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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל
 052-9695044  אהרון

 : ברחבי הארץ והעולם  להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים 
 

 

  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 יעקבבאר 

 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   - ראה תש"פ  -גליון מס' ע"ח 

 ב  לפעול כמו בזמן המקדש שלמות היראה תלויה בכניעת הלב וכך יכול האדם  

 ג אדם בעל הכנעה גדולה ושפל בעיני עצמו יכול לפעול במעשיו כמו בזמן המקדש

 ג מה השם שואל מעמך? הכנעה והיא היראה –ונפשי כעפר לכל תהיה 

 ד השם מבקש רק יראת שמים –מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים 

 ד כל מי שעושה את עצמו כאסקופה הנדרסת מלמטה נעשה אדון מלמעלה

 ה ע"י ענוה הופך את מידת הדין לרחמים –וידבר אלקים אל משה 

 ו להזהר משלוש תאוות העולם הזה השוכנות בלב האדם ופוגמות ביראת השמים

 ו עצבות בשל ממון פוגמת ביראה – ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה

 ו שלא יורה האדם לעצמו היתרים לצורך פרנסה –זהירות בממון 

 ז זהירות בממון מובילה למנוחת הנפש בעולם הבא

 ז הקדוש ברוך הוא חפץ אלא באמונהאין 

 
 

שלמות היראה תלויה בכניעת הלב וכך יכול האדם לפעול כמו בזמן המקדש

מסביר א' בליקוטי מוהר"ן תנינא תורה 

האבלות שאנו מתאבלים על על הרב 

בשלושת השבועות של  והחורבן ירושלים

עיקר האבלות ואומר הרב ש, בין המצרים

על ירושלים שנמצאת בלב האדם, היא 

ואיפה ירושלים נמצאת באדם? מסביר 

צירוף ע"י ירושלים   תשירושלים נקראהרב  

שתי מילים, כמו שאמרו רבותינו של 

, כלומר 'שלם-יראה' )בראשית רבה, נ"ו, י'(

זה יוצא ירושלים, והרב ש ,יראה שלמה

שמים של המסביר איפה נמצאת יראת 

כמו שאמרו ברים, אלא יהאדם? לא בא

דבר רבותינו )בבא מציעא נ"ח:( "כל 

 ". המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך

רצים למצוות, היו ראינו הרבה אנשים ש

, קורח שמיםה להם יראת תאבל לא הי

ועדתו פחדו להסתכל על אשתו של און בן 

יראת אבל שהיתה מגולת שיער, פלת 

 הם חלקו על משה, לא היתה להםשמים 

, כלומר ל ישראל בשאט נפשרבם שרבינו 
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לא ושמים לא מתבטאת לא בידיים  היראת  

עיקר יראת אלא ברגלים, לא במצוות, 

צריך , ומה  וביבל  תשמים של האדם נמצאה

 אדם להרגיש בלב? ה

אדם בעל הכנעה גדולה ושפל בעיני עצמו 
 יכול לפעול במעשיו כמו בזמן המקדש 

כתוב מליזענסק, שאומר רבי אלימלך 

ה  " )דברים י', י"ב( ֵאל מָּ ה ִיְשרָּ יָך ק  ֱאֹלה'  ְוַעתָּ

ְך ת  ,שֵֹׁאל ֵמִעמָּ  ,"יָךק  ֱאֹלה' ִכי ִאם ְלִיְרָאה א 

בו הפסוק שמדבר על יראת שמים זהו 

איך הקב"ה מבקש יראת שמים מהאדם, 

 ,'מה ה' שואל מעימך' ?מתחיל הפסוק

, על ידי כלומר איך מתבטאת היראה שבלב

)נעם אלימלך, חיי בי אלימלך  אומר רו  'מה',

אל  ,יך שואל מעמךקמה ה׳ אל"שרה ב'( 

תקרי מה אלא מאה, ויש לומר הפירוש 

דעיקר השורש לאדם שיהיה בהכנעה 

גדולה ושפל בעיני עצמו ובמה נחשב, ואז 

יכול לפעול במעשיו כמו בזמן המקדש, וזה 

הרמז מאה ברכות נגד מאה אדנים שהיו 

אל תקרי מה ' במקדש, וזה פירוש הגמרא

 'מה'ר"ל כאשר תהיה במדרגה  ',אלא מאה

בהכנעה, תתקן גם כן מאה האדנים, 

", שתפעול במעשיך כמו בזמן המקדש

שהביטוי של יראת  ,אומר רבי אלימלך

הכנעה הוא על ידי שמים בלב האדם 

שאדם מכניע את עצמו לכל מה שהקב"ה 

  .מזמין לו

לאדם המנהל בעבודה מתנהג אם 

השם הזמין לי מנהל 'בפקודות, הוא מבין 

עיקר יראת לכן , איתו'ריב אאני לא  ,כזה

שהוא מתבטאת בכך שמים בלב האדם ה

השם הביא לו אשה שלא יודעת אם  .נכנע

זה מה שמבין  הוא  לא יודעת לסדר,  ולנקות  

 נכנעש, אדם שמיםשהשם רוצה, זה יראת 

מגיע בכלל יע לי, היה גם זה לא מגוחושב '

מה מדי לי להיות רווק, גם זה יותר 

זה  '.קיבלתיטובה שקיבלתי, איזה אשה 

שאם אדם זוכה  ,אומר רבי אלימלךמה ש

אל תקרי מה " ,זוכה גם למאההוא  'מה'-ל

, כל הניסים שקרו בבית "אלא מאה אדנים

חי הוא למה? כי ו, וגם אצל והמקדש יקר

 .מהשם יתברך בהכנעה

מה השם שואל   –כעפר לכל תהיה  ונפשי
 מעמך? הכנעה והיא היראה

שהאדנים מונחים בעפר  ,אומר הכלי יקר

עליהם עומד כל המקדש, , אדוניםנעשו ו

ונפשי כעפר 'כך אדם שמכניע את עצמו, 

, לא מפעיל התנגדות, לא מפעיל 'לכל תהיה

כח, ממילא ההכנעה הזאת גוררת אליו את 

והוא זוכה להוריד  ,קדושת המקדש

השפעות כמו מה שהיה בקדושת המקדש, 

וזהו שכתוב 'ועתה ישראל מה ה' שואל 
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, 'אשרי העם שככה לו'כתוב עוד ו ,מעמך'

, 'מה'וזה  45? ' בגימטריהככה'כמה זה 

אשרי מי שזוכה להיות   ,כלומר מי שככה לו

בוא יש ?",מךישואל מעהשם מה, "מה 

ן השם, רצוקבל את ישלמדרגת מה, האדם 

 ., מקבל את המצביםכנועהיה י

במושב בית לאחרונה מסרתי שיעור 

הרב   :אמר ליהגיע אלי יהודי אחד ו ,שקמה

כירות של זאני חמש עשרה שנה במ

רק אותי לא ומקדמים את כולם  ,המושב

השם לא לי: מר  עוד א .נכנעואני    ,מקדמים

מדבר בדברי נועם, ואני רוצה לקדם אותי, 

 יראת שמים, יש למדןזה  '.לא מתלונן

בהכרח זה לא אבל , בקיא בכל התורהש

 ה'ִיְרַאת " ,מה שהשם רוצהו, שמיםיראת 

רוֹׁ  צָּ מה, הכנעה  –)ישעיה ל"ג( זה  "ִהיא אוֹׁ

קבל את זה בשמחה, מוכן להכיל למהמצב,  

  .שמיםאת זה, זה יראת 

והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל  מי יתן
 השם מבקש רק יראת שמים –הימים 

, כל המצוות שמיםהשם מבקש רק יראת 

להבין שאת , שמיםליראת צריכות להביא 

ם ז ה הכל השם עושה,  בָּ יָּה ְלבָּ "ִמי ִיֵתן ְוהָּ

ִתי ם ְלִיְרָאה אֹׁ ל ִמצְ   ,לָּה  ת כָּ ר א  ל תַ וְוִלְשמֹׁ י כָּ

השם רוצה , ה()דברים ה' כ" ַהיִָּמים"

חמת המלך ואז "מהאדם רק יראת שמים, 

למה גונבים אז במקום לשאול ', "שככה

כך רצו מגלגול צריך לחשוב ', ?'אותי

, נחנו "וחמת המלך שככה", וזהו 'שעבר

ה ַאְת "מה, וזה שאמר משה רבינו  כָּ ְוִאם כָּ

ה ִלי רֹׁג ,עֹׁש  ְרֵגִני נָּא הָּ , " )במדבר י"א, ט"ו(הָּ

אומר רבי אלימלך שהתכוון ? הכוונהמה 

דרגת את נתת לי שכיוון 'לומר משה רבינו 

, אני מתפלל אליך )ככה בגימטריה מה( מה

הרגני נא הרוג, בגלל שכל הזמן אני נכנע 

תפלל על עם להלא  ?כנעלהאז גם לזה 

 תן לי כח ,לכן אני מבקש ממך ?ישראל

להתפלל על עם ישראל, כי על עם ישראל 

  '.אני רוצה להתפלל

שבאחת השבתות סיפר לי יהודי 

נתניה, ב טהמישהו נתן לו סוויהאחרונות 

שלוש בלילה הכינה עד אשתי לי, 'אומר 

לנסוע לנתניה, רכב אוכל, ועד שהשיגו 

מה עכשיו   ,הגיעו לשם, צעקו עליהםו  ונסע

ומיד   ,נתניההגענו לואומר ',  ?'עונת תיירות

ה שם איזה תהי ,אחרי זה חזרנו לירושלים

טעות, השם זה מה שאתה רוצה, הכל טוב, 

זה 'מדרגת מה, זה , 'אני משלים עם זה

השם, חדר נכים  טהבכלל נס שנתת לי סווי

  .'מגיע ליהיה 

כל מי שעושה את עצמו כאסקופה הנדרסת 
  מלמטה נעשה אדון מלמעלה

רק כ"ה( )תרומה פכך אומר הכלי יקר 

והיו  ,האדנים היו שוים אחד כמו חבירו"



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א   שיחתו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   

 

 ה  

 ,תחתונים לכל הבנין כאסקופה הנדרסת

אדנים אלו .. והיו יסודות לכל הבנין

כי הענוה היא יסוד ,  המורים על גדר הענוה

אשר עליו כל בית ישראל נכון,  הבנין

ונקראו בשם אדנים שיש במשמעותו לשון 

יען כי כל מי שעושה את  ,אדנות ושררה

עצמו כאסקופה הנדרסת מלמטה נעשה 

כי כל המשפיל עצמו  ,אדון מלמעלה

הקב"ה מגביהו ועושה אותו יסוד ונושא 

כאדנים אלו שהיו יסוד ונושא  ,לכל הבנין

שבאים לבית ורצה לומר ", לכל הבנין

המקדש צריכים להיות בהכנעה ושפלות 

ועל זה רמזו המאה אדנים, ושיהיה בחינת 

מה, ועי"ז יש את המאה ברכות שיכולים 

 .לעם ישראל הלהוריד את כל הברכ

ע"י ענוה הופך  – ים אל משהקוידבר אל
 את מידת הדין לרחמים 

יש למדן, יש עובד ה', אבל מה זה יראת 

לשום דבר  לא מתנגדאדם ששמים? 

הרב הבן 'אחד אמר לי  .שהשם הביא לו

הורס לנו ושלי כל שבת יושב על השולחן 

מה צריך לחשוב יהודי , 'שבתהאת שולחן 

אני מגיע לי בכלל לשבת בשולחן ' כזה?

, לכן רוצה'שבת? זה מה שהשם יתברך 

זה חורבן   ,אין לו את זהשאומר הרב שאדם  

כח תשאם אשכחך ירושלים  'ירושלים, וזהו  

שמים של האדם, רואה ה, זה יראת 'ימיני

את השמים כל הזמן, זה השם עשה, מקבל 

אם , ולש את הכלהאו באהבה את החתן 

כל היום בבית, מקבל והחתן שלו לא עובד  

בכלל לשפל כמוני 'אותו, כך השם רצה, 

, 'מי אני בכלל  –  , וזה 'ונחנו מה?'מגיע חתן

חס וחלילה מידת ההכנעה זה יראת שמים, 

הרי על ידי חשוב שהוא פרייאר, שאדם י

מביא את כל הבית מידת ההכנעה אדם 

, וכשמשה רבינו אמר להשם אליוהמקדש 

ל )שמות ה', כ"ב( " ה א  ש  ב מֹׁ אַמר ה' ַויָּשָּ ַויֹׁ

ם ַהז ה-נָּ -דֹׁ -א   עָּ ה לָּ תָּ ֵרעֹׁ ה ה  מָּ פנה אל  ",י לָּ

יא מידת הרחמים, ההשם בלשון אדנות ש

ל ִק ַוְיַדֵבר ֱאֹל"שהשם ענה לו  שם  כתוב   ים א 

ִני  יו א  ר ֵאלָּ אמ  ה ַויֹׁ ש  פירושו שזה השם', מֹׁ

מידת הדין את להפוך  האדם מוטל על

קבל הכל על ידי מידת הענוה ושילרחמים, 

  .ברינה ובשמחה

, וזה נמצא שמיםלכן אומר הרב זה יראת 

ע מה של האדם, אף אחד לא יוד וביבל

יראת שמים לא באה לידי בלב,  לאדם  עובר  

זה לא יראת   םלא ברגלים, שובידיים  ביטוי  

 .בלבנמצאת  של האדם    שמים, יראת  שמים

אדם צריך לבנות קודם כל את לכן 

הירושלים שלו, להכיל כל מה שהשם 

, ועל ידי כך בונה את לא להתנגד ,עושה

  .יראת השמים בליבו
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משלוש תאוות העולם הזה השוכנות   להזהר
 בלב האדם ופוגמות ביראת השמים

בהמשך )תנינא תורה א' אות ד'(, מסביר 

יראת שמים, וקנה הרב שגם אדם שלמד 

באחד שלו  שמיםהיכול לאבד את יראת 

אכילה, הממון, הת ותאו ,משלושה מידות

ֹלש וכך אומר הרב "משגל, וה ַאְך יֵש שָּ

ֵהם מַ ימִ  ַלִים, ְּדַהְינּו ַהֵלב, ּדוֹׁת, ש  ִריֵבי ְירּושָּ ח 

ַמְפִסיִדין ַהִיְרָאה ַהְתלּויָּה ַבֵלב.  ַהְינּו ש 

ֹלש מִ  ןיְוַהשָּ מוֹׁ ַות מָּ ַות  ,ּדוֹׁת ֵהם: ַתא  ְוַתא 

ִכילָּה ֹלש ִמּדוֹׁת ֵאלּו  ,א  ל, ִכי שָּ ַות ִמְשגָּ ְוַתא 

ְרָאה ֵהם ַבֵלב, ְוַעל ֵכן ֵהם ַמְפִסיִדים ַהיִ 

ַבֵלב איך בהמשך התורה והרב מסביר ", ש 

 .שמיםהאת יראת  טזה ממוט

ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב 
 עצבות בשל ממון פוגמת ביראה –עמה 
השם מברך בן כאשר ש ,ממון כתובלגבי 

נותן לו עושר, וכשאדם יש לו עצבות ואדם  

רי ההעושר זה הורס את הלב, ובלב  אותו  מ

של  שמיםהיראת נמצאת  ששםלמדנו 

פוגם ביראת כך  ונמצא שפוגם הלב והאדם,  

הרי כתוב )משלי י', כ"ב( , השמים שלו

ִשירה' ִבְרַכת " ב  ,ִהיא ַתע  צ  ִסף ע  ְוֹלא יוֹׁ

ּה ת ושאדם נופל בתאכ ,", נמצא אם כןִעמָּ

ממון, שלוקח ממון שלא שלו, או שעובד 

על חשבון תפילות ומצוות, זה לפרנסתו 

יאמר לו נקרא שלוקח מהשם, כי השם לא 

הוא מצפה , 'תבטל תורה בשביל ממון'

שהאדם ביראת השמים שלו יבין את זה, 

אז שאדם הולך לעבוד על חשבון תורה זה 

מה גרם ושלו,    שמיםהממוטט לו את יראת  

ישירות לו את זה? תאות ממון, זה פגע לו 

ערמה על חברת ביטוח, וכן אם פעל ב  בלב,

לקח נמצא ש,  ה אותםמיכסף אבל ר  יחהרוו

גורם בכך לחולי לב ממון שלא ביושר, אדם  

פוגעים לו ישר בלב ח"ו, וזה תאות בעצמו,  

לא כולם גונבים שממון, הרמח"ל אומר 

אבל הרבה אנשים מתירים לעצמם הרבה 

  .דברים שלא על פי התורה

מו שלא יורה האדם לעצ –זהירות בממון 
 היתרים לצורך פרנסה 

 :)מסילת ישרים, פרק י"א( אומר הרבכך 

 הנה אנחנו רואים, שאעפ"י שלא רוב בני"

)שלא( האדם גנבים בגלוי הם, דהיינו 

בממון חבריהם לקחת  ישלחו יד ממש

רובם טועמים  ולשום בכליהם, אעפי"כ

שיורו  טעם גניבה במשאם ובמתנם במה

 בהפסדו שלתר לעצמם להשתכר איש יה

)לצורך רווח  ויאמרו להרוויח שאני ,חברו

לא אמר ומכר את האוטו אדם ש ,"מותר(

 שמיםהיראת פוגם בזה  ,את הפגמים שלו

  .של האדם

רבי ישראל סלנטר היה תלמיד, למסופר ש

"למרות גאונותו  וכותב עליו הרב סלנטר

 בתורה לא קיבל עליו שום משרה
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 ,ניהל את הבנק בקובנאהוא , )ברבנות(

כי אחד מלקוחות  ,והנה קרה מקרה אחד

הבנק פשט את הרגל וגרם הפסד עצום 

לבנק, והיה סכום העולה על אלף רובל, 

וברח אותו סוחר למדינה אחרת, רבי 

)תלמידו של רבי ישראל מסלנט( אליהו 

אחראי לדבר, והחליט לשלם  הרגיש עצמו

לבנק את כל החובות, התפטר מהבנק 

והתחיל לעשות עסקים פרטיים ובמשך 

שנים רבות שילם לבנק את כל החובות, 

ומעשה זה עשה לו כנפיים, העיתונים 

ברוסיה שמו אותו לנס, ואודות לאמון הרב 

שרכש לו, הצליח בעסקיו, שפרצו בעסקים 

פעולותיו שונים, ונוסף לכך ייסד בנק ש

יסתעפו לארצות רבות, והעסקים האלה 

ולאות הוקרה  ,הביאו לו עשירות מופלגת

הציעה לו ממשלה רוסית להעניק לו את 

אותו אמנם  ,התואר אזרח כבוד של רוסיה

 ., תראו לכמה כבוד זכההוא סירב לקבל"

זהירות בממון מובילה למנוחת הנפש  
 בעולם הבא 

עליות קונים רבים שאנשים אנו מוצאים 

בית כנסת, מתפללים גם בלא משלמים, ו

, כאילו כלום לא קרה בית כנסתלבאים ו

נוסע עוד אתה ו ?אתה חייב כסף לאנשים'

ותשלם את באוטו? תיסע בקורקינט, 

שאתה  ,שלך שמיםאיפה היראת החובות, 

, אדם נדר ולא משלם? 'חייב כסף לאנשים

אם אין יראת וממון, תלויה ב שמיםיראת 

)מספר חמי עליו השלום . כלום אין שמים

 ,נפטר לפני שנתייםהרב על חמיו ז"ל( 

בית של הבנין ההוא היה אחראי על וועד ו

אף והיה זהיר מאוד בממונות, בו התגורר, 

בית, האחד לא ידע איפה הכסף של וועד 

לבן שלו הגיע  הוא נפטר בפתאומיות, הוא  ו

בית ההכסף של וועד 'את אמר לו ובחלום 

חלק ממנו  ,בארון מטבח למעלהשמתי 

, 'חלק ממנו שייך לאלמנה ,שייך לוועד בית

הכסף את הארון וקם בבוקר פתח  אותו בן 

אדם אין לו מנוחה שם. תראו מה זה, 

של  חובאפילו בעולם העליון אם יש לו 

ה ", תחזיר את החוב שלך, שקל אחד ֹלו 

ע ְוֹלא ְיַשֵלם שָּ , זה פוגע " )תהילים ל"ז(רָּ

שהוא מה אדם יכול לעשות  , שמים  ביראת

 להשתדל בעבודת השם כמה שיוכל,ו רוצה

 .שמיםיראת לו  ןאיללא זה אבל 

 אין הקדוש ברוך הוא חפץ אלא באמונה 
ממונות אין דבר כזה בדיני הרמב"ם אומר 

 חזיר לואאני לא נורא  ,אני חייב לבן אדם'

ר"ח ניסן בלהחזיר לו אם קבע , מתישהו'

שלא ישר לו, אדם  להחזיר  שבוע לפני  צריך  

כי פתאום לא יכול לעבוד את ה', בממון 

)מסילת  אומר הרמח"ל שמיםאין לו יראת 

אין הקדוש ברוך הוא חפץ " ישרים, שם(,
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גם 'נאמן לבעל הבית שלו,  ,"אלא באמונה

  '.לא נמצא אני נאמןבעל הבית אם 

 התאוה הכי קשהוהיא  ,ת ממוןותאוזו 

, ןמהשלוש שאמר לנו הרב בליקוטי מוהר"

' אני מסכן'מורה לעצמו היתרים, שאדם 

לא נכון, ממונות זה כמו אש, אבל זה , וכו'

צריך להתגבר חייב כסף לאנשים? אדם 

יום ולילה אעבוד , אני דבר כזה איןולומר '

, לצאת מהעולם הזה 'חזיר כסףאעד שאני 

 צריך שאדם ,הדבר הכי מפחידעם חוב זה 

 פלוני לקח מאם  ,היה חייב לאף אחדלא י

 ,שיעשה כל מה שיוכל להחזיר הכל ובזמן

 אמן. ,נזכה להתחזק בזהוהלואי ו
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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 

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

נו שבשמים שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים  יהי רצון מלפני אבי
 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 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 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 ש, לזרע קוד  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 

, סלומון , אליהו חי בן רג'ינהאברהם 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 , חליגאל בן ר  ,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 ,  בן אסתר לוגסי 
שרה בת פאני, רחל מוריס בן סביחה, , שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה , שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת   , אסתר בת חסיבה,  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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לזיכוי הרבים בס"ד זיכנו השי"ת 
 מתרחבתומערכת ההפצה  גדול
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