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גליון מס' ע"ה  -דברים תש"פ  -תוכן העניינים
כי מרחמם ינהגם – הרחמנות כבסיס לקירוב ישראל הרחוקים אל הקב"ה

ב

את האובדת אבקש ואת הנדחת אשיב – רחמי הקב"ה על עם ישראל

ג

יבקש תמיד רחמים וברכה לעולם ,וירחם על ישראל הרחוקים ממנו יתברך

ג

זקני העם ושוטריו – אלו שמוסרים עצמם ללקות על עם ישראל

ד

רחמנותו של החפץ חיים אפילו על הרחוקים מהשם יתברך

ד

מבזה הבנים מבזה האבות – לרחם על עם ישראל שהם בני אברהם יצחק ויעקב

ה

מחני נא – משה היה מוכן שהקב"ה ימחה אותו כעמלק ובלבד שלא ינזקו ישראל

ה

נעימות בימינך נצח – הקב"ה חפץ שהצדיקים יבטלו גזירותיו כי זה שעשועיו

ו

רחמנותו של הקב"ה שגזר להיות נפשות הצדיקים על קברם – שיתפללו על ישראל ו
גם ענישה צריכה להיות מלב רחום

ו

המרחם על כל בריותיו ,ואפילו על חיות מושך לעצמו רחמי שמים

ז

שישראל מבטלים גזירה על יהודי זה התענוג להקב"ה יותר מהכל

ז

כי מרחמם ינהגם – הרחמנות כבסיס לקירוב ישראל הרחוקים אל הקב"ה
בליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ז' אומר הרב,

רוֹעֵ י יִּ ְש ָראֵ לִּ ,הנָבֵ א וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵיהֶׁ ם ָלרֹעִּ ים

מידת

כֹה ָאמַ ר ה' ,הוֹי רֹעֵ י יִּ ְש ָראֵ ל אֲ ֶׁשר הָ יּו רֹעִּ ים

הרחמנות ,וז"ל הרב" :כִּ י ְמ ַרחֲ ָמם ְינַהֲ גֵם

או ָֹתם ...אֶׁ ת הַ חֵ לֶׁב תֹאכֵלּו וְ אֶׁ ת ַהצֶׁ מֶׁ ר

(ישעיה מ"ט)  :הַ ְינּו ִּמי ֶׁשהּוא ַרחֲ מָ ן ,הּוא

ִּתלְ בָ שּו הַ בְ ִּריָאה ִּת ְזבָ חּו ,הַ צֹאן ֹלא ִּת ְרעּו "

יָכוֹל לִּ ְהיוֹת מַ נְ ִּהיג " ,לכן הנביא יחזקאל

(יחזקאל ל"ד) ,פונה הנביא לרועים ואומר

אומר שהתביעה של ה' על רועי עם ישראל

להם קיבלתם חלב ,קיבלתם צאן ,קיבלתם

היא הפגם במידה זו" ,בֶׁ ן ָאדָ ם ִּהנָבֵ א עַ ל

תפקיד ,קיבלתם מעמד ,קיבלתם ממון,

שהתנאי הבסיסי

להנהגה זו

ב
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אבל מה עם הצאן שלי ,מה עם עם ישראל,

בהנהגה זה שכואב לנו על החוטאים' ,איך

האם לא אכפת לכם? " אֶׁ ת ַהנ ְַחלוֹת ֹלא

אני אחזיר אותם לצאן?' ,זו יכולה להיות

ִּחז ְַק ֶׁתם" ,אומר רש"י (שם) " את הכחושות

האשה ,יכולה להיות הבת ,ו זה תנאי בסיסי

מאין כח " ,אנשים שאין להם כח לעבוד את

– אומר השם כדי שאני אוכל לתת לך את

ה' – למה לא חיזקתם אותם " ,וְ אֶׁ ת הַ ח ֹולָה

שרביט הנהגה ,אתה רוצה שהמשפחה שלך

אתם " ,אומר רש"י "נחלה ליבו
ֹלא ִּרפֵ ֶׁ

תלך אחריך? תיצור לך הרבה רחמנות בלב

מהשם" ,זה אדם ש לא מרגיש אהבה

עליהם ,לא כעס ,לא 'פגעו בי ,ועשו לי',

לתורה – לא ריפאתם אותו ,אדם שנשבר

אלא רחמנות עליהם גם כשהם טועים.

לו מהנישואין ,נשבר לו מהדת ,מי שברח

יבקש תמיד רחמים וברכה לעולם ,וירחם
על ישראל הרחוקים ממנו יתברך

מהצאן למה לא הלכתם לחפש אותו ,כך
אומר הנביא ,אומר רש"י על המשך דברי

לכן כותב רבי משה קורדובירו (תומר

הנביא "וְ ַלנ ְִּשבֶׁ ֶׁרת ֹלא חֲ בַ ְש ֶׁתם – לקשור

צּוריו
דבורה ,פרק ג')  " :יִּ ְהיֶׁה הּוא ָאב לְ ָכל יְ ָ

שברי העצם זה עם זה " ,ממשיך הנביא

ְשמ ֹות
ֶׁשל הַ ָקבָ "הּ ,ולְ יִּ ְש ָראֵ ל עִּ ָק רֶׁ ,שהֵ ן הַ נ ָ

"וְ אֶׁ ת הַ ִּנדַ חַ ת ֹלא הֲ ֵש בֹ ֶׁתם" ,הנידחת

הַ ְקדוֹשוֹת ָהאֲ צּולוֹת ִּמ ָשם ..וִּ יבַ קֵ ש ָת ִּמיד

שברחה מהעדר אל החוץ ,האם כאב לך

ַרחֲ ִּמים ּובְ ָרכָה לָע ֹולָם ,כְ דֶׁ ֶׁרְך ֶׁשהָ ָאב הָ עֶׁ לְ יוֹן

הלב עליו? "וְ אֶׁ ת הָ ֹאבֶׁ דֶׁ ת ֹלא בִּ ַק ְש ֶׁתם" –

ַרחֲ מָ ן עַ ל בְ רּוָאיוֶׁ ...ש זֶׁהּו ְרצוֹנ ֹו ֶׁש ל ַה ָקבָ "ה..

נשמות טועות שהלכו לחוץ לארץ ,מה

ּובחֵ יק ֹו יִּ ָשא..
ְ
בִּ זְרוֹע ֹו י ְַקבֵ ץ ְטל ִָּאים

עשית כדי להחזיר אותם לצאן?

הַ ִּנכְ חָ דוֹת ִּיפְ ֹקד ַה ֶׁנ ֱעדָ ר ְיבַ קֵ ש ,הַ נ ְִּשבֶׁ ֶׁרת
ְי ַרפֵ א ,הַ נִּ צְ ָרכָה ְי ַכלְ כֵל ,הָ אוֹבְ דוֹת יַחֲ זִּיר.

את האובדת אבקש ואת הנדחת אשיב –
רחמי הקב"ה על עם ישראל

וִּ ַירחֵ ם עַ ל י ְִּש ָראֵ ל ,וְ ִּי ָשא בְ סֵ בֶׁ ר פָ ִּנים יָפוֹת

לכן אומר הנביא (שם) "כִּ י כֹה ָאמַ ר ה' ִּה ְנ ִּני

מַ ָשָאם ,כְ ָאב הָ ַרחֲ מָ ן ָהעֶׁ לְ יוֹן ַהּסוֹבֵ ל כֹל ,וְ ֹלא

ָאנִּי וְ דָ ַר ְש ִּתי אֶׁ ת צֹאנִּי" – אני א רעה את

ִּיבֹל וְ ֹלא ִּי ְתעַ לֵם וְ ֹלא יָקּוץ ..וְ כְָך ִּי ְהיֶׁה הָ ָאדָ ם,

צאני" ,אֶׁ ת ָה ֹאבֶׁ דֶׁ ת אֲ בַ קֵ ש וְ אֶׁ ת הַ ִּנדַ ַחת

ַאף ִּאם ִּיפְ גַע בָ ְר ָשעִּ ים ַאל ִּי ְתַאכְ זֵר כְ ֶׁנ ְגדָ ם א ֹו

אָ ִּשיב"' ,אתם הרועים לא עושים את זה' –

יְחָ ְרפֵ ם וְ כַּיוֹצֵ א ,אֶׁ לָא ְי ַרחֵ ם עֲ לֵיהֶׁ ם וְ יֹאמַ ר

אומר השי"ת 'אני אעשה את זה' ,כל זאת

סוֹף סוֹף הֵ ם בְ נֵי ַאבְ ָר ָהם ִּי ְצחָ ק וְ יַעֲ ֹקבִּ ,אם

הבסיסי

הֵ ם כְ ֵש ֵרים ,אֲ בו ֵֹתיהֶׁ ם כְ ֵש ִּרים וַ הֲ גּו ִּנים...

שהקב"ה ישתבח שמו לעד רוצה לראות

ּומ ַת ְקנָם כְ פִּ י כֹח ֹו" .לכן מה
ּומכַּסֶׁ ה עֶׁ לְ ב ֹונָם ְ
ְ

כדי

להמחיש

לנו

שהתנאי

ג
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שאדם יכול לתת לרחוקים שבעם ישראל

הַ נ ֹוג ְִּשים אֶׁ ת הַ שו ְֹט ִּרים ..וְ הָ יּו הַ שו ְֹט ִּרים

צריך ליתן להם וברחמנות.

מֻ כִּ ים עַ ל ְשָאר ָהעָ ם וְ ֹלא הָ יּו מו ְֹס ִּרין או ָֹתן
בְ יַד הַ נ ֹוג ְִּשים " .במה דברים אמורים ,עם

היה איזה בחור לא כל כך דתי ,אמר לי:

ישראל במצרים לא היה מספיקים לעשות

הרב אני רוצה לעבור טסט ,תן לי משהו

את כמות הלבנים ,והיו השוטרים מישראל

לעשות ,אל תגיד לי תיקון חצות אני אפילו

מקבלים את המכות מהמצרים במקום עם

לבית כנסת לא קם ,אמרתי לו :תגיד

ישראל ,אומר הקב"ה למשה 'הם יהיו

ספירת העומר ,היום אחד לעומר ,היום

האנשים ,אלו שמסרו נפש על עם ישראל,

שניים לעומר ואפילו בלי ברכה ,בא אלי

הם יהיו המנהיגים' ,אלו שמוכנים לקבל

אחרי זה ואמר לי 'הרב עברתי טסט בזכות

מכות בשביל יהודים אחרים .אם כן תכונה

ספירת העומר ,כל החיים אני אגיד ספירת

בסיסית ונדרשת של הנהגה היא רחמנות.

העומר' .כל אחד צריך לעזור לו ולתקן

רחמנותו של החפץ חיים אפילו על
הרחוקים מהשם יתברך

אותו כפי כוחו ,מה שהוא יכול ,וזו תכונת
הנהגה ברחמנות.

רבינו אליהו לופיאן מספר ,שבמועצה
אזורית שהיה ליד רכסים ,ראש המושב שם

זקני העם ושוטריו – אלו שמוסרים עצמם
ללקות על עם ישראל

היה מכבד בני תורה בצורה לא רגילה

אומר לו הקב"ה למשה (במדבר י"א)

למרות שהיה אתאיסט ,ופעם שאל אותו

"אֶׁ ְספָ ה לִּ י ִּשבְ עִּ ים ִּאיש ִּמז ְִּקנֵי י ְִּש ָראֵ ל אֲ ֶׁש ר

הרב :איך אתה רחוק מבני תורה ויש לך כל

יָדַ עְ ָת כִּ י הֵ ם ז ְִּקנֵי ָהעָ ם וְ ש ְֹט ָריו" ,ממתי

כך הרבה כבוד והערצה לבני תורה ,אמר

מצינו שוטר זקן? איך הקב"ה אומר לו

לו ראש המושב ,כשאני הייתי צעיר הלכתי

למשה קח זקנים שהם שוטרים? אומר

להרשם לישיבה של החפץ חיים בראדין,

המדרש על כך " ָאמַ ר ֹמ ֶׁשה לִּ פְ נֵי ַה ָקדוֹש

לא בשביל ללמוד שם ,אני הייתי קומוניסט

ּומי
בָ רּוְך הּואִּ ,רב ֹונִּי ,אֵ ינִּי יוֹדֵ עַ ִּמי ָראּוי ִּ

מהתנועה הקומוני סטית ,ורציתי למשוך

אֵ ינ ֹו ָראּויָ .אמַ ר לוֹ :אֲ ֶׁשר יָדַ עְ ָת כִּ י הֵ ם זִּ ְקנֵי

משם בחורים שיכנסו לתנועה שלנו,

הָ עָ ם וְ שו ְֹט ָריו ,או ָֹתן ַהזְקֵ ִּנים וְ הַ שו ְֹט ִּרים

כשבאתי להתק בל לישיבה ,החפץ חיים

ֶׁשמָ ְסרּו עַ ְצמָ ן לִּ לְ קוֹת עֲ ֵליהֶׁ ם בְ ִּמצְ ַריִּ ם

זיהה אותי מיידית ואמר לי שאני לא יכול

בְ מַ ְת ֹכנֶׁת הַ לְ בֵ נִּים ,וְ ִּנ ְמצְ אּו חֲ סֵ ִּריםָ ,היּו מַ כִּ ין

להתקבל ,ואותה שעה היה כבר מאוחר
ד
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ואמרו לי לקנות כרטיס ולחזור לביתי,

אותו כפי כוחו ,לומר לו 'אתה יכול לברך

ובאותו יום כבר לא הייתי משיג כרטיס

אשר יצר לפחות? מה שאתה יכול תעשה'.

וביקשתי לישון בישיבה לילה אחד ,אמר לו

מחני נא – משה היה מוכן שהקב"ה ימחה
אותו כעמלק ובלבד שלא ינזקו ישראל

החפץ חיים אתה לא יכול לישון בישיבה,
אתה רוצה להסיט את הבחורים שלי ,אבל

לכן אומר הרב (ליקוטי מוהר"ן ,שם) שלא

אתה יכול לישון אצלי בבית ,אומר אותו

היה רחמן כמו משה רבינו ע"ה ,היה במדבר

אחד ,החפץ חיים לקח אותי אליו לביתו,

[אחר חטא העגל] ממש סדום ועמורה,

והיה לילה קר והשי נה לא היתה נוחה לי,

והקב"ה אומר למשה 'ב וא ונבנה אומה

ופתאום הרגשתי את הדלת נפתחת והחפץ

חדשה ,אתה תהיה המייסד של האומה

חיים נכנס לחדרי ,חשב שאני ישן ,הוריד

הישראלית ,אני לא מכחיד את עם ישראל,

את מעיל הפרווה שמעל גופו וכיסני כל כך

ניקח קצת ממך ונתחיל הכל מחדש' ,ועם

היטב והוא עצמו נשאר בלי מעיל וכובע,

ישראל באותה רוקדים לעגל ,מה אומר

והיה יושב לידי ולומד בנר קטן ,והיה זה

משה רבינו להקב"ה 'מחני נא מספרך',

יהודי קומוניסט מסית .אז אומר לו אותו

אומר הספרונו שאמר לו משה רבינו

ראש מושב :מעיל הפרווה של החפץ חיים

להקב"ה 'תמחה אותי כמו עמלק שמחית

מחמם אותי עד היום ,ואני לא מסוגל לדבר

אותו ולא תיגע בעם ישראל'  ,אז אומר לו

על התורה מילה רעה אחת ,אני אמנם לא

'מחני נא' ,כמו 'תמחה את זכר עמלק',

מקיים כלום ,אבל לדבר רעה על התורה

ואומר רבינו הקדוש האם יש רחמן כמו

אני לא יכול.

משה רבינו? אומר הרמב"ן "ואם אין מחני
נא  -תמחה אותי תחתיהם מספר החיים,

מבזה הבנים מבזה האבות – לרחם על עם
ישראל שהם בני אברהם יצחק ויעקב

ואסבול אני עונשם' ,מציע משה לקב"ה,

זו תכונה שצריכה להיות אצלנו ,אפילו על

'קח אותי בתור עסק ת חלופין ותציל

הרשעים לא לדבר רעות ,הם בני אברהם

אותם' ,הקב"ה אומר לו 'אני מציע לך

יצחק ויעקב ,והרי מבזה הבנים מבזה

הצעה ,בוא נ יצור עם חדש ,בוא תהיה

האבות ,צריך לכסות את בושתם ,לומר

מייסד האומה הישראלית' ,וכך ענה לו

'לא ,הוא לא התכוון מסכן' ,צריך לתקן

משה .לכן משה רבינו נקרא רעיא מהימנא,
היה ה רועה הכי נאמן שיכול להיות ,והיכן
ה
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נמדדת הנאמנות שלו? לא בזה שעבד את

הקב"ה כל הזמן על עם ישראל ,וכן צריך

ה' בכל כוחו ,אלא בזה שהיו אנשים

להיות כל יהודי.

חוטאים והוא אומר להקב"ה 'לא תפיל

רחמנותו של הקב"ה שגזר להיות נפשות
הצדיקים על קברם – שיתפללו על ישראל

שערה משערות ראשם'.

רבינו הרב קאיינדובר בעל הקב הישר

נעימות בימינך נצח – הקב"ה חפץ
שהצדיקים יבטלו גזירותיו כי זה שעשועיו

כותב ,שהקב"ה גזר להיות נפשות הצדיקים

אומר הבני יששכר על הפסוק "לא תעשו

על קברותיהם לטובת ישראל ,הפירוש הוא

כן לה' אלוקיכם – כן יתפרש כי הנה השם

שלצדיק יש נפש רוח ונשמה הצריכים

יתברך חפץ שהצדיקים יבטלו גזירותיו כי

לעלות למעלה ,ואומר לו הקב"ה 'לא ,אתה

זה שעשועיו יתברך" ,כלומר על כל אחד

משאיר חלק ממך פה בקבר ,יבואו אנשים

מאיתנו לא לומר 'השם אתה צודק' כ שיש

שיש להם צרות ו אתה צריך לעזור להם,

גזירה על מישהו ,אלא להיפך ,לומר 'השם

עם ישראל צריכים עזרה' ,וכך אומר הרב,

אני רוצה שתבטל את הגזירה' ,על עצמו

"וכל מי שיש ל ו צער יודיע צערו לאותם

צריך האדם להצדיק את הדין ,אבל

נשמות הצדיקים ועולים לגן עדן שם

לאחרים צריך לבקש לבטל את הגזירה ,עוד

הנשמות" .את כל זה עשה הקב"ה לעם

אומר רבי אלימלך "נעימות בימינך נצח" –

ישראל ,ראו כמה רחמנות יש להקב"ה

מה הכי נעים להשם? שאתה מנצח אותו

איתנו.

מצד ימין ,שהוא הקב"ה הגביר את מידת

גם ענישה צריכה להיות מלב רחום

הדין בצד שמאל על מישהו ,ובא יהודי

בליקוטי מוהר"ן (שם) כותב הרב שצריך

ואומר להקב"ה 'זה לא נכון ,הוא עשה חסד

לדעת איך להתנהג עם הרחמנות ,לפעמים

פה ,עשה טוב שם ,תבטל לו את הדין

הרחמנות זה להתאכזר על מישהו ,למשל

רבש"ע' ,וז"ל הרב "שממתיקן ממתק אותם

שאם לא נבודד גזלן מהחברה נמצינו

ממקומן לצד ימין" ,לכן מובן שתכונה

מזיקים לחברה ,ומצד שני הרמב"ם אומר

בסיסית להנהגה זה לראות איך האדם

ש לא מושיבים בסנהדרין אחד מעל גיל 60

מתנהג ,האם יש לו רחמנות על החוטאים,

או סריס למה? כי אין לו רחמ נות ,אבל

לא לומר 'איזה עונש יקבל ההוא מהשם',

למה? והרי במשפט אסור שיהיה רחמים

אלא רחמנות ,רחמנות ,כי המחשבות של
ו
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צריך שיהיה דין אמת ,אז מה זה משנה אם

כשריחם על עכבר שהיה בביתו ,ואמר

אין לאותו יהודי רחמנות? מסבירים שגם

לאשתו ' הוא לא מפריע לי ,למה שלא

את העונש אדם צריך לתת מלב רחום ,לכן

יחיה' ,השם ראה שהוא מרחם? באותו

אם אין לו ילדים שלא יהיה חזן ,כי הוא

לילה פסקו היסורים ,ועל מי ריחם? על מי

אינו יודע מה זו רחמנות ,אדם שכבר יש לו

שמזיק אות ו ,ועוד בעל חי מאוס ,עכבר,

ילדים הרחמנות שלו גדולה יותר ,היא

ואמר עליו שהוא לא מפריע לו .לדוגמא,

אינה כמו אדם שאין לו ,לכן אומר הרב

אדם מרחם על מישהו שאין לו דירה ורוצה

שצריך לדעת איך להתנהג עם הרחמנות,

את הדירה שלו לשבת ,שבת חתן ,אומר לו

אם נביא סטייק לילד קטן זה עלול להרוג

'בוא תיקח למה לא?' ,לרחם על בן אדם,

אותו ,כך צריך לדעת איך לנהוג עם

לכן צריך לדעת שהתכונה הזאת היא

הרחמנות ,לכן גם כש מעניש צריך להעניש

תכונה של הנהגה.

עם מידת הרחמנות.

שישראל מבטלים גזירה על יהודי זה
התענוג להקב"ה יותר מהכל

המרחם על כל בריותיו ,ואפילו על חיות
מושך לעצמו רחמי שמים

כותב רבי לוי יצחק מברדיטשוב "שישראל

'כל המרחם מרחמים עליו' ,כ שמנהיג טועה

מבטלים גזירה על יהודי זה התענוג

ברחמנות שלו העונש שלו קשה מאוד ,רבי

להקב"ה יותר מהכל" ,אומר השם 'כמה אני

הקדוש ,רבי יהודה הנשיא ,היה מנהיגם של

שמח ,אין לי תענוג גדול יותר מזה' ,לכן

עם ישראל ,ומספרת הגמרא שהוא לא

אדם צריך לקנות את התכו נה הזאת

ריחם על עגל שנמסר לשחיטה ,אמר לו

במלוא עוצמתה .היום [בזמן מסירת

העגל ' רבי תתקן אותי בלי לשחוט' ,אמר

השיעור] ההילולא של הרב מרדכי אליהו

לו רבי 'אי אפשר לך ,אתה חייב לה שחט',

זצ"ק .בזמנו היה הרב נותן שיעור ברדיו

אמרו על רבי בשמיים 'הוא לא מרחם ,גם

והיו עולים מאזינים ,שאלתי אותו [מספר

אנו לא נרחם עליו' ,ולכן קיבל  13שנה של

מורנו הרב שליט"א] 'הרב איך יש לך כח

יסורים קשים ל"ע ,איך לא ריחמת על

ככה לעזור לאנשים בסבלנות?' ,ענה לי

העגל? אתה מנהיג ,הרי את דוד המלך

הרב מרדכי אליהו 'על כל אדם אני מסתכל

השם שם למנהיג רק מכיוון שריחם על

וחושב אולי יש לו איזה ילד חולה בבית

עיזים ,ומתי הסתיימו היסורים של רבי ?

ל"ע ,מסכן איך הוא לא נרדם בלילה ,כך
ז
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אני מצייר כל אדם שעובר לידי ,אני מצייר

לו איזה מילה טובה על הבן שלו ,אמרת לו

לעצמי ציור ואז הלב שלי כולו רחמנות

'איך הבן שלך לומד יפה בהפסקה' ,זה

עליו' ,זה היה זכותו של הרב ,גם אנחנו

רחמנות .אם אדם בא ואומר מילה טובה

צריכים לקנות את המידה הזאת במלוא

למישהו כך על בנו ,משמח אותו' ,כולם

עוצמתה ,לומר איזו מילה טובה לבן אדם,

משחקים והוא לומד ,איזה ילד צדיק יש

'איזה חולצה יפה קנית' ,קיימת את רוב

לך' ,האם האדם יודע כמה הוא משמח בכך

התורה ,שאמר הגר"א באיגרתו' ,רוב

את אבינו שבשמים ,זוכה לקיים את רוב

התורה לשמח ליבות בני אדם' ,אם כן

התורה ,זוכה לרחמנות .יהי רצון ש נזכה

כשנתן לבן אדם אחר דקה של אושר ,אמר

תמיד לנהוג ברחמנות בעזה"י.
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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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