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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		
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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:

כל	המאמין
שמחה	תמידית	על	פניו:

רבי	אהרון	ראטה	בעל	“שומר	אמונים	
כותב:

“כל	צדיקי	עולם,	ניסיונותיהם	היו	רק	
וביטחונם	בהשם”,	 באמונה	 יעמדו	 אם	
אחד,	 בדבר	 רק	 הצדיק	 את	 מנסה	 ה’	
האם	הוא	יישאר	עם	האמונה	והביטחון	

שלו	בהקב”ה.
חיים	 עבר	 לא	 מהצדיקים	 אחד	 אף	
עליהם,	 שעברו	 הניסיונות	 ובכל	 קלים,	
מאמינים	 הם	 האם	 לבדוק	 רצה	 ה’	
שהכל	זה	לטובתם	והאם	הם	לא	נופלים	

למחלוקות,	עצבות	וייאוש.	

בס”ד

גיליון קמ"ד - פרשת ויגש

תוכן העניינים:

ג הרב רוצה לבדוק איך מתקיימים כל ברכותיו של מוכר היינות הפשוט   

ד הכי כדאי להכניס את ה’ יתברך לשותף בעסק     

ה בזכות שהכניס את ה’ כשותף לעסק זכה להצלחה גדולה ושכל ברכותיו מתקיימות  

ה אדם שחי באמונה תמיד נמצא במצב של שמחה ובדיחות    

ו אפשר להכניס לאנשים שמחה בחיים רק על ידי אמונה ובטחון    

ו אדם שרכש את האמונה שמח כאילו נמצא כל היום במסיבה    

ז ה’ נותן לאדם בדיוק מה שהוא צריך בשביל תיקונו     

ח באמונה נכנסים לשער ה50 של הקדושה ובחוסר אמונה נכנסים לשער ה50 של הטומאה 

ח האדם יבחר האם לקבל רצון ה’ או עבודות קשות אחרות    

ח שפלות ואמונה הן הנוסחה החזקה ביותר כנגד הצרות והבעיות    

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כוחה של תפילה         

ג



 

ד

הרב רוצה לבדוק איך מתקיימים 
כל ברכותיו של מוכר היינות 

הפשוט

‘האוהב	 בזמן	 שהיה	 המעשה	 “וידוע	
ישראל’	מאפטא”	–	רבי	אברהם	יהושע	
עשיל	מאפטא	היה	תלמידו	של	ה'בעל	
שם	טוב'	הקדוש	וחיבר	את	השיר	“ריבון	

העולמים”.
שיכר	 בית	 מחזיק	 אחד	 איש	 “שהיה	
יין	שרף,	 במכירת	 היום	 כל	 עוסק	 והיה	
מי	 כל	 	- מתקיימות”	 ברכותיו	 כל	 והיו	
יין	הזה	היה	מברך	אותו,	מיד	 שהמוכר	

הברכה	שלו	הייתה	מתקיימת.
וסיפרו	 גדול.	 מופת	 בעל	 “והיה	
לראות	 ונסע	 מאפטא	 הקדוש	 לרב	
ובא	 הקדושה,	 מצד	 הם	 מעשיו	 האם	
לקח	 הרב	 ימים”.	 שני	 אצלו	 והתאכסן	
האם	 לבדוק	 כדי	 שלו	 בפונדק	 חדר	
הקדושה.	 או	 הטומאה	 מצד	 הוא	
עובד	 ואינו	 למדן	 שאינו	 מעשיו	 “וראה	
כל	 היה	 הזה	 יין	 המוכר	 בתפילה”,	 ה’	
היום	עומד	בחנות	ומוכר,	והיה	מתפלל	

תפילות	של	צ’יק	צ’ק.
לו:	 ואמר	 מיוחד	 לחדר	 אתו	 “ונכנס	
ובאתי	 מאפטא,	 הרבי	 שאני	 לך	 ‘תדע	
למדרגה	 להגיע	 זכית	 מהיכן	 לראות	
רוצה	 הרב	 	- ברכותיך”	 כל	 שיתקיימו	
להבין	איך	כל	דבר	שהמוכר	הזה	מברך	
מצליח	 הוא	 ואיך	 במקום,	 מתקיים	
לעשות	ניסים	ונפלאות.	שאם	אדם	לא	
מברך	 והוא	 זיווגו	 את	 למצוא	 מצליח	
תחת	 עומד	 הוא	 חודש	 תוך	 אז	 אותו	

והוא	 עקרה	 אישה	 יש	 ואם	 החופה,	
וכך	 נושעת,	 מיד	 היא	 אז	 אותה,	 מברך	

גם	בנושא	פרנסה	ובריאות.
הרב	 תתחרט”,	 לי	 תגלה	 לא	 “ואם	
איים	עליו	שיקפיד	עליו	אם	לא	יגלה	לו	

מאיפה	הכוח	הזה.

הכי כדאי להכניס את ה’ יתברך 
לשותף בעסק

את	 אמונים”	 “שומר	 בעל	 ממשיך	
הסיפור:

“והשיב	האיש	לרב	הקדוש	כי	מעולם	
מה’,	 גדול	 ביטחון	 מעלת	 לי	 היה	
ומעולם	לא	דאגתי	על	שום	דבר.	ופעם	
אחת	הפסדתי	את	כל	ממוני	ולא	היה	לי	
פרוטה	אחת	במה	לקנות	אוכל	לביתי”,	
להביא	 כדי	 אחד	 שקל	 לו	 נשאר	 לא	

לחמניות	לילדים.
שאלך	 מאוד	 אשתי	 אותי	 "וציערה	
מעות	 לי	 שייתן	 שותף	 ואחפש	 לעיר	
לו:	 אמרה	 אשתו	 שיכר”,	 בית	 ואפתח	
איזה	 ותחפש	 לך	 ביינות,	 מבין	 ‘אתה	
ואתה	 עליך,	 שישקיע	 כסף	 עם	 גביר	
תעבוד,	וככה	תביא	קצת	פרנסה	לבית’,	
וחץ	מזה	לא	שכחה	להגיד	לו	גם	מילים	
ולא	 ומפסידן	 לוזר	 ‘אתה	 כמו:	 קשות	

שווה	כלום’...
“ואני	דחיתי	אותה	יום	יום,	עד	שפעם	
אחת	הציקה	לי	מאוד	ובכתה	במר	נפשה	
נכמרו	 וגם	 לסבול,	 יכולתי	 שלא	 עד	
ברעב	 העטופים	 ביתי	 בני	 על	 רחמי	
ולא	היה	לי	במה	להשיב	את	נפשם,	אז	
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אמרתי	לאשתי:	הנני	אלך	לעיר	לראות	
שותף’’,		אמר	לה	אותו	איש:	‘אני	אלך	
למתחם	הבורסה	ואחפש	איזה	מישהו	
יינות	 חנות	 בפתיחת	 עלי	 שישקיע	

ואתפרנס	מזה’.
ואמרתי:	 לעיר	 מחוץ	 הלכתי	 “ורק	
שותף	 רוצה	 לא	 אני	 עולם,	 של	 ‘ריבונו	
בשר	ודם,	אני	אקח	אותך	לשותף	ואני	
שווה	 אחלק	 רווח	 כל	 כי	 לך	 מבטיח	
בשווה,	חציו	לך	וחציו	לי”	-	אותו	אדם	
בשר	 אדם	 אקח	 אני	 ‘למה	 לה’:	 אמר	
כשותף	 הקב”ה	 אותך	 רוצה	 אני	 ודם,	
אחוז	 עשרה	 לא	 לך	 מבטיח	 ואני	 שלי,	
אני	 פיפטי,	 פיפטי	 אלא	 חומש,	 ולא	
אקח	חצי	כדי	לפרנס	את	ביתי,	וחצי	אני	
אתרום	צדקות	ואתן	לישיבות	ולעניים’.

בזכות שהכניס את ה’ כשותף 
לעסק זכה להצלחה גדולה ושכל 

ברכותיו מתקיימות

לאוהב	 מספר	 השיכר	 בית	 ובעל	
ישראל	מאפטא:

הביטחון	 בזאת	 לביתי	 “וחזרתי	
וחיזקתי	בזה,	ואמרתי	לאשתי:	’מצאתי	
ומאז	 מעות’.	 הרבה	 עם	 מצוין	 שותף	
נתעלה	מזלי	ובא	ברכה	בכל	מעשה	ידי,	
ואני	חולק	עצמי	עם	ה’	כמו	שהבטחתי	
מאמין	 ואינני	 לעניים.	 נותן	 דהיינו	 לו,	

לשום	אדם	בשותפות”.
ומציעים	 אנשים	 מיני	 כל	 אליו	 באים	
לו	שישקיעו	אתו,	והוא	אומר	להם:	‘כבר	
יש	לי	שותף	אחד	מצוין,	והוא	הקב”ה’.	

בבית	 הערב	 עד	 מהבוקר	 עובד	 “ואני	
השיכר,	וכל	מה	שארוויח	חציו	לה’	וחציו	
לי”	-	בעצם	אני	עובד	לה’	כל	הזמן,	אז	

אני	לא	הולך	ללמוד	תורה.
“ונתנו	לי	מתנה	מהשמיים	שיתקיימו	

ברכותיי	כל	מה	שאברך	את	ישראל".
על	 ונשקו	 ישראל	 אוהב	 בעל	 "ועמד	
ושירבו	 חלקך	 ‘אשרי	 לו:	 ואמר	 ראשו	
ברכותיך	 קיום	 לך	 ובא	 בישראל	 חלקך	
על	פי	דין,	כי	קיימא	לן	בחושן	משפט:	

שותף	כל	מה	שעשה	עשוי”.
ההלכה	אומרת	שאם	יש	שני	שותפים	
הזמין	 מהשותפים	 ואחד	 בעסק,	
סחורה,	אז	השותף	השני	לא	יכול	לטעון	
שבגלל	שלא	שאלו	אותו	הוא	לא	רוצה	
אחד	 שעשה	 מה	 כל	 כי	 הסחורה	 את	
השותפים	עשוי,	וגם	אם	אחד	השותפים	

מכר	משהו	מהעסק	זה	מכור.
מוכר	 לאותו	 אמר	 הקב”ה	 ככה	 אז	
יינות:	‘אתה	שותף	שלי,	כל	מה	שתברך	

מקובל	עלי	ויתקבל’.
חשוב	לציין	שאותו	אדם	לא	זייף	עם	
הקב”ה	גם	לאחר	שעבר	כמה	זמן,	לא	
לקב”ה	 באחוזים	שנתן	 להוריד	 התחיל	
הגדולה	 ההצלחה	 את	 ראה	 כאשר	 גם	

וקבלת	הברכות.
“הרי	איש	פשוט	על	ידי	הביטחון	זוכה	
ישראל”,	 גדולי	 לזה	 זוכים	 שלא	 למה	
למה	 זכה	 בה’	 ביטחון	 עם	 פשוט	 אדם	

שלא	זכו	רבנים	גדולים	בישראל.
כאלו	 סיפורים	 שיש	 כותב	 והרב	
לדברים	 שזכו	 אנשים	 על	 לאלפים	
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גדולים	ולישועות	בזכות	האמונה.		

אדם שחי באמונה תמיד נמצא 
במצב של שמחה ובדיחות

רבי	אליהו	איתמרי	בעל	“שבט	מוסר”	
כותב:

אדם	 	- המאמין”	 הוא	 מאושר	 “כמה	
שחי	תמיד	עם	האמונה	הוא	אדם	מלא	
ה’	 שהכל	 יודע	 הוא	 כי	 בחיים,	 אושר	

עושה	לטובתו	ובשבילו.
ובדחן”,		 שוחקות,	 פניו	 “ולעולם	
רואה	 ‘אני	 לו:	 אומר	 שהרופא	 אפילו	
אבחנה	קשה,	אני	מבקש	עוד	בדיקות’,	
ויודע	שה’	אף	 ורגוע,	 הוא	צוחק,	שמח	

פעם	לא	יעשה	לו	משהו	רע.
בהקב”ה”,	 ביטחונו	 על	 מורה	 “שזה	
שהוא	 מראה	 הוא	 אז	 צוחק	 כשהוא	

סומך	על	הקב”ה.
בוטח	 הוא	 כי	 הוא	שמח	תמיד	 “ולכן	
ביוצרו	שאף	אם	יבוא	רע,	הוא	תיקונו”-	
של	 התיקון	 הוא	 בעיה	 או	 צרה	 כל	
נשמתו,	ולכן	הוא	כל	הזמן	מחייך	ותמיד	

יש	לו	חוש	הומור.
ואם	אשתו	אומרת	לו	שהמוכר	בחנות	
המיקסר	 את	 לה	 להחליף	 רוצה	 לא	
‘תקני	 לה:	 אומר	 הוא	 אז	 שהתקלקל,	
שני	 יהיה	 שעכשיו	 וצוחק,	 אחד’	 עוד	
לחלבי,	 ואחד	 לבשרי	 אחד	 מיקסרים	
ייקח	 שה’	 שבמקום	 לאשתו	 ומספר	
ה’	 ברוך	 אז	 במיקסר,	 אצבע	 איזה	 לה	
להסכים	 לא	 המוכר	 של	 בראשו	 נתן	
זה	נקרא	לקבל	באמונה,	 להחליף	לה,	

כשזה	ברוגע,	בצחוק	ובבדיחות.	

אפשר להכניס לאנשים שמחה 
בחיים רק על ידי אמונה ובטחון

רבי	 כותב	 מתוק	 חידוש	 איזה	 תראו	
אליהו	איתמרי:

“וזה	שאמר	אליהו	הנביא	לרבי	ברוקא	
ומשמחים	 בדחנים	 אנשים	 שני	 על	
וכי	בדבר	כזה	 שמזומנים	לעולם	הבא,	
קונה	אדם	עולם	הבא”,	פעם	פגש	רבי	
ושאל	 בשוק,	 הנביא	 אליהו	 את	 ברוקא	
אותו	למי	מהאנשים	שנצאים	פה	בשוק		
אליהו	 לו	 אמר	 הבא?	 עולם	 בטוח	 יש	
שמצחיקים	 בדחנים	 שני	 שיש	 הנביא	
את	האנשים	ואלו	בטוח	בני	עולם	הבא.
אז	רבי	אליהו	איתמרי	שואל:	וכי	יכול	
קונים	 וליצנות	 צחוק	 ידי	 שעל	 להיות	

עולם	הבא?
“אלא	שהיו	בעלי	ביטחון	והיו	מכניסים	
לאחרים	מידה	זו,	ובעל	הביטחון	לעולם	
שמח”,	האנשים	היו	משמחים	אחרים,		
על	ידי	זה	שהיו	מכניסים	להם	אמונה,		
וממילא	אדם	שהוא	מאמין	הוא	תמיד	

שמח!!!

אדם שרכש את האמונה שמח 
כאילו נמצא כל היום במסיבה

להגיד	 יכול	 שאדם	 כזה	 זמן	 אין	
קצת	 להיות	 יכול	 אני	 ‘עכשיו	 לעצמו:	
בביטחון	 חי	 ועצוב’,	אם	אדם	 ממורמר	

הוא	כל	הזמן	מחייך	ושמח.
אשתי	 עכשיו	 לטעון	 יכול	 לא	 אדם	
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“ירדה”	עלי	קצת	אז	אני	בקטנות	דמוחין,	
לעולם	 ביטחון	 עם	 אדם	 כזה.	 דבר	 אין	
ָאָדם	 ֵרי	 “ַאְשׁ שכתוב:	 כמו	 שמח,	 ועד	
שבוטח	 אדם	 פד’(,	 )תהילים,	 ְך	 בָּ ֵטַח	 ֹבּ
בה’	תמיד	מאושר	כמו	שהמהר”ל	אומר	

שהמאמין	שמחה	תדירית	על	פניו.
ָתִמיד’	 ה	 תֶּ ִמְשׁ ֵלב	 ‘ְוטֹוב	 “ורמז	לדבר	
טוב	 שהוא	 מי	 לומר	 רצה	 טו’(,	 )משלי,	
כאילו	 ָתִמיד’,	 ה	 תֶּ ‘ִמְשׁ 	 אז	 יוצרו	 עם	
האדם	 כאילו	 במשתה”,	 תמיד	 נמצא	
כל	הזמן	באיזה	מסיבה	או	הכנסת	ספר	

תורה.
“אך	מי	שאינו	בעל	ביטחון	הוא	עצוב	
מזה	 עצוב	 כזה	 אדם	 ולילה”,	 יומם	
שנתקע	בפקק	או	עצוב	מזה	שהמנהל	

בעבודה	הוכיח	אותו.
ְלָעֵמל	 ן	 ִיתֵּ ה	 ‘ָלמָּ איוב:	 זה	אמר	 “ועל	
איוב	אמר	שמי	 ָנֶפׁש’,	 ְלָמֵרי	 ים	 ְוַחיִּ אֹור	
שעומל	לעבודתו	אז	יש	לו	תענוג	ללכת	
שנת	 מתוקה	 שאומרים	 כמו	 לישון,	

העובד	והוא	לא	רוצה	שבוקר	יגיע.	
“ולזה	אמר	למה	ייתן	חיים	למרי	נפש	
למה	 רוח,	 נחת	 לו	 ואין	 עמו	 שמרירותו	
לו	חיים	כי	טוב	לו	המוות”,	כמו	שאותו	
עובד	לא	מחכה	לאור	הבוקר,	כך	אדם	
שבלי	אמונה	עדיף	שלא	יחיה,	זה	ממש	

או	אמונה	או	גהינום.	

ה’ נותן לאדם בדיוק מה שהוא 
צריך בשביל תיקונו

שכל	 הביטחון	 מעלת	 גדולה	 “וכמה	
אותו	 סובבים	 חסד	 מלאכי	 הבוטח	

אם	 רעים”,	 פגעים	 מכל	 עליו	 ומגינים	
אדם	מקבל	כל	דבר	בשמחה	עם	שירים	
ַמֲעָשׂיו	 רּו	 “ִויַספְּ כמו	שכתוב:	 וריקודים,	
ה”	)תהילים,	קז’(	אז	כל	המלאכים	 ִרנָּ בְּ
באים	כדי	לשמור	עליו	מהפגעים,	אבל	
אם	אדם	כל	הזמן	במתח	כשהוא	קצת	
מאחר	לעבודה	אז	הוא	צריך	לעבוד	על	

האמונה	שלו.
ארוש	 שלום	 הרב	 שאומר	 כמו	
מאחר,	 לא	 פעם	 אף	 שהוא	 שליט”א	
ה’	שהוא	 רצון	 זה	 כי	מתי	שהוא	מגיע,	
לקבל		 אנו	 וצריכים	 הזאת.	 בשעה	 יגיע	
באהבה	ובאמונה	את	כל	המצבים	שה’	

מביא	לנו.
אנשים,	 שני	 קהל	 בקבלת	 אצלי	 היו	
אדם	אחד	התלונן	על	אשתו	שהיא	כל	
הזמן	מחוץ	לבית	וגם	כשהיא	בבית	היא	

בקושי	מתייחסת	אליו.
וסיפר	 השני	 האדם	 נכנס	 זה	 אחרי	
שהוא	נשוי	כבר	18	שנה	ואשתו	לא	רוצה	
אף	פעם	לצאת	למסעדה	או	בילוי,	וכל	
בית-עבודה	 של	 במסלול	 היא	 הזמן	

והוא	מרגיש	היא	“מייבשת”	אותו.
של	 פרטית	 השגחה	 בזה	 ראיתי	 אני	
הקב"ה	שנותן	לכל	אחד	ואחד	את	מה	

שמתאים	לו	בדיוק.
לאחד	ה’	יודע	שאם	הוא	ואשתו	ייצאו	
טובים	 לא	 למקומות	 יגיעו	 הם	 הרבה	
רוצה	 שלא	 אישה	 לו	 התאים	 ה’	 ולכן	

לצאת	ומעדיפה	להיות	יותר	בבית.
שכל	 אישה	 מתאימה	 השני	 ולאדם	
כי	אם	 ולהתאוורר,	 הזמן	תרצה	לצאת	
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יריבו	 הם	 אז	 הרבה	 בבית	 תישאר	 היא	
להבין	 מצליח	 לא	 אדם	 ואם	 הזמן,	 כל	
שה’	עושה	רק	לטובתו,	אז	בכל	מקרה	

הוא	יתלונן.

זה מול זה עשה ה’, באמונה 
נכנסים לשער ה 50 של הקדושה 
ובחוסר אמונה נכנסים לשער ה 50 

של הטומאה

ה'חפץ	חיים'	כותב:
בזמננו	בעקבתא	דמשיחא	שנמצאים	
להתחזק	 צריכים	 כמה	 הנו”ן,	 בשער	
ולהתחזק	 הקדושה	 של	 הנו”ן	 בשער	

באמונה	בלי	הרף,	וזה	ניסיון	דורנו”.
אנחנו	בשער	החמישים	של	הטומאה	
בה’	 והכפירות	 המרידות	 כל	 עם	
של	 החמישים	 ושער	 ידי,	 ועוצם	 וכוחי	
זה	 שהכל	 מזה,	 ההיפך	 זה	 הקדושה	

אמונה	וביטחון	בה’.
“וצריך	חיזוק	רב	מאוד	כדי	להתחזק	
הרבה	באמונה,	במחשבה	לראות	בכל	
דבר	את	מציאות	השם”,	אפילו	בדברים	
שלנו	 במחשבה	 להבין	 ביותר	 הקטנים	

שזה	ה’.
ולא	 אמונה	 דיבורי	 לדבר	 “בדיבור,	
לתלות	בבני	אדם”	-	שלא	יגיד	האדם:	
לי	 ה’	עשה	 לי’,	אלא	הכל	 ‘פלוני	עשה	

וככה	זה	הכי	טוב	בשבילי.	

האדם יבחר האם לקבל רצון ה’ או 
עבודות קשות אחרות

שהמצריים	 כותב	 הקדוש	 הזוהר	
העבידו	את	בני	ישראל	בפרך.

ב'ליקוטי	 כותב	 הקדוש	 נתן	 ורבי	
ה’	 על	 קושיות	 לו	 שיש	 שמי	 הלכות'	
לו	הרבה	 נותן	 וה’	 הוא	אדם	מסכן,	 אז	
הא	 קשה	 “ובעבודה	 קשות,	 עבודות	

קשיא”.
שלו	 העובד	 על	 מתלונן	 אדם	 אם	
קושיות	 הזמן	 כל	 לו	 ויש	 אשתו	 על	 או	
והערות	עליהם,	והוא	לא	מקבל	באהבה	
ולא	מבין	את	זה	שגם	לו	מגיע	צער,	וה’	
בחר	שזה	יבוא	לו	מכיוון	העובד	שלו	או	
אשתו,	אז	ח"ו	ה’	ייתן	לו	בעיות	או	צרות	

הרבה	יותר	גדולות.
בכל	 להתחזק	 אדם	 כל	 צריך	 ולכן	
כוחו	תמיד	באמונה	והביטחון	שכל	מה	
ולא	 לו	 מביא	 ה’	 בעצם	 זה	 לו	 שקורה	
בני	אדם	עושים	לו	את	זה,	וזה	מאת	ה'		

בדיוק	בשביל	התיקון	שלו.

שפלות ואמונה הן הנוסחה החזקה 
ביותר כנגד הצרות והבעיות

האדמו”ר	מקומרנא	כותב:
קטנה	 תנועה	 שכל	 מאמין	 “ולהיות	
שם	 עומד	 עולם	 של	 אלופו	 וגדולה,	
ובוחן	לב	וכליות,	ובאמונה	הזאת	יקבל	
בעניין	 ויהיה	 ובשמחה.	 באהבה	 הכל	
שהוא	הנבזה	ממש,	פחות	שבפחותים	
מכל	ברייה	שבעולם	הזה,	ובזה	יסתלקו	
לדרגה	 לבוא	 וקרוב	 הדינים.	 כל	 ממנו	
של	התפשטות	הגשמיות,	ובזה	מעורר	
בלב	 והכל	 ישראל	 על	 רבים	 רחמים	

שמח	מלא	חיים”.
לו		 שקורה	 דבר	 כל	 שמקבל	 אדם	
הברך,	 ובשפלות	 הלב	 בשמחת	 בחיים	
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שגם	אם	באה	עליו	איזו	צרה	או	בעיה	
ומרגיש	 יודע	 הוא	 התמודדות,	 כל	 או	
שבאמת	מגיע	לו	צער	הרבה	יותר	גדול	
דברים	 לו	 ונותן	 עליו,	 מרחם	 ה’	 אבל	
השפלות	 בזכות	 אז	 יותר,	 הרבה	 קלים	
והאמונה	הזאת	שלו,	יזכה	שיסורו	ממנו	

כל	הדינים	והצרות	ושום	קטרוג	לא	יוכל	

לבוא	עליו.	

וממילא	 באמונה	 שנתחזק	 רצון	 יהי	

יסורו	ממנו	כל	הצרות	ויבואו	עלינו	רק	

טובות.	אמן	ואמן!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

כוחה של תפילה

את	הסיפור	הזה	סיפר	יהודי	יקר	ששומע	את	שיעוריו	של	מורנו	ורבינו	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א:

‘יש	לי	בת	קטנה	וחמודה	שהבטחתי	לה	בעקבות	התנהגותה	הטובה	שאני	אקנה	לה	משהו	שהיא	

מאוד	רוצה,	צב	אמיתי.	מספר	פעמים	היא	שאלה	אותי	האם	כבר	קניתי	לה	את	הצב,	ואני	עניתי	שעוד	

לא	הספקתי	ללכת	לחנות	חיות	ולקנות.

יום	אחד	לאחר	הרבה	בקשות	והפצרות	ממנה	הבטחתי	לה	שבלי	נדר	אני	הולך	היום	לקנות	לה	את	

הצב,	וכשאני	אחזור	מהעבודה	הוא	כבר	יהיה	ברשותי	ואוכל	להעניק	לה	אותו.	הלכתי	אותו	יום	לעבודה	

ועם	כל	ההתעסקות	והבלבולים	שכחתי	בכלל	מעניין	הצב	וחזרתי	הביתה.	איך	שאני	נכנס	לבית	הילדה	

ניגשת	אלי	ושואלת:	‘איפה	הצב?’.

מעלת	 על	 הרב	 של	 שיעור	 לפני	 ימים	 כמה	 ממש	 שמעתי	 אבל	 לה	 לענות	 מה	 ידעתי	 כך	 כל	 לא	

ההתבודדות	והתפילה	ובמהלך	אותו	שיעור	הרב	ציטט	את	ה”חזון	איש”	שאמר:	“התפילה	היא	מטה	

ייתן	לי	לאכזב	את	הילדה	 עוז	ביד	כל	אדם”.	נכנסתי	לחדר	ובהתרגשות	גדולה	התפללתי	לה’	שלא	

ושאני	מאמין	בכל	כוחי	שה’	יכול	לעשות	הכל	ולסדר	את	העניינים.

יצאתי	מהחדר	ופתחתי	את	הדלת	של	הכניסה	ובתוך	הגינה	שמסביב	לבית	הופיע	צב	חמוד	כדי	

שאתן	אותו	לביתי	החמודה.	לא	יאומן	מה	תפילה	בשפה	פשוטה	לה’	יכולה	לפעול!!!
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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 

  

, הרב הצדיק דב קוק הכהן בן שושנה שליט"א
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