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ש ַׁ רָּ ל ַׁתַׁפָּ ש  ִסירּוַׁ–ַׁחבְּ דֹורֹוֶַׁנֶפשתַׁמְּ ַַׁׁתלְּ  

 

 

 

 

יֹוןד                                                                                                       "בס  לָּ 674ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ לַׁ פָּ שַׁ  ח"תשע|  חבְּ
 

לָּה פִּ תְּ ת הַׁ עַׁ שְּ ֹרא בִּ קְּ יֹון | ָאסּור לִּ לָּ גִּ ת הַׁ דּושַׁ ל קְּ ֹמר עַׁ שְּ  נָּא לִּ

 

 שהייתהַׁמוכנהַׁלמסורַׁנפשה מאשרַׁתמר,
ובלבדַׁשלאַׁלהלביןַׁאתַׁפניוַׁשלַׁ -ַׁלשריפה

  .יהודהַׁחמיה
 

מסור גם הוא לבן עמינדב ממנה למד נחשון 
כבוד שמים על ידי כדי שיתרבה  ,את נפשו

 !ולכן קפץ לים ראשון ולא המתין לאחרים ,כך
 בלשון נקבה. 'תהיהי'נאמר ולפיכך 

 

שכבר ירד לעולם  ,מסירות נפשעניין זה של 
ַׁ ַׁעובר את ראינו כמו ש, לצאצאיםבירושה
שבעת בניה נעקדים על קידוש השם וחנה 

 לפסל ישתחוושלא ובלבד בגבורה עצומה, 
  חס וחלילה.

 

לאחר שעקדו את ששת בניה ונשאר בנה 
לך אמור לאברהם : "חנה ואמרה להקטן, 
אתהַׁעקדתַׁבןַׁאחדַׁעלַׁגביַׁהמזבחַׁ :אבינו

 ."ואניַׁעקדתיַׁשבעהַׁמזבחות
 

ה חנה תהאם רצהיא, נשאלת הוהשאלה 
חלילה? או שמא אבינו  להקניט את אברהם

לא יעלה על זה הרי  ?להתגאותביקשה 
ַׁ !הדעת ַׁכן ַׁלאם ַׁלהבין, ַׁהתכוונהַׁעלינו מה

ַׁ?ךככשאמרהַׁ
 

אמרה חנה לבנה הקטן, לך ששמעתי לבאר, ו
ַׁשאתהַׁאבינו: אמור לאברהם  ַׁמה בזכות
ַׁאחד ַׁבן ַׁאבינו(ַׁעקדת תַַָּׁׁ,)יצחק שְּ ר  בנוִַַׁׁהשְּ
כחַׁזהַׁאניַׁעקדתיַׁבזכותַׁוַׁ,כחַׁמסירותַׁנפש

ַׁשבעהַׁילדים.
ַׁ

ובאמת כל יהודי, ירש כוח זה של מסירות נפש 

הרבה יהודים מסרו נפשם על קידוש השם ,כמו ו

 .שראינו לצערנו בשואה האיומה

 

: מביאה (ע"א ז"ל -ע"ב ו")לסוטה בגמרא ה
כשעמדו ישראל על  :"היה רבי מאיר אומר

זה  .הים היו שבטים מנצחים זה עם זה
וזה אומר אני  ,אומר אני יורד תחילה לים

 יורד תחילה לים וכו'. 
 

אמר לו רבי יהודה: לא כך היה מעשה! אלא 
אין אני יורד תחילה לים, וזה  ,זה אומר

קפץַׁנחשוןַׁאין אני יורד תחילה לים,  ,אומר
  .בןַׁעמינדבַׁוירדַׁליםַׁתחילהַׁוכו'

 

לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל, 
ָהיְָתה יְהּוָדה ְלָקְדׁשֹו יְִשָרֵאל שנאמר: "
תה יהי"מה טעם  .)תהלים קיד, ב( ו"ַמְמְׁשלֹוָתי

? משום "יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו
 .)תהלים קיד, ג( ס"!ַהיָם ָרָאה וַיָנ  "
 

לומדים חז"ל על שכרו של זה פסוק מ
יְהּוָדה ְלָקְדׁשֹו יְִשָרֵאל  ָהיְָתה" -יהודה

עלינו אולם  -)תהלים קיד, ב( "וַמְמְׁשלֹוָתי
ַׁלשאול:  ַׁנכתב ַׁיהודה"מדוע ַׁולאַׁ"הייתה ,

ַׁ?"היהַׁיהודה"
 

בלשון זכר,  - יהודה בשבט רי מדוברה
ַׁיהודהַׁ"צריך להיכתב היה לכאורה ו היה

 "?לקדשו
 

ביקש דוד  -וראיתי שמבארים, שבמילה זו
נו כי נחשון בן עמינדב ל ,לרמוזע"ה המלך 

ַׁהעצוםַׁ -משבט יהודה ַׁהכח ַׁאת ַׁחידש לא
אלאַַׁׁ,ַׁכשקפץַׁלתוךַׁהים,שלַׁמסירותַׁנפש

 בירושה!ַַׁׁוקיבלַׁאות
 

ַׁפחותַׁ - סבתו הגדולה של נחשון ַׁלא היא

עּו" ֵאלַׁוְּיִסָּ רָּ ֵניַׁיִשְּ ֵברֶַׁאלַׁבְּ יַׁד  קֵַׁאלָּ ע  הִַׁתצְּ ֶֹּשהַׁמ  ֹּאֶמרַׁה'ֶַׁאלַׁמ  "ו י
 )שמות יד, טו(

 

ח"תשעַׁשבטַׁי"א 27/01/2018  

שלחפרשתַׁב  
ַׁשופטיםַׁהַׁ-"ותשרַׁדבורה"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 16:33 17:46 18:19  

א"ת 16:50 17:43 18:15  

 חיפה 16:49 17:42 18:15

ש"ב 16:53 17:46 18:19  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'בןַׁציַׁובכללםַׁציוןַׁ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת 

 מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה
 

 

 

 

ַׁ

 העלוןַׁמוקדשַׁלהצלחתַַׁׁ
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁסתרַׁזריַׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁא
ַׁחייםַׁבןַׁבכוריומשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב

ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה
ַׁרונןַׁאברהםַׁוב"מַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַׁׁׁׁ

ַׁארזַׁמזרחיַׁוב"בַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהרחלַׁב
ַׁחיַׁהפקותַׁואירועים   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁבשפעויוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁפרנסהַׁבקלותַׁ

ַׁאריהַׁושרהַׁלויַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁוב"בַׁשלמהַׁודנהַׁדוד
ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכוללַׁברסלבַׁאילת

ַׁכהאקבליַׁיוסףַׁחייםַׁבןַׁנסַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁי.מ.י.שַׁכדורי
ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודיתאס

ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁזריַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁצחקַׁבןַׁעזראיַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסימיַׁבתַׁסוליקהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים תַׁואריכותבריאוַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁתמרַׁפורטונהַׁבתַׁמיסהַַַׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה

ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה
ַׁחימהַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁבןַׁמאיהשלוַׁבןַׁמזלַׁפ
ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה

ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ

ַׁרינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁ

ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה

ַַַׁׁׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי
ַׁבשרתַׁציוןחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמ
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ַׁ
 ַׁ?להיזהרַׁמפניַׁמראיתַׁעיןהאדםַׁבמהַׁעלַַׁׁ
 

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

 

הבית בכשרותו  כגון מוצרי טבעול, כן הביא בספר  הערה: מותר לאכול מוצרי סויה ]פרווה[ עם חלב, אף שהם נראים כבשרי ממש.
)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.
 

בקובץ בית הלל )שנה ח  מקורות:ַׁן שאין כאן משום מראית העין.ורית, כיומותר לאכול חטיף פרווה בטעם גבינה בתוך ארוחה בש
 ליון ה( הסתפק בזה הרב הכותב )עמוד צג(, ואחר המחילה נלע"ד פשוט שמותר ואין בו כלל איסור מראית העין.יג
 

 .חשוש למראית העיןאף שראו אותו אוכל בשרי, ואין צריך ל מותר לאכול גלידת פרווה הנראית כחלבי, לאחר ארוחה בשרית
 אין לחשוש למראית העין. ועוד, שאינו אלא מדרבנן. ,ן שהדבר מצויוכיו הערות:

  
 
 
  
 

 

סיפר הגאון ר' ישראל גרוסמן זצ"ל על סבו הרב יצחק דוד גרוסמן אותו ַׁ'לבַׁישראל'להלן סיפור מופלא המעובד מתוך הספר 
 חזרה לארץב, כשהפליג (ה'בית אהרן' זי"ע)סטולין -פרלוב מקארליןאהרן ר' לרבו האדמו"ר הזקן  י"שנסע מא בשעה .זצ"ל

  .יהיהים התרוממו אל על וטלטלו את האנ ה, גליייהאנ, בהיותו בלב ים, קמה רוח סערה שאיימה להפוך את ישראל
 

התנגשו שתי הים הגבו, מפאת הרוחות הסוערות וגלי הים בכיוון ההפוךיה יבדיוק באותו זמן הפליגה אנו ,רצה מסובב הסיבות
זה קרה ַׁמתחתיה. יהַׁשלַׁהסבאַׁתקועהיונשארהַׁכךַׁכשהאנַׁ,הַׁשלַׁהסבאיעלתהַׁעלַׁהאניהשנייהַׁה יוהאני האניות זו בזו,

היהַׁרשעַׁיה העליונה ילעזרה, רב החובל של האנ ה למטה שררו אימה ופחד, האנשים בכו וזעקויביום שישי אחה"צ, באני
 .להעלות את כל יושבי הספינה אליו למעלה, הוא אטם את אזניו םסכישי ,, ועל אף התחנוניםושונאַׁישראל

 

ם יוכל הגוי ,נשארו רק קומץ יהודים יה למטהישבאנ ,, כך נוצר מצבולהעלותַׁרקַׁאתַׁהגוייםנתן הוראה לשלשל חבלים הלה 
והשבת נכנסה,  ,שנתיים שקעה השמיב .שיושיעם בורא העולםהאנשים היו אובדי עצות והתפללו מקירות ליבם ל עלו למעלה.

החסידים  .את השטריימל לראשו והחל באמירת הודו הסבא רבי יצחק דוד ניגש למזוודתו, הוציא את מלבושי השבת, חבש
ל ה' אֶ  וַיְִצֲעקּו', הסבא זעק ')תהלים קז, כה( ווַי אֶמר וַיֲַעֵמד רּוַח ְסָעָרה וְַתרֹוֵמם ַגָלי'כתוב לים, שבו יבתה לומר פרק ק"זנוהגים 

וַיְִשְמחּו ִכי יְִׁשת קּו וַיַנְֵחם ֶאל   םַגֵליהֶ  יֵָקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה וַיֱֶחׁשּו', והמשיך לבקש ')תהלים קז, כח( םַבַצר ָלֶהם ּוִמְמצּוק ֵתיֶהם יֹוִציאֵ 
 '... לאחר סיום התפילה קידש על היין...ל(-כט)תהלים קז,  םְמחֹוז ֶחְפצָ 

 

השקועה למחצה תטבע רח"ל, כולם הביטו על  היהאנישיאוש, כל רגע יכול להתרחש אסון יים היו במצב של הנוסעים המבוהל
להתפלל ולקדש על היין כשסכנת מוות  הםישוב הדעת שהתאזר ביהנפש שלו ו הסבא בתמיהה ובהערכה על תעצומות

ַׁאתַׁגיע בקרוב: 'ת הישועהשהסבא פנה אל הנוסעים וביקש מהם להתחזק ולהאמין,  מעל ראשם מרחפת ַׁוראו התייצבו
םַׁיוכלַׁיושביהַׁהגויַׁ– הַׁהעליונהַׁניתקהַׁממקומהַׁבבתַׁאחת,ַׁהתהפכהייהאנוהנה... ויאמר ויעמד רוח סערה,  '.ישועתַׁה'

התרוממהַׁוהמשיכהַׁלדרכה,ַׁכאשרַׁבפניםַׁנמצאיםַׁרקַׁ הַׁהתחתונהיירדוַׁבמצולותַׁכמוַׁאבן,ַׁאחדַׁמהםַׁלאַׁנותר,ַׁהאני
ַׁשנותרוַׁלפליטה.ַׁ,היהודים

ַׁ
ַׁ
ַׁ
 
 

 ולימים נפטר ביום שישי, מיהרו בניו לקברו לפני כניסת השבת, מעשה ביהודי שהתגורר בירוחם והיה עובד בבאר שבע,
התברר  'שבעה'. אחרי ההייתה בשעת הקבורה 'קדישא חברא'הרק אביהם לקבר, מלווים את  הילדיםומאחר ונהגו שאין 

 .מינןַׁשלַׁגויים!!!ַׁברַׁהבחלקנקברַׁאביהםַׁ האסון הנורא,
 

שיא  יהודית, אך משרד הבריאות התנגד בכל תוקף, כי אחרי שבוע מיהרו הבנים לדרוש להוציא את אביהם ולקברו בחלקה
היהַׁאביהםַׁשלםַׁולאַׁשלטוַַׁׁולהפתעתםַׁהמשיכו ללחוץ ולבסוף פתחו את הקבר,הללו  שולטות בגופה.קבון, והתולעים ירה

 ?פשוט, מוכר ירקות בשוק במה אביהם זכה לכך, הרי היה יהודי ,את הבניםכששאלו ַׁקבון.ירהיהַׁשוםַׁולאַַׁׁיםבגופוַׁתולע
מלדברַַׁׁמהארון,ַׁותמידַׁהיהַׁשומרַׁפיוכשהוציאוַׁאותוַׁתַׁ"הסַׁהיהַׁהראשוןַׁלנשקַׁאתדברים היה עושה תמיד:  שניענו ש
ַׁ.הכנסת-תבבי
 
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ ִאיַׁ–שֹוֵאלַּׁוֵמִשיבַׁב  רְּ יִַׁתַׁמ  קַׁב'ֵחלֶַַׁׁ-ןעָּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

ַַׁׁ

לֹון ִדישֶַׁאתֶַׁהעָּ קְּ ה  ןַׁלְּ לֹוןִנתָּ ִדישֶַׁאתֶַׁהעָּ קְּ ה  ןַׁלְּ תִַַַַׁׁׁׁנתָּ מ  ִעלּויִַׁנשְּ תלְּ מ  ִעלּויִַׁנשְּ ה,ַׁ,ַׁלְּ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְּ הִלרְּ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְּ חַָּׁ,ַׁ,ִַׁלרְּ לָּ צְּ ה  חַָּׁלְּ לָּ צְּ ה  גּון,ַׁ,ַׁההלְּ 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  90769269076926ִַַׁׁמּקּודִַׁמּקּודַׁ.ַׁ.ַׁ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

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

לַָּׁ צָּ ָאהַׁה  לָּ הֻמפְּ  
 

 

 

 

 

ִמירַָּׁ פֶַׁלַׁע ַׁהַׁשְּ יִַׁהַׁה  ב  כְֶּנסֶַׁ-תבְּ תה   
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ַׁזצ"ל:  ַׁחורי ַׁינון ַׁהצדיק . תוניסב (1926)ו "תרפ'הכ"ד כסלו -נולד ב הרה"ג
דרש בביה"כ בצעירותו ם בלבד נשלח ללמוד בג'רבה. כשהיה בן ארבע שני

לא מעולם תורה לתלמידים. לימד עשרה -גיל ששמ .הגדול של ג'רבה
 18בגיל  תקופה. השתמש באלימות, כפי שנהגו מלמדים אחרים באותה

למכורַׁ אניַׁמוכנה: "בנחישותענתה התחתן. כשנשאלה האם ממה יתפרנסו 
 ."תתחתןַׁעםַׁרביַׁינוןאתַׁכלַׁהתכשיטיםַׁשלי,ַׁובלבדַׁשבתיַׁ

  

צדיק נסתר. מגדולי הדור. גמל חסד עם כל אדם. אהב את הזולת ועשה הכל 
ַׁהנביא. הזולתלמען  ַׁאליהו ַׁלגילוי הוציא . ענוותן עצום. אביו, ר' חיים זכה

)שהיה באמצע קובץ נוסף והתכוון להוציא ידיעתו.  קובץ חידושים של בנו ללא

ַׁ .ההדפסה( ַׁשהבןאולם ַׁב לאחר ַׁכןהתחנן ַׁיעשה ַׁשלא ַַׁׁדמעות ולאַׁויתר
ַַׁׁ.הוציאַׁקובץַׁחידושיםַׁנוסף

 

רחמים  ר', שלח )רבה של ג'רבה(פטירת ר' כלפון הכהן  , לאחר24כשהיה בן 
ישַׁכאןַׁשליחים אליו כדי שיתמנה לדיין. אך הוא סירב ואמר: ", חויתה הכהן

בג'רבה?!ַׁהריַׁג'רבהַׁמלאהַׁתלמידיַׁחכמים.ַׁאניַׁ טעות.ַׁוכיַׁחסריםַׁרבנים
ולאחר מכן כר"מ  'שאר ישוב'. בצניעותו שימש כמורה בביה"ס "ניַׁמתאיםאינ

בליל . נפטר בגבעתיים 'גבעת חיים'כולל את הייסד . 'כסא רחמים'בישיבת 
 ברק.-ציונו בבני שנים. 78-. חי כ(2004) דש, ט"ו בשבט ה'תשס"דושבת ק

 

מרת  :רעייתו סעדונה.מרת  אמו:. (רב ראשי ודיין בגאבס)ר' חיים  אביו:
רחמים חי חויתה הכהן,  ר' רבותיו:. שושןר'  מילדיו:. מזיאנה לבית טרבלסי

 )רבה של נתיבות וחבר מועצת הרבנותרפאל כדיר צבאן  ר'יוסף )סוסו( הכהן ו ר'
  .הראשית לישראל(

ַׁינוןהלן סיפורים מופלאים שרובם הובאו בספר "ל " שכתב בנו של הרב, שושן שמש

 הקפדתו המופלגת בדיני. זה דנו מעט מן המעט על אדם דגולחורי. ויש בהם כדי ללמ
 ממונות. כשתלמידים היו מפריעים בשיעור, היה הרב ינון מביט בשעונו ובודק כמה זמן

לאחרַׁהשיעורַׁהיהַׁמשליםַׁאתַׁהדקותַׁהחסרות,ַׁכשהואַׁמסבירַׁלתלמידיםַׁהתבזבז. 
  .כסהמשכורתַׁעבורַׁמכסהַׁמסוימתַׁשלַׁזמן,ַׁועליוַׁלמלאַׁאתַׁהמ שהואַׁמקבל

קישוטים בכיתה בזמן השיעור. פעם ביקש מבנו שושן לעזור לו  קפיד שלא לתלותה

הערב. כשנכנסו לכיתה הזהיר הרב ינון את בנו שלא ידליק  בתליית הקישוטים בשעות
". לשאלת הבן, כיצד יתלו את הקישוטים, מהמנהל כיַׁשכחתיַׁלבקשַׁרשותאת האור, "

כךַׁהםַׁעבדוַׁבמשךַׁשעתייםַׁוחציַׁ". וגפרורים הבאתיַׁאיתיַׁנרותהשיב האב בחיוך: "
 .לאורַׁנרות

, כי לאחר שנים רבות בהם לא החסיר 'שבעה'סיפר ב' נהל בית הספר 'שאר ישובמ

ם. לשאלת המנהל מי עושה ילברית מילה בצהרי דקה מהעבודה, ביקש ממנו הרב לצאת
עשותַׁאתַׁ,ַׁושםַׁלאַׁהסכימוַׁלהרפואהבביתַׁ שהתינוקַׁעדייןים, ענה הרב יברית בצהר

המנהלַׁמדועַׁהואַׁחייבַׁלהיותַׁשם,ַׁ כששאל, "ואני חייב להיות שם". הבריתַׁבזמןַׁאחר
ַׁהאב ַׁשהוא דאג להשלים. עוד סיפר  . המנהל מספר שגם את הזמן הזה הואהשיב

לא יגיע לכיתה בזמן  המנהל שהרב לא נהג להגיע בהפסקות לחדר מורים, מחשש שמא
 .רהצלצול בדיוק, ויחסיר דקה מזמן השיעו
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תוצאות הבדיקה היו  ניגשה לבדיקה.ו, היא קבעה תור אצל רופאה ן. מצרפת: "בוקר אחד חשה אשתי כאבים בגרו' מ.מיפר רס

הירות, גרונה . הבשורה נפלה עלינו כרעם ביום בהיר, מצבה החמיר במלאַׁעליכםַׁ'במחלהַׁהידועה'אשתיַׁחלתהַׁכי  ,הסתבר נוראיות,
 , שטחתי לפניו את צרתנו וביקשתי את עזרתו. לרבינוכאב, היא לא יכלה לאכול ובקושי הצליחה לדבר. בצר לי, פניתי 

 

אמרַַׁׁודאי".ו"ב :"את מאמינה בקדוש ברוך הוא?" אמרה אשתי :נו שאל אותהיעל פי בקשתו, העברתי את שפופרת הטלפון לאשתי, ורב
 ושוב חזר רבי ינון על שאלתו, ושוב נענה בחיוב. ן".כשהקדושַׁברוךַׁהואַׁיכולַׁלרפאַׁאותך?"ַׁאמרהַׁלוַׁ"ַׁ,להַׁרביַׁינון:ַׁ"אתַׁמאמינה

הקיצה משנתה, היא לא כאשר  ,אשתי נרדמה. בבוקר יום המחרת "אל תוסיפי לדבר עכשיו. לכי לישון ואל תדאגי". :לבסוף אמר לה
 ."כיַׁאיןַׁזכרַׁלמחלתה...ַׁ,ושםַׁהודיעוַׁלהַׁבפליאהַׁ,לבדיקההלכהַׁהיאַׁחשה כאבים, 

סאלי"( זיע"א, כדי לקבל  ישראל אבוחצירא )ה"בבא הצדיק המלוב"ן הרה"ק רבי אלמקייס הי"ו מבאר שבע אל שנת תשמ"ב הלך משהב

שבעַַׁׁישַׁלךַׁבבארסאלי", בהשתוממות: " אמר לו ה"בבא .שהוא מבאר שבע לשאלת הצדיק: "מניין אתה?" ענה עבור בנו החולה. ברכה
 לטפל בו כלל. " ולא הסכים?!יחוריַׁואתהַׁבאַׁאליַׁהקדוש,ַׁרביַׁחייםַׁאתַׁהרב

הסכים  הגיעה הקפדתו בדיני ממונות לשיאים חדשים. הוא הקפיד להביא מגבת משלו לישיבה, ולא 'ב'כסא רחמיםששימש כר"מ כ

לאחר ששכח פעם את המגבת שלו, . לוַׁזכותַׁזו שהואַׁאינוַׁתלמידַׁמןַׁהמניין,ַׁולכןַׁלאַׁמגיעהַׁ,מפניַׁשטעןבמגבות הישיבה,  להשתמש
 עדַׁשלקחַׁאתַׁכלַׁהמגבותַׁשלַׁהישיבהַׁוכיבסןַׁ,תקררהַׁדעתוהלאַׁחשבון הישיבה,  והיא כובסה עם שאר המגבות של הישיבה על

 .בביתו

ָאִכים לְּ ִדיקַׁיִנֹוןַׁחּוִריַׁזצ"לַׁ-ִאםִַׁראשֹוִניםַׁכְּמ  צ  בַׁה  ר  הָּ  
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נָּסַָּׁ רְּ םעֹולַָּׁאַׁבֹורֵַׁתֵַׁמאֵַׁהַׁפ   
 

 

 
 

 

תה יהיא התרגלה למצב, והי זמן מהללב, וזה כאב לה, לאחר 
תה ילהרגיע את החולים, אבל גם אם הם לא נרגעו, היא הי מנסה

 לוקחת ללב. תהירגועה, ולא הי
 

באחד הימים נכנס אדם למרפאה וביקש לקבוע תור לרופא עור, 
והתור אליו הוא  ,שרופא עור מגיע רק פעם בשבוע ,לו אשתי אמרה

ַׁיצטרךארוך,  ַׁלתורו.ַׁוהוא ַׁעד ַׁכחודשיים שככל  ,הלה להמתין
 איך זה יתכן שבמרפאה ,הנראה היה אדם מר נפש, התחיל לצעוק

זה חוצפה, אני הולך מיד למשרד ..."יש רופא עור רק פעם בשבוע
, וכולם יעברו אחרתלהתלונן... אני אפתח כאן מרפאה  הבריאות

 עזב סר וזועף.שהוציא מפיו, עד ש 'פנינים'ועוד כמה  ."אלי
 

תה רגילה להתקפות כאלו, ולא לקחה זאת ללב, יהיא כבר הי
איך שאדם  ,שאירע לה היום ,פרה לי על המקרהיס ,לבית וכשחזרה

זעקה גדולה ומרה, כאילו שהיא יכולה  לא שלט ברגשותיו וצעק
 לעשות משהו.

 

שיש רופא  ,אשתיכעבור יומיים, התקשר מנהל המרפאה, והודיע ל
בכל יום שלישי, ומסיבות שונות הרפואה בבית  ה עובדשהי ,עור

הוא  .במרפאה בכל יום שלישי עזב שם, והוא רוצה להתחיל לעבוד
ַׁאם יש חדר פנוי.  ,ביקש מאשתי לבדוק ַׁאמרה שביוםַַׁׁ,לואשתי

ַׁם.יאכןַׁישַׁחדרַׁפנויַׁבשעותַׁאחרַׁהצהריַׁשלישי
 

בים ראנשים לארגן לו את לוח הזמנים, והתחילו מיד למחרת  ,ואכן
מוַׁיאחדַׁהמטופליםַׁשהקד שרופא עור נוסף למרפאה. אכן שמחו

ַׁהוקדם ַׁשתורו ַׁהצועק, ַׁמיודענו ַׁהיה ַׁהתור, ַׁאת ַׁלאותוַַׁׁלו עוד
שרק בזכות  ,היה בטוח במאה אחוזהוא  ,כשנכנס למרפאה שבוע.

ַׁיודע" :אמרנוסף, ו צעקותיו הביאו רופא ַׁשוםַַׁׁ,אני ַׁצעקות שבלי
 ."רופאַׁנוסףַׁרודיוכברַׁסַׁ,דברַׁלאַׁזז,ַׁתראוַׁרקַׁצעקתי

 

על המקרה המשעשע, שאותו אדם אשתי פרה יכשחזרה הביתה ס
ַׁאחוז שבזכותו הגיע הרופא,  בטוח במאה ַׁכאשר יודעתַׁהיא

כללַׁלאַׁקשורַׁלמהַׁשהואַַׁׁשמהַׁשהואַׁראהַׁכהצלחה,ַׁ,בוודאות
ַׁש ַׁבנחושב ַׁופעל ַׁעל, דוןיעשה ַׁידע ַׁלא ַׁכלל ַׁהמרפאה ַׁמנהל

ַׁוכללַׁלאַׁידע ור,ַׁאלאַׁעשהַׁזאתַׁשישַׁביקושַׁלרופאַׁעַׁ,צעקותיו,
 רופאַׁמקצועיַׁנוסף.ע"יַׁהבאתַׁהמרפאהַׁשלו,ַַׁׁלקדםַׁאתרקַׁכדיַׁ

 

וילונות, ואז אשתי וי חזק על התכלום, אבל הסתכל אמרתילא 
הוא חושב  :משעשע מאודשל הצועק הוא אכן  ל, המקרהוהבינה הכ

הוא צער ולאחר יומיים  -עובדהרופא,  שבצעקותיו הצליח לסדר
ורואה את באמת כל מי שהיה עומד מהצד,  אבלסידרו רופא נוסף. 

  שאין שום קשר בין שני הדברים.בוודאות יודע היה התמונה כולה 
 

גם אנו נראים בדיוק כמו  ?וכי המקרה שלנו לא הרבה יותר משעשע
שהעבודה מביאה כסף, וכאילו רק  ,צועק, אנחנו חושבים אותו

ראינו בחוש  וילונות, והריוהצלחנו לקנות  בזכות השעות הנוספות
שאין כל  ,יתכןי מאודאבל  שלאחר שעות נוספות המשכורת גודלת,

מסיבות  ילונות הגיעוול הרגשה מוטעית, והווקשר בין הדברים, הכ
 אחרות לגמרי.

 

ַׁ ַׁהתפטרות ַׁמכתב ַׁאשתי ַׁהגישה ַׁלמחרת ַׁשל שעותַׁמהעבודה
ַׁערב.בנוספותַׁ

 
 

ַׁהעמודיםלהלן סיפור, המעובד מתוך ' ', שיש בו כדי ללמדנו ווי
כך  -כי הפרנסה היא מאת בורא העולם בלבד. ומעשה שהיה

אני לומד  סיפר אברך יקר, בעל אמונה חזקה בבורא עולם:היה: 
השם בכולל כל היום, ואשתי עובדת כמזכירה רפואית, ברוך 

זר לנו ויש לנו די צרכנו עבור וה ע"ילדים, והקבהרבה ב תברכנוה
לחדש איזה  מאודזה, וגם אם אנו רוצים  לחם ומזון, אבל רק

לקנות וילונות לסלון, אך אין  רוצה מאודדבר בביתנו, כגון אשתי 
הכסף שאנו  באפשרותנו להפריש עבור זה כסף, כי כאמור כל

 חיוניים ביותר. ל הולך למצרכיםויחים, הכומרו
 

כשאכלנו ארוחת ערב משותפת, הודיעה אשתי, כי  ,באחד הימים
שעתיים בערב,  שתעבודבעבודתם מחפשים מזכירה רפואית, 

שעות נוספות  ן, כי שעות אלו המאוד משכורת נכבדהב מדובר
רוצה  מאודולכן היא  וחצי משעה רגילה, י אחדפ עליהןומשלמים 

 בבית. היה קצת הרווחהתכדי ש ללכת לעבוד את השעות האלו,
 

שתהיה בבית עם  ,מאודנחוץ לו לשעות הבש ,אמרתי לה
ואני בטוח בכך, שכסף לא מגיע מעבודה, גם אם לא  הילדים,

שיהיה לנו כסף, הרי  ,בראש השנה תעבוד, אם זה נגזר עלינו
שאנו ,י יאבל אשתי טענה כלפ שזה יגיע, ואם לא זה לא יגיע.

משכורת יותר  ובד שעות נוספות מקבלרואים בחוש, שמי שע
 כסף.יותר שיש לו  -מציאות  ו, וזגדולה

 

 - , העבודהמקרה בכלהסברתי לה, שהכסף היה מגיע אליהם 
שעולמו  ,ה רוצה"כי הקב ,ההשתדלות, וזאת זה רק בשביל

מגיע מעבודה, אבל הכסף  תנהג בדרך הטבע, כאילו הכסףי
 קרה.שאמור להיות שלנו, יגיע אלינו בכל מ

 

שיש הסתרה כל כך גדולה, כהיום  ,אולי בכל זאת -טענה  אשתי
שכלַׁמיַׁשעובדַׁמקבלַׁכסף,ַׁומיַׁשלאַׁעובדַַׁׁ,בחושַׁואנוַׁרואים

ַׁשהקב ַׁסימן ַׁזה ַׁמקבל, ַׁאתַַׁׁה"לא ַׁתביא ַׁשהעבודה רוצה
שהיא כל כך נחושה ללכת לעבוד את השעות  ,ראיתי הכסף.
הערב שה תעבוד בשעות יהגדול שהא למרות הקושילכן האלו, 

 לא התנגדתי. ,המוקדמות
 

אשתי הלכה לעבוד, ואכן בסוף החודש הביאה משכורת גדולה 
שכל וילונות ופנתה לקנות עם הכסף הנוסף, את ה בהרבה, ומיד

משכורת גדולה, ובכל  תה מביאהי, וכך כל חודש היכך רצתה
 אחר לבית. וצריתה קונה איזה מיפעם ה

 

 ,כמובן ,יניישוב, ויכוח ענ יכוח בינינוומפעם לפעם היה עולה הו
שהעבודה היא רק הסתרה, אבל  ,כאשר אני טוען בדרך ארץ,

ואשתי לא מצליחה להבין זאת,  באמת הכסף לא מגיע מעבודה,
המשכורת גדלה,  הרי אנו רואים בחוש, שמאז שהתחלתי לעבוד

ולמרות הקושי הגדול לשנינו  ה רווחה כספית בבית.יתונהי
 ,אנו רואים בחוש משתלם, כי במציאות בעבודה בשעות אלו, זה

 .יותר כסףשיש לנו 
 

נמצאים ש ,אנשים רביםאל אשתי מגיעים  ,כמזכירה רפואית
גם האנשים קשים, ולפעמים אפילו ו במצבים לא נעימים

, למרות יהמוציאים על את כל הכעס שלהם הם ,עצבניים, וכמובן
זאת  הלקח אם בתחילה אשתי .שהיא כלל לא אשמה במצב

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"להרבַׁשמואלַַַַׁׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסעידהַׁבתַׁתופחהַַַַַׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

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

ַׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"לַַַׁׁׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַׁר'ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַַַׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁדרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבןַׁרבקהַׁז"לַׁאהרוןַׁ)אורי(ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁצדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הרחַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיפהַׁבתַׁרבקהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁישאַׁאסתרַׁבשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
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