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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   - ואתחנן תש"פ -גליון מס' ע"ו 

 ב  שנופלים ח"ו בעוונות עיקר הרחמנות הוא על ישראל עם קדוש  

 ג הרחמן נושא בסבר פנים יפות משא כל אחד כאב הרחמן העליון הסובל הכל

 ג גדולה לגימה שמעלמת עין מן הרשעים –בשבח הרחמנות 

 ד עיקר הרחמנות הוא לרחם על ישראל עם קדוש להוציאם ממשא העוונות

 ד אדם הנמשך לתאוות נפשו ומטעים רוחו ממנה היא מטילה בו ארס וחושך

 ה ה בשלוה והשקטזהו אור המאיר את הנשמ –אור זרוע לצדיק 

 ה אדם שזורח עליו אור השם זוכה שהרוע והחשכות נעלמים –תזרח השמש יאספון 

 ו ברגע אחד של תשובה נעשה האדם קרוב לקב"ה –זכאין אינון מאריהון דתשובה 

 ו אלא העיקר הראשון הוא התשובה עצמה –הכפרה אינה נוגעת לקרבתו להשם 

 ז שים סליחה בלי שום ספק סולחהקב"ה חנון ורחום ותיכף ומיד שמבק

 ז כל נשמה צועקת להשם שימשוך אותה אליו יתברך –משכני אחריך נרוצה 

 ח זהו הצדיק שנותן שכל לדל להורות לו דרכי תשובה –אשרי משכיל אל דל 

 
 

עיקר הרחמנות הוא על ישראל עם קדוש שנופלים ח"ו בעוונות

בגליון הקודם הבאנו את דברי הרב 

(, ב-בליקוטי מוהר"ן )תנינא תורה ז', אות א

הבדיקה העיקרית של הקב"ה למנהיגים ש

רחמנות עד בולרועים של עם ישראל זה 

לב מלא רחמנות, על כל עם בבלי די, 

 אדם מישראל בפרט.ועל כל בכלל ישראל 

בהם אפשר יש הרבה תחומים בתורה 

 חכמהבענוה,  ב,  לבדוק את רועי עם ישראל

כדי להיות מנהיג הקב"ה בחר וכו', אבל 

התכונה העיקרית את לאחר שבדק בדוד 

רחמנות, כמו שאמר שהיא המבחינתו 

ד ַעְבּדֹו " הפסוק )תהילים ע"ח( ְבַחר ְבָדוִּ ַויִּ

ְכְלֹאת ֹצאן מִּ ָקֵחהּו מִּ כולא דוד שהיה  ",ַויִּ

צעירים מפני הזקנים, רחמנות האת הצאן 

מה על הזקנים , ריחם על הצאן גשמית

יאכלו ומה ישתו, וכמו שאומר הרמב"ם 

ודרכו "ים, פרק שני, הלכה ו'(:  )הלכות מלכ

של רועה מפורש בקבלה כרועה עדרו ירעה 

עלות  ובחיקו ישא ,בזרועו יקבץ טלאים

הוא ולא מסוגל ללכת, ש, יש אדם ינהל"

א תאכל וב'מרים אותו על הכתפיים שלו, 

, אדם לא מוצא עבודה, אצלי'תישן  ,איתי

, זה 'א תעבוד איתיוב'אומר לו וחברו 

וסומך  רבינו הרמב"םלה לנו מגכך מנהיג, 

  .דבריו על פסוק מדברי ישעיהו הנביא
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הרחמן נושא בסבר פנים יפות משא כל 
 אחד כאב הרחמן העליון הסובל הכל

 באריכותזאת כותב רבי משה קורדובירו 

י ֹתאַמר ֵאַלי " :)תומר דבורה, פרק ג'( כִּ

ָשא ֶאת ָכל ַעם ה׳  ָשֵאהּו ְבֵחיֶקָך, ּוָבֶזה יִּ

ְזרֹועֹו ְיַקֵבץ  ָשא ָהאֹוֵמן ֶאת ַהיֹוֵנק, בִּ ַכֲאֶשר יִּ

ים ָשא  ְטָלאִּ לא נמצא שבן אדם  ...",  ּוְבֵחיקֹו יִּ

אתה שואל ושלוש, ויומיים או יום אחד 

, ?'הלךלהיכן  ,מה קרה לו? איפה הוא'

מישהו שבור אם רואה  –' ְשָבֶרת ְיַרֵפאַהנִּ '

מאיזה משהו, שבור מהגירושין, שבור כי 

ָצָבה ְיַכְלֵכל"פיטרו אותו מהעבודה,   –" ַהנִּ

לא רוצה לרעות, לא רוצה ו שהרואה מיש

מביא לו ולצאת לאכול עשב, הרועה הולך 

יר"אוכל,   אבד שאחד  מכיר    –"  ָהֹאְבדֹות ַיְחזִּ

מה  ,אובליו ואומר לו 'הולך א, לו הלךו

יות, מה אתה מתבלבל ואתה עושה שט

ים " ,עוד אומר הרב, 'בחיים ָשא ְבֵסֶבר ָפנִּ ְויִּ

ָיפֹות ַמָשָאם ְכָאב ָהַרֲחָמן ָהֶעְליֹון ַהּסֹוֵבל 

 ,תכונה של מנהיג, לכן דעו לכם ו, ז"ֹכל

  .ממידת הרחמנותרבות הקב"ה מתרגש ש

גדולה לגימה שמעלמת  –בשבח הרחמנות 
 עין מן הרשעים  
מרחם האדם רבותינו שיבחו רבות את ה

נותן על גשמיות ומרחמנות  ,על הבריות

אמרו )ילקוט  ךוכלשתות, ולהם לאכול 

שמעוני, שמואל א', פרק כ"א, סימן ק"ל(: 

מן עיניים שמעלמת גדולה לגימה "

, "משרה שכינה על נביאי הבעלו ,הרשעים

בא שלא נביא זה  ?בעלנביא זה  ימ

אם כן מאיפה הוא מהטהרה, ומהקדושה 

גם עליו מקבל נבואה? מכוחות הטומאה, ו

  .הקב"ה משרה שכינה

היתה חולדה הנביאה ש ,כתוב בנביאכך 

מי היה בעלה? ונביאה בזכות בעלה, ל

היא היתה ששלום בן תקוה, הרד"ק אומר 

נשואה לנביא בעל, היא היתה נביאה אמת 

הרד"ק ומסביר נשואה לנביא בעל, אבל 

כך כותב  ,למה זכתה שתשרה עליה שכינה

והאיש הזה " :)מלכים ב, פרק י"ג( הרד"ק

היה עושה צדקות  ..היה שלום בן תקוה

היה  ?ומה צדקות היה עושה ,בכל יום

ממלא את החמת מים והיה יושב על פתח 

העיר וכל אדם שהיה בא מן הדרך היה 

", כל מי משקה אותו ומשיב את נפשו

 שהיה עובר היה נותן לו איזה בקבוק מים,

אוב בעל נביא בעל, עושה טומאות, היה 

אבל אומר וידעוני, משתמש בכישופים, 

בזכות הצדקות שעשה שרתה רוח "הרד"ק 

שתשרה, ", עליו אי אפשר  תודש על אשוהק

טומאות, אז הקב"ה עוסק בהיה הוא 

אתה 'אומר השם השרה שכינה על אשתו, 

דואג לאנשים? אני חייב להשרות עליך 

 ',אבל אני נביא בעל'ואם תאמר , 'שכינה

, 'שרה שכינהאאז על אשתך אני  '  אין בעיה  

מפני שהוא למה הקב"ה כל כך התרגש? ו

מאוד קב"ה הומרחם על הבריות, היה 

  .ממי שמרחם על בריותיומתרגש 

רחם על האשה שבאה אם אדם מ

ביא לה איזה וי הקום מהספימהעבודה, 

באה מהעבודה האשה ל, הלואי, טכוס פ
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מגיש לה כוס וקם ואדם כולה מזיעה, ו

נקרא רחמן, איזה רחמן אצל הוא ל, טפ

בשער  דעמויאם רק נקרא, לא הוא השם 

חלק לאנשים בקבוקי מים, ויהעיר במוצא 

אתה 'הקב"ה מתרגש, אפילו מכוס פטל 

מרחם על הבריות, אבל אתה נביא בעל? 

אני חייב להשרות עליך שכינה, אז למי אני 

עושה כל היה  מה  ו,  'תן לאשתךאאתן? אני 

מחלק מים ויושב סה"כ היה היום? 

מרחם זה אדם ש ,'!לאנשים, 'גדולה לגימה

מכין בעבודה אם בדרגות שלנו    .נשיםעל א

או  והבת שלאם איזה כוס תה לחבר, 

 ,קחי'באה מהעבודה סהרורית,  האשה

קודם כל תשתי איזה כוס מים, לא  ,קחי

חושב אלא כי אני בגלל שאני רוצה מצוה, 

הרי שלום בן תקוה , 'עליך, אני דואג לך

היה נביא בעל, הוא לא עשה למען הזה 

  .ם על הבריותהוא ריחאבל השם, 

קונה איזה קולר ואדם הולך  ,זהה תראו מ

קחו 'שם באיזה מקום, של מים קרים, 

 ו, הקולר הזה ישרה עלי'תשתו אנשים

 ת האדםשכינה, השם רוצה לראות א

תכונה שהשם יתברך  וזרחמנות, רחמן, 

איך 'על עצמו,  חושב  מנהיג, לא  ושם רועה  

איך אני משכלל את  ,אני מקדם את עצמי

  .על הבריותאלא חושב  ,'עצמי?

עיקר הרחמנות הוא לרחם על ישראל עם 
 קדוש להוציאם ממשא העוונות 

אם דבורה זכתה למה שזכתה בעקבות 

רחמנות על הגשמיות, ודאי שמרחמנות על 

אומר לכן רוחניות השם שמח הרבה יותר, 

)ליקוטי מוהר"ן שם, אות ג'( שעיקר הרב 

ָקר ינה על גשמיות, אלא "הרחמנות א עִּ

ין,  ְשָרֵאל ַעם ָקדֹוש נֹוְפלִּ ָהַרֲחָמנּות הּוא ְכֶשיִּ

י ֶזהּו  ְצָלן כִּ ַחס ְוָשלֹום ַבֲעוֹונֹות, ַרֲחָמָנא לִּ

יֵני ַרֲחָמנּות ָכל מִּ ְוֶזהּו  ..ָהַרֲחָמנּות ַהָגדֹול מִּ

ְשָרֵאל ַעם ָקדֹוש  ָקר ָהַרֲחָמנּות ְלַרֵחם ַעל יִּ עִּ

יָאם ֵמַהַמשאֹוי ַהָכֵבד ֶשל ֲעוֹונֹות  ,"ְלהֹוצִּ

אנשים שחוטאים והוא כשאדם רואה 

מתפלל סר עצמו עליהם, מועליהם, מרחם 

רבש"ע תן להם אפשרות לחזור עליהם '

קח את האדם שהכי סובל אם ני, 'בתשובה

בעולם, במחלה הכי קשה בעולם ל"ע, והוא 

ם ל"ע, גם עני, וגם גרוש, וגם אין לו ילדי

עוון אחד אבל על , כזהכמה סובל בן אדם 

ל כהסבל שלו יותר גדול מכל הסבל של 

 . יסורי העולם הזה

החושך אלא ? הביאור בדברי הרבמה 

יותר  האדם מביא לנשמה שלשאותו עוון 

כל  .גדול מכל החושך של כל היסורים

היסורים הגשמיים לא יכולים לפגוע 

ה, ומי בנשמה כמו שעוון אחד פוגע בנשמ

שהוא עובד ה', הוא רואה את האנשים 

שחוטאים, הוא שומע את הנשמה שלו 

 הוא יודע באיזה סבל הוא נמצא. צועקת,

אדם הנמשך לתאוות נפשו ומטעים רוחו 
 ממנה היא מטילה בו ארס וחושך 

)ויקרא כ"ה,  אומר האור החיים הקדושכך 

ֵתן לוֹ  ֹלא ַכְסְפָך ֶאת"עה"פ  (ל"ז  :"ְבֶנֶשְך תִּ

הם הדברים שהאדם כוסף  –את כספך "
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בעולם הזה לדברים הנדמים, לא תתן לו 

ת נפשו וכי כשאדם משלים תאו ,בנשך

סופיו הוא נשוך יהבהמית ומטעים רוחו מכ

כל תאווה ", בזה ומטיל בו ארס החטא

 ,נשיכה בנשמה שלו, הימוריםגשמית זה 

ה כזה נשיושאר תאוות אסורות, סמים, 

)פרשת  שלו, ואומר הזוהר הקדוש בנשמה

מאן דעבר עבירה דמכבה מצוה " :צו כ"ח(

עובר אדם  ",הכי מכבה נר דיליה ,דאיהי נר

, עצמו את האור שלהוא כיבה עבירה? 

מרמור ו, חושך פנימי והחושך שזה גרם ל

אפילו לא מודע לחושך שאדם שזה גרם, 

ממשיך הזוה"ק, , ושזה הביא לנשמה של

והאי איהו  ,נשמת אדםה' דאתמר ביה נר "

פתאום  ",ר גופא בחשוכאאואשתכבוי, 

הוא לא שמח מאשתו, פתאום הוא לא 

שמח מהדירה, פתאום הוא לא שמח 

עבור אמהעבודה, פתאום הוא אומר אני 

בית כנסת, הוא חושב שיצליח להחליף את 

הגיע מאיפה  אבל הוא צריך לשאול  החושך,  

  .מהעבירהזה הגיע החושך הזה? לו 

זהו אור המאיר את  –אור זרוע לצדיק 
 הנשמה בשלוה והשקט  

)כד הקמח, נר חנוכה  כותב רבינו בחייכך 

  – אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" :א'(

רך הכתוב לכנות כלל כל הטובות ד

ונה אור ממש ואין הכו,  שבעולם בלשון אור

וכן  ,אלא שלוה והשקט וכבוד ובריאות

ן כלל כל פך שהכתובים קורייתמצא בה

)קהלת  הכסיל בחושך הולך, והרעות חשך

קורא  ימיועל מתעצב ומתרעם ומי ש, ב'(

לא ולא שמח אדם ש הכתוב ימיו חושך",

מרוצה, העבירה מכבה את הנר שלו, 

מיסורי יותר היסורים של הנשמה גדולים 

את כל אם ניקח  ,אומר הרבלכן הגוף, 

הם לא ישוו ליסורים של  ,יסורי הגוף

תשת חושך ויהי "כמו שכתוב הנשמה, 

אומרת ו ",לילה בו תרמוש כל חיתו יער

  .אלו רשעים שדומים ללילהשהגמרא 

אדם שזורח עליו   –תזרח השמש יאספון 
 אור השם זוכה שהרוע והחשכות נעלמים 

שאדם עושה מסביר סלנטר ישראל הרב 

 , על ידי כך עבירות ומכניס חושך לנשמה

אותו רואים כל הרוע שלו יוצא, פתאום 

מה יש לך? מה ', או את ההוא  שונא את זה

שונא את רואים אותו    ',כבר עשה לך?הוא  

ההורים שלו, כועס עליהם, שונא את 

האנשים הכי קרובים אליו, החושך מוציא 

יכול לשנוא את הילדים הוא ממנו רע, 

תולה את זה בכל מיני אמנם שלו, הוא 

 וזה החושך שבאבל עשו, דברים שהם 

רע, 'תזרח השמש ה נו אתמוציא ממ

אז אור השם,  ועליאם יזרח  ,יאספון'

כל הרע חוזר למקומות  –יאספון 

 החוצה.ולא יצא בגוף שהמוצפנים 

קראו לו יוסף חיים ברנר, יש שהיה יהודי 

על שמו, גבעת הנקרא  בית ספר בתל אביב  

נדהם ברנר, מי שקורא את הספר שלו, 

חי היה רוע יכול לצאת מבן אדם,  מכמה

שנה, היה מהוגי הדעות של עד לפני מאה 

: ו השם ירחםהמשכילים, הוא כותב בספר
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אופיינו הלאומי פסול מימות עולם ועד "

הנה. מעולם לא היינו אומה יוצרת, תמיד 

חיינו חיי צוענים וכלבים, מה אתם רוצים 

מהאנטישמים? מדוע לא תאבו להבין את 

יו? את חזון השנאה והבוז המובן מאל

לישראל: היהודים הם צוענים, זוהמה, 

תצלנה  ועוד... "רפש וניוול, ביצה סרוחה

עם היהודי יש עמו השנאה ל ואיזאוזניים! 

יש בית ספר על שמו, ורחובות על עוד ולו,  

אלא מאיפה בא הרוע הזה? ושמו, 

רה עושה רוע ענק, והרוע הזה יכול יהעבש

אחד, אם תכבה את הנר להתפרץ אצל כל 

אדם יכול לצאת  ,, הרוע הזה יצאאדם של

אנשים האמינו שיהרגו את האם מפלצת, 

הרוע אבל  ,הילדים שלהם? לא האמינו

מה גורם את והזה יוצא בשעת חושך, 

יסורים היא גורמת לוהחושך? העבירה, 

  .הנשמהשל הכי גדולים 

ברגע אחד  – זכאין אינון מאריהון דתשובה
 ה נעשה האדם קרוב לקב"ה של תשוב

העבירות הם משאדם יודע שהיסורים כ

הוא רואה בעל כשהיסורים הכי גדולים, 

עבירה הוא מרחם עליו, הוא שומע את 

הצעקות של הנשמה שלו, לא מסתכל מה 

עושה? הוא מריח את הריח של הוא 

הבגידה, הוא מריח את הנשמה שלו, זה 

לכן עיקר הרחמנות של הצדיק זה  .הצדיק

על בעלי העבירות, עיקר הרחמנות 

שהוא רואה אותו בכאב, מתבטאת בכך 

הוא מרחם עליו, לכן הצדיקים תמיד 

דרכי התשובה לעם ישראל, את מלמדים 

תנו שהקב"ה מקבל כל ותמיד מלמדים א

האור נדלק ואדם בתשובה, רק תרצה, 

 כתוב צומותואם נשאל והרי מחדש, 

לתשובה של ? זה לא שייך ניות וכו'ותע

אבל  ,זה קשור לכפרה על העבר, האדם

, כלללענין החזרה בתשובה זה לא קשור 

אדם אם הרהור, באפילו היא תשובה 

זהו הקב"ה קיבל אותו, הזוהר  ,מתחרט

זכאין ")זח"א קכ"ט סע"א( הקדוש אומר 

דהא בשעתא חדא   ,אינון מאריהון דתשובה

קרבין לגבי  ,חדאביומא חדא ברגעא 

הכי קרוב ואדם רגע של הרהור,  "קוב"ה

ומה היא " להקב"ה, כמו שאומר הרמב"ם:

שיעזוב החוטא חטאו ויסירו  התשובה?

, ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד

 ."יתנחם על שעברו

אלא  – הכפרה אינה נוגעת לקרבתו להשם
 העיקר הראשון הוא התשובה עצמה 

"הכפרה רות משה,  הרב פיינשטין כותב באג

אינה נוגעת לקרבתו להשם, אלא לצחצוח 

הנפש, ואינה נוגעת לפנימיותו, העיקר 

הראשון הוא תשובה, והכפרה היא 

"יש לי   אומר רבי חיים מוואלז'ין:משנית", ו

תשובה דאורייתא היא חרטה  ,מסורת

חז"ל החמירו צום ובכי", ו ,ועזיבת החטא

ומר א ,השיב את הגזלה בממוןוגנב שאדם 

כותב כך נגמר, זהו אני מתחרט שגנבתי, 

ְכָחדֹות " .הרב פיינשטיין ָעלֹות ְיַנֵהל, ַהנִּ

ְפֹקד , כמו שאמא יש לה ילדים והיא "יִּ

ביום אנחנו מברכים כך מרחמת עליהם, 

'ברוך אתה השם מלך מוחל וסולח' כיפור 
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תשובה הקב"ה אם אדם עשה ברכה,  וז

  .ומחל ל

ומיד שמבקשים הקב"ה חנון ורחום ותיכף 
 סליחה בלי שום ספק סולח 

)אגרת התשובה י"א( התניא בעל כך אומר 

 ,כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח"

תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה ו

בלי שום ספק וספק ספיקא , תו יתברךימא

לת יוכמו שאנו מברכין בכל תפ, בעולם

ברוך אתה ה' חנון המרבה , 'שמונה עשרה

אין ', והרי ספק ברכות להקל.. אלא לסלוח

סלח 'כאן שום ספק כלל, מאחר שביקשנו 

ואילו לא היינו חוזרים  ',מחל לנו ,לנו

", אנחנו וחוטאים, היינו נגאלין מיד

  .חוטאים, ושוב פעם הקב"ה סולח

והרי אפילו במידת בשר "  ,התניאעוד אומר  

ודם כן, שצריך האדם למחול תיכף ומיד 

מנו מחילה ולא יהא אכזרי שמבקשים מ

ואם ביקש ממנו שלוש פעמים , מלמחול

, ולא מחל לו, שוב אין צריך לבקש ממנו

והגבעונים, שביקש דוד המלך עליו השלום 

מהם מחילה בעד שאול שהמית את 

הגבעונים ולא רצו למחול, גזר דוד עליהם 

 )ישראל(או בקהל ה' שהם ושלא יב

אחת  עלהקב"ה . ובמידת ..רחמנים וכו'

", אם דוד המלך ראה כמה וכמה לאין קץ

הוציא אותם מעם ולא סולחים אנשים ש

והוא הרי  ?ישראל, אז הקב"ה לא יסלח לך

מלא רחמים, כשאדם ל -וא ,רחום וחנון

נשמה, ביודע את זה מיד נדלק לו האור 

ואל מעונותם  ,'תזרח השמש יאספון

י כהוא לא שונא, לא נוטר,    םפתאו  ,ירבצון'

זורח לו אור השם ה תשובה, עשהוא 

ועיקר הרחמנות של הצדיקים בליבו, 

 צעקה של הנשמה.אותה שהוא שומע את 

כל נשמה צועקת   –משכני אחריך נרוצה 
 להשם שימשוך אותה אליו יתברך 

ג רשבפרשבו ,פיאן מספרולאליהו רבינו 

מעצמו  הוא שירש ש ,היה ראש עיר יהודי

 והי ,גויהקשר שלו ליהדות, הוא נשא כל 

לו ילדים גוים, נכדים גוים, ממש שלא יהיה 

שר"י מן כ, וכשהגיע איייהודי לו שום זכר

אותו ראש העיר, אייכמן לאמר  ה,להונגרי

אני רוצה 'שהוא יהודי, והוא לא ידע 

תורה של היהודים השתפרוס את כל ספרי 

שאני מוציא אותם לצעדת המוות, אני כ

, 'תורההי  רוצה שכולם על הגוילים של ספר

אני לא עושה את ': ענה לו אותו ראש עיר 

לו: אני יהודי, ענה  : למה?  שאל אייכמן,  'זה

מן תוציאו אותו מהר כלהם איימיד אמר 

אמר לאנשים ואותו ראש עיר להורג, 

כל החיים שלי 'שהוציאו אותו להורג: 

חיכיתי שהשם יכריח אותי לחזור 

, ואומר 'עכשיו הוא עשה את זה ,בתשובה

פיאן שכך המדרש אומר 'משכני ורב לה

תמסכן ' ,מסכנני –משכני  ,אחריך נרוצה'

רוץ ארוץ אחריך, אני אשאני השם אותי 

אתם מבינים? , ואז ירו בו בפני כולם,  'אליך

השם אני מתחנן 'הנשמה הזאת צעקה 

אבל יש בנשמה ברעיון , הוא דיבר 'אליך

 .תיתיהזאת צעקה אמ
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זהו הצדיק שנותן  –אשרי משכיל אל דל 
 שכל לדל להורות לו דרכי תשובה

תית, לכן יצדיקים יש בלב רחמנות אמל

בלב הצדיק יש רחמנות על החוטאים יותר 

, על חוטא שאר העםממה שהוא מרחם על  

צריך לרחם הרבה יותר, וזה העבודה של 

לך בדרכי נשתדל גם אנו ליהצדיקים, לכן 

חמול ליזה אח חוטא, יש אאם הצדיקים, 

רחם עליו, מסכן הנשמה שלו ולעליו 

גם משה רבינו ע"ה היה  !צועקת, רחמנות

התפלל מסר עצמו  משה רבינו ,רחמן גדול

הוא , על עם ישראל, על כל חטא שלהם

, מסכנים הם "רשעים בחושך ידמו"-ידע ש

יושבים ונגמרים, הם נראים לך צוחקים 

 .אושרטיפת ללא הוא ממורמר אבל בים, 

"ורק הצדיקים שהם  כותב המוהרא"ש:כך 

בעלי רחמנות יודעים מה שעובר על בני 

איזה מחלל אם מגיע אדם בדורות הללו", 

מה הוא לראות רחם עליו, צריך לשבת 

תיים שרואים איך יצדיקים אמאלו העובר, 

יציל ושיבוא אחד  נשמות ישראל צועקות

הנשמה שלו צועקת 'השם תביא לי  אותם,

ולכן אין  ,יציל אותי'שאיזה רועה אחד 

מאשר אותה בעולם גדולה יותר רחמנות 

מרחמים על ההצדיקים הרחמנות של 

עיקר   ותית, וזיהרחמנות האמ  וז  ,החוטאים

מדבר לשון הרע אדם כשרואים  ,הרחמנות

רחמנות על הנשמה שלו, מה ומרגישים 

אשרי וזה מה שכתוב "עובר לו בנשמה, 

מה זה משכיל? מי שנותן  ",משכיל אל דל

אין "ומחכים אותו ונותן לו דעת,  ,  לדל  שכל

הרחמנות הכי גדולה זה  ",עני אלא בדעת

להבין שטעה ולהורות  תלתת למישהו דע

ה' יזכנו. .לו דרכי תשובה
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  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 

   מתוך שיחותיואשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי  
 .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 

 

 העלון מוקדש
 בן ימנה שליט"א   ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש 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 סוליקהמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,  

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

, 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 , לילך בת רחל חנה ה לא , גילה בת זוהרהמרים מירה, איילת בת חבובה, לאה בת מזל, רחל בת 

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 



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א   שיחתו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   
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 כאייל תערוג   
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לזיכוי הרבים בס"ד זיכנו השי"ת 
 תמתרחבומערכת ההפצה  גדול
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