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לפרטים והפצה וכן להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון
ירון עיני הי"ו 052-9695044
להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי הארץ והעולם
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ניו יורק חדש!
באר שבע חדש!
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רחובות
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יוסף
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יוסי
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בן שושן
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יוסף

סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ  1₪בלבד

אנו פונים לכל תלמידי מורנו הרב שליט"א ,לבוא ולתרום וליטול חלק בזיכוי
הרבים ,ולשמח את השם יתברך .לפרטים ירון – 052-9695044
א
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זה מהשגחה פרטית של ה' יתברך ,וזה
המהות של יהודי ,שנולד במהות ובטבע שלו
עם אמונה וכמו שכתוב 'ידע שור קונהו
וחמור אבוס בעליו' ,אך לעומת זאת המהות
של עמלק זה להוציא מליבנו את האמונה
בפשוטה שהכל מהקב"ה ובהשגחתו יתברך.
עמלק רוצה שיהודי יחשוב שהבטן כואבת לו
מכיוון שאכל ביצה מקולקלת ,וכן על זה
הדרך ,החל מהדבר הקטן עד לדבר הגדול,
אבל המהות של יהודי להאמין שעוונותיו
היטו אלה והם שגרמו לו לכאב הבטן ולא
מכיוון שלא אכל אוכל טוב.

זכור אל תשכח  -להאמין בהשגחת
השם
השם יתברך מבקש בתורתו מכל יהודי
שלעולם לא ישכח את המלחמה עם עמלק,
וככתוב בכמה מקומות בתורה "זָכוֹר אֵ ת
אֲ ֶׁשר עָ ָשה לְ ָך עֲ מָ לֵקֹ ..לא ִּת ְשכָח"ִּ " ,מלְ חָ מָ ה
לַה' בַ עֲ מָ לֵק" ,וכעובדי ה' אנחנו צריכים
לדעת מהי אותה מלחמה ואיך אנו
מתמודדים איתה? ועל זה כותב הנצי"ב
מוואלזין (העמק דבר שמות י"ז) וז"ל "עמלק
הוא ראשית גוים השונא את ההשגחה
תכלית השנאה ,והבטיח הקב״ה כי תגיע
שעה שימחה זכר עמלק היינו תכלית
תעודתו ,שתכלית עמלק היא הליכות הטבע
חופשי בלי השגחה לפי מעשים" ,ומוסיף על
כך רבי צדוק הכהן מלובלין (ליקוטי מאמרים,
חודשים ומועדים ה')" :עמלק ,שורשו כפירת
ההשגחה ולחשוב הכל מקרה כמו שכתוב
בהמן אלקיהם ישן ..ולכך אמר מרדכי גם כן
אשר קרהו ,וכן בתורה אשר קרך בדרך" ,וכן
בתחילת דבריו "התחלת התורה אנכי ה'
אלקיך ,פירושו מנהיגך ,שידע [האדם] שהשם
יתברך הוא המנהיגו בכל דבר ואין שום
מקרה בעולם ,רצה לומר שאין דבר המזדמן
מעצמו שלא בהשגחת השם יתברך ..ודבר זה
הוא שורש כל התורה כולה ,וכשמגיע
לאמונה זו הברורה שוב אין צריך יותר''.
כל המהות של האומה הזו שנקראת 'עמלק'
אינה להזיק לנו ולא לרצוח אותנו ,אלא אך
ורק דבר אחד והוא לעקור מאיתנו את
האמונה בהשגחה הפרטית ,שהרי כל יהודי
ואפילו הפשוט יכול להיות בעל אמונה,
כשמבין שאם הוא הרויח בעסק זה לא הוא
אלא זה השגחה מהשם ,וכן אם הוא הפסיד
אז הוא לא נעשה מדוכדך כי הוא מבין שזה
השגחה מה' ,ובכל צער שעובר עליו וכנגד זה
בכל שמחה שעוברת עליו הוא מבין שהכל

אין עוד מלבדו – כל מקרה מנוהל בידי ה'
יהודי מאמין מבין שלא ייתכן שהוא ינזק
בטבע מבלי השגחת ורצון השי"ת ,וכגון שלא
ייתכן שיאכל כרוב מקולקל ומזה נעשה לו
קלקול קיבה ,שהרי אם השם יתברך לא גזר
עליו אותו סבל לא היה אוכל את אותו כרוב
מקולקל ,וזה יסוד האמונה שאין עוד מלבדו,
שאין מקרה שלא מנוהל בידי ה' ,המקרה אכן
קרה וכך נראה על פי הטבע ,אך לא היה קורה
כלל או שלא היה מזיק בלתי רצון השי"ת.
האמינו לי מורי ורבותי!! פגשתי יהודי אחד
שנשבע בפני שהוא נשוי  23שנים ואפילו
פעם אחת לא רב עם אשתו ,כאשר שמעתי
זאת ממנו כל כך הערכתי אותו ,הכנסתי
אותו לביתי ,נתתי לו לאכול ולשתות,
וביקשתי ממנו שיברך אותי ,שאלתי אותו:
איך ייתכן שאפילו פעם אחת לא התווכחת
איתה? ענה לי אותו יהודי :יכול להיות שהיה
ויכוח אבל אחרי חמש דקות הכל חזר
לשלום ,שאלתי אותו כיצד? והוא סיפר לי
שהוא תלמיד של אחד מהרבנים הצדיקים
שבדור ,שלימד אותם כל הזמן רק אמונה,
להבין שהכל מתנהל מרצון השם יתברך,
והוא סיפר לי שהוא עובד כחשמלאי ופעם
אחת עבד אצל מישהו ואמר לו 'תשמע
עבדתי אצלך הרבה זמן ,זה עולה  200שקל',
אותו אחד אמר לו 'אבל אני פנסיונר אין לי
ב
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הרבה כסף ,זה יקר בשבילי  200שקל' ,אמר
לו אותו יהודי' ,אין בעיה תשלם כמה שאתה
רוצה ,אני לא מתווכח איתך כלל'.
זה יהודי פשוט! לא מדובר בראש ישיבה ולא
באברך ,אלא בבעל בית צדיק שעוסק
במלאכתו במשך היום ,מסתובב עם חולצת
טריקו ,בלי פראקים ובלי שום דבר המעיד
על תוקף אמונתו בה' ,והוא מעיד ש 23-שנה
לא רב עם אשתו אפילו לא פעם אחת ,וכן
סיפר לי עוד סיפור :שפעם אחת נפל מקומה
שלישית בעבודה ,ולקחו אותו לבית חולים.
הרופא אמר לו שהוא יהיה צמח למשך כל
ימי חייו ,אבל למעשה לאחר שלושה ימים
בלבד יצא מבית החולים בלי שריטה בגופו,
והכל בזכות האמונה .זה הכח של האמונה!
התפקיד של היצר הרע זה תמיד לבלבל את
האדם ,לגרום לאדם לדמיין שהכל מקרי.
לעיתים אדם מקבל כאבי בטן מכך שהוא
אכל אוכל מקולקל ,מה הוא אומר 'בגלל
שאשתי הכינה לי אוכל מקולקל אני סובל',
זה עמלק ,זה אותו יצר הרע אומר את זה,
אבל המאמין בה' מבין שזה מגזירת ה'
ואשתו לא אשמה בצער שקורה לו.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שציטט שאם יבין האדם שהכל מסודר מה'
ממילא כל עוונותיו נמחקים ,ולהיפך אדם
יכול לעבוד באיזה מקום וכל היום מחשבות
בראשו של כעסים וקפידות על המנהל שלו
בעבודה וכגון 'למה הוא לא קידם אותי ,למה
הוא מתלונן עלי' .רבותי זה שקר! אין אדם
שיכול להזיק לאחר בעולם ,עלינו להבין זאת
היטב ,ולכן הקב"ה מתחנן ואומר לנו 'אל
תשכחו' ,מתחנן השם ורוצה שנזכור שהוא
עושה את הכל ולא נתפתה ליצר הרע ,משום
שכל מה שרוצה היצר הרע הוא רק דבר אחד,
שהאדם יחשוב רע על השני ,שכביכול הוא
סיבת הרעה ,וכגון שהשכן שלו שונא אותו
והוא רע ואכזרי ומתלונן עליו וכו' ,והחידוש
של הנצי"ב שהבאנו לעיל שאומר שזה כל
העניין והמהות של עמלק.
ממשיך הנצי"ב וכותב (שם) "ראשית גוים
עמלק ,כדבר בלעם בעת הופיע עליו אור רוח
הקודש ,ועל כורחך אין הכוונה שהיא [עמלק]
האומה היותר מוצלחת ומאושרת בעולם,
שהרי מעולם לא היה עמלק אלא ממלכה
שפלה ..ומאז יצאו ישראל ממצרים ומוכנים
היו לקבל את התורה[ ,אז] הורע לאומות
העולם ביותר ,ועמלק הוא ראשית גוים
[כלומר ראש לגוים בכך שהוא] השונא את
ההשגחה תכלית שנאה" ומוסיף (הרחב דבר,
שם)" ,ועל דבר זה חז"ל גילו במדרש ,אמר
הקב״ה בעל פקדון אני ,שרה הפקידה אצלי
מצות ומעשים טובים וכתיב וה׳ פקד את
שרה ,עמלק הפקיד אצלי חבילות של קוצים
וכתיב פקד פקדתי את אשר עשה עמלק וגו׳.
והוא פלא ומה ענין שרה לעמלק ,וכי אין לנו
צדיק ורשע אלא שרה ועמלק? אלא משום
דשניהם מקבילים זה כנגד זה ,שרה היתה
מתחזקת בבטחון בה׳ ביותר גם מאברהם
אבינו ,כידוע הלשון שהיתה אומרת לו אתה
בהבטחה ואני באמונה[ ,ומבאר מו"ר עפ"י
המדרש שאומר שכאשר הגיע אברהם לשרה
ואמר לה ה' הבטיח לי שיהיה לנו בן ,ענתה

פסגת עבודת השם – האמונה שהכל
מושגח ,ובזה מכחיש כוחו של עמלק
החידוש של הנצי"ב מוואלז'ין הוא שאדם
שזכה להגיע לדרגת אמונה שכל מה שקורה
איתו זה מהשם יתברך ,דבר זה כבר נכנס לו
לתת מודע ,שהכל מושגח מהשם יתברך,
ואדם כזה לא צריך לעבוד על שום דבר יותר
ברוחניות כי הוא הגיע לתכלית וכמו
שמוסיף רבי צדוק הכהן ז"ל (חודשים
ומועדים ה) "וכשמגיע לאמונה זו הברורה
שוב אין צריך יותר ,וכמו שכתוב (שבת פ"ט):
אם יהיו חטאים כשנים שסדורות ובאות
מששת ימי בראשית ,כשלג ילבינו ואין כאן
חטא כלל ,וכל החטאים נאמר אם תלכו עמי
קרי ,שתחשבו שהכל מקרה ,שעל ידי זה הוא
שורש החטאים" ,והראיה שלו מהגמרא
ג
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לו שרה :אתה חושב שיהיה לנו ילד משום
ההבטחה של ה' ,אבל אני יודעת שיהיה לנו
ילד מכח אמונה בה' ואפילו מבלי שהקב"ה
יבטיח ,ולכן שרה היתה גדולה מאברהם
באמונה] ,ועמלק להיפך לא רק שלא היה
עובד ה׳ ,עוד היה מפקיד חבילה של קוצים
לעכב הליכות ההשגחה שלא תהא סלולה,
[כלומר שרצה לעכב את האמונה בהשגחת
השם בעולם ,לא רק לעצמו אלא גם
לאחרים] ומסר נפשו על זה ,ובזה הוא מכונה
ראשית גויים ,שהוא הראש לבטל את
ההשגחה מישראל ,והבטיח הקב"ה כי תגיע
השעה שימחה זכר עמלק הינו תכלית
תעודתו שהוא הליכות הטבע החופשי בלי
השגחה ,וזה הרצון יהיה נשכח מאומות
העולם ,והיה ה' למלך כל הארץ ביום ההוא
יהיה ה' אחד ושמו אחד ,ועמלק יש לו כוחות
גדולים ובכוחו לעשות דמיון ולכן כוחו של
עמלק הוא הכישוף להכחיש פמליא של
מעלה".

במקום אחר רח"ל ,אבל מי שעושה תשובה
נרפא לגמרי ,לכן אמר הרב שליט"א שיש
לכתוב על התרופות תזכורת 'לחזור
בתשובה'] ,וכן אם יש לאדם איזה שכן
שעושה לו צרות ,אם יביא עליו מישהו
שיאיים עליו שישתוק והוא שותק ,הנה
היצר הרע יגביר מחשבות כפירה בראשו,
'הנה כוחי ועוצם ידי ,אני עשיתי והשתקתי
אותו' מבלי קשר להשגחה ח"ו ,וזה עמלק,
וכן אם אדם אומר לעצמו אם אני אגרום
לשכן שלי שיעבור דירה וכך יהיה לי טוב
יותר בחיים ,זה טעות! צריך לחיות באמונה
שאין שכן ,יש רק ה' .או שלעיתים רואה
האדם שלא מצליח בעסקיו ובפרנסתו ,אם
יאמר 'אני אביא שותף טוב שירים את
העסק' ,מחשבה כזו כל כולה כפירה בהשי"ת,
כי הוא מוכיח מכך שאינו מאמין שהפרנסה
תלויה בהקב"ה ושבגלל עוונותיו לא מצליח,
וכך חושב שאם יביא שותף זה יסתדר ,אבל
אם האדם חי באמונה ינסה לשפר בראש
ובראשונה את מעשיו ,להבין במה הקב"ה
רוצה שישתנה וכך יגיע למצב טוב יותר.

מובן מדבריו של הנצי"ב שעמלק שונא אפילו
כאשר רק מדברים על אמונה ,הוא שונא את
האמונה שנאת מוות ,כל ההתנהלות של
עמלק זה להאמין שהכל מקרה רח"ל ,וכך
עמלק מכניס למוחו של האדם דמיונות של
כפירה ,ועוד מביא לו ראיות לכך ,ונביא
מספר דוגמאות להבנת דבריו הקדושים:
לדוגמא אדם הלך לרופא ,לקח תרופה
והתרפא ,בא עמלק ואומר לו 'הנה ראית במו
עיניך ,מה קשור החולי שלך להקב"ה ,הרי
לקחת תרופה ואפילו לא חזרת בתשובה
והתרפאת'[ ,מו"ר שליט"א אמר באחד
השיחות :צריך לדעת שהתרופה לא מרפאת
באמת אלא אם אדם חוזר בתשובה ,שזה
באמת מה שירפא אותו ,ואם לא יעשה
תשובה ,אזי גם אם יתרפא מהתרופה באותו
רגע מבלי לעשות תשובה ,יבוא עליו חולי

כתוב זאת זכרון בספר – תכלית נתינת
התורה לזכור האמונה בו יתברך

מעשים בכל יום –
כיצד נוכל להחדיר האמונה לחיינו

מכיוון שהיצר הרע של הכפירה לבער
מהאדם את האמונה ח"ו כל כך חזק ,פונה
הקב"ה לעם ישראל מתחנן ואומר 'כתוב
זאת זיכרון בספר' ,שואל על זה הנצי"ב
בהמשך דבריו ,לכאורה מה הפשט שהקב"ה
מצוה אותנו על מחיית עמלק ואומר 'כתוב
זאת זיכרון בספר' ,הרי כל התורה כולה
כתובה על ספר? אלא הקב"ה התכוון לומר
שכל נתינת התורה ,כלומר כל ספר התורה
שניתן לעם ישראל ,זה רק בשביל אותם
מילים של אמונה ,בשביל זה כל נתינת
התורה ,ולכן ביקש הקב"ה להדגיש 'כתוב
זאת זיכרון בספר' ,היינו שבשביל זה נכתב
הספר וז"ל" :כאדם שמספר לבנו איזה מעשה
להביא לבו למוסר וכשמגיע לענין נחוץ
ד
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ביותר שיהא מושרש בלבו ,מדייק לו אביו
ביותר ואומר :זכור זה בני!" ,וזהו שאמר
השם זכור אל תשכח ,יוצא מדבריו הקדושים
שברגע שאדם חי באמונה שלמה ואמיתית
הוא הגיע לתכלית הפסגה בעבודת ה',
והמציאות מוכיחה שיש דברים כאלה
ושניתן להגיע לפסגה הזאת ,וכמו שסיפרנו
על אותו יהודי צדיק שבמשך  23שנה לא רב
עם אשתו ,אולי הוא טוב לב ,ואולי רגוע
ושליו ,אבל הגיע לכך רק מכח האמונה ,הוא
הגיע למצב שהוא מאמין שכל מה שאשתו
עושה וכל מה שקורה בינו לבינה זה הכל
רצון ה' ,והיא לא יכולה לקבוע כלום מבלעדי
רצונו יתברך.
אומר המדרש" :ואמר רבי נחמיה אשר קרך
בדרך  -מה עשה עמלק? ירד לארכיון של
מצרים ונטל רשימותיהם של ישראל ועמד
מחוץ לענן והיה קורא ראובן וכו' ,וכיוון
שהיו יוצאים היה הורג אותם" ,והנצי"ב
תמה על מדרש פליאה זה ,מה הפשט שעמלק
היה מחוץ לענן ,ומיישב הנצי"ב "כי זה הענן
הוא מורה על השגחה תמידית וענן ה' עליהם
יומם ולילה" ,ועמלק אומר לאדם צא
מההשגחה ,תטפל אתה במי שפגע בך
ותחזיר לו ,ובלשוננו צא מהקופסא ,כך
עמלק צועק בכל היום לאדם מתוך ראשו' ,זה
לא השם אלא הוא עשה לך והוא פגע לך',
ואז השם ישמור מה שיכול לקרות למי
שמתפתה ליצר הרע.
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לרופא ,אבל אסור לשכוח את ה' ,יש לעשות
תשובה משום שה' הוא שנתן רשות לרופא
לרפא .זו המלחמה שלנו וזו הקריאה היחידה
שהקב"ה ציוה אותנו לקרוא בתורה ,שכידוע
קריאת פרשת מחיית עמלק היא מדאורייתא,
להורות לנו שזה מה שהקב"ה רוצה שנעבוד
עליו ,על האמונה ,לחיות בהשגחה .לכן יהודי
שבאה עליו איזה צרה ל"ע ,לא מחפש
להתחיל לטפל בבעיות שלו באופן גשמי,
אלא מנסה הוא בראש ובראשונה לתקן את
הרוחניות שלו ,כי הוא מבין שהקב"ה עשה
לו את זה.

נצור לשוני מרע – ראשית התשובה
לשמור פיו
רבינו בעל חובת הלבבות אומר [שער
הפרישות ,פרק ה] שאם אדם מחפש לשוב
בתשובה בתחילה עליו לעבוד על הפה שלו,
שלא להוציא דברים אסורים מהפה ,שלא
לדבר לשון הרע ובעיקר שישמור על הפה
בקדושה ובטהרה ,וז"ל "תתחיל בראשונה
לאסור לשונך ולבלום שפתיך" ,זו תחילת
התשובה וכמו שאנחנו מתפללים "אלוקי
נצור לשוני מרע" ,ולא רק בדיבורים אסורים
אלא אפילו בדברים בטלים – על האדם
להפחית כמה שיותר בדיבורים מיותרים,
לפעמים אדם סתם מדבר ומדבר ,והאדם
צריך להגיע למצב שהוא לא מכניס את עצמו
לכל מקום ,לא תמיד אדם צריך להביע את
הדעה שלו שכולם ישמעו אותו ,שהרי אין
יותר טוב מהשתיקה ,וכמו שלימדונו חז"ל
[אבות א] 'לא מצאתי לגוף טוב אלא
שתיקה' ,כל העוונות מסובבים מעוונות
הלשון ,וכמו שהחובת הלבבות מסביר (שם),
שהתנועה של הלשון היא קלה מאוד ,שאדם
מיידית מזיז את הלשון שלו במהירות ובתת
מודע ,לכן הכי הרבה עוונות יכולים לבוא
מהלשון.
אשה אחת התקשרה אלי ואמרה לי' :יש לנו
בעיה ,כשהבן שלי בא לבית מהישיבה בקושי

אמונה בה' – לפני כל רפואה והשתדלות
על אדם המסיר בטחונו מהקב"ה כותב בספר
חובת הלבבות (שער הבטחון ,הקדמה) וז"ל:
"ומי שבוטח בזולת ה' ,מסיר האלוהים
השגחתו מעליו" ,לכן צריך לאחוז באמונה,
שאם קיבל האדם חולי ,עוד לפני שילך
לרופא הוא אמור להפנים שהקב"ה עשה לו
את החולי הזה כדי לעורר אותו ,הקב"ה
רוצה שיחזור בתשובה .בוודאי שאף אחד לא
אמר שאין צורך ללכת לרופא ,הולכים
ה
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הוא מדבר ,כל הזמן שותק' ,אמרתי לה
'תשמחי ותגידי תודה שזו הבעיה של הילד
שלך ,זו הבעיה הכי טובה בעולם ,אין כמו
השתיקה' ,אדם שמדבר הרבה כולו טיפשות,
כמו שהגמרא אומרת (בבלי בבא מציעא פה):
' ִּא ְס ְת ָרא בִּ לְ גִּינָא ִּקיש ִּקיש ָק ְריָא' ,כלומר
שאדם ריק מתוכן מדבר הרבה ,אבל האדם
החכם שותק ,כי 'סייג לחכמה שתיקה' ,יש
אנשים שרואים אותם בשמחות וכיוצא בזה
שלא מפסיקים לדבר ,כל הזמן מפטפטים,
צריך לדעת שזה אדם ריק .לכן צריך האדם
להרגיל את עצמו לשתוק ,להרבות בשתיקה,
כמובן שלא מדובר על שיחה עם האשה
ושאר דיבורי תורה ומצווה ,כשאדם נמצא
עם אשתו אין שום בעיה שידבר עם אשתו
וישמח אותה כמה שיותר ,וכן אותו דבר
בדברי תורה ,ירבה האדם בלי גבול ,אבל
במילי דעלמא ובדברים בטלים צריך אדם
להגיע למצב שיהיה לו קשה להזיז את הלשון
לפני שיפתח פיו וידבר .כך כותב שלמה
המלך (משלי יח) 'מָ וֶׁת וְ חַ יִּים בְ יַד לָשוֹן',
שהכל תלוי בלשון מהחיים ועד המוות.
אדם שמבין מה ה' רוצה ממנו באותם צרות
שהביא עליו ,והוא רוצה להתחיל להשתנות,
זה אדם שחי באמונה ,אדם שמבין שהכל
בהשגחת ה' חייב לזכור את השיעור הזה
שעמלק רוצה כפירה ,עמלק רוצה שנסיר
עצמנו מהשגחת השם יתברך ונחיה במקרה,
אבל הקב"ה רוצה מאיתנו רק דבר אחד והוא
מה שהקב"ה ביקש מאיתנו במעמד הר סיני,
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"אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ
מצרים" ,זה העיקר האמונה.

אתם בכיתם בכיה של חינם – עד כמה יש
להזהר מתלונות שווא
נוסיף מעט מתוך דברי תורה שאמר הרב
בשב"ק בדרך לביתו :ראו מה זה עם ישראל,
סך הכל פעם אחת התלוננו על ארץ ישראל,
ומה עשה להם הקב"ה? נתן להם גלות ,וכמו
שכתוב (במדבר רבה טז ,כ) 'אתם בכיתם
בכיה של חינם ,אני אקבע לכם בכיה של
דורות' ,כמה זה מלמד כל אחד ואחד מאיתנו
מוסר להתחזק באמונה ,אנחנו ב"ה במצב
שונה מדור המדבר ,הקב"ה נתן לנו בית ,נתן
לנו אשה וילדים ,ואנחנו לא מפסיקים
להתלונן ,מתבכינים ,השם נתן לנו ביה"כ
לשבת ולהתפלל בו ,ובמקום לומר 'תודה ה'
על ביה"כ ,ועל כך שיש לנו מקום לשבת
ולהתפלל' ,אנחנו מתבכיינים ומתלוננים
'למה הביאו את החזן הזה ,ולמה הרב או
הגבאי עושים כך' ,יכול האדם להתמלא בלי
סוף תלונות ,אבל כשאדם רואה ומבין כמה
התלונות שנואות לפני השם יתברך וכמו
שהתורה אומרת' ,ויהי העם כמתאוננים רע
בעיני ה' ,אז אדם מתחיל לשנות את אורח
חייו ,חיים בלי תלונות ,אלא אדרבה לומר
להקב"ה רק תודה ,לשמוח במה שהשם
יתברך הביא לנו ,אמן.
ברכת הרב" :יזכה אותנו השם יתברך
להתחזק באמונה ולהבין שהכל בהשגחה".

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – על מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל!
לרגל הילולת מרן הרב מרדכי אליהו זיע"א שתחול בכ"ה סיוון ,נביא סיפורים שסיפר מו"ר
שליט"א בשיעוריו על הרב זצ"ל ועל הקשר המיוחד שהיה לרב זצ"ל עם מורינו הרב שליט"א:

א] בכל עת היה בעל מאור פנים וחיוך נסוך על פניו
סיפר מו"ר שליט"א :לעולם לא אשכח את החיוך על פניו של הרב מרדכי אליהו ,לא הכרתי
אדם בעולם שיכול לחייך ברמה שהיה לרב זצ"ל בכל מצב ,באיזה מאור פנים הוא היה מחייך
ו
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לכולם .פעם אחת הלכתי עם הרב מרדכי זצ"ל לרכב בעת שהרב נכנס לרכב ומתיישב ,ועדיין
לא סגר את הדלת ,שם הרב את ידו על גג הרכב בצורה שאם סוגרים את הדלת ,אז ח"ו
הדלת תיסגר על ידו של הרב זצ"ל ,והנה בא אחד מהתלמידים ובלי לשים לב סגר את הדלת
על ידו של הרב זצ"ל ,אני הסתכלתי לראות מה תהיה התגובה של הרב זצ"ל ולתדהמתי אני
רואה אותו מחייך חיוך רחב ומרגיע את מי שסגר עליו את הדלת ,זה היה הרב זצ"ל!

ב] רגלי חסידיו ישמור – השמירה המיוחדת לה זכה מרן מהקב"ה
סיפר מו"ר שליט"א :פעם אחת הביאו לרב מרדכי זצ"ל כוס תה באמצע מסירת שיעור ,ובטעות
הרב זצ"ל מההתלהבות במהלך השיעור הזיז את ידו על הכוס תה והתה נשפך ,הלכו והביאו לרב
עוד כוס תה וגם הכוס השניה נשפכה וכן בפעם השלישית ,ברגע זה אמר הרב זצ"ל :תדעו לכם
שהיה כאן משהו בכוס תה והקב"ה רצה לשמור עלי שאני לא אשתה אותו ,בדקו ומצאו שמי
שהרתיח את המים היה העובד הגוי שעבד במקום ,וכידוע הרב זצ"ל מחמיר כדברי הבא"ח שלא
לשתות ממים שהתחממו מגוי.

ג] נר לע"נ דוד המלך במוצ"ש וסגולתו
היתה אשה אחת שקיבלה את המחלה ל"ע ופנתה למו"ר שליט"א ,לקח אותה מו"ר לרב
מרדכי זצ"ל והרב מרדכי אמר לה שבכל מוצ"ש תדליק נר לעילוי נשמת דוד המלך ותתרפא,
כך היה שלאחר חודש ברחמי השי"ת אותה אשה נתרפאה מהמחלה ל"ע.

ד] גדול השלום – קבלה ממרן ללמדנו עד כמה גדול שלום הבית
קבלה שקיבל מו"ר שליט"א מהרב מרדכי אליהו :שכל עוון שיש עליו לאו ומלקות מותרים
עליו בשביל שלום בית שהרי השם יתברך הסכים למחוק שמו בשביל השלום.

ה] גדול שימושה יותר מלימודה – מעט על הקרבה בין מו"ר שליט"א למרן זצוק"ל
על הקשר המיוחד שהיה בין מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל לרבינו שליט"א מספרים תלמידי
מו"ר :פעם אחת הביא מו"ר את הרב זצ"ל שידרוש בשיעורו הקבוע מידי ערב ,ואז פנה הרב
זצ"ל לשומעי לקחו של מו"ר ואמר להם" :תדעו לכם הכולל שלי זה הכולל הכי טוב בעולם,
והרב שלכם זה האברך הכי טוב בכולל ,אז הרב שלכם הוא הרב הכי טוב בעולם ,תנצלו
אותו" ,ובפעם אחרת העיד הרב מרדכי זצ"ל על רבינו שליט"א בפני תלמידיו" ,תדעו לכם
שהרב שלכם סיים את כל הש"ס עם תפילין של רבינו תם ,קדוש יאמר לו!" ,והסיפור הגדול
שממחיש עד כמה ראה מרן זצ"ל את כוחו של רבינו שליט"א בעודו צעיר לימים :מספרים
שהיתה איזה מגיפה רח"ל בארץ ישראל והרב מרדכי זצ"ל אירגן עשרה מקובלים שיטוו
במטוס שיקיף את כל ארץ ישראל לעשות תיקון מיוחד שיעצור את המגיפה ,הרב זצ"ל בחר
תשעה מקובלים והיה חסר לו עוד אחד ,מה עשה? פנה לרבינו שליט"א בעודו צעיר לימים
וביקש ממנו לבוא ולעשות איתם את התיקון וכך היה.

זכותו תהא מגן וצינה עלינו ועל כל ישראל אמכי"ר
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התודה והברכה
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו
מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

רבינו אייל עמרמי שליט"א
שהשם יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא
השם יתברך כל משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה

התודה והברכה
והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש
חיל רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות
לר' נפתלי ניסים הי"ו
ומחלק ומפזר גליונות 'כאייל תערוג'
אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת
הקדושים בכל רחבי הארץ ללא תמורה
ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו של
כלל,
מו"ר הרב שליט"א.
ה"ה ירון אהרן עיני הי"ו
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה
להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים
דורות ישרים ומבורכים ותהי הברכה מצויה זכרים לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים
של הפצת הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני
בביתו כל הימים אכי"ר
ביתו

העלון מוקדש
לרפואה שלמה :האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי
ניסים בן סוליקה ,עמרם מסעוד בן לאה ,מרדכי בן אסתר ,משה בן רחל ,בנימין בן רחל,
נתן בן שושנה ,דוד דודי בן רחל חלי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן מרים,
גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,שולמית בת סמרה ,נילי בת מרים ,שולה בת
תמר ,דפנה בת רחל ,ליאורה בת שולמית רג'ינה ,רחל בת מדלן ,אסתר חיים בת שרה,
שרה בת לולו ,בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד ,מלכה בת ג’ולייט ,יפה חיה בת חנה,
מרסל בת דיאמנטה ,לאה בת מזל ,רחל בת מרים מירה ,אילנה בת אסתר נסריה,
איילת בת חבובה ,גילה בת זוהרה
להצלחת :לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו
אורן בן שולמית ,מיכאל בן מרים ,מזכה הרבים מרדכי אוחיון ,יוסף בן שושנה,
שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה ,תאיר בת צפורה ,נדב בן אסתר
ולעילוי נשמת :דוד בן עליה ,יצחק בן עליה ,עזיז בן שוקת ,נפתלי בן חבובה ,יהושע בן
איז'ה ,אברהם בן מזל ,דניאל בן חסיבה ,סלומון חיים בן קדן ,שמעון פישל בן בקה אתי,
שלום ברזני בן חנה ,אלברט דרי בן רחל ,איתי בן זהבה ,ויקטור חיים בן יוסף ושמח ,דוד
בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה ,אליהו חי בן רג'ינה ,זהבה בת שולמית רג'ינה,
לטיפה בת לולו ,לאה בת שרה דואיב ,לאה בת שרה ,עליזה בת אסתר ,שרה בת פאני,
רחל אפרת בת מרים ,אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה
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;

בעזה"י בקרוב ייצא לאור הספר שרבים חיכו לו
לפרטים נוספים לתרומות וכן להקדשות על גבי הספר

ירון עיני הי"ו052-9695044 :

התקשרו אלינו וגם אתם תוכלו
לקבל את הגליון או לקחת חלק בזיכוי הרבים
ולהיות ממפיצי גליון
לפרטים :ירון עיני 052-9695044
בחסדי השי"ת וברחמיו על עמו ישראל זוכים אנו
ששיחתו המחזקת של מורנו הרב שליט"א באמונה ובטחון בכל יום שני

נשמח לפרסם בגליון זה את רשימת בתי הכנסיות בארץ ובעולם
שישדרו מידי שבוע את שיעוריו של מו"ר בלווין
למסירת מוקדי הלויין התקשרו למזכה הרבים
ר' ירון עיני הי"ו052-9695044:

אייל סדון  .055-6638719חן בן דוד 052-4599190
ט

