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ב ִּיִּכ ִּ יפ ִִּּ-אתָּ עֹולִָּּתֲִּחש  ּמֹוֶדְרנ ִּםִּהָּ ְפנ ִּיִּה  ייִּב  ד  ְילָּ ִּםה 

ִּ 
 

 

 

 

יֹוןד                                                                                                       "בס  לָּ 705ִּ גִּ

ש    רָּ בֹ י כִּ ת פָּ  ח"תשע|  אתָּ
 

לָּה ְתפִּ ת ה  ְשע  ְקֹרא בִּ יֹון | ָאסּור לִּ לָּ גִּ ת ה  ל ְקדּוש  ְשֹמר ע   נָּא לִּ

 

 םְראֹות וְָאזְנַיִם ִלְשמַֹע ַעד ַהּיֹוָלַדַעת וְֵעינַיִם לִ 
שכן רק כאשר נכנסו בני  ,)דברים כט, ג( "ַהזֶּה

ניתנה להם למעשה  -ישראל לארץ ישראל
האפשרות להבין, לראות ולשמוע את גודל 
הניסים וההשגחה המיוחדת שליוותה אותם 

 במדבר.הם היו במשך אותם ארבעים שנה ש
 

שכן וך הילדים, יסוד בחיניומכאן נראה ללמוד 
לחשוף את  םהישנם הורים הטוענים כי עלי

 .ילדיהם כבר בגיל צעיר לעולם ולפיתוייו
 

ביום מן הימים יהיה וזאת בשל העובדה כי 
הרחב המלא הגדול ועליהם לצאת אל העולם 

דעת ליהיה עליהם עות כוזבות וכפרניות, ויבד
השונים התמודד עם הנסיונות כיצד ל
 ם.יציב בפניהשהעולם 

 

ִּ ִּהדרך!אולם ִּזו ִּלא ִּכי ִּלמדנו, כשם  כאן
שהקב"ה לא חשף את ישראל להשפעה 

אלא הנהיג של אומות העולם סביבתית 
של  'חממה'אותם בהנהגה ניסית בתוך מעין 

ִּומבוססיםִּענני כבוד,  ִּחזקים ִּהיו ִּאשר עד
ִּהגדולִּ ִּהעולם ִּעם ִּלהתמודד ִּבכדי דיים

ִּ.עםִּילדנוִּכךִּגםִּעלינוִּלנהוגִּ-שסביבם
 

עלינו להשתדל שלא  -כולת בידנוכל עוד הי
לחשוף את ילדינו למה שהם אינם צריכים 

שלהם יכולת הלדעת, לראות ולשמוע, שכן 
כאשר הם צעירים ורכים אינה להתמודד 

 יכולת שיסגלו לעצמם ברבות הימים.דומה ל
 

במשך אותן ארבעים שנה בהן הלכו בני 
ִּישראל במדבר,  ִּחוו ִּניסיתִּהם הנהגה

ִּ הם היו מבודדים לחלוטין מוחלטת.
מהעולם שסביבם, מהאומות של עובדי 

הם  -העבודה זרה, ובמשך כל הזמן הזה
 על ניסים גלויים.התקיימו 

 

ובכן, ההתבדלות הזו גרמה למעשה לכך 
ולהבין  שבני ישראל לא היו יכולים להכיר

ִּהיהִּמספיק את חסדיו יתברך,  ִּלא שהרי
באפשרותםִּלהשוותִּאתִּמצבםִּלמצבןִּשלִּ
ִּשארִּהאומותִּמהןִּהיוִּמופרשיםִּלחלוטין!

 

הם היו מנותקים לחלוטין מהעולם הנורמלי 
התרגלו לחשוב כי אט הם -והטבעי, וכך אט

הינם  -כל הניסים שהם רואים מדי יום ביומו
  '.טבעה'בגדר 

 

כשאנו מדברים על אותם האנשים בפרט 
ומעולם לא ראו הנהגה  -שנולדו במדבר

ִּביחסִּאחרת,  ִּהשוואה ִּנקודת ִּשכל כך
ִּבעולם ִּהמקובלת ִּהיִּ-להנהגה תהִּילא

ִּאפשריתִּמבחינתם!
 

אכן, המצב השתנה לחלוטין כאשר נכנסו 
ישראל לארץ. או אז חזרה ההנהגה בני 

עמם להיות טבעית, העולם שב לנהוג 
כמנהגו, נוצר קשר בין ישראל לבין האומות, 

ִּהי ִּהאפשרותִּיוממילא ִּכעת ִּלהם תה
ִּעדִּילה ִּאותם ִּשאפיינה ִּההנהגה ִּכי ווכח
ִּתהִּניסיתִּומופלאה.יהיִּ-הנה

 

וְֹלא נַָתן ה' ָלכֶּם ֵלב שנאמר בפסוק: " כפי

בִּלִָּּ" ֶכםִּל  ןִּה'ִּלָּ ִּוְֹלאִּנָּת  ְשמ ע  ְראֹותִּוְָאְזנ י םִּל  ינ י םִּל  תִּוְע  ע  ִּד 
זִֶּ יֹוםִּה  דִּה   )דברים כט, ג( "הע 

 

ח"תשעִּכ"אִּאלול 01/09/2018  

כיִּתבאפרשתִּ  
ִּישעיהִּס'ִּ-:קומיִּאורי"ִּ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 18:29 19:40 20:27  

א"ת 18:47 19:38 20:24  

 חיפה 18:49 19:40 20:26

ש"ב 18:48 19:39 20:25  

 

ִּ,ִּפרנסהִּטובהק"שז
ִִִּּּאיתנהִּובריאות

ִּלאליהוִּניזריִּבןִּימנהִּ
 וגליתִּבתִּמסודי

ִִּּרפואהִּשלמהִִּּ
ִּלאיידהִּחיהִּבתִּאסתרִּ

ִִּּולילדִּאלחנןִּרפאלִּבןִּאיריס
 ולילדִּאוריִּחייםִּבןִּשלי

ִּ העלוןִּמוקדש
ִּלעילויִּנשמת

משהִּבןִּגורג'יהִּ
 ז"ל

 

 

 

ִִּּהעלוןִּמוקדש
ִּלמהלרפואהִּש 

 לנוריאלִּבןִּאסתרִּ
 

 

 

 

ִּבברכתִּשבתִּשלוםִּ
ִּשליט"א הרבִּאליהוִּחייםִּפנחסי
ִּבשרתִּציוןחברִּהרבנותִּהמקומיתִּמ

 
 
 
 
 
 

ִּ

 הִּבגו"רהעלוןִּמוקדשִּלהצלח
ִּוב"בִּחייםחגיִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּיצחקִּאריאלִּבןִּטובה

ִּשגיתִּבתִּרותיִִִִִִִּּּּּּּמןִּבןִּאסתרִּזריִּשמואלִּאי
ִּשמים יראתִִִִִִּּּּּּ  -ברכה רחלִּ מאירִּישראלִּבן

ִּגליתִּבתִּמסודיִִִִִִִִִּּּּּּּּּליאורִּיהושעִּסומךִּוב"ב
ִּארזִּבןִּשושנהִִִִִִִּּּּּּּיהודהִּאריהִּבןִּרחלִּברכה

ִּקסיררִּאפריםִּוב"בִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּרונןִּאברהםִּוב"מ

ִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּמשפ'ִּשטריתִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּרחלִּברכהִּבתִּפדילהִּדליה
ִּרינהִּבתִּסימיִּוב"בִִִִִּּּּּ   נעםִּיצחקִּבןִּרחלִּברכה

ִּהצלחהִּבכלִּהענייניםיוסףִּליאורִּבןִּדליהִּאפרתִּ

ִּאריהִּושרהִּלויִּוב"בִִִִִּּּּּוב"בִּשלמהִּודנהִּדוד
ִּאקבליִּיוסףִּחייםִּבןִּנסכהִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּי.מ.י.שִּכדורי

ִּשולמיתִּומרדכיִּחייםִּדויטשִּוב"ב

ִּזיווגִּהגוןִּוכשרִּבמהרהִִּּ
ִּרִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּרוניתִּבתִּסימיִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּאורןִּבןִּאסת

ִּסיוןִּבתִּאסתרִִִִִּּּּּתרצהִּבתיהִּבתִּימנהִּנינט
ִּעמיתִּבתִּטובהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּיוסףִּבןִּרוחמה

ִּנתנאלִּבןִּג'ינהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאילןִּבןִּג'וליאט
ִּאסףִּבןִּסופיהִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּדודִּעומריִּבןִּיהודית

ִּרִּבןִּשריתִּואליהומיטלִּבתִּמלכהִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּמאי
ִּטליהִּעדןִּאסתרִּבתִּשולמיתִִִּּּיפיתִּבתִּג'ינה
ִּשיריִּימנהִּבתִּשולמיתִִִִִִִּּּּּּּשמעוןִּבןִּשולמית
ִּאנאלִּחביבהִּבתִּשולמיתִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּאורןִּבןִּנעמי
ִּשושנהִּשירהִּבתִּסילביהִִִִּּּּמיטלִּבתִּשושנה

ִּזרעִּקודשִּברִּקיימאִִִּּּ
ִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּגליתִּבתִּמסודיִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּאליהוִּנזריִּבןִּימנהִִִִִִּּּּּּ

ִּאילנהִּבתִּרוחמה ִּזריִּ ִּאסתר ִּבן ִּאימן ִִִִִּּּּּשמואל
ִּרחלִּמריםִּבתִּיהודיתִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּסיוןִּבתִּאסתר

ִּנועהִּבתִּמזלִּטובִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּמשהִּמנחםִּבןִּרחל
ִּדניאלִּבןִּשרהִּואושריתִּבתִּשושנה

ִּנעמהִּבתִּיפהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּדגניתִּבתִּשושנה

ִּרפואהִּשלמהִִִִִִִּּּּּּּ
ִּיצחקִּבןִּעזראִִִִִּּּּּברכה רחלִּ ןמאירִּישראלִּב

ִּבריאותִּואריכותִּימים ִִִּּּ-ימנהִּניזריִּבתִּסטה
ִּבריאותִּואריכותִּימים ִּ-מרדכיִּניזריִּבןִּפרחה
ִּבתִּנעימהִּדליהִּאפרתמאיהִּבתִּעדיִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּ

ִּשלוִּבןִּמזלִּפחימהִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּסימיִּבתִּסוליקה
ִּדינהִּבתִּמזלִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּאורןִּבןִּאסתרִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּ

ִּימים בריאותִּואריכותִִּּ-אסתרִּפראדלִּבתִּחיהִּיהודית

ִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּנעמיִּבתִּרחלִִִִִִִּּּּּּּנעםִּיצחקִּבןִּרחלִּברכהִִִִִּּּּּ
ִּאפריםִּבןִּשרהִִִִּּּּשירהִּשילתִּבתִּאורליִִִִִִִִּּּּּּּּ
ִּאסתרִּבתִּסוליקהִִִּּּלביאִּישראלִּבןִּתמרִּחיה

ִּמוריהִּבתִּרחלִּברכהִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּנחוםִּבןִּכיריה
ִּאורהִּטובהִּבתִִִִִִּּּּּּיהודהִּאריהִּבןִּרחלִּברכה

ִִּּרחלִּבתִּזוהרההצלחהִּורפואהִִִּּּ-יפהִּבתִּשרה
ִּמישאִּאסתרִּבתִּזהרהִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּשאולִּבןִּסילביהִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּ

ִּבנימיןִּבןִּיקוטִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּעינתִּבתִּרחלִּברכהִּ
ִּרפאלִּמשהִּבןִּרחלִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּיצחקִּבןִּפנינהִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּ

ִּרחלִּברכהִּבתִּפדילהִּדליהִִִִִִּּּּּּיצחקִּבןִּרבקהִִִִִּּּּּ
ִּרוניתִּבתִּסבריהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּקסנשִּבתִּדגטו
ִּיצחקִּבןִּחנוןִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּרפאלִּאבידןִּבןִּתקווה

ִּזהבהִּבתִּשושנהִּרייזלִִִִִִִִּּּּּּּּ
ִּ

ִּ
ִּ
ִּ
ִּ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ִּעילויִּנשמתִּאסתרִּרבקהִּבתִּמריםִּע"הל
ִּ
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ִּ
ִּוהאםִּמותרִּלישוןִּביוםִּטובִּשלִּראשִּהשנה?השנהִּ-נוהגיםִּבראשאלוִּהנהגותִּ

ִּ

 רבנות מקומית מבשרת ציון: מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכוםִּההלכהִִּּלהלן
 

אכילת דברים מתוקים כדבש לסימן  :ראש השנה פותח את השנה החדשה, נוהגים לעשות סימנים גם באכילה, כגוןוהיות 
שרגיל  ,לאכול מאכלים חריפים או חמוצים. אך אדםמטוב, שתהיה כל השנה טובה ומתוקה. יש נמנעים משום כך 

 ואין איסור בדבר.  ,פל לחיכו, מותר לו לאוכלםתואחרת המאכל  ,באכילתם
 

לא יבכה ויהיה שרוי  ,וחלילה ,א אדם כעסן בביתוובפרט שהוא סימן לכל השנה. ולכן לא יה ,זה יום חגשהיות  ,יש לשמוח
שבו נכתב מה  ,הוא יום דיןשהיות  ,ליםיבעצב, אלא ישתדל לשמח במה שאפשר את אשתו ובני ביתו, וירבו באמירת תה

יהא מליץ יושר עליו ועל משפחתו ועל  ,עליו השלום ,יעלה בגורלו במשך השנה הבאה עלינו לטובה. וזכותו של דוד המלך
 ישראל אמן. כלל

 

 ,שספרי חיים וספרי מתים נפתחים. ואמרו בתלמוד ירושלמי ,נהגו שלא לישון בראש השנה, שאין זה נאה לישון ביום
ִּלכך ִּגורם ִּבראשִּהשנה ִּישןִּ,שהישן . אך אינו צריך להשתדל לקום כבר בעלות השחר, ולאחר מכן יהיה עייף שמזלו

  .עייףִּבמשךִּהיוםִּומרגישִּהכרחִּלישון,ִּמותרִּלישוןִּאחרִּחצותִּהיוםואםִּהואִּבמשך כל היום ולא יהא מרוכז בתפילה. 
  מוטב שיהא מזל ישן ממזל עייף[. ,]ובדרך מליצה אמרו

 

והעיקר  ,והיושב בטל ועוסק בשיחה בטלה, וכיוצא בזה, כישן דמי. אי לכך אדם, שיושב לפצח גרעינים או לקרוא עיתון
 .פרקים( 300)כמניין ' כפר'לים העולים למניין יספר תהַפֲעָמיִם ש עניין לסיים אלו דברים בטלים. וי - שאינו הולך לישון

 
 
 
 
  
 

 מו משם אבן קטנה, ואתיבארץ הקודש, הביא ע ממסעו (א"זיע י'בן איש ח'ה)ל "יוסף חיים זצ בירהמקובל חכם ההגאון כשחזר 
שבת. על האבן היו חרוטות המילים  דורש בכל של בית הכנסת הגדול, בו היה אבן קבעו בקיר הקרוב לכניסה המרכזיתה
ִּומנשקיםִּאתִּאצבעותיהם.ִּלביתִּהכנסת,ִּהיוִּנוגעיםִּבההאנשים,ִּכאשרִּהיוִּבאיםִּוכלִּ. 'מארץִּישראלִּאבן'
 

קרקע הכניסה של בית הכנסת שלא  אותו זרה על פנישעפר מארצנו הקדושה,  מו גם שקים אחדים שליהביא ע 'יחבן איש 'ה
נעשה כמנהג העתיק  . כל זאתלדרוךִּעלִּאדמתִּארץִּישראלִּרחִּיזכההכבִּיִּשכלִּהנכנסִּלביתִּהכנסתכדמרוצפת,  יתהיה

ת ֲעָפָרּה יְחֹנֵנּו"המיוחס לפסוק  ת ֲאָבנֶּיָה וְאֶּ יָך אֶּ  .)תהלים קב, טו( "ִכי ָרצּו ֲעָבדֶּ
 
 
 
ִּ
ִּ

שנה הבאה עלינו לטובה. מצב השנה, יום הדין, שבו יקבע אלו מאורעות נעבור ב-אנו נמצאים ימים ספורים לפני ראש
קיימא. וידוע, כי אחת הסגולות להיכתב לחיים טובים -משפחתינו, פרנסתנו, מי יתחתן ומי יזכה בזרע קודש ברשל הבריאות 

 וארוכים היא לדון את הזולת לכף זכות.
 

 ,שיש בו כדי ללמדנו, המעובד מתוך דברי הצדיק המגיד הרב אלימלך בידרמן שהביאם ב'באר הפרשה'להלן סיפור מופלא, 
כאשר מתבררים  ,תיםישלא קיימת דרך כזו, לע ,בהם נראה בעלילש ,עד כמה עלינו לדון כל אדם לכף זכות, ואף במקרים

ולא למהר לשפוט את הזולת, גם כאשר רואים אנו זאת  אלא ללמוד לקחלנו ואין  ,אנוִּעומדיםִּפעוריִּפה ,הדברים לאשורם
  ר הנפלא הבא: , כפי שמסופר בסיפובעינינו

 

באיחור של  בחור אחדמגיע ק שלאחרונה מסר שיחת מוסר לתלמידיו, והנה "סיפר משגיח חשוב באחת הישיבות בארה
הישיבה'  משל היה הוא 'ראש ,כשכוס תה רותח בידו ,בהיכל הישיבהבאיטיות ופוסע למקומו  !דקות תמימות כחמש עשרה

מלהשיב לו מנה  ו בראשו, אבל בכוחות על אנושיים העמיד עצמו והתאפקבעצמו, המשגיח רצה על אתר להשיב לו כגמול
  .אחת אפיים

 

הרותחים ומניחה על עיניו...  כי הבחור מוציא את שקית התה מתוך המיםהמשגיח, , והנה רואה חלפו יותר מעשר דקותלא 
והואִּנס כלל לשיחתו של המשגיח, כילה מה שהיה גורם לכל בחור אחר שלא –לקה בעיניו הלה שהבחור  ,אז הבין המשגיח

ִּעבורִּעיניו...ִּכשהתהִּבידוִּ,לשתותִּבצמאִּאתִּדבריִּהמשגיחִּנכנסִּ–בגודלִּחשקוִּכיִּעזִּ
ִּ
ִּ
ִּ
ִּ

ִּ

  
כָּהִּ ֲהלָּ יבִּב  ש  לִּּומ  נִִָּּּר אשִּ–שֹוא  שָּ לִִֶּּ-הה  קִּב'ח   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהִּבןִּגורג'יהִּז"לִּלעילויִּנשמת ותמוקדשִּהלכותה
 

 

 

ָארִֶּתְִּקֻדש ִּ ץהָּ  
 

 

 

 

 

ָאדִָּּלִּכִָּּןִּדִָּּהֱִּהו ִּ תְזכּוףְִּלכ ִּםִּהָּ  
 

 

 

כָּה ֲהלָּ לֹותִּב  ְשא  כָּהל  ֲהלָּ לֹותִּב  ְשא  לֹון  ל  תִֶּהעָּ ש  ְקדָּ לֹוןה  תִֶּהעָּ ש  ְקדָּ  ְמנּוי יםְמנּוי ים ה 
ב ר  ְפנֹותִּלָּ בנָּאִּל  ר  ְפנֹותִּלָּ י יםִִִּּּנָּאִּל  יָּהּוִּח  ל  י יםִּא  יָּהּוִּח  ל  א 

י ס  ְנחָּ יפ  ס  ְנחָּ 63291446329144ִִּּ--052052ִִּּל'ל'ְבט ְִּבט ִִִּּּפ 

  )הניידִּבאישורִּועדהִּרוחנית()הניידִּבאישורִּועדהִּרוחנית(

ִִּּ

לֹון ישִֶּאתִֶּהעָּ ְקד  ןְִּלה  לֹוןנ תָּ ישִֶּאתִֶּהעָּ ְקד  ןְִּלה  תְלע ְִּלע ִִִִִּּּּּנ תָּ תּלּויִּנ ְשמ  ה,ִּ,ִּּלּויִּנ ְשמ  מָּ ְרפּוָאהְִּשל  הל  מָּ ְרפּוָאהְִּשל  ה,ִּ,ִּל  חָּ ְצלָּ הְלה  חָּ ְצלָּ גּון,ִּ,ְִּלה  גּוןז ּוּוגִּהָּ ִִּּ,ִּ,ִּז ּוּוגִּהָּ

הִּ ְתשּובָּ הִּב  הֲִּחזָּרָּ ְתשּובָּ הִּב  יאֹורִִִּּּ--""וכווכוֲחזָּרָּ ְפנֹותְִּלל  יאֹורִּנָּאִּל  ְפנֹותְִּלל  77665522008844ִִּּ--005522ִִּּ""בטלבטלנָּאִּל 

ֲעֶרֶכת ּמ  ֲעֶרֶכתְכת ֶבתִּה  ּמ  ְצמֹון:ִּ:ְִּכת ֶבתִּה  יאֹורִּע  ְצמֹוןֲעבּורִּל  יאֹורִּע  ב ֶשםִּ,ִּרח'ִּ,ִּרח'ֲִּעבּורִּל  ב ֶשםִּה  יֹון8337583375ִִּּאִּת.ד.ִּאִּת.ד.2626ִּה  ֶשֶרתִּצ  יֹוןְמב  ֶשֶרתִּצ  ּקּודִּ.ִּ.ְִּמב  ּקּודִּמ  90769269076926ִִּּמ 

ִִּּ

ִִּּ

ִִּּ

בִָּּ בְִָּּלק  נָּםְלק  לֹוןִּח  תִֶּהעָּ נָּםל  לֹוןִּח  תִֶּהעָּ   eemmaaiill--ב ִּב ִִִּּּל 

בּוע ִּ יִּשָּ יד  בּוע ִּמ  יִּשָּ יד  חִֶּאתְִּכתֹוְבֶתָךִֶּאל,ִִּּ,ִִּּמ  חִֶּאתְִּכתֹוְבֶתָךִֶּאלְשל  ִִּּ::ְשל 
ִִּּ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommִִּּ

ִִִִִִּּּּּּ
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יְסקִּאוריִּקלוגהִּהאדמו"רִּהרב  יְסק"ִּ"השרףזצ"לִּהמכונהִּויפטִּמְסְטֶרל  נולד  -מְסְטֶרל 
של המגיד ממזריטש  ולעת זקנותו של אביו ולאחר הבטחת ביאנוב (1757)בשנת ה'תקי"ז 

ניכרו בו אותות כי לגדולות נועד והיה ילדותו לאמו, שתלד 'בן שיאיר את העולם'. עוד ב
, ביקש למלמד לשלם שכר לימודו בידהיה אביו לא מאחר שבוכה על גלות השכינה. 

בהמשך רבינו התאבק  ששכר מלמד לבנו, שיסכים לצרף גם את רבינו אליו. מעשיר אחד,
נודע ברוב ידיעותיו בתורה, חריף ובקי  13בעפר רגליהם של תלמידי חכמים. בהיותו כבן 

וכןִּ נחשב לגדול בתורה ולאחד מיודעי הח"ן 15והחל ללמוד את תורת הקבלה. ביותו כבן 
 והחל להרביץ תורה ברבים. בקיִּבגלגוליִּנשמות

 

ובכל יום  רוב חסידיו היו עניים. תפילותיו נאמרו בלהט ובסערת הנפש בנגלה ובנסתר.גאון 
היה נפרד מאנשי ביתו טרם תפילתו מאחר וגודל דבקותו בבורא העולם היה עצום ועד 

 לרגע מאיתו יתברך. לא הסיר מחשבתוהיה חשש שיפטר בזמן זה. ולכן כלות הנפש 
הם  .לאחר שנישא לראשונה עבר ללבוב כאשר אשתו מכרה ירקות ורבינו שקד על התורה

הלוי סג"ל שלמה  'ררבו האדמו"ר נרצח עם  (1792)בשנת ה'תקנ"ב חיו בדוחק עצום. 
חסידים רבים הצטרפו אליו. כאשר היו מספר עשירים כש בלבובשב לביתו מקרלין 

ִליְסקלעבר ע לו הדבר, שהחזיקו ברבינו ונוד  .באומרו: 'טוב לחסות בה' מבטוח באדם'ְִּסְטרֶּ
עזרה  הכנסת כלה, פדיון שבויים,והוא תמך ב היו לשם דברשלו מעשי הצדקה והחסד 

ִליְסקאדמו"ר בשימש כשנים  34-כ. עודו מנכסיהם לנזקקים, סיוע ליהודים שירדו  .ְסְטרֶּ
מימותִּאחיהִּהשילוניִּלאִּהיהִּ": בפטירתו ושר שלום מבעלזא אמר עליר' ק "הרהתלמידו 

שנים.  69-חי כ (.1826) ה'תקפ"וכ"ג אלול -. נפטר ב"שיכירִּבנשמותִּישראלִּכמוהוִּאדם
ִליְסקציונו ב באמרו "אי אפשר אחרי אביו חודשים כארבעה נפטר שלמה  'ר. בנו, ְסְטרֶּ

 מקומו כאדמו"ר. אתמילא  מסטרטיןברנדויין הירש צבי ר' יהודה  .לחיות בלי אבא שכזה"
 

מרת , )זיווג ראשון(פריידא מרת  :נשותיו מרת רבקה. מו:יא .)שימש כעגלון( ר' פינחס ביו:א
ִּ קאפיל חסיד תלמיד הבעש"ט(. 'בת ר -)זיווג שניבלומא  ִּראשון(ילדיו  האדמו"ר  :)מזיווג

  הק(,המוב )רבון מקרליהלוי סג"ל ר' שלמה  מרבותיו: )נישאה לר' יצחק(., בתו ר' שלמה
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ִּ. מאניפולי משולם זושא, ר' מאוסטראה (יביי)יעקב יוסף , ר' כיזשר' מרדכי מנ, מליז'נסקוייסבלום  אלימלךר' 
עְלזְא( שלום רוקחר'  :תלמידיומ ִטיןברנדויין הירש יהודה צבי ר'  ,)ַהַשר ָשלֹום ִמבֶּ דֹב  'ר, צבי הירש ֵמִריִמּנֹוב 'ר, ִמְסְטרֶּ

, ר' ִמִזיִדיְטשֹובאייכנשטיין אייזיק יצחק , ר' ר' בנימין זאב שינבלום ,ִמָסאְמבּוראייכנשטיין משה  'ר, ֵבעִריש ֵמאֹוְלְסק
אהרן , ר' הרשל מרימינוב, ר' אליעזר זאב מבוטשעטש 'ר, זִיְסִקינְד ִמְסְטֵרימרדכי  'ר, (ד קֹולֹוְמיָיא"אב)גרשון ַאְשְכנִַזי 

דֹוש• מספריו:. זאב וולף מלבוב 'משה מבראד, ר ִּקָּ י ְמר  י תלמידו "צא ע)הודברי תורתו וסיפורי מעשיו המופלאים  -א 
נְְבלּום ִמְלבֹוב ִבנְיִָמין זְֵאב המובהק ר'  (.שֶּ

כ חייט עני ודר בכפר, באותו "ל בעל עגלה, ואח"ז כידוע היה אבי": שוןלה בזה עם אחתאשר כבר זרחה אורו של רבינו הקדוש סיפר פכ

גדולה, לא היה לו כלום  , היה אז בעניותה"אבינו עאברהם כשנולדתי והוצרך אבי להכניס אותי בבריתו של  כפר לא היו עשרה יהודים,
 ברית כמנהג הכפרים אז, מובן כי היהלמהעיר הסמוכה שיבואו אל הכפר  אנשים עשרהסעודת ברית, וגם לא יכל לשכור עבור להכין 

אולי יש עובר אורח  שבין הכפר לעיר הסמוכה לראות כבוא יום הברית הלך על הדרך .ולא ידע לשית עצות בנפשו ל זהד עובצער מא
 עשרה.  יןיחלפו השעות וכבר היה חצות היום ועוד לא היה מנ .לא ראה שום יהודי ן, אבלישיצטרף למני

 

עודנו עומד בבקשתו והוא  .ה הגדולה כדתולקיים המצו שיזמין לו יהודים אחדים בכדי שיוכל בורא עולם,התחיל אבי לבכות ולבקש מ
ת אליו, ומיד הכיר כי הנוסעים המה יהודים, וגם הנוסעים ראוהו שהוא עומד ובוכה, התקרבו אליו עגלה נוסעת ומתקרב רואה מרחוק
ופה בכפר אין  ברהם אבינו ע"הא להכניסו בבריתו של יהנה בן נולד לי והיום עלי" :השיב להם ."?מדוע אתה בוכה, יהודי" :יותר ושאלוהו

  ."ין, וגם אין לי כלום לצרכי סעודהימנ
 

ובכן  .נגןמש לרוב, בתוכנו יש גם רב וגם "יי תנו כל מיני מתיקה וגםיחתונה ויש אהנוסעים מואנחנו מחותנים  ,אל תדאג": רו לומיד אמ
אברהםִּאבינו,ִּהרבִּהיהִִּּהסנדקִּהיה" :. וסיים רבינו"ה, וגם נעשה סעודת ברית כיד המלך"של אאע בנך בבריתואת  כניססע אצלך ונינ

  ."ה"ודִּהמלךִּענגןִּהיהִּדממשהִּרבינו.ִּה

נמוך  יותרלהתפלל את תפילת העמידה. היות והוא היה הוא נעמד . נכנס עם אביו לבית כנסת עשר שנים בןכהיה ילד שרבינו כ

בשעה הגיעו למחרת  ולא מצאו. חיפשו אותו בכל מקום . יצאו כולם, סגרו את בית הכנסת,בחוץ לשחקיו שהוא יצא אב , סברמהשולחן
 כי עדיין נמצא בתפילת העמידה!ראו אותו תפלל את תפילת השחרית, וכדי להבבוקר, שש 

 המקובל הרבק "להתפלל מנחה, עמד אצל העמוד בקרן מזרחית דרומית, ותלמידו הרהרבינו עם אחת בערב יום הקדוש, בעת שהלך פ

טבק, ולא היה לו, והיה לשאוף ך לו מסטרטין היה הולך בבית התפילה בהתלהבות ודבקות. באמצע הוצר ברנדויין )הראשון(יהודה צבי 
 לו מזה בלבול הדעת. ראה זאת חסיד אחד, הלך ומילא את קופסת הטבק שלו, והחיה את נפשו. 

 

, ונתן מטפחתו בעיניו, וראה אשר במקום שעמד שם השרף "היות שעשית לי טובה, בעד זה אראה לך דבר אחד" :יהודה צבי 'אמר לו ר
ִליְסק  והחסיד התעלף מפחד ואימה, ולקח  וכלִּביתִּהתפילהִּהיהִּמלאִּנשמותִּאנשיםִּנפטרים,עד לב השמים,  היה עמוד אשמְסְטרֶּ

 )אור עולם, תולדות רבני( יהודה צבי את המטפחת ממנו, ושוב לא ראה עוד. 'ק ר"הרה
 

ְלָאכ ים אשֹונ יםְִּכמ  םִּר  ר ִּהאדמו"רִִּּ–ִּא  יְסקבִּאוריִּקלוגהויפטִּהָּ זצ"לִּמְסְטֶרל   
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י ִּ דֶחסִֶּתֲִּעש   
 

 

 
 

 

טחון מלא יהיה לי ב ".תהיהִּחינםִּאיןִּכסף!וההמתנה בצידה, 
 מאומה.מקיום מצווה זו  שלא אפסיד, ' יתברךבה

 

שיכול  ,לא חס על כספוהנהג  ואכן כפי שאמר כך עשה.
 , והסיע את האיש לביקורהיקר ועל זמנולהרוויח בזמן זה 

שהלה עד דקות ארוכות, המתין לו בהגיעו לשם,  .הרפואי
 בחזרה לבני ברק. אותו ולקחסיים 

 

לעצור. איש ם אדחזור, מאותת לו  והנה, בהיותו כבר בדרך
הנהג לרכב,  ה, ולכן העלהוותקו-זה היה צריך להגיע לפתח

תה שלאחר שיחזיר את הנוסע לבני ברק ימשיך יוהתוכנית הי
ילדיו שישבו מאחור, עוררו  חמשתהאיש ו ה.ותקו-לפתח איתו

שישב בסמוך  שעלה למוניתאותו אדם, ליבו של  את תשומת
 . ?"מי הם" ותו:, והוא שאל אלנהג

 

עני, וסיפר לו בלחש  שמדובר ביהודי ,ג אותת לו ברמזהנה
 את כל המעשה. האיש האזין לדברים, ולפתע פנה אל העני

הסתם -אם אין לך כסף למונית לתל אביב, מן"ואמר בקול רם: 
אפשרות כספית לקנות משלוח מנות, כדי לשלוח  גם אין בידך

 ."לחבריך וידידיך
 

תקוואי את ידו לכיסו,  הספיק להגיב, הושיט הפתח ועד שהלה
כסף זה ישמש ' לו.ִּומסרםבשטרותִּשקליםִּאלףִּשלףִּמשםִּ

לא עוברת דקה, והאיש פונה  , אמר.'אותך למשלוחי מנות
הרי חג הפסח "אל האדם שישב בספסל האחורי, ואומר:  שוב

 ".כסף למצות ויין לא יהיה לך! מתקרב, ואני מניח שגם
מצרכי  שקלים עבוריים עוד אלפומושיט שוב ידו לכיסו ומוציא 

 מובן, שהלה הודה לו רבות על כך.החג. 
 

תקווה אל -ברק, פונה הנוסע מפתח-לאחר שהאיש ירד בבני
אביב -מה מחירה של הנסיעה לתל" :ושואל אותו הנהג,
גובה ממנו אם היה לו היית העני, וכמה אותו עבור ית שעש
שקלים. האיש מאתיים הנהג השיב שמדובר בכ ".כסף?
חליפתו, והוציא משם  ידו בפעם השלישית לכיס טהושי

זה שכרך עבור באומרו: " שקל נוספים, ומסרם לנהגאלפיים 
 , וירד מהרכב, בלא להזדהות."ה שעשיתוהמצו

 

ח שפגש "הנהג לתמספר , "הרווחתי בנסיעה זו תראה כמה"
כל כך גדולה, גם הייתי  והוגם זכיתי לעשות מצ"בבני ברק. 

 הגיעה התרומה לידי היהודי העני, שבאמצעותו ,השליח
 ובסופו של דבר גם אני עצמי הרווחתי על אותה נסיעה בכפל

אבל מי היה האיש שעלה למונית.  ,מושג אין לי כל. כפליים
אמר הנהג  אותי, היה זה אליהו הנביא",תשאל אם אתה 

 בתמימות יהודית טהורה.
 
 

 -אנו נמצאים ימים ספורים לפני יום הדין הגדול והנורא
ראש השנה. אין ספק, שכל אחד מאיתנו מנסה בכל כוחו 
להשיג עוד ועוד זכויות כדי שבעז"ה ייכתב וייחתם הוא 

 ומשפחתו לשנה טובה ומאושרת.
 

כאשר אדם עושה חסד עם זולתו, הרי הוא זוכה לכל 
המילה חסד, מורכבת משתי נראה שישועות. אם נתבונן ה

 מלים: חס ד'. דהיינו חס בורא העולם.
 

שכן היות שאותו האדם עושה חסד עם בנו של בורא 
עולם!, הרי שהקב"ה 'לא נשאר חייב'. ואותו האדם זוכה 

 גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
 

ִּנפשיהמעובד מתוך ', רוסיפלהלן  ן הגאו' אותו סיפר ברכי
ובו ניתן ללמוד על עשיית  ,ר' יצחק זילברשטיין שליט"א

תלמיד חכם אחד  החסד וכיצד בורא העולם שילם על כך:
ג, "תשעה'במו אוזניו ביום הפורים  מה ששמע ,סיפר לנו

  .ברק בבנילמחייתי אני עובד כנהג מונית " :המעשה-מבעל
 

יתה יבעיצומו של יום הפורים, כשהאווירה ברחובות ה
 חמישההבחנתי באדם, ולצידו  בשמחה וצהלה, גדושה

ִּמוניותִּה ילדים קטנים הנכרכים אחריו, ִּנהגי ִּכמה עוצר
ִִּּמה,ִּוהםִּכנראהִּמשיביםִּלוִּבשלילה.ִּושואלִּאותםִּדבר

 

כך עובר הוא מנהג אחד לרעהו, ואף אחד אינו מכניס אותו 
גשתי אליו ושאלתי יעל האיש, ונ רחמיי נכמרו למוניתו.

שיש לו  ,אני יכול לעזור לו. הוא סיפרבמה מדובר, והאם 
תור דחוף לרופא בתל אביב, והוא זקוק למונית שתסיענו 

במקום עד לסיום הביקור הרפואי, ואחר כך  לשם, ותמתין
 ברק.-בחזרה לבניצריך לקחת אותו 

 

שקלים,  ארבעיםבארנקי רק  ן שישוכיוהוא הוסיף ואמר: "
 במיוחד ביום אביב,-אף אחד אינו מוכן להסיע אותי לתל
ברק, וחבל לנהגים -כזה, שבו יש נסיעות רבות בתוך בני

עבור סכום  בפקקים בדרך לתל אביב להיתקע ולהשתרך
ִּכמהִּוכמהִּפעוט שכזה,  בשעהִּשיכוליםִּהםִּלהרוויחִּפי
 ".ברק-בבניהפנימיותִּמהנסיעותִּ

 

ה הגדולה שנקלעה והמצו על 'אקפוץ'ברגע החלטתי, ש בו
העלולים להיות  קים גדוליםלידי, ולמרות החשש מפק

ברשותיִּמוניתִּ.ִּוילדיוִּלתלִּאביבִּאסיעִּאתִּהאיש בדרכי,
ִּשגדולה ִּנוסעים!, ִּכעשרה ִּלהכניס ִּניתן ִּשאוכלִִּּבה כך

ִּ.לקחתִּאתִּהאישִּואתִּילדיו
 

 ושוב,-הנסיעה הלוך" :לאישתי ואם לא די בכך, הודע

ִִִִִִִִִּּּּּּּּּז"לִּולדִּיחיאִּבןִּיוסףִִּּהרבִּשבתיִּבןִּאסתריאִּאטוןִּזצ"לִִִִּּּּהרבִּיצחקִּבןִּתפאחהִּכדוריִּזצ"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ    ִּשמחהִּדרזיִּזצ"לִּהרבִּשמואלִּבןִִִּּּזצ"לִִִִִִִִּּּּּּּּעובדיהִּיוסףִּבןִּגורג'יהִּהרבִּ
ִִִִּּּּיצחקִּבןִּברקוִּדבִּז"לִִִִִּּּּּמאירִּמורדִּבןִּשושנהִּז"לִִִִִִִּּּּּּּהרבִּמנחםִּבןִּויקטוריהִּבצריִּזצ"לִִִִִִּּּּּּהרבִּמרדכיִּצמחִּבןִּמזלִּאליהוִּזצ"לִִִִִִִִִּּּּּּּּּהרבִּיעקבִּבןִּמרגליתִּזצ"לִִִִִִִִּּּּּּּּ

ִּשרהִּבתִּנרקיסִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּגאולהִּבתִּטובהִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאביבהִּבתִּאייריןִּע"הִִִִִִּּּּּּ  ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּשמואלִּבןִּרבקהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאסתרִּבתִּבלהִּע"ה
ִּאביגדורִּבןִּג'וליִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּעמירםִּבןִּדבורהִּז"לִִִִּּּּאברהםִּבןִּיונהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּבתִּכתוןִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּמשהִּבןִּרוזהִּז"לִּנעמי

ִּמסעודִּבןִּיקוטִּז"לִִִּּּעוליאלִּישועהִּבןִּסטהִּמקניןִּזצ"לִּר'ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּיצחקִּבןִּחביבהִּז"לִִִִִִִִּּּּּּּּז"לִִִּּּאביחיִּבןִּאסתרִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּמריםִּבתִּבלהִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ
ִּדרורִּיהושעִּבןִּארץִּמיוחסִּז"לִִִִּּּּמזלִּבתִּשמעוןִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּבקהִּז"לאהרוןִּ)אורי(ִּבןִּרִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּנעימהִּבתִּגורג'יהִּע"הִּצדיקִּחכםִּבןִּחזלהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ

ִּז"לִּיוסףִּבןִּמריםִּנוסרתִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּז"לִּיצחקדבִּבןִִִִִִִּּּּּּּחיִּזיזיִּבןִּקלרהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּדודִּברִּחסיבהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ  ִִִּּּשניִּבתִּאסתרִּע"ה
ִּתִּבתִּהשמתִּע"הרחלִּרפאִִִִּּּּע"הִּסוליקהִּבתִּעישהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּז"לִּיוסףִּבןִּסעדהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּז"לִּרפאלִּבןִּאסתרמסודיִּבתִּחביבהִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ

ִּז"ל יעקבִּבןִּאסתרִִִִִִִּּּּּּּ              ז"לִּסליםִּבןִּפרחהאסתרִּבתִּנעמיִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּשמעוןִּבןִּשמחהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּיונהִּבןִּסעדהִּז"לִּ
ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּמאירִּבןִּנעמיִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּז"לִּלטיףִּבןִּפרחהִִִִִּּּּּיעקבִּבןִּסלימהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּז"לִּמרדכיִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּר'ִּדבִּבןִּבנימיןִּאלתרברכהִּבתִּ

ִּז"לִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּזילפהִּבתִּרנדהִּע"הִּדניאלִּרפאלִּבןִּחגיתספירנסִּתקווהִּבתִּנעימהִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּיעקבִּבןִּנעמהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאורהִּבתִּנעימהִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ
ִִִִּּּּאביבהִּלושיִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּז"לִּיהודהִּבןִּסעידההרהִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּישאִּאסתרִּבתִּזשרהִּבתִּמורבריִּרחלִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּשמעוןִּבןִּחנהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּמ

כלִּנשמותִּעםִּישראלאתִּבתִּהשמתִּע"הִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּאברהםִּבןִּדינהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּעפִִִּּּאלוןִּבןִּסעדהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּגורג'יהִּבתִּנעימהִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ
ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ

ִּ
ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ

ִּ
ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ

 לע"נ

 תנצב"ה

גלאט"?  -ו לכשרות "מהדריןעושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אות  
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ. ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
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