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 אור החיים 
 )ד כט( קיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך -ובקשתם משם את ה' אל

 קשה, מדוע הכתוב מתחיל בלשון רבים "ובקשתם" ומסיים בלשון יחיד "ומצאת"? 
אלא דע, שרבים הם המתפללים ורבים הם המבקשים בקשות מאת השוכן במרומים, אבל רק מעטים  

קיך", רבים -שמשאלות לבם מתגשמות. וזהו: "ובקשתם משם את ה' אלהם הנענים, ובודדים הם אלו  
בכל לבבך ובכל    הם המתפללים והמבקשים, "ומצאת", רק בודדים הם הנענים. ומדוע? "כי תדרשנו

נפשך" משום שמעטים בלבד מתפללים בכל לבם, וסומכים אך ורק על הקב"ה, ואומרים: רבנו של  
 עדך אין לנו מלך גואל ומושיע )נזר יוסף( עולם, אין לנו מלך אלא אתה, ומבל

 פתגמי חסידים 
רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל: יש המחזיקים את הדברים הטובים והנוחים שבתורה לעצמם, אמר  

 לאחרים.  –ואת החומרות 
 מילי דבדיחותא 

 העבר אליי את כל כספך, אני מוכן לסבול בשבילך! –כסף יכול לגרום לך הרבה סבל וכאב 
     שאלות מהפרשה 

   ?רקיעים נפתחו בפני העם במעמד הר סיניכמה שאלה:  
 ? פסוק המכיל את כל האל"ף בי"ת   חידה:  

 כדי להשתתף בהגרלה צריכים לענות על השאלה והחידה. 
 בלוטוס   קריוקי   בוקסה  הגרלה על  - הזוכים ילדיםחדש                  

 או מיץ ענבים    יין הגרלה על  בקבוק -  הזוכיםמבוגרים 
 0507322202בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה תשובות מלאות בלבד, יתקבלו תוך שבוע  

 מסעי תשובות לפרשת  
 על פי ה'. תשובה:                   ?כיצד נרמז שאהרן הכהן מת בנשיקהשאלה:  

 . בארץ   3בחו"ל ויהושע    3משה    תשובה:          והיכן? כמה ערים הבדיל משה לערי המקלט וכמה יהושע    חידה:  
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 חכמת חיים 
 להתחשב בילדים שעומדים מול מעבר החצייה ומחכים שאחד הנהגים יואיל בטובו לעצור.

 ענייני רפואה 
וכוחו הרפואי הבריאותי  והתזונתית של 'מזון המלכות' גדולה מהדבש. מכיל    יצויין כי חשיבותו

חומצות, חלבון, ויטמינים ומינרלים שדרושים לנו לבניית הגוף. מעולה לחיזוק ולמרץ למחלימים 
 ולמבריאים. ובמיוחד לקשישים וחלושים. 

 מזל טוב 
 ה"ה אשר חג'בי ורעיתו לנישואי הבת    גסי ה"ה אהרון והב ורעיתו לנישואי הבן                    

 הכלה תהילה תחי' עב"ג                                          החתן נפתלי הערץ נ"י 
. אביבה ר. בת חיים. נחמה עליזה בת חיים. סגולה בת  שולמית בת חיים.  הרב יפת שליט"א בן חנה. ציון בן חנה. רחל בת חיים. שלום בן זיהרה  רפואה שלימה:

   רון ב"ר יוסף שליט"א. שרה זהרה. נעמי בת יהודית. מנשה בן ברכה. נתן בן מארי. משה בן חיים. אהרון בן חיים. הרב שלום שליט"א ב"ר ישראל בשארי זצ"ל. הרב אה
רבי זכריה בן שלום. יוטא רחל בת אסתר ביילא.   יהודה בן עפיה.   שאול בן חנה.   לאה בת אדל.פרידה לאה בת צילה. לולו    יונה בן אסתר איטה. ינון ב"ר עובדיה.

 אריאל בן נעמה. בת אל בת רוית. הדס בת מור יעל. שירה בת חוה רבקה.  עזרא בן משה.  יעקב בן אסתר ביילא.
בן אסתר. יפה איווט בת שמחה. אברהם בן שרה. סימי רחל בת טובה. אורן בן סימי רחל ומאי בת שרון.  אלה שרה בת מאי. תמר  הרב אריה מכלוף  להצלחה בכל: 

ה. י. יוסף חיים בן לארבקה בת מאי.  הרב יאיר בן שרה. ציפורה בת שרה.  יהודה ב"ר עובדיה . נסים בן לולו לאה. רני בן גאולה. שגית בת אביחי. יניב בן אביח
מאיר   אריאל ב"ר עובדיה.   הרב הראל בן אביחי.  אורטל ב"ר בנימין. חמוטל ב"ר עובדיה.  חגאי ב"ר בנימין.  אסתר ב"ר עובדיה.  יגאל בן פרידה גילה.  מאיר בן מרי.
גרשון פנחס בן ברכה . ישי בן אורה נור בת יניב.טליה   דביר בן שלום חי. שלום חי ב"ר זכריה.  איילת ב"ר רצון.  אביחי ב"ר עובדיה. דורית בת תמר.. בן לולו לאה

.  שמואל רפאל בן חוה.  שלמה יצחק בן עליזה  רינה  יהודה בן רגינה  יהונתן בן מזל.  עליזה שיראל בת ציפורה.  דוד בן נועה וליאת בת מירב.   עמירם בן נאוה.  .יענטה
  שליו בן נעמה. נהוראי בן נעמה. מיטל בת מזל.נפתלי מנחם בן הענדל הניה.   עידן בן מרים.

מרגלית בת מרים. חמוטל בת מרים. נתנאל צבי בן יהודה. דוד בן פלורה. תהילה בת תמר מלכה. רחל בת שאלתיאל. חנה בת שאלתיאל. רות בת    לזיווג הגון: 
.  יוסף חי בן גאולה חיה.  בת חן ב"ר שלום  רוזי יסמין בת מרו. לילך בת מרו. דוד בן אדל. מזל בת אדל.  יהודה. תומר בן ברכה. אושרת בת טובה.    יאיר ב"ר  שאלתיאל.

שושנה שירה בת שרה  דוד ישראל בן אורנה. אושרי בן אורנה. אשר בן ליליאן גילה.   אריאל בן אנגלה. אוריאל יאיר בן מירב. אפרת בת לאה. שרה חביבה בת לאה.
. שרה בת הדסה. תהילה בת הדסה. חגי בן  יובל בן מרים מירי. לירן בן מרים מירי מאיר בן רותי. אושרי בן אורנה. דדד ישראל בן אורנה. אביגדור בן עמיאל. טובה.

    תומר בן מזל. הדסה. אביטל בת הדסה.
יוסף   . נתן שלום בן אביחי וספיר בת דינה. אברהם בן ויקי ויהודית בת אסתר. יונה יוסף בן לאה ויעל בת רבקה. שילה בן ברכיה וחני ב"ר בנימין לזרע של קיימא:
 צפורה בת פנינה. ונריה בן גילה. 

 מוצרי חשמל  – שרות מזרחי  
 ותנוריםמכירה, תיקונים וחלקי חילוף למכונות כביסה, מקררים, מיבשים 

 עגלות לא מחלידות לכל סוגי המכונות. חצובות ומבערים לכל סוגי התנורים 
 03-5703465טלפון       054-8478200פלאפון: 

 להקדיש להצלחה, לרפואה. ולעילוי נשמת, להשתתף בהוצאות העלון. תגובות הארות והערות ניתן  
 ובאתר לדעת נט        meirze645@gmail.com      ניתן לקבל את העלון במייל 

 0507322202        03-6193671ניתן ליצור קשר:      

 פרשת                                                              בס"ד                             

 ואתחנן                                   זכריה                    בית
382עלון מס'                                                                      וחסד   תורה

  
 

 

 סבא רבא כמו"ר סאלם במו"ר מתנא זכריה זצוק"ל זיע"א ראב"ד ביד"א  נפ' ח' סיון 
 זיע"א אב"ד ביד"א  נפ' כ' אדר סבי כמו"ר צאלח במו"ר סאלם זכריה זצוק"ל 

 כבוד אבי ועט"ר מו"ר עובדיה בכמו"ר צאלח זכריה זצ"ל נפ' ו' אייר
    מרים בת צאלח זכריה ע"ה נפטרה ה' ניסן תשפ"א כבוד אמי מורתי 

 עורך העלון: בנם מאיר זכריה 
 תשפ"ב               שנה שמיניתמנחם אב         שבת שלום ומבורך   

 שקיעה חצות  ס"ז קר"ש ב'  ס"ז קר"ש א'  ר"ת  יציאה  כניסה עיר
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 )ו כ( כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות והחקים והמשפטים  

 כתב מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל זיע"א: 
והחוקים      העדות  מה  לאמר  מחר  בנך  "ישאלך"  כי  והיה  נאמר:  החכם  שבשאלת  וראה,  בוא 

 כם. והמשפטים, ואילו אצל הרשע נאמר: והיה כי "יאמרו" אליכם בניכם מה העבודה הזאת ל 
וההסבר לזה, כי החכם "שואל" כדי להבין ולהשכיל ולדעת טעמי המצוות, ואילו הרשע איננו מצפה     

וכמו  כסיל בתבונה,  יחפוץ  לא  אליכם!  "יאמרו"  כי  לו,  והולך  פוסק את פסוקו  אלא הוא  לתשובה, 
לבבו יבין ושב  שנאמר: "השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזנו ישמע ו 

ולא  -ורפא לו, וכשאמר לו ישעיה הנביא לאחז: שאל לך מעם ה' אלו קיך, ענהו לאמר: לא אשאל 
 רי"ב(  )חזון עובדיה, הגדה של פסח עמ' . אנסה את ה'

 )ה יד( קיך לא תעשה כל מלאכה  - ויום השביעי שבת לה' אלו 
 סיפור 

 רבה של בריסק:"ז סולובייצ'יק זצ"ל, הגרי מעשה נפלא סיפר   
. נכנס גוי לחנות ושאל על מחירו של כד,  בית  -בחנות לכליהייתה  בחורה צעירה כשרה וחסודה     

הגוי התווכח עם הנערה על מחירו של הכד וצעק  מאה זלוטי!'  שמחירו הבחורה נקבה בסכום עתק,
 לעברה: 'היה לא תהיה!' ובזעם הנחית את אגרופו על הדלפק. 

העיר    לראות את חושה המסחרי הויכוח  ושבים שנהנו  העוברים  ליבם של  את תשומת  ני משך 
אין היא  המפותח של הנערה, כיצד אומרת לקונה את מחיר הכד ולאחר מכן נפנית לעניינה כאילו  

 מעוניינת כלל שיקנה אותו.
הקונה הזועם פנה אל קהל הסקרנים ושיתף אותם במתרחש. אני מבקש לקנות את כד הנחושת     

 הפשוט הזה שמחירו לכל היותר חצי זלוטי, והיא ברוב חוצפתה מעיזה לבקש עבורו מאה זלוטי!
הגוי נכנס    את הכד במחירו הסביר.אמרו לו שוב מאוחר יותר, אנו מכירים את הוריה, הם יתנו לך     

אל החנות, הניף את הכד הזעיר והראה לכל הנוכחים את המחיר הרשום בתחתיתו: "רבע זלוטי, 
הלוא כן?' פנה אל הנערה, והיא בשלה: אדוני הנכבד, מאה זלוטי, לא פחות אפילו לא בתשעים  

 . ותשע זלוטי
לדה זו משוגעת, אחזור בעוד שעה כשהוריה  משנואש הגוי מהויכוחים עם הזבנית הרהר בליבו: י    

 יהיו בחנות ואקנה את הכד במחיר המתאים. 
 ידיה עמדה והתפללה תפילת מנחה של שבת.בהנערה מצידה פנתה אל פינת החנות וכשסידור     
 טעות הייתה בידו של הגוי. הנערה לא הייתה משוגעת, הייתה זו תוצאה של החינוך אותו קיבלה    

 עומד להיפתח  -. הוריה, יהודים שלא שמרו תורה ומצוות, משנודע להם שבעיירתם בריסק בביה"ס
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ספר, רשמו אותה אליו, למרות היותו בי"ס אורתודוקסי "בית יעקב" וחשבו לעצמם: נו, מילא, -בית
שתלמד אצל החשוכים, העיקר שתעשה משהו, וכשנפלה ההחלטה הוסיפה האם ואמרה לבעלה:  

 תורבתת עקב החינוך האיכותי. י גם תהיה יותר מביני לבינך, אול 
ובגיל      ברצינות  העסק  את  תפסה  הבת  זה.  מצעד  להם  שיעלה  התוצאות  על  חלמו  לא  מעולם 

התבגרות החליטה 'אני שומרת מצוות'. באותה שבת בה אנו עוסקים, נסעו הוריה למרחצאות ואמרו  
 לה: 'טויבע'לה, הבוקר את מנהלת את החנות במקומנו.' 

 הילדה לא יכלה לסרב להוריה וגמרה בליבה, 'אפתח את החנות, אך מאומה לא אמכור ויהי מה'.   
החליט שהוא דוקא יכריחה למכור נגד רצונה. כל שעה שעתיים נכנס   גויהמשום מה היה נראה ש   

ן,  אל החנות ושואל, הוריך  הגיעו, והיא בפרצוף תמים ענתה, לצערי לא. והוסיפה ואמרה לגוי העקש
לא תקבל את הכד בפחות ממאה זלוטי! יודעת היא ש'רצון הבורא קודם לרצון ההורים", ומשתדלת 

 היא לעשות זאת בחכמה.
חמתו של הגוי בערה בו, וכי מי לימד את היהודונת להתחצף כל כך! ניסה בשידולים רכים ובצעקות     

 והבחורה בשלה. רמות 
ו סבר פנים נעימות, נכנס אל החנות ומשתדל לשכנע  חלפה השבת כשבכל שעה הגוי מעלה על פני    

 את המוכרת למכור ויוצא עצבני וכעוס.
הנערה פסעה שלוש פסיעות לאחוריה וסיימה בדבקות בתפילת "עלינו לשבח". לאחר שעה קלה,    

מוזרים   משפטים  הם  שומעים  והנה  מהדאצ'ה,  שחזרו  הוריה  הופיעו  בשמים,  הכוכבים  משנצצו 
 עומד מול דלפק חנותם. הגוי ה  שמשמיע

 האב היסה את ילדיו והמשפחה כולה עשתה אוזניה כאפרכסת.   
בניתי בית חדש, ריהטתי את הסלון ברוב פאר והדר, והבוקר,   –'אומר לך את האמת', אמר הגוי    

כשעברתי ליד החנות, ראיתי את הכד שבדיוק מתאים לשולחן הסלוני הנמוך העומד ליד מכתבתי 
אכנע   כך  ומשום  על החלטתי  לוותר  רגיל  אני  אין  שלי.  יהיה  זה  כד  כי  אז החלטתי  או  הסולנית, 

 הפשוט ואשלם לך תמורתו מאה זלוטי כדברך. לדרישתך המופרזת. הביאי את כד הנחושת
תדהמת ההורים גברה כשראו את בתם אורזת את הכד השווה חצי זלוטי, אותו כד ביש מזל     

שהתגלגל בחנותם ממדף למדף זה שנים רבות בלא שיש לו דורש, לא פעם אף שימש כפח אשפה  
 קטן לימים מספר, ועתה נרכש במאה זלוטי!!

חר שראו ההורים מהו שכר שמירת שבת, נפתח ליבם אט אט עד שהפכו לבעלי מאז אותו יום, א   
 תשובה גמורים. 

וכשרה השומרת על     ישראל תמימה  נפלאה של בת  ונפלא. הא לך הנהגה  איזה מוסר מרומם 
 ר דניאל( )או קדושת השבת בתעצומות נפש. 

 )ו ז( נתם לבניך  ושנ 
 סיפור 

מעשה בגנב אחד שנתפס בביצוע הגניבה, וגזר המלך לתלותו על עץ, שכן זה היה עונשם של    
הגנב אל המקום המיועד, בתוך חצר הממשל    גנבים בימים ההם. כשהגיע יום ביצוע פסק הדין, הובל

ועל  במה  וכשהביטו  הותקנה  הדין,  גזר  בביצוע  לראות  אל המקום  נאסף  רב  המון  העץ.  הוצב  יה 
אל עבר הבמה ראו כי אימו של הגנב העומד להיתלות יושבת מתחת לעץ ובוכה בכי גדול. האנשים  

  .כשהגיע מועד התליה ביקש הנידון מהתליין להמתין רגע כי עליו לומר דבר מה לאימו
משניתנה לו הרשות, קרב הגנב אל אימו הבוכיה, התכופף קמעה לעבר אוזנה כאילו הוא מתכונן     

צעקה גדולה וצנחה   אך במקום לדבר, נשך את אוזנה! האם הנבעתת צעקה   ללחוש לה דבר מה.
עליו  בוכה  שאימו  הגנב  העיז  כיצד  ותמהו  הנורא  המראה  אל  ההמונים  הביטו  והתעלפה.  ארצה 

 לנשוך את אוזנה, דקות ספורות טרם תלייתו! תמרורים
ודברי הגנ    וקרא לעבר הקהל החלו אפוא לקרוא לעברו קריאות, שמע הנידון את הגידופים  אי, 

בקול רם: "אל נא תכעסו עלי ואל תחרצו משפטי בטרם תשמעו מדוע עשיתי זאת; לא מתוך רשעות  
במעשה   נשכתי את אוזנה של אמי, אלא בעבור תיקון נפשי, אולי יכופר לי עוון הגנבות שביצעתי

תי לדרכי הרעה, שעשיתי בזה הרגע". "דעו לכם" המשיך הגנב ופנה אל הקהל, כי בגלל אימי פני 
בהיותי ילד קטן התאוויתי לאכול מעדנים וממתקים, ובביתי לא ניתן לי מבוקשי, ועל כן הורתה לי 

אימי לגנוב את ספריהם של חבריי בבית הספר. את הספרים הגנובים הבאתי הביתה לאימי והיא 
החילותי    מכרה אותם, ובמעות שקיבלה תמורתם קנתה עבורי מעדנים ומיני מתיקה. בשלב הבא

 הצלחתי לגנוב הבאתי הביתה לאימי, והיא, במקום   שולח יד בסחורה המונחת בחנויות, את אשר
לנוכח שבחיה של .  שתטיף לי מוסר ותכרחיני לעזוב את דרכי הרעה, שמחה במעשי ושיבחה אותי

הנילוזיםיאמ  במעשי  'המשכתי  הגנב,  המשיך  את  ,  לשנות  יכולתי  ולא  לגנוב  התרגלתי   הרגלי. , 
הגדול שנאסף לראות בהוצאתי להורג, עשיתי מעשה שנראה מוזר,   ועכשיו, בראותי את כל הקהל

משונה ואכזרי. למען אספר לכולכם איזו רעה גורמים אב ואם לבניהם, כאשר אין הם מוכיחים אותם. 
ו לקח ממעשי ומדברי, ועל  ד , כי ע"י שאתם תלמסבור הייתי שהמעשה שעשיתי יועיל לתקן את נפשי

 ידי כך אהיה אני הגורם לתיקון מעשיכם! 
הגנב, שכן הודות  כשנודע הדבר למלך, נשאו דברי הגנב חן בעיניו, והורה לתליין לשחרר את     

 )חסדי אבות(לדברי המוסר והתוכחת שלו יתקנו מעשיהם כל ההמונים שנאספו לחזות בתלייתו. 
 פרקי אבות 

 ) פ"ג מי"ג(  מעשרות סייג לעושר, נדרים סייג לפרישות, סייג לחכמה שתיקה
הפירוש:  כמו שכתוב אצל כולם. נשאלת השאלה למה  בחכמה לא כתב גם "שתיקה סייג לחכמה",

אם תראה שתיקה לפני חכמה סימן הוא שלא יודע כלום, אבל אחרי שיהיה חכם ואז ישתוק השתיקה 

, שכל מי שרוצה ללמוד  רבינו בחיי(ששותק מראה שיש לו חכמה אחר גדר שתיקתו, )היא טובה, כי מי  

 )מעשה אבות(  שישמע ויאזין לדברי החכם, והיא מידה שתביאהו לחכמה. –אין טוב כמידת השתיקה 

 " מפסקי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל השכמת הבוקר הלכות " 
,  הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים  )אבות ה כ(. אמרו רבותינו  א

)שו"ע א    ולמדו מכאן הפוסקים שיתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא הוא מעורר השחר 

מאוחר, רשאי ויעשה   אמנם דעת הגרע"י זיע"א לחלק, שאם יכול ללמוד עד מאוחר ולקום יותר  א(.

 . )יבי"א ז יו"ד כ( , ויכוון לבו לשמיםכל אחד, מה שביכולתו

ב. העולם נוהגים להקל להתלבש קודם נטילת ידיים, כנראה מהטעם שסמכו על דברי ה'לחם  

 . )יבי"א ה א(משנה' שאין רוח רעה של שחרית מצויה בימינו 

)ונלע"ד  .  )יבי"א ט עמ' רלא(   מי שנגע בידיו של אדם שלא נטל ידיו שחרית, חייב לחזור וליטול את ידיו   ג. 

 שאם נגע בידיו של קטן אינו חייב ליטול ידיו, כיוון שאין בו טומאה כמו בגדול(.

 " לבני אשכנז שבת הלכות " 
ירטבו שרוכי הנעליים,  עליו לראות שלא  למקוה בשבת  יוכל   )בענדלאך(   א. ההולך  לא  ירטבו    שאם 

 .   ()מאור השבת ח"ג הנעליים כשחולצם(.והעצה להקפיד להכניס השרוכים לתוך ), לקשרם משום סחיטה 

מותר לטלטל מוקצה ע"י טלטול בגופו דהיינו שאינו אוחז את המוקצה בידיו, אלא דוחפו בגופו  ב.  
)אמנם לדעת החזון  וזה שרי בכל ענין שהוא, ואפילו לצורך המוקצה עצמו.     )כגון ברגליו או במרפקו וכדומה( 

 (. )שו"ע סי' שי"א סח( איש )סימן מז ס"ק ס"ק יב( אסור לצורך המוקצה

ג. אמנם כ"ז הוא רק באופן שהטלטול בגופו הוא שלא כדרך הטלטול בחול, אבל היכא שכן הוא  
)באופן שנעשה מוקצה.   הדרך, אין בזה היתר דטלטול בגופו. וע"כ כשהמשקפיים נשברו לו בשבת

בהם כדרכו, או שכשנקלקל השעון שענוד לו על ידו, ונעשה מוקצה, אין היתר לטלטלם    ועדין הולך
 . ו()קונטרס שבות השבת שיא אות כך, כיון שכן הוא הדרך לטלטלם. 

 א ז"ל.ת למ"נ מו"ר מתנא במו"ר סאלם זכריה זצוק"ל מרן מו"ר הגאון עובדיה יוסף בן גורגיה זצוק"ל זיע"א הסבא צאלח במו"ר מתנלעילוי נשמ
 הר' זכריה במו"ר צאלח זכריה זצ"ל. חיים בן יחיא והב ז"ל. הצדיק משה יעקב ב"ר יוסף הכהן רביקוב זצ"ל. ר' בנימין בן מנצור דעוס ז"ל. 

 הרב דוד כהן ז"ל. ז"ל . הרה"ג אריה ב"ר יחיא גמליאל זצ"ל. אליהו בן צדוק אהרון ז"ל. הצ' רבי יצחק במו"ר יצחק גברא זצוק"ל . רבי צדוק ב"ר  עובדיה טיירי
 שלום בן מוסא זכריה ז"ל.  פורגס ז"ל אמריה בן אברהם כברה ז"ל. הרה"ג רחמים ב"ר יהודה סייג זצ"ל. הדוד משה בן סאלם דעוס ז"ל. אביגדור ב"ר יום טוב ליפמן

 הדסה בת מארי יצחק מצנבר ע"ה. .הרב חנניה ב"ר חיים כהן זצ"ל שמס במו"ר סאלם זכריה זצ"ל. סבתא רבא סעדי ב"ר יוסף זכריה ע"ה. רחל בת מזל מוצא ע"ה.
 אליהו מגורי ז"ל ב"ר מרדכי נ"י  לאה ב"ר עובדיה זכריה ע"ה. סבתא שמס בת צדוק זכריה ע"ה. סבתא ברכה בת סעד מרחום ע"ה. יונה בת יוסף והב ע"ה. 

 ריה ז"ל ב"ר שלמה אנקונינה נ"י. ר' טוביה בן זכריה דמארי זצ"ל. חכם אליהו בן שפיקה כליפה ז"ל. אחותי מירב ב"ר עובדיה ז"ל.. ובתה מו 
 מרים  ב"ר שמריהו מגער  ע"ה. זכריה בן יחיא ז"ל.  'הצ. מו"ר נתן רפאלוב זצ"ל. הרה"ג ינון במו"ר אברהם צדוק זצ"ל. הרה"צ יצחק ב"ר יעקב כהן זצ"ל  

 רבקה בת מסודי ע"ה  .אורן מאיר בן יפתח ז"ל הי"ד בן עליזה תחי' .  ם הי"ד   הרב אבישי  דוד יחזקאל הי"ד בן מנשה נ"יהרב יעקב ישראל ב"ר מאיר שלו
 יאיר בן אברהם מדר ז"ל.  גב' שרה בת מרים ע"ה.בתיה בת מארי סאלם עמיאל ע"ה. . דודה רבקה ב"ר עובדיה מנצור ע"ה   היזמי ע"ה.יונה ב"ר יחיא 

 תשפ"ב   באב   כ"געד   ז י'הילולת המקובלים האדמו"רים והרבנים הצדיקים  זצ"ל 
 . רבי ישראל זיתון. רבי חיים רפאל בן אשר. רבי חנוך חסון. רבי יעקב כולי. רבי בן ציון אלקלעי.  רבי רפאל יהושע עזריאל. רבי יאשיהו פינטו

 רבי משה עדס.רבי מרדכי אלחאייך. רבי לוי שניאורסון. רבי אהרון רוקח, האדמו"ר מבלז. רבי יעקב חי זריהן. רבי חיים הלוי סולוביצ'יק. 
רבי חזיקה יהושע שבתאי. רבי יעקב ישראל קנייבסקי, הסטייפלר. רבי מאיר חי מזרחי.    וחס שמואל.רבי מרדכי בן הלל הי"ד. רבי רפאל בכר מי

 . 052-7152433ברך יאמר קדיש ללא תמורה   א        רבי יחיא בשירי. רבי סעדיה דאלעי.
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