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 הוספת מוקדי הפצה ברחבי הארץווקבלת העלון  לפרטים הפצה
  ולכל ענייני העלון הקדשות והנצחותוכן ל

 052-9695044עיני ירון 
 

 להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי הארץ והעולם:
 

  ירושלים ויהודה ושומרון מרכז הארץ
 050-4177727 חדש  משה הלוי אדם

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 054-2133280 רפאל אלעד

 050-7475591 חדש תומד דוידי  יעקב באר
 050-4190062 מאיר פרץ ביתר

 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  בת ים
 052-2750784 מזרחי יוסיגן יבנה 

 054-5912934 אורן חולון
 052-4554234 חדש אפי  יבנה

 052-9695044 חדש ירון עיני  ירושלים
 054-3253799 חדש אברהם  סבא כפר
 052-6440654 חדש יוסף  לוד

  054-9139138 חיים חוגי קרית ספר-מודיעין
 053-5257533 חדש רועי אור  אדומים מעלה

 054-2639782 חדש דוב  ציונה נס
 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה

 053-2466221 חדש  אבישי משה עקרון קרית
 054-7453096 אלמוג לציון ראשון

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

 053-3145436 מאיר  אביב תל
 

  צפון הארץ
 055-9191732 חגי  שאן בית

 058-3297724  חדרה
 054-2399998 מרדכי אוחיון  חיפה והקריות

 050-5068938 חדש ד שלומי בר דו חריש
 054-7999768 נתנאל  והאזור יקנעם
 054-4469746 חדש שלומי אוחנה  העמק מגדל
 054-4320790 שמרון רוזנצויג  נתניה
  הארץ דרום
 053-8819827 חדש שרון  אילת

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

 054-8414474 חדש  יוסף  שבע באר
 054-8405397 חדש בן שושן  דימונה
 050-5922001 חדש  יביאןאברהם חב זחיה מושב
 050-4304342 אודי מישאל רווחה מושב

 052-7696890 גרשון מלכיאל נתיבות
 052-3431711 נתנאל יוסף גת קרית
 052-6494317 ניסים מלאכי קרית

  ארץחוץ ל
 1-818-4067128 טל  אנג'לס לוס

 1-910-9640474 חדש שבי מיאמי
 1-651-2464179 חדש יוסי  יורק ניו

 

  

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

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

 052-9695044 –הרבים, ולשמח את השם יתברך. לפרטים ירון 
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  ערש"ק פר' בלק התשע"ט –גליון מס' כ"ז 
 תוכן העניינים 

 ב עבודת השם בזמן קשיים נסיונות וקטנות המוחין

 ג שקט ושלוה בכל סערה בחיים –מסימני היהודי המאמין 

 ד בשבח האדם שמקבל כל מאורותיו לטובה ומקבלם בשלווה מה' –בזאת תבחנו 

 ד נשמות צדיקים מגולגלת בדגים –צדיקים משולים לדגים 

 ד איך להתחזק בכל עת ולא לאבד את האמונה –בידך עיתותי 

 ה גם כשאינו עוסק בתורה ומצות –לראות את השם בכל ענייני העולם 

 ו גדולת האדם שיודע להניח דעתו כדי שיתחזק מכך בעבודת השם –נייחא למח 

 ז עיקר השכר שניתן לובזמן קטנות המוחין נמדדת גדלות האדם, ושם 

 ח תפילה מהלב בזמן קטנות המוחין –ואני קרבת אלוקים לי טוב 

 ח התפילה בתוך החושך והצרות הינה תיקון גדול מאוד –למה נגרע 

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

 ט א[ כוחם של קברי צדיקים ותפילות בהשתפכות הלב שם

 ט כוחו של זיכוי הרבים בכלל ובפרט בהפצת גליון קודש זה –ב[ כתר יתנו לך 
 

 עבודת השם בזמן קשיים נסיונות וקטנות המוחין

 יםאפילו צדיק גדול עוברוכל יהודי ויהודי 
דברים קשים בחיים ומצבים שנקראים 

אדם מגיע הגורמים שה ,'קטנות המוחין'
למצב שפתאום אין לו חשק להתפלל, ולא 
ללמוד תורה, ולכן צריכים אנו לדעת איך 

 .מתמודדים עם הנסיונות האלו

)בבא בתרא עד.( רבי יוחנן מספר בגמרא 
גדול בספינה ראה דג הפליג שבעת ש
דמו כשני ינ וימהמים ועינראשו שמוציא 

זרמים של נחלי שני יצאו ומאפו , ירחים
הנהרות שני מים, וגודל הזרמים היה כגודל 

מה התחבטו המפרשים  .של העיר סורא
המסר שרבי יוחנן רצה להעביר לנו 

מי שמגלה את וטמן במאמר זה, שבסודות 

העומק של דברי רבי יוחנן הוא רבינו נחמן 
, רה טז[הקדוש זיע"א בליקוטי מוהר"ן ]תו

נצטט מלשונו הקדוש ונבארו עד כמה 
 שידינו משגת:

ג, ַכיָּדּועַ  ם דָּ יק ְמֻכנֶּה ְבשֵׁ ר . וַהַצדִּ ְפשָּ י אֶּ אִּ
יד  מִּ ט ּתָּ ְהיֹות ַמֲחַשְבּתֹו ְמשֹוטֵׁ יק לִּ ַלַצדִּ

ְליֹונֹות ְכמֹות עֶּ את , ְבחָּ צֵׁ יְך לָּ רִּ ים צָּ מִּ ְפעָּ י לִּ כִּ
ם עֹולָּ י הָּ ְברֵׁ ָאְמרּו , ַלחּוץ ַלֲעֹסק ְבדִּ ְכמֹו שֶּ

ל  ּה שֶּ יּטּולָּ ים בִּ מִּ ה 'ְפעָּ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ינּו, זִּ מֵׁ ֲחכָּ
ּה' יּומָּ יא קִּ ה זֹו הִּ ת ַעְצמֹו .. ּתֹורָּ ק אֶּ ְמַסלֵׁ ּוְכשֶּ

ה ְליֹונָּ ה עֶּ ְכמָּ חָּ יו  מֵׁ ינָּ ים עֵׁ ֲארִּ ְשּתָּ ֲאַזי נִּ
י ֲהרֵׁ יַנת סִּ ְבחִּ ה, ]יחר[ בִּ ירָּ ין ְמאִּ א אֵׁ ֲהרָּ י סִּ  כִּ

השתקפות קרני מו מאיר אלא ]שהירח אינ
ירֹות השמש[,  ינּו ְמאִּ ינֵׁ יַנת: 'ְועֵׁ ְוזֶּה ְבחִּ
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ַח' רֵׁ ש ְוַכיָּ מֶּ ש, ַכשֶּ מֶּ ירֹות ַכשֶּ ים ְמאִּ מִּ ְפעָּ  לִּ
הכש ְכמָּ ים ְבחָּ קִּ ים, ֲאַנְחנּו ְדבֵׁ מִּ ְפעָּ  ְולִּ

חַ  ירֹות ַכיָּרֵׁ נּו , כשְמאִּ ת ַעְצמֵׁ ין אֶּ ְמַסְלקִּ
ה ְכמָּ ט ְבחָּ ְלשֹוטֵׁ יר שֶּ .. מִּ אִּ ין ְלהָּ ין ְיכֹולִּ אֵׁ

ש מֶּ יַנת שֶּ ְבחִּ יד בִּ מִּ יְך , ּתָּ רִּ יל זֶּה צָּ ְשבִּ ּובִּ
קּותוֹ  ת ְדבֵׁ ל אֶּ יק ְלַבּטֵׁ ְתַגְברּו  ַהַצדִּ לא יִּ י שֶּ ְכדֵׁ

יו ינָּ אל ַעל עֵׁ עֵׁ ְשמָּ ו ְויִּ שָּ ין עֵׁ ֻאמִּ ל ַחס , הָּ ְתַבּטֵׁ ְויִּ
י תֹו ְלַגְמרֵׁ ְכמָּ לֹום חָּ  ."ְושָּ

חייו  יר בהרבה מימשיהודי עובמבאר הרב, 
לא תמיד מצליח ו, ועליות ירידות, נפילות

להישאר עם חשק ורצון ושמחה בעבודת 
וכלשונו לעיתים החמה מתכסה ה' יתברך, 

ולא רק אדם פשוט ונשאר רק אור הירח, 
, אלא אפילו הצדיקים כאלועובר נפילות 

הגדולים עוברים עליות ומורדות במשך ימי 
"א מראה לנו חייהם, ורבינו נחמן זיע

מאיתנו ומלמד אותנו איך כל אחד ואחד 
צריך להסתכל על הירידות שלו, ואיך 
מתמודדים עם אותם נפילות ברוחניות 

 .שעובר כל יהודי ויהודי במשך ימי חייו

מתוך הגמרא מסביר לנו הרב שהדג כך 
כמו שבכל מקום בתורה  ,מסמל לצדיק

שנזכר דג הכוונה לצדיקים עובדי ה' 
סיבה שהדג מסמל לצדיק כיוון באמת, וה

לרגע שהדג לא מסוגל לצאת מהמים אפילו 
, כך הצדיקים לא מסוגלים להזיז את אחד

המח שלהם מלחשוב על הקב"ה אפילו 
רגע אחד, בכל מהלך החיים הם מנסים ל

לראות רק מה רצון ה' יתברך, לא מעניין 
אותם מה הרופא אומר, לא מעניין אותם 

הם מסתכלים שכלוג אומר, וכימה הפס
את רק מחפשים בהם הם  בכל עניני העולם

דעת ה' שהיא האמונה שמבארת שכל דבר 
גם הבריאות  ,בחיים קשור לרצון ה'

במקום ללכת וכך  ,והחרדות והדכאונות
מה התורה  ,לוג פונים לדעת תורהוכילפס

איך יוצאים מכל המחלות האלה, ואומרת 
וכמו שהדג יוצא מהמים הוא מת, כך 

שמכיר ויודע את ה' לא מסוגל  הצדיק
להוציא מהראש שלו את הקב"ה, כי הצדיק 
מרגיש שאם שניה אחת הוא עוזב את ה' 

 הוא ממש מת כמו הדג שיוצא מהמים.

 –מסימני היהודי המאמין 
 בחייםשקט ושלוה בכל סערה 

שהמאפיין של הדג  ,החוזה מלובליןאומר 
נמצא בשלוה תמיד זה השקט שלו, הדג 

ח, אם נתבונן בכל הבריאה של בהשקט ובט
כולם  ,הקב"ה נגלה שכולם מרעישים

, ומשמיעים קולות עושים רעש וסערה
שאינו הדג הוא היחיד בבריאה של הקב"ה ו

שקט נפשי ושלוה פנימית, עם , משמיע קול
אדם צדיק עובד ה' תמיד  ,כמו הצדיקים

מתוך משום שנמצא במנוחת הנפש, 
ימית, בלי האמונה בה' הוא מגיע לשלוה פנ

דאגות, וכמו שהזוהר הקודש ו שום רוגז
פשוטות וברורות "כל נייחא כותב במילים 

מסטרא דקדושא וכל רוגזא מסטרא 
שרוי בשלוה  כלומר אם אדם ,"אחרא

בכל עת ואפילו  ,בשמחה כשנמצאים לידוו
לא מרגישים לחץ, דע שאדם בזמנים קשים 

השכינה שורה עליו, אבל אם ח"ו  ,זה קדוש
כל הזמן בלחץ נמצא אדם אם  ,להיפך

 אמונה בהקב"הובלי  ,בלי רוגע ,בדאגהו
דע לך שסטרא אחרא שורה  ,שהכל לטובה

עליו, וזה לא משנה מה המראה החיצוני 
אפילו עם כיפה וזקן ארוך עד ו ,של האדם

רוגע ושקט לא רואים עליו אם  ,הרצפה
הוא לא  ,יטחון בה'נפשי מלא באמונה וב

אפילו ומהצד של הקדושה, אבל כל אדם 
אם  ,עובד את ה' בתמימותהיהודי פשוט 

בכל עת הוא בעל אמונה עם מנוחה ורוגע 
 הוא מסטרא דקדושה. ,זה אדם צדיק
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בשבח האדם שמקבל כל  –בזאת תבחנו 
 מאורותיו לטובה ומקבלם בשלווה מה' 

מהצד של הוא אם ידע האדם על עצמו איך 
יהודי הזמין אם לדוגמא,  הקדושה?

שלו, והנה הוא רואה תקליטן לאירוע 
 ,לא מצליח לחבר את ההגברהשהתקליטן 

מבין הוא כי  ,ולמרות זאת נשאר שליו
השם רצה  ,ש'אל אדון על כל המעשים'

כך תנהג י, אם ויהיה באירוע של ךשכ
מהצד של שהוא  והזוהר מעיד עלי

רשע  ,הקדושה, אבל הרשעים כים נרגש
צועק על כולם,  ,שגנבו לו כסף עושה רעש

מתמרמר, אבל צדיק שגנבו אותו ונלחץ 
לא מספר את מה  ,נשאר בהשקט ובטח

שקורה איתו לאף אחד כי הוא מקבל דין 
שמיים באהבה, ומבין שכל מה שהשם 

אפילו דבר שנראה כרע ויתברך עושה לו 
 .יםאחוזבמאת הזה מגיע לו וצודק 

ת צדיקים ונשמ –צדיקים משולים לדגים 
 בדגיםמגולגלת 

כמו שהדג  ,בתורה זו רבינו נחמןכותב כך 
אין העין שולטת בו, כך הצדיקים מוסתרים 

אף אחד לא מכיר אותם, לעולם הם לא ו
לא מנסים להראות את הגאונות  ,צועקים

שלהם ואת החכמה שלהם, זה צדיק 
צדיק אמיתי לא מוכן לסבול  .אמיתי

מביאים לו כבוד, הוא מצידו רוצה ש
להיבלע באדמה שאף אחד לא ירגיש בכלל 

לכן  .זה צדיק אמיתי ,שהוא נמצא בעולם
המגן אברהם כותב שנהגו עם ישראל 
לאכול דגים בשבת כיוון שנשמות 
הצדיקים שלא השלימו את תיקונם בעולם 

הם ומשום כך הזה וצריכים לבוא בגלגול 
דואג שאותו דג מתגלגלים בדגים, והקב"ה 

יגיע לאדם עובד ה' אמיתי בשולחן שבת, 
וכשאותו עובד ה' אוכל את הדג שנמצאת 

בו נשמה של צדיק הוא מעלה אותה 
עינוי ובלי שום צער של שחיטה למקומה 

שבבהמה מגולגלים משום  ,שבהמה עוברת
בתורה )בהעלותך( נשמות הרשעים, ולכן 

י בָּ משה רבינו להקב"ה 'אמר  ן לִּ ַאיִּ רמֵׁ  שָּ
ל ת ְלכָּ תֵׁ ם ַהזֶּה לָּ עָּ וכי משה רבינו ע"ה  ,'הָּ

? לכללא יודע שהקב"ה יכול להביא בשר 
היד ה' תקצר? ומסביר רבינו החתם סופר: 

רבש"ע עם  :שמשה רבינו אמר להקב"ה
ישראל נמצאים עכשיו בחוסר אמונה, הם 
מתבכיינים ומתלוננים ולא מבינים שאתה 

נה עושה הכל לטובתם, ואם הם בלי אמו
איך הם יוכלו לתקן את הבשר שהם יאכלו 
הרי זה יהיה עוול לכל הנשמות שנמצאות 
בבהמה שלא יתקנו אותם, וז"ל החתם 
סופר: "כי כשיצאו ממצרים היו נמוכים 

כמו שכתוב שש מאות אלף  ,בחינת רגלי
שכתוב לת ורגלי, ונתעלו ונעשו בחינת גולג

כל זכר לגולגלתם, ועתה בחטאתם חזרו 
ואין ראוי לפחותים  ,לאחוריהם ונעשו רגלי

כאלה לתת להם בשר כי ירידה היא לנפש 
]מה שאמרו חזל בעלי החיים, על דרך 

, 'עם הארץ אסור לאכול בשר'פסחים מט:[ 
ימצא יואם כן צאן ובקר ודגי הים לא 

לאכול בהם ואתה תזמין להם בכח ידך? 
ו יתברך להוריד את נפש יוהוא כעול בחוק

יים במדרגות אנשים שהם רגלי בעלי הח
 ,לת? ואמר לו ה' היד ה' תקצרוולא גולג

שאם לא אתן להם יתחלל שם שמים 
 ןשיאמרו קצרה יד ה' ח"ו ואי ,ברבים

הבעלי חיים שיתקדש שם שמים יכולים 
 ".אפילו בלי תיקון םעל יד

להתחזק בכל עת ולא איך  –בידך עיתותי 
 לאבד את האמונה 

, מוהר"ןליקוטי בשהביא הגמרא בענין 
שכאשר רבי יוחנן ראה ממשיך הרב לבאר 
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שהדג מוציא את הראש מהמים, הכוונה 
אנשים יש להם שאר שהצדיקים וגם 

זמנים מסוימים שפתאום מאבדים את 
השם יתברך שהאמונה שהכל לטובה ו

עושה את הכל רק מאהבה אותם, וזה 
הכוונה שהדג לפעמים מוציא את הראש 

קב"ה גורם לאדם מהמים, כי פעמים שה
אין לפתע להרגיש חוסר חשק בעבודת ה', 

רב בקושי והנה הוא לאדם חשק להתפלל 
התפילה, ואסור מילות את לומר מצליח 

הדרך שזו כיוון  ,מזהבעצבות לאדם להיות 
חייב לעבור על כל זאת את בעבודת ה' ו
 . הדרך בעבודת ה' וזחייו, יהודי במשך 

הלכות  ח/"או) כותב בליקוטי הלכותכך 
ים " ט / אות י"ג(  /פסח ּתִּ ה עִּ ה ְוַכמָּ ַכמָּ

י יֵׁש  ל, כִּ אֵׁ ְשרָּ יִּ ד מִּ חָּ ד ְואֶּ חָּ ל אֶּ ים ַעל כָּ עֹוְברִּ
ים  ּתִּ ים ]הכתובים בקהלת[ כ"ח עִּ ּתִּ עִּ

ל  ים כָּ ם ְכלּולִּ הֶּ ה ּובָּ עָּ ים ְלרָּ ּתִּ ה עִּ ְלטֹובָּ
יֹום  ד מִּ חָּ ד ְואֶּ חָּ ל אֶּ ים ַעל כָּ עֹוְברִּ ים הָּ ּתִּ עִּ הָּ

לְ  ּוָּ ן  ,דֹו ַעד יֹום מֹותוֹ הִּ ְתַחנֵׁ ם הִּ יהֶּ ר ֲעלֵׁ ֲאשֶּ
ד  וִּ ַיד אֹוְיַבי 'דָּ י מִּ נִּ ילֵׁ י ַהצִּ ֹּתתָּ ְדָך עִּ ְביָּ

ֹרְדַפי יק.. 'ּומֵׁ ַקר ְשלֵׁמּות ַהַצדִּ ר  ְוזֶּה עִּ אֵׁ שָּ לִּ
ים  עֹוְברִּ ים הָּ ּתִּ עִּ ים ְוהָּ ל ַהְזַמנִּ ְמדֹו ְבכָּ ַעל עָּ

יו לָּ ְש  ,עָּ יִּ ד מִּ חָּ ל אֶּ יֵַׁדע כָּ ל ַמה ַלֲעשֹות שֶּ אֵׁ רָּ
ת  עֵׁ ת וָּ ל עֵׁ ְתַחזֵׁק ְבכָּ יְך ְלהִּ ת אֵׁ עֵׁ ת וָּ ל עֵׁ ְבכָּ

ְתפִּ  ה, ַפַעם בִּ ה יַפַעם ְבתֹורָּ קָּ ְצעָּ ה, ַפַעם בִּ לָּ
ה, ַפַעם  ְמחָּ יָּה, ַפַעם ְבשִּ ה ּוְבכִּ נָּ ה ּוְתחִּ ְוַשְועָּ

ה יקָּ ְשתִּ בּור ַפַעם בִּ ַיֲעֹבר ַעל, ְבדִּ ַח שֶּ ְכרֵׁ י ְבהֶּ  כִּ
ים ים שֹונִּ ּתִּ י עִּ ינֵׁ ה מִּ ה ְוַכמָּ ם ַכמָּ ל ָאדָּ  ".כָּ

היא של האדם השם  תיש זמן שעבוד
 יםאדם שאומרבני ומצינו להתחיל לשיר, 

 ,זה ביטול תורה' ,אין דבר כזה לשיר ,'לא
עובד משום ש ,זה לא עובד ה' אמיתיאבל 

עוברים עליו זמנים בחיים כשה' אמיתי 
שלא תמיד יש לו חשק ללמוד, אז באותו 

לשמוח, וכל וזמן הוא צריך לשיר להקב"ה 

הזמנים שעוברים  םאחד צריך להבחין מה
עליו ומה הוא צריך לעשות באותם 
הזמנים, ואדם צריך לדעת שזה דבר טבעי 
שפתאום אדם מרגיש הרגשות רעות, 

אין לו  מרגיש שאין לו חשק ללמוד, לפתע
ה', אז צריך לדעת איך בעבודת חשק 

כי  מכך , ולא להתרגשאלולהתנהג בזמנים 
 ,לפעמים צריך להוציא את הראש מהתורה

שבחור ישיבה כ .לא צריך להבהל מזהו
אף לו אילו רואה שכולם לומדים ולפתע 

אסור לו לפול  ,אין חשק להסתכל בספר
זה עובר על כל וכי זה טבעי  ,לדכדוך ח"ו

אדם צריך הבזמן הזה ו, וואחד בחייאחד 
להעסיק את עצמו, לצאת לאיזה טיול 

להרגע, ללכת לראות איזה נוף מרהיב ו
משום זה מה שהשם רוצה, ופיו, ובי
גדולים עוברים האפילו על צדיקים ש

  .זמנים כאלה ואחרים

 – לראות את השם בכל ענייני העולם
 גם כשאינו עוסק בתורה ומצות

על רבינו נחמן וז"ל: ]חיי רבי נתן מספר כך 
יו ": [רמ"ג מוהר"ן נָּ ה ַלֲעמד ְלפָּ כָּ זָּ י שֶּ מִּ

מוֹ  ר עִּ ם , ּוְלַדבֵׁ עֹולָּ יֵׁש בָּ ים שֶּ פּורִּ י סִּ ינֵׁ ל ַהמִּ כָּ
ם עֹולָּ ין הָּ ְמַסְפרִּ יו ְוכּו' שֶּ נָּ א ְלפָּ יָּה בָּ  ַהכל הָּ

]כלומר שרבי נחמן היה מבקש מאנשים 
בעולם  ותשיספרו לו איזה מלחמות נעש

ם [ 'וכו עֹולָּ ים הָּ סִּ ְדפָּ יֹות ַהנִּ ל ַהַמֲעשִּ ְוַגם כָּ
יו נָּ יּו ְלפָּ ְיַסְפרּו , ַהכל הָּ ל ַפַעם שֶּ ץ ְבכָּ פֵׁ יָּה חָּ ְוהָּ

ם עֹולָּ י הָּ ְסקֵׁ עִּ שֹות מֵׁ יו ֲחדָּ נָּ ויש להעיר , ]ְלפָּ
כי לפעמים גם חלילה זה לא ביטול תורה ש

הצדיק צריך להרים את הראש מהתורה[ 
י שֶּ  י ּומִּ יעּות ַאף ַעל פִּ ְקבִּ יו בִּ נָּ ה ַלֲעמד ְלפָּ כָּ זָּ

יו גֹותָּ י ַהְנהָּ ְנְינֵׁ ין עִּ יָּבִּ י שֶּ יָּה מִּ לא הָּ ינּו  ..שֶּ כִּ זָּ
ה  יחָּ ין ַהשִּ עֵׁ ָאה מֵׁ ְפלָּ ה נִּ ְשמַע ּתֹורָּ לִּ

ם קדֶּ מֹו מִּ ַפְרנּו עִּ סִּ ים שֶּ פּורִּ כלומר , ]ְוַהסִּ
רבי נחמן מסביר לתלמידים למה שהיה 
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את כל מה שקורה בעולם ומה הקב"ה עשה 
הוא מרמז בכל דבר שנעשה בעולם שהכל 

ר  ,בשביל לעורר את עם ישראל[ ּוְביֹותֵׁ
ְרְג ַעד  ְמבֶּ לֶּ א מִּ בָּ ְסַּתְלקּותֹו ְכשֶּ ם הִּ ר קדֶּ ְויֹותֵׁ
ָאז  ר שֶּ ים ְויֹותֵׁ נִּ י שָּ ְך ְשּתֵׁ שֶּ יָּה מֶּ הָּ ק שֶּ ְסַּתלֵׁ נִּ שֶּ

ד שֶּ  בֵׁ יָּה לֹו ַהחֹוַלַאת ַהכָּ ין הָּ יּו ְמַסְפרִּ לֹו ָאז הָּ
ש  קֵׁ ם. ּובִּ עֹולָּ י הָּ ְסקֵׁ עִּ ר מֵׁ ר ְויֹותֵׁ יו יֹותֵׁ נָּ ְלפָּ

שֹות ל ַפַעם ֲחדָּ יו ְבכָּ נָּ ְיַסְפרּו ְלפָּ כך רבי  ,"שֶּ
איך  ,נחמן היה לומד את דרכי ה' בעולם

הקב"ה מנהל את העולם באיזה דין ומידה 
הכל בסדר מופתי שכתוב 'לדעת בארץ ו

השי"ת ניין שאדם ידע איך שיש ע ,דרכך'
מתפעל את העולם, וכך כל יהודי צריך 

זה חלק גם לפעמים לשנות אוירה ולהבין ש
 מעבודת ה' להוציא את הראש מהמים.

מתפארים בעצמם האנשים להפנים, צריך 
לא כל חיי 'מעולם לא הייתי בים, באמרם 

בכך כיצד להראות ורוצים  ,יצאתי לטיול'
, אותם אנשים בלי להפסיקמ יםלומדהם 

את ולא עובדים את ה' אלא את עצמם 
אם מסופר י רהש ,סברא פשוטה ו, וזםכבוד

על גדולי ישראל כרבי עקיבא איגר והחתם 
שהיו  ,ועוד סופר ורבינו נחמן זיע"א

כיצד יכול  ,יוצאים לטיול ומחליפים כוחות
בלי שום הפסק, אלא מאדם פשוט ללמוד 

הכבוד כדי לומד בשביל כ ,שהוא לא אמיתי
, כי כל אדם תושיפארו אותו על התמד

צריך לקיים 'וקווי ה' יחליפו כח', ותורת 
החסידות מגלה לנו איך לוקחים את הטיול 
והופכים אותו למטרה קדושה בשביל 

 האמת. וזו ,לעבוד את ה'

גדולת האדם שיודע להניח  –נייחא למח 
 דעתו כדי שיתחזק מכך בעבודת השם

)חיי מוהר"ן של"ה(: רבי נתן עוד כותב 
י " יר אֹותִּ ְזהִּ ל יֹום ]רבי נחמן[ ְוהִּ ְבכָּ ה שֶּ ְראֶּ אֶּ

ים  פּורִּ יחֹות ְוסִּ יזֶּה שִּ ם אֵׁ י ָאדָּ ם ְבנֵׁ ר עִּ ְלַדבֵׁ

י ַח ַדְעּתִּ י ְלַפקֵׁ יָּה ַהיֹום  ,ְכדֵׁ לא הָּ י שֶּ ְוַאף ַעל פִּ
ים עּורִּ ְגמר ַהשִּ י לִּ יק לִּ ן , ַמְספִּ י כֵׁ ַאף ַעל פִּ

זֶּ  ל יֹום ַעל ָאַמר שֶּ י ְבכָּ ַח ַדְעּתִּ ח ְלַפקֵׁ ה ֻמְכרָּ
ם ם ְבנֵׁי ָאדָּ ה עִּ יחָּ י שִּ ין. ְידֵׁ א ַלמחִּ יא ַנְיחָּ הִּ  ,שֶּ

מּוד  ַגם ְבתֹוְך ַהלִּ י שֶּ ְך ָאַמר לִּ ַגם ַאַחר כָּ
נּוַח  פּוש ְולָּ ים ַלֲעמד לָּ מִּ ְפעָּ ין לִּ יכִּ ְבַעְצמֹו ְצרִּ

יַח ַדְעּתוֹ  ַח ַדְעּתֹו ְלַהנִּ ה  ְלַפקֵׁ עָּ יזֶּה שָּ רּות אֵׁ ְלחֵׁ
א ַמֲחַשְבּתֹו ַלחּוץ  צֵׁ לא ּתֵׁ ְלַבד שֶּ ה ּובִּ ַקלָּ
עֹות אֹו  בֹות רָּ לֹום ַלֲחשב ַמֲחשָּ י ַחס ְושָּ ְלַגְמרֵׁ

לֹום ים ַחס ְושָּ עִּ ים רָּ ְרהּורִּ  ."הִּ

צריך לצאת ולהחליף כוחות שהסיבה את 
ז[ "טתורה בכאן, מוהר"ן ]מבאר לטייל ו

ישמעאל, ממעשו ושכלל האומות בנויות 
ות הרצח ועשו תפקידו להגביר את תא

בעולם שכוללת כעס ומלחמות, וישמעאל 
תפקידו להגביר את תאוות ניאוף בעולם, 

היא להגביר והעבודה שהם עוסקים בה 
מזהמת את האויר והיא  ,את הרע בעולם

בצורה שאם הצדיק לא יוציא קצת את 
הראש שלו מהמים וישתמש קצת בעולם 

הרי שהוא יאבד  ,עבודת ה'לה הזה במטר
אור  במעטאת עבודת ה' שלו לגמרי, כי 

שאדם משתמש בעולם הזה לעבודת ה' 
אויר הוא נותן לעצמו כח להתגבר כנגד 

שכולו מזוהם בניאוף ובטומאה של  ,העולם
 כל הגויים רח"ל.

לומד ובחור ישיבה או אברך יושב פעמים ש
צריך לדעת  ,בלי להפסיקמבהתמדה 

יש ו ,ואחד שונים של כל אחדהכוחות ש
אמיתי עם צריך שיהיה , מכךהרבה שנפלו 

, לכן שאינו הואמישהו שלא יחקה  ו,עצמ
 ,מעטצא לנוח שיאפילו בתוך הלימוד 

חזור עם יתרענן וי ,אויר השמיםבסתכל י
זה אדם צריך לדעת שוכך  ,מודישמחה לל

כמו שהוא מתפלל ו ,חלק מעבודת ה' שלו
כך שהוא  ,לתורהכל יום וקובע עתים ב
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יוצא לטיול או לבריכה ולים זה גם חלק 
 מעבודת ה' יתברך.

, נמדדת גדלות האדםבזמן קטנות המוחין 
 ושם עיקר השכר שניתן לו

ה תלמיד הבעש"ט: אכותב רבי יעקב מפולנ
 ,"כי יש לכל אדם קטנות וגדלות המוחין

והנה בזמן גדלות המוחין הוא דבוק בו 
האדם לדעת  ואז צריך ,יתברך כפשוטו

שעיקר השכר שיש לו כשעושה על צד 
הוא יהודי הכלומר שהטבע של  ,ההכרח"

נמצא בקטנות המוחין שלעיתים הינו 
 ,מסוגל לעסוק בעבודת ה'אינו ובאותו זמן 
טבעי אצל כל אדם בעולם, אלא  זה לא עוון

יביאו לו באותו זמן את חידושי אם אפילו ו
וע הוא לא מסוגל לשמ ,תורה הכי יפיםה

הוא נמצא בקטנות המוחין, משום ש
יש זמנים שאדם נמצא זאת ולעומת 

שפתאום הוא לא מסוגל  ,בגדלות המוחין
הוא מרגיש אהבה  ,להפסיק מלחשוב על ה'

אהבה להקב"ה, אבל  הלה' ברמה של חול
 בזמן שיש גדלות המוחין זה לא עיקר

מר וא, העיקר של יהודי עובד ה' עבודת ה'
 ,כשקשה לודווקא זה רבי יעקב מפולנאה 

ברגע  ,הוא מרגיש ממש בקטנות המוחיןכש
הוא תופס כוס קולה ומברך בכוונה מכל זה 

למרות שאין לו כח הוא מתעלה ו ,הלב בכח
על עצמו ומברך בכוונה 'שהכל נהיה 

וכל השכר שיהודי מקבל על עבודת  ,בדברו'
בשעות שהוא נמצא הוא דווקא ה' שלו 

בלי חשק לתפילה לתורה,  ,בקטנות המוחין
מה שהוא כל והוא מתגבר ומתעלה ועושה 

שרבי נחמן היה כודאי עלינו להבין,  .יכול
דרגות שלנו כמו בשומע חדשות זה לא 

שרבי נחמן כשאנחנו שומעים חדשות, כי 
היה שומע חדשות הוא היה שומע מה ה' 

והיה עושה  ,עושה ולא מה הנשיא עשה

בעבודת ה', נהג שנמזה תורות איך ה' רוצה 
אבל מה שאנחנו למדים מזה שברמות 

יהודי בשעות שיש לו קטנות על השלנו 
אסור לו בשום פנים ואופן ש ,המוחין

ח"ו, אלא הכוונה בהם לצאת מגדר ההלכה 
שחמט כגון היא שהוא יכול לשחק קצת 

עבודת ה' של היהודי  ודמקה, כי לפעמים זו
 שעוברים עליו משברים וקשיים.בעיתים 

עוד כותב בשיחות הר"ן דברים שאמר רבי 
י " )שיחות הר"ן קפ"א(: נחמן בעצמו ֲאנִּ

יל ְלַגלֹות  י ַמְתחִּ יתִּ יִּ ם הָּ אִּ ְכמֹות שֶּ ַע חָּ יֹודֵׁ
עַ  י יֹודֵׁ ֲאנִּ ְכמֹות שֶּ ַהחָּ ים , ְמַעט מֵׁ יּו ְיכֹולִּ הָּ

ְכמֹות  ַגת ַהחָּ ל ַהשָּ י ַהַּתֲענּוג שֶּ ְחיֹות ַעל ְידֵׁ לִּ
י לּו ְלַבד ְבלִּ אֵׁ יָּה הָּ ה ּוְשתִּ ילָּ יּו ְבנֵׁי , שּום ֲאכִּ ְוהָּ

ַגת  ם ַהְפלָּ עצֶּ ם מֵׁ יּותָּ חִּ ים מֵׁ ם יֹוְצאִּ ָאדָּ
י  יתִּ יִּ הָּ ְכמֹות שֶּ יַבת ַהחָּ יַמת ֲערִּ יַקת ְנעִּ ְמתִּ

ה חתונה שיש לו אדם ל נמשיל זאת ,"ְמַגלֶּ
כל המוזמנים יושבים ואוכלים והוא לבנו, 
הוא משום ש? כיצד זה ייתכן ,אוכלאינו 
הנאה שהוא לא צריך את  ובכז נמצא

ההנאה שלו היא פי כמה וכמה  ,האוכל
הוא  ,בארוחהלאורחים מהבשר שהגישו 

מיד שנגמרת החתונה כמרגיש מלא, אבל 
אז והשמחה נגמרה משום שנעשה רעב, 

כך עלינו  .הוא צריך אוכל שימלא אותו
שאדם כזה כמו רבי נחמן שכל להבין, 

ולמרות זאת מבקש ו, החכמות בראש
לדעת מה ה' עושה בעולם, זה בגדר צדיק 

מכאן שלפעמים מוציא את הראש מהמים, 
קטנות בשאם הוא מרגיש ידע כל אדם, 

לא לחשוב 'זה סתם מותרות  ,המוחין
שמח ויצא שי ,הפוךאלא  ,לצאת לנופש'

חזור יותר חזק יכך  ו,את המשפחה של
 לעבודת ה' יתברך.

קטנות ט"ז, שמסביר הרב בהמשך תורה 
המוחין שיש לכל יהודי זה עד שיבוא 
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אבל בעזה"י כשיבוא משיח  ,המשיח
כולנו נהיה  ,כבר לא נצטרך את זהצדקינו 

בכל זמן בלי הפסק, ודבקים בה' בכל רגע 
ידע שזה חלק אך בימינו אנו, צריך ל

אם רואה את אשתו וכגון שמעבודת ה', 
סגור נופש שי ,בלי שמחהמשהיא מדוכאת 

שלא יחשוב , 'אנחנו יוצאים'לה ר ויאמ
אשתי לא אוהבת לצאת אין צורך, 'בנפשו 
אם ש באדם,הפוך הכל תלוי אלא  ,לטיול'
רק ובטיול  ויודע לשמח את אשתאינו 

לא יודע לפרגן לה ולהעריך  ,מתווכח איתה
אז בוודאי שהיא לא תרצה לצאת  ,אותה
שבח י ,אותהישמח אבל אם  ,לטיולאיתו 

היה ת ,היא תשתנהודאי ש ,עודד אותהוי
  .אתה תחיה אותה ,חייםת לה שמח

אדם יוצא לטיול כאשר שעוד טעות נפוצה, 
 ,שיעורי תורה ברכבמשמיע  ,עם אשתו

היא האם שאל אותה ? עם האשהמה ו
ק וצחל ,דבר איתה? ודאי שעליו לרוצה
שים לה שירים שהיא אוהבת, נכון וי ,איתה

"כ בביה שרגיל אליה,שזה לא עבודת ה' 
שומע שיעורים ומתפלל בקביעות, אבל כש

עבודת ה' וחייב גם את זה, כי עבודת גם זו 
ה' החזקה נקראת שמש, ועבודת ה' 
 'שבקטנות המוחין שאדם יוצא לטיול וכו

וכתוב 'עינינו מאירות כשמש  ,נקראת ירח
 .שניהםמכיוון שצריך את  ,וכירח'

תפילה מהלב  – ואני קרבת אלוקים לי טוב
 נות המוחיןבזמן קט

שבתפילה אפשר  ,לדעת דבר אחדיש 
שאם  ,וכמו שאומר הרב ,להתגבר על הכל

הוא נמצא בקטנות שזמן רב אדם רואה 
מבחין עבודת ה', הוא לבלי חשק  ,המוחין

לא התפילה של פעם, זו שהתפילה שלו 
פחות בחשק, והלימוד שלו פחות בשמחה 

והוא מתחנן מלפני השם יתברך ומבקש 

"רבש"ע תחזיר אותי לשמחה ממנו 
תחזיר אותי להתפלל עם חשק  ,בעבודת ה'

 אז הקב"ה מביא לו חשק ,עם כוונה"ו
  .בכל מצב שהוא יהיה ,בעבודת ה'

התפילה בתוך החושך והצרות  –למה נגרע 
 תיקון גדול מאוד ההינ

עם ישראל אנשים מ ,בתורהמצינו כך 
לא ו'אנחנו טמאים  ,אומרים למשה רבינוש

אבל למרות שאנו  ,פסחהלעשות  יכולים
אנו רוצים לשמח את הקב"ה  ,טמאים

הקב"ה לא  ,רוצים לעשות את החג הזה'ו
והמציא  ,יכל היה לעמוד בבקשה שלהם

וז"ל הרב "כי , פסח שני' -להם 'חג חדש 
כי אלו האנשים שהיו טמאים לנפש אלו 

ל ואדם ולא יכלו לעשות הפסח שבאו לשא
כי , הרבה מאדקנו בזה ית ,למה נגרע

נתגלגל זכות על ידם שנתגלה על ידי זה 
קון גדול ילמשה דין פסח שני שהוא ת

 שהוא בחינת המשכת דרך התשובה
כשרואה האדם את עצמו שהוא רחוק מאד 

מאתו עליו ממעשיו הרעים, ומה' יתברך וט
אף על פי כן יחזק את עצמו ויבוא בקידה 

למה נגרע , וישאל על נפשו, והכנעה
נופל שאדם  ,"שםאת קרבן ה להקריב

לצעוק וצריך לבכות להשם ל"ע לעבירות 
נכון שאני מלא  ,"רבש"ע נכון שאני טמא

אבל למה בגלל זה אני צריך להיות  ,עבירות
יצעק להקב"ה על שכל אחד  ,"?רחוק ממך

ות ובין בתא ,היצר הרע שהוא נמצא בו
צעק יכשאבל  ל"ע, בין באינטרנט ,ממוןה

נכון  ,"השם תרחם עלי בקשעליו ללהקב"ה 
רוצה באמת אבל אני  ,שאני בתוך התאוות

וכך יראה לפתע  ,להיות קרוב אליך"
מסוים שיעור ישים באוזניו הקב"ה ש
איזה  אדםלאו שיזמן , וישנה אותושמע יש

ביקש ש, כיון תועלון או חוברת שיחזקו או
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אדם כזה  ,להתקרב אליובלב שלם מהשם 
 קבל את מה שביקש.י

אדם צריך לדעת שגם אם יש לו כל לכן 
צריך לצאת מהשגרה שלו  ,קטנות המוחין

מאורח חייו, לפתוח את הלב קצת, ברור ו
שח"ו לא ילך אדם למקומות של פריצות 

 ,רח"ל ושאר איסורים ושל מקומות רעים

לעשות הכל יש , אלא ונדיברלא על זה 
ואפילו  ,מתוך קדושה וטהרה ,בגדר ההלכה

כמו  את החופש הזה הצדיקים היו צריכים
 .שאמרנו לעיל

ברכת הרב שליט"א בסוף השיעור: "השם 
יתברך יעזור שנזכה להתקרב אליו תמיד 

.בכל מצב ובכל זמן אמן כן יהי רצון"
 

 

 

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

 כוחם של קברי צדיקים ותפילות בהשתפכות הלב שם [א
וכשהיה  ,שרצתה שיתחתן 25לה בן בגיל שיש  ,סיפר מו"ר שליט"א: סיפרה לי אשה אחת

: אני רוצה ענתה לוהולדת? הלכבוד יום תרצי : מה שאל אותה בעלהלה יום הולדת 
לל על הבן יום של תפילות אצל התנא האלוקי רשב"י מהבוקר עד הערב להתפלללכת 

בלי להפסיק מכך היה שבאמת הלכה להתפלל מהבוקר עד הערב ושלנו שיזכה להתחתן, 
ותוך  ,הציע שידוךו צלצל אליה שדכןביתה בדרכה לבעודה וכשחזרה  הקדוש, אצל רשב"י

 ם של קברות צדיקיםזה כוח -כמה ימים ברחמי השי"ת ובזכות רשב"י הקדוש סגרו וורט 
 .וזכותו של רשב"י הקדוש

 כוחו של זיכוי הרבים בכלל ובפרט בהפצת גליון קודש זה –כתר יתנו לך [ ב
'כאייל תערוג' ממגדל העמק: ביום שישי נשארתי ללמוד בבית כנסת  נותסיפר מפיץ גליו

התחלתי  ,של הרב עמרמי 'כאייל תערוג'הגליון ראיתי את לפתע  ,וקראתי חק לישראל
שמי  ,א אומר בשם רבי נחמן מברסלבשהרב שליט"שם לקרוא את השיעור וראיתי 

לאחר שלוש דקות ביקשתי . ששותק בשעה שמבזים אותו הרי הוא נותן כתר להקב"ה
אותו אדם הנה יקח אותי למקום מסוים, ושיעשה עימי חסד וכנסת המאדם אחד מבית 

 .כנסתהבית באי הפסקה ולבזות אותי ליד כל ללא התחיל במשך עשר דקות לקלל אותי 
לי תאמר שאל אותי 'ושאני שותק ולא מגיב מזאת הוא היה המום לקלל ים שהוא סיכ

איך זה שאני צועק עליך ואתה לא עונה'? אמרתי לו 'תראה מה הרב עמרמי אומר שאם 
אז תודה  ,שמבזים אותי אני נותן כתר להקב"ה ובדיוק עכשיו קראתי את זהכאני שותק 

זה כוחה של הפצת  ,הקב"ה'לר כית אותי במשך עשר דקות לתת כתישזעל רבה לך 
  'כאייל תערוג'.גליונות להדפסת בודד זה כוחה של תרומה של שקל ו ,האמונה בעולם
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 התודה והברכה
 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

ובעולם הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץמגדולי מזכי   
 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 

חיל רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות 
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

י ביתו הפצת הגליון תעמוד לזכותו ולכל בנ  

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
של מו"ר הרב  השיעור השבועי מתוך שיחותיו

 .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
 האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי  לרפואה שלמה:

, עמרם מסעוד בן לאה, מרדכי בן ניסים בן סוליקה, ראובן בן שרהנתן אליה בן נטלי ביתיה, 
אסתר, משה בן רחל, בנימין בן רחל, נתן בן שושנה, דוד דודי בן רחל חלי, יוסף בן יוכבד, 
מרדכי בן יאקוט, בנימין בן מרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, שולמית בת 

ג'ינה, רחל בת סמרה, נילי בת מרים, שולה בת תמר, דפנה בת רחל, ליאורה בת שולמית ר
מלכה בת , ל בת סימה יוכבדית ציון אביג, שרה בת לולו, באסתר חיים בת שרהמדלן, 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת ולייט’ג
, אילנה חתון בת מלכה, לילך בת רחל חנה הלא, אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהחבובה, 

  ודליה בת נוריתלינוי א
 

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

 , יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, תאיר בת צפורה, נדב בן אסתרשרון בן רבקה
 

, נפתלי בן חבובה, יהושע בן איז'ה, עזיז בן שוקתדוד בן עליה, יצחק בן עליה,  ולעילוי נשמת:
, שמעון פישל בן בקה אתי, שלום חיים בן קדןאברהם בן מזל, דניאל בן חסיבה, סלומון 

ברזני בן חנה, אלברט דרי בן רחל, איתי בן זהבה, ויקטור חיים בן יוסף ושמח, דוד בן מקנין, 
ה בת שולמית רג'ינה, לטיפה בת לולו, , אליהו חי בן רג'ינה, זהבאברהם מצליח בן פרטונה

לאה בת שרה דואיב, לאה בת שרה, עליזה בת אסתר, שרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, 
 ת.נ.צ.ב.הז"ל  אילנה בת אסתראסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, 

  

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



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

 

 יא  

 ;  

 

ייצא לאור הספר שרבים חיכו לו בקרובבעזה"י 

 

 על גבי הספרהקדשות פרטים נוספים לתרומות וכן לל
 052-9695044ירון עיני הי"ו: 

 

 
 

 

 

 בחסדי השי"ת וברחמיו על עמו ישראל זוכים אנו 
 בכל יום שנייחתו המחזקת של מורנו הרב שליט"א באמונה ובטחון שש

 

 בארץ ובעולםהכנסת בתי רשימת את בגליון זה לפרסם התקשרו ועזרו לנו 
 בלווין ו של מו"ר ישיעורשישדרו מידי שבוע את 

 מוקדי הלויין התקשרו למזכה הרבים למסירת 
 052-9695044ר' ירון עיני הי"ו:


