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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

סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ  1₪בלבד

הרבים .לפרטים אהרון – 052-9695044
המעוניין לתרום וליטול חלק בזיכוי א

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

גליון מס' ק"א  -יתרו תשפ"א  -תוכן העניינים
אמונה ובטחון  -המאמין בהשגחת ה' בכל ענייניו זוכה שיתקבלו תפילותיו
הבטחת השם והיה טרם יקראו ואני אענה  -כאשר יש את הבסיס שהוא האמונה
כדאי לקבל את הצער באמונה ולא להחליף צרה בצרה גדולה יותר
לכל אשר יקראוהו באמת – מעלת המקבל באהבה את הכל מהתחלה ועד הסוף
המריבות והפירודים בעולם הם על פי רוב בגלל שמחשיב חברו לשטן
הטעות של אדם מצייר במחשבתו שלולא חברו הוא היה גדול יותר במעלתו
כל הצרות והדינים באים רק מחסרון האמונה והבטח ון ולא בשל העוונות
אם אדם מאמין באמונה שלמה על ידי כך מתבטלים כל הגבורות וכל הדינים
צריך להזהר לא להקפיד כלל וכלל בעיקר בבית עם משפחתו כי הכל נסיון לאדם
חייב האדם לברוח מן הטבע  -האמונה משפיעה על רוחניות וגשמיות כאחד
אדם שמאמין  -ה' נושא אותו על ידיו
כל דבר זה מה' ואפילו הדבר הקטן ביותר  -הכל לפי החשבון אפילו כמלא נימא
סיפורים אישיים מחזקים
א] תודה להשם באי בודד
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אמונה ובטחון  -המאמין בהשגחת ה' בכל ענייניו זוכה שיתקבלו תפילותיו
הכל הקדוש ברוך הוא" .שהקב"ה משגיח
עליו בכל ענייניו קטן וגדול ,וכל
מאורעותיו נזכרים לפניו בזכירה אחת" –
ה' במבט אחד ר ואה את כל מהלך החיים
של האדם" .ויאמין באמונה גמורה על זה
שישים הדבר בהשגחת אלוקות ,כי כל עוד
שהוא ללא אמונה ,אינו מועיל לו שום
תפילה ולא תפילת אחרים עליו" – אם
אדם לא יחיה אמונה שהצער הגיע אליו
הוא מה' יתברך ,אז שום תפילה שלו לא
תענה וגם אחרים שיתפללו עליו ,שום דבר
לא יעזור.

האדמו"ר מקומרנא כותב" :כשבאה לאדם
צרה יגביה את הדבר להשגחה של מעלה"
– דהיינו ברגע שמגיעה הבעיה ,ירים האדם
אותה לשמיים" .ויתבטל ממנו הצער הזה",
אם אדם מיידית יאמר לה'' ,אתה החלטת
לענות אותי ואני מקבל את זה' ,אז ה' יבטל
את הצרה ,אבל האמירה צריכה להיות מלב
מאמין באמת ,לכן אומר הרב" ,אך צריך
לזה אמונה גמורה שיאמין בהשגחת
אלוקים ושאין עוד מלבדו ,ולא יתלה חס
ושלום לא במקרה ולא בכשפים" – אדם
לא יאמר שזה עין הרע או דבר אחר ,אלא
א

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הבטחת השם והיה טרם יקראו ואני אענה -
כאשר יש את הבסיס שהוא האמונה
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לילדים ,אבל היא טוענת שהוא מבזבז
הרבה כסף שאמור להגיע לטובת הילדים
ולכן היא רוצה להתגרש ממנו .אבל האמת
היא ,שהיא לא מאמינה שה' יתברך עושה
הכל לטובתה ,שהיה אמור להגיע לה צער
הרבה יותר גדול ,כגון :מחלה או בעיה
קשה עם אחד הילדים ,וה' המיר לה את
הצער הגדול בצער הזה .וכדאי לה לקבל
את בעלה כאילו הוא איזה "עוזר" שמגיע
מידי פעם לתקן משהו בבית ולקבל אותו
כמו שהוא ,מאשר להחליף את הבעיה הזו
בצרות אחרות.

ה' יתברך הבטיח בתורתו" :כִּ י ִּמי גוֹי גָּד ֹו ל
אֲ ֶׁשר ל ֹו ֱאֹל ִּק ים ְקרֹבִּ ים אֵ לָּיו ַּכה' ֱאֹל ֵקינּו
בְ ָּכל ָּק ְראֵ נּו אֵ לָּיו" (דברים ד ,ז) – רק תקראו
אלי ואני אענה אומר השם יתברך ,ואפילו
לפני שנתפלל ונקרא אליו ,כמו שנאמר:
" וְ הָּ יָּה טֶׁ ֶׁרם י ְִּק ָּראּו וַּאֲ נִּ י אֶׁ ֱע נֶׁה עוֹד הֵ ם
ְמדַּ בְ ִּרים וַּ אֲ ִּני אֶׁ ְשמָּ ע " (ישעיהו סה ,כד) ,אם
כן נשאלת השאלה :למה ה' לא עונה לאדם
כשהוא בצרה למרות כל ההבטחות הללו ?
מדבריו של הרב מובן היטב ,זה מפני שאין
לו את ה אמונה ,אין לו את הבסיס של
התפילה ,ולכן התפילה שלו מרוקנת
מתוכן .חסרה לאדם הידיעה שכל הצער
שהוא עובר מגיע מה' יתברך לטובתו,
ובמצב הזה לא יעזרו לו שום תפילות
ומצוות .כך גם כותב רבי נחמן מברסלב
הקדוש ,שבנפילת האמונה לא יעזרו לאדם
התפילות .על כן ממשיך האדמו"ר
מקומרנא" :ולא יעזור תפילת אחרים עליו
כי אינו מאמין בהשגחתו יתברך" – בגלל
שהאדם מאבד את האמונה ואינו מזהה
שכל המקרה הגיע מהקדוש ברוך הוא
ושהכל בעצם לטובתו ,נמצא שאפילו
כשאחרים מתפללים עליו ,זה לא יעזור לו
לצאת מהצרה.

לכל אשר יקראוהו באמת – מעלת המקבל
באהבה את הכל מהתחלה ועד הסוף
ה"בן איש חי" כותב בספרו "חוקי נשים"
משהו שלא שייך בדורנו ,שאנחנו לא כל כך
יכולים אפילו להגיד בדורות האלה ,אבל
כותב הרב שאפילו אם בעלה מכה אותה,
היא צריכה לקבל עליה גזרת שמיים
באהבה ,ותאמין שאם בעלה לא יכה אותה
אז הרופא יכאיב לה ,צריך להאמין שהכל
זה השגחת ה' עלינו וכך ה' רוצה.
האדמו"ר מקומרנא אומר על הפסוק:
" ָּקרוֹב ה' לְ ָּכל ֹק ְרָאיו לְ כֹל אֲ ֶׁשר יִּ ְק ָּראֻ הּו
בֶׁ אֱמֶׁ ת" – שהמילה "אמת" מורכבת
משלוש אותיות :האות "א" היא ההתחלה,
האות "מ" שהיא האמצע ,והאות "ת" היא
האות הסופית ,כלומר ה' קרוב ומקבל את
התפילות של מי שמקבל שהכל :ההתחלה,
האמצע והסוף מגיע ממנו יתברך" .היינו
שהוא יתברך ואין ראשית לראשיתו ,והוא

כדאי לקבל את הצער באמונה ולא להחליף
צרה בצרה גדולה יותר
אשה אחת סיפרה שבעלה החל להשתמש
בדברים שאינם ראוים באופן קבוע ,הוא
לא היה מציק לה וגם היה מתנהג יפה
ב
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הסוף כי מלכותו בכל משלה ואין עוד
מלבדו" – הוא נמצא בכל מקום ומנהל את
כל העניינים" .אבל מי שפוסח על שני
הסעיפים" – לדוגמא אם האישה אומרת
'זה מה' אבל בעלי עשה לי כך וכך ,ולכן אני
לא רוצה אותו ,והוא זה שמבזבז את
הכסף'  ,אז "בוודאי שאי אפשר לבקש עליו
רחמים מאחר שאין לו אמונה" – לא יעזרו
הרחמים כי אין לה אמונה שה' רצה לצער
אותה לטובתה כדי שתגיע לתיקונה.
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כסף ועושר והוא השתמש בזה לעזוב את
הצדיק – אברהם אבינו ,ומזה התדרדר
להגיע לסדום ועמורה עם כל הרשעים,
ובהמשך הגיע למקומות הכי שפלים ,היא
כמו שאומר הרב בגלל 'פירוד הלבבות' ,על
ידי שרואה שחברו הוא השטן שלו .ואדם
שחושב שאם יזיז את השטן ,כלומר את
חברו ,בכך ת גמר הבעיה ,צריך לידע שזאת
טעות דמיון וכפירה ,שהרי אם האדם
שמולו יזוז והבעיה כביכול תיגמר ,תגיע
בעיה אחרת.

תמיד צריך לזכור שהעיקר היא האמונה,
וכשמאמין באמונה שלמה שאין שום
מציאות בלי ה' אז מבטל מעליו כל הגזירות
הקשות .ביום שאותה אשה תשנה
מחשבתה ותבין שזה לא בעלה אלא ה'
יתברך ,ושצריך להתפלל על בעלה שייגמל
מהשטויות שלו  ,אז כל הגזירה שלה
תתבטל .אולי על ידי זה שיבוא לה כסף
נוסף או שבעלה יחפש להשתנות .אבל עד
שהיא תקבל את רצון ה' באמונה לא תעזור
לה שום תפילה ,בין אם זה תפילות שהיא
מתפללת או ש אחרים יתפללו עליה.

הטעות של אדם מצייר במחשבתו שלולא
חברו הוא היה גדול יותר במעלתו
פעם הגיע יהודי לרב מרדכי אליהו זצוק"ל
וסיפר לו שהוא עובד בחברה גדולה
ומצליחה ,ושהוא רוצה להתפטר בגלל
שלא מתנהגים אליו יפה ולא מעריכים
אותו .אמר לו הרב מרדכי אליהו שגם אם
ילך לעבוד בעבודה הכי פשוטה שיש כמו
פקיד בדואר אז ה' יביא לו שם מישהו
שיציק לו .כי אדם שחושב שאם הוא
יתפטר או יעזוב ,אז יפתרו לו כל הבעיות,
אינו אלא טועה טעות חמורה שאי אפשר
לברוח מה' ,וכל זה כי הוא רואה את האדם
מולו כשטן ולא מבין שזו השגחת ה'.
"ומצייר במחשבתו שלולא חברו היה גדול
במעלתו" – חושב שאם האדם שמולו לא
היה מפריע ,הוא היה מתקדם ,מתפתח
ומצליח יותר ,אך כל זאת השקפה טבעית,
שזה הטבע והחושך ,אך האדם חייב
להתעלות מעל הטבע ולא לשמוע רק

המריבות והפירודים בעולם הם על פי רוב
בגלל שמחשיב חברו לשטן
האדמו"ר מסוכטשוב אומר" :כל פירוד
הלבבות והשנאה נצמח על פי רוב באשר
האדם רואה וחושב את חברו שהוא שטן
עלי דרכו" – כלומר שהסיבה שיש פירודים
בין חברים או זוגות שמתגרשים
ושמתקיים בהם הפסוק " :יִּ ְתפָּ ְרדּו ָּכל פֹ עֲ לֵי
ָאוֶׁן " (תהלים צב ,י) ,כמו לוט שה' נתן לו
ג
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ליועץ הזוגי או לגורם אחר ,אלא ידע שיש
ה' בעולם והוא עושה הכל.
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בפתק" :לילד שאני הכי אוהב בעולם",
ובזה הוא מוכיח שהוא מאמין שהכל מה'
יתברך ,כי כל הדינים והמשוכות בחיים
מגיעים כשמסתלק מהלב שזה ה' יתברך.

יהודי אחד סיפר שאמו נפטרה והשאירה
הרבה כסף ונכסים ,וכתבה לו בצוואה
שבכסף הזה היא רוצה שהוא יפתח כולל
לעילוי נשמתה .כאשר הגיע לקיים את
צוואתה ,האחים שלו טענו כל מיני טענות
ואפילו שכרו עורך דין מהמובילים בארץ
רק כדי לשלול את סמכות הצוואה ,והוא
כועס על אחיו שלא רוצים לקיים את
בקשתה של אמו ולפתוח כולל .האדם הזה
לא מבין שה' לא רוצה שיהיה כולל אז אין
מה לריב איתם כי זה רצון ה' ,וכל מה
שיוכל זה רק לנסות לשכנעם בדרכי נועם,
ולדעת שהאחים הם לא השטן שלו אלא
המקטרגים בשמיים שנוצרו מהעוונות שלו
מפריעים לו ,כי מי שאין לו מקטרגים
למעלה ,אין לו מצרים למטה.

אם אדם מאמין באמונה שלמה על ידי כך
מתבטלים כל הגבורות וכל הדינים
לכן ממשיך הרב" ,אמנם אם האיש
הישראלי מאמין באמונה שלמה שבלתי
אפשרות לעשות גדולה או קטנה אם ה' לא
ציווה ,כל תנועותיו וכל הרגשותיו ,הכל
בהשגחת ה' המשגיח בפרטי פרטים ומלוא
כל הארץ כבודו ,כמו שכתוב :אם יסתר
במסתרים ,בזה מתבטלים כל הגבורות וכל
הדינים וגורם להמשיך שפע וברכה ממקור
החסד שלא יחסר לו כל טוב" – רק שנבין
את הדברים אנו מביאים בשם הרבנים
הגדולים האלו ,שהיו תלמידיו של הבעל
שם טוב הקדוש ,הם היו צדיקים מעולם
אחר שמלאכים היו מתארחים אצלם כמו
בני בית ,והם אומרים לנו שהבעיות שלנו
זה לא העוונות ,אלא חוסר האמונה
ובטחון בה' ,כשאדם לא מאמין בלב שהכל
זה השגחת ה' ,זה שורש הבעיה.

כל הצרות והדינים באים רק מחסרון
האמונה והבטחון ולא בשל העוונות
הרב "בת עין" הקדוש כותב" :ודע לך שכל
הגבורות והדינים שיש בעולם נמשכים
לאדם מהסתלקות השגחת ה' יתברך
מליבו" – כך סיפר אברך אחד ,שיש לו
בבית ילד בן  19שמרביץ לו ולאשתו ושיש
לו אפשרות להוציא את הילד הזה מהבית,
אבל האמת היא שהוא צריך להבין שאי
אפשר לזרוק את השטן מהבית כי יגיע
משהו אחר כגון מחלה לבית ,ולכן צריך
האברך הזה לא להתעסק עם הילד הזה,
אלא להיפך ,לקנות לו מתנה ולכתוב לו

הבעל שם טוב הקדוש כותב בעצמו שכל
עוד יש לאדם אמונה ובטחון בה' ,שום דבר
רע לו יוכל לבוא עליו .וזה מאמר הכתוב:
"תמים תהיה עם ה' אלוקיך" – היינו מי
שמאמין שכל פעולותיו הם לטובתו וכך ה'
החליט ,אז הוא מבחינת "תמים" ,וה'
משפיע עליו כל טוב ולא יחסר לו כלום.
וה' מנסה כל אדם לפי המעמסה שהוא
ד
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יכול לעמוד בה ,אחד בעבודה והשני שלא
יריב עם אשתו ,וכל אחד לפי גודלו
באמונה בהשם יתברך.
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הגשמיות שזה כולל פרנסה ,בריאות וכו'
יגיעו לאדם בזמנם כאשר לאדם תהיה
אמונה ,כמו שכתוב" :וְ ָּהיָּה ֱאמּונַּת ִּע ֶׁתיָך "
(ישעיהו לג ,ו) – כשיש אמונה אז ה' מחליף
זמנים ועיתים והכל הופך להיות טוב יותר.
ואמונה זה סדר זרעים בגמרא ,שיש בו את
הלכות שמיטה ומעשרות ורמזו לנו שכל
הפרנסה של האדם תלויה באמונה .וכך
אומר הרב" ,ובאופן מיוחד יתגבר היצר
הרע בעקבתא דמשיחא לקרר את האיש
היהודי מהאמונה" – הכח הגדול ביותר של
יצר הרע הוא לקרר אותנו באמונה
ובמיוחד בדורנו" .ועיקר האמונה שידע
האדם שהנהגתו יתברך למעלה מן הטבע,
וכמו שהתינוק בכל עת וצרה שרודפת
אחריו ,ירוץ אל אביו ואז הוא שמור מכל
פגע ,כן על ידי האמונה הוא נשמר על ידי
המלאכים" – חייב האדם לברוח מהטבע
אל האמונה שה' עושה הכל.

צריך להזהר לא להקפיד כלל וכלל בעיקר
בבית עם משפחתו כי הכל נסיון לאדם
רבי אליעזר פאפו אומר (פלא יועץ ,אכילה
ושתיה) " :וצריך לזהר שלא להקפיד על בני
ביתו על שום דבר" – לא יקפיד על אשתו
או בניו שעברו את גיל חינוך שום קפידה.
"אפי לו הקדיחה תבשילו ולא עשתה אשר
יכשר לו ..ולא יכעס על אשתו ומשרתיו
ואנשי ביתו ,כי איש כמידתו מן השמים
דנים אותו" – אדם צריך להזהר שלא
להעיר לאשתו ולבניו .מוסיף רבי אליעזר
פאפו (ערך נסיון)  " :אין לך אדם שאינו
מנסה אותו הקדוש ברוך הוא " – את כולם
ה' מנסה רק באמונה כמו שנאמר" :לְ ַּמעַּ ן
עַּ נ ְֹתָך לְ ַּנס ְֹתָך לָּדַּ עַּ ת אֶׁ ת אֲ ֶׁשר בִּ לְ בָּ בְ ָך"
(דברים ח ,ב) ,לדעת מה יש לאדם בלב
האם הוא מאמין בקב"ה או לא .וצריך
שהלב שלנו לא יבגוד בה' כמו שאנחנו
אומרים בתחנון" :בגדנו" – מבחינת לא
מאמינים שזה ה' ,ואם מאמינים שזה ה'
נגמר הניסיון .לכן מוסיף הפלא יועץ" ,ובכל
יום ובכל עת ובכל רגע עומד בנסיון " – כמו
שכתוב "לרגעים תבחננו" ,כל שניה ה'
בודק אותנו האם אנחנו מאמינים או לא.

אדם שמאמין  -ה' נושא אותו על ידיו
ֶׁיה
ב"-אשת חיל" כתוב" :חָּ ְג ָּרה בְ עוֹז מָּ ְתנ ָּ
ו ְַּת ַּאמֵ ץ ְזרֹעו ֶֹׁתיהָּ " (משלי לא ,יז) – מותניה
זהו קוד בתורה של אמונה ,כמו שכתוב
בדברי רבותינו שהמשיח יבוא יהיה לו
חגורה על המותניים ,חגורה של אמונה.
וכך אדם שעובד על אמונה אז "תאמץ
זרועותיה" – ה' מרים אותו ונושא אותו
על ידיו .צריך האדם לדעת שאמונה לא
קשורה לזה שלמד בישיבה או בבית ספר
עממי ,או מי הם הוריו ומה מקום מגוריו
ומקור פרנסתו וכו' ,אלא הכל בלבבות,

חייב האדם לברוח מן הטבע  -האמונה
משפיעה על רוחניות וגשמיות כאחד
המגיד מקוזניץ' אומר על הפסוק" :וְ נ ַָּּת ִּתי
ג ְִּשמֵ יכֶׁם בְ ִּע ָּתם " (ויקרא כו ,ד) – שכל
ה
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ואדם שמשתדל ומתאמן רוכש אמונה
בחיים  ,וזוכה שהשם יאמצהו.
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טוב ורע ויפעלהו ברצונו הטוב להעניש או
להשכיר ,הכל לפי החשבון לא יוסיף ולא
יפחות נקודה ח"ו אפילו כמלא נימא" –
אלא הוא יתברך מחליט על כל עונש או
שכר בדיוק.

כל דבר זה מה' ואפילו הדבר הקטן ביותר -
הכל לפי החשבון אפילו כמלא נימא
רבי אברהם אזולאי – זקנו של החיד"א
הקדוש אומר (בספרו חסד לאברהם ,מעין
א ,נהר א) " :כבר נתפרסם לעין כל שאין
לעלות בדעת שום מאמין שימצא שום
פעולה קטנה או גדולה שיהיה על דרך
מקרה חלילה " – אסור לאדם לחשוב בכלל
על דבר קטן שזה יד המקרה .אם הביאו
לאדם מכשיר חשמלי הביתה ,והמתקין
השאיר את הקרטונים וכל הלכלוך והלך,
צריך לידע שזה ה' ,ולא לומר לו דבר אלא
יפנה בעצמו את האשפה" .אלא הכל
בהשגחה עליונה ,ולא השגחה [מכח אנושי]
מהכוחות המחודשות ,בין המלאכים או
הספירות ,אלא הכל בסוד השגחת הא -ל
יתעלה" – הקדוש ברוך הוא בכבודו
ובעצמו משגיח על כל פרט ופרט ולא איזה
מלאך או ספירה בשמים אלא אין עוד
מלבדו ,וכל תפקיד המלאכים זה רק
להסתיר אותו ,שהוא השם יתברך "היודע

צריכים לדעת שאנחנו עבדי השם רק
בשביל האמונה .הנביא שואל" :עַּ ל מֶׁ ה תֻ כּו
עוֹד תו ִֹּסיפּו סָּ ָּרה" (ישעיהו א ,ה) – אדם
מקבל מכה ועוד מוסיף סרה עליה ,מאשים
את זה וקוצף על השני וכופר בהשגחה
העליונה .כלומר על החטא הראשון שעשה
האדם קיבל עליו עונש ,והוא מוסיף עוון
נוסף של חוסר אמונה ,וזה גרוע מהראשון.
לכן אדם צריך להסתכל על העונש ומזה
להבין את החטא ,כי ה' מעניש מידה כנגד
מידה ,וכמו שבקורונה אין לאנשים חמצן
לנשום זה כנגד חוסר האמונה ,כמו
שכתוב" :בֶׁ אֱמּו ָּנת֥ ֹו ִִּֽי ְח ִֽ ֶׁיה" (חבקוק ב ,ד) -
כלומר החיות והחמצן שלנו זה האמונה.
והאדמו"ר מקומרנא אומר שמי שמתחזק
באמונה יהיה לו אהבת ישראל ויקבל הכל
באהבה וילך באור החיים .ה' יזכנו!

ו
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סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

א] תודה להשם באי בודד
בחור אחד ממרכז הארץ סיפר שהוא מקשיב לשיעורים של מורנו ורבינו בנושא אמונה,
ויום אחד נסע עם רעייתו לטיול במדינת פנמה שבמרכז אמריקה ,ושם ישנה אפשרות
להשכיר אי בודד ,לוקחים אותך לשם בלי טלפונים ובלי קשר לסביבה ולאחר כמה ימים
באים לאסוף אותך.
אותו זוג השכיר את האי וממש לאחר זמן מועט שירדו שם ,הגיע חתול ים ועם זנבו עקץ
את הבחור .הוא מספר שהרגל שלו התנפחה כמו "קיר בטון" וממש הרגיש שהוא הולך
למות .וכך בעוד הוא שוכב כמעט מעולף על החוף ,פתאום נזכר במעלת האמונה
וההודאה לה' יתברך .מיד מלמל הודאה לה' ואמר לו' :הקב"ה אני מקבל הכל ,ומודה לך
שאני זה שנעקצתי ולא בת זוגתי'.
ממש לאחר כמה שניות לפתע הגיעו כמה אנשים עם סירה וסיפרו שהייתה להם תקלה
בסירה והיו חייבים לעצור כדי לתקן וכך הגיעו לכאן ,ואיך שראו אותו במצב כזה לקחו
אותו עימם ונסעו למקום הקרוב ביותר כדי שיטפלו בו .כשהגיעו למקום הזה ,נתנו
לאותו בחור זריקה ברגל ומיד הוא התאושש וכך ניצלו חייו .ראו איזו השגחה פרטית
מה' ,שעשה תקלה בסירה רק כדי שאותם אנשים יהיו חייבים לעצור ,ועצרו דוקא באי
השומם הזה ולקחו את הבחור לטיפול .והכל בזכות ההודאה לה' יתברך!

ז
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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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