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גליון מס' נ"ח – תרומה התש"פ  -תוכן העניינים
אמונה ובטחון  -תכלית האמונה והשמחה בכל מצב מביאה לישועה
בשבח מעלת האמן – האמונה היא יסוד כל התורה כולה
העונה אמן בכל כוחו בזכות זה הועיל שיפתחו לו שערי גן עדן
על ידי עניית האמן מטהר נפשו לקבלת הארת האמונה
ע"י עניית האמן מגלה את נאמנות השם יתברך ופותחים לו שערים חדשים
צריך להאמין שבין במידת הרחמים ובין במידת הדין הכל הוא רחמים
סוד השמחה – אין כל עצב בעולם למי שמכיר את אור האורות של האמת
אם היו הכל מאמינים שהכל לטובה ומודים לו יתברך כבר היתה גאולה שלמה
כשרוצים להכניע הקליפה צריך להיות האדם בשמחה
הקושי הוא לטובה ,כדי להצדיק את מעשי האדם בבית דין של מעלה
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] השלך על השם יהבך – מעלת הבוטח בהשם מתוך הצרות
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אמונה ובטחון  -תכלית האמונה והשמחה בכל מצב מביאה לישועה
שהמגיפה הגדולה ביותר בליבו של האדם
היא כאשר רואה מה שעובר עליו בחיים
ואינו משכיל להבין שמהשם היתה זאת,
וממשיך הרב "רק להיות קשה כאבן
שאפילו במה שהעין רואה שאי אפשר
להעשות זאת מבלעדי ה' ,היא תכחיש
ותאמר הכל במקרה ופגעי הזמן .וזה אומרו
'בעבדיך' [שאמר השם שגם בעבדי פרעה
יתן את המגיפה הזאת בליבם] כלומר כי גם
לעבדיך זאת תהיה המגפה אשר יגוף אותם
שלא יאמינו שמה שם הוא ,אף שכבר יצא
מפיהם [לפני כן] לומר אצבע אלוק ים הוא,
מכל מקום תתחזק לבבם להיות פיהם
דיבר שווא וימינם ימין שקר להחזיק הכל
במקרה" .מבהיל ,מהי המגיפה שגורמת את

כידוע ,תכלית האמונה וה בטחון של האדם,
שבכל מאורע בחיים ידע תמיד שמהשם
יצא הדבר ,ושאין שום מקרה בעולם ,הכל
ממנו יתברך ולא משום גורם אחר בעולם,
שלא תכנס לאדם אפילו מחשבה קטנה
שאולי מה שקרה לו הוא דרך הטבע או לא
ממנו יתברך ,וכך אומר רבי חיים טירר
מצ'רנוביץ בספרו באר מים חיים עה"פ "כִּ י
שלֵחַּ ֶאת ָּכל מַּ גֵפֹּ ַּתי אֶ ל
בַּ פַּ עַּ ם הַּ ֹּזאת אֲ נִּ י ֹּ
לִּ ְּבָך ּובַּ עֲ בָּ דֶ יָך" (שמות ט' ,י"ג) ,וז"ל "כלומר
שזה הוא תכלית המגפה שכוללת כל
המגפות ,והוא קשה מכולם ,מה שאני
שולח המגי פה אל לבך לנגוף אותה
בחולאים רעים [ומהי המגיפה הגדולה
ביותר] שלא יכנוס בתוכה שום הרהור
לומר אולי מה' יצא הדבר" ,מלמדנו הרב
ב
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כל המגיפות? כשהאדם לא מוכן לקבל את
רצון השם ו להבין שמאת השם היתה זאת.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

העולמות ,וסך הכל ממה? מכך שענה אמן,
שמע אדם מברך וענה אמן ,כמה טובות,
וכמה שמחה מגיעה לאדם ,איזה שכר
בעוה"ז ובעוה"ב .כ שאדם משתדל כל הזמן
לענות אמן כראוי ,אם י גיע לו צער ויתפלל
על כך לפני השי"ת ,יוצאת בת קול בשמים
שמכריזה 'פתחו לי שערים ויבוא גוי צדיק
שומר אמונים' ,והפשט הוא שכאשר אדם
עונה אמן הוא למעשה עונה 'השם אני
רוצה אמונה' ,וכך מלבד הברכות שיורדות
עליו יוצאת בת קול בכל העולמות ואומרת
'פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר
אמונים' ,כמה ברכות ישפיעו עליו בשמים
בזכות שעונה אמן.

יהודי אחד אמר לי :כבוד הרב יש לי בעיה
קשה בשלום בית ,אשתי חברותית מאוד,
והיא מדברת עם גברים ואני קנאי ,וכל
הזמן אני רב איתה על כך .אדם צריך
להאמין שזה השם יתברך ,אחד השם נתן
לו אשה שלא אוהבת לבשל ,מקבלת
"פריחה" ברגע שצריכה להכנס למטבח,
אומרת לבעלה "תקנה אוכל" ,והוא צריך
להאמין שהשם יתברך עשה את זה ,וזה
שלֵחַּ אֶ ת ָּכל מַּ גֵפֹּ ַּתי אֶ ל לִּ ְּבָך" ,אדם
"אֲ נִּ י ֹּ
צריך להאמין שזה הנסיון שלו ,זו עבודת
השם שלו ,שהוא צריך להאמין שזה השם
עשה עושה ויעשה לכל המעשים כולם,
והאמונה הזאת זו הרפואה ללב ,ואם לא
ח"ו אלו כל המכות שהאדם מסרב להאמין
שמאת השם היתה זאת.

רבותי מה סה"כ השם יתברך מה מבקש
מאיתנו ,איזה דברים פשוטים ,אם בסה"כ
האדם מקפיד לענות אמן אמן אמן ,כשיצא
מהעולם הזה הנשמה שלו הולכת ומכריזים
לפניה פתחו שערים ,וכל זה על ידי
האמונה .אדם צריך להיות איתן בדעתו,
'אני לא רוצה את כל המגיפות האלה בלב
שלי ,לא רוצה שלא להאמין שזה השם ח"ו,
אלא לראות רק את הטוב ,לא לראות את
הרע שבאשתי' ,וכן על זה הדרך ,החשבון
של האשה הוא עם השם יתברך על מעשיה
ולא החשבון של האדם ,אדם צריך לקבל
כל מה שנעשה עמו ,זו ה אמונה ,מאמין
שמאת השם יצא הדבר ,וזה מה שאמרו
רבותינו "מהשם אשה לאיש ,מן התורה
ומן הנביאים ומן הכתובים " [כלומר שכל
התורה מעידה על כך]  ,שכל מה שקורה
לאדם מהאשה מכל גורם אחר ,הכל הוא
ממנו יתברך ,מהשם יצא הדבר.

בשבח מעלת האמן – האמונה היא יסוד כל
התורה כולה
לכן כותב רבינו בחיי בפירושו על התורה
(שמות י"ד א') "ומפני שהאמונה יסוד כל
התורה כולה ,תיקנו לנו רז"ל בתפילה
ובברכות לענות אמן" ,ומה משמעות
האמן? אמונה ,לכן אומר הרב " שהוא נגזר
מלשון אמונה ומלשון הודאה שמקבל עליו
דברי המברך ומודה בהם " .לכן כמה
הרחיבו חז"ל בעניית אמן ,ועל זה אמרו
"גדול העונה אמן יותר מהמברך" .הזוהר
הקדוש (פרשת האזינו) אומר כשיהודי
למטה שומע ברכה או תפילה ועונה אמן
בקול רם ,כמה פתחים של ברכות פותחים
לו למעלה ,טובות רבות יורדות אליו מכל
ג
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העונה אמן בכל כוחו בזכות זה הועיל
שיפתחו לו שערי גן עדן
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מטהר נפשו ,לקבל הארת האמונה שתקבל
תקבל חיות" ,מי שנמצא בלי חיות ,ועובר
כך עוד שבת ועוד שבת ,עוד יום ועוד
שבוע ,וגם לא שומר לענות אמן בחיות,
נמצא שיורד לאבדון חלילה ,צריך שיענה
אמן בחיות ,ואם אינו עושה כן יורד
לאבדון .אמן זה אמונה' ,אני רוצה אמונה
השם' ,תראו כמה אמנים יש לנו בכל יום ?
תשעים אמנים רק בתפילות ,לבד מכל
הברכות ששומע מאחרים במהלך היום.

אומר הבן איש חי ,כשאדם מבקש אמונה,
כשעונה אמן ורוצה להאמין שמה שענה
עליו אמן הוא אמת לאמיתה ,כגון
שהשלום זה הברכה שנאמר 'שים שלום
טובה וברכה' ,אומר על כך הרב "מה
שאמרו כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו
שערי גן עדן' מאי רבותיה?" כלומר מה
החידוש פה ומה רצו לומר לנו חז"ל ,אלא
כותב הבא"ח שזה כדי לומר לנו "ש זה
העונה אמן בכל כוחו בזכות זה הועיל
שפותחין שערי גן עדן"  ,רק מחכים לו
לאדם שיעבור את המכס ,ומה עשה
בסה"כ ,איך עבר את המכס ונכנס בשער ?
ענה אמן" ,ויזכה לראות מרחוק את כל
השערים פתוחים לפני הנשמה ,ואין לה
פחד מחוץ לשערי גן עדן ,לכן מראים לה
את השערים פתוחים" .בא הבא"ח ואומר
לאדם ,חיפשת אמונה? חיפשת להאמין
שהכל מהשם? בכל קדיש ובכל אמן,
מאמין במה ששומע 'בעלמא די ברא
כרעותיה' חושב 'רבש"ע ,אתה עושה
בעולמך כרצונך ,עושה מה שאתה רוצה',
ומתמלא במחשבות אלו בזמן האמן ,על
ידי שעונה אמן בכל כוחו ,אם כן גם בעוה"ז
כמה ברכות וטובות יורדות לו שאם יהיה
בצרה ח"ו הקב"ה יגיד לכל המלאכים
לפתוח לך את כל השערים ,וגם בעולם
הבא כמו שאומר הבן איש חי.

ע"י עניית האמן מגלה את נאמנות השם
יתברך ופותחים לו שערים חדשים
אומר רבינו המהר"ל על המילה אמ"ן
(נתיבות עולם ,נתיב העבודה י"א) "ולפיכך
האל"ף מורה על שהוא יתברך ההתחלה..
מורה שהוא יתברך ראשון והתחלת
המציאות ,והמ"ם שבמילת אמן מורה על
שהוא מלך כל הנמצאים ..והנו"ן מורה על
הנאמנות ,כי אין לו יתברך שינוי ,ונאמנות
שלו בלתי סוף" ,כלומר שבכח אמן זה
מראה האדם על נאמנות השם יתברך ועל
אמונתו בכך .אומר השם יתברך לכל אחד
מעם ישראל 'אני תמיד אוהב אותך' ,כך
אומר השם יתברך למשה רבינו 'בני בכורי
ישראל' ,ושואל רבי צדוק הכהן מלובלין,
וכי יש להקב"ה עוד בנים שאומר בכורי?
אלא אומר הרב שהמלאכים גם כן נקראים
בני האלוקים ,ונמצא שאומר הקב"ה
למשה ' אתה רואה את כל המלאכים
האלה? עם ישראל במצרים ,בלי ברית
מילה ,וח"ו עובדים ע"ז ,אותם אני אוהב
אותם מהמלאכים ,הם בני בכורי' ,כך אמר
הקב"ה ישתבח שמו למשה ,לכן מוסיף
המהר"ל שהקב"ה אומר ' מה שאתה לא

על ידי עניית האמן מטהר נפשו לקבלת
הארת האמונה
על מעלת האמן וכוחה הגדול אומר
האדמו"ר מקאמרנא "רק על ידי עניית אמן
ד
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תהיה אני אוהב אותך' ,והכל נמשך מהאמן,
כי על ידי אמן האדם קונה אמונה ,לכן
אומר המהר"ל (שם) "ומה שכתוב פותחין
לו שערי גן עדן ,לפי שהעונה אמן אחר
המברך נכנס במעלה עליונה ,ולפיכך אמר
פותחין לו שערי ג ן עדן ,כלומר שפותחין לו
שער חדש" ,פותחים לו שערי אמונה,
עכשיו הוא מתחיל להאמין ש זה השם
'למה אני כועס עליו?' ,כך אומר המהר"ל
שנכנס באמונה חדשה ופותחין לו שער
חדש ,עוד אמונה ועוד אמונה ,מה עשה
בסה"כ? ענה אמן ,זה הכל ,לא מדעתי אני
אומר כן ,אלא בסה"כ מביא את מה שכתבו
רבותינו בספרים הקדושים.
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יתי ָּל ֶכם
" וְּ ל ַָּּק ְּח ִּתי ֶא ְּתכֶם לִּ י לְּ עָּ ם וְּ הָּ ִּי ִּ
לֵאֹל ִּקים" (שמות ו') "שתקבלו באהבה ולא
תתרעמו עלי ,שגם במידת דין [והייתי לכם
לאלוקים ,הוא מידת הדין וגם שם] וידעתם
כי אני השם" .לדוגמא אם האשה רוצה
להוציא את הילדים מבית הספר ,בסדר ,זה
השם רוצה שעכשיו האשה תוציא את
הילדים מבית הספר ,זה הכל מהרחמנות
של השם על האדם ,רק שידע 'אני השם',
הכל מהרחמנות של השי"ת עלינו ,גם בתוך
מידת הדין ,לכן צריך מאוד להזהר שלא
להתרעם בעת ה נסיון.

סוד השמחה – אין כל עצב בעולם למי
שמכיר את אור האורות של האמת

צריך להאמין שבין במידת הרחמים ובין
במידת הדין הכל הוא רחמים

משפט נפלא אומר החזו ן איש שצריך
ללוות את האדם כל ימי חייו" ,כי באמת
אין כל עצב בעולם למי שמכיר את אור
האורות של האמת" (קובץ אגרות החזו"א
ל"ו) ,כלומר שאדם לעולם לא יכול להיות
עצוב אם הוא יודע שהשם הוא האלוקים,
שהכל ממנו יתברך ושזו האמת ,אדם לא
יכול להאמין מצד אחד ולהיות עצוב מהצד
השני ,זה תרתי דסתרי ,מי שחי אמונה לא
יכול להיות עצוב לעולם ,לכן אמר הרבי
מצאנז שאם אנחנו רואים חלילה משהו
לא טוב צריך לשים את הידיים על
העי ניים ,לא לראות ברע ,להבין זה הכי
טוב בשבילנו ,וזה מי שמכיר את האמת,
וכן אומר הארחות צדיקים (שער התשיעי,
שער השמחה) " ,כי המאמין בלב שלם
והבוטח בעזר הצור ,הוא שמח לעולם
והוא סובל כל דבר" ,האמונה והשמחה אלו
שני דברים מקבילים ,כמה שאדם מאמין
כך הוא צריך להיות שמח ,שמח בשכנים,

לכן אומר האדמו"ר מצאנז "וזה שהיה
רבינו הקדוש מקבל עליו עול מלכות
שמיים ,היה שם ידיו על עיניו ,וטעמא כדי
להבין שבין מידת רחמים ובין מידת דין
הכל הוא אחד רחמים ,כי השם הוא
האלוקים וזה הטעם ששם ידיים שלא
להביט על מה שנראה לו שאינו טוב" ,אדם
צריך לשאוף למצב שהוא לעולם לא רוצה
לראות לא טוב ,כי מבין שהשם יתברך
עושה הכל לטובתו ,כך אומר הרבי מצאנז
"וזה טעם הנחת הידיים על העיניים,
להאמין שהכל הוא לטובה וזהו ויוסף ישית
ידו על עיניו" ,למדנו את זה מיוסף הצדיק,
זו היתה ההצלה שלנו יוסף ,הוא היה בטוח
שהוא הולך לשאול ,והשם הציל אותו
ישתבח שמו לעד ,וזה כח האמונה ,כ שאדם
מבקש מהשם יתברך ' אני רוצה להאמין
בך' .לכן אומר רבינו החתם סופר עה"פ
ה
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שמח בבית כנסת ,שמח כי מאמין שהשם
עושה רק טוב ,וכן גם בבית חולים או
בשאר מקומות לא נעימים ,כי זה הכי טוב,
זה מי שמאמין באמונה שלמה" ,כי המאמין
בלב שלם ,הוא שמח לעולם וסובל כל דבר
הוא חופשי מדאגת העולם " ,משוחרר מכל
הדאגות ,חושב רק על הטוב שלו יתברך,
משוחרר מכל התאוות ,ישתבח שמו לעד,
לכן מוסיף הרב (שם) "כי כל האדם הדואג
על העולם הזה ,אין לו מנוחה" ,תמיד צריך
לומר 'אני מאמין בך השם יתברך' ,ויראה
איך השם יתברך יעזור לו' ,השם אני איתך',
וכי יש לקב"ה בעיה לחלץ את האדם
מהצרות? ח"ו אין שום בעיה להקב"ה
ישתבח שמו ,ילך עם השם ויראה איך יקבל
הכל 'והרבה עמו פדות' ,יש הרבה פדות
להשם רק צריך ללכת איתו ,וממשיך הרב
באורחות צדיקים (שם) "ומידה הזאת
בנפשות הצדיקים ,שהם בנועם שלם ..כמו
שנאמר :שמחו בה' וגילו צדיקים ,והרנינו
כל ישרי לב" .מכל הדברים הללו אנו
למדים ש מי שמכיר את השם יתברך צריך
שלא יהיה מ פחד משום דבר ,והשם ינסה
אותו ,ואם האדם לא יפחד ,וילך עם השם
יתברך עליו נאמר (תהילים ל"ב) "וְּ הַּ ב ֹּו ֵט ַּח
בַּ ה' ֶחסֶ ד יְּ ס ֹּו ְּבבֶ ּנּו".
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זֶה לְּ הַּ אֲ ִּמין ָּת ִּמיד בַּ ה' י ְִּּתבָּ ַּרְך ֶשהַּ ֹּכל לְּ ט ֹּובָּ ה
וְּ לִּ ֵתן ֶשבַּ ח וְּ ה ֹּודָּ יָּה ָּת ִּמיד לַּה' י ְִּּתבָּ ַּרְך בֵ ין
ְּבטּוב ֹּו בֵ ין ְּבעָּ קוֹּ [כלומר בין בטוב ובין ברע]
אֹלקים אֲ הַּ ֵל ל
כְּ מ ֹּו ֶש ָּכתּוב ,בַּ ה' אֲ הַּ לֵל דָּ בָּ ר בֵ ִּ
דָּ בָּ רְּ ,ב ַּודַּ אי הָּ יּו ִּמ ְּתבַּ ְּטלִּ ים ָּכל הַּ צָּ רוֹּת וְּ ָּכ ל
הַּ ָּגלֻּיוֹּת לְּ ג ְַּּמ ֵרי ּוכְּ בָּ ר הָּ ְּי ָּתה גְּ אֻ לָּה ְּשלֵמָּ ה ",
הרב לא אומר חזרו בתשובה ,אלא להאמין
שהכל לטובה והכל ממנו יתברך .יבוא אדם
ויאמר 'אבל יש עוונות ,ויש זימה?' וכו',
אבל לנו יש רק אמונה ,ליתן שבח והודיה
תמיד להשם יתברך ,תמיד לומר תודה,
הרב לא אומר אולי ,או 'על פי רוב' אלא
'בוודאי !' ,זה היה ודאי לרבי נתן שכל
הגאולה תלויה באמונה הפשוטה הזאת,
שהכל לטובה ולהודות לו יתברך על הכל.
אם יהודי נכנס לחובות ,האם זו בעיה
בשביל השם להוציא אותו מהחובות שלו ?
כשהוא מאמין בהשם ,השם יתברך אומר
'על כל החובות שלך אני אוותר ,כי אתה
משבח אותי' ,לא צריך להיות אדמורי"ם,
או לצום שובבי"ם ,בשביל להגיע לדרגה
כזו של אמונה בהשם ולומר 'איזה מתוק
אתה השם' .יהודי יקר אחד אמר לי :רק
מהדיאטות ששילמתי עבור אשתי יכולתי
לקנות דירה' ,תודה להשם' – זה מה שהוא
צריך לומר ,תדעו לכם ,אני לא יכול
להתנתק מהאמרה הנפלאה הזאת של רבי
נתן ,כל הגל ויות ,כל הצרות ,הכל מתבטל
ע"י האמונה ,האמונה היא מעל הכל ,אומר
השם יתברך 'אני אטהר את כולם ,אני
המקווה שלך ,רק תאמין בי שאני עושה רק
טוב' ,האם אנו מבינים כמה כח טמון
בפסקא הנפלאה הזאת של רבי נתן
בליקוטי הלכות?

אם היו הכל מאמינים שהכל לטובה ומודים
לו יתברך כבר היתה גאולה שלמה
דבר נפלא אומר רבי נתן בליקוטי הלכות,
דעו לכם שאם כל הליקוטי הלכות היה
נכתב רק בשביל אמרה זאת דיינו ,וכך
אומר הרב (ליקוטי הלכות /חו"מ /פריקה
וטעינה ד' /אות י"ד)" :כִּ י בֶ אֱ מֶ ת ִּאם ָּהיּו
יקי אֱ מֶ ת לֵילְֵך ְּבדֶ ֶרְך
הַּ ֹּכל שו ְֹּּמ ִּעים לְּ ק ֹּול הַּ צַּ ִּד ֵ
ו
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כשרוצים להכניע הקליפה צריך להיות
האדם בשמחה

הקושי הוא לטובה ,כדי להצדיק את מעשי
האדם בבית דין של מעלה

לכן אומר רבי אלימלך הקדוש זיע"א [הרב
מרדכי אליהו זצ"ל תמיד היה אומר 'אם
אני יכול אני אעלה לציונו של רבי
אלימלך'] וכ ך אומר הרב (נועם אלימלך,
שמות ,וארא י') "והכלל בזה הוא כך,
כשרוצים להכניע הקליפה צריך להיות
האדם בשמחה" ,כלומר אם יש לאדם צער,
חובות או איזה בעיה ל"ע ,הוא חייב להיות
בשמחה ,כי הקליפה [ל-י-ל-י-ת] היא מלשון
יללה ,וזה יכול להיות בכל דבר בחייו ,אבל
האדם צריך לשמוח ,על כל מה שהשם
יתברך נותן לו " ,ומשה רצה להכניע
הקליפה ,ע"י שיכניס בישראל השמחה של
גאולה ,והם לא רצו לקבל השמחה ",
מסביר רבי אלימלך ש משה התחיל להלהיב
אותם בעודם עבדים במצרים ,להכניסם
בשמחה ואמונה בהשם כדי לזכותם
לגאולה  ,ולא רצו לשמוע ,ואומר רבי
אלימלך " ,לזה אמר משה הן בני ישראל לא
שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה " ,כלומר
שהקליפה במצרים לא הוכנעה מבלי
שישראל יהיו בשמחה .ראו מה האדם
עושה ע"י שנשאר בשמחה? מכניע את
הקליפה ,ע"י אמונה ושמחה! כך אדם נפטר
מכל העוונות שלו .כמה צריך האדם
לשמוח כשבאים לו נסיונות של אמונה,
ותוך כדי הנסיון מאמין בלב שלם שהשם
יתברך עושה הכל ,ושכל הנסיון הוא בעצם
לטובתו ,וכך מתמלא באמונה בו יתברך.

צריך להבין ,התורה של הבעש"ט ושל כל
תורת החסידות זה דבר מחייב ,בחסידות
אתה לא יכול להגיד 'את זה אני לא
מקיים' ,שולחן ערוך מתחיל בסעיף ראשון
'שיהא הוא מעורר השחר' ,והרבה פוסקים
בימינו אומרים שזה לא נהוג היום וכו',
אבל אדם לא יכול מצד אחד ללמוד את
תורת הבעל שם טוב ומן הצד השני לומר
'לא נהוג' ,אם אדם לומד את התורה של
הבעש"ט שאין עצב ואין מרירות ואין כעס,
ורק כך יכניע את הקליפה  ,צריך להאמין
בזה בלב שלם ולהשתדל כמה שיכול לנהוג
כפי שלמד ,ואומר החפץ חיים שהקב"ה
רואה נשמה שתבוא לעולם שעתידה
לחטוא אז הוא מביא לה עוני ,שכך יעורר
עליו רחמים למעלה שסבל כבר ולא נורא
מה שחטא ,השם אומר 'שיהיה לי איזה
תירוץ להגיד עליו למה חטא ,ובגלל זה אני
מביא אותו לכאן עם חסרון ,שיהיה לי מה
להצדיק אותו בבית דין של מעלה' ,כך
אומר השם יתברך ,לכן אם אדם מקבל
חסרון או איזה קושי ,צריך לחשוב 'למה
קיבלתי את זה? כדי שיהיה להשם איזה
תירוץ עלי' ,כלומר שהחסרון עצמו
לטובתי ,כך הקב"ה יתברך שמו מביא
לאדם את החסרון ,כדי להצדיק אותו בבית
דין של מעלה ,אם כן נמצא שהחסרון עצמו
הוא לטובתו ,והלוואי ונזכה להתחזק
באמונה שלמה ולהודות לו יתברך על הכל.
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משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] השלך על השם יהבך – מעלת הבוטח בהשם מתוך הצרות
בא אלי נהג מונית אחד לבית ,אומר לי 'אני הלוויתי הרבה כספים מהשוק האפור,
בריביות גדולות ,ואני לא מצליח להחזיר את זה ,אשתי רוצה להתגרש ואומרת 'אין לי
בעל ,אין לי כסף' ,והרי ביות רק צומחות ,מה אני אעשה?' עוד אמר לי' ,תראה הרב ,רק
בשעה שאני יושב לידך כמה התקשרו ,זה מלוד וזה רמלה' .ביקשתי ממנו שיתן לי לדבר
איתם ,ענה לי 'לא הרב ,הם מסוכנים ,אין לי חיים ,אבל אני צריך כסף ,מה לעשות?',
אמרתי לו ,אף אחד לא יעזור לך ,אתה צריך להגיד להקב"ה אני זורק את הכל עליך השם
יתברך ,תגיד לכולם 'רבותי ,אין לי מה לעשות ,אם השם יחליט שטוב לי למות ח"ו אני
אמות' ,אבל תתפלל להשם באמת .נתתי לו רשימת מטלות ,אמרתי לו תגיד לכולם
כשיהיה לי אני אחזיר ,ותלך שמח ,תאמין בהשם וכלום לא יקרה לך ,בגדר השלך על
השם יהבך' ,כי אני עמך להצילך' אומר השם.

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

מורנו ורבינו הרב 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
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,

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 ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן עיני הי"ו

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 לרפוא ה 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 ירדן בן סימה ,ירון בן תקוה ,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 ,אסתר בת עליזה ,סיוון שרה בת אסתר ,מרלן מטילדה ישראל בת לורה
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,אורן בן שולמית ,מרדכי אוחיון ,מיכאל בן
להצלחת
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 ,אליהו חזן בן אילנה ,יהודה ודליה זוהר ,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 מרים בת דניז ,טליה בת אילנית מרים ,גילי בת אווה
לעילוי נשמת 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,
שלום אזולאי בן מינה ,ישראל מלכה בן חוה אביבה ,שמעון בן מזל ,מוריס בן סביחה ,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 ,חדווה
אזולאי בת אסתר ,אורלי סבטלנה בצרה ,יפית בת רות ,יוסף ואיזה אוחנונה ת.נ.צ.ב.ה
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