף	בבטן.

תמיד,	 אותנו	 לימד	 שהוא	 וכמו	 שליט”א	 עמרמי	 אייל	 הרב	 מורנו	 של	 האמונה	 בשיעורי	 נזכרתי	

התחלתי	לשיר	ולהודות	לה’	שעושה	לי	רק	טוב.	אשתי	שאלה	אותי	איך	יכול	להיות	שקיבלתי	בשורה	

כזאת	ואני	לא	נכנס	לעצבות	ועוד	שר	ומנגן	לה’.	אמרתי	לה	שהרב	לימד	אותנו	שככה	מסירים	את	כל	

הדינים	והמקטרגים	שיש.

לי	בדיקות	בשביל	 לאחר	כמה	שעות	לקחו	אותי	לחדר	הניתוח	וממש	לפני	שמנתחים	אותי	עשו	

ההרדמה,	הרופא	שבדק	אותי	אמר	לי	שהוא	רואה	איזו	בעיה	בלב	ולכן	הוא	לא	מסכים	להרדים	אותי	

וממילא	הניתוח	ידחה	למחר	כדי	שהרופאים	יתייעצו	מה	עושים	איתי.

אשתי	אמר	לי:	‘אתה	רואה	לא	רק	שהשירים	לא	עזרו,	עכשיו	גילו	לך	גם	בעיה	בלב’,	אמרתי	לה:	‘ככה	

אמר	הרב	וככה	אני	עושה	ועוד	תראי	איזה	ישועות	יהיו’.

למחרת	בבוקר	כבר	הכאבים	פחתו	מאוד	והרופא	הבכיר	שהגיע	אמר	שבאמת	אין	שום	בעיה	בלב,	

שאלתי	לו:	מה	עם	הניתוח?	אז	הוא	אמר:	‘אם	הכאבים	פחתו	אז	לא	צריך	גם	את		הניתוח’.

תראו	איזו	ישועה	כפולה	בזכות	השמחה	והאמונה!!!



י

  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 

  

, הרב הצדיק דב קוק הכהן בן שושנה שליט"א
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