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ש ַׁ רָּ מֹותַׁפָּ ִריַׁ–ַׁתשְׁ ַׁהִמילַָּׁתַׁבְׁ  

 

 

 

 

יֹוןד                                                                                                       "בס  לָּ 671ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ מוֹ פָּ  ח"תשע|  תשְׁ
 

לָּה פִּ תְׁ ת הַׁ עַׁ שְׁ ֹרא בִּ קְׁ יֹון | ָאסּור לִּ לָּ גִּ ת הַׁ דּושַׁ ל קְׁ ֹמר עַׁ שְׁ  נָּא לִּ

 

ֲֹּאִביועל הפסוק: " יֹוָתם כ ִליִשי ִבהְּׁ  "םַבּיֹום ַהשְּׁ
יֹוָתם  -, גילו לנו חז"ל)בראשית לד, כה( ִבהְּׁ

ֲֹּאִבי ַׁכואביםַׁ, )בראשית לד, כה( םכ היו
ַׁומתחרטים ַׁשמלו, ַׁכךַׁומצטערים ַׁועלַׁעל ,

ַׁשמעוןַׁולוי.ַׁאותםַׁזהַׁהרגו
ַׁ

ים ומילת שכם, ימילת מצרשל הסבר אם כן ה
כי קודם מתן תורה בו עוצבה דמותו של בית 
ישראל הבאים בבריתו של אברהם אבינו, 

ָפה ִהיא ָלנּויתה קיימת בערלים "יה  ִכי ֶחרְּׁ

  .")בראשית לד, יד(
ַׁ

מולו, יעל מניעת חרפה זו במה שהמצריים נ
 "וִַתכְֶּׁלינָה" )רבה צ, ו(:גילו לנו חז"ל במדרש 

ִחֶלינָה"יצאו מכוללת  )בראשית מא, נג( )בראשית  "וַתְּׁ

נכנסו שנות רעב חולניות, עד שהם  מא, נד(
קשו אפילו פת קיבר יב ,לחןויושבים על הש

לא כך אמר יוסף והיה " :אמרו .ולא מצאו
ָכל ָהֲאָרצֹו" ".האוכל לפיקדון ְִּׁהי ָרָעב בְּׁ  "תוַי
בפקניא  -ש ארצותובשל -)בראשית מא, נד(

  .ובערביא ובפלסטיני
ַׁ

ַריִ " ַעב ָכל ֶאֶרץ ִמצְּׁ ֹּאַמר ָלֶכם ... םוִַתרְּׁ ֲאֶשר י
 :, ר' אבא בר כהנא אמר")בראשית מא, נה( ַתֲעׂשּו

 :, ר' שמואל בר נחמן אמר'כפאן למול'
נתתַׁ -"חייתנו אין כתיב כאן, אלא החייתנו"

ַׁחייםַׁבעולםַׁהזהַׁובעולםַׁהבא  וְָּׁהָרָעב .לנו
, את )בראשית מא, נו( םֶאת ָכל ֲאֶשר ָבהֶ וכו'   הָהיָ 

ַׁעולםַׁהמאושרין שבהם".  ַׁלחיי ַׁשזכו היינו
ַׁתַׁהמילה.והזהַׁועולםַׁהבאַׁבזכותַׁמצו

 

 גאון רבי יהונתןה לש 'פש יהונתןנ'בספר 
ֹּל "לפסוק אייבשיץ זצ"ל הובא פירוש נפלא  וְּׁכ

", שמוסב על המצריים, )שמות א, ו( אַהּדֹור ַההּו
שמתוַׁכלַׁהמצרייםַׁשהיוַׁבזמנוַׁשלַׁומבארַׁ
ַׁ ַׁיוסף ַׁשציהצדיק ַׁכמו ַׁעליהםַׁוונימולו וה
ביחסם של הידרדרות , ולכן חלה יוסף

נֵי וַּיָים לבני יעקב עד כדי "ימצרה נֵי בְּׁ ֻקצּו ִמפְּׁ
ָראֵ   ".)שמות א, יב( ליִׂשְּׁ

 

ָך, "היא מהותה של ברית מילה ִריתְּׁ ר ֲאשֶ  בְּׁ
תָ  ָׂשֵרנּו ָחַתמְּׁ בְּׁ ַׁלבניַׁ ניתן", חותם זה בְּׁ רק
לבריתו של שיכולים להצטרף , ישראל

 אברהם אבינו. 
 

, להצטרף לברית זויתכן שהגויים יזכו ילא 
ר ֲאשֶ "ויותר מזה רק על בני ישראל נאמר 

ַהָבִאים , וכן ")שבת קלז ע"ב( "ִמֶבֶטןד יְִּׁדי ִקֵּדש
ָך ָך, ִעמְּׁ ִרית חֹוָתמְּׁ ָך ,ִבבְּׁ ִשמְּׁ ֵהָמה , ּוִמֶבֶטן לְּׁ

 ".נִמֹוִלים
 

ַׁבשרתחדש כי הבזה  ַׁוערלי ַׁלב ַׁ-ערלי
יתכן שיהיה להם שום קשר עם י, לא הגויים

יתכן שום אחיזה עם בני יזרע אברהם, לא 
ָךַהָבאִ  -ישראל ָך, ים ִעמְּׁ ִרית חֹוָתמְּׁ   .ִבבְּׁ

 

יתכן שיהיה להם י ,ימולוגויים אם אומנם 
עלַׁ ,קשר כלשהו עם בני ישראל, ויותר מזה

ידיַׁהמילהַׁיכוליםַׁהםַׁלקבלַׁמישראלַׁאיזהַׁ
ַׁהשפעהַׁלטובה.

 

ִכי לשכם ובנו "כשאמרו כוונת בני יעקב  יהווז
ָפה ִהיא ָלנּו כיַׁבהיותנוַׁ", )בראשית לד, יד( ֶחרְּׁ

ַׁוב ַׁחרפה ַׁהיא ַׁבינימולים ַׁשיהיה נינוַׁיזיון
  איזהַׁקשר.

הּו" ּדֹורַׁה  יוַׁוְׁכֹלַׁה  תַׁיֹוֵסףַׁוְׁכָּלֶַׁאחָּ ַׁא"ו יָּמָּ  

 )שמות א, ו(
 

ח"תשעַׁטבתַׁטי" 06/01/2018  

שמותפרשתַׁ  
ַׁירמיהַׁא'ַׁ-"דבריַׁירמיהו"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 16:15 17:27 17:59  

א"ת 16:31 17:24 17:54  

 חיפה 16:31 17:23 17:54

ש"ב 16:35 17:27 17:58  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'לםַׁציוןַׁבןַׁציַׁובכל"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁויַׁנשמתלעיל 

 מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה
 

 

 

 

ַׁ

 העלוןַׁמוקדשַׁלהצלחתַַׁׁ
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁחייםַׁבןַׁבכוריומשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב

ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה
ַׁרונןַׁאברהםַׁוב"מַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַׁׁׁׁ

ַׁארזַׁמזרחיַׁוב"בַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁלהַׁדליהרחלַׁברכהַׁבתַׁפדי
ַׁחיַׁהפקותַׁואירועים   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁבשפעויוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁפרנסהַׁבקלותַׁ

ַׁאריהַׁושרהַׁלויַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁוב"בַׁשלמהַׁודנהַׁדוד
ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכוללַׁברסלבַׁאילת

ַׁאקבליַׁיוסףַׁחייםַׁבןַׁנסכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁי.מ.י.שַׁכדורי
ַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"בשולמיתַׁ

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסףַׁבןַׁסופיה

ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליה

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁזריַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁאיצחקַׁבןַׁעזרַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסימיַׁבתַׁסוליקהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁתמרַׁפורטונהַׁבתַׁמיסהַַַׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה

ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה
ַׁאליהוַׁבןַׁמאיהַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ
ַׁרינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁ
ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה

ַַַׁׁׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון
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ַׁ
 ַׁ?בעייתַׁבשרַׁוחלבמבאילוַׁמקריםַׁישַׁלהיזהרַַׁׁ
 

 :'הכשרותַׁלמעשה'מפי ר' אליהו חיים פנחסי, מתוך ספרו סיכוםַׁההלכהַַׁׁלהלן
 

 

תחממו יחד, קערות העשויות מאלומיניום או פלסטיק שיש בתוכם תאים נפרדים, ובתא אחד נתנו בשר ובשני מאכל פרווה וה
ין ין שאין בקערות אלו חשש נגיעה או זיבת שומן. ולענוכיו הערה:פרווה עם חלב, אולם אין צריך המתנה. מאכל אסור לאכול את ה
הלברשטם )סימן מה( לדון בקוגל שנגע בבשר האם צריך להמתין שש שעות  -די בהמתנה שעה. ועיין בשו"ת דברי משה, זיעה של מאכל בשרי

 של בשר, והעלה להקל רק שלא יאכל עמו גבינה. ע"ש.כדין תבשיל 
 

היות וזיעה מילתא ויש להחמיר בו ו' שעות.  הערה:פרווה דינו כתבשיל בשרי וצריך המתנה של ו' שעות. המאכל ויש מחמירים ש
מאכל ר היה חם, אין הבפרט אם האדים הבשריים עלו אל הפרווה במקום סגור שאין לאדים מקום להתפזר. אולם אם לא נתחמם יחד והבש

 פרווה נעשה בשרי, כן העלה בשו"ת דברי משה )שם(.
 

צריך להמתין שש שעות כדי לאכול חלבי האוכל קליפתה עם  ביצהאף שה ,חמיןעם בשר כגון תוך סיר אותה ב ביצה שנתנו
ר דווקא לאוכלו עם חלב אסור אך אין צריך שו"ע )יו"ד סימן צה ס"ב( וכתב "אין לאוכלו בחלב", יש מי שביא מקורות:כדין תבשיל של בשר. 

להמתין שש שעות וכמ"ש ידידי בשו"ת הרי יהודה ח"ב )חיו"ד סימן ג(. מכל מקום רוב האחרונים נקטו בדעת השו"ע שדין הביצה כדין תבשיל 
ובשו"ת דברי דוד ח"ב )חיו"ד  של בשר ומנהגנו בזה שלא כדעת השו"ע ועליו להמתין שש שעות. ראה בספר מעדני השלחן )סימן פט אות יד(,

ן ביצה קלופה שהונחה בתוך סיר יוכן העלה בשו"ת מקור נאמן )עמוד תקצא(, ובשו"ת דברי בניהו ח"ה )חיו"ד סימן יג(. לעני (.אות ז סימן יד
עמים. ושוב ראיתי ואין לחשוש משום ביצה קלופה שעבר עליה הלילה, העלתי בתשובה )כת"י( להקל מכמה ט ההחמין מלמעלה, מותר לאוכל

 לידידי בשו"ת אבני דרך חי"א )סימן קטו( שהעלה להקל.
 

 .ודינם פרווה לכל דבר חום, אין צריך המתנה כללהומתחממים מ מלמעלה סירכיסוי ה מסביבאולם כאשר הביצים מונחים 
שו"ת רב פעלים ח"ג )חאו"ח סימן יג( והוסיף הגרי"ח בבן איש חי )ש"ש לך לך אות יג( והמחמיר לעשות קינוח והדחה תע"ב. וכ"כ ב מקורות:

באופן שהקדירה מכוסה היטב, מעיקר הדין מותר לאכול את הביצים עם חלב משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם. ומכל מקום הוא חומרא 
לאכול את הביצה אף  ספרו הליכות עולם ח"ז )עמוד פ( יהיה מותרבבעלמא לחוש לדעת הרמ"א שאסר לכתחילה. ע"ש. אולם לדעת הראש"ל 

 עם חלב. וע"ע כף החיים )סימן סו אות לו(.

 
 
 
  
 

העובדה, שאינו יודע, לאן הוא יכול להגיע. לכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל הגלום  היא אחד הדברים המופלאים בחיי האדם 
עלולים אנו להיתבע על כך. להלן ו חיינ ודעים למה אנו יכולים להגיע, ולאחר ימייבתוכו, ואליו עליו לשאוף. אולם, אין אנו 

סיפור מופלא על הגאון ר' אלחנן וסרמן הי"ד שהיה מגדולי הדורות הקודמים והיה תלמידו המובהק של הגאון ר' ישראל מאיר 
 זיע"א ונרצח בגטו קובנה הי"ד. )ה'חפץ חיים'(הכהן 

 

קש רשות לעזוב את יפנה לרבו ובכך. לפיכך להמשיך ללמוד היה חרפת רעב ממש ולא יכל  סבל ,בצעירותו בישיבהכשלמד 
צאתו נשכב  ולפני -שהיו לו  ,הלך לחדרו לאסוף את מעט הבגדים הבלוייםזה, כאשר קיבל אישור  .וללכת להתפרנס הישיבה

מצליח. אולם, אין הוא שוכח את מצוות הצדקה וגמילות עסקים ועושה והנה בחלומו הוא רואה כיצד הוא  .על המיטה ונרדם
על כולם הוא  .התורה הקדושה לומדיעבור אלמנות או ויתומים מדובר בבין אם  ,בשפע רבומחלק מממונו ים, ולכן נותן חסד

  .בנדיבות עצומהמשפיע שפע גשמי 
 

של בית דין מבקש מושעשה שם מביא המלאך המסנגר את כל המצוות שנים והוא מתבקש לבית דין של מעלה. ה ותחולפ
ועליו לתת את הדין לפני הגיעו שיש לו גם עבירות  ,הקטגור וטוען אלא שאז מגיע , ואכן כך הם מורים.לגן עדןמעלה להכניסו 

רה של הרב וסרמן, קם הקטגור וטוען יקטנטנה ובה העב שיביא את העבירות, והנה מגיעה עגלה ,לואומרים בית דין  למקומו.
אפילו לא הייתי מסוגל להרוג ני רצחתי את גדול הדור? אני א"הרב מוכה הלם:  ."!הדור!!ַׁאתהַׁרצחתַׁאתַׁגדולכלפי הרב: "

  ".!!זבוב כל ימי חיי!
 

לטובת לך שנתנו  ,גדול הדור בזבזת את כוחותיך וכישרונותיךשתהיה אלא שבמקום " ומוסיף: הקטגור עונה ",צודק אתה"
ה חלום שאת מסרו הבין טוב מאוד, והנ ,מיד קפץ ר' אלחנן משנתו ".עם ישראל את גדול הדור עולם העסקים ובזה הפסיד

ַׁלהיותַׁגדולַׁהדור.הואַׁזכהַׁאכןַׁהמדרשַׁוַׁחזרַׁלבית
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

  
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ שַַָּׁׁ–שֹוֵאלַּׁוֵמִשיבַׁב  לַָּׁרַׁבָּ 'גַׁקֵחלֶַַׁׁ-בוְׁחָּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

כָּהלִַׁלִַׁ ֲהלָּ ֵאלֹותַׁב  כָּהשְׁ ֲהלָּ ֵאלֹותַׁב  לֹון  שְׁ תֶַׁהעָּ ש  ּדָּ קְׁ לֹוןה  תֶַׁהעָּ ש  ּדָּ קְׁ נּויִים ה  נּויִיםמְׁ  מְׁ
ַַׁׁ

בלשאלותַׁלשאלותַׁ ר  נֹותַׁלָּ בנָּאִַׁלפְׁ ר  נֹותַׁלָּ ַַׁׁנָּאִַׁלפְׁ

ִסי ִייםִַׁפנְׁחָּ ִסיֵאִליָּהּוַׁח  ִייםִַׁפנְׁחָּ ֵַַׁׁאִליָּהּוַׁח 

טֵַׁ טֵַׁבְׁ   63291446329144--052052ַַׁׁל'ל'בְׁ

ַַׁׁ

לֹון ִּדישֶַׁאתֶַׁהעָּ קְׁ ה  ןַׁלְׁ לֹוןִנתָּ ִּדישֶַׁאתֶַׁהעָּ קְׁ ה  ןַׁלְׁ תִַַַַׁׁׁׁנתָּ מ  ִעּלּויִַׁנשְׁ תלְׁ מ  ִעּלּויִַׁנשְׁ ה,ַׁ,ַׁלְׁ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְׁ הִלרְׁ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְׁ ה,ַׁ,ִַׁלרְׁ חָּ לָּ צְׁ ה  הלְׁ חָּ לָּ צְׁ ה  גּון,ַׁ,ַׁלְׁ גּוןִזּוּוגַׁהָּ ַַׁׁ,ַׁ,ִַׁזּוּוגַׁהָּ

שּובַָּׁ הִַׁבתְׁ שּובֲַָּׁחזָּרָּ הִַׁבתְׁ ִליאֹורַַַׁׁׁ--""וכווכוהַׁהֲַׁחזָּרָּ נֹותַׁלְׁ ִליאֹורַׁנָּאִַׁלפְׁ נֹותַׁלְׁ 77665522008844ַַׁׁ--005522ַַׁׁ""בטלבטלנָּאִַׁלפְׁ

ֲעֶרֶכת מ  ֲעֶרֶכתכְׁתֶֹבתַׁה  מ  מֹון:ַׁ:ַׁכְׁתֶֹבתַׁה  צְׁ מֹוןֲעבּורִַׁליאֹורַׁע  צְׁ בֶֹשםַׁ,ַׁרח'ַׁ,ַׁרח'ֲַׁעבּורִַׁליאֹורַׁע  בֶֹשםַׁה  ֶשֶרתִַׁציֹון8337583375ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2626ַׁה  ב  ֶשֶרתִַׁציֹוןמְׁ ב  90769269076926ִַַׁׁמּקּודִַׁמּקּודַׁ.ַׁ.ַׁמְׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

לֹוןִַׁחנָּם תֶַׁהעָּ ל  בָּ ק  לֹוןִַׁחנָּםלְׁ תֶַׁהעָּ ל  בָּ ק    eemmaaiill--ב ַׁב ַַַׁׁׁלְׁ

בּוע ַׁ בּוע ִַׁמיֵדיַׁשָּ ֶתָךֶַׁאל,ַַׁׁ,ִַַׁׁמיֵדיַׁשָּ חֶַׁאתַׁכְׁתֹובְׁ ל  ֶתָךֶַׁאלשְׁ חֶַׁאתַׁכְׁתֹובְׁ ל  ַַׁׁ::שְׁ
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

יָּא ּוִמימּושֹולַׁפֹוֶטנְׁצְׁ  
 

 

 

 

 

ריןאירועַׁלמהד  
גלאט"?  -אתה עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין  

 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ. ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
0526329144בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א )הנייד באישור ועדה רוחנית(    
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 ַׁ ַׁזהרב ַׁסאסי ַׁאשר ַׁמהרצליה'"צמסעוד ַׁכ'צדיק ַׁהידוע  עמרוסנולד בעיר   -ל
אמו אף כבר בילדותו ניבאו לו עתיד מזהיר, ו .(1930)צ "ה'תרבשנת  שבלוב

, 15בן בנה שכאשר היה  ,סיפרההאם זכתה לגילויים מסעירים שחזו את עתידו. 
ָאִכיה ֶשִשיׂשָ חלמה  את הנער. היא מברכים ם לבושי לבן יורדים מסולם וַמלְּׁ
 גדלרך אותך וכאשר תיב בורא עולםשלך דע " :לבנה ואמרהאת החלום סיפרה 

ארץ. לקה נפשו לעלות בעודו כבן שבע עשרה, חש ."תברך את עם ישראל
בנחישות ובמסירות עשה את הדרך בגפו, בהשאירו בגולה את משפחתו 

 תה רצופה בתלאות רבות. יהי ֲעִלּיָתֹוה. ָהֲענֵפָ 
 

כ רוב שעות היום. בשעה שתיים לפנות בוקר "לאחר נישואיו, נהג לשבת בביה
הדליק כ, שם נהג ל"לביההלך תחיל את סדר יומו. בשעה ארבע לפנות בוקר, ה

תהילים בהשתפכות הלב. עם אמר פרקי נרות שמן בחדר ההדלקה. לאחר מכן 
האנשים שקמו עכשיו להכין קפה ותה. את מיהר , לתפילת שחרית בוא הציבור

אחר תפילת שחרית  , בלי לספר שהוא כבר בעיצומו של יום.םקיבל במאור פני
שיך לקרוא אוטובוס למקום עבודתו בפתח תקווה, כאשר כל הדרך המנסע ב

ַַׁׁלנגד עיניו.הבורא תה מציאות יגם בעבודה הי ."מעמדות" ַׁמופלא. בעלַׁענוותן
אתַׁכלַׁהונוַׁלצדקה.ַׁמלומדַׁבניסים.ַׁרביםַׁפנוַׁאליוַׁונושעו.ַׁחילקַׁהקודש.ַׁ-רוח

בָ קיבל על עצמו ייסורים למען הכלל.  הסתירַׁאתַׁמעשיוַׁמעיניַׁכל. ה בצדקות ִהרְּׁ
. (2009) ט"ד טבת ה'תשס"כ-נפטר בלאחר פטירתו. רק ובמעשי חסד שהתגלו 

 שנים. ציונו בהרצליה. 78-חי כ
 

 , ר' דוד, ר' משה ילדיו:. מרת דינה אשתו:מרת כיריה.  אמו:ר' ידידיה.  אביו:
ַׁסאסי• :אודותיוַׁספר ר' דוד סאסי. מרבותיו:ר' מרדכי.  הצדיקַַׁׁ-חכם
ַׁמהרצליה.

משוכלל, וחברת  חד מבניו של חכם סאסי עבד בחברה שפיתחה כרטיס תקשורתא

אריקסון משוודיה רכשה את המוצר. מנהלי החברה השוודית האיצו במנהלי החברה 
הישראלית לשגר אליהם מהנדס בכיר, כדי שיפתור בעיה מסויימת בכרטיס התקשורת. 
התפקיד הוטל על בנו של רבינו והוא הגיע לאביו ביום שישי כדי לקבל ברכת פרדה לקראת 

ממנו לגשת לחדר ההדלקה ולקחת משם נייר כסף של הנרות  הטיסה. חכם סאסי ביקש
 שהודלקו לכבוד נשמות הצדיקים.

 

שהבן לא הבין לשם מה, בכל זאת עשה את רצון אביו והניח את נייר הכסף במזוודה. למרות 
שניסו בדרכים שונות בכירים בהגיעו לשוודיה הצטרף לצוות של שישה מהנדסים שוודיים 

 אך ללא -הם עבדו במעבדה במשך שלושה ימיםינה מהכרטיס. לפתור את בעיית הקר
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ת העסקה שנאמדה איבטלו הם  -אם הבעיה לא תיפתר לשביעות רצונםשתוצאות. קרינה גבוהה פרצה מהכרטיס, והשוודים התריעו 
במליוני דולרים. מנהלי החברה בישראל נלחצו מהאיום השוודי, והודיעו לבנו של רבינו שהם קוצבים לו ארכה של חצי יום בלבד למצוא 

 בעצמו פתרון לבעיה.
 

"מה אעשה, לאחר שהם מיצו את כל האפשרויות ההנדסיות, שהיו ברשותם. חייג הבן לאביו וסיפר לו את כל השתלשלות המאורעות. 
. קח את נייר הכסף של הנרות, הנח אותו הנכון?". חכם סאסי השיב: "בני, אתה לא בכיוון למצא פתרון שעות בודדותנתנו לי רק הם 

 בצדו השני של הכרטיס, תכסה את כל האזור והקרינה תעלם!".
 

יית הקרינה. ולכן שאל שוב את אביו מה לעשות. הבן, מהנדס בכיר בזכות עצמו, לא הבין כיצד נייר כסף של נרות יכול לפתור את בע
האב חזר בסבלנות על דבריו. הבן נטל את נייר הכסף והניחו על אחד מרכיבי הכרטיס והקרינה ירדה למינימום. צוות המהנדסים 

י מישראל". "מי שעבדו עימו מחאו לו כפיים סוערות. הם התעניינו לדעת, מה עשה ועם מי שוחח בטלפון. השיב הבן: "דיברתי עם אב
הוא אביך, האם גם הוא מהנדס בכיר?". הבן חייך. "אבי הינו יהודי, שקורא תהלים ומתפלל לבורא העולם". המהנדסים הגויים לא יכלו 

 דיה. וויהודי פשוט היושב בישראל פותר בעיה סבוכה בשלהבין כיצד 

שהרב מברכה לרגל נישואי אחותה. חלף  ,האשה סברה לתומה .'מזל טוב'אמר לה מיד נכנסה אליו, והרב רבינו חת מבאי ביתו של א

. "ברכת ?"מניין יודע הרב על חתונת אחותי" :ושאלה 'תודהאמרה '. היא 'מזל טוב'לחכם סאסי אמר לה כשנכנסה שבוע ימים ושוב 
 . רבינוהמזל טוב מכוונת אלייך ולא לאחותך, אם ירצה ה' בקרוב תזכי לפרי בטן" השיב 

 

החלום היה תמוה בעיניה אבל  על כך שוב.וחוזר  "ראתה האישה בחלומה שחכם סאסי אומר לה "בעוד תשעה ימים כעבור שבוע
בָ שנפקדה בפרי בטן. במהלך חודשי העיבור המשמחת בחלוף תשעה ימים התבשרה בבשורה   ,להצלחתהל להתפלב הרה ִהרְּׁ

 י ילדה תאומות בריאות.השמינ בחדש ובהיותה

עות במפעל התהלים בלילות שישי, סיפר לרבינו, שאשתו מתלוננת על כאבי בטן חזקים ומבקשת את ברכתו של הודי המשתתף בקביי

 -הצדיק. הושיט רבינו דף חלק ואמר: "תיכנס לחדר ההדלקה ותטבול את הנייר בקערת השמן, שהודלקה לכבוד נשמת רבינו הרמב"ם
בביתך תיצוק עליו שמן נוסף, וזוגתך תמרח מהשמן על האיזור שכואב הרופא הגדול. את הדף הטבול בשמן הקדוש תשמור בשקית. 
ַׁחכםַׁסאסיַׁהצדיקַׁמהרצליה(ַׁ–ַׁ)הסיפוריםַׁמעובדיםַׁמתוךַׁהספרלה". היהודי עשה כהוראת רבינו, ומיד פסקו הכאבים כלא היו. 

ָאִכים לְׁ ר ַַׁׁ-ִאםִַׁראשֹוִניםַׁכְׁמ  עּובַׁהָּ סְׁ אסִַׁרֲַׁאשֶַׁדַׁמָּ יַׁזצ"לסָּ  
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בֹונֹו יִַׁתֶַׁחשְׁ מ  םשָּ  
 

 

 
 

 

מספר חודשים, בשלב מסוים היא  שנפטרה גם היא לפני 
שקראה באיזשהו מקום על כך שממשלת גרמניה  ,נזכרה

לקבל  1934מאפשרת לכל צאצאי התושבים שסופחו עד שנת 
  .אזרחות גרמנית הם וכל בני משפחתם

 

שהיא החליטה לבסוף לאכסן אותו בין  ,זו הייתה הסיבה
 ,המסמכים שלה, למרות שלא הייתה שום סיבה שבעולם

 גרום לה אי פעם לרצות לקבל אזרחות גרמנית.שת
 

שלוש שנים חלפו מאז, ויום אחד רחל בתה בת התשע החלה 
להרגיש חולשה כללית בכל הגוף. היא נשלחה על ידי 

  .הרופאים לבדיקות מקיפות
 

שרחל סובלת ממחלת כבד  ,בסופן התברר לתדהמתם הרבה
מעט , עורה הפך צהוב והיא לא הייתה מסוגלת כל"ע קשה

 להרים את ידיה מרוב חולשה. 
 

מחשש  ,תוך כדי בידוד מוחלטהרפואה רחל אושפזה בבית 
שמא תידבק בחיידק שיוכל חס ושלום להכריע את גופה 
החלש. עולמה של רבקה כמעט קרס עליה, וכל חייה סבו 

 . הרפואהסביב בית 
 

היא פנתה לטובי המומחים, אך הללו אמרו שאין בישראל אף 
מומחים שאלה דע לטפל במחלה הזאת, היא מומחה היו
עדַׁשלבסוףַׁנודעַׁלהַׁשרקַׁבגרמניהַׁישנוַׁמרכזַׁבינלאומיים 

ַׁ.הנדירהרפואיַׁבעלַׁידעַׁרבַׁבטיפולַׁבמחלהַׁ
 

חודשים ארוכים במשך שעלויות הטיפול והאשפוז התברר 
שהביטוח הרפואי שלה וכמובן , מיליוןַׁיורובמרכז הרפואי הם 

 מיות.עלויות האסטרונוהלא מכסה את 
 

ַׁאבלַׁרבקה הייתה אובדת עצות,  ַׁלחיים ַׁמחיר ַׁאין אמנם
ַׁקצר?! ַׁכה ַׁבזמן ַׁגדול ַׁכך ַׁכל ַׁסכום ַׁישיגו ַׁהם ואז  מאיפה

הדרכוןַׁשלַׁסבתא!ַׁלפיַׁהחוקַׁהבליח בראשה רעיון מטורף: '
 .'אנחנוַׁיכוליםַׁלקבלַׁאזרחותַׁגרמנית!

 

היא רצה במהירות לחדרה והחלה לנבור בין המסמכים 
ה את הדרכון עם הדפים הצהובים הישנים עד שלבסוף מצא

והחותמת האדומה, שבוע לאחר מכן היא ובתה היו כבר על 
 המטוס בדרך לגרמניה. 

 

ַׁותוךַׁ ַׁהתהליכים, ַׁאת ַׁלזרז ַׁשיכלו ַׁהגורמים ַׁלכל ַׁפנו הם
ַׁמהַׁ ַׁגרמנית. ַׁאזרחות ַׁבעלי ַׁילדיה ַׁוכל ַׁהיא ַׁהיו שבוע
שהפחיתַׁאתַׁעלויותַׁהטיפולַׁברחלַׁלכמהַׁעשרותַׁאלפיַׁיורוַׁ

ַׁבודדים...
 

שנה,ַׁהחותמתַׁהאדומהַׁעםַׁהמילהַׁ'יודן'ַַׁׁשבעיםוכךַׁלאחרַׁ
שכלַׁכךַׁהשפילהַׁילדהַׁיהודייהַׁאחת,ַׁהצילהַׁאתַׁחייהַׁשלַׁ

ַׁ...הנינהַׁשלהַׁ–ילדהַׁיהודייהַׁאחרתַׁ
 
 

' ויש בו כדי ללמדנו 'שלוםַׁלעםלהלן סיפור המעובד מתוך 
הסיבה כי כל מה שנעשה הוא מאיתו יתברך ולעיתים 

 כך היה: –תתברר לאחר זמן מה. ומעשה שהיה 
 

כאשר  ,שרהע-יוכבד ברודי הייתה בסך הכול בת חמש
הנאצים פלשו לאוסטריה, שנה לפני פרוץ מלחמת העולם 

 השנייה. 
 

עד אז חייה זרמו על מי מנוחות, אבל הכול השתנה באותו 
גרמניהַׁסיפחהַׁאתַׁאוסטריהַׁוהפכהַׁאותהַׁלחלקַׁ -יום 

ַׁלתושביםַׁזמנייםַׁ ַׁוממילאַׁכלַׁהאזרחיםַׁנהפכו משטחה,
 שלַׁגרמניה.

 

ו את כל היהודים היא לא תשכח לעולם את היום שבו אספ
האוסטרים מול רחבת העירייה והללו נעמדו בתור ארוך 

ַׁהנאציַׁכשדרכוניהם הגרמניים החדשים בידיהם,  השוטר
ַׁוחתםַׁ ַׁהאישַׁשמולו ַׁהביטַׁבשחצנותַׁאל ַׁדרכון, ַׁכל נטל
ַׁגביַׁ ַׁעל ַׁגדולות ַׁאדומות ַׁבאותיות ַׁ'יודן' ַׁהמילה את

ַׁהדרכון.
 

אבא של יוכבד היה כל כך המום מההשפלה, עד שהוא 
 החליט עוד באותו היום שזה הזמן לעלות לארץ ישראל.

 .הם הצליחו להשיג כרטיסים לאנייהרבים לאחר מאמצים 
ַׁ ַַׁׁ,התבררבדיעבד ַׁשהייתה ַׁהאנייה ַׁלפניַׁזאת האחרונה

ַׁשהבריטיםַׁהטילוַׁסגרַׁעלַׁחופיַׁהארץ.
 

את זוועות השואה יוכבד לא עברה אבל כל משפחתה 
יומה. זו גם בשואה הא נרצחווחברותיה שנשארו מאחור 

ולכן כאשר  ,הסיבה שהיא לא רצתה שום קשר עם עברה
שכלַׁ ,בסיום המלחמה הודיעה ממשלת גרמניה החדשה

ַׁלקבלַׁ ַׁיוכל ַׁלגרמניה ַׁסופחה ַׁוארצו ַׁמהכיבוש ַׁשסבל מי
ַׁאזרחותַׁגרמנית,ַׁזהַׁממשַׁלאַׁענייןַׁאתַׁיוכבד.ַׁ

 

להיפך, היא נתנה את הדרכון יחד עם כל המסמכים 
תשמור עליהם. חלפו שנים, הישנים לחברתה הטובה ש

יוכבד הקימה משפחה לתפארת, ילדים ונכדים, ולבסוף 
 הלכה לעולמה בשיבה טובה.

 

רבקה לוי הייתה די מופתעת מהחבילה שקיבלה בדואר, 
יוכבד, זו  -זה היה ללא ספק הדרכון של סבתא שלה 

הפעם הראשונה שהיא רואה את תמונתה בתור ילדה 
ה כל השנים קרמו עור קטנה, והסיפורים שהיא שמע

וגידים, החותמת האדומה עם המילה 'יודן' אכן התנוססה 
על עמוד השער של הדרכון ממש כמו התיאורים ששמעה 

 מסבתא שלה כאשר הייתה ילדה קטנה.
 

בהתחלה היא ממש התלבטה מה עליה לעשות עם הדרכון 
שנשלח אליה על ידי צאצאי החברה של סבתא שלה 

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"להרבַׁיצחקַׁבןַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסעידהַׁבתַׁתופחהַַַַַׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהַׁע"האסתרַׁבתַׁבל
ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל

ַׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"לַַַׁׁׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַׁר'ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַַַׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁמריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ)אורי(ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁצדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמסודיַׁבתַׁ

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁמהַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסליַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתַַׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיפהַׁבתַׁרבקהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁבהַׁלושיַׁע"האביַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 לע"נ
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