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לקבלת העלון ,להפצה והוספת מוקדים ,להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון

אהרון 052-9695044

להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי הארץ והעולם:
מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון

אבני חפץ דביר אלון
אדם משה הלוי
אזור ליאור עברי
אחיעזר אור יוסף
באר יעקב תומר דוידי
בית שמש אילן שמואלי
בני ברק בן סעדה
בת ים מאיר ג'ורג'י
גבעת שמואל רפאל
גדרה יצחק עיני
גן יבנה יוסי מזרחי
הרצליה עומר
חולון אורן
חשמונאים נאור
טלזסטון קרית-יערים יעקב
יבנה עמית
ירושלים ירון
כפר סבא אברהם
לוד אדם
מודיעין-קרית ספר חיים חוגי
מעלה אדומים רועי אור
נס ציונה דוב
עמנואל ברוך וקנין
פרדס כץ אברהם דוד
קרית עקרון אבישי משה
ראש העין הראל
ראשון לציון אלמוג
רחובות איתן אזולאי
רמלה שי אוחיון
רמת גן וקרית אונו עמרם
רעננה ארז
שוהם גיא בן עמי
תל אביב מאיר
תל ציון (כוכב יעקב) עמית
תקוע אורן זנטי

צפון הארץ

 052-6511643יבית שאן חגי
 050-4177727הקריות והסביבה מרדכי אוחיון
 054-7330809חדרה
 054-9739732חיפה אהרן חזן
 054-5763240חריש תום יצחקי
 050-4239271יקנעם והאזור נתנאל
 050-2909702כרמיאל עידן רפאל
 058-3228711מגדל העמק שלומי אוחנה
 054-2133280נהריה ערן
 050-6500565נתניה שמרון רוזנצויג
 052-2750784עכו משה אלקובי
 054-7230035עפולה אלי אסולין
 054-5912934צפת ומירון יחזקאל הלל
 052-4624432קרית שמונה עמוס אליה
 050-7990060רכסים יום טוב אברהם
 054-2919221שלומי יובל
 052-9695044דרום הארץ
052-8160291
 054-3253799אופקים חיים בוזגלו
053-8819827
 054-7967670אילת שרון
054-5569267
 054-9139138אשדוד ציון כהן
053-2823666
 053-5257533אשקלון נדב משה
052-8847778
 054-2639782באר שבע אלמוג סרוסי
054-8405397
 053-3159033דימונה בן שושן
050-5922001
 054-8453014מושב זרחיה אברהם
052-7277213
 053-2466221מושב מנוחה מור מוסאי
050-4304342
 052-5002090מושב רווחה אודי מישאל
050-8941515
 054-7453096מושב תלמים
052-5080177
 054-2390447נתיבות אלי בוזגלו
052-7186779
 055-9193148ערד רחמים
050-6656562
 053-3139506קרית גת אביהו שקלים
052-6494317
 050-7440517קרית מלאכי ניסים
050-6462038
 050-4535354שדרות בן-ציון
 053-3145436חוץ לארץ
1-818-4067128
 050-3564444לוס אנג'לס טל
1-910-9640474
 050-9945999מיאמי שבי
1-651-2464179
ניו יורק יוסי
055-9191732
054-2399998
058-3297724
058-3888899
052-6712369
054-7999768
052-9592085
054-4469746
054-4281773
054-4320790
050-5798510
054-6467078
050-4137999
055-6788517
058-3245227
053-5882799
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גליון מס' פ'  -כי תצא תש"פ  -תוכן העניינים
בנין ירושלים תלוי בשלמות היראה שבלב והכניעה להשם יתברך

א

על מה חרבה הארץ – על שלא התאבלו על ירושלים

ב

על כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי – על הפסד היראה

ב

להמשיך הדעת אל הלב – זו יראת השמים שהיא ראשית הדעת

ב

ועתה ישראל מה השם שואל מעמך – להורות על הכניעה שהשם חפץ בה

ג

מעלתו של אהרן – במוסרו ובקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת

ג

נער הייתי וגם זקנתי ,ומעולם לא ראיתי אדם שויתר והפסיד מכך

ד

הסימנים שבהם תתברר הכניעה – שירצה בגזרת הבורא ויצדיק את דינו

ד

שירצה בגזירת הבורא ויצדיק את דינו יורה על כניעתו האמיתית לאלוקים

ה

מי שמקושר תמיד ביראת שמים מוחלין לו כל עוונותיו

ה

מעיקרי היראה ,להאמין שאין בריה בעולם שבכוחה להרע או להיטיב לו

ה

יהי שלום בחילך – השלום תלוי בכניעה לרצון השם

ו

דרך קניית היראה ע"י ההתבוננות שהוא יתברך משגיח על כל דבר קטן וגדול

ו

על ידי שמאמין שאין מקרה – ממתיק הדינים ומתקן העבירות וזה עיקר הכל

ז

בנין ירושלים תלוי בשלמות היראה שבלב והכניעה להשם יתברך
הרב (בליקוטי מוהר"ן תנינא תורה א')

על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ",

לימד אותנו על עיקר האבלות שצרי ך

והאריך הרב להסביר על מה הקב"ה רוצה

לנהוג על ירושלים ,והצער שדורש הקב"ה

שכל יהודי ויהודי יצטער? מסביר הרב

מהאדם ,עד כדי כך שכל השמחה שתהיה

(שם) על מה ולמה כל כך הקפידו רבותינו

לאדם לעתיד לבוא בבנין ירושלים תלויה

על יהודי שלא מצטער בצער ירושלים.

בצער שהיה לו על חורבן ירושלים ,כמו

הגמרא בגיטין מאריכה להסביר שהיו

שאמרו רבותינו (תענית ל" ):כל המתאבל

צדיקים באותם דורות ,אבל טעותם היתה
א
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על כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג
כארי – על הפסד היראה

על שלא התאבלו על החורבן ,אומרת
הגמרא "מאחר דהוו צדיקי כולי האי מאי

בתורה זו אומר רבי נחמן מה הכוונה לא

טעמא ענוש? דלא איתבול על ירושלים",

התאבלו ,על מה צריך לבכות? האם על

הם לא התאבלו כראוי על ירושלים.

בנין שנחרב [וכמובן שכולנו משתוקקים
ומצפים לבנין בית המקדש] ,האם על זה

על מה חרבה הארץ – על שלא התאבלו על
ירושלים

רוצה השם שנתאבל ,על חורבן הבית

יבוא האדם וישאל ,מה היתה הבעיה

עצמו? אלא אומר הרב (שם אות ד')

שלהם? לקרוא כמה קינות? מה הם לא

רּוש ַל ִים
ְרּוש ַליִם הּוא בְ ִחינַת הַ לֵּב ,כִ י ְי ָׁ
" י ָׁ

צמו? מה הכוונה לא התאבלו? אלא שהם

בְ ִחינַת ִי ְרָאה ָׁש לֵּם ,הַ ְינּו ְשלֵּמּות הַ ִי ְרָאה,

לא ידעו על מה בכלל להתאבל ,והם היו

ָאמרּו ַרבוֹתֵּ ינּו ִזכְ ר ֹונָׁם
הַ ְתלּויָׁה בַ לֵּב ,כְ מ ֹו ֶׁש ְ

צדיקים בעלי תורה ומעשים טובים ,כך

לִ בְ ָׁרכָׁה (קדושין לב) :דָׁ בָׁ ר הַ מָׁ סּור ַללֵּב ֶׁנאֱמַ ר

לדוגמא מספרת הגמרא (גיטין נ"ז)" ,מעשה
בארוס וארוסתו שנשבו לבין העובדי
כוכבים [באירוסין בזמנם ,מדובר שנתן לה

ָאמרּו ַרבוֹתֵּ ינּו ִזכְ ר ֹונָׁם
את ..וְ זֶׁהּו ֶׁש ְ
ב ֹו וְ י ֵָּׁר ָׁ
הַ ָׁקדוֹש־בָׁ רּוְך־הּוא וְ שוֹאֵּ ג כַ אֲ ִרי; הַ יְנּו עַ ל

טבעת ,היו עדים ,רק הכתובה נשארת

ַאריֵּה ָׁשָאג ִמי ֹלא
הֶׁ פְ סֵּ ד ַה ִי ְרָאה ,בְ ִחינַתְ :

לחופה] והשיאום זה לזה ,אמרה לו
בבקשה ממך אל תגע בי שאין לי כתובה

ִירא (עמוס ג) ,כִ י ָׁשֹלש ִמידוֹת הַ נַ"ל
י ָׁ
(תאוות הממון האכילה והעריות) ֶׁשהֵּ ם

ממך[ ,והיו בשבי שנים] ולא נגע בה [כל

בְ ִחינַת ָׁשֹלש ִמ ְשמָׁ רוֹת ,הֵּ ם מַ פְ ִס ִידין בִ ְניַן

ימי חייו] עד יום מותו ,וכשמת אמרה להן
סיפדו לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסף",

ְרּוש ַליִם ,הַ יְנּו ְשלֵּמּות ַה ִי ְרָאה הַ ְתלּויָׁה
י ָׁ

ּומ ְשמָׁ ר יו ֵֹּש ב
לִ בְ ָׁרכָׁה :וְ עַ ל ָׁכל ִמ ְשמָׁ ר ִ

בַ לֵּב" ,על כך צריך להתאבל.

ראו מה זה ,יוסף הצדיק עמד פעם אחת

להמשיך הדעת אל הלב – זו יראת השמים
שהיא ראשית הדעת

בנסיון ,אבל הם היו בכל יום באותו החדר
ועמד ו ביצרם ,ושואלת הגמרא ,אם היו

אם כן עיקר האבלות על היא היראה

כאלה צדיקים למה השם הרג אותם? למה

השלמה שהיתה בירושלים ,ירושלים זה

כל החורבן וההרס הנורא? אם היו כל כ ך

ירא-שלם והיא בלב ,כמו שכתוב (בבא

צדיקים למה נענשו? ועונה הגמרא על

מציעא נ"ח" ):כל דבר המסור ללב נאמר בו

"שלא התאבלו על ירושלים ".

ויראת מאלוקיך" ,על זה ההתאבלות ,לכן
ב
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אומר הרב (שם ,אות ה')ּ" :ולְ ַת ֵּקן ָׁשֹלש

– איך שגורמת הארץ הכנעה וענווה

ִמדוֹת אֵּ לּו הּוא עַ ל־ ְידֵּ י הַ ַדעַ תֶׁ ,שצְ ִריכִ ין

הנקראת מה" ,כך צריך להיות האדם כנוע,

לְ הַ ְמ ִשיְך הַ ַדעַ ת אֶׁ ל הַ לֵּב ,בִ בְ ִחינַת (דברים

לקבל את כל מה שהשם עושה לו.

ד) :וְ יָׁדַ עְ ָׁת הַ יוֹם וַ הֲ ֵּשבו ָֹׁת אֶׁ ל לְ בָׁ בֶׁ ָך [כי השם

מעלתו של אהרן – במוסרו ובקדושתו לא
ענה דבר בכל המחלוקת

הוא האלוקים אין עוד]ֶׁ ,שצָׁ ִריְך לְ ַה ְמ ִשיְך
הַ דַ עַ ת אֶׁ ל הַ לֵּב ,וְ עַ ל־ ְידֵּ י־זֶׁה ִנ ְת ַת ֵּקן ָׁשֹלש

כך אומר הרמב"ן על המחלוקת הנוראה בין

ִמדוֹת הַ נַ"ל" ,ומהי אותה הדעת ,אומר

קרח ועדתו למשה רבינו ,הרי על מה חלקו,

שלמה המלך (משלי א') " ִי ְרַאת השם

על הכהונה הגדולה של אהרן הכהן ,וכולנו

אשית דָׁ עַ ת" ,נמצא שעיקר האבלות הוא
ֵּר ִ

י ודעים שמשה רבינו עמד מנגד ,אך אהרן

על הפגם בדעת שהוא הפגם ביראה

לא אמר דבר ,וז"ל הרמב"ן (במדבר ט"ז):

השלמה שבלב.

" כי אהרן במוסרו ובקדושתו לא ענה דבר

ועתה ישראל מה השם שואל מעמך –
להורות על הכניעה שהשם חפץ בה

בכל המחלוקת הזו ,ויהי כמחריש וכמודה
שמעלת קרח גדולה ממעלתו" ,כביכול כך

"וְ עַ ָׁתה י ְִש ָׁראֵּ ל מָׁ ה ה' אֱ ֹלקיָך שֹאֵּ ל מֵּ ִעמָׁ ְך
כִ י ִאם לְ י ְִרָאה" (דברים י') ,השם שואל

אמר אהרן הכהן' ,קרח צודק ,הוא צריך
להיות כהן' ,עליו משה רבינו אומר (שם)

מאיתנו 'מה'? 'מה' הוא לשון כניעה כמו

" וְ ַאהֲ רֹן מַ ה הּוא כִ י ַתלִינּו עָׁ לָׁיו" ,בגדר

שאמר משה רבינו "ונחנו מה" – 'אני כלום,

'מה' ,לא מרגיש משהו בכלל ,אלא אומר

אין לכם מה להתלונן עלי' ,כל פעם שכתוב

הרמב"ן "אבל הוא עושה כדבר משה
ומקיים גזירת מלך" ,אם משה אומר לו

נמצא שאומר השם ' מה אני רוצה ממך ,אני

'אל תדבר עכשיו' ,כך עו שה אהרן ,וזה מה

רוצה ממך יראת שמיים' ,והכוונה היא

שהשם יתברך רוצה יראת שמיים' ,ועתה

לכניעה ,וכמו שאומר רבי נפתלי מרופשיץ

ישראל מה' – הכנעה.

בדברי רבותינו 'מה' זה להורות על הכניעה,

(בספרו זרע קודש) " זהו שאמר משה רבינו
למרגלים שיתנו לבם לזה ,להבין מעלה

כשהייתי לאחרונה בבית שמש ,פנה אלי

הנפלאה שגורם טבע הארץ הזאת .וזהו

יהודי ואמר לי :הרב אתמול עברתי ברחוב

שאמר להם ופירש להם ענין זה בשעת

בלי מסיכה ,הגיע שוטר והדביק אותי לקיר

השליחות" :וראיתם את הארץ 'מה' היא"

ואמר לי – 'אני נותן לך דוח' ,וכשעברה
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אשה חילונית עם כלב לידינו אמר לה אותו

הדיון התבטל ,ועוד במהלך צהרי היום

שוטר 'שימי מסכה בבקשה' ,אמרתי לו

מתקשרים אלי ממשרד השיכון 'מזל טוב

'למה אתה עושה כך?' ,עונה לי השוטר

זכית בדירה למשתכן' ,בהנחה של שבע

'שתוק אני אתן לך עוד דוח' .כך סיפר לי

מאות אלף שקל ,כמעט פי עשר ממה שהוא

אותו יהודי ,ושאל אותי :יש לי את השם

ויתר ,כמו שאמר הרב שטיינמן זצ"ל "נער

שלו ,אני רוצה להתלונן עליו' ,עניתי לו

הייתי וגם זקנתי ,ומעולם לא ראיתי אדם

[מספר הרב] ,אסור לך אתה צריך להיכנע

שויתר והפסיד מכך".

ולהאמין שזה לא היה מרצונו של השוטר
אלא השם שלח אותו לתת לך סטירה ולא

לכן זה שייך ל כל יהודי ,גם אם הוא חושב

לאותה אשה עם כלב ,וצריך לומר להשם

שהוא צודק ,צריך לומר 'לא רוצה ,אם זה

'אתה רוצה לשלוח את השוטר הזה עלי?

מה שהשם עשה לי אני נכנע' ,זו יראת

אני מקבל'.

שמיים! כשאדם נכנע ,ומקבל את כל מה
שהשם עשה לו ,ועל כך עיקר ההתאבלות

נער הייתי וגם זקנתי ,ומעולם לא ראיתי
אדם שויתר והפסיד מכך

על ירושלים ,על כך שמדקדקים במצוות
אבל אין יראת שמיים ,לא התאבלו על

אצלנו בבית הכנסת יש יהודי ,שאומר

ירושלים ,בודאי ששמרו על ההלכות ,אבל

שהיה לו צ'יינג' וגנבו לו כסף ,היה לו

לא קיבלו את ההכנעה שהכל מהשם ,וכך

משפט ותבעו את החייב בשמונים אלף

השם עשה .אם כן כשאדם בצער ומתאבל

שקל ,והנה מתקשרים אליו ממזכירות בית

אומר השם 'אני מחפש שיתאבלו על חוסר

המשפט' ,תגיע בבקשה ,הדיון שלך בשעה

ביראת שמיים'.

 ,11:00האם אתה מגיע?' ,והוא ענה לה,
'אני לא רוצה דיון ,לא רוצה לתבוע אף

הסימנים שבהם תתברר הכניעה – שירצה
בגזרת הבורא ויצדיק את דינו

מקבל את זה' ,אמרה לו המזכירה 'תשמע

אומר בעל חובת הלבבות (שער הכניעה

אי אפשר לבטל דיון מעכשיו לעכשיו בבית

פרק ז') "אבל הסימנים שבהם תתברר

משפט אתה חייב להגיע' ,אמר לה 'גברת,

הכניעה מן הנכנע כשיראו בו הם חמישה,

אני לא מגיע ,תעשי מה שאת רוצה',

[ואחד מהם] כשיפגעהו פגע בממונו או

ומספר לי אותו יהודי :בשתיים בצהריים

יקרהו מקרה בקרוביו ,אם עבר הסבל על

אחד ,השם לקח לי שמונים אלף שקל ,אני

החרדה [כלומר אם יהיה מוכן לסבול יותר
ד
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מי שמקושר תמיד ביראת שמים מוחלין לו
כל עוונותיו

מכעסו ומאשר מה שנפגע] וירצה בגזרת
הבורא ויצדיק את דינו ,יורה על כניעתו

לכן אמרו חז"ל (סנהדרין צ"ב" ).ואמר ר'

הטובה ושפלותו לאלקים ,כמו שאמר

אלעזר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה

הכתוב על אהרן במות נדב ואביהוא

בית המקדש בימיו " ,וכמו שאמרנו " ִי ְרַאת

(ויקרא י') ' וידום אהרן' ,ואמר דוד (תהלים

אשית דָׁ עַ ת" (משלי א') ,אם כן מי
השם ֵּר ִ

ל"ז) 'דום לה שם והתחולל לו' ,ונאמר

שיש לו דעה שהיא יראת שמים ,כאילו

(עמוס ה') לכן המשכיל בעת ההיא ידום ".

נבנה בית המקדש בימיו ,ועל זה אנחנו

ידום – לקבל את הנסיון בהכנעה מבלי

מתאבלים .כשאדם מבין שכל הברכה שלו

להוציא מילה אחת של טרוניה.

תלויה

בירושלים,

ביראה

השלמה

ובהכנעה ,כמו שאמר רבינו בספר המידות

שירצה בגזירת הבורא ויצדיק את דינו יורה
על כניעתו האמיתית לאלוקים

(יראה חלק א') " ִמי שֶׁ ְמקֻ ָׁשר ָׁת ִמיד ְבי ְִרַאת
הַ ֵּשם ,וְ אֵּ ינ ֹו ָׁשכּוחַ ִממֶׁ נּו ,מוֹחֲ לִ ין ל ֹו כָׁל
עֲ ווֹנו ָֹׁתיו" ,לכן אמרו רבותינו (תנחומא

הגיעה אלי אשה לקבלת הקה ל ואמרה לי:
הרב אני נשואה עשרים שנה ,ובעלי מעולם
לא אמר לי מילה טובה ,לבנותינו תמיד

במדבר ,פרק כ"ח) " אמר רבי יהודה בר

אומר מילים חמות ,ולי אף פעם לא אמר

סימון :מעולם לא לן אדם בירושלים ובידו

מילה טובה .ומספרת שהיא לא רוצה

עוון" ,ועמך כולם צדיקים ,אם אדם חי

לחיות איתו .היא צריכה לדעת שהיא לא

בירושלים ,הכוונה לא רק לאבנים ,אלא חי

כנועה להשם ,אין זה אומר שצריך להצדיק

בירושלים הכוונה ליראת שמים ,העיקר זה

את מעשי הבעל ,אך כלפי הקב"ה צריך

יראת שמים ,ההכנעה ,וההתאבלות על

לקבל הכל באהבה ,וזה כניעה ובזה תלויה

ירושלים זה כל אחד על עצמו ועל הלב

יראת שמים .אדם צריך לרצות את מה

שלו ' ,רבש"ע אני לא נכנע אליך כמו

שהשם עושה ,אומר ' זה הכי נכון ,זה הכי

שצריך' ,עליו נאמר שמעולם לא לן אדם

צודק' ,זה מה שאמר רבנו בחיי "שירצה

בירושלים ובידו עוון ,בזכות הכניעה.

בגזירת הבורא ויצדיק את דינו" ,זה מה
שיורה על כניעתו האמיתית לאלוקים,

מעיקרי היראה ,להאמין שאין בריה בעולם
שבכוחה להרע או להיטיב לו

ובזה תלוי בנין ירושלים ,הפרטית של כל

אומר החזון איש (אמונה ובטחון פ"ג)
"מעיקרי היראה ,להאמין שאין בריה

אחד והכללית של כל עם ישראל.
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בעולם שבכוחה להרע לו או להיטיב לו
זולת גזירתו יתברך" ,לא חתול שיקפוץ על

וממשיך החזון איש " ,אם רעהו עושה לו

האדם בפח זבל ,ו לא שום דבר אחר ,יראת

רשע שלא במשפט" ,גם במצב כזה אומר

שמים זה אמו נה .כל שבוע מגיעים אלי

הרב שהוא "נעשה שליח [מהשם] להטות

לדיונים ומריבות על ירושה ,תשמעו לי

העונש שנגזר על רעהו" ,זה מהשם ,הוא

[אומר הרב] אל תשאירו כסף לילדים ,אתם

שליח של השם ,זה מה שרצה הקב"ה –

תודו לי ,כך היה מקרה אצלי ,באו

שהוא יהיה השליח ,וזה עיקר יראת שמים,

היורשים ,אבא שלהם היה ראש ישיבה,

וזה חסר ,אין לנו את זה ,לכן צריך להתפלל

כולם רבנים ו דיינים ,הם ארבע בנים ובת

ולבכות להשם 'השם תן לנו יראת שמים,

אחת ,האבא אהב את הבת יותר מכולם

תן לנו את האמונה הזאת' ,שהרי "כל דור

וכתב 'אני רוצה שהבת והחתן יתפסו את

שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב

הישיבה וינהלו אותה'  ,אז הבת והחתן

בימיו" ,אם כן כשאדם בוכה להשם ,ואומר

עברו לדירה של האבא לנהל את הישיבה,

'אני רוצה את בנין ירושלים' הכוונה

ו כל האחים אומרים איך אתם גרים בדירה

ליראת שמים ,כי תפילות כנגד קרבנות,

של האבא? אבל האבא כתב שזה מה שהוא

ומה זה משנה להשם אם זה פרה

מבקש ,איזה מריבות ,אמרתי לחתן

שמקריבים בבית המקדש או שאדם יתפלל

'תיכנע ,תן להם את הדירה מתנה ,לא רוצה

פה ,הרי מה חסר? האם האבנים זה רק מה

מריבה לא רוצה מחלוקת ,קחו תשכירו,

שחסר? אלא יראת ה שמים היא העיקר

תעשו כסף ,רק אל תריבו' ,זה מה שהשם

החסר ,אדם שלא נכנע להשם – זה מה

יתברך רוצה.

שחסר להשם ,הכניעה לו יתברך.

שלח אותם לריב איתי? זה הקב"ה',

דרך קניית היראה ע"י ההתבוננות שהוא
יתברך משגיח על כל דבר קטן וגדול

יהי שלום בחילך – השלום תלוי בכניעה
לרצון השם
השם יתברך לא רוצה מריבות ,השם רוצה

אומר הרמח"ל (מסילת ישרים פרק כ"ה):

אדם שנכנע לו " ,יהי שלום בחילך " ,שלום

" דרך קניית היראה הזאת הוא ההתבונן

שווה את כל התורה כולה ,בלי שלום אין

על ב' עניינים אמיתיים :האחד הוא היות
שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום
שבעולם[ ,והשני] שהוא יתברך משגיח על

כלום ,אם אדם לא נכנע לרצון השם לא
יהיה לו שלום ,כל אחד צריך לחשוב 'מי
ו
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כל דבר קטן וגדול ,אין נסתר מנגד עיניו",

שהכל בהשגחת ה' זה מתקן לו את כל

מובן מדבריו ש רק לצעוק 'זה הפליה ,זה

העבירות ,שום עוון אין לו ,זה הסוד של

נגד החרדים' וכו' זה כפירה ח"ו ,הרי הכל

יראת השמים שהיתה בירושלים ,כשהיתה

מהשם ,השם אומר 'אני רוצה להצר

יראה שלמה ,לכן אמרו רבותינו (מדרש

לחרדים ,אלו החשבונות שלי' ,כל היום

תנחומא ,פנחס) " מעולם לא לן אדם

מדברים על כן-קורונה לא-קורונה ,אבל

בירושלים ובידו עוון" ,לכן אומר רבי צדוק

הכל משחק בובות של השם יתברך ,אומר

(שם) " להאמין באמונה שלימה שאין שום
מקרה בעולם כלל ,וכל מה שיארע לו ידע
שהכל בכוונת מכוין יתברך שמו ,ודבר זה
הוא באמת עיקר הכל" .זה העיקר ,שהכל

כל הארץ כבודו ' ,אין משהו שאני לא מנהל

זה השם יתברך ,כך רצה שיהיה .אם אדם

אותו' אומר השם.

קנה משהו ו יצא לא טוב – כך השם יתברך

השם 'אני פה מחליט הכל' ,כך אומר רשב"י
(תיקוני הזוהר קכ"ב ,ב') "לית אתר פנוי
מיניה" ,אין מקום פנוי ממנו יתברך ,מלוא

רצה ,הכל ממנו יתברך ,או אם פלוני נתן

על ידי שמאמין שאין מקרה – ממתיק
הדינים ומתקן העבירות וזה עיקר הכל

לו הלואה ולא החזיר לו – זה השם יתברך

לכן אומר רבי צדוק הכהן מלובלין (צדקת

רצה כך ,לא צומות ולא תעניות ולא כלום,

הצדיק קנ"ו) "ע ל ידי זה שמאמין שאין
מקרה – ממתיק כל הדינים ומתקן כל
העבירות" ,להגיד משפט כזה צריך אומץ,

הכל מתוקן לאדם ,אין לו עוון ,בתנאי
שהוא מקבל הכל ביראה שלמה ,כך הוא
ממתק את הדינים ומתקן את כל העבירות,
זו יראת השמים שהשם יתברך רוצה

כמו להבדיל האומץ שצריך בשביל ליפול

שנבכה עליה ,ויהי רצון שנזכה.

ממטוס בלי מצנח ,אומר הרב שמי שמאמין
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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
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

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 ,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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בס"ד זיכנו השי"ת לזיכוי הרבים
גדול ומערכת ההפצה מתרחבת
צריכים אנו מחשב נייד נוסף לצורך הרחבת
זיכוי הרבים .המעוניין לתרום
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