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ש ַׁ רָּ י-יַאֲחר ַׁתַׁפָּ ְצוֹותַׁ-םְקדֹושִׁ מִׁ ּיּוםַׁה  יזּותְַׁבקִׁ ְזרִׁ  

 

 

 

 

יֹוןד                                                                                                       "בס  לָּ 686ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ י-תמוֹ י ַאֲחר  פָּ  ח"תשע|  םְקדֹושִּ
 

לָּה ְתפִּ ת הַׁ ְשעַׁ ְקֹרא בִּ ְש  | ָאסּור לִּ יֹוןנָּא לִּ לָּ גִּ ת הַׁ ל ְקדּושַׁ  ֹמר עַׁ

 

מופלגת ותש כוחו, ושוב לא יכול היה לעשות 
בעת שעמד דבר מצווה על  -הכול בעצמו 

הפרק, הפציר מאוד במקורביו, שיזדרזו 
 לעשות זאת בזריזות, מבלי לדחות כלל.

 

בספר 'המאורות הגדולים' מובא על כך 
הסיפור הבא: ה'חפץ חיים' היה כבר למעלה 

תשעים, כאשר נכנסו אליו מזכיר  מבן
שהגיע מכתב  ,הישיבה ונכדו, וסיפרו לו

שהוא מפסיק  ,מהג'וינט, ובו מודיע הארגון
 את תמיכתו בישיבה.

 

שיכתבו מכתב תודה  ,ה'חפץ חיים' ביקש
לארגון על סיועם עד עתה, משום שהוא סבר 
שיש בזה חיוב הכרת הטוב. המזכיר והנכד 

ותכננו באמת הבטיחו למלא את הבקשה, 
 לעשות זאת, כאשר יהיה פנאי...

 

חצי שעה חלפה, וה'חפץ חיים' פנה אליהם 
ושאל אותם האם כבר כתבו את המכתב. לא 
הם לא כתבו, אבל הם בהחלט תכננו לכתוב 
בהקדם. זמן מה אחר כך שוב שאל אותם 

 אודות המכתב. 
 

הם טרם מצאו  -כיוון שתשובתם הייתה זהה 
אמר להם ה'חפץ  -ין את הזמן לטפל בעני

חיים' שלא יאכל דבר בבוקר, עד אשר יראה 
את המכתב מוכן, ויחתום עליו. ה'חפץ חיים' 
ראה בדבר חיוב מוסרי, ולכן הוא לא נח ולא 

 שקט, עד אשר יעשה הדבר כראוי.

התורה מצווה על האדם להיות זריז באכילת 
השלמים, לאוכלם תוך שני ימים ולילה אחד, 

 ולא להותיר לזמן מאוחר יותר.
 

שיזדרז  -יש כאן רמז לכל מצוות 'עשה'
האדם לעשותן מהר ככל האפשר, כפי 

שנה, שאמרו חז"ל: "אל תאמר לכשאפנה א
ת  ם אֶּ תֶּ ַמרְׁ שמא לא תפנה", וכן אמרו: "ּושְׁ

ָך  - ")שמות יב, יז( ַהַמּצֹות יָדְׁ וָה ַהָבָאה לְׁ "ִמצְׁ
נָה".  ִמיצֶּ  ַאל ַתחְׁ

 

אם נכנסת לליבו של אדם מחשבה טובה, 
ימהר לעשותה, שמא ימהר  - לקיים מצווה

גם היצר הרע, להפריע לו לקיים את 
 המצווה.

 

ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו נאמר בתהילים: "ֵעת 
ָך  ודורש על כך הרב  ".)תהלים קיט, קכו(תֹוָרתֶּ

אם אומר אדם "ֵעת  -ראובן קרלנשטיין זצ"ל
שיש עוד זמן לעשות  ,ַלֲעׂשֹות ַלה' ", כלומר

את המצווה, ואין צריך למהר, הרי זה בכלל 
ָך".  "ֵהֵפרּו תֹוָרתֶּ

 

ומוסיף על כך בספר 'נועם המצוות': "וְִׁכי 
ָלִמים ַלה' ִתזְׁ חּו זֶַּבח שְׁ  - ")ויקרא יט, ה(בְׁ

צֹנְׁכֶּם  רצונך לעשות מצווה? דבר ראשון: "ִלרְׁ
  אתַׁרצונךַׁתזבח. - " )ויקרא יט, ה(ִתזְָׁבֻחהּו 

 

כלומר, אם היצר הרע רוצה לקרר את 
אהבת ה' שבך ולמנוע אותך מעשיית 

 תזבח אותו! -המצווה 
 

לה ה'חפץ חיים' היה ידוע בזריזותו הגדו
לקיום מצוות. גם כאשר הגיע לזקנה 

ֻחהּו.ַׁ ְזבָּ ְרצְֹנֶכםַׁתִׁ ה'ַׁלִׁ יםַׁל  מִׁ חְַׁשלָּ ְזְבחּוֶַׁזב  יַׁתִׁ ַׁ"וְכִׁ
ת"ְביֹוםַׁזְִׁבֲחֶכםַׁי ָא ֳחרָּ מָּ לַּׁומִׁ  (ו-ה)ויקרא יט,  כ 

 

ח"תשעַׁו'ַׁאייר 21/04/2018  

קדושים-אחריַׁמותפרשתַׁ  
ַׁיחזקאלַׁכ'ַׁ-"ויהיַׁדבר"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 18:36 19:49 20:38  

א"ת 18:54 19:47 20:35  

 חיפה 18:56 19:49 20:37

ש"ב 18:55 19:47 20:36  

 

ַׁב"והצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובַׁלרפואתחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"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

ַׁחיַׁהפקותַׁואירועיםרוזהַׁבתַׁמרגריטהַׁמזלַַַׁׁׁ
ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

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

ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית
ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו

ַׁיפיתַׁבתַׁג'ינהַַׁׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַׁ
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי
ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַַׁׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁאימַׁ ַׁזרישמואל ַׁאסתר ַׁבן ַַַַַׁׁׁׁׁן
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-בתַׁסטהימנהַׁניזריַׁ
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַַַׁׁׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיה

ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַַׁׁוהרהרחלַׁבתַׁזהצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ
ַׁרינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁדגטוַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבת

ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה
ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה

ַַַׁׁׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
ַׁעלַׁמהַׁהאדםַׁצריךַׁלהקפידַׁכאשרַׁמדוברַׁבתנורַׁהמשמשַׁגםַׁלבשריַׁוגםַׁלחלבי?

 

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

 

לאחר ושהמאכל לא נגע בתבנית עצמה  ,לו רורוב ,וכו' פיצה הממו עליינייר כסף, וחה תבנית רגילה או חד פעמית, ששמו עלי
אם הניח נייר כסף על התבנית ש ,ונראה :הערה מכן השתמשו באותה תבנית מחוסר ידיעה לאוכל בשרי, האוכל לא נאסר באכילה.

)יו"ד סימן צב ס"ח( שאין מבואר ברמ"א שעות[, יהיה המאכל מותר.  24מזמן האפייה האחרונה ]תוך  הבצורה טובה, גם כאשר התבנית בת יומ
נייר פרגמנט, הובא בשו"ת מעין  השהניחו עלי תהבלוע יוצא מכלי לכלי בלי רוטב. וראיתי להראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל שהתיר בתבנית חד פעמי

 התבנית צריכה הכשרה. ,שדעתו כן אף בתבנית רגילה על ידי נייר פרגמנט. ומכל מקום ,אומר ח"ד )עמוד מב(. ונראה
 

ן שהמגש וכיו ,בשר, ואין שום מגע בין הבשר לרשת השאופים ב, ומושיבים עליה תבנית ,שרגילים להניחה בתנור בשרי ,רשת
שו"ת דבריך יאיר  מקורות: שאופים בו חלב. ,כדי להושיב עליה מגש ,מפסיק ביניהם, מותר לכתחילה להשתמש באותה רשת

 ח"ד )סימן לז(.
 
 
 
 
 

אמר: ב ש"גדולי הרבנים והפוסקים בארהמזצ"ל,  הרב משה פיינשטייןהגאון ם התבטא מרן כי כמה וכמה פעמי ,מספרים
 -ביותר מהזמנים, אשר רכושו נאמד  עשיר הגדול בתבל בכל)מדובר על ה גדולַׁבהרבהַׁמ'רוקפלר'ַׁכמהַׁמאושרַׁאני,ַׁשאניַׁעשיר"

  .בני ביתותמהו יתכן?", י "כיצד. (דולר מיליארד 318.3
 

ַׁם, עובד לחינ השיב: "העשיר רוקפלררבינו ו ַׁלא ַׁמהעולם, ַׁפטירתו ַׁאחר ַׁמיד ַׁאסףַׁישהרי ַׁאשר ַׁמכל ַׁמאומה ַׁהוא יהנה
בעודַׁאניַׁאוסףַׁבכלַׁיוםַׁמיליוניַׁומיליארדיַׁזכויותַׁועריה בעולם הנצח ללא שום אגורה אחת,  , אלא יעמוד הוא ערוםוהשיג

 ".סופיַׁאשרַׁנאמרַׁעליה:ַׁ"יקרהַׁהיאַׁמפנינים",ַׁכךַׁשאגיעַׁלעולםַׁהבאַׁעםַׁעושרַׁאמיתיַׁאיןַׁשלַׁלימודַׁתורה
 
ַׁ
 

 
 

 

הגה"ק רבי ו רבותינו כדי לתקן את עצמם. מסופר על דלא ניתן לתאר ולשער. כל חייהם עב -המופלאות של רבותינו םמידותיה
והם  בירושלים. בדרך החל לרדת גשם שיעור בישיבת 'עץ חיים' עם תלמידו לומרהלך פעם אחתש ,ל"זצמלצר  איסר זלמן

 זלמן עצר והחל לחפש כסף כדי ר' איסר .דקהצתרומותַׁוביקשַַׁׁעצרַׁאותםַׁיהודיַׁאוסףךַׁבדרַׁוהנהזירזו את פסיעותיהם. 
ַׁבעוז.לתרום לאותו אדם.  ַׁלרדת ַׁהגשם ַׁהמשיך ַׁשעה ַׁאותה ללכת. אמר לו  והם המשיכו ,שנתן את תרומתו לאחר כל

ממהר לומר את  שעה שהרביבעוצמה, ומה עוד ב שניתך ,לעכב אותנו בגשם דו של אותו אדםיזה ראוי מצ לא היה" :התלמיד
ַׁשיעורים," מופלאה: והועל כך רבי איסר זלמן בענ . השיב"שיעורו ַׁלומר ַׁמלאכתי ַׁאיןַׁאני ַׁנדבות. ַׁלאסוף ַׁמלאכתו ַׁוהוא

 ."שליַׁאוַׁשלובשמים,ַׁיותרַַׁׁלדעתַׁמלאכתוַׁשלַׁמיַׁחשובה
 

 
 
 
 

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ יבַׁב  שִׁ לַּׁומ  ּסּוַׁ–שֹוא  לֶַַׁׁ-רוְֶהת ַׁרַׁאִׁ קַׁב'ח   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

כָּה ֲהלָּ לֹותַׁב  ְשא  כָּהלִׁ ֲהלָּ לֹותַׁב  ְשא  לֹון  לִׁ תֶַׁהעָּ ש  ְקדָּ לֹוןה  תֶַׁהעָּ ש  ְקדָּ  ְמנּויִׁיםְמנּויִׁים ה 
ַַׁׁ

בלשאלותַׁלשאלותַׁ ר  ְפנֹותַׁלָּ בנָּאַׁלִׁ ר  ְפנֹותַׁלָּ ַַׁׁנָּאַׁלִׁ

י סִׁ ְנחָּ ּיִׁיםַׁפִׁ ּיָּהּוַׁח  לִׁ יא  סִׁ ְנחָּ ּיִׁיםַׁפִׁ ּיָּהּוַׁח  לִׁ ַַׁׁא 

  63291446329144--052052ַַׁׁל'ל'ְבט ְַׁבט ַׁ

ַַׁׁ

לֹון ישֶַׁאתֶַׁהעָּ ְקדִׁ ןְַׁלה  לֹוןנִׁתָּ ישֶַׁאתֶַׁהעָּ ְקדִׁ ןְַׁלה  תַַַַׁׁׁׁנִׁתָּ ּלּויַׁנְִׁשמ  תְלעִׁ ּלּויַׁנְִׁשמ  ה,ַׁ,ְַׁלעִׁ מָּ ְרפּוָאהְַׁשל  הלִׁ מָּ ְרפּוָאהְַׁשל  ה,ַׁ,ַׁלִׁ חָּ ְצלָּ הְלה  חָּ ְצלָּ גּון,ַׁ,ְַׁלה  גּוןזִּׁוּוגַׁהָּ ַַׁׁ,ַׁ,ַׁזִּׁוּוגַׁהָּ

הַׁ ְתשּובָּ הַׁבִׁ הֲַׁחזָּרָּ ְתשּובָּ הַׁבִׁ יאֹורַַַׁׁׁ--""וכווכוֲחזָּרָּ ְפנֹותְַׁללִׁ יאֹורַׁנָּאַׁלִׁ ְפנֹותְַׁללִׁ 77665522008844ַַׁׁ--005522ַַׁׁ""בטלבטלנָּאַׁלִׁ

ֲעֶרֶכת מ  ֲעֶרֶכתְכתֶֹבתַׁה  מ  ְצמֹון:ַׁ:ְַׁכתֶֹבתַׁה  יאֹורַׁע  ְצמֹוןֲעבּורַׁלִׁ יאֹורַׁע  בֶֹשםַׁ,ַׁרח'ַׁ,ַׁרח'ֲַׁעבּורַׁלִׁ בֶֹשםַׁה  ּיֹון8337583375ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2626ַׁה  ֶשֶרתַׁצִׁ ּיֹוןְמב  ֶשֶרתַׁצִׁ ּקּודַׁ.ַׁ.ְַׁמב  ּקּודַׁמִׁ 90769269076926ַַׁׁמִׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

נָּם לֹוןַׁחִׁ תֶַׁהעָּ ל  בָּ נָּםְלק  לֹוןַׁחִׁ תֶַׁהעָּ ל  בָּ   eemmaaiill--ב ַׁב ְַַַׁׁׁלק 

בּוע ַׁ יַׁשָּ יד  בּוע ַׁמִׁ יַׁשָּ יד  חֶַׁאתְַׁכתֹוְבֶתָךֶַׁאל,ַַׁׁ,ַַׁׁמִׁ חֶַׁאתְַׁכתֹוְבֶתָךֶַׁאלְשל  ַַׁׁ::ְשל 
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

הּו עֹשֶַַׁׁמ  תִַׁׁרַׁהָּ ֲאמִׁ יהָּ  
 

 

 

 

 

      )שבוע רביעי(נצח   מידתַׁהשבוע:
 שוק ימין איברַׁהמרכבהַׁלמידה:     משה רבינו צדיקַׁהמרכבהַׁלמידה:

 

 לנצח היצר הרע וגם התמדת מעשיו הטובים וקיומם -ניצחון ונצחיות הגדרתַׁהמידה:
 מידת הקמצנות  עבודהַׁעיקרית:כולל סיוע ללומדי תורה והתחזקות בתורה שבכתב.                         

 

ַׁיוםַׁ
 בחודש

ַׁיוםַׁ
 לעומר

ַׁמידהַׁ
 פרטית

ַׁמידהַׁממ"ח
 קנייניַׁהתורה

 הנהגהַׁהפרטיתַׁליום

 הבטחת חסד לשום סיבה. ילמד זכות תמידמיתמיד חסדיו ולא יחזור  בלב טוב חסד כ"ב ז'

 יתגבר נגד עצלות ונגד המלמדים חובה. יעשה לשם שמים ויכבוש נגיעותיו באמונת חכמים גבורה כ"ג ח'

 מה שמבטיח, ולא יטה האמת בכדי לנצח, וישתדל לזכות את הרביםיאמת  בקבלת יסורים תפארת כ"ד ט'

 ילך בזריזות, ילמד בהתמדה, וימשיך המסורת מדור דור הכל בקביעות המכיר את מקומו נצח כ"ה י'

 יתמיד בפעולותיו להשקיט מחלוקת, יוותר למען השלום, יודה לה' תמיד השמח בחלקו הוד כ"ו יא'

 ילך בארוכה כשצריך שלא לבוא לידי ניסיון בשמירת הברית, והכל בקדושה לדבריועושה סייג  יסוד כ"ז יב'

 יתפלל שיזכה לקיים דבריו, וגם תפילה לירושלים בפרט והגאולה בכלל לעצמו  לא מחזיק טובה מלכות כ"ח יג'
 

 )וספרתם לכם( התורה ללמוד לשמה, לא להפסיק לימודו לדברים בטלים. לגמול חסד עם עניים ותופסיַׁהדגשותַׁמיוחדות:

דֹו אֹותַׁמִׁ תֻמְפלָּ  
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 ַׁ ַׁהרב ַׁתאומיםהגאון ַׁמגדים'ַׁיוסף ַׁכ'פרי ַׁהידוע  (1727)"ז נולד בשנת ה'תפַׁ-זצ"ל
חונן מבילדותו לא היה . עם לידתו עברו הוריו ללבוב. בכפר שטריץ שליד לבוב בפולין

ולאחר מכן  עבר להתגורר בקומארנו, שם נישא (1744)תק"ד . בשנת ה'שרונותיבכ
. בשנת (שעותיו הפנויות לכתיבת ספריוניצל את ו)במשך עשר שנים שימש כ'מלמד' 

כדי שם וביקש לשבת  של ר' דניאל יפה המדרש-תבלברלין לעבר  (1767)ה'תקכ"ז 
רבים פנו אליו לדין תורה והפריעו לו מלימודו וכפי  ,)מאחר ושמו יצא לתהילהלחבר את ספריו 

 . (הניחוהוטענותיהם ואת עשה עצמו כלא מבין ולכן , שאיןַׁלוַׁפנאיַׁאףַׁלבלועַׁרוקותיאורוַׁ
 

מקום אביו בלבוב אולם נפטר אביו והוא התבקש למלא את  (1770)בשנת ה'תק"ל 
נענה לבקשתם  (1774)ספריו ובשנת ה'תקל"ד כתיבת בהוא סירב בנימוק שהוא עסוק 

התמנה לרב  (1781)בשנת תקמ"א  והתמנה לדיין, מגיד מישרים ומורה צדק בלבוב.
התפרסם גם לאחר שואב בית דין בפרנקפורט על האודר, בה כיהן אחת עשרה שנה. 

לא יפסיקוהו בדרשתו בשאלות וקושיות, כדי שלא שלבקש כאחד מגדולי הדור, נהג 
גם  ענוותן מופלא.יתבלבל. שקדן ומתמיד גדול, וכמעט לא פסק פומיה מגרסה. 

 מלמד תינוקות(ששימש בעברו כ)על  'יוסף מלמד'ם ותנהג לחכשהיה ראש ישיבה ורב עיר 
 65-. חי כ(1792) י' באייר ה'תקנ"ב-חריף, בקי ודייקן שאין כמותו. נפטר ב בלבד.

 .בפרנקפורט על האודרשנים. ציונו 
 

. אביו, ר' מאיר מרבותיו: )שימש כדיין, מגיד מישרים ומורה צדק בלבוב(.ר' מאיר  אביו:
ַׁמגדים• מספריו:. (אב"ד בוברקא)ויטלש שמחה הגאון ר'  מתלמידיו:  ע"על ש -פרי
שים על מסכת יבמות חידו -פורתַׁיוסף•חידושים על מסכתות  -ראשַׁיוסף• או"ח ויו"ד

ַׁורדים• וכתובות ַׁ• כללים בתלמוד 70 -גינת ַׁגמא ַׁהעמקים•תיבת ספרַׁ •שושנת
ַׁ ַׁ• ביאורים ומנהגים על סדר התפילה -נועםַׁמגדים•נטריקן ַׁלב  -ספרַׁהמגיד•הגיון

םַׁלבינה• פירושים, הפטרות ודרשות לשבתות ויו"ט מתןַׁ• שורשים בלשון הקודש -א 
 שכר ועונש חקירות בעניין -שכרןַׁשלַׁמצוות

לכבוד המאורע  ,כאב"ד ור"מ בפרנקפורטהתקבל אחרי שבע שנות ישיבה בלבוב אשר רבינו כ

הזמין לעצמו קפוטה חדשה, מכיון שהיה יושב על התורה בבית המדרש עד שעה מאוחרת בלילה, 
בעיניו מפז, השאיר הגאון ביד אשתו הרבנית סכום כסף לצורך תשלום שכר  וכל רגע היה יקר

הרבנית שלאחר ה לחייט, ברגע שהלה יביא את הבגד המוכן. בבואו הביתה באישון לילה העבוד
  .תה מונחת על השולחןיכבר עלתה על יצועה לישון, הבחין בקפוטה החדשה שהי

 

חשש שמא היא עדיין לא שילמה ויש בזה משום איסור דאורייתא "לא תלין פעולת שכיר" וגם  רבינו
בנית לא רצה להעיר משנתה כדי לשאול אותה. סגר איפוא את איסור לחייט שהכשילו, אך את הר

לחפש את החייט, כשמצא את בית החייט רעד הלה בכל איבריו מרוב  הלילההדלת ויצא בחשכת 
הרגיעו הגאון והסביר לו  "?זו בשעה מאוחרת מה עושה רבינו בביתיכשהוא תמיה: "התרגשות 

ַׁכברַׁאתַׁשכרו.ַׁילמהשיטַׁשהרבניתַׁופניוַׁאורוַׁבשמעוַׁמפיַׁהחיאת החשש שכרסם בלבו. 

נסע , הוא חיבורואת הדפיס כאשר רבינו ש ,מפאפאהגאון ר' יוסף גרינוואלד אדמו"ר היפר ס

, והייתה לו חלישות הדעת א היו קונים רביםל, אולם לצערו הרב לומדי התורהלכרו ובעצמו למ
לעצתם ונסע לצדיק ואכן שמע  טשובומיכל מזליחיאל יעצו לו חסידים שיסע למגיד הק' ר' מזה. 

אין קונים אותו, ולקח המגיד הק' הספר והביט על חיבורו ועתה הרבה יגע כשהגיע אליו, סיפר כי 
שיורו הלכה למעשה מתוך חיבורו,  םתורה לשמה ושהזכירו בשמישהכתוב הוא בו ואמר 

ר' שניאור זלמן  הגה"ק. וכן )תולדות ויחי יוסף(כששמעו זאת, רבו הרוכשים והלומדים בספרו. ו
 . "הלכה כפרי מגדים"מכריזים ברקיע כי  :בעל התניא זי"ע אמרמלאדי, האדמו"ר הזקן ו

האדמו"ר ר' יהושע : כ"ק אבי זי"ע )מרן האדמו"ר ר' ישכר דב רוקח )הזקן( מבעלזיפר כ"ק מרן ס

ואמר לי: , והיה הדבר אצלי לחידוש, והוא הרגיש בכך 'פרי מגדים'( הרים פעם על נס את הרוקח
וכן בשל  לימוד תורה לשמה)על ידי יגיעתו בתורה  'פרי מגדים'מהו הרבותא אצלך, דע כי בעל ה"

וסיים כ"ק מרן  זכה למה שזכו הבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע", העובדה שלא היה מחונן בכישרונות(
ַַׁׁ".הייתי מאמיןזי"ע ואמר: "אלמלא שמעתי הדברים בעצמי מפה קדשו של כ"ק אבי זי"ע לא 

היו ו, עיר וזי"ע הגיע לאיזהאדמו"ר ר' מרדכי טברסקי  מצ'רנובילכשהמגיד : יפר הרה"ק מסקוורס

ורה חבוהיו שם  עולמו.-התבקש לביתכבר רבינו תקופה  השם אנשים שרצו לבחון אותו. באות
 אליו לשאול את הפשט ואמר שישאירו , והלכוה 'פרי מגדים'שלמדו ולא הצליחו להבין איז
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שהיה קשה,  רי מגדים'פ'סיני ולחינם שברו ראשם, אח"כ מצאו עוד הר מ וכנתינתשהסברו וראו  ביאר להםבבוקר . אצלואת הספר 
הדפיסו מזה ספר, והביאו למגיד הק' והפצירו בו שיאמר להם הפשט, ואמר להם שיש ספרים שהדפיסו שהמחבר רק ציין לעצמו ואח"כ 

 הברירה והי וה לית(. לא היולראות אם החסידים יודעים ללמוד ון שבאו אליו )להלעיג עליווכימה כוונתו, אך יתוקשה לתפוס תמיד מה הי
 . ןלעשות כו כל יום מתחשק לבהפשט, אבל לא מהו  ובעצמו אמר לר' יוסף תאומים ושם ה'פרי מגדים' להיכלו של הגיע מוכרח ל

ְלָאכִׁים אשֹונִׁיםְַׁכמ  םַׁרִׁ אֹוַׁ–ַׁאִׁ גָּ ר ַׁןַׁה  יףַׁיֹוס ַׁבַׁהָּ ייְַׁפרִַׁׁםַׁמח"סְַׁתאֹומִׁ דִׁ ַׁםַׁזצ"לְמגָּ
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רֹוםַָׁאדַָּׁןַׁיב ַׁ ֲחב  ל   
 

 

 
 

 

הפקיד, נכנסה  שה נשברה. היא עזבה אתיהאוחיכו לתורם. 
 לחדרו של המנהל, פרצה בבכי ואמרה: 

 

איךַׁמותרַׁקשתי? יכבר ב ! מההפקיד שלכם "איני מבינה את
הכל בסך  קשתייב לוַׁלשפוךַׁאתַׁדמיַׁלפניַׁכלַׁהאנשיםַׁכאן?

ַׁשלוש מאות שקל,  ַׁלמותרות ַׁלשלםַַׁׁ–ולא ַׁבשביל אלא
 "לפניַׁכולם?!ַׁילמהַׁהואַׁצועקַׁעליַׁבמכולת!

 

: "את על אותה אישה, והוא אמר נכמרו רחמיו של המנהל
ממקומה ויצאה  שה לא התרצתה. היא קמהיצודקת". אבל הא

 בהפגנתיות מן הבנק אל הרחוב. 
 

יצא אחריה, ו ו האישישקלים מארנק המנהל שלף שלוש מאות
שלושַׁבבקשהַׁקחיַַׁׁגברת,שה לא הסכימה לקבל. "יאבל הא

ַׁשקל! אינה שומעת את דבריו, אולם היא היא  ."מאות
 .וממשיכה בדרכה במהירות מסתובבת

 

אחריה מספר דקות, והיא המשיכה רדף שלאחר בלית ברירה 
, הוא נכנס למשרדוכאשר הוא  .בנקלבסירובה נאלץ לחזור 
  ב ובוכה.מצא את הסגן שלו יוש

 

"למה כולם בוכים? זו בפליאה,  שאל, "מה קורה כאן היום?"
שמע, אני קרוב לגיל תענה לו הסגן: " .מחלה מדבקת?"

י כבר ישעומדת מול עינ חמישים, אבל יש איזו תמונת ילדות
 . "ארבעים שנה

 

ַׁאחר" ַׁרודפת ַׁהזו ַׁעוזבתַׁיהתמונה הייתי ילד  אותי!ַׁואינה
 כשהלכתי עם אמא שלי למכולת. אמא ,קרוב לגיל עשר ,קטן

: לחם, חלב וגבינה, בסיסיים הכניסה לסל כמה מוצרים
 ."שירשום לה ,קשה מהמוכריוב

 

: 'מה פתאום לרשום? על אימי ואמר בקול רם המוכר התרגז"
משלמת כבר כל כך  את חייבת כאן כל כך הרבה כסף! את לא

את  יהרבה זמן! אני לא מסכים לרשום בשום אופן. תחזיר
 . המוצרים הללו! אני לא בנק!'

 

ַׁאניַׁברה בעדינות: 'אני אסדר את זה, יאמא ד ַׁעכשיו אבל
ַׁהמצב ַׁלאַׁמזהיר!ַׁתראהַַׁׁבמצבַׁקשה! ַׁשלנו לאַַׁׁ–הכלכלי

 ".חלבַׁלקחתיַׁשוםַׁמותרות,ַׁרקַׁלחםַׁומוצרי
 

ַׁהמצרכיםַׁהמוכר אפילו לא דיבר.  ַׁאתַׁסל ַׁלאמא ַׁחטף הוא
ַׁופרצהַׁבבכיַׁאמאַׁיצאהַׁמהמכולת הדלפק.ַׁוהניחַׁאותוַׁעל

הביתה. כל הדרך שמעתי  היא נתנה לי יד ומשכה אותי .מר
הסיטואציהַׁהזוַׁעומדתַׁליַׁחיהַׁמולַׁהעיניםַׁכלַׁ אותה בוכה...

ַׁהתמונהַׁהזו!ַׁחיי!ַׁאיניַׁמסוגלַׁלשכוחַׁאת
 

ַׁהא ַׁכשבאה ַׁהיהיום ַׁהמכולת ַׁשבעל ַׁנזכרתי, אבאַַׁׁיהשה
ַׁשלה ַׁיסודַׁ. ַׁלמוצרי ַׁאפילו ַׁכסף ַׁאין ַׁשלו ַׁלבת ַׁמבין! אתה

ַׁ."רח"ל...
ַׁ
ַׁ

כידוע, פרשת קודשים היא הפרשה השביעית בספר ויקרא 
רב ביותר של מצוות מספר יש בה שמהפרשות אחת והיא 

בנושאים שונים. בין המצוות ניתן למצוא: מצוות שבין אדם 
למקום, בין אדם לחברו, צדק חברתי, דיני מורא מקדש 

 וקורבנות, מצוות התלויות בארץ ועוד. 
 

 מצוות עשה  13ש יפי ספר החינוך -על ,פסוקים 64 מתוך
מצוות לא תעשה. בין המצוות שבין אדם לחברו ניתן  38-ו

ַׁכָּמֹוָך" -למצוא את המצווה ֲעָך ְַׁלר  ְבתָּ על  .)ויקרא יט, יח(ַׁ"וְָאה 
דה כנגד יהאדם להיזהר מאוד בבין אדם לחברו, שכן מ

 דה לא בטלה מן העולם! ימ
 

ויש בו כדי  'אדרבה'ן סיפור מופלא המעובד מתוך להל
רבי חיים שמואלביץ זצ"ל כותב,  מה שהגאוןת אללמדנו 

לאַׁלפעמיםַַׁׁפוגעים ,נים שבין אדם לחברוישבעונש על עני
ַׁ ַׁאלא ַׁעצמו, ַׁבאדם ַׁהבאיםרק ַׁבדורות  .רח"לַׁגם

שיש את המעשה הבא,  ,ן סיפר הרב יעקבילהמחשת העני
 :חכם גדולתלמיד  על פי עדותו של

 

נכנסתי לסניף הבנק שלי ברחוב רבי עקיבא, ומיד "
ברו יאנשים מסביבי התלחשו וד ויר.והרגשתי מתח בא

 איזו דרמה.  שהתרחשה כאן ,בסערת רוחות, ומיד הבנתי
 

הבחין בי מנהל הבנק וסימן לי להיכנס למשרדו, לפתע 
רתה זה שק ,שהוא רוצה לשתף אותי בהתרחשות משום
 וכך הוא סיפר לי: עתה.

 

 , היא המתינה לתורה שה לבנקילפני זמן קצר נכנסה א"
שקלים מחשבונה.  קשה מהפקיד למשוך שלוש מאותיוב

 : אמרובכל תוקף  רביבחשבון וסבדק את היתרה הפקיד 
 

ַׁכבריתכן, י"גברת, זה לא  ַׁמסגרתַַׁׁמזמן ַׁאת עברת
ַׁאתַׁה ַׁשתסדרי ַׁובאמתַׁהגיעַׁהזמן ַׁשלך,  ן.יעניהאשראי

ַׁעלַׁ ַׁכסף. ַׁעוד ַׁאפשרותַׁשתמשכי ַׁאין ַׁואופן ַׁפנים בשום
 "ועתהַׁאתַׁמבקשתַׁלמשוךַׁעוד?. הראשוניםַׁאנוַׁבוכים

 

קשתי? בסך הכל יהתווכחה: "מה כבר בלא ויתרה והאשה 
מוכרחהַׁאותםַׁבשבילַׁמוצריַׁיסודַַׁׁאנישלוש מאות שקל! 

ַׁיודעת ַׁאני ַׁברירה! ַׁלי ַׁאין ַׁקשהַַׁׁשהמצבַׁ,במכולת! שלי
ַׁה ַׁבעזרת ַׁכלום,ַׁמאוד, ַׁלי ַׁאין ַׁעכשיו ַׁאבל ַׁיסתדר, ַׁזה '

 "אתַׁשלושַׁמאותַׁהשקליםַׁהללו!ַׁואניַׁמוכרחה
 

הפקיד התרגז וגער בה בקול: "הסיפורים הללו אינם 
נדרשת לסדר את הענין ולהביא את  כלל. אתי ינימעני

כלל לא  ואת –התראות לך כמה וכמה הכסף. כבר שלחנו 
לוַׁאתַׁאתַׁשלושַׁמאותַׁהשקליםַׁהל! למכתבים יחסתימת
 "ודאיַׁלאַׁתקבלי!וב

 

שעמדו  ,זני האנשיםוהגיעה לאשנאמרה בקול רם  ,הגערה

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמ

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַׁׁאַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל

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

ַׁ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"לַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרמרדכיַׁברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 לע"נ

נצב"הת  


	פָּרָשַׁת אַחֲרֵי-קְדוֹשִׁים- זְרִיזוּת בְּקִיּוּם הַמִּצְווֹת
	לרפואת כל חולי ע"י ובכללם ציון בן צ'חלה ולרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

	אִם רִאשׁוֹנִים כְּמַלְאָכִים – הַגָּאוֹן הָרַב יוֹסֵף תְאוֹמִים מח"ס פְּרִי מְגָדִים זצ"ל

