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ש ַׁ רָּ ֻחּקֹות ַׁתַׁפָּ יַׁ-יבְּ יתַָּׁםַׁיֹוַׁלֹורַׁי זְּכִּ מִּ הה   

 

 

 

 

יֹוןד                                                                                                       "בס  לָּ 689ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ ֻחּקֹותַׁ פָּ  ח"תשע| י בְּ
 

לָּה פִּ תְּ ת הַׁ עַׁ שְּ ֹרא בִּ קְּ יֹון | ָאסּור לִּ לָּ גִּ ת הַׁ דּושַׁ ל קְּ ֹמר עַׁ שְּ  נָּא לִּ

 

שיהיהַׁיראַׁ ,ה דוד המלך, על שלמה בנוומצו
וה אותו שכל חייו יאמר ו, ולפיכך מצשמים

ָארֶ ָאנִֹכי " ֶדֶרְך כָּל הָּ   .ץ"הֵֹלְך בְּ
ַׁ

ַׁדהיינו:  ועלַׁ, יוםַׁהמיתהתמידַׁיזכירַׁלעצמו
ַׁ ַׁיגיע ַׁהוא ַׁכך ַׁ"ידי ַׁשל ַׁלמצב יִּיתָּ ַׁוְּהָּ תָּ ז קְּ וְּחָּ

יש אִּ ַׁ".לְּ
ַׁ

, שזו גם כוונת דוד 'כתב סופר'ומבאר הרב 
מרו: "בכל יום ויום מחשב ואומר והמלך בא

למקום פלוני אני הולך, לבית דירה פלוני אני 
 'דירה'הקבר נקרא בלשון חז"ל שכן , הולך"

ַׁמשוםַׁששםַׁדרַׁהאדםַׁלנצח.
ַׁ

לפיכך, כאשר הזכיר דוד המלך לעצמו את 
ַׁעצמוַׁיום מיתתו מדי יום,  ַׁאת ַׁמצא הוא

ַׁממהרַׁאלַׁביתַׁהמדרש.
ַׁ

אם נצליח להזכיר לעצמנו כי הולכים אנו מדי 
יום ומתקרבים ליום המיתה שלנו, אשר 

דוד  לעולם לא ניתן לחמוק מפניו וכמאמר
וֶת יְַּמֵלט המלך: " ֶאה מָּ יֶה וְֹּלא יִרְּ ִמי ֶגֶבר יִחְּ

אֹול ֶסלָּ  ׁשֹו ִמיַד ׁשְּ  . לים פט, מט(י)תה "הנַפְּ
ַׁ

אם רואה אדם  :(ה ע"א )ברכותוכדברי הגמרא 
ַׁיוםַׁשיצר הרע מתגבר עליו " ַׁלו יזכיר

 ". המיתה
ַׁ

בו כן י: "שיאמר אל ל'כתב סופר'מסיים ה
יהי רצון  .תמיד, שהולך עוד בדרך כל"

נשכיל לדבוק בדרך ה', לקיים את מצוותיו ש
 וללכת בחוקותיו.

 

ה אותנו ללכת בחוקותיו. עלינו והקב"ה מצו
לבאר מהי הליכה זו? ולשם מה נקטה 

מורה  , כאשרהליכההתורה בלשון זו של 
 היא לנו לדבוק במצוות ה'?

 

לגבי קיום המצוות  הליכהאנו מוצאים לשון 
יַׁ: "ע"הגם בדבריו של דוד המלך  תִּ בְּ ש  חִּ

יֶַׁאלֵַׁעדֶֹתיָך ל  גְּ הַׁר  יבָּ שִּ יַׁוָּאָּ כָּ רָּ לים קיט, י)תה "דְּ

 . נט(
 

 לים קנ(:י)ילקוט שמעוני תהמבאר מדרש ה
בונו של עולם י"אמר דוד לפני הקב"ה, ר

ויום הייתי מחשב ואומר למקום בכל יום 
פלוני אני הולך, לבית דירת פלוני אני הולך, 
והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי 

ה ַרגְַּלי ֶאל " :מדרשות, שנאמר ִׁשיבָּ וָּאָּ
 ".ֵעדֶֹתיָך

 

הגאון הרב אברהם שמואל בנימין ומקשה 
וכי  :('כתב סופרה' בעל)זצ"ל  סופר שרייבר

ף את דוד המלך יצר יתכן, שבכל יום תקי
 הרע ללכת ולעשות דברים אחרים?! 

 

, 'מתוק האור'ועוד כתב להקשות בספר 
מצאנו לשון הליכה בצוואת דוד המלך 

ָאֶרץ לשלמה בנו: " ֶדֶרְך כָּל הָּ ָאנִֹכי הֵֹלְך בְּ
ִאיׁש יִיתָּ לְּ תָּ וְּהָּ ַזקְּ  . )מלכים א' ב, ב( "וְּחָּ

 

ואה וונשאלת השאלה: מדוע תוך כדי הצ
ֶדֶרְך כָּל דוד המלך ואומר " מוסיף ָאנִֹכי הֵֹלְך בְּ

ָארֶ  ץ", פרט, אשר לכאורה אינו חלק בלתי הָּ
ואה כולה, ואין בו הוראה וציווי ונפרד מן הצ

 לשלמה?
 

אלו  אלא מסבירים המפרשים, שבדברים

יֵַׁתֵלכּו" ֻחּקֹת  םַׁבְּ ַׁ)ויקרא כו, ג(ַׁ"אִּ
 

ח"תשעַׁכ"זַׁאייר 12/05/2018  

בחוקותיפרשתַׁ  
ַׁירמיהַׁט"זַׁ-"ה'ַׁעוזי"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 18:51 20:04 20:56  

א"ת 19:09 20:02 20:53  

 חיפה 19:12 20:04 20:57

ש"ב 19:09 20:02 20:53  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"עַׁלרפואתַׁכלַׁחולי
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁדשהעלוןַׁמוק
ַׁלעילויַׁנשמת 

 מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה
 

 

 

 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציוןחברַׁ

 
 
 
 
 
 

ַׁ

 העלוןַׁמוקדשַׁלהצלחתַַׁׁ
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁשמים תַׁיראַַַַַׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ

ַׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁדבירַׁבןַׁנליַׁרחלַַַׁׁׁ   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁהַׁמזלַַַׁׁׁחיַׁהפקותַׁואירועיםרוזהַׁבתַׁמרגריט
ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

ַׁאריהַׁושרהַׁלויַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁוב"בַׁשלמהַׁודנהַׁדוד
ַׁאקבליַׁיוסףַׁחייםַׁבןַׁנסכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁי.מ.י.שַׁכדורי

ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית
ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו

ַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינהַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבת
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי
ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַַׁׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁזרישַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-הַׁניזריַׁבתַׁסטהימנ
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים כותבריאותַׁואריַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַַַׁׁׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיה

ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ
ַׁרינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה
ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה

ַַַׁׁׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
ַׁ?וגםַׁלמאכליַׁחלבַׁבשרגםַׁלמאכליַַׁׁבמצנםַׁאוַׁבמיקרוגלהאםַׁמותרַׁלהשתמשַׁ

 

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

 

]גוף חימום נוסף המאפשר אפיה או  שמורכבַׁבוַׁגםַׁ"מערכתַׁהשחמה" ,מיקרוגל הפועל באמצעות הקרנת גלים אלקטרוניים
בישול של המזון[, דינו ככל תנור ולאחר המתנה של עשרים וארבע שעות, יש לנקות היטב את התנור מכל שיירי מזון או 

ואז ניתן להשתמש בו עבור מאכלי בשר או חלב ובתנאי  שומנים, ולהדליק את התנור למשך כעשרים דקות בחום גבוה
בספר תחומין  מקורות: .תה תבנית לא יכולה לשמש גם עבור חימום מאכל בשרי וגם עבור חימום מאכל חלבי()אושיחליף את התבנית 

  , יש להרתיח כחצי ליטר מים עד שיתאדו.ו( הביאו שלאחר השבתת התנור וניקוי21)כרך ח עמוד 
 

ַׁההלכהַׁתבוארַׁבעז"הַׁבעלוניםַׁהבאים.ַׁ-לגביַׁמיקרוגלַׁהמצויַׁבבתים
 

אלא פירורים מהבורקס, מותר  ,ואין ממשות הגבינה עליה ,בורקס גבינה הטה חשמלית לחמם עליכאשר השתמשו בפל
לאחר שיסיר את אותם פירורים. ובאופן שרוצה להניח על הפלטה שניצל באופן ישיר, יניח קודם לכן  ,סיר בשרי הלהניח עלי

 שכן העלה בשו"ת דברי בניהו חט"ו )סימן ל(.  ,תישו"ת דבריך יאיר ח"א )סימן יח(. ושוב ראי מקורות: נייר כסף וכדומה.
 

 
 
 

 
 

הגאון הרב אברהם ישעיהו קרליץ ישנתי בביתו של ' בהיותי בחור תלמיד בישיבת פוניבז" ל:"רמן זצבי שלמה רבסיפר הגאון 
 ךם בשולחן ערומסוי יףוהתיישב ללמוד עמי בעיון סעהצדיק  אחד כאשר הגעתי לישון שם, עיכב אותי . לילה'(ש"אי וןחז'ה)זצ"ל 

עכשיו מתקיים "לי:  י את תמיהתי על כך, אמרתשהבעכ המפרשים, ואף הוסיף לומר חידוש משלו. יורה דעה, עם כל
ואכןַׁלאחרַׁזמןַׁנודעַׁשהוכתרַׁ ."שלמדנו, ולמדנו זאת לזכותה ולרפואתה ניתוח בסיכון גבוה לאשה, שקשור לסעיף באמריקה
 (בין השמשות תחשי) ד."בהצלחהַׁגדולהַׁבסַׁהניתוח

 
 
 
 
 

 

אחת לכבד אישיות מסויימת באמירת הצדיק ל, ביקש "ברמן זצמרדכי  אבא ביעת שמחת נישואי אחת מבנותיו של הגאון רב
ַׁאדםַׁעשהַׁצרותַׁ ,בנימוק לכיבודבתוקף  והתנגד , הללוהחופה. כאשר שמעה על כך משפחת החתן תחת ותברכה שאותו

ַׁלכםצרות עשה להם, הגיב: " כששמע רבי אבא אילו רבותַׁלמשפחתם. ַׁכמהַׁוכמה,ַַׁׁ,דעו ַׁהואַׁעשהַׁצרותַׁפי ַׁעצמי שלי
ַׁיביבלַׁיןלהראותַׁשאַׁתחתַׁהחופה,ַׁכדיאמירתַׁאחתַׁהברכותַׁביַׁמזמינוַׁומכבדוַׁבכלַׁנישואיַׁבנותיַׁהנניַׁך,וקאַׁמשוםַׁכווד

 (קונטרס דרכי האבא) ."!וכלַׁקפידאַׁעלי
 
 
 
 
 
 

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ יבַׁב  ּסּוַׁ–שֹוֵאלַּׁוֵמשִּ קַׁהֵחלֶַַׁׁ-רוְֶּהתֵַׁרַׁאִּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

ֲהלַָּׁ ֵאלֹותַׁב  שְּ ֲהלַָּׁלִּ ֵאלֹותַׁב  שְּ לֹון  כָּהכָּהלִּ תֶַׁהעָּ ש  דָּ קְּ לֹוןה  תֶַׁהעָּ ש  דָּ קְּ נּויִּים ה  נּויִּיםמְּ  מְּ
ַַׁׁ

בלשאלותַׁלשאלותַׁ ר  נֹותַׁלָּ פְּ בנָּאַׁלִּ ר  נֹותַׁלָּ פְּ ַַׁׁנָּאַׁלִּ

י סִּ נְּחָּ יִּיםַׁפִּ יָּהּוַׁח  יֵאלִּ סִּ נְּחָּ יִּיםַׁפִּ יָּהּוַׁח  ֵַַׁׁאלִּ

טֵַׁ טֵַׁבְּ   63291446329144--052052ַַׁׁל'ל'בְּ

ַַׁׁ

לֹון ישֶַׁאתֶַׁהעָּ דִּ קְּ ה  ןַׁלְּ לֹוןנִּתָּ ישֶַׁאתֶַׁהעָּ דִּ קְּ ה  ןַׁלְּ תַַַַׁׁׁׁנִּתָּ מ  ּלּויַׁנִּשְּ עִּ תלְּ מ  ּלּויַׁנִּשְּ עִּ ה,ַׁ,ַׁלְּ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְּ רְּ הלִּ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְּ רְּ ה,ַׁ,ַׁלִּ חָּ לָּ צְּ ה  הלְּ חָּ לָּ צְּ ה  גּון,ַׁ,ַׁלְּ גּוןזִּּוּוגַׁהָּ ַַׁׁ,ַׁ,ַׁזִּּוּוגַׁהָּ

הַׁ שּובָּ תְּ הַׁבִּ הֲַׁחזָּרָּ שּובָּ תְּ הַׁבִּ נֹוַַׁׁ--""וכווכוֲחזָּרָּ פְּ נֹונָּאַׁלִּ פְּ יאֹורַׁנָּאַׁלִּ לִּ יאֹורַׁתַׁלְּ לִּ 77665522008844ַַׁׁ--005522ַַׁׁ""בטלבטלתַׁלְּ

ֲעֶרֶכת מ  ֲעֶרֶכתכְּתֶֹבתַׁה  מ  מֹון:ַׁ:ַׁכְּתֶֹבתַׁה  צְּ יאֹורַׁע  מֹוןֲעבּורַׁלִּ צְּ יאֹורַׁע  בֶֹשםַׁ,ַׁרח'ַׁ,ַׁרח'ֲַׁעבּורַׁלִּ בֶֹשםַׁה  יֹון8337583375ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2626ַׁה  ֶשֶרתַׁצִּ ב  יֹוןמְּ ֶשֶרתַׁצִּ ב  ּקּודַׁ.ַׁ.ַׁמְּ ּקּודַׁמִּ 90769269076926ַַׁׁמִּ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

נָּם לֹוןַׁחִּ תֶַׁהעָּ ל  בָּ ק  נָּםלְּ לֹוןַׁחִּ תֶַׁהעָּ ל  בָּ ק    eemmaaiill--ב ַׁב ַַַׁׁׁלְּ

בּוע ַׁ יֵדיַׁשָּ בּוע ַׁמִּ יֵדיַׁשָּ ֶתָךֶַׁאל,ַַׁׁ,ַַׁׁמִּ חֶַׁאתַׁכְּתֹובְּ ל  ֶתָךֶַׁאלשְּ חֶַׁאתַׁכְּתֹובְּ ל  ַַׁׁ::שְּ
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

תֹותַׁזְּכּו דֹושַָּׁהַׁרַָּׁה  ּקְּ הה   
 

 

 

 

 

ַׁ   (  )שבוע שביעי מלכות  מידתַׁהשבוע:
 פה איברַׁהמרכבהַׁלמידה:דוד המלך                                           צדיקַׁהמרכבהַׁלמידה:

 

דושה כי זה קיומו של הנפש. ובזה יקנה מידת הסובלנות, לסבול פי התורה הק-השלטת הנפש על הגוף, ועם כל זה, הנהגת הגוף על -שלטון הגדרתַׁהמידה:
 מידת העצלות והעצבות  עבודהַׁעיקרית:   גופו לצורך נפשו, ולא יתגאה על אחרים, וישים עצמו כעני ובפרט בתפילותיו.

 

ַׁיוםַׁ
 בחודש

ַׁיוםַׁ
 לעומר

ַׁמידהַׁ
 פרטית

ַׁמידהַׁממ"ח
 קנייניַׁהתורה

 הנהגהַׁהפרטיתַׁליום

 יתפלל לה' שירחם על דלים, ימחול לחוטאים, ויזכה אותו לעשות חסד ע ומוסיףשומ חסד מ"ג כ"ח

 יתגבר על תאוותיו. ישמור את פיו, מיראה מגדלותו יתברך וכבוד מלכותו מנת ללמד-הלומד על גבורה מ"ד כ"ט

 לל על הלימודלא יתגאה בלימודו, יהיה מוכן לסבול למען האמת, ויתפ הלומד על מנת לעשות תפארת מ"ה א' סיוון

 יתפלל על צמיחת הגאולה, ושיתגלה כבוד שמים על ידי קיום הנבואות המחכים את רבו נצח מ"ו ב'

 יודה לה' על כל יסורין שמביא עליו, יזהר מאוד על השלום בפרט בש"ק המכוון את שמעתו הוד מ"ז ג'

 יעות ועל הקדושה לכל ישראליתפלל תמיד על שמירת הברית ועל הצנ אומר דבר בשם אומרו יסוד מ"ח ד'

 יתפלל על שמירת השבת ודיבור בקדושה, יאמר 'עלינו לשבח' בשמחה )ל"ב טו"ב(חזרה על כולם  מלכות מ"ט ה'
 

 )וספרתם לכם(ַׁלימוד.וכ, בתפילה "זהירות מחנופה, שקר, מוציא שם רע/לשון הרע, ליצנות, ומדיבורים בטלים בביה  הדגשותַׁמיוחדות:ַׁ

גֹו נְּהָּ אֹותַׁה  לָּ תֻמפְּ  
 

 

 

 

 

גלאט"?  -שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין עושה אירוע  
 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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רבי הגאון  ,נקרא על שם חותן סבו. (1860) תר"ךב' אלול ה'-בנולד  -ישראלַׁהגרַׁזצ"להרבַׁהאדמו"רַׁ 
חזר ולאחר פטירת חותנו  חותנו בדז'יקובלאחר נישואיו עבר ללמוד בבית  מרוז'ין.פרידמן ישראל 
 . תמנה לרב בעיירה בידוולה, במרמורשה (1885)תרמ"ה ה'פטירת סבו בשנת לאחר  לויז'ניץ.

 

תרנ"ג ה'ויז'ניץ עקב הלשנה. עם פטירת אביו בשנת לנאלץ לברוח מהעיירה  (1888)בשנת ה'תרמ"ח 
עשרות  .)האדמו"ר השישי( ידי ויז'ניץאדמו"ר לחסשמש כל חלהשנים בלבד  33בהיותו כבן  (1893)

 'דמשק אליעזר'ו 'בית ישראל'ת ובאותו זמן הקים הרב את ישיב. אלפים מיהודי אירופה היו לחסידיו
 . אליעזר הגר. הישיבה התקיימה בעיירה עד השואה ר'בויז'ניץ, שבראשה עמד בנו 

 

 ,נפטרה אשתו. אולםהראשונה  , מספר ימים לאחר פרוץ מלחמת העולם(1914) תרע"דה'י"ג באב -ב
אחריו  לאחר שהרוסים חיפשו מחשש שיפיל פחד על היהודים הנותרים. ,סירב להמלט מהעירהרב 

אולם  .('לקט עני'בעל ה)משה הגר  'התגורר אצל קרובו, רשם  ,לקוסובנאלץ להימלט כדי לגייס אותו 
ַׁבצ. חסידיואחר השתדלות של לנאסר על ידי הרוסים ושוחרר לאחר מכן כחודשיים  דקתוַׁנודע

ַׁוב ַׁובעַׁ'אהבתַׁישראל'וקדושתו, ַׁהגדולה.נשלו ַׁרוחַׁוותנותו ַׁרביםַׁפנוַׁ-בעל ַׁבתורה. ַׁגאון הקודש.
ַׁונושעו.  אדמו"ר ה)שנים. ציונו הועבר מרומניה ע"י בנו  76-. חי כ(1936)ב' סיוון ה'תרצ"ו -נפטר ב אליו

  גאוןלגורר ברומניה ושהת )אב"ד בראשוב(גאון ר' דוד שפרבר לפנה לארץ הקודש. הוא  חיים מאיר( 'ר

 

 
 
 

ַׁ
 

 
 

  

  
                                     

 
 

                                                                                                                                   

   
 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 
 
 

הקברות שומרי שבת בבני בבית נטמן באוהל  .רץ ישראלוהבאתו לאהתירו הוצאת הארון אסטרייכר ושניהם  ר' משה דוד
 (.רוב אדמור"י החסידות שהלכו לעולמם)שם נטמנו  ברק

 

מנחם  'רסבו,  מרבותיו: ר' פנחס מבורשא. אחיו:מרת ציפורה.  אמו: (.מוויזשניץ 'אמרי ברוך'בעל ) ברוךר' האדמו"ר  אביו:
 .תרל"הה'בשנת נישא  -)זיווג ראשון הינדאמרת  יו:נשות (.מדז'יקוב 'אמרי נועם'ה)מאיר הורוביץ  'ר, חותנו, ('צמח צדיק'ה)מנדל 

, מרת (עמר-יעקב כהנא אב"ד חצי נישא בשנת ה'תרפ"א, בת ר' -)זיווג שני, מרת מרים (מדזיקוב 'אמרי נועם'בעל בת ר' מאיר הורוביץ, 
ראש ) מנחם מנדלר' האדמו"ר  :בניו . נרצחה בשואה(.יעקב לייב מטריסק 'רנישא בשנת ה'תרפ"ז, בת  -)זיווג שלישיהי"ד  שיינדל

 אליעזרר' האדמו"ר , (מילא את מקום אביו בגרויסוורדיין, ולאחר מכן בבני ברק) חיים מאירר' האדמו"ר , (ואדמו"ר בוישובה ישיבה
לר'  )נישאהחיה מרת  בנותיו:. שמואל אבאר'  (,ויז'ניץ-מייסד חסידות סערט)ברוך ר' האדמו"ר , (מילא את מקום אביו בויז'ניץ)

, (צבי חיים הורוביץ מרימינוב 'ר)נישאה לשרה מרת  (,אלטר יחזקאל הורוביץ מדז'יקוב)נישאה לר' ה חומרת  (,שלום רוקח מסקאהל
שיינא , מרת (משה חיים לאו, רבה של פיוטורקובלר' אלטר מנחם מנדל הגר מבורשה ובזיווג שני )נישאה בזיווג ראשון לר' דבורה מרת 
אהבתַׁ• מספריו: .(מרדכי שרגא פרידמאן מבויאן צ'רנוביץ')נישאה לר' העניא , מרת (אברהם יהושע העשל מזינקוב)נישאה לר' רחל 

 אורַׁישראל.• על התורה ומועדים -ישראל

יה, נדר ומרדכי הרימו כוסיות 'לחיים' ואיחלו 'מזל וברכה', להצלחת העסקה החדשה. הנתונים שהציג מרדכי, הסוחר הנודע מבוקרסט שברומנס

עברו שבועות וחודשים. סנדר המתין  לידיו את הכסף, וציפה לרווחים.הגיש לסנדר, יהודי אמיד מעאראד, היו מפתים. סנדר נתן את אמונו באיש, 
 ?כל כספו, ומי יודע אם פעל נכוןהוא נתן את רוח לידיעה כלשהי. עם הזמן החלו הספקות לכרסם בלבו. -בקוצר

 

הוא נעלם". ו -לת ביתו. האיש שבפתח הודיע לו: "מרדכי פשט את הרגל. כספך וכספם של כל לקוחותיו, ירדו לטמיוןעל ד נקישותיום אחד נשמעו 
והסתגר בביתו. ידידיו הציעו להסתגל למצבו החדש האיש פרץ בבכי: "מאדם אמיד, נעשיתי אביון". הוא התקשה  הזר יצא, מניח את סנדר המום.

 .העצה ויצא לדרךוהוא ישתכר לפרנסת ביתו. קיבל סנדר את  ,אין מכירים אותו. כך תיחסך ממנו הבושה ןבהש ,לו לצאת ולהיות רוכל בכפרים
 

קיבל כל יהודי באהבה והרעיף שפע ברכות. סנדר החליט להיכנס לרבי ולקבל את . הרב ישראל מוויז'ניץ 'בעיירה גרוסוורדיין שכן באותה עת ר
וסנדר ראה בהתממשות הברכות. הוא הצליח מאוד, קנה בזול ומכר  ,לא עבר זמן רב פנים יפות ובירכו. ברכתו בדרכו החדשה. הרבי קיבלו בסבר

 ברווח נאה. במרוצת הזמן החל לסחור גם עם הגויים, מכר לרבים מהם בהקפה, ואחת לכמה חודשים בא אליהם לגבות חובות.
 

ם נאה לפרנסת הבית, ושוב יוצא למסע. בכל נסיעה היה הולך לגרוסוורדיין התחזקה. אחת לחודש שב לביתו, משאיר לאשתו סכוברבינו דבקותו 
שהגיש לו, ובה בקשותיו, אך לא מיהר להשיב. בעיניים חודרות  ,ביקורו האחרון התנהל בדרך שונה מן הרגיל. הרבי קרא את הפתקה ונכנס לצדיק.

 פירש.". סתם ולא שתינצלַׁמידיַׁהגוייםמה, ולבסוף אמר: "-הביט בסנדר זמן
 

באחד מסיבובי גביית החובות בא לפלוטניצ'ה. לעת ערב ניגש  לא עברו ימים ודברי הרבי נשכחו. .לא היה לסנדר קצה חוט להבין את כוונת הצדיק
ם , ואתה תשוש ועייף. שכב לישון כאן ומחר בבוקר אשלחשיכהלאחרון שבבעלי החוב, אנטוני האיכר. האיש קיבל את פניו בחיוך ואמר: "כבר 

ולא יהיה להם נוח להלינו שם. אנטוני דחק בו והציע לו לישון באסם  ,שהבית קטן ,שיש בו פולחן והתחמק בתירוץ ,סנדר לא רצה ללון בבית חובך".
 .הסכיםהוא ו ,שבחצרו, שם בחר גם בנו, תאודור, מצע נוח על הקש. עייפותו של סנדר גברה עליו

 

אם יסכים להחליף האינו נוח לו. הוא שאל את בן האיכר  ,כי אולי המקום שבו שכב לישון ,. לבסוף סבראבל השינה נדדה ממנו ,סנדר ניסה לישון
כי לא יצליח לישון, החליט לקום ולצעוד לעיירה  ,אך לסנדר ההחלפה לא הועילה כלל. כשנוכח איתו מקום. הצעיר נענה, וחיש שקע בשינה עמוקה.

גם לאנטוני היו 'נדודי שינה'. באותה שעה החל להסיק את  ת. את חובו של אנטוני יגבה בדרך חזרה.הסמוכה, שבה היה אמור לפגוש עוד לקוחו
כי יש כסף  ,האישה נבהלה, אך אנטוני הסביר לה הואַׁמתכווןַׁלהרוגַׁאתַׁהיהודיַׁולהשליךַׁאתַׁגופתוַׁלתנור.כי  ,התנור בביתו. לשאלת אשתו ענה

 פטרו מהחוב.רב ברשות היהודי, וכך ייטלו את הכסף וגם יי
 

ובהינףַׁידַׁהטילַׁאתַׁהחרבַׁעלַׁהישןַׁוהרגו.ַׁהואַׁגררַׁאתַׁהגופהַׁיצא בחושך וחרבו בידו אל האסם. הוא ידע בדיוק היכן שכב סנדר לישון, הלה 
כי הדבר נעשה  ,. הוא התגונן וטעןאשתו צעקה!", הבן שלנו"מה עשית?! רצחת את ַׁלתוךַׁהביתַׁואזַׁפתאוםַׁראהַׁאתַׁפניַׁההרוג:ַׁבנו,ַׁתאודור!

והיכן  ,מי הוא ,שהוא גנב. הוא סיפר להם ,באותו זמן צעד סנדר לעבר העיירה השנייה. שוטרים שראו אותו חשדו שגגה. ריב קולני פרץ ביניהם.ב
 לן בלילה, והשוטרים לקחוהו עמהם לבית האיכר, כדי לאמת את דבריו. בהגיעם אל הבית שמעו מאחורי הדלת את קולות הריב. 

 

לא עברו דקות ַׁשהיהודיַׁהאורחַׁהרגַׁאתַׁבנם...ַׁ,עכשיוַׁעליהםַׁלטעוןולכןַַׁׁ,נתוַׁהייתהַׁלהרוגַׁאתַׁהיהודיַׁוהבןַׁנהרגַׁבטעותכיַׁכווַׁ,האיכרַׁזעק
היו מאמינים לאנטוני, וסנדר היה הם כן  מלאשתפסוהו. אל 'שיחק לו מזלו'כי  ,בידי השוטרים. הם אמרו לסנדרבאזיקים כבול אחדות ואנטוני נלקח 

 ".שתינצלַׁמידיַׁהגוייםהצדיק: "במילים שאמר לו אז נזכר פתאום -סנדר נשא עיניו לשמים והודה לה'. או יושב במאסר על רצח הבן.

ָאכִּים לְּ אשֹונִּיםַׁכְּמ  םַׁרִּ ר ַׁהאדמו"רַַׁׁ-אִּ אֵַַׁׁבהָּ רָּ גֵַׁלַׁיִּשְּ זצ"לרַׁה   

 
 
 

 



                  פניני עין חמדפניני עין חמד                ||            פרשת בחוקותיפרשת בחוקותי            ||        כ"ז אייר כ"ז אייר תשעתשע""חח        ||        גיליון גיליון 689689                                                                                                                                                                                      44//44            

 
  

 

  ַׁ
 

    
     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תֹורַָּׁקֵַׁעסֶַׁ הה   
 

 

 
 

 

ַַׁׁשאסור ַׁללו ַׁעליו ַׁאסר ַׁזה ַׁובכלל ַׁעיניו, ַׁאת לקרואַׁאמץ
  !בנסיעהַׁלמשךַׁחודשַׁימים

 

ה "עמרגלית באותו זמן, רבינו נסע יחד עם רעייתו הרבנית 
ַׁספרַׁללמודַׁבבמכוניתו,  ַׁהביאַׁבחיקו ַׁבנסיעהורבינו תוך , ו

להחביא את הספר מעיני הרבנית. אך  שהוא מנסהכדי 
ופחדה על מצב  מפקחת עליו תדיר יתהישה ,הצדקת
 שרבינו מחביא ספר.  ,, שמה לבבריאותו

 

, ורבינו "מה יש שם?", אמרה לו: לדאוג למרןשכל רצונה  היא
ַׁזהַַׁׁמהַׁאת"אומר לה בנימה של כאב:  ַׁיכול, ַׁלא ַׁאני רוצה,

 ."אניַׁלאַׁיכולַׁלעזובַׁאתַׁזה!ַׁהחייםַׁשלי!
 

להגיע לביתו. בני  ערב אחדחר יאירע פעם בימי בחרותו, שא
נעלו את הבית ועלו על , הלילה כי לא יגיע ,אשר חשבו ,הבית

 חשש ,כי הבית נעולהגיע מרן לביתו והבחין  יצועם. כאשר
הבית. במשך כל  גה שלפנייישב על המדר ,להעירם משנתם

  מד לאור הירח.הלילה ישב ול
 

הנץ, ראה  ים קום לתפילתכל הש"כאשר אביו זצ שחר, עם
לפשר הדבר, והשיב הבן,  את בנו יושב ורכון על הספר, שאלו

ַׁ ַׁמאחר ַׁהאםַַׁׁהדלתשכי ַׁלעשות, הייתהַׁסגורהַׁמהַׁהיהַׁלו
ַַׁׁלכןַׁניצלַׁאתַׁאורַׁהירחַׁולמדַׁלאורו.ַׁ?זמנוַׁלריקַׁיבזבז

 

הגשמים, כשקם  , כי פעם בימותזצ"לסיפר אחיו רבי נעים 
ים נעליהללימודו, לא ידע היכן  בשעת בוקר מוקדמת למהר

לבש כמה לפיכך את אחיו בני הבית,  , וחשש מלהעירשלו
  על זה, ויצא לבית המדרש. זוגות גרבים זה

 

ל אביו של הגאון רבי בן ציון "סיפר הרב אליהו אבא שאול זצוק
כנסת ל שבכל לילה היה מרן לומד בבית ה"זצוק אבא שאול

עד  ,בלימודו, ולכן הייתי ממתין לו והיה שקוע 'אוהל רחל'
 את הדלת.  שיסיים את לימודו בכדי לנעול אחריו

 

 לילה אחד האריך מאוד בלימודו עד שלא יכולתי להמתין
שכאשר  ,ולחכות, ולכן נתתי לו את המפתח וביקשתי ממנו

ינעל אחריו את בית הכנסת ויניח את המפתח  יסיים ללמוד,
 תחת לשטיח. מ

 

כשהגעתי השכם בבוקר, ראיתי מרחוק את כל  ,למחרת
בליבי שמרוב לימוד שכח מרן לכבות  האורות דלוקים וחשבתי

שאף הדלת הייתה  ,את האורות. וכשהתקרבתי גיליתי
 ולכן פחדתי שגנבים פרצו פנימה.  ,פתוחה

 

שיותר לא אתן למרן את  ,החלטתי בליבי באותה שעה
ַׁכשנכנסהמפתח ַׁאך ַׁפנימה. ַׁמרןַׁ,תי ַׁאת ַׁלראות ַׁ,נדהמתי

ַׁערימות ַׁוסביבו ַׁמקום ַׁבאותו ַׁולומד ַׁיושב שלַַׁׁכשהוא
ַׁשלַׁ ַׁטיפות ַׁראשו ַׁעל ַׁמהתקרה ַׁשטפטפו ַׁולמרות ספרים,

ַׁהוא ַׁנפשַַׁׁגשם, ַׁובמסירות ַׁרבה ַׁבאהבה ַׁתורה ַׁולמד ישב
ַׁ!,ַׁכשאינוַׁחשַׁבמאומהעצומה

 
 
 
 

כשאנו מתבוננים במעשה רבותינו, מגלים אנו, עד כמה 
בכל רגע נתון עסקו אהבת התורה הייתה בקרבם, וכי 

. להלן סיפורים מופלאים על הקדושהתורה בלימוד ה
, מהם ל"זצוק שקידתו של מרן, הגאון הרב עובדיה יוסף

 מהו עסק התורה!ניתן ללמוד 
 

. היה זה בשעות מרן אירע פעם קצר חשמלי ממושך בבית
ורבינו צריך ללמוד. לכן, הלך לבית , הערב כשהחשיך

דקות לשהותו מספר לאחר  ג ר' אהרון בוטבול."הרה חתנו,
 שחתנו עומד לצאת. ,חתנו, ראה רבינו של רבינו בבית

הולך  אני" . השיב חתנו:"?יוצא אתהלהיכן " :שאלו רבינו
 ."ראלמסור שיעור בגמ

 

ַׁאת"רבינו:  אמר לו ַׁלמסור ַׁרוצה ַׁאני השיעורַַׁׁבבקשה,
ובפרטַׁשישַׁשהרב יטרח,  חלילה,". חתנו השיב: "במקומך

ַׁמספר ַׁאנשיםַׁבשיעור ַׁשל  , ואין זה מתאים,מצומצם
. אך רבינו "תממצומצכך -לשהרב ימסור שיעור לקבוצה כ

ה, רבינו למסור את השיעור, וכן הי התעקש, שהוא רוצה
למספר  למסור את השיעור במקום חתנו, וכאמור, הלך

  של אנשים. מועט
 

הגישה בתו תחי'  לאחר השיעור, כשחזר רבינו לבית חתנו,
רבינו הודיע לה, שהוא לא אוכל  לרבינו ארוחת ערב. אך

עדייןַׁ" לשאלתה, מדוע לא יאכל, השיב לה רבינו: עכשיו.
 ."עודַׁלאכול...ליַַׁׁלאַׁלמדתיַׁהיוםַׁמספיק,ַׁלאַׁמגיע

 

הצדיק כרב ראשי לישראל, נסע של מרן בתקופת כהונתו 
כל לערוך מבחן לאברכים על כדי הימים לעיר חיפה  באחד
מו לנסיעה תלמוד בבלי מסכת יולקח ע .פסחים מסכת

 בפורמט קטן.  פסחים
 

ללא מסכת הגה בניצל כל רגע ורגע ובמשך כל הנסיעה 
וכשהגיעוַׁרבינו דף, הופך ספורות כל דקות אשר כ הרף,

  !לסייםַׁאתַׁכלַׁהמסכתהגאוןַׁהצדיקַׁהספיקַַׁׁ-ַׁליעדם
 

כאבים עזים בעיניו חש  הצדיקלירושלים, חזרה בנסיעה 
 .בנסיעה הלוךבלימוד המסכת  מהמאמץ הכבירכתוצאה 

כי  ,לאחר בדיקה רפואית הביעו הרופאים את עמדתם
מדובר בבעיה רצינית ולצורך טיפולו והחלמתו ההמלצה 

  ל."לנתחו אצל פרופסור מומחה בחויתה הי
 

הן בשל ביטול  ,וריחמו על מרן נויאך משמים ראו בעוני רב
הזמן הכרוך באותה טיסה והסידורים מסביב והן בשל 

ַׁ העלות הכספית הגבוהה.
 

ַׁ ַׁבדיוק, ַׁהימים ַׁובאותם ַׁהבורא שהפרופסורַַׁׁזדמןהרצה
ַׁ ַׁהמומחה ַׁבבעיה ַׁזו ַׁסבוכה בכבודוַַׁׁלארץ-מחוץהגיע

נתח את רבינו היה שליח טוב ללאחר שהתבקש, ו ,ובעצמו
הניתוח, ביצוע , תוך שהוא מצווה עליו לאחר ותורפאול

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁדרזיַׁזצ"לַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַׁמאַַַַַַׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"לנעמיַׁבתַׁכ

ַׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"לַַַׁׁׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַׁר'ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַַַׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁמריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁדרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ"לאהרוןַׁ)אורי(ַׁבןַׁרבקהַׁזַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁצדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקבןַׁדבַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁהשמתַׁע"הרחלַׁרפאתַׁבתַַַַַׁׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידה"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁעשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַַַׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
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