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  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 דביר אלון אבני חפץ 

 050-4177727 משה הלוי   אדם
 054-7330809 ליאור עברי  אזור

 054-9739732 אור יוסף  אחיעזר
 054-5763240 דוידי    רתומ באר יעקב
 050-4239271 אילן שמואלי  בית שמש

 050-2909702 בן סעדה בני ברק
 058-3228711 מאיר ג'ורג'י   בת ים

 052-3979371 אליעזר  גבעת זאב
 054-2133280 רפאל  גבעת שמואל 

 050-6500565 יצחק עיני גדרה 
 052-2750784 יוסי מזרחי  גן יבנה

 054-7230035 עומר הרצליה 
 054-5912934 אורן  חולון

 052-4624432 נאור חשמונאים 
 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   אברהםפרדס 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 
 050-7440517 ארזרעננה 
 050-4535354 גיא בן עמי  שוהם

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

 050-9945999 אורן זנטי   תקוע
 
 

  הארץ צפון
 8480387-540 הרב אייל מסיקהאור עקיבא 

 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 

 054-7999768 נתנאל   יקנעם והאזור
 052-9592085 עידן רפאל  כרמיאל

 054-4469746 שלומי אוחנה    מגדל העמק
 050-5068768 מעוז אלמליח  עמק המעינות

 054-4281773 ערן נהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג   נתניה

 050-5798510   אלקובי  משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין  עפולה 

 050-4137999 יחזקאל הלל  צפת ומירון  
 055-6788517 עמוס אליה   קרית שמונה

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

 052-8160291 בוזגלו  חיים אופקים 
 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 

 050-5922001 אברהם   מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי  מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל  מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים 
 052-5080177 אלי בוזגלונתיבות 

 052-7186779 רחמים  ערד
 050-6656562 אביהו שקלים  קרית גת

 052-6494317 ניסים  קרית מלאכי
 050-6462038 ון צי-ןבשדרות 

  לארץ חוץ
 1-818-4067128 טל   לוס אנג'לס 

 1-910-9640474 שבי   מיאמי 
 1-651-2464179 יוסי   יורק וני
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 תוכן העניינים   - דברים תש"פ  -גליון מס' ע"ה 

 ב  הרחוקים אל הקב"ה הרחמנות כבסיס לקירוב ישראל  – כי מרחמם ינהגם  

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

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

 ד אלו שמוסרים עצמם ללקות על עם ישראל –זקני העם ושוטריו 

 ד רחמנותו של החפץ חיים אפילו על הרחוקים מהשם יתברך

 ה הם יצחק ויעקבלרחם על עם ישראל שהם בני אבר –מבזה הבנים מבזה האבות 

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

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

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

 ו םגם ענישה צריכה להיות מלב רחו

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

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

 

 

 

הרחמנות כבסיס לקירוב ישראל הרחוקים אל הקב"ה –כי מרחמם ינהגם 

 ,אומר הרבבליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ז' 

מידת  ושהתנאי הבסיסי להנהגה ז

י וז"ל הרב: " ,רחמנותה  ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגםכִּ

הּוא ַרֲחָמן, הּוא )ישעיה מ"ט( י שֶׁ : ַהְינּו מִּ

יג ְהיֹות ַמְנהִּ לכן הנביא יחזקאל ", ָיכֹול לִּ

עם ישראל אומר שהתביעה של ה' על רועי 

ָנֵבא ַעל הפגם במידה זו, היא  ן ָאָדם הִּ "בֶׁ

ְשָרֵאל ים  ,רֹוֵעי יִּ ם ָלֹרעִּ ָנֵבא ְוָאַמְרָת ֲאֵליהֶׁ הִּ

ים  ,ה'ַמר ֹכה ָא ר ָהיּו ֹרעִּ ְשָרֵאל ֲאשֶׁ הֹוי ֹרֵעי יִּ

ר ... אֹוָתם מֶׁ ת ַהצֶׁ ב ֹתאֵכלּו ְואֶׁ ת ַהֵחלֶׁ אֶׁ

ְזָבחּו יָאה תִּ ְלָבשּו ַהְברִּ ְרעּו ,תִּ  "ַהֹצאן ֹלא תִּ

פונה הנביא לרועים ואומר  ,)יחזקאל ל"ד(

קיבלתם צאן, קיבלתם  ,להם קיבלתם חלב

ממון, תפקיד, קיבלתם מעמד, קיבלתם 
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, מה עם עם ישראל, אבל מה עם הצאן שלי

ת ַהַנְחלֹות ֹלא " ?לא אכפת לכםהאם  אֶׁ

ם ַזְקתֶׁ את הכחושות " )שם(אומר רש"י  ",חִּ

אין להם כח לעבוד את שאנשים    ,"ן כחימא

ת ַהחֹוָלה "לא חיזקתם אותם,  למה    –ה'   ְואֶׁ

ם ֵפאתֶׁ נחלה ליבו "אומר רש"י  ",ֹלא רִּ

גיש אהבה לא מרזה אדם ש ,"מהשם

נשבר שלא ריפאתם אותו, אדם  –לתורה 

רח בלו מהנישואין, נשבר לו מהדת, מי ש

, כך ולא הלכתם לחפש אותלמה מהצאן 

על המשך דברי אומר הנביא, אומר רש"י 

םהנביא " ת ֹלא ֲחַבְשתֶׁ רֶׁ ְשבֶׁ לקשור  – ְוַלנִּ

ממשיך הנביא  ,"העצם זה עם זהשברי 

ת " םְואֶׁ ַדַחת ֹלא ֲהֵשֹבתֶׁ דחת יהנ", ַהנִּ

כאב לך האם שברחה מהעדר אל החוץ, 

ם"הלב עליו?  ַקְשתֶׁ ת ֹלא בִּ דֶׁ ת ָהֹאבֶׁ  –" ְואֶׁ

הלכו לחוץ לארץ, מה שנשמות טועות 

  ?להחזיר אותם לצאןכדי עשית 

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

י " )שם( לכן אומר הנביא י ה' ֹכה ָאַמר כִּ ְננִּ הִּ

י ת ֹצאנִּ י אֶׁ י ְוָדַרְשתִּ רעה את אאני  –" ָאנִּ

ַדַחת " ,צאני ת ַהנִּ ת ֲאַבֵקש ְואֶׁ דֶׁ ת ָהֹאבֶׁ אֶׁ

יב   –  'לא עושים את זההרועים  אתם ', "ָאשִּ

כל זאת , 'עשה את זהאאני 'אומר השי"ת 

התנאי הבסיסי כדי להמחיש לנו ש

רוצה לראות שהקב"ה ישתבח שמו לעד 

איך 'על החוטאים, לנו שכואב זה הנהגה ב

להיות  היכול וז ',חזיר אותם לצאן?אאני 

זה תנאי בסיסי ולהיות הבת,    ה, יכולהאשה

את לתת לך אוכל שאני אומר השם כדי  –

שרביט הנהגה, אתה רוצה שהמשפחה שלך 

תלך אחריך? תיצור לך הרבה רחמנות בלב 

, 'עשו ליו ,פגעו בי'לא כעס, לא  עליהם,

 .עליהם גם כשהם טועים רחמנותאלא 

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

)תומר  רויבולכן כותב רבי משה קורד

ְהיֶׁה הּוא ָאב ְלָכל ְיצּוָריו : "דבורה, פרק ג'(   יִּ

ל ַהָקָב"ה ָקר, שֶׁ ְשָרֵאל עִּ ֵהן ַהְנָשמֹות , ּוְליִּ שֶׁ

ָשם יד .. ַהְקדֹושֹות ָהֲאצּולֹות מִּ יַבֵקש ָתמִּ וִּ

ְליֹון  ָהָאב ָהעֶׁ ְך שֶׁ רֶׁ ים ּוְבָרָכה ָלעֹוָלם, ְכדֶׁ ַרֲחמִּ

ל ַהָקָב"ה  ...ַרֲחָמן ַעל ְברּוָאיו זֶׁהּו ְרצֹונֹו שֶׁ .. שֶׁ

ָשא ים ּוְבֵחיקֹו יִּ ְזרֹועֹו ְיַקֵבץ ְטָלאִּ  ..בִּ

ְכחָ  ת ַהנִּ רֶׁ ְשבֶׁ ְפֹקד ַהנֱֶׁעָדר ְיַבֵקש, ַהנִּ דֹות יִּ

יר.  ְצָרָכה ְיַכְלֵכל, ָהאֹוְבדֹות ַיֲחזִּ ְיַרֵפא, ַהנִּ

ים ָיפֹות  ר ָפנִּ ָשא ְבֵסבֶׁ ְשָרֵאל, ְויִּ יַרֵחם ַעל יִּ וִּ

ְליֹון ַהּסֹוֵבל ֹכל, ְוֹלא  ַמָשָאם, ְכָאב ָהַרֲחָמן ָהעֶׁ

ְתַעֵלם ְוֹל ֹבל ְוֹלא יִּ ְהיֶׁה ָהָאָדם, ..  א ָיקּוץיִּ ְוָכְך יִּ

ְתַאְכֵזר ְכנְֶׁגָדם אֹו  ים ַאל יִּ ְפַגע ָבְרָשעִּ ם יִּ ַאף אִּ

ם ְוֹיאַמר  ָלא ְיַרֵחם ֲעֵליהֶׁ ְיָחְרֵפם ְוַכּיֹוֵצא, אֶׁ

ם  ְצָחק ְוַיֲעֹקב, אִּ סֹוף סֹוף ֵהם ְבֵני ַאְבָרָהם יִּ

י ים ַוֲהגּונִּ ם ְכֵשרִּ ... םֵהם ְכֵשֵרים, ֲאבֹוֵתיהֶׁ

י ֹכחוֹ  ְלבֹוָנם ּוְמַתְקָנם ְכפִּ ה עֶׁ מה לכן  ."ּוְמַכּסֶׁ
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לרחוקים שבעם ישראל יכול לתת שאדם 

  .וברחמנות יתן להםצריך ל

 :אמר לי ,היה איזה בחור לא כל כך דתי

הרב אני רוצה לעבור טסט, תן לי משהו 

אפילו לעשות, אל תגיד לי תיקון חצות אני  

תגיד  :ולבית כנסת לא קם, אמרתי ל

ספירת העומר, היום אחד לעומר, היום 

בלי ברכה, בא אלי אפילו ושניים לעומר 

הרב עברתי טסט בזכות ואמר לי 'אחרי זה 

גיד ספירת אספירת העומר, כל החיים אני 

תקן ללעזור לו וצריך כל אחד  .'העומר

 תתכונו יכול, וזשהוא מה  ,אותו כפי כוחו

  .רחמנותב ההנהג

אלו שמוסרים עצמם  –זקני העם ושוטריו 
 ללקות על עם ישראל  

)במדבר י"א( אומר לו הקב"ה למשה 

ר " ְשָרֵאל ֲאשֶׁ ְקֵני יִּ זִּ יש מִּ ים אִּ ְבעִּ י שִּ ְסָפה לִּ אֶׁ

ְקֵני ָהָעם ְוֹשְטָריו י ֵהם זִּ ממתי  ",ָיַדְעָת כִּ

שוטר זקן? איך הקב"ה אומר לו מצינו 

אומר  קח זקנים שהם שוטרים?למשה 

ְפֵני ַהָקדֹוש "על כך המדרש  ה לִּ ָאַמר ֹמשֶׁ

י  י ָראּוי ּומִּ י יֹוֵדַע מִּ י, ֵאינִּ בֹונִּ ָברּוְך הּוא, רִּ

ְקֵני  י ֵהם זִּ ר ָיַדְעָת כִּ ֵאינֹו ָראּוי. ָאַמר לֹו: ֲאשֶׁ

ים  ים ְוַהשֹוְטרִּ ָהָעם ְושֹוְטָריו, אֹוָתן ַהְזֵקנִּ

ְלקֹות ֲעלֵ  ָמְסרּו ַעְצָמן לִּ ם שֶׁ ְצַריִּ ם ְבמִּ יהֶׁ

ים ין ,  ְבַמְתֹכנֶׁת ַהְלֵבנִּ ים, ָהיּו ַמכִּ ְמְצאּו ֲחֵסרִּ ְונִּ

ים ת ַהשֹוְטרִּ ים אֶׁ ים .. ַהנֹוְגשִּ ְוָהיּו ַהשֹוְטרִּ

ין אֹוָתן  ים ַעל ְשָאר ָהָעם ְוֹלא ָהיּו מֹוְסרִּ ֻמכִּ

ים ם אמורים, עם יבמה דבר ".ְבַיד ַהנֹוְגשִּ

לעשות  יםמספיקלא היה  ישראל במצרים

מישראל היו השוטרים  ו  ,את כמות הלבנים

במקום עם מהמצרים מקבלים את המכות 

הם יהיו 'ישראל, אומר הקב"ה למשה 

שמסרו נפש על עם ישראל,  והאנשים, אל

שמוכנים לקבל  ו, אל'מנהיגיםההם יהיו 

תכונה אם כן      .יהודים אחרים  למכות בשבי

  .תרחמנוהיא של הנהגה ונדרשת בסיסית 

רחמנותו של החפץ חיים אפילו על 
 הרחוקים מהשם יתברך 

שבמועצה  ,פיאן מספרולאליהו רבינו 

שם ראש המושב    ,אזורית שהיה ליד רכסים

היה מכבד בני תורה בצורה לא רגילה 

 היה אתאיסט, ופעם שאל אותולמרות ש

: איך אתה רחוק מבני תורה ויש לך כל הרב

אמר  כבוד והערצה לבני תורה, הרבה כך 

כשאני הייתי צעיר הלכתי ראש המושב,  לו  

 ,להרשם לישיבה של החפץ חיים בראדין

ניסט ולא בשביל ללמוד שם, אני הייתי קומ

סטית, ורציתי למשוך ינומהתנועה הקומ

בחורים שיכנסו לתנועה שלנו, משם 

בל לישיבה, החפץ חיים כשבאתי להתק

ואמר לי שאני לא יכול מיידית זיהה אותי 

חר והיה כבר מאואותה שעה להתקבל, 
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אמרו לי לקנות כרטיס ולחזור לביתי, ו

ובאותו יום כבר לא הייתי משיג כרטיס 

וביקשתי לישון בישיבה לילה אחד, אמר לו 

החפץ חיים אתה לא יכול לישון בישיבה, 

ורים שלי, אבל אתה רוצה להסיט את הבח

אותו אתה יכול לישון אצלי בבית, אומר 

, ולקח אותי אליו לביתאחד, החפץ חיים 

 ,נה לא היתה נוחה לייוהיה לילה קר והש

ופתאום הרגשתי את הדלת נפתחת והחפץ 

חשב שאני ישן, הוריד  ,חיים נכנס לחדרי

את מעיל הפרווה שמעל גופו וכיסני כל כך 

מעיל וכובע, הוא עצמו נשאר בלי והיטב 

זה היה ווהיה יושב לידי ולומד בנר קטן, 

אז אומר לו אותו  מסית. ניסטויהודי קומ

פרווה של החפץ חיים הראש מושב: מעיל 

ואני לא מסוגל לדבר   ,מחמם אותי עד היום

לא אמנם על התורה מילה רעה אחת, אני 

על התורה רעה מקיים כלום, אבל לדבר 

 אני לא יכול.

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

תכונה שצריכה להיות אצלנו, אפילו על  וז

הם בני אברהם  ,הרשעים לא לדבר רעות

מבזה  מבזה הבניםוהרי יצחק ויעקב, 

לומר את בושתם, צריך לכסות , האבות

צריך לתקן , 'הוא לא התכוון מסכן ,לא'

לברך אתה יכול 'לו לומר  ,אותו כפי כוחו

 .'? מה שאתה יכול תעשהלפחות אשר יצר

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

לא )ליקוטי מוהר"ן, שם( שלכן אומר הרב 

במדבר היה רחמן כמו משה רבינו ע"ה, היה  

סדום ועמורה, ממש  ]אחר חטא העגל[

 נבנה אומהוא וב'והקב"ה אומר למשה 

אתה תהיה המייסד של האומה  ,חדשה

 ,הישראלית, אני לא מכחיד את עם ישראל

ועם , 'ונתחיל הכל מחדשממך ניקח קצת 

רוקדים לעגל, מה אומר ישראל באותה 

 ,משה רבינו להקב"ה 'מחני נא מספרך'

אומר הספרונו שאמר לו משה רבינו 

תמחה אותי כמו עמלק שמחית 'להקב"ה 

, אז אומר לו 'לאותו ולא תיגע בעם ישרא

 ,כמו 'תמחה את זכר עמלק' ,'מחני נא'

יש רחמן כמו האם אומר רבינו הקדוש ו

רבינו? אומר הרמב"ן "ואם אין מחני  המש

, מספר החייםם יהתחתתמחה אותי  - נא

מציע משה לקב"ה,  ,ואסבול אני עונשם'

ותציל ת חלופין קח אותי בתור עסק'

לך  אני מציעהקב"ה אומר לו ', 'אותם

יצור עם חדש, בוא תהיה נבוא  ,הצעה

וכך ענה לו , 'מייסד האומה הישראלית

 ,לכן משה רבינו נקרא רעיא מהימנאמשה.  

והיכן רועה הכי נאמן שיכול להיות, ההיה 
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הנאמנות שלו? לא בזה שעבד את  תנמדד

בזה שהיו אנשים אלא ה' בכל כוחו, 

לא תפיל 'מר להקב"ה וחוטאים והוא א

 '.ראשםשערה משערות 

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

"לא תעשו על הפסוק אומר הבני יששכר 

השם הנה כי כן יתפרש  – כן לה' אלוקיכם

כי יתברך חפץ שהצדיקים יבטלו גזירותיו 

כלומר על כל אחד  ,זה שעשועיו יתברך"

שיש כ 'השם אתה צודקמאיתנו לא לומר '

השם אלא להיפך, לומר 'שהו, יגזירה על מ

ו , על עצמ'אני רוצה שתבטל את הגזירה

, אבל יןצריך האדם להצדיק את הד

עוד   ,את הגזירהצריך לבקש לבטל  לאחרים  

 –אומר רבי אלימלך "נעימות בימינך נצח" 

מה הכי נעים להשם? שאתה מנצח אותו 

הגביר את מידת הקב"ה הוא שמצד ימין, 

ובא יהודי  ,אל על מישהוהדין בצד שמ

 הוא עשה חסד  ,זה לא נכון'אומר להקב"ה  ו

שם, תבטל לו את הדין , עשה טוב פה

ממתק אותם "שממתיקן  רבש"ע', וז"ל הרב  

תכונה מובן שממקומן לצד ימין", לכן 

איך האדם בסיסית להנהגה זה לראות 

רחמנות על החוטאים,  ויש למתנהג, האם 

, 'מהשםהוא האיזה עונש יקבל לומר 'לא 

של המחשבות כי רחמנות, רחמנות, אלא 

, וכן צריך על עם ישראלכל הזמן הקב"ה 

 .להיות כל יהודי

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

הקב הישר דובר בעל נהרב קאיירבינו 

שהקב"ה גזר להיות נפשות הצדיקים   ,כותב

הפירוש הוא על קברותיהם לטובת ישראל,  

הצריכים צדיק יש נפש רוח ונשמה של

אתה  ,לא'הקב"ה לו אומר  ולעלות למעלה,  

משאיר חלק ממך פה בקבר, יבואו אנשים 

אתה צריך לעזור להם, ושיש להם צרות 

וכך אומר הרב, , 'רהזעעם ישראל צריכים 

ו צער יודיע צערו לאותם "וכל מי שיש ל

נשמות הצדיקים ועולים לגן עדן שם 

כל זה עשה הקב"ה לעם את  הנשמות".

להקב"ה יש כמה רחמנות ראו ישראל, 

 .איתנו

 גם ענישה צריכה להיות מלב רחום 
צריך שהרב כותב  בליקוטי מוהר"ן )שם(

לדעת איך להתנהג עם הרחמנות, לפעמים 

משל להרחמנות זה להתאכזר על מישהו, 

נמצינו בודד גזלן מהחברה נאם לא ש

הרמב"ם אומר ומצד שני לחברה,  יםמזיק

 60לא מושיבים בסנהדרין אחד מעל גיל ש

אבל ות, נאו סריס למה? כי אין לו רחמ

במשפט אסור שיהיה רחמים והרי למה? 
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אז מה זה משנה אם  ,אמת  צריך שיהיה דין

רחמנות? מסבירים שגם לאותו יהודי אין 

לכן צריך לתת מלב רחום,  אדם    את העונש

הוא חזן, כי שלא יהיה ילדים  ואם אין ל

לו יש  רחמנות, אדם שכבר  זו  יודע מה  אינו  

היא גדולה יותר, ילדים הרחמנות שלו 

אומר הרב לכן לו, שאין כמו אדם אינה 

 ,צריך לדעת איך להתנהג עם הרחמנותש

הרוג עלול לזה סטייק לילד קטן אם נביא 

צריך לדעת איך לנהוג עם  ךאותו, כ

מעניש צריך להעניש כשגם לכן  ,הרחמנות

  .הרחמנותמידת עם 

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

שמנהיג טועה כ  ,'כל המרחם מרחמים עליו'

ות שלו העונש שלו קשה מאוד, רבי נברחמ

ם של היה מנהיג  ,, רבי יהודה הנשיאהקדוש

הוא לא ש ישראל, ומספרת הגמראעם 

אמר לו שנמסר לשחיטה, ריחם על עגל 

, אמר 'רבי תתקן אותי בלי לשחוטהעגל '

, 'שחטהאתה חייב ל ,אי אפשר לךרבי 'לו 

גם  ,לא מרחם'הוא ם ייבשמעל רבי אמרו 

של שנה  13קיבל לכן ו, 'לא נרחם עליואנו 

חמת על י, איך לא רל"עשים קיסורים 

דוד המלך הרי את העגל? אתה מנהיג, 

שריחם על מכיוון מנהיג רק השם שם ל

? של רבי סתיימו היסוריםהמתי ו, עיזים

אמר ו, שהיה בביתו שריחם על עכברכ

הוא לא מפריע לי, למה שלא לאשתו '

אותו במרחם? השם ראה שהוא , 'יחיה

על מי ריחם? על מי ולילה פסקו היסורים, 

עוד בעל חי מאוס, עכבר, ו, ושמזיק אות

 ,לדוגמא ו.הוא לא מפריע לואמר עליו ש

רוצה ו  האדם מרחם על מישהו שאין לו דיר

את הדירה שלו לשבת, שבת חתן, אומר לו 

לרחם על בן אדם,  ',?אא תיקח למה לוב'

לכן צריך לדעת שהתכונה הזאת היא 

  .תכונה של הנהגה

שישראל מבטלים גזירה על יהודי זה 
 הקב"ה יותר מהכל התענוג ל

כותב רבי לוי יצחק מברדיטשוב "שישראל 

מבטלים גזירה על יהודי זה התענוג 

אני כמה  'אומר השם    ",להקב"ה יותר מהכל

, לכן 'מזהיותר אין לי תענוג גדול  ,שמח

נה הזאת ואדם צריך לקנות את התכ

]בזמן מסירת היום  .במלוא עוצמתה

ההילולא של הרב מרדכי אליהו השיעור[ 

נותן שיעור ברדיו הרב היה זצ"ק. בזמנו 

]מספר היו עולים מאזינים, שאלתי אותו ו

הרב איך יש לך כח מורנו הרב שליט"א[ '

ענה לי  ',לעזור לאנשים בסבלנות?ככה 

כל אדם אני מסתכל הרב מרדכי אליהו 'על  

ולה בבית וחושב אולי יש לו איזה ילד ח

כך , איך הוא לא נרדם בלילהמסכן  ,ל"ע
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אני מצייר כל אדם שעובר לידי, אני מצייר 

ציור ואז הלב שלי כולו רחמנות  ילעצמ

גם אנחנו  ,, זה היה זכותו של הרב'עליו

צריכים לקנות את המידה הזאת במלוא 

 ,מילה טובה לבן אדם ואיזלומר  ,עוצמתה

ת רוב , קיימת א'איזה חולצה יפה קנית'

רוב שאמר הגר"א באיגרתו, 'התורה, 

אם כן  ',התורה לשמח ליבות בני אדם

אמר  ,דקה של אושראחר לבן אדם  ןנתכש

אמרת לו   ו,לו איזה מילה טובה על הבן של

', זה איך הבן שלך לומד יפה בהפסקה'

אומר מילה טובה ובא אם אדם  רחמנות.

כולם ' ,משמח אותו כך על בנו, למישהו

איזה ילד צדיק יש  ,וא לומדהומשחקים 

האם האדם יודע כמה הוא משמח בכך ,  'לך

זוכה לקיים את רוב אבינו שבשמים, את 

נזכה יהי רצון ש. לרחמנות ההתורה, זוכ

.בעזה"ילנהוג ברחמנות תמיד 
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 השבועי כאייל תערוגהשיעור 
  שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

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

 אייל עמרמי שליט"א מורנו ורבינו הרב

יתברך כל   ה'יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא  ה'ש
 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך 

 

 התודה והברכה 
   לר' נפתלי ניסים הי"ו 

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

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

 

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

 

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

 משה יעקב בן רוחמה ציפורה, ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה , קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
אסתר חיים בת , רחל בת מדלן, ירון בן תקוה, ירדן בן סימה, התינוק חביב בן שמחההגוף והנפש, לרפואת 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, מלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבדי ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב שרה 
אילנה חתון , ת רחל חנהלילך ב ה לא , גילה בת זוהרהלאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

אסתר ,  תמר בת מימה ,  מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל ,  לינוי אודליה בת נורית,  בת מלכה 
 סיוון שרה בת אסתר,  בת עליזה
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, דישראל בן לזיווג הגון, 
ה לזיווג הגון, לאה בת ציפור   ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, אליאן בת גלית;,  ושלום בית

רחל שרה לזרע קודש,  לילך בת רוחמה , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם , מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר
אילנית , שילת בת מזל, אבי ואסתי ובר דוד מלכה , ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  בת רוחמה 

 גילי בת אווה , טליה בת אילנית מרים ,  זני בת דמרים 

 , אליהו חי בן רג'ינה, סלומוןאברהם 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 ,משה בן גיטה  , 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 
חביב ,  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 ,  אסתר  לוגסי בן 
שרה בת פאני, רחל מוריס בן סביחה, , שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה , שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת ,  חסיבהאסתר בת  ,  פוחה בת שמחהאפרת 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 אוחנונהי יפית בת רות,  ,  אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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