בס" ד

גִּ לָּיוֹן ַׁ 671
שת ְׁשמ ֹות | תשע"ח
ָּפ ָּר ַׁ
דּושת ַׁהגִּ לָּיוֹן
ָאסּור לִּ ְׁקרֹא ִּב ְׁש ַׁעת ַׁה ְׁת ִּפלָּה | נָּא לִּ ְׁשמֹר עַׁ ל ְׁק ַׁ

ַׁ

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלחת
יצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחגיַׁחייםַׁוב"ב ַׁ

שמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁשגיתַׁבתַׁרותי ַׁ
משפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחייםַׁבןַׁבכוריו ַׁ

לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע"יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ'חלהַׁולרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁוב"ב ַׁ
ַׁ

מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁ -יראתַׁ שמים ַׁ
ליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"בַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודי ַׁ
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה ַַַַַַׁׁׁׁׁׁארזַׁבןַׁשושנה ַׁ
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַׁׁׁארזַׁמזרחיַׁוב"בַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה חיַׁהפקותַׁואירועים ַׁ

ַׁ

שמֹותַׁ–ַׁבְׁ ִריתַׁ ִ
ילהַׁ
מ ַָּׁ
ָּ
פ ָּרשַׁתַׁ ְׁ

יוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁפרנסהַׁבקלותַׁובשפע ַׁ

שלמהַׁודנהַׁדודַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁאריהַׁושרהַׁלויַׁוב"ב ַׁ
קסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכוללַׁברסלבַׁאילת ַׁ
י.מ.י.שַׁכדוריַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאקבליַׁיוסףַׁחייםַׁבןַׁנסכה ַׁ
שולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב ַׁ

"ויָּמָּ תַׁיֹוסֵ ףַׁוְׁכָּלַׁאֶ חָּ יוַׁוְׁכ ֹלַׁהּדֹורַׁההּוא"ַׁ

(שמות א ,ו)
ַַׁׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרה ַׁ
יֹותם כ ֹּאֲ בִים"
בספר 'נפש יהונתן' של הגאון רבי יהונתן ועל הפסוק" :בַּיֹום הַ שְּׁ לִישִ י בִהְּׁ ָ
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
יֹותם
תרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר ַׁ אייבשיץ זצ"ל הובא פירוש נפלא לפסוק "ו ְּׁכ ֹּל (בראשית לד ,כה) ,גילו לנו חז"ל -בִהְּׁ ָ
עמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה ַׁ
נתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט ַׁ הַ ּדֹור הַ הּוא (שמות א ,ו)" ,שמוסב על המצריים ,כ ֹּאֲ בִים (בראשית לד ,כה) ,היו ַׁכואביםַׁ
אסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית ַׁ ומבארַׁשמתוַׁכלַׁהמצרייםַׁשהיוַׁבזמנוַׁשלַׁ ומצטערים ַׁשמלוַׁ ,ומתחרטים ַׁעל ַׁכךַׁ ,ועלַׁ
מיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו ַׁ
טליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה ַׁ יוסף ַׁהצדיק ַׁונימולו ַׁכמו ַׁשציווה ַׁעליהםַׁ זהַׁהרגוַׁאותםַׁשמעוןַׁולויַׁ .
ַׁ
שיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית ַׁ
אנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי ַׁ יוסף ,ולכן חלה הידרדרות ביחסם של אם כן ההסבר של מילת מצריים ומילת שכם,
המצריים לבני יעקב עד כדי "וַּיָקֻ צּו מִ ְּׁפנֵי ְּׁבנֵי
ַַַׁׁׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימא ַׁ
כי קודם מתן תורה בו עוצבה דמותו של בית
וַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ(שמות א ,יב)".
י ִׂשְּׁ ָראֵ ל
גליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליה
ישראל הבאים בבריתו של אברהם אבינו,
אילנה ַׁבת ַׁרוחמה ַׁ ַׁשמואל ַׁאימן ַׁבן ַׁאסתר ַׁזריַַַַַׁׁׁׁׁ
סיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית ַׁ
נועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל ַׁ
דניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה ַׁ

ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרפואהַׁשלמה ַׁ
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁעזרא ַׁ
ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה ַַַׁׁׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ
מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה ַׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ
מאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה ַׁ
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה ַׁ
אסתרַׁבתַׁסוליקה
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזל ַׁ

מהותה של ברית מילה היא" ,ב ְִּׁריתְּׁ ָך אֲ שֶ ר הייתה קיימת בערלים "כִי חֶ ְּׁרפָ ה הִ יא לָנּו
חָ ַתמְּׁ תָ ְּׁבבְּׁׂשָ ֵרנּו" ,חותם זה ניתן רק ַׁלבניַׁ (בראשית לד ,יד)".
ַׁ
ישראל ,שיכולים להצטרף לבריתו של על מניעת חרפה זו במה שהמצריים נימולו,
אברהם אבינו.
גילו לנו חז"ל במדרש (רבה צ ,ו)" :ו ַתִ ְּׁכלֶינָה"

לא ייתכן שהגויים יזכו להצטרף לברית זו,
(בראשית מא ,נג) יצאו מכוללת "ו ַתְּׁ חִ לֶינָה" (בראשית
ויותר מזה רק על בני ישראל נאמר "אֲ שֶ ר מא ,נד) נכנסו שנות רעב חולניות ,עד שהם
יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיהַַׁׁ-בריאותַׁואריכות ימים ַׁ קִ ּדֵ ש י ְּׁדִ יד מִ בֶטֶ ן" (שבת קלז ע"ב) ,וכן "הַ בָאִ ים יושבים על השולחן ,ביקשו אפילו פת קיבר
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
נעמיַׁבתַׁרחל ַׁ עִ
ָ
ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁמְּׁ ָךִ ,בב ְִּׁרית
חֹותמְּׁ ָךּ ,ומִ בֶטֶ ן לְּׁשִ מְּׁ ָך ,הֵ מָ ה ולא מצאו .אמרו" :לא כך אמר יוסף והיה
שירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרה
תמרַׁפורטונהַׁבתַׁמיסהַַַׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁנ ִַׁמֹולִים".
האוכל לפיקדון"" .וַי ְּׁהִ י ָרעָ ב ְּׁבכָל הָ אֲ ָרצֹות"
מוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
טובהַׁבתַׁאורה ַַׁׁ בזה התחדש כי ערלי ַׁלב ַׁוערלי ַׁבשר( ַׁ-בראשית מא ,נד) -בשלוש ארצות -בפקניא
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁ
שלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁבןַׁמאיה ַׁ הגויים ,לא ייתכן שיהיה להם שום קשר עם ובערביא ובפלסטיני.
יפהַׁבתַׁשרה-הצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ ַׁ
ַׁ
מישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ֹּאמַ
ִ
ַ
מִ
עַ
ַתִ
בני
עם
אחיזה
שום
יתכן
י
לא
אברהם,
זרע
"ו ְּׁר ב כָל אֶ ֶרץ צְּׁרים ...אֲ שֶ ר י ר ָלכֶם
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט ַׁ
רינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
חֹותמְּׁ ָך.
ָ
ישראל -הַ בָאִ ים עִ מְּׁ ָךִ ,בב ְִּׁרית
ַתעֲ ׂשּו (בראשית מא ,נה)" ,ר' אבא בר כהנא אמר:
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁ
רוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו ַׁ אומנם אם גויים ימולו ,ייתכן שיהיה להם 'כפאן למול' ,ר' שמואל בר נחמן אמר:
יצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה ַׁ קשר כלשהו עם בני ישראל ,ויותר מזה ,עלַׁ "חייתנו אין כתיב כאן ,אלא החייתנו" -נתתַׁ
ַַׁׁ ַׁ
ידיַׁהמילהַׁיכוליםַׁהםַׁלקבלַׁמישראלַׁאיזהַׁ לנו ַׁחיים ַׁבעולם ַׁהזה ַׁובעולם ַׁהבא .ו ְּׁהָ ָרעָ ב
06/01/2018
ַׁ י"טַׁטבתַׁתשע"ח
הָ י ָה וכו' אֶ ת כָל אֲ שֶ ר בָהֶ ם (בראשית מא ,נו) ,את
ַׁ
השפעהַׁלטובהַׁ .
פרשתַׁשמות
ַׁ
המאושרין שבהם" .היינו ַׁשזכו ַׁלחיי ַׁעולםַׁ
הפטרה"ַׁ:דבריַׁירמיהו"ַׁ-ירמיהַׁא'ַׁ
ַׁ
ִי
כ
"
ובנו
לשכם
כשאמרו
יעקב
בני
כוונת
י
ה
ו
וז
הזהַׁועולםַׁהבאַׁבזכותַׁמצוותַׁהמילהַׁ .
ר"ת חֶ ְּׁרפָ ה הִ יא לָנּו (בראשית לד ,יד)" ,כיַׁבהיותנוַׁ
יציאה
כניסה
בברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ ַׁ
נינוַׁ
י
ַׁב
ַׁשיהיה
זיון
י
ַׁוב
ַׁחרפה
ַׁהיא
נימולים
17:59
17:27
16:15
י" ם
הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי שליט"א ַׁ
איזהַׁקשר.
חברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון ַׁ
ַׁ

ת" א

16:31

17:24

17:54

חיפה

16:31

17:23

17:54

זש"קַׁ,פרנסהַׁטובהַׁ
ובריאותַׁאיתנהַַׁׁ ַׁ

ב"ש

16:35

17:27

17:58

לאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ ַׁ
וגליתַׁבתַׁמסודי

פניני עין חמד
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ַַׁׁרפואהַׁשלמהַׁ ַׁ
לאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ ַׁ

ולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריסַׁ ַׁ
ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי
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העלוןַׁמוקדשַׁ ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה

העלוןַׁמוקדש ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
ז"ל
1/4

לַּׁומ ִ
ֵ
ֵ
לבֵ ַׁ-
לקַׁג'
ח ֶַׁ
ְׁח ַָּׁ
שרַׁו ָּ
הלָּ כָּהַׁ–ַׁבָּ ַָּׁ
שֹוא
שיבַׁב ֲ
ההלכותַׁמוקדשות לעילויַׁנשמתַׁמשהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"ל
ַׁ
ַׁבאילוַׁמקריםַׁישַׁלהיזהרַׁמבעייתַׁבשרַׁוחלב?ַׁ
להלןַׁסיכוםַׁההלכהַׁמפי ר' אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרותַׁלמעשה':
קערות העשויות מאלומיניום או פלסטיק שיש בתוכם תאים נפרדים ,ובתא אחד נתנו בשר ובשני מאכל פרווה והתחממו יחד,
אסור לאכול את המאכל פרווה עם חלב ,אולם אין צריך המתנה .הערה :כיוון שאין בקערות אלו חשש נגיעה או זיבת שומן .ולעניין
זיעה של מאכל בשרי ,די בהמתנה שעה .ועיין בשו"ת דברי משה -הלברשטם (סימן מה) לדון בקוגל שנגע בבשר האם צריך להמתין שש שעות
כדין תבשיל של בשר ,והעלה להקל רק שלא יאכל עמו גבינה .ע"ש.
ויש מחמירים שהמאכל פרווה דינו כתבשיל בשרי וצריך המתנה של ו' שעות .הערה :היות וזיעה מילתא ויש להחמיר בו ו' שעות.
בפרט אם האדים הבשריים עלו אל הפרווה במקום סגור שאין לאדים מקום להתפזר .אולם אם לא נתחמם יחד והבשר היה חם ,אין המאכל
פרווה נעשה בשרי ,כן העלה בשו"ת דברי משה (שם).

ביצה שנתנו אותה בתוך סיר עם בשר כגון חמין ,אף שהביצה עם קליפתה האוכל צריך להמתין שש שעות כדי לאכול חלבי
כדין תבשיל של בשר .מקורות :שו"ע (יו"ד סימן צה ס"ב) וכתב "אין לאוכלו בחלב" ,יש מי שביאר דווקא לאוכלו עם חלב אסור אך אין צריך
להמתין שש שעות וכמ"ש ידידי בשו"ת הרי יהודה ח"ב (חיו"ד סימן ג) .מכל מקום רוב האחרונים נקטו בדעת השו"ע שדין הביצה כדין תבשיל
של בשר ומנהגנו בזה שלא כדעת השו"ע ועליו להמתין שש שעות .ראה בספר מעדני השלחן (סימן פט אות יד) ,ובשו"ת דברי דוד ח"ב (חיו"ד
סימן יד אות ז) .וכן העלה בשו"ת מקור נאמן (עמוד תקצא) ,ובשו"ת דברי בניהו ח"ה (חיו"ד סימן יג) .לעניין ביצה קלופה שהונחה בתוך סיר
החמין מלמעלה ,מותר לאוכלה ואין לחשוש משום ביצה קלופה שעבר עליה הלילה ,העלתי בתשובה (כת"י) להקל מכמה טעמים .ושוב ראיתי
לידידי בשו"ת אבני דרך חי"א (סימן קטו) שהעלה להקל.

אולם כאשר הביצים מונחים מסביב כיסוי הסיר מלמעלה ומתחממים מהחום ,אין צריך המתנה כלל ודינם פרווה לכל דבר.
מקורות :הגרי"ח בבן איש חי (ש"ש לך לך אות יג) והמחמיר לעשות קינוח והדחה תע"ב .וכ"כ בשו"ת רב פעלים ח"ג (חאו"ח סימן יג) והוסיף
באופן שהקדירה מכוסה היטב ,מעיקר הדין מותר לאכול את הביצים עם חלב משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם .ומכל מקום הוא חומרא
בעלמא לחוש לדעת הרמ"א שאסר לכתחילה .ע"ש .אולם לדעת הראש"ל בספרו הליכות עולם ח"ז (עמוד פ) יהיה מותר לאכול את הביצה אף
עם חלב .וע"ע כף החיים (סימן סו אות לו).

צי ָּאלַׁ ִ
ּומימּושֹו
נ ְׁ
פֹוט ְׁ
ֶ
אחד הדברים המופלאים בחיי האדם היא העובדה ,שאינו יודע ,לאן הוא יכול להגיע .לכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל הגלום
בתוכו ,ואליו עליו לשאוף .אולם ,אין אנו יודעים למה אנו יכולים להגיע ,ולאחר ימי חיינו עלולים אנו להיתבע על כך .להלן
סיפור מופלא על הגאון ר' אלחנן וסרמן הי"ד שהיה מגדולי הדורות הקודמים והיה תלמידו המובהק של הגאון ר' ישראל מאיר
הכהן (ה'חפץ חיים') זיע"א ונרצח בגטו קובנה הי"ד.
כשלמד בישיבה בצעירותו ,סבל חרפת רעב ממש ולא יכל היה להמשיך ללמוד כך .לפיכך פנה לרבו וביקש רשות לעזוב את
הישיבה וללכת להתפרנס .כאשר קיבל אישור זה ,הלך לחדרו לאסוף את מעט הבגדים הבלויים ,שהיו לו  -ולפני צאתו נשכב
על המיטה ונרדם .והנה בחלומו הוא רואה כיצד הוא עושה עסקים ומצליח .אולם ,אין הוא שוכח את מצוות הצדקה וגמילות
חסדים ,ולכן נותן ומחלק מממונו בשפע רב ,בין אם מדובר ביתומים ואלמנות או עבור לומדי התורה הקדושה .על כולם הוא
משפיע שפע גשמי בנדיבות עצומה.
חולפות השנים והוא מתבקש לבית דין של מעלה .שם מביא המלאך המסנגר את כל המצוות שעשה ומבקש מבית דין של
מעלה להכניסו לגן עדן ,ואכן כך הם מורים .אלא שאז מגיע הקטגור וטוען ,שיש לו גם עבירות ועליו לתת את הדין לפני הגיעו
למקומו .בית דין אומרים לו ,שיביא את העבירות ,והנה מגיעה עגלה קטנטנה ובה העבירה של הרב וסרמן ,קם הקטגור וטוען
כלפי הרב" :אתהַׁרצחתַׁאתַׁגדול ַׁהדור!!!" .הרב מוכה הלם" :אני רצחתי את גדול הדור? אני אפילו לא הייתי מסוגל להרוג
זבוב כל ימי חיי!!!".
"צודק אתה" ,עונה הקטגור ומוסיף" :אלא שבמקום שתהיה גדול הדור בזבזת את כוחותיך וכישרונותיך ,שנתנו לך לטובת
עולם העסקים ובזה הפסיד עם ישראל את גדול הדור" .מיד קפץ ר' אלחנן משנתו ,והנה חלום שאת מסרו הבין טוב מאוד,
חזרַׁלביתַׁהמדרשַׁואכןַׁזכהַׁהואַׁלהיותַׁגדולַׁהדורַׁ .
ַׁ
אירועַׁלמהדרין
ַׁ
אתה עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין -גלאט"?
ַׁ
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ .ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
ַׁ
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א (הנייד באישור ועדה רוחנית) 0526329144
ַׁ
מְׁ נּוי ִים
הקְׁ ָּּדשתַׁהֶ עָּ לֹון
ִַׁלשְׁ אֵ לֹותַׁבהֲ לָּ כָּה
ַׁ

לשאלותַׁנָּאַׁלִ פְׁ נֹותַׁלָּ רב ַׁ
אֵ לִ יָּהּוַׁחיִיםַׁפִ נְׁחָּ סִ י ַׁ
052ב ֵַׁ
ְׁטל'ַׁ052-6329144

פניני עין חמד
ַׁ
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ַׁ

ִתןַׁלְׁ ה ְׁק ִּדישַׁאֶ תַׁהֶ עָּ לֹוןַַׁׁלְׁ עִ ּלּויַׁנִשְׁ מתַׁ,לִ ְׁרפּוָאהַׁשְׁ לֵ מָּ הַׁ,לְׁ הצְׁלָּ חָּ הַׁ,זִּוּוגַׁהָּ גּוןַׁ ַׁ,
נִתָּ ָּ
בהַׁוכו"ַׁ-נָּאַׁלִ פְׁ נֹותַׁלְׁ לִ יאֹורַׁבטל"ַַׁׁ 052-7652084
חֲ ז ָָּּרהַׁ ִבתְׁ שּו ַָּׁ
בתַׁהמעֲ ֶרכֶתַׁ:עֲ בּורַׁלִ יאֹורַׁעצְׁמֹוןַׁ,רח'ַׁהב ֹשֶ םַׁ26אַׁת.דַׁ83375ַׁ.מְׁ בשֶ ֶרתַׁצִיֹוןַׁ.מִ ּקּודַַׁׁ 9076926
כְׁת ֹ ֶ

פרשת שמות

ַׁ

לְׁ קבָּלתַׁהֶ עָּ לֹוןַׁחִ נָּםַׁבַׁemail-
מִ ֵ
ידיַׁשָּ בּועַַַׁׁׁ,שְׁ לחַׁאֶ תַׁכְׁתֹובְׁתֶ ָךַׁאֶ לַׁ :
PnineEH@gmail.com

ַׁ

ַׁ
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ַׁ

ַׁ

ַׁ

אִ ִ
אסיַׁזצ"ל
שרַׁסָּ ִַׁ
םַׁראשֹונִיםַׁכְׁמלְׁ ָאכִיםַׁ-הָּ רַׁבַׁמָּ סְׁ עּודַׁאֲ ֶַׁ
הרב ַׁמסעוד ַׁאשר ַׁסאסי ַׁזצ"ל ַׁהידוע ַׁכ'צדיק ַׁמהרצליה' -נולד בעיר עמרוס
שבלוב בשנת ה'תר"צ ( .)1930כבר בילדותו ניבאו לו עתיד מזהיר ,ואמו אף
זכתה לגילויים מסעירים שחזו את עתידו .האם סיפרה ,שכאשר היה בנה בן ,15
חלמה שֶ שִ יׂשָ ה מַ לְָּׁאכִים לבושי לבן יורדים מסולם ומברכים את הנער .היא
סיפרה את החלום לבנה ואמרה" :דע לך שבורא עולם בירך אותך וכאשר תגדל
תברך את עם ישראל" .בעודו כבן שבע עשרה ,חשקה נפשו לעלות לארץ.
בנחישות ובמסירות עשה את הדרך בגפו ,בהשאירו בגולה את משפחתו
הָ עֲ נֵפָ ה .עֲ ִלּיַׁ ַׁ
ָתֹו הייתה רצופה בתלאות רבות.
לאחר נישואיו ,נהג לשבת בביה"כ רוב שעות היום .בשעה שתיים לפנות בוקר
התחיל את סדר יומו .בשעה ארבע לפנות בוקר ,הלך לביה"כ ,שם נהג להדליק
נרות שמן בחדר ההדלקה .לאחר מכן אמר פרקי תהילים בהשתפכות הלב .עם
בוא הציבור לתפילת שחרית ,מיהר להכין קפה ותה .את האנשים שקמו עכשיו
קיבל במאור פנים ,בלי לספר שהוא כבר בעיצומו של יום .אחר תפילת שחרית
נסע באוטובוס למקום עבודתו בפתח תקווה ,כאשר כל הדרך המשיך לקרוא
"מעמדות" .גם בעבודה הייתה מציאות הבורא לנגד עיניוַׁ .ענוותן ַׁמופלאַׁ .בעלַׁ
רוח-הקודשַׁ.מלומדַׁבניסיםַׁ.רביםַׁפנוַׁאליוַׁונושעוַׁ.חילקַׁאתַׁכלַׁהונוַׁלצדקהַׁ.
הסתירַׁאתַׁמעשיוַׁמעיניַׁכל .קיבל על עצמו ייסורים למען הכלל .הִ ְּׁר ָבה בצדקות
ובמעשי חסד שהתגלו רק לאחר פטירתו .נפטר ב-כ"ד טבת ה'תשס"ט (.)2009
חי כ 78-שנים .ציונו בהרצליה.

ַׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

אביו :ר' ידידיה .אמו :מרת כיריה .אשתו :מרת דינה .ילדיו :ר' דוד ,ר' משה,
ר' מרדכי .מרבותיו :ר' דוד סאסי .ספר ַׁאודותיו• :חכם ַׁסאסיַׁ -הצדיקַׁ
מהרצליהַׁ .

א

חד מבניו של חכם סאסי עבד בחברה שפיתחה כרטיס תקשורת משוכלל ,וחברת
אריקסון משוודיה רכשה את המוצר .מנהלי החברה השוודית האיצו במנהלי החברה
הישראלית לשגר אליהם מהנדס בכיר ,כדי שיפתור בעיה מסויימת בכרטיס התקשורת.
התפקיד הוטל על בנו של רבינו והוא הגיע לאביו ביום שישי כדי לקבל ברכת פרדה לקראת
הטיסה .חכם סאסי ביקש ממנו לגשת לחדר ההדלקה ולקחת משם נייר כסף של הנרות
שהודלקו לכבוד נשמות הצדיקים.

למרות שהבן לא הבין לשם מה ,בכל זאת עשה את רצון אביו והניח את נייר הכסף במזוודה.
בהגיעו לשוודיה הצטרף לצוות של שישה מהנדסים שוודיים בכירים שניסו בדרכים שונות
לפתור את בעיית הקרינה מהכרטיס .הם עבדו במעבדה במשך שלושה ימים -אך ללא
תוצאות .קרינה גבוהה פרצה מהכרטיס ,והשוודים התריעו שאם הבעיה לא תיפתר לשביעות רצונם -הם יבטלו את העסקה שנאמדה
במליוני דולרים .מנהלי החברה בישראל נלחצו מהאיום השוודי ,והודיעו לבנו של רבינו שהם קוצבים לו ארכה של חצי יום בלבד למצוא
בעצמו פתרון לבעיה.
לאחר שהם מיצו את כל האפשרויות ההנדסיות ,שהיו ברשותם .חייג הבן לאביו וסיפר לו את כל השתלשלות המאורעות" .מה אעשה,
הם נתנו לי רק שעות בודדות למצא פתרון?" .חכם סאסי השיב" :בני ,אתה לא בכיוון הנכון .קח את נייר הכסף של הנרות ,הנח אותו
בצדו השני של הכרטיס ,תכסה את כל האזור והקרינה תעלם!".
הבן ,מהנדס בכיר בזכות עצמו ,לא הבין כיצד נייר כסף של נרות יכול לפתור את בעיית הקרינה .ולכן שאל שוב את אביו מה לעשות.
האב חזר בסבלנות על דבריו .הבן נטל את נייר הכסף והניחו על אחד מרכיבי הכרטיס והקרינה ירדה למינימום .צוות המהנדסים
שעבדו עימו מחאו לו כפיים סוערות .הם התעניינו לדעת ,מה עשה ועם מי שוחח בטלפון .השיב הבן" :דיברתי עם אבי מישראל"" .מי
הוא אביך ,האם גם הוא מהנדס בכיר?" .הבן חייך" .אבי הינו יהודי ,שקורא תהלים ומתפלל לבורא העולם" .המהנדסים הגויים לא יכלו
להבין כיצד יהודי פשוט היושב בישראל פותר בעיה סבוכה בשוודיה.

א

חת מבאי ביתו של רבינו נכנסה אליו ,והרב אמר לה מיד 'מזל טוב' .האשה סברה לתומה ,שהרב מברכה לרגל נישואי אחותה .חלף
שבוע ימים ושוב כשנכנסה לחכם סאסי אמר לה 'מזל טוב' .היא אמרה 'תודה' ושאלה" :מניין יודע הרב על חתונת אחותי?"" .ברכת
המזל טוב מכוונת אלייך ולא לאחותך ,אם ירצה ה' בקרוב תזכי לפרי בטן" השיב רבינו.

כעבור שבוע ראתה האישה בחלומה שחכם סאסי אומר לה "בעוד תשעה ימים" וחוזר על כך שוב .החלום היה תמוה בעיניה אבל
בחלוף תשעה ימים התבשרה בבשורה המשמחת שנפקדה בפרי בטן .במהלך חודשי העיבור הִ ְּׁר ָבה הרב להתפלל להצלחתה,
ובהיותה בחדש השמיני ילדה תאומות בריאות.

י

הודי המשתתף בקבי עות במפעל התהלים בלילות שישי ,סיפר לרבינו ,שאשתו מתלוננת על כאבי בטן חזקים ומבקשת את ברכתו של
הצדיק .הושיט רבינו דף חלק ואמר" :תיכנס לחדר ההדלקה ותטבול את הנייר בקערת השמן ,שהודלקה לכבוד נשמת רבינו הרמב"ם-
הרופא הגדול .את הדף הטבול בשמן הקדוש תשמור בשקית .בביתך תיצוק עליו שמן נוסף ,וזוגתך תמרח מהשמן על האיזור שכואב
לה" .היהודי עשה כהוראת רבינו ,ומיד פסקו הכאבים כלא היו( .הסיפוריםַׁמעובדיםַׁמתוךַׁהספרַׁ–ַׁחכםַׁסאסיַׁהצדיקַׁמהרצליה) ַׁ
פניני עין חמד

|

פרשת שמות

| י"ט טבת תשע"ח | גיליון 671

3/4

ַׁ

שמַׁי ִם
שבֹונֹותַׁ ָּ
ח ְׁ
ֶ

להלן סיפור המעובד מתוך 'שלוםַׁלעם' ויש בו כדי ללמדנו
כי כל מה שנעשה הוא מאיתו יתברך ולעיתים הסיבה
תתברר לאחר זמן מה .ומעשה שהיה – כך היה:
יוכבד ברודי הייתה בסך הכול בת חמש-עשרה ,כאשר
הנאצים פלשו לאוסטריה ,שנה לפני פרוץ מלחמת העולם
השנייה.

שנפטרה גם היא לפני מספר חודשים ,בשלב מסוים היא
נזכרה ,שקראה באיזשהו מקום על כך שממשלת גרמניה
מאפשרת לכל צאצאי התושבים שסופחו עד שנת  1934לקבל
אזרחות גרמנית הם וכל בני משפחתם.
זו הייתה הסיבה ,שהיא החליטה לבסוף לאכסן אותו בין
המסמכים שלה ,למרות שלא הייתה שום סיבה שבעולם,
שתגרום לה אי פעם לרצות לקבל אזרחות גרמנית.

עד אז חייה זרמו על מי מנוחות ,אבל הכול השתנה באותו
יום  -גרמניה ַׁסיפחה ַׁאת ַׁאוסטריה ַׁוהפכה ַׁאותה ַׁלחלקַׁ שלוש שנים חלפו מאז ,ויום אחד רחל בתה בת התשע החלה
משטחהַׁ ,וממילא ַׁכל ַׁהאזרחים ַׁנהפכו ַׁלתושבים ַׁזמנייםַׁ להרגיש חולשה כללית בכל הגוף .היא נשלחה על ידי
הרופאים לבדיקות מקיפות.
שלַׁגרמניה.
היא לא תשכח לעולם את היום שבו אספו את כל היהודים בסופן התברר לתדהמתם הרבה ,שרחל סובלת ממחלת כבד
האוסטרים מול רחבת העירייה והללו נעמדו בתור ארוך קשה ל"ע ,עורה הפך צהוב והיא לא הייתה מסוגלת כמעט
כשדרכוניהם הגרמניים החדשים בידיהם ,השוטר ַׁהנאציַׁ להרים את ידיה מרוב חולשה.
נטל ַׁכל ַׁדרכוןַׁ ,הביט ַׁבשחצנות ַׁאל ַׁהאיש ַׁשמולו ַׁוחתםַׁ רחל אושפזה בבית הרפואה תוך כדי בידוד מוחלט ,מחשש
את ַׁהמילה ַׁ'יודן' ַׁבאותיות ַׁאדומות ַׁגדולות ַׁעל ַׁגביַׁ שמא תידבק בחיידק שיוכל חס ושלום להכריע את גופה
הדרכוןַׁ .
החלש .עולמה של רבקה כמעט קרס עליה ,וכל חייה סבו
אבא של יוכבד היה כל כך המום מההשפלה ,עד שהוא
החליט עוד באותו היום שזה הזמן לעלות לארץ ישראל.
לאחר מאמצים רבים הם הצליחו להשיג כרטיסים לאנייה.
בדיעבד ַׁהתבררַׁ ,שהייתה ַׁזאת ַׁהאנייה ַׁהאחרונה ַׁלפניַׁ
שהבריטיםַׁהטילוַׁסגרַׁעלַׁחופיַׁהארץַׁ .

סביב בית הרפואה.
היא פנתה לטובי המומחים ,אך הללו אמרו שאין בישראל אף
מומחה היודע לטפל במחלה הזאת ,היא שאלה מומחים
בינלאומיים עדַׁשלבסוףַׁנודעַׁלהַׁשרקַׁבגרמניהַׁישנוַׁמרכזַׁ
רפואיַׁבעלַׁידעַׁרבַׁבטיפולַׁבמחלהַׁהנדירהַׁ .

את זוועות השואה יוכבד לא עברה אבל כל משפחתה
וחברותיה שנשארו מאחור נרצחו בשואה האיומה .זו גם
הסיבה שהיא לא רצתה שום קשר עם עברה ,ולכן כאשר
בסיום המלחמה הודיעה ממשלת גרמניה החדשה ,שכלַׁ
מי ַׁשסבל ַׁמהכיבוש ַׁוארצו ַׁסופחה ַׁלגרמניה ַׁיוכל ַׁלקבלַׁ רבקה הייתה אובדת עצות ,אמנם ַׁאין ַׁמחיר ַׁלחיים ַׁאבלַׁ
מאיפה ַׁהם ַׁישיגו ַׁסכום ַׁכל ַׁכך ַׁגדול ַׁבזמן ַׁכה ַׁקצר?! ואז
אזרחותַׁגרמניתַׁ,זהַׁממשַׁלאַׁענייןַׁאתַׁיוכבדַׁ ַׁ.
הבליח בראשה רעיון מטורף' :הדרכוןַׁשלַׁסבתא!ַׁלפיַׁהחוקַׁ
להיפך ,היא נתנה את הדרכון יחד עם כל המסמכים אנחנוַׁיכוליםַׁלקבלַׁאזרחותַׁגרמנית!'.
הישנים לחברתה הטובה שתשמור עליהם .חלפו שנים,
יוכבד הקימה משפחה לתפארת ,ילדים ונכדים ,ולבסוף היא רצה במהירות לחדרה והחלה לנבור בין המסמכים
הישנים עד שלבסוף מצאה את הדרכון עם הדפים הצהובים
הלכה לעולמה בשיבה טובה.
והחותמת האדומה ,שבוע לאחר מכן היא ובתה היו כבר על
רבקה לוי הייתה די מופתעת מהחבילה שקיבלה בדואר ,המטוס בדרך לגרמניה.
זה היה ללא ספק הדרכון של סבתא שלה  -יוכבד ,זו
הפעם הראשונה שהיא רואה את תמונתה בתור ילדה הם ַׁפנו ַׁלכל ַׁהגורמים ַׁשיכלו ַׁלזרז ַׁאת ַׁהתהליכיםַׁ ,ותוךַׁ
קטנה ,והסיפורים שהיא שמעה כל השנים קרמו עור שבוע ַׁהיו ַׁהיא ַׁוכל ַׁילדיה ַׁבעלי ַׁאזרחות ַׁגרמניתַׁ .מהַׁ
וגידים ,החותמת האדומה עם המילה 'יודן' אכן התנוססה שהפחיתַׁאתַׁעלויותַׁהטיפולַׁברחלַׁלכמהַׁעשרותַׁאלפיַׁיורוַׁ
על עמוד השער של הדרכון ממש כמו התיאורים ששמעה בודדיםַׁ ...
מסבתא שלה כאשר הייתה ילדה קטנה.
וכךַׁלאחרַׁשבעיםַׁשנהַׁ,החותמתַׁהאדומהַׁעםַׁהמילהַׁ'יודן'ַׁ
בהתחלה היא ממש התלבטה מה עליה לעשות עם הדרכון שכלַׁכךַׁהשפילהַׁילדהַׁיהודייהַׁאחתַׁ,הצילהַׁאתַׁחייהַׁשלַׁ
שנשלח אליה על ידי צאצאי החברה של סבתא שלה ילדהַׁיהודייהַׁאחרתַׁ–ַׁהנינהַׁשלהַׁ ...
התברר שעלויות הטיפול והאשפוז במשך חודשים ארוכים
במרכז הרפואי הם מיליוןַׁיורו ,וכמובן שהביטוח הרפואי שלה
לא מכסה את העלויות האסטרונומיות.

הרבַׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁזצ"לַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"ל ַׁ ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַׁׁׁ הרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַׁׁׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
לע"נ
ַַַׁׁׁסעידהַׁבתַׁתופחהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַׁׁׁ ַׁ
ַׁ
הרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַַַַַׁׁׁׁׁ אביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"ה ַׁ
אסתרַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"ל ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַׁׁ ַׁ
נעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל
ַַַׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַַַׁׁׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"ל ַׁ
ַׁ
ַַַׁׁׁ
מריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ(אורי)ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ דרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
צדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁ
ַַַַַׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדבַׁבןַׁיצחקַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַׁז"ל ַׁ
שניַׁבתַׁאסתרַׁע"הַַַׁׁׁ ַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
מסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסוליקהַׁבתַׁעישהַׁע"הַַַַׁׁׁׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"ה ַׁ
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁאסתר ז"ל ַׁ
ַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסליםַׁבןַׁפרחהַׁז"ל
ַׁ
ַׁ
יונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַׁ ַׁ
ַַַׁׁׁלטיףַׁבןַׁפרחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ברכהַׁבתַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁ ַׁ
יפהַׁבתַׁרבקהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"ה ַׁ
תנצב"ה
שרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁבןַׁסעידהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַׁׁׁ ַׁ
אלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ אברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכלַׁנשמותַׁעםַׁישראל
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ
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ַׁ פניני עין חמד
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ

