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 ב להאמין שהכל מהשם יתברך -השלמות האמיתית 

 ב כל מקרינו הם ניסים, והכל לפי מעשיו של האדם –אין מקרה 

 ג לקשר את ה' לכל מאורעות החיים –קרבת אלוקים לי טוב 

 ד הכל ברצון ה' יתברך –אין עוד זולתו 

 ד כאדם החי בעולם אכזר –אדם ללא אמונה 

 ה על ידי האמונה נמחלים עוונות

 ה איך צריך לנהוג האדם החי באמונה?

 ו העבודה זרה של ימינו  –זהר מכפירה בהשגחת ה' יי

 ו בכח הקבלה שהכל מהשם להביא לישועות –קיימו וקיבלו 

 ז סיפורי חיזוק מרתקים! –משולחנו של מורנו הרב שליט"א 

 ז להבין שהכל מידה כנגד מידה –א[ אמונה בהשם 

 ז מה שקורה לאדם משמים נגזר –ב[ "אשתך צדיקה כמו שרה אימנו" 

 ז מתמתקים הדינים –ג[ על ידי האמונה וקבלת היסורים באהבה 
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להאמין שהכל  -השלמות האמיתית 
  מהשם יתברך

לדעת שיש דבר אחד שיכול כל יהודי צריך 
החל בעולם הזה,  שלמותלהביא את האדם ל
הגדול ביותר, לכולם הרב מהאדם הפשוט ועד 

וכך כותב  ,עם ה' מיםרצון בלב להיות שליש 
[ וז"ל י"א ת דבשובשיץ ]יערירבי יהונתן אי

 שלמותעיקר אחד יש מה שמביא האדם לידי "
כאשר כבר דרשתי כמה פעמים בדרשות 

והוא שאל יחשוב האדם כי הכל  ,הקודמות
 ,כי אם יתלה הכל בעונש ושכר ]במקרה[, בקרי

כי אין לאיש ישראלי שום דבר בקרי רק הכל 
יהודי צריך להסתכל על כל דבר  ."בעונש ושכר

אמונה? האיתו בחיים באמונה, ומהי  שקורה
זה עונש ושכר  ולהבין שכל דבר שקורה אית

תב רבינו מהשם יתברך והכל לטובה, וכמו שכו
הרביצו לילד  .הרמב"ן 'כל מקרינו הם ניסים'

האדם  ,'אבא הרביצו לי'לאביו, הילד בוכה ובגן 
אבא שלך ל ,'בני היקרעונה לילדו חי באמונה ה

נעשה תשובה  ,בגללי נענשת ,יש הרבה עוונות
להגיב בכעס  אל לואבל  ,בעזה"י הכל יסתדר'ו

ד כתוב 'פוקכך שובעצבים על מי שהרביץ לבן, 
לפעמים הילד סובל בגלל  ,עון אבות על בנים'

לא חי באמונה האדם , אבל אם נות ההוריםעוו
הילד שלי חזר  ,'איזה גן זהמר ועלול להוא 

אדם זה לא  ,רעות' ואיז ,מהגן עם פנס בעין
אמין ילא זכה לאמונה, אבל אם ו שלמותזכה ל
אפשר להביא  .להגיע לשלמותיכול  ,בה'

נסיון חיינו הם שכל רבות המראות דוגמאות 
או אדם עומד בנסיונות האם  ,של אמונה

לפחות רוצה ושואף לזה הוא יזכה להגיע 
ולאשתו לו הזמין לדוגמא אדם  .שלמותל

 ,מגיע למלוןוהנה הוא , רב השקיע כסף ,נופש
נכנס לחדר והמזגן לא עובד, אם אין לו אמונה 

 ,כיף בבית שלי יותר ,'מה זה המלון הזהיאמר 
מבין שזה רצון ה' האדם אבל אם  ,יש מזגן'

, מי שרוצה להיות שלם שלמותליכול לזכות 
על מה שכתוב בחייו, עם ה' יעבוד על דבר אחד 

להבין  ","וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר

 ,ולהפנים שהכל זה ה', זה מה שראינו בהר סיני
'הוא אמר ויהי הוא ציוה  ,שהכל דבר ה'

  .ויעמוד'

צריך להוציא  !דעו לכם מורי ורבותית
ֶקו   שְׂ לתלות אותם בכל ו ,וסטיקרים יםויל  פַּ
אמין משלם עם ה'? מי שמי "עם הכיתוב מקום 
עם ישראל צריכים  ,"מאורעותיו מהשםשכל 

להבין שבשביל הקב"ה עובד ה' זה מי שיש לו 
אפילו שהוא לא מברך ברכת המזון ו ,אמונה
אבל יש לו  ,חודיםיבלי כוונות וי ,בכוונה
זה 'עבד נאמן  ,אצל ה' שלמותזה  ,אמונה

יהודי שאשתו יומיים לא מדברת  .קראת לו'
שואל אותה 'איך את מרגישה' והיא לא  ,איתו
שואל אותה 'רוצה לשתות נס קפה' היא  ,עונה

לא עונה, ולמרות זאת נשאר עם אמונה ומחזק 
לא אומר 'נמאס ו ,את אמונתו בה' ולא כועס

אלא מאמין שזה מגיע לו על  ,נה כבר'לי ממ
זה יהודי שלם אצל ה' עוונותיו ורוע מעלליו, 

  .יתברך

כל מקרינו הם ניסים, והכל  –אין מקרה 
 לפי מעשיו של האדם

כי הכל  -אצל יהודי לא שייך דבר כזה מקרה 
 ,הרביצו לו בת"תהבן זה ה', אם החברים של 

לא יכול להאשים אותם כי אצל יהודי האדם 
ואלמוני הרביץ שפלוני לא שייך מקרה 

הכל כאן מנוהל ביד ההשגחה  ,התעצבן
העליונה, אם יהודי חי שאם קרה לו צער זה 
עונש כדי לכפר לו על העוונות וזה לטובתו אז 

אשתו ולא יעבוד המזגן עם ילך לבית מלון כש
'אני אלא יאמר  ,הוא לא יאשים את המלון
אם לא הייתי כאן  ,אשם זה בגלל העוונות שלי

כך יהודי שלם  !ת-מ-א-ה וז ,המזגן היה עובד'
אצל ה' יתברך, האמונה תביא את האדם לכל 

ללימוד תורה לשמה, לתפילה  ,המעלות כולם
, שלמותבכוונה, לאהבת ישראל לכל המצוות ב

ידברו אי שהרבנים ו]מו"ר שליט"א אומר: הלו
שיסבירו לעם ישראל שהאמונה  ,באמונהרבות 

אצל ה' יתברך[ אדם שיש  שלמותתביא אותם ל
 ,לו אמונה לא כועס על אף אחד מעם ישראל

לעולם לא ידבר לשון הרע כי מה שייך לדבר 



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א  שיחתו השבועית של מו"ר
 כאייל תערוג 

 

 ג  

הכל זה ה' יתברך, אין רע אם על מישהו רע 
וכמו  ו של האדםכל תלוי לפי מעשיהבעולם, 

יעשה אם '(: שמות יג טזשכתוב )רמב"ן עה"ת, 
המצות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם 

 '.נשוויכריתנו ע

שבועיים אני מחכה כבר ' ,יהודי אחד אמר לי
אם הוא העבודה שלי הלשמוע תשובה ממנהל 

איזה אדם רע  ,משכורת או לאאת העלה לי י
הוא לא  !טעות לדבר כך וז ,לא נכוןזה  ,הוא'

רע כי זה השם פעל כל זאת, והכל במידה כנגד 
את המשכורת? לאדם למה מעכבים  ,ידהמ

יהודי אוכל ובמקום הכמו שמידה כנגד מידה, 
לברך את השם יתברך מיד שהוא גמר לאכול 

הוא נזכר ומברך זמן רב לאחר הוא מתעכב ורק 
אז הוא כביכול איחר להקב"ה את  ,ברכת המזון
 ,לכן מאחרים לו את המשכורת ,המשכורת

אבל אם הוא יקפיד מיד לברך ברכת המזון 
 כשהוא גומר הוא יקבל את הכל בזמן.

לקשר את ה' לכל  –קרבת אלוקים לי טוב 
 מאורעות החיים
)מסילת ישרים ועל זה כותב רבינו הרמח"ל 

וכשתסתכל בדבר תראה כי וז"ל "פרק א'( 
, השלמות האמיתי הוא רק הדביקות בו יתברך

ואני קרבת 'אומר והוא מה שהיה דוד המלך 
אחת שאלתי מאת ה' 'ואומר  ',קים לי טובואל

בכל דבר בחיים צריך לעשות  ,"'...אותה אבקש
להדביק את ה' על כל מקרה או  ,'העתק הדבק'

יודע את כל המאורע בחיים, יכול להיות אברך 
כולל כל הדיבור המתחיל ברש"י  ,התורה כולה

 ים אבל הוא לא מדבר עם גיסו-וכל התוספות
, כי שלמותזה שווה? אין כאן כל אז מה 

זה רק להאמין שכל מה שקורה זה  שלמותה
שלוש לקניות, לסופר ע סאדם נו .עונש ושכר

במקום  ,רואה שאין חניהופעמים מסתובב 
 ,אסור לבוא לכאן' ,'איזה סופר רע זהלומר 

שאתה מכפר  ,'איזה צדיק אתה ה' עליו לומר
וכל זולת ")שם( ועוד כותב הרמח"ל , לי עוונות'

זה שיחשבוהו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל 
שאדם חושב  ,הטעות ווז ",וא נתעהווש

שהעיקר זה לדעת גמרות ולדעת ספרים, אבל 

היא האמונה  שלמותכי האמת שה ,ואושלזה 
שקורה לאדם להדביק את ה' בכל מאורע  ,בה'
 .ובחיי

'למה את לא  ,כועס על אחותולעיתים אדם 
עליו במקום לכעוס אך  ,עוזרת לאבא ואמא'

שאותך הוא זיכה על כך  ,להקב"ה 'תודה'לומר 
השם שאותם  ,מסכנההוהיא אב ואם, לכבד 

)שם(  לא זיכה לזה, לכן כותב רבינו הרמח"ל
ראוי שיעמול ראשונה ש" על מידת האמונה

", כל צרה שאדם מקבל וישתדל ביגיעו לקנותה
יך לקבל את זה באמונה שהכל כל כאב הוא צר

העוונות שלו, ואיך אדם על לטובתו לכפר לו 
באה עליו אשר יכול לחיות באמת באמונה? שכ

איזה בעיה ח"ו שיחשוב על כל העבירות שהוא 
ניים, יעל זה שהוא פוגם בשמירת הע ,עושה

וכועס ומתבכיין  ,ושהוא לא שומר על האמונה
חול רק על זה כמה צרות בטכשלא טוב לו, 

לבוא על האדם, והשם יתברך  ותבמעיים צריכו
את הצער הזה בכאבים לו הטוב והמטיב ממיר 

הסתכלות אחרת כך  וז .קלים, בבעיות פשוטות
אדם מקבל את המאורעות שעוברים עליו 

 באמונה ובשמחה.

בכל לבבך ובכל נפשך ובכל "התורה אומרת 
שהקב"ה רוצה את כל הלב ללמדנו  'מאודך'

, אוהב שלמותואת כל הנפש כי הקב"ה אוהב 
? שאדם אוחז שלמותאדם שלם, ומה זה 
אדם כזה מושלם אצל  ,באמונה שהכל לטובה
רבינו ע"ה, וכותב רבי ה' יתברך כמו משה 

אברהם אזולאי ]חסד לאברהם[ וז"ל "וכבר 
נתפרסם לעין כל ולא ימצא בדעת שהוא 

פעולה קטנה או גדולה מאמין שימצא איזה 
אלא הכל בהשגחה  ,שיהיה על דרך מקרה

עליונה ולא השגחה מהכוחות המחודשים 
מהמלאכים או כסאות המשפט או צפירות ח"ו, 

ת האל יתעלה היודע טוב חאלא הכל בסוד השג
צריך  ,ורע ויפעל ברצונו להעניש או להסכים"

שזה כבר ידוע  האומרים ,להתבונן בדבריו
אמונה פשוטה בבורא בעל ם כל אדלופשוט 

על  ,שליט על כולםשה' צריך להאמין ש ,עולם
גם  :רוזנים ]מו"ר שליט"א אומרהמלכים והכל 

לאדם ועל הפקח שנתן  ,שולט[ה' על ליברמן 
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היותר גדול על הכל ה' שולט, והחידוש  ,ח"דו
שכותב הרב שאין דבר כזה שיקרה לך איזה 

שכך  אחרדבר מאליהו הנביא או מאיזה מלאך 
אלא הכל רק מגזרת השם יתברך ויתעלה  ,רצה

שמו לעד, אין דבר כזה שמלאך מחליט מה 
יכאב לך או כמה יכאב לך ח"ו, אלא הכל אך 

משפט קובע הורק בגזרת השם יתברך, לא בית 
אלא הכל כפי חשבון מדויק אחר, אדם אף ולא 

מדויקת שאינה ואין אפילו נקודה כמלא נימה 
וק עצום של השם בחשבון פרטני ובדקד

 .יתברך

 הכל ברצון ה' יתברך –אין עוד זולתו 
ם שבעים יהזוהר הקדוש כותב שיש בשמי

ועליהם אומר  ,כסאות של בית דין של מעלה
הם אין לשגם שהבאנו לעיל החסד לאברהם 

בכוחם להחליט על אדם את המקרים שיעברו 
עליו אלא רק ברצון ה' יתברך, וזה הפשט 

שאנחנו אומרים בתפילת עלינו לשבח  האמיתי
היינו שאפילו  ,אפס זולתו"ו"אין עוד מלבדו 

 ,המלאכים הם אפס לעומת רצון ה' יתברך
אדם הולך לרופא בשביל  בלבד. הוא הקובעש

הוא צריך להאמין  ,להוציא ציפורן חודרנית
מדויק בהשגחה הוא שכל כאב הכי קטן שיש לו 

שהרופא פרטית ממה שנגזר עליו, וזה לא 
בטעות הכאיב יותר אלא הכל בגזירתו יתברך 

 ובשכלנתפס  לא כזושמו, אדם שיש לו אמונה 
כלל שיש עוד מישהו בעולם חוץ מגזירת ה' 

שגזר וקבע מה יקרה לילד וא אלא ה ,יתברך
ל מה שעובר על כל אדם במשך ן כוכ ,שלו בגן
 .ימי חייו

שאלה מהקהל: כבוד הרב אבל אם הגננת 
 לחנך אותה?להעיר ולא צריך , דמרביצה ליל

תשובה מהרב: אם רבי אברהם אזולאי אומר 
לך שאין דבר כזה בעולם שנימה של כאב לא 

זה אומר שגם  ,יהיה לך אפילו לא מגזירת מלאך
אז  .להזיק לךואליהו הנביא לא יכול להתערב 

אם אליהו הנביא לא יכול להתערב הגננת 
 יכולה להתערב בגזירת ה'?

אשה לא רוצה השכ ,יהודיהשל  שלמותה וז
אומר להקב"ה 'השם איזה איתו, עומד ולדבר 

מורי  ,'ממךאני יודעת שהכל  ,צדיקה אשתי
אמונה חוסכת את כל המריבות ה !ורבותי

שכל הזוגות כ ,עכשיו אחרי החג .בשלום בית
אני ו ,יש הרבה מריבות והרבה ויכוחים ,ביחד

 שלום בית, אבל הכלבהרבה לעסוק צריך 
שאדם מבין  ,אמונה הטהורהע"י המתגמד 

מה שהוא גוזר  ,רצון ה'אלא שאין כאן אשה 
והכל לפי המעשים  וכך אשתי מתנהגת אלי

ממילא יהיה לו שלום בית, כל בעיה  ,ושל
'רבש"ע אני יודע שזה לומר בשלום בית צריך 

בכלום היא לא והכל אתה ואשתי צדיקה 
 .אשמה' וכך בכל מאורע בחיים

 כאדם החי בעולם אכזר –אמונה  אדם ללא
א חי באמונה כותב עליו רבי אברהם ח"ו למי ש

דבר זה ממנהג העולם ]שהאומר כך אזולאי: "
יען  ,זר. הוא חי בעולם אכזרכנו איה[ אירע לו

לשונה של השגחה העליונה היא שפה זרה ]כי[ 
בכל נסיון שקורה בחיים השם יתברך  ,"לו

הוא עליו, יא דרך הנסיון שמבעם האדם מדבר 
להתקרב אליו, אבל מי לו לרמוז ו ורוצה לעורר

השפה של האמונה נמצא ש ,שלא מאמין בזה
לכן הוא מרגיש שהוא חי  ,היא זרה בשבילו

כשנסעתי לחוץ לארץ עמדתי  .בעולם אכזרי
לא ו ,דיברו איתי באנגליתובביקורת גבולות 

הבנתי מה רוצים ממני עד שקראתי לאיזה 
שהסביר להם שלא  ,יהודי יקר ,חסיד אחד

צריך להבין מהי  ,אדםהגם כך  אותם. הבנתי
כי אדם שלא חי  ,שפה של מלכות שמים

בשפה  וו אדם שמדברים איתמבאמונה הוא כ
כך הקב"ה כל הזמן מראה לנו  שהוא לא מבין.

ה' יתברך, מאת הכל זה  ,שהוא עושה את הכל
מעשיו וואדם במקום להאשים את עצמו 

הוא  ,לצער שהקב"ה הביא עליו גרמו לוש
מאשים את הגננת, מאשים את הרב בתלמוד 
תורה, מאשים את הגבאי, מאשים את גיסו, כי 
עם אמונה העולם מתוק ויפה, אבל בלי אמונה 

כולם בשבילו  ,אדם רואה את הכל ברעה
לכן חייב  ולרעתו, רשעים ועושים את הכל רע

 אמונה ]מו"ר שליט"א שר את השיר של הרה"צ
 ,הרב ארוש שליט"א 'ותן בנו אמונה שלימה

 להגיד שהכל לטובה לומר לך תודה[.
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 על ידי האמונה נמחלים עוונות 
רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א כותב 

"על ידי האמונה בהקב"ה  ,במילים ברורות
יסלח כל עוונותיך שנאמר שוטטו ברחובות 
ירושלים וביקשו בשעריה אם תמצאו איש 

הקב"ה אומר אני  ,נה ואסלח לה"מבקש אמו
רוצה לראות אם יש אדם אחד שרוצה אמונה 

עוונות, מה זה אמונה? האני סולח לכם על כל ו
 הלבית מלון וראכמו שאמרנו, שאדם הלך 

שהבעיה  יםוהפנ ין, הבושהמזגן לא עובד בחדר
לו, היא לא במלון אלא הבעיה בעוונות שיש 

ונות על את העו ומכפר ל וולכן הקב"ה לטובת
לו, והוא צריך לקבלם נותן שידי הבעיות 

ופתאום ו נבר מצוה לבעשה אם וכן  ,באמונה
שכל הסלטים מקולקלים, למה? לא בגלל רואה 
כך השם יתברך קבע שהטוב אלא ש ,האולם
ובשביל כל מי שנמצא באירוע עבורו ביותר 

שהשמחה לא תהיה שלמה, באמונה הזאת 
שלו נמחקים באהבה כל העוונות אדם מקבל ש
שכך כותב רבינו נחמן זיע"א בפשיטות שעל  ,לו

 !מורי ורבותי .ידי האמונה נמחלים כל העוונות
כל אחד צריך לכתוב את המילים של רבי נחמן 
שהאמונה מכפרת כל העוונות לשים את זה 

לבית דין של מעלה בתכריכין ולבוא להקב"ה 
חיי לו 'רבש"ע כל לומר עם המשפט הזה 

תמחול  ,לקבל הכל באהבה ,אמונהעבדתי על ה
 לי על העוונות'.

עוד כותב רבינו נחמן זיע"א ]ליקוטי מוהר"ן 
רֹון תורה ז'[ " יל ֶחסְׂ ב  שְׂ א ב  לּות ֵאינֹו ֶאלָּ גָּ ר הַּ קַּ ע 

ה י ֵמראש , ֱאמּונָּ שּור  י תָּ בֹוא  תּוב: תָּ מֹו ֶשכָּ כְׂ
ה נָּ  ,לחיות חיים טוביםאם רוצה כל יהודי  ,"ֲאמָּ

צריך להבין דבר אחד  ,אושרושמחה  חיים עם
שכל הגלות שעוברת על כל אחד ואחד זה רק 
בגלל חסרון באמונה, אדם ח"ו נעשה חולה 
בעל כורחו צריך ללכת לבית חולים, אם הוא 

 ,הוא צריך להפניםהזו רוצה לצאת מהגלות 
חולים הללכת לבית  ולמה השם יתברך גזר עלי

או  ,יםבבית לאכול פיסטוק וולא השאיר אות
לשבת על הכורסא ולאכול אגוזי מלך? לא 

לא מקפיד על נטילת ידיים, לא שהוא בגלל 
לא מקפיד על עונג שבת, לא בגלל שהוא בגלל 

 השלא בדק את התפילין, אלא רק בגלל שחסר
הכל חמור מאוד וצריך  .אמונה בהקב"הלו 

אבל עדיין אין כח כולן לדקדק בכל המצוות 
צער ולגלות  ת האדםלעבירות הללו להוציא א

העוון היחיד שבגללו השם  .בתי חולים ח"וב
לצאת לגלות לחרדות  לאדםיתברך נותן 

 לדכאונות זה רק בגלל חסרון אמונה.ו

 איך צריך לנהוג האדם החי באמונה?
שחי באמונה? האדם  לנהוגאיך צריך אך 

לאוקראינה לקברות  טס לחו"לאדם  לדוגמא
 את המזוודה בארץ והשאירו לוהנה  ,צדיקים
אדם שקורה  ,ולא העלו אותה למטוסישראל 

עלול לו דבר כזה מבלי לחשוב על אמונה מיד 
רשעים האלה, גנבים, עושקים את ה' לומר

אבל אם מאמין שכך הקב"ה גזר עליו  ,הבריות'
יאמר אלא  ,על הצוות בשדה תעופהלא יכעס 

אתם לא אשמים  ,להם 'אתם צוות נהדר
'כך יאמר לעצמו ו ,אחוז' הכל מאה ,בכלום

השם יתברך רצה, לא מגיע לי לנסוע עם 
 מזוודה וזה הכי טוב בשבילי'. 

 ,אין לו צרות בחיים ,חי כך אין לו גלותהאדם 
השם יתברך נותן חיים טובים למי שחי 
באמונה ]מו"ר שליט"א אמר בשיעור 

כנסת מוסאיוף הבמוסאיוף: תדעו לכם בית 
הייתי בחוץ לארץ , מאודעושה קידוש ה' גדול 

אמרו לי שמתחזקים מהשיעורים שנמסרים ו
מתחזקים מהאמונה, האמונה  ,כאן במוסאיוף
אנשים מבקשים מכל העולם  ,היא דבר ה'

כמו שכתוב ולשמוע את דבר ה' שהוא האמונה 
'והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא 

אדם שמאמין  ,למים כי אם לשמוע את דבר ה'[
מבין שהקב"ה רוצה לנקות אותו בעולם  ,בה'

הזה מכל העוונות שיש לו, מרוב שהשם יתברך 
אוהב אותו רוצה להביא אותו לעולם הבא נקי 

 זה הרווח של האמונה. ,בלי שום עוון

ביקש מהמפעל שיביאו ספה, קנה ואדם הלך 
בצבע אדום, ספה הביאו לו ובצבע בז' ספה לו 

בצבע בז' ספה אומר 'הזמנתי ומתקשר למפעל 
'מה והנה הוא מקבל תשובה  ,לא בצבע אדום'ו

מי שמאמין שהקב"ה עשה  ,שהזמנת קיבלת'
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לו בטלפון 'תאמין לי עונה את זה ולא המפעל 
היה אהלואי שאני  ,אתה יהודי טוב ,אתה צדיק

 כי הוא מבין שהוא שליח טוב שלוזאת  ,כמוך'
האמונה,  ומשהו טוב, זעבורו הקב"ה לעשות 

ה אומרת שאפילו מלאך לא יכול לקבוע האמונ
הכל אך ורק מגזירתו אלא משהו בעולם הזה 

 של מלך מלכי המלכים הקב"ה.

  –ייזהר מכפירה בהשגחת ה' 
 של ימינו העבודה זרה

: "זאת מצאנז דברי חייםבעל הכותב הרב 
 ,טומאת האפיקורסות הגדולה ביותר בעולם

חרדי הלך אם אדם  ,שתולים הדברים בטבע"
 אם יאמר ,הפקיד בבנק צעק עליוונק לב

בגלל זה הוא צעק ו'הפקיד הזה שונא חרדים 
כפירה גמורה! כך השם קבע שהוא  וז, עלי'

ולא קשור  ו,כי זה הכי טוב בשבילעליו יצעק 
כי אין מישהו  ,אחרדבר ללשונא חרדים או 

את האדם או לצעוק עליו בעולם שיכול לבזות 
, אבל אם ולטובתוכך אם לא השם יתברך גזר 

 ו,צעק עליאחד שאותו את מאשים האדם 
או סיבה הוא שונא חרדים ואומר שעשה כן כי 
זה לא השם קבע שאומר אחרת, למעשה הוא 

זה כפירה גמורה ו ,אלא הוא עשה את זה רח"ל
 בהשגחה פרטית.

ועוד כותב הרב "וידוע בזמנינו אין עובדי 
 אבל האפיקורסות היום מה שתולים ,אלילים

העבודה כלומר ש ,כל דבר בטבעו של עולם"
אנשים חושבים שהכל כאשר זרה של היום זה 

  .מתנהל בטבע

הקבלה שהכל מהשם  חבכ –קיימו וקיבלו 
 להביא לישועות 

 ,קיבלנו את התורהאמנם לכן בחג השבועות 
אבל הגמרא אומרת שזה היה במרמה, כי לא 

כמו שכתוב  ,רצינו באמת לקבל את התורה
מפחד קיבלנו את  ,ליהם הר כגיגיתשכפה ע

וכל התורה, אבל בפורים כשבאו מרדכי ואסתר 
'אנחנו רוצים ואמרו בלי כפיה העם מרצונם 

להיות מאמינים בהשם אני רוצה לחיות עם 
שראו עם  ,מו וקיבלו'י'קישנאמר אמונה' 

ישראל שאחשורוש הרג את ושתי אשתו רק 

הלא בגלל שהיא לא נהגה כמו הבקשה 
כששאל מן הצד השני וית שביקש ממנה, נורמל
לא  ואסתר ,אסתר המלכה 'מאיזה עם את'את 

הסכימה לענות לו הוא לא הרג אותה, הרי זה 
לא הגיוני איך הרג את אשתו על לא עוול 

אסתר שהתחצפה כלפיו לא ואילו לבכפה, 
משתה לאסתר עשה להיפך, ו ,כלום עשה

והנחה למדינות, אז הבינו עם ישראל שהקב"ה 
כי לפי השכל  ,מנהל את הכל מלמעלה

, אלא תלא הגיוני של אחשוורושההתנהגות 
 ,שהכל כאן מנוהל בידיו של הבורא יתברךודאי 
עם ישראל קיבלו את כל באמונה שלמה כך 

  ורצו באמת להאמין בבורא עולם.

זה אישאם תבוא עליו ל"ע  ,אדםידע הלכן 
בעיה בחיים צריך לעשות תשובה, כי הקב"ה 
מביא על האדם את כל הנסיונות רק כדי 

 ,קיבל איזה חולי ח"ואם שיתעורר לתשובה, 
 ,תשובההתרופה עליו לעשות לוקח את שלפני 

כי  ,הרבה יותר מאשר התרופה ווזה יבריא אות
זה שיתלה האדם סך הכל במה שהקב"ה רוצה 

קש מהקב"ה בויתשובה הכל בקב"ה, יעשה 
דות וזוכר להתושסליחה על כל העוונות 

אדם פותר הרבה בעיות בחיים, הכך  ,עליהם
ושלא יהיה כאדם התולה דברים במקרה כמו 

כי ")יערות דבש י'(: רבי יונתן אייבשיץ שכותב 
וכדומה אם יחלה  ,אם יאמר הטבע פעל כך
ומזג האויר שאינו  ,יאמר שהיה לרוב אכילתו

אם יפסיד עסקו יתלה הדבר ו ,ה לו וכדומהושו
וישכח  ,בעצלותו או בפועלים אשר לו וכדומה
ולמול  ,ישראל עושהו כי הכל מעונש פרטי מה'

זו שורש כלומר  ,"זה אף ה' הולך עמו בקרי
חושב שהכל מתנהל בדרך שהאדם  ,הבעיה

בחשבון לאדם הרי הקב"ה קבע שהטבע, 
ובמקום לו, פסיד ומה יקרה ימדויק בדיוק מה 

מאשים את השותף שלו,  ,אדם עושההזה מה 
עושה אותו קרבן לעזאזל, אבל המאמין תולה 
 הכל בידי הקב"ה ולא מאשים אף אחד בעולם.

אומר רבי ירוחם ממיר: אדם שיושב בבית כלא 
מעשיו שהובילו את גזר ובמקום להתחרט על 

עושה ממשיך במעשיו ובכלא גם דינו לשם, 
א יותר מפחיד ויותר שמים אותו בכל ,צרות



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א  שיחתו השבועית של מו"ר
 כאייל תערוג 

 

 ז  

כן הוא הדין אצל קשה וכך מדרגה לדרגה, 
מקבל צרה אשר  ,אדם שלא חי באמונהה

מהקב"ה ומתבכיין במקום לקבל באהבה 
 בצרה, לעשות תשובה ולשמוחוולהתעורר 
מי שחי אך קבל עוד צרות ח"ו, הוא עלול ל

מבין מה השם יתברך רומז ובאמונה מתעורר 
וחייו ערבים  תעורר בדרכי התשובהמ ,לו

ונוחים ומיד הקב"ה מפסיק מעליו את כל 
 הצרות והיגונות שהיו עליו.

ברכת מו"ר שליט"א בסוף השיעור: 'השם 
נתפלל ורים, יופוקח עויתברך מתיר אסורים 

וציא אותנו מבית שיבונו של עולם ירל
תן לנו לראות את האור של וי ,האסורים

 הקב"ה ונזכה לשלמות אמן כן יהי רצון'.

 

 מרתקים! חיזוק סיפורי – "אשליט הרב מורנו של משולחנו

 להבין שהכל מידה כנגד מידה –אמונה בהשם  [א
גלונים של זיעה יצאו ממני,  ,יהודי אחד סיפר לי: עבדתי על הגינה בבית שלושה ימים עבדתי

: איזה עונההוא ובעלי, עשה אשתי אומרת לו: תראה איזה גינה יפה וחמי בא לבקר והנה 
: הרב כל אומר לי אותו יהודי .אני בעשר דקות עושה את כל העבודה שבעלך עשה ,יותושט

אמונה אז אתה לך אם יש אך בוודאי שממשיך הרב ואומר:  .דבר שאני עושה חמי מזלזל בי
לא אתה כנראה שגם  ,מחמאות? מידה כנגד מידהלא מקבל אתה להבין למה מיידית צריך 

  .  וכן על זה הדרך התפלל יפהשמחמיא לחזן 

 מה שקורה לאדם משמים נגזר – "אשתך צדיקה כמו שרה אימנו"[ ב
ובכל יום שישי אני הולך לעשות  ,הורים שלי נכיםשני האמר לי: ויהודי אחד בא אלי בערב שבת 

 אני מתגרשת ממך, אמר ליושאתה עושה להם קניות  להם קניות, אשתי אומרת לי עוד פעם
לו: ח"ו אתה יש לך אשה צדיקה . עניתי : תגיד לי הרב זה לא האשה הכי רעה בעולםאותו יהודי

 כמו שרה אמנו ופשוט נגזר עליך עונש משמים שאין לך זכות ללכת לעזור להורים שלך.

 ?לעשותמבקשים מיד כל מה שההורים ששאלה מהקהל: אבל כבוד הרב לימד אותנו 

אז  .אבל לפני הכל לכבד את האשה ,הרב: בוודאי שחייב לעשות מה שההורים אומריםת תשוב
  הכל בכבוד האשה.ו ,תלך תעשה את מצות כיבוד אב ואם ותעלים ממנה

 מתמתקים הדינים –על ידי האמונה וקבלת היסורים באהבה [ ג
נסיעות הקודש שנסעה הקהילה לקברות מסיפר תלמידו של מורנו הרב שליט"א: באחד 

צדיקים בגולה, הגעתי לשדה תעופה ועשרים דקות לפני העליה למטוס אומרים לי בביקורת 
שאין לי אישור לצאת מהארץ, ואני ידעתי שזה טעות כי לא עשיתי שום דבר שבגללו אני 

מונה וקבלת מנוע מלטוס לחוץ לארץ, נזכרתי שמורנו הרב שליט"א אמר בשיעור שעל ידי הא
היסורין באהבה ובשמחה מתמתקים הדינים, והתחלתי לרקוד ולהשיר להקב"ה ולהגיד לו 

אין הגיון שתוך עשרים דקות ובאמת  ,תודה, והפקידה אומרת לי אני מורידה אותך מהמטוס
המשכתי להאמין בהשם ואמרתי רק תודה להקב"ה,  :מספראותו תלמיד  .יסתדרו הדברים

מחבר שלי שיש לו קשרים שזה טעות ואין לי שום קשר עידכון קיבלה תוך כמה דקות היא 
שהשם יהי רצון  ,מלראות את כח האמונהוהתפעלתי וברוך השם עליתי למטוס  ,לאותו ענין

  .יתברך יחזק את כולם באמונה שלמה אמן
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 התודה והברכה

 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו
ובעולם בדורנו, מקים עולה של תורה בארץמגדולי מזכי הרבים   

 רבינו אייל עמרמי שליט"א
שהשם יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא 

 השם יתברך כל משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

 באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה 
ליקר והנעלה איש סוף אין עד והכרת הטוב 

פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות  חיל רב
ומחלק ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' 

 הקדושים בכל רחבי הארץ ללא תמורה כלל, 
 ה"ה ירון אהרן עיני הי"ו 

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים 
 לזכרים לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש
 הפצת הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו 

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
של מו"ר הרב  השיעור השבועי מתוך שיחותיו

 .שליט"א
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה 
להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד 

דורות ישרים ומבורכים ותהי הברכה מצויה 
 בביתו כל הימים אכי"ר

 

 העלון מוקדש
עמרם מסעוד בן לאה, מרדכי בן אסתר, משה בן רחל, , ניסים בן סוליקה שלמה: לרפואה

בנימין בן רחל, נתן בן שושנה, דוד דודי בן רחל חלי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין 
בן מרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, שולמית בת סמרה, נילי בת מרים, שולה 

, אסתר חיים בת שרהחל, ליאורה בת שולמית רג'ינה, רחל בת מדלן, בת תמר, דפנה בת ר
, יפה חיה בת חנה, מרסל ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביגשרה בת לולו, ב

 אילנה בת אסתר נסריה, בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה

 לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו להצלחת: 
 יוסף בן שושנה,מזכה הרבים מרדכי אוחיון,  אורן בן שולמית, מיכאל בן מרים,

 יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, שרון בן רבקה

אברהם בן מזל, דניאל בן ושע בן איז'ה, הינפתלי בן חבובה, , עזיז בן שוקת ולעילוי נשמת:
ברזני בן חנה, אלברט דרי בן  , שמעון פישל בן בקה אתי, שלוםחיים בן קדןחסיבה, סלומון 

 , אברהם מצליח בן פרטונהרחל, איתי בן זהבה, ויקטור חיים בן יוסף ושמח, דוד בן מקנין, 
 אליהו חי בן רג'ינה, זהבה בת שולמית רג'ינה, לטיפה בת לולו, לאה בת שרה דואיב, 

 ת.נ.צ.ב.הז"ל  , שרה בת פאני, רחל אפרת בת מריםלאה בת שרה, עליזה בת אסתר
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ייצא לאור הספר שרבים חיכו לו בקרובבעזה"י 

 
 ובו לקט משיחותיו של מו"ר 

 מורנו הרבמשיעורי אשר נלקט ונערך 
 

 על גבי הספרהקדשות וכן ללתרומות פרטים נוספים ל
 'הצלחת וכוללע"נ לרפואת 

 052-9695044ירון עיני הי"ו:  
 

 
 

 התקשרו אלינו וגם אתם תוכלו 
 הרבים בזיכוי קחת חלק ל קבל את העלון אול

  ולהיות ממפיצי עלון

 

 ירון עיני  לפרטים:
052-9695044 

 

 052-4599190חן בן דוד   .055-6638719אייל סדון 


