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ש ַׁ רָּ ּתֹורַָּׁתַׁזֹאַׁ-ו יֵֶּלְךתַׁפָּ הֵַּׁאַֹׁלהַׁה  ֶלפֶַׁאַּׁתְּ ַׁתֻמחְּ  

 

 

 

 

יֹוןד                                                                                                       "בס  לָּ 707ַׁ גִּ

ש    רָּ יֵֶּלְךת פָּ  ט"תשע|  ו 
 

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

 

ים לנסות להציג את והיו אותם אנשים חלול
ַׁהרגעַׁ ,הדברים ַׁשינוייםַׁשל ַׁ'חלו שכביכול

ַׁהאחרון'.ַׁ
 

ַׁעצמוַׁ ַׁהוא ַׁשמשהַׁרבינו ַׁלנסותַׁולטעון או
ַׁהקדושהַׁ ַׁהתורה ַׁכתיבת ַׁלאחר ַׁבו חזר

ַׁלאי ַׁבנוגע ַׁוחלילהַׁ-מהבנתו ַׁעניינים. אלו
ַׁלטעון ַׁבתורהַַׁׁ,עלולים ַׁשכתוב ַׁמה כי

ַׁהקדושהַׁאינוַׁמדויק.
 

ות בדיוק שכשם שהיום ישנן מסורות ושמוע
אולםַׁשונות מפיהם של גדולי הדור הקודם, 

ַׁשמועות ַׁמפיצים ַׁשינוַַׁׁ,לעיתים שכביכול
ַׁבהםַׁ ַׁוחזרו ַׁימיהם ַׁבאחרית ַׁדעתם את

ַׁמהוראותיהם.ַׁ
 

גם בני דורו  ,חלילה ,כך היו עלולים לטעון
שהוא עצמו  ,של משה רבינו ביחס להוראה

ַׁאוַׁמסר להם מפי הגבורה,  ַׁספק ולהטיל
ַׁ ַׁשל ַׁממצוותיה ַׁבמצווה התורהַׁפקפוק

ַׁהקדושה!
 

כתב משה רבינו  - לפיכך, ביום האחרון לחייו
ַׁפעמיםַׁ-שלושאת התורה כולה  עשרה

ַׁומסרַׁאותהַׁלכלַׁאחדַׁמשבטים.ַׁ
 

כדי שיהיה ברור לכול, שלא חזר בו אפילו 
ַׁהתורהַׁהםַׁממילה אחת שכתב,  ַׁדברי וכל

ַׁבדקדוקַׁ ַׁהגבורה ַׁמפי ַׁלו ַׁנמסרו אשר
ַׁחלילהַׁ ַׁלהטיל ַׁמקום ַׁכל ַׁשאין ַׁכך נמרץ,

 לַׁשבקליםַׁבאמתותםַׁודיוקם!ספקַׁק

ֶֹּשה: 'ֵהן ָקְרבּו ע ֹּאֶמר ה' ֶאל מ ל הפסוק: "וַי
מובא במדרש רבה  - )דברים לא, יד( יֶָמיָך"

כתוב: "רבנן אמרי: כיוון )פרשה ט, פיסקא ט( 
 - שידע משה, שהיה לו למות באותו היום

 מה עשה?". 
 

י"ב -"ג תורות, י"ב ל"אמר רבי ינאי: 'כתב י
ַׁיבקשַׁשבטים, ואחת הניח בארון,  שאם

 ".שיהיוַׁמוצאיםַׁאותהַׁשבארוןַׁ-לזייףַׁדבר
 

ולכאורה יש לבאר, מדוע היה צריך משה 
דווקאַׁ ,רבינו להשלים את כתיבת התורה

 ? ביוםַׁהאחרוןַׁלחייו
 

ובפרט, שהרי מוצאים אנו שהעניק ספר 
עובדהַׁאשרַׁ - טשבתורה מיוחד לכל שבט ו

בהַׁאותוַׁלכתובַׁבאותוַׁיוםַׁאחרוןַׁלחייוַׁחיי
ַׁעשרהַׁפעמים!!!ַׁ-אתַׁהתורהַׁשלוש

 

כלום לא היה הדבר 'לחוץ מדי' עבור יום 
ַׁיכולַׁאחד?  ַׁהיה ַׁלא ַׁרבינו ַׁמשה האם

להתחילַׁבמלאכתַׁהכתיבהַׁמספרַׁשבועותַׁ
ַׁאוַׁאפילוַׁמספרַׁחודשיםַׁלפניַׁפטירתו?

 

וביאר הרב בעל 'מקדש הלוי', שאומנם 
לא השתנתה כלל, לאמיתו של דבר התורה 

ַׁ'זאתַׁ ַׁכי ַׁהוא ַׁהאמונה ַׁמיסודות ואחד
ַׁהתורהַׁלאַׁתהאַׁמוחלפת'.ַׁ

 

אילו לא היה כותב משה רבינו ע"ה  ,אולם
היוַׁעלוליםַׁ - את התורה ביום האחרון לחייו

ַׁלטעון ַׁמסוימים ַׁממנוַַׁׁ,אנשים ַׁשמעו כי
ַׁואחריםַׁ ַׁכאלו ַׁבנושאים ַׁשונים דברים

ַׁלאחרַׁשכתבַׁאתַׁהתורה.ַׁ
 

ִריתַׁה'ַׁ" דֲַׁארֹוןַׁבְּ ֶּתםַׁאֹתֹוִַׁמצ  מְּ ֶזהַׁוְּש  הַׁה  ּתֹורָּ ֶפרַׁה  תַׁסֵּ ַׁאֵּ קֹח  לָּ

עֵַּׁקֱֵַּׁאֹל ָךַׁלְּ םַׁבְּ יָּהַׁשָּ  )דברים לא, כו(ַׁד"יֶכםַׁוְּהָּ

ט"תשעַׁבתשריַׁו' 15/09/2018  

שבתַׁשובהַׁ-וילךפרשתַׁ  
ַׁהושעַׁי"דַׁ-"שובהַׁישראל"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 18:11 19:22 20:06  

א"ת 18:29 19:20 20:03  

 חיפה 18:30 19:21 20:05

ש"ב 18:30 19:21 20:05  

 

ַׁב"והצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובַׁלרפואתחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלרפואהַׁשלמה 

 לנוריאלַׁבןַׁאסתרַׁ
 

 

 

 

וחתימהַׁטובהַׁבברכתַׁשבתַׁשלום  
 הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפינחסיַׁשליט"א

מיתַׁמבשרתַׁציוןחברַׁהרבנותַׁהמקו  

 
 

ַׁ

 הַׁבגו"רהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלח
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ

ַׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁרינהַׁבתַׁסימיַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁ   צחקַׁבןַׁרחלַׁברכהנעםַׁי

ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

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

ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט

ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה
ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית
ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו

ַׁליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינהט
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי
ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁנהַׁבתַׁרוחמהאיל ַׁזריַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁחקַׁבןַׁעזראיצַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַַַׁׁׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיה

ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ
ַׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטורוניתַׁב

ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה
ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
ַׁיוםַׁהכיפורים?ַׁןַׁהלכותַׁמה

ַׁ

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

פורים, נוהגים להתפלל תפילת מנחה, בעוד היום גדול, דהיינו בשעה מוקדמת, ובתפילת העמידה, אומר כל יבערב יום הכ
כפי שנדפס במחזורים.  ,אחר כך יאמר וידוי ו"על חטא" .פסוק "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי"את האחד 

אכילה, שתיה, רחיצה, נעילת נעלי עור ותשמיש  :ואז ילך לביתו ויאכל סעודה מפסקת, ויש לפרוש מכל חמשת העינויים
תחיל בכל דיני התענית קודם שקיעת החמה וראוי לנהוג כן לפחות כרבע שעה קודם וה מן התורה להו)ומצהמיטה, מלפני שקיעת החמה. 

 .שקיעת החמה(
 

יֹום ַהִכּפּוִרים"  ומצווה להדליק נרות לכבוד יום הכיפורים, וקודם ההדלקה יש לברך "ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצוֹוָתיו וְִצָּונּו ְלַהְדִליק נֵר ֶשל
קדושת יום מקבלים את ברכת שהחיינו בשהחיינו, אלא לאחר חליצת נעליים, משום ש ואין לברך עם ההדלקה ברכת

, ומתפללים כל תפילות יום הכיפורים בטלית, )כדי שיוכל לברך עליה(הכיפורים. נוהגים להתעטף בטלית קודם שקיעת החמה 
 כדי שיתפלל בכוונה.

 

אסור לרחוץ במים  .שחייבות להתענות בו ,מעוברות ומניקותובכלל החיוב גם נשים , הכל חייבים להתענות ביום הכיפורים
פורים, ואפילו להושיט אצבעו במים אסור, ולא אסרו אלא רחיצה של תענוג, אבל אם היו ידיו או שאר גופו מלוכלכים, יביום הכ

טול ידיו עד סוף קשרי יישחרית בפורים יביום הכולא ישטוף פנים ולא את פיו. ון שאינה רחיצה של תענוג. ומותר לרחצם, כי
 טול שלוש פעמים לסירוגין כדרכו בכל ימות השנה, ומברך על נטילת ידיים.יאצבעותיו בלבד, וי

 
 
 
 
  
 

וכך )ראש ישיבת סלבודקה( ל "ק שר זציאייזיצחק עם הגאון רבי  מה שאירע לומו( י)בספר השיחות על "סיפר הרב שלמה הופמן ז
ימים ארכה זמן רב ובקשיים מרובים. גם  ים, והנסיעה משם עד לבני ברק באותם-יר בתהרב הופמן התגורר בע מעשה:ההיה 

 יתו, ועזב את הבית.יכן לרע כתלמיד סלבודקה, לעשות את יום הכיפורים בישיבה. הוא הודיע על לאחר נישואיו, השתוקק,
 

מושיט את ידו, וכנהוג בערב יום הכיפורים  שר. הרב הופמן ולי דרך רבים הגיע לישיבה וניגש הישר אל רבי אייזיקטר טילחלא
 נךיוכי מדוע ה"ים זועפות ואמר לו: ישר הביט בו בעינהגאון ר' אייזיק ואולם  סליחה "אם פגעתי בראש הישיבה"... מבקש

נךַׁצריךַׁלבקשַׁסליחהַׁיהלבואַׁולבקשַׁאתַׁסליחתי,ַַׁׁבמקוםו שאינו כשורה? הצריך לבקש סליחה ממני? וכי עשית לי מש
 ."נךַׁמשאירַׁאותהַׁלבדהַׁביוםַׁכיפור!ישהַׁ,עאתַׁהביתַׁונסעתַׁלישיבה,ַׁתדַׁך,ַׁעלַׁשעזבתמרעיית

 

ישַׁשכאשר עוזבים את הבית לכל היום הקדוש,  ,ואמר חזרהגאון שתו. אבל ישהודיע על כך לא ,ניסה הרב הופמן להתנצל
 ימה עלי ם כן,ת רבי אייזיק: "אשאל הרב הופמן א שהַׁמסכימהַׁבלבַׁשלם,ַׁולאַׁרקַׁלהודיעַׁלה...ישהאַׁ,ברורַׁלוודאַׁבאופן

ַׁאייזיק השיב: " ורבי. לעשות עכשיו?" ַׁתיסע ַׁאתַׁאעכשיו ַׁותשאל ַׁלבת־ים ַׁהיאַׁ,שתךיבחזרה ַׁלכךַׁהאם שאתהַַׁׁ,מוכנה
 ".שארַׁבישיבהַׁביוםַׁכיפורית

 

אכן  האם יכול לנסוע לישיבה. והיא ,והפעם שאל את רעייתו רב הופמן לעשות שנית את הדרך הארוכה. הגיע לביתוהנאלץ 
, קיבלו ראש הישיבה במאור הגאוןכשניגש הפעם אל  את הסכמתה הגמורה, ואז הגיע לעיתות ערב להיכל הישיבה. הביעה

  '(קול ברמה )מעובד מתוך 'חוברת ללמדינו אורחות הבית היהודי.וזאת כדי ואיחל לו גמר חתימה טובה.  פנים
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

 

במעלית ויצא הרב ירד . שאליה הוא הוזמן בחתונה זצ"ל מביתו, כדי להשתתףרבי מיכל פיינשטיין הגאון באחד הערבים, ירד 
 ",אוכל לעזור? אולי"פנה למלווהו, ואמר "אני צריך לחזור הביתה, שכחתי לקחת משהו".  לעבר הרכב שהמתין לו, כשלפתע

 למנוע ממנו את הטרחה הנוספת. כדי המלווה שאל 
 

ַׁזכרתיהסביר ר' מיכל, " ,"נהבשל החתו לפראק של שבת החלפתיראה נא, " ַׁלצדקה.ַׁ,ולא ַׁכסף ַׁבו ַׁ שאין הריַׁבחתונה
אפוא,ַׁלהצטיידַׁבכסףַׁעבורם,ַׁובשלַׁכךַׁאעלהַׁהביתהַַׁׁענייםַׁרבים,ַׁולאַׁיפהַׁלהשיבַׁאתַׁפניהםַׁריקם.ַׁמוכרחַׁאנימגיעיםַׁ

 "...להביאַׁזאת
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

  
כָּהַׁ ֲהלָּ ִשיבַׁב  לַּׁומֵּ יֹוםִַׁכיפּורַׁ-שֹואֵּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

ש ַׁ קָּ שּותַׁב  ִאשַָּׁתַׁרְּ הָּ המֵּ  
 

 

 

 

 

בַָּׁ ֲחשָּ זלַׁע ַׁהַׁמ  תּול ַׁה   
 

 

 

כָּה ֲהלָּ לֹותַׁב  אֵּ כָּהִלשְּ ֲהלָּ לֹותַׁב  אֵּ לֹון  ִלשְּ תֶַׁהעָּ ש  דָּ קְּ לֹוןה  תֶַׁהעָּ ש  דָּ קְּ נּויִים ה  נּויִיםמְּ  מְּ
ב ר  נֹותַׁלָּ בנָּאִַׁלפְּ ר  נֹותַׁלָּ ִייםַַַׁׁׁנָּאִַׁלפְּ ִליָּהּוַׁח  ִייםַׁאֵּ ִליָּהּוַׁח  אֵּ

ִסי ִסיִפנְּחָּ טִֵַַַּׁׁׁפנְּחָּ טֵַּׁבְּ 63291446329144ַַׁׁ--052052ַַׁׁל'ל'בְּ

  )הניידַׁבאישורַׁועדהַׁרוחנית()הניידַׁבאישורַׁועדהַׁרוחנית(

ַַׁׁ

לֹון ִדישֶַׁאתֶַׁהעָּ קְּ ה  ןַׁלְּ לֹוןִנּתָּ ִדישֶַׁאתֶַׁהעָּ קְּ ה  ןַׁלְּ תִַַַַׁׁׁׁנּתָּ מ  ִעּלּויִַׁנשְּ תלְּ מ  ִעּלּויִַׁנשְּ ה,ַׁ,ַׁלְּ מָּ לֵּ פּוָאהַׁשְּ הִלרְּ מָּ לֵּ פּוָאהַׁשְּ ה,ַׁ,ִַׁלרְּ חָּ לָּ צְּ ה  הלְּ חָּ לָּ צְּ ה  גּוןִזּוּוִזּוּו,ַׁ,ַׁלְּ גּוןגַׁהָּ ַַׁׁ,ַׁ,ַׁגַׁהָּ

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  90769269076926ִַַׁׁמקּודִַׁמקּודַׁ.ַׁ.ַׁמְּ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

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

בּוע ַׁ יַׁשָּ בּוע ִַׁמידֵּ יַׁשָּ ח,ַַׁׁ,ִַַׁׁמידֵּ ל  חשְּ ל  ֶתָךֶַׁאלַַׁׁשְּ ֶתָךֶַׁאלֶאתַׁכְּתֹובְּ ַַׁׁ::ֶאתַׁכְּתֹובְּ
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ
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בנר ראשון של נולד  -זצ"לַׁכ"הסבאַׁמשפולי"הידועַׁהרבַׁאריהַׁלייבַׁמשפוליַׁ 
היה שנים רבות אביו  הסמוכה לאומן. יירה שפולהבע( 1724) חנוכה ה'תפ"ה

שלא הכירוהו עבד למחייתו בכריית  ,עוד בימיםהבעש"ט מסופר שוחשוך בנים, 
הגיע הבעש"ט לביתו ור'  ,כפרים. לאחר שהסוס נחלשבטיט וחימר ומכירתו 

כדי שיוכל להתפרנס. בחצות הלילה ראה ר' ברוך אור  ,ברוך נתן לו סוס אחר
בשריפה. בהגיעו למקום ראה את הבעש"ט בחברת אדם גבוה,  וחשש שמדובר

אףַׁגילהַׁושיזכה לבן הבעש"ט אותו רך יבשעוררו, . לאחר והוא התעלף זוהר
ַׁהמהר"לַׁמפראגַׁ,אתַׁאוזנו ַׁיהודהַׁליווא, ַׁהאישַׁהנוסףַׁהיהַׁר' ונשמתוַַׁׁ,כי

 ,רך את הרך הנולדיבהגיע הבעש"ט ובעת הברית  תגיעַׁבתינוקַׁשיוולדַׁלהם.
 . ונתן לו את הכינוי 'סבא'אבינו היות כאברהם שיזכה ל

 

בן שמונה היו כבהיותו שקד ימים ולילות על לימוד התורה. מילדותו כבר 
 שה סדרי משנה.ישה חומשי תורה, נביאים וכתובים וכן שישגורים בפיו חמ

והוא נפל מכל עושרו הגדול והפך לעני  ,שתויכשאביו היה כבן שישים נפטרה א
כשמונה ישב נישואיו לאחר לח אותו לר' פנחס שפירא מקוריץ. והוא ש ,מרוד

)ר'  לבעש"ט הקדוש יחד עם רבו. כאשר הגיע שנים בבית חותנו במידודובקה

מות לתיקונו עליו לערוך יכי על מנת להשיג של ,הלה הורה פנחס שפירא מקוריץ(
 אלפי חסידים נהרו אליו ,לאחר שהתיישב בשפולהגלות במשך שבע שנים! 

הקודש. גאון בנגלה ובנסתר. ראה את אליהו -רבים פנו אליו ונושעו. בעל רוחו
. (1811)תקע"ב ה'ו' בתשרי -הנביא. סיפורי הצלה רבים נקשרו לשמו. נפטר ב

 שנים. 87-חי כ
 

)בת השו"ב מרת פסיה מירל  אשתו:מרת רחל.  מו:יא. גרונדיר' ברוך  אביו:

ד ממזריטש. רבינו היה מתלמידיו )המגיר' דב בער  מרבותיו: ממדבידובקה(.

ַׁמהרא"ל•ַׁמספריו:. מקוריץשפירא פנחס ר'  המובהקים(, מכיל  -תפארת
 תולדות חייו וסיפורים אודותיו.
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כשהיה מגיע למקום  ערך גלות, ונדד במשך שנים רבות על פני ערי רוסיה וכפריה, תפרסם כמנהיג וצדיק ובעל מופת, הואשרבינו הני פל

י שואנ מצאו הנודדים קורת גג מעל לראשם,ובמקום זה האורחים המקומית,  הכנסתשיועד להקדש מקום הים, הוא היה נכנס לימסו
לסעוד על שולחנם בשבת  בעלי הבתים מחלקים את האורחים ביניהם, והזמינו אותם קראת שבת היוהקהילה דאגו גם למזונותיהם. ל

 קודש.
 

להתפלל ולומר  יהודים יראי שמים, אבל מלבד לזלוטופולי, לא הרחק מקייב שבאוקרינה, מצא שם קהילה שלרבינו פעם אחת כאשר הגיע 
בעל קורא שימש כהוא כיוון ש ביותר בעיירה, דווקא השמש של בית הכנסת, האדם החשוב תהילים, הם לא ידעו כלום, ומשום כך היה

עצמו לתפקיד שמש שיידע לקרוא בתורה ולתקוע  למי שהציע את ,בראש השנה וכו'. לאחר שהגבאים התנו תנאי בתורה, וגם התוקע
והתקיעות  בה קוראים בתורה פעמיים בשנה,ש ,ביותר, פרשת התוכחה שיהודי העיירה פחדו ורעדו מפניהם ,אלה היו שני דברים בשופר,

 ,כן היו מעמידים תנאי. לעל עצמו ואיש מהם לא היה מוכן לקחת את התפקידים הללו בשופר בראש השנה ואחרי נעילה של יום כיפור,
 מתי שצריך. ,התוכחה, וגם יתקע בשופר שיהיה הוא שיקרא בתורה וגם יעלה לתורה לפרשת כאשר שכרו שמש,

 

אם הוא יודע לקרוא בתורה ולתקוע בשופר,  ,ר' אריה לייב שאלו את . הגבאיםהלך לעולמו, והם חיפשו שמש השמש הזקןמן באותו הז
פעמיים  היה, שיחממו את המקווהמתנאיו אחד והוא השיב בחיוב במספר תנאים.  יהיה מוכן לקבל על עצמו את תפקיד השמש ואם

כי  ,הזמן התברר לו הבלן את התנאי ומילא אחר ההוראות שקיבל, אולם במשך קיבלבשבועות הראשונים  .בשבוע בנוסף לערב שבת
תכן, מי שמע יהבלן כעס, הי השמש, שנוהג היה לטבול כל יום אחרי חצות הלילה, התמלא במשך השבוע איש אינו מבקר במקווה זולת

 ולא מסתפק רק ביום שישי לכבוד שבת? יום בשביל השמש? מה פתאום הוא צריך ללכת למקווה כל דבר כזה לחמם את המקווה רק
 

הוא לא ידע כי אצל נעל את הדלת. מימי המקווה במשך השבוע, אלא אפילו  הבלן עשה דין לעצמו, לא זו בלבד שהפסיק לחמם את
ו כסף, אולם הלה ל שיתן לו לפחות את המפתח, הוא אפילו הציע ,ממש התחנן לורבינו דיבר עימו ויום.  ה בכלוחסידים נהוג לטבול במקו

 מעמדתו.  התעקש ובשום אופן לא היה מוכן לסגת
 

הוא יגלה לו סוד גדול. בתנאי שיפתח לו את המקווה. תקיעת כף שלא תספר לאף אחד,  ותן לרבינו כך, פנה אליו ואמר, שאם ייבראות 
וד. בת הבלן התעוורה בזמן מחלתה לפני שנים ורבינו אמר, שיש בכוחו להענישו על היחס שלו, אלא במקום זאת יעשה לו טובה גדולה מא

 אחדות ורבינו אמר, שאם יקבל את המפתח, יתפלל עבורה וה' יפקח את עיניה.
 

מה יקולות היא קראה לאביה וא  רה התעוררה בהתרגשות גדולה, ובקוליוהבת הבכ למחרת בבוקר פרצה מהומה רבתי בביתו של הבלן,
 ,רק כעבור שנהוהבלן שמר את מוצא פיו ולא סיפר בזכות מי.  כל השכנים לחזות בפלא הגדול, מיד באו". רואה! אני" :וצעקה בשמחה

 ובנשימתו האחרונה גילה להם את הסוד של בתו, הוא קשה, וחש כי ימיו ספורים, הוא שלח לקרוא לגבאים, כאשר הבלן חלה במחלה
 ארץ.  ם יידעו איך להתנהג אליו בדרךוצדיק נסתר, שכול כי השמש הוא איש קדוש ,לספר בעיירהמהם ביקש 

 

כדי לשטוח את  והרחוקה, מכל המקומות החלו אנשים לבוא לעיירה בכל הסביבה הקרובה בעל המופת פשטהרבינו השמועה על אודות 
ו להתגלות עצמ עדיין לא היה מוכן לקבל עלנו אולם רבי עבורם, לבריאות, פרנסה, ילדים וכו'. צרותיהם ובעיותיהם, ולבקשו שיתפלל

העיירה ולחדש את  כי עליו לעזוב את ,הוא הודיע איפוא לגבאיםוהשלים את מכסת הגלות שהשית על עצמו,  עדיין לאמכיוון שולהיות רבי 
 הוא קיבל על עצמו את הרבנות של העיר שפולי. לנוע ולנדוד במשך שמונה שנים רצופות, לאחר מכן נדודיו, הוא אכן יצא לדרך והמשיך

ָאִכים לְּ ר ַַׁׁ-ִאםִַׁראשֹוִניםַׁכְּמ  יֵַּׁבַׁהָּ יבהַַׁארְּ פֹולִַַׁׁלֵּ זצ"ליִַׁמשְּ  
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שֵַּׁ ח  לּובַׁמְּ סְּ שלַׁמ  דָּ חָּ !מֵּ  
 

 

 
 

 

שומעת את השיחה והולכת עם דבורי לחדר של האחות 
"ריבונו של פורצת בבכי:  םהאמא. ברגעים אחרונים אלו, יהא

הן שאלו אני מרגישה  עולם, אני מודעת היטב למצב שלי.
  .שעותיי האחרונות"

 

אבא שבשמיים, איזו תועלת תהיה לך מעוד מצבה בהר "
איזו תועלת תהיה לך מעוד שני פרקי תהילים  המנוחות?

אבא שבשמיים, אני רוצה לעשות איתך  ביארצייט שלי?
ַׁליַׁומחיה! אל רופא רחמן אתה!  עסקה. אתה מלך ממית תן

ַׁ."ותהיהַׁלךַׁממניַׁתועלתַׁ,לחיות
 

 יהשאה, פטורה מתלמוד תורה, אבל אני מבטיחה מנם אניוא"
קדיש ללומדי אאת כל הבקרים במשך כל חיי  .שפחה בשבילך

ַׁאעמודבצהריים,  שתייםעד שמונה בבוקר תורה. כל יום מ
 ".!תנסהַׁאותיַׁ,ואבשלַׁעבורַׁלומדיַׁהתורה!ַׁבוראַׁעולם

 

מחמת תשישותה חולפים רגעים, והאם צונחת מאפיסת 
ארת לידה. חולפים כעשרים דקות ה נשדבורכוחות והבת 

  מתעוררת ומבקשת מעט מים לשתות.והאם 
 

הבת  אין ושט.כי מא לא לוגמת מים, יכבר קרוב לשנה שהא
עולמם -שמעה בעבר על סיפורי צדיקים כי לפני שנפטרו לבית

ל נהיה ו'שהכבפעם האחרונה רך זכות ולבל מים, כדיביקשו 
 להצדיק עליהם את הדין.ובדברו', 

 

ניגשת למלא את רצונה האחרון מעות חנוקות מבכי היא בד
, מךיאאת תחנקי את  ה,אומרת לה: "דבור מה, והאחותישל א

קיבה, היא תיחנק על המקום...". אבל  אין לה ושט, אין לה
ל נהיה בדברו', ומא מברכת 'שהכיהא לא יכולה לסרב...הבת 

 ולוגמת מן הכוס.
 

מסיימת את הכוס היא לא נחנקת... היא למרבה הפליאה 
 ,האחות פרצה בזעקה... האחיות האחרות עוד כוס.מבקשת ו

  .מה קרה ,נכנסו לראות ששמעו את הזעקה
 

שלא הכניסה שה יהרבה הם צופים במחזה, שבו א ןלתדהמת
הרופאים,  כבר שנה מים, מתחילה לשתות כוסות... לגופה

לחדר, והם לא  וביניהם מנהל המחלקה, נכנסו גם הם
לשתותַׁמספרַׁמאַׁמסיימתַׁיהא למה שהם רואים... ,מאמינים

 משהוַׁלאכול!מבתהַׁכוסותַׁשלַׁמיםַׁומבקשתַׁ
 

רופא, ולא יותר מארבעים שנה אני כבר "אומר: ודומע המנהל 
ַׁוהא !".ראיתי דבר כזה מימיי ַׁמשבוע, ַׁיושבתַׁיפחות מא

  הביתה.ַׁבמוניתַׁעםַׁתעודתַׁשחרורַׁבדרך
 

 הבעל .ת וגןשיעצור בשכונת בי ,אבל היא מבקשת מבעלה
ראש הישיבה מבקש לשוחח עם , אחת הישיבותעולה ל
מתקבלת לעבוד כטבחית...  היאסיפורה. על אתר את ומגולל 

ַׁשלַׁ !קרוב לארבעה עשוריםהיא כבר עובדת שם  ַׁקטן צעד
ַׁשינויַׁכיוון,ַׁואפילוַׁעלַׁשעריַׁמוותַׁאפשרַׁלהיוושע!

 
 

 

לו היינו נשאלים: מהו הקושי הגדול ביותר של האדם לאחר 
שהוא באמת ובתמים מחליט לחזור בתשובה? מסופר על 

ַׁמהאחד שהופיע בקרקס. לוליין  ַׁעליוַַׁׁמופעכחלק היה
ַׁללכתַׁעלַׁחבלַׁדקַׁמצדַׁאחדַׁלצדַׁהשני.

 

כדי להלהיב ולשלהב את הקהל הרחב שצפה בו, בעל 
הקרקס הערים עוד קושי. בצד אחד היה החבל בגובה של 

 20-מטרים, ואילו בצד השני, החבל היה בגובה של כ 25-כ
 מטרים.

 

הלוליין היה עולה על כמובן שמטבע הדברים ברגע ש
הסולם ומגיע למקומו ומתחיל ללכת על החבל, הקהל היה 
מרותק עד מאוד עד להגעתו לצד השני, ושוב היה מסתובב 

 וחוזר עד הגיעו לצד הראשון. 
 

רמת הקושי הייתה עצומה בהתחשב בעובדה, שמתחת 
ַׁ,משמעותַׁהדבריםַׁהיאַׁלחבל לא היתה שום רשת ביטחון.

ייןַׁלאַׁיהיהַׁמרוכזַׁבמאתַׁהאחוזים,ַׁשאםַׁלרגעַׁקט,ַׁהלול
ַׁהריַׁשהאסוןַׁיהיהַׁבלתיַׁנמנע.

 

בסיום המופע, כל האנשים שהשתתפו קדו קידה כלפי 
הקהל. לאחר שהם יצאו מהאוהל, פנו מספר אנשים וילדים 

הקשה ביותר החלק  ומהלעבר הלוליין והוא נשאל: "
  ".הירידה או העלייה?בהיותו מהלך על החבל. האם 

 

לא העלייה ולא ל הוא ענה: "דעו לכם, ולהפתעת הכ
לכיוון  לעשות את הסיבוב... הירידה... החלק הכי קשה היה

ַׁלשנותַׁכיווןַׁזהַׁהחלקַׁהכיַׁקשהַׁבחיים! ".!השני
 

מא יאירע בירושלים לפני מספר שנים. מדובר באמעשה ש
לתשעה ילדים ובהיותה כבת שלושים וחמש שנים, 

 התגלה, כי היא חלתה במחלה קשה ל"ע.
 

הרפואה הדסה עין כרם. -במשך שלוש שנים אושפזה בבית
בם של בני משפחתה, מצבה הידרדר, והרופאים ילמגינת ל

 זימנו את בני המשפחה והכינו אותם לגרוע מכל.
 

צמודה  עשרה שנים בלבד-ארבעהבת הגדולה בת  ה,דבור
באחד הימים  .אפילו לרגע קט, ולא עוזבת אותה אמילא

 וביקשה מבתה, שתצא מן החדר. האם פקחה את עיניה 
 

מה לא רוצה יהבת מבינה כי 'כנראה שהגיע הזמן', וא
שהיא תחווה אירוע טראומטי, שישאיר צלקת בזיכרונה, 

 ולכן מבקשת היא, שתצא מהחדר.
 

הילדה יוצאת מהחדר, ניגשת לתחנת האחיות ומבקשת 
להתקשר לאביה. קולה רועד, והיא מבקשת ממנו, שיגיע 

די להיפרד מהאם. היא מגדילה לעשות ומזכירה במיידית, כ
לאב, שביקש ממנה להזכיר לו ברגעים אחרונים אלו 

 להביא גם... נרות נשמה. 

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"להרבַׁשמואַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל

ַׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"לַַַׁׁׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַׁר'ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַַַׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁדרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבןַׁרבקהַׁז"לאהרוןַׁ)אורי(ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁצדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַׁרחלַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ"לזַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁישאַׁאסתרַׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 לע"נ

 תנצב"ה


