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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 
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
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אמונה	וביטחון:

בזכות	האמונה	האדם	נהפך	למתקן	נשמות:
הבעל	שם	טוב	הקדוש	כותב	שבזכות	

האמונה:
שלא	 ונשמות	 תיקונים	 “נתקנים	
נשמות	 יש	 	- הבריאה”	 מימות	 ניתקנו	
אחד	 ואף	 בחושך	 בחלל	 שמסתובבות	
לא	יכול	לתקן,	ואדם	יכול	לתקנן	על	ידי	
שמקבל	את	הצער	באהבה,	איזו	גדולה	

ה’	נותן	לאיש	כזה.
היו	 חולים	 שבבית	 לי	 סיפר	 יהודי	

לצורך	 דם	 	 שלו	 לבן	 להוציא	 צריכים	
ניסו	 בדיקת	דם	פשוטה,	שלוש	אחיות	
למצוא	את	הוריד	וכל	פעם	דקרו	אותו	
שוב	ושוב	ללא	הצלחה,	ואותו	אבא	לא	
אמר:	‘אלה	לא	אחיות,	אלא	סנדלריות’	
לשיר	 והתחיל	 כלל,	 התלונן	 לא	 אלא	
הילד	 שאם	 הבין	 הוא	 כי	 יתברך,	 לה’	
שלו	נדקר	אז	זה	הכי	טוב	בשבילו,	שהרי	
ִנים	)שמות,	 ֵקד	ֲעוֹ	ן	ָאבֹות	ַעל	בָּ כתוב:	“ֹפּ

בס”ד

גיליון קנ"ב - פרשת תרומה

תוכן העניינים:

ד אדם יכול להגיע למצב שהוא מתקן נשמות עשוקות ע"י אמונה תמימה בה’ יתברך  

ד עיקר תיקון הנשמות הוא על ידי אמונה פשוטה בלי שום התחכמויות   

ה להיות דבוק לה’ ית' זה לדעת שכואב לו בצער האדם יותר ממה שכואב לאדם עצמו  

ה רבי נחמן הרגיש את כאב האנשים שבאו אליו אז קל וחומר שה’ מרגיש כאב של כל אדם 

ו כל ההבדל בין הנגע לעֶֹנג הוא איפה שמים את האות “ע”    

ו כל אדם צריך לשמוח במה שיש לו בלי להסתכל על האחרים    

ז השטן נותן שפע לאדם המרבה בהשתדלות, בכדי להטעותו    

ח אדם המרבה בהשתדלות בסופו של דבר יאבד את כל הממון שהשקיע עליו  

ח ה’ פתח לעם ישראל את הרקיעים והראה שגם הפרט הקטן ביותר זה ממנו  

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט האדם המאמין בה', לא מפסיד לעולם       

ג



 

ד

לד’(.
תראו	מה	זה	אדם	שחי	באמונה,	איזה	
בניינים	וגורדי	שחקים	בונה	האיש	הזה	

שקיבל	את	הצער	הזה	באהבה.

אדם יכול להגיע למצב שהוא 
מתקן נשמות עשוקות ע"י אמונה 

תמימה בה’ יתברך

את	 רק	 לא	 מתקן	 אמונה	 שחי	 אדם	
הנשמות	 כל	 את	 גם	 אלא	 נשמתו	

שצריכות	תיקונים.
נשמות?	 לתקן	 זה	 מה	 יודעים	 אתם	
מתפלל	 שהיה	 כותב	 הקדוש	 האר”י	
מנחה	בערב	שבת	לא	היה	יכול	לפתוח	
שהיו	 הנשמות	 כמות	 מרוב	 עיניו	 את	

באות	אליו	כדי	שיתקן	אותם.
והוא	כותב	שמרוב	הבלבול	שהנשמות	
היה	 הוא	 התפילה	 בזמן	 לו	 עושות	 היו	

עוצם	את	עיניו	כל	התפילה.
את	 מבין	 שבקושי	 פשוט	 יהודי	 והנה	
יום,	 כל	 קורא	 שהוא	 לישראל”	 ה”חוק	
ידי	 על	 עצומים	 תיקונים	 לעשות	 יכול	
את	 שמקבל	 ידי	 על	 וכיצד?	 האמונה,	
לו	 או	שמכרו	 אותו,	 שגנבו	 באהבה	 זה	
כי	 מתלונן,	 לא	 והוא	 פגומה,	 סחורה	

יודע	שהכל	זה	ישירות	מאת	הקב"ה.

עיקר תיקון הנשמות הוא על 
ידי אמונה פשוטה בלי שום 

התחכמויות

רבי	אהרון	ראטה	כותב	בספרו	“שומר	
אמונים”:

“בדור	הזה	עיקר	תיקון	הנשמות	תלוי	
שרוצה	 אדם	 	- האמונה”	 בהתחזקות	
לתקן	את	המוקצה	שטלטל	בשבת,	או	
שאר	 כל	 ואת	 חינם	 שנאת	 הרע,	 לשון	
שמתחזק	 ידי	 על	 לתקן	 יכול	 העוונות,	
ואם	קיפחו	אותו	בעבודה	אז	 באמונה,	
הוא	אומר:	‘הכל	מה’	ואין	לי	טענה	על	

אף	אחד’.
פשוטה	 אמונה	 לנו	 “והעיקר	שתהיה	
בהשם”	-	לא	כל	מיני	מערכות	וביולוגיה	
הוא	 ה’	 אם	 בפשטות,	 אלא	 ופיסיקה	
שעשה	 מה	 גם	 אז	 הזה	 בעולם	 הכל	
הבן	שלך	זה	בעצם	מאת	ה’,	ולא	צריך	
ארוכים,		 ולימודים	 הוכחות	 זה	 בשביל	
אותנו	 מחיה	 שה’	 פשוטה	 הבנה	 אלא	
בכל	רגע	ומאכיל	ומשקה	אותנו,	אז	גם	
מחליט	 ה’	 זה	 מסביב	 שקורה	 מה	 כל	
ואין	שאלות,	ואנחנו	רק	כמו	פלסטלינה	

בידו,	כחומר	ביד	היוצר.
אישה	אחת	סיפרה	לי	שבעלה	קשה	
מאוד	עם	הילדים	וכל	דבר	הוא	“יורד”	
ובגלל	הדבר	הזה	היא	פוחדת	 עליהם,	
שכאשר	הילדים	יגדלו	הם	חלילה	יעזבו	
לו	 מסבירה	 שהיא	 וכמה	 הדת,	 את	
הוא	צועק	עליה	ולא	מקבל	ממנה	ולא	

משתנה.
אמרתי	לה:	‘הערת	לו	והוא	לא	מקבל,	
אז	זה	רצון	ה’	ואל	תגידי	לו	שום	מילה	
נוספת,	ה’	רוצה	שהילדים	שלך	יסבלו	
מאבא	שלהם,	ואיזו	היא	אישה	כשרה?	
העושה	רצון	בעלה,	וזה	עבודת	ה’	שלך’.
שתמשיך	 לה	 שאמרתי	 כמובן	



 

ה

להתפלל	לה’	כי	הוא	“נֹוָרא	ְתִהֹּלת	ֹעֵשׂה	
ֶפֶלא”	)שמות,	טו’(,	יש	לו	הרבה	ניסים	
ופלאות	שהוא	יכול	לעשות	לה	ואולי	יום	
אחד	הוא	ישנה	אותו	ויעשה	אותו	לאבא	

יותר	מפרגן	ולבבי.
ידי	זה	שהאישה	הזאת	שותקת,		 ועל	
וגם	 בשמים	 ענקיים	 בניינים	 בונה	 היא	
כל	 את	 האמונה	 בזכות	 מתקנת	 היא	
והגאווה	 הכעס	 הגזל,	 השבת,	 חילולי	
לא	 שהיא	 זה	 ידי	 על	 זה	 וכל	 שלה,	

מתלוננת	ומתרעמת.

להיות דבוק לה’ ית' זה לדעת 
שכואב לו בצער האדם יותר ממה 

שכואב לאדם עצמו

שאלה	 שואל	 מדווינסק	 שמחה	 רבי	
על	הפסוק:

ּובֹו	 ַתֲעֹבד	 ֹאתֹו	 יָרא	 תִּ ֱאֹלקיָך	 “ֶאת	ה’	
ק”	-	מה	זה	ובו	תדבק,	מה	הפירוש	 ִתְדבָּ

להידבק	בה’?
באמת	יש	כל	מיני	פירושים	בספרים	
ה”אור	 בעל	 מפרש	 אבל	 הקדושים,	

שמח”	פירוש	מתוק:
שהוא	 האדם	 שיצייר	 	- ק	 ִתְדבָּ “ּובֹו	
ה’	 ומרגיש	 עליונה,	 בהשגחה	 דבוק	
שמרגיש	 ממה	 יותר	 ענייניו	 יתברך	

האדם	עצמו”!
בראש	 לצייר	 זה	 בהקב”ה	 להידבק	
של	 והאכזבות	 הצער	 את	 מרגיש	 שה’	
האדם	יותר	ממה	שהוא	מרגיש	בעצמו,	
חייב	האדם	לצייר	שלה’	כואב	עליו	יותר	
הכי	 שזה	 מבין	 ה’	 אבל	 בעצמו,	 ממנו	

כמו	 זה	 נשמתו,	 לתיקון	 בשבילו	 טוב	
שמגיע	אבא	עם	הילד	שלו	לרופא	כדי	
שלאבא	 בוודאי	 יד,	 שלו	 לילד	 שיכרתו	
כואב	יותר	מהילד	אבל	הוא	יודע	שחייב	
לעשות	את	זה	בשביל	להציל	את	הילד,	
כי	הנמק	יכול	להתפשט	ואז	יהיה	הרבה	

יותר	מסוכן.
שהוא	 יודע	 בה’	 שנדבק	 האדם	 ככה	
“ורוצה	 בעיה.	 או	 נמצא	אתו	בכל	צער	
לב	 מחפץ	 יותר	 האדם	 בהצלחת	 ה’	

האדם	בהצלחתו”.
מזה?!	 יפות	 יותר	 מילים	 יש	 האם	
כמה	כל	אדם	רוצה	שתהיה	לו	הצלחה	
יותר	 בשבילו	 רוצה	 הקב"ה	 בחיים?	

ממנו	בעצמו.
להצליח	 רוצה	 ‘אני	 אומר:	 אדם	
אבל	 ובבריאות,	 בית	 בשלום	 בתורה,	
יותר	 יצליח,	 שהאדם	 רוצה	 הקב"ה	
כאב	 את	 מרגיש	 וגם	 עצמו	 מהאדם	
חוסר	ההצלחה	יותר	ממנו,	כמו	שכתוב:	

י	ֶאת	ַמְכֹאָביו”	)שמות,	ג’(. י	ָיַדְעתִּ “כִּ

רבי נחמן הרגיש את כאב האנשים 
שבאו אליו אז קל וחומר שה’ 

מרגיש כאב של כל אדם

אומר	 הקדוש	 מברסלב	 נחמן	 רבי	
שכל	 למדרגה	 להגיע	 הצליח	 שהוא	
אדם	שהגיע	אליו	ושיתף	אותו	עם	איזה	
את	 להרגיש	 הצליח	 הוא	 וכאב,	 בעיה	

הכאב	יותר	מהאדם	שבא	אליו.
אם	אדם	הגיע	אליו	עם	כאב	ביד,	אז	
רבי	נחמן	הרגיש	ממש	שכואבת	לו	היד	
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שלו	עצמו	יותר	מהאדם	עצמו,	וכך	היה	
מברך	אותו	מכל	הלב.

ובאמת,	הרי	ברור	שרבי	נחמן	לא	יכול	
להיות	יותר	צדיק	מאלוקים,	אז	תחשבו	

איך	ה’	מרגיש	את	הכאב	שלנו.
שיהיה	 רוצה	 שה’	 לזכור	 צריך	 ולכן	
שהוא	 ממה	 יותר	 דירה	 או	 זיווג	 לאדם	
רוצה,	ולפעמים	הקב”ה	לא	נותן	לאדם	
יותר	 שככה	 יודע	 הוא	 כי	 מבוקשו	 את	
האדם	 אם	 אבל	 שלו,	 לנשמה	 טוב	
אז	 שלם,	 בלב	 בהקב"ה	 ויאמין	 יתפלל	
הוא	יהיה	מישהו	אחר,	ואז	אולי	המצב	
ויתנו	לו	את	בקשתו	מהשמים,	 ישתנה	
בשביל	 ביותר	 הטוב	 המצב	 כרגע	 אבל	

האדם	זה	לא	לקבל	את	מבוקשו.

כל ההבדל בין הנגע לעֶֹנג הוא 
איפה שמים את האות “ע”

שהוא	 פירוש	 מפרש	 חיים	 יוסף	 רבי	
פלא,	על	הפסוק	בספר	ויקרא:

ַגע	 ְוַהנֶּ ֵעינֹו	 ֶאת	 ַגע	 ַהנֶּ ָהַפְך	 ה	ֹלא	 “ְוִהנֵּ
איש	 ה”בן	 אומר	 הּוא”,	 ָטֵמא	 ָפָשׂה	 ֹלא	
אותן	 זה	 והֹעֶנג	 שהנגע	 הקדוש	 חי”	
ה'	 ַעל	 ג	 "ְוִהְתַענַּ אמר:	 וה'	 אותיות,	
לז'(,	 )תהילים,	 ָך"	 ִלבֶּ ֲאֹלת	 ִמְשׁ ְלָך	 ן	 ְוִיתֶּ
להתענג	על	ה'	זה	להיות	שמח	בכל	מה	
שה'	עושה	ואז	בזכות	זה	ה'	ייתן	לאדם	
את	 יממש	 ה'	 ליבו,	 משאלות	 כל	 את	
יקבל	 כל	הפנטזיות	של	האדם	אם	רק	
לו	 שקורים	 האירועים	 כל	 את	 באמונה	

בחיים.	
הנגע	 בין	 נגע,	שכל	ההבדל	 יש	 אבל	

לֹעֶנג	זה	איפה	נמצאת	האות	"ע",	אם	
ומבינים	 בהתחלה	 ה-"ע"	 את	 שמים	
הכל	 אז	 ה’	 זה	 הסוף	 ועד	 שמהתחלה	
בסוף	 ה-"ע"	 את	 שמים	 אם	 אבל	 ֹעֶנג,	
'לא	 לי',	 'רע	 מתלונן:	 האדם	 הזמן	 וכל	
ו’אני	 אותה’	 אוכל	 תמיד	 ‘אני	 לי',	 טוב	
יותר	מדי	טוב’,	אז	הוא	נהפך	לטמא	ואי	

אפשר	לעזור	לו.
הדין	 מידת	 מהפכים	 “צדיקים	
לרחמים,	שמאמינים	שהיסורים	הבאים	
נעשה	 ממילא	 ואז	 טובים,	 הם	 עליהם	
הרשעים	 כן	 שאין	 מה	 טוב,	 הדבר	
כאן	 וכן	 לדין,	 הרחמים	 את	 הופכים	
הנגע	נהפך	לצירוף	ֹעֶנג	וזה	מה	שנקרא	

ַרַעת". א	ֶנַגע	ַהצָּ "ִנְרפָּ
יהיה	 וזה	 לֹעֶנג,	 הנגע	 שהתהפך	
שמקבל	 ידי	 על	 עצמו	 במצורע	 תלוי	
לטובתי”,	 זה	 ואמר	 באהבה	 הייסורים	
אדם	בעצמו	יכול	לגאול	את	עצמו	מכל	
הייסורים	ברגע	שיהפוך	את	עינו	ויראה	
את	כל	החיים	שלו	שכל	מה	שקורה	זה	

רק	לטובתו.

כל אדם צריך לשמוח במה שיש לו 
בלי להסתכל על האחרים

רבי	נחמן	מספר	סיפור	שיש	בו	כל	כך	
הרבה	חכמה.

סנדלים	 מייצר	 שהיה	 רצען	 על	
בהם	 נכנסת	 שבקושי	 “משולשות”,	
הלקוחות	 לו	 משלמים	 והיו	 הרגל,	
עליהם	שקל	בודד,	ולעומתו,	השכן	שלו	
היה	מכין	סנדלים	משובחות	ועל	כל	זוג	
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סנדלים	היו	משלמים	מאה	שקלים.
את	 ומחבק	 שמח	 היה	 רצען	 אותו	
הסנדלים	שהיה	עושה,	ואשתו	כל	הזמן	
הייתה	אומרת	לו:	‘אתה	נורמלי,	תראה	
מאה	 מקבל	 הסנדלר	 שלך	 השכן	 את	
מקבל	 ואתה	 סנדלים	 זוג	 כל	 על	 שקל	

שקל	ועוד	שמח’.
‘זה	 בניגון:	 לה	 אומר	 היה	 הוא	 אז	
מעשה	שלי	וזה	מעשה	שלו,	מה	יש	לי	

לדבר	באחרים’.
בדבריו,	הוא	אמר	לה	בעצם	שה’	נתן	
לו	את	מידת	ההצלחה	הזאת	המדויקת	
בשבילו,	ולא	אכפת	לו	בכלל	מה	אחרים	

מרוויחים	ומקבלים.
ורבי	נחמן	מספר	שבסוף	אותו	רצען	

נהיה	שר	גדול	וחשוב.
נחמן	 רבי	 הרי	 סיפור,	 סתם	 לא	 זה	
שלו	 המעשיות	 שסיפורי	 כתב	 בעצמו	
הם	התורה	הכי	גבוהה	שלו,	אלא	המסר		
תמיד		 שאדם	 הוא,	 הזה	 המעשה	 של	

ייהנה	וישמח	במה	שה’	נותן	לו.

השטן נותן שפע לאדם המרבה 
בהשתדלות, בכדי להטעותו

הרב	אליהו	דסלר	כותב:
“ואשר	לא	מכיר	בהשגחת	ה’	ומרבה	
ועוצם	 כוחי	 לנפשו	 ואומר	 בהשתדלות	
ידי	עשה	לי”	-	הלך	האדם	ועבד	בשלוש	
עבדתי	 תראה	 ‘הנה	 ואומר:	 עבודות	
את	 וסגרתי	 הכסף	 את	 הרווחתי	 קשה	
כל	החוב,	ואם	לא	הייתי	עובד	כך	בחיים	

לא	הייתי	מצליח.

מלמדים	 אין	 למה	 קשה	 “ולכאורה	
אותו	מהשמים	על	ידי	עוני	שבהשתדלות	
אנשים	 אותם	 אלו	 אלא	 ירוויח,	 לא	
שהשקיעו	את	עצמם	בכפירת	ה’	יתברך	
מהשמים,	 להתעוררות	 ראויים	 שאינם	

הרשות	נתונה	לשטן	להטעותם”.
ה’	נותן	לשטן	רשות	להראות	לאותם	
כסף	 הרבה	 להם	 הגיע	 שהנה	 אנשים	
ואז	 נוספות,	 כי	הם	עבדו	הרבה	שעות	
ההשתדלות	 עם	 ימשיכו	 אנשים	 אותם	

הרבה	ולא	יכירו	בהשגחת	ה’.
ָעֹשׂה	 י	 ‘כִּ הארורות:	 הנשים	 “כמאמר	
ינּו	 ִמפִּ ָיָצא	 ר	 ֲאֶשׁ ָבר	 ַהדָּ ל	 כָּ ֶאת	 ַנֲעֶשׂה	
ָלּה	 יְך	 ְוַהסֵּ ַמִים	 ׁ ַהשָּ ִלְמֶלֶכת	 ר	 ְלַקטֵּ
ַוֲאֹבֵתינּו	 ֲאַנְחנּו	 ָעִשׂינּו	 ר	 ֲאֶשׁ כַּ ְנָסִכים	
ּוְבֻחצֹות	 ְיהּוָדה	 ָעֵרי	 בְּ ְוָשֵׂרינּו	 ְמָלֵכינּו	
ְהֶיה	טֹוִבים	ְוָרָעה	 ע	ֶלֶחם	ַונִּ ְשׂבַּ ָל	ִם	ַונִּ ְירּוָשׁ
ר	ִלְמֶלֶכת	 ֹלא	ָרִאינּו,	ּוִמן	ָאז	ָחַדְלנּו	ְלַקטֵּ
ֹכל	 ָחַסְרנּו	 ְנָסִכים	 ָלּה	 ְך	 ְוַהסֵּ ַמִים	 ׁ ַהשָּ

ְמנּו”. ּוַבֶחֶרב	ּוָבָרָעב	תָּ
ירמיהו	 לנביא	 באו	 שהנשים	 כתוב	
לעבוד	 הפסיקו	 שהן	 שמאז	 לו	 ואמרו	
וכל	 לאכול,	 מה	 להם	 אין	 זרה	 עבודה	
עוד	שהיו	מקטירים	לעבודה	הזרה	היה	

להם	שפע	רב.
כל	זה	היה	הטעייה	של	השטן	שהראה	
לעם	שאם	עובדים	עבודה	זרה	מקבלים	
אותו	 עובדים	 לא	 ואם	 וברכה,	 שפע	

מקבלים	מחסור.
הוא	 שאם	 לדעת	 צריך	 אדם	 ולכן	
מרבה	בהשתדלות	אז	הוא	מקבל	שפע	

וברכה,	אבל	זה	מהסטרא	אחרא.	
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אדם המרבה בהשתדלות בסופו 
של דבר יאבד את כל הממון 

שהשקיע עליו

וממשיך	הרב	דסלר:
“אשר	מטעה	על	ידם	את	בני	האדם	
יונקים	 הם	 הזה	 העולם	 השפעות	 וכל	
ממקום	הטומאה	וסופם	שתאבד	אותם	

לגמרי”.
יד	 וישימו	 הכנסה	 מס	 יבואו	 פתאום	
לו	 שיקפיאו	 או	 שלו	 כל	החסכונות	 על	

את	החשבון	בבנק.
ולכן	אדם	צריך	תמיד	להיות	באמונה	
עם	ה’,	ללכת	לעבוד	ולעשות	השתדלות	
זה	מצווה,	אבל	אם	האדם	רואה	שהוא	
הולך	 לא	 הוא	 אז	 מספיק,	 מרוויח	 לא	
לעבוד	בשלוש	עבודות,	אלא	מבין	שזה	
הוא	 לו,	 טוב	 הכי	 וזה	 רוצה	 שה’	 מה	
מצידו	עשה	את	ההשתדלות	שלו	ואם	
עדיין	הוא	לא	מסודר	כלכלית	זה	בגלל	

שככה	ה'	יודע	שזה	יהיה	לטובתו.
ואז	ממילא	האדם	מסיים	את	עבודתו	
אוכל	 לבית,	 חוזר	 ארבע-חמש,	 בשעה	
כך	 ואחר	 הילדים	 עם	 ומשחק	 משהו	
ושיעור	 לתפילה	 הכנסת	 לבית	 הולך	
צריך	 שהוא	 שמה	 יודע	 הוא	 כי	 תורה,	
השתדלות	 שום	 תעזור	 ולא	 לו	 ייתן	 ה’	

נוספת.
פעם	אחת	נסעתי	עם	איזה	נהג	מונית	
מניח	 הוא	 שבבקרים	 לי	 סיפר	 והוא	
תפילין	בין	נסיעה	לנסיעה	כי	הוא	צריך	
להתחיל	את	החודש	עם	הכנסה	שבעת	
אלפים	שקל	ואם	הוא	מרוויח	פחות	אז	

הוא	בהפסדים.	

שאם	 חושב	 ‘אתה	 לו:	 אמרתי	
תעשה	עוד	נסיעות	אז	זה	יביא	לך	עוד	
רווחים?		והרי	אם	יהיה	לך	קלקול	אחד	
באוטו	כבר	הפסדת	את	כל	הכסף	של	

הנסיעות	האלו’.
לקום	 צריך	 הזה	 הנהג	 בבוקר	 ולכן	
אדם,	 בן	 כמו	 החמה,	 בנץ	 ולהתפלל	
ואחר	כך	להגיד	“חוק	לישראל”	וללכת	
בורקס	 איזה	 בבית	 אשתו	 עם	 לאכול	
לצאת	 כך	 אחר	 ורק	 טעים	 גבינה	
כל	 את	 לו	 יסדר	 כבר	 וה’	 לעבודה,	

השאר.
במשך	 זה	 את	 שיעשה	 לו	 והבטחתי	
חודש	אחד,	ויעשה	בדיקה	של	הוצאות	
מול	הכנסות	ואם	חסר	לו	אני	משלים	לו	
את	כל	ההפרש,	והוא	השתכנע	והבטיח	

שהוא	מקבל	את	זה	על	עצמו.

ה’ פתח לעם ישראל את הרקיעים 
והראה שגם הפרט הקטן ביותר זה 

ממנו

בספרו	 כותב	 הקדוש	 הרמח”ל	 רבינו	
אנשי	 עם	 מתווכח	 הוא	 שבו	 “הוויכוח”	

הכמורה:
את	 אליו	 לקרב	 הקב”ה	 “כשרצה	
אומתו	החביבה	קרע	את	השמים	וגילה	
את	כל	המסתורין,	שיידעו	כולם	ויתברר	
הפרטים	 בכל	 ההנהגה	 שכל	 להם	

שאפשר	לחשוב,	אינם	אליו	בידו”.
ה’	הראה	לעם	ישראל	שכל	עלה	שזז	
בעולם,	זה	בפקודת	ה’	ואפילו	הפרטים	

הקטנים	ביותר	ביום	יום.
מישהו	מכר	לך	סידור	שקצת	מקומט	
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בקצה,	תדע	לך	שגם	את	הפרט	הקטן	
הזה	ה’	קבע.

הזה	 בעולם	 שזז	 קטן	 דבר	 לך	 “ואין	
רמים	 עניינים	 עליו	 לומדים	 שאין	
שזז	 קטן	 דבר	 כל	 	- בשמיים”	 וגבוהים	
העולמות	 כל	 את	 מניע	 הזה	 בעולם	
העליונים,	אז	אם	אדם	חי	ככה,	בצורה	
הזו	של	אמונה	מוחלטת	בבורא	עולם,	

דבר	 בכל	 רצון	הקב"ה	 לראות	את	 של	
אין	 דאגות,	 לו	 אין	 אז	 לו,	 שקורה	 קטן	
לו	עצבות	או	פחדים,	ולא	מעניין	אותו	
מה	אמר	הרופא	ומה	אמרו	באולטרה-
סאונד,	כי	ה’	הרי	מזיז	את	הכל,	אז	מה	

זה	משנה	מה	אמרו.
ה’	יזכה	אותנו	לחיות	חיי	אמונה	תמיד	

ולהידבק	בה’	יתברך!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

האדם המאמין בה' לא מפסיד לעולם

סיפר	יהודי	יקר:	‘לאחר	תקופה	לא	קלה	בבית	ולאחר	ניסיונות	רבים	של	שלום	בית,	החלטנו	אני	
וככה		 שליט”א	 עמרמי	 אייל	 הרב	 עם	 דבר	 בכל	 להיוועץ	 מנסה	 אני	 האחרון	 בזמן	 להיפרד.	 ואשתי	

התייעצתי	אתו	גם	על	חלוקת	הרכוש.
לשעבר	 לאשתי	 אאפשר	 השלום	 בשביל	 אז	 הפרידה,	 על	 סופית	 הוחלט	 כבר	 שאם	 לי	 אמר	 הרב	
לקחת	כל	מה	שהיא	רוצה	מהבית	ורק	אחר	כך	אני	אקח	את	מה	שנשאר.	אמרתי	לכבוד	הרב	שכמו	
יכול	לגעת	 שאני	מכיר	אותה	אפילו	גרביים	היא	לא	תשאיר	לי,	אבל	הרב	התעקש	ואמר	שאדם	לא	

בממון	חברו	אפילו	כמלוא	נימה.
באמת	אמרתי	לגרושתי	שתיקח	מה	שהיא	רוצה	ואני	אקח	את	כל	השאר,	הגעתי	לבית	לאחר	שהיא	
עזבה	אותו	ובאמת	היא	לא	השאירה	לי	אפילו	גרביים!	סיפרתי	לרב	והוא	אמר	לי	שבסופו	של	דבר	לא	

מפסידים	כשהולכים	עם	האמונה.
אישה	 עם	 מדהים	 שידוך	 לי	 וה’	שלח	 הרב	 כבוד	 התכוון	 מה	 הבנתי	 ספורים	 חודשים	 כמה	 לאחר	
נפלאה	שעובדת	לפרנסתה	כאדריכלית,	התחתנו	ונכנסנו	לגור	בדירתה	המדהימה	שמרוהטת	בהוד	

ובהדר.	ה’	הראה	לי	שאם	ויתרתי	על	הריהוט	והביגוד	הישן,	הוא	שלח	לי	ריהוט	ופאר	חדש!
תודה	לרב	הקדוש	על	העצות	והטמעת	האמונה	בתוכנו!!!
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 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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