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לקבלת העלון ,להפצה והוספת מוקדים ,להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון

אהרון 052-9695044

להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי הארץ והעולם:
מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון

אבני חפץ דביר אלון
אדם משה הלוי
אור יהודה יצחק
אזור ליאור עברי
אחיעזר אור יוסף
באר יעקב תומר דוידי
בית שמש אילן שמואלי
בני ברק בן סעדה
בת ים כהן שמעונוב חדש!
גבעת שמואל רפאל
גדרה יצחק עיני
גן יבנה יוסי מזרחי
הרצליה עומר
חולון אורן
חשמונאים נאור
טלזסטון קרית-יערים יעקב
יבנה עמית
ירושלים ירון
כפר סבא אברהם
לוד אדם
מודיעין-קרית ספר חיים חוגי
מעלה אדומים רועי אור
נס ציונה דוב
עמנואל ברוך וקנין
פרדס כץ אברהם דוד
קרית עקרון אבישי משה
ראש העין הראל
ראשון לציון אלמוג
רחובות איתן אזולאי
רמלה שי אוחיון
רמת גן וקרית אונו עמרם
רעננה ארז
שוהם גיא בן עמי
תל אביב מאיר
תל ציון (כוכב יעקב) עמית
תקוע אורן זנטי

צפון הארץ

 052-6511643בית שאן חגי
 050-4177727הקריות והסביבה מרדכי אוחיון
 050-2727816חדרה
 054-7330809חיפה אהרן חזן
 054-9739732חריש תום יצחקי
 054-5763240יקנעם והאזור נתנאל
 050-4239271כרמיאל עידו רפאל
 050-2909702מגדל העמק שלומי אוחנה
 052-2835442נהריה ערן
 054-2133280נתניה שמרון רוזנצויג
 050-6500565עכו משה אלקובי
 052-2750784עפולה אלי אסולין
 054-7230035צפת ומירון יחזקאל הלל
 054-5912934קצרין ברק פוגלהוט
 052-4624432קרית שמואל אביעד זנו חדש!
 050-7990060קרית שמונה עמוס אליה
 054-2919221רכסים יום טוב אברהם
 052-9695044שלומי יובל
 054-3253799דרום הארץ
053-8819827
 054-7967670אילת שרון
054-5569267
 054-9139138אשדוד ציון כהן
053-2823666
 053-5257533אשקלון נדב משה
052-8847778
 054-2639782באר שבע אלמוג סרוסי
054-8405397
 053-3159033דימונה בן שושן
050-3240240
 054-8453014מושב איתן רועי קדושים
050-5922001
 053-2466221מושב זרחיה אברהם
052-7277213
 052-5002090מושב מנוחה מור מוסאי
050-4304342
 054-7453096מושב רווחה אודי מישאל
050-8941515
 054-2390447מושב תלמים
052-7696890
 055-9193148נתיבות גרשון מלכיאל
052-7186779
 053-3139506ערד רחמים
050-6656562
 050-7440517קרית גת אביהו שקלים
052-6494317
 050-4535354קרית מלאכי ניסים
050-6462038
 053-3145436שדרות בן-ציון
 050-3564444חוץ לארץ
1-818-4067128
 050-9945999לוס אנג'לס טל
1-910-9640474
מיאמי שבי
1-651-2464179
ניו יורק יוסי
055-9191732
054-2399998
058-3297724
058-3888899
052-6712369
054-7999768
052-9592085
054-4469746
054-4281773
054-4320790
050-5798510
054-6467078
050-4137999
053-2730024
052-6994942
055-6788517
058-3245227
053-5882799
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גליון מס' צ"ח  -וארא תשפ"א  -תוכן העניינים
אמונה ובטחון  -רחם על עולמך ,המקשר הכל לקב"ה זוכה לרחמי שמים
אדם שעובד על אמונה ,ה' מתנהג אתו כאהבת בעל לאישה
כל המשתף שם שמים בצערו – הזוכה לכך פודה עצמו מיסורים קשים יותר
אם אדם איבד חפץ ,שידע לו שרומזים לו שאיבד משהו באמונה בהשי"ת
עושה שלום במרומיו – תאוות האכילה קשורה לנפילות אמונה
ההבדל בין דוד המלך לבין אחיתופל הוא בבטחון שה' משנה את האדם
אלמלא עוזרו אין יכול לו – יש להרבות בתחנונים לה' שיעזור במלחמת היצר
בכל דבר אפשר להשתנות ע"י ריבוי תפילות ורצונות
אין יאוש בעולם – חייב כל אחד להתפלל מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי
יכול האדם להגדיש את הסאה רק על ידי חסרון באמונה
בעניין השגת הרוחניות צריך להאמין כי ה' יתן חכמה
צריך אדם להאמין שכל מקרינו הם ניסים – גם על כך שהאדם זוכה להיות דתי
סיפורים אישיים מחזקים
א] ויתור שכולו רווח והצלה
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אמונה ובטחון  -רחם על עולמך ,המקשר הכל לקב"ה זוכה לרחמי שמים
מדובר דווקא בחודו של מחט ולא איזה
חריץ או ברזל או דסקית ,ומתרץ הרב
שנאמר חודו של מחט ,שתפקידו לחבר בין
דברים ,אם זה בין בדים שנקרעו ואם זה
אדם שנפצע וצריך לתפור את עורו .כך
הקדוש ברוך הוא ,אומר אם רק תפתח
פתח אחד שמחבר אותי לכל דבר שקורה
לך בחיים אז אני אפתח עוד פתחים
נוספים וגדולים .נמצא אם כן ,שאפילו
אדם ששומר תורה ומצוות ,שומר שבת
ומכבד את המועדות ,ה' מחפש את המחט
שמחברת את הכל אליו יתברך ,וזו

כתוב בזוהר הקדוש ,שמיכאל שר ישראל
לימד זכות על עם ישראל ,ופונה לקב"ה
בבקשה שירחם על עם ישראל' ,רחם על
עולמך' ,אמר לו הקב"ה 'נשבעתי שאם בני
ישראל יפתחו לי פתח כחודו של מחט אני
אפתח להם שערים עליונים' ,ה' לא מבקש
שיפתחו לו פתח גדול ,אלא רק כחודו של
מחט .יהודי רואה שדברים תקועים לו
בחיים ,זה בגלל שהוא לא פתח אפילו פתח
אחד לקב"ה  ,ואם יעשה כן הקב"ה יפתח לו
פתחים ענקיים שעגלות וקרונות עוברים
בו .שואל על כך הבעל שם טוב ,למה
א
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האמונה ,שע"י האמונה אדם מחבר את כל
מה שקורה לו לקדוש ברוך הוא ,וזה הפתח
שה' רוצה – זה החיבור לכל מאורע בחיים,
שה' נותן וה' לוקח והכל זה ממנו יתברך.
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לו שהצער שנגרם לך בעקבות אשתו ,היה
צריך לבוא בניתוח "אפנדיציט" וכד' ,אבל
ה' יתברך ריחם עליך ,נתן לך קצת צער בזה
שאשתך יצאה בליל שבת מביתכם ,ולכן
תקבל באהבה כי הכל לטובתך ,ואם תקבל
באהבה אז בעצם לקחת חוט תפירה ומחט
וחברת את הקדוש ברוך הוא אליך ,זה
נקרא" :כל המשתף שם שמיים בצערו" ,זה
הפתח שהבעל שם טוב מדבר עליו שמחבר
עם את מחט הכל לה' יתברך.

אדם שעובד על אמונה ,ה' מתנהג אתו
כאהבת בעל לאישה
אומר רבנו הקדוש מברסלב ,שע"י נסיונות
האמונה נעשה האדם חביב לה' כאשה על
בעלה ,וכך כמו שלהבדיל אדם שאוהב את
אשתו ,אז גם אם לפעמים היא עושה
דברים קצת לא נעימים או שמאחרת לו
וכדומה ,האדם אומר 'לא נורא' ,כי הוא
אוהב אותה ,כמו שכתוב" :על כל פשעים
תכסה אהבה" ,או אדם שאוהב את בנו ,אז
גם אם לפעמים עושה שטויות ,הוא
'מחליק' לו בזכות אהבתו אליו  ,כך אומר
דוד המלך (תהילים מ"ה) " ִׁשכְ ִׁחי עַ מֵּ ְך ּובֵּ ית
ָאבִׁ יְך וְ יִׁ ְתָאו ַהמֶּ לְֶּך יָפְ יְֵּך " ,אומר רש"י (שם)
"שכחי עמך – תבטלי הכפירה ,ובית אביך
– תתחזקי באמונה" ,ועל ידי זה "יתאו
המלך יופיך" ,תהיי כאישה החביבה על
בעלה" .שכחי עמך ובית אביך" – צריך
האדם לשכוח את כל מה שהעולם אומר
לו ,ש'-זה כפוי טובה ,וזה דיבר עליך רע',
צריך לשכוח מהכל ,ואז "ויתאו המלך
יופיך" ,ע"י שיחבר הכל לקב"ה ,שהכל מה'.

כ שאדם עומד בניסיונות אמונה ,אז אפילו
אם הוא מזייף פה ושם ,ה' מעביר לו את
זה (מעביר ראשון ראשון) כי הוא מחובר
לה' כמו אישה מאורסת ,ולכן כדאי לאדם
להתאמץ ולעבוד על האמונה ,ולדעת שזה
המסע המרכזי אצלו בחיים ,יודע שהכל ה'
עושה לטובתו ואף פעם לא לרעתו.

אם אדם איבד חפץ ,שידע לו שרומזים לו
שאיבד משהו באמונה בהשי"ת
רבי נחמן מברסלב הקדוש אומר שאדם
שמאבד איזשהו דבר ,כמו מפתחות או
כרטיס אשראי ,זה בגלל שבשמים "רומזים
לו שנפל באמונתו " .אם אדם מאבד איזה
ידיעה בתורה ,זה נורא אבל לא כל כך נורא
כמו לאבד את האמונה ,כי שמאבדים
ידיעה בתורה היא עוד תחזור אליו .אבל
כ שאדם פגוע ומאבד את האמונה ,אז ה'
ישמור ,יכול להגיע לצרות קשות מנפילת
האמונה ,ולכן צריך ל חזור מהר לאמונה.
רבי יהודה החסיד אומר שאם איבדת
משהו ,תזכיר את אמא של אברהם,

כל המשתף שם שמים בצערו – הזוכה לכך
פודה עצמו מיסורים קשים יותר
יהודי אחד דפק אצלי בבית בליל שבת
ואמר לי אני לא חוזר יותר לביתי ,בגלל
אשתי שיצאה להליכה בליל שבת במקום
להישאר לשבת איתי בשולחן שבת .אמרתי
ב
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"אמתלאי בת כרנבו" ,כי היא הביאה את
אברהם אבינו לעולם והוא עמוד האמונה.
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כתוב "רגלי עמדה במישור" – רגל היא
כנגד אמונה ,כמו שחבקוק הנביא העמידם
על אחת ואמר " ,צדיק באמונתו יחיה" ,על
רגל מעמידים דברים ,כלומר לה' יתברך
מביאים דברים רק על ידי האמונה ,אדם
רוצה להיות ישר מול ה'? רוצה להסיר את
עקמומיות הלב? רק ע"י האמונה .כי "עליה
עומדים כל המידות" ,וכשאדם עובד על
אמונה ,יהיו לו כל המידות הטובות :עין
טובה ,סבלנות ,וכו' .כי כאשר אדם יודע
שה' מחליט הכל וממנו הכל ,אז זוכה שאין
לו עין רעה על אנשים ובטח לא כועס
ומתלונן עליהם ,כי האמונה היא יסוד
ושורש לכל התורה כולה.

לרבי אושר פריינד הצדיק זצ"ל ,היה הרבה
כסף מאביו שהיה עשיר ,והוא עצמו היה
שקוע בחובות ,אז אמר שייקח את הזהב
וימכור אותו בצפת ,ובתמורה יחזיר את כל
החובות .הוא נסע עם העוזר שלו לצפת,
ובדרך עצרו בקבר רבי שמעון בר יוחאי,
רבי אושר נכנס להתפלל והפקיד את
המזוודה עם הזהב בידיו של עוזרו,
וכשיצא ראה שפניו של העוזר החווירו
והתיק לא איתו .העוזר סיפר מאז אותו
מקרה למשך כל ימי חייו רבי אושר לא
שאל אותו לאן נעלם התיק ,אלא הבין
שרצון ה' הוא שהתיק ייעלם ,ואפילו לא
ניסה לשאול ,לתחקר או אולי לחפש את
התיק אלא קיבל דין שמים באהבה.

ההבדל בין דוד המלך לבין אחיתופל הוא
בבטחון שה' משנה את האדם
הגמרא בסנהדרין אומרת שאף נח לא היה
ראוי להינצל מתוך המבול ,ולמרות שאמור
להיות נספה עם אנשי דור המבול ,ה' הציל
אותו ,כי הוא בטח בה' שישנה אותו.
המדרש אומר על הפס' שאמר דוד המלך
(תהילים ה')ְ " :תאַ בֵּ ד דֹּבְ ֵּרי ָכזָבִׁ ,איש דָ ִׁמים
ּומ ְרמָ ה יְ ָתעֵּ ב ה'" ,ומיד אח"כ " וַ אֲ ִׁני בְ רֹּב
ִׁ
יתָך ,אֶּ ְש ַתחֲ וֶּה אֶּ ל הֵּ י ַכ ל
חַ ְס ְדָך ָאבוֹּא בֵּ ֶּ
ָאתָך " – שם מדובר על דואג
ָק ְד ְשָך בְ ִׁי ְר ֶּ
ואחיתופל שהתירו גילוי עריות ושפיכות
דמים ,כמו שכתוב שאחיתופל היה צדיק
גדול ,והיה דרשן מופלא ,עד שכתוב שהיה
דורש שלוש מאות דברי תורה ,רק על
הסיבה שהאות "ל" גבוהה מכל האותיות,
ולמרות כל ידיעותיו יעץ לאבשלום לקחת
את נשי אביו ,והתיר לו גם שפיכות דמים,

עושה שלום במרומיו – תאוות האכילה
קשורה לנפילות אמונה
רבי נחמן אומר שאדם שנופל לתאוות
אכילה ידע שנפל באמונה – אם לאחר
שאדם אכל סעודה המספקת לבעליה,
והוא עדיין מחפש כל מיני חטיפים
וממתקים ,זה נקרא תאוות אכילה .כמו
שנאמר " :ונתתי עשב בשדך לבהמתך" –
'עשב' זה ראשי תיבות "עושה שלום
במרומיו" ,כלומר אמונה ,אז מתקיים
"ואכלת ושבעת" ,אבל אם הוא רב
ומתקוטט על תאוות האכילה או לא נח
ומחפש כל הזמן עוד כדי לספק את
תאוותיו ,נמצא שאין לו שלום במרומיו,
כלומר אין לו אמונה.
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שנתן לו עצה להרוג את דוד .כמו שכתוב
ְשי ָאבִׁ יָך",
(שמואל ב' ט"ז) " בוֹּא אֶּ ל פִׁ ַלג ֵּ
ועוד כתוב (שם ,י"ז)" :וְ ָאבוֹּא עָ לָיו וְ הּוא
ָיגֵּעַ ְּורפֵּ ה יָדַ יִׁם וְ הַ חֲ ַר ְד ִׁתי אֹּת ֹּו וְ נָס ָכל הָ עָ ם
ֵּיתי אֶּ ת ַהמֶּ לְֶּך לְ בַ ד ֹּו" – שיעץ
אֲ ֶּשר ִׁאת ֹּו וְ ִׁהכ ִׁ
לו להכות את אביו מיד שחוזר בגלל שהוא
עייף ,וה' יתברך דאג שאבשלום לא ישמע
לעצת אחיתופל ,כי אם היה שומע לו
באותו יום היה מת דוד המלך .דוד המל ך
אומר ' העבירות שהם עשו ,שהתירו
שפיכות דמים וגילוי עריות ,גם אני
עשיתי' ,ושואל 'מה ההבדל בינם לביני?',
יתָך" – אומר
אלא "אֲ ִׁני בְ רֹּב ַח ְס ְדָך ָאבוֹּא בֵּ ֶּ
דוד המלך 'אני סמכתי עליך ה' שתחזיר
אותי בתשובה ותעזור לי להשתנות'.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

רבותינו קידושין ל')" :אמר ר"ש בן לוי,
יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש
המיתו ,שנאמר 'צופה רשע לצדיק ומבקש
להמיתו' ,ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול
לו שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו" ,שאם
מרבים בתפילות ותחנונים לה' אז הוא
עוזר לאדם הרוצה ומשתדל להוציא את כל
התאוות והמידות הרעות ממנו.

בכל דבר אפשר להשתנות ע"י ריבוי
תפילות ורצונות
אם אדם מרגיש שאינו אוהב את אשתו,
הוא צריך לרצות ו להאמין שיום אחד ה'
יכניס לו אהבה אליה ,ויזכה לאהוב אותה
כגופו ,כמו שכתוב "הרחמן יפתח ליבנו" -
כל חתן שמתחתן ,השאלה הזאת
מתרוצצת בקרבו' ,איך אדע שזאת האישה
שאני אמור להתחתן איתה'  ,ובאמת אין
לאדם איך לדעת ,אלא רק ללכת עם
האמונה והבטחון ,שאם לקח אותה לאשה,
ה' דואג שהיא הכי טובה בשבילי.

אלמלא עוזרו אין יכול לו – יש להרבות
בתחנונים לה' שיעזור במלחמת היצר
כיוצא בזה אתה מוצא בנח ,שאנשי המבול
דיבוריהם היו כזב ,ונח במעשיו היה
כמותם ,אבל ה' הציל אותו רק בגלל שהיה
לו בטחון שה' ישנה אותו .על המדרש הזה
אומר המגיד מקוז'ניץ :שנח ניצל רק בגלל
מידת הבטחון ,שבניגוד לדור המבול שלא
האמינו שה' יכול לשנות אותם ,ורק אמרו
'איזה דור קשה ,עם בני הנפילים ובנות
האלוקים שירדו מן השמיים ,אין מצב
להשתנות' .אבל נח האמין שה' יוציא אותו
מכל התאוות והמידות הקשות ,וגם הם
היו צריכים להאמין שעם תפילות
המכוונות כנגד ברית הקודש ,ה' ישנה
אותם ,ולדעת שהאדם לבדו לא יכול
להשתנות אפילו במאומה ,כמו שאמרו

אין יאוש בעולם – חייב כל אחד להתפלל
מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי
צריך אדם לדעת תמיד להתחזק באמונה,
ואפילו אם ל"ע פוגם בברית יבטח בה'
יתברך שהוא ישנה אותו ,ויעשה אותו כמו
אברהם אבינו .כך אומר הרמח"ל הקדוש:
שהרי כתוב (תנא דבי אליהו רבה כ"ה)
"שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר
(כלומר לרצות והתפלל) מתי יגיעו מעשי
למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב " –
לרצות להיות צדיק כמו אברהם אבינו
שאפילו באשתו לא הסתכל ,ובזה שאדם
ד
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בעניין השגת הרוחניות צריך להאמין כי ה'
יתן חכמה

בטוח שה' ישנה אותו כך הוא ממתיק את
כל הדינים והצרות שאמורות לבוא עליו.
מובן ש האמונה חייבת להיות גם בדברים
הגשמיים וגם בדברים הרוחניים ולא רק
בדברים הגשמיים כמו שחושבים העולם,
אלא גם להאמין שה' ישנה את האדם,
לדוגמא אדם שכל הזמן מעיר לאשתו או
שהוא ביקורתי כלפי אחרים ,יתפלל לה'
שיום אחד לא יהיה כזה ,וה' הוא שיחליט
מתי לשנות אותו כמו שכתוב" :אתה נותן
להם את אכלם בעתו" – שיגיע הזמן וה'
יעשה שינוי באדם ,ואם ה' החליט שלא
לשנות את האדם ,ואותו אדם רצה
והשתדל והתפלל על כך ,הוא עשה את
שלו ,ובטח בה' ובזכות זה ה' יציל אותו,
לכן רבי נחמן צעק "אין ייאוש" ,כי בשום
מקרה אסור להתייאש.

רבי יחזקאל לוינשטיין שהיה משגיח
ישיבת "מיר" ,עליו אמר הרב שך שלא ראה
עובד ה' כמוהו מימיו ,מסופר שהיה סופר
כמה אטריות הוא אוכל בכל יום ,ואף פעם
לא היה מתלונן ,מעיר או מדבר לשון הרע,
הוא הרב כותב דבר מדהים שצריך להתלות
בשלטי חוצות ברחובות ,וכך אומר הרב:
"וצריך אדם לדעת בעניין השגת הרוחניות,
כי ה' ייתן חכמה .שלמה המלך זכה
בתפילתו לחכמה ,כי כל החכמה ניתנת
במתנה מה' .וכל מה שאדם צריך ללמוד זה
רק להסתיר את הנס" – כלומר כל מה
שלומדים תורה זה לא נקרא להחכים .הרב
עובדיה יוסף זצוק"ל ,נהיה גדול הדור ,לא
מהלימודים וספרים אלא מזה שבכה לה'
שהוא רוצה חכמה ושכל ,וכל מה שלומדים
זה כדי להסתיר את הנס ,שאנשים יגידו,
הוא השיג את החכמה לבד.

יכול האדם להגדיש את הסאה רק על ידי
חסרון באמונה
רבי ישראל סלנטר אומר :שכאשר אדם
מגדיש את הסאה ה' מעניש אותו – כלומר
כל אדם עושה עבירות ,אבל אם הכלי עדיין
לא מלא בעבירות יחכו לו ,ואומר הרב
שכאשר אדם אומר 'אני כבר לא אשתנה',
כגון 'אני פוגם בעיניים ,וכבר אין מצב
שאשמור עליהם' ,כאן זה כבר גדישת
הסאה ,ועל כך ה' עתיד להעניש אותו
בחומרה .אבל אם הוא פוגם בעיניו ,אבל
מתפלל על זה ויש לו בטחון מלא בה' שיום
אחד ישתנה והשם יציל אותו ,אז אין
גדישת סאה ,וה' לא יעניש אותו על כך.

לכן אדם שהוא כבר בדרגה ויודע שהכל זה
ה' ,עליו אומר רבי יחזקאל שלא חייב
ללמוד בכלל ,וכל זה מסביר איך האר"י
הקדוש ,שהיה סה"כ בחור בן שלושים
ושבע הצליח לעבור על כל התורה ולהשיג
ידיעות כ"כ נפלאות  ,הרי אם אדם ישב כל
היום מבוקר ועד ערב ,בשלושים ושבע
שנים אין לו שום אפשרות טכנית לעבור
על כל התורה כמו שעבר האר"י הקדוש ,כי
ה' נותן את החכמה במתנה ,וזה רק לא
הלימוד עצמו.
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צריך אדם להאמין שכל מקרינו הם ניסים –
גם על כך שהאדם זוכה להיות דתי
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להאמין שכל מקרינו וכל מעשיו הם ניסים,
ואפילו זה שהוא דתי ולא חילוני ,זה הכל
נס של הקדוש ברוך הוא ,כי לה' אין הבדל
בין הצדיק הגדול לבין הרשע הגדול ביותר,
אלא שלצדיק נעשה נס שהוא דתי.

רבי חיים טודרוס תפילינסקי זצ"ל היה
נראה יהודי פשוט ,והיה הולך ככל האדם
עם סלים לשוק .אף אחד לא הכיר את
גדולתו חוץ מהבבא סאלי .ויום אחד באו
אליו חבורה של אברכים ורצו להביך אותו,
ולהראות לו שאינו יודע כלום .הם התחילו
לשאול אותו קושיות מהגמרא על
הרשב"א ,אז הלך הרב חיים לחדר וסגר את
הדלת ואמר ' :ריבונו של עולם ,הם רוצים
שאתרץ להם מהרשב"א ,אנא עשה שאני
לא אתבייש בעולמך' ,ופתאום כל הרשב"א
נכנס לו לראש ,וידע להשיב להם על כל
הסוגיה .האברכים היו המומים ,אבל הם
לא ידעו שמי שיש לו אמונה ה' יכניס לו
את כל התורה והחכמה לראש .צריך אדם

רבי נחמן מסביר למה ה' כעס על נח ואמר
לו שהוא רועה שוטה כשיצא מן התיבה .ה'
הקפיד עליו על שלא התפלל על הרשעים,
כי בניגוד לאברהם אבינו ומשה רבינו ,הוא
לא הבין שזה נס שהוא צדיק ,ולכן לא
התפלל עליהם ,אך האמת היא שאדם לא
צריך לבטוח בזה שלמד או השתדל ,אלא
להאמין שרק ה' נתן את החכמה ,כי ראה
שיש לו רצונות להיות חכם ולהשתנות,
ויהי רצון שנזכה כולנו להשתנות לטובה!!
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סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

א] ויתור שכולו רווח והצלה
יהודי אחד סיפר לרב שהוא חתם הסכם שותפות עם חברו להקמת שירות הסעות,
וחתימה חוזה מול חברת הסעות לעבוד עימה .יום לפני החתימה עם אותה חברה ,החבר
שלו החליט לבטל את השותפות ,ומספר אותו יהודי שדבר זה תפס אותו בהפתעה גמורה.
בחוזה שחתמו שני השותפים היה כתוב סעיף ,שמי שמבטל את ההסכם צריך לשלם
לחברו פיצויים רבים על הפרת החוזה .וכך מספר אותו יהודי :בעקבות שיעורי התורה
של מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א החלטתי לוותר לשותף על הפיצוי ,וכל זאת
בעקבות שיעורי האמונה ו דברי התורה שהרב תמיד אומר בשיעוריו ,שמעולם לא היה
אדם שויתר והפסיד מכך.
וכך ממשיך אותו יהודי בסיפורו :לימים התברר שאותו שותף איתו חתמתי הכריז על
פשיטת רגל זמן מה לאחר שביטל את הסכם השותפות עימי ,ומיד הבנתי שאם היינו
חותמים יחד מול חברת ההסעות ,מכיוון שאני שותף שלו ,גם הכסף שלי היה יורד
לטמיון .כמה שווה לוותר!
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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
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

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 ירדן בן סימה ,ירון בן תקוה ,הודיה טובה בת אביבה ,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 ,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
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,מרדכי אוחיון ,יעקב בן רחל לשלום בית
להצלחת
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 ,אבי וגלית סבח פרנסה טובה
ושלום בית ,ירין בת גלית ,אליה שמואל בן גלית ,שוהם בן גלית ,תמר בת אביבה לכל הישועות ,אליאן בת
גלית ,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 ,מרלן ישראל בת לורה ת.נ.צ.ב.ה
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