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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל
 052-9695044  אהרון

 : ברחבי הארץ והעולם  להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים 
 

 

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

 050-4177727 משה הלוי   אדם
 50-27278160 חדש! יצחק  אור יהודה 

 054-7330809 ליאור עברי  אזור
 054-9739732 אור יוסף  אחיעזר

 054-5763240 דוידי    רתומ באר יעקב
 050-4239271 אילן שמואלי  בית שמש

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

 054-2133280 רפאל  גבעת שמואל 
 050-6500565 יצחק עיני גדרה 

 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

 054-7967670   אדם  לוד
 054-9139138 חיים חוגי  קרית ספר-מודיעין

 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 איתן אזולאי   רחובות
 055-9193148 שי אוחיון   רמלה

 053-3139506   עמרם וקרית אונורמת גן 
 050-7440517 ארזרעננה 
 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
 055-9191732 חגי   בית שאן

 054-2399998 מרדכי אוחיון  ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזן חיפה 
 052-6712369 תום יצחקי חריש 

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

 054-4469746 שלומי אוחנה    מגדל העמק
 054-4281773 ערן נהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג   נתניה

 050-5798510   אלקובי  משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין  עפולה 

 050-4137999 יחזקאל הלל  צפת ומירון  
 053-2730024 חדש!   ברק פוגלהוט קצרין 

 055-6788517 עמוס אליה   קרית שמונה
 058-3245227 יום טוב אברהם  רכסים
 053-5882799 יובל  שלומי 
  הארץ דרום

 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 

 050-3240240 רועי קדושים מושב איתן  
 050-5922001 אברהם   מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי  מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל  מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים 
 052-7696890 חדש!   גרשון מלכיאלנתיבות 

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

 052-6494317 ניסים  קרית מלאכי
 050-6462038 ון צי-ןבשדרות 

  לארץ חוץ
 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס 

 1-910-9640474 שבי   מיאמי 
 1-651-2464179 יוסי   יורק וני

 

 

 יעור השבועי כאייל תערוגהש
 שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 בלבד  1₪בסה"כ סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה 
 052-9695044 – אהרוןהרבים. לפרטים  לתרום וליטול חלק בזיכויהמעוניין 
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 תוכן העניינים   - מקץ תשפ"א -גליון מס' צ"ד 

 א  על ידי שמשיגים ומבינים נפלאות ה' מתגברת האמונה  - אמונה ובטחון  

 ב התבוננות ביופי ודיוק הבריאה גורמת לאדם לחשוב שגם אצלו הכל מסודר

 ב חובה להסתכל על נפלאות הבריאה, ומתוך כך להודות לה' –זכר רב טובך יביעו 

 ג מעט מנפלאות הבריאה באדם כמשל לסדר בחיי היום יום –מה רבו מעשיך השם 

 ג הסדר בגלקסיות ובכוכבים –כי אראה שמיך מעשי אצבעותיך 

 ד כל בריותיו של השם צריכים זה לזה ורק הקב"ה יחידי בעולמו

 ד כל אדם בחר לעצמו את מסלול החיים שלו –דרושים לכל חפציהם 

 ה כדוריות הדם הם שירות מוניות של השם להובלת חמצן –מאוד עמקו מחשבותיך 

 ה כקצה הקרחון לחכמת השםמעט מחכמת הבריאה באדם  –מבשרי אחזה אלוק 

 ה חכמת ה' גם בעולם הצומח

 ו כל מה שבא לאדם בעולם, הוא בתכלית הטובה מאיתו יתברך

 ז  סיפורים אישיים מחזקים 

 ז א[ מונית  עם אמונה  בהשם יתברך

 

על ידי שמשיגים ומבינים נפלאות ה' מתגברת האמונה -אמונה ובטחון 

הרמב"ן בהקדמתו לספר איוב מתייחס 

לסוגית הפסוק: "לתת לאיש כדרכיו וכפרי 

ויש דבר מכאיב מעלליו". וכך לשונו: "

מנו לבדו הלבבות ומדאיב המחשבות, מ

" נמשכו רבים בכל הדורות לכפירה גמורה

נמשכו לכפירה רבים יהודים וכוונתו ש –

ואף על פי שהם שומרים תורה ומצוות הם 

מאמינים שהכל מה' יתברך והכל אינם 

, לטובת האדם ורק מה שמגיע לאדם מקבל

בכל זאת אומר הרב שמאחר והם לא 

מסכימים שהכל זה מאת ה' לטובה והכל 

, שגחה פרטית, הרי זה כפירהמגיע בה

"והוא וממשיך הרב לפרט את הסיבה לכך 

הוא  –שהמשפט מעוקם" בעולם הראות 

רואה שאדם צדיק שמתפלל ועובד את ה' 

פתאום מקבל מחלה, או אדם שהוא  צדיק 

ואשתו, מפרנס אותם  וואבא טוב לילדי

אשתו אילו וומדריך אותם בדרך ישרה, 

ועובר מסכת כך הוא סורחת תחתיו 

אדם רואה ולעומת זאת,  ,גירושין מכוערת
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אך , שלא הולך בדרך השם בלשון המעטה

, ומכך יש לו בית ומשפחה והוא חי ונהנה

הוא מגיע לשאלות, איפה ההשגחה 

כי "ומכך מגיע חלילה לכפירה,  הפרטית?

יאמרו מדוע דרך רשעים צלחה ולמה פלוני 

ופלוני שיראו צדיקים אבדו, זה שורש 

 – "המרי בכל המורדים מכל אומה ולשון

לא להכנע לה' שמה שגורם לאדם נמצא ש

משפט השם כביכול שרואה שמכיוון הוא 

 .משפט צדק וכביכול אין, בעיניו מעוקם

לנטרל בשכל את האדם לכן, צריך 

היה לו קל להתחבר המחשבה הזאת וכך י

 למלכות ה'.

יופי ודיוק הבריאה גורמת התבוננות ב
 לאדם לחשוב שגם אצלו הכל מסודר 

הרמב"ם כותב בספרו שאדם שרואה את 

יופי הבריאה יכול לבטל את המחשבה 

שהמשפט הוא לא משפט צדק. כאשר אדם 

דומם, צומח,  מתבונן בכל חלקי הבריאה:

 חי ומדבר, ורואה את כל המורכבות,

השלמות, הדיוק, היופי והחכמה האדירה 

שהשקיע ה' בכל נברא ונברא, אז הוא 

בטוח שגם אצלו הכל מסודר ומדויק על 

 לשון הרמב"ם, וכך אלפית המילימטר

)מורה נבוכים ג', פרק מ"ט( "הצור תמים 

יאמר כי כמו שמעשיו בתכלית  –פועלו 

השלמות כן משפטיו בתכלית היושר.. וכמו 

אות מעשיו כן נשיג יושר שנשיג קצת נפל

אם העולם כל כך מושלם  – משפטיו"

וכמו  ,ומדויק, אז גם אצלנו הכל מדויק

שאנו מבינים קצת על שלמות הבריאה, כך 

נשיג את יושר משפטיו. כלומר, יש לאדם 

חיוב להסתכל על הבריאה, וללמוד כמה 

לכן מוסיף הרמב"ם חכמה יש בעולם, 

)הלכות יסודי התורה פ"ד, י"ב( "בזמן 

שאדם מתבונן בדברים האלו ומכיר כל 

הברואים, ויראה חכמתו של הקב"ה בכל 

ל הברואים, מוסיף אהבה היצורים וכ

למקום ותצמא נפשו ויכמה בשרו לאהוב 

 .המקום ברוך הוא"

חובה להסתכל על  –זכר רב טובך יביעו 
 ך להודות לה' , ומתוך כנפלאות הבריאה

ה' משקיע מחשבה כשרואה האדם כמה 

כל רגע כמו שכתוב: "המחדש בבשבילו 

אז יוסיף אהבה  ,בטובו בכל יום תמיד"

ת עצמו לכלי מלא בושה למקום, ויעשה א

להתלונן ולהגיד שמשהו ויבוש וכלימה 

 אצלו לא מדויק. דוד המלך אומר בתהילים

: "זכר רב טובך יביעו )תהילים קמ"ה(

מתי אדם יכול לרנן שה'  –וצדקתך ירננו" 

ו של ב טובוצודק, רק מתי שהוא זוכר את ר

 ו,שהכל ברא בשביל ,בעולם השם יתברך

מה מעניין את היה לנו לשאול ובעצם 

וכל חכמת  ,האדם איך נוצר חמצן בעולם

מובן מדברים אלו, שכאשר החיות, אלא 

רואה את כל החכמה הנפלאה אדם 

שנבראה בשבילו, אז הוא מרנן לה' יתברך. 

ולכן, זאת חובה להסתכל ולהתבונן 

מפני שאז זוכה האדם במורכבות הבריאה, 

תאהב בה', ואם אדם לא מסתכל, ה' לה
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"את פועל ה' לא ו וכביכול נעלב:  תובע אות

לא רואים אומר השם: יביטו" )ישעיה ה'(, 

למה לא הסתכלת על הדברים  ,מה פעלתי

הקטנים והגדולים בבריאה ולא התבוננת 

בכל דבר.                               ששמתי בחכמה האדירה 

אדם שצובע את ביתו כל היום בצורה הרי 

מגיעה בערב סימטרית וקטיפתית, ואשתו 

ואומרת לו בפשטות שהבית יפה, בלי 

להתבונן ובלי לפאר את בעלה אז הוא 

נעלב. או לחילופין אם אשתו תכין לו 

ארוחה לא סטנדרטית, אלא ארוחה עשירה 

עם כמה סוגי מאכל ומיצים סחוטים 

ובנוסף כמה סוגי עוגות, ובעלה יגיע 

יד תודה -לה כלאחריאמר ולאחר שיאכל 

ר וירומם אותה על כל מאכל רבה, ולא יפא

גם ה'  לביכוומאכל היא תיפגע. ככה 

שאנשים לא מסתכלים כנפגע יתברך, 

ומתבוננים ביצירה, כי אם היו מסתכלים 

 מעשי ה'.                                                                                                  כל היו מצדיקים את 

מעט מנפלאות  – מה רבו מעשיך השם
 בחיי היום יוםסדר כמשל להבריאה באדם 

הביולוגים אומרים שיש שש שרירים רק 

בעפעפיים של העין, ואדם ממצמץ בעין כל 

שבע עשרה אלף כזה יוצא חמש שניות ש

יותר משש מיליון פעמים וכפעם ביום )

לאדם שנתפס לו ל וולפעמים קורה  ,  בשנה(

זה לא כל כך והשריר של הרגל או היד, 

נורא, אבל השריר של העין אף פעם לא 

עיוור בלי עלול להיות כי האדם  ,נתפס

כמה  ".שם"מה רבו מעשיך ה - המצמוץ

מיו אם אדם יבקש מחמצער לראות ש

הלוואה, והוא אומר לו שאין לו כרגע כסף 

לתת לו הלוואה, אז האדם מקפיד על 

אבל אם דקה לפני שחמיו דיבר  ,חמיו

לו הראיה בעין לאחר  החזרלפתע תו, יא

, אז הוא יגיד ראתהשכל הבוקר היא לא 

שטויות הכסף, תבוא לסעודת 'לחמיו 

שמה  זאת אומרת, .'הודיה אצלי בבית

לונן זה שהוא לא זוכר שגורם לאדם להת

את טובות השם יתברך איתו בכל כרגע, 

וכן שאר איברי   שהעין שלו עובדת כל הזמן

 .הגוף בכל רגע ורגע

הסדר  – כי אראה שמיך מעשי אצבעותיך
 בגלקסיות ובכוכבים 

י : ")פרק ח'( דוד המלך אומר בתהילים כִּ

י ֶאְצְבֹעֶתיָך ֶמיָך ַמֲעשֵׂ ים   ,ֶאְרֶאה שָׁ בִּ ַח ְוכֹוכָׁ יָׁרֵׂ

ה ְנתָׁ צריך אדם להסתכל על  –" ֲאֶשר כֹונָׁ

גודל היקום. המדענים בנאס"א יצרו 

לראות את הקצה של לנסות וטלסקופ כדי 

היקום, שש שנים בנו את אותו טלסקופ 

ושלחו אותו לחלל. ושם לקח להם עשרה 

כוון אותו שיהיה ליד שביל לכדי ימים רק 

"רק  ואחרי כל זה הם גילו לדבריהם  ,החלב

הם אומרים  – גרגיר חול בתוך חוף הים"

שבשלוש מאות ארבעים ושניים צילומים, 

קלט הטלסקופ אלף וחמש מאות גלקסיות, 

שכל גלקסיה היא בגודל כל מערכת השמש 

שלנו. ולפי המספר הזה הם חישבו 

ביליון גלקסיות,  50-כמכיל כולו שהיקום 

ואם היו טסים במהירות של שלוש מאות 
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, רק לגלקסיות )לא לשעה( ק"מ לשנייה

 ,מיליונים של שניםלהגיע שהם גילו ייקח 

יודעים שבגלל שה' הוא כבר אנו אילו ו

וכל זה  פי,אינסופי אז גם עולמו הוא אינסו

ר "מ"ז( אומר )תהילים ה'  ְספָׁ מֹוֶנה מִּ

ים ְלכֻלָׁם בִּ א ַלכֹוכָׁ ְקרָׁ מֹות יִּ יודע מספרם , "שֵׂ

ותפקידם ואף אחד מהכוכבים לא נברא 

אני צריך 'וכי    לבטלה. אז אדם אומר לעצמו

, הרי יש 'לפחד מנגיף קטן כמו הקורונה

יותר סכנה שאיזה כוכב יזוז, כמו שכתוב 

בגמרא שה' הביא את המבול, על ידי שהזיז 

 איזה כוכב קמעא. 

ה לזה ורק כל בריותיו של השם צריכים ז
 הקב"ה יחידי בעולמו 

: אומרים רבותינו )שמות רבה ל"א, ט"ו(

בא וראה, כל בריותיו של הקב"ה לווין זה "

 ,עצמאי בבריאהאחד אין אחד  – "מזה

אלא כולם צריכים אחד את השני חוץ 

מהקב"ה שהוא יחידי. בן האדם צריך את 

החמצן שמיוצר על ידי הצמחייה והפרחים, 

דו תחמוצת הפחמן והפרחים מקבלים 

ופולטים חמצן, ואת דו תחמוצת הפחמן 

מה  מהאוקיינוס שרוב מקבלים הפרחים

. כלומר אם , וכן הלאהגז  שנפלט ממנו הוא

לא יעבוד כל הבריאה האלו  אחד מהפרטים  

 מתקלקלת.

המדענים אומרים שהמרחק של הכוכבים 

הוא מרחק מדויק. כוכב נוגה הוא הכוכב 

ארבעים כ ,הארץ שלנוהכי קרוב לכדור 

שם והטמפרטורה  ,ואחת מיליון קילומטר

ירח בהיא חמש מאות מעלות צלזיוס, ו

שלוש מאות במרחק קרוב לכדור הארץ, ה

היא שם שמונים אלף ק"מ הטמפרטורה 

כדור הארץ באילו מאה ועשרים מעלות, ו

מעלות, אפשר לחיות  20-30שלנו יש 

ולהנות בעולם, אם היינו יותר קרובים 

קצת אילו היינו לשמש היינו נשרפים ו

היינו נהפכים לגוש קרח. יותר רחוקים 

המדויק של  מובמיקוקיימת איזה התאמה 

שאדם מתבונן בזה, ולא כו ,כדור הארץ

ה את , אז רוא'מה מעניין אותי כל זה'אומר  

 השלמות של ה' כמה הכל מסודר.

כל אדם בחר  – דרושים לכל חפציהם
 לעצמו את מסלול החיים שלו 

 על הפסוק הבעל שם טוב הקדוש אומר

י : ")תהילים קי"א( ים ַמֲעשֵׂ ים ה' ְגֹדלִּ ְדרּושִּ

יֶהם ל ֶחְפצֵׂ שכל נברא ונברא לפני  ,"ְלכָׁ

, שלושנולד, שאל אותו ה' מה הדרישות 

איתו רא ה' את האדם, בירר עוד לפני שב

הרצונות שלו. כמו שאדם הולך לעבוד מה 

מה באיזה מקום ובעל הבית שואל אותו 

איזה כלי עבודה אתה צריך. לכן, התנאים ו

בשמים כשהיה עוד אדם עוד לפני שנולד, 

הוא בחר ו  ,ראה מה צריך לתקן בעולם הזה

 ואישה תהיה לו, איזה ילדים ואיז ואיז

נתן לו יתברך הטוב ומיטיב וה'  ,פרנסה

יותר ממה שביקש כדי הרבה אפילו 

 שיצליח במשימתו בעולם.
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הם דם הכדוריות  – מאוד עמקו מחשבותיך
 להובלת חמצן  של השם שירות מוניות 

צריך כל אחד לזכור תמיד שבבריאה הכל 

כשאדם הולך לקופת חולים לעשות ,  מדויק

ספירת דם, האם הוא מבין כמה ה' דואג 

לו? בבדיקת דם פשוטה בודקים כמה 

שנמצא העצם כדוריות אדומות מייצר מח 

בסוף עמוד השדרה, וכל דקה מייצר 

שלוש מיליון כדוריות אדומות שתפקידם כ

לקחת את המולקולה של העיקרי הוא 

כמו  החמצן ולהעביר אותה בכל בתאים

ואם אדם יעשה ספירת דם, ויהיה , מונית

לו אפילו טיפה פחות כדוריות הוא כל היום 

יישב במיטה )מחלת הלוקמיה(. איזה דיוק!        

שכל  כל אחדאז הקדוש ברוך הוא דואג ל

שלוש מיליון ידאג שיהיו דקה הגוף 

כדוריות אדומות, ואדם יושב ודואג מאיזה 

לו יפסיק לו  נגיף, והלא אם ה' ירצה להרע

 .ודי בכך ל"ע עצםהאת פעולת מח 

אין מה לדאוג  –"מאוד עמקו מחשבותיך" 

הכל בשלמות, הכל יפה  בעולם הזה,

אדם מוציא יש הש ומסודר. בכל הזרעה

חמש מאות מיליון)!( תאי זרע, שכל תא 

זרע נושא את צבע השיער של האדם, צבע 

והביצית של , העיניים, הגובה והמשקל

כה רק תא זרע אחד כדי להרות, האישה צרי

ובטיפה הזאת נכנס כל הדנ"א של האדם, 

כל זה ה' מסדר, אז איך יתלונן אדם את ו

 ויגיד שאצלו לא מסודר.  

מעט מחכמת הבריאה  – קמבשרי אחזה אלו
 באדם כקצה הקרחון לחכמת השם 

כל במזרים מנוחה מצב בהלב של האדם 

חמש ליטר דם, משאבה שזורקת כדקה 

בשנה, ורק אם חושבים על   יםליטר  נימיליו

משאבה שעובר בה כל כך הרבה דם, כמה 

הלב שלנו אילו צריכה אחזקה וטיפולים ו

עובד בלי בעיות. כשאדם רץ השרירים שלו 

מתעייפים אבל השרירים של הלב, 

מהרגליים לא ויותר שעובדים כפול 

שהרופאים רוצים להחליף את . כמתעייפים

ם משתמשים במסתמי המסתמים שבלב, ה

סיליקון, ואחרי כמה שנים הם נעשים 

בלאי וצריך להחליף אותם, בעוד 

, בקרבנו שהרקמות העדינות שה' שם

מחזיקים בלי שום שפשוף וקלקול. אז אדם 

מסתכל על כל החכמה האדירה הזאת 

לא צריך  –" קואומר: "מבשרי אחזה אלו

ואם הכליות מסננות לו , לדאוג מכלום

ליטר כל יום והוא לא לחץ על שניים עשר 

שום כפתור בשביל זה, והכבד והמרה 

עובדים בחכמה אדירה, וכל זה אפילו לא 

"קצה הקרחון", אז זה מעליב את ה' שאדם 

דואג שלא החזירו לו כסף או שלא קיבלו 

 אותו לעבודה.

 ה' גם בעולם הצומח  חכמת
אם אדם יסתכל ויתבונן על עולם הצומח 

דולה מאוד של ה' גם שם ימצא חכמה ג

יתברך. איך כל פרי שומר על עצמו שלא 

ייכחד, ואם נשים לב הפירות מתוקים אבל 
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הגרעינים הם מרים וחלקים, כדי שיפלו 

מהיד ולא תאכל אותם ואז לא ייכחד מין 

הפרי. כמו כן, אם הפרי איננו בשל הוא 

ירוק, כאילו מתחבא בין הענפים, שלא 

צהוב, כדי   יקטוף אותו. אבל שמבשיל נהיה

מעטפת כל וכן  ,שיהיה מגרה לקטוף אותו

הפרי מעידה על מצב הפרי, אם היא 

לעומת זאת רקובה, אז גם הפרי רקוב. 

בקופסת טונה אדם לא יודע מה יש בפנים, 

אולי היא מקולקלת אבל האריזה של ה', 

מגלה בדיוק מה יש בפרי. אם אדם לא 

יסתכל ויתבונן אז יחשוב שרע לו בחיים, 

, אך אם א יראה כמה ה' מתעייף בשבילוול

ישכיל להסתכל על נפלאות הבריאה, ילמד 

, וזה מכך להודות להשם על כל מאורעותיו

כמו שאמרנו, "זכר  בעצם תכלית הבריאה

יש להזכיר את טובות רב טובך יביעו" למה  

 .? כי על ידי כך "צדקתך ירננו"השם

כל מה שבא לאדם בעולם, הוא בתכלית 
 תו יתברךמאי הטובה

רבי יהונתן אייבשיץ אומר: "כל מה שבא 

ה'  – לאדם בעולם, הוא בתכלית הטובה"

בתכלית נותן אותו לא נותן רק טוב, אלא 

הטובה. כמו שאדם נותן הלוואה למישהו 

זאת  – תו זמן שיחזיר את הכסףיונוקב א

טובה. אבל אם אדם אומר לחברו, תחזיר 

זאת תכלית הטובה,  –מתי שאתה רוצה 

, שאינו רודף שאין יותר טוב ממה שעשה

. לכן צריך לדעת אחר רעהו ומחפש אחריו

שכמו שרופא נותן תרופה ואדם מבריא 

כך ,  ז הוא מנשק ומעריך את הרופאממנה א

, ה' יתברך נותן לנו את תכלית הטוב

ומחכה לנו יתברך שנתקרב אליו ונתחזק 

אנחנו צריכים לנשק רק על כך ובאמונה, 

 .בכל עתאותו ולחבק 
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 סיפורים אישיים מחזקים

 גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו! 
 052-3978629  : או בוואטסאפ   b0526558387@gmail.comבמייל: 

בהשם יתברך  מונית  עם אמונה  [א
לשכונת הר חומה, ירושלים שני נערים ממרכז שיצא לו לקחת נהג מונית אחד סיפר, 

שברגע שתיעצר המונית ביעד  ,הנערים לוחשים אחד לשנישני שומע את  ואובדרך ה
 בלי לשלם. מהם יברחו ו דאליהם הם ביק

מהמונית אני צא גם א, שברגע שהם יברחו, טתיוהחל ילעצמ תיחשבהנהג:  וכך מספר
להר חומה, ביקשו הנערים לרדת מול כשהגענו  באוטו.  לי  רדוף אחריהם עם מקל שיש  או

את על חזית בית הכנסת את בית הכנסת ושראיתי ברגע ו, סדי שמואלחבית הכנסת 

נזכרתי לפתע  –שלט: "בית הכנסת חסדי שמואל בראשות הרב אייל עמרמי שליט"א" ה
 מלמדים את האדם לקבל את רצון ה' ושהכל מסודרהשל הרב, האמונה בכל שיעורי 

לנערים, שאם  תיאמרוקיבלתי את רצון השם  י,דעת המיד התיישב. והכל מאיתו יתברך
 עשה להם דבר. אלא ולצאת בניחותא הם רוצים לברוח, הם יכולים 

להתגבר באמונה על   יעזר לעל כך שלהודות לה' בטרם הספקתי  עוד    :ממשיך הנהג לספר
 קתיהנסיון, ולא לכעוס או לצאת למרדפים מיותרים אחרי שני הנערים, ועוד בטרם הספ

בנסיעה אותו למרכז העיר, ווביקש ממני שאקח אדם אחר  יאותעצר ונה, לצאת מהשכ

, ונמצא שהנסיעה להר בדיוק את הסכום ששני הנערים היו צריכים לשלם ישילם לזאת 
ולא נסיעה,  ימהשכונה היתה מזדמנת ל יהרי מי אמר שבצאתחומה לא היתה לחינם, 

זאת, אלא שבזכות אותה נסיעה ולא רק עם מונית ריקה מהשכונה, צריך לחזור  יתיהי
 .את האמונה שהכל מאיתו יתברך והכל לטובה ילחזק בקרביתי ים זכואותם נער
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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   בדורנו, מקים עולה של תורה בארץמגדולי מזכי הרבים 

 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 
 

 התודה והברכה 
   לר' נפתלי ניסים הי"ו 

   בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיואשר לא חוסך מזמנו ומרצו 
 .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 

 

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

 

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

 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 שמחהלרפואת הגוף והנפש,  

, יפה חיה בת ג’ולייט מלכה בת , ל בת סימה יוכבד י ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב אסתר חיים בת שרה מדלן, 
לילך  ה לא , גילה בת זוהרהחנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת ,  לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה ,  בת רחל חנה 
 תרסיוון שרה בת אס ,  אסתר בת עליזה,  תמר בת מימה , מזל 

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,  ניסים בן מרים 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 לזיווג הגון, ישראל בן דניאלה שרה, 

אליאן בת לכל הישועות,  תמר בת אביבה ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, , ושלום בית 
לילך , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם, 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 ,  זני בת ד מרים  אילנית  ,  שילת בת מזל,  דוד מלכה

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון אברהם מצליח בן פרטונה בן חנה, דוד בן מקנין,  שלום ברזני  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 , וידל יפרח בן רחל, ונתן 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,  ם שלמה ראובן בן ירוח,  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, רחל שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה , שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת ,  אסתר בת חסיבה,  פוחה בת שמחהפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  א 
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  שראל בת לורהמרלן י ,  וסף ואיזה אוחנונה, יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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