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גליון מס' מ"ה – תולדות התש"פ  -תוכן העניינים
אהבתך לא תסור ממנו לעולמים  -לימוד זכות מביא לישועות
עמו אנכי בצרה – ה' רוצה להלחם במקטרגים של כל יהודי
הבן יקיר לי אפרים – השם שמח בנשמת על יהודי ומחבק אותה אליו
רצה בעמך ישראל – וחנותי את אשר אחון ,אף על פי שאינו הגון
אין מי יאמר לו מה תעשה – ישועה אפילו אם לא יהיה זכות בישראל
בן חכם ישמח אב – על ידי לימוד זכות יש לבורא יתברך תענוג גדול
קדושת נפש ישראל גדולה מקדושת שבת
המדבר בגנות ישראל – כמעשה הזבוב החונה על מכה וחבורה שעל הבשר
והוא רחום יכפר עוון – כשאין קטרוג רחמי ה' יתברך מתגברים
ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך
הקב"ה אוהב את היהודי באשר הוא
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים – כח התפילה על רוחניות
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אהבתך לא תסור ממנו לעולמים  -לימוד זכות מביא לישועות
בשאול תחתית ,וכמה שכתוב ואציעה
שאול הנך וגם שם תאחזני ימינך ,ובזה הוא
יכול לשוב למקורו ושורשו ולצאת מעמקי
שאול וכמו ביציאת מצרים דמאפילה זו
דייקא יצאו לאור גדול ,כי כך רצה השם
יתברך שיהיה קילוסו עולה גם ממקומות
היותר אפלים וחשוכים ועד שגם הם ישיגו
אור גדול" ,אם יתאר האדם לעצמו את
המקום הכי חשוך בעולם ,לדוגמא לאס
וגאס ,הכי טמא בעולם ,והאדם היהודי
נמצא שם ,הקב"ה אומר אני איתך שם,
תפנה אלי ותאמין בי שאני איתך ,וזה עיקר
האמונה ,אסור ליהודי לומר 'אין מצב
בעולם שהשם יסתכל עלי ,עם כל העוונות
שלי' ,אומר השם 'תדע לך ,אני אף פעם לא
הפסקתי לאהוב אותך ,כמו ביום היוולדך,

התשתית המרכזית של האמונה היא שאין
שום דבר בעולם שהאדם יכול לעשות
ובגללו השם יפסיק לאהוב אותו ,אין שום
מעשה בעולם שאדם יכול לעשות שהשם
יתחיל לשנוא אות ו ,אין דבר כזה ,ועל זה
אומר רבי צדוק הכהן מלובלין (מחשבות
חרוץ ט') " ועיקר האמונה הוא להאמין זה
שאף ע ל פי שהוא במקום שהוא עם כל זה
השם יתברך עמו כי אני ה' השוכן אתם
בתוך טומאותם ,ועל ידי זה ממילא יוכל
לצאת מהאפילה והטומאה ,דכיון שהשם
יתברך עמו אין רע כלל ,ועל דרך שנאמר
[דוד המלך בתהילים כ"ג] גם כי אלך בגיא
צלמות שהוא תכלית החשכות והרע ,לא
אירא רע כי אתה עמדי ,גם שם בגיא
צלמות ,דאין עוד מלבדו ואפס זולתו אפילו
ב
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הבן יקיר לי אפרים – השם שמח בנשמת
על יהודי ומחבק אותה אליו

אף פעם לא פחתה אצלי ה אהבה אליך',
שנאמר 'וְ ַאהֲ בָ ְתָך ֹלא ָתסּור ִממֶּ ּנּו לְ ע ֹול ִָמים',
ואף על פי שכתוב 'כִ י כַּאֲ ֶּשר יְ יַּסֵּ ר ִאיש ֶּאת
ְבנ ֹו ה' אֱ ֹל ֶּקיָך ְמי ְַּס ֶּר ָך' ,זה רק מאהבה של ה'
אל האדם' ,אני אוהב אותך' אומר השם.

אומר תנא דבי אליהו (אליהו רבא י"ז) "ודע
שהרוח והנשמה שברא הקב״ה לישראל
בשביל האהבה שהקב״ה אוהב אותם,
ובשמחה שהוא שמח בהם יעמידם מן
העפר על רגליהם ,ויושיבם בין ברכיו,
ומגפפם ומחבקם ומנשקם " ,כלומר
שהקב"ה רוצה להושיע את נשמות ישראל,
כל אחד היכן שנמצא ,ושם את הנשמות
הללו עליו ,מנשק אותם ומחבק אותם ,כמו
שיש לאדם ילד חמוד ומתוק כזה ,כלשון
הנביא (ירמיהו ל"א) 'הֲ בֵּ ן י ִַּקיר לִ י אֶּ ְפ ַּר ִים
ִאם ֶּילֶּד ַּשעֲ שֻׁ ִעים' ,והאדם שם אותו על
ברכיו ומחבק אותו מרוב אהבתו אליו ,כך
הקב"ה לוקח כל נשמה של יהודי ,מחבק
אותה ומנשק אותה.

עמו אנכי בצרה – ה' רוצה להלחם
במקטרגים של כל יהודי
אדם צריך לשכנע את עצמו באמת באופן
שלא יהיה אפשר לנתק לו את זה מהלב,
שאין משהו שהוא יעשה או שיכול לעשות
בעולם הזה שהשם יפסיק לאהוב אותו,
ולמרות שיש מידת הדי ן בעולם ,כמו
שהגמרא אומרת אדם עושה עבירה בורא
מלאך רע שבא לייסר את האדם ,והקב"ה
צריך להלחם עם המלאך הרע ה זה בשבילך,
והקב"ה הבטיח תן לי מלאך אחד של מצוה
אמיתית מהלב ואני אלחם בשבילך נגד
אלף מלאכים רעים ,אומר השם תן לי אחד
ואני אריב עם המקטרגים שלך ,זו
המציאות שהשם יתברך ברא את האדם,
'אני אוהב את היהודי לא משנה מה הוא
עושה' ,ולמרות שהשם ברא את ממלכת
הטומאה שהיא מייסרת את האדם בגין
עוונותיו  ,למרות זאת כשאתה מתייסר
השם מרגיש את הסבל שלך ,וזה מה
שאומר השם (תהילים צ"א) ' ִעמ ֹו ָאנֹ כִ י
ְבצָ ָרה ,כאומר 'אני איתך יחד באותו סבל,
כשאתה סובל כואב לי יותר' אומר השם,
לכן כל יהודי צריך לשכנע את עצמו שאין
דבר כזה בעולם שהשם לא יאהב אותו,
ובאמת כן הוא ,שאין מצב בעולם שהשם
לא יקבל אותו או לא חפץ בו.

מסופר שהבעש"ט הקדוש פעם אחת לקח
את התלמידים שלו למקום רחוק שם
ביערות אוקראי נה ,והיה שם איזה אדם
עשיר מאוד ,הכל היה לו בחיים אבל ילדים
לא היו לו ,והנה בסוף חייו לעת זקנותו,
השם יתברך שלח לו ילד ,אשתו התעברה
והביאה ילד לעולם ,ואת כל זה הבעש"ט
הראה להם באותו מקום מרוחק ,איך הוא
יושב בשמש ומשחק עם הילד שלו ,אמר
להם הבעש"ט' ,רואים אתם כמה הוא
אוהב את הילד שלו ,תדעו לכם שהקב"ה
אוהב את הגרוע שבישראל יותר מהעשיר
הזה שאוהב את הילד שלו' ,וז"ל "והראה
להם כל המראה הזה הבעש"ט הקדוש
ואמר אתם רואים את האהבה והחיבה של
אב זקן לבנו יחידו שנולד לו לעת זקנותו,
אני ערב לכם שהקב"ה אוהב את הגרוע
ג
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שבישראל הרבה הרבה יותר ממה שהאב
אוהב את בנו" .כל אחד צריך לזכור את מה
שאנחנו אומרים מידי יום בתפילת ערבית
"וְ ַאהֲ בָ ְת ָך ֹלא ָתסּור ִממֶּ ּנּו לְ ע ֹול ִָמים" ,זה לא
סתם איזה פתגם ,אלא זו האמת לאמיתה,
ולכן בכל רגע נתון שיהודי מסתובב לעבר
הקב"ה ,הקב"ה מתרגש מכך ,ולא משנה
מה עשית ה' שומע אותך ,מתגעגע אליך,
וכשיהודי חוקק את זה בליבו ,תשעים
אחוז מהנסיונות שלו בחיים ירדו ממנו,
כשאהבת השם לא זזה ממנו מילימטר ,לא
משנה מה הוא עשה.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שאדם יכול לשכנע את השם ,שאפילו
בנקודה הנוכחית שלו ,עם העבירות
והמצוות שאתה סוחב איתו ,השם לא
יסתכל בזה אלא הוא מחליט לתת לאדם.
תראו מה זה כשיהודי נוגע בלב של הקב"ה,
מרגש את השם כמו שאומרים ,השם שובר
את כל הכללים ,אין פה משפט או עונש,
'אני אתן לך מה שאתה רוצה' ,אבל הכל
תלוי במידת האמונה של היהודי בהקב"ה,
זה לא תלוי בשום דבר אחר.

אין מי יאמר לו מה תעשה – ישועה אפילו
אם לא יהיה זכות בישראל

רצה בעמך ישראל – וחנותי את אשר אחון,
אף על פי שאינו הגון

זאת אהבה שאינה תלויה בדברָ ' ,כל ַאהֲ בָ ה
ֶּש ִהיא ְתלּויָה ְבדָ בָ ר – בָ טֵּ ל דָ בָ ר ְבטֵּ לָה
ַאהֲ בָ ה ,וְ ֶּש ֵּאינָּה ְתלּויָה ְבדָ בָ ר – אֵּ ינָּה ְבטֵּ ָלה
לְ ע ֹולָם' (אבות ה ,ט"ז) ,להבדיל ,אם אדם
אוהב אשה מכיוון שהיא יפה בעיניו ,אם
לא תהיה יפה לא יאהב אותה יותר ,האם
זאת אהבה? זה שטויות ,אבל הקב"ה אוהב
אותך וכל יהודי לא בגלל שאתה יפה ולא
בגלל שאתה צדיק או חכם ,ולא בגלל
שאתה בן של מישהו חשוב בשמים ,אלא
כי אתה חלק מהשם ,ומוסיף על כך רבינו
הרמח"ל (דעת תבונות ,שם) "הנה אפילו
אם לא יהיה זכות בישראל ,כשיגיע עת
מועד [עת הישועה]  ,יום נסתם בלבו ,הנה
על כל פנים יושיענו ודאי ,כי אדון הכל הוא
ויכול לעשות כן כשהוא רוצה ,ומי יאמר
אליו מה תעשה" ,אומר הרמח"ל כשאין
זכות ואין שום דבר המסוגל לפדות את עם
ישראל בכלל או איזה יהודי בפרט ,כשיגיע
הזמן 'אני יושיע אותך' אומר השם ,לכן
כשאדם משכנע את עצמו כמה השם
יתברך אוהב אותו ,כמה השם חפץ

וכך כותב רבינו הרמח"ל (דעת תבונות ל"ו)
"הנה כשרוצה [הקב"ה] משעבד רצונו
כביכול ,למעשי בני האדם ,כעניין ששנינו
(אבות פ"ג ,יט) 'הכל לפי רוב המעשה',
וכשהוא רוצה אינו חושש לכל המעשים,
ומטי ב בטובו למי שרוצה ,וכמו שאמר
למשה רבנו ע"ה (ברכות ז' ,).וחנותי את
אשר אחון ,אע"פ שאינו הגון' ...ועל זה
נאמר 'יבוקש את עון ישראל ואיננו' וגו'...
זאת נחמתנו בעניינו " ,השם ברא את
העולם במצב של שכר ועונש ,אבל תדע לך
אומר הרמח"ל ,שיש נקודה שכאשר היא
מגיעה והקב"ה רוצה ,כבר לא מעניין אותו
מהשכר והעונש ,וזה מה שאנחנו מתפללים
" ְרצֵּ ה ה' אֱ ֹל ֵּקינּו ְבעַּ ְמָך י ְִש ָראֵּ ל" ,מה
הכוונה? וכי ייתכן שהשם לא רוצה בעמו
ישראל חלילה? אלא כשהשם רוצה [ולכך
אנחנו מתפללים  ,שהשם ירצה ] אז מה
שיגיע אלינו מהשם יתברך כבר לא יהיה
קשור למצוות או לעבירות ,יש נקודה
ד
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בטובתו ,בקלות הוא מוסר את החיים שלו
להקב"ה ובוטח בו.
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איזה נחת רוח נעשה בכך לבורא יתברך,
עוד אומר הרב "כי הבורא יש לו תענוג
מהטובות והברכות שלנו [ לסובבים
אותנו]" ,שהשם רואה שמישהו משפיע
טוב לשני נהיה תענוג מזה להשם יתברך.

בן חכם ישמח אב – על ידי לימוד זכות יש
לבורא יתברך תענוג גדול
דבר נפלא אומר המגיד ממזריטש ומביא
אותו רבי לוי יצחק מברדיטשוב (קדושת
לוי ,וארא) וז"ל" :ושמעתי בשם מורי הרב
מוה' דוב בער ממעזריטש  ,שאמר על פסוק
'בן חכם ישמח אב' ,הנה כשאחד מלמד
זכות על ישראל יש להבורא מזה תענוג
גדול מאד" ,איך אתה יכול לשמח את
הקב"ה? שאיזה אדם עשה לך משהו רע ,או
שראית איזה אדם דתי נכשל באיזו עבירה
חמורה ,ואתה אומר 'רבש"ע ,הוא מסכן,
לא יודע מה עובר עליו בחיים' ,איזה תענוג
אתה עושה בעת הזו להקב"ה ,כי השם
יתברך אוהב אותו לא משנה מה הוא
עושה ,ואתה אומר להקב"ה 'השם הוא
מסכן עובר עליו גלים ומשברים' ,איזה
שמחה יש להקב"ה מכך  ,השם יתברך אומר
'תראו איזה יופי ,מישהו מלמד טוב על הבן
שלי' ,לכן ממשיך הרב " ,והאדם צריך לעבוד
את הבורא לא בשביל הנאת עצמו כלל רק
כדי שיהא להבורא תענוג ולא בשבילו" ,אז
דע לך אומר הרב ,שאם אתה רוצה באמת
לשמח את הבורא יתברך ,מה שגורם
להקב"ה תענוג זה ללמד זכות על האחר,
אם לאדם יש תענוג ללכת לאיזה טיול ,או
לאכול איזו גלידה ,התענוג של הקב"ה
שאפילו אם איזה בן שלו עשה איזו טעות,
שימצא יהודי שיאמר להקב"ה 'מסכן הוא
עובר צרות בחיים ,עם הפרנסה או הילדים,
והיצר הרע מבלבל אותו' ,איזה תענוג גדול
אדם עושה לקדוש ברוך הוא ברגע הזה,

קדושת נפש ישראל גדולה מקדושת שבת
לכן כל אחד צריך לשכנע את עצמו
שהקב"ה אוהב אותו ומן הצד השני את
האדם הכי גדול בעם ישראל בדיוק באותה
המידה ואין שום הבדל ,נקח לדוגמא את
האדם הכי רחוק בעם ישראל ומולו את
משה רבינו ,לשניהם יש אותה אהבה
מהשם יתברך ,שניהם חתיכה מהשם
יתברך ,לכן הקב"ה מצפה שהיחס שלנו
יהיה בהתאם להקב"ה ,שנאמין בזה ונחיה
את זה ,וכך אומר אור החיים הקדוש,
לכאורה מה יותר יקר לעם ישראל מהשבת
ומבית המקדש (אור החיים ,שמות ל"א,
י"ג ,עה"פ את שבתותי תשמורו)" :נתחכם
ה' להודיע שקדושת נפש ישראל גדולה
מקדו שת שבת ,שזה נדחה מפני זה [השבת
נדחית מפני פיקוח נפש] ,ודבר פשוט הוא
שהקטן הוא הנדחה מפני הגדול" ,כמה
השבת חשובה ,השבת היא מקור הברכה,
היא מרכז החיים וכל החיים של כל יהודי,
אומר הקב"ה 'דע לך שיש לי כבוד הערכה
וחשיבות לנשמה של היהודי יות ר
מהשבת' ,ראית מחלל שבת? תציל את
הנשמה שלו ,אתם מבינים מה זה? ובאיזו
קלות אנחנו זורקים מילים על יהודים ' ,זה
רשע ו זה כך' ,אבל הקב"ה כל כך אוהב
אותו ,ואתה בקלות זורק מילים לאויר ?
מה יש לך? אבינו שבשמיים אוהב אותו
בדיוק כמו שאוהב אותך ,רבותי צריך
ה
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לשנות סגנון בחיים ,יהודי צריך להאמין
'השם יתברך אוהב אותי עם כל החטאים
שלי ,והשם אוהב גם אותו עם כל החטאים
שלו' ובכך יזהר בדיבורו.
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היא להם לכבוד ולתפארת" ,והנה אני
רואה באנשי אירופה אעפ"י שהם רבים
ומתערבים עם הנוכרים ועושים חילול
שבת איתם ,אי ן נחשב אצלהם שם יהודי
לחרפה והם אוחזים בשם יהודי ומחזיקם
אותו בשתי ידיים ,ויש שנ י עדים מעידים
על זה ,אחד שמלים את בניהם שמונה
ימים כאשר ציוה השם עליהם ,וידוע כי
המילה היא חותם אמת של היהדות ,והשני
שמתאמצים שלא ישאו נשים נכריות יען
כי אם ישאו נשים נכריות נפסק חבל
היהדות ,כיוון שאפילו אותם שעושים
עבירות חמורות אין רוצים להפסיק שם
היהדות הרי זה ברור שדבוקים הם
באבותם אברהם יצחק ויעקב".

המדבר בגנות ישראל – כמעשה הזבוב
החונה על מכה וחבורה שעל הבשר
רבי יוסף חיים בעל הבא"ח מספר ,שפעם
בא אליו מישהו מאירופה עד עיראק
למקום מושבו בבגדאד ,והוא התחיל לספר
מה הולך באיפוה שם הכל מחללים שבת,
והכל הולכים כמו גויים ,הוא התחיל לספר
לבא"ח שכולם הולכים לבתי תיאטראות
וז"ל (עוד יוסף חי ,במדבר) "הנה פעם
שמעתי מאדם אחד מדבר בגנות אחינו
בית ישראל היושבים בארצות אירופה
ואומר שהם מחללי שבתות בפרהסיא
מקטון ועד גדול ,ואוכלים מאכלות
אסורות ,ועוד ועוד הירבה לגנותם .אמרתי
לו :מי הכריחך לדברים אלו של גנות וחובה
וקטרוג .המעמך ישלמנה ,ואתה מה יש לך
בדברים אלו ,ומי הכניסך בתיגר זה .ועוד,
למה תבחר לעשות מעשה הזבוב שאינו
חונה על בשר נקי וטהור ,אלא רק על מכה
וחבורה אשר על הבשר  ,כי כן אתה מספר
בגנות אנשי אירופה ,ואינך מספר בדבר
טוב הנמצא בהם ,ויאמר :מה שבח וטוב
נמצא בהם ביהדות ,כדי שאדבר בו?
אמרתי לו :יש ויש ,כי ה נה תמצא אפילו
אותם אנשים שהם מחללים שבתות ויו"ט,
ואוכלים בשר חזיר ובשר וחלב וטרפות
ושותים יין עם הנכרים ומתערבים עימהם,
עכ"ז הם מחזיקים בשם היהדות אשר
עליהם ,ומודים ומודיעים בפיהם שהם
יהודים ואין שם יהודי חרפה להם ,אלא

כולנו צריכים ללמוד ממה שאומר הבא"ח
לאותו יהודי שבא מאירופה ,שאם אותם
הדרים באירופה לא מתביישים להגיד
שהם יהודים ,אז נכון שצריך להוכיח
אותם ,צריך ליתן להם מוסר ,אבל עם כל
זה בלב שלך מה אתה חושב עליהם? הרי
בני אברהם יצחק ויעקב הם ,זה היה הגאון
הבן איש חי.

והוא רחום יכפר עוון – כשאין קטרוג רחמי
ה' יתברך מתגברים
מספרת הגמרא [יומא] שרב יהודה פגש את
אליהו הנביא לאחר יום הכיפורים ,ואמר
לו ' כולם כאן צמו למה לא בא משיח?' ענה
לו אליהו לרב יהודה 'אתה אולי רואה את
אלה שבאים לבית הכנסת ,אבל אתה לא
יודע כמה זימה היתה כאן' ,אמר לו רב
יהודה' ,אם כן ,השטן איך לא נתן לנו מכות
על כך?' אמר לו אליהו 'השטן בכיפור אסור
ו
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לו לדבר' ,שאל רב יהודה ' והקב"ה?' ,ענה
לו אליהו הנביא ' הקב"ה אמר והוא רחום
יכפר עוון' ,תראו מה זה ,ביום כיפור אדם
הולך ועושה זימה ,אבל אם אין קטרוג של
השטן ,השם אומר 'לא נורא ,והוא רחום
יכפר עוון' ,זה הכח של אהבה ,זה כמו
שמנהל בא לבית הספר ואומר לאבא 'הבן
שלך משתולל כאן' ,והאבא ע ונה לו' :מה
פתאום הבן שלי צדיק ,אתם סתם סימנתם
אותו' ,וכך התקשרה אלי אשה אחת
מאשקלון ואומרת לי' :הרב ,המנהל
והמורה לא רוצים לקבל את הילד שלי
לת"ת ,הוא היה בגנים ועכשיו אמרו זהו,
לא מקבלים אותו משם לת"ת ,ראית הרב
מה עשו לבן שלי ,כולם עליו ,כל המורים
עליו' ,רגע ,הילד שלך צדיק? והיא עונה
'בטח ,אתה יודע איזה ילד צדיק הוא' ,כך
עונה אמא ,והקב"ה שהוא אבינו לא כל
שכן? ובודאי ש זה לטובתינו ,כולנו עושים
עבירות שלפי התעריף היינו צריכים להיות
באיזה מוסד נכי ם ל"ע עם כל העבירות
שאנו עושים :לשון הרע ,רכילות ,גאוה,
שנאת חינם ,עין הרע ,קנאה ,נבלות הפה,
אתם יודעים איפה היי נו צריכים להיות,
ללא ידיים וללא רגלים ,אלא שלא משנה
מה אנחנו עושים ,השם אוהב אותנו,
ורוצה בטובתנו.
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שהוא אוהב אותנו ,הקב"ה עושה סלטה
בשמים בכל פעם כדי לעזור לך [כלומר
לעצו ר את הקטרוגים הרובצים על האדם
בגין עוונותיו]' ,כִ י ה' אֱ ֹל ֶּקיָך ִמ ְתהַּ לְֵּך ְב ֶּק ֶּרב
מַּ חֲ נֶָּך לְ ַּה ִצילְ ָך וְ ל ֵָּתת אֹ ְיבֶּ יָך לְ פָ נֶּיָך' (דברים
כ"ג) ,השם אומר 'אני כל היום רץ להציל
אותך מהמקטרגים שאתה עושה,
ומהעוונות שאתה עושה' ,השם ירחם ,היו
רשעים בעם ישראל שבשניה אחת פנו
להשם והקב"ה הרעיש את כל העולמות
כדי לעזור להם ,וכל כך למה? כי זו האהבה
הנצחית של הקב"ה אליהם ואל כל אחד
מישראל ,ו מה הקב"ה רוצה מאיתנו ,הרי
גם לנו יש עוונות? גם אנחנו עושים נגד
השם ביודעים ובלא יודעים ,ולמה? כי יצר
הרע מסית אותנו ,ומה הקב"ה מצפה
מאיתנו  ,שכאשר נראה יהודי טועה ,נאמר
לו מה שצריך ,נוכיח אותו ,אבל להקב"ה
תגיד 'מסכן רבש"ע ,תראה מה עובר עליו',
נלמד עליו זכות ,מה כבר הקב"ה ישתבח
שמו רוצה מאיתנו? סה"כ שנלמד זכות על
יהודים ,ובכך ילמדו זכות עלינו.

הקב"ה אוהב את היהודי באשר הוא
הושע הנביא אמר פעם להקב"ה 'החליפם
באומה אחרת' ,וכן אליהו הנביא אמר
יאיָך הָ ְרגּו
להקב"ה (מלכים א ,י"ט) ' ֶּאת נְ ִב ֶּ
בֶּ חָ ֶּרב ו ִָאּו ֵָּתר אֲ נִ י לְ בַּ ִדי' ,מה אמר לו הקב"ה
לאליהו? " וַּ ֹיאמֶּ ר ה' אֵּ לָיו לְֵּך שּוב לְ דַּ ְרכְ ָך
ִמ ְדבַּ ָרה דַּ מָ ֶּשק"' ,לא רוצה אותך פה ,גמרת
עם התפקיד שלך' ,אבל למה? אלא שה שם
אמר לו בכך ' ,אתה חושב שאני לא יודע
מה עם ישראל עושים ,ודאי שאני יודע',
אלא שאומר הקב"ה לאליהו וכן לכל אחד
ואחד מאיתנו' ,מה אני רוצה ממך? שתבין

ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך
אדם הבטוח שהשם אוהב אותו ,ממילא
קל לו להבין שכל מה שהשם עושה זה
לטובתו וזה עיקר האמונה ,שלא משנה
איפה יהיה היהודי הקב"ה לא יפסיק
לאהוב אותו ,וזאת הנחמה שלנו ,לכן
נחזור אל השם בלב שלם ,ונאמין בהשם
ז
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שאני אוהב אותו [את אותו אחד שיכולת
לדבר בגנותו בגלל מעשיו] ,ומה שהוא לא
יעשה אני אוהב אותו ,הקב"ה פיטר את
אליהו הנביא על המקום ,ולמרות שכ ל
דבריו של אליהו הנביא היו אמת ,אליהו
הנביא חלילה לא שיקר ,עוד אמר לו אליהו
"אֶּ ת ִמזְ ְבח ֶֹּתיָך הָ ָרסּו " ' ,לא השאירו מזבח
אחד' ,אבל ענה לו הקב"ה 'נראה לך שזה
מה שאני רוצה ממך'? והיה עוד נביא
יתי כִ י ִאיש ְט ֵּמא
שאמר "אוֹי לִ י כִ י נִ ְדמֵּ ִ
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ּובתוְֹך עַּ ם ְטמֵּ א ְשפָ ַּתיִ ם "
ְשפָ ַּתיִם ָאנֹ כִ י ְ
(ישעיהו ו) ,ושם לו הקב"ה גחלים בפה,
ּוביָדוֹ ִר ְצפָ ה..
ַּויָעָ ף אֵּ לַּי ֶּאחָ ד ִמן הַּ ְש ָר ִפים ְ
ַּו ַּיגַּע עַּ ל ִפי ַּויֹאמֶּ ר ִהּנֵּה ָנגַּע זֶּה עַּ ל ְשפָ ֶּתיָך
את ָך ְתכֻׁפָ ר" ,האם אינך מבין
וְ סָ ר עֲ ֹונֶָּך וְ חַּ ָט ְ
שאני אוהב את היהודי באשר הוא אומר
השם ,זה מה שהשם רוצה מאיתנו ,ללמד
זכות על כל יהודי ,יהי רצון שהשם יתברך
יזכה אותנו לאמונה שלמה ולגאולה שלמה
אמכי"ר.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים – כח התפילה על רוחניות
סיפר מו"ר שליט"א :יש כאן בבית כנסת בחורה אחת שמגיעה לשיעורים שלי בכל יום
שבת וב"ה היא מתחזקת מפעם לפעם ,ההורים שלה החליטו שהם עוברים משכונת הר
חומה [מקום מושבו של ביה"כ ושל מורנו הרב שליט"א] ,והבחורה אמרה להורים שלה:
אני לא יכולה לעזוב את הר חומה ,בדיוק עכשיו התחלתי להתחזק מהרב עמרמי ,וכך
היא אורזת את הדברים לבית שהם הולכים לעבור אליו ,ותוך כדי בוכה בדמעות שליש
להקב"ה ואומרת לו 'ריבונו של עולם אני יודעת שאתה לא תעשה לי את זה ,אנא ממך
תחזיר אותי להר חומה' ,וה יא לא הפסיקה להתפלל והנה הם מגיעים לדירה החדשה,
עוד בטרם הניחו את החפצים ,הגיע אדם אחד ושאל את אבא שלה ,אתה מוכן למכור
לי את הדירה? אמר לו הרגע עברתי לכאן מה אתה עושה ממני צחוק? אותו אחד היה
כל כך עקשן ורצה לקנות את הדירה ,דפק לשכנים בבית ,ביקש מהם לראות את הדירה
שדומה לדירה אותה רצה לקנות ,ואכן התלהב ,הגיע לאביה של אותה בחורה ואמר לו,
אני מוסיף לך סכום גדול של כסף ,אמר לו אם כך קח את הדירה .בסופו של דבר ,אותה
משפחה רצו לחזור להר חומה ,חיפשו דירה ואיפה הם קנו? בבנין של מורנו הרב שליט"א,
בקומה האחרונה ,זו כו חה של תפילה על רוחניות בלב שלם ,עליה מיד השם עונה ,ועל
זה אמרו הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.
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שיחתו השבועית של מו"ר

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

כאייל תערוג

מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
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

שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויק יים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא ה' יתברך כל
משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

התודה והברכה
לר' נפתלי ניסים הי"ו

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של
מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן עיני הי"ו

והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש חיל
רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי
הארץ ללא תמורה כלל,
יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים
לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של הפצת
הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפואה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א
האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן
לרפואת
מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,עמרם מסעוד בן לאה ,ניסים בן סוליקה ,ראובן בן שרה ,נתן
אליה בן נטלי ביתיה ,קלימו בן ש'רונה ,אלון שקד בן חממה ,ראובן בן שרה ,משה יעקב בן רוחמה ציפורה
לרפואת הגוף והנפש ,חביב בן שמחה ,התינוק התינוק ירדן בן סימה ,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 ,איילת בת חבובה ,גילה בת זוהרה ,אנג'ל בת חביבה ,לאה לילך בת רחל חנה,
אילנה חתון בת מלכה ,לינוי אודליה בת נורית ,מזל בת רחל ,נעמה נעמי בת חנה ,שלי רחל בת מזל ,תמר בת
מימה
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,אורן בן שולמית ,מזכה הרבים מרדכי אוחיון,
להצלחת
מיכאל בן מרים ,יוסף בן שושנה ,משפחת סעדה ,שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה,
תאיר בן ציפורה ,נדב בן אסתר ,ניסים בן מרים ,אלעזר מאיר בן ציפורה לזיווג הגון ,דוד דודו בן רחל חלי,
אלרועי יצחק בן מזל ,ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,יעקב אוחנה בן תמר ,אייל בן דליה לזיווג הגון,
ישראל בן דניאלה שרה ,מור מרים בת אביבית ,שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון ,לאה
בת ציפורה לזיווג הגון ,אילנה בת אסתר ,מזל בת אסתר ,יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם ,לילך בת רוחמה
לזרע קודש ,רחל שרה בת רוחמה לזרע קודש ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית ,אבי ואסתי ובר דוד מלכה,
שילת בת מזל ,אילנית מרים בת דינז ,גילי בת אווה.
לעילוי נשמת שמעון פישל בן בקה אתי ,שלום ברזני בן חנה ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה,
אליהו חי בן רג'ינה ,סלומון חיים בן קדן ,דניאל בן חסיבה ,אברהם בן מזל ,יהושע בן איז'ה ,נפתלי בן חבובה,
עזיז בן שוקת ,יצחק בן עליה ,דוד בן עליה ,משה בן שלביה ,חיים בן ליליאן ,שחר רפאל בן סימה ,יצחק בן
עליזה ,רפאל בן עליזה ,מרדכי בן רחל ,אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל ,עמוס בן רחל ,משה
זנזורי בן מנטנה ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף ,יונתן שמעון בן אליס ,וידל יפרח בן רחל ,בנימין
יחזקאל הלוי בן אסתר ,שלום בן שרה ,שלמה ראובן בן ירוחם ,שלמה בן לאה ,יצחק בן ציפורה ,מאיר בן
צ׳חלה ,יצחק בן אבנר ,חביב לוגסי בן אסתר ,אליהו לוגסי בן אסתר ,מוריס משה בן אסתר ,יוסף לוגסי בן
אסתר ,מרדכי אליהו בן אסתר ,שרה בת פאני ,רחל אפרת בת מרים ,אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,פוחה
בת שמחה ,אסתר בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת אסתר ז"ל ,חנה בת לאה ,מזל בת רבקה ,רחל בת פלורין,
אסתר גואטה בת מארי ,ציפורה בת יוכבד ,יוסף ואיזה אוחנונה ת.נ.צ.ב.ה
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