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ש ַׁ רָּ ְטיַַָּׁׁ-יְפקּוד ַׁ-לו י ְקה ַׁתַׁפָּ ח ַׁהַַׁאְמב  ַַׁׁתרֹות   

 

 

 

 

יֹון  ד                                                                                                     "בס  לָּ 680ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ יְַׁקה  פָּ  ח"תשע|  יְפקּוד  -לוַׁ
 

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

 

ַׁ,וממילאַׁנחשבַׁהדבר, לעשות כךהיה אסור ש
ַׁכאילוַׁלאַׁהיהַׁיכולַׁלהיכנסַׁאלַׁהקודש.

 

ֹּאֶמר ו: "אנחנו מוצאים רעיון דומה בפסוק הבא וַי
ִֹּכי ַהיֹום נָׁה ָאנ ֹלא  ,ֲאֵלֶהם ֶבן ֵמָאה וְֶעְשִרים שָׁ

בֹוא ֵצאת וְלָׁ ֹּר  ,אּוַכל עֹוד לָׁ וַה' ָאַמר ֵאַלי ֹלא ַתֲעב
 ". )דברים לא, ב( הן ַהזֶ ֶאת ַהיְַרדֵ 

 

אינו יכול עוד ש ,עיד על עצמומולכאורה, משה 
שבו כתוב פסוק מפורש הרי יש  -לצאת ולבוא

ֹּתֹולהפך: " נָׁה ְבמ ֶֹּשה ֶבן ֵמָאה וְֶעְשִרים שָׁ ֹלאַׁ ,ּומ
ח ַׁ ינֹוַׁוְֹלאַׁנָּסַׁל  הַׁע  ֲהתָּ  "? )דברים לד, ז( הכָּ

 

לכאורה משה רבינו היה בשיא כוחו, ומדוע 
 יכול עוד לצאת ולבוא בפני העדה?אמר, שאינו 

 

"לא אוכל עוד  -מפרש רשי"י בגלל קושי זה, 
 :תלמוד לומר ?יכול שתש כוחו -לצאת ולבוא

ח ַׁ ַׁל  ַׁנָּס ַׁוְֹלא ינֹו הַׁע  ַׁכֲָּהתָּ ". אלא מהו: "לא הֹלא
ַׁהרשותַׁ ,אוכל" ַׁממני ַׁשניטלה ַׁרשאי, ַׁ איני

ַׁ."ניתנהַׁליהושעו
 

כאשר ד, יסורעיון אותו אנחנו רואים שוב 
ַׁשישַׁ, מסויםהקב"ה אוסר לעשות דבר  הרי

ַׁלכך ַׁבפועלַַׁׁ,להתייחס ַׁיכולים ַׁאיננו כאילו
ַׁזאת, ַׁשַׁלעשות ַׁלעבורַׁמכיוון ַׁניתן ַׁלא פשוט

ַׁיתברך!הבוראַׁעלַׁדבריַׁ
 

, שכאשר יסוד עצום ומכאן צריכים אנו ללמוד
 ,דברים מסויימיםלעשות התורה אוסרת עלינו 

ַׁלחוש ַׁאפשריַַׁׁ,עלינו ַׁבלתי ַׁהדבר כאילו
ַׁלה ַׁשלאַׁניתן ַׁבדיוקַׁכפי תוךַׁלכנסַׁילחלוטין,

 אמבטיהַׁרותחת!לתוךַׁהאשַׁאוַׁ

כאשר אנו לומדים את הפסוק, מתעוררת 
: כיצד ייתכן שמשה רבינו לא הבאה שאלהה

הענן  גלליכול היה לבוא אל אוהל מועד ב
 ששכן עליו? 

 

כמו הלא משה רבינו כבר נכנס פעם אל הענן, 
נָׁן וַיַַעל שכתוב בתורה: " ֶֹּשה ְבתֹוְך ֶהעָׁ ֹּא מ וַיָׁב

ר הָׁ ר ַאְרבָׁ  ,ֶאל הָׁ הָׁ ֶֹּשה בָׁ ִעים יֹום וַיְִהי מ
יְלָׁ  ִעים לָׁ  ". )שמות כד, יח( הוְַאְרבָׁ

 

אשר  ,הענן ההוא מהענןמדוע שונה אם כן 
הל מועד ובגללו לא יכול משה ושכן עתה על א
 ?האוהל רבינו לבוא אל

 

על פי דברי רש"י על  ניתן להסביר זאת
ֶריָך ַמְעַשר ְדגָׁנְָך הפסוק: " ֹּל ִבְשעָׁ ֹלא תּוַכל ֶלֱאכ

ֶרָך  ְֹּשָך וְיְִצהָׁ פירש רש"י ". ו)דברים יב, יז(וְִתיר
רבי יהושע בן קרחה  -הקדוש: "לא תוכל

 ".אבלַׁאינךַׁרשאיַׁ-יכולַׁאתה :אומר
 

ַׁתוכלהביטוי "מבאר לנו שרש"י  אין " לא
לפעמים אלא תמיד חוסר יכולת פיזית, הכוונה 

 . חוסרַׁרשות: המשמעות היא
 

ַׁכלומר,  ַׁהדברַׁלמרות ַׁאת ַׁלעשות שאפשר
ַׁטכני ַׁאסורַַׁׁ-ַׁבאופן ַׁולכן ַׁה' ַׁרצון ַׁזה אין

ַׁתו.לעשו
 

משה רבינו  הסבר הפסוק הוא כך:, לפי זה
פי מדרגתו העצומה לח קדושתו וטהרתו וובכ

הל מועד למרות ששכן עליו וכנס אל אילהיכל 
הענן, בדיוק כפי שהוא נכנס אל הענן ששכן 

 על הר סיני בקבלת התורה. 
 

שלא ניתנה למשה רבינו רשות  אולם, מכיוון
הרי  - בצורה מפורשת להכנס אל תוך הענן

יוַׁ" לָּ ןַׁעָּ כ  יַׁשָּ דַׁכִּ לַׁמֹוע  לַׁא הֶׁ בֹואַׁאֶׁ הַׁלָּ נָּןַׁוְֹלאַׁיָּכ לַׁמ שֶׁ עָּ אַׁהֶׁ ל  ּוְכבֹודַׁה'ַׁמָּ
תַׁה ַׁ ְשכַָּׁאֶׁ  )שמות מ, לה( "ןמִּ

ח"תשעַׁאדרַׁכ"ג 10/03/2018  

פקודי-ויקהלפרשתַׁ  
ַׁיחזקאלַׁל"וַׁ-"ויהיַׁדבר"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 17:08 18:20 19:01  

א"ת 17:25 18:18 18:58  

 חיפה 17:26 18:19 18:59

ש"ב 17:27 18:20 19:00  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"תַׁכלַׁחוליַׁעלרפוא
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת 

 מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה
 

 

 

 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון

 
 
 
 
 
 

ַׁ

 העלוןַׁמוקדשַׁלהצלחתַַׁׁ
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁדבירַׁבןַׁנליַׁרחלמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב

ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה
ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ

ַׁארזַׁמזרחיַׁוב"בַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁחיַׁהפקותַׁואירועים   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה
ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

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

ַׁדויטשַׁוב"בַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחיים

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודיתַַׁׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי

ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁזריַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁדגניתַׁבתַׁשושנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמהַׁבתַׁיפה
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-חיהַׁיהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבת

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַׁתמרַׁפורטונהַׁבתַׁמיסהַַַׁׁׁ

ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-היפהַׁבתַׁשר
ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ
ַׁרינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁקסנשַׁבתַׁדגטוַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַׁׁ

ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה
ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה

ַַַׁׁׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
 ַׁ?תאי-בתנורַׁדולהיותַׁבשימושַׁאלוַׁבעיותַׁעלולותַׁ

 

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

בחינה . מתאיםהמפגש של המתא לתא, או למקום או אוכל ממש להעברת אדים  יםחששות רב יש 'דו תאים'בתנורים 
איטום מושלם בין תא לתא וכו', מצוי שלאחר אם יש בתנור בו זמנית. וגם  פועליםלא גם אם שני התאים  הלכתית זו בעיה

כראוי, כך שחשש המכשול חוזר וניעור. לפיכך מומלץ  ותאוטמ ןאינהן ו ותנשחקהאוטמות את התאים מספר שנים הגומיות 
 שו"ת להורות נתן ח"א )סימן לג, לד(. מקורות: לבשרי או לחלבי. -כוש תנור נפרד קטןצורך ניתן לראם יש תאי, ו-לרכוש תנור חד

 

 לבשר. וטוב שהתא החלבי יהיה למטה.את התא השני אחד לחלב ותא אדם שקנה תנור עם שני תאים נפרדים, מותר לייחד 
 בדרך כלל לחלבי אין הרבה אדים. מכיוון ש הערה:

 

רמ"א )יו"ד סימן  מקורות: מותר.המאכל תבניות בשריות בתא התחתון, היו י, ובזמן האפייה חלב מאכלכאשר אפו בתא העליון 
 צב ס"ח(.

 

אין חיבור יציקתי בין שני התאים, כלומר שכל תא עשוי  ת אםאפיית בשר וחלב באותה העת בתנור בעל שני תאים, מותר
בשוק יש היום כל התנורים המצויים לכמעט  הערה: השני. מפח נפרד, וגם בנוי בצורה שאין האדים יכולים לעבור מתא אחד לתא

 הפרדה טובה. אולם הגר"ש וואזנר כתב לכתחילה להחמיר גם בכהאי גוונא.
 

כיוון שחום לבד אינו אוסר אם אין  ,השני, אין בזה שום חששתא  חם בגלל החום שיש בתא כאשר בתנור יש שני תאים ו
 מעבר אדים.

ַׁ
ַׁ
ַׁ
 

  
 

מספר מעשה שהיה לפני ', ויש בו כדי ללמדנו עד כמה עלינו לדון כל אדם לכף זכות. יחיַׁראובןובד מתוך ', המעלהלן סיפור
השני המניין אילו בבית המדרש, ומניין אחד התקיים  - החמה שני מניינים בהנץהיו ' לדרמן'הכנסת -בביתבוקר אחד, שנים. 

 (.עשות מניין שני, כדי שיוכל להיות חזןהסכימו חלק מהמתפללים לולכן  'חיוב')אחד המתפללים היה לו  'בית שני'בחדר הסמוך בהתקיים 
 

. אולם הש"ץ חזרתבלהתחיל החזן בלחש רצה  לאחר סיום תפילת העמידה. של עשרה אנשים ין מצומצםיהיה מנ 'בית שני'ב
ך' וגילה, שאכן הוא לא טעה הוא מנה את המתפללים בעזרת הפסוק 'הושיעה את עמ .ןיאין מניאחד מהמתפללים הבחין, כי 

  נעלם.מהמתפללים אחד  -
 

אמרו: הם פנו אליו ו חצר בית הכנסת.אותו בהסתכלו בחוץ, וראו . הם אדם שנעחם מהתפילההאנשים חיפשו את אותו 
, "מדוע אינך נכנס?" - "לא"ענה: הוא . אולם, לתדהמתם ". אי אפשר להתחיל את חזרת הש"ץ בלעדיך"היכנס, אתה עשירי

 "מחכים לך..."  ויר של החוץ".ו"לא, לא, אני צריך את הא .אותו , ניסו לשכנע"מאוורר"בפנים יש  ."אני צריך אוויר" .הם שאלו
אדם בריא לחלוטין. מדובר ב .המדרש-מהמניין, שהתקיים בביתאחר מתפלל הביא דבר נאלצו לבסופו של  ."אני לא נכנס" -

  יר...ואו ום אין לו, גיבור ממש. ופתאטבריא אולם. ג'לוב
 

וקראו  ,תה ברירהיהי לאהוא מסרב להיכנס. אבל מה אפשר לעשות, "אמר אחד המתפללים,  ,"הסתכלתי עליו בתמיהה"
מה היה סוף  ויש לו לחצים. ,וירושיקראו לאשתו, כי אינו חש בטוב, אין לו א ,אחרי התפילה הוא ביקש ליהודי אחר במקומו.

על הדעת? אדם  . היעלה"ל"ע עם התקף לב קשההרפואה הובל לבית הוא . לאַׁהיהַׁביןַׁהחייםבצהרייםַׁהואַׁכברַׁ המעשה?
  חייבים לדונו לכף זכות! –ויר ושאין לו א ,כן! אם הוא אומר מתברר שלקה בליבו?!בסוף יר וושאין לו או ,הנראה בריא אומר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרה"ק רבי שניאור  אחד מאנשי שלומו שליפור המופלא הבא: זאת ניתן ללמוד מהס -עד כמה רבותינו ביקשו לעזור לזולת 
למה אינך מחתן "הרבי: אותו שאל  חמש בנות, פעם היו לושל בית רבן, ו זיע"א היה מלמד תינוקות 'התניא בעלמלאדי 'זלמן 

אניַׁ" אמר:והפתיע אותו . בעל התניא "שאני עמי מי בגלליאינו רוצה להשתדך ע אף אחד"השיב המלמד:  ".בנותיך? את
אמר ועשה, ובנו הרה"ק  ."המחותןַׁשלַׁהרביעימל,ַׁמכיווןַׁשתהיהַׁלהשתדךַַׁׁירצוַׁאףַׁהםַׁ,רביםאנשיםַׁמך,ַׁואזיַׁיאשתדךַׁע

 של המלמד.התחתן עם הבת הגדולה מליובאוויטש  והיה לאדמו"ר האמצעי את מקום אביו מילאבער שלימים  -רבי דוב
 
 
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ יבַׁב  שִּ לַּׁומ  ּסּוַׁ–שֹוא  ת ַׁרַׁאִּ לֶַַׁׁׁ-רוְהֶׁ 'דקַׁח   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

כָּה ֲהלָּ לֹותַׁב  ְשא  כָּהלִּ ֲהלָּ לֹותַׁב  ְשא  לֹון  לִּ עָּ תַׁהֶׁ ש  ְקדָּ לֹוןה  עָּ תַׁהֶׁ ש  ְקדָּ  ְמנּויִּיםְמנּויִּים ה 
ַַׁׁ

בלשאלותַׁלשאלותַׁ ר  ְפנֹותַׁלָּ בנָּאַׁלִּ ר  ְפנֹותַׁלָּ ַַׁׁנָּאַׁלִּ

י סִּ ְנחָּ יִּיםַׁפִּ יָּהּוַׁח  לִּ יא  סִּ ְנחָּ יִּיםַׁפִּ יָּהּוַׁח  לִּ ַַׁׁא 

  63291446329144--052052ַַׁׁל'ל'ְבט ְַׁבט ַׁ

ַַׁׁ

לֹון עָּ תַׁהֶׁ ישַׁאֶׁ ְקדִּ ןְַׁלה  לֹוןנִּתָּ עָּ תַׁהֶׁ ישַׁאֶׁ ְקדִּ ןְַׁלה  ּלּויַַַַׁׁׁׁנִּתָּ ּלּויְלעִּ תְַַׁׁלעִּ תנְִּשמ  ה,ַׁ,ַׁנְִּשמ  מָּ ְרפּוָאהְַׁשל  הלִּ מָּ ְרפּוָאהְַׁשל  ה,ַׁ,ַׁלִּ חָּ ְצלָּ הְלה  חָּ ְצלָּ גּון,ַׁ,ְַׁלה  גּוןזִּּוּוגַׁהָּ ַַׁׁ,ַׁ,ַׁזִּּוּוגַׁהָּ

הַׁ ְתשּובָּ הַׁבִּ הֲַׁחזָּרָּ ְתשּובָּ הַׁבִּ יאֹורַַַׁׁׁ--""וכווכוֲחזָּרָּ ְפנֹותְַׁללִּ יאֹורַׁנָּאַׁלִּ ְפנֹותְַׁללִּ 77665522008844ַַׁׁ--005522ַַׁׁ""בטלבטלנָּאַׁלִּ

כֶׁת ֲערֶׁ מ  תַׁה  כֶׁתְכת בֶׁ ֲערֶׁ מ  תַׁה  ְצמֹון:ַׁ:ְַׁכת בֶׁ יאֹורַׁע  ְצמֹוןֲעבּורַׁלִּ יאֹורַׁע  םַׁ,ַׁרח'ַׁ,ַׁרח'ֲַׁעבּורַׁלִּ ב שֶׁ םַׁה  ב שֶׁ יֹון8337583375ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2626ַׁה  תַׁצִּ רֶׁ שֶׁ יֹוןְמב  תַׁצִּ רֶׁ שֶׁ ּקּודַׁ.ַׁ.ְַׁמב  ּקּודַׁמִּ 90769269076926ַַׁׁמִּ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ת ל  בָּ תְלק  ל  בָּ נָּםְַַׁׁלק  לֹוןַׁחִּ עָּ נָּםהֶׁ לֹוןַׁחִּ עָּ   eemmaaiill--ב ַׁב ַַַׁׁׁהֶׁ

בּוע ַׁ יַׁשָּ יד  בּוע ַׁמִּ יַׁשָּ יד  ל,ַַׁׁ,ַַׁׁמִּ ָךַׁאֶׁ תְַׁכתֹוְבתֶׁ חַׁאֶׁ לְשל  ָךַׁאֶׁ תְַׁכתֹוְבתֶׁ חַׁאֶׁ ַַׁׁ::ְשל 
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

ָאדַָּׁלַׁכַָּׁןַׁדַָּׁהֱַׁהו ַׁ תְזכּוףְַׁלכ ַׁםַׁהָּ  
 

 

 

 

 

ְזרַָּׁ ּזּול ַׁהַׁעֶׁ תל   
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ַׁ ַׁהמקובל ַׁהרב ַׁהגאון ַׁגרשון ַׁאברהם ַׁזצ"ל נולד  -מקיטובאשכנזי
רבנים גאונים  נצר למשפחת. בעיר בראדי (1695) תנ"וה'שנת ב

בשקדנותו. נודע טוב הקדוש. כבר בילדותו -גיסו של הבעל שם וצדיקים.
שבו למדו בקדושה  'קלויז'בין חכמי ההיה גאון בנגלה ובנסתר. רבינו 

בעל )משה מאוסטראה , ר' צאנזרר' חיים הגאונים היו ביניהם וובטהרה, 

ואף מונה לשמש כשליח ציבור  משה מקיטובר'  (,שם'וה'ערוגת הב
 ת רבינו האריז"ל. וכוונוהתפלל על פי 

 

בהמשך מונה לראב"ד באחד מארבעת בתי הדין בעיר בראד עימו 
בעל ה'מאיר )ר' מאיר מרגליות )ה'נודע ביהודה'(, שימשו ר' יחזקאל לנדאו 

עבר ולאחר מכן  בחברוןבהתחלה גר  לארץ ישראלעלה  (.ים'נתיב
מיד בבואו  להתגורר בירושלים,צפת ולבסוף עבר ללתקופה קצרה 

לירושלים פנו אליו חכמי הספרדים וביקשו למנותו כרבה של ירושלים. 
)שנת העליה אינה ידועה למד בישיבת הנסתרים של 'אור החיים' הקדוש. 

אולם רבינו 'אור החיים הקדוש' נפטר  1747-ז"'תקויש אומרים שהייתה שנת ה
 (. 1743בשנת ה'תק"ג 

 

 . כשאמר לשבת פעמים משבת 20התענה הרבה בסיגופים ותעניות. 

 

 
 
 

 
 

ַׁ
 
 
 

ַׁ

   

 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . עלפונומהקימו מרירות, עד שבקושי הצליחו למרוב  קינות מול הכותל המערבי, התעלף מספר פעמים
 

)ישנה דעה האומרת שרבינו עלה שוב לארץ  (1753) י"גחזר לבראדי. בשנת ה'תקבארץ ישראל לאחר ששהה זמן מה 

כוונות האריז"ל על פי בור ים נעשה לשליח צ, וגם ש'ל-בית א'קהילת  היה אחד מחכמיו עלה רק פעם אחת לארץ(
שנים.  66-חי כ (.1761) תקכ"אה'כ"ה אדר א' -נפטר ב הרש"ש זיע"א ראש הישיבה. י הרה"קלוקבהמלצת המקובל הא

 הזיתים בירושלים. בנו, ר' חיים אהרן מילא את מקומו כראש העדה האשכנזית בארץ.-ציונו בהר
 

ר'  ר' אפרים, ,חיים אהרון 'יצחק, ר 'משה, רר'  בניו:מרת בלומה.  אשתו: (.בראדי)שימש כדיין בעיר ר' אפרים  אביו:
 'אור החיים') ר' חיים בן עטר מרבותיו: רבה של חברון(. - )נישאה לר' מרדכי רוביומרת אסתר  בתו:, ר' יקר. יביליהודה 

 .הקדוש( ')ה'רש"שר' שלום שרעבי  הקדוש(,

יש של"ע ומצא לעומק את העניין ודרש  רב העיר הגאון רבי יעקב יוקל חקר .אחתאישה על רע שם נו יצא ירבשבו גר עיר בראד ב

)בית משפט ששופט לפי חוקים של גויים(  'ערכאות'ל הלכוסירבו לקבל את דברי רב העיר ושה ובעלה יאבי הא .אמתבחשדות 
 מוציא שם רע.שוהתלוננו על רב העיר 

 

ַׁישלםַׁמאהַׁאדומיםַׁשההאיַׁשהוציאַׁעלפסקַׁשהרבַַׁׁהמשפטביתַׁ ַַׁׁשםַׁרע ַׁזהב ַׁמאהַׁמלקקנס ַׁשיקבל שלושת  .תַׁברביםואו
אזרו הגותם החצופה של האישה וקרוביה, הם התנרגזו מאוד על הת ,'מאיר נתיבים'וה 'נודע ביהודה'רבי אברהם גרשון, ה -הרבנים

  חלילה בדיני ערכאות. תהא מוחלפתלא הקדושה , והתורה לא יעשושעושה מעשים  שה הזאתיהאשועד, ובגבורה והכריזו בבית ה
 

 מאה אדומיםבסך הקנס את שילם  '(נודע ביהודה'הל לנדא )איחזק בי. הרה"ג רנתפסו ונאסרו םשלושתדברי הרבנים התפרסמו ו
ברבים, ורבי אברהם גרשון כשעמד מאה מלקות  קיבל)שלא היה לו לשלם(  'מאיר נתיבים'ה (.הימים)שהיה סכום עצום באותם 

'אור שבעת הימים' רבינו מקום מושב גיסו  'בוזי'וברח עמו עד לעיר מז לקבל המלקיות פתאום הגיע אליו גוי ותפסו בידו, בשורה
שם שמים שעשו  בזכות קידוש .בדמות גוי עמד לימינך להצילךהנביא אליהו "הבעש"ט קידם את פניו ואמר לו:  הקדוש. הבעש"ט

עיר היהיה רבה של  'מאיר נתיבים'עיר פראג. הה יעלה ויהיה רבה של 'נודע ביהודה'. השיעלו לגדולה ה בת קול ופסקהאהרבנים יצ
  ."מקוםַׁאשרַׁאיותהַׁנפשוַׁלקבועַׁדירתוַׁשםַׁיהיהַׁמראַׁדארעאַׁדישראל,ורבי אברהם גרשון  לבוב.

להיות מרבינו קש בי הרש"שבחבורה. ה שיתכנסו כולם בבית כנסת אחד להתפלל וויוצהבצורת  גללבעם אחת גזר הרש"ש, תענית פ

התכונן בינו צריך לומר דברי כיבושין. רהיה התיבה  מי שמתפלל לפניהיה שבירושלים המנהג  .לפני התיבהשליח ציבור ולהתפלל 
ן מקובל אחר לכו אינו יכול לעבור לפני התיבה. יב להודיע לרש"ש כייביקש מבנו ר' לרבינו  .ניחר קר גרונוובאשמורת הב בללדרשה א

להתפלל את תפילת העמידה ולומר סליחות. מיד ממנו והרש"ש ביקש של רבינו באמצע 'שירת הים' חזר קולו  ני התיבה. לפהתפלל 
ורבינו מדוע הוא מסרב להמשיך להיות שליח ציבור הרש"ש  אותו לאחר שהחל לומר סליחות סירב להמשיך וחזר למקומו. שאל

תפילתו עושה פרי וחלילה עלול שיד ירדו גשמים וחשש שישבחו אותו הסובבים הסביר כי ראה שתפילתו שגורה בפיו וידע שתיכף ומ
כפיַׁשחשַׁואכןַׁהוא ליפול במידת הגאווה ולכן העדיף לחזור למקומו ולא להמשיך כשליח ציבור. אדם אחר אמר במקומו את הסליחות 

ַׁשלושהַׁימיםַׁרצופים!במשךַׁירדוַׁגשמיםַׁרבינוַׁהתפילותַׁהתקבלוַׁו

כתו ובסאולם  .כהלכתה ת סוכהלא יכלו לקיים מצווהיהודים בליל חג הסוכות ירדו גשמים וכל  .ודע ברבים גדלותובעיר בראדי נ שגרכ

מי התיר לכם לדבר " :ברו בו סרה, ולמחרת אמר להםילא ירדו הגשמים, וישבו אחד מגאוני העיר ובנו שראו את הדבר לעגו עליו וד
םַׁהואַׁאשרַׁכהמלאךַׁהרעַׁשנוצרַׁמפעולת" :, ענה להם?"אתה יודע מה שדיברנומהיכן " :אותו כאשר שאלו?". בליל סוכות ון הרעלש

ַׁ."לכסלהַׁעודַׁושלאַׁתשובַׁאתכםַׁעניַׁכדיַׁשאוכיחיהגיעַׁוהוד

השמן  .בלילהעד שעה מאוחרת רוקח אלעזר ור' ר' נחמן מהורדנקא זי"ע  עם הרה"קיחד היה פעם בשבת קודש בטבריה בינו ר

כהוגן ודלק כל הלילה וכל יום השבת  והתחיל לדלוק ".מה הוא זאת?!"אמר רבי גרשון בתמיהה:  .בותהתחיל להיכהוא ונגמר  בנרש
 , וכבה הנר."די" :ר' גרשוןאמר עד למוצאי שבת, ואז 

ְלָאכִּים אשֹונִּיםְַׁכמ  םַׁרִּ ְמֻקבַַַָּׁׁׁ-ַׁאִּ גָּאֹולַׁה  ר ַׁןַׁה  הַָּׁבַׁהָּ ְרשֹוםַַׁאְברָּ ְשְכנָּזִַּׁןַׁג   יַׁזצ"לא 
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יעַָּׁ ּזּול ַׁהְַׁפגִּ תב   
 

 

 
 

 

אם איזה בחור נפגע אבל הרב אדלשטיין, "אמר "אני מצטער", 
ַׁממנוממך,  ַׁולבקש ַׁאותו ַׁלחפש ַׁרק ַׁאלא ַׁאחר, ַׁפתרון ַׁאין

ַׁ,שביַׁהיטבילכןַׁחַׁהישועה,ַׁסליחה,ַׁרקַׁאזַׁיסורַׁהקטרוגַׁותבוא
 ".האםַׁמישהוַׁנפגעַׁממך

 

כל הבחורים להיזכר בכשהיא מנסה  ,הבחורה חזרה לביתה
וכיצד הייתה נפגשה בעשר השנים האחרונות,  היאאיתם 

  הפרידה מכל אחד.
 

אכן היה  - היא נזכרה היא חשבה וחשבה, עד שלאחר כמה ימים
 ה בתחילתתיו נפגשה בראשית דרכה, כשהיאיתאיזה בחור 

דחתהַׁאתַׁהמשךַׁהפגישותַַׁׁכי ,שנת העשרים לחייה, וחוששת
ולאַׁמוסכמתַׁעלַׁשניַׁהצדדיםַׁולאַׁביקשהַׁיפהַַׁׁבצורהַׁלאַׁאיתו

ַַׁׁסליחה.
 

, אך מהר ם עליופרטי לה מיד לחפש אחריו להשיגתחיהיא ה
הקשר לפני  לאחר שהם סיימו אתש ,ד היא נדהמה לגלותומא

הבחור בבחורה  ההצעה, פגש כעשר שנים והיא דחתה את
ילדים  שהי, והם זכו לשן והקים ביתת, שאיתה התחאחרת

לפני תקופה קצרה נפטר  אלא, שממש בעשר שנים האחרונות.
, שלושיםכשהוא צעיר לימים, קרוב לגיל  ,הבחור בפתאומיות

  .בצפתוהוא קבור 
 

בבכי ובבהלה: "כבוד  היא רצה אל הרב אדלשטיין כשהיא זועקת
 ,גיליתי שפגעתי בו, אך לאחר בירורים ,בבחור הרב, אכן נזכרתי

הוא נפטר לאחרונה, וקבור בצפת, ומה עליי לעשות? כיצד ש
שמע זאת, אמר לה: שהרב לבקש ממנו סליחה?". מיד כ אוכל

  ".ותבקשיַׁממנוַׁמחילהַׁעלַׁקברוַׁלכיַׁלקברַׁשלוַׁבצפת"
 

ה ובתקוזאת לעשות  הבחורה נבהלה מהרעיון, אך הסכימה
דרכה אל  צאה מיד אל העיר צפת, ועשתה אתהיא י לישועה.

ממנוַַׁׁוביקשהשל הבחור המצבה היא מצאה את  בית הקברות.
ַׁעל ַׁלה ַׁשימחל ַׁובבכי, ַׁההצעהַַׁׁבדמעות ַׁאת ַׁשהורידה כך

שיתפללַַׁׁוגרמהַׁלוַׁעוגמתַׁנפש,ַׁוהיאַׁמבקשתַׁבצורהַׁלאַׁיפה
ַַׁׁלפניַׁה'ַׁשתמצאַׁאתַׁזיווגה.

 

  -אמן אירעיי והבלתי המעשה ואומר:סיפור מסיים הרב אנגל את 
ַׁחודשַׁהבחורה ַׁבקלותַַׁׁבאותו ַׁזוגה ַׁבן ַׁאת ַׁומצאה התארסה

לבנותַׁאתַַׁׁללאַׁבעיותַׁאוַׁמניעות.ַׁהכלַׁזרםַׁוהיאַׁזכתהַׁרבה,
  ."ביתהַׁכשהיאַׁבגילַׁשלושים

 

עד כמה עלינו להיזהר, לבל נפגע באף אדם. כבר אמרו רבותינו 
 –. ודרשו )פרק ב משנה א(" בפרקי אבות: דע מה למעלה ממך

 -אם אתה רוצה לדעת, מה גזרו עליך בשמים "ה למעלה?דע מ"
כלומר ממעשיך. כל אחד מאיתנו הוא זה שגוזר על  -"ממך"

 עצמו, כיצד חייו יראו. 
 

 , רבה של 'רמתזצ"ל ר' יעקב אדלשטייןכידוע הגאון מרן 
ו רבינ .הציבור שמש כאוזן קשבת לכל שכבותהיה מהשרון', 

גם לאנשים למציאת הזיווג, מועילות עצות היה מפורסם כנותן 
  לו כבר זמן רב והתייאשו. שחיכו

 

בעיה במציאת זיווג או  אם יש לאדםש ,רמותמיד היה א הרב
 פגעחלילה עליו לבדוק דבר אחד: האם הוא  קיימא-בזרע בר

ַׁשרקַׁצעראו ציער מישהו בעבר,  ַׁיכולַַׁׁמפני אחרַׁשלַׁיהודי
ַׁא ַׁחומה ַׁוהישועה.ַׁיתנהליצור ַׁהשפע אנשים ואכן  לעצירת

חשבון נפש ומצאו במי הם פגעו שעשו שלאחר  ,העידורבים 
 לישועה.ַׁמידַׁזכוהשני, הצד רב וביקשו סליחה מושמעו ל

 

שסיפר ' מרכזַׁהענייניםהמעובד מתוך ' ,לפנינו מעשה מדהים
את הרב  הובקודש, הרב יהודה אנגל הי"ו אשר ליו משמשו

 : רבות שנים
 

להיכנס לצדיק.  ןהמתישנים. קהל רב  מספריה זה לפני ה
עדיין לא מצאה ששלושים בת כמבוגרת  בחורהשם הייתה 

  .תורהשיגיע  בסבלנות חיכתהזיווגה. היא  את
 

היא ש ,בלב נשברכשהיא נכנסה לחדרו של הרב, סיפרה 
עדיין לא אך זוגה. -מצוא את בןמחכה כבר שנים רבות ל

ַׁאותהבקשת, ולכן היא מ ,זכתה לכך ַׁיברך שתזכהַַׁׁ,שהרב
ַׁבקרוב.האמיתיַׁזיווגהַַׁׁלמצואַׁאת

 
 ,תכןי"האם י הרב שמע את דבריה ופנה אליה בנעימות:

 איתווסיימת בחור במהלך תקופת השידוכים נפגשת עם ש
  ?".נעימה, והוא נפגע ממךבצורה לא  את הקשר

 

לא ש ,כל בחור ובחורה כך היה מנהגו הקבוע של הרב לשאול
במישהו, ובפרט חלילה זיווגם זמן רב, האם פגעו  את מוצאים

 עם הצדלהיפגש להמשיך  סירבואולי , םבתקופת השידוכי
ַׁשוהשני, בצורה לא יפה,  ַׁאוַׁייתכן ַׁבחור ַׁאותו ַׁשל הצער

ַׁמקטרג ַׁוַׁבחורה ַׁבשמיים ַׁעליהם ַׁלמצוא ַׁמהם אתַׁמונע
ַׁזיווגם.

 

מעוניינים לא או בחורה  בחורשאם  ,תמיד הורה הרבלכן 
ַׁלבקשַׁ, מסיבה כזו או אחרת השידוך אתלהמשיך  עליהם

ַׁ,בשמםַׁאוַׁלשלוחַׁשליחַׁלבקשַׁסליחהַׁסליחהַׁמהצדַׁהשני
ַׁ ַׁשהצדַׁהשני ַׁשייתכן ַׁורקַׁמכיוון ַׁהםַׁנפגעַׁמכך, לאחרַׁמכן

ַׁאתַׁבןַׁזוגם.ַׁלהמשיךַׁהלאהַׁלחפשיכוליםַׁ
 

: "כבוד אמרההרב ו את שאלת שמעההבחורה המבוגרת 
ַׁאלזכור?!  כיצד אני יכולה ,הרב ַׁכבר ַׁנמצאת ַׁשניםַׁעשרני

ַׁעםַׁעשרותַׁבחורים, ַַׁׁבשידוכיםַׁונפגשתי אםַַׁׁ,אזכורוכיצד
  ".וַׁבצורהַׁלאַׁיפה?איתהקשרַַׁׁפגעתיַׁבמישהוַׁוסיימתיַׁאת

 

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁזצ"לַׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסעידהַׁבתַׁתופחהַַַַַׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

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

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

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַׁׁ

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחהַׁז"לַׁשמעוןַׁבןַׁשמַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁלַׁבןַׁחגיתדניאלַׁרפאספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיפהַׁבתַׁרבקהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 לע"נ

 תנצב"ה
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 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ. ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
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