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ש ַׁ רָּ ִריתַׁפָּ בָּ ִהילּוַׁ-םַׁדְּ ר ַׁרַׁיֵּצ ַׁתַׁבֵּ עהָּ  

 

 

 

 

יֹון                                          ד                                                             "בס  לָּ 699ַׁ גִּ

ש    רָּ ית פָּ רִּ בָּ  ח"תשע| ם דְּ
 

לָּה פִּ תְּ ת ה  ע  שְּ ֹרא בִּ קְּ יֹון | ָאסּור לִּ לָּ גִּ ת ה  דּוש  ל קְּ ֹמר ע  שְּ  נָּא לִּ

 

הרע יושב בין שני מפתחי הלב, כדברי הגמרא 
)ברכות סא.( וממקומו הוא איננו שולט רק על 

מפתחי רות, אלא ישיבתו בין שני ית העביעשי
הלב מקנה לו גם יכולת השפעה ושכנוע לגבי 

 ות!וקיום מצ
 

כלומר, יושב היצר הרע ובודק, מהו המעשה 
ביותר עבורו באותו רגע ומפעיל את  'המשתלם'

 כל כוחו, על מנת שהאדם יוציא אותו לפועל!
 

באחד הימים הגיע רבי חיים מוולוז'ין לרבו הגאון 
ישיבה. אולם  נו להקיםומווילנא וסיפר לו כי ברצ

להפתעתו הרבה, בשמוע הגאון את הרעיון, הוא 
 מכל וכל. ושלל אות

 

שנים מאוחר יותר, שוב עלתה אותה הצעה, והנה 
הפעם כאשר הציג רבי חיים מוולוז'ין את העניין 

 לפני הגאון, הוא השיב לו בחיוב.
 

בפעם הקודמת מדוע " :תמה רבי חיים לפני רבו
השיבו,  ."יוב?כעת נענה בחהרעיון נדחה ו

הבחנתי שהנך נלהב יתר על בפעם הקודמת "
המידה, ובשל כך חששתי שמא העניין כולו אינו 

 ."נובע מצד הקדושה
 

עדַׁהי"ד, ", אומר רבי אלחנן וסרמן "צא ולמד"
ַׁמגיע ַׁבהילות,ַַׁׁההיכן ַׁאותה ַׁמפני הזהירות

ַׁצריךַׁ ַׁבגדלותו ַׁמוולוז'ין ַׁחיים ַׁרבי שאפילו
 ."!צדַׁהנכוןלחשושַׁשמאַׁאיןַׁזהַׁמגיעַׁמןַׁה

 

נו בעם ישראל המתאסף יכאשר הבחין משה רב
סביבו בבהילות של דחיפות ילדים על פני 

ַׁאלַׁ -הזקנים, והזקנים לעומת הראשים ַׁהוא ידע
ַׁאיננוַׁ ַׁכעת, ַׁעושים ַׁהם ַׁהמעשהַׁשאותו ַׁכי נכון

 .ַׁמגיעַׁמןַׁהצדַׁהנכון

ילדים דוחפין את  -בערבוביא" -רש"י רשיפ
 ."הזקנים וזקנים דוחפין את הראשים

 

בדברי תוכחתו של משה רבינו אל עם ישראל 
הוא מונה בין השאר את העובדה שבקשתם 
לשליחת המרגלים לארץ נעשתה באופן של 

ְקְרבּון ֵאַלי כְֻּלכ  " רושו: י, שפ)דברים א,כב( "םוַתִּ
 ה ערבוביה.בבהילות שיצר

 

ַׁמהיַׁמשמעותהַׁשלַׁאותהַׁערבוביה?
 

אדם בדחף עז וברצון בוער המפעם לפעם חש 
ה כלשהי. ברם, עליו לדעת שלא וים מצוילק

תמיד מקורה של תחושה זו הוא ביצר הטוב. 
יתכן שזהו דווקא היצר הרע, המנסה יאלא 

 'מצווה'להכשילו ולהחטיאו במסווה של קיום 
קר או שתגרום יהע כלשהי. שתסיח את דעתו מן

ירה אחרת מבלי ילו לעבור עב יָּשִּ  ב. לֵ ם ש 
 

אותו המקור של לא קל להבחין ולזהות את 
רצון, לפעמים מוצא אדם את עצמו מתחבט 

האם זה היצר הטוב, או שמא "ומתלהט: 
 ".חלילה, מדובר ביצר הרע, המנסה להכשילו?

 

אומר, שאחת מן הדרכים להבחין  'סבא מקלם'ה
ף הנובע מכוחו של יצר הטוב, לבין כזה בין דח

המגיע מן הרע, היא הבדיקה אם הרצון הגיע 
במהירות ובבהלה ללא כל מחשבה, או לחלופין, 
מתוך מחשבה, במתינות ובשיקול דעת הגיוני, 

פזון מעידים כי יכשבהילות, רוח קדחתנות וח
 אותו רצון הוא ביצר הרע.של מקור ה
 

ה עמדו בני שערבוביה זו, שב אפוא,נמצא 
הוכחה בדוקה ונחרצת היא ישראל לפני משה, 

ן כולו הגיע מצד היצר הרע ולא מצד ילכך שהעני
 הקדושה.

 

רבי אלחנן וסרמן הי"ד, שהיצר הגאון מבאר 

כ ַׁ" לְּ יַׁכֻּ ל  בּוןַׁאֵּ רְּ  )דברים א, כב(ַׁ"םו ִתקְּ

 

ח"תשעַׁבאבַׁט' 21/07/2017  

דבריםפרשתַׁ  
ַׁישעיהַׁא'ַׁ-"חזוןַׁישעיהו"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 19:09 20:20 21:14  

א"ת 19:27 20:18 21:11  

 חיפה 19:29 20:21 21:15

ש"ב 19:26 20:18 21:11  

 

ַׁ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

ַׁ'ַׁוחברַׁרבנותַׁמבשרתַׁציוןעיןַׁחמד'קַׁ"רבַׁק

 
 
 
 
 
 

ַׁ

 לחתהעלוןַׁמוקדשַׁלהצַַׁׁ
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁפריםַׁוב"בקסיררַׁאַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ

ַׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁדבירַׁבןַׁנליַׁרחלַַַׁׁׁ   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

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

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַׁׁׁ

ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי
ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁזריַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַַַׁׁׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיה

ַׁיהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריהמור
ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה

ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
ַׁ?מהןַׁהלכותַׁתשעהַׁבאבַׁשחלַׁבשבתַׁונדחהַׁליוםַׁראשון

ַׁ

 רבנות מקומית מבשרת ציון: מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכוםַׁההלכהַַׁׁלהלן
 

  .מאחר שתשעה באב חל בשבת, והצום נדחה ליום ראשון, לכן אנו מתחילים לצום מיד עם צאת השבת 

 נאכל " :אכול ולשתות בשבת כסעודת שלמה בשעתו, אפילו אם כוונתו כדי להקל מעליו את הצום. אלא שלא יאמרמותר ל
 ואינו צמא, אין לו לברך על שתיה זו(לו כח לצום  הכדי שיהיאם שותה מים ו) ".ונשתה, כדי שיהיה לנו כוח לצום

 מנע מכל מאכלים ערבים וכן שרים שירי שבת כבכל שבת.בסעודה שלישית מותר לאכול בשר ולשתות יין כרגיל, ואין לו להי 

 .בסעודה שלישית יברך את ברכת המזון לפני השקיעה 

 חולאסור להחליף את בגדי השבת לפני צאת הכוכבים וטוב שיאמר לפני כן 'ברוך המבדיל בין קודש ל.' 

 סת בבגדי חול ומנעלי גומי.הכנ-א לביתונוהגים לאחר את תפילת ערבית כדי שהציבור יוכל להתארגן בבית ולב 

 .אחר תפילת העמידה לפני קריאת 'איכה' מדליקים נר ומברך החזן 'בורא מאורי האש' ומכוון להוציא את כולם ידי חובה 
 
 
 
 
 
 

כדברי מוסר לאדם  החיים", דורש את שמות הפרשיות של ספר דברים ג, בספרו "ספרארבי חיים, אחיו של המהר"ל מפר
שאני מדבר, כך פונה  הדבריםאלה  :ויזכור כי לאחר אריכות ימים ושנים צריך לתת דין וחשבון על כל מעשיו שיפקח את עיניו

)רוצה  בארץ שופטיםתראה את המצב: הרי יש  - ראהש וןומכי – עקבאני מתחנן שתקשיבו,  - ואתחנןישראל.  משה אל עם

כיַׁ, ועתה על כל מעשה שאדם עושה בעולמנו זה( נשוין, כלומר יש שכר ועיד כשם שיש דין בעולם הזה, כך בעולם הבא יש דין וישלומר, 
 , אל תשכחו שיוםוילךהיום, אבל למחר  צביםינאתם  אל העולם הבא, תצטרך לשלם על מעשיך. לכן תבואַׁוכימהעולם  תצא

 ...זאתַׁהברכהוותבוא עליכם  י,ילדבר האזינויבוא ותלכו לעולם הבא, ואז אני מבקש 
 
 
 
ַׁ
ַׁ

ודברי כיבושין, שכן משה רבינו רעיא מהימנא ביקש לפני פטירתו להוכיח את עם  תוכחות רבות נןספר דברים, ישוע בכיד
מביא  נהפכות לו לברכות. הקללותכל , זוכה הוא ששבתורה ם את תרי"ג המצוותימקיהאדם  . ואומרים חז"ל, שאםישראל

אם מונים שש מאות  ", ומצביע על רמז נפלא לכך בפסוקים:"תורת חמד זאת הרב חיים מיכאל דב ויסמנדל זצ"ל בספרו
-שועוד שש מאות ושלספירה נוספת של רים", מגיעים לאות 'ר'. לאחר ב'ב' שב"אלה הד עשרה אותיות החל מהאות-שוושל

ת אם נצרף א'ה'. הרי שמקבלת האות עשרה אותיות -שולוג נוסף של שש מאות ושליובד עשרה אותיות מגיעים לאות 'כ',
 ברכה!: לבארבע האותיות נק

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

 

באמצע הסדר ירדתי לחדר האוכל, ואני רואה בחור שיושב : משגיח באחת הישיבותעד כמה גדולה כוחה של מחמאה סיפר 
 .ולא כותר דברי תורה הייתי בטוח שמכין הצגה לפוריםולכן רב ללימוד,  הבחור אמנם בחור כשרוני, אך צריך דרבון .וכותב

, המשגיח "ששמעתי הבוקר ,מסכם את השיעור אני" :טחוןימה אתה כותב כאן באמצע הסדר, והבחור משיב בב ,שאלתי אותו
ַׁלהתאפקַׁוהעניקַׁלבחורהיהַׁלַׁוהמשגיחַׁלאַׁיכוראה שאכן הבחור כותב את השיעור,  שלא האמין, לקח את המחברת לידו,

ַׁנשיקהַׁבמצחו.
 

 :, הבחור ענה"בסך הכל רציתי לבדוק ?אתה בוכה"מדוע  :ח שאל אותוצרו, המשגיוהבחור פרץ בבכי, ואי אפשר היה לעכאן 
 באומרו: כאן כבר פרץ המשגיח בבכי ."בלתי מאז שאני זוכר את עצמייהראשונה שק לא על זה אני בוכה, אלא שזה הנשיקה"
גדולי ישראל כבר  ."ולא נחשב לבחור הטוב ביותר, בישיבה הטובה ביותר למה בחור כשרוני כל כך, ,כעת אני כבר מבין"

י ַׁ" אמרו על כך: ח  ִתיהַׁמְּ רֹוםַׁמֵּ ֲאמָּ מ   ,אחת, אפשר פשוט להחיות מתים, איננו יכולים לתאר לעצמנו רהמילפעמים עם א, "בְּ
 )מעובד מתוך 'ווי העמודים'( לא מיותר. מחמאה, וזה בדוק ומנוסה, אף פעם ולאף אחד זה כמה משפיעה כל

ַׁ
ַׁ
ַׁ

  
כָּהַׁ ֲהלָּ ִשיבַׁב  לַּׁומֵּ עַָּׁתִַַׁׁ–שֹואֵּ חּוַׁבבְָּאהַׁשְּ ידָּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

ד ַׁ שֹורַׁסֵּ רָּ פָּ תה   
 

 

 

 

 

כֹותַׁתֹוכֵּחֹותֲַׁהִפיכ ַׁ רָּ תִלבְּ  
 

 

 

כָּה ֲהלָּ לֹותַׁב  אֵּ כָּהִלשְּ ֲהלָּ לֹותַׁב  אֵּ לֹון  ִלשְּ עָּ תַׁה  ש  דָּ קְּ לֹוןה  עָּ תַׁה  ש  דָּ קְּ נּויִים ה  נּויִיםמְּ  מְּ
ב ר  נֹותַׁלָּ בנָּאִַׁלפְּ ר  נֹותַׁלָּ ִייםַַַׁׁׁנָּאִַׁלפְּ ִליָּהּוַׁח  ִייםַׁאֵּ ִליָּהּוַׁח  אֵּ

ִסי ִסיִפנְּחָּ טִֵַַַּׁׁׁפנְּחָּ טֵַּׁבְּ 63291446329144ַַׁׁ--052052ַַׁׁל'ל'בְּ

  באישורַׁועדהַׁרוחנית(באישורַׁועדהַׁרוחנית()הניידַׁ)הניידַׁ

ַַׁׁ

לֹון עָּ תַׁה  ִדישַׁא  קְּ ה  ןַׁלְּ לֹוןִנתָּ עָּ תַׁה  ִדישַׁא  קְּ ה  ןַׁלְּ תִַַַַׁׁׁׁנתָּ מ  ִעלּויִַׁנשְּ תלְּ מ  ִעלּויִַׁנשְּ ה,ַׁ,ַׁלְּ מָּ לֵּ פּוָאהַׁשְּ הִלרְּ מָּ לֵּ 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

כ ת ֲער  מ  תַׁה  כ תכְּתֹב  ֲער  מ  תַׁה  מֹון:ַׁ:ַׁכְּתֹב  צְּ מֹוןֲעבּורִַׁליאֹורַׁע  צְּ םַׁ,ַׁרח'ַׁ,ַׁרח'ֲַׁעבּורִַׁליאֹורַׁע  בֹש  םַׁה  בֹש  תִַׁציֹון8337583375ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2266ַׁה  ר  ש  ב  תִַׁציֹוןמְּ ר  ש  ב  90769269076926ִַַׁׁמּקּודִַׁמּקּודַׁ.ַׁ.ַׁמְּ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

לֹוןִַׁחנָּם עָּ תַׁה  ל  בָּ ק  לֹוןִַׁחנָּםלְּ עָּ תַׁה  ל  בָּ ק    eemmaaiill--ב ַׁב ַַַׁׁׁלְּ

בּוע ַׁ יַׁשָּ בּוע ִַׁמידֵּ יַׁשָּ ל,ַַׁׁ,ִַַׁׁמידֵּ ָךַׁא  ת  תַׁכְּתֹובְּ חַׁא  ל  לשְּ ָךַׁא  ת  תַׁכְּתֹובְּ חַׁא  ל  ַַׁׁ::שְּ
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

רִדיבּולַׁש ַַׁׁכֹחֹו  
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ַׁ-זצ"לַׁהידועוַׁבכינויוַׁ'האדמו"רַׁהצעיר'ַׁמסטוליןַׁפרלובַׁ)השני(אשרַׁהאדמו"רַׁהרבַׁ 
עוד מילדותו ניכר בשקדנותו ובגדלותו וגדל על ברכי  .(1827) ב' תמוז ה'תקפ"ז-נולד ב
כי אליהו הנביא הולך  ,ומרוז'ין העיד עליהקדוש ר' ישראל הקודש. הרב -בעל רוחאביו. 

על שולחן גבוה כעין להישען  יתהדרכו היעימו. סיגף עצמו בתעניות ומיעט בשינה. 
משיח עם האברכים אנ"ש והיה טתו, וכך למד יעמוד כל הלילה, ולא הניח עצמו על מ

ם מהאברכים נטלו אותו בזרועותיו ימדו, ושניושדבקו בו, ולפנות בוקר היה נרדם על ע
ַׁוכךַׁהיהַׁמנמנםַׁכשעתיים.על הארץ,  ותטתו, ורגליו מוטיותו במוהשכיבו א

ַׁ

. (1872) מילא את מקום אביו באדמורו"ת בקארלין לאחר פטירתו בשנת ה'תרל"ב
 :שוןלה בזהרבינו , אמר אביואחר הסתלקות כי  ,הגה"צ ר' חיים מנדל זצ"לסיפר 

דאיַׁלאַׁאשקר,ַׁמימיַׁלאַׁהוצאתיַׁדברַׁשקרַׁמפי,ַׁובפרטַׁבשנהַׁאחרַׁפטירתַׁאביַׁבוו"
ַׁבו ַׁיודעַׁאני ַׁליַׁאתַׁידו, ַׁונותן ַׁלי,ַׁכשאברךַׁבאַׁאלי מהַׁעשהַׁמיוםַׁהוולדוַַׁׁ,תאמינו

ַׁעתה ביום הכיפורים רבינו שימש באדמורו"ת שנה וארבעה חודשים בלבד.  ."ועד
נפטר במגפה כי במותו יהיה כפרה על העיר ואכן  ,אמר בניגון התפילההאחרון 

 שנים. 46-חי כ (.1873) גתרל"ה'אב בט"ו -בבדרוהוביץ' 

 

 

 

 

 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

ַׁ

מרת חיה  נשותיו: ה.וחומרת  מו:יא (.'ןובית אהר')בעל השני אהרן  'אדמו"ר רה אביו:. אשר 'אדמו"ר רה )מצדַׁאביו(:ַׁסבא
 שני(,אחות מרת חיה בזיווג  – ממקרוב מנחם נחום טברסקי)בת  שיינא צביהמרת  זיווג ראשון(, - ממקרוב מנחם נחום טברסקי)בת 
ישראל  'אדמו"ר רה בנו: אביו, ר' אהרון. מרבותיו:. זיווג שלישי( -אלימלך שפירא זי"ע מגרודז'יסק 'רבת שרה דבורה ) תמר
של  'ןובית אהר'ניתן למצוא בספר  :תורתוַׁלקוטימ (.כיוון שהיה כבן ארבע וחצי שנים בלבד בעת שאביו נפטר -הינוקאהמכונה )

 . 'ן וישראלובית אהר'דור יצדיקי קרלין, ובס ספר הנהגותבמופיעים מהנהגותיו , אביו

קע את היהדות. ילדים אלו גויסו לפחות ע. ילדים יהודיים רבים נחטפו בהוראת הצאר הרוסי שביקש לקקנטוניסטיםיה זה בתקופת הה

חמו עליו ועל בני משפחתו. הוא החוטפים לא רישנים ללא אפשרות לבקר בביתם. אחד הילדים, שנחטף, היה בגיל רך במיוחד.  25למשך 
 חינוך מחודש', כדי להיות חייל נאמן של הוד מעלתו הצאר.'נמסר ל

 

עם הזמן שכח הילד את עמו ואת אלוקיו וגם את בית אביו, ובבוא היום הפך לחייל מצטיין בצבא רוסיה שהכל התפעלו מכישוריו, ועד 
יום  'גנרל', עד שהיה לשם דבר ברחבי הצבא. אף גילו הצעיר הוכתר בדרגתמהרה טיפס דרגה אחר דרגה עד לצמרת הצבא הרוסי, ועל 

שנמנה על הרואים את פני הצאר והציע לו להפוך לחתנו. מה שכמובן מבטיח לו"חיים מאושרים", הרבה  ,אחד נתן בו עיניו מפקד הצבא
 ד כסף, יוקרה, כוח וקשרים אולטימטיביים בצמרת הרוסית. ומא

 

יום דבר יהדותו נשכח זה מזמן. שלא לקבל את ההצעה, ועד מהרה התפרסם דבר ה'שידוך' המזהיר.  ,אה סיבההקצין הצעיר לא ר
שפותח את שרשרת אירועי החתונה המדוברת. זה היה סוג  ,קרב והולך, ולמפקדי הצבא הבכירים נמסר על האירוע הראשוןמתהחתונה 

ורך מפקד הצבא קבלת פנים לחבריו, אנשי סגל הפיקוד הבכיר, כולם גנרלים 'פורשפיל', שנחגג מספר לילות לפני החתונה, שבו ע של
 עטורי דרגות, מדליות ואותות הצטיינות, ובמהלכו יציג מפקד צבא רוסיה את חתנו החדש.

 

י עטור זקן. הדמות המרכזית באירוע אמורה להיות כמובן החתן המיועד. בעוד הוא לובש את בגדי הגנרל שלו, מופיעה מולו דמות של יהוד
שאתהַׁיהודי,ַׁאסורַׁלךַׁלהתחתןַׁעםַׁבתַׁמפקדַַׁׁ,דעַׁלךגנרל לאות אזהרה, ואמר: "-פניו של האיש האירו, והוא נופף באצבעו לעבר החתן

 ."הצבא,ַׁואניַׁגםַׁלאַׁאתןַׁלךַׁללכת
 

כי נתקף בכאבי  ,דכשהיא מותירה אחריה את הקצין המום ומבולבל. מרוב פחד שלח את משרתו להודיע לחותנו המיוע ,הדמות נעלמה
והאורחים התפזרו, כאשר הם  ,בטן עזים ולמגינת ליבו לא יוכל להשתתף באירוע הצגתו בפני סגל הפיקוד. בלית ברירה בוטל האירוע

 מקבלים הזמנה לבוא למחרת.
 

אתהַׁלאַׁהולך,ַׁלאַׁאתןַׁ": והקצין שוב החל בהכנות לקראת האירוע, והנה שוב, היהודי בעל הפנים המאירות התייצב בפניו, ושוב מזהיר
שניצב מולו, מה הוא מציע לו לעשות. הרי הכל ממתינים לו, והוא לא יוכל לדחות  ,כשהוא אחוז אימה שאל את האיש ".לך,ַׁאתהַׁיהודי
ַׁמהַׁאמרה לו הדמות כי  שוב את האירוע. ַׁוזהַׁיורהַׁלו ַׁשגרַׁבמקום, ַׁולנסועַׁלקרלין,ַׁשםַׁיפנהַׁלרבי ַׁלהימלטַׁבמהרהַׁמהמקום, עליו

  .וכיצדַׁלפעולַׁלעשות
 

הבית, ועלה על סוסו ובאישון לילה מכי לא נותרה לו ברירה, אלא לבצע את ההוראות שקיבל, יצא  ,הגנרל שלאחר המפגש השני הבין
אלפי קילומטרים  דהרמה קרה לחתן המתמהמה, מצאו את החדר ריק. הגנרל הצעיר  ,שליחיו של מפקד הצבא שבאו לברר נמלט מהעיר.

 , עד שלאחר ימים ארוכים הגיע לקרלין. שם שאל על הראבין. מרחבי רוסיהב
 

להפתעתם הרבי הורה ון' מקרלין, דיווחו לו על אורח מוזר שהגיע, אדם לבוש מדי גנרל רוסי שמתעקש להיכנס, ומשב"קי הרבי ה'בית אהר
כאשר נכנס הגנרל לחדר כמעט פרחה )רבינו(.  אל בנו, שהיה ידוע כקדוש ופרוש שנתון תדיר בעולמות עליונים - להכניס את האיש, ומיד

 ַׁ.בחזיונוהאישַׁאשרַׁהופיעַׁהיהַׁזהַׁנשמתו. 
 

גילה לו, ". עוד כיַׁיהודיַׁאתה.ַׁנחטפתַׁעלַׁידיַׁקלגסיםַׁועליךַׁלשובַׁלכורַׁמחצבתךַׁ,דעַׁלך: "דבריוהאיש שמולו חזר שוב על  ,לתדהמתו
קרלין, שם התפרסם כחסיד מובהק שהקים משפחה חסידית, ואת נשאר בחצר הקודש בהגנרל  , ובשם זה יכונה מעתה.עזריאלכי שמו 

 לב ישראל'(מעובד מ') סיפורו שמעולם לא הסתיר, הכירו כל באי חצר הקודש, ובהם יהודים מארץ ישראל שהגיעו לקרלין.

ן זי"ע הרבנית וית אהרשבעת שהותו של הרה"ק מרוז'ין זי"ע בקארלין, בעת נישואי בנו הרה"ק מסאדיגורא, עם בת הרה"ק בעל ב רסופמ

ואמר לאנשיו: הרבי מרוז'ין בחדר אחד, ורבינו עבר ליד החלון, ועדיין צעיר היה כבן שבע שנים, נענה הרבי מרוז'ין מרת מרים ע"ה, ישב 
 ."איתוַׁצעדַׁאחרַׁצעדהולךַׁאתםַׁחייביםַׁלראותַׁאותו,ַׁאליהוַׁהנביאַׁ"

ָאִכים לְּ ר ַׁהאדמו"רַַׁׁ–ִַׁאםִַׁראשֹוִניםַׁכְּמ  נִַׁרֲַׁאש ַׁבַׁהָּ שֵּ לֹויַׁה  רְּ טֹוִליבַׁפ  "לזצןִַׁמסְּ  
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חּוש ַׁ בַָּׁתַׁתְּ רְּ חֻּ ןה   
 

 

 
 

 

דים חזרו אתמול הביתה, היל". , עניתי"כן" -"הילדים שלנו?
המקדש בירושלים. מי -שאין בית ,פר להםיואמרו שהמורה ס

 , הוא הביט במבט כועס."יכול להגיד להם דבר כזה?
 

נשרף וסיפרתי, שהוא  ברנו על בית המקדשיאני אמרתי להם. ד"
 "מקדש. על מה המהומה?-, ושהיום אין לנו ביתשנים רבותלפני 

 . "מדבר? המה? על מה את"הוא הביט במבט לא מאמין. 
 

 האיש פנה לשאר חבריו, ותרגם בגמגום ובקול רועד את דברי.
 דם.ובטונים גבוהים יותר מאשר ק פתאם ההמולה התחדשה

אם "-"בטוח? האת". י, ושוב פנה אליהשארהנציג השתיק את 
איזו "..."ברור שאני בטוח!..."...השבתי: בית המקדש חרב?

 עצמי., חשבתי ל"סיטואציה מוזרה
 

נראה  .יהאיש שוב פנה לחבריו, ובטון דרמטי תרגם את דברי
שהַׁאחתַׁיאהובן המסר, אך כעת התחיל מחזה שונה: כי  ,היה

ַׁג ַׁקורעַׁלב, ַׁהשניהַׁפרצהַׁבבכי ברַׁשעמדַׁנפלהַׁעלַׁהאדמה,
ַׁ,ַׁוהםַׁהחלוַׁלבכותַׁבכיַׁמר!לידםַׁהביטַׁביַׁכלאַׁמאמין

 

תי כרת. עמדיהילדים עמדו בצד, הביטו במתרחש במבוכה נ
 ,לו הבאתי אליהם בשורת איובי. הרגשתי כאםמולם, והייתי המו

שרתי להם על מותו של אדם ילו ביתה קשה מנשוא. כאישהי
ַׁמולַׁקבוצתַׁיהודיםאהוב.  ַׁעלַׁחַׁ,עמדתי רבןַׁושממשַׁהתאבלו

ַׁביתַׁהמקדשַׁשבירושלים!
 

דשים, שוב הגיע תשעה באב. הגעתי כמו בכל וח מספרלאחר 
)כפי שנוהגים צפה יר ישבו על הרלם כבושנה לבית הכנסת, כ

 לת איכה. יע את מגוכיתי לשמי, וחבבית האבלים(
 

 לה החלה, ופתאם קראתי את הפסוקים הראשונים:יקריאת המג
דָּ  ה בָּ נָּ ד... "ֵאיכָּה יְָּשבָּ ה ְכַאְלמָּ יְתָּ הה... הָּ ְבכ ה ַבַליְלָּ כֹו תִּ  ,בָּ
ֱחיָּּה ּה ַעל ל  תָּ ְמעָּ כָּ  ,וְדִּ ּה ְמנֵַחם מִּ יהָּ ֵאין לָּ ּה ,ל אֲֹהב  ְגדּו בָּ יהָּ בָּ  ,כָּל ֵרע 

י ּה ְלאֹיְבִּ יּו לָּ   .ב(-א)איכה א,  "םהָּ
 

דש ניסן. במבטם של וזכר באותו ראש חילא יכלתי שלא לה
מהות, בשקט יהילדים הכועסים, בצעקות ההורים, בבכי של הא

מלל של הגברים, בהלם שהשתרר לשמע בשורה כל כך והא
 על חורבן הבית. קשה

 

ַׁעלַׁ רגע הבנתי. באותו ַׁלהתאבל ַׁאמורים ַׁאנחנו ַׁכך, בדיוק
ַׁבאב. ַׁבתשעה ַׁא המקדש ַׁעל ַׁלבכות ַׁאמורים ַׁאנו בדןַׁוכך

  האחדותַׁוהשלוםַׁבעולםַׁכלו.
 

שהַׁמחיינוַׁבארץַׁועלמותַׁהשכינהַׁהקדיכךַׁישַׁלהצטערַׁעלַׁה
ַׁח ַׁאת ַׁלכאב ַׁצריך ַׁכך ַׁהרוחניַׁוישראל. ַׁהמרכז ַׁשל רבנו

ַׁחדַׁאתַׁכלַׁהעםַׁסביבו.יוהתרבותי,ַׁשא
 

שנה כשמגיע תשעה באב, אני חווה מחדש את מאז בכל 
מדתי אותם יהמקרה ההוא, את אותם אנשים שמצד אחד אני ל

עור משמעותי ביותר ימדו אותי שיעל היהדות, אך מצד שני הם ל
ַׁ-ַׁשגיַׁהזמןַׁוהמקוםויהדותַׁשנמצאתַׁמעלַׁמקה, ועל יהדות עמ

ַׁתית.ייהדותַׁאמ
 

 

 
 

אובדן של הדבר העצום והגדול מכל? ההאם חשים אנו את 
האם 'חיים' אנו את החיסרון? האם הכאב מקנן בליבנו כאותה 
תחושה לו חלילה היינו שומעים על אובדן אדם הקרוב לנו? 

 להלן סיפור מופלא הממחיש כיצד עלינו לחוש ולהרגיש. 
 

 ךלת שנות העשרים של חיי, עבדתי בתור מורה ומדרייבתח
קם ליד גדרה. אתר ו, שהיה ממ'חצור-בת'ונים והקאר באתר

כלסו אלפי עולים חדשים ינים, שאוקארו 700-שבו היו כ
, מבצע "מבצע שלמה"היה זה זמן קצר לאחר  מאתיופיה.

 יהודים מאתיופיה. 14,500שבו הובאו לארץ בערך 
 

שהם יהודים. הם שמרו שבת, הכירו את  ,הםעליכר היה ינ
פן אדוק ושמרני, אך ורת יהודית באוב החגים, שמרו על מסור

ליתי יל היה ידוע להם. במהלך הזמן גושלא הכ ,ברור היה
  .רתי שלהםוסטורי והמסיבידע ההרבים חסכים 

 

שאם לא אשים דגש על השלמת הפערים,  ,חשבתי לעצמי
 ,מה. לכן החלטתייתהיה של הקליטה שלהם בארץ לעולם לא

 .כר בכל יום כדי ללמד על היהדותישאקדיש זמן נ
 

 דש ניסן, והחלטתי להתחיל ללמד על חג הפסח.והגיע ראש ח
, "דש בו אנו חוגגים את חג הפסחוח .דש ניסןוהיום ראש ח"

שת הרגלים. ופסח הוא אחד משל"עור. יפתחתי את הש
 ."לבית המקדשבפסח נהגו כל היהודים לעלות לירושלים 

 

המורה, היית פעם ": שאלבשלב זה קפץ אחד התלמידים ו
כששאלות אלו  ."לא, זה היה ממש מזמן!" -"בבית המקדש?

המקדש היה לפני שנים -בית"תכפו, הסברתי בבהירות: 
 ."רבות

 

איך "כעת שאר התלמידים הצטרפו אליו, ושאלו בהמולה: 
! הוא המקדש-תקשיבו, אין בית" -"נראה בית המקדש?

נשרף! אני לא הייתי שם, אבא שלי לא היה שם, סבא שלי גם 
 "אין בית מקדש!חלפו שנים רבות...לצערנו לא! 

 

ההמולה רק  טרדים מזה?והם כל כך מהרהרתי: מדוע 
כחים, והם התחילו לדבר ביניהם באמהרית, מתו. התגברה

פעמון, הם אספו את הכשצלצל  מתרגמים, מסבירים, צועקים.
 תש לגמרי.ויצאתי מבית הספר מ ורצו הביתה.חפציהם 

 

כשהגיע האוטובוס לתחנה שלי, ירדתי  ,קר שלמחרתובב
השומר שעמד  וון שער בית הספר.יממנו והתחלתי לצעד לכ

 ,"למה?" -"שג?ומה קורה פה היום? יש לך מ"שאל: בשער 
 "מה קרה?" :שאלתי אותו

 

ות לא שם התקהלהייתה  וון פתח בית הספר.יהוא הצביע לכ
גרים, כנראה הוריהם של וקטנה של עולי אתיופיה מב

גשתי אליהם, מנסה להבין מתוך מעט יהתלמידים שלי. נ
 על מה כל הרעש. ,ידעתיש ,האמהרית

 

גרים והשתרר שקט גמור. אחד המב ,כשהתקרבתי אליהם
המורה של  האת"שידע עברית ברמה טובה שאל אותי: 

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁהַׁבצריַׁזצ"לַׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריַַַַַׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁנרקיסַׁע"הַׁשרהַׁבתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל

ַׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"לַַַׁׁׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַׁר'ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַַַׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁדרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוןַׁ)אורי(ַׁבןַׁרבקהַׁז"לאהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁצדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁימיןַׁאלתרמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
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