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 קמיע להצלחה
 לגברים ונשים –לביטול הדינים ונגיף הקורונה 

 

 בשלמות "אהבת ישראל"הריני מכוון לקיים מצוות עשה מן התורה 

 לא תשנא את אחיך בלבבך .לא תקום ולא תטור את בני עמך

 לא תונו איש את עמיתו .לא תעמוד על דם רעך

 לא תקלל חרש. ולפני עיור לא תתן מכשול

 ומבשרך לא תתעלם .רעהו בסתרארור מכה 

 כמוך ממש –ואהבת לרעך כמוך 

 כף זכות –בצדק תשפוט עמיתך 

 לתמוך, לעזור ולחזק –וחי אחיך עמך 

 חסד ותרומה לשם שמיים –והחזקת בו 

 להיות דומה להשי"ת –והלכת בדרכיו 

 .לפנים משורת הדין –ועשית הישר והטוב 

------------------------ 

 יז(דף פשעיו )רה"ש כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל 

 ופרש רש"י לא מקפיד על אלה שציערו אותו

 גם בשמיים אין דינים עליו ואוהבים אותו
 

 שמאי אומר הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות )אבות פרק א(
 

 אין הדינים שולטים בהם )זוהר הקדוש מקץ דף ר( –כאשר יש שלום, אהבה ואחוה 
 

 כאשר משיב טובה תחת רעה הקב"ה עושה לו נס )זוהר הקדוש מקץ דף רא(
 

 כולנו תלמידים בהכנעה וביטול גמור לגדולי ישראל וחכמי התורה שליט"א

 ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. ,לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל

 

 י נדר , ומקבל על עצמי בעזרת ה' יתברך בלהריני מוסר מודעה לפני הקב"ה

 להתחזק באהבת ישראל בשלמות, לאהוב כל יהודי באשר הוא שם, 

 וסולח לכולם לכל מי שפגע בי בגוף, בנפש, בממון, מחילה גמורה ושלימה. 

 ומוכן להשיב להם טובה תחת רעה, 

ולהיות מתלמידיו של אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. 

 ולם בברכת "שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד ורחמים עלינו ולהתפלל ולברך את כ

 ועל כל ישראל עמך"

 וכן יהי רצון ונאמר אמן.

 

 הוראות שימוש:

 לקרוא דף זה כפי הזמן והאפשרות ולכוון להתחזק באהבת ישראל

 ולקיים מצוות עשה מן התורה כל רגע ורגע.

 ולציין שם אחד שרגילים לקרוא בו.)לישיבה( לשלוח העתק 

 (אבא או אמא) שם, משפחה, הורים

 כל השמות יתברכו ע"י רבנים ואברכים יקרים שכולנו חיים בזכותם

 

 בברכת התורה

 מיםבית מדרש עטרת חכ

 עיה"ק חולון

 שליט"אחיים רבי  הרה"ג
 'עטרת חכמים'ראש ישיבת 

 מגדולי מזכי הרבים בימינו


