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גליון מס' ס"ט  -שלח תש"פ  -תוכן העניינים
כפה עליהם הר כגיגית – תשובה על ידי הבושה ושתיקה בעת בזיונות
אהבתי אתכם אמר השם – לכן מוסר השם בני אל תמאס
עיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק
היראה והבושה הם בחינת תשובה והעיקר הוא השפלות
כל עבודת השם תלוי בתיקון המידות – ואם לאו למה לו חיים
המעביר על מידותיו מעביריו לו על כל פשעיו – כשאינו מדקדק למצערים אותו
עיקר חיות האדם זה שבירת המידות
כשהמלך יושב על כסא דין – קודם כל מזרה מעיניו כל מידה רעה
הנסיונות הם מתנה – הרי מי יאמר זיכיתי לבבי ,ולא נשארה בי מידה רעה
ממדבר מתנה – היינו שפלות שיביא עליך שישים אותך כמדבר
הקפדנות היא בלב ללא רעש וקול – ועל כך באים יסורים לאדם
והבושה היא התשובה – ע"י הבושה כופה הקב"ה את האדם לעשות תשובה
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] עיקר התשובה שישמע בזיונו וידום וישתוק
ב] המעביר על מידותיו – מעבירים לו על פשעיו
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כפה עליהם הר כגיגית – תשובה על ידי הבושה ושתיקה בעת בזיונות
את התורה ,עם ישראל הם חלק אלו-ק
ממעל .על אמרה זאת מלמדים אותנו
רבותינו שהקב"ה חפץ שכל אחד מעם
ישראל ילך בדרכו ובדרך התורה הקדושה,
ואם אינו עושה כן כופה עליו הקב"ה
לעשות תשובה ,עד שילך בדרך השם .אם
יש לאדם יסורים כגון כאבים ברגלו או כל
כאב אחר ,ישאל את עצמו למה? משום

אומרת הגמרא (שבת פ"ח ).עה"פ המדבר
על הגעת עם ישראל להר סיני לקבלת
התורהַ " ,ויִּ ְתיַצְ בּו בְ ַת ְח ִּתית ָההָ ר" (שמות
י"ט) ואומרת הגמרא "א"ר אבדימי בר חמא
בר חסא ,מלמד שכפה הקב"ה עליהם את
ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים
התורה מוטב ,"..בפשטות מדברת הגמרא
על כך שהקב"ה כפה על עם ישראל לקבל
ב
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שפגע אתמול בבן אדם ,כגון שאשתו
המסכנה הלכה לישון אתמול בלילה בוכה,
ואומרת ' כמה אני דואגת לו ,וכמה אני
עושה בשבילו ,וכך הוא זורק לי מילים ,כך
הוא מתייחס אלי' ,מי שהשם אוהב אותו
יקום עם כאבים ברגל או שאר יסורים
אחרים ,במקום לקום בבוקר ספורטיבי
ורענן יקום עם כאבי גב ,זה נקרא 'כפה
עליהם הר כגיגית'.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

למה אני מערים עליך כל מיני קשיים? כל
זה מאהבתי אליך.

עיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק
כך אומר הרב הקדוש מברסלב ,כשהקב"ה
רואה אדם ש לא עושה תשובה ,מדבר
דיבורי חול בשבת ,לא נותן יד תומכת
לאשתו ביום שישי ,רואה אותה מסכנה
קורסת והוא יושב ושותה קפה ,לא אכפת
לו' ,אני אגיד לה שהייתי בבית כנסת',
הקב"ה אומר 'אם לא אכפת לך מעבירות
של בין אדם למקום ,נסתדר' אומר השם,
אבל על עבירות שבין אדם לחבירו לא
יסלח לך השם עד שתפייס את האשה ,פה
אדם הסתכל בדברים אסורים ופה משהו
אחר' ,בסדר אני סולח' אומר השם' ,מלך
חנון המרבה לסלוח' ,אבל כאשר הקב"ה
רואה בן אדם שלא חוזר בתשובה ,אומר
רבינו הקדוש מה עושה השם? הקב"ה
אוהב אותו ו לא יכול לוותר עליו ,רואה
שהוא בא לבית הכנסת ושיעורי תורה
ומשתדל ,אומר על כך רבינו הקדוש
מברסלב (ליקוטי מוהר"ן ו'):

אהבתי אתכם אמר השם – לכן מוסר השם
בני אל תמאס
ֵאתי ",
הנביא אומר (מלאכי א') "אֶ ת עֵ ָשו ָשנ ִּ
את תרבות הגוים השם שונא ,במילים
אחרות ' שירצח וינאף ויעשה מה שהוא
רוצה' אומר השם' ,הוא לא מעניין אותי',
אבל ישראל הם חלק אלוק ממעל' ,אתה
חתיכה ממני' אומר השם ,לכן אומר הנביא
(מלאכי שם) " ָאהַ בְ ִּתי אֶ ְתכֶם ָאמַ ר השם",
'אני לא יכול לראות אותך הולך עם שנאה
לאנשים בראש' ,ולכך כתוב (משלי ג')
"מּוסַ ר השם בְ נִּי ַאל ִּת ְמָאס ,וְ ַאל ָת ֹק ץ
בְ תוֹכ ְַחתוֹ " ,ואומר הזוהר ,שאומר השם
לכל אחד מישראל' ,אתה אל תברח
ממשימות שאני נותן לך ,אל תגיד מה אני
צריך את זה ,מה אני צריך את השכנים
האלה ,את הבית הזה ,הרי אני הבאתי לך
את הקוצים האלה ,אל תברח מהקוצים',
ואומר המתוק מדבש" :כמי שבורח מתוך
קוצים" ,וזה "מּוסַ ר השם בְ ִּני ַאל ִּת ְמָאס ",

" וְ עִּ ַק ר הַ ְתׁשּובָ ה כְ ֶׁשי ְִּׁש ַמע בִּ זְיוֹנוִֹּ ,יּדם
וְ י ְִּׁשתק" ,אומר השם' ,אני אעשה לך
תשובה ,אני א ביא לך איזה פקח ברכבת,
יעשה לך בושות ,נכנסת לרכבת בלי לשלם,
אתה גנב' ,אומר השם יתברך' ,אני אעשה
לך אחלה תשובה ,פתאום אשתך תגיד לך
ליד האורחים אני עשרים שנה סובלת
ג
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ממך' ,הזמנת אורחים ,ואיך אומרים 'זרקה
לך פצצה על השולחן'? כל חג הפסח הלך
לך ,ואתה לא יכול לדבר מילה' ,אני אעשה
לך את התשובה' אומר הקב"ה' ,אני אכפה
אותך לתשובה' ,כמו שאומר הרב:

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

ואם לאו הרי כבלים של ברזל" ,כלומר
אומר השם 'אם לא תחזור בעצמך עם
אזיקים אתה תעשה תשובה' .כולנו יודעים
שהדבר החשוב ביותר לקב"ה זה תיקון
המידות ,ומה זה המידות? מעביר על
מידותיו ,לא מדקדק להשיב רע למי שגמל
עימו רע ,זה אדם שלא נשמע אותו אומר
'אה כך הוא דיבר אלי? כך זה רימה אותי?'
או ' זה לא היה הוגן איתי ,אל תדאג אני גם
אחכה לו בסיבוב'.

היראה והבושה הם בחינת תשובה והעיקר
הוא השפלות
"וזהו בראשית ברא אלוקים ,בראשית היא
התשובה ,והיא בחינת החיים הנצחיים,
בחינת שבת ,כי היראה והבושה והיינו
בחינת תשובה ,ועיקר החיים הוא
השפלות" ,העיקר זה ההשפלות ,אם הילד
פתאום עושה צרות ,שוטרים באים לבית,
פתאום שכנים מסתכלים 'מה קרה ומה
זה' ,אומר הקב"ה 'אני אסדר לך תשובה,
אל תדאג' ,פתאום יאמרו לאדם בעבודה
'הצקת לאיזה מישהי' ,והאדם אומר 'אפילו
לא הסתכלתי עליה ,לא מכיר אותה בכלל',
וכל העבודה מדברים עליו .למה הקב"ה
עושה את זה? כשאדם לא חוזר בתשובה
אומר השם אני אחזיר אותו בתשובה' ,אני
לא יכול לוותר עליך' אומר השם' ,אני חייב
אותך' ,זה נקרא 'כפה עליהם הר כגיגית',
כפה עליהם' ,אני אכפה עליך את הדברים
האלה'.

כל עבודת השם תלוי בתיקון המידות –
ואם לאו למה לו חיים
הגאון מוילנא כותב את זה בצורה שלא
משתמעת לשתי פנים ,אומר הגאון (אבן
שלמה ,פרק א')" :כל עבודת ה' תלוי
בתיקון המידות ,וכל החטאים מושרשים
במידות ,ועיקר חיות האדם הוא להתחזק
תמיד בשבירת המידות ,ואם לאו למה לא
חיים " .כ ל הזמן צריך להתחזק בזה ,במה?
לדוגמא כיש לאדם אחות שלא באה לחינה
של הבת ,והוא לא אומר 'כ שהיא היתה
צריכה עזרה באתי ועזרתי לה ועכשיו היא
לא באה' ,כלומר לא מדקדק להשיב רע,
אלא דן אותה לכף זכות' ,מסכנה ,מי יודע,
אולי רבה עם בעלה' ,ולא בא ואומר 'כבוד
הרב יש לי אחות אחת בחיים האלה ,ו גם
היא לא באה?' ,מפני שכל החיות זה רק
בשביל זה ,בשביל הדקות האלה" ,עיקר
חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת
המידות ואם לאו למה לו חיים" ,כך אומר

אומרים רבותינו (מ"ר דברים ,ראה ד'):
" ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה
וקללה ,אמר רבי לוי :למה הדבר דומה?
לעבד שאמר לו רבו הרי מונייק של זהב,
ד
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השם ' כל מה שאני רוצה ממך זה משהו
בשבירת המידות'.
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רוצה להכעיס ,זה לא פשע ,ו מה זה פשע?
אדם שאומר 'אני לא רעב ואני אוכל דווקא
כדי להכעיס' ,זה פשע ,וגם על זה השם
יתברך מוחל אם יעשה תשובה ויעביר על
מידותיו.

המעביר על מידותיו מעביריו לו על כל
פשעיו – כשאינו מדקדק למצערים אותו
רש"י הקדוש (ראש השנה י"ז ).אומר מה זה
מעביר על מידותיו ' שאינו מדקדק למדוד
מידה למצערים אותו' ,אם בן אדם עשה לו
רע נניח שקבע איתו ,ואמר לו 'אני אבוא',
ולא בא ,ו אח"כ אומר 'שכחתי אפילו
להתקשר אליך' ,אדם שקרה לו כך בדרך
הטבע יאמר 'אין בעיה ,כ שהוא יצטרך
אותי אני גם אעשה לו קטע ,גם אני אעשה
לו את זה' ,אבל עיקר חיות האדם זה
עבודת המידות ,להעביר על מידותיו ,ועליו
אומרת הגמרא (שם) "כל המעביר על
מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו" ,מה זה
כל פשעיו? אדם שיאכל חזיר עם גבינה
ביום הכיפורים שחל להיות בשבת ,אומר
לו השם 'אני מעביר לך על הכל ,מוותר לך
על הכל' ,על פשעים – לא רק חטאים
ועוונות ,אלא אפילו על פשעים ,אם אדם
מעביר על מידותיו השם יתברך מעביר לו
על כל הפשעים ,כי זה עיקר התורה ,וכל
התורה מתגמדת ליד זה ,תראה איזה אומץ
יש לגמרא לומר את זה ,אדם ל"ע רצח נא ף
גנב וגזל ,אבל מהיום יעביר על המידות,
'אני מבטיח לך שום פשע אני לא אזכיר
לך' ,כמה כבר מצינו אנשים היום שעושים
פשעים שהם דוקא כדי להתריס נגד השם.
אדם אוכל בכיפור כי הוא רעב ,לא כי הוא

עיקר חיות האדם זה שבירת המידות
אדם קם מוקדם ,התפלל ,נתן צדקה ,ענה
אמן יהא שמיה רבה ,אומר השם יתברך
'אני לא צריך אותך בשביל זה ,בשביל
האמונה אני צריך אותך' ,בשביל שהאדם
יבין שלא פלוני אמר לו כך וכך ,אלא השם
אמר לו כך ,ועיקר חיות האדם ,שבירת
המידות ,בבית זה קורה הרבה בכל יום בין
האשה הילדים והבעל ,כמה חיכוכים יש,
וזה נקרא חיות האדם ,אדם שע"י שמעביר
על מידותיו ממעט את החיכוכים ,גם אם
עושה עוד פשעים ,פה לשון הרע ופה עוון
אחר ,השם יתברך מעביר לו.

כשהמלך יושב על כסא דין – קודם כל
מזרה מעיניו כל מידה רעה
זה עיקר החיות שלנו ,אומר רבינו יונה
עה"פ (משלי כ') "מֶ לְֶך יו ֵֹׁשב עַ ל כִּ סֵ א ִּדין
ְמז ֶָרה ְבעֵ ינָיו ָכל ָרע" ,כ שהשם יתברך יושב
על כסא הדין קודם כל מזרה מעליו כל רע,
כלומר שאינו שואל מי התפלל ומי לא ,מי
נותן צדקה ומי לא? אלא קודם כל תביאו
לי את כל אלה שיש להם מידה רעה" ,מזרה
כל רשע ורע בסקירת עיניו ...שהוא בוחן
לב וחוקר כליות" .אדם שיש לו מידת
ה
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הנקמנות' ,כך עשה לי? אני אחזיר לו',
הקב"ה יתעסק קודם כל בזה ,אח"כ אם
שם כיפה ,צם בצום גדליה או בתשעה
באב' ,אח"כ אני א תעסק איתך' ,אתם
מבינים מה זה ,קודם כל הקב"ה דן על
המידות .אדם ש ראה אותו המנהל ולא נתן
לו מתנה לפסח ,לכולם נתן ולא לא נתן
מתנה ,במקום לומר 'אה זה שונא אותי' ?
צריך להיות להיפך ,כל חג הפסח שיתפלל
עליו' ,השם תן לו פרנסה ,הלואי שתעלה
אותו עוד עשר דרגות' ,זה "מעביר על
מידותיו ולא מדקדק להשיב רע".
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אראה לו מה זה ,גם אני אחכה לו בסיבוב',
או שתעביר על מידותיך ולא תקפיד.

ממדבר מתנה – היינו שפלות שיביא עליך
שישים אותך כמדבר
כך אומר רבי נחמן ,שאם אדם לא הולך
בדרך הזו השם יכפה אותו ,ואיך? אומר
הרב הקדוש" :וזהו ממדבר מתנה ,היינו
שפלות שיביא עליך שישים אותך כמדבר",
זו המתנה של ה שם יתברך ,פתאום אדם
יקבל כזו השפלה ,כמו מדבר שדורכים
עליו ,איזה שוטר יוציא עליו כתבה שהוא
פדופיל ,איזה חוקר וכו' ,ממשיך הרב
ואומר "ואז יקבל את השבת שהיא חיי
עולם הבא ,ועיקר תענוג עולם הבא בחינת
שבת" ,הגמרא אומרת שאמר הקב"ה על
השבת 'מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת
שמה' ,ויכול האדם לקבל את המתנות
הטובות האלה ע"י שישמע בזיונו ויהיה
כמדבר ,וע"י שפלות יעביר על מידותיו ולא
יענה אלא ידום וישתוק.

הנסיונות הם מתנה – הרי מי יאמר זיכיתי
לבבי ,ולא נשארה בי מידה רעה
אחד אמר לי ' שמתי  40אלף שקל לבר
מצוה בתל אביב ,באתי ואמרתי לו :קורונה
תוריד לי חצי לפחות? בעל המקום ענה לו
'אין .לירה לא תרד' ,אמרתי לו 'לך תתפלל
עליו שהוא יצליח' ,את הכסף לא הרווחת
אבל תרויח את השם יתברך ,שלא יאמר
'אני א פרסם אותו בכל תל אביב' ,חבל
חבל! לכן אומר רבינו יונה (שם)" :ואיך לא
יבושו מלפניו על מידותיהם הרעות
ומחשבותיהם אשר לא טובות ,ומי יאמר
זיכיתי לבבי ,ולא נשארה בי מידה רעה",
בבקשה ,אומר השם' ,אני כל יום אסדר לך
אנשים ,האחד לא יהיה לך נחמד בכסף,
והשני ירמה אותך ו יסתיר ממך דברים',
ורוצה השם יתברך לראות מה תגיד
לעצמך ,האם תאמר 'ככה זה עשה לי? אני

רבי יעקב אבוחצירא אומר :שאנשים
הולכים עם קפידות בלב ,מקפיד על גיסתו,
מקפיד על אחיו ,מקפיד על ההורים שלו,
מקפיד על אחותו ,אומר עליה 'רוצה רק
את הכסף של אבא' ,מקפיד על חמותו 'לא
באה לעזור ,רק אמא שלי באה לעזור',
חושב לעצמו 'היא עוזרת רק לחתן השני,
לי היא לא עוזרת ,לא נותנת הלואות' ,הוא
לא אומר כלום ,לא מראה שום דבר ,בחוץ
ו
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מחייך ,אבל בלב שלו יש לו קפידות ,אומר
על כך רבי יעקב אבוחצירא שזה נגע
הצרעת הכי גדול שיכול להיות לאדם 'נגע
צרעת כי תהיה באדם' ,וכך כותב רבי יעקב
אבוחצירא:
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הגאוה ,ובא לרמוז שקפדן אינו עושה רעש
ורוגז כמו הכעסן רק מתעצב על ליבו".

והבושה היא התשובה – ע"י הבושה כופה
הקב"ה את האדם לעשות תשובה
אדם הולך רגיל ,ו פתאום פורץ לו איזה
משהו בגוף ל"ע ,פתאום נהיה חולה,
מאיפה בא עליו הדבר הזה ,והוא אומר 'אני
שומר שבת ,ומניח תפילין ,מה עשיתי?'
צריך לדעת שכל זה בגדר הטפל ,אבל יש
עיקר ,ויש כפייה ,יש את המושג של כפייה,
הקב"ה רוצה לכפות אותנו לעשות תשובה,
לקיים את העיקר ,ולכן הקב"ה אומר
העיקר זה הבושה ,השם ישמור ,אשתו
מזמינה משטרה ,השכנ ים באים ותוקפים
אותו ,והוא אומר 'זה סתם ,לא עשיתי
כלום' ,צריך לידע שזה התשובה שלו.

הקפדנות היא בלב ללא רעש וקול – ועל
כך באים יסורים לאדם
"בָ ָש ר כִּ י יִּ ְהיֶה בְ עֹר ֹו ִּמכְ ַות אֵ ׁש וְ הָ ְי ָתה ִּמ ְחיַת
הַ ִּמכְ ָוה בַ הֶ ֶרת (ויקרא י"ג)  -לרמוז לנו דבא
לדבר על הקפדנות" ,קפידות על הגבאי ,על
השותף ,הולך בלב עם טענות על אנשים,
ממשיך הרב" ,וזה בלא רעש ,כי הכעס הוא
ברעש וברוגז בקול המולה ,אבל הקפדנות
היא בלי רעש ובלי רוגז" ,הוא לא מראה
שהוא כועס ,אבל הוא הולך עם טענות
בליבו' ,הבטיח לי ולא קיים'  ,והדבר שלא
ישר בעיניו יתעצבן עליו ,אבל האם כל מה
שהאדם רוצה צריך לקרות בעולם ואם לא
קורה אז הוא מקפיד? אומר רבי יעקב
אבוחצירא ,שאולי זה לא נקרא שהוא
כועס ,אבל הוא מקפיד" ,מדבריו ניכר שיש
לו הקפדה ,רק שומר הוא מן הכעס ,והנה
ההקפדה הזאת [אפילו שאינו מוציא כעס]
השורש העיקרי שלה הוא הגאווה ומחמת
שהוא גאה הוא מקפיד תמיד ,שאומר לא
יאות לו כזה" ,זה אדם בעל גאווה שמקפיד
ואומר 'מה כך התנהגו אלי? כך ידברו
אלי?' ,ממשיך הרב ואומר "ועיקר חיות של
הקפדנות היא הבהרת ,והבהרת היא

לכן אומר רבי נחמן [תורה ע"ב]" :מי שבא
אל הצדיק ושומע ממנו תורה צריך שימשך
עליו בושה ושפלות ,וזה סימן שהיה אצל
צדיק אמיתי" ,איך אדם יודע שהיה אצל
צדיק? שנמשך עליו הבושה ,שהוא יוצא
מבויש ,ממשיך הרב" ,ועל ידי זה התורה
נמשך עליו בושה ,כמו שהיה בשעת מתן
תורה והבושה היא התשובה" ,אדם חושב
שחזר בתשובה ,אבל צריך לידע שאדם
שעשה עבירה עד שלא באה לו בושה לא
נמחל לו ,צריך לחכות לבושה ,והלוואי
ונזכה להתחזק בזה ,אמן.
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משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] עיקר התשובה שישמע בזיונו וידום וישתוק
התקשר אלי אדם אחד ואמר לי 'אני טבח ,נכנסתי לשיעור לילה אחד ,ומישהו שאל
אותי 'אתה הטבח באולם ההוא?' ,ואומר ליד כולם 'איזה אוכל נורא ואיום אתה מכין !
אי אפשר לסבול את האוכל' ,כך אמר ליד כולם בשיעור ,אותו יהודי אומר לי 'אחרי
השיעור ברכתי את כולם' כי הוא זכה לשתוק ברוך השם ,הקב"ה רצה לגמור לו את
העבירות שעשה והביא לו בושה.

ב] המעביר על מידותיו – מעבירים לו על פשעיו
סיפר מורנו הרב שליט"א' ,יש יהודי יקר אחד באמריקה ,תמיד אני מזכיר אותו ,והוא
אמר לי – הרב אני הייתי עושה פשעים נגד השם ,כשהייתי עובר בדרך והיה בצד ימין
חנות מהדרין-גלאט ,והיתה מהעבר השני חנות לא כשרה ,בכוונה הייתי נכנס לחנות
הלא כשרה .היום ברוך השם הוא מחזיק את כל מיאמי עם התורה שלו .זכה שהקב"ה
יעביר לו על פשעיו ,וכיצד זוכים לכך? יהודי אח ר סיפר לי' ,הרב יצאתי מחנות בקניון
ופתאום קפצו עלי עשרה מאבטחים ,הורידו לי את החולצה ,ובסוף התברר שהמוכרת
שכחה להוציא לי את הקליפס של אחד המוצרים שקניתי' ,זה בזיון ,ואשריו של אדם
שקורים לו בזיונות כאלה והוא אינו מקפיד בליבו ,וזוכה שנמחלים לו עוונותיו.
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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

ט

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

י

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
b

ר"מ "כאייל תערוג" הרב אייל עמרמי שליט"א

יש לכם שאלה?

רוצים תשובה אמיתית?
לעליה לשידור
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לשמיעת השידור
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