
        

        

        

        

        

        

        

        

   
 ע"ה

 אשת השה"ט ר' יונתן שיבלחט"א

, כהן שדעתו יפה, אהוב למעלה ונחמד  , כהן שדעתו יפה, אהוב למעלה ונחמד  , כהן שדעתו יפה, אהוב למעלה ונחמד  , כהן שדעתו יפה, אהוב למעלה ונחמד  בתו של ידידנו שיבלחט"אבתו של ידידנו שיבלחט"אבתו של ידידנו שיבלחט"אבתו של ידידנו שיבלחט"א

למטה, הגאון המופלג, בקי בחדרי תורה, המיוחד באוצרות תימן,  למטה, הגאון המופלג, בקי בחדרי תורה, המיוחד באוצרות תימן,  למטה, הגאון המופלג, בקי בחדרי תורה, המיוחד באוצרות תימן,  למטה, הגאון המופלג, בקי בחדרי תורה, המיוחד באוצרות תימן,  

ממעתיקי השמועה, ספרא רבא דדייק וגמיר, אשר בעט אומן  ממעתיקי השמועה, ספרא רבא דדייק וגמיר, אשר בעט אומן  ממעתיקי השמועה, ספרא רבא דדייק וגמיר, אשר בעט אומן  ממעתיקי השמועה, ספרא רבא דדייק וגמיר, אשר בעט אומן  

            רת    רת    רת    רת    תורה הוציא לאור עולם את תותורה הוציא לאור עולם את תותורה הוציא לאור עולם את תותורה הוציא לאור עולם את תו----ובמלאכת מחשבת שלובמלאכת מחשבת שלובמלאכת מחשבת שלובמלאכת מחשבת של

    מרן רבינו הגר"י רצאבי שליט"אמרן רבינו הגר"י רצאבי שליט"אמרן רבינו הגר"י רצאבי שליט"אמרן רבינו הגר"י רצאבי שליט"א

    הרב איתמר חיים כהן שליט"אהרב איתמר חיים כהן שליט"אהרב איתמר חיים כהן שליט"אהרב איתמר חיים כהן שליט"א
המופקד על מלאכת הקודש המפעל הנכבד "דברי חפץ"  המופקד על מלאכת הקודש המפעל הנכבד "דברי חפץ"  המופקד על מלאכת הקודש המפעל הנכבד "דברי חפץ"  המופקד על מלאכת הקודש המפעל הנכבד "דברי חפץ"  

להגדיל תורה  להגדיל תורה  להגדיל תורה  להגדיל תורה  לשכללו ולפארו, לשכללו ולפארו, לשכללו ולפארו, לשכללו ולפארו, ובמסירות רבה עמל בו ובמסירות רבה עמל בו ובמסירות רבה עמל בו ובמסירות רבה עמל בו 

    ולהאדירה, ולהשיב עטרת אבות לתפארתה.ולהאדירה, ולהשיב עטרת אבות לתפארתה.ולהאדירה, ולהשיב עטרת אבות לתפארתה.ולהאדירה, ולהשיב עטרת אבות לתפארתה.

כוס של תנחומין נשלח לו ולמשפחתו הנכבדה גזע ישישים,  כוס של תנחומין נשלח לו ולמשפחתו הנכבדה גזע ישישים,  כוס של תנחומין נשלח לו ולמשפחתו הנכבדה גזע ישישים,  כוס של תנחומין נשלח לו ולמשפחתו הנכבדה גזע ישישים,  

מופלאים שבכהונה, ויה"ר כי בעבודתו עבודת הקודש תנוחמו מן  מופלאים שבכהונה, ויה"ר כי בעבודתו עבודת הקודש תנוחמו מן  מופלאים שבכהונה, ויה"ר כי בעבודתו עבודת הקודש תנוחמו מן  מופלאים שבכהונה, ויה"ר כי בעבודתו עבודת הקודש תנוחמו מן  

    ....ה עודה עודה עודה עודהשמים ולא תוסיפו לדאבהשמים ולא תוסיפו לדאבהשמים ולא תוסיפו לדאבהשמים ולא תוסיפו לדאב

    המאחלים בדמעהמאחלים בדמעהמאחלים בדמעהמאחלים בדמע

    שע"י מוסדות יד מהרי"ץשע"י מוסדות יד מהרי"ץשע"י מוסדות יד מהרי"ץשע"י מוסדות יד מהרי"ץ    """"דברי חפץדברי חפץדברי חפץדברי חפץ""""מערכת מערכת מערכת מערכת 

    

נפש  נפש  נפש  נפש  ו כי עלה המוות בחלוננו, בפטירת האשה הכבודה, ו כי עלה המוות בחלוננו, בפטירת האשה הכבודה, ו כי עלה המוות בחלוננו, בפטירת האשה הכבודה, ו כי עלה המוות בחלוננו, בפטירת האשה הכבודה, לב מי לא יחרד בשמעלב מי לא יחרד בשמעלב מי לא יחרד בשמעלב מי לא יחרד בשמע

        בלבד,בלבד,בלבד,בלבד,    יקרה, דרכיה דרכי נועם, בחן ובחסד, בפתע פתאום והיא בת כ"ו שניםיקרה, דרכיה דרכי נועם, בחן ובחסד, בפתע פתאום והיא בת כ"ו שניםיקרה, דרכיה דרכי נועם, בחן ובחסד, בפתע פתאום והיא בת כ"ו שניםיקרה, דרכיה דרכי נועם, בחן ובחסד, בפתע פתאום והיא בת כ"ו שנים

    מרתמרתמרתמרת


