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 תוכן העניינים   -  בהעלותך תש"פ -גליון מס' ס"ח 

 ב  מתחזקות אמונות כזביות ע"י נפילת האמונה    -העיקר הוא האמונה  

 ג עיקר קבלת התורה תלויה באמונת ההשגחה הפרטית

 ג גם אם ציערו את האדם ההקפדה בלב חמורה יותר –לא תשנא את אחיך בלבבך 

 ד כל נסיון הוא בגדר למען ענותך לנסותך להיטיבך באחריתך

 ד מהרודפיםיהיה מן הנרדפים ולא  –לא יצר לאדם לעולם בחייו 

 ה המצוות הם ככלי להגיע אל המטרה והיא האמונה הטהורה

 ה שלא להמליך אחרים על פני השם –לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני 

 ו חסרון אמונה נותן כח ליצר הרע להביא אמונות כזביות לאדם

 ו על האדם להתנהג בתמימות עם השם –מי יודע עוז אפך 

 ז המצדיק את השם מעורר תשובה בעולם -ואתה צדיק על כל הבא עלינו 

 ז מידות מגונות הם שורש כל החטאים ומהם צריך האדם להזהר –שאת או ספחת 

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

 ח א[ גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי

 ח ב[ חשיבות מצוות שבין אדם לחברו ומידת הענווה

 
 

ע"י נפילת האמונה מתחזקות אמונות כזביות -העיקר הוא האמונה 

)ליקוטי מוהר"ן תנינא, אחרי שלמדנו 

ח"ו יש לאדם נפילות אשר שכ (תורה ה'

הכל שח"ו הוא לא מאמין שכגון  ,אמונהב

כמו שהארכנו לבאר לטובתו והכל מהשם, ו

ן הזה שאדם לא ואין גרוע יותר מהעוש

מאמין שהכל בהשגחת השי"ת, 

מאשים אחרים בצרות שלו זה חוסר שוכ

אמונה, כי הוא לא מאמין שכל העינוי 

השאלה . שעבר עליו זה מהשם ולטובתו

העבירה הכי  ואם יהודי מאמין שזההיא 

ולמה? כי אם אדם עשה  ?גדולה בעולם

, זה ח"ו  אכל בשר וחלבשכגון  שאר עבירות  

נולד  שגם זהנכון  נקרא עבירה מקומית,

חוסר אמונה, אבל זה לא פגם באמונה מ

עצמה, כי הוא מאמין שהכל מהשם, רק 

שהתאוה שלו התגברה עליו והוא מבקש 

נמשיל זאת  .סליחה שהשם ירחם עליו

ריה יהע ,וביתפנימי בהורס קיר שאדם ל
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למה הרסת את הקיר 'לא יכולה להגיד לו 

האמונה זה להרוס את הרס , אבל 'שלך

כבר כמו שלימדנו הרב היסודות ופה 

  .לא זכות אבותגם יעזרו ולא תפילות 

עיקר קבלת התורה תלויה באמונת 
 ההשגחה הפרטית

ליקוטי הלכות )אורח באומר רבי נתן  כך

ת חיים / משא   לַּ בָּ ר קַּ ומתן ד' / אות ז'( "ִעקַּ

ִטית רָּ ה פְּ חָּ גָּ שְּ הַּ ֱאמּונַּת הַּ לּויָּה בֶּ ה ּתְּ ּתֹורָּ  ,"הַּ

ו)תהילים קי"ט( "כמו שכתוב  ל ִמצְּ יָךכָּ  תֶּ

אל תעשה בן אדם ובלשוננו ' ",הֱאמּונָּ 

אל , ק-או אלו לו הוא פסלישהציק לך כא

תתרחק מהאמונה ותתן כוחות לשאר 

חרות 'אל תעבוד או במילים א ,נבראים'

את ל  תשהשם שעבודה זרה', צריך להאמין  

, וכשאדם מסרב ולהצר להציקאותו אדם 

  .זה זה נקרא נפילת האמונהלהאמין ב

גם אם ציערו  –לא תשנא את אחיך בלבבך 
 את האדם ההקפדה בלב חמורה יותר

ואמר תפס אותי יהודי בנתניה לאחרונה 

 ,אשתי הלשינה עלי למשטרה ,הרב' ,לי

 180 ,סחורה אסורהמסחר בעשיתי איזה 

לי הרב תגיד   ,יום ישבתי בכלא בגלל אשתי

אולי אבל אמרתי לו:  ',?מרשעתהיא לא 

אתה יותר גרוע עכשיו במה שאתה אומר 

עשתה עבירה, אבל היא אמנם כי  ,ממנה

בזה שאתה לא מאמין שהשם יתברך שם 

לטובתך זה שו ,יום 180אותך בכלא 

 וז ,הנצחית להציל את נפשך מיני שחת

העבירה הכי גדולה בעולם, בזה שאתה 

היא עשתה עבירה, על ואומר היא הרשעית  

א )ויקרא י"ט( "זה התורה אומרת  נָּ ֹלא ִתשְּ

ָך בֶּ בָּ ת ָאִחיָך ִבלְּ אפילו רשעים, ו, "אֶּ

העובדה הזאת כשיהודי מסרב לקבל את ו

בירה, עאיזו זה יותר גרוע מיהודי שעשה 

עכשיו אני מבין למה אותו יהודי 'אמר לי 

שהלכתי לרב קנייבסקי ושאלתי אותו אם כ

לגרש אז הוא אמר לי לא לגרש, ולא 

לרב גם הלכתי ו ,שמעתי לרב קנייבסקי

הוא אמר גם  קוק ושאלתי אותו אם לגרש ו

לי לא להתגרש, ויש איזה רב גדול בנתניה 

לו: אמרתי    לא להתגרש,שאמר לו  הוא  וגם  

בשולחן ערוך כתוב שאשה שמוסרת את 

בעלה בידי אנסים מותר לו לגרש אותה, 

הרי הם  ?אז למה הם לא אמרו לך לגרש

כי הם יודעים שאתה  !יודעים שולחן ערוך

למי שולחן ערוך אמר הרי בנפילת אמונה, 

מי שלא כועס על אשתו אבל רוצה ללגרש,  

, אבל כשאתה בנפילת כדין להיפרד ממנה

עליה, ויש לך שנאה בכעס ואתה אמונה 

אתה במצב יותר נמוך ממנה, אתה  ,עליה

  .במצב יותר גרוע

התקשר אלי איזה מנהל תלמוד תורה אחד, 

יש איזה מפקח במשרד החינוך 'אמר לי 

שהוא מתנכל אלי ולהרבה תלמודי תורה, 

האם ואני רוצה לעשות עצומה נגדו, 

, אמרתי לו: אתה רוצה 'תחתום איתי עליו

בעוון הכי חמור בתורה  יכשיל אותלה
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אמר לי אותו שהוא עוון נפילת אמונה? 

לי, כך אמר  ,'אבל הוא שונא חרדיםמנהל '

'לא תעשה לך פסל' כתוב אמרתי לו: אבל 

מפריע לי, ואם אני אומר שמישהו מציק לי  

  .אני עכשיו עושה פסל

כל נסיון הוא בגדר למען ענותך לנסותך  
 להיטיבך באחריתך

האמונה, מטרת זו מר רבי נתן, אוכך 

 ונפילתלהאמין שהכל ממנו יתברך, 

מה ו ,'לא תעשה לך פסל'בגדר האמונה זה 

ניים, גם יזה פסל? אין להם פה ואין להם ע

 ,משלו נייםיאין לו פה ואין לו עזה אדם ל

ע"י  הקב"ה ישתבח שמו שולח אלהכל זה 

? ו, ולמה השם שולח אותו אליאותו אדם

ָך " ֵהיִטבְּ ָך לְּ ֹסתֶּ ן נַּ עַּ מַּ ָך ּולְּ ֹנתְּ ן עַּ עַּ מַּ לְּ

ָך ַאֲחִריתֶּ אני מענה אותך כדי " )דברים ח'( 'בְּ

? השם רוצהומה    ' אומר השם,לנסות אותך

אם אתה מאמין שזה אני, אומר השם '

בשביל להיטיב איתך תאמין שזה 

באחריתך, אבל אם אני מענה אותך, ולא 

ההטבה האמנת שזה אני, אז לא תקבל את 

שהעוון צריכים להאמין  , אנשים  'ךבאחרית

הכי חמור בתורה זה עוון נפילת האמונה, 

באות על האדם הרבה צרות, באות ולכן 

לא שעליו מחלות חשוכות מרפא ל"ע, 

יש האם , יעזרו לו לא זכות אבותותפילות 

, אלא משהו בעולם שתפילה לא עוזרת לו

שנפילת האמונה מונעת מכח התפילה 

ל הפועל בכך שהאדם לא מאמין לצאת א

 שהכל מהשם יתברך.

רצח שמנשה מלך יהודה בתנ"ך מסופר על 

נפילת האם יש ליונים והשם עזר לו, ימ

ליונים? יהאמונה יותר חמורה מרציחת מ

עיקר קבלת התורה שאומר רבי נתן אלא 

כי כלליות התורה נקראת  ,הוא האמונה

כל ההלכות, הלכות שבת, הלכות  ,עצה

, הלכות השכמת הבוקר, כל תפילין

תאכל ו, זה עצות תעשה כך כולן ההלכות

, תרי"ג בהשםלהאמין והעושה כך יכול כך, 

עצות של אורייתא, כי כל העצות של 

התורה זה מצוות שעל ידם מתקרבים 

את הבשר כך שאם לשחוט לאמונה, אמרו 

 נושפיע עלייזה ללא השחיטה אכל אותו נ

נאמין שהו  מלנו  שאם מישהו יעשה   ,לרעה

 , שמשמעותולאמונהוזה להגיע  שזה השם,  

ת מפקח משרד החינוך רודף אלא להבין ש

לכן , ווזה השם עושה את זה לטובת  האדם,

  .ולא ירדוף אותו ובילא יכניס שנאה בל

יהיה מן  – לא יצר לאדם לעולם בחייו
 הנרדפים ולא מהרודפים 

 :י"ג()הלכות דעות ה,  כך כותב הרמב"ם

כללו של דבר   ,לאדם לעולם בחייולא יצר  "

צריך ", יהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים

אם הוא יבוא להתקוטט אדם לומר לעצמו '

גן על עצמי, אבל אני לעולם לא אאיתי אני  

על כך חי אמונה, וזה אדם ש, 'ריב איתוא

עיקר תכלית התורה זה שמר רבי נתן א
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צריך האדם להחדיר את זה למוח  ,אמונה

ועל כן נתן לנו תרי"ג  ,ל זה השםשהכ ,שלו

אם כן  .מצוות דאורייתא שהם עצות

מגדיל את הוא מברך שהכל כשאדם 

ברך שאדם יהאמונה, זה לא המטרה 

כדי מברך שהכל אדם אלא שהכל, 

  .תגדלבו שהאמונה 

היא והמצוות הם ככלי להגיע אל המטרה 
 האמונה הטהורה

הולך ליועץ כלכלי נמשיל זאת לאדם 

אם תפתח את העסק ותשים ' ואומר לש

אדם , 'את העובד הזה וזה אתה תצליח

אני פתחתי את שלא מבין אומר 'האם 

העסק בשביל לשלם ליועץ? פתחתי סופר 

כך הוא   ',בשביל לשלם ליועץ? מה פתאום?

 ?מה עושים אנשיםבענייני מצוות, 

את מקיימים כל סעיף בשולחן ערוך, אבל 

ה שלמענה מקיימים את המצוות מטרה

אדם צריך , מגיעיםהם לא שהיא האמונה 

עשה שי ,לחיות אמונהלנסות ולהשתדל 

 ושאשתכמו אותו אדם סימולציה, 

יום,   180לכלא    והכניסה אותו  והלשינה עלי

הפסח הייתי בכלא, חג לי: הרב כל  ואמר

והוא צריך לצאת כל החגים הייתי בכלא, 

כך  ,א את בכללזה ל'לה: ולומר מהכלא 

, איזה 'השם יתברך רצה, את מאה אחוז

אדם הנסיון זה? כנראה הוא נשמה גבוהה 

הזה, מי שיכול לעמוד בנסיון השם נותן לו 

מי שלא יכול לעמוד אבל כזה, קשה נסיון 

לו נסיון כזה, זה לא ייתן בזה הקב"ה לא 

קנתה משהו בלי לבקש ושהיא הלכה 

אדם צריך הכניסה אותו לכלא, היא רשות, 

  .אמונהלחיות אמונה, 

שלא  –לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני 
 אחרים על פני השם להמליך 

אדם  ",לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני"

, אחר ליך מישהוצריך להזהר שלא להמ

משהו, לו שמישהו אחר עשה שלא יאמר 

ולימד אותנו הרב איך חיים אמונה? 

בּונֹות הּוא, )ליקוטי מוהר"ן, שם( " ִאיש ּתְּ

ת )ִאיֹוב ל"ב(  ִחינַּ ה ִבבְּ מָּ שָּ יֵש לֹו נְּ ִמי שֶּ

ת שַּ  מַּ ִנשְּ ִביֵנם"-וְּ י ּתְּ לוקחים את הקב"ה  ,דַּ

מדליק את כשכל דבר, לים אותו ממצמצו

תולה השם מדליק את האוטו,  זה   –האוטו  

אומר הקב"ה תעזור לי לתלות  –ה תמונ

אומר  –תמונה, הולך להכין חביתה לילד 

רבש"ע תן לי להכין חביתה טעימה שלא 

'( דבהמשך )שם, אות    ,תצא חביתה שרופה

הרב מסביר לנו שכל עוד שאדם נמצא 

וכגון שהוא לא מצליח  ,בנפילת אמונה

לנתק את הכעס שלו מאשתו, והוא אדם 

לו האמונות אצ ותממורמר, אז מתחזק

 כזביות.ה

 ,נשוי שנה ,היה אצלי אברך בקבלת קהל

אחרי שנה נולדה לו בת, ורק אחרי שנה ו

כלומר יש  ,הוא גילה שאשתו נכה נפשית

לה חולי נפשי והיא מקבלת קצבת ביטוח 

שיביאו אבל  טוב מילא  'לאומי, והוא אומר  
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גם את זה הסתירו אבל  ',לי את הקצבה

אצל ההורים שלה,  הממנו, והקצבה נשאר

אברך, לא התחתן עם והוא אנשים דתיים, 

אתה יכול 'תחתון, אמרתי לו: העולם ה

אבל אתה צריך לטפל במישהו  ,להתגרש

בילד חולה לטפל, חולה במי אתה מעדיף 

או באשה חולה? אתה צריך להבין שהשם 

, התיקון ךזה לטובתלך את יתברך עשה 

אה לטפל במישהו חולה, תרזה  בעולם    ךשל

לי בית אחד בעם ישראל שאין שם איזה 

, ומי אמר שזה לא 'יש כל מקוםבחיכוכים, 

אולי השמים  .הוא אומר ליכך  – ?יחמיר

זה נפילת אבל  יפלו מחר? הכל יכול להיות,  

השם עשה לי 'אמונה, אם אדם לא מאמין 

צער עלול לואז הוא , 'את זה לטובתי

 ,עשקו אותך  ןנכו'היא תלך ותבכה,  ו  ,אותה

מי עשק אותך? הקב"ה עשק אותך כי אבל 

", למען ענותך לנסותך", 'זה התיקון שלך

שאני מענה כמה עובר לך בלב  ' אומר השם

? כל עינוי שאדם עובר בשביל 'אותך

אין לי עניין לענות אומר השם 'האמונה, 

  '.לראות אם אתה מאמיןכדי רק זה אותך, 

חסרון אמונה נותן כח ליצר הרע להביא 
 אמונות כזביות לאדם

 ותשיש לאדם נפילות אמונה, מתחזקכלכן  

מה זה אמונות ו ,אצלו אמונות כזביות

ילים ישאם יהיה לנו צבא וחכגון כזביות? 

אנחנו ננצח את כולם, זה אמונות כזביות, 

אדם חי באמונה וכך זה נגד התורה שלנו, 

חיים באמונה כזבית היש אנשים  .כזבית

ותואר אם הוא יוציא תעודת בגרות רק ש

והיצר  ,הוא יצליח, זה אמונות כזביותוכו' 

כלים לספק להם לבני האדם הרע מביא 

זה נכון, ומי לכאורה את העובדה הזאת ש

נופל בחסרון כשאדם את זה? מעורר 

 אמונה.

על האדם להתנהג  –מי יודע עוז אפך 
 בתמימות עם השם 

ישראל מדינת  מה קרה רק לאחרונה,  תראו  

לרעידת  ,לאטומים ,התכוננה לכל תרחיש

אדמה, כל שבועיים היו עושים בתלמוד 

תורה תרגיל רעידת אדמה, התכוננו 

? רק לדבר אחד התכוננו  למה לא  ,לצונאמי

שלא נראה בעין האדם לא התכוננו, לנגיף 

מקלות עם מספיק אפילו שיבוא לכאן, 

יש אבל  ,לא היה להםלבדיקה צמר גפן 

אתה 'מר והקב"ה אולירח,  להם טילים

לא אני במגרש העולם שלי,  ,במגרש שלי

קבע את הכללים של המשחק, אאני  ,שלך

אומר השם,  'אני לא משחק במגרש שלך

אם יהיה  ,אנשים חיים באמונות כזביותו

זה לא אבל , ננצח וכו' לנו טילים טובים

בכל מיני להשקיע נכון, אז במקום 

את השם, בלשמח  צריך להשקיע  אמצעים,  

 שקיע בלברוח מהזעם של השםלא לה

 מה משקיעיםבאבל , ולעשות רצונו יתברך

היה רעידת ת? איך נברח אם העולם

הרי כתוב  ,שקיע שםלא צריך להאדמה? 
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אבל לכל דבר התכוננו,  ,'מי יודע עוז אפך'

לא התכוננו לזה לא עשו, תרגיל מגיפה 

משהו שלא יכול להביא הקב"ה בכלל, 

 .עליו וחלמ

המצדיק את  -ואתה צדיק על כל הבא עלינו 
 השם מעורר תשובה בעולם 

אפילו דתיים מאמינים לאמונות ו ,אנשים

נופל כשאדם איך זה מתחזק? וכזביות, 

כשאדם , אבל שהכל מהשם מהאמונה

מה אני כועס על השותף? מה אני 'לאומר 

בכך הוא  ',?שלי ו קפידות בלבילעמכניס 

ה צדיק על כל הבא מצדיק את השם 'ואת

)נחמיה ט'(, וכך ככל שיותר אנשים עלינו' 

אנשים יראו איך פתאום את השם,  יצדיקו

ליהדות ולבד מתחילים להתקרב לדת 

ם יתברך, למה? כי האמונות שלהתקרב להו

  .הכזביות נופלות

שתי כוחות שהקב"ה תמיד דואג אלו 

שיהיה איזון ביניהם, אבל אומר הרב 'אליה 

כשאנחנו נופלים באמונה,  –וקוץ בה' 

 ,באים גרים אבל הם באים בגאוה ליהדות

עם ישראל, וגם בעלי להם כמו ספחת 

עיקר התשובה היא באים, אבל תשובה 

יעמוד מול אדם ויתבייש שאדם הבושה, 

רגיש יויעמוד מול חילוני שאדם מלפניו, 

שהוא שהלב שלו שווה יותר מכל המצוות 

יהיה בעל תשובה, אדם , אז בעצמו מקיים

שכל אדם יהיה גדול "וזה תכלית השפלות 

עיקר לכן אומר הרב ", "ממך בעיניך

יתבייש אדם , אם "התשובה היא הבושה

כך אומר , 'תן ביקורת למישהואאני 'איך 

בושתי ונכלמתי להרים הנביא )עזרא ט'( "

יכול להגיד מי וכי אדם , "אלוקי פני אליך

 מי לא? ב וטו

מידות מגונות הם שורש  –שאת או ספחת 
 כל החטאים ומהם צריך האדם להזהר 

אומר הרמב"ם שמה אחד לזכור  לעל כ

שכינה,  ותבייש מכל אדם תשרה עליישכ

עושה  המתבייש אם הי ההיאדם איך 

כך  ,צדיק גדול ועבירה והיה רואה אות

צריך להתבייש מכל אדם וזה עיקר 

הוא מביא שאין את זה לאדם כו ,התשובה

וכמו שאומר  התנשאות.ופחת איתו ס

 )נעם אלימלך, תזריע(אדונינו רבי אלימלך 

רמז למידות המגונות  – שאת או ספחת"

ושורש המידות .. שהם שורש כל החטאים

כאשר אדם שידע לו ה ",רעות היא הגאוה

, וצריך כל אחד גאוה זה שורש הרעיש לו 

להזהר מכך, ולהתנתק מהאמונות 

לחיות אמונה בידיעה שהכל הכזביות, 

 מהשם יתברך, אכי"ר.
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 !סיפורי חיזוק מרתקים –שליט"א  הרב מורנו של משולחנו

 גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדיא[ 
סיפר אדם אחד לרב: אשתי כבר עזבה את הבית ופתחה תיק גרושין, חמי מקלל אותי 

בטלפון על מה שעשיתי לבת שלו כל השנים, והדיין אומר לי שאם לא אסכים לתת גט 

אמר   .ההורים שלי לא יכולים להסתכל עלי לוהוא יכפה אותי לתת, כל העולם נגדי, אפי

אם כל   לוו הרב, אם אתה תהיה אמיץ ותסמוך על ה', ולא תיפול לפחדים וחרדות, אפיל

, גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי.העולם יהיה נגדך לא יוכלו לגעת בך

 חשיבות מצוות שבין אדם לחברו ומידת הענווה ב[ 
הזמנו אורחים ובתוכם את מספר תלמיד הרב ]ע.ס[: בברית שערכנו לכבוד אחי הקטן, 

כבוד מו"ר שליט"א, הברית עברה במי מנוחות בשמחה דקדושה, עד הכוס של ברכה 

בסוף הסעודה... אחרי הכוס של ברכה כבוד הרב קם מכיסאו והתקדם בצעדים מהירים 

ליציאה, ובמקום ללכת למעלית הלך הרב לכיוון המדרגות, בדרך היו שקיות אשפה, הרב 

הירות והתחיל לרדת במדרגות בריצה, כל האורחים כולל בעל הסעודה דילג מעליהם במ

הופתעו מאוד, ואח"כ ששאלנו את כבוד הרב מה היה דחוף כ"כ, ענה לנו שהוא שכח 

ן י'בעל וכן ללמוד מהרב על גודל מידת הענווה מסיפור זה ניתן  .שמחכה לו אורח בבית

ולרוץ במדרגות רק בשביל מוכן לדלג מעל שקיות אשפה הרב אדם לחברו', שהיה 

  שהאורח לא יחכה.
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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   הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץמגדולי מזכי  

 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 

רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק  
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 
   לר' נפתלי ניסים הי"ו 

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
 א ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט" 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,  

 ב בן רוחמה ציפורהמשה יעק , 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 סימההתינוק , חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש, 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, מלכה בת ג’ולייט ,  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,  ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,  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, סלומוןאברהם 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 , שחר רפאל בן סימה ,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,  שלמה ראובן בן ירוחם ,  שלום בן שרה 

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

לביה סולטנה בת סי ,  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,  וסף ואיזה אוחנונהי יפית בת רות,  ,  אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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 יש לכם שאלה? 
 ? תשובה אמיתית רוצים
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