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o  
o  ש"ב-ת"א גימטריית ים שאר מועדי ישראל. לפי שיטתל  ניתן לדעת מראש מתי ח   ַעתִימיִהפסחבִ שִ עפ"י: 

י   בועותש  . לכןרביעי  ביום תשע"זבל ח    פסחִשל   ב: ש-ב  .ביעיר יחולו ביום)כ"ח אייר( חרורִירושליםִש וגם  ון(;)ו' ס 
   
 ה"ִשְבעַַָּת"חק"  בביטוי תיבות כראשי ונרמזו, שבועותחג ל יש שמות שבעה" . 

o קהלהצרת,ִיוםִעיכורים,ִבהִבועות,ִחגשהִ:ִחגשבע"הורה;ִתִמתןִציר,ִחגקהִמישים,ִחגחהִיוםִ:חק"ת. 
 

 ִ י" :)שמות ג, יא(, קב"האומר ל רבינוִמשהשנה:ִִזִשמשהִרבינוִהתכונןִלקבלתִהתורהִמִ ר יִמ  יִָאֹנכ  עֹהִֵאֵלךִ ִכ   ר  ַ   ."לפ 

י: () י' ישראל עם ישמעו ימים  . שאחרי=מ  י' (). (שבועותבחג -תורה )במתן 'ָאֹנכ  יִמ    .ע"הסיון, ' ו='=ָאֹנכ 

 

   י ַלי ֹום ְנכִֹנים "ְוָהיו ִ ִליש  ְ י ַהש   י ֹום כ ִ ַ ִלי ב  ְ יַהש   ִ ִִסיָני" )יתרו יט, יא( ַהר ַעל ָהָעם ָכל ְלֵעיֵני ְיהָוה ֵיֵרד ש 
 בניסןוליום השלישי דהיינו  ' בסיוון , נאמר לעם ישראל והיו נכוניםג:        הוא השלישי ביום '. 

 ניסןמניין החודשים מתחיל מחודש  ,ִסיווןהוא חודש     :השלישי בחודש. 

 מריםו אהרוןשנולד לאחר  ומשהִרבנהוא  :        השלישי אני . 

 כתובים.-נביאים-תורה:ִשהינה משולשת,ִהתורה:      זוהי השלישי נתתי  

 ִָשראלי-ויל-הןכ: ישראלזה  :       השלישי םלע. 

 

         ?עלִשוםִמה  מאכליַחלבַוגבינהַבשבועות

  ִתורהבזמן היו צריכים הכנה רבה: בשר לכשירדו מהר סיני לא מצאו מה לאכול תיכף, זולת מאכלי חלב, כי  ,מתן

יד הָנֶשה רלנק  לשחוט בסכין בדוק בלי פגם כאשר ציוה ה',  ב וג  ל  בכלים הבשר לבשל את הבשר ולהדיחו, , למלוח את הח 

 חלק ב', סימן תצ"ד, עמ' קא(-)ילקוט יוסף     .חלבִמאכליאכלו חדשים, לכן 

  ַבשִ ': השירים ד, יא(-)שירִ:דכתיב.ִלחלבִולדבשִהמשלָ נ  , מתןִתורהשניתנה בחג התורה ָחָלבִד   ַחתִו  ַ ֹוֵנךִ ִת  ש   (ָשם)          '.ל 

  כשבאו בני ישראל לקבל התורה, גיטרגו עליהם המלאכים, כי רצו לקבל את התורה לעצמם, אמר להם הקב"ה: 'בכולהו

אה וחלב ובן הבקר אשר זמנין מקטרגין עליהון, ואתון בשעתא דאתיתו לגבי אברהם אכילתו בשר וחלב, כ"ש 'ויקח חמ

עשה' ואילו תינוק של ישראל אינו אוכל בשר וחלב ביחד, מיד הלכו להם בפחי נפש. ולכן אוכלים מאכלי חלב, ואחר 

 (שם-)ילקוט יוסף                                   שיראו המלאכים שאנו נזהרים יפה בדיני בשר וחלב.-קינוח והדחה אוכלים בשר

  ית': בלִָחִָעם  שבועותר את חג הש  : מופיע פעמיים הפסוק הקו  לד, כו(כי תישא: כ"ג, יט; טים: משפ) שמותבספר ו ֵריִֵראש   כ  ִב  

ךִָ ָמת  יאִַאד  ב  ָ יתִת  ֵ הָוהִב  יךִִָי  לִלֹא-ֱאלֹה  ֵ ַבש   יִת  ד  ֲחֵלבִג   וִִֹב ַ מ   '. א 

 ה' מצוות ח"רמיש  בתורה ִַ אלִֹ' מצוותִה"שסו 'ֲעש   כנגד אותם ושמים בתורה ויןאו  הלָ  ()ס"הִש את לוקחים אם. 'השִ עֲִת 

 (ויטאל חיים רבי)          ". אימוִבחלבִגדיִתבשלִלא" של אוהלָ  חל שבועותה שבו חל חג היום עלאז , בשנה הימים 

  יםִיֹום' כ"ח, פסוק כו(פנחס: ) במדברבספר ו ר  כ  שויה השאלה: ממה ע', וממנו אפשר להוציא ראשי תיבות העונים על ַהב  

יֹוםמנחת הבכורים? " יםִו ב  ו ר  כ  םִַהב   כ  יב  ר  ַהק  ָחהמִ ִב   החֲִִנ  םב ִ ִיהָוהלִִַָדש ָ ֻבעֵֹתיכ  ָ  .בלִָחִָמִֵה עשוייה חָ נ  המ   "...ש 

 ִָבהר סיני כדי לקבל את התורה. משהִרבינוהימים ששהה  . כנגד =בלִָח 

 ִָשבועותל פסחשבין  רמִֵספירתִהעוִֹהימים של  כנגד . =יבִ לִָח. 

זמר אזולאי עמי: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני      :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

גלְַ וחידונים  פרפראות           בס"ד                 עֹותַח  ב  שָּ        ה 

 ם"חתִאלפים'ִבִוסימנך,ִהעולםִלבריאתִ()ִח"תמ'בִבשנת ניתנה התורה, 

 במילה  עד קבלת התורה. מיםיִ=ן ו' סיון,ִ=ו ,הדברותעשרתִ =י, א עמדו במעמד קבלת התורהו  יב  ר   =ס:ִסיון

ִיכִ ב ִ ת,ִעוִֹבִֻשִָרמוזים שמות החג: -ָשֻבעֹות  .הָרִוִֹת ִןִתִַמִָו ִת,ִר ִצִ עֲִים,ִור 

 ִשנאמר',ִהִבשםִ"שלום"ִלחבירו לומר שמותר(ִ,ִרדִָסו ִִקניין(ִִֵגרו תִיינִֵד  ִ(ִ:ִרותִממגילת לומדים אנו דינים ארבעה

 '.זקניםִעשרהִויקח' שנאמר, עשרה של במניין-החתונהִשלִברכותִשבע(ִ".ִעמכם'ִהִלקוצריםִויאמר"

 ִים ָהר*, בשן רהִָ*, יינִָסִ  ָהר*, אלוהיםה רהִָ*: סינישמות להר שש נו נ  ד ָהר*, בֵרִחוִֹ ָהר*, ַגב  מ  ב בו.-ח  יש    ֶשָחָמד הקב"ה ל 

  כורותבדיניִו קרבןִפסח-במצרים( : במדברי בני ישראל במסע   תמו  מקו   חמישהמפני שנתנו אותה ב שמִֵחוִֹהתורה נקראת.   

 )המבי"ט(                        .בותִמואבערב(   .אוהלִמועדב(   .הרִסיניב(  .דינין, ושבתִ,פרהִאדומה-הָרִמִָב( 

                        "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה          

ִ
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 זעַָּבֹו-הפְַָּרַעַ -יִמַעַָּנַָּ-תרּו    

 תרּו< 'םִהמלךוישםִשלמהִכסאִבשבילִאִֵ'שלמה המלך שכתוב תקופת . רות המואביה חיה עד מגילתִרותאת  איםבשבועות קור .

                            :בשבועות, כדי לספר יחוסו של דוד. והטעם שקורין מגילת רות מגילתִרותשמואל הנביא כתב את 

o שבועות, ומת בשבועותנולד בהמלך  דודפני שמ . 

o  רותו נעמיי כמו נ  אלא ע"י יסורים ועו   תורהמפני שלא ניתנה .                   

o  ימואב'ולא עמונית,  'עמוני'ואמרו חז"ל  ''לאִיבאִעמוניִומואביִבקהלִה'פה, מפני שכתוב בתורה  שבעל תורהכדי לחזק' 

 .נשא לבועזיהמואביה לה ה, ומזה שלמדנו בתורה שבע"פ הותרה רותפ שבעל ולא מואבית, וזהו תורה

 נקראה -'רות' :כתוב (וילך רשתפ)במדרש תנחומא  .תרי"ג  םשנתחייבה קודם שהתגיירה, ביחד ה נח-בני מצוות -, ו=רות

 . הָת ירו  ת ע"י ג  צו  מ  ( )תר"ו  שנוספו להכך, משום 

   ִִבַרִמןִהחי,ִבִָאַ , לפי סדר הא"ב: נחִבנימצוות ִה ַים,ִינִ ִדַל,ִזִ גַ תִה',ִכ ִַר   .תנוִ זְַה,ִָרִָזִִהדִָבוִֹעֲִוַ ה,ִיגִָר 

 ַָּענתה: רות; 'אצלנוִישִדיןִאלפייםִאמהִבשבת'ִ(ִ:רותלִאמרה!ִנעמיִרצתה לבחון את רות האם באמת היא רוצה להתגייר-יִמַעַָּנ 

ִִ,ִ'עמךִעמי:ִ'ענתהִרות, 'ישִלנוִתרי"גִמצוות( ' ;'אליןִבאשרִתליני' ענתה: ותר, 'אצלנוִישִאיסורִיחוד( ' ;'באשרִתלכיִאלך'

ִ;'באשרִתמותיִאמות'ענתה:  רות'; יןדתִמיתותִביִארבעישִלנוִ'ִ(';ִ'ואלוהיךִאלהי:ִענתהִרותאצלנוִישִאיסורִעבודהִזרה,ִ(ִ'

 כאן שאסור לדחות יותר מדי.מ ,ותחדלִלדברִאליה. ושםִאקברולהרג וחנק אמרה:  ,בתי קברות, לסקילה ושריפה 2יש לנו ( 

  ַה הם קָ בני הנשו   ויבוא' :, אמרו חז"לנעמידבקה ב רותוהלכה לה, ו נעמינשקה ל עֹרָפה .דבקה בה רותלחמותה ו עֹרָפהשק יות-הרפַָּע

 לחמותה. עורףשנתנה  עֹרָפה...שמה ' ה זה דודקָ בני הדבו  יד יו ויפלו בחָ ואֶ  שתיייתִהפלילוגבני ערפה זה 

 עשה לה טובה, אלא לומדים  בועז, כי הרי 'אשרִעשהִעמי'והרי היתה צריכה לומר ִ'.בועזִהיום,ִםִהאישִאשרִעשיתיִעמוש' -זעַָֹּוב

         . עֹזִוִֹבִ  אותיות=זעִָבוִֹ. הבית הבית עושה טובה לעני, העני עושה טובה לבעל מזה, שיותר ממה שבעל

 "ם ל  הְַיש  ְךְַיהוָּ ֳעל  ְךַּוְתִהיַפָּ ְרת  ְשכ  הַמ  מָּ  )(ִ.המלך שלמהשייצא ממנה , רותרמז ל בועז.ִ)מגילת רות ב, יב(ִ:"ְשל 

 "ף ל  לֹוִַאישַשָּ ע   זקנים(עת )ד .םהידיישלא לטעות בנעלי  'שלִנעליךִמעלִרגליך'משה בסנה: כ"ש ל, םהידייל זה כפפות עָ נָ ִ(ז, דשם: ) :נ 

 "תִַליַטֹוב יִַפיָךַתֹור  ְלפ  א  בַמ  הָּ ףַזָּ ס  כָּ , זרקו לו כולם הרבה כסף יתילוגת א דודאחרי שהרג שחז"ל אומרים ִ(בתהילים קיט, ע):"וָּ

מכבדים אותו הלא הוא בא מרות המואביה ואסור לבוא בקהל ה', אתם שהיה שונא את דוד, ואמר להם למה  גִהאדומיאִֵדוִֹוזהב, ובא 

 'זהבִוכסףִטובִליִתורתִפיךִמאלפי' :, וזה שאמר דוד'עמונית'ולאִִ'עמוני'עד שבאו הסנהדרין ואמרו שכך מקובל משמואל הרמתי 

 שקיבלתי כסף וזהב. לביישנישהתורה שבעל פה הצילנו מדברי דואג שרצה 

 ִוכי איזה דבר  הרי"םשואל החידושי  .שִלאותִדברִחכמהִבזהִשהיאִלוקטתִאחדִאוִשתייםִאבלִשלרוִ בזִראהִעִָשבוִִֹאומררש"י

ר אבל ג   ,ולא יותר או אחת קחת בשדה שבולת שהעני מותר לו ל טקִ לִ חכמה זו הלוא זה דבר הלכה, ומסביר שההלכה היא בדיני 

לים של ו, שאת השיבליםוהשיבכדי שלא תפסיד את אלו  או  לקטת עם כל העניים מת ובועז ראה שרו   ,שבלים ט גם יכול ללק  

מפני  שבלים שרק לה מותר ללקוט  ט קבוצות של ק  בשבילה, ואח"כ כשכל העניים הלכו, אז התחילה ללָ  וש במילא ישארושל

 , וזהו הדבר חכמה שבועז ראה עליה.גיורתתה ישהי
 

 ִָאת כל האותיות ניתן  .אותיות -, אותיותִ-אותיות:  אותיות התורה כתובים בעזרת  -הָרִוִֹת ִןִתִַמ

 :מגןִדודלרשום בתוך 

 

 

 

 
 
 
 
 
 יָון  )נחל קדומים(                           (סיון) ֲעַנו( בחודש תורה) ֲעַנו( ויקבל משהִרבינו) ֲעַנולומר שיבוא : ממיו"ל=ֲעַנו==ס 

 ָרי  : חו ָמשס"ת המילה שמסיימת כל =ממיו"ל צ  מ  יהֶ ; ם<ב   ע  ס  ינָ ; ם<מ  ח; י<ס  ר  .  ל<ישרא; וִֹ<י 

      

 ִרִהמוִֹהִָ חז"ל אומרים שנעקר  .נעקד שיצחק תינתן היכן שהתורה-כדי שיתנו עליו את התורה הרִסינילִממקומו ובא היִָר 

 
 
 
 
 

 דונה בן בלליטי אבא; ולע"נ עזיזהבתִאסתרִמויאלִזכות הלימוד בעלון לע"נ 
 

 ִִמרפידים'( ) :דרכים להצלחה בתורה שלוש                         ; עולם הזה ומעצלותהק את עצמו מתאוות ל  קודם יש לסָ  ':ויסעו

ִבמדבר( ') ִשםִישראל'( ) ; ים את עצמו כמדבר כמו הפקר ולוותר ולא להקפידשיש להש :'ויחנו שצריך לחיות  :'ויחן

 הקדוש(אור החיים )                    ִבאחדות כאיש אחד בלב אחד.



 חידונים ותפזורת לחג השבועות

אֹותִמתחילהִתשובהִכל.ִב-אִאותיותִלפיִ-שבועותַחידון ִההשאלִשלִב ַ
  תשובה שאלה אות
לֹוןואביהם של  נעמיבעלה של ִא יֹוןו ַמח  ל   אלימלך .כ 
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 בועז                                       דודואבי סבו של  רותהוא בעלה של -ועוז עוצמה בתוכוִב

ה רות. הייתה כזאתִג  ֵגר 

 המלך                               ודד                                                   וקיים'. '... מלך ישראל חיִד

 הֹורפה שהמשיכה לעבוד עבודה זרה, התחלף ל....ערפה,ִהשם של ִה

 סיון' ו  הביכורים. חג זה ביוםִו

 יתז  ארצנו נתברכה בו המינים משבעתִז

 רמשח הקציר. אחד מכליִח

 נאט הביכורים.  סלִט

 יהודה אחד השבטים. וגם הארץ ממנה בה אלימלך: 'בית לחם...'ִי

 יליוןכ .עורפההיה בעלה הראשון של ִכ

 בעומר ג"ל  תרו  לשבועות שבו מדליקים מדו   פסח בין מיוחד יוםִל

 חלוןמ  .רותהיה בעלה הראשון של ִמ

 עמי נ  .עורפהו רותוחמותן של  כיליוןו מחלוןאימם של ִנ

 כתפינו. על לינוס  ידוע. שבועות שירִס

 .                            ערפה , שהפנתה עורף לנעמי חמותה.                         גולייתאימו של ִע

 פאה רות. ובמגילת בתורה הצדקה ממצוותִפ

 צפת שבועות, וגם סוג של גבינה. ליל תיקון בעיר זאת החלִצ

 קין אחיו. את ורצח ביכורים הביאִק

 רות גיבורת המגילה שקוראים בחג השבועות.ִר

 שיבולת גדלה בשדה.ִש

 תל קציר קיבוץ ובו שמו של אחד משמות החג.ִת

 
 

 
 ָחֹמתִעם התורה מגיעה גם ה .ָחֹמתר"ת  ורה:תתן מג ח... 
  לכבס הָרִתוִֹלנקות... הָרִתוִֹלבשל... הָרִתוִֹ: : הבעל אומר על אשתוהָרִתוִֹאת הזוגיות בדרך ה יםנהלמרוב הזוגות... 
 'היא טענה שלאחר -אישה באה לרב ומתלוננת על בעלה שהוא אוכל בשר וחלב :'לא תבשל גדי בחלב אימו

 שעות...' 6הרב קרא לבעל שאמר לרב: 'אישתי עד שתביא לי את החלב יעברו -לבשאכל בשר ביקש ממנה ח

 הבחורה מתקשרת הפגישה אחרי...לרוב תורה דברי לדבר מתחיל מאוד, והבחור שמן בחור עם נפגשת בחורה 
 ...התורה' 'קבלת גם אז.. סיני' 'הר את לי הבאת מספיק לא... ואומרת לשדכן

 מרוגשת, האישה. מתנה לה ונתן לאשתו השבועות חג בערב הגיע ליהדות התקרבל שהחל יהודי: רגלים שלושה 
 בדרשה היום הייתי' הבעל לה עונה. שואלת היא? זה מה. גרביים זוג להפתעתה ומגלה המתנה את פתחה, כולה
 ...לרגל מתנה לאשתו לקנות חייב שאדם אמר והוא, הרב של

  ש ד פ ר י צ ק ה ג ח ל ר א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ִשבועות ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִתפזורת
ִבועותהשִלחגִהקשורותִמיליםִמסתתרותִבתפזורת

, רות מגילת, רימון, טנא, הקציר חג, שבועות חג
גפן, , הביכורים חג, המינים שבעת, לרגל זית, עליה

 מאכלי, שעורהחיטה, מים, , תורה מתן, עצרת
ִ.הר סיני ,תאנה, חיטה, תמר, תהילים, חלב

 

 ב ח ר מ י ל י ה ת ג ז ט מ

 ר ג מ ש ג ה ט י ח ש ח נ ת

 ש ה ג כ פ ר ו כ י ב י ג נ

 ע ב י י נ י ס ר ה ו ט ל ת

 ו י ל ג ר ל ה י ל ע ה ז ו

 ר כ ת ז ם י מ ט נ ו מ י ר

 ה ו ר ס י ד נ ג ת ת ר ת ה

 ת ר ו ד מ א ת מ צ ע מ ד ג

 א י ת ש ו ב ר כ ר ת ר צ ע

 נ מ מ י נ י מ ה ת ע ב ש ל

 ה ב ל ח י ל כ א מ ט ל א מ



ַַיםִשַנַָּ  ִמקָראמה נשים כמה עוד חפשו ,עסקינן המואביה רות במגילת -תוִועדִמאלףִ-ִאבמקרָּ
  תשובה שאלה אות

 אביגיל דודהכרמלי', וגם שם אחת משבע הנשים של  לבָ נָ  אשת…'ִא
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 ת שבעב המלך שלמהאשתו של דוד המלך, היא אימו של ִב

 הֹוֵשע אשת-גומר  דבליים' בת …'  את ויקח וילךִג

 דינה איוב, הייתה אשתו השנייה של אהלו יעקבבתם של ִד

 הגר אבינו אברהםהיא שיפחתו של ִה

 ושתי אחשוורושאשת ִו

 זרש הרשע המןאשת ִז

ִ???(-אסתר-אביגיל-חנה-דבורה-מרים-שרהאחת משבע הנביאות )ִח

 (אסתר

 חוגלה

ת"ִט ל מ ה ב   ָתה ש   ןל ָהי  יָנָדב ב ֶ ה ֲאב  ָ ש   א   תפ  ט   " )מלכים א: ד, יא(ל 

 יוכבד משהו אהרן, מריםאימם של -עמרםשם אשת ִי

דָין אותה הרג  נשיא בתִכ יהכהן ביחד עם  פנחסמ  מר  י בת צוּר בן ָסלו א  ז   כזב 

ת'ִל  לאה דינהאבינו ואימה של  יעקבהיא אשתו של   'ועיני ... ָרכו 

 מרים שנה 40בזכותה היה מים לבני ישראל ִמ

 ינעמ  רותחמותה של ִנ

ח עלתה חיה לגן עדן עוד חי. יוסףש יעקב, גילתה לֲאֵשרהייתה בת ִס  ֵסר 

יליֹוןאשת ִע  עֹרפה חמותה נעמישהפנתה עורף ל כ 

 פנינה אישתו של אלקנהִפ

 ציפורה 'ויתן את בתו... למשה': יתרובתו של ִצ

 קטורה אשת אברהם: 'ויקח אשה ושמה...'ִק

 אבינו יעקבאחת מנשותיו של  אבינו; )ב(יצחקִאשתו של  (א)ִר

 

0 

 רבקה, רחל

 שרה : 'ותצחק ... בקירבה'אבינו אברהםשל אשת ִש

 תמר )אביהם היה יהודה( זרחו פרץאימם של ִת
 

 כיצדִהתורהִמבטיחהִשכרִבעולםִהזה?.ִ'-לחגִהשבועותִִמשל עם מוסר השכל :סיפורַעלַמים'                                                                

בכפר אחד פרימיטיבי, הרחוק מאוד מכל פלאי המדע ושכלולי הטכנולוגיה, נשלחו מספר נציגים אל העיר הגדולה כדי ללמוד 

מהם כיצד אפשר לשפר את איכות חייהם. לתדהמתם הרבה הם ראו שבני העיר אינם צריכים לסחוב דליים מלאים מים מן 

חובר לקיר בביתו, ממנו יוצאים בקלות מים מתוקים, זכים וצלולים. פה אחד הם החליטו לרכוש הבאר, כי לכל אחד יש ברז מ

את ה"שיכלול" הנפלא הזה, ובכך לשפר את איכות חייהם של תושבים רבים. הם הגיעו לכפר עם ארבעים ברזים של "חמת", 

הברז בלי לטרוח כלל.  הם חיברו את הברזים וסיפרו לכולם על מה שראו בעיר הגדולה, איך מסובבים ידית ויוצאים מים מ

לקירות הבתים, וכאשר סובבו את הידית, מול עשרות עיניים סקרניות, נוכחו לדעת כי הברז ריק, אין בו מים. הם ראו שיש 

"תעודת אחריות" על המוצר והזמינו מומחים כדי לפתור את הבעיה. כאשר הגיעו המומחים למקום, הם פשוט פרצו בצחוק 

ל, ואמרו: "כיצד חשבתם שהברז הוא שנותן מים?! הברז הוא רק קצהו של צינור המוליך מים מן הבאר, אבל אתם בכלל גדו

לא התחברתם אל הבאר". חייבים לומר שכל הבטחות התורה על ענייני העולם הזה, אינן כחלק מן השכר המובטח לנו לעולם 

סובב את ידית הברז, יצאו ממנו מים, כך גם מובטח לנו שפע של הבא, אלא זה בגדר של "סיבה ותוצאה", וכמו שכאשר נ

 ברכה והצלחה, אם רק נשכיל להתחבר אל מקור מים חיים, תורתנו הקדושה. 

 פתרונות לחידות

o ג בעומר, ליליון, כהודה, ינא, טרמש, חית, זסיון, ' ורמש, חהמלך,  ודד ָרה,גִֵ ועז,בלימלך, א: חידוןִלפיִאותיותִא"ב"

 קציר-לתיבולת, שות, רין, קפת, צאה, פרפה, עלינו על כתפנו, סעמי, נחלון, מ

o רים, מאה, לי בת צור, ב  ז  כ ִָוכבד, ית, פ  טִָה, לָ ג  ו  חי, ת  ש  וִַר, גָ הֲִינה, דר )אשת הושע(, מ  ו  גשבע, -תבביגייל, א :נשיםִבמקרא

 .מרתרה, שחל, ר-בקהרה, ָר טו  קִ יפורה, צנינה, פה, פ ָ ר  עֹח, ר  סִ עמי, נ

ִ.פריחה בר אזולאי יעקב .פריחה בתִאזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משהִִִ.פריחה בת אלקובי מסעודה .ג'מילה ברִיאלקוב ִיהודה  
ילָדהִ.כהןִאבי-שושנה-אגאיִ.רבקה בר לוי מסעודִ.רבקה בר כהן מסעוד .סטה בתִזוהרִ.רינה בת בן חיוןִאסתרִ.רינה בר בן שושןִשמעון ִב  

 תמו. רב שמעוןִשרה. רב .ִיצחקמור יוסף אליסומשהִִ.באודה תב ג'נטִ.זאנח יצחקִופורטונהִ.תמובר בטיטו  מרדכי סעדה.בת י אדר איטו סוליקה. בת

 סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמהִ.כהן,ִלוי, אזולאיִמשפחותִלכלִ.זוהרבת  רינהִ,זוהרבת  פאניִ,זוהרבת  ברוריה  
  סעדה. בן מסעודִפרוספר .מטילדהבת  מזלִאסתר.בנות  עליהו מזל .עליה בן יוסףִיצחק .אסתרבן  ישראל .דינהבן  שלום .שמחה בת אלגרה .פריחה בת

ִ.פאניבן אושריִִ .פאניבן ִאריאל .זוהרבן  אהרון .זוהר אזולאי בן עמרם ִ.רוניתבן  עידןִקדושִתרצה.בן  שמעון .מסודיבן עופרִִ 
ִינהרבת שירהִ ִשושנה בן רפאלִ.צילה בן ארז  תמר. בןִיעקבִאסתר.בן  דורוןִ.אסתרבן  יעקב .ברוריהבת אפרתִ. .ִ ִחנה ןב אביעד .ִ ִִִִִִִחנה. בת שני
ִ.עישהבן  יחיא


