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 הודעה חשובה!
 בלבד 1₪סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 

וליטול חלק אנו פונים לכל תלמידי מורנו הרב שליט"א, לבוא ולתרום 
 052-9695044 –בזיכוי הרבים, ולשמח את השם יתברך. לפרטים ירון 

 

  הענייניםתוכן  - ערש"ק פר' נשא התשע"ט –גליון מס' כ"ב 
 ב כיצד להתגבר ולעמוד בנסיון -מלחמת הקדושה בסוף הגלות 

 ב רבים נופלים בה –מלחמת הקדושה בסוף הגלות 

 ג הכלים בדורנו למלחמת הקדושה –כי תצא למלחמה 

 ג מלחמהוהצעקה להשי"ת שיעזרהו ככלי ב –עיקר הנסיון אינו אלא בניאוף 

 ד המתגבר על תאות האכילה, כלי נשק הוא למלחמה על הקדושה

 ה חטא עץ הדעת, הבררנות והפינוק בשעת האכילה

 ה עד כמה נוראה העבודה בשעת האכילה –שולחנו של אדם מכפר עליו 

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

 ו א[ סגולת נטילת ידים מיד כשיקיץ משנתו

 ו קביעות עיתים לתורה –ב[ כח התורה הקדושה 

 ו וג[ גם בכח הצדקה אין יכולת להושיע בעת עוון המקטרג ובפרט בין אדם לחביר

 
 

 ולכל ענייני העלוןוכן להקדשות והנצחות  לפרטים והפצה 

 052-9695044 הי"ועיני ירון 
 

 רחבי הארץבבאזורים נוספים קבלת העלון או להפצת  
 054-2399998 מרדכי אוחיון הי"ו   צפון הארץ  
 054-9739732 הי"ו אור יוסף   אחיעזר  
 054-2133280 רפאל הי"ו   אלעד  
 055-9191732 חגי הי"ו  בית שאן  
 054-5569267 הי"ו ציון כהן  אשדוד   
 054-9139138 הי"ו חיים חוגי  וקרית ספר מודיעין  
 050-4190062 הי"ו מאיר פרץ  ביתר   
 052-7144159 הי"ו יוסף צברי  פתח תקווה   
 052-6494317 הי"ו ניסים  קרית מלאכי   
 050-4304342 הי"ו  אודי מישאל מושב רווחהאשקלון ו  
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 -הגלות מלחמת הקדושה בסוף 

  כיצד להתגבר ולעמוד בנסיון
 עין יעקב מסכת שבת )דף סב:(

דרש  :[ אומרתב:הגמרא במסכת שבת ]ס
)ישעיהו מאי דכתיב  ,רבא בריה דרב אילעי

 - 'ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציוןג ט"ז( '
ותלכנה ' ,שהיו מהלכות בקומה זקופה

שהיו מהלכות עקב בצד  - 'יות גרוןונט
והוו מליאן  - 'נייםיקרות עומש'גודל, 

]היו מאפרות עיניהם[, נייהו כוחלא לע
שהיו מהלכות  - 'תלכנהוטפוף הלוך '

]כלומר אשה גבוהה לצד  ארוכה בצד קצרה
אמר רבי  -' רגליהם תעכסנהבו', נמוכה[

יצחק ברבי אמי מלמד שמטילות מור 
ואפרסמון במנעליהם ומהלכות בשוקי 

בחורי  ירושלים, וכיוון שמגיעות אצל
ישראל בועטות בקרקע ומתיזות עליהן 

 . ומכניסות יצר הרע בהן כארס

ממשיכה הגמרא ושואלת על אותן בנות 
ם ]מה עונשן של מאי פורענותיהציון: 

)שם כ"ג(  כדדריש רבה בר עולא? אלו[
מקום שהיו  -' והיה תחת בושם מק יהיה'

ותחת 'מתבשמות בו נעשה נמקים נמקים, 
מקום שהיו חוגרות בצלצול  -' חגורה נקפה

, ]חבורות חבורות[ נעשה נקפים נקפים
אמר רבי יוסי  -' ושפך ה' קדקוד בנות ציון'

 וכו'.ברבי חנינא מלמד שפרחה בהן צרעת 

בישעיה ]פרק ג'[ הוא מקור הגמרא כאמור, 
שם מבואר שלפני חורבן הבית הראשון 
הפריצות והזימה פרצו בעם ישראל, ולא 

לעם והיתה  ,הקודששמרו על משמרת 

מכיוון שבנות מישעיה ישראל נבואה 
את  הבצורה שמכשיל היו הולכותישראל 

טוב מצבם דאז שובוודאי ]בחורי ישראל, 
עצם זה שעשו על אבל  ,[ביחס לימינו

רח"ל ה' בקרבם פעולות לעורר יצר הרע 
 מספרתיתברך העניש אותם, והגמרא 

  .לפני סוף בית הראשוןה זהיה ש

 –לחמת הקדושה בסוף הגלות מ
 רבים נופלים בה

בסוף הגלות, שכולנו יודעים בימינו אנו, 
ר יתשהתגבר באיום ונורא יש יצר הרע 

לנשים שלא לאנשים ולנשים כאחד, שאת 
סחפו אחר הרחוב ח"ו וישמרו על יי

הקדושה ועל הצניעות, ועל הגברים שלא 
 ,לטמאות את עצמם ח"ו בטומאה הנוראה

כל בדור הזה את השקיע שהיצר הרע מפני 
גדולה וקשה נוראה כוחו, והמלחמה היא 

כמו ובין לאיש ובין לאשה,  ,מכל הבחינות
ניים כך יהעעל שלאיש יש קושי לשמור 

זה כנגד לאשה יש קושי ללכת בצניעות, 
צריך , אשה הולכת בצניעותאם הולכן  ,זה

וההערכה  בעלה לתת לה את כל הכבוד
תו שומר , וכן אדם שרואים אושיוכל

מירב ניים בדור הזה צריך לתת לו את יע
בעל על ההערכה והכבוד שיש, וכ"ש ה

שישבח את אשתו שהיא נשארת 
 בקדושתה וצניעותה.

על המלחמה האיומה של הקדושה שתהיה 
בדור האחרון כותב מרן רבינו החפץ חיים 

)שם עולם, שער ההתחזקות זיע"א וז"ל 
ש בין שבסוף הגלות יוהנה ידוע "פרק ב'(: 

מאוד,  ההקדושה והטומאה מלחמה נורא
חץ שהפיל חצים נוראים, יש מוהטומאה 
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, ויש שהחץ משחיר ויש ברגלו בידומשיגו 
ועוד יש שהחץ משיגו למאוד, תואר פניו 

 ,בליבםו םבראש םיש שהחץ משיגבפיו, ו
מן המלחמה שלמים בכל נשאר ולא 

הם השרידים אשר פלטים איבריהם כי אם 
הם ם הגיבורים האמיתיים.. וה ,ה' קורא

העשרות והמאות והאלפים שלו שרי הם 
הם  ,כל אחד לפי מדרגתו [של ה']

המעמידים את מלכותו ומזרזים לשאר 
  ."באמונההעבדים שיעבדו עבודתו 

 –כי תצא למלחמה 
 הכלים בדורנו למלחמת הקדושה 

מובן מדברי רבי ישראל מאיר הכהן מראדין 
בעיצומה של אנחנו נמצאים זיע"א, ש

ובשביל לשרוד ולנצח במלחמה  ,מלחמה
איזה עם  ,צריך כל יהודי לדעת איך נלחמים

כמו להבדיל, , הוא יוצא למלחמה כלים
פצצת לא ניתן לזרוק בימינו שבמלחמה 

לגדרים מעבר אטום על סוריה כי זה 
זה מפני ש, בעולםהנורמליים והמקובלים 

מלחמה על ה, כך צריך לדעת לא מידתי
איך מתמודדים  ,ית הקשה הזאתהרוחנ

ומהם איתה בדור שלנו בדור האחרון? 
הכלים איתם היהודי צריך לצאת 

כתוב העוד צריך לדעת שהנשק למלחמה? 
לדורנו מועיל כ"כ בספרי הקדמונים לא 

כלים הכלים בדור פרוץ כזה הם  ,אנו
שם היתה  ,מאשר היו בדורות עברו אחרים

בקרב מחנה  נשמרת הקדושה ביותר
הנכונות לכן צריך את העצות  שראל.י

ות נותנים כלים לדורההספרים מעבורנו, 
היו אומרים לבני בעבר אם למשל,  .שלנו

תורה 'אל תסתובבו במקומות חילוניים 
בימינו גם  ,תינצלו מהיצר הרע'כך ו

מקומות החרדים כבר נכנסה המלחמה ל
קשה לשמור על וחוסר הצניעות, אם כן 

העצה קיים את נגם אם  הקדושה באמת
 םאז מה .לא להסתובב במקומות פרוציםש

בדור שלנו להלחם בטומאה  םבאמת הכלי
 ניאוף? הת תאושל 

 –עיקר הנסיון אינו אלא בניאוף 
 והצעקה להשי"ת שיעזרהו ככלי במלחמה

כתב רבינו הקדוש ר' נחמן מברסלב זיע"א 
 ותשצפה מדורות קודמים מה יהיה בדור

וכך  ,הזאת טומאה הנוראהעם ה ,שלנו
עצות ברית ל"ה, ליקוטי כותב הרב הקדוש ]

 :[ וז"לעפ"י ליקוטי מוהרן ל"ו

קר הנסיון והצרוף שמנסין את האדם יע" 
וכשאדם בא , אוףיאין מנסין אותו אלא בנ

בגלות הזה בנסיון כל אחד לפי בחינתו, אזי 
ק קולות הרבה לשם יתברך והוא צריך לצע

כמו היולדת ממש, שצועקת מחמת 
יהודי צריך  ."דהיירות כאב חבלי הלמר

להבין שבשמים יבדקו אותו בנושא של 
את אותו עלות הו לצת ניאוף, וכשירתאו

יהודי בדרגה בשמים יבדקו היכן הוא נמצא 
והאם הוא  בנושא של שמירת הקדושה

מגלה , לכן באמת רוצה להלחם בתאוה זו
 .כמו יולדתעל כך צריך לצעוק לנו הרב ש
'אנא אומרת ובניחותא פונה יולדת לא 

תעזרו לי' אלא היא צועקת 'אני רוצה 
 תילבלכו פידורל' ]מו"ר שליט"א אומר: א

 ,בחדר היולדותושמעו את הצעקות חולים 
די להינצל כ ,לצעוק לה'כל אדם כך צריך 

מגלה ורבינו  ,ניאוף[הת תאובמלחמה של 
יולדת האדם לא יצעק לה' כמו השאם 

בצעקות איומות שהוא רוצה להינצל 
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מהתאוה הזאת הוא יקבל ח"ו חץ בראש 
הדרך בדור הזה  ובמלחמה, וצריך לדעת שז

גם אם יבואו כל מיני ולהינצל מהיצר הרע, 
 ,'לא צריך לצעוקויאמרו צדיקים רבנים ו

יצליחו נראה אותם איך  ,מוגזם'כבר זה 
בלי מ עם היצר הרעלבדם להתמודד 

  .יעתא דשמיאיס

כל יום לתפוס זמן ופינה בך אדם צרי
עד שכל האיברים מקירות ליבו ולצעוק 

בצורה חד לכם זאת שלו יזדעזעו, ותדעו 
מי שלא יצעק לה' הוא יהיה  ,משמעית

בתוך הטומאה, כל יהודי יעשה עמוק עמוק 
יכנס לרכבו  ,העצה הנוראה הזאתאת 

בקומה תת קרקעי חניון יחנה אותו באיזה ו
אין לו ממי להתבייש וכך כש ,וכד' 3 מינוס

צעק 'השם תציל יאת החלונות ויסגור 
אין פתרון אחר,  ,'!השם תרחם עלי !אותי

מי שחושב שיש לו דרך אחרת שיבוא 
לנו, רבותי!!! תדעו לכם!!! ניסו את ויאמר 

יות להינצל מהיצר הרע האיום וכל האפשר
לא עזר לאף  ,ניאוףהת תאווהנורא של 

זו , ושום עצה ותחבולה שום נסיוןאחד 
וזה הכלי  ,תית לצעוק לה'יהעצה האמ

עימו להלחם בכדי הראשון שיש לנו 
אפילו ולצעוק לה' יתברך,  ,ניאוףהת תאוב

 ,ונת הלבובתפילה לצעוק את המילים בכ
במקומות שאפשר לומר בקול כגון: קדוש ו

כוין וי , שיאמר מילים אלוקדוש קדוש
 .'ות קדושתן לי להי' מהשי"תשהוא מבקש 

כלי נשק הוא , המתגבר על תאות האכילה
 למלחמה על הקדושה

בכל ימים בהם  ,הכלי השני לימינו אנו
ובכל שאינה צנועה, מקום נמצאת אשה 

איך למרות זאת  ,פריצות תמקום נמצא
, מגלה לנו רבי מלחמהצאת ללאנו יכולים 

צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק 
 : קונטרס עת האוכל, אות ב( ,בראשית)

תאות האכילה ותאות המשגל אחיות "
בכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה שהנה, 

שם נאמר קדושה... וזה מביא לזה, כמו 
מלא כריסי זני 'שאמרו )ברכות לב ע"א( 

סו ימלא כרמהיינו על ידי שאדם  ,'בישי
כי ידוע , לו מחשבות זנות ח"ו ותבא
הקדמוני לחווה תחילת הסתת הנחש ש

ואין אדם  ,זוהמאומכך הגיע ל ,היה באכילה
מורד בהקב"ה אלא מתוך שביעה כמו 

וסמוך ליה כתיב שנאמר ואכלת ושבעת 
  ."השמרו לכם

מלחמה שרבי צדוק הכהן מדנו ילאחר של
מלחמת הקדושה ות האכילה תאוב

רבינו מלמדנו אחד לידי השני, מסייעות 
בדבר שבירת עצות  מוהר"ן הקדוש זיע"א

)ליקוטי עצות, וליקוטי  תאות האכילה
 מוהר"ן תורה ל"ט(:

ַגֵבר ָעָליו " תְּ מִּ ָעבֹון, שֶׁ יש ֵאיזֶׁה רְּ גִּ ָאָדם ַמרְּ שֶׁ כְּ
ים אִּ ֵיש לֹו ׂשֹונְּ יָלה, ֵיַדע שֶׁ  ַתֲאַות ֲאכִּ

ָבא ָזדֹון 'שנאמר  [,עכשיו ועלי יםמדבר]ה
ל ָרָעב לֹונֹו שֶׁ ָיבֹוא ָקלֹון, ָדא קְּ צָ ', וְּ מְּ א נִּ

ין ָלָאָדם פִּ ָחרְּ מְּ נּו ַמה שֶׁ ת ַהיְּ ָבא ַעל  ַהַמֲחלקֶׁ
יַנת ָרָעב חִּ ֵדי בְּ יָלה ָבא  ַעלש ..יְּ ֵדי ַתֲאַות ֲאכִּ יְּ

ין אֹותוֹ  ַבזִּ ין ּומְּ פִּ ָחרְּ מְּ ת שֶׁ , ַמֲחֹלקֶׁ
ה  יָלה זֹוכֶׁ ת ַתֲאַות ֲאכִּ ין אֶׁ רִּ ַשבְּ מְּ שֶׁ ּוכְּ

ָשלֹום ַשֵבר ַתֲאַות ו ..לְּ הּוא מְּ י שֶׁ יָלה, מִּ ֲאכִּ
ים תִּ ה ַעל ָידֹו מֹופְּ  ,"ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא עֹוׂשֶׁ

מברך ובכללן  ,שאדם אוכל בקדושהכ
מדבר באמת מרגיש שהוא המלב  ,בכוונה
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ומברך אותו על הטובות  ,עם ה' יתברך
ובדרך ארץ  שעושה עימו, ואוכל במתינות

בכבוד ליד השולחן, על ידי זה אדם ניצל 
ת תאואת משבר הניאוף, שבכח הת תאומ
ת תאואת  גםאכילה יש בכוחו לשבר ה
ניאוף, ולא הכוונה שאדם לא יאכל, אלא ה
רק הענין  ,יאכל כל מה שרוצה וישבעש

קדושה בבאכילה  ,שיאכל וישתה בקדושה
רבי צדוק הכהן על כך וכותב  ,טהרהבו

משום  ,מלובלין שבגרון יש את האות צ'
תאות את שהצדיק מתקן בראשית עבודתו 

  .כילה שנאמר 'צדיק אוכל לשובע נפשו'הא

להתחיל לעבוד על  כיםצריכולנו אם כן 
תחילת ידוע כת האכילה, וכותב הרב שתאו

שנאמר  ,השטן והנחש היה באכילהקטרוג 
את הנחש ומשם גרר  ,'טוב העץ למאכל'

אסור אדם וחוה. ילמד מכך כל אדם, ש
בשמחה יאכל על כן לעולם לריב על אוכל, 

 .ומכינה עבורו העוש ומה שאשתכל 

הבררנות והפינוק בשעת , חטא עץ הדעת
 האכילה

ו של בעל ספר המאור ושמש כותב ]תלמיד
כל החטא של עץ שר' אלימלך מליז'ענסק[ 

היינו שאדם מתחיל  ,הדעת היה טוב ורע
ולהתפנק  ,לברור איזה מאכל טוב ואיזה רע

לאכול בקדושה  .מתחיל החטא יבאוכל אז
להיות רגוע על השולחן ולאכול אומר זה 

מתון מתון, לא ליטול ידיים  ,במתינות
, ובמילים לחייך לכל המשפחה ,בלחץ

  .אחרות לא להיות בהול על האוכל

 –שולחנו של אדם מכפר עליו 
 עד כמה נוראה העבודה בשעת האכילה

היום 'שולחנו של אדם שרבי נחמן אומר 
מה  ,התורהמאשר מכפר עליו' יותר 

ושה שמכפר על האדם זה האכילה בקד
 ,כותב הרב הקדוש מדיזיצ'ובכך ובטהרה, ו

'יותר ממה שאתה יכול לפעול בתורה 
ותפילה אתה יכול לפעול באכילה בקדושה 

 ,על השולחןדברי תורה לומר  ,ובטהרה'
ושאר ובוודאי שח"ו לא ידבר לשון הרע 

 בשולחן.דברי איסור 

זה מתכפרים לאדם בזכות רבים עוונות 
 רצוןעם ששובר את תאות אכילה ואוכל 

על ידי זה וקרבת ה' בקדושה ובטהרה, ל
  .תאות ניאוףאת לשבור גם זוכה 

אם כן הרוצה להתגבר על יצרו במלחמת 
בתפילה וזעקה וצעקה יתגבר הקדושה, 

כמו שאמרנו לעיל, וגם להשם יתברך 
יזכנו לזה השם ו ,אכילההת תאובשבירת 

  .אכי"ר יתברך
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 – שליט"א הרב מורנו של משולחנו

 מרתקים! חיזוק סיפורי

 סגולת נטילת ידים מיד כשיקיץ משנתו[ א
סיפר מו"ר שליט"א: הגיע אלי יהודי אחד ואמר לי 'כבוד הרב הבן שלי פרק עול ועזב את 

אמר מו"ר שליט"א 'רבי אלימלך  ,'?כדי שבני יחזור לדרך ה'עלי לעשות דרך התורה מה 
מליז'ענסק אומר שאם אדם נוטל את ידיו בבוקר עוד לפני ששם את רגליו בקרקע הבית 
ולפני שהולך בביתו זוכה לשחוט את היצר הרע באותו היום וכך בכל יום שנוהג בנטילת 

לו תאמר  ,כל בוקר ותשכנע אותובם ליד המיטה, עשה זאת לבנך ותכין לו נטלה יידי
יהודי אותו סיפר  ,והוא כבר יחזור בתשובה'אתה מבקש ממנו, שיעשה רק את זה ש

 ,בצורה מדהימה הבן שלי התחיל לחזור בתשובה' ,עות שעשיתי את זהו'לאחר כמה שב
  והשי"ת יזכה את כל עמו ישראל לחזור בתשובה שלמה ונזכה לגאולה השלמה בב"א.

 קביעות עיתים לתורה –כח התורה הקדושה [ ב
סיפר תלמיד מו"ר שליט"א: היתה תקופה של"ע הגעתי לפת לחם ושאלתי את הרב: מה 

קביעות הרב: תקבל על עצמך לו אמר  ,קבל על עצמי כדי שהשי"ת ישפר את מצביא
אותו יהודי קיבל על עצמו  ,בלי שיעור תורהאחד שלא יעבור עליך יום עיתים לתורה, 

  ומאותו יום לא קרה שהגיע למצב קשה ח"ו.

 גם בכח הצדקה אין יכולת להושיע בעת עוון המקטרג ובפרט בין אדם לחבירו[ ג
סיפר תלמידו של מו"ר שליט"א: יום אחד פנה אלי כבוד הרב ואמר לי 'בזכות הצדקות 
שאתה עושה אתה צריך לקבל עוד כמה עסקים חוץ מהעסקים שיש לך, רק שיש עוון 

שיש אלמנה שמצטערת מהרעש  שמעכב את זה' עד שהגיע למסקנה שיש עסק אחד
שנעשה שם, למרות שבית דין פטר אותו והצדיק את דינו אמר לו מו"ר: השם יברך 

ך ה' יביא לך ימחמיר על צער האלמנה תמכור את העסק שמצער את האלמנה ותראה א
אלמנה אותה העוד מספר סניפים, לאחר שלוש שבועות ממכירת העסק שהיה מפריע ל

 .ת עסקה של אותו מספר חניות שאמר מו"ר שליט"א וקנה אותםקיבל אותו יהודי הצע
  יזכנו השי"ת אמן. ,תיתיזה כוחה של צדקה וזה כוחה של דעת תורה אמ

 [052-7174310]לאימות הסיפור: 
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 בחרדת קודש ושמחה עצומה

זוכים אנו בהתרגשות של שמחה לקבל את פניו הקדושות של אדוננו מורנו 
 ו נמלאך הניצב במחנ ,בתוכנוורבינו נשיא אלוקים 

 עטרת ראשנו וכתר תפארתנו

 רבינו אייל עמרמי שליט"א
 מגדולי מזכי הרבים בדורנו

 ונשיא ממלכת התורה 'כאייל תערוג' ראש הישיבה
 פלורידה –אשר חזר ממסע קודשו בארצות הברית מיאמי 

 במסירות נפש מקהילה לקהילה משומעי לקחו לקרב ליבות ישראל 
ועתה שב למעון קודשו קהילת הקודש 'חסדי שמואל'  ,שבשמיםלאבינו 

  .ולרבבות תלמידיו בארץ הקודש

  ',נברכו בברכת 'ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור
גנו ברמה יחד עם כל יוימשיך להנה ',בון בשיבה דשנים ורעננים יהיווועוד ינ'

 קנה וגם שיבה' אמכי"רבית ישראל להחדיר אמונתו יתברך בליבותינו עדי ז

 אלפי עמך בית ישראל קוראי הגליון   מערכת גליון 'כאייל תערוג' ומפיציה
 

 
 

 לכל תלמידי מורנו הרב בחוץ לארץ
ורבים  ,ברחמי השי"ת עלינו גליון 'כאייל תערוג' נשלח לארצות הברית בשבוע האחרון

ושלחו בקשה לקבל את הגליון במייל,  מתלמידיו של מו"ר צמאו לדברי התורה שבגליון
 ןהגליוחלק בהדפסה  ולקחת על עצמ כל מי שיוכללה אנו פונים בבקש

  יצור עמנו קשר אנגלית מידי שבועלבחוץ לארץ בתרגום 
 0529695044, ירון עיני
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 התודה והברכה

 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו
ובעולם מקים עולה של תורה בארץ מגדולי מזכי הרבים בדורנו,  

 רבינו אייל עמרמי שליט"א
שהשם יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא 

 השם יתברך כל משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

 באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה 
ליקר והנעלה איש סוף אין עד והכרת הטוב 

מקבציאל שמקבץ תרומות חיל רב פעלים 
ומחלק ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' 

 הקדושים בכל רחבי הארץ ללא תמורה כלל, 
 ה"ה ירון אהרן עיני הי"ו 

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים 
 לזכרים לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש

 הפצת הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו 

 התודה והברכה
  נפתלי ניסים הי"ולר' 

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת 
של  ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו

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

דורות ישרים ומבורכים ותהי הברכה מצויה 
 בביתו כל הימים אכי"ר

 

 העלון מוקדש
 מרדכי בן אסתר, משה בן רחל, בנימין בן רחל, עמרם מסעוד בן לאה,  ה:לרפואה שלמ

נתן בן שושנה, דוד דודי בן רחל חלי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן מרים, 
בן פורטונה, שולמית בת סמרה, נילי בת מרים, שולה בת  גילאור בן אתל אסתר, סאסי

, שרה אסתר חיים בת שרהתמר, דפנה בת רחל, ליאורה בת שולמית רג'ינה, רחל בת מדלן, 
 , יפה חיה בת חנה, ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביגבת לולו, ב

 , רחל בת מרים מירהמרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל

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

 יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה

 , חיים בן קדןסלומון נפתלי בן חבובה, אברהם בן מזל, דניאל בן חסיבה,  ולעילוי נשמת:
ברזני בן חנה, אלברט דרי בן רחל, איתי בן זהבה, ויקטור לום ששמעון פישל בן בקה אתי, 

 , אליהו חי בן רג'ינה, אברהם מצליח בן פרטונהוד בן מקנין, דחיים בן יוסף ושמח, 
 , זהבה בת שולמית רג'ינה, לטיפה בת לולו, לאה בת שרה דואיב, לאה בת שרה

 ת.נ.צ.ב.ה ז"ל עליזה בת אסתר
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ייצא לאור הספר שרבים חיכו לו בקרובבעזה"י 

 

 ובו לקט משיחותיו של מו"ר 

 מורנו הרבמשיעורי אשר נלקט ונערך 
 

 על גבי הספרהקדשות וכן ללתרומות פרטים נוספים ל
 'הצלחת וכוללע"נ לרפואת 

 052-9695044ירון עיני הי"ו:  
 

 
 

 התקשרו אלינו וגם אתם תוכלו 
 הרבים בזיכוי קחת חלק ל קבל את העלון אול

  ולהיות ממפיצי עלון

 

 ירון עיני  לפרטים:
052-9695044 

 


