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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		
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אמונה	וביטחון:

לראות	את	טוב	ה’	ואת	חסדיו
זי”ע	בעל	ה”בן	 יוסף	חיים	 הגאון	רבי	

איש	חי”	אומר	חידוש	נפלא.
אֶמר	 “ַוֹיּ למשה:	 הקב”ה	 אמר	 כאשר	
ְוָקָראִתי	 ֶניָך	 פָּ ַעל	 טּוִבי	 ל	 כָּ ַאֲעִביר	 ֲאִני	
ָאֹחן	 ר	 ֲאֶשׁ ֶאת	 ִתי	 ְוַחֹנּ ְלָפֶניָך	 ְיהָוה	 ם	 ְבֵשׁ
ר	ֲאַרֵחם”	)שמות,	לג’(,	 י	ֶאת	ֲאֶשׁ ְוִרַחְמתִּ
את	 שיעביר	 בזה	 ה’	 התכוון	 בדיוק	 מה	

כל	“טובי”?
ועונה	ה”בן	איש	חי”	הקדוש:		”טובי”	
זה	אותיות	“טו’-בי”,	כלומר	ה’	אומר:	‘יש	

ישראל	 בני	 שאם	 בשנה	 ימים	 	)15( טו’	
אז	 איתם	 טוב	 אני	 כמה	 ויראו	 יתעמקו	
ר	 י	ֶאת	ֲאֶשׁ ר	ָאֹחן	ְוִרַחְמתִּ ִתי	ֶאת	ֲאֶשׁ “ְוַחֹנּ
השנה	 כל	 עליכם	 ארחם	 אני	 ֲאַרֵחם”,	

כולה.
החמישה	עשר	יום	האלו	הם:	שבעה	
ימים	של	סוכות,	שבעה	ימים	של	פסח	
ושבועות	שהם	בעצם	שלושת	הרגלים,	
ַאְך	 “ְוָהִייָת	 בהם:	 כתבה	 התורה	 ולכן	
שהוא	 למרות	 האדם	 שאם	 ָשֵׂמַח”,	

בס”ד

גיליון קמ"ח - פרשת בא

תוכן העניינים:

ד אברהם אבינו דוחק בקב”ה להסתכל רק על הטוב ולהתעלם לגמרי מהרע  

ד בכל ההיסטוריה של בית המקדש היה רק יהודי אחד שנמעך, בגלל שהייתה לו עין רעה 

ה אותו זקן שנמעך בבית המקדש היה גלגול של השליש שנרמס בזמן אלישע הנביא  

ו מי שיש לו עין רעה אז זה מתפשט על כל תחומי החיים שלו    

ו אם חמץ אוסר אפילו במשהו אז נקודה טובה באדם יכולה לטהר אותו   

ז כל מה שקורה זה טובות מה’ כולל מה שנראה כביכול כרע    

ז מה רצו ללמד אותנו בזה שהמזמור שנכתב במדבר יהודה    

ח הראשי תיבות של עשרת המכות הם כל יסודות האמונה    

ח גם התורה והצדקות לא עוזרים מול דיבורים רעים ועין צרה    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כוחה של האמונה בהקב"ה והאמונה בחכמים      

ג



 

ד

לפעמים	במצב	של	“אך”,	כלומר	במצב	
של	עצבות,	ובכל	זאת	הוא	שמח	בחגים	
רחמים	 של	 להבטחה	 יזכה	 אז	 האלו	

מאת	הקב"ה	כל	השנה	כולה.
הסדר	 ליל	 שבערב	 מישהו	 לי	 סיפר	
אשתו	ברחה	מהבית	בגלל	שהוא	הביא	
את	הילדים	שלו	מהנישואים	הקודמים	
אמרתי	 בעיניה.	 חן	 מצא	 לא	 וזה	 שלו	
‘עכשיו	תעשה	את	המשך	החג	רק	 לו:	
עם	שירים	וניגונים	והודאה	לה’,	תשמח	
שה’	גרם	לאשתך	לצאת	מהבית	במקום	

שיוציא	לך	איזה	איבר	מהגוף...
ובאמת	אחרי	זה	סיפר	לי	שהוא	שמע	
היה	 והכל	 לבית	 חזרה	 ואשתו	 לעצתי	

בסדר.

אברהם אבינו דוחק בקב”ה 
להסתכל רק על הטוב ולהתעלם 

לגמרי מהרע

בין	 ההבדל	 שכל	 לנו	 גילו	 רבותינו	
אברהם	לבלעם	זה	סוד	העין	הטובה.

האמונה	 בדרך	 הלך	 אבינו	 אברהם	
אם	 וגם	 טוב,	 שהכל	 ראה	 תמיד	 ולכן	
לו	 הציק	 מישהו	 או	 בפקקים	 נתקע	
בעבודה,	הוא	הבין	שהכל	מה’	ולטובתו.	
אנשי	 את	 אברהם	 כשראה	 ואפילו	
את	 שקורא	 שמי	 ועמורה,	 סדום	
ממש	 שהם	 מבין	 עליהם	 המדרשים	
היו	מפלצות,	ובכל	זאת	אברהם	מנסה	
בהם	 יש	 אולי	 ולחפש	 אותם	 להציל	
איזה	שהוא	טוב,	כמו	שכתוב:	“אּוַלי	ֵיׁש	
ָהִעיר”	)בראשית	 תֹוְך	 בְּ יִקם	 ַצדִּ ים	 ׁ ֲחִמשִּ

יש	אפילו	 יח’(,	אברהם	אומר	לה’:	אם	
קצת	צדיקים	אז	תחמול	עליהם’	.

צדיקים	 יש	 שאם	 לו	 עונה	 והקב”ה	
אבל	 אותם	 יציל	 הוא	 אז	 סדום	 בתוך	
יהרוג	את	הרשעים,	אבל	אברהם	אבינו	
הטוב	 על	 להסתכל	 מהקב”ה	 מבקש	
באמת	 ואם	 מהרע,	 לגמרי	 ולהתעלם	
יש	אפילו	עשרה	צדיקים	בתוך	סדום	אז	

שהוא	יציל	את	כולם	בזכותם.

בכל ההיסטוריה של בית המקדש 
היה רק יהודי אחד שנמעך, בגלל 

שהייתה לו עין רעה

שלמעלה	 הקדושה	 בגמרא	 כתוב	
המקדש	 בית	 היה	 שנה	 מאות	 מארבע	
איש)!(	 מיליון	 	12 נכנסים	 והיו	 בנוי,	
שמונים	 בסה”כ	 שהיה	 העזרה	 בשטח	

מטר	על	שלושים	מטר.
והגמרא	מספרת	שאפילו	שנכנסו	כל	
כזה	קטן	לא	 כך	הרבה	אנשים	למקום	
היה	צפוף	לאף	אחד	ומעולם	לא	נמעך	
אגריפס	 על	 ומסופר	 אדם,	 אף	 שם	
עם	 את	 ספר	 שהוא	 שהעיד	 המלך	
ישראל	כשעלו	ברגל	על	ידי	הכליות	של	
ואכן	 ישראל,	 בני	 של	 הפסח	 קורבנות	
ממי	 חוץ	 וזה	 איש,	 מיליון	 	12 שם	 היו	
שהיה	בדרך	רחוקה	וטמא,	שהגיע	אחר	

כך.
שנה	 ה-400	 בכל	 אחת	 פעם	 אבל	
מישהו	 היה	 קיים,	 היה	 המקדש	 שבית	
שכן	נמעך	ומת,	ובגלל	זה	קראו	לאותו	
הפסח:	“פסח	מעוכים”,	ושואלים	חז”ל	



 

ה

ולמה	 שם?	 שנתמעך	 זקן	 אותו	 זה	 מי	
הוא	נמעך?	והתשובה	מדהימה!

מסביר	 מפאנו	 עזריה	 מנחם	 רבי	
בגלל	 זה	 נמעך,	 זקן	 שאותו	 שהסיבה	
שהייתה	לו	עין	רעה.	הוא	היה	אומר:	‘מה	
זה,	כמה	אנשים	באים	לפה’...	והתלונן	
על	זה	שיש	צפיפות	וחוסר	סדר,	ובגלל	
אותו	עין	רעה	הוא	“זכה”	להיות	האדם	

היחיד	שנמעך	בבית	המקדש.

אותו זקן שנמעך בבית המקדש 
היה גלגול של השליש שנרמס 

בזמן אלישע הנביא

זקן	 שאותו	 לנו	 מגלה	 מפאנו	 הרב	
שנמעך	בבית	המקדש	היה	הגלגול	של	

השליש	מזמן	אלישע.
היה	 אלישע	 שבזמן	 בנביא	 כתוב	
עד	 ישראל	 בארץ	 מאוד	 גדול	 רעב	
ְמרֹון	 ֹשׁ דֹול	בְּ שהנביא	כותב:	“ַוְיִהי	ָרָעב	גָּ
ֲחמֹור	 ֹראׁש	 ֱהיֹות	 ַעד	 ָעֶליָה	 ָצִרים	 ה	 ְוִהנֵּ
ו’(	-	באותו	 ֶסף”	)מלכים	ב’,	 כֶּ ֹמִנים	 ְשׁ בִּ
זמן	לא	מכרו	בשוק	עגבניות,	מלפפונים	
חמור	 ראש	 מכרו	 אלא	 ופלפלים,	
מה	 היה	 שלא	 מרוב	 כסף	 בשמונים	
הסוסים	 רק	 שנשארו	 ובגלל	 לאכול,	

והחמורים		אז	מכרו	אותם	ביוקר.
ה	ָכֶסף”	-	 ׁ ֲחִמשָּ ב	חרייונים	בַּ “ְוֹרַבע	ַהקַּ
יונים	 היו	נותנים	לאנשים	לאכול	צואת	
הרעב,	 מרוב	 גדול	 ביוקר	 עלה	 זה	 וגם	
והכל	בגלל	שלא	היה	מה	לקנות	בשוק	

חוץ	מהדברים	האלו.
וכתוב	שהמלך	שהיה	בזמן	הזה	היה	

רשע	 מלך	 היה	 והוא	 אחאב	 בן	 יורם	
ויום	אחד	הוא	הלך	ליד	החומה	 מאוד,	
ואישה	אחת	צעקה	לו	שיעזור	לה,	והוא	
לתת	 בשביל	 אוכל	 לו	 שאין	 לה	 ענה	
לה,	ואז	אותה	אישה	אמרה	לו	שבכלל	
אלא	 אוכל	 ממנו	 מבקשת	 לא	 היא	
רוצה	שיעזור	לה		לפסוק	בדין	מזעזע,	
כבד	 שהרעב	 שמרוב	 לו	 סיפרה	 היא	
היא	והשכנה	שלה	סיכמו	שאתמול	הן	
ישחטו	את	הבן	שלה	ויאכלו	אותו	ביחד	
ישחטו	את	הבן	של	אותה	 הן	 ולמחרת	

שכנה	וגם	אותו	יחלקו	באכילה.
הבן	 נשחט	 יום	 באותו	 באמת	 והנה	
למחרת	 אבל	 יחד,	 אותו	 ואכלו	 שלה	
השכנה	שחטה	את	הבן	שלה	אבל	לא	
לאכול	 ורוצה	 איתה	 לחלוק	 מסכימה	

אותו	לבד...
המלך	יורם	זעם,	ואמר	לה	שהוא	ידאג	
בן	 אלישע	 הנביא	 את	 להרוג	 היום	 עוד	
שפט,	בגלל	שיש	לו	אפשרות	להתפלל	
שה’	שירחם	על	העם	ולא	עושה	את	זה,	
תפסו	 והם	 חיילים	 שלח	 יורם	 ובאמת	

את	אלישע.
אלישע	ידע	שיורם	שלח	לתפוס	אותו,	
אז	הוא	הכין	מבעוד	את	האנשים	שלו	
יעשו	 הם	 אותו	 לתפוס	 שיבואו	 שברגע	

“אמבוש”	לשליחי	המלך	וכך	היה.
נביא	 הוא	 שאלישע	 יורם	 הבין	 ואז	
ה	ֹזאת	ָהָרָעה	 ואיש	קדוש	ואמר	לו:	“ִהנֵּ
ֵמֵאת	ה’	ָמה	אֹוִחיל	ַלה’	עֹוד”	)מלכים	ב,	
ו’(,	אמר	לו	אלישע:	‘אם	יש	לך	הרהורי	
תשובה,	אז	תראה	שמחר	יהיה	פה	שפע	
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של	אוכל	וימכרו	סאה	סולת	בשקל’	כמו	
ע	 ֱאִליָשׁ אֶמר	 “ַוֹיּ מלכים:	 בספר	 שכתוב	
ֵעת	 כָּ ְיהָוה	 ָאַמר	 ה	 ֹכּ ְיהָוה	 ַבר	 דְּ ְמעּו	 ִשׁ
ֶקל	ְוָסאַתִים	ְשֹׂעִרים	 ֶשׁ ָמָחר	ְסָאה	ֹסֶלת	בְּ

ְמרֹון”. ַער	ֹשׁ ַשׁ ֶקל	בְּ ֶשׁ בְּ

מי שיש לו עין רעה אז זה מתפשט 
על כל תחומי החיים שלו

הנביא	 הבטחת	 את	 שמע	 השליש	
ַמִים	 ׁ שָּ ה	ְיהָוה	ֹעֶשׂה	ֲאֻרּבֹות	בַּ ואמר:	“ִהנֵּ

ה”. ָבר	ַהזֶּ ֲהִיְהֶיה	ַהדָּ
שהשליש	 מסביר	 מפאנו	 הרמ”ע	
כמו	 רשעים	 של	 דור	 ‘זה	 בעצם:	 אמר	
דור	המבול,	אז	איך		ה’	יעשה	טוב	לדור	
ברע	 התמקד	 השליש	 כלומר	 שכזה’,	

שלהם	וקטרג.
ֵעיֶניָך	 בְּ ֹרֶאה	 ָכה	 “ִהנְּ אלישע:	 לו	 אמר	
וכך	 ז’(,	 ב’,	 )מלכים	 ֹתאֵכל	 ֹלא	 ם	 ׁ ּוִמשָּ
באמת	היה,	ורמסו	אותו	ולא	זכה	לאכול	

מהשפע.
והרב	מפאנו	אומר	שאותו	שליש	חזר	
בגלגול	של	אותו	זקן	שרמסו	אותו	בבית	
לראות	 מידתו	 סרה	 לא	 “כי	 המקדש.	
לראות	 חיפש	 הוא	 תמיד	 רעה”,	 בעין	
כמו	 אותו,	 הסובבים	 את	 רעה	 בעין	
אשתו	וילדיו,	וממילא	זה	נגרר	לו	גם	על	

בית	המקדש.
“ונתמעך	פעם	שניה	כי	לא	היה	יכול	
לראות	כל	כך	הרבה	אוכלוסין”,	במקום	
כך	 כל	 שבאו	 בזה	 הטוב	 את	 לראות	
פסח,	 קורבן	 להקריב	 אנשים	 הרבה	
ואין	 שצפוף	 רעה	 בעין	 עסוק	 היה	 הוא	

ה’	מעך	אותו	פעם	 ולכן	 מקום	לכולם,	
ראשונה	בזמן	אלישע,	וכשלא	תיקן	את	
מעשיו	מעך	אותו	פעם	שנייה	בזמן	בית	

המקדש.
בעין	 לראות	 תמיד	 האדם	 צריך	 ולכן	
עליו	 שעוברים	 המאורעות	 את	 טובה	
ואת	בני	האדם,	וזה	העבודה	של	היהודי	
סמל	 שהיה	 אבינו	 לאברהם	 להידמות	
את	 דבר	 בכל	 ולחפש	 הטובה,	 העין	

הטוב	והחיובי.

אם חמץ אוסר אפילו במשהו אז 
נקודה טובה באדם יכולה לטהר 

אותו

רבי	שלמה	מרדומסק	שואל:
אפילו	 אסור	 בפסח	 חמץ	 למה	
לא	 בתורה	 איסור	 שום	 והרי	 במשהו,	
חזיר	 חתיכת	 ואפילו	 במשהו,	 נאסר	
כשר	 בשר	 עם	 סיר	 לתוך	 שנופלת	
מתבטלת	בשישים,	אז	למה	פירור	חמץ	

אסור	במשהו?
מה	 ללמד	 נוכל	 “בזה	 הרב:	 ועונה	
שדרשו	חז”ל	חמץ	בפסח	במשהו,	מה	
שלא	מצאנו	בכל	האיסורים	בתורה	כדי	
שבחג	 הגדולים	 החסדים	 את	 לעורר	

שהוא	כנגד	אברהם,
וכדי	לעורר	מידה	טובה	מרובה	על	כל	
אחד	ואחד	מבני	ישראל	אשר	נשאר	בו	
וגם	טעם	 בעלמא	 טובה	משהו	 במידה	
נידח	 ממנו	 ידח	 לא	 זה	 כל	 עם	 בו,	 אין	
אותו	 ולהאיר	 נפשו	 ממסגר	 להוציא	
חסד,	 עליו	 ולהשפיע	 החשיכה	 מתוך	
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על	 שהתפלל	 אברהם	 ממידת	 וזה	
סדום	אולי	ימצאו	שם	עשרה,	והקב”ה	
העשרה	 בעבור	 ישחית	 שלא	 אומר	
משהו,	 אפילו	 בהם	 היה	 שלא	 ואפילו	
והנבזה	 השפל	 גם	 ישראל	 בבני	 אבל	
כל	 על	 רוח	 נחת	 השכינה	תקבל	ממנו	

פנים	במשהו”.
שלמה	 רבי	 של	 מבריק	 מהלך	 איזה	

מרדומסק!
אוסר	 בפסח	 שחמץ	 אומר	 הרב	
כל	 על	 החמץ	משפיע	 כלומר	 במשהו,	
אדם	 ובטח	 בטח	 אז	 המרכיבים,	 שאר	
נקודה	 בוודאות	 בו	 שיש	 שבטוח	 יהודי	
טובה,	והיא	יכולה	להשפיע	על	כל	הרע	
שאנו	 ועוד	 לטוב,	 אותו	 ולהפוך	 שבו	
 500 פי	 גדולה	 טובה	 שמידה	 יודעים	

ממידה	רעה.
של	 הטוב	 על	 להסתכל	 צריך	 ולכן	
או	 אשתך	 זה	 אם	 שממולך,	 האדם	

מישהו	אחר.

כל מה שקורה זה טובות מה’ כולל 
מה שנראה כביכול כרע

שאשתו	 לי	 וסיפר	 יהודי	 אותי	 פגש	
בעורמה	 תרגיל	 לו	 עשתה	 לשעבר	
נשאר	 והוא	 הדירה,	 כל	 את	 לו	 ולקחה	
ללא	דירה,	והשאלה	שלו	היא:	‘איך	אני	
יכול	להגיד	תודה	להקב"ה	על	דבר	כזה	

קשה	ומצער’.
אמרתי	לו	שה’	עשה	לו	טובה	גדולה,	
שבמקום	שה’	ייקח	אותו	להר	המנוחות,	

הוא	לקח	לו	את	הדירה.

הטובות	 על	 להסתכל	 צריכים	 אנחנו	
כביכול	 שנראים	 בדברים	 גם	 ה’	 של	

כדינים.
ה	 ֵאלֶּ ָמר	 ְוִיְשׁ ָחָכם	 “ִמי	 שכתוב:	 כמו	
ְוִיְתּבֹוְננּו	ַחְסֵדי	ה’’,	חייבים	להסתכל	על	
הטוב	ולהתעלם	מהרע	ועל	ידי	זה	זוכים	

גם	למידת	השמחה.	

מה רצו ללמד אותנו בזה שהמזמור 
שנכתב במדבר יהודה

הזוהר	הקדוש	אומר	שרבי	אבא	פתח	
ר	 ִמְדבַּ ְהיֹותֹו	בְּ ושאל	על	“ִמְזמֹור	ְלָדִוד	בִּ
באף	 למה	 סג’(,	 )תהילים,	 ְיהּוָדה”	
דוד	 שהיה	 המקום	 מצוין	 לא	 מזמור	
המלך	חוץ	מהמזמור	הזה,	ומה	זה	בא	

ללמד	אותנו?
להראות	 רצה	 שה’	 משיב	 אבא	 רבי	
המלך.	 דוד	 את	 אוהב	 הוא	 כמה	 עד	
יהודה,	 במדבר	 גדול	 בצער	 היה	 דוד	
מיכל	 אשתו	 את	 לו	 לקח	 המלך	 שאול	
המלך	 דוד	 ליש,	 בן	 לפלטי	 אותה	 ונתן	
ראה	עין	בעין	איך	לוקחים	לו	את	אשתו	
והכל	כאילו	לפי	חוקי	התורה,	וחוץ	מזה	
שאול	הוציא	את	מג”ב,	יס”מ,	משטרה	
והוא	 דוד	 אחרי	 לרדוף	 כדי	 הצבא	 וכל	
בורח	על	נפשו	למדבר	יהודה	בלי	שיש	

לו	מימייה	לשתות	מים.
דוד	היה	בצער	גדול	והיה	יכול	לשאול	
אותי	 הוצאת	 למה	 ‘ה,	 כמו:	 שאלות	
מלרעות	את	הצאן	שהיה	שם	כיף	גדול’,	
ַעל	 יֵצִני	 ַיְרבִּ א	 ֶשׁ דֶּ ְנאֹות	 “בִּ כמו	שכתוב:	
דוד	 כג’(,	 )תהילים,	 ְיַנֲהֵלִני”	 ְמֻנחֹות	 ֵמי	
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מה	 שבשביל	 ה’	 נגד	 לטעון	 יכול	 היה	
רבים	 היום	 שכל	 מלך	 אותו	 עשה	 הוא	
ומתקוטטים	אתו	במקום	להישאר	איש	

פשוט	ורגוע.
אלא	שלא	רק	שדוד	לא	התלונן,	אלא	
הצרות	 כל	 שעם	 אומר	 הקדוש	 הזוהר	
והבעיות	דוד	המלך	עוד	היה	שר	שירים	
ותשבחות	לה’	יתברך,	ולכן	הנביא	מציין	
המזמור	 את	 אמר	 שדוד	 המיקום	 את	

הזה.
וכל	 דוד	 היה	 מצב	 באיזה	 תראו	
קצת	 ואדם	 לה’,	 ומזמר	 שר	 היה	 הזמן	
מהעבודה	 אותו	 פיטרו	 כי	 צער	 לו	 יש	
נכנס	 וכבר	 איתו	 רבה	 שאשתו	 או	
לדיכאונות	ולא	יוצא	מהם,	צריך	לדעת	
כזה	להישאר	בעצבות	אלא	 שאין	דבר	
ולשיר	 בשמחה	 תמיד	 להיות	 צריך	
שירים	לה’	כי	הכל	זה	מתנות	וחסדים.

הראשי תיבות של עשרת המכות 
הם כל יסודות האמונה

ְיהּוָדה	 י	 שַרבִּ אומר	 סופר”	 ה”חתם	
ִנים: ֶהם	ִסמָּ ָהָיה	נֹוֵתן	בָּ
ַאַח”ב. ַצ”ְך	ַעַד”ׁש	בְּ דְּ

צריך	להבין	מה	רצה	רבי	יהודה	ללמד	
התיבות	 ראשי	 את	 שנתן	 בזה	 אותנו	

הללו.
אז	אומר	ה”חתם	סופר”	שבכל	אחד	
איך	 לומדים	 אנו	 הללו	 מהצירופים	

להתנהג	באמונה	בכל	מצב:
ַצ”ְך	-	זה	מלשון	“דיצה”,	שכל	הזמן	 דְּ

האדם	שר	בקול	רם	לקב”ה.
כך	 פה,	 אין	 שלעדש	 כמו	 	- ַעַד”ׁש	

הכל	 כי	 ולקטר	 להתלונן	 לאדם	 אסור	
מה’	יתברך	ולטובתו.

ָעָריו	 ְשׁ אּו	 “ֹבּ לשון:	 זה	 	- ובאח”ב	
)תהילים,	 ה”	 ְתִהלָּ בִּ ֲחֵצֹרָתיו	 תֹוָדה	 בְּ
עם	 לתפילה	 מגיע	תמיד	 ק’(,	שהאדם	
הוא	 וצרות	 בעיות	 יש	 אם	 וגם	 שירים	

יודע	שהכל	לטובתו.

גם התורה והצדקות לא עוזרים 
מול דיבורים רעים ועין צרה

האדמו”ר	מקומרנא	כותב:
עלי	 ציוו	 לילה	 בחזיון	 “ובחלום	
שאכתוב,	שעיקר	גלות	השכינה	על	ידי	
ולשון	 רעים	 דיבורים	 מדברים	 שאנחנו	

הרע”.
האדמו”ר	 את	 ציוו	 המלאכים	
מקומרנא	לכתוב	שכל	הצרות	מתחילות	
בית	 הרב,	 החבר,	 על	 מדברים	 כאשר	
הגלות.	 עיקר	 וזה	 האישה	 או	 הכנסת	
“כי	שאינם	שומרים	את	הדיבור	מלדבר	
הקליפות	 להתפלל	 כשעומד	 סרה,	

חוטפות	את	התפילות	והתורה	שלו”.
רבי	יהונתן	מאייבשיץ	כותב:

העוון	 את	 מזכיר	 אני	 רבים	 “בפני	
שכיח	 היה	 הרע	 שלשון	 בפראג,	 שגרם	
בניהם”,	כל	אחד	היה	מחפש	את	הרע	
שה’	 אותם	 הזהיר	 והרב	 השני,	 אצל	
ישמיד	את	כולם	בעוון	הזה.	“ולא	שמעו	
גמילות	 מלאה	 עיר	 הייתה	 ולא	 בקולי,	
גמחי”ם	 מלא	 היו	 פראג”,	 כמו	 חסדים	

וצדקות	בפראג.
מאות	 שולחנם	 על	 מחזיקים	 “והיו	
כנסיות	 בתי	 וכמה	 ויראה,	 תורה	 בעלי	
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בכל	 היה	 לא	 שכמותם	 בפראג	 היו	
העולם,	ובלע	ה’	ולא	חמל”,	דברו	אחד	
על	השני	דיבורים	רעים	והקב"ה	השמיד	

את	כולם.

חשוב	 כמה	 ללמוד	 צריכים	 ולכן	
על	השני	 טובים	אחד	 דיבורים	 להוציא	
כולם.	 על	 טובה	 בעין	 להסתכל	 ותמיד	

ה’	יזכנו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

כוחה של האמונה בהקב"ה, ואמונה בחכמים

סיפר	יהודי	ממרכז	הארץ	את	הסיפור	הבא:
‘לפני	כמה	חודשים	אני	ואשתי	החלטנו	לקנות	סירה	כדי	שנוכל	לטייל	ולשוט	בה	מדי	פעם,	ירדנו	
לדרום	הארץ	ובאמת	מצאנו	שם	את	מה	שחיפשנו,	סירה	יפה	ומרווחת	וגם	המחיר	היה	סביר	מאוד.	
סיכמנו	עם	בעל	הסירה	את	המחיר	ושילמנו	לו	את	כל	הכסף	מיד	והכל	היה	נראה	ממש	מושלם,	והנה	
לאחר	כמה	ימים	ספורים	מופיע	איזה	בחור	שאנחנו	לא	מכירים	ואומר	לנו	שהוא	המתווך	הבלעדי		של	
הסירה	ולכן	מגיע	לו	סכום	לא	מבוטל	בעקבות	אותה	קנייה,	נסתי	לברר	עם	בעל	הסירה	והוא	אמר	לי	

שלא	חייבים	לשלם	לו,	אבל		המתווך	המשיך	להתקשר	ולטעון	שמגיע	לו	הדמי	תיווך.
וברכתו,	הרב	אמר	 כדי	לקבל	את	עצתו	 אייל	עמרמי	 ורבינו	הרב	 ניגש	למורנו	 אני	 לי	ספק	 כשיש	
לי	שאני	צודק	ולא	צריך	לתת	לו	שום	סכום,	אבל	אם	אני	רוצה	לקבל	ברכה	אז	כדאי	לי	להעביר	על	

המידות	ולהציע	לו	חצי	מהסכום	אותו	הוא	דורש.
החלטתי	כמובן	ללכת	עם	עצת	הרב	הצדיק	והצעתי	לאותו	בחור	מחצית	מהסכום	שהוא	דורש	עבור	
התיווך,	אותו	בחור	סירב	בתוקף	ואמר	שהוא	לא	מוכן	להוריד	אפילו	שקל	מהסכום	שהוא	מבקש.	עוד	
הפעם	נכנסתי	לספקות	מה	לעשות,	וכשיש	ספק	הולכים	לרב,	ניגשתי	לרב	ואמרתי	מה	עושים,	הרב	
חשב	ושאל	אותי	אם	אני	רוצה	תשובה	לפי	השולחן	ערוך	או	תשובה	שבה	אני	מממש	את	כל	האמונה,	
משמח	את	ה’	ואזכה	לברכה,	הבנתי	מיד	למה	הרב	מתכוון	ושילמתי	לאותו	מתווך	את	מלוא	הסכום	

למרות	שהאמנתי	בליבי	שלא	מגיע	לו	הכסף.
לאחר	ימים	ספורים	ניגש	אלי	אדם	מכובד	ואמר	לי	שהוא	מחפש	ממש	סירה	כמו	שאני	קניתי	והוא	

מוכן	לתת	לי	סכום	גדול	מאוד	בעבורה	משהו	כמו	פי	שלוש)!(	ממה	שאני	קניתי	אותה!
תראו	את	כוחה	של	האמונה	הקדושה	והחשיבות	של	לשמוע	לעצות	החכמים	והצדיקים!!!
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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 

  

, הרב הצדיק דב קוק הכהן בן שושנה שליט"א



 

יא




