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 וקבלת העלון והוספת מוקדי הפצה ברחבי הארץ 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 משה הלוי  אדם

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 050-7475591 תומד דוידי  יעקב באר
 052-7601828 מרדכי אוחיון  שמש בית

 050-4190062 מאיר פרץ ביתר
 050-2909702 חדש בן סעדה ברק בני
 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  ים בת

 054-2133280 חדש רפאל שמואל גבעת
 052-2750784 מזרחי יוסי יבנה גן

 054-5912934 אורן חולון
 054-2919221 חדש  עמית יבנה

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

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

 054-2639782 דוב  ציונה נס
 053-3159033 חדש ברוך וקנין עמנואל

 052-7144159 יוסף ניסים צברי  תקווה פתח
 053-2466221 אבישי משה  עקרון קרית
 052-5002090 הראל העין ראש

 054-7453096 אלמוג לציון ראשון
 052-6505466 יוסי עדי רחובות

 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה
 053-3139506 חדש עמרם גן רמת

 053-3145436 מאיר  אביב תל
 050-3564444 חדש עמית תל ציון )כוכב יעקב(

 052-9279926 חדש ערן שורטי תל נוף )הבסיס(
 

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  שאן בית

 058-3297724  חדרה
 054-2399998 מרדכי אוחיון  והקריות חיפה
 050-5068938 שלומי בר דוד  חריש

 054-7999768 נתנאל  והאזור יקנעם
 054-4469746 שלומי אוחנה  העמק מגדל
 050-5068768 מעוז אלמליח המעינות עמק

 054-4320790 שמרון רוזנצויג  נתניה
 054-6467078 אלי אסולין עפולה
  הארץ דרום

 055-9852973 חדד אבישי אופקים
 053-8819827 שרון  אילת

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

 054-8414474 יוסף  שבע באר
 054-8405397 בן שושן  דימונה
 050-5922001 אברהם  חיהרז מושב
 050-4304342 אודי מישאל רווחה מושב

 052-7696890 גרשון מלכיאל נתיבות
 052-3431711 נתנאל יוסף גת קרית
 052-6494317 ניסים מלאכי קרית
  לארץ חוץ
 1-818-4067128 טל  אנג'לס לוס

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

 

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

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

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

 ב התיקון לכסילות השכל ע"י בחינת מזבח -שולחנו של אדם 

 ב מעלת תפילת החזרה שהיא התפילה השלמה, גבוה מעל גבוה

 ג כיצד יקפיד האדם על תפילת החזרה כדבעי

 ג תפילת החזרה, יש בה מלחמה עם היצר

 ד תפילה כמדד ליראת שמים וכבוד חכמים –אשה יראת השם היא תתהלל 

 ד תפילת החזרה מגיעה למקומות נשגבים שתפילת היחיד לא מגיעה אליהם

 ה הענווה כמדד נוסף ליראת שמים של האדם –עקב ענווה יראת השם 

 ה אוותעצה אמיתית להתגברות על הת –הכנעה ושפלות הלב 

 ו תיקון יראת שמים ע"י בחינת מזבח

 ז מעלת הכנסת אורחים –בימינו כשאין מזבח, שולחנו של אדם מכפר עליו 

 ח אכילה בקדושה לפי גדרי ההלכה –שולחנו של אדם מכפר עליו 

 ח על אוכל לא מתלוננים –אכילה בקדושה מכפרת כמזבח 

 ט לתקן ניצוצות הנשמה ע"י אכילה בקדושה

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

 ט א[ אמרתי תודה ונושעתי, ומעלת האדם שאינו מקפיד על אף נברא בעולם
 

 התיקון לכסילות השכל ע"י בחינת מזבח -שולחנו של אדם 

איך אדם ידע אם הוא נמצא בירידה ביראת 
 –בספר המידות רבי נחמן שמים? אומר 

 ,שכתוב 'אשה יראת ה' היא תתהלל' ,בתפילה
איך הוא מרגיש בתפילה? האם הוא מרגיש 

הוא האם שמיום ליום הוא מתעלה בתפילה? 
יותר בהתרגשות, יותר ומתפלל יותר בדביקות 

אם אדם מרגיש שיש לו עלייה  ?בשמחת הלב
בתפילה אז הוא בעלייה ביראת שמים, אבל 
אם אדם מרגיש שהתפילה נהיית אצלו יותר 
ישנה והוא מגיע יותר מאוחר לתפילות, 

בתפילה,  מיום ליוםפוחתת וההתלהבות שלו 
ת שמיים, וכמו בירידה ביראשהוא זה מראה 

)ראש שהבא"ח הקדוש כותב על דברי הגמרא 
היה רבי מאיר אומר שאומרת "השנה י"ח.( 

י אנשים נ]שה ושנים שעלו למטה וחוליין שו
זה ירד וזה לא ירד ]זה  ..מחלה[ החולים באותה

מפני מה זה נענה וזה  ..הבריא וזה לא הבריא[
וזה  ,נענהו לא נענה? זה התפלל תפילה שלמה

  ."לא נענהו לא התפלל תפילה שלמה

מעלת תפילת החזרה שהיא התפילה השלמה, 
 גבוה מעל גבוה 

מהי תפילה שלמה? הבא"ח מסביר שאנחנו 
תפילת החזרה זה קטע מאוד שלכאורה יודעים 

ברוך השם אנשים אמנם בתפילה,  'משעמם'
לא עושים עבירות, אבל ו ,מדברים לא

המחשבות שלהם מנותקות מהסידור, החזן 
אומר 'השיבה שופטינו' והראש שלו משוטט 

פגוש אותו אלמד היום, איפה אני א'מה אני 
כבר לעצמו אומר כן לא מדבר אבל  ,היום'

כבר אמרתי 'השיבה שופטינו' מה  ,התפללתי
 ,טעות ון? אבל הבא"ח אומר שזואני צריך לכו

"והנה מבואר  הרב )בן איש חי, תרומה א'(: וז"ל
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מפורש על פי הסוד ו ,האריז"לרבינו בדברי 
חוזרים בספר הכוונות דבחזרת התפילה 

נעשים כל התיקונים שנעשו בתפילת הלחש, ו
היא מגעת ]שתפילת החזרה[ החזרה אלא ד

שם מקום עליון וגבוה יותר ממקום שמגעת ב
צריך לדקדק  הלחשתפילת הלחש, ותפילת 

אבל  ,לאומרה בלחש מפני הפחד מן הקליפות
בחזרה היותה במקום עליון וגבוה מאוד אין 

לכך אומרים חזרה בקול  ,אחיזה לקליפות שם
 ,ולפי זה תבין מעלת החזרה ,רם באין פחד

האחד אומרים אותה בקול רם, והשניה לא 
תנה רשות ליחיד לעשות חזרה כי אם ינ

לכן הבא"ח  ,שיש שכינה"בציבור שהם עשרה 
אומר שאם אדם ראה שהוא התפלל ולא נענה 

  .יענהייקפיד בתפילת החזרה ואז 

 כיצד יקפיד האדם על תפילת החזרה כדבעי
מה זה להקפיד בתפילת החזרה? יעמוד אבל 

עם סידור פתוח לפניו ויכוון מילה מילה ממה 
יענה אמן וברוך הוא  ,שאומר השליח ציבור

 ,כל מה שאומר השליח ציבורוברוך שמו על 
אחד מרבותינו  ,וכך כותב האבודרהם

שכשאדם שומע חזרה ומכוין למה  ,הראשונים
שאומר שליח ציבור ועוקב אחריו ועונה ברוך 

כל תפילה כאילו בהוא וברוך שמו ואמן, 
התפלל שלוש תפילות: א[לחש, ב[חזרה, ג[כל 
העונה אמן גדול מהמברך, כאילו עוד פעם 

אם אדם רואה שהוא שמר הבא"ח , ואוךריב
חזור שית הגמרא ראומהתפלל ולא נענה 

ומה זה לחזור להתפלל? שתקפיד על  ,להתפלל
בתפילת משום ש, ]תחזור מלשון חזרה[ החזרה

הלחש יש אחיזה לחיצונים, אבל בתפילת 
החזרה אין להם אחיזה כי התפילה מגיעה גבוה 

שהעבירות כבר לא משפיעות מקום למאוד 
  .מקומות של רחמים גדולים אצל ה'לו ואשם, 

 תפילת החזרה, יש בה מלחמה עם היצר
לכן איך אדם ידע אם הוא נמצא בירידה 

שמיים? אם הוא רואה שהוא כבר לא  ביראת
הוא  ,מקפיד על תפילת החזרה וזה משעמם לו

מתחיל לקרוא עלונים, ולקרוא הלכות וספרים 
בנסיקה למטה, ורבי שהוא בחזרה, אז זה מעיד 

ת נחמן כותב בספרו ]ספר המידות[ " ִפילַּ תְּ
ִליחַּ ִצּבּור  ּה ]כלומר בתפילת החזרה[ שְּ ֵיש ּבָּ

ה מָּ חָּ ִחינַּת ִמלְּ והמקור שלו שכתוב 'ויגש  ,"ּבְּ
כתוב ]והגשה היא למלחמה כמו שאליו יהודה' 

והמדרש אומר על הפסוק  ,ויגש בפלשתים[
 ויגש אליו יהודה 'זה העובר לפני התפילה'

כלומר  רבותינו[, בלשוןשליח ציבור ]
שהמלחמה היא כאשר החזן עובר לפני 
התפילה, ומה המלחמה? שלא תכוין בתפילת 

מחשבות מגיעות כל אחד לולכן  ,החזרה
 כמה קילו .בחזרה 'מה אני צריך לעשות היום
עשרים או  ,עגבניות אשתי אמרה לי לקנות

ואה היום והוא יחזיר לי את ההל .שתים עשרה
היא או לא יחזיר לי היום' ולמה? כי החזרה 

עיקר התפילה, ולכן היצר הרע נלחם ביותר על 
  .החזרה, אבל בלחש הוא נותן לך לכוון

לכן כותב הרב דיסקין בספרו יסוד ושורש 
מחשבתו העבודה "יזהר מאוד לשמור 

ורק ישמע  ,מהרהורים בטלים בתפילת החזרה
בות השליח ציבור ויכוון בהם כוונת ית

התפילה ממש כאילו הוא מתפלל בעצמו, 
ובכוונה אני מביא  ,חשב לו שהתפלל שנית"יוי

את כל הספרים שמדברים על זה להראות שלא 
רק רבותינו תלמידי הבעש"ט דיברו על זה, 

אנחנו מזלזלים אלא כולם דיברו על זה רק ש
, וכותב הגאון חיד"א "שהשליח ציבור חוזר בזה

התפילה יש לקהל לכוין בכל הברכות שמברך 
נאמנה  החזן ולענות אמן, ואיש המקל בזה ידע

כי בנפשו הוא, ]אתה מזיק לנפש שלך שאתה 
לא מכוון בתפילת החזרה[ וטוב שיהיה הסידור 

  .לפניו לכוון היטב בחזרת השליח ציבור"

שהוא עוצם כיש אדם שמכוין יותר טוב 
שהסידור כעיניים, ויש אדם שמכוון יותר טוב 

כל מילה שאומר השליח בלפניו, העיקר שיכוין 
ציבור שזה עיקר התפילה, והלחש היא רק 
ההכנה לתפילה, וזה מה שהגמרא אומרת 

וה ועלו למיטה זה התפלל ום שמחלתם שישני
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י זה למה? כ ,ונענה וזה התפלל ולא נענה
שלמות בתפילה  .התפלל תפילה שלמה וזה לא

 ,זה לבוא בזמן לתפילה, לשמוע את כל החזרה
התעייף כי לא התפלל תפילה שלמה שוזה 

  .אחרי תפילת הלחש אז הוא לא נענה בתפילה

תפילה כמדד  –אשה יראת השם היא תתהלל 
 חכמיםליראת שמים וכבוד 

לכן רבי נחמן אומר שאם אתה רוצה לראות 
אתה בעלייה ביראת שמיים או בירידה,  אם

תסתכל על התפילה שלך, אם יש לך יותר רגש 
בתפילה יותר בדביקות יותר בהתלהבות אז 
אתה בעליה כי 'אשה יראת ה' היא תתהלל' 
אבל אם אתה רואה שהקרבנות מתחיל להיות 
לך משעמם ואתה בא מאוחר לתפילה אז אתה 

ך ומה בירידה, לא משנה איזה אורך זקן יש ל
  .אתה עושה, זה ירידה ביראת שמים

למה אתה בירידה? כי נחשך אצלך אור אך 
יש לך ביקורת על הצדיקים, יש לך  ,הצדיק

השגות על החכמים, ובגלל שנחשך אצלך אור 
הצדיק יש לך ירידה ביראת שמיים וכמו 
שאומר הפסוק 'אלביש שמיים קדרות ושק 

אה שמים זה אש ומים, וזה יר ,אשים כסותם'
שכל מה שנחשך בשיעור הקודם כמו שאמרנו 
יש לך השגות זה מפני ששמיים האצלך יראת 

על כל מיני חכמים ורבנים, צריך לדעת שכל מי 
שהקב"ה שם אותו להיות על עדה, בשביל 
הקב"ה הוא צדיק, אם הוא לא היה צדיק השם 
לא היה נותן לאנשים לשמוע ממנו תורה, 

הדעות שלו  התורה של הקב"ה, לא משנה מה
מה הוא חושב, אם השם ומה הכיוונים שלו ו

 ,שם אותו על עדה 'יפקוד ה' איש על העדה'
יש לך השגות עליו אם נגמר הסיפור זה צדיק, 

לכן מי שנחשך אצלו יראת  .יש לך השגות על ה'
שמיים זה בגלל שכל היום הוא אומר 'זה לא ה

צדיק אמיתי, הוא יותר כן צדיק אמיתי, ההוא 
אין דבר כזה בעבודת ה',  ,מהצדיק הזה' צדיק

אין לי  ,כולם צדיקים 'ועמך כולם צדיקים'
אז  .רק על עצמיאלא השגות על אף אחד 

כשאדם יש לו השגות על חכמי ישראל ועל 

הצדיקים, נחשך אצלו אור השכל, והסימן 
שרואה שהתפילה שלו בירידה, הוא כהראשון 

בלי ובלי רגש בלי התלהבות שהיא רואה ו
  .חמימות הלב

תפילת החזרה מגיעה למקומות נשגבים 
 אליהםשתפילת היחיד לא מגיעה 

קכ"ד(: ם )חסד לאלפי ואומר רבינו הפלא יועץ
"וצריך להזהר שלא לאבד טובה הרבה של 

אמנים וטובת עניית החזרה, וטובה הרבה של 
תפילה אחת עם בשהרי אמרו ש ,שומע כעונה

חזרה שאדם שומע ועונה כהוגן חשוב כאילו 
אחד ואחד שהתפלל  ,התפלל שלוש תפילות

נה אמן חשוב כמברך, ואחד דשומע ושע
זאת של אל תאבד את המתנה הלכן  ,כקורא"
אני לא מאבד ו ,אבל אני בבית הכנסת"החזרה, 

אבל הראש שלך נמצא נכון ? "את החזרה
בדברים אחרים, תפילה בלא כוונה כגוף בלא 

לא עשית כלום, שווה לך לתפוס את  ,נשמה
עצמך עוד כמה דקות בריכוז כי זה עיקר 
התפילה, תדעו לכם שהחזרה זה עיקר 

 ,יר לא ימאס'ולכן ה' אומר 'הן אל כב ,התפילה
כי יש חזרה ואם יש חזרה זה מגיע למקום 

לא עומדות שם, והעבירות היחיד שתפילות 
צריך לענות כמו אך שם לא יכולות להפריע, 

שצריך ]מו"ר שליט"א מדגים שצריך לענות 
כמו  ,'ברוך הוא וברוך שמו' ,בקול:[ 'אמן'

בגובה  –, יחדיו 'ונרוממה שמו יחדיו' שכתוב
שליח ציבור כולם את ור, כמו ששל השליח ציב

 .שומעים בבית כנסת גם אותך צריך לשמוע
תיכנסו לבתי מדרש תראו איזה יצר הרע גדול 

אפילו אברכים ובני תורה, אחד ו ,יש על החזרה
פתאום נזכר באיזה הלכה שהוא צריך 

כל, ואחד מסתכל בעלון, כמה זה אמת תלהס
שעיקר המלחמה על החזרה כי בלחש כולם 
מכוונים, כולם בעולמות העליונים, אבל 

-יפים, מחכים כבר ליבחזרה כולם מפהקים וע
מפסידים טובה הרבה, רבותינו  ,חבלו'מודים' 

  .אומרים שזה לא תפילה שלמה
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דם אשרואים אצל הסימפטום הראשון אם כן, 
שמיים, זה כשהוא רואה היראת אצלו שנחשך 

שהתפילה שלו דועכת, תמיד מפסיד את 
שים, קדיש ראשון וקדיש אחרון, אבל הקדי

כשאדם רואה שהתפילה שלו בשלמות דע לך 
  .שאתה בעלייה

הענווה כמדד נוסף  –עקב ענווה יראת השם 
 ליראת שמים של האדם

כי מידת היראה  ,הסימפטום השני היא הענוה
'עקב ענוה שנאמר והענוה קשורות אחד בשני 

', והאדמו"ר מקאמרנא כותב שםיראת ה
שררה  ושהים רואה שנכנס בליבו איזשכשאד

או גבהות על איזה מישהו מישראל זאת 
אומרת שהיראת שמיים שלו נחשכה, כי אם 
אתה מרגיש שאתה יותר טוב ממישהו אחר זה 
אומר שהיראת שמיים שלך נכבה לה האור, כי 

האדמו"ר היראה קשורה לענוה, וכך כותב 
קאמרנא הקדוש "והסימן שהלימוד שלך מ

כלומר עלה לנחת רוח לפניו יתברך, ]עולה למ
איך תדע שהלימוד שלך עושה נחת רוח 
להשם? אולי אני ח"ו בגדר 'ולרשע אמר ה' מה 

דע שכשאני קורא אאיך אני  ,לך לספר חוקי'
תהלים אני עושה נחת רוח לפניו יתברך?[ הוא 

עד שהפחות  ,שפלות הרוח לתכלית
שבפחותים לגמרי בישראל יהיה חשוב ויקר 

ב ממנו הרבה, ויהיה אוהב את ישראל ואת וטו
הפחות שבישראל כבבת עינו, ואם תאמר לי 
היאך אפשר? אל תקשה לי כי הוא סימן 

קח את הכי פחות שבישראל  ,הקדושה"
ותאהב אותו כבבת עיניך, זה סימן שכשאתה 
לומד תורה ה' נהנה מהתורה שלך, ושאתה 
קורא תהלים ה' נהנה מהתהלים שלך, כי כשיש 

אה לאדם ממילא יש לו את הענוה הזאת, יר
אבל כשאדם נחשך לו אור היראה אז הוא 

מי הוא  ,רגיש פחות ממנואאומר 'למה שאני 
זה סימן שנחשך אצלך אור היראה,  ,בכלל?'

כשאתה אומר לאשתך 'הלואי תהיי כמוני' 
'למה את לא משתנה', אז נחשך אצלך אור 

מה  היראה ולכן אין לך יראת שמיים, לא משנה

איזה מצוות אתה מקיים, אין לך ואתה עושה 
'יראת  ,לעד' תיראת שמיים, ו'יראת השם עומד

מה שעומד לך בחיים זה רק  ,ה' היא אוצרו'
אם גם ו ,שמיים, וזה האוצר האמיתיהיראת 

תעשה את המצוה הכי גדולה בעולם בלי יראת 
 .אין לה ערך ,שמיים אין לה כלום

'בוא ברוך  ,ליעקב אבינו ,לבן רץ לאורחיםכש
הוא לא עשה את זה  ,השם למה תעמוד בחוץ'

בשביל יראת שמיים, אלא בשביל הביזנס, 
וקיבל על זה גידופים, הוא עשה מצוה אבל לא 

צריך לדאוג  .בשביל לשמח את השם יתברך
ניים יכמו שאתה דואג לע ,לשני 'כבבת עינו'

 זה ,גם כן, אל תגיד 'זה כופרלשני שלך תדאג 
תדאג לו, וכך תדע שהלימוד אלא  ,איסט'תא

 שלך עולה לנחת רוח לפני השם.

עצה אמיתית  –הכנעה ושפלות הלב 
 להתגברות על התאוות

קאמרנא "ואם רואה אדמו"ר מעוד כותב ה
האדם שמתגבר עליו התאוות הרעות, ואין 
בידו להטותו ]אדם אומר אני לא מצליח 

ד זה אחד זה הסמים, אח ,להתגבר על התאוות
תית אתן יהשתיה, אחד זה הסרטים[ עצה אמ

היא הכנעה והשפלה בלב נשבר ואז ו ,לך
יתעורר עליך הקב"ה מיתוק הגבורות בסוד 

א הרחמים שבגבורות, ותעלה ותמצא חן ושה
לפני הקב"ה בשבירת הלב אעפ"י שאינך כדאי 
והגון ועל זה אמרו חז"ל ]על נח[ שמצא חן 

פ"י שמצד עצמו ואע ,אעפ"י שאינו כדאי והגון
הוא במדרגות קטנות אבל מחמת ההכנעה 

ועיין בפרי עץ חיים  ,מוצא חן לפני המקום
אדם רואה  ".שכותב כן ]בתורת האריז"ל[

שהוא נופל בעבירות, איך הוא יתגבר? תנמיך 
תרגיש שפל בעיני כולם ואז  ,את הלב שלך

תמצא חן בעיני הקב"ה אעפ"י שאינך ראוי, 
ה וההכנעה, וופלות הענמידת הש ותראו מה ז

אדם יש לההכנעה היא יותר מהכל, אז כש
הוא מרגיש שזה בתגבורת אצלו,  ,יראת שמיים

וקל לו להסתכל על אשתו 'איזה צדיקה אשתי 
היה כמוה', קל לו להסתכל על אואי אני והל
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אבל כשיראת  ,היה כמוהו'אאי ואחיו 'הלו
שמיים שלו בחשכות יש לו השגות על ה

זה  ,משחק אותה צדיק' ,'ראית את זה ,אנשים
  .שמייםהמראה שנכבה לך יראת 

הרב מלמד אותנו איך מדליקים את האור 
? כי מה יראת השמיםלאחד שנכבה לו  מחדש

כי יש לך ביקורות על  השנחשך אצלך הירא
הצדיקים, אבל על עצמך ב"ה אין לך ביקורות, 
ואפילו שאתה לא מצליח להתגבר על 

לחם בתאוות ונכשל, אז התאוות, אתה נ
תרגיש כנוע יותר  ,תשבור את הלב שלך

מכולם, תרגיש נמוך יותר מכולם, לפחות 
תרגיש את זה, יבוא מישהו לעמוד בתור תגיד 

 ,כאילו הרב הראשי הגיע "פדל'פדל ת'ת"לו 
באמת ו ,אתה צדיק אתה' ,י'בכבוד אתה לפני

קשה בשכן בא לבקש ממך אם  .זהאת להרגיש 
אל תגיד 'עוד פעם  ,יו בכובד ראשיחס אליתת
  .תשמע מה הוא אומר ,יות שלו'ועם השטזה 

 מזבחבחינת תיקון יראת שמים ע"י 
 ,התיקון של היראה תלוי במזבחהרב אומר ש

מחמת זה כי כל מה שנחשך אצל האדם היראה 
מעשים רעים ועוונות, וכשאדם יש לו מעשים 

 ,ביא קרבנות לכפר עליהםצריך להרעים הוא 
ובשביל מה השם רוצה קורבנות? בשביל 

קים? הזוהר אומר שאתה מביא ילאכול סטי
קרבנות ה' מחלק את זה למקטרגים ואומר 

הנה  ,אל תתנו לו חולי ,'קחו אל תהרגו אותו
שאתה משתמש  זה כמו ,הוא הביא לכם מתנה'

משלם לו דמי חסות, ופיונר אבאיזה מ
פרוטקשן, כך אומר הזוהר מילה במילה 

הקב"ה אומר תביאו לי קרבן ואני מחלק ש
)חלק ט"ו אותו למשטינים, וז"ל הזוהר 

 אברין ופדרין דמתאכלן בליליא"תרומה(: 
על המזבח בלילה[ לאיתזנא  שנאכלים ]קרבנות

אחרא[ לאו  זינין אחרין ]לזון את כל הסטרא
בארעא  א לוןילין בארעא ולאו לאמשכידע

אלא בגין דלא תשלוט סטרא אחרא גו ארעא 
היה להם תעלא תמן ]שלא אתמשכא לילא ו

  .שליטה בארץ"

נותן  ,לכן מה שהקב"ה עושה למשטינים שלך
להם את החלקים 'תראה הוא שלח לך מתנה' 
כמו מים אחרונים, כמו שעיר המשתלח ביום 

מה זה שעיר המשתלח? אומר רש"י הכיפורים, 
שני שנותנים קרבן לעזאזל היינו עזא ועזאל 

ממונים על כל תאות ניאוף בעולם, השדים 
שכל מי שחוטא בנשים מתלבשים עליו עזא 
ועזאל, ובשביל שלא יקטרגו עליך ביום כיפור 

להקב"ה 'תראה הוא נהנה מהנשים ויאמרו 
הם נותנים ל ?מה עושים ,תעניש אותו' ,שלנו

אומרים להם 'קחו קרבן  ,קרבן ביום הכיפורים
חזרנו  ,אל תקטרגו עלינו ,עזבו אותנו בשקט

כי  ,ולכן צריך לעשות מים אחרונים ,בתשובה"
אומר ו ,אין סעודה שהשטן לא מקטרג בה

לפני כן עשה  ,אוכלו'תראה איך הוא יושב 
עבירות איך אתה ה' נותן לו לאכול, איך אתה 

אין סעודה  ,לא עושה לו חסימת מעיים'
שהשטן לא מקטרג בה, לכן מה אתה עושה? 

מתנה  קחאומר לו ' ,נותן לו מים אחרונים
אומר השטן ואז  ,קרבן בשבילך' ,בשבילך

בגדר  ,לא מקטרג עליך'ו'שילמת לי אני רגוע 
  .ותן שוחד לסטרא אחראנ ,'השוחד יעוור'

קודשא בריך הוא ש ,כך אומר הזוהר הקדוש
פליג ]מחלק[ לכל השדים מתנות כדי שלא 

תראו מה זה הרחמים  .יקטרגו על עם ישראל
שנתן לנו את הקרבנות, כביכול  !של ה' עלינו

ח"ו זה כאילו אדם עושה עבודה לאחרים, 
תן אשהקב"ה אומר אל תתן להם תביא לי ואני 

הרי כתוב  ,ראו מה זה רחמנות של ה'להם, ת
ל ' אֹוכַּ  ,'?בשר אבירים או דם עתודים אשתההַּ

וכי אני צריך את הדם של הפרה שלך אומר ה'? 
 ,'הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים'

אני לא צריך את  ,השם אומר תשמע לי
הזבחים שלך בכלל, מה השם צריך כבש מסריח 

 ,אחדלמזבח? השם אומר אני רוצה דבר 
לא יתנו לך מכות, ושהמזיקים לא יתפסו אותך 

הרי יש להם רשות להזיק לך כמו שהזוהר 
"מההוא יומא )פרשת פקודי( הקדוש כותב 

דעבדו עגלא ]מיום שעשו עם ישראל את 
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]לא היתה עצה להקב"ה לא הוה עיטא העגל[ 
סטרא לההוא אלא למיהב חולקא לקב"ה[ 

 ,"עלווןואחרא בכולה ברזא דקרבנין ונסכין 
 ,עגלאת עוון ההזוהר אומר שמיום שעשו 

הסטרא אחרא כל כך השתלטה בעולם עד 
שום ברירה אלא כביכול שלא היה להקב"ה 
 ,להם 'תרגעו תרגעו'לומר לחלק להם קרבנות 

הסטרא אחרא התחזקה כל כך בעולם, אין 
עצה לה' אלא לתת להם קרבנות, ולכן המזבח 

  .יםהוא בעצם זה שמתקן את כל המזיק

שולחנו של אדם מכפר בימינו כשאין מזבח, 
 מעלת הכנסת אורחים –עליו 

היום שאין מזבח שולחנו של אדם מכפר עליו, 
בזמן שבית ')מנחות צ"ז.( כך הגמרא אומרת 

ועכשיו  ,המקדש קיים מזבח מכפר על אדם
שאין בית המקדש קיים שולחנו של אדם מכפר 

ורש"י כותב ששולחנו של אדם הכוונה  ',עליו
תראו מה זה הכנסת אורחים,  .להכניס אורחים

אתה מביא אורח כאילו הקרבת קרבן, הקרבת 
תמידים, סילקת את כל המזיקים, בזמנינו 

, העלית טרמפ לאוטו באוטו אורח זה גם טרמפ
ם, אם היינו יודעים מה זה זה הכנסת אורחי

הכנסת אורחים היינו כמו אברהם אבינו, כל 
היום רודפים אחרי אנשים שיבואו אלינו, מי 
 ,שזכה שיש לו אורח קבוע שאוכל על שולחנו

, איזה וכו' אם זה חמותו או חמיו, אח שלו
זכות יש לך שאדם אוכל אצלך קבוע, ואשריו 

ר לו אתה אומ ,של מי שזוכה לקחת איזה יתום
איזה זכות  ,'בוא אתה כל היום אוכל רק אצלי'

יש לך, הגמרא אומרת 'גדולה לגימה שמעלמת 
אם אתה נותן לאנשים לאכול  ,עין מן הרשעים'

גם אם אתה רשע השם יתברך לא מסתכל על 
  .הרשע שלך

 ?כך נהגו איתושהגמרא מספרת מי היה הרשע 
והיה לו פסל  ,מיכה, שהיה אחד מיוצאי מצרים

שלוש קילומטר מבית המקדש, וביום רחק במ
כיפורים היה מקריב לעבודה זרה שלו, והקב"ה 
ישתבח שמו נתן לו לחיות שנים, ולמה? 

 ,היתה מצויה לעוברי דרכים']לחמו[ 'שפיתו 

הוא היה גר במקום מרכזי וכל הזמן אמר 
לאנשים 'בוא תאכל משהו בוא תשתה משהו, 

  .רק תטעם'

ליך איזה מישהו לבית נכנס א ,כך צריך להיות
תגיד לו 'אתה לא יוצא מכאן  ,תן לו איזה תפוח
אין דבר כזה תיקח איתך  ,בלי איזה מאכל

אפילו איזה בייגלה', אפילו שאתה רשע השם 
פה להקים סתכל עליך, כמה אני חולם ילא 

איזה בית תמחוי, למה? כי גם אם נהיה רשעים 
עזבו אותם יש להם בית תמחוי, יאמר הקב"ה 

צריך לתת לאנשים לאכול, ולכן רש"י כותב 
ששולחנו של אדם מכפר עליו זה הכנסת 
אורחים, וכמו שכתוב במשנה דאבות דרבי 

 ,אם אכל אורח על שולחנך היה שמח, שנתן
אתה לא יודע מה אתה זכית שמישהו אכל על 
השולחן שלך, הזמנת מישהו לפלאפל איך אתה 

נסעת עם  ,צריך להיות שמח, וואי וואי וואי
אמרת 'רגע ואיזה מישהו לחיפה עצרת בדרך 

קנה לו איזה משהו לשתות לאכול, איזה אאני 
אם הוא לקח את זה  ,מיץ ענבים'או וופלה 

אתה צריך להיות שמח, כמה אכל או שתה 
מישהו אכל על שולחני היום כמה אני צריך 

  .להיות שמח

אמרה לי 'הרב ויום אחד באה אלי איזה גננת 
לי את הגבינה צהובה מהמקרר  גונבים

היא מביאה גבינה צהובה  ,'אותהואוכלים לי 
כל יום, אמרתי לה 'את צריכה להיות שמחה 

איזה  ,שמישהו אוכל את הגבינה צהובה שלך'
שמחה שיהודי אוכל מהאוכל שלי, קנית קולה 

אתה כותב 'נא לא לגעת' למה? ולעבודה 
תכתוב 'נא לגעת', תשמח ששותים מהקולה 

ך, הרווחת הכנסת אורחים, ולכן צריך של
להתחזק בזה מאוד מאוד, לפחות במה 
שאפשר, לפעמים אשה עיניה צרה באורחים 
והיא לא מסכימה, אבל מה שאתה יכול 
להשתדל בזה כל הזדמנות שמישהו נכנס אליך 
לבית תגיד לו 'בוא תטעם משהו מה איכפת 

  .תטעם משהו קטן' ,לך
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אכילה  –שולחנו של אדם מכפר עליו 
 בקדושה לפי גדרי ההלכה

אשר רבי נחמן אומר ששולחנו של אדם זה כ
יש לו אורחים, אבל כשאין לאדם אורחים מה 
מכפר עליו? אכילה בקדושה. האכילה בקדושה 
עושה את הפעולה של המזבח, והיא מרגיעה 
את כל המקטרגים ומרסנת אותם, ומה זה 
אכילה בקדושה? כותב רבי נחמן בספר 

לחנו של אדם מטהר לו וש" )אכילה(, המידות
", אין עוון בעולם שהשולחן שלך מכל עוונותיו

לא מטהר אותך ממנו, אבל בתנאי שאתה בא 
אליו בקדושה, ומה זה בקדושה? כותב הרב 

לא לֱֶׁאכל ")חיי מוהר"ן תקט"ו(:  ִהיר שֶׁ ִהזְּ
ן כִ  רָּ גְּ רְּ ְך גַּ רֶׁ דֶׁ ִהירּות כְּ נּו ִּבמְּ יְּ ה הַּ טָּ עָּ לְּ הַּ י זֶׁהּו ּבְּ

ִעיֵטִני נָּא" לְּ ִחינַּת: "הַּ ֱאכל  ,ּבְּ מֹו לֶׁ צְּ ִגיל עַּ רְּ הַּ ק לְּ רַּ
ץ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ דֶׁ ת ּובְּ עַּ דַּ ִיּׁשּוב הַּ ִתינּות ּבְּ ְך  ,ִּבמְּ רֶׁ דֶׁ כְּ

ל  שּוב עַּ ם חָּ ּיֹוֵשב ָאדָּ שֶׁ ץ כְּ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ דֶׁ ִלין ּבְּ אֹוכְּ שֶׁ
ן חָּ לְּ ּׁשֻּׁ בַּ  ,הַּ אֹוֵכל לְּ שֶׁ ִמיד ֲאִפילּו כְּ ל תָּ ְך יאכַּ  ,"דוֹ כָּ
'אני לומר לא  ,לאכול במתינותאדם חייב 
אם אתה ממהר אל  ,אני חייב לאכול' ,ממהר

תאכל ברכב, ותאכל, תיקח איתך עוגיה לדרך 
תאכל ארוחה אבל אתה רוצה לאכול 

במתינות, תמיד תחשוב שהרב הראשי יושב 
בדרך ארץ, ועכשיו מולך, ברגיעות במתינות 

  .בקדושה ובטהרה

על אוכל לא  – מזבחכאכילה בקדושה מכפרת 
 מתלוננים

לכן אומר רבי נחמן שכשאדם אוכל בקדושה 
הוא עושה את הפעולה של המזבח ששולחנו 
של אדם מכפר עליו, ואז ממילא מבטל את כל 

מאיר לו אור וכך המקטרגים והמשטינים, 
 ,השכל מחדש, ואם מאיר לו אור השכל מחדש

 .ש לו חשק לתפילהשמיים ויהלו יראת  תחוזר
לכן אומר הרב שתמיד אחר האכילה יש לאדם 

כי עיקר התזונה של המזיקים  ,בלבול הדעת
 אוהמקטרגים זה מהאכילה, אבל אם אתה כול

את התאוה שלך ואוכל בקדושה אז אתה מרסן 
אותם, ואם אתה אוכל בהלעטה בבהילות 
ובכעס, בחוסר דרך ארץ, מתלכלך פה מתלכלך 

מעצימה את המזיקים, ואז  שם, אכילה כזאת
, מזבח בחלקו של טורף, של אדם טרפת דעתונ

אם אכלת בקדושה טרפת את כל המזיקים, אם 
לא אכלת בקדושה מזיקים טורפים אותך, 
נהיית מטורף, תשתגע אחרי האוכל תתחיל 

יות, כמו שהגמרא קוראת ולהתעצבן, לדבר שט
 ,'מלי כריסיה זני בישיה')ברכות ל"ב.( לזה 

לכן . יות לראשושטמגיעות מלא הכרס נתכש
הרב כותב שכשאדם אוכל באכילה של קדושה 
הוא מצליח לעשות את הפעולה של המזבח, 

לכן מאוד כדאי להיזהר על האכילות של ו
  .האדם

לא עבודה  וז ,עבודה קשה וזצריך לדעת ש
קלה, רבי נחמן בעצמו כותב שהיה לו יותר קל 

את תאות למגר את תאות ניאוף מאשר למגר 
אכילה, הוא אומר שתאות נשים יותר קל 
מתאות אכילה, כתוב בפרשה 'וישלח ה' בעם 

ואומר המדרש למה  ,את הנחשים השרפים'
בוא הנחש שמאכלו היכה אותם ה' בנחשים? "י

ויכה את מי שמאכלו  ,עפר ואינו מתלונן
ללמדך שמי  ,ומתלונן]המן במדבר[ מעדנים 

חש", איך שמתלונן על המאכל מכה אותו נ
אוכל, על אוכל לא  אדם מסוגל להתלונן על

תגיד 'מה שיש אני אוכל', אם אתה  ,מתלוננים
תעיר הערה בונה, תגיד 'היה להעיר אז רוצה 

ואחרי זה תגיד 'אולי איזה  ,מאוד טעים'
אבל אל תגיד 'מה זה  ,ועית היה יותר טעים'עש

מה אני אוכל פה  ,האוכל הזה כולו יבש
בלוקים', לא מתלוננים על אוכל, מי שמתלונן 

מכיש אותו, היום אין ועל אוכל בא נחש 
יש דברים אחרים, היום יש אבל נחשים 

באת לאיזה אם לכן  .אסונות ב"מומחבלים 
אל תגיד 'איזה גועל  ,האוכל לא טעיםוחתונה 

תגיד 'אני לא רעב תודה  ,ה'נפש האוכל הז
בלי להתלונן, בחיים לא להתלונן, מי  ,רבה'

איזה יראה שילך לפחי זבל של אולמות 
וילמד מכך שעל אוכל מעדנים זורקים בפחים, 

  .לא מתלוננים אף פעם
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 הנשמה ע"י אכילה בקדושהניצוצות לתקן 
'רעבים  ,אומר רבי אברהם אזולאי שכתובוכך 

תתעטף' שהנשמות של  גם צמאים נפשם בהם
הילדים שלך בתוך האוכל, מה הפירוש? אדם 

לו  ותהנשמות האלו חוזרשפגם בקדושה ח"ו 
לתוך האוכל, ואם אתה אוכל בקדושה כראוי 
אתה מתקן את הילדים שלך וזה 'נפשם בהם 

יש  ,שהרי אדם נכנס לחנות עוגיות ,תתעטף'
למה? כי ועוגיה כזאת ועוגיה בסוג אחר 

נמצאים הנשמות של פלוני  בעוגיה הזאת
ברכה כמו שצריך עם ואלמוני, ואם אדם אוכל 

מתקן  ביראת שמים עם דברי תורה על השולחן
לא אמרו עליו ש'שולחן אמרו חז"ל לכן  ,אותם

ולמה  ,'דברי תורה, כאלו אכלו מזבחי מתים
זבחי מתים? כי הרגת את הנשמות של הילדים 
שלך שבאו שתתקן אותם באכילה ולא תיקנת 
אותם, אבל אם אתה אומר דבר תורה כמו 
שאמרו רבותינו שאפילו יחשוב מחשבת תורה 

 .בסעודה בזה אתה מחייה את הילדים שלך

, שם טובבעל כך גם פירש הבעש"ט הקדוש ]
נו סוד גדול ונורא "ופירש ל :[ וז"ליתרו אות כ"ו

 ,והוא למה ברא הקב"ה עניני מאכל ומשתה

? והטעם לאכול ולשתות שאדם תאב להם
מתלבשים הם אדם ש יניצוצממש שהם 
מדבר, ויש להם חשק ובחי ובצומח, ובבדומם 

דבק בקדושה, וזה שאמר רעבים גם צמאים, יל
שאדם רעב וצמא להם למה? נפשם בהם 

הדברים  וכל ,וסוד הגלות והבן ,תתעטף
שמשמשים לאדם הם סוד הבנים שלו 

לכן צריך לקחת את ", שהולכים בשביה והבן
האכילה בצורה רצינית, תאכל מה שאתה 
רוצה אבל תאכל בקדושה ולא בבהילות 
תחשוב שיש לידך מישהו חשוב, תסדר את 
השולחן שיהיה מכובד כמו מזבח, אל תבוא 

באים  ,עם חולצה קצרה, למזבח לא באים כך
בדים, תברך ברכה כמו שצריך בלי חסרון מכו

תעשה מזה קדושה, צריך ותיבות ואותיות 
להיות חזק מאוד, והרב אומר שכאדם זוכה 
להתגבר על התאוה הזאת הוא זוכה להאיר את 
השכל שלו ביראת שמים ואהבת ה', יראת 

 שמיים חוזרת לו בחזרה מהמזבח.ה

נשתדל, וברכת מו"ר שליט"א "השם יעזור 
נשמע ונעשה יהיה רצון שעכשיו ושמענו 

 .בעזה"י אמכי"ר"

 

 

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

 דם שאינו מקפיד על אף נברא בעולםאאמרתי תודה ונושעתי, ומעלת ה [א
כבוד הרב מישהו רוצה לדבר איתך  :אמר ליוניגש אלי אדם אחד  ,כובומסרתי שיעור בבורכש

לפני חצי שנה שהיהודי הזה מקרית חיים, אומר לי: הרב אתה זוכר  ,ולספר לך בשורה טובה
ואמרו לנו שצריך לצאת איתה לחוץ לארץ לעשות ניתוח,  ,הילדה שלנו קיבלה גידול בראש ל"ע

ורקדתי  ,תודה לך השם' ,גיד 'תודה לך השםאלוב וירקוד במחלקה באיכאואתה אמרת לי שאני 
הרופא אמר לנו תלכו לים  ,עשרה שעות 11הניתוח היה צריך להיות  ,זה, וברוך השםאת ועשיתי 

ותחזרו עוד אחד עשרה שעות, ובזכות שאמרתי תודה לה' ורקדתי אחרי שלוש שעות הרופא 
נס  ,נעלם 'אני לא יודע מה יש כאן אבל עשיתי לילדה בדיקות וראיתי שהכל :אומר לנוויוצא 

 ,אל תקפיד על אף אחד בלב כמו שאומר הפלא יועץגם '. והרב מוסיף: כמובן שאמרתי לו !גלוי
 ,אסור להקפיד על אף אחד ,'שלמות הבטחון שלא יהיה מקפיד בליבו על שום נברא שבעולם'

   השם יתברך.מצריך להבין שמה שעשו לי זה 
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 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו
 ובעולם מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

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

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

 

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

רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק 
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי 

 הארץ ללא תמורה כלל, 
 ירון אהרן עיני הי"ו  ר'
פרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים ליזכהו הקב"ה 

הפצת  ללעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש
 י ביתו הגליון תעמוד לזכותו ולכל בנ

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
 של  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 לזיווג הגון לשמחה אורטל בת רחל 
יתמלא עליה הקב"ה ברחמים מרובים וזכות , אשר תורמת את רכבה לצורך הפצת עלון קודש זה

 להקמת בית נאמן בישראל במהרה בימינו אמן הרבים הזו תעמוד לימינה

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

, עמרם מסעוד בן לאה, מרדכי בן אסתר, משה בן רחל, בנימין בן רחל, ניסים בן סוליקה, ראובן בן שרהביתיה, 
ר, נתן בן שושנה, דוד דודי בן רחל חלי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן מרים, גילאור בן אתל אסת

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

, אנג'ל בת גילה בת זוהרהיילת בת חבובה, בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, א
מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, , לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה, לילך בת רחל חנה הלאחביבה, 

 שלי רחל בת מזל
 

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

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

 ,עמוס בן רחל ,משה זנזורי בן מנטנה ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף, ונתן שמעון בן אליסי: ולעילוי נשמת
שחר רפאל בן , יצחק בן עליזה, רפאל בן עליזה, מרדכי בן רחל, אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל

, נפתלי בן חבובה, יהושע בן עזיז בן שוקתדוד בן עליה, יצחק בן עליה, , משה בן שלביה, חיים בן ליליאן, סימה
, שמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן חנה, חיים בן קדןאיז'ה, אברהם בן מזל, דניאל בן חסיבה, סלומון 

, אליהו אברהם מצליח בן פרטונהאלברט דרי בן רחל, איתי בן זהבה, ויקטור חיים בן יוסף ושמח, דוד בן מקנין, 
רג'ינה, לטיפה בת לולו, לאה בת שרה דואיב, לאה בת שרה, עליזה בת אסתר, חי בן רג'ינה, זהבה בת שולמית 

, פוחה בת שמחה, אילנה בת אסתרשרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, 
 ת.נ.צ.ב.ה וחנה בת לאה, ז"ל סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה

 

 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  

 ;  

 
 

 

 

 בכל יום שנישליט"א באמונה ובטחון מו"ר של שיחתו בחסדי השי"ת 

 

 בארץ ובעולםהכנסת בתי רשימת את  והתקשרו ומסרו לנ
 , ונפרסמם ע"ג הגליוןבלוויןו של מו"ר ישיעורשישדרו מידי שבוע את 

 052-9695044ר' 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❖
 


