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  הארץ ירושלים ויהודה ושומרוןמרכז 
 052-6511643 דביר אלון אבני חפץ 

 050-4177727 משה הלוי  אדם
 50-41123340 מספר חדש!   יצחקאור יהודה 

 054-7330809 ליאור עברי  אזור 
 054-9739732 אור יוסף   אחיעזר

 054-5763240 דוידי    רתומ  באר יעקב
 050-2909702 בן סעדה  בני ברק

 052-2835442 שמעונובכהן    בת ים
 054-2133280 רפאל  גבעת שמואל

 050-6500565 יצחק עיניגדרה 
 052-2750784 יוסי מזרחי  גן יבנה

 054-7230035 עומר הרצליה 
 054-5912934 אורן   חולון 

 052-4624432 נאורחשמונאים 
 050-7990060   יעקב יערים-טלזסטון קרית

 054-2919221 עמית    יבנה
 052-9695044 ירון  ירושלים
 054-3253799 אברהם    כפר סבא

 054-7967670   אדם  לוד
 054-9139138 חיים חוגי  קרית ספר-מודיעין

 053-5257533 רועי אור   מעלה אדומים
 054-2639782 דוב    נס ציונה
 053-3159033 ברוך וקנין  עמנואל

 054-8453014 דוד  אברהם פרדס כץ 
 053-2466221 אבישי משה  קרית עקרון 

 052-5002090 הראל  ראש העין 
 054-7453096 אלמוג  ראשון לציון

 054-2390447 איתן אזולאי   רחובות
 055-9193148 שי אוחיון   רמלה

 053-3139506   עמרם  וקרית אונורמת גן 
 050-4535354 גיא בן עמי  שוהם

 053-3145436 מאיר    תל אביב
 050-3564444 עמית  תל ציון )כוכב יעקב(

 050-9945999 אורן זנטי   תקוע
  לארץ  חוץ

 1-818-4067128 טל   לוס אנג'לס
 1-910-9640474 שבי  מיאמי

 1-651-2464179 יוסי  יורק וני
 

  הארץ  צפון
 055-9191732 חגי   בית שאן

 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3297724   חדרה
 058-3888899 אהרן חזן חיפה 
 052-6712369 תום יצחקי חריש 

 053-5594439 חדש! מ. לוי  טבריה 
 054-7999768 נתנאל    יקנעם והאזור

 052-9592085 רפאל  ועיד  כרמיאל
 054-4469746 שלומי אוחנה    מגדל העמק

 054-4281773 ערן נהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג    נתניה

 050-5798510  אלקובי  משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין   עפולה

 050-4137999 יחזקאל הלל צפת ומירון 
 053-2730024 ברק פוגלהוטקצרין 

 050-9371476 חדש! עופר ביטון  קרית חיים 
 052-6994942 אביעד זנו קרית שמואל 
 055-6788517 עמוס אליה   קרית שמונה

 058-3245227 יום טוב אברהם  רכסים
 053-5882799 יובל  שלומי
  הארץ  דרום
 053-8819827 שרון   אילת

 054-5569267 ציון כהן  אשדוד 
 053-2823666 נדב משה    אשקלון

 052-8847778 אלמוג סרוסי  באר שבע 
 054-8405397 בן שושן  דימונה 
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 תוכן העניינים  -  תרומה תשפ"א  - גליון מס' ק"ג 

 א  גמול דלים, על מעלת החסד עם אחרים   - עין יעקב  

 ב אחר התשובה אדם צריך לחפש מה שיוכל להטיב לאחרים

 ב כל אחד יעשה חסד במקום שה' שם אותו  –ברוך כבוד ה' ממקומו  

 ב מהי המעלה הגדולה ביותר של גמילות חסדים 

 ג הגאולהאם האכלת עניים תוכל לצאת מהסבך ולהתקרב אל 

 ג איזו זכות נותן ה' לאדם שיכול להאכיל עניים בכל יום 

 ד מי שמאכיל רעבים בורא מלאכים שיילחמו במשחיתים שברא מעוונותיו 

 ד גדולה לגימה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים 

 ד אפילו ברשע הגדול ביותר ה' לא יפגע אם הוא מאכיל אחרים

 ה מבהיל הרעיון כאשר מתבוננים עליו, הנותן לאחרים שמור מן המזיקים 

 ו אשרי מי שלא מחפש כבוד ותודה לאחר הנתינה –חסד לשם שמים 

 ו אדם שנותן לאחרים נדמה לקב"ה

 ז  סיפורים אישיים מחזקים 

 ז א[ תאונה או חתונה?

 

גמול דלים, על מעלת החסד עם אחרים  -עין יעקב 

לבית   תינוקות  שנכנסו  מספרת  הגמרא 

בזמנו  שאפילו  חידושים,  ואמרו  המדרש 

התינוקות   נשמעו.  לא  נון  בן  יהושע  של 

והם   יהושע,  ורבי  אליעזר  רבי  היו  האלו 

דרשו על סדר האותיות אל"ף, בי"ת, גימ"ל, 

האותיות  שסדר  חידשו  והם  וכו'.  דל"ת 

על סדר   ה', מה הפסיעות  במראה  עבודת 

שצרי בסולם הנכונות  לעשות  האדם  ך 

אותיות   ראשון,  דבר  אז  אל.  בית  העולה 

אל"ף ובי"ת שהם ראשי תיבות של "אהבך 

בינה", שקודם כל צריך האדם ללמוד את 

התשובה מידת  שהיא  הבינה  ,  מידת 

מתק כיצד  היא  את   האדם  ן והתשובה 

שכתוב:   כמו  שלו,  והחטאים  הפשעים 

לוֹ " ְוָרָפא  ָוָשב  ָיִבין  י()ישע  "ּוְלָבבֹו  ו,  .  יה 

"שעיקר  אומר  מברסלב  נחמן  ורבי 
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יידום   בזיונו  שישמע  היא  התשובה 

להיות   לשאוף  צריך  אדם  וישתוק", 

כולם בפני  הנדרסת"   , "כאסקופה 

מישהו מבזה אותו, לא יענה לו, ובטח שוכ

"ונפשי כעפר , בגדר  לא יקפיד עליו בליבו

לכל תהיה", ואז על ידי זה הוא שובר את 

שפל   ונהיה  לחזור  גאוותו  וזוכה  רוח, 

ָקדֹוש ֶאְשּכֹון ְוֶאת  בתשובה, כמו שכתוב: "

ְשָפִלים   רּוחַּ  ֲחיֹות  ְלהַּ רּוחַּ  ל  ּוְשפַּ ָּכא  דַּ

ִנְדָּכִאים ֵלב  ֲחיֹות  טו(    " ּוְלהַּ נז,  )ישעיה 

 שהשם קרוב לנדכאים ושפלים.

מה שיוכל  צריך לחפש אדם התשובה  אחר
 להטיב לאחרים 
צריך   שאדם  השני  אליו  הדבר  לשאוף 

בעבודת ה', נמצא באותיות הבאות: גימ"ל 

"גמול   של  תיבות  ראשי  שהם  ודל"ת, 

מעניק   להיות  עצמו  את  להרגיל  דלים". 

טיב לאחרים, שלא על מנת לקבל פרס. יומ

באשורית  גימ"ל  שהאות  אומרת  והגמרא 

האות   לכיוון  שלה  ה"רגל"  עם  נסחבת 

ת, וזה מסמל שדרכם של גומלי חסדים  "דל

נותן לחהיא   אדם  אם  הדלים.  אחר  פש 

שמבקשים ממנו זה בסדר, אבל הגמילות כ

האמ כל יחסדים  מחפש  שאדם  היא  תית 

שאברהם   כמו  הבריות,  עם  להטיב  היום 

אנחנו   כך  החסד,  אחרי  רודף  היה  אבינו 

צריכים לחפש לעשות טובות לאחרים, כמו 

לקחת מישהו טרמפ, לתת מילה טובה או  

שד לפרה  דומה  וזה  צדקה,  דיה  לתת 

העגל   את  ומחפשת  רצה  והיא  מלאים, 

להידמות  שרוצה  האדם  כך  שינק, 

 לאלוקות, צריך לחפש להטיב לאחרים.  

כל אחד יעשה חסד  –ברוך כבוד ה' ממקומו 
 במקום שה' שם אותו 

במקום  חסד  לעשות  צריך  אדם  כל 

אם ברוך כבוד ה' ממקומו,  ובמקצוע שלו,  

חשמלאי,   במקצועו,  שהאדם  חסד  יעשה 

מ לו  ישים  שיקראו  שעה  שבכל  ודעה 

כשנפל החשמל בבית, הוא יגיע לתקן ולא  

אם  החסד.  בשביל  אלא  הכסף  בשביל 

את   לכולם  ירים  במונית,  עובד  האדם 

 המזוודות לתא המטען ברכב בתורת חסד 

ואם הוא    לעשות כן,  גם אם הוא לא חייב 

ולא   שעה,  בכל  כולם  את  ישמע  אז  רב, 

במקומו   אחד  כל  ריקם.  אדם  יחזיר 

 בעבודה שה' נתן לו. ו

המעלה הגדולה ביותר של גמילות מהי 
 חסדים 

הוא   לעשות,  יכול  שאדם  הגדול  החסד 

להאכיל אנשים רעבים, כמו שכתוב: "פרוס  

, וזה מה שעשה  )ישעיה נח, ז(  לחמך"לערב  

מצויה   הייתה  שפיתו  אבינו,  אברהם 

:  )שם(  להולכי דרכים. והנביא ישעיהו אומר

ָפֹרס  " ְמרּוִדים  ֲהלֹוא  ֲעִנִיים  וַּ ְחֶמָך  לַּ ָלָרֵעב 

ר אֹוֶרָך  ..ָתִביא ָבִית חַּ שַּ ע ּכַּ רש"י    –   "ָאז ִיָבקַּ

אדם  שכאשר  הזה,  הפסוק  על  מסביר 
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ויכניס   העני,  לפני  שלו  מהפרוסה  יפרוס 

אותו לביתו, אז הצלחתו תאיר כמו עמוד  

השחר, שכמו שעמוד השחר הולך ומתגבר 

תהי ההצלחה  כך  בבוקר,  לאדם. אורו  ה 

ִתְצָמח " ְמֵהָרה  ֲאֻרָכְתָך  אומר   -  "וַּ רש"י, 

שצריך   מי  ולכן  מהר,  תבוא  שרפואתך 

 להיפטר מניתוח ייתן אוכל לעניים.

לצאת  יוכל עניים זכה אדם להאכיל אם 
 ולהתקרב אל הגאולה  מהסבך

יצחק,   בעקידת  אומר:  ממזריטש  המגיד 

יצ של  תמורתו  שהיה  נאחז האייל  חק, 

סו זה  והסבך  "פרוס בסבך.  של  תיבות  פי 

לחמך" שלנו    –  לרעב  ההצלחה  שכל 

בצדקה" "שביה  היא  הזאת    -   מהגלות 

הגמרא כ לרעבים.  פיות  מאכיל  שאדם 

אומרת שאם הצלחת להאכיל עני, תעשה  

יום.   באותו  הרב,  שמחה  אומר  "כי  וכך 

בניו   איך  לאברהם,  הראה  הקב"ה 

וסופם להגאל בקרנו של איל,  מסתבכים, 

ו מהו הסבך, פרוס לעני  וזהו נאחז בסבך. 

לחמך סופי תיבות", לכן צריך אדם לשאוף 

 כל חייו להאכיל עניים ורעבים.

להאכיל לאדם שיכול זכות נותן ה'  ואיז
   עניים בכל יום

הבן של השל"ה הקדוש מספר שאביו היה  

מאכיל שמונים)!( רעבים בכל יום, ולא היה  

ברבורים   אלא  אוכל,  סתם  אותם  מאכיל 

החול,    ,םמפוטמיואוזים   ימי  ובכל 

השבתות והמועדים היו עניים  על שולחנו.  

"בית   להקים  זוכים  אנחנו  ה'  בעזרת 

"חסדי  שלנו  הכנסת  בבית  התבשיל" 

שמואל" בשכונת "חומת שמואל", בכל יום 

החדשה   בקומה  יאכלו  אנשים  מאתיים 

יודעים   כולנו  לבנות.  מתחילים  שכבר 

לא   אנחנו  שלנו,  כך  שבבית  אוהבים  כל 

יהודי   שסיפר  כמו  אורחים,  להכניס 

זמין איזה הומלס ה שמתגורר בחו"ל, שהוא  

אליו הביתה, ולאחר הסעודה אותו הומלס  

הבית   לבני  נותן  ולא  הספה  על  משתטח 

לשבת. וצריך לדעת שזה לא חכמה לארח 

את  לארח  צריך  אלא  הדור",  "גדול  את 

שם  הבעל  של  שאביו  כמו  "המצורעים", 

רע שהגיע לביתו עם ארנקו  טוב אירח מצו

דחה  ולא  אותו  שקיבל  ובזכות  בשבת, 

אז   טוב.  שם  הבעל  כמו  לבן  זכה  אותו, 

מזכה   הקב"ה  בביתנו,  שנארח  במקום 

מי  וכל  התבשיל"  "בית  את  לבנות  אותנו 

הזכות   את  לו  יהיה  בהוצאות,  שישתתף 

כאילו אירח בביתו. בעזרת ה' הקבלן אמר  

סיים  ארבעה חודשים ל-שייקח לו  שלושה

את הבנייה, ואז יאכלו אצלנו האנשים הכי  

ממש   טוב,  הכי  אוכל  ואומללים  מסכנים 

יהיה   האולם  וגם  מלון,  בית  של  ארוחות 

נתקין   ואפילו  שמחות,  אולם  כמו  מואר 

מסך שיוכלו לצפות בשיעורי תורה, ונקיים  

 תורה וחסד במקום אחד.
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מי שמאכיל רעבים בורא מלאכים שילחמו  
 וונותיו מעבמשחיתים שברא 

שתדע   "צריך  כותב:  הצדיק  המוהרא"ש 

מחיבוט  ניצול  רעבים,  מאכיל  כשאדם 

 הקבר ומכל העונשים שבאים בעולם הבא"

אם אדם זכה בעולם הזה להאכיל רעבים,   -

הבא  בעולם  הקשים  העונשים  כל 

בגמרא   גם  כתוב  ככה  ממנו.  מתבטלים 

חסד  שעושה  ידי  "ועל  לבן  גבי  על  שחור 

ניצו רעבים,  וצריך  ומאכיל  מהעונשים.  ל 

זרע  טיפות  מוציא  ידי שאדם  שעל  לזכור 

ומשחיתים,   קליפות  בורא  הוא  לבטלה, 

בדברי  כמובא  במיתתו,  אחריו  שרודפים 

רבי נחמן, וזה לו בושה גדולה מאוד, שעל 

ידי שפגם בברית בחיי חיותו, הוא מרגיש 

לו   שבאים  ומכאובים  ומרירות  יסורים 

בורא שהוא  והמשחיתים  .  מהקליפות 

בורא   בשפע,  אוכל  ונותן  חסד  וכשעושה 

הקליפות   עם  שנלחמים  רחמים  מלאכי 

האלו  והמלאכים  שברא,  והמשחיתים 

מנצחים, ולכן כל מי שיודע בנפשו שחטא, 

וזה   עניים.  להאכיל  ולעזור  להתייגע  עליו 

תיקונו כמובא בדברי רבי נחמן ב"ליקוטי 

להרבות   הוא  הברית  שתיקון  מוהר"ן" 

אנ  -   בצדקה" שמי  לכן  לדעת  צריכים  חנו 

שייתן כסף להקמת ואחזקת המקום הזה,  

 יכול ללכת לעולם הבא ללא כל חשש.

שמרחקת את הקרובים   גדולה לגימה
 ומקרבת את הרחוקים 

כדי שנבין את גודל המעלה, אומרת הגמרא  

נותן כ  -  בסנהדרין: "גדולה לגימה" שאדם 

לאכול הקרובים    ,לאנשים  את  "שמרחקת 

אב היו  ועמון ומ  -  קים"ומקרבת את הרחו

קרובים לעם ישראל, בני דודים מלוט, אבל  

ּמֹוִני  " בתורתו הקדושה    ה' אומר ֹלא ָיֹבא עַּ

ל   תגרש   -)דברים כג, ד(    "שםהּומֹוָאִבי ִבְקהַּ

" ישראל,  מעם  ֹלא אותם  ֲאֶשר  ר  ְדבַּ ל  עַּ

ִים ּמַּ ֶלֶחם ּובַּ כאשר הייתם    -  "ִקְדמּו ֶאְתֶכם בַּ

לכם אכילה ושתיה, ולכן  במדבר, לא הציעו  

הרחוקים" את  "ומקרבת  אותם.    -תרחיק 

עם  שיתרו   לבין  בינו  היה  לא  רחוק,  היה 

לבנותיו,  אמר  והוא  קשר,  שום  ישראל 

רבינו -לאיש  ותקרא לחם.    משה  ויאכל 

לזה   שובתמורה  היו  מזכה  יתרו  של  בניו 

 בבית המקדש. יושבים בלשכת הגזית

אם  ה' לא יפגע  רשע הגדול ביותרבאפילו 
 אחרים הוא מאכיל 

הגמרא   מן  ממשיכה  עין  "ומעלמת 

נותן   -  הרשעים" שאדם  מפרש:  רש"י 

ממנו.  עין  מעלים  ה'  לאכול,  לאחרים 

ניצחת  הוכחה  שיש  אומרת  והגמרא 

שמידת הדין לא פוגעת במי שנותן לאחרים  

לחם, ואנו לומדים זאת ממיכה. מיכה היה  

אחד מהתינוקות שפרעה היה מועך אותם  

בקיר כאשר עם ישראל לא הספיקו כלבנים  

ומשה   יום,  באותו  עבודתם  את  לעשות 
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רבינו אמר לה' על זה:  "למה הרעות לעם  

הזה", אמר לו הקב"ה, גלוי וידוע לפני שאם 

היו חיים היו רשעים גמורים, ואם תרצה 

תנסה ותוציא אחד מהם, הלך והוציא את  

בו    ,מיכה ושם  במצרים  פסל  לקח  ומיכה 

משה   שזרק  מהפתק  המפורש  השם  את 

יצוף,   יוסף  של  שארונו  כדי  לנילוס  רבינו 

מדבר.  היה  הפסל  הזה  הפתק  ובזכות 

היה  ממצרים,  יצאו  ישראל  בני  וכאשר 

מיכה לוקח את הפסל ואמר שהוא קרע את 

השתתף  מיכה  במדבר,  מכן  ולאחר  הים. 

ה מתחת בכל המחלוקות שהיו, ובגלל שהי

לגיל עשרים, לא נפטר עם מתי מדבר וזכה 

ובספר  נון.  בן  יהושע  עם  לארץ  להיכנס 

כסף,  מאמו  לקח  שמיכה  כתוב  שופטים 

שלוש מרחק  גדול,  פסל  בזה    ה ובנה 

לכל    יםקילומטר ובנוסף  שילה,  ממשכן 

הרשע הזה, לקח את נכדו של משה רבינו,  

שבואל בן גרשום, וניצל את זה שהיה זקוק  

 ך אותו לכומר אצלו.  לכסף והפ

המדרש מספר שהעשן של הקורבנות לה'  

הקורבנות   של  והעשן  שילה,  במשכן 

זה   מתערבבים  היו  הזה,  לפסל  שהקריבו 

לשמים ככה  ועולים  השרת    ,בזה  ומלאכי 

ה',   להם  ואמר  מיכה,  את  להרוג  ביקשו 

ה'  לעוברי דרכים.  הניחוהו שפיתו מצויה 

כל   אומר שלמרות שהרשע הזה ראה את 

יסים במצרים וביציאת מצרים, ואת כל  הנ

פסל  בנה  ועדיין  סיני,  בהר  האפקטים 

וכנסיה והחטיא את הרבים, אל תגעו בו כי 

המדרש  ואומר  לרעבים.  אוכל  נותן  הוא 

כשה' ראה שהעשן של העבודה זרה ושלו  

מתערבבים, חשב להחריב את העולם. ורק  

דור,   באותו  היה  אלקנה  שגם  בגלל 

זאת מחשבתו.  שמיכה    התבטלה  אומרת 

בזכות   שרק  אף,  חרון  כזה  לעולם  הביא 

את  החריב  לא  ה'  צדיק,  היה  שאלקנה 

העולם, ועדיין במיכה הוא לא פגע, כי הוא 

 נתן לרעבים לאכול.                           

הנותן   ,מבהיל הרעיון כאשר מתבוננים עליו
 לאחרים שמור מן המזיקים 

כותב: חיים"  למדי  ה"חפץ  אנו  ם  "מכאן 

מעלת המאכיל רעבים, כי גם שמיכה חטא 

כבר  ישראל.  את  השנים  כל  והחטיא 

עגל   לעשות  היה  חפץ  הים,  את  בעוברו 

ואחרי מות יהושע, החטיא את עם ישראל 

ובאשר פיתו מצויה לעוברי דרכים,   ,בפסל

היה לו כפרה על כל חטאיו, והוא לא נמנה 

באלה שאין להם חלק לעולם הבא, משום  

הייתה   דרכים, שפיתו  לעוברי  מצויה 

אנשים  לקרב  מצויה  שפיתו  ואפילו 

הרי הוא לא נתן לאנשים    –לעבודה זרה"  

לאכול כדי שילבשו ציצית וכיפה, אלא כל 

לעבוד  ילמדו  שאנשים  הייתה  מטרתו 

לא  אומר,  הקב"ה  אבל  יותר.  זרה  עבודה 

אכפת לי מה המטרה, ואפילו לעבודה זרה,  
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י יגע אם הוא מאכיל אחרים אף אחד לא 

בו. עכשיו אנחנו יכולים להבין את הזכות  

בית  את  לבנות  לנו  נתן  שה'  הגדולה 

הון   כל  ייתן  שכל  לו  שיש  ומי  התבשיל. 

ולהאכיל את  ולבנות  שבעולם, כדי לעזור 

הזה   בעולם  עונש  שום  ואז  הרעבים, 

ובעולם הבא לא יגיע אליו. וה"חפץ חיים"  

כאשר   הרעיון  "ומבהיל  ואומר:  מסיים 

אי אפשר לקלוט, שאדם   -  עליו"מתבוננים  

כזה חוטא ומחטיא, ועוד לאחר ששמע את 

אלוקים בהר סיני וראה את השכינה בים  

סוף, ועדיין דבק בפסל שלו. ובגלל שהאכיל 

אנשים כדי לקרבם לעבודה זרה, שום עונש  

 לא יבוא עליו. 

אשרי מי שלא מחפש  –חסד לשם שמים 
 לאחר הנתינה כבוד ותודה 

אומ המקדש  ה"תוספות"  בית  שבזמן  ר: 

ועכשיו  קיים   מכפרים,  היו  הקורבנות 

שולחנו של אדם מכפר עליו. כאשר אדם  

מזמין עניים לאכול על שולחנו מתכפרים  

שלא  לדעת,  אנו  וצריכים  עוונותיו.  לו 

לבית   שיגיעו  מהאנשים  לתודה  לצפות 

התבשיל שבעזרת ה' נבנה כולנו יחד. כמו  

פתח    שמספרת הגמרא שרבי אליעזר הגדול

בית תבשיל, ולאחר כמה ימים ירד ושאל 

את הטבח, מה אמרו האורחים על האירוח 

והאוכל, ואמר לו הטבח שהם אכלו ושתו  

ולאחר מכם בירכו אותו מכל הלב,  התעצב  

רבי אליעזר ואמר, הפסדתי את השכר, אם  

דיברו עלי טובות אז אין שכר. לאחר זמן,  

  ירד רבי אליעזר ושוב שאל את הטבח, מה

אמרו עלי הקבוצה שהייתה פה, ואמר לו  

שאכלו ושתו ולאחר מכן קיללו אותו. שמח 

בטח   שעכשיו  אליעזר  רבי  יקבל שמאוד 

שאנחנו  לדעת  צריך  מה'.  מושלם  שכר 

כדי להגדיל את שמו   עושים את המצוות 

שלנו,   השם  את  להגדיל  ולא  הקב"ה  של 

ולכן יש מעלה עצומה, שלאחר שאדם נותן  

ים לו תודה ולפעמים אף  וטורח, לא מוקיר

 מבזים אותו. 

 אדם שנותן לאחרים נדמה לקב"ה 
המהר"ל הקדוש מסביר, שהסיבה שהקב"ה  

היא  רעבים  שמאכיל  ממי  כך  כל  מתרגש 

זן את כל בגלל שהוא נדמה לה',   שגם ה' 

העולם. וברגע שאדם נדמה לקב"ה, אז ה'  

יש עשירים שיש    ,טוב. תראו  ומשפיע עלי

להם מספיק כסף כדי לזון את כל העולם 

ה'   אבל  כדי  לוקח  כולו,  השכל,  את  להם 

היה להם הזכות הזאת ומידת הדין  תשלא  

כמו  אנחנו,  ולכן  בהם.  לגעת  תוכל  לא 

להטיב שלמדנו, מיד אחרי התשובה נחפש 

החלומות שצריכים להיות  ואלו  לאחרים,  

לאדם, להטיב ולהאכיל אחרים! 
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 סיפורים אישיים מחזקים 

 גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו! 
 052-3978629  : או בוואטסאפ  b0526558387@gmail.comבמייל: 

תאונה או חתונה?  [א
יהודי אחד סיפר שלמרות גילו המתקדם הוא היה עדיין רווק, וחוץ מזה בעקבות עסקה  

כושלת נכנס גם כן לחובות גדולים. יום אחד נסע ברכבו ופגע בו רכב חולף, והוא נפצע  

קשה. לאחר כמה ימים מצא את עצמו מתעורר בבית החולים מאושפז שוכב על מיטת 

 . חולים ומונשם ועדיין מחובר למכונות

בעת הזו קיבל החלטה אמיצה בליבו שהוא מקבל את רצון ה', ואם זה מה שה' החליט 

שהכי טוב בשבילו, אז הוא מקבל וכל זה בעקבות שיעורים ששמע ממורנו ורבינו הרב 

 אייל עמרמי שליט"א.  

ועבר למחלקה, שכבה במיטה לידו עולה חדשה, הם התחילו לדבר  לאחר שהתאושש 

טו שהם מתחתנים. בנוסף לזה, התקשר אליו בעל הרכב שפגע בו  ולאחר זמן קצר החלי

הציע לו שבתמורה לזה שהוא לא יתלונן עליו במשטרה הוא ייתן לו סכום גדול של כסף.  

מתברר שאותו הסכום, מכסה בדיוק את כל החובות שלו. היא הגיע למשרדו של מורנו 

נעלמות ברגע, ברגע שאדם   הרב, כדי לבקש ממנו שיהיה הרב המקדש בחופה. כל הבעיות

ולהוביל  הגזירות  בזה כח למתק את  יש  והכל לטובתו  עליו אמונה, שהכל מה'  מקבל 

 לישועות!
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב   הגאון הגדולועט"ר מו"ר  מפי 

 לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו גליון זה מוקדש  
 ובעולם   מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

 אייל עמרמי שליט"א  מורנו ורבינו הרב
שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא ה' יתברך כל  

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

 והברכה התודה  
   לר' נפתלי ניסים הי"ו 

   אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו
 .ו"ר הרב שליט"אמשל 

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים  
 ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים אכי"ר

 

 מוקדשהעלון 
 ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א לרפוא העלון מוקדש  

 

האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן   לרפואת 
נתן    , ראובן בן שרה ,  ניסים בן סוליקה בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,    מרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי 

  משה יעקב בן רוחמה ציפורה ,  ראובן בן שרה ,  אלון שקד בן חממה ,  קלימו בן ש'רונה   אליה בן נטלי ביתיה, 
  רחל בת,  הודיה טובה בת אביבה ,  ירון בן תקוה ,  ירדן בן סימה , התינוק  חביב בן שמחה לרפואת הגוף והנפש,  

, יפה חיה בת  מלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבד י ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב אסתר חיים בת שרה מדלן,  
לילך    ה לא ,  גילה בת זוהרה חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה,  

עמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת  מזל בת רחל, נ ,  לינוי אודליה בת נורית ,  אילנה חתון בת מלכה ,  בת רחל חנה 
 סיוון שרה בת אסתר ,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה ,  מזל 

מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית    , לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו  להצלחת 
דוד דודו  לזיווג הגון,    אלעזר מאיר בן ציפורה , ניסים בן מרים ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר,  

, אייל בן דליה  יעקב אוחנה בן תמר ,  ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,  אלרועי יצחק בן מזל ,  בן רחל חלי 
אבי וגלית סבח פרנסה טובה  ,  יהודה ודליה זוהר ,  אליהו חזן בן אילנה ניאלה שרה,  לזיווג הגון, ישראל בן ד 

אליאן בת  לכל הישועות,    תמר בת אביבה ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית,  ,  ושלום בית 
לילך  , תם יהודה ואיריס אזולאי ובני בי , מזל בת אסתר,  אילנה בת אסתר ה לזיווג הגון,  לאה בת ציפור  , גלית 

אבי ואסתי ובר    , ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית לזרע קודש,    רחל שרה בת רוחמה לזרע קודש,    בת רוחמה 
 גילי בת אווה ,  טליה בת אילנית מרים ,  ז ני בת ד מרים  אילנית  ,  שילת בת מזל ,  דוד מלכה 

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון  אברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,   לעילוי נשמת 
, יצחק בן  עזיז בן שוקת   , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה, חיים בן קדן 

  ,רפאל בן עליזה   , יצחק בן עליזה   , שחר רפאל בן סימה   , חיים בן ליליאן   , משה בן שלביה   עליה, דוד בן עליה, 
יוסף    , משה זנזורי בן מנטנה   , עמוס בן רחל   , יגאל בן רחל   , ה בן גיטה מש   , אברהם בן ש'רונה ,  מרדכי בן רחל 

,  בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר , וידל יפרח בן רחל,  ונתן שמעון בן אליס , י רבי דוד מחלוף   , ג'וילי בן שמחה 
ב  חבי ,  יצחק בן אבנר ,  מאיר בן צ׳חלה ,  יצחק בן ציפורה ,  שלמה בן לאה ,  שלמה ראובן בן ירוחם ,  שלום בן שרה 

,  מרדכי אליהו בן אסתר ,  יוסף לוגסי בן אסתר ,  מוריס משה בן אסתר ,  אליהו לוגסי בן אסתר ,  לוגסי בן אסתר 
, מוריס בן סביחה, שרה בת פאני, רחל  שמעון בן מזל ,  ישראל מלכה בן חוה אביבה ,  שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת  ,  חסיבה   אסתר בת ,  פוחה בת שמחה אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  
חדווה  ,  ציפורה בת יוכבד ,  אסתר גואטה בת מארי , רחל בת פלורין , מזל בת רבקה , חנה בת לאה ז"ל,   אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה  מרלן ישראל בת לורה ,  וסף ואיזה אוחנונה , יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה ,  אזולאי בת אסתר 
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