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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		
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לקבלת העלון, להפצה והוספת מוקדים, להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון
אהרון		052-9695044	|	להפצת	או	קבלת	העלון	באיזורכם:
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אמונה	וביטחון:	

המצווה	היחידה	שאין	בה	ירידת	הדורות	
היא	האמונה	הקדושה:

כותב	 זצ”ל	 שטיינמן	 לייב	 אהרון	 רבי	
בספרו	“איילת	השחר”:	

613	מצוות	ניתנו	 באו	רבותינו	ואמרו	
דוד	 שבא	 אומרת	 והגמרא	 סיני,	 בהר	

המלך	והעמידן	על	אחד	עשר”.
דוד	המלך	אמר,	צריך	את	כל	תרי”ג	
בקיום	 להתמקד	 צריך	 אבל	 המצוות,	

את	 נרוויח	 ובזכותם	 מצוות	 עשר	 אחד	
כל	הקופה.	

“ובא	ישעיהו	והעמידן	על	שש”,	הנביא	
המלך	 מדוד	 יותר	 אפילו	 קיצץ	 ישעיהו	
להתמקד	 שצריכים	 מצוות	 שש	 ונתן	

בהן.	
“ובא	מיכה	והעמידן	על	שלוש”,	מיכה	

בס”ד

גיליון קנ"ז - פרשת ויקרא

תוכן העניינים:

ד גם בדור שלנו יש את היכולת לקיים את 'באמנותו יחיה' בדיוק כמו בדורות הקודמים 

ה על ידי מחשבה קטנה באמונה מורידים שפע רב לעולם כולו    

ה אדם שמצליח להבין שהבעיה היא מה’ ולא מהבריות, תסתדר לו הבעיה באופן שה’ יחליט 

ו ה’ ברחמיו ממיר לאדם את עונשו במשהו הרבה יותר קל    

ו ה’ יסדר לאדם המאמין דרך חלקה ויסיר לו את כל המכשולים    

ז ה’ לא רק עושה לנו טוב, אלא עושה את הכי טוב שקיים    

ז האמונה תקועה בליבנו ואפילו בליבם של פושעי ישראל נטועה אמונה מושלמת  

ח ה’ מנהל את כל חייו של האדם כולל את הדברים השפלים ביותר   

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט 	 	 	 	 	 כוחה	של	אמונה	בהשי"ת	 	

ג



 

ד

הגיע	 וכבר	 הקיצוץ	 על	 קיצוץ	 עשה	
לשלוש	מצוות.	

אחת,	 על	 והעמידן	 חבקוק	 “ובא	
ֱאמּוָנתֹו	ִיְחֶיה”. יק	בֶּ שנאמר:	‘ְוַצדִּ

הקדוש:	 שטיינמן	 הרב	 זה	 על	 כותב	
ואז	נאמר:	 כך	 “ואם	אחרי	שהורידו	כל	
ֱאמּוָנתֹו	ִיְחֶיה’,	אלא	על	כורחך	 יק	בֶּ ‘ְוַצדִּ
שהכוונה	היא	שיתר	המצוות	לא	יכולים	
אבל	 הקודמים,	 הצדיקים	 כמו	 לקיים	
באמונתו	יחיה	זה	נשאר	כמו	הצדיקים	
של	 בשיא	 להיות	 צריך	 וזה	 הקודמים,	
מוכרח	 וזה	 הקלות,	 שום	 בלי	 הקיום	

להיות	אמונה	שלמה”.

גם בדור שלנו יש את היכולת 
לקיים את 'באמנותו יחיה' בדיוק 

כמו בדורות הקודמים

יסוד	 כאן	 לנו	 אומר	 שטיינמן	 הרב	
גדול:

כמו	 תפילין	 להניח	 יכול	 לא	 האדם	
ה”בן	איש	חי”	עם	כל	הכוונות	והסודות	
סיכוי	 אין	 וגם	 הדורות,	 ירידת	 יש	 כי	
לאדם	לעשות	את	חג	הפסח	בהידורים	
מוילנא,	 הגאון	 שעשה	 כמו	 ודקדוקים	
או	לשמור	את	השבת	כמו	ששמר	רבי	
נחמן	מברסלב,	אבל	להיות	מאמין	כמו	
גם	 יכול	 האדם	 יוחאי,	 בר	 שמעון	 רבי	
ֱאמּוָנתֹו	ִיְחֶיה’’	לא	 יכול,	כי	העניין	של	“בֶּ

השתנה	בכלום.
וזה	מה	שאומר	חבקוק	שבאמת	צריך	
את	כל	המצוות	כמו:	פסח,	חנוכה,	שבת,	
אבל	האדם	לא	יכול	לעשות	אותם	כמו	

להגיע	 יכול	 לא	 אחד	 ואף	 עקיבא,	 רבי	
שאף	 אלימלך	 רבי	 של	 הצדקה	 לרמת	
לו	 כשיש	 בלילה	 לישון	 הלך	 לא	 פעם	
איזה	עשר	שקל	בכיס	שלא	חילק	אותם	

לעניים.
ומספרים	בענין	הזה	על	רבי	אלימלך,	
אלימלך	 רבי	 של	 אשתו	 אחד	 שלילה	
שתוכל	 כדי	 שקלים	 כמה	 לו	 החביאה	
בבוקר,	 ולחמנייה	 שוקו	 לילדים	 לקנות	
הצליח	 לא	 הוא	 לילה	 באותו	 אז	
שהוא	 ראתה	 אשתו	 וכאשר	 להירדם,	
מטייל	בבית	בלילה	ושאלה	אותו:	‘למה	
‘אני	 הרב	לא	נרדם’,	אז	הוא	אמר	לה:	
לישראל’,	 צרה	 איזה	 יש	 אולי	 יודע	 לא	
שהשאירה	 לו	 וסיפרה	 ריחמה	 והיא	
כמה	שקלים	למחר	ואז	הוא	הבין	למה	
מיד	 ללכת	 עליה	 וציווה	 נרדם	 לא	 הוא	

ולחלק	אותם.
כאלו	 להיות	 יכולים	 לא	 אנחנו	 אז	
במצוות	הצדקה,	וגם	אין	לנו	אפשרות	
טוב	 שם	 שהבעל	 כמו	 תורה	 ללמוד	
הקדוש	למד,	אבל	מצווה	אחת	האדם	
רבינו	 שמשה	 כמו	 ממש	 לקיים	 יכול	
מצוות	 וזאת	 סיני	 מהר	 אותה	 קיבל	
האמונה,	שמאמין	שכל	מה	שקורה	לו	
ירידת	 שום	 אין	 ובזה	 ולטובתו,	 מה’	 זה	

הדורות.
לא	 ‘אני	 לטעון:	 יכול	 לא	 האדם	 ולכן	
חבקוק	 כי	 האלו’	 הצדיקים	 של	 ברמה	
“אחת”	 אותה	 וזאת	 אחת	 על	 העמידן	

שקיבלנו	בהר	סיני.	
בגמרא	 שכתוב	 מה	 מובן	 עכשיו	
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לשש	 מצוות	 עשרה	 מאחד	 שהורידו	
עד	 מצוות	 לשלוש	 הורידו	 ואח”כ	
שכל	 אחת,	 למצווה	 הגיע	 שחבקוק	
כמו	 לקיים	 יכול	 אינו	 האדם	 המצוות	
מצוות	 אבל	 סיני,	 מהר	 אותן	 שקיבלנו	
שה’	 מצווה	 אותה	 ממש	 היא	 האמונה	
לקיימה	 אפשר	 ולכן	 סיני	 בהר	 הוריד	

בשלמות	מלאה.

על ידי מחשבה קטנה באמונה 
מורידים שפע רב לעולם כולו

רבי	צדוק	הכהן	מלובלין	כותב:	
בנפשו	 מרגיש	 ישראל	 שאיש	 “מה	
שהוא	 הגם	 השגחתו,	 אמונת	 לקבוע	
מבחינת	 נקרא	 זה	 ממנו	 ונסתר	 נעלם	

שכינה”.
כל	אדם	רוצה	שתשרה	עליו	השכינה	
שאם	 אומר	 צדוק	 רבי	 אז	 הקדושה,	
האדם	יחליט	בראשו	שהכל	זה	השגחת	
החליט	 לפניו	 טנדר	 איזה	 אם	 וגם	 ה’	
שהוא	עוצר	באמצע	הכביש	כדי	לפרוק	
את	 מפסיד	 הוא	 ובגללו	 הסחורה	 את	
לא	 הוא	 גדול,	 לפקק	 ונכנס	 המחלף	
‘מאיפה	הגיע	האדם	הזה’	אלא	 אומר:	
שהכי	 שהחליט	 ה’	 השגחת	 בזה	 רואה	
עכשיו	 בפקק	 להיתקע	 בשבילו	 טוב	
האדם	 וממילא	 לפגישה,	 ולהתעכב	
נהיה	שמח	בעיכוב	הזה	וזוכה	שתשרה	

עליו	השכינה	הקדושה.	
הוא	 בריך	 קודשא	 יחוד	 עניין	 “וזה	
שמייחדים	 הקבלה	 פי	 על	 ושכינתיה”,	
ומזה	 זיווג	 נוצר	 והשכינה	 הקב”ה	 את	

יורד	הרבה	שפע,	כאשר	האדם	מייחד	
זיווג	 נוצר	 אז	 והשכינה	 הקב”ה	 את	
ומזה	יורד	המון	שפע	לעולם	בבריאות,	

פרנסה	וישועות	לעולם.	
שישב	 ידי	 על	 עשה	 האדם	 זה	 וכל	
את	 הביא	 שהקב”ה	 והאמין	 באוטו	
הטנדר	הזה	כדי	שיעכב	אותו	לטובתו.	

ואם	מס	הכנסה	צילמו	את	בעל	הבית	
לא	מתקתק	בקופה	ארבעים	דקות,	אז	
אין	 אלו,	 אכזרים	 ‘איזה	 אומר:	 לא	 הוא	
אותי	 להוציא	 שיכול	 בארץ	 דין	 עורך	
מהם’	אלא	נשאר	ברגיעות	ומאמין	שה’	
שפרופסור	 במקום	 אליו	 אותם	 שלח	
מלר		מהדסה	יטפל	בו,	ובזה	הוא	עשה	
ייחוד	בין	הקב”ה	לשכינה	והוריד	 כרגע	

מלא	שפע	לעולם.	
אנחנו	 המצוות	 קיום	 לפני	 ולכן	
ייחוד	קודשא	בריך	הוא	 אומרים:	לשם	
וכו’,	כי	כל	המצוות	נועדו	כדי	לחבר	את	
את	 כלומר	 הזה,	 העולם	 עם	 הקב”ה	
וכאשר	 הקדושה,	 השכינה	 עם	 האדם	
זה	 מקרה	 שכל	 בנפשו	 רואה	 האדם	
הוא	 בכך	 אז	 ה’,	 של	 פרטית	 השגחה	

עושה	את	הייחוד	הגדול	הזה.

אדם שמצליח להבין שהבעיה 
היא מה’ ולא מהבריות, מובטח 
לו שתסתדר הבעיה באופן שה’ 

יחליט

רבינו	ה“חתם	סופר”	כותב:	
ָלַחִני	 ה	ֹתאַמר	ִלְבֵני	ִיְשָׂרֵאל	ֶאְהֶיה	ְשׁ “ֹכּ
לימדנו	 גדול	 כלל	 ג’(,	 )שמות,	 ֲאֵליֶכם	
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הכללים	 אחד	 זה	 הוא”,	 ברוך	 הקדוש	
הכי	גדולים	בתורה	הקדושה.	

אני	 פירוש	 אהיה,	 אשר	 עם	 “אהיה	
על		 בפרוטרוט	 ושומר	 ומשגיח	 נמצא	

האדם	אשר	אהיה	במחשבתו	תמיד”.
הזה	 המשפט	 את	 לזכור	 כדאי	 כמה	

של	ה”חתם	סופר”!	
תמיד	 הקב”ה	 את	 מכניס	 אדם	 אם	
לתוך	המחשבות	שלו	ולא	מאשים	את	
שמישהו	 כמו	 עצלנית,	 שהיא	 אשתו	
וכשהוא	 בדואר	 עובד	 שהוא	 לי	 סיפר	
מגלה	 הוא	 העבודה	 לאחר	 לבית	 מגיע	
בישלה	 לא	 שאשתו	 מחדש	 פעם	 כל	
כל	 שהיא	 שלמרות	 אומר	 והוא	 כלום,	
היום	בבית	ויש	להם	רק	ילד	אחד,	היא	
פעם	 מבחוץ,	 אוכל	 מזמינה	 הזמן	 כל	
עד	 שווארמה,	 או	 פיצה	 ופעם	 פלאפל	
שהוא	מספר	שהמעיים	שלו	כבר	נדבקו	
שאשתו	 היא	 בקשתו	 וכל	 מפלאפל.	

תכין	איזה	סיר	של	אוכל	מבושל.
דרך	 על	 סופר”	 ה”חתם	 אומר	 אז	
ר	 ׁ ְיַישֵּ ְוהּוא	 ָדֵעהּו	 ָרֶכיָך	 דְּ ָכל	 “בְּ הפסוק:	
כל	 אם	 פירוש	 ג’(,	 )משלי,	 ֹאְרֹחֶתיָך”	
אני	 זה	 לעומת	 אני,	 שזה	 תדע	 דרכך	
יישר	לך	את	האורחות”,	אם	האדם	הזה	
יתבונן	ויבין	שזה	ה’	שלא	נותן	לו	לאכול	
שהוא	 לו	 מבטיח	 ה’	 אז	 מבושל,	 אוכל	
יישר	לו	את	הבעיה,	ואולי	פתאום	אימא	
לו	אוכל	 יחליטו	לשלוח	 שלו	או	אחותו	

או	כל	פתרון	אחר	שה’	יחליט.

ה’ ברחמיו ממיר לאדם את עונשו 
במשהו הרבה יותר קל

אדם	אחד	סיפר	לי	שאשתו	לא	מנקה	
הוא	 כי	 מאוד,	 לו	 קשה	 וזה	 הבית	 את	
היה	רגיל	שבבית	אמו	הבית	היה	תמיד	
לאכול	 אפשר	 היה	 שלדבריו	 עד	 נקי	

מהרצפה	מרוב	הניקיון.
יראה	שאשתו	 אז	אם	אותו	אדם	לא	
החליט	 שה’	 יבין	 אלא	 הבעיה,	 היא	
לו	 מגיע	 כי	 מלוכלך	 בבית	 יחיה	 שהוא	
שה’	 ובמקום	 הזו,	 עוונות	 הכפרת	 את	
יגרום	לו	לשבת	“במקומות	המטונפים”	
לו	 ושם	 עליו	 ריחם	 הוא	 אז	 הכלא	 כמו	

את	המקומות	המטונפים	בבית.	
להתבוננות	 יגיע	 באמת	 האדם	 ואם	
העונש	 את	 לו	 המיר	 שה’	 וישמח	 בזה	
בדבר	הרבה	יותר	קל,	אז	יש	לו	הבטחה	
מאיזה	 תיפתר	 שהבעיה	 עולם	 מבורא	
שהוא	כיוון,	אולי	פתאום	הבת	או	הכלה	
כל	 ותיפתר	 הניקיון	 את	 יאהבו	 שלו	

הבעיה.

ה’ יסדר לאדם המאמין דרך חלקה 
ויסיר לו את כל המכשולים

כותב	ה”חתם	סופר”:	
ְודֹוִדי	 ְלדֹוִדי	 “ֲאִני	 “וזה	פירוש	הפסוק	
אני	 אם	 פירוש	 ו’(,	 השירים,	 )שיר	 ִלי”	
ה’	 לי”,	 דודי	 אז	 דודי,	 זה	 שהכל	 יודע	
אומר	לאדם:	‘אני	אתקן	לך	את	הבעיה’	
לסמינר	 שלו	 הבת	 את	 קיבלו	 לא	 ואם	
המורה	 ‘זאת	 אומר:	 לא	 והוא	 שרצה	
לא	 זה	 ובגלל	 שלי	 לילדה	 שקלקלה	
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ה’	 רצה	 שכך	 מבין	 אלא	 אותה’,	 קיבלו	
יתברך,	אז	בזכות	זה	ה’	מבטיח	לאדם	
שהוא	יסדר	לו	את	הבעיה	ופתאום	היא	
טוב	 יותר	 הרבה	 ספר	 לבית	 תתקבל	
ר	 ׁ מכל	הבנות	שלמדו	איתה,	כי	“הּוא	ְיַישֵּ
ֹאְרֹחֶתיָך”,	ה’	יעמיק	לאדם	את	ההרים	
ויגביה	לו	את	העמקים	כדי	שהכל	יהיה	

חלק.	
שה’	 יזהה	 האדם	 אם	 רק	 זה	 וכל	
מטה	 ממש	 וזה	 הכל,	 עושה	 יתברך	
שכתוב:	 כמו	 הבעיה,	 לפתרון	 קסמים	
ֶזה	 יֵענּו,	 ְויֹוִשׁ לֹו	 ינּו	 ִקוִּ ֶזה	 ֱאֹלֵהינּו	 ה	 “ִהנֵּ
יׁשּוָעתֹו”	 בִּ ְוִנְשְׂמָחה	 ָנִגיָלה	 לֹו	 ינּו	 ִקוִּ ה’	
וידבר	 יחכה	 האדם	 אם	 כה’(,	 )ישעיהו,	

עם	ה’	אז	הישועה	תגיע	אליו.	
להעמיק	 צריך	 מאוד”,	 זה	 את	 “והבן	
הדברים	 סוד	 את	 ולהבין	 מאוד	 בזה	

הנפלאים	האלו.

ה’ לא רק עושה לנו טוב, אלא 
עושה את הכי טוב שקיים

הרב	 של	 סבו	 שלמה	אלישיב,	 רבי	
אלישיב	שחי	בזמננו,	כותב:	

האמונה	 היא	 הקדושה	 השכינה	 “כי	
מגיעה	 אז	 מאמין	 שאדם	 שבישראל”,	
יעקב	 יהיה	 אם	 אפילו	 אבל	 השכינה	
אבינו	ולא	יאמין	שה’	לקח	לו	את	יוסף	

אז	השכינה	תסתלק	ממנו.	
אור	 הוא	 שהכל	 מאמינים	 “שאנו	
ועד,	 עולם	 מלך	 וה’	 והנהגתו	 השגחתו	
ִמים	 ועל	כל	הצרות	אנו	אומרים:	ַהּצּור	תָּ
אין	 בשלמות	 עושה	 ה’	 הכל	 ֳעלֹו”,	 פָּ

אמונה	ואין	עוול.	
כל	הניצוצות	קדושה	 יתעלו	 “וכאשר	
כולה	 ההנהגה	 איך	 לדעת	 ישכילו	 אז	
יום	 ממנה”,	 גדולה	 שאין	 טובה	 הייתה	
יבוא	והאדם	יראה	שהצורה	שה’	התנהג	
ואין	טובה	ממנה,	שכל	 אתו	היא	טובה	
לאסוף	 כדי	 זה	 עשה	 שה’	 וצרה	 בעיה	
לאדם	ניצוצות	שהם	חלקים	שנעלמו	לו	
בעוונותיו,	ואז	יבין	למה	השכן	שלידו	לא	
לו	להוסיף	חדר	בבית	למרות	 מאפשר	
שזה	בכלל	לא	מפריע	לו,	והאדם	ייווכח	
לדעת	למה	זה	שיושב	לידו	בעבודה	כל	
הזמן	מכפיש	אותו	מאחורי	גבו,	בעתיד	
נבין	שזאת	הייתה	תכלית	הטובה	לאדם.	
מה	 שכל	 האמונה,	 כל	 תלוי	 “ובזה	
שנעשה	הוא	מאור	שכינתו	יתברך	והוא	
הנהגתו	והוא	טוב	שאין	למעלה	ממנו”.

איזה	יסוד	גדול	הרב	כותב	כאן!	
לאדם	 טוב	 הכי	 שעושה	 רק	 לא	 ה’	
אלא	עושה	לו	את	הכי	טוב	שיכול	להיות,	
ואם	הייתה	אופציה	יותר	טובה	לעשות	
לאדם	אז	בטוח	שה’	היה	עושה	לו	אותה,	
טובה	 אופציה	 קיימת	 לא	 באמת	 אבל	
יותר	ולכן	זה	תכלית	הטוב,	וממילא	לא	

מוותרים	על	האמונה!

האמונה תקועה בליבנו ואפילו 
בליבם של פושעי ישראל נטועה 

אמונה מושלמת

רבי	צדוק	מלובלין	כותב:	
נשמות	 כל	 תקועים	 “ובאמונה	
לא	 הוא	 שבליבו	 יהודי	 אין	 ישראל”,	
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ֱאֹלֶהיָך”,	 ה’	 “ָאֹנִכי	 אמר:	 ה’	 כי	 מאמין,	
כלומר	ה’	לא	אמר	אני	מצווה	אתכם	על	

האמונה	אלא	קבע	אקסיומה.	
האמונה	היא	לא	ציווי	כמו	לשמור	את	
“ָאֹנִכי	 בדיברה	 אלא	 תפילין	 או	 השבת	
ֱאֹלֶהיָך”,	ה’	עשה	חוק	קבוע	בעולם	 ה’	
שהוא	עושה	לאדם	הכל	לטובתו,	וברגע	
שה’	אמר	את	זה	בהר	סיני	אין	בן	אחד	
לא	 תוכו	 שבתוך	 אבינו	 אברהם	 של	

מאמין	שהכל	זה	מה’.	
שהגדילו	 ישראל	 פושעי	 “ואפילו	
תקועה	 זאת	 אמונה	 הרבה,	 עבירות	
אז	 בשקט	 לליברמן	 נלך	 אם	 בליבם”,	
מאמין	 כן	 הוא	 שבליבו	 ממנו	 נשמע	

שהכל	זה	מה’.	
מסרו	 ישראל	 פושעי	 הרבה	 “וכידוע	
אלו	 ואפילו	 השם”,	 קידוש	 על	 נפשם	

שנשמדו	להכעיס.	
בא	 שמשיח	 כשיבשרו	 מקום	 “מכל	
ואפילו	 שלמה,	 בתשובה	 ישובו	 כולם	
בתשובה	 ישובו	 שלא	 האפיקורסים	 כל	
יבואו	 גדול	 שופר	 כשיתקע	 בעלמא,	
מי	 וגם	 נידח	 ממנו	 ידח	 ולא	 הנידחים	
שנטמע	בין	העמים	כולם	ישובו”,		אפילו	
שייתקע	 ברגע	 בגויים,	 שנטמעו	 אלה	
ויגידו	 ירוצו	 המשיח	 מלך	 של	 שופרו	
אנחנו	מאמינים	ואף	אחד	מזרע	ישראל	

לא	יילחם	במשיח.	
“כי	דבר	זה	היה	כלל	בבריאה	שיהיה	
דבוקים	 אדם	 בבני	 שלמה	 כנסייה	
שהיו	 במקום	 משוקעים	 אפילו	 בה’	

משוקעים”.
יהודי	שנמצא	בחור	 יהודי,	אפילו	 כל	

הכי	נידח	בעולם,	יודע	שהכל	זה	מה’.
רחוקים	 אנשים	 על	 שומעים	 ולכן	
שבאים	עם	טענות	לה’:	‘למה	עשית	לי	

כך’.	
ולכן	אנחנו	לא	צריכים	אפילו	לעבוד	
על	אמונה,		כי	היא	נטועה	בליבנו	ונותר	
רק	לקלף	את	הקליפות	שמפריעים	לה,		
אותנו	 ברא	 שה’	 כמו	 אמיתיים	 ולהיות	
את	 מבין	 בקלות	 האדם	 ואז	 ישרים,	

האמונה.	

ה’ מנהל את כל חייו של האדם 
כולל את הדברים השפלים ביותר

רבי	אליהו	מוילנא	כותב:	
שלא	 כבודך	 כיסא	 לפני	 וידוע	 “גלו	

ייסתם	אחד”.
הגר”א	הקדוש	שואל	קושייה	חזקה:	

הכבוד	 כיסא	 את	 מזכיר	 אדם	 איך	
בהקשר	של	“בית	הכיסא”?	

כאן	 שמזכירים	 “מה	 עונה:	 והרב	
צרכיו	 עשיית	 בברכת	 הכבוד	 כיסא	
לאפוקי	מהאומרים	שאי	אפשר	לקב”ה	
לכן	 השפלים.	 הדברים	 על	 להשגיח	
הכבוד,	 כיסא	 שלפני	 אומרים	 אנחנו	
כמה	 עומדים	 הגבוהים	 שהמלאכים	
פרסאות	ממנו,	ומשם	הוא	משגיח	על	

הדברים	היותר	שפלים	בעולם”.
ה’	מכיסא	הכבוד	קובע	איך	ומה	יהיה	
עם	האדם	גם	בנושא	של	עשיית	צרכיו,	
מבית	 בורחים	 שהמלאכים	 ולמרות	
הכיסא	בגלל	הטומאה,	ה’	נשאר	ומנהל	
ביותר	 גם	משם	את	הדברים	השפלים	

של	האדם.	
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גם	 מנהל	 ה’	 שאם	 נלמד,	 מזה	 אז	

וחומר	 קל	 אז	 הזה,	 השפל	 הדבר	 את	

כל	הדברים	האחרים	 שהוא	מנהל	את	

הטובה	 בצורה	 והכל	 לאדם	 שקשורים	

היותר	בשבילו!!!	

ה'	יזכנו!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

כוחה של אמונה בהשי"ת

את	הסיפור	הבא	סיפר	יהודי	מק”ק	“חסדי	שמואל”	בהר	חומה:	

‘עבדתי	בחברת	מזון	גדולה	בירושלים	בתור	סוכן	שטח,	הכל	היה	בסדר.	עד	שיום	אחד	לאחר	כמעט	

שלוש	שנים	בתפקיד	ניגש	אלי	מנהל	העבודה	ואמר	לי	שעובדת	אחת	עזבה	והוא	לא	מצליח	כרגע	

למצוא	מישהי	שתחליף	אותה	ולכן	הוא	החליט	שאני	ימלא	את	מקומה	עד	שתימצא	עובדת	ראויה.	

ולא	איזו	 ‘הגעתי	לחברה	כדי	להיות	סוכן	שטח	 לי	בראש	כמו	מיני	מחשבות	כמו:	 התחילו	לעבור	

מזכירה’	ו-’רק	חסר	שיקנה	לי	חצאית‘...	

ואז	נזכרתי	בכל	שיעורי	האמונה	של	מורנו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א	ואמרתי	לעצמי	שאני	מחזק	את	

עצמי	עכשיו	באמונה	ובעזרת	ה’	עוד	אראה	ישועות.	

התחלתי	לעבוד	במשרד	ולעשות	את	העבודה	על	הצד	הטוב	ביותר,	ובגלל	שהעבודה	היא	משרדית	

התחילו	ללמד	אותי	כל	מיני	יישומי	מחשב	שכלל	לא	הכרתי.	

לאחר	מספר	שבועות	פנו	אלי	ממשרד	ממשלתי	לגבי	קורות	חיים	ששלחתי	ממזמן,	הלכתי	לראיון	

עבודה	ושם	ישבו	מספר	נציגים	ששאלו	שאלות,	מסתבר	שהיו	כמה	מועמדים	אבל	הם	בחרו	בי	הרבה	

בגלל	שהיה	לי	את	הידע	ביישומי	המחשב	שרכשתי	בעבודת	המזכירות	בחברה.	

תראו	איך	ה’	מגלגל	הכל	לטובת	האדם	ותודה	רבה	לרב	שמכניס	לנו	את	האמונה	לוורידים!!!
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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



 

יא




