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תוכן העניינים
					
לעשות מהתורות  -תפילות שנצליח לקיימם

ד

ה’ יתברך מחפש את הרצון והתחנונים של האדם להיות דן את הרשע ביותר לכף זכות

ד

				
ה' רוצה שנלמד זכות אפילו על אדם שחטא שוב ושוב

ה

		
גם מי שלא מצליח לדון לכף זכות על דברים קטנים ,צריך שיראה לה' כמיהתו

ה

			
אדם שפוסל את חברו כאילו פוסל את ספר התורה ולכן לא מתחבר אליה

ה

					
צריך להתפלל שיבנה אהבה בלב על כל יהודי

ו

				
אפילו בני תורה צריכים להתחנן לה’ שיתן להם אמונה

ו

הוכחה מהתורה הקדושה שגם לאחר כישלונות ,ה’ מצפה ומחכה לנו שנתפלל ונתחנן אליו

ז

				
משה רבינו מלמד את עמ"י  -לעולם אל יתייאש מן הרחמים

ז

			
אדם צריך לחשוב שהוא אסיר בבית הסוהר ורק ה’ יכול לשחררו

ח

			
סוד הפסוק והחזיקו שבע נשים באיש אחד  -התפילות מול התורה

ח

סיפורים אישיים מחזקים

ט

			
כשאדם מקבל הכל בשמחה ,פותרים אותו מבעיות אחרות

ט

ליקוטי מוהר”ן תנינא תורה כ"ה (המשך)  -פיסקה ב'

לעשות מהתורה תפילה:

יֹוליכֹו ה’ ְּב ֶד ֶרך ֱא ֶמת
ְו ֶה ָח ֵפץ ֶּב ֱא ֶמתִ ,
ְו ָי ִבין ְּב ַע ְצמֹו ָּד ָבר ִמּתֹוך ָּד ָברֵ ,איך
ש ִּי ְהיּו ְּד ָב ָריו ִּד ְב ֵרי ֵחן
אפן ֶ ׁ
ְל ִה ְת ַנ ֵהג ָּב ֶזה ְּב ֶ
ש ְּי ָק ְר ֵבהּו
ך
ר
ב
ת
י
ּצֹותֹו
ר
ִ ְ ָּ ַ ֶ ׁ
ְּוט ָענֹות ְנכֹונֹות ְל ַ
עֹושׂה
ש ֶ
בֹודתֹו ֶּב ֱא ֶמת ְמאֹד ִּוב ְפ ָרט ְּכ ֶ ׁ
ַל ֲע ָ
ׁשּועים
ש ֲע ִ
ּתֹורה ְּת ִפ ָּלה ִמ ֶּזה ַנ ֲע ֶשׂה ַ ׁ
ִמ ָ
דֹולים ְמאֹד ְל ַמ ְע ָלה”.
ְּג ִ
בפסקה הזאת מלמד אותנו הרב
דבר גדול בעבודת ה’ ,איך צריך האדם
להתנהג בדברים שהוא לא מצליח

הרב הקדוש מברסלב כותב בתורה
ּתֹורה
הזאת“ַּ :גם טֹוב ַל ֲעׂשֹות ֵמ ַה ָ
ׁשֹומ ַע ֵא ֶיזה
ּלֹומד אֹו ֵ
ש ֵ
ְּת ִפ ָּלהְּ ,ד ַהי ְינּו ְּכ ֶ ׁ
ּתֹורה ִמ ַּצ ִּדיק ָה ֱא ֶמתֲ ,א ַזי ַי ֲע ֶשׂה
ַמ ֲא ַמר ָ
ִמ ֶּזה ְּת ִפ ָּלהְּ .ד ַהי ְינּו ְל ַב ֵּקׁש ְּול ִה ְת ַח ֵּנן
שם
ש ֶּנ ֱא ַמר ָ ׁ
ְל ָפ ָניו ִי ְת ָּב ַרך ַעל ָּכל ַמה ֶּ ׁ
ְּבאֹותֹו ַה ַּמ ֲא ָמרָ ,מ ַתי ִי ְז ֶּכה ַּגם הּוא
ָלבֹוא ְל ָכל ֶזה ְו ַכ ָּמה הּוא ָרחֹוק ִמ ֶּזה
ש ְּי ַז ֵּכהּו ָלבֹוא ְל ָכל
ִו ַיב ֵּקׁש ֵמ ִאּתֹו ִי ְת ָּב ַרךׁ ֶ ,
שם ְּבאֹותֹו ַה ַּמ ֲא ָמר ְו ַה ַּמ ְש ׂ ִּכיל
ַה ֶּנ ֱא ָמר ָ ׁ

ג

שזה מנוגד לטבע .וזה בדיוק לעשות
מהתורות תפילות ,כלומר לקחת את
מה שלא מצליחים לקיים ולהתפלל
על זה ,והרב מחדש חידוש עצום שאם
האדם מתפלל ,אז אצל הקדוש ברוך
הוא כאילו כבר קיים!!!

לקיים וליישם אותם ,אם מבחינת
מצבו ,מידותיו או תכונותיו ובגלל זה
אינו מצליח לעשות נחת לקב”ה.

לעשות מהתורות  -תפילות
שנצליח לקיימם
אומר רבינו הקדוש ,שגם למצב הזה
ה’ יתברך נתן לנו עבודה ודרך ,שהיא
נקראת לעשות מהתורות תפילות.
כשאדם לומד תורה ושומע שה’ שמח
בזה שאדם אחר עושה לו רע והוא
מחזיר לו רק טוב ,והוא לא מצליח
ליישם את זה וכל פעם מחזיר לחברו
רק עויינות ושנאה ,אז אותו אדם צריך
להתפלל על זה ,לבכות ב”שומע
תפילה” הוא צריך להגיד לה’ :אני
למדתי תורה ואני מאוד רוצה ליישם
את זה ולעשות לך נחת רוח ,אבל אני
בינתיים לא מצליח .וזה נקרא לעשות
מהתורות תפילות.
אותו דבר אם יש אישה נשואה או
גרושה ,שצריכה לשים כיסוי ראש לפי
ההלכה ובזה עושה נחת רוח לה’ ,אבל
היא טוענת שהיא לא מסוגלת .כמו
אישה גרושה אחת שסיפרה שגם ככה
היא מקבלת מעט הצעות לשידוך ,ואם
היא תשים כיסוי ראש אז בטח יהיה עוד
פחות הצעות.
אז האישה הזו צריכה לדעת שה’
רוצה שהיא תתפלל שהוא ייתן לה
אמונה שאם היא תשים כיסוי ראש,
ה’ ידאג שיהיה לה יותר הצעות למרות

ה’ יתברך מחפש את הרצון
והתחנונים של האדם להיות דן את
הרשע ביותר לכף זכות
רבנו הרמח”ל כותב“ :וכבר ידעת כי
הנרצה בעבודת השם ביותר ,הוא חפץ
הלב ותשוקת הנשמה” -הדבר שה’ הכי
רוצה בעבודת ה’ ,אפילו יותר מהקיום,
הוא חפץ הלב ,שאדם רוצה לקיים
באמת“ ,נכספה וגם כלתה נפשי”,
שהוא רוצה ומנסה אבל לא מצליח
להגיע “לחצרות בית ה”.
אז ה’ אומר לו :אני רק רוצה
שתתפלל ,תבקש ותתחנן על זה ,וכמו
שאומר רבינו בתורה הזאת“ :ובזה
עושה שעשועים מאוד למעלה”.
רבי נתן כותב ב”ליקוטי הלכות” על
רבי נחמן“ :והזהיר אותנו בכמה מיני
לשונות לעשות מהתורות תפילות,
ואמר שאנו עושים בזה שעשועים
גדולים למעלה ,ואמר לי שעדיין לא
עלו שעשועים כאלו לפני ה’ כמו
השעשועים שנעשים מהתפילות אלו
שעושים מהתורות”  -אנשים שלא
מצליחים ליישם את התורה אבל
מתפללים על זה כל הזמן ,גורמים

ד

כולם .ומול כל זה ,אומר האדם קשה לי
לדון את אשתי לכף זכות שלא הכינה
לי ארוחת צהריים ,וכל הזמן רק חושב
עליה שהיא עצלנית ,אז איך אני יכול
לחשוב בכלל על לדון לכף זכות מישהו
שעבר על התורה  800פעמים? והקב”ה
עונה לו :אני לא רוצה ממך כלום ,רק
שתתפלל על זה.
ה’ רוצה לראות את הרצון בלב האדם
ולאו דווקא את המעשה עצמו ,הקב”ה
רוצה לראות את הכמיהה של האדם
כמו שכתוב“ :כאייל תערוג על אפיקי
מים” -כמו שהאייל צמא ונכסף למים,
ככה ה’ רוצה לראות שהאדם מתפלל
ומחכה לישועת ה’.

לשמחה גדולה יותר בשמיים מאשר
השמחה שגרמו אבותינו הקדושים,
משה רבינו ואהרון הכהן.

ה' רוצה שנלמד זכות אפילו על
אדם שחטא שוב ושוב
אז אם אדם יודע שה’ רוצה שתדון
אפילו את הרשע ביותר לכף זכות,
כמו שרבי נתן כותב ב”ליקוטי הלכות”:
“יכול אני להמליץ וללמד זכות על
אדם שעבר שמונה מאות פעמים(!)
על כל התורה כולה” -רבי נתן אומר
שהוא יכול ללמד זכות על אדם ש800-
פעמים לקח אשת איש או אדם שרצח
 800אנשים ,ואפילו על אדם שעבר
מאות פעמים על כל התורה כולה,
וכל זה בגלל שהוא יודע שזהו רצון ה’,
כמו שכתוב “הוי דן את כל האדם לכף
זכות” ,שאם אתה לא שופט ,דיין או
רב שתפקידם הוא לבקר את האחרים
ואפילו להענישם לפעמים ,אלא אדם
פרטי ,אתה חייב לדון אפילו את הרוצח
הגדול ביותר לכף זכות ,ולהגיד לה’:
שהוא מסכן ,ובטח אביו היכה אותו
כשהיה קטן ולכן הוא שרוט בנפש ,אבל
באמת בנשמה שלו הוא צדיק.

אדם שפוסל את חברו כאילו
פוסל את ספר התורה ולכן לא
מתחבר אליה
בשיחות הר”ן כתוב“ :שאחד שאל
את הרב בראש בשנה האחרון סמוך
להסתלקותו ,עצה לאהבת התורה”-
מישהו ביקש עצה מרבינו ,איך
להתחבר ולאהוב את הלימוד“ .אז אמר
לו ,שלא ידבר על שום אחד מישראל”-
כל יהודי מעם ישראל הוא כנגד אות
אחת שבספר התורה ,וכשהאדם מדבר
רע על יהודי אחר ,אז נופלת האות שלו
ואז הספר תורה נפסל ,וכתוצאה מזה
התורה נהיית מנוגדת אליו ,וממילא
הוא לא מתחבר אליה והיא לא מעניינת
אותו ,ואז יותר מושך אותו לקרוא עיתון

גם מי שלא מצליח לדון לכף
זכות על דברים קטנים ,צריך
שיראה לה' כמיהתו
וצריך לדעת שזאת תהיה התכונה
של משיח צדקנו שיוכל ללמד זכות על

ה

מאשר ללמוד את התורה הקדושה.
“ושאל אותו אדם ,ואם אני רואה רשע
גמור ,וצעק עליו רבינו ,איך אתה אומר
על אחד מישראל רשע גמור ,הלא
נמצא בו מעט טוב ששם אינו רשע
ותביט בזה” -כל יהודי יש בו איזה משהו
טוב ואם לא ,הוא היה מת .אז תתמקד
בדבר הטוב למרות שהוא קטן ,ואל
תסתכל ברע הגדול.

אפילו בני תורה צריכים להתחנן
לה’ שיתן להם אמונה
אברך אחד מבני ברק סיפר ,שהוא
מתמיד ולומד כל היום ,אבל כאשר
הוא מגיע הביתה אשתו לא נותנת לו
חום ואהבה .אותו אברך אמר שאשתו
בסה”כ אישה טובה ,שדואגת ועושה
את כל עבודות הבית ,אבל לדבריו היא
אישה “טכנית” וקרה כמו קרח ,ולא
נותנת לו מילה טובה או חיוך.
האברך הזה מסכן ואומלל כי הוא
לומד הרבה תורה אבל אין לו אמונה ,כי
אם היה לו אמונה לא הייתה לו טענה
על אף ברייה ,כי הרי הקב”ה עושה לו
את הצער הזה בגלל החטאים והעוונות
שלו .ואם אשתו לא הייתה עושה לו את
הצער הזה ,אז הכבד או הכליות שלו
היו עושים לו צער בגוף .אז הקב”ה
ברחמיו הרבים ,הכניס לאשתו קרירות,
וככה גם לא יכאב לו יותר מדי .הרי אם
הוא מתלונן על אשתו אז הוא מתלונן
על ה’ כמו שכתוב“ :לא עליכם תלונותי
כי אם על ה”.
ואחר כך אשתו סיפרה שבאמת
כאשר הוא מגיע הביתה ,אז אין לה
כל כך כוחות ,היות ויש להם ילד נכה
ומשותק בבית ,וכל היום היא מטפלת
בו.
ולכן אותו אברך צריך לשנות את סדרי
הלימוד שלו ,ולהתחיל ללמוד אמונה
בספרים הקדושים“ :שומר אמונים”,
“חובת הלבבות”“ ,מסילת ישרים” או

צריך להתפלל שיבנה אהבה
בלב על כל יהודי
אז אדם יגיד ,אני לא שונא אדם רשע
אלא אפילו מישהו שדרך לי בטעות על
הרגל ,וכבר פיתח שנאה כלפיו ,ואינו
מעוניין להיות בקשר אתו .ובטח לא
מצליח לקיים את דברי רבי נתן למצוא
זכות אפילו במישהו שעבר שמונה
מאות פעמים על כל התורה.
כמו כן הוא אינו מצליח לקיים את
דבריו של רבי יעקב מפולנה ,שאומר
שיש בשמיים את “היכל הזכות” שבו
נכנסים רק אנשים שמוצאים זכות
ברשעים ,ומול זה נמצא “היכל החובה”
שבו נמצאים כל אלו שמוצאים רק
חובה על אחרים .אז ה’ רוצה שתצעק
ותתפלל אליו ,ובתפילת שמונה עשרה,
בברכת “בונה ירושלים” תתחנן לה'
שיבנה לך אהבה בלב על כל יהודי,
ושלא יצטרך להיכנס להיכל החובה
בשמיים.
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כנגדי ,ואני עכשיו מבקש ממכם רק
להתפלל שאני אשנה אתכם.
“היינו שמשה מזהיר את ישראל
לדורות שאחרי כל מה שחוטאים ,אין
הקדוש ברוך הוא שואל ממנו כי אם
ליראה ,שהיא התפילה”.
ה’ אומר אני לא רוצה ממך כלום,
רק שתתפלל על זה בכל זמן ,כשאתה
קורא תהילים או בתיקון חצות ,וצריך
להראות לה’ שזה חשוב לאדם אפילו
יותר מהבריאות שלו ולצעוק על זה
בכל הזדמנות.

בספרים של הרב שלום ארוש ,ואז הוא
יהיה איש תורה עם אמונה וכל השערים
יפתחו .וגם הוא ילמד איך דנים כל אחד
לכף זכות ובטח את אשתו .והרי יקח לו
הרבה שנים ללמוד אמונה ,אז בינתיים
שיתפלל הרבה לה’ על זה ,ויעשה
מהתורות תפילות ,ויבקש מה’ שישנה
אותו ויעשה אותו אדם שלא מתלונן
ודן כל אחד לכף זכות ,ואז יחשב כאילו
כבר קיים.
רק תראו איזה אלו-ה טוב יש לנו,
שלא בא בטענות לאדם ,למה הוא לא
מקיים ,אלא רק למה הוא לא מתפלל
ומבקש.

משה רבינו מלמד את עמ"י -
לעולם אל יתייאש מן הרחמים

הוכחה חותכת מהתורה הקדושה
שגם לאחר כישלונות ,ה’ מצפה
ומחכה לנו שנתפלל ונתחנן אליו

“ועל כן ידעו לדורות ,שכל מה שעובר
עליהם עד ביאת המשיח בכלל ובפרט,
על כל אחד ואחד ,יהיה איך שיהיה
לעולם לא יתייאש מהרחמים ,אפילו
חרב חדה לא ימנע עצמו מהרחמים,
וזה שאמר להם משה 'כי שם ה’ נקרא
הבו גודל לאלוקינו' ,שאמר משה
לישראל ממני תראו וככה תעשו ,כי
תדעו כי אנוכי כל מה שזכיתי בעולם,
ע”י שבכיתי וקראתי תמיד לה’ בבחינת
כי שם ה’ אקרא ,ועשו כמוני והבו גודל
לאלוקינו שזה עיקר גדולתו”.
אומר משה רבינו לעם ישראל ,כל
הצלחתי היא בזכות שתמיד צעקתי
לה’ יתברך ,ולכן תעשו כמוני וככה
תגדלו את האלוקות שלכם.
הבעל שם טוב הקדוש אומר ,שעל

רבי נחמן נותן לנו הוכחה מהתורה,
שחשוב לה’ שכאשר לא מצליחים
לקיים את התורה ,אז עושים מהתורות
תפילות:
משה רבינו בספר משנה תורה,
מסכם את כל המאורעות שקרו לעם
ישראל וכמה הם הכעיסו את ה’:
במרגלים ,במתאוננים ,בעגל ובכל
החטאים שהיו .ואח”כ אומר להם משה
רבינו’‘ :ועתה ישראל מה ה’ שואל
מעמך כי אם ליראה’’  -ואין יראה אלא
תפילה ,כמו שכתוב“ :אישה יראת ה’
היא תתהלל’’ ,כלומר ,ה’ אומר לעם
ישראל כל כך הרבה פשעים עשיתם
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ולמצוות ,וידאג שהוא יהיה מהנעלבים
ואינם עולבים ,אז אף אחד אחר לא יוכל
לעזור לו .ולכן צריך האדם להתפלל
ולהתחנן לה’ כל הזמן.

משה רבינו נאמר “בכל ביתי נאמן
הוא” -וכי לה’ יש בית? אלא שביתו הוא
בית תפילה ,ומשה רבינו היה נאמן עם
התפילה ,תמיד התפלל והתחנן ,וזה
כאילו כבר עשה אצל ה’ .וגם כאשר
התפלל להיכנס לארץ ישראל ,ה’ אמר
לו כאילו נכנסת לארץ ישראל ,ואף על
פי כן לעולם לא הסיח עצמו מהתפילה.
וזה מה שה’ מצפה מכל יהודי,
שיתפלל לה’ על הדברים שלא מצליח,
ואם התפלל ,אז את שלו הוא כבר
עשה.

סוד הפסוק והחזיקו שבע נשים
באיש אחד  -התפילות מול התורה
רבי נתן כותב ב”ליקוטי הלכות”“ :וזה
מה שכותב הזוהר שנקבה תסובב גבר,
בבחינת והחזיקו שבע נשים באיש אחד,
כי אז עולה התפילה ,על ידי שעוסקים
להמשיך ולעשות מהתורות תפילות,
וזה בבחינת נקבה תסובב גבר”.
הפסוק אומר ,שהאישה תסתובב
מסביב לאיש ,כמו האשכנזים שעושים
בחתונות שהכלה מסתובבת שבע
פעמים סביב החתן .והרי בדרך כלל
תפקידו של האיש לחזר אחרי האישה
ולא להפך? אלא הסוד של זה ,שהאיש
מסמל את התורה והאישה מסמלת
את התפילה ,ובדרך כלל האיש מחזר
אחרי האישה.
כלומר התורה מחפשת את התפילה,
שעל ידי שהאדם לומד תורה והולך
אח”כ לתפילה ,אז בזכות התורה הוא
מקבל דברים כמו פרנסה ,בריאות
והצלחה.
אבל יש מציאות יותר גדולה,
שהתפילה מחפשת את התורה ,כלומר
התפילה לא מחפשת שהתורה תביא
לה דברים ,אלא התפילה רצה להתפלל
על כל הדברים שיש בתורה ,והיא לא

אדם צריך לחשוב שהוא אסיר
בבית הסוהר ורק ה’ יכול לשחררו
הסבא מקלם כותב“ :כל התפילות
והברכות כדי לעורר את הרגש והדעת,
שיבין מאסר האדם אשר הוא ממש
אסיר ,כמו שנאמר' :תבוא לפניך אנקת
אסיר' ” .אדם יגיד לה’ ,אני ממש אסיר
ולא יכול לעשות שום דבר בלעדיך ,איך
אני יכול לעשות איזה עבודה בשבילך
כשאני עם אזיקים על הידיים ,אז אם
תשחרר לי את האזיקים ,אני מבטיח
לקיים ולעשות.
ובעל “חובת הלבבות” כותב“ :כי
האדם הוא כעבד אסור בבית הסוהר,
שהוא ברשות אדוניו ואין אדם שיכול
להועיל לך ללא אדוניו”  -אם ה’ לא
יעזור וישחרר את האדם מהאזיקים
כמו שכתוב“ :אנא בכוח גדולת ימינך
תתיר צרורה” ,וייתן לו אהבה לתורה
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אז אם אדם לא מצליח להיפטר
מהטלפון הטמא שלו וכל פעם זורק
אותו וקונה מחדש ,ה’ מבקש ממנו
שיתפלל על זה ושישלח רצונות
וכיסופים לשמים ,ודבר זה גורם לה’
את התענוג והשעשוע הגדול ביותר
אפילו יותר ממי שהצליח(!) ,כי הרי אם
אדם הצליח זה רק בגלל שה’ עזר לו,
ואם לא היה עוזר לו ,לא היה לו סיכוי
להצליח.
ולאדם שלא מצליח ה’ אומר :תראו
את האדם הזה שלא מצליח לעבוד
אותי בדבר הזה בגלל שעוד לא עזרתי
לו ,וכמה הוא רוצה ,מחזר ומתפלל
אלי ולכן אני אוהב אותו אפילו יותר
מאדם שהצליח .ולכן צריך לעשות
מהתפילה טקס ,להתפלל ברגש עם
שירים ושמחה ואז יכול להגיע לפסגת
העולם! ה’ יזכנו!

מצליחה לקיים אותם ואז תקבל דברים
הרבה יותר גדולים.
וכמו שכתוב בפסוק“ :והחזיקו שבע
נשים בכנף איש אחד”  -בפשט של
הפסוק הזה שמדבר על ימי הגאולה,
שבע נשים ירדפו אחרי כל יהודי
שמקיים מצוות ,ויגידו לו שהן לא
צריכות שהוא יפרנס או יתחתן איתן,
אלא רק ששמו יהיה עליהן.
וזה לא מוסבר ,וכי ה’ מבטיח לנו
נשים ,כמו שלהבדיל המוסלמים
הטמאים שמבטיחים למתים שלהם?  
אלא רבי נתן אומר שהפירוש של
הפסוק הוא ,ששבע הנשים הן כנגד
התפילות שיש בהם  7קדישים שאדם
עושה בכל יום ,הם יגידו לתורה אנחנו
לא רוצות כסף או בריאות ,אלא רק
רוצות לקיים את התורה ,ואז ממילא
האדם מקבל את הכל.

סיפורים אישיים מחזקים

גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו.
במייל b0526558387 :או בוואטסאפ052-3978629 :

כשאדם מקבל הכל בשמחה ,פותרים אותו מבעיות אחרות
סיפרה אישה אחת למורנו ורבינו שהיא הייתה אמורה לעשות ניתוח בכיס מרה בתאריך מסוים.
ובאותו הבוקר שהיה אמור להיערך הניתוח ,בעלה קם מהמיטה עם “קריש דם” גדול ברגלו ומהר מאוד
הבהילו  את הבעל לבית החולים והאישה נאלצה לדחות את הניתוח.
בעקבות שיעורי הרב שליט”א החליטה האישה לקבל את רצון ה’ בדחיית הניתוח ולהבין שזה הדבר
הכי טוב בשבילה.
לאחר כמה ימים גילתה האישה שהיא בהריון ואם הייתה עושה את הניתוח בכיס המרה התינוק לא
היה מחזיק מעמד ברחם והיה נפטר.
וזה בדיוק כמו שכותב האוהב ישראל מאפטא ,שה’ עוטף את הטובה בבעיה ,ואם האדם מקבל את
הבעיה בשמחה ובשלווה אז ה’ מעלה אותו מעלה ,ומוצא לו פתרון לכל שאר הבעיות האחרות.
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השיעור השבועי כאייל תערוג

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

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

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

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 ,הודיה טובה בת אביבה ,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 ,תמר בת אביבה לכל הישועות ,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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