"

מעולם לא דרש רבנו רבי יצחק כדורי זצ"ל ברבים .אמנם רבותיו בבגדד
 ,אולם רבנו התרחק
התרו בו שלא להרבות בדרשה כדי שלא לעורר עליו
לגמרי מלשאת דברים ברבים ובמשך כך שנות חייו הארוכות נמנע מלדרוש .יש
.
אומרים ,כי הסיבה לכך הייתה -שלא לבייש את
תכונת ענווה מוחלטת זו בלטה גם כאשר נשאל הרב שאלות שונות בלימוד .עושה
היה עצמו לעפר ואפר ,משתדל להסתיר את גדולתו ,ועונה רק על מה שנשאל ותו
לא ,כדי להצניע את ידיעותיו הרבות ואת גדלותו בתורה.
לא פלא שהרב כדורי מעולם לא הוציא לאור ספר הלכה או קבלה אף שהיה
 ,ואף שהיה לו הרבה מה לכתוב.

"

אדם
נעשה
חכם
רק כשהוא
לומד
לקח ממה
שעשה
כשהיה
טיפש.

או
או
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עדיף כאב בן שעה ,מאשר כאב כל שעה.
הרב אברהם בביוף זצ"ל מידת
בטחונו והשגחת ה' אשר ראה על כל צעד ושעל
הייתה טבועה בו מילדותו ,בצעירותו היה נוהג
ללכת מדי ערב שבת ,לקברו
של האור חיים הקדוש ,ולאחר מכן
לכותל המערבי לשפוך נפשו לה' ,ומשם היה
חוזר לביתו ,סמוך לכניסת שבת.
ארע פעם אחת שלא שם לב לשעון ,ועבר זמן
עד שכמעט נכנסה שבת,ואז לפתע עבר במקום
ערבי עם עיזים ואחת מהן ברחה מהעדר
ונכנסה לסלו ,ואז נתוודע
שכמעט נכנס שבת .הרב ליטף את העז ואמר
לה "תזכי למצוות" ומהר מיד לביתו.
עונים
מנהג העולם שבאמירת
'לחיים טובים ולשלום' .זהו לפי שבשתיית היין
הנזכרת בפעם הראשונה בתורה ,שהייתה אצל
 ,היו תוצאות לא-טובות.

חייב כל אחד להודות שנולד לזוג הורים בריאים בגופם ונפשם,
 .וזה טעם מצות
שטיפלו בו וגידלו אותו
כיבוד אב ואם  -מהכרת הטובה ,לזכור את כל הטובות שעשו
עימי מיום היוולדי ועד עתה.

גם עץ הדעת גפן היה .לכן מברכים שיין זה
יהיה "לחיים טובים ולשלום".

כמו כן ראוי להודות מי שיש לו יחוס של צדיקים קדמונים ,ומי
 ,להשתתף בשמחות ,לעזור בטיפול
שיש לו
בילדים ,בהלוואה או במתנה ,גם אם הם לא כל כך בקשר ולא
נפגשים ~ לעיתים תכופות,

משה ְׁשמו ֵאל:
שָּר ָּרה ְבבֵית ַרבִי ֶֹׁ
ִתְרגְׁשּות ַרבָּה ְ
נקודה למחשבה ה ַ
ַשִירה הַז ֹּאת" –
ַּתֹורהְ " :ועַּתָּה כִתְבּו ָּלכֶם אֶ ת ה ָּ
הַּיֹום זֹוכֶה הּוא לְקַ ּי ֵם אֶ ת הַמִ ְצוָּה הַָּאחֲרֹונָּה ַהכְתּובָּה ב ָּ
ּתֹורתֹו.
ּתֹורה ְל ַעצְמֹוְ .ו ִהנֵה ,זֹוכֶה הּוא ּומֹוצִיא לָּאֹור אֶ ת חִּדּוׁשֵ י ָּ
ׁשֶ ּיִכְּת ֹּב כָּל אֶ חָּד וְאֶ חָּד ֵספֶר ָּ
ַאר ָּגזִים ט ְִרּי ִים נָּחּו ְבפִנֹות ַה ַבי ִת ,מַּדִיפִים
ִתְרגְׁשּות ָּהי ְתָּה גְדֹולָּה ְוהַשִמְ חָּה ַרבָּה .ע ֲֵרמֹות ע ֲֵרמֹות ׁשֶל ְ
ַהה ַ
ִתְרגְׁשּות עֲצּומָּה הֹוצִיא אֶ ת ַה ֵספֶר ה ִָּראׁשֹון מֵ הַָּא ְרגָּז ,ב ֵֵרְך
ֵרי ַח ָּחזָּק ּומְׁשַ כֵר ׁשֶל ְספ ִָּרים חֲדָּׁשִיםְ .בה ַ
ְב ַכ ָּּונָּה גְדֹולָּה ,וְָאז ,מִ ּי ָּד ַאח ֲֵרי ׁשֶ ִסּי ֵם אֶ ת ַהב ְָּרכָּה ,עֹוד ִל ְפנֵי ׁשֶ פָּתַ ח אֶ ת ַה ֵספֶר ְל ַעּי ֵן בֹוָ ,אמַר:
"נּו ,אֵיפ ֹּה ה ַָּר ָּבנִית ׁשֶ לִי? צ ִָּריְך ְלה ְַראֹות לָּּה אֶ ת זֶהְ "...בנֵי ַה ַבי ִת עָּמְדּו נִ ְרגָּׁשִים ּומְ תּוחִים .הַכ ֹּל ָּרצּו
ְל ַעּי ֵן ַב ֵספֶר ֶהחָּדָּׁש ,לִקְר ֹּא אֶ ת ָּהעַמּודִים ה ִָּראׁשֹונִים ,לְדַ פְּדֵ ף בֵין ּדַ פֵי ַה ֵספֶר ׁשֶאַ ְך זֶה יָּצְאּו מִמַ ְכבְׁשֵי
מְקָּרבֹו אֶל
מׁש ֹּה ׁשְמּואֵ ל אֵינֹו פֹותֵ ַח אֶ ת ַה ֵספֶר .אֹוחֵז הּוא ְבי ָּדֹו אֶ ת ִספְרֹו ֶהחָּדָּׁשְ ,
הַּדְ פּוס – אּולָּם ַרבִי ֶ
!
לִבֹו ,אּולָּם מִ תְאַ פֵק וְֹלא מְ ַעּי ֵן בֹו ,הֵן
ַרק כַאֲׁשֶר הִתְ קָּ ְרבָּה ה ַָּר ָּבנִית אֶל הַמְ ִחצָּה ׁשֶ ְב ֶעז ְַרת ַהנָּׁשִיםֵ ,החִיׁש אֶ ת ְצעָּדָּיו ,נִגַׁש אֵ לֶי ָּה,
ּתֹורתֹו! ה ַָּר ָּבנִית הִיא ה ִָּראׁשֹונָּה ׁשֶ צ ְִריכָּה ל ְִראֹות אֶ ת ַה ֵספֶר!
ְויַחַד פָּתְ חּו אֶת ַה ֵספֶר ֶהחָּדָּׁש – חִּדּוׁשֵי ָּ
ִתְרגְׁשּות גְדֹולָּה ,אּולָּם אֶ ת ַה ֵספֶר
כְָּך ָּהי ָּה מִ נְהָּגֹו ְבכָּל ַפעַם .עִם כָּל ֵספֶר ְו ֵספֶר ׁשֶ ּיָּצָּאָּ ,הי ָּה נִמְ לָּא ְבה ַ
ֹלא ָּהי ָּה פֹותֵ ַח כִי אִם בְנֹוכְחּותָּּה ׁשֶל ה ַָּר ָּבנִית! " ִב ְלעֲדֵי ה ַָּר ָּבנִית ֹלא ָּהי ִיתִי י ָּכֹול ִלכְּת ֹּב
אֶ ת ַה ְספ ִָּרים"ָּ ,היָּה אֹומֵר ְבכָּל ִהזְּדַמְנּות" ,כְלּום אֵ ין זֶה מִ ן ה ָָּּראּוי ׁשֶ ּתִ ְהי ֶה הִיא
ּתִראֶ ה אֶ ת ַה ֵספֶר ֶהחָּדָּׁש?!
ה ִָּראׁשֹונָּה ׁשֶ ְ

רגישות לזולת גם בזמנים של
העלון לעילוי נשמת:
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שם קיבל סמיכה לרבנות ,על אף שהיה אברך צעיר לימים.
כבר באותה תקופה ,נהרו אל ביתו בלילות שבת תלמידי
לשמוע משיחותיו העמוקות ,ומשומעי לקחו
דאז היה רבי יצחק יוסף שליט"א.

הרופאים לא הסכימו לכך ,בעודם טוענים שעליו
כלל.
לפוש ולנוח ולא חלילה
אמר הבן איש חי" :אם ככה -אלך לטייל כפי
שהרופאים ציוו".

משהו ששווה לקרוא אותו,
משהו ששווה לכתוב עליו.
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הרב הגאון ניסים יגן זצ"ל :נולד בשנת ה'תש"א .עוד
בהיותו ילד רך לא פסק פומיה מגרסא .עשה כשהוא לילות
 .לאחר
כימים משקיע את כל כולו
נישואיו למד בכולל של הגר"י אונטמן.

פעם אחת הבן איש זיע"א לא חש בטוב ,ועל
כן הביאו לו כמה רופאים על מנת שיבדקוהו .בין
רופאים אלו היו גם כמה גויים .אמרו לו הרופאים,
כיוון שהוא רגיל לשבת על הרצפה ולכתוב על
 ,ועל כן עליו
הנייר זה גורם לו
לצאת מעט לטייל ולנשום אויר צח וטוב בכל
יום.הסכים הבן איש חי לעניין זה וקרא לבנו ,רבנו
יעקב זיע"א וביקש ממנו לקחת עימו ספר
ולקרוא לו ממנו בדרך ,כדי שיוכל לקיים 'ובלכתך
בדרך' ושחלילה וחס לא יהיה ביטול תורה.

קם ממקומו ואמר" :לשם יחוד קודשא בריך הוא,
הריני יוצא לטייל כדי לקיים את גופי ולהביא
לבריאותי לקיים את מה שכתוב בתורה
וכו' ".ונוסח
כמעין זה הודפס בספרו 'לשון חכמים'.
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נזר משפחתנו

! (העורך)
רבי

 .ומי שאין
מ"מ בעת צרה תמיד נזכרים בהם ופונים
לו קרובים רבים ,צריך לשמוח על מיעוט הטרדות והביקורים ...
עם ַאח ֶֶרת כְׁשֶ ָּהי ָּה ַרבִי ִׁש ְׁמעון
ּב ְַפ ַ
ל ְֶרגֶל מַ צָּב ב ְִריאּותֹו ְבו ְַרׁשָּ א ,ה ִֵריץ אִ ג ֶֶרת
– ׁשֶ בָּּה הּוא כֹותֵ ב:
ְָאנכ ֹּי מֹוצֵא
זֵידל נ"י ...ו ִ
ַקִירי הר' ְׁ
"י ִ
חֹובָּתִ י ְל ַהזְכִיר לֹו ַה ְב ָּטחַת ַחסְּדֹו
עִם ה ַָּר ָּבנִית תחי' אֲׁשֶ ר נַפְׁשָּּה מָּ ָּרה מִ כָּל
הַמַ צָּב ׁשֶ לָּנּוְ ,להִׁשְ ּתַּדֵ ל ִלפ ְָּרקִ ים לְדַ בֵר
.
עִמָּּה ְלהָּקֵ ל אֶ ת
רע ֹּ מַ ָּצבִי
ְו ָּהעִקָּ ר ְלהִׁשְ ּתַּדֵל ׁשֶֹּלא ּתַ ְרגִיׁש מֵ ַ
הַמְקֻ לְקָּלְ .ועִם מִּדַ ת ַה ֶחסֶד ׁשֶ ָּבזֶה ,גַם
גֹורלָּּה
מִ לֵאתָּ ְרצֹונִי אֲׁשֶ ר נַפְׁשִי כֹואֵ ב עַל ָּ
הַמַ ר ...דוש"ת ׁשִמְ עֹון י ְהּודָּ ה הַכהֵֹּן".
ז"ל

נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ

אתה
יותר ממה
שאתה נראה.
יותר
ממה שאתה
מאמין.
יותר
ממה שאתה
חושב אסור
לאדם לזלזל
בעצמו

יהודי עשיר היה מתייעץ עם החזון איש זצ"ל בעניני
מסחרו והיה מוסר לו צדקה עבור מוסדות תורה -מידי פעם
היה שואל את החזון איש" :אולי צריך אני לתת יותר ואינני
יוצא ידי חובה ,יודיעני רבינו כמה עלי
ואתן!" ואולם החזון איש לא הסכים לנקוב לו סכום כמה
עליו לתת.
פעם הגיע בנו של אותו יהודי עשיר ואמר לחזון איש:
"למדנו רבינו ,אני מבקש שהרב יגיד לו כמה עליו לתת ויהיה
רגוע ...תמיד מודאג הוא שמא אינו יוצא יד"ח” ...גם הפעם
ונימוקו עמו!
לא רצה החזון איש
"אם אני לא אומר לו ,אזי כמה שיתן יחשוב אולי צריך לתת
יותר ,אבל אם אנקוב לו את הסכום המדוייק כמה עליו לתת,
אז כבר יודע הוא שיותר מסכום זה בוודאי לא צריך לתת ,כי
הרי יש לו פסק מהחזון איש ,ואז יתחיל לחשוב אולי לתת
פחות ...לכן מעדיף אני שלא לנקוב לו את הסכום,
ושייתן כפי יכולתו.

שני תאומים יושבים בגינה
ואחד שיכור מסתכל אליהם
ואומר להם ,בחייכם שאני רואה
כפול ,אומרים לו ,אדוני ,אתה לא
רואה כפול ,אנחנו באמת
תאומים ,אז הוא אומר להם,
מה

?

אחד מתלמידיו של החפץ
חיים זצ"ל נטל עמו את בנו
הקטן בן שש שהיה עילוי גדול
ולמד כבר גמרא עם תוספות ־
והלך אל אכסנייתו של החפץ
חיים שביקר בעת ההיא בעירו.
הרחוב שלפני בית האכסניה
השחיר מרוב אדם שנצטופפו
לראות את החפץ חיים ,אולם
התלמיד עם בנו נכנסו דרך
אל הבית.
החפץ חיים שלא ידע מכל ההמון
שממתין לראותו שוחח ארוכות
עם תלמידו .תוך כדי הביקור
החפץ חיים את הילד על
לימודיו .לאחר הבחינה הקצרה
פנה אל אביו ואמר לו שישתדל
להזהר מפירסום של הילד,
והוסיף" :הגאון( ...אחד מגדולי
התקופה) היה צריך להיות הרבה
יותר גדול ,אלא
 ,ומנע אותו מכך"...

החלטה חפוזה
היא חיסרון –
וכשנגמר
בלבבך קום
עשה אל תרף.

"בשביל
לחלום ...צריך
קודם כל
לישון".

הוא החל להטריד את רבי משה שמואל שפירא
בכל מיני שאלות שונות ומשונות בדברים של מה
אין
בכך ,ורבי משה שמואל עונה לו
קץ על כל שאלה ושאלה.
לא יכלו בני הבית להבליג על ההטרדה ובקשו
לזרוק את האיש מהבית .ביטל רבי משה שמואל
את מחשבתם באמרו" :בשבילנו הם אמנם דברים
הם דברים העומדים
של מה בכך,
ברומו של עולם"...

וְ אֵ ֶּלה הַ ִּמ ְש ָּפ ִּטים אֲ ֶּשר ָּת ִּשים ִּל ְפנֵיהֶּ ם (משפטים כא ,א).
ארבעת חלקי השולחן ערוך שעל כל דיין להיות בקי בהם ,יש גם את השולחן
ערוך החמישי ,שהוא הפעלת הדעת ההיגיון והמחשבה ,דעת קנית מה חסרת (נדרים מא
ע"א) .על הדיין להיות פיקח ולנסות לקרוא את כל התמונה מתוך הפרטים שנמסרים לו.
זיע"א ,נולד בשנת ה'תק"ע ונפטר
על הגאון הגדול רבי
בשנת ה'תרל"ה ( 1810-1875למניינם) .היה מגדולי הפוסקים ,רב הקהילה למברג
 ,בעל שו"ת"-שואל ומשיב".
(לבוב) ,חבירו של הגאון רבי
פעם אחת הגיע אליו אברך שעסק בכל חלקי השו"ע ובפרט בחלק אבן עזר וחושן
משפט ,וביקש לקבל סמיכה לדיינות כדי שיוכל להורות כדיין ולהימנות כאב"ד בעיירה
הסמוכה.הרב קיבלו בשמחה ובחן אותו על כל חלקי השו"ע ,ונמצא האברך בקי וידען
בכל סעיף בשו"ע ,ממש בגדר "כל רז לא אניס ליה" (חולין נט ע"א).
בסיום המבחן אמר הרב לאותו אברך "ברוך ה' ,שמחתי לבחון אותך ויותר מכך שמחתי
להיווכח שידעת לענות על כל השאלות ,אך לפני שאעניק לך את תואר הסמיכה רציתי
לדעת אם הנך מכיר גם את החלק החמישי בשולחן ערוך?"
נדהם ,הֵ ָּמה ָּראו ֵכן ָּת ָּמהו (תהילים מח ,ו) ,הוא מעולם לא שמע שיש חלק
חמישי בשולחן ערוך ,וענה לרב שהוא לא מכיר חלק כזה בשו"ע ..הרב הרגיעו בחיוך,
והסביר "החלק החמישי זה הדעת של הדיין עצמו ,לאחר שאדם יודע את כל חלקי
השו"ע ,הוא צריך לדעת איך ליישם את הדברים בפועל,
יש הרב ה משפטים שנראים כפשוטים ,אך לאחר החקירה והדרישה נוכחים לדעת ולגלות
שהדברים לא כל כך פשוטים לביצוע .ובעת כזאת צריך הדיין להפעיל את חכמתו כדי
להוציא את הדין לפועלו".
וכך מצינו ב חכמי ישראל במשך כל הדורות שבחכמה גדולה זכו להוציא דין אמת
לאמיתו ,והיו מחפשים דרכים שונות ומשונות כדי להציל עשוק מיד עושקו.

כל העלוניםhamaor.net :

עורך דין צעיר ייצג איש עסקים בתביעה
גדולה שהוגשה נגדו .במהלך שמיעת
העדויות התחוור לעורך-הדין שהוא עומד
להפסיד במשפט ,ולכן פנה לשותף הבכיר
במשרדו ושאל" :האם כדאי לי לשלוח
לשופט חפיסת סיגרים יקרה?"
"חס וחלילה" ,ענה השותף הבכיר" ,זהו
שופט הגון ,ואם תנסה לשחדו  -כשלונך
מובטח" .שבועות אחדים אחר-כך פסק
השופט לטובת איש העסקים הנתבע .השותף
הבכיר ברך את עורך-הדין הצעיר,
והוסיף" :האם אינך שמח שזכית במשפט
למרות שלא שלחת את הסיגרים לשופט?"
"דווקא כן שלחתי אותם" ,ענה עורך-הדין,
"אך צירפתי לחפיסת הסיגרים
".

אדם צריך
לחשב דרכו
בשיקול הדעת
ולא בפזיזות.

בסוף ימיו של הגאון רבי משה שמואל
שפירא זצ"ל ,שהיה אז זקן מופלג ,אירע פעם
שנאלץ לנסוע נסיעה ארוכה לצורך גדול ,נסיעה
שבוודאי אינה קלה לאדם זקן וחלש בגילו .והנה
כששב לביתו בשעה מאוחרת בלילה ,נכנס לפתע
.
יהודי שהיה ידוע

שנזכה לעשות רצונו יתברך כרצונו,
ונראה בקרוב בישועת ישראל השלימה ,אמן.

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל
למרות צניעותו וענוותנותו
המופלגת הרה"ק ר' שלמה
מזוועהיל זיע"א ,ושנאת
הפרסום ותיעובו בתכלית ,אם
יכול הדבר להביא לידי אמונה
היה מוכן אף לזאת :בנו הרה"ק
רבי גדליה משה זיע"א אמר
בשם אביו רבנו זיע"א" :יודע
אני ,כי מזמן שנעשיתי מפורסם
,
בירושלים ,היה לי
כי פרסום נוטריקון פרי-סם ,אבל
מה אעשה וצריכים לחזק את
האמונה".

לעילוי נשמת:

"כל אמת באשר
היא עוברת דרך
שלושה שלבים.
ראשית ,לועגים
לה; אחר כך,
מתנגדים לה
בתקיפות;
ולבסוף -
מקבלים
אותה
כמובנת
מאליה

להשיג את האמת אפשר
בשעה אחת ,להחזיקה -
דרוש

"ע ֶֶרב נִשּוַאי בִׁשְ נַת תש"ה",
מְ ַספֵר ה ַָּרב ְׁשלמה לו ֶֹׁרנְׁ ץ,
"בָּאתִ י ל ְַרבֵנּו ַהחֲ זון ִׁאיש
זצ"ל ְלבַשְרֹו עַל נִשּוַאי
ּו ְל ַהזְמִינֹו ַלחֲתֻ נָּתִי .הּוא נָּתַ ן לִי
אֶ ת ב ְִרכָּתֹוּ ,וכְׁשֶ נִפ ְַרדְנּו בִקְׁשַ נִי
ׁשֶ ְבצֵאתִי אֶ ת בֵיתֹו ,אֶ תְ ַעכֵב
מִ ּתַ חַת ְלחַלֹון חַדְרֹו .הַּדְ ב ִָּרים
הָּיּו ְל ֶפלֶא ְב ֵעינַי ,אֲ בָּל ַהפִתְרֹון
ו ְַרבֵנּו
בָּא מִ ּי ָּד.
נָּתַ ן לִי אֶ ת ִספְרֹו עַל מַ ֶסכֶת
זְ ָּבחִים ,עִם הַקְּדָּׁשָּה ׁשֶלֹו
ַוחֲתִימָּ תֹוֹ .לא י ָּכֹלְּתִ י ְלהִתְ אַ פֵק,
ּוׁשְַאלְּתִיו מַ ּדּו ַע נָּתַ ן לִי אֶ ת
ּדֶרְך ַהחַלֹון,
ַה ֵספֶר ּדַ וְקָּ א ֶ
וְָאמַ ר לִי' :ה ַָּר ָּבנִית מַקְ פִידָּה
,
ׁשֶֹּלא אֶ ּתֵ ן אֶ ת
כִי זֹוהִי ַה ַה ְכנָּסָּה ַהיְחִידָּ ה ׁשֶ לָּנּו.
חָּׁשַׁשְ ּתִי ׁשֶמָּא ב ְִראֹותָּ ּה אֹותְ ָך
יֹוצֵא עִם ַה ֵספֶרּ ,תָּ בִין ׁשֶ נְתַ ּתִיו
,
לְָך בְמַ ּתָּ נָּה
וְֹלא ָּרצִיתִ י ְל ַצע ֲָּרּהָּ ,לכֵן אֲ נִי
ּדֶרְך ַהחַלֹון!'"
מֹוסְרֹו לְָך ֶ
רשימת תפוצה
info@hamaor.net

סיפר הגר”מ הייזלר
שליט"א :בערוב ימיו התאונן
רבינו הגרא"מ שך זצ"ל:
"עם מה אבוא אל העולם הבא,
אין בידי מאומה" ...נענו ואמרו
לו" :הרי לראש הישיבה יש את
ספרו הגדול "אבי עזרי”...
השיב הרב שך” :איני לוקח
בחשבון את ספרי "אבי עזרי"
למרות שהרבה עמל ויגיעה
השקעתי בו ,זאת משום שהיה
וזה מוריד
לו
מערכו וחשיבותו של הספר
בעולם הבא.
דעו :דבר שנתפרסם בעולם
הזה הוא כמו כרטיס מנוקב
לגבי העולם הבא"

סיפר אחד התלמידים ,שבדרך כלל היה משתדל
להגיע מוקדם לבית המוסר ברחוב סורוצקין ולשבת
קרוב למשגיח הגר"ש וולבה זצ"ל .ובאחד מן
הפעמים לא הצליח להקדים ,וכאשר בא באיחור קצת
 ראה שכל מקומות הישיבה סביב מקום ,לכן התיישב קצת בתוך המעבר...
אח”כ בעת שהמשגיח נכנס וחלף לידו - ,מלמל
המשגיח בשקט' :מיצר שהחזיקו בו רבים אסור
לקלקלו' .והנה מלבד נוסח העדינות שהעיר לו ,יש
יעויין עלי
בכך צורת לימוד על דרך
שור ח”ב ובסוף ח”ב אגרות ומכתבים שאף שעצם
ההלכה לא כוללת כזה אופן אך מזה לומדים את רצון
ה' לאופנים דומים...

ניסים בן רימה ,שרה בת חורשיד ,דינה בת והב ,יוסף דהאן בן שמחה ,ליאור בן אילנ ה ,ששון בן טיפחה ,שמחה בת לולו ,יחיא בן לולו'ה,
פנחס חיים אוחנה בן חנינה ,נעימה בת עזיזה ,שולמית חיה בת אסתר ,סעידה מזל בת יעקב ,מלכה בת שרה .פנחס בן פנחס ,יגאל בן מלכה ,דוד ומרים אלבז,
הרב אלעזר בן שמחה ,יעקב בן אורית ,יחזקאל בן שמחה ,דדה בת אסתר בוגנים ,יעקב בן נטלי ,רפאל בן קלרה ,הרב יעקב יוסף בן מרגלית ,אלברט בן זוהרה
אליעזר בן רגינה ,אפרים אליהו בן מרים ,שלום בן אורה מורי הרב יורם אברג'ל ,הרב יהודה יאיר ,שמעון בן רינה ,ישראל בן שמחה סבג,
אואסינה בת גור'ה חלפון ,שמואל בן רבקה זכאי מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה

