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·ÔÈÒÁÂÈ È¯Â¯È
·Ú"ÈÊ Ë"˘Ú·‰ È‡ˆ‡ˆÓ - "ÒÏ'‰Á" ˙ÁÙ˘Ó
]¯·[ÒÏ'‰Á ÍÂ¯· È·¯Â ÒÏ'‰Á ÈÏ˙Ù È

בספר "] "‰ÏÈ˘ ‡·Èנדפס בשנת תרפ"ו ,מאת הגאו ¯·,ıÈÂÂ¯Â‰ ÈÂÏ‰ Ï‡˜ÊÁÈ ¯˘‡ ¯"· ‰ÈÚ˘È È
‡·"„ ˆ ,˙Ùולאחר מכ בקנדה ,מחבר :יבא שילה ,עד ציו  ,פרדס האר .נפטר ביו כ"ב בטבת
שנת תשל"ח ,ומנו"כ בצפת[ ,בעמודי ,130136 :הספד נרחב על הרה"צ ¯· ÒÈÏ'‰Á ÈÏ˙Ù Èזצ"ל.
בי הדברי מצויי ש שהיה 'ÊÂ·È'ÊÚÓÓ ÍÂ¯· '¯ È·¯‰ ˜"‰¯‰Â ,Ú"ÈÊ ·ÂË Ì˘ ÏÚ·‰ Ô¯Ó È‡ˆ‡ˆÓ
זי"ע.

*
תיאור נפלא על אודות רבי נפתלי זה ,מצאנו בספר "] "Ï‡ÂÓ˘ ÈÓÈירושלי תשנ"ב ,פרק מ"ב[,
מאת הגה"ח ¯· ıÈ·¯Â‰ ÈÂÏ‰ Ï‡ÂÓ˘ Èזצ"ל ,ואלו דבריו:
",‰Î¯·Ï ˜È„ˆ ¯ÎÊ ·ÂË Ì˘ ÏÚ·‰ „Î ‡Â‰˘ ,‰Î¯·Ï ÂÂ¯ÎÊ ÒÈÏ'‰Á ÈÏ˙Ù È·¯ ˜È„ˆ‰ ·¯‰ ...
ÏÚ· Ì‚Â ,ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ¯Â·Èˆ ÈÎ¯ˆ· ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ· ˜ÒÂÚ ,È¯Â·Èˆ ˘È‡ ,„Â‡Ó Í¯Ú ¯˜È ˘È‡ ‰È‰ ‡Â‰Â
ˆÂÈÙÈÂ ,‰Ê‰ ˜È„ˆ‰ Ï˘ Â˙ÏÂ„‚ ˙‡ ¯‡˙ÏÂ ¯ÙÒÏÂ ¯·„Ï ¯˘Ù‡ È‡ ... ·ˆÈÈ˙È ÌÈÎÏÓ ÈÙÏ ,˘ÓÓ ‰¯Â
"... ÌÈÏ‰˙‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ‰È‰ ÌÂÈ ÏÎÂ ,'‰ „·ÂÚ ‰È‰ ‰Ê „·ÏÓÂ ... ÏÎ ÈÈÚ· ÂÈÁÂ Â·ÂËÂ
",˙Ùˆ ÈÈÚÏ Ì˜ÏÁÏ ÌÈˆÙÁ‰ ÌÚ ˙Â·È˙‰ ˙‡ Ê‡ Á˜Ï Ì‚Â ,¯Â·Èˆ ÈÎ¯ˆ ÈÈÚ· ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÚÒÂ
,„ÂÏÏ ·Â¯˜ ‰˙È‰ ˙·Î¯‰˘Î ÈÎ ,·ÂË ‡Ï ‰¯˜Ó ‰¯˜Â ,˙·Î¯· ÁÒÙ‰ ‚Á ÈÙÏ ÌÈÓÈ ‰ÊÈ‡ ¯ÊÁÂ
˙Ó ÌÈ·¯‰ ÂÈ˙ÂÂÂÚ·Â ,ÌÎÂ˙· ‰È‰ ‡Â‰Â ,¯‰‰Ó ˙ÂÂ¯˜ ‰ÊÈ‡ ÂÏÙÂ ,˙·Î¯‰Ó ÌÈÒÙ ‰ÊÈ‡ Â˜˙˙‰
·¯Ï„Â‚ ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓÂ ,Ì˘ Â‰Â¯·˜Â Ì¯ÈÚÏ Â˙Â‡ Â‡È·‰Â Â‡ˆÈ ÂÙÈ È˘‡Â ,ÔÏˆÈÏ ‡ÓÁ¯ ÌÈ¯·‡ ˙˜ÈÒ
"... Ï‡¯˘È ı¯‡ ÏÎ· ‰È‰˘ „ÙÒÓÂ Ï·‡Â ÈÎ·‰

*
אי בידינו מידע על משפחתו ,ועל השתלשלות יחוסו עד הבעש"ט זי"ע .ש אביו היה ¯·È
˘‡ ÌÂÏ˘ ÏÂז"ל .רבי נפתלי נטמ בבית החיי היש בתל אביבÈ„ÎÓ ‰È‰˘ ˙¯Á Â˙·ˆÓ ÏÚÂ ,
 Ë"˘Ú·‰זי"ע .נמסר על ‡ ,ÈÏ˙Ù È·¯ Ï˘ ÂÈÁתלמיד חכ ובר אוריי  ,שהיגר לאמריקה .כמו כ ,
נמסר על בתו היתומה ,שנישאה לאחר פטירת אביה רבי נפתלי.

*
הא הוא בנה של האשה הצדקנית מרת חנה ע"ה ,נכדת הרה"ק ¯·˜ÈÏÚÓÁÓ ¯Ú· Ì‰¯·‡ È
זי"ע ,שנמסר עליה ועל "˘] ,"‰È· Èבספר "˙ "˜È„ˆ ·Èעמוד ע"ב .מכתבי הרה"צ ¯·¯"· Ô˙ È
 ,‰È¯·ËÓ ‰„Â‰Èבעל "קונטרס הצירופי" .נדפס ע"י הרה"צ ¯· ,‚ÈÚ˜ È·ˆ Ô˙ Èבני ברק תשל"א[.
שמא הכוונה ל¯·?ÂÈÁ‡Â ÈÏ˙Ù È
יש משערי ,שהכוונה לאמ של האחי החסידי הדגולי מגדולי צפת] Ò'‰Á Ô˙ È·¯ ,או:
 ,[ÒÚÏ'‰Áואחיו ¯· ,È·ˆ Ï‡ÂÈ Èבניו של החסיד ¯·] "„È¯È‡ÈÈ¯"Ó ˜ÁˆÈ Èכפר סמו לברסלב[ .יתכ
ג שמדובר באותה אשה ,אלא שנישאה בזיווג שני ,ונולדו לה שני בני נוספי ,א כי לא מוזכר
בשו מקו על רבי נפתלי חנה'ליס ורבי נת חנה'ליס שהיו ‡ ,ÌÈÁלמרות ששניה מוזכרי רבות
בספרי הקורות החסידיי.

*
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הא הוא זה "] ?"ÊÂ·ÊÚÓÓ ÍÂ¯· È·¯ ˜"‰¯‰ „Î ,Ï"Ê ÒÏ'‰Á ÈÏ˙Ù '¯ Á"‰¯‰ „ÓÏÓ‰נמסר
על אחד מתלמידיו שלמד אצלו ,הרה"ח ¯· ÔÈÊÈÈ‡ ÈÂÏ‰ ˜ÈÊÈÈ‡ ˜ÁˆÈ ÌÈÈÁ Èזצ"ל מצפת .ראה
בקוב "· ,"Ï‡¯˘ÈÂ Ô¯‰‡ ˙Èגליו מ' עמוד כ'[.

*
הא רבי נפתלי חנה'לס מתל אביב ,מנכדי הבעש"ט ,הוא מבני משפחתו של ¯·,ÒÏ'‰Á ÍÂ¯· È
שהיה א הוא  Ë"˘Ú·‰ È‡ˆ‡ˆÓזי"ע? ?‰Ê ÒÈÏ'‰Á ÍÂ¯· È·¯ ÌˆÚ· ‡Â‰ ÈÓÂ
ג אודותיו אי לנו מידע כלל ,מלבד האיזכור אודותיו כחותנו של הרה"צ ¯·‰ÓÏ˘ Ï‡ÂÓ˘ È
· ÔÓ¯„Èמבית ] .·ÂÏÚÏראה בספר " ,"ÔÂ¯ÎÊ ÈÓÈעמוד ק"ח ,י' בטבת ,מובא שמו של אחד מבניו של
הרה"צ ¯· ÔÓ¯„È· ÛÒÂÈ Ï‡ÈÓÁ¯È Èזצ"ל )ב הרה"ק ¯· ·ÂÏÚÏÓ Ï„Ó ÌÁÓ ¯ÊÚÏ‡ Èזי"ע ,ב הרה"ק
¯· ·ÂÏÚÏÓ ‰˘Ó Èזי"ע ,ב הרה"ק ¯· ·ÂÏÚÏÓ „Â„ Èזי"ע( ,בש ÔÓ¯„È· ‰ÓÏ˘ Ï‡ÂÓ˘ È·¯ :שהיה
 ,ÒÏ'‰Á ÍÂ¯· È·¯ Ï˘ Â˙Áמצאצאי הבעש"ט זי"ע[.
¯„Ò ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï Ú„ÂÈ˘ ÈÓ ˘È Ì‡‰ ?‰Ê ÒÂÁÈ ˙¯ÂÒÓ ˙Ó‡Ï Ú„ÂÈ˘ ÈÓ ˘È Ì‡‰
?Ú"ÈÊ Ë"˘Ú·‰ Ô¯Ó „Ú ,˙Â¯Â„‰

***
לאחר שביקשנו מידע על רבי נפתלי חנה'לס מצפת כנ"ל ,קבלנו מידע רב ואשר כול יחד
אמנ מקרבי אותנו מעט לפתרו תעלומת סדר היחס למעלה בקודש .אול עדיי נותרו לנו
הרבה פרטי עלומי ביחוס משפחה מיוחסת זו ,ובפרט החוליה האחת החסרה להשלמת סדר
הדורות ,ולא נרש על ידי ‡ ÂÈÁכותב היוחסי  ,כפי שנפרט להל .
לפנינו ,שאלות נוספות חדשות ובהרחבה יתירה ,המצטרפות לשאלות שאות שאלנו בעבר,
בשילוב  ÂÏ·È˜˘ ˘„Á‰ Ú„ÈÓ‰אודות רבי נפתלי ובני משפחתו.

*
¯· ,[ıÈ·Â¯ÂË˜Â„] ÒÈÏ'‰Á ÈÂÏ‰ ÈÏ˙Ù Èנולד בבוהופול בשנת תרט"ז .אביו ,הרה"צ ¯·ÏÂ‡˘ È
˘ ,[ıÈ·Â¯ÂË˜Â„] ÈÂÏ‰ ÌÂÏמצאצאי  .Ê"Ë‰נחשב בי מכיריו ,ל"למד  ,חסיד מפורס ,ועשיר" .עלה
לאר הקודש לעת זקנתו ,יחד ע זוגתו  ,‰Ï'‰Á ˙¯Óובנ ¯· ,ÈÏ˙Ù Èוהתיישבו בעיה"ק
ירושלי .נפטר בשנת תרל"ט ,וש מנו"כ .מרת חנה'לה ע"ה ,היתה בתו של ¯·ÒÂÓÈÂÏ˜ Ì‰¯·‡ È
˜ .ıÈ·ÂÏ‡Ù¯ ÔÓÏפרטי אלו ,ה על פי אנציקלופדיית "תדהר" בערכו ,ללא ציו מקורותיו.
באודסה ,בשנת תרס"ד ,נדפס "˜ ,"¯Ó „ÙÒÓÂ È‰ ÏÂעל פטירת הרה"ק ¯·‰˘Ó „Â„ È
 ·Â˜Ë¯Â˘ËÓזי"ע" ,מאתי  Â"˙Ùˆ ˜"‰ÚÓ ... ÒÈÏ‰Á ÈÂÏ‰ ÈÏ˙Ù ...המתגורר כעת בחו"ל" .ובה
נדפס בי היתר ,שלושה מכתבי שקיבל המחבר מר' דוד משה .ולאחריה ,ארבעה מדרשותיו של
המחבר ,ושירי מירו  ,ועוד.
]אגב ,בהסכמה על הספרי "גפ ישראל"" ,ג ישראל"" ,תולדות ישראל" ,מאת ¯·Ï‡¯˘È È
·˜ ¯ËÒÈÈÓזצ"ל ,נמצא רבי נפתלי בי המסכימי על הספרי ,מיו ד' מנחאב תרע"ה ,ובראשה
הוא מכונה בתארי מופלגי ,"Ï‡¯˘È„ ‡Ú¯‡„ ‡¯Ó ,‡˘È¯ÙÂ ‡„ÈÒÁ" :וכו' ,וחות עצמו בשמו:
".["˙Ùˆ ˜"‰ÈÚÓ È"ÎÚÂ Ú"ÈÊ Ï"Ê '˜‰ Ë"˘Ú·‰ „Î ÒÏ'‰Á ÈÂÏ‰ ÈÏ˙Ù

*
בספר " ,"Ï‡¯˘È ˙ÁÓירושלי תר" ,מאת Ô¯ÓÏ È˘È˘ ¯Â„ ,˙ÙˆÓ Ú˜Ò·Â„ÂÓ Ï‡¯˘È ·¯‰
 Ë"˘Ú·‰זי"ע ,חות שמו בהקדמה ,בזה הלשו :
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"‰˘‡‰Ï Ô· ,Ú"ÈÊ Ë"˘Ú·‰ „Î .Ï"Ê ÒÈÏ'‰Á ÈÏ˙Ù Ï˘ ÂÈÁ‡ ,Ú˜Ò·Â„ÂÓ ·˜ÚÈ Ô· Ï‡¯˘È
,Ï"Ê ÚÏ'·È¯ ÏÎ ÈÙ· ˙‡¯˜‰ ˙˜„ˆ‰ ‰˘‡‰Ï ˙· ,Ï"Ê ÈÏ'‰Á ÏÎ ÈÙ· ˙‡¯˜‰ ˙ÓÒ¯ÂÙÓ‰ ˙˜„ˆ‰
·˙ ·˙ÍÂ¯· '¯ ˘Â„˜‰ ·¯‰Ó ÈÚÈ·¯ ¯Â„ È‡ ‡ˆÓ .Ú"ÈÊ ÊÈ·ÊÚÓÓ ÍÂ¯· '¯ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ˜È„ˆ‰ Ï˘ Â
."ÔÓ‡ Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ Ú"ÈÊ Ë"˘Ú·‰Ó È˘È˘ ¯Â„Â ,Ú"ÈÊ ÊÈ·ÊÚÓÓ
נמצאנו למדי מדבריו ,כי ¯· Ï‡¯˘È Èזה ,הוא אמנ ‡ ,ÈÏ˙Ù È·¯ Ï˘ ÂÈÁא מצד הא בלבד,
ואינ בני לאב אחד .אביו של רבי נפתלי חנה'ליס ,הוא ¯· ,ıÈ·Â¯ÂË˜Â„ ÈÂÏ‰ ÌÂÏ˘ ÏÂ‡˘ Èואילו
אביו של רבי ישראל ,הוא ¯·.Ú˜Ò·Â„ÂÓ ·˜ÚÈ È

*
כמו כ  ,נותר עדיי בגדר תעלומה ,מי היא אותה בת של  ,ÍÂ¯· '¯ È·¯‰שהיא זו שהיתה אמה
של מרת ריב'לע ע"ה .לעיל ,העלינו השערה מעניינת ,והיא :הא רבי נפתלי הוא בנה של האשה
הצדקנית מרת חנה ע"ה ,נכדת הרה"ק ¯· ˜ÈÏÚÓÁÓ ¯Ú· Ì‰¯·‡ Èזי"ע ,שנמסר עליה ועל "˘È
·] ,"‰Èבספר "˙ "˜È„ˆ ·Èעמוד ע"ב .מכתבי הרה"צ ¯· ,‰È¯·ËÓ ‰„Â‰È ¯"· Ô˙ Èבעל "קונטרס
הצירופי" .נדפס ע"י הרה"צ ¯· ,‚ÈÚ˜ È·ˆ Ô˙ Èבני ברק תשל"א[ .שמא הכוונה ל¯·ÈÏ˙Ù È
?ÂÈÁ‡Â
עתה ,לאחר שראינו את סדר היחס של ה"מנחת ישראל" הנ"ל ,מתחזק אצלינו ההשערה הנ"ל,
ויתכ שאמה של מרת ריב'לע ע"ה ,היא אכ הרבנית הצדקנית מרת אדל ע"ה בתו של הרה"ק È·¯‰
¯' ·¯ 'ÊÂ·È'ÊÚÓÓ ÍÂזי"ע ,ואשת הרה"ק ¯· ,·Â˘ÈËÚÏÓ ÍÂ·¯ÂÂ‡ ÒÁÙ ·˜ÚÈ Èשהיה אכ בנו של
הרה"ק ¯· ˜ÈÏÚÓÁÓ ¯Ú· Ì‰¯·‡ Èזי"ע הנ"ל] ,ראה לעיל[.

*
אחת מבנותיו של האשה המפורסמת מרת חנה'לה מצפת ,אחותו של רבי נפתלי חנה'ליס,
נישאה להרה"צ ¯· ,ÈÂÏ‰ ÏÈ˘Ú‰ Ú˘Â‰È È·¯ Ô· ¯˘‡ Èומאז נקרא א הוא בש.ÒÏ'‰Á ¯˘‡ È·¯ :
]לא נמסר מי הוא האבא ,וכפי שכתבנו לעיל ,היו לה שני זיווגי[.
לאחר נישואיה ,גרו בעיר צפת ,ונולד לה בנ הרה"צ ¯· ,ÒÈÏ'‰Á ÈÂÏ‰ ÍÂ¯· Èשנקרא על
ש  'ÊÂ·È'ÊÚÓÓ ÍÂ¯· '¯ È·¯‰ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰זי"ע .בשנת תרס"ה עלה ¯· ¯˘‡ Èלירושלי .נפטר
ביו י"א בטבת שנת תרע"ה ,ומנו"כ במרומי הר הזיתי .כשנתיי לאחר מכ  ,ביו ח' בניס שנת
תרע"ז ,נפטר בנו ¯· ,ÍÂ¯· Èומנו"כ על יד אביו.
¯· ÍÂ¯· Èזה ,הוא שהיה חותנו של הרה"צ ¯· ÔÓ¯„È· ‰ÓÏ˘ Ï‡ÂÓ˘ Èמבית  ,·ÂÏÚÏבנו של
הרה"צ ¯· ÔÓ¯„È· ÛÒÂÈ Ï‡ÈÓÁ¯È Èזצ"ל )ב הרה"ק ¯· ·ÂÏÚÏÓ Ï„Ó ÌÁÓ ¯ÊÚÏ‡ Èזי"ע ,ב הרה"ק
¯· ·ÂÏÚÏÓ ‰˘Ó Èזי"ע ,ב הרה"ק ¯· ·ÂÏÚÏÓ „Â„ Èזי"ע( .מקור הדברי ,בספר "פרח מטה אהר ",
ירושלי תש"נ ,מאת  ,ÔÓÊÈÂ‰ Ô¯‰‡ ·¯‰עמודי :כ"דכ"ה ,אותיות :כ"טל' .וראה עוד ב"דברי
אהר " מאת הנ"ל ,עמוד רמ"ז .וראה בספר " ,"ÔÂ¯ÎÊ ÈÓÈעמוד ק"ח ,י' בטבת[.

*
˙Â¯ÓÏ ,˙ÙˆÓ ÒÏ'‰Á ÈÏ˙Ù È·¯ ˙Â„Â‡ ÌÈË¯ÙÂ Ú„ÈÓÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙¯ÊÚ ˙‡ Â˘˜È·˘ ¯Á‡Ï
˘˙Â‰ÈÓ˙ ÂÏ Â¯‰·˙ Ì‰Ó ¯˘‡ ,˘„Á Ú„ÈÓ ÂÏ·È˜ ˙‡Ê ÏÎ· ,˙ÓÏ˘ÂÓ ‰ÂÓ˙ ÂÏ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú
¯·˙ÂÒÁÂÈÓ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ Â‰˘ÎÈ‡ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÔÈÒÁÂÈ ˙Ï˘Ï˘· ˙Â·¯ ˙Â˜ÈÙÒ ¯Â˙ÙÏ ‰Â˜ ÍÎ·Â ,˙Â
‡Â˙ÁÙ˘Ó ÈÙÚ·Â ,ÔÈÒÁÂÈ ˙ÂÏÈ‡· ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÈÂÓ„‰ „Á‡Ï - ¯ÂÓ‡Î - ·˘Á ÈÏ˙Ù È·¯ .ÂÏ
ÍÂÙ˘˙ ˙Â„ÈÒÁ‰ ÈÏÂ„‚Ï „Ú ˘„Â˜· ‰ÏÚÓÏ ÂÒÂÁÈ ¯„Ò ˙ÚÈ„ÈÂ ,˙ÂÒÁÂÈÓÂ ˙Â·¯ ˙ÂÁÙ˘Ó ÌÈ¯·Á˙Ó
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‡È‡ˆ‡ˆ ÈÙÚ· Û‡ ¯·ÂÁÓ˘ ¯¯·˙Ó ‰˙Ú .Ú"ÈÊ Ë"˘Ú·‰ Ô¯Ó È‡ˆ‡ˆ· ÌÈÓÂÏÚ ÌÈÙÚ ÏÚ ¯Â
.Ú"ÈÊ ·Â˘ËÂÏÊÓ ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ È·¯ ˜"‰¯‰

*
¯· ÒÏ'‰Á ÈÂÏ‰ ÈÏ˙Ù Èמצפת .ש משפחתו הרשמי היה "„ ."ıÈ·Â¯ÂË˜Âנולד ב"בוהופול"
]פודוליה[ ,בשנת תרי"ז ,לאביו החסיד המפורס ¯· ,[ıÈ·Â¯Ë˜Â„] ÈÂÏ‰ ÌÂÏ˘ ÏÂ‡˘ Èשהיה ]הוא,
או חותנו[   Ê"Ë‰ Ï˘ ÂÈ· È·Óדור שמיני ,ומצאצאי הגאו המפורס ¯· ,ÒÏ¯ÈÓ ÔÓÏÊ Èחותנו של
 "È·ˆ ÌÎÁ"‰זי"ע  דור שישי ,ומגזע הקדוש ¯·  ·Â·ÏÓ ÒˆÈÈ¯ ÌÈÈÁ Èדור שישי.
אמו ,הרבנית מרת  ‰Áע"ה ,דמות מפורסמת בצפת ,ועל שמה נקראו בני משפחתה בש
הכינוי ,ÒÏ'‰Á :היתה בתו של הנגיד הגאו החסיד ¯·,ıÈ·ÂÏ‡Ù¯ ÔÓÏ˜ ÒÂÓÈÂÏ˜ Ì‰¯·‡ È
ומצאצאיה של הרה"ק  'ÊÂ·È'ÊÚÓÓ ÍÂ¯· '¯ È·¯‰זי"ע ,והרה"ק ¯··Â˘Ë‡ÏÊÓ „È‚Ó‰ ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ È
זי"ע] .ר' קלמ מתואר כ"למד וחסיד מפורס ועשיר" .עלה ארצה לעת זקנה לירושלי ,ונפטר
בשנת תרל"ט.
בנו ,הוא החסיד ¯· ,ıÈ·ÂÏ‡Ù¯ ‰˘Ó Èשנולד ב"מאהליב" ,בשנת תקפ"ו .עלה לאר הקודש
בשנת תרמ"ב ,והתיישב בירושלי .אביה של ¯'  ,ıÈ·ÂÏ‡Ù¯ Â‰ÈÚ˘Èשהיה חת אצל משפחת
 ÔÈ˜ÓÂ¯Ùהירושלמית המפורסמת ,ואחיו ¯' ˘ ,ÈÏ‡Ù¯ Ï‡ÂÓשהיה חת אצל משפחת ¯·.˜"· ÔÒÈ È
מצאצאיה ,משפחה נרחבת ומסועפת באר ישראל‡Ï ,ÂÏ‡ ˙ÂÁÙ˘Ó È· Ïˆ‡ ÚÂ„Ó Ô·ÂÓ ‡Ï .
˜.[ÌÈ‚ÂÂÈÊ È˘ ÔÓÏ˜ '¯Ï ÂÏ ÂÈ‰ ‡Ó˘ .Ï"‰ ÒÂÁÈ‰ ÏÚ ˙¯ÂÒÓ ÏÏÎ ÌÈÈ
בזיווג שני ,נישאה מרת חנה'לה ע"ה ,ליהודי בש È˜Ò·Â„ÂÓ ·˜ÚÈ È·¯ :מצפת ,שעדיי אי לנו
כל מידע אודותיו .בנ È˜Ò·Â„ÂÓ Ï‡¯˘È È·¯ ,בעל "מנחת ישראל" ,המפרט את יחוסו בסו
הקדמתו לספרו הנ"ל.

*
ר' נפתלי חנה'לס ,עלה לאר ישראל ע הוריו ובני משפחת ,בשנת תרכ"ח .נהרג בתאונת
רכבת ,ביו י"א בניס שנת תר"פ ,והובא לקבורה בתל אביב .מצאצאי ר' נפתלי ,משפחות Ï¯Ù
ו·¯˘„ מצפת.
יש לו הסכמה על הספר "שלשה ספרי נפתחי" של ¯·] ¯ËÒÈÈÓ˜· Ï‡¯˘È Èמיו ד' מנ"א
תרע"ה[ ,ובכותרתו "¯"„˘ Ï‡¯˘È„ ‡Ú¯‡„ ‡¯Ó Ù"ÂÁ" :וכו' .בא עה"ח„Î ,ÒÏ'‰Á ÈÂÏ‰ ÈÏ˙Ù :
.˙Ùˆ ˜"‰ÈÚÓ ,È"ÎÚÂ Ú"ÈÊ Ï"Ê '˜‰ Ë"˘Ú·‰
הדפיס קונטרס בש" :קול נהי ומספד מר" .נדפס באודסה ,בשנת תרס"ד ,לפרט„Â„ Â·¯ :
  ‰"‰ÏÊ ‰˘Óתרס"ד...ÒÈÏ‰Á ÈÂÏ‰ ÈÏ˙Ù ...È˙‡Ó ,·Â˜Ë¯‡˘ËÓ ...‰˘Ó „Â„ '¯ ...˙¯ÈËÙ ÏÚ" .
 ."Ï"ÂÁ· ˙ÚÎ ¯¯Â‚˙Ó‰ Â"˙Ùˆ ˜"‰ÚÓבסופו נדפס ג "שלושה מכתבי שקיבל המחבר מהנספד",
וכ "ארבעה דרושי של המחבר" ,וכ "פזמו שמזמרי במירו " ,הפיוט הנודע "ואמרת כה לחי,
אדונינו בר יוחאי" ,שנתחבר ע"י הגאו הקדוש בעל ה"ב איש חי" זי"ע.
לאחרונה פורס מכתב נדיר בכתב ידו של ¯· ,˙ÙˆÓ ÒÏ'‰Á ÈÏ˙Ù Èע חתימתו וחותמתו,
בקטלוג של חברת "אסופה" ,עמוד  ,224לקראת המכירה הפומבית שנערכה בי"ז שבט תשס"ח.

*
הרבנית מרת פערל ע"ה ,בתו של הרה"ק ¯· ÔÈÏ‡ËÒÓ ¯˘‡ Èזי"ע ,בנו של הרה"ק ¯·Ô¯‰‡ È
 ÔÈÏ¯‡˜Ó ÏÂ„‚‰זי"ע ,נישאה בזיווג שני להרה"צ ¯· ‡‰¯ËÒÂ‡Ó Ï‡¯˘È Èזצ"ל.
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בת ,מרת איטה ע"ה ,נישאה להרה"צ ¯· ÈÂÏ‰ ÏÈ˘Ú‰ Ú˘Â‰È Èזצ"ל ,ב הרה"צ ¯··ÈÈÏ ‰„Â‰È È
 ÈÂÏ‰זצ"ל ,ונולדו לה שלשה בני ושתי בנות.
בנ הרה"צ ¯· ÈÂÏ‰ ¯˘‡ Èזצ"ל ,ב הרה"צ ¯· ÈÂÏ‰ ÏÈ˘Ú‰ Ú˘Â‰È Èזצ"ל ,היה בזיווג ראשו
חתנה של הרבנית המפורסמת מרת  ‰Ï'‰Áע"ה ,נכדת הרה"ק  'ÊÂ·È'ÊÚÓÓ ÍÂ¯· '¯ È·¯‰זי"ע‡Ï .
 .ÌÈ„ÏÈ ‰Ï ÂÈ‰ Ì‰È˘ÓÂ ,ÌÈ‚ÂÂÈÊ È˘· ‰‡˘È Â˙˙ÂÁ˘ ˙Â¯ÓÏ ,Â˙ÂÁ Ì˘ ¯ÒÓתחילה התגורר
בצפת .בשנת תרס"ה ,עלה לירושלי .נפטר ביו י"א בטבת שנת תרע"ה.
בנו  מזיווג ראשו ] ,ÒÏ'‰Á ÈÂÏ‰ ÍÂ¯· È·¯ ,חותנו של הרה"ח ¯· ,ÔÓ¯„È· ‰ÓÏ˘ Èבנו של ¯·È
 ,ÔÓ¯„È· ÛÒÂÈ Ï‡ÈÓÁ¯Èב הרה"ק ¯· ·ÂÏÚÏÓ ÔÓ¯„È· Ï„Ó ÌÁÓ ¯ÊÚÏ‡ Èזי"ע[ .נסע לסטאלי ,
להסתופ בצל הרה"ק ¯· ÔÈÏ¯‡˜-ÔÈÏ‡ËÒÓ Ï‡¯˘È Èה"פראנקפורטער" זי"ע .נפטר ביו ח' בניס
שנת תרע"ז ,ומנו"כ במרומי הר הזיתי על יד אביו.
בתו  מזיווג שני ,אשת הרה"צ ¯· È˜Ò·ÂËÏ‰ ÏÈ˘Ú‰ Ú˘Â‰È Èזצ"ל.
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