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לקבלת העלון ,להפצה והוספת מוקדים ,להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון

אהרון 052-9695044

להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי הארץ והעולם:
מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון

אבני חפץ דביר אלון
אדם משה הלוי
אזור ליאור עברי
אחיעזר אור יוסף
באר יעקב תומר דוידי
בית שמש אילן שמואלי
בני ברק בן סעדה
בת ים מאיר ג'ורג'י
גבעת שמואל רפאל
גדרה יצחק עיני
גן יבנה יוסי מזרחי
הרצליה עומר
חולון אורן
חשמונאים נאור
טלזסטון קרית-יערים יעקב
יבנה עמית
ירושלים ירון
כפר סבא אברהם
לוד אדם
מודיעין-קרית ספר חיים חוגי
מעלה אדומים רועי אור
נס ציונה דוב
עמנואל ברוך וקנין
פרדס כץ אברהם דוד
קרית עקרון אבישי משה
ראש העין הראל
ראשון לציון אלמוג
רחובות איתן אזולאי
רמלה שי אוחיון
רמת גן וקרית אונו עמרם
רעננה ארז
שוהם גיא בן עמי
תל אביב מאיר
תל ציון (כוכב יעקב) עמית
תקוע אורן זנטי

צפון הארץ

 052-6511643יבית שאן חגי
 050-4177727הקריות והסביבה מרדכי אוחיון
 054-7330809חדרה
 054-9739732חיפה אהרן חזן
 054-5763240חריש תום יצחקי
 050-4239271יקנעם והאזור נתנאל
 050-2909702כרמיאל עידן רפאל
 058-3228711מגדל העמק שלומי אוחנה
 054-2133280נהריה ערן
 050-6500565נתניה שמרון רוזנצויג
 052-2750784עכו משה אלקובי
 054-7230035עפולה אלי אסולין
 054-5912934צפת ומירון יחזקאל הלל
 052-4624432קרית שמונה עמוס אליה
 050-7990060רכסים יום טוב אברהם
 054-2919221שלומי יובל
 052-9695044דרום הארץ
052-8160291
 054-3253799אופקים חיים בוזגלו
053-8819827
 054-7967670אילת שרון
054-5569267
 054-9139138אשדוד ציון כהן
053-2823666
 053-5257533אשקלון נדב משה
052-8847778
 054-2639782באר שבע אלמוג סרוסי
054-8405397
 053-3159033דימונה בן שושן
050-5922001
 054-8453014מושב זרחיה אברהם
052-7277213
 053-2466221מושב מנוחה מור מוסאי
050-4304342
 052-5002090מושב רווחה אודי מישאל
050-8941515
 054-7453096מושב תלמים
052-5080177
 054-2390447נתיבות אלי בוזגלו
052-7186779
 055-9193148ערד רחמים
050-6656562
 053-3139506קרית גת אביהו שקלים
052-6494317
 050-7440517קרית מלאכי ניסים
050-6462038
 050-4535354שדרות בן-ציון
 053-3145436חוץ לארץ
1-818-4067128
 050-3564444לוס אנג'לס טל
1-910-9640474
 050-9945999מיאמי שבי
1-651-2464179
ניו יורק יוסי
055-9191732
054-2399998
058-3297724
058-3888899
052-6712369
054-7999768
052-9592085
054-4469746
054-4281773
054-4320790
050-5798510
054-6467078
050-4137999
055-6788517
058-3245227
053-5882799
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הרבים .לפרטים אהרון – 052-9695044
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גליון מס' פ"ב  -נצבים וילך תש"פ  -תוכן העניינים
התיקון לצער השכינה הוא ע"י אהבת ישראל ושירגיש בצער השני

א

מיום שחרב בית המקדש ,נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו

ב

כל מה שזוכה אדם ליכנס לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך – תגדל בו השמחה

ב

ואל אור החיים נתתי ליבי ועיני בשכלי – מעלת הצדיקים להאיר בשעות החשיכה ג
עמו אנוכי בצרה – השכינה בצער ודיו לעבד שיהיה כרבו

ג

השכינה רוצה להגן על כך אחד מישראל כאם המגינה על הבנים

ד

אין שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים

ד

התנערי מעפר קומי – אדם המדבר בשבח כל יהודי מקים את השכינה מעפר

ה

לא תשנא את אחיך – ציוותה התורה לא לשנוא את אויבו אלא לאהוב אתו כגופו ה
זהירות מלשון הרע – המאמין ללשון הרע אין לו קורטוב של ואהבת לרעך כמוך

ה

צריך טרחה גדולה והתמדה רבה לשלם טובה תחת רעה ולאהוב כל יהודי

ו

יש להתחזק במחשבות טהורות תמיד להעביר שנאה ולעורר את האהבה

ו

הנמצא בצערו של היצר הרע ולא יכול לצאת ממנו הוא בגלות הנפש

ז

התיקון לצער השכינה הוא ע"י אהבת ישראל ושירגיש בצער השני
יהודי לא בוכה על העבר ,כמו שלימדונו

(ברכות נח ):שמספרת "עולא ורב חסדא

חכמים "לעולם יהא אדם מודה על העבר,

הוו קא אזלי באורחא ,כי מטו אפתחא דבי

וצועק על העתיד" ,וכך אומר רבי יעקב

רב חנא בר חנילאי ,נגד רב חסדא ואתנח

אבוחצירא ,שאם קרה איזה דבר בעולם,

[עולא ורב חסדא הלכו בדרך ,וכשהגיעו

כבר אמרה התורה "זה הדבר אשר ציוה

לפתח ביתו של רב חנא בר חנילאי ,רב

השם" ,שכל דבר הוא בציוויו של השם

חסדא נאנח] ,אמר ליה עולא אמאי קא

יתברך .אם כן ,צריך להבין את הגמרא

מתנח [שאלו עולא ל מה אתה נאנח?],
א
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מיום שחרב בית המקדש ,נגזרה גזירה על
בתיהן של צדיקים שיחרבו

והאמר רב – אנחה שוברת חצי גופו של
אדם" וכו' ,עד שלבסוף עונה לו רב חסדא

כך היתה שאלתו של עולא לרב חסדא ,מה

"היכי לא אתנח? ביתא דהוו בה שיתין

אתה מתאנח על מה שהיה ,על שחרב בית ?

אפייתא ביממא וש יתין אפייתא בליליא

והרי זה רצון השם ואם כן זה חסרון

ואפיין לכל מאן דצריך [היו בביתו של רב

אמונה? ענה לו רב חסדא 'איני מתאנח על

חנא בר חנילאי  60אופים ביום ועוד 60

גשמיות ,אני מתאנח על רוחניות שאבדה'.

אופים בלילה ,ואופים לכל מי שצריך] ולא

על כך ענה לו עולא "הכי אמר רבי יוחנן:

שקל ידא מן כיסא ,דסבר דילמא אתי עני

מיום שחרב בית המקדש ,נגזרה גזירה על

בר טובים ,ואדמטו ליה לכיסא קא מכסיף

בתיהן של צדיקים שיחרבו .שנאמר ,באזני

[ולא הוציא בעל בית זה ידו מכיסו ,שמא

ה' צבק ות ,אם לא בתים רבים לשמה

יזדמן לידו עני שצריך צדקה ,ולא רצה

[לשממה] יהיו ,גדולים וטובים מאין יושב",

שימתין העני עד שיכניס את ידו לכיס

כלומר שרבי יוחנן לימד אותנו לקח

ויתבייש יותר] ,ותו הוו פתיחין ליה ארבע

לדורות ,שלאחר חורבן בית המקדש השם

בבי לארבע רוחתא דעלמא ,וכל דהוה עייל

הכניס את העולם למהלך חדש ,שכל מי

כפין נפיק כי שבע [ועוד והיו לבית זה

שצדיק יהיו לו חורבנות גדולים יותר בחייו

פתחים מארבע רוחות השמים שכל מי

בעולם הזה משאר העם ,יהיו לו קשיים

שירצה יוכל להכנס מכל עבר ,וכל מי שהיה

גדולים יותר ועז זה אמר 'נגז רה גזירה על

נכנס רעב היה יוצא שבע] ,והוו שדו ליה

בתיהם של צדיקים להחרב'.

חטי ושערי בשני בצורת אבראי דכל מאן
דכסיפא מילתא למשקל ביממא אתי

כל מה שזוכה אדם ליכנס לפנים בחדרי
ידיעת גדולתו יתברך – תגדל בו השמחה

שצריך בין ביום ובין בלילה ,בין בחו ץ ובין

'חורבן הגוף הוא תחיית מתים לנשמה' ,זה

בפנים ,ובמיוחד בשנות בצורת שלא

דבר שכל יהודי ויהודי צריך לדעת ,וכך

יצטרכו להתבייש] ,השתא נפל בתלא ולא

אומר הרמב"ם (בהקדמתו לפירוש המשנה)

אתנח [ועתה שנפל ונעשה תל חרבות לא

"חורבן הנפש בתיקון הגוף ,ותיקון הנפש

אתאנח]? ולכאורה הוא כבוכה על העבר.

בחורבן הגוף" ,ואם כן צדיקים גם בזמנים

ושקיל בליליא [והיו נות נים חיטים לכל מי

ב
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קשם תמיד יהיו שמחים ולמה? כך אומר

כתבו עליו שאסור לצרף אותו למנין ,וכל

הרמח"ל (מסילת ישרים פרק י"ט ,בביאור

זה נעשה על ידי מלכות שמים ,כביכול

חלקי החסידות) "משכני אחריך נרוצה

אומרים לו 'אדוני אתה צדיק? בוא ונראה

הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך –

אותך עובד ה' עם החורבנות ,האם אתה

כי כל מה שזוכה האדם ליכנס יותר לפנים

רוצה לשבת רגל על רגל ולהיות צדיק?' ,אי

בחדרי ידיעת גדולתו יתברך ,יותר תגדל בו

אפשר להיות צדיק ולשבת בבית קפה.

השמחה " ,אומר הרב כמה שאדם קרוב
יותר להשם ,כך החורבן אצלו גדול יותר

כך כותב גם רבי חיים בן עטר הקדוש על

ועדיין מתגברת בו השמחה.

עצמו (בהקדמתו לפירוש אור החיים על
התורה) "דלקוני בתפיסה בעלילה ונגידה,

ואל אור החיים נתתי ליבי ועיני בשכלי –
מעלת הצדיקים להאיר בשעות החשיכה

ביד שר צר אכזרי ,וכשזה נופל זה קם ,ואני
בתוך ים עמקי הצרות" ,אבל בכל אופן

רבי יונתן אייבשיץ כותב על עצמו" ,מעט

אומר הרב" ,ואל אור החיים נתתי ליבי

היו ימי חיי שמצאתי בהם מנוח ,רוב ימי

ועיני בשכלי ,ובמעט זמן לרגעים בח נתי ב'

כלו באנחה ,כל כוכבי שמים נלחמו בי",

או ג' גרגרים בכל פרשה ,וקבצתים

החתם סופר אומר על רבי יונתן אייבשי ץ

ושמתים באמתחתי" ,כל הפירוש הנפלא

דברי שבח עצומים ,שמימות משה רבינו

הזה של "אור החיים" נולד מתוך עמקי ים

עד רבי יונתן אייבשיץ לא היתה ישיבה

הצרות ,מתוך הקושי והחורבן שסבל הרב,

כאותה ישיבה ,כלומר מדור דעה של משה

על כך אומרת הגמרא' ,נגזרה גזירה על

רבינו לא היו חכמים בישיבה כמו בי שיבתו

בתיהם של צדיקים להיחרב'.

של רבי יונתן אייבשיץ ,וה וא הרב עצמו
אומר 'כל הכוכבים נלחמו בי' ,וממשיך
"ויריעו בי בני אלוקים וינחתו בי חץ

עמו אנוכי בצרה – השכינה בצער ודיו
לעבד שיהיה כרבו

למטרה" ,כמה סבל? אמרו עליו בדורו

בהמשך מסבירה הגמרא (שם) מדוע כך

שהוא משיח שקר ,עשו אותו כשבתאי צבי,

נגזר ,רואה עולא ש לא נתיישבה דעתו של

משום ש היה כותב קמיעות ,והיו רודפים

רב חסדא ואומר לו כי "דיו לעבד שיהיה

אותו ואת תלמידיו ,כל העיתונים בפראג

כרבו!" .כמה השכינה בוכה וכמה היא
ג
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כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

בצער ,וכביכול צריכים הצדיקים להיות

כאם על בני ם ,אף אחד לא היה יכול לסבול

בצער כמותה .ויש להבין למה השכינה

פה בירושלים ,היתה שכינה בירושלים .אך

בצער? האם זה מפני בנין שלא בנוי בהר

בימינו ,השכינה רואה יהודים סובלים ולא

הבית? ודאי שאין השכינה בצער מפני

יכולה לעזור להם ,רואה יהודים יושבים

עצים ואבנים ,אלא משום שאינה יכולה

בצפון תל אביב ו לא יכולה לעזור להם

לעזור ליהודי בצרה ,ועל כך היא מצטערת

ולשנות אותם ,כך אמרה השכינה לרבי

כמו שאמר דוד המלך "עמו אנוכי בצרה"

יוסף קארו (מובא בספר השל"ה ,מסכת

(תהילים צ"א) ,כגון שיש יהודי עם ניוול

שבועות – פרק נר מצוה ,ה') " זה כמה

שרירים ל"ע והיא לא יכולה לעזור לו ,הרי

שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי,

ידוע שבזמן המקדש לא היתה מציאות

ואני מושל כת בעפר חובקת אשפתות...

שאדם יסבול ,כך אומרים רבותינו (אבות

ואלו הייתם משערים אחד מאלף אלפי

דרבי נתן ל"ה) "מעולם לא ניזוק אדם

אלפים ורוב רבי רבבות מהצער אשר אני

בירושלים ,ולא נפגע אדם בירושלים ,ולא

שרויה בו ,לא היתה נכנסת שמחה בלבבכם

נכשל אדם בירושלים מעולם ,ולא נפלה

ולא שחוק בפיכם בזכריכם כי בסיבתכם

דליקה בירושלים מעולם ,לא היתה מפולת

אני מושלכת בעפר" ...

בירושלים" ,שום היזק ,כי השכינה היתה

אין שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב
עניים ויתומים ואלמנות וגרים

מגינה עליהם כאם על בנים.

אם כן נמצא שהשכינה סובלת מפני שאינה

השכינה רוצה להגן על כך אחד מישראל
כאם המגינה על הבנים

יכולה לעזור ליהודי בסבלו  ,כמו אמא

הרמ"ק מסביר שבימינו מאז חורבן הבית,

שרואה שמזיקים לבן שלה ואפילו רק מכה

כאשר השם נותן עונש לאדם הוא סובל,

קטנה באצבע ,אמא שרואה דבר כזה מיד

אך כשהיה בנוי בית המקדש היתה השכינה

סוגרת עיניים ,השכינה רואה יהודי סובל

כאומרת להקב"ה ' מה אתה רוצה לתת לבן

ו לא יכולה לעזור לו ,כל המהות של

אדם עונש מחלה ל"ע? אני מחלקת את זה

השכינה זה "המשמח לב אומללים דומה

לכל עם ישראל' ,זה יקבל מכה קט נה

לשכינה" ( רמב"ם הלכות מגילה ב' ,י"ז),

באצבע ו זה ברגל ,וכך היתה מגינה עלינו

השכינה לא יכולה לראות לב אומלל ולא
ד
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לעזור לו ,ולמה היא סובלת? בגלל השנאה

טוב יש לו ,איזה נשמה טובה' ,השכינה

בין יהודים שבגללה נחרב הבית  ,אומרת

תקום' ,התנערי מעפר קומי' ,אדם שכזה

השכינה 'כשאתם התחלתם לשנוא אחד

מרים את השכינה ,היא יכולה עכשיו לעזור

את השני השם גירש אותי מכם' ,הקב"ה

לו קצת ,וכך הדינים יסורו מעליו.

לא רוצה שיריבו ,והשכינה בסבל עצום,

לא תשנא את אחיך – ציוותה התורה לא
לשנוא את אויבו אלא לאהוב אתו כגופו

בסבל נורא ואיום ,לכן רק אדם שמרבה
שלום ומרבה אהבה הוא מרים את השכינה

אומר הפלא יועץ (ערך שנאה) "והחי יתן

ומוציא אותה מהעפר ,כמו שאומר

אל ליבו את מה שציו וה הכתוב (ויקרא יט

הרמב"ם (שהובא לעיל) " אין שמחה גדולה

יז) לא תשנא את אחיך בלבבך ,ואהבת

ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים

לרעך כמוך (ויקרא שם) ,שלא הוצרך לצוות

ואלמנות וגרים ,שהמשמח לב האומללים

על מי שמיטיב עימו ואין לו עליו שום

האלו דומה לשכינה ,שנאמר (ישעיה נ"ז)

תרעו מת ,דמהיכא תיתי שישנא אותו

לְ החיֹות ּרוח ְשפָ לִ ים ,ולְ החיֹות לֵב ִנ ְדכ ִָאים ",

ובודאי שאוהב אותו [למה שישנא את מי

זו מהות השכינה וכך נדמים לה ,ע"י

שעושה עימו טובה] ,ולא הוצרך הכתוב

שמשמחים ועוזרים לאחרים.

אלא למי שהוא אויבו ומבקש רעתו ,על זה
ציו ותה התורה שלא לשנוא אותו ולאהו ב

התנערי מעפר קומי – אדם המדבר בשבח
כל יהודי מקים את השכינה מעפר

אותו כגופו" ,את האדם המבקש להכשיל

רבינו הקדוש בליקוטי מוהר"ן כותב,

ולחתור תחת חברו.

כשרואה אדם שדינים שורים עליו ידבר על

זהירות מלשון הרע – המאמין ללשון הרע
אין לו קורטוב של ואהבת לרעך כמוך

שונאיו ויצדיק אותם – כשלא נכנסה
ההפקדה מה ביטוח לאומי ,המענק של

הרב שטיינמן זצ"ל מביא מאמר של החפץ

הממשלה לא הגיע אליו ,אומר רבי נחמן

חיים ואומר עליו ,שאם אדם מאמין ללשון

אם אדם רואה דינים השורים עליו שידבר

הרע על יהודי אין לו אפילו קורטוב של

בטובת שונאיו או מי שהצר לו ,לפעמים

ואהבת לרעך כמוך ,אין לו כלום מזה ,ואם

הבן שלו או הבת שלו שונאים אותו ,והוא

אין ואהבת לרעך כמוך אין כלום אצל

מדבר בטובתם 'איזה בן יש לי ,איזה לב

הקב"ה ,אם אדם לא אוהב בני אדם כמו
ה

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שאוהב את עצמו אין לו כלום ,וכמו

אינש י מי שאוכל מר אינו יכול לירוק

שאומר רבי יהודה החסיד ,יש יהודי שנענה

מת וק ,אבל כיוון שציוונו כן יוצרנו שמע

ויש יהודי שלא נענה ,הטעם לפי שצער

מינה שהוא דבר שיכול להתקיים ..אלא

עלבון חברו לא מעלה על ליבו ,רואה שכל

שצריך טרחה גדולה והתמדה רבה לחשו ב

יום בא לפניו איזה מסכן ואומר 'אל תיתן

מחשבות שמפי עליון תצא הרעות והטוב

לו כסף' ,חס וחלילה ,גם אין לאדם כסף

לטובתו של אדם " ,כלומר שאם הקב"ה

לתת צדקה ,שלא יביא כסף אבל שישתת ף

ציוונו לא לשנוא את אחינו וכוונו הדברים

בצערו ולכל הפחות יאמר שיר למעלות,

דווקא למי שמבקש רעתינו ,שאין הקב"ה

ויזכה לשפע בזכות שהשתתף בצערו.

מצווה אותנו דבר שלא נוכל לקיים ולכן
צריך להתגבר ולעשות כן.

אדם שאומר 'שלום עליך נפשי ,אני יש לי

יש להתחזק במחשבות טהורות תמיד
להעביר שנאה ולעורר את האהבה

את הבעיות שלי בחיים' ,זה אדם שאת
צער האחר לא מעלה על ליבו ,לא יתכן

בתפילה אנו אומרים " וחננו מאתך חכמה

בעולם שהשם יענה לאדם כזה ,לכן כל

בינה ודעת" ,דעת זו האמונה ,ובינה זה

הברכות בתפילת שמונה עשרה הם בלשון

התשובה כשמבין שהכל לטובתו ,ישתבח

רבים ,רפאנו ,ברכנו ,שמע קולנו ,לכלול

שמו השם ,לדעת שהכל לטובתו' ,המנהל

את כולם בתפילתנו ,לכן אומר רבי יהודה

בעבודה מזלזל בי ,אני אוהב אותו הכי

החסיד ש אם הוא לא דואג לחברו 'מה בינו

הרבה ,אני אביא לו בורקס ראשון ,אם

לבין בהמה' ,שלא יהיה כמו בהמה שלא

אראה אותו שלום מכל הלב אני אומר לו,

אכפת לה אם לחברה שלה יש כסף או לא,

הרי הוא מציל אותי מכל המרעין בישין של

אלא שלכל הפחות ירגיש את צערו ויתפלל

העולם' ,לכן מוסיף הפלא יועץ "ויתחזק

עליו ,שיזכיר אותו בתפילה או בתהילים.

במחשבות טהורות תמיד להעביר שנאה
ולעורר את האהבה " ,הכל תלוי באמונה.

צריך טרחה גדולה והתמדה רבה לשלם
טובה תחת רעה ולאהוב כל יהודי

לפעמים שמים בתיבות דואר מודעות

על כך אומר הפלא יועץ (שם) "ונהי שדבר

תרומה כגון פלוני ש אשתו מתה ל"ע ,צריך

קשה הוא לשלם טובה תחת רעה ,ואמרי

להזהר שלא לשים ישר בפח ,גם אם אדם
ו
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לא יכול לתרום לו כסף ,שיגיד ברכת המזון

"מיום שחרב בית המקדש ,נגזרה גזירה על

לעילוי נשמתו ,שיתפלל עליו ועל האלמנה,

בתיהן של צדיקים שיחרבו" ,יהודים בצער,

זה מראה שאכפת לאדם מיהודי שסובל,

והשכינה בצער ,ואדם שכואב לו על

שכואב לו.

השכינה כואב לו על צער של כל יהודי ,יש
יהודים ה נמצאים בצער של היצר הרע ולא

הנמצא בצערו של היצר הרע ולא יכול
לצאת ממנו הוא בגלות הנפש

יכולים לצאת ממנו ,שזה גלות הנפש כמו

עוד אומר רבי יהודה החסיד ,שאם אדם

שאמר רבי נחמן ,כל הגליות שיש ליהודי

לא מעלה צער של יהודי על ליבו כביכול

וכל המרירויות שיש לאדם בחיים זה הכל

אומר השם 'איך אני אענה לך?' ,לפעמים

בגלל שמתרחקים מהקדושה ,רק בגלל

אדם לא יכול לעזור ,הוא מוגבל או שאינו

שלא מצליחים להתקרב להשם יתברך .לכן

בעל אמצעים ,אדם הוא לא מלאך ,אבל

כל יהודי יתחזק בזה להשתתף בצער

'שיר למעלות' ואפילו עשר אגורות לצדקה

השכינה,

ישראל

גם הם יכולים לעזור  .כל יהודי צריך לזכור

ולהרגיש את צערו של כל יהודי אמן.
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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
אש ר 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

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 ,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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הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
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בס"ד זיכנו השי"ת לזיכוי הרבים
גדול ומערכת ההפצה מתרחבת
צריכים אנו מחשב נייד נוסף לצורך הרחבת
זיכוי הרבים .המעוניין לתרום
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