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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל
 052-9695044  אהרון

 : ברחבי הארץ והעולם  להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים 
 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 דביר אלון אבני חפץ 

 050-4177727 משה הלוי   אדם
 054-7330809 ליאור עברי  אזור

 054-9739732 אור יוסף  אחיעזר
 054-5763240 דוידי    רתומ יעקבבאר 

 050-4239271  חדש  אילן שמואלי  בית שמש
 050-2909702 בן סעדה בני ברק

 058-3228711 מאיר ג'ורג'י   בת ים
 052-3979371 אליעזר  גבעת זאב

 054-2133280 רפאל  גבעת שמואל 
 050-6500565 יצחק עיני גדרה 

 052-2750784 יוסי מזרחי  גן יבנה
 054-7230035 עומר הרצליה 

 054-5912934 אורן  חולון
 052-4624432 נאור חשמונאים 

 050-7990060   יעקב  יערים-טלזסטון קרית
 054-2919221 עמית   יבנה

 052-9695044 ירון   ירושלים
 054-3253799 אברהם   כפר סבא

 054-7967670   אדם  לוד
 054-9139138 חיים חוגי  קרית ספר-מודיעין

 053-5257533 רועי אור    מעלה אדומים
 054-2639782 דוב    נס ציונה
 053-3159033 ברוך וקנין  עמנואל 

 054-8453014 דוד   אברהםפרדס כץ 
 053-2466221 אבישי משה  קרית עקרון 

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

 054-2390447 איתן אזולאי   רחובות
 055-9193148 שי אוחיון   רמלה

 053-3139506   עמרם וקרית אונורמת גן 
 050-7440517 ארזרעננה 
 050-4535354 גיא בן עמי  שוהם

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

 050-9945999 אורן זנטי   תקוע
 
 

  הארץ צפון
 8480387-540 הרב אייל מסיקהאור עקיבא 

 055-9191732 חגי   בית שאן
 054-2399998 מרדכי אוחיון  ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזן חיפה 
 052-6712369 תום יצחקי חריש 

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

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

 054-4281773 ערן נהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג   נתניה

 050-5798510   אלקובי  משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין  עפולה 

 050-4137999 יחזקאל הלל  צפת ומירון  
 055-6788517 עמוס אליה   קרית שמונה

 058-3245227 יום טוב אברהם  רכסים
 053-5882799 יובל  שלומי 
  הארץ דרום

 052-8160291 בוזגלו  חיים אופקים 
 053-8819827 שרון   אילת 

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

 052-8847778 אלמוג סרוסי  באר שבע 
 054-8405397 בן שושן  דימונה 

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

 050-8941515 מושב תלמים 
 052-5080177 אלי בוזגלונתיבות 

 052-7186779 רחמים  ערד
 050-6656562 אביהו שקלים  קרית גת

 052-6494317 ניסים  קרית מלאכי
 050-6462038 ון צי-ןבשדרות 

  לארץ חוץ
 1-818-4067128 טל   לוס אנג'לס 

 1-910-9640474 שבי   מיאמי 
 1-651-2464179 יוסי   יורק וני
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 תוכן העניינים   - פנחס תש"פ -גליון מס' ע"ג 

 ב  להאמין שהשם מכין כל מצעדי גבר   -עיקר נתינת התורה בשביל האמונה  

 ג פי השםיספר שבחם של ישראל שנתרצו לכל עיכוב על  –על פי השם יחנו 

 ג שבחם של עם ישראל שהם לא קצים בנסיונות ועיכובים

 ג קבלת העיכובים ונסיונות באהבה מועילה לתקן ניצוצות הקדושה שנתפזרו

 ד רות, משער שיעור וזמן לכל מדויק עיכוב ונסיוןהקב"ה יודע נסת

 ה ע"י שמחה ניגונים ושירים יוצאים מהגלות –להמנע מתלונות 

 ה תפקיד האדם בעולם הוא להכחיש את המקרה ולהמליך את ההשגחה

 ו הסובל לשם שמים ומקבל באהבה זוכה על פי דין, וכך מהפך את הדין לרחמים

 ו שמח בחלקו! ובכך עושה נחת ורצון הבורא בבריאת העולםאיזהו העשיר? ה

 ז מעשה הבן איש חי בכלא בבגדאד והנשמות שתיקן שם

 ז השם לעולם לא יצדיק רשע –אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא 

 

 

 

להאמין שהשם מכין כל מצעדי גבר -עיקר נתינת התורה בשביל האמונה 

בחג השבועות, קיבלנו את התורה לאחר ש

בשביל צריך לדעת שקיבלנו תורה 

שכך אומר הגר"א )משלי כ"ב, האמונה, 

עיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי י"ט( "

, שיהודי מאמין שם"שישימו בטחונם בה

שהכל מושגח בהשגחה פרטית, כל עיכוב 

שקורה לו, כל המתנה שהוא ממתין לא 

גם רגלי האדם שייכות לאף אחד,  הקשור

רגלוהי דבר איניש "[ נ"ג ]סוכה להקב"ה

צ'יפ לאדם , הקב"ה מכין "אינון ערבין ביה

לך היום, 'מהשם מצעדי גבר כוננו', ילאיפה  

, לא מחליט להיכן יילךלא מחליט אדם 

לקבל הכל  האדם היא כלום, הבחירה של

  או ח"ו לא. באהבה
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שבחם של ספר י –על פי השם יחנו 
 פי השםעל  עיכובכל ישראל שנתרצו ל

 ,דברים נפלאיםאור החיים הקדוש אומר 

מדבר, בלפני שעמ"י התחילו להתלונן 

י )במדבר ט', כ"ג( "הפסוק אומר  ה' ַעל פִּ

י  ְשֶמֶרת  ה' ַיֲחנּו ְוַעל פִּ עּו ֶאת מִּ סָּ רּוה'  יִּ מָּ  "שָּ

פירוש יספר כאן " אוה"ח:על כך אומר 

בשבח ישראל שאפילו כל כך נתעכב הענן 

שנה אחת יחנו ברצונם, ובהעלותו אפילו 

קר ונעלה הענן ולא יתעכב אלא מערב עד ב

וגמר אומר ,  נוסעים, והשוה הכתוב שניהם

הטעם, על פי ה' שלא היו חפצים אלא 

השם יתברך מחליט שם", לעשות מאמר ה

להם מתי נוסעים, משמרת ה' שמרו, אומר 

כלומר  ,האוה"ח: "יספר כאן שבח ישראל"

אפילו במקרים ששהו רק מספר שעות 

כאילו כבר שנה מערב עד בוקר הרגישו 

לו יצויר אדם  ונתרצו ללכת. קום הזהבמ

לאשתו מחר בבוקר אומר ו ,עובר דירהש

, שוב לדירה אחרת גם מחר אנו עוברים

אשה תקבל את זה, וזה מה שהיה  ואיז

כולם מפרקים את והענן נוחת  ,במדבר

שלא היו " ,המשכן, אומר האוה"ח הקדוש

קצים בעכבת החנייה לצד הזמן שלא היה 

בחנייתם שנה אחת, כל כך ארוך כמו כן 

אין  ,"שםוגמר אומר הטעם, על פי ה

זה מה אם להתלונן, לא שואל שאלות, 

  .שאתה רוצה ה' זה מה שיהיה

שבחם של עם ישראל שהם לא קצים 
 בנסיונות ועיכובים

לא היו 'את עם ישראל,  בכך  הקב"ה משבח  

כבר שנה מה אנחנו לא אמרו ', 'קצים

יושבים פה, שנה שלמה באותו שלמה 

, אף אחד לא מדבר כלום 'משמרת 'מקום

טוב לנו להישאר פה, ואומר ה' שמרו' הכי 

יגידו הדרגות שינויי האוה"ח הקדוש "

העכבה שהיו משתנים מגדר לילה אחת 

העברתם והטעם בזה, , לגדר שנה אחת

במדבר הוא לברר ניצוצי הקדושה 

השבויות ביד שוכן מדבר ציה, אשר על כן 

היודע נסתרות היה משער שיעור אשר 

יספיק לבירור במקום ההוא אם מעט ואם 

הרבה והיו מתעכבים כפי הצורך, גם לא 

 . "היו חונים אלא במקום שיש לברר

באהבה מועילה  עיכובים ונסיונותקבלת ה
 שנתפזרו  הקדושהצות ולתקן ניצ
מגיע לא שאדם כל מקום למדים מכך ש

לשם, יש שם ניצוצות של הגיע סתם 

שאדם עושה כשנתפזרו שם, שלו הנשמה 

, מתרסקים ל"ע עבירות זה כמו פיגוע

ניצוצות מהנשמה שלו ומתגלגלים לכל 

מיני מקומות, והקב"ה ישתבח שמו מקבץ 
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ביא אותך למקום אאני  'נדחי ישראל, אומר  

יכול  ה,יכול להיות בטברי ,שהם הגיעו

להיות בניו יורק, כל מקום שהנשמה שלך 

'. לכן כשאדם ביא אותך לשםאשם אני 

 ,קבל את זה באהבהמגיע לאן שמגיע שי

לא להתקצף, לעבוד את ה' ולהתרעם  לא

מתקן את בכך האדם לקבל באמונה, ו

למה?   ,מתעכב בבנקאדם  הניצוצות האלה,  

אז ה' עושה  ,יש הרבה ניצוצות שםכי 

לא מתעצבן האדם שהפקידה תתעכב, אם 

, 'הכל משמים, כל עכבה לטובה'אומר ו

עם אמונה פותח תהלים, מדבר קצת 

הבנה, אנשים, מקבל את זה בהסכמה ב

לתקן גמור יש ,את כל הניצוצות ןתיקהוא 

לא , 'לךקח ובוא 'יגיד לך ויבוא הפקיד 

על פי  .צריךשהוא ישאר שניה יותר ממה י

  .ה' יחנו

וזמן ר שיעור משע ,תרותנסיודע הקב"ה 
 ונסיוןעיכוב מדויק לכל 
לאשתו אומר  וחתונה,    ולאיזאם אדם הגיע  

רק עכשיו  ,לאוהיא אומרת ' ,נלך יבוא

אדם צריך ,  'אחיות שלי באוההגענו, עכשיו  

השם רוצה המנגינה של השם, 'להבין את 

שב בשולחן שומע את יו, 'לךאשאני לא 

יש פה הרבה ניצוצות, כנראה המוזיקה, 

שיגמרו הניצוצות אני לא צריך להבין 'כ

, כך אומר אור 'שאר פה שניה אחתא

שטעם העברתם במדבר הוא החיים: "

אשר על ... לברר ניצוצי הקדושה השבויות

עור אשר כן היודע נסתרות היה משער שי

יספיק לבירור במקום ההוא אם מעט ואם 

", אם אדם יודע את זה, איזה רגוע הרבה

לי פה ניצוצות 'יש  ?פקקיםיש הוא, 

סבלנות, וב, מחכה בשקט 'בכבישים

כנראה עשיתי פה עבירה, נהיה לי פיגוע '

בנשמה וחלק מהם עפו לפה, עפו לכביש 

גמור לתקן את הניצוצות ירגע שב  ',1ר  מספ

  !אמונה .היה ירוקיר הרמזו

מעכבים יאמר 'עובד ה' מאמין אף פעם לא  

לפעמים אני מגיע ]מספר מו"ר[ , 'אותי

 תשע בדיוקב: הרב לי אומריםולחתונות 

החתן עד עשר וחצי לא נכנס ו, חופה

לו? השם השאיר לי אגיד לאולם, מה אני 

בסבלנות צריך לחכות פה עכשיו ניצוצות, 

אדם ,  אם 'ישראלמקבץ נדחי עמו  ',  ולחייך

, לא 'הלו' וצופר נפלתיאני צועק לו וצופר 

מחכה לו, שמישהו אחר לו אלא צופר 

יצעק עליו לא אני, פה יש ניצוצות ברמזור 

הנשמה שלי תהיה  ,קח אותםאהזה, אני 

לקט את שאחזקה יותר, כמה אני 

 חזקהתהיה הניצוצות, ככה הנשמה שלי 

 יותר.
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ניגונים שמחה ע"י  – להמנע מתלונות
 אים מהגלות צרים יוושי

להגיד הקדוש, "זה מה שאמר אור החיים 

שבח ישראל שאפילו להתעכב שנה 

להכל הם התרצו. לדוגמא, אם ", ברצונם

יהוהי , צריך לחכות בסבלנותמטוס מאחר 

תבע אאני נשמע אותו אומר 'לא  -מאמין 

אלא לא, ודאי ש, 'קשייןנאתכם, יש לי קו

אני תעכב פה, אהשם רוצה שאני 'אם 

או מוזיקה שומע חייך, מתרצה', מ

בניגון יצאו מהגלות, בניגונים  שיעורים,

בכל עכבה כזאת צריך יוצאים מהגלות, 

איזה טוב  ,'איזה טוב השםלשבת ולשיר 

תודה רבה לך השם יתברך שהמטוס  ,השם

 השםיחנו על פי   שם'על פי הזה לא הגיע',  

אני אומר לנו 'זה ה', שלנו יסעו' כל תזוזה 

אין לך  ,החלטתי שאתה צריך להיות פה

לקבל את זה   היא רק, הבחירה  'בחירה בזה

  .או לא

דם בעולם הוא להכחיש את תפקיד הא
 המקרה ולהמליך את ההשגחה

לכן אומר רבי אהרן ראטה שכל תפקיד 

להכחיש את המקרה הוא האדם בעולמו 

לעשות צריך ולהמליך את ההשגחה, מה 

לא במקרה בכל מצב לומר 'בעולם הזה? 

אין ',  נאמר  מתעכב הרופאוגם אם  ,  'אני פה

השם אמר  ',יתטדבר כזה, יש השגחה פר

היום שעה ושתים עשרה הוא ישב פה '

 ו, בדיוק על השעון, וז'עשר שניותו דקות

להמליך  ,אין מקרהלהבין שהעבודה שלנו, 

את ההשגחה הכל זה השגחת ה', הכל ה' 

יתברך, 'עיניך פקוחות על כל דרכי בני 

אומר רבי אהרן ראטה בשם האוהב  ,אדם'

קבעת עם שאם אדם ישראל מאפטא, 

פה  וליש שיבין שהוא מאחר, פלוני ו

את  וניצוצות קדושה, השם סופר ל

צעד, יאיפה ללך י, איפה והצעדים של

ישתבח שמו השם יתברך מכין מצעדי גבר, 

, לפעמים אדם 'מהשם מצעדי גבר כוננו'

אני רוצה לעבור דרך המדרכה 'מרגיש 

למה הוא מרגיש את זה? הרב  , אומר  'הזאת

ניצוצות שם, הוא חושב שזה בגלל  ויש ל

ניצוצות  וגלל הצל, לא, יש לבאו העצים 

עשר דקות אני לו 'אומרת אם האשה שם, 

 45ואחרי , 'קונה טיטולים ויוצאת ,נכנסת

גם לא עונה לטלפון, ולא יצאה,  עדיין  דקות  

, 'יש לי שיעור ,אני ממהרוהאדם אומר '

היה לי 'לה? צריך לומר באה מה כשהיא 

את תגידי  ', לא אומר לה  'פה הרבה ניצוצות

מחכים ונכון  ',דקות? 45איך נהיה בסדר? 

 וגם הניצוצות מחכים ל, אבל בשיעור ול

תפלל פה אהשם רוצה שאני 'מה לעשות, 

, לא 'מנחה יחיד כי פה יש לי ניצוצות

אלא כועסים, לא רבים, לא מתרתחים, 
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יסעו' ועל פי ה' יחנו מקבלים, 'על פי ה' 

 הכל זה השם יתברך.

זוכה על באהבה הסובל לשם שמים ומקבל 
 וכך מהפך את הדין לרחמים, פי דין

 מאליהומכתב בספרו כותב הרב דסלר 

כי כאשר האדם סובל : "( 532)חלק ה' עמ' 

ומקבל  ,לשם שמים, וסובל בעומדו בנסיון

סבלו באהבה, כי ירגיש את עצמו מאושר 

שהביא קרבן כזה לפני קונו, בזה הוא זוכה 

וירבה ויוסיף לו כל , דת הדין ממשיע''פ מ

שהרי כל , בעולם הזה ובעולם הבאטובה 

דה, יד מדה כנגידיניו של הקב''ה הם מ

היינו  –דת הדין יוכשהאדם מהפך מ

היינו  –למדת הרחמים  ,היסורים והצער

שאמרו חז"ל מה זה  ",שמקבל באהבה

צדיקים מהפכים מידת דין למידת רחמים" "

 ,יש לי ניצוצותמבינים 'איך הם מהפכים? 

עפים לי  ,אני עושה עבירה זה פיגועאם 

שאיר אותם א ,עשהאניצוצות, אז מה אני 

אומר כך  ',עולם הזה? אוי ואבוי ליפה ב

הרב, כל מקום שאתה הולך אתה אוסף, 

 ויש לבמקום מסוים מתפלל אדם אם 

להתפלל הגיע  לא סתם   ,הרבה ניצוצות פה

 ומגלגולים שעברו יש לאפילו  ,  במקום הזה

  .ניצוצותשם 

ובכך עושה   !קושמח בחל ה ?רהעשי איזהו
 יאת העולםהבורא בברורצון נחת 

לכן אמרו רבותינו: איזהו עשיר? השמח 

בחלקו שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך 

, קל להבין טוב לך, אתה שמח בחלק שלךו

למה אשריך בעולם הזה, שהרי הוא שמח 

למה מה זה קשור לעולם הבא?  בחלקו, אך  

השמח בחלקו אשריו גם בעולם הבא? 

)נתיבות  האדמו"ר מסלוניםעל כך אומר 

ועומק הרעיון בזה שהאדם השמח "  :שלום(

בחלקו עושה בזה רצון הבורא יתברך 

בבריאת העולם, וכמאמר הרה''ק מאפטא 

זי''ע: תכלית הבריאה שיהודי יהיה שמח 

כי השמחה  ..תויומרוצה בהנהגת הבורא א

בהנהגת הבורא יתברך שמו בעולמו היא 

היא תכלית רצון העליון בכל הבריאה, 

ממלא תכלית והאיש השמח בחלקו הוא ה

אם כן השמח בחלקו מקיים את תכלית ",  זו

 העולם ולכן אשריו גם בעולם הבא.

דואג? צריך אדם צריך לחשוב 'מה אני 

זה ההנהגה אבל להיות שמח, פה קשה לי, 

זה הכי טוב בוודאי ש ,איתיהשם שלך 

השעבוד מקצר הגלות, אדם כי בשבילי, 

בעולם הזה ובעולם   וששמח בחלקו, טוב ל

אף טוב, יש לו אשה קשה  לו יהיה  גם הבא  

לפחות יש לי ילדים על פי כן הוא אומר '

, שמח בחלקו, לכן לא צריך 'חמודים
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עם צריך לזרום להתנגד למהלכים של ה', 

את האדם ה', לפעמים איזה פקיד מטרטר 

, 'מסמך כזהו ,תלך לשם תביא מסמך כזה'

לאדם תפרץ עליו, זה לא הוא, יש אסור לה

 ת במשרד הזה.עניין להיו

גדאד במעשה הבן איש חי בכלא ב
 קן שם נשמות שתיהו

סיפור על חכם אחד מספר  ן איש חיהב

]רבי בן ציון חזן אמר  'עוד יוסף חיבספרו '

הבא"ח בעצמו[: שישב סיפור על שזה 

וכתבו   ,אחים שלו היה מסחרל  ,בבית סוהר

הבא"ח, הם העלימו שם  את שם החנות על  

שמו אותו בבית ומיסים, תפסו את הבא"ח 

ם היה יו 30סוהר, כי שם החנות עליו, 

שיחררו אותו, וגם לא שמו   31ביום  ובכלא,  

שמו אותו בבידוד, וכך רגיל, אותו בכלא 

"מעשה בחכם אחד מקובל  מספר הרב:

 ,גדול שמצאו לו עלילה בשקר מהממשלה

והמושל הניח אותו בבית האסורים, 

והניחו בחדר קטן שעל בית האסורים, וגזר 

שאין שום רשות לשום אדם לבקר עימו, 

סוהר שלושים יום, הואחרי שנכנס לבית 

יצא זכאי בדינו בבית הוועד של המשפט 

, ונתן לו השם 31-ויצא לשלום ביום ה

יתברך ישוב הדעת בבית הסוהר והיה לומד 

ות וזכה לחדש חידושים, בימים ובליל

וכשחזר לביתו היה נבוך מאוד על מיטתו, 

והיה לו צער גדול מצד הגוף, ולמה לא 

חיבר חיבור זה בביתו, וישן אותו הלילה 

מתוך הרהורים ומחשבות, וחלם אותו 

הלילה חלום שהוא מהלך במדבר הגדול 

ולקראתו זקן אחד מהודר מאוד שהוא 

הבן איש חי ]מבני העולם הבא, וניגש אליו 

תוכל ה ,אני נבוך :ואמר לולאותו זקן[ 

להודיעני עתה למה הייתי בבית האסורים? 

תסתכל ותראה מה יש  :ואמר לו הזקן

וראה הרבה ילדים וכולם דומים  ,מאחוריך

לפרצופו של החכם, אמר לו כל אלה 

בבית הסוהר שהיו  ,ניצוצות נשמה שלך

", כך אמר לו םורק אתה היית יכול להוציא

"כי אלו הילדים  ,המלאך לרבי יוסף חיים

נשמות קדושות היו מגולגלות בדומם והם 

משורשך ולכן כולם דומים לך, ולכן גזרו 

עליך בשמים עלילה", הכל השם יתברך 

 . לא כלוםופיצויים מבקש מתכנן, לא 

 – שר הואצדיק ויל ונה ואין עוואל אמ
 צדיק רשע ילא השם לעולם 

אין בעולם הרי פיצויים, אדם מבקש למה 

'אל אמונה ואין עוול  ,הזה עוול לאף אחד

וישר הוא', אין עוול לשום אדם צדיק 

 ,בעולם, כך אשתו עשתה לו, 'אין עוול'

אני יודע מה '  ,האשה וילדיה תהיה לאדוניה

אומר השם, 'כי לא אצדיק  'אני עושה

תן לרשע לצאת צודק, ארשע', אני לא 
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הכל צודק,  ,'משפטי ה' אמת צדקו יחדיו'

"וכמה ממשיך המלאך ואומר לבא"ח 

הילדים שלך  טובות השגת בהם ואלה

תמצאם בעולם הבא בגן עדן ותשמח 

ע"י ילד, הוא בהם", כל אלה מי ילד? 

  .קיבל את הכל באהבהש

יבואו אדם יבוא לעולם הבא לעתיד לבוא, 

אם , 'אבא, אבא'יגידו לו ילדים רבים ו

 ,שםהביא עשר ילדים  ,לפקידהאדם חיכה 

"תראה כמה הרווחת ממשיך המלאך 

בים שעסקו ובפרט שהיו שם הרבה ער

ואתה עבדת את השם שם", השם  ,בניאוף

הכל, "יצר אתכם את  יתברך יודע איך לסדר  

כולם יש להחיה אתכם בדין",  ,בדין

הכל מסודר, אף פעם לא  ,שמותו מספרים

גנבו  ,רימו אותישל 'ילך אדם עם תחושה 

כי זה ה',  ושלוהליכה , כל נסיעה 'אותי

  זה ה' יתברך.השם מכין מצעדי גבר, הכל 
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

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

 אייל עמרמי שליט"א מורנו ורבינו הרב

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 

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

 הארץ ללא תמורה כלל, 
 ירון אהרן 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 
   ניסים הי"ו לר' נפתלי  

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

 .מו"ר הרב שליט"א
שיזכה להמשיך   שמיםיהי רצון מלפני אבינו שב

להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים  
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים  

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש
 ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א לרפוא העלון מוקדש  

 

האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  לרפואת 
נתן  , ראובן בן שרה ,  ניסים בן סוליקהמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,  

 משה יעקב בן רוחמה ציפורה, ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה , קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
אסתר חיים בת רחל בת מדלן, , ירון בן תקוה, ירדן בן סימה, התינוק חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש, 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, ג’ולייט מלכה בת  ,  ל בת סימה יוכבדי ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב שרה 
לילך בת רחל  ה לא , אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהלאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

, מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל , לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה , חנה 
 סיוון שרה בת אסתר  , אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה 

מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית  , לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו  להצלחת 
דוד דודו לזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה,  ניסים בן מרים ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 

, אייל בן דליה יעקב אוחנה בן תמר,  חזרה בתשובה ישראל בן דניאלה שרה  ,  אלרועי יצחק בן מזל,  בן רחל חלי 
אבי וגלית סבח פרנסה טובה , יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנה ניאלה שרה, דישראל בן לזיווג הגון, 
ה לזיווג הגון, לאה בת ציפור   ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, אליאן בת גלית;,  ושלום בית

רחל שרה לזרע קודש,  לילך בת רוחמה , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם , מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר
אילנית , שילת בת מזל, אבי ואסתי ובר דוד מלכה , ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  בת רוחמה 

 גילי בת אווה , טליה בת אילנית מרים ,  זני בת דמרים 

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון אברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת 
, יצחק בן עזיז בן שוקת , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה, חיים בן קדן 

 ,רפאל בן עליזה  , יצחק בן עליזה , השחר רפאל בן סימ  ,חיים בן ליליאן  , משה בן שלביה  עליה, דוד בן עליה, 
יוסף  ,משה זנזורי בן מנטנה  , עמוס בן רחל , יגאל בן רחל ,משה בן גיטה  , אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל

, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר , וידל יפרח בן רחל, ונתן שמעון בן אליס , י רבי דוד מחלוף  , ג'וילי בן שמחה 
חביב ,  יצחק בן אבנר ,  מאיר בן צ׳חלה,  יצחק בן ציפורה,  שלמה בן לאה,  וחם שלמה ראובן בן יר ,  שלום בן שרה 

, מרדכי אליהו בן אסתר ,  יוסף לוגסי בן אסתר,  מוריס משה בן אסתר ,  אליהו לוגסי בן אסתר ,  לוגסי בן אסתר
שרה בת פאני, רחל מוריס בן סביחה, , שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה , שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת ,  אסתר בת חסיבה,  פוחה בת שמחהאפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  
חדווה , ציפורה בת יוכבד , אסתר גואטה בת מארי , רחל בת פלורין , מזל בת רבקה , חנה בת לאה ז"ל,  אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה  מרלן ישראל בת לורה,  זה אוחנונהוסף ואי י יפית בת רות,  ,  אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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 כאייל תערוג   
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 שיעוריו הקרובים של מו"ר 
 ברחבי הארץ  שליט"א  אייל עמרמי הרב

 

 ( 14/07תמוז )   כ"ב יום ג',  

 להזמנת הרב 

 לשיעורים ולכנסים
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