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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	
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		
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אמונה וביטחון: 

אדם	ללא	אמונה	כופר	בכל	התורה	
כולה:

רבי	אהרון	הלוי	מרבותינו	הראשונים	
בעל	“ספר	החינוך”	כותב	על	הפסוק:	

ֵני	 ל	בְּ יט	ְיהָוה	ָרָאה	ֶאת	כָּ ַמִים	ִהבִּ ׁ “ִמשָּ
ל	 כָּ ֶאל	 יַח	 גִּ ִהְשׁ ְבּתֹו	 ִשׁ כֹון	 ִממְּ ָהָאָדם,	

ֵבי	ָהָאֶרץ”	)תהילים,	ל”ג(:	 ֹיְשׁ
“לפי	שעם	היות	ה’	ברוך	הוא	משגיח	
בכל	פרטי	בני	האדם”,	כל	פרט	שקורה	
ואם	 	 ה’,	 של	 פיקוח	 יש	 בחיים	 לאדם	
שה’	 תדע	 אז	 במקרר	 החלב	 לך	 נגמר	
ירד	מכיסא	הכבוד	כדי	לרוקן	לך	את	כד	

החלב	שלך.	

“וכל	אשר	יקרה	לבני	אדם	טוב	או	רע	
זה	שציווה	 ה’	הוא	 ובמצוותיו”,	 בגזרתו	

וגזר	שיהיה	לאדם	טוב	או	רע.	
לי:	 וסיפרה	 אחת	 רוקחת	 התקשרה	
בבית	 המוסלמים	 העובדים	 כל	 ‘הרב,	
המרקחת	טפלו	עלי	שאני	גונבת	קנאביס	
לאנשים	 ומוכרת	 המרקחת	 מבית	
בחוץ,	בעוד	שאני	יודעת	בוודאות	שהם	
ובנוסף	הקב”ט	משתף	 זה,	 עושים	את	
לה	 שפתחו	 לי	 וסיפרה	 פעולה’,	 איתם	
והכל	 אותה,	 וחוקרים	 במשטרה	 תיק	

בס”ד
גיליון קס"ו - פרשת בהר

תוכן העניינים:

ד כל קבלת התורה ומעמד הר סיני היא בשביל האמונה וההשגחה   

ה ה’ יורד מכיסא הכבוד ומחליט מה אשתך תגיד לך בפרטי הפרטים   

ו מי שלא מקשר הכל לה', מפריד את הבורא מהעולם שלו    

ו גם זה שה’ שם את בנט כראש ממשלה זה לטובתנו לכפרת עוונות   

ז תשובה מפתיעה ביותר למצב שבו האדם הפשוט וגדול הדור נפגשים בחדר מיון  

ח כאשר עמ"י לא עושה רצונו של מקום אז הדבר היחיד ששומר עלינו הוא האמונה  

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט האמונה בה' ובצדיקים מביאה ישועות       

ג



 

ד

שחסר	 התגלה	 מלאי	 שבספירת	 בגלל	
הערבים	 וכל	 המרקחת	 בבית	 קנאביס	
עשו	יד	אחת	נגדה	כדי	להפיל	הכל	על	

האישה	התמימה	הזאת.	
לדעת	 צריכה	 הזאת	 הרוקחת	
מכיסא	 ירד	 ובעצמו	 בכבודו	 שהקב”ה	
כדי	לפתוח	לה	 הכבוד	ברקיע	השביעי	
ואם	 קנאביס.	 גניבת	 על	 במשרה	 תיק	
היא	תשאל	למה	שה’	יעשה	דבר	כזה?	
שלה	 שהילד	 אולי	 גזירה	 עליה	 היה	 כי	
ה’	 זה	 ובמקום	 בבריכה,	 הקיץ	 יטבע	
נתן	לה	קצת	צער	ובזה	פדה	את	הילד,	
ויגלו	 חקירה	 יעשו	 דבר	 של	 ובסופו	
שהיא	צדיקה	והכל	בסדר.		והיא	צריכה	
הערבים	 לא	 שזה	 עצמה	 את	 לשכנע	
ולא	הקב”ט	שעשו	לה	את	הרע	הזה,	כי	

זה	כפירה	גמורה	בה’	לחשוב	כך.
זכויות	 לפי	 בגזרותיו	 “שהכל	 בגלל	
הבריות	או	חובם”,	כמו	שכתוב:	“ַמֲעֶשׂיָך	

ַרֲחקּוָך”. ְיָקְרבּוָך,	ּוַמֲעֶשׂיָך	יְִ
נוקף	 אדם	 אין	 רבותינו	 “ואמרו	
עליו	 מכריזים	 אם	 אלא	 למטה	 אצבעו	
לא	 האדם	 של	 האצבע	 מלמעלה”,	
תקבל	מכה	מהשולחן	או	מהמזלג	אלא	
אם	כן	היתה	הכרזה	בבית	דין	של	מעלה:	
‘נא	לתת	מכה	ביד	של	שמעון’,	ואפילו	
צער	כזה	קטן	לא	יכול	לבוא	על	האדם	

ללא	הכרזה	בכל	הרקיעים	בשמים!

כל קבלת התורה ומעמד הר סיני 
היא בשביל האמונה וההשגחה

רבי	נתן	כותב	ב”ליקוטי	הלכות”:	

“עיקר	קבלת	התורה	תלויה	באמונה	
והשגחה	פרטית”.

מתי	האדם	מקבל	את	התורה	ונהפך	
שכל	 מאמין	 הוא	 כאשר	 דתי?	 להיות	
פרטית	 השגחה	 זה	 אתו	 שקורה	 מה	
מה’	יתברך,	אבל	אם	אדם	אינו	מאמין	
בזה	אז	הוא	לומד	תורה	אבל	הוא	אף	
כמו	 הוא	 ובזה	 אותה,	 קיבל	 לא	 פעם	
כי	 התורה	 את	 לקבל	 רצו	 שלא	 הגויים	

לא	האמינו	בהשגחה	פרטית.
הם	לא	רצו	להאמין	שאם	אשתך	ישנה	
כבר	חצי	שנה	בסלון	ולא	מסכימה	לבוא	
לחדר	השינה,	זה	ה’	אמר	לה	לעשות	כך	
כדי	לכפר	לך	על	כל	העוונות	שעשית,	
באמונה	 בזה	 מאמין	 לא	 האדם	 ואם	
שלמה	אז	אף	פעם	הוא	לא	קיבל	את	

התורה.	
כופר	 הוא	 “והכופר	בהשגחה	פרטית	
מוכן	 שלא	 אדם	 כולה”,	 התורה	 בכל	
לקבל	שה’	עשה	לו	כך,	הוא	כופר	בכל	

התורה.
הלך	 שהוא	 מישהו	 לי	 שסיפר	 כמו	
לחופשה	 בצפון	 וילה	 איזה	 לשכור	
הוא	 אז	 הגיע	 הוא	 וכאשר	 משפחתית,	
גילה	שכל	הווילה	מלאה	בחתולים	יותר	
ביקש	 וכשהוא	 העירונית,	 מהמזבלה	
מבעל	הווילה	את	הכסף	בחזרה	אז	הוא	

סירב	להחזיר	לו	ועוד	כעס	עליו.	
לרחם	 רצה	 יתברך	 ‘ה’	 לו:	 אמרתי	
או	 איזה	צער	 לך	 ובמקום	שיהיה	 עליך	
צרה	גדולה	הוא	נתן	לך	חתולים	בנסיעה	
ותרחם	 חלב	 להם	 תיתן	 ואם	 הזאת,	



 

ה

הקב”ה	 מידה	 כנגד	 מידה	 אז	 עליהם	
כי	 גזירה,	 ויבטל	מעליך	כל	 ירחם	עליך	
הכל	זה	בהשגחה	פרטית	לטובת	האדם	

לפי	מצוותיו	או	חובותיו’.		
עוונות	 לו	 שיש	 לזכור	 צריך	 האדם	
עליו	 באים	 זה	 ובעקבות	 ופשעים,	
מחפש	 הזמן	 כל	 וה’	 רבים,	 קטרוגים	
או	 רב	 הוא	 ואם	 אותו,	 ולהציל	 לפדות	
‘אני	 הווילה:	 לבעל	 ואומר	 מתקוטט	
להתארח	 יבוא	 לא	 אחד	 שאף	 אדאג	
בווילה	הזאת’,	אז	הוא	כופר	בכל	התורה	

כולה!		

ה’ יורד מכיסא הכבוד ומחליט מה 
אשתך תגיד לך בפרטי הפרטים

לקבל	 שמוכן	 באדם	 ויסוד	 טבע	 יש	
באמונה	כל	מיני	דברים	שה’	עשה,	כמו	
בגלל	 שהתעכב	 או	 האוטו	 לו	 שנתקע	
הוא	 לו	באמת	 פקק,	אבל	מה	שמציק	

לא	מוכן	לקבל	שזה	ה’.
שלו	 ההורים	 את	 קיללה	 אשתו	 ואם	
אז	הוא	מסרב	לקבל	שזה	ה’	שאמר	לה	
מתי	ואיך	לקלל	אותם	כי	הכל	ה’	עושה	

בפרטי	פרטים.	
רבי	יחזקאל	לוינשטיין	כותב:	“וגם	אם	
אשתו	מנקיטתו	בדברים	צריך	להאמין	
דיבור	 כל	 השמים	 מן	 בפיה	 שנותנים	

שתצער	אותו”.
אתם	מבינים	מה	שכתוב	כאן!	

הקב”ה	ירד	מכיסא	הכבוד,	פתח	את	
הפה	של	אשתך	ושם	לה	“דיסק	און	קי”	
כמו	 ‘אתה	 הבא:	 הפלט	 היה	 שבתוכו	

אימא	שלך	הרעה’	ואם	אדם	לא	מאמין	
בזה	אז	כאילו	הוא	לא	קיבל	את	התורה	

בכלל.	
לנקר	 זה	 שחסידות	 לכם	 תדעו	
לעשות	 היום	 כל	 לא	 זה	 הגידים,	 את	
“לחיים”,	נכון	חייבים	את	השמחה	אבל	
מאוד	 חזקה	 אמונה	 צריכים	 בנוסף	
בקב”ה	באש	ובמים,	ולדעת	שאין	שום	

דבר	בעולם	חוץ	מהקב”ה.	
“הבוכרים”	 בשכונת	 משיעור	 יצאתי	
ורצה	לכיווני		אישה	אחת	ודפקה	לי	על	
חלון	הרכב,	פתחתי	את	החלון	ושאלתי	
היא	 ואז	 גברת?’,	 רצית	 ‘מה	 אותה:	
בשכונה	 גרה	 ‘אני	 לי:	 ואומרת	 בכתה	
חרדית	ורציתי	להוציא	מרפסת	בלי	כל	
וכו’,	אז	עברתי	 הבלאגן	של	האישורים	
אישורם	 את	 וביקשתי	 השכנים	 כל	 בין	
הוגן	 פיצוי	 נתתי	 שכן	 ולכל	 פה,	 בעל	
עבור	ההסכמה’,	ואז	לאחר	שבניתי	את	
המרפסת	התגלה	לה	שהשכן	מתחתיה	
עליה	 הלשין	 כסף)!(	 ממנה	 שקיבל	
להרוס	 הפקחים	 באים	 ומחר	 לעירייה	

לה	את	המרפסת.
והיא	באה	לבקש	ממני	אישור	לרדת	
לי	 ‘למה	עשית	 ורק	לשאול	אותו:	 אליו	
לי	 ואישרת	 כסף	 קיבלת	 והרי	 זה	 את	
הון	 לי	 שעלתה	 המרפסת	 את	 לבנות	

תועפות’.	
אמרתי	לה:	‘השכן	הזה	עשה	עבירה	
וחזר	 עליך	 שהלשין	 בזה	 מאוד	 גדולה	
בו	מדבריו,	אבל	האם	את	רוצה	לעבור	
על	כל	התורה	כולה	ולמרוד	בה’	אלוקי	
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ישראל’?	
היא	 אז	 השכן	 שזה	 אומרת	 היא	 אם	
בשניה	הופכת	להיות	כופרת	בה’,	והרי	
הקב”ה	אמר	לכל	המלאכים	והשרפים	
כדי	 הכבוד	 מכיסא	 וירד	 לו,	 לחכות	
ואמר	 מהאוזן	 הזה	 השכן	 את	 לתפוס	
והכל	 הבנת’?	 עליה,	 מלשין	 ‘אתה	 לו:	
לה	 שיש	 גברת	 אותה	 של	 לטובתה	
בתוכנית	השנה	איזה	צרה	או	איזה	חולי,	
והקב”ה	לא	רוצה	שיהיה	לה	חולי	קשה,	
אז	הוא	הכריח	את	השכן	להלשין	עליה	
ובגלל	זה	יהרסו	לה	את	המרפסת	אבל	
היא	תינצל	מהצרה	הגדולה	והמורכבת	

באמת.
ואין	לה	גם	מה	לשאול	אותו:	למה?	כי	
זה	בכלל	לא	הוא	ואין	לו	שום	קשר	לזה,	
ואם	 הפרטים	 בפרטי	 ה’	 זה	 הכל	 אלא	
מקבלת	 שהיא	 לה’	 להוכיח	 רוצה	 היא	
שתכין	 אז	 בו,	 מורדת	 ולא	 תורתו	 את	
לו	 וּתֹוֶדה	 קצפת	 עם	 עוגה	 שכן	 לאותו	

על	כל	מה	שעשה.

מי שלא מקשר הכל לה', מפריד 
את הבורא מהעולם שלו

עיניים	 בחינת	 היא	 התורה	 "ולכן	
כי	 ל”ד(,	 )דברים,	 ִיְשָׂרֵאל”	 ל	 כָּ "ְלֵעיֵני	
עיקר	כללות	התורה	היא	ראיה	והשגחה	
התורה	 בהשגחתו”,	 מאמינים	 שאנחנו	
ִיְשָׂרֵאל”,	 ל	 מסתיימת	במילים:	“ְלֵעיֵני	כָּ
על	 מסתכל	 הקב”ה	 הזמן	 שכל	 לסמל	

האדם	ומשגיח	ודואג	לו.	
מפריד	 נרגן	 הוא	 בזה	 שכופר	 “ומי	

אלוף,	מפריד	הנהגתו	יתברך	מעולמו”,		
ה’	ישמור.	כתוב	שנרגן	לא	יזכה	לראות	
את	 לראות	 יזכה	 לא	 כלומר	 מאורות,	
של	 אלופו	 את	 מפריד	 הוא	 כי	 השמש	
העולם	מהעולם,	שלא	מקשר	כל	דבר	

לה’	ומאשים	את	הבריות.	
היא	 הקדושה	 אמונתנו	 “ועיקר	
והנהגה	 שמלכות	 מאמינים	 שאנחנו	
יתברך,	 אליו	 העולמות	מקושר	 כל	 של	
והוא	לבדו	מנהיג	הכל	בהשגחתו	לבד”,		
יועצים	 מנכ”לים,	 עוזרים,	 לקב”ה	 אין	

ומנהלים,	אלא	הכל	זה	ממנו	ישירות.

גם זה שה’ שם את בנט כראש 
ממשלה זה לטובתנו לכפרת 

עוונות

רבי	נתן	כותב:	
ואמונתו	 ה’	 עם	 שלם	 שליבו	 “ומי	
“ְוֹלא	 	כתוב	על	שלמה	המלך:	 חזקה”,	
ִויד	 ְלַבב	דָּ ֵלם	ִעם	ה’	ֱאֹלָהיו	כִּ ָהָיה	ְלָבבֹו	ָשׁ
ָאִביו”	)מלכים	א’,	י”א(,	צריך	שכל	הלב	
על	 טענה	 שום	 בלי	 לקב”ה	 מכוון	 יהיה	

הגרושה	או	על	אחותו.
בקריאת	 אומרים	 שאנחנו	 כמו	
ושלא	 ו’(,	 )דברים,	 ְלָבְבָך”	 ָכל	 “בְּ שמע:	
אבל	 ה’	 שזה	 מאמין	 ‘אני	 האדם:	 יגיד	
וירגיש	 ידע	 רק	 אלא	 רעה’	 אשתי	 גם	

בוודאות	שהכל	זה	מה’.	
“ומאמין	שהכל	מתנהג	בעולם	ברצונו	
ירד	 יתברך”,	מי	שלא	מאמין	שהקב”ה	
כראש	 בנט	 את	 ושם	 הכבוד	 מכיסא	
ממשלה,	הוא	כופר	בכל	התורה	כולה,	



 

ז

הקב”ה	בגלל	עוונותינו	הרבים	עזב	את	
ותפס	 ירד	 והמלאכים,	 הרקיעים	 כל	
ראש	 כיסא	 על	 אותו	 ושם	 בנט	 את	

הממשלה.	
מה	 ה’,	 תמיד:	 להגיד	 צריך	 אדם	
בשמחה	 מקבל	 אני	 בעולם	 שתעשה	

בלי	עצבות	ואכזבות’.	
דאגה	 שום	 לו	 ואין	 תמיד	 “ובשמחה	
לו	שום	פחד	משום	דבר	בעולם”,		 ואין	
הכל	זה	רצונו	של	ה’	יתברך	אז	מה	יש	
את	 לחזק	 צריך	 ולכן	 ולפחד,	 לדאוג	
הבאים	 הגלים	 כל	 עם	 תמיד	 עצמנו	
עלינו,	כי	כל	גל	וגל	שבא	רוצה	להחליש	

אותנו	באמונה.	
פתאום	באות	על	האדם	בעיות	שלום	
המנהל	 עם	 בעיות	 או	 אשתו,	 עם	 בית	
וכל	 הילדים,	 עם	 צרות	 או	 בעבודה	
ומכניס	 האמונה	 את	 מחליש	 כזה	 גל	
כל	 צריך	 ולכן	 ללב,	 ואכזבות	 כעסים	

הזמן	לתחזק	את	האמונה	שלנו	בלב.
כותב	 הקדוש	 שהרמח”ל	 כמו	
הקב”ה	 שמו	 “הנה	 ישרים”:	 ב”מסילת	
המרחיקים	 שרבים	 במקום	 האדם	 את	
שקורה	 מה	 שכל	 יתברך”,	 ממנו	 אותו	
באמונה	 האדם	 את	 מחליש	 בעולם	
להתחזק	 הוא	 האדם	 של	 ותפקידו	

בחזרה.

תשובה מפתיעה ביותר למצב שבו 
האדם הפשוט וגדול הדור נפגשים 

בחדר מיון

רבי	נתן	כותב:	

נפש”,	 מפני	 נפש	 דוחים	 אין	 “ולכן	
אם	 נתפס,	 בלתי	 משהו	 בהלכה	 כתוב	
לטיפול	 הגיע	 רחובות	 מטאטא	 אדם	
ופתאום	 בו,	 מטפלים	 והרופאים	 נמרץ	
יוחאי	 בר	 שמעון	 רבי	 את	 גם	 מביאים	
שיטפל	 רופא	 עוד	 ואין	 נמרץ	 לטיפול	
בו,	אסור	לרופא	לעזוב	את	אותו	אדם	
אין	 כי	 ברשב”י	 לטפל	 וללכת	 פשוט	
הרופא	 ואם	 נפש,	 מפני	 נפש	 דוחים	
כדי	 הזה	 רחובות	 המטאטא	 את	 עוזב	
נקרא:	 הוא	 אז	 הדור	 בגדול	 לטפל	

“שופך	דמים”!	
היא	 למה	ההלכה	 שואל	 נתן	 רבי	 אז	

כזאת	ומה	השכל	שעומד	מאחוריה?	
ומשיב,	“כי	כל	אחד	מישראל	על	ידי	
אמונתו	לבד	הוא	חיות	של	כל	העולם”.
התשובה	של	רבי	נתן	היא	מדהימה!!!	
רבי	נתן	אומר	שאנחנו	לא	יודעים	איזה	
אולי	 הזה,	 הפשוט	 לאדם	 יש	 אמונה	
האמונה	שלו	היא	יותר	גדולה	מהצדיק	
הגדול	הזה,	ואז	באמונה	הפשוטה	שלו	
הוא	מחזיק	את	כל	החיות	של	העולם.	

“ואפילו	הוא	גדול	ממנו	הרבה,	כי	מי	
בענין	האמונה,	 זה	 כוחו	של	 גודל	 יודע	
כמו	שאנו	רואים	בחוש	שלפעמים	הקל	
שבקלים	מוסר	נפש	על	קדושת	ה’	יותר	
מכל	גדולי	ישראל”,	כמו	שהיעב”ץ	אומר	
שבגירוש	ספרד	ומסעות	הצלב	הרבנים	
לא	כולם	מסרו	נפש,	אבל	פשוטי	העם	
להיות	 הסכימו	 ולא	 האש	 לתוך	 קפצו	

נוצרים.	
דאורייתא	 זה	 האם	 פלפלו	 הרבנים	
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פנים	 להעמיד	 אפשר	 ואולי	 לא	 או	
שנתנו	 העם	 פשוטי	 אבל	 שמתנצרים,	
ובין	 להתנצר	 בין	 הבחירה	 את	 להם	
בלי	 רותחת,	 זפת	 לחבית	 להיכנס	

לחשוב	קפצו	לחבית	הרותחת.	
נתן	אומר	שאי	אפשר	לדעת	 אז	רבי	
הזה,	 הפשוט	 האיש	 של	 האמונה	 מה	
ואם	האמונה	שלו	גדולה	יותר	מהצדיק	
הזה	אז	הוא	בדרגה	מעל	הצדיק	הזה	כי	

הכל	נבחן	באמונה.	
נפש	 מפני	 נפש	 דוחים	 אין	 כן	 “ועל	
בחיזוק	 כוחו	 גודל	 יודע	 מי	 כי	 לעולם	
האמונה”,	ולכן	הצדיק	הגדול	הזה	יחכה	
לרופא	והכל	בגלל	מדד	האמונה,	שאי	
אפשר	לדעת	מה	מצב	האמונה	של	כל	
של	 הלב	 בין	 נמצאת	 היא	 שהרי	 אחד	

האדם	לקב”ה.

כאשר עמ"י לא עושה רצונו של 
מקום אז הדבר היחיד ששומר 

עלינו הוא האמונה

אומר	 הקדוש	 סופר”	 ה”חתם	 רבינו	 	
שכתוב	 בתורה	 אחת	 מצווה	 שיש	
עליה	שהיא	מצילה	ממוות	והיא	מצות	
מי	 שכל	 כותב	 ערוך	 והשולחן	 המזוזה,	
שגר	בבית	עם	מזוזות	כשרות	אינו	ניזוק.	
אז	ה”חתם	סופר”	שואל	שאלה	חזקה	

ביותר:	
על	 דווקא	 זה	 את	 אומרים	 למה	
המזוזה	ולא	על	ציצית,	תפילין	או	שאר	

המצוות?	
והוא	עונה	תשובה	שהיא	פלא:	“והנה	
המזוזה	מבואר	בחז”ל:	שעבדיו	יושבים	

אנחנו	 בחוץ”,	 שומרם	 והוא	 בפנים	
עלינו	 שומר	 וה’	 הבית	 בתוך	 נמצאים	
להיות	 צריך	 כלל	 בדרך	 והרי	 מבחוץ,	
הארמון	 בתוך	 נמצא	 המלך	 הפוך,	
אומר:	 הקב”ה	 ופה	 בחוץ,	 והשומרים	
עליכם	 שומר	 ואני	 בבית	 תשבו	 ‘אתם	

מחוץ	לדלת’.	
הקב”ה	 של	 רצונו	 עושים	 “כשאנחנו	
בפנים	 יושב	 הוא	 אז	 מלך	 מבחינת	
ובית	 הלוחות	 הארון,	 הקודש,	 בדביר	
יושבים	 הסובבים	 ומשרתיו	 המקדש	
והלויים	 הכוהנים	 מקומות	 בכ”ד	 בחוץ	

שומרים	בבית	המקדש”.
בבית	 שמירה	 עמדת	 ללויים	 היה	
אחת	 שפעם	 שמסופר	 כמו	 המקדש,	
רבי	יוחנן	בן	נורי	ראה	איזה	לוי	שנרדם	
על	 לו	את	המעיל	 והוא	שרף	 בשמירה	

זה	שהעז	להירדם.	
אז	כשעם	ישראל	עובדים	את	ה’	ויש	
בית	 בתוך	 “יושב”	 ה’	 אז	 מקדש	 בית	
כשלא	 אבל	 שומרים,	 ואנחנו	 המקדש	
המקדש	 ובית	 מקום	 של	 רצונו	 עושים	
אז	אנחנו	בפנים	 בגלות	 והשכינה	 חרב	

וה’	שומר	מבחוץ.	
“אמנם	שלא	רוצים	רצונו	ונשארת	לנו	
‘ְוַאַחר	 אומר:	 הקב”ה	 אז	 האמונה,	 רק	
ִזְכרֹוֵנְך’	)ישעיהו,	 	 ַשְׂמתְּ זּוָזה	 ְוַהמְּ ֶלת	 ַהדֶּ
נ”ז(,	מאחורי	המזוזה	כולך	עבירות,	וזה	
שבמזוזה	 אמונה	 פרשיות	 בשתי	 רמוז	
שקובעים	בחוץ	על	הדלת,	מכל	מקום	
ֹזאת	 ם	 גַּ ‘ְוַאף	 אותנו,	 שומר	 יתברך	 ה’	
ְיהָוה	 ֲאִני	 	- ֹאְיֵביֶהם	 ֶאֶרץ	 בְּ ְהיֹוָתם	 בִּ
בשכר	 הכל	 כ”ו(,	 ֱאֹלֵהיֶהם;”)ויקרא,	
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פרשיות	 שתי	 במזוזה	 יש	 כי	 האמונה	
של	אמונה,	וכמו	שכותב	הרמב”ם	שכל	
מטרת	המזוזה	היא	שכאשר	האדם	נכנס	
ויוצא	מביתו	אז	הוא	פוגע	במזוזה	ויודע	
שאין	עוד	כוח	בעולם	חוץ	מהקב”ה,	אז	

ה”חתם	סופר	אומר	שכאשר	אנחנו	לא	
עושים	רצונו	של	מקום	והעובדה	שבית	
זאת	 בכל	 ה’	 אז	 נבנה,	 לא	 המקדש	
בזכות	 רק	 ישראל	 בארץ	 עלינו	 שומר	

האמונה	הקדושה!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

האמונה בה' ובצדיקים, מביאה ישועות

סיפר	יהודי	משומעי	לקח	הגר”א	עמרמי	שליט”א:
‘אני	חייל	בצבא	ובעקבות	רצף	אירועים	שקרו	לי	בבסיס	החלטתי	יום	אחד	לקחת	את	הרגליים	שלי	
ולברוח.	לאחר	כמה	ימים	שנרגעתי	רציתי	לחזור	לבסיס	אבל	כשדיברתי	עם	חייל	אחר	שמשרת	אתי	
גיליתי	שברגע	שאחזור	הרס”ר	מתכוון	לתת	לי	עונש	גדול	מאוד	שכולל	מאסר	בפועל,	לא	ידעתי	מה	

לעשות	ובינתיים	נשארתי	בבית.	
ואז	אני	אהיה	באמת	 לאחר	כמעט	חודש	שאני	עריק	הבנתי	שעוד	מעט	משטרה	צבאית	תתערב	
בצרות	גדולות,	ומצד	שני	אם	אני	חוזר	לבד	אז	מחכה	לי	העונש	של	הרס”ר	העצבני,	ממש	במצב	של	
ר”.	וכשיש	בעיה	ולא	יודעים	מה	לעשות	פונים	אל	התורה	הקדושה,	ואם	כבר	אל	 ְדבָּ “ָסַגר	ֲעֵליֶהם	ַהמִּ
התורה	אז	אין	כמו	העצות	של	הרב	אייל	עמרמי,	נגשתי	אל	כבוד	הרב	וגוללתי	בפניו	את	כל	הסיפור	
אני	 בבסיס	 למשפט	 אותי	 שייקחו	 וברגע	 שאחזור	 הציע	 הרב	 פתרון,	 לו	 שיש	 אמר	 הוא	 ולהפתעתי	
יהיה	במחשבות	טובות	שהשופט	הזה	כל	כך	דואג	 אחשוב	רק	בעין	טובה	על	השופט,	כל	הזמן	אני	

לצבא	ולביטחון	ישראל	ואחפש	בו	רק	צדדים	טובים.	
וזה	בדיוק	מה	שעשיתי,	למחרת	בבוקר	חזרתי	לצבא	ובאמת	לקחו	אותי	בפני	שופט	צבאי	קשוח	
מאוד	ולמרות	שראיתי	בעיניי	חיילים	יוצאים	עם	עונשים	קשים	כולל	מאסר	בפועל,	חשבתי	רק	טוב	על	
השופט	ועל	הדאגה	שלו	לצבא.	שנכנסתי	למשפט	המשכתי	עם	העין	טובה	כלפי	השופט	ולהפתעתי	

כנגד	כל	הסיכויים	קיבלתי	רק	עונש	קל	של	ריתוק	לבסיס.	
תודה	רבה	לרב	על	עצות	התורה	הנפלאות	כל	כך!!!!
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  הרה"ג אייל עמרמי שללייטט""אא    ששייחחתתוו השבועית של מו"ר 
 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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"ֶׁ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'".
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