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

מגדולי מזכי הרבים בדורנו
ונשיא ממלכת התורה 'כאייל תערוג'

גיליון  קס״ז - פרשת בחוקותי / לג בעומר

שיחות מוסר ע“פ חסידות
שיעור חובה!

יש תרופת פלא לכל הצרות!!!

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

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

העלון מוקדש
לרפואה שלימה
גדעון בן רוזה שושנה

רונית בת ברכה
שולמית בת סמרה

אילן בן לידיה
שרה בת לולו
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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
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אמונה וביטחון: 

שיעור	חובה!
יש	תרופת	פלא	לכל	הצרות!!!

תורת	 של	 הגדולים	 מהיסודות	 אחת	
האמונה	זה	שכל	צרה	שהקב”ה	שולח	
על	האדם	היא	כדי	לנקות	ולרחוץ	אותו	
“ָרַחץ	 שכתוב:	 כמו	 עוונותיו,	 מלכלוך	
נֹות	ִצּיֹון”	)ישעיהו,	ד’(,	 ֲאֹדָני	ֵאת	ֹצַאת	בְּ
י	 “כִּ למלך	 לכלוך	 עם	 לבוא	 אפשר	 ואי	
ָשׂק”	 ְלבּוׁש	 בִּ ֶלְך	 ַהמֶּ ַער	 ַשׁ ֶאל	 ָלבֹוא	 ֵאין	

)אסתר,	ד’(.	
כמו	כן	בכל	צרה	שה’	שולח	על	האדם	

בתוכה	יש	כבר	את	הישועה	של	האדם,	
)ירמיהו,	 ַע”	 ֵשׁ ִיוָּ ה	 נָּ “ּוִממֶּ שכתוב:	 כמו	
על	 שבאה	 בעיה	 כל	 בתוך	 כלומר	 ל’(,	
האדם	כבר	יש	את	התרופה,	והתרופה	
יקבל	 האדם	 אם	 בשמחה.	 לקבל	 היא	
את	הבעיה	בשמחה	וברוגע	אז	השפעת	
התרופה	מיד	תצא	לפועל	והצרות	של	
כל	 את	 וינקו	 במהירות	 יתרפאו	 האדם	

עוונותיו.	

גיליון קס"ז - פרשת בחוקותי | ל"ג בעומרבס”ד

תוכן העניינים:

ג איך מופיעה מילת שמחה בפסוק שמדבר על צרת בני ישראל?    

ד למתק את המים המלוחים במלח      

ה’ מבקש מבנ"י ע"מ להוכיח אמונה להסתכל על נחש הנחושת אף שאין להסתכל על דמות הנושך   ה

ה הישועה תגיע מהר אם האדם ישמח בבעיה שלו     

ו אהבת ה’ זה לשמוח בכל מה שה’ עושה      

ז המסכן הכי גדול בעולם הוא מי שהכל הולך לו “חלק”    

ח לא רק יגיד שמקבל עליו את דיני שמים אלא ירגיש שזאת באמת טובה גדולה מה’  

ח אם האדם מקבל את הייסורים באהבה אז הם עוברים ממנו    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט אדם שמאמין בה' ושמח בהכל, זוכה לישועה פי שתיים      

ג
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איך מופיעה מילת שמחה בפסוק 
שמדבר על צרת בני ישראל?

ה”משך	 מדווינסק	בעל	 שמחה	 רבי	
חכמה”	אומר	שה’	שלח	נחשים	שינשכו	
שדיברו	 בגלל	 במדבר	 ישראל	 בני	 את	
על	הקב”ה	ועל	משיחו	שזה	משה	רבינו,	
ָחׁש	 ַהנָּ ְך	 ָנַשׁ ִאם	 “ְוָהָיה	 כתוב:	 כך	 ואחר	

ת	ָוָחי”. ֹחֶשׁ יט	ֶאל	ְנַחׁש	ַהנְּ ֶאת	ִאיׁש	ְוִהבִּ
אז	רבי	שמחה	מדווינסק	שואל	שאלה	

חזקה	מאוד:	
הגמרא	 דברי	 את	 יודעים	 אנו	 והרי	
שאומרת	שלשון	“והיה”	זה	לשון	שמחה,	
וכאן	שהנחשים	פגעו	בבני	ישראל	איזו	

שמחה	בדיוק	יש	בזה?	
והלשון	הקדושה	של	הרב:	“אין	‘והיה’	
אלא	לשון	שמחה,	אין	‘ויהי’	אלא	לשון	
מקום	 שכל	 דורשת	 הגמרא	 צער“,	
כמו	 צרה,	 מסמל	 זה	 “ויהי”	 שכתוב	
ֵורֹוׁש”	)אסתר,	 ֲאַחְשׁ יֵמי	 בִּ “ַוְיִהי	 שכתוב:	
)בראשית,	 ַאְמָרֶפל”	 יֵמי	 בִּ “ַוְיִהי	 או	 א’(	
י”ד(,	ולשון	“והיה”	זה	לשון	שמחה,	אז	
משהו	 כביכול	 הזה	שקרה	 בפסוק	 איך	
רע	לבני	ישראל	והנחשים	נשכו	אותם,	

התורה	משתמשת	ב”והיה”?
גדול,	 יסוד	 רבי	שמחה	מסביר	 אלא,	
שמי	שנשך	אותו	הנחש	וקיבל	בשמחה	
כי	הוא	הבין	שה’	עשה	לו	רק	טובה	בזה	
הוא	 אז	 עוונותיו,	 כל	 לו	 שמתכפרים	

הביט	אל	נחש	הנחושת	וחי.

למתק את המים המלוחים במלח

למה	 מתבקשת:	 שאלה	 עוד	 ונשאל	

צריך	להביט	אל	הנחש?	
שהוא	 דבר	 הרמב”ן	 רבינו	 כותב	 אז	
בדרכי	 הדבר	 סוד	 “כי	 עצום:	 פלא	
הנזק	 תסיר	 הנס,	 מעשה	 שכל	 התורה	
במזיק”,	מה	שאדם	רואה	כנזק	שלו	זה	
שכתוב:	 כמו	 לבעיה,	 התרופה	 בעצם	
ותרפא	החולי	 במזיק	 “תסיר	הנזק	
במחליא”,			כאשר	האדם	מאמין	שהנזק	
בשבילו,	 טוב	 הכי	 הדבר	 זה	 לו	 שקרה	
בשמחה	 הצרה	 את	 מקבל	 וממילא	
גדולה	 הכי	 המתנה	 את	 קיבל	 כאילו	
מנקה	 שה’	 ההבנה	 לו	 שיורדת	 בגלל	
כמו	 עוונותיו,	 מכל	 הזאת	 בבעיה	 אותו	
ייסורים	 שכותב	ה”חזון	איש”:	“חביבים	
בין	 הקשר	 את	 ומהדקים	 שמקשרים	

הנברא	ליוצרו”.	
והרמב”ן	כותב:	“כמו	שהזכירו	במלח	
ליריחו	 מגיע	 אלישע	 במים”,	 אלישע	
וכל	המים	היו	שם	מרים,	אז	הוא	אמר	
לאנשי	המקום:	‘תזרקו	מלח	למים	והם	

יהיו	טעימים’.
כדי	 מים”	 “התפלת	 עושים	 היום	
להוציא	את	המלח	מהמים,	אבל	אלישע	
אומר	להם	הפוך,	ובאמת	כך	היה	והמים	
הומתקו,	הכל	כדי	ללמד	אותם	שהצרה	
שלהם	זה	המתנה	הכי	גדולה	בשבילם,	
אם	רק	יקבלו	בשמחה	ובאמונה	שהכל	
בלשון	 כתוב	 ולכן	 לטובתם.	 מה’	 זה	
)במדבר,	 ׁשּוְך”	 ַהנָּ ל	 כָּ “ְוָהָיה	 שמחה:	
נשך	 שהנחש	 שמח	 האדם	 אם	 כ”א(,	
יתלונן:	 ואם	הוא	 יתרפא,	 אותו	אז	הוא	
ר”	 ְדבָּ מִּ ְצַרִים	ָלמּות	בַּ “ָלָמה	ֶהֱעִליֻתנּו	ִממִּ



 

ה

אז	אין	רפואה	למכתו.	

ה’ מבקש מבנ"י ע"מ להוכיח 
אמונתם להסתכל על נחש 

הנחושת אף שאין להסתכל על 
דמות הנושך

ידוע	מדרכי	הרפואה	שכל	נשוכי	 “כי	
בעלי	הארס	הסתכנו	בראותם	אותם”.

ידוע	שלפי	ספרי	הרפואה,	מי	שנשך	
לראות	 לו	 אסור	 ארסי	 חיים	 בעל	 אותו	
הוא	 ואם	 נושך,	 אותו	 של	 הצורה	 את	
את	 לו	 יגביר	 זה	 אז	 צורתו	 את	 יראה	
זרימת	הארס	בגופו	מרוב	הבהלה.	ולכן	
לו	 מראים	 לא	 אז	 כלב	 אותו	 שנשך	 מי	
כלבים	אחרים	כי	הכלבת	תבער	בו	יותר	
מהר,	וכך	אותו	דבר	עם	הנחש	והעקרב.	
דווקא	 ישראל	 לבני	 אומר	 והקב”ה	
להסתכל	על	נחש	הנחושת	כדי	שיוכיחו	
שהם	 שלמרות	 בה’	 מאמינים	 שהם	

מביטים	בו,	ה’	ידאג	לזה	שהם	יחיו.	
נשוכי	 לישראל	 ראוי	 זה	 כל	 “וכשהיה	
יזכרו	 ולא	 נחש	 יראו	 שלא	 הנחשים	
להם	 לעשות	 הקב”ה	 וציווה	 אותו,	
כי	 אותם,	 הממית	 הוא	 שרף	 דמות	
בטבע	 הממית	 במזיק	 שיתרפאו	 ציווה	
כשיהיה	אדם	מביט”,	צריך	לדעת	שרבי	
מקום	 שכל	 אומר	 מדווינסק	 שמחה	
“מביט”	 המילה	 את	 בתורה	 שכתוב	
לשון	 אלא	 רגילה	 הסתכלות	 לא	 זה	
ְיהָוה	 “ּוְתֻמַנת	 שכתוב:	 כמו	 התבוננות,	

יט”	)במדבר,	י”ב(.	 ַיבִּ
שהיא	 היטב	 לראות	 “הכוונה	

הסתכלות	וכוונה	יתרה,	משום	כך	אומר	
ה'		 ‘ּוְתֻמַנת	 שכתוב:	 כמו	 הבטה,	 לשון	
ִמּתֹוָרֶתָך’	 ִנְפָלאֹות	 יָטה	 ‘ְוַאבִּ וגם	 יט’	 ַיבִּ
)תהילים,	קי”ט(”,	רק	מי	שהביט	בנחש	
שהנשיכה	 התבונן	 כלומר	 הנחושת,	
זה	מתנה	שה’	נתן	לו	כדי	לנקות	אותו	
מחטאיו	ופשעיו	וממילא	הכל	לטובתו,	

אז	הוא	מיד	חי.

הישועה תגיע מהר אם האדם 
ישמח בבעיה שלו

בספרו	 כותב	 חיים”	 ה”חפץ	 רבינו	
“זכור	למרים”	שלפעמים	יש	מצב	שהבן	
מסוימת,	 מסיבה	 חולים	 בבית	 נמצא	
והרופאים	עושים	עליו	כל	מיני	ניסיונות	
ועדיין	 הכיוונים,	 מכל	 אותו	 ומחוררים	
לא	יודעים	מה	יש	לו,	והאבא	הזה	נמצא	

כולו	בצער.	
אם	האבא	הזה	בשעה	הזאת	יסתכל	
“על	הנחש”,	כלומר	יסתכל	על	המיטה	
של	הילד	עם	כל	הצינורות,	המכשירים	
לרקוד	שה’	מטהר	 ויתחיל	 והצפצופים	
ה’	 אז	 אתו,	 טוב	 ה’	 כמה	 ויבין	 אותו,	
מבטיח	“וחי”	שתהיה	ישועה	גדולה	לבן	
ילך	ממנו	 מי	שרוצה	שהמזיק	 כי	 שלו,	
שזה	 ולהבין	 המזיק	 על	 להסתכל	 חייב	

מה’	ולטובתו.
ישראל	הקשיבו	 כמו	שבני	 וזה	ממש	
למשה	רבינו	שאמר	להם	להסתכל	על	
הרפואה	 ספרי	 שלפי	 למרות	 הנחש	
אסור	לאדם	שנשך	אותו	נחש	להסתכל	

בצורתו.	
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ולכן	הגמרא	אומרת	“וכי	נחש	ממית”	
לאביהם	 ליבם	 שמשעבדים	 אלא	
שבשמים,	ואם	תשימו	לב	אז	לא	כתוב	
למלך	שבשמים	אלא	כתוב	“לאביהם”	

כי	אבא	עושה	רק	טוב	לילדיו	תמיד.	
אישה	אחת	סיפרה	לי	שהיא	התגרשה	
מבעלה,	 פשוטה	 לא	 מאוד	 בצורה	
מראה	 שלה	 הגרוש	 זה	 על	 וכנקמה	
לילדיה	סרטים	שלא	מתאימים	לילדים	

דתיים,	וזה	רק	כדי	לנקום	בה.	
לרקוד	 צריכה	 ‘את	 לה:	 אמרתי	
זה	 כי	 שלך,	 הזו	 הבעיה	 עם	 ולשמוח	
והחטאים	 העוונות	 מכל	 אותך	 מנקה	
יירפא	 ידי	השמחה	שלה	ה’	 שלך’,	ועל	
הלא	 הרעיונות	 מכל	 	 הגרוש	שלה	 את	

טובים	שלו.	

אהבת ה’ זה לשמוח בכל מה שה’ 
עושה

בתורה:	 “כתוב	 כותב:	 חיים”	 ה”חפץ	
ו’(,	 )דברים,	 ֱאֹלֶהיָך’	 ה'	 ֵאת	 	 ‘ְוָאַהְבתָּ
ופירשו	רבותינו	בכל	מידה	שמביא	עליך	
שהקב”ה	 מה	 כל	 בשמחה”,	 יקבלוהו	
לשמוח,	 צריך	 הוא	 האדם	 על	 מביא	

ובזה	מראה	את	האהבה	שלו	לה’.
זה	 ה’	 את	 שלאהוב	 להבין,	 צריכים	
כי	 כן,	 גם	 אותך	 אוהב	 שה’	 להאמין	
האנשים	 את	 לאהוב	 הוא	 האדם	 טבע	
ולכן	אדם	שאוהב	את	 שאוהבים	אותו,	
ה’	חייב	להאמין	שה’	גם	אוהב	אותו	ולא	

יעשה	לו	לעולם	רע.	
וברוב	 בשמחה	 ומקבלו	 לו	 “ומודה	

המועט	 הוא	 הזה	 העולם	 כי	 אהבה	
המחזיק	את	המרובה,	כמבואר	בספרי	
השמש	 נעתק	 אשר	 כי	 החוכמה	
השמש	 כאשר	 אחד”,	 טפח	 בארץ	
של	 הקרקע	 על	 סנטימטר	 	8 זזה	
אלפים	 מעל	 בשמים	 “ייעתק	 העולם.	
בלטה	 זזה	 השמש	 כאשר	 ופרסאות”,	
אחת	במרפסת	שלך,	בשמים	היא	זזה	

מאות	אלפי	קילומטרים.	
הגלגולים	 עונשי	 כי	 תדע	 “ככה	
וחקר”,	 שיעור	 בלי	 הוא	 והגהינום,	
העונשים	שיש	בשמים	אי	אפשר	לתאר	
הגאון	 שאומר	 וכמו	 אותם,	 ולהסביר	
מוילנא	שאי	אפשר	לשער	אותם		כי	אין	

שם	את	מידת	הרחמים.	
אז	 בו	 שיאמין	 שמי	 אומר	 והקב”ה	
הוא	לא	יתן	לו	לראות	את	פני	הגהינום.	
בה’?	 מאמין	 שהוא	 מוכיח	 האדם	 ואיך	
מה	 כל	 בשמחה	 שמקבל	 ידי	 על	 רק	
זוכה	 האדם	 ובנוסף	 עליו,	 מביא	 שה’	
שה’	מנקה	אותו	מעוונותיו,	ולכן	האדם	
צריך	להאמין	שטיפת	סבל	בעולם	הזה	
עונשים	 של	 שנים	 מאות	 לו	 חוסכת	
בעיטות	 עיניים,	 ניקורי	 כמו	 איומים	

ועקיצות	עקרבים.	
אי	 בשכלנו”,	 כלום	 יושג	 לא	 “אשר	
בשמים.	 העונשים	 את	 להסביר	 אפשר	
“אבל	הקב”ה	רוצה	בתיקון	ישראל	כדי	
כל	 לסבול	 ישראל	 איש	 יצטרך	 שלא	
שולח	 לכן	 האלו,	 והעינויים	 הניסיונות	
באהבתו	 הזה	 בעולם	 ייסורים	 מעט	 לו	

וחמלתו	הגדולה”.
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מי	שיבין	את	מה	שכתוב	פה	אף	פעם	
לא	יהיה	בצער!	

ה’	שולח	לאדם	מחלה	כי	הוא	אוהב	
אותו!!!	

שלח	 ה’	 אז	 קשה	 האישה	 אם	 וגם	
כדי	 לאדם	 הגדולה	 מאהבתו	 אותה	
שבגהינום,	 הצרות	 מכל	 אותו	 לחלץ	
ה’	 את	 לאהוב	 רק	 צריך	 האדם	 ולכן	

ולהאמין	בו.	
רוצה	 לא	 הוא	 ה’,	 רחמן	 איזה	 תראו	
הסבא	 מול	 למעלה	 יתבייש	 שהאדם	
והסבתא	שלו	כי	הכל	מתגלה	בשמים,	
האפשרות	 את	 לה’	 יתן	 האדם	 ואם	
הכל	 ויקבל	 הזה	 בעולם	 אותו	 לנקות	
באהבה	ובהבנה	שהוא	עושה	הכל	כדי	
כמו	 לשמים	 יגיע	 הוא	 אז	 אותו,	 לטהר	

כלה	נקיה	מעוונות.	
ה’	 ֶיֱאַהב	 ר	 ֲאֶשׁ ֶאת	 י	 ‘כִּ שנאמר:	 “וזה	
	ייסורים	 בכוח	 כי	 ג’(	 )משלי,	 יֹוִכיַח”	
קטנים	בעלמא	שפלא”,	ייסורים	קטנים	
לקח	 שלך	 שהשותף	 כגון	 הזה,	 בעולם	
לא	 שהמנהל	 או	 שלך	 המשמרת	 את	
מיני	 כל	 שרצית,	 ביום	 חופש	 לך	 נותן	

שטויות.	
ואין	 ייסורים	בלי	גבול	 “נתמעט	ממך	
חקר”,	חייבים	לזכור	את	המשפט	הזה	

של	החפץ	חיים	כל	החיים!!	
בייסורים	כאלו	קטנים	נמחלים	לאדם	
ואלפי	שנים	בעולם	 ייסורים	של	מאות	
הבא	בכל	מיני	תיקונים	קשים,	הכל	רק	
אם	האדם	יקבל	בשמחה	ובאהבה	את	

כל	מה	שקורה	לו!!!

המסכן הכי גדול בעולם הוא מי 
שהכל הולך לו “חלק”

הרב	יחזקאל	לווינשטיין	בספרו	“קובץ	
שיחות”:

שחייו	 שמי	 הדבר	 אצלי	 “פשוט	
שטופים	בשקט	ובשלווה	הוא	האומלל	
הכל	 לו	 שהולך	 מי	 בעולם”.	 גדול	 הכי	
הוא	 בחיים,	 לו	 מסתדר	 והכל	 חלק	
המסכן	הכי	גדול	בעולם	כי	לא	מנקים	
הזמן	 כל	 שאשתו	 מי	 מעוונותיו.	 אותו	
אומרת	לו:	‘כן,	בעלי’	או	‘אין	כמו	בעלי	
בעולם’,	ובעבודה	הכל	מצליח	לו	ויש	לו	
פרנסה	בשפע	ואין	לו	שום	בעיה	בחיים,	
עליו	 אומר	 לווינשטיין	 יחזקאל	 רבי	 אז	
כל	 כי	 בעולם	 גדול	 הכי	 המסכן	 שהוא	

הייסורים	מחכים	לו	בשמיים.	
אדם	לעתיד	לבוא	ישאל	את		ה’	מדוע	

לא	נתן	לו	עוד	צרות	ובעיות:
שאדם	 “בעוד	 כותב:	 חיים”	 ה”חפץ	
דואג	 הוא	 הזה	 בעולם	 ייסורים	 מקבל	
הייסורים	 על	 מצטער	 אדם	 ומצטער”,	
כאשר	 מתעצב	 או	 לו	 עושה	 שגרושתו	
המעביד	“זרק”	אותו	בלי	פיצויים.	“ואינו	
שואל:	 הזמן	 כל	 הוא	 לסובלם”,	 רוצה	
‘אני	הבעל	הכי	טוב	בעולם	אז	למה	זה	

מגיע	לי’.	
“איך	שיבוא	לעולם	הגמול	ושם	יקבל	
ייסורים	 של	 שעה	 כל	 על	 שכר	 הרבה	
במדרש:	 כדאיכא	 הזה,	 בעולם	 שסבל	
הקב”ה:	 להם	 אמר	 	, עֹוָלם’	 ְימֹות	 ‘ְזֹכר	
ייסורים	 עליכם	 מביא	 שאני	 זמן	 ‘כל	
עתיד	 אני	 ונחמות	 טובות	 כמה	 היזכרו	
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לתת	לכם,	ויחשוב	האדם	בנפשו	הלוואי	
ייסורים	 לי	 היו	 אם	 לי	 היה	 טובה	 ויותר	
יבוא	 שנה	 ועשרים	 מאה	 אחרי	 יותר”,	
האדם	לקב”ה	ויאמר	לו:	‘למה	נתת	לי	
כל	כך	מעט	ייסורים	בעולם	הזה,	ולמה	
קיבלתי	חיים	כל	כך	פשוטים?’,	האדם	
חיים	 לו	 שנתן	 בגלל	 לה’	 יאמר	 כך	

זורמים	ושלווים.
לך	 קשה	 כמה	 ‘ראיתי	 לו:	 יענה	 וה’	 	
עד	שאתה	לא	אומר	בוקר	טוב	שאתה	
לא	 עדיף	 אמרתי:	 אז	 מהבית,	 יוצא	
יראה	 רק	 אדם	 הרבה’.	 עליך	 להעמיס	
את	השכר	על	הייסורים	הקטנים	האלו	
וממש	יצטער	שה’	לא	נתן	לו	עוד	כאלו.	
נצחי”,	 עונג	 יותר	 לו	הרבה	 “כי	אז	היה	
תבינו,	העולם	הזה	נגמר,	כמו	שכתוב:	
ֵצל	עֹוֵבר”	)תהילים,	קמ”ד(,	הכל	 “ָיָמיו	כְּ
בעולם	הזה	עובר	צ’יק	צ’ק	אבל	למעלה	
זה	עולם	הנצח	בלי	סוף,	והקב”ה	אומר:	
עדן	 לגן	 ישר	 אותך	 להעביר	 רוצה	 ‘אני	
תקבל	 רק	 אם	 הסוהר,	 בית	 שום	 בלי	
לך	 עושה	 שאני	 מה	 כל	 את	 באהבה	
על	 להסתכל	 צריך	 אדם	 ותשמח’,	
כל	 שהוא	 לה’	 ולהודות	 ולרקוד	 הנחש	
כך	טוב	אתו	ומנקה	אותו	מכל	העוונות.	

לא רק יגיד שמקבל עליו את דיני 
שמים אלא ירגיש שזאת באמת 

טובה גדולה מה’

הדין	 את	 עליו	 יצדיק	 אדם	 “ואם	
באמת”,	האדם	לא	יגיד	מהשפה	ולחוץ	
עליו	 יקבל	 אלא	 ה’,	 עם	 מסכים	 שהוא	
באמת	שה’	עושה	לו	הכי	טוב	וממילא	

מה	 כל	 את	 באהבה	 ויקבל	 יסכים	
שקורה	לו.	

יהודי	 איזה	 גדול	 בבכי	 אלי	 התקשר	
אני	 ‘הרב,	 לי:	 ואמר	 בעיה	 לו	 שיש	
‘לא	 לו:	 אמרתי	 הדין’,	 את	 עלי	 מצדיק	
ככה	מקבלים	את	גזרותיו	של	הקב”ה’.	
צריך	האדם	לחשוב	בדעתו	שאם	היו	
אומרים	לו	שלפי	הדין	הוא	צריך	לקבל	
עולם	 מאסר	 עשה	 שהוא	 הפשע	 על	
‘במקום	 לו:	 אומר	 היה	 והשופט	 בכלא,	
של	 עונש	 לך	 נותן	 אני	 עולם	 מאסר	
שלושה	חודשי	עבודות	שירות’,	והאדם	
הראש	 עם	 המשפט	 מבית	 יוצא	 הזה	
היינו	אומרים	על	האדם	 ועצוב,	 למטה	
היה	 הוא	 הרי	 נורמלי,	 לא	 שהוא	 הזה	
‘תודה	 ולצעוק:	 משמחה	 לקפוץ	 צריך	
רבה	כבוד	השופט	כמה	אתה	טוב	אלי’,	

ולהצדיק	עליו	את	הדין	באמת.	
שה’	 להבין	 צריך	 האדם	 ממש	 כך	
מציל	אותו	מכל	העונשים	הקשים	שיש	
למעלה	ולהודות	לו	על	כל	קושי	שמגיע	
עליו,	וזה	יקרה	רק	אם	האדם	יבין	שה’	

ממש	מציל	אותו.	

אם האדם מקבל את הייסורים 
באהבה אז הם עוברים ממנו

וממשיך	החפץ	חיים:	“ואם	לא	יהרהר	
אחר	מידותיו	של	הקב”ה,	אין	הייסורים	
מלמד	 חיים”	 ה”חפץ	 	 אצלו”,	 יתעכבו	
כל	 לזכור	 שחייבים	 יסודות	 אותנו	

הזמן!!!	
אם	אדם	מצדיק	עליו	את	הדין	ומבין	
שהייסורים	האלו	לטובתו,	אז	הם	יעברו	
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ממנו	מיד,	ואם	האדם	רואה	שהייסורים	
לא	 שהוא	 שיידע	 אז	 ממנו	 עוברים	 לא	
באמת,	שאפילו	 הדין	 את	 עליו	 מצדיק	
‘מגיע	לי’,	זה	בלי	הכוונה	 שהוא	אומר:	
כך	 מכל	 אותו	 מציל	 שה’	 העמוקה	
דברים	רעים	וקשים	ועושה	לו	רק	טוב.	

להגיד:	 לאדם	 שאסור	 לכם	 תדעו	
‘מגיע	לי’	רק	בגלל	שכך	כתוב	בספרים	
עם	 הולך	 הוא	 בפנים	 אבל	 הקדושים,	
אכזבות	 שאלות,	 הרהורים,	 מיני	 כל	
להעמיק	 האדם	 צריך	 אלא	 וטענות,	
גדולה	 טובה	 הם	 שהייסורים	 ולהבין	
וגם	 הזה	 בעולם	 גם	 יתברך	 מה’	 מאוד	

בעולם	הבא.	
אם	רק	האדם	יתבונן	בספר	“ראשית	
חוכמה”	את	כל	סוגי	הגהינום	של	שלג	
ושל	אש	וכל	עונשי	שמים	הנוראים,	לא	
יהיה	לו	חשק	לאכול	שבוע,	ואם	יקרא	
את	מה	שכתב	רבי	יהושע	בן	לוי	במסכת	
“גהינום”	על	השריפות	והעקיצות	שיש	

שם	אז	הוא	לא	ירצה	לישון	חודש.	
וה’	אומר:	‘אני	אציל	אותך	מהכל	רק	
אם	תקבל	הכל	באהבה		ובשמחה	ורק	

תודה	לי	על	כל	דבר!!!	
הקדושה	 באמונה	 להתחזק	 יזכנו	 ה’	

אמן	ואמן!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

אדם שמאמין בה' ושמח בהכל, זוכה לישועה פי שתיים

סיפר	יהודי	מק”ק	“חסדי	שמואל”	של	הגאון	רבי	אייל	עמרמי	שליט”א:	
לאחר	שעברו	כמה	חודשים	מהחתונה	שלי	ושל	אשתי	גלינו	לשמחתנו	הגדולה	שאשתי	זכתה	והיא	
מעוברת.	הכל	התקדם	כמו	שצריך	עד	שיום	אחד	אשתי	הרגישה	כאב	ולצערנו	גילינו	בבית	חולים	שהיא	

עברה	“הפלה	טבעית”.	
האמת	היא	שאני	ואשתי	נכנסנו	לקצת	עצבות	ודכדוך	אבל	מה	שחיזק	אותי	מאוד	היו	דברי	מורנו	
ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שמלמד	אותנו	כל	הזמן	שה’	עושה	רק	טוב	לאדם	ושגם	מה	שקרה	לנו	זה	חלק	

מהתיקון	שלנו	בעולם	הזה.	
משפחה	 בני	 והזמנו	 במעשה,	 משהו	 גם	 נעשה	 במחשבה	 הדין	 את	 עלינו	 קיבלנו	 שאם	 החלטנו	
מרובים	לארוחה	שבה	אנו	מודים	לה’	שעשה	אתנו	רק	טוב,	זה	היה	ממש	כאילו	קיימנו	“ברית	מילה”.	

האורחים	היו	קצת	בהלם	מהסעודה	הזאת	אבל	אני	ואשתי	הבנו	באמת	שה’	לא	עושה	רע	לאף	אחד	
ומי	שמראה	לו	אמונה	אז	הוא	בטח	לא	יפסיד	וכדברי	מורנו:	“אדם	כזה	ירוויח	מה’	פי	שתיים”.	

לאחר	שנה	בדיוק	הבנו	את	מה	שהרב	אומר,	ונולדו	לנו	תאומים	חמודים	ובריאים.	
תודה	רבה	לה’	יתברך	ולרבינו		שזכינו	ללמוד	על	האמונה	הקדושה!!!
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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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