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גליון מס' מ"ז – וישלח התש"פ  -תוכן העניינים
אמונה ובטחון  -המאמין באמונה שלמה אינו חסר כלום
תמים (שלם) תהיה – כאשר תדע שאתה עם השם אלוקיך
כרחם אב על בנים רחם ה' על יראיו
מיהו המחלל שם שמים בסתר – האדם שלא מאמין שהכל מאלופו של עולם
כשאדם נופל מאמונה ,ידע שדנין אותו למעלה
על האדם לקבל הצער והעונש מה’ – וירבה בתחינה שירפאהו
להתחזק באמונה מפני שאחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם
המאמין שהכל זה השם נעשה הכל חסד
שש ופע על האדם אמונת השם מתחיל לשיר להשם
החסר באמונה – אין לו אלא להקיש על דלתי רחמים
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] כחומר ביד היוצר – מאת השם היתה זאת
לא יבעט בצער ולא יעלימהו מן הבריות ,אלא יבקש תחינה מאת השם
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אמונה ובטחון  -המאמין באמונה שלמה אינו חסר כלום
טובות על עמו ישראל ,כאשר היכולת
בידו לתת טובות לכל העולמות ,אז
האדם אינו חסר כלום ,וכשיבקש מן
הקדוש ברוך הוא לרחם על עמו בודאי
הקדוש ברוך הוא ימלא רצונו " ,דבר
ראשון צריך האדם להכניס לעצמו לליבו,
ש הקב"ה הוא אבא ,הקב"ה הוא אבינו,
הוא ה אבא שלנו ,ומה שהאדם מבקש
ממנו ,התענוג שלו הוא לתת לאדם,
ו למלא משאלות ליבו לטובה ,זה לא
אילוץ ,אלא זה התענוג של השם ,לכן
צריך לבוא לפני השם ולומר לו 'אתה
אבא שלי ,והתענוג שלך הוא לתת לי מה
שאני רוצה ,רבש"ע התענוג הכי גדול
שלך בעולם זה שאני א היה מרוצה ,שתתן

אמרו חז"ל (תמיד כ "ח ).איזו היא דרך
ישרה שיבור לו האדם [כלומר מה יעשה
אדם וינצל?] יחזיק באמונה יתירה .כל
הזמן צריך לחזק את האמונה ,כל אחד
צריך להרגיש ' אם יום אחד אני לא לומד
אמונה למחרת אני כבר לא מאמין
בהשם ,ככה אני מרגיש ,אני חילוני עם
כיפה ,אני לא מאמין ,ואני מקפיד ואני
כועס ואני מאשים' וכו' ,דעו לכם ,כל יום
צריך ללמוד אמונה ,אין דרך אחרת
לצלוח את העולם הזה.
על כך כותב רבי לוי יצחק מברדיטשוב
זיע"א (קדושת לוי ,דרוש לפסח) " כשאדם
מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך
הוא ,הוא אבינו ,ויש לו תענוג כשמשפיע
ב
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לי מה שאני רוצה' ,נמצא ,כשאדם בא כך
לתפילה ומבקש ברחמים מהשם ינתן לו
מבוקשו ,אבל אם אדם בא עם ידיעה של
' אני לא יו דע אם השם רוצה לתת לי,
אולי לא רוצה לתת לי' ,הידיעה הזו לא
נכונה ,מפני ש התענוג של השם הוא לתת
לאדם ,זה העונג שלו.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

בטוח שהשם יתברך רוצה לתת לי' ,וכך
לפנות בתפילה אל השי"ת.
לכן כשאדם מחדד לעצמו שהשם הוא
אבא שלנו ,בדיוק כמו שאבא נהנה לתת
לילדים שלו ,נהנה לתת להם אוכל טוב,
דואג לילד ושואל ' נו ,אכלת את
הלחמניה?' ,ו למה האבא דואג ומתעניין
כל כך ? משום ש יש לו הנאה מזה ,יש
הנאה לכל אב כ שטוב לבן שלו ,כ שהבן
שלו אוכל טוב ,כך על אחת כמה וכמה
הקב"ה יתברך שמו ,ו זה הדבר הראשון
שיהודי צריך לחקוק כל הזמן בראשו,
השם הוא לא נגדי ח"ו ,השם יתברך אוהב
אותי ,השם רוצה שיהיה לי טוב ,ו לא
משנה מה מצב המאזנים שלי' ,ואהבתך
לא תסור ממנו לעולמים' ,בכל מצב,
יהודי צריך להרגיש תמיד 'השם אין מצב
שאתה לא אוהב אותי' ,ואת זה צריך
לחקוק כל הזמן בראש.

תמים (שלם) תהיה – כאשר תדע שאתה
עם השם אלוקיך
דבר זה רמוז בפסוק " תמים תהיה עם ה'
אלוקיך " ,מתי תהיה תמים ,מתי תהיה
שלם? כשאתה עם השם אלוקיך ,כ שאתה
יודע שהשם איתך ,והוא לא נגדך ,אתה
והשם באותה הקבוצה ,השם יתברך
רוצה לתת לך כל מה שתרצה ,ומתי תהיה
שלם ו לא יחסר לך כלום? כאשר תדע
ותרגיש 'השם איתי ,השם רוצה לתת לי,
יש משטינים ו מקטרגים ,אבל על ידי
התפילה צריך להפיל אותם ,אבל השם
יתברך ר וצה לתת לי ,הוא רוצה לתת
יותר ממה שאני רוצה' ,וכך ממשיך הרב
(קדושת לוי ,שם) ואומר ש זה רמוז
בפסוק " תמים תהיה עם השם אלוקיך"
וז"ל " :וזה הרמז בפסוק (דברים יח) תמים
תהיה עם ה' אלק יך ,כלומר אתה תהיה
תמים ,בלתי חסר שום דבר כשתהיה עם
ה' אלקיך .אבל כשאדם אינו מאמי ן בזה
אז הוא חסר " ,וכך אנו מוצאים אדם
שאומר 'השם לא רוצה אותי ,הוא לא
אוהב אותי ,עשיתי עוון כזה והוא לא
רוצה לתת לי' ,אדם שחושב ומרגיש כך,
תמיד יהיה לו חסר ,לכן אומר רבי לוי
יצחק מברדיטשוב ,סניגורם של ישראל,
שאדם צריך להיות תמיד עם ה ידיעה 'אני

כרחם אב על בנים רחם ה' על יראיו
כך אומר רבי יעקב מפולנאה ,הרב שואל
למה הקב"ה סידר את הולדת בני אדם
דרך אב ואם ומהם נולדים ילדים? למה
לא כמו בעלי החיים כמתואר בבריאת
העולם 'ישרצו שרץ נפש חיה' ,שייצאו
מי ליוני בני אדם במכה אחת? ו אומר הרב
ש הקב"ה רצה שכל אחד מאיתנו יביא
ילדים ,וילדים אלה לא ישמעו לנו,
ואנחנו נרחם עליהם ,נתפלל עליהם
ונאהב אותם ,ו כך במידה כנגד מידה
כביכול נכריח את ה קב"ה גם כן לרחם
עלינו' ,כרחם אב על בנים רחם עלינו',
וברור הדבר שאדם לא יכול להיות יותר
צדיק מהשם יתברך ,ואם האדם אוהב את
ג
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בנו ומרחם עליו ,מתפלל עליו גם כ שהוא
לא שומע לו  ,אז הקב"ה גם כן מ רחם על
אותו אדם ואוהב אותו ,ומתפלל עליו.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

הכל זה הקב"ה ,אם אין לך חניה זה
הקב"ה ,כל מאורע שקורה א יתך זה
אלופו של עולם ,העובד שלך לא הגיע
לפתוח את החנות היום ,זה אלופו של
עולם ,הקב"ה לא נתן לו לפתוח את
החנות היום ,רצית להתקדם בעבודה ו לא
נתנו לך? זה לא מפני שמזלזלים בך או
ש לא מעריכים אותך ,אלא הקב"ה החליט
שלא ,הכל זה אלופו של עולם ,הכל,
וכ שאדם מאמין באמ ת הוא יודע שכל מה
שקורה איתו זה הקב"ה.

את האמונה הזאת אדם צריך לחקוק
בליבו ' ,השם איתי בכל מקום ,אתה
עימדי ,אתה לא נגדי ,אתה איתי ,אתה
רוצה לתת לי כל מה שאני רוצה ,אתה
מחכה לזמן שת היה שעת רצון ואז השם
יתן לי את זה'  ,כמו שאמרו רבותינו
(פסחים קי"ט) " למנצח מזמור לדוד -
זמרו למי שנוצחין אותו ושמח ,בוא
וראה שלא כמי דת הקב"ה מי דת בשר
ודם ,בשר ודם מנצחין אותו ועצב ,אבל
הקב"ה נוצחין אותו ושמח " ,ו בגודל
האמונה הזאת אדם יכול להגיע למעלות
רמות בעבודת השם.

אדם המאמין באמת ,אפילו לא מחפש
לשמוע מי אמר או דבר מה או עשה לו
רעה ,אלא מבין וחושב ' הקב"ה אמר להם
לדבר עלי' ,הוא בעל אמונה בקב"ה ,אבל
אם לא ח"ו ,אומר על כך האדמו"ר
מקאמר נא " כ שאדם אינו מאמין שבכל
תנועה שקורה עימו אלופו של עולם הוא,
ולית אתר פנוי מיניה ,הרי הוא מחלל שם
שמיים ,וחסרון אמונה" מחלל שם שמיים
בסתר ,איך אפשר לחלל שם שמיים
בסתר? דברם שבסתר אצל האדם בליבו,
אף אחד לא יודע אותם ,אדם שחושב
לעצמו ' אשתי בהריון ו הגבאי לא נתן לי
לפתוח את ההיכל ,הוא בוודאי לא אוהב
אותי הגבאי הזה' ,או שחושב לעצמו
'הוא יודע שאבא שלי בבית חולים ,למה
לא העלה אותי לתורה ?'  ,זה נקרא מחלל
שם שמיים בסתר ,אתה מחלל את השם
בסתרי ליבך ,על כך אומר האדמו"ר
מקאמרנא את המשך המשנה ומוסיף
"נפרעין ממנו בגלוי ביסורין מרים
כלענה" ,נמצא מדבריו ש לחסרון אמונה
אין ארך אפיים.

מיהו המחלל שם שמים בסתר – האדם
שלא מאמין שהכל מאלופו של עולם
על חסרון האמונה כותב האדמו"ר
מקאמרנא הקדוש [היכל הברכה] "וזה מה
שביארתי ,רבי יוחנן בן ברוקה אומר כל
המחלל שם שמיים בסתר נפרעין ממנו
בגלוי ,המחלל שם שמיים בסתר  -שאינו
מאמין שבכל תנועה שקורה עימו מאלופו
של עולם הוא ,ולית אתר פנוי מיניה",
שואל הרב מיהו ה מחלל שם שמיים
בסתר? אדם שלא מאמין שכל מה שעובר
עליו ,כל המניעות הכי גדולות ,כל
הבעיות ,כל העלבונות ,כל הצער שעובר
עליו במשך כל יום ויום  ,שהכל זה
מ אלופו של עולם ,זה הקב"ה ישתבח
שמו ,אין שום גורם אחר שהתערב פה,
לא משנה מאיזו פינה זה קרה ,אם זה
קרה בפקק כשמישהו נוסע לאט בכביש,
ד
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כשאדם נופל מאמונה ,ידע שדנין אותו
למעלה

על האדם לקבל ה צער והעונש מה’ –
וירבה בתחינה שירפאהו

דעו לכם ,זה מה שכתוב בספרים
הקדושים ,של רבי נחמן מברסלב ורבי
צדוק הכהן מלובלין  ,כולם מודים
שחסרון אמונה מוליד חרון אף ה' ,שזה
בגדר עבודה זרה ,כמו שכתוב (דברים
ֹלה ים אֲ חֵ ִר ים"
י"א) " וְ סַ ְר תֶּ ם ַו עֲ בַ ְדתֶּ ם ֱא ִ
ומיד " וְ חָ ָר ה ַאף השם " ,מיד נהיה חרון
אף  ,מיד נהיה גזר דין ו נהיה כעס ,כמו
שאומר רבי נחמן (ספר המידות ,אמונה,
כ"ח) " כְ שֶּ ָאדָ ם נ ֹו פֵ ל מֵ ֱא מּו נָה ,יֵדַ ע שֶּ דָ ִנ ין
א ֹו ת ֹו ְלמַ עְ לָה " ,לכן אומר האדמו"ר
מקאמרנא ש זה נקרא מחלל שם שמיים
בסתר ,ונפרעין ממנו בגלוי ,ומה זה
ה גלוי? פתאום כולם רואים שהוא סובל,
פתאום כולם רואים הנה אשתו עזבה
אותו ,הנה הוא חולה בבית חולים ,ומה
כל הסיבה? הוא מחלל שם שמיים בסתר,
בסתרי ליבו הוא לא מאמין שכל מה
שקורה איתו זה השם.

עוד אומר האדמו"ר מקאמרנא ,שאפילו
אדם שוגג ,שמטיפשות אין לו אמונה,
ידוע שאסור לאדם לקוץ את הצרעת
[כלומר להעלים את הנגע שבעורו],
ושואל בספר החינוך למה ? ואומר (מצווה
ק"ע) וז"ל " :משורשי המצוה ,לרמוז
שיסבול כל אדם איזה צער ואיזה עונש
ש יענישהו ה’ ברוך הוא ,ולא יבעט בהם.
ואל יחשו ב שיהיה יכולת בידו לבטל
אותם ולהעלימם מן הבריות ,רק יש לו
לבקש תחינה מאת האל ברוך הוא שירפא
מחץ מכותיו ,וזה השורש יספיק גם כן
ללאו דלא יקוץ בהרתו שבסדר כי תצא
(מצוה תקפד) " ,כלומר שלא ינסה האדם
להסתיר את מה שהשם הי כה אותו,
אפילו לא לנסות להסתיר את זה ,זה
התיקון שלך וזו הישועה שלך.
אחד מהליטאים אמר לי שהבן שלו סרח,
אז הוא פחד שיהרוס את השידוכים של
שאר ילדיו ,לכן שם אותו על מטוס
והטיס אותו להודו ,הוריד אותו שם
בהודו ו השאיר אותו שם ,ולכאורה נעלם
הילד ונגמר הסיפור' ,העלמתי את
הבעיה' הוא אומר לי ,זקן ארוך יש לו,
אמרתי לו :טוב ,אני דן אותך לכף זכות,
אף פעם לא למדת אמונה ,למדת הלכות,
בש"ס אתה בקי ,ילקוט יוסף ,הלכות,
שולחן ערוך ,אבל אמונה לא למדת אף
פעם ,הוא אומר לי :מי צריך ללמוד
אמונה? נולדנו אמונה הוא אומר לי ,אבל
למעשה הוא מחלל שם שמיים בסתר ו לא
מבין מי זה השם.

רבותי ,בעולם הזה לא נענשים על חילול
שבת ,לא נענשים על תפילין ,לא נענשים
על מזוזות ,על שום דבר לא נענשים
בעולם הזה ,כך אומר הגאון מוילנא ,שכל
מה שנענשים בעולם הזה ,זה רק על ' בין
אדם לחבירו' .בין אדם לחבירו מעיד
חיסרון אמונה ,שהוא כועס עליו ,הוא
מקפיד עליו ,הוא לא מדבר עם זה ,הוא
רואה את חברו ועובר מדרכה .אבל
כ שאדם הולך עם אמונה בהשם ,הוא לא
יבוש מפני המלעיזים ,זה השם ,זו
האמונה' ,אם זה מה שאתה רוצה השם
אז אין מה להתבייש מש ום דבר'.
ה
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להתחזק באמונה מפני שאחד שוגג ואחד
מזיד בחילול השם

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

אמרתי לו :תשלח לאבא שלה כל יום
שישי קצת בוטנים ו שקדים ,פיצוחים
טובים ,תשלח לאבא שלה כל יום מתנות
עם פרחים יפים ,ותכתוב לו 'אני אוהב
אותך ,אתה כמו אבא שלי' ,שבוע
שבועיים שלוש ,ו אתה תראה שהשם
יראה שאתה מאמין בו ,וכל הבעיה שלך
תיגמר .אבל אם לא תרצה לצעוק 'אין
עוד מלבדו' ,אתה מחלל שם שמיים ,ואם
תאמר ' לא! זה אבא שלה' ,על כך אומר
האדמו" ר מקאמרנא 'נפרעין ממנו בגלוי',
כולם יראו אותו ,ובכך הוא יתבזה.

על כך אומר האדמור מ קאמרנא "בין
שמחמת טיפשות אין לו אמונה ,או שהוא
מזיד ,אין חילוק בזה ,אחד שוגג ואחד
מזיד בחילול השם ,נפרעין ממנו בגלוי,
במכות גדולות וחולאים רע ים ונאמנים",
ואלו בדיוק המילים של רבי נחמן,
ש כאשר יש לאדם חיסרון באמונה באים
חולאים רעים ,שאפילו תפילות וזכות
אבות לא עוזרות ,פתאום רואים אותו
עם קטטר ל"ע ,באיזה מקום סיעודי,
ו למה כל זה? מפ ני שלפני עשרים שנה
הוא התבייש במה שהשם נתן לו ,עכשיו
כולם יראו איך אתה מתבייש .מה השם
מבקש ,אמונה! שנאמין ונדע שמה
ש השם עושה לטובה הוא עושה ,ובגלל
שאדם לא מאמין שהכל זה הקב"ה באות
עליו צרות ל"ע.

המאמין שהכל זה השם נעשה הכל חסד
האדמור מקאמרנא מוסיף ואומר "כדי
שבהכרח יודה ש אין עוד מלבדו ,ואם הוא
רשע גם אם יבואו עליו כל המכות
שבעולם לא יודה ,אבל המאמין שהכל זה
השם נעשה הכל חסד הוי'ה" .לצערינו
מצוי אנשים ש אומרים ' :אני לא אוהב
את הרב הזה' ,ו למה? 'כי הוא מדבר על
הרב ההוא' וכו' ,אבל למה הוא מדבר?
השם רצה שהוא י דבר עליו ,זה הכל
אמונה ,אין רעים וטובים ,השם אמר
ש התיקון של הרב הזה שההוא ידבר עליו,
אין עוד מלבדו ואפס זולתו ,אין רבנים
אין די ינים ,אפס ,הכל זה רק השם יתברך
שמו לעד ,והמאמין בכך אומר הרב נעשה
לו חסד של שם הוי'ה ברוך הוא.

הגיע אלי יהודי אחד מבאר שבע ,צדיק
בעל זקן ארוך ,אומר לי :הרב ,עשיתי איזו
טעות עם אשתי והיא הוציאה לי צו
הרחקה ,ואבא שלה גר פה בירושלים ,יש
לו חנות ,והוא נלחם בי ,ואומר לה 'אם
את חוזרת אליו את לא הבת שלי יותר,
מחקתי אותך מתעודת ה זהות שלי' ,והיא
אוהבת את אבא שלה ,וברגע שאני
מתקשר הוא בא א לי עם שוטרים ,ואני
יודע בלב שהיא אוהבת או תי ,מה אעשה
לאבא שלה כבוד הרב ? יש לך איזה קמיע
או משהו? אמרתי לו :ביום שתצעק 'אין
עוד מלבדו' זה לא אבא שלה ,ו לא
אחותה ' ,זה רק אתה השם יתברך גזרת
עלי גלות ,רק אתה ,אבא שלה הכי צדיק',

ששופע על האדם אמונת השם מתחיל
לשיר להשם
רבי לוי יצחק מברדיטשוב כות ב "הכלל
הוא ,ששופע על האדם אמונת השם
מתחיל לשיר להשם ,שכן כתיב נפתלי
אי ילה שלוחה הנותן אמרי שפר ,ורגל זה
ו
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אמונה ,אם כן כשיש לו רגליים חזקות
הי ינו כ שיש לו אמונה חזקה בהשם ,על
ידי זה נותן אמרי שפר ,שמהלל את
השם" ,בן אדם שיש לו אמונה חייב לשיר
להשי"ת  ,אדם ששר זה מראה ש יש לו
אמונה ,אבל אם הוא לא שר בתפילה,
כמו שאומרים העם ' זה לא ב כבוד שלו',
אין לו אמונה ,מי שעובד ה' מיד נכנע,
מבין שהכל זה השם יתברך .אדם
שמאמין ,אם יאמרו לו 'תשמע דיברו
עליך בישיבת וועד' ? מיד צריך לענות 'אל
תגיד לי אפילו מי דיבר עלי  ,זה השם
יתברך דיבר עלי ,השם אמר לו לדבר עלי'.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

ָארץ חָ מָ ס " (בראשית
עה"פ " כִ י מָ ְל ָאה הָ ֶּ
ו') איך זה ייתכן ,הרי חלק היו גוזלים
והחלק השני הם נגזלים ,אם כן איך
מלאה האר ץ מכולם חמס ? ואומר
המדרש (בראשית רבה ל"א) "אלו רבים
על אלו ,ואלו רבים על אלו ,אלו רבים על
אלו בחימוס ממון ,ואלו רבים על אלו
בחימוס דברים " ,כלומר שהגוזל גזל
ממון ,והנגזל גם כן גוזל ,הוא גוזל מהשם
את המלוכה בזה ש הוא מאשים את הגנב
ולא מאמין שזה השם יתברך ,ואומר על
כך המגיד מדובנא שזה בגדר "זעקת סדום
ועמורה כי רבה" ,מה אתה זועק ,מה אתה
צועק? גם אם פלוני גזל לך זה השם
עושה לך את הכל ,לא צועקים על כלום,
לא צועקים ' גנבו אותי ,רימו אותי ,ביזו
אותי'  ,לא צועקים על כלום ,המדרש
משווה את הנגזל לגזלן ,והנגזלים מה
חטאו? משום שחמסו וצעקו יותר,
ללמדנו שגם אם גזלו את האדם ,צריך
לחשוב 'מגיע לי' ,ו השם יזכה אותנו
להתחזק באמונה שלמה אמכי"ר.

החסר באמונה – אין לו אלא להקיש על
דלתי רחמים
אדם צריך להאמין שכל תנועה זה ' דינא
דמלכותא דינא'  ,מלכות השם יתברך,
ואם הוא רואה שאינו מטהר ליבו ועדיין
חסר באמונה  ,אין לו אלא להקיש על
דלתי רחמים ,לך תדפוק בדלת של השם,
תבקש 'תן לי אמונה השם  ,תן לי אמונה',
לכן מביא המגיד מדוב נא ,את המדרש

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] כחומר ביד היוצר – מאת השם היתה זאת
יהודי אחד הגיע אלי לאחר התפילה עם הנץ החמה ,ואמר לי' :הרב ,רק עכשיו אחרי
עשרים וחמש שנה גי ליתי כמה אשתי היתה רעה'  ,אחרי עשרים וחמש שנה גילית את
אשתך!? את עצמך לא גילית! ? לא גילית שאתה כופר בהשם עד היום? כך אמרתי לו,
אדם דתי צדיק ו הכל ,אני לא מתעסק עם חילונים ,הם מסכנים ,אנשים טובים ,אבל
לא יודעים כלום ,מאמינים בהשם אבל לא יודעים ,אנחנו כן יודעים ולא מאמינים,
מה זה גי לית שאשתך רעה? יש לבן אדם בכלל יכולת להיות רע או להיות טוב לאחרים

ז
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מבלי רצון השם? הרי אנחנו כחומר ביד היוצר ,מה אנחנו? פלסטלינה ביד הקב"ה,
ואותו יהודי צריך להבין שמאת השם היתה זאת.

לא יב עט בצער ולא י עלימהו מן הבריות ,אלא יבקש תחינה מאת השם
יש פה יהודי מסכן שהבן שלו נפל בהתמכרות ,ו היה ברטורנו [מקום גמילה] ,שילם
הרבה כסף שיגמלו אותו ,הלך לרשום בן אחר שלו ל ישיבה ,ו שאלו אותו איפה לומדים
כל יתר האחים? אז הוא אומר לי ' עמדתי מול הטופס ויכו לתי לשקר ו להעלים את
זה' ,אבל מה הוא עשה? הוא כתב להם עליו "מכור ברטורנו" ,הישיבות שלנו לא כל
כך כנועים להשם ,בדרך כלל שרואים דבר כזה הם אומרים ' :תודה רבה לך אדוני ,אם
יהיה תשובה נתקשר אליך' ,הוא בא לבית ו אשתו נתנה לו ' מי שבירך '...כזה ,כל
הקללות שלא כתובות בתורה ,ואמרה לו מה אתה רושם את זה? והוא ענה לה' :גברת,
אני יהודי מאמין בהשם ,אסור לי להתבייש ממה שהשם הביא לי ,זה התיקון שלי
איתו ,למה שאני א תבייש בו? אם לא רוצים אות נו נמצא מקום אחר' ,אומר לי אותו
יהודי :הרב ,מאותו יום שרשמתי כך בטופס הילד שלי עשה שינוי ו התחיל להיגמל
באמת ,והיום שנה בדיוק מאותו יום ,התקשרו אלי ו אומרים לי :אנחנו עושים אותו
מדריך פה שיגמול אנשים אחרים  ,וזה מה שאמר החינוך "משורשי המצוה ,שיסבול
כל אדם איזה צער ואיזה עונש שיענישהו ה’ ברוך הוא ,ולא יבעט בהם .ואל יחשוב
שיהיה יכולת בידו לבטל אותם ולהעלימם מן הבריות ,רק יש לו לבקש תחינה מאת
האל ברוך הוא שירפא מחץ מכותיו".
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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 ויקיים 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 לרפוא ה 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
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