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ש ַׁ רָּ ֶנגֶַׁהִַׁמדַַָּׁׁ-תֻחק ַׁתַׁפָּ ַׁהִמדַָּׁדַׁכְּ  

 

 

 

 

יֹון                                             ד                                                          "בס  לָּ 695ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ  ח"תשע|  תֻחקַׁ פָּ
 

לָּה ְתפִּ ת הַׁ ְשעַׁ ְקֹרא בִּ יֹון | ָאסּור לִּ לָּ גִּ ת הַׁ ל ְקדּושַׁ ְשֹמר עַׁ  נָּא לִּ

 

וש ברוך הוא, אין לו שום קשר עם הקדהנחש 
ַׁזהַׁכי מזונותיו מוכנים תמיד לפניו.  ודבר

ַׁריחוקוַׁ ַׁאת ַׁלהדגיש ַׁכדי ַׁבמכוון, נעשה
ַׁ.וראַׁעולםבמ
ַׁ

בא להם  -לכן כשהתלוננו בני ישראל על המן
דה כנגד יקא בנשיכת הנחשים, מוהעונש דו

ַׁ -דהימ ַׁמוהתאאתם ַׁלהתרחק וראַׁבויתם
ַׁהרחיקַׁעולם ַׁשה' ַׁההוא ַׁכנחש ַׁלהיות ,

ַׁשמים, ַׁבחסדי ַׁכלל ַׁתלוי ַׁואינו הנהַׁ מעליו
ַׁנחשים.ַׁלכם

ַׁ

רבינו מנם כשחזרו בתשובה, תלה משה וא
וכלַׁנשוךַׁשהביטַׁבוַׁנחש נחושת על נס את 

  כיצד?ַׁ-נרפא
ַׁ

"וכי  )ראש השנה כט.(:על כך כבר אמרו חז"ל 
נחש ממית או נחש מחיה? אלא בזמן 
שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את 

  .היו מתרפאים" -לבם לאביהם שבשמים
ַׁ

 הם -תה תשובת המשקל לחטאםיזאת הי
ונחשַׁבונו של עולם, ימאסו בקשר עם ר

ַׁח ַׁשהיוַׁיהנחושת ַׁידי ַׁעל ַׁהקשר, ַׁאת דש
ַׁלאמונהַׁ ַׁוחוזרים ַׁמעלה ַׁכלפי מסתכלים

ַׁקדושַׁברוךַׁהוא.ותלותַׁב
ַׁ

שנתחזק באמונה וביטחון במי  רצוןיהי 
לביאת משיח , ונזכה שאמר והיה העולם

 אמן.במהרה בימנו. צדקנו 
 

מה הקשר בין תלונותיהם של  -להביןריך צ
נּו ָקָצה " :םבאומרבני ישראל על המן  וְנְַפשֵׁ

ם ַהְקֹלקֵׁ  חֶּ ַׁהנחש,ַׁ, )במדבר כא, ה( ל"ַבלֶּ לבין
ַׁגםַׁ ַׁאלא ַׁלעונש, ַׁרק ַׁלא ַׁשימשה שדמותו

ַׁלהצלהַׁמןַׁהעונש?
ַׁ

שבני דור  ,'ברכת שמעון'ביאר הרב 
המדבר, אף על פי שהיה להם מן ובאר 

ְכַטַעם ְלַשד מים, וטעמו של המן היה "
בכלַׁזאתַׁנפשםַׁקצהַׁ, )במדבר יא, ח( ן"ַהָשמֶּ 

ַַׁׁ.מהיותַׁתלוייםַׁיוםַׁיוםַׁבחסדיַׁה'
ַׁ

רצו לחיות חיים טבעיים, הם תחת זאת 
ויח ו, שאדם יכול להר'נורמלי'להיות במצב 

את מזונותיו בכוחות עצמו ואפילו יותר מן 
היהַׁלהםַׁלהיותַַׁׁקשההנחוץ לו לפרנסתו. 

ַׁסיםַׁיוםַׁיומיים.יתלוייםַׁבנ
ַׁ

לַׁוהנה הנחש נענש בכך ש" ַׁכָּ ל ֹּאכ  ַׁת ר פָּ וְּעָּ
ֶייָך ַׁח  כדברי הגמרא  )בראשית ג, יד(" יְֵּמי

"תניא אמר רבי יוסי בא וראה,  )יומא עה.(:
דת בשר ידלא כמנהג הקדוש ברוך הוא מ

דת בשר ודם מקניט את חברו יורד יודם, מ
אבלַׁהקדושַׁברוךַׁהואַׁאינוַׁכן.ַׁ, מו לחייויע
ַׁעויק ַׁעללַׁאתַׁהנחש, ַׁמזונותיו מוַׁילהַׁלגג

 ".מוייורדַׁלמטהַׁמזונותיוַׁע
ַׁ

וביארו בעלי המוסר שעונש הנחש בכך שיש 
שאר לו מזונות בכל מקום. בעוד שכל 

הנבראים צריכים להתפלל ולבקש על 
 )קד, כא(לים יכפי שכתוב בתה ,מזונותיהם

אֵׁ " ש מֵׁ ף ּוְלַבקֵׁ ֲֹׁאִגים ַלָטרֶּ ל -ַהְכִפיִרים ש
 ם" הרי שהנחש אינו כן. ָאְכלָ 

שַׁ" נָּחָּ ְךַׁה  יָּהִַׁאםַׁנָּש  ֵנסַׁוְּהָּ לַׁה  ֶֹּשתַׁו יְִּׂשֵמהּוַׁע  שַׁנְּח ֶֹּשהַׁנְּח  ׂשַׁמ ַׁו י ע 
ֶֹּשתַׁוָּחַָּׁ נְּח שַׁה   )במדבר כא, ט( י"ֶאתִַׁאישַׁוְִּהִביטֶַׁאלַׁנְּח 

 

ח"תשעַׁ'ַׁתמוזי 23/06/2018  

חקתפרשתַׁ  
ַׁשופטיםַׁי"אַׁ-"ויפתחַׁהגלעדי"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 19:13 20:25 21:21  

א"ת 19:31 20:23 21:18  

 חיפה 19:34 20:26 21:22

ש"ב 19:31 20:23 21:17  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁריאותוב

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלרפואהַׁשלמה 

 לנוריאלַׁבןַׁאסתרַׁ
 

 

 

 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון

 
 
 
 
 
 

ַׁ

 וקדשַׁלהצלחתהעלוןַׁמַַׁׁ
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ

ַׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁדבירַׁבןַׁנליַׁרחלַַַׁׁׁ   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

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

ַׁלמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"בשו

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודיתאסףַׁבןַׁ

ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי
ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה

ַׁרַׁקיימאזרעַׁקודשַׁבַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁזריַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁדגניתַׁבתַׁשושנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַׁׁׁ

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁפחימהַׁשלוַׁבןַׁמזלַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַַַׁׁׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיה

ַׁנחוםַׁבןַׁכיריהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכה
ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ
ַׁינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה
ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה

ַַַׁׁׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
 ?צריךַׁלהטבילַׁבקבוקיַׁזכוכיתַׁוקופסאותהאםַׁ

 

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

 

ימוש חד טבילה כגון: קפה, בקבוקי שתיה מזכוכית שהם תוצרת חוץ, ונועדו לשבעשויים מחומר המחייב שקופסאות  אותם
שו"ת מהרי"ל דיסקין )קונ"א סימן ה אות קלו( כתב, ודע עוד שהקונה כלי עם  מקורות:פעמי, אין צריך לרוקן את התכולה ולהטבילו. 

אלא בגדר ריקון המשקה מן הכלי, וריקון הכלי אינו צריך  משקה, אין צריך לשפוך המשקה ולהטבילו, דשב ואל תעשה הוי, ולא נקרא שימוש
בשו"ת שרידי אש )יו"ד סימן כט(, ובשו"ת יחוה דעת ח"ד )סימן מד(. וע"ע שו"ת אור עוד ראה כ"כ בשו"ת חלקת יעקב )יו"ד סימן מב(. טבילה. ו

ובשו"ת  יש לציין שרוב ככל המפעלים שמשווקים כלי איחסון הינם תוצרת חוץ.ולציון ח"א )או"ח סו"ס כד(, ובשו"ת ציץ אליעזר ח"ח )סימן כו(. 
מה ח"ב )סימן סו אות י( כתב להתיר להשתמש במאכל בעודו בקופסא, אלא שהסתפק אם מותר לחמם ע"ג האש את הקופסת מנחת של

שימורים שלא הוטבלה. ובספר שולחן שלמה ח"ג )עמוד לה הערה א( נקט להתיר אף בחימום. ולפי המבואר לקמן שכאשר הישראל פתח את 
 הקופסא עשה אותו כלי, מותר לכל הדעות.

 

. צריך טבילה ללא ברכהיש מי שמומכל מקום אם רוצה להשתמש בהם שימוש נוסף לאחר שסיים להשתמש בתכולה, 
שו"ת משנה הלכות ח"ד )סימן קז(, שו"ת תשובות והנהגות ח"א )סימן תמו(. ובספר ישא יוסף )חיו"ד סימן כא( הביא כן משמיה  מקורות:

תו. וכן דעת הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל כפי שהובא בשו"ת ויצבור יוסף ח"ב )עמוד פא(. וכן דהגרי"ש אלישיב זצ"ל וכתב שלא יברך על טביל

 פרזיס )עמוד צא( בשם הגר"מ לוי זצ"ל. -וכן הביא בספר טהרת כלים .דעתו של הגר"נ קרליץ בספר חוט שני )שבת כרך א קובץ ענינים אות ו(
 

)יו"ד ח"ב סימן מ, קלז( דכלי זכוכית שחיוב טבילתן מדרבנן אפילו משתמשים בו בשו"ת אגרות משה  מקורות:ויש מי שפוטר מן הטבילה. 

הגוי שעשאו היתה דעתו לשימוש חד פעמי בלבד, וכיון שהיהודי הוא זה שקובע בו את השימוש לתמיד ו היות .אינו טעון טבילה פעמים הרבה

שאר כלי מתכות אין למחות ביד המקילים. וכן הוא בשו"ת אור לציון ח"א זה נקרא שנגמר מלאכתו על ידי יהודי. ועל כן אין צריך טבילה ואף ב

ושוב ראיתי שכן הביא  טולידאנו )חיו"ד סימן ו( ושכן המנהג. -סימן כד( כיון שנעשה כלי ברשות ישראל. וכן פסק בשו"ת ברית שלוםאו"ח סוף )

קין שהלוקח מהגוי צנצנת או קופסה עם מאכלים בתוכה אין צריך בספר שערים המצויינים בהלכה )סימן לז אות ח( ששמע בשם המהרי"ל דיס

להטבילה משום דבטל הכלי אגב המאכל או המשקה שבתוכו. וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר ח"ח )סימן כו( שאם הרוב לא משתמשים בצנצנות 

 (.148ר"מ אליהו זצ"ל בקול צופיך )גליון ובקבוקים הנמכרים עם המשקאות, המיעוט לא יכול לקבוע ע"ז שם כלי למפרע. וכן דעת הראש"ל הג
 

, אף שחוזרים ומשתמשים בבקבוקים, פטורים כאן בישראל על גבי התוית מיחזורבקבוקי זכוכית וכדומה שמופיע סימון של ה
ת ומלאכה זו היות והבקבוקים המיומנים עוברים גריסה ושברי הזכוכית מותכים ולאחר מכן מייצרים מהם מוצר חדש, והיוַׁ:הערה. מטבילה

פניציה שבעיר ירוחם. ]ואפשר  -מתבצע במפעל לייצור זכוכיתבארץ ישראל  מיחזורמתבצעת על ידי ישראל, פטור מטבילה. כיום תהליך ה

שיש  בבקבוקי מיץ ענבים ,באופן שרשום ע"ג הבקבוק "בקבוק חדש" כגוןאף שחרוט על הבקבוק[. סימון משולש על ידי  מיחזורלזהות את ה

 .רות לפסח, כיון שעבר התכה וייצור חדשלהם כש

 

 

 
 

 
מנסה לתקן את ציר כשהוא מברג עם ל בבית אחד מחתניו, ראה את חתנו "ג עובדיה יוסף זצ"באחד הימים שביקר מרן הרה

שתביאַׁבעלַׁמלאכהַׁשיתקןַׁלך,ַׁואתהַַׁׁ,לאַׁחבל?!ַׁלאַׁחבלַׁעלַׁהזמן?ַׁאניַׁמציע"הדלת שהתקלקל. אמר לו מרן בפליאה: 
ה, שתביא "ל היה נצרך בביתו לתיקונים כלשהם, אפילו קלים, היה מורה לרבנית ע". נודע, שתמיד כשמרן זצ"דתשבַׁותלמ

. כשנשאל וכךַׁנהגַׁאףַׁבזמנוַׁבימיםַׁהקשים,ַׁבהםַׁהפרוטהַׁלאַׁהייתהַׁמצויהַׁכלַׁכךַׁבכיסובעל מלאכה ולשלם לו במיטב, 
ַׁ".אניַׁקונהַׁאתַׁהזמןַׁהיקרַׁבכסף“ה הצדיק ואמר: מדוע הוא מביא בעל מלאכה לתיקון קל כזה, לא חבל על הכסף? ענ

 

  
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

בשכונת הר נוף בירושלים, ולפני תפילת  תשס"טה'סיפר הרב יצחק דיין שליט"א שפעם התארח באחת השבתות בשנת 
ף יוס משה 'ולחזות בעסק התורה שלו. והנה לאחר מספר דקות ניגש בנו של מרן ר מנחה בשבת זכה לעלות לחדרו של מרן

שכל כולו היה שקוע בלימוד התורה. ולכן אחז  וןואך מרן לא שמע אותו כי .אבא, אבא, תפילת מנחה!"“הי"ו למרן ואמר לו: 
 תפילת מנחה הגיע. ולכן מיד קם מרן ממקומו, התלבש ופנה לרדת לבית הכנסת, אך רבי משה בידו והודיעו שוב שזמן

על עקבותיו ונטמן בספריו בשתי דקות  , והנה מיד חזר מרן"דקות לתפילהכבוד הרב! יש עוד שתי "משמשו הנאמן אמר לו: 
אף "אך מרן השיבו:  ".עד שהרב ירד לבית הכנסת יעברו שתי דקות!"ואמר לו:  אלו. ולאחר מכן פנה אליו אחד מבני הבית

  ".תאמר כך, אתה יודע מה זה שתי דקות? כמה תורה אפשר ללמוד בשתי דקות? פעם אל
 
 
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ ל ַׁה ַַׁׁ–שֹוֵאלַּׁוֵמִשיבַׁב  בָּ 'אקֵַׁחלֶַַׁׁ-םֵַׁכִליתַׁטְּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

כָּה ֲהלָּ ֵאלֹותַׁב  כָּהִלשְּ ֲהלָּ ֵאלֹותַׁב  לֹון  ִלשְּ תֶַׁהעָּ ש  דָּ קְּ לֹוןה  תֶַׁהעָּ ש  דָּ קְּ נּויִים ה  נּויִיםמְּ  מְּ
ַַׁׁ

בלשאלותַׁלשאלותַׁ ר  נֹותַׁלָּ בנָּאִַׁלפְּ ר  נֹותַׁלָּ ַַׁׁנָּאִַׁלפְּ

ִסי ִייםִַׁפנְּחָּ ִסיֵאִליָּהּוַׁח  ִייםִַׁפנְּחָּ ֵַַׁׁאִליָּהּוַׁח 

טֵַׁ טֵַׁבְּ   63291446329144--052052ַַׁׁל'ל'בְּ

ַַׁׁ

דִַׁ קְּ ה  ןַׁלְּ דִִַׁנתָּ קְּ ה  ןַׁלְּ לֹוןִנתָּ לֹוןישֶַׁאתֶַׁהעָּ תַַַַׁׁׁׁישֶַׁאתֶַׁהעָּ מ  ִעּלּויִַׁנשְּ תלְּ מ  ִעּלּויִַׁנשְּ ה,ַׁ,ַׁלְּ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְּ הִלרְּ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְּ ה,ַׁ,ִַׁלרְּ חָּ לָּ צְּ ה  הלְּ חָּ לָּ צְּ ה  גּון,ַׁ,ַׁלְּ גּוןִזּוּוגַׁהָּ ַַׁׁ,ַׁ,ִַׁזּוּוגַׁהָּ

הַׁ שּובָּ הִַׁבתְּ הֲַׁחזָּרָּ שּובָּ הִַׁבתְּ ִליאֹורַַַׁׁׁ--""וכווכוֲחזָּרָּ נֹותַׁלְּ ִליאֹורַׁנָּאִַׁלפְּ נֹותַׁלְּ 77665522008844ַַׁׁ--005522ַַׁׁ""בטלבטלנָּאִַׁלפְּ

ֲעֶרֶכת מ  ֶֹּבתַׁה  ֲעֶרֶכתכְּת מ  ֶֹּבתַׁה  מֹון:ַׁ:ַׁכְּת צְּ מֹוןֲעבּורִַׁליאֹורַׁע  צְּ ֶֹּׂשםַׁ,ַׁרח'ַׁ,ַׁרח'ֲַׁעבּורִַׁליאֹורַׁע  ב ֶֹּׂשםַׁה  ב ֶשֶרתִַׁציֹון8337583375ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2626ַׁה  ב  ֶשֶרתִַׁציֹוןמְּ ב  90769269076926ַַׁׁקּודַׁקּודַׁמִַׁמִַׁ.ַׁ.ַׁמְּ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

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

בּוע ַׁ בּוע ִַׁמיֵדיַׁשָּ ֶתָךֶַׁאל,ַַׁׁ,ִַַׁׁמיֵדיַׁשָּ חֶַׁאתַׁכְּתֹובְּ ל  ֶתָךֶַׁאלשְּ חֶַׁאתַׁכְּתֹובְּ ל  ַַׁׁ::שְּ
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

שּוהַׁמ ַׁ תֶבֱאמֶַׁבַׁחָּ  
 

 

 

 

 

ּה קַָּׁלַׁשֲֶַַׁׁחִשיבּותָּ הד   
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 (1763) תקכ"גה' נולד בשנת -בעלַׁה'עטרתַׁצבי'ַׁזצ"לַׁמזידיטשובאייכנשטייןַׁצביַׁהירשַׁהרבַׁ 
ולפי עדות של אחד  ניכר היה עליו כי לגדולות נוצר. היה מתמיד עצום מילדותו .בעיר סאמבור

 מתלמידיו היה לומד בכל יום שבעה דפי גמרא וחוזר עליהם בו ביום שבע פעמים וכך מסיים את
זכה ובשל ידיעותיו המקיפות בזוהר הקדוש  בנגלהַׁובנסתרַׁאוןג .הש"ס בכל שנה שבע פעמים

 ,גדולתו וקדושתו היו למעלה מגדר אנושיוכל הנהגתו הייתה בדרך זו.  ,"הרוהזַׁשרַׁביתנוי "ילכ
ַׁכקדושַׁעליון.ה .וזיכך את מידותיו אחרי חתונתו קבע רבינו את ישיבתו בבית חותנו  תפרסם

על ק מקלויזנברג "סיפר הגהַׁועסק בתורה הקדושה. לרוזדול א הסמוך לזידיטשוב וגםבכפר ריד
ַׁמתעוררַׁש ,רבינו ַׁהיה ַׁזה ַׁזמן ַׁבתוך ַׁוגם ַׁאחד, ַׁבלילה ַׁומחצה ַׁמשעה ַׁיותר ַׁישן ַׁלא מעולם
ַׁפעמיםושל ַׁברציפותַׁ,ש ַׁנשמי ַׁשיתין ַׁיישן ַׁשלא ועוד כאשר היה מלמד לתלמידיו, היה  כדי

 וצרכו השומעים לחבוש ראשם כדי להבין עומק פלפולו. עד כי ההפלפול עצום ועמוק מאוד 
 

במשך ימי חייו השיא ארבעים יתומים ויתומות, ותמיד נו לצדקה בהצנע. ופיזר כמעט את כל ממ
יתומה אחת ונתן ליתומים או יתומות אלו שהשיא, לא  ם כןהשיא ג אי חלציוכשהשיא אחד מיוצ

לאותו זוג. חתונתם כמה שנים כמו שנתן מזונות לחנו אחר וכי אם גם מזונות על ש ה,רק נדוני
נשמת  משורש נשמת רבי עקיבא ונשמת מהרח"ו וכן והעידו תלמידיו הגדולים של רבינו כי נשמת

ַׁרוח. מברידטשוב ר' לוי יצחק ַׁ-בעל ַׁונושעו. ַׁאליו ַׁפנו ַׁרבים מסר עצמו להצלת עם הקודש.
רה על עם ישראל ושבוע לאחר רע וביקש מהבורא להיות כפ-ישראל לאחר שפרצה מחלת החולי

פה נעצרה. יתרפאו והמגה -אפילו החולים שהיו מסוכניםפטירתו מכן חלה במחלה זו ומיד לאחר 
ם, שביום ישהכריזו בשמי אמרמאיר מפרמישלאן  'ק ר"הרה. (1831) תקצ"אה' י"א תמוז-נפטר ב

השתטח באין מפריע. רבינו לציון א תמוז לא ירדו גשמים בזידיטשוב, כדי שיוכלו העולים ל"י
 שנים. 68-שבפולין. חי כ והכרזה זו מאומתת בכל שנה ושנה בזידיטשוב

 

)צדיק נסתר שבחר להתפרנס מעמל כפיו ושימש כמוזג  שבהונגריה ר' יצחק אייזיק מסאפרין ביו:א

ַׁ .(מןזדשיזדמן עני היה יושב בתענית עד הואם לא בכפר ומעולם לא סעד על שולחנו בלי שעני יסעד עימו, 
מבור, ר' משה אמזידיטשוב, ר' ליפא מס רישעשכר בשר' י אחיו: .(בת ר' צבי) מרת הינדא אמו:

 הלוי ר' יעקב יצחק יו:בותמר ור' אלכסנדר סנדר מקאמארנא. )בעל "תפילה למשה"(מסאמבור 

 

 

 

 

 

 
  

  
   

   
   
   

 
   

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ַׁ

 משה 'משה לייב מסאסוב, ר 'ברוך ממזיבוז, ר' ר (,המגיד מקוז'ניץ)ר' ישראל הופשטיין  ,'(חוזה מלובלין'ה)הורביץ 
אברהם יהושע  'רגיטשין ורמשה מד 'המקובל ר ,יצחק "חריף" מסאמבור 'מנחם מענדיל מרמינוב, ר 'מפשעווארסק, ר

יצחק אייזיק מזידיטשוב  'ר, ר' שלום מקאמינקא )בעל "דברי חיים"(, מצאנזחיים הלברשטאם  'ר מתלמידיו: מאפטא. העשיל
ר'  )אחיו(,, ר' משה מסאמבור יוסף מקוזובה 'אברהם מנארול, ר 'ר, ר' מאיר מלבי"ם )חתנו(,ר' יהודה צבי מרוזדול  )בן אחיו(,

דוד ר' , צבי אלימלך מדינוב 'מסאמבור, ר ליפא 'ר )אחיו(, אלכסנדר סנדר מקאמארנא 'ר )אחיו(, יש מזידיטשובישכר בער
 על פרשיות -ביתַׁישראל• מספריו: בנו יחידו נפטר בחיי אביו בעודנו צעיר לימים. ילדיו:. שלמה מדאלינאר'  זלאטיס,

 על הזוהר. -עטרתַׁצבי•צביַׁלצדיקַׁ•דשַׁהילוליםַׁפריַׁקו• 'עץ החיים'הקדמה ומבוא ל -סורַׁמרעַׁועשהַׁטוב•

, שבימי חורפו נפוצה השמועה, שיצא דבר מלכות שאסור ליהודים לדור בכפרים, אסאדשמו של הרה"ק ב רמסופ 'ת זקניםרעט' רספב

קשו ממנו, ירים ובש מאות אנשי כפורה זו גם היהודים המחזיקים בתי מזיגה בחכירה בכפרים. נאספו ובאו אז אל רבינו כשליובכלל גז
הרי אולי באמת כשר הדבר גם בשביל היהודים. שלא ידורו מעתה בכפרים, ש"רה. אמר להם רבינו: ישיבקש רחמים עליהם שתבוטל הגז

כששמעו זאת הכפריים  ".לול שבתיוכמה מן הדרים בהם נכשלים בח בור לשמוע קדושה וברכויזה אין להם אפשרות להתפלל בצ על ידי
ה להסתדר בעיירות למצוא בהן פרנסתם. עוד וכי מלבד שאין תקו ,רה זו כליה גמורהימה אומר רבינו?! הלא גז"רה ואמרו: לם מוצעקו כ

 . ", אם יצאו מן הכפרים העירהגביהערלי הכפרים לא יבואו לעולם לידי שחייבים זאת, שכל החובות 
 

. הלכו האומללים לאכסניות שלהם, ולא ראו שינה בעיניהם כל "להשיב לכם לכם פה הלילה, ובוקר וידעתי מהואם כן לינו כ" :ענה להם רבינו
על כל שערי רחמים, הלכתי  נקשתיתה לי עליית נשמה ויבלילה הי"קר היה והאנשים נאספו כולם לבית רבינו. אמר להם רבינו: והלילה. הב

שאמרתי לכם אתמול. רק רשב"י היה  ,לי ככל הדברים לם פה אחד אמרוואל התנאים והאמוראים ורבנן סבוראי והודעתי להם צערכם. וכ
 ?להתפללַׁבהםַׁליתַׁותפיליןקחַׁטיימהיכןַׁמוַׁטליתַׁותפילין,ַׁיסעַׁיהודיַׁדרךַׁכפרַׁולאַׁיהיוַׁעיאםַׁיהאחד שלא הסכים לכך, ואמר כי מעתה 

 . "?בוייקנהַׁלוַׁפתַׁלחםַׁלסעודַׁאתַׁלמהיכןַׁו
 

הירש מזידיטשוב, צבי  'הלא יש לנו כאן ר"קם רשב"י ואמר:  .י העולם הזה"ד של מעלה לשמוע חוות דעתם של אחד מצדיקיהחליטו בב
ַׁהמיניסטרַׁשהציעַׁ. שאלו אותי, והסכמתי לדברי רשב"י. ועתה, סיים רבינו את דבריו, לכו שובו לכם לבתיכם, "הבה נשאלה את פיהו כי

ַׁריַׁרבינוַׁלאַׁנפלַׁדבר.אכןַׁמדבוַׁ–ַׁ"רהַׁלאַׁתקוםַׁולאַׁתהיהיגזרהַׁרעהַׁזו,ַׁמתַׁהלילהַׁבמיתהַׁחטופה,ַׁוהגז
ומפני שהמחיצה שבין החדרים  נו,יבחדר הסמוך לחדרו של רב עם אחתמדרוהביטש לן פ נו, הרה"ק ר' מרדכי לעטנר זצ"לילמיד רבת

איש  נו מדבר עםיבאשמורת הבוקר שמע ר' מרדכי, שרב לשמוע מהנעשה והנשמע מחדר אחד אל השני. ויהי יתה דקה, אפשר היהיה
 ר' מרדכי קלטה אותם וגם נשארו בזכרונו.  זנו שלונו דברי תורה, שאיאמר לרב בחדרו, והאיש

 

ביום השבת הבא, דרש  נו, אבל לא ראה בחדר שום בן אדם.יהדובר עם רב מרדכי והציץ דרך סדק שבדלת, לראות מי זה האיש קם ר'
 :נו את הדברים ואמריההוא דרך המחיצה, וסיים רב במשך הדרוש גם את הדברים ששמע ר' מרדכי בלילה נו בסעודה שלישית והגידירב
היהַַׁׁ-ואתַׁפניוַׁלאַׁראהַַׁׁנוַׁבלילהַׁהוא,ַׁשאתַׁקולוַׁשמעיברַׁעםַׁרביהאישַׁשדַׁאזַׁנוכחַׁר'ַׁמרדכי,ַׁכי .שמעתי מפי מורי האריז"ל!" "כך

ַׁ.זיע"אַׁהאריז"לרבינוַׁ
 

ָאִכיםַׁ לְּ ר ַַׁׁ-ִאםִַׁראשֹוִניםַׁכְּמ  שיַׁצְּבִַׁבַׁהָּ ֵטייִַׁהירְּ שֹוןַָׁאיְּיִכנְּשְּ ִזיִדיטְּ זצ"לבַׁמְּ  
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ֹּהֶַׁ א םִַׁכיַׁיָּמּותַׁבְּ לָאדָּ  
 

 

 
 

 

, קיבל ברכה ת נכדתובחופ זכה ב"ה להשתתףהסבא 
ַׁרבַׁשלאַׁזכוַׁאחריתא, והשמחה הרקיעה שחקים.  מזהַׁזמן

ַׁמשתתףַׁ ַׁסבם ַׁאת ַׁלראות ַׁהמורחבת ַׁהמשפחה בני
ַׁבשמחות.

 

 .!חרַׁהחופהַׁנעלםַׁלפתעַׁהסבאַׁמהאולםוהנה,ַׁזמןַׁקצרַׁלא
בני המשפחה נבהלו ולא ידעו מה אירע. הם הרי זכרו 

תכן, כך ישהסבא בעצם חולה קשה במחלת האלצהיימר, וי
, ואולי גם שהשפעתוַׁשלַׁהכדורַׁהסתיימהַׁלפניַׁהזמןחששו, 

 זה בגלל 'הקוד הגבוה' של המחלה הנמצא אצל הסבא. 
 

, והסבא אינו חוזר. למותר עוברת רבע שעה, חצי שעה, ויותר
לציין שכל השמחה הושבתה, והכל חיפשו את הסבא בכל 

כאילוַׁ'בלעהַׁאבל,ַׁלמרבהַׁהתדהמהַׁוהצער,ַׁמקום אפשרי. 
  אותוַׁהאדמה'.

 

משחיפשו בכל 'החורים והסדקים' של אולם השמחות, והעלו 
 חרס בידם, יצאו בני המשפחה לחפש באזורים הסמוכים

שלפתע, משפתח אחד הנכדים את . עד מחוץ לאולם החתונה
ַׁבית מדרש פלוני, … דלתו של ַׁמוצא ַׁהוא אתַׁלתדהמתו

ַׁ…ַׁהסבאַׁיושבַׁולומד
 

 .הוא מזעיק את כל בני המשפחה אל בית המדרשעל אתר 
צריך רק לדמיין את השמחה הגדולה שאחזה בהם במוצָאם 

המדרש. -כולם רצו במהירות לאותו ביתאת הסבא הדגול. 
, פונים , שראו את הסבא הגדולהשמחהאבל, מיד לאחר רגעי 

 הורי הכלה, בנו וכלתו אל הסבא הת"ח, ואומרים לו:
 

'סבא, מה קרה לך? הרי השקענו אלפי דולרים כדי שתוכל 
תנו ים כן, מדוע לא תהיה אואה? בשמח תנויאלהשתתף 

 . 'באולם השמחות? כולם ממתינים לך שם בכיליון עיניים
 

הריַׁכלַׁדקהַׁשהכדורַׁמשפיעַׁמן? וכי אין זה בעיניך בזבוז ז'
ַׁשלַׁ ַׁהשפעתה ַׁתחלוף ַׁמעט ַׁועוד ַׁעתק, ַׁהון ַׁשווה עליך
 '!התרופה!ַׁבואַׁנאַׁיחדַׁעמנוַׁאלַׁהשמחה,ַׁונשמחַׁכולנוַׁיחד

 

אבל הסבא ממאן לקום ממקומו. הוא מביט בעיניים קמות על 
ההורים, ועל כל אלה שהתאספו סביבו, וניסו לשכנעו, ואומר 

וכיַׁבזבוז זמן? מה קרה לכם?  זה נקראבעיניכם האם "להם: 
היאַׁהקדושהַׁשהתורהַַׁׁ,לאַׁחינכתיַׁאתכםַׁבמשךַׁכלַׁשנותיי
שלומדיםַׁבהַׁשווהַׁפיַַׁׁ,החפץַׁהיקרַׁביותרַׁבעולם,ַׁוכלַׁמילה
ַׁ"אלףַׁאלפיַׁאלפיםַׁמכלַׁדברַׁאחר?!

 

עד שאני זוכה לכמה שעות של שקט ממחלתי, והוסיף ואמר: "
בזבז את שא ,ויש בידי אפשרות להתרכז בלימוד, אתם רוצים

  ".ואבוא להשתתף בחתונה?היקר זמני 
 

ַׁ ַׁהצאצאים ַׁולהפצירמצדם ַׁלהפציר ַׁהגדולַׁהמשיכו ,ַׁבסבא
ַׁ ַׁדבקַׁהואַׁאבל ַׁונשאר ולהתעמקַׁבתורהַׁללמודַׁבהחלטתו

ַׁ)מעובדַׁמתוךַׁ'דירשו'(ַׁהמדרש.-בביתהקדושהַׁ
ַׁ

ֹׁהֶּ כידוע על הפסוק: "  -ר יט, יד()במדב ל"ָאָדם ִכי יָמּות ְבא

דרשו רבותינו כי אין התורה מתקיימת אלא במי שממית 
להלן סיפור מופלא שיש בו כדי ללמדנו, עד  עצמו עליה.

כמה עלינו לנצל כל רגע בחיינו כדי לזכות עוד ועוד ללמוד 
 את התורה הקדושה.

 

)מדובר  יש סבא החולה באלצהיימרמסוימת במשפחה 
ת דמנציה, כלומר המחלה הנפוצה ביותר הגורמת להופעבמחלה 
ח האחראים על תפקודים קוגנטיבים ולהתנוונות של תאי מגורמת 

וכן פוגעת  ון לטווח קצר ולטווח ארוךרזיכהלאיבוד וגורמת 

, וככזה אין (בחשיבה, בריכוז, בשפה, ביכולת להבין הוראות וכו'
 לו כל אפשרות להשתתף באירועים משפחתיים. 

 

רב לכל בני המשפחה, מה  בעיה זו של הסב הסיבה צער
מכבדת הייתה גדול, שהופעתו  בתלמיד חכםגם שמדובר 

 את כל המשפחה. 
 

מת ילקראת חתונתה של אחת הנכדות חיפשו תרופה מסו
, דרשו וחקרו שתביא מזור למחלתו של הסבא. חיפשו

 מצאו.  ולבסוף
 

לאחר בירורים רבים הגיעה לאוזנם שמועה על תרופה 
למצבַׁזיר את חולה האלצהיימר , שבכוחה להחמסוימת

  וזאתַׁלכמהַׁשעותַׁבלבד.ַׁ,בריאַׁלחלוטין
 

 שעות מספרחתונה אינה אורכת יותר מבסיכומו של עניין 
רכוש עבור , ולכן הגו בני המשפחה את הרעיון לבודדות

ַׁכלַׁסבא את התרופה, ה ַׁעם ַׁלשמוח ַׁבכוחו ַׁשיהא כדי
ַׁצאצאיו.

 

ת הם ביררו היכן ניתן להשיג אוממחשבה למעשה, 
ַׁהמחירהתרופה, וכשהגיעו לשם,  ַׁאת ַׁלשמוע …ַׁנדהמו

ַׁבאלפיַׁ ַׁשהסתכם ַׁממש, ַׁשל ַׁעתק ַׁבהון ַׁהיה מדובר
  .!דולריםַׁלכדורַׁאחד

 

מבני המשפחה לסגת חלק כששמעו את המחיר, החלו 
ַׁ, מהחלטתם אחורל ַׁמאוד הרי בסיכומו . בדברוהתחבטו

של עניין הכדור מועיל אך ורק למספר שעות בודדות. ולאור 
שמחיר הכדור מרקיע שחקים, הדיון בקרב בני העובדה 

המשפחה היה: האם הכדאיות בדבר עולה על מחיר הכדור 
 וההשקעה?

 

החליטוַׁשהםַׁישיבה משותפת בקרב בני המשפחה לאחר 
ַׁיוכלַׁ ַׁשהסבא ַׁהעיקר ַׁהדולרים, ַׁאלפי ַׁאת משקיעים

ַׁלהשתתףַׁבחתונה.
 

הסבאַׁ. מול עיניהם ואכן, הנס הזה התרחש באופן מופלא
אלה שידעו על  התרופה,ַׁוממשַׁהיהַׁלאדםַׁרגיל.ַׁנטלַׁאת

מחלתו, נדהמו לראותו מתפקד כרגיל, ללא כל בעיה. פלאי 
 השי"ת. 

 

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁלַׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"ַַַַַַׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"לַַַׁׁׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַׁר'ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַַַׁׁׁתראביחיַׁבןַׁאסַׁמריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁדרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ)אורי(ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁצדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדהַׁז"לַׁיונהַׁבןַׁסע
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
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