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

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

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

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

 050-2909702 בן סעדה בני ברק
 052-2835442 חדש! כהן שמעונוב   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 ברק פוגלהוט קצרין 

 052-6994942 חדש! אביעד זנו  קרית שמואל 
 055-6788517 עמוס אליה   קרית שמונה

 058-3245227 יום טוב אברהם  רכסים
 053-5882799 יובל  שלומי 
  הארץ דרום
 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 גרשון מלכיאל נתיבות 

 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
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 תוכן העניינים   -  משפטים תשפ"א -גליון מס' ק"ב 

 א  התעלות על ידי אמונה בהשגחה פרטית ואחדות עם ישראל  - אמונה ובטחון  

 ב ולכן יהיה באחדות עם הכל -ישראל אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל 

 ב הטוב מוחבא בעטיפה של צרות ובעיות -טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת 

 ג יתברך שולח לאדם טובה נסתרתסוד המתקת הדינין ע"י שמאמין שה' 

 ג המקבל הכל באהבה ובאחדות זוכה ומביט וצופה בטוב ובחסד שעשה אתו הבורא

 ג להפוך את התוכחה לטובה ע"י שמאמין שמאיתו לא תצא רעות

 ד להכנס עם ה' יתברך לניסוי במעבדה

 ד ה' לוקח לאדם דבר ומחליף אותו במשהו יותר טוב

 ה הכל מגיע לאדם בתורת חסד -אין שום אפשרות לשלם לה' 

 ה האמונה והביטחון הם העיקר היסוד והשורש לכל המידות הטובות

 ה ביטחוןבלתי אפשרי לקיים מצוות אהבת כל ישראל אלא מי שיש בו אמונה ו

 ו טובות העולם תלוים באמונה והביטחון -ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם  

 ז  סיפורים אישיים מחזקים 

 ז דים ע"י אמונהא[ לזכות ליל

 

התעלות על ידי אמונה בהשגחה פרטית ואחדות עם ישראל -אמונה ובטחון 

רבי יוסף חיים בעל "בן איש חי" כותב כך: 

ידוע הוא שכל העילוי של ישראל בעולם "

אדם שנמצא  – "דבריםהזה תלוי בשני 

בירידה ורוצה להתעלות בכל דבר בחיים. 

אם הפרנסה, הבריאות או שלום בית 

ואדם מחליט שהוא רוצה לעלות  ,בירידה

ובישועתך למעלה אל ה' כמו שכתוב: "

אומר על כך ", תרים ותגביה קרננו למעלה

הבן איש חי שזה תלוי בשני דברים, שאם 

, וזה למעלההוא נוסק עושה אותם, אדם 

לא משנה אם מדובר בתחום הרוחניות או 

 – "האחד, וכך אומר הרב הגשמיות

אדם ישנן  – האמונה בהשגחה פרטית"

תו זה ילעצמו כל הזמן, שכל מה שקורה א

פיקוח ואדריכלות של ה' יתברך, ה תכנוןה

', הכי טוב בשביליוזה תכנן לי  שםה ךכ'

שלא יחשבו עולם כמנהגו " וממשיך הרב

הולך וכל העניינים נעשים בטבע, אלא 

צריך שיאמינו דהכל נעשה בהשגחתו 

יתברך, כי כל הטבע מסור בידו יתברך 

אדם הלא יחשוב  – "וכאשר יחפוץ יתנו

זאת היא ושאשתו הכירה חברה חדשה, 

הסיתה אותה, והכניסה לה לראש כל ש

ל כעם אשתו  מיני שטויות, ובגלל זה יש לו 
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שלום בית. כי אם ימשיך במיני בעיות 

לחשוב כך רק ירד למטה לתהום, ולא יעלה 

 למעלה. 

 אין בהם טבע ומנהגו של עולם כללישראל 
 עם הכלולכן יהיה באחדות  -

שהכל יהודי צריך להאמין ולחשוב 

גם הרי תכנן הכל. מבהשגחה פרטית ושה' 

את הטבע ה' משנה לפי איך שהוא רוצה, 

הרמב"ן אומר פופים לטבע, וישראל לא כ

על עם ישראל )שמות י"ג, ט"ז( "אין בהם 

... אלא הכל טבע ומנהגו של עולם כלל

אם אדם העבירו למשל . "בגזרת עליון

אותו מקום בעבודה, והוא צריך לנסוע 

בשני אוטובוסים כדי להגיע, לא יחשוב 

כדי שתכננו נגדו, ושעשו לו את זה בכוונה 

לטובת האדם. זאת    לפגוע בו, אלא ה' עשה

 –  "והדבר השניממשיך הבן איש חי ואומר  

זאת  ,שיהיה תמיד בחיבור אחד ובאחדות"

תוצאה של הדבר הראשון, שאם למעשה 

אדם באמונה, ממילא לא יריב עם אף אחד, 

אלא יהיה בשלום עם כולם. שני הדברים 

"בהעלותך", אדם נוסק למעלה בגדר הם 

 והכל ישתנה אצלו בחיים.

המנהלים בהייטק סיפר שכל אחד מ

אסיפה ב אחד רעהעובדים הולכים לעשות  

נגדו, וללכת לדבר עם הבוס הגדול לרעתו. 

סמכות לאיים עליהם, לאותו אחד ויש 

יפטר אותם. הוא  שאם ילכו לאסיפה הזאת  

המנהל הזה צריך לדעת, שאם הוא אבל 

רוצה לעלות, שילך עם השגחת ה' ובבוקר 

שיראה אותם בעת שלאחר האסיפה, 

בעבודה, יגיד להם בוקר טוב בהארת פנים, 

הוא אם חס ושלום ילך בערמומיות אבל 

צלול למטה. אדם צריך תמיד ללכת עתיד ל

הגומה ואז יזכה ש ,לפי התורה הקדושה

היה לו להר תמה היא עצשהם רצו לחפור 

ולהאמין גבוה. צריך ללכת בתמימות, 

שה' לקח מפות ושרטוטים ותכנן ולידע 

 רק טוב.עבורו 

 -טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת 
 עטיפה של צרות ובעיותבהטוב מוחבא 

אומר האוהב ישראל מאפטה )שהיה 

נטמן , מתלמידי רבי אלימלך מליז'ענסק

 לצידו של הבעל שם טוב(, על הכתוב

טֹוָבה ּתֹוַכַחת ְמגָֻלה במשלי )כז, ה( "

בפשטות הקדוש ברוך ש, "ֵמַאֲהָבה ְמֻסָּתֶרת

טוב שהוא מוכיח אותך, כי זה  הוא אומר ש

יש שם הרבה אהבה מוסתרת, כמו שנאמר 

. (, יב)משלי ג "יֹוִכיחַ ה' ֶאת ֲאֶשר ֶיֱאַהב "

היינו כאשר בא וממשיך האוהב ישראל: "

 "ה וצרה ודחקותאל האדם סיבה לא טוב

כגון צרה לאדם איזו באה כלומר כש –

או  ,שפתאום הילד לא רוצה ללכת לישיבה

תפקיד בעבודה שלא מוצא  ומעבירים אות

, על כך אומר או הפסד ממון וכו'  ,וחן בעיני

הכל הוא לטוב לו, אך טוביה גנוז " הרב,

, ורק והכל בא לטובתכלומר ש – "בגוויה

הטובה בגלל שהאדם לא ראוי לטובה, אז 

, זו , גנוזה בתוך אותה בעיהמוחבאת

נקראת אהבה נסתרת. רק תראו כמה טוב 

ה' , כי הוא היה יכול לעכב את הטובה של 

האדם, אבל הוא לא רוצה אז הוא שולח 

אמין יאת הטובה עטופה בצרה, ואם 



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

 

  
 ג 

 

, וכך למעלהעלה יאז  ושזה לטובתהאדם 

העילוי של ישראל, זה אמרנו שכל 

אז עכשיו עלה תהבהשגחה פרטית, ואם 

, ואז כבר וכבר ראוי לטובה שנשלחה להוא  

לא שלמעשה  ראה את הטובה מיד. כלומר  י

טובה, אבל ה' לא רוצה הלאדם  המגיע

לחכות עשרים או שלושים שנה כדי לתת 

לו את אותה טובה, אז ה' עוטף אותה 

ל בקוצים ושולח לאדם. אם האדם מקב

דע והקוצים, ויאותם את  – את הבעיה

שזה ה' יתברך שלח לו ולטובתו, אז 

תתקלף העטיפה עם הקוצים וכמו בסברס 

תוך ביקבל פרי טעים ומתוק, כי ה' 

 כה שולח את האורה. יהחש

ה' סוד המתקת הדינין ע"י שמאמין ש
 ה נסתרתטובשולח לאדם יתברך 

וכל איש מזרע ישראל "שיך הרב ואומר,  ממ

ב להאמין בזה, שהכל הוא לטובתו ימחו

מאת השי"ת, אשר דרכו להטיב לברואיו... 

אך כעת הזאת עדיין לא נתגלתה הטובה 

והחסד ההוא, והוא טמיר וגנוז, מחמת 

שהאיש הלזה עדיין אינו ראוי לטוב זה, 

וכאשר יגיע האדם לשכל ואמונה כזו בלב 

שלם, אז ימתיק מעליו הדינין באמונתו 

והיה מבין ומביט וצופה את  השלמה הזו,

הטוב והחסד אשר עשה איתו הבורא 

יתברך בזה, וזה שאמר טובה תוכחת מגולה 

לא לעיתים האדם  – "מאהבה מוסתרת

נמצא במפלס שמקבלים בו טוב, כי יש לו 

מקטרגים ועוונות, והם לא נותנים שה' 

 אומרכביכול , אז ה' הטוב וישפיע עלי

ים, ושולח : אני "עובד" על המקטרגלאדם

 לך את הדבר הטוב, כאילו שזה רע. 

ומביט המקבל הכל באהבה ובאחדות זוכה 
 עשה אתו הבוראשוצופה בטוב ובחסד 

אם ה' שולח לאדם שונאים, נמצא, ש

גירושין או פיטורים, ידע שבתוך זה יש 

המון טוב, וכל זה כדי לעקוף את 

המקטרגים והמזיקים, ושאדם לא נכנס 

מריבות אלא מקבל למלחמות מיותרות ו

הכל באהבה ובאחדות, אז הוא התעלה, 

והוא כבר לא אותו אדם שהיה לפני הצרה 

אלא עלה מדרגה ואז מגיעה לו באמת 

הטובה, וה' יזכהו לראות את הטובה 

כאשר ו"ואמר , לכן תלה זאת הרב בעיניו

יגיע האדם לשכל ולאמונה הזאת בלב 

שהולך האדם בלב שלם שהכל כ – שלם"

לא רק אומר בפה שזה לטובתו  לטובתו,

ואחר כך לא נרדם בלילה או יורד במשקל, 

אלא הפוך ישן יותר טוב ואוכל יותר טוב 

, ובלב שלם יודע שה' כן ממה שאכל לפני

עושה לו רק טוב, ולא מתלונן לאשתו 

כאשר העבירו אותו תפקיד בעבודה, אלא 

, אז הוא בלב שלם שמח על המהלך הזה

הדינים באמונתו,  "ימתיק מעליוזוכה, 

ויהיה מבין ומביט וצופה בטוב ובחסד 

אדם מהר מאוד  – אשר עשה אתו הבורא"

 . יראה שכל המהלך הזה היה לטובתו

שמאמין ע"י טובה להתוכחה להפוך את 
 לא תצא רעות שמאיתו 

"שבט פשעם", -ה' אומר הוכחתי אותך ב

אבל דע לך שיש שם אהבה, והייתי חייב 
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מהמשטינים, בדיוק כמו לכסות אותם 

שאדם מחביא דברים יקרים כשהוא עובר 

במכס כדי שלא יעצרו אותו ויחרימו 

יכול האדם ולכן מסיים הרב " ,אותם

מגולה טובה, הלעשות מהתוכחה 

ולהמתיק מעליו הדינים, כי יש אהבה 

מוסתרת, על ידי שיאמין אמונה שלמה כי 

יש בפנים הרבה ש –  טוב והחסד גנוז שםה

חסד. ומאתו לא תצא הרעות אלא טוב ו

ה' לא יעשה לאדם הזה רע   –  הכל לטובתו"

אלא רק טובות, ולא בגלל שהוא צדיק, 

אלא רק בגלל שה' עושה חסדים למי 

שבוטח בו כמו שכתוב: "ואני בחסדך 

בטחתי". "ובזה מבטל וממתק מעליו כל 

הדינים, ותפקחנה עיניו, ויהיה רואה ומבין 

 -ד שיימשך מזה"את הטוב ואת גודל החס

אדם יראה איזה טוב וחסד עשה לו ה' 

 .כשילך בדרך הזו יתברך

 ה' יתברך לניסוי במעבדהלהכנס עם 
אברך אחד מפסגת זאב סיפר שקנה דירה 

בבניין מסוים בשכונה, וסיכם עם בעל 

הוא מפנה את בה  תאריך מוסכם  על  הדירה  

, ואותו והאברך יוכל להכנס אליה הדירה

שכרגע הוא גר ל הדירה אברך הודיע לבע

, שהוא מפנה את הדירה גם בה בשכירות

כן בתאריך הזה. והנה שבוע לפני התאריך 

שאותה המדובר, התקשר בעל הדירה 

והודיע לאברך שהוא מתחרט סיכם לקנות 

ולא רוצה למכור את הדירה. האברך 

הצטער אבל קיבל החלטה אמיצה שהפעם 

הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא, כמו 

מרים "מכניס את ה' למעבדה", הוא שאו

אמר לאותו בעל הדירה שיחזיר לו את 

הכסף שהוא העביר לו, והוא מוותר לו 

אפילו על הפיצוי שחתמו עליו אם אחד 

מהצדדים מתחרט. אשתו של אותו אברך 

וטענה שהוא פראייר, כעסה עליו ממש 

אבל הוא היה איתן לנסות את ה'.  הוא 

מצא באותו סיפר שלאחר כמה שבועות, 

יותר טובה ובקומה כמה בניין דירה פי 

נמוכה הרבה יותר מהדירה שהיה אמור 

 לקנות ובאותו מחיר ממש.

דבר ומחליף אותו במשהו לאדם ה' לוקח 
 יותר טוב

כופר אדם  מסופר בגמרא שפעם הגיע איזה  

לרבן גמליאל ואמר לו, אלוקים שלכם גנב, 

שהרדים את האדם ולקח ממנו צלע. בגלל 

ר לו רבן גמליאל אם יבוא אליך גנב אמ

הביתה, ויקח לך את כל כלי הכסף, 

ובמקומם ישים כלי זהב, מה היית אומר 

על גנב כזה? ענה לו אותו אפיקורס, הייתי 

אומר שזה אחלה גנב והייתי שמח שיבוא 

כל יום. אמר לו רבן גמליאל, כך ה' עשה, 

תמורת אותה לקח צלע מהאיש ונתן לו 

נ"ב איברים. ה' לוקח לאדם אשה עם רצלע  

משהו, אבל נותן לו משהו הרבה יותר טוב. 

וזה רק אם יש לאדם אמונה, כי אם אין לו 

 את האמונה, הוא נחסם ויורד לקליפות.                         

יהודי אחד סיפר שרוצים לפטר את אשתו 

בעקבות הקורונה, והוא רוצה להביא 

בהריון, ואז לפי אישור מהרופא שהיא 

החוק אסור להם לפטר אותה. האדם הזה 

צריך לדעת שלא כדאי להתחכם אלא 



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

 

  
 ה 

 

ללכת בתמימות עם ה' ולסמוך עליו. אולי 

ע"י  ה' רוצה להציל לו את המשפחה

. ה' לא א את אשתו מאותה עבודהישמוצ

רק ונחפש אותו, אלא  מחפש שנעלה לחלל  

 . בו, כי קרוב אליך הדבר מאוד שנאמין

מגיע הכל  - שום אפשרות לשלם לה' אין
 בתורת חסד לאדם 

ס ובעל "חובת הלבבות" אומר שאם נכנ

את כל המצוות שבני אדם עשו, כולל כל 

הצדיקים שהיו בעולם, לא נספיק לשלם 

לה' על הטובה הקטנה שעשה לנו בעולם, 

ה' תמורת כל זה חינם.  – כי הכל חסד

תדע שאני אבא שלך, 'מבקש רק דבר אחד,  

. 'בא אף פעם לא עושה רע לילדים שלווא

ולכן אם הבת מחליטה שהיא לא רוצה 

שאיר אדם צריך להלחזור לסמינר, אז 

 ו,אותה בבית כי כך ה' החליט לטובת

איזה חברה רעה   חשוב שאולי יש בסמינריו

אדם . מה שתסיט אותה חלילה מהדרך

, לכן יודע מה ה' תכנן, ה' עושה רק טוב

אלא ישאר שמח  ,אסור לו לאדם לדאוג

וצריך לחשוב טוב,  וטח בה' שמתכנן לווב

אולי היא תתחתן מחשבות טובות כגון ש

 סבא צעיר ומאושר.                                                                        ליה הוא יהמוקדם ו

היסוד עיקר ההם האמונה והביטחון 
 כל המידות הטובותוהשורש ל

בו  על הפסוק מנחם" מגור כותבהרב "פני 

ה' אומר שהמן ייתנן לבני ישראל במדבר 

 ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן : "מידי יום ביומו

ְלַמַען ֲאַנֶסּנּו ֲהיֵֵלְך ְבתֹוָרִתי ִאם . ..ַהָשָמִים

כי " )שמות טז, ד( ואומר על כך הרב "ֹלא

רצה הקב"ה לזכות את ישראל שעל ידי 

אכילת המן ירגילו את עצמם למידות 

טובות. שעיקר כל המידות הטובות היא 

כל המידות תלויות  –האמונה והביטחון" 

אמונה לאדם באמונה וביטחון, כי אם יש 

לא רב ומתקוטט עם אף אחד הוא  וביטחון,  

"והוא ממשיך הרב, וחי בשלום עם כולם. 

ורש של כל המידות הטובות, היסוד והש

ועל ידי זה יוכל לבוא ליסוד ועיקר כל 

 – ואהבת לרעך כמוך" - התורה במצוות

כמו שאמר הלל לאותו אחד שביקש ללמוד 

את כל התורה על רגל אחד, תקיים את 

 זה כל התורה כולה. ,"ואהבת לרעך כמוך"

אהבת כל  תבלתי אפשרי לקיים מצוו
 וביטחון  ישראל אלא מי שיש בו אמונה

"בן איש -הדבר השני שאמר ה ו בעצםזה

, שהוא האחדות בדברו שהובאו לעיל חי"

עם כולם, אוהב את כולם וחי בשלום עם 

"אבל בלתי , י מגורלכן ממשיך הרבכולם. 

אפשרי לקיים המצווה של אהבת כל 

ישראל אלא מי שיש בו אמונה וביטחון, 

והיינו שיאמין באמונה שלמה שהבורא 

משגיח על הכל, בכל עת ובכל רגע. מנהיג ו

רו, ואין אדם ונותן לכל איש כדי מחס

ומי שיש  ,שיוכל לגעת במה שמוכן לחברו

לו את האמונה הזאת, בא תכף למידת 

הבטחון, וממילא גם אם יעשה לו חברו 

כגון אם הוא חנווני, )איזה הסגת גבול 

 , לא ירע לבבו"(וחברו יעשה גם חנות כזאת

טקיה, ופתחו לידו עוד אם יש לאדם ס –

 שיהיה לך'אחת יגיד לאותו אחד שפתח 

, הרי כל הפרנסה מה', ואם לא 'לבריאות
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מאמין בזה אין לו למה להיות דתי. הרבי 

מגור ממשיך ואומר: "כי הוא מובטח 

שחברו לא יזיק לו כלל, ולא יגע במה 

שמוכן לו, עליו אין להוסיף וממנו אין 

ן את ישראל לגרוע, לכן עלה בחוכמתו לזו

על המן כתוב "למען אנסנו אם ילך  –  במן"

בתורתי", כי במן כל אחד ראה, שלא העדיף 

חסיר. כל אחד ההמרבה, והממעיט לא 

קיבל אוכל כמה שבדיוק הוא צריך למחייה, 

שאסף מן בשקים, כשהגיע אדם ואפילו 

הביתה גילה שיש לו כמה לחמניות בודדות 

. והשאר הבאיש לפי מספר הנפשות בביתו

במן לא היה מאגרים ולא צריך לשמור 

למחר, אלא כל פעם שהאדם היה צריך 

לאכול היה מקבל. וה' אומר שלאחר 

מסודר בעולם, כל כך שהכל  םשראית

 כיםצרי םבדיוק מה שאתים מקבלם שאת

, שלא שלוושאף אחד לא יכול לגעת במה 

 .לעמוד בנסיוןיכול אדם אז 

 - כל בה לחם ארץ אשר לא במסכנות תא
 באמונה והביטחון  םטובות העולם תלוי

ֶאֶרץ ֲאֶשר הבעל שם טוב אומר על הפסוק "

)דברים ח, ט(  "ֹלא ְבִמְסֵכנֻת ֹּתאַכל ָבּה ֶלֶחם

ארץ מסמל בתורה אמונה, כמו שכתוב:  –

 )תהילים לז, ג(, "ְשָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה"

כלומר מי שיש לו אמונה לא יקבל פרנסה 

שיש לישראל ככמו איזה מסכן. "כי ידוע 

בטחון ואמונה, כל הפרנסות וההשפעות 

כל הדברים הטובים כמו:  – יורדות"

שידוכים, ילדים, בריאות, שלום בית 

על ידי וזה רק לאדם ופרנסה, הכל יורד 

ממשיך הרב, חי באמונה ובטחון. שהוא 

"כמו שנאמר: וייתן אברהם את כל אשר לו 

אברהם נתן ליצחק את הכל  – ליצחק"

כלומר גילה לו את סוד האמונה. וסוד 

גיע למי האמונה הוא שכל הטוב בעולם מ

שמאמין וזה לא קשור לשכר ולעונש, כי 

 האמונה היא הדרגה הגבוהה ביותר!
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 סיפורים אישיים מחזקים

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

אמונהע"י לזכות לילדים  [א
סיפרה אישה אחת שלאחר שילדה בניתוח קיסרי את ביתה, הרופא שניתח אותה אמר 

לה שזאת הלידה השלישית והאחרונה שלה, ולא תוכל להביא עוד ילדים לעולם בגלל 

, החליטה האישה שתקבל דעת תורה בעניין ושלחה את יותר מידי ניתוחיםלה שעשו 

 בעלה לשאול רב. 

ועל שלושת על אבחנתו של הרופא, וסיפר לו א "לרב אייל עמרמי שליטפנה הבעל 

: "תלכו עם האמונה, שהאשה תכנס להריון לאותו בעל והרב אמרהלידות האחרונות, 

התורה ומנסים להביא עוד והכל יהיה בסדר גמור", החליטו הזוג שהם הולכים עם דעת 

 ילדים לעולם. 

ילדה ברוך ה' בת )החמישית במספר!(, היא כבר האישה סיפרה שלפני כחודשיים 

אמרה שהיא לא פוסלת אפשרות שהיא תלד עוד שהיתה איתה באותו ניתוח והמנתחת 

. אם הולכים על הקדוש ברוך הוא למרות כל מה שאמר המנתח הקודם בעתיד ילדים

  טחון, אפשר לשנות את כל הגזירות!באמונה ובי
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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   בארץמגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה 

 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 

   השבועי מתוך שיחותיואשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור  
 .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 מלכה בת ג’ולייט , וכבד ל בת סימה י 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 
 יוון שרה בת אסתרס ,  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,  חזרה בתשובה ישראל בן דניאלה שרה  ,  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 לזיווג הגון, ה 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 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 , השחר רפאל בן סימ  ,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,  וחם שלמה ראובן בן יר ,  שלום בן שרה 

, מרדכי אליהו בן אסתר ,  יוסף לוגסי בן אסתר,  מוריס משה בן אסתר ,  אליהו לוגסי בן אסתר ,  לוגסי בן אסתר
, שרה בת פאני, רחל , מוריס בן סביחה שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה , שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת ,  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,  איזה אוחנונהוסף ו , יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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