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אמונה	וביטחון

מי	שאין	לו	אמונה	למה	לו	חיים:
רבינו	בחיי	כותב	בספרו	“כד	הקמח”:	
שומר	 צדיק	 גוי	 ויבוא	 שערים	 ‘פתחו	
והמצוות	 התורה	 עיקר	 כי	 אמונים’,	
היא	האמונה,	כי	מי	שאין	לו	אמונה	נוח	
מצווה	 היא	 והאמונה	 נברא.	 שלא	 לו	

שיש	 האדם	 שיאמין	 בלב,	 התלויה	
ומשגיח	 יחיד	 נמצא,	 בורא,	 לעולם	

בעולם	השפל	בכלל	ובפרט”	.
שהכל	 יודע	 שהאדם	 זה	 האמונה	
וזה	 ומתוכנן,	 מנוהל	 מפוקח,	 מושגח,	

בס”ד

גיליון קכ"ו - פרשת עקב
תוכן העניינים

ד האמונה פותרת את כל הבעיות בחיים      

ד רק לאדם שעובד על האמונה שווה לחיות בעולם הזה    

ה סיפור מדהים על חשיבות האמונה בכל מצב לכל אדם    

ה אפילו הלכות בשר וחלב קשורות לאמונה     

ה התורה זאת האמונה, שנלמד מאבותינו איך מקיימים אמונה    

ו רק כאשר אברהם האמין בה’ אז זה נחשב לו לצדקה    

ו מי שמאמין לוקח את כל הדינים והצרות וזורק אותם על מפירי הברית   

ז האמונה היא אמת מוחלטת וההיפך מהאמונה הוא שקר מוחלט    

ז ה’ נגלה למשה בתוך הסנה, כי זה אותיות “הנס” שנמצא שבתוך הצרות   

ח על ידי האמונה מוציא האדם את החלק הרע שלו ומרבה את החלק הטוב שבו   

ח בשביל משה רבינו הצרה והרווחה הייתה בדיוק אותו דבר    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	  

האמונה היא הדבר הכי יקר לאדם      ט  

ג
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לו	 שיש	 ואדם	 והמצוות.	 התורה	 עיקר	
מצוות	אבל	אין	לו	אמונה,	נוח	לו	שלא	

נברא.
שכן	 לה	 שיש	 סיפרה	 אחת	 אישה	
בשעה	 שלו	 האופנוע	 את	 שמתניע	
של	 הרעש	 ובגלל	 בוקר,	 לפנות	 ארבע	
והיא	 מתעורר,	 שלה	 התינוק	 האופנוע	

שואלת	האם	להעיר	לאותו	שכן.
שהקב”ה	 אמונה	 לה	 יש	 אם	 אז	
כדי	 מגבעתיים	 הזה	 השכן	 את	 הביא	
שיגור	סמוך	אליה,	וה’	דאג	שהוא	יקנה	
אופנוע	אמריקאי	שמרעיש	ולא	אופנוע	
יפני	שקט,	ושהכל	זה	תכנון	של	ה’	אז	
כדאי	לה	לחיות,	ואם	היא	לא	מאמינה	
ה’	 של	 תכנון	 הם	 פרטים	 הפרטי	 שכל	
יתברך	לטובתה,	אז	אפילו	שהיא	עושה	
ומדליקה	 ראש	 כיסוי	 לה	 ויש	 מצוות	
נרות	לשבת	אין	לה	בשביל	מה	לחיות,	
כי	מי	שאין	לו	אמונה	יותר	טוב	לו	שלא	

היה	נברא	בכלל.

האמונה פותרת את כל הבעיות 
בחיים

“לּוֵלי	 בתהילים:	 כותב	 המלך	 דוד	
על	 ְבָעְנִיי”,	 י	 ָאַבְדתִּ ָאז	 ָעי	 ֲעֻשׁ ַשׁ תֹוָרְתָך	

איזה	תורה	הוא	מתכוון?
שהיא	 לתורה	 התכוון	 המלך	 דוד	
אמונה,	כי	אם	יש	לו	אמונה	אז	הוא	לא	

יאבד	בעוניו.
כתבו	 שחז”ל	 לדעת	 אנו	 צריכים	
אם	 רק	 זה	 ומצילה,	 מגינה	 שהתורה	
לומדים	את	התורה	כדי	לרכוש	אמונה.	

שה’	 להאמין	 צריכה	 אישה	 אותה	 ולכן	
עם	 שהשכן	 הצער	 כי	 נס,	 לה	 עושה	
האופנוע	מעיר	לה	את	התינוק,	מחליף	
צער	הרבה	יותר	גדול	שהיה	אמור	לבוא	
לו,	 להעיר	 מה	 בשביל	 לה	 ואין	 עליה,	
והדבר	היחיד	שהיא	צריכה	לעשות	זה	
יהרגו	 התפילה	 ובזכות	 לה’,	 להתפלל	
שחז”ל	 כמו	 שלה,	 המקטרגים	 כל	 את	
שאדם	 וכריעה	 כריעה	 כל	 שעל	 אמרו:	
מקטרג.	 מוריד	 הוא	 לקב”ה,	 ישתחווה	
יהיה	 ולא	 ואז	כשיגמרו	לה	המקטרגים	
הצער	 כל	 אז	 אותה,	 לצער	 סיבה	 עוד	

ייגמר.
ובאמת	 לי	 שמעה	 הזאת	 האישה	
שכן	 לאותו	 נהרס	 מועט	 זמן	 לאחר	
האופנוע	והוא	קנה	אוטו	קטן	כזה	שלא	

עושה	רעש	כלל.	

רק לאדם שעובד על האמונה 
שווה לחיות בעולם הזה

כן	 “ועל	 וכותב:	 ממשיך	 בחיי	 רבינו	
ההשגחה,	 עניין	 תמיד	 הנביאים	 יזכירו	
ורב	 העצה	 ‘גדול	 ירמיהו	 שביאר	 והוא	
כל	 על	 פקוחות	 עיניך	 אשר	 העליליה	
דרכי	בני	אדם	לתת	לאיש	כדרכיו’’-	ה’	
אומר:	אני	נותן	לך	בדיוק	מה	שמגיע	לך.
“וכן	הזכיר	דוד	המלך	‘משמים	הביט	
ה’	ראה	את	כל	בני	האדם	ממכון	שבתו	
הכל	 הארץ”,	 יושבי	 כל	 על	 השגיח	

מושגח	ומפוקח,	כל	מניעה	והפרעה.
אז	אם	יש	לאדם	את	האמונה	הזאת	
שלא	 עדיף	 לא	 ואם	 לחיות,	 לו	 כדאי	
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הקדוש	 מברסלב	 נחמן	 רבי	 גם	 יחיה.	
אומר	שחייו	של	המחוסר	אמונה	אינם	
יסבול	 רק	 הוא	 כי	 שיחיה,	 וחבל	 חיים	

בעולם	הזה.

סיפור מדהים על חשיבות 
האמונה בכל מצב לכל אדם

הגיע	 בלילה	 עשר	 בשעה	 השבוע	
לביתי	שחקן	כדורגל	מנתניה,	וסיפר	לי	
גילה	שאשתו	עשתה		 הוא	 שלפני	שנה	
מדהימה	 בהשגחה	 ואז	 כיעור,	 מעשה	
בדיוק	באותו	זמן	עשיתי	שיעור	בנתניה,	
לי	 והודיע	 אותי	 תפס	 שחקן	 ואותו	
אותו	 את	 להרוג	 הולך	 הוא	 שהלילה	

בחור	שהלך	עם	אשתו.
אמרתי	לו	אז,	אתה	לא	בן	אדם	דתי,	
התורה	 כל	 את	 לקיים	 יכול	 אתה	 אבל	
תאמין	 רק	 אם	 כיפה,	 ובלי	 אחד	 ברגע	
שאשתך	 הזה	 הנס	 את	 לך	 עשה	 שה’	
שתקבל	 ובמקום	 שלך,	 באמון	 מעלה	
לך	 ה’	שלח	 אז	 עיוורון	 או	 שרירים	 ניוון	
את	המקרה	הזה.	ולכן	עכשיו	תתקשר	
כועס	 לא	 ותגיד	לה	שאתה	 אל	אשתך	
ושזה	ה’	אמר	לה	לבגוד	בך,	ותיתן	לה	

גט	ומזונות.
לעצת	 לשמוע	 החליט	 בחור	 אותו	
לו.	 שאמרתי	 מה	 בדיוק	 ועשה	 התורה	
חייב	 שהיה	 ואמר	 אלי	 בא	 הוא	 ועכשיו	
לספר	לי	שמאז	ששמע	לעצת	התורה,	
ה’	העלה	אותו	מעלה	מעלה,	הוא	מצא	
לא	 שבחיים	 ומדהימה	 צדיקה	 אישה	
ועוד	קיבל	תפקיד	 לו,	 ייתן	 האמין	שה’	

למרות	 נתניה	 בעיריית	 מאוד	 בכיר	
שהוא	בקושי	יודע	קרוא	וכתוב.

יורדים	 שדרכה	 פלא	 היא	 האמונה	
התורה	 עיקר	 כי	 לאדם	 גדולים	 ניסים	
כל	 על	 משגיח	 שה’	 האמונה,	 היא	
ולכן	אדם	שמאמין	לא	 בני	אדם,	 דרכי	

מתווכח	ולא	רב	כי	הכל	זה	ה’.

אפילו הלכות בשר וחלב 
קשורות לאמונה

זו	 התורה	 שעיקר	 להודיע	 “וכדי	
המצוות	 שכל	 מצינו	 ולכן	 האמונה,	
בחבקוק:	 שכתוב	 כמו	 עליה,	 בנויות	
יחיה”-	 באמונתו	 אחת,	 על	 "והעמידן	
פעם	 כל	 ולכן	 האמונה,	 על	 בנוי	 הכל	
התורה	 על	 מדברים	 שחכמים	 שתראו	

הם	מתכוונים	לאמונה.
“כל	 חגיגה:	 במסכת	 אמרו	 חכמינו	
ברוך	 הקדוש	 בלילה	 בתורה	 העוסק	
ביום”-	 חסד	 של	 חוט	 עליו	 מושך	 הוא	
אמונה.	 שלומד	 מתכוונים	 חכמינו	
זה	 בגמרא,	 בסוגיה	 עוסק	 אם	 ואפילו	
כדי	שיאמין	שהכל	מסודר	אצל	ה’.	ואם	
צריכים	 אז	 וחלב	 בשר	 הלכות	 לומדים	
וחלב	 בשר	 שבהלכות	 שכמו	 להאמין	
יש	 ואם	 פרטים,	 בפרטי	 מדוקדק	 הכל	
פי	שישים	זה	כשר,	ובפי	חמישים	ותשע	
מסודר	 הכל	 באמונה	 גם	 כך	 טרף,	 זה	
ומדוקדק	מה’	בתכלית	הדקדוק,	כי	כל	

התורה	היא	בשביל	שתרכוש	אמונה.
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התורה זאת האמונה, שנלמד 
מאבותינו איך מקיימים אמונה

הרמב”ן	בפירושו	לתורה	כותב:	“אמר	
לך	 ואתנה	 ההרה	 אלי	 עלה	 למשה	 ה’	
את	לוחות	האבן,	התורה	והמצוה	אשר	
כתבתי	להורותם’.	לוחות	האבן	-	יכלול	
את	עשרת	הדיברות,	המצוות	-	מספר	
הרמב”ן	 תעשה”,	 ולא	 עשה	 המצוות	
לוחות	 אם	 מאוד,	 חזקה	 שאלה	 שואל	
האבן	זה	עשרת	הדיברות,	והמצוות	זה	

שולחן	ערוך,	אז	מה	זה	התורה?
כל	 יכלול	 “והתורה	 עונה	 והוא	
בראשית	 ספר	 מתחילת	 הסיפורים	
לעניין	 דרך	 לאנשים	 מורה	 הוא	 כי	
האמונה”,	התורה	זאת	האמונה	שדרך	
מלמדת	 היא	 אבותינו	 של	 הסיפורים	

אותנו	איך	לחיות.
נלמד	מאברהם	אבינו	איך	גנבו	לו	את	
אשתו	והוא	צחק	וקיבל	באמונה,	ונלמד	
התנהג	 הרמאי	 לבן	 איך	 אבינו	 מיעקב	
אתו	 רב	 ולא	 באמונה	 קיבל	 והוא	 אליו	
בכלל,	וגם	מיצחק	נלמד	אמונה	שעבדי	
אבימלך	גוזלים	לו	באר,	ויצחק	בתמורה	
ַעׂש	 “ַויַּ עושה	להם	סעודה	כמו	שכתוב:	
)בראשית,	 ּתּו”	 ְשׁ ַויִּ אְכלּו	 ַוֹיּ ה	 תֶּ ִמְשׁ ָלֶהם	
לו	 עושה	 ואתה	 אותך,	 גונב	 אדם	 כו(.	
יצחק	אמר:	 כי	 ומשתה,	 גדולה	 סעודה	
אני	אוהב	אתכם”,	 אותי,	אבל	 “גנבתם	

כי	זה	האמונה.
התורה	 על	 שמדברים	 פעם	 כל	 ולכן	
זה	האמונה,	הקב"ה	אומר	תעזוב	אותי	
בהכל	אבל	תשמור	על	האמונה,	שתדע	

שזה	הכל	ה’,	כמו	שכתוב:	“הלוואי	אותי	
זאת	 והתורה	 שמרו”,	 תורתי	 ואת	 עזבו	

האמונה.

רק כאשר אברהם האמין בה’ אז 
זה נחשב לו לצדקה

בעל	ה“אורחות	צדיקים”	כותב:	“ועל	
אברהם	נאמר	‘והאמין	בה’	ויחשביה	לו	
צדקה’,	ועל	כל	הטובות	שעשה	אברהם	
החשיב	 לא	 הקב”ה	 כן”,	 נכתב	 לא	
אורחים	 שהכניס	 על	 צדקה	 לאברהם	
וגם	לא	על	זה	שגייר	גרים	וקירב	אותם	
לה’	יתברך,	אלא	רק	כאשר	הוא	“האמין	

בה’”.
כלולה	 התורה	 שכל	 מזה	 “למדת	
באמונה”,	רק	כאשר	אברהם	האמין	בה’	
אז	זה	נחשב	לו	צדקה.	“ועל	משה	נכתב	
‘בכל	ביתי	נאמן”,	משה	ידע	שכל	דבר	

שקורה	בעולם	זה	באמונה.
כי	 הקב”ה,	 לפני	 האמונה	 “וגדולה	
רוח	 עליהם	 שורה	 האמונה	 בזכות	

הקודש”.

מי שמאמין לוקח את כל הדינים 
והצרות וזורק אותם על מפירי 

הברית

שאלה	 שואל	 ושמש”	 “המאור	 בעל	
שמשה	 לנו	 מספרים	 חז”ל	 מעניינת:	
והנהיג	אותם,	אז	 רועה	צאן	 היה	 רבינו	
מה	זה	נותן	לי	לעבודת	ה’	שמשה	היה	

רועה	צאן?
עיקר	 “כי	 ושמש":	 “המאור	 ועונה	



 

ז

ולהשכיל	 להבין	 זה	 לה’,	 עבדות	
בדרכי	 ומשגיח	 המושל	 אלוקים	 שיש	
בזה	 תלויה	 ה’	 עבודת	 כל	 הפרטיות”,	
את	 מנהל	 שה’	 בדרכו	 מקבל	 שאדם	
רועה	 היה	 “ומשה	 הכל	בפרטי	פרטים.	
מלשון	 המדבר	 ומילת	 המדבר,	 אחר	
את	 מנהיג	 שהיה	 מנהיג,	 שהוא	 “ַּדָּבר"	
ומנהיג	 ַהַּדָּבר	 שהוא	 ה'	 אחר	 ישראל	
יתברך",		 אלקותו	 לדעת	 העולמות	
עבודת	משה	רבינו	הייתה	כל	חייו	ללמד	
את	ישראל	שהכל	זה	דבר	ה'	ויש	מנהיג	

אחד	שזהו	ה'	יתברך.
האלוקים	 הר	 'ויבוא	 כתוב	 "ולכן	
חורבה',	רומז	שממתיק	את	הדינים,	כי	
אמרו	חז"ל	מפני	מה	קראו	שמו	חורב,	
שירדה	חורבה	לאומות	העולם",	משה	
הוריד	את	הדינים	על	אומות	העולם,	כי	
זה	 כאשר	האדם	באמת	מאמין	שהכל	
הנהגת	ה'	אז	הוא	לוקח	את	כל	הדינים	

וזורק	על	המפירים	את	הברית.	
האדם	 קטן	 או	 גדול	 דבר	 בכל	 ולכן	
צריך	לדעת	שזה	פיקוח	של	ה’	יתברך,	
לאף	 בטענות	 בא	 לא	 הוא	 ממילא	 ואז	

אחד.

האמונה היא אמת מוחלטת 
וההיפך מהאמונה הוא שקר 

מוחלט

הבעיות	 “כל	 כותב:	 הרמב”ם	 רבינו	
מהעדר	 אדם,	 בני	 בין	 הנופלות	
אדם	 בני	 ששני	 רואים	 אם	 החוכמה”,	
במריבה,	וזה	שונא	את	חברו	ולא	מדבר	

השנאה	 תסור	 האמת	 “ובידיעת	 אתו.	
אלו	 אדם	 בני	 היזק	 ויתבטל	 והקטטה	
לאלו”-	כשהאדם	מאיר	את	אור	האמת,	
אז	אין	לו	שום	בעיה	ולא	רב	ומתקוטט	

עם	אף	אחד.
כבר	 שאשתו	 לי	 סיפר	 אחד	 יהודי	
נמצאת	 והיא	 הלידה	 אחרי	 חודש	
לחזור	 לא	 כרגע	 ומעדיפה	 הוריה	 אצל	
הביתה,	והוא	מרגיש	קושי	עצום	גם	בלי	

אישה	וגם	לטפל	בילדים	לבד.
היהודי	הזה	צריך	להאמין	שה’	עושה	
יקבל	 שלו	 שהילד	 שבמקום	 נס,	 לו	
אז	 חודש,	 חולים	 בבית	 וישכב	 קורונה	
אחד	 חודש,	 אשתו	 את	 לו	 העלים	 ה’	
הזה	 האדם	 יידע	 רק	 ואם	 אחד.	 כנגד	
את	האמת	ומה	זה	החליף	לו	אז	תסור	

ממנו	כל	קטטה	וריב.
עם	 זאב	 ‘וגר	 הנביא	 אמר	 “וכבר	
	– ה”	 כי	מלאה	הארץ	דעה	את	 כבש...	
כשיודעים	מי	זה	ה’,	אז	גם	הכבש	יכול	
לגור	עם	זאבים,	כי	הוא	יודע	שה’	יחליט	

אם	הם	יטרפו	אותו	או	לא.
ואם	אין	את	האמת	הזאת	אז	יש	שקר	
האדם	 כי	 וקטטה	 ריב,	 שנאה,	 יש	 ואז	

הזה	לא	יודע	מי	זה	ה’.	

ה’ נגלה למשה בתוך הסנה, כי 
זה אותיות “הנס” שנמצא בתוך 

הצרות

“כי	 כותב:	 הקדוש	 טוב	 שם	 הבעל	
שכל	 בנפשו	 לדעת	 האדם	 צריך	
הסיבות	והמקרים	שיהיו	לו,	הכל	בדרך	
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נס	מהקב”ה,	ולא	על	פי	סדרי	הטבע”,	
לחזור	 רוצה	 לא	 שאשתך	 טבע	 לא	 זה	

הביתה,	אלא	זה	נס	שה’	עושה	לך.
כמו	 בניסו,	 מכיר	 הנס	 בעל	 “ואין	
שכתוב:	‘לעושה	נפלאות	גדולות	לבדו’,	
וכאשר	ישים	האדם	בליבו	ויאמין	באמת	
בהשגחת	הבורא	לא	ירא	מכל	דבר,	ואף	
אם	מיצר	לו	מאוד,	לא	ירך	לבבו	על	ידי	
ויודע	 באמונתו	 דבוק	 שהוא	 שיכוון	 זה	

שהכל	זה	נס	נסתר”.
בתוך	 דווקא	 למשה	 נראה	 ה’	 ולכן	
את	 יש	 “סנה”	 המילה	 בתוך	 כי	 הסנה,	
כלומר	 “נס”,	 ו-”ס”	שהם	 “נ”	 האותיות	
נסתר	 נס	 יש	 והבעיות	 הקוצים	 בתוך	
ונטמן	 נסתר	 “והוא	 לאדם.	 עושה	 שה’	
מעין	הרואה,	נס	בתוך	נס	והכל	לטובת	
הצלחתו”-	הכל	לטובת	והצלחת	האדם.	
ורק	 מצרה	 כלל	 יפחד	 לא	 כן	 “ואם	
ישים	בה’	מבטחו,	ובכוונה	נגלה	הקב”ה	
של	 האותיות	 כי	 הסנה,	 בתוך	 למשה	
תוך	הסנה	הם	“הנס”,	שכל	ההתנהגות	
של	הקב”ה,	ותוך	כל	דבר	ודבר	הוא	נס	
טמון	בתוכו”,	שאם	אדם	לוקח	פרנסה	
לאדם,	זה	נס	שה’	עושה	במקום	שיהיה	

בצרה	גדולה	יותר.	

על ידי האמונה מוציא האדם את 
החלק הרע שלו ומרבה את החלק 

הטוב שבו 

כותב:	 הקדוש	 החיים”	 “אור	 רבינו	
יערב	 מה	 ירבה,	 כן	 אותו	 יענו	 “וכאשר	
כך	 כל	 הזה	 הפסוק	 הפסוק”,	 נעימות	

טעים	ומתוק	לרבי	חיים	בן	עטר,	שרק	
על	הפסוק	הזה	מכל	התורה	הוא	כתב	

דבר	כזה.
“שבאמצעות	העינוי	והצרות	תתברר	
הצער,	 הצרה,	 ידי	 על	 הטוב”,	 בחינת	
ה’	 והמניעה,	 הקושי	 העינוי,	 הבעיה,	
הטוב	 את	 לו	 ומברר	 האדם	 את	 מרים	

ביותר.
לה	 לעזור	 רוצה	 לא	 שבעלה	 אישה	
כדי	 הילדים	 של	 הפיזור	 עם	 בבוקר	
צריכה	 לעבודה,	 מוקדם	 תגיע	 שהיא	
ידי	העינוי	 על	 אותה	 לדעת	שה’	מגדל	
תקבל	 היא	 הזה	 הצער	 ובזכות	 הזה,	

שמחת	חיים,	אהבת	ה’,	רוגע	ושלווה.	
‘כאשר	 הכתוב	 שאמר	 עצמו	 “והוא	
מוציאים	 העינוי	 כשיעור	 כי	 אותו’,	 יענו	
‘וכן	יפרוץ’,	 ומבררים	את	החלק	הטוב,	
שיפרוץ	מהם	החלק	הרע	שהיה	דבוק	
של	 הרעה	 והעין	 האכזריות	 בהם”,	
הטוב	 והחלק	 ממנו,	 יוצאים	 האדם	
העינוי,	 באמצעות	 והכל	 בו,	 מתרבה	
ה’	 שעיני	 באמונה	 חי	 כשאדם	 זה	 וכל	

פקוחות	על	כל	דרכי	בני	האדם.

בשביל משה רבינו הצרה 
והרווחה הייתה בדיוק אותו דבר

רבינו	“החתם	סופר”	כותב	על	הפסוק	
י	 ֶרא	ֹאתֹו	כִּ שמדבר	על	משה	רבינו,	“ַותֵּ
שהיה	 “פירוש	 ב(:	 )שמות,	 הּוא”	 טֹוב	
צרה	 בעיניו	 טוב	שמשתווה	 לב	 מבעלי	
היתה	 רבינו	 משה	 בשביל	 ורווחה”,	
לו	 בדיוק	אותו	דבר	אם	עשו	 ההרגשה	
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טוב	או	רע,	כי	הוא	ידע	שהצרה	זה	הנס	
לו	 נתן	 שה’	 כמו	 בדיוק	 שלו,	 גדול	 הכי	

רווחה.
להאיר	 הפסיק	 ולא	 התבלבל	 “ולא	
כולו	אור,	כמו	 בשום	פעם”,	משה	היה	
ואין	 הּוא”,	 טֹוב	 י	 כִּ ֹאתֹו	 ֶרא	 ”ַותֵּ שכתוב:	
טוב	אלא	אורה,	כי	הפרופיל	של	משה	

רבינו	שצרה	ורווחה	שניהם	טוב	ונס,	כי	

לא	 זה	 ולכן	 מהקב”ה	 מגיעים	 שניהם	

משנה.

כדי	 דבר	 כל	 לעשות	 צריך	 האדם	

היא	 האמונה	 כי	 האמונה,	 את	 לרכוש	

החיים	שלנו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

האמונה היא הדבר הכי יקר לאדם

יהודי	יקר	משכונת	“רמת	אשכול”	בירושלים	סיפר:	קניתי	דירה	בשכונה	ובעל	הדירה	ביקש	שאני	
אשים	פיקדון	של	10,000	דולר	כדמי	רצינות.	חשבתי	לעצמי	שהדירה	טובה	ועם	משכנתא	לא	תהיה	
בעיה	לקנות	אותה	ולכן	העברתי	לו	את	הכסף.	יום	למחרת	הלכתי	לבנק	והמנהל	לא	אישר	לי	לקחת	
הרב	מה	 והלכתי	לשאול	בעצת	 “הלך”,	 הדירה	 לבעל	 ידעתי	שהכסף	שנתתי	 אופן.	 משכנתא	בשום	

דעתו	על	העניין.
הגעתי	אל	הרב	ופרסתי	את	כל	הסיפור,	והרב	אמר	לי	דבר	מדהים:	אם	תהיה	עם	אמונה	בה’	שהכל	
יסתדר	אז	הכל	יבוא	על	מקומו	בשלום.	החלטתי	שאני	הולך	עם	עצת	הרב	עד	הסוף	ולמרות	שכבר	
אני	צריך	להעביר	את	שאר	הכסף,	שמרתי	על	שלוות	הנפש	 היום	שבו	 לימים	ספורים	לפני	 הגעתי	

ובטחתי	בה’	יתברך.
והנה	פתאום	בעל	הדירה	מתקשר	ואומר	לי	שיש	לו	בעיה	למכור	את	הדירה	ואם	אני	מסכים	לוותר	
לו	על	המכירה	אז	הוא	ישמח	מאוד,		ויחזיר	לי	את	ה-10,000	דולר	בחזרה.	כמובן	שהסכמתי	וכך	ניצל	

לי	הכסף.
ואם	אתם	שואלים	מי	זה	הרב	עם	עצות	הזהב,	זה	מורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א,	ה’	ישמרהו	

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