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ירושלים ירון עיני
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כפר סבא אברהם
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לוד יוסף
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מושב מנוחה מור מוסאי
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קרית מלאכי ניסים
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אנו פונים לכל תלמידי מורנו הרב שליט"א ,לבוא ולתרום וליטול חלק בזיכוי
הרבים ,ולשמח את ה' יתברך .לפרטים ירון – 052-9695044
א

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

גליון מס' ל"ד – ראה התשע"ט  -תוכן העניינים
ברוגז רחם תזכור  -להגיע לתכלית הבריאה ע"י כבישת הכעס
עולם הבא נקנה ביסורים
יכבשו רחמיך את כעסך – להפך את מידת הכעס לרחמנות
סוד ה' ליראיו – המלכת הצדיק בעולם
יהי רצון שיכבשו רחמיך את כעסך – להכניע את מידת הדין ע"י כבישת הכעס
כשיש מידת הדין בעולם הצדיק מסתתר
המעטרכי חסד ורחמים – עטרה לצדיק ע"י הגברת מידת החסר
על כל פשעים תכסה אהבה
אורייתא מרתחא להו – נסיון כעס של הצדיק
כל המרחם מרחמים עליו מן השמים
הרוגז הוא ארגז המלא יהלומים טובים
הכעס מזיק לעשירות – בשעת הכעס רוצים להשפיע לאדם שפע רב מלמעלה
לגמול לחייבים טובות – ההנהגה הנכונה
כל הכועס חכמתו מסתלקת ממנו

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] כשאדם מתגבר על תאות האכילה זוכה לדירה נאה
ב] חיי השתנו מהקצה אל הקצה בזכות תורה המוסר והחסידות
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ברוגז רחם תזכור  -להגיע לתכלית הבריאה ע"י כבישת הכעס
באבן האם זו התכלית? עדיין לא ,ומה
התכלית? שיכנס האדם לבית ,יגור בו וינוח בו,
ומה התכלית של המנוחה? גם לזה יש תכלית
שאני אוכל לעבוד את ה' ,א"כ זו הדרך שכל
דבר בעולם צריך להיות מיוצג ביעד ובמטרה.
מה התכלית? מה אני צריך להשיג פה? מה אני
צריך להביא פה? לאן אני שואף? מה המטרה?
וכך כל דבר בעולם ,וכך אומר הרב גם על
העולם הזה ,למה ה' ברא את העולם הזה? מה
התכלית של העולם הזה? ומה האדם רוצה
להשיג פה בעולם? אלא שכידוע שתכלית כל
הבריאה של ה' בעולם הזה זה שעשוע העולם
הבא ,זה שהנשמה היהודית תזכה להגיע
לעולם הבא ולהתענג בטוב הנצחי של ה'
שהוא טוב ומטיב ,והתענוג הזה עמוס בשמחה
וסיפוק ,רווי עונג ,וכמו שהרמב"ם מגדיר אותו
'טובה שאין אחריה טובה' ,זה משהו שאדם לא

בתורה י"ח אות א-ב מסביר הרב איך אדם
מצליח לינוק מהצדיקים את המוחין ואת
ההבנות שיש להם בתכלית העולם .כל אדם
יודע שלכל דבר יש תכלית ויש לו מטרה,
למשל אדם שם זרע באדמה ,האם התכלית
שזה יכה שורשים? לא .שיהיה גזע? לא ,שיביא
ענפים? גם כן לא .שיהיה עלים? זה ג"כ עדיין
לא התכלית ,אלא התכלית שיצא פרי וכשנגמר
הפרי זה התכלית של נתינת הזרע שנתתי
באדמה ,זאת אומרת שהסוף של המעשה תלוי
במחשבה תחילה ,למה שמתי את הזרע
באדמה? לתכלית ,ומה התכלית? זה התפוז
שיצא בסוף ,כך בכל דבר שאדם ניגש אליו הוא
מחפש תכלית ,אדם הולך לבנות בית ,הוא
חופר חפירה ,קונה עצים ומביא בטון ,יוצק
בטון עם ברזלים ,מתחיל לבנות ושם שלט,
האם זו התכלית של הבית? לא .ממשיך לצפות
ב
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יכול להרגיש משהו טוב ממנו ,על כל דבר
בעולם אתה יכול לומר 'כן היה טוב אבל יש
דברים יותר טובים' ,אבל התענוג של העולם
הבא זה תענוג שאתה לא יכול להגיד 'יש משהו
עם תענוג גדול ממנו' ,כי את התענוג הזה
אפילו נביאים לא יכולים לתפוס ,הגמרא
ָאתה
אומרת עה"פ (ישעיהו ס"ד) 'עַ יִן ֹלא ָר ָ
אֱ ֹל ִקים זּו ָל ְתָך יַעֲ ֶׂשה לִ ְמחַ כֵּה לו' ,אפילו עין של
נביאים ,כל מה שנתנבאו הנביאים זה לימות
המשיח אבל העולם הבא אף אחד לא מצליח
לתפוס מה זה בכלל ,אפילו עין של נביאים.
ואומר הרב 'חכם עדיף מנביא' כמו שהגמרא
אומרת ,צדיקי האמת שיש בכל דור ודור 'לא
פחית עלמא משלושים ושש צדיקים' ,ואותם
ל"ו צדיקים שנמצאים בכל דור ודור הם
יודעים מה זה העולם הבא ,הם חשים את
העולם הבא פה ,וזו התכלית שלמענה הם
חיים ,ולכן בכל דבר הם בודקים אותו בקנה
מידה ,האם זה עוזר לי לעולם הבא או לא?
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זהו העונג הגדול ,אני רוצה להביא אותך
למקום שאני אוכל לתת לך להתענג בלי סוף,
והשעשוע של העולם הבא יוצא מהעולם הזה,
לצדיקים יש תפיסה בזה ,אפילו נביאים אין
להם תפיסה בזה ,אבל צדיקים יותר מהם כמו
שאמרו רבותינו 'חכם עדיף מנביא' ,חכם זה
'ראשית חכמה יראת השם' ,קודם כל צידקות,
הצדיק האמיתי יש לו תפיסה שאת כל החיים
שלו הוא מנהל על פי התפיסה הזאת ,זה טוב
לי לעולם הבא? או שזה רע לי? זה מזיק לעולם
הבא או מועיל לעולם הבא? אם זה מועיל לי
לעולם הבא וזה נותן לי יותר עבודת ה' ,נותן
לי יותר קרבת אלוקים ,אני לוקח את זה ,אך
אם זה לא נותן לי עולם הבא אלא נותן לי
עולם הזה אני לא רוצה את זה ,זה גדר של
צדיק ,אנחנו רחוקים מזה כרחוק מזרח
ממערב ,אצלנו אין תפיסה כזאת בכלל ,א"כ
אומר הרב מאיפה אנחנו נקבל את התפיסה
הזאת בכלל? אנחנו נקבל את התפיסה הזאת
רק מהצדיקים ,הצדיקים יכולים להעביר לנו
את זה בלבבות ,התפיסה שהצדיק אוחז ,אותה
הוא יכול להעביר לתלמידים שלו ,לבנים שלו,
לעם ישראל הקשורים לנשמה שלו.

עולם הבא נקנה ביסורים
לכן צדיקים שמחים בכשלונות יותר מאשר
בהצלחות ,צדיק אמיתי שמח שהוא נכשל
יותר ממה שהוא מצליח ,כי העולם הבא נקנה
ביסורין ,וכלשון התניא המתוקה 'עולם הבא
מוקף במיאוסין' ,מה שלא אהבת בחיים זה מה
שיהיה לך בעולם הבא ,לא אהבת שהילד צורח
עכשיו בבית? זה מה שיביא אותך לעולם הבא,
אולי אהבת כשהילד שקט וכולם רגועים ואתה
לומד תורה ,אבל זה לא יביא לך עולם הבא,
עולם הבא נקנה ביסורין ,מה שאתה התייסרת
ממנו זה מה שמביא לך את העולם הבא,
כשקיבלת אותו בהסכמה ובהבנה ,וצדיקי
האמת שמבינים מה זה עולם הבא ,ויש להם
תפיסה שכל התכלית של הבריאה הזאת זה חיי
עולם הבא .וכך הרמח"ל כותב (מסילת ישרים,
פרק א – חובת האדם בעולמו) 'כללו של דבר,
האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה אלא
בעבור מצבו בעולם הבא' ,לא בראתי אותך
בשביל שיסתדרו לך פה העניינים אומר ה' ,אני
בראתי אותך בשביל העולם הבא כמו שאומר
פה בלקוטי מוהר"ן (י"ח ,אות ב') ' ֶׂשהַ ַתכְ לִ ית
ֶׂשל הַ בְ ִריָאה הּוא ַשעֲ שּועַ עולָם הַ בָ א' ,שעשוע

יכבשו רחמיך את כעסך – להפך את מידת
הכעס לרחמנות
אך כיצד אני מצליח להשיג את זה מהצדיק?
אומר הרב שאדם מצליח להשיג את זה מצדיק
רק בזה שהוא כובש את הכעס' ,ברוגז רחם
תזכור' ,כשבאים לו נסיונות ומטלות וכל מיני
בדיקות ומבחנים שהקב"ה בודק אותו
שמביאים לו נסיון בכעס והוא מצליח לכבוש
את הכעס ולהפוך אותו לרחמנות ,למשל
כשהילד בוכה עכשיו ,צורח ורוצה איזה משהו,
במקום שיתמלא בכעס ויאמר 'תפסיק לצעוק
כבר' הוא כובש את הכעס שלו' ,יכבשו רחמיך
את כעסיך' ,אעפ"י שיש לו נסיון מה' ,ולמה ה'
עשה את הנודניק הזה? כדי לבדוק אותך
בכעס ,ואם אתה כובש את הכעס והפוך אתה
עוד מרחם עליו" ,מה הוא רוצה ,המסכן הזה
החמוד הזה?" ,אתה מתמלא בכעס אבל אתה
כובש את הכעס ,אתה מנצח את הכעס ,אתה
ג
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מפעיל רחמנות ,וכן כשזה לא בן משפחה ,אלא
חברו ורעהו ,שיש לנו מצות 'ואהבת' ו'לא
תשנא' והוא מכעיס אותך אותו בן אדם ,אומר
לך מילה מכעיסה ,מתנהג אליך בצורה
מכעיסה ,ואתה כובש את הכעס הזה ,זו
השיטה והדרך היחידה שאתה יוצר מסלול בין
הלב של הצדיק ללב שלך ,ואז מה שיש בלב
של הצדיק עובר גם אליך ,גם אתה מתחיל
להבין מה התכלית ,גם אתה מתחיל לחיות
עפ"י תכלית זו וכל זה תלוי בכבישת הכעס.
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מידת הדין יכבש ,זאת אומרת שאם אתה
כובש את הכעס אז מידה כנגד מידה' ,פועל
אדם ישלם לו' ,אז ה' חייב לכבוש את הכעס
שלו עליך ,ומה זה כעס של ה'? זו מידת הדין
שמנצחת אותך עכשיו ,וכשאתה כובש את
הכעס אתה גורם למידת הדין להיכנע ,וכגון
שיש עליך איזה קטרוג או איזה עונש ,והקב"ה
עכשיו מביא לך איזה פקק או איזה מישהו
שעומד באמצע הכביש ,ואתה מתעצבן 'סע
כבר' ,וה' שואל למה הבאתי לך אותו שיעמוד
עכשיו באמצע הכביש? כי יש עליך כעס
בשמים ,אתה שמעת עכשיו רדיו חילוני,
שמעת כפירה ולא אמרת 'השם ירחם' אז יש
עליך כעס בשמים עכשיו ,ורוצים לעשות לך
נזק ,אז מה השם עושה? נותן לנהג מונית
לעמוד באמצע הכביש ואתה עומד אחריו
ואתה ממהר ,מחכים לך אנשים ,אז אתה נכנס
לכעס 'סע כבר ,אין לך רשיון אתה' ,והקב"ה
אומר אני הבאתי לך את הכעס הזה ,ולמה?
כדי להציל אותך מהכעס של מעלה.
לכן מה אומר לו הקב"ה לרבי ישמעאל?
הגמרא אומרת [ברכות ז ].שנכנס רבי ישמעאל
להקטיר קטורת ,ראה את כתריאל [המלאך]
שאמר לו 'ישמעאל בני ברכני' מה ענה לו רבי
ישמעאל? 'יהי רצון שיכבשו רחמיך את כעסיך'
השם תעזור לנו לכבוש את הכעס ,כדי
שהרחמים שלך גם יכבשו את הכעס ,הרי כל
המהות של ה' זה לעשות לנו רק טוב ,אבל יש
מידת הדין בעולם ,והיא כובשת את הרחמים
של ה' ,והקב"ה אומר תנו לי כח שהרחמים
יכבשו את הכעס ,יש צרות ,יש עוונות ,יש
קטרוגים ,יש מלא בלי סוף' ,תנו לי כח אומר
השם' ,ואיך ניתן לו כח? 'השם צילך' אני הצל
שלך ,כשאתה כובש כעס אומר ה' אז 'יש לי
תיק' למידת הדין ,לומר להם 'הוא כבש כעס
אני כובש אתכם גם כן' ,אתם צודקים אבל אין
לכם רשות להזיק ,אתם צודקים ,יש לכם
טענות עליו והוא רב עוונות ורב פשעים ,ומגיע
לו עונש והוא הגדיש את הסאה ,הכל טוב ויפה
אבל הוא כבש את הכעס שלו ,אז אני חייב
לפעול באותו מידה ,כשהוא יפול לכעס אז אני

סוד ה' ליראיו – המלכת הצדיק בעולם
הרב מסביר למה זה באמת תלוי בכבישת
הכעס? ושואל הרב על צדיקי האמת ,באמת
למה הם לא רוצים ללכת להפוך את העולם,
להתחיל לזעוק אמת בעולם ,שהרי 'תגזור
אומר ויקום לך' ,הרי מה שיגיד הצדיק מיד
השם יעשה ,הם צדיקי אמת ,הם סביב
המרכבה העליונה ,הם נמצאים פה איתנו אבל
הם חיים למעלה ,והם נמצאים בכל דור ודור,
הגמרא אומרת 'לא פחית עלמא מ 36-צדיקים',
העולם לא יכול להתקיים בלי  36צדיקים בכל
דור ודור ,וידוע ש'-סוד השם ליראיו' אין דבר
שהשם לא מגלה להם' ,ובריתו להודיעם' כל
דבר הם יודעים מראש ,והם מבטלים כל דבר
שהם יכולים ,אז למה אותם צדיקים לא
יוצאים מתוך המערות שלהם והולכים
והופכים את העולם? וזועקים אמונה?
וזועקים השם? אומר הרב שכל המהות של
הצדיקים זה בגדר 'שיריים' ,להרגיש מי אני
בכלל? הטמא הכי גדול בעולם .הצדיק אין לו
שום אחיזה מעצמו ,זה המהות של צדיק,
שיריים ,ואיך אני גורם להמליך צדיק? אני צריך
להשים לו כתר על הראש ולהמליך אותו בעל
כורחו ,לגלות אותו בעל כורחו ,להוציא את
האמונה שיש בו בעל כורחו ,וכיצד? כשאני
כובש את הכעס שלי ,הקב"ה כובש את שלו.

יהי רצון שיכבשו רחמיך את כעסך – להכניע
את מידת הדין ע"י כבישת הכעס
כך זה עובד ,הרמ"ק כותב שהשם מביא לך
נסיון של כעס בעצם ה' כועס עליך והוא רוצה
שתכבוש את הכעס שלך כדי שגם שהכעס של
ד
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אתן לכם גם ליפול לכעס ,אז נמצא שכך
הקב"ה מנטרל את מידת הדין.
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לפה תלך לשם ,תביא מסמך כזה ומסמך כזה',
או שלא עונה לך לטלפון .מה זה? הרי קבעת
איתי ואתה לא עונה לי? אתה רוצה להתרגז
עליו 'למה הוא לא עונה'? בא לך רוגז ואתה
כובש אותו ,אתה מפעיל רחמנות' ,ברוגז רחם
תזכור' ,עכשיו זה הזמן לרחמנות ,כשאתה
רואה הומלס ומרחם עליו זה פשוט ,כל
הרחמים נבראו בעולם בשעת הרוגז וכשברוגז
אתה מפעיל רחמנות ,אומר רבי נחמן 'אתה
מעטר את הצדיק בכתר'' ,הַ ְמעַ ְט ֵּרכִ י חֶׂ סֶׂ ד
וְ ַרחֲ ִמים' ,זה (ישעיה כ"ח) 'עֲ טֶׂ ֶׂרת ְצבִ י לִ ְשָאר
עַ ּמו' ,מה זה עטרת צבי? אתה לוקח את
העטרה ושם את זה לצדיק שנקרא צבי 'לשאר
עמו' ,שהוא כמו שיריים ,הוא לא מחשיב
מעצמו כלום ,הוא מסתיר את עצמו ,ואתה
ממליך אותו בעל כורחו ,ואז הצדיק הזה חייב
להוציא את המוחין שלו ,את ההבנות שלו ,את
התנהלות החיים שלו ,וזה מגיע ישירות אליך,
כי אתה גרמת לו להוציא החוצה ,אז ההבנות
שהוא מבין את התכלית נכנסות ישירות לתוך
הלב שלך ,אז אתה גם מתחיל לראות את
העולם אחרת ,אתה שואל 'זה עוזר לי לעולם
הבא מה שאני עושה פה?' ,קיבלתי עכשיו איזו
משרה ,היא תעזור לי לעולם הבא שלי או שזה
יזיק לי? אם זה יזיק לי אני לא רוצה את זה,
קנה המידה שלי לבחירה בחיים יהיה קנה
מידה של העולם הבא ,באה לי איזו אכזבה או
קושי ,יש לי איזה ילד רע שעושה לי צרות ,הוא
מביא לי עולם הבא.

כשיש מידת הדין בעולם הצדיק מסתתר
עוד אומר הרב שכשיש מידת הדין בעולם,
כשיש כעס למעלה ,שיש הסתר פנים כמו
שכתוב (דברים לא ,יז) 'וְ ִה ְס ַת ְר ִתי פָ נַי מֵּ הֶׂ ם
וְ הָ יָה לֶׂאֱ כל' ,כלומר אוכלים את האדם ,זה
נושך אותו בפרנסה וזה נושך אותו בשלום
בית ,זה נושך אותו בעסק וזה נושך אותו בבית
כנסת ,פה מקבל עלבון ,פה מקבל צער,
ומאיפה הצער הזה? הרי 'אין יסורין בלא עוון',
זו מידת הדין ששולטת עליך ,אז אומר הרב
שיש מידת הדין ששולטת יש הסתרת פני ה',
וצדיק מרגיש בלב שלו 'השם מסתיר את
עצמו ,גם אני מסתיר את עצמי' ,צדיק מחובר
להקב"ה ,רבותינו אומרים (ילקוט שמעוני ח"ב,
תקס"ג) 'למה הצדיקים דומים לפני השכינה?
כנר בפני האבוקה' ,כמו נר שנמצא ליד מדורה
גדולה ,ועושה אותם תנועות להיכן שהמדורה
זזה מהרוח ,אז אומר רבי נחמן שצדיק מרגיש
את האלוקות ,הוא מרגיש שיש מידת דין
עכשיו ,מה השם עושה במידת דין? מסתיר את
עצמו ,אז גם הצדיק מסתיר את עצמו,
וכשאתה בא וכובש את הכעס שלך אומר רבי
נחמן ,אתה מסיר את הסתרת פני ה' ,אתה
מביא את הרחמים ,אז מסתלק הסתרת פני ה',
וכן מסתלק הסתרת פני הצדיק ,אז מה אתה
עושה באותה השעה? אתה לוקח כתר ושם על
ראש אותו הצדיק ,אתה ממליך אותו בעל
כורחו ,ואז הצדיק חייב להוציא את התורה
שלו לחוץ ,המלכת אותו בעל כורחו.

על כל פשעים תכסה אהבה
כשאני מראה להקב"ה שאני מקבל אותו
באהבה ,ואני מסכים למה שה' עושה ,ואני
מוכן לקבל את היסורים האלה כי 'על כל
פשעים תכסה אהבה' כשאתה אוהב את מה
שהשם הביא עליך ,זה מכסה לך את כל
הפשעים ,והילד הזה עושה לי את הכי טוב
בעולם ,הילד הזה מביא לו עולם הבא ,הילד
ששומע בקולי אין לי עולם הבא יותר ממנו,
ממי אני אקבל עולם הבא? 'עולם הבא נקנה
ביסורין' ,איפה שלא טוב לי ,איפה שקשה לי
ואיפה שרע לי ,ואני מקבל את זה ,כך עולם
הבא נקנה' ,אשרי הגבר אשר תיסרנו' אשרי מי

המעטרכי חסד ורחמים – עטרה לצדיק ע"י
הגברת מידת החסר
הרב קורא לזה כך' :שאדם י ְַמ ִתיק הַ כַעַ ס
בְ ַרחֲ מָ נּות בִ ְב ִחינַת" :בְ רגֶׂז ַרחֵּ ם ִתזְכור" ,וְ עַ ל יְדֵּ י
זֶׂה נַעֲ ֶׂשה עֲ טָ ָרה לָעֲ נָוִ ים" ,לאותם צדיקים זה
נהיה כתר ,כי הפסוק אומר 'הַ ְמעַ ְט ֵּרכִ י חֶׂ סֶׂ ד
וְ ַרחֲ ִמים' ,מלשון עטרה' ,עוטר ישראל' ,אז איך
אתה מעטר את עם ישראל? על ידי חסד
ורחמים ,שבא לך רוגז ואתה מפעיל חסד אתה
מפעיל רחמים ,הנה פלוני מטרטר אותך' ,תלך
ה
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שמקבל את היסורין ,דרך חיים תוכחות מוסר,
אתה רוצה עולם הבא? זה רק בדרך הזאת.
בעל התניא אומר שהעולם הבא מוקף
במיאוסין ,מה יש מסביב לעולם הבא איזה
גדרות? מה שאתה מאסת בחיים ,מה שאתה
לא אהבת ,לא אהבת את השכן הזה ,ולא
אהבת את הגננת הזאת ,ולא את הרב הזה ,ולא
אהבת את בית הכנסת הזה ,ולא אהבת את
האוכל הזה ,ואתה אומר 'זה מה שאתה הבאת
השם אני מקבל הזה' ,זה העולם הבא שלך.
כשרבי עקיבא ראה את רבי אליעזר שאין לו
יסורים בחיים ,אמר לו 'אין לך עולם הבא
אתה' ,יצאה בת קול מן השמים ואמרה 'אלעזר
בני הלכה כמותו בכל מקום' ,נכון השם אוהב
אותך פה ,אבל עולם הבא אין לך ,כי עולם הבא
מקבלים רק איפה שאתה סובל ,ואני רואה
אותך שאתה לא סובל בכלום ,לכן אמרתי 'רבי
קיבל עולמו בעולם הזה' ,אין לך עולם הבא
אתה ,עכשיו שאני רואה אותך סובל ואתה
מקבל את זה ,אז יש לך עולם הבא גם כן ,את
זה רבי עקיבא אומר לרב שלו ,כי אין עולם
הבא בלי יסורים שאתה לא רצית והסכמת
לקבל את זה ,יש לך אשה שלא רוצה לעבוד,
לא רוצה לעזור לך בפרנסה ,תקבל את זה ,לא
לשבת כל היום ממורמר 'איזו אשה קיבלתי
במקום שתעזור לי ותצא לעבוד ,עצלנית ישנה
עד תשע ,קמה בעשר' ,אלא מקבל את זה ,כי
כל מה שאני יכול לקבל מהצדיקים אומר רבי
נחמן זה תלוי בכבישת הכעס שלי ,כי כשאתה
כובש את הכעס אתה גורם לה' לכבוש כעס,
ושהשם כובש את הכעס ,נעלמת הסתרת
פנים ,וכשנעלמת הסתרת פנים נהיה גילוי
פנים ,וכשנהיה גילוי פנים גם הצדיק מגלה את
עצמו ,וכשהצדיק מגלה את עצמו ,הוא מגלה
לך את התורה שלו ,את מה שהוא רכש הוא
מעביר לבן שלך ,אז הוא מבין שיש תכלית
עולם הבא .ולמה אני לא מבין את זה? הרי אני
קורא את זה בספרים אבל לא מבין את זה ,בא
לי איזה משהו מצער ומיד אומר 'איזה בעסה,
איזה נאחס ,איזה יום היום' ,הצער הזה זה
העולם הבא שלך ,הרבי מקוצק עשה שאלת
חלום בסוף ימיו מה הוא צריך לתקן? והראו
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לו את כל הימים שהוא חשב שהם לא טובים,
שהם הכי טובים בשמים ,ואילו את מה
שעכשיו שהוא היה מוצלח אמרו לו 'את זה
אתה צריך לתקן ,את הימים האלו' ,ימים
שהוא היה מוצלח ,ולמד תורה ,והיה לו חשק
לתפילות ,והכל רץ לו בחיים ,ואשתו היתה
נחמדה והילדים לא היו בכיינים ,אמרו לו אלו
הימים הכי גרועים שלך ,וכל הימים שהיה
בטוח 'היום בקושי למדתי ,איזה יום קשה ,מה
אנשים עשו לי?' ,אלו הימים הכי מוצלחים
שלך ,וא"כ אומר רבי נחמן ,כל מה שאני יכול
לקבל את התכלית זה רק בכבישת הכעס.

אורייתא מרתחא להו – נסיון כעס של הצדיק
וכך כתוב בשבחי הר"ן (אות כ"ב)ֶׂ " :ש ִּמ ְת ִחלָה
הָ יָה [רבי נחמן] כַעֲ סָ ן גָדול ְמאד ְמאד ,וְ ַאחַ ר כְָך
לִהיות ִאיש כ ֵָּשר כִ ְרצונו י ְִתבָ ַרְך
מֵּ חֲ מַ ת ֶׂש ָרצָ ה ְ
ִה ְת ִחיל לְ ַשבֵּ ר ִמ ָדה זו ֶׂשל כַעַ ס עַ ד ֶׂש ָזכָה לְ ַשבֵּ ר
ִמ ָדה זו ֶׂשל כַעַ ס .אֲ בָ ל ַתכְ לִ ית ְשבִ ַירת ִמ ָדה זו
מֵּ הֶׂ פֶׂ ְך אֶׂ ל הֶׂ פֶׂ ְךְ ,דהַ יְנּו לְ ִה ְתהַ פֵּ ְך לְ טוב גָמּור ֶׂשלא
איִכְ פַ ת לֵּּה כְ לָל ּוכְ לָל שּום ָדבָ ר ,וְ י ְִהיֶׂה ַרק טוב
בְ לִ י שּום צַ ד ְקפִ ָידא בָ עולָם ,זֶׂה ָזכָה ַרק בְ אֶׂ ֶׂרץ
נִתבַ טֵּ ל הַ כַעַ ס בְ ַתכְ לִ ית
י ְִש ָראֵּ לָ ,שם זָכָה ָלזֶׂה ֶׂש ְ
נִשַאר בו
הַ בִ יטּול וְ זָכָה וְ נַעֲ ָשה טוב מַ ָּמש ,וְ לא ְ
שּום צַ ד ְקפִ ָידא בְ עָ לְ ָמא ,עַ ד ֶׂשַאחַ ר כְָך אֲ פִ ילּו
ִמי ֶׂשהָ יָה עו ֶׂשה לו כָל הָ ָרעות ֶׂשבָ עולָם לא הָ יָה
ּוקפֵּ ָדא עָ לָיו ,אַ ְד ַרבָ א הָ יָה
בְ לִ בו שּום צַ ד ִשנְָאה ְ
אוהֲ בו וְ לא הָ יָה בְ לִ בו עָ לָיו כְ לָל כִ י הָ יָה ַרק כֻּלו
טוב מַ ּמָ ש ,וְ גדֶׂ ל עצֶׂ ם הַ פְ ָלגַת ִמ ַדת טּובו הָ יָה
ְמפ ְֻּרסָ ם לְ כָל מַ כִ ָיריו ,כִ י הָ יָה ַרק כֻּלו טוב בְ לִ י
שּום צַ ד ְקפֵּ ָדה וָ כַעַ ס כְ לָל ַרק כֻּלו טוב ,וְ זֶׂה זָכָה
משה
נִתאַ ּוָה ֶׂ
בְ אֶׂ ֶׂרץ י ְִש ָראֵּ ל ַכנַ"ל ...וְ ֶׂש ִב ְשבִ יל זֶׂה ְ
יִש ָראֵּ ל" ,גם רבי נחמן לא נולד
ַרבֵּ נּו לְ אֶׂ ֶׂרץ ְ
צדיק ,הגמרא אומרת שתלמידי חכמים בדרך
כלל הם כעסנים' ,אורייתא מרתחא להו'
תלמיד חכם בגלל שהוא לומד תורה ,התורה
זה אש ,אז היא עושה אותו רותח ,לכן בדרך
כלל תלמידי חכמים מאוד קפדנים ,וזה לא פגם
בהם פשוט התורה היא שמרתיחה אותם ,הוא
כל היום לומד דברים של אש אז התורה עושה
אותו רותח ,אז רבי נחמן אומר שמתחילה הוא
היה כעסן מאוד מאוד ,רבי נחמן לא נולד ישר
להיות כמו הבעל שם טוב ,הוא נולד בן אדם,
ו
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עם אף ואזנים ויצר הרע בדיוק כמוני וכמוך,
אבל הוא עבד וביטל את הכעס ,והרבה רדפו
אותו ,והוא אומר שגם מי שרדף אותו הוא
בכלל לא היה מקפיד עליו' ,אני אוהב אותו'
הוא היה אומר 'הצלחתי לבטל את הכעס
לגמרי לא נשאר לי טיפה מזה' ,ורדפו אותו,
ולא ברדיפה של לכתוב פאשקוילים ,רדפו
אותו להמית אותו ,להלשין עליו לרשויות,
ולקחת אותו לבתי סוהר ,ולא היה בליבו שום
קפידא עליהם ,אדרבה היה אוהבם ולא היה
בליבו עליהם כלל ,והיה כולו טוב ממש ,ולכל
זה זכה בארץ ישראל ,ואומר רבי נתן שזו
הסיבה שמשה רבינו רצה לבוא לארץ ישראל,
כי בחוץ לארץ כתוב (דברים כ"ח) 'וְ נ ַָתן ה' לְ ָך
ָשם לֵּב ַרגָז' ,ורק בארץ ישראל אפשר להגיע
לביטול מידת הכעס לגמרי ,וגם לרב היה קשה.
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בא לך רוגז הוא מלא יהלומים ,אל תיפול
לארגז ,עזוב את הארגז תתעלם ממנו ,תסתכל
מה יש בפנים ,וזה מה שהגמרא (שם) אומרת
'ברושא' ,ברושא זה כריש ,ורבי נחמן אומר
שכתוב (ישעיהו נ"ה ,ורבותינו דרשוהו על
מגילת אסתר) ' ַתחַ ת הַ נַעֲ צּוץ יַעֲ לֶׂה בְ רוש' ,שזה
נאמר על מרדכי היהודי שנקרא ברוש 'איש
יהודי היה בשושן הבירה' ,וכשאדם כופר
בעבודה זרה הוא נהיה יהודי ,כשהוא כופר
בכעס ואומר זה הכל השם אז מה אני אכעס,
והנעצוץ זה המן ,במקום המן בא ברוש ,מה זה
ברוש? זה מרדכי' ,איש יהודי' הכופר בעבודה
זרה ,לא כמו המן שנאמר עליו 'וימלא המן
חמה' ,הכל כעסים ועבודה זרה ,אלא צדיק
שלא כועס ,שהכל זה הקב"ה ומה שייך לכעוס.
עוד אומר רבי נתן דבר מפליא [שבחי הר"ן]
"והיינו שומעים מפיו הקדוש שהיה אומר
בלשון השתוקקות וכיסופין איך זוכים להיות
יהודי? ואמר זאת בכזאת תמימות גדול כאילו
עדיין לא התחיל להיות יהודי ,והרבה להפציר
את השם יתברך בריצויים ופיוסים וטענות עד
שזכה למדרגה הגבוהה ממנו" ,מתי אני אהיה
יהודי? מתי אני אכפור בעבודה זרה? מתי אני
אבין שיש רק השם בעולם ,ואין פה כעס ,אין
פה כלום ,אין פה תינוק שבוכה ואין אשה
שמתמרדת ,אין כלום ,יש רק הקב"ה בעולם,
ולכל זה רבי נחמן הגיע ע"י עבודה ,אף אחד
לא נולד עם מתנות ,וכותב רבי נתן בליקוטי
הלכות (או"ח /פורים ו /אות י"ט)" :וְ עַ ל-כֵּן
נִס ַתלְ קּו בִ ימֵּ י הָ עמֶׂ ר עַ ל-יְדֵּ י
עֲקיבָ א ְ
ַתלְ ִמידֵּ י ר' ִ
הַ ְקפִ ידות ֶׂשהָ יּו בֵּ ינֵּיהֶׂ ם ,וְ עַ ל-יְדֵּ י זֶׂה ֹלא ִה ְמ ִתיקּו
נִס ַתלְ קּו בִ ימֵּ י
ּוב ְטלּו אֶׂ ת הַ כַעַ ס כ ָָראּוי ,וְ עַ ל-כֵּן ְ
ִ
הָ עמֶׂ ר ַדי ְָקא ֶׂשָאז עו ְס ִקים לְ בַ טֵּ ל הַ כַעַ ס
נִס ַתלְ קּו ָאז
[ולהמתיקו] וְ הֵּ ם פָ גְמּו בָ זֶׂה ,עַ ל-כֵּן ְ
ַדי ְָקא ,וְ עַ ל-כֵּן ָאמַ ר ַרבִ י ִש ְמעון בַ ר יו ָחאי ,אֲ נָן
יבּותא ַתלְ יָא ,כִ י זֶׂה ִע ַקר הַ ִתיקּון לְ בַ טֵּ ל
ָ
בַ חֲ בִ
הַ כַעַ ס וְ הַ ְקפִ ידות ּולְ הַ ְמ ִשיְך ַאהֲ בָ ה וָ חֶׂ סֶׂ ד",
כלומר הם לא ביטלו את הרוגז ,והיו מלאי
קפידות אחד על השני לכן הם מתו ,השם אמר
להם לכו לא רוצה אתכם.

כל המרחם מרחמים עליו מן השמים
צריך לדעת שלא נולדים עם זה ,אדם עובד על
עצמו ,אני לא כועס ,בא לי נסיון של כעס כי
עושים לי טובה שנותנים לי אפשרות לברוח
מהדין ,גם בבית אשתו עשתה איזה משהו
מכעיס ,הילדים עשו איזה משהו מכעיס,
עכשיו זה הנסיון שלך ,עכשיו צריך רחמים ,על
זה אמרה הגמרא 'כל המרחם מרחמים עליו',
כשנכנס לך מידת אכזריות ,שהכעס מביא
אותך לידי אכזריות ,אתה רוצה לכעוס עליו
ולקלל אותו ,אבל כשאתה מבטל את הכעס,
אתה הופך לרחם עליו ,אשתו מתמרדת נגדו
והוא רוצה לכעוס עליה 'למה את הורסת את
הבית' ,אבל חושב מי יודע איזה מועקה נפשית
עוברת עליה ,הוא מכניס רחמנות וכובש את
הכעס שלו ,אומר רבי נחמן אתה מכניס את כל
תורת הצדיקים ללב שלך עכשיו.

הרוגז הוא ארגז המלא יהלומים טובים
לכן אומר הרב (כאן בתורה י"ח) את הסיפור
עם ר' יונתן שנסע בספינה וראה קרטליתא,
רש"י אומר זה ארגז והכוונה רוגז ,אבל הוא
מלא אבנים טובות ,הרוגז זה ארגז מלא
יהלומים ,עכשיו יביאו לך ארגז שהוא מרגיז
אבל מלא יהלומים ,לא נורא שירגיז ,נפתח
אותו בסוף העיקר ניקח את היהלומים ,דע לך
ז
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הכעס מזיק לעשירות – בשעת הכעס רוצים
להשפיע לאדם שפע רב מלמעלה
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או כעס על חבירו ,לא יקבלם כלל במוחו
ורצונו ,ואדרבה המוח שליט ומושל ברוח
שבליבו לעשות ההיפך ממש ,להתנהג עם
חבירו בחסד ובחיבה יתירה ,לסבול ממנו עד
קצה אחרון ,ולא יכעס וגם לא ישלם לו
כפועלו ,אלא אדרבה לגמול לחייבים טובות",
אומר התניא שאתה בנסיון לכן אל תפעיל עליו
את הרוגז ,תפעיל עליו את מידת הרחמים ,וג"כ
תעשה איתו משהו טוב עכשיו ,אתה תרויח
מזה ,זה רווח שלך ,לכן הגמרא אומרת (שבת
ל' ):לעולם יהא אדם ענוותן כהלל'' ,מי כאן
הילל?' בכל יום שישי אני נכנס להתרחץ ואני
נזכר בסיפור הזה בגמרא ,כל רגע מישהו צועק
לי 'בוא רגע אני צריך אותך תבוא אלי' ,רגע תן
להתקלח ,אבל הלל פעם ראשונה יצא ,וכן
פעם שניה ,לא כועס ,ובזמנם זה לא היה
יונקרס ,זה לחמם "פיילה" עם מים חמים ,לנו
ב"ה יש יונקרס היום ,בזמן הלל הזקן זה היה
לחמם מים בפיילה ,ובערב שבת חייב חמין
'מצוה לרחוץ בחמין בשבת' ,ומהרחוב אותו
אדם קרא להלל ,וכי מה הוא חושב לעצמו
שהוא שחקן כדורגל שהוא צועק לו כך ,עונה
לו הלל 'כן בני ,מה קרה למה אתה מחפש
אותי' .אתם יודעים איזה נסיון זה ,לכן הגמרא
אומרת שהלל הזקן זה נשמת משה רבינו,
הגמרא אומרת (סוכה כ"ח' ).שמונים תלמידים
היו לו להלל הזקן שלשים מהן ראוים שתשרה
עליהן שכינה כמשה רבינו ושלשים מהן ראוים
שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון עשרים
בינונים' ,ואם אלו תלמידיו אז מה הוא בעצמו
היה? היה נשמת משה רבינו.

לפעמים צריך כעס הפנים ,אבל זה רק בפנים,
אבל בלב זה הכל השם? לא לכעוס באמת ח"ו,
זה רק חיצוני זה הצגה ,בפנים הכל רגוע ,זה
אתה ה' ,זה העולם הבא שלי אתה אומר
לעצמך ,איפה העולם הבא שלי? איפה שאני
נִמ ָשך
לא רוצה ,ואומר הרב [תורה נט] "ּוכְ ֶׂש ְ
ל ִָאיש עֲ ִשירּות ,אֲ זַי יֵּש לו חו ָמה ,וְ הַ חו ָמה ֶׂשל
עֲ ִשירּות מַ עֲ צור לְ כַעֲ סו ,וְ לִ פְ עָ ִמים כְ ֶׂש ִּמ ְתגַבֵּ ר
לְקל הַ חו ָמה ֶׂשל עֲ ִשירּות ,נִ ְמצָ א
ּומ ַק ֵּ
בְ כַעֲ סו ְ
ָָאדם
ֶׂשהַ כַעַ ס מַ זִיק לָעֲ ִשירּותּ ,וכְ ֶׂשהַ יֵּצֶׂ ר מֵּ ִסית ל ָ
ֶׂשיִכְ עוס ,י ֵַּדע ֶׂשבְ זאת הַ ָשעָ ה י ְַשפִ יעּו לו
לְקלְ ֵּקל
ִמלְ מַ ְעלָה אֵּ יזֶׂה סַ ך מָ מון ,וְ הַ יֵּצֶׂ ר רוצֶׂ ה ַ
זאת הַ הַ ְשפָ עָ ה" ,כלומר כשהשם רוצה להביא
לך עושר" ,בוחתא של כסף" כמו שאומרים,
רוצה להביא לך איזה חישגד עם אחד  50אלף
שתהנה ,אבל זה חייב לבוא עם נסיון של כעס,
ולפי גודל הכסף כך גודל הנסיון ,ואז פתאום
אתה רואה איזה מישהו עושה לך איזה בזיון
ואם אתה נכנס לכעס הפסדת את הכסף,
הכסף הולך לטייל בעולם עכשיו ,אז אתה
מקבל גם כסף בגלל אותו נסיון של כעס אז
למה אנחנו כועסים ,אנחנו משוגעים כך אנחנו
רק מפסידים' ,העבר כעס מליבך והעבר רעה'
אתה רק יכול להרויח עכשיו שבא לך כעס.
כך גם משה רבינו ,שלא רצה ללכת להנהיג את
עם ישראל ,שהיה חרון אף על עם ישראל כי
הם לא היו מאמינים' ,וְ הֵּ ן ֹלא יַאֲ ִמינּו לִ י וְ ֹלא
י ְִש ְמעּו בְ קלִ י' ,השם ענה לו 'וַ יִחַ ר ַאף ה' בְ מ ֶׂשה',
אמר לו ה' אתה לא מבין שזה הכל חרון אף ה',
זה לא ענוה מה שאתה עושה ,זה שאתה לא
רוצה ללכת כי יש חרון אף ה' זה לא ענווה
שלך ,אלא כי עם ישראל עושים עבירות יש
חרון אף ה' ,לכן היה זה חרון אף בלי עונש.

כל הכועס חכמתו מסתלקת ממנו
רבי נתן מסביר שכתוב 'כל הכועס חכמתו
מסתלקת ממנו' ,ומה זה חכם? הרואה את
הנולד ,אתה לא תקבל מהצדיקים כלום ,כי אם
אתה כועס חכמתו מסתלקת ,ומה זה חכם?
הרואה את הנולד ,מה זה הנולד? זה מה
התכלית .נכון שכולנו נופלים לפעמים בכעס,
אבל לפחות שאדם ידע הפסדתי ואני חוזר
בתשובה על זה שכעסתי ,אני פעם הבאה
אעבוד על עצמי שלא לכעוס ,הפסדתי הרבה.

לגמול לחייבים טובות – ההנהגה הנכונה
לכן כמה זה יסודי וחשוב אצלנו לעבוד על
הכעס ,לא סתם רבינו האר"י הזהיר על הכעס
יותר מכל העבירות ,לא לכעוס וזהו ,זה מה
שרוצה ה' ואני מקבל את זה .כך אומר התניא
"וכשעולה לו מהלב למוח איזה טינה או שנאה
ח
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לכן אומר הרב בספר המידות (ערך כעס) 'מי
ששומר עצמו מכעס שונאיו אינם שולטים
עליו' ,ומי אלו השונאים? אלו כל המקטרגים
בשמיים ,כי אם אתה כל הזמן מפעיל רחמים
בשמים אף אחד לא יכול עליך ,כמו שהרב
מביא על זה את הפסוק (שמואל ב ,ז) 'וְ ֹלא י ְִרגַז
עוד וְ ֹלא י ִסיפּו בְ נֵּי עַ וְ לָה לְ עַ נותו' ,כשאתה
מתגבר על הכעס ,כל הצרים שלך בשמים
ימותו ,כמו שאומר הפלא יועץ שכל מה
שכתוב בתהלים 'אויבים' וכו' אין הכוונה אלא
למקטרגים ,אסור לכוון על בן אדם אלא רק על
המקטרגים ,וכגון ' ְראֵּ ה אויְבַ י כִ י ָרבּו וְ ִשנְַאת
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חָ מָ ס ְשנֵּאּונִי' ,מי שונא אותי יותר מהחמאס?
הם [המקטרגים] ,אז כשאדם כובש את הכעס
הם לא יכולים להתקרב אליו ,הם לא יכולים
להזיק אותך ,לכן אם אדם נפל לכעס עליו מהר
להתרצות ,שיעשה מהר שלום ,שהם לא
יצליחו לשלוט עליו ,אבל אם אתה ממשיך עם
הכעס ועם הז'נאנה שלך ,חבל אתה בצרות,
תצא מהכעס ,וזה מה שאמר הרב 'ברוגז רחם
תזכור' ,וזה ה'קרטילא' [ארגז] .את המילה
הזאת אנחנו נראה בהרבה מקומות בתורת
ליקוטי מוהר"ן .ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] כשאדם מתגבר על תאות האכילה זוכה לדירה נאה
א] יהודי אחד אמר לי :הרב אני כל יום בא לארוחת צהרים ,ואין ארוחת צהרים ,ואתה הרב רוצה
שאני לא אקפיד? אמרתי לו שרבי נחמן כותב בספר המידות' ,כשאדם מתגבר על תאות אכילה
זוכה לדירה נאה' ,אתה רוצה דירה יפה? תעבוד על תאות האכילה ,והקב"ה עוזר לך לעבוד על
תאות האכילה ואתה רוצה להקפיד? כל ארוחת צהריים השם רוצה לעזור לך ,כמו שהגמרא
אומרת תאכל פחות ותרחיב את הדירה שלך.

ב] חיי השתנו מהקצה אל הקצה בזכות תורה המוסר והחסידות
יהודי יקר שלח לר' צורי הי"ו מאשדוד מזכה הרבים בהפצת תורת מורינו שליט"א ,שלח לו הודעה
בא הוא כותב לו כך" :רציתי לספר לך שכל החיים שלי השתנו מקצה אל קצה בזכות הרב עמרמי,
רק שתבין למה אני מתכוון אני אספר לך מה שקרה לי היום :אני כשף מקצועי באחד האולמות
הטובים ,הכנתי אוכל לברית מילה שהתקיימה באותו אולם ,ובאותו יום בערב יש לי שיעור קבוע
בו אני משתתף .בערב הלכתי לשיעור והיו שם כחמישים איש ,קם יהודי אחד שהשתתף באותה
ברית מילה שאני הכנתי עבורה את האוכל ,ולעיני כולם ביזה אותי ואמר לי 'רציתי להגיד לך
שהאוכל שלך זה האוכל הכי גרוע שטעמתי בחיי ,תתבייש לך שאתה מכין אוכל כזה' ,והמשיך
לבזותי ליד כולם ואני שותק .מטבעי הייתי צריך לקום ואולי גם לסיים במכות אם צריך ,אבל
השם עשה לי נס ונזכרתי בשיעור של הרב שלי הרב הקדוש הזה הרב עמרמי ,שהוא תמיד אומר
'תאמין שהכל מה' ואפילו שמבזים אותך זה ה' רוצה להביא לך איזה מתנה' ,קמתי ואמרתי לו
מהלב 'תודה רבה לך אחי היקר ,אני אוהב אותך ומקבל את מה שאתה אומר ומברך אותך מכל
הלב' ,לאחר מכן נעמדו שורה של אנשים לקבל ממני ברכה ,והכל בזכות מו"ר הרב עמרמי
שהקב"ה יאריך ימיו בטוב ,אני מבקש להפיץ את הסיפור הזה ולפרסם אותו שיבינו מה הכח של
האמונה שמחדיר לנו הרב שליט"א" ,ע"כ המכתב ,ומה יש לנו להוסיף? חזק חזק ונתחזק.
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שיחתו השבועית של מו"ר

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

כאייל תערוג

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

רבינו 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 שבשמיים שיזכה להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן עיני 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
לרפואת :האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,מרדכי בן אסתר ,משה בן רחל ,בנימין בן רחל,
נתן בן שושנה ,דוד דודי בן רחל חלי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן 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 ,שולמית בת סמרה ,נילי בת מרים ,שולה בת תמר ,דפנה
בת רחל ,ליאורה בת שולמית רג'ינה ,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
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מאיר בן ציפורה לזיווג הגון ,דוד דודו בן רחל חלי ,מור מרים בת אביבית ,שירי דנה ומיכל בנות אסתר
לתשובה שלמה וזווג הגון ,לאה בת ציפורה לזיווג הגון
ולעילוי נשמת  :שמעון פישל בן בקה אתי ,שלום ברזני בן חנה ,אלברט דרי בן רחל ,איתי בן זהבה,
ויקטור חיים בן יוסף ושמח ,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 ,זהבה בת
שולמית רג'ינה ,לטיפה בת לולו ,לאה בת שרה דואיב ,לאה בת שרה ,עליזה בת אסתר ,שרה בת פאני,
רחל אפרת בת מרים ,אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,אילנה בת אסתר ,פוחה בת שמחה ,אסתר
בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת אסתר ז"ל ,חנה בת לאה ת.נ.צ.ב.ה
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