"

כל ימיו חי בעוני גדול ,החכם אברהם הכהן זצ"ל אך לא חשב על עצמו,
ומכפר למושב ,להתרים נדיבי עם למען ישיבת
אלא כתת רגליו
" .באדר תשכ"ג נסע לתל אביב ועשה את שבתו בביתו של
המקובלים "
הצדיק חכם עזרא הכהן זצ"ל .במוצאי שבת למדו השנים את הלימוד לכבוד יום
ההילולא של משה רבנו וסיימוהו קרוב לחצות לילה,
" .חכם עזרא לא הבין את כוונתו
או אז פנה לחכם עזרא ואמר "
והפציר בו להמשיך בלימוד ,אולם חכם אברהם הכהן אמר" :הגיעה השעה נקרא
את
קריאת שמע" ,יחד קבלו שני צדיקים עליהם עול מלכות שמים,
הקריאה מסר חכם אברהם את נשמתו הטהורה ליוצרה ,זיע"א.
לפני כמה עשרות שנים ,התעורר ויכוח גדול
במצרים ,בעקבות רצונה של הממשלה ,לסלול
 .וכביש זה ,עובר דרך מספר קברים
הנמצאים במקום והיה צורך לעוקרם,
כדי לסלול את הכביש ,מיד התעוררו יהודי מצרים
וניסו לפעול בכל הדרכים האפשריות ,על מנת
למנוע זאת ,הנשיא ששלט אז במצרים ,היה
מובראק ,שהיה מחבב מאד את מרן רבינו
עובדיה יוסף זצ”ל ואת חכמתו והדרת פניו,
ומיד שיגר אליו הנשיא מכתב ,שיואיל בטובו כבוד
הרב לבא ,לראות כיצד ניתן לפתור בעיה זו?!

נחמד להיות חשוב,
אך חשוב יותר
להיות נחמד.
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התלונן חסיד בפני
רבי וולף
מסטריקוב - :רע הוא
העולם ,עד שאינך יכול
לחיות בו  ...החזיר לו
רבי וולף - :אין אתה כה
,
טוב כפי שאתה

רבנו יעקב זיע"א ,בנו יחידו של הבן איש חי
זיע"א ,שנתבקש לדרוש במקום אביו בשבת שאחר
הפטירה .עמד רבנו יעקב על בימת בית המדרש
כאביו ,והחל לדבר.
אט אט החלו להישמע קולות מכל כיווני בית המדרש
"נא להגביר את הקול"!
"
לאחר כמה פעמים ,משניסה לדבר בקול ולא הועיל,
עמד רבנו יעקב ,פנה אל הציבור ואמר" :אין אני
כאבי ,זכר צדיק לברכה ,שאת קולי לא שומעים כי
אני בן אדם רגיל ,ואילו אבי
,
ולכן גם אלו העומדים בחוץ ,רחוק מהבימה שמעו
קולו כאילו מדבר באזנם".

כאשר הביע מרן את הסכמתו ,סיכמו ביניהם על
תאריך יעד של עוד שבועיים ,במשך כל השבועיים
,
הללו ,ניסה מרן
שתואיל בטובה להצטרף אליו לפגישה ,והרבנית
שלא חשה בטוב באותה התקופה ,ניסתה להתחמק,
בתואנה שקשה לה ואינה מרגישה טוב ...
הגיע יום הנסיעה ,שוב פונה מרן לאשתו וממש
מפציר בה ,אנא ,בואי עימי לנסיעה זו ולפגישה
הדחופה ,שאלה אותו הרבנית שראתה שהדבר
חשוב לו עד מאד" :מדוע ,לשם מה אתה צריך אותי
כ"כ דחוף בפגישה זו"?ענה לה מרן" :
 ,שבפגישה זו תשב גם אשת הנשיא ומה אעשה
אם ח''ו היא תושיט את ידה ותרצה ללחוץ יד?",
ראו עד כמה זהירותו המופלגת של מרן.

התורה מלמדת אותנו שאין בעולם בן-אדם מיותר!!
נקודה למחשבה
כל אחד ואחד הוא חשוב ובמעשיו ובבחירתו החופשית ניתן לחרוץ גורלות!! מה מסתבר? שהמושכות
לניהול תקין של כדור הארץ נמצאות בידיים של כל אחד ואחד מאיתנו!!
" ,המתאר את השפעתן של תנודות קלות בתחילתו של תהליך היוצרות שינויים
ישנו מושג "
אדירים בתוצאה הסופית .דוגמא :משק כנפיו של פרפר במצרים המהדהדות קלות באטמוספירה עלול ליצור
בארה"ב!!! ואם השפעה כבירה נגרמת משנוי מיניאטורי של משק
תגובת שרשרת שתוביל
כנפי הפרפר ,מה עלולה לחולל החלטתו של האדם לכעוס? לחייך? לתרום? להתעצבן? לשנוא? לאהוב?
נדרש אפילו מרגע אחד קטן חסר חשיבות העלול ליצור תגובת שרשרת של סיבה ותוצאה
שתשפיע על חיי בני אדם ,הכלכלה הגלובלית ואף על מזג האוויר!!
שנופל מפרסתו הימנית של סוס קרבות דוהר ,הפרסה נופלת ,הסוס צולע ,הרוכב
עוד דוגמא :
נופל ,האוייב מסתער ,הקרב מסתיים בהפסד ,והעיר נופלת בידי האוייב .והכל בגלל מסמר… אימפריות
קמו ונפלו בעקבות שינויים בגאוגרפיה ,בצמחיה .. ,והתפתחות התרבות בצורה שונה בחלקיו השונים של
כדור הארץ משפעים על התושבים .ואף מזג האויר מנוהל בצורה מסויימת ע"י בני האדם :למשל מהמאה
יותר ויותר גדולות במנגנון הזה .בעקבות התעשיה שהתפתחה,
הקודמת
צריכת האנרגיה ושריפת הדלק האורגני נזרקים כל שנה לאטמוספירה כשני מליארד טון מים!!! תגובת
שרשרת עלולה להגביר את השטפונות ,לחבל בהורדת הגשמים ,היבול נפגע ,הכלכלה מגלה סימני עצבנות,
יוקר המחיה מרים את הראש .ומה עושה האדם שעכשיו סובל מכך? האם הוא
הראשונה שהאיצה תהליך מסוכן זה?…

אדם מקיים מצווה ואפילו קלה  ,מתפלל  ,מניח תפילין  ,שומר שבת  ,ומעל הכל לומד תורה  ,כמה
 ,כמה אחריות ישנה עלינו ? (העורך)
הוא

ואין העולם כה רע כפי
 .בשעה
שאתה
שתלמד להכיר את
עצמך ,תכיר גם את
העולם.

כאשר משמשו של כ"ק האדמו"ר מסאטמר זצ"ל
ביקר בארץ ,נכנס לשאול את הגרי"ז סולובייצ'יק
זצ"ל מה למסור בשמו לרבו .רבי עמרם בלוי זצ"ל,
שנכח במקום ,החל להתבטא בחריפות שצריך לצעוק
ולמחות שיש במדינה רשעים ,והם רוצים לעקור את
הדת ...נענה הגרי"ז ואמר :ידוע משלו של הח"ח על
האשה שעמדה בשוק עם סל מלא תפוחים ורצתה
למוכרם ובא אחד והעיף הכל.
התפוחים התגלגלו לכל עבר והרבה אנשים חטפו...
ופכרה ידיה ברוב
התחילה האשה
ייאוש ...עבר שם פיקח ואמר לה" :מה לך לזעוק ,לכי
מן התפוחים ,שאם לא תעשי כן ,לא
יישאר בידך מאומה "...סיים הגרי"ז ואמר" :תמסור
לרבי שעכשיו המצב בארץ ישראל הוא שכולם
חוטפים ...הם חוטפים וגם עלינו לחטוף כמה שיותר...
כמה שיותר
על כן העצה שהרבי
תרומות ,כדי שנוכל להציל עוד ועוד ילדים"...
והימים שבין לידתו
שאנו יוצקים לתוכו.

החיים בעיקרם אינם
של האדם למותו ,אלא

בעת אשר הוצרך מארי עובדיה זכריה זצ"ל
להשיא את אחד מילדיו .והחתונה היתה אמורה
להתקיים בחו"ל סידרו לו כרטיסים לנסיעה ,אולם לפני
הנסיעה סיפר זאת לרב המושב ,והלה לא הסכים בשום
ולו ליום אחד .המארי אשר היה מבוטל
אופן כי
לרב הודיע מיד לזוגתו הצדקנית תחי' כי
 .ורק לאחר שזןגתו התחננה בפני הרב כי
ילכו לרק לימים ספורים ויחזרו הסכים מתוך צער...

בה"ר
ישיבת "
אלעד

הי"ו
שליט"א
"

תחי'
שליט"א
בה"ר
"
סמינר "
ירושלים

הדיבור שווה כסף ,ההקשבה שווה זהב.

אולם ריקודים היה באוניה ,מאור בנברשות
בדולח יקרות שהפיצו אור יקרות .בלילות היו
נאספים הנוסעים באולם ומחוללים בריקודים
מעורבים רח"ל .כשנודע לרבי משה מנדל
זצ"ל על הריקודים והמחולות הזדעזע,
היתכן?! בדרך לארץ הקודש יעשו מעשים
כאלו? שאל בכאב .דבריו עושים פירות...
בערב הבא התקהלו הנוסעים באולם ,התזמורת
 ,חושך
החלה לנגן,
מצרים! הנוסעים זעמו" ,אנו רוצים לרקוד",
אבל בחושך יכלו רק לשבור את ראשם,
והתזמורת כלל לא יכלה לנגן ,הנגנים לא ראו
את התווים ...מימדי התקלה הלכו ונתבררו
 ,צוות
מרגע לרגע ,זו היתה
האוניה והחשמלאים לא הצליחו להתגבר עליה
כל השבוע ,,האולם נותר חשוך .ובאותה
הפלגה לא התקיימו ריקודים!

הזמינו רופא לחולה .בדקו
הרופא ,ניער כפיו ואמר:
אין לו תקנה.
לא היו ימים מרובים והחולה
הבריא .וכשסיפרו דברים לרופא
נענה ואמר :חזקה,
שלא
כל העלוניםhamaor.net :
שנת שמיטה ,שעליה אנו
קוראים בפרשת השבוע ,נועדה
בעצם לאותה מטרה .התורה מצווה
פעם
עלינו לתת
בשבע שנים ,ולא לעבד את
השדות .הרעיון העומד ביסוד
המצווה הוא לתת לנו זמן לחשבון
הנפש .האדם מעבד את אדמתו
ומתפרנס בכבוד,
אבל לפעמים
 :מי אומר
לאדמה להצמיח יבול ,מי דואג
שתהיה לו עבודה ומי מספק לו
פרנסה .לשם כך נתן לנו ה' את
מצוות השמיטה .פעם בשבע שנים
נעזוב את עבודת הארץ ,נצא
השוחק ,ונזכור
שה' הוא זן ומטיב לכל בריותיו,
וכל מה שאנו מקבלים ,זה רק
בחסדו ובטובו.

אני עושה כל המאמצים בפסח
לא להכניס את החמץ החמור ביותר ...הכעס
עד היכן הגיע דקדוקו של הגאון רבי שלמה זלמן
אויירבך זצ"ל בכל תיבה היוצאת מפיו שתהיה על טהרת
האמת נוכל ללמוד מהעובדה הבאה :אחד מתלמידיו הקשה
בפניו קושיא בגמרא הנלמדת בישיבה ,אבל כשהסכית
התלמיד לדברים ראה רבי שלמה זלמן שאין כאן מקום
לשאלה כלל .הוא החל לומר לו כפי הלשון המקובלת:
 "...אך תוך כדי דיבור ,תיקן עצמו רש"ז ואמר:
"סליחה ,אני לא מצטער ,אבל אינני מבין את שאלתך"
כאילו אכן
הנה כי כן רש"ז לא רצה
"מצטער" על אי הכנת הקושיא ,שהרי לפי האמת לא חש כל
מיד
צער בליבו ,ואף שזו מטבע לשון מקובלת
מתוך הקפדתו על דבר אמת.

בחור כבן ארבע עשרה סבל מבעיות נפשיות ,ובעת
משבר היה נכנס לביתו של רבינו הגרא"מ שך זצ"ל
כדי לקבל ממנו חיזוק ועידוד ...פעם הגיע לבית והיה אז
הרב בחולשה גדולה .בכל זאת קיבל את פני הבחור
וישב ושוחח עמו שעה ארוכה כדי
לעודדו .כאשר יצא ,הביע אחד התלמידים את פליאתו :עד
כמה מחוייב ראש הישיבה בזה?
הרי גם אם לא היה ראש ישיבה גדולה הטורח בהכנת
השיעורים ובצרכי הרבים ,אבל שיהודי זקן ותשוש יתנהג
עם בחור בן ארבע עשרה?
בכזאת
השיב לו הגרא"מ שך" :הרי יודע אתה שיש לבחור בעיה
קשה .הוא היה כאן לפני שבועיים ולפני חודש .ויבוא בעוד
שבועיים ובעוד חודש .בידי לעודדו ולהרגיעו ,אבל איני
רואה דרך לרפאו ,רק בדרך נס אפשר הדבר ...ואיך אפשר
לחולל נס? כאשר רואה הקב"ה שיהודי עושה
 ,עוזר גם הוא מעל לדרך הטבע"...

וְ ָֽספַ ְרתָָּּ ְלךָָּּ ֶׁשבַ עָּ ַש ְבתֹתָּשנִ יםָּ ֶׁשבַ עָּשנִ יםָּ ֶׁשבַ עָּ ְפע ִמיםָּוְ היוָָּּ ְלךָָּּיְ ֵמיָּ
ֶׁשבַ עָּ ַש ְבתֹתָּהַ שנִ יםָּ ֵת ַשעָּוְ אַ ְרב ִעיםָּש ָֽנהָּ(ויקראָּכהָּ,ח)ָּ .
ָּ

לכאורהָּלאָּמובןָּ,וכיָּהתורהָּהקדושהָּבאהָּללמדנוָּחשבוןָּששבעָּשניםָּכפולָּשבעָּ
שניםָּזהָּארבעיםָּותשעָּשנים?ָּואםָּכןָּמדועָּהוצרכהָּהתורהָּלכתובָּזאתָּ .
ָּבדרךָּרמזָּאפשרָּלומרָּשהתורהָּהקדושהָּבאהָּלהורותָּולהראותָּלנוָּעדָּ
כמהָּהזמןָּעוברָּמהרָּ,שבעָּשניםָּ,שבעָּפעמיםָּ,ארבעיםָּותשעָּשנים!ָּהזמןָּחולףָּ
ועוברָּמהרָּמאודָּ,הֲ ת ִעיףָּ ֵעינֶׁיךָָּּבָֹּוָּוְ אֵ ינֶׁנוָָּּ(משליָּכגָּ,ה)ָּ,אָּדםָּלַ הֶׁ בֶׁ לָּדמהָּימיוָּ ְכצֵ לָּ
עובֵ רָּ(תהיליםָּקמדָּ,ד)ָּ .
ֹ
ָּצריךָּלנצלָּאתָּהימיםָּוהשניםָּבריבויָּלימודָּתורהָּמצוותָּומעשיםָּטוביםָּ ָּ,
כיוןָּשהימיםָּחולפיםָּמהרָּואינםָּחוזריםָּ .
ָּרמזָּהסבירוָּהמפרשיםָּבזהָּאתָּהפסוקָּבהמשךָּהפרשהָּ ,
לוָּ ְבנ ֶֶׁׁש ְָּךָּו ְב ַמ ְר ִביתָּ ָֽלֹאָּ ִת ֵתןָּא ְכ ֶׁ ָֽלךָָּּ(ויקראָּכהָּ,לז)ָּ ָּ,
ֶׁ ָֽאתָּ ַכ ְס ְפךָָּּ ָֽלֹאָּ ִת ֵתןָּ ָֹּ
כספךָּמלשוןָּכמיההָּוכיסופיםָּ,נִ ְכ ְספהָּוְ גַ םָּכ ְלתהָּנ ְַפ ִשיָּ(תהיליםָּפדָּ,ג)ָּ ָּ,
והוראתָּהתורהָּלנוָּבזהָּשהכיסופיםָּהחשקיםָּוהרצונותָּשלנוָּלאָּיהיוָּבנשךָּ
ותרביתָּ–ָּבכסףָּוזהבָּ,כיצדָּלאסוףָּעודָּועודָּנכסיםָּוממוןָּ,מרבהָּנכסיםָּמרבהָּ
דאגהָּ(אבותָּפ"בָּמ"ז)ָּ .
ָּ

וכןָּממשיכהָּהתורהָּומצווהָּו ְב ַמ ְר ִביתָּ ָֽלֹאָּ ִת ֵתןָּא ְכ ֶׁ ָֽלךָָּּ,שלאָּירבהָּהאדםָּבאכילהָּ
שתיהָּובמעדניםָּ,אלאָּעיקרָּעסקוָּיהיהָּברוחניותָּ,בלימודָּהתורהָּהקדושהָּ ָּ,
בקיוםָּמצוותָּומעשיםָּטוביםָּ .
ָּ

ָּשנזכהָּלעלותָּולהתעלותָּבתורהָּויראתָּשמיםָּטהורהָּ ָּ,
וכלָּמעשינוָּיהיוָּלשםָּשמיםָּובזכותָּכךָּנראהָּבקרובָּבביאתָּמשיחָּצדקנוָּובגאולתָּ
ישראלָּהשלימהָּ,אמןָּ .

רפואהָּשלמה ָּ
רחמיםָּבןָּמריםָּמסעודה

יעזֶר
כאשר ָעלָה ַהגָאֹון ַרבִּי ֵא ִליָּּהו ּ אֱ ִל ֶ
ֶד ְס ֶלר זצ"ל ִּל ְבנֵי ב ְַרק – בִּיקֵׁש ִּלנְה ֹג עַל פִּי
יש'.
ָ
ַמָרא
ִּפסְקֵי ה ָ
דְַאתְראַ ,ה'חֲ זוֹ ן ִא ׁ
ִּשְראֵל ֹ -לא ָהי ָה ׁשִּ עּור עַל
ַב ָגבִּי ַע ׁשֶׁ ל ַרבִּי י ָ
פִּי ׁשִּיטַת הַ'חֲזֹון אִּיׁש' ּו ְלפִּיכְָך קָ נָה ְל ַעצְמֹו
ָגבִּי ַע חָדָׁש ,אּולָם כְׁשֶׁ ִּהצִּיב אֶׁ ת ַה ָגבִּי ַע עַל
הַשֻּׁ ְלחָן – ָט ֲענָה ה ַָר ָבנִּית בִּתְמִּיהָה" :כֵיצַד
י ִּתָ כֵן ׁשֶׁ ָגבִּי ַע ׁשֶׁ ָהי ָה ָראּוי ִּלגְדֹולֵי הַדֹור כ ְַרבִּי
ִש ָּר ֵאל ַס ַ ּלנְ ֶטר ו ְַרבִּי ַחיִּים עוֹ זֵ ר
י ְ
ְגרו ְּדזִ 'ינְ ְס ִקי – אֵינֶּׁנּו ָראּוי לְמִּׁשְ ַפחַת
דֶׁ ְסלֶׁר"...הַגרא"א ִּכבֵד אֶׁ ת
ְ ,והִּמְׁשִּיְך לְקַ דֵ ׁש
ִּקְראת הַשַ בָת
ַב ָגבִּי ַע ׁשֶׁקִּ בֵל ַלחֲתֻּׁ ּנָתֹוָ .אכֵן ,ל ַ
הֹורה
ִּירתָּה – ְכבָר ָ
ה ִָּראׁשֹונָה ׁשֶׁ ַאח ֲֵרי ְפט ָ
משה ׁ ַש ּ ִפ ָּירא
לְתַ לְמִּידֹו ַה ָצעִּיר ַרבִּי ׁ ֶ ֹ
ׁשֶׁ ִּהגִּי ַע בְאֹותֹו יֹום ְל ַסי ֵ ַע לֹו ,כִּי יָבִּיא אֶׁ ת
ַה ָגבִּי ַע ַהגָדֹול יֹותֵר...

שבתָּשלוםָּומבורךָּלכלָּביתָּישראל ָּ
קבוצת מטיילים בברזיל פגשו
אינדיאני שאמר להם ,אל תלכו היום
לשחות בים כי יהיה מזג אויר לא טוב ,הם
לא התייחסו אליו הלכו ,ובאמת הייתה
סופת חולות שגרמה לטביעתם של שני
מטיילים ,ביום למחרת הוא אמר להם
שלא ילכו לטייל בהרים אך הם לא
הקשיבו לו ובאמת התפתחה סופת טורנדו
שהעיפה מתחת להר כמה מהם ,יום
למחרת הם באו אליו בהכנעה ושאלו
אותו ,מה יהיה היום אינדיאני זקן וחכם?
אמר להם שהוא לא יודע,
אמרו לא ,איך זה שאתה לא יודע ?
אמר להם :

לעילוי נשמת:

בלבד
של דברי חכמה
ומוסר ,נשארים
הדברים מבחוץ,
וחייב האדם
להחיות את
פנימיותו
"שהאני" יהיה ער
לחכמה ששמע
ואזי
הדברים ויועילו.

אמר רבי חיים קנייבסקי
שליט"א שהצורה שזוכרים
חומש פחות מגמרא ,אע"פ
שכל אחד קורא לכל הפחות
שנים מקרא,
משום שכל חומש יש צורת
הדף אחר ,ואין לזה
כמו לש"ס .שאלו לרבי
חיים שהרי ידוע שאין לשנות
את צורת הדף של
 ,וא"כ למה הוא שינה
צורת הדף של
מאי שנא ,והשיב שלבבלי יש
צורת הדף ע"י מספר העמוד ,לכן
אי אפשר לשנות ,אבל בירושלמי
הצורה היא לפי פרקים והלכות
לכן אפשר לשנות.
רשימת תפוצה
info@hamaor.net

כרגיל חושבים שאדם
ביישן ונכנע שאינו מסוגל
להרים ראשו בפני בני אדם
הוא ענו ,אולם
 ,אם האדם
רגיש ונכנע ,מפחד בני אדם
ונוח להפגע מכל דיבור קל,
ברור שמצב זה מורה על
ואין לזה כל
שייכות למידת הענוה ,חולשת
נפש זו היא צורה שלילית של
כניעה ,כח טבעי הקיים אצל
בעלי חיים.

סיפר אחד המשמשים של ַהגָאֹון ַרבִּי ַא ְב ָּר ָּהם
ַחיִּים ְּב ִרים זצ"ל ִּה ַגעְתִּי אֵ לָיו עַל מְ נָת לָקַ חַת אֹותֹו
ָארזּו אֶׁ ת הַמִּ זְוָדֹותְ ,ו ִּהּנ ֵה אֲ נִּי רֹואֶׁה אֶׁ ת
לְֹלדַ .ב ַבי ִּת עֲדַ י ִּן ְ
ַדְרּה ׁשֶׁ ל ה ַָר ָבנִּית ע"ה
ְלח ָ
ה ַָרב נִּ ְכנָס
ְל ִּהפ ֵָרד מִּמֶׁ ּנָהְ .בכָל ַפעַם ָהי ָה נִּ ְראֶׁה ׁשֶׁ ְכבָר נִּפ ְַרד ,אַ ְך
ַאחַר נִּ ְכנַס ׁשּוב .כְָך ָחזַר הַדָ בָר עַל ַעצְמֹו חָמֵׁש ְפעָמִּים!
כְׁשֶׁ יָצָאנּו מֵ ַה ַבי ִּת ׁשַָאלְתִּ י אֹותֹו ְלפֵׁשֶׁר הַדָ בָר,
וְָאז ֵהגִּיב' :אִּּלּו אַ תָ ה ֹלא ָהי ִּיתָ כָאן – ָהי ִּיתִּ י עֹושֶׁה ז ֹאת
עֹוד ַפעַם!' ְב ִּהזְדַמְנּות בֵאֵ ר לִּי כִּי 'מְקֻּׁ בָל' אֶׁ צְלֹו ׁשֶׁ אִּ ם
–
אֵינֶּׁנּו מַ ְרגִּיׁש ׁשֶׁ ּנִּפ ְַרד מִּ מֶׁ ּנָה
אֵין לֹו ִּסיַעְתָא-דִּׁשְמַ י ָא ַו ֲחבָל לֹו עַל כָל ַהּנְסִּיעָה,
וְהֹוסִּיף ְו ִּספֵר כִּי ַפעַם כַאֲׁשֶׁר ֹלא נִּפ ְַרד מִּמֶׁ ּנָה ְבלֵב ׁשָ לֵם
– הִּתְ ח ֵָרט ַאחַר כְָך מְא ֹד"

ניסים בן רימה ,שרה בת חורשיד ,דינה בת והב ,יוסף דהאן בן שמחה ,ליאור בן אילנה ,ששון בן טיפחה ,שמחה בת לולו,
י חיא 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

