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 תוכן העניינים   -  לך לך תשפ"א -גליון מס' פ"ז 

 א  ע"י תפילה בכח ובכוונה זוכים לחסדי השם  - כח מעשיו הגיד לעמו  

 ב בעשרה מאמרות נברא העולם, והם כנגד עשר ספירות הנותנות כח לתפילה

 ב שתי יצירות אחת לטובה ואחת לרעה, והאדם בבחירתו מחליט איזו הנהגה יקבל

 ג ה והם עטופים ברחמיםהדינים על האדם מתחילים מספירת הבינ

 ג ע"י תפילה בכוונה מסוכך השם על האדם –כל עצמותי תאמרנה מי כמוך 

 ד תפילה בעמקות הלב יוצרת כח הנובע ממעשה בראשית –כח מעשיו הגיד לעמו 

 ד מעלת המלמד זכות על כל ישראל שחוצבו מתחת כסא הכבוד –אחוז בכסא כבודי 

 ה זו תפילה בכוונה –כיסיתיך אשים דברי בפיך ובצל ידי 

 ה ע"י תפילה בכוונה מחבק השם את האדם והוא הסיכוך –וימינו תחבקני 

 ה צא מענייני העולם הזה והתפלל על העניינים הרוחניים –צא מדירת קבע 

 ו לעשות מהתורה תפילה מתי יזכה לקיימה הוא מהדברים שברומו של עולם

 ז  מדור חדש! סיפורים אישיים מחזקים 

 ז א[ שירו לו זמרו לו

 

ע"י תפילה בכח ובכוונה זוכים לחסדי השם -כח מעשיו הגיד לעמו 

את התורה הזאת )ליקוטי מוהר"ן תורה 

לו אומר רבי נתן שרבי נחמן אמר  מ"ח(

לילה, ואותה הבליל שמחת תורה בחצות 

שנה רבי נתן היה נשוי שמונה שנים ולא 

כל בלו ילדים, אשתו הפילה כמעט  והי

על לרבי נחמן דבר לא אמר ורבי נתן שנה, 

, לפני כן חודשכהוא הכיר אותו רק כך, 

ורבי נחמן בתורה הזאת לימד אותו באיזה 

 עולם.לילדים  זכות מביאים

את כח  מ"חהרב לתאר בתורה  כך מתחיל

התפילה ע"י שמסביר את יצירת האדם 

י ְוכּו' " בבריאת העולם: ם בִּ ר ְמַעְלתֶׁ ַעל ֲאשֶׁ

ין ְדַבר צִּ יַבת ָקֵדש מִּ יַנת  ,ְבֵמי ְמרִּ ֵציֵרי זֶׁה ְבחִּ

ר יצֶׁ יש ,ַויִּ יָרה ְלבִּ יָרה ְלָטב ְיצִּ יָרה  ,ְיצִּ ְיצִּ

ירָ  יַנת  ,ה ְלענֶׁשְלָשָכר ְיצִּ ְבָרכֹות ס"א ְבחִּ ּובִּ

ָשם נֹוָצר  יָנה, שֶׁ יַנת בִּ ים ְוזֶׁה ְבחִּ ין ְוַרֲחמִּ דִּ

ְקָרא יָנה תִּ ם ַלבִּ י אִּ ָכתּוב: כִּ  ַהָּוָלד, ְכמֹו שֶׁ

 ."ו'וכ
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נגד והם כבעשרה מאמרות נברא העולם, 
 לתפילה הנותנות כח עשר ספירות 

שיש תשעה אופנים בתורה זו הרב מסביר 

יש שפת הקודש, וצורות לנקד את אותיות 

סגול, חיריק,  ,ניקוד קמץ, פתח, צירי

תשעה אופנים לנקד וכו', שורוק, קובוץ, 

את האותיות, וכמו שאנחנו יודעים יש 

עשרה ספירות בעולם שמתוכם תשעה 

שהקב"ה מנהיג   ותהנהגהם כנגד הספירות 

מה פירוש ספירות? ואת העולם, בהם 

כמו שאם יש להבדיל קומות,  ,רבדים

מלחמה אז הממשלה מתכנסת בקריה, 

הולכים לקריה? כי שם הנציגים הם למה ו

יש מגיפה הולכים כבנושא הזה, אותו דבר 

היצוג של שם נמצא למשרד הבריאות כי 

המגיפה, כך גם במלכות ההתמודדות עם 

שמיא, אצל הקב"ה כל ספירה מייצרת 

את בה יג הנהגה אחרת שהקב"ה מנה

 חכמה, והם  העולם, ר"ת חב"ד חג"ת נהי"מ

 הוד נצח תפארת גבורה חסד דעת בינה

הקב"ה בהם עשרה ספירות  ,מלכות יסוד

, ועליהם נאמר בפרקי מנהיג את העולם

אבות "בעשרה מאמרות נברא העולם", 

וילמדנו הרב כיצד ניתן להכניס מאמרות 

  .אלו בתוך התפילה

הנהגה אחרת,  ושההנהגה מגיעה מכתר זכ

הנהגה שרק יחידי הדורות הגיעו אליה,  וז

בעש"ט, רבי נחמן, בא"ח כותב שהגיע ה

 ולכתר, רשב"י כתוב עליו 'כתר עליון ל

נגלה', וזה כתר זה רק צדיקים גמורים שאין 

ות שאר להם שום עוון, אח"כ מתחיל

וכל שאר  ,'חכמה בינה וכו הספירות

 .הספירות

, ת לרעהאחושתי יצירות אחת לטובה 
 והאדם בבחירתו מחליט איזו הנהגה יקבל

זה ההתגלות של  ,מלכות זה העולם הזה

יש תשע אופנים שהספירות, ואומר הרב 

יש תשעה וכנגדם לנקד את האותיות 

ספירות שבהם השי"ת מנהיג את עולמו, 

באותו עולם  ובכל פעם מופיע שם הוי"ה

שהשם מנהיג את עולמו, והשם הוי"ה 

מנוקד בניקוד אחר, בעולם הכתר הוא 

מנוקד קמץ, אח"כ מגיע עולם החכמה הוא 

מנוקד פתח, עולם השלישי, זה עולם 

, שם הוי"ה מנוקד בו מתמקד הרב הבינה

בצירי, כלומר תחת ההוי"ה יש צירי, ומה 

אומר הרב על כך הניקוד הזה מסמל? 

שכתוב  ,וייצרבמילה רמוז צירי  שהניקוד

ר " )בראשית ב ז'( יצֶׁ תקִּ ֱאֹלה' ַויִּ  ים אֶׁ

וייצר, אמרה כאן שהתורה כ ",ָהָאָדם

ומצד שתי יודים, עם כתוב  אותיות צירי,ב

על החיות בהמשך כתוב שני כאשר 

לא כתוב )בראשית ב י"ט( שם והבהמות 

ר " רק יוד אחתאלא שתי יודים  צֶׁ ה' ַויִּ

ןקִּ ֱאֹל ה ְוֵאת ָכל ָכל  ָהֲאָדָמה ים מִּ  ַחַית ַהָשדֶׁ

ם ה' כתב אדם רק ביצירת ה, "עֹוף ַהָשַמיִּ
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הגמרא דורשת  .שתי יודיםבתורתו עם 

למה שתי יודים? שתי יצירות אחת לטובה 

חד " ,אחת לרעה, גם הרחמים וגם הדין

, כלומר האדם "יצירה לטב חד יצירה לביש

יה בבחירה שלו מחליט איזה הנהגה תה

  .הנהגה טובה או הנהגה של דין ,איתו

הדינים על האדם מתחילים מספירת הבינה 
 והם עטופים ברחמים  

הניקוד צירי בהמשך התורה, שאומר הרב 

שייך לעולם השלישי, העולם הראשון זה 

הוא העולם השני  ,מנוקד בקמץהכתר 

מנוקד בפתח, והעולם השלישי זה החכמה 

מנוקד בצירי, זאת אומרת העולם הבינה 

אדם? הדינים על המאיפה מתחיל הדינים 

ם  יעל האדם מתחילהבאות אדם והצרות ל

שלמה המלך קורא את . מעולם הבינה

כי אם לבינה ]כמובא לעיל[ עולם הבינה 

תקרא, זאת אומרת שעולם הבינה נקרא 

אמא זה  פירוש? המושגהמה ואמא, 

רחמים מתוך הדין, כי אשה בעצמותה זה 

כואב   ,חולהוסובלת  על פי רוב  דינים, אשה  

מחזור  ,לה, בדרך כלל הנשים עוברות סבל

, כך השם יתברך וכו' נידות, עיבור לידה

ה )בראשית ג ט"ז( "לחוה אמר  ַהְרָבה ַאְרבֶׁ

ְצבֹוֵנְך ְוֵהֹרֵנְך עולם הזמירות להשם בכל . "עִּ

בלשון שירה, 'אז ישיר משה  הזה נאמרו

שירו לו שיר 'לעתיד לבוא  וכן    ,את השירה'

יהיה רחמים, ויהיה חסד  לומר לנו ש,  'חדש

אשה מסמלת את הדין, אבל וכמו שאמרנו 

עטוף זה דין אבל בתוכו    ,'אם לבינה תקרא'

נושאת בקרבה רחם האשה  כמו ה  ,רחמיםב

 ,וברחם נוצר הוולד, ורחם מלשון רחמים

כל היצירה של הוולד נוצר שלומר לנו 

עטוף בדין הוא אולי כלומר  ,מתוך רחמים

  .אבל בתוך יש רחמים

ע"י תפילה  – כל עצמותי תאמרנה מי כמוך
 בכוונה מסוכך השם על האדם 

הכוונה שיש דינים  ה,עולם הבינכך הוא 

זה שרחמים, אומר הרב בו בעולם אבל יש 

וכמו שכתוב  ,בגדר המציאות של הוולד

ְלֹיָתי " )תהלים קל"ט, י"ג( יָת כִּ י ַאָתה ָקנִּ כִּ

י מִּ ן אִּ טֶׁ י ְבבֶׁ דוד המלך ", אומר ְתֻסֵכנִּ

בתהילים שהקב"ה ברא אותו בצורה כזאת 

, וכמו סוכה בבטן של אמא של  ,תסוכנישל  

מכניסה את האדם למקום של הרי הסוכה  ו

רחמים, לחוס עליו ולרחם עליו, ועל זה 

י " וב י, י"א(כתוב )אי יֵשנִּ עֹור ּוָבָשר ַתְלבִּ

י ים ְתֹסְכֵכנִּ ידִּ השם במה  ",ּוַבֲעָצמֹות ְוגִּ

סוכה השי"ת עשה ? האדם סוכך עלמ

הכוונה הרב מה ומסביר מעצמות, 

תפילה בכוונת בגדר עצמות? עצמות זה ל

ה' הלב כמו שכתוב 'כל עצמותי תאמרנה 

ברים יא שהתורה יוצאת מכל ,'מי כמוך

שבאמת קוראים להשם, תפילה כ ,הגוף

שהוא כ ,שבאה מהפנימיות של האדם

וכגון אומר את התפילה באמת ובאמונה, 
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לריב ריבם, הוא מאמין גיבור  אומר מלך  כש

אני לא צריך ואז מבין 'בזה ברמ"ח אבריו, 

על זה או ', 'לריב על זה שאשתי עשתה כך

השם   –  לריב ריבםוזה  ,  'שהבן שלי עשה כך

הוא מאמין במה ו, הוא שרב את ריבו

  .בתפילתו שאומר

תפילה בעמקות  –כח מעשיו הגיד לעמו 
 הלב יוצרת כח הנובע ממעשה בראשית

כמו שהבאנו את  ,סיכוךהזה שאומר הרב 

עור ובשר תלבישני 'אומר הפסוק, ה

כלומר האמא  ,'עצמות וגידים תסוככניבו

הדינים שבאים לעולם, שהם הבינה היא ש

עצמות ואותם בתוך הדינים יש רחמים, 

של ליבו נאמרת מעמקות התפילה הם ה

שאדם אומר באמת את התפילה כהאדם, 

הזאת יוצרת לו הפנימיות  ,מכל הפנימיות

היא התפילה שלו  מקלט של רחמים,    ,סוכה

 28-מסככת עליו, ולכן אומר כתוב שהש

אותיות שבפסוק הראשון של ספר 

ית, ח ַאְתָון דְ 'כ"בראשית  ְבֵראשִּ ֻעְבָדא דִּ

ְבָרא ָהעֹוָלם ם נִּ ָבהֶׁ  ,אותיות 28יש שם ", שֶׁ

אותיות אלו נקראים כח, וכשאדם  28-ו

נותן את הכח שלו בתפילה שהדברים 

באמת יצאו מעמקי נשמתו, מהבנה שזה 

על כך אומר הרב שהם מה שצריך להיות, 

ין כחַ " ים ְמַקְבלִּ בּורִּ  ֵמכ"ח ַאְתָון ֵאּלּו ְוַהדִּ

ל  ים שֶׁ בּורִּ ָאָדם ְמַדֵבר ְבכַח, ֵהם ַעְצָמן ַהדִּ שֶׁ

יך ים ְדָבַרי ְבפִּ י  ,ַהָקדֹוש ָברּוך הּוא: ָוָאשִּ כִּ

, זו ֵהם ַעְצָמם ְדַבר ה', ְוֵהם כַח ַמֲעָשיו"

תפילה שהיא בכח והיא היוצרת את 

 הסיכוך על האדם. 

מעלת המלמד זכות  –כסא כבודי אחוז ב
 על כל ישראל שחוצבו מתחת כסא הכבוד

לימוד רבש"ע אתה רוצה רק אדם האומר '

, כמו , אני אלמד זכות על פלוני'זכותשל 

שאמר הקב"ה למשה אחוז בכסא כבודי, 

 כלומר תלמד זכות על כל עם ישראל

 שנשמת כולם חצובה מתחת כסא הכבוד.

הרב רציתי 'י אומר לואלי שכן אחד הגיע 

, 'חם בבית ,לתלות מזגן על הקיר של הבנין

לא אתה לא תולה על הקיר 'הוועד  ואמר לי  

תן אשל הבנין מנוע של מזגן, אני לא 

, גם אותו תדון לכף 'שיכערו לי את הבנין

זכות, כי הקב"ה מעדיף שיהיה לך חם 

שתסבול את זה ולא תסבול משהו אחר, ו

גם  ?יםאתה רוצה לשרוף את כל המקטרג

 שאתה נכנס להתקלח ולא שמו שמפוכ

אף אחד לא מחליף רק ', אל תגיד חדש

צא אלא נורא, אני ' ', אלא תאמראני?

זוכה  דםאכך , חדש' ביא שמפואתלבש וא

כל עצמותי באופן של מר את התפילה לו

מכניס את הכח לתפילה, הוא תאמרנה, 

רבש"ע אתה רוצה שבכל 'אומר מהלב, ו

ך, שאתה עושה רק ברך אותאדבר אני 

  '.גדל אותךאלטובתי, תמיד אני 
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זו  –אשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך 
 תפילה בכוונה 

שיש לו הדיבורים בכל כך שאדם אומר כ

כח מעשיו הגיד 'אז  ,בתפילה, ומאמין בזה

אותיות שנבראו בהם  28-אלו ה, 'לעמו

את מה  ,שמים וארץ, 'אשים דברי בפיך'

איך?  יו,בפיכול האדם לשים  השם שברא

, עצמותיואומר את התפילה מתוך כשהוא 

עשרה מאמרות נברא שבולכן כתוב 

ָבנֶׁה"העולם,   ד יִּ סֶׁ י עֹוָלם חֶׁ " )תהילים ָאַמְרתִּ

ים )ישעיה נ"א, ט"ז( ", וכתוב פ"ט(  ָוָאשִּ

יָך יתִּ סִּ י כִּ יָך ּוְבֵצל ָידִּ השם , איך "ְדָבַרי ְבפִּ

משקיע את כל  כשהוא? האדם סוכך עלי

סיכוך, נהפך לו הדבר ל ,בתפילה והכח של

יֹסד " ,הפסוקוזוכה להמשך  ם ְולִּ ְנֹטַע ָשַמיִּ לִּ

ץ אז כך  אדם מתפלל  לומר לך שכאשר  ,  "ָארֶׁ

למרות שיש הוא בונה לעצמו סוכה, וכך 

 ובונה לעצמאדם עבירות ודינים וגזירות, 

ואותו חדר  ,חדר אטום ע"י התפילהמעין 

וכל מכל העבירות והדינים,    ומגן עליאטום  

, ונאמרת מכל עצמותיהתפילה זה ע"י 

ובכזו תפילה שנאמרת בכזה ריגוש 

את המציאות של לאדם  תתיות יוצריאמ

  .המסוככת עליו הסוכה

ע"י תפילה בכוונה מחבק  –וימינו תחבקני 
 השם את האדם והוא הסיכוך

חיבוק, כמעין קורא הרב לתפילה כזו 

יַנת ֻסָכה, וְ "וימינו תחבקני,  ד הּוא ְבחִּ סֶׁ ַהחֶׁ

יך, ֲאַזי  ים ְדָבַרי ְבפִּ בּוק ְוזֶׁה ָוָאשִּ יַנת חִּ ְבחִּ

יך יתִּ סִּ י כִּ את הקב"ה מחבק  ",ּוְבֵצל ָידִּ

, וזה ושהדינים לא יגיעו אליהאדם כדי 

אני 'יוצר מציאות של סוכה, אומר הקב"ה 

וציא לכם פתקא טובה ע"י תפילה א

ומר הרב שאדם וכמו שא ',שנאמרת מהכח

עושה מהתורות תפילות, וזה אל תעשה 

תפילתך קבע אלא עשה תפילתך רחמים 

  .שמחדש בה דבר ע"י ותחנונים,

צא מענייני העולם הזה  –צא מדירת קבע 
 והתפלל על העניינים הרוחניים 

בתורה שאסור  נושלמדאומר רבי נתן 

שצריך להסתכל  נולדבר לשון הרע, למד

רבש"ע 'לל ואומר מתפואדם בעין טובה, 

עושה כשאדם  ',תעזור לי להיות איש אחר

, יש בעל 'בטח בה לב בעלהבחינת 'כך זה 

וכשאדם יש לו  ,שאשתו מביאה לו פרנסה

תפילות טובות הוא מפרנס את עצמו 

על התפילות, ע"י נסמך ברוחניות, הוא 

לכן נאמר התפילות שלו הוא יצליח לקיים,  

יני העולם הזה, יענשהם , 'צא מדירת קבע'

תפלל על הרוחניות שלך על צא מהם וה

זה בחינת להקים שעבודת ה', ואומר הרב 

לעשות מתורות  ,סוכת דוד הנופלת

הרי דוד המלך כל המהות שלו  ,תפילות

מיטתי "היתה תפילה, וזה היה דוד המלך, 

כה ובהיה לילה , כל ארשי אמסה" בדמעתי

 ,על זה נבחר להיות משיח ה'ולהקב"ה 
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היא   ,"סוכת דוד"  ,מלך בנההוהסוכה שדוד 

, וע"י כל אותם תפילות התפילהבעצם 

שהתפלל מידי חצות לילה כמובא בגמרא 

  .זכה למה שזכה

לעשות מהתורה תפילה מתי יזכה לקיימה 
 ם הוא מהדברים שברומו של עול

, "שעושים מתורות תפילותכשאומר הרב "

מה כוונתו? מהם אותם דברים מאי ניהו? 

שהיא ברומו תפילה ברומו של עולם? זו ה

צריך  .ובני אדם מזלזלים בהשל עולם 

כלומר שתפילות שעושים מתורות לדעת 

תפילה מהשתוקקות לקיים דבר תורה 

נעשים מהם שעשועים שאין שלמד האדם,  

מד שאסור להעיר בבית, לואדם  כדוגמתם,  

הוא כל הזמן אבל סור לפגוע באנשים, או

הוא פוגע בבני אדם, וומוכיח את אשתו 

לפגוע בבני אדם זה עוון יותר חמור יודע ש

את לשנות לא מצליח אדם מלאכול חזיר, 

תפלל על זה, אומר הרב כשאדם שיזה? 

, מתפלל על התורה מתפלל ע"ז להקב"ה

עושים עצמה שיזכה לקיימה, זה "ש

גדול הזה השעשוע ו מתורות תפילות",

עולם, אין תענוג יותר גדול מזה יותר בב

והלוואי ונזכה לתת את אותו כח  להקב"ה,

בתפילה ונזכה שישמע השם לקול 

 תפילתנו אכי"ר.
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 ים אישיים מחזקיםסיפורמדור חדש! 

 גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו! 

 052-3978629או בוואטסאפ:    b0526558387@gmail.comבמייל: 

שירו לו זמרו לו  [א
בתהליך של לקיחת משכנתא, לאחר שקיבלתי אישור עקרוני לפני שנתיים בערך הייתי 

מהבנק לקחתי חברת משכנתאות שתעזור לי. יום לפני החתימה על המשכנתא יועצת 

המשכנתאות התקשרה אליי ואמרה לי שאפשר לחתום, יש רק בעיה "קטנה", הבנק 

הון  העריך את הבית בפחות כסף ממה שחשבתי, ולכן זה יצר מצב שלא היה לי מספיק

 אלף ש"ח. 60עצמי ללקיחת המשכנתא שרציתי, היו חסרים לי 

היא אמרה שאני צריך לארגן את הכסף, שאלווה ממישהו ואחרי שאקבל משכנתא אקח 

עוד הלוואה על הכסף החסר. באמת שלא היה לי ממי לבקש סכום כזה. זיכני השם, 

 יר לה' כשיש צרה.וביום החתימה שמעתי שיעור של הרב עמרמי על אמונה ושצריך לש

יצאתי מהעבודה ואמרתי בלב שלם, 'אני הולך לחתום, אין לי כסף, אבל השם יעזור', 

ותהי לי לישועה', וחוזר על זה מאות   –ובמשך שעה של הנסיעה אני שר, 'אודך כי עניתני  

 פעמים.

הגעתי לבנק, הנציגה הייתה עם לקוח, ולכן אמרה לי לשבת עם המנהל שלה. נכנסתי 

אלף ש"ח להון עצמי. אין לי מאיפה  60ל ואמרתי לו 'תשמע, אמרו לי שחסרים לי למנה

אלף לקבלן  60-להשיג אותם כעת, ובאתי לחתום'. הוא אמר לי 'אין בעיה, תשלם את ה

 כשתיכנס לדירה, עד אז תשיג אותם'.

פשוט נס ישתבח שמו לעד. ואנשים אמרו לי שאין מציאות כזאת שהבנק נותן משכנתא 

ועל הזכות לדעת דברים  תודה רבה להשם יתברך ההון העצמי הדרוש באחוזים. ללא

 שירו לו זמרו לו, כי טוב השם. אלו,
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו 
 ובעולם   בדורנו, מקים עולה של תורה בארץמגדולי מזכי הרבים 

 אייל עמרמי שליט"א מורנו ורבינו הרב
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 

   בת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיואשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתי
 .ו"ר הרב שליט"אמשל 

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים  
 ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים אכי"ר 

 

 העלון מוקדש
 ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א לרפוא העלון מוקדש  

 

האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  לרפואת 
נתן  , ראובן בן שרה ,  ניסים בן סוליקהמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,  

 משה יעקב בן רוחמה ציפורה, ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה , קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
תמר בת  , הודיה טובה בת אביבה ,  ירון בן תקוה ,  ירדן בן סימה, התינוק  חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש,  

, מלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבדייג ת ציון אב , שרה בת לולו, ב אסתר חיים בת שרהרחל בת מדלן,  ,  אביבה
, גילה בת זוהרה יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, , לינוי אודליה בת נורית , אילנה חתון בת מלכה, לילך בת רחל חנה ה לא 
 סיוון שרה בת אסתר,  תר בת עליזה אס,  תמר בת מימה , שלי רחל בת מזל

מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית  , לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו  להצלחת 
דוד דודו לזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה,  ניסים בן מרים ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 

, אייל בן דליה יעקב אוחנה בן תמר,  ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,  יצחק בן מזל  אלרועי,  בן רחל חלי 
אבי וגלית סבח פרנסה טובה , יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנה לזיווג הגון, ישראל בן דניאלה שרה, 

ה לזיווג הגון, ציפור   לאה בת   ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, אליאן בת גלית;,  ושלום בית
רחל שרה לזרע קודש,  לילך בת רוחמה , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם , מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר

אילנית , שילת בת מזל, אבי ואסתי ובר דוד מלכה , ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  בת רוחמה 
 גילי בת אווה , טליה בת אילנית מרים ,  זני בת דמרים 

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון אברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  עילוי נשמת ל 
, יצחק בן עזיז בן שוקת , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה, חיים בן קדן 

 ,רפאל בן עליזה  , יצחק בן עליזה , שחר רפאל בן סימה ,חיים בן ליליאן  , משה בן שלביה  עליה, דוד בן עליה, 
יוסף  ,משה זנזורי בן מנטנה  , עמוס בן רחל , יגאל בן רחל ,משה בן גיטה  , אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל

, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר , וידל יפרח בן רחל, ונתן שמעון בן אליס , י רבי דוד מחלוף  , ג'וילי בן שמחה 
חביב ,  יצחק בן אבנר ,  מאיר בן צ׳חלה,  יצחק בן ציפורה,  שלמה בן לאה,  שלמה ראובן בן ירוחם ,  שלום בן שרה 

, מרדכי אליהו בן אסתר ,  יוסף לוגסי בן אסתר,  מוריס משה בן אסתר ,  אליהו לוגסי בן אסתר ,  לוגסי בן אסתר
שרה בת פאני, רחל , מוריס בן סביחה, שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה , שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת ,  אסתר בת חסיבה,  פוחה בת שמחהאפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  
חדווה , ציפורה בת יוכבד , אסתר גואטה בת מארי , רחל בת פלורין , מזל בת רבקה , חנה בת לאה ז"ל,  אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה  מרלן ישראל בת לורה,  וסף ואיזה אוחנונה, יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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