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גליון מס' ס"ה תש"פ  -תוכן העניינים
ב
אמונה ובטחון  -להיות מרוצים בחיים ,בגדר "ברוך כבוד השם ממקומו"
ג
מידת הצדיקים השמחים בחלקם ואינן חסרים לנפשם מאומה
ג
אמה וחצי קומתו – רמז לקומת האדם שלא יגבה ליבו
ד
לשמוח במה שיש לו – כי מי שלא מרוצה היום לא יהיה מרוצה גם מחר
ד
כי חנני אלוקים וכי יש לי כל – סוד הצדיקים שמסתפקים במה שיש להם
ד
לפום צערא אגרא – אין לאדם ולהתערב ולהתרעם על שליחותו
ה
המלובש בהכנעה – שווה במעלתו לצדיקים ומתלבש בדיוקן המלך
ה
ויקחו לי תרומה – צריך האדם ליחד את עצמו להשם ,שכל מעשיו יהיו לכבודו
ו
ה' רועי לא אחסר – גם בתור רוצה צאן היה דוד מתהלך לפני השם
בנאות דשא ירביצני ,נפשי ישובב ינחני – מעלת דוד המלך שהיה שמח בדרכי השם ו
ז
לא ימוש גם בבית המלך [ברוב טובה] מלהיות עובד השם
ז
משל התבואה המקולקלת  -יזהר האדם תמיד לא להסחף אחר הזרם

אמונה ובטחון  -להיות מרוצים בחיים ,בגדר "ברוך כבוד השם ממקומו"
גבוהה בעבודת השם ,נאמר עליו 'ויתהלך
חנוך את האלוקים' ,שעשה הקב"ה את
חנוך למלאך מ"ט שר הפנים ,כביכול
המלאך מספר אחד בעולם ,וחנוך היה
סנדלר כך אמרו רבותינו (מדרש תלפיות,
ערך חנוך) "חנוך תופר מנעלים היה ,ועל כל
תפירה ותפירה היה מייחד יחודים לקונו ",
רצה להידמות לקב"ה שגם הוא תפר בגדים
לאדם וחווה ,רצה לתת לה' כבוד במה
שיכל ,לכן אומרת הגמרא 'נער הייתי גם
זקנתי' מי אמר זה ? מ "ט שר הפנים אמר

אחד מהכללים החשובים ביותר באמונה
זה שהאדם מרוצה מהשליחות שהשם
יתברך שם אותו בעולם ,לא אומר 'למה
אין לי תפקיד כזה ,למה אני לא כזה' ,אלא
להיפך 'רבש"ע! אני מרוצה מאיך ששמת
אותי ,מכאן! מהמקום בו אני נמצא אני
א ביא לך את הכבוד הכי גדול שאפשר',
לדוגמא אם השם שם אותו ספר? אומר
לעצמו 'אה! איזה תענוג ,א ני זכיתי לספר
אנשים' ,או אם השם יתברך שם אותו
סנדלר ,כידוע שחנוך הגיע לדרגה הכי
ב
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את זה ,ומי הוא היה בעברו? היה סנדלר
בזמן שהיה חנוך ,אבל היה שמח ,היה
אומר 'אני עובד את השם ,זה השליחות
שהשם שלח אותי'.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

להם כל" .אם כן מובן מדבריו היטב ,שאדם
צריך להרגיש 'מה ואיפה ששמת אותי
השם ,אני הכי מרוצה בעולם ,מה שאתה
רוצה השם יתברך הכל טוב' ,בלי שום
שאפתנות' ,אני רוצה לשאוף ליותר
בעבודת השם ,להיות עם יותר יראת
שמיים ,עם יותר אהבת הבריות' ,וזה
אמות השולחן שהיו שלמות לאורכה
ולרחובה ,השולחן מסמל את השלמות,
אדם שלם ומרוצה ,לא עושה החלפת
מקצוע ,אומר 'השם תראה מה נתת לי,
ובמה שאתה רוצה ממני אני שמח ,שלא
יחשוב האדם שהוא יותר טוב ממישהו,
הוא לא יותר טוב מאף אחד אחר ,כך
הקב"ה החליט שזה התפקיד שלו ,זה
התיקון של הנשמה שלו.

נמצא ש מהדברים הכי חשובים בעבודת
השם ,זה כאשר אדם מרוצה מהשליחות
שהשם נתן לו ,ומזה ניתן לתת תפוקה
מירבית להשם יתברך בכל מקום שבו
יהיה ,לא אומר 'חבל שאני לא ראש
ישיבה' ,אלא להיפך' ,רבש"ע זה מה שנתת
לי? פה אני הכי שמח והכי מרוצה' ,לא
מתאוה לשולחנם של אחרים  .אבל לצערנו
לא כך היום בעולם ,הכל תחרות ואפילו
אצל החרדים ,והקב"ה נגד תחרות ונגד
שאפתנות 'תשמח במה ששמתי אותך'.

מי דת הצדיקים השמחים בחלקם ואינן
חסרים לנפשם מאומה

אמה וחצי קומתו – רמז לקומת האדם
שלא יגבה ליבו

על כך כותב רבינו הכלי יקר עה"פ
"אמתיים אורכו ,ואמה רוחבו ,ואמה וחצי
קומתו" (שמות כ"ה ,כ"ג) "הנה והיותו
אמתיי ם ארכו ואמה רחבו שלמות ולא
שבורות[ ,בניגוד לארון שמידותיו חצויות,
אמתיים וחצי ,אמה וחצי ]...אבל השולחן
הכל מידות שלמות ,אמתיים אורכו..
ולמעלה כתבנו שזה רמז למי דת הצדיקים
השמחים בחלקם ואינן חסרים לנפשם
מאומה ובכל מה שהאכילם הקב"ה
משולחנו בין רב בין מעט ,דומה להם כי יש

בהמשך מסיים הכלי יקר על קומתו של
השולחן ,שהיא כן חצויה "אמה וחצי
קומתו" ,שזהו רמז לקומת האדם " רמז
שלא יגבה לבו ולא ירום לבבו למעלה
בעבור עושרו כי האמה השבורה בקומה
רמז שיהיה לו לב נשבר" .אם אדם זכה
לאיזה תפקיד ,שיהיה נחמד לכולם ,זה
אדם שיש לו הסתפקות במה שיש לו,
'רבש"ע זו השליחות שנתת לי ,זו
השליחות הכי טובה בעולם'.

ג
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לשמוח במה שיש לו – כי מי שלא מרוצה
היום לא יהיה מרוצה גם מחר
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לְּ ָאהֳ לֵיהֶּ ם ְּשמֵ ִחים" ,שהרי הרשעים למרות
כל הטובות הגדולות שמקבלים נראה להם
כאינו טובה' ,תשמע זה לא זה ,זה לא מה
שאני ציפיתי ,התאכזבתי' ,מה יש לך? אין
לא כלום ,זה מפני שאין לו אמונה ,לכאורה
הכתר שלו יותר גדול מהכתר שלהם ,צריך
היה להיות שמח ומרוצה בתפקיד שלו ,ומן
הצד השני אנו רואים את הצדיקים ,נראה
שיש להם כל טוב בעולם ,תמיד שמחים,
ואפילו שחסר ,הם מרוצים ממה שיש להם,
איך אפשר לזהות צדיק? כששואלים אותו
'האם אתה רוצה משהו?' ,תמיד עו נה 'לא
רוצה כלום' ,כך היתה אסתר המלכה
שנאמר עליה "לא ביקשה דבר" ,יש לי הכל.
כך גם אמר יעקב אבינו לעשו בעת
שנפגשו" ,כִ י חַ ַנ ִני ֱאֹל ִקים וְּ כִ י יֶּׁש לִ י כֹל".
לכן אדם צריך לדעת תמיד לעבוד על
האמונה ' ,במה שנתן לי השם ,באיזה
שליחות שהשם שלח אותי אליה ,אני שמח
ומרוצה'.

היה יהודי צדיק אחד בבני ברק ,קראו לו
רבי חיים טודרוס ,החזון איש היה הולך
ללמוד אצלו והוא עצמו היה מטאטא
רחובות ,מעולם לא הבינו למה החזו"א
היה הולך אליו מידי פעם ללמוד אצלו,
העבודה שלו היתה מטאטא רחובות
בעי ריית תל אביב ,ואחרי זה הולך לבית,
היה מרוצה ו שמח 'אני לומד תורה וקבלה
וגם מטאטא רחובות ,מה שנתן לי השם
אני הכי מרוצה' ,ומנגד אומר הכלי יקר
"רשעים אין להם טובה בעולם הזה",
רשעים אף פעם לא מרוצים ,כי מי שלא
מרוצה היום לא יהיה מרוצה גם מחר ,מי
שאומר ' רק אם אני אקבל את החנות
הזאת ,רק אם אני אפתח את העסק הזה,
רק אם אני יזכה במכרז הזה' ,אף פעם לא
יזכה להיות מרוצה.

כי חנני אלוקים וכי יש לי כל – סוד
הצדיקים שמסתפקים במה שיש להם

לפום צערא אגרא – אין לאדם ולהתערב
ולהתרעם על שליחותו

במגילת אסתר כתוב כתוב 'כְּ טוֹב לֵב הַ מֶּ לְֶּך
בַ ָּייִן ָאמַ ר לִ ְּמהּומָּ ן' ,מה זה כטוב? לא טוב
לא באמת אלא נראה כאילו טוב לו ,הוא
היה מלך ששלט בכל העולם ,אבל לא היה
מרוצה בחיים ' ,למה אין לי את המדינה
הזאת ,למה לא כבשתי גם את האי הזה?',
ו לכן רשעים אין להם מנוחה בעולם ,אבל
בישראל כתוב (מלכים א ח' ,ס"ו) " ַויֵלְּ כּו

כותב סבו של הרב אלישיב [רבי שלמה
אלישיב בעל הלשם שבו ואחלמה] ,שיש לו
ספר שנקרא "הדעה " ושם כותב" :אין אדם
יודע לאיזו שליחות שלח אותו השם
בעולמו ,זה שלח אותו לגרוף ביבין לטהרם
ולנקותם מכל חלאה וזוהמה ,והוא תמיד
במצור ובמצוק[ ,ככה אדם י גיע למקום הכי
ד
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גבוה בגן עדן ,אם מקבל זאת באמונה
ואהבה ,כי הוא תמיד במצור ,במקומות
בעלי ריח נורא ואיום] ,ואחד שלח אותו
לקשט את היכלי המלך ולעשות עטרה על
ראש המלך ומתענג בסגולות מלכים[ ,כל
היום בארמונות אוכל אוכל של מלכים,
ויושב במקומות ממוזגים] ,ואמרו לפום
צערא אגרא ,ואין הקב"ה בא בטרוניא עם
בריותיו ,והוא סוד גלות השכינה ,ואין
לאדם להתערב ולהת רעם על שליחותו,
אלא רק לבקש רחמים ולמסור את עצמו
אליו יתברך תמיד" .במילים שלנו' ,ריבונו
של עולם ,מה שנתת לי הכי טוב לי בחיים,
הכי מרוצה בחיים ,אין לי חלומות ,אין לי
שום דבר ,החלום שלי הוא מפה מאיפה
שאני נמצא להביא לך את הנחת רוח הכי
גדול' ,הרי אחרת השם יכול לומר 'אם אני
לא ארצה שתהיה פה ,דקה אחת נוספת
אתה לא תהיה פה ,יזרקו אותך מפה בשניה
אחת ,לכן פה תביא לי כבוד ,פה תעבוד את
השם' ,וזה נקרא בלשון רבותינו 'ברוך כבוד
השם ממקומו'.
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שהוא גורף ביבין בחושך או שיש לו עליות
נשמה לגן עדן העליון ומכריזין לפניו הבו
יקר לדיוקנא דמלכא" ,אתם שומעים
רבותי ,אם אדם כנוע להשם שמח בהשם
תמיד ,אף אם הוא נמצא במקומות
המאוסים ביותר בעולם הוא יכול להביא
כבוד בדיוק כקדושי עליון שיש להם עליות
נשמה לגן עדן! מי שיש לו כניעה זכה
להשם ' ,רבש"ע מה שאתה רוצה ,איזה
תפקיד אני ,מה אני תורם לעולם ,מה אני
עושה בשבילך בתפקיד שבו שמת אותי,
השם יתברך אם אתה שמת אותי פה ,פה
זה התיקון שלי' ,וממשיך הרב "ואין חילוק
אצלו [ מי שיש לו הכנעה להשם] בין אם
הוא עוסק בסוגיות הכי קשות בגמרא ,או
שהוא עושה חסד עם אשתו [מה שאתה
רוצה השם אני עושה ,אין לי את הרצונות
שלי] ,כיוון שהכל רצון הבורא הוא ".

ויקחו לי תרומה – צריך האדם ליחד את
עצמו להשם ,שכל מעשיו יהיו לכבודו
לכן אומר הדגל מחנה אפרים "ויקחו לי
תרומה ,יש לומר בזה דרך משל בענין
החתונה ,כי הכל הוא לשמח חתן וכלה,
[למה רצים לחתונה ,קונים בגדים
ותכשיטים לכלה? ,הכל הוא כדי לשמח
חתן וכלה] ויש אנשים שתופסים את
הטפל ובאים לאכול ולשתות ,ומשליכים
את העיקר [אדם בא לשמח חתן וכלה ,לא
בשביל לאכול ולשתות ,לאכול ולשתות

המלובש בהכנעה – שווה במעלתו
לצדיקים ומתלבש בדיוקן המלך
נוראות אומר האדמו"ר מקומרנא "ואם
נפשו של האדם מלובש בהכנעה"[ ,כלומר
אדם ש תמיד כנוע להשם ,ואינו צופה
בשביל עצמו שום חלק ,וכל מגמתו לעשות
נחת רוח לאין סוף ,אין חילוק אצלו בין
ה
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יכול בשביל לשמח אותם] וכולי עלמא לבי
הילולא דמיא [כל העולם הזה דומה ליום
חתונה]  ,וכל מה שברא הקב"ה בעולמו
לתכלית המיוחד לחתן את החתן והכלה,
וזה יחוד קודשא בריך הוא ושכנתיה",
ובמילים אחרות "וארשתיך לי לעולם ",
צריך אדם לי יחד את עצמו להשם בכל
מקום שנמצא' ,רבש"ע אני צלם ,או ספר,
או כל דבר אחר ,אני מתחבר אליך מכל
מקום ,לייחד קודשא בריך הוא ושכי נתיה,
וזהו 'ויקחו לי תרומה' ,לכל מקום מחבר
את הקב"ה אליו.
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תחי לה ישקיף על ראשית ימי חייו עת
התבודד עם הצאן במדבר ..השנים האלה
הם היו אצלו מבחר ימי חייו בעוד התבודד
עם קונו  ,ואלו היו מבחר ימי חייו שהיה
מזמר לפניו ,בעוד יזמר לפניו על הגיון
בכינור נעים זמירות ישראל ,בעוד לא נטל
עליו כתר המלוכה להפרידו מן הדבקות עם
ה' ,שכן מצאנו שגם אחרי מולכו קרא את
עצמו תמיד בשם עני ודל ,כי זמן הזה
[שהיה רועה צאן] היה הזמן המאושר
אצלו" ,אבא שלו זרק אותו לצאן ,חשבוהו
בתחילה לפדיחה של המשפחה ,חשבו
שהוא ממזר ל"ע  ,אמא שלו היתה בהריון,
וישי לא קרב אליה שלוש שנים ,אמרו זה
ודאי ממזר ,אולי יבוא זאב בעת שהוא
רועה צאן ויאכל אותו ,כך אבא שלו שהיה
גדול הדור אמר ,ודוד מנגד מה היה צריך
לומר? 'תראה איך אבא שלי זרק אותי ,אני
הכבשה של הבית'.

ה' רועי לא אחסר – גם בתור רוצה צאן היה
דוד מתהלך לפני השם
לכן זה מאוד יסודי לאדם ,להיות מאמין
בהשם ,שידע לו שהוא עושה נחת רוח
להקב"ה בדיוק כמו גדול הדור ,אצל השם
יתברך הוא יכול להיות בדיוק כמו מי שלא
מפסיק ללמוד כל הזמן ,למה? כי הוא
מאמין בהשם שזו השליחות שלו ,לא
מתאוה לשום דבר .המלבי"ם הקדוש כותב
על המזמור "השם רועי לא אחסר" ,אומר
שדוד המלך אומר להשם' ,איך הייתי שמח
שהייתי עם הצאן ,הייתי אוסף את הלכלוך
של המרעה ,הרועים בזמנם היו התת רמה,
ודוד המלך אומר על כך "בנאות דשא
ירביצני" ,וזה לשון הרב (מלבי"ם תהילים
כ"ג) "במזמור הזה חרט את קורותיו מעת
היותו רועה צאן במדבר עד שעלה למלוכה,

בנאות דשא ירביצני ,נפשי ישובב ינחני –
מעלת דוד המלך שהיה שמח בדרכי השם
אבל דוד המלך היה הפוך מדרך כל האדם,
"בנאות דשא ירבי צני על מי מנוחות
ינהלני"  ,רק על זה שאבא שלו זרק אותו
איזה מחשבות רעות היו צריכות לעבור לו
בראש ,כביכול 'האם זה אבא צדיק זה? זה
רב?' ,אבל לא כך היה דוד המלך ,אלא היה
אומר ' רבש"ע אני הכי מאושר בעולם',
מבחר ימי חייו! וממשיך הרב" ,ובאשר היה
ו
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רצון ה' להוציאו מחיי ההתבודדות לרעות
צאן עמו ,סיבב סיבובים שילקח לבית
שאול להיות מנגן בכינור ,ושם נתן בליבו
להלחם עם גוליית"[ ,וזה שאמר נפשי
ישובב ,השם סובב אותי ,לא אני רציתי את
הקידום הזה ,איזה תענוג לי פה עם הצאן,
איזה כיף לי]  ,וכך שאול חיפש איזה נגן כך,
לקחו אותו שינגן למלך ,היה מתאמן כל
הזמן" ,ושם נתן בליבו להלחם עם גוליית",
הוא ראה שכולם נבהלים להלחם עם
גוליית ,המלך אמר 'מי שיכה את גוליית
הזה אני אשחרר אותו ממיסים כל החיים,
תראו מה הוא עושה לנו מי יכול עליו' ,מיד
עמד דוד ואמר 'אני אלך ,מה הבעיה' ,אמרו
לו 'אתה קטן ,איך אתה תלך אליו' ,אמר
דוד 'מה הבעיה ,הרי אני הרגתי אריה
הרגתי דוב' ,והשם סובב את כל זה שיגיד
תנו לי להלחם בגוליית " ,ויהי לשם ,ואז
העלה עליו חמת שאול ויתן לו את בתו..
ואחר זה רדף אחריו להורגו ..וכ"ז היה נגד
רצון דוד שהיה חפץ יותר בחיי
ההתבודדות [רצה להשאר רועה צאן
פשוט' ,תן לי כבשים ,תן לי לעבוד כל היום
עם בעלי חיים' ,ואם היו שואלים אותו
'מה? עם שכל כמו שלך ,בוא תהיה מישהו
חשוב?' ,היה עונה דוד 'לא ,עזוב אותי
רוצה לעבוד את השם']" ,וזכר תמיד ירחי
קדם הטובים בעיניו מכתר המלוכה" [תמיד
היה נזכר שהיה רועה צאן ,היה אומר איזה
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ימים יפים היו לי ,ולכן היה אומר 'השם
רועי לא אחסר' ,שדימה את עצמו שהשם
איתו במדבר ואז לא אחסר]" ,כי איני צריך
רק מרעה טוב ומים לשתות"[ ,לא רוצה
כלום ,קצת דשא ירוק ,קצת מים לשתות
ותן לי לעבוד את השם].

לא ימוש גם בבית המלך [ברוב טובה]
מלהיות עובד השם
האם אנו מבינים מה זה צדיקים? לא מרגש
אותם כלום ,איפה שהשם שם אותם שם
היו עובדים אותו ,וכל זה נס מאת השם
יתברך שמו לעד ,אבל למען שמו ,לכן אמר
דוד 'אם השם רוצה שיתקדש שמו כך ,אז
בסדר אז אני אהיה מלך ,זה מה שעושה לך
כבוד השם?' ,ומסיים המלבי"ם" ,וכ"ז היה
בעצת עליון וחפצו"[ ,שהיה אומר דוד
עכשיו בעצת השם אני אוכל על שולחנו
מלך] " ,כל הטוב והחסד שעשית עמי
להביאני אל המלכות היא בעל כרחי ,ואני
לא אמוש גם בבית המלך מלהיות עובד ה'
ונזיר וקדוש לפניו " ,וזה היה כל ימי חייו,
ואלו הם הצדיקים ' ,מה ששמת אותי השם,
מפה אני א ביא לך כבוד ,פה אני אשמח
אותך השם.

משל התבואה המקולקלת  -יזהר האדם
תמיד לא להסחף אחר הזרם
לא מזמן הייתי באיזה כולל ,אמרתי להם
את הדברים האלה ,ואמרו לו :הרב ,עולם
התורה הוא לא כך ,מלמדים אותנו
ז

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

לשאפתנות ,ולרדוף .אז אמרתי להם יש
סיפור בסיפורי מעשיות לרבינו נחמן
מברסלב ,ש כל החכמה טמונה במעשיות
שלו ,וכך הוא מספר (המשל מהתבואה)
ש במדינה אחת קרא המלך לסגנו האהוב
וסיפר לו סוד כמוס" ,באשר אני חוזה
בכוכבים ,רואה אני שכל התבואה שיגדל
בשנה זו  -מי שיאכל ממנה יהיה נעשה
משוגע" ,אמור נא לי את עצתך ,ענה לו
הסגן " אם כן נאכל מהתבואה המקולקלת
גם אנחנו ,שאם אנחנו לבד לא נאכל
מהתבואה ,ונישאר בשפיותינו ,אנשי
העולם שיאכלו יחשבו אותנו למשוגעים
ואת עצמם לשפויים"  ,אמר לו המלך "ח"ו
עדיף שנראה כמשוגעים ,לא נאכל
מהתבואה הזאת ,ורק נראה את עצמנו

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

לכולם כמשוגעים ממש ,אבל לא נאכל
חלילה מהתבואה המקולקלת ונשתגע
באמת" .לפעמים אדם אומר 'כולם כך ,אז
גם אני כך' ,נמצא שהוא משוגע כמו כולם,
אם כולם משוגעים הוא רוצה להיות
משוגע כמו כולם? חלילה לנו לחשוב כך,
במה דברים אמורים ,שאם כל העולם לא
מרוצה ,זה לא אומר שגם אנחנו צריכים
להיות כמותם ,אלא צריך לעמוד כנגד,
להיות מסופק תמיד ,לומר 'תודה רבה לך
השם ,מה שאתה רוצה אני מרוצה' ,ה'
יעזרנו להתחזק באמונה ולעשות את
השליחות אליה שלח אותנו השם בצורה
הטובה ביותר ,בגדר 'ברוך כבוד השם
ממקומו' ,ה' יזכנו.

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 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 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 ירדן בן סימה ,ירון בן תקוה ,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 ,אסתר בת עליזה ,סיוון שרה בת אסתר
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,מרדכי אוחיון ,יעקב בן רחל לשלום בית
להצלחת
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 ,אליהו חזן בן אילנה ,יהודה ודליה זוהר ,אבי וגלית סבח פרנסה טובה
ושלום בית ,ירין בת גלית ,אליה שמואל בן גלית ,שוהם בן גלית ,אליאן בת גלית; 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 דניז ,טליה בת אילנית מרים ,גילי בת אווה
לעילוי נשמת 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,
שלום אזולאי בן מינה ,ישראל מלכה בן חוה אביבה ,שמעון בן מזל ,מוריס בן סביחה ,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 ,חדווה
אזולאי בת אסתר ,אורלי סבטלנה בצרה ,יפית בת רות ,יוסף ואיזה אוחנונה ,מרלן ישראל בת לורה ת.נ.צ.ב.ה
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חדש! יצא הדיסק שרבים חיכו לו,
שיעורי הרב באמונה ובטחון

לפרטים והזמנות
אהרון – 052-9695044

מהרו להזמין ,שמעו ותחי נפשכם!
יא

