מסכת דרך ארץ :הרוצה להידבק באהבת חברו  -יישא ייתן בטובתו .עד כאן לשון המשנה.
עכשיו תגידו לי אתם :עד כמה גדולה אהבתו של אדם לישראל שנושא ונותן בטובתם במשך 53
שנים  42שעות ביממה  7ימים בשבוע???
במשך  53שנות פעילות ,הרב אמנון יצחק שליט"א החזיר כחצי מיליון יהודים בתשובה באופן
אישי ,ואלו החזירו רבים נוספים.
היום בישראל יש למעלה ממיליון וחצי יהודים אשר חזרו בתשובה ,חלקם הנכבד בזכות פעילותו
של הרב אמנון יצחק.
במשך  53שנות פעילות ,כיתת רגליו ממקום למקום בכל רחבי העולם כולו ,נלחם באתיאיזם,
ומחדיר אמונה אצל רבבי רבבות אלפי ישראל ,בוודאי ניתן לומר שהצלחתו כבירה לאין שיעור.
במהלך אותן עשרות אותן השנים ,הוציא הרב אמנון יצחק שליט"א  77מיליון קלטות וידאו ,טייפ,
דיסקים MP3 MP4
(מסקנת תחקיר של עובדה עם אילנה דיין) והיום רשת האינטרנט בכלל והיוטיוב בפרט מלאים
בחומרי הסברה יהודיים של הרב אמנון יצחק.
אין ספק שלרב אמנון יצחק יש סייעתא דשמיא מיוחדת!
בתחילת דרכו של הרב אמנון יצחק ,נושא התשובה בכלל והרב אמנון יצחק בפרט היו ללעג
וקלס
חרדי נתפס בעיני הציבור לא כאדם אלא כפרא הזוי ובזוי
פסיכולוגים כינו את החרדי כאדם בעל הפרעה שזקוק למשהו גדול ממנו להישען עליו
הרב אמנון יצחק נלחם בכל כוחו ומעוזו נגד מתנגדי התורה
השפיל את השקר ונשא את האמת אל על
והכל עשה לכבודו של מי שאמר והיה העולם
הדיר שינה מעיניו ומעפעפיו תנומה
להלן מקצת פעולותיו ומלחמתו בשונאי התורה
מעשיו של הרב אמנון יצחק דומים למעשיו של משה רבינו :משה רבינו הוריד תורה לעם ישראל
 הרב אמנון יצחק חילק דיסק עם כל התורה כולה בכל תיבת דואר בישראלמעשיו של הרב אמנון יצחק דומים למעשיו של חזקיה המלך :אומרת הגמרא שבדורו של חזקיה
לא היה תינוק שלא היה בקיא בהלכות טומאה וטהרה  -הרב אמנון יצחק זיכה את הציבור ואלפי
יהודים גורסים  7דפי גמרא ביום ,ואלפי יהודיות לומדות תנ"ך בכל יום עד לסיומם של התנך
והשס.
מעשיו של הרב אמנון יצחק דומים למעשיהם של אברהם אבינו ושמואל הנביא אשר הלכו מעיר
לעיר ,ממקום למקום ,ולימדו את הציבור תורה ,הודיעו שיש בורא לעולם וצריך להישמע לדבריו
 הרב אמנון יצחק עושה כן כבר  53שנה.מעשיו של הרב אמנון יצחק דומים למעשיו של מרדכי היהודי :המן הרשע רצה להשמיד להרוג
ולאבד את כל היהודים נער ועד זקן טף ונשים ביום אחד  ,מרדכי היהודי גזר תענית שלושה ימים
ברציפות על הציבור ובזכות זה התבטלה הגזירה מעל עם ישראל ותלו את המן על העץ.
כשאחמדניג'אד הודיע שהוא רוצה להשמיד את עם ישראל ,הרב אמנון יצחק ואלפי חסידיו
בהוראתו קיבלו על עצמם תענית  27יום ברציפות (כנגד שלושה ימים רצופים של מרדכי),
והתבטלה באופן זמני גזירת השמד מעל עם ישראל 27 .יום הסתיימו בדיוק בפורים.
כח ברכתו של הרב אמנון יצחק מזכירה את אלישע ואליהו הנביא שהחיו מתים.
בימינו:תינוק שנולד לא חי ,ללא דופק במשך יותר מ 47דקות  -הרב אמנון יצחק ברך את התינוק
וקיבל על עצמו להתענות  27יום למען הצלת התינוק ותוך דקות ספורות חזר הדופק לילד והיום
הוא חי בריא ושלם.
כאות הוקרה ,הורי הילד בחרו לקרוא לילד על שמו של הרב אמנון יצחק.

מעשיו של הרב אמנון יצחק דומים למעשיו של יצחק אבינו עליו השלום :יצחק אבינו עלה על
המזבח במטרה להיעקד כפי שציוה הבורא ובכך ויתר על חייו  -הרב אמנון קיבל איומים רבים
שיירצח אם יגיע למקום פלוני להרצאה שארגנו לכבודו .הרב אמנון יצחק הגיע להרצאה בכל
זאת תוך כדי סיכון חייו.
בעולם הזה לא נבין לעולם את גודל מעלתו של הרב אמנון יצחק
מעלתו של מזכה הרבים בשמים:
אין חטא בא על ידו
הקב"ה הולך עימו במידת החסד
זוכה לבנים צדיקים
הזכות אינה סרה ממנו
אהוב ביותר בשמים
נכנס לשבעים עולמות גנוזים שאינו נכנס לשם אדם אחר
הקב"ה גוזר גזירה והוא מבטלה
כשנפטר מן העולם ,המלאך מיכאל מקדים שלום לנשמתו
מדרגתו גדולה מצדיק גמור שהגיע לדרגת מלאך
מוצא חן בעיני ה'
גדול מאליהו ואלישע שהחיו מתים
הקב"ה נושק דיוקנו על פיו
מעלים אותו בשבעים מעלות
מראים לו מה ששום צדיק לא רואה
זכאי לעולם הזה ולעולם הבא וה' מברכו בשמו
זוכה ויושב בישיבה של מעלה
נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית
הרב אמנון יצחק תמיד נושא אצלו כיס מלא בשקלים בכל רגע ורגע ,מהרגע שקם עד הרגע
שנכנס לישון ,כדי שתמיד יהיה זמין לידו מצוות צדקה ולא חלילה יפספס לעולם .כל מי שפושט
ידו ,מיד מושיט הרב אמנון יצחק את ידו לכיס ונותן צדקה לכל מאן דהוא.
הרב אמנון יצחק ישן בממוצע  2שעות בלילה ,כל שאר הזמן מקדיש הוא להחזרה בתשובה של
עם ישראל
הרב אמנון יצחק התענה  27יום ברציפות כדי שילד (רך שנולד) יחזור לחיים (עיין סרט חיה יחיה
בעמוד ניסים באתר האוהדים)
על פי ההלכה ,הרב אמנון יצחק פטור מן התפילה ומעולם לא ניצל זאת (הקלטה מאחת
ההרצאות בשיעור הבוקר)
הרב אמנון יצחק מתענה בתעניות דיבור כבר  81שנים ברציפות בכל שבת
הרב אמנון יצחק חילק מאות מיליוני שקלים בחינם כדיסקים  /קלטות בשווי של כחצי מיליארד
שקלים
הרב אמנון יצחק אחד מהאחראיים להקמת ארגון הידברות .לפני שהקים הרב זמיר כהן את
ארגון הידברות ,בא להתייעץ ולקבל הכוונה של הרב .הרב אמנון יצחק הדריך וסייע לרב זמיר
כהן בתחילת דרכו.
הרב אמנון יצחק הלך להרצאות גם בזמן אבלו .כשנפטרו הוריו של הרב ,לא פסק הרב אמנון
יצחק לזכות את עם ישראל למרות הכאב והצער בו היה שרוי ,ולא נתן לקהל הרגשה שהם נטל
ועול.
הרב אמנון יצחק הלך להרצאות גם כשאיימו עליו שיהרגו אותו אם ימשיך להחזיר יהודים
בתשובה.
הרב אמנון יצחק גרם ועזר לאלפי משפחות לעלות לישראל .בסקר שנערך מסתבר ש2%
מהעולים ארצה הגיעו בזכות הרצאותיו של רבי אמנון יצחק שליטא

הרב אמנון יצחק הקים עמותת חסד בשם "פנים שוחקות" להאכלת משפחות במצוקה ומחלק
בחינם אוכל בכל שבת אולי למאות משפחות
גדולי הדור מעידים
מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א" :תסתכלו עליו טוב טוב עכשיו ,כי בעולם הבא לא תראו אותו,
הוא נשמה מיוחדת שירדה לעולם" ונשק לו על מצחו
הרב אלישיב" :יהי חלקי עימו"
הרב שטיינמן" :הרב אמנון יצחק גברא דמרי סייעא" (גבר שהקב"ה עוזרו)
הרב יהודה שפירא" :יהי חלקי עימו"
*נקודה לציון :הרב שטיינמן הוא גדול הדור במגזר האשכנזי ,אין אצלו מילה מיותרת שהוא
מוציא מפיו .בכל השס כולו רק על שני תנאים אמרו שהם גברא דמרי סייעא ,והרב שטיינמן
בחר לומר את המילים הללו על הרב אמנון יצחק שליט"א.

הרב אמנון יצחק בן רומיה – היהודי הכי חשוב בעולם על פי היהדות
אוהב את הרב אמנון יצחק? קבל על עצמך לסיים את כל התהלים
להצלחתו ויהיה לך זכויות בהמשך מעשיו

אתר האוהדים הרב אמנון יצחק
www.therav.co.il

יהודים מספרים על הרב אמנון יצחק
70/78/4785
הודעה שהתקבלה במייל אתר האוהדים:
בוקר טוב לכל אוהבי ה'!! בעקבות מה שאירע אמש החלטנו בעלי ואני לצאת במבצע:לקבל
קבלות להצלחה ושמירה על הרב הגאון ר' אמנון יצחק שליט"א שיאריך ימים ושנים בטוב
ובנעימים מתוך אושר ושמחה ונחת רוח לבוראו שזוהי כל מטרתו לגלות את האמת לעולם
כאברהם אבינו ממש! מי ייתן שבזכות הקבלות שאנו קיבלנו וכל אחד ואחד מעמ"י שיקבל
לכבוד האמת היחידה נזכה לראות איך האמת יוצאת לאור ולראות משיח צידקנו במהרה בימינו
אמן!!נשמח אם גם אתם תקבלו עליכם קבלות
והפעם לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א שפועל ועושה רבות למען עמ"י..אשריכם ישראל...
בעלי קיבל על עצמו שעתיים לימוד תורה בתענית דיבור  5חודשים .ואני לקרוא בספר שערי
תשובה של רבינו יונה.
כולם מוזמנים להצטרף ..
81/84/4784
בס"ד
רציתי רק להודות לרב על החיים שנתן לי
במשך שנתיים אני שומעת הרצאות של הרב הגעתי ביום לפעמים ל 3 2הרצאות ללא הפסקה
ולעיתים שמתי את ההרצאה של הרב עם השינה רק בשביל להרדם עם הקול של הרב
ואני לא אומרת את זה חס ושלום כהערצה לרב חלילה אלא הרב חיזק אותי ולימד אותי להיות
יהודיה אמיתית ואיך עובדים על המידות.
הרב דיבר הרבה שכל דבר שאדם רוצה להשיג בחיים זה רק ע"י כח רצון והיום הבנתי למה הרב
התכוון
אני אדם חלש פיזית
ואחרי העבודה אף פעם אין לי כח לעשות כלום ובשבועות האחרונים אני כל היום במפלגה ואין
לי מושג איך יש לי כח
היום הייתי מ 1בבוקר עד  1בערב ועשיתי זאת עם כוחות שאין לי
כל כך נכון בדרך שאדם רוצה מוליכים אותו
ולכן אני מודה לרב שכעת אני מאמינה בעצמי שאם אני רוצה להיות כמו שרה אימנו אני אצליח
להיות רק בזכות שאני רוצה להיות כמותה.
אני עושה זאת רק לשם שמיים ורק לכבוד השם יתברך ,והרב אני לא מחכה לתפקיד אני עושה
זאת אך ורק למען הכרת הטוב.
שירה

70/84/4785
ניסיתי הכל ,ראיתי הכל ,טעמתי הכל ,הקאתי הכל
שלום,רציתי באמת להודות ולהמליץ על כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א אני הייתי חילוני עד
לפני יותר משנתיים,שהייתי כבן  83עזבתי את הלימודים והייתי כל היום בבית במצב נפשי
משחק במחשב והת דרדרתי לדברים רעים ביותר בנושא ניאוף ודברים שאין לציין לנער חילוני
שהיום הכל פתוח ברשת האינטרנט והטלוויזיה הרעים,ההורים שלי סבלו מאוד מזה,עד שיום
אחד שלחו לי קישור לקטע וידיאו של הרב אמנון יצחק שליט"א ומהקטע וידיאו הקצר התחלתי
להתעורר ולצפות בעוד סרטונים של הרב אמנון יצחק והתחלתי להיות אדם שמח יותר
היה לי תענוג גדול לצפות בשאלות ותשובות של הרב באינטרנט ולשמוע דברים חדשים אותם
מעולם לא שמעתי שהייתי בבית ספר!!!
מעולם לא הייתי למדן בבית ספר שהייתי אבל ששמעתי את ההרצאות של הרב התחלתי להיות
למדן כי זה נתן לי משמעות בחיים הידע שרכשתי,בזכות הרב ההורים שלי ואח שלי נהיו
מאמינים ואנשים טובים בהרבה,הם אפילו שומעים קצת דברי תורה מדי פעם ואם לא ההרצאות
של הרב אני בטוח שהיינו מגיעים לדבר קשה מאוד בסופו של דבר,לא רק שהרב הציל אותי
ורבות אחרים מהעונשים בעולם הבא,הוא הציל אותי גם מהגיהינום בעולם הזה שאין עונש גדול
יותר מלחיות חיים של שקר,חיים בהם הכל מותר!!!
אני ניסיתי הכל! ואני מעיד לכם שאין תענוג יותר טוב מהתורה והמוסר שנותנים לבן אדם טעם
גן עדן( ברגע שהבן אדם מטהר את עצמו הוא ירגיש את הטעם המתוק כמו שאומר שלמה
המלך 'טעמו וראו כי טוב ה'')
תודה לכבוד הרב ואני יודע במאה אחוז מצפייה של אלפי שעות שאין לרב אמנון יצחק שום
אינטרסים,הוא רק רוצה את רצוננו ואת טובתנו,
הסיסמא של המפלגה היא לא סתם משהו אלא היא ממש אומרת אמת.
אם נבחר בו אנחנו באמת נגיע ונציל הרבה יהודים ויהודיות מסכנים שכל יום סובלים סבל איום
בבתי הספר והורים שסובלים מאוד מילדיהם שדורשים מהם הרבה מותרות,
אנא מכם תבחרו בכבוד הרב ותצילו עוד נשמות כמוני שסובלות בלי גבול מהשקר בו הם חיים
ושרוצים חיים אחרים ומשהו אמיתי שייתן להם טעם טוב בחייהם,תודה רבה לכולם ומקווה
שהדברים שלי יחדרו ללבכם
בתודה יניב מחולון.
השכנה של השכן ממול

81/88/4784
כולם צריכים לדעת:
אני לומד בכולל בבני ברק
אני בן כ27
רווק!!!!!!!
הרב אמנון יצחק שליט"א ברך אותי לזיווג
כעבור כחודשיים הכרתי את אשתי
אתם יודעים מי זו אשתי??
השכנה שלי!!!
שהיא  87שנים תחתיי בגיל
אז תגידו אתם ,זה נס או לא נס?

בס"ד 3/88/84
סיפור 'טרי' מדהים :הצמח שהתעורר בזכות ברכתו של הרה"צ רבי אמנון יצחק
שליט"א!!
שמי איציק עובדיה ואני מתגורר בצפת .הוריה של אשתי מתגוררים באשקלון.
חמי ר' חביב סיבוני היה קם כל יום לתפילת וותיקין ולאחריה היה יוצא לעבודה עד לשעות
הצהרים כנהג אוטובוס של המועצה האזורית באר טוביה במשך למעלה משלושים שנה.
ובשעות אחר הצהרים הוא היה שוקד על התורה בכולל של הרב בלוי ,ובערב בכולל של הרב
אליהו לוי .כך היה מוסר נפשו ללימוד התורה בכל יום במשך שנים רבות .בנוסף ,בכל שבת הוא
היה מוסר כמה שיעורי תורה במספר בתי כנסיות באשקלון החל מליל שבת לאחר הסעודה,

וממשיך בשיעור הלכתי קצר לאחר שחרית ולאחר מכן שיעור תורה ארוך בשעות אחר הצהרים,
וסיומו בזיכוי הרבים ודירבונם לקריאת פרקי הזוהר במוצ"ש.
בנוסף היה מוסר נפשו בקיום מצוות כיבוד אם בהידור ,כלפי אימו האלמנה שהיה רץ וטורח
למענה בכל דבר אפשרי ובלתי אפשרי ,בכל הזדמנות אפילו קצרה לקיים מיד כל משאלה שיש
בפיה.
חמותי הצדקת עוסקת במלאכת קודש כבלנית במשך שנים רבות .ובכל יום בעת יציאתה
מביתה היא מניחה ידה על המזוזה ונושאת תפילה קצרה לבורא עולם שחס וחלילה לא תיכשל
ולא תכשיל.
ולסיפור עצמו:
חמי ר' חביב סיבוני ,שב מעבודתו היומית לביתו ולאחר שסעד את ארוחתו הוא יצא לחצר ביתו
(הוא מתגורר בוילה) לסדר איזה בעיה שהייתה קיימת בחצר ביתו במקום גבוה ועקב כך הוא
נזקק לטפס על סולם לגובה של כשלושה מטרים .חמותי כבר מתארגנת ליציאה לעבודתה
כמידי יום .חמי החל לטפס על הסולם הגבוה מעץ ,וכשהגיע לחלק האחרון של הסולם ,התנתק
שלב הסולם שהוא אחז בו וכך הוא התמוטט ונפל אחורנית מגובה של שלוש מטרים על גבו
וראשו שנחבטים בחבטה עזה על אבני החצר .הוא הספיק לצעוק לעזרה ,והחל להקיא דם
מגרונו ולדמם מהאוזניים ומהאף!! חמותי יצאה בריצה החוצה וקיבלה הלם למראה בעלה .היא
רצה בחזרה לביתה תוך כדי זעקות שבר וניסתה לחייג למד"א אך אצבעותיה לא נשמעו לה.
השכנה רצה לכיוון המעקה המפריד בין הבתים ושאלה אם קרה משהו? וחמותי זועקת לה :אנא
הזמיני מהר אמבולנס!! ואכן צוות מד"א מגיעים ומפנים אותו לבית חולים ברזילי,כשבכל זמן
הפינוי חמי בהכרה מלאה וליבו שמנבא לו רעות אומר לו להתחיל לשנן פרקי תהילים על עצמו
וכך הוא עושה .צוות האמבולנס לא רואה בו מצב חריג ומפנה אותו במהירות סבירה אך לא
לחוצה .אך בכניסה לחדר מיון חמותי מבחינה שפניו של חמי מתחילות להשחיר בצורה מפחידה
ומזעזעת והיא פורצת בצעקות :הוא מתחיל לאבד הכרה ,תביטו!! ואכן צוות הבית חולים מגיע
אליו בריצה ופוסקים בנחרצות שחייבים להעביר אותו מיידית לבית חולים תל השומר עקב
הפגיעת ראש הקשה שהוא ספג.
מיד כשקיבלתי את הידיעה ,יצאתי עם אשתי ברכבנו לעבר ציון הרשב"י וזעקתי לכל הנוכחים כי
יהודי צדיק מזכה רבים אב למשפחה גדולה של בני תורה נפל כעת מסולם מגובה רב וזקוק
לרחמי שמים מרובים ,ובקשתי מהנוכחים להצטרף אלי לפרקי תהילים ואכן רבים הצטרפו
ונשאנו תפילה בזעקות נוראות ,ובסיומה טסנו אני ורעייתי לתל השומר ,ואז לאחר כשעה וחצי
של נסיעה בטירוף הגענו מחלף הקרוב לבית החולים ובטלפון מודיעים לנו שרופאי בית החולים
מ ודיעים שאם הוא יחיה הוא הולך להיות נכה משותק בשני רגליו לכל חייו!! אשתי שנהגה
ברכב ,פרצה בבכי מר ודמעותיה הסתירו לה את הסיבוב שבכביש וכך כמעט עפנו ישירות
לרמפה גבוהה ובנס היא הצליחה בשבריר שניה האחרונה לעצור .אני הייתי בהלם מוחלט!!
רבותי שתבינו :מדובר באדם פעיל נמרץ שלא נח כמעט לרגע וכל חייו מוסר את עצמו בפעילות
ועזרה לכל אדם ולצרכי ביתו ובריצות לשיעורי תורה ,ופתאום להיות מושבת!? זה גזירה קשה
לעיכול!! אך בורא עולם יודע מה טוב לנו והכל מאיתו לטובה גם אם אנו לא מבינים זאת בעיניים
שלנו.
בקיצור אנו מגיעים בשעת חצות לחדר ההמתנה שם אנו פוגשים את חמותי ושאר אחי'ה של
אשתי .הניתוח ערך למעלה משבע שעות ובסיומה מודיעים לנו צוות הרופאים כי הוא מוכנס
למחלקת טיפול נמרץ מצבו מוגדר קריטי אך יציב .הוא מועבר למחלקה מחוסר הכרה מורדם
ומונשם ,ואנו מלווים אותו בתדהמה ובבכיות מזעזעות .לאחר כמה ימים הרופאים מודיעים שהוא
כנראה לא ישוב להכרתו וישאר חלילה צמח!!
אני מחליט לתפוס יוזמה ויוצר קשר עם האחים של חמי וידידיו הרבים ומבקש מהם תרומה
הגונה בכדי להרים כנס גדול באשקלון לחיזוק והתעוררות על ידי גדול המחזירים בתשובה
בדורנו הרה"צ רבי אמנון יצחק שליט"א .התחלתי בפניה לאחיו של חמי ,מר משה סיבוני
והוא אומר לי :אל תחכה עד שתשיג את הכסף הדרוש.קודם תסגור ערב חיזוק עם ארגון שופר,
ואחר כך תמשיך לאסוף ואני מתחייב לך להשלים את כל הכסף שיחסר לך .ואכן מייד
התקשרתי למארגן ההרצאות ר' יונתן צוברי הי"ו ודרשתי ממנו את התאריך הקרוב ביותר שפנוי
להם דהיינו בעוד ארבעה ימים!! הוא הזהיר אותי שזה לא כדאי והערב יכשל עקב מיעוט

משתתפים ,כי צריך להודיע שבועיים קודם ההרצאה בפרסומים ומודעות בכדי שהציבור יוכל
להכין את עצמו ,ועל כן הוא ממליץ לי לדחות את התכנית לעוד שבועיים .אך אמרתי לו :חמי
במצב קריטי ,כל דקה מאוחרת .זה מסוכן .אני חייב את ההרצאה כמה שיותר מוקדם .ואכן
סגרנו את התאריך ,ולמחרת הגעתי מצפת לאשקלון ויחד עם אחיו של חמי מר משה ,שהוא
עובד בכל לילה בחלוקת מוצרי תנובה בשעות הלילה ,ולמרות עייפותו הרבה הוא הגיע ישר
בס יום עבודתו לאשקלון ויצאנו והדבקנו את המודעות בכל רחובות אשקלון.הרגשנו שאנחנו
נאבקים על החיים שלו!! ואז קיבלנו ד"ש טוב מבית החולים שיש שיפור קל .בנתיים כל
המשפחה בראשות אחיו ואחיותיו וכן ידידיו ואוהביו הרבים של חמי נענים בהתלהבות עצומה
לפניותיי ועוזרים בתרו מות הגונות בכדי שנצליח להפיק כמה שיותר דברים חשובים של זיכוי
הרבים שיהיו לזכותו ולרפואתו במהרה.
בד בבד ,אחותו של חמי ,גב' דליה אבוטבול מרחובות מתקשרת אליי מודיעה על תרומה גדולה
שהיא הצליחה לארגן אך מבקשת שבנוסף לערב החיזוק נארגן מניין תלמידי חכמים שילמדו
לרפואתו לילה שלם .ואכן כשחזרתי לצפת לאחר סיום הדבקת כל המודעות ,יצאתי לאסוף
ולארגן מניין אברכים תלמידי חכמים מתמידים אמיתיים שכל דקה אצלם מנוצלת ללימוד בעיון
התורה מתוך עמל ,וקיבצתי את כולם (בראשם הרב יעקב עמר מראשי הכולל בישיבת צפת)
בבית הכנסת שסמוך לציונו של התנא בנימין הצדיק במרכז צפת ,שם הם למדו בתענית דיבור
מסכתות הש" ס בעיון ובהתלהבות החל משתיים עשרה בלילה ועד שעה לפני הנץ אז הם חילקו
ביניהם את לימוד מסכת קינים הידועה כסגולה לישועות ומיד אחר כך הם יצאו בהסעה ישירה
לציון הרשב"י שם הם התפללו וותיקין ולאחריה הם חילקו ביניהם את ספר התהילים ובסיומו
הם נשאו תפילה נוראה לרפואתו של חביב בן פרחה ביחה .אחר כך הם חזרו לצפת לעבר בית
העלמין העתיק שם הם נשאו תפילות בזעקות ובתחינות בקבריהם של ר' לייב בעל הייסורים
והאר"יזל והבית יוסף והאלשיך ועוד .ומיד כשסיימו הם חזרו ללמוד בכוללים שלהם כאילו לא
עבר עליהם לילה ללא שינה!! ורק בצהרים נחו (כל זאת מרוב חשקם ואהבתם את התורה
ולימודה).
בחסדי שמים להרצאה באשקלון הגיעו מאות איש למרות ההתראה הקצרה .בפתיחת ההרצאה
בירך רבי אמנון את חמי שיהא השיעור לרפואתו במהרה .ובמהלך ההרצאה רבים נענו לקריאתו
של רבי אמנון לקבל עליהם לימוד שני הלכות בכל יום ,במשך חודש לרפואתו של החולה חביב
בן פרחה ביחה .בסיום הערב הרב אמנון בירך את חמותי (על פי בקשה מיוחדת של שותפנו
להפקת הערב מר משה סבג מעסקניה החשובים של אשקלון ).שתזכה לכוחות נפשיים עד
שבעלה יעמוד על רגליו בריא ושלם!!
קוראים יקרים:
לא חולפות השעות והנס קורה!! למרות שהרופאים מתל השומר מכריזים עליו כצמח ,הוא
פשוט מתעורר!!אני מקבל את הטלפון כשאני שוהה בצפת .יצאתי בחזרה לתל השומר ,אני
רואה אותו בעיניים פקוחות .אני ניגש אליו בתדהמה ושואל אותו :אבא ,אתה מזהה אותי?? גיסתי
שגם נמצאת בחדר אומרת לי :הוא לא יכול לדבר הוא לא מזהה כלום!! ואני מביט על העיניים
והשפתיים שלו והוא מביט אליי ואומר לי בלחש באפיסת כוחות בשפתיים שנעות בחלישות
ובקושי רב :כואב לי הגב .אני פורץ בבכי ,ואומר לגיסתי :הוא מבין מצוין תראי מה הוא אומר.
היא מתקשה להאמין וטוענת כי הוא רק מנסה לבלוע את רוקו אך איננו מוציא שום הגיה .היא
מציעה שנחייג לאימו בפלאפון וכשהוא ישמע את קולה של אימו נראה מה תהא תגובתו .חייגנו
אליה וביקשנו ממנה לדבר אליו יען כי מכשיר הפלאפון מונח על אוזניו .ואכן איך שהוא שומע
את קולה של אימו שאומרת לו בבכי :יא איבני מחמדי מה קורה איתך?? עיניו מתחילות לזלוג
דמעות רותחות!! מכשירי הלחץ דם מצפצפים בעוצמה ואנחנו מסולקים החוצה עקב התרגשותו
המסוכנת .הרופאים מודים שאכן מה שקרה כעת זה בניגוד לכל התחזית הרפואית ,אך בד בבד
מנסים לשכך את ש מחתנו בכדי שלא נתאכזב מרות ומודיעים שבכל מצב גם אם הוא יתעורר
עדיין הסיכוי למוח בריא הוא סיכוי אפסי עקב פגיעתו האנושה בעוצמה חזקה ובמיוחד
שהמדובר הוא בשטף דם פנימי עמוק ורציני.
קוראים יקרים זכרו :לא מדובר בבית חולים קטלא קניא,אלא בבית חולים מכובד עם סגל רפואי
מקצועי המוערך גם בעולם!! אך אנחנו ידענו כי זכותם רק לרפא ולא לייאש .והם אינם קובעים
מאומה אלא רק בורא עולם!! ואכן לאחר מספר ימים חמי כבר מדבר ומשוחח כרגיל!!והוא
מועבר להתאוששות במחלקת טראומה ומשם לשיקום בבית חולים לוינשטיין .כיום אנחנו
ממשיכים לצפות ול התפלל לישועת השם השלימה שחמי יחזור להלך על רגליו שכיום הינן
עדיין משותקות לגמרי .אך בחסדי שמים מוחו תקין לחלוטין!! ושום תחזית של הרופאים
על פגיעה אנושה במוח לא התממשה.

זכינו לישועה עצומה בזכות ברכתו של מורנו הצדיק אהוב השם רבי אמנון שליט"א ,ובזכות
לימוד התורה במסירות רבה של האברכים באותו ליל משמר בצפת.
אגב :בעזרת השם בשבועות הקרובים אני מפיק בל"נ עוד ערב חיזוק עם הרב בצפת לרפואת
חמי.
אנא המשיכו להתפלל עליו :חביב בן פרחה ביחה .שרחמי השם ימשיכו עליו לרפואתו השלימה
במהרה.
וזכרו :כוח לימוד התורה וכוח ברכה של מוציא יקר מזולל הם מעבר לכל הגיון אנושי ,והם
המסוגלים לחולל ישועות עצומות מעל הטבע!! וכל המקטרגים עליהם והמקנאים בהם ,לעולם
לא יוכלו להם כי אבאל'ה שבשמים אוהב אותם הכי מכולם ,כי הם עושים לו את הנחת רוח
האמיתית ,ובזכות כך" :רצון יראיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם!!
ומי יוכל על האיש אשר המלך בכבודו ובעצמו חפץ ביקרו!!?
גם אתם יכולים לארגן הרצאה ולהגשים כל חלום שלכם .לארגן הרצאה לרב אמנון
יצחק שליט"א
41/87/4784
הבו יקר למזכה דחיביא,דיוקנא דמלכא קדישא
קשה לתאר אישיות כ"כ גדולה ביריעה כ"כ קצרה אז סליחה מראש שאין כ"כ רצף בין הנקודות
*כתוב ב'ארחות צדיקים' שכל מי שילמד את האדם דעת הוא יאהב אותו,רציתי לומר שרק
מלהתבונן בך אני אוהבת אותך אהבת נפש.
*כשנשמתי צופה בך היא שמחה,בוכה,נזכרת בכסא הכבוד שמשם חוצבה ומשתוקקת לשוב
אליו.
*המחשת לי מיהו בורא עולם? ארך אפיים,רב חסד,רחום,בוחן לבבות,גולה עמוקות ,כל אדם
מהקהל ששואל שאלה עובר מעין 'שיקוף' ע"י עמוד האש ההולך לפניך,אישיותו ודמותו
האמיתית מתגלה ולא משנה כמה ינסה להסתיר,אפילו ע"י השאלות במייל אני פתאום פוגשת
את תת-המודע שלי ומבינה עד כמה הדרך עוד ארוכה .והתשובות בכלל...פרד"ס.
*המחשת לי מהקשר אליך כיצד צריך להיראות הקשר עם בורא עולם?
יראה,אהבה,הערצה,הכנעה,הפצת שמו ותורתו בעולם,וכו'.
* הרב מטריח עצמו בטרחות גדולות ומטה שכמו לסבול עול הציבור והכל בעיניו כימים אחדים
באהבתו את בוראו ,והקב"ה לא מאחר לשלם,מדהים לראות ש"ככה ייעשה לאיש אשר ה' חפץ
ביקרו".
*כתוב ב'פלא יועץ' ,אדם המכיר מעלת האיש השלם אוהב אותו על שלמותו אהבה עזה ואהבה
זו תיתכן רק בדומים ,תודה לה' שזיכנו בטובות הנפש ולהיות דומים אליך במידה מסוימת.
*אתה הכל בשבילנו,אבא,רב,מורה דרך,מחנך,יועץ,רופא,פסיכולוג,מלאך ה' השומר עלינו.
* נדמה לי שלפני שהנשמה ירדה לעולם הראו לה את דור אחרית הימים ואינה רצתה לרדת עד
שפייסו אותה כשהראו לה את הצדיק שיהיה בדור ואז היא הסכימה בשמחה.
*לפני  87שנים מכר הציע לי ולחברה שנלך לכנס בעיר,בתוך תוכי ידעתי שאכנס לעולם
התשובה אך אמרתי לעצמי לא עכשיו,מוקדם מדי-וויתרתי 3,שנים לאחר מכן הגעתי אך כאילו
היה לי מסך על העיניים ולא זכיתי לראות את האור ,גם הבעתי את דעתי כששאלו אותי ,שנתיים
וחצי לאחר מכן זכור לי שהתפללתי בדמעות לקב"ה שיאיר את עיניי ויתן לי לשמוע תורה צרופה
מצדיקי אמת שבדור כי השקר שולט,לא עבר זמן רב וזכיתי ליהנות מזיו השכינה פה בעוה"ז.
כעת אני יודעת שבורא עולם רצה להעביר לי מוסר השכל גדול,שאסור לאדם להיות חכם
בעיניו,צריך לשקול כל מילה שנאמרת אליו כמסר מן השמיים,לשמוע לפחות פעמיים בהאזנה

מלאה ,וגם אם לא נתפס בשכל עדיף לשתוק ולא לדבר וכל הזמן להתחנן לבורא עולם שיפקח
את העיניים כי לפעמים הוא שולח הזדמנויות והעיניים עצומות.
*הערב יש לי זכות לבקש בקשה מבורא עולם,אז אני רוצה לברך,אמנם ברכת הדיוט אך מכל
הלב:
ה' הגדול והנורא יברכך וישמור לנו עליך מכל משמר,יוסיף לך כוחות עצומים בגוף ונפש
להמשיך לקדש שם שמיים ברבים ולהשיב את כל הנשמות היקרות הביתה,שאנו ילדיך נגרום
לך נחת רוח ותהיה גאה בכל אחד מאתנו בעוה"ז ובעוה"ב ,שנרבה מצוות ומעשים טובים ונישמר
מכל רע,שנפרה ונרבה כחול הים וככוכבי השמיים לרוב,שנזכה להידמות אליך יותר ויותר,שכל
אויבי ה' יהיו כמוץ לפני רוח ומלאך ה' דוחה וששום זר לא יקרב אל הקודש.
"...הוא נותן עוז ותעצומות לעם ברוך אלוקים"
שמה של בעלת התגובה שמור במערכת לבקשתה
43/87/4784
כבוד האב קודם כל אני חייבת לציין שאני מקפידה לקרוא את התורה ואני אם הכיסוי ראש אבל
רציתי לשתף אותך המשהו שקרה לי בחג סוכות ובכיפור אני ובעלי לקחנו את הילדים לבית
הכנסת בכיפור ושמתי לבנים כיפה באיזה שלב נפל לבן שלי שלא בסדר (נעם)הכיפה והוא
פשוט בה ושאל איפה הכיפה שלי אני ממש התרגשתי כי זה לא מובן מאליו בסוכות נסענו
להורי בעלי ובדרך כלל נעם תמיד בוכה ורוצה הביתה שאנחנו נוסעים לשם הפעם לא רק שהוא
לא בכה אלא גם ניסה ליצור קשר אם המשפחה תדע לך שאני לא מקלה ראש בניסים של
ב ורא עולם ותמיד הייתה לי אמונה בו גם שהייתי חילונית תודה לך שגרמת לי לחזור למסלול
הנכון
43/87/4784
בס"ד
שלום למורנו ורבנו ,תנוחמו מן השמים ושלא תדעו עוד צער.
שמי לאון (קרוב משפחה של רונן שאולוב) .לא יודע מאיפה להתחיל לכתוב ,אשתדל לעשות
את קצר ולעניין .לפני ששה חודשים בערך הסגרתי את עצמי לכלא הצבאי ,פחדתי נורא,
ביקשתי את ברכתו של הרב ,הרב אמר לי שאין מה לדאוג ולפחד הקב"ה יעשה את שלו .באמת
כך היה לאחר פחות מ 21שעות שחררו אותי מהכלא .עברו בערך חמישה חודשים שוב אותו
סיפור ,הסגרתי את עצמי לכלא הצבאי וביקשתי את ברכתו של הרב ,הרב אמר לי (אני
מצטט)":ה' יכה בסנוורים וישלחו אותך לכל הרוחות" .ושוב פעם מה שהרב הוציא מהפה זה מה
שקרה ,לאחר פחות מ 21שעות שוחררתי מהכלא ,ולמחרת שוחררתי מהצבא סופית.
זכור לי פעם אחת שהתקשרתי לרב בשעות הערב ,הרב היה עסוק ולא ענה .לאחר שעה וחצי
בערך הטלפון מצלצל ומי על הקו?! הרב אמנון יצחק .אדם ש 42שעות ביממה מזכה את הרבים,
רץ בכל רחבי הארץ והעולם ,החזיר מאות אלפי יהודים בתשובה ,אין לו זמן לנשום ,והוא חוזר
אליי כדי להתעניין בבעיות שלי ולעזור לי לפתור אותם.
איפה יש עוד רב כזה?! אין! יש רק אחד וקוראים לו הרב אמנון יצחק.
כל ברכה שהרב בירך אותי עד היום התקיימה במלואה ,לא חציה ולא מקצתה ,במלואה!
תודה רבה רבנו על הכל מא' ועד ת' אין כמוך.
למה אין עוד הרב אמנון יצחק בעם ישראל?!
42/87/4784
שלום לכבוד הרב ,אנו רוצים להודות לך מעומק הלב על העבודה הנפלאה של ארגון שופר .על
ההשקעה הרבה בעם ישראל יומם ולילה! אנו בטוחים שבזכות פעולותיך והתפילות הרבות שלך
על עם ישראל ניצלנו מגזרות רבות! ועדיין הקב״ה ממתין ,ומאריך אפו כדי שנשוב אליו ..ובנימה
אישית יותר אני רוצה לומר לך תודה על המתנה הנפלאה שקיבלתי ממך..
לפני כשנתיים לערך נישאתי,הנישואין לא עלו יפה .ומסיבות שאיני יכולה לפרט פה ,התגרשנו.
עברתי להתגורר לבדי בירושלים .אני שומרת תורה ומצוות אך עלי להודות שבסתר ליבי הייתי
בטוחה שאין לי סיכוי עכשיו .מי יסתכל עלי? בחורה גרושה? הרגשתי כמו סוג ב׳ ..יום אחד
פנתה אלי חברת ילדות ששמעה על המקרה ,ואמרה לי :״ תקשיבי טוב ,אני מבטיחה לך שאם

תקראי בספר שערי תשובה  5חודשים רצוף ,חצי שעה כל יום .את עוד השנה מתחתנת!״
הסתכלתי עליה מוזר ,לא הבנתי מה היא רוצה .ואיך היא יכולה להבטיח לי שהשנה אני
מתחתנת?? והיא בשלה .בביטחון ובעקשנות :נו מה יש לך? את לא הראשונה! היות ואת שומרת
תורה ומצוות הרב אמנון יצחק בטוח יגיד לך לקרוא שערי תשובה נבקש ממנו לברך אותך .את
תקראי שערי תשובה .ועוד השנה את מתחתנת!
הרגשתי אושר גדול ,הרב יברך אותי? הברכות שלו תמיד מתקיימות!!
ואז הבנתי מדוע היא מפזזת כאילו כבר יש לי טבעת על האצבע..
העברתי לה את שם האמא ,וסיכמנו שאני מתחילה לקרוא והם ישתדלו להעביר את שמי לרב.
כבוד הרב ,נס גדול אבא שבשמים עשה לי בזכות ברכתך ,ובזכות שערי תשובה .ביום האחרון
של ה 5חודשים ,הציעו לי את היקר באדם ..נישאנו תוך  5חודשים.
היום יש לי טבעת על האצבע ,בן תורה שיושב ולומד ,ואושר גדול בלב!..
שערי תשובה הוא המתנה הגדולה ביותר שקיבלתי בחיים! תרתי משמע.
שוב תודה גדולה מעומק הלב ,לאבא של כווווולם! כי כמו שהרב דואג ,רק אבא דואג לבניו.
שה׳ ייתן לך כוחות להמשיך ולהוביל את עם ישראל אל הגאולה.
ב.בתיה ח .ירושלים.
42/87/4784
שלום כבוד הרב אמנון יצחק שליטא ,אני מאוד מאוד אוהב אותך אתה מאוד עוזר לי להמשיך
לחיות אחרי תאונה קשה שעברתי תודה רבה כבוד הרב  .האמת שאתה אומר מראה לי את
הנשמה הענקית שלך ואיך שאתה דואג לעם ישראל אני רוצה לחזק אותך ולהגיד לך תודה על
כל הריצות החיזוקים השעורי בוקר ערב לילה שאתה נותן  53שנה !!!תודה רבה!!!!!!
נשלח מאת שמעון .ד.
44/87/4784
כל הכבוד זה רב!!!!! [חייבת לומר] הבא אל העם ..לא גבה ליבו ורואה עצמו חלק ואפילו
מתחבר לפשוט ביותר ועד גאון הדור ,מקבל את כולם בשווה ומקדם כל אחד בדרך התורה על
פי נתיבו...זה משהו שנדיר לראות היום..נוסח דרכו מזכיר לי את מקובליה המפורסמים והגדולים
של צפת..ואת סבא שלי מורי סאלם קעטבי .צנוע בדרכו ,תלמיד חכם ומבריק ,ועוד חכם וטוב
.שכך המשתמש בכלי הקדמה להרבות תורת השם בפי האנשים
(למלינים על שמוש הרב באייפון או באמצעים טכנולוגיים אחרים) הרב הוא תופעה וגם תנועה,
הלכה עם קבלה ,קדמה עם שמרנות מסורת עם חדשנות ,שפתו תורנית ושפתו עכשווית,
פילוסופיה עם אורתודוכסיה..קוסמי עם ארצי..לא יאומן...ובכל זאת קיים .יברך אותו
השם בחוזק רוח על מה שהוא עובר בימים האחרונים..הן משפחתית והן תקשורתית
..נשלח מאת לאה גמליאל
44/87/4784
בת דודה שלי רצתה כבר להתחתן אז אמרתי לה מה הבעיה? נלך לרב אמנון יצחק
נבקש ברכה ובאמת באותו הערב הרב היה במבשרת הלכנו בקשנו ברכה הרב ביקש
לקרוא ספר "שערי תשובה" וב" ה היא אחרי שבועיים הכירה את בעלה ואני שבועיים
אחרי שסיימתי את הספר הכרתי את בעלי שלחתי עוד שתי חברות שלי אחת התחתנה
לפניי השנייה באותה השנה.
נשלח מאת נעה שכטר

44/87/4784
ערב מבורך לכבוד הרב הגדול אמנון
יצחק שליט"א!
רציתי לספר על מספר ניסים שקרו לי
בזכות הרב.
לפני חצי שנה לערך ,קיבלתי על עצמי
 27יום תענית..באותו ערב כשקיבלתי על
עצמי את התענית (בזמן ההרצאה).באותו
ערב
אמא שלי חייגה אליי ואמרה לי שאישרו
לנו את המשכנתא ,אישור שלא האמנו
שיגיע.
בזמן התענית קרו לי הרבה ניסים
מרגשים...
הנס הכי גלוי שקרה לי היה בזמן
העבודה ,הגעתי ל 57-יום של צום ללא
שום בעיה.
כשנכנסתי לעבודה ראיתי את המשימה
שהביאו לי וידעתי בתוכי שלא אצליח
להחזיק מעמד עם הצום ,כולי הייתי
מבואס ,לא ידעתי מה לעשות ,התחלתי
לעבוד תוך כדי הרגשה שאני חייב
לשתות מים מרוב העומס שהיה לנו...
נעצרתי לשנייה הלכתי לצד ובכיתי
לבורא עולם שיעזור לי " בורא עולם אני
 57מחזיק מעמד אנא ממך תן לי את
הכוח לשרוד את הימים הבאים"(ובכלל
את היום הקשה הזה).
לא עברו להם  87דקות ופתאום קרה
מקרה הזוי...הפסקת חשמל בכל המפעל
למשך  2שעות רצופות.
חבר שלי שעובד איתי בא ואמר אבי תדע
לך זה רק בגלל הצום שלך (:
כבוד הרב תודה רבה לך חזק וברוך
שבורא עולם ייתן לך את הכח להמשיך
ולחזיר יהודים בתשובה ללא ערף
אוהב אותך מעמקי ליבי אבי אברהם
81/87/4784
ערב טוב אבא שלי ניפטר לפני  52שנה ומאז אני בתשובה לאורך כל הדרך לא אהבתי
להשתייך לזרם למפלגה לתנועה כול שהיא אני דתי פשוט לפני כ 01שנים הכרתי את
כבוד הרב וממש ישבתי ובדקתי וחקרתי על התנהלותו היום יומית וריצתו הבלתי
פוסקת בכל העולם ומידת האמת שאין לה אח ו רע בצורה שלא משתמעת לשתי פנים
אני רוצה להגיד לכם שאתה רואה בחוש אך השם יתברך מוליך אותו ומסייע לו בכל
צעד אני רוצה לסיים את המכתב אך ברצוני להגיד לכם קודם כל תבדקו ותחקרו עליו
כמו שאני עשיתי ולא כדאי לכם להיות ניזונים מכלי התקשורת ומכול מיני אנשים ואז
תגלו ותתפעלו מאדם בדמות מלאך
נשלח מאת יניב גואטה
81/87/4784

בשם ה'' נעשה ונצליח וה'' עלינו ברחמיו ירוויח
אין לי מילים כבוד הרב אתה פשוט נשמה כל כך גבוהה ומיוחדת  ,איזה מאושר אתה
צריך להיות כבוד הרב שהקב"ה בחר דווקא בך לקדש את שמו  ,בצורה מדהימה
ומחזקת כל כך  ,אתה אדם מדהים פשוט !!!!.יהי רצון שבעזרת הקב"ה ירבו כמותך
בעם ישראל  ,אשרינו שזכינו בנשמה כל כך גבוהה בדור שכזה אשרייך כבוד הרב יישר
כוח גדול !!!!!!!!!!.בבקשה תמשיך לקרב עוד יהודים להקב"ה כמו שעשית עד עכשיו אין
לתאר ולשאר גודל שכרך בעולם הזה ובעולם הבא לי אישית יצא לחזק ולקרב הרבה
מאוד יהודים יקרים להקב"ה בזכותך את עושה עבודת קודש כבוד הרב יישר כוח
המשך ככה בבקשה הבא להיטהר מסיעין בידו זה נאמר על מי שבא הוא עצמו
להיטהר כל וחומר והלכת כמה וכמה על מי שבא לטהר נשמות קדושות של עם ישראל
 ,כל המזכה את הרבים א ין חטא בא על ידו אשרייך כבוד הרב חזק וברוך שה'' ישמור
ך.
רָ
מֶ
ִש ְ
ך יְהוָה ,וְי ְ
כָ
רְ
בֶ
אותך!!!!!!!!!!!.יְָ
ך.
ֶָ
ִיחנ
ך ,ו ֻ
ֶי ָ
אל
ָיו ֵ
פנ
ָאר יְהוָה ָ
כה י ֵ
שלֹום.
ך ָ
לָ
ָשם ְ
ך ,וְי ֵ
ֶי ָ
אל
ָיו ֵ
פנ
ִשא יְהוָה ָ
כו י ָ
נשלח מאת יהודה
87/87/4784
הרב הצלת לי את החיים!
בזכות הרב קיבלתי על עצמי עול מצוות,לשמור שבת,ללכת בצניעות,התחזקתי בצורה
משמעותית באמונה,קיבלתי על עצמי לברך על כל מאכל .קיבלתי על עצמי לנקות בתי
כנסת,לתת תרומות כל הזמן .והחזרתי בתשובה בזכות סירטונים שלך ביוטיוב 3
אנשים!
חזרתי בתשובה אך ורק בזכות הרב .ובזכות הקב"ה.
תורה רבה רבה רבה לך הרב!! הצלת לי את החיים,הצלת לי את החיים!
הוצאת אותי משאול .שהשם יזכה אותך להחזיר עוד מיליון וחצי בתשובה.
דורנו דור קשה מאוד,ורק אתה ביכולת שכנוע שלך,תוכל להחזיר את כולם בתשובה.
יש לך המון מתנגדים (אפיקורסים),שתמיד רוצים להפיל אותך .אבל כולם בסוף
נופלים .כי יש לך שמירה מאוד חזקה מבורא עולם .אתה מקושר לבורא עולם בחבל
כמו יעקב אבינו.
לא מכירה עוד רב שהחזיר כ"כ הרבה יהודים.
אולי רק בזמן אברהם אבינו,וחזקיה היה חזרה בתשובה כ"כ גדולה!!
אשרייך הרב,אוהבים אותך מאוד!
כשרואים את הרב,מרגישים את הקדושה .לא מובן איך .פשוט מרגישים את הקדושה
שיוצאת מן הרב .הרב מדבר אל הלב ונכנס ללב.
הרב אמיתי .בגלל זה כ"כ אוהבים את הרב  .בדיוק כמו משה רבינו!
נשלח מאת שירה לוי
1200105105
כבוד הרב.
לפני כשנה ביום הכיפורים כשנה כבודו בירך אותי שאזכה תוך שנה לקנות דירה גדולה ונאה
במחיר מצחיק וכבודו חייך.
אז ברצוני להודיעו שהיום לפני כשעה סגרנו בסייעתא דשמיא חוזה על דירה ששווה בערך
 137.777סגרנו ב 737.777
דירה  2חדרים גדולה נאה ויפה.עם עד אופציה לבניה  4יחידות דיור על הגג.
אין ספק שזה מכוח בירכתו של כבוד הרב.
ועל הרב נאמר ׳ צדיק גוזר והקב׳ה מקיים׳.
וברכתי לכבודו שאזכה להאריך ימים על ממלכתו בתוך בריאות איתנה ונהורא מעלייא וימלא ה׳

הטוב והרחמן משאלות ה׳ לטובה ולברכה אמן.
מעריך מוקיר ומודה אין סוף לבורא עולמים שזיכני להיות במחיצתו של צדיק אמת
נשלח מאת נתנאל
1000105105
הרב אמנון תדע שעם ישראל מאחוריך מתפלל למענך כמו שאתה דואג לנו שלא תדע צער אני
איבדתי את אמי מורתי בפסח וזה קשה מנשוא
נשלח מאת דפנה

