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גליון מס' מ"ד – חיי שרה התש"פ  -תוכן העניינים
" כגמול עלי אמו"  -מנוחת נפש הבוטח בתוך עמקי הנסיונות
ה' מכה בשרביט של זהב – לקרב את האדם אליו יתברך
איש תבונות ישכיל בדעתו כי לקרבו באים הנסיונות ממלכות שמים
לכל בני ישראל היה אור במושבותם – לכל הנוהגים בתמימות
בקש עליו רחמים ויחיה – כיצד להתפלל על דבר הנראה כרע שיהפך לטובה
אדם החי כעבד לפני מלך – יכול לבטל גזירות רעות
וירא בסבלותם – אלו הנותנים שכמם לקבל הכל באהבה בגזרת השם יתברך
עיקר הבטחון – שהכל עושה עבורו השם בתורת נדבה וחסד
בטח השם אף אם אין בידך מעשים טובים ,שהוא בעל הרחמים וירחמך
טוב לחסות בהשם – הסוד באדם המשליך יהבו על השם
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] השלך על השם יהבך והוא יכלכלך
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"כגמול עלי אמו"  -מנוחת נפש הבוטח בתוך עמקי הנסיונות
להיות ,ו זה נקרא 'מנוחת נפש הבוטח',
שאדם סומך על ה' שי עשה את הטוב
בשבילו ,אין לו חרטות ,אין לו פיזור הנפש,
לא חושב 'למה עשיתי כך?' ,מכיוון שכך
השם יתברך רצה שיהיה ,כך ההנהגה ,הכל
בידי שמים ,נמצא אם כן ,מהו המאפיין של
הרשעים ,שהם מתחרטים' ,חבל שעשיתי
כך וכך' ,אבל האם אתה חושב שאתה
עשית ,הרי זה השם עשה את הכל ,שאם
לא היתה גוזרת חכמתו יתברך לא היה
קורה כן ,נמצא שאדם העובד על אמונה
ובטחון יש לו מנוחת הנפש' ,מנוחת נפש
הבוטח'  ,כך צריך להיות וכך השם החליט,
' כי זה הכי טוב בשבילי ,והשם אוהב אותי
יותר ממה שאני א והב את עצמי'.

רבי פנחס מקוריץ אומר שאדם שמתחרט
על העבר זהו מאפיין שלא מעיד עליו טוב,
זו תעודה לא טובה ,שיש לנו כלל גדול,
שלעולם יהיה אדם מודה על העבר ,אף
פעם לא מתחרטים על העבר' ,כך הכי טוב,
כך השם רצה' ,ואל יחשוב 'אהה ,אבל אם
הייתי עובד שם היה לי יותר טוב' ,אין דבר
כזה חרטה אצל עובד השם ,לכן אומר הרב
רבי פנחס מקוריץ "רשעים מלאים חרטות
– כי כשאדם מאמין בהשם יתברך שהוא
מנהיג את הכל ,וסיבת הסיבות ,אינו
מתחרט על שום דבר בהנהגתו ,מה שאין
כן הרשעים ,שאינם מאמינים בהשם,
וכשאין מצליח בידם איזה שום דבר מיד
כועס" ,כלומר שלעולם לא יאמר האדם
'חבל למה היה כך' וכו' ,אין דבר כזה,
מכיוון שהשם עשה את זה ודאי שכך צריך
ב

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

ה' מכה בשרביט של זהב – לקרב את האדם
אליו יתברך

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

בו המלך שיתן ליבו אליו ,יכהו הכאה
בשרביט הזהב שבידו ,ואם לא איש
תבונות הוא ,יחשוב להתרחק על ידי זה
מחדר המלך ,כי יבין [חושב שהוא מבין]
שלא חפץ בו המלך" ,אבל באמת אין לו
שכל ,הוא טועה ואומר ' המלך לא רוצה
אותי ,כנראה הוא לא חפץ בי'.

לכן אומר הבעש"ט הקדוש ,שאדם המבין
מהו בטחון בקב"ה ,יוצא מכך שגם אם לא
הולך לו משהו בחיים ,הוא מיד מרגיש
שהשם היכה אותו בשרביט של זהב ,ומה
הפירוש? אומר הבעש "ט הקדוש ,שאדם
נכנס לפעמים להיכל המלך ,ומרוב שהוא
מתלהב ממה שקורה שם בהיכל המלך,
לפתע הוא רואה איזה כבוד ואיזה הדר,
כמה שומרים ואיזו מלכות מפוארת ,אז
הוא מסיח דעתו מהמלך ,המלך מדבר איתו
אבל הוא לא שם לב מרוב הסחת דעת
לדברים הנפלאים בהיכל המלך ,מה עושה
המלך? לוקח את השרביט שלו ומכה
לאותו אדם בידו ,ואז אותו אדם אומר' :כן
כן אדוני המלך' ,וכך הוא אצל יהודי שרכש
בטחון בהשם ,כשלא הולך לו משהו בחיים,
הוא מבין ' המלך היכה אותי בשרביטו ,כי
הסחתי דעת מהמלך ,הסתכלתי יותר מדי
על היופי השייך למלך  ,על העולם הזה
שהוא ברא ,והפסקתי להתפעל מהמלך
עצמו ,התחלתי להתפעל מהשיש
ומהמנורות' ,אדם כזה מבין שזו הכאה
מהמלך ,שזה לטובתו' ,שאני אתרכז במלך'.

איש תבונות ישכיל בדעתו כי לקרבו באים
הנסיונות ממלכות שמים
אדם ש לא הולך לו משהו ,כגון שנתקע לו
משהו בעסק ,יכול להתמרמר ולומר 'אותי
השם לא רוצה' ,אבל כך יאמר מי שאין בו
תבונה ,לכן ממשיך הבעש"ט ואומר "אבל
איש תבונות ישכיל בדעתו כי לקרבו בא כן
הדבר הזה ,כי אם אינו משכיל יבוא לדכדוך
מחמת היסורים ויתרחק מהמלך ,והמשכיל
יבין כי חפץ בו המלך ,ואדרבה יתקרב יותר
למלך לפני אלוקים באור החיים וזה פירוש
הכתוב אשרי העם יודעי תרועה".
אדם שהיה רגיל לבוא לשיעורי תורה,
לפתע מפסיק לבוא ,מפסיק להתפלל איתך
עם הנץ  ,אתה שואל אותו מה יש לך? והוא
עונה 'עזוב גם כך לא הולך לי כלום',
תתעורר ,המלך נותן לך מכות כדי
שתסתכל עליו ,ואתה בורח לו מהחדר?
אומר הבעש"ט הקדוש ,מה זה תרועה? זה
קול בכי ,יש רק עם אחד שמבין מה זה
הבכי שהשם מביא עליהם ,ואומרים עליו
אשרי ,כך לשונו של הבעש"ט" ,אשרי העם
יודעי תרועה ,שמבינים שהתרועה הוא
היסורין שמרעים להם שזה בא בעבור
קירוב למלך השם באור פניך יהלכון ",
כלומר כל אחד צריך להבין שאם השם
עושה לי משהו מצער ,למה עושה כן? כי

לדוגמא אדם שהבת שלו לא מתחתנת,
צריך לשאול 'למה היא לא מתחתנת?',
ומיד להבין 'כי השם רוצה שתתרכז במלך',
תבוא להתפלל ,שים יותר צדקות' ,תתרכז
בי קצת' אומר השם ,ואל יחשוב אדם שזה
לרעתו? חלילה ,זה לא לרעתך ,כך מסביר
הבעש"ט הקדוש וז"ל" ,שהוא כדמיון
העומד לפני המלך ומסיח דעתו מן המלך
באמיתו ביופי הדר ארמון המלך ,וכשחפץ
ג
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הוא רוצה שאני אתרכז בו ,זה מנוחת
הנפש ,הפך מהמרמור והפך מהדאגה ,וזו
תוצאה ישירה של אדם שיש לו ביטחון
בהשם יתברך.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

(ברכות לד ,):אומרת הגמרא שפעם אחת
חלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי ,ורבי חנינא
בן דוסא היה באותו העת לומד תורה מפי
רבי יוחנן בן זכאי ,הגמרא מתארת שריב"ז
ביקש מרבי חנינא 'חנינא בני ,בקש עליו
רחמים ויחיה' ,והניח רבי חני נא את ראשו
בין ברכיו התפלל וחלצתו חמה והתרפא,
למה לקח רבי חנינא את ראשו ו שם אותו
בין ברכיו ,ומה הענין בזה? ולמה הגמרא
בכלל מספרת את זה בפירוט ,לכאורה היה
די לגמרא לומר שהתפלל והתרפא? מסביר
רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,שהרי אנחנו
יודעים שכל מה שעושה השם לטובה
עושה ,והשם באותה עת היה חפץ שבנו
של רבי יוחנן בן זכאי ימות ,וזה לטובתו
של הילד הזה ,בא רבי חנינא בן דוסא
וחידש ,נכון שהקב"ה עושה את הכל
לטובה ,אבל לנו זה נראה כרעה ,לכן
כשנראה לאדם משהו כרעה יש לו את הכח
להכריח את מלכות שמים שתפעל בצורה
שגם אנחנו נראה שזה טוב לנו.

לכל בני ישראל היה אור במושבותם – לכל
הנוהגים בתמימות
אומר רבי אלימלך מליז'נסק ,עה"פ "ולכל
בני ישראל היה אור במושבותם " ,כשאדם
הולך במושבותם ,היינו מושב – תם,
שאדם הולך עם השם והוא תם ,כלומר
בתמימות ,ומה זה בתמימות? מאמין
ואומר ' השם אתה עשית לי ,זה ודאי
לטובתי' ,וכמו שאומר רש"י "התהלך עמו
[עם ה'] בתמימות ,ותצפה לו ולא תחקור
אחר העתידות" (רש"י עה"פ 'תמים תהיה
עם ה' אלוקיך' דברים י"ח) ,מי שהולך בדרך
הזאת ,תמיד בתמימות עם ה' ,בליבו
מחשבות 'השם אני כגמול עלי אימו ,אתה
מרים אותי בידיים שלך'  ,מי שהולך בדרך
הזאת מתקיים בו 'היה אור במושבותם',
השם יראה לו באור פני מלך חיים למה מה
שקרה לו הוא לטובתו ,ולמה יזכה לכך? כי
הוא הולך בתמימות ,כשאדם תם הולך
בתמימות עם השם יתברך ,בלי לחקור
למה זה היה ולמה זה קרה וכו' ,אלא 'השם
עשה לי את זה ,זה הכי טוב בשבילי' ,וכגון
אם השם פינה אותו מדירה לדירה' ,זה הכי
טוב בשבילי' ,אם השם שם אותי כאן השם
הבין שכאן הכי טוב לי לגור ,ואז 'היה אור
במושבותם'.

גם רבי נחמן מברסלב מדבר על זה בהרבה
מקומות בספרו ,אומרת התורה 'וְ נ ַָתן לְ ָך
ַרחֲ ִמים' (דברים י"ג) ,כשאתה תחליט שזה
רחמים ,אז מה עושים כדי לגרום למלכות
שמיים לשנות את המהלך שזה יהיה
לטובתנו וגם נראה לנו לטובה ,ולא שיהיה
לטובה אבל ייראה לנו כרע? אומר רבי לוי
יצחק מברדיטשוב ,ש זה נקרא הוריד ראשו
בן ברכיו ,ומה ה פירוש? מוריד את הראש
בפני מלכות שמיים ,לא מתעקש עם
מלכות שמיים  ,רבש"ע אני מתאים את
עצמי להנהגה שמה שאתה עושה הכל
לטובה ומרכין ראש בפניך.

בקש עליו רחמים ויחיה – כיצד להתפלל
על דבר הנראה כרע שיהפך לטובה
אומר רבי לוי יצחק מברדיטשוב (קדושת
לוי ,חוקת) ,שישנו סיפור מפורסם בגמרא
ד
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וזו לשון הגמרא על מעשה זה (ברכות ל"ד):
"אמר לו חנינא בני בקש עליו רחמים
ויחיה ,הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו
רחמים וחיה ,אמר רבי יוחנן בן זכאי
אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו
כל היום כולו לא היו משגיחים עליו ,אמרה
לו אשתו וכי חנינא גדול ממך ,אמר לה לאו
אלא הוא דומה כעבד לפני המלך ואני
דומה כשר לפני המלך" ,ומסביר על כך רבי
לוי יצחק מברדיטשוב שיש מושג שנקרא
נפילת אפיים ,ולמה נקרא כך? שאדם
מוריד את הראש שלו ,וכך נוהגים
האשכנזים להלכה ,שמים את הראש על
היד ,הספרדים לא נהגו בזה [ ואכמ"ל] ,אבל
מה זו הנפילת אפיים הזו? אומר הרב
(קדושת הלוי ,שם) " נאמר במשה (במדבר
טז ,ד) וישמע משה ויפול על פניו ,ודבר זה
מבואר בספר החינוך לר' אהרון הלוי
והכלל הוא ,שמאיתו השם יתברך לא יבוא
רע כלל להעולמות ,ואפילו אם נראה
למטה רעה למעלה [באמת] הוא טובה,
והתכלית הוא טובה ,וכן מי שעיניו
פקוחות ומסתכל תמיד למעלה יודע שזאת
הוא טובה ,ונמצא שאינו יכול לבקש על
הרעה כיון שהוא יודע באמת שלתכלית
הוא טובה ".
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את הילד ,אבל רבי חנינא בן דוסא הוא
עבד ,ומה זה עבד? הוא לא מסתכל
למעלה ,הוא מסתכל בארץ ,ובארץ
המעשה נראה כלא טוב ,והוא יכול
להתפלל אל השם.

אדם החי כעבד לפני מלך – יכול לבטל
גזירות רעות
לכן אומר הרב (קדו שת לוי ,שם) "יש עוד
צדיק שהוא בבחינת עבד ,שאינו רואה
תכלית המעשה ,רק את המעשה עצמו,
ובאמת המעשה עצמו למטה נראה אינו
טוב ,זה [אותו צדיק בבחינת עבד] יכול
לבקש לבטל המע שה ההוא ,וכמו שיש
בגוף האדם זקיפה והשתחויה ,כמו כן יש
בשכל זקיפה ,היינו שהשכל מסתכל
למעלה בשורש וכוונת המעשה ,וכן
השתחויה [המידה השניה שיש בשכל],
דהיינו שהשכל אינו מסתכל למעלה
בכוונה מהמעשה [אלא במעשה עצמו],
וכאשר כתבנו שאז יכול לבקש על המעשה
שיבטל .וזהו הרמז בנפילת אפים ,להסתכל
בהמעשה עצמו [ולא למעלה] ,וזהו הרמז
בגמרא שאני כשר לפני המלך ,מסתכל על
תכלית וכוונת המעשה ולא כעבד".
אם כן ,אדם שחי כעבד לפני המלך יכול
לבקש שהשם יראה לו מה הטובה ,אבל זה
בתנאי שאדם באמת נמצא כעבד לפני
מלך ,ומה זה עבד? כמו שעבד גופו קנוי
לאדונו ,כך גם כאן בן אדם אומר להקב"ה
'רבש"ע אני בידיים שלך ,תעשה מה שאתה
רוצה ,אין לי החלטות עצמיות שלי אלא
רק מה שאתה רוצה'  ,אז ממילא אומר רבי
לוי יצחק מברדיטשוב ,אחד שכזה יכול
לבטל גם את הגזירה למטה.

לכן באותו סיפור בגמרא אמר רבי יוחנן
שאני כשר לפני המלך ,ומה זה שר? שאני
נמצא למעלה ,אני רואה שמה שהשם
עושה זה לטובה ,אם כן אני לא יכול
להתפלל מהלב שירפא אותו לטובה ,כי אני
רואה שבעליונים המצב הוא כך לטובה,
ואם כן ,איך אני אתפלל על הילד שיבריא,
אז אני לא יכול לכוין בתפילה שלי להושיע
ה
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וירא בסבלותם – אלו הנותנים שכמם לקבל
הכל באהבה בגזרת השם יתברך

הפרנסה ויוצא בזה ,אף על פי כן ואהבת
את ה'." ...

לכן אדם צריך תמיד לרכוש לעצמו את
מנוחת נפש הבוטח' ,אין לי דאגות ,זה מה
שצריך להיות' ,ובאמת כותב על כך רבי
שלמה מראדומקס ,שעל משה רבינו ע"ה
ֹלתם "
כתוב " ַויֵּצֵּ א אֶ ל אֶ ָחיו ַוי ְַרא ְב ִס ְב ָ
(שמות ב) ,מה הוא ראה? הוא ראה איך
העם הזה סובל ואין להם שום קושיא על
השם ,לא שאלו ' למה לי אין דירה ולו יש
שלוש דירות?' ,ולא ' למה אני בקושי מביא
פ רנסה וזה חי ברווח ובשפע?'' ,למה יש לי
עסק בדיוק כמו שלו ,לי לא הולך ולו העסק
מרוויח?' ,זה מה שראה משה רבינו ע"ה
ומזה הוא התפעל מאוד ,וז"ל (תפארת
שלמה)" ,הכוונה בזה כי משה רבינו ע"ה
ראה ברוח הקודש מידת הסבלנות של בני
ישראל ,כי נתנו שכמם לקבל הכל באהבה
בגזירת השם יתברך ,וזהו " ַוי ְַרא" ,הסתכ ל
היטב בסבלותם כי לא הוקשה בעיניהם
שום דבר על השם יתברך ,ולכך זכו
לגאולה ,כי כן נכון להיות האדם מאמין
בהשם בכל דבריו ומקריו ,ואף אם ישיגוהו
פגעי הזמן חלילה ורבו עליו המטרידים
ומבטלים אותו מעבודתו ולימודו ,ולחבירו
הגרוע ממנו עושר ונכסים ומנוחה ,לא ירע
לבבו לאמור למה השם תרדפני באפך
חינם ,ולרעי הפחות ממנו נתת כל טוב ..כי
עמקו מחשבות השם ולא יבינם כל יושבי
תבל ,כי אולי רצון השם יתברך לנסותו אם
יהרהר אחריו ,וזה ענין עבדות להשם
יתברך ,להאיר מתוך חשיכה את לבבי הזך
לשמים ,כמו שכתוב 'בכל נפשך' ,אפילו
נוטל את נפשך ,והוא לשון רצון ,שנוטל
ממך הרצון להשם יתברך על ידי טרדת

זה מה שראה משה רבינו ,שהם מקבלים
את הכל בנחת ובשלוה ,לא בחרדות ולא
בדאגות ,אלא הפוך ,כתוב שהיו מתעברים
ויולדים ומתרבים ,אף אחד לא אמר
מספיק לסבל ,אלא הלכו בתמימות
ופשטות עם השם יתברך ,ולכן זכו לגאולה
הזאת למרות שלא היה להם מצוות ,לא
היה להם כלום ,זה נקרא 'מנוחת נפש
הבוטח' ,וזו ההבנה 'שהשם עשה ולא אני
עשיתי'' ,השם החליט שאני אעבוד פה',
'השם החליט שאני אקנה פה את הדירה',
'השם החליט שאני אקח את ההוא שותף',
'השם החליט לא אני החלטתי' ,לא
מתחרט ,אין חרטות ,ולכאורה הנה אני
מפסיד ,אבל זהו 'מנוחת נפש הבוטח',
חיים רגועים .וכל כך למה? מי מתנהג כך
בשלוות הנפש? מי שמבין 'כגמול עלי
אימו'' ,אני לא החלטתי כלום ,אתה השם
עשית הכל ואני כמו תינוק בידיים שלך',
לא יאמר האדם 'חבל שנסעתי בכביש הזה,
איזה פקקים' ,אין מה לומר חבל ,השם רצה
שתיסע בכביש הזה ,יש לך כאן ניצוצות
שאתה צריך ללקט אותם ,ואומר אור
החיים הקדוש איך האדם מתקן את
הניצוצות? כשהוא עובר באותו מקום
שהם נמצאים ו עובד שם את השם ,חושב
מחשבות של תורה ,מדבר דברי תורה,
מברך את השם ,חושב על הקב"ה ,או
שומע איזה דיסק עם שיעורי תורה ,בכך
כמו מגנט הניצוצות נדבקים אליך בחזרה,
אין חרטות ,כמו שאמרנו רשעים מלא
חרטות ,אין מקום למחשבות כמו 'חבל
ו

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

נסעתי פה'' ,חבל קניתי שם'' ,חבל
שהתחתנתי עם אשה זאת'' ,חבל שהלכתי
לישיבה הזאת' ,אלו מחשבות של רשעים,
אבל בשונה מהם הבוטח אין לו חרטות,
וזה המאפיין הראשון של הבוטח בהשם.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

(תהלים ל''ז) ,הקדים בטח בה' לעשה טוב,
כלומר אף על פי שאין בידך מעשים ותדע
בעצמך שאתה רשע ,עם כל זה בטח בה' כי
הוא בעל הרחמים וירחמך" ,כלומר שצריך
האדם לחשוב 'אני סומך עליך השם שאתה
בעל הרחמים' ,לא תולה את זה בזכויות
שלו ,וזה יותר חשוב ממנוחת הנפש,
שמבלי זה אין בטחון .אדם ש יש לו איזה
בעיה או איזה קושי ,אומר 'רבש"ע אני לא
יודע ולא מבין ,יש לי כאן בעיה ,ואתה
תפטור אותה ,אני הולך רגוע ו שמח ואתה
תפטור אותה' ,מוסיף הרב "על כן אמר
בתחילה בטח בהשם ,כלומר בין שתהיה
צדיק בין שתהיה רשע קודם כל בטח
בהשם ,כי השם יתברך מאריך אפו" .אומר
השם לכל יהודי 'אני אעשה לך טוב ראשון,
לא קשור אם אתה צדיק או רשע ,רק
תבטח בי ו תצפה לי'  ,קווה אל השם ,כך
צריך לחשוב 'השם אתה תפטור את הבעיה
הזאת' ,לכן דעו לכם ,ש זה מאוד מאוד
חשוב ובנפשנו הדבר ,כי בדרך כלל כשבאה
לאדם בעיה ,הוא אומר 'אני לא צדיק ,למה
שהשם יפתור לי את הבעיה'? זה לא נכון,
גם לך השם יפתור את הבעיה הזאת וזה
לא קשור מי אתה ,רק תבטח בו ותצפה לו.

עיקר הבטחון – שהכל עושה עבורו השם
בתורת נדבה וחסד
המאפיין השני אומר רבינו בחיי שהוא
העיקר (שער הבטחון ,פרק א') וז"ל "אבל
העיקר אשר בעבור יהיה הביטחון מן
הבוטח ,ואם יפקד ולא ימצא הביטחון
[כלומר בהעדר עיקר זה אינו נקרא בוטח
בהשם] ,הוא שיהיה לבו בטוח ...שיעשהו
נדבה וחסד" ,זאת אומרת שיבין ש זה לא
תלוי בזכויות שלו ,שאם יש לו זכו יות הוא
יתן ל ו ,אלא שהשם נותן לאדם את הכל
בתור מתנה וחסד ,בתורת נדבה ,ואומר
רבינו בחיי ש זה יותר חשוב מהעיקר
הראשון ,שהשפע שהשם משפיע לי לא
קשור לזכויות שלי ,אלא שזה קשור רק
לזה שאני מאמין בו ,שאני סומך עליו,
שאני ברגיעות ושמחה ,וזה כל המהות של
הביטחון ,כי אם זה תלוי בזכיות של האדם
אז למה צריך את הביטחון? לכאורה אם
תעבוד את השם תקבל ,ואם לא תעבוד את
השם לא תקבל ,אלא אומר החפץ חיים
שכל המהות של הביטחון באה ללמד אדם
שגם אם אין לו זכויות ,הוא סומך על השם
שיפתור לו את הבעיה ,וזה דבר שבלעדיו
אין ביטחון.

טוב לחסות בהשם – הסוד באדם המשליך
יהבו על השם
כך אומר הגאון מוילנא "טוב לחסות" מה
זה לחסות? בטחון הוא מלשון הבטחה,
אבל יש חסיון הוא ש גם אם לא עשית את
מה שהשם רוצה ,ולא מגיע לך שכר אבל
בכל זאת אתה משליך את עצמ ך על השם
'השלך על השם יהבך'  ,אומר הגאון מוילנא
(קול אליהו ,תהילים קס"ט) "טוב לחסות

בטח השם אף אם אין בידך מעשים טובים,
שהוא בעל הרחמים וירחמך
כותב רבינו הרמב"ן (בספרו האמונה
והבטחון פרק א')" :בטח בה' ועשה טוב
ז
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בה' מבטוח באדם ,יש לבאר כי יש שני
חלקי בטחון ,אחד שהקב"ה מבטיחו...
וח לק ב' הוא שהקב"ה אין מבטיחו ,אך
האדם בעצמו שם בטחונו בה' ,וזה הנקרא
חסיון ,כמו שכתוב 'צור חסיו בו' ,שהצור
הוא למחסה לאדם מזרם וממטר ,אך הצור
לא הבטיחו שיהיה לו למחסה ..וזה שאמר
דוד המלך ע"ה 'טוב לחסות בה שם' ,היינו
חלק השני הנ"ל ,רוצה לומר שמעצמו ישים
וישליך יהבו על השם אף שלא הבטיח לו
השם " ,נמצא מדבריו ,שהשם הבטיח למי
בתורתו שמי שישמור תורה ומצוות יתן לו
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השם א'-ב' -ג'-ד' ,אבל למי שלא שומר
מצוותיו השם לא הבטיח ,אבל אעפי"כ אם
אתה זורק את עצמך על השם ,אומר הגאון
מוילנא כשאתה זורק את עצמך על השם,
השם יושיע אותך ואת זה צריך לזכור כל
החיים כי כשבאה צרה לאדם צריך לתת
מבטחו ב השם ,וכל אחד ראוי לנס ,רק הוא
צריך להוכיח שהוא בוטח בהשם ,שהוא
לא נכנס ללחצים ודאגות ,אלא הוא בוטח
בהשם ,אל תבכה לאף אחד ,זה נקרא צור
חסיו בו ,השם יזכה אותנו לאמונה שלמה
בו יתברך אכי"ר.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] השלך על השם יהבך והוא יכלכלך
היה אצלי יהודי אחד שהשתחרר מהכלא ,ואמר לי' :כבוד הרב ,איפה שאני הולך לעבוד
לא מקבלים אותי ,מה אני סה"כ רוצה? לעבוד ולהיות יהודי טוב ,מה השם לא רוצה
שאני אהיה יהודי טוב?' ,אמרתי לו תשליך את עצמך על השם ,לך לבית ותאמר 'ריבונו
של עולם אני סומך עליך ,שאתה מוצא לי עבודה ,אני לא עושה יותר כלום' ,לאחר זמן
הוא אמר לי' :כבוד הרב ,לא תאמין! התקשרו אלי ממקום עבודה מסוים ,אומרים לי יש
לנו פה משרה פנויה לסגן שף ,אתה רוצה לעבוד? אמר להם :בוודאי ,ועוד אמר לי' :הרב
איזו עבודה קיבלתי ,יום יום באה הסעה ולוקחת אותי מהבית ,ו מחזירה אותי לבית ,כל
היום אני אוכל ,אוכל משובח' ,אמרתי לו :איך זה שלא אמרו לך 'אתה פלילי?' ,וענה לי:
'הרב אתה לא תאמין מה קרה ,הקב"ט בהתחלה לא בדק אותי ,והכניסו אותי ,אחרי
שבוע שאני עובד בא אלי הקב"ט ואמר לי' ,אתה פלילי ,אסור לך להיות כאן ,שלא תמכור
לנו סמים'  ,באה המנהלת של המטבח ואמרה לו 'תפטרו לי את כל המטבח ,ואל תפטרו
לי אותו  ,הוא העובד הכי טוב פה' ,אז הקב"ט אמר 'טוב בו א נחליק את זה ,אף אחד לא
יודע ,תמשיך לעבוד' ,וזה כי הוא זרק את עצמו להשם יתברך.

ח

השיעור השבועי כאייל תערוג

שיחתו השבועית של מו"ר

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

כאייל תערוג

מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

רבינו אייל עמרמי שליט"א

שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא ה' יתברך כל
משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

התודה והברכה
לר' נפתלי ניסים הי"ו

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של
מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ות הי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן עיני הי"ו

והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש חיל
רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי
הארץ ללא תמורה כלל,
יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים
לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של הפצת
הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפואה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א
האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן
לרפואת
מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,עמרם מסעוד בן לאה ,ניסים בן סוליקה ,ראובן בן שרה ,נתן
אליה בן נטלי ביתיה ,קלימו בן ש'רונה ,אלון שקד בן חממה ,ראובן בן שרה ,משה יעקב בן רוחמה ציפורה
לרפואת הגוף והנפש ,חביב בן שמחה ,התינוק התינוק ירדן בן סימה ,רחל בת מדלן ,אסתר חיים בת שרה,
שרה בת לולו ,בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד ,מלכה בת ג’ולייט ,יפה חיה בת חנה ,מרסל בת דיאמנטה ,לאה
בת מזל ,רחל בת מרים מירה ,איילת בת חבובה ,גילה בת זוהרה ,אנג'ל בת חביבה ,לאה לילך בת רחל חנה,
אילנה חתון בת מלכה ,לינוי אודליה בת נורית ,מזל בת רחל ,נעמה נעמי בת חנה ,שלי רחל בת מזל ,תמר בת
מימה
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,אורן בן שולמית ,מזכה הרבים מרדכי אוחיון,
להצלחת
מיכאל בן מרים ,יוסף בן שושנה ,משפחת סעדה ,שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה,
תאיר בן ציפורה ,נדב בן אסתר ,ניסים בן מרים ,אלעזר מאיר בן ציפורה לזיווג הגון ,דוד דודו בן רחל חלי,
אלרועי יצחק בן מזל ,ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,יעקב אוחנה בן תמר ,אייל בן דליה לזיווג הגון,
ישראל בן דניאלה שרה ,מור מרים בת אביבית ,שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון ,לאה
בת ציפורה לזיווג הגון ,אילנה בת אסתר ,מזל בת אסתר ,יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם ,לילך בת רוחמה
לזרע קודש ,רחל שרה בת רוחמה לזרע קודש ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית ,אבי ואסתי ובר דוד מלכה,
שילת בת מזל ,אילנית בת דינז ,גילי בת אווה.
לעילוי נשמת שמעון פישל בן בקה אתי ,שלום ברזני בן חנה ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה,
אליהו חי בן רג'ינה ,סלומון חיים בן קדן ,דניאל בן חסיבה ,אברהם בן מזל ,יהושע בן איז'ה ,נפתלי בן חבובה,
עזיז בן שוקת ,יצחק בן עליה ,דוד בן עליה ,משה בן שלביה ,חיים בן ליליאן ,שחר רפאל בן סימה ,יצחק בן
עליזה ,רפאל בן עליזה ,מרדכי בן רחל ,אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל ,עמוס בן רחל ,משה
זנזורי בן מנטנה ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף ,יונתן שמעון בן אליס ,וידל יפרח בן רחל ,בנימין
יחזקאל הלוי בן אסתר ,שלום בן שרה ,שלמה ראובן בן ירוחם ,שלמה בן לאה ,יצחק בן ציפורה ,מאיר בן
צ׳חלה ,יצחק בן אבנר ,חביב לוגסי בן אסתר ,אליהו לוגסי בן אסתר ,מוריס משה בן אסתר ,יוסף לוגסי בן
אסתר ,מרדכי אליהו בן אסתר ,שרה בת פאני ,רחל אפרת בת מרים ,אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,פוחה
בת שמחה ,אסתר בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת אסתר ז"ל ,חנה בת לאה ,מזל בת רבקה ,רחל בת פלורין,
אסתר גואטה בת מארי ,ציפורה בת יוכבד ,יוסף ואיזה אוחנונה ת.נ.צ.ב.ה
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הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
;

שיעוריו הקרובים של מו"ר
הרב אייל עמרמי שליט"א ברחבי הארץ
כ"ח חשוון ()26/11
❖

בית שאן ביה"כ אהבת ישראל
רח אהבת ישראל 4

❖

בת ים ישיבת למען שמו באהבה
רח הרצל 55

❖

כפר סבא ביה"כ סרעודי
רח השופטים  ,1לפרטים 052-6662450

התקשרו ומסרו לנו מוקדים נוספים
המשדרים את שיעוריו של מו"ר בלווין

052-9695044
יא

להזמנת הרב
לשיעורים ולכנסים
אליהו1-599-502051 :
שלוחה 5

