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

 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
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 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
 055-9191732 חגי   בית שאן י

 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 רפאל  ועיד כרמיאל

 054-4469746 שלומי אוחנה    מגדל העמק
 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 

 050-3240240 רועי קדושים מושב איתן  
 050-5922001 אברהם   מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי  מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל  מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים 
 052-7696890 חדש!   מלכיאלגרשון נתיבות 
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 050-6656562 אביהו שקלים  קרית גת

 052-6494317 ניסים  קרית מלאכי
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  לארץ חוץ
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 תוכן העניינים   -  וירא תשפ"א -גליון מס' פ"ח 

 א  המקדש   בית  ולקדושת   לחנוכה  זוכים  נא  סלח  בבקשת  לפעול   שזוכים  מה   כפי 

 ב ק"ביהמ ללא אף איתנו שכינתו שישרה מהשם ביקש משה – חיינו בית היא כי

 ב יתברך ממנו הריחוק על הוא ת"השי אל התפילות ריבוי

 ג כך על ומתפלל מהשם ריחוקו שמבין י"ע בביתו השכינה לאור לזכות יכול אחד כל

 ג מהשם בריחוק והכרה בשפלות תלויה התשובה עיקר

 ד ירצהו השם ובזה נמאס בעיניו נבזה, באמת ענו יהיה לעולם

 ד המקדש לאור זוכה ואז, יתברך אליו לשוב יכול שפלותו שמרגיש מי

 ד שמים לשם עביד אפילו אותו מנדין מיקל ורבו רבו בפני מחמיר אם

 ה ושפלות באמונה תלויה הסליחה לכן, גסות ידי על היה המרגלים של הפגם כל

 ה 'ה לכבוד זוכה מכך להתרחק שזוכה ומי, הקלקולים כל באים הגדלות הרגשת י"ע

 ו  מחזקים   אישיים  סיפורים! חדש  מדור 

 ו עבד שלא למזגן תודה[ א

 

כפי מה שזוכים לפעול בבקשת סלח נא זוכים לחנוכה ולקדושת בית המקדש

אות י"א בליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ז' 

ה " אומר הרב: י מַּ י ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְכפִּ ע כִּ דַּ

ָקָשתֹו ְביֹום  ְפעל בַּ ְינּו ֶשּזֹוֶכה לִּ ים ְדהַּ ּפּורִּ כִּ הַּ

י  ל ְידֵּ י עַּ ן יֵּש לֹו ֲחנָֻכה. כִּ ת ְסלַּח ָנא, כֵּ ָקשַּ בַּ

ש  קֵּ נּו בִּ בֵּ י מֶשה רַּ ֲעֶשה ֲחנָֻכה. כִּ ְסלַּח ָנא נַּ

ֶּזה' ֲעֹון ָהָעם הַּ ר י''ד( : 'ְסלַּח ָנא לַּ ְדבַּ ל   ,)ְבמִּ עַּ

י ְגלִּ ְמרַּ ְטא הַּ י חֵּ ל ְידֵּ ים, ְועַּ ְגלִּ ְמרַּ ְטא הַּ ם חֵּ

ְקָדש )ְכמֹו ֶשָאְמרּו  מִּ ית הַּ ן בֵּ ָגְרמּו ֻחְרבַּ

ית כט ע"א(  ֲענִּ ְבָרָכה, תַּ ְכרֹוָנם לִּ ינּו, זִּ בֹותֵּ רַּ

ָיה  יֶתם ְבכִּ ֶתם ְבכִּ ר ָלֶהם אַּ ך ָאמַּ ְתָברַּ ם יִּ שֵּ ֶשהַּ

י  ָיה ְלדֹורֹות. כִּ ע ָלֶכם ְבכִּ י ֶאְקבַּ ָנם, ֲאנִּ ֶשל חִּ

יל  ְיָלה לֵּ לַּ ְשָעה ְבָאב ָהָיה ֶשבֹו אֹותֹו הַּ תִּ

ל  ש עַּ קֵּ נּו בִּ בֵּ ְקָדש, ּומֶשה רַּ מִּ ית הַּ בֵּ ב הַּ ֶנֱחרַּ

ים  ְּפָגם ְתלּויִּ ְטא ְוהַּ חֵּ י ְבֶזה הַּ ח ָנא, כִּ ֶזה ְסלַּ

ית  בֵּ ב הַּ ְּפָגם ֶנֱחרַּ י ֶזה הַּ ל ְידֵּ י עַּ ָכל ָהֲעוֹונֹות. כִּ

ְקָדש  מִּ ית הַּ ן ֶשבֵּ ְזמַּ ְקָדש ּובִּ מִּ ָים, הַּ ָהָיה קַּ

ֲעוֹונֹות ים מֵּ יִּ ינּו ְנקִּ נּו, ָעָליו ... ָהיִּ בֵּ ּומֶשה רַּ

ל  ְפשֹו עַּ ר נַּ ן ָמסַּ ל כֵּ ע ָכל זאת עַּ ָשלֹום, ֶשָידַּ הַּ

ש:  קֵּ ל, ּובִּ ְשָראֵּ ֶּזה'יִּ ֲעֹון ָהָעם הַּ ח ָנא לַּ  'ְסלַּ

ת,  יִּ בַּ ן הַּ ְטא ָתלּוי ֻחְרבַּ חֵּ ע ֶשְבֶזה הַּ י ָידַּ וכּו', כִּ
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''ל. ּוְכֶשָּזָכה ֶשהּו נַּ ים כַּ ֲחָטאִּ ל ָכל הַּ א כֹולֵּ

ת  ת ֲחנֻכַּ ינַּ ֲעֶשה ְבחִּ ֶּזה נַּ ָקָשתֹו, מִּ ְפעל בַּ לִּ

ן  ת ְוכֵּ יִּ בַּ ן הַּ ת ֲחנָֻכה, ֶהֶפך ֻחְרבַּ ינַּ ת, ְבחִּ יִּ בַּ הַּ

ח  ת ְסלַּ ָקשַּ ְפעל בַּ ה ֶשּזֹוֶכה לִּ י מַּ ָכל ֶאָחד ְכפִּ

ים ֶשעַּ  ּפּורִּ כִּ ם ָנא ְביֹום הַּ ן ְּפגַּ קֵּ ְתתַּ י ֶזה נִּ ל ְידֵּ

ת  ת ֲחנֻכַּ ינַּ ֲעֶשה ְבחִּ ן נַּ ת, ְכמֹו כֵּ יִּ בַּ ן הַּ ֻחְרבַּ

ת ֲחנָֻכה ינַּ ת, ְבחִּ יִּ בַּ  '." וכוהַּ

משה ביקש מהשם  –כי היא בית חיינו 
 שישרה שכינתו איתנו אף ללא ביהמ"ק

משה רבינו אמר מובן מדברי הרב שכאשר 

ֲעון ָהָעםלקב"ה   ְסֶדָך   "ְסלַּח ָנא לַּ ֶּזה ְכֹגֶדל חַּ הַּ

ֲאֶשר ָנָשאָתה..", על ביקש לא הוא  ְוכַּ

לא יכנסו, או יכנסו לארץ האם ישראל 

של חטא העוון הזה  מה שגרר  דיבר על  אלא  

היה תעל עם ישראל שגזר שהקב"ה העגל, 

תקופה של גלות שמשה רבינו ידע שיהודי 

עה"פ , חז"ל אומרים בה לא יכול לחיות

יֹות" ְלּפִּ ְך ָבנּוי ְלתַּ ָּוארֵּ יד צַּ ל ָדוִּ ְגדַּ ֶאֶלף , ְכמִּ

ים בֹורִּ גִּ י הַּ ְלטֵּ ָמגֵּן ָתלּוי ָעָליו ֹכל שִּ יהודי ", הַּ

 ,יותחניטל ממנו בית המקדש לא יכול לש

תלוים  החיים שלנו', כי היא בית חיינו'

, המרדכי אומר שאחרי חורבן בביהמ"ק

ת זרעו ובית המקדש ח"ו היה  צריך להתכל

, אם אין את אביהו ע"ה של אברהם

בית זמן בשהיתה יתברך הדבקות בהשם 

כך צריך כל יהודי ? ה לנו חייםהמקדש למ

 להרגיש את הריחוק ממנו יתברך.

משה רבינו ידע את זה, ובתפילה התמקד 

השם תן להם את בית ' ,רק בבית המקדש

ז כך אומר הרב ", 'מקדש השניה ן ָרמַּ ל כֵּ ְועַּ

רּוף ֲחנּוָכה מֶשה רַּ  ָשלֹום צֵּ נּו, ָעָליו הַּ בֵּ

י   ח ָנא, כִּ ָּפסּוק ְסלַּ ֲעֹון ָהָעם הַּ 'בַּ ֶּזה 'ְסלַּח ָנא לַּ

ֲאֶשר נָ 'ְסֶדך וְ 'גֶדל חַּ 'כְ  ְוכּו' הּוא  'ָשאָתה'כַּ

בֹות ֲחנּוָכה י תֵּ משה ", לומר לנו שָראשֵּ

לכל אחד השכינה שתהיה רבינו התאמץ 

י הקב"ה "אמר לו ועל זה  ,בבית הקב"ה חַּ

ָמלֵּא ְכבֹוד  י ְויִּ " )במדבר ֶאת ָכל ָהָאֶרץה' ָאנִּ

'סלח נא' -שאומר רבי נחמן לכן  י"ד, כ"א(,

כמה שאדם יתאמץ   ,יום הכיפוריםכנגד  זה  

הרי ביום הכיפורים בזעקות להשי"ת 

ה מכפר על כל "עיצומו של יום מכפר, הקב

יום   המהות שלוזו  העוונות של עם ישראל,  

  ם.הכיפורי

ריבוי התפילות אל השי"ת הוא על הריחוק 
 ממנו יתברך 

כשאדם זועק חמש יש לשאול, אבל 

מה הוא זועק ביום הכיפורים על תפילות 

סלח שזעקת 'נתן   יכל כך הרבה? אומר רב

מה זה 'על גודל ריחוקו מהשם, היא  'נא

 עוזר שמחלת לי ועדיין אני רחוק ממך

השי"ת על גודל זועק לוכשאדם  ',?השם

רבש"ע תראה כמה 'ריחוקו ממנו, אומר 

של  ה, שכל הצעק'אני רחוק ממך השם

היהודי זה על גודל ריחוקו מהשם, כי עיקר 

על זה הם להשי"ת  גודל הצעקהוהתפילה 
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 ו,, במרידות שלממנו יתברך שהוא רחוק

אדם צועק להשי"ת על ריחוקו הוא וכאשר  

וככל מושך לעצמו קדושה מיום הכיפורים 

ואומר   ,שצועק זוכה אח"כ לחנוכה ולסוכה

)ליקוטי הלכות / יו"ד / בשר וחלב רבי נתן 

זה בחינת סוכה, כי אחר יום "ג'(: / אות  ג

הכיפורים שאז הוא גמר התשובה של 

זה מראה שפעלנו ", עשרת ימי תשובה

היא כי סוכה  ,בבקשת סלח נא אצל השם

ְרָאה ֶבָעָנןה' ְכבֹוד " ,י כבודנענכנגד   ,"נִּ

כמו גם כנגד חנוכה ו)שמות ט"ז, י'(, 

ל "  ,המשכןשכתוב בחנוכת   ָרֶאה עַּ י ֶבָעָנן אֵּ כִּ

ֹּפֶרת כַּ ובזה ממשיכים על " )ויקרא ט"ז, ב'(  הַּ

בזה זוכים ועצמנו קדושת בית המקדש 

  .לחנוכת הבית

כל אחד יכול לזכות לאור השכינה בביתו 
 ל על כך ע"י שמבין ריחוקו מהשם ומתפל

בקשת ועל ידי  ,כךעל ל משה רבינו פע

הסליחה והתפילה על הריחוק ממנו יתברך 

לחנוכה, ואז זוכה שהשכינה נכנסת  יםזוכ

אור השם של בית המקדש  ,אליו לבית

שום  תלא נכנסוכך נכנס אליו לבית, 

 ,וזה הכח של בית המקדש ,טומאה אליו

י ָכל ֶאָחד ְואֶ לכן אומר הרב בתורה זו " ָחד כִּ

ָקָשתֹו ְביֹום  ְפעל בַּ ה ֶשּזֹוֶכה לִּ י מַּ ְכפִּ

ים ּפּורִּ כִּ כמה שמעומקא דליבא הוא  ",הַּ

אדם  .מאמין שהוא רחוק מהשם כך יזכה

הוא  ןולכ ,לא מאמין שהוא רחוק מהשם

כשאדם אבל  ,לא יכול לזעוק להשם על זה

על מה אני  ,כמה אני רחוק מהשם'מאמין 

נים של מה יאיזה עניעל  ?אוכל את הלב

אומר רבי נתן שעיקר על זה , ?'בכך

בנה של המהזה הזעקה לשוב  התשובה

אבל  ,כל העולם מלא טומאות'גדלות ה', 

, אם אדם 'אני כבר לא נוגע בטומאות האלו

הוא לעולם לא  את גודל שפלותומבין לא 

כי  ,יכול לקבל את האור של בית המקדש

לא מרגיש  ,הוא לא יודע את ריחוקו

לשון שו ,שהתורה צריכה להיות לשמה

יודע שאדם  לזה זוכה  הרע מחסל את הכל,  

 ממנו יתברך.רחוק הוא כמה 

עיקר התשובה תלויה בשפלות והכרה  
 בריחוק מהשם 

כי  ,לשוב מגדלותהיא  לכן עיקר התשובה

לא  ,ר התשובה זה השפלות תמידעיק

 ,להכניס את עצמו ליאוש ולפריקת עול

לכן עיקר התשובה על כל החטאים זה ו

השפלות שירגיש עיקר ריחוקו ושפלותו 

כתבתי אמנם  ,תראה אני מתפלל'מהשם, 

כל זה בטל אבל אני עושה צדקות, וספר 

 ',במליונים במרידות שיש לי נגד השם ח"ו

הבריות מורד הוא גאה על תכל המוכגון ש

כשאדם באמת מרגיש ובמלכות שמים, 

בא הרי אדם  .זוכההוא ריחוקו מהשם, אז 

 ,העוונות נגמרים, בכך וידוי העשלתפילה ו
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בכל התפילות האלו, צועק אדם אז על מה 

  .מהשםהריחוק אלא שצועק על 

 לעולם יהיה ענו באמת, נבזה בעיניו נמאס
 ובזה השם ירצהו 

לכן אומר הרב וירגיש שפלותו וריחוקו 

מהשם וישפיל עצמו וע"י זה מוחל לו השם 

ם ישממי שכמו שכתוב לשארית נחלתו, 

מי זוכה לקדושת בית עצמו כשיריים, 

המקדש? רק ע"י פעולת סלח נא שזועק 

להשי"ת ביום הכיפורים, וחייב להרגיש את 

אבל  'אני שפל'השפלות שלו, שלא יגיד 

 ,צועק על אשתווהולך  חוזר הביתהכש

לא היה מרגיש שפל  האם באמת הישהרי 

מי שבאמת מרגיש שפלותו נוהג כך, שהרי 

לעולם יהיה ענו באמת, נבזה בעיניו "

לו ינמאס, מן הנעלבים ואינם עולבים אפ

דותיו, ולא יקפיד ילבני ביתו, ומעביר על מ

כלל על הסרים למשמעתו בזכרו את אשר 

בזה ה' ירצהו וכפר הכעיס הוא את בוראו, ו

כך אומר  ,"עליו מאשר חטא על הנפש

מה שאני עשיתי ',  )ערך תשובה(  הפלא יועץ

מה שהשם עושה לעומת להשם זה כלום 

"כשיהיה נבזה בעיניו נמאס לא ', לכן  עבורי

 .יקפיד כלל על הסרים למשמעתו"

לשוב אליו שמרגיש שפלותו יכול מי 
 אור המקדש לואז זוכה יתברך, 

יהודי שהיה בארוחת ראש השנה  סיפר לי

תראה איך הוא 'ואשתו אמרה  ,עם מישהו

ממלא את כל הצלחת שלו בסוף כלום הוא 

רגיש האפילו לא אשריו אם , 'לא אוכל

מה את אומרת לי כך 'שהוא נעלב ממנה, 

לא  סניו נמאימי שנבזה בע ',ליד אחרים?

מה שאני 'על פיד על הסרים למשמעתו, קי

השי"ת שום דבר לא רע לי, לא עשיתי לך 

 ?, מי יכול באמת לזעוק להשי"ת'חסר לי

מהשם יתברך,  וחוקירשמרגיש את מי 

כמה  ,איזה עין הרע ,איזה מחשבות יש לי'

אומר על כך , 'איך אני רחוק ממך ,דאגות

רק אדם שמרגיש שפלותו יכול שרבי נתן 

ואז הוא זוכה שאור לשוב אליו יתברך, 

 ואיזוידידות  ואיזל ,המקדש מגיע אליו

זה הנשמה את האור ה ,הוא זוכה נעימות

משכן בליבו בנה שמרגיש  מרגישה,שלו 

הבקשה של משה מובן שלכן  .להשי"ת

אל תשאיר  ,ריבונו של עולםהיתה 'רבינו 

ולכן כל שתשכון בתוכנו', כך בלי  נואות

הוא מכיוון הפגם שנחרב בית המקדש 

  '.םאנחנו צדיקיגם 'חשבו שאותו דור 

אם מחמיר בפני רבו ורבו מיקל מנדין אותו  
 ם שמים אפילו עביד לש

וב שהוא יכול לחשש ,זה שייך לכל אחד

צדיק בעוד מעשיו אינם כשרים, למשל 

אדם עושה המשנה ברורה אומר שאם 

מנדים   ,רבו אינו נוהג בהו  ,ליד רבוחסידות  

עושה מצוה ליד הרב אדם אותו מהשמים, 

הרב שלו אם מנדים אותו מהשמים, ו ושל
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מנדים אותו כן, רבינו תם והוא מניח לא 

נמצא ליד שאדם לו כוונתו לשמים, יואפ

יותר טוב אסור לו להראות שהוא    והרב של

המשנה ברורה )סימן ס"ג כך אומר  ,ממנו

ואם מחמיר בפני רבו ורבו מיקל "ס"ק ו'( 

לא ם שמים.. מנדין אותו אפילו עביד לש

  ."גד דברי רבויחמיר נ

, ים היה על ידי גסותלכל הפגם של המרג
 לכן הסליחה תלויה באמונה ושפלות 

ישראל יכולים היו אחרי חטא העגל לא 

 מפני רושם החטא, לארץ ישראלללכת 

ואם היו למשה והיו צריכים לבטל עצמם 

מתחזקים באמונה ומקשרים הכל להשי"ת 

רק שלא זכו לבטל דעתם  ,היו זוכים לכל

כי הענוה והאמונה  ,י רבם משה רבינובפנ

ים היה לכל הפגם של המרגוזה בזה,    םתלוי

צריך להגיע  'סלח נא'-על ידי גסות, לכן ה

אני 'השם ולהרגיש צריך לומר  ,ע"י שפלות

  ועל ידי כך יכול לזכות לקרבתו.  'רחוק ממך

ע"י הרגשת הגדלות באים כל הקלקולים,  
 לכבוד ה'ומי שזוכה להתרחק מכך זוכה 

קון של ראש יהוא הת  יםכיפורהלכן גם יום  

מן העץ לאדם  מה אמר הנחש  . הרי להשנה

 ,תהיה ראש'למעשה הוא אמר לו  ,תאכל

בחינת  ',?2למה אתה צריך להיות מספר 

עַּ ֱאֹללכן אמר לאדם " ,גדלות י ֹידֵּ י קִּ כִּ ים כִּ

יתֶ  ְהיִּ ינֵּיֶכם וִּ ְפְקחּו עֵּ ֶמנּו ְונִּ ם ְביֹום ֲאָכְלֶכם מִּ

, שהכניס בהם את האהבה "יםקִּ כֵּאֹל

למה תהיה  !תהיה מלך'למלוך, והחשק 

עד שהשי"ת  !'.1תהיה מספר  ,2מספר 

חשב שהוא אלוק ח"ו, וכל הענישו על כך ש

כל באים שמזה  ',אני אמלוך'זה בחינת 

אדם יום הכיפורים וכשמגיע הקלקולים, 

שמרגיש את  ,מתקן את ראש השנה

ועל ידי כך מהשם,  שפלותו כמה הוא רחוק

אדם חיצוני איזה שלא מקפיד על רק לא 

לא מקפיד על מישהו אלא גם ברחוב, 

לא מדובר כל עוד שלא שומע לו, מקרוביו 

כל כמובן, ואז זוכה שעל מצוות חינוך 

שהרי הבית שלו מתנהל על מי מנוחות, 

לא מרגיש שהכל אדם למה כמו שאמרנו, 

כשרה   אשהמרגישה לא  אשה  מהשם, למה 

את השפלות  יםלא מרגישמפני שבנשים? 

מי באמת מרגיש? מי שלא מקפיד ו, הםשל

ואז זוכה לקדושת  ,על הסרים למשמעתו

המקדש שזה המתנה שמשה רבינו השאיר 

א ְכבֹוד "וזה  ,לנו מחטא המרגלים ָמלֵּ ה' ְויִּ

תן לכם את בית אאני '", ֶאת ָכל ָהָאֶרץ

ע"י ו ? ע"י סוכהכיצד ',המקדש גם בגלות

ו, וזה מה שלימד הרב נכמו שלמד חנוכה

ֲהגֵּםבתורה זו " ֲחָמם ְינַּ י ְמרַּ אומר השם ", כִּ

ע"י זוכה לזה האדם ואשרי  ,תן להםאאני 

תלויה שעיקר האמונה  ,שלמות האמונה

 אמן.זה נזכה לכל והלואי ו ,בית המקדשב
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 ים אישיים מחזקיםסיפורמדור חדש! 

 גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו! 

 052-3978629או בוואטסאפ:    b0526558387@gmail.comבמייל: 

ד תודה למזגן שלא עב [א
סיפור אמיתי שאירע עמי. עשיתי בדיקת קורונה בתאריך י''ד תמוז, יומיים אח"כ )ט''ז 

תחי' שתמוז תש''פ( קיבלתי תוצאה חיובית, ומאז נשארתי בביתי ולא יצאתי. רעייתי 

קיבלה גם כן תוצאה חיובית, כך שכל המשפחה, )אני ועשתה גם כן בדיקה ביום כ' תמוז 

סגורים בביתנו, וברוך ה' זכיתי בתקופה הזו להכיר את  אשתי ושלושת הילדים( נשארנו

 הילדים שלי יותר. 

תמיד הייתי רץ מהבית לכולל, ומהכולל לשיעורי תורה וכל מיני סידורים, רק בסופי שבוע 

היה לי זמן לילדים שלי, וגם אז זה היה בבחינת ''לצאת ידי חובה'', וכעת למפרע הנני 

ילדיי, וזכיתי להיות עמהם הרבה זמן ולהשקיע בהם,  מודה להקב''ה על השהות הזו עם

 אך זה לא המסר בסיפור.

בשבוע פרשת דברים תש''פ ראיתי שיעור של הרב עמרמי על מעלת הוויתור, וכמה 

הקב''ה שמח כשאין מריבות בין יהודים, וכשאני שומע את זה ישר קפץ לי לראש מי 

הזמנתי לביתי מישהו שיבוא לתקן לי  שתיקן לי את המזגן לאחרונה. בתאריך י''א תמוז

ש''ח  250את המזגן. אין אוויר קר. הוא הגיע, הוסיף גז, תיקן מה שהיה צריך. שילמתי 

 מזומן. יקר עבורי, אבל בשביל מזגן במזג אוויר קיצי זה משתלם. 

הבעיה לא  -פעם אין, בקיצור ועבר שבוע והבעיה חזרה על עצמה. פעם יש אוויר קר, 

תוקנה! נתתי לזמן לעבור, בין לבין נהייתי חולה קורונה כמו שכתבתי לעיל, וממילא 

חולי קורונה, כך שנאלצתי  2ירצה להיכנס לבית בו יש לא שום מתקין ושום אדם 

 שמוציא אוויר כמו מאוורר ולא כמו מזגן רגיל.   להישאר עם הבעיה שפעמים יש לנו מזגן

הריני מוחל וסולח בפה מלא ולא   -והנה, כששמעתי את השיעור הנ''ל, אמרתי בפה מלא  

מקפיד על הכסף בכלל. אמרתי את זה כי החלו לרוץ מחשבות בראשי שאני רוצה לגבות 
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תם לקח כסף, ממנו את הכסף בחזרה או שלפחות יבוא ויתקן את מה שהוא לא תיקן וס

 מחלתי בפה מלא.  - אך בעקבות השיעור הנ''ל

והנה, כמדומני שזה היה באותו יום או יום למחרת, רעייתי מודיעה לי בשורה משמחת. 

ש''ח בגלל המצב, ולסייע לנכדים.  10,000סבתא שלה החליטה פתאום להביא לכל נכד 

, 40ל זה, שהאות מ' זה גימ'  , בורא עולם סידר לנו פי ארבעים! וחשבתי ע250ויתרתי על  

והיינו ויתרתי ולא עשיתי מריבה על המזגן, בורא עולם הכפיל ונתן לנו פי ארבעים, 

   ישתבח שמו לעד... 
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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
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 

   חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיואשר לא 
 .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
 ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א 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, אלון שקד בן חממה , קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
תמר בת  , הודיה טובה בת אביבה ,  ירון בן תקוה ,  ירדן בן סימה, התינוק  חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש,  

, מלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבדייג ת ציון אב , שרה בת לולו, ב אסתר חיים בת שרהרחל בת מדלן,  ,  אביבה
, גילה בת זוהרה יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, , לינוי אודליה בת נורית , אילנה חתון בת מלכה, לילך בת רחל חנה ה לא 
 סיוון שרה בת אסתר,  תר בת עליזה אס,  תמר בת מימה , שלי רחל בת מזל

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 ,  יצחק בן מזל  אלרועי,  בן רחל חלי 
אבי וגלית סבח פרנסה טובה , יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנה לזיווג הגון, ישראל בן דניאלה שרה, 

ה לזיווג הגון, ציפור   לאה בת   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, סלומון אברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  עילוי נשמת ל 
, 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 ,  לוגסי בן אסתר
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,  זה אוחנונהוסף ואי , יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 

  



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