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נְָ:ְְָהעֹוֵרךְ  ְ ְְןב   יְְלש  דֹוש ִׁ יְְבָהרְָםְְק  יְְָרֵמאִׁ ַכר  ְהְהי"ְוז 
י יְָתְב ֵ ַכר  וְֹהְְז  ַרת ְֵןְְַעל  ְיקְמ  כ ִׁ ֻגו ְָםְַמח  ךְָןְו מ  יל  בִׁ ש   ְב ִׁ

 



 אור החיים 
 כח כא( ) והיה ה' לי לאלוקים  

החיים הקדוש" שואל, מה פירוש בקשה זו שה' יהיה לו לאלוקים, וכי עד עתה לא היה ה' "האור  
אלוקים שלו? ותירץ, שיעקב אבינו ביקש מה' כמו שאומרים 'אלוקי אברהם אלוקי יצחק' שיאמרו  

 )האמנתי ואדברה(גם 'אלוקי יעקב'. 
 פתגמי חסידים 

בורא עולם    –האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור זצ"ל: שניים המה המכירים את האדם לאמיתו    אמר
 ורעיתו. 

 מילי דבדיחותא 
"מה אעשה? בכל פעם מחדש אני נהיה חולה בדיוק יום אחד לפני שעליי לצאת ונסיעה ארוכה", 

 קודם!"  מתלונן איש עסקים באוזני חברו. "מה הבעיה?!" מתפלא החבר, "צא לנסיעה יום אחד
 שאלות מהפרשה   

                                  ?   האם היו קימים תופים בזמנם, מהפרשה שאלה:  
 ? מה הם הדודאים והאם הם עץ או עשב    חידה:

 כדי להשתתף בהגרלה צריכים לענות על השאלה והחידה. 

     בלוטוסקריוקי  ןואו מיקרופ  בוקסה הגרלה על  -הזוכים  ילדיםמבוגרים ו
 0507322202בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה תשובות מלאות בלבד, יתקבלו תוך שבוע 

 חיי שרה תשובות לפרשת  
    ?   היכן רמוזים בפרשה שני לוחות הברית ועשרת הדיברות שאלה:  
                             .   ברות י משקלם, שזה  רמוז לעשרת הד     שני צמידים, שזה  רמוז לשני לוחות הברית.  עשרה זהב :  תשובה 
 ליד באר לחי רואי.   תשובה:                                היכן דר יצחק לאחר מות אברהם?    חידה: 

 תל אביב  –  נ. כהן הבחורה הזוכה:                       ענו תשובות 75

 ברכת מזל טוב 
 תחי'  מיכל הבת הרב יוסף בן יחיאל ורעיתו לאירוסי  נ"י  שלמה לאירוסי הבןהרב חנוך יצחקי ורעיתו  

. אביבה ר. בת חיים. נחמה עליזה בת חיים. שולמית בת חיים.  הרב יפת שליט"א בן חנה. ציון בן חנה. רחל בת חיים. שלום בן זיהרה  רפואה שלימה:
יונה   .הרב אהרון ב"ר יוסף. סגולה בת שרה זהרה. נעמי בת יהודית. מנשה בן ברכה. נתן בן מארי. משה בן חיים. אהרון בן חיים. הרב שלום ב"ר ישראל

רבי זכריה בן שלום. יוטא רחל בת אסתר   יהודה בן עפיה.    שאול בן חנה.   פרידה לאה בת צילה. לולו לאה בת אדל.   בן אסתר איטה. ינון ב"ר עובדיה.
   יפעת בת רחל. יובל בן מרים לירן בן מרים.  הרה"ג מרן שמעון בן חביבה. הרב שלמה יוסף בן חממה יונה. אירן בת גוהר. ביילא. יעקב בן אסתר ביילא.

ית בת אסתר. יונה יוסף בן לאה ויעל בת רבקה. שילה בן ברכיה וחני ב"ר  וספיר בת דינה. אברהם בן ויקי ויהודדורית  נתן שלום בן    לזרע של קיימא:
  יוסף נריה בן גילה. וצפורה בת פנינה.בנימין. 

מאי בת שרון.  אלה שרה בת    .הרב אריה מכלוף בן אסתר. יפה איווט בת שמחה. אברהם בן שרה. סימי רחל בת טובה. אורן בן סימי רחל   להצלחה בכל:
  אסתר ב"ר עובדיה.  בת מאי. הרב יאיר בן שרה. יהודה ב"ר עובדיה . נסים בן לולו לאה. יניב בן אביחי. יוסף חיים בן לאה. מאיר בן מרי.מאי. תמר רבקה  
   מר.אביחי ב"ר עובדיה. דורית בת ת .  מאיר בן לולו לאה  אפרת בת חנניה.  .  אריאל ב"ר עובדיה.דוריתהרב הראל בן    מירב בת שמעון.  חגאי ב"ר בנימין.

נאוה בת רחל. אוראל בן נאוה. חנית אביבית בת מזל.  . שמואל רפאל בן חוה. ישי בן אורה נור   דביר בן שלום חי. שלום חי ב"ר זכריה.  איילת ב"ר רצון.
שלמה יצחק בן      .בת יאירדנה    אסף בן ציפורה חיה. שירן בת מרגלית. ארנון בן חוה. אפרת בת מרגלית. אמיר בן שלום.  דוד בן מרסל.  מיטל בת מזל.

 נפתלי מנחם בן הענדל הנייה.  יוחאי בן נורית. נורי בן רות. עליזה.
מרגלית בת מרים. חמוטל בת מרים. נתנאל צבי בן יהודה. דוד בן פלורה. תהילה בת תמר מלכה. רחל בת שאלתיאל. חנה בת שאלתיאל. רות   לזיווג הגון:

אשר בן  .  יוסף חי בן גאולה חיה .  רוזי יסמין בת מרו. לילך בת מרו. בת חן ב"ר שלום  רכה. אושרת בת טובה. יאיר ב"ר יהודה. תומר בן ב  בת שאלתיאל.
יובל בן מרים מירי. לירן בן מרים   מאיר בן רותי.  אושרי בן אורנה. דוד ישראל בן אורנה.  אביגדור בן עמיאל.  ליליאן גילה. שושנה שירה בת שרה טובה.

 זאב בן מרים גיטל  .סף חיים בן פנינה.מירי. משה בן לאה.  יו
 חכמת חיים 

 להתפעל מההצלחות וההישגים של אחרים. 
 ארטישוק   –   ענייני רפואה 

לכאבי לב, לחץ דם נמוך,   מזרז הפרשת רעלים וזיהומים שבגוף. מונע גרודים, מצויין הארטישוק
 לחולים הסובלים מכליות פגועות אסורה האכילה.  חוסר תיאבון, ולמחלות כלי העיכול.

 03-5703465  פרטים בטלפון   -כוס הפלא לבריאות טובה  יותר  

 מוצרי חשמל   – שרות מזרחי  
 טכנאי מוצרי חשמל ומכירת חלקים למכונות כביסה, מקררים, מיבשים ותנורים 
 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                            

 ויצא     זכריה                                                  בית
398 עלון מס'                                                                  וחסד    תורה

  
 

 

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

 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 
 שנה שמינית                   כסלו תשפ"ג        שבת שלום ומבורך   

 שקיעה חצות  ס"ז קר"ש ב'  ס"ז קר"ש א'  ר"ת  יציאה  כניסה עיר
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 כח יז() ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה.... בית אלוקים וזה שער השמים

יוסף זצוק"ל זיע"א:  זזה שכינה   כתב מרן מאור ישראל רבינו עובדיה  אמרו חז"ל: מעולם לא 
אחר כותל המערבי של    –  ""הנה זה עומד אחר כותלנו  מכותל המערבי של בית המקדש, ואמר עוד:

קדשי   לבית  סמוך  המערבי  הכותל  ומקום  לעולם,  חרב  שאינו  הקב"ה  לו  שנשבע  המקדש,  בית 
הקדשים, שמכוון כלפי בית מקדש של מעלה ברקיע, והמתפלל במקום מקודש זה, כמתפלל לפני  

ר  כיסא הכבוד של הקב"ה, שמשם פתח פתוח לרווחה לשמוע ולקבל תפילתם של ישראל, כמו שנאמ
 "אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים". 

הכותל המערבי,     ליד  ורחשם  צקון לחשם  ושופכים  ישראל שמתפללים  אמוני  מנהג שלומי  ולכן 
שהוא שריד בית מקדשנו, ואשר נוסד על ידי דוד ושלמה, וקדושת המקום גורמת לבאים בחצרות ה'  

 לל בכוונה באימה וביראה. להתעורר בהתלהבות קודש ברשפי אש שלהבת יה, ולהתפ
המכוין דעתו בתפילה זכה וברה לפני השם יתברך, שאז מובטח הוא שלא תשוב תפילתו    יואשר   

ריקם, כמו שנאמר: "תכין ליבם תקשיב אזנך", כלומר אם סייעוהו משמי  מרומים לכוין לבו בתפילתו,  
 ארבע תעניות עמ' תמא(  )חזון עובדיה. אז בודאי שאוזני ה' כביכול קשובות לקול תחינתו. 

 )כח י(  ויצא יעקב מבאר שבע
( צדיק לעצמו שדואג רק  1יש שני סוגי צדיקים  .  (רש"י)  . "מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם"   

( יש צדיק שחי בסביבתו ומקרב אחרים לאבינו 2באנשים שבסביבתו.    לעולם הבא שלו ולא מתענין
 צדיק כזה שחי בסביבתו, יציאתו מן המקום עושה רושם ומותירה חלל ריק. ושבשמים. 

 סיפור   
בתפקידה שנים    באחת מסניפי קופת חולים שבמרכז ירושלים עיר הקודש עבדה אחות, ששימשה   

 מכל דבר שריח של דת נודף ממנו. רבות. היא הייתה חילונית, ורחוקה 
כך היא חיה שנים רבות, עד שלפתע, ביום בהיר אחד, עשתה את הצעד הנכון והחשוב ביותר    

בחיים, כשהיא חזרה בתשובה שלימה וביצעה מהפכה גדולה בכל אורחות חייה. הכל התפלאו על 
 תה לכך? התפנית שחלה בהשקפת עולמה; כיצד אירע הדבר הגדול הזה? ומה הביא או 

יום אחד, כשישבה עם חברותיה בקופת חולים, עלה על הפרק הנושא המרתק והמסקרן הזה    
 בשיחתן, והאחות נענתה להפצרותיהן וגילתה בפניהן את סוד הדבר. 

כאשר  " פתחה האחות בסיפורה    "זה התחיל בכך שבתי השנייה חזרה בתשובה לפני שנים אחדות"   
 הוד  נהפכה לאדם אחר לגמרי, התרגשתי מאוד! היא כולה אומרת עקבתי וראיתי מקרוב איך היא  

והדר, לבושה בצניעות, כיאה וכראוי לבת מלך, וכל התנהגותה בטוב ובנעימים, בזהירות ובשמירה  
 , והאושר המציף את חייה לא יסולא בפז! בראותי את האור המיוחד הנסוך כבחמורהראויה על קלה  
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 השרויה עליה, לא יכולתי להישאר אדישה והלכתי אף אני ובתי בעקבותיה!' על פניה ואת השכינה 
לא נורא שבבית חילוני גמור כשלך  "תמהו החברות,   "אבל כיצד קרה המפנה הגדול בחיי בתך?"   

 ?" כיצד אפוא החלה היא בתהליך התשובה אך היא קיבלה איזה סממן של חינוך דתי... 
ואם לומר את האמת, בתוך תוכי תמיד  "סוד    הענתה האם כממתיק   "זה כבר סיפור אחר לגמרי"   

 "ידעתי שאחד הילדים שלי בסופו של דבר יחזור בתשובה!
 הסקרנות רק הלכה וגברה. "ככה? כיצד? איך?"   
"היתה אישה מבוגרת, שהגיעה מדי שבוע לבדיקה  פתחה האם בשנית,    ""אכן כן! לפני שנים רבות   

יושבת נינוחה וממתינה בתור החזיקה בידה סידור תפילה  שגרתית כאן בקופת החו  לים, ובעודה 
 קטן, וכל הזמן התפללה בו באדיקות ובהתלהבות כששמחה מיוחדת נסוכה על פניה בעת תפילתה.

שבאחת     עד  מחדש,  פעם  בכל  ליבי  מיתרי  את  והרעיד  במיוחד  אותי  ריגש  הזה  המראה 
ה, שאלתי אותה לפשר תפילותיה הרבות בסידורה חתי עם אותה אישה צדיק ח ההזדמנויות, כששו

מתפללים    הקטן, והיא בסבלנות ובאהבה רבה ישבה והסבירה, על מהותו של הסידור ותפילותיו. אנו
ביום פעמים  וערביתשלוש  מנחה  שחרית,  תפילת  קודש  .  ובשבת  לשונה.  במתק  לי  הסבירה   .

תאימות לחג, וכך גם בראש השנה  מתחלפות התפילות לפי עניינה של השבת. בחגים בתפילות המ
אחד   ראשונית קצרה עם  היכרות  לי  ערכה  וכך  לכל שאלותיי בפרוטרוט,  ענתה  וכו'.  כיפור  וביום 

 ה"סידור"! –הספרים המיוחדים וההיסטוריים ביותר של העם היהודי 
- הזו נגעה לליבי. מאז התקשרתי ונמשכתי מאוד אל הסידור הקדוש, המכיל בתוכו נהרות  השיחה   

נהרות של תפילות חמות של אבות ושל אמהות מכל הדורות, לכל עת ולכל מצב! נפשי כמהה וצמאה 
 גם כן לכמה מילים של תפילה... הלוא גם אני  יהודייה, ונשמתי כמהה ובערה להתקשר עם בוראה! 

ד ניגשתי אל אותה אישה צדקת וביקשתי ממנה עזרה קטנה בצורת התחברותי עם הסידור. יום אח    
להתפלל!"" רוצה  אני  מתוך    גם  בלבד  אחד  דף  רק  "אבקש  גמורה.  חילונית  הייתי  אבל  אמרתי, 

לפי נא לי איזה  יהסידור, אסתפק לבינתיים בזאת... אינני רוצה ללכת רחוק מדי... אנא במטותא, ש
 ם עבורי לתפילה מתוך הסידור!"דף אחד המתאי

האישה נענתה לבקשתי בחפץ לב, ובחרה לי דף אחד מתוך סידורה וניגשה אל מכונת הצילום     
, ואכן מאז התחלתי להקדיש שעה קלה מדי  יום-וצילמה את אותו הדף, כדי שאוכל להתפלל בו יום

 בלבד!  יום להתייחדות עם יוצרי וקוני, מלך העולם, אך התפללתי מאותו הדף
בין התחינות, שקיבלתי בצילום הדף, הייתה גם תפילה להצלחת הילדים; את זאת הבנתי מתוך     

המילים "ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה". כיום יודעת  
י קולחות . בשעתו כבר הרגשתי שתפילותיאני, שזה קטע מתוך "ברכת התורה" הנאמרת בכל בוקר

ובוקעות מליבי היישר אל אבי שבשמים, ונפשי כמו חשה והרגישה שבבוא היום ישוב אחד מיילדיי  
 בתשובה שלימה, להיות מיודעי שמו יתברך! 

ואכן לא ארכו הימים, וכפי שסיפרתי לכן, בתי השניה חזרה בתשובה שלימה ונישאה לאיש מיוחד,    
בית שכולו אורה וקדושה ושמחה   –ו בית נאמן בישראל  חכם, בעל תשובה כמוה, וזכו להקים יחדי

אשר למראהו לא יכולתי להישאר באדישותי מרחוק, ותיכף הלכתי בעקבות בתי וחזרתי בתשובה    –
)הרב צבי  כך סיימה האחות את סיפורה המופלא והמרגש כל לב.    "טובות!  שלימה לאורך ימים ושנים

 נקר( 
 כ(   )כח  ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש 

ולא להיפך? אלא יעקב אבינו ביקש מהקב"ה שיתן לו לא רק   –פשיטא, לחם לאכול ובגד ללבוש     
. כי ישנם אנשים שיש להם לחם וכל לחם, אלא גם בריאות שיכול לאכול אותו, וכן בגד ללבוש אותו 

, אך הם תו טוב, אך אינם יכולים לאכול ולהנות מהם, וכן יש אנשים שיש להם בגדים וחליפות מפואר 
 )צפיחית בדב"ש( מונחים בארון, כי אינם יכולים לקום וללבוש אותם, כי הם רתוקים למיטה. 

 )כח יב(  בודים ויורוהנה מלאכי אלוקים עולים 

אלא לימדה תורה   וכי המלאכים זקוקים לסולם? והלוא הם יכולים לטוס מסוף העולם ועד סופו?   

ולעשות קפיצות גדולות, אלא לעלות מדרגה מדרגה בסולם    לא לרחף באויר  ,דרך ארץ לבני אדם

 צפיחית בדב"ש( המעלות. )
 

 משלי 
 )כא ב( כל דרך איש ישר בעיניו ותוכן לבות ה'

יסוד גדול בחיים. אבל צריך הרבה ענווה כדי לקבל את      שלמה המלך בפסוק זה מלמד אותנו 
הדברים... יצר הרע נמצא בתוך מחשבתו של האדם, והוא מיפה לו את כל העבירות. לא משנה מה  

 יעשה, גם אם יעשה דברים מחפירים, תמיד יהיה לו הסבר ותירוץ להצדיק את עצמו.הוא  
אות אדם שצועק על אחרים שעושים דבר מסויים, ואחרי דקה הוא בעצמו עושה את  זה מדהים לר    

אותו דבר. וכשאתה שואל אותו, "למה אתה עושה" הוא מתחיל להסביר בהרחבה למה לו זה מותר. 
  – הכל זה דברי יצר הרע. ורק ה' שנמצא בתוך הלב  –בכך במאה אחוזים.. כשבעצם  עוהוא משוכנ 

 שקר..  הוא יודע מה אמת ומה
כי אינו רואה חובה לעצמו.    –  "כל דרך איש ישר בעיניו"הסבר הפסוק בשילוב דברי המצודות דוד:     
 או לא.  ה' הוא בתוך לבו ויודע הוא אם ישר דרכו – "ותוכן לבות ה'"

מוגבל,     בעירבון  ושכלו  עצמו  את  לקחת  צודק,  לא  הוא  אולי  תמיד  לחשוב  אדם  לכל  ראוי  לכן, 
אחת העצות לברור אמיתי היא. לתאר מישהו   להתייחס לזה ברצינות.  –וכשאומרים לו שהוא טועה  

 אחר עושה את אותו דבר, ואז לשפוט האם זה נכון או לא? וכמו במעשה הבא: 
. "מטומטמת!!" האבא  הילדה בבית שהייתה חולה. לפתע צעקה הילדהאבא נשאר לשמור על     

נבהל ורץ אליה, הוא ראה שהילדה מחזיקה את הבובה בכעס עצום וצועקת עליה. הוא שאל: "מה 
והילדה  כך?"  לדבר  למה  "טוב, אבל  רק משחק.."  זה  "לא אבא,  בחיוך.  ענתה  והילדה  קרה??" 

 דקות( 5)ר לדבר כך..." מדהים! אמיתי! ומצריך עבודה.. ענתה. "כי במשחק, אני האמא, ולאמא מות
 רבי עובדיה יוסף זצוק"ל  מרןמפסקי ושו"ע "  חנוכה "   הלכות 

אין להקדים את הדלקת הנרות קודם צאת הכוכבים אע"פ שיישארו דולקים בזמנם, ואם הדליק   ה.
 .ב, יז, ג( )יבי"אקודם השקיעה ונשארו דולקים עד אחר צאת הכוכבים יכבה וידליק אך לא יברך 

זמן ההדלקה הוא צאת הכוכבים בדיוק ונמשך זמנה עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים, ואם לא ו.  
 . )שו"ע תרעב א(זמן הזה יכול להדליק במשך כל הלילה עד עמוד השחר בברכות הדליק ב

הר הקדוש החמיר מאוד בעונש השומע ברכה ואינו עונה אמן, לכן אם מברך על איזה דבר  והז  .ז
לעצמו ורואה שהשומעים מזלזלים באמן ואינם עונים, טוב שיברך בלחש כדי שלא ישמעו הברכה  

 . בא"ח מסעי אות יד(ויבאו לידי מכשול )
המדליק נרות חנוכה צריך להדליק את רוב היוצא מן הפתילה, עד שתהא שלהבת עולה מאליה, . ח

 )ילקו"י סי' תרעה(.ידו מההדלקה עד אשר ידליק רוב הפתילה היוצאת יסיר ולא 

 ענייני חנוכה 

צי שעה,  השמן שנשאר בכוסות ההדלקה לאחר ח  רבנו חיים הכהן פרחיה זצוק"ל החלבן.מ   
שבע או שמונה פעמים על הרגל. וכן מועיל השמן  למרוח  יש בו סגולה למחלת השושנה, והסגולה  

נגד פחדים, כשימרח מהשמן על מצחו. ושריפת הפתילות אחרי חנוכה מועיל לשידוך, כשיעבור מעל  
את מקצתן בלבד, ומועיל לעשות    האש שבע פעמים, ואין צריך לשרוף את כל הפתילות אלא מספיק

את הסגולה עד חנוכה הבא. וכשעובר מעל האש שבע פעמים, צריך לעבור ולחזור, זה נחשב לפעם  
 אחת. 
 הסבא צאלח במו"ר מתנא ז"ל..ג' חשוון מרן מו"ר הגאון עובדיה יוסף בן גורגיה זצוק"ל זיע"א למ"נ מו"ר מתנא במו"ר סאלם זכריה זצוק"ל  לע"נ 

 הר' זכריה במו"ר צאלח זכריה זצ"ל. חיים בן יחיא והב   .הצדיק משה יעקב ב"ר יוסף הכהן רביקוב זצ"ל. .הגאון חכם שלום הכהן זצוק"למרן מו"ר 
 ' רבי יצחק במו"ר יצחק גברא זצוק"ל . רבי צדוק ב"ר  עובדיה טיירי ז"ל . הרב דוד כהן ז"ל. הצ אליהו בן צדוק אהרון ז"ל.ר' בנימין בן מנצור דעוס ז"ל. .  ז"ל.

 וב ליפמן פורגס ז"ל יאיר בן אברהם מדר 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 ט
 ר' טוביה בן זכריה דמארי זצ"ל. חכם אליהו בן שפיקה כליפה ז"ל. .  ב חנניה ב"ר חיים כהן זצ"ל. אליהו מגורי ז"ל ב"ר מרדכי נ"ישלום בן מוסא זכריה ז"ל. הר 

 ז"ל.  ר' בני בן שלום זכריה הרב יעקב ישראל ב"ר מאיר שלום הי"ד   הרב אבישי  דוד יחזקאל הי"ד בן מנשה נ"י. אורן מאיר בן יפתח ז"ל הי"ד בן עליזה תחי'.
 מו"ר נתן רפאלוב זצ"ל. הרה"ג ינון במו"ר אברהם צדוק זצ"ל. הרה"צ יצחק ב"ר יעקב כהן זצ"ל . יגאל בן גוהר שפיר ז"ל   זכריה בן יחיא ז"ל.

 יה זכריה ע"ה.לאה ב"ר עובד  סבתא רבא סעדי ב"ר יוסף זכריה ע"ה. רחל בת מזל מוצא ע"ה. שמס במו"ר סאלם זכריה זצ"ל. הדסה בת מארי יצחק מצנבר ע"ה.
 שלמה אנקונינה נ"י. סבתא שמס בת צדוק זכריה ע"ה. סבתא ברכה בת סעד מרחום ע"ה. יונה בת יוסף והב ע"ה. אחותי מירב ב"ר עובדיה ז"ל.. ובתה מוריה ז"ל ב"ר 

  הצ' מרים  ב"ר שמריהו מגער  ע"ה.  ונבאר לארי ע"ה.יונה ב"ר יחיא היזמי ע"ה. דודה רבקה בת עובדיה מנצור ע"ה . בתיה בת מארי סאלם עמיאל ע"ה. הצדקת אסתר מ 
 הרב שלום ב"ר יחיא טיירי זצ"ל.  הרה"צ שמואל  ב"ר חלקיה עמראני זצ"ל.הרה"ג חיים ב"ר יחיא גמליאל זצ"ל. אסתר בת קלרה  מור יוסף ע"ה. 

 נעמי בת יחיא ע"ה. 

 כסלו תשפ"ג   ט"זעד  י' הילולת המקובלים האדמו"רים והרבנים הצדיקים  זצ"ל 
וג.  רבי איסר זלמן מלצר. רבי משה הררי הדיין. רבי שלמה לוריא. האמורא רבינא בריה דרב הונא. רבי שלום הדאיה. רבי דוד שלוש. רבי משה שתר

רבי אברהם סתהון. התנא  .   ב"ר מסעוד הי"ד. רבי מתתיה גרג'ירבי דוד אמאדו. רבי רחמים מאזוז. ראובן בן יעקב אבינו ע"ה. רבי דוד אביחצירא  
אריה    רבי יהודה הנשיא. רבי שמחה בונם סופר מפרשבורג. רבי יצחק קוריאט. רבי שאול ידידיה טאוב. רבי יעקב מרדכי ברייש. רבי יחיא קאפח. רבי

 שה בן ישראל. טטנר. רבי אליהו לביא. רבי רפאל בן צור. רבי מנ שכטר. רבי סעדיה אלנדאף. רבי יהושע משה אהרונסון. רבי נתן גש
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