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ש ַׁ רָּ ִריָאַׁ-חקֹר ַׁתַׁפָּ שַָּׁהַׁבְּ ַׁהֲחדָּ  

 

 

 

 

יֹוןד                                                                                                       "בס  לָּ 694ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ  ח"תשע|  חֹקרַׁ פָּ
 

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

 

ַׁרב ַׁמשה ַׁשבסוף ַׁשקרן.יהעיקר ַׁיצא לכן  נו
 חמישים האנשים.ום ילקח איתו את מאתי

 

שבון שעשה: אם הם ימותו ואני וזה היה הח
ַׁרב -לא ַׁשמשה ַׁודאי ַׁשקרןיהרי , כי אם נו

סימן שהוא שיקר כשאמר נשארתי בחיים, 
מותר להקריב את  -אהרון הכהן -שרק לאחיו

 רת.והקט
 

האנשים ים וחמישים יאם אני אמות וגם מאת
שהם מתו כי היו זרים והיה יאמרו  -ימותו

לו ירת, ואואסור להיכנס למשכן להקטיר קט
שלא היה זר, וזאת משום  מת למרות קורח

ואזַׁשהוא יחד איתם והאש פגעה גם בו, 
ַׁהאנשים.ַׁנוַׁבלביישארַׁספקַׁעלַׁמשהַׁרב

 

נו מהקב"ה שיברא יקש משה רבילכן ב
לא ימות כמו  קורחבריאה חדשה ויעשה ש

שמתו מאתים וחמישים האנשים שעימו, שכן 
ם יְֻּמתּון ֵאל  " ָאדָּ   .)במדבר טז, כט( ה"ִאם כְּמֹות כָּל הָּ
 

ם" ָאדָּ ו ימות כמ קורח, אם קורחנה לוהכו -"הָּ
נִ כולם אז יאמרו כולם כי " חָּ לָּ י". אבל ֹלא ה' שְּ

א האם תראו כי " רָּ ִריָאה יִבְּ  -)במדבר טז, ל( " 'בְּ
 קורחש ,, ואז יוכח לעין כלקורחמיוחדת ל

בל יהוא גם מהשרופים וגם מהבלועים שק
את העונש בעצמו ולא בגלל הזרים שהביא 

ַׁהאמונהַׁוהיה ביניהם,  ַׁתתחזק ממילא
ַׁנו.יבמשהַׁרב

 

נו לבקש ימדוע הוצרך משה רב :להביןוצריך 
מהקב"ה שיברא בריה חדשה כדי להמית 

ַׁש? קורחאת  ַׁלו ַׁהספיק ַׁלא ַׁקורחמדוע
ַׁימותַׁכמוַׁכולם?

 

איש בן )ה'יוסף חיים זצ"ל הרב הגאון אר יב

: בעצם צריכים אנו להבין מדוע בא (א"זיע 'חי
הריַׁהואַׁידעַׁרת? ון הקטילריב על עני קורח

ַׁובהקטרתַׁ ַׁאחד, ַׁגדול ַׁכהן ַׁרק שיש
בנוסף מסכן ו ות.ונוַׁמסתכןַׁבמירתַׁהוהקט

ם וחמישים האנשים אשר יגם את מאתי
 ודאי ימותו!ובמו שיע
 

ין יובן על פי משל ידוע: חמדן וקנאי יהענו
ו במלך, אמר להם: הלכו בדרך ופגש

"תבחרו דבר מה מאוצרי, אחד מכם יאמר 
  ".יםַׁממנויוהשניַׁיקבלַׁפיַׁשנאת בחירתו, 

 

כי לא יכול החמדן לא היה יכול לומר דבר, 
היה לסבול את הידיעה שהשני יקבל פי 

 שנים ממנו. 
 

הקנאי גם הוא לא יכול היה לבקש בקשה 
בל כפול יכלשהי, כי אז יקנא בשני על שק

 ממנו. 
 

קש הקנאי: ייהם המלך, ולבסוף בלחץ על
ַׁעיןַׁאחת אדוניַׁהמלך," העיקרַׁ ."תוציאַׁלי

ַׁם...ישלשניַׁיוציאוַׁאתַׁשתיַׁהעיני
 

. הוא רצה להטיל ספק קורחוזה היה 
נו ולומר שהוא יבאמינותו של משה רב

ַׁלמות,ַׁ, משקר ַׁגם ַׁמוכן ַׁהיה ַׁכך ולשם

םַׁיְֻּמתּוןֵַׁאל ַׁ" ָאדָּ לַׁהָּ אַׁה'ַַׁׁוכו'ַׁהִאםַׁכְּמֹותַׁכָּ רָּ ִריָאהַׁיִבְּ ַׁוְִּאםַׁבְּ
הַׁאֹתַָּׁ עָּ לְּ ַּׁובָּ תִַׁפיהָּ הַׁא  מָּ ֲאדָּ הַׁהָּ צְּתָּ ַַׁׁוכו'ַׁםּופָּ

תַׁה הַׁא  ֵאל  ֲאנִָּשיםַׁהָּ םִַׁכיִַׁנֲאצּוַׁהָּ ת  עְּ  ל(-כט)במדבר טז,ַׁ"ַׁ'וִיד 

 

ח"תשעַׁג'ַׁתמוז 16/06/2018  

קורחפרשתַׁ  
ַׁשמואלַׁא,י"אַׁ-"ויאמרַׁשמואל"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 19:11 20:24 21:19  

א"ת 19:29 20:21 21:16  

 חיפה 19:32 20:25 21:20

ש"ב 19:29 20:21 21:16  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלרפואהַׁשלמה 

סתרַׁלנוריאלַׁבןַׁא  
 

 

 

 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון

 
 
 
 
 
 

ַׁ

 העלוןַׁמוקדשַׁלהצלחתַַׁׁ
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁבתַׁרותיַׁשגיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ

ַׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁדבירַׁבןַׁנליַׁרחלַַַׁׁׁ   חלַׁברכהנעםַׁיצחקַׁבןַׁר

ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

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

ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית
ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו

ַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינהַׁטליהַׁעדןַׁאסתר
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי
ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁזריַַׁׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-מנהַׁניזריַׁבתַׁסטהי
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים ריכותבריאותַׁואַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַַַׁׁׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיה

ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַַׁׁהצלחהַׁורפואהַׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ
ַׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁקסנשַׁבתַׁדגטוַַַׁׁׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה
ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה

ַַַׁׁׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
 ?להדיחַׁכליַׁבשרַׁוכליַׁחלבַׁבאותוַׁהזמןהאםַׁמותרַׁ

 

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

 

שים כנגד החלב, איסור שנתערב בהיתר בין מין במינו, ובין בשאינו מינו, כגון חלב שנפל לבשר, אם יש בקדירת הבשר שי
ַׁ שאין בו טעם חלב, מותר באכילה. ,ואם אומר ,יש להתיר לתת לגוי לטעום מהבשר ,ל מותר. ובהפסד מרובהוהכ

שו"ע )יו"ד סימן צח ס"א( וברמ"א שם. וכן הביא הרב כנסת הגדולה בשם כמה פוסקים שלא סומכים על הגוי. וכ"פ הרב זבחי צדק. וכן  מקורות:
ת ב( שכן המנהג פשוט שאין נותנים כלל לגוי לטעום התערובת לראות אם יש בה טעם של איסור, וונה )חיו"ד ערך ט אהביא הרב משמרות כה

והניף ידו שנית )שם ערך ש אות לו( ושכן המנהג בעיר ג'רבה יע"א. וכ"כ בספר ארץ חיים בשם הפר"ח )סימן פז ס"ק כט(. וכ"ה בספר נתיבי 
מרן ז"ל. וכן העלה בשו"ת דברי שלום )יו"ד סימן לא(. ומכל מקום דעת הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו עם )שם( דאין המנהג בזה כסברת 

ולדעת בני אשכנז, אין לסמוך על  הליכות עולם ח"ז )עמוד סב( שיש לתפוס העיקר כדעת מרן ז"ל שמועיל לסמוך על הגוי בהפסד מרובה.
 שים, היות ולא ניתן לבודקו על ידי טעימה.ישטעימת הגוי כלל. וכאשר מדובר במין במינו צריך 

ַׁ

שהיה רובו היתר  ,אם יש בהיתר שישים כנגד האיסור, אם נודע ,אם לאחר שנתערב מין במינו נשפך, וכעת אין יכולים לבדוק
ואי  ,ור נפל להיתראם האיס ,אולם היות ומדאורייתא די ברוב ורבנן הצריכו שישים וכאן אינו אלא ספק. שו"ע )שם ס"ב(. מקורות:מותר. 

 גם כאשר האיסור שנפל מדרבנן. ,ל אסורוהכוכן לא נודע שהיה רובו היתר, האם יש שישים,  ,אפשר לעמוד על שיעורו
ַׁ

שו"ע )שם ס"ד( מפני שאין אנו  מקורות: .שים כנגדוישלם, צריך שיהיה בתבשיל שיעור ש אף שיצא בעודוסור שנפל להיתר יא

 יודעים כמה יצא ממנו.
ַׁ

דעת מרן השו"ע  מקורות:רה לבטל את הטעם היות וטעמו פגום. ישים בקדירה והוציא אותו, אין צריך שיר נפל זבוב לקדכאש
 .שים בתבשיל כנגד הזבובייש ש ,שים. ובדרך כללי)יו"ד סימן קז ס"ב( שזבוב וכן שאר דברים המאוסים בתבשיל, זורקן ואין צריך ש

ַׁ

והמחמיר תבוא עליו  ,הש"ך )שם סק"ז(. וכתב הפרי מגדים )שפ"ד סק"ז( דמעיקר הדין מותר רות:מקו ויש מי שמתיר רק בהפסד מרובה.
 עד שהזבוב יפול. ,שים כנגדו. לכן צריך להטות את הסירייזהר שלא להוציא את הזבוב בכף, כי אין בכף שהברכה. ולדעת המחמירים צריך ל

 

 
  
 
 

 מציין כי הגאון ר' אברהם ישעיהו קרליץ זצ"ל, שבו מרן הצדיקתרים של הובא העתק מכתב יד ס 'ש"אגרות חזון אי'ספר ב
עד  ,דעתו ולא נחה" םלךַׁלשלו"ַׁ:שאברכנוַׁאמרתיַׁלוַׁזבוולאַׁנתןַׁליַׁלעוזה לשונו: "ַׁןקותינשמהַׁמיוסרת,ַׁבאהַׁאליוַׁלבקשַׁ

  תו ונשאר במנוחה".דע התיכף נח .'הזאת תיקון גמור ותסלח את כל עונותיו שתתקן את הנפש י רצוןה': אמרתיאשר 
ַׁ

אותו תלמיד הסתקרן עד מאוד, מדוע נשמה מיוסרת זו באה לרבינו, ומהו תיקונה. לאחר הפצרות חוזרות ונשנות גילה רבינו, 
, הגאון ר' שמריהו יוסף קרליץ שימש כרבה של קוסובה. זצ"ל ש"הבסיסי לאותה בקשת תיקון נשמה: אבי החזון אי הרקעמהו 

כעס וחש  היהודי שהפסידהדין, פסק כאשר אביו הוא הדיין. לאחר  ין תורה, בין שני בעלי בתים מהעיירהנערך ד באחד הימים
 רב נוסףהגדיל לעשות בהביאו כנסת חדש, וגם  מול הרב. הוא הרבה במחלוקת. פתח בית עד שהחל לנהל מלחמה ,נעלב

הוא בא לא מצא מנוחה לנפשו, ולכן , עולמו-ביתוהתבקש ל . לאחר שנפטר, כדי שידחוק את רגלי ר' שמריהו יוסףלעיירה
 הדוויה. ש, לבקש תיקון לנשמתו"לחזון אי

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

קולַׁהזוג, זאת ניתן ללמוד מהסיפור המופלא שלפנינו המעובד מתוך '-עד כמה רבותינו ביקשו להשכין שלום בית בין בני
להתגרש מבעלה. לשאלת ביקשה סים קרליץ ויהרב שמריהו יוסף נהגאון לבית דינו של מרן הגיעה שה אחת יא': ברמה

 שהוא תלמיד חכם, ויושב ולומד ,דברים נפלאים, ואמרו עליו שלפני חתונתה סיפרו על בעלה ,ולמה, השיבה הגאב"ד על מה
  מאוכזבת מאוד מבעלי, ולכן ברצוני להתגרש', אמרה. שאין הדברים כך. 'אני ,בהתמדה, והנה עכשיו היא רואה

 

עתו, מה ניתן לעשות כדי להציל את שלום הבית ביניהם וכיצד ניתן להגדיל ולהאדיר את כבוד בעלה, ושהוא רבינו חכך בד
שה השיבה יהא .ולא להתגרש?" "ואם אקבע חברותא עם בעלך, תסכימי להישאר עימו,יהיה גדול בעיני אישתו. וכך שאל: 

ולמרות  להצעות לחברותות חדשות,בלשון המעטה יננו פנוי אעלינו לדעת ולהבין, שסדר יומו וזמנו היקר של רבינו  בחיוב.
ההוא ולשבת  איש לאשתו, היה מוכן לקבוע חברותא עם האברך ל בגלל החשיבות העצומה בהשכנת שלום בית ביןוהכ

כל אחד ואחד על חשיבותו של שלום־הבית, ועד כמה  זו היא גדלותם של גדולי ישראל האמיתיים, ומהם ילמד ללמוד איתו.
 הקב"ה בהשכנת שלום בבית היהודי. יןימעונ

ַׁ
ַׁ

ַׁ

  
כָּהַׁ ֲהלָּ בֵַׁרִַׁאּסּוַׁ–שֹוֵאלַּׁוֵמִשיבַׁב  רְּ ע  ִהתְּ תֵַׁבַׁש  ה  'אקֵַׁחל ַַׁׁ-רבְּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

כָּה ֲהלָּ ֵאלֹותַׁב  כָּהִלשְּ ֲהלָּ ֵאלֹותַׁב  לֹון  ִלשְּ עָּ תַׁה  ש  דָּ קְּ לֹוןה  עָּ תַׁה  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 עָּ תַׁה  ִדישַׁא  קְּ ה  ןַׁלְּ לֹוןִנתָּ עָּ תַׁה  ִדישַׁא  קְּ ה  ןַׁלְּ תִַַַַׁׁׁׁנתָּ מ  ִעלּויִַׁנשְּ תלְּ מ  ִעלּויִַׁנשְּ ה,ַׁ,ַׁלְּ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְּ הִלרְּ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְּ ה,ַׁ,ִַׁלרְּ חָּ לָּ צְּ ה  הלְּ חָּ לָּ צְּ ה  גּוןַַׁׁ,,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.2626ַׁה  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 ַׁ בּוע ִַׁמיֵדיַׁשָּ לַַׁׁ,ַׁ,ִַׁמיֵדיַׁשָּ ָךַׁא  ת  תַׁכְּתֹובְּ חַׁא  ל  לשְּ ָךַׁא  ת  תַׁכְּתֹובְּ חַׁא  ל  ַַׁׁ::שְּ
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

ֹלק ַׁתַׁזְִּהירּו חְּ תִממ   
 

 

 

 

 

נ ַׁ כָּ שְּ לֹותַׁה  יִַׁםַׁשְּ תב   
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ַׁ הרב  . בשנת בעיר מראכש (1890) נולד בשנת ה'תר"ן -זצ"ל קורקוס מרדכיהגאון
תייתם מאביו וגדל על ברכי סבו רבי שמואל. ה העשר-תבגיל אח( 1901) ה'תרס"א

לאחר שנפטר ראש  (.ע"ש הצדיק רבי אברהם אזולאי זצ"ל)בצעירותו למד בישיבה במראכש 
יצאו תלמידי חכמים מהישיבה שלו שם ו להיות ראש הישיבהמונה , במרכאש הישיבה
צדק בבית דינו של חכם ר' משה  ומורה. מזמן שהתמנה להיות חבר בית הדין מופלגים
  תפקיד בישיבה. ומאז המשיך את שיעוריו בחושן משפט מידי שבת.הפסיק למלא זריהן 

 

היה הולך לדרכו כל לאחר פטירת ר' משה זריהן, התמנה במקומו כאב"ד במרכאש. כש
כל ביוצאי החנויות היו מנשקים את ידו, ואם המשיך בדרכו היו רצים ומנשקים את כתפו. 

לת ערבית היה מוסר שיעור בשולחן ערוך בבית הכנסת, עם השנים זכו יתפ רערב אח
רבינו נהג בצנעה על פי האריז"ל.  ך ארבעים וחמש פעמים.ולסיים את כל השולחן ער

מביתו לבית הכנסת היה נושא תפלה מעומקא לפני שיצא כל לילה בעלות השחר ב
נודע כאחד מצדיקי הדור. עמוד י השמים. כל גופו רועד ומגביה את שתי ידיו כלפודליבא 

ציונו  שנים. 64-חי כ(. 1954) תשי"דה'ז' תמוז -נפטר בהתורה והתפילה. ענוותן מופלא. 
 בעיר מראכש.

 

ַׁ ַׁהאב(:סבו  (.חתן רבי מנחם בן הגאון רבי מרדכי הצרפתי רב ואב"ד מראכש)ר' שמואל  )מצד
סבו, ר' שמואל.  מרבותיו: סימנה(.)משפחת הדיינים מרת סעדה  אמו:ר' אברהם.  אביו:

רב )יוסף פרץ  'ר מתלמידיו:. ('עבודת הלוי' על הש"ס )מח"סאביו, ר' אברהם, ר' אלעזר הלוי 

על שו"ע אבן  'לב חיים'רב מליליא ומחבר )חיים ביטון ר'  ,('לתו בפייתה'מושב מגדים ומחבר שו"ת 

רב העיר בית )שמעון ביטון ר'  ,(באר יעקבהיישוב רב )יאיר חפוטא  'ר, זבולון שושנהר' (, עזרה

ַׁמרדכי•ַׁמספריו: ר' דוד. ילדיו: .(שמש חידושי תורה על כתובות ובבא קמא,  -גדולת
וביאורים בהלכות פסח ומועדים, הלכות איסור והיתר, פירוש על אבן עזרא לתורה, 

 .דרשות ודברי מוסר

 אסולין אברהם הרב מאת 'חכמיהו מראכש - אמך תורתהלן סיפורים המעובדים מתוך הספר 'ל

דו יצלבכלי תחבורה בעיר, הרבנית ראתה את בעלה, באה לשבת נו אחד הפעמים נסע רביבשליט"א: 
  .וקפץ ממקומו והלך ברגל לביתורבינו במקום קם בו  .ומחמת ישיבתה בסמוך לרב, נגעה בו מעט

 

לבית ושח  נוגיע רביות הלאחר דקות ארוכ .הרבנית הגיעה ראשונה לבית מחמת שנסעהכמובן ש
מעט והתחיל להצטער על כך, אז גילתה הרבנית  וב הונגעלידו שה באה להתיישב יא ולרבנית שאיז
תַׁשהרבַׁקפץַׁמידַׁוירדַׁמהכליַׁממחיתה אותה אישה ולא הספיקה לומר לרב שזה היא, ילרב שהיא ה

ַׁ.בבהלהַׁתחבורה
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הנקרא הצדיק ברחובות מראכש אמרתי לו שלום ולא השיב לי, והיה לפלא בעיני איך נו יפר ר' יעקב כהן באחד הפעמים היה הולך רביס

לא שם מחמת שהיה שקוע בלימודו, שבדרכו הוא לומד ופעמים התנצל ואמר ורנו אינו משיב שלום, כאשר שאלתי על כך בעל ענווה של ד
 לב לעוברים ושבים, ותמיד היו שפתותיו דובבות בהולכו בדרכים. 

תפילות לא עזרו. אלא שה -התפללו לבורא עולם שיוריד גשמים. הערבים בעיר מראכש דובצורת גשמים קשה מאתה יהיאחת השנים ב

 'ר הגאוניםיחד עם הרבנים רבינו שיעמוד בתפילה לביטול הגזירה. וביקשוהו הן מצד היהודים והן מצד הערבים לרבינו פנו בצר להם 
 . ציבורעל תענית החליטו יעקב אדהן והגאון רבי אברהם אביטבול ראשי הישיבות  'הגאון ר ,משה זריהן אב בית הדין

 

רבינו עבר לפני התיבה  הרחב אל בית החיים של מראכש ליד הרחבה של קברות הצדיקים.הקהל כינסו את ר והם לציבו עברההידיעה 
יש )יה. יכל העם געו בבכ . מתוכחה זוטיבו דרכםישישפרו מעשיהם וימהנוכחים תבע וכן ה רבה יבבכיוכיבושין דברי התעוררות ואמר 

ובגמר התפילה התקדרו השמים בעבים וארובות וכך היה שירדו גשמים(  רדו גשמיםאומרים שאף אמר להקב"ה שאינו זז מהתיבה עד שי
האנשים חזרו הבית בשירה ובזמרה רטובים עד לשד עצמותיהם מגשמי הברכה. ובדרכם חזרה לביתם הגשם ירד בעוז והשמים נפתחו. 

כאשרַׁהגיעַׁלביתוַׁלאַׁאמרַׁדברַׁלאשתוַׁ, 'ן עולםאדו'ואת הרב נשאו על כתפי אחד מהציבור וכל הקהל מלווה את הרב ושרים את פיוט 
  ובקרבַׁהערבים.קידושַׁשםַׁשמיםַׁגדולַׁברביםַׁממאורעַׁזהַׁהיהַַׁׁאךַׁשמעהַׁאתַׁהמעשהַׁהזהַׁמהשכנות.

רב ורבינו שימש כמש שם גם כחזן, יששהיה מתפלל בבית הכנסת של רבי יהודה הצרפתי נוותנותו של רבינו הייתה לשם דבר. הצדיק ע

לכןַׁמבקשַׁשלאַׁימתינוַׁלוַׁיע לידידו רבי יהודה היות והוא מאריך בתפלת שמונה עשרה ואינו רוצה לעכב את הציבור, העיר ואב"ד והוד
ַׁאלאַׁיתחילַׁחזרתַׁהש"ץַׁלפיַׁראותַׁעיניו.העמידהַׁסייםַׁאתַׁיעדַׁש

את הקניות האחרונות נו ההכנות היו בעיצומן וערכו י: לקראת ערב פסח בבית רבסיפור שהתרחש איתו נוישמעון קרוקוס נכד רביפר ס

, והנה הילד שמעון (היה מחלק מצרכי מזון למשפחות נזקקות לחג הפסח)הצדיק שתי חביות יין שבכל אחת מהן חמישים ליטרים  ןהיובינ
 צנחה מידו. נשברה החבית ונשפך כל היין בחצר הבית. היא כמובן מחמת משקלה חו ולהרים חבית יין ווכאת רצה לנסות 

 

 :מה קרה פנה לילד שמעון שהיה על יד הדלת ושאל אותוהצדיק ביתו היה ריח חזק של יין שהוביל אותו לחצר. כשראה נו ליכשחזר רב
נו לא כעס עליו אלא שמח שנכדו מודה י. הילד שמעון הודה ואמר שהוא מצטער שהפיל את החבית. לתדהמתו רב?"מי שבר את החבית"

ַׁיום"ַׁ."יקר שאמרת את האמת ולא התחמקתחם, העו"מודה ועוזב יר :על האמת ואמר לילד איניַׁמסוגלַׁ"נכדוַׁשמעון,ַׁהעידַַׁׁ",מאותו
 כח המעש() .!"לשקר

ָאִכים לְּ אֹוַׁ–ִַׁאםִַׁראשֹוִניםַׁכְּמ  גָּ ר ַׁןַׁה  כ ַׁבַׁהָּ דְּ רְּ קֹויַׁמָּ סַׁזצ"לקֹורְּ  
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בֹורֵַׁהֱַׁאמּונַָּׁ עֹולַָּׁאַׁבְּ םהָּ  
 

 

 
 

 

התמוטטה,ַׁואםַׁברצוניַׁלראותהַׁשובַַׁׁשארוסתיַׁ,יעוַׁלישםַׁהוד
 ."יורק-היוצאתַׁלניוַׁ,לעלותַׁלטיסהַׁהקרובהַׁיעלי

 

ַׁבטוח' התקשרתי מיד לרב שלי ואמרתי לו:" ַׁשלַַׁׁאני ַׁצל ללא
אבקשךַַׁׁשבעזרתַׁה'ַׁאניַׁוארוסתיַׁנתרפאַׁממחלתנו,ַׁאזַׁ,ספק

 .'בניוַׁיורקהרפואהַׁ-לערוךַׁלנוַׁחופהַׁוקידושיןַׁבבית
 

 בחצי' רב, באיזה מצב נמצאת ארוסתי, עניתי:לשאלתו של ה"
ַׁלי. 'תרדמת ַׁהסביר ַׁוקידושיןַַׁׁ,הרב ַׁחופה ַׁלערוך ַׁאפשר שאי
  ."הכלהַׁאינהַׁבהכרהַׁמלאהַׁבושבמצבַׁ

 

לשם הגעתי יורק. -"כמובן, מיד עליתי על טיסה בחזרה לניו
ראיתי את  .הרפואה-בשעת בוקר מוקדמת ומיהרתי לבית

ניגשו  הרופאים הַׁהלךַׁודעך.האורַׁבעיניארוסתי חיוורת כסיד. 
אלו הן שעותיה 'אנו מצטערים מאוד, אך דע לך,  ואמרו: יאלי

 .'האחרונות
 

ַׁחולים' לא האמנתי להם בשום אופן, ואמרתי בקול רם:" ַׁשנינו
ַׁלעולם ַׁילדים ַׁלהביא ַׁנזכה ַׁואף ַׁהמחלה ַׁאת ַׁננצח  .'ושנינו

עמדתי ליד מיטתה של ארוסתי והתחלתי להתפלל תפילת 
 תי באוזניה את 'ברכות השחר'. בירכ שחרית.

 

וגבר וכשאמרתי 'פוקח עיוורים',  י לא בכיתי כך. הבכי הלךימימ"
עדַׁשלאַׁיכולתיַׁ,ַׁבכיתיַׁכלַׁכך ח',ו'זוקף כפופים', 'הנותן ליעף כ

ַׁ."לבטאַׁאתַׁהמילים
 

וברכנו אבינו כולנו באור ' :העמידה למיליםבתפילת הגעתי כש"
ַׁ' זעקתי בליבי: '.פניך... ַׁריבואנא! ַׁהעולמים, תחזירַׁאתַׁהאורַׁן

 . 'לעיניהַׁשלַׁארוסתי
 

שמעט מן האור חזר לפניה  ,להתפלל ונדהמתי לראות סיימתי"
בשלב זה, הפסיק הבחור את סיפורו ושאל  ."אפילו חייכההיא ו

'. הקהל כולו ?מהַׁקרהַׁבסוףַׁ,אתםַׁיודעים' את הקהל שבאולם:
הסיפור. עמד מרותק מחכה בכיליון עיניים לדעת, מה היה בסוף 

חיכו במתח רב כולם את הדממה ניתן היה 'לחתוך בסכין', ו
 למוצא פיו.

 

 לפתע בקול: שנראתה נצחית, קרא הוא ,לאחר שתיקת דומיה
ַׁחננא-רפא" ַׁאלי-ל! ַׁרוצו ַׁשני ."!יל! ַׁאליו ַׁרצו ַׁהקהל ַׁומתוך

הריםַַׁׁ,ילדיםַׁתוךַׁכדיַׁקריאתַׁ"אבא!ַׁאבא!"ַׁוכשהגיעוַׁהםַׁאליו
ַׁ".זהַׁמהַׁשקרהַׁבסוף!"ַׁמר:אותםַׁבשתיַׁזרועותיוַׁואַׁהוא

 

ַׁחלקםַׁ" ַׁדמעו. ַׁכולם ַׁהאולם. ַׁבכל ַׁיבשה ַׁאחת ַׁעין ַׁנותרה לא
 שישבה בתוך הקהל ואמר: ,וכשהצביע הוא על אשתו בכוַׁבקול.

וחזרה את כל הדרך  'אור לעיניים'זאת שחזר לה ה הנה היא,"
הקהלַׁעלַׁרגליהםַׁומחאוַׁכפייםַׁסוערותַׁוניגבוַַׁׁקמוַׁכלחזרה", 
לַׁלחייהם.ַׁצריךַׁלהתחזקַׁבאמונהַׁבמיַׁשירדוַׁעַׁ,דמעותאתַׁה

ַׁ".שאמרַׁוהיהַׁהעולם!
 
 

דם נמצא במצבים לא קלים חלילה, עליו לזכור, גם כאשר הא
כי רק בורא העולם הוא שקובע מה שיהיה ויכול הוא לשנות 
את כל סדרי בראשית, ולכן עלינו לחזק את אמונתנו בחי 

 העולמים.
 

הניסיונות הרבים שעל האדם לעבור אינם קלים בלשון 
ר חַ המעטה. לא בכדי אמר דוד המלך ע"ה: " ֹּק  ַהִגיד ַבב ָך לְּ ד  סְּ

ָך ַבֵלילֹות . כאשר חיי האדם הולכים )תהילים צ"ב,ג'(" ו ֱאמּונָּתְּ
זו לא חוכמה להודות  -למישרין ו'הצלחותיו' ניכרות לעין כל

 .באותם הזמנים לבורא העולמים
 

דווקא  -בה הוא נמדדוהקושי הגדול של אמונת האדם 
יו בלילות. כלומר, כשהוא נמצא בחושך, הניסיונות גוברים על

ומוצא הוא את עצמו במצבים לא קלים בלשון המעטה. אז 
האדם נמדד, האם גם אז אמונתו יסודית ואינה מתערערת 

 אפילו לרגע אחד.
 

ַׁ ַׁקלים' ַׁ'לא ַׁרגעים ַׁאותם ַׁבכל ַׁביותר ַׁהחשוב בהםַׁהדבר
-לאַׁלאבדַׁאתַׁהאמונהַׁוהתקווהַׁבחיַׁ-ַׁהואהאדםַׁמתמודדַׁ

ַׁ!!העולמים!
 

 אחת הוזמנתי לשאת פעם הרב דוד פלקוביץ שליט"א:סיפר 
חולים או בעלי ילדים מחזק )ארגון זה  'לייןף ליי-חי'דברים בארגון 

שעליהם להתמודד  ,במצבים קשיםמשפחותיהם מוגבלויות וכן את 
ומנסה להקנות לילדים ילדות נורמלית ושמחה ככל האפשר. יום -ביום

מחזקים באמונה, משקמים טיולים ומוציאים את הילדים לקמפים, 
  .וכו'( אותם

 

באמצע נאומי קם אדם מתוך הקהל וביקש את רשות הדיבור 
ל"ע אובחנה בגופי  ים,שנ עשרה-תשע"כאשר מלאו לי  וסיפר:

ואיןַׁ ,דושמצבי קשה מא לי הודיעו והרופאים ,מחלה קשה
ַׁ . ניתן לשער, מה מתחולל בקרב האדם למחלתיתרופה

 . באותם רגעים, שבהם מתבשר בדבר זה"
 

באוסטרליה וטסתי לארצות הברית כדי  יית הורעזבתי את בי"
המיועד לילדים חולים.  -שמחה' להעביר את הקיץ ב'מחנה

-תשעחולה צעירה בת  תהיבחטיבת הבנות של המחנה הי
היא לא תזכה לחגוג את יום ש ,שהרופאים הודיעו לה עשרה,

 .הולדתה העשרים!"
 

"ַׁ ַׁבינינו ַַׁׁוהחלטנוהפגישו ַׁמשותפת . !להתחתןבהחלטה
הריַׁלשם מה? מה הטעם?  שאנחנו משוגעים. ,ם חשבוכול

ַׁסופנית! ַׁבמחלה ַׁל"ע ַׁחולים ַׁבדבריהםַׁ שנינו ַׁהשגחנו לא
 . "התארסנוו
 

 י ולהתארגןיהחלטתי לחזור לאוסטרליה כדי להודיע להור"
ַׁבאוסטרליהלחתונה.  ַׁכשנחתתי ַׁשמיַַׁׁ,מיד ַׁאת שמעתי
ַׁ.!"לטלפוןמיידיתַׁהכריזהַׁבתוספתַׁבקשהַׁלהגיעַַׁׁבמערכת

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁה

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל

ַׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"לַַַׁׁׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַׁר'ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַַַׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁמריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁדרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ)אורי(ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁצדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלה
ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה

ַׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרברכהַׁבתַׁ
ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 לע"נ

 תנצב"ה

גלאט"?  -שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין עושה אירוע  
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ. ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
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