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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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אמונה וביטחון:
הסוד	הגדול	והנשגב	של	קריאת	שמע:

עבודת	 עיקר	 יודעים	 שאנו	 כמו	
לגלות	 זה	 היהודי	 האיש	 של	 האמונה	

כבוד	מלכות	ה’	בעולם.
ְמֵהָרה”,	 ָעֵלינּו	 ַמְלכּוְתָך	 בֹוד	 כְּ ה	 לֵּ “גַּ
כמו	 שמים	 מלכות	 זה	 שהכל	 שנראה	
ם	 ֻכלָּ לּו	 “ִויַקבְּ בתפילה:	 אומרים	 שאנו	
והברכה	של	העולם	 ַמְלכּוֶתָך”,	 ֹעל	 ֶאת	
ְלעֹוָלם	 ַמְלכּותֹו	 בֹוד	 כְּ ם	 ֵשׁ רּוְך	 “בָּ זה	
ָוֶעד”,	שכבודו	זה	רצונו,	רצון	ה’	שנגלה	

את	כבודו	בעולם.	
ולכן	רבי	נתן	אומר	ב”ליקוטי	הלכות”	
במצוקה,	 נמצא	 אדם	 שלפעמים	

זה	בגלל	הבן	שלו	 משבר	או	צער,	אם	
ששוכב	חולה	בבית	החולים	ולמרות	כל	
יש	 מה	 מגלים	 לא	 לו	 שעשו	 הבדיקות	
לו,	והאדם	הזה	עומד	ביחד	עם	אשתו	
נכנס	 ואין	להם	מה	לעשות,	אז	 מהצד	

להם	צער	עמוק	בלב.
בעלי	 אותו	 שרודפים	 אחר	 אדם	 או	
והוא	לא	מצליח	למצוא	מישהו	 חובות	
שייתן	לו	אפילו	איזה	הלוואה	קטנה	כדי	
ירגיע	אותם	קצת	שלא	 שבינתיים	הוא	

ירדפו	ויחפשו	אותו.
נמצא	 האדם	 שבהם	 מצבים	 כלומר	

בס”ד
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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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חשכות,	 עם	 נוראית	 מצוקה	 בתוך	
בלבול,	מניעה	וקושי...

אישה	אחת	סיפרה	לי	שהיא	מתנהגת	
בצניעות	ובצדיקות	והיא	מתפללת	את	
כל	התפילות,	ובשבתות	היא	גם	עושה	
תהילים	לכל	הילדים	בשכונה,	אבל	היא	

כבר	בת	35	ועדיין	רווקה.
הזמן	 כל	 ‘הרב,	 לי:	 אומרת	 והיא	
אבל	 את,	 צדיקה	 איזה	 לי	 אומרים	
חשק	 לי	 ואין	 מגיע,	 לא	 החתן	 בינתיים	
יש	 שלי	 החברות	 לכל	 כי	 ה’	 לעבודת	
בשלב	 עוד	 ואני	 גדולים,	 ילדים	 כבר	

החיפושים	של	החתן’.
כאשר	 גדול:	 דבר	 אומר	 נתן	 רבי	 אז	
החשכות	 או	 במצוקה	 נמצא	 האדם	

הזאת,	הוא	צריך	לברוח!	
כמו	שכתוב:	“ְוָנס	ֶאל	ַאַחת	ִמן	ֶהָעִרים	
הזה	 האדם	 ד’(,	 )דברים,	 ָוָחי”	 ָהֵאל	
כתוב:	 שהרי	 האמונה,	 אל	 לברוח	 חייב	
חבקוק	 וגם	 ֶהָעִרים”	 ִמן	 ַאַחת	 ֶאל	 “ְוָנס	

העמידן	על	אחת.

אדם בשעת צרה צריך לנוס אל 
ערי המקלט ושם יחיה

האמונה?	 אל	 לברוח	 בעצם	 זה	 ומה	
אז	כותב	רבי	נתן:	

“מ”ח	תיבות	יש	בשמע	ישראל”,	אם	
פרשה	 של	 התיבות	 מספר	 את	 נספור	
ועד	המילה:	 ישראל”	 ראשונה	מ”שמע	

“ובשעריך”	נמצא	שיש	48	תיבות.	
שלנו”,	 האמונה	 כל	 יסוד	 “שהוא	

ב”שמע	 מתבטאת	 שלנו	 האמונה	 כל	
ישראל”.	

ערי	 ושמונה	 ארבעים	 כנגדם	 “ויש	
שיש	 התיבות	 כנגד	 ולווים”,	 כוהנים	
ישראל”	 “שמע	 של	 הראשונה	 בפרשה	
ארבעים	 והלווים	 לכוהנים	 חילק	 ה’	 כך	
בפרשת	 שכתוב	 כמו	 ערים	 ושמונה	

“מסעי”.	
תיבות	 שש	 כנגד	 מקלט	 ערי	 “ושש	
הראשון:	 בפסוק	 ישראל”,	 שבשמע	
ַמע	ִיְשָׂרֵאל	ה’	ֱאֹלֵקינּו	ה’	ֶאָחד”	שהוא	 “ְשׁ

היסוד	של	קבלת	מלכות	שמים.
ערי	 שש	 כנגד	 שהם	 תיבות	 שש	 יש	
הירדן	 בעבר	 מתוכם	 ששלוש	 מקלט	

ושלוש	האחרות	בתוך	ארץ	ישראל.	
לנוס	 צריך	 בשגגה	 הרוצח	 כן	 “ועל	
החיים”,		 עיקר	 היא	 האמונה	 כי	 לשם,	
אדם	צריך	לברוח	לשישה	ערי	המקלט	
ֶאל	 “ְוָנס	 שכתוב:	 כמו	 ויחיה,	 האלה	
אדם	 ככה	 ָוָחי”,	 ָהֵאל	 ֶהָעִרים	 ִמן	 ַאַחת	
שנמצא	במצוקה	וצרה	ורודפים	אחריו	

חייב	לרוץ	אל	האמונה.	
“והכפירות	הם	מסיטרא	דמותא,	ועל	
כן	מנחה	את	ערי	הלוויים	שהם	בחינת	
“שמע”	ו”ואהבת”	שהם	עיקר	המשכת	
מסיטרא	 מגינות	 הם	 כן	 על	 האמונה,	
דמותא	ומצילות	אותו	ממיתה”,	בשעה	
הקשה	שאדם	בורח	אל	האמונה	והולך	

ל”שמע	ישראל”.
הכוונות”	 ב”שער	 כותב	 והאר”י	
לכוון	 האדם	 שצריך	 הכוונה	 שעיקר	
עולם,	 של	 ‘ריבונו	 היא:	 שמע	 בקריאת	
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גם	אם	אתה	רוצה	להרוג	אותי	עכשיו,	
אני	מוכן’!

ה’ רוצה מאתנו עזרה כדי להרים 
את מלכותו הנופלת!

	לשון	האר”י	הקדוש:	
ַעל	 ֵלאֹלִקים	 ֹעז	 נּו	 ‘תְּ אומר:	 “הכתוב	
פירושו	 ס”ח(,	 )תהילים,	 ֲאָותֹו’	 גַּ ִיְשָׂרֵאל	
ממעשה	 סיוע	 צריך	 יתברך	 ה’	 כביכול	
ישראל	לתחתונים”,	ה’	אומר:	‘אני	צריך	

עזרה	ממך’.	
נפלה	 כי	 נופלת	 המלכות	 “והנה	
וכאשר	 הרעים,	 ממעשינו	 בעוונותינו	
לנו	 שיהיה	 צריך	 להעלותה	 רוצים	
אותה	 מפילים	 עוונותינו	 כי	 זכויות,	
אפשר	 ואי	 אותה,	 מעלים	 וזכויותינו	
גמורים	 צדיקים	 לא	 אנו	 להעלותה	אם	
אפשר	 אי	 טהורות”,	 נשמותיהם	 אשר	
לנו	 יש	 אם	 ה’	 מלכות	 את	 להעלות	

עוונות.	
שנמסור	 במה	 תיקון	 יש	 זה	 כל	 “אם	
ה’	 קדושת	 על	 שמע	 בקריאת	 נפשנו	
צדיקים	 לא	 בגלל	שאנחנו	 מכל	הלב”,	
לנו	 נותן	 הקדוש	 האר”י	 אז	 גמורים	
פתרון	שהוא	להעלות	את	מלכות	ה’	על	

ידי	שנמסור	נפשנו	בקריאת	שמע.	
“ועל	ידי	כן	אפילו	אין	בנו	שום	מעשים	
טובים	והרשענו	עד	להפליא)!(,	על	ידי	
מתכפרים	 בהריגה	 נשמותינו	 מסירת	

כל	עוונותינו	כולם”.
שמע	 קריאת	 קורא	 האדם	 כאשר	

שמח	 אני	 עולם,	 של	 ‘ריבונו	 וחושב:	
דין:	 בית	 מיתות	 ארבע	 עלי	 לקבל	
כל	 אז	 וחנק’	 הרג	 שריפה,	 סקילה,	
ללשון	 לב	 ושימו	 מתכפרים,	 עוונותיו	
כלומר	 להפליא”,	 עד	 “והרשענו	 האר”י	
העוונות	שלנו	כבר	נהיו	כפלא	אבל	על	

ידי	מסירת	נשמותינו	הכל	מתכפר.
“ויש	בנו	כוח	לעלות	עד	אמא	עילאה”,	
עד	 מגיע	 הזאת	 בכוונה	 שמכוון	 אדם	
הקב”ה	 של	 עליונה	 הכי	 לתשובה	

שנקראת	“אמא	עילאה”.	

מתגלה הסוד הנורא של כוונת 
קריאת שמע

“הוא	שאמרו	גדולה	תשובה	שמגעת	
עד	כיסא	הכבוד	שנאמר:	‘ׁשּוָבה	ִיְשָׂרֵאל	
עניין	 כי	 י”ד(,	 )הושע,	 ֱאֹלֶהיָך’	 ה'	 ַעד	
עד	 האדם	 את	 מעלה	 הזאת	 התשובה	
המלכות	 תוכל	 כן	 ועל	 הכבוד,	 כיסא	

לעלות	אותנו,	וזה	סוד	קידוש	השם”.
אדם	שבכל	צער	שלו	מקבל	על	עצמו	
רודפים	 ואם	 ה’,	 למען	 באהבה	 למות	
שוכב	 שבנו	 או	 חובות	 בעלי	 אחריו	
בבית	חולים	מחוסר	הכרה	והוא	אומר:	
‘הקב”ה	אני	מקבל	באהבה	ומוכן	למות	
מוכן	 ובאמת	 הזה’,	 מהצער	 בשבילך	
למסור	את	נפשו	באותו	רגע	למען	ה’,	
אז	כמו	שאומר	רבי	נתן	שהוא	“נס	אל	
הערים”,	כלומר	יש	שש	ערי	מקלט	כנגד	
שבהם	 ישראל	 שמע	 של	 התיבות	 שש	
הוא	מקבל	על	עצמו	ארבע	מיתות	בית	



 

ו

דין	באהבה.
ועל	זה	אומר	רבינו	האר”י	שאפילו	אם	
אין	לאדם	הזה	שום	זכות	ועוונותיו	עברו	
הוא	 הזאת	 הכוונה	 עם	 להפליא,	 עד	
מגיע	עד	“אמא	עילאה”	ומעלה	את	כל	

מלכות	ה’	עד	למעלה.
“קריאת	 כוונת	 של	 הגדול	 הסוד	 וזה	

שמע”.

בלעם הרשע קיבל על עצמו למות 
כמו הישרים אז ה’ תיקן אותו 
בחמורו של רבי פנחס בן יאיר

רבינו	ה”אור	החיים”	הקדוש	כותב	על	
זה	שאמר	בלעם	הרשע:	

ִרים	ּוְתִהי	ַאֲחִריִתי	 י	מֹות	ְיָשׁ ֹמת	ַנְפִשׁ “תָּ
הרשע	 “הפליג	 כ”ג(:	 )במדבר,	 ֹמהּו”	 כָּ
לשאול	עניין	גדול”,	האור	החיים	אומר	

שבלעם	ביקש	בקשה	גדולה.	
דרגות	 שתי	 שיש	 רבותינו	 “שאמרו	
הראשונה	 מיתתם:	 בשעת	 בצדיקים	
באין	 והולכת	 מהגוף	 הנפש	 שיוצאת	
האושר	 עד	 מעכב	 ואין	 מבדיל	 מסך	
העליון”,	יש	צדיק	שנפטר	ומיד	לוקחים	
עיכוב,	 שום	 בלי	 העליון	 לאושר	 אותו	
להוציא	 כדי	 אותו	 מעכבים	 לא	 ואפילו	

רשעים	מגהינום	אלא	ישר	לגן	עדן.	
“ויש	צדיקים	שביציאת	הנפש	נמנעים	
מה	 זמן	 ומתעכבים	 ומיד	 תיכף	 ללכת	
וכדומה”,	 חטאים	 איזה	 להם	 יהיה	 אם	
מעכבים	את	הנשמה	של	הצדיק	קצת	
עד	שמוחקים	לו	את	העוונות	המעטים	

שיש	לו.	
העליון	 גדר	 לשאול	 בלעם	 “ובחר	
כמיתת	 תהיה	 מיתה	 בשעת	 שנפשו	
אותם	שהולכים	ביושר	את	פניו	יתברך	
היא	 והכוונה	 מעכב,	 באין	 מסך	 באין	
שיהרגוהו	 ישרים,	 ביד	 נפשי	 תמות	

ישראל	כמו	שכך	היה”.
עצמי	 על	 מקבל	 ‘אני	 אמר:	 בלעם	
רוצה	 אני	 כי	 אותי	 יהרגו	 ישראל	 שבני	

למות	כמו	הישרים’.	
“והוא	מאמר	תמות	נפשי	מות	ישרים	
הניצוץ	 כי	 כמוהו	 אחריתי	 תהיה	 ובזה	
כמוהו,	 הוא	 והרי	 ישראל	 באיש	 ידבק	
ומצינו	בדברי	המקובלים	)ס’	הגלגולים	
באה	 בלעם	 של	 נפשו	 כי	 ז”ל(	 להארי	
בחמורו	של	רבי	פנחס	בן	יאיר,	וזה	יורה	

שנתקן	באחריתו”.
החיים	 אור	 של	 מדהים	 חידוש	 איזה	

הקדוש!!!	
כמו	 למות	 ביקש	 שבלעם	 בגלל	
דבר	 של	 בסופו	 תוקן	 הוא	 אז	 הישרים	
בן	 פנחס	 רבי	 את	 לשרת	 שבא	 בחמור	

יאיר.	
תדעו	לכם	שגם	אני	הייתי	מוכן	להיות	
ואפילו	 יאיר,	 בן	 רבי	פנחס	 החמור	של	
כמו	 להיות,	 מוכן	 אני	 שלו	 המרדעת	
שהוא	 יהודה	 לרבי	 אנטונינוס	 שאמר	

מוכן	להיות	השטיח	שלו	בגן	עדן.	
לאמונה	 לברוח	 צריך	 האדם	 ולכן	
והכל	 ה’	 למען	 למות	 עצמו	 על	 ולקבל	
ובלב	 ובשמחה	 באהבה	 לקבל	 צריך	
שום	 בידו	 אין	 אם	 אפילו	 ובזה	 שלם,	
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זכות,	מצוה	או	מעשה	טוב	ועוד	הפליא	
כל	 מתכפרים	 כן	 פי	 על	 אף	 להרשיע	

עוונותיו.	
זה	 מחילה	 שהמושג	 לדעת	 צריך	
העוון	 אבל	 האדם	 את	 מענישים	 שלא	
שהכל	 זה	 כפרה	 זאת	 לעומת	 נשאר,	
ַעל	 ר	 “ְוִכפֶּ שכתוב:	 כמו	 ונעלם,	 נמחק	
)ויקרא,	 ִיְשָׂרֵאל”	 ֵני	 בְּ ְמֹאת	 ִמֻטּ ֶדׁש	 ַהֹקּ
ט”ז(,	אם	רק	אדם	יגיד:	‘אני	מקבל	על	
אז	 עצמי	למות	עכשיו	בשבילך	השם’,	
לא	יישאר	שום	זכר	מעוונותיו.	וזה	עיקר	
על	 סומך	 שאדם	 שמע	 קריאת	 כוונת	
הקב”ה	עד	כדי	כך	שמוכן	למות	בשבילו	
ברגע	זה	ממש	ואין	לו	שום	פקפוק	עליו.

צריך להשליך את שכלו לגמרי 
ולסמוך במאת האחוזים על ה’ 

יתברך

רבי	נתן	כותב:	
לו	 “ושמסלק	דעתו	לגמרי	כאילו	אין	
זה	 על	 האמונה,	 על	 וסומך	 דעת	 שום	
ֶאל	 ַמִים	 ׁ ַהשָּ ַחת	 ִמתַּ ִים	 ַהמַּ וּו	 ‘ִיקָּ נאמר:	
ה’	)בראשית,	 ָשׁ בָּ ַהיַּ ְוֵתָרֶאה	 ֶאָחד	 ָמקֹום	
כמו	 מים	 בחינת	 היא	 הדעת	 כי	 א’(,	
ֶאת	 ָעה	 דֵּ ָהָאֶרץ	 ָמְלָאה	 י	 ‘כִּ שכתוב:	
צריך	 אבל	 י”א(,	 )ישעיהו,	 ִים’	 מַּ כַּ ה'	
שזה	 לאמונה	 דעת	 מיני	 כל	 להמשיך	
העולם	 קיום	 עיקר	 וזה	 הקדושה	 עיקר	
שעומד	על	האמונה,	שכל	מימי	הדעת	
“ה’	 בחינת	 אל	 אל	מקום	אחד	 יימשכו	
הדעת	 כל	 להמשיך	 אחד”,	 ה’	 אלוקינו	

ואז	 אחדותו	 אמונת	 לתוך	 והמוחין	
האמונה	 לו	 תתגלה	 היבשה,	 תראה	
ֶאֶרץ	 ָכן	 ‘ְשׁ כמו	שכתוב:	 היבשה,	 שהיא	

ּוְרֵעה	ֱאמּוָנה’	)תהילים,	ל”ז(”.
ולא	 שלו	 הדעת	 את	 שמסלק	 אדם	
את	 משליך	 ורק	 פעולה,	 שום	 עושה	
הקב”ה	 על	 האחוזים	 במאת	 עצמו	
לו	 מתכפרים	 אז	 באהבה	 הכל	 ומקבל	

כל	עוונותיו.	
“ולכן	עיקר	שלמות	האמונה	שיסלק	
עצמו	 וישים	 לגמרי,	 וחוכמתו	 דעתו	
אישה	 יתברך”,	 בה’	 ויאמין	 כבהמה	
שבעלה	כל	הזמן	יורד	לה	לחיים	ועוקב	
אחריה	בכל	מיני	טכנולוגיות	בפלאפון,	
ובנוסף	כל	הזמן	מקניט	ומעליב	אותה,	
את	 ומסלקת	 בבעלה	 מורדת	 לא	 והיא	
שאם	 יודעת	 היא	 כי	 שלה	 השכל	 כל	
היא	 אז	 טוב	 הכי	 זה	 אז	 כך	 רוצה	 ה’	

בשלמות	האמונה.	
השכל	 שאין	 מה	 האמונה	 עיקר	 “כי	
מבין”,	האישה	הזאת	לא	שואלת:	‘אבל	
אלא	 ככה’?	 לסבול	 צריכה	 אני	 למה	

זורקת	את	השכל	שלה.	
שייך	 לא	 בשכל	 שמבינים	 מה	 “כי	
אמונה,	ועל	כן	האמונה	היא:	‘ַוֲאִני	ַבַער	
ְך’	)תהילים,	 ֵהמֹות	ָהִייִתי	ִעמָּ ְוֹלא	ֵאָדע	בְּ
ה’	 יַע	 תֹוִשׁ ּוְבֵהָמה	 ‘ָאָדם	 וזה	 ע”ג(,	
)תהילים,	ל”ו(,	שהם	בני	אדם	שערומים	
וזה	 כבהמה,	 עצמם	 ועושים	 בדעת	
החוכמות	 שבכל	 הגדולה	 החוכמה	
רק	 ולסמוך	 לגמרי	 ודעתו	 לסלק	שכלו	

על	האמונה”.
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שכל	 מישהו	 בעבודה	 לאדם	 יש	 אם	
לא	 הוא	 אז	 אותו,	 ומקניט	 מציק	 הזמן	
סוף’	אלא	 לזה	 עושה	 אני	 ‘היום	 אומר:	
מבין	שאם	זה	מה	שה’	רוצה	אז	זה	הכי	
טוב	ומקבל	את	הצער	באהבה	ומשליך	

את	שכלו.	
השגות	 להבין	 יזכה	 זה	 ידי	 “ועל	
וחוכמות	אלוקיות	אמתיות”,	בזכות	זה	
יבין	האדם	את	כל	המהלך	של	ה’	אתו.	

מתגלה הסוד למה הרצועות של 
התפילין שחורות

האנושי	 בשכל	 אפשר	 שאי	 “מה	
עיקר	 העולם	 אבות	 כן	 ועל	 להשיג,	
האמונה.	 את	 לגלות	 היה	 עיסוקם	
בשביל	זה	עסקו	בחפירות	בארות	מים	
עמוקים	והיו	רועי	מקנה	ובהמות	כי	על	
שהיו	 האמונה,	 את	 מזככים	 היו	 זה	 ידי	

בבחינת	בהמה”.
עיקר	העבודה	של	האבות	היה	לסלק	
האמונה,	 על	 ולסמוך	 לגמרי	 דעתם	
ולקבל	הכל	באהבה	כולל	ארבע	מיתות	

בית	דין	בלי	שום	פקפוק	או	קושיה.	

חֹוָרה	ֲאִני	ְוָנאָוה’	)שיר	השירים,	 “וזה	‘ְשׁ
א’(	שאני	מחשיך	עיני	לגמרי	ואני	סומך	
רק	על	האמונה	לבד,	אז	דייקא	ונאוה”.

רוצה	 לא	 ‘אני	 להגיד:	 צריך	 אדם	
סומך	 אלא	 חוכמה,	 שום	 על	 להסתכל	
לי	 שתעשה	 עולם	 של	 רבונו	 עליך	 רק	

את	הכי	טוב’.	
של	 ופאר	 לנוי	 זוכה	 זה	 ידי	 “על	

התפילין”!
התפילין	 של	 הרצועות	 זה	 בגלל	
ולא	 דווקא	 שחורות	 להיות	 צריכות	
האדם	 באמת	 כי	 כתומות	 או	 צהובות	
לגמרי	את	הראייה	שלו	 צריך	להשחיר	
ולהבין	שה’	עושה	הטוב	ביותר	בשבילו.	
ולכן	אדם	שמחנך	את	עצמו	לדרך	של	
האמונה	וזורק	את	עצמו	על	ה’	כי	הוא	
ובעיקר	 טוב	 הכי	 לו	 עושה	 שהוא	 מבין	
דואג	לאחריתו	ולתיקונו	בעולם,	אז	הוא	
ִמן	 ַאַחת	 ֶאל	 “ְוָנס	 הפסוק:	 את	 מקיים	

ֶהָעִרים	ָהֵאל"
וממילא	הוא	זוכה	ל“ָוָחי”,	זוכה	לחיים	
טובים	ומאושרים	ללא	כל	צער	וייסורים!



 

ט

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

כוחה של אמונת חכמים

מורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	סיפר:	‘ברוך	ה’	לאחרונה	בנינו	עוד	שתי	קומות	נוספות	במתחם	בית	
הכנסת,	אבל	יש	הרבה	אנשים	שלא	יודעים	את	כל	הניסים	שהיו	לנו	עוד	בדרך	לבניית	בית	הכנסת.	

לנו	 אישרו	 ובירוקרטיה	 מסמכים	 בקשות,	 המון	 לאחר	 לנו:	 עשה	 שה’	 הנסים	 מהמון	 אחד	 אספר	
בעירייה	הקצאה	של	שטח	עבור	בית	הכנסת,	שמחנו	מאוד	והתחלנו	לחשוב	איך	מגייסים	את	הכסף	
להקמתו	וכבר	פנינו	לתורמים	אפשריים,	לאחר	כמה	שבועות	ספורים	פתאום	אנחנו	מקבלים	הודעה	

מהעירייה	ובה	מודיעים	לנו	שהשטח	שכבר	ניתן	לנו	יילקח	לטובת	מבנה	ציבור	אחר.	
אי	אפשר	לתאר	את	גודל	האכזבה	שעברנו	לאחר	צפייה	ארוכה	של	תפילות	ושיעורים	בחנייה,	אבל	
התחזקנו	באמונה	וניגשתי	לרב	עובדיה	יוסף	זצוק”ל,	גוללתי	בפניו	את	כל	הסיפור		וביקשתי	את	עצתו.	
הרב	ממש	הרגיש	את	הצער	ואמר	לי:	‘ה’	עושה	רק	לטובה,	בעזרת	ה’	תקבלו	שטח	פי	שניים	ממה	

שהובטח	לכם’.	
יצאתי	מעודד	מהרב	שהרי	אם	צדיק	גוזר,	ה’	מקיים.	אחרי	זמן	מועט	קיבלנו	הודעה	נוספת	מהעירייה	
בהתחלה,	 שקיבלנו	 ממה	 שניים	 פי	 באמת	 היה	 השטח	 הכנסת,	 בית	 להקמת	 אחר	 שטח	 שקיבלנו	

והתברר	למפרע	שזכינו	בשטח	הגדול	ביותר	בשכונת	“הר	חומה”	להקמת	בית	הכנסת.	
הכל	בזכות	האמונה	וההקשבה	לעצות	החכמים!!!
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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'".
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