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גליון מס' נ"ג – וארא התש"פ  -תוכן העניינים
להודות ולהלל על הרעה  -הרעה לעובדי השם היא טובתם ושמחתם
אתם חשבתם לרעה – אבל צריך לדעת שאלוקים חשבה לטובה
אומר הקב"ה ואנכי אפדם – אני אמרתי אפדם בממונם בעולם הזה
טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו
אם קיבלנו באהבה יסורי הצדיקים היינו נפטרים מהיסורים והיינו בשלווה
חסד ומשפט אשירה – אשיר לך השם יתברך בין בטובות ובין בנסיונות
מי שמאמין שהכל לטובה אינו מתפלל על הרע ה ,אלא על צער השכינה
עד כמה היה מוכן החפץ חיים לוותר למען השלום – ומה הרויח מכך
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] חייב אדם להודות על הרעה
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להודות ולהלל על הרעה  -הרעה לעובדי השם היא טובתם ושמחתם
שגנבו אותי ,ו עם כל זה נשארתי בריא',
לעתיד לבוא אדם ית אהב בהשם ,הוא כל
כך יהיה מאוהב בהשם שזה יהיה התענוג
הכי גדול לעתיד לבוא ,כמו להבדיל
כ שאדם נכנס לבית האסורים ו יש עליו
איזה חוב לשלם  ,ואם הוא לא יתן את
הכסף בעבור אותו החוב לא יוציאו אותו
מבית האסורים ,ואשתו שידעה כן
ורצתה להצילו הית ה הולכת בלילות
לנקות בניינים ,ו להחליף לזקנים
טיטולים כדי להביא לו כסף ,והלכו אליו
אנשים וסיפרו לו ' אשתך יוצאת כל לילה
מהבית ,ו חוזרת מאוחר רק בשלוש לפנות
בבוקר' ,והאדם מ תחיל לדמיין דמיונות,
' איך היא הולכת ומבלה בעוד אני בבית
האסורים' ,אבל לעתיד לבוא כשהוא
יגלה שאשתו הלכה לרחוץ זקנים כדי

כמו שהובא בגליו נות הקודמים ,לימדנו
הרב [ליקוטי מוהר " ן תנינא תורה ב] על
מעלת ההלל וההודאה להשם יתברך בכל
מצב ,ושלעתיד לבוא עיקר השעשוע של
העולם הבא הוא להלל ולהודות לו
יתברך ,וכשאדם מודה להשי"ת בעודו
בעולם הזה על הטובות והרעות גם יחד
הוא מגיע בכך לבחינת העולם הבא.
וזה שנאמר (מהפיוט א -ל אדון) " זְ כּות
ומ יׁש ֹו ר לִ ְפ נֵי כִ ְס א ֹו חֶ סֶ ד וְ ַרחֲ ִמ ים מָ לֵא
ִ
כְ ב ֹו ד ֹו " – כ שאדם רואה את הטוב של
השם ,ואומר להשם יתברך 'כל כך טוב
עשית לי ,ורצית שיהיה לי רק טוב' ,וכגון
' אני הייתי בטוח שהגירושין לרעתי,
והייתי בטוח שגונבים אותי ואני לא יכול
להנות מהחיים'  ,ופתאום בעולם הבא
יאמר ' איזה טוב עשה לי השם יתברך
ב
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אומר הקב"ה ואנכי אפדם – אני אמרתי
אפדם בממונם בעולם הזה

להביא לו כסף שיצא מבית האסורים,
הוא כל כך יעריך את אשתו ויתבייש במה
שחשב עליה' ,מה באמת הלכת ועשית
את כל זה בשבילי ? ואני חשבתי עלייך
מחשבות רעות?'.

זה התענוג הכי גדול שיהיה לעתיד לבוא,
שאדם י רצה כל כך לשיר להשם' ,אני
רוצה לשיר לך ,אני ח שבתי שאני כנראה
מאוס אצלך ,ואתה לא אוהב אותי,
ופתאום אני רואה איך עשית הכל
בשבילי'  ,וזה מה שאומרת הגמרא
(עבודה זרה ד " ).והיינו דאמר ר בי אבא,
מאי דכתיב (הושע ז ,יג) וְ ָאנֹ כִ י אֶ ְפ דֵ ם
וְ הֵ מָ ה ִד ְב רּו עָ לַי כְ ָז בִ ים ,אני אמרתי אפדם
בממונם בעו לם הזה ,כדי שיזכו לעולם
הבא והמה דברו עלי כזבים " ,כלומר
אומר לנו רבי אבא ,שהקב"ה מעיד
בתורתו הקדושה ' אני כל כך אוהב את
היהודי' ,אומר השם יתברך' ,אני לא רוצה
שבעולם הבא הוא יסתבך ,לא רוצה
שיהי ו לו מקטרגים ,ואם אני לא אקח
ממנו את הע וון הזה עכשיו הוא לא יעשה
על זה תשובה ,הוא ישכח מהעוול הזה',
לכן אומר השם 'אני אקח לו קצת מאיזה
עסק או איזה ממון' ,ש יגנבו אותו או
ירמו אותו קצת ,והאדם אומר ' לא ,אני
לא א תן שזה יקרה לי ,מה פתאום ,אני
לא יכול להשלים עם זה'  ,אומר השם
יתברך 'אני רציתי לפדות אותו ,אני אוהב
אותו ,אבל המה דיברו עלי כזבים'.
ממשיכה הגמרא ואומרת " ,והיינו דאמר
רב פפי משמיה דרבא ,מאי דכתיב (הושע
ז ,טו) וַאֲ ִנ י יִסַ ְר ִתי ִח ז ְַק ִת י זְ ר ֹו עֹתָ ם וְ אֵ לַי
ְי חַ ְש בּו ָר ע ,אמר הקב"ה אני אמרתי
אי יסרם ביסורין בעולם הזה כדי שיחזקו
זרועותם לעו לם הבא ואלי יחשבו רע ".

אתם חשבתם לרעה – אבל צריך לדעת
שאלוקים חשבה לטובה
זה בעצם מה שאומר ה כתוב (הושע ז)
" וְ ָאנֹ כִ י אֶ ְפדֵ ם וְ הֵ מָ ה ִדבְ רּו עָ לַי כְ ָז ִבים ",
אומר השם יתברך 'אני א ביא איזה עובד
שיגנוב לך ואתה לא תוכל לעשות כלום',
והאדם יראה שהוא גונב ,ואם י דבר עליו
מילה אחת את כל העסק שלו הוא יפיל,
וי ראה איך שפלוני עו שק אותו ו גונב
אותו והוא צריך לשלם ולא משלם ,אבל
לפתע האדם י ראה שהקב"ה עשה את זה
בשביל שלא יפול לאיזה מחלה ח"ו ,לא
יפול לאיזה מקום מכוער או לאיזה
בושת " ,שלא נבוש " ,הוא היה צריך ליפול
לאיזו בושה אבל הקב"ה סובב את כל
העולמות בכדי שזה לא יצא לפועל ,אך
האדם בחסרון דעת ואמונה אומר ' רע לי,
רק אני נפלתי בחיים האלה ,איזה מזל רע
יש לי ,איך נפלה עלי הצרה הזאת' ,והלך
עם תלונות ומענות ,לעתיד לבוא הוא
יראה איך הקב"ה עשה בשבילו שיהיה לו
רק טוב ,האדם כל כך יתפעל מהשם שכל
כך עשה למענו ואילו הוא חושב על השם
מחשבות רע ות? " וְ אַ תֶ ם חֲ ַׁש בְ תֶ ם עָ לַי
ָר עָ ה אֱ ֹל ִק ים חֲ ָׁשבָ ּה ְל ֹט בָ ה" (בראשית נ'),
' אני עשיתי לך רק טוב' אומר השם.
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אם קיבלנו באהבה יסורי הצדיקים היינו
נפטרים מהיסורים והיינו בשלווה

אדם שלא מבין את טובו של השם
יתברך ,טועה ואומר ' למה זה קורה לי?
מה עשיתי כבר? אין לי חיים ,אין לי חשק
לאכול ,לא נרדם בלילה' ,אבל הוא צריך
להבין שאותו הנסיון או ההפסד הוא
בעצם דיבור של הקב"ה אליו ' אני כל כך
אוהב אותך אומר השם ,תישן בבטחה!
לטובתך עשיתי את זה' ,ואשרי האדם
שמבין את הדברים הללו היטב בעודו
בעולם הזה ,וזוכה לקבל את הנסיונות
בשמחה.

הבע ל שם טוב הקדוש אומר דבר נפלא,
על המשנה (אבות ד ,ט"ו) " אֵ ין בְ יָדֵ ינּו ֹלא
סּורי
ִמ ַש לְ וַת הָ ְרׁשָ עִ ים וְ ַאף ֹלא ִמ ִי ֵ
יקים " ,אומר על כך הבעל שם טוב,
הַ צַ ִד ִ
שבדרך כלל ל רשע הקב"ה נותן שלוה
בעולם הזה אך אחריתו מרה ולענה,
ואילו צדיקים תחילתם יסורים אבל
סופם שלוה בעולם הבא ,ו יש להבין
ש רשע וצדיק זה לא מי ש יש לו כיפה ומי
ש אין לו כיפה ,אלא מי שיש לו אמונה
בהקב"ה ומן הצד השני ל מי אין אמונה
בהקב"ה ,וכותב על כך הבעש"ט "הטעם
כי לא מקבלים באהבה את יסורי
הצדיקים ,כי אם קיבלנו באהבה יסורי
הצדיקים היינו נפטרים מהיסורים והיינו
בשלוה כמו שלות הרשעים " ,זאת אומרת
שני חלקי האמרה משלימים האחד את
השני ,כי צ דיקים ה שמחים ביסורים
שלהם ו לא מתמרמרים ,לא נשברים ו לא
מתעצבים ,היסורים לא משנים להם את
מצב ה רוח במילימטר" ,והיה כעץ שתול
על פלגי מים " ,אין דבר כזה מצב רוח" ,כל
אשר יעשה יצליח " ,כל הזמן יש לו רק
שמחה בהשם יתברך ומאמין שהשם
יתברך עושה לו רק טוב ,הצדיקים האלו
ששמחים זוכים גם לשלוה ,לכן אומר
הבעש"ט " ולכן כתיב אלה תולדות יצחק
בן אברהם ,אברהם הוליד את יצחק ,כי
יצחק סובל שני פירושים ,וזה נמשך מזה,
שכאשר מקבל את הדין והפחד ב שמחה ",
[כאשר בא החוקר ואומר לאדם 'א ני

טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו
כשאדם יגיע לעולם הבא ,י ראה את הכל
כמו בסרט ,איך הגירושין או הפיטורים
זה השם יתברך דאג לו  ,במקום שח"ו היה
צריך ליפול מהאופנוע ,השם הביא לו את
זה כנגד זה לכפר עליו לטובתו ,וכל
העולם הבא הוא כולו טוב ,אין בו רע,
שם בעולם הבא מברכים על הכל רק
הטוב והמטיב ,ב עולם הזה מברכים על
בשורות רעות 'ברוך דיי ן האמת' ועל
בשורות טובות ' הטוב והמטיב' ,אבל
בעולם הבא 'השם אחד' ,יש רק השם
אחד ,הכל טו ב" ,ט ֹו ב ה' ַל ֹכ ל וְ ַר חֲ מָ יו עַ ל
ָכ ל מַ ֲע שָ יו " ,וזה העולם הבא ,וזו בחינת
עולם הבא שאפשר להשיג אותה גם בעוד
האדם בעולם הזה  ,זה נקרא בלשוננו
שאדם עולה לעולם אחר ,זה אמנם
העולם הזה ,אבל אם האדם מקבל הכל
בשמחה הוא עולה ישר ל בחינת העולם
הבא ,וזה בחינת שעשוע ותענוג שאין
כדוגמתם בעולם הזה.

ד
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אקנוס אות ך וכו' ,ואדם מקבל מקבל את
כל הנסיונות בשמחה ,שר לחוקר ולרופא,
מודה להשם יתברך ,ש אם היינו מקבלים
הדין בשמחה היינו נפטרים ממנו] "וזה
יובן ,אלה תולדות יצחק הכוונה שהוא
מקבל את הדין בשמחה ו נעשה שמחה ".

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

עכשיו אני הולכת' ,אם האדם נכנס
לפחדים ולחרדות אז הוא לא זוכה לקיים
את דברי הבעל שם טוב הקדוש ,הוא לא
הופך את ה" -יצחק " לבן אברהם ,לא הופך
את הדין לחסדים ,צריך האדם לחשוב
לעצו 'מה קרה? אם זה מה שהשם רוצה
אני מקבל ,שתהיי שמחה בחיים ,שיהיה
לך טוב בחיים' ,הופך את הכל לשמחה,
היפלא מהשם דבר? צריך להאמין שגם זו
לטובה ,כמובן שכל מקרה לגופו ,וצריך
השתדלות רבה שלא להגיע לכך ,אך אם
כך גזרה חכמתו יתברך על האדם לקבל
אם את זה בשמחה ,וזה שנאמר (תהילים
יר ה " ,אם חסד
ּומ ְׁש פָ ט אָ ִׁש ָ
ק"א) "חֶ סֶ ד ִ
אשירה ,ואם משפט אשירה' ,אשיר לך
השם יתברך בין בטובות ובין ב נסיונות'.

חסד ומשפט אשירה – אשיר לך השם
יתברך בין בטובות ובין בנסיונות
בדרך לשיעור דיברתי עם כמה בחורי
ישיבה ברכב ו אמרתי להם' :תגידו לי ,איך
יצר הרע מצליח לבלבל אותנו לא לקבל
בשמחה ,מה האדם מפסיד אם הוא מקבל
את זה בשמחה ,גם אם יבוא הרופא
ויאמר לו את בשורה הכי רעה ,האם הוא
מפסיד משהו אם הוא יקבל אותו
בשמחה ? ההיפך הוא הנכון ,הוא יכול רק
להרויח מכך  ,כי אם השם צודק ונאמנים
עלינו ד ברי הבעל שם טוב אז בכך האדם
נמלט מן הבעיה ,ואם ח"ו [ו אסור להגיד
את זה] ,אז לפחות היה שמח ולא עצוב
וכו' ,אז מה יפסיד האדם מהשמחה ,האם
הפסיד משהו? הפוך ,הוא רק הרויח מכך,
האם הפחד יוסיף לו משהו ? האם החרדה
תעזור לו במשהו ? אז איך יצר הרע מטעה
אותנו'  ,כך שאלתי את אותם בחורי
ישיבה? ו אמרתי להם שישאלו את הראש
ישיבה שיח זיר לי תשובה ,אני לא יודע,
אבל אני בטוח שהשם יתברך צודק,
" ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב
ונחמד ואדיר ומתוקן ".

לאחרונה הייתי בקרית אונו ,הביאו לי
ל"ע ילד מסכן בגיל שלוש ,עם המחלה
רח"ל ,אבא שלו היה מלא בעצבות,
אמרתי לו 'תשמע ! אתה עכשיו זיכית פה
את כולם ,אם אתה מעכשיו אומר לעצמך
אני כל הזמן רק בשמחה ,הקב"ה מבטיח
לך שהבעיה תיגמר ,אל תשתכנע ליצר
הרע' ,ובאמת צ ריך לשאול למה היצר
הרע יותר משכנע מהקב"ה ,הרי רבותינו
אמרו לנו מפורשות שחייב " לקבלינהו
בשמחה " ,ו זה בחינת עולם ה בא.

מי שמאמין שהכל לטובה אינו מתפלל על
הרעה ,אלא על צער השכינה
רבי שלמה קלוגר כותב דבר נפלא ,בעוד
ש ל יצחק אבינו ואשתו ר בקה לא היו
ילדים ,יצחק אבינו לא התפלל על כך,
יצחק אבינו ידע 'אם השם יתברך לא

אם האש ה תבוא ותאמר לאדם' ,תשמע
אני איתך גמרתי ,אני רוצה להתגרש ,לא
קרה כלום  30שנה היינו ביחד ,אבל
ה
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רוצה ,אני מרוצה' ,אבל כותבת התורה
" לנוכח אשתו " ,שאשתו רבקה היתה
עצובה ועל כן התפלל ,ואומר על כך הרב,
"כי לפי האמת מי שמאמין שכל מה
שהקב"ה עושה לטובה אינו מתפלל על
הרעה לכן יצחק בעצמו ידע שאם אינו
מ וליד לטובתו לא רצה להתפלל בשביל
שלא ימות אביו [אברהם] מוקדם שלא
יראה בצער עשיו" ,ומה כן צריך
להתפלל? שלא יהיה צער לשכינה ,אדם
צריך להתפלל ' השם תן לי אמונה ,שאני
לא אשבר מהבעיה ,תן לי כוחות' ,מי
שמאמין בהשם לא מתפלל על הצרה
עצמה כלל וזה שאמרו (אורחות חיים)
" ְרצֵ ה בַ אֲ ֶׁשר ִי ְרצֶ ה י ֹו צֶ ְר ָך " ,ולכן יצחק על
ע צמו לא התפלל ,אבל רק מכיוון ש רבקה
אשתו היתה עצובה הוא התפלל עליה
שתיפקד ,וזה "לנוכח אשתו".
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שנים ,אבל האבא רצה ,והאמא המשיכה
להתנגד בכל תוקף לשידוך הזה ,ודבר זה
גרם להפרעה ב שלום בית ,אבא התחיל
איך אומרים " לעשות פרצופים" ,כבר לא
חייך ,וכאשר נודע לישראל מאיר הדבר
הזה ,התח נן אליה שלעולם לא תסבול
בשבילו ושהוא מוכן לשידוך בלב שלם,
וכך היה הדבר ונגמר בעת ההיא
האירוסין ,וכאשר נודע הדבר לאחיו הוא
שכר עגלות ויצא במהירות לראדין
ומשאלתו היתה שהשידוך יהיה עם בת
מיוחסת ,אבל לא הרח ק מראדין נשברה
העגלה ,ועברו כמה שעות עד שהצליח
לתקן את זה ,והמאורע גרם שהגיע
לראדין באיחור וכבר נסגרו התנאים
לאותו שידוך .הר ב הרב שטיינמן זצ"ל
אומר ,שאחרי גיל  68אותה פרידא נפטרה
והחפץ חיים נישא בשנית ,וכל הילדים
שהיו לחפץ חיים מהאשה השניה
השתמדו ,וכל מה שנשאר לו בעולם זה
רק מהאשה הראשונה אותה התעקש
לישא בכדי שיישמר השלום בין אמו
לבעלה .תראו מה זה ,השם יתברך עושה
הכל לטובה ,זה לנצח שלך  -לטובתך,
כולם השתמדו ,נהיו נוצרים רח"ל ,ו רק
מהאשה הראשונה נשאר לו זרע ברך
השם ,הכל לטובה ,לכן אדם צריך תמיד
לשמוח ולומר ' אתה עושה לי רק טוב
השם יתברך ' ,כמו שאומר הפסוק
(תהילים ס"ג) " כְ מ ֹו חֵ ֶל ב ָו דֶ ֶׁשן ִת ְש בַ ע
ַנ פְ ִׁש י וְ ִש פְ תֵ י ְרנָנ ֹו ת ְי הַ ֶל ל ִפי " ,יהי רצון
שנזכה להתחזק באמת באמונה שלמה
אמן כן יהי רצון.

עד כמה היה מוכן החפץ חיים לוותר למען
השלום – ומה הרויח מכך
צריך ללמוד מכך מוסר גדול ,להתפלל על
בן אדם אחר ,לפנות אל השם יתברך
שיושיע את האחר' ,כואב גם לך השם
כ שאתה רואה את הבן שלך סובל ,אנא
תושיע אותו' .מסופר על החפץ חיים
שהתייתם מאביו בגיל שתים עשרה,
אמא שלו התחתנה מחדש עם אדם שהיה
אלמן בעצמו ולו ילדה בת  22שקרו לה
פרידא ,אביו החורג אמר לאימו של
החפץ חיים שהוא רוצה שהבת ש לו
פרידא תתחתן עם ישראל מאיר ,אמא
של החפץ חיים סירבה והתנגדה לכך
נחרצות ,הנערה היתה גדולה ממנו בעשר
ו
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משולחנו ש ל מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] חייב אדם להודות על הרעה
היה בן אדם בנתניה ,באו השוטרים ועצרו אותו ,ולאשתו היה לה כסף באותו בית,
באו השוטרים ו לקחו את הכסף ,אומרת האשה לאשתי' ,עבדתי קשה בנקיון כדי
להביא כסף לשלם ל שכירות ,והשוטרים עצרו את בעלי ,ראו גם את ה מזומן בבית
ו לקחו אותו ,אמר לי העורך דין תשכחי מהכסף ,את ה כסף לא יחזירו לך' ,עוד אמרה
לי האשה ' ,אני צריכה לשלם שבעת אלפים שקלים למש כיר של הדירה שלי' ,אמרתי
לה :תרקדי ,תסגרי את הטלפון ,לכי למטבח ,ושימי מוזיקה משמחת "איזה טוב השם,
איזה טוב השם ,כמה טוב השם ,כמה טוב השם ,תודה רבה לך השם יתברך שלקחת
את הכסף שלי " ,וזהו בדיוק לקבלינהו בשמחה ,חייב אדם להודות על הרעה.

ז
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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

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 שבשמים 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
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 ,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,
תמר בת מימה ,אסתר בת עליזה ,סיוון שרה בת אסתר ,מרלן מטילדה ישראל בת לורה
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,אורן בן שולמית ,מרדכי אוחיון ,מיכאל בן
להצלחת
מרים ,יוסף בן שושנה ,משפחת סעדה ,שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית 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 ,מור מרים בת אביבית ,שירי דנה ומיכל בנות אסתר
לתשובה שלמה וזווג הגון ,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 ת.נ.צ.ב.ה
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שיעוריו הקרובים של מו"ר
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