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גליון מס' ע'  -קרח תש"פ  -תוכן העניינים
ע"י שמחה והודאה מבטלים הגאוה וזוכים לקבלת התורה
קיימו וקיבלו – קבלת התורה שבנגלה ובנסתר ברצון ע"י מרדכי היהודי
מי שנכנסה בו הגאוה והגדולה אין העולם מספיק לו לכלכלתו
איש יהודי – המודה ומשבח להשם יתברך זוכה לבטל מידת הגאוה
אשרי העם יודעי תרועה – כח תרועת השופר ע"י שמחת הלב להעביר הגאוה
אז ימלא שחוק פינו – רוח השמחה מסירה מהאדם את מידת ההתפארות
משנתבשר בשורה טובה ומתמלא שמחה נושא ליבו את רגליו
על ידי שמחה ובפרט כששמח בשמחתו של האחר זוכה לקבלת התורה
על ידי שמחה של מצווה והודאה זוכים להמתקת הדינים
סוד הנפת העומר – על ידי שמניף ומקשר הכל להשם יתברך מתהפך הכל לטובה
גם תורה שנקנית ע"י עמל ויגיעה צריכה את שמחת הלב התמימות והפשטות
מתורת הבעל שם טוב – אי אפשר להמתיק את הקטרוג אלא ע"י שמחה
הוריו של המגיד מקוזניץ זכו בו ע"י שירה וריקודים בליל שבת
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] תמים תהיה עם השם אלוקיך
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ע"י שמחה והודאה מבטלים הגאוה וזוכים לקבלת התורה
האדם כפיים ורקד בפורים ,וספירת העומר
בשלמות היא שתביא אותו לקבלת התורה
בנגלה ובנסתר ,והרב מסביר מה הקשר בין
מחיאת כפיים וריקודים לספירת העומר?

ּקּודין.
ּפּורים בְ הַ ְמחָ ַאת ַכף וְ ִׂר ִׂ
עַ ל ְידֵ י ִׂש ְמ ַחת ִׂ
עַ ל ְידֵ י זֶה מַ ְמ ִׂשיכִׂ ין בְ ִׂחינַת ַקבָ לַת הַ ּתו ָֹרה
ָארה הַ ִׂנפְ לָָאה
בְ ִׂנ ְגלֶה וְ ִׂנ ְס ָּתרֶ ,ש ִׂהיא בְ ִׂחי נַת הֶ ָ
ֶשל מָ ְר ְדכַי וְ אֶ ְסּתֵ ר .וְ זוֹכִׂ ין לְ ַקיֵם ִׂמצְ וַ ת
ְספִׂ ַירת ָהעמֶ ר ָכ ָראּוי" (קיצור ליקוטי
מוהר"ן ,תורה י' ,אות ח') ,כך אומר הרב,
שכל השמחה של פורים ,משפיעה על קיום
מצוות ספירת העומר כראוי ,כלומר שכ ל
מצוות ספירת העומר תלויה כמה מחא

מסביר הרב (ליקוטי מוהר"ן ,שם) ,שכאשר
עם ישראל צעקו נעשה ונשמע היה זה
מאונס ,הקב"ה כפה עליהם הר כגיגית' ,אם
אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו
ב
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שם תהא קבורתכם' ,לעם ישראל לא היתה
ברירה וכך הם קיבלו את התורה ,כביכול
לא רצו את השם ,לא רצו את התורה,
והקב"ה כפה עליהם ,והגמרא אומרת
'מכאן מודעא רבה לאורייתא' ,ואילו קבלת
התורה אמי תית שהיתה מרצון היתה בזמן
מרדכי ואסתר ,הם קיימו ברצון את
התורה ,זה קרה בזמן מרדכי ואסתר.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

כמו שמסופר על המן 'וכל זה איננו שווה
לי'' ,אני ממש ממורמר אני עצוב ,אחד לא
נותן לי כבוד ,אחד לא מעריך אותי ,אז
החיים שלי ממורמרים' ,אם כן המידה של
המן זו היתה קליפת ההתנשאות
שמתבטאת בעצבות ,ומרדכי הצליח
לנצחו.

מי שנכנסה בו הגאוה והגדולה אין העולם
מספיק לו לכלכלתו

קיימו וקיבלו – קבלת התורה שבנגלה
ובנסתר ברצון ע"י מרדכי היהודי

כתוב בחובת הלבבות ,שכל המרירות של
האדם בין אם זה מהעבודה או מהבית
ומכל דבר ,מהיכן מגיעה ? מהכבוד ,וכך
אומר בחובת הלבבות (שער הכניעה ,פרק
י')" :כי מי שנכנסה בו הגאוה והגדולה ,אין
העולם וכל אשר בו מספיק לו לכלכלתו",
מה שלא יביאו לאותו אדם בעל גאוה הוא
לא יהיה מרוצה ,כי נכנסה בו הגאוה
והגדולה ,ואז הוא אומר 'אני צריך הרבה
יותר טוב מזה' ,ראו את המן ,כל העולם
כולו כורע לו ברך ,אבל יש אחד שלא
משתחוה אליו ,לכאורה היה צריך לומר
'אל תספור אותו ,אל תסתכל עליו ,מה
אכפת לך' ,הרי כולם מלבדו משתחוים
אליך ,אם כן קליפת המן זו קליפת
ההתנשאות ששורשה בעמלק ,קליפת
עמלק נקראת מר ,מר שבא מה-רם ,מלשון
רוממות ,ומרדכי היה צריך לנצח את
הקליפה הזאת.

אומר הרב שכידוע כתוב 'קיימו וקיבלו',
קיימו מלשון קימה וזה נעשה ע"י הרגליים,
כאשר אומרים לבן אדם 'קום' ,כשהוא קם
הרגליים שלו הם שפועלות ,הקימה זה ע"י
הרגליים' ,קיימו וקיבלו' ,וכידוע אומר הרב
בזוהר הקדוש שתלמידי חכמים שלומדים
תורת הנגלה ,גמרא ש"ס ,פוסקים ,הם
נקראים מארי ידיים ,ואלה שלומדים תורת
הנסתר הם נקראים מארי דירכי ,מארי
רגלים ,כמו שהירך מוסתרת ,הרי אדם
הולך עם מכנס ,כך גם אלו שעוסקים
בתורת הנסתר ,ומרדכי ואסתר הביאו את
העם באותו דור לקבל את התורה של
הנגלה ושל הנסתר גם יחד' ,קיימו וקיבלו'
גם את מה שקשור לידיים וגם את מה
שקשור לרגליים ,כי 'גופא בתר רישא גריר'.
חז"ל אומרים שהמהות של מרדכי היתה
לנצח את קליפת המן ,שזה ההתנשאות
והגאוה שמתבטאת במריר ות ובעצבות,
ג
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איש יהודי – המודה ומשבח להשם יתברך
זוכה לבטל מידת הגאוה

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שהוא בחוסר סיפוק ושמחה ,לכן כתוב על
השופר 'אשרי העם יודע י תרועה ובשמך
יגילון כל היום' ,אשרי מלשון מאושר ,מי
יודע את התרועה? מי שהוא כל היום
שמח ,ורבי נחמן אומר ששופר זה ר"ת
'שחוק פינו ולשוננו רינה' ,זו המהות של
השופר ,ומתי הרוח של השופר גורמת
לאנשים להעביר מהם את האל אחר?
כשהרוח באה מאיש אשר רוח בו ,אדם
ששמח בעבודת השם יתברך ,שמח במה
שהשם יתברך עושה איתו ,כך עובר הלב
האחר מלב האדם.

הגמרא אומרת שעבודה זרה היתה חקוקה
על ליבו של המן ,ומה זו העבודה זרה
הזאת? כל העבודה זרה נקראת גאוה ,כמו
שכתוב 'ולא תביא תועבה אל ביתך' ,וכן
הגאוה נקראת תועבה' ,תועבת השם כל
גבה לב' ,ומרדכי הצליח לנצח את קליפת
המן כ מו שכתוב 'איש יהודי' ,אומר
התרגום 'מודה ומשבח' ,מרדכי היה תמיד
מודה להשם על הכל ,וכשהצליח לנצח כך
את קליפת המן ,הוא הצליח בכך להנחיל
לכל הדור שלו את התורה.

אז ימלא שחוק פינו – רוח השמחה מסירה
מהאדם את מידת ההתפארות

אשרי העם יודעי תרועה – כח תרועת
השופר ע"י שמחת הלב להעביר הגאוה

רבי נתן מספר על רבי נחמן (חיי מוהר"ן
צ"ו) ִׂ " :סּפֵ ר בִׂ ימֵ י אֱלּול ֶשחָ לַם ל ֹו ֶשהָ יָה
רוֹצֶ ה לִׂ כְ נס בְ בַ ִׂית לִׂ ְשמעַ קוֹל שוֹפָ ר וְ עָ בַ ר
לִׂ פְ נֵי בַ יִׂת אֶ חָ ד וְ ָש ַמע ֶש ָשם ְמז ְַמ ִׂרין ּומַ כִׂ ין
ּושמֵ ִׂחין בִׂ ְקפִׂ יצ ֹות
ּומ ַר ְּק ִׂדין ְמאד ְ
ַכף אֶ ל ַכף ְ
ּקּודין גְדוֹלִׂ ים כְ דֶ ֶרְך הַ ְשמֵ ִׂחים וְ הַ שוֹחֲ ִׂקים
וְ ִׂר ִׂ
יתי וְ ָאמַ ְר ִּׂתי הֲ לא לְ כָאן בְ ַודַ אי ט ֹו ב
ְמאד .עָ ִׂנ ִׂ
לִׂ כְ נס לִׂ ְשמעַ קוֹל שוֹפָ ר ..וְ עָ נָה אֶ חָ ד ֶש ַגם
ְמרֻ מָ ז בְ ִׂספְ ר ֹו ֶש ִׂמצְ וַ ת שוֹפָ ר ִׂהיא בְ ִׂחי ַנת
ּקּודיןֶ ,ששוֹפָ ר ִׂהיא בְ ִׂחי ַנת
הַ ְמ ָחַאת ַכף וְ ִׂר ִׂ
ִׂרנָה וְ ִׂש ְמחָ ה כִׂ יָ :אז יִׂמָ לֵא ְש'חוֹק ּפִׂ 'ינּו
אשי תֵ בוֹת שוֹפָ "ר .וְ עַ ל כֵן
ּו'לְ ש ֹונֵנּו ִׂר' ָנה ָר ֵ
ַאחַ ר ּפָ סּוקַ :א ְש ֵרי הָ עָ ם י ֹו ְדעֵ י ְתרּועָ ה כְ ִׂתיב:
בְ ִׂש ְמָך ְיגִׂילּון ָכל הַ יוֹם" ,לכן כשיש איש
אשר רוח בו ,שיש אדם שיש בו שמחה,
הרוח הזאת מעבירה את האל אחר ,ומה זה

אם כן ,כיצד מנצחים את קליפת המן?
אומר הרב (שם) שכתוב בזוהר הקדוש
שהתר ועה שאדם תוקע בראש הש נה אם
היא יוצאת מאדם שמח ,היא מבטלת מכל
האנשים את כל הגאוה ,את כל אותה ע"ז,
וכך אומר הזוהר" :תרועה דאיהי רוחא
אתעביר אל אחר"' ,איש אשר רוח בו' ,אדם
שיש לו רוח של שמחה בלב ,יכול להלך
כנגד רוחו של כל אחד ,יכול לסבול כל אחד
בעולם ,ולמה? כי יש לו שמחה בלב ,עם
מידת השמחה אפשר לסבול את כולם,
ולכן כתוב בצדיקים 'איש אשר רוח בו',
ובזוהר כתוב שהרוח הזאת היא השמחת
חיים ,והרוח הזו מעבירה מהאדם את
הגאוה ואת המרירות ,ששרשם מאדם
ד
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אל אחר? 'תועבת השם כל גבה לב'' ,לא
תביא תועבה אל ביתך' ,השמחה הזו
מסירה ממנו את ההתפארות ,וכך היה בימי
מרדכי ואסתר ,שאעפ"י כל מה שעבר היה
מלא שמחה 'מודה ומשבח קודם אלהה'.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

למחיאת כף וריקודים ,כלומר ש זה בא ידי
לביטוי בריקודים.

על ידי שמחה ובפרט כששמח בשמחתו של
האחר זוכה לקבלת התורה
אם כן ,על ידי שזוכה לשמחה ומגיע
לאותם מחיאת כף וריקודים הוא זוכה
לתורה שנקראת ידיים ורגלי ים ,כי הידיים
ורגליים מסמל את התורה ,כמו שהגמרא
אומרת 'כל המשמח חתן וכלה זוכה לתורה
שניתנה בחמי שה קולות' ,זו האמת אצ ל
תורת הבעש"ט ,אם אדם שמח באמת הוא
יקבל את התורה ,קשה להכיל את הגמרא
הזאת 'כל המשמח חתן וכלה זוכה לתורה',
הרבנים תמיד היו מקשים 'נו לא ראינו
אנשים ש רוקדים בחתונות ונהיו תלמידי
חכמים' ,אבל זה לא נכון ,אם אדם באמת
יהיה שמח בחתונה בשמחתו של האחר
הוא יקבל את התורה ,כי הכל תלוי
בשמחה שלו.

משנתבשר בשורה טובה ומתמלא שמחה
נושא ליבו את רגליו
כשאדם מתמלא שמחה אומר הרב ,הדבר
הראשון שהוא עושה הוא מזיז את הידיים
והרגליים ,כשאומרים לאדם זכית בלוטו
מה הוא עושה? צועק 'יש' ומזיז את
הידיים ,למה הוא מזיז את הידיים? אומר
הזוהר שכאשר י ש לאדם שמחה אמיתית
בלב זה גורם לו להזיז את קודם כל את
הידיים והרגליים .הבא"ח אומר שאי אפשר
לומר נקדישך 'קדוש קדוש קדוש' מבלי
להזיז את הרגליים ,אנחנו קופצים על
קצות האצבעות ,למה? אומר הבא"ח שאם
אדם לא מלא שמחה בלב ה'-קדוש קדוש'
שלו לא שווה ,ועל כן הרגליים זזות .כך
כתוב על יעקב אבינו ,כשהוא קיבל את
הבשורה שהשם ישמרהו ,אומר הפסוק
'וישא יעקב רגליו' ,ואומר רש"י 'משנתבשר
בשורה טובה נשא ליבו את רגליו' ,הלב
הרים את ה רגליים ,באה לו כזאת שמחה
בלב בעת שהקב"ה אמר לו 'ושמרתיך בכל
אשר תלך' והרגליים התרוממו לבד ,ואמר
רבי אחא כיוון שנתבשר בשורה טובה הלב
הרים את הרגליים ,לכן כשיש לאדם
שמחה בלב הוא רוקד ושמח ומגיע

הגמרא מספרת שהיה רב שמואל בר יצחק
שהיה מרקד לפני הכלה בשלושה הדסים,
והיו אומרים 'הוא עושה לנו בושות תראו
איך הוא רוקד' ,הגמר א אומרת שכאשר
הוא נפטר ירד עמוד אש והפסיק בין העם
ובין המיטה שלו ,הגמרא אומרת שחכמי
הדור 'הוא צדק ואנחנו טעינו' ,שואלים
בעלי התוספות שם ,מי אמר שדווקא בגלל
הריקודים ירדה האש ,הרי הגמרא לא
גילתה את הסיבה ,ואולי זה בגלל יתומים
ה
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שהוא האכיל או מצווה אחרת? אלא
מסבירים התוספ ות שהאש ירדה בדמות
ההדסים שאיתם הוא רקד ,ולמה דוקא
אותה האש הביאה אותם למסקנה שהוא
צדק ,משום שהגמרא אומרת שרק לאחד
בדור יורד עמוד האש במיתתו ,ובכל אותו
הדור רק לו ירד עמוד אש ,ולמה? כי היה
רוקד ושמח בשמחת כולם תמיד.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

ול רגליים זוכה לספירת העומר בשלמות,
מי שרקד הרבה בפורים ,מי שרקד הכי
הרבה באולם ,הוא שבירך את הברכות של
ספירת העומר בכוונת הלב ,וזו שעת רצון
גדולה מאוד ,לכן בשעה זו צריך להתחנן
להשם על כל מה שרוצה ,אך מה כל זה
קשור לספירת העומר בשלמות?

סוד הנפת העומר – על ידי שמניף ומקשר
הכל להשם יתברך מתהפך הכל לטובה

על ידי שמחה של מצווה והודאה זוכים
להמתקת הדינים

מסביר רבי נתן "כי כל העומר שעורים היא
כללות הדינים שעוברים על האדם" ,כל
הדינים נאחזים בשערות ,לכן עשו שהיה
איש שעיר היה מלא דינים ,ואומר הרב
שהעומר שעורים מסמל את כל הדינים,
כשאנו מביאים את זה להקב"ה "להודיע כי
כל הדינים כולם מאיתו יתברך" ,הכל
מהשם" ,ואין לנו להרהר אחריו כלל" ,לא
נכנסים לשאלות לחקירות ולספקות ,אלא
אומרים 'אתה השם הבאת את הבעיה
הזאת ,אנחנו מקבלים באהבה' ,זה 'הנפת
העומר' ,כשיהודי אומר 'אני מרים לך השם
את הכל ,הנה הכל שלך והכל ממך' ,ועי"ז
מתמתקים כל הדינים ,מתהפך הכל לטובה,
וזה התיקון של בחינת פגם המשפט,
כשאדם בא ואומר 'אין לי שום קושיא מתי
זה יגמר ,אתה עשית ואתה תעשה את הכל
הכי טוב ,כי כל אדם יש לו את ה בעיות שלו
והכל זה אתה'" ,כי תיקון המשפט צריך
להמשיך בכל יום כי אדם נידון בכל יום,
כמו שרואים בחוש את השינויים העוברים

לכן כשאדם רוקד ,תמיד שמח ומוחא
כפיים ורוקד ברגליו ,על ידי זה ממתיק את
הדינים ,כי הגאוה נמצאת ברגל 'אל
תביאני רגל גאוה' ,וכשאדם רוקד למצוה
הוא מבטל א ת הע"ז הזאת ועל ידי זה
מתמתקים הדינים ,הרי מתי בא חרון אף
ה'? כשיש עבודת אלילים ,שכתוב 'וסרתם
ועבדתם ,וחרה אף השם' ,והגאוה זו
עבודת האלילים הכי גדולה ,ועל ידי
ששובר אותה מתמתקים הדינים ,ומסביר
הרב שמרדכי היהודי היה שלמות השמחה,
משה רבינו התלונן פעם אחת על ה' 'למה
הרעותה לעם הזה' ,הוא התכוין לשם
שמיים ,אבל בכל זאת זו היתה תלונה,
והגוף – שהם עם ישראל נגרר אחרי
הראש ,אם הראש מתלונן כולם מתלוננים,
אצל מרדכי לא היתה מציאות של תלונה,
'מודה ומשבח' ,אם כן הוא זכה להביא את
הדור שלו לקבל תורה מרצון ,לכן אומר
הרב שע"י שמחת הלב שמתפרצת לידיים
ו
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מתורת הבעל שם טוב – אי אפשר להמתיק
את הקטרוג אלא ע"י שמחה

על אדם בכל יום בפרט בפרנסה" ,זה
בעבודה מציקים לו ,ול זה העסק לא הולך,
"כי אין יום דומה לחברו והכל עפ"י צדק
משפטיו יתברך בחינת לעשות משפט עבדו
דבר יום ביומו ,ועל כן בימי ספירת העומר
כשאנחנו מכינים את עצמנו לקבלת
התורה סופרים כל יום לעומר שהוא
בחינת תיקון המשפט שכל מה שיעבור
עליו בזה היום רק יתקרב עי"ז להשם
יתברך ,כי עיקר תיקון המשפט על ידי
התמימות ופש טות להשליך את החכמות
לא להרהר אחריו".

כך מסופר על הבעש"ט הקדוש בעצמו
"פעם אחת לפני התקיעות היה קטרוג גדול
במרום ולא היה יכול להמתיקן [הבעל שם
טוב] ולא הסכים להיכנס לתקיעות,
והחברא הקדישא [חבורת התלמידים]
שהרגישו בזה ישבו בחרדה עצומה ,והיה
שם חסר דעת אחד ובראותו את החרדה
שעל פני המתפללים התחפש לבעל חיים,
ועורר בדיחות הדעת ושמחה בין
המתפללים ,ומיד נכנס הבעש"ט לתקיעות
ואמר שלא היה אפשר להמת יק את
הקטרוג אלא ע"י שמחה ,והמתיחות של
הבעש"ט ותלמידיו לא הצליחה להעבי ר
את הקטרוג רק ע"י שעברה ביניהם רוח
של בדיחות הדעת הומתק הקטרוג ,וע"ז
פירש הבעש"ט ולשמחה מה זו עושה
[כלומר גם שמחה שהיא 'מה' כלומר סתם
שמחה ,גם היא עושה הרבה בשמיים]"

גם תורה שנקנית ע"י עמל ויגיעה צריכה
את שמחת הלב התמימות והפשטות
לכן עיקר קבלת התורה על ידי תמימות
ופשיטות .ואומר הרב ש זה בזכות ספירת
העומר ,כי השמחה בלב מבטלת את
הגאות ,ועל ידי שאדם מבטל את הע"ז של
הגאות אז מתבטלים מעליו כל הדינים ,ואז
זוכה לתמימות עם ה' ,זוכה לספירת
העומר ,ואז זוכה לקבלת התורה בנגלה
ובנסתר .רבותי אם נגיד את זה ברחוב יכו
אותנו' ,כ שאני א רקוד אני אקבל תורה' ?
תורה נקנית בעמל ויגיעה ,נכון ,צריך עמל
ויגיעה ,אבל אם לא נמחא כף ונשמח
ונ רקוד בכל הבעיות שעוברים לנו בחיים,
גם עמל ויגיעה לא יעזרו ,ו שמחה והודאה
להשי"ת בכל מצב היא שמביאה לכך.

עוד מסופר" ,אדוני אבי זקני הבעש"ט היה
מרקד בליל שבת קודש ,והיה אומר שזה
ממתיק כל הדינים והיה אומר שגורם בכך
שמחה בפמליה של מעלה ,ויורד כל השפע
לישראל בשמחה ורחמים מרובים" ,כי
עכשיו יורד כל השפע ,ואח"כ נכדו מעיד
"ומוריד שפע בשמחה וברחמים ,ואמר לנו
מרן הבעש"ט שבכל ליל שבת לא יהיה ישן
לפני חצות ו שאפילו ללכת עם גוי ולדבר
עימו עדיף מלישון לפני חצות" ,אם אדם
ז
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הולך לישון הוא מפסיד שפע ,כי כל השפע
יורד בליל שבת לפני חצות ,הרבי מז'דיקוב
אומר "יגער ה' בך השטן  -רגליים עולה
בגימטריא יגער ,כשאדם מרקד ברגליו הוא
גוער בשטן "וכמו שמבטלים כח השטן על
ידי תקיעות שופר כן על ידי ריקודים
מתבטלים הקליפות וסטרא דמסאבא " ,לכן
בכל הזדמנות שיש לאדם ,כשיש שירים
וריקודים שלא יפספס את זה ,יותר מכל
דבר בעולם ,צריך לנצל את זה.
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מקוזניץ הגיע לדרגה עצומה ,ולמה ואיך
הגיע לדרגה הזאת? מסופר על הוריו בעוד
שלא היו להם ילדים היו רוקדים הם אחרי
הקידוש בליל שבת ,והיו רוקדים על כך
שזכו לשמור שבת קודש ,ודבר זה עשה
רעש גדול בשמי ם ונתנו להם נשמה
קדושה כזאת רבי ישראל מקוזניץ" ,רקדו
בשבת ,וזו התורה שאומר הרב על קבלת
התורה בשבועות ,אצל הבעש"ט היו
לומדים בליל שבועות מצאת הכוכבים עד
חצות ,מחצות עד הבוקר היו רק רוקדים,
שירים וריקודים ,כי שמחת הלב מסלקת
את הגאוה ,ואיך אדם יודע שהוא בגאוה?
כשיש לו מרירות ,ואם יש לו שמחת הלב
אין לו גאוה .נזכה להתחזק בזה ונזכה
לקבלת התורה באמת אמן כן יהי רצון.

הוריו של המגיד מקוזניץ זכו בו ע"י שירה
וריקודים בליל שבת
מסופר על המגיד מקוזניץ כך" :רבי ישראל
מקוזניץ היה אור מופלא ודרכם של הוריו
היה כדרך הבעש"ט ,שבכל ליל שבת אחרי
הקידוש רקדו מרוב שמחה" ,המגיד

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] תמים תהיה עם השם אלוקיך
פגשתי איזה יהודי ,והיה לו איזה צער נורא אז הוא הלך לרבי חיים קנייבסקי ,הרב
קנייבסקי אמר לו איך קוראים לך? אמר לו 'פייר' ,צעק לו זה שם של ע"ז תשנה אותו
תחליף אותו ,יצא משם והתחילו רבנים לבלבל אותו ' ,לא אסור לשנות שם רק להוסיף
שם'  ,אבל הרב אמר לי לשנות אותו ,חזר עוד פעם לרב קנייבסקי אמר לו ' אתה חייב
לשנות את השם זה שם של ע"ז'  ,יצא עוד פעם ועוד פעם רבנים בלבלו אותו ,אז הוא
בא אלי ושוא ל 'מה אני אעשה?' ,אמרתי לו למה אתה הולך בעקמומיות? תלך בתמימות
מה שהרב אמר לך תעשה ,העיקר זה תמימות' ,רבש"ע הלכתי לרב ,אתה השם אמרת
לרב מה להגיד לי ,ואני הולך בתמימות אחריך'.

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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שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

י

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
b

שיעוריו הקרובים של מו"ר
חדש! יצאו הדיסקים שרבים חיכו
הרב אייל עמרמי שליט"א ברחבי הארץ
להם ,סדרת שיעורי הרב
בנושאי אמונה ובטחון
יום ג' ,ח' תמוז () 30/06

להזמנת הרב
לשיעורים ולכנסים

לפרטים והזמנות עד אליכם
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אהרון – 052-9695044
מהרו להזמין ,שמעו ותחי נפשכם!

