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השיעור השבועי

כאייל תערוג
שיעורו השבועי של מו"ר ועטרת ראשנו
הרב אייל עמרמי שליט"א

מגדולי מזכי הרבים בדורנו
ונשיא ממלכת התורה 'כאייל תערוג'

ayal.taarog@gmail.com -לקבלת העלון השבועי למייל שלחו בקשה ל

גיליון  קס״ד - פרשת קדושים

שיחות מוסר ע“פ חסידות

העלון מוקדש לרפאת אילנה חתון בת מלכה שתחי‘ בתוך שאר חולי עמו ישראל
העלון מוקדש לעילוי נשמת משה בן רחל ז“ל ת.נ.צ.ב.ה

העלון מוקדש

אין דבר שיורד לעולם
ללא הכרזה בכל הרקיעים כולם:

לרפואה שלימה
שושנה בת לטיפה

רונית בת ברכה
שולמית בת סמרה

אילן בן לידיה
שרה בת לולו
ארז בן יפה

להצלחת
רון בן רונית - זיווג הגון

אורן בן שולמית
דוד דודי בן רחל חלי
שרון ביטון ומשפחתו

בן רחל ושמעון

לעילוי נשמת
שמחה בת חילווה 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

 



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	
אריאל		אביב	פינטו מפיץ חדש!      054-4461239
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		                   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                          052-5390690  

055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		
058-3297724 חדרה  
058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
חריש	דביר	גבאי		                            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:

אין	דבר	שיורד	לעולם	ללא	הכרזה	בכל	
הרקיעים	כולם:

כל	 עומדת	 שעליו	 הגדול	 היסוד	
ְבִמיׁשֹור	 ָעְמָדה	 “ַרְגִלי	 היא	 ה’	 עבודת	
העמידן	 שחבקוק	 כמו	 כ”ו(	 )תהילים,	

על	אחת	והיא	האמונה	הקדושה.
ולא	 האמונה	 לאדם	 מתערערת	 ואם	
אצלו	 שקורה	 מה	 שכל	 ומרגיש	 זוכר	
עובר	 הוא	 אז	 ולטובתו,	 מה’	 זה	 בחיים	
“ערעור	 כותב:	 שרבינו	 כמו	 שואה.	

האמונה	אין	לך	שואה	גדולה	מזה”.

העבודה	 רכב	 את	 לאדם	 לקחו	 אם	
לו	 לקח	 ה’	 שזה	 לא	מאמין	 והוא	 שלו,	
איזה	 יעשה	 לא	 ושלום	 חס	 שהוא	 כדי	
תאונה,	אז	הוא	נמצא	בשואה	שאפילו	

היטלר	לא	הצליח	לעשות.	
המעשיות	 במצוות	 פרצה	 הכי	 “ולא	
אדם	 האמונה”,	 בחומות	 קל	 כסדק	
מצה	 אכל	 לא	 או	 תפילין	 הניח	 שלא	
בפסח	זה	חמור	מאוד,	אבל	זה	לא	כמו	

בס”ד

גיליון קס"ד - פרשת קדושים

תוכן העניינים:

ד אדם בלי אמונה הוא כמו חולה אנוש “חשוך מרפא”     

ד הכל יוצא בהכרזה מה’ יתברך אז מה יש להתלונן ולכעוס    

ה הביטחון נותן שמחה לגוף ומנוחה לנפש      

ו אסור לאדם להטריד את מחשבתו ולהצטער על ענייני העולם הזה   

ז גם אם כל העולם ירצה להרע לאדם לא יוכלו ללא גזירת עליון    

ז האדם המאמין תמיד שמח ובדחן וצריך להשפיע גם על אחרים    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט ע"י האמונה התמימה בה' וקבלת הניסיון בשמחה - זוכים לישועות    

ג



 

ד

סדק	קטן	באמונה,	ואם	אדם	כועס	או	
סדק	 נקרא	 כבר	 זה	 אז	 ממישהו	 פגוע	
יותר	 הרבה	 חמור	 וזה	 באמונה,	 קל	

מביטול	כל	המצוות	המעשיות!

אדם בלי אמונה הוא כמו חולה 
אנוש “חשוך מרפא”

רבינו	תם	כותב	בספרו	“הישר	והטוב”:	
“מי	שאין	בו	אמונה	מה	קשה	למצוא	

לו	רפואה	למכתו”.
שלך	 הבת	 את	 עזב	 החתן	 אם	 וגם	
בשעה	שהיא	מצפה	לילד,		והיא	בוכה	
כל	היום,	ואתה	מקפיד	וכועס	על	החתן	
אז	 יתברך,	 ה’	 שזה	 מאמין	 ולא	 הזה	
ואין	אפשרות	 “רוע	האמונה”	 נקרא	 זה	
צדקות	 בתפילות,	 לא	 גם	 אותך	 לרפא	

או	תרופות,	ממש	“חשוך	מרפא”.	
יהפוך	 לא	 ביראתו	 האלוקים	 “ואם	
לב	אחר	ויסיר	לב	האבן	מבשרו	בפקדו	

בפקידת	רחמים,	אין	סיבה	לתיקונו”.
אין	איך	לעזור	לאדם	הזה	בכל	תחומי	

החיים:	פרנסה,	זוגיות	ובריאות.	
ענייני	 כל	 לפניו	 ישימו	 אם	 “וגם	
והוא	 ְלַאִין	 והתוכחות	הכל	הוא	 המוסר	
כחולי	שאין	לו	רפואה	וכלי	חרס	שנשבר	
ואין	לו	תקנה,	על	כן	צריך	האדם	לשמר	

אמונתו".
האדם	צריך	כל	הזמן	לעשות	חיזוקים	
יצייר	 הזמן	 וכל	 לאמונה,	 וביצורים	
מיני	סימולציות:	 כל	 האדם	במחשבתו	
אתנהג	 ואיך	 כך,	 יקרה	 אם	 אעשה	 מה	

והילדים	 אשתי	 ואם	 אחרת,	 יקרה	 אם	
עלי	חרם	 ויעשו	 עלי	 "יתהפכו"	 פתאום	

אז	איך	אני	אקבל	זאת	בשלווה.	
זה	כמו	שעושים	לטייסים	בקורס	טיס,	
סימולציות	 להם	 מביאים	 הזמן	 שכל	
שיכולות	לקרות	במטוס	ושואלים	אותם	
ומה	 עובד	 לא	 המנוע	 אם	 תעשו	 מה	
תעשו	אם	יש	בעיה	אחרת,	הכל	זה	כדי	
שמה	שיעבור	על	האדם,	הוא	יבין	שזה	
ברייה	 שום	 יאשים	 ולא	 ולטובתו,	 מה’	

בעולם.

הכל יוצא בהכרזה מה’ יתברך אז 
מה יש להתלונן ולכעוס

רבינו	ה”חזון	איש”	הקדוש	כותב:	
“והביטחון	הוא	האמונה	שאין	מקרה	
בעולם,	וכל	הנעשה	תחת	השמש	הכל	

בהכרזה	ממנו”.
לתת	 צריכים	 האלו	 הדברים	 כמה	

שלווה	לאדם!!!	
אדם	שאשתו	ברחה	מהבית	אז	שיידע	
שעוד	לפני	שברחה	יצא	כרוז	מהשמים:	
לא	 וזה	 מהבית’,	 לדוד	 תברחי	 ‘שרה,	
“בדלתיים	 דיון	 באיזה	 פסק	 איזה	 היה	
הרקיעים	 בכל	 צעק	 ה’	 אלא	 סגורות”,	
והכל	לטובת	האדם,	 להיות	 צריך	 שכך	
ולגדל	 ולהלל	 להודות	 צריך	 הוא	 ולכן	

את	ה’	כל	הזמן.	
שלוחץ	 נושה	 איזה	 לאדם	 יש	 ואם	
אותו	להחזיר	את	ההלוואה	ומאיים	עליו	
האדם	 לפועל,	 בהוצאה	 תיק	 בפתיחת	
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בצעקה:	 בשמים	 שהכריזו	 לדעת	 חייב	
בהוצאה	 תיק	 מחר	 למשה	 ‘לפתוח	

לפועל’.	
הקב”ה	הוציא	גם	כרוז	בשמים:	‘בנט	

הוא	ראש	הממשלה’.
לנו	 אין	 לכן	 שלנו,	 העוונות	 לפי	 הכל	

מה	הצטער	ולהתאכזב.	
ובהקשר	הזה	צריכים	לדעת	שהקב”ה	
ֶאת	 י	 ָנַתתִּ ָאֹנִכי	 ה	 “ְוַעתָּ לירמיהו:	 אומר	
ר	 ְנבּוַכְדֶנאצַּ ַיד	 בְּ ה	 ָהֵאלֶּ ָהֲאָרצֹות	 ל	 כָּ
ֶׂדה	 ַהשָּ ת	 ַחיַּ ֶאת	 ְוַגם	 י	 ַעְבדִּ ֶבל	 בָּ ֶמֶלְך	
י	לֹו	ְלָעְבדֹו”	)ירמיהו,	כ”ז(,	הקב”ה	 ָנַתתִּ
אומר:	אוי	ואבוי	למי	שלא	ישתחווה	למי	

שהחריב	לי	את	בית	המקדש!	
ֶאת	 “ְוִדְרׁשּו	 לעם:	 אומר	 וירמיהו	
ה	 מָּ ָשׁ ֶאְתֶכם	 ִהְגֵליִתי	 ר	 ֲאֶשׁ ָהִעיר	 לֹום	 ְשׁ
ְללּו	ַבֲעָדּה”	)ירמיהו,	כ”ט(,	כל	יום	 ְוִהְתפַּ
בריא	 שיהיה	 נבוכדנצר	 על	 תתפללו	
יודע	 שהוא	 מוכיח	 ישראל	 עם	 בזה	 כי	
שה’	עושה	להם	רק	טוב,	ואפילו	שבית	
לא	 אם	 כי	 לטובתנו	 זה	 נחרב	 המקדש	
כן,	ה’	היה	גומר	את	עם	ישראל	ח”ו,	אך	

כילה	חמתו	בעצים	ובאבנים.	
למה	 אז	 חזקה:	 שאלה	 נשאל	 אז	
אנחנו	מתאבלים	וצמים	בי”ז	ובתשעה	

באב?	
אלא	שאנחנו	מתאבלים	על	העוונות	
שהביאו	אותנו	למצב	הזה	ועל	המעשים	
ממשיכים	 ואנחנו	 עשו	 שהם	 הרעים	

לעשות.	
כזאת	 קשה	 בשעה	 “וההבלגה	
הידועה”,	 האמת	 את	 בקרבו	 ולהשרות	

מי	ששותק	ולא	מתלונן	כי	יודע	שזה	ה’	
יתברך	וטובתו.	

זה	 עניין	 רע,	 פגע	 לפניו	שום	 אין	 “כי	
יקראהו	מידת	הביטחון”,	בוטח	בה’	יודע	
אלא	 רע	 לו	 יעשה	 לא	 הוא	 פעם	 שאף	

רק		את	הטוב	המושלם.

הביטחון נותן שמחה לגוף ומנוחה 
לנפש

רבי	אליעזר	פאפו	כותב:	
מי	 ברוכה”,	 מידה	 הוא	 “הביטחון	
ברכה.	 לו	 תהיה	 תמיד	 בה’	 שבוטח	

“לגוף	היא	שמחה	ולנפש	מנוחה”.
אין	מילים	יותר	יפות	מזה!!!	

ָעִביד	 דְּ ל	 ‘כָּ שיבטח	 הביטחון	 “ועיקר	
ַרְחָמָנא	-	ְלַטב	ָעִביד’’,	נפשו	של	האדם	
תהיה	בשמחה	כשיידע	שה’	עושה	הכל	

בשבילו.	
טוב”,	 לאדם	 עושה	 שהוא	 יודע	 “וה’	
האדם,	 של	 לטובתו	 הם	 הצרות	 אפילו	
ואם	שללו	לו	את	הרישיון	זה	גם	לטובתו,	
אותו	 מציל	 וה’	 מקטרג,	 עליו	 יש	 כי	
שהמקטרג	 ומתי	 	,6 בכביש	 מתאונה	
הרישיון,	 את	 לו	 יחזירו	 אז	 ייעלם	 הזה	
ולכן	אין	לו	על	מי	לכעוס	ולהתלונן	כי	ה’	

עושה	לו	רק	טוב.	
“כי	האדם	יראה	לעיניים”,	העיניים	של	
האדם	רואות	את	המצב	לא	נכון.	“ואתה	
אומר	לרע	טוב	ולטוב	רע,	אבל	ה’	יודע	
מה	טוב	לך	לעבודת	השם”,	ה’	יודע	מה	
“ולתיקון	רוח	 טוב	לאחרית	של	האדם.	
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הבא	 בכל	 האדם	 יתרצה	 ולכן	 ונשמה,	
אם	 אפילו	 בשמחה”,	 הכל	 ויקבל	 עליו	
כל	האחים	שלו	עשו	עצומה	כנגדו	ולא	
באו	לברית	של	בנו,	לא	יריב	איתם	ויגיד:	
‘אני	מחליף	משפחה	ומנתק	אתכם	כל	
להם:	 ויגיד	 בשמחה	 יקבל	 אלא	 קשר’,	
נורא	 לא	 אבל	 שתבואו	 רציתי	 ‘חבל,	

בברית	הבאה	תבואו’...
היה	אצלי	אברך	אחד	בכולל,	שעשה	
ברית	לבנו	בביתר	עילית	ואשתו	טרחה	
ופתאום	 האוכל,	 כל	 את	 ובישלה	
באים	 לא	 ‘אנחנו	 לו:	 אמרו	 המשפחה	
כי	ביתר	נמצאת	בשטחים’,	והוא	מספר	
שכל	האוכל	נשאר	על	השולחנות	כי	אף	
ובקושי	היה	מניין	לברית,	 אחד	לא	בא	
ואשתו	באה	אלי	לבקש	אישור	להתנתק	

מהמשפחה	שלו	לנצח.	
צחקתי	ואמרתי	לה:	‘החזון	איש	אומר	
שמי	שנופל	באמונה	אין	לו	שואה	גדולה	

מזה,	את	רוצה	שואה?’.	
להם:	 שתגיד	 לי	 תקשיב	 היא	 אם	
‘אני	מבינה	אתכם	שלא	באתם	לברית	
בגלל	שביתר	נמצאת	בשטחים,	ובברית	
בכם	 אתחשב	 אני	 ה’	 בעזרת	 הבאה	

ואעשה	במקום	יותר	בטוח’.
במה	 צודק	 שה’	 להוכיח	 כדי	 הכל	
שהוא	עשה,	כי	הרי	מי	אם	לא	ה',	הכניס	

להם	ללב	לא	לבוא?!
את	 להציל	 כדי	 לטובתה	 גם	 וזה	
התינוק	מאיזה	מום	קשה,	ובמקום	זה	ה’	
הרחמן	החליף	לה	את	זה	בקצת	בעיות	
בברית	ומתקזז	איתה,	וממילא	אין	מה	

להיכנס	לכל	מיני	מתחים	וכעסים,	אלא	
כמו	 ורגיעה,	 בשמחה	 הזמן	 כל	 להיות	
היא	 “האמונה	 כותב:	 יועץ”	 שה”פלא	

שמחה	לגוף	ומנוחה	לנפש”.

אסור לאדם להטריד את מחשבתו 
ולהצטער על ענייני העולם הזה

נושא	 ואליו	 יהבו,	 ה’	 ישליך	על	 “ולכן	
את	נפשו	ולא	יתייגע	לריק	לעשות	רצונו	
טרוד	 יהיה	 ולא	 השעה,	 את	 ידחק	 ולא	
פגעי	 על	 ולהצטער	 מחשבות	 לחשוב	

הזמן”.
היתה	 שלו	 שהבת	 לי	 סיפר	 מישהו	
תלמיד	 בחור	 עם	 להשתדך	 אמורה	
חכם	מצוין,	ופתאום	ראש	הישיבה	שלו	
נכנס	לסיפור	ואמר	לתלמיד	שלו	שהם	
עליהם	 אוסר	 ושהוא	 מתאימים,	 לא	

להתחתן.
הישיבה	 לראש	 התקשר	 אבא	 אותו	
שתתערב	 אתה	 ‘מי	 עליו:	 וצעק	 הזה	

ותפריד	זוגות’.	
כביכול	 ‘נכון	שהרב	עשה	 לו:	 אמרתי	
עוון,	אבל	העוון	שלך	הרבה	יותר	גדול,	
כמו	שהחזון	איש	אומר	שסדק	באמונה	
זה	יותר	מכל	ביטול	מצווה,	הרי	ה’	שלח	
את	אותו	רב	לעשות	את	המעשה	הזה	
תטריד	 ואל	 שלך,	 לבת	 דואג	 הוא	 כי	
את	עצמך	בכל	מיני	מחשבות	וקושיות	
וזה	 רצה	 ה’	 ככה	 השעה,	 את	 ותדחק	

הכי	טוב’.	
צריך	לדעת	יסוד	גדול	שה’	מנהל	טוב	
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מאוד	את	העולם,	כמו	שכתוב:	“טֹוב	ה’	
ואין	אצלו	שום	 )תהילים,	קמ”ה(	 ל”	 ַלֹכּ
)דברים,	 ָעֶול”	 ְוֵאין	 ֱאמּוָנה	 “ֵאל	 עוולות	
ל”ב(.	“כי	יאמין	באמונה	שלמה	שהכל	
אלוקים	 יחפוץ	 אשר	 וכל	 שמים,	 בידי	
ואין	 מציל	 מידו	 ואין	 לטובתו.	 יעשה	
מעצור	מלה’	להושיע	בין	רב	ובין	מועט,	
בלי	 שיחשבהו	 בלי	 יעשה	 יראיו	 ורצון	

שיטרידהו”.
דבר	 שום	 על	 להצטער	 לאדם	 אסור	
מיני	 כל	 להכניס	 לו	 אסור	 וגם	 בעולם,	
מחשבות	שטוחנות	את	המוח	ומצערות	
ומטרידות	את	האדם,	וזה	הבסיס	שכל	

היהדות	עומדת	עליו.	
אנחנו	רואים	שבתקופה	האחרונה	כל	
מיני	דברים	מתמוטטים,	אם	זה	במירון		
בבית	 היציע	 או	 שקרה,	 הגדול	 האסון	
רואה	 יתברך	 ה’	 בחסידות,	 המדרש	
את	 שמחזיק	 הבסיס	 שהיא	 שהאמונה	
כל	היהדות	מתמוטטת,	ואולי	לכן	מביא	

לנו	אסונות	כאלה	של	התמוטטות.
ולכן	אנחנו	חייבים	להאמין	שה’	עושה	
ואין	שום	סיבה	לנקום,	 רק	טוב	לכולם	

לנטור	ולכעוס	על	אנשים.			

גם אם כל העולם ירצה להרע 
לאדם לא יוכלו ללא גזירת עליון

“ושלמות	מידת	הביטחון	שלא	יקפיד	
נשך	 נברא”,	אפילו	אם	הכלב	 על	שום	
אותו,	לא	יקלל	את	הכלב	אלא	יידע	שה’	
שלח	אותו	לנשוך,	ואפילו	אם	היתושים	

כי	 כלל	 עליהם	 יקפיד	 לא	 לו,	 מציקים	
כולם	שלוחים	של	הקב”ה.	

שכולם	 שלמה	 באמונה	 יאמין	 “כי	
של	 חיילים	 כולם	 רחמנא”,	 שליחי	

הקב”ה	והרבה	שלוחים	למקום.	
וחובה	 זכאי	 ידי	 על	 זכות	 “ומגלגלים	
כל	 יעמדו	 שאם	 ותדע	 חייב,	 ידי	 על	
לא	 לך	 להרע	 מאזניים	 בכף	 העולם	
המקום	 וגזירת	 השערה	 כחוט	 יוכלו	
אפילו	 כולם”,	 את	 יכריע	 השנייה	 בכף	
עם	 יעמדו	 ואיראן	 סין	 אמריקה,	 אם	
וצוללות,	 טילים	 מכ”מים,	 מטוסים,	
יוכלו	 לא	 רע,	 רק	 לעשות	 רוצים	 וכולם	
לעשות	לאדם	אפילו	שריטה,	כי	רק	ה’	

מחליט	מה	יהיה	בעולם.	
להיכנס	 מה	 שאין	 היא,	 המסקנה	
טורדניות	 ומחשבות	 דמיונות	 מיני	 לכל	
ומיותרות	של	כעסים	על	אנשים,	כי	הכל	
גזירת	המקום	והכל	בשבילך	ולטובתך.

האדם המאמין תמיד שמח ובדחן 
וצריך להשפיע גם על אחרים

רבי	אליהו	איתמרי	כותב:	
לעולם	 אלא	 מיצר,	 אדם	 יהיה	 “אל	

פניו	שוחקות	ובדחן”.
רק	שתבינו	מי	זה	שכותב	את	הדברים	
איש	 היה	 איתמרי	 אליהו	 רבי	 האלו,	
אלוקים	קדוש	והיה	פודה	את	השבויים	
מניח	 אפילו	 היה	 ולפעמים	 בתורכיה,	
ערבות	על	האסיר	עד	שיחזור.	ואם	הוא	
הרב	 את	 שמים	 היו	 אז	 חוזר,	 היה	 לא	
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בבית	הסוהר	במקום	האסיר.	
האלו	 שבשבתות	 מספר	 שלו	 והבן	
שהרב	היה	בבית	הסוהר,	אליהו	הנביא	
להם	 ועושה	 אביו	 במקום	 בא	 היה	
קידוש,	וכל	הזכות	הזאת	בזכות	שמסר	

נפשו	בשביל	השבויים.	
יהיה	 לא	 אדם	 שלעולם	 אומר	 והוא	
שוחקות	 פניו	 הזמן	 כל	 אלא	 מיצר	
ובדחן.	“כי	זה	מורה	על	בטחונו	בהשם”.
תגיע	 שלא	 מאיימת	 אשתך	 אם	 אז	
אז	 הסנדק,	 יהיה	 אביך	 אם	 לברית	
במקום	לצעוק	עליה:	‘תתביישי	לך’	או	
‘אין	לך	כיבוד	הורים’	אתה	פשוט	צוחק	

ונותן	איזה	בדיחה	על	המצב...
בוטח	 הוא	 כי	 הוא	שמח	תמיד	 “ולכן	
זה	 ועל	 מתקנו.	 יתברך	 שהוא	 ביוצרו,	
אמר	אליהו	לרבי	ברוקא	על	שני	אנשים	
לעולם	 שמזומנים	 ושמחים	 בדחנים	
וכי	 תענית,	 במסכת	 כדאיתא	 הבא	
בדבר	זה	אדם	קונה	עולם	הבא?	אלא	
ומכניסים	 הביטחון	 מידת	 בעלי	 שהיו	

אותה	גם	לאחרים”.
הגמרא	מספרת	שאליהו	הנביא	ורבי	
בבבל,	 ענק	 שוק	 באיזה	 עמדו	 ברוקא	
ורבי	ברוקא	שאל	את	אליהו:	‘מי	כאן	יש	

לו	עולם	הבא?’	
אחד,	 ‘לאף	 לו:	 ענה	 הנביא	 ואליהו	

למרות	כל	הזקנים	והכובעים	שלהם’.	
צריך	להבין	שזה	היה	דור	של	תנאים	
יכנס	 לא	 אחד	 שאף	 אומר	 ואליהו	
לעולם	הבא	בלי	ייסורים	ודינים	כי	הרי	

לכל	ישראל	יש	חלק	לעולם	הבא.
שעמדו	 פשוטים	 אנשים	 משני	 חוץ	

ברוקא	 רבי	 אליהם	 ניגש	 סודה.	 ושתו	
ושאל	אותם:	‘כמה	תלמידים	יש	לכם?	

ואיזה	ישיבה	אתם	מחזיקים?’	
לישראל	 חוק	 ‘בקושי	 לו:	 ענו	 והם	

אנחנו	קוראים!	
אז	אמר	להם:	‘מה	מעשיכם,	איך	זה	
שיש	לכם	בטוח	עולם	הבא	בלי	ייסורים	

ודינים?’	
עושה	 שה’	 שמה	 לו	 הסבירו	 והם	
הם	 בחיים,	 להם	 שקורה	 ומה	 להם	
תמיד	שמחים,	תמיד	מקבלים	בשמחה	
ולא	 עבודה	 עשו	 אם	 וגם	 ובאהבה,	
כפיים	 מוחאים	 עליה,	הם	 להם	 שילמו	
ורוקדים	כי	הם	יודעים	שה’	עושה	להם	

רק	טוב.
שכאשר	 לו,	 אמרו	 הם	 דבר	 ועוד	
מיד	 הם	 אז	 עצוב	 מישהו	 רואים	 הם	
דואגים	לקנות	לו	בשר	שמביא	שמחה,	
באמונה,	 אותו	 ומשמחים	 ומעודדים	

ובדברים	המביאים	לו	שחוק	ושמחה.
האדם	 מעלת	 גדולה	 כמה	 תראו	
אדם	 של	 חלקו	 גדול	 כמה	 השמח,	
לעולם	הבא	אם	הוא	משמח	את	הזולת	

ונמצא	תמיד	הוא	בשמחה.
עד	כדי	כך	שאליהו	הנביא	אמר	שמכל	
יכנס	 לא	 אחד	 אף	 שם	 שהיו	 האנשים	
ייסורים	 לעולם	הבא	בלי	שיקבל	קודם	
בדחנים	 שני	 לאותם	 רק	 אלא	 ודינים,	

המשמחים	את	הזולת!
תדעו	לכם,	עולם	הבא	נקנה	בייסורים	
אז	 בייסורים	 שמח	 אדם	 אם	 אבל	
בוודאות	הוא	זוכה	להיכנס	לעולם	הבא	

ללא	דינים	ומשפטים!
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יזכנו	לדבוק	תמיד	במידת	 ה'	יתברך	
עמנו	 ה'	 של	 דרכיו	 בקבלת	 השמחה,	
לנו	בחיים	 ובכל	דבר	שקורה	 בשמחה,	

אלא	 לי,	 עשה	 לא	 אחד	 שאף	 לזכור	
את	 לי	 הכין	 בעצמו	 הוא	 יתברך	 ה'	 רק	
התכנית	הזו	כי	כך	זה	הכי	טוב	לי	בחיים!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

ע"י האמונה התמימה בה' וקבלת הניסיון בשמחה - זוכים לישועות

את	הסיפור	הבא	סיפר	יהודי		שהיה	גר	בארצות	הברית	במשך	תקופה	ארוכה	והיום	הוא	גר	בארץ	
ישראל:	

‘בניתי	עסק	משגשג	ומצליח	בארצות	הברית	ולאחר	מכן	צירפתי	כמה	שותפים	נוספים.	באיזה	שהוא	
שלב	החלטנו	אני	ואשתי	לעשות	עלייה	לארץ	ישראל,	פניתי	אל	השותפים	והודעתי	להם	על	זה	שאני	

עולה	לארץ	הקודש	ועשינו	הסכם	שהם	כל	חודש	יעבירו	אלי	את	הנתח	המגיע	לי	מהעסק.	
באמת	בחודשים	הראשונים	הם	העבירו	את	הסכום	כמו	שעון	והכל	זרם	מצוין,	אבל	לאחר	מספר	
אמרו	 והם	 אליהם	 פניתי	 עליו.	 שסיכמנו	 הסכום	 את	 מעבירים	 לא	 כבר	 שהם	 לב	 שם	 אני	 חודשים	

שהחליטו	לא	להעביר	יותר	כסף	כי	הם	עובדים	ואני	לא	נמצא	יותר	איתם.	
אמרתי	להם	שאני	זה	שבניתי	את	העסק	ושהם	לא	עומדים	בהסכם,	אבל	לא	עזר	כלום	והם	הודיעו	

לי	שכך	הם	החליטו	ושאין	לי	מה	לעשות.	
מיד	ניגשתי	לרב	היקר	אייל	עמרמי	שליט”א	וסיפרתי	לו	את	כל	התגלגלות	העניינים.	הרב	אמר	לי:	
‘תלך	עם	האמונה	הקדושה	ולא	תתאכזב,	והצער	הזה	מחליף	לך	איזה	צער	בבריאות	או	בשלום	בית’.	

ככה	חצי	שנה	חייתי	באמונה	ובשמחה	ובידיעה	שהכל	לטובתי.	
לאחר	חצי	שנה	הבנתי	וראיתי	כמה	ה’	הטיב	לי,	רשות	ההגירה	והמיסים	עלתה	על	השותפים	שלי	
והכניסה	את	כולם	לכלא	על	העלמות	מיסים	ואפילו	אנשים	שהיו	קשורים	אל	העסק	והיו	כבר	בארץ	

נשלחו	להם	צווי	הסגרה	לארה”ב	כדי	שישפטו	אותם	שם,	ובארה”ב	שופטים	ללא	רחמים.
כמה	ה’	ריחם	עלי	שהוציאו	אותי	מהרישומים	שלהם.	

אני	מודה	לה’	יתברך	על	האמונה	הקדושה	ולרב	הקדוש	על	ההדרכה	בחיים!!!
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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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"ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור" )שמות כ"ז, כ'(

כותב האור החיים הק': "שמן זית" רומז לתורה הק' 
– מה השמן מאיר לעולם כך התורה; "זך" – שצריכים לעסוק בתורה לשמה; 

"כתית" – שצריכין לעסוק בתורה ולכתת גופם וכחם...".
ישיבת 'מרכז התורה' בשכונת תלפיות בירושלים היתה בנשיאות הגאון רבי 
חיים קריזווירטה זצ"ל גאב"ד אנטוערפן, וכל פעם שרבי חיים הגיע לארץ 

היה  מוסר שיעור בישיבה, כאשר אחד הבחורים היה ממונה מטעם ישראל, 
הישיבה להביאו משדה התעופה בלוד הישר להיכל 

הישיבה.
אותו בחור ידע שבמשך שעת הנסיעה עם רבי 
חיים יוכל לדבר עמו בלימוד, ולכן כל פעם 
שהיה אמור לנסוע היה מכין את עצמו כמה 
ימים קודם לכן, לדעת את הסוגיא היטב כדי 
שיוכל לדבר בלימוד. פעם אחת שאל הבחור 
את רבי חיים קושיא בתוס' בסוגיה שלמדו אז 
בישיבה, באמרו שאינו מבין את דבריהם הקדושים 

של התוס'. רבי חיים שתק, ולאחר מכן אמר כי נהנה מאד מהקושיא, והיא 
באמת קושיה עצומה.

כשהגיע לישיבה ומסר את שיעורו, סיפר באמצע השיעור מה היה 
עמו בצעירותו כשלמד את דברי התוספות הללו, וכה אמר:

"הייתי אברך צעיר בעיר וילנא, ולמדתי את התוספות הזה, ולא הבנתי 
את דבריהם הקדושים. למדתי את התוספות עוד פעם ועוד פעם, 
ועדיין לא הבנתי את כוונתם, עד שהחלטתי ללמוד את התוספות 
מאה ואחת פעמים, ואז בודאי אזכה להבין. וכך עשיתי: למדתי 
את התוספות עוד פעם ועוד פעם, מאה ואחת פעמים, ישבתי על 
כך יום שלם וגם כמה שעות לתוך הלילה, עד שגמרתי ללמוד מאה 
ואחת פעמים. ובכל זאת, עדיין לא הבנתי. וזאת, למרות שבכל פעם שחזרתי 

שוב, התבוננתי שנית ונסיתי להבין יותר.
"לא ידעתי מה לעשות, הלא למדתי את התוספות מאה ואחת פעמים, ועדיין 
לא הבנתי כוונתם. החלטתי ללכת לבית הקברות, להשתטח על קברו של הגר"א 
זצ"ל, ולבקש רחמים שאזכה להבין את התוספות. וכך עשיתי, הלכתי לקברו של 
הגר"א, בכיתי והתפללתי והתחננתי שאזכה להבין את דברי התוספות, ומרוב 
בכיות ומפאת אפיסת הכוחות אחרי לימוד במשך יום שלם וכמה שעות לתוך 

הלילה, נרדמתי וישנתי על הקבר במשך אותו לילה.
"עם שחר קמתי משנתי ולא ידעתי היכן אני נמצא, עד שתפסתי את עצמי 
שנרדמתי וישנתי ליד קברו של הגר"א. הרהרתי שוב בראשי בדברי התוספות, 

וביחד עם דבריהם הקדושים נכנס למוחי פשט ברור ונכון בהבנת דבריהם".
סיים רבי חיים ואמר לאותו בחור בפשטנות אופיינית: "זוהי יגיעה בתורה". 
ללמוד מאה ואחת פעמים תוספות אחד, ואח"כ בכיות ובקשות להשי"ת שיזכה 

להבין... כך זכיתי להבין סוף סוף את דבריהם הקדושים של התוס'".

3


