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 053-2466221מושב זרחיה אברהם
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ראשון לציון אלמוג
050-8941515
 054-2390447מושב תלמים
רחובות איתן אזולאי
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גליון מס' ע"ד  -מטות מסעי תש"פ  -תוכן העניינים
ב
ע"י זריזות וזיעה מגיעים לשמחה ומסתלקים החולאים והעצבויות
ג
חשיבות הפעילות הגופנית וזריזות הגוף על פי תורת הרמב"ם
ג
חיים של חילוץ עצמות – כל מעשיהם של צדיקים בזריזות
הנרצה ביותר בעבודת השם הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה – כיצד להגיע לכך? ד
ד
כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ..אין חולי בא עליו
ה
להפיק את המירב מתורתנו תורת חיים – להטות ליבנו תמיד אל השמחה
ה
מחשבה טובה מנקה את הנשמה – ע"י מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המח
ו
כולנו כחומר ביד היוצר – ואפשר לשמור על החומר ע"י שמקבלים הכל לטובה
ו
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
ו
א] להתחזק באמונה – שאין מזווגים לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו
ז
רוצה ישועה או נס? שבור את הטבע שלך
מתי הקב"ה עושה עבור האדם מעל לטבע? כאשר האדם שובר את טבעו ומידותיו ז
הישועה שמקבל אדם הזן יתומים – הלא פרוס לרעב לחמך ,אז יבקע כשחר אורך ז
ז
לשנות גזר דין מלכות שמים ע"י שמוסר נפשו להשם יותר מטבעו ומזגו
אפילו מצוה אחת שמוסרים נפש עליה יש לה כח עצום להביא לישועת השם

ח

ע"י זריזות וזיעה מגיעים לשמחה ומסתלקים החולאים והעצבויות
הַ ִּש ְמחָ ה עַ ל ְידֵ י הַ דָ ִּמים ,כִּ י ָהעַ צְ בּות ִּמן
ּוטחוֹל ִּהיא עֲ כִּ ירּות הַ דָ ִּמים..
ְ
הַ ְטחוֹל,
וְ הָ ְרפּוָאה ִּהיא זֵעָ ה כִּ י עַ ל ְידֵ י הַ זֵעָ ה יוֹצֵ א
כּורים ֶׁשהֵ ם ִּהפִּ ילּו
הָ אֶׁ ֶׁרס ֶׁשיֵש בְ הַ ָד ִּמים ָהעֲ ִּ
ָארין הַ דָ ִּמים זַכִּ ים
אוֹת ֹו לְ ִּמ ְש ָכבַ ..ואֲ זַי נ ְִּש ִּ
וַאֲ זַי ז ֹוכֶׁה לְ ִּש ְמ ָחה וכו' ".

בליקוטי מוהר"ן (תנינא תורה ו') כותב הרב
רבות על מעלת הזריזות והזיעה הטובה
בעקבות מעשה האדם בזריזות ,ועל כך
שזיעה זו מנקה את עכירות הדמים וזוכים
לשמחה ורפואה ,וכך אומר הרב" :עַ ל ְידֵ י
ִּיעין עַ ל ְידֵ י דָ בָ ר
זֵעָ ה טוֹבָ ה [כְ גוֹן כְ ֶׁש ַמז ִּ
ֶׁשבִּ ְקדֻ ָשה] עַ ל ְידֵ י זֶׁה נַעֲ ֶׁשה ִּש ְמחָ ה ..כִּ י
ב
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חשיבות הפעילות הגופנית וזריזות הגוף
על פי תורת הרמב"ם

הגמרא אומרת שכל זיעה שיוצאת מהאדם
זה סם המוות ,הרמב"ם כותב בהלכות
שמירת הנפש ש לא לשים מעות בפה ,עוד
אומר הרמב"ם שאסור לנשק את ילדיו על
היד או על הזיעה ,אלא רק בפנים ,כי
הזיעה של הפנים ז ה זיעה שאין בה סם
המוות ,אם כן אין בה את הרעלים שהגוף
פולט ,ושכל זיעה אחרת היא מכילה פליטת
רעלים של הגוף .הטחול ממונה על
השמחה ,כך אומרת הגמרא 'טחול שוחק
כבד כועס' ,ואומרים שהטחול אחראי
לסינון וייצור כדוריות דם לבנות ,והתפקיד
של הכדוריות הלבנות להשמיד את הרע
שבגוף ,כשעושים לאדם בדיקות דם
עושים ספירת דם ,ואם יש ריבוי כדוריות
לבנות זה אומר שיש מלחמה בגוף ,יש נגיף
בגוף ,ומי אחראי על זה? הטחול ,אותם
כדוריות לבנות מזככות את הדם ,וחוזרות
לטחול ,כשהטחול מפסיק לעבוד אז אדם
נהיה ממורמר ,ואומר הרב (ליקוטי מוהר"ן,
שם) ,איך אדם מנקה את הטחול? ע"י
שהגוף פולט זיעה ,החום שורף את
הכדוריות הלבנות הפגומות ,ועל ידי
שאדם מזיע אותה זיעה שנפלטת
מהנקבו ביות של הגוף היא סם המוות
לכדוריות שמתו ,ואז הטחול משתחרר
ומחזיר לאדם את השמחה ,לכן אומר הרב
זיעה יוצא ר"ת " זה היום עשה השם".

מדברים אלו של הרב אנו למדים ,שאם
אדם נמצא בעצבות ,שילך לעשות פעילות
גופנית ,לכן כותב הרמב"ם (הלכות דעות
ו' ,ט"ו) "כ ל מי שהוא יושב לבטח ואינו
מתעמל ...אפילו אכל מאכלות טובים
ושמר עצמו על פי הרפואה – כל ימיו יהיו
מכאובים " ,ולמה? כי הגוף שלו מלא
בעצבות ,בעצלות .הרב וולבה אומר שהיו
באים אליו בחורים ואומרים לו' :הרב אני
ממורמר' ,היה עונה להם הרב 'לך תעשה
פעילות גופנית' ,כי כאשר אדם עושה
פעילות גופנית הוא נהיה שמח ומלא מרץ
וחשק ,זו פעולה פיזיולו גית שנעשית בגוף,
אם כן אדם שמרגיש מרמור שילך ויעשה
פעילות גופנית ובכך ייטב לו.

חיים של חילוץ עצמות – כל מעשיהם של
צדיקים בזריזות
בברכת המזון אנחנו אומרים כל שבת 'רצה
והחליצנו' ,הגמרא אומרת שרב היה גומר
להתפלל היה אומר 'תן לנו חיים של חילוץ
עצמות' ,אומר ע"כ המהר"ל ,שהעצמות
שלנו זריזות לכן כל מעשיהם של צדיקים
בזריזות ,היפך הכבדות ,כי כאשר אדם
מעמל את הגוף ,הגוף שלו נהיה זריז וקליל,
ולהיפך כאשר הגוף נהיה כבד ,ככל שיש
יותר כבדות בגו ף האדם ,הכבדות מביאה
ג
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עצבות ,כי הכבדות שורשה בעפר ,וכך
אומר המהר"ל:
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שיתחיל האדם להזיז את איבריו בזריזות,
והתנועה החיצונית הזו תוליד לו שמחה
פנימית.

"פירוש כשאדם זריז ,דבר זה הוא יסוד לכל
הברכות ואז יכול לקבל הכל ,ולפיכך דבר
זה מעולה שבברכות" ,סיפר לי ר' צבי חקק
השמש של הרב עובדיה ,שבעת צורך הרב
עובדיה היה מוותר על דרשות ,על הכל,
אבל על הליכה בהליכון לא היה מוותר,
היה אומר פרקי אבות בע"פ תוך כדי ,אבל
לא היה מוותר על ההליכה ,וכל רב שהיה
מתמנה היה אומר לו אל תזניח את עמל
הגוף ,זה פלסטר ,זה עזרה ראשונה.

לכן הצדיקים היו עושים הכל בזריזות ,כמו
שכתוב 'וירוץ אברהם '' ,ואל הבקר רץ
אברהם' וכו' ,מה קרה אברהם? למה אתה
רץ? אלא שידע שעל ידי כך יעשה את זה
עם חשק .אדם יכול לילך לאורח ולעשות
איתו חסד אבל בעצלות ,אבל אם הוא רץ
לאורח ,כמו שנאמר ' וימהר אברהם' ,הכל
בזריזות ,אומר הרמח"ל שזה מוליד את
השמחה הפנימית ,לכן צריך להיות בגדר
"נרדפה לדעת את השם".

הנרצה ביותר בעבודת השם הוא חפץ הלב
ותשוקת הנשמה – כיצד להגיע לכך?

כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ..אין
חולי בא עליו

לכן כותב רבינו הרמח"ל (מסילת ישרים,
פרק ז' בביאור חלקי הזריזות) " :ואמנם
כבר ידעת ,שהנרצה יותר בעבודת הבורא,
יתברך שמו ,הוא חפץ הלב ותשוקת
הנשמה[ ,אם אדם בנה סוכה ,האם הגיע
עם חשק רב לסוכה שבנה ,או שאמר
'עושים סוכה .אל תפריעו לי!' ,זה חפץ

הבן איש חי אומר שיש מצווה לרוץ שלוש
פסיעות ראשונות לבית כנסת ,כדי שתבוא
לו שמחה להכנס לבית כנסת ,שהפעולה
החיצונית תשפיע על הפעולה הפנימית,
והוא מה שהנביא אומר "נרדפה לדעת את
השם" ,כך אומר הרמח"ל "עצה טובה היא
לו שיזדרז ברצונו כי התנועה החיצונה
מעוררת התנועה הפנימית" ,וזה נאמר ע"י
הרמח"ל ברוח הקודש ,לכן לאדם יש
עבודה ללא עמל ,חייב לסדר לו זמן
שעושה פעילות גופנית ,הרמב"ם כתב
בצורה שאינה משתמעת לשני פנים

הלב ,כמה שיש לאדם חשק לאותו הדבר,
חשק זה משהו פנימי] ,ואולם האדם אשר
אין החמדה הזאת לוהטת בו כראוי ,עצה
טובה היא לו שיזדרז ברצונו ..כי התנועה
החיצונה מעוררת הפנימית ,ותוולד בו
השמחה הפנימית והחפץ והחמדה" ,כלומר
ד
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(הלכות דעות ד' ,י"ט) "כל זמן שאדם
מתעמל ויגע הרבה ..אין חולי בא עליו".

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

השם בראש ,בלי תלונות" ,ואשרי חלקך "
כותב החזו"א ,שיבדוק כל אדם האם הוא
שמח מרוצה ומסופק או ממורמר.

לצערנו אנו רואים אנשים שיוצאים
לפנסיה – ומתים ל"ע ,מתחילות מחשבות,
'מה יהיה?' וכו' ,וזה מגיע מן הבטלה ,אם
לאדם יש משהו להתעסק בו שיתעסק בו,
רק שלא יהיה בטל .כשעלו ממרוקו לא
היתה להם עבודה ,אמרו להם 'קחו אבנים
מפה לשם' ,העיקר שיתעסקו ,לא לישב
בטל ,לא לישב בלי לעשות כלום .על האר"י
הקדוש מסופר שהיה מזיע בלימוד ההלכה,
אמר לו רבי חיים ויטאל ' למה אתה לומד
כך?' ,ענה לו הרב 'כך אני משבר את
הקליפות' ,היום קשה ללמוד בלי מזגן ,אבל
כך הוא היה מעמל את הגוף ,אם זה הליכה
– שיהיה לאדם הליכון ,כל אחד במה שנוח
לו וטוב לו ,זה מביא שמחה לאדם.

מחשבה טובה מנקה את הנשמה – ע"י מרה
שחורה אי אפשר להנהיג את המח
כך כותב הרב (ליקוטי מוהר"ן תנינא ,תורה
י') " :דַ ע ֶׁשעַ ל ְידֵ י מָ ָרה ְשח ֹו ָרה ִּאי אֶׁ פְ ָש ר
לְ הַ ְנ ִּהיג אֶׁ ת הַ מחַ כִּ ְרצוֹנ ֹו " ,אם ח"ו יש
לאדם איזו מרירות מהילד ,מהמנהל או
מהגבאי ,או מהרב 'למה הוא לא הגיע לבר
מצוה או לחתונה' ,יש לו מרמורים ,שידע
לו נאמנה – המוח שלו אף פעם לא יהיה
כרצונו ,אבל אם הוא מבין שהכל ברצון
השם יתברך ,נהנה שותה ואוכל ,ראה את
השמש היום ואת הירח וחושב לעצמו
'איזה יופי' ,מסתובב עם מחשבות טובות,
זה ינקה את הנשמה שלו יותר מכל דבר
אחר' ,ומה אני צריך לעשות?' ,לחשוב
מחשבות טובות' ,איזה יופי ,איזה אשה
טובה קיבלתי' ,ואם ישאל האדם 'מה? אני
אמור לקבל דלקת גרון בשמחה?',
התשובה היא כן ,שהרי הכל נעשה ברצון
השם ,אם כן ,אם זה מה שרוצה השם ,אדם
צריך להסכים ,ש זה הכי טוב בשבילו ,זה
רצון השם יתברך' ,וכי אני מנהל את
העולם? מי אני בכלל?'.

להפיק את המירב מתורתנו תורת חיים –
להטות ליבנו תמיד אל השמחה
יש לנו תורת חיים ,התורה רוצה שנחיה,
שתהיה לנו חיות מהתורה ,לא עם מרירות
ח"ו ,לא עם תחושות חוסר ו החמצה ח"ו,
לכן רבינו החזו"א אומר "התחזק בלימודך
והט ליבך תמיד אל השמחה" ,טוב מאוד
שאדם עולה בלימוד ,אבל צריך גם לבדוק
את עצמו שיש לו שמחה אמיתית ,אם יש
לו שמחה בלב יהיו לו שפע של חכמה ושל
ה
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ילך לאיזה גן ציבורי כל יום ,גם אשה,
שתלך לעשות לכושר ,היום יש הכל
בהכשר ב"ה ,לאחר שתתאמץ ותזיע היא
תראה איך היא תבוא אחרת לבית,
כשהאשה שמחה כל הרעלים יוצאים
מהגוף ,לכן הזיעה היא השמחה[ .אומר
הרב בבדיחות] איזה אחד אמר לי 'אין
בעיה הרב ,אז לא נתקלח' ,חס וחלילה,
הזיעה היא סם המוות וצריך לנקות אותה,
הזיעה היא לא השמחה ,הפעולה שמוציאה
את הזיעה מן הגוף ,העמל עצמו ,זה מה
שמביא את השמחה ,לכן נתחזק תמיד
בשמחה ,אדם שרוצה שמחה הקב"ה יוסיף
לו כי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו.

אנו רואים בני אדם ששונאים את אחיהם,
היצר הרע נותן להם לבעוט בהקב"ה ח"ו,
הרי יש השם בעולם ,אדם צריך לדון את
האחר לכף זכות ,רבי נחמן אומר אלו
שדנים כל אדם לחובה הם ההורסים את
העולם ,אדם צריך לחשוב לעצמו 'וכי אני
מנהל משהו בעולם הזה? מי אני בכלל ,הרי
את עצמי אני לא יכול לנהל' ,הרי אפילו
את המעיים שלו אדם לא יכול לנהל ,כולנו
כחומר ביד היוצר ,ואם אדם מרגיש שהוא
צריך עזרה ראשונה ,שילך קודם כל לעמל
את הגוף שלו ,לכן אדם צריך לעשות
לעצמו כל יום סדר לעמל את הגוף שלו,

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] להתחזק באמונה – שאין מזווגים לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו
היה אצלי בחור ישיבה בקבלת קהל ב יום שלישי ,בחור פרח ,הכיר מישהי ,והיא עזבה
את הסמינר והתחילה לעבוד משום ש לא רצתה להתקלקל בסמינר ,חברות רבות שלה
בכיתה התקלקלו והיא נשארה בצדקותה ,ואותו בחור ישיבה רוצה להתחתן איתה ,אך
ההורים שלו אומרים 'איך הוא לוקח בחורה מקולקלת שעזבה את הסמינר!' ,אומר לי
אותו בחור 'הרב ,אני מכיר אותה הרבה זמן ,שמרה על עצמה בקדושה וצניעות ,אני
רואה את הבחורה ורוצה להתחתן ,אבל נהיו מריבות ,ההורים שלי לא מדברים איתי',
אמרתי לו 'תתפלל ,אל תסיר בטחונך מהשם ,שהכל שייך לנסיון באמונה ,ואם לא תסיר
בטחונך מהשם בודאי תבוא הישועה' ,שאין מזווגים לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו.
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רוצה ישועה או נס? שבור את הטבע שלך
הטבע ,שובר את הטבע שלו לכבוד השם
יתברך ,ויזכה שגם ה' ינהג איתו כך.

אדם רוצה ישועה מהשם יתברך ,צריך הוא
בעצמו לשבור את הטבע שלו למען השם
יתברך ,וכגון שישפיל את עצמו גם כשהוא
צודק ,ויבין שהכל זה רצון השם יתברך,
וכשאדם פועל את הפעולות שלו ברוחניות
הקב"ה מביא לו ישועות ,שיעשה משהו
לכבוד השם יתברך ,יעבוד על ה בטחון שכל
מה שיקרה לו יאמר 'זה לטובתי' .אם הילד
התחצף תמיד לזעוק 'הכל לטובתי' ,לא
להתמרמר ,ואז "יברכך השם בכל מעשיך".

הישועה שמקבל אדם הזן יתומים – הלא
פרוס לרעב לחמך ,אז יבקע כשחר אורך
אמרתי לאמא אחת שיש לה בן חולה
במחלה ל"ע ,אמרתי לה' :יש בית יתומים,
לכי תביאי יתום אחד לבית ותפרנסי ותזוני
ותשקי אותו ,ילד אחד קטן' ,הנביא (ישעיה
נ"ח) אומר "הלא פרוס לרעב לחמך ,אז
יבקע כשחר אורך" ,אז תבוא אליך הנבואה
והישועה ישתבח שמו השם יתברך,
"רפואתך מהרה תצמח ...והיית כגן רוה",
כל אדם ש יש לו חולה בבית ,אם ילך ויביא
יתום ל"ע ,יגדל אותו בבית ,שום מחלה לא
תהיה לו ,את זה הנביא אומר.

מתי הקב"ה עושה עבור האדם מעל לטבע?
כאשר האדם שובר את טבעו ומידותיו
לכן אומר המגיד ממזריטש 'כי יש נגלה
ונסתר בטבע' ,בא אלי יהודי חרדי ואומר
לי 'הרב כמה אני סובל ,חמתי גרה אצלנו
בבית ,ואין לי פרטיות' ,עוד אמר לי שהיא
אלמנה ,אמרתי לו 'אתה יודע איזו זכות זה
לשים אלמנה בבית ,הבית שלך מוגן ,אתה
כל היום צריך לומר תודה להשם יתברך
שיש לך אלמנה בבית' ,מי שאשתו מוכנה
צריך להיות האדם הכי מאושר בעולם ,הרי
איוב אמר ' פעם אחת אכלתי ולא האכלתי
יתום' ,לכן אומר המגיד ממזריטש ,לפעמים

לשנות גזר דין מלכות שמים ע"י שמוסר
נפשו להשם יותר מטבעו ומזגו
עוד אומר המגיד "הכל הולך אחר מעשיך,
אם עבודתו להשם יתברך בדרך טבע"' ,אני
אעשה לך ניסים בטבע' אומר השם יתברך,
"אבל אם האדם מוסר נפשו להשם יתברך
יותר מטבעו ומזגו ,"...כגון אחד שאמר לי
'יש יהודי צריך לטפל בו ,ואני נגעל',
אמרתי לו' ,יופי עכשיו הקב"ה יעשה לך

הקב"ה עושה לאדם מעל הטבע ו למה ?
הוא רואה שהיהודי הזה מתנהג מעל
ז
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אפילו מצוה אחת שמוסרים נפש עליה יש
לה כח עצום להביא לישועת השם

ניסים מעל הטבע'  ,כי מי שעושה מעל
הטבע הקב"ה עושה לו ניסים מעל הטבע,
וכך אומר הרב "אבל אם האדם מוסר נפשו
להשם יתברך יותר מטבעו ומזגו ,עושה לו
הקב"ה ניסים מעל הטבע" .השם יתברך
מחליט אם אדם יחיה או תמות ,אבל אדם
יכול לעשות פעולות מעל לטבע שלו
ולשנות את זה ,אין גזר דין בעולם שאי
אפשר לקרוע אותו ,הקב"ה ישתבח שמו
שומע תפילת כל פה ,לכן אדם צריך להיות
פיקח ,לעבוד על בטחון זה עבודה גדולה
להשם יתברך ,אומר המהר"ל "ביטחון ,זה
שמחה תמידית על פניו" ,למה אדם לא
מחייך ואומר 'יש לי מועקה' ,שידע שאין
לו בטחון ,ולכן אדם שעובד על עצמו,
שיעבוד על הטבע שלו ,לשבור אותו ,יעבוד
על ענוה ,על בטחון ועל התפילות.

בספר קב הישר מספר שבדור שלו היה
יהודי עשיר וקמצן ,ולא היה בא בשבת
לבית הכנסת כדי שאפילו לא יצטר ך
לתרום פרוטה ,אבל מצוה אחת כן היתה
לו ,ובזכות מצוה זו נעשה פזרן גדול ,ומהי
המצוה? אותו יהודי היה מוהל ,ואם היתה
מזדמנת לו מילה היה הולך רגלית
למרחקים ואפילו בשבת ,ולא לוקח שקל
מאף אחד ,ובזכות המצוה שבר את
הקליפה של הקמצנות ,לכן כמה אדם צריך
להחזיק במצוה ,למסור עליה נפש לכבוד
השם יתברך ,לשבור את הטבע שלו ואפילו
במצוה או מידה אחת ,ויש פתרונות לכל
דבר ,השאלה אם אדם רוצה להיות עצל,
או לסגל לעצמו את מידת הזריזות ,והשם
יתברך יזכה אותנו לתקן מידותינו.
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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 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
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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