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בס”ד
אמונה	וביטחון:

האדם	לא	נברא	אלא	כדי	לעבוד
את	השם	ולעמוד	בניסיון:

אהרון	 רבי	 אמונים”	 ה”שומר	 בעל	
ראטה	זצוק”ל	כותב:	“דע	לך	כי	הקב”ה	
ברא	את	העולם	הזה,	ותכלית	הבריאה	

בשביל	ניסיונות	שיעברו	על	האדם”.
במטרה	 הזה	 העולם	 את	 ברא	 ה’	
לנסות	 יוכל	 שבו	 מקום	 לנו	 לבנות	

הקדוש:	 הרמח”ל	 שכותב	 כמו	 אותנו,	
מצוות	 לקיים	 אלא	 נברא	 לא	 “האדם	

ולעמוד	בניסיונות”.
של	 כל	חשיבותו	 “וזה	 והרב	ממשיך:	
מראה	 הניסיונות	 ידי	 על	 	- העולם”	
אצלו.	 ה’	 של	 החשיבות	 את	 האדם	

בס”ד

גיליון קכ"ט - פרשת כי תצא
תוכן העניינים:

ד כל ההסתרה היא שהאדם לא מבין שהכל זה מה’ ולא מגורמים אחרים   

ד כמה שלאדם תהיה יותר אמונה כך יפתחו לו יותר שערים בגן עדן   

ה גם אם מאבדים את ה”נעשה” שהם המצוות, אסור לאבד את ה”נשמע” שזה האמונה  

ה כל המצוות זניחות מול מצוות האמונה      

ה בגלל שהאמונה היא מצווה כל כך יקרה כל המקטרגים והמשטינים רוצים לשדוד את האדם 

ו המאמין הוא הצדיק האמיתי       

ו אדם הלומד אמונה מאיר את כל העולם באור אלוקי ורוחני    

ז צריך להתעסק בעיקר התורה שזאת האמונה     

ז מי שעומד בניסיונות של אמונה לא צריך להרבות בתעניות וסיגופים   

ח הנשמות של הדור האחרון באים מהעקב של אדם הראשון ולכן התיקון שלנו הוא דווקא האמונה 

ט ה’ רוצה את עבודת הדור האחרון יותר מעבודת דור התנאים והמלאכים   

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט ע"י האמונה והידיעה שכל מה שקורה זה רצון ה', רואים גם ישועות    

ג



 

ד

“ועיקר	הניסיונות	הם	ניסיונות	האמונה”	
בענייני	 ביותר	 העולם	 את	 מנסה	 ה’	 	-
אמונה,	להאמין	שלית	אתר	פנוי	מיניה	

ושמלוא	כל	הארץ	כבודו.
“והכל	זה	דבר	ה’,	הוא	אמר	ויהי	הוא	
בתהילים:	 שכתוב	 וזה	 ויעמוד,	 ציוה	
יָתִני’,	היינו	עינוי	לנסות	את	 ִענִּ ‘ֶוֱאמּוָנה	
האדם	באמונתו”	-	כמו	שכתוב:	“ְלַמַען	
ְלָבְבָך”	 ר	בִּ ְתָך	ָלַדַעת	ֶאת	ֲאֶשׁ ְתָך	ְלַנֹסּ ַעֹנּ
שה’	 קושי	 וכל	 עינוי	 כל	 ח’(,	 )דברים,	
רוצה	 הוא	 כי	 זה	 האדם,	 על	 מעביר	
לראות	מה	עובר	בלב	האדם,	ומה	הוא	

חושב	על	הקב”ה.

כל ההסתרה היא שהאדם לא מבין 
שהכל זה מה’ ולא מגורמים אחרים

יהודי	אחד	סיפר	לי	שהבן	שלו	סולק		
ובעקבות	 המשגיח,	 ידי	 על	 מהישיבה	
זאת	הוא	כועס	על	ראש	הישיבה	שלא	
מתערב	בשבילו,	ואפילו	רוצה	להפסיק	
תורם	 שהוא	 החודשית	 התרומה	 את	

לישיבה.
ששומר	 חרדי	 אדם	 הוא	 הזה	 האדם	
וצדקות,	 תרומות	 ונותן	 ומצוות	 תורה	
ראש	 את	 מאשים	 שהוא	 בזה	 אבל	

הישיבה,	הוא	נמצא	בנפילת	אמונה.	
אמרתי	לו:	הלב	שלך	מלוכלך	עם	בוץ	
על	אנשים,	ואתה	חייב	לנקות	אותו	וכל	
העינוי	הזה	שה’	העביר	אותך,	הוא	כדי	
בלב	 לך	 יש	 מה	 ולבדוק	 אותך	 לנסות	

ומה	אתה	חושב	על	ה’.
יר	 ַאְסתִּ ר	 ַהְסתֵּ ‘ְוָאֹנִכי	 שכתוב	 “וזה	

אמונה,	 מסמלת	 אנוכי	 שמילת	 ַני’	 פָּ
ר	 ֲאֶשׁ ֱאֹלֶהיָך	 ה'	 “ָאֹנִכי	 שכתוב:	 כמו	
הֹוֵצאִתיָך”,	את	זה	אני	יסתיר	לך”	-	ה’	
שבעצם	 יראה	 שלא	 כדי	 לאדם	 יסתיר	
יבואו	 ואז	 הצרה,	 את	 לו	 עושה	 הוא	
שמי	 בלב,	 מחשבות	 מיני	 כל	 לאדם	
שלו	 הבן	 או	 אשתו	 זה	 אותו	 שמצער	
יסתיר	לאדם	את	 ה’	 או	ראש	הישיבה,	
זה	 שהכל	 יבין	 שלא	 כדי	 ה-”ָאֹנִכי”,	

הסתרה	וניסיונות.

כמה שלאדם תהיה יותר אמונה כך 
יפתחו לו יותר שערים בגן עדן

פתחו	 יאמרו	 לבוא	 לעתיד	 “ולכן	
אמונים,	 שומר	 צדיק	 גוי	 ויבוא	 שערים	
לו	 יפתחו	 אמונתו	 לפי	 אחד	 כל	 כי	
שערי	גן	עדן,	כמו	שכותב	הזוהר:	תרעי	
דרקיעא”-	שערי	גן	עדן	נפתחים	לאדם	
באמונה	 ניסיונות	 עובר	 איך	שהוא	 לפי	
והאשמות	 קפידות	 כעסים,	 שום	 ללא	
יודע	שהכל	 בני	אדם	אחרים,	אלא	 על	

בעולם	זה	ה’	יתברך	עושה.
דעדן,	 בגינתא	 אתו	 הקב”ה	 “ויטייל	
ויהיה	 בתוככם	 והתהלכתי	 כמו	שכתוב	
יותר	 ונפיק”-	כמה	שתהיה	לאדם	 עייל	
שרוצה	 כמה	 יטייל	 הוא	 אז	 אמונה	
להראות	 ממנו	 שיבקשו	 בלי	 ברקיעים	

פספורט.
וכל	ההשפעות	והטוב	זה	יהיה	לא	לפי	
לפי	 אלא	 והתפילות,	 המצוות	 התורה,	
המדד	 זה	 כי	 לאדם,	 שיהיה	 האמונה	
שקובע,	ומי	ששמר	את	האמונה	יפתחו	



 

ה

לו	כל	השערים.

גם אם מאבדים את ה”נעשה” 
שהם המצוות, אסור לאבד את 

ה”נשמע” שזה האמונה

שמשה	 אומר	 ראטה	 אהרון	 רבי	
ה”נעשה”,	 את	 איבדתם	 לישראל	 אמר	

תשמרו	את	ה”נשמע”.
כתוב	שלאחר	חטא	העגל	משה	אמר	
קיימתם,	 לא	 כבר	 ישראל,	מצוות	 לבני	
אז	לפחות	תשמרו	על	הנשמע.	והנשמע	
ִיְשָׂרֵאל	ה’	ֱאֹלֵהינּו	ה’	ֶאָחד”,	 ַמע	 זה:	“ְשׁ

שתאמינו	שהכל	זה	ה’.
זה	 שקיום	 בדעת,	 האמונה	 “שהיא	
המצווה	באיבר	המובחר,	משכנו	משכן	
הנשמה”,	הכל	נמצא	בשכל	של	האדם,	
אז	 ה’,	 מאת	 זה	 שהכל	 שלו	 באמונה	
אם	האדם	איבד	את	ה”נעשה”	לפחות	
שישמור	על	האמונה	שהיא	ה”נשמע”,	
ומיוחד,	 יחיד	 אחד	 שיש	 בשכלו	 שיבין	
שעושה	הכל	בעולם	הזה	ואין	שום	אחד	

אחר.	

כל המצוות זניחות מול מצוות 
האמונה

כותב	הרב	חידוש	עצום:	“ולכן	לעתיד	
רבות	 עליות	 האמונה	 בזכות	 יתעלו	
השכר	 שכל	 עד	 חקר,	 ובלי	 שיעור	 בלי	
לגבי	 ממש	 ייזכר	 לא	 המצוות	 יתר	 של	

מצוות	האמונה”.
אהרון	 רבי	 של	 אדיר	 משפט	 איזה	
תפילין,	 ציצית,	 המצוות:	 כל	 ראטה,	

בשכר,	 זניחות	 יהיו	 וכו’	 פסח	 סוכות,	
מצוות	 על	 האדם	 שיקבל	 מה	 לעומת	

האמונה.
זה	כמו	שיתנו	לאדם	על	כל	המצוות	
אגורות,	 ועשר	 שקל	 חצי	 של	 מטבעות	
שטרות	 לו	 ייתנו	 האמונה	 מצוות	 ועל	
יסתכל	 מי	 אז	 כחולים	של	מאתיים	₪,	

על	האגורות	מול	השטרות.	

בגלל שהאמונה היא מצווה כל כך 
יקרה כל המקטרגים והמשטינים 

רוצים לשדוד את האדם

שקולה	 האמונה	 שמצוות	 “ובהיות	
העולם	 עמוד	 והיא	 התורה	 כל	 כנגד	
ובהיות	 והיהדות,	 התורה	 כל	 וקיום	
והיקרה	 הטובה	 אבן	 היא	 שהאמונה	
אבן	 שבידו	 ומי	 העולם	 חמדות	 מכל	
והגזלנים	 הגנבים	 החמסנים,	 טובה,	

אורבים	לו”.
מי	שיודעים	עליו	שהולך	עם	יהלומים	
עליו,	 מתצפתים	 הגנבים	 כל	 מיד	 אז	
כדי	 הולך,	 הוא	 ולאן	 נמצא	 הוא	 איפה	
לגנוב	לו	את	המזוודה.	אבל	מי	שהולך	
לא	 אז	אף	אחד	 עלי	חסה,	 ברחוב	עם	
הרבה	 יש	 חסה	 כי	 אותו,	 לשדוד	 יבוא	
עם	 שהולך	 מי	 אבל	 זול.	 וזה	 בשוק	
אחרא	 הסטרא	 אז	 יקרים	 יהלומים	

תעשה	הכל	כדי	לשדוד	אותו.	
מיני	 בכל	 שברשותו	 מה	 “לחטוף	
הם	 והאורבים	 ותחבולות,	 עורמות	
לנפש	 האורבים	 החיצונים,	 כיתות	
הסטרא	 האדם”,	 מן	 האמונה	 לגזול	
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אחרא	תעשה	הכל	כדי	לגנוב	ממנו	את	
הדבר	 את	 לאדם	 תביא	 היא	 האמונה,	
יראה	 הוא	 פתאום	 לו,	 מכאיב	 שהכי	
יבואו	 ואז	 השכן,	 עם	 צוחקת	 שאשתו	
לאדם	מחשבות:	“איזו	אישה	רעה	זאת,	
נותן	את	הנשמה	בשבילה	 וכמה	שאני	
כדי	 הכל	 אחרים”...	 עם	 צוחקת	 והיא	
ושיפסיק	 האמונה	 את	 לאדם	 לגנוב	

להאמין	שהכל	זה	ה’	יתברך.
היצר	הרע	יחפש	את	נקודת	התורפה	
לאדם	 שקשה	 במקומות	 האדם	 של	
איך	 יראה	 הוא	 פתאום	 אותו,	 לנצח	
או	 מהקופה	 כסף	 גונב	 שלו	 השותף	
שמישהו	ילחש	לו	שהשותף	לא	משתף	
עושה,	 שהוא	 בעסקאות	 מספיק	 אותו	
שתשנא	 כדי	 הרע	 היצר	 יעשה	 הכל	
ותכעס	על	החבר	שלך,	ואז	תאבד	את	

האמונה	בה'.

המאמין הוא הצדיק האמיתי

הצדיק,	 עם	 מחובר	 האמונה	 “בהיות	
חי	 יחיה”,	כאשר	אדם	 וצדיק	באמונתו	
אמונה	אז	הוא	צדיק	אצל	ה’,	ולא	משנה	

עכשיו	מה	קורה	עם	שאר	המצוות.
“שמי	שנשאר	חזק	עם	האמונה,	הוא	
בבחינת	צדיק,	וכל	כוונתם	להרוס	יסוד	
הצדיק	 אחר	 רודפים	 ולכן	 הקדושה	
כוונתם	 כל	 להחטיאו”,	 כוחם	 בכל	
ייפול	 שהאדם	 היא	 המשטינים	 של	
יסוד	 הוא	 צדיק	 כי	 שלו	 מהאמונה	

העולם.
לעולם	 בא	 שהוא	 להבין	 צריך	 אדם	

ניסיונות	 עם	 להתמודד	 כדי	 רק	 הזה	
מה	 לא	 זה	 האמונה	 כי	 אמונה,	 של	
מה	 כי	 השכל,	 עם	 לאדם	 שמתחבר	
הבעיה,	 לא	 זה	 בשכלו	 מבין	 שאדם	
אלא	צריך	להאמין	גם	כאשר	אינו	מבין	

בשכלו.
אדם	לא	מבין	למה	אמא	שלו	שונאת	
לה	 עשתה	 כבר	 היא	 ומה	 אשתו,	 את	
שזאת	 להבין	 חייב	 האדם	 כאן	 רע...	
האמונה,	שה’	החליט	ככה,	ואין	לו	שום	
קושיות	על	אמא	שלו,	כי	זה	התיקון	של	
כי	 רעה	 בעין	 עליה	 יסתכל	 ולא	 שניהן,	

זה	בעצם	ניסיונות	של	אמונה.	

אדם הלומד אמונה מאיר את כל 
העולם באור אלוקי ורוחני

עצמו	 את	 מחזק	 שאדם	 ידי	 “ועל	
כל	 שמלוא	 תמיד	 ומאמין	 באמונה,	
מיניה”,	 פנוי	 אתר	 ולית	 כבודו	 הארץ	
ומתחזק	 הולך	 תמיד	 שהאדם	 כלומר	
ואין	מקום	שה’	לא	 שהכל	זה	מאת	ה’	

מנהל	אותו.
בכל	 אור	 להכניס	 יפה	 כוחו	 “בזה	
מקום	שיש	חשכות”,	האדם	מאיר	את	

העולם	בזכות	האמונה.
“וזה	שכתוב	על	אברהם	אבינו:	איתן	
שגילה	את	האמונה	 ידי	 האזרחי,	שעל	
של	 החשכות	 בכל	 אור	 הזריח	 בעולם	
העולם”,	האדם	מזריח	אור	בכל	העולם	
זה	 את	 לראות	 יצליח	 לא	 אם	 ואפילו	
שבכל	 ידאג	 שהקב”ה	 יום	 יגיע	 היום,	
אלומות	 לו	 ישלחו	 אליו,	 שיגיע	 מקום	
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בזכות	 והכל	 ורוחני,	 אלוקי	 אור	 של	
שהאדם	הולך	עם	האמונה.

ולכן	תזכרו	שכל	עינוי	וקושי	שעוברים	
ובכל	 האמונה,	 בשביל	 זה	 האדם	 על	
חושבים.	 אנחנו	 איך	 בודק	 ה’	 קושי	
כל	 לו	 יפתחו	 עצמו,	 את	 שמחזק	 ומי	
של	 העליות	 וכל	 שבשמיים,	 השערים	
האמונה,	 בזכות	 יהיו	 עדן	 בגן	 האדם	
ושאר	שכר	המצוות	האחרות	יהיה	זניח	
לעמת	האמונה	עד	שאף	אחד	לא	ידבר	
כי	 האמונה	 על	 רק	 אלא	 שם,	 עליהם	
כסף	 זה	 וכל	השאר	 הגדול	 היא	הכסף	

קטן.
שזה	 שיודעת	 אחרא,	 הסטרא	 ולכן	
היהלומים	הגדולים,	משכנעת	קודם	כל	
את	לומדי	התורה	שלא	ללמוד	אמונה,	
את	 לבזבז	 “חבל	 להם:	 אומרת	 היא	
הזמן	על	הלימוד	הזה”,	וכך	היא	שודדת	

אותם.
ותדעו	שמי	שיושב	פה	ולומד	אמונה,	

הוא	כבר	במעלה	גדולה	מאוד.	

צריך להתעסק בעיקר התורה 
שזאת האמונה

בן	 אברהם	 רבי	 זה	 על	 כותב	 וכך	
ייחוד	 שהוא	 דתנו	 “עיקר	 הרמב”ם:	
אינם	 הגלויות	 רוב	 וקדושתו,	 בוראנו	
אינם	 התלמידים	 כי	 בזה,	 עוסקים	
עוסקים	אלא	בהוויות	אביי	ורבא	ומשא	
והעוסקים	 והתירוץ.	 והקושיה	 ומתן	
את	 לידע	 ויסודותיה	 התורה	 בעיקרי	
האמת,	הם	אותם	בעלי	שכל	ולא	רבים	

הם”.
הרבה	 יש	 אמונה,	 לומדים	 מעטים	
שעוסקים	בקושיות	ותירוצים	ופלפולים	
מאוד,	 חשובה	 תורה	 שזה	 בהלכה	
להיות	 שהוא	 העיקר	 את	 מניחים	 אבל	
משוכנע	שהכל	זה	הקב”ה	בכל	מאורע.	
אם	אדם	לומד	אמונה	והשקיע	כסף	
באיזה	עסק	והפסיד	אותו,	אז	הוא	לא	
ה’	 אומר	 אלא	 אחד,	 אף	 על	 מאיים	
מוריש	ומעשיר	משפיל	אף	מרומם,	ואף	
פעם	לא	מחפש	אשמים	ומי	שם	לו	רגל	

או	איזה	ספק	גנב	אותו.
לכן	נדע,	איזה	זכות	זאת	שזכינו	לקבל	
שם	 הבעל	 כמו	 הקדמונים,	 מרבותינו	
ואחרים,	 אלימלך	 רבי	 נחמן,	 רבי	 טוב,	
והם	 אמונה,	 זאת	 מה	 הלמידה	 את	
שכנעו	אותנו	במילים	חוצבות	אש	שזה	

עיקר	העבודה	שלנו	בעולם.

מי שעומד בניסיונות של אמונה 
לא צריך להרבות בתעניות 

וסיגופים

כותב:	 מאפטא	 ישראל”	 ה”אוהב	
הנפש	 תיקון	 היה	 הראשונים	 “בדורות	
אנשים	 היו	 פעם	 סיגופים”,	 ידי	 על	
עוונות	 לכפרת	 תעניות	 הרבה	 עושים	

כמו	פגמי	הברית,	הלשון	והעיניים.
ולהפיל	 הקליפות	 את	 לשבר	 “כדי	
המסכים	המבדילים	לנשמה,	אבל	עתה	
תיקונם	 צדקנו,	 למשיח	 הקרוב	 הדור	
קל	ואינם	צריכים	סיגופים,	ותיקונם	על	
עולם”,	 בא-ל	 האמונה,	שמאמינים	 ידי	
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הם	 האחרונים	 הדורות	 של	 התיקונים	
רק	שאדם	עומד	בניסיונות	של	אמונה.	
מחבירו	 בקשה	 מבקש	 האדם	 אם	
והוא	מסרב	לו,	אז	הוא	לא	רואה	אותו	
שאתה	 החליט	 ה’	 כי	 עוינת,	 בצורה	
לא	 ואדם	 עזרה	ממנו,	 לקבל	 צריך	 לא	
ימציא	משפטים	כמו:	העולם	הוא	עגול	
ויגיע	יומו,	אלא	תדע	שהעולם	לא	עגול	
ה’,	 מאת	 זה	 הכל	 אלא	 מרובע	 ולא	
יהיה	כפרה	לכל	 ואם	תאמין	כך	אז	זה	

העוונות	שלך.
ם	 ַאתֶּ “ַהּיֹום	 הפסוק:	 פירוש	 “וזה	
ֹחֶדׁש	ָהָאִביב”,	פירוש:	הנשמות	 ֹיְצִאים	בְּ
בחודש	 הקליפות	 מעומק	 ייצאו	 שלנו	
האביב”	-	חודש	האביב	הוא	חודש	נעים	
שלא	קר	בו	ולא	חם	בו,	ככה	אנחנו	נצא	
מכל	הגלויות	שלנו	בנעימות,	וכל	זה	רק	

אם	נעמוד	בניסיונות	של	אמונה.

הנשמות של הדור האחרון באים 
מהעקב של אדם הראשון ולכן 
התיקון שלנו הוא דווקא האמונה

בספרו	 כותב	 מקוז’ניץ	 ישראל	 רבי	
בדורות	 “עכשיו	 ישראל”:	 “אורות	
באמונה	 להתחזק	 העיקר	 האחרונים	
ביותר”	-	אדם	צריך	לעזוב	הכל	ולהחזיק	
בעיקר	בדבר	אחד	שהוא	אמונה	יתרה,	
ושלא	יבוא	לו	הרהור	קפידה	על	אשתו	
או	איזה	מחשבה	רעה	על	אחיו,	כי	הכל	

זה	הקב”ה.
להיות	 מתחילות	 ישראל	 נשמות	 “כי	
האדם	 	- קדמאה”	 מאדם	 נמשכים	

הראשון	הוציא	את	הנשמות	לעולם.	
“וכמו	שבקומה	יש	ראש,	גוף	ורגליים,	
הנשמות	של	הדור	האחרון	הוא	עקבתא	
דמשיחא”	-	יצאו	נשמות	מהראש	ויצאו	
האדם	 של	 ומהאף	 מהעיניים	 נשמות	
הראשון,	אבל	יצאו	גם	מהעקבים	שלו,	
היום,	 כל	 עליהם	 דורך	 שזה	מה	שהוא	

כלומר	הכי	נמוכים	שיש.
חושית	 חשיבה	 יש	 בראש	 “והנה	
ושכליות,	ובגוף	יש	גם	כן	ראיה	ושכליות”	
הם	 אז	 	 מהראש,	 נשמות	 כשיוצאים	 	-
מבינות	ושכליות,	או	נשמות	מהלב	אז	
כותבת	 שהגמרא	 כמו	 מבינות,	 הם	 גם	

שהלב	מבין	דברים.
אמונה,	 בזה	 אין	 לעין	 הנראה	 “ודבר	
ברגליים	 אבל	 בעיניו.	 רואה	 הוא	 כי	
ומחמת	 אמונה,	 שייך	 ובהם	 ראיה	 אין	
בבחינת	 שהם	 הזה	 בדור	 הנשמות	 זה	
הם	 שלהם	 התיקון	 ולכן	 רגליים,	
שלנו	 הנשמות	 של	 התיקון	 	- באמונה”	
ודבר	זה	גדול		 בדור	הזה	הוא	באמונה,	
יותר	מצדקות,	תעניות	ותפילות,	כי	מי	
זהו	 אז	 אמונה	 של	 בניסיונות	 שעומד	

התיקון	הכי	גדול	בשבילו.
הארץ	 כל	 שמלוא	 להאמין	 “דהיינו	
-	להאמין	 ומלכותו	בכל	משלה”	 כבודו	
שהכל	זה	שלטון	אבסולוטי	של	ה’,	בלי	
שום	עוזר.	“וכל	מה	שה’	עושה	לטובה	
ושום	דבר	 עושה”-	הכל	לטובת	האדם	

אינו	לרעתו.
“ויאמין	שאפילו	דיבור	קטן	שלו	עושה	
רושם	למעלה”	-	כל	דיבור	של	אמונה,	
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ולטובתנו,	 ה’	 מאת	 זה	 שהכל	 ולדעת	
עושה	רושם	גדול	בשמיים.

ה’ רוצה את עבודת הדור האחרון 
יותר מעבודת דור התנאים 

והמלאכים

בני	 בעבודת	 ה’	 רצה	 למה	 “והלא	
גדולה	 המלאכים	 עבודת	 והלא	 אדם,	
מבני	אדם,	אך	רצון	הבורא	הוא	דווקא	
בעבודת	האיש	השפל,	וכן	רצון	הבורא	
יותר	מכל	בעבודת	הנשמות	שנמצאים	

העבודה	 את	 רוצה	 ה’	 הללו”,	 בעיתים	
כי	 התנאים,	 בדור	 מאשר	 יותר	 שלנו	
כמה	שיותר	קשה	לאדם	להאמין	והוא	
ה’	 אז	 להאמין,	 ומצליח	 עבודה	 עושה	
הזה	 בדור	 חפץ	 ולכן	 יותר,	 אותו	 אוהב	

יותר.
לכן	נתחזק	ונדע	שזה	עיקר	העבודה	
ושלא	 הללו,	 בדורות	 שלנו	 והתיקון	
אמונה.	 בו	 נלמד	 יום	אחד	שלא	 יעבור	

ה’	יזכנו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

ע"י האמונה והידיעה שכל מה שקורה זה רצון ה', רואים גם ישועות

סיפרה	אישה	אחת	משכונת	“הר	חומה”	בירושלים:	בחודש	האחרון	עלה	חשד	על	ידי	הרופאים	שיש	
לתינוקת	הקטנה	שלי	אלרגיה	לחלב,	ולכן	הוציאו	לי	מרשמים	לקניית	חלב	צמחי	מיוחד	בשבילה.	

יותר	 נשאר	 שלא	 גיליתי	 ופתאום	 המיוחדת,	 מהאבקה	 בקבוק	 לתינוקת	 הכנתי	 ימים	 מספר	 לפני	
אבקה	בקופסא.	ירדנו	אני	ובעלי	בדחיפות	ל”סופר	פארם”	כדי	לרכוש	עוד	כמה	קופסאות,	הגענו	לתור	
בבית	המרקחת	והצגנו	את	המרשם,	הרוקחת	הודיעה	לנו	שכרגע	יש	ספירת	מלאי	ולא	ניתן	לקנות	דרך	

מרשם	של	קופת	חולים	שלנו.
ברגע	הראשון	קצת	כעסתי	ולא	הבנתי	איך	לא	נותנים	לי	לקנות	דבר	כזה	חשוב	כמו	חלב	לתינוקת,	
אבל	אז	נזכרתי	בשיעורים	של	מורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א	שה’	עושה	הכל	ושאסור	לכעוס	
על	הרוקחת	ומיד	קבלתי	שזה	הכי	טוב	בשבילי.	מיד	כשקבלתי	את	ההחלטה	שאני	לא	כועסת	ומקבלת	
באמונה	שלמה,	פתאום	הופיעה	לידי	אישה	נחמדה	ואמר	לי:	“אם	את	צריכה	חלב	מבית	המרקחת,	זה	

כנראה	כמו	החלב	שאני	קונה,	בואי	ואקנה	אחד	בשבילך”.
איזה	סיכוי	יכול	להיות	שהאישה	צריכה	בדיוק	אותו	תחליף	חלב	כמו	של	הבת	שלי	ועוד	שתשמע	

אותי?!	
היא	 מה	 אותנו	 לרב	שמלמד	 ותודה	 והצרות,	 הדינים	 הבעיות,	 כל	 את	 שפותרת	 האמונה	 כמו	 אין	

אמונה!!
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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 

  



 

יא



להזמנות
ירון

052-9695044


