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שיחות מוסר ע“פ חסידות
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העלון מוקדש לעילוי נשמת משה בן רחל ז“ל ת.נ.צ.ב.ה

לרפואה שלימה
רונית בת ברכה

שמחה בת חילווה
שולמית בת סמרה

אילן בן לידיה
שרה בת לולו
ארז בן יפה

להצלחת
רון בן רונית - זיווג הגון

בן בן מזל
אורן בן שולמית

דוד דודי בן רחל חלי

לחזרה בתשובה והצלחה
קורן בן יוסף - למשפחת בן ישי

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

משה בן חממה ז“ל
אברהם בן רחל ז“ל

רפאל בן מסעודה ז“ל
ירמיהו בן אסתר ז“ל
לטיפה בת לולו ז“ל

אליהו חי בן רג‘ינה ז“ל
יפה חיה בת חנה ז“ל

מה למד רשב“י במערה
במשך שלוש עשרה שנה

 



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 
קריתארבע דוד	אדרעי		מפיץ חדש!    052-5426741 
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
אליכין	אלי	בצלאל מפיץ חדש!      052-5390690  

055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		
058-3297724 חדרה  
058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
חריש	דביר	גבאי		מפיץ חדש!         054-7858861
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
1-818-9345753 לוס אנג'לס	הוד	
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:

סוד	נורא	ונשגב!
מה	למד	רשב”י	במערה	שלוש	עשרה	שנה:

שם	 הבעל	 נכד	 ממז’יבוז’	 ברוך	 רבי	
בסוף	 הגמרא	 את	 מביא	 הקדוש	 טוב	
הירושלמי	 בתלמוד	 שביעית	 מסכת	

שמספרת:
שלוש	 ישב	 יוחאי	 בר	 שמעון	 רבי	
העלה	 שגופו	 עד	 במערה	 שנה	 עשרה	
הוא	 שנים	 עשרה	 שלוש	 ואחר	 חלודה.	

שצד	 צייד	 וראה	 המערה	 בפתח	 ישב	
ציפורים,	ואיך	שהוא	תופס	את	הציפור	
רשב”י	שומע	בת	קול	שאומרת	“דימוס”	
בשמיים	 החליטו	 כלומר	 )רחמים(,	
לרחם	על	הציפור	ובאמת	אותה		ציפור	

הצליחה	לברוח.
“ציפור	 לעצמו:	 אמר	 רשב”י	 ואז	

בס”ד
גיליון קנ"א - פרשת משפטים

תוכן העניינים:

ד כל הטוב או הרע זה בהשגחה מדוקדקת מה’ יתברך     

ד אחרי שרשב”י הוריד את האמונה מהשמים כל ילד יכול להבין אותה   

ה הסוד הגדול לקבלת אריכות ימים כאברהם אבינו     

ה אדם שלא משקיע בלימוד האמונה ייזרק לגיהינום עם דפי הגמרא   

ו המלאך הממונה על העניות מחפש את הבתים שיש בהם עצבות   

ז עזוב הכל רק תהיה בשמחה עם שירים וריקודים כל היום    

ז אי אפשר לנצח שום מלחמה ברוחניות בלי האמונה     

ז בימות המשיח צריך את האמונה בכל תחום בחיים כדי לשרוד    

ח יש שערים מיוחדים בשמים לאנשים עם אמונה     

ח יַאִני” שיש בה גם יש וגם ַאִין     ׁ כל המלחמה היא על המילה “ִהשִּ

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט האמונה היא מטה קסמים!        

ג
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מבלעדי	שמיא	לא	יבדא	כ”ש	בר	נשא”,	
אם	ציפור	לא	נתפסת	בלי	פקודה	מה’,	
ללא	 יסבול	 לא	 שאדם	 וחמר	 קל	 אז	
הסיפור	 ובעקבות	 יתברך,	 מה’	 ציווי	
לצאת	 יכול	 שהוא	 החליט	 רשב”י	 הזה	

מהמערה.
‘אתם	 אומר:	 ממז’יבוז’	 ברוך	 רבי	
עשרה	 שלוש	 פה,	 כתוב	 מה	 מבינים	
שנים	ישב	רבי	שמעון	בר	יוחאי	במערה	
ואם	 העליונים	 בעולמות	 סודות	 ולמד	
הוא	הצליח		אחרי	שגופו	נהיה	“חלודה”	
מה’,	 ישירה	 בפקודה	 זה	 שהכל	 להבין	
לצאת	 ויכול	 לימודיו	 את	 סיים	 הוא	 אז	

מהמערה’.

כל הטוב או הרע זה בהשגחה 
מדוקדקת מה’ יתברך

החינוך”	 “ספר	 בעל	 הלוי	 אהרון	 רבי	
כותב:

“לפי	שאם	היות	ה’	יתברך	משגיח	בכל	
פרטי	בני	האדם	ויודע	את	מעשיהם	וכל	
מה	שיקרה	לבני	אדם	טוב	או	רע	הכל	

בגזירותיו	ובמצוותיו”.
את	 כותב	 הקדוש	 ה”חינוך”	 בעל	
דבריו	בהקשר	למצוות	מעקה,	שכל	מה	
שיקרה	לבני	אדם	כולל	כל	הפרטים	הכי	

קטנים	זה	ציווי	של	ה’	וגזירתו.	
התקשר	אלי	אדם	וסיפר	לי	שאשתו	
עובדת	כמורה	בבית	ספר,	ויום	אחד	כל	
לצעוק	 והתחילו	 יחד	 התאגדו	 ההורים	
על	אשתו	ולאיים	עליה,	וכעת	היא	רוצה	

להתלונן	עליהם	במשטרה.

הדברים	 מאחורי	 “גם	 לו:	 אמרתי	
או	 עומד”	 ה’	 עלינו	 העוברים	 הקשים	
קובע	 שה’	 כותב	 החינוך”	 ש”ספר	 כמו	
לפי	רצונו,	אם	יהיה	לאדם	טוב	או	רע	כי	
זה	לטובתו,	ואם	הכל	מגיע	מה’	אז	מה	

יש	להם	להתלונן.	

אחרי שרשב”י הוריד את האמונה 
מהשמים כל ילד יכול להבין אותה

נשאל	שאלה	חזקה	ביותר:
אם	לקח	לרשב”י	שלוש	עשרה	שנה	
כדי	 מערה	 בתוך	 תורה	 לימוד	 של	
להפנים	את	זה	שהכל	מה’	יתברך	ושום	
להיתפס	 תצליח	 לא	 קטנה	 הכי	 ציפור	

אלא	אם	תהיה	הכרזה	מלמעלה	-
אז	איך	בימינו	כל	ילד	בכיתה	ד’	יודע	
בעולם	 שזז	 דבר	 ואין	 מה’	 זה	 שהכל	

שלא	קיבל	פקודה	ישירה	מה’	לזוז?	
איך	ילד	הכי	קטן	בתלמוד	תורה	יודע	
שלוש	 להבין	 לרשב”י	 שלקח	 מה	 את	

עשרה	שנה	במערה	עם	חרובים?
אלא	שצריך	לדעת	יסוד	גדול	בעבודת	
החידוש	 את	 להוריד	 הוא	 שהקושי	 ה’	
להוריד	 מצליח	 הצדיק	 וכאשר	 לעולם,	
את	החידוש	אז	כבר	כל	ילד	יכול	להבין	
להביא	 רשב”י	 שעמל	 מה	 וזה	 אותו,	
לנו	את	החידוש	שהכל	זה	מה’	יתברך	

ולטובתנו.
הצליח	 רשב”י	 שדווקא	 לדעת	 וצריך	
ואף	 לקב”ה	 קשור	 תמיד	 היה	 הוא	 כי	
אכזבה.	 או	 עצבות	 לו	 היה	 לא	 פעם	
את	 פיטרו	 שאם	 במערה	 למד	 רשב”י	
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אשתך	והיא	גם	לפני	לידה,	ואתה	עכשיו	
הולך	להתלונן	על	אותו	מעסיק	במשרד	
העבודה	והרווחה	שהוא	עבר	על	החוק,	
כנגד	 תלונה	 מכתב	 שכתבת	 כאילו	 זה	
הקב”ה	בכבודו	ובעצמו	כי	הרי	ה’	קובע	
והוא	 רע,	 או	 טוב	 אדם	 לבני	 יקרה	 אם	
לחש	באוזן	של	אותו	מעסיק	לפטר	את	

אשתך.
בבית	 לומדים	 שאנחנו	 מה	 ואת	
מזגן,	בקלות,	רשב”י	דאג	 הכנסת,	עם	
שנים	 עשרה	 שלוש	 במשך	 לנו	 להוריד	
עד	 בחול	 מכוסה	 הוא	 כאשר	 במערה	

שגופו	נהיה	“חלודה”	ממש.	
נוקף	 אין	אדם	 רבותינו:	 “וזה	שאמרו	
אצבעו	למטה,	אלא	אם	כן	הכריזו	עליו	

מלמעלה”.
אם	 שואל	 החינוך”	 “ספר	 בעל	 ואז	
שום	 ואין	 מה’	 מסתובב	 הכל	 באמת	
צריך	לעשות	מעקה	 אז	למה	 מקריות,	
צריך	 כן	 פי	 על	 שאף	 עונה,	 והוא	 לגג?	
השתדלות,	אבל	באמת	כל	מה	שיקרה	

לאדם	זה	גזרותיו	של	ה’	יתברך.

הסוד הגדול לקבלת אריכות ימים 
כאברהם אבינו

רבינו	הקדוש	מברסלב	כותב:	“ועיקר	
האדם	 ימי	 מאריך	 יתברך	 שה’	 מה	
האמונה	 אמיתות	 להודיע	 שיזכה	 כדי	
ַעד	 ‘ְוַגם	 שנאמר:	 בעולם,	 הקדושה	
ַעד	 ַעְזֵבִני	 תַּ ַאל	 ֱאֹלוקים	 ְוֵשׂיָבה	 ִזְקָנה	
בּוָרֶתָך’	 גְּ ָיבֹוא	 ְלָכל	 ְלדֹור	 ְזרֹוֲעָך	 יד	 ַאגִּ

)תהילים,	ע”א(.

רבי	נחמן	מחדש	שהקב”ה	נותן	ִזְקָנה	
זה	 לאדם	בעיקר	על	שמפרסם	שהכל	

ה’	ולא	השכן	או	הבוס.
היתה	 לא	 אבינו	 אברהם	 עד	 “ולכן	
ָזֵקן	 "ְוַאְבָרָהם	 שכתוב:	 כמו	 	- ִזְקָנה”	
ל"	 ֹכּ בַּ ַאְבָרָהם	 ֶאת	 ַרְך	 בֵּ ַוה'	 ִמים	 יָּ בַּ א	 בָּ
הראשון	 היה	 הוא	 כי	 כד'(,	 )בראשית,	
אנשים	 היו	 לפניו	 זקן,	 להיות	 שביקש	
מתים	עם	פנים	של	צעירים	ומאברהם	
מפני	 להזדקן	 התחילו	 הפנים	 גם	

שאברהם	הביא	את	האמונה	לעולם.
שמי	 מזה,	 מסיק	 נחמן	 רבי	 ולכן	
שמביא	או	מפרסם	את	האמונה,	מקבל	
אבינו	 כאברהם	 וִזְקָנה	 ימים	 אריכות	

שהכל	התחיל	ממנו.
אלוקים	 נשיא	 היה	 אבינו	 אברהם	
יכול	 היה	 אשתו	 את	 לו	 לקחו	 וכאשר	
ישב	 אברהם	 אבל	 צעקה,	 קול	 להקים	
משוכנע	 היה	 הוא	 כי	 ובאמונה	 בשקט	
לבד	 מסתובב	 לא	 הארץ	 כדור	 שאם	
אותו,	 שמסובב	 מישהו	 להיות	 וחייב	
לכל	 מישהו	שדואג	 גם	 להיות	 חייב	 אז	
שכל	 ומסדר	 קטנים	 הכי	 הדברים	
ויסתדרו,	וממילא	אין	 ייסגרו	 המעגלים	

לו	מה	להיות	דואג	או	צועק.

אדם שלא משקיע בלימוד האמונה 
ייזרק לגיהינום עם דפי הגמרא

לי	שכבר	חצי	שנה	 יהודי	אחד	סיפר	
לו	 יש	 הלב”,	 את	 לו	 “אוכלת	 אשתו	
איתה	בעיות	בשלום	בית,	וכל	פעם	היא	
צועקת	עליו	ומבזה	אותו,	ואף	הלשינה	
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עליו	במס	הכנסה	כדי	שיבואו	ויציקו	לו,	
וכאשר	כבר	הגיעו	לבית	הדין	לגירושין,	
לא	 שהיא	 הדיינים	 בפני	 אמרה	 היא	

רוצה	גט	ומעוניינת	בשלום	בית.
אמרתי	לו:	‘ה’	החליט	שמגיע	לך	צער	
במשך	חצי	שנה	ועכשיו	ה’	רוצה	לסיים	
לך	את	הצער,	אז	הוא	הכניס	לראש	של	

אשתך	את	עניין	שלום	הבית’.
שאין	 משוכנעים	 להיות	 חייבים	
מהקב”ה,	 חוץ	 אחד	 אף	 הזה	 בעולם	
והלכות	 גמרא	 רק	 שילמד	 אדם	 ולכן	
כל	 האמונה	 בלימוד	 זמן	 ישקיע	 ולא	
ויריב	עם	אנשים	ואז	גם	 הזמן	יתקוטט	
ישנא	אותם	ויעבור	על:	“ֹלא	ִתְשָׂנא	ֶאת	
את	 וייקחו	 י”ט(	 )ויקרא,	 ְלָבֶבָך”	 בִּ ָאִחיָך	
אותו	מסכן	יחד	עם	דפי	הגמרא	שלמד	

וייזרקו	אותו	לגיהינום.
זה	כמו	שלפעמים	עושים	מנגל	וחסר	
ככה	 האש,	 את	 להבעיר	 כדי	 ניירות	
דפי	 את	 לבוא	 לעתיד	 בשמים	 ייקחו	
אותם	 וישימו	 אדם	 אותו	 של	 הגמרא	
כדי	לשרוף	אותו,	הכל	בגלל	שהוא	קנה	
הרבה	חוכמה,	אבל	ללא	האמונה	הוא	

שונא	אנשים.
כמו	שכתוב:	“לא	זכה	נעשית	לו	סם	
אותם	 כלומר	 יומא(,	 )מסכת	 המוות”	
דפי	גמרא	שהוא	למד	ירביצו	ויזיקו	לו,	
של	האמונה	 במסלול	 לא	 מי	שהוא	 כי	
וישנא,	 יתקוטט	 יריב,	 שהוא	 בטוח	 אז	
או	 המשפחה	 את	 אשתו,	 את	 זה	 אם	

המנהל	בעבודה.
יודע	 הוא	 אז	 אמונה	 שחי	 אדם	 אבל	

שהכל	זה	מה’	יתברך	ויש	לו	חיים	טובים	
ורגועים	בלי	שום	מריבה	ושנאה.

המלאך הממונה על העניות מחפש 
את הבתים שיש בהם עצבות

רבי	 הקדוש,	 טוב	 שם	 הבעל	 נכד	
דודו,	 בן	 על	 מספר	 מסטריקוב	 אפרים	
רבי	 טוב,	 שם	 הבעל	 של	 השני	 הנכד	

ברוך	ממז’יבוז’:
יום	אחד	מעשיר	גדול	נהפך	עליו	מזלו	
והוא	נהיה	עני	שאין	לו	לירה	אחת	בכיס.
ורוקד	 שמחה	 מתוך	 מתחזק	 “והיה	
ומודה	לה’	על	הטוב	שעשה	אתו,	 ושר	
מה	 זאת	 שמחה	 אשתו:	 אותו	 ושאלה	
היא	עושה?”	-	כל	היום	היה	שר	ורוקד	
לה’	אז	אשתו	אמרה	לו:	‘היית	מיליונר	
ועכשיו	אין	לך	כסף	כדי	להביא	לחמניות	

הביתה,	אז	מה	אתה	שמח’.	
מלאך	 שיש	 לך	 ‘תדעי	 לה:	 “אמר	
מגיע	 כשהוא	 העניות,	 על	 שממונה	
ועצובים	 בוכים	 אותם	 ורואה	 הביתה	
י	 ב	כִּ ֵאֵשׁ ה	 ‘ֹפּ ומתלוננים	אז	הוא	אומר:	
ִתיָה’	)תהילים,	קל”ב(”	-	אותו	מלאך	 ִאוִּ
הם	 אומר	 לאדם	 העניות	 את	 שמביא	
עצובים	אז	אוכל	לשבת	פה	הרבה	זמן,	

כי	כל	החיות	שלו	זה	מהעצבות.	
“ואשב	פה	לנצח	נצחים	כי	מספקים	
לו	מזון,	והמזון	שלו	היא	עצבות,	תלונות	
שמחה	 שיש	 שרואה	 אבל	 ומרירות.	
פה	 לעשות	 מה	 לי	 ‘אין	 אומר:	 בבית	

ועוזב	את	הבית’’.
מעיד	 מסטריקוב	 אפרים	 ורבי	
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זמן	קצר	כל	העשירות	 שבאמת	לאחר	
של	רבי	ברוך	חזרה	אליו.

עזוב הכל רק תהיה בשמחה עם 
שירים וריקודים כל היום

אלינו	 התקשר	 אחד	 אומלל	 אדם	
מאוד	 עשיר	 היה	 שהוא	 וסיפר	 בדרך	
חייב	 שהוא	 למצב	 הגיע	 הוא	 ועכשיו	
ובגלל	 לאנשים,	 שקלים	 אלפי	 מאות	
המצב	אשתו	והילדים	נטשו	אותו,	והוא	
מספר	שאפילו	לעשות	שיניים	חדשות	
שלו	 הבריאות	 גם	 ובנוסף	 כסף,	 לו	 אין	
“על	הפנים”	עם	בעיות	גופניות	ונפשיות	

של	חרדות	ופחדים.
אתך	 לעשות	 מוכן	 ‘אני	 לו:	 אמרתי	
שלם	 שבוע	 עליך	 אתפלל	 אני	 עסק,	
כל	יום	בכל	שלוש	התפילות	שלי	ואתה	
בתמורה	תהיה	כל	השבוע	רק	בשמחה’.	
הוא	טען	שהוא	לא	יכול	להיות	בכלל	
הבעיות	 כל	 בגלל	 שמחה	 של	 במצב	

שיש	לו.
אמרתי	לו:	‘אל	תעשה	כלום	כל	היום	
רק	תשים	מוזיקה	ותרקוד	עם	השירים	

לה’	ותשיר	לו	כמה	טוב	השם’.
ואני	בטוח	במאה	אחוזים,	שאם	יעשה	

כך	הוא	יראה	ישועות	גדולות	מאוד.

אי אפשר לנצח שום מלחמה 
ברוחניות בלי האמונה

כותב:	 הקדוש	 מברסלב	 נחמן	 רבי	
כי	 מה’	 ידיעה	 שום	 להשיג	 “ואי	אפשר	
המלחמות	 וכל	 האמונה,	 ידי	 על	 אם	

אי	 האדם	 על	 שעוברים	 והניסיונות	
רק	 אם	 כי	 מלחמה	 שום	 לנצח	 אפשר	

על	ידי	האמונה”.
אדם	לא	יכול	לנצח	את	הגאווה	ללא	
ויעליב	 יבוא	 מישהו	 אם	 כי	 האמונה,	
יאמין	 ולא	 אותו	 יאשים	 הוא	 אז	 אותו	

שה’	שלח	אותו	לפגוע	בו.
רק	 לא	 מאמין	 שהוא	 אדם	 ולכן	
הוא	 גם	 אלא	 בו,	 כשפוגעים	 ששותק	
לא	מסתובב	כועס	או	פגוע	בלב	על	זה	
שביזה	אותו,	הוא	פשוט	יודע	שה’	שלח	

את	אותו	אדם	שיפגע	בו.
אבל	אם	אין	בלבו	של	האדם	אמונה	
אז	יכול	להיות	שאותו	רגע	הוא	לא	יענה	
לזה	שביזה	אותו	אבל	הוא	“יסחוב”	לו	
כעס,	שנאה	 בלב	עשרים	שנה	קדימה	
“ֹלא	 על	 יעבור	 ממילא	 ואז	 וקפידה	
ְלָבֶבָך”	)ויקרא,	י”ט(. ִתְשָׂנא	ֶאת	ָאִחיָך	בִּ

ָעַלי	 קּום	 תָּ “ִאם	 אומר:	 המלך	 ודוד	
)תהילים,	 בֹוֵטַח”	 ֲאִני	 ֹזאת	 בְּ ִמְלָחָמה	
כ”ז(,	“זאת”	זה	קוד	בתורה	של	אמונה,	
אז	דוד	המלך	אומר	שכל	מלחמה	של	
יוכל	 הוא	 רעה	 מידה	 או	 תאווה	 ניאוף,	

לנצח	רק	עם	האמונה.

בימות המשיח צריך את האמונה 
בכל תחום בחיים כדי לשרוד

המשיח	 שבימות	 אומר	 נחמן	 רבי	
שיהיה	 אדם	 רק	 ולשרוד	 לנצח	 יצליח	
לו	 תהיה	 שלא	 מי	 אבל	 באמונה,	 חזק	
ויאשים	את	העובד	שלו	או	את	 אמונה	
לא	 הוא	 אז	 דברים	 מיני	 בכל	 שלו	 אח	
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יצר	 של	 המלחמות	 את	 לנצח	 יצליח	
הרע.

מזכיר	 הגדול	 הכהן	 שהיה	 מה	 “וזה	
ַמע	 את	העם	כשהיו	יוצאים	למלחמה	‘ְשׁ
ְלָחָמה’	 ַלמִּ ַהּיֹום	 ְקֵרִבים	 ם	 ַאתֶּ ִיְשָׂרֵאל	
)דברים,	כ’(,	ודרשו	רבותינו	ואפילו	אין	
ראויים	 שמע,	 קריאת	 אלא	 זכות	 בכם	
אתם	לנצח	את	כל	המלחמות	שבעולם	
עם	יצר	הרע,	וזה	שהזהיר	הכהן	הגדול	
שמע	 ידי	 על	 האויבים	 כל	 את	 לנצח	

ישראל	שהיא	האמונה”.
זה	 אם	 מלחמה,	 כל	 לנצח	 אפשר	
בשלום	בית	או	בכל	תחום	בחיים	רק	על	

ידי	האמונה.

יש שערים מיוחדים בשמים 
לאנשים עם אמונה

דבר	מדהים:	 כותב	 המהר”ל	הקדוש	
“ובעל	האמונה	נכנס	בשערי	עליון	שאין	

נכנס	בו	כל	אדם”.
אם	אדם	עומד	בניסיון	אמונה	נפתח	
נכנס	 לא	 אחר	 אחד	 שאף	 שערים	 לו	

בהם.
והוא	 אותו	 עשקו	 או	 שגנבו	 אדם	
אדם	 או	 ולטובתי’	 ה’	 זה	 ‘הכל	 אומר:	
שאשתו	לא	“ספרה”	אותו	והוא	מקשר	
בן	 שאף	 שער	 לו	 נפתח	 לקב”ה,	 הכל	

אדם	לא	נפתח	לו.
ודבק	 יוצא	מהעולם	הגשמי	 הוא	 “כי	
ְתחּו	 ‘פִּ שאמר:	 וזה	 הרוחני,	 בעולם	
ֱאֻמִנים’	 ֵמר	 ֹשׁ יק	 ַצדִּ גֹוי	 ְוָיֹבא	 ָעִרים	 ְשׁ

)ישעיהו,	כ”ו(”.
 36 בן	 נחמד	 בחור	 איזה	 אותי	 תפס	

וסיפר	לי	שהוא	לא	נשוי,	ועד	שהצליח	
איזה	 באה	 טוב,	 שידוך	 איזה	 למצוא	
שדכנית	וסיפרה	לאותה	בחורה	מילים	
על	העבר	שלו	והרסה	לו	את	השידוך.	

יכול	לא	לכעוס	 איך	הוא	 והוא	שואל	
על	אותה	שדכנית?

אמרתי	לו:	‘ה’	רוצה	לפתוח	לך	איזה	
שלא	 אישה	 לך	 ולהביא	 ענקי	 שער	
לנסות	 חייב	 הוא	 אבל	 עליה,	 חלמת	

אותך	קודם	בניסיון	של	אמונה’.
לכן	הצעתי	לו	ללכת	ולקנות	לאותה	
שדכנית	איזו	מתנה	יפה	ממנו,	ולהגיד	
לה	שהוא	נותן	לה	את	המתנה	כי	היא	
האישה	 וכנראה	 טובה,	 איתו	 עשתה	

הזאת	לא	בשבילו.
יודע	 שהוא	 לה’	 מוכיח	 הוא	 ובזה	

שהכל	ממנו.

כל המלחמה היא על המילה 
יַאִני” שיש בה גם יש וגם ַאִין ׁ “ִהשִּ

שכל	 אומר	 יששכר”	 ה”בני	 בעל	
המלחמה	של	האדם	עם	הנחש	שהוא	

יצר	הרע,	כמו	שכתוב	בפסוק:
יַאִני	ָוֹאֵכל”	 ׁ ָחׁש	ִהשִּ ה	ַהנָּ ׁ אֶמר	ָהִאשָּ “ַוֹתּ
יַאִני”	 ׁ “ִהשִּ המילה	 על	 ג’(	 )בראשית,	
שבתוך	המילה	הזאת	יש	גם	את	המילה	
כל	 כלומר	 “ַאִין",	 המילה	 את	 וגם	 “יש	
המלחמה	כנגד	הנחש	הוא	האם	יש	את	

אלוקים.
האישה	 על	 כועסים	 לא	 ממילא	 ואז	
או	השותף	ואז	ממילא	לא	כועסים	ולא	

מתקוטטים.
שינצח	 שמי	 אומר	 יששכר"	 וה"בני	
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במלחמה	הזאת	את	הנחש	ויקבל	הכל	
המלך"	 ל"בת	 זוכה	 הוא	 אז	 באמונה,	

כלפי	 שלו	 בקשה	 וכל	 התפילה	 שזאת	
שמים	תתקבל	מיד.

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

האמונה היא מטה קסמים!

שתי	 הפנים	של	 בניית	 סיום	 על	 שוקדים	 אנו	 אלו	 ‘בימים	 שליט”א:	 עמרמי	 אייל	 הרב	 מורנו	 סיפר	
הקומות	החדשות	שישמשו	בעזרת	ה’	לישיבה	ולבית	התבשיל,	אבל	הרבה	לא	יודעים	את	הסיפורים	

והקשיים	שהיו	עד	לקבלת	האישור,	נספר	על	אחד	מהם:
כאשר	קיבלנו	את	האישור	היינו	צריכים	להגיע	לוועדה	בעיריית	ירושלים	כדי	שיגידו	לנו	כמה	מותר	
לנו	לבנות.	לקחנו	עורך	דין	בשביל	ההשתדלות	ואמרנו	לו	שאנחנו	רוצים	לבנות	קומה	אחת,	העורך	
דין	אמר	לנו	שיש	לו	ניסיון	רב	מאוד	בהוצאת	אישורים	מהעירייה	לבנייה	ושנדע	לנו	שבדרך	כלל	ממה	
שמבקשים	בוועדה	הם	מאשרים	חצי,	ואז	הראה	לנו	כמה	וכמה	מקרים	שאנשים	ביקשו	היתר	להוצאת	

מרפסת	בגודל	מסוים	ואישרו	להם	חצי	מהשטח.
אמרנו	לו	אנחנו	בטוחים	בקב”ה	והולכים	בכוח	זה	אל	הוועדה,	נכנסנו	וכבר	קרה	נס	ראשון	ראש	
הוועדה	שהוא	אדם	נוקשה	בדרך	כלל	יצא	לחופשה	ומחליפה	אותו	בחורה	הרבה	יותר	נעימה,	העורך	
דין	החל	לדבר	וסיפר	על	טובת	המוסדות	וחשיבותם	לשכונה.	חברי	הוועדה	התחילו	להקשות	עליו:	
קמה	 הזאת	 המחליפה	 הבחורה	 פתאום	 וכו’,	 הזה	 הגדול	 השטח	 כל	 ולמה	 כזה?	 דבר	 צריך	 ‘למה	
ואומרת:	‘אני	לא	מבינה,	הרב	הזה	עושה	כל	כך	טוב	לשכונה	עם	מוסדות	וגנים	אז	למה	לא	לתת	לו	

שתי	קומות?’,	וככה	נסגרה	הישיבה	שמאשרים	לנו	2	קומות.
העורך	דין	אמר	לי	בחוץ	שבחיים	הוא	לא	נתקל	בדבר	כזה	וזה	בטוח	בגלל	האמונה	שנכנסנו	איתה	

לדיון.	האמונה	היא	פשוט	מטה	קסמים!

ה'	יזכנו	להתחזק	באמונה	הקדושה!
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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 דב קוק הכהן בן שושנה שליט"א
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