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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	
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	
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		                 050-4144121
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	
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:

הסוד	הנורא	להכנעת	מלכות	הרשעה:
י	ֵמֵאת	 ַאְלתִּ ָשׁ כתוב	בתהילים:	“ַאַחת	

ה”.
שואל	הבעל	שם	טוב	הקדוש	קושיה	
מבקשים	 אחד	 משהו	 רק	 מה	 חזקה:	
אנחנו	 דברים	 הרבה	 כך	 כל	 ה’?	 מאת	
אומר	 המלך	 ודוד	 מהקב”ה	 צריכים	

שאנחנו	מבקשים	דבר	אחד.
הזה	 שהאחד	 טוב	 שם	 הבעל	 ועונה	
שכתוב	 כמו	 והאמונה,	 הביטחון	 הוא	
על	אחת	 והעמידן	 בא	חבקוק	 בגמרא:	

ֱאמּוָנתֹו	ִיְחֶיה”	)חבקוק,	ב(.	 יק	בֶּ “ְוַצדִּ
לך	 ‘בא	 לקב”ה:	 להגיד	 צריך	 אדם	
לי	את	השבת’,	לפעמים	אשתו	 לקחת	
הורסת	לו	את	כל	השבת	בזה	ש”זורקת”	
הוא	 אז	 מעליבות,	 מילים	 מיני	 כל	 לו	
אבל	 השבת	 את	 קח	 לה’	 להגיד	 צריך	

העיקר	שתשאיר	אותי	עם	האמונה.
להתפלל,	 לו	 שמפריעים	 אחר	 ואדם	
התפילה	 את	 לי	 ‘קח	 לה’:	 יגיד	 אז	
עם	 אותי	 שתשאיר	 והעיקר	 והתפילין	

בס”ד
גיליון קמ"ז - פרשת וארא

תוכן העניינים:

ד אחת שאלתי מאת ה’ - המילה אחת מסמלת בר"ת את הדברים שנקנים בייסורים ואת האמונה 

ה ה’ בחן את עמ"י אם גם שיש “קול בהלה” ברחובות מצרים הם נשארים בבית ושרים לה’ 

ה ה’ מתגבר את הניסיון כדי לתת בסופו של דבר ישועה גדולה לאדם   

ו כדי לקבל ישועה וגאולה מהקב”ה חייב לשיר ולנגן     

ו הסוד להכנעת מלכות הרשעה ולהעלות את מלכות דקדושה    

ז לפעמים ה’ מוסיף עוד ניסיון על הקיים, ואם מקבלים אותו באמונה מתבטלים כל הצרות 

ח הניסיון הגדול של ימות המשיח הוא באמונה     

ח האמונה והביטחון מועילים הרבה יותר מהתפילה!        

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט מי שמאמין ומקבל הכל באהבה, זוכה גם לישועה        

ג



 

ד

לחייך	 וימשיך	 והביטחון’	 האמונה	
ולהאמין	שה’	עושה	לו	את	זה	ולטובתו.	
שהוא	 אחד	 סת”ם	 סופר	 לי	 סיפר	
שלו	 הכתיבה	 של	 הדיו	 את	 השאיר	
ובליל	הסדר	הבת	שלו	 למעלה	בארון,	
פסח	 של	 ההגדות	 את	 להוציא	 באה	
ושפכה	בטעות	את	כל	הדיו	על	השולחן	
עם	המצות	והחרוסת,	והוא	מספר	שכל	
הבגדים	של	אשתו	ובניו	התלכלכו	והיה	
ה’	 שזה	 להאמין	 מאוד	 גדול	 ניסיון	 לו	
ולא	הבת	שלו,	אבל	ברוך	ה’	הוא	הצליח	
להתעשת	ולא	צעק	על	הבת	שלו:	‘אין	

לך	עיניים’...
לקח	 אולי	 שה’	 והרגיש	 קיבל	 אלא	
נשאר	עם	 הוא	 ליל	הסדר	אבל	 לו	את	

האמונה	וזה	הכי	חשוב.
לי	שזאת	הייתה	 זה	הוא	סיפר	 אחרי	
זה	 האמונה	 כי	 בחייו,	 הטובה	 השנה	

מעל	כל	המצוות.

אחת שאלתי מאת ה’ - המילה 
אחת מסמלת בר"ת את הדברים 
שנקנים בייסורים ומסמלים את 

האמונה

הפסוק:	 על	 אומר	 הקדוש	 האר”י	
צריך	 אדם	 ה”,	 ֵמֵאת	 י	 ַאְלתִּ ָשׁ “ַאַחת	
ַבְקׁשֹו	 “בְּ שכתוב:	 כמו	 אמונה,	 לבקש	
	ּלֹו”,	האדם	 ָפֶניָך	ֱאמּוָנְתָך	הֹוַדְעתָּ ָאז	ִמלְּ
ולא	 אמונה	 לי	 ‘תן	 לה’:	 להגיד	 צריך	
אכפת	לי	שתיקח	הכל’,	ולא	משנה	אם	
העיקר	 אותו,	 שונאים	 והילדים	 אשתו	
שיודע	 האמונה	 עם	 יישאר	 שהאדם	

שהכל	זה	ה’	ולא	בני	אדם.
האר”י	הקדוש	אומר	שהמילה	“אחת”	
הדברים	 שלושת	 של	 תיבות	 ראשי	 זה	
את	 מסמלים	 וכולם	 בייסורים	 שנקנים	

האמונה:
כמו	 ישראל,	 ארץ	 זה	 “א”	 האות	
ית	 ֵמֵרִשׁ ּה	 בָּ ֱאֹלֶהיָך	 ְיהָוה	 “ֵעיֵני	 שכתוב:	
יא’(	 )דברים,	 ָנה”	 ָשׁ ַאֲחִרית	 ְוַעד	 ָנה	 ׁ ַהשָּ
בארץ	ישראל	יש	השגחה	ובחוץ	לארץ	
קשה	להבין	מה	זה	השגחה	כי	הטומאה	
להבין	 הלב	 את	 לאדם	 אוטמת	 שם	

שהכל	זה	ה’.
העולם	 חיי	 כנגד	 היא	 “ח”	 האות	
הבא,	כמו	שהמשנה	בקידושין	כותבת:	
לֹו	 ְמִטיִבין	 ַאַחת	 ִמְצָוה	 ָהעֹוֶשׂה	 ל	 “כָּ
מפרש	 והרמב”ם	 ָיָמיו”	 לֹו	 ּוַמֲאִריִכין	
שמדובר	שמטיבים	לו	בעולם	הבא.	וכל	
אומרת	 זאת	 מה	 שואלים	 המפרשים	
וכי	יש	מצוה	אחת,	והלא	יש	לנו	תרי”ג	
מצוות?	רבי	עובדיה	מברטנורא	מפרש	
תיקו	 לאדם	 יש	 כאשר	 זה	 ש”אחת”	
עוד	 עושה	 והוא	 לעבירות	 המצוות	 בין	
הוא	 בזכותה	 אז	 נוספת	 אחת	 מצווה	
עולם	הבא,	אבל	הבעל	שם	טוב	 יקבל	
עובדיה	 רבי	 מכבוד	 מחילה	 אומר,	
מברטנורא	אבל	הפירוש	הנכון	הוא:	כל	
העושה	מצווה	“אחת”,	זו	אותה	“אחת”	
שחבקוק	העמידן	והיא	האמונה,	כלומר	
לו	 יטיבו	 אז	 באמונה	 יתמיד	 אדם	 אם	

בשמיים	הרבה.
היא	 “אחת”	 המילה	 של	 “ת”	 והאות	

כנגד	התורה	הקדושה.



 

ה

כמו	 בייסורים,	 נקנים	 שלושה	דברים	
ְתָך	ָלַדַעת	ֶאת	 ְתָך	ְלַנֹסּ שכתוב:	“ְלַמַען	ַעֹנּ
ְלָבְבָך“	)דברים,	ח’(	ורש”י	מפרש	 ר	בִּ ֲאֶשׁ
או	 הקב”ה	 אחרי	 תהרהר	 האם	 לנסות	
בשביל	 הם	 הדברים	 שלושת	 וכל	 לא,	

האמונה.
ולכן	צריך	האדם	להתפלל	לה’	שגם	
אם	הוא	לוקח	לו	הכל,	שלא	ייקח	לו	את	
האמונה	 את	 שקנה	 אדם	 כי	 האמונה,	
גם	אם	יחיה	בפח	זבל	הוא	יהיה	מאושר,	
אם	 גם	 אז	 אמונה	 בלי	 אדם	 אם	 אבל	
יהיה	 הוא	 שמריהו	 בכפר	 בוילה	 יחיה	

ממורמר.
ולראיה	תראו	את	יוסף	הצדיק	שהיה	
בבית	הסוהר	ופניו	היו	צוהלות	ומלאות	
שמחה	כי	הוא	חי	אמונה	שתמיד	הכל	

זה	ה’.

ה’ בחן את עם ישראל אם גם שיש 
“קול בהלה” ברחובות מצרים הם 
נשארים בבית ושרים ומהללים את 

ה’

“כשיצאנו	 כותב:	 סופר”	 ה”חתם	
ממצרים	הייתה	מצוות	ה’	על	האנשים	
הבוקר,	 עד	 הבית	 מפתח	 לצאת	 לא	
שהייתה	 הצעקה	 על	 מעיד	 והכתוב	
ְגֹדָלה	 ְצָעָקה	 ִהי	 ‘ַותְּ ההוא:	 בלילה	

ִמְצָרִים’	)שמות,	יד’(” בְּ
פעם	 שבכל	 מפרש	 מוילנא	 הגאון	
“גדולה”	 המילה	 את	 בתורה	 שכתוב	
זה	יותר	מהמשוער	שאדם	יכול	לדמיין	
רוצה	 היה	 מישראל	 אחד	 וכל	 בדעתו,	

כדי	לראות	 להוציא	את	ראשו	מהחלון	
פוגרומים	 עושים	 לא	 שהמצריים	
לבית,	 מבית	 היהודים	 את	 ושוחטים	
אבל	ה’	לא	הסכים	להם	והם	היו	צריכים	
לשבת	בבית	ולשיר	שירים	והלל	לקב”ה	
ולהאמין	בלב	שלם	שה’	עושה	להם	רק	

טוב.
“כן	יהיה	לעתיד	לבוא	יבחננו	בניסיון	
הזה”,	לעתיד	לבוא	בימות	המשיח	יהיו	
יבשר	לאישה	 והרופא	 ובהלות,	 צעקות	
יש	 ולעובר	 תקינות,	 לא	 שהבדיקות	
רוצה	 שהיא	 לך	 תגיד	 ואשתך	 פיגור,	
להתגרש,	והאדם	יצטרך	להמשיך	לשיר	
בלי	צעקות	ובלבולים	כי	הוא	יידע	שזה	

הניסיונות	של	ימות	המשיח.
יקרה	 לא	 והשירים	 האמונה	 ובזכות	
ובוטח	 מאמין	 הוא	 כי	 נזק	 שום	 לו	
הרופא,	 אומר	 מה	 לו	 אכפת	 ולא	 בה’,	
הפרקליטות	 האישה,	 האולטרסאונד,	
ומס	הכנסה,	כי	הוא	יודע	שהכל	זה	מה’	
ולכן	זורק	את	השכל	והולך	עם	האמונה.

ה’ מתגבר את הניסיון כדי לתת 
בסופו של דבר ישועה גדולה 

לאדם

לא	 שהיא	 לי	 סיפרה	 אחת	 אישה	
ושאני	 לעולם	 ילדים	 להביא	 מצליחה	
אמרתי	לה	לפני	כחצי	שנה	שתגיד	כל	
ה’	תחכה	 ובעזרת	 “תיקון	חצות”	 לילה	

לישועה.
השבוע	 עשתה	 שהיא	 מספרת	 והיא	
שלאחר	 לה	 אמר	 והרופא	 בדיקה	



 

ו

סופית	 להגיד	 אפשר	 הזאת	 הבדיקה	
שלא	יהיה	לה	ילדים	לעולם.	והיא	בוכה	
שקיבלה	 שלאחר	 שהאמינה	 ואומרת	
לילה	 כל	 חצות”	 “תיקון	 עצמה	 על	
לה	 ייתן	 ה’	 בטח	 ותחינות,	 בכיות	 עם	

תאומים	כבר	השנה.
אמרתי	לה:	‘עכשיו	זה	הניסיון	הגדול,	
ותמשיכי	 הדמעות	 את	 תנגבי	 האם	
לאישה	 לתת	 רוצה	 ה’	 שמחה’,	 להיות	
בתורה	 קבע	 הוא	 אבל	 ילדים	 הזאת	
“ְלַמַען	 קודם:	 ניסיון	 להגיע	 שצריך	
ְלָבְבָך”	 ר	בִּ ְתָך	ָלַדַעת	ֶאת	ֲאֶשׁ ְתָך	ְלַנֹסּ ַעֹנּ
שעשתה	 לאחר	 מיד	 אם	 ח’(,	 )דברים,	
להריון	 נכנסת	 הייתה	 היא	 תיקון	חצות	
אז	כולן	היו	עושות	כך	וזה	יהיה	כספומט	
את	 לבדוק	 חייב	 ה’	 אז	 הגבלה,	 ללא	
אומר	 שהרופא	 בזה	 שלה	 האמונה	
את	 תשמע	 לא	 היא	 ואם	 סיכוי	 שאין	
לא	 ‘אני	 לעצמה:	 ותגיד	 “קול	הבהלה”	
ה’	 יש	 כי	 הרופא	 שומעת	לשטויות	של	
בעולם’	ותמשיך	להתחזק	ולהגיד	תיקון	

חצות	אז	יגיע	גם	הילד.
המשיח,	 ימות	 של	 הניסיון	 זה	 כי	
ולמרות	זאת	האדם	 שיהיה	קול	בהלה	

נשאר	עם	האמונה.

כדי לקבל ישועה וגאולה מהקב”ה 
חייב לשיר ולנגן

דבר	 כותב	 מברסלב	 נחמן	 רבינו	
זה	 כי	 חייו	 כל	 לשכוח	 לאדם	 שאסור	
לקבל	 ביותר	 הטובה	 והעצה	 הסגולה	

ישועה	לה’	יתברך:

“כי	עיקר	הגאולה	על	ידי	שיר	וניגון”,		
אני	כתבתי	לי	את	המשפט	הזה	בסידור	

שלי!
כשהוא	 היהודי	 של	 הגאולה	 עיקר	
שיש	 לו	 אומרת	 ואשתו	 הביתה	 מגיע	
לה	תנאים	כדי	שהיא	תישאר	אתו	ולא	
‘אשתי	 לה:	 אומר	 והוא	 ממנו,	 תתגרש	
לשיר	 וממשיך	 שמחה’	 שתהיי	 רק	
יקבל	 הוא	 זה	 בזכות	 לקב”ה,	 ולשרוק	
לא	 שהוא	 מה’	 וגאולה	 ישועה	 כזאת	

יאמין	כמה	טוב	יכול	להיות.
שמרים	 כותב	 הקדוש	 יקר”	 ה”כלי	
אחת	 פעם	 רק	 נקראה	 משה	 אחות	
שבני	 לאחר	 הנביאה”,	 “מרים	 בתורה	
אז	 הים	 ונקרע	 ממצרים	 יצאו	 ישראל	
ֲאחֹות	 ִביָאה	 ַהנְּ ִמְרָים	 ח	 קַּ “ַותִּ כתוב:	

ָיָדּה”	)שמות,	טו’( ף	בְּ ַאֲהֹרן	ֶאת	ַהֹתּ
תוף	 לוקחת	 ‘את	 אומר:	 ה’	 ומסביר,	
ושרה	לי	אז	מגיע	לך	את	התואר	נביאה’,	
גם	כאשר	מרים	עמדה	על	היאור	לראות	
נפשה	 ומסרה	 משה	 עם	 קורה	 מה	
את	 לקבל	 זכתה	 לא	 היא	 זה	 בשביל	
התואר	הזה,	רק	כאן	ששוררה	והודתה	

לה'	יתברך.

הסוד להכנעת מלכות הרשעה 
ולהעלות את מלכות דקדושה

רבינו	הקדוש	אומר	שכאשר	לוי	נולד	
ֶוה	 ִילָּ ַעם	 ַהפַּ ה	 “ַעתָּ אמרה:	 לאה	 אז	
י	ֵאַלי”,	כי	לוי	זה	“סטרא	דקדושה”,	 ִאיִשׁ
רק	 לאדם,	 מתלווה	 ה’	 מתי	 כלומר	

כאשר	הוא	מנגן	ושר	לו.
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כבר	 שהיא	 אחת	 אישה	 לי	 סיפרה	
לאיזה	 להינשא	 מעוניינת	 והיא	 	37 בת	
בחור,		אבל	הוא	מצידו	לא	ממש	מראה	
אפשר	 מה	 שואלת	 והיא	 אהבה,	 לה	

לעשות?
עניתי	לה	שאפשר	לשנות	את	המצב	
שכתוב:	 כמו	 שירים,	 ידי	 על	 רק	 הזה	
ְיהָוה	 ָנַתן	 ה	 ּוְתִהלָּ ה	 ְבִרנָּ ֵהֵחּלּו	 “ּוְבֵעת	
)דברי	 מֹוָאב”	 ַעּמֹון	 ֵני	 בְּ ַעל	 ְמָאְרִבים	
יוצא	 היה	 יהושפט	המלך	 ב,כ’(,	 הימים	
למלחמות	עם	כינורות,	ואיך	שהוא	היה	
נכנסים	 היו	 מואב	 ולשיר	 לנגן	 מתחיל	
טנקים	 צריך	 היה	 לא	 ובורחים,	 לפחד	
ומטוסים	אלא	רק	החיילים	של	יהושפט	
על	 מארבים	 נותן	 היה	 וה’	 שרים	 היו	

מואב.
גאולה	 רוצה	 הזאת	 האישה	 אם	 ולכן	
הגאולה	 עיקר	 כי	 לשיר,	 חייבת	 היא	
על	ידי	שיר	וניגון.	“כי	על	ידי	שיר	וניגון	
לה’	 ותשבחות	 שירים	 עם	 בקדושה	
אין	 הרשעה”,	 מלכות	 נכנעת	 יתברך	

מילים	יותר	יפות	מאלה!
שמלכות	 מתפללים	 אנחנו	 כמה	
לפני	 מתחננים	 וכמה	 תעקר,	 הרשעה	
ה’	אנשים	שמלכות	הרשעה	השתלטה	
עלינו,	 לשלוט	 יוכלו	 שלא	 עליהם	
ואפשר	לעשות	את	זה	רק	על	ידי	ניגון	
ועושה	 הכל	 עוזב	 שאדם	 בקדושה,	
המקרים	 על	 גם	 לה’	 ותשבחות	 שירים	

המצערים	והמאכזבים.
“ונתעלה	מלכות	דקדושה	שזה	עיקר	
הגאולה”,	בזכות	האמונה	האדם	מצליח	

להעלות	את	הקדושה	ולקרב	הגאולה.		

לפעמים ה’ מוסיף עוד ניסיון על 
הניסיון הקיים, ואם מצליחים 

לקבל אותו באמונה מתבטלים כל 
הצרות

יסוד	 לנו	 אומר	 	 האדמו”ר	מקומרנא	
באיזה	 נמצא	 האדם	 לפעמים	 גדול:	
הוא	 זה	 ובעקבות	 ודחוק	 מלחיץ	 מצב	

נכנס	למצב	נפשי	לא	טוב.
אז	שאותו	אדם	ידע	לו	שהקב”ה	נתן	
לבני	ישראל	את	הניסיון	עם	התבן,	כמו	
)שמות,	 ָלֶכם”	 ֵתן	 ִינָּ ֹלא	 “ְוֶתֶבן	 שכתוב:	
ה’(	וזה	הגיע	לאחר	שמשה	רבינו	הופיע	
ופיתח	לעם	כל	מיני	אשליות	שהגאולה	
קרובה,	ואז	פרעה	לקח	להם	את	התבן	
את	 אתם	 תקוששו	 לכו	 להם	 ואמר	

התבן,	ובני	היו	שבורים.
אבל	אומר	האדמו”ר	מקומרנא,	שאם	
של	 בניסיון	 עומדים	 היו	 ישראל	 בני	
התבן	ולא	היו	באים	לקב”ה	עם	טענות:	
ם	 תֶּ ר	ִהְבַאְשׁ ט	ֲאֶשׁ ֹפּ “ֵיֶרא	יה’	ֲעֵליֶכם	ְוִיְשׁ
ֵעיֵני	ַפְרֹעה”	אז	לא	היו	יותר	 ֶאת	ֵריֵחנּו	בְּ
לא	 השואה,	 הייתה	 לא	 בעולם,	 גלויות	
לא	 בגרמניה,	 נרצחים	 מיליון	 שש	 היו	
חורבן	 היה	 ולא	 ראשון	 בית	 חורבן	 היה	
בניסיון	 עומדים	 היו	 רק	 אילו	 שני,	 בית	
קושי	 קצת	 עוד	 סובלים	 והיו	 הזה	

ומקבלים	הכל	באמונה.
“וישראל	באותו	דור	אילו	היו	עומדים	
במבחן	הסתלקות	התבן	והיו	מתבוננים	
הייתה	 שלא	 בוודאי	 יוצרנו,	 בגדלות	
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לעמוד	 יכלו	 לא	 אבל	 אחת,	 גלות	
בחיסרון	התבן”,	בני	ישראל	באו	למשה	
וצעקו	עליו,	ומשה	מרוב	שצעקו	 רבינו	
ֲהֵרֹעָתה	 “ָלָמה	 לה’:	 ואמר	 הלך	 עליו	

ה”. ָלָעם	ַהזֶּ
בניסיון	 עומדים	 היו	 אם	 באמת	 אבל	
סובלים	 אנחנו	 היינו	 לא	 באמונה,	 הזה	

גלות	של	אלפיים	שנה.			

הניסיון הגדול של ימות המשיח 
הוא באמונה

מקומרנא	 שהאדמו”ר	 מה	 בעצם	
‘אני	 אומר:	 זה	שה’	 אותנו	 רוצה	ללמד	
ניסיון	 בעוד	 שתעמוד	 ממך	 מבקש	
ומשימה	אחת	ואז	אני	אבטל	מעליך	את	

כל	הצרות,	הגלויות	והמרמורים’.
לאישה	 שאמרתי	 מה	 בדיוק	 זה	
הזאת	שעשתה	במשך	חצי	שנה	“תיקון	
קטן	 ניסיון	 עוד	 ממך	 רוצה	 ה’	 חצות”,	
שתעמדי	בו,	זה	יכול	לקחת	שבועות	או	

חודשים	אבל	תקבלי	ישועה	גדולה.
ֶבן	 תֶּ ָלֶכם	 ‘ְקחּו	 כתוב:	 באמת	 “כי	
ְמָצאּו’	)שמות,	ה’(,	וזה	באיזה	 ר	תִּ ֵמֲאֶשׁ
כן	 על	 עומד.	 שאתה	 ומציאות	 בחינות	
שם	 שגם	 להבין	 יכול	 המשכיל	 האיש	
כבוד	עם	ישראל,	ולא	יכלו	לעמוד	בזה	
החמישים”-	 שער	 של	 הניסיון	 זה	 כי	
הוא	 הגאולה	 לפני	 האחרון	 הניסיון	
דוחק	 באיזה	 נמצא	 שאדם	 באמונה,	
שכאילו	 אשליה	 מגיעה	 ופתאום	 וצרה	
מגיע	 פתאום	 אבל	 לבעיה,	 פתרון	 יש	

אליו	ניסיון	ששובר	אותו	לחלוטין.
לבנק	 זה	משול,	לאדם	שהולך	 ודבר	

לו	 ונותנים	 הלוואה,	 מהם	 לקבל	 כדי	
הרגשה	שהנה	הוא	מקבל	את	ההלוואה	
ימים	 מספר	 לאחר	 אבל	 שרצה.	
שהמנהל	 לו	 ואומרים	 אליו	 מתקשרים	
חשב	 הוא	 ההלוואה...	 את	 מאשר	 לא	
קרוב	 היה	 הוא	 הישועה,	 הגיעה	 שהנה	
אליה	כל	כך,	אבל	יש	בפניו	ניסיון	נוסף.
בית	 בשלום	 בעיות	 לו	 שיש	 אדם	 או	
שאשתו	 מצב	 הגיע	 והנה	 אשתו,	 עם	
פתאום	 	 אבל	 בית,	 לשלום	 הסכימה	
לו	 אומרת	 היא	 שבועיים	 לאחר	

שהחליטה	סופית	להתגרש.
כלומר	הישועה	כבר	הייתה	פה	אבל	
נוסף.	האדם	הזה	אסור	לו	 ניסיון	 הגיע	
לשיר	 להמשיך	 צריך	 אלא	 להישבר,	
את	 יעבור	 שהוא	 וברגע	 לקב”ה,	 ולנגן	
מתהפך	 שהכל	 יראה	 אז	 הזה	 הניסיון	

עליו	לטובה.			

האמונה והביטחון מועילים הרבה 
יותר מהתפילה!    

כותב:	 הקדוש	 טוב	 שם	 הבעל	 רבינו	
“היצר	הרע	מטריח	את	עצמו	בזמן	צער	
לקחת	מהאדם	מידת	בטחונו”,	המבצר	
הראשון	שהיצר	הרע	רוצה	לכבוש	בזמן	
צרה	של	האדם	זה	הביטחון,	הוא	רוצה	
צער,	 למרמור,	 נכנס	 שהאדם	 לראות	
שהוא	 ואחרי	 ואכזבות.	 קללות	 כעס,	
של	 הגדול	 הכוח	 את	 לאדם	 לוקח	
הביטחון	אז	הוא	יכול	לכתוש	את	האדם	

מכל	הכיוונים.
“וצריך	לבקש	מאוד	רחמים	שלא	יסור	
ואז	יראה	פלאות.	 ממנו	מידת	בטחונו,	
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מהתפילה”-	 יותר	 מועיל	 הביטחון	 כי	
כותב	 טוב	 שם	 שהבעל	 מה	 יאומן	 לא	
של	 מעלתה	 כמה	 יודעים	 אנחנו	 כאן,	
התפילה	גבוהה,	אבל	אם	האדם	נמצא	

בביטחון	בה’	זה	יותר	גדול	מהתפילה.
חזקה	 האמונה	 למה	 מסביר	 והרב	

בודקים	 בתפילה	 כי	 מהתפילה,	 יותר	

בביטחון	 אבל	 לא,	 או	 לאדם	 מגיע	 אם	

בוטח	 אבל	 רשע	 אדם	 הוא	 אם	 אפילו	

מעלתה	 זוהי	 לו!!!	 יעזור	 הקב"ה	 בה',	

הגדולה	של	מידת	האמונה!	ה'	יזכנו!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

מי שמאמין ומקבל הכל באהבה, זוכה גם לישועה

יהודי	אחד	מהקהילה	הקדושה	“חסדי	שמואל”	סיפר	את	הסיפור	המדהים	הזה:	

‘אני	מנהל	מספרה	והיה	לי	עובד	שפוטר,	ולאחר	בדיקה		מדוקדקת	עם	הרואה	חשבון	שעבר	על	

כל	המספרים	התברר	שמגיע	לעובד	אחרי	שש	שנות	עבודה	פיצויים	של	15,500	₪.	והעובד	הזה	טוען	

שמגיע	לו	20,050	₪,	ניסיתי	להסביר	לו	שלא	זרקתי	סתם	מספרים	והראיתי	לו	בדיוק	את	הנוסחה	

שדרכה	הגיע	הרואה	חשבון	לסכום	אבל	שום	דבר	לא	עזר,	הוא	מתעקש	על	20,050	₪.	

חשבתי	לעצמי	שאני	יכול	להגיע	אתו	לבית	משפט	ואין	לי	ספק	שהשופטים	יזרקו	אותו	תוך	כמה	

ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א	 דקות	מכל	המדרגות,	אבל	אז	נזכרתי	בשיעורי	האמונה	של	מורנו	

שתמיד	מלמד	אותנו	שאסור	לריב	עם	אף	אחד	ובטח	לא	על	כסף,	ושבמקום	שאשתי	יכנס	לה	איזה	

שיגעון	לנסוע	לחו”ל	עם	הכסף	הזה	עדיף	לי	לתת	אותו	לעובד	הזה.	וכך	ישבתי	וכתבתי	לאותו	עובד	

צ’ק	של	20,050	₪	אפילו	בלי	להוריד	את	החמישים	שקל...

והנה	לאחר	שלושה	ימים	מתקשר	אלי	הרואה	חשבון	בבהלה	ואומר	לי:	‘אתה	לא	מאמין	למה	שאני	

הכניסו’,	 לך	 וגם	 הקורונה	 נזקי	 בעקבות	 לעסקים	 מענקים	 הכניסה	 המדינה	 עכשיו,	 לך	 לספר	 הולך	

שאלתי	אותו:	כמה	הכניסו?	לא	תאמינו	20,050	₪	בדיוק!!!	

אין	כמו	האמונה	בעולם	ואין	כמו	הרב	היקר	שלנו	שמלמד	אותנו	איך	לחיות	נכון!!
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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 דב קוק הכהן בן שושנה שליט"א
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