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ש ַׁ רָּ ֶֹּצרַׁרּוח ַַׁׁ–אַׁוֵָּארַָּׁתַׁפָּ ַׁק  

 

 

 

 

ל  ד                                                                                                       "בס  672ַׁ יֹוןגִּ

ת   שַׁ ר  ֵאר  פ   ח"תשע| א ו 
 

ל ה ְתפִּ ת הַׁ ְשעַׁ ְקֹרא בִּ יֹון | ָאסּור לִּ ל  גִּ ת הַׁ ל ְקדּושַׁ ְשֹמר עַׁ  נ א לִּ

 

, איך הוא מנהיג את 'מלכותא דרקיע'מ
ַׁהעולם,  ַׁודיבר ַׁסודותַַׁׁבאריכותאיתו על

ַׁיתברך ַׁה' ַׁוכיצד ַַׁׁהגאולה ַׁאת עםַׁיגאל
ַׁ ַׁאחת ַׁגאולה ַׁארבעישראל ַׁשהיא

ְלת ַׁ",ַׁ"יוְהֹוֵצאת ַׁ") צ  ְחת ַׁ",ַׁ"יוְגַָּאְלת ַׁ",ַׁ"יוְה  ק  ַׁ.("יוְלָּ
 

עבודת שלא היה נתון ב, רבינו משהולכן, 
לעומת זאת,  .הביןַׁהיטבַׁאתַׁדבריַׁה'פרך, 

ונתונים  עבודת פרך יםהעובד בני ישראל
ַׁרקַַׁׁוהיַׁיםמסוגל -במצור ובמצוק לשמוע
  .ופשוטיםַׁדבריםַׁקצרים

 

ה ומ .שגאולתם קרובהעים שומאכן הם 
כמוַׁרק לפי שעה, הוא  ,צבם הורעשמ

ַׁשהחושךַׁגוברַׁלפניַׁעלותַׁהשחר.ַׁ
 

בפירוט  אבל משה מסר להם את דברי ה'
ר : "מפי ה' יתברך , כמו שנאמרו לורב וַיְַדבֵּ

ה כֵּ  ההסברים עם כל  -")שמות ו, ט( ןמֹשֶׁ
הרוחניים המורכבים כיצד הבורא מנהיג את 

ריכותַׁשלַׁארבעַׁלשונותַׁועםַׁכלַׁהאהעולם 
ַׁשלַׁגאולה.

 

ְַׁבֵניַׁ" .כמו ששמע מפי הגבורה -"ֵכן" ֶאל
אֵַׁ ֶַׁאלַׁ" -השבורים ורצוצים -"לי ְשרָּ ְמעּו וְֹלאַׁשָּ

שַָּׁ הַׁקָּ ֹּדָּ ַּׁוֵמֲעב ֶֹּצרַׁרּוח  ק ֶֹּשהַׁמ  ", )שמות ו, ט( המ
ַׁמכ ַׁבמצבםַׁשַׁווןיוזאת ַׁמסוגלים ַׁהיו לא

ַׁו ַׁדברים ַׁאריכות ַׁעליוניםַׁלשמוע סודות
 .עלַׁידיַׁהבוראַׁלםבהנהגתַׁהעו

 

זלמן רב גאון האת פירושו של הי ראית
ין יסורוצקין זצ"ל על התורה שביאר את הענ

 :כך
 

ל ְבנֵּי יְִשָראֵּ " ה כֵּן אֶׁ ר מֹשֶׁ  -)שמות ו, ט( ל"וַיְַדבֵּ
ַׁנס  תויכאיש אשר שפתו א ,בריד בדרך
  .(על אף שהיה ערל שפתיים )ולא גמגם

 

ר מֹשֶׁ " בורא  " והיינו מהבטחתֵכןה וַיְַדבֵּ
יָך: "רךהעולם יתב םַׁפ  יֶַׁאְהיֶהַׁע  ֹּכ  )שמות  וְָאנ

ֶַׁאלַׁ"", ואף על פי כן ד, יב( ְמעּו ַׁשָּ וְֹלא
ֹּשֶַׁ גמגם מו : לא מפני שהוא כבד פה"המ

ַׁ" -בשל מצבם, אלא בדיבורו ַׁרּוח  ֶֹּצר ק מ 
שַָּׁ הַׁקָּ ֹּדָּ  ".)שמות ו, ט( הּוֵמֲעב

 

קטים על ואנשים שבעים ושכאשר 
ת באריכום ִעָמהֶׁ אפשר לדבר  -שמריהם

וזאת מאחר , דברים שוניםם בפניהר באול
כי הם הם מסוגלים לשמוע ולהבין, ו

 במנוחת הנפש. 
 

אנשים רעבים גם כאשר מדובר באבל 
צמאים, אשר נפשם בהם תתעטף מרוב 
עבודה ומעוצר רעה ויגון, שאין להם זמן 
לאכול ואפילו לנוח בלילה והם שקועים 

  -מר ובלבניםובח
 

ַׁלד ַׁאפשר ַׁאי ַׁכאלה ַׁאנשים ברַׁעם
להם להסביר קשה מיוחד , ובארוכות

לבאר להם דברים רוחניים מורכבים כגון: 
 הנהגת העולם על ידי הבורא יתברך.את 

 

הקב"ה גילה למשה בפרשה זו סודות 

ֵאל" ֶֹּשהֵַׁכןֶַׁאלְַׁבֵניַׁי ְשרָּ ֵברַׁמ ַַׁׁ,ו יְד  ֶֹּצרַׁרּוח  ק ֶֹּשהַׁמ  ְמעּוֶַׁאלַׁמ וְֹלאַׁשָּ
שַָּׁ הַׁקָּ ֹּדָּ  )שמות ו, ט(ַׁה"ּוֵמֲעב

ח"תשעַׁכ"וַׁטבת 13/01/2018  

ואראפרשתַׁ  
ַׁיחזקאלַׁכ"חַׁ-"כהַׁאמרַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 16:20 17:33 18:05  

א"ת 16:37 17:30 18:00  

 חיפה 16:36 17:29 18:00

ש"ב 16:40 17:33 18:05  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת 

 מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה
 

 

 

 

ַׁ

 העלוןַׁמוקדשַׁלהצלחתַַׁׁ
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁחייםַׁבןַׁבכוריושטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשפ'

ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב

ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה
ַׁרונןַׁאברהםַׁוב"מַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַׁׁׁׁ

ַׁ"בַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁארזַׁמזרחיַׁובַַַׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁחיַׁהפקותַׁואירועים   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁבשפעויוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁפרנסהַׁבקלותַׁ

ַׁאריהַׁושרהַׁלויַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁוב"בַׁשלמהַׁודנהַׁדוד
ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכוללַׁברסלבַׁאילת

ַׁאקבליַׁיוסףַׁחייםַׁבןַׁנסכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁי.מ.י.שַׁכדורי
ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁבןַׁיהודיתַׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומרי

ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁזריַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסימיַׁבתַׁסוליקהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרכהַַַַַׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁב
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁתמרַׁפורטונהַׁבתַׁמיסהַַַׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה

ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה
ַׁיהשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁבןַׁמא

ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ
ַׁרינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטורוני

ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה
ַַַׁׁׁ

ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון
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ַׁ
 ַׁ?בעייתַׁבשרַׁוחלבמבאילוַׁמקריםַׁישַׁלהיזהרַַׁׁ
 

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

 

י של הסוכר במקומות ציבוריים ]בתי כנסת, כוללים וכדו'[ מצוי מאד שבשעה שמכינים קפה נמס מתערב קצת חלב בתוך הכל
חלב[, ואחר הצהריים כשנמצאים תוך שש שעות מאכילת בשר רוצים להכין כוס קצת בה יש כף שעם ]מחמת שנוטלים סוכר 
שו"ת שבט הקהתי ח"א )סימן רכ( וטעמו, אם יש בסוכר עצמו שישים נגד  מקורות:לכתחילה. אף סוכר אותו תה, מותר להשתמש ב

בסוכר אפילו מיד לאחר אכילת בשר. ואפילו כשאין בסוכר עצמו שישים נגד החלב, ורק לאחר שיערבו החלב, וודאי שאין שום חשש להשתמש 
של חלב ממש, אלא מים מעורב  ןהסוכר עם כוס התה יהיה בו שישים נגד החלב, מותר להשתמש. ויצויין שעפ"י רוב טיפות החלב כפית אינ

ואין בזה ביטול איסור לכתחילה כשמכניס הסוכר לתוך כוס התה ומבטל החלב שבו, בחלב, ולכן די בשישים כנגד החלב הנמצא בטיפות אלו. 
 בשר, אלא רק שותה החלב לאחר שמתבטל בשישים תוך שש שעות מאכילת בשר. השהרי אינו מערב החלב לתוך 

 

ל אין החלב ניכר בסוכר. ושוב ראיתי חלבי המעורב במאכל פרווה ואינו ניכר, מותר לאוכלו תוך שש שעות מאכילת בשר, ובדרך כלשועוד, י"א 
בספר קנין יורה דעה )עמוד שא( שהעלה כן להלכה. וכתב אף לדעת הגרע"א )יו"ד סימן צט ס"ק יב(, מאחר והחלב כבר מעורב בסוכר וכבר 

 ושוב ראיתי לידידי בשו"ת אבני דרך חי"א )סימן קטז( שהעלה להקל. נתבטל בו, מותר.
 

 פית חלבית נקיה.וכן מותר לבחוש את התה בכ
 

ן שיש וכיו הערה: בהם הנוזלים שהיו על הכפית, מותר להשתמש בסוכר. וגם אם יש בסוכר גושים שניכר שנעשו על ידי שנספג
הכפית לסוכר לפני שנתנו את את רק ספק אם גושים אלו ספוגים בחלב שהרי הרבה אנשים שותים רק תה או קפה ללא חלב, או שתוחבים 

ימ"ל ספק אם יש כאן איסור, ויש עוד צירוף ]כגון שהחלב לא ניכר[, מותר לבטלו לכתחילה. כמבואר בשו"ע )יו"ד סימן פד החלב בקפה, וקי
 סי"ד(.

 
 
 
  
 

 .סובבים אותוכלפי הכיצד יתנהג ו, כיצד הוא יתנהג כשיגדל של הילד אין ספק, כי למחנכים יש משקל נכבד בעצוב דמותו
ְכֵשםַׁאינם מודעים עד כמה. על כך אמר ר' ישראל מסלנט: "לעיתים חנכים הינה עצומה וי המפהאחריות המוטלת על כת

ַׁ יֹות ְַׁזגּוג  ל ַׁע  ּיֹום ַׁה  ל ַׁכָּ ַּׁדֹוֵרְך ג גָּ ז  ַׁה  ַׁכְָּך ֵַׁעץ, ֵבי ְַׁשבָּ ל ַׁע  ּיֹום ַׁה  ל ַׁכָּ ַּׁדֹוֵרְך ר נ גָּ ֵנְךַׁוְכְָּךֶשה  ְמח  לּוַׁה  ַּׁי זֵָּהרעָּ ַֹׁלא ם ַׁא  לַַׁׁ-ל, ַׁע  ְֹּך ְדר ל 
יםנ ְשמֹותֵַׁ ד  יְלָּ   ". יֶהםֶַׁשלַׁה 

 

ששימש כראש אולפנת כפר  ,בהר"ןאברהם הכהן סיפר הרב ' אותו עולםַׁאורוַׁשל'ספר המעובד מתוך ה ,להלן מעשה נפלא
ם, ישבלב העיר. בצהרי 'החיים עץ'כרב ילדי ירושלים, התחנכתי בתלמוד תורה " :מחנך דגול היהפינס ואולפנת הרב בהר"ן ו

נּוהייתהַׁזוַׁלרביםַׁ במצב הכלכלי הקשה דאז, .של המוסד 'מסעדה'ב היינו אוכלים ארוחה תָּ ,ַׁשאותהַׁהַׁהעיקריתהארוחֵַׁמא 
ת ַׁהקינוח,ַׁהיהַׁמעדןַַׁׁביוםַׁאכלנוַׁבאותוַׁהיום. ַׁמתוק!ַׁיַׁשלַׁאותםַׁימים:ַׁפודינגֲאמ 

 

חיש  'נגמרה' נייהמנה נוספת. לצערי, גם המנה השמטבע הדברים קשתי יוב ל את מנת הפודינג שלי,ויום אחד הזדרזתי לאכ
של פודינג, לא יישאר  'סיבוב שני' ל יקבלוועד שהכ ,וחשבתי במהירות, שאם אמתין ישבתי .כי באה אל קרבי ,מהר, ולא נודע
 קשתי מנה שלישית.יגשתי אפוא ובינ ,המתוק הזה עוד מן האדום

 

,ַׁוישנםַׁרבים,ַׁשקיבלוַׁרקַׁהיתַׁפעםַׁשניבלילא,ַׁאתהַׁכברַׁק: "התבוננה בי ואמרה הטבחיתאולם כאן נכונה לי אכזבה קשה. 
ַׁאחת ַׁכעסעם ההכרעה הקשה של הטבחית.  לא יכלתי להשליםובאותה עת היו הממתקים מעטים . "פעם ַׁשל ַׁברגע

ַׁגםַׁלךַׁלאַׁיהיה" ַׁ"גםַׁלי ַׁילדַׁהשתגעַׁושפךַׁאתַׁכלַַׁׁ,החלטתי: ַׁמידַׁקמהַׁמהומתַׁעולמים: ַׁאתַׁהסירַׁעלַׁפניו! והפכתי
ַׁהפודינג!

 

רך ווכי יש צ ר' אריה לוין. ', הצדיקמשגיח'להתייצב בחדרו של ה ייקר עלושמחר בב ,ה, ונאמר לינלקחתי אחר כבוד להנהל
ַׁלולומר, שלא ישנתי כל הלילה?  ַׁאענה ַׁכזה?!ַׁ,מה ַׁנורא ַׁדבר ַׁעשיתי ַׁאיך ַׁעברו כשישאל ַׁהלילה ַׁהעונשיםַׁכל ַׁ,במוחי

,ַׁשהיהַׁממוקםַׁמתחתַׁ'משגיח'טןַׁשלַׁהם,ַׁלקיטוןַׁהקינכנסתיַׁבדחילוַׁורחימוַׁובפיקַׁברכיַׁ.למחרתַׁההנהלהַׁישתטילַׁעלי
ַַׁׁ.המדרגותַׁלגרם

 

ששמעתי בקשר אליך?" הרכנתי ראשי, ואמרתי בקול נמוך:  ,ר לי, האם נכונה השמועהו"אמ ישבתי מולו והוא פנה ושאל:
"אם  שר את דבריו בשתי תנועות נמרצות.יא ,ראשי הקטן .נך אוהב מאד פודינג?"ימסיפור זה, שה ,אפוא ,"מבין אני -""כן
באותו רגע, התעלה . "לַׁלהנאתך!וקחַׁואכַׁ,הנהַׁהבאתיַׁלךַׁפודינג", דה והרים צלחת אל השולחןישלח ר' אריה ידו הצ ,כך"

אםַׁיזכניַׁה',ַׁאגדלַׁ"נצנצה בי שאיפה:  אז, לראשונה בחיי, .ק הרבה יותר מפודינגמתו הינו י,ֲאִמתִ שחינוך  ,בי הקטן להביןיל
 ."ר'ַׁאריהבישראל!ַׁמחנךַׁכמוַַׁׁואהיהַׁמחנך

  
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ יבַׁב  שַַָּׁׁ–שֹוֵאלַּׁוֵמש  לַָּׁרַׁבָּ קַׁג'ֵחלֶַַׁׁ-בוְחָּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

כָּה ֲהלָּ ְשֵאלֹותַׁב  כָּהל  ֲהלָּ ְשֵאלֹותַׁב  לֹון  ל  תֶַׁהעָּ ש  ְקּדָּ לֹוןה  תֶַׁהעָּ ש  ְקּדָּ  ְמנּוי יםְמנּוי ים ה 
ַַׁׁ

בלשאלותַׁלשאלותַׁ ר  ְפנֹותַׁלָּ בנָּאַׁל  ר  ְפנֹותַׁלָּ ַַׁׁנָּאַׁל 

י ס  ְנחָּ ּי יםַׁפ  ּיָּהּוַׁח  יֵאל  ס  ְנחָּ ּי יםַׁפ  ּיָּהּוַׁח  ֵַַׁׁאל 

  63291446329144--052052ַַׁׁל'ל'ְבטְֵַׁבטֵַׁ

ַַׁׁ

לֹון ישֶַׁאתֶַׁהעָּ ְקּד  ןְַׁלה  לֹוןנ תָּ ישֶַׁאתֶַׁהעָּ ְקּד  ןְַׁלה  תַַַַׁׁׁׁנ תָּ ּלּויַׁנ ְשמ  תְלע  ּלּויַׁנ ְשמ  ה,ַׁ,ְַׁלע  ְרפּוָאהְַׁשֵלמָּ הל  ְרפּוָאהְַׁשֵלמָּ ה,ַׁ,ַׁל  חָּ ְצלָּ הְלה  חָּ ְצלָּ גּו,ַׁ,ְַׁלה  גּוז ּוּוגַׁהָּ ַַׁׁ,ַׁ,ַׁןןז ּוּוגַׁהָּ

הַׁ ְתשּובָּ הַׁב  הֲַׁחזָּרָּ ְתשּובָּ הַׁב  יאֹורַַַׁׁׁ--""וכווכוֲחזָּרָּ ְפנֹותְַׁלל  יאֹורַׁנָּאַׁל  ְפנֹותְַׁלל  77665522008844ַַׁׁ--005522ַַׁׁ""בטלבטלנָּאַׁל 

ֲעֶרֶכת מ  ֶֹּבתַׁה  ֲעֶרֶכתְכת מ  ֶֹּבתַׁה  ְצמֹון:ַׁ:ְַׁכת יאֹורַׁע  ְצמֹוןֲעבּורַׁל  יאֹורַׁע  ֶֹּשםַׁ,ַׁרח'ַׁ,ַׁרח'ֲַׁעבּורַׁל  ב ֶֹּשםַׁה  ב ּיֹון8337583375ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2626ַׁה  ֶשֶרתַׁצ  ּיֹוןְמב  ֶשֶרתַׁצ  קּודַׁ.ַׁ.ְַׁמב  קּודַׁמ  90769269076926ַַׁׁמ 

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

נָּם לֹוןַׁח  תֶַׁהעָּ ל  בָּ נָּםְלק  לֹוןַׁח  תֶַׁהעָּ ל  בָּ   eemmaaiill--ב ַׁב ְַַַׁׁׁלק 

בּוע ַׁ יֵדיַׁשָּ בּוע ַׁמ  יֵדיַׁשָּ חֶַׁאתַׁכְַׁ,ַַׁׁ,ַַׁׁמ  חֶַׁאתַׁכְְַׁשל  ַַׁׁ::תֹוְבֶתָךֶַׁאלתֹוְבֶתָךֶַׁאלְשל 
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

ֵנְךַׁיֵשַׁדֵכיצ ַׁ ?ְלח   
 

 

 

 

 

mailto:PnineEH@gmail.com
mailto:PnineEH@gmail.com


                  פניני עין חמדפניני עין חמד                ||            פרשת ואראפרשת וארא            ||        כ"ו טבת כ"ו טבת תשעתשע""חח        ||        גיליון גיליון 672672                                                                                                                                                                                                  44//33            

 ַׁ ַׁיוסף ַׁבן ַׁסי ַׁבבא ַׁהמכונה ַׁזצ"ל ַׁתורג'מן ַׁמשה ַׁהרב בטרם נולד רבינו הוריו  –המקובל
ן בערב יוה"כ. לאחר ההלוויה ניגש חכם בבא חזן ואמר להוריו שעליהם לצאת שכלו ב

ובעז"ה יזכו לבן שיאיר את עם ישראל  )שכן הרגל מבטל שבעה ויוה"כ בכללם(מהאבלות 
שנולד בתאפילאלת ומעת החל לדבר  ,בחוכמתו ובמעשיו, ואכן שנה לאחר מכן זכו ברבינו

 ,המדרש-שלחו אותו ללמוד בביתשנים, שש  ןבהיותו ב .הרגילוהו רק בדברים שבקדושה
שאינן  ,בקדושה יתרה ובמדרגות רמותהיה מתנהג ניו. יעעל ומאז ועד יומו האחרון שמר 

 .אשתוַׁאפילושהַׁוימעולםַׁלאַׁהביטַׁבפניַׁאלו בקרב נקיי הדעת. ימצויות אפ
 

ה'בבא  .שקיבל עליו בשל חומרות השחיטה חומרות וסייגים. לא אכל בשרבהחמיר על עצמו 
ועד  (1909). משנת ה'תרס"ט )אביר יעקב(' אישַׁאלוקיםַׁקדושַׁהוא'-סאלי' תיאר את רבו כ

דוד עטרת ראשנו  'רהמקובלים הצדיקים , הסתגר רבינו עם (1914)סופה של שנת ה'תרע"ד 
אליהו הכהן בעליית גג ביתו, שם התבודדו, עשו תעניות וסיגופים ולמדו יומם ולילה  'וחמיו ר
כיהן כראש ישיבת . כלַׁיוםבואףַׁמקובלַׁשזכוַׁלגילויַׁאליהוַׁהנסתר גם עסקו בתורת תורה, ו

אביחצירא זצ"ל וכן כאב"ד. ענוותן מופלא  'אביר יעקב'מיסודו של מרן  מרוקו(ב)תאפיללת 
שנה בה צדיקים רבים מסרו  -1936)כ"ז טבת ה'תרצ"ז -ושפל ברך. ידע את יום פטירתו. נפטר ב

 את גזרת השמד(.  הקטיןכדי ל השואהת תחיללפני את נשמתם, 
 

המקובל  מרבותיו:מרת חנה לבית ליחאני.  אשתו: )עליזה(מרת עזיזה  אמו: ר' יוסף. ביו:א
)בנו בכורו של רבי יעקב אביחצירא זצ"ל ואביהם של ה'בבא סאלי' ו'הבבא ר' מסעוד אביחצירא 

ַׁהמקובליםַׁמתלמידיו חאקי'(. ַׁהגאונים   ,('בבא סאלי')הצירא ישראל אביח ר' :הרבנים
ר' מאיר , 'יפה שעה', 'מכל יופי'( )ראב"ד מרקש. מח"ס 'קהילות יעקב',מכלוף אביחצירא ר' 

)רב באלגי'ר , ר' שלום אביחצירא )ה'בבא חקי'(ר' יצחק אביחצירא , )ה'בבא מאיר'(אביחצירא 

שלום  ר' לשים חברותא )לימ, ר' יעקב בן חמו ת 'פרחי כהונה'("שו בר)מח, ר' מסעוד הכהן ובצרפת(

מרת מסעודה, מרת עזיזה, מרת אסתר,  ילדיו:, ר' מכלוף שטרית ועוד רבים. משאש זצ"ל(
נמסרו עם פטירתו ל'בבא שס "רבינו כתב חידושים על דרך הפרד מספריו: מרת רוחמה.

 עד אשר ימצאו. םסאלי' אשר אמר כי כתבי  היד של רבינו נמצאים בארץ וצריך לחפש

זיע"א  'בבא סיה'שהתרחשה בבית המדרש בתאפילאלת, מרן  ,זיע"א סיפר עובדה 'סאלי בבאה'רן מ

בכל יום, לאחר תפילת מנחה, לדרוש מדי יום בין מנחה לערבית בפני תלמידי הישיבה ובעלי הבתים. נהג 
מתכנסות, היו דברי תורה שהתאוו לשמוע  הצדקניות יוצאים מבית המדרש ונשות המקום היו תלמידיו

 כחצי שעה. יה דורש לפניהן דברי מוסרוה
 

את המחזה שאל  בראותו הגאון רבי דוד נגרין זצ"ל. 'בית אל'שליח כולל  תאפילאלתאחד הימים נקלע לב
התחלחל רבי משה . חסידותך וקדושתך דורש אתה לפני נשים?!" : "רבי משה, בגודלרבינו בפליאהאת 

ַׁלאוקרא: " ַׁמימי ַׁנשים!ַׁנשים?! ַׁלפני "הכיצד, הן בכל יום לאחר מנחה  מה רבי דוד ואמר:ת ."דרשתי
 "לא, בפני תלמידי הישיבה אני דורש" אתה לפני נשות המקום!" ורבי משה בשלו: דורש
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 אך לא פחות מקדושתו ופרישותו תורה!ַׁהַׁשלמהנשים,ַׁכיַׁשקועַׁהיהַׁבעולַׁבאובַׁלאַׁהרגישַׁכללַׁבצאתַׁהבחוריםרבינוַׁברר,ַׁשתוה
עד  הגה, ונכנסו בדממה, ושמרו על שתיקה, לת. שלא השמיעואת תאפילצניעותן של נשו של רבי משה, נמצאנו למדים מסיפור זה על

)מעובד   שמנען משמיעת דברי המוסר... ,על רבי דוד מאותה עת אסר עליהן לבוא, והיו קובלות שלא הבחין בחילופי המשמרות... ברם,
 '(מעיין השבועמתוך סיפוריו של נינו ר' שלמה סבג ו'

 ושאל. יושב ודואג 'בבא סאליה' רבינו את תלמידובאחד מן הימים ראה  ., עד שנפקד'בבא סאלי'ם ללא היו ילדי ים!ארבע עשרה שנכ

 :ואמרשאין מה לדאוג , הבטיחרבינו  .מספר פעמיםכבר כפי שקרה חלילה אשתו שדואג שלא תפיל  ,השיב - "מדוע הנך דואג?" רבינו:
ַׁשהילדַׁשַׁבחלומוַׁ'בבאַׁסאלי'הַׁלקראתַׁהלידהַׁראה. "הילדַׁהזהַׁיתקייםַׁוירביץַׁתורהַׁברבים" וולדַׁיהיהַׁגדולַׁיצדיקַׁגדולַׁוהבין

ַׁורצהַׁלקר ַׁאַׁובישראל, הצדיק פנה שוב  .לא אמר את שמו, הצדיק , אולם מלבד מראה הוד דמותומוהצדיקַׁשראהַׁבחלוַׁלַׁשםעלו
ַׁמאיר" רבינו:ור את פשר החלום, אמר תכדי שיפ ינו,לרב ַׁרבי ַׁמשנה לאחר  .'בבא מאירכ'סם , וכך נקרא הבן שלימים התפר"סתם

כל " להם: אמר ".איך הרבנים בארץ הקודש?: "חזר למרוקו, שאלו המשפחהכש, בפעם הראשונה עלה לארץ לבדו 'בבא סאליה'ש
ַׁאיןַׁבנמצאבנימאירַַׁׁ'אךַׁכמוַׁרהצדיקים בארץ צדיקים גדולים, חכמים ונבונים, אנשי אמת ובעלי בינה יתירה,  יקותיאל  ')הרה"צ ר ",

 שליט"א(.

אשתו של ר' משה, הרבנית חנה הייתה מבוגרת, כשביקשו לעלות לארץ ממרוקו. היה זה לאחר פטירת  יפר לנו ר' שלמה סבג:ס

בא בחלום  בינולעלות אך ורק צעירים, שיכולים לתרום לפיתוח הארץ. רורצו יה סירבו להעלותה בשל גילה יהצדיק. אולם אנשי העל
אותה. הרבנית הסכימו להעלות . בעקבות זאת בחלום ואף חנק אותםלעלות רעייתו שלא ימנעו מה והזהירם, ילאותם האחראים על העלי

עלתה לסיפון וזרקה לים הרבנית ים שגעש ורעש. בציון הצדיק כדי להעלותו לארץ. באחד הימים הספינה היטלטלה שליד לקחה מהעפר 
 .לשקוטמאותו עפר, ומאותו הרגע הים החל להירגע ו

בהזדמנויות שונות ובלי שום  ,רבי דוד שטרית וגם בן דודתו רבי דוד אבוקרט זצ"ל , יישמעתי מפי שני דוד" ר' שלמה סבג:יפר לנו וד סע

ידע את יום פטירתו מהעולם ובטרם ימסור את נשמתו לבוראה ביקש הצדיק  :. וכך סיפרורבינואופן פטירתו של  עלניהם יאום בית
הנמצאים לעזוב את החדר ולא להיות  כלביקש מהם וממכן ולאחר  צריך להכין,מה שאת  ,הכיןצריך ולמה שמהחברה קדישא לקרוא את 

את אשר לאחר מכן ים ובעד החלונות וכולם סיפרו כהציצו בין החר כריםניהם שני דודיי הנזיוב ,בזמן יציאת הנשמה. אך חלק מהאנשים
  ."נשמתומנורהַׁמהשמייםַׁבתוךַׁשובלַׁשלַׁאשַׁובהַׁמסרַׁהצדיקַׁאתַׁירדהַׁ. ורא

ְלָאכ ים אשֹונ יםְַׁכמ  םַׁר  ְמֻקבַַָּׁׁ-א  ילַׁה  ּד  צ  ר ַׁקַׁה  ֹּשֶַׁבַׁהָּ זצ"לַׁןמַָּׁ'ֻתְרגְַׁהַׁמ  
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חַָּׁ ְשגָּ ָאהַׁה  הֻמְפלָּ  
 

 

 
 

 

עייף מאוד, החל באוטובוס, ו 'נוסע ותיק'אני כבר ש  ,ניסיתי לומר לו
השתיקה, למרות  במידתגם במקרה זה בחרתי  גם הוא לצעוק...

 האיצו בי לא לשתוק... ,ההנעש ,רבים שראו בעוול שנוסעים
 

עייפות הרגשתי שעוד רגע  שראיתי שאין לי מקום לשבת, ומרובכ
על ה...מדרגות, בדלת  להתיישבבלית ברירה אני מתמוטט, הלכתי 

-בין כך ובין כך, עלה לאוטובוס מבקר האמצעית של האוטובוס.
. והנה, הנסיעהאם כל הנוסעים שילמו על  ,הבודק כרטיסים
לי תת אל האדם הראשון שתפס שני מושבים, ולא רצה ל כשהגיע
 ...עבורַׁנסיעתוַׁשהאישַׁכללַׁלאַׁשילםַׁ,התבררלשבת, 

 

החלטתי לעשות  המבקר עמד להורידו מן האוטובוס, אבל אני
כל . האיש ההוא עבורם שלוביקשתי ל ,הנהג מעשה, וניגשתי אל

די שלא נתן לך  ... לאשפוי הנוסעים הסתכלו עליי כעל אדם לא
 שלם עליו?! רוצה ללשבת, אלא אתה עוד 

 

והצגתי בפני  ,עבורושילמתי  בדבריהם, גם הפעם לא התחשבתי 
 לנפשו. אני חזרתי לשבת על עזבו והלה המבקר את הכרטיס

 המדרגות...
 

 הרצפה, ולפתע הבחנתי במכשיר נגן אלו הינן בגובה של מדרגות
. הרמתי את הנגן, למישהו הסתם אבד המונח על הרצפה, ומן

לאחד מהם, אבל  האם הוא שייך ,בין הנוסעים ושאלתי עברתי
  שליליות. התשובות היו

 

ל ידי , ואולי ענגןלדברים המוקלטים ב ון שכך, החלטתי להאזיןוכי
 הנגן, ומתפלא לשמוע את... אני פותח את. אדע מי הבעליםכך 

הדרשות שהשמעתי, ימים  תה זו אחתי. היבדרשה זאידַׁהרבַׁחיים
  לפני כן, בשכונת רמות. ספורים

 

בין  כדי שיברר ,המארגן, התקשרתי אליו ון שידעתי את שמו שלוכי"
 הנגן. ואכן, בתוך דקות הוא חזר אליילמי אבד הדרשה ההיא באי 

שהתעוררה  ,לאחר מכן אמר לי המארגן בעליו. שאיתר את ,ובישר
 להציגה בפניי.  לו שאלה בהלכה, וביקשאצ

 

 'אהל יעקב' שעתיים עבר בבית הכנסת-שעה הוא מספר שלפני
למסור  , והחליטעליהַׁשםַׁוכתובתַׁושלאַׁהיַׁשקיתַׁתפיליןומצא... 

לשם,  בתקווה שגם בעל התפילין יפנה אבדות, ח"את האבדה לגמ
 האבדה.ואז תושב לו 

 

מחויב  ואשאלה הלכתית האם ה והמארגן אומר שהתעוררה לו
 ח, או שיכול להשאירם אצלו,"דווקא לאותו גמ למסור את התפילין

  ולהמתין עד שמישהו יתקשר אליו.
 

שהתפילין הם שלי, ואני הוא  ,אני, כמעט שצרחתי לתוך השפופרת
 ,ב, סיים הר"והנה לפנינו" ".בבית הכנסתאותם ששכחתי  זה

עד כמה כדאי לשתוק  ,דופן-בצורה יוצאת סיפור מופלא הממחיש"
 . "מהנעלבים ואינם עולבים ולהבליג, ולהיות

 

במריבהַׁעםַׁהאנשיםַׁהרבַַׁׁרקַׁמפניַׁשלאַׁפתחאםַׁנתבונן,ַׁשכן,ַׁ
ַׁהכללוה ַׁאת ַׁשתפסו ַׁשלי, ַׁהוצרַׁסאות ַׁעלַַׁׁךהאוטובוס, לשבת

ַׁולַׁולשוחחַׁעםַׁהמארגן,ַׁשסיפרַׁלגלותַׁאתַׁהנגן,יכלַׁהמדרגות,ַׁו
ַׁ.שלוַׁמציאתַׁהתפיליןַׁדברַׁעלַׁשלַׁבסופו

 
 

להלן סיפור מופלא, שהתרחש עם הרב חיים זאיד ויש בו כדי 
ק לבלום את פיו גם כאשר הוא צודצריך ללמדנו עד כמה האדם 

 וכיצד בורא העולם משגיח על כל דבר ועניין. וכך סיפר הרב:
 

בבני ברק.  'בית יוסף'במכון  והוהמצ-הזמנתי תפילין לבני בר"
הייתי צריך למסור  .לקחת אותם כשהתפילין היו מוכנות, באתי

לא הספקתי ולכן דרשה בשכונת רמות בירושלים,  באותו ערב
בידיי התפילין את עם התפילין, אלא לקחתי  לחזור לביתי

 לירושלים.
 

ון וומכי בלילה, עשריתה אמורה להתחיל בשעה יהדרשה ה
באחד מבתי  שהגעתי למקום כשעה לפני הזמן, נכנסתי ללמוד

לפני השעה  דקות חמש. 'אהל יעקב' הנקראהמדרש באזור 
כבר מאוחרת. קמתי  הצצתי בשעוני, ואז הבחנתי שהשעה עשר

 למקום בוהלכתי הספרים, ו לארון מיד, החזרתי את הגמרא
 אמסור את הדרשה.

 

ַׁח ַׁהיקרותַׁשהזמנתיימרוב ַׁאתַׁהתפילין ַׁשכחתי לבני...ַַׁׁפזון
השולחן,  שגם מי שהיה מוצא את התפילין על ,תהיהבעיה הי

אפשרות לעשות  יתה לויוהיה רוצה להשיבם לבעליהם, לא ה
עדייןַׁלאַׁהיהַׁרקוםַׁהשם,ַׁולאַַׁׁהתפיליןשקיתַׁשעלַׁכיווןַׁזאת, 
ַׁבתַׁשלַׁבעליהם...הכתו

 

שהשארתי את  שאני עצמי לא זכרתי כלל ,יתהיבעיה נוספת ה
אחת שהסתיימה ב מיד לאחר הדרשה, הכנסת.-תהתפילין בבי

  ברק... בדרכי לבני 422בלילה, עליתי על קו  עשרה
 

בלילה  ון שגםועייפות רבה, כיחשתי בלאוטובוס  כשעליתי
נות של הקט הקודם מסרתי דרשה בצפת אל תוך השעות

 תסא שאוכל לשביכ הלילה, ועדיין לא הספקתי לנוח. חיפשתי
 .פנויאחד כסא הנסיעה, והיה רק  במהלך ישוןעליו ול

 

, ה' שלא היה שומר מצוות)שהאדם  ,סא, וראיתייהתקרבתי אל הכ

  הצמוד סאישישב בכ, מה(ייחזיר את כל עם ישראל בתשובה של
מנו באדיבות להרים סא השני. ביקשתי מיעל הכ והניח את חפצי

אני : "ואמר ל לצעוקיחתה הוא, כדי שאוכל לנוח, אבל וחפצי את
  , ולא הסכים לפנותו."סא הזהיהכ תפסתי את

 

אפשרויות. האחת, לפתוח במריבה  ? יש שתיניתן לעשותמה 
סא, אחרת ישיפנה מיד את הכ ,ולומר לו ולצעוק על האיש
 ."ןילהתערב בעני המשטרה תצטרך

 

ואינם  להיות מהנעלבים לשתוק!!! - יה, היאיהשנוהאפשרות 
ל, "חדש זצ מאיר 'עולבים!!! וכך חינך אותנו המשגיח מרן ר

 בהיותנו בישיבת חברון. 
 

המשגיח, צריכים ללמוד את אומנות  לאורך כל החיים, אמר
החלטתי לשתוק, ולא לריב  שאין לך דבר טוב הימנה. השתיקה.

, אמרו לנעשהשהיו עדים  למרות שכל האנשים עם האדם הזה,
 ...?"אתה שותק לו למה" :לי

 

כבר  למזלי הטוב, אחד הנוסעים ירד באמצע הדרך, ואני
נוסף, ולפני  סאו. והנה, בתחנה זו עלה נוסעיכבהתכוננתי לשבת 

סא, וכאשר ישהצלחתי להתיישב, הניח את חבילותיו על הכ
ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ

ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסעידהַׁבתַׁתופחהַַַַַׁׁׁׁׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁ
ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה

ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל
ַׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"לַַַׁׁׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַׁר'ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַַַׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁמריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁדרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ)אורי(ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁצדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁ
ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה

ַׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרברכהַׁבתַׁ
ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיפהַׁבתַׁרבקהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
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