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בס”ד

גיליון קי"ד  -פרשות בהר-בחוקותי

תוכן העניינים
			
מי שמחליף את מחשבת הכפירה באמונה עושה נחת רוח גדול לה’

ד

			
אם האדם ממאיס את עצמו אז הוא משפיל את יצר הרע עד עפר

ד

					
כל מטרת היצר הרע הוא לרומם את ליבו של האדם

ה

				
כל מחשבות המינות מגיעות מהגאווה שיצר הרע מביא לאדם

ה

			
רבי נחמן מבטיח שמי שילך בתורתו ,הוא יוביל אותו במסלול הצדיקים

ה

				
רבי נחמן העדיף לקרב עוד יהודי מאשר להביא את המשיח

ו

				
הנשמה תשמח מאוד שהאדם התקרב לתורת רבי נחמן הקדוש

ו

					
לא תעזור שום תחבולה מול גזרת ה’ בראש השנה

ז

				
אדם מקבל על פי הכרזה בשמיים בדיוק את הממון שנקבע לו

ח

				
אדם שיש לו צרה צריך להודות לה’ הרבה יותר ממי שבטובה

ח

סיפורים אישיים מחזקים

ט

					
לבטוח בה' ולהאמין שהכל לטובה

ט

אמונה וביטחון

חשיבות חינוך האמונה במחשבת האדם:
כשהאדם מסלק את המחשבות
האלו ,שהשותף שלו נגדו ,או שאשתו
לא מעוניינת בו ,ומשכנע את עצמו
שהכל מה’ ולטובת האדם ,אז גם
למעלה בשמיים יש התעוררות
והמלאכים הקדושים לוקחים את
הסטרא אחרא וזורקים אותה לבוץ.
וזאת בושה גדולה מאוד בשביל יצר
הרע ,כי הוא רגיל להגביה את עצמו

בעל התניא הקדוש אומר :כאשר
באה לאדם מחשבה של כפירה,
שמישהו עשה לו רע ,או שהאחר
פגע בו ,והוא מצליח לדחות ולזרוק
את המחשבה הזאת ,ואומר לעצמו
הכל שטויות ,זה רק הקדוש ברוך הוא
שמנהל את העולם ,במעשה הזה הוא
לוקח את הסטרא אחרא ומוריד אותה
לתוך בית הכיסא.

ג

צרכיו וליוה אותו עד להקמת ביתו.
אבל האבא מהצד שלו ,חייב להאמין
שה’ יתברך הכניס לראש של הבן שלא
להזמין אותו להיות סנדק ,והוא  צריך
להגיד לעצמו“ :רשע כמוני בכלל לא
ראוי לשבת סנדק”
וזוהי עבודת ה’ שלו!

כנשר ואומר לכולם שהוא האלוהים
האחרים ושיש לו מלכות וממשלה
משלו ,ובזכות האדם שזרק את
מחשבת המינות והאמין שהכל זה ה’
יתברך ,הוא השפיל אותו עד עפר.

מי שמחליף את מחשבת הכפירה
באמונה עושה נחת רוח גדול לה’

אם האדם ממאיס את עצמו אז
הוא משפיל את יצר הרע עד עפר

הזוהר הקדוש ,בפרשת תרומה
מפליג מאוד וכותב :כאשר האדם
זורק את מחשבת הכפירה שנכנסת לו
לראש ,שאשתו כועסת עליו או שהחבר
שלו זומם עליו משהו ,ומחליף את
אותה מחשבה במחשבת אמונה ,שה’
דואג לו בכל תחומי החיים ושהכל זה
ממנו יתברך ,אז הוא עושה לה’ נחת
רוח גדולה ואדירה מאוד.
יהודי אחד סיפר ,שלבן שלו לא נולדו  
ילדים במשך עשר שנים ,וברוך ה’
לאחר עשר שנים עם הרבה בכיות של
האבא כל יום בתהילים ,ה’ נתן לו ילד.
וכשנולד התינוק הבן שלו החליט
לכבד את הרב שלו בסנדקאות במקום
לאביו ,ודבר זה פגע בו מאוד ,שהוא
מתפלל ובוכה במשך עשר שנים שיהיה
לבן שלו ילד ,וכשמגיע הרגע הזה הוא
לא מכבד אותו בסנדקאות.
האדם הזה צריך לדעת שהבן שלו
“בן
באמת עשה טעות בגלל שכתובֵּ :
יְ ַכ ֵּבד ָאב” (מלאכי א ,ו) ,והכבוד של
האבא קודם לכל ,כי האבא גידל את
הבן הזה במסירות כל השנים ,דאג לכל

בעל התניא ממשיך ואומר“ :ויאריך
בעניינים להיות ליבו נשבר בקרבו,
ונבזה בעיניו ,נמאס בתכלית המיאוס
ולמאוס חייו ממש”  -כל הזמן האדם
חייב להכניס לראש שלו :אני כזה
מאוס ,וה’ עושה איתי חסד כל דקה
שאני חי.
“והרי בזה מייאש ומבזה את הסטרא
אחרא” – כל עבודת הסטרא אחרא
היא ,להגביה את האדם ולהגיד לו שכל
החיים הוא טיפל בילד הזה ,ופתאום
הוא לא רוצה לכבד אותו בסנדקאות,
שכל עבודת יצר הרע היא לרום ליבו
של האדם ,וכאשר אתה משייך את הכל
לבורא יתברך ,ואומר לעצמך  -לאדם
נבזה כמוני לא מגיע להיות סנדק ,אז
אתה כופה ומבזה אותו.
“ובזה ממאיס את הסטרא אחרא
ומשפילה עד עפר ,ומורידה מגדולתה
וגסות רוחה וגבהותה שהגביהה את
עצמה ,וירגז על הנפש הבהמית שלו
ויאמר לה ,שאתה רע ,רשע ,מתועב

ד

והרי יש בעולם אנשים רעים שפוגעים
באחרים.
בשלב הבא ,הוא מגביה את האדם,
ומשכנע אותו שלא יכול להיות שיפגעו
ויעליבו אותו ,ולא יכבדו אדם חשוב
כמוהו.
ולכן כדי להתגבר על התחבולות של
היצר הרע ,האדם צריך להשפיל את
עצמו ,ולהכניס לעצמו לראש שלא
מגיע לו כלום ושלא חייבים למלאות
את רצונו ,ושההיפך הוא הנכון ,שעם
העוונות שלו מגיע לו להיות בעל
יסורים וסבל ,במעון נכים על כיסא
גלגלים ,וכמו שכותב התניא מואס
בעצמו בתכלית המיאוס.
וידע האדם שאם הוא מבולבל
באמונה זה סימן שיש לו גדלות ,ויעשה
מה שאומר התניא הקדוש ,שיבזה
וישפיל את עצמו כמה שיותר ,וכתוצאה
מזה הוא ירכוש יותר אמונה בה’ ,כי אז
אין לאדם דרישות והוא מגדיר את  כל
הדברים שמקבל מה’ כניסים.

ומנוול”  -יגיד לעצמו ,רשע כמוני
עוד יש לו דרישות ובקשות“ .עד מתי
תסתיר לפני הקדוש ברוך הוא”  -עד
מתי הסטרא אחרא רוצה להסתיר
ממני שהכל זה הקב”ה.

כל מטרת היצר הרע הוא לרומם
את ליבו של האדם
הזוהר הקדוש אומר ,כל מה
שהסטרא אחרא מצליח להחטיא את
בני האדם ולאבד להם את האמונה ,זה
על ידי שמגביה אותם.
רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר
הקדוש על הפסוק במשלי” :טֹוב נִ ְק ֶלה
וְ ֶע ֶבד לֹו ִמ ְּמ ַת ַּכ ֵּבד וַ ֲח ַסר ָל ֶחם”  -הפסוק
הזה מדבר על יצר הרע ,שכל עבודתו
ל”נפח” את האדם ולהגיד לו ,איך יכול
להיות שככה עשו לך ופגעו בך ,ואז
ממילא האדם מאבד את האמונה.
ולכן כתוב “ :טֹוב נִ ְק ֶלה וְ ֶע ֶבד לֹו”-
אם האדם מבזה את עצמו ,אז יצר
הרע הופך להיות העבד שלו ולא יכול
לשלוט עליו.

רבי נחמן מבטיח שמי שילך
בתורתו ,הוא יוביל אותו במסלול
הצדיקים

כל מחשבות המינות מגיעות
מהגאווה שיצר הרע מביא לאדם
הרב הקדוש מברסלב כותב“ :עיקר
הכפירות שבאים לאדם ומבלבלים את
האמונה באים מגדלות”  -המהלך של
יצר הרע הוא כזה ,קודם כל הוא מכניס
ספק בלב האדם .הוא אומר לאדם ,לא
יכול להיות שהכל זה רק מאת רצון ה’,

רבי נחמן אומר ב”חיי מוהר”ן”:
להתקרב אלי הוא דבר קשה ואפילו
לבניי”  -הרב הקדוש מברסלב אומר
שאפילו הבנים שלו לא מסוגלים ללמוד
את התורה שלו .כמו שכל אחד מאתנו
רואה שמי שרוצה להתקרב לתורה של

ה

אתכם לה’ ,זה גדול יותר מהכל ואפילו
מהמשיח ,שעוד יהודים יקבלו אמונה
ואהבת ישראל ושילמדו שאין להם
טענה על אף אחד בעולם ,ושהכל זה
מאת ה’ ,וללמוד לדון לכף זכות ולראות
בעין טובה את כולם ,זה טוב יותר לה’
מהמשיח.
“והלא הפקרתי את אשתי ובני
היקרים”  -כמו שידוע שאשתו והבנים
של רבי נחמן נפטרו בגלל שגילה
סודות איך להתקרב לה’ כמו “תיקון
הכללי”“ .האם לא הייתי יכול להיות
מפורסם ומנהיג ,אבל לקחתי לעצמי
לעסוק בזה להחזיר אתכם למוטב” -
הרב הקדוש יכול היה להיות כמו כל
הרבנים המפורסמים ,אבל העדיף
לקרב אנשים לאמונה.
“ואמר שלי אין מה לעשות בזה
העולם ,כי בשבילי אינני צריך לעשות
כלום ,רק באתי לעולם כדי לקרב
נפשות” -אני מבוזבז בעולם הזה ואין לי
מה לעשות כאן ,אבל הגעתי כדי לקרב
עוד יהודי לה’ ע"י האמונה.

רבי נחמן אז יש לו הפרעות ומניעות.
“וכי יש יותר קרוב מבנים ,ואפילו
הם מתי שרוצים לבוא אלי ,יש להם
בלבולים ומחשבות וטרדות”  -אפילו
לבנים שלי יש כל מיני בלבולים ,אולי
התורה הזאת נכונה ואולי לא“ .אבל
הפחות שבאנשיי אני הוליך אותו בדרך
של צדיק גדול מאוד” -רבי נחמן אומר
שהאדם הכי קטן וירוד שיבוא לתורה
שלו ,הוא יוליך אותו במסלול שצדיקים
גדולים לא הלכו בו ,כי הוא יכניס בו את
האמונה.
“ויקנאו מאוד את המקורבים אלי” -
עוד יבוא יום וכולם יקנאו באדם שלמד
את תורת ברסלב ,שמלמדת כל אדם
שהכל זה מה’ יתברך ,ושאם יש כפירות
ובלבולים זה רק מגדלות.

רבי נחמן העדיף לקרב עוד יהודי
מאשר להביא את המשיח
רבי נתן כותב“ :שמעתי שאמר (רבי
נחמן) ,יש לי השגה כזאת לה’ יתברך
שהייתי יכול להביא על ידה את המשיח
מיד ,אבל סילקתי את זה ,ולקחתי
עצמי לכם להחזיר אתכם למוטב”.
רבי נחמן אומר ,יכולתי  בקלות להביא
את המשיח ,אבל התעסקתי בלתת
לכם אמונה ,כי כאשר מגיע המשיח
אז השעון נעצר ,ואי אפשר להוסיף על
מה שהצליח להשיג בעבודת ה’ ,ובלי
אמונה אין לו מה לחפש בימות המשיח.
“וזה גדול מן הכל לקרב”  -לקרב

הנשמה תשמח מאוד שהאדם
התקרב לתורת רבי נחמן הקדוש
ממשיך הרב מברסלב ואומר“ :אבל
אינני יכול לקרב רק מי שבא אצלי
ומספר לי את חסרונותיו”  -אני לא
יכול לקרב אנשים שלא מספרים על
המידות הרעות שלהם ,אלא רק מי
שבא ואמר :רבינו הקדוש ,תעזור לי

ו

ותתפלל לפני ה’ שאני אשתנה.
“ושתי כיתות אנשים שיש לי רחמנות
עליהם ,על אלה שיכלו להתקרב אלי
ולא התקרבו ,ועל אלה המקורבים
אלי ולא מקיימים דברי”  -רבי נחמן
מצטער על שני סוגי אנשים :סוג אחד,
אלה אנשים שיש להם הפרעות ,כמו
שהנשים שלהם לא  מסכימות שיבואו
ללמוד ,ולכן לא מצליחים להתקרב
אליו.
והסוג השני אלה אנשים שכבר
התקרבו ,אבל לא מקיימים את העצות
של הרב.
“כי אני יודע שיהיה עת כשיהיה אדם
מונח על הארץ עם רגליו אל הדלת”
 בשעת הלוויה שמים את האדם עםהרגליים לכיוון הדלת“ .אז יתחרט
מאוד מאוד שלא התקרב אלי”  -כל
ההספד תגיד הנשמה לעצמה ,וואי וואי
חבל שלא התקרבתי לתורת רבי נחמן.
“ואז ידעו שהמקורבים אלי והמקיימים
דבריי ,לא יהיה להם דרגה בעולם שלא
הבאתים”  -אלה שהלכו לפי תורתי,
איזה דרגות אני אביא אותם שאפילו
צדיקים לא הגיעו לשם“ .והעולם
צריכים להעתיר הרבה בעבורי כי
העולם לא יכול להיות בלעדי”  -העולם
לא יכול להצליח בלי השיטה שה’ נתן
לי.

לא תעזור שום תחבולה מול
גזרת ה’ בראש השנה
הסטייפלר הקדוש כותב בספרו
“ברכת פרץ”“ :כל מעשה איש
ותחבולותיו לא יועילו להוסיף או
לגרוע ממה שנגזר לו בראש השנה”
 שום השתדלות או מעשה לא יזיזומילימטר ממה שה’ קבע בראש השנה.
“ומה שאדם בתחבולותיו מצליח כמה
פעמים” – אדם טוען הנה הפעלתי
קשרים וזה הצליח ,אז אומר הסטייפלר
שזה רק מחזה ולא אמיתי“ .כי הרבה
פעמים מניחים אותו להצליח ,רק כדי
שיפסיד כמות הנאה כזאת ממקום
אחר”.
כמו שמישהו סיפר שהוא הזמין חברה
שעושה “בדק בית” לדירה שהוא קנה,
כדי שימצאו כל מיני ליקויים קטנים,
וכך הוציא מהקבלן שישים אלף שקל.
הכספים שהוא הרוויח בכל מיני
תחבולות ,ייצאו ממנו על כל מיני
נזקים שיהיו לו .אז אם המנהל לא
רוצה להעלות אותך דרגה ,אל תנסה
בכוח ובתחבולות ,כי גם תצליח ,הכסף
שתקבל מהדרגה ילך למקומות לא
טובים.
האדם יכול לנסות רק בדרכי נועם
לשכנע ,ואם לא הולך אז אין תביעות
וכעסים ,אלא לקבל את רצון ה’.
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לאסוף חמישים ,אז בשמיים הכניסו
לאותו עשיר לתת לכם רק כמה פרוטות.
ובאמת אם הייתם הולכים תחילה אליו,
הוא היה נותן לכם חמישים זהובים,
אבל אף אחד בעיר חוץ ממנו ,לא היה
נותן לכם כלום.
ככה זה בכל התחומים בחיים ,מה
שהאדם צריך לקבל הוא יקבל ,ואם
אדם מצליח להגיע לאמונה הזאת ,הוא
יזכה לחיים שלווים וטובים.

אדם מקבל על פי הכרזה
בשמיים בדיוק את הממון שנקבע
לו
“ומעשה שהיה אצל רבי זושא
מאניפולי אחיו של רבי אלימלך
מליז’נסק”  -רבי זושא היה אוסף כסף
בשביל לפדות שבויים מיד העריצים.
“ובא אל עיר אחת בשביל הממון”   -
היה מחזר על הפתחים של עיר אחת
בשביל לאסוף את הממון“ .והלכו אתו
שני אברכים לקבץ עבורו כסף ,והיה
שם איזה עשיר אחד שהיה רגיל לתת
כסף גדול”  -היה בעיר הזאת עשיר גדול
שתמיד נתן ברוחב לב ,שני האברכים
שעזרו לרבי זושא באיסוף הכסף חשבו
לעצמם שקודם יאספו מבני העיר,
ואחר כך יפנו אליו כדי שייתן להם את
הסכום הגדול.
“וקיבצו חמישים זהובים מהעיר,
פחות כמה פרוטות”  -כלומר קיבצו
ארבעים ותשעה וקצת זהובים“ .ובאו
אל זה העשיר ונתן להם פרוטות” -
התפלאו מאוד לראות שאותו עשיר
שתמיד נותן בנדיבות ,פתאום נותן
להם שלושה  -ארבעה שקלים.
“וסיפרו לרבי זושא וחרה אפם עליו”
 כעסו על אותו עשיר שנתן להם כזהסכום קטן“ .ואמר להם אל תרגזו ,כי
אורח שמגיע לעיר ,מכריזים בשמיים
כמה יקבץ”  -אמר להם ,אתם אספתם
כבר ארבעים ותשעה ומשהו זהובים,
והייתם אמורים לפי ההכרזה למעלה

אדם שיש לו צרה צריך להודות
לה’ הרבה יותר ממי שבטובה
הבעל שם טוב שואל שאלה יפה
מאוד וגם נותן לה תשובה חזקה מאוד.
“ח ָּיב ָא ָדם ְל ָב ֵרְך
הרי כתוב במשנהַ :
ַעל ָה ָר ָעה ְּכ ֵשׁם ֶשׁהּוא ְמ ָב ֵרְך ַעל
ּטֹובה” (ברכות ט ,ה) ,אז לפי זה אם
ַה ָ
שני אנשים הולכים בדרך ואחד נפל
במדרגות ונשברה לו הרגל ,והשני לא
קרה לו כלום ,אז אותו אדם שנפל
במדרגות חייב לברך את ה’ ,וזה שלא
נפל לא חייב להודות על המקרה הזה
ספציפי ,אלא רק חייב בהודאה כללית.
אז נשאלת השאלה ,איך יכול להיות
שרק זה שקרה לו רע חייב להודות,
והשני שלא קרה לו כלום לא חייב
להודות על זה שלא נפגע?
ועונה הבעל שם טוב “תשובה
מהחלל”“ :כי הראשון פקדו אותו
למעלה ויש אתו משא ומתן”  -כלומר
האדם שנפל מתעסקים אתו בשמיים,
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יותר מהרגל ,אם יקבל באמונה ,אבל
עם האדם השני בכלל לא מתעסקים.
ולכן האדם שנגרם לו הצער צריך
להודות ולברך את ה’ יותר ממי שלא
קרה לו כלום.
ה’ יזכנו להודות לה’ תמיד על הטוב
ועל הרע!!!

והוא מעניין אותם וגם רוצים לתת לו
מתנה טובה ,ולכן עשו לו איזו צרה.
זה כמו ששואלים את העני ,יש לך
חמישים שקל עודף ,אז הוא מבין
שהולכים לתת לו שטר גדול יותר .אז
אם בשמים שברו לאדם את הרגל
כנראה שרוצים לתת לו מתנה גדולה

סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו.
במייל b0526558387 :או בוואטסאפ052-3978629 :

לבטוח בה' ולהאמין שהכל לטובה
יהודי יקר מספר :במשך כמה שנים אני שם כסף מזומן שנשאר לי בצד ,ואני מניח אותו בארנק שאני
מחביא אותו במנורה בחדר .הסכום שהצטבר שם במשך הזמן היה בסביבות  40אלף שח.
אשתי התחילה לנקות את הבית ביום רביעי ותרמה את המנורה לארגון חסד מסוים .ביום שישי
בצהריים רציתי לשים שם עוד כסף והנה אני רואה שאין מנורה .בדיוק ביום לפני זה ,בהשגחה מאת
השם יתברך ,שמעתי שיעור של הרב אייל עמרמי על אמונה ובטחון .אמרתי לעצמי בלב תודה בורא
עולם ,עכשיו תראה שאני מאמין בך ויודע שהכל ממך לטובה.
אחרי שבוע מתקשרים מאותו ארגון חסד ,והבחורה שלקחה את המנורה הייתה בדרך עד אלי בכדי
להחזיר לי את הכסף ,והתקשרה בשביל לשאול את הכתובת המדוייקת שלי .ככה זכיתי גם לעמוד
בניסיון ,לא לכעוס ולשמור על שלום הבית ,וגם השם יתברך זיכה אותי לקבל את כל כספי בחזרה
מבלי שעשיתי דבר כדי להחזירו.
תודה לבורא עולם ,ותודה לרב שמזכה אותנו בנקודות האלה בחיים שעל פי זה אנחנו חיים.
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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 ,הודיה טובה בת אביבה ,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 ,תמר בת אביבה לכל הישועות ,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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