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ש ַׁ רָּ ַׁתַׁה'ֲעבֹוד ַַׁׁ-וצ ַׁתַׁפָּ  

 

 

 

 

יֹון                                       ד                                                                "בס  לָּ 682ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ  ח"תשע|  וצַׁ פָּ
 

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

 

ו כשהוא נמצא במצב דכדוכה של נפש, אפיל
עדיין  -של שכיב מרע ושוכב על ערש דווי 

 יכול לשוב בתשובה שלימה.
 

ִמיועוד אומר המדרש: " ַַׁאַׁ-דתָּ עֹוף סָּ מ  ", תב 
ורומז בכך, כי יש אדם שבסדר יומו הרגיל 
מקפיד על קלה כבחמורה ומדקדק בכל 
מעשיו והליכותיו. אולם כאשר הוא משנה 

בצאתוַׁמביתוַׁלדרךַׁ מסדר יומו הרגיל, כגון:
בבתַַׁׁרחוקה,ַׁאזַׁעלולַׁהואַׁלהתירַׁאתַׁהרסן

דתַׁהקפדתוַׁודקדוקו,ַׁיולהרפותַׁאתַׁמַׁאחת
ַׁלידיַׁרפיוןַׁוחטא.עלולַׁלבואַׁהואַׁבקלותַׁו
 

ִמיעל כך אומר המדרש: " עֹוףַַׁאַׁ-דתָּ סָּ מ  ", תב 
כלומר על האדם להקפיד בכל הליכותיו 

בביתו, מבלי להקל על רגיל בדרך, כפי שהוא 
 ולהגיע לידי חטא, חלילה. עצמו

 

שהמזבח מרמז על  ,מבאר 'בן איש חי'ה
הלב, והדברים רמוזים במדותיו של המזבח 

ם ים על שלושים ושתיישהיו "שלשים ושתי
 .ל"בין יכמנ דות פ,ג מ"א(,י)מאמה" 

 

ַׁהאדםַׁ, 'אש'והנה ה ַׁשל ַׁה' ַׁעבודת דהיינו
, ורמז לדבר בוַׁתמידיצריכהַׁלבעורַׁבתוךַׁל

ַׁהאטמון  ַׁשלבמילוי שהן  'לב'המלה  ותיות
בי"ת, המצטרפות למלה -למ"ד ובמילואן 

 ".תמיד"
 

ִמיד תּוַקד ַעל " :זהו שרמז הכתוב ֵאׁש תָּ
האשַׁשלַׁעבודתַׁכלומר,  -")ויקרא ו, ו( ַהִמזְֵבחַ 

 בוַׁשלַׁהאדםַׁתמיד.יה'ַׁתוקדַׁבל

ִמי: ")תורת כהנים פר' צו(חז"ל דרשו   -דֵאשַׁתָּ
ִמיאף בטומאה,  - דִמיתַָּׁאף בשבת.  אף  -דתָּ

 ?הדבריםנת ומהי כו במסעות".
 

מפרש זאת על דרך המוסר:  'ברכת יצחק'ה
שבהם יש לאדם רפיון בעבודת  ,יש זמנים

פרנסתו בה' שלו. ביום חול אדם טרוד 
בו פנוי לחטוא, אבל יואין ל ,יניויושקוע בענ

והוא שרוי  ,זמנו בידו ובטל ממלאכתוכאשר 
ף ונפש, ומרבה באכילה במנוחת הגו

 .לידיַׁחטאַׁותעלולַׁהואַׁלבואַׁבקלושתיה, 
 

ִמי" :על כך אומר המדרש בַָּׁףַַׁא -דתָּ ש  ", תבְּ
עצמו את שישמור  ,ומזהיר בכך את האדם

 קא ביום השבת.ומפני החטא דו
 

ִמיהמדרש ממשיך ואומר: " ףַַׁאַׁ-דתָּ
ָא ֻטמְּ נת הדברים היא, שאדם ו", וכוהבְּ

שעריַׁשַׁ,יודע, תפעם אחרה ישנכשל בעב
ַׁבפניו ַׁננעלו ַׁלא ַׁעושהַׁ, תשובה ַׁהוא ולכן

ַׁה'ַׁ ַׁבעבודת ַׁוממשיך ַׁחטאו, ַׁעל תשובה
  כפיַׁשהיהַׁקודםַׁשחטא.ַׁ,שלו

 

ן, וכל כולו ַהיָּוֵ ט ְבִטיאבל כששוקע האדם 
חס הוא עלול  - נטמא בטומאת החטא

, ולומר כי אפסה לייאושפול ילוחלילה 
 .בתשובה שלימה ותו לשובותק

 

ִמיהמדרש:" על כך אומר ָאףַַׁאַׁ-דתָּ ֻטמְּ ", הבְּ
כי שערי תשובה לעולם לא  ,ומדגיש לאדם

 אם ישובוננעלו, ועד יום מותו ה' מחכה לו, 
  .באהבה יקבלוה' מיד  -בתשובה שלימה 

 

ֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַדכָּ ועל כך נאמר: " )תהלים צ,  אתָּ

כלומר, האדם יכול לשוב בתשובה עד  -"ג(

ַֹׁלאִַׁתכְּב ַׁ" ִמזְֵּבח  לַׁה  דַׁע  ִמידַׁתּוק  ַׁ)ויקרא ו, ו(ַׁה"ֵאשַׁתָּ
 

ח"תשעַׁ'ַׁניסןח 24/03/2018  

שבתַׁהגדולַׁ-צופרשתַׁ  
ַׁמלאכיַׁג'ַׁ-"וערבה"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 18:17 19:30 20:13  

א"ת 18:35 19:27 20:10  

 חיפה 18:36 19:29 20:12

ש"ב 18:36 19:29 20:12  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁפרנסהַׁטובהַׁ,ק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת 

 מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה
 

 

 

 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון

 
 
 
 
 
 

ַׁ

 העלוןַׁמוקדשַׁלהצלחתַַׁׁ
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ

ַׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁדבירַׁבןַׁנליַׁרחלַַַׁׁׁ   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁרוזהַׁבתַׁמרגריטהַׁמזלַַַׁׁׁחיַׁהפקותַׁואירועים
ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

ַׁאריהַׁושרהַׁלויַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁוב"בַׁשלמהַׁודנהַׁדוד
ַׁאקבליַׁיוסףַׁחייםַׁבןַׁנסכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ.מ.י.שַׁכדוריי

ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁ'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאטנתנאלַׁבןַׁג
ַׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית
ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי

ַׁנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהשוש

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁזריַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁואושריתַׁבתַׁשושנהדניאלַׁבןַׁשרהַׁ
ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַׁ

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימהשלוַׁבןַׁמזלַׁפחַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַַַׁׁׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיה

ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה
ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה

ַַַׁׁׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
ַׁ?כשרותַׁלפסחַׁלאלוַׁמוצריםַׁישַׁלהקפידַׁעב

 

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

 

ַׁ )מייקאפ, איפור  הערות: ון שטעמם פגום, לרוב השיטות אין צורך בכשרות.ואולם כי ,עלולים להכיל חמץַׁ-קוסמטיקהמוצרי

 חשש חמץ. אולם יש לציין כי אודם פעמים רבות היצרן אינו פוגם אותו ממאכל כלב, ולכן יש לרכוש לכתחילה אודם עם כשרות. ורימל( אין ב

 ]חלק ממוצרי קוסמטיקה הכשרים לפסח: ד"ר פישר, קרליין, רבלון, רוזנבלום[.
 

 פגום למאכל כלב. םון שטעמואין צורך בכשרות, כי -להכיל חמץ ולותעל נעליים( חצ)אקונומיקה, אבקת כביסה, מש -חומריַׁניקוי
 

ואף אם יש בו מרכיבי טהור אינו מכיל חמץ ואין צורך בכשרות. ]וזלין הינו תוצר נפט ואין בו טריפות כלל[ כאשר הוא  -וזליןַׁ
 .בכשרות יש צורך הוא בטעמים אםאולם חמץ, היות והנפט מהווה חלק ניכר יש כאן ביטול ונתינת טעם לפגם. 

 

עדכון : מקורותבשנים האחרונות לא נמצאה בעיה של שימוש בחומר משיחה מן החי או ממרכיבי חמץ.  -ניירַׁכסףַׁ-אלומיניום

 בתהליך הייצור.בשמן מן החי לעיתים משתמשים מכיוון ש ,ויש מחמירים כל השנה הרבנות הראשית לישראל )ניסן תשע"ד(. י"כשרות ע
 

 פעמים רבות משתמשים בשמן מן החי בתהליך הייצור, יש צורך בכשרות לכל השנה, אך אינן מכילות חמץ. -תבניותַׁח"פ

 
 
ַׁ

ַׁ
ַׁ

 

הם היו היו צדיקי עולם.  ,צבי הירש קמאי הי"ד, רבה של מיר הגאון רבי דב סוקולובסקי ואשתו חנה דינה, בתו של הגאון רבי
יהודי גלמוד בשם ר' שמחה. לעיתים היה בירושלים  אל ביתם בירושלים.יהודים מסכנים היו באים בהכנסת אורחים,  מיוחדים

היה קונה את החלות שנשארו במאפיית לנדנר  אף הוא היה מבאי ביתם הקבועים. בכל יום שישיובריא בנפשו,  לא היההוא 
 בשכונת "בית ישראל" והיה מחלקם לנצרכים. ועוד מאפיות

 

אנשים קונים לשבת זו רק מה שנצרך בדיוק. ר' מכיוון ש ,במאפיות חלות רבותערב פסח שחל בשבת נשארו ביום שישי ב
הגיע  רצתה לקחת ולהשאר עם חמץ או פרורי חלות. את החלות והלך לחלק לנצרכים. אך כמובן אף משפחה לא שמחה קנה

ַׁעַׁעםבערב שבת לביתו של רבי דב סוקולובסקי הלה  ַׁהבית, ַׁפינות ַׁבכל ַׁאותם ַׁוהניח ַׁחלות. ַׁשל ַׁהחלונותשקים ַׁל
ַׁהביתַׁהיהַׁמלאַׁחלות... ַׁעלַׁהארונות, בבוקר, קראה שבת ב לא אמרו מילה.ודב ואשתו שתקו  רבי הירושלמיםַׁהרחבים,

 ויחד עמלו לנקות ולבער את הבית מחמץ. ,לידםהרבנית חנה דינה לאחייניה שגרו 
 
 
 

 
 
 
 

אחד מחשובי הרבנים פנה פעם המופלא הבא: עד כמה ברחו רבותינו כמטחווי קשת מהגאווה, זאת ניתן ללמוד מהסיפור 
שרתהַַׁׁיםשכברַׁלפניַׁשלושיםַׁשנַׁ,מגדוליַׁישראלַׁ,מקובלני": את המשפט הבא לגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל ואמר לו

ַׁ ַׁהקודשעליכם  :. הלה לא הספיק לסיים את המשפט ורבי אברהם, תוך כדי דיבור, שלף את נעלו מעל רגלו ואמר"!רוח
ַׁשו" ושובַׁלאַׁחזרַַׁׁ,ויצאַׁליטולַׁידיו ,י"ון שנגעתי בנעליים מוכרח אני ליטול את ידיוכי"מ". והוסיף: !הַׁיותרַׁממניוהנעלַׁהזו

 .ןיבעניאיתוַׁכדיַׁשלאַׁימשיךַׁלדברַַׁׁ,למקומוַׁהראשון
 
 
 
 

  

 ושבת הניחה לא היה ארגז קרח. את מאכלי )'המגיד הירושלמי'(,, חמיו של ר' שלום שבדרון בבית הגאון ר' חיים לייב אויירבך
 מק הבור.ובעאוכסנו קרים, וכך מאכלי השבת  הורידו לתוך בור המים שהיה בחצר. המים בבור היו קשור לחבל, אותוהבכלי 

הוא החוויר  .דגים מהבור. הוא משך את החבל ולפתע נקרע החבל באחת משבתות הקיץ שלחו את אחד הילדים להביא
  נפל לתוך מי הבור. אוי!". כלול. כל האות צעקו כל בני הבית בכאב: "אין מה לאכאח , ובבתמה קרהפר יכסיד, נכנס הביתה וס

 

אוי! הבור נהיה חמץ. לא  ספקה כפיה ואמרה בצער: "אוי!היא בהלה.  התגובה הטבעית של הרבנית צביה הייתה גם היא
פן ואותה בא בל זה מה שהטרידכה ופורים ופסח. אודשים לפני חנוקיץ. חההיה זה בעיצומו של  .לפסח" יהיה לנו מים

 .)הגדת ר' שלום( ספונטני!
 
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ ִריַׁ–שֹוֵאלַּׁוֵמִשיבַׁב  ס ַׁלְַּׁםַׁמּוצָּ חלקַׁב'ַׁ-חפ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

ַַׁׁ

ִדישַׁ קְּ ה  ןַׁלְּ ִדישִַׁנתָּ קְּ ה  ןַׁלְּ לֹוןִנתָּ עָּ תַׁה  לֹוןא  עָּ תַׁה  תַַַַׁׁׁׁא  מ  ִעּלּויִַׁנשְּ תלְּ מ  ִעּלּויִַׁנשְּ ה,ַׁ,ַׁלְּ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְּ הִלרְּ ֵלמָּ 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.2626ַׁה  ר  ש  ב  תִַׁציֹוןמְּ ר  ש  ב  90769269076926ַַׁׁדַׁדִַׁמּקּוִמּקּו.ַׁ.ַׁמְּ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

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

בּוע ַׁ בּוע ִַׁמיֵדיַׁשָּ ל,ַַׁׁ,ִַַׁׁמיֵדיַׁשָּ ָךַׁא  ת  תַׁכְּתֹובְּ חַׁא  ל  לשְּ ָךַׁא  ת  תַׁכְּתֹובְּ חַׁא  ל  ַַׁׁ::שְּ
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

כְּנָּס ַׁ ִחיתַׁה  םאֹורְּ  
 

 

 

 

 

ָאהֲַׁענָּוַָּׁ לָּ הֻמפְּ  
 

 

 

 

 

יִַׁ ס ַׁםַׁמ  פ  חלְּ  
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 (1963)כ"ג אב ה'תשכ"ג -נולד בארץ בַׁ-תןַׁבוקובזהַׁזצ"להרבַׁהמקובלַׁנ 
 ונקרא ע"ש  (הרב היה השמיני)בנים ובנות  15למשפחה מרובת ילדים בה 

כולל שם פתח  ,. לאחר נישואיו עבר לנתיבות)רב העיר אשקלון(ר' נתן פרז'ון 
לאברכים. דאג להחזיק את הכולל, ולתמוך באברכים בחיי היומיום. את כל 

קדיש למשפחות נזקקות. הקים ארגון חסד גדול שחילק מידי חודש חייו ה
בחודשו סכומי כסף עצומים לאנשים מעוטי יכולת, ארגון החסד התפרסם 
בעיקר בזכות ה"קמחא דפסחא" שהיה עורך מידי שנה. בשעות הבוקר 
היה מקבל קהל. רבים פנו אל הצדיק ונושעו. בהמשך היום יצא כדי למסור 

 . קומות שונים בארץבמ שיעורי תורה
 

בשמים התקבלו הקודש. מוצא פיו וברכותיו -גאון בנגלה ובנסתר. בעל רוח
במבט קל היה יודע מיהו האדם העומד בפניו, מהן ַׁסדרי בראשית.ושינו 

בעיותיו ומה יהיה עימו. לשאלת תלמידיו מהיכן זכה לראות זאת השיב 
)הצדיק ה חסד שתולה את הדבר במעשה החסד שלו שכן כל מהותו היית

 על הקשר בין החסד לראייתו הרוחנית המדהימה(. 'מכתב מאליהו'ציין את דברי ה
לאחר  'חזקיהו'הוסיפו לצדיק את השם  .הכנסת-תהיה שוטף בעצמו את בי

לבקר . כאשר הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל הגיע בגופושהתגלתה המחלה 
מהַׁיתה "י לפני שנפטר, דאגתו היחידה היושכב על ערש דואותו כש

ַׁהאנשים ַׁכל ַׁעם ַׁבי?ַׁ,אעשה ". קירב יהודים רבים לאביהם שתלויים
 .בעלַׁאהבתַׁישראלַׁעצומהשבשמים. 

 

שבמקום  ,. היה אומרסחף בדרשותיו את הקהלבעל מתק שפתיים. 
שיתחזקו בתורה ובמצוות כי זו הסגולה הגדולה  ,שאנשים יחפשו סגולות

 . על שמוצעירַׁיפטרלחלות ולההוא שעתיד  ,פעמים מספראמר ביותר. 

ַׁ

 
 

 

 

 

 

 

   

  
 
 
 
 
 
 

ַַׁׁ
 
 
ַׁ

ַׁ
ַׁ

ַׁ

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

בשבת האחרונה ביקש במפגיע להתפלל תפילת מנחה, וביטל את הבקשה לדחות  הוקמו מוסדות החסד 'מאורות נתן'.
וידוי שלא אומרים בו ווידוי למרות שמדובר בתפילת שבת בחודש ניסן ואת התפילה בזמן מה. לאחר התפילה אמר 

. לאחר שנזדכך ביסורים קשים ומרים, (2006) שבת הגדול, י' בניסן ה'תשס"ו -ותחנונים. נפטר בשבת קודש פרשת צו
און ר' יששכר שנים. ההלווייה נערכה ביום א' עפ"י עצת הג 42-אותם קיבל באהבה. ציונו בבית העלמין בנתיבות. חי כ

 מאיר זצוק"ל כדי לאפשר לאלפים ללוותו בדרכו האחרונה. 
 

אליהו שלום, משה כלפון, חיה,  ,דניאל ילדיו:מרת יעל שתחי' למשפחת ברבי.  אשתו:מרת חיה.  אמו:דניאל.  אביו:
בתקופה  :חברותאראשי ישיבת הנגב.  -הרה"ג יששכר מאיר, הרה"ג ראובן יוסף גרשנוביץ מרבותיו: .עמרם אלדד

ַׁנתן• מספריו:מסוימת למד עם הגאון המקובל ר' מרדכי אליהו זצוק"ל.  )יצא בשנה השלישית מדברי תורתו ַׁ-זכרון

. בנוסף הרב כתב ספר שלם על הלכות )נערך ע"י ר' יהודה אדרי(מתאר את חיי הצדיק  -עמודַׁהחסד• לפטירתו על ידי בנו(
 .הכתבים בידי המשפחה( -לאורעדיין לא יצא אך  ,ורזאת לציבלימד )בהם הקפיד עד מאוד ומעשרות 

שהייתה  ,ל'הכנסת כלה' עבור אחותי "הגעתי פעם לאזכרה מסויימת כדי להתרים את הקהל לום ב. תושב העיר נתיבות מספר:ש

כדי שיחה שאל  ותוך, הרב שהגיע כדי לאסוף כסף עבור מוסדותיו, שוחח איתי .רבינוחתונתה, ופגשתי שם את  מימוןלעזרה בזקוקה 
ַׁישַׁכאןַׁמקרהַׁחשובַׁשלַׁהכנסתַׁכלה,ַׁזוַׁמצווהוהודיע: ' מיד כששמע על אחותי, דפק על השלחן -לו, והוא  סיפרתי .לסיבת בואי למקום

ַׁיפה' ַׁבעין ַׁהתורם ַׁואשרי שרחשו לו  ,כשהוא מנצל את הכבוד הרב פשוט החל בהתרמה בנועם ובחן המיוחדים לו, .גדולה,
והיהַׁמשציפיתיַׁלקבל,ַַׁׁ,סכוםַׁגדולַׁבהרבהַׁבתוךַׁזמןַׁקצרַׁאסףַׁהרבַׁעבוריַׁכחמשתַׁאלפיםַׁשקלים, הו.הכירו שכבר ,המשתתפים

ַׁאחר".ַׁמוסדותיוַׁשלוַׁהואַׁהיהַׁצריךַׁלאסוףַׁכסףַׁבמקוםַׁעבורהקשהַׁעלַׁעצמו.ַׁשבכךַׁברורַׁ

בוקובזה זצוק"ל, בין היתר  "היו לנו הרבה מעשי פלא עם מורינו ורבינו הרב נתן קורבו של הרב, אשר פרץ מאטלנטה ארה"ב, מספר:מ

 ,מצאתי ולא ידעתי איפה הוא. 'הפכתי' את כל הבית וכשלא פעם איבדתי את הדרכון שלי שעות ספרות לפני טיסה זכור לי המקרה הבא:
ַׁהואַׁנמצאַׁאיתךַׁבחדרַׁבוַַׁׁהדרכוןַׁלאַׁהלךַׁלשוםַׁמקוםלהפתעתי הרב אמר לי: " התקשרתי כמובן לרב לבקש את עזרתו... בבית,

ַׁעו ַׁתחפשאתה ַׁאותוַׁמד, ַׁותמצא ַׁשם ַׁרק בו הייתי ש ,הדרכון בחדר וכך כמובן היה, המשכתי לחפש בסביבתי ומצאתי את ".לידך,
 בשעה שהתקשרתי לרב"...

ממנה לקבל קבלות על עצמה והמליץ על ניתוח.  והתלוננה על כאבים בגרון. הרב ביקשרבינו שידור ברדיו "קול חי", פנתה אישה אל ב

כשהיא מתלוננת על צריבה מוזרה בגרון. , זמן מה לאחר מכן שוב פנתה אותה אישה אל הרב ניתוח עבר בהצלחה.וה ,נותחה האישה
התקשר החתן שלה  שהרופאים לא מצאו כל סיבה לבצע בדיקה זו. למרות ,, ועמד על כך.ַׁבגרוןC.Tלעשותַׁמידַׁבדיקתַַׁׁהואַׁהורהַׁלה

ַׁ שהרב הורה לה. אולם האישה התעקשה לבצע אתדמיונות לראש',  לרב והאשים אותו שהוא 'מכניס לה הראתהC.Tַַַׁׁׁ-בדיקתַׁה
והאישה הבריאה לאחר מכן עלה חתנה לשידור , החפץ הוצא מפלסטיקַׁבמקוםַׁועליוַׁסגרוַׁאתַׁהתפרים.ַׁשבעתַׁהניתוחַׁנשכחַׁמתפס

 על שפקפק בדברי הרב. והתנצל

לזיכוי הרבים  הייתה לרב מסירות נפש אדירה ,ורבינומורינו זכינו להיות קרובים ל" אדומים מספרים: יציק וגילה בן חמו ממעלהא

 אדומים, הוא הגיע באמבולנס דויטש מרבני העיר למעלה מאוד, הביא אותו הרב אברהם חולהכבר כשהרב זצ"ל היה  ולהרבצת תורה.
בירושלים,  גם לשכונת 'פסגת זאב' .כשעה וחצי תורה וחיזוק לפני קהל רב דברי בפניו, ולמרות חולשתו דיבר עם רופא צמוד בלי שערה

 ."גדולה מקום ובקהל הייתה התעוררות הכנסת היה מלא עד אפס כשהוא מחובר לאינפוזיה. בית שיעוריםלהעביר הגיע 

ָאִכיםִראשֹוִניִאםַׁ לְּ ר ַַׁׁ-םַׁכְּמ  ֻקבַָּׁבַׁהָּ מְּ זַָּׁןַׁנָּת ַׁלַׁה   הַׁזצ"לבּוקֹובְּ
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ֲעשֵַׁ ס ַׁהַׁמ  כָּרֹוַׁדח  ּושְּ  
 

 

 
 

 

 . המשפחהמספר על שאני 
 

שה שגרה בצפון ידקות אני מקבל טלפון מאמספר לאחר 
שמעתי את בקשת העזרה למשפחה ברוכת : "אומרת ליש

שאין להם כלום לחג. ב"ה ה' נתן לי שפע גדול ואני חיה  ,דיםהיל
ַׁרשימהַׁשלַׁכלַׁהדבריםַׁשהמשפחהַׁ .טוב אנאַׁממךַׁהעברַׁלי

ַׁאתַׁ ַׁאקח ַׁואני ַׁועופות, ַׁבשר ַׁועד ַׁמטיטולים ַׁהחל צריכה,
 ". לוהרשימהַׁואעבירַׁלהםַׁאתַׁהכ

 

תי לה מקרב לב. "אך יש לי בקשה אחת", יד והודוהתרגשתי מא
שאותה משפחה תתפלל  ,"מבקשת אנישה ואמרה, יהוסיפה הא

שניםַׁאניַַׁׁעשרמפניַׁשכברַׁמעלַׁעליי שאזכה לזרע של קיימא, 
, לכן קח התייאשו מלעזור לנווהרופאים  ,ובעליַׁלאַׁזכינוַׁבילדים

 ".את שמי על מנת שיתפללו עליי
 

הסכמתי בשמחה והתקשרתי לבשר למשפחה על עזרתה של 
ַׁכלאותה אשה. מיד כששמעו זאת, הם  ושמחוַַׁׁכךַׁהתרגשו

ַׁהבטיחוומא ַׁואף ַׁהמשפחהַַׁׁ,ד, ַׁבני ַׁכל ַׁיחד ַׁיתפללו כי
  .שלַׁאותהַׁאישהַׁלישועתה

 

ַׁהגיעוַׁרשימה של כל הדברים הנדרשים, ה הם העבירו ל אשר
ַׁשקלים ַׁאלפי ַׁשל קיימה את מה אכן שה יואותה א .לסכום

 ,ל עוד לפני החגולהם את הכהיא דאגה להעביר ושהבטיחה 
 פסח בשמחה. כך הם זכו לקיים את ה ,וב"ה

 

תשע"ז, שוב התקשרו 'השל שנת והנה, עם תחילת חודש ניסן 
השנהַׁמצבםַׁעגוםַׁשגםַׁ ,אותה משפחה מסכנה בבכיותמאליי 
  ואיןַׁלהםַׁאוכלַׁבסיסיַׁלילדיםַׁולמשפחהַׁלפסח.ַׁ,דומא

 

לא למזלי הרב, שמרתי את פרטי האישה משנה שעברה. 
ת אליה בשנית ולבקש אחשבתי פעמיים והחלטתי להתקשר 

הזכרתי לה את הסיוע בעבר. אולם אליה, מחייג . בעודי עזרתה
מצטערת, : "אני ואמרקטע אותי מהעבר השני של הקו הקול 

  ."כרגע היא לא יכולה לענותמדובר באחותי ו
 

-היא נמצאת בביתשקול המבהיר ברקע אני שומע והנה 
. "סליחה, אבל יש לי שאלה", שאלתי את אחותה. "האם הרפואה
השיבה לי, ", היא ?". "כןהרפואהנמצאת כעת בבית אחותך 

 ". !שניםַׁרבותַׁיכעתַׁהיאַׁילדהַׁבתַׁאחר"
 

, לא האמנתי! ממש לפני שנה באותו תאריך מעיניי דמעות ירדו
בדיוק היא עזרה למשפחה מסכנה שהבטיחה להתפלל עליה 

שה זכתה ישתזכה לישועה ותיפקד, ובדיוק אחר שנה אותה א
ַׁבעינייַׁדברי הרופאים. ל וכיגוד לבנמה, ילבת בריאה ושל ראיתי

כיצדַׁה'ַׁמשלםַׁבעצמוַׁכנגדַׁכלַׁכוחותַׁהטבעַׁלאלוַׁהמסייעיםַׁ
ַׁלנזקקים".

ַׁ

מעם ישראל העוזרים הן  ולהתרגש אי אפשר שלא להתפעל 
כדי שלא יהיה חלילה ולו אדם אחד, שלא בכספם והן בכוחם 

ַׁצציםַׁלעשות את הסדר כדבעי. יוכל  ַׁמאולתרים מחסנים
ַׁהמסדריםַׁאתַׁנמצאיםַׁבמקומותַׁשוניםַׁובהםַׁ ַׁחסד, אנשי

ַׁכדיַׁלחלקםַׁלאנשיםַׁנזקקים.ַַׁׁהארגזים
 

חסד הללו עולים לפני מי שאמר והיה ה ימעששאין ספק 
ַׁבכוחםַׁהעולם והמלאכים, שנבראים ממעשי חסד הללו,  יש

ַׁורעות, ַׁקשות ַׁגזרות ַׁכל ַׁלעולם לבטל ַׁלבוא . המתרגשות
וכפי שמובא בספר 'תומר דבורה' שחיברו המקובל העצום 

 : זצ"ל הגאון רבי משה קורדברו
 

ם  יֵׁש" ַבֵהיכָּל יָּדּוַע ַמְלָאִכים ְמֻמנִים ְלַקֵבל ְגִמילּות ֶחֶסד ֶׁשָאדָּ
ם ַהֶזה עֹולָּ ֵאל,  ,עֹוֶשה בָּ וְַכֲאֶׁשר ִמַדת ַהִדין ְמַקְטֶרֶגת ַעל יְִשרָּ

ם ַהַמְלָאִכים  הּואִמיַד אֹתָּ דַׁה  ס  ח  ִאיםַׁה  רְּ דֹוׁש בָּרּוְך הּוא  מ  וְַהקָּ
ֵאל ֵפץ ְבֶחֶסד,  ְמַרֵחם ַעל יְִשרָּ ֵהםִַׁמְפנֵי ֶׁשהּוא חָּ ַׁש  ֱַׁהיֹות וְִּעם

ז הַׁ דַׁז הַׁלָּ ס  ִליםַׁח  יִָּביםִַׁאםֵַׁהםַּׁגֹומְּ םַׁ-ח  ֵחםֲַׁעֵליה  ר   ".מְּ
 

ַׁד' -וכן כידוע המלה חסד מורכבת משתי מלים . דהיינו חס
ַׁעליו. ַׁגם ַׁחס ַׁעולם ַׁבורא ַׁאזי ַׁלזולתו, ַׁעוזר ַׁהאדם  כאשר

אחר מעם לאדם  ברגע שאדם עוזר ומסייעשעלינו להבין, 
סייע לבנו של הקב"ה. ועל כך בורא העולם שהוא הרי  -ישראל

 מחזיר בכפל כפליים.
 

ברצוני לזעזע "סיפר איש החסד, הזמר 'אבי בן ישראל': 
לפני  אתכם במקרה מרגש עד דמעות שהייתי מעורב בו שבוע

 : )שנת ה'תשע"ז(חג הפסח 
 

תשע"ו. מי 'הסיפור התחיל לפני שנה בדיוק, ערב חג הפסח ה
לעזור עיסוקיי, משתדל אני שאר שמכיר אותי יודע כי בין 

פניות של אנשים נזקקים ומסכנים הזקוקים לדברים ל
 בגדים ואוכל לילדים.  ,ים כמצרכי מזוןיבסיס

 

ואניַׁמשתדלַׁמשפחות פונות אליי לעזרה בפרט לפני החגים 
להעבירַׁאתַׁבקשתםַׁלציבורַׁהרחבַׁומבקשַׁמהםַׁלהירתםַׁ

  וב"הַׁכךַׁזכינוַׁלעזורַׁלמשפחותַׁרבות.,ַׁלמשימה
 

 שיחהשנה שעברה אני מקבל בוהנה, כשבוע לפני פסח 
הפסק ללא ממשפחה חרדית ברוכת ילדים, כשהאבא בוכה 

 בטלפון: 
 

ַׁלאַׁ אבי," ַׁאוכל, ַׁלא ַׁבבית. ַׁכלום ַׁלנו ַׁואין ַׁמתקרב פסח
ַׁבוכהַׁמרובַׁצערַׁמפניַַׁׁמטרנות ַׁאשתי ַׁלאַׁטיטולים. ואפילו

 ".איךַׁלהתחילַׁאתַׁהחג,ַׁאנאַׁעזרוַׁלנושאיןַׁלנוַׁאפילוַׁשקלַׁ
 

כאבתי מאד את אי אפשר להישאר אטום למשמע דברים אלו. 
כדי תוך  כאבו וביקשתי ברדיו 'קול ברמה' את עזרת הציבור

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁריאַׁאטוןַׁזצ"לַׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתַַַׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

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

ַׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"לַַַׁׁׁקניןַׁזצ"לעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמַׁר'ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַַַׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁמריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁדרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ)אורי(ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁצדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁתרַׁע"השניַׁבתַׁאס
ַׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁנעמיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרברכהַׁבתַׁ

ַׁפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיפהַׁבתַׁרבקהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
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