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אמונה	וביטחון:

כל	התהוות	מעשה	בראשית
בעניין	האמונה:

בליקוטי	 כותב	 מברסלב	 נחמן	 רבי	
מוהר”ן:	“כל	התהוות	מעשה	בראשית,	
רק	בשביל	מה	שצפה	ה’	שיהיו	אנשים	

שיהיו	להם	ייסורים	בעניין	האמונה”.
הזה	 כל	הקוסמוס	 על	 כל	ההשקעה	
שיבוא	 כדי	 רק	 להקב”ה	 שווה	 הייתה	
חנות,	 באיזה	 חליפה	 ויקנה	 אדם	 איזה	
והמוכר	יגיד	לו	שאי	אפשר	להחליף	את	

החליפה	כי	הוא	עשה	לה	מכפלת,	ואותו	
אדם	יאמין	שזה	ה’	יתברך	אמר	לאותו	
החליפה’,	 את	 לו	 תחליף	 ‘אל	 מוכר:	
ולא	 חנות	 אותה	 לתבוע	את	 ינסה	 ולא	
יאיים	על	המוכר	שיתלונן	עליו	במשרד	

הרווחה	או	הכלכלה.
הייסורים	 את	 ראה	 ה’	 כאשר	
בעניין	 יעברו	 שאנשים	 והמכשלות	

בס”ד

גיליון קל"ד - שבת חוה"מ סוכות
תוכן העניינים:

ד כל היראה שה’ מבקש מהאדם הוא שיידע שכל דבר ואפילו הקטן ביותר מגיע מה’ יתברך 

ה אדם הבוטח בה’ לא נכנסת לליבו שום עצבות, בגלל שיודע שדרך הבעיות קונים עולם הבא 

ה בימות המשיח אנשים יצעקו שהם מאמינים אבל באמת הם לא, וההוכחה שהם ממורמרים 

ו משיח צדקנו יכניס לנו “מטוש” לאף כדי לבדוק את מידת האמונה  שלנו בה’  

ז רק מי שראה את טובו של ה' בכל דבר, יזכה לראות את הטוב של ה’ גם בימי הגאולה 

ז ה’ אוהב הכי הרבה את האדם ששמח בכל דבר שה’ עושה לו    

ח דוד הראה לכל העם בחוש איך ה’ עושה את כל הדברים בעולם   

ח אדם ישתדל כל הזמן לדבר אמונה ואפילו כשליבו עדיין לא מאמין   

ח הפלא הגדול ביותר בבריאה שעדיין יש אנשים שלא מאמינים בה’ יתברך   

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כשאדם מאמין ומרגיש שהכל לטובה, זוכה גם לישועה     

ג



 

ד

את	 לברוא	 הוא	אמר	שכדאי	 האמונה,	
הכוכבים	 הירח,	 עם	 הזה	 העולם	 כל	
והשמש.	“מחמת	הבלבולים	שיעלו	על	
מחשבתו	של	אדם,	והם	יתגברו	כנגדו,	
ברא	 זה	 בשביל	 ורק	 באמונה.	 ויחזיק	
הבורא	יתברך	את	כל	מעשה	בראשית”	
ֱאמּוָנה”	 בֶּ ַמֲעֵשׂהּו	 “ְוָכל	 נקרא:	 זה	 	-
השקיע	 שה’	 מה	 כל	 לג’(,	 )תהילים,	
בעולם,	זה	כדי	לראות	את	האדם	מגיע	

לניסיון	של	אמונה	וצולח	אותו.
בית	 שקנה	 לי	 סיפר	 אחד	 יהודי	
בשכונת	“רמות”	בירושלים,	והשכן	שלו	
כבר	שלוש	שנים	ממש	“מטגן”	אותו	על	
המחבת		בבתי	משפט	בגלל	שהוא	סגר	
לו	 גורם	 זה	 ודבר	 בבית,	 איזה	מרפסת	

צער	גדול.
אותו	יהודי	צריך	לדעת	שה’	ברא	את	
כל	העולם	הזה	עם	המורכבות	שלו,	רק	
ובעצמו	 בכבודו	 שהקב”ה	 שיאמין	 כדי	
שלח	את	השכן	להציק	לו	כדי	להטיב	לו	
ולפדות	אותו	ממשהו	הרבה	יותר	גרוע.
עם	 ולהשלים	 ללכת	 לו	 הצעתי	 לכן	
השכן,	ולהציע	לו	פיצוי	הוגן,	וכל	זה		כדי	
להוכיח	לה’	שהוא	מאמין	בו	שהכל	זה	

ממנו	יתברך.

כל היראה שה’ מבקש מהאדם 
הוא שיידע שכל דבר ואפילו הקטן 

ביותר מגיע מה’ יתברך

בזמן	מתן	תורה,	בני	ישראל	מבקשים	
את	 להם	 יקריא	 שהוא	 רבינו	 ממשה	
והוא	 ה’.	 במקום	 הדיברות	 עשרת	

א	 בָּ ֶאְתֶכם	 ַנּסֹות	 “ְלַבֲעבּור	 להם:	 עונה	
ֵניֶכם	 ְהֶיה	ִיְרָאתֹו	ַעל	פְּ ָהֱאֹלִהים	ּוַבֲעבּור	תִּ
י	ֶתֱחָטאּו”.	כלומר	כל	הפחד	הזה	 ְלִבְלתִּ
הוא	 סיני,	 הר	 להם	במעמד	 שה’	עשה	
רק	כדי	שיגיע	להם	איזה	ניסיון	באמונה,	
יראת	 להם	 ה’,	שתהיה	 שזה	 ידעו	 והם	

שמים.
"והיראה	 כותב:	 הקדוש	 והרמח”ל	
היות	 האחד	 עניינים,	 שני	 היא	 הזאת	
שכינתו	יתברך	בכל	מקום	בעולם,	והוא	
ה’	משגיח	על	כל	דבר	גדול	וקטן”	-	כל	
משגיח	 שה’	 שנדע	 כדי	 היא	 הבריאה	
גדול.	 ובין	 קטן	 בין	 בעולם	 דבר	 כל	 על	
“ויידע	שאין	נסתר	מנגד	עיניו,	לא	מפני	
גודל	הנושא	ולא	מפני	פחיתותו”	-	אדם	
צריך	לדעת	שגם	דבר	פעוט	שקורה,	זה	

בעצם	ה’	עושה.
תורה:	 מתן	 של	 הסיכום	 זה	 ובעצם	
ֵניֶכם”,	 פְּ ַעל	 ִיְרָאתֹו	 ְהֶיה	 תִּ “ּוַבֲעבּור	
קטן	 הכי	 הדבר	 שגם	 יידע	 שהאדם	
ופחות	בעולם,	ה’	עושה.	“והדבר	הגדול	
והקטן,	הנקלה	והנכבד,	הוא	רואה	והוא	
מבין	בלי	הפרש.	הוא	מה	שאמר	הכתוב:	
ו’(.	 )ישעיה,	 בֹודֹו”	 כְּ ָהָאֶרץ	 ָכל	 “ְמֹלא	
אינו	מצטייר	בשכל	 הזה	 הדבר	 ואמנם	
האדם	אלא	על	ידי	התמדת	ההתבוננות	
שהדבר	 ֵּכיָון	 כי	 הגדול,	 וההסתכלות	
יציירהו	השכל	אלא	 רחוק	מחושנו,	לא	
אחר	רוב	העיון	וההשקפה"	-	כמה	צריך	
גם	 יתברך,	 ה'	 זה	 בזה	שהכל	 להתבונן	
לאדם	 שקורה	 ופעוט	 קטן	 הכי	 הדבר	
בעבודה,	בבית	ובכל	תחום	אחר	בחיים.	
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אדם הבוטח בה’ לא נכנסת לליבו 
שום טיפת עצבות, בגלל שיודע 
שדרך הבעיות קונים עולם הבא

תמיד	 לחיות	 שמשתדל	 אדם	 ולכן	
הזמן	 כל	 זה	 על	 ולהתפלל	 אמונה	 חיי	
	ּלֹו”,	אז	עליו	 בתפילה,	“	ֱאמּוָנְתָך	הֹוַדְעתָּ
השלם	 “המאמין	 הקדוש:	 רבינו	 אומר	
בעת	 דהיינו	 חשכים,	 שהולך	 בעוד	 אף	
צרה.	ואין	נוגה	לו,	אינו	רואה	שום	אופן	
מהלך	טבעי	שיזכה	לצאת	ממנה,	כאילו	

אין	הדבר	נוגע	אליו”.
שכאשר	 מאמין,	 אדם	 מזהים	 ככה	
לא	 והוא	 בעיה	 או	 צרה	 איזו	 לו	 מגיעה	
הוא	 המצב	 באופק,	 זמין	 פתרון	 רואה	
שזה	כאילו	עובר	מעליו,	הוא	לא	מצטער	
מאוד	ודואג	מזה,	כי	הוא	יודע	שהקב”ה	
אותה	 יפתור	 גם	 והוא	 יצר	את	הבעיה,	

בשבילו.
אינו	 כאילו	 חזק,	 בה’	 בטחונו	 “אלא	
נמצא	בצרה	כלל”	-	בכלל	הוא	לא	מבין	
שיש	צרה,	כי	הוא	בטוח	שה’	יסדר	לו	את	
כל	העניין.	“ולאדם	המאמין	אין	מקרים	
מעציבים	בעולם”	-	העצבות	לא	נכנסת	
לאדם	שיש	לו	אמונה,	כי	הוא	יודע	שה’	
עושה	את	הכל	לטובתו	ולכן	אין	לו	שום	

סיבה	בעולם	להיות	עצוב.
הנגזרת	 שכל	 יודע	 המאמין	 האדם	
של	העולם	הבא	היא	מהכישלונות	של	
הבא	 העולם	 גודל	 שהרי	 הזה,	 העולם	
תלוי	בצורה	שאדם	מקבל	את	האכזבות	
של	העולם	הזה,	אם	קיבל	בשמחה	אז	

יש	לו	עולם	הבא	גדול	מאוד.

ולכן	יוצא	מזה	שהאדם	צריך	לשמוח	
יותר	בהפסדים	מאשר	ברווחים,	שהרי	
לקנות	 הוא	 הזה	 בעולם	 מטרתנו	 כל	
“וכל	 הנצח.	 עולם	 שהוא	 הבא	 עולם	
ומכאיבים,	 המצערים	 הזמן	 פגעי	
שלא	 להבין	 דעת	 נותנים	 למאמין	
זה	 ידי	 ועל	 האדם,	 נברא	 זה	 בשביל	
אלא	 נבראנו	 שלא	 באמונה,	 נתחזק	

להתענג	על	ה’’.
יהודי	מאמין	כל	הזמן	נמצא	בשמחה	

ולא	נכנס	לעצבות	כלל.

בימות המשיח אנשים יצעקו 
שהם מאמינים אבל באמת הם 

לא מאמינים, וההוכחה היא שהם 
עצובים וממורמרים

בספרו	 כותב	 לוינשטיין	 יחזקאל	 רבי	
של	 האותות	 שאחת	 אמונה”,	 “קובץ	
ָהֵפְך	 תֵּ ְלכּות	 “ַהמַּ היא	 המשיח	 ימות	
ְלִמינּות”	)מסכת	סוטה(,	והמלכות	היא	

האמונה.	
מאמינים	 שהם	 יגידו	 אנשים	 כלומר	
אנשים	 מאמינים,	 לא	 הם	 באמת	 אבל	
בפנים	 אבל	 מלך”	 “ה’	 בתפילה	 יצעקו	
הכל	 את	 עושה	 שה’	 מאמינים	 לא	 הם	
אותם	 את	 שרואים	 והראייה	 לטובתם,	

אנשים	עצובים,	כועסים	ומתלוננים.	
דמשיחא	 “בעקבתא	 הרב:	 לשון	
המלכות	תהפך	למינות	וכל	העולם	הוא	
היפך	האמונה,	וצריכים	להתחזק	בניסיון	
שחיים	 עצמנו	 את	 לרמות	 לא	 הזה	
הזאת	 והרמאות	 האמונה,	 לאור	 אנו	
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דמשיחא,	 עקבתא	 של	 החוצפה	 היא	
ומתחצפים	 מהאמונה	 אנו	 רחוקים	

לחשוב	שקיימת	בנו	האמונה”.
אז		 השם’,	 על	 מת	 ‘אני	 אומר:	 אדם	
וממורמר	 עצוב	 שהוא	 להיות	 יכול	 איך	
כשלא	קיבל	קידום	בעבודה,	או	שאשתו	
ה’	 והרי	 פוגעת,	 מילה	 איזו	 לו	 זרקה	
עושה	לו	רק	טוב,	ואם	נגרם	לו	איזה	נזק	
בכסף	או	בכבוד	אז	האדם	צריך	לשמוח	
שה’	עשה	לו	את	זה	בדברים	האלו	ולא	

בבריאות.
יהודי	אחד	סיפר	לי	שאחרי	ארבעים	
שלא	 מאיימת	 אשתו	 נישואים,	 שנות	
לא	 הוא	 אם	 לבית	 להיכנס	 לו	 לתת	
מסרב	 והוא	 חתנים”,	 “הדרכת	 יעשה	
ללכת	להדרכה,	הוא	לא	מבין	איך	היא	
מבקשת	ממנו	לעשות	דבר	כזה	שעושה	

החתן	בשנה	הראשונה	לנישואיו.
שה’	 להאמין	 חייב	 הוא	 בעצם	 אבל	
כתוב	 שהרי	 לטובתו,	 הכל	 עושה	
שלחתן	מוחלים	על	כל	העוונות,	אז	ה’	
רוצה	לגרום	לו	להיות	כאילו	חתן	חדש	

ולמחוק	לו	את	כל	העוונות.

משיח צדקנו יכניס לנו “מטוש” 
לאף כדי לבדוק את מידת האמונה  

שלנו בה’

צריך	 “כי	 כותב:	 חיים”	 “חפץ	 רבינו	
השלמה	 הטובה	 שעיקר	 לדעת	 האדם	
לפי	 אחד	 לכל	 מגיעה	 הגאולה	 בימי	
לאדם	 שיש	 וההתחזקות	 האמונה	
אז	 שלמה	 אמונתו	 שאם	 בהקב”ה,	

לו	 שיהיו	 העניינים	 בכל	 תמיד	 יתבונן	
שבוודאי	 לו,	 שיקרו	 העניינים	 ובכל	

עושה	לו	את	זה	ה’	לטובה”.
בימי	 להיות	 העתידה	 הטובה	 כל	
רק	 היא	 צדקנו	 כשיגיע	משיח	 הגאולה	

על	מבחן	אחד,	מבחן	האמונה.
מאתנו	 אחד	 לכל	 יכניס	 המשיח	
“מטוש”	כמו	בקורונה,	והוא	יבדוק	האם	
בחיים	 המצערים	 הדברים	 את	 קיבלנו	
לטובתנו.	 שהכל	 והאמנו	 בשמחה,	
לתפילה	 באנו	 איך	 יבדוק	 לא	 המשיח	
עזר”,	 “גלגלי	 רק	 זה	 הכל	 כי	 ולמצוות	
בסך	הכל	להתחזקות	האמונה	בקב”ה.	
אמר	 הבוכרים	 משכונת	 אחד	 יהודי	
מדבר	 הזמן	 כל	 אתה	 הרב,	 ‘כבוד	 לי:	
יכול	להחזיק	 אני	 איך	 על	אמונה,	אבל	
ילדים	 ארבעה	 לי	 יש	 כאשר	 באמונה	
לאחר	 לזה	 ובנוסף	 בבית,	 מוח	 פגועי	
בהם	 טיפלה	 שאשתי	 רבות	 שנים	
להיות	 הפכה	 בעצמה	 היא	 במסירות,	
סיעודית’,	הוא	רוצה	להבין	איך	אפשר	

להיות	שמח	במצב	כזה.
אז	אמרתי	לו:	‘אם	רק	היית	יודע	כמה	
לא	 הזאת,	 מהצרה	 לך	 תצמח	 טובה	
היית	מפסיק	לרקוד	עם	הילדים	האלו’.
מעון	 באיזה	 מתנדב	 היה	 אדם	 אם	
ילדים	שם,	 נכים	והיה	מטפל	בארבעה	
אז	הוא	היה	מרגיש	ממש	רוממות	רוח	
אלו	 אם	 משנה	 זה	 מה	 אז	 ושמחה,	
הילדים	שלו	וכתובים	לו	בתעודת	זהות,	
השמחה,	 באותה	 להיות	 צריך	 הוא	
חייב	להאמין	שרק	 הזה	 כן	האדם	 כמו	
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הילדים	האלו	יוציאו	לו	את	כל	הפגמים	
לא	 הוא	 ממילא	 ולכן	 בנשמה,	 לו	 שיש	
לשמוח	 אלא	 לעצבות	 להיכנס	 צריך	

בהם	כל	הזמן.
מאוד	 מאוד	 מדרגתו	 יתרומם	 “ובזה	
לעתיד	לבוא”	-	פתאום	ייקחו	את	האדם	
לו	 ויגידו	 האחוריים	 מהספסלים	 הזה	
יוחאי	 בר	 רבי	שמעון	 ליד	 לשבת	 לבוא	
ורבי	עקיבא,	וכל	זה	רק	בזכות	שהאמין	
של	 ובסופו	 לטובתו,	 הכל	 שעושה	 בה’	

דבר	זה	מה	שנבדק.
זה	כמו	שאדם	קונה	למפעל	כל	מיני	
מכונות	וציוד	ושוכר	פועלים	רבים,	אבל	
בסופו	של	דבר	בודקים	בטוטאל	האם	
לא	 הוא	 ואם	 לא,	 או	 מרוויח	 המפעל	

הרוויח	אז	סוגרים	אותו.
ביותר	 היא	החשובה	 גם	האמונה	 כך	
השורה	 והיא	 לאדם,	 שיש	 מה	 מכל	

התחתונה	המסכמת.

רק מי שראה את טובו של ה' בכל 
דבר, יזכה לראות את הטוב של ה’ 

גם בימי הגאולה

המהר”ל	הקדוש	כותב:	“יש	לך	לדעת	
שמאמין	 האמונה	 עיקר	 כי	 ולהבין	
שה’	 הזמן	 שיגיע	 זה	 בשביל	 בהקב”ה,	
ייתן	לו	 ייתן	את	הטוב	לישראל,	 יתברך	
כפי	מה	שהיה	מאמין	בו	שכך	גדול	כוחו	
זמן	 שיגיע	 בעתיד	 מה	 ומפני	 ויכולתו,	
נודע	 יהיה	 לא	 ויכולתו	 כוחו	 יראה	 שה’	
לו,	אלא	לפי	האמונה	שהיה	מאמין	בו”.
“ונוראים	 זה:	 על	 כותב	 דסלר	 הרב	

שאדם	 כמה	 שמבינם”,	 למי	 הדברים	
הוא	 כך	 ה’,	 של	 וטובו	 בגדולתו	 האמין	
ומי	שלא	 יראה	את	זה	בימות	המשיח,	
ה’	בכל	דבר	 ראה	כל	כך	את	טובו	של	
ודבר	בחיים	שלו,	אז	גם	בימות	המשיח	
הוא	לא	יזכה	לראות	את	ה’	כל	כך	טוב.

ה’ אוהב הכי הרבה את האדם 
ששמח בכל דבר שה’ עושה לו

אומר	שמכל	המצוות	 הזוהר	הקדוש	
ה’	מעריך	הכי	הרבה	את	האדם	שמראה	
בלשון	 נקרא	 זה	 בעולמו,	 שמחה	 לו	
השמחה”,	 את	 אני	 “משבח	 הזוהר:	
בכל	 שמח	 שהוא	 לה’	 מראה	 שאדם	
משמח	 הוא	 אז	 אותו	 שם	 שהוא	 מצב	
ֵני	ִצּיֹון	ָיִגילּו	 את	ה’	מאוד,	כמו	שכתוב:	“בְּ

ם”	)תהילים	קמ"ט(. ְבַמְלכָּ
עושה	 שלו	 שהבת	 סיפר	 אחד	 יהודי	
עשרה	 שש	 שאחרי	 ספר”,	 “בית	 לו	
חרדיים	 ספר	 בבתי	 אותה	 שחינך	 שנה	
ועבר	 הקריב	 הוא	 חינוכה	 ושבשביל	
יותר,	 איכותי	 מגורים	 למקום	 שכונה	
לסטות	 מתחילה	 עכשיו	 פתאום	 היא	

ולנטות	קצת	מהדרך	הישרה.
לו	 שאין	 להאמין	 צריך	 הזה	 האדם	
לגדל	את	 רק	 בעולם,	אלא	 תיקון	 שום	
הילדה	הזאת,	והוא	חייב	לשמוח	בה	כי	

היא	כל	העולם	הבא	שלו.

דוד הראה לכל העם בחוש איך ה’ 
עושה את כל הדברים בעולם

בעל	“המחנה	אפרים”	נכד	הבעל	שם	
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טוב	כותב:	“שמעתי	מאדוני,	אבי	זקני,	
ִויד	 הבעל	שם	טוב	על	הפסוק:	‘ַוְיָבֶרְך	דָּ
הימים,	 )דברי	 ָהל’	 ַהקָּ ל	 כָּ ְלֵעיֵני	 ה'	 ֶאת	
לכל	 בחוש	 דוד	 שהראה	 היינו	 כט’(,	
ולית	 כבודו	 הארץ	 כל	 שמלוא	 הקהל	

אתר	פנוי	מיניה”.
דוד	המלך	הראה	לכולם	איך	הכל	זה	
מאת	ה’	יתברך,	ממש	כמו	שבני	ישראל	

ראו	במעמד	הר	סיני	את	כל	הקולות.	
את	 שולח	 ה’	 איך	 להם	 הראה	 דוד	
באוזן	 לוחש	 ה’	 ואיך	 לך,	 שיציק	 השכן	
מעליבה,	 מילה	 לך	 לומר	 אשתך	 של	
בין	 הדברים	 שכל	 לעם	 הראה	 ובנוסף	
בעולם	 שקורים	 הגדולים	 ובין	 הקטנים	

הם	באחריות	הבורא	יתעלה.
“ומה	הראה	להם,	במה	שהראה	להם	
‘לך	ה’	הגדולה	והממלכה’,	ואז	ראו	הכל	
כל	 כי	הקב”ה	שורש	 אפילו	המון	העם	

המעשים	והווייתם”.
להבנה	 להגיע	 צריכים	 אנחנו	 ככה	
כזאת	שכל	מה	שקורה	לנו	זה	רק	מאת	

ה’.

אדם ישתדל כל הזמן לדבר אמונה 
ואפילו כשליבו עדיין לא מאמין

כותב:	 מברסלב	 הקדוש	 רבינו	
האדם,	 של	 בפה	 תלויה	 “האמונה	
שצריכים	לדבר	האמונה	בפה”	-	אפילו	
כועס	על	אשתו	שהשאירה	 אם	האדם	
את	הכיור	מלא	בלכלוך	ובבוקר	לא	נעים	
במקום	 אז	 שלו,	 הקפה	 את	 להכין	 לו	
לכעוס	ולהאשים	אותה	שהיא	עצלנית,	

יגיד	בפה	שלו	שזה	ה’	שהחליט	שהכיור	
יהיה	לא	נקי,	ואפילו	אם	הוא	לא	מאמין	
מדבר	 שהפה	 ידי	 על	 כי	 בליבו,	 בזה	
“ועל	כן	שאדם	 אמונה	זה	נכנס	לליבו.	
שידבר	 היא	 העצה	 באמונה,	 נופל	
אמונה,	 בפיו	 שמדבר	 בעצמו	 כי	 בפיו,	
בפה	 תלויה	 האמונה	 כי	 האמונה.	 הוא	
ִפי’	)תהילים,	 שנאמר:	‘אֹוִדיַע	ֱאמּוָנְתָך	בְּ

פט(”.
המפעל	שמייצר	אמונה	זה	הפה	שלנו,	
אם	האדם	כל	היום	ידבר	רק	אמונה,	אז	
בסופו	של	דבר	הוא	יזכה	לראות	בחוש	
שהכל	זה	הקב”ה	ולטובתו,	ואז	ממילא	

אין	לו	שום	סיבה	בעולם	להיות	עצוב.

הפלא הגדול ביותר בבריאה 
שעדיין יש אנשים שלא מאמינים 

בה’ יתברך

אומר	 מברדיטשוב	 יצחק	 לוי	 רבי	 	
שהפלא	הכי	גדול	שה’	ברא	בעולם	הוא	
ולדבריו	 בו,	 יאמינו	 לא	 עדיין	 שאנשים	

אין	נס	גדול	יותר	מזה.
בן	אדם	אוכל	בוטן	ומזה	נוצר	לו	בגוף	
דם	של	אדם,	ולעומת	זאת	פרה	אוכלת	
את	אותו	הבוטן	ומזה	נוצר	לה	בגוף	דם	

של	פרה.
והרי	זה	אותו	בוטן	אז	איך	יכול	להיות	

שוני	בסוג	הדם.
ויוצא	 עשב	 אוכלת	 כבשה	 כן,	 כמו	
לה	חלב	טעים	ומזין,	וכי	יש	מפעל	כזה	
ויוצא	 אותו	 וטוחנים	 עשב	 שלוקחים	
ונס	 פלא	 אומר	שזה	 לוי	 רבי	 אז	 חלב?	
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גדול	שלמרות	כל	הפלאות	האלו	עדיין	
בני	אדם	יכולים	להגיד	שזה	לא	הקב”ה	
ה'	 ַמֲעֶשׂיָך	 ְדלּו	 גָּ “ַמה	 זה,	 את	 שעשה	
ֹלא	 ַער	 בַּ ִאיׁש	 ֹבֶתיָך,	 ַמְחְשׁ ָעְמקּו	 ְמֹאד	
אנשים	שאומרים	שלא	 יש	 עדיין	 ֵיָדע”,	

ה’	ברא	את	העולם	עם	כל	חוכמתו.
כדי	להאמין	בה’,		אדם	לא	צריך	כוחות	
על,	כמו	שכתוב:	“ָיַדע	ׁשֹור	ֹקֵנהּו	ַוֲחמֹור	
ָעָליו”	)ישעיהו,	א’(,	אפילו	השור	 ֵאבּוס	בְּ
שלהם,	 הבעלים	 מי	 יודעים	 והחמור	
בחוכמת	 קטנה	 בהסתכלות	 אדם	
כל	 על	 שולט	 שה’	 מבין	 כבר	 הבריאה	

להתבונן	 רק	 הזאת,	 החכמה	 הבריאה	
בזה	שהגוף	מייצר	כל	דקה	שלוש	מיליון	
כדוריות	דם	אדומות,	וכל	כדורית	בגודל	
של	שביעית	אלפית	המילימטר,	וכל	זה	
החמצן,	 את	 בגוף	 לנו	 יעבירו	 שהן	 כדי	

לכל	חלקי	הגוף.
אם	האדם	מתבונן	בזה	הוא	אמור	מיד	
להגיד	“ה’	מלך”,	ואם	יש	עדיין	אנשים	
זה	 אז	 בה’,	 מאמינים	 לא	 זה	 כל	 שעם	

הפלא	הכי	גדול	בכל	הבריאה.
ועוד	 עוד	 ללמוד	 להמשיך	 יזכנו	 ה’	

אמונה	ולהתקדם	באהבת	ה’!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

כשאדם מאמין ומרגיש שהכל לטובה, זוכה גם לישועה

זוג	מק”ק	“חסדי	שמואל”	של	מורנו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א:	ברכב	המשפחתי	 סיפור	שסיפרו	
שלנו	התפרקה	ידית	ההילוכים,	התקשרנו	אל	המוסך	שבו	אנו	מטפלים	והוא	טען	שמחיר	החלק	הוא	
גבוה	מאוד	ובנוסף	נצטרך	לחכות	כשבועיים	כדי	שיביאו	את	החלק	מחו”ל.	אשתי	העלתה	קצת	חשש	
בגלל	שהיינו	אמורים	לנסוע	באותם	ימים	לחופשה	ולפי	לוח	הזמנים	הזה	היינו	צריכים	להשיג	רכב	7 

מקומות	ממקום	אחר	וזה	די	קשה.
ככה	האוטו	המתין	יומיים	בחניה,	כאשר	אנחנו	מנסים	לבדוק	גם	במוסכים	אחרים	האם	ניתן	להשיג	
את	החלק	משומש	כדי	לצמצם	עלויות	וזמן,	אך	לא	היה	נראה	פתרון	באופק.	ואז	אחרי	יומיים	ישבנו	
לארוחת	ערב	וקראנו		מהעלון	של	מורנו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א	שבו	כתב	כך:	“כאשר	מגיע	לאדם	
איזו	צרה	או	בעיה	והוא	לא	רואה	פתרון	זמין	באופק,	אבל	זה	כאילו	עובר	מעליו,	כי	הוא	יודע	שהקב”ה	

יצר	את	הבעיה,	והוא	גם	יפתור	אותה	בשבילו,	אז	תבוא	לו	ישועה”.
ושמים	את	 והחלטנו	שאנחנו	מקיימים	את	התורה	הזאת	 ואז	חשבנו	בדיוק	על	הבעיה	עם	הרכב	
הבעיה	כמו	“ענן”	מעלינו	בלי	להכניס	שום	דאגה	ללב.	לאחר	5	דקות)!(	הודיעו	לנו	שמצאו	באיזה	מוסך	
את	החלק	והוא	יעלה	לנו	סכום	נמוך	משמעותית	מההצעה	הקודמת.	איזו	ישועה	מה’	תוך	זמן	מועט	

ביותר,	והכל	בזכות	האמונה!!!!



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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