
  

 

   

  
  

  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  זתשע" ראהפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  אדם לעמל יולד
הנה ימים אלו הם "בין הזמנים" לבחורי הישיבה ולאברכים שתורתם 
אומנותם, ובדרך כלל מי שאין תורתו אומנותו ממשיך כל השנה בעיסוקיו 
ואין לו בין הזמנים, אבל לבני הישיבה יש בין הזמנים, שכל השנה יש 
מסגרת של סדרים המחייבים, סדרי הישיבה והכולל, והסדרים מחייבים 

ילו שנהנים מהלימוד, אבל יש בזה גם כפייה והכרח, שלומדים ללמוד, אפ
מפני שמוכרחים ללמוד, ובבין הזמנים אין מסגרת של סדרים, ויש כאלה 
שמרגישים שלומדים "בהתנדבות" לפנים משורת הדין, וכאילו שעושים 

  שלומדים בבין הזמנים. כך הטבע. בזה טובה למישהו 

דבר (במדבר י, לג) ויסעו מהר ה', וכבר הזכרנו מה שכתוב אצל דור המ
בגמרא (שבת קטז, א) שהייתה שם פורענות, וכתבו הראשונים על זה ומובא 

בשם מדרש מה היא הפורענות? שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח 
מבית הספר, כי לאחר מתן תורה היו בהר סיני ועסקו בתורה, וכל זמן 

ישו שום קושי, רק כשהפסיקו שעסקו בתורה, היה מאד טוב להם, ולא הרג
ללמוד שמחו ואמרו: כמה התאמצנו עד עכשיו בעסק התורה, וכעת אנו 
יכולים לנוח, למרות שבשעת הלימוד לא הרגישו שמתאמצים, ונהנו 

  . במנוחהמהתורה, אף על פי כן כשהפסיקו ללמוד שמחו 

שמעו מפי שרואים שכך טבע האדם, אפילו דור המדבר, מקבלי התורה, 
ראו את כל הניסים ביציאת מצרים, כזו דרגה וורה אנכי ולא יהיה לך, הגב

  של אמונה! עם כל זה שמחו שיכולים לנוח. 

, אדם נולד כדי להיות "אדם לעמל יולד"(איוב ה, ז) כתוב אבל באמת 
כל מזיז כשתינוק נולד, לפני שיש לו שכל, הוא במציאות עמל, וכך רואים 

וכשגדל ויכול ללכת הוא גם רץ הנה והנה, כי זהו טבע , ידיו ורגליוהזמן את 
יש לו כבר אמנם אחר כך כשגדל יותר ו .האדם להתעמל ולהיות בפעילות

ונמשך שכל, אינו מתעמל סתם לפי טבעו, רק מה שמרגיש צורך מצד השכל, 
כי טבע האדם כבד מאד כי למנוחה כמו שכתב המסילת ישרים בפרק ו': 

  לאכה. על כן לא יחפוץ האדם בטורח וממריות גס, ועפריות הח

ריבוי המנוחה אינו בריא לגוף, כמו שכתב הרמב"ם בהלכות דעות אבל 
(ד, טו) כל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל וכו' כל ימיו יהיו מכאובים 

מתנוון ונחלש, גופו מי שיושב ושוכב כל הזמן בלי שום פעילות,  .וכוחו תשש
וידוע על אנשים חולים שהיו צריכים לשכב במיטה זמן ממושך ואחר כך לא 
היו יכולים ללכת, והיו צריכים פעילות מיוחדת (פיזיותרפיה) להחזיר 
ולחדש את הכוחות. וזהו שכתוב "כי אדם לעמל יולד" שהגוף בטבעו צריך 

מל, כוחותיו להתעמל, שעל ידי זה מתחזקים כוחות הגוף, ומי שאינו ע
מתנוונים ונחלשים, וכך גם השכל צריך לעמול בפעילות מוחית, ומי שאינו 

  עמל ואינו משתמש עם השכל, שכלו מתנוון ונחלש. 

ומהו העמל שבשבילו נברא האדם? מצינו בגמרא (סנהדרין צט, ב) אמר 
רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא שנאמר כי אדם לעמל יולד, איני יודע אם 

נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו הוי לעמל פה 
ו העמל ההכרחי לאדם, שאי אפשר , זהדיבוראומר לעמל פה נברא, והיינו 

לדבר, וכבר סיפרתי מעשה שהיה באחד מבני הישיבה שקיבל על עצמו  בלי
שלא לדבר דברים בטלים כלל, ולאחר כמה ימים ראה שאינו מסוגל לעמוד 

  לי דיבור אדם משתעמם ואינו מרגיש טוב. בזה, כי ב

אמנם תכלית בריאת האדם הוא לא סתם דיבור של דברים בטלים, וכפי 
ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה, " :שהמשיכה הגמרא שם

, "כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך הוי אומר לעמל תורה נברא
, ולא האדם הוא לדבר בדברי תורה היינו שהדיבור הטוב שבשבילו נברא

סתם דברים בטלים, ואמנם גם בדברים בטלים מתחזק כוח הדיבור 
סתם ומרגישים הרגשה נעימה, אבל אין בזה לא עולם הבא ולא גן עדן, רק 

החיים עוברים בלי שום תועלת, והתכלית הטובה האמיתית היא רק עמל 
ם מחזק ונותן הרגשה תורה, לעסוק בדברי תורה, זהו הדיבור הטוב שגה

  טובה מאד, וגם זוכים בזה לגן עדן ולעולם הבא. 

  אשרי מי שעמלו בתורה
והיינו דאמר רבא כולהו גופי דרופתקי נינהו,  :על זה בגמרא שם ואמרו

טרחנין,  –טובי לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא, ופירש רש"י: דרופתקי 
אשריו למי שזכה והיה עמלו  –כלומר כל הגופין לעמל נבראו, טוביה לדזכי 

שצריכים לסבול  "סבלים"וטרחו בתורה, ע"כ. והיינו שכל הגופים נבראו 
ה צורך בריאות הגוף כפי שהזכרנו בתחילת דברינו, שכל אחד זולהתאמץ, ו

אבל לפי הכוחות, צריך  ,צריך לטרוח ולעמול לפי כוחו, לא יותר מהכוחות
ש לנצל את כל הכוחות שיש לו ולעסוק בפעילות, יש פעילות עם הפה וי

ובא בשם החפץ חיים גם פעילות גופנית, מ פעילות עם הגוף, ובודאי שצריך
שצריכים לטייל מעט ולשאוף אוויר צח כדי להבריא את הגוף, אבל בריאות 

ואשרי מי שזוכה שעמלו וטרחתו יהיו בדברי הנפש היא בדברי תורה, 
  תורה, והמאמצים שלו הם על פעילות של תורה. 

ובכלל זה כל עסק התורה והמצוות ומעשים טובים שהתורה מחייבת 
ין אדם למקום ובין אדם לחברו, כגון לחשוב כיצד לעזור אותם, מצוות שב

מחשבות לעשות מעשים טובים,  –לשני, זה נקרא "מחשבות קדושות" 
ואשרי מי שזוכה שעמלו בדברים אלו שהתורה מחייבת אותם, והם הטובה 

 –שאמרו (ברכות יז, א) אשרי מי שעמלו בתורה  והאמיתית לאדם. וזה
  י תורה, ולא בדברים אחרים. שזוכה שהעמל שלו הוא בדבר

כל ימות השנה, אבל בבין הזמנים יש הרבה שמרגישים כאילו שהם וזה ב
עושים טובה למישהו כשעוסקים בתורה, כך המציאות לדאבוננו, שיש 

  זכות התורה.  עול, וחסרכאלה שמרגישים פריקת 

וצריכים לדעת כי זכות התורה היא המקיימת את העולם, ועוד אמרו 
חז"ל (בסנהדרין שם) כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של 

שלום בין  –מעלה ובפמליא של מטה, היינו שבזכות התורה יש שלום בעולם 
האומות פה בעולם הזה, וגם בין שרי האומות בפמליא של מעלה, כל אומה 

כמבואר בפסוקים בדניאל, כגון שר אדום, שר מואב, שר בבל,  יש לה שר,
ומיכאל וגבריאל הם שרי ישראל, והעוסק בתורה לשמה משפיע בזה שיהיה 
שלום בין שרי האומות בפמליא של מעלה, וגם בין האומות בעולם הזה, כל 

  . מה שיש שלום בעולם הוא בזכות עוסקי התורה

, אבל יש גם חיים טובים, וכל יש מלחמות וקשיים בעולםגם ואמנם 
תורה הכל מה שחיים וקיימים זה בזכות עוסקי  –החיים הטובים הללו 

שהם המקיימים את העולם, והגויים הם משרתים לכלל ישראל, כל קיומם 
זה בזכות ולצורך כלל ישראל שעוסקים בתורה ועושים כבוד הגויים של 

מה שחיים וקיימים ומצליחים אלו שלא  ,שמים, וגם כלל ישראל עצמם
עוסקים בתורה, זה בזכות אלו שעוסקים בתורה, שהעוסקים בתורה מזכים 

  בחיים טובים את אלו שלא עוסקים בתורה. 

  קירוב רחוקיםהשפעה ו
ובאמת אנו חייבים לדאוג לכל מי שאינו עוסק בתורה שיעסוק בתורה, 

תשובה ונותנים חיזוק למי בזמנינו יש ארגוני קירוב שמחזירים בוב"ה 
אבל צריכים גם סייעתא דשמיא, על ידי תפילה, כמו שכתב . שצריך חיזוק

"צריך לזכור שאין בכוחנו לעשות מאומה, רק החזון איש באיגרת (ח"ג סב) 
במעשינו אנו מעוררים שערי רחמים שמעשה ידינו יכוננו את המבוקש, 

   משתדל".ומי שמתפלל ומרבה תחנונים הוא פועל יותר מה

 ועוד כתב שם שכל אחד משפיע בהנהגתו, ומי שמתחזק בעצמו משפיע 
"ואם היו בני אדם עמלים בתורה לאמיתתה, היו מצילים גם על הרחוקים: 

בשפע  –ילדים הרבה ואנשים רבים, מהרהורי עבירה וכפירה וכיוצא בזה 
קדשם, בהשתפך רוח טהרה בעולם. ובסביבות בעל תורה אמיתי, הדבר 

כר לעינינו השפעה מרובה על אנשים הרבה, מה שכל השתדלות מעשית ני
לא תשיגנה. וכמו כן יש רשמים על הרחוקים שאין עין הרואה מרגשת בם 

היינו שבעל תורה אמיתי משפיע, גם אם אינו מדבר ואינו עושה  לדקותם",
תעמולה, עצם הדבר שהוא יושב במקומו ועוסק בתורה וכל הנהגתו שום 

  היא הנהגה של תורה, משפיע על הקרובים ועל הרחוקים. 

ומה היא הנהגה של תורה? שגם כשעוסק בצרכי גופו ההכרחיים, כוונתו 
כדי שיהיה לו כוח  ,כוונתו לשם שמים ,לצורך התורה, כגון כשהולך לישון

ים כל המצוות, ובאופן כזה גם השינה היא עבודת למחר לעסוק בתורה ולקי
מצא המהלך בדרך זו כל השם כמו שכתב הרמב"ם בהלכות דעות (ג, ג) "נ

, מפני שמחשבתו בכל כדי שימצא צרכיו עד וכו' תמיד שםימיו עובד את ה
אם ישן לדעת  ,אפילו בשעה שהוא ישןו, שםשיהיה גופו שלם לעבוד את ה

 שםוח גופו כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את הכדי שתנוח דעתו עליו וינ
וו יוהוא חולה, נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא, ועל ענין זה צ

  ". חכמים ואמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים

 דרכי החיזוקדרכי החיזוק 
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הנאת הגוף, אין בשביל תלוי בכוונה, אם הכוונה של השינה היא  וכל זה
גן עדן, אינה ם הזה זו עבודה למקום אלא אהבת העולם הזה, ואהבת העול

אבל אם הכוונה והמטרה היא כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם, אזי השינה 
ישן, הוא שאינו עושה שום מעשה כשעל פי עצמה נחשבת כעבודת השם, ואף 

  שכר של עבודת השם. ויש לו זה נחשב כעבודת השם, 

כל מה שיעשה  –ובאיזו עבודת השם נחשב שהוא עוסק בשעת השינה? 
אחר כך מכוח השינה, אם תורה, או תפילה, או חסד, השינה היא הכשר 
מצוה לזה, ונחשב גם בשעת השינה שעוסק באותן המצוות, ויש לו בזה דין 

  עוסק במצוה שפטור מן המצוה (עיין מרדכי סוכה סימן תש"מ). 

שינה המוכרחת לצורך התורה נחשבת כעסק כי  ן אישמהחזוגם וידוע 
ורה, וכן מי שאוכל או ישן כדי שיהיה לו כוח לעשות מעשים טובים, הת

נחשב כל הזמן כעוסק במעשים טובים, כי כל מה שהוא עושה זה הכשר 
גם למעשים הטובים, וכגון אם אוכל כדי שיהיה לו כוח לעזור למישהו, 

  האכילה שלו היא אכילה של חסד. 

  תפילה על כלל ישראל
שאנו מתפללים ומבקשים בלשון רבים חננו מאיתך,  ,תפילהויש גם 

השיבנו אבינו לתורתך, והכוונה בזה לא רק על עצמנו, שאנו זכינו כבר 
לעסוק בתורה, אלא על כל כלל ישראל, גם אנשי הרחוב, שהם מסכנים, 
שאינם יודעים מה זה תורה, מתפללים עליהם שיחזרו בתשובה ויעסקו 

על עצמו, ולא רק על הידידים ובני המשפחה בתורה, כי צריך לבקש לא רק 
 צריךשהוא מכיר אותם, אלא על כל כלל ישראל, מצד ואהבת לרעך כמוך 

   .להתפלל עליהם ולבקש רחמים שיחזרו בתשובה שלמה

שאם כולם היו מתפללים בכוונה ומבקשים באמת מכל הלב ובטוחני 
, שיזכו השיבנו לתורתך, מתוך רחמנות על אלו שאינם עוסקים בתורה

מעומק   לעסוק בתורה, אם זה היה כואב באמת, והיו מבקשים על זה 
וכמו שכתב  הלב, בודאי שהייתה סייעתא דשמיא והיו חוזרים בתשובה,

  החזון איש שהתפילה מועילה יותר מהכל. 

ואמנם ודאי שיש צדיקים שמתפללים ומבקשים מכל הלב, וזה באמת 
הייתה  'מרובים העושים'אם היו משפיע עלינו, ומשפיע על הרבה, אבל 

השפעה גדולה יותר, כמו שכתב רש"י בפרשת בחוקתי על הפסוק "ורדפו 
מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו" וכי כך הוא החשבון, והלא לא 
היה צריך לומר אלא ומאה מכם שני אלפים ירדופו, אלא אינו דומה מועטין 

  רה, ע"כ. העושין את התורה למרובין העושין את התו

והיינו כי חמישה מאה זה אחד כנגד עשרים, ומאה רבבה זה אחד כנגד 
כך השפעתם וזכותם גדולה יותר,  ,ככל שציבור העושים גדול יותרמאה, כי 

ואם היו יותר מתפללים ויותר מבקשים בכמות, וגם באיכות, זה היה 
כל משפיע יותר שיחזרו בתשובה, ועל ידי זה היו מחזירים בתשובה את 

חיזוק בתורה  הרחוקים, ונותנים חיזוק לכל מי שהיה צריך חיזוק,
  ובמעשים טובים, וגם במידות טובות ובאהבת הבריות. 

ובאבות פרק ששי בדברים שהתורה נקנית בהם מוזכר "אוהב את 
המקום היא המקום" ואחר כך "אוהב את הבריות", והענין בזה כי אהבת 

 נותן לו מי מתבונן מי מחיה אותו ו מדרגה שנקל יותר להשיגה, אם אדם
את המקום, אמנם  ואוהבאת כל הכוחות, ממילא הוא מרגיש הכרת הטוב 

זוהי גם כן מדרגה לא פשוטה, אך על כל פנים יש סיבה מובנת לאהבת 
המקום, מתוך הכרת הטוב על החסדים שהקב"ה עושה עימו, אבל אהבת 

טובה, אף על פי כן יש חיוב הבריות זה אפילו שהאדם השני לא עשה לו שום 
  . ואהבת לרעך כמוך וצריך לאהוב אותו

לרחם על הבריות ולהשתדל שיהיה טוב  ומצד אהבת הבריות צריכים
להם, והכי טוב בשבילם הוא שיחזרו בתשובה ויעסקו בתורה. לכן אלו 

  שמחזירים בתשובה עושים עבודת קודש של זיכוי הרבים. 

  החיוב להשפיע
ל (פרק ג') שאם אדם רואה רשע שעושה מעשים רעים יש פסוק ביחזקא

והרשע , להשפיעומשתדל להשפיע עליו שיחזור בתשובה, אך אינו מצליח 
ממשיך בדרכו הרעה, "הוא בעוונו ימות ואתה את נפשך הצלת", היינו 

השני אינו אשם בזה, כי הוא עשה מה שהוא חייב, ושהרשע נענש בעוונו, 
  וניסה להשפיע כפי יכולתו, ובזה הציל את נפשו. 

"הוא רשע  ,אבל מי שיכול להשפיע על הרשע ואינו מנסה להשפיע עליו
בעוונו ימות ודמו מידך אבקש", היינו שהרשע נענש בעוונו, והשני גם כן 
נתבע על זה, שהוא אשם בעונשו של הרשע, כיון שלא השפיע עליו להחזירו 

א) שהיו צדיקים שקיימו למוטב כפי יכולתו. ומצינו גם בגמרא (שבת נה, 
את כל התורה כולה מאל"ף ועד תי"ו ואף על פי כן נתבעו ונענשו מפני שהיה 

  בידם להשפיע על אחרים ולא השפיעו כפי יכולתם. 

ומה שכתוב "בעוונו ימות" אין הכוונה דווקא שמת בקיצור ימים, אלא 
הזה, יותר ממיתת העולם שזה אפילו שהאריך ימים, אבל יש לו גיהינום, 

(ברכות נז, ב) שאש של גיהינום היא פי ששים מהאש חז"ל כמו שאמרו 
והרמב"ן כתב שרגע אחד של לתאר איזה ייסורים אלו?! אפשר וכי שלנו, 

ומי שאינו משתדל להחזיר בתשובה ייסורי איוב, כל גיהינום קשה יותר מ
אשם בעונשו של הרשע בגיהינום, ונתבע על זה שגרם לו ייסורים הרי הוא 

  כאלה של אש פי ששים, ועל זה נאמר "ודמו מידך אבקש". 

מצד אהבת הבריות, ומצד כל ישראל ערבים זה לזה,  שחייביםזהו הענין 
חייבים להשפיע ולהחזיר בתשובה, בפרט על ידי תפילה בכוונה, לבקש 

שכל כלל ישראל יחזרו בתשובה ויעסקו  – 'השיבנו לתורתך'הלב מעומק 
  . ואמנם זוהי מדרגה לבקש על כלל ישראל מעומק הלב בתורה,

ואפילו על עצמו זוהי מדרגה לבקש השיבנו מכל הלב, כי בדרך כלל אדם 
לב יודע מרת נפשו שהוא לא בשלמות, ואף על פי אמנם חושב וכי אני רשע? 

אומר השיבנו, מפני שמבין שזה שזה לא כואב לו כל כך, מכל מקום הוא 
נכון ויש לו על מה לחזור בתשובה, וכן על בני המשפחה הוא מבקש בכוונה 
השיבנו מפני שמרחם עליהם ורוצה שיתחזקו במה שצריך, אבל לבקש על 
כלל ישראל בכוונה זוהי מדרגה גדולה יותר, ומכל מקום צריכים להיות 

, בזהיש עצות כיצד להתקדם  ,במדרגה הזאת, ולכל הפחות להתקדם בדרגה
  כיצד להגיע לאהבת הבריות. מבארים ספרי המוסר וב

  אהבת הבריות בתוך הבית
והנה אהבת הבריות צריך להתחיל בתוך הבית, שזה הכי קשה, להתייחס 
אל הילדים ובני המשפחה כראוי, ולהיזהר שלא לפגוע בהם, קשה מאד 

איזה דבר מהם להיזהר בזה, שהמשפחה לא תרגיש שום פגיעה, וכשדורש 
טובתם,  הי"מפני שהוא רוצה" אלא מפני שזוסתם שיבינו שאינו דורש 

שלא ידרוש סתם מפני  ה להיות מדרגתו של בעל הבית,כך צריכובאמת 
שרוצה שיהיו כמוהו, רק לטובת בני הבית, ובאופן שירגישו שהוא רוצה את 

  טובתם, וצריך חכמה מרובה לדעת כיצד עושים זאת. 

ויש כאלה שזה נגד הטבע הפשוט שלהם, להיזהר שלא לפגוע בבני 
כיון שאינם בני דעת, בפרט ילדים קטנים שאינם בני מחילה המשפחה. 

שמצער את  ,החטא הוא חטאכי צריך להיזהר יותר שלא לפגוע בהם, 
מפני שהוא קטן ואינו בר מחילה, וצריך  ,, ואי אפשר לבקש מחילההילד

  לחכות עד שיגדל ואז לבקש מחילה שימחל בלב שלם. 

 אלו הם עניינים שבין אדם לחברו, ובדרך כלל עם אדם מן הרחוב 
יותר, ומרגישים שצריכים להתנהג בדרך ארץ, אבל בתוך בזה נזהרים 

המשפחה אדם מרגיש שהוא בעל הבית, על הילדים בפרט, ודורש שישמעו 
  לדבריו הוא מתרגז וכועס. נשמעים ואם לא  בקולו, 

ואם כוונתו לטובתם צריך שגם הם ירגישו בזה, שאינו דורש סתם אלא 
ות רעה, זה מפני שההורים וידוע שחלק מהנושרים שיצאו לתרבלטובתם, 

שההורים דורשים סתם דרישות, דרשו מהם כל מיני דרישות, והם חשבו 
וצריכים טובתם, וזה גרם להם לשנוא את ההורים, שרוצים את ולא הבינו 

  חכמה לעשות בצורה שהילד יבין שרוצים את טובתו. 

 וזה דבר חשוב מאד להתנהג במידות טובות, כי חטא החורבן היה מידות
רעות, והרמב"ם כתב (הלכות תשובה ז, ג) שיש חיוב לחזור בתשובה על 
מידות רעות, אפילו מי שנולד עם מידות רעות בטבעו, בתורשה או שלא 
בתורשה, ואינו אשם שכך הוא טבעו, מכל מקום צריך לשנות את טבעו 

  ולתקן את מידותיו, וזוהי עבודה גדולה וקשה מאד. 

 –בעלי מידות רעות, אבל מצד השכל  ובאמת יש אנשים שבטבעם הם
מצד האמונה ויראת שמים הם מתנהגים בהנהגה של מידות טובות מאד, 

כל מעשיהם בעדינות ובזהירות שלא לפגוע בשום אדם, למרות שמצד ו
ובמשך  !הטבע הם בעלי מידות רעות, השכל נותן הנהגה של מידות טובות

הזמן כשמתרגלים בהנהגה כזו, ההרגל נעשה טבע, ומקבלים גם טבע של 
מידות טובות, ולפעמים זה משפיע גם על הצאצאים שיהיו בעלי מידות 

  . והם כבר לא יצטרכו להתרגל בזה טובות בטבעם

והעיקר כפי שהזכרנו, שעל ידי תפילה זוכים לסייעתא דשמיא, ובתפילה 
וון, מפני שמבקש על עצמו, כגון פתח לבי בתורתך, בלשון יחיד יותר קל לכ

השיבנו בזה יותר קל שתהא הבקשה מעומק הלב, אבל ונצור לשוני מרע, 
בלשון רבים, זוהי מדרגה גדולה מאד לבקש מעומק הלב על כלל לתורתך 

שאזכה להתפלל  'השיבני'ישראל, וצריכים סייעתא דשמיא לזה, לבקש 
   !נזכה לסייעתא דשמיאשיהי רצון בכוונה,  'השיבנו'

 

  לעילוי נשמת האי גאון וצדיק חסידא ופרישא

  זצוקללה"ה קוך שלמה הלויב"ר  עמרם אברהם רבי

  ממקימי עולה של תורה באזור הצפון
 תנצב"ה - נלב"ע ביום ש"ק לסדר ובו תדבקון ל' אב תשע"ה 

  נדבת החפץ בעילום שמו
במעונו  הודיה להשי"ת לרגל השמחהב

י רצון שיזכו לבנות יהבתו שתחי', בנישואי 
  בית נאמן בישראל בנין עדי עד! 

 

  נדבת החפץ בעילום שמו
נ"י  יעקבהיכנס בנו הודיה להשי"ת לרגל ב

יהי רצון שיזכו לרוות , בעול תורה ומצוות
 !יוצאי חלציהם נחת דקדושה מכל

 


