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גליון מס' ס"ו תש"פ  -תוכן העניינים
העיקר הוא האמונה  -ואיך אדם יכול לזכות לזה אם נפל באמונתו
הקב"ה רוצה לתקן את האדם לפני הגאולה ,רק צריך להתחזק באמונה
הרפואה התפילות וזכות אבות עוזרים רק לבעלי אמונה
השם אתה מנת חלקי – ע"י האמונה אדם זוכה להודות להשם על הרעה
מים עמוקים עצה בלב איש – עצות השם טמונות במעמקי הלב
צעק ליבם אל השם  -ע"י צעקת הלב זוכה להגיע לעצות האמונה
מים עמוקים עצה בלב איש – החי באמונה בהשם שמור מן המזיקים
צריכים לחפש ולחתור אחרי המים הזכים של האמונה הטמונים בלב
צדיק באמונתו יחיה – ע"י העצו ת שבעומק הלב גדלה האמונה
הזוכה לאמונה זוכה לפלא – והוא שהרעה תתהפך לו לטובה
האמונה הטמונה בלב כל יהודי היא הנקראת הניצוץ הקדוש
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] העיקר הוא האמונה ,והכשלון הוא כשלא מאמין שהכל מהשם יתברך
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העיקר הוא האמונה  -ואיך אדם יכול לזכות לזה אם נפל באמונתו
להם ,אדם צריך לדעת שלכל העבירות
שבעולם ,תפילה יכולה לעזור ,אבל אם
הוא בנפילת האמונה גם תפילה לא תעזור,
כי התפילה בנויה על אמונה ,ואם אדם לא
מאמין בהשם שמי שעשה לו ככה זה השם,
גם התפילות לא יכולות לעזור ,וצריך
לדעת שעיקר עסק האדם זה אמונה ,ומה
פירוש עיקר עסק האדם? כמו שאדם פותח
חנות ,למה פותח חנות? כדי להרויח כסף,

בליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ה' ראינו,
שאם ח"ו יש לאדם נפילות באמונה,
ונפילות אמונה הכוונה שאדם לא מאמין
שהקב"ה הביא עליו את המאורעות
המתרגשים עליו בכל יום ויום ,הוא חי
בעוינות נגד אנשים ,נוטר לאנשים ,זה
נקרא נפילת האמונה ,וזה גורם לאדם
לחולאים רעים שאין להם תרופה ,שלא
זכות אבות תעזור להם ,ולא תפילות יעזרו
ב
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הוא מביא עובדים סחורה ומכוניות ,אבל
זו לא המטרה ,הוא לא פ תח את החנות
בשביל להביא עובדים ,הוא פתח את
החנות כדי להרויח כסף ,אם הוא לא
מרויח כסף אז זה כישלון ,כך האדם ,עושה
מצוות ולומד תורה ,אבל הכל בשביל
האמונה ,אם לאדם לא תהיה אמונה אז מה
שווה הכל? וכשאדם יודע שהכל זה
הקב"ה ,אפילו כאשר אדם יודע שאח ד
חותר לסלק אותו מהעבודה ,לא מעיר לו,
'מה אני אעיר לו ,וכי זה הוא עושה את זה ?
הקב"ה שם לו בלב לעשות את זה!' ,זה

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

באמונה ,לא מייחס את זה להשם ,עיקר
העסק האדם בעולם הזה הוא האמונה,
הניח תפילין ,למד תורה ,הכל לשם מה?
שהאדם הזה יזכה לחיות חיי אמונה ,שאם
יקרה לו איזה מקרה הוא ידע ש זה השם
עשה לו והכל לטובתו.

הרפואה התפילות וזכות אבות עוזרים רק
לבעלי אמונה
עוד לימדנו הרב ,כשח"ו יש נפילת אמונה
התרופות והתפילות ו גם זכות אבות לא
יעזרו ,התרופות לא יעזרו לו משום שכל
התרופות באות מהעשבים ,והמים
והגשמים באים מכח האמונה ,כמו שאמרו
רבותינו על מסכת ברכות הנמצאת בסדר
'זרעים'  -שמאמין בחי עולמים וזורע ,אם
כן כל הגשם בנוי על יסוד האמונה,
והתרופות מאותם עשבים אשר היה חסר
במימיהם אמונה לא יעזרו לאדם ,עוד
למדנו שגם התפילות נקראות אמונה
שנאמר במלחמת עמלק [שהיא כידוע
המלחמה על האמונה] על משה רבינו ' ַויְ ִהי
יָדָ יו אֱמּונָה' (שמות י"ז ,י"ב) ,לכן אי אפשר
להתחיל את התפילה מבלי להגיד 'הריני
אוהב כל אחד ואחד מעם ישראל כנפשי
ומאודי' ,להורות על תוקף האמונה בהשם,
שהכל ממנו יתברך ואין לנו טרוניה כלפי
אף אדם ,וזה נצרך מאוד לקבלת התפילה,
ומה זה אמונה? שהכל השם עושה ,עוד

אמונה ,והעיקר הוא האמונה.

הקב"ה רוצה לתקן את האדם לפני הגאולה,
רק צריך להתחזק באמונה
היה אצלי יהודי לאחרונה שאמר לי 'הרב
אני מתגרש' ,שאלתי למה? והוא ענה 'הרב
יש לי בת ,איזה קללות מקללת אותי,
ואשתי שומעת את זה ולא אומרת לה
כלום' ,עניתי לו שקב"ה אומר לבת שלו
'שר ה לכי תקללי את אבא שלך' ,השם
יתברך במקום שתהיה על כסא גלגלים
עשה שהבת שלך תקלל אותך ,מה עדיף?
הקב"ה ברחמיו וברוב חסדיו צריך לזכך
אותך ,שם לך גוג ומגוג בתוך הבית' ,קשה
תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת
גוג ומגוג' .הקב"ה רוצה לתקן את האדם
לפני הגאולה ,ומה האדם עושה? נופל
ג
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אמר הרב שגם זכות אבות לא תעזור,
משום שזכות אבות הוא בגדר ' ַהנִצָ ִנים
ָארץ' (שיר השירים ,ב' ,י"ב) ומה זה
ִנ ְראּו בָ ֶ
ארץ? ארץ זה כינוי של אמונהְ " ,שכָן אֶ ֶר ץ
ְּורעֵ ה אֱ מּו נָה" (תהילים ל"ז ,ג') ולכן כל
הגדולה של האבות באה מהאמונה ,כמו
שנאמר על אברהם " וְ הֶ אֱ ִמין בַ ה' ַוי ְַח ְשבֶ ָה
ּל ֹו צְ דָ ָקה" (בראשית ט"ו ,ו') נמצא שאם
אדם פגום באמונה גם האבות הקדושים

קורבנו ,והוא לא רוצה להחזיר את הכסף
מה אני אעשה?' ,אמונה ! אמונה ! אמרתי
לו ' במקום לקחת לך כליה לקח לך את
הכסף' ,הוא המשיך ואמר לי 'איך אומר את
זה לאשתי ,אשתי אומרת לי :האם הכסף
גדל מהעצים?' ,עניתי :גם העוונות לא
גדלים בעצים ,יש לך עוונות מה אתה רוצה
ניתוח כליות או הפסד של ארבעים אלף
שקל? הקב"ה ברחמיו ורוב חסדיו 'השם
אתה מנת חלקי' בחר שזה לא ימותת
אותך ,לא בידודים ,הכל יהיה טוב ,בסופה
של השיחה אמר לח 'שכנעת אותי' ,אמרתי

נמצא ,שאדם אולי עושה מצוות ,מניח
תפילין ,אבל האם יש לו אמו נה שכל מה
שהקב"ה עשה לך זה לטובתו? אם לא אז
העיקר חסר מן הספר ,אבל א ם שלם
באמונתו אז זכות אבות יכולה לעזור לו.
השאלה היא מה צריך לעשות האדם כשיש
לו ח"ו נפילת אמונה ,מה צריך לעשות
באותה שעה? 'אני כועס על הבת שלי,
כועס על אשתי ,איך צריך להתנהג? שום
דבר לא יעזור ,יש לי דם רע בלב על
מישהו' ,לפני כמה שבועות הייתי בשיעור
בתל אביב ,אמר לי אחד' :הרב שילמתי
ארבעים אלף שקל לעשות בת מצווה
לילדה שלי ,עכשיו באה הקורונה ,אין בר
מצוה ,פניתי לבעל האולם שיחזיר לי את
הכסף ,אמר לי :אין דבר כזה ,עבר זמנו בטל

לו :לך תשכנע את אשתך.

לא יוכלו לעזור לו.

השם אתה מנת חלקי – ע"י האמונה אדם
זוכה להודות להשם על הרעה

מים עמוקים עצה בלב איש – עצות השם
טמונות במעמקי הלב
השם יתברך טוב לכל ,השם אף פעם לא
יעשה דבר רע לבן אדם ,אבל פגם באמונה
מרחיק את זה מאיתנו ,לכן צריך לראות
מה עושים כשיש נפילת אמונה? אומר הרב
(ליקוטי מוהר"ן ,שם) ,שהקב"ה טמן בכל
יהודי כור אטומי ,ל כל יהודי יש לו בלב
מחסן מלא עצות השם ,מלא אלוקות בכל
יהודי ,בעל "האמרי אמת" מגור אומר,
שכשאנחנו אומרים 'מגן אברהם' אנו
צריכים לכוין שיש נקודה בלב שאף יהודי
לא יכול לגעת בה  ,ואיך מגיעים למחסן
הזה? "מַ יִ ם עֲ מֻ ִקים עֵ צָ ה בְ לֶב ִאיש " (משלי
כ' ,ה') זה כמו מים שחודרים ומחלחלים
ד
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למעמקים ,ככה העצות האלו שהשם טמן
באדם הם עמוקים-עמוקים' ,ממעמקים
קראתיך השם'.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

ָאדם לא ִי ְשמַ ע כְ לָל ,כִ י
הַ ְצעָ ָקה ,וְ שּום ָ
בֶ אֱמֶ ת אֵ ינ ֹו צִ יּור כְ לָל ַרק צְ עָ ָקה מַ ָמש" וכו',
'תראה רבש"ע באיזה חושך אני נמצא ,יש
לי חרדות מזה ,יש לי פחדים מזה ,ודאגות
מזה ,תראה רבש"ע איפה האמונה שלי בך,
איפה הבטחון שלי בך'.

צעק ליבם אל השם  -ע"י צעקת הלב זוכה
להגיע לעצות האמונה
איך אדם מגיע לעומק הזה? על ידי צעקה
מהלב' ,השם תראה באיזה חושך אני
נמצא' ,קם בבוקר ויש לו מחשבות רעות
על אשתו ,יש לו מחשבות רעות על הילד
שאכל ולא פינה בלילה' ,רבש"ע כך אני
חושב על הילד שלי ועל אשתי ,איך אני לא
מקבל אותך השם? איך אני לא מאמין
שאתה עושה את הכל?' ,ואומר להשם
'תשנה אותי ,אני לא יכול לבד ,וכשהעצות
האלו יוצאות מהלב ,הוא זוכה שתחזור לו
ֹש ְך או ֶֹרָך וַאֲ פֵ ל ְָת ָך
האמונה" ,וְ ז ַָרח בַ ח ֶ
כַצָ הֳ ָריִם " (ישעיה נ"ח ,י') כשיצעק מקירות
ליבו אל השם יזכה שלפתע יראו לו את
אור השם ,וכך כותב הרב (שיחות הר"ן,
אות ט"ז) " דַ עֶ ,שיְכוֹלִ ין לִ ְצעק בְ קוֹל ְדמָ ָמה
דַ ָקה בִ ְצעָ ָקה גְד ֹו ָלה ְמאד ,וְ לא ִי ְשמַ ע שּום
ָאדָ ם כְ לָל ,כִ י אֵ ינ ֹו מוֹצִ יא שּום קוֹל כְ לָלַ ,רק
הַ ְצעָ ָקה ִהיא בְ ק ֹו ל ְדמָ ָמה ַד ָקה " ,אדם
שיצעק מקירות ליבו ,לא בפיו' ,כמה אני
לא מאמין בך השם ,לומד תורה מקיים
מצוות ,אבל אני לא מאמין בך' ,עוד אומר
הרב " ַרק ַהצְ עָ ָקה ִהיא בְ קוֹל ְדמָ ָמה דַ ָקה,
וְ זֶה יּו ַכל ָכל ָאדָ םְ ,ד ַהיְנּו ֶש ְיצַ יֵר בְ מַ חֲ ַשבְ ּת ֹו

מים עמוקים עצה בלב איש – החי באמונה
בהשם שמור מן המזיקים
הבעש"ט הקדוש לימד אותנו שכל זמן
שאדם חי אמונה ו בטחון ,שום עונ ש לא
יכול לחול עליו ,שום מזיק ושום נגיף ,אדם
צריך לחיות אמונה ,ומה זה לחיות אמונה?
להאמין שכל מה שקורה איתו זה מהשם
יתברך ולטובתו ,וכ שאדם צועק כך מקירות
ליבו הוא מגיע למע מקים שבלב "מַ יִ ם
עֲ מֻ ִקים עֵ צָ ה בְ לֶב ִאיש" (משלי כ' ,ה') ,ואז
אותם עצות מתפשטות לו למוח ,ואז הוא
זוכה לומר ' מה אני כועס על פלוני ,הכל זה
השם יתברך עשה לי' ,ואפילו לא אומר
לפלוני 'אתה חותר תחתי ,אתה עושה לי
תרגילים' ,כי מבין ש זה השם יתברך עשה
לו ורק לטובתו  ,זה נקרא "לְֵך עַ ִמי בֹא
בַ חֲ דָ ֶריָך" (ישעיה כ"ו ,כ') ,זו העצה הכי
טובה ,העצה שיש לאדם בליבו ,וזה מה
שאנחנו אומרים 'ממעמקים קראתיך
השם' ,מבקשים מהשם שיעזור לנו להגיע
למעמקי הלב' ,תן לי את העצות האלה'.
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צריכים לחפש ולחתור אחרי המים הזכים
של האמונה הטמונים בלב
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יזעק מהלב הוא יזכה לחיות אמונה,
ושיחיה כך באמונה יהיה לו הכי טוב' ,השם
אוהב צדיקים'' ,וצדיק באמונתו יחיה',
מבין שהכל זה מהשם יתברך' ,מה אני
רוצה מפלוני ,מה אני כועס עליו? מה אני
נוטר לו? זה הכל הקב"ה'.

כך כותב הרב אצלנו( ,ליקוטי מוהר"ן ,שם,
אות ב') " וְ הַ ִּתיקּון ָלזֶה הּוא ֶשצְ ִריכִ ין ל ְַחּתר
וְ לִ ְמצא ַהמַ ִיםֶ ,ש ִמ ָשם ְגדֵ לָה ָהאֱמּונָה וְ אֵ ּלּו
הַ מַ יִ ם הֵ ם בְ ִחי נַת עֵ צוֹת ֶש ִמ ָשם ְגדֵ לָה
הָ ֱאמּונָה " ,וכך כתוב "וְ רּוחַ ֱאֹל ִק ים ְמ ַרחֶ פֶ ת
עַ ל פְ נֵי הַ ָמיִם " (בראשית א' ,ב') .לכן ,כל מה
שנמצא בתוך הים הזה הוא טהור ,הגמרא
אומרת שהשכינה לא שורה בחוץ לארץ
אלא על הנהרות ,רבותינו אומרים
שיחזקאל אמר 'הייתי בבבל על הנהרות,
ושם ראיתי שכינה' ,שבחוץ לארץ אין
שכינה רק על נהרות וימים ,אבל בארץ
ישראל בכל מקום יש שכינה ,אדם נכנס
למקוה הוא משיל את כל הטומאה מעליו,
הטומאה יוצאת במים ,והמים זה המציאות

העצות האלה נמצאות בלב ,ומסביר הרב
(שם) איך ניתן להגיע אליהם "כְ ֶש ִנ ְת ַקלְ קֵ ל
וְ נוֹפֵ ל הָ אֱ מּונָה עַ ד ֶשאֵ ין מוֹעִ יל אֲ פִ יּלּו ק ֹו ל
צְ עָ ָקהֶ ,שהּוא קוֹל בְ לא ִדבּור ַכנַ"ל אֲ זַי
צְ ִריכִ ין לִ ְצעק ִמן הַ ּלֵב לְ בַ ד ,בִ בְ ִחינַת (אֵ י ָכה
ב) "צָ עַ ק לִ בָ ם אֶ ל השם" ֶשהּוא צַ עֲ ַקת הַ ֵּל ב
(ּת ִהּלִ ים ק"ל):
לְ בַ ד ,בְ לִ י ק ֹו ל בִ בְ ִחינַת ְ
אתיך ה" מֵ ֻע ְמ ָקא ְדלִ בָ א..
"מ ַמעֲ ַמ ִקים ְק ָר ִ
ִ
וְ עַ ל ְידֵ י זֶה נִ ְתגַּלִ ין הָ עֵ צוֹת ..וְ עַ ל ְידֵ י ָהעֵ צ ֹות
ֶשנ ְִתגַּלִ ין בָ ע ֹולָם ְגדֵ לָה ָהאֱמּונָה בִ בְ ִחי נַת:
"עֵ צוֹת מֵ ָרחֹ ק אֱמּו נָה אמֶ ן" ,כך זוכים לחיות
את הבעיה באמונה ,לקבל את המ שוכה
הזאת באמונה ,עד שיגיע האדם למצב
שהוא אומר להשם 'אני נותן בך אמון מלא
השם ,בידך אפקיד רוחי ,פדיתה אותי השם
אל אמת ,קח את הרוח שלי ,עשה בה מה
שאתה רוצה' ,וזו הצעקה שבאה מהלב.

של אמונה ,מציאות של נקיות.

צדיק באמונתו יחיה – ע"י העצות שבעומק
הלב גדלה האמונה
את האמונה הזאת צריך לחפש ,ממשיך
הרב ואומר " ֶשעַ ל ְידֵ י ָהעֵ צוֹת ְגדֵ לָה ָהאֱמּו ָנה
וְ עֵ צוֹת הֵ ם בְ ִחי נַת עמֶ ק הַ ּלֵב" ,אם אדם
יזעק להשם ,השם יגלה לו את העצות
האלה ,הוא סובל מאשתו ,סובל לפעמים
משכן ,מאיזה בעל חוב או שותף שלא
מביא לו את הכסף ,סובל מאיזה משכיר
דירה שכל הזמן עושה לו חיים קשים,
אומר 'רבש"ע איך אני צריך להתנהג' ,אם

הזוכה לאמונה זוכה לפלא – והוא שהרעה
תתהפך לו לטובה
עוד אומר הרב (שם) "כִ י ָהעֵ צוֹת הֵ ם בְ ִחי ַנת
ית פֶ לֶא
פֶ לֶא בְ ִחינַת :א ֹו ֶדה ִש ְמך כִ י עָ ִש ָ
עֵ צוֹת מֵ ָרחֹק" ,יש נס ויש פלא ומה ההבדל
ו
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ביניהם? נס זה דבר שאדם רואה ,יכול
לומר 'רבש"ע הצלת אותי' ,היה צריך איזה
אדם לעשות תאונה שיכנסו לו באוטו
והשם עשה נס ,אבל פלא זה בדיוק הפוך
מנס ,כשאדם רואה שבא לו משהו רע אבל
בסוף הוא עצמו מתהפך לטוב ,פלא זה
שמשהו רע בא לאדם ,והוא סומך על השם
שיבוא לו משהו טוב מזה ,לפתע הוא מבין
'השם יתברך הציל אותי מאיזה מחלה
מאיזה בעיה' ,מבין שהרע עצמו ממנו
צומח טוב ,זה פלא ,זה נקרא " ֶנגֶד ָכל עַ ְמ ָך
אֶ ֱע ֶשה ִנפְ ָל ֹאת" (שמות ל"ד ,י').

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

טובה ,לא כזה נורא ,באמת איזה אשה
טובה ,איזה צדיקה !' ,מה קרה? מה
השתנה? לא השתנה דבר אבל יצא לו פלא
מהלב ,הוא זכה לדבר אל השם ממעמקי
ליבו וגילה את העצות הטמונות שם ,דעו
לכם רבותי ,יש לכל אדם כור אטומי של
אמונה בליבו ,כור שלא יכול להגמר
לעולם ,זה נקרא 'הניצוץ הקדוש' שיש לכל
יהודי בליבו ,רק צריך לדעת איך להגיע
אליו ,איך פותחים את המחסן הזה?
והתשובה שלימדנו הרב פה בתורה זו זה
על ידי שיצעק מהלב ,צועק להקב"ה
מקירות ליבו ,אז יזכה שזה יתגלה לו לפתע
יראה שהכל טוב ,הכל ישתנה אצלו ,וזה
העצות' ,פלא יועץ' ,זה אחד משמות
המשיח ,העצות האלה הן עצות פלא,
'השם עשה לי הכל' ,אמונה ,זה אדם שחי
אמונה ,יש דרגות באמונה ,והשם יזכנו

האמונה הטמונה בלב כל יהודי היא הנקראת
הניצוץ הקדוש
אם כן ,כשאדם לוקח דבר רע והופך אותו
לטוב ,מאמין שזה לטובה ,אלו העצות
שנמצאות במעמקי הלב שנקראות פלא.
נחזור לסיפור של אותו יהודי ,שהבת שלו
מקללת אותו ,לאחר שדיברתי איתו ,הגיע
למחרת ואומר' ,הרב באמת יש לי אשה

להאמין בו יתברך.
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משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] העיקר הוא האמונה ,והכשלון הוא כשלא מאמין שהכל מהשם יתברך
היתה אצלי השבוע אשה עם בעלה ,שהתחתנו לפני שבע שנים ,ואין להם ברכה בבית,
שאלתי אותם :עם מי רבתם? אומר לי הבעל :הרב ,לפני שבע שנים כשהתחתנו הרוחתי
הרבה כסף מהמתנות של החתונה ,ושמתי את כולם במני ות והפסדתי את הכל ,ועשיתי
זאת בלי לשאול את אשתי ,מאות אלפי שקלים הלכו לפח ,מאז היא לא שוכחת לי את
זה  ,כל הזמן מזכירה לי את זה ' עשית אותנו עניים' וכו' .היא מדליקה נרות ,ושומרת
שבת ,אבל חסר לה אמונה ,אם אין אמונה שהכל מהשם זה סימן שהאדם נכשל.
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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

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

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,
יזכה ו 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

ט

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

י

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שיחתו השבועית של מו"ר

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

חדש! יצא הדיסק שרבים חיכו לו,
כאייל תערוג
שיעורי הרב באמונה ובטחון

`

לפרטים והזמנות
אהרון – 052-9695044

מהרו להזמין ,שמעו ותחי נפשכם!

חדש!!! דיסקים באמונה ובטחון לילדים
לשמיעה ולצפיה!

יא

