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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל

 052-9695044עיני ירון 
 
 

 הארץ והעולם:להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי 
 

 

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

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 050-7475591 דוידי  רתומ באר יעקב
 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 אליעזר גבעת זאב

 054-2133280 רפאל גבעת שמואל
 052-2750784 יוסי מזרחי 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 וקניןברוך  עמנואל

 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה
 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
 050-4535354 חדש גיא בן עמי שוהם

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

 052-9279926 יתערן שור תל נוף )הבסיס(
  הארץ צפון

 055-9191732 חגי  בית שאן
 058-3297724  חדרה
 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3888899 חדש אהרן חזןחיפה 
 050-5068938 שלומי בר דוד  חריש

 054-7999768 נתנאל  יקנעם והאזור
 052-9592085 חדש עידן רפאל כרמיאל

 054-4469746 שלומי אוחנה  מגדל העמק
 050-5068768 מעוז אלמליח עמק המעינות

 054-4281773 חדש ערןנהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג  נתניה

 050-5798510 חדש  אלקובי משהעכו 
 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  מושב זרחיה
 052-7277213  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
 

  

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

 בלבד 1₪חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ סך עלות 
 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  - שופטים התשע"ט –גליון מס' ל"ה 

 ב מעלת האדם היודע לנהוג ברחמנות -להפך היגון לשמחה 

 ג הסרת חרון אף ה' –ברוגז רחם תזכור 

 ג חסרון האמונה מוליד רוגז –וסרתם ועבדתם 

 ד עיקר בריאת העולם –להפך היגון לשמחה 

 ה ך היגון לשמחה שעשוע גדול בעליוניםלהפ –כל מצוותיך אמונה 

 ה כל הרפואות תלויות בשמחה

 ו ארגז מלא יהלומים, והכל תלוי בזה שמהפך הרוגז לרחמים –קרטליתא 

 ו יהיה חונן ומרחם לקטנים ולגדולים –מלך ישראל 

 ז תמיד מרחם –בשלמות אדם בעל אמונה 

 ז מעלה ניצוצות הקדושה לשרשם –המהפך יגון לשמחה 

 ח זהירות מחכמים עם חסרון אמונה

 ח להתרחק מאמונות כוזבות –תמים תהיה 

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

 ט א[ להפך היגון לשמחה, תרופה לכל החרדות והמחלות

 ט תריס בפני הפורענות –ב[ קבלת היסורים באהבה 

 
 

 האדם היודע לנהוג ברחמנותמעלת  - להפך היגון לשמחה

ההבנה איך נזכה לקבל את האמת ואת 
תכלית של העולם הזה? שיכנס לנו ללבבות ל

ונהיה מוכנים להשתעבד לאמת הזאת, 
תית ילעבוד למען התכלית? התכלית האמ

א שעשועי עולם הבא, קרבת אלוקים? שהי
את קרבת האלוקים המקסימלית נקבל 

את האמת הזאת אפשר לקבל ובעולם הבא, 
שברו, ורק מצדיקי אמת, שהם עבדו כיתתו 

כל תאוותם, כל והכניעו את כל גופם 
כל רצונותיהם, כל חלומותיהם, וחשקיהם 

בשביל להגיע לאמת הזאת, הם קנו אותה 
הם  ,להם בעצמותיהם בתוך ליבם, זה חקוק

לא ימירו אותה לעולם, רק הצדיקים האלה 
שהם בגדר 'זאת התורה אדם כי ימות' 

המיתו את עצמם ממש פשוטו כמשמעו, ש

בגדר בלתי רצון ה', לא השאירו שום רצון 
זה מה שהשם רוצה אני גם רוצה, צדיקי אם 

אמת כאלה שנמצאים בכל דור שלושים 
מרת, רק וששה במספר, כמו שהגמרא או

צדיקים כאלה יכולים להעביר את אותה 
התכלית, לנשמות שלנו הנכשלות, ואמת 

'ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף 
כל אחד במקומו שלו,  ,ויגע', עמלק מזנב בנו

כל אחד רואה איך שעמלק מזנב בו, איך 
 ,יפותיהיצר הרע מזנב בו, אנחנו נשמות ע

לקבל את האמת על התכלית, לקבל בשביל ו
עבודה בעולם הזה, אפשר האת האמת על 

לקבל רק על ידי ליבותיהם של הצדיקים, 
מהלב הטהור והזך יכולים להעביר שרק הם 

שלהם אל הלב שלנו, ואומר הרב שכדי 
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את זה ללב שלנו, לגרום לצדיקים להעביר 
צריך להמליך את הצדיקים, צריך להעלות 

איך ממליכים את הצדיקים? ואותם להנהגה, 
מסירים את חרון אף ה' ע"י שהרב לימדנו 

ח "בעולם, וכל זה לימד אותנו הרב ]תורה י
חרון אף ה' כתוב יש אשר שכ ,ב'[אות 

י ֵמֶהם ְוָהָיה ')דברים לא, יז(  ְרִתי ָפנַּ ְוִהְסתַּ
ּבֹות ְוָצרֹות יש  ',ֶלֱאֹכל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות רַּ

כן הצדיקים גם הסתרת פני ה', ואז 
מוסתרים, הם לא מצליחים להעביר את 
המסרים שלהם לעולם, אבל כשמסירים את 
הסתרת פני ה', וכשמסלקים חרון אף ה', 
נהיה גילוי פני ה', וגם גילוי פנים של 
הצדיקים, ואז הצדיקים באתגליא, ויכולים 
להוציא את כל מה שיש בתוך ליבם ומוחם, 

ל הנשמות כלכל הנשמות של עם ישראל, ל
  .שנאחזות בהם

 הסרת חרון אף ה'  –ברוגז רחם תזכור 
איך אנחנו גורמים להסיר את חרון אף ה'? 

'ברוגז רחם  -אמר לנו הרב יש רק דרך אחת 
לך נסיונות של רוגז ואתה ים שבא ,תזכור'

רחמנות, נוהג במניח את האכזריות, ואתה 
עשה לך רע אתה מתמלא שאדם בטבע כי 

 ,למה הוא לא עונה לי?'' ,עליו באכזריות
אתה אבל אם 'איזה אדם רע הוא קבע איתי', 

מניח את האכזריות ואתה מתמלא עליו 
 ,ברחמנות אתה אומר 'זה השם רצה ככה

הוא רוצה להיות  ,מסכן הוא מנסה לעזור לי
הוא רוצה לקיים את מה שהוא הבטיח  ,איתי

זה עבודה קשה מאוד,  ,הוא לא יכול'אבל לי 
, הרחמנות תכזריות וליטול אלהניח את הא

לא לרחם  כלומר בשעת הרוגז, –'ברוגז'  וזה
הרי שהכל נחמד לך ואתה לא רגוז ולא כעוס, 

, אלא חייב לרחם, 'כל המרחם מרחמין עליו'
להניח את הרוגז ולתפוס אז בשעת הרוגז, 

את הרחמנות, אומר הרב אתה גורם בזה 
להפעיל שרשרת תגובתית בשמים, שגם 

  .יחים את הרוגזבשמים מנ

 –וסרתם ועבדתם 
 חסרון האמונה מוליד רוגז

 ,ומאיפה מגיע הרוגז? מחיסרון אמונה
'וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים שנאמר 
מאיפה מגיע חרון אף אם כן  ,'שםה ףוחרה א

ה'? מחסרון אמונה, שאדם סר מהאמונה, 
מה האמונה אומרת? שכל המאורעות הרי 

שלך זה ה' יתברך עשה לך אותם, שאדם סר 
מזאת הידיעה, הוא כועס על הביטוח לאומי 
'למה לא מעבירים לי את הקצבה'? 'עוד 
מסמך עוד מסמך, שיגעו אותי כבר, רשעים 
ארורים', אתה ברוגז סרת מהאמונה, אתה 
לא מאמין שהקב"ה לא רוצה לתת לך עכשיו 

גרמת חרון אף וף, סרת מהאמונה את הכס
נהיה חרון אף ה' נהיה הסתרת וכשנהיה ה', 

אתה לא יכול לקבל מהצדיקים, וכך פני ה', 
אתה עובד על ניוטרל, אתה לא עובד על 
תכלית, אתה לא עובד את ה' באמת, אז 
כשאתה מסיר את חרון אף ה', שאתה מסיר 
את הרוגז והופך אותו לרחמנות, אז מידה 

דה לא בטלה, בשמים מתנהגים איתך כנגד מי
צורה, מסירים את הרוגז הבדיוק באותה 

, שביטלתמהעולם בעקבות עבודה זרה 
רחמנות  תומביאים רחמנות לעולם, יורד

לעולם, ואז על ידי הרחמנות הזאת, מתגלים 
שרבותינו אומרים הצדיקים, מתגלה ליבם, 

ה בפה שלהם תהתגל לא גליא',לפומא 'ליבא 
מת שלהם זורמת ללב שלך, אז האוהאמת, 

מה שהם עבדו וכיתתו, והמיתו את עצמם, 
אתה מקבל את זה בהעברה בנקאית, אתה 
מקבל את זה דרך הלב שלך, דרך הצדיקים 

מה העבודה שלי? 'ברוגז רחם תזכור' אני ו
ואני אומר ה', ביא לך נסיונות של רוגז א

רוצה לראות אותך מניח את האכזריות 
  .תותופס את הרחמנו

'ק בבנק, עשרים צלא חייבו לך לדוגמא אם 
שנה אתה בבנק הזה ואף פעם לא חזר לך 

ק הזה, 'תביא צ'את הק, לא רוצים לקבל צ'
מלא וכו', ואתה ערבון תביא איזה משהו' 

רוגז 'עשרים שנה אני עובד איתכם ואף פעם 
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אתה לא רוצה להאמין שזה  ,ק לא חזר'צ'ה
רת מהאמונה, ק, סצ'ה' לא רוצה לקבל את ה

סרת מהאמונה אתה מתרגז על ואם 
ואות, מנהל והלההפקידים, על המנהל 

אשראי, אתה הכנסת רוגז לעולם עכשיו, 
חרון אף ה' זה תגובת וגרמת חרון אף ה', 

אנשים חולים, יותר נהיים  ,שרשרת
הצדיקים מסתתרים, התורה שלהם לא 
מתפרסמת, המפורסמים של השקר 

? הרוגז שלך, לכל אלה מתפרסמים, מי גרם
אבל כשאתה כובש את הרוגז בא לך נסיון 

אתה מניח את אך , נרגזשל רוגז ואתה כולך 
הרוגז ואתה מפעיל את הרחמנות, בגדר 

אתה מפעיל אם כן כש ,'ברוגז רחם תזכור'
את הרחמנות אתה עושה תגובת שרשרת, 

מיד גם בשמים  ,'פועל אדם ישלם לו'
ם רחמנות על מסירים את הרוגז, מורידי

תורת ש רחמנות קודם כל מתבטאתוישראל, 
תיים מתפרסמת, ואז היא יהצדיקים האמ

ללב שלך, ללב של כל ומגיעה ללב שלי 
ישראל, ואז יהודים מתעוררים, ואז יהודים 
חוזרים לה', ומבינים את התכלית שלהם, 

ותר על הכל בשביל ומוכן לואז האדם 
רוצה לא מעניין אותי אני  ,התכלית הזאת

את התכלית, אני רוצה לחיות למעלה 
לעשות נחת רוח לה', להשתעשע עם ה', ו

הוא ותענוגי עולם הבא, זה נכנס לו ללב 
מוכן להשתעבד ללב, הכל במה תלוי? 
בנסיונות של הרוגז שהקב"ה ישתבח שמו 

אדם עשה לך רע אתה מתמלא  .מביא לך
חנות בעליו באכזריות, כך טבע האדם, 

'שבוע הרהיטים אצלך'  ,לך ורהיטים הבטיח
לך  ולא הביאוקנית רהיטים, עבר כבר חודש 

את הרהיטים, אתה מתקשר אליו הוא צוחק 
בדוק אעליך, 'אה כן לא הגיע, טוב בסדר אני 

במחסן' מה אתה צוחק עלי? העיקר את 
אתה מניח את אבל אם הכסף לקחת אה? 

הרוגז ולא אומר לו משפט כזה, אתה מפעיל 
ודע מסכן איזה לחץ יש לו בטח רחמים 'מי י

כמה הזמנות', באותה שעה אתה גורם 

בשמים לרחמנות על כל עם ישראל, אתה 
 .מגלה את הצדיקים

עבודה הכי עשית את ה ךצריך לדעת שבכ
גדולה בעולם, נתת לצדיקים במה, המלכת 
אותם, קורא לזה הרב 'המעטרכי חסד 
ורחמים' שמת להם כתר על ידי הרחמים 

ת צבי לשאר עמו' לאלה שעושים שלך, 'עטר
את עצמם לשיריים, הצדיקים שמתחבאים, 
אתה עושה להם עטרה, נתת להם מלוכה, 

לא מכיר אותם בכלל, נכון לא צריך אבל אני 
להכיר אותם, 'ישראל ערבים זה לזה' אתה 
כובש פה רגזנות, אתה ממליך את הצדיקים 

תיים יתיים, תורתם של הצדיקים האמיהאמ
של המפורסמים של השקר, לא  נשמעת, לא
כמו שקורא אותם הרב,  יהודאיןשל השדים 

מהי ותית נכנסת ללבבות, יאז תורה אמו
  .תית? תורת האמונהיתורה אמ

 עיקר בריאת העולם  –להפך היגון לשמחה 
עיקר בריאת לכן כותב רבינו נחמן הקדוש "

השם אומר  ,"יגון לשמחההלהפך  ואהעולם ה
רק כדי אתם יודעים למה? לא ו ,בראתי עולם

שתניחו תפילין, לא כדי שתלמדו תורה, לא 
גלגלי עזר למה אלו שתשמרו שבת, בשביל 

כאשר רוצה, אני בראתי עולם שבאמת שאני 
יבוא לך איזה יגון, איזה מרירות, ותהפוך את 
זה לדבר שמח, השם עשה לי טוב השם לא 

יאת העולם להפך יגון עשה לי רע, 'עיקר בר
המנהל של הבנק לא מכבד את  ,לשמחה'

בא לך יגון, ואתה שמח אתה אומר וק צ'ה
מי  ,קצ''איזה מזל ה' שאתה לא מכבד את ה

לא יתן לי  ,גונב אותיהיה יודע בסוף זה 
 האז אתה לא רוצה שהעסק ,סחורה טובה

ואז אתה לא כועס על  ,', תודה לךתתבטל ה'
שו לכם אני ייזה תתב 'מהולא אומר המנהל 

אתה  !עבור בנק, אני עובר לדיסקונט', לאא
אתה הופך אותו לשמחה, וכובש את הרוגז 

בשביל הדקה הזאת בראתי את העולם אומר 
השם, לא בראתי את העולם בשביל 
שהילדים שלך התחתנו, לא בשביל שתלמד 
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תורה, לא בשביל שתקום בנץ, רק בשביל זה 
  .לםבראתי את העו

 הלהפך היגון לשמח –וותיך אמונה כל מצ
 שעשוע גדול בעליונים

'כל מצותיך אמונה' הכל בשביל האמונה 
הזאת, זה הדקה שבשבילה שווה לברוא את 
כל העולמות אמר השם, זה הדקה של הנחת 

שזה שאתה עושה לי, כמו שאומר הרב 
ֲעָשיו' ח ה' ְּבמַּ שמח אמתי אני  ,'ִּבְבִחינַּת ִיְשמַּ

ה שמח ביגון שלך, אומר השם? כשאת
בשביל הדקה הזאת בראתי את העולם, 

אבן העזר/ פריה בליקוטי הלכות )ואומר הרב 
ֵּבר ֶאת '( ורביה/ הלכה ג/ אות א ּוִמי ֶשִמְתגַּ

ֵפְך ָכל  ד ֶשְמהַּ ד ֶשָּבא ְלִשְמָחה ָכֹזאת, עַּ ְצמֹו עַּ עַּ
ָיגֹון ְלִשְמָחה, הּוא ָדָבר ָגדֹול  ּוִמֶזה .. ְמֹאדהַּ

ֲעשּוִעים ְגדֹוִלים  ֲעֶשה ִיחּוִדים ְגדֹוִלים ְושַּ נַּ
ְעָלה ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ְעָלה ְלמַּ , 'ְמֹאד ְמֹאד ְלמַּ

בשמים עכשיו, איזה שמים איזה מוזיקה 
עכשיו ממך, איזה יש טרנסים בשמים 

ריקודים, הקב"ה עם המלאכים כולם 
, במרומים רוקדים, מאות מאות למעלה

עשית? אשתך בסה"כ מה ושעשועים, 
 'בחמש עשרה אלף האומרת לך 'קניתי ספ

לך  ה, באבמינוס שלושיםכבר ואתה 
הפנים, איזה  הבשורה הזאת כמו איזה גל על

'אבל איך נגמור את החודש?  ,יגון בא לך
זור מה את עושה?' 'לא חמשכנתא תה

יבת יהייתי חשלנו,  האהבתי את הספ
מה נעשה עכשיו? זה מה שרצה ו ,לקנות'

השם, 'ריבונו של עולם במקום שילך חמש 
, העשרה אלף לרופא שיניים, הלך על הספ

וב איזה יופי, איך אתה ט החתי ספווגם הרו
אומר הרב  !הפכת את זה לשמחה ,השם'

ֵּבר ֶאת ּו"]ונביא שוב את לשונו[  ִמי ֶשִמְתגַּ
ֵפְך ָכל  ד ֶשְמהַּ ד ֶשָּבא ְלִשְמָחה ָכֹזאת, עַּ ְצמֹו עַּ עַּ
ָיגֹון ְלִשְמָחה, הּוא ָדָבר ָגדֹול ְמֹאד.. ּוִמֶזה  הַּ

ֲעשּוִעים ְגד ֲעֶשה ִיחּוִדים ְגדֹוִלים ְושַּ ֹוִלים נַּ
ְעָלה ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ְעָלה ְלמַּ לא  ,"ְמֹאד ְמֹאד ְלמַּ

רק בעולם של הכסא של הכבוד, אלא בכל 
העולמות כולם, איזה שעשועים, עושים 

להם פארקים, מתנפחים, שעשועים, נהיה 
שמחה בכל העולמות, כי יהודי הפך יגון 

  .לשמחה

 כל הרפואות תלויות בשמחה
ר 'הלכות )שם( בליקוטי אומר הרב עוד  ֶשִעקַּ

ל ְשִמיּות ְורּוָחִניּות הּוא עַּ ְיֵדי -ָכל ָהְרפּואֹות ְּבגַּ
 הכל תלוי בזה,', ֶשֵהם ִחיּות ָהָאָדם.. ִשְמָחה

שום כדור וכל הרפואה שלך, יש לך כאבים 
רופא לא יעזור לך, תדע לך שזה הרפואה ו

אדם  .שלך, כל הרפואה הגשמית והרוחנית
לפעמים מדוכדך, חרדות, כל הרפואות שלך 

שתהפוך יגון לשמחה, הבת שלך בכך תליות 
מתחתנת, הרב אמר שהוא יגיע בשמונה 
וחצי, והשעה עשר והרב עוד לא הגיע, 

הפוך את זה אהאורחים הולכים, אני 
לשמחה, 'חבר'ה בואו נשיר עד שהרב יבוא 

בכך אתה גורם שאומר הרב  ,בואו נרקוד'
בגדר  ,ים גדולים מאוד מאוד למעלהשעשוע

זה גודל האמונה, זה  ,'ברוגז רחם תזכור'
שאדם מאמין שהרע זה כ ,שלמות האמונה

  .הכי טוב לי, זה מה שהשם רוצה

'מאי על דברי הגמרא אומר רבי נחמן וכך 
מרור? חסה' למה המרור זה חסה? 'חס 
רחמנא' נתתי לך מרור אומר השם, כדי 

ר זה חסה, חס עלן לרחם עליך, כל המרו
רחמנא ופרקינן, ואתה מקבל את המרירות, 
אתה הופך את זה לרחמנות, אז מה אתה 
גורם? אתה גורם בשמים שכל חרון אף ה' 

מעליך, אתה הצינור, וקודם כל סר מישראל, 
פני ה', 'יאר השם פניו אליך'  יםואז מתגל

פנים של רחמים, ואז כל הצדיקים מתגלים, 
א שמישהו שם אותם מה זה מתגלים? לו

, אלא שמה שהם 2עכשיו בחדשות בערוץ 
מדברים יוצא לעולם, הם מדברים בארבע 

זה יוצא לעולם, זה מגיע ללב ואמות שלהם, 
שלך, הדיבורים הולכים ושטים, זה נכנס לך 

לא וללב, פתאום אתה מתחיל לחיות אמת 
אני עובד מה  ,לחיות בשקר, 'מה אני חי שקר

עבוד את ה', רוצה קרבת רוצה ל ,על אנשים'
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ה', לא כבוד מאנשים, מתחיל ה', רוצה כבוד 
  .לחיות חיי אמת

אנחנו לא יכולים להגיע לזה לבד, צריך 
לשבור אותו, לרסק אותו, ולכתת את הגוף 

לא להשאיר לו שום רצון לגוף, אנחנו לא 
יכולים, אנחנו נשמות חלושות, בא הקב"ה 

בדו על זה והביא לנו צדיקים, צדיקים הם יע
אומר הקב"ה, והם יתנו לכל עם ישראל, כמו 
שאמרו רבותינו 'כל העולם ניזון בשביל 

כל העולם יקבל את התזונה  ,חנינא בני'
הרוחנית שלו מר' חנינא בן דוסא, אז כל 
צדיק וצדיק בדורו יש לו שבילים, דרכים, אז 
איך אני גורם את כל זה? רק בשעת 'ברוגז' 

זה עיקר בריאת העולם, אזי 'רחם תזכור', ו
תזכרו, שבא לך איזה רוגז, 'הילד לא החזיר 

אז בא לך רוגז  ,את המפתחות של האוטו'
 ,תן לו יותר את האוטו'א'בחיים אני לא 

עכשיו בשביל הדקה הזאת השם ברא את 
העולם, רק בשביל הדקה הזאת, שהוא לקח 
לך את המפתחות ולא החזיר, 'מסכן בטח 

לא נורא ניסע  ,א שכח'בטח הו ,הוא התבלבל
במונית מה נעשה, בשביל הדקה הזאת 

, לא בשביל אומר ה' בראתי את העולם
שתכתוב לי ספר על הרשב"א, לא שתכתוב 
לי ספר הלכות אומר הרב, אלא בשביל הדקה 
הזאת בראתי את העולם, השם הפך את 
הרוגז לרחמים, אתם יכולים להבין שיש 

גש דיבור כזה בעולם? איך צריך להתר
מהדיבור הזה של רבי נחמן הקדוש!!! 
שבשביל הדקה הזאת בראתי את העולם, רק 
בשביל זה, אתה מראה לי את האמונה שלך 
בי, שאני עושה לך רק טוב ולא עשיתי לך 
רע, אתה גורם להקב"ה כזה שעשועים 

ונים נהיה ממך, כל ילמעלה, איזה שמחה בעל
העליונים שמחים, כולם רוקדים עכשיו, 
הקב"ה צועק 'בואו וראו בריאה שבראתי 
בעולמי', בואו תראו שבראתי את העולם, 

'קה, צדקוכולם שמחים עם ה' ועושים 
והקב"ה רוקד וכולם שמחים, איזה שמחה 

הפכת ונהיה בעולם, ולמה? כי לקחת רוגז 
  .אותו לרחמנות

 ארגז מלא יהלומים, והכל תלוי –קרטליתא 
 בזה שמהפך הרוגז לרחמים

זה ארגז יהלומים, שאומר הרב בתורה זו 
רבי יונתן  ה'קרטליתא' שראה אותאותה 

בים, 'ארגז' זה רוגז אבל הוא מלא יהלומים, 
אתה לא יודע איזה יהלומים מחכים לך, 

היהלום הכי גדול זה גילוי הצדיקים, המלכת ו
, שהדברי תורה שלהם יזרמו אלינו, הצדיקים

מה שהם קנו יבוא אלינו, הכל יכנס לנו ללב, 
יודעים אמת שנשתכנע לאמת, יש הרבה 

לא יודעים את האמת ואבל לא משוכנעים 
הוא מוכר את הקב"ה והזאת, נסיון הכי קטן 

, מוכר את הקב"ה, אם יהודי יםשקל הבעשר
יוצא לריב הוא מוכר את הקב"ה, אם הוא 

א למשפטים הוא מוכר את הקב"ה, מה יוצ
עשית  האתם חושבים? אני לא מאמין שאת

ראה אאני וזה הוא גנב אותי  ,לי את זה השם
קח אותו למשפט, מוכר את א ,לו מה זה

השם, מוכר את הקב"ה, מוכר את הבורא 
כמה ביתברך, כל אחד יש לו את המחיר שלו 

הוא מוכר את השם, עשיו מכר את השם 
ם, אחד מוכר את השם באלף בנזיד עדשי

ליון, אחד ישקל, אחד במאה אלף, אחד במ
  .ליון, אתה מכרת את השםיבעשר מ

עד כאן הסברנו את דברי הרב בתורה י"ח 
שכבישת הכעס הרב ב, שבהם מסביר -אות א

לצדיקים למלוך, וממילא אנחנו  מתגורהזו 
הנשמות החלושות מקבלות את כל מה 

והם י? רבנן, שהמלך הוא הצדיק, מאן מלכ
אנחנו יכולים ללכת ביניהם ומורידים לעם, ש
 לחיות ביניהם. ו

 – מלך ישראל
 יהיה חונן ומרחם לקטנים ולגדולים

הרב מסביר איך אדם ]אות ג'[, בפסקא שלנו 
ב רהלו ההנהגה? אומר  הידע באמת אם ראוי

מסור אשהרבה פעמים אנשים חושבים 'אני 
זכה את הרבים' השאלה אם אאני  ,שיעורים
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אתה עושה מצוה או שאתה רודף אחר 
איך והכבוד ועושה את העבירה הכי גדולה? 

? אז אומר הרב, כל המלכות ידע האדם
מהותה זה רחמנות, הרמב"ם הקדוש מסביר 

משנה תורה, הלכות על מלך ישראל )כך 
ֵחם " :(מלכים ב, הלכה י ְוִיְהֶיה חֹוֵנן ּוְמרַּ

נָ  ם, ְוֵיֵצא ְוָיבֹוא ְּבֶחְפֵציֶהם ידֹולָ ם ּוגְ יִלְקטַּ
ֵניֶהם. ל ְכבֹוד ָקָטן ֶשִּבְקטַּ  ּוְבטֹוָבָתם, ְוָיחּוס עַּ
ר  ּבַּ ִּבים, ְידַּ ָקָהל ִּבְלשֹון רַּ ֵּבר ֶאל ָכל הַּ ּוְכֶשְמדַּ

כֹות ִמי" )דברי  רַּ י ְועַּ ֶשֶנֱאָמר "ְשָמעּוִני ַאחַּ
ְלֶעֶבד ָלָעם -הימים א כח(, ְואֹוֵמר "ִאם ִתְהֶיה

ֲעָנָוה  ג ּבַּ הַּ ֶזה" )מלכים א יב(.  ְלעֹוָלם ִיְתנַּ הַּ
ָשָאם ּוְתֻלנֹוָתם , ְיֵתָרה ְוִיְסֹּבל ָטְרָחם ּומַּ

ֲאֶשר ִיָשא ָהֹאֵמן ֶאת ְוִקְצָפם ֹיֵנק כַּ רֹוֶעה , הַּ
ָכתּוב, "ִלְרעֹות ְבדֹו" )תהילים  ְקָראֹו הַּ ֲעֹקב עַּ ְּביַּ

ְרכֹו ֶשלָ  ָּבָלה ְכֹרֶעה  רֹוֶעה עח( ְודַּ קַּ ְמֹפָרש ּבַּ
ֵּבץ ְטָלִאים  ּוְבֵחיקֹו ִיָשא, ֶעְדרֹו ִיְרֶעה ִּבְזֹרעֹו ְיקַּ

ֵהל )ישעיהו מ ָעלֹות רועה רואה הש ,"(ְינַּ
טלאים קטנים הוא מרים אותם, הם לא 

רועה על היכולים ללכת, ואומר הרמב"ם ש
הזרוע שלו שם טלאים קטנים, ובחיקו ישא 

ת ולדות, זאת אומרת שכל המהות של עולו
רועה בעם ישראל זה רחמנות, לכן אומר 

הוא יכול  הרב מי שיש לו רחמנות שלמה
מה זה רחמנות שלימה? זה ו, להיות רועה

אמונה, אמונה שלמה, וממילא כשהוא רואה 
שמישהו עשה לו רע הוא יודע שזה לא הוא 
עשה לי את הרע, והוא מרחם עליו, זה לא 

  .זה הקב"ההוא 

 תמיד מרחם –אדם בעל אמונה בשלמות 
)כאן ליקוטי מוהר"ן, תורה י"ח, הרב כך אומר 
ן ֶשֵאין ָלָאָדם ֱאמּוָנה'אות ג(   ִכי ָכל ְזמַּ
ְמלּוָכה , ִּבְשֵלמּות ֵּבל הַּ אי ֵאין לֹו ְלקַּ דַּ ְּבוַּ
ְנָהָגה הַּ אדם שיש לו אמונה בשלמות הוא  ,'ְוהַּ

ו אף פעם תמיד מרחם, לא תראה אות
, תמיד מרחם, לעולם לאמתאכזר על מישהו, 

זה מישהו שמזיק לציבור, איזה  לא אם כןא
איזה מישהו שצריך לקחת אותו או רוצח 

לבית סוהר, אבל אם זה לא מזיק לציבור, 
פרסונלי, תמיד הוא מרחם, לקחו אלא משהו 

לא ורימו אותו, הבטיחו לו או שגנבו לו, ולו 
יות מסכן הוא ושט'ם, קיימו, תמיד הוא מרח

, אז אומר הרב שזה 'הוא לא הצליח ,רצה
ִּבְשֵלמּות ֶשֵאין  ֱאמּוָנה' בלשונו )שם(נקרא 

שמאמין שהכל זה הקב"ה,  ,'ְשֵלמּות ַאֲחָריו
מאמין שהכל זה השם יתברך, ושאדם מאמין 

ִכי שהכל זה השם, אז יש לו אמונה בשלמות '
ְנִהיגּות ִעָקָרּה ִּבְבחִ  מַּ ֲחִמיםהַּ ר , ינַּת רַּ ְוִעקַּ

כּו"ם ת עַּ ֲהָסרַּ ֲחִמים ּבַּ אתה וזה כאשר  ,'ָהרַּ
מה זה ע"ז? שפלוני ו ,מסיר את העבודה זרה

עשה לי והוא גרם לי, לך תגיד לאדם 
 וליונים שהשם הציל אותישהפסיד כמה מ

מדיאליזה, תאמין שזה השם, אתה רוצה 
דיאליזה? ח"ו, אז מה אתה רב על הכסף? 

, 'דין ההוא יראה לו מה זההע עורך תשמ !לא'
אבל למה? אתה והוא תהיו במריבה חמש 
שש שנים, וקללה תהיה עליך וקללה תהיה 

 ,הכל זה אתה 'עליו, זה מה שאתה רוצה? ה
אלא מי אני בכלל? לא הולך למשפטים 

א אני אוהב אותך ומבטל הכל, אומר לו 'ב
נלך לשלום, לכן נתחזק  ,נסתדר בינינו'

  .נעשה שעשועים להשםו

מעלה ניצוצות  –המהפך יגון לשמחה 
 הקדושה לשרשם

כות/ שם/ אות ה( )ליקוטי הלאומר הרב עוד 
ְמִשיְך ִשְמָחה , ְוֶזהּו ְּבִחינַּת ְקֹטֶרת" ִכי ְקֹטֶרת מַּ

ח ֵלב מַּ ָיגֹון  ..ִּבְבִחינַּת ְקֹטֶרת ְישַּ ְפִכין הַּ ֶשְמהַּ
ֲאנָ  ִסְטָרא ָאֳחָרא, וַּ ָחה, ֶשהּוא ְּבִחינַּת הַּ

ִכי ְקֹטֶרת ְמָבֶרֶרת  ..ְלִשְמָחה ְלִסְטָרא ִדְקֻדָשה
ְקִלפֹות ְקֻדָשה ֵמִעְמֵקי ִעְמֵקי הַּ ֲעָלה הַּ ", ּומַּ

בשניה אחת שהפכת יגון לשמחה, כמו 
שתגיד שיש איזה חייל עכשיו שבוי בטהרן 

מגנט  באיזה מרתף, ובפעולה אחת באיזה
ליקופטר, זה מה שאתה השאבו אותו ל

אתה לא מתמלא ועושה, שבא לך איזה יגון 
עליו באכזריות אתה לא אומר 'וואלה זה 
איזה מחלה הוא יקבל מהשם ח"ו' אלא אתה 

אולי  ,מכניס רחמנות עליו 'מסכן יהודי טוב
אז אומר הרב את  ,אשתו צעקה עליו בבוקר'
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 ,קליפותכל עמקי הניצוצות שנפלו בעמקי ה
 .את הכל אתה מושך אליך

תראו כמה צריך לחכות לאיזה דקה של יגון, 
כמה צריך לחכות שיבוא לך איזה משהו 

שתבוא לבית ואשתך או הילדים  ,מעציב
ירגיזו אותך, שפכו לך מים על כל הדפים שלך 
של החשבונות, 'מי שפך את המים האלה'? 

 ?מי שפך !",ריבונו של עולם אתה שפכת
הצער 'השם לאומר וה כעס הפנים, אתה עוש

פנדציט הלילה, השם אהזה פדה אותי מאיזה 
אדם כזה שעובד על זה זוכה  '.ישמור

אם לא ולרחמנות, וזוכה להנהגה של השם, 
ח"ו, יש לך  'מלכות תיהפך למינותבגדר 'זה 

כפירות בראש אתה מאמין שפלוני עשה לך 
 ואתה הולך להנהיג? 

 אמונהזהירות מחכמים עם חסרון 
 (ז"ע)שהגמרא בכתובות לכן כותב רבי נחמן 

אומרת שיש חולי שנקרא בעלי ראתן, 
והגמרא אומרת 'היזהרו מזבובים של בעלי 

כי אם זבוב נגע בחולי הזה הוא יכול  ,ראתן'
להדביק אותך, ואומר רבי נחמן הגמרא לא 
דיברה על מחלות גשמיות, הגמרא זה לא 

תרופות הנפש, וז"ל אלא ספר רפואות, 
ְוֵיש ָחָכם ֶשהּוא ")שיחות הר"ן, אות ק"ו(: 

תֹוָרה ְוֵאין לֹו ֱאמּוָנה , ָחָכם ֲאִפילּו ְּבָחְכמֹות הַּ
ה' ֲחָכִמים ֶשֵאין ָלֶהם ֱאמּוָנה ְואֵ , ּבַּ לּו הַּ

ֲעֵלי ָרֲאָתן ְינּו , ִנְקָרִאים ּבַּ ִכי ָחְכָמה ֲאִמִתית ְדהַּ
"ְוִלִּבי  ְכמֹו ֶשָכתּוב, ִעם ֱאמּוָנה ִנְקָרא ְרִאָיה

ֲחָכִמים ֶשֵאין ָלֶהם , ָרָאה ָחְכָמה" ת ֶזה הַּ ּוְלֻעמַּ
ֲעֵלי ָרֲאָתן ְכמֹו ֶשֵפֵרש ּו, ֱאמּוָנה ִנְקָרִאים ּבַּ

ִש"י ֶשֵיש ָלֶהם ֶשֶרץ ְּבמָחם ְרִחיק , רַּ ּוְצִריִכין ְלהַּ
ֲעֵלי ָרֲאָתן ֲאִפילּו  ֵמֲאָנִשים ֵאלּו ֶשֵהם ְּבִחינַּת ּבַּ

ִזיק ְלָאָדם ָכֵשר , ִמְשכּוָנָתם ִכי ֶהֶבל ִפיֶהם מַּ
ות ִניאּוף ֲאוַּ וא מאוד חכם אדם שה ."ֶשִיפל ְלתַּ

מה זה אין לו ואבל אין לו אמונה,  בתורה
אבל  ,מלך'ה' מלך  'אמונה? הוא צועק 'ה

כשבא מישהו לשאול אותו איזה שאלה אז 
אל תוותר  ,הוא אומר לו 'תראה לו מה זה

אין לו אמונה בהשם, אז וזה מכיוון ש ,לו'

לך לבית  ,הוא מייעץ לאנשים 'אל תוותר
תראה לו מה זה', לא  ,קח עורך דין ,משפט

ריך לשנוא אותם ח"ו, אבל מסכן הוא לא צ
למד אמונה הרב הזה, למד הכל למד גמרות, 
למד הלכות, אבל אמונה הוא לא למד, 
בישיבות לא מלמדים אמונה מה לעשות? 
הם מדברים שהשם הוא האלוקים, ורק 
השם, אבל כמו שערבי מבין גם אתה מבין 

כבר' אה לצועק 'אלשהוא לא יותר מזה, כמו ו
חכם שאין לו אמונה אפילו  .מאמיןאבל לא 

אם הוא מדבר תורה זה מכניס לך דעות 
ללב, אנחנו לא יכולים לקטלג מי כן כפירה 

אין לנו אמונה  ,מי לא, אנחנו בעצמנו כאלהו
שלמה בהשם, אבל יש מציאות כזאת שאם 

ואין לו אמונה בהשם,  אדם מקבל הנהגה
ב"מ הוא מזיק לכל הסובבים אותו, הוא מזיק 

ם, לא רק שהוא לא נותן להם טוב אלא לה
  .הוא מזיק

 להתרחק מאמונות כוזבות  – תמים תהיה
 ,כמה צריך להתחזק באמונה לכן תראו

להפוך אותם ונוכל רגעים של יגונות  ושיבוא
לשמחה, תוכיח לעצמך 'אני מאמין או לא 

מה  ?שחקן ?מה אני? צבוע ,מאמין בהשם'
ק בבנק, צ'לא כיבדו את הלדוגמא אני? 

ראה להשם שאני שמח, אבסדר, עכשיו אני 
לך לבנק מחויך, מה נשמע המנהל איך אאני 

לא אומר  ,לא מתעצבןואתה? לא כועס 
, וכן אם 'תתבייש לך כמה כסף אתם רוצים'

בבר מצוה של הבן שלך שמו סלט מקולקל, 
כולם אומרים לך מה זה האוכל הזה? בא לך 

אמין לתלות את בעל האולם, אבל אתה מ
עושה מזה שמחה, נכון בא לי יגון ובהשם 

אבל זה מה שהשם רוצה, איזה ברכה תהיה 
לך, כל שקל שלך יהיה מאה שקל, למה כי 

יש שאתה הולך בתמימות עם השם, אפילו 
שאדם אומר 'נכנס חתול כוזבות אמונות 

אין דבר כזה  ,'האני מאבד את העסק ,שחור
אמר לי אחד  .זה לא צריך לעניין אותךו ,ח"ו

 ,לקנות אותהכדי 'הרב באתי לראות דירה 
ברחתי משם' וראיתי ציפור מתה במרפסת 



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

 

 ט  

זה אמונה אליך, אמרתי לו 'מה זה קשור 
העוונות של בעל הבית גרמו לה  ,שקרית

לך עם  ,לחתול'או מה זה קשור ליונה  ,למות
בביטחון, מה אתה והשם באמונה בשמחה 

שצריך מה וגוי? לך עם השם, לך עם הקב"ה 
מהאמונות להיות יהיה, ומי שאין לו שמץ 

יכול לקבל רחמנות, שום דבר הכוזבות האלו 
לא מעניין אותו בכלל, הולך בתמימות עם 
 השם, לא מחשב עתים 'עכשיו זה זמן טוב

לא חולק  ,השם מה שאתה רוצה ,לא טוב' או
על הציבור, אחד כזה יכול לקבל הנהגה  .עליך

לא זיכוי וגדול  יעוון הכואם לא כך ח"ו זה 
 ,לכן רק להתחזק באמונה רבותי .הרבים

שבא לך יגון תגיד השם עכשיו אני  !ולהאמין

אמין בך, השם לא מביא אוכיח לך שאני א
לאדם נסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, לכן 

  .ללכת בתמימות ואמונה

להאמין לרבי נחמן הקדוש שעל ידי עלינו 
נהגה בשמים שמהפכים יגון לשמחה כל הה

משתנה, ממש כך אם נראה את הרקיע נפתח 
על ידי  ,נגלה איזה רחמנות הבאת לעולםו

אתה אפילו לא יודע ו ,שהפכת רוגז לרחמנות
זה עצם רק מ ,כמה שעשועים גרמת בשמים

 שהפכת רוגז לרחמנות.

נו שנזכה ללמוד וללמד ברכת הרב "השם יזכ
.ולעשות" אמכי"ר לשמור

 

 

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

 להפך היגון לשמחה, תרופה לכל החרדות והמחלות [א
כניס את הראש שלו לחלון האחד איזה בריון ו ,סיפר מו"ר שליט"א: הייתי בשיעור בגדרה

ממנו, כולו בריון כך עם שרירים אני הייתי רואה אותו מרחוק הייתי בורח אם של הרכב שלי, 
אמרתי לו 'אנשים  ,וחולצה צמודה, אומר לי 'הרב אני כל הזמן בחרדות, אני כל הזמן מפחד'

', אומר לי 'יש לי פחדים אני לא יודע ממה', אמרתי לו ?צריכים לפחד ממך, למה אתה מפחד
עצמך, שכל צער ויגון  רק אם תקבל על ,כלום לא יעזור' ,לא כדוריםולוג ו'לא יעזור לך פסיכ

כך תתרפא מהחרדות. צריך לפרסם את הסיפור הזה של  השיבוא עליך, תעשה מזה שמח
רבינו שליט"א כאשר שומעים שהרבה אנשים היום מותקפים בחרדות, לפרסם את התרופה 
של מורינו הרב שליט"א שעל ידי שאדם הופך צער לשמחה מכח האמונה מתרפא מכל 

 ולם, ונזכה שיפוצו מעינותיך חוצה וירפא כל נפש בישראל אמןהחרדות והיגונות שבע

 תריס בפני הפורענות –קבלת היסורים באהבה  [ב
התקפי לב בשנה, בחור צעיר נחמד עברתי שני פקיד אחד בבנק בן ארבעים אומר לי: הרב, 

לא רזה, לך ואחוז, עוד קצת הייתי מת, לא שמן  99היה חסום וובריא, עכשיו עשו לי צינתור 
תגיד לאחד כזה מה היית מוכן לשלם בשביל לא לעבור את כל זה? היה אומר לך קח הכל 

תן לי חיים, אז רבי נחמן אומר השם מביא לך איזה בעיה, בזה  ,רק אל תתן לי לעבור את זה
   יותר קשה.דבר מהשם חס עליך וריחם עליך החליף לך את 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 
'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי  ומפזר גליונות

 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

 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו 

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו
יבת ועריכת אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכת

 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
בן הרבנית זהרי, מרדכי בן אסתר, משה בן רחל, בנימין בן רחל,  האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו: לרפואת

נתן בן שושנה, דוד דודי בן רחל חלי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן מרים, גילאור בן אתל 
נתן אליה בן נטלי  ,ראובן בן שרה, ניסים בן סוליקהאסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה, 

, שולמית בת סמרה, נילי בת מרים, שולה בת תמר, דפנה אלון שקד בן חממה, קלימו בן ש'רונה ביתיה,
ת ציון , שרה בת לולו, באסתר חיים בת שרהבת רחל, ליאורה בת שולמית רג'ינה, רחל בת מדלן, 

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

 מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל, לינוי אודליה בת נורית, חתון בת מלכה
 

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

אלעזר , ניסים בן מרים, יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, רבקה
בנות אסתר  שירי דנה ומיכל, מור מרים בת אביבית, דוד דודו בן רחל חלילזיווג הגון,  מאיר בן ציפורה

 ה לזיווג הגוןלאה בת ציפור, לתשובה שלמה וזווג הגון
 

: שמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן חנה, אלברט דרי בן רחל, איתי בן זהבה, ולעילוי נשמת
, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון אברהם מצליח בן פרטונהויקטור חיים בן יוסף ושמח, דוד בן מקנין, 

, יצחק עזיז בן שוקת אל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה,, דניחיים בן קדן
רפאל בן  ,יצחק בן עליזה ,שחר רפאל בן סימה ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה בן עליה, דוד בן עליה,

משה זנזורי בן  ,עמוס בן רחל ,יגאל בן רחל ,משה בן גיטה ,אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל ,עליזה
, וידל יפרח בן רחל, זהבה בת ונתן שמעון בן אליס, ירבי דוד מחלוף ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,מנטנה

שולמית רג'ינה, לטיפה בת לולו, לאה בת שרה דואיב, לאה בת שרה, עליזה בת אסתר, שרה בת פאני, 
אסתר , פוחה בת שמחה, לנה בת אסתראירחל אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, 

 ת.נ.צ.ב.ה חנה בת לאהז"ל,  סילביה סולטנה בת 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  ומסרו לנוהתקשרו 
 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


