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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	
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אם	ה’	עושה	טוב,	
אז	מה	מסתתר	בתוך	הבעיות:

בתורה	 כותב	 מברסלב	 נחמן	 רבי	
הקצרה,	אך	מלאת	החוכמה	הזאת,	כך:
ִנְמָצא	 ָהָאָדם,	 ַעל	 חֹוְלִקים	 ֶשׁ “כְּ
ַעם	 פַּ ָכל	 בְּ ּבֹוֵרַח	 ְוהּוא	 אֹותֹו,	 רֹוְדִפים	 ֶשׁ
ָעָליו	 חֹוְלִקים	 ׁ שֶּ ַמה	 ְוָכל	 ַרְך,	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ְלַהשֵּ
ַרְך,	 ם	ִיְתבָּ ׁ יֹוֵתר,	ְמָקְרִבין	אֹותֹו	יֹוֵתר	ְלַהשֵּ
ְבִחיַנת	 בִּ ָמקֹום,	 ָכל	 בְּ ַרְך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ י	 כִּ
ם	 ָשׁ ַמִים	 ָשׁ ק	 ֶאסַּ ִאם	 קלט(:	 )תהלים	
ָכל	 בְּ אֹול	ִהֶנָּך,	ִנְמָצא	ֶשׁ יָעה	ְשׁ ה,	ְוַאצִּ ָאתָּ
ִחיַנת:	 ְוֶזה	בְּ ַרְך.	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ָמקֹום	ּבֹוֵרַח	ְלַהשֵּ

ִיְשָׂרֵאל	 ֶאת	 ִהְקִריב	 ֶשׁ 	– ִהְקִריב	 ּוַפְרֹעה	
פ'	 בשלח	 )מ"ר	 ַמִים	 ׁ שָּ בַּ ֶשׁ ַלֲאִביֶהם	
ִנְתָקְרבּו	 אֹוָתם	 ְרִדיָפתֹו	 ְיֵדי	 ַעל	 ֶשׁ כ”א(,	

”ל”. נַּ ַרְך	כַּ ם	ִיְתבָּ ׁ יֹוֵתר	ְלַהשֵּ

מלמד	 הזאת	 בתורה	 הקדוש	 הרב	
אותנו	יסוד	גדול,	על	החסדים	והטובות	
בתוך	 רחמים	 שמכניס	 הקב”ה	 של	

הדינים,	הגבורות	והבעיות.	
מביא	 שה’	 והרחמנות	 החסדים	 כל	

בס”ד

גיליון קנ"ו - פרשת פקודי

תוכן העניינים:

ד באדם יש מורכבות של טוב ורע, אבל אצל ה’ יש רק טוב    

ה הטובות חייבות להיות מוחבאות בתוך הצרות והבעיות    

ה כל פירוד הלבבות הוא שאדם חושב שחברו מפריע לו בדרך לקידום   

ו גם אם יבואו כולם והשטן עימהם, לא יוכלו לעשות לאדם דבר בלי הסכמה מה'  

ז האדם צריך להיות כמו העפר שכולם רומסים אותו והוא מעניק לעולם כל טוב  

ז החיד"א הקדוש נותן לנו עצה איך בורחים מכל המפלצות שיש בעולם   

ח ממש בתוך התוכחה והבעיה מסתתרת אהבה גדולה מאוד של ה'   

ט סיפורים אישיים מחזקים        

ט כוחם של אמונה וביטחון בהשי"ת       

ג



 

ד

בדברים	 תמיד	 עטופים	 האדם	 על	
הקשים,	המאכזבים	והמפריעים	כביכול	
לחיים,	וזה	נקרא	להכניס	חסדים	בתוך	

הגבורות.	
כמו	שרבי	נתן	כותב	בליקוטי	הלכות	
ַלֲעׂשֹות	 ה’	 ֶרְך	 דֶּ ְמרּו	 ְוָשׁ הפסוק:”	 על	
ט”	)בראשית,	י”ח(,	שהדרך	 פָּ ְצָדָקה	ּוִמְשׁ
של	ה’	זה	להכניס	צדקה	בתוך	המשפט,	
גם	 הבעיות	 לתוך	 מכניס	 ה’	 כלומר	
רחמים,	צדקה,	חמלה,	חנינה	ומתנות.	
לדוגמא,	אם	יש	מנהל	שהפועל	שלו	
החליט	לא	להגיע	היום	לעבודה,	ואפילו	
מלאה	 והחנות	 לטלפון	 לו	 עונה	 לא	
מכין	 שה’	 לדעת	 צריך	 הוא	 לקוחות,	
לה’	 “יברח”	 רק	 אם	 גדולה,	 מתנה	 לו	

יתברך.

באדם יש מורכבות של טוב ורע, 
אבל אצל ה’ יש רק טוב

לשון	הזהב	של	רבי	נתן:	
ְצָדָקה	 ַלֲעׂשֹות	 ה’	 ֶרְך	 דֶּ ְמרּו	 “ְוָשׁ
ט,	כי	דרך	ה’	היא	בוודאי	שבתוך	 פָּ ּוִמְשׁ
אפשר	 אי	 וזה	 צדקות,	 עושה	 המשפט	
להבין	כלל	והם	דרכי	ה’	הנעלמים”,	ה’	
גזר	בחכמתו	שכל	דבר	טוב	יהיה	עטוף	

בדבר	רע.	
צדקה	 עושה	 המשפט	 שבתוך	 “וזהו	
אפשר	 שאי	 העצומים	 מנפלאותיו	 וזה	
ואין	 וטוב	 חסד	 הכל	 באמת	 כי	 להבין,	
אצל	ה’	רע,	כי	ה’	יתברך	כולו	טוב	וכולו	
חסד	ורחמים”,	אצלנו	יש	רע	וטוב	אבל	
ָמֵלא	 ְוַרֲחִמים	 “ֶחֶסד	 כתוב:	 ה’	 אצל	

ְכבֹודֹו”,	כולו	טוב	וחסד	ואין	אצלו	שום	
ָרעּות	ואכזריות.	

כמו	 הרע,	 יצר	 הכניס	 ה'	 אדם	 בבני	
ָהָאָדם"	 ֶאת	 ֱאֹלִהים	 ה'	 יֶצר	 "ַויִּ שכתוב:	
)בראשית,	ב'(	כלומר	ה'	ברא	את	האדם	
עם	יצר	טוב	ויצר	רע	אבל	באלוקים	אין	

שום	רע.	
"כי	באמת	ה'	כולו	טוב	וגם	מידת	הדין	
לקבל	 ֶּכִלי	 שיהיה	 כדי	 גדול	 חסד	 היא	
'אני	רוצה	לתת	 את	החסד",	ה'	אומר:	
לך	חסד	אבל	אין	לך	כלי	לקבל	אותו	אז	
גזרה	 כך	 כי	 בדין	 זה	 את	 לך	 עוטף	 אני	
את	 מקבל	 שהאדם	 ולאחר	 חוכמתי',	
לו	כלי	לקבל	 יש	 הדין	באהבה	אז	כבר	

את	החסד.	
ומקבל	 התעופה	 בנמל	 עומד	 אדם	
שלו	 שהטיסה	 העובדה	 את	 בשמחה	
מתעכבת	כבר	שעתיים,	אז	יש	לו	עכשיו	
הוא	 אם	 אבל	 החסד,	 את	 לקבל	 כלי	
כועס	ואמר	משפטים	כמו:	'איזו	מדינה	
מהאמריקאים	 ללמוד	 'צריכים	 זאת',	
איך	לא	מאחרים	טיסות',	אז	הוא	מאבד	

את	הכלי	לקבלת	החסד.	
ואדם	אחר	שמקבל	באהבה	שאשתו	
משמיצה	אותו	ליד	הילדים,	אז	בזה	הוא	

רוכש	כלי	לקבלת	החסד.
בעיה,		 איזו	 לפני	החסד	 נותן	 ה'	 ולכן	
כלי	 נוצר	 באמונה	 הדין	 קבלת	 ידי	 ועל	
אבל	 החסד,	 לתוכו	 להישפך	 יוכל	 ואז	
יהיה	 לא	 אז	 הבעיה,	 תהיה	 לא	 אם	
כלי,		 אותו	 את	 לבנות	 אפשרות	 לאדם	
לו	את	החסד	הכל	 ייתן	 וממילא	כשה'	



 

ה

יישפך,	והמתנה	תלך	לאיבוד.

הטובות חייבות להיות מוחבאות 
בתוך הצרות והבעיות

רבי	נתן	ממשיך	וכותב:	
ֶאת	 הֹוִליד	 'ַאְבָרָהם	 שכתוב:	 "וזה	
בגבורות	 וזהו	 כה'(,	 )בראשית,	 ִיְצָחק'	
לדינים	 כלומר	 לגבורות	 ימינו",	 ישע	

והבעיות	יש	ישועה	של	ימין	מקרבת.	
החסד	 יהיה	 שבתחילה	 "ובהכרח	
בהשקפה	 רואים	 ואין	 גדול,	 בהעלם	
חייב	 	 הדין",	 את	 רק	 אלא	 ראשונה	
האדם	לראות	בהתחלה	רק	את	הבעיה	
זה	לא	היה	 כי	אם	 בלי	החסד,	 והקושי	

כך,	אז	לא	חוכמה	להאמין	בה'.	
עלה	 בתחילה	 כי	 נמשך	 זה	 "וכל	
במידת	 העולם	 את	 לברוא	 במחשבה	
ה'	 הרחמים",	 מידת	 אתו	 ושיתף	 הדין	
רצה	לברוא	את	כל	העולם	במידת	הדין	
ורק	אחר	כך	שיתף	בו	רחמים,	ולכן	זה	
האדם	 ראשון	 שבמבט	 כך	 להיות	 חייב	
רואה	רק	את	מידת	הדין,	כמו	שכתוב:	
יֵרֶאיָך"	 לִּ 	 ָצַפְנתָּ ר	 ֲאֶשׁ טּוְבָך	 ַרב	 "ָמה	
הטוב	 כל	 את	 שם	 ה'	 לא'(,	 )תהילים,	
פֹון	 "ִמצָּ בצפון?	 יש	 ומה	 צפון,	 בצד	
כל	 כלומר	 א'(	 )ירמיהו,	 ָהָרָעה"	 ַתח	 פָּ תִּ
הטוב	והמתנות	של	ה'	מוחבאות	ברעה	

שהיא	הקשיים,	הבעיות	והדינים.	
"וזה	בבחינת	חושך	שקדם	לאור,	וזהו	
ֵני	 פְּ ַעל	 ְך	 ְוֹחֶשׁ ָוֹבהּו	 ֹתהּו	 ָהְיָתה	 "ְוָהָאֶרץ	
רוחו	 זהו	 ְמַרֶחֶפת"	 ֱאֹלִהים	 ְורּוַח	 ְתהֹום	
אומר	שזה	הדרך	 נתן	 רבי	 של	משיח",	

שה'	מכניס	צדקה	לתוך	המשפט.	
סיפר	לי	יהודי	אחד	שבשעה	מאוחרת		
בלילה	השכן	שלו	מרתך	לו	מעל	הראש	
ודופק	על	הברזלים	ומרעיש	ומפריע	לו,	
אמרתי	לו:	'בבעיה	הזאת	נמצאת	מתנה	
גדולה	מאוד	שצריכה	להגיע	אליך,	אם	
ובלי	 בשמחה	 הבעיה	 את	 תקבל	 רק	

מריבות'.	
"כי	גבר	עלינו	חסדו,	כי	אפילו	בגבורה	
הולך	 אינו	 הדין	 כי	 חסדו,	 זהו	 בוודאי	
הולך,	 שהדין	 מקום	 כל	 רחמים",	 בלי	
ְלכּו	 'ַויֵּ שכתוב:	 "כמו	 רחמים.	 אתו	 בא	
ו'	)בראשית,	כב'(",	אברהם	 ַיְחדָּ ֵניֶהם	 ְשׁ
סיטרא	 הוא	 ויצחק	 יחד,	 הלכו	 ויצחק	
כולו	חסד	 ואברהם	 הדין(	 )מצד	 דדינא	
איפה	 כלומר	 יחד,	 הלכו	 והם	 ורחמים	

שיש	דין	יש	גם	רחמים.

כל פירוד הלבבות הוא שאדם 
חושב שחברו מפריע לו בדרך 

לקידום

אומר	רבינו	הקדוש	שכאשר	חולקים	
חולקים	 לא	 כלומר	 האדם,	 על	 ממש	
על	האדם	 הדעות	שלו	אלא	ממש	 על	

עצמו.	
מפריע	 שחברו	 מרגיש	 ממש	 האדם	
לו	בחיים	ועוצר	לו	את	הקידום	שלו,	או	
משבית	לו	את	שמחת	החיים	שלו	ופוגע	
האדמו"ר	 שכותב	 כמו	 שלו,	 בהצלחה	
שיש	 הלבבות	 פירוד	 שכל	 מסוכטשוב	
שהאדם	 בגלל	 רק	 הם	 אדם	 בני	 בין	

חושב	שחברו	מפריע	לו	לגדול	בחיים.
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בני	זוג	מתגרשים	רק	בגלל	שצד	אחד	
חושב	שהצד	השני	מפריע	לו	להתקדם	

ולגדול	בחיים.	
כאשר	 נצמח	 הלבבות	 פירוד	 "הנה	
שהוא	 חברו	 על	 וחושב	 רואה	 האדם	
שטן	ֲעֵלי	דרכו,	הן	בממונו	והן	בקניינים	
והן	בכבודו",	האדם	חושב	שבגלל	חברו	
משמרת",	 ל"מנהל	 אותו	 ממנים	 לא	
חושב	 או	שאדם	 אותו,	 שונא	 הוא	 ולכן	
שבגלל	חברו	הוא	לא	קונה	את	הדירה	

שהוא	רוצה	ולכן	מתעב	אותו.	
שאול	המלך	שנא	את	דוד	המלך	רק	
ֲעֶניָנה	 "ַותַּ שכתוב:	 כמו	 הכבוד,	 בגלל	
אּול		 ה	ָשׁ אַמְרָן	ִהכָּ ים	ַהְמַשֲׂחקֹות	ַוֹתּ ִשׁ ַהנָּ
ִרְבֹבָתיו"	)שמואל	א,	יח'(,	 ֲאָלָפיו	ְוָדִוד	בְּ בַּ
שאול	המלך	לא	מצליח	להבין	איך	נתנו	
לו	אלפים	ולדוד	רבבות,	איך	יכול	להיות	
שלדוד	מוחאים	כפיים	ולו	לא,	וכתוצאה	
ֵמַהּיֹום	 ִוד	 דָּ ֶאת	 עֹוֵין	 אּול		 ָשׁ "ַוְיִהי	 מזה:	

ַההּוא	ָוָהְלָאה".	
זה	ממש	מה	שאומר	הרב	שכל	פירוד	
לא	 שהאדם	 בגלל	 לא	 זה	 הלבבות	
מסכים	עם	חברו	או	שלא	חושב	כמוהו,	
שחברו	 מדמיין	 שהאדם	 בגלל	 אלא	

מפריע	לו	להתקדם	בחיים.	
שמתגורר	 אחד	 יהודי	 לי	 סיפר	
שלו	 הכנסת	 בבית	 שהגבאי	 באשדוד	
לעזוב	 רוצה	 הוא	 ולכן	 אותו	 אוהב	 לא	

את	הבית	הכנסת	שהוא	מתפלל	בו.
השכינה	 מספיק	 'לא	 לו:	 אמרתי	
הקדושה	מסכנה	ויש	עליה	הרבה	עפר,	
של	 דלי	 עוד	 עליה	 לזרוק	 רוצה	 אתה	

חול'?
על	 שחלק	 קורח	 עם	 היה	 דבר	 אותו	
משה,	רק	בגלל	שהרגיש	שעוצרים	את	
הקידום	שלו	בזה	שממנים	את	אליצפן	

בן	עוזיאל	לתפקיד	לפניו.
כל	זה	דמיון	וטעות	שיצר	הרע	מכניס	

בראשו	של	האדם.

גם אם יבואו כולם והשטן עימהם, 
לא יוכלו לעשות לאדם דבר בלי 

הסכמה מה'

וממשיך	ואומר	האדמו"ר	מסוכטשוב:	
"ומצייר	במחשבתו	שלולא	חברו	היה	
ובעל	 שפע	 ובעל	 במעלה	 גדול	 יותר	
על	 "חולקים	 נקרא	 זה	 יותר",	 השפעה	
את	 עוצר	 חושב	שהוא	 הוא	 כי	 האדם"	

ההתקדמות	שלו.	
ודמיון,	 טבעית	 השקפה	 זה	 כל	 "אך	
אבל	באמת	אין	אדם	נוגע	במוכן	לחברו	
וכל	מה	ששלו	אפילו	יעמדו	השטן	וכל	

באי	עולם,	לא	יריעו	ולא	ישחיתו".
איזה	מילים	חזקות	של	הרב!	

לא	 אחד	 אף	 לאדם	 קבע	 שה'	 מה	
וכל	 יבואו	השטן	 ואפילו	 לו	 יוכל	לקחת	

העולם	לנסות	ולקחת	לו.	
לא	 נימה	 כמלוא	 לו	 יריעו	 "ולא	
מחשבות	 ורבות	 בכבודו,	 ולא	 בממונו	
גורם	 הוא	 הכוזב	 הדמיון	 אך	 איש	 בלב	
פירוד	הלבבות	ושנאת	חינם.	על	כן	יש	
לסלק	פירוד	הלבבות,	ואין	עצה	כי	אם	

להתרומם	מעל	עולם	הדמיון".
ָחׁש	 "ְוַהנָּ הפסוק:	 על	 אומר	 הספורנו	
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הכוח	 שזה	 ג'(,	 )בראשית,	 ָערּום"	 ָהָיה	
רק	 זה	 כוחו	 שכל	 הנחש,	 של	 המדמה	
דמיונות	 האדם	 של	 לראשו	 להכניס	
שבגלל	אשתו	לא	טוב	לו,	ובגלל	השותף	

הוא	לא	מרוויח	כסף.

האדם צריך להיות כמו העפר 
שכולם רומסים אותו והוא מעניק 

לעולם כל טוב

שכאשר	 הקדוש	 רבנו	 אומר	 לכן	
אומר	 לא	 הוא	 האדם	 על	 חולקים	
איתי	 מתנהג	 הוא	 'אם	 כמו:	 משפטים	
מוצא	 ולא	 ככה'	 אתו	 אני	 גם	 אז	 ככה	
כל	מיני	פסוקים	בתורה	כמו:	"ִעם	ָנָבר	
שבכלל	 ל"	 תָּ ְתפַּ תִּ ׁש	 ִעקֵּ ְוִעם	 ָרר	 ְתבָּ תִּ
ומלביש	 אחרים	 דברים	 על	 נאמרו	
אלא	 נכונים,	 לא	 במקומות	 אותם	
רבינו:	 או	בלשון	 ה',	 "בורח"	אל	 האדם	
להם	 יעשה	 האדם	 על	 מחלוקת	 "שיש	
כל	הטובות",	בורחים	לה'	על	ידי	שלא	
אלא	 הפוגע,	 לצד	 מלחמה	 מחזירים	
לו	 לעשות	 ומחפשים	 הולכים	 אפילו	
את	כל	הטובות	שבעולם,	מתפלל	עליו,	

נותן	לו	מתנות	ומדבר	עליו	רק	טובות.
וכאשר	האדם	בורח	לה'	אז	הוא	נקרא:	
שלמרות	 שכן",	 אני	 רוח	 ושפל	 "דכא	
ואומר	 רוח	 נשאר	שפל	 הוא	 בו	 שפגעו	

על	הפוגע:	'האדם	הזה	צדיק'.	
אין	 האדם	 על	 מחלוקת	 "וכשיש	
צריך	 האדם	 השונאים",	 כנגד	 לעמוד	
לסטרא	 הקב"ה	 בין	 מלחמה	 כשיש	
אחרא	על	הבחירה	של	האדם,	הסטרא	

אחרא	רוצה	לקבל	את	האדם	בזרועות	
ריבים	 שיעשה	 זה	 ידי	 על	 פתוחות	
מתחנן	 הקב"ה	 שני	 ומצד	 ומחלוקות,	
שיעשה	 ידי	 על	 אצלו	 שיישאר	 לאדם	
מה	שהרב	כותב	"לדון	אותם	לכף	זכות	
ולעשות	להם	את	כל	הטובות	בבחינת:	
עפר	 כמו	 ְהֶיה',	 תִּ ַלּכל	 ָעָפר	 כְּ י	 ‘ְוַנְפִשׁ
שכולם	דשים	עליו	והא	נותן	כל	הפירות	
דורכים	 כולם	 העפר	 על	 שבעולם",	
ממשיך	 הוא	 זאת	 ולמרות	 ויורקים	
לתת	פירות,	ירקות,	צמחים,	נפט,	זהב	

ונחושת.
שדורכים	 האדם	 גם	 להיות	 צריך	 כך	
הוא	 זאת	 ולמרות	 בו	 ופוגעים	 עליו	
ונותן	לו	 ממשיך	להיטיב	למי	שפגע	בו	
דברים	טובים,	ובזה	הוא	זוכה	"לברוח"	

אל	ה'.	

החיד"א הקדוש נותן לנו עצה 
איך בורחים מכל המפלצות שיש 

בעולם

שבורח	 כזה	 שאדם	 אומר	 נחמן	 רבי	
לה'	על	ידי	ַהִּׁשְפלּות	מתקרב	לה'	יותר	

יותר	וה'	שומר	עליו	שמירה	צמודה.
בספרו	 הקדוש	 החיד"א	 שכותב	 כמו	

"דברים	אחדים":	
"כי	העולם	הזה	מלא	מזיקים	ואלמלא	
נתנו	לעין	לראות,	אין	בריה	יכולה	לזון",	
אם	היו	פותחים	לאדם	את	העין	לראות	
איזה	מפלצות	וחיות	טרף	יש	מסביבנו,	
ומאושפז	 משובש	 מזמן	 היה	 הוא	

באברבנאל.
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אותם	 את	 רואה	 האדם	 היה	 רק	 אם	
חיות	עם	מלא	שיניים	ועיניים	מחפשים	
משתגע,	 בטוח	 היה	 אותו	 לטרוף	 רק	
אבל	ה'	ברוב	רחמיו	לא	נותן	לנו	לראות	

אותם.
לאוגיא",		 כסלא	 כי	 עלן	 "וקיימי	
עומדים	 שהמזיקים	 אומרת	 הגמרא	
אדמה	 הרבה	 שיש	 כמו	 לאדם	 מסביב	

בערוגה	סביב	הירק.
מעבירות	 נעשו	 המקטרגים	 "וכל	
כי	כל	העושה	עבירה	קונה	 בני	האדם,	
שכינה	 השראת	 ידי	 ועל	 קטגור	 לו	
כל	 מסביבו	 מסתלקים	 האדם	 על	
ברגע	שהאדם	 והמזיקים",	 המקטרגים	
מביא	על	עצמו	שכינה	כל	המקטרגים	

שנבראו	מהעוונות	שלו	בורחים.	
באתרא	 לשבת	 המקום	 להם	 צר	 "כי	
דאיכא	השראת	השכינה",	המזיקים	לא	
יכולים	לשבת	איפה	שהשכינה	נמצאת	
שכינה	 שאין	 איפה	 אבל	 בורחים,	 ולכן	

הם	מיד	באים.	
"וגורם	השראת		השכינה	היא	קבלת	
כה	 כי	 ובשפלות,	 בשמחה	 הייסורים	
אמר	ה':	רם	ונישא	את	דכא	ושפל	רוח	
אני	שכן,	את	דכא	זה	המקבל	ייסורים,	
ושפל	רוח	שרוחו	נשברה,	והם	להחיות	

רוח	שפלים".
כדי	 דין	 עורך	 שכרה	 שגרושתו	 אדם	
שיתבע	אותו	וישאיר	אותו	חסר	כל,	הוא		
לא	כועס	עליה	ולא	מאיים	עליה,	אלא	
ואני	 דין	 לעורך	 הלכת	 'את	 לה:	 אומר	
לשופט	 תגידי	 ואם	 מתנות,	 לך	 אקנה	
שאני	מסוכן	לילדים,	אז	אני	גם	אתפלל	

שתהיי	 כדי	 ביום	 תפילות	 שלוש	 עליך	
שמחה	תמיד'.

יתברך.	 "בורח"	לה'	 וזה	מה	שנקרא:	
בכל	מה	שקורה	לו	הוא	תמיד	נמצא	עם	
ואז	 ה',	 מאת	 באהבה	 הכל	 ומקבל	 ה',	
הוא	זוכה	ה'	שומר	עליו	שמירה	צמודה.

ממש בתוך התוכחה והבעיה 
מסתתרת אהבה גדולה מאוד של 

ה'

רבי	נחמן	הקדוש	מסביר	לנו	שבתוך	
הבעיה	שה'	נתן	מוחבא	האלוקות.

וחסד,	 צדקה	 לעשות	 נקרא	 זה	 דבר	
יידע	האדם	לקבל	את	הבעיה	 ואם	רק	
אז	יזכה	לאלוקות,	להשראת	שכינה	וכל	

המזיקים	שלו	ייעלמו.	
ּתֹוַכַחת	 'טֹוָבה	 הכתוב:	 שאמר	 "וזהו	
כז'(,	 )משלי,	 ֶרת'	 ְמֻסתָּ ֵמַאֲהָבה	 ה	 ְמֻגלָּ
טובה	 לא	 סיבה	 לאדם	 בא	 כאשר	 כי	
גדולה",		 טובה	 בתוכה	 יש	 אז	 ודחקות,	
ה	 ְמֻגלָּ ּתֹוַכַחת	 "טֹוָבה	 במשלי:	 כתוב	
כי	 טובה	 התוכחה	 ֶרת",	 ְמֻסתָּ ֵמַאֲהָבה	

יש	בה	אהבה	מוסתרת	של	הקב"ה.	
"וכל	איש	מזרע	ישראל	חייב	להאמין	
דרכו	 אשר	 ה'	 מאת	 לטובתו	 שהכל	
להיטיב	עם	ברואיו,	וכעת	לא	מתגלה	לו	
ראוי	 אינו	 הזה	 שהאיש	 מחמת	 הטובה	
שאין	 אמר	 נתן	 שרבי	 כמו	 זה	 לטובה",	

לאדם	את	הכלי.	
"וכאשר	יגיע	אל	האמונה	הזאת	בלב	
באמונתו,	 הדינים	 מעליו	 ימתיק	 שלם	
ויביט	ויבין	ויצפה	את	הטוב	והחסד	אשר	

עשה	אתו	הבורא".
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יעלה	את	השכל	שלו	 ברגע	שהאדם	
השכן,	 שאשתו,	 מה	 שכל	 לאמונה	
לו,	 עושים	 ברייה	 וכל	 הילדים	 השותף,	
זה	הכל	לטובתו	מה'	יתברך,	אז	ה'	יזכה	

שמוחבא	 הטוב	 כל	 את	 לראות	 אותו	
אוהב	 ה'	 כמה	 יבין	 ואז	 הבעיה	 בתוך	

אותו	ודואג	לו	כל	הזמן!
ה'	יזכנו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

כוחם של אמונה ובטחון בהשי"ת

את	הסיפור	הבא	סיפר	אברך	למורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט"א:	'לפני	כשנתיים	ביקשו	ממני	
למסור	שיעור	בבית	הכנסת	המרכזי	בשכונת	הבוכרים	בירושלים,	מסרתי	שיעור	ובאמת	ברוך	ה'	אהבו	

אותו	וביקשו	ממני	שאתן	שם	שיעור	שבועי	קבוע	בתשלום.	
לציבור	הרחב,	במשך	החודשיים	הראשונים	 והעברתי	 גדוש	 כל	שבוע	שיעור	 וכך	הכנתי	 הסכמתי	
"כמו	שעון"	אבל	לאחר	שני	התשלומים	האלו	פתאום	הפסקתי	לקבל	את	 לי	את	התשלום	 העבירו	
הכסף.	נסיתי	לברר	קצת	מדוע	הפסיקו	לשלם,	וברגע	שהבנתי	שכנראה	שבית	הכנסת	קצת	בקשיים,	
קיבלתי	החלטה	שבכל	מקרה	אני	ממשיך	למסור	את	השיעורים	לכבוד	ה'	גם	אם	לא	ישלמו	לי.	וכך	

המשכתי	במשך	שנתיים)!(	תמימות	למסור	את	השיעור	הקבוע	שלי	מבלי	לקבל	אפילו	שקל.	
לאחר	שנתיים	בסיום	השיעור	ניגש	אלי	יהודי	שמשתתף	בשיעור	ואומר	לי	שהוא	הבין	שאני	לא	מקבל	
תשלום	כבר	שנתיים	והוא	רוצה	להעביר	לי	מחשבונו	הפרטי	את	מלוא	החוב	כתרומה,	אני	סירבתי	אך	

הוא	התעקש	על	המצווה	והעביר	לי	את	כל	הסכום	עבור	השנתיים	שלא	קיבלתי	מבית	הכנסת.	
כעבור	כמה	ימים	ניגש	אלי	גבאי	בית	הכנסת	ואומר	לי	שברוך	ה'	לאחר	שנתיים	יש	לבית	הכנסת	את	
האפשרות	לשלם	לי	ולכן	הוא	נותן	לי	בפעם	אחת	את	כל	הכסף	עבור	השנתיים,	אמרתי	לו	שכבר	נתן	
לי	נדיב	אחר	את	הכסף	ולכן	אני	מחזיר	לו	אותו,	אך	הוא	התעקש	ואמר:	'לבית	הכנסת	יש	חוב	אליך	

ולא	מעניין	מה	האדם	הזה	נתן	לך'.	
הלכתי	לאותו	נדיב	והסברתי	לו	שבית	הכנסת	החזיר	את	חובי	ולכן	אני	משיב	לו	את	כספו	בחזרה,	
אך	גם	הוא	התעקש	ואמר	שזה	לא	משנה	אם	בית	הכנסת	נתן,	הוא	כבר	העביר	לי	את	הכסף	כתרומה	

ולא	מוכן	בשום	אופן	לקבל	את	הכסף	בחזרה.	
ובזכות	עשיית	מצוות	לימוד	תורה	 כל	יצאתי	שהרווחתי	כפול	בזכות	האמונה	שה'	הוא	המפרנס,	

לשמה'!
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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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