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גליון מס' נ"ד – בוא התש"פ  -תוכן העניינים
ב
המאמין בהשם  -יעסוק בתיקון הדעות והמידות הרעות
ג
יותר צריך להיזהר מהמידות הרעות יותר מקיום המצוות עשה ולא תעשה
ג
עיקר העבודה היא על תיקון המידות
ד
עיקר תיקון המידות הוא בענווה ושפלות ,וכך מביא האדם כבוד להשם
כמה יגיעות צריך לזכות לגילוי אליהו? ובהרהור גאווה אחד יכול להפסיד הכל ד
ה
היסוד של כל המצוות הטובות הם השפלות והענווה
ה
כי אתם המעט מכ ל העמים – אתם ממעטים עצמכם לפני
ו
הרוצה להנצל ישפוך נפשו לפני השם יום יום שיתקנהו בעצה טובה
ו
כאשר יתייגע להשיג הענווה כל שאר המידות הטובות נגררות אחריה
ז
המעלה של משה רבינו – עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה
ז
אשרי האדם שנהנה מביקורת ומקבלה באהבה ובסבר פנים יפות
ח
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
ח
א] אם מוותר אבל מקפיד בליבו ,לא עשה ולא כלום

המאמין בהשם  -יעסוק בתיקון הדעות והמידות הרעות
יותר מאשר איך שהיה מרגיש אם לא
הניח תפילין באותו ה יום ,כי אלו
ה תכונות האלוקיות ,להידמות להשם,
להרבות בעזרה וחסד ,ו זה יותר ממצוות,
כל יהודי מאמין שאם חלילה ידליק אור
בשבת ירגיש רע מאוד ,אבל אומר לנו
הרש"ש הקדוש ,ש אדם צריך להרגיש רע
יותר אם הוא ירים את קולו בבית ,שזה
מזיק לאדם יותר מאשר יחלל שבת ,אדם
המאמין צריך לדעת שענין המידות
הרעות מזיקות לנשמה שלו ,כגון אם הוא
היה במקום ולא השאיר אותו נקי ,יותר
מאשר אם אכל חמץ בפסח ,כי זה הזיק
לנשמה שלו יותר ,וזה לשונו" :ענין

אחת התוצאות המגיעות לאדם מן
האמונה ,לאדם המאמין בהשם יתברך,
הוא הרצון להידמות לטוב ,להידמות
להשם יתברך ,ואז ממילא הוא רוצה
שתמיד התכונות שלו יהיו דומות
לתכונות האלוקיות ,ו כמו שהקב"ה אוהב
את כולם גם האדם המאמין בהשם א והב
את כולם ,אם אדם מאמין בהקב"ה שהוא
שלמות הטוב ,הוא צריך לה רגיש 'אני
רוצה להידמות אליו' ,ולכן הוא עובד על
עצמו ,מ כתת מעצמו את הרע ,וכך אומר
הרש"ש הקדוש בספרו נהר שלום שאם
אדם באמת רוצה להידמות להשם ,הוא
צריך להרגיש רע יותר אם לא עזר לאשתו
ב
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התכונות הרעות קשים מהעבירות עצמם
מאוד מאוד" ,אם אדם אכל חמץ בפסח,
זה גרוע מאוד ,אבל זה לא יותר גרוע
מא שר אם התעלם מאשתו ,שיכל לעשות
יותר והתעל ם ממנה ,זה מזיק לנשמה של
האדם יותר מאשר אם אכל חמץ בפסח,
והרש"ש לא אומר ב סתם קשים יותר,
אלא אומר קשים מאוד מאוד.

כמו שקמת בחצות ועק ב כך נפלת
ב גאווה ,ו צריכים להאמין בזה ,ואומר
הרש"ש הקדוש "כי ענין התכונות הרעות
קשים מהעבירות עצמם במאוד מאוד,
ויותר צריך להיזהר מהמידות הרעות
יותר מקיום המצוות עשה ולא תעשה",
כמה אדם נזהר ש לא לאכול חמץ בפסח,
ו להניח תפילין בכל יום ,אבל יותר צריך
להזהר מהמיד ות הרעות ,כי האמונה
מביאה לאדם דבקות בהשם.

כשהייתי בקליפורניה הגיע אלי בעל
תשובה אחד ומספר לי שזכה להתחזק,
והתחיל לקום כל לילה בחצות ,היה קורא
את כל התהלים ,אחרי זה לומד חברותא
הלכות נידה ,ומתפלל עם הנץ החמה ,יום
אחד הוא תפס אותי ואמר לי' ,הרב מאוד
מתסכל אותי שהגבאי נותן לבן אדם אחד
לעלות חזן ו להתפלל ,ואותו אדם מגיע
מאוחר לתפילה ,ב אז ישיר משה ,ולמה זה
מפריע לי? שאני פה מ חצות לילה ונתנו
לו ולא לי'  ,אמרתי לו יצר הרע עובד
עליך ,האם אתה מרגיש יותר טוב מבן
אדם כי אתה קם בחצות לילה? הרי כתוב
'הוי שפל רוח בפני כל אדם' ,במה דברים
אמורים ? גם אם אדם יהיה בדרגת משה
רבינו ,ואדם פשוט יהיה מולו ,הוא צריך
לה רגיש יותר נמוך ממנו ,אתה צריך
להרגיש יותר נמוך ,ו מה עשה לך יצר
הרע? נתן לך לקום בחצות ,נתן לך ללמוד
יורה דעה ,אבל הוא מותח אותך ,וכשבא
מישהו באז ישיר משה אתה מסתכל עליו
מלמעלה ,דע לך ש אם היית בא באז ישיר
משה זה לא היה מזיק לעבודת השם שלך

עיקר העבודה היא על תיקון המידות

יותר צריך להיזהר מהמידות הרעות יותר
מקיום המצוות עשה ולא תעשה

מסופר על הבעל שם טוב הקדוש ,ש בא
אליו יהודי אחד ואמר לו 'הרב אני גר
בעיר שאין שם מניין ,מה אני אעשה?',
אמר לו הבע ל שם טוב 'וכשאין ל ך מניין
להתפלל כדבעי ה שתדל בהכנסת
אורחים ,וכשת כבד את האורח בדייסא
תכוין לצאת ידי חובת קדיש ,'...כלומר
אמר לו הבעל שם טוב במילים אחרות,
' בסדר אתה אנוס ,אבל אתה לא תיפטר
על ידי זה מעבודת השם שלך ,תשקיע
בתכונות שלך ,תביא יהודים ,תן להם
דייסא לאכול ותגיד זה הקדיש שלי
להקב"ה' ,וכל כך למה? כי הבעש"ט
הרש"ש ו כל רבותינו האמינו בזה ,הם
יודעים שנכון שיהודי ודאי י רגיש רע
כשאכל ואפילו בשוגג דבר מאכל לא
כשר ,כגון אדם ש אכל באיזו חתונה
ובסוף הסתבר לו שאכל אוכל לא כשר,
ודאי ירגיש רע! אבל רבותינו ידעו
שהאמת היא שהאדם צריך להרגיש הרבה
יותר רע כאשר הוא דן מישהו לכף חובה.
אבל במציאות אנו רואים את בני האדם
ג
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מתנהגים אחרת ,אם אדם דן את חברו
לכף חובה הוא י גיד ' והוא רחום יכפר
עוון' וי עביר את זה הלאה  ,אבל אם
בטעות אכל אוכל לא כשר הוא ילך לרב
ויאמר לו ' כבוד הרב אכלתי אוכל לא
כשר מה התיקון שלי ?'.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

ואין אדם זוכה לזה כי אם כפי מה
שמבטל כבודו באמת לגמרי ,ומשתדל
ומתי יגע להמעיט כבודו ולהרבות כבוד
המקום " ,כשאדם ממעט את עצמו ידע
שכך הוא הביא כבוד להשם.
כך אומרת הגמרא (מגילה לא" ).כל מקום
שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה ,אתה
מוצא ענוותנותו" ,ועל כך אומר רבי נחמן
ש עיקר הגדלות אצל השם יתברך זה
השפלות ,אם כן ,איך יודעים מי זה אדם
גדול ,שבשמים מעריכים אותו? אומר
רבי נחמן שאדם גדול לא נמדד בלימוד
תורה ,לא בעמל תורה ו לא בתפילות שלו,
אלא רק בשפלות שלו ,כ שהוא מרגיש
שכל אחד יותר טוב ממנו ,כמה שאדם
יכול להרגיש יותר שפל הוא יותר גדול
אצל השם יתברך ,ואי אפשר להביא כבוד
להשם בצורה אחרת ,לכן כשאדם כל
הזמן שואף ' ריבונו של עולם אני רוצה
להידמות לך' ,הוא צריך לדעת ש להידמות
להשם זה בתכונות.

עיקר תיקון המידות הוא ב ענווה ושפלות,
וכך מביא האדם כבוד להשם
צריך לדעת ש העיקר הוא השפלות ,אדם
תמיד צריך לרצות שפלות ,כמו שאומר
רבי נתן בליקוטי הלכות (אורח חיים/
תפילה /הלכה ד /אות ג) "כל העולמות
נבראו בשביל זה הכבוד [להביא כבוד
להשם] כמו שאמרו רז"ל (יומא ל"ח) כל
מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא
לכבודו ,שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי
בראתיו ..ו אי אפשר לזכות לזה ,כי אם
כשממעטין בכבוד עצמו ,ויודע פחיתותו
ושפלותו והוא נבזה בעיניו נמאס " ,אדם
ש זכה למעט את עצמו שידע שעכשיו הוא
הביא כבוד להשם ,א דם לעולם לא י ביא
כבוד להשם אם הוא לא י רגיש בעצמו
" נבזה בעיניו נמאס " ,בדיוק כמו בין אדם
לחברו ,כשאדם רוצה לכבד מישהו הוא
מוריד את כבוד עצמו בשביל להרים את
כבוד חברו ,על אחת כמה וכמה כשאדם
רוצה להרים את כבוד השם הוא חייב
להוריד את עצמו ,כך אומר רבי נתן ,ואיך
האדם מוריד את עצמו ? על ידי מחשבות
" נבזה בעיניו נמאס " ,רק כך אדם יכול
להביא כבוד להשם ,ו כלשון הרב (שם)
"ו אי אפשר לזכות לזה כי אם שממעט
כבוד עצמו ויודע פחיתותו ושפלותו..

כמה יגיעות צריך לזכות לגילוי אליהו?
ובהרהור גאו וה אחד יכול להפסיד הכל
גם את התורה צריך ללמוד בכדי
להידמות להשם יתברך ,אדם יכול ללמוד
תורה שנים אבל הוא בכלל לא מבין מה
השם רוצה ממנו ,הוא מקפיד על השכן
ועל נהג המונית ,הוא צריך להבין
שהתורה שלמד לא עשתה לו כלום ,אם
אדם חושב שהוא יותר טוב מנהג
ה מונית ,העיקר חסר מן הספר .המגיד
ממזריטש ,תלמיד הבעש"ט הקדוש אומר
כך" ,וראיתי יום אחד את הבעל שם טוב
ד
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הקדוש רועד בחדרו ,וכששא לתי אותו על
זה ,ענה ואמר כמה יגיעות צריך האדם
עד שיזכה לגילוי אליהו בחלום פעם אחת
כל ימי חייו ,וכמה יגיעות צריך כדי
שאליהו הנביא יבוא אליו כל יום ,וכמה
יגיעות צריך שיהיה אליהו הנביא עומד
בחוץ ולא ייכנס בלא רשותו[ ,איזו דרגה
נשגבה בעבודת השם צריך בשביל זה],
ובהרהור אחד של גאווה מפסיד את
הכל "  ,אנחנו לא בדרגות הקדושות האלה
של הבעל שם טוב ,אבל צריך לדעת שגם
אם האדם למד שני דפי גמרא אסור לו
לחשוב שהוא יותר טוב מחברו .בכך הוא
יפסיד את כל דפי ה גמרא ,זה מה שאומר
הרש"ש שמאוד צריך להזהר מהתכונות
הרעות יותר מהעבירות .אם אדם חושב
' אני כל היום מתפלל ו אשתי לא
מתפללת ,איזה צדיק אני'  ,הפסדת את כל
התפילות שלו  ,מהרהור אחד של גא ווה,
כמה צריך האדם למשך כל החיים שלו
לחפש רק את השפלות ,ולהרגיש 'מי אני
בכלל שאני אתן הערות ,מי אני שאגיד לו
מילה רעה ,ושאבקר אותו'.
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הפלא יועץ שאם ח"ו אדם לא מבין את
זה ,ומרגיש ' העיקר קמתי להתפלל,
העיקר אני לומד תורה ,ברוך השם אני
קורא תהלים כל יום ' ולא מבין שהמידות
הן העיקר ,עליו אומר הפלא יועץ (ערך
מידות) "קשה עונשן של המ ידות הרעות
והמתנהג בהם הוא שנאוי ומשוקץ ,רע
לשמים ורע לבריות".

כי אתם המעט מכל העמים – אתם
ממעטים עצמכם לפני
לשם כך ברא השם יתברך את העם
היהודי ,הרי גם אומות העולם משבחים
את הקב"ה ,ועושים חסד וכו' ,אז למה
השם בחר בנו ? על כך אומר החיד"א,
"אלא בשביל שישראל ש פלים ,ואם
משבח את השם ומקיים מצוות אבל אין
לו שפלות ,הרי הוא ככל הגויים" ,ליהודי
יש את היכולת הזאת " ,כִּ י אַ תֶּ ם הַ ְמ עַ ט
ִּמ ָּכ ל הָּ עַ ִּמ ים " ,אבל לגוי אין אותה ,גוי לא
מסוגל לבוא ולהגיד ' אתה יותר טוב
ממני'  ,יהודי יכול להגיד ,מזמור קל "א
בתהילים יוצא סמא"ל ,ובמזמור זה כתוב
" השם לא גבה ליבי , "...כל השטן נמצא
שהוא מרים את הלב של האדם ,אם אדם
מרגיש 'אני לא כמו ההוא ,ואני יותר טוב
ממנו' ,הוא כבר נמצא בצד היצר הרע,
אם אדם מרגיש יותר טוב ממישהו אחר
בעולם הוא בס"מ ,צריך להרגיש 'אין
אדם על האדמה ש אני יותר טוב ממנו',
זה אדם שיש לו רוח קדושה ,הוא מרגיש
הכי נמוך בעולם  .כשהייתי בחוץ לארץ
היו מוכנים לקבל הכל ,אמרתי להם אתה
מוכנים להשתדל למען השם? אמרו

היסוד של כל המצוות הטובות הם
השפלות והענווה
עוד אומר הרש"ש הקדוש " ושים עיניך
לדברים הללו והבט על זה מאוד ,כי הם
היסוד של כל המצוות הטובות ,הוא
השפלות והענווה שלא ימצא בעצמו ערך
כלל " ,אדם צריך להרגיש ' אין לי שום
ערך ,אף מעלה אין לי ,אני אפילו לא אבא
טוב ,שום דבר' ,זו תמציתה של האמונה,
ו על זה אומר רבי אליעזר פאפו בעל
ה
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' מוכנים להישרף למען השם ,נעלה לירח
בשביל השם יתברך ,שלום בית מה
שאתה רוצה' ,אמרתי להם 'כל אדם גוי
שתראו ברחוב תרגישו שהוא יותר מ כם',
אמרו לי ' לא ,לא מקבלים את זה' ,אבל
זו האמת ,צריך לדעת שהשם יתברך
שונא את ה גאווה ושאר המידות רעות.
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יהודי זה עוד יותר קשה ,שזה יותר חמור
משאר עבירות  ,לכן צריך להתפלל הרבה
בשמונה עשרה 'ריבונו של עולם ,תעזור
לי שאני לא אהיה כזה ,תעזור לי להיות
בעל חסד ,לתת לאחרים יד ולתמוך בהם,
רבש"ע שאני א היה אדם נינוח ו לא
ביקורתי ,שאדון את כולם לכף זכות,
שלא אראה אנשים בעין רעה' ,וכמו
שאמר הפלא יועץ ,יש אדם שנולד טוב
ויש אדם שהוא מטבעו מאוד תובעני,
ועל זה אדם צריך להתפלל ' רבש"ע תעזור
לי ,תן לי להשתנות' ,שזה יותר גרוע
מעבירות ,אף פעם לא לחשוב שאני יותר
טוב ממישהו ו לא משנה מה עשיתי.

הרוצה להנצל ישפוך נפשו לפני השם יום
יום שיתקנהו בעצה טובה
עוד מביא הפלא יועץ (שם) " כמבואר
בדברי רבותינו ..כי הן אמת שיש דעות
חלוקים ,יש מי שחננו ה' טבע טוב
ומי דות טובות ודעות נכונות מן הבטן ומן
ההריון , "..יש אדם שנולד עם מידות
טובות ,קל לו יותר ,ויש אדם בדיוק הפוך
כל הזמן יש לו מחשבות שליליות על
אנשים " ,ומי שחננו ה' דעת ,ונקל לו
להתנהג במי דות טובות וישרות ,ומכיר
בגנות המידו ת הרעות ,יתן הודאה על
חלקו ויאמר ,קטנתי מכל החסדים..
אמנם מה יעשה הבן שמידותיו רעות
ודעותיו כעורות ..זו רעה חולה לאין
מרפא ..רק יעשה זאת אפוא ,אולי ינצל,
ישפו ך נפשו לפני ה' יום ליום יביע א ומר,
ערב ובקר וצהרים ..שיתקנהו בעצה
טובה להיות שלם במי דות ובדעות " ,א דם
צריך כל הזמן להתפלל ' שאני לא א דבר
רע על בן אדם ,שאני לא א רגיש יותר טוב
ממישהו' ,אחרת הוא שנאוי ומשוקץ ח"ו.

כאשר יתייגע להשיג הענווה כל שאר
המידות הטובות נגרר ות אחריה
מסופר על המגיד ממזריטש שהיה
מתמרמר שהוא האדם הכי רע בעולם ,כך
היה אומר המגיד ממזריטש ,ואמר לו
החוזה מלובלין ' ,איך אתה האדם הכי רע
אבל יש לך רוח הקודש?' ,ענה לו הרב
' בגלל שאני אדם רע ,ואני מרגיש ככה
כמו שאני באמת ,זכיתי לרוח הקודש'.
כלומר אם אדם ואפילו הוא חוטא אבל
הוא מ כיר ב שפלותו אזי תשרה עליו רוח
הקודש ,וכך הוא אמר על עצמו ,זה
בדרגות שלהם ,אבל בדרגות שלנו ש לא
להרגיש יותר טוב ממישהו אחר לא בבית
ה כנסת ,לא בבית ,בשום מקום ,כי
בהרהור קל של גאווה אדם מפסיד את
ה כל ,וכגון שיחשוב לעצמו 'הרבה גנבתי
בחיים שלי ,כמה פעמים גנבתי את דעת
הבריות' ,יש אדם גונב כסף ויש אדם

לכן הבאנו את דבריו של הרש"ש הקדוש,
לשכנע את עצמנו שזה יותר חמור מקיום
המצוות ,אם אדם יפסיד תפילת מנחה
ודאי יצטער ,אבל אם הוא מקפיד על
ו
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שגונב דעת הבריות ,ו זה יותר חמור ,וכך
כל הזמן ללכת עם זה בראש ,זה התיקון
היחידי שתמיד האדם ירויח ממנו
בעבודת השם .על כך כותב הרמ"ק
הקדוש (תומר דבורה ,פרק ב ,השמינית)
" והנה עיקר הענווה הוא שלא ימצא
בעצמו ערך כלל ..עד שיהיה הוא בעיניו
הבריה השפלה שבכל הנבראים ,ובזוי
ומאוס מאוד .וכאשר ייגע תמיד להשיג
המי דה הזאת ,כל שאר המי דות נגררות
אחריה " .אם אדם יקנה את מידת
הענווה ,הוא יהיה חייכן ,הוא יהיה בעל
חסד ,כל המידות האחרות נגררות אחרי
הענווה ,היא הקטר
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מאוהב במשה ,וב דרגות שלנו ,לפחות עם
מי שנפגש ,ואפילו הוא זה ש רימה ,עדיין
צריך להרגיש ' הוא יותר צדיק ממני'.
לכן אדם שאומר לאשתו ' יש לך מזל
שאני לא מתגרש ממך' ,צריך לדעת כמה
הוא שנאוי אצל השם " ,תועבת השם גבה
לב " ,כמה מאוס הוא אצל השם ,אדם זה
לא יודע כמה הוא מאוס ,איבד את הכל,
כמו שאמר הבעל שם טוב (הובא לעיל)
ש גם אם אליהו הנביא היה בא אליו ב רגע
אחד הוא איבד א ת הכל ,ו זה היצר הרע,
וכשאדם יודע את זה ,ועושה כל
שביכולתו ש לא לרומם את הלב ,וככה
הוא יכול לעבור את כל הנסיונות
באמונה ,שום משבר לא יבוא לאדם
בחיים אלא אם כן היתה לו לפני כן
גאווה ,אבל אם האדם הולך בתמימות
עם השם ,לא משנה שהוא עם חטאים
ועוונות ,אבל הוא כל ה זמן הולך עם
שפלות בראש ו ,בחיים לא יגיעו לו
משברים ,כי הקב"ה מגביה שפלים ,וזה
'השפל עצמך וינשאך המקום' ,ככה תמיד
האדם יהיה בתהליך של התעלות
והגבהה ,ו ביום שתבוא לו איזה גאווה
שידע שבכך הוא צונח עד למטה ,ועתיד
להגיע לו על כך בעיות ומשברים.

המעלה של משה רבינו – עניו מאוד מכל
האדם אשר על פני האדמה
ענווה ,כך משה רבינו הרגישִּ " ,מ ֹּכל
הָּ ָאדָּ ם אֲ ֶּשר עַ ל פְ נֵי הָּ אֲ דָּ מָּ ה " ,לא היה
אדם בעולם שמשה רבינו הרגיש יותר
טוב ממנו .במדרש כתוב ששלושה מיני
מוכה שחין יש בעולם ,ומתאר המדרש
(אבו ת דרבי נתן ,פרק תשיעי) "שלושה
מיני מוכי שחין נבראו בעולם לח ,יבש,
ו בעל פוליפוס " ,והגמרא אומרת על בעל
הפוליפוס שיוצא לו ריח נורא מהפצעים,
ואומרת הגמרא ש מי שעומד לידו מקיא,
הוא הכי קשה מכל מוכי ה שחין שבעולם,
האם יש לו איזושהי גאווה ,הרי כל מי
שמתקרב אליו מרי ח סירחון ו בורח
אחורה ,ומסיים באבות דרבי נתן ואומר,
" והיתה נפשו של משה נמוכה מכולם ",
אם משה רבינו היה נפגש איתו היה
מרגיש יותר בזוי ממנו ,לכן הקב"ה היה

אשרי האדם שנהנה מביקורת ומקבלה
באהבה ובסבר פנים יפות
לכן נתפלל ש השם יתברך יעזור שנזכה
להאמין בו  ,כמה שאדם זוכה יותר
לשפלות מתחשבים יותר בבקשות שלו
בשמים ,במה שהוא מתפלל ומבקש' ,כי
גדול מרדכי בבית המלך' ,אדם יכול לסדר
ז
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מדפים בסופר והוא יותר מוערך אצל
השם יותר ממי שלא מפסיק ללמוד דקה
אחת ,כי יש לו שפלות והוא אוהב את
התוכחות ,ואפילו שהביקורת מוטעית,
אומר 'אני אשם' ,ו נהנה מביקורת .יש
אדם ש נהנה ממאכל משובח ויש אדם
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שנהנה מביקורת ,ויהי רצון שנזכה
לה אמין בהשם ,וזה יותר חשוב אצל
השם ממצוות ,ודאי ש מצוות חשובות,
הם הבסיס ליהדות ,אבל הדעות והמידות
חשוב ות יותר.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] אם מוותר אבל מקפיד בליבו ,לא עשה ולא כלום
היה יהודי בחוץ לארץ שאמר לי ' יש לי חבר כמו אח ,השקעתי איתו מיליונים על
איזה עסקה  ,יום אחד הוא אומר לי אתה מחוץ לעסק ,הוציא אותי מחוץ לעסק' ,אז
כמובן מה הוא היה צריך לעשות? לוותר ו להגיד לו תביא את מה שהשקעתי ואני
הולך ,אבל אומר לי אותו יהודי 'קשה לי לסלוח לו !' ,אמרתי לו :אם אתה תקפיד
עליו זה לא משנה שויתרת לו ,אתה צריך להרגיש בלב שהוא הצדיק ואני הרשע ,שכל
אדם בעולם יותר טוב ממך ,ענה לי אותו יהודי ' אני לא יכול הרב ,זה קשה לי ,איך
אתה אומר לי דבר כזה? ' ,אבל האמת שזו התורה הקדושה שלנו ,ו אם אתה רוצה את
ברכת השם ,את ברכת התורה ,צריך לדעת שזו האמ ת ועל פיה ללכת.

ח
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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

מורנו ורבינו הרב 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
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,

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

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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