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אמונה וביטחון
לא	יאומן!!	כל	המצוות	שנעשו	בעולם

לא	מספיקות	לטובה	קטנה	מה’:
אחד	מהיסודות	הגדולים	של	האמונה	
יודע	 שאדם	 זה	 ובמלכותו	 יתברך	 בה’	
כלום	 לו	 מגיע	 שלא	 בליבו	 לו	 וחקוק	
ממה	שיש	לו	בעולם	ושהכל	זה	מתנת	
חינם	של	הקב”ה,	הכל	זה	חסדו	הגדול	

של	ה’.
ר	 ּוְבֹיֶשׁ ְבִצְדָקְתָך	 “ֹלא	 שכתוב:	 כמו	
ט’(,	 )דברים,	 ת”	 ָלֶרֶשׁ ָבא	 ה	 ַאתָּ ְלָבְבָך	

שהוא	 אפילו	לרגע	 יחשוב	 לא	 שאדם	
קיבל	אישה	טובה	כי	הוא	אדם	טוב	או	
קיבל	 שהוא	 האדם	 יחשוב	 שבטעות	
עבודה	טובה	בגלל	שהוא	עזר	לאחרים,	
ה’	 של	 ורחמים	 חסד	 זה	 הכל	 אלא	

ובאמת	לא	מגיע	לו	כלום.
עזר	 באמת	 האדם	 אם	 ואפילו	
שכמה	 שיידע	 אז	 ולאלמנות	 לנזקקים	

בס”ד
גיליון קע"א - פרשת שלח

תוכן העניינים:

ד אי אפשר לשלם על טובה אחת של הקב”ה בכל זכויות הצדיקים בכל הדורות  

ד המצווה של האדם היא כמו לזרוק גפרור באוקיינוס     

ד אדם שחושב שמגיע לו משהו בעולם בזכות תפילתו יקבל כאב לב   

ה אפילו משה רבינו לא סומך על הזכויות והתפילות שלו ומבין שהכל חסדים גדולים מה’ 

ו לכל אחד יש מחלת נפש, וגודל המחלה נקבע לפי הגאווה והענווה   

ז איך אפשר להקריב כל רגע קורבן עולה לה’!!     

ז לא יאומן!! משה רבינו עושה חפיפה ליהושע בן נון     

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט להאמין ולהרוויח גם קרבת אלוקים גדולה         

ג



 

ד

לו	 מגיע	 לא	 עדיין	 ותמך	 עזר	 שהוא	
כלום.

וזה	היסוד	הגדול	ביותר	בעבודת	ה’!!

אי אפשר לשלם על טובה אחת 
של הקב”ה בכל זכויות הצדיקים 

בכל הדורות

יסוד	 הלבבות”	 “חובת	 בעל	 כותב	
מפחיד:	

בני	 כל	 היינו	מקבצים	מעשי	 “שאילו	
אותו	 ונותנים	 העולם	 ימות	 כל	 אדם	
לאיש	אחד”,	אם	היינו	הולכים	לאברהם	
אבינו	ולוקחים	לו	את	כל	הזכויות,	ואחר	
לו	את	כל	 ולוקחים	 כך	הולכים	ליצחק	
הזכויות	שלו,	ואחר	כך	הולכים	ליעקב,	
עקיבא,	 לרבי	 יוחאי,	 בר	 שמעון	 לרבי	
ולמשה	רבינו	וככה	לכל	הצדיקים	שהיו	
ונותנים	את	כל	הזכויות	 ודור,	 בכל	דור	

שצברנו	לאדם	אחד.	
“לא	היה	מספיק	לו	לגמול	על	טובה	
אחת	מטובות	הבורא	עליו”,	כל	הזכויות	
על	 לשלם	 כדי	 מספיקים	 לא	 שאספנו	

טובה	אחת.	
תשימו	לב	מה	כותב	כאן	רבינו	בחיי!!!	
כל	מה	שעשו	הצדיקים	כמו	אברהם,	
דור	 יוסף,	 שלמה,	 דוד,	 יעקב,	 יצחק,	
התנאים,	דור	האמוראים	וכל	הקדושים	
לשלם	 אפשר	 אי	 ימינו,	 עד	 העליונים	
במעשים	שלהם	על	הקטנה	שבטובות	

שה’	עושה	לנו	כל	רגע.

המצווה של האדם היא כמו לזרוק 
גפרור באוקיינוס

“ואיך	לא	יתבייש	זה	העז	פנים”,	איך	
אדם	לא	מתבייש	להגיד	לקב”ה:	‘למה	
לא	נתת	לי’	ו-’למה	מגיע	לי	הצער	הזה’.	
לו	 יתברך	שיקדם	 “לבקש	מן	הבורא	
יודע	 היה	 אדם	 רק	 לו	 גדולות”,	 טובות	
כמה	טובות	ה’	עושה	לו	והכל	במתנת	

חינם	כי	אין	לו	מה	לשלם	לה’.
אדם	חושב	שאם	הוא	מנקה	את	בית	
הכנסת	במשך	עשר	שנים	אז	הוא	יכול	
לדרוש	משהו	מה’,	והוא	לא	מבין	שאם	
הוא	היה	מנקה	את	כל	בתי	הכנסת	שיש	
יכול	לשלם	 בעולם,	הוא	עדיין	לא	היה	

על	הקטנה	שבטובות	שה’	עשה	לו.	
תאמר	 מצווה,	 איזה	 תעשה	 “ואם	
לעצמך	כי	אינה	כנגד	עוונותיו	כניצוץ	מן	
האש	בים	הגדול”,	אם	אדם	יזרוק	גפרור	
האם	 לים?	 יעשה	משהו	 זה	 באוקיינוס	

זה	יכול	לחמם	אותו?	ברור	שלא.	
ככה	העוונות	של	האדם	מלאים	כמו	
מצווה	 איזה	 זורק	 ואדם	 האוקיינוס,	
יוכל	 האדם	 איך	 הזה,	 העבירות	 בים	
להתגאות	ולחשוב	שעוד	מגיע	לו	משהו	

מה’?

אדם שחושב שמגיע לו משהו 
בעולם בזכות תפילתו יקבל כאב 

לב

שיש	 לב	 שהבעיות	 אומרת	 הגמרא	
לבני	אדם	מגיעים	בגלל	שהם	מאמינים	



 

ה

חייב	 ה’	 אז	 שלהם,	 התפילות	 שבזכות	
לענות	להם.

וזה	נקרא	בלשון	רבותינו:	“כל	המאריך	
בתפלתו	ומעיין	בה	-	סוף	בא	לידי	כאב	

לב”	)מסכת	ברכות(.
תעשה	 בטוח	 שאומר	 מפרש:	 ורש”י	
איזו	 עשה	 שאם	 חושב	 אדם	 בקשתי,	
תפילה	או	מצווה	אז	מגיע	לו	שה’	ייתן	לו	
מתנות	ודברים	טובים,	והגמרא	אומרת	
על	זה	שאדם	כזה	ישר	מגיע	לכאב	לב.	
“כל	 רש”י:	 של	 הקדושה	 לשונו	
ואומר	 בה	 ומעיין	 בתפילתו	 המאריך	
בלבבו	שתעשה	בקשתו	לפי	שהתפלל	
בכוונה	לבסוף	בא	לידי	כאב	לב”,	אסור	
התפלל	 שהוא	 שבגלל	 לחשוב	 לאדם	
בכוח	ובכוונה	מגיע	לו	משהו,	אלא	הוא	
צריך	להבין	שהכל	זה	חסדים	ורחמנות	

של	ה’	ולא	מגיע	לו	מאומה.
האדם	 ה’	 לו	 שנתן	 מה	 על	 וכבר	
לשלם,	 איך	 לו	 ואין	 מיליארדים	 חייב	
יפוררו	לו	את	החוב	למיליון	 אפילו	אם	

תשלומים.	
הזאת	 ההכרה	 את	 צריך	 האדם	 ולכן	
נותן	 והוא	 רחמים	 מלא	 א-ל	 הוא	 שה’	
ואנחנו	 להם	 מגיע	 שלא	 לאנשים	 גם	
שלא	 האנשים	 של	 הזאת	 בקטגוריה	
מגיע	להם,	ובכל	זאת	ה’	נותן	לנו	הכל	

בתורת	מתנה	ועם	הרבה	חסדים.

אפילו משה רבינו לא סומך על 
הזכויות והתפילות שלו ומבין 

שהכל חסדים גדולים מה’

“ללמדך	שאין	לברייה	שום	דבר	אצל	
של	 רבם	 רבינו	 משה	 שהרי	 בוראה,	
של	 בלשון	 אלא	 בא	 לא	 הנביאים	 כל	

תחנונים”.
משהו	 לבקש	 כשרצה	 רבינו	 משה	
מה’	בא	בתחנונים	לפני	הקב”ה	שירחם	
עליו	למרות	שלא	מגיע	לו,	כמו	שכתוב:	
אפילו	 ג’(,	 )דברים,	 ה'”	 ֶאל	 ן	 “ָוֶאְתַחנַּ
זכויות	 לו	 שיש	 אחד	 שאין	 רבינו	 משה	
בקשות,	 עם	 לקב”ה	 מגיע	 ממנו,	 יותר	
הוא	 כי	 דרישות	 ובלי	 ותחנונים	 ריצויים	

יודע	שבעצם	אין	לו	כלום.	
כמה	 לראשו	 להכניס	 חייב	 האדם	
ה’	 טובות	 כמה	 זה	 ומול	 לו,	 יש	 חובות	
נותן	לו.	ואסור	לאדם	לחשוב	שהידיים	
כמו	 האלוקות,	 את	 לו	 מביאות	 שלו	
שכתוב:	“ְוֹלא	ֹנאַמר	עֹוד	ֱאֹלקינּו	ְלַמֲעֵשׂה	
ָך	ְיֻרַחם	ָיתֹום”	)הושע,	י”ד(,	 ר	בְּ ָיֵדינּו	ֲאֶשׁ
והמלבי”ם	מפרש	שכמו	שהיתום	מסכן	

ולא	יכול	להביא	פרנסה	לבד.	
הכושל	 והוא	 כוחו,	 תם	 כמו	 “היתום	
הוא	 האומלל	 היתום	 האדם”,	 שבבני	
הכישלון	שבבני	האדם	כי	אין	מי	שיעזור	
וייתן	לו,	ואם	הבריות	לא	ירחמו	עליו	אז	

הוא	בבעיה	חמורה.	
שלפעמים	 רואות	 עיננו	 זה	 כל	 “ואם	
אין	 מאוד,	 ישגה	 היתום	 של	 אחריתו	
עוזר-	 היית	 ה’	 אתה	 ליתום	 אם	 כי	 זה	
האדם	 ככה	 ָיתֹום”,	 ְיֻרַחם	 ָך	 בְּ ר	 ֲאֶשׁ



 

ו

צריך	להרגיש	שהוא	היתום	ואין	לו	שום	
וכמו	שה’	מרחם	על	 זכויות,	 או	 מצוות	
שה’	 יתפלל	 ככה	 האמתיים	 היתומים	
ירחם	עליו,	ואדם	צריך	להפסיק	לחשוב	
ובזכות	 משהו	 עושים	 ידיו	 שמעשי	
לו	 מגיע	 טוב	שעשה	 או	מעשה	 מצווה	
משהו,	אלא	כל	הזמן	יבקש	את	רחמיו	

של	ה’	למרות	שלא	מגיע	לו.	
ולכן	אדם	שהולך	עם	הידיעה	הזאת	
בלב	שלא	מגיע	לו	מאומה,	ושמה	שה’	
נתן	לו	זה	מתנת	חסד	אז	אף	פעם	הוא	
לא	מתלונן,	ואם	יש	לו	אישה	קשה	אז	
זה	 שלו,	 העוונות	 כל	 שעם	 מבין	 הוא	
גדולה	 טובה	 זה	 אישה	 לו	 יש	 שבכלל	
פרנסה	 לו	 אין	 אם	 דבר	 ואותו	 מה’,	
הוא	 כי	 מתאכזב	 לא	 הוא	 אז	 בשפע,	
יש	 שבכלל	 זה	 שלו	 שמהפשעים	 יודע	
והרי	 מאוד	 גדולה	 טובה	 זו	 פרנסה	 לו	
הגיע	לו	להיות	עכשיו	תחת	סורג	ובריח.	
הבעיה	שאדם	מרגיש	כל	הזמן	שאחרים	
קיבלו	דברים	ולו	חסר,	וזה	שהוא	קיבל	
מאליו	 מובן	 זה	 ופרנסה	 אישה	 ילדים,	
והוא	שוכח	שמהעבירות	שלו	לא	מגיע	
נמצא	 שהוא	 בגלל	 והכל	 כלום,	 לו	
“ְוָרם	 שכתוב:	 כמו	 חמורה,	 בגאווה	

”	)דברים,	ח’(. ַכְחתָּ ְלָבֶבָך	ְוָשׁ

לכל אחד יש מחלת נפש, וגודל 
המחלה נקבע לפי הגאווה והענווה

ה”בן	איש	חי”	כותב	על	הפסוק:	“ָלַרב	
ַנֲחָלתֹו”	 ְמִעיט	 תַּ ְוַלְמַעט	 ַנֲחָלתֹו	 ה	 ְרבֶּ תַּ

)במדבר,	כ”ו(:	
בנפשו	שהיא	 נחלה	 לו	 יש	 אדם	 “כל	
זוהמת	הנחש”,	כל	אחד	חולה	במחלות	
חולי	 שכולנו	 קובע	 חי	 איש	 הבן	 נפש,	
ירפא	 שה’	 להתפלל	 וצריכים	 נפש	
של	 נפש	 במחלת	 חולה	 אחד	 אותנו,	
הגאווה	בזה	שכל	הזמן	רב	עם	אשתו	או	
עם	בנו,	והשני	חולה	במחלת	נפש	של	
איזה	 יש	 מאתנו	 אחד	 לכל	 כך	 הכעס,	

מחלת	נפש.	
לומר	 רוצה	 נחלתו,	 תרבה	 לרב	 “אך	
אצלו	 מתרבה	 רוח	 וגס	 גאה	 שהוא	 מי	
שמגיע	 שמרגיש	 אדם	 הנחש”,	 זוהמת	
מספיק,	 אותו	 מעריכים	 ושלא	 יותר	 לו	
שמגיע	 חושב	 כלומר	 “ָלַרב”,	 נקרא	 זה	
לו	משהו	אז	המחלה	אצלו	קשה	יותר.	

“ונחלה	לשון	מחלה,	כדכתיב:	‘ַנְחָלה	
את	 שממעט	 ומי	 ל’(	 )ירמיהו,	 ֵתְך’	 ַמכָּ
עצמו	לומר	שפל”,	אדם	שחושב	לעצמו:	
שלא	 למרות	 לי	 נתן	 ה’	 מתנות	 ‘כמה	
לי	שום	מתנה	 והרי	לא	מגיע	 לי,	 מגיע	
ה’	 שאם	 מבין	 הזה	 האדם	 מעוונותיי’,	
היה	נותן	לו	אוהל	בגן	ציבורי	זה	גם	לא	
ְמִעיט	 מגיע	לו,	אז	הוא	בגדר:	“ַלְמַעט	תַּ
ַנֲחָלתֹו”,	כלומר	הזוהמה	והמחלות	נפש	

שלו	ימעטו.	
שפלותו	 את	 להכיר	 חייב	 אדם	
שום	 לו	 יהיה	 לא	 וממילא	 ופחיתותו,	

טענות	ושאלות	כנגד	ה’.



 

ז

איך אפשר להקריב כל רגע קורבן 
עולה לה’!!

הרב	יואל	טייטלבוים	מסאטמר	כותב	
בספרו	“דברי	יואל”	על	הפסוק:	

ְלֵריַח	 ִסיַני	 ַהר	 בְּ ָהֲעֻשָׂיה	 ִמיד	 תָּ “ֹעַלת	
ה	ַלה'”	)במדבר,	כ”ח(:	“אדם	 ׁ ִניֹחַח	ִאשֶּ
אז	 סיני”,	 “הר	 שהוא	 תמיד	 שמרגיש	
הוא	כל	הזמן	נותן	קורבנות	לה’	“עולת	
החנייה	 את	 לו	 שתפסו	 אדם	 תמיד”,	
“לא	 אומר:	 אלא	 ומתקוטט,	 רב	 ולא	
נותן	 לי	שום	חנייה’,	אז	מיד	הוא	 מגיע	

קורבן	עולה	לה’	יתברך.	
“בא	הכתוב	לפרש	שעל	ידי	השפלות	
דוגמת	הר	סיני	שהיה	נמוך	מכל	ההרים,	
נחשב	כאילו	מקריב	עולת	תמיד”,	כמו	
רּוַח	 ֱאֹלִהים	 “ִזְבֵחי	 רבותינו:	 שאמרו	
שבור,	 שאין	 שמרגיש	 אדם	 ָרה”,	 בָּ ִנְשׁ
מרוסק	או	מעוך	כמוהו	אז	הוא	נותן	כל	
הזמן	קורבנות	לה’,	וממילא	הוא	לא	רב	
ומתקוטט	עם	אף	אחד	ואפילו	לא	מעיר	

לחברו	סתם.	
לנו	 השאירה	 יורק	 מניו	 אחת	 אישה	
סיפרה	 היא	 ובה	 במשיבון,	 הודעה	
הלכה	 השבעים	 בת	 שלה	 שאמא	
בדיקה	 זאת	 עצמות,	 מיפוי	 לבדיקת	
הרבה	 חיכתה	 והיא	 שעות	 חמש	 של	
צעיר	 בחור	 איזה	 הגיע	 ואז	 בתור,	 זמן	
ואמר	לה:	‘אני	לפנייך’,	והיא	לא	הבינה	
איך	הוא	שהגיע	עכשיו	אומר	לה	שהוא	
ואמרה	 קצת	 חשבה	 היא	 ואז	 לפניה,	
לו:	‘אתה	צודק,	תיכנס	לפניי’,	האישה	
בעיה	 יש	 שלה	 שלאמא	 סיפרה	 הזאת	

עם	מציאת	הוורידים	ושתמיד	מחוררים	
אותה	עד	שמוצאים	את	הווריד,	והפעם	
מצאו	 ישר	 לבדיקה	 נכנסה	 שהיא	 איך	
צ’יק	 עברה	 והבדיקה	 הווריד,	 את	 לה	

צ’ק	ובקלות!
נכנעה	 	70 בת	 אישה	 זה	 מה	 תראו	
ישר	 וקיבלה	 	30 בן	 בריון	 בחור	 בפני	
מתנה	מה’	בדמות	בדיקה	קלה	ומהירה	

שאף	פעם	לא	היה	לה	כך.	
“וגם	בזמנים	שאין	שייך	להקריב	בהם	
קורבן,	מעלה	עליו	הכתוב	כאילו	הקריב	
בית	 שאין	 שלנו	 בזמנים	 כמו	 קורבן”,	
תמיד	 ועניו	 שפל	 שהוא	 אדם	 מקדש,	
זה	 בזכות	 והכל	 לה’,	 קורבנות	 עושה	
בעבודה	 תפקיד	 אותו	 מעבירים	 שאם	
אז	הוא	לא	מתלונן,	אלא	אומר:	‘זה	נס	
הזאת	 בעבודה	 אותי	 שבכלל	מחזיקים	
כי	עם	העוונות	שלי	הייתי	צריך	לחתום	
בלשכה,	וזה	שנותנים	לי	עבודה	בכלל,	
זה	טובה	גדולה	מאוד’,	וממילא	אין	לו	

על	מה	להתלונן.

לא יאומן!! משה רבינו עושה 
חפיפה ליהושע בן נון

ספר	 מגרמייזא	בעל	 אלעזר	 רבי	
“הרוקח”	אומר:

הקב”ה	אמר	למשה:	‘דע	לך	שיהושע	
עשה	 לא	 ומשה	 אחריך’	 המנהיג	 יהיה	
ליהושע	חפיפה	חצי	שעה,	אלא	מספר	

המדרש	משהו	מדהים:	
“ומה	עשה	משה?	מא’	בשבט	ועד	ו’	



 

ח

אדר	היה	הולך	שחרית	וערבית	ומשמש	
ואותם	 לרבו,	 כתלמיד	 יהושע	 את	
שלושים	ושישה	ימים	נחשבו	למשה	יום	

לשנה.	
בכל	 יהושע	 את	 משמש	 משה	 והיה	
לפתחו	 בחצות	 בא	 משה	 והיה	 יום,	
יהושע	 היה	 לילה	 בחצות	 יהושע”,	 של	
מגיע	במשך	 רבינו	 ומשה	 ישן	במיטתו,	
אמר	 שה’	 ששמע	 רגע	 מאותו	 יום	 	36
עם	 כמנהיג	 אותו	 מחליף	 שיהושע	

ישראל.	
את	 ופותח	 אוהלו,	 מפתח	 “ונוטל	
ומנערה”,		 חלוקו	 ונוטל	 ונכנס	 הדלת	
אם	זה	לא	היה	כתוב	במדרש	לא	היינו	
מאמינים,	משה	רבינו	לוקח	את	הבגדים	

של	יהושע	ומכבס	אותם!!!	
משה	יודע	שעוד	36	ימים	הוא	נפטר,	
בחצות	 ומשניות	 זוהר	 לקרוא	 ובמקום	

לילה	הוא	הולך	לשרת	את	יהושע.	
נוטל	 והיה	 בראשותיו,	 “ומניחה	
לוקח	 רבינו	 משה	 ומתקנם”,	 מנעליו	
את	הנעליים	של	יהושע	ומצחצח	אותם	

בכל	לילה!!!	
נוטל	 והיה	 המיטה,	 בצדי	 “ומניחם	
ומצרפה	 זהב	 וכובע	של	 וכסותו	 טליתו	
מביא	 והיה	 לפניו,	 ומסדרה	 ומזככה	
קיטון	של	מים	וקערה	של	זהב	ומניחם	
זה	 כל	 ניעור”,	 לא	 יהושע	 ועדיין	 לפניו,	
יאומן	 לא	 מרגיש,	 לא	 בכלל	 ויהושע	

כמה	צדיק	משה	רבינו!	
משה	רבינו	אומר:	‘אם	הוא	המחליף	
שלי	אז	אני	נותן	לו	את	הכבוד	הכי	גדול	

בעולם,	שכולם	יידעו	מי	זה	יהושע’.
משה	 איך	 מתאר	 המדרש	 כך	 ואחר	
יהושע	 של	 אוהלו	 בפתח	 עומד	 היה	
פניו	 להקביל	 שמבקש	 מי	 ‘כל	 וצועק:	
ברכה	 שרוצה	 מי	 שיבוא’,	 יהושע	 של	

מיהושע	מוזמן	להגיע.	
היה	 משנתו,	 ניעור	 היה	 “וכשיהושע	

משה	נותן	לו	חלוקו”,	מלביש	אותו.	
“כיוון	שהיה	יהושע	מכיר	במשה	היה	
בזעזעות	 ולובש	 גופו	 ומכסה	 מתבייש	
נפשו	ונופל	על	רגליו	של	משה	ואומר	לו	
אל	תהרגני	רבי	בחצי	ימי,	אמר	לו	משה	
בני	אל	תתיירא	אין	לך	עוון	בזה,	במידה	
שמדדת	לי	אמדד	לך	ששמשתני	בסבר	

פנים	יפות	כך	שמשתיך	תלמידי”.
רק	 אדם	 רבינו,	 משה	 זה	 מה	 תראו	
בעבודה	 אחר	 תפקיד	 אותו	 מעבירים	

וכבר	הוא	מתעצבן.	
“מיד	תפש	משה	את	יהושע	והוציאו	
את	 ישראל	 שראו	 כיון	 אהלו.	 מתוך	
כולם	 נזדעזעו	 בראש	 הולך	 יהושע	
עד	 שניהם	 והלכו	 רגליהם	 על	 ועמדו	
מקום	גדולים	אצל	הזהב	והושיבו	עליו	
בעל	כרחו,	כשראו	ישראל	כך	בכו	כולם	

וגם	יהושע	בכה”.	
עכשיו	אתם	מבינים	למה	משה	רבינו	

היה	נאמן	ביתו?	
תורה	 לא	 כלום,	 לו	 שאין	 הבין	 משה	
ולא	מצוות,	ואם	ה’	בחר	במישהו	אחר	
להיות	 נהפך	 הוא	 אז	 אותו,	 שיחליף	

השמש	שלו	וצחצח	לו	את	הנעליים!



 

ט

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

להאמין ולהרויח גם קרבת אלוקים גדולה

הרב	הגר”א	עמרמי	סיפר:	
‘באו	אלי	לבית	דין	שני	אנשים	לפסוק	דין	תורה,	האחד	בעל	עסק	אשר	מס	הכנסה	טוענים	שהוא	
העלים	מס	תקופה	ארוכה	ולכן	הם	דרשו	ממנו	7.5	מיליון	₪	)!!!(	והשני	הוא	עורך	דין	שבעל	העסק	שכר	

בשמונים	אלף	ש”ח	כדי	שהוא	ייצג	אותו	בבית	המשפט	וינסה	להוריד	את	סכום	התביעה.	
על	פניו	נראה	שהעורך	דין	עשה	עבודה	טובה	והצליח	להוריד	את	סכום	התביעה	למאתיים	אלף₪	
בלבד,	אבל	בעל	העסק	טוען	שהוא	לא	התאמץ	מספיק	ולכן	לא	מגיע	לו	הסכום	שסיכמו	עליו.	העורך	
כך	 ובאמת	 מופקע,	 הוא	 מבקש	 שהוא	 המחיר	 האם	 ונשאל	 אחרים	 דין	 לעורכי	 שנתקשר	 הציע	 דין	
עשיתי,	התקשרתי	לידם	לשלושה	עורכי	דין	אקראיים	ושאלתי	אותם	כמה	היו	לוקחים	לייצג	אדם	שמס	

הכנסה	תובע	ממנו	את	הסכום	הענק	הזה.	
אחוז	 עשר	 לוקח	 שהיה	 אמר	 מהם	 אחד	 ואפילו	 גבוהים,	 יותר	 הרבה	 סכומים	 אמרו	 השלושה	 כל	
‘הצדק	 עו”ד:	 לאותו	 אמרתי	 לפני	 אבל	 דין,	 העורך	 לטובת	 לפסוק	 שבאתי	 כמעט	 התביעה.	 מסכום	
ואני	 והריב,	 חייך,	רק	בשביל	האמונה	תוותר	על	הכסף	 לך	את	עסקת	 אני	מציע	 כנראה	אתך,	אבל	

מבטיח	לך	שתראה	נסים	וישועות	מהקב”ה’.
העורך	דין	חשב	ואמר	לבעל	העסק	במילים	האלו:	‘אני	מוותר	על	כל	הסכום	שמגיע	לי,	ואין	לי	גם	

שום	כעס	עליך,	לך	לחיים	טובים’.
בזכות	האמונה	הקדושה	האדם	הזה	הרוויח	בשמונים	אלף	שקל	קירבת	אלוקים	גדולה	מאוד!!!
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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



 

יא



(קבלות ע״פ סעיף 46)

בס“ד

בכל יום

500 לחמניות

לכל רעב

ב"ה קנינו עוד עגלה - תרומתם של שבתאי יבנאל וטל ויציק דוידוף ועוד המעונין בעילום שם

להשתתפות במצווה חשובה זו ניתן להעביר ל:
בנק מזרחי 20 סניף 458 ח-ן 445404 לציין עבור ניידת בית התבשיל

 דרושים נהגים בשכר לפרטים: נתנאל 050-6785912


