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  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 דביר אלון אבני חפץ 

 050-4177727   משה הלוי אדם
 054-7330809 ליאור עברי  אזור

 054-9739732 אור יוסף  אחיעזר
 054-5763240 דוידי    רתומ באר יעקב
 052-7601828   מרדכי אוחיון בית שמש

 050-2909702 בן סעדה בני ברק
 058-3228711 מאיר ג'ורג'י   בת ים

 052-3979371 אליעזר  גבעת זאב
 054-2133280 רפאל  גבעת שמואל 

 050-6500565 יני יצחק עגדרה 
 052-2750784 יוסי מזרחי  גן יבנה

 054-7230035 עומר הרצליה 
 054-5912934 אורן  חולון

 052-4624432 נאור חשמונאים 
 050-7990060   יעקב  יערים-טלזסטון קרית

 054-2919221 עמית   יבנה
 052-9695044 ירון   ירושלים
 054-3253799 אברהם   כפר סבא

 052-6440654 יוסף   לוד
 054-9139138 חיים חוגי  קרית ספר-עיןדימו

 053-5257533 רועי אור    מעלה אדומים
 054-2639782 דוב    נס ציונה
 053-3159033 ברוך וקנין  עמנואל 

 054-8453014 דוד   אברהםפרדס כץ 
 053-2466221 אבישי משה  קרית עקרון 

 052-5002090 הראל  ראש העין
 054-7453096 אלמוג ראשון לציון

 054-2390447 אזולאי   תןאי רחובות
 055-9193148  חדש  שי אוחיון   רמלה

 053-3139506   עמרם וקרית אונו רמת גן
 050-4535354 גיא בן עמי  שוהם

 053-3145436 מאיר   תל אביב
 050-3564444 עמית  תל ציון )כוכב יעקב(

 050-9945999 אורן זנטי   תקוע
  הארץ צפון

 8038784-540  חדש  הרב אייל מסיקהאור עקיבא 

 055-9191732 חגי   בית שאן
 054-2399998 מרדכי אוחיון  ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזן חיפה 
 052-6712369 יצחקי  םותחריש 

 054-7999768 נתנאל   יקנעם והאזור
 052-9592085 עידן רפאל  כרמיאל

 054-4469746 שלומי אוחנה    מגדל העמק
 050-5068768 ח אלמלימעוז  המעינותעמק 

 054-4281773 ערן נהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג   נתניה

 050-5798510   אלקובי  משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין  עפולה 

 050-4137999 יחזקאל הלל  צפת ומירון  
 055-6788517 עמוס אליה   קרית שמונה

 058-3245227 יום טוב טוני  רכסים
 053-5882799 יובל  שלומי 

  הארץ וםרד 
 052-8160291 בוזגלו  חיים אופקים 

 053-8819827 שרון   אילת 
 054-5569267 ציון כהן  אשדוד

 053-2823666 נדב משה   אשקלון
 052-8847778 אלמוג סרוסי  באר שבע 

 054-8405397 בן שושן  דימונה 
 050-5922001 אברהם   מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי  מושב מנוחה
 050-4304342 די מישאל וא מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים 
 052-5080177 אלי בוזגלונתיבות 

 052-7186779  חדש  רחמים  ערד
 050-6656562 אביהו שקלים  קרית גת

 052-6494317 ניסים  קרית מלאכי
 050-6462038 בנצי אליה שדרות 

 
  לארץ חוץ

 1-818-4067128 טל   לוס אנג'לס 
 1-910-9640474 שבי   מיאמי 

 1-651-2464179 יוסי   יורק וני
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 תוכן העניינים  - תש"פ גליון מס' ס"ו

 ב  ואיך אדם יכול לזכות לזה אם נפל באמונתו   -העיקר הוא האמונה  

 ג הקב"ה רוצה לתקן את האדם לפני הגאולה, רק צריך להתחזק באמונה

 ג הרפואה התפילות וזכות אבות עוזרים רק לבעלי אמונה

 ד ע"י האמונה אדם זוכה להודות להשם על הרעה –השם אתה מנת חלקי 

 ד השם טמונות במעמקי הלבעצות  –מים עמוקים עצה בלב איש 

 ה ע"י צעקת הלב זוכה להגיע לעצות האמונה -צעק ליבם אל השם 

 ה החי באמונה בהשם שמור מן המזיקים –מים עמוקים עצה בלב איש 

 ו צריכים לחפש ולחתור אחרי המים הזכים של האמונה הטמונים בלב

 ו ת שבעומק הלב גדלה האמונהע"י העצו –צדיק באמונתו יחיה 

 ו והוא שהרעה תתהפך לו לטובה –הזוכה לאמונה זוכה לפלא 

 ז האמונה הטמונה בלב כל יהודי היא הנקראת הניצוץ הקדוש

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

 ח העיקר הוא האמונה, והכשלון הוא כשלא מאמין שהכל מהשם יתברךא[ 

 
 

ואיך אדם יכול לזכות לזה אם נפל באמונתו -העיקר הוא האמונה 

ראינו, תורה ה' וטי מוהר"ן תנינא קליב

אמונה, בשאם ח"ו יש לאדם נפילות 

ונפילות אמונה הכוונה שאדם לא מאמין 

שהקב"ה הביא עליו את המאורעות 

ם, הוא חי מתרגשים עליו בכל יום ויוה

נות נגד אנשים, נוטר לאנשים, זה בעוי

אדם לנקרא נפילת האמונה, וזה גורם 

לא ששאין להם תרופה,  ים רעיםאחולל

עזור להם, ולא תפילות יעזרו תזכות אבות  

עבירות הכל שללהם, אדם צריך לדעת 

עזור, אבל אם יכולה לשבעולם, תפילה 

לה לא תעזור, נפילת האמונה גם תפיהוא ב

לא אדם בנויה על אמונה, ואם תפילה הכי 

 ,זה השםככה  ו  שמי שעשה ל  מאמין בהשם

תפילות לא יכולות לעזור, וצריך הגם 

מה ולדעת שעיקר עסק האדם זה אמונה, 

פירוש עיקר עסק האדם? כמו שאדם פותח 

חנות, למה פותח חנות? כדי להרויח כסף, 



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

 

 ג  

אבל  מכוניות,והוא מביא עובדים סחורה 

תח את החנות לא המטרה, הוא לא פ וז

בשביל להביא עובדים, הוא פתח את 

החנות כדי להרויח כסף, אם הוא לא 

עושה  ,אדםהמרויח כסף אז זה כישלון, כך 

אבל הכל בשביל  ,לומד תורהומצוות 

נה אז מה והיה אמתהאמונה, אם לאדם לא  

שאדם יודע שהכל זה וכשווה הכל? 

ד אחשיודע אדם כאשר הקב"ה, אפילו 

עיר לו, מלא מהעבודה, ו אותלסלק חותר 

 ?זה הוא עושה את זהוכי    ,עיר לואמה אני  '

, זה '!הקב"ה שם לו בלב לעשות את זה

 , והעיקר הוא האמונה.אמונה

, לפני הגאולהאת האדם לתקן  הצוהקב"ה ר
 מונה ארק צריך להתחזק ב

 הרב'לי שאמר לאחרונה היה אצלי יהודי 

הרב 'והוא ענה למה?    שאלתי  ',אני מתגרש

איזה קללות מקללת אותי,  ,יש לי בת

 להואשתי שומעת את זה ולא אומרת 

שלו קב"ה אומר לבת שלו תי יענ, 'כלום

, השם 'ה לכי תקללי את אבא שלךשר'

יתברך במקום שתהיה על כסא גלגלים 

 , מה עדיף?הבת שלך תקלל אותךעשה ש

הקב"ה ברחמיו וברוב חסדיו צריך לזכך 

שם לך גוג ומגוג בתוך הבית, 'קשה  ,אותך

תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת 

את האדם לתקן  הצוהקב"ה ר .גוג ומגוג'

 עושה? נופלהאדם מה ולפני הגאולה, 

לא מייחס את זה להשם, עיקר באמונה, 

העסק האדם בעולם הזה הוא האמונה, 

מה? לשם תורה, הכל  תפילין, למדהניח 

, שאם שהאדם הזה יזכה לחיות חיי אמונה

זה השם שידע הוא איזה מקרה לו יקרה 

  .ווהכל לטובת ועשה ל

אבות עוזרים רק  וזכות תפילות הרפואה ה
 לבעלי אמונה 

כשח"ו יש נפילת אמונה עוד לימדנו הרב, 

לא אבות זכות גם תרופות והתפילות וה

כל ש שוםמ וליעזרו לא תרופות היעזרו, 

מים מהעשבים, והבאות התרופות 

כמו שאמרו אמונה,  המכח באים והגשמים  

נמצאת בסדר הותינו על מסכת ברכות רב

אם שמאמין בחי עולמים וזורע,  -'זרעים' 

אמונה, יסוד הכל הגשם בנוי על כן 

חסר  מאותם עשבים אשר היההתרופות ו

עוד , לאדםלא יעזרו במימיהם אמונה 

גם התפילות נקראות אמונה למדנו ש

]שהיא כידוע מלחמת עמלק נאמר בש

ַוְיִהי 'בינו ה רמשעל  המלחמה על האמונה[ 

, לכן אי אפשר י"ז, י"ב()שמות  'ָיָדיו ֱאמּוָנה

בלי להגיד 'הריני מתפילה את הלהתחיל 

חד ואחד  מעם ישראל כנפשי אוהב כל א

 ,תוקף האמונה בהשםעל  להורות    ,מאודי'ו

שהכל ממנו יתברך ואין לנו טרוניה כלפי 

, הנצרך מאוד לקבלת התפילוזה ף אדם, א

עוד ומה זה אמונה? שהכל השם עושה, 
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, תעזורלא  גם זכות אבותהרב שאמר 

ַהִנָצִנים 'הוא בגדר זכות אבות משום ש

ומה זה , י"ב( 'שיר השירים, ב)' ִנְראּו ָבָאֶרץ

ְשָכן ֶאֶרץ "ארץ? ארץ זה כינוי של אמונה, 

ולכן כל  )תהילים ל"ז, ג'( "ּוְרֵעה ֱאמּוָנה

כמו אמונה, ההגדולה של האבות באה מ

ַוַיְחְשֶבָה  ה'ן בַ יְוֶהֱאמִ על אברהם "שנאמר 

אם נמצא שית ט"ו, ו'( )בראש "ּלֹו ְצָדָקה

הקדושים ות האבפגום באמונה גם אדם 

  ו.לא יוכלו לעזור ל

י האמונה אדם ע" –השם אתה מנת חלקי 
 זוכה להודות להשם על הרעה 

ח מני ,עושה מצוותאולי נמצא, שאדם 

נה שכל מה אמולו יש האם תפילין, אבל 

אם לא אז ? ושהקב"ה עשה לך זה לטובת

ם שלם העיקר חסר מן הספר, אבל א

 .ואז זכות אבות יכולה לעזור לתו באמונ

כשיש צריך לעשות האדם   ההיא מהשאלה  

מה צריך לעשות ח"ו נפילת אמונה, לו 

אני כועס על הבת שלי, 'אותה שעה? ב

, איך צריך להתנהג? שום כועס על אשתי

דבר לא יעזור, יש לי דם רע בלב על 

שיעור הייתי בלפני כמה שבועות , 'מישהו

הרב שילמתי 'תל אביב, אמר לי אחד: ב

ארבעים אלף שקל לעשות בת מצווה 

אין בר  ,לילדה שלי, עכשיו באה הקורונה

חזיר לי את שיאולם בעל הל פניתימצוה, 

עבר זמנו בטל   ,הכסף, אמר לי: אין דבר כזה

קורבנו, והוא לא רוצה להחזיר את הכסף 

אמרתי  !אמונה !אמונה ',?עשהאמה אני 

במקום לקחת לך כליה לקח לך את לו '

המשיך ואמר לי 'איך אומר את הוא , 'הכסף

כסף ההאם ת לי: ראשתי אומזה לאשתי, 

וונות לא עהם : געניתי ',מהעצים?גדל 

בעצים, יש לך עוונות מה אתה רוצה גדלים  

ארבעים אלף סד של פהניתוח כליות או 

שקל? הקב"ה ברחמיו ורוב חסדיו 'השם 

אתה מנת חלקי' בחר שזה לא ימותת 

סופה באותך, לא בידודים, הכל יהיה טוב, 

, אמרתי 'שכנעת אותימר לח 'של השיחה א

  .לו: לך תשכנע את אשתך

השם צות ע –עצה בלב איש מים עמוקים 
 טמונות במעמקי הלב

ם לא , השם אף פעלכל בטויתברך השם 

פגם באמונה אבל יעשה דבר רע לבן אדם, 

צריך לראות לכן מרחיק את זה מאיתנו, 

 ? אומר הרביש נפילת אמונהמה עושים כש

מן בכל טהקב"ה ש, ן, שם()ליקוטי מוהר"

כל יהודי יש לו בלב ליהודי כור אטומי, 

כל במחסן מלא עצות השם, מלא אלוקות 

 ,מגור אומר "האמרי אמתבעל "יהודי, 

אנו שכשאנחנו אומרים 'מגן אברהם' 

בלב שאף יהודי  שיש נקודהין כוצריכים ל

, ואיך מגיעים למחסן הלא יכול לגעת ב

" )משלי ַמִים ֲעֻמִקים ֵעָצה ְבֶלב ִאיש"הזה? 

ומחלחלים זה כמו מים שחודרים  כ', ה'(
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טמן שהשם  וככה העצות האל, למעמקים

 'ממעמקיםעמוקים, -עמוקיםהם אדם ב

  .'השם קראתיך

הלב זוכה ע"י צעקת  -ם צעק ליבם אל הש
 ונההאמלהגיע לעצות 

מגיע לעומק הזה? על ידי צעקה אדם איך 

השם תראה באיזה חושך אני 'מהלב, 

יש לו מחשבות רעות וקם בבוקר , 'נמצא

על אשתו, יש לו מחשבות רעות על הילד 

רבש"ע כך אני 'שאכל ולא פינה בלילה, 

על אשתי, איך אני לא וחושב על הילד שלי  

אמין מקבל אותך השם? איך אני לא מ

השם לואומר  ',שאתה עושה את הכל?

העצות ש, וכלבד  אני לא יכול  ,תשנה אותי'

חזור לו תהוא זוכה שיוצאות מהלב,  והאל

ְוָזַרח ַבֹחֶשְך אֹוֶרָך ַוֲאֵפָלְתָך "האמונה, 

עק מקירות כשיצ   )ישעיה נ"ח, י'(  "ַכָצֳהָרִים

את לו כה שלפתע יראו ליבו אל השם יז

, שיחות הר"ן)אור השם, וכך כותב הרב 

ַדע, ֶשְיכֹוִלין ִלְצעק ְבקֹול ְדָמָמה " אות ט"ז( 

ְולא ִיְשַמע שּום , ה ְמאדַדָקה ִבְצָעָקה ְגדֹולָ 

ַרק ,  ָאָדם ְכָלל, ִכי ֵאינֹו מֹוִציא שּום קֹול ְכָלל

אדם  ,"ַהְצָעָקה ִהיא ְבקֹול ְדָמָמה ַדָקה

כמה אני 'בפיו, לא קירות ליבו, שיצעק מ

ים מקיתורה לומד לא מאמין בך השם, 

עוד אומר ', מצוות, אבל אני לא מאמין בך

, ַרק ַהְצָעָקה ִהיא ְבקֹול ְדָמָמה ַדָקה" הרב

ְדַהְינּו ֶשְיַציֵר ְבַמֲחַשְבּתֹו , ְוֶזה יּוַכל ָכל ָאָדם

ִכי , ְכָללְושּום ָאָדם לא ִיְשַמע , ַהְצָעָקה

 ,'ו" וכק ְצָעָקה ַמָמשֶבֱאֶמת ֵאינֹו ִציּור ְכָלל רַ 

תראה רבש"ע באיזה חושך אני נמצא, יש '

דאגות ולי חרדות מזה, יש לי פחדים מזה, 

מזה, תראה רבש"ע איפה האמונה שלי בך, 

  '.איפה הבטחון שלי בך

החי באמונה  –עצה בלב איש מים עמוקים 
 שמור מן המזיקים בהשם 

שכל זמן אותנו דוש לימד הבעש"ט הק

ש לא שום עונ ,בטחוןושאדם חי אמונה 

שום נגיף, אדם ויכול לחול עליו, שום מזיק  

מה זה לחיות אמונה? וצריך לחיות אמונה,  

זה מהשם  ולהאמין שכל מה שקורה אית

כך מקירות שאדם צועק  וכ,  ולטובתיתברך ו

"ַמִים מקים שבלב עמהוא מגיע לליבו 

ואז , ֲעֻמִקים ֵעָצה ְבֶלב ִאיש" )משלי כ', ה'(

א לו למוח, ואז הו ותמתפשטאותם עצות 

מה אני כועס על פלוני, הכל זה זוכה לומר '

אפילו לא אומר ו, 'ך עשה ליהשם יתבר

אתה חותר תחתי, אתה עושה לי ' לפלוני

זה השם יתברך עשה ן שכי מבי, 'תרגילים

ֵלְך ַעִמי ֹבא ", זה נקרא ולטובתורק ו ל

העצה הכי  וז ,כ'()ישעיה כ"ו,  "ַבֲחָדֶריָך

, וזה מה יבובללאדם שיש העצה  ,טובה

שאנחנו אומרים 'ממעמקים קראתיך 

שיעזור לנו להגיע השם ם מימבקש ,השם'

  '.תן לי את העצות האלה' ,מקי הלבלמע
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הזכים המים כים לחפש ולחתור אחרי צרי
 טמונים בלב השל האמונה 

, שם, ןר", )ליקוטי מוהאצלנו תב הרבכוכך 

קּון ָלֶזה הּוא ֶשְצִריִכין ַלְחּתר יְוַהּתִ "אות ב'( 

ְוִלְמצא ַהַמִים, ֶשִמָשם ְגֵדָלה ָהֱאמּוָנה ְוֵאּלּו 

ַנת ֵעצֹות ֶשִמָשם ְגֵדָלה ַהַמִים ֵהם ְבִחי

ים ְמַרֶחֶפת קִ ְורּוַח ֱאֹל"כתוב וכך , "ָהֱאמּוָנה

לכן, כל מה   .', ב'(א  )בראשית  "ַעל ְפֵני ַהָמִים

הוא טהור, הגמרא ה הזשנמצא בתוך הים 

שכינה לא שורה בחוץ לארץ האומרת ש

רבותינו אומרים אלא על הנהרות, 

 ,בבבל על הנהרות הייתי'יחזקאל אמר ש

רץ אין בחוץ לאש, 'ראיתי שכינהושם 

בארץ אבל , ימיםו נהרותשכינה רק על 

שכינה, אדם נכנס יש בכל מקום ישראל 

את כל הטומאה מעליו, משיל למקוה הוא 

מציאות ההמים זה  ומים,  את ביוצהטומאה  

 . של נקיותאות מצי ,של אמונה

ת שבעומק י העצוע" –צדיק באמונתו יחיה 
 נההלב גדלה האמו

 ממשיך, צריך לחפשהזאת האמונה את 

ֶשַעל ְיֵדי ָהֵעצֹות ְגֵדָלה ָהֱאמּוָנה "הרב ואומר  

אם אדם  ,"ְוֵעצֹות ֵהם ְבִחיַנת עֶמק ַהֵּלב

להשם, השם יגלה לו את העצות  יזעק

סובל מאשתו, סובל לפעמים הוא האלה, 

משכן, מאיזה בעל חוב או שותף שלא 

מביא לו את הכסף, סובל מאיזה משכיר 

, ה לו חיים קשיםעושדירה שכל הזמן 

אם  ,אומר 'רבש"ע איך אני צריך להתנהג'

נה, אמוכה לחיות הוא יזזעק מהלב י

הכי טוב, 'השם   ואמונה יהיה לושיחיה כך ב

 ,וצדיק באמונתו יחיה'' ,'צדיקיםאוהב 

מה אני ' ,השם יתברךמזה שהכל  ןמבי

מה אני כועס עליו? מה אני  ,רוצה מפלוני

  '.נוטר לו? זה הכל הקב"ה

, ומסביר הרב העצות האלה נמצאות בלב

ֶשִנְתַקְלֵקל כְ "הגיע אליהם איך ניתן לם( )ש

ּו קֹול ּליְונֹוֵפל ָהֱאמּוָנה ַעד ֶשֵאין מֹוִעיל ֲאפִ 

ֹול ְבלא ִדבּור ַכַנ"ל ֲאַזי ְצָעָקה, ֶשהּוא ק

ְצִריִכין ִלְצעק ִמן ַהֵּלב ְלַבד, ִבְבִחיַנת )ֵאיָכה 

" ֶשהּוא ַצֲעַקת ַהֵּלב שם"ָצַעק ִלָבם ֶאל ה ב(

: ְלַבד, ְבִלי קֹול ִבְבִחיַנת )ְּתִהִּלים ק"ל(

 ..ֵמֻעְמָקא ְדִלָבא "ִמַמֲעַמִקים ְקָראִתיך ה"

ְוַעל ְיֵדי ָהֵעצֹות  ..ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַגִּלין ָהֵעצֹות

ִבְבִחיַנת:  ְגֵדָלה ָהֱאמּוָנהֶשִנְתַגִּלין ָבעֹוָלם 

לחיות כך זוכים    ,"ֵעצֹות ֵמָרֹחק ֱאמּוָנה אֶמן"

וכה שלקבל את המאת הבעיה באמונה, 

עד שיגיע האדם למצב באמונה, הזאת 

נותן בך אמון מלא אני 'אומר להשם    שהוא

פדיתה אותי השם   ,יבידך אפקיד רוח  ,השם

עשה בה מה  ,את הרוח שלי קח ,אל אמת

 .שבאה מהלב הצעקה ו, וז'שאתה רוצה

שהרעה והוא  –הזוכה לאמונה זוכה לפלא 
 לו לטובה ך תתהפ

ִכי ָהֵעצֹות ֵהם ְבִחיַנת עוד אומר הרב )שם( "

אֹוֶדה ִשְמך ִכי ָעִשיָת ֶפֶלא ֶפֶלא ְבִחיַנת: 

יש נס ויש פלא ומה ההבדל , ֵעצֹות ֵמָרֹחק"
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יכול רואה, שאדם ? נס זה דבר םביניה

ריך איזה , היה צ'רבש"ע הצלת אותי'לומר 

באוטו לעשות תאונה שיכנסו לו אדם 

ה בדיוק הפוך פלא זאבל והשם עשה נס, 

משהו רע אבל  ורואה שבא לכשאדם  מנס,  

תהפך לטוב, פלא זה מעצמו בסוף הוא 

השם   סומך עלוהוא ,  לאדםבא  רע  משהו  ש

מבין הוא לפתע , מזה משהו טובשיבוא לו 

מאיזה מחלה  השם יתברך הציל אותי'

מבין שהרע עצמו ממנו , 'מאיזה בעיה

ְמָך ֶנֶגד ָכל עַ "זה פלא, זה נקרא ב, צומח טו

  ., י'()שמות ל"ד" ֶאֱעֶשה ִנְפָלֹאת

את האמונה הטמונה בלב כל יהודי היא הנקר
 ץ הקדוש הניצו

הופך אותו ובר רע שאדם לוקח ד, כאם כן

ין שזה לטובה, אלו העצות מאמלטוב, 

. שנקראות פלאשנמצאות במעמקי הלב 

שהבת שלו נחזור לסיפור של אותו יהודי, 

הגיע דיברתי איתו, לאחר שמקללת אותו, 

הרב באמת יש לי אשה , 'מרואורת למח

טובה, לא כזה נורא, באמת איזה אשה 

מה , מה קרה? !'טובה, איזה צדיקה

פלא לו  יצא  השתנה? לא השתנה דבר אבל  

הוא זכה לדבר אל השם ממעמקי מהלב, 

ת הטמונות שם, דעו העצוה את גילליבו ו

ר אטומי של יש לכל אדם כותי, רבו םלכ

גמר היכול לכור שלא , בליבו אמונה

שיש לכל   'הניצוץ הקדוש'נקרא   לעולם, זה

איך להגיע  רק צריך לדעת, יבויהודי בל

את המחסן הזה?  יםפותחאיך אליו, 

זה התשובה שלימדנו הרב פה בתורה זו ו

צעק מהלב, צועק להקב"ה שי על ידי

לפתע   ויתגלה לליבו, אז יזכה שזה    מקירות

, וזה והכל ישתנה אצלראה שהכל טוב, י

שמות , זה אחד מ'פלא יועץ'העצות, 

פלא, הן עצות המשיח, העצות האלה 

חי אדם שזה , אמונה, 'ם עשה לי הכלהש'

והשם יזכנו , האמונבדרגות יש אמונה, 

 .להאמין בו יתברך
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 !סיפורי חיזוק מרתקים –שליט"א  הרב מורנו של משולחנו

 תברך מהשם ימאמין שהכל א כשלון הוא כשלוהקר הוא האמונה, העיא[ 
אין להם ברכה בבית, ו, לפני שבע שניםשהתחתנו  ,היתה אצלי השבוע אשה עם בעלה

שהתחתנו הרוחתי כלפני שבע שנים    ,: הרבעלהב  אומר לי: עם מי רבתם? שאלתי אותם

ועשיתי הפסדתי את הכל, ו ותשל החתונה, ושמתי את כולם במני מתנותמההרבה כסף 

את  בלי לשאול את אשתי, מאות אלפי שקלים הלכו לפח, מאז היא לא שוכחת ליזאת 

ושומרת מדליקה נרות, כו'. היא ' ועשית אותנו עניים', כל הזמן מזכירה לי את זה זה

 סימן שהאדם נכשל.זה שהכל מהשם אמונה אם אין לה אמונה, חסר אבל , שבת
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

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

 אייל עמרמי שליט"א מורנו ורבינו הרב
יתברך כל   ה'א מעליא, וימלא יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהור ה'ש

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך 
 

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

רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק  
ים בכל רחבי  ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדוש
 הארץ ללא תמורה כלל, 

 ירון אהרן הי"ו  ר'  
ו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים  יזכה

הפצת   ללעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש
 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו  

 התודה והברכה 
   לר' נפתלי ניסים הי"ו 

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
 של   מתוך שיחותיוהשיעור השבועי 

 .מו"ר הרב שליט"א
שיזכה להמשיך   שמיםביהי רצון מלפני אבינו ש

להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים  
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים  

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש
 א ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט" לרפוא העלון מוקדש  

 

י בן יאקוט, בנימין בן האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכ  לרפואת 
נתן  , ראובן בן שרה ,  ניסים בן סוליקהמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,  

 ב בן רוחמה ציפורהמשה יעק , ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה , קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
אסתר חיים בת רחל בת מדלן, , ירון בן תקוה, ן בן סימהירד התינוק , חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש, 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, מלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבדי ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב שרה 
לילך בת רחל  ה לא , אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהלאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

, מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל , לינוי אודליה בת נורית, ן בת מלכה אילנה חתו , חנה 
 סיוון שרה בת אסתר,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה 

מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית  , לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו  להצלחת 
דוד דודו לזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה,  ים בן מרים ניס ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 

אייל בן דליה ,  יעקב 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, דישראל בן לזיווג הגון, 

ה לזיווג הגון, לאה בת ציפור   ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, אליאן בת גלית;,  יתושלום ב 
רחל שרה לזרע קודש,  לילך בת רוחמה , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם , מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר

אילנית , שילת בת מזל, כהאבי ואסתי ובר דוד מל  , ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  בת רוחמה 
 גילי בת אווה , טליה בת אילנית מרים ,  זני בת דמרים 

 , אליהו חי בן רג'ינה, סלומוןאברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת 
יצחק בן , עזיז 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 ,משה בן גיטה  , אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל

, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר ל יפרח בן רחל, , וידונתן שמעון בן אליס , י רבי דוד מחלוף  , ג'וילי בן שמחה 
חביב ,  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 ,  אסתר  לוגסי בן 
שרה בת פאני, רחל מוריס בן סביחה, , שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה  ,שלום אזולאי בן מינה 

לביה סולטנה בת סי ,  אסתר בת חסיבה,  פוחה בת שמחהאפרת 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 אוחנונהי יפית בת רות,  ,  אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 



 עמרמי שליט"א הרה"ג אייל   שיחתו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   
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 לפרטים והזמנות
 052-9695044 –אהרון 

 ! שמעו ותחי נפשכם ,הרו להזמיןמ

 ה ובטחון לילדים דיסקים באמונחדש!!!  

 ! יהלשמיעה ולצפ 

 

 

 

 

 

חדש! יצא הדיסק שרבים חיכו לו,  
 שיעורי הרב באמונה ובטחון

 


