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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל

 052-9695044עיני ירון 
 

 

 להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי הארץ והעולם:
 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 050-4177727  משה הלוי אדם
 054-7330809 חדש ליאור עברי אזור

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 050-7475591 דוידי  רתומ יעקבבאר 

 052-7601828  מרדכי אוחיון בית שמש
 050-4190062 מאיר פרץביתר 

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

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

 052-2750784 מזרחייוסי  גן יבנה
 054-5912934 אורן חולון
 054-2919221 עמית  יבנה

 052-9695044 ירון עיני  ירושלים
 054-3253799 אברהם  כפר סבא

 052-6440654 יוסף  לוד
 054-9139138 חיים חוגי קרית ספר-מודיעין

 053-5257533 רועי אור  מעלה אדומים
 054-2639782 דוב  נס ציונה
 053-3159033 קניןברוך ו עמנואל

 052-7144159 יוסף ניסים צברי  תקווהפתח 
 053-2466221 אבישי משה קרית עקרון 

 052-5002090 הראל ראש העין
 054-7453096 אלמוג ראשון לציון

 052-6505466 יוסי עדי רחובות
 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה

 053-3139506 עמרם רמת גן
 053-3145436 מאיר  תל אביב

 050-3564444 עמית יעקב(תל ציון )כוכב 
 052-9279926 ערן שורטי תל נוף )הבסיס(

 
  הארץ צפון

 055-9191732 חגי  בית שאן
 058-3297724  חדרה

 054-2399998 מרדכי אוחיון  חיפה והקריות
 050-5068938 שלומי בר דוד  חריש

 054-7999768 נתנאל  יקנעם והאזור
 054-4469746 שלומי אוחנה  מגדל העמק

 050-5068768 מעוז אלמליח עמק המעינות
 054-4320790 שמרון רוזנצויג  נתניה

 6467078-054 אלי אסולין עפולה
  הארץ דרום
 053-8819827 שרון  אילת

 054-5569267 ציון כהן אשדוד
 053-2823666 נדב משה  אשקלון

 054-8414474 יוסף  באר שבע
 054-8405397 בן שושן דימונה 

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

 052-7696890 גרשון מלכיאל נתיבות
 052-3431711 נתנאל יוסף קרית גת

 6494317-052 ניסים קרית מלאכי
  לארץ חוץ

 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס
 1-910-9640474 שבי מיאמי

 1-651-2464179 יוסי  יורק וני
 

  

 גהשיעור השבועי כאייל תערו
 שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 בדבל 1₪סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 
 אנו פונים לכל תלמידי מורנו הרב שליט"א, לבוא ולתרום וליטול חלק בזיכוי

 052-9695044 –יתברך. לפרטים ירון  ה'הרבים, ולשמח את 
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 תוכן העניינים  - עקב התשע"ט –גליון מס' ל"ג 

 ב להרבות בקירוב רחוקים אל ה' יתברך ע"י צדקה ודיבורי אמונה

 ג ע"י כבוד חכמים מרבה יראה ואהבת ה'

 ג על ידי אכילה בקדושה בחינת מזבח -תיקון לפגם בכבוד חכמים 

 ד על ידי אמונה וקירוב רחוקים –תיקון לפגמי המזבח ואכילה שלא בקדושה 

 ד ע"י צדקה נטהר האויר ועוברים דיבורי האמונה –לום מרבה צדקה מרבה ש

 ה צדקה מרבה אמונה בעולם –ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש 

 ו צדקה לחכמים מפתח לקבלת התפילות

 ו על ידי שמרבים בדיבורי אמונה וקדושה מתעורר הטוב –ככל היוצא מפיו יעשה 

 ז ב על ישראלמעלת המדבר טו –מצדיקי הרבים ככוכבים 

 ז תיקון לניצוצות הקדושה שנטמעו בין הגוים על ידי צדקה ודיבורי אמונה

 ח לעולם לא להתייאש מהנפילות –שבע יפול צדיק וקם 

 ח עבדו את השם בשמחה

 ט סיפורי חיזוק מרתקים! –משולחנו של מורנו הרב שליט"א 

 ט מטהרת נשמתו של האדם -א[ מעלת לימוד תורה בשירה  

 ט ב[ מעלת לימוד תורת החסידות
 

 להרבות בקירוב רחוקים אל ה' יתברך ע"י צדקה ודיבורי אמונה

שעיקר עבודת  ,הסביר לנו ר"ןמוהז "בתורה י
למצוא את ההתפארות היא הצדיקים בעולם 

של הקב"ה בכל יהודי ויהודי, למצוא עוד 
מידה טובה  ולמצוא איז ,נקודה טובה ביהודי

עיקר זו מצוה טובה,  ואיזאו תכונה טובה או 
הצדיק צדיק זה מלשון ל .עבודת הצדיקים

'ומצדיקי הרבים', צדיק מסתכל  ,את הבריות
מצדיק אחד אחד מהם ומוצא ועל הרבים 

צדיק, העבודה של ה ובהם דברים טובים, ז
ואומר הרב שכשצדיק עושה את זה הוא 

יום כביכול א של ה' ]ינוסגורם ליום ג
הולדה של גורם לכי  ,הולדת של ה'[ה

 ,העולם הזהבבריאת המחשבה של ה' 
ר בנשמות לם כדי להתפאברוא עוהיתה 'לש

'בראשית  ,'ישראל אשר בך אתפאר' ,ישראל'
בשביל ישראל שנקראו  -ברא אלוקים 

ועל ידי שהצדיק מוצא נקודות  ,ראשית'
טובות ביהודי אז בעצם הוא מביא את 

הולדת שלו, הליום כביכול הקב"ה עכשיו 
שההולדה והמחשבה הראשונה של ה' 

די איזה משהו בעולם היתה למצוא בכל יהו
תגאה בעם אתפאר בו, שאני ' ישהטוב 

שיהיה לי  ,'עוטר ישראל בתפארה' ,ישראל
שכל מה שברא ה' לכבודו  ,מכם איזה כבוד

ברא, וכשהצדיק מוצא את הנקודה טובה 
הרב יום הולדת לה', ולהזאת אז הוא גורם 

ביום הולדת מקבלים אהבה הסביר ש
ך המל ,מלךלמהמלך, כי כשיש יום הולדת 

כל נתיניו מתנות אפילו שלא ונן ונותן לח
הקב"ה  ,וזה נקרא 'בחינת אהבה' ,מגיע להם

אהבת  ,אהבת תורה ,עולםלמוריד אהבה 
אהבת עבדות  ,אהבת חסדים ,מצוות
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כי  ,יראהלעולם להקב"ה, וגם יורדת 
מלך יש יום הולדת אז כולם יראים לכש

כי רואים אותו בהדרו במלכותו  ,מהמלך
הולדת הזה? הגרם את יום  ימובלבושו, ו

הצדיק הוא צינור היראה יוצא שהצדיק, אז 
רם את יום גוהאהבה, שבגלל שהצדיק 

הולדת של ההולדת להקב"ה, ועל ידי יום ה
 ם כןת יראה ואהבה לעולם, ואוהקב"ה יורד

זה  ,הצינור שמוריד את היראה והאהבה הומי
  .שמחפש טוב בכל יהודי הצדיק

 רבה יראה ואהבת ה'מחכמים כבוד ע"י 
יקים ואוהב את אדם שמקורב לצד ,לכן

צדיקים, וחושב עליהם מחשבות טובות ודן ה
אותם לכף זכות, תמיד מחפש את הדברים 
הטובים שלהם ולא מתפתה לכל הלשון הרע 
והרכילות שיש עליהם, אז הוא זוכה שגם 

יראה, זוכה לראות האהבה ומגיעות האליו 
שיש לו יותר כיסופים וחשק לעבודת ה', יש 

חשק יותר  יש לו ,חשק להתעלותלו 
להתקרב להשם, להידמות לצדיקים, יש לו 

כמו שהסברנו 'יראת ה' היא וחשק בתפילה 
יש לו חשק גדול לתפילות, יש לו  ,תתהלל' 

מסירות נפש לתפילה, יש לו עבודת התפילה, 
כל והוא נותן בתפילה את כל מאודו כל כוחו 

ממש ונפשו, ממש עד כדי שהוא מזיע 
יש לו אור  כיתפילה, ולמה? המ מתרגש
יש לו אור האהבה, ולמה יש לו את  ,היראה

אור היראה ואור האהבה? כי הוא סמוך 
  .לצדיקים ו'טוב לצדיק טוב לשכנו'

אבל הרב אומר שאם ח"ו אדם רואה שנחשך 
אצלו אור היראה והאהבה והוא רואה 
שהתפילות שלו רדודות ושהחשקים שלו 

ה', לשבור עוד אל  להתקדםאו לעבוד את ה' 
לוותר למישהו, לעשות חסד או מידה רעה 

בלי חשק, זה ו, זה בא לו בכבדות אדםעוד ל
חשכות היראה, עבודת ה' ונקרא קדרות 

, מעונן חלקית, לא כזה תאצלו קודר יתנהי
בתורה י"ז הרב ולימד אותנו שמח, בהיר ו

למה זה קורה? בגלל שהאדם הזה פגם בכבוד 

 ויר עליהם איזהצדיקים, זאת אומרת העב
מחשבות רעות, דן עליהם חשב ביקורת, 

מהרהר אחר רבו הו ,אותם לכף חובה
מהרהר אחר השכינה, אז ממילא הצינור של כ

הצדיק נסתם אליו, ואז האור של היראה 
  .והאהבה לא זורם אליו

כילה א יעל יד -בוד חכמים כלפגם בתיקון 
 בחינת מזבח בקדושה

רם ומה התיקון? לימד אותנו הרב שמה שגו
אותם עוונות אלו לו את הקדרות הזאת 

גורמים לו את הוהם  ,שהוא יצר ומקטרגים
ואור הצדיק לא יכול  ,הקדרות בעבודת ה'

הדרך היא לבטל את היניקה של ולהגיע אליו, 
אותם מקטרגים, ולנתק את היניקה שלהם 

מזבח זה וזה על ידי תיקון פגם המזבח, 
ארוחות וסעודות, כלומר בחינת שולחן, 

כל פעם בשאדם מקדש את האכילה שלו, 
א אוכל משנה אם הו לאושניגש לאכול 

ל, פפלאעם ל עם אורז או אוכל פיתה שניצ
קפה, להכוונה ואין  ,כל ארוחה שהוא אוכל

 ,אלא שאוכל ארוחת בוקר או ארוחת צהרים
קדושה, קודם כל אומר בהוא עושה אותה 

שרב  ,את המזמורים כמו שאומר הזוהר
המנונא סבא אף פעם לא היה מתחיל לאכול 

לו, המזונות שלפני שהיה מבקש מהשם על 
מה היה אומר? 'מזמור לדוד ה' רועי לא ו

אחסר בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות 
קודם כל אומר את המזמור הזה לפני  ,ינהלני'

ומבין שהוא נוגס נגיסה ראשונה מהאוכל, 
תן לי את אתה תקודם כל אני רוצה ש'השם 
 ,'אותובין שאתה נתת לי אשאני  ,האוכל

תיקנו לנו אחר כך אומר את המזמור השני ש
ת המקדש ]על נהרות רבותינו על חורבן בי

[ כמו שהזוהר הקדוש , תהילים קל"זבבל
אומר 'מאן דמתעדן על פתוריה ]אדם שנהנה 
מהארוחה שלו[ ונזכר בחורבן בית ה' הקב"ה 
 ,מחשיב לו כאילו בנה את בית המקדש'

כינו שאומר 'על נהרות בבל שם ישבנו גם בכ
ש את ם שקידזה אד ,בזוכרינו את ציון'

אוכל בצורה הוא גם כמובן ש .האכילה שלו
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מכובדת כמו שלימד אותנו הרב בשיחות 
שהוא לא אוכל בבהילות אלא  ,הר"ן

במתינות, אחד הדברים הכי חשובים 
בקדושת האכילה שאדם לא אוכל בבהילות, 

חפזות אלא נהוא לא אוכל בצורה של 
בנכבדות, הרב וקדושה במתינות, אוכל ב

א יפה שתמיד יחשוב שאדם דוגמלנו הביא 
גדול נמצא על שולחנו, איך היית אוכל אם 

נשיא  ,אדם מכובד ,היה יושב פה אדם גדול
צורה?  ובאיזובעמיו? איך היית אוכל לידו 

צורה צריך לאכול תמיד, וכמובן הכך באותה 
לא ולא כעס  ,לשון הרע באכילהלדבר לא 

אמירת להקפיד על אלא נשים, קפידות על א
  .רי תורהדב

א"כ זה נקרא שאדם מקדש אכילתו, 
וכשאדם מקדש אכילתו הוא מביא לתיקון 
פגם המזבח ואז ממילא הקדושה של האכילה 
גורמת לטרוף את כל המקטרגים והמזיקים 
שנוצרו סביבו, כמו שאמרו רבותינו מזבח 

אצל בנימין, נמצא בחלקו של טורף, מזבח 
אב רבינו 'בנימין ז משהאמר בנימין על ו

לכן  ,בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל' ,יטרף
אותם לכל  האכילה בקדושה יוצרת טריפה

זה על ידי שאתה אוכל בקדושה שמזיקים, 
כמו שאמרו רבותינו  ,מזבחקרבן בכנגד 

'בזמן שבת המקדש היה קיים היה מזבח 
מכפר על האדם היום שאין בית המקדש 

על  ,מכפר עליו' קיים שולחנו של אדם
העבירות שלך, על מכפר  ן שלך אתההשולח

שאדם אוכל בקדושה הוא זוכה כאז א"כ 
לטרוף את כל המזיקים, וזה גורם להחזיר לו 
את אור היראה והאהבה שהצדיק הוריד 

  .לעולם למרות שהוא פגם בכבוד הצדיק

ה שלא בקדושה ילכלפגמי המזבח ואתיקון 
 אמונה וקירוב רחוקים ידיעל  –

אותם איך מתקנים את כל  ,אומר הרבעוד 
עד  האדםאכילות שלא בקדושה שאכל 

דושה הוא ל שלא בקשאדם אוככ? עכשיו
בעצם נותן יניקה לכל העבודות זרות של 

כמו  ,אלוקיםההרי זה מול זה עשה  ,העולם
שאתה טורף את כל המזיקים על ידי אכילה 

אכילה שלא בקדושה אתה ע"י בקדושה, 
כפירה הנותן כח ועוצמה לכל מחשבות 

להעצים את נותן להם כח שנמצאות בעולם, 
ל שלא אוכ שאתהכאת עצמם, ולגדל מם עצ

יושב מזמורים, לא אומר לא  ,חלילה בקדושה
בצורה מכובדת, לא אמרת ברכות כהלכתן 

 זה נקרא פגם המזבח ואמר לנו הרב ,ח"ו
ל ' , תורה י"ז אות ד()ליקוטי מוהר"ן י כָּ כִּ

ה רָּ ה זָּ ֲעבֹודָּ ַגם  הָּ פְּ ם מִּ י אִּ ֶהם כַח כִּ ֵאין לָּ
ֵבחַ  זְּ ות פיסוואנחנו רואים כל מיני פיל .'ַהמִּ

זב ומצורע יכול לבוא כל  ,עותדושיטות 
מה לא נכון וולדבר ולהגיד מה נכון לעולם 

זה הכל כפירה. מאיפה יש לו כח כזה ולעולם, 
אדיר? והעולם תומך בו? וכולם מפגינים 

פגם מה זה ו ,בשבילו? זה בא מפגם המזבח
 ,המזבח? כשאני יושב לאכול שלא בקדושה

שה, לא אכלתי אבל לא עשיתי מזה קדו
ה' אלוקיכם, כמו שאומר האור אכלתי לפני 

ֶתם וַ ''( ז ,ה"פ )דברים י"בעהחיים הקדוש  ֲאַכלְּ
ֵני  פְּ ם לִּ ַלח  ,יֶכםקֵ ֱאֹלה' שָּ שְּ ֹכל מִּ ֶתם בְּ ַמחְּ ּושְּ

ֵתיֶכם ֶכם ַאֶתם ּובָּ אדם  ם האכילה שלאש ,'ֶידְּ
לו  ההאכילה בא אחראז ללפני ה'  היא

ת ה', עבודת שמחה עצומה, ושמחה זה עבוד
  .ה' הגדולה ביותר

צדקה ע"י  –בה שלום מרבה צדקה מר
 דיבורי האמונה ועוברים האויר נטהר 

לתקן את כל האכילות יך אהרב עוד אמר לנו 
, על ידי שכבר אכלנו הלא קדושות שלנו

ה, לקרב רחוקים שאני מחזיר אנשים בתשוב
אדם ידי שאכל שלא בקדושה  לאמונה, כי על

כנגד זה צריך לכן  ,בעולם הרבה עבודה זרה
אבל אני 'לקרב גרים בעלי תשובה לאמונה, 

אני לא יודע  ,זה אני לא מומחהלא אחד כ
אז אמר הרב אתה צריך  ',איך לקרב אנשים

לי, ירלטהר את האויר, לעשות אויר סט
אז ממזיקים לי ירכשאתה תעשה אויר סט

תורה הדברי  ,הצדיקים ידברו דברי תורהכש
 ,האלו יגיעו לכל מקום שנמצא כופר בעולם
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 והוא לבד ימאס בעבודה ,לתוך ליבו רוויחד
עבודה זרה שלו ל זרה שלו, הוא יגלה בכ

ויזרוק אותה על ידי  ,סתירות מיניה וביה
איך אני מטהר את ו ,הצדיקהדיבורים של 

איך אני והאויר? אומר הרב על ידי אהבה, 
אתה נותן שכמרבה אהבה? בנתינת צדקה, 

'מרבה צדקה  ,צדקה הצדקה מביאה שלום
אומר לכן  ,שלום זה אהבהומרבה שלום', 

, ירבה אהבה בוצדקות לרייתן שאדם ב הר
מה אם כן  ,לרוב צדקותשה לתת קאבל 
שנותן לאדם על ידי אומר הרב ש? יעשה

ן צדקות נמצא שנות שהוא נשמה כללית
נשמה כללית? נשמה של זאת מה לרוב, ו

עובד ה' שיש לו נשמה של  ,אדם תלמיד חכם
נשמה  תלמידים עובדי ה' אז הוא נקרא

יראת ם בו, זאת אומרת שכללית, הכל תלויי
שלהם עולה בגללו אז הם נשמות שמיים 

קשורות אליו, וכשאדם נותן צדקה ה
לתלמידי חכמים שהם נשמה כללית אז 

לכל וממילא הוא נתן צדקה לכל המאות 
האלפים שקשורים לנשמתו, אז הוא הרבה 
צדקה בעולם אומר הרב, ועל ידי שהרבה 

הוא טיהר הרבה אוירים צדקה בעולם 
תורה של הדיבורי בעולם, אז ממילא 

הצדיקים יכולים להגיע לכל מקום בעולם, 
אנשים זורקים את תראה וממילא אתה 

זרות שלהם, מתחילים להתקרב העבודות ה
כל מיני ולה', ואז אתה רואה כל מיני אומנים 

זמרים מתחילים לעבוד את ה', מתחילים 
שהם בלי כיפה  לכתוב שירים על ה', אפילו

שם רוצים ואה אותם מתקרבים להאתה ר
את השם, פתאום עומר אדם מודיע אני לא 

מבטל את הכל בשביל , אני מופיע בשבת
שבת, וכל המדינה נכנעת אליו, כל המדינה ה

עם כל המוסדות שלה מוכנים להתבטל אליו, 
איך יכול להיות? כי דיבורים של איזה צדיק 

איך ו ,שלו הגיעו לתוך הלב ,הגיעו עד אליו
תוך הלב שלו? על ידי שנתנו צדקות גיע לה

וטיהרו את האויר ואז ממילא הדיבורים של 

הצדיקים מגיעים לכל הרחוקים בחינת גרים 
  .ובעלי תשובה

קה צד –וא השמש ויהי ידיו אמונה עד ב
 רבה אמונה בעולםמ

לכן אומר הרב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן 
יַע ֹאֶמר " ,הקדוש בליקוטי הלכות יֹום ַיבִּ יֹום לְּ
ַעת ַחֶּוה דָּ ה יְּ לָּ ַליְּ ה לְּ לָּ ַליְּ ים ן אֹ ֵאי, וְּ רִּ בָּ ֵאין דְּ ֶמר וְּ

ם ע קֹולָּ מָּ שְּ י נִּ לִּ ים , בְּ בּורִּ ל ַהדִּ לָּ ין כְּ עִּ ֶשֵאין שֹומְּ
דוֹ  ים קְּ יקִּ ים ֶשל ַהַצדִּ יֹוםשִּ ל יֹום וָּ ֵמֲחַמת  ,כָּ

יר ֲאוִּ ֵבל הָּ ַבלְּ ה ֶשמְּ רָּ עָּ רּוַח סְּ ֶזה  ...הָּ ּקּון לָּ ַהתִּ וְּ
ה, ֶשַעל קָּ דָּ ֵדי-הּוא צְּ יר הַ -יְּ ה ֲאוִּ ַהַזְך ֶזה ַנֲעֹשֶ נָּח וְּ
בּו ע ַהדִּ מָּ שְּ ָאז נִּ ם  , רוְּ א ַקּוָּ צָּ ָאֶרץ יָּ ל הָּ כָּ ֶזהּו בְּ וְּ

ֵצה ֵתֵבל  קְּ ֶהם. ּובִּ ם ֹאֶהל בָּ ֵליֶהם ַלֶשֶמש ֹשָּ מִּ
ה קָּ דָּ יַנת צְּ חִּ ]שמש בתורה זה , ֶשֶמש ֶזה בְּ

צדקה כמו שכתוב שמש  תמיד כינוי של
ֶחֶמתצדקה ומרפא[  לְּ מִּ ֶזה ֶשֶנֱאַמר בְּ ֵלק,  וְּ ֲעמָּ

יו ֱאמּונָּה ַעד  ק[]שיהושע נלחם בעמל דָּ י יָּ הִּ "ַויְּ
ֶמש" הצדיקים כל הזמן מדברים דברי  .ֹבא ַהשָּ

מדברים דברי תורה תורה, בימים ובלילות, 
אבל אף לא שומע אותם, כמו שגלי בכל רגע 

שיש רוח סערה כי כקול לא יכולים לעבור 
 ,סוער האוירכי ? ולמהצריך לצעוק יותר 

האויר סוער אז ממילא גלי הקול לא  אםו
יכולים להכות אחד בשני כדי להגיע לנמען, 
אז אומר הרב כשיש רוח סערה של עבירות 
אז ממילא הדיבורים של הצדיקים לא יכולים 
לעבור הלאה ונתקעים במקומם, צדיק מדבר 

לא יכול להגיע הלאה, זה ובבית כנסת שלו 
ח יש רו מה? כילא יכול להגיע יותר רחוק, ל

סערה, אבל כשיש צדקות הדיבורים של 
הצדיקים מגיעים לכל פינה בעולם ולכל 

  .מקום בעולם

כל המהות של עמלק? להביא כפירות  ימה
לעולם אז כל עוד שאין צדקות הדיבורים של 

לים לעבור, וומשה לא יכיהושע הצדיקים, 
האויר נעשה טהור,  אבל שיש צדקות בעולם

דיקים מגיעים ל הצים שואז ממילא הדיבור
משה רבינו האריך  .לכל אדם ואדם בעולם

בתפילה ובדיבורי אמונה בכח הצדקה שהוא 
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בחינת שמש, א"כ לקרב גרים ובעלי תשובה 
זה על ידי שהדיבורים הקדושים יגיעו לכל 

איך הם יגיעו? על ידי ואדם ואדם בעולם, 
צדקה, מרבים צדקות מרבים אהבה, 

  .כך ונהיה צלולמרבים אהבה האויר מזדוכש

 ת התפילותצדקה לחכמים מפתח לקבל
שיש אהבה  ,כתוב 'והוא באחד ומי ישיבנו'

ליות יוכשיש שכינה מיד יש סטר ,יש שכינה
מזיקים, כשהשכינה נמצאת כל המזיקים המ

ולכן בורחים ואף אחד לא יכול להיות שם, 
החוזה מלובלין אומר שאדם הולך לצדיקים 
צריך לתת להם צדקה, אם אתה הולך לרבי 

לרב יעקב עדס  ,"איטדוד אבוחצירא של
תר עד שיקחו ותן להם צדקה, אל תושליט"א 

ממך צדקה, כי החוזה מלובלין מסביר 
שישאלו את הצדיק למה אתה מתפלל 

תפלל על עצמו? אז מלמה הוא לא ובשבילו 
אני  ,אני קיבלתי ממנו כסףעונה הצדיק 

, עובד שלו עכשיו כביכולשליח שלו אני 
דיק, ובשמים מקבלים את התפילה של הצ

מה זה ו ,אצל הבעל שם טוב זה נקרא 'פדיון'
פדיון? אתה פודה את התפילה שלך 
 מהמקטרגים, וכך כותב החוזה מלובלין
"והענין הוא בבוא איש להתפלל אל השם 
יתברך בעד חבירו הנה יחשב לעזות באמור 

כנראה  ,צמולו מדוע חברך אינו מתפלל בע
יותר בלקבל רוח גאה שאתה הגון בעיניך 

ך להתפלל לפני בוראך, על כן  העצה ברמח
, והוא תשובה על זה איזה שכרהיעוצה ליקח 
מתפלל אני בשביל זה  ים,בפני המקטרג

ב אני שאני שליח ששילמו משכורתי ומחוי
, ולכן נותנים לצדיק ממון "לעשות שליחותי

פלל שיתפלל, כי בלי זה אין לו מקום להת
פעם אחת הייתי אצל רבי דוד  .עבורו

לכן תמיד  .ירא והבאתי לו שטר בידבוחצא
כל אדם שהולך לצדיקים צריך להביא שטר 

, תתקבלשיתפלל עליך שהתפילה שלך  וביד
כי אחרי זה ישאלו אותו למה אתה מתפלל 

דיק והצשהוא יתפלל על עצמו? צריך  ,עליו

הוא שכר אותי  ,אני שליח שלו ,עונה
  .להתפלל עליו

הרמתי לך לשמואל כתוב ששאול המלך ה
, שאבדו לו אותו איפה האתונותלשאול 

ֵנה ֵנֵלְך ּוַמה'ואמר לנערו  הִּ יש וְּ אִּ יא לָּ בִּ י , נָּ כִּ
ה ֵאין שּורָּ ֵכֵלינּו, ּותְּ יש  ַהֶלֶחם ָאַזל מִּ אִּ יא לְּ בִּ הָּ לְּ

ֱאֹל שמואל הנביא אף פעם ידוע שאבל  ,'יםקִּ הָּ
 ,זה לא בשבילואלא ש ,לא נהנה משום בריה

לל עליו, לכן בשביל הנותן שהצדיק יתפזה 
 ,שים כסף ביד שלהםשאתה הולך לצדיקים כ

שות בשמים ועל ידי זה נותנים לצדיק ר
זה בכל הדיבורים של  ךלהתפלל עליך, וכ

תראו מה זה כח של דיבורים של  .הצדיקים
לא יודע איפה וקדושה, אדם מדבר קדושה 

נמצא בנציבין ומצודתך פרוסה זה עובד, 
היות? כי אנשים איך יכול ל ,'בירושלים
דברי טהרים כל האוירים, ואז נ הקנותנים צד

, אפילו תורה שלך חודרים לאיזה יהודי בלבה
בלי שישמע אותך, בזכות שהאויר מטוהר, 
לכן אם אדם תמיד מדבר דברי תורה זה 

תורה הדברי עושה פעולה גדולה בשמים, 
אם האלה לא הולכים לאיבוד ח"ו, אפילו 

דע לך  אשתךאמרת איזה דבר תורה ל
שהדיבורים האלה משוטטים באויר ומגיעים 

  .לכל מיני לבבות

שמרבים  ידיעל  –ככל היוצא מפיו יעשה 
 מתעורר הטובדיבורי אמונה וקדושה ב

 צבי אלימלך שפירא מדינובכך אומר רבי 
בספרו אגרא דכלה "הנה  ,כר"בני ישש"בעל ה

נשמת האדם מעורבת טוב ורע ]כל אדם בנוי 
הוא טוב ופתאום ד שברגע אח ו,בצורה כז

צדיק הכי גדול הוא ההוא רע, פתאום אדם 
רשע הכי גדול, זה אור האחרי זה  שניהו

ודבוק האדם  ,קיצוניות שיש באדם[ווחושך 
מצד אחד משורש הטוב ומצד השני בשורש 

קדושים הרע, וכשמדבר האדם דיבורים 
שירות ותשבחות להשם  ,]דברי אמונה

הפה שלו כל הזמן מוציא דברי  ,יתברך
לא עושה מזה דברי  ,'לא יחל דברו' ,קדושה
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הוא מדבר עושה מזה משהו כל מה ש ,חולין
 ,קדוש, מזכיר 'בעזרת ה' והשם יהיה איתנו'

אותם דיבורים  ,מזכיר דיבורי אמונה[
מעוררים את השורש הטוב שבו וממשיכים 

והחיות החדשה ההוא  ,ות חדשהלו חי
אבל אם ח"ו אדם מוציא  .מהקדושה"

דיבורים לא טובים, דיבורי כפירה, כל מיני 
על אנשים, כל מיני כל מיני השגות ומילים 

הערות על אנשים, כל מיני ביקורות על כל 
מה ו ,כך'ומיני אנשים, 'המפלגה הזאת כך 

? תבקר ? אתה מבקר של אנשיםכפת לךא
על את עצמך, אין לך מספיק עוונות לבקר 

עצמך? תראה בעצמך כמה דברים רעים יש, 
לכן שח"ו אדם מדבר סתם דברי ליצנות שקר 

  .ופה, אז זה מעורר את השורש הרע שבווחנ

מה שיוצא מהפה  ,'היעש 'ככל היוצא מפיו
מהפה יוצאים שלך זה מה שאתה תהיה, אם 

שלך דיבורים קדושים אתה תהיה איש 
מהפה שלך דיבורים  ים, אם יוצאקדוש

ני יאדם מדבר בעניכשאפילו  .ח"וז אטמאים 
קדושה ב את זהיכול לעשות העולם הזה 

שנתן לי ועזר לי'  בח שמו השםאומר 'ישת
הוא לא אומר 'אני  ,עשית מזה דיבורי אמונה

 ,אומר 'זה לא אני אלא ,עשיתי היום מבצע'
נס גדול עשה לי ה' היום'  ,הכל זה ה' עשה

ל דבר דיבורי אמונה כאשר אדם עושה מכ
אומר  עוד .ממילא הוא מביא קדושה לעולם

 "והודיע לנוצבי אלימלך שפירא מדינוב רבי 
הפסוק שכל דיבור מביא עליו חיות חדש, אם 
הדיבור רע מכל מקום הדיבור מושך עליו 
חיות ממקומו והחיות מושכו אל אשר הוא, 
נמצא שבהכרח בסוף יבוא לגדר מעשה בדבר 

 .לא יחל דברו"ההוא אשר דיבר ולזה אמר 
המחשבה נמשכת שתיזהר בדיבורים שלך, 

  .אחר המאמר

מעלת המדבר  –ככוכבים מצדיקי הרבים 
 טוב על ישראל

אנשים, כמו  תמיד להצדיקכמה חשוב לכן 
שהרב אומר צדיק זה מי שמצדיק אנשים, 

תדעו לכם אין מהות אחרת לצדיק, כל 
תמיד מצדיק אנשים, זה המהות של צדיק 

אלא אם כן יש איזה היזק לציבור או איזה 
 היזק לכלל, זה משהו אחר שצריך לדאוג

ים שלו תמיד ליננים הפרסוילכלל, אבל בעני
 ,ןוהתכו 'לא הוא לאואומר מצדיק אנשים, 

שאדם כל הזמן מוציא כ ,הוא לא שם לב'
דיבורים כאלה מהפה שלו הוא הופך להיות 

יתברך השם  ,'שם'אוהב צדיקים ה ,צדיק
אוהב את הצדיקים, לכן דיבורים קדושים 

 .אנשים רחוקים על ידי צדקות יםמקרב
ס דיבורי אמונה אברהם אבינו ע"ה איך הכני
ו אכללאחר ש ,לאנשים? רק על ידי צדקות

 ,התחיל לדבר איתם אמונה, תברכוושתו 
'גדולה וזה למי? למי שנתן את האוכל, אבל 

אתה רוצה  ,לגימה שמקרבת את הרחוקים'
לדבר עם מישהו אמונה תן לו צדקה, תן לו 
איזה משהו לאכול, תן לו אוכל ושתיה, 

ר אברהם אבינו נתן להם אוכל ושתיה ואח
אם  ,כך לימד אותם אמונה, וזה בכל אדם

בר אמונה עם מישהו תן לו אתה רוצה לד
ת ותראה איך הדברים שלך ולאכול ולשת

יכנסו לו ללב, וגם אשתך אתה רוצה לדבר 
איתה דברי אמונה, תעשה לה איזה ארוחת 

  .ערב טעימה ואז זה יכנס לה ללב

נטמעו בין וצות הקדושה שתיקון לניצ
 צדקה ודיבורי אמונה וים על ידיגה

הרב מלמד אותנו איך זה בתורה י"ז אות ו' 
ים? אז אומר הרב עובד בצורה טכנית בשמ

מות העולם והדבר שכל מה שא שידוע
הן בביטול ורים לישראל הן בארנוניות מצ

יות' ועבוד מלכתורה ומצוות, מה שנקרא 'ש
יהודי לא יכול להתפלל כמו שצריך תפילת 
שחרית כי הוא ממהר לעבודה, אין מה 

ין אותם נץ החמה, ומי שיש ילעשות לא מענ
יד שתי עבודות ומפסבלו חובות עובד 

ה נקרא שנשמות של העם שיעורי תורה, ז
ו לקליפות בגלל הגויים היהודי נפל

והכופרים, שגרמו ליהודים לא לעבוד את ה', 
תדבקים בקליפות מאז אותם חלקי נשמות 



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

 

 ח  

נהיה בגויים, והחלק הטוב שנדבק ברע וברע 
וכך ואז הוא שוכח בכלל שהוא יהודי,  ,כבוש

יק מע בגוי, וכשבא הצדטואדם נהיה מ
זה את האויר  יםומטהר מדבר דברי קדושהו

תו גוי או כופר או אפיקורוס, אז מגיע לאו
הניצוץ האלוקי שהוא אותו חלק הטוב 

ואז יש לו תשוקה גדולה לברוח  ,מתעורר
הוא לא יכול כי הוא נאחז ונקשר מהגוי, 

בקליפה, אבל הוא כל כך נהנה מהדיבורים 
 של הצדיקים, אז הוא יוצא בכח מהגויים,

תולש מאיתו חלקים וכשהוא יוצא הוא 
ים שהוא תולש מהגויים זה מהגויים, והחלק

נשמות הגרים, ואז באים נשמות ורוצים 
להתגייר, כי בנשמה של הגוי היה ניצוץ 
אלוקי יהודי והניצוץ היהודי התעורר 
מהדיבורים של הצדיקים, דיבורי האמונה, 
והוא יוצא מתוך הנשמות של הגויים ותולש 

ים, וזה בחינת חלקים מנשמות הגוימהם 
  .בעלי תשובה נשמות גרים ונשמות

שהעוונות של העם היהודי מכך יוצא 
מחזירים את הגויים בתשובה, כשהיהודים 

הצקות של הגויים העושים עבירות מחמת 
יראת שמיים, ממונה ואהמאז יהודים יורדים 

וממילא חלקים מהנשמות שלהם יורדים 
מות של יהודים נחתכות לגויים, ואז נש

ויים, אבל זה יורדים לג יםהניצוצות הקדושו
בעצם מהלך טוב של ה', כי כשהניצוצות 

יהודי הם יתלשו אותו האלו יחזרו מחדש ל
מאיתם חלקים של גויים ואז ממילא יהיו 

לו יפנמצא שאבעלי תשובה, וגרים 
ונות השם מוציא משהו טוב, 'כל דעביד ומהע

ולדות ואומר בעל הת ,רחמנא לטב עביד'
ים הקב"ה מכשיל צדיק בעוון שלפעמ

א לא יקבל על זה עונש כי יש אונסו, והול
איזה אחד שנפל בעוון הזה והוא לא מצליח 
לצאת ממנו, אז השם מפיל את הצדיק 
באותו עוון, כדי שהצדיק בטוח יעשה 

ון ווהוא יוציא את עצמו מהעעל כך תשובה 
את אותו אחד שהוא חסר יוציא ואיתו הוא 

וון, ולכן משה רבינו שבר מהע יכולת לצאת

ב בדבר מוציא 'כל המחויי ,את הלוחות
ואומר על זה הרב  ,אחרים ידי חובתן'

אם אומרת שזה מימרא הלכתית שאמנם ש
אני לא חייב בקידוש אני לא יכול להוציא 

ין יגם לענאותך ידי חובת קידוש, אבל 
שאם אין לי את העוון שלך אני לא  ,השקפה

לתקן אותך? יכול  מתי אניויכול לתקן אותך, 
, ונות שלך, משה רבינו ידעושיש לי את הע

אני  ,זרוק ספר תורהאלכן הוא אמר 'אני גם 
הרי משה רבינו זרק ספר  ,היה כמוהם'אגם 

הוא והצטער על כך בו חזר תורה ואז שהוא 
  .חזיר איתו את כל עם ישראל בתשובהה

לא לעולם  –שבע יפול צדיק וקם 
 לותלהתייאש מהנפי

לפעמים אנחנו רואים שאדם יורד גם אנו, כך 
אומר 'איך בא לי הדבר וו גה שלמהמדר

הקב"ה יודע  הזה'? לפעמים זה לא תלוי בך,
שיש נשמות שקשורות בך שאתה ירדת 
למקום מסויים ואתה תעלה ממנו ואתה 
תמשוך איתך נשמות אחרות שיעלו איתך, 
הבא"ח קורא לזה כמו ספינת אש שגוררת 

]בזמן הבא"ח התחילו  ,יםשספינת מפר
 פינתלהוציא ספינות קיטור, שאם ס

ים נתקעת אז באה ספינת קיטור שמפר
כל מחשבתו  ,ים[שמפרהת ספינומצילה את 

ַשב ' ,של הקב"ה כל היום זה רק על ישראל חָּ וְּ
ח דָּ ֶמנּו נִּ ַדח מִּ י יִּ תִּ לְּ בִּ בֹות לְּ שמואל ב )' ַמֲחשָּ

'איך  ,גם כן המחשבות של הצדיקיםואלו  ,(יד
ותן להקב"ה כבוד 'איך אני נ ,אני מציל יהודי'

 ישתבח שמו השם.  ,תהילה'ו

 בשמחה עבדו את השם 
תשובה לא צריך אדם חוזר בכשלכן 

ברגע להתמרמר יותר על העוונות שלו, רק 
כמה דקות ביום ווידוי דם עושה תשובה שא
שאר כל היום באבל  ,יתעצב על עוונותיואז 

צריך להיות שמח, ולכן התביעה של השם 
יתברך 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך 

ה צריך להיות ראדם לומד תו ,בשמחה'
תמיד לשמוח. אדם הולך לעשות  ,בשמחה
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להכניס שמחה במצוה שהשמחה  מצוה צריך
הנהגה של ה' כופה את הדינים, משום ש

אליך כפי מה שאתה, אם אתה בהנהגה של 
  .ממךשמחה גם בשמים יש שמחה 

תמיד לדבר דיבורים  ,להתחזק רבותייש לכן 
קדושים, דיבורים של אמונה, אמרת למישהו 

דיבור של אמונה כמה זה יכול לחזק  איזה
אותו, זה יכול  אותו, כמה זה יכול להרים

שלך  לנפוח בו רוח חיים, דיבור של אמונה
אהבה, זה  ותיכול ללכת רחוק, הצדקות מרב

מה שה' רוצה שנרבה רק אהבה, יש מספיק 
קטגוריה, צריך רק אהבה, קודם כל בבית 
להרבות באהבה לא להיכנס עם מריבות 

, כי התביעה נהיית על האדם פי כמה בבית
לדבר טוב, וזכות  וכמה, לכן צריך לדון לכף

כיפה  גם על הילדים שלך, אפילו שהוא בלי
'תראה  ,אל תדבר עליו רע ,תדבר עליו טוב

מה לעשות זה  ,איזה בן רע' ח"ו ,מה יצא לי
דור עיקש ופתלתול, צריך להצדיק את כולם, 

יק אדם רוצה להיות צד ,'ומצדיקי הרבים'
הצדיק חייו כמשה, משה רבינו מה עשה כל 

גם אנחנו כל תשעת  , ולכןה'מול  אותנו
לא ות ריב בביהימים צריך להקפיד לא ל

בעין לראות קבל את הכל באהבה, ל ,להלחם
הזוהר אומר  ,מי יודע, וטובה את הכל

בתשובה מיד יחזור אחד אפילו בית כנסת ש
המשיח יבוא, אולי אנחנו נהיה הראשונים 

? אנחנו צריכים להצדיק את כולם, מי יודע
עיקר העבודה  ,זה התשובה אומר רבי נחמן

זה לדון את כולם לכף  אבתא דמשיחשל עק
, לכן מהקטגוריאולא  מהסנגוריאזכות, נהיה 

 נתחזק בעזה"י.

 ,ברכת הרב שליט"א: השם יתברך יעזור
כל אחד ו ,גן עלינותזכות רבינו הקדוש ש

רת צריך לשים לב, שאם הוא התקרב לתו
ר"ן דברים רעים לליקוטי מוהוהחסידות 

.צריך לטהר את הלבו ,יוצאים לו מן הלב

 

 !יםסיפורי חיזוק מרתק – שליט"א הרב מורנו של משולחנו

 מטהרת נשמתו של האדם -מעלת לימוד תורה בשירה   [א
אמרתי להם: תדעו לכם רבי יעקב  ,התחלתי לשיר ולא שרו איתי ,הייתי בשיעור ביבנהכש

מצע השיעור עולה הבאר ומטהרת אותו, שכתוב 'אז ישיר משה אבוחצירא אומר מי ששר בא
הנשמה שלו, שמעו את זה  עולה הבאר ומטהרת את ,עלי באר ענו לה' ,את השירה הזאת

 אז למי נאמין? ,לא נאמין לרבי יעקב אבוחציראאם התחילו להשיר, מיד כולם ו

 ת לימוד תורת החסידותמעל [ב
ראשי של חוברות 'כאייל תערוג'[ המפיץ העיני הי"ו ] סיפר מו"ר שליט"א: בא אלי ר' ירון

מים בישיבה שלו את ואמר לי שהתקשר אליו בחור ישיבה אחד וסיפר לו שכל כך מחרי
עד שהוא מפחד לשמוע בפלאפון את השיעור של מו"ר בליקוטי  ,תורתו של רבינו נחמן

 .לשמוע את השיעורולכן הוא מבקש שהרב יגביה את הקול כי הוא מתחבא במיטה  ,מוהר"ן
חיפשתי משהו  ,אמר על זה מורנו הרב שליט"א: עברתי על כל התורה של רבי נחמן הקדוש

הכל קודש קודשים הכל מחזק בעבודת  !אלא הפוך ,ורתנו הקדושה ולא מצאתישנוגד את ת
  ם להשם יתברך. ה', אלא שהיצר הרע מפריע לקרב אנשי
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 "ר ועטרת ראשנוגליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו
 ובעולם מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

 רבינו אייל עמרמי שליט"א
יתברך כל  ה'ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא  יתברך ה'ש

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

 

 באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה 
ליקר והנעלה איש חיל סוף אין  עדוהכרת הטוב 

רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק 
רחבי  ים בכלומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדוש

 הארץ ללא תמורה כלל, 
 ירון אהרן עיני הי"ו ר' 

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים 
הפצת  ללעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש

 ולכל בני ביתו  הגליון תעמוד לזכותו

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
 של  תוך שיחותיובועי מהשיעור הש

 .מו"ר הרב שליט"א
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה להמשיך 
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים 

מים ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הי
 אכי"ר

 

 העלון מוקדש לזיווג הגון לשמחה אורטל בת רחל 
עליה הקב"ה ברחמים מרובים וזכות  יתמלא, זהאשר תורמת את רכבה לצורך הפצת עלון קודש 

 להקמת בית נאמן בישראל במהרה בימינו אמן הרבים הזו תעמוד לימינה

 העלון מוקדש
נתן אליה בן נטלי , קלימו בן ש'רונה, אלון שקד בן חממההרי, : האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זלרפואת

ד בן לאה, מרדכי בן אסתר, משה בן רחל, בנימין בן רחל, , עמרם מסעוניסים בן סוליקה, ביתיה, ראובן בן שרה
, נתן בן שושנה, דוד דודי בן רחל חלי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן מרים, גילאור בן אתל אסתר

ורה בת שולמית רג'ינה, סאסי בן פורטונה, שולמית בת סמרה, נילי בת מרים, שולה בת תמר, דפנה בת רחל, ליא
, יפה חיה ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביג, שרה בת לולו, באסתר חיים בת שרהבת מדלן, רחל 

, אנג'ל בת גילה בת זוהרהילת בת חבובה, בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, אי
מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, , ריתלינוי אודליה בת נו, ת מלכהאילנה חתון ב, לילך בת רחל חנה הלאחביבה, 

 שלי רחל בת מזל
 

 לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו : להצלחת
, שרון בן רבקהיון, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, אורן בן שולמית, מיכאל בן מרים, מזכה הרבים מרדכי אוח

 מור מרים בת אביבית, ניסים בן מרים, אסתרפורה, נדב בן יצ בןיעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, תאיר 
 

זורי בן משה זנ ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף, ונתן שמעון בן אליסיוידל יפרח בן רחל, : ולעילוי נשמת
יצחק בן , רפאל בן עליזה, מרדכי בן רחל, אברהם בן ש'רונה ,המשה בן גיט ,יגאל בן רחל ,עמוס בן רחל ,מנטנה
, נפתלי עזיז בן שוקת, דוד בן עליה, יצחק בן עליה, שלביה משה בן, חיים בן ליליאן, שחר רפאל בן סימה, עליזה

, , שמעון פישל בן בקה אתיחיים בן קדןבן חסיבה, סלומון בן חבובה, יהושע בן איז'ה, אברהם בן מזל, דניאל 
 אברהם מצליחשלום ברזני בן חנה, אלברט דרי בן רחל, איתי בן זהבה, ויקטור חיים בן יוסף ושמח, דוד בן מקנין, 

, אליהו חי בן רג'ינה, זהבה בת שולמית רג'ינה, לטיפה בת לולו, לאה בת שרה דואיב, לאה בת שרה, בן פרטונה
פוחה , אילנה בת אסתרת אביגיל, זוהרה בת שרה, ליזה בת אסתר, שרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, אסתר בע

 ת.נ.צ.ב.ה אהוחנה בת לז"ל,  סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה, בת שמחה

 

 השיעור השבועי כאייל תערוג
 שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר פי מ



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א  של מו"רשיחתו השבועית 
 כאייל תערוג 
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 בכל יום שנישליט"א באמונה ובטחון מו"ר של שיחתו בחסדי השי"ת 

 

 בארץ ובעולםהכנסת בתי רשימת את  ומסרו לנו התקשרו
 בלווין, ונפרסמם ע"ג הגליוןו של מו"ר ישיעורשישדרו מידי שבוע את 

 052-9695044 : ר' ירון עיני הי"ו
 4אהבת ישראל , רח בית כנסת אהבת ישראל - בית שאן❖
 55ישיבת למען שמו באהבה, רח הרצל  –בת ים   חדש!❖
 17בית כנסת מאור ישראל, רח חזון דוד  – עילית מודיעין  חדש!❖

 

 המעוניין לתרום מחשב זה ולהשתתף בזכות זיכוי הרבים
 052-9695044 : ר' ירון עיני הי"ו נא ליצור קשר

 

 ואין חטא בא על יד -כל המזכה את הרבים 
 


