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ש ַׁ רָּ ה ַׁתַׁפָּ לֶַׁדַׁיֶלֶַַׁׁ-רבְּ ג  צּוקַָּׁתַׁאֹותֹוהַׁמְּ ַׁהמְּ  

 

 

 

 

יֹוןד                                                                                                       "בס  לָּ 688ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ רפָּ הַׁ  ח"תשע|  בְּ
 

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

 

, והוא , ואשתו עובדתחלוהקיר נרטב והילדים 
הרב  צריך לדאוג לילדים ולקחת אותם לרופא.

זדעזע, והביע את רצונו לראות את השמע ו
, וראה הרב שאכן המצב לשםהדירה. הם הלכו 

ובפרט שם נורא ואיום ובלתי נסבל לגור 
 כת ילדים. ומשפחה בר

 

. ענה "אתה חייב להחליף דירה" :אמר לו הרב
ייבים, אם ח". אמר הרב: "אין לי כסף" :התלמיד

"אבל אני בקושי  . אמר התלמיד:"אז אפשר
ַׁיוצאיםַׁ". אמר לו הרב: "גומר את החודש אז

ַׁבכתובהַׁ ַׁלאשתך ַׁהתחייבת ַׁאתה לעבוד.
ַׁלמגורים ַׁלה . התלמיד חיפש עבודה "לדאוג

משגיח בישיבה תפקיד לשמש כתורנית ומצא 
 לתלמיד חכם גדול.צמח ומשם 

 

אומרים: הם כאשר בעלי המוסר מספרים זאת 
שוכבים הרפואה חדרים רבים ובהם ית בב

לחצן ראשו עשרות חולים. לכל חולה יש מעל 
מצוקה, וכשהוא לא חש בטוב, הוא לוחץ 

 ונדלקת נורה בחדר האחות. 
 

כל זה נפלא כאשר האחות מסתכלת על 
אבלַׁכאשרַׁהיאַׁעסוקהַׁבהכנתַׁקפה,ַׁהנורות, 

ַׁמהבהבתַׁ ַׁוהנורה ַׁחברותיה, ַׁעם ַׁבשיחה או
ַׁלמות.ַׁחלילהַׁעלולבינתייםַׁהחולהַׁ

 

לפעמים משדר אותות מצוקה, תלמיד כל בן או 
זהַַׁׁ-כאשרַׁמתחצףהוא לוחץ על לחצן מצוקה. 

ַׁמדוכדך ַׁוכשהוא ַׁמצוקה, ַׁאיתותַַׁׁ-איתות זה
מצוקה.ַׁאבלַׁהיכןַׁההורהַׁאוַׁהמחנךַׁשיקלטוַׁ

 אתַׁהאותותַׁהאלו?

כִּיל ֶאל ד  כתוב במדרש: " ֵרי ַמשְׁ )תהלים  "לַאשְׁ

מה שייך לשון השכלה וצריך להבין, . מא, ב(
אל דל? אלא אשרי מי שמשכיל ומחפש 

 עצמו לראות מה חסר לדל. מ
 

לפעמים העני מתבייש לספר שהמצב דחוק, 
ולכן צריך להיות חכם, ולדעת לגלות מי הוא 
העני שאין לו ומתבייש לבקש, וכפי שידוע, 

צריך שיהיו אנשים ממונים בכל קהילה, ש
 לחפש מי הם האנשים העניים ולדאוג להם.

 

גם בנים נקראים אחים. אם  -"וכי ימוך אחיך"
לד לא מתקדם בלימודיו כמו שצריך, או י

שהוא מופנם, צריך בחכמה לראות מה חסר 
 לו ומה מעיק עליו, ומה גורם לו להיות כך. 

 

ַׁ ַׁוצועקיםַׁחלילהַׁואם ַׁגועריםַׁבו מכיםַׁאותו,
ַׁגדול,ַׁ ַׁיותר ַׁעוד ַׁלבלבול ַׁלו ַׁגורמים עליו,
ַׁילדַׁ ַׁכל ַׁבריכוז. ַׁגדולים ַׁיותר ַׁעוד ולקשיים

ַַׁׁ.רוצהַׁללמודַׁורוצהַׁלהיותַׁטוב
 

בגללם רבים שאלא שיכולים להיות גורמים 
להתרכז בלימוד, ולכן המחנך מצליח הילד לא 
להיות חכם  -יות "משכיל אל דל"הצריך ל
ַׁ .לכךהסיבה  אתולגלות  ַׁראשַׁייתכן שישַׁלו

בסבלנותַׁויחזרוַׁחלשַׁוהואַׁצריךַׁשיסבירוַׁלוַׁ
ַׁ ַׁפעמים.איתו כל ילד זקוק שיאירו לו  יותר

הוא  ך, ורק על ידי כפנים ויגלו כלפיו סבלנות
 יבין ויצליח.

 

כאשר ש ,מסופר על ר' אליהו לופיאן זצ"ל
מאחר את אחד מתלמידיו שהיה נשוי ראה 

 לסיבת הדבר.לישיבה באופן קבוע, התעניין 
התלמיד שהוא גר בדירת מרתף ישנה,  סיפר

 והגשמים חדרו לשם,ובחורף נורא ואיום שם, 

רַׁוְַּׁ ַׁבֹוַׁגֵּ תָּ ְךַׁוְֶּהֱחז קְּ הַׁיָּדֹוִַׁעמָּ טָּ ְך""וְִּכיַׁיָּמּוְךַָׁאִחיָךַּׁומָּ יִַׁעמָּ בַׁוָּח  ַׁתֹושָּ
 )ויקרא כה, לה(

 

ח"תשעַׁאיירַׁכ' 05/05/2018  

בהרפרשתַׁ  
ַׁירמיהַׁל"בַׁ-"ויאמרַׁירמיהו"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 18:46 19:59 20:50  

א"ת 19:04 19:57 20:47  

 חיפה 19:06 19:59 20:50

ש"ב 19:04 19:57 20:47  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁלאי

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת 

 מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה
 

 

 

 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון

 
 
 
 
 
 

ַׁ

 העלוןַׁמוקדשַׁלהצלחתַַׁׁ
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁברכהיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁ

ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ

ַׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁדבירַׁבןַׁנליַׁרחלַַַׁׁׁ   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁרוזהַׁבתַׁמרגריטהַׁמזלַַַׁׁׁחיַׁהפקותַׁואירועים
ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

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

ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁיוסףַׁבןַׁרוחמהַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמיתַׁבתַׁטובהַׁ

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית
ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית

ַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמיַׁאנאל
ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַַׁׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁזריַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁתרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁריכותַׁימיםבריאותַׁוא ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁשירהַׁשיל

ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַַַׁׁׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיה
ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה

ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה
ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה

ַַׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ

ַׁרינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ

ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה

ַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיהַׁזהבהַׁבת
ַַַׁׁׁ

ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
ַׁ?וכןַׁמהַׁדיןַׁמצנםלסירוגיןַׁוגםַׁלמאכליַׁחלבַַׁׁבשרהאםַׁמותרַׁלהשתמשַׁבטוסטרַׁגםַׁלמאכליַׁ

 

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

 

טוסטר שעשוי מחלק עליון וחלק תחתון, יש לייחד אותו  לחמם בו פרוסות לחם על מנת לאוכלם עם בשר. סורטוסטר חלבי, א
ויץ בשרי, ידליק קודם את המכשיר ולחלבי או לבשרי בלבד. ויש מי שהתיר אף כאשר המכשיר חלבי ורוצה להניח בו סנד

מאכלים מצופים ן שהושטרית ח"ב )חיו"ד סימן ז( כיו-שו"ת מנחת יהודה  מקורות: כעשרים דקות, ולאחר מכן יעטוף בנייר כסף היטב.
 ובפרט שהטוסטר לא סגור לגמרי, ויש מקום לזיעה לצאת. -ון שאין בו לחלוחית, ואף המאכלים יבשים וכי ,בנייר כסף, והנייר לא בולע

 

עליון ותחתון, ואפשר להפוך את הפלטה העליונה והתחתונה, אסור לייחד צד אחד חלבי  -שיש לו שני חלקי פלטה  ,טוסטר
ן שהחלק העליון נחשב כמכסה לחלק התחתון, ואין ליתן מכסה של סיר ובצרי ח"ב )סימן נז( כיו -שו"ת שערי עזרא רות:מקו והשני בשרי.

 בשר לקדירת חלב.
 

המונח בגלוי על גבי מגש נשלף, עליהם להחליט  ,המשמשים להכנת מזון ,)טוסטר אובן( הרוכשים תנורי בישול ואפיה קטנים
ל הנמצא אך ורק בתוך כלי סגור וכאם משתמשים בו לא ,תנור לסוג אחד ללא שינוי. אולםולקבוע מתחילה את השימוש ב

 הרמטית, רשאי להשתמש בו לחילופין לכל סוג מזון.
 
  
 
 
 

 

 ,מלבד הפסקות החשמל. במושבי השרון זורי הארץ, ובעיקריברבים מאבשנת ה'תשע"ו נדירה פגעה בתחילת החורף  סופה
המטעים והשדות של  ישובי השרון, פגעה הסופה כמעט בכליכפר סבא ורעננה, ויתר  העריםשהטרידו קשות את תושבי 

חדד יצחק מר החקלאי זמן קצר לפני כן שתל  וכל הגידולים הלכו לטמיון. ,דבר זור, ובאחדים מהם לא נותרימושבי הא
קישואיו  הבשילו קישואיהם, בעודהתרחשות הסופה  שלא שמרו שמיטה שתלו בתחילת חודש אלול, ובעת, קישואים. עמיתיו

כדיַׁלהביןַׁששדותיוַׁשלַׁשומרַׁהשמיטהַׁמ'עולש'ַׁאמורותַַׁׁ,אגרונוםַׁלאַׁצריךַׁלהיותשל חדד היו בתהליך גדילה ראשוני. 
ַׁעמיתיו.ַׁלהיפגעַׁבאופןַׁקריטיַׁהרבהַׁיותרַׁמאשר

 

אלא בערוגות  ר,ולם מברד ומקלא בחממות סגורות, כמקובל, כדי להצי ברצותו להרוויח זמן, זרע את הקישואים ,ועודזאת 
לחלוטין את מה שנשאר עד אז. הרסה זור השרון, שיכתה מכת ברד את אילקראת סיומה של הסופה, ה פתוחות וחשופות.

מר כשיצא  , 'ניצני עוז', ושכניהם. הנזק שנגרם היה עצום.''בארותיים הסופה היה בשטח החקלאי של המושבים 'עולש', מוקד
במר ליבם:  ומה עלה בגורל הקישואים שלו, לעגו שכני ,לבדוקכדי חר הסופה, והתניע את הטרקטור לאשיצחק חדד בבוקר 

 ."על אחת כמה וכמה -בשדותיך? אם אצלנו הכל נגמר, אצלך  שנותר משהו שלם ,האם הינך חושב"
 

לַׁהקישואיםַׁנותרוַׁשלמים,ַׁכואינו מאמין למראה עיניו.  שית. הוא יוצא לשדות,ימהשנה הש סים עודימלומד בנמיודענו אבל 
ַׁברצף,ַׁאלאַׁחלקַׁפהַׁוחלקַׁלגה,ַׁעלַׁכלַׁשדותיו,ַׁלמרותַׁשהשטחיםַׁשבבעלותוימכתַׁהברדַׁדַׁללאַׁפגע. ַׁאינםַׁ'נטועים'

מכתַׁהברדַׁהכתהַׁכמוַׁבמצרים,ַׁכשהברדַׁ'יודע'ַׁ .(57צירַׁ)ַׁשם,ַׁמשניַׁעבריַׁהתוואיַׁהראשיַׁהמובילַׁמנתניהַׁלטולַׁכרם
בשוקַַׁׁלבד,ַׁבאיזהַׁמחירַׁנמכרוַׁהקישואיםַׁשלו,ַׁשהיוַׁכמעטַׁהיחידיםַׁברַׁלהביןבדיוקַׁאיפהַׁלהכות,ַׁואיפהַׁלא.ַׁואפשרַׁכ

 ('קול ברמהתוך ')מעובד מ באותהַׁתקופה...
 

 
 
 
 

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ ִשיבַׁב  לַּׁומֵּ לֶַַׁׁ-רוְֶּהתֵַּׁרִַׁאּסּוַׁ–שֹואֵּ 'דקַׁחֵּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

כָּה ֲהלָּ לֹותַׁב  אֵּ כָּהִלשְּ ֲהלָּ לֹותַׁב  אֵּ לֹון  ִלשְּ תֶַׁהעָּ ש  דָּ קְּ לֹוןה  תֶַׁהעָּ ש  דָּ קְּ נּויִים ה  נּויִיםמְּ  מְּ
ַַׁׁ

בלשאלותַׁלשאלותַׁ ר  נֹותַׁלָּ בנָּאִַׁלפְּ ר  נֹותַׁלָּ ַַׁׁנָּאִַׁלפְּ

ִסי ִייםִַׁפנְּחָּ ִליָּהּוַׁח  ִסיאֵּ ִייםִַׁפנְּחָּ ִליָּהּוַׁח  ַַׁׁאֵּ

טֵַּׁ טֵַּׁבְּ   63291446329144--052052ַַׁׁל'ל'בְּ

ַַׁׁ

לֹון ִדישֶַׁאתֶַׁהעָּ קְּ ה  ןַׁלְּ לֹוןִנתָּ ִדישֶַׁאתֶַׁהעָּ קְּ ה  ןַׁלְּ תִַַַַׁׁׁׁנתָּ מ  ִעלּויִַׁנשְּ תלְּ מ  ִעלּויִַׁנשְּ ה,ַׁ,ַׁלְּ מָּ לֵּ פּוָאהַׁשְּ הִלרְּ מָּ לֵּ פּוָאהַׁשְּ צְַּׁ,ַׁ,ִַׁלרְּ ה  צְַּׁלְּ ה  הלְּ חָּ הלָּ חָּ גּון,ַׁ,ַׁלָּ גּוןִזּוּוגַׁהָּ ַַׁׁ,ַׁ,ִַׁזּוּוגַׁהָּ

הַׁ שּובָּ הִַׁבתְּ הֲַׁחזָּרָּ שּובָּ הִַׁבתְּ ִליאֹורַַַׁׁׁ--""וכווכוֲחזָּרָּ נֹותַׁלְּ ִליאֹורַׁנָּאִַׁלפְּ נֹותַׁלְּ 77665522008844ַַׁׁ--005522ַַׁׁ""בטלבטלנָּאִַׁלפְּ

ֲעֶרֶכת מ  ֲעֶרֶכתכְּתֶֹבתַׁה  מ  מֹון:ַׁ:ַׁכְּתֶֹבתַׁה  צְּ מֹוןֲעבּורִַׁליאֹורַׁע  צְּ בֶֹשםַׁ,ַׁרח'ַׁ,ַׁרח'ֲַׁעבּורִַׁליאֹורַׁע  בֶֹשםַׁה  ֶשֶרתִַׁציֹון8337583375ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2626ַׁה  ב  ֶשֶרתִַׁציֹוןמְּ ב  90769269076926ִַַׁׁמּקּודִַׁמּקּודַׁ.ַׁ.ַׁמְּ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

לֹוןִַׁחנָּם תֶַׁהעָּ ל  בָּ ק  לֹוןִַׁחנָּםלְּ תֶַׁהעָּ ל  בָּ ק    eemmaaiill--ב ַׁב ַַַׁׁׁלְּ

יַׁשַָּׁ יַׁשִַָּׁמידֵּ ֶתָךֶַׁאל,ַַׁׁ,ַַׁׁבּוע ַׁבּוע ִַׁמידֵּ חֶַׁאתַׁכְּתֹובְּ ל  ֶתָךֶַׁאלשְּ חֶַׁאתַׁכְּתֹובְּ ל  ַַׁׁ::שְּ
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

ִמירַָּׁ ּההַׁשְּ כָּתָּ כְִּהלְּ  
 

 

 

 

 

  )שבוע שישי( יסוד  מידתַׁהשבוע:
    ַׁ

 ברית קודש דה:איברַׁהמרכבהַׁלמי         יוסף הצדיק  צדיקַׁהמרכבהַׁלמידה:
 

ברית  -יסוד נקרא 'כל' כי הוא כללות ויסוד לכל המידות. ונקרא 'שלום', כי מידה זו בלבד הוא המחזיק ברכה לעולם. גם תוכנו שמירת ברית הגדרתַׁהמידה:
 מידת התאווה לעריות  עבודהַׁעיקרית:הלשון, ברית הלב, ברית המעור.        

 

ַׁיוםַׁ
 בחודש

ַׁיוםַׁ
 לעומר

ַׁמידהַׁ
 תפרטי

ַׁמידהַׁממ"ח
 קנייניַׁהתורה

 הנהגהַׁהפרטיתַׁליום

 יקדים צרכי חבירו לצרכי עצמו, ויכוון במצוותיו שהקב"ה ישפיע טוב אינו שמח בהוראה חסד ל"ו כ"א

 יתגבר על רצונותיו ותאוותיו שהם מאהבת עצמו, ויכוון רק לשם שמים נושא בעול עם חברו גבורה ל"ז כ"ב

 ילמד על שמירת הברית, ולא יסיח דעתו מלימודו ובפרט מענייני קדושה כותמכריעו לכף ז תפארת ל"ח כ"ג

 יוסיף תמיד בקדושה וצניעות, ויכין עצמו תמיד לניסיון בשמירת הברית מעמידו על האמת נצח ל"ט כ"ד

 ידי הנהגותיו-יוותר לאחרים למען השלום, ויזהר לא לגרום מחלוקת על מעמידו על השלום הוד מ' כ"ה

 יטהר עצמו תמיד כראוי )נט"י, רחיצה, מקווה(, יתרחק מתענוגים כדי להתקדש מתיישב לבו בתלמודו יסוד "אמ כ"ו

 יתפלל תמיד על הקדושה ושמירת הברית, וישמור פיו מכל דיבור אסור שואל ומשיב מלכות מ"ב כ"ז
 

 ()וספרתם לכם  שתשמישו יהיה בקדושה. -בפרטזהירות מהסתכלות בעריות, מהרהורים רעים, ומכל מיני קרי. והדגשותַׁמיוחדות:ַׁ
 

mailto:PnineEH@gmail.com
mailto:PnineEH@gmail.com
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ַׁהרב  ַַׁׁהאדמו"ר ַׁמהוסיאטין ַׁפרידמן ַׁפייבוש ַׁשרגא כ' -נולד ב -זצ"למרדכי
שברומניה כבנו השישי וכבן זקונים של אביו.  סדיגורהב (1834)אייר ה'תקצ"ד 

צ'רנוביל. אביו העיד עליו כי נשמתו הרה"ק רבי מרדכי מ דוד זקנועל שם  נקרא
ותו נודע דכבר אלפיים שנה! כבר בילבעולם שלא הייתה  הגבוההינה 

בתחילה ישב  יו.נפטר אבנישואיו ארבעה חודשים לאחר בשקדנותו המופלאה. 
 .בפוטיק, ועל אף שהיה צעיר האחים היה הראשון שעזבוכיהן יחד עם אחיו 

החל לשמש  ,עשרה שנה בלבד-בהיותו כבן שבע (1851)בשנת ה'תרי"ב 
שם התחיל להנהיג את חסידיו במשך שלוש שנים. . ניץילובעיירה מיקכאדמו"ר 

רשטאם מצאנז לבהתוך זמן קצר התפרסם כל כך עד שהאדמו"ר ר' חיים 
 בא לראותו. )ה'דברי חיים'( 

 

בהיותו בן  (1865)תרכ"ה ה'סטריסוב. בשנת עבר ל (1854)תרט"ו ה'בשנת 
שלושים עבר להוסיאטין שבאוקראינה יחד עם חסידיו ומשפחתו. לפני בואו 

קהילה קטנה מאוד של יהודים, אך עם בואו החלה הקהילה בעיר זו הייתה 
ועמד חסידות הוסיאטין רבינו הקים את להתפתח.  לגדול ובמקביל החלה העיר

בתי כנסת, בתי  ,הקים מקוואותבראשה כאדמו"ר הראשון של חסידות זו. 
כדי לקיים אורח יהודי. מסופר כי  ,מדרש, בתי ספר וכל התשתיות הדרושות

 (1894) תרנ"דה'כ"ב אייר -נשמות רבות פנו אליו כדי לקבל את תיקונן. נפטר ב
שנים. בנו, ר' ישראל המשיך את דרכו והיה  60-רוסיה. חי כשב הוסיאטיןב

 לאדמו"ר השני של חסידות זו.
 

ַׁ ַׁאביו(:סבא ַׁישראלהאדמו"ר ר'  אביו:ר' שלום שכנא מפראהביטש.  )מצד
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)בת אחות אמו, בנותיו של רבי משה ד צבי קובלנסקי דינה בת רבי דו ברכהמרת  אשתו:מרת מלכה.  אמו:. פרידמן מרוז'ין

)בנו בכורו, שימש האדמו"ר ר' ישראל  :בניו. ישראלאביו, ר'  :רבותיומ .(1850נישא בשנת ה'תר"י  -אפרתי מברדיטשוב

 ה, בת חימרת נישא ל) שלום יוסף מהוסיאטיןר'  . נקרא על שם סבו האדמו"ר ר' ישראל(,הוסיאטיןכאדמו"ר השני של חסידות 

יצחק מאיר העשיל ר' אדמו"ר )נישאה לגיטל מרת  :בנותיו . הסתלק לבית עולמו בחיי אביו(.אפרים מרגליות ממאצי'ובר' 

 .(מנחם נחום פרידמן מבויאן צ'רנוביץ' 'אדמו"ר ר)נישאה לה וחו, מרת (חסידותהמקופיטשניץ, מייסד 

 אדמו"ר הזקן ה ,יטא'לי מאנזאהן ביתו של הס"ק מרוז'ין סיפרה, שאחיההדודה ג" :יפר כ"ק אדמו"ר רבי יצחק מהוסיאטין זצוק"לס

, והחל לפרט 'יש לי ב"ה אחים חשובים' הלשון: משטפנשט ביקר אצלה כשנתיים לפני פטירתו, ואמר לה בזהר' מנחם נחום פרידמן 
אילו הייתי הבורא עולם, הייתי מוסר בידו את  -וביכול ואינו רוצה. אחי מטשורטק -רוצה ויכול. אחי מליעווא -אחי מסדיגורא'בחינותיהם. 

בעתַׁאמירתוַׁ'שמעַׁישראל',ַׁיכולַׁהואַׁלהחיותַַׁׁ-הוסיאטיןאחיַׁמהנהנת העולם, כדי שלא יטרידני בבקשותיו התדירות עבור בני ישראל. 
, השיב 'שיש לי אחים כאלה ,לי די בזה' -'אמור נא אחי ובאיזה בחינה אתה בעצמך?' :אותו אחותו . ובסיימו את דבריו שאלה'!מתים

 ."לה
 

חפרו פעם  הוסיאטיןכן, כן, נכונים הדברים. בחצר ההויף ב" :כשרבי שלמה טלינגטור סיפר את הדברים לפני זקני זי"ע, ענה זקני ואמר
את עצמו והחל להשחיל  ,קשור לסביבות הבורשהיה  ,בור עמוק, ואחד מאנשי החצר בא לראות ולבדוק את הבור, וקשר את עצמו לחבל

ַׁוכאשרַׁהוציאוהוַׁנשברַׁהחלקַׁהעליוןַׁשלַׁהבורלפתעַׁ .לתוך הבור ַׁוהאישַׁנפלַׁמגובהַׁרבַׁלקרקעיתַׁהבור, לאַַׁׁ-וניתקַׁאתַׁהחבל,
, כאן הפסיק זקני את סיפורו ושתק כמה "את הדבר לליבוהצדיק לקח לספר לו את אשר קרה, ורבינו רצו מהר אל  .םיהַׁבוַׁרוחַׁחיתהי

שיח יצחק, )ַׁ."קםַׁונשארַׁבחייםחייםַׁ-שלאַׁהייתהַׁבוַׁרוחשהיהודיַַׁׁ,והסוףַׁהיה"כאשר בת שחוק על פניו,  ,ענה ואמר ר כךרגעים, ואח
 (, עמ' קמ"והוסיאטין

כוס קפה,  ,הקדושים כדרכו בקודש. משמשו הגיש לפניו את החמין במוצאי שבת ברעיונותיודבוק במוצש"ק רבינו ישב אחת הפעמים ב

, בשניתחזר המקרה , אך הכין כוס קפה בשנית עבור הצדיקלגמרי. המשמש כוס הקפה התקררה ואבל רבינו כלל לא הרגיש בדבר, 
תעורר מדביקותו ואמר הורבינו אינו שותה, או אז  ,כוס קפה לצדיקשכבר הביא פעמיים  ,תקררה. כשהעיר המשמש לרבינווכוס הקפה ה

  :למשמשו
 

מהנשמה יתירה שיעשה  בתוך גוף האדם, הנשמה שבתוך האדם מבקשתהנה כשהנשמה יתירה יורדת למטה בערב שבת לשכון אור "
והנשמה היתרה מוכנה לעלות למקור מחצבתה, שואלת הנשמה שבאדם את הנשמה היתרה,  ,לה טובה נפשית, וכשמגיע מוצאי שבת

תי טובה עבורך, אלא . ואם התשובה היא חיובית, הרי טוב, אבל אם הנשמה היתרה אומרת, לא די שלא עשיאםַׁהיאַׁעשתהַׁלהַׁטובה
כששומעיםַׁאתַׁ" :. וסיים רבינו בלשון קדשו"אפילו עבורי לא עשיתי כלום, ואולי גם קלקלתי, הרי אז מתחילים הנשמות לבכות נורא

 (רוז'ין, ח"ה עמ' רצז-נר ישראל). "הבכיה,ַׁאיךַׁיכוליםַׁלשתות?!

. ירד הרה"ק מקום מסויםלטייל והגיע לרבינו נסע  תיפר הרה"ח ר' משה מעד ז"ל ששמע מחסידים שהיו בשעת מעשה, שפעם אחס

 שהרי הדבורים יצאו נגדולעשות כן, . הגבאי פחד מאוד אותהויפתח שהייתה שם  ,הגבאי שיגש לכוורת של דבוריםאת מהעגלה ושלח 
כשפתח את הכוורת לא  אל הכוורת ופתחה, וברח תיכף.הוא גש ישהוצרך לציית להרה"ק. נ יתה ברירה,י, אבל לא הועלול הוא להיעקץ

וסיבב גופו לפני הרה"ק עד שראשו  סנטרו על מקלו. הנחש ניגש אל הרה"קאת הרה"ק עמד וסמך  אלאַׁנחשַׁמסוכןַׁמאוד.יצאו דבורים, 
לעגלה ואמר רבינו עלה לאחר מכן . נפלַׁמתהנחשַׁוהנחשַׁהסתכלַׁעלַׁהרה"ק,ַׁותיכףַׁהיה נגד פני הרבי. הרה"ק הסתכל על הנחש, 

 .(שיח זקנים, ח"ד עמ' י"ד) ."בוהייתהַׁהַׁוהואַׁהיהַׁאברךַׁטוב,ַׁאבלַׁמעטַׁגאו: "לגבאי השני

ָאִכים לְּ כ ַׁ"רַׁר'ַׁהאדמוַׁ-ִאםִַׁראשֹוִניםַׁכְּמ  דְּ רְּ גַָּׁיַׁמָּ רָּ ייבֹושאַׁשְּ מ ַַׁׁפֵּ ִרידְּ ןַׁזצ"לפְּ  
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ִתיקַָּׁ וַָּׁהַׁשְּ בזָּהַָּׁהַׁשָּ  
 

 

 
 

 

פעם  שעומדים מדי ,ואף על דברים - הרוחניים של הקהילה ענייניה
היה אבא שרוי בעצב  על סדר היום. באותו יום בו הגיע ראש הקהל,

אחד מראשי המשפחות  שעה קלה קודם ביקר בביתרב. 
למה  -תה טענתו יקשים. בעיקר הי המסוכסכות, והטיח בו דברים

 בשום אופן לא רצה להתערב. הרב שותק? אבא
 

הצדדים. הוא תיאר  שלום הפציר באבא לנסות להשכין שלום בין 'ר
בחוץ, איך אש השנאה והמחלוקת אוכלת  בצבעים קודרים מה קורה

בין  אנסה לגשר"שלום.  ', ביקש ר"תן לי רשות"טובה.  קהכל חל
אצליח לעשות  ח והשפעה, אוליושיש לי כ ,הצדדים. הרב הרי יודע

ראובן בן  שלום, תסתכל עליי. אני 'ר"אבא הביט בו ואמר:  ."משהו?
אניַׁצריך לפרט לך מדוע.  מלכה, שרוי בימים אלו בצער גדול, ואיני

שלושתַׁ תַׁידךַׁמכלַׁהעסקַׁהזה,אתהַׁמושךַׁאַׁשאםַׁ,מבטיחַׁלך
ַׁ."הגון,ַׁיביאוַׁבשורותַׁטובותַׁעודַׁהשנהַׁוגהזקוקיםַׁלזיוַׁילדיך

 

כמוני  וגם אתה תעשה ,שמתי מחסום לפי", אמר אבא, "אני'"
ויפתחו לך שערים,  ודאי יעוררו הרבה רעש בשמיםוומעשים אלו ב

  ."ין זהימפיך אף לא מילה אחת בענ זאת בתנאי שאינך מוציא
היו לו בבית.  פרץ בבכי נסער. שלושה בחורים מבוגרים שלום 'ר

הצעירַׁיותרַׁהיהַׁבןַׁעשריםַַׁׁהגדולַׁהתקרבַׁלעשורַׁהשלישיַׁלחייו,
צערו היה גדול מאוד.  שיירהַׁשלַׁבנות.ַׁושבע.ַׁאחריהםַׁהשתרכה

ה לילדיהם של החברים, ואילו ומצו-חלאקה ובר בניו הלכו לשמחות
 השעון כאילו עצר מלכת.  -אצלו

 

בקול ופנה ללכת לביתו.  'אמן'מהברכה, ענה  התרגש מאד שלום 'ר
 ,בוי. הוא האמין בכל ל"כדברי הרב ומן השמים ירחמו אעשה"

ה יחזרו ווהשלו השלום 'שברכת הרב תתקיים במלואה, ובעזרת ה
דא עקא, המצב בשכונה רק הלך והחמיר,  לשרור בעיר כתחילה.

 נאלצו להוציא אתין לא דיברו ביניהם. הורים יבנבאותו ה שכנים
 הצד השני.  ילדיהם ממוסדות החינוך, מחשש להתנכלויות של

לראות את המצב  שלום, ראש הקהל, כבר לא היה מסוגל 'ר
 הרב. בקהילה, אבל זכר את הבטחתו של

 

ַׁריום אחד קרה הנס.  ַׁשל ַׁבכורו ַׁהתארסַׁ'בנו השמחה  .שלום
אחל תה עצומה אבל מהולה בעצב. רבים מהקהילה לא הגיעו ליהי

שלום.  'לא ידע על הבטחתו של הרב לר טוב למחותנים. איש-מזל
בנוַׁהשניַׁנס. הלא יאומן קרה.  -חלפו מאז, ופתאום  כמה חודשים

נוכחות יותר מורגשת  . בשמחה הזו כבר היתההתארסַׁלמזלַׁטוב
שבקרוב ממש יזכה גם בנו הצעיר  ,לו של בני הקהילה. כולם איחלו

  השקט והשלווה חזרו אט אט לעירנו.רדף יום ו לשידוך טוב. יום
 

הקוראות לסיום  באחד הימים נתלו בבית הכנסת, מודעות חגיגיות
המסכת עלה  . מסיים(הסכסוך ראש משפחת) 'חמר מסכת שעורך 

בידו, הוא פרץ בבכי  נטל את המיקרופון 'חמר לומר את ההדרן. 
 וכל ,כולם ביחד"ק, ת, הוא השת"עברנו תקופה קשה"לב.  קורע

קדימה אל  שהכל מאחורינו. נשתדל להביט ,'אחד לחוד. הודו לה
 ."שעוד יבואו, טובים וה לימיםושמצפה לנו, בתפילה ובתק ,הטוב

 

התרגשות עצומה  וכולם ניגשו ללחוץ את ידו. ,הוא סיים את דבריו
שלום  'שעה מאוחרת בלילה. ר תה בקהל. המעמד נמשך עדיהי

למחרת,ַׁשתוַׁאיתוַׁיחדַׁלמה.  אבל כולם הבינו נעדר מאותו מעמד
 לרגלַׁאירוסיַׁבנוַׁהשלישי,ַׁבשעהַׁטובהַׁומוצלחת!ַׁלחיים

ַׁ
ַׁ
ַׁ

ַׁואדברהנהאמ'להלן סיפור המעובד מתוך  ויש בו כדי  ,'תי
גם כאשר יש לו מה ר על פיו, מצליח לשמוהאדם שללמדנו כי כ

 כי בורא עולם משלם ופותח את כל השערים עבורו.  ,ידע -לענות
 

אבי שיחיה,  אנחנו מתגוררים באחת ממדינות דרום אמריקה.
חברי הקהילה נמנים  משמש כרב קהילה מכובדת ועשירה. בין

אברכים חשובים תלמידי חכמים  אנשי עסקים ואילי הון, לצד
וכות, שתורתם אומנותם. אבא ניחן באופי בר בעלי משפחות

הוא בעל רגש חם, היודע ומבין לליבו של גיסא, מחד  .מדהים
שאסור להתפשר  ,תקיף הוא בנושאיםגיסא, ומאידך  הזולת,
 מבחינה הלכתית ומוסרית. עליהם

 

אישיות מורמת  אבא היה אהוב על חברי הקהילה. אנשים ראו בו
כליים סבוכים ובענייני כל מה בנושאיםישאפשר להתייעץ ע

והנהגת הבית. החיים בקהילתנו  השעה, כמו חינוך הילדים
 מנוחות. שימשנו סמל לקהילות אחרות, בעיקר התנהלו על מי

גדולה  באחדות ששררה בינינו. היינו כעין משפחה אחת
מוסדות לימוד אחת,  ותומכת. הילדים למדו והתחנכו במערכת

 נות וסמינר בית יעקב.בית ספר לב ת וישיבות כמו גם"ת
 

אף  המחלוקת.ַׁעדַׁלאותוַׁיוםַׁנורא,ַׁשבוַׁפרצהַׁאשהכל נמשך, 
למריבה הקשה. הסיבה תה יהי אחד לא יודע להצביע בדיוק מה

את הפרטים. דבר  גם היום, במבט לאחור, אינני זוכר במדויק
שנגרמה  ,הנפש העצומה אחד אינני מסוגל לשכוח, את עוגמת

העיר, אנשים שתורמים סכומים  ילאבא. שתי משפחות מנכבד
 הקהל, הסתכסכו ביניהן.  לא מבוטלים לקופת

 

אולם על אש נמוכה, בחדרי חדרים.  בתחילה, התנהלו הוויכוחים
שליטה. אנשים בעלי כוונות  הדי המריבה יצאו מכללעד מהרה 
ומה  , אבל לא הצליחו,ניהםלהתערב ולהשלים בי טובות, ניסו

שהצדק עם סובר ם. זה יתפלגה לשניקהילתנו הששגרוע יותר, 
הראשונה ואלו השני סובר שהצדק עם המשפחה המשפחה 

עבר,  מכלנשמעו רכילות ולשון הרע גדולות של שניה. כמויות ה
 שאנחנו נסחפים.  ,לא שמנו לב

 

 מצבומסרב להאמין לבבית, מסוגר בימים ההם, היה אבא 
שתיקה  שתק שאליו נקלעה קהילתו. לאורך כל הדרך, ,האיום

במי הוא מצדד. כל  ,למרות שרבים ביקשו לשמוע ,מופלגת
לדבר על לבו, בתוספת בקשה  משפחה שלחה שליחים לאבא

ַׁהלחצים,ַׁנגד המשפחה השניה.  שיחתום על חרם ַׁלמרות אך
ַׁהרועמתַׁשלַׁהרב,ַַׁׁהואַׁבחר ַׁשתיקתו ַׁולאַׁלהתערב. לשתוק

ַַׁׁהרגיזהַׁאתַׁבניַׁהעירַׁוהעלתהַׁאתַׁמפלסַׁהרכילויות.ַׁרק
 

אנשים  די כך, שאבא נהיה גם הוא נושא מדובר במריבה.עד כ
מיום  המצבהשמיצו את אבא. למעשה, בגלל שתיקתו החמיר 

כראש  שלום, ששימש 'על דלת בית הוריי, רנקש יום אחד  ליום.
בקנה מידה  ח"ת הקהילה. אדם משכמו ומעלה ומקובל על כולם

ם אחד. מופלג. ממש תורה וגדולה במקו עצום, לצד היותו עשיר
 לנכון לבוא אל אבא ולנסות לראות יחד עמו, מה אפשר הוא מצא

 . הנוכחילעשות במצב 
 

שלום. על אודות  'בהרבה נושאים עם ר אבא נהג להתייעץ

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיאַׁבןַׁיוסףולדַׁיחַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַׁׁׁׁםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל

ַׁקוטַׁז"למסעודַׁבןַׁיַַַׁׁׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַׁר'ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַַַׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁמריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁדרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ)אורי(ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁצדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבןַׁנעמיַׁז"לַׁמאירַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאשרהַׁב

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
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