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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	
054-6660542 מעלה אדומים	גיא	מפיץ חדש! 
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	
אבן שמואל מיכאל	לוי		מפיץ חדש050-4144121
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																				  1-380-50-5776453
1-818-4067128 לוס אנג'לס	טל	
1-910-9640474 מיאמי	שבי	
1-651-2464179 ניו יורק	יוסי		

השיעור השבועי כאייל תערוג
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:

סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 1 ₪ בלבד
המעוניין לתרום וליטול חלק בזיכוי הרבים. לפרטים אהרון – 052-9695044



 

אמונה	וביטחון:	

להתעקש	על	האמונה	ולקבל	ישועה:
בתהילים:	 הפסוק	 על	 כותב	 רש”י	
ֶאל	 ה	 ְוַקוֵּ ָך	 ִלבֶּ ְוַיֲאֵמץ	 ֲחַזק	 ה'	 ֶאל	 ה	 “ַקוֵּ
חזור	 תפילתך	 תתקבל	 לא	 “ואם	 ה'”:	

וקווה”.
בכוונה	 אני	 ‘לפעמים	 אומר:	 הקב"ה	
כי	 האדם	 של	 התפילה	 את	 מקבל	 לא	

ממשיך	 הוא	 האם	 לבדוק	 רוצה	 אני	
בדרך	האמונה	וסומך	עלי	או	שלא’.

כלומר	 ה'”	 ֶאל	 ה	 “ַקוֵּ אומר:	 הפסוק	
לא	 הוא	 ואם	 להתפלל	 צריך	 שהאדם	
מה’,	 ניסיון	 שזה	 יידע	 הוא	 אז	 נענה	
לישועת	 ולצפות	 להתפלל	 ימשיך	 ולכן	

בס”ד

גיליון קל"ו - פרשת לך לך

תוכן העניינים:

ד ה’ עושה טסט לאדם באמונה ואם הוא עובר אותו, אז מובטחת לו הישועה   

ד ה’ ביצע לאסתר את “מבחן האמונה” והיא עמדה בו הכי טוב שאפשר   

ה ההבדל בין ההתמודדות עם הכלב מול ההתמודדות עם האריה    

ה הביטחון מתבטא כשאדם לא מפסיק לחייך בשום מצב    

ה אדם שלא מאמין שה’ יעזור לו  אז הוא הורס לעצמו את הישועה   

ו אדם צריך לחכות לישועת ה’ לא בגלל הזכויות שלו אלא בתורת מתנה וחסד  

ו לא יגיד האדם שאם היה לו זכויות אז היה בוטח בה’, כי הביטחון לא קשור למאזנים כלל 

ז דוד המלך מבקש מה’ להיות גם השופט וגם הסנגור כי יש לו רק אותו בעולם  

ז ה’ הרים את דוד בכל פעם שנפל בזכות הביטחון שלו גם במצבים קשים   

ח אפילו הרשע אם יסמוך על ה’ יקבל הצלה ממנו     

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כאשר מקבלים את הניסיון והקושי באהבה, זוכים גם לישועה     

ג



 

ד

וזה	 תמיד,	 טוב	 רק	 לו	 שעושה	 ה’	
האמונה	 “מבחן	 רבותינו:	 בלשון	 נקרא	

והביטחון”.	
והתחזק	 וקווה	 וכותב:	 רש”י	 וממשיך	
	- וקווה”	 חזור	 אלא	 ידך,	 תמשוך	 ואל	
בגירושים,	 עליו	 מאיימת	 אדם	שאשתו	
לא	יאמר	ניסיתי	את	הדרך	של	הרבנים	
והשירים	 התפילות	 של	 המסלול	 ואת	
לה’	ולא	קיבלתי	ישועה	מה’,	אז	עכשיו	
דין	 העורך	 ושוכר	את	 זה	 עוזב	את	 אני	
איתה	 להילחם	 כדי	 בארץ	 טוב	 הכי	

ולהצליח...
להתפלל,	 תמשיך	 וקווה,	 חזור	 אלא	
מתוך	 לישועה	 ולצפות	 ה’	 את	 לעבוד	

אמונה	שלימה	ואמיתית	בהקב"ה.

ה’ עושה טסט לאדם באמונה ואם 
הוא עובר אותו, אז מובטחת לו 

הישועה

את	 בודק	 שה’	 כותב	 יונה	 רבינו	
חזקה	 היא	 האם	 האדם	 של	 האמונה	
מספיק	או	לא,	ואם	האדם	לא	מפסיק	
לבטוח	בה’,	אז	מובטחת	לו	ישועה,	כמו	
שכתוב:	“כל	קוויך	לא	יבושו	ולא	ייכלמו	

לנצח	כל	החוסים	בך”.
עולם	 מבורא	 הבטחה	 לאדם	 יש	
לא	 לעולם	 ה’	 כי	 ישועה	 שיקבל	
בשביל	 בו,	 ובטח	 שסמך	 מי	 את	 יבייש	
האדם	 צריך	 הזאת	 הגדולה	 ההבטחה	
להאמין	ממש,	ולא	להגיד	רק	כמין	“מס	
שפתיים”	שהוא	מאמין,	והאמונה	הזאת	
תתבטא	כשהאדם	ממשיך	להיות	שמח	

ושלו.
המפוחד	 בעת	 “כי	 יונה:	 רבינו	 לשון	
מאוד	ושערי	ההצלה	נעולים,	ה’	יתברך	
תהיה	 אם	 וגם	 בו,	 החוסים	 את	 מציל	
	- בו”	 מגן	לחוסים	 ה’	 כללית,	 פורענות	
בכל	 מגיפה	 או	 צרה,	מחלה	 יש	 אפילו	
אם	 סובלים,	 הצדיקים	 ואפילו	 העולם	
האדם	באמת	יחסה	ויבטח	בה’,	אז	הוא	
ְלָמעֹוז	 ה'	 “טֹוב	 שכתוב:	 כמו	 עליו,	 יגן	

יֹום	ָצָרה	ְוֹיֵדַע	ֹחֵסי	בֹו”	)נחום,	א’(. בְּ

ה’ ביצע לאסתר את “מבחן 
האמונה” והיא עמדה בו הכי טוב 

שאפשר

הבעל	שם	טוב	הקדוש	אומר	שאסתר	
האמונה”	 “מבחן	 את	 עברה	 המלכה	
שיכולה	 ומוצלחת	 טובה	 הכי	 בצורה	

להיות.	
המלכה	 אסתר	 יודעים	 שאנו	 כמו	
לפני	 ימים	 שלושה	 נערותיה	 עם	 צמה	
לדבר	 כדי	 אחשוורוש	 למלך	 שנכנסה	
הוא	 ואם	 ישראל,	 עם	 על	 ולבקש	 איתו	
עורפים	 היו	 אז	 אותה	 מקבל	 היה	 לא	
את	ראשה,	כי	אין	לבוא	אל	המלך	ללא	

הזמנה.
של	 לפתח	 הגיעה	 היא	 וכאשר	
ואז	 אותה	 עוזב	 הקב”ה	 המלך,	 חצר	
ִני”	 ֲעַזְבתָּ ָלָמה	 ֵאִלי	 “ֵאִלי	 צועקת:	 היא	

)תהילים,	כב’(.	
של	 לתאריך	 שמחכה	 אדם	 כמו	 זה	
ובינתיים	 לעבור,	 צריך	 שהוא	 ניתוח	
בוכה	ומתפלל	לה’	ממש	מקירות	ליבו	



 

ה

שה'	יעזור	לו	ויושיע	אותו	ושיהיה	איתו,	
ואיך	שהוא	נכנס	לחדר	הניתוח,	ה’	עוזב	

אותו	ונותן	לו	להתמודד	לבד.
את	 עזב	 שה’	 אומר	 טוב	 שם	 הבעל	
הוא	 כי	 קריטי	 הכי	 ברגע	 דווקא	 אסתר	
רצה	לבדוק	האם	באמת	היא	מאמינה	
בו,	ה’	רצה	לבדוק	האם	חלילה	אסתר	
תגיד:	‘חבל	על	כל	התעניות	שאני	ועם	

ישראל	צמנו	והרי	זה	לא	עזר’...
באמת	 שאסתר	 לראות	 רצה	 ה’	
נראה	שהיא	לא	 גם	כשהיה	 בו	 בוטחת	
מקבלת	ישועה	וה’	עוזב	אותה	ברגעים	

הכי	קשים	והכי	לא	פשוטים.

ההבדל בין ההתמודדות עם הכלב 
מול ההתמודדות עם האריה

הסיפור	 על	 כותב	 הקדוש	 האלשייך	
של	אסתר	המלכה:

נסתלקה	 הצלמים	 לבית	 “כשנכנסה	
ממנה	השכינה,	והתחילה	לצעוק:	“ֵאִלי	
על	 מראה	 זה	 וכל	 ִני”,	 ֲעַזְבתָּ ָלָמה	 ֵאִלי	

הסתר	הפנים	הגדול	שעשה	לה	ה’.
ה’	רצה	לבדוק	אותה	בזמן	הכי	קשה	
בחיים	כשהיא	נמצאת	בין	חיים	למוות,	
שהיא	 או	 ה’	 את	 תעזוב	 אסתר	 האם	
בכל	 הכל	 למרות	 בו	 ותאמין	 בו	 תדבק	

מצב	ומקרה.
ובאמת	יש	לזה	רמז	בהמשך	המזמור	
י	 ַנְפִשׁ ֵמֶחֶרב	 יָלה	 “ַהצִּ אומרת:	 כשהיא	
בהתחלה	 כלומר	 ְיִחיָדִתי”,	 ֶלב	 כֶּ ד	 ִמיַּ
עם	 להתמודד	 יכולה	 שאני	 חשבתי	
זה	 והיופי	שלי,	 המצב	עם	הערמומיות	

האדם	 מול	 כלב	 מגיע	 שלפעמים	 כמו	
אבל	 מולו,	 להתמודד	 סיכוי	 לו	 יש	 אז	
י	 ִמפִּ יֵעִני	 “הֹוִשׁ במזמור:	 כתוב	 כך	 אחר	
אריה	 כמו	 שזה	 מבינה	 אסתר	 ַאְרֵיה”,	
ואופן	 צד	 שום	 לה	 ואין	 מולה	 שבא	

להתמודד	מולו	והיא	חייבת	את	ה’.
שתענית	 כותב	 הישר”	 “קב	 ולכן	
ביותר	 הגבוהה	 התענית	 היא	 אסתר	
יותר	 אפילו	 התפילות	 לקבלת	 בקשר	
עברה	 בו	אסתר	 כי	 	)!( הכיפורים	 מיום	
האמונה	 “מבחן	 את	 מרובה	 בהצלחה	

והביטחון”!

הביטחון מתבטא כאשר אדם לא 
מפסיק לחייך ולשמוח בשום מצב

הביטחון	 שמידת	 לדעת	 אנו	 צריכים	
מתבטאת	כאשר	יש	לאדם	את	מנוחת	

הלב,	שלוות	הנפש	ושמחה	תמידית.
בוטח	 שהוא	 אומר	 אדם	 אם	 אבל	
עצבני,	 הוא	 באמת	 אבל	 בה'	 ומאמין	
שום	 לו	 אין	 אז	 ועצוב	 ממורמר	 כועס,	
נקרא	 אינו	 הוא	 למידת	הביטחון,	 קשר	

היהודי	המאמין.
יהודי	אחד	הגיע	אלי	וסיפר	לי	שאשתו	
רוצה	לקבל	ממנו	גט	ולכן	היא	העלילה	
עליו	עלילה	של	מעשה	כיעור,	והגישה	
בעקבות	 והמשטרה	 במשטרה,	 תלונה	
ועד	 חמישי	 מיום	 אותו	 עצרה	 תלונתה	

מוצאי	שבת.
לו	 המליצו	 אותו	 שחקרו	 החוקרים	
לו	 שיעזור	 כדי	 טוב	 דין	 עורך	 לקחת	
להם	 אמר	 הוא	 אבל	 מהצרה,	 לצאת	



 

ו

שהוא	לא	רוצה	שום	עורך	דין	כי	יש	לו	
את	ה’	יתברך	שיעשה	לו	תמיד	את	הכי	

טוב.
אותו	יהודי	מספר	שהוא	נשאר	שמח	

ורגוע	וכל	הזמן	רק	חייך	להם.
ניגשו	אליו	 והנה	ביום	ראשון	פתאום	
ואמרו	לו	שהוא	משוחרר	מהמעצר,	כי	
בדקו	את	כל	העניין	לעומק,	וגילו	שזאת	

רק	עלילה	שקרית.
האדם	הזה	קיבל	ישועה	מהירה		מאת	
הקב"ה	בזכות	זה	שבטח	בו	באמת,	והיה	
שמח,	רגוע	ושליו	גם	כאשר	הישועה	לא	

היתה	זמינה.

אדם שלא מאמין שה’ יעזור לו  אז 
הוא הורס לעצמו את הישועה

רבינו	יונה	כותב:
למאמין	 הכרחי	 דבר	 היא	 “והתקווה	
הנמשך	 החסד	 עליו	 שיימשך	 כדי	
לו	 שיש	 בטוח	 שהאדם	 	- לביטחון”	
החסד	 אז	 אותו,	 יציל	 ושה’	 תקווה	

והישועה	נמשכים	אליו.
לו	 שיינתן	 כך	 כל	 בטוח	 שאינו	 “אבל	
כלבבו”	-	אדם	בספק	אם	ה’	יושיע	אותו	

או	לא.
“שהוא	משער	בעצמו	שאינו	במדרגה	
שה’	יעשה	אתו	חסד	חינם,	וחושב	שלא	
ובעבור	 שאלתו,	 לו	 לתת	 האדון	 ירצה	
לו	 בא	 לא	 לזה,	 כראוי	 מקווה	 אינו	 זה	

החסד”.
רבינו	יונה	מחדש	חידוש	נפלא,	שאם	
וחושב	 ה’,	 על	 סומך	 באמת	 לא	 אדם	

כל	מיני	מחשבות	שאולי	ה’	לא	כל	כך	
אוהב	אותו	ולכן	הוא	לא	יעזור	לו	בצרה,	

אז	הוא	הורס	לעצמו	את	הישועה.	

אדם צריך לחכות לישועת ה’ לא 
בגלל הזכויות שלו אלא בתורת 

מתנה וחסד

היה	 לא	 כראוי,	 מאמין	 היה	 אילו	 “כי	
החסד	נמנע	מצד	ה’	כי	תמיד	הוא	רוצה	
להשפיע	למקווה	אליו,	כדכתיב:	‘רֹוֶצה	
ְלַחְסּדֹו’	 ַהְמַיֲחִלים	 ֶאת	 ְיֵרָאיו	 ֶאת	 ה'	
כי	 מבואר	 ובזה	 קמז’(,	 )תהילים,	
הימנעות	החסד	היא	כאשר	אין	התקווה	

כראוי”.
לאדם	 לתת	 רוצה	 ה’	 הוא,	 וההסבר	
שמחכה	לו	את	הישועה,	אבל	אם	הוא	
לא	מחכה	לה’	כראוי,	אז	הוא	לא	יקבל.	
מחכה	 לא	 שהאדם	 לדעת	 צריך	
אלא	 לו,	 שמגיע	 בגלל	 ה’	 לישועת	
למתנות	 מחכה	 לחסדו,	 כמייחלים	
החסד	של	ה’	יתברך,	כמו	שכתוב:	“ַוֲאִני	
אבל	 יג’(,	 )תהילים,	 י”	 ָבַטְחתִּ ָך	 ַחְסדְּ בְּ
אז	 לה’	באמת,	 אינו	מחכה	 אם	האדם	
החסד	 את	 לקבל	 מעצמו	 מונע	 הוא	

והישועה.
ואיך	זה	מתבטא	שהאדם	לא	מאמין	
שהוא	 בזה	 מה’,	 הישועה	 לו	 שתגיע	
מודאג,	מדוכא,	מפוחד,	לא	נרדם,	לא	
שר	 לא	 ובעיקר	 כרגיל,	 ושותה	 אוכל	

ומחייך	כל	הזמן.
יכול	 לא	 שאדם	 להבין	 צריך	 ולכן	
להגיד	לאשתו	שהוא	מאמין	בה’,	אבל	
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מסתובב	בבית	עם	פרצוף	“חמוץ”,	וכל	
רגע	היא	שואלת	אותו:	‘מה	יש	לך?’...

לא	 באמת	 המאמין	 האדם	 על	 כי	
הפנים,	 על	 ודאגה	 עצבות	 שום	 רואים	

אלא	יש	לו	חיוך	תמידי.
ואם	האדם	עצוב	אז	ה’	אומר:	‘הבעיה	
לכל	 לתת	 רוצה	 ה’	 אצלי’,	 ולא	 אצלך	
שלו,	 הישועה	 את	 לו	 שמייחל	 אחד	
בכל	 לקחת	 מנסה	 האדם	 אם	 אבל	
מקווה	 ולא	 ומריבות	 תחבולות	 מיני	
לה’	באמת,	אז	ה’	לא	יכול	לתת	לו	את	

מבוקשו.

לא יגיד האדם שאם היה לו זכויות 
אז היה בוטח בה’, כי הביטחון לא 

קשור למאזנים כלל

רבי	נפתלי	מרופשיץ		כותב:
הייתי	 אם	 האדם,	 יאמר	 אם	 “ואף	
אני	 יכול	לבטוח	בה’,	אבל	 הייתי	 צדיק	
יודע	בעצמי	מעשיי,	כן	לא	אוכל	לבטוח	
בה’	שיגמול	לי	טובות.	וזה	עצת	היצר”	
-	היצר	הרע	אומר	לאדם	שאם	הוא	לא	
לו	 אין	 אז	 מתוקנים	 לא	 ומעשיו	 צדיק	
הביטחון	 באמת	 אבל	 בה’,	 לבטוח	 מה	

לא	קשור	בכלל	לזכויות	ולמאזנים.
חסד	 בה’	 ובוטח	 רשע	 אדם	 ואפילו	
יסובבנו,	כי	הכל	זה	מתנות	וחסדים	מה’	

ולא	לפי	מה	שמגיע	לאדם.
“ובאמת	לא	כן	הדבר	כי	ה’	הוא	טוב	
מלשון	 ביטחון	 ולכן	 ולרעים,	 לטובים	
בביטחונו	 דבוק	 שיהיה	 ודיבוק	 טיחה	

ולא	יסור	ממנו	בשום	סיבה	ואופן”.

את	 לאדם	 שייקח	 דבר	 שום	 אין	
האמונה	שכל	מה	שקורה	לו	זה	בעצם	

ה'	עשה	לו	את	הכל	וזה	הכל	לטובתו.
שמח	 תמיד	 להיות	 צריך	 האדם	
טיחה	 מלשון	 הביטחון	 כי	 בה',	 ובוטח	
ומטייחים	 מלט	 שלוקחים	 כמו	 ודיבוק,	
ומדביקים	אותו	על	הקיר,	כך	הביטחון	

הוא	מעין	דבק	בין	האדם	להקב"ה.

דוד המלך מבקש מה’ להיות גם 
השופט וגם הסנגור כי יש לו רק 

אותו בעולם

חז”ל	הקדושים	אומרים	שדוד	המלך	
וטעויות	 עוונות	 יותר	 הרבה	 עשה	
קשים	 בחטאים	 נכשל	 הוא	 משאול,	
ישראל,	 ספירת	 שבע,	 בת	 חטא	 כמו:	
קרא	לה’	“מסית”	ועוד	כל	מיני	דברים,	
לו	 ומחל	 לו	 סלח	 ה’	 זאת,	 כל	 ולמרות	

על	הכל.
פספס	 המלך,	 שאול	 לעומתו	 ואילו	
ונכשל	רק	פעם	אחת	והקב"ה	כבר	זרק	

אותו	מהמלוכה.	
את	 יש	 מדוע	 רבותינו:	 ושואלים	
הרבה	 כך	 כל	 עזר	 שה’	 הזה,	 ההבדל	
לשאול	 ואילו	 שלו	 החטאים	 עם	 לדוד	

המלך	לא?
ה'	 ְלָדִוד	 “ִמְזמֹור	 המדרש:	 ועונה	
דומה	 היה	 ְלָמה	 י”,	 לִּ ה	 חּוָשׁ ְקָראִתיָך	
דוד,	למי	שיש	לו	דין	לפני	השלטון	וראה	
לשלטון	 וקרא	 סניגורים,	 יש	 שלכולם	
צריכים	 הכל	 ממך	 ‘בבקשה	 ואמר:	
לסנגוריהם,	ואני	אין	לי	סניגור	ואין	לי	מי	
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שידבר	עלי,	אתה	הדיין	ואתה	תהיה	גם	
הסניגור	שלי”.

ָך	 ַחְסדְּ בְּ “ַוֲאִני	 אמר:	 המלך	 דוד	
יש	 לכולם	 יג’(,	 )תהילים,	 י”	 ָבַטְחתִּ
עורכי	דין	וסניגורים	שיגנו	עליהם	מפני	
לי	 אין	 אני	 אבל	 והדינים,	 התובעים	
סנגור	ולא	אף	אחד	שידבר	עלי	טובות,	
אז	הוא	מבקש	מה’	שיהיה	גם	הדיין	וגם	

הסנגור	שלו.	

ה’ הרים את דוד בכל פעם שנפל 
בזכות הביטחון שלו גם במצבים 

קשים

המדרש	ממשיך	וכותב:	“כך	אמר	דוד:	
‘יש	שבוטח	על	המעשים	הטובים	שלו,	
ויש	שבוטח	על	מעשי	אבותיו,	אבל	אני	

בוטח	בך	אף	על	פי	שאין	לי	מעשים’,
‘באיזה	 הוא:	 ברוך	 הקדוש	 לו	 אמר	
אתה	 טעם(	 ללא	 )דברים	 תרמוסיה	
אומר	דברים	אלו,	אמר	לו	)דוד	המלך(	
שנאמר:	 חסדך,	 ועל	 בך	 בוטח	 שאני	
י”,	ובחסד	שנאמר:	 ָך	ָבַטְחתִּ ַחְסדְּ “ַוֲאִני	בְּ
ה'	 ָך	 ַחְסדְּ ַרְגִלי	 ָמָטה	 י	 ָאַמְרתִּ “ִאם	

ִיְסָעֵדִני”.
דוד	המלך	אומר	שגם	אם	הוא	הולך	

ליפול	אז	החסד	של	ה’	ירים	אותו.
שהיה	 הרב	 הביטחון	 בגלל	 ובאמת	
אז	 הקב"ה,	 של	 בחסד	 המלך	 לדוד	
ולכן	 שנפל,	 פעם	 בכל	 אותו	 הרים	 ה’	
שדוד	 והטעויות	 השגיאות	 כל	 למרות	
המלך	עשה,	בגלל	שהיה	לו	את	הביטחון	
האמיתי	בה’,	ולא	בגלל	שהוא	צדיק	ויש	
לו	זכויות,	אלא	רק	בזכות	החסד	והטוב	

של	הקב"ה,	אז	לכן	תמיד	הקב”ה	הציל	
אותו	ועזר	לו.

שלוות	 את	 כלל	 דוד	 של	 הביטחון	
החיים	 ושמחת	 הלב	 מנוחת	 הנפש,	
שכתוב:	 כמו	 ובמזמורים,	 בשירים	 שלו	
לֹום	 ַאְבָשׁ ֵני	 ִמפְּ ָבְרחֹו	 בְּ ְלָדִוד	 “ִמְזמֹור	

נֹו”	)תהילים,	ג’(. בְּ
הבן	שלו	רודף	אחריו	עם	גרזנים	והוא	
באמונה	 הכל	 את	 מקבל	 זאת	 לעומת	
לה’	 שר	 ואפילו	 בה'	 מוחלט	 ובבטחון	

ומזמר	לו	עם	כלי	נגינה.	

אפילו הרשע אם יסמוך על ה’ 
יקבל הצלה ממנו

“כי	הביטחון	 כותב:	 הרמח”ל	הקדוש	
מכל	 בעדו	 שיגן	 מקיף	 אור	 עליו	 מושך	
הצדדים,	וה’	יתברך	אומר	שאף	על	פי	
אינני	 בי,	 בוטח	 מקום	 מכל	 רשע	 שזה	
אותו	 אציל	 ולא	 אותו	 שאעזוב	 מכבודי	

מצרתו”.
אור,	 כזה	 האדם	 על	 מושך	 הביטחון	
עלי,	 סומך	 אתה	 ‘אם	 אומר:	 שהקב”ה	

איך	אני	לא	אעזור	לך.
ולא	 ושמח	 שר	 מתפלל,	 האדם	 אם	
ובטוח	 ה’	 על	 וסומך	 וממורמר,	 מודאג	

בו,	אז	איך	ה’	לא	יעזור	לו.
מצילים	 ודם	 בשר	 מלכי	 אפילו	 “כי	
את	הרשעים	שסומכים	עליהם	ומגנים	
יש	 מדינה	 שבכל	 כמו	 	- עליהם”	
לשוטרים	 רשות	 אין	 ששם	 שגרירות	
גם	 כך	 הפושע,	 את	 ולתפוס	 להיכנס	
אבל		 רשע	 האדם	 אפילו	 הקב”ה	 אצל	
אם	הוא	סומך	על	ה’	באמת,	אז	הקב"ה	



 

ט

יציל	אותו,	כמובן	לאחר	שיעשה	לו	את	

מבחן	החיים,	האם	עובד	אותו	בשמחה	

“מבחן	 וזהו	 הכל,	 למרות	 ובאמונה	

האמונה	והביטחון”!!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

כאשר מקבלים את הניסיון והקושי באהבה, זוכים גם לישועה

הרה”ג	אייל	עמרמי	שליט”א	מספר	שהגיע	אליו	מסעדן	שהמסעדה	שלו	נמצאת	בתוך	מרכז	מסחרי	

גדול	ואמר	בצער:	‘הרב,	אחד	מערוצי	התקשורת	הגדולים	בארץ	“שתל”	אצלי	במסעדה	עובד	פיקטיבי,	

והוא	צילם	ופרסם	שעובדים	במסעדה	מרימים	אוכל	מהרצפה	ומגישים	אותו	לסועדים.	הרב,	זה	שקר	

גס!

אולי	תפוח	נפל	לרצפה	ועובד	הרים,	שטף	והגיש	לסועד,	אבל	אותו	ערוץ	תקשורת	ערך	כתבה	של	

רבע	שעה	על	כך	שהמסעדה	שלי	מלוכלכת	ולא	כדאי	להיכנס	אליה...

עורך	הדין	שלי	אומר	שעליי	לתבוע	את	גורם	התקשורת	בסכום	עתק.	הרב,	באתי	לשאול	כיצד	עלי	

לנהוג’.

הרב	ענה	לאותו	מסעדן:	‘תשלח	תכתב	לאותו	ערוץ	תקשורת	ותכתוב	בו	שאתה	מודה	להם	מאוד	

ושהם	עזרו	לך	בחיים	יותר	מההורים	שלך.	ושיפרסמו	את	אותו	הסיפור	בכלי	התקשורת,	תגיד	לה’:	

‘הכל	מגיע	לי’.

לאחר	כמה	חודשים	הגיע	אותו	מסעדן	לרב	אייל	וביקש	ממנו	לקבוע	מזוזה	במסעדה	חדש	שהוא	

פותח.	הרב	אמר	לו	שהוא	חייב	תודה	לאותו	ערוץ	תקשורת	שביזה	אותו,	כי	ברגע	שקיבל	את	הביזיונות	

באהבה	ובאמונה	הקב”ה	נתן	לו	בתמורה	עוד	מסעדה.	
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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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