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אמונה	ובטחון:
האמונה	-	החבר	הכי	טוב	שיש	לאדם:

רבי	האי	גאון,	היה	אחד	מהקדמונים	
לשונו:	 וזה	 שנה,	 	900 כ-	 לפני	 שחי	
לחבר	 האמונה	 את	 תבחר	 “מנעוריך	
נאמן”	-	כבר	מימי	הנערות	של	האדם,	
הוא	צריך	לדעת	שהחבר	הכי	טוב	שלו	
מה’	 זה	 שהכל	 האמונה,	 הוא	 בעולם	
מקום	 ולכל	 האדם,	 ולטובת	 יתברך	
שהאדם	הולך	הוא	ייקח	את	החבר	הזה	

אתו.
“כי	האמונה	היא	יסוד	התורה,	ואמרו	
במדרש	כל	מה	שישראל	אוכלים	בעולם	
הזה,	אינו	אלא	בשביל	האמונה”-	כל	מה	

זה	 הזה,	 העולם	 מפירות	 נהנה	 שיהודי	
רק	בגלל	האמונה.	אדם	שמקיים	מצוות	
ניסיונות	של	אמונה,	אז	 אבל	לא	עובר	
יקבל	הנאה	מהמצוות	בעולם	 לא	 הוא	

הזה.
אבל	 שבת	 נרות	 מדליקה	 אישה	 אם	
והילדים	שלא	 היא	מקפידה	על	בעלה	
אז	 לשבת,	 בהכנות	 מספיק	 לה	 עזרו	
אבל	 שלהם,	 מהשכר	 תהנה	 לא	 היא	
ותגיד	 נרות	השבת	 אם	היא	תבוא	מול	
הכל	זה	מאת	ה’,	אז	היא	תזכה	להנאה	
מקסימלית	ממצוות	הדלקת	נרות	שבת	

גיליון קי"ח- פרשת שלחבס”ד

תוכן העניינים

ד אמונה משנה את כל הגזירות וגורמת לדינים להתגייס לצד המאמין   

ה האמונה תרים את האדם הנופל למעלה, אפילו יותר ממה שהיה קודם   

ה כל הייסורים בורחים מהאדם כאשר הוא מתחזק באמונה    

ו אם רק האדם יאמין שהכל זה מה’ ולטובתו, ה’ ישלח לו ניסים מהשמיים   

ו האחים הקדושים זיהו את יוסף אבל לא רצו ללכת עם האמונה    

ז בעולם האמת יצטער האדם שלא סבל יותר בעולם הזה    

ח בימות המשיח יהיה יותר קל לטפס בקיר חלק מאשר להחזיק באמונה תמימה  

ח בימות משיח נביאי הבעל יצליחו יותר מעובדי ה’ ונתחזק באמונה כדי לזהות שזאת הטעייה 

ט אפילו דיבור של אמונה בלבד נותן לאדם שפע גדול    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט עלינו לקבל את הכל באמונה, ואז זוכים לישועות גדולות      

ג



 

ד

ומצווה,	 מצווה	 בכל	 וכך	 הזה.	 בעולם	
אם	אדם	מכבד	את	ההורים	שלו	מאוד,	
אז	הוא	לא	יקבל	שכר	בעולם	הזה	עד	
שאבא	 באמונה,	 ניסיון	 איזה	 שיעבור	
והוא	 משהו	 על	 בו	 יגער	 פתאום	 שלו	
לא	יענה,	וידע	שזה	ה’	שהחליט	שככה	
ל	ִמְצוֹ	ֶתיָך	ֱאמּוָנה”	 יהיה,	כמו	שכתוב:	“כָּ
מצוות	 של	 השכר	 כל	 	- קיט(	 )תהילים	

בעולם	הזה	הוא	רק	בתוספת	אמונה.	
ָכן	ֶאֶרץ	ּוְרֵעה	 “וכן	אמר	דוד	המלך:	‘ְשׁ
ֱאמּוָנה’,	ְרֵעה	מלשון	רעות,	שיתחבר	עם	
האמונה”-	תמיד	להתחבר	עם	האמונה	
בשמחה	 ברווחים,	 וגם	 בהפסדים	 גם	
ובצער,	ובכל	מקרה	האדם	צריך	להיות	
עם	האמונה	כי	זה	החבר	הכי	טוב	שלו	
ל	ִמְצוֹ	ֶתיָך	ֱאמּוָנה’,	 בחיים.	“ולכן	אמר	‘כָּ
על	כן	בחר	לך	לרע	וחבר	את	האמונה,	
כי	הוא	חבר	שתמצא	בכל	רגע	ועונה”-	
תסובב	 שהאמונה	 בעולם	 רגע	 אין	
לאדם	את	הראש,	בכל	זמן	שהוא	יפנה	
יושיע	 וה’	 לו	 תעזור	 מיד	 היא	 לאמונה,	
בבעיות,	 שנמצא	 אדם	 ואפילו	 אותו,	
עם	 ילך	 אם	 והפסדים,	 צרות	 קשיים,	
האמונה	ויקבל	שהכל	זה	מה’	ולטובתו,	

אז	ה’	ירים	אותו.

אמונה משנה את כל הגזירות 
וגורמת לדינים להתגייס לצד 

המאמין

סיפר	 הארץ	 ממרכז	 אחד	 יהודי	
משפט	 בבית	 משפט	 לו	 שנקבע	 לי	
לתעבורה	בירושלים	על	עבירת	תנועה	

תאונה	 נגרמה	 ובעקבותיה	 שעשה,	
ממש	 יצא	 המשפט	 יום	 מאוד.	 קשה	
החליט	 הוא	 ולכן	 חנוכה”,	 “זאת	 ביום	
בנץ	 שחרית	 תפילת	 להתפלל	 לבוא	
“חסדי	 שלנו	 הכנסת	 בבית	 החמה	
סיפר	 הוא	 התפילה	 לאחר	 שמואל”,	
בתפילה	 השתתף	 לא	 שמעולם	 לי	
לה’,	 ומנגינות	 שירים	 עם	 מרגשת	 כזו	
עם	 הגיע	 הוא	 ההתרוממות	 ובעקבות	
כשהגיע	 למשפט.	 ואמונה	 ביטחון	
לפתח	האולם,	ראה	אנשים	יוצאים	עם	
קשים	 עונשים	 בעקבות	 נפולות	 פנים	
שהשופט	נתן	להם,	ובגלל	האמונה	הוא	
התחיל	ללמד	זכות	על	השופט	שעושה	
תהילים		 אמר	 ואפילו	 עבודתו	 את	
להצלחתו,	הכל	כדי	להוכיח	את	ביטחונו	

בה’	ושהשופט	הוא	רק	שליח.
שלו	 הדין	 עורך	 המשפט,	 כשהתחיל	
לשופט	 טיעון”	 “עסקת	 הגישו	 והתובע	
שכללה	שלילה	וקנס,	השופט	שאל	את	
אותו	יהודי	האם	יסכים	לעסקת	הטיעון,	
ופתאום	הוא	מספר	שנכנסה	בו	כזאת	
אמונה,	עד	שאמר	לשופט	שהוא	מסכים	
שהוא	 מכיוון	 לשלילה,	 לא	 אבל	 לקנס	
השופט	 הסעות.	 כנהג	 למחייתו	 עובד	
זה	 יסרב,	 ההמום	הסביר	לו	שאם	הוא	
אותו	 אך	 במאסר,	 אפילו	 להיגמר	 יכול	
יהודי	ששכנע	את	עצמו	שהשופט	הוא	
רק	“צינור”	של	ה’,	הודיע	נחרצות	שהוא	

מסרב	לעסקה.	
וכאן	קרתה	התפנית,	פתאום	השופט	
התחיל	להיות	לצדו	ולשכנע	את	התובע	
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ואת	ראש	מחלקת	התביעה	שיורידו	את	
סעיף	השלילה.	לאחר	שכנועים	מרובים	
השופט,	 של	 אישית	 בקשה	 גם	 שכללו	
הסכימו	להוריד	לו	את	השלילה,	ואפילו	
עורך	הדין	שלו	אמר	לו,	שה’	אוהב	אותו	

ושמעולם	לא	קרה	דבר	כזה.
עם	 שהולכים	 קורה	 מה	 תראו	
שהכל	 ומרגישים	 מאמינים	 האמונה,	
זה	מאת	ה’	ולטובת	האדם,	ותראו	איך	
את	 יהודי	 אותו	 אצל	 יצרה	 התפילה	
האמונה,	כמו	שכולם	אומרים	שתפילה	
בשום	 אין	 הכנסת	 בבית	 אצלנו	 כמו	

מקום	אחר	בעולם.

האמונה תרים את האדם הנופל 
למעלה, אפילו יותר ממה שהיה 

קודם

“תדע	 כותב:	 מקומרנא	 האדמו”ר	
רעות,	 מחשבות	 אותך	 כשמסובב	 לך	
ומרה	 פנים	 הסתרות	 וייסורים,	 קטנות	
הפסד	 באיזה	 נפלת	 אם	 שחורה”,	
כישלון,	צער	או	מרה	שחורה	שמסובבת	
אותך	כמו	סביבון,	ואתה	לא	רואה	אור	
בגלל	 זה	 אם	 סביבך,	 חושך	 רק	 אלא	
האשה	שכותשת	אותו	או	בגלל	המנהל	
“אם	 אותו.	 לפטר	 שמעוניין	 בעבודה	
תדע	ששם	אלקותו	יתברך”-	אם	תדע	
שזה	לא	המנהל	ולא	אשתך	או	הילדים,	
פי	 על	 “אף	 יתברך.	 מה’	 הכל	 זה	 אלא	
שנפלת	לשאול	תחתית,	באמונה	הזאת	
תקום	ביתר	שאת	וביתר	עוז”-	אם	יהיה	
ה’	 שזה	 הזאת,	 האמונה	 את	 לאדם	

אותך,	 אקים	 אני	 אומר:	 ה’	 אז	 יתברך,	
ותהיה	פי	שניים	ממה	שהיית	קודם,	ה’	
שלא	 האדם	 של	 האמונה	 את	 מבקש	
ישנא	את	חברו,	ולא	יריב,	יאשים	ויקפיד	

על	אף	אחד	בעולם.
אישה	אחת	סיפרה	שהיא	ובעלה	חזרו	
מחו”ל,	ובעלה	לא	מעוניין	כל	כך	בקשר	
וזאת		 בקרירות	 אליה	 ומתנהג	 עימה	
בתשובה.	 חזרה	 שהיא	 זה	 על	 כנקמה	
כל	 בה’	 ומאמינה	 צדיקה	 שהיא	 ומרוב	
מהרב	 אישור	 רק	 מבקשת	 היא	 כך,	
שיאפשר	לה	לחיות	כך	עם	בעלה,	והיא	
כי	היא	מבינה	שה’	 לא	רוצה	להתגרש	
מחליף	לה	צער	הרבה	יותר	גדול	בצער	

הזה.

כל הייסורים בורחים מהאדם 
כאשר הוא מתחזק באמונה

הזאת	 “ובידיעה	 וכותב	 הרב	 ממשיך	
כל	 און”-	 פועלי	 כל	 ממך	 יתפרדו	
של	 מהעוונות	 שנולדים	 המזיקים	
עוון,	 ללא	 ייסורים	 אין	 שהרי	 האדם,	
בזכות	 ממנו	 וילכו	 יתפרדו	 כולם	
עליהם	 זרק	 הוא	 כאילו	 זה	 האמונה,	
רימון	נפץ	ואז	כולם	עפים	מהאדם.	אז	
לה	 תגיד	 אז	 ברחה,	 אשתך	 אם	 אפילו	
ולא	עשתה	לך	כלום,	כי	 שהיא	צדיקה	

הכל	זה	רק	מאת	מה’	יתברך.
היה	 זצוק”ל	 אליהו	 מרדכי	 הרב	
לבית,	 נכנסים	 כשאתם	 לנו,	 אומר	
תגידו	לנשים	שלכם:	איזה	נס	זה	שאת	
שעוד	 פלא	 וזה	 איתי,	 לחיות	 מסכימה	
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לא	ברחת	לי.
הרע	 כל	 ואבד”-	 כלה	 הגמור	 “והרע	
זה	 ולכן	 האמונה,	 בזכות	 לאדם	 ייגמר	

החבר	הכי	טוב	שלו.

אם רק האדם יאמין שהכל זה 
מה’ ולטובתו, ה’ ישלח לו ניסים 

מהשמיים

כותבת:	 שבת	 במסכת	 הגמרא	
“מעשה	ביוסי	בן	סימאי	שפרצה	לו	אש	
בשבת	בשדותיו”,	היה	חכם	אחד	בשם	
יוסי	בן	סימאי,	והיו	לו	שדות	ומפעלים,	
“וירדו	 נשרף.	 הכל	 ביום	שבת	 ופתאום	
בספרי	 כתוב	 לכבותה”-	 ציפורי	 בני	
ההלכה,	שבגלל	שאדם	בהול	על	ממונו	
אז	מי	שנשרף	לו	רכוש	יכול	להגיד	לגוי	
“כל	המכבה	אינו	מפסיד”,	כלומר	יכול	
להבטיח	לגוי	ברמז	שייתן	לו	פיצוי	אחרי	
השבת.	הגויים	מציפורי	ירדו	לכבות	לו	
את	 ולהציל	 במפעלים	 השריפה	 את	
אלא	 לכבות,	 להם	 הניח	 ולא	 הציוד,	
את	 ויגבה	 לגבאי	 “הניחו	 להם	 אמר	
ותנו	 רכושי	 שנשרף	 לי	 מגיע	 חובו”-	

לקב”ה	לגבות	את	החוב	שלי.
רבי	יוסי	ידע	שה’	תמיד	עושה	לטובה,	
השריפה	 את	 לכבות	 רצה	 לא	 ולכן	
“מיד	 לו.	 מתירה	 שההלכה	 למרות	
וכיבו	 גשמים	 וירדו	 העבים	 נתקשרו	
שדותיו”-	ה’	אומר,	אתה	מאמין	בי,	אז	

אני	דואג	שמיד	תכבה	האש.
הרי	מה	הסיבה	שבגללה	ה’	נתן	לאש	
יוסי,	 רבי	 של	 בשדות	 לפרוץ	 אפשרות	

בכבוד	 קטן	 זלזול	 איזה	 בגלל	 כנראה	
שבת,	כמו	שכתוב	בגמרא	“אין	הדליקה	
מצויה	אלא	במקום	שיש	חילול	שבת”.	
וצריך	לשים	לב	שיוסי	בן	סימאי	לא	חזר	
בתשובה,	אלא	רק	אמר:	ה’	אתה	צדיק,	
בעולם,	 נכון	 הכי	 זה	 לי	 שקרה	 ומה	
ולא	חיפש	מי	הצית	ואיך	זה	קרה,	ולא	
האשים	את	המתחרים	שלו,	אלא	כיוון	
לגבאי	 תנו	 ואמר	 יתברך	 לבורא	 הכל	

שיגבה	את	חובו.
מאמין	 אתה	 אם	 אומר:	 הקב”ה	 אז	
בי,	לא	צריך	מכבי	אש,	כבאים,	זרנוקים	
וסולמות,	אלא	אני	מכבה	לך	את	האש,	
כי	האמונה	תמיד	תעזור	לבן	אדם	בכל	

צרה,	ולכן	צריך	ללכת	איתה	תמיד.	
היא	 שהאמונה	 לדעת,	 צריך	 האדם	
מגיע	 שלפעמים	 התפילה,	 כמו	 לא	
ולפעמים	לא	מגיע	 לו	 ושומעים	 לאדם	
צדקה	 ואפילו	 לו.	 שומעים	 לא	 אז	 לו	
של	 בזכויות	 תלויים	 תורה	 ולימוד	
ללא	 הצדקה	 את	 עשה	 האם	 האדם,	
גזל	או	לימוד	התורה	היה	לשמה,	ולכן	
לא	תמיד	הם	יעזרו	לאדם	בצרה,	אבל	
האמונה	תמיד	תהיה	חבר	לצדך	ותעזור	

לך	לקבל	ישועה.	

האחים הקדושים זיהו את יוסף 
אבל לא רצו ללכת עם האמונה

“אור	 בעל	 זיע”א	 עטר	 בן	 חיים	 רבי	
הפסוק:	 על	 אומר	 הקדוש	 החיים”	
ה	 ֵהמָּ חּו	 לְּ ֻשׁ ים	 ְוָהֲאָנִשׁ אֹור	 ֶקר	 “ַהֹבּ
האחים	 ג(,	 מד,	 )בראשית	 ַוֲחֹמֵריֶהם”	
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על	 שיושב	 יוסף	 שזה	 ידעו	 הקדושים	
שיש	 מסביר	 החיים”	 ה”אור	 הכיסא,	
יגידו	 “הלבבות	 בעולם:	 אקסיומה	
סודות	הנעלמים”-	אם	אדם	אוהב	את	
חברו,	אז	גם	חברו	אוהב	אותו,	כי	הלב	
אדם	 ואם	 לחברו,	 אהבה	 מקרין	 שלו	
מכיר	אותך,	אז	גם	אתה	מכיר	אותו.	אז	
גם	האחים	הכירו	את	יוסף,	כי	הוא	הכיר	
אותם,	אם	כן	מדוע	הם	לא	התגלו	אליו	
ואמרו	לו:	מספיק	עם	המשחקים	האלו,	
וכו’.	 מרגלים	 שאנחנו	 הסיפורים	 כל	
של	 כמו	 ממש	 היו	 יוסף	 של	 פניו	 והרי	
רחל	אמנו,	עם	זקן	או	בלי	זקן	לא	היה	
וגם	 אותו,	 לזהות	 להם	 להפריע	 אמור	
יוסף	נתן	להם	רמזים	“עבים”:	הוא	יודע	
על	 הקיש	 גדולה,	 עיר	 החריבו	 ששניים	
הגביע	והושיב	אותם	לפי	הסדר,	וממתי	
לוקחים	מרגלים	לחקירה	אצל	המשנה	
למלך	ולא	במרתפי	השב”כ	החשוכים.	

בלב,	 ידיעה	 “כשנולד	 הרב:	 כותב	
יצר	 ה’	 	– הזיכרון”	 נולד	 השני	 בלב	 גם	
מציאות	בטבע	שאם	אדם	מכיר	מישהו,	
אז	אוטומטית	גם	הוא	מזהה	את	חברו.	
כמו	 הנעלמים,	 סודות	 יגידו	 “והלבבות	
שנאמר:	‘כמים	לפנים	הפנים’,	ואף	על	
פי	כן	לא	רצו	להכיר,	לצד	ראותם	אותו	
ברום	המעלות,	הדחיקו	מליבם	לחשוב	
אנחנו	 אם	 אמרו:	 האחים	 זה”-	 דבר	
מזהים	אותו	עכשיו,	והוא	יושב	על	כיסא	
המלך,	אז	אנחנו	רשעים	22	שנה	בגלל	
ושניים	 עשרים	 ועברנו	 אותו,	 שרדפנו	
אף	אחד	מהם	 אז	 כרשעים.	 כיפור	 ימי	

לא	העז	להעלות	השערה	אולי	זה	יוסף,	
ולמרות	שהם	היו	צדיקים	שהרי	מכונים	
שהכל	 להודות	 יכלו	 לא	 הם	 שבטי-יה,	
יוסף	 את	 לשים	 החליט	 ושהוא	 ה’	 זה	
להדחיק	 והעדיפו	 המלוכה,	 כיסא	 על	
מכירים	 כלא	 עצמם	 ולעשות	 זה	 את	
במצריים	 שואלים	 היו	 אם	 והרי	 אותו,	
מאיפה	 יוסף,	 על	 קטנות	 כמה	שאלות	
הוא	הגיע	ואיך	נהיה	משנה	למלך,	תוך	
לא	 הם	 אבל	 מבררים,	 היו	 דקות	 שתי	
רצו	ללכת	עם	האמונה,	להרגיש	ולדעת		

שה’	רצה	משהו	אחר	ממה	שהם	רצו.

בעולם האמת יצטער האדם שלא 
סבל יותר בעולם הזה

רבינו	החפץ	חיים	כותב	דבר	שכל	אדם	
“כשאדם	 שלו:	 החיים	 כל	 לזכור	 צריך	
דואג	 הוא	 הזה,	 בעולם	 ייסורים	 מקבל	
מגיע	 לסובלם”-	 רוצה	 ואינו	 ומצטער	
לאדם	קשיים	והוא	רוצה	“לבעוט”	בהם.	
“וכשיבוא	לעולם	הגמול	ושם	יקבל	שכר	
הרבה	על	כל	דקה	של	ייסורים,	יחשוב	
בנפשו	הלוואי	והייתי	סובל	יותר	בעולם	
חבל	 הבא,	 בעולם	 יבכה	 אדם	 הזה”-	
“כי	 הזה.	 בעולם	 יותר	 סבלתי	 שלא	
עתה	היה	לי	יותר	עונג	נצחי”-	כל	שכר	
שרבי	 כמו	 מהאמונה,	 זה	 הבא	 העולם	
נחמן	מברסלב	כותב:	“שעשוע	העולם	
הבא	הוא	התודה	וההודאה”	-	כשאדם	
מודה	לה’	על	מה	שלא	היה	לו	טוב,	כי	
העולם	הבא	נקנה	בייסורים,	כלומר	מה	
העולם	 זה	 הזה,	 בעולם	 אהבת	 שלא	
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הבא	שלך.
ולכן	חשוב	כל	כך	לקבל	הכל	באהבה,	
הבא,	 העולם	 את	 ממש	 קונה	 בזה	 כי	
הבא,	 העולם	 היא	 האדם	 תכלית	 והרי	
נברא	 "לא	 ישרים	 מסילת	 שכותב	 כמו	
האדם	בשביל	מצבו	בעולם	הזה,	אלא	
בעולם	הבא”-	לעתיד	לבוא	אדם	יצטער	
שלא	גנבו	והציקו	אותו	יותר,	כי	אם	היה	
מקבל	באהבה,	אז	היה	לו	לעולם	הבא	

חלק	גדול	יותר.

בימות המשיח יהיה יותר קל 
לטפס בקיר חלק מאשר להחזיק 

באמונה תמימה

שגם	 דבר	 כותב	 מרוז’ין	 ישראל	 רבי	
“לפני	 חייו	 כל	 לזכור	 חייב	האדם	 אותו	
שיתגלה	משיח	צדקנו,	אם	יהודי	ירצה	
להתאמץ	 יצטרך	 באמונה,	 להתחזק	
ברזל	 בקיר	 בציפורניו	 שאוחז	 כאותו	
הצדיקים	 כל	 עליו”,	 לטפס	 ומנסה	
כתבו	 אלימלך	 ורבי	 נחמן	 רבי	 כמו	
תרד	 המשיח	 שבימות	 דומים,	 דברים	
לא	 והם	 לעולם.	 גדולה	 אפיקורסיות	
מאז	 שכבר	 החילונים	 על	 מדברים	
הקמת	המדינה	מעל	שבעים	שנה	הם	
אפיקורסים	גמורים	ולא	מאמינים	בה’,	
שתרד	 אפיקורסות	 על	 מדובר	 אלא	
בימות	 שבשבילם	 דתיים,	 ליהודים	
מאת	 זה	 מקרה	 שכל	 להאמין	 המשיח	
ה’,	זה	יהיה	יותר	קשה	מלטפס	על	קיר	
קשה	 יהיה	 בליטה.	 שום	 בו	 שאין	 חלק	
פשוטה	 באמונה	 להאמין	 הדתי	 לאדם	

ה’	 מאת	 זה	 שהכל	 פלפולים	 שום	 בלי	
שיצליח	 “ומי	 האדם.	 ולטובת	 יתברך	
אומר,	 הכתוב	 עליו	 באמונתו	 ויישאר	
‘הנשאר	בציון	והנותר	בירושלים,	קדוש	
ולא	 מתקוטט	 שלא	 אדם	 לו”-	 יאמר	
זה	שייקרא	 הוא	 נברא,	 מקפיד	על	אף	

קדוש.

בימות משיח נביאי הבעל יצליחו 
יותר מעובדי ה’ וצריכים להתחזק 
באמונה כדי לזהות שזאת הטעייה

ממשיך	הרב:	“וכל	מה	שארע	לאליהו	
מהשמיים,	 אש	 לו	 שירד	 הכרמל	 בהר	
אז	לפני	ימות	המשיח	ירד	האש	לנביאי	
יתן	 הקב"ה	 המשיח	 בימות	 הבעל”,	
הנכון	 הוא	 לראות	שכביכול	השקר	 לנו	

בעולם.
אליהו	הנביא	עשה	מבחן	בהר	הכרמל,	
הבעל,	 או	 הנכון	 הוא	 האלוקים	 האם	
לקח	 הוא	 והכישופים.	 זרה	 העבודה	
האש	 שתרד	 להיכן	 ואמר:	 פרים	 שני	
האלוקים	 שזה	 הוא	 סימן	 מהשמיים,	
הנכון.	נביאי	הבעל	צעקו	מהבוקר	ועד	
האלוהים	 להם	 שיענה	 המנחה	 עלות	
שלהם,	ואליהו	היה	מהתל	בהם	שאולי	
האלוהים	שלהם	עסוק	או	ישן,	“ִשׂיַח	ְוִכי	
ן”,	ואמר	להם	 ִשׂיג	לֹו	ְוִכי	ֶדֶרְך	לֹו	אּוַלי	ָיֵשׁ
ידעו	 הבעל	 נביאי	 חזק.	 יותר	 שיצעקו	
שזה	שקר	ולכן	שמו	מתחת	למזבח	את	
כדי	שברגע	 ברנר	 בית	האלי	עם	 חיאל	
את	 ידליק	 הוא	 סימן	 לו	 יעשו	 שהם	
האש,	והם	יעשו	הצגה	כאילו	האש	ירדה	
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מהשמיים.	אבל	הקב"ה	קלקל	להם	את	
התוכנית,	ושלח	נחש	שהכיש	והרג	את	
חיאל	בית	האלי.	ואז	אליהו	הנביא	ריפא	
את	מזבח	ה’	ההרוס,	ואמר:	“ֲעֵנִני	ְיהָוה	
ֲעֵנִני”	)מלכים	א,	יח(,	וירדה	אש	גדולה	
המים	 המזבח,	 את	 ואכלה	 מהשמיים	
פניהם	 על	 נפל	 העם	 וכל	 והאבנים,	

ואמרו:	ה’	הוא	האלוקים.
המשיח	 ימות	 שלפני	 אומר	 הרב	
האש	 הפעם	 אבל	 זהה,	 יהיה	 המצב	
תרד	לנביאי	הבעל,	כי	ה’	רוצה	לבדוק	
יראה	 כשאדם	 אז	 באמונה,	 נשאר	 מי	
יצטרך	 הוא	 מצליחים,	 הבעל	 שנביאי	
ה’,	 עם	 ולהישאר	 באמונה	 חזק	 להיות	
ולהגיד	לעצמו	שהכל	הטעייה	ותעתוע	
לנצל	את	 צריכים	 אנחנו	 ה’	אמת.	 ורק	
התקופה	הזאת,	ה’	נותן	לנו	עוד	זמן	כדי	
שנלמד	אמונה	ונחזיק	בה	גם	בתקופות	

לגאולה	 עד	 מצליחים,	 הבעל	 שנביאי	
השלימה	בקרוב.

אפילו דיבור של אמונה בלבד 
נותן לאדם שפע גדול

חידוש	 אומר	 מקומרנא	 האדמו”ר	
גדול,	אפילו	אם	אדם	לא	הגיע	למדרגה	
שהוא	מאמין	בה’,	אבל	כל	הזמן	מדבר	
ללב	 אמונה	 שפע	 לו	 נכנס	 אז	 אמונה,	
ולכן	 ובוטח.	 מאמין	 לאדם	 יהפוך	 והוא	
כמו	 אמונה,	 לדבר	 חשוב	 כמה	 נלמד	
)תהילים	 ר”	 ֲאַדבֵּ י	 כִּ י	 “ֶהֱאַמְנתִּ שכתוב:	
כגון	 משפטים	 הזמן	 כל	 ולומר	 קטז(,	
ואין	 מה’	 הכל	 האלוקים,	 הוא	 ה’	 אלו:	
של	 שפע	 לאדם	 ירד	 ואז	 מלבדו,	 עוד	
אמונה.	יהי	רצון	שנדבר,	נתחזק	ונרכוש	

אמונה	אמן	ואמן!!!  

סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו.

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

עלינו לקבל את הכל באמונה, ואז זוכים לישועות גדולות

יהודי	אחד	סיפר	לכבוד	הרב:	אבא	שלי	שהוא	אדם	מבוגר,	הפך	להיות	אדם	סיעודי	ביום	אחד	וזקוק	
להשגחה	צמודה	ועזרה	תמידית.	בוקר	אחד	כשהגעתי	לבית	חולים	שבו	הוא	היה	מאושפז,	אמר	לי	
הרופא	שהוא	מוכן	לשחררו	בתנאי	שאני	אקח	אותו	לביתי,	ואטפל	בו.	שמחתי	מאוד	שנפלה	הזכות	
הזאת	בחלקי,	כשהגעתי	לביתי	אשתי	אמרה	לי	שהיא	לא	מוכנה	בשום	אופן	שאבי	יבוא	לגור	אצלנו,	
ושזה	משא	גדול	מאוד	בשבילה.	ברגע	הראשון	רציתי	לריב	איתה	ולהגיד	לה,	איך	היא	לא	מתחשבת	
באדם	מבוגר,	ושבגללה	לא	ישחררו	אותו	מבית	החולים,	אבל	אז	נזכרתי	בשיעורים	באמונה	של	מורנו	
ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א	שמלמד	אותנו	שאסור	לעשות	מחלוקת	והחלטתי	לקבל	את	רצון	ה’,	
ולחכות	לישועתו.	לאחר	כמה	ימים	אשתי	עברה	בדיקה	אצל	הרופא	ואמרו	לה	שיש	ממצאים	לא	כל	כך	
טובים,	מיד	היא	פנתה	לרב	לשאול	אותו	מה	לעשות,	הרב	בלי	לדעת	את	כל	הסיפור,	הציע	לה	שבשביל	
הרפואה	שלה,	כדאי	לה	לטפל	באדם	חולה.	מיד	היא	התקשרה	אלי	והתחננה	שאביא	את	אבא	שלי	

לגור	אצלנו,	ושהיא	תעזור	מאוד	לטפל	בו.
מי	שמקבל	הכל	באמונה,	ה’	מסדר	לו	את	כל	הבעיות	בחיים!!!



י

  הרה"ג אייל עמרמי שללייטט""אא    ששייחחתתוו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   

 

  
 ז 

 

 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב   הגאון הגדולועט"ר מו"ר  מפי 

 ללררפפוואאתתוו  ההששללממהה  ששלל  ממוו""רר  וועעטטררתת  רראאששננוו  גגללייווןן  זזהה  ממווקקדדשש    
 ובעולם   מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

 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
 

  ווההבבררככהה  ההתתוודדהה    
      ללרר''  ננפפתתלליי  ננייססייםם  ההיי""וו  

   אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו
 .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

 

 מוקדשהעלון 
  הה  ששללממהה  ששלל    ההררבב  ההצצדדייקק  ררבביי  ששללווםם  אאררוושש  בבןן  ייממננהה  ששללייטט""אא  ללררפפוואא  ההעעללווןן  ממווקקדדשש    

  

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

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 שמחה לרפואת הגוף והנפש,  

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

עמה נעמי בת חנה, שלי רחל בתמזל בת רחל, נ ,  לינוי אודליה בת נורית ,  אילנה חתון בת מלכה ,  בת רחל חנה 
 סיוון שרה בת אסתר ,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה ,  מזל 

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

, אייל בן דליהיעקב 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,  לזיווג הגון, ישראל בן ד 

אליאן בתלכל הישועות,    תמר בת אביבה ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית,  ,  ושלום בית 
לילך, תם יהודה ואיריס אזולאי ובני בי , 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 ,  ז ני בת ד מרים  אילנית  ,  שילת בת מזל ,  דוד מלכה 

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומוןאברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,    ללעעייללוויי  ננששממתת  
, יצחק בןעזיז 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   , ה בן גיטה מש   , 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 
בחבי ,  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 ,  לוגסי בן אסתר 
, מוריס בן סביחה, שרה בת פאני, רחלשמעון בן מזל ,  ישראל מלכה בן חוה אביבה ,  שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת,  חסיבה   אסתר בת ,  פוחה בת שמחה אפרת 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 אוחנונה , יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה ,  אזולאי בת אסתר 
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