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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                          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	
גבעתיים אלי	פלאש		מפיץ חדש!    050-2233507
050-6500565 גדרה	יצחק	עיני	
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		
מושב מנוחה יקיר		מפיץ חדש!  055-5537680
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:

סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 1 ₪ בלבד
המעוניין לתרום וליטול חלק בזיכוי הרבים. לפרטים אהרון – 052-9695044



 

האישה	שלך	היא	מתנה	מה’:
רבינו	הקדוש	כותב	בתורה	היפיפייה	

הזאת:	
ַעת	 ְשׁ בִּ ֶחֶרס	 ִלי	 כְּ ִביַרת	 ְשׁ ַעל	 “ַטַעם	
ֱאֶמת	 בֶּ י	 כִּ ִעְנָייִנים.	 ֵני	 ְשׁ בִּ הּוא	 יּדּוְך	 ׁ ַהשִּ
ְלָגֵרׁש	 ֹּלא	 ֶשׁ ְמֹאד	 ְמֹאד	 ֵהר	 ִלזָּ ְצִריִכים	
ִזיְכרֹוָנם	 ַרּבֹוֵתינּו	 ָאְמרּו	 י	 כִּ ּתֹו,	 ִאְשׁ ֶאת	
ֵאיָנם	 ה	 ֹלָשׁ ְשׁ מ”א(:	 )עירובין	 ִלְבָרָכה	
ה	 ׁ ׁש	לֹו	ִאשָּ יֵּ ם	ְוכּו’,	ּוִמי	ֶשׁ יִהֹנּ ֵני	גֵּ רֹוִאים	פְּ
ַאֲהָבה.	 ּה	ִלְקּבּוֵלי	בְּ ָרָעה.	ְלַמאי	ַנְפָקא	ִמנָּ
ָאַמר	 ֶזה	ֹלא	 ֵני	 ִמפְּ ֶשׁ ים,	 ַהְמָפְרִשׁ ּוֵפְרׁשּו	
ָלֶזה	 ֹקֶדם	 י	 כִּ ְלֵעיל,	 דִּ ּה	 ִמנָּ ְפָקא	 ַהנַּ אן	 כָּ
ָבִרים	ַמֲעִביִרים	ֶאת	 ה	דְּ ֹלָשׁ ם:	ְשׁ ִאיָתא	ָשׁ

ְלַמאי	 קֹונֹו.	 ַעת	 דַּ ְוַעל	 ְעּתֹו	 דַּ ַעל	 ָהָאָדם	
ֵעי	ַרֲחֵמי.	ְוָכאן	ֹלא	ָאַמר	 ּה	ְלִמבָּ ַנְפָקא	ִמנָּ
ה	ְצִריִכים	 ֹלָשׁ ׁ ֵאּלּו	ַהשְּ י	בְּ ּה	זֹו.	כִּ ַנְפָקא	ִמנָּ
ַעל	 ֶשׁ ֵמַאַחר	 ְווָקא,	 דַּ ַאֲהָבה	 בְּ ל	 ְלַקבֵּ
ִחיַנת	 בְּ ְוֶזהּו	 ם.	 יִהֹנּ גֵּ ֵני	 פְּ רֹוֶאה	 ֵאינֹו	 ָיָדם	
י	 כִּ יּדּוְך,	 ׁ ַהשִּ ַעת	 ְשׁ בִּ ֶחֶרס	 ִלי	 כְּ ִביַרת	 ְשׁ
ָהיּו	 )ֶשׁ ַלִים	 ירּוָשׁ בִּ ָהָיה	 ַהַחְרִסית	 ַער	 ַשׁ
ֵרׁש	 פֵּ מֹו	ֶשׁ ְבֵרי	ֲחָרִסים,	כְּ ם	ִשׁ ִליִכים	ָשׁ ַמְשׁ
ְתָחּה	 ֶנֶגד	פִּ ַער	הּוא	כְּ ׁ ם(,	ְוֶזה	ַהשַּ "י	ָשׁ ַרִשׁ
י”ט(:	 )ירמיה	 תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ם,	 יִהֹנּ גֵּ ל	 ֶשׁ
ַער	 ַשׁ ַתח	 פֶּ ר	 ֲאֶשׁ ם	 ִהֹנּ ֶבן	 י	 גֵּ ֶאל	 ְוָיָצאָת	
ם,	 יִהֹנּ ִחיַנת	ַהגֵּ ם	ֶזהּו	בְּ ַהַחְרִסית.	ְוֵגי	ֶבן	ִהֹנּ

בס”ד

גיליון קס"ח - פרשת במדבר

תוכן העניינים:

ד ביהדות אין לאדם מה לחפש ללא אישה בבית     

ה את תמצית התורה כולה האדם יכול לקיים רק עם אשתו    

ו ההגדרות של אישה כשרה מול אישה רעה     

ו שלא לגרש אפילו אישה רעה שגורמת לו נזקים רוחניים קשים מאוד   

ז באמת צריך האדם להתפלל שה’ ישלח לו אישה רעה    

ח עצות מדהימות לגרום לאשתו ואפילו היא אישה רעה להפוך לאישה כשרה  

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט על ידי האמונה והשלום - הכל מתהפך לטובה      

ג
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ִלְבָרָכה	 ִזיְכרֹוָנם	 ַרּבֹוֵתינּו	 ָאְמרּו	 ֶשׁ מֹו	 כְּ
ָמרֹות	 תְּ י	 תֵּ ְשׁ י”ט(:	 ועירובין	 לב:	 )סוכה	
יֵניֶהן,	ְוֶזהּו	 ן	ִמבֵּ ם,	ְועֹוֶלה	ָעָשׁ ֵגי	ֶבן	ִהֹנּ ֵיׁש	בְּ
ִלי	 כְּ ּׁשֹוְבִרים	 ֶשׁ ְוֶזהּו	 ם.	 יִהֹנּ גֵּ ל	 ֶשׁ ְתָחּה	 פִּ
ֶזה	 ִזים	לֹו	בָּ י	ְמַרמְּ יּדּוְך,	כִּ ׁ ַעת	ַהשִּ ְשׁ ֶחֶרס	בִּ
ִזים	לֹו:	ִאם	ִהיא	 ַרמְּ מְּ ֵני	ִעְנָייִנים.	ַהְינּו	ֶשׁ ְשׁ
ַרק	 ּה,	 בָּ ד	 יְבֹגּ תִּ ְלַבל	 ֵהר	 זָּ תִּ ָרָעה,	 ה	 ׁ ִאשָּ
י	ַעל	ְיֵדי	ֶזה	ֵאיְנָך	רֹוֶאה	 ַאֲהָבה,	כִּ ל	בְּ ַקבֵּ תְּ
ה	טֹוָבה,	 ׁ ִאשָּ ִהיא	 ְוִאם	 ”ל.	 נַּ כַּ ם	 ֵגיִהֹנּ ֵני	 פְּ
ְך	 ְהֶיה	ִנְמָשׁ ם,	ְוֹלא	תִּ יִהֹנּ י	ֵיׁש	גֵּ ע	ּוְזֹכר	כִּ דַּ
י	 ָראּוי,	כִּ ׁש	ַעְצְמָך	כָּ ֲאָווְתָך,	ּוְתַקדֵּ ַאַחר	תַּ
ִזים	 ם.	ְוָכל	ֶזה	ְמַרמְּ ׁש	ֵגיִהֹנּ יֵּ ר	ֶשׁ יְזֹכּ ָזכֹור	תִּ
ִחיַנת	 הּוא	בְּ ִלי	ֶחֶרס,	ֶשׁ ִביַרת	כְּ ֹלֹו	ַעל	ְיֵדי	ְשׁ
ל	 ְתָחּה	ֶשׁ ִחיַנת	פִּ הּוא	בְּ ַער	ַהַחְרִסית,	ֶשׁ ַשׁ
ִלי	 כְּ ִביַרת	 ְשׁ ְיֵדי	 ַעל	 ן	 ְוַעל־כֵּ ”ל,	 נַּ כַּ ם	 יִהֹנּ גֵּ

”ל: ֵני	ִעְנָייִנים	ַהנַּ ִזים	לֹו	ְשׁ ֶחֶרס	ְמַרמְּ

בתורה	 לנו	 מסביר	 הרב	 מורנו	
שנוהגים	 המנהג	 על	 הזאת	 המדהימה	
התנאים,	 גמר	 בשעת	 אשכנז	 בני	
שמסכימים	הזוג	להינשא	לשבור	צלחת	
הספרדים	 	 אנחנו	 גם	 כן	 וכמו	 מחרס,	
נוהגים		לשבור	את	הכוס	בחופה	בדומה	

לשבירת	כלי	החרס.	
שאחד	 שידוע	 מסביר	 הרב	 אז	
נקרא	 המקדש	 בבית	 שהיו	 השערים	
בימינו	 שנקרא	 מה	 חרסית”	 “שער	
מספרת	 והגמרא	 האשפתות”,	 “שער	
שהוא	היה	נקרא	כך	כיוון	שכל	כלי	חרס	
שהיה	בלוע	ממנו	בשר	הקודשים	ואחרי	
יום	ולילה	זה	נקרא	“בשר	נותר”	שאסור	
כלי	 באותו	 שיבשלו	 אסור	 וגם	 לאוכלו	
הוא	 היחיד	 והפתרון	 יפלוט,	 הוא	 אז	 כי	

שהוא	 ובגלל	 הזה,	 הכלי	 את	 לשבור	
אז	 אותו,	 לקבור	 חייבים	 גם	 אז	 קדוש	
הגמרא	מספרת	שהיה	קורה	נס	וכאשר	
בית	 של	 הכלים	 חרסי	 את	 זורקים	 היו	
באותו	 הקורבן	 בישול	 אחרי	 המקדש	
“שער	החרסית”	היתה	נפתחת	האדמה	
מהניסים	 אחד	 היה	 זה	 אותם,	 ובולעת	

הגדולים	שנעשו	בבית	המקדש.	
בעצם	 שזה	 מסביר	 הקדוש	 ורבינו	
בשעת	 לאדם	 שמראים	 הסיבה	
החרס,		 כלי	 את	 ששוברים	 הנישואים	
כדי	להראות	לו	שהאבחנה	האם	האדם	
יזכה	לתענוג	הנצחי	והאינסופי	שנקרא	
גן	עדן	או	חס	ושלום	האם	ילך	למכבסה	

שנקראת	גהינום,	הכל	תלוי	באשתו!!

ביהדות אין לאדם מה לחפש ללא 
אישה בבית

יעידו	 לבוא	 הגמרא	אומרת	שלעתיד	
אשתו	 כלומר	 ביתו,	 קירות	 האדם	 על	
תעיד	עליו	האם	הוא	איש	כשר	או	לא,	

כמו	שכתוב	במסכת	שבת:	
אשתי,	 לאשתי	 קראתי	 לא	 “מימיי	
אבן	 ערוך	 בשולחן	 וכתוב	 ביתי”,	 אלא	
העזר	וגם	בגמרא	ובמדרש:	“כל	השרוי	
עזרה,	 בלי	 טובה,	 בלי	 שרוי	 אישה	 בלי	
כפרה”,	 ובלי	 ברכה	 בלי	 שמחה,	 בלי	
ולמדן	 שמים	 ירא	 להיות	 יכול	 האדם	
שמחה	 לו	 תהיה	 לא	 אישה	 בלי	 אבל	
כי	 מהעוונות	 כפרה	 לו	 אין	 וגם	 וטובה	
“ֹלא	טֹוב	ֱהיֹות	ָהָאָדם	ְלַבּדֹו”	)בראשית,	
שלו	 לטוב	 להגיע	 יכול	 לא	 האדם	 ב’(,	



 

ה

כשהוא	לבדו,	ולכן	אסור	לאדם	לעמוד	
התאלמן	 הוא	 אם	 ואפילו	 אישה	 ללא	
שוב,	 להתחתן	 חייב	 הוא	 שבעים	 בגיל	
או	 עזאי	 בן	 כמו	 גמורים	 חוץ	מצדיקים	
חשקה	 “שנפשם	 יוסף	 עובדיה	 הרב	
כמונו	 פשוטים	 אנשים	 אבל	 בתורה”,	
כי	 אישה	 ללא	 לעמוד	 להם	 אסור	
גדול	 כהן	 ואפילו	 בה,	 תלויה	 השלמות	
לעבוד	 יכול	 לא	 הוא	 נשוי	 לא	 הוא	 אם	
ויותר	 המקדש,	 בבית	 הכיפורים	 ביום	
מזה	עוד	היו	מתקינים	לו	אישה	אחרת	
פן	אשתו	תמות	לפני	יום	הכיפורים,	ואז	
כי	בלי	אישה	הוא	 יוכל	לעבוד	 הוא	לא	

לא	יכול	להביא	כפרה	לעם	ישראל.	
בין	 יש	 הבדל	 איזה	 לב	 תשימו	 רק	
אצל	 הזה,	 בנושא	 ליהדות	 הנצרות	
נמצא	 הנזיר	 או	 הכומר	 אם	 הנוצרים	
אצלנו	 אבל	 טמא,	 הוא	 אז	 אישה	 עם	
הוא	 אז	 אישה	 לאדם	 אין	 אם	 היהודים	

פסול	בעולם.

את תמצית התורה כולה האדם 
יכול לקיים רק עם אשתו

שלא	 שאדם	 אומר	 הקדוש	 הזוהר	
יכנס	 חי	עם	אשתו	באחדות	אז	ה’	לא	
האדם	 זה	 מי	 משנה	 ולא	 שלו	 לבית	
בית	מלא	מזוזות	 לו	 הזה,	אדם	שיהיה	
עם	 אחדות	 לו	 אין	 אבל	 קודש	 וספרי	
אשתו,	אז	ה’	אומר:	‘אני	לא	נכנס	לבית	
מציעא:	 בבא	 במסכת	 כתוב	 וכן	 שלך’,	
של	 ביתו	 בתוך	 מצויה	 “שאין	הברכה	
רק	 כלומר	 אשתו”,	 בשביל	 אלא	 אדם	

אמתית,	 ברכה	 לך	 יש	 אשתך	 בזכות	
אדם	יכול	לזלזל	באשתו	ועדיין	יהיה	לו	
כל	מיני	צעצועים	של	העולם	הזה,	אבל	
ברכה	אמתית	שמביאה	שמחה	יהיה	לו	

רק	אם	יכבד	את	אשתו.	
ונשאל	באמת	מה	הקשר	שבין	אשתו	
לבין	הברכה?	אז	רבי	נחמן	מסביר	לנו	

במהלך	גאוני:
שהלל	 רצה	 אחד	 גוי	 בגמרא,	 כתוב	
רגל	 “על	 התורה	 כל	 את	 אותו	 ילמד	
ְלֵרֲעָך	 	 “ְוָאַהְבתָּ לו:	 אמר	 והלל	 אחת”,	
מֹוָך”	)ויקרא,	י”ט(,	כלומר	כל	מה	שיש	 כָּ
לאדם	 ועזרה	 פירושים	 רק	 זה	 בתורה	
מֹוָך,	 כָּ ְלֵרֲעָך	 	 “ְוָאַהְבתָּ את	 לקיים	 כדי	
ה’	ציווה	לשמור	את	השבת	כדי	שיהיה	
לסלוח	 יוכל	 הוא	 וכך	 טהור	 לב	 לאדם	

לחברו	ולקיים	את	כל	התורה	כולה.	
כל	תמצית	התורה	זאת	אהבת	הזולת	
	ְלֵרֲעָך	 ולכן	כשאדם	מקיים	את	“ְוָאַהְבתָּ
עושה	 לא	 הוא	 עליו	 ומה	ששנוי	 מֹוָך”	 כָּ
לחברו	אז	ממילא	הוא	לא	מעיר	סתם	
כי	גם	הוא	לא	אוהב	שמעירים	לו,	והוא	
אוהב	 לא	 הוא	 כי	 אחרים	 מבקר	 לא	

שמבקרים	אותו.	
והאר”י	הקדוש	אומר	שאפשר	להגיע	

מֹוָך	רק	באשתו!	 	ְלֵרֲעָך	כָּ ְלָאַהְבתָּ
יותר	מגופו,	 ומכבדה	 שאוהבה	כגופו	
יכול	 הוא	 אשתו	 עם	 רק	 ממילא	 ואז	

לקיים	את	כל	התורה	כולה.	
טובה	 שאין	 לדעת	 צריך	 האדם	 ולכן	
דורשת	 שהגמרא	 כמו	 השלמות,	 אלא	
בין	 הבדיל	 ה’	 לבריאה	 השני	 שביום	
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מים	למים	על	ידי	הרקיע	והמלאכה	לא	
ביום	השלישי,	 אלא	 השני	 ביום	 נגמרה	
אז	אי	אפשר	להגיד	ביום	השני	“כי	טוב”	

כי	אין	שלמות.	
וכן	כתוב	במסכת	תענית:	“אמר	רבן	
שמעון	בן	גמליאל:	לא	היו	ימים	טובים	
וכיום	 באב	 עשר	 לישראל	כחמישה	
הכיפורים”,	רק	בימים	האלו	האדם	יכול	
שהטוב	 אומרת	 זאת	 לשלמות,	 להגיע	
להגיע	 יכול	 לא	 והאדם	 השלמות,	 זה	
אף	פעם	לשלמות	ללא	אישה	וממילא	
לרעך	 “ואהבת	 את	 לקיים	 יכול	 לא	 גם	
כמוך”	שזה	כל	התורה	כי	כמו	שלמדנו	
רק	 זה	 את	 ליישם	 אפשר	 מהאר”י	

באשתו.

ההגדרות של אישה כשרה מול 
אישה רעה

הפסוק	 על	 אומר	 הקדוש	 רבינו	
ּוֵמה’	 ָאבֹות	 ַנֲחַלת	 ָוהֹון	 ִית	 “בַּ במשלי:	
ֶלת”,	הפסוק	אומר	שלקבל	 ַמְשׂכָּ ה	 ׁ ִאשָּ
אישה	כשרה	שעושה	רצון	בעלה,	אישה	
תלויה	 שלה	 הכשרות	 שכל	 שמבינה	
רוצה	 שבעלה	 מה	 עושה	 שהיא	 בזה	
בתורת	 רק	 זה	 להלכה(	 בכפוף	 )כמובן	
לזה,	 זוכה	 אחד	 כל	 ולא	 מה’	 מתנה	
לא	 שהיא	 אישה	 מקבל	 האדם	 וכאשר	
במפלס	הגבוה	של	הכשרות,	והיא	רוצה	
שהיא	 או	 עושים,	 מה	 בבית	 להחליט	
ולאן	 לטיול	 יוצאים	 מתי	 לקבוע	 רוצה	
הולכים	בשבת	אז	היא	לא	כשרה	אבל	
היא	גם	לא	אישה	רעה,	ובאמת	אם	היא	

היא	 אז	 בכל,	 לשלוט	 ורוצה	 מקצינה	
הופכת	להיות	אישה	רעה.	

אז	איך	ידע	האדם	מי	זאת	אישה	רעה	
ומי	לא?	

שאישה	 מסבירה	 ביבמות	 הגמרא	
רעה	היא	אישה	שמתקשטת	ומתאפרת	
אבל	 אליה	 תאווה	 בבעלה	 ומבעירה	
כאשר	הוא	בא	להתקרב	אליה	אז	היא	
מסובבת	לו	את	הגב,	והבן	איש	חי	אומר	
בברית,	 פוגם	 האדם	 זה	 שבעקבות	
שנגרם	 היא	 רעה	 אישה	 של	 ההגדרה	
לאדם	בגללה	עוונות	הברית	כי	אין	רע	
ָרַעת	 ה	 ַרבָּ י	 “כִּ שנאמר:	 כמו	 זה,	 אלא	

ָאֶרץ”.	 ָהָאָדם	בָּ

שלא לגרש אפילו אישה רעה 
שגורמת לו נזקים רוחניים קשים 

מאוד

נופלת	בחלקו	 ורבינו	אומר	שגם	אם	
של	האדם	אישה	רעה:	

את	 לגרש	 לא	 מאוד	 מאוד	 “ייזהר	
אשתו”,	אדם	יעשה	הכל	כדי	לא	לגרש	
רעה	 אישה	 היא	 ואפילו	 אשתו	 את	
ובגללה	הוא	פוגם	בברית,	כי	זה	שהוא	
לו	 יכפר	 ה’	 הזה,	 במצב	 איתה	 נשאר	

אפילו	על	עוונות	הברית	הנוראות.	
רבינו	 של	 שהלשון	 לדעת	 וצריך	
“מאוד	מאוד”	זה	בלי	סוף,	כמו	שכתוב:	
ְמֹאד”	 לה'	 ִאים	 ְוַחטָּ ָרִעים	 ְסֹדם	 י	 “ְוַאְנֵשׁ
אומר	 מוילנא	 והגאון	 י”ג(	 )בראשית,	

שזה	לשון	הפלגה	של	אינסוף.	
להגיע	 לאדם	 אסור	 התורה	 לפי	 אז	
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ואדם	 מצב,	 בשום	 גירושים	 של	 למצב	
שהוא	ירא	שמים	לא	מזכיר	בכלל	בבית	
את	המילה	הזאת	ורק	אם	יש	חיוב	לפי	
ההלכה	לגרש,	כגון	שהיא	התייחדה	עם	
הכי	 בלאו	 אבל	 מתגרשים	 אז	 מישהו	
רעה	 אישה	 בחלקו	 נפלה	 אם	 אפילו	
יגרש	 לא	 חמורים	 לעוונות	 לו	 שגורמת	

אותה.	
ובאמת	נשאלת	השאלה:	למה	באמת	
היא	 אם	 אשתו	 את	 יגרש	 לא	 האדם	

גורמת	לו	לצער	ולעוונות	נוראיים?	
ראה	 ברחמיו	 שה’	 מסביר	 רבינו	 אז	
כי	 עדן	 גן	 לקבל	 יכול	 לא	 שהאדם	
האיכות	של	הנשמה	שלו	לא	מתאימה	
לכפר	 כדי	 אז	 באמת,	 ה’	 את	 לעבוד	
על	האדם,	ה’	נותן	לו	אישה	רעה,	כמו	
לא	 ששלוש	 עירובין	 במסכת	 שכתוב	
רואים	פני	גהינום	ואחד	מהם	זה	אדם	
מלמדת	 והגמרא	 רעה,	 אישה	 לו	 שיש	
אותנו	את	זה	כדי	שהאדם	ילמד	לקבל	
פני	 יראה	 לא	 הוא	 זה	 ובזכות	 באהבה,	
גהינום,	אז	האדם	יגיד:	‘אבל	בזה	שהיא	
מתייפה	ומתקשטת	לכל	העולם	וכאשר	
אני	רוצה	לקיים	איתה	יחסי	אישות	היא	
עוונות	 לי	 נגרם	 הגב	 את	 לי	 מסובבת	
חמורים’,	אז	רבינו	כותב	שאף	על	פי		כן	
יחיה	איתה	בשלום	כי	בזה	יתכפר	לו	כל	

העוונות	האלה.	
בשעת	 החרס	 את	 שוברים	 ולכן	
כלי	החרס	שהיו	קוברים	 כנגד	 השידוך	
אומרת	 שהגמרא	 כמו	 הינום,	 בן	 בגיא	
והפתח	 לגהינום	 פתחים	 שלושה	 שיש	

אז	 הינום,	 בן	 בגיא	 נמצא	 שביבשה	
החרסים	באים	להזכיר	לאדם	שהאישה	
אם	 ואפילו	 לה,	 להינשא	 עומד	 שהוא	
מלראות	 אותו	 תציל	 רעה	 אישה	 היא	
את	פתחה	של	גהינום,	וקל	וחומר	אם	
האישה	היא	לא	בהגדרה	של	אישה	רעה	
אלא	רק	אומרת	לו:	‘אני	לא	אוהבת	את	
לבוא	 רוצה	 לא	 שהיא	 או	 שלך’	 אמא	
ששם	 בטח	 אז	 רוצה,	 שהוא	 לאן	 אתו	
הוא	צריך	להיזהר	מאוד	מאוד	לא	לגרש	

אותה.	

באמת צריך האדם להתפלל שה’ 
ישלח לו אישה רעה

רבי	אליעזר	פאפו	כותב:	
“ולפי	מה	שאמרו	רבותינו	שמי	שיש	
גהינום,	 פני	 רואה	 אינו	 רעה	 אישה	 לו	
יכול	 אם	 רעה	 אישה	 לבקש	 לו	 ראוי	
לעמוד	בניסיון	לאהוב	אותה	לפי	חומר	
האדם	 צריך	 באמת	 הגהינום”,	 דין	

לבקש	אישה	רעה!!!	
יירש	 לא	 בניסיון	 שעומד	 “וכיוון	
גהינום,	ויקבל	באהבה	ויקבל	שכר	טוב	
על	כל	עמלו.	ויחזק	ויעורר	את	האהבה,	
כי	אין	הברכה	שורה	אלא	בשביל	אשתו,	
ולפחות	יזהר	יפייסה	באגרת	שלומים”,	
מיני	 כל	 לאשתו	 לכתוב	 האדם	 צריך	
פתקים	ומכתבי	אהבה	כאילו	הוא	בחור	
בן	17,	בימינו	זה	יכול	להיות	גם	הודעות	

לפלאפון.	
תשיג	 ואשר	 האהבה,	 דם	 “למרס	
וחפצים”,	האישה	 יקנה	לה	מתנות	 ידו	
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נקנית	בכסף	ושטר,	אז	בכסף	יקנה	לה	
כל	 לה	 יכתוב	 	- ושטר	 ומתנות,	 דברים	

מיני	מכתבים	ופתקים.	
מה	 ידי	 שעל	 יועץ	 הפלא	 אומר	 אז	
אישה	 לו	 שיש	 מי	 על	 חז”ל	 שהבטיחו	
זה,	 את	 לבקש	 וצריך	 כדאי	 אז	 רעה	
צריך	לדעת	שלא	כל	אחד	יכול	לעמוד	
בניסיון	של	אישה	רעה	כי	אז	הוא	יפסיד	
וממילא	 איתה	 יריב	 גם	 הכיוונים	 משני	
לא	יקבל	באהבה,	וגם	הוא	חי	חיי	סבל	

עם	האישה	הזאת.
ולכן	אדם	אולי	לא	יבקש	שה’	ישלח	
לו	אישה	רעה	אבל	אם	כבר	יש	לו,	אז	
יקבל	את	זה	בשמחה	ויבין	שזה	התיקון	

הכי	טוב	בשבילו.	
וכל	 אשתו	 אשר	 איש	 לשבח	 “ואין	
הנלווים	אליו	עושים	רצונם	כרצונו	והוא	
לדבר	 מה	 כך	 כל	 אין	 עמהם”,	 בשלום	
ועושה	 כשרה	 שאשתו	 אדם	 על	 טוב	
היא	 הרמב”ם	 שאומר	 וכמו	 רצונו,	

מרחקת	כל	מה	שהוא	לא	אוהב.	
“אך	בזאת	יתהלל	המתהלל	כאשר	בני	
ביתו	מחרחרים	ריב	עמו	ומצערים	אותו	
שלום	 אוהב	 והוא	 בכבודו,	 ומזלזלים	
המחלוקת,	 את	 ומרחיק	 שלום	 ורודף	
רק	 שאשתו	 למעלה”,	 אהוב	 האיש	 זה	
מחפשת	על	מה	לריב	אתו	והוא	מחפש	

רק	את	השלום.

עצות מדהימות לגרום לאשתו 
ואפילו היא אישה רעה להפוך 

לאישה כשרה

רבי	אליהו	איתמרי	נותן	לנו	עצות	זהב	

איך	לעדן	את	האישה	ואפילו	אם	קיבל	
אישה	רעה:	

עניות	 להראות	 לא	 זהיר	 “תהיה	
אל	 פעם	 אף	 ביתך”,	 לבני	 לעולם	
אשתך	 ואם	 כסף’,	 לי	 ‘אין	 בבית:	 תגיד	
לך	 ואין	 חדשה	 ספה	 לקנות	 מבקשת	
קצת	 ‘חכי	 לה:	 תגיד	 אז	 בכיס,	 לירה	
אני	 ויפה	 משוכללת	 ספה	 איזה	 ותראי	
אקנה	לך’,	רק	תעכב	אותה	מעט	אבל	
לעולם	אל	תדחה	אותה	לגמרי,	והסיבה	
שלאישה	 הגמרא	 שאומרת	 שכמו	 היא	
יש	טבע	מובנה	שהיא	מתחילה	לשנוא	
את	בעלה	כאשר	יש	משבר	כלכלי.	“וכל	
דבר	ששואלת	מבטיח	לה	לעשות”,		מה	
שהיא	מבקשת	אם	זה	מטבח	חדש	או	
טיול	גדול,	אף	פעם	לא	יגיד	לה:	‘אין	לי	
אני	 קצת,	 ‘תחכי	 לה:	 יגיד	 אלא	 כסף’,	

אעשה	לך	הכי	יפה	בעולם’.	
מחדש	 הרב	 לך”,	 יזמין	 “והקב”ה	
לך,	 ייתן	 ה’	 כי	 שווא	 הבטחת	 לא	 שזה	
אומרת	 שהגמרא	 הפשוטה	 והסיבה	
שאשתו	תלויה	בבעלה,	והוא	תלוי	במי	
שאמר	והיה	העולם.	“ואם	לא	בא	לידך	
שלא	 הדבר	 תתלה	 בקשתה,	 למלאות	
שיבוא	 עד	 ותמתין	 הטוב	 הדבר	 נזדמן	
לידך,	הכלל	העולה:	מפיך	לא	ייצא	‘אין	
לי	יכולת”,	מפיך	לא	ייצא	‘אין	לי’	או	‘לא	
עד	 בית	 שלום	 לך	 יימשך	 “ובזה	 יכול’.	
זמן	 תרוויח	 מהשמים”,	 עליך	 שירחמו	

והקב”ה	ירחם	עליך	בסוף.	
לבני	 בדחקך	 לעולם	 תספר	 “ואל	
ביתך,	אלא	אמור	להם	תמיד	תתפללו	
עלי	שאוכל	להביא	לכם,	שבזה	לא	ניכר	



 

ט

חסרונו	שאפילו	על	העשיר	מותר	להגיד	
כן”,	אם	בני	הבית	מבקשים	משהו	ואין	
לך	לתת	להם,	תגיד	להם	תתפללו	עלי	

שאוכל	לספק	רצונכם.	
“וממבחר	המאכל	תיתן	בפי	אשתך”,	
רוצה	 שהיא	 אוכל	 איזה	 לקנות	 לה	 תן	

ואף	פעם	אל	תגביל	אותה	בקניות.	

ומדוע?	“כדי	שיהיה	כל	דעתה	עליך”.	
איך	 ועצות	 דרך	 לנו	 נתנו	 חז”ל	
להתנהג	עם	האישה	כדי	שהיא	תהפוך	
ליותר	אישה	כשרה,	ומי	ששומע	לתורה	
אשתו	 עם	 לחיות	 יצליח	 האלו	 ולעצות	
תמצית	 את	 איתה	 ויקיים	 טובים	 חיים	
התורה	שהיא	“ואהבת	לרעך	כמוך”!!!	

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

על ידי האמונה והשלום - הכל מתהפך לטובה

שלי	 הבת	 אשתי,	 ושל	 שלי	 הגדולה	 ‘לשמחתנו	 בירושלים:	 חומה”	 “הר	 משכונת	 יקר	 יהודי	 סיפר	
תחי'	נפגשה	מספר	פעמים	עם	בחור	ישיבה	מצוין	והחליטו	שהם	מתאימים	להתחתן.	לאחר	מפגש	
עם	המשפחה	של	החתן	לא	נשאר	שום	ספק	בליבנו	וממש	הרגשנו	שזכינו	בחתן	ובמשפחה	צדיקים	

ונדירים	מאוד,	עשינו	בינינו	הסכם	בעל	פה	על	מה	שכל	צד	ייתן	לזוג	הטרי.	
בין	הדברים	שאנחנו	התחייבנו	לקנות	הייתה	מגבעת	חדשה	לחתן	הצעיר,	הלכנו	אני	ואשתי	עם	הזוג	
המיועד	לחנות	המגבעות	ובחרנו	לו	די	מהר	מגבעת	יוקרתית,	חשבנו	שבזה	נגמר	הסיפור,	אבל	למחרת	
חיכתה	לנו	הפתעה	לא	כל	כך	טובה,	הבת	שלי	הודיעה	לנו	שהיא	לא	רוצה	להתחתן	עם	הבחור	בגלל	

שהמגבעת	לא	נראית	עליו	יפה.	
בהתחלה	חשבתי	שהיא	צוחקת	אתנו	אבל	לאט	לאט	הבנו	שהיא	ממש	רצינית	ונכנס	לה	איזה	“ג’וק”	
לראש,	הצענו	להחליף	את	המגבעת	אבל	היא	לא	הייתה	מוכנה	לשמוע	על	כלום	חוץ	מביטול	החתונה.	
הייתי	ממש	מתוסכל	וידעתי	שיש	רק	פתרון	אחד	והוא	התורה	הקדושה,	וכשאני	רוצה	לקבל	דעת	תורה	

אמתית	אני	פונה	למורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א.
כבר	למחרת	ניגשתי	לכבוד	הרב	וממש	שפכתי	את	ליבי	עם	כל	הסיפור	הזה,	הרב	ממש	הבין	אותי	
ואמר	לי	לעשות	שני	דברים:	לקום	כל	חצות	לילה	ולהתפלל	לה’	עם	בכיות,	והדבר	השני	לדאוג	להיות	

בשלום	עם	כל	מי	שאני	מכיר	בעולם.	
קיבלתי	על	עצמי	את	שני	הדברים	וממש	לאחר	מספר	ימים	מועטים	הבת	ניגשה	אלי	ואמרה	לי	

שהיא	לא	מבינה	מה	קרה	לה	ואיזה	שגעון	נכנס	בה,	ושהיא	מאוד	רוצה	להתחתן	עם	הבחור	הזה.	
איזה	ישועה	מהירה	בזכות	העצות	הקדושות	של	הרב!!!
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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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