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גליון מס' ס"ד תש"פ  -תוכן העניינים
העיקר הוא האמונה  -על ידי האמונה יש כח לתפילה להושיע
העיקר הוא להתחזק באמונה שאין שום מקרה והכל מהשם יתברך
נשאת ונתת באמונה – האם כל דבר שייכת לאמונה בהשם יתברך
שורש כל השורשים היא האמונה בהשם בגדר השלמות
האמונה היא האבן הטובה ביותר והחביבה ביותר על השם יתברך
ע"י אמונה ינצל מחולאים ומכות מופלאות שאין להם רפואה
אין הגשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמונה
הריני אוהב כל אחד מישראל – זהו גילוי דעת לאמונה שהכל מהשם
חסדי השם יתרים על כל עוון – לנכנע ומבקש רחמי השם
גם זכות אבות לא מועילה לאדם החסר באמונה
אמונה זה סדר זרעים שאדם מאמין בהשם יתברך וזורע
על ידי האנחה נקשרין לחבל הקדושה
חייב כל אדם להרגיל עצמו באמונה
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העיקר הוא האמונה  -על ידי האמונה יש כח לתפילה להושיע
כידוע ,התכלית של הכל זה לדעת שהקב"ה
הוא המוציא והמביא לכל מה שקורה
בבריאה הזאת ,מהדבר הקטן עד הגדול
הכל זה השי"ת ,כתוב בתהילים (קי"ט ,פ"ו)
ותיָך אֱ מּונָה' ,שכל קיום המצות זה
' ָכל ִמ ְצ ֶ
רק בגדר עצות איך להאמין יותר בהשם,
וכשאדם מגיע לתכלית ה זאת ,ממילא הוא
חי אמונה ,חי אחרת ,לא עושה סבר פנים
חמורות לאף אחד ,אין לו איבה לאף אחד,
כי הוא חי אמונה ,חי אמונה – משמעו

בגליון הקודם הובאו דבריו של רבינו נחמן
מברסלב זצ"ל (ליקוטי מוהר"ן תנינא,
יקר הּוא ָהאֱמּו ָנה
"העִ ָ
תורה ה' ,אות א')ָ ,
וְ צָ ִריך ָכל אֶ חָ ד לְ חַ פֵּ ׂש אֶ ת עַ ְצמ ֹו ּולְ חַ זֵּק אֶ ת
עַ ְצמ ֹו בֶ אֱמּו נָה ,כִ י יֵּׁש סוֹבְ לֵּי חֳ ל ִָאיםֶׁ ,שיֵּׁש
לָהֶ ם מַ כוֹת מֻ פְ לָאוֹת וְ הֵּ ם סוֹבְ לִ ים הֶ חֳ ל ִָאים
ַרק בִ ְׁשבִ יל ְנפִ ילַת ָהאֱמּונָה" ,בעזרת השם
נמשיך לבאר דבריו גם בשיחה ז ו.
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ההבנה ש הקב"ה עשה את זה ,ואז ממילא
ההנהגת חיים שלו היא הנהגה אחרת.

לתורה ,רצה לומר שלא הפרדת בשום זמן
מהתורה שכל דרכיך לשם שמיים".

העיקר הוא להתחזק באמונה שאין שום
מקרה והכל מהשם יתברך

נשאת ונתת באמונה – האם כל דבר שייכת
לאמונה בהשם יתברך

אומר רבי צדוק הכהן מלובלין (מחשבות
חרוץ ג' ,ג') " העיקר הוא להתחזק באמונה
דאין שום דבר במקרה והזדמנות ,רק הכל
מהשם יתברך ,ובזה יבוטלו רוב המחשבות
של השתדלות להשיג איזה דבר הנצרך לו,
אחר שיאמין באמת שכל השתדלות לא
יוסיף ולא יגרע מן הנגזר מן השמים
כלום ...וכל שכן שהמחשבה בזה לא תועיל
לו כלום ,ועוד יוסיף להתאמץ באמונה
פשוטה שמלוא כל הארץ כבודו ואין עוד
מלבדו ,ו שהשם יתברך עומד עליו וצופה
בכל דרכיו ...ויעמיק באמונה זו " .זה
התכלית ,וכך גם כותב הבעש"ט" ,עיקר
הכל הוא האמונה ,שיאמין כל אדם שמלוא
כל הארץ כבודו ולית את ר פנוי מיניה [אין
מקום בבריאה שפנוי מכבודו יתברך],
ואפס בלתו יתברך ,וכשיאמין זה בלב שלם
ובאמת יהיה עליו מורא גדול ממלך מלכי
המלכים ,לכן שואלים נשאת ונתת באמונה
קבעת עתים לתורה ,נשאת ונתת – רצה
לומר הקבעת כל דבר ונתת אותו לאמונה
בשורשו והדבקת למקומו? ובמה?
באמונה! במה שמאמין שכל דבר מלוא
חיותו יתברך ,ואז [רק אז] קבעת עיתים

יוצא מדברים אלו ,שאם אדם על כל דבר
אומר ' זה השם ..זה השם' ,נמצא שכל חייו
היו סביב התורה הקדושה ,כביכול כל הזמן
למדת תורה ,לכן השאלה שנשאל האדם
בבית דין של מעלה ' ,נשאת ונתת
באמונה ?' מתקיימת בו ,ואז ממילא זה
נקרא שקבע עיתים לתורה ,שכל פעולה
שלו בעולם בעצם היתה בגדר לימוד תורה,
שלמד ממנה שזה הכל רצון השם ,או
שלמד ממנה מה היה רוצה השם ממנו
באותה עת ,ולמרות שדברים אלו ידועים
היטב וכבר מנינו אותם ,מובאים דבריהם
בכוונה ,כדי שנדע ונפנים שמה שרבינו
יקר הּוא
כותב (ליקוטי מוהר"ן ,שם) "הָ ִע ָ
הָ ֱאמּונָה" זה חלילה אינו משהו כדי ליפות
את המאמר ,אלא שזה באמת עיקר הכל,
שם אדם נקרא צדיק ,שום דבר אחר לא
יעשה אותו צדיק ,רק חיי אמונה.

שורש כל השורשים היא האמונה בהשם
בגדר השלמות
כך כותב גם רבינו החפץ חיים "שורש כל
השורשים היא האמונה בה׳ בגדר השלמות,
והיינו שיאמין באמונה שלמה ויתחזק שכך
היא האמת הברורה בלי פקפוק כלל ,בין
מה שנעשה כבר בעולם לכל הברואים ובין
ג

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

מה שנעשה כעת בעולם ,ובין מה שיעשה
לעתיד בעולם ,הכל ברצון ה׳ יתברך" ,כך
אומר החפץ חיים ,שאמונה היא שורש
השורשים.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

אני כועס ,ממי אני מאוכזב'  ,צריך לחפש
את עצמו ,וצריך כל אחד לחזק את עצמו,
לראות איפה הוא חושב מחשבות כגון
'אהה ,הנה גיסי בא אלי ,ואין לי עצבים
בשבילו' ,ולהבין שזה אומר שאין לו אמונה
בהשם ,כי אם היה מאמין שהשם שלח
אותו אליו והשם רוצה שהוא יטפל בו היה
מקבל אותו כמו פני שכינה ,ואם זה העיקר
אז זה לפני הכל ,בן אדם מחפש איפה הוא
צריך לחזור בתשובה ,איפה הוא צריך
להתחזק ,איפה עליו לחפש קודם כל?
באמונה ,אדם ממורמר שהוא בלי שמחת
חיים ,מאוכזב וכועס ,נוטר ומחרים
אנשים ,אדם שפגוע מאנשים אחרים ,זה
אומר שהוא חסר באמונה.

אם כן ,כשאדם חי בצורה כזאת רואים
עליו ,הוא לא כועס ,הוא לא מאוכזב מאף
אחד ,הוא לא פגוע מאף אחד ,אין לו
עוינות על אף אדם ,הוא לא חי את
מציאות החיים הזאת ,הוא חי אמונה ,ומה
זה אמונה? שאדם מאמין שהכל זה רצון
השם ,וזה נקרא צדיק ,כמו שאנחנו
אומרים במזמורים של תפילת שחרית בכל
יקים" ,מי זה אותו צדיק
יום "ה' אֹהֵּ ב צַ ִד ִ
שהשם אוהבו? זה מי שחי אמונה ,שהכל
זה השם ,לא משנה מה אשתו אמרה לו,
מסוגל לעכל הכל ,וזה העיקר.

ע"י אמונה ינצל מחולאים ומכות מופלאות
שאין להם רפואה

האמונה היא האבן הטובה ביותר והחביבה
ביותר על השם יתברך

מהו הסימפטום של עובד השם? שמחת
חיים תמידית ,מאיר פנים לכולם ,מקבל
את כולם בסבר פנים יפות ,השם שלח את
כולם ,האם אותו אדם הגיע אליו לבד
מיוזמתו? בלי כוונת עליון? את זה אומר
הרב שצריך לחפש ,ומוסיף הרב דברים
נוראים ,שחוץ מהנזק הגדול שאדם עושה
לנשמה שלו חסרת האמונה ,הוא גם מזיק
לעצמו פה בעולם הזה ,והנזק הוא בלתי
הפיך " ,כִ י יֵּׁש סוֹבְ לֵּי חֳ ל ִָאיםֶׁ ,שיֵּׁש לָהֶ ם
מַ כוֹת מֻ פְ לָאוֹת וְ הֵּ ם סוֹבְ לִ ים הֶ חֳ ל ִָאים ַרק
בִ ְׁשבִ יל ְנפִ ילַת הָ אֱמּונָה " ,הקב"ה קבע

לכן כותב רבי אהרן ראטה "הנה כל התורה
כולה מלאה אבנים טובות ומרגליות ,אבל
האמונה הקדושה היא האבן הטובה ביותר
והחביבה בי ותר" ,איך אומרים? בכתר של
המלך ,האמונה זהו היהלום הכי נחשק
והכי מוערך ,עיקר העיקרים ,ולכן כל הזמן
אדם צריך לחפש את עצמו ,כך כותב רבינו
נחמן כאן " ,וְ צָ ִריך ָכל אֶ חָ ד לְ חַ פֵּ ׂש אֶ ת עַ ְצמ ֹו
ּולְ חַ זֵּק אֶ ת עַ צְ מ ֹו בֶ אֱמּו נָה" ,מה זה לחפש?
לחשוב 'איפה אני לא מאמין בהשם ,על מי
ד
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אקסיומה בעולם ,שאדם יעשה עבירות
יהיו לו כל מיני מקטרגים שיזיקו אותו,
ובמקרה הגרוע הוא גם יהיה חולה ,בסופו
של דבר הקב"ה מגיע גם לגוף של האדם,
ומעל הכל ,כאשר יש לאדם נפילת אמונה,
כשהוא כועס על מישהו ,או בצער
ממ ישהו ,אז הוא מאבד את הכל ,כי השם
קבע שלכל מכה יש תרופה ,אבל אם אדם
לא חי את האמונה ובאה עליו איזו מחלה
חשוכת מרפא ,לא ניתוח ו לא טיפולים
רגשיים ,שום דבר לא יעזור לו ,ואפילו את
הכח של התפילות הוא יפספס ,למרות
שתפילה מכפרת על כל דבר ,אבל כנגד
נפילת האמונה היא לא יכולה לעזור ,זאת
אומרת שהנזקים הם בלתי הפיכים עד
שהוא יחזור לחיות חיי אמונה.
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האמונה ,והם מגדלים את צמחי המרפא,
גם ברפואה המודרנית רוב המרכיבים
בנויים מצמחי מרפא ,והם גדלו מאמונה,
ולכן אם באדם אין את האמונה אז
הצמחים לא יכולים לעזור לו ,לכן מי שאין
לו אמונה נופל למחלות שאין להם מרפא,
והכל בגלל נפילת האמונה ,לכן כל הזמן
אדם צריך לעשות בדק בית איפה נפל
באמונה ,כל הזמן' ,גם את זה השם עשה,
גם את הצער הזה השם עשה' ,ואם רוצה
להוכיח אותם ,מותר לו אבל עם חיוך,
'חמודה ,מתוקה כדאי שכך , '...אבל אם
אדם אומר ' מה זה איזה חוצפה' ,נמצא
שהוא לא מאמין בהשם.

הריני אוהב כל אחד מישראל – זהו גילוי
דעת לאמונה שהכל מהשם
היתה אצלי לאחרונה אשה מכובדת,
אומרת לי הרב אנחנו תורמים אלפי
שקלים ,והגעתי למצב שאנחנו מלוים כסף
מהילדים שלנו ואני מתביישת ,היא אומרת
אני מתפללת עושה תיקון חצות ,איך אני
יוצאת מהמצב הזה ,שאלת י אותה עם מי
רבת? והיא ענתה לי שעם הרבה אנשים,
אז אמרתי לה נפלת מהאמונה ועכשיו שום
דבר לא יעזור לך חוץ מאמונה .למרות
שרבינו יונה כותב שתפילה עוזרת אפילו
לפושע הכי גדול ,זה בתנאי שיש לו אמונה,
אבל אם אין לו אמונה התפילה לא יכולה
לעזור לו ,ומה זה אמונה? כך א נחנו

אין הגשמים יורדים אלא בשביל בעלי
אמונה
לכן מביא הרב את הפסוק ְ(דבָ ִרים כ"ח) :
כתך מַ כוֹת ְגדלת וְ ֶנאֱמָ נ ֹות
"וְ ִהפְ לָא ה' אֶ ת מַ ְ
וָחֳ ָליִם ָרעִ ים וְ נֶאֱ מָ נִים" ,ואומר על כך (שם)
" וְ ֶנאֱמָ נִ ים דַ ְי ָקא כִ י הֵּ ם בָ ִאים עַ ל ְידֵּ י פְ גַם
אֱמּו נָה" ,ומסביר הרב ,שכידוע כל
התרופות מה שמרכיב אותם זה צמחי
מרפא ,וצמחי מרפא בנויים על גשמים
ומינרלים ,וחז"ל אמרו (תענית ח' ).אין
הגשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה'
שאדם זורע ומאמין שהשם יוריד גשם,
כלומר כל הגשם מגיע לעולם רק מכח
ה
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אומרים לפני כל תפילה "ריבונו של עולם,
הריני אוהב את כל אחד מישראל כנפשי
ומאודי " ,אין אחד בעולם שיש לו איזה
עוינות כלפיו ,ומי שלא מצליח להוציא
טינה מהלב שלו התפילה לא יכולה לעלות
למעלה ,למרות שתפילה יכולה לעזור כנגד
כל עוון.
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שכתוב על משה רבינו " ַויְ ִהי יָדָ יו אֱ מּונָה ",
שמשה רבינו התפלל ,ו מה זה 'ידיו אמונה'
יׁשן בִ צְ ל ֹו" ,שפרש ידיו
אומר אונקלוס 'פְ ִר ָ
בתפילה ,שידע מי שמוציא ומביא כל דבר
בבריאה הזאת' ,רבש"ע אתה צודק ,אין לי
טענה על אף אחד' ,אז התפילה שלו תעזור
לו ,אבל אם לא יאמין שום תפילה לא
תעזור לו ,לכן ממשיך הרב ואומר "וְ כֵּן ְזכּות
ָאבוֹת נ ְִת ַגלֶה גַם כֵּן ַרק עַ ל ְידֵּ י ֱאמּונָה " ,גם
זכות אבות לא תועיל בלי אמונה ,כי הזוהר
אומר שהניצנים הם האבות שהם
הראשונים שגילו את מלכות השם בעולם
ָארץ – הַ נִצָ ִנים ִאלֵּין אֲ בָ הָ ן ",
"הַ נִצָ נִ ים ִנ ְראּו בָ ֶ
ואומר רבי נחמן שכל הכח של האבות
הקדושים שלנו הוא שגילו את מלכות
השם בעולם ,וצריך האדם שהאמונה של
האבות תוכל להתקיים בתוכו ,כלומר שאם
הוא רוצה זכות אבות הוא חייב אמונה.

חסדי השם יתרים על כל עוון – לנכנע
ומבקש רחמי השם
כך כותב רבינו יונה (משלי ג') "חסדי השם
יתרים על כל עוון ומרחם על כל נכנע
המבקש רחמיו" ,כלומר שצריך את הקרקע,
בגדר "שכון ארץ ורעה אמונה " ,שאם מבין
שהשם מנהיג את כל העולם הזה לא צריך
להיות לו שום כעס על החבר? או טרוניה
על השותף? ואם יש לו אז ממילא
התרופות לא יכולות לעזור לאדם זה,
שהרי זה סתירה ,האם נמצא מי שילך ויקח
אלפי זרעים מ בלי שיהיה לו אמונה שהשם
יוריד גשם ויצמיח עצים ופירות מאותם
זרעים? שהרי בגלל האמונה יורדים
גשמים ,ומה זה אמונה? שהכל נעשה
ברצונו וחפצו של השם.

אמונה זה סדר זרעים שאדם מאמין בהשם
יתברך וזורע
לכן כתוב בגמרא שבת שאמונה זה נקרא
סדר זרעים ,והוא הראשון מבין ששה סדרי
משנה הנקראים זמן-נק"ט ,ששה סדרים
כנגד ששה חלקים בעבודת השם ,והסדר
של האמונה שהוא הראשון שייך לזרעים,
כך הגמרא אומרת ,ורבי נחמן אומר
שאמרת הגמרא 'סדר זרעים הוא אמונה',
הכוונה שמי שמומחה בצמחי מרפא הוא
יודע שהוא צריך לגדל אותו בסדר מסוים,

גם זכות אבות לא מועילה לאדם החסר
באמונה
נמצא אם כן שאומר הרב שיש לאדם
נפילות מאמונה הוא עלול לסבול
מחולאים ששום דבר לא יעזור כנגדם ,לכן
בהמשך אומר הרב (ליקוטי מוהר"ן ,שם),
ו
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וזה מה שהגמרא אמרה סדר זרעים ,אם יש
זרעים יש סדר ,ואז יש אמונה.
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מילה מהפה ,אנחה שוברת את כל גופו של
אדם ,וכך כותב רבי נתן (שיחות הר"ן
קל"ה) שפעם " ִדבֵּ ר עִ ם ִאיׁש אֶ חָ ד ֶׁשהָ יָה
ָרחוֹק מֵּ הַ ֵּשם יִ ְתבָ ַרְך ְמ ֹאד ,וְ ָאמַ ר לוֶֹׁ :שי ְַר ִגיל
עַ ְצמ ֹו לְ ִה ְתאַ נ ֵַּח עַ ל ִע ְניָנ ֹוֶׁ ..שעַ ל־ ְידֵּ י אֲ נ ָָחה
ֶׁש ִמ ְתאַ נ ְִחין לָׁשּוב אֵּ לָיו יִ ְתבָ ַרְך ִנפְ סָ ִקין
מֵּ חֶ בֶ ל ַהטֻ ְמָאה וְ ִנ ְת ַק ְש ִרין לְ חֶ בֶ ל ִד ְקדֻ ָשה ",
רק זה מנתק ממנו את החבל של הטומאה,
ואומר רבי נחמן ,שאפילו המתנה הזאת גם
היא לא יכולה לעזור לאדם על ידי נפילת
האמונה וכותב (ליקוטי עצות ,אנחה)
'אנחה שמתאנח האדם על עוונותיו או על
מעוט השגתו הוא יותר טובה מכמה
סיגופים ותעניות' ,ועל ידי נפילת האמונה
גם קול לא עוזר לו.

מצוי הרבה שאנשים בוכים להשם
ואומרים 'השם לא עונה לי' ,הוא לא יכול
לענות לו כי אין לו אמונה ,כשאדם רוצה
לחיות עם השם ,אם אין לו אמונה שום
דבר לא יעזור לו ,אם כן הכל בא מחסרון
אמונה ,וכך הבאנו את את השורה
הראשונה בצדיקים ,חפץ חיים ,הבעש"ט,
רבי צדוק ,כולם אומרים שהעיקר בעבודת
השם זה האמונה ,כך צריך אדם כל הזמן
לחפש את עצמו ,רבי נחמן אומר 'אני
באתי לעולם רק להסביר מה זה תפילה',
התפילה ממש מנקה את האדם ורוחצת
אותו ,אבל אדם צריך כלי ומהו? האמונה,
אין לו כעס לא על הבן שלו ולא על הבת
שלו ,ולא על החברים של ו ,וכל מי שעושה
לו איזה צער הוא מבין שהוא שלוחו של
השם ,וזו עיקר העבודה ,אם אדם לא
יעבוד על זה יום יום וילמד על זה יום יום
זה יברח לו ,זה בורח בקלות ,וחבל ,השם
איתו ,השם הוא ארך אפיים אבל בסופו של
דבר יבואו המקטרגים ויעשו את שלהם,
וע"י נפילת האמונה לא מועיל לו כלום.

חייב כל אדם להרגיל עצמו באמונה
לכן כל אדם צריך לעשות לעצמו כל הזמן
תרגילים' ,עכשיו קרה לי כך ,למה אני
אומר איזה רשע ,ולא אומר זה השם' ,כל
הזמן מחפש את עצמו ומחזק את עצמו
באמונה ,זה העיקר ואם העיקר חסר מן
הספר ,ספר זה התשתית ,לחיות חיי
אמונה ,בגלל זה אדם נקרא צדיק ,כי צדיק
באמונתו יחיה ,לכן כשאדם מתפלל
ומבקש מהשם כל הזמן אמונה' ,רבש"ע
שאני לא אפול באמונה ,שאני אאמין בך',
כ שיש לאדם אמונה ,תמיד הוא בשמחה,
לא רק כאשר הבת שלו התחתנה עם
העילוי של העיר ,לא מנסה להסתיר לא

על ידי האנחה נקשרין לחבל הקדושה
בליקוטי מוהר"ן תורה ח' כתוב שאדם
נאנח וגונח להקב"ה הוא מעורר עליו רחמי
שמים ,רק אדם נאנח ואפילו לא מוציא
ז
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מנסה להתבייש' ,מה שהשם מביא לי אני
שמח בזה ,זה מה שהשם רצה אני שמח
בזה' ,וכשהוא חי באמונה כל מקטרג
שיבוא עליו יש תרופה שתעזור לו .אבל
אם רק אומרים לו איזו מילה הוא כבר
מאבד את העשתונות מה יהיה כשיבואו
הטילים? אין כעסים בבית ,אין מתחים
בבית ,אין האשמות ,הכל זה רצון השם,
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מה שהשם רוצה זה מה שיהיה ,יש השם
בעולם ,הכל זה השם ,חי אמונה ,לא
מאשים אף אחד בעולם ,אדם שחי באמונה
קודם כל החיים שלו משתנים ,חייו
נהפכים לו ל חיים טובים ,וכן זוכה
שהאבות מתפללים עליו ,שהתפילות שלו
יעלו ,שהתרופות ירפאו אותו ,והשם יזכנו.

ח
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מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א

שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא ה' יתברך כל
משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

התודה והברכה
לר' נפתלי ניסים הי"ו

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה
והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש חיל
רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי
הארץ ללא תמורה כלל,

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של
מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן הי"ו

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים
לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של הפצת
הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפואה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א
האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן
לרפואת
מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,עמרם מסעוד בן לאה ,ניסים בן סוליקה ,ראובן בן שרה ,נתן
אליה בן נטלי ביתיה ,קלימו בן ש'רונה ,אלון שקד בן חממה ,ראובן בן שרה ,משה יעקב בן רוחמה ציפורה
לרפואת הגוף והנפש ,חביב בן שמחה ,התינוק ירדן בן סימה ,ירון בן תקוה ,רחל בת מדלן ,אסתר חיים בת
שרה ,שרה בת לולו ,בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד ,מלכה בת ג’ולייט ,יפה חיה בת חנה ,מרסל בת דיאמנטה,
לאה בת מזל ,רחל בת מרים מירה ,איילת בת חבובה ,גילה בת זוהרה ,אנג'ל בת חביבה ,לאה לילך בת רחל
חנה ,אילנה חתון בת מלכה ,לינוי אודליה בת נורית ,מזל בת רחל ,נעמה נעמי בת חנה ,שלי רחל בת מזל,
תמר בת מימה ,אסתר בת עליזה ,סיוון שרה בת אסתר
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,מרדכי אוחיון ,יעקב בן רחל לשלום בית
להצלחת
ופרנסה טובה ,תאיר בן ציפורה ,נדב בן אסתר ,ניסים בן מרים ,אלעזר מאיר בן ציפורה לזיווג הגון ,דוד דודו
בן רחל חלי ,אלרועי יצחק בן מזל ,ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,יעקב אוחנה בן תמר ,אייל בן דליה
לזיווג הגון ,ישראל בן דניאלה שרה ,אליהו חזן בן אילנה ,יהודה ודליה זוהר ,אבי וגלית סבח פרנסה טובה
ושלום בית ,ירין בת גלית ,אליה שמואל בן גלית ,שוהם בן גלית ,אליאן בת גלית; לאה בת ציפורה לזיווג הגון,
אילנה בת אסתר ,מזל בת אסתר ,יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם ,לילך בת רוחמה לזרע קודש ,רחל שרה
בת רוחמה לזרע קודש ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית ,אבי ואסתי ובר דוד מלכה ,שילת בת מזל ,אילנית
מרים בת דניז ,טליה בת אילנית מרים ,גילי בת אווה
לעילוי נשמת שלום ברזני בן חנה ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה ,אליהו חי בן רג'ינה ,סלומון
חיים בן קדן ,דניאל בן חסיבה ,אברהם בן מזל ,יהושע בן איז'ה ,נפתלי בן חבובה ,עזיז בן שוקת ,יצחק בן
עליה ,דוד בן עליה ,משה בן שלביה ,חיים בן ליליאן ,שחר רפאל בן סימה ,יצחק בן עליזה ,רפאל בן עליזה,
מרדכי בן רחל ,אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל ,עמוס בן רחל ,משה זנזורי בן מנטנה ,יוסף
ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף ,יונתן שמעון בן אליס ,וידל יפרח בן רחל ,בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר,
שלום בן שרה ,שלמה ראובן בן ירוחם ,שלמה בן לאה ,יצחק בן ציפורה ,מאיר בן צ׳חלה ,יצחק בן אבנר ,חביב
לוגסי בן אסתר ,אליהו לוגסי בן אסתר ,מוריס משה בן אסתר ,יוסף לוגסי בן אסתר ,מרדכי אליהו בן אסתר,
שלום אזולאי בן מינה ,ישראל מלכה בן חוה אביבה ,שמעון בן מזל ,מוריס בן סביחה ,שרה בת פאני ,רחל
אפרת בת מרים ,אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,פוחה בת שמחה ,אסתר בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת
אסתר ז"ל ,חנה בת לאה ,מזל בת רבקה ,רחל בת פלורין ,אסתר גואטה בת מארי ,ציפורה בת יוכבד ,חדווה
אזולאי בת אסתר ,אורלי סבטלנה בצרה ,יפית בת רות ,יוסף ואיזה אוחנונה ,מרלן ישראל בת לורה ת.נ.צ.ב.ה
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חדש! יצא הדיסק שרבים חיכו לו,
שיעורי הרב באמונה ובטחון

לפרטים והזמנות
אהרון – 052-9695044

מהרו להזמין ,שמעו ותחי נפשכם!
יא

