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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 באר יעקב
 050-4239271 אילן שמואלי  בית שמש

 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
 054-9139138 חיים חוגי  קרית ספר-מודיעין

 053-5257533 רועי אור    מעלה אדומים
 054-2639782 דוב    ציונהנס 

 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 

 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   - חיי שרה תשפ"א -גליון מס' פ"ט 

 א  להאמין שכל מאורעותיו הם לטובה מהשם יתברך 

 ב שיכבד את הבריות בליבו ולא רק בחיצוניות –עיקר הכבוד הוא בלב 

 ב לעולם לא יחשוב אדם מחשבה רעה על חבירו ח"ו

 ב כלום מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבין זה את זה

 ג מאד צריך להיזהר מלאו ד'לא תונו' שלא יצער את הבריות

 ג על מעלת דיבוק חברים אצל רבותינו

 ד צד נפטר רבינו האריז"ל ממריבת שתי נשים מחבורתו הקדושהכי

 ה תורה מגינה ומצילה כל יש שלום אהבה ואחוה בין הבריות

 ה אפילו רשע שמלמד זכות מגן על הדור יותר מגדול הדור

 ו אשרי מי שמוכן לסבול בשביל אחרים –לשאת בעול עם חבירו 

 ו על ידי כבוד חברים זוכה לתפילה

 ז  חדש! סיפורים אישיים מחזקים  מדור 

 ז א[ תולה ארץ על בלימה

 

להאמין שכל מאורעותיו הם לטובה מהשם יתברך

 נערך משיעורי הרב משנים עברו 

הרב בליקוטי מוהר"ן תורה י"ד מלמד 

באריכות שכבוד ה' הוא למעשה רצון ה', 

וע"י שאדם מקבל באמונה את כל 

המאורעות העוברים עליו אעפ"י שקשה 

קיים את רצון ה', זוכה ללו, הרי בזה הוא 

והעצה לזה על ידי שיתחזק בדעתו במה 

שאמרו חז"ל )סנהדרין צה.( 'בת דינא בטל 

דינא' היינו שהשי"ת מבטל דינים קשים על 

ואם קלים שמביא על האדם, ינים דידי 

מעט מן הדין מבטל את   בכךמקבלן לטובה  

הדין, וכך מעלה האדם את כבוד ה' 

לשורשו, היינו שקיבל וקיים רצון השם 

מבאר שכל יהודי מוהר"ן  מות.יתברך בשל

באשר הוא יכול לקיים את העלאת כבוד ה' 

לשורשו, וכיצד? על ידי מה שכתוב בפסוק 

הילים טו י"ד( 'נבזה בעיניו נמאס ואת )ת

יראי ה' יכבד', היינו שאדם הרוצה להביא 

את כבוד ה' יתברך ליראה עושה זאת על 
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ידי שמחלק כבוד לאנשים יראי ה', שכאשר 

רואה אדם ירא שמים מכבדו ומייקרו, יוצא 

מכך שכל זמן שאדם לא מכבד את בני 

האדם, הוא כביכול ח"ו שם את כבוד ה' 

מחשבות רעות רח"ל, ומכך מגיעות  בגלות

על אנשים. אך ברגע שאדם זוכה לכבד את 

מכבד כל אדם על ידי ה' יתברך ממילא הוא  

 שרואה ומרגיש שכל אדם גדול ממנו. 

שיכבד את הבריות  –עיקר הכבוד הוא בלב 
 בליבו ולא רק בחיצוניות  

ולא יחשוב האדם שכבוד הבריות הוא 

ומר מוהר"ן "עיקר במעשים בלבד, שא

הכבוד הוא בלב", וזהו מוסר גדול לאדם 

המכבד את חבריו בליבו באמת, ולא רק 

בחיצוניות שמחבק ומנשק אותם, אלא 

מעלים את חסרונותיהם ע"י שהוא באמת 

מליבו, ורואה רק את מעלות חבריו, 

ובפעולה הזאת מרים האדם את כבוד ה' 

יתברך לשורשו, וממילא כך הוא עושה 

בעולם, וכותב מוהר"ן וז"ל "ועיקר  שלום

הענין שיכבד יראי ה' בליבו באמת", וכגון 

אם אדם רואה מישהו מתפלל להקב"ה 

בדביקות וברגש צריך לייקר ולכבד אותו, 

עד כדי שיגיד בליבו 'מי יתן וגם אני אזכה 

לעבודת ה' כזו', וזה העיקר שבליבו יכבד 

, את עובדי ה' וזה עיקר הכבוד. עלינו לדעת

שאם אנחנו רוצים לראות את רצון השם 

יתברך בכל דבר זה ע"י שיעבוד האדם על 

 מצוות שבין אדם לחבירו. 

מחשבה רעה על  לעולם לא יחשוב אדם
 חבירו ח"ו 

כך כותב בעל התניא: "על כן אהובי ידידי, 

יש לטרוח בכל לב ונפש לתקוע אהבת 

רעהו בליבו, ואיש את רעת רעהו אל 

על ליבך לעולם, ואם תחשבו ולא תעלה 

תעלה ]מחשבה רעה[ על ליבו יהדפנה 

מליבו כהנדוף עשן וכמו מחשבת עבודה 

והדברים מבהילים! בעל  ,זרה ממש"

התניא משווה את מחשבת עבודה זרה 

למחשבה רעה על הזולת, ויוצא מכך שאם 

אדם רוצה לזכות לעשות את רצון ה' צריך 

להעריך את עובדי ה' באמת, ואפילו כל 

ם פשוט המשתדל בקיום המצוות אפילו אד

שאינו חזק כל כך, אעפי"כ צריך לייקר 

ולהעריך אותו, ועל ידי כך זוכה האדם בכל 

הפעולות הנעשות איתו להבין מה השם 

יתברך רוצה ממנו, והשבח של הרב הקדוש 

רבי נחמן מברסלב זצ"ל שהוא מלמד 

אותנו כיצד זוכים לראות את רצון השם 

ומהלך בחיים, וכך כל חייו יתברך בכל דבר 

של האדם הוא יזכה לחיות בשלום עם כל 

סובביו וזאת ברגע שהוא יתחיל להעריך 

 .באמת בליבו את עובדי ה'

שתהיו אוהבין כלום מה אני מבקש מכם? 
 זה את זה

וכדברים הללו ממש כתב בתנא דבי אליהו 

)רבה פרק כו(: מה השם שואל מעימך? 

ל בני אהובי "וכך אמר להם הקב"ה לישרא
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כלום חסרתי דבר שאבקש מכם, ומה אני 

מבקש מכם, אלא שתהיו אוהבין זה את זה 

ותהיו מכבדין זה את זה ותהיו יראים זה 

מזה", בקשת השם יתברך אינה תעניות 

ולא סיגופים, אלא בפשטות בבין אדם 

לחברו זו הבקשה של השם יתברך, לכבד 

כל יהודי ויהודי, וכך זוכה אדם לחיות 

שלום עם כל הסובבים אותו, וזה עיקר ב

הבריאה, וכה כתב רבינו הפלא יועץ )ערך 

זלזול(: "זלזול בכבוד אחרים צריך ליזהר 

הרבה, שלא לזלזל בכבודם לא בדיבור ולא 

במעשה.. וצריך דעת גדול להבין מהו 

זלזול.. והזהיר וזריז לחשוב מאד קודם 

עשות שום דבר לחבירו, או לדבר דיבור 

או על חבירו, שיצייר בעצמו אילו  לחבירו

היה חברו עושה לו כדברים הייתי מרגיש 

 , עד כאן דברי הפלא יועץ.צער"

לעיתים אדם מזמין אורחים לביתו, וכשהם 

באים הוא פותח ספר או קורא תהילים 

אבל הוא לא מבין שלכל זמן ועת, ברגעים 

הוא מהאדם אלו מה שהשם יתברך רוצה 

שמע י וים אל ביתכבד את האנשים הבאיש

 היה עמהם.יאותם ו

שלא  מאד צריך להיזהר מלאו ד'לא תונו'
 יצער את הבריות

גם במשפחה של האדם, דהיינו עם אשתו 

וילדיו צריך להיזהר ב'לא תונו', שח"ו אם 

אדם אומר לילד מילה מצערת שלא לשם 

חינוך הוא עבר מצוה מדאורייתא כמו 

דוקר אכילת חזיר ח"ו, לפעמים אדם 

במילותיו וצריך להיזהר מזה כמפני אש, 

וכך ח"ו אדם עושה כרצון היצר הרע 

במקום לראות את רצון ה', וכאשר נותן 

זוכה בכך לראות   ,כבוד מקסימלי לעובדי ה'

רק את מה שהשם יתברך רוצה ממנו בכל 

דבר ודבר, ועוד כותב רבי חיים ויטאל זצ"ל 

)שער הכוונות, הקדמה(: "בפרט אהבת 

רים העוסקים בתורה ביחד צריך כל חב

אחד ואחד לכלול עצמו כאלו הוא איבר 

אחד מן החברים שלו, וכן בכל תפילותיו 

ישתף את חברו עמו, ומאד הזהירני מורי 

ז"ל בעניין אהבת חברים", אדם צריך לדעת 

שחלק מכבוד הבריות זה לדעת שאם יש 

למישהו תפקיד מסוים צריך להיזהר שלא 

פקיד, ואפילו בעבודה אם לקחת לו את הת

יש אחד האחראי על החופשות אל תאמר 

"מה אני צריך לבקש ממנו אישור מי הוא 

 בכלל", חס וחלילה! צריך לכבד אותו. 

 דיבוק חברים אצל רבותינו על מעלת 
רבינו החיד"א כותב שבאו ללמוד אצל 

הרש"ש הקדוש את חכמת הקבלה הם עשו 

סנו תנאים כדי להתחבר יחד וז"ל "התכנ

שנים עשר חברים וקיבלנו על עצמנו: 

אנחנו החברים חברי נפש בעוה"ז ובעוה"ב, 

התוודענו יחד למרס דם חברים שלא 

יקרוש והוא, בהיולד בן לאחד החברים 
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ילכו כולם לביתו ללמוד כל אותו הלילה, 

ומתפללים עליו ]על הבן[ שלא יפגום הילד 

בריתו לעולם, וח"ו כחלות אחד מהחברים 

כולנו בצום ובבכי בסליחות  נתאמץ

ובתחנונים לפניו יתברך, וכל אחד מאיתנו 

מתחייב לזכות את חברו במצוה שאין לו, 

והחתומים עליו ]בין היתר[: רבי ישראל 

יעקב אלגאזי, רבי חיים די לה רוזה, רבי 

אהרן הלוי, רבי יום טוב אלגאזי, רבי שלום 

שרעבי ]מזרחי[, רבי יוסף חיים דוד אזולאי 

חיד"א[. ואם ח"ו יסכימו מן השמים ]ה

שאחד יקח את הטוב מחברו התחייבנו 

למחול על זה ולא ליהנות ממנו וכן לא 

להקפיד איש על חברו, הן בתוכחה והן בכל 

 פגיעה שהיא" עכ"ל.

ממריבת שתי  כיצד נפטר רבינו האריז"ל
 ים מחבורתו הקדושה נש

אדם צריך להבין שאם הוא לא לומד לכבד 

את הזולת הוא לעולם לא יוכל להבין מה 

השם יתברך רוצה ממנו, הוא יהיה מוסתר 

מהשם יתברך, וכל כך גדול השלום ורעה 

חולה היא המחלוקת עד שרבינו עמוד 

האש האריז"ל הקדוש לפני שנפטר אסף 

את כל החבריא קדישא ואמר להם בואו 

כאן באחדות ואהבת  מחוץ לשדה ונלמד

רעים וכך אין רשאי השטן לנגוע בי 

לקחתני מהעולם, וכך מספר רבי חיים 

 ויטאל: 

"ואמר לנו בואו ונסגיר את עצמנו ואפרש 

לכם סודות, ותיקן לנו חדרים לנשים ולטף, 

כל אשה ובניה בחדר אחד, והחברים היו 

יושבים לפני הרב ]האריז"ל[ והוא היה 

קים אשר לא נגלה דורש לנו בסודות עמו

לתנאים ולאמוראים ולראשונים, וס"מ לא 

היה לו כח לעבור באותו מבנה מפני להב 

האש העולה עד לב השמים, ]צריך להתבונן 

שכל תורת הקבלה שגילה רבינו האריז"ל 

היא בסך הכל משך שנתיים ואם נדמיין 

לעצמנו אם היה ממשיך רבינו האריז"ל 

היתה לנו[ לחיות כמה תורה רחבה מיני ים  

ויום אחד פרח ס"מ באויר השמים רחוק 

מאותו חצר למצוא איזה פרצה איך 

להיכנס לשם, ודחפו הרב בשמות גדולים 

ואמר לו: רשע! לך לך מכאן ואין לך 

ממשלה בחצר, ולאחר ארבעה חודשים 

נפלה קטטה בין הנשים, ]ומוסיף מו"ר 

בדרך אגב: מכאן ללמוד מוסר לגבי הנשים 

הסטרא אחרא סכסוכים שתמיד מכניס 

ומחלוקות עד שלפעמים אשה חושבת 

שלא מכבדים אותה מספיק ומעוררת 

מחלוקת וסוף מעשה במחשבה תחילה[ 

והנשים הגידו לאנשים, ונמשך הדבר עד 

שנתקוטטו החברים זה עם זה, והרב עשה 

שלום ואמר להם דעו שכל זמן שאהבה 

ואחוה ביניכם אין שטן יכול לעשות עמכם 

מלאכי השרת שומרים אותנו מכל  רעה, כי
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נזק ואם תחזרו להתקוטט דעו לכם מרה 

  .תהיה אחריתכם

הנשים בלי דעת הסיתו בעליהם, וכך 

ונפלה קטטה בין החברים עד שנשמע 

קולם למרחוק, וביום שישי יצא הרב עם 

התלמידים לקבל שבת, ובחזרתו התפלל 

ערבית בצער גדול ובפנים זועפות, ואחר 

החברים ואמרו לרב: מפני התפילה באו 

מה אדוני מתפלל בפנים זועפות? ואמר 

להם מפני שראיתי את הס"מ אומר גם 

אתם גם מלכיכם אכה, ואמר לנו הרב 

שניתן לו רשות לחיות ורק בגלל הקטטה 

שהיתה עם הנשים נפטר, שכל זמן שיש 

שלום אין שום מקטרג יכול לקטרג וחלה 

לה הרב את חוליו ונתבקש לישיבה של מע

 וזה סיפור פטירת רבינו האריז"ל".

אהבה שלום יש תורה מגינה ומצילה כל 
 הבריותבין ואחוה 

השם יתברך מגלה שתורה ואפילו 

מפולפלת ועמוקה, כל עוד שאין שלום הרי 

היא כמו ספר מקצוע כגאוגרפיה או 

היסטוריה ]להבדיל[, ותורה זו אינה מגינה 

א ואינה מצילה ואדרבה הולכת לס"מ וגונד

דיליה, ]ויש להזכיר מה שאמר מו"ר 

שליט"א בשיעורים קודמים שאם היה בא 

לפניו אברך ומספר לו שיש לו בעיות 

בשלום בית, היה מורה לו שלא לילך ללמוד 

עד שיעשה שלום עם אשתו, כי כאשר רב 

עם אשתו תורתו אינה תורה, וישמע חכם 

ויוסף לקח[, לכן אדם שרוצה שכל חייו 

השם יתברך, לעולם לא  לעשות את רצון

מזלזל בשום אדם בעולם, ואפילו אם 

התנהגו אליו לא יפה ועשו לו רעה, 

אדרבה! הוא שידבר עליו טובות ונצורות 

מפני שמאמין שהכל מתנהל מאת השם 

 יתברך לטובתו. 

הדור  אפילו רשע שמלמד זכות מגן על
 יותר מגדול הדור

בענין הזה כותב גאון עוזנו רבינו הבא"ח 

ע"א: "הגם מן הצדיק הגדול יש תועלת זי

רבה לבני הדור כי הגם שהם חוטאים, 

ומכל מקום אפשר שינצל תועלת יותר 

גדולה לבני הדור מהאנשים גרועים 

מאותם צדיקים, ואפילו שאותם אנשים יש 

בידיהם עוון, אך יש בהם מידה אחת 

שדרכם תמיד ללמד על אנשים סנגוריא 

שים איתם כאשר ימצאו עימם אנשים שעו

ובזה הם יותר גדולים   ,מעשים שלא כהוגן"

מהצדיקים הגמורים, והדברים מבהילים 

למתבונן בהם! יש אדם אשר אולי אינו 

צדיק אבל הוא מלמד זכות על מי שגמל 

עימו רעה, הוא מגן על הדור יותר מצדיק 

הדור, כמה מעלת השלום גדולה אצל 

, ועד כמה כל אחד צריך לשאוף השי"ת

לשלום ועל ידי כך נעשה חביב להגיע 

  .ואהוב לפני השם יתברך
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אשרי מי שמוכן  –לשאת בעול עם חבירו 
 לסבול בשביל אחרים 

רבינו החיד"א כותב: "והנה נועדנו עם 

הרש"ש ורבי חיים די לה רוזה, וראינו צער 

גדול שהיה בירושלים ועול הפרנסה 

וחולאים רעים, וטיכסנו עצה לעשות 

וכוונות לקרב קץ  בקשר אמיץ יחודים

ישענו ולהחיש גאולת שכינת עוזנו 

בירושלים ואילך כי עת לחננה כי בא מועד, 

ובחרנו לנו מקום מול המקדש וצמנו 

והתענינו ולבשנו שקים, והגינו בתורה 

הקדושה וסודותיה, ויהי רעש גדול בשמים 

והבעל דבר עומד ומקטרג ותצא בת קול 

לא ותאמר לנו 'חדלו לכם מכוונותיכם 

הגיעה השעה, ואחד מכם יעזוב ויקבל 

גלות', ולקחתי מקלי ותרמילי והלכתי 

לגלות מפני אהבת חברים", כלומר אמר 

החיד"א אמר אני אסבול בשביל כולם, כך 

, וכך צריך כל אדם צריך לכבד את יראי ה'

 להיות מוכן לסבול צער בשביל אחרים.

 על ידי כבוד חברים זוכה לתפילה
יכול להרבות בכבוד גם בעת התפילה 

למוד לו ליש לו תפילה, ויש  חברים, אדם ש

מהכתוב אצל חנה, 'חנה היא מדברת על 

ליבה', מה כוונת הפסוק באומרו "על 

ליבה"? לכאורה היה צריך לומר מדברת 

מליבה, מדברת מקירות ליבה, אלא על 

למה אני 'הלב שלה, אמרה חנה לעצמה 

, 'ךהרי הכל מהשם יתבר ,כועסת על פנינה

שרצתה לטהר את ליבה בתפילתה אל 

השם, וכשאדם מטהר את ליבו הוא זוכה 

לעבודת התפילה, לכן האדם לא יכול 

להתחיל ולזכות בתפילה אמיתית להשם 

יתברך עד שלא יאמר בלב שלם "הריני 

מקבל על עצמי לאהוב כל אחד ואחד מבני 

ישראל כנפשי ומאודי", וכך צריך כל יהודי 

הכל זה השם יתברך, לא לשכנע את ליבו ש

לחשוב מחשבות רעות על אף יהודי כי אין 

שום רע בעולם, הכל זה מה שהשם יתברך 

  עושה, וכולם עושים יתברך.
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 מחזקיםים אישיים סיפורמדור חדש! 

 גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו! 

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

תולה ארץ על בלימה [א
אספר מקרה שקרה לי בערב חג ראש השנה, שלימד אותי עד כמה הכל מהבורא ישתבח 

 שמו ועד כמה הכל לטובה.

ן בשבתות וחגים ובגלל המצב אנו עשינו שני מניינים קטנים. הרב של בית הכנסת אני חז

איש לכל מנין. פתאום בזמן שאני מגיע השומר   20העמיד שומר בכניסה שבאמת יכניס עד  

פנה אלי וצעק, בבית כנסת לעיני כל האנשים, עליי ועל הילדים שלי, 'צאו בחוץ', וצועק 

 או בחוץ'. ממש בקול רם, לא סתם מבקש 'צ

איזו בושה נוראית, כל האנשים מסביב מסתכלים, רציתי לענות לו. אך לפתע ראיתי לנגד 

עיניי את הרב אייל, ואני כביכול שומע את הרב אומר לי 'זה השם, זה השם יעקב, כך 

השם רוצה", וכך יצאתי מבית הכנסת ולא אמרתי מילה. כך מצאתי את עצמי מתפלל 

 ש השנה. בבית את כל תפילות רא

איזו שמחה היתה לי כל ראש השנה, הייתי כ"כ שמח שזכיתי לשתוק ולוותר, ורציתי 

לומר לרבינו הרב אייל שהשיעורים שהוא מעביר לנו אין כדוגמתם, ואני מאחל לרבשנה 

טובה ומתוקה כתיבה וחתימה טובה אמן, והלואי ונזכה כולנו לביאת גואל צדק יחד עם 

 הרב במהרה בימינו אמן.

על כך נאמר תולה ארץ על בלימה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו 

  בשעת מריבה!
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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   של תורה בארץמגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה 

 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 

   השיעור השבועי מתוך שיחותיואשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
 .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
 שליט"א ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה  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, בן שרהראובן , 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 יוכבדית ציון אביג , 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,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה , שלי רחל בת מזל

מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית  , לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו  חת להצל 
דוד דודו לזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה,  ניסים בן מרים ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 

, אייל בן דליה אוחנה בן תמריעקב  ,  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 לזיווג הגון, ישראל בן דניאלה שרה, 

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 , דה ואיריס אזולאי ובני ביתם יהו, 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 ליח בן פרטונה אברהם מצשלום 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  , בן ש'רונהאברהם , 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
, מוריס בן סביחה, שרה בת פאני, רחל שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה , שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת ,  אסתר בת חסיבה,  בת שמחה  פוחה אפרת 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 אוחנונה, יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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 כאייל תערוג   
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