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שת ואֵ רא | תשע"ח
פר ַׁ
דּושת ַׁהגִּ ליוֹן
ָאסּור לִּ ְקרֹא ִּב ְש ַׁעת ַׁה ְת ִּפלה | נא לִּ ְשמֹר עַׁ ל ְק ַׁ

ַׁ

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלחת

לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע"יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ'חלהַׁולרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁוב"ב ַׁ
ַׁ

יצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחגיַׁחייםַׁוב"ב ַׁ
שמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁשגיתַׁבתַׁרותי ַׁ
משפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחייםַׁבןַׁבכוריו ַׁ
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁ -יראתַׁ שמים ַׁ
ליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"בַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודי ַׁ
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה ַַַַַַׁׁׁׁׁׁארזַׁבןַׁשושנה ַׁ
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַׁׁׁארזַׁמזרחיַׁוב"בַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה חיַׁהפקותַׁואירועים ַׁ

פ ָּרשַׁתַׁו ֵ
ָּארַָּׁאַׁ–ַׁקֹּצֶ רַׁרּוחַַׁׁ
ָּ

ַׁ

יוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁפרנסהַׁבקלותַׁובשפע ַׁ

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

ַַׁׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרה ַׁ

"וי ְדבֵ רַׁמ ֹּשֶ הַׁ ֵכןַׁאֶ לַׁ ְבנֵיַׁישְ ָּראֵ לַׁ,וְֹלאַׁשָּ מְ עּוַׁאֶ לַׁמ ֹּשֶ הַׁמקֹּצֶרַׁרּוחַׁ
שה"ַׁ(שמות ו ,ט)
הַׁק ַָּׁ
ּומֵ עֲ ב ָֹּּד ָּ

ראיתי את פירושו של הגאון הרב זלמן
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
תרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁ
סיוןַׁבתַׁאסתרַַׁׁ סורוצקין זצ"ל על התורה שביאר את העניין
עמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה
נתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט ַׁ כך:
אסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית ַׁ
מיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו ַׁ
טליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה ַׁ
שיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית ַׁ
אנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי ַׁ

ַַַׁׁׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימא ַׁ

בנֵּי י ִשְ ָראֵּ ל" (שמות ו ,ט)-
"וַי ְדַ בֵּר מ ֹשֶׁ ה כֵּן אֶׁ ל ְ

בדרך ַׁנס דיבר ,כאיש אשר שפתו איתו
(ולא גמגם על אף שהיה ערל שפתיים).

ַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁמ ֹשֶׁ ה כֵן" והיינו מהבטחת בורא
גליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁי ְדַ בֵּר
"ו
אילנה ַׁבת ַׁרוחמה ַׁ ַׁשמואל ַׁאימן ַׁבן ַׁאסתר ַׁזריַַַַַׁׁׁׁׁ
סיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית ַׁ העולם יתברך" :וְָאנ ֹּכיַׁאֶ הְ י ֶהַׁעםַׁפיָך (שמות
נועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל ַׁ ד ,יב)" ,ואף על פי כן "וְֹלא ַׁשָּ מְ עּו ַׁאֶ לַׁ
דניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה ַׁ
מ ֶֹּשַׁה" :לא מפני שהוא כבד פה ומגמגם
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרפואהַׁשלמה ַׁ
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁעזרא ַׁ בדיבורו ,אלא בשל מצבם" -מקֹּצֶר ַׁרּוחַׁ
ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה ַַַׁׁׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים
שה (שמות ו ,ט)".
הַׁק ַָּׁ
בריאותַׁואריכותַׁימים ַַׁׁ ּומֵ עֲ ב ָֹּּד ָּ
מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחהַׁ-
מאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה
סימיַׁבתַׁסוליקהַַׁׁ כאשר אנשים שבעים ושוקטים על
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
אסתרַׁבתַׁסוליקה
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזל
ימים ַַׁׁ שמריהם -אפשר לדבר עִ מָ הֶׁ ם באריכות
יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיהַַׁׁ-בריאותַׁואריכות
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁולַׁבאר בפניהם דברים שונים ,וזאת מאחר
שירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרה ַׁ
תמרַׁפורטונהַׁבתַׁמיסהַַַׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁו ַׁהם מסוגלים לשמוע ולהבין ,כי הם
מוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה ַׁ במנוחת הנפש.

יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁטובהַׁבתַׁאורה ַׁ
שלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁבןַׁמאיה ַׁ
יפהַׁבתַׁשרה-הצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ ַׁ אבל כאשר מדובר
מישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
צמאים ,אשר נפשם
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט ַׁ
עבודה ומעוצר רעה
רינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁלאכול ואפילו לנוח
רוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו ַׁ
יצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה ַׁ בחומר ובלבנים-
ַַׁׁ ַׁ
עם ַׁאנשים ַׁכאלה
13/01/2018
כ"וַׁטבתַׁתשע"ח
ַׁ

ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ

פרשתַׁוארא
הפטרה"ַׁ:כהַׁאמרַׁ-יחזקאלַׁכ"חַׁ

כניסה

יציאה

ר"ת

י" ם

16:20

17:33

18:05

באנשים רעבים גם
בהם תתעטף מרוב
ויגון ,שאין להם זמן
בלילה והם שקועים

ַׁאי ַׁאפשר ַׁלדברַׁ
ארוכות ,ובמיוחד קשה להסביר להם
דברים רוחניים מורכבים כגון :לבאר להם
את הנהגת העולם על ידי הבורא יתברך.
הקב"ה גילה למשה בפרשה זו סודות

ת" א

16:37

17:30

18:00

חיפה

16:36

17:29

18:00

זש"קַׁ,פרנסהַׁטובהַׁ
ובריאותַׁאיתנהַַׁׁ ַׁ

ב"ש

16:40

17:33

18:05

לאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ ַׁ
וגליתַׁבתַׁמסודי

פניני עין חמד

|

פרשת וארא

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַׁ ַׁ
לאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ ַׁ

ולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריסַׁ ַׁ
ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי
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מ'מלכותא דרקיע' ,איך הוא מנהיג את
העולם ,ודיבר ַׁאיתו ַׁבאריכות ַׁעל ַׁסודותַׁ
הגאולה ַׁוכיצד ַׁה' ַׁיתברך ַׁיגאל ַׁאת ַׁעםַׁ
ישראל ַׁגאולה ַׁאחת ַׁשהיא ַׁארבעַׁ
("וְהֹוצֵאתַׁי""ַׁ,וְהצלְ תַׁי""ַׁ,וְגַָּאלְתַׁי""ַׁ,וְלָּ קחְ תַׁי")ַׁ .
ולכן ,משה רבינו ,שלא היה נתון בעבודת
פרך ,הביןַׁהיטבַׁאתַׁדבריַׁה' .לעומת זאת,
בני ישראל העובדים עבודת פרך ונתונים
במצור ובמצוק -מסוגלים ַׁהיו ַׁלשמוע ַׁרקַׁ
דבריםַׁקצריםַׁופשוטים.
הם אכן שומעים שגאולתם קרובה .ומה
שמצבם הורע ,הוא רק לפי שעה ,כמוַׁ
שהחושךַׁגוברַׁלפניַׁעלותַׁהשחרַׁ ַׁ.
אבל משה מסר להם את דברי ה' בפירוט
רב ,כמו שנאמרו לו מפי ה' יתברך" :וַי ְדַ בֵּר
מ ֹשֶׁ ה ֵּכן (שמות ו ,ט)" -עם כל ההסברים
הרוחניים המורכבים כיצד הבורא מנהיג את
העולם ועם ַׁכל ַׁהאריכות ַׁשל ַׁארבע ַׁלשונותַׁ
שלַׁגאולהַׁ .
"כֵן" -כמו ששמע מפי הגבורה" .אֶ ל ַׁ ְבנֵיַׁ
אל" -השבורים ורצוצים" -וְֹלא ַׁשָּ מְ עּו ַׁאֶ לַׁ
ישְ ָּר ֵַׁ
שה (שמות ו ,ט)",
הַׁק ַָּׁ
מ ֹּשֶ הַׁמקֹּצֶרַׁרּוח ַּׁומֵ עֲ ב ָֹּּד ָּ
וזאת ַׁמכיוון ַׁשלא ַׁהיו ַׁמסוגלים ַׁבמצבםַׁ
לשמוע ַׁאריכות ַׁדברים ַׁוסודות ַׁעליוניםַׁ
בהנהגתַׁהעולםַׁעלַׁידיַׁהבורא.
בברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ ַׁ
הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי שליט"א ַׁ
חברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון ַׁ
העלוןַׁמוקדשַׁ ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה

העלוןַׁמוקדש ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
ז"ל
1/4

ֵ
ֵ
לבֵ ַׁ-
לקַׁג'
ח ֶַׁ
ְח ַָּׁ
שרַׁו ָּ
הלָּ כָּהַׁ–ַׁבָּ ַָּׁ
שֹוא
לַּׁומשיבַׁב ֲ
ההלכותַׁמוקדשות לעילויַׁנשמתַׁמשהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"ל
ַׁ
ַׁבאילוַׁמקריםַׁישַׁלהיזהרַׁמבעייתַׁבשרַׁוחלב?ַׁ
להלןַׁסיכוםַׁההלכהַׁמפי ר' אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרותַׁלמעשה':
במקומות ציבוריים [בתי כנסת ,כוללים וכדו'] מצוי מאד שבשעה שמכינים קפה נמס מתערב קצת חלב בתוך הכלי של הסוכר
[מחמת שנוטלים סוכר עם כף שיש בה קצת חלב] ,ואחר הצהריים כשנמצאים תוך שש שעות מאכילת בשר רוצים להכין כוס
תה ,מותר להשתמש באותו סוכר אף לכתחילה .מקורות :שו"ת שבט הקהתי ח"א (סימן רכ) וטעמו ,אם יש בסוכר עצמו שישים נגד
החלב ,וודאי שאין שום חשש להשתמש בסוכר אפילו מיד לאחר אכילת בשר .ואפילו כשאין בסוכר עצמו שישים נגד החלב ,ורק לאחר שיערבו
הסוכר עם כוס התה יהיה בו שישים נגד החלב ,מותר להשתמש .ויצויין שעפ"י רוב טיפות החלב כפית אינן של חלב ממש ,אלא מים מעורב
בחלב ,ולכן די בשישים כנגד החלב הנמצא בטיפות אלו .ואין בזה ביטול איסור לכתחילה כשמכניס הסוכר לתוך כוס התה ומבטל החלב שבו,
שהרי אינו מערב החלב לתוך הבשר ,אלא רק שותה החלב לאחר שמתבטל בשישים תוך שש שעות מאכילת בשר.
ועוד ,י"א ש חלבי המעורב במאכל פרווה ואינו ניכר ,מותר לאוכלו תוך שש שעות מאכילת בשר ,ובדרך כלל אין החלב ניכר בסוכר .ושוב ראיתי
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
נתבטל בו ,מותר .ושוב ראיתי לידידי בשו"ת אבני דרך חי"א (סימן קטז) שהעלה להקל.

וכן מותר לבחוש את התה בכפית חלבית נקיה.
גם אם יש בסוכר גושים שניכר שנעשו על ידי שנספגו בהם הנוזלים שהיו על הכפית ,מותר להשתמש בסוכר .הערה :כיוון שיש
רק ספק אם גושים אלו ספוגים בחלב שהרי הרבה אנשים שותים רק תה או קפה ללא חלב ,או שתוחבים את הכפית לסוכר לפני שנתנו את
החלב בקפה ,וקי ימ"ל ספק אם יש כאן איסור ,ויש עוד צירוף [כגון שהחלב לא ניכר] ,מותר לבטלו לכתחילה .כמבואר בשו"ע (יו"ד סימן פד
סי"ד).

כֵיצַׁדַׁי ֵשַׁלְ חנְֵך?
אין ספק ,כי למחנכים יש משקל נכבד בעצוב דמותו של הילד ,כיצד הוא יתנהג כשיגדל וכיצד יתנהג כלפי הסובבים אותו.
האחריות המוטלת על כתפי המחנכים הינה עצומה ולעיתים אינם מודעים עד כמה .על כך אמר ר' ישראל מסלנט" :כְשֵ םַׁ
ֵ
ֵ
ַּׁדֹורְך ַׁכָּל ַׁהּיֹום ַׁעל ַׁזְגּוגיֹות ַׁוְכְָּך ַׁהמְ חנְֵך ַׁעָּ לּולַׁ ,אם ַֹׁלא ַּׁיזָּהֵ רַׁ -ל ְדרְֹּך ַׁעלַׁ
ַּׁדֹורְך ַׁכָּל ַׁהּיֹום ַׁעל ַׁשְ ָּבבֵי ַׁעֵ ץַׁ ,כְָּך ַׁהזגָּג
שֶ הנגָּר
מֹותיהֶ םַׁשֶ לַׁהי ְלָּ דים".
ֵַׁ
נשְ
להלן מעשה נפלא ,המעובד מתוך הספר 'אורוַׁשל ַׁעולם' אותו סיפר הרב אברהם הכהן בהר"ן ,ששימש כראש אולפנת כפר
פינס ואולפנת הרב בהר"ן והיה מחנך דגול" :כרב ילדי ירושלים ,התחנכתי בתלמוד תורה 'עץ החיים' שבלב העיר .בצהריים,
היינו אוכלים ארוחה ב'מסעדה' של המוסד .במצב הכלכלי הקשה דאז ,הייתהַׁזוַׁלרביםַׁמֵ אתָּ נּו ַׁהארוחהַׁהעיקריתַׁ,שאותהַׁ
אכלנוַׁבאותוַׁהיוםַׁ.ביוםַׁהקינוחַׁ,היהַׁמעדןַׁאֲ מתַׁיַׁשלַׁאותםַׁימיםַׁ:פודינגַׁמתוק! ַׁ
יום אחד הזדרזתי לאכול את מנת הפודינג שלי ,וביקשתי מטבע הדברים מנה נוספת .לצערי ,גם המנה השנייה 'נגמרה' חיש
מהר ,ולא נודע ,כי באה אל קרבי .ישבתי וחשבתי במהירות ,שאם אמתין ,עד שהכול יקבלו 'סיבוב שני' של פודינג ,לא יישאר
עוד מן האדום המתוק הזה ,ניגשתי אפוא וביקשתי מנה שלישית.
אולם כאן נכונה לי אכזבה קשה .הטבחית התבוננה בי ואמרה" :לאַׁ,אתהַׁכברַׁקיבלתַׁפעםַׁשנייהַׁ,וישנםַׁרביםַׁ,שקיבלוַׁרקַׁ
פעם ַׁאחת" .באותה עת היו הממתקים מעטים ולא יכלתי להשלים עם ההכרעה הקשה של הטבחית .ברגע ַׁשל ַׁכעסַׁ
החלטתי"ַׁ :גם ַׁלי ַׁגם ַׁלך ַׁלא ַׁיהיה" ַׁ ,והפכתי ַׁאת ַׁהסיר ַׁעל ַׁפניו! ַׁמיד ַׁקמה ַׁמהומת ַׁעולמיםַׁ :ילד ַׁהשתגע ַׁושפך ַׁאת ַׁכלַׁ
הפודינג! ַׁ
נלקחתי אחר כבוד להנהלה ,ונאמר לי ,שמחר בבוקר עליי להתייצב בחדרו של ה'משגיח' ,הצדיק ר' אריה לוין .וכי יש צורך
לומר ,שלא ישנתי כל הלילה? מה ַׁאענה ַׁלוַׁ ,כשישאל ַׁאיך ַׁעשיתי ַׁדבר ַׁנורא ַׁכזה?! כל ַׁהלילה ַׁעברו ַׁבמוחי ַׁהעונשיםַׁ,
שתטילַׁעליי ַׁההנהלה ַׁלמחרתַׁ .נכנסתיַׁבדחילוַׁורחימוַׁובפיקַׁברכייםַׁ,לקיטוןַׁהקטןַׁשלַׁה'משגיח'ַׁ,שהיהַׁממוקםַׁמתחתַׁ
לגרםַׁהמדרגותַׁ ַׁ.
ישבתי מולו והוא פנה ושאל" :אמור לי ,האם נכונה השמועה ,ששמעתי בקשר אליך?" הרכנתי ראשי ,ואמרתי בקול נמוך:
"כן"" -מבין אני ,אפוא ,מסיפור זה ,שהינך אוהב מאד פודינג?" .ראשי הקטן ,אישר את דבריו בשתי תנועות נמרצות" .אם
כך" ,שלח ר' אריה ידו הצידה והרים צלחת אל השולחן" ,הנהַׁהבאתיַׁלךַׁפודינגַׁ ,קחַׁואכולַׁלהנאתך!" .באותו רגע ,התעלה
ליבי הקטן להבין ,שחינוך אֲ מִ תִ י ,הינו מתוק הרבה יותר מפודינג .אז ,לראשונה בחיי ,נצנצה בי שאיפה" :אםַׁיזכניַׁה'ַׁ,אגדלַׁ
ואהיהַׁמחנךַׁבישראל!ַׁמחנךַׁכמוַׁר'ַׁאריה".
מְ נּויים
הקְ ָּּדשתַׁהֶ עָּ לֹון
לשְ אֵ לֹותַׁבהֲ לָּ כָּה
ַׁ

לשאלותַׁנָּאַׁלפְ נֹותַׁלָּ רב ַׁ
אֵ לּיָּהּוַׁחּייםַׁפנְחָּ סי ַׁ
052ב ֵַׁ
ְטל'ַׁ052-6329144

פניני עין חמד
ַׁ

|

ַׁ

נ ָּתןַׁלְ ה ְקּדישַׁאֶ תַׁהֶ עָּ לֹוןַַׁׁלְ עּלּויַׁנשְ מתַׁ,ל ְרפּוָאהַׁשְ לֵ מָּ הַׁ,לְ הצְלָּ חָּ הַׁ,זּוּוגַׁהָּ גּוןַׁ ַׁ,
חֲ ז ָָּּרהַׁבתְ שּובָּהַׁוכו"ַׁ-נָּאַׁלפְ נֹותַׁלְ ליאֹורַׁבטל"ַַׁׁ 052-7652084
בתַׁהמעֲ ֶרכֶתַׁ:עֲ בּורַׁליאֹורַׁעצְמֹוןַׁ,רח'ַׁהב ֹּשֶ םַׁ26אַׁת.דַׁ83375ַׁ.מְ בשֶ ֶרתַׁצּיֹוןַׁ.מקּודַַׁׁ 9076926
כְת ֹּ ֶ

פרשת וארא

ַׁ

לְ קבָּלתַׁהֶ עָּ לֹוןַׁחנָּםַׁבַׁemail-
מ ֵ
ידיַׁשָּ בּועַַַׁׁׁ,שְ לחַׁאֶ תַׁ ְַׁכתֹובְתֶ ָךַׁאֶ לַׁ :
PnineEH@gmail.com

ַׁ

ַׁ
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ַׁ

ַׁ

ַׁ

מןַׁזצ"ל
ֹּשהַׁתֻ ְר ְַׁג' ַָּׁ
בלַׁהצּדיקַׁהָּ רַׁבַׁמ ֶַׁ
אםַׁראשֹוניםַׁכְמלְ ָאכיםַׁ-המְ ֻק ַָּׁ
המקובל ַׁהרב ַׁמשה ַׁתורג'מן ַׁזצ"ל ַׁהמכונה ַׁבבא ַׁסי ַׁבן ַׁיוסף ַׁ– בטרם נולד רבינו הוריו
שכלו בן בערב יוה"כ .לאחר ההלוויה ניגש חכם בבא חזן ואמר להוריו שעליהם לצאת
מהאבלות (שכן הרגל מבטל שבעה ויוה"כ בכללם) ובעז"ה יזכו לבן שיאיר את עם ישראל
בחוכמתו ובמעשיו ,ואכן שנה לאחר מכן זכו ברבינו ,שנולד בתאפילאלת ומעת החל לדבר
הרגילוהו רק בדברים שבקדושה .בהיותו בן שש שנים ,שלחו אותו ללמוד בבית-המדרש,
ומאז ועד יומו האחרון שמר על עיניו .היה מתנהג בקדושה יתרה ובמדרגות רמות ,שאינן
מצויות אפילו בקרב נקיי הדעת .מעולםַׁלאַׁהביטַׁבפניַׁאישהַׁואפילוַׁאשתו.
החמיר על עצמו בחומרות וסייגים .לא אכל בשר בשל חומרות השחיטה שקיבל עליו .ה'בבא
סאלי' תיאר את רבו כ'-איש ַׁאלוקים ַׁקדוש ַׁהוא' (אביר יעקב) .משנת ה'תרס"ט ( )1909ועד
סופה של שנת ה'תרע"ד ( ,)1914הסתגר רבינו עם המקובלים הצדיקים ר' דוד עטרת ראשנו
וחמיו ר' אליהו הכהן בעליית גג ביתו ,שם התבודדו ,עשו תעניות וסיגופים ולמדו יומם ולילה
תורה ,וגם עסקו בתורת הנסתר ואףַׁמקובלַׁשזכוַׁלגילויַׁאליהוַׁבכלַׁיום .כיהן כראש ישיבת
תאפיללת (במרוקו) מיסודו של מרן 'אביר יעקב' אביחצירא זצ"ל וכן כאב"ד .ענוותן מופלא
ושפל ברך .ידע את יום פטירתו .נפטר ב-כ"ז טבת ה'תרצ"ז ( -1936שנה בה צדיקים רבים מסרו

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

את נשמתם ,לפני תחילת השואה כדי להקטין את גזרת השמד).

אביו :ר' יוסף .אמו :מרת עזיזה (עליזה) אשתו :מרת חנה לבית ליחאני .מרבותיו :המקובל
ר' מסעוד אביחצירא (בנו בכורו של רבי יעקב אביחצירא זצ"ל ואביהם של ה'בבא סאלי' ו'הבבא
חאקי') .מתלמידיו ַׁהרבנים ַׁהגאונים ַׁהמקובלים :ר' ישראל אביחצירא (ה'בבא סאלי'),
ר' מכלוף אביחצירא (ראב"ד מרקש .מח"ס 'קהילות יעקב'' ,יפה שעה'' ,מכל יופי') ,ר' מאיר
אביחצירא (ה'בבא מאיר') ,ר' יצחק אביחצירא (ה'בבא חקי') ,ר' שלום אביחצירא (רב באלגי'ר
ובצרפת) ,ר' מסעוד הכהן (מחבר שו"ת 'פרחי כהונה') ,ר' יעקב בן חמו (לימים חברותא של ר' שלום
משאש זצ"ל) ,ר' מכלוף שטרית ועוד רבים .ילדיו :מרת מסעודה ,מרת עזיזה ,מרת אסתר,
מרת רוחמה .מספריו :רבינו כתב חידושים על דרך הפרד"ס שנמסרו עם פטירתו ל'בבא
סאלי' אשר אמר כי כתבי היד של רבינו נמצאים בארץ וצריך לחפשם עד אשר ימצאו.
מרן ה'בבא סאלי' זיע"א סיפר עובדה ,שהתרחשה בבית המדרש בתאפילאלת ,מרן ה'בבא סי' זיע"א
נהג לדרוש מדי יום בין מנחה לערבית בפני תלמידי הישיבה ובעלי הבתים .בכל יום ,לאחר תפילת מנחה,
היו תלמידיו יוצאים מבית המדרש ונשות המקום הצדקניות שהתאוו לשמוע דברי תורה היו מתכנסות,
והיה דורש לפניהן דברי מוסר כחצי שעה.

ַׁ

באחד הימים נקלע לתאפילאלת שליח כולל 'בית אל' הגאון רבי דוד נגרין זצ"ל .בראותו את המחזה שאל
את רבינו בפליאה" :רבי משה ,בגודל חסידותך וקדושתך דורש אתה לפני נשים?!" .התחלחל רבי משה
וקרא" :נשים?! ַׁמימי ַׁלא ַׁדרשתי ַׁלפני ַׁנשים!" .תמה רבי דוד ואמר" :הכיצד ,הן בכל יום לאחר מנחה
דורש אתה לפני נשות המקום!" ורבי משה בשלו" :לא ,בפני תלמידי הישיבה אני דורש"
והתבררַׁ,שרבינוַׁלאַׁהרגישַׁכללַׁבצאתַׁהבחורים ַׁובבא ַׁהנשיםַׁ,כיַׁשקועַׁהיהַׁבעולמהַׁשל ַׁתורה! אך לא פחות מקדושתו ופרישותו
של רבי משה ,נמצאנו למדים מסיפור זה על צניעותן של נשות תאפילאלת .שלא השמיעו הגה ,ונכנסו בדממה ,ושמרו על שתיקה ,עד
שלא הבחין בחילופי המשמרות ...ברם ,מאותה עת אסר עליהן לבוא ,והיו קובלות על רבי דוד ,שמנען משמיעת דברי המוסר( ...מעובד
מתוך סיפוריו של נינו ר' שלמה סבג ו'מעיין השבוע')
כארבע עשרה שנים! לא היו ילדים ל'בבא סאלי' ,עד שנפקד .באחד מן הימים ראה רבינו את תלמידו ה'בבא סאלי' יושב ודואג .שאלו
רבינו" :מדוע הנך דואג?"  -השיב ,שדואג שלא תפיל חלילה אשתו כפי שקרה כבר מספר פעמים .רבינו הבטיח ,שאין מה לדאוג ואמר:
"הילד ַׁהזה ַׁיתקיים ַׁוירביץ ַׁתורה ַׁברבים" .לקראת ַׁהלידה ַׁראה ַׁה'בבא ַׁסאלי' ַׁבחלומו ַׁצדיק ַׁגדול ַׁוהבין ַׁשהילד ַׁשיוולד ַׁיהיה ַׁגדולַׁ
בישראלַׁ ,ורצה ַׁלקרוא ַׁלו ַׁעל ַׁשם ַׁהצדיק ַׁשראה ַׁבחלומו ,אולם מלבד מראה הוד דמותו ,הצדיק לא אמר את שמו .פנה שוב הצדיק
לרבינו ,כדי שיפתור את פשר החלום ,אמר רבינו" :סתם ַׁמשנה ַׁרבי ַׁמאיר" ,וכך נקרא הבן שלימים התפרסם כ'בבא מאיר' .לאחר
שה'בבא סאלי' עלה לארץ לבדו בפעם הראשונה ,כשחזר למרוקו ,שאלו המשפחה" :איך הרבנים בארץ הקודש?" .אמר להם" :כל
הצדיקים בארץ צדיקים גדולים ,חכמים ונבונים ,אנשי אמת ובעלי בינה יתירה ,אךַׁכמוַׁר' ַׁמאירַׁבניַׁ,איןַׁבנמצא" (הרה"צ ר' יקותיאל
שליט"א).
סיפר לנו ר' שלמה סבג :אשתו של ר' משה ,הרבנית חנה הייתה מבוגרת ,כשביקשו לעלות לארץ ממרוקו .היה זה לאחר פטירת
הצדיק .אולם אנשי העלייה סירבו להעלותה בשל גילה ורצו לעלות אך ורק צעירים ,שיכולים לתרום לפיתוח הארץ .רבינו בא בחלום
לאותם האחראים על העלייה והזהירם ,שלא ימנעו מרעייתו לעלות ואף חנק אותם בחלום .בעקבות זאת הסכימו להעלות אותה .הרבנית
לקחה מהעפר שליד ציון הצדיק כדי להעלותו לארץ .באחד הימים הספינה היטלטלה בים שגעש ורעש .הרבנית עלתה לסיפון וזרקה לים
מאותו עפר ,ומאותו הרגע הים החל להירגע ולשקוט.
עוד סיפר לנו ר' שלמה סבג" :שמעתי מפי שני דודיי ,רבי דוד שטרית וגם בן דודתו רבי דוד אבוקרט זצ"ל ,בהזדמנויות שונות ובלי שום
תיאום ביניהם על אופן פטירתו של רבינו .וכך סיפרו :הצדיק ידע את יום פטירתו מהעולם ובטרם ימסור את נשמתו לבוראה ביקש
מהחברה קדישא לקרוא את מה שצריך ולהכין ,את מה שצריך להכין ,ולאחר מכן ביקש מהם ומכל הנמצאים לעזוב את החדר ולא להיות
בזמן יציאת הנשמה .אך חלק מהאנשים ,וביניהם שני דודיי הנזכרים הציצו בין החרכים ובעד החלונות וכולם סיפרו לאחר מכן את אשר
ראו .ירדהַׁמנורהַׁמהשמייםַׁבתוךַׁשובלַׁשלַׁאשַׁובהַׁמסרַׁהצדיקַׁאתַׁנשמתו".
פניני עין חמד
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להלן סיפור מופלא ,שהתרחש עם הרב חיים זאיד ויש בו כדי
ללמדנו עד כמה האדם צריך לבלום את פיו גם כאשר הוא צודק
וכיצד בורא העולם משגיח על כל דבר ועניין .וכך סיפר הרב:

ניסיתי לומר לו ,שאני כבר 'נוסע ותיק' באוטובוס ,ועייף מאוד ,החל
גם הוא לצעוק ...גם במקרה זה בחרתי במידת השתיקה ,למרות
שנוסעים רבים שראו בעוול ,הנעשה ,האיצו בי לא לשתוק...

"הזמנתי תפילין לבני בר-המצווה במכון 'בית יוסף' בבני ברק.
כשהתפילין היו מוכנות ,באתי לקחת אותם .הייתי צריך למסור
באותו ערב דרשה בשכונת רמות בירושלים ,ולכן לא הספקתי
לחזור לביתי עם התפילין ,אלא לקחתי את התפילין בידיי
לירושלים.

כשראיתי שאין לי מקום לשבת ,ומרוב עייפות הרגשתי שעוד רגע
אני מתמוטט ,הלכתי בלית ברירה להתיישב על ה...מדרגות ,בדלת
האמצעית של האוטובוס .בין כך ובין כך ,עלה לאוטובוס מבקר-
כרטיסים הבודק ,אם כל הנוסעים שילמו על הנסיעה .והנה,
כשהגיע אל האדם הראשון שתפס שני מושבים ,ולא רצה לתת לי
לשבת ,התבררַׁ,שהאישַׁכללַׁלאַׁשילםַׁעבורַׁנסיעתו...

הדרשה הייתה אמורה להתחיל בשעה עשר בלילה ,ומכיוון
שהגעתי למקום כשעה לפני הזמן ,נכנסתי ללמוד באחד מבתי
המדרש באזור הנקרא 'אהל יעקב' .חמש דקות לפני השעה
עשר הצצתי בשעוני ,ואז הבחנתי שהשעה כבר מאוחרת .קמתי
מיד ,החזרתי את הגמרא לארון הספרים ,והלכתי למקום בו
אמסור את הדרשה.
מרוב ַׁחיפזון ַׁשכחתי ַׁאת ַׁהתפילין ַׁהיקרות ַׁשהזמנתי ַׁלבניַׁ...
הבעיה הייתה ,שגם מי שהיה מוצא את התפילין על השולחן,
והיה רוצה להשיבם לבעליהם ,לא הייתה לו אפשרות לעשות
זאת ,כיווןַׁשעלַׁשקיתַׁהתפילין ַׁעדייןַׁלאַׁהיהַׁרקוםַׁהשםַׁ,ולאַׁ
הכתובתַׁשלַׁבעליהםַׁ ...
בעיה נוספת הייתה ,שאני עצמי לא זכרתי כלל שהשארתי את
התפילין בבית-הכנסת .מיד לאחר הדרשה ,שהסתיימה באחת
עשרה בלילה ,עליתי על קו  422בדרכי לבני ברק...
כשעליתי לאוטובוס חשתי בעייפות רבה ,כיוון שגם בלילה
הקודם מסרתי דרשה בצפת אל תוך השעות הקטנות של
הלילה ,ועדיין לא הספקתי לנוח .חיפשתי כיסא שאוכל לשבת
עליו ולישון במהלך הנסיעה ,והיה רק כסא אחד פנוי.
התקרבתי אל הכיסא ,וראיתי ,שהאדם (שלא היה שומר מצוות ,ה'
יחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלימה) ,שישב בכיסא הצמוד

הניח את חפציו על הכיסא השני .ביקשתי ממנו באדיבות להרים
את חפציו ,כדי שאוכל לנוח ,אבל הוא התחיל לצעוק ואמר" :אני
תפסתי את הכיסא הזה" ,ולא הסכים לפנותו.
מה ניתן לעשות? יש שתי אפשרויות .האחת ,לפתוח במריבה
ולצעוק על האיש ולומר לו ,שיפנה מיד את הכיסא ,אחרת
המשטרה תצטרך להתערב בעניין".
והאפשרות השנייה ,היא  -לשתוק!!! להיות מהנעלבים ואינם
עולבים!!! וכך חינך אותנו המשגיח מרן ר' מאיר חדש זצ"ל,
בהיותנו בישיבת חברון.
לאורך כל החיים ,אמר המשגיח ,צריכים ללמוד את אומנות
השתיקה .שאין לך דבר טוב הימנה .החלטתי לשתוק ,ולא לריב
עם האדם הזה ,למרות שכל האנשים שהיו עדים לנעשה ,אמרו
לי" :למה אתה שותק לו?"...

המבקר עמד להורידו מן האוטובוס ,אבל אני החלטתי לעשות
מעשה ,וניגשתי אל הנהג ,וביקשתי לשלם עבור האיש ההוא .כל
הנוסעים הסתכלו עליי כעל אדם לא שפוי ...לא די שלא נתן לך
לשבת ,אלא אתה עוד רוצה לשלם עליו?!
גם הפעם לא התחשבתי בדבריהם ,שילמתי עבורו ,והצגתי בפני
המבקר את הכרטיס והלה עזבו לנפשו .אני חזרתי לשבת על
המדרגות...
מדרגות אלו הינן בגובה של הרצפה ,ולפתע הבחנתי במכשיר נגן
המונח על הרצפה ,ומן הסתם אבד למישהו .הרמתי את הנגן,
עברתי בין הנוסעים ושאלתי ,האם הוא שייך לאחד מהם ,אבל
התשובות היו שליליות.
כיוון שכך ,החלטתי להאזין לדברים המוקלטים בנגן ,ואולי על ידי
כך אדע מי הבעלים .אני פותח את הנגן ,ומתפלא לשמוע את...
הרבַׁחיים ַׁזאיד בדרשה .הייתה זו אחת הדרשות שהשמעתי ,ימים
ספורים לפני כן ,בשכונת רמות.
"כיוון שידעתי את שמו של המארגן ,התקשרתי אליו ,כדי שיברר בין
באי הדרשה ההיא למי אבד הנגן .ואכן ,בתוך דקות הוא חזר אליי
ובישר ,שאיתר את בעליו .לאחר מכן אמר לי המארגן ,שהתעוררה
אצלו שאלה בהלכה ,וביקש להציגה בפניי.
הוא מספר שלפני שעה-שעתיים עבר בבית הכנסת 'אהל יעקב'
ומצא ...שקיתַׁתפילין ַׁשלאַׁהיו ַׁעליהַׁשםַׁוכתובת ,והחליט למסור
את האבדה לגמ"ח אבדות ,בתקווה שגם בעל התפילין יפנה לשם,
ואז תושב לו האבדה.
והמארגן אומר שהתעוררה לו שאלה הלכתית האם הוא מחויב
למסור את התפילין דווקא לאותו גמ"ח ,או שיכול להשאירם אצלו,
ולהמתין עד שמישהו יתקשר אליו.
אני ,כמעט שצרחתי לתוך השפופרת ,שהתפילין הם שלי ,ואני הוא
זה ששכחתי אותם בבית הכנסת"" .והנה לפנינו" ,סיים הרב,
"סיפור מופלא הממחיש בצורה יוצאת-דופן ,עד כמה כדאי לשתוק
ולהבליג ,ולהיות מהנעלבים ואינם עולבים".
שכןַׁ,אםַׁנתבונןַׁ,רקַׁמפניַׁשלאַׁפתח ַׁהרבַׁבמריבהַׁעםַׁהאנשיםַׁ
הללוַׁ ,שתפסו ַׁאת ַׁהכיסאות ַׁשל ַׁהאוטובוסַׁ ,הוצרך ַׁלשבת ַׁעלַׁ
המדרגותַׁ,ויכלַׁלגלותַׁאתַׁהנגןַׁ ,ולשוחחַׁעםַׁהמארגןַׁ,שסיפר ַׁלוַׁ
בסופוַׁשלַׁדברַׁעלַׁמציאתַׁהתפיליןַׁשלוַׁ .

למזלי הטוב ,אחד הנוסעים ירד באמצע הדרך ,ואני כבר
התכוננתי לשבת בכיסאו .והנה ,בתחנה זו עלה נוסע נוסף ,ולפני
שהצלחתי להתיישב ,הניח את חבילותיו על הכיסא ,וכאשר
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
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ
4/4
פרשת וארא | כ"ו טבת תשע"ח | גיליון 672
|
ַׁ פניני עין חמד
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ

