בס" ד

גִּ לָּיוֹן ַׁ 674
ש ַׁלח | תשע"ח
שת ְּב ַׁ
ָּפ ָּר ַׁ
דּושת ַׁהגִּ לָּיוֹן
ָאסּור לִּ ְּקרֹא ִּב ְּש ַׁעת ַׁה ְּת ִּפלָּה | נָּא 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 ַׁ

ַׁ

מ ִ
סירּותַׁנֶפֶ שַׁלְּ דֹורֹותַַׁׁ
פ ָּ
ָּ
רשַׁתַׁבְּ שלַׁחַׁ–ַׁ ְּ

יוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁפרנסהַׁבקלותַׁובשפע ַׁ

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

"וי ֹּאמֶ רַׁה'ַׁאֶ לַׁמ ֹּשֶ הַׁמהַׁתִ צְּעקַׁאֵ לָּ יַׁדבֵ רַׁאֶ לַׁ ְּבנֵיַׁיִשְּ ָּראֵ לַׁוְּי ִסָּ עּו"
(שמות יד ,טו)

אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁגמרא בסוטה (ל"ו ע"ב -ל"ז ע"א) מביאה:
ַַׁׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרה ַׁ ה
תרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר ַׁ "היה רבי מאיר אומר :כשעמדו ישראל על
עמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה ַׁ
נתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט ַׁ הים היו שבטים מנצחים זה עם זה .זה
אסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית ַׁ אומר אני יורד תחילה לים ,וזה אומר אני
מיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו ַׁ
טליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה ַׁ יורד תחילה לים וכו'.
שיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית ַׁ

מאשרַׁתמר ,שהייתה ַׁמוכנה ַׁלמסור ַׁנפשה
לשריפה ַׁ -ובלבדַׁשלאַׁלהלביןַׁאתַׁפניוַׁשלַׁ
יהודהַׁחמיה.
ממנה למד נחשון בן עמינדב למסור גם הוא
את נפשו ,כדי שיתרבה כבוד שמים על ידי
כך ,ולכן קפץ לים ראשון ולא המתין לאחרים!
ולפיכך נאמר 'הייתה' בלשון נקבה.

אנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי ַׁ אמר לו רבי יהודה :לא כך היה מעשה! אלא
ַַַׁׁׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימא ַׁ
זה אומר ,אין אני יורד תחילה לים ,וזה
גליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁנחשוןַׁ
קפץ
לים,
תחילה
יורד
אני
אין
,
אומר
אילנה ַׁבת ַׁרוחמה ַׁ ַׁשמואל ַׁאימן ַׁבן ַׁאסתר ַׁזריַַַַַׁׁׁׁׁ
עניין זה של מסירות נפש ,שכבר ירד לעולם
סיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית ַׁ
.
בןַׁעמינדבַׁוירדַׁליםַׁתחילהַׁוכו'
עובר ַׁבירושה ַׁלצאצאים ,כמו שראינו את
נועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל ַׁ
דניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה ַׁ
לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל ,חנה ושבעת בניה נעקדים על קידוש השם
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרפואהַׁשלמה ַׁ
שנאמר" :הָ י ְָתה י ְהּודָ ה לְקָ דְ ׁשֹו י ִשְ ָראֵ ל בגבורה עצומה ,ובלבד שלא ישתחוו לפסל
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁעזרא ַׁ
לֹותיו" (תהלים קיד ,ב) .מה טעם "הייתה חס וחלילה.
ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה ַַַׁׁׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ מַ מְ ׁשְ ָ
מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחהַׁ-
משום
?
"
ממשלותיו
ישראל
לקדשו
בריאותַׁואריכותַׁימים ַַׁׁ יהודה
מאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה
לאחר שעקדו את ששת בניה ונשאר בנה
אסתרַׁבתַׁסוליקה ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה ַׁ "הַ יָם ָרָאה וַיָנס"! (תהלים קיד ,ג).
הקטן ,אמרה לו חנה" :לך אמור לאברהם
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזל ַׁ

אבינו :אתהַׁעקדת ַׁבן ַׁאחדַׁעל ַׁגבי ַׁהמזבחַׁ
ואניַׁעקדתיַׁשבעהַׁמזבחות".

יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיהַַׁׁ-בריאותַׁואריכות
ימים ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמַׁפסוק זה לומדים חז"ל על שכרו של
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחל
שירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרה ַׁ יהודה" -הָ י ְתָ ה י ְהּודָ ה לְקָ דְ ׁשֹו י ִשְ ָראֵ ל
עלינו
לֹותיו" (תהלים קיד ,ב) -אולם
תמרַׁפורטונהַׁבתַׁמיסהַַַׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁמַַׁמְ ׁשְ ָ
מוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה ַׁ
והשאלה הנשאלת היא ,האם רצתה חנה
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁטובהַׁבתַׁאורה ַׁ
ַׁולאַׁ
,
"
ַׁיהודה
הייתה
"
ַׁ
ַׁנכתב
מדוע
לשאול:
להקניט את אברהם אבינו חלילה? או שמא
שלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁבןַׁמאיה ַׁ
ַׁ
?
"
היהַׁיהודה
"
יפהַׁבתַׁשרה-הצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ ַׁ
ביקשה להתגאות? הרי זה לא יעלה על
מישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט ַׁ הרי מדובר בשבט יהודה  -בלשון זכר ,הדעת! אם ַׁכן ַׁעלינו ַׁלהביןַׁ ,למה ַׁהתכוונהַׁ
רינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁולכאורה היה צריך להיכתב "היה ַׁיהודהַׁ כשאמרהַׁכך? ַׁ
רוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
יצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיהַַׁׁ לקדשו"?
ושמעתי לבאר ,שאמרה חנה לבנה הקטן ,לך

ַַׁׁ ַׁ
ַׁ

ַׁ

י"אַׁשבטַׁתשע"ח

ַׁ
ַׁ
ַׁ
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פרשתַׁבשלח
הפטרה"ַׁ:ותשרַׁדבורה"ַׁ-שופטיםַׁהַׁ

וראיתי שמבארים ,שבמילה זו -ביקש דוד אמור לאברהם אבינו :בזכות ַׁמה ַׁשאתהַׁ
ת ַׁבנוַׁ
המלך ע"ה לרמוז ,לנו כי נחשון בן עמינדב עקדת ַׁבן ַׁאחד ַׁ(יצחק ַׁאבינו)ַׁ ,הִ שְּ רשְּ ַָּׁ
משבט יהודה -לא ַׁחידש ַׁאת ַׁהכח ַׁהעצוםַׁ כחַׁמסירותַׁנפשַׁ,ובזכותַׁכחַׁזהַׁאניַׁעקדתיַׁ
שלַׁמסירותַׁנפשַׁ,כשקפץַׁלתוךַׁהיםַׁ ,אלאַׁ שבעהַׁילדיםַׁ .
ַׁ
קיבלַׁאותוַׁבירושה!ַׁ
בברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ ַׁ
מסירותַׁ נפש
של
זה
כוח
ירש
יהודי,
כל
ובאמת
הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי שליט"א
סבתו הגדולה של נחשון  -היא ַׁלא ַׁפחותַׁ
בשרתַׁציון ַׁ,כמו
קידוש השם
והרבה יהודים מסרו נפשם על
חברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמ
לצערנו ַׁבשואה האיומה.
שראינו
העלוןַׁמוקדש ַׁ
העלוןַׁמוקדשַׁ
זש"קַׁ,פרנסהַׁטובהַׁ
ַַׁׁרפואהַׁשלמהַׁ ַׁ

כניסה

יציאה

ר"ת

י" ם

16:33

17:46

18:19

ת" א

16:50

17:43

18:15

חיפה

16:49

17:42

18:15

ובריאותַׁאיתנהַַׁׁ ַׁ

ב"ש

16:53

17:46

18:19

לאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ ַׁ
וגליתַׁבתַׁמסודי

פניני עין חמד

|

בשלח
פרשת בשלח

לאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ ַׁ

ולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריסַׁ ַׁ
ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי
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לעילויַׁנשמת ַׁ

מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה

לעילויַׁנשמת ַׁ

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
ז"ל 1/4

לַּׁומ ִ
ֵ
ֵ
עַׁי ִןֵ ַׁ-
הלָּ כָּהַׁ–ַׁמ ְּר ִ
לקַׁב'
ח ֶַׁ
איתַׁ ָּ
שֹוא
שיבַׁב ֲ
ההלכותַׁמוקדשות לעילויַׁנשמתַׁמשהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"ל
ַׁ
ַׁבמהַׁעלַׁהאדםַׁלהיזהרַׁמפניַׁמראיתַׁעין?ַׁ
להלןַׁסיכוםַׁההלכהַׁמפי ר' אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרותַׁלמעשה':
מותר לאכול מוצרי סויה [פרווה] עם חלב ,אף שהם נראים כבשרי ממש .הערה :כגון מוצרי טבעול ,כן הביא בספר הבית בכשרותו
(עמוד כ) משם הרב שבט הלוי .היות ורוב תחליפי הבשר אינם נראים כבשר ממש ,ונראה לעין כל שהוא צמחי ,ובאופן זה אין חשש מראית
העין .ושוב ראיתי בשו"ת חשב האפוד (שם) דיש להתיר אכילת נקניק פרווה עם גבינה.
מותר לאכול חטיף פרווה בטעם גבינה בתוך ארוחה בשרית ,כיוון שאין כאן משום מראית העיןַׁ.מקורות :בקובץ בית הלל (שנה ח
גי ליון ה) הסתפק בזה הרב הכותב (עמוד צג) ,ואחר המחילה נלע"ד פשוט שמותר ואין בו כלל איסור מראית העין.

מותר לאכול גלידת פרווה הנראית כחלבי ,לאחר ארוחה בשרית אף שראו אותו אוכל בשרי ,ואין צריך לחשוש למראית העין.
הערות :כיוון שהדבר מצוי ,אין לחשוש למראית העין .ועוד ,שאינו אלא מדרבנן.

מפְּ לָּ ָאה
הצָּ ַָּׁ
להַׁ ֻ
להלן סיפור מופלא המעובד מתוך הספר 'לבַׁישראל' ַׁאותו סיפר הגאון ר' ישראל גרוסמן זצ"ל על סבו הרב יצחק דוד גרוסמן
זצ"ל .בשעה שנסע מא"י לרבו האדמו"ר הזקן ר' אהרן פרלוב מקארלין-סטולין (ה'בית אהרן' זי"ע) ,כשהפליג בחזרה לארץ
ישראל ,בהיותו בלב ים ,קמה רוח סערה שאיימה להפוך את האנייה ,גלי הים התרוממו אל על וטלטלו את האנייה.
רצה מסובב הסיבות ,ובדיוק באותו זמן הפליגה אנייה בכיוון ההפוך ,מפאת הרוחות הסוערות וגלי הים הגבוהים התנגשו שתי
האניות זו בזו ,והאנייה השנייהַׁעלתהַׁעלַׁהאנייהַׁשלַׁהסבאַׁ ,ונשארהַׁכךַׁכשהאנייהַׁשלַׁהסבאַׁתקועה מתחתיהַׁ .זה קרה
ביום שישי אחה"צ ,באנייה למטה שררו אימה ופחד ,האנשים בכו וזעקו לעזרה ,רב החובל של האנייה העליונה היה ַׁרשעַׁ
ושונאַׁישראל ,ועל אף התחנונים ,שיסכים להעלות את כל יושבי הספינה אליו למעלה ,הוא אטם את אזניו.
הלה נתן הוראה לשלשל חבלים ולהעלותַׁרקַׁאתַׁהגויים ,כך נוצר מצב ,שבאנייה למטה נשארו רק קומץ יהודים ,וכל הגויים
עלו למעלה .האנשים היו אובדי עצות והתפללו מקירות ליבם לבורא העולם שיושיעם .בינתיים שקעה השמש ,והשבת נכנסה,
הסבא רבי יצחק דוד ניגש למזוודתו ,הוציא את מלבושי השבת ,חבש את השטריימל לראשו והחל באמירת הודו .החסידים
נוהגים לומר פרק ק"ז בתהילים ,שבו כתוב 'ו ַיאמֶ ר וַיַעֲ מֵ ד רּוחַ סְ עָ ָרה ו ַתְ רֹומֵ ם ַגלָיו (תהלים קז ,כה)' ,הסבא זעק 'וַיִצְעֲ קּו אֶ ל ה'
ַבצַר לָהֶ ם ּומִ מְ צּוקתֵ יהֶ ם יֹוצִיאֵ ם (תהלים קז ,כח)' ,והמשיך לבקש 'י ָקֵ ם סְ עָ ָרה לִדְ מָ מָ ה וַיֶחֱ ׁשּו ַגלֵיהֶ ם וַיִשְ מְ חּו כִי י ִׁשְ תקּו וַיַנְחֵ ם אֶל
מְ חֹוז חֶ פְ ָצם (תהלים קז ,כט-ל)' ...לאחר סיום התפילה קידש על היין...
הנוסעים המבוהלים היו במצב של ייאוש ,כל רגע יכול להתרחש אסון שהאנייה השקועה למחצה תטבע רח"ל ,כולם הביטו על
הסבא בתמיהה ובהערכה על תעצומות הנפש שלו ויישוב הדעת שהתאזר בהם להתפלל ולקדש על היין כשסכנת מוות
מרחפת מעל ראשם הסבא פנה אל הנוסעים וביקש מהם להתחזק ולהאמין ,שהישועה תגיע בקרוב' :התייצבו ַׁוראו ַׁאתַׁ
ישועתַׁה'' .והנה ...ויאמר ויעמד רוח סערה ,האנייהַׁהעליונהַׁניתקהַׁממקומהַׁבבתַׁאחתַׁ,התהפכה – ַׁוכלַׁיושביהַׁהגוייםַׁ
ירדוַׁבמצולותַׁכמוַׁאבןַׁ,אחדַׁמהםַׁלאַׁנותרַׁ,האנייהַׁהתחתונה התרוממהַׁוהמשיכהַׁלדרכהַׁ,כאשרַׁבפניםַׁנמצאיםַׁרקַׁ
היהודיםַׁ,שנותרוַׁלפליטהַׁ .
ַׁ
ַׁ
ש ִ
ֶסת
כנ ֶַׁ
מירַָּׁהַׁעַׁלַׁה ֶַׁ
פהַׁבְּ בַׁי ִת-ה ְּ
ְּ
ַׁ
מעשה ביהודי שהתגורר בירוחם והיה עובד בבאר שבע ,ולימים נפטר ביום שישי ,מיהרו בניו לקברו לפני כניסת השבת,
ומאחר ונהגו שאין הילדים מלווים את אביהם לקבר ,רק ה'חברא קדישא' הייתה בשעת הקבורה .אחרי ה'שבעה' התברר
האסון הנורא ,אביהםַׁנקברַׁבחלקהַׁשלַׁגויים!!!ַׁברַׁמינן.
מיהרו הבנים לדרוש להוציא את אביהם ולקברו בחלקה יהודית ,אך משרד הבריאות התנגד בכל תוקף ,כי אחרי שבוע שיא
הריקבון ,והתולעים שולטות בגופה .הללו המשיכו ללחוץ ולבסוף פתחו את הקברַׁ ,ולהפתעתם ַׁהיהַׁאביהםַׁשלםַׁולאַׁשלטוַׁ
בגופוַׁתולעים ַׁולאַׁהיהַׁשוםַׁריקבוןַׁ .כששאלו את הבנים ,במה אביהם זכה לכך ,הרי היה יהודי פשוט ,מוכר ירקות בשוק?
ענו ששני דברים היה עושה תמיד :היהַׁהראשוןַׁלנשקַׁאת ַׁהס"תַׁכשהוציאוַׁאותוַׁמהארוןַׁ,ותמידַׁהיהַׁשומרַׁפיו ַׁמלדברַׁ
בבית-הכנסתַׁ .
מְּ נּוי ִים
הקְּ ָּדשתַׁהֶ עָּ לֹון
לִ שְּ אֵ לֹותַׁבהֲ לָּ כָּה
ַׁ

לשאלותַׁנָּאַׁלִ פְּ נֹותַׁלָּ רב ַׁ
אֵ לִ יָּהּוַׁחיִיםַׁפִ נְּחָּ סִ י ַׁ
052ב ֵַׁ
ְּטל'ַׁ052-6329144

פניני עין חמד
ַׁ

|

ַׁ

חהַׁ,זִּוּוגַׁהָּ גּוןַׁ ַׁ,
ִת ןַׁלְּ ה ְּק ִדישַׁאֶ תַׁהֶ עָּ לֹוןַַׁׁלְּ עִ לּויַׁנִשְּ מתַׁ,לִ ְּרפּוָאהַׁשְּ לֵ מָּ הַׁ,לְּ הצְּלָּ ַָּׁ
נ ִָּתָּ
חֲ ז ָָּּרהַׁ ִבתְּ שּובָּהַׁוכו"ַׁ-נָּאַׁלִ פְּ נֹותַׁלְּ לִ יאֹורַׁבטל"ַַׁׁ 052-7652084
בתַׁהמעֲ ֶרכֶתַׁ:עֲ בּורַׁלִ יאֹורַׁעצְּמֹוןַׁ,רח'ַׁהב ֹּשֶ םַׁ26אַׁת.דַׁ83375ַׁ.מְּ בשֶ ֶרתַׁצִיֹוןַׁ.מִ ּקּודַַׁׁ 9076926
כְּת ֹּ ֶ

בשלח
פרשת בשלח

ַׁ

לְּ קבָּלתַׁהֶ עָּ לֹוןַׁחִ נָּםַׁבַׁemail-
מִ ֵ
ידיַׁשָּ בּועַַַׁׁׁ,שְּ לחַׁאֶ תַׁכְּתֹובְּתֶ ָךַׁאֶ לַׁ :
PnineEH@gmail.com

ַׁ

ַׁ
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ַׁ

ַׁ

ַׁ

אִ ִ
ִ
ִנֹוןַׁחּוריַׁזצ"ל
םַׁראשֹונִיםַׁכְּמלְּ ָאכִיםַׁ-הָּ רבַׁהצ ִדיקַׁי
הרה"ג ַׁהצדיק ַׁינון ַׁחורי ַׁזצ"ל :נולד ב-כ"ד כסלו ה'תרפ"ו ( )1926בתוניס.
כשהיה בן ארבע שנים בלבד נשלח ללמוד בג'רבה .בצעירותו דרש בביה"כ
הגדול של ג'רבה .מגיל שש-עשרה לימד תורה לתלמידים .מעולם לא
השתמש באלימות ,כפי שנהגו מלמדים אחרים באותה תקופה .בגיל 18
התחתן .כשנשאלה האם ממה יתפרנסו ענתה בנחישות" :אניַׁמוכנה למכורַׁ
אתַׁכלַׁהתכשיטיםַׁשליַׁ,ובלבדַׁשבתיַׁתתחתןַׁעםַׁרביַׁינון".
צדיק נסתר .מגדולי הדור .גמל חסד עם כל אדם .אהב את הזולת ועשה הכל
למען הזולת .זכה ַׁלגילוי ַׁאליהו ַׁהנביא .ענוותן עצום .אביו ,ר' חיים הוציא
קובץ חידושים של בנו ללא ידיעתו .והתכוון להוציא קובץ נוסף (שהיה באמצע
ההדפסה) .אולם ַׁלאחר ַׁשהבן התחנן ַׁבדמעות ַׁשלא ַׁיעשה ַׁכן ַׁויתר ַׁולאַׁ
הוציאַׁקובץַׁחידושיםַׁנוסףַׁ ַׁ.
כשהיה בן  ,24לאחר פטירת ר' כלפון הכהן (רבה של ג'רבה) ,שלח ר' רחמים
חויתה הכהן ,שליחים אליו כדי שיתמנה לדיין .אך הוא סירב ואמר" :יש ַׁכאןַׁ
טעותַׁ.וכיַׁחסריםַׁרבנים בג'רבה?!ַׁהריַׁג'רבהַׁמלאהַׁתלמידיַׁחכמיםַׁ.אניַׁ
אינניַׁמתאים" .בצניעותו שימש כמורה בביה"ס 'שאר ישוב' ולאחר מכן כר"מ
בישיבת 'כסא רחמים' .ייסד את הכולל 'גבעת חיים' בגבעתיים .נפטר בליל
שבת קודש ,ט"ו בשבט ה'תשס"ד ( .)2004חי כ 78-שנים .ציונו בבני-ברק.
אביו :ר' חיים (רב ראשי ודיין בגאבס) .אמו :מרת סעדונה .רעייתו :מרת
מזיאנה לבית טרבלסי .מילדיו :ר' שושן .רבותיו :ר' רחמים חי חויתה הכהן,
ר' יוסף (סוסו) הכהן ור' רפאל כדיר צבאן (רבה של נתיבות וחבר מועצת הרבנות

ַׁ

הראשית לישראל).

ל

הלן סיפורים מופלאים שרובם הובאו בספר "שמש ַׁינון" שכתב בנו של הרב ,שושן
חורי .ויש בהם כדי ללמדנו מעט מן המעט על אדם דגול זה .הקפדתו המופלגת בדיני
ממונות .כשתלמידים היו מפריעים בשיעור ,היה הרב ינון מביט בשעונו ובודק כמה זמן
התבזבז .לאחרַׁהשיעורַׁהיהַׁמשליםַׁאתַׁהדקותַׁהחסרותַׁ,כשהואַׁמסבירַׁלתלמידיםַׁ
שהואַׁמקבל משכורתַׁעבורַׁמכסהַׁמסוימתַׁשלַׁזמןַׁ,ועליוַׁלמלאַׁאתַׁהמכסה.

ה

קפיד שלא לתלות קישוטים בכיתה בזמן השיעור .פעם ביקש מבנו שושן לעזור לו
בתליית הקישוטים בשעות הערב .כשנכנסו לכיתה הזהיר הרב ינון את בנו שלא ידליק
את האור" ,כיַׁשכחתיַׁלבקשַׁרשות מהמנהל" .לשאלת הבן ,כיצד יתלו את הקישוטים,
השיב האב בחיוך" :הבאתיַׁאיתיַׁנרות וגפרורים" .כךַׁהםַׁעבדוַׁבמשךַׁשעתייםַׁוחציַׁ
לאורַׁנרות.

מ

ַׁ

נהל בית הספר 'שאר ישוב' סיפר ב'שבעה' ,כי לאחר שנים רבות בהם לא החסיר
דקה מהעבודה ,ביקש ממנו הרב לצאת לברית מילה בצהריים .לשאלת המנהל מי עושה
ברית בצהריים ,ענה הרב שהתינוקַׁעדיין בביתַׁהרפואהַׁ,ושםַׁלאַׁהסכימוַׁלעשותַׁאתַׁ
הבריתַׁבזמןַׁאחר" ,ואני חייב להיות שם" .כששאל המנהלַׁמדועַׁהואַׁחייבַׁלהיותַׁשםַׁ,
השיב ַׁשהוא ַׁהאב .המנהל מספר שגם את הזמן הזה הוא דאג להשלים .עוד סיפר
המנהל שהרב לא נהג להגיע בהפסקות לחדר מורים ,מחשש שמא לא יגיע לכיתה בזמן
ַׁ
הצלצול בדיוק ,ויחסיר דקה מזמן השיעור.
יפר ר' מ.מ .מצרפת" :בוקר אחד חשה אשתי כאבים בגרון ,היא קבעה תור אצל רופאה וניגשה לבדיקה .תוצאות הבדיקה היו
נוראיות ,הסתבר ,כי אשתיַׁחלתהַׁ'במחלהַׁהידועה' ַׁלאַׁעליכם .הבשורה נפלה עלינו כרעם ביום בהיר ,מצבה החמיר במהירות ,גרונה
כאב ,היא לא יכלה לאכול ובקושי הצליחה לדבר .בצר לי ,פניתי לרבינו ,שטחתי לפניו את צרתנו וביקשתי את עזרתו.

ס

על פי בקשתו ,העברתי את שפופרת הטלפון לאשתי ,ורבינו שאל אותה" :את מאמינה בקדוש ברוך הוא?" אמרה אשתי" :בוודאי"ַׁ .אמרַׁ
להַׁרביַׁינון"ַׁ:אתַׁמאמינהַׁ ,שהקדושַׁברוךַׁהואַׁיכולַׁלרפאַׁאותך?"ַׁאמרהַׁלוַׁ"כן" .ושוב חזר רבי ינון על שאלתו ,ושוב נענה בחיוב.
לבסוף אמר לה" :אל תוסיפי לדבר עכשיו .לכי לישון ואל תדאגי" .אשתי נרדמה .בבוקר יום המחרת ,כאשר הקיצה משנתה ,היא לא
חשה כאבים ,היאַׁהלכהַׁלבדיקהַׁ,ושםַׁהודיעוַׁלהַׁבפליאהַׁ,כיַׁאיןַׁזכרַׁלמחלתה."...

ב

שנת תשמ"ב הלך משה אלמקייס הי"ו מבאר שבע אל הצדיק המלוב"ן הרה"ק רבי ישראל אבוחצירא (ה"בבא סאלי") זיע"א ,כדי לקבל
ברכה עבור בנו החולה .לשאלת הצדיק" :מניין אתה?" ענה שהוא מבאר שבע .אמר לו ה"בבא סאלי" ,בהשתוממות" :ישַׁלךַׁבבארַׁשבעַׁ
אתַׁהרבַׁהקדושַׁ,רביַׁחייםַׁחוריַׁואתהַׁבאַׁאליי?!" ולא הסכים לטפל בו כלל.

כ

ששימש כר"מ ב'כסא רחמים' הגיעה הקפדתו בדיני ממונות לשיאים חדשים .הוא הקפיד להביא מגבת משלו לישיבה ,ולא הסכים
להשתמש במגבות הישיבה ,מפניַׁשטעןַׁ,שהואַׁאינוַׁתלמידַׁמןַׁהמנייןַׁ,ולכןַׁלאַׁמגיעה לוַׁזכותַׁזו .לאחר ששכח פעם את המגבת שלו,
והיא כובסה עם שאר המגבות של הישיבה על חשבון הישיבה ,לאַׁהתקררהַׁדעתוַׁ ,עדַׁשלקחַׁאתַׁכלַׁהמגבותַׁשלַׁהישיבהַׁוכיבסן
בביתו.
פניני עין חמד

|
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ָּסהַׁ ֵ
עֹולם
ַָּׁ
אתַׁבֹורֵַׁאַׁ
מ ֵַׁ
פ ְּרנ ַָּׁ

להלן סיפור ,המעובד מתוך 'ווי ַׁהעמודים' ,שיש בו כדי ללמדנו
כי הפרנסה היא מאת בורא העולם בלבד .ומעשה שהיה -כך
היה :סיפר אברך יקר ,בעל אמונה חזקה בבורא עולם :אני לומד
בכולל כל היום ,ואשתי עובדת כמזכירה רפואית ,ברוך השם
התברכנו בהרבה ילדים ,והקב"ה עוזר לנו ויש לנו די צרכנו עבור
לחם ומזון ,אבל רק זה ,וגם אם אנו רוצים מאוד לחדש איזה
דבר בביתנו ,כגון אשתי מאוד רוצה לקנות וילונות לסלון ,אך אין
באפשרותנו להפריש עבור זה כסף ,כי כאמור כל הכסף שאנו
מרוויחים ,הכול הולך למצרכים חיוניים ביותר.
באחד הימים ,כשאכלנו ארוחת ערב משותפת ,הודיעה אשתי ,כי
בעבודתם מחפשים מזכירה רפואית ,שתעבוד שעתיים בערב,
מדובר במשכורת נכבדה מאוד ,כי שעות אלו הן שעות נוספות
ומשלמים עליהן פי אחד וחצי משעה רגילה ,ולכן היא מאוד רוצה
ללכת לעבוד את השעות האלו ,כדי שתהיה קצת הרווחה בבית.
אמרתי לה ,שבשעות הללו נחוץ מאוד ,שתהיה בבית עם
הילדים ,ואני בטוח בכך ,שכסף לא מגיע מעבודה ,גם אם לא
תעבוד ,אם זה נגזר עלינו בראש השנה ,שיהיה לנו כסף ,הרי
שזה יגיע ,ואם לא זה לא יגיע .אבל אשתי טענה כלפיי ,שאנו
רואים בחוש ,שמי שעובד שעות נוספות מקבל משכורת יותר
גדולה ,וזו מציאות  -שיש לו יותר כסף.
הסברתי לה ,שהכסף היה מגיע אליהם בכל מקרה ,העבודה -
זה רק בשביל ההשתדלות ,וזאת ,כי הקב"ה רוצה ,שעולמו
יתנהג בדרך הטבע ,כאילו הכסף מגיע מעבודה ,אבל הכסף
שאמור להיות שלנו ,יגיע אלינו בכל מקרה.
אשתי טענה  -אולי בכל זאת ,היום כשיש הסתרה כל כך גדולה,
ואנוַׁרואים ַׁבחוש ַׁ ,שכלַׁמיַׁשעובדַׁמקבלַׁכסףַׁ,ומיַׁשלאַׁעובדַׁ
לא ַׁמקבלַׁ ,זה ַׁסימן ַׁשהקב"ה ַׁרוצה ַׁשהעבודה ַׁתביא ַׁאתַׁ
הכסף .ראיתי ,שהיא כל כך נחושה ללכת לעבוד את השעות
האלו ,לכן למרות הקושי הגדול שהאישה תעבוד בשעות הערב
המוקדמות ,לא התנגדתי.
אשתי הלכה לעבוד ,ואכן בסוף החודש הביאה משכורת גדולה
בהרבה ,ומיד פנתה לקנות עם הכסף הנוסף ,את הווילונות שכל
כך רצתה ,וכך כל חודש הייתה מביאה משכורת גדולה ,ובכל
פעם הייתה קונה איזה מוצר אחר לבית.
מפעם לפעם היה עולה הוויכוח בינינו שוב ,ויכוח ענייני ,כמובן,
בדרך ארץ ,כאשר אני טוען ,שהעבודה היא רק הסתרה ,אבל
באמת הכסף לא מגיע מעבודה ,ואשתי לא מצליחה להבין זאת,
הרי אנו רואים בחוש ,שמאז שהתחלתי לעבוד המשכורת גדלה,
ונהייתה רווחה כספית בבית .ולמרות הקושי הגדול לשנינו
בעבודה בשעות אלו ,זה משתלם ,כי במציאות אנו רואים בחוש,
שיש לנו יותר כסף.
כמזכירה רפואית ,מגיעים אל אשתי אנשים רבים ,שנמצאים
במצבים לא נעימים ואפילו קשים ,ולפעמים האנשים גם
עצבניים ,וכמובן ,את כל הכעס שלהם הם מוציאים עליה ,למרות
שהיא כלל לא אשמה במצב .אם בתחילה אשתי לקחה זאת

ללב ,וזה כאב לה ,לאחר זמן מה היא התרגלה למצב ,והייתה
מנסה להרגיע את החולים ,אבל גם אם הם לא נרגעו ,היא הייתה
רגועה ,ולא הייתה לוקחת ללב.
באחד הימים נכנס אדם למרפאה וביקש לקבוע תור לרופא עור,
אשתי אמרה לו ,שרופא עור מגיע רק פעם בשבוע ,והתור אליו הוא
ארוך ,והוא ַׁיצטרך ַׁלהמתין ַׁכחודשיים ַׁעד ַׁלתורו .הלה ,שככל
הנראה היה אדם מר נפש ,התחיל לצעוק ,איך זה יתכן שבמרפאה
יש רופא עור רק פעם בשבוע"...זה חוצפה ,אני הולך מיד למשרד
הבריאות להתלונן ...אני אפתח כאן מרפאה אחרת ,וכולם יעברו
אלי" .ועוד כמה 'פנינים' שהוציא מפיו ,עד שעזב סר וזועף.
היא כבר הייתה רגילה להתקפות כאלו ,ולא לקחה זאת ללב,
וכשחזרה לבית ,סיפרה לי על המקרה ,שאירע לה היום ,איך שאדם
לא שלט ברגשותיו וצעק זעקה גדולה ומרה ,כאילו שהיא יכולה
לעשות משהו.
כעבור יומיים ,התקשר מנהל המרפאה ,והודיע לאשתי ,שיש רופא
עור ,שהיה עובד בבית הרפואה בכל יום שלישי ,ומסיבות שונות
עזב שם ,והוא רוצה להתחיל לעבוד במרפאה בכל יום שלישי .הוא
ביקש מאשתי לבדוק ,אם יש חדר פנוי .אשתי ַׁאמרה ַׁלוַׁ ,שביוםַׁ
שלישיַׁאכןַׁישַׁחדרַׁפנויַׁבשעותַׁאחרַׁהצהרייםַׁ .
ואכן ,מיד למחרת התחילו לארגן לו את לוח הזמנים ,ואנשים רבים
אכן שמחו שרופא עור נוסף למרפאה .אחד ַׁהמטופלים ַׁשהקדימוַׁ
לו ַׁאת ַׁהתורַׁ ,היה ַׁמיודענו ַׁהצועקַׁ ,שתורו ַׁהוקדם ַׁעוד ַׁלאותוַׁ
שבוע .כשנכנס למרפאה ,הוא היה בטוח במאה אחוז ,שרק בזכות
צעקותיו הביאו רופא נוסף ,ואמר" :אני ַׁיודעַׁ ,שבלי ַׁצעקות ַׁשוםַׁ
דברַׁלאַׁזזַׁ,תראוַׁרקַׁצעקתיַׁ,וכברַׁסידרוַׁרופאַׁנוסף".
כשחזרה הביתה סיפרה אשתי על המקרה המשעשע ,שאותו אדם
בטוח במאה אחוז שבזכותו הגיע הרופא ,כאשר ַׁהיא ַׁיודעתַׁ
בוודאותַׁ ,שמה ַׁשהוא ַׁראה ַׁכהצלחהַׁ ,כלל ַׁלא ַׁקשור ַׁלמה ַׁשהואַׁ
חושב ַׁשעשה ַׁופעל ַׁבנידון ,מנהל ַׁהמרפאה ַׁכלל ַׁלא ַׁידע ַׁעלַׁ
צעקותיוַׁ ,וכלל ַׁלא ַׁידעַׁ ,שיש ַׁביקוש ַׁלרופא ַׁעורַׁ ,אלא ַׁעשה ַׁזאתַׁ
רקַׁכדיַׁלקדםַׁאתַׁהמרפאהַׁשלוַׁ,ע"יַׁהבאתַׁרופאַׁמקצועיַׁנוסף.
לא אמרתי כלום ,אבל הסתכלתי חזק על הווילונות ,ואז אשתי
הבינה הכול ,המקרה של הצועק הוא אכן מאוד משעשע :הוא חושב
שבצעקותיו הצליח לסדר רופא ,עובדה -הוא צער ולאחר יומיים
סידרו רופא נוסף .אבל באמת כל מי שהיה עומד מהצד ,ורואה את
התמונה כולה היה יודע בוודאות שאין שום קשר בין שני הדברים.
וכי המקרה שלנו לא הרבה יותר משעשע? גם אנו נראים בדיוק כמו
אותו צועק ,אנחנו חושבים ,שהעבודה מביאה כסף ,וכאילו רק
בזכות השעות הנוספות הצלחנו לקנות ווילונות ,והרי ראינו בחוש
שלאחר שעות נוספות המשכורת גודלת ,אבל מאוד ייתכן ,שאין כל
קשר בין הדברים ,הכול הרגשה מוטעית ,והווילונות הגיעו מסיבות
אחרות לגמרי.
למחרת ַׁהגישה ַׁאשתי ַׁמכתב ַׁהתפטרות ַׁמהעבודה ַׁשל ַׁשעותַׁ
נוספותַׁבערבַׁ .

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"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
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"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ברכהַׁבתַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"ה ַׁ
יפהַׁבתַׁרבקהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ תנצב"ה
שרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁבןַׁסעידהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַׁׁׁ ַׁ
אלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ אברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכלַׁנשמותַׁעםַׁישראל
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ
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פרשת בשלח
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ

