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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
אור יהודה יצחק חדש!
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

 052-6511643בית שאן חגי
 050-4177727הקריות והסביבה מרדכי אוחיון
 050-2727816חדרה
 054-7330809חיפה אהרן חזן
 054-9739732חריש תום יצחקי
 054-5763240יקנעם והאזור נתנאל
 050-4239271כרמיאל עידו רפאל
 050-2909702מגדל העמק שלומי אוחנה
 058-3228711נהריה ערן
 054-2133280נתניה שמרון רוזנצויג
 050-6500565עכו משה אלקובי
 052-2750784עפולה אלי אסולין
 054-7230035צפת ומירון יחזקאל הלל
 054-5912934קצרין ברק פוגלהוט חדש!
 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
050-3240240
 054-8453014מושב איתן רועי קדושים
050-5922001
 053-2466221מושב זרחיה אברהם
052-7277213
 052-5002090מושב מנוחה מור מוסאי
050-4304342
 054-7453096מושב רווחה אודי מישאל
050-8941515
 054-2390447מושב תלמים
052-7696890
 055-9193148נתיבות גרשון מלכיאל חדש!
052-7186779
 053-3139506ערד רחמים
050-6656562
 050-7440517קרית גת אביהו שקלים
052-6494317
 050-4535354קרית מלאכי ניסים
050-6462038
 053-3145436שדרות בן-ציון
 050-3564444חוץ לארץ
1-818-4067128
 050-9945999לוס אנג'לס טל
1-910-9640474
מיאמי 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
053-2730024
055-6788517
058-3245227
053-5882799

סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ  1₪בלבד

המעוניין לתרום וליטול חלק בזיכוי א
הרבים .לפרטים אהרון – 052-9695044
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גליון מס' צ"ג  -וישב תשפ"א  -תוכן העניינים
א
רבים לוחמים לי מרום  -כיצד להתחזק בעבודת ה' ולמנוע מהמקטרגים להצר
ב
שום נברא לא יכול להטיב או להרע לאדם בלי אישור ממלכות שמים
לעולם אסור לקלל – כל שחברו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצת הקב"ה ב
ג
כל האויבים שנאמרו בתהילים הם רק על מלחמת האדם עם יצר הרע
ה' איש מלחמה – הקב"ה נלחם במקטרגים שלא יפגעו באדם ועל כך אנו מודים לו ג
ד
על ידי תפילה במאמץ מבטלים את אותם מקטרגים
ד
יש בעולם אנשים טיפשים וחכמים – והחכמים גם כשטוב מתאמצים בתפילתם
ה
על ההבדל בין התפילה שלפני הצרה והתפילה אחריה
ה
מטרת יצר הרע לבטל את ברית הנישואים שלנו עם ה'
ה
איזה מלאך עושה שלוש שליחויות להצר לאדם? ואיך ניתן ניתן למנוע זאת
מי שהוא אציל הנפש לא נעלב מאף בריה – תפילת רבי נתן לקב"ה כנגד המקטרגים ו
ז
סיפורים אישיים מחזקים
ז
א] גלגלים של אמונה

רבים לוחמים לי מרום  -כיצד להתחזק בעבודת ה' ולמנוע מהמקטרגים להצר
נוחות וחוסר שמחה ,אם זה מהחברים
ואם זה מהמשפחה או המנהל בעבודה ,או
מכל דבר אחר ,זה בעצם השתקפות של
ה מקטרגים שיושבים בשמים ,והם אלו
שגורמים לאדם את הצער הזה ,ואותם
מקטרגים מלובשים באותם אנשים
שבפועל מציקים לאדם ,וכל משימתם היא
לגרום לאדם חוסר נוחות ,צער וחוסר
שמחה ,וזה רבים לוחמים לי מרום.

כותב רבינו הקדוש בתורה זו (ליקוטי
מוהר"ן תנינא תורה י"ד)ַ " :רבִּ ים לוֹחֲ ִּמים
לִּ י מָ רוֹם (תהלים נו) ,הַ יְ נּו ֶׁשיֵּש ל ֹו ׂש ֹונ ְִּאים
ָאמרּו ַרבו ֵֹּתינּו
לְ מַ עְ לָה בַ מָ רוֹםּ ,וכְ מ ֹו ֶׁש ְ
ִּזכְ ר ֹונָם לִּ בְ ָרכָה (סנהדרין מד :ובדף קג):
כְ ֵּשם ֶׁשיֵּש צָ ִּרים לְ ַמטָ הָ ,כ ְך יֵּש צָ ִּרים
ִּמלְ מַ עְ לָה" .תורה קצרה זו של רבי נחמן
מלמדת אותנו על המקבילות שיש בין כדור
הארץ ,לעולם העליון של יושבי שמים.
הקישור שיש ביניהם ,הוא בעצם שיש
השתקפות בכדור הארץ לנעשה בעולם
העליון .אדם שרואה שיש בעולם הזה
דברים שמצערים אותו ,וגורמים לו לחוסר

רבי נחמן מלמד אותנו את הסיבה שבגינה
נוצרים המקטרגים והיא מחמת העוונות
שיש לאדם ,כמו שחז"ל אמרו (אבות ד):
א
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"העובר עבירה אחת ,קונה לו קטגור אחד",
ואז אותו קטגור הופך להיות למלאך
משחית – שהורס את הידידות בין אדם
לבין חברו .לכן ,אם יש לאדם מצרים
מלמטה זה בגלל שיש לו מצרים מלמעלה,
והוא לא צריך להתעסק עם האנשים
שציערו אותו ולא לראות אותם בעוינות.

שהתחייבו לתת אותו בזמן ,אז יאמר
לקב"ה :אתה יצרת את הצער הזה על ידי
העבירה ויצירת המקטרג שאני עשיתי.
ואם להיפך האדם ילך בדרכים לא תורניות,
ויתבע בבית משפט אז אולי את הכסף הוא
יציל ,אבל יגבו ממנו מהשמים בדרכים
אחרות קשות יותר.

שום נברא לא יכול להטיב או להרע לאדם
בלי אישור ממלכות שמים

ממשיך רבי אליעזר פאפו" :ויאמין באמונה
שלמה ,כי מפי עליון תצא הרעות והטוב
הבאות על האדם" – נמצא שאם הבן
מצער את אביו ברוחניות או בגשמיות ,זה
בגלל שה' יתברך אמר לו' :לך ,תצער את
אבא שלך' ,ואין לו שום סיבה להסתכל על
הילד בעוינות או להקפיד ולכעוס עליו.
"וביד ה' ליבות בני אדם ,ואין שום אדם
יכול להרע או להיטיב ,אפילו כדי שו וה
פרוטה ,או לכבדו או לזלזל בכבודו
וכדומה ,בלתי גזרת השם" – אין מישהו
שיכול לעשות לאדם מילימטר של רע או
מילימטר של טוב ,אם לא הייתה גזרת ה',
וזה מה שאומר רבי נחמן ,שיש מלאכים
רבים שנלחמים באדם מהעוונות שלו ,והם
מתלבשים בכל מיני גורמים ועניינים.

הפלא יועץ כותב (ערך נקימה ונטירה):
שאם לאדם אין מקטרגים בשמים אז לא
יצער אותו שום דבר בעולם הזה .נמצא
שהאנשים שעושים לו טובות ורעות כולם
שליחים של המלך הרחמן .ולכן ,אם מישהו
דיבר אל האדם בזלזול או שלא החזיר לו
כסף שהלווה לו ,או שיקר ורימה ברגל
גסה ,זה בעצם המקטרג למעלה שמתלבש
באותו אדם ,ובגלל שמגלגלים חובה על ידי
חייב וזכות על ידי זכאי ,מחפשים בשמים
את האנשים החייבים ונותנים להם
לעשות את הרע ,והמשחית מתלבש על
אותם אנשים ,וכן הוא להיפך ,כאשר
רוצים לעשות טוב לאדם אז מחפשים את
האנשים שרוצים להרבות טוב בעולם
ונותנים להם את הרשות לעשות נחת רוח
וטוב לאחרים.

לעולם אסור לקלל – כל שחברו נענש על
ידו אין מכניסין אותו במחיצת הקב"ה
כאשר אדם שציערו אותו לא מקבל שזאת
מלכות שמיים ששלחה מקטרג לצער אותו,
אז לפעמים יוצאת מפיו קללה ,והגמרא
אומרת :שאדם שמקלל ,הקללה יכולה
להתקיים אפילו בקללת חינם בלי סיבה
מוצדקת ,כל שכן אם מדובר שהמקלל הוא

צריך לדעת שאסור לאדם להקפיד אם
חברו לא עשה רצונו ,כי הוא בעצמו זה
שיצר את הצער הזה ולא פלוני שעשה
בפועל את המעשה .אז אם מתעכב הכסף
שאמור לקבל בעבור הדירה למרות
ב
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תלמיד חכם .ואמרו רבותינו (שבת קמ"ט):
" כל שחברו נענש על ידו אין מכניסין אותו
במחי צתו של הקדוש ברוך הוא" ,אם אדם
הקפיד על חברו לעולם לא יכנס למחיצת
ה' עד שלא יחזור בתשובה ,והגמרא
משתמשת בביטוי "קללת חינם" ולכאורה
אותו אדם באמת ציער אותו ,וזה מכיוון
שאדם חייב להאמין שמי שציער אותו היא
מלכות שמים ולא האדם העומד מולו ,וכך
תמיד האדם ימחול על עלבונו ולא יקלל
ויקפיד ,על אחת כמה וכמה אם הוא
תלמיד חכם כי אז הוא גורם רעה לעצמו,
ויתפלל ששום אדם לא יענש בסיבתו
ושהקדוש ברוך הוא יכניס להם ללב
מחילה כדי שלא יהיו לו מקטרגים
מלמעלה ולא צרים מלמטה ,ואיש על
מקומו יבוא בשלום.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

מדרך החיים ולהורידו לבאר שחת .וגם
כשאומרים בתפילה "שובר אויבים ומכניע
זדים" אלו המלאכים הרעים שנבראו
מהעוונות של האדם .וכשאדם מתפלל על
צרות ,יתפלל על צרות הנפש ,שיגיד לה'
'אני עדיין מדבר לשון הרע ,כועס ולא שפל
מספיק' ,כי העוונות האלו מולידות את
הצרות הגשמיות.

ה' איש מלחמה – הקב"ה נלחם במקטרגים
שלא יפגעו באדם ועל כך אנו מודים לו
צריך לדעת שכולנו עמוסים בעוונות ,כמו
שאנחנו אומרים ביום כיפור שאם נבוא
לפרט את העוונות "יכלה הזמן והמה לא
יכלו" ,ולכן היה מגיע לנו רק צער בחיים,
אבל ה' יתברך נותן לנו כנגד גם הרבה
זמנים שמחים ,וזה קורה על ידי ש" -ה' איש
מלחמה" – ה' נלחם באותם מקטרגים
שהאדם עצמו יצר .ולמרות שהמקטרג
אומר לה' תן לי להתנקם באדם שיצר אתי,
ה' הרחמן רב איתו בשביל האדם.

כל האויבים שנאמרו בתהילים הם רק על
מלחמת האדם עם יצר הרע
רבי נחמן אומר בסוף ליקוטי מוהר"ן
תנינא :שכל האויבים של דוד המלך
שמוזכרים בתהילים ,כגון" :ראה אויבי כי
רבו"" ,ושנאת חינם שנאוני" ,בכולם הוא
מדבר רק על העוונות שלו .כל השונאים,
הצרים והאויבים הכתובים בספר התהלים
זה רק המקטרגים שנבראו על ידי העוונות,
והם שונאים את האדם שנאת מוות ,ולא
האנשים שהם כמו רובוטים שאין מה
לכעוס עליהם כמו שלא כועסים על
מחשב ,וכל ספר תהילים הוא על מלחמת
היצר עם האדם ,שהוא האויב והצר של
האדם ,ותפקידו של יצר הרע להסיט אותו

רבי יהונתן איייבשיץ אומר :שאנחנו
אומרים בתפילת שמונה עשרה" ,מודים
אנחנו לך" צריך להתכוון שאנחנו מודים
לה' רק על שהוא נלחם במקטרגים שרוצים
להיפרע ממנו .וזה לשונו" :בברכת ההודאה
ייתן שבח והודאה לה' ,כי בכל יום קורים
לאיש הישראלי ניסים שלא מרגיש ,וכל
שרים של מעלה וכל המזלות של הרקיע
לוחמים אתו" – יש אינסוף מלאכים,
מזלות ושרים שנלחמים באדם ,וצריך
להודות לה' ששומר עליו ,ונותן לו לפעמים
ג
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דברים קטנים שמצערים אותו ,כגון איזה
מכשיר חשמלי שמתקלקל בבית או כלי
שנשבר ,ולא נותן למקטרגים לשתות לו
את תמצית הדם כמו שכותב הרב
קיינדהובר בספרו "קב הישר".
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ועל ידי שמתאמץ בתפילה שלא לבוא לידי
רוממות אלא מתפלל ודעתו שפלה עליו,
בכך הוא סותם פיהם של המקטרגים והם
לא יכולים לקטרג עליו.

יש בעולם אנשים טיפשים וחכמים –
והחכמים גם כשטוב מתאמצים בתפילתם

על ידי תפילה במאמץ מבטלים את אותם
מקטרגים

הזוהר הקדוש אומר :שיש אנשים טיפשים
בעולם ויש אנשים חכמים בעולם.
הטיפשים רואים שה' מאיר פניו אליהם
והולך להם בחיים ושבסה"כ הם בסדר ,ואז
הם לא מתאמצים בתפילות ,לא מציירים
לעצמם ציורים שהם יכולים להיות בתוך
שניה באיזה טיפול נמרץ ,וש רק בגלל רחמי
ה' הם בבית ,אבל באמת יש מקטרג
בשמים שרוצה לקחת אותם לבית חולים
וכאשר המקטרגים יתגברו הם יקבלו עונש
גדול יותר .אך לעומתם יש את החכמים,
שאפילו כשרואים את פני ה' מאירות על
ידי הצלחה בחיים ,יודעים שיש דינים
שמחכים להם ,אז הם חיים בזהירות
ומתאמצים בתפילות .לכן צריך לדעת
שהאושר בחיים הוא שברירי ובשנייה אדם
יכול להפוך חלילה מהאדם הכי שמח
לאדם ה עצוב בעולם ,וזה בגלל אינסוף
ה מקטרגים שרוצים להצר לו ,ומה שעוצר
אותם היא התפילה שעושה אותה האדם
בהתאמצות ,ברגש ובאמונה אמיתית,
והחשוב מכל שמגיע לתפילה בלי ביקורת
על אף אחד ,ובטח לא על אשתו שכנראה
קיבלה עונש מהשם על שזימן לה השם
להתחתן אי תו ,והאדם עוד טוען כנגדה
שהיא לא הצדיקה ולא בעלת יראת שמים.

רבינו הקדוש אומר בספר המידות (ערך
תפילה)ָ " :כל ַה ְמ ַאמֵּ ץ עַ ְצמ ֹו ִּב ְתפִּ ילָה לְ ַמטָ ה,
אֵּ ין צָ ִּרים יְכוֹלִּ ים לְ הַ ְש ִּטינּו ִּמ לְ מַ עְ לָה ",
בתפילה שכמובן חייבים בה כוונת המילים
והתרגשות ושמחה ,אבל חוץ מזה אדם
מוסיף לתפילה כניעה ,ויגיד לה' שלא מגיע
לו כלום ,כמו שכתוב (ספר המידות ,שם)
"מי שדעתו שפלה עליו אין תפילתו
נמאסת" – כ שאדם מרגיש בתפילתו שהוא
מאוס ושפל ויש לו תאוות וחשקים לא
מוסברים ,ואינו מרגיש רוממות על אף
נברא בבית הכנסת ,אז אין תפילתו נמאסת
לעולם ,וכל דבר שיבקש יענו לו מהשמים.
הגמרא (סנהדרין מ"ג ):אומרת" :מי שדעתו
שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל
הקרבנות כולן שנאמר (תהלים נא ,יט)
זבחי אלקים רוח נשברה ,ולא עוד אלא
שאין תפי לתו נמאסת שנאמר ,לב נשבר
ונדכה אלקים לא תבזה"  -היום שהתפילה
היא במקום קרבן ,כמו שכתוב "זבחי
אלוקים רוח נשברה" ,אם יבוא אדם לבית
הכנסת עם ביקורת על אשתו אז "תועבת
ה' כל גבה לב" ,תפילתו לא תתקבל מפני
שהוא מרגיש רוממות על נברא כל שהוא.
ד
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על ההבדל בין התפילה שלפני הצרה
והתפילה אחריה
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רבינו זורק את הלוחות ובזה מבטל את
ברית הנישואין בני נו לקדוש ברוך הוא ,ואז
ה' לא יוכל לדון אותנו כמו אישה נשואה
שזינתה כי במצב כזה ה' לא היה יכול
לפדות אותנו" .תנו עוז לאלוקים" – ה'
מבקש שהאדם יתן לו כח להציל אותו וזה
ע"י תפילה.

לעולם צריך להקדים תפילה לצרה ,כי
כאשר תגיע כבר הצרה ,יהי קשה לצאת
ממנה בקלות ,כך אומרת הגמרא (שבת
ל"ב" :).אמר ר' יצחק בריה דרב יהודה,
לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם
יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר" ,ואומר
על כך ה"בן איש חי" ,שיצטרך האדם
להביא זכויות גדולות של מסירות הנפש,
כמו לוותר על עבודה לכבוד ה' ,או לזרוק
את הטלפון הלא כשר שלו ,כדי לצאת
מצרה כזאת ,מה שהיה יכול לפני קבלת
הצרה לבטל בתפילה קלה.

איזה מלאך עושה שלוש שליחויות להצר
לאדם? ואיך ניתן ניתן למנוע זאת
המגיד מדובנא אומר שכידוע אין מלאך
עושה שתי שליחויות ,אלא כל מלאך עושה
שליחות אחת .כמו שכתוב אצל אברהם
אבינו ,שבאו שלושה מלאכים ,האחד
לרפא את אברהם ,השני לבשר את שרה,
השלישי להפוך את סדום ,אבל רק למלאך
אחד יש שלוש שליחויות ,וזה הוא יצר הרע
השטן ומלאך המוות ,שלושה שהם בעצם
אותה השליחות ,כך כותב המגיד מדובנא:
שכל השליחויות תלויות אחת בשניה,
שלולא יצר הרע לא היו דברים מצערים
בעולם ,ו לא היה קטרוג בעולם ,כי כל
הלוחמים למעלה באים בעקבות העוונות,
ואם היה שלום למטה לא היו לוחמים
למעלה .לכן לא יתייחס האדם אלא
למקור ,שאם מגיע לאדם צער הוא לא יוכל
לברוח ממנו ,אלא יוכל לבטל את
המקטרגים רק על ידי מעשים רוחניים.

מטרת יצר הרע לבטל את ברית הנישואים
שלנו עם ה'
אומר הרב "מגלה עמוקות" על הפסוק:
"רבים לוחמים לי מרום" ,שכל מקום
שכתוב בתורה את המילה "לי" ,אלו
הקידושין של עם ישראל עם הקדוש ברוך
הוא ,כמו שכתוב" :לכה ארה לי יעקב",
שביקש בלעם לבטל את "יחסי האישות"
ביננו לבין הקדוש ברוך שכתוב" :ואר שתיך
לי לעולם" ,והמקטרגים כל הזמן רוצים
לבטל את הקידושין של האדם עם אבינו
שבשמים כמו שכתוב "הרי את מקודשת
לי" ,ובאמת אם האדם לא יהיה מחובר לה'
הם יכולים להזיק לו.

האדמו"ר מקומרנא אומר" :מי שמעורר
דינים על חברו או חושב רעת חברו ואינו
דן אותו לכף זכות הרי הוא רוצח ממש" –
בשמים מסתכלים עליו כמו רוצח" .ולכן

בחטא העגל אומר הקדוש ברוך למשה
"הניחה לי" ,גם שם משתמש במילה "לי",
שמבקש ממשה רבינו לבטל את ברית
הנישואין עם בני ישראל ,ובאמת משה
ה
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האחדות עם שונאיו ומקטרגיו זה דבר גדול
מאוד שאין כמוהו בעולם" – כשאדם אוכל
שותה ושמח עם מישהו שעשה לו רע
ומבטל מליבו את אותו הרע ,בזה הוא
מראה לה' דבר גדול שאין כמוהו בעולם,
ומוכיח שהוא מבין שרק בגלל עוונותיו
נגרם לו הצער .לכן לא יריב עם אף נברא,
אלא רק אנשי ציבור שצריכים לדאוג לעם,
יריבו בשביל כבוד שמים ,אבל בתחום
האישי לא יריב עם אף אחד.
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ממשיך הרב " כִּ י ַרבִּ ים לוֹחֲ ִּמים לִּ י מָ רוֹם,
ִּיחים
הַ ְמ ַק ְט ְרגִּים עָ לַי בְ ָכל עֵּ ת ,וְ אֵּ ינָם ַמנ ִּ
או ִֹּתי לְ ִּה ְת ָק ֵּרב לָשּוב אֵּ לֶׁיָך וְ ִּאם בֶׁ ֱאמֶׁ ת
בּושה
מוֹדֶׁ ה אֲ נִּי לְ פָ נֶׁיָך מָ לֵּא ַרחֲ ִּמים ,בְ ָ
ּוכְ לִּ מָ הֶׁ ,ש ִּק ְטרּוגָם אֵּ ינ ֹו ְב ִּחנָם ,כִּ י בְ ַודַ אי
אֵּ י ִּני כְ דַ אי וְ הָ גּון לְ ִּה ְת ָק ֵּרב אֵּ לֶׁיָך" .רבי נתן
אומר שהמקטרגים באמת צודקים בכך
שהם רודפים אחריו עם כל העוונות שלו,
אבל אין לו לאן לברוח אלה רק לה' יתברך,
כמה רדפו את רבי נתן ,כמו שהוא כותב
בכתבי מוהרנ"ת ,שכדי להשאר שפוי צריך
להיות מלאך ה' ,שרפו לו את הבית ,היכו
את הילדים שלו וכו' ,והוא אומר שהכל
בגלל העוונות שלו ,ומבקש בתפילתו שה'
יעזור לו לברוח אליו.

מי שהוא אציל הנפש לא נעלב מאף בריה –
תפילת רבי נתן לקב"ה כנגד המקטרגים
רבי נתן כותב בליקוטי תפילות (חלק ב,
תפילה ט"ו)ָ" :אבִּ י ֶׁשבַ ָשמַ ִּיםָ ,מה אֶׁ ֱע ֶׁׂשה
ּומָ ה אֶׁ ְפעַ ל ֶׁנגֶׁד ַהמַ לְ עִּ יגִּים וְ הַ לֵּיצָ ִּנים
וְ הַ ְמ ַק ְט ְר ִּגים וְ ַהחוֹלְ ִּקים וְ הָ רו ְֹדפִּ ים או ִֹּתי
ְמאד ְמאד ,בְ ג ְַש ִּמיּות ּובְ רּוחָ נִּיּות ,לְ ַמעְ לָה
ּולְ מַ טָ ה כִּ י ַא ָתה יָדַ ְע ָת ֶׁשכְ ֵּשם ֶׁשיֵּש לִּ י צָ ִּרים
לְ מַ טָ ה ,כְַך יֵּש לִּ י צָ ִּרים לְ מַ עְ לָה"  -שכל צדיק
לפי מדרגתו כשעושה אפילו עבירה קטנה
נוצר מקטרג גדול למעלה ,כמו שיוסף
הצדיק אמר סה"כ שתי מילים מיותרת
"זכרני והזכרתני" ,וישב על כך עוד שנתיים
בבית האסורים.

לכן אדם לא צריך להעלב מאף נברא אלא
להסתכל על הכל בעין רוחנית ,כמו שכותב
החזון איש ש מי שהוא אציל הנפש אינו
נעלב לעולם מאף ברייה ,אם כן אצל יהודי
אמיתי אין בלקסיקון שלו בכלל מילים
כגון" :נעלבתי ממנו"" ,פגעו בי" וכו' .יזכנו
ה' לעובדו באמת!
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סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

א] גלגלים של אמונה
שלום עליכם ,לפני כחודש נסעתי באופניים ואופנוע חתך אותי בצורה מסוכנת .נפלתי
לרצפה אך ברוך השם היה נזק רק לאופניים ,והסתבר שלבעל האופנוע לא היה ביטוח.
בתחילת השיחה הוא אמר לי שהוא ישלם על הנזק לאופניים ,אך עברו שבועיים בערך
מהמקרה וראיתי שהוא לא יוצר קשר ,וכך אני מיוזמתי התקשרתי אליו ואמרתי לו 'אני
מוחל על הכל ,אני כבר תיקנתי את האופניים' ,וכל זאת בזכות השיעורים של מורנו הרב
שליט"א ,הרב אייל עמרמי ,שאמר לוותר ו שהכל מלמעלה ושכל זה במקום לקבל משהו
גרוע יותר.
עוד באותו יום ,לאחר כמה שעות מאותה השיחה אני חוזר בערב לביתי עם האופניים
ומבחין לא פחות ולא יותר ב 3-שטרות של מאה שקלים על הכביש .לקחתי אותם
הסתכלתי לשמיים ואמרתי 'מי שמוותר אף פעם לא מפסיד' ,השם רצה להראות לי שלא
הפסדתי מזה שוויתרתי אלא להפך רק הרווחתי ,גם את הכסף בחזרה ,ובעיקר אמונה
שזכיתי לראות את השם בהשגחה פרטית.
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הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

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 ,הודיה טובה בת אביבה ,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 ,תמר בת אביבה לכל הישועות ,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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