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מרכז	הארץ	ירושלים	ויהודה	ושומרון	
052-6511643 אבני חפץ	דביר	אלון	
050-4177727 אדם	משה	הלוי		
050-4112334 אור יהודה	יצחק	
054-7330809 אזור	ליאור	עברי	
054-9739732 אחיעזר	אור	יוסף	
054-5763240 באר יעקב	תומר	דוידי		
ביתשמש מרדכי	קינן																						054-8528990 
050-2909702 בני ברק	בן	סעדה	
052-2835442 בת ים	כהן	שמעונוב	
054-2133280 גבעת שמואל	רפאל	
050-6500565 גדרה	יצחק	עיני	
052-2750784 גן יבנה	יוסי	מזרחי	
054-7230035 הרצליה	עומר	
054-5912934 חולון	אורן	
052-4624432 חשמונאים	נאור	
050-7990060 טלזסטון קרית-יערים	יעקב		
054-2919221 יבנה	עמית		
052-9695044 ירושלים	ירון	
054-3253799 כפר סבא	אברהם		
054-7967670 לוד	אדם		
054-9139138 מודיעין-קרית ספר חיים	חוגי	
053-5257533 מעלה אדומים	רועי	אור		
054-2639782 נס ציונה	דוב		
053-3159033 עמנואל	ברוך	וקנין	
פרדס כץ אברהם	דוד																					054-8453014
050-5646422 פרדס חנה	יורם	מזוז 
053-2466221 קרית עקרון אבישי	משה		
052-5002090 ראש העין	הראל	
054-7453096 ראשון לציון אלמוג	
054-2390447 רחובות	איתן	אזולאי		
055-9193148 רמלה	שי	אוחיון		
053-3139506 רמת גן וקרית אונו עמרם		
050-4535354 שוהם	גיא	בן	עמי	
053-3145436 תל אביב מאיר		
050-3564444 תל ציון )כוכב יעקב( עמית	
050-9945999 תקוע	אורן	זנטי		

צפון	הארץ	
אור עקיבא אברהם	ברדה		             054-2554533
055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		

058-3297724 חדרה  
058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
052-6712369 חריש	תום	יצחקי	
053-5594439 טבריה	מ.	לוי	
054-7999768 יקנעם והאזור	נתנאל		
052-9592085 כרמיאל	עידו	רפאל	
מעלות	אלירן	כהן	                            050-6096476
054-4281773 נהריה	ערן	
054-4320790 נתניה	שמרון	רוזנצויג		
050-5798510 עכו	משה	אלקובי		
054-6467078 עפולה	אלי	אסולין	
052-4578972 צפת ומירון  יוסף	בן	דוד	
053-2730024 קצרין	ברק	פוגלהוט	
050-9371476 קרית חיים	עופר	ביטון	
052-6994942 קרית שמואל אביעד	זנו	
055-6788517 קרית שמונה	עמוס	אליה		
058-3245227 רכסים	יום	טוב	אברהם	
053-5882799 שלומי	יובל	

דרום	הארץ	
אילת	אריאל	בניסטי	                       053-2801234
אשדוד	מרדכי	בטיטו	                      054-7515500 
053-2823666 אשקלון	נדב	משה		
052-8847778 באר שבע אלמוג	סרוסי		
054-8405397 דימונה	בן	שושן		
050-3240240 מושב איתן	רועי	קדושים	
050-5922001 מושב זרחיה	אברהם		
052-7277213	 מושב מנוחה מור	מוסאי	
050-4304342 מושב רווחה	אודי	מישאל	
מיתר	לירן	קהימקר	                        054-4639402
052-7696890 נתיבות	גרשון	מלכיאל	
052-7186779 ערד	רחמים	
050-6656562 קרית גת	אביהו	שקלים	
052-6494317 קרית מלאכי ניסים	
050-6462038 שדרות	בן-ציון	

חוץ	לארץ	
אומן נחמן	קלור	מפיץ חדש!  1-380-50-5776453
1-818-4067128 לוס אנג'לס	טל	
1-910-9640474 מיאמי	שבי	
1-651-2464179 ניו יורק	יוסי		
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מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א

לקבלת העלון, להפצה והוספת מוקדים, להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון
אהרון		052-9695044	|	להפצת	או	קבלת	העלון	באיזורכם:
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אמונה	וביטחון:

ניסיונות	האמונה	מושכים
חסד	גדול	מלמעלה:

רבינו	בחיי	בספרו	“כד	הקמח”	כותב	

סוף,	 ים	 קריעת	 “בעניין	 עצום:	 חידוש	

לא	נקרע	להם	הים	ביחד	לעשות	להם	

בתוכו	שביל	ארוך	מתחילתו	ועד	סופו”	

ים	 שבקריעת	 לנו	 מגלה	 בחיי	 רבינו	 	-

סוף,	הים	לא	נקרע	במכה	אחת.	“אלא	

בס”ד

גיליון קל"ג - פרשת האזינו

תוכן העניינים:

ד אדם מקבל מהקב"ה את צרכיו בהדרגה, כדי להרגיל אותו במידת הביטחון בכל רגע  

ד ה’ נותן לאדם משימות של אמונה שאם יעמוד בהם אז חסד יסובבנו   

ה כל מתנה שאדם מקבל, היה לפניה ניסיון בביטחון     

ה בכל מקום ועניין שה’ יזרוק את האדם הוא חייב לשמוח    

ו האדם צריך לבטוח בה’ כמו שהתינוק סומך על אמו שתעשה לו רק טוב   

ו מדוע נחום איש גמזו השתמש דווקא במשפט גם זו לטובה    

ז גם אחד שהוא הקב”ה שווה בגימטרייה שלוש עשרה    

ז עובדי ה’ צריכים להראות לו אמונה, ביטחון ונאמנות    

ז אדם צריך ללכת עם האמונה גם כאשר דיני התורה לטובתו    

ח מדוע רוב בני ישראל העדיפו לא לצאת ממצרים     

ח אף אחד לא יוכל לפגוע לרעה באדם המאמין     

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט ע"י האמונה והביטחון בה', אפשר לבטל דינים       

ג



 

ד

נקרע	להם	מעט	מעט”	-	בני	ישראל	היו	
וכך	 ונקרע	קצת	מהים,	 עושים	פסיעה	
עוד	פסיעה	ונקרע	עוד	קצת	מהים,	וכך	

כל	פסיעה	ופסיעה.
ובינתיים	הם	היו	רואים	את	הלוויתנים	
והכרישים	ומפחדים	שהם	יטרפו	אותם,	
אותם	 משכנע	 היה	 הוא	 ברוך	 והקדוש	
היה	 וכך	 לצעוד,	 ולהמשיך	 בו	 לבטוח	

בכל	פעם	קורע	להם	עוד	קצת	מהים.
“כי	הים	היה	נס	מפניהם	ולמה	הוצרך	
קרע	 לא	 הקב”ה	 מדוע	 	- כן”	 לעשות	
להם	את	הים	במכה	אחת	אלא	כל	פעם	

קצת?
“כדי	להרגיל	אותם	במידת	הביטחון”	
לכל	 ישראל	 לבני	 להעניק	 רצה	 ה’	 	-
והוא	 ביותר	 היקר	 היהלום	 את	 החיים	
ולהאמין	 לבטוח	 צריך	 אדם	 הביטחון,	
רע,	 פעם	 אף	 לו	 יעשה	 שלא	 בהקב”ה	
ולכן	כל	פסיעה	ופסיעה	בני	ישראל	ראו	

בים	סוף	שה’	עושה	להם	רק	טוב.

אדם מקבל מהקב"ה את צרכיו 
בהדרגה, כדי להרגיל אותו במידת 

הביטחון בכל רגע

לא	 ה’	 רבים,	 חובות	 לו	 שיש	 אדם	
ייתן	לו	את	כל	הסכום	בפעם	אחת	כדי	
פעם		 כל	 אלא	 שלו,	 לנושים	 שיחזיר	
אלף	 פה	 קצת,	 להרוויח	 לו	 ייתן	 ה’	
שייגמרו	 עד	 מאתיים	 עוד	 ושם	 שקל	
במידת	 אותו	 להרגיל	 כדי	 החובות,	 לו	
בכל	 תלויים	 עיניהם	 “ושיהיה	 הביטחון.	
התכלית	 כי	 שבשמיים,	 לאביהם	 זמן	

של	התורה	זה	הביטחון”	-	כמו	שהגאון	
מוילנא	אומר	שהתורה	לא	ניתנה	אלא	

בשביל	הביטחון.
לאישה	 דואג	 לא	 ה’	 נוספת,	 דוגמא	
בפעם	אחת	שיהיה	לה	שלום	בית	טוב	
היא	 פתאום	 לאט,	 לאט	 אלא	 ואיכותי,	
מידה	 באיזו	 השתנה	 שבעלה	 תראה	
ונהיה	יותר	נחמד,	בהמשך	דבר	מסוים	
נוסף	יסתדר,	ככה	כל	פעם	תחום	אחר.	
אחד	 ביום	 בעלה	 את	 יעשה	 ה’	 אם	 כי	
הביטחון	 על	 תעבוד	 לא	 היא	 אז	 צדיק	
היקר	 המצרך	 זה	 והביטחון	 בה',	 שלה	

ביותר	של	ה’	וזה	פרי	האמונה.			

ה’ נותן לאדם משימות של אמונה 
שאם יעמוד בהם אז חסד יסובבנו

“השומר	 בעל	 ראטה	 אהרון	 רבי	
אמונים”	מסביר	את	הסיבה	שה’	כל	כך	

רוצה	את	מידת	הביטחון.
קבע	שהבוטח	 ה’	 יודעים,	 שאנו	 כמו	
בה’	חסד	יסובבנו,	לא	מגיע	לאדם	שה’	
יקרע	לו	את	הים	ויחזיר	לו	את	החובות	
או	שייתן	לו	שלום	בית,	אבל	אם	האדם	
בוטח	בה’,	אז	הוא	נותן	לו	את	זה	בתורת	

חסד	כמתנה.
אז	ה’	חייב	לתת	לאדם	משימות	של	
אמונה,	כי	אם	הוא	לא	ייתן	לו	את	אותן	
משימות	אז	לא	יגיע	לו.	ולכן	ה’	מסדר	
הוא	 שבהן	 סיטואציות	 מיני	 כל	 לאדם	
שהכל	 ולהאמין	 בו	 לבטוח	 חייב	 יהיה	
לטובתו,	ואז	ה’	ייתן	לו	את	החסד,	אבל	

בלי	הביטחון	אין	לאדם	את	הזכות.



 

ה

עובדי	 הללו	 אומרת:	 שהגמרא	 כמו	
זרה,	 עבודה	 עובדי	 והללו	 זרה,	 עבודה	
הים	 את	 לקרוע	 החליט	 ה’	 למה	 אז	
שבני	 שידוע	 ועוד	 ישראל,	 לעם	 דווקא	
בתוך	 מיכה	 פסל	 את	 העבירו	 ישראל	
ְוָלנּו	 ָדָקה	 ַהצְּ “ְלָך	ה'	 הים,	כמו	שכתוב:	
ִנים”	)דניאל,	ט’(,	ה’	קורע	להם	 ת	ַהפָּ ֶשׁ ֹבּ
את	הים	בניסים	גדולים	ועצומים,	והם	
עוברים	עם	פסלים	בתוכו,	אז	איזו	זכות	
היתה	לבני	ישראל	שה’	קרע	להם	את	

הים?
מידת	 בזכות	 רק	 היא,	 והתשובה	

הביטחון	בהקב"ה	שהיתה	להם.
כאשר	אדם	סומך	על	הקב”ה,	ולמרות	
שהוא	רשע	הוא	בוטח	שה’	יעשה	לו	רק	
טוב,	אז	אותה	מידת	הביטחון	מביאה	לו	

את	החסד.
ולכן	הי"ת	נותן	לנו	כל	הזמן	ניסיונות	
החסד	 מגיע	 ידם	 על	 כי	 אמונה	 של	

לאדם	שעומד	בהם.	

כל מתנה שאדם מקבל, היה לפניה 
ניסיון בביטחון

הקדוש:	 אמונים”	 “השומר	 וכותב	
מידת	 בה’,	 בביטחון	 מי	שעובד	 כל	 “כי	
מקיפה	 העולם	 את	 המפרנסת	 החסד	
לאדם	 מגיע	 כאשר	 	- צד”	 מכל	 אותו	
ניסיון,	אם	האדם	אומר	שהכל	שטויות	
מתאבל,	 ולא	 לטובתו,	 רק	 עושה	 וה’	
אז	 ומאשים,	 מקלל	 מתקצף,	 מצטער,	
ה’	שולח	לו	את	החסד	על	ידי	עוד	ניסיון	

באמונה.

ואם	פתאום	הרופא	אומר	שהוא	רוצה	
שהאדם	יעשה	עוד	בדיקות,	והאדם	לא	
באמונה,	 לאחוז	 וממשיך	 בדעתו	 נופל	
שה’	עושה	לו	רק	טוב,	אז	ה’	ייתן	לו	עוד	

ועוד	חסד.
ממציא	 ה’	 יתברך,	 בה’	 כשבוטח	 “כי	
ממנו	 נבצרות	 הסיבות	 ואין	 סיבות.	 לו	
לאדם	 ימציא	 ה’	 	- הביטחון”	 בזכות	
הבוטח	בו	כל	מיני	מתנות,	אבל	זה	רק	
על	ידי	ניסיונות	של	אמונה	שהוא	צריך	
לצלוח	אותם,	ועל	כל	ניסיון	של	אמונה	

הוא	יקבל	עוד	מתנה.

בכל מקום ועניין שה’ יזרוק את 
האדם הוא חייב לשמוח

משפט	 כותב	 הלבבות”	 “חובת	 בעל	
תועלת	 “אך	 החיים:	 כל	 לזכור	 שצריך	
עניין	 בכל	 שמחתו	 	- בעולם	 הביטחון	
שה’	 מקום	 בכל	 ה’"-	 אליו	 שיעתיקהו	
מניח		את	האדם	הוא	שמח,	גם	אם	זה	

בבית	חולים	וגם	אם	זה	בבית	מלון.
וכן	בכל	עניין	-	אם	מעלים	אותו	דרגה	
בעבודה	או	שמורידים	אותו	דרגה,	אם	
נותנים	לו	או	לוקחים	לו,	בכל	דבר	הוא	
ושמח	 לטובתו	 הכל	 עושה	 שה’	 יודע	
בזה,	ואז	כאשר	הקב"ה	רואה	שהאדם	
הזה	מתנהל	תמיד	עם	אמונה	וביטחון,	
בזכות	 מתנות	 עוד	 עליו	 מעמיס	 הוא	
דירה	 או	 טובה	 כלה	 לו	 ונותן	 הביטחון	
נאה,	או	כל	צורך	אחר	שהשתוקק	אליו.
שכן	 נגאלנו,	 הביטחון	 “ובזכות	
ָבְטחּו	 ָך	 בְּ ְוִנְמָלטּו	 ָזֲעקּו	 ‘ֵאֶליָך	 אמרו:	



 

ו

ולא	 ישראל	בטחו	בה’	 בֹוׁשּו’’-	עם	 ְוֹלא	
התביישו	להגיד	שה’	עושה	רק	טוב.	

עיקר	 הוא	 הביטחון	 שמידת	 “ומפני	
שהתורה	 מצינו	 לכן	 מהתורה,	 גדול	
ִרים	 ֹבּ נקראת	ביטחון,	כמו	שכתוב:	‘ִעיר	גִּ
)משלי,	 ִמְבֶטָחה’	 ֹעז	 ֶרד	 ַוֹיּ ָחָכם	 ָעָלה	
רבינו	 משה	 על	 מדבר	 הפסוק	 כא’(”-	
שהוריד	עוז	שזאת	התורה,	כמו	שכתוב	
ה’	 כט’(,	 )תהילים,	 ן”	 ִיתֵּ ְלַעּמֹו	 ֹעז	 “ה'	
הוריד	לבני	ישראל	את	התורה	שעיקרה	
בבת	 נקרע	 לא	 סוף	 ים	 ולכן	 הביטחון.	
אחת,	אלא	לאט	לאט,	ולמרות	הקטרוג	
של	עוזא	שר	הים	שאמר	לקב”ה:	‘אתה	
נקרא	א-ל	אשר	לא	יישא	פנים,	אז	למה	
גם	 והרי	 הים,	 את	 להם	 פותח	 אתה	
זרה,	 עבודה	 עובדי	 וגם	מצרים	 ישראל	
מגדלי	 והללו	 בלוריות	 מגדלי	 והללו	

בלוריות...?
אלא	ה’	אמר	לו:	‘בני	ישראל	יש	להם	
ובכל	 ממולם	 כרישים	 שרואים	 ביטחון,	

זאת	ממשיכים	ללכת.
ְצַעק	ֵאָלי	 ולכן	ה’	אמר	למשה:	“ַמה	תִּ
עּו”,	תיסעו	עם	 ְוִיסָּ ִיְשָׂרֵאל	 ֵני	 בְּ ֶאל	 ר	 בֵּ דַּ
נפתח	 לא	 נחנקו	 ועד	שכמעט	 ביטחון,	
כי	ה’	רצה	לראות	אותם	עומדים	 הים,	
בניסיון,	וכאשר	עומדים	בניסיון	ה’	קורע	

לאדם	בסוף	את	הים.

האדם צריך לבטוח בה’ כמו 
שהתינוק סומך על אמו שתעשה 

לו רק טוב

ממשיך	הרב	וכותב:	“ותועלת	הביטחון	

ה’,	 אליו	 שיעתיקהו	 עניין	 בכל	 שמחתו	
בטחונו	 מפני	 טבעו,	 נגד	 יהיה	 אם	 וגם	
אלא	 רע	 לו	 יעשה	 לא	 ידע	שהאלוקים	
בטוב	לו	בכל	עניין,	כאשר	תעשה	האם	
וחיתוליו	 ברחיצתו	 בנה	 על	 החומלת	
זה	 ועל	 כורחו,	 על	 והתרתו	 וקשירתו	
י	 י	ַנְפִשׁ יִתי	ְודֹוַמְמתִּ וִּ אמר	דוד:	‘ִאם	ֹלא	ִשׁ

ָגֻמל	ֲעֵלי	ִאּמֹו’	)תהילים,	קל”א(”. כְּ
לו	 עושה	 בטוח	שאמו	 כמו	שהתינוק	
שמח	 להיות	 צריך	 האדם	 כך	 טוב,	 רק	
מה	 שכל	 בטוח	 ולהיות	 ה’,	 בהנהגת	
חס	 ולא	 טוב,	 רק	 זה	 איתו	 עושה	 שה'	
ושלום	להיות	ממורמר,	כועס,	מאוכזב	

או	פגוע.

מדוע נחום איש גמזו השתמש 
דווקא במשפט גם זו לטובה

המהר”ל	הקדוש	שואל	שאלה	חזקה	
נחום	 של	 תענית	 במסכת	 הסיפור	 על	

איש	גמזו,
זו	 מדוע	כל	הזמן	הוא	היה	אומר	גם	
והוא	 ולא	אמר	גם	זה	לטובה?	 לטובה,	
גדול	 היה	 גמזו	 איש	 נחום	 “כי	 עונה:	
במידת	הביטחון,	שאף	דבר	שהיה	נראה	
רע,	היה	בוטח	בה',	והוא	יתברך	שעושה	
ניסים	לבוטחים	בו.	ונראה	שמה	שאמר	
גם	זו	לטובה,	כי	רצה	לומר	לך	שאף	אם	
נראה	לך	פורענות	יותר	גדול,	ה’	יתברך	
עושה	ממנו	טובה,	וזה	‘גם	זו’,	בלשון	‘זו’	

שמספרו	י"ג”.
הגימטרייא	של	המילה	“זו”	היא	שלוש	
היא	 במלואה	 “ואו”	 האות	 וגם	 עשרה,	
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צרה	 יש	 שלוש	עשרה,	כאשר	לאנשים	
נחום	 אבל	 וואי”,	 “וואי	 אומרים	 הם	 אז	
הצרה	 כלומר	 זו’	 ‘גם	 אמר	 גמזו	 איש	
עצמה	 היא	 אותה,	 מסמלת	 ו’	 שהאות	
היא	 במלואה,	 “ואו”	 וגם	 גדולה,	 טובה	
אותה	 לקרוא	 שאפשר	 היחידה	 האות	
משני	הצדדים	אותו	הדבר,	וזה	מסמל	
לטובה	 מרעה	 לאדם	 יתהפך	 שהכל	

בזכות	מידת	הביטחון.
שגם	 לומר	 רצה	 לטובה,	 זו	 גם	 “ולכן	
זו	נראה	פורענות	וצרה	שהיא	יג’	נגד	יג’	
לטוב	 נעשה	 הביטחון	 ידי	 שעל	 הואוים	
גמור”-	ה’	הופך	את	ה”ואו”	לטוב	גמור	

בזכות	האמונה	והביטחון.

גם אחד שהוא הקב”ה שווה 
בגימטרייה שלוש עשרה

זה	 “וכל	 וכותב:	 המהר”ל	 וממשיך	
מפני	שהוא	יתברך	אחד”	-	גם	המילה	
“אחד”	יוצאת	בגימטרייה	שלוש	עשרה,	

שהוא	האחד	עושה	הכי	טוב.
לך	 שנראה	 הדבר	 ולכן	 הכל,	 “ובידו	
רע	גמור,	יעשה	ממנו	הטוב	הגמור,	לכן	
שמספרו	 עשרה	 שלוש	 מספרו	 אחד	
כי	 גמזו,	 איש	 נחום	 נקרא	 ולכן	 ואו”,	
נרמז	הכל	בלשון	‘זו’,	ותבין	את	הדברים	
שהם	נכונים	ועמוקים”-	כל	דבר	שנראה	
לו	 יהפוך	 ה’	 ביותר,	 הרע	 כדבר	 לאדם	

אותו	לטוב	בזכות	האמונה	בלב.

עובדי ה’ צריכים להראות לו 
אמונה, ביטחון ונאמנות

“אבן	 כותב:	 אמונים”	 “שומר	 בעל	
תיבות	 ראשי	 אבן	 	- הבונים”	 מאסו	
ואנשים	 לה’,	 נאמנות	 ביטחון,	 אמונה,	
ומעדיפים	 בזה	 רוצים	 ולא	 מואסים	
ראש	 “זה	 וממשיך	 לעצמם.	 לדאוג	

פינה”	-	זה	ראשון	והכי	חשוב	מהכל.	
“כי	האמונה	מכונה	בשם	אבן,	‘ַעל	ֶאֶבן	
ְבָעה	ֵעיָנִים’	)זכריה,	ג’(,	ונקראת	 ַאַחת	ִשׁ
ַחן’	)ישעיה,	כח’(,	שהיא	המנסה	 ‘ֶאֶבן	ֹבּ
זה	 ועל	 וצער	לטובתם,	 ניסיונות	 הרבה	
י	 ַשְׂמתִּ ר	 ֲאֶשׁ את	 ַהֹזּ ‘ְוָהֶאֶבן	 יעקב:	 אמר	
)בראשית,	 ֱאֹלִהים’	 ית	 בֵּ ִיְהֶיה	 ָבה	 ַמצֵּ
האבן	 זה	 אלוקים	 של	 הבית	 כח’(”-	
הזאת	שכוללת	אמונה	ביטחון	ונאמנות,	
בה’	 ובוטח	 מאמין	 אדם	 מצב	 שבכל	
נשאר	 וממילא	 טוב,	 הכי	 לו	 שעושה	

נאמן	לה’	יתברך.
וצריך	לדעת	שכמו	שאומר	האדמו”ר	
התורה,	 מעל	 היא	 האמונה	 מקומרנא	
כדאי	 ולכן	 עליון”,	 “אל	 שכתוב:	 כמו	
מושך	 ידה	 על	 כי	 האמונה,	 עם	 ללכת	

ניסים	מלמעלה.

אדם צריך ללכת עם האמונה גם 
כאשר דיני התורה לטובתו

שהזמין	 רב,	 על	 מספרת	 הגמרא	
כל	 את	 לו	 שיעבירו	 שליחויות	 חברת	
בדרך,	 והנה	 אחר,	 למקום	 החביות	
לו	 שברו	 לב	 תשומת	 מחוסר	 הסבלים	
של	 המפתחות	 את	 לקח	 רב	 כולן.	 את	
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המשאית	שלהם	ואת	הסרבלים	שלהם,	
על	 אותי	 תפצו	 שלא	 ‘עד	 להם:	 ואמר	

הכדים,	אני	לא	מחזיר	לכם	אותם’.	
הלכו	אותם	פועלים	והתלוננו	על	רב	
אצל	רבא,	אמר	רבא	לרב:	‘תחזיר	להם	
והרי	 רב	 לו	 אמר	 הציוד’,	 כל	 את	 מיד	
“אומן	שהזיק”	 על	 ערוך	 בשולחן	 כתוב	
רבא:	 לו	 ענה	 להחזיר.	 צריך	 שלא	
צריך	 אתה	 אבל	 צודק,	 אתה	 ‘באמת	
וללכת	בדרך	של	אורחות	 להיות	צדיק	
רב	 ואז	 ערוך’.	 שולחן	 של	 ולא	 צדיקים	

קיבל	את	דבריו	והחזיר	להם	הכל.
שאל	אותו	רבא:	ומה	עם	המשכורות	
לא	 כאן,	 ‘עד	 רב:	 לו	 אמר	 שלהם?	
הכדים,	 כל	 את	 לי	 ששברו	 מספיק	
להחזיר	 כדי	 שנה	 חצי	 לעבוד	 ואצטרך	
להם’,	 לשלם	 צריך	 אני	 עוד	 הנזק,	 את	
עימהם	 לנהוג	 אותו	 שכנע	 רבא	 אבל	
לפנים	משורת	הדין,	והוא	באמת	שילם.	
את	 רב	 שאל	 לדרכם,	 שהלכו	 לאחר	
אז	 להם,	 לשלם	 צריך	 אני	 ‘אם	 רבא:	
למי	כתובה	ההלכה	בשולחן	ערוך’,	ענה	
לו	רבא:	‘ההלכה	בשולחן	ערוך	כתובה	
למי	שלא	רוצה	את	האמונה’,	האמונה	
צריכה	לגרום	לאדם	כל	הזמן	לוותר,	גם	
בדברים	שהוא	צודק	בהם,	כמו	שכתוב:	
ב’(,	 )משלי,	 טֹוִבים”	 ֶדֶרְך	 בְּ ֵלְך	 תֵּ “ְלַמַען	

כדי	שה’	יהיה	גם	טוב	איתו.
דרך	 באיזה	 להחליט	 צריך	 אחד	 כל	
לזה	 שיש	 שיידע	 אבל	 הולך,	 הוא	
שמי	 בתורה	 כתוב	 לדוגמא,	 השלכות,	
שמזיז	מוקצה	בשבת	קודש	צריך	לצום	

ארבעים	יום	לכפרה,	אז	אם	אדם	הולך	
לפי	הדין,	אז	זה	התשלום,	אבל	אם	הוא	
מוותר	על	דיני	התורה	כשהוא	צודק,	אז	
והולך	אתו	בחסד,	גם	 לו	 גם	ה’	מוותר	

כאשר	לא	מגיע	לו.

מדוע רוב בני ישראל העדיפו לא 
לצאת ממצרים

כתוב	 עצום,	 חידוש	 אומר	 המלבי”ם	
יצאו	 ישראל	 מבני	 אחוז	 עשרים	 שרק	
מארץ	מצרים,	ושמונים	אחוז	לא	יצאו,	
העם	 רוב	 מדוע	 השאלה	 נשאלת	 אז	
הרב,	 עונה	 יצאו?	 ולא	 במצרים	 נשארו	
שיצאו		 לפני	 ישראל	 לבני	 הראה	 ה’	 כי	
השואות	 הצרות,	 כל	 את	 ממצרים	
לעבור		 יצטרכו	 ישראל	 שבני	 והייסורים	
היהודים	 של	 רובם	 ולכן	 הדורות,	 בכל	
במוכר	 במצרים	 להישאר	 העדיפו	
מי	 אבל	 לצאת,	 ולא	 להם	 והידוע	
הכי	 הדברים	 שגם	 אמונה	 לו	 שהיתה	
קשים	נעשים	כטובה	מאת	ה’,	אז	הוא	
לראות	 לזכות	 גם	 ועתיד	 יצא	ממצרים	

את	הגאולה	השלמה,	לעתיד	לבוא.

אף אחד לא יוכל לפגוע לרעה 
באדם המאמין

האדמו”ר	מקומרנא	כותב:	ואם	יהיה	
בטחונו	חזק	בה’,	לא	יוכלו	להרע	לו	כל	
שבוטחים	 הרשעים	 ואפילו	 עלמא.	 בני	
בה’,	אין	רשות	לשום	אדם	לנגוע	בהם	

לרעה”.
עבירות	 שעוברים	 רשעים	 אפילו	
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אם	 אבל	 לעדות,	 ופסולים	 דאורייתא	
אז	 בו,	 ומאמינים	 בה’	 בוטחים	 הם	
להם,	להרע	 להזיק	 	 יוכל	 לא	 אף	אחד	
להם,	ואפילו	לא	לשרוט	אותם	בציפורן	

הקטנה.

ולכן	כל	אחד	מאיתנו	צריך	לבוא	אל	
ונאמנות,	 ביטחון	 אמונה,	 עם	 המלך	
שזה	אבן	הבוחן	שלנו,	ולהנהיג	את	חייו	
בדרך	הזאת,	ועלינו	לסמוך	על	ה'	בכל	

תחום	בחיים.	ה’	יזכנו.	אמן!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

ע"י האמונה והביטחון בה', אפשר לבטל דינים

סיפר	מורנו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א:	אישה	אחת	התקשרה	לספר	לי	סיפור,	ואני	והעוזר	שלי	בכינו	
באוטו	כששמענו	את	הסיפור	שלה.

בעלה	ברח	לה	מהבית,	הצער	הוא	גדול,	והילדים	כל	היום	צועקים	רק:	‘אבא,	אבא’,	והיא	אוהבת	את	
בעלה	מאוד	עד	שמוכנה	לחכות	לו	שנים	רבות	רק	שבסופו	של	דבר	הוא	יחזור	הביתה,	אבל	הוא	עסוק	

בכל	מיני	שטויות	של	העולם	הזה.
ה’	החליט	 על	עצמה	בעקבות	שיעורי	האמונה	ששמעה,	שאם	 קיבלה	 ביום	חמישי	האחרון	 והנה	
לא	 היא	 שלדבריה	 שמחה	 לעצמה	 להכניס	 הצליחה	 והיא	 שמחה,	 היא	 אז	 להתגרש,	 צריכה	 שהיא	

הרגישה	כל	החיים,	פשוט	שכנעה	את	עצמה	שאם	ה’	גורם	לה	להתגרש	אז	זה	הכי	טוב	בשבילה.
למחרת	בבוקר,	לאחר	ארבעה	חודשים	של	נתק,	פתאום	בעלה	שולח	לה	הודעה:	‘האם	תקבלי	אותי	
אם	אני	אחזור	הביתה’,	אמרה	לו:	‘בטח	שאקבל	אותך	אם	תחזור’.	והיא	אומרת	לי:	‘הרב,	האמונה	זה	
ממש	קסם’,	ועוד	היא	מספרת	שלפני	כן	דיברו	אתו	הרבה	רבנים	ומכרים	לשכנע	אותו	לחזור	לדרך	
הישר	ושום	דבר	לא	עזר,	והנה	ברגע	שקיבלה	על	עצמה	את	האמונה	הכל	הסתדר,	ממש	כמו	קסם	

ופלא	גדול!!
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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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