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גליון מס' פ"א  -כי תבא תש"פ  -תוכן העניינים
הכל צפוי וקצוב לאדם ,רק צריך לקבל מידותיו יתברך באהבה ובלי תרעומת

א

הכל צפוי – אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב

ב

בשבח בר ישראל המקבל מידותיו יתברך בלי תרעומת בכל צער שעובר

ב

ע"י שמקבל בשמחה ואהבה נתעלה יקרא דקודשא בריך ונתקנים תיקונים עצומים ג
גם האדם הפשוט יכול ע"י האמונה לעשות תיקונים נוראים עד אין חקר

ג

ע"י שמקבל הכל בשמחה בונה בשמים עליותיו ולפעמים יותר מצדיק גדול

ד

מה שהיו צריכים צדיקים ראשונים להשיג בזמן רב ,אפשר כעת לתקן בשעה אחת ד
תבואי תשורי מראש אמנה – עיקר הגל ות אינו אלא בשביל חסרון אמונה

ה

ויהי ידיו אמונה – ומה יעשה האדם? יתפלל שהתפילה למעלה מהטבע

ה

נסתרות דרכי השם – וע"י תפילה יכול לשנות את הטבע לטובה

ו

בשבח ברכת אהבת עולם בשחרית – והמכוון בה ואומרה בנחת זוכה לאהבת ה'

ו

הרוצה להתחזק ירבה בדיבורי ושיעורי אמונה ובפרט בשבת קודש

ז

הכל צפוי וקצוב לאדם ,רק צריך לקבל מידותיו יתברך באהבה ובלי תרעומת
הקב"ה קבע לאדם כל מה שיהיה לו במשך

אחרים ,וכן דרשו רז"ל כל מעשה בראשית

כל ימי חייו ,איך ימות ואיך יחיה ,כך אומר

לדעתם נבראו ,לצביונם נבראו ,שנאמר

רבנו בחיי בפירושו לתורה (כי תצא כ"ב)

(בראשית כ) 'וכל צבאם' ,והכל רצו וקבלו",

"כי כל הנבראים כולם נבראו בחפצם

מובן מדבריו היטב ,שהשם שאל כל אחד

ורצונם ,והקב"ה הודיעם בראשית הבריאה

מאיתנו 'אתה רוצה שאני אברא אותך

כל עניניהם כולם ,וכל המקרים העתידים

ככה ? יהיה לך פה קשה עם האשה? וקושי

לבוא עליהם ,וכן הודיעם ימי חייהם

כזה וכזה?' ,וכל אחד מאיתנו ענה 'כן ,רק

ומיתתם היאך תהיה ,וכן ענין מזונותם אם

עם האשה הזאת ,רק עם השכן הזה אני

ברווח אם בצער ,אם ע"י עצמן אם משל

רוצה' ,וכן אם יש לאדם מנהל בעבודה
א
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שרודף אותו ,מחפש אותו כמו בזכוכית

כבר גזר על האדם שיפול מהגג ,רק

מגדלת ,וכן כל יתוש לפני שהשם ברא

שמגלגלין חובה ע"י חייב  ,ואותו בעל גג

אותו הראה לו איפה צריך לעוף ,כל

שלא שם מעקה כראוי הוא החייב ,אבל

הנבראים כולם נבראו מחפצם ורצונם,

הנופל היה ראוי ליפול עוד מקדמת דנא.

"והקב"ה הודיעם כל המקרים העתידים

בשבח בר ישראל המקבל מידותיו יתברך
בלי תרעומת בכל צער שעובר

לבוא עליהם ,וכן הודיעם ימי חייהם
ומיתתם איך תהיה ,וכל עניני מזונותיהם

"לְ ָאדָ ם מע ְרכֵי לֵב וּמֵ ה' מעֲ נֵה לָשׁון" (משלי

ברווח או בצער ,"...כל אדם נשאל מאת

ט"ז) ,הכל מהשם ,לכן כמה אדם צריך

השם 'אתה רוצה?' ,ואמר לו 'כן!' ,לא רק

לקבל את כל מה שהשם עושה איתו ורוצה

שידע אלא רצה להיווצר כך ,רצה ילד קשה

ממנו ,לקבל את זה באהבה ,לקבל את זה

כזה ואשה כזאת ,ואח כזה ואחות כזאת,

בשמחה ,צריך לקבל כל מעשה שמים

לא היה אחד שהסתפק ,שהיה לו איזשהו

באהבה ,לא להתקוטט ולא להתעצבן,

ספק בבריאתו ,העולם הזה הוא בחירה

ואומר רבי אהרן ראטה (שומר אמונים)

חופשית ,מה שאדם רצה קיבל.

כאשר היה בית המקדש קיים ,הלכו
לנביאים והנביאים היו אומרים לאדם כל

הכל צפוי – אלא שמגלגלין זכות על ידי
זכאי וחובה על ידי חייב

מה שיעבור בחייו  ,אבל אומר הרב בימינו,

אמרו רבותינו על מצוות מעקה לגגך,

כאשר הסתר פנים ואין נביאים כמה רב

אומרת התורה (דברים כ"ב) "כּי תבְ נֶה בּית

שכרו של האדם שמאמין בהשגחה פרטית,

ית מעֲ ֶקה לְ ג ֶגָּך ,וְ ֹלא ָתשׂים דָּ מים
חָ דָ שׁ וְ עָ שׂ ָ

ואומר כך" :כי ישראל הקדושים ,שקודם

יתָך ,כּי יפּל הנּפֵ ל ממֶּ נּוּ" ,למה כפלה
בְּ בֵ ֶ

ביאת הגואל בדורות האחרונים ,שהם

התורה כי יפול-הנופל ,אלא אמרו חז"ל

בצער ובצרה שכולה וגלמודה מבלי תורה

(שבת ל"ב" ).תנא דבי רבי ישמעאל ,כי יפו ל

ועבודה ומעשים טובים ,וצר וצרה מכל צד,

הנופל ממנו ,ראוי [היה] זה ליפול ,מששת

המה

ח"ו,

ימי בראשית ,שהרי [עוד] לא נפל והכתוב

ונחשבים בעיני עצמם כדבר המותר ,ואינם

קראו נופל [כלומר שעוד בטרם נפל קראו

יודעים כי בכל צער שעובר על בר ישראל,

הכתוב נופל] ,אלא שמגלגלין זכות על ידי

ומקבל מידותיו יתברך בלי תרעומת" ,כל

זכאי וחובה על ידי חייב" ,כלומר שהקב"ה

בעיה שעוברת על יהודי ,לא משנה מה,
ב

כמיואשים

בעיני

עצמם
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משטרה ,צבא ,מס הכנסה ,אחים ואחיות,

בשמים ,ומה בסה"כ עשה ? קיבל את הצער

ילדים ,בא לבית והילדים רבים ,כל בעיה

מאת ה' ,את התוכחה של ה' בלי תרעומת.

שמקבל מידותיו יתברך בלי תרעומת,

גם האדם הפשוט יכול ע"י האמונה לעשות
תיקונים נוראים עד אין חקר

ממשיך הרב ואומר "וכל שכן שהוא בקצת
שמחה ואהבה ,נבנה מכל זה בניינים

הייתי בכולל ,ואמר לי סופר סתם "הרב

גדולים ועצומים בלי חקר ,וכל שכן אם גם

כתבתי ספר תורה ,בעל הספר שילם לי רק

בצער ובקטנות השכל ובהסתרת פנים

חלק ,ושליש לא שילם לי " ,אמרתי לו 'צריך

עובד השם ואינו משגיח על כל זה".

לקבל באהבה ,השם לא רוצה שהכסף הזה
יגיע אליך ,תחכה בסבלנות באהבה ,בלי

ע"י שמקבל בשמחה ואהבה נתעלה יקרא
דקודשא בריך ונתקנים תיקונים עצומים

תרעומת ,תקבל את הצער של ה' בלי

אומר הרב בשומר אמונים דברים עצומים,

תרעומת והאמונה הזאת בונה בניינים עד

כל אחד יש לו גוש וחלקה שם למעלה,

אין חקר' ,ואומר הרב "וכשיתג לה משיח

ובכל מעשה שמקבל באהבה ,הוא בונה

צדקינו במהרה בימינו ,יראה ויתגלה לפניו

בניינים ,ושם זוכה הוא למלא את הבניינים

כל רום נשמות" ,יראו לאדם ' אתה החזרת

בנשמות ,ולמה? כי קיבל צער בלי

את כל אלה בתשובה' ,ממשיך הרב" ,וזה

תרעומת" ,ו בזה נתעלה יקרא דקודשא

הגוף יהיה כמו אבא לאלה הנשמות

בריך הוא לעלא לעלא ,ונתקנים תיקונים

והמלאכים לאלפים ולרבבות ,ולכל זה יכול

כאלו ונשמות כאלו שלא נתקנו כמעט

לזכות בן אדם פשוט בתכלית הפשטות",

מימות הבריאה וכו' ,ולכל זה יכול לזכות

למה זכה האדם לכל זה? שקיבל את הצער

גם אדם פשוט בתכלית הפשיטות ובתכלית

של ה' באהבה ,לא עשה תרעומת.

השפלות" .אנחנו נמצאים בדור של הסתר
פנים ,ואדם המקבל צער ויכול להאשים

דיבר איתי לאחרונה יהודי ואמר לי :הרב

את זה ואת ההוא ,הרי זה לא דור של

יש לי אשה ,כל היום רבה עם השכנים ,יש

נביאים ,זה דור של הסתר פנים ,אבל אינו

לנו שכנים טובים ,והיא כל היום מדברת

עו שה כן אלא מקבל באהבה ובלי תרעומת,

עליהם רע ,אמרתי לה מה את רוצה? והיא

אומר הרב שהאדם בונה בכך בניינים עד

ענתה לו ,אתה תמיד מגן עליהם ,אמרתי

אין חקר ,מגדלי ענק יש לכל יהודי כזה

לו [אומר הרב] אתה צריך לקבל את הצער
ג
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באהבה  ,יש לך את הצער הזה? תקבל אותו

אחד אמר לי שיש לו בת בגיל  30שעוד לא

באהבה ,בין כה וכה נגזר עליך לקבל את

זכתה להתחתן ,והביאה כלב לבית ,אומר

הצער הזה ,וצריך לקבל אותו באהבה ,בלי

לי אותו יהודי :הרב איזה כלב! כמו אריה

תרעומת ,לא לומר 'נמאסת עלי' ,אלא

ענק! ואמרתי לה שאנחנו מפחדים ,אני

'השם יתברך זה מה שאתה הבאת ואני

ואמא שלך אנשים מבוגרים .ענתה לו

מקבל באהבה'.

הבת :אני רוצה כלב! ושואל אותי :הרב
מה נעשה? נוציא לה צו הרחקה? [מספר

ע"י שמקבל הכל בשמחה בונה בשמים
עליותיו ולפעמים יותר מצדיק גדול

הרב] אמרתי לו מה פתאום ,השם החליף

לכן אומר הרב (שומר אמונים) שמי

לך את זה תמורת משהו אחר ,אתה חתמת

שמקבל מידותיו יתברך בלי תרעומת נבנה

על זה לפני שבאת לעולם ,לכן צריך להיות

מזה בניינים גדולים ועצומים בלי חקר,

בלי תרעומת ,תאמר לה יפה בלי תרעומת,

אדם עתיד לומר 'מי ילד כל אלה?' ,ויענו

אולי תביאי כלב יפה ונחמד ,אם יעשה כך

לו 'אתה! ב כל פעם שקיבלת צער באהבה

על דברים מעין אלו אומר הרב שיבוא

והבנת ש זה תוכנית מראש הבריאה ,אתה

משיח צדקינו ויגיד 'האיש הזה יש לו

שהסכמת על התוכנית הזאת ,איזה בניינים

נשמות גדולות ונצורות בשמים ,איזה

אתה בונה בשמים' ,ואומר הרב "ובונה

נשמות הוא ברא בעולם ,נשמות ששנים

בשמים עליותיו לפעמים יותר מצדיק

היו הולכות בתוהו ו בחושך' ,ורק משום

גדול" ,אולי הוא איש פשוט ,אבל הוא יכול

שקיבל באהבה זכה לתקן את הנשמות

להיות יותר מצדיק שצם בשובבים ,לומד

האלו ,הנשמות הללו היו קשורות אליו

תורה ועובד את ה' ,וזה האיש הפשוט הול ך

באיזו דרך וזכה לתקן אותם ,ישתבח שמו.

לסדר מדפים באיזה סופר ,מסיים בארבע

מה שהיו צריכים צדיקים ראשונים להשיג
בזמן רב ,אפשר כעת לתקן בשעה אחת

וחוזר לבית ,הולך לישון ובא לשיעור
תורה ,אבל מקבל הכל באהבה ,הבת שלו

אדם שמבין שאת הכל ראינו וקיבלנו ,מה

התחצפה אליו ,והוא מקבל באהבה ,לא

יסבול האדם מהילד הזה ,או מהילדה

אומר ' לה מי את בכלל? תצאי מפה' ,כמה

הזאת ,הכל כתוב ,רק צריך לקבל באהבה

רב שכרו.

ובלי תרעומת ,ואדם שמבין ומאמין שכך
כתוב ולכך הסכים עוד בטרם בא לעולם,
ד
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קל עליו יותר לקבל דברים באהבה .על כך

שלח אותנו לבלבול הזה לחוסר וודאות

כותב רבי אהרן הגדול מקרלין (בית אהרן

הזה בדורנו ,זה רק בגלל חסרון אמונה,

פ"ז) " אהובי ,אחיי  ,תאמינו לי ,והוא מלא

ראה הקב"ה שרק מהגלות אנחנו נתחזק

בכל הספרים ,אשר מה שהיו צריכים

באמונה ,שיהודי יבין 'אין לנו על מי

הצדיקים הראשונים להשיג בכמה ימים

להישען אלא על אבינו שבשמים' ,לכן

וחו דשים ,אפשר כעת לתקן בשעה אחת,

אומר רבינו נחמן שכל עיקר הגלות אינו

מחמת שכעת העולם הוא יותר בשפלות,

אלא בשביל חסרון אמונה ,וממשיך הרב

לגודל החושך וההסתר פנים והבלבול" .זה

ואומר "כמו שכתוב תבואי תשורי מראש

מה שאמרו רבותינו "יש קונה עולמו

אמנה" ,מה זה תשורי – תשירו ,מתי

בשעה" ,אדם בדורות שלנו ,אולי הוא לא

תשירו? כשת היה לכם אמונה ,שהאמונה

למדן ,אבל מקבל באהבה עם חיוך ושמחה,

תהיה אצלנו מראש אמנה – בראש

'אני צריך לעבור את זה' ,משמח את עצמו

הפרמידה ,וזה על ידי שקודם כל ובראש

בכל מיני דברים ,אומר רבי אהרן שאת מה

ובראשונה אדם זוכה להבין שכל מה

שהיו צדיקים ראשונים צריכים לעבוד

שעובר עליו זה מהשם ולטובתו' ,תפסו

למשך חודשים כדי להשיג איזה משהו

אותי בעבודה באיזה משהו ,ומביאים לי

רוחני ,איזו דרגה רוחנית ,אנחנו בדורנו

עכשיו מכתב פיטורים ,אבל אני יודע

יכולים בשעה אחת לעשות את זה ,שעה

שהכל מהשם והכל לטובתי ,השם עושה לי

של פקק ,שעה שמחכה בתור ,ואומר 'הכל

רק טוב ,חלילה לא עושה לי רע' ,זה נקרא

מהשם יתברך' ,מחכה בסבלנות ,מחייך ,מה

ראש האמונה! "תשורי מראש אמנה ".

שהם עבדו חודשים לקבל משהו מהשם

ויהי ידיו אמונה – ומה יעשה האדם?
יתפלל שהתפילה למעלה מהטבע

אדם בשעה מקבל ,כך אומר רבי אהרן
הגדול מקרלין ,רק בשעה אחת בלבד.

ממשיך הרב (ליקוטי מוהר"ן ,שם)
"ואמונה הוא בחינת תפילה ,כמו שכתוב

תבואי תשורי מראש אמנה – עיקר הגלות
אינו אלא בשביל חסרון אמונה

'ויהי ידיו אמונה' (שמות י"ז) ותרגומו [של

לכן אומר רבינו נחמן מברסלב (ליקוטי

אונקלוס] פרישן בצלו" ,תחינות להשם,

מוהר"ן תורה ז') " דע כי עיקר הגלות ,אינו

תפילות בקשות ודיבורים להשם ,שום דבר

אלא בשביל חסרון אמונה" ,כל מה שהשם

אחר אין לנו ,רק תפילות ובקשות ,לשפוך
ה
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את המילים שלנו להשם' ,השם תעזור לי

מתפילות ,תפילות מעומק הלב ,לכן אומר

פה ,תושיע אותי שם' ,ממשיך הרב "כי

הרב הקדוש ש כל הגלות זה בגלל חסרון

התפי לה למעלה מטבע ,כי הטבע מחייב כן,

אמונה ,וזה בא לידי ביטוי בתפילה ,ומה זה

והתפילה משנה הטבע " ,נכון יש טבע

חסרון אמונה? כגון שכועס על השכן שלא

בעולם ,אבל התפילה משנה את הטבע,

משלם לוועד ,אבל צריך להתגבר ולומר

האשה אולי לא תשתנה מעצמה כי זה

'למה? מה אני כועס? הרי הכל לטובתי'.

הטבע שלה ,אבל אם יתפלל האדם להשם

בשבח ברכת אהבת עולם בשחרית –
והמכוון בה ואומרה בנחת זוכה לאהבת ה'

מקירות ליבו היא תשתנה.

אומר הבעש"ט הקדוש "שמעתי במתיבתא

נסתרות דרכי השם – וע"י תפילה יכול
לשנות את הטבע לטובה

דמשיח ,שאריכות הגלות על שאיננו

יהודי אחד בקרית מלאכי אמר לי :הרב

מאריכים בברכת אהבת עולם ,לאומרו

אשתי הולכת בלבוש שאינו צנוע ,אני

בנועם ובנחת" ,אם אדם אומר ברכה זאת

מדבר איתה ולא עוזר כלום ,מה נעשה

בנועם זוכה שזה נכנס לו ללב ,שהשם

איתה? אמרתי לו' :רק תפילה ,אתה הולך

אוהב אותו ,אדם שאומר 'אהבה רבה

ברחוב תדבר עם ה שם ,תעזור לי עם זה,

אהבתנו' בנועם זה נכנס לו ישר ללב

שאשתי תלך בלבוש צנוע ,פתאום ל"ע

שהשם אוהב אותו ,וכל מה שקורה איתו

קרה איזה אסון במשפחה של אשתו וכל

זה מאהבת ה' אליו ,זה כוחה של ברכת

המשפחה השתנתה ,חלילה אנחנו לא

'אהבת עולם אהבתנו' שאנחנו אומרים

מייחלים לצרות ואסונות ,אבל ישתבח

בכל בוקר ,ומבקשים מהשם שיתן לנו

שמו יש להשם דרכים שאדם לא חלם

לאהוב אותו באמת לדעת שהוא יתברך

עליהם ,נסתרות דרכי השם ,וזו תפילה

עושה הכל לטובתנוַ " ,אהֲ בת עולָם אֲ ה ְב ָתנוּ

שמשנה את הטבע ,הזוהר הקדוש אומר

ה' ֱא לקֵ ינוּ .חֶ ְמ לָה גְּדולָה ויתֵ ָרה ָחמלְ ָת

שתפילה יכולה להחיות מת ,אם אדם

עָ לֵינוּ ...ה ְמרחֵ ם רחֵ ם נָא עָ לֵינוּ ...וְ יחֵ ד

יתפלל מהלב אדם יכול אפילו להחיות

לְ בָ בֵ נוּ לְ ַאהֲ בָ ה וּלְ י ְרָאה אֶ ת ְשׁמֶ ָך" ,ברכה

מתים ,הכל יכולה לעשות התפילה ,הגמרא

נפלאה ,וממנה זוכים ולמדים עד כמה כל

אומרת שכל מה שאלישע עשה [להחיות

הזמן צריך להתחזק באמונה בהשם.

את בן השונמית וכן שאר ניסים] הכל
ו

שיחתו השבועית של מו"ר
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הרוצה להתחזק ירבה בדיבורי ושיעורי
אמונה ובפרט בשבת קודש
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אתכם באחרית הימים" ,אנשים יוכלו
לאבד את האמונה שלהם בחוט השערה

אומר הסבא קדישא מרוז'ין "קודם ביאת

ח"ו ,אבל בכח שיחות אמונה ובפרט בשבת

המשיח ,יעמוד האמונה על חוט השערה,

קודש להחיות את האמונה בלב כל אדם

והעצה להתחזק ולהתאסף בכל שבת

ואדם ,והלואי ונזכה להתחזק באמונה

קודש ,לדבר מאמונה ,ויהיה זה חיזוק

שלמה אמן.

ותועלת לחיזוק האמונה ,ועל זה מרמז
הכתוב האספו ואגידה לכם את אשר יקרא

ז

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 ,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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שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג
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הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

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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