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גִּ לָּיוֹן ַׁ 696
שת בָּ ָּלק | תשע"ח
ָּפ ָּר ַׁ
דּושת ַׁהגִּ לָּיוֹן
ָאסּור לִּ ְקרֹא ִּב ְש ַׁעת ַׁה ְת ִּפלָּה | נָּא לִּ ְשמֹר עַׁ ל ְק ַׁ

ַׁ

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלחת

לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע"יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ'חלהַׁולרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁוב"ב ַׁ
ַׁ

יצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחגיַׁחייםַׁוב"ב ַׁ
שמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁשגיתַׁבתַׁרותי ַׁ
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁ -יראתַׁ שמים ַׁ
ליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"בַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודי ַׁ
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה ַַַַַַׁׁׁׁׁׁארזַׁבןַׁשושנה ַׁ
רונןַׁאברהםַׁוב"מַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסיררַׁאפריםַׁוב"ב ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה ַַַׁׁׁדבירַׁבןַׁנליַׁרחל ַׁ

הרַׁעַׁ
הרֹותַׁלְ ָּ
פ ָּרשַׁתַׁבָּ ַָּׁ
ָּ
ממ ֲ
לקַׁ-רגְלָּ יַׁםַׁ ְ

ַׁ

יוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁהצלחהַׁבכלַׁהעניינים ַׁ

שלמהַׁודנהַׁדודַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁאריהַׁושרהַׁלויַׁוב"ב ַׁ
י.מ.י.שַׁכדוריַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאקבליַׁיוסףַׁחייםַׁבןַׁנסכה ַׁ
שולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב ַׁ

שטָּ ןַׁלֹוַׁ,
"ויחרַַׁאףַׁאֱ ֹלקיםַׁכיַׁהֹולֵ ְךַׁהּואַׁ,ויתְ י ֵצבַׁמלְ אְךַׁה'ַׁב ֶּד ֶּרְךַׁלְ ָּ
ַַׁׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרה ַׁ
וְהּואַׁרֹכֵבַׁעלַׁאֲ ת ֹנֹו" (במדבר כב ,כב)
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
תרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר ַׁ

המלאך שיעמוד מולו בדרך לעכבו מללכת".

עמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה ַׁ העולם מקשים :מדוע יצא חרון האף על
נתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט ַׁ
אסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית ַׁ בלעם ,ומדוע התייצב מלאך ה' לשטן "אף אתה" ,המשיך הרב" ,נוהג כבלעם,
מיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
טליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינהַׁ ַׁ בדרכו ,הריַׁהקב"הַׁנתןַׁלוַׁרשותַׁללכתַׁעםַׁ ברגליים ממהרות לרוץ לרעה .אם הייתה
שיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית ַׁ שריַׁבלק? ַׁ
הולך ברגל ,ודאי היו עולים בליבך הרהורי
ַׁ
אנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי ַׁ
שושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה ַׁ בספר 'ילקוט הגרשוני' מובא :מעשה ביהודי חרטה על אשר אתה עומד לעולל ,ועל ַׁכןַׁ
עני ,שמרוב עניותו לא היה לו כסף לשלם שכרת ַׁסוס ַׁמהירַׁ .כדי ַׁשתוכל ַׁלבצע ַׁאתַׁ
ַַַׁׁׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימא ַׁ
גליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
זממך ַׁלפני ַׁשתהיה ַׁבידך ַׁשהותַׁ
אילנה ַׁבת ַׁרוחמה ַׁ ַׁשמואל ַׁאימן ַׁבן ַׁאסתר ַׁזריַַַַַׁׁׁׁׁעל נסיעה בעגלה ,וכל ימיו היה הולך עני.
ַׁ
להתחרטַׁ ."...
סיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית ַׁ
נועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל ַׁ אולם כשפרצה מריבה קשה בינו לבין חברו,
דניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה ַׁ
הואַׁשכרַׁסוסַׁבכסףַׁרבַׁ,ודהרַׁעליוַׁבזעמוַׁ אכן זו הסיבה שהרגליים תמיד ממהרות לרוץ
נעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה ַׁ
הרב ַׁאל ַׁבית ַׁהמושלַׁ ,כדי ַׁלהלשין ַׁעלַׁ לרעה .לא רק משום שהן מתאוות לעבירה,
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרפואהַׁשלמה ַׁ
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁעזרא ַׁ החבר ַׁלשלטונותַׁ .למעשה ַׁשפל ַׁזהַׁ אלא ַׁמפני ַׁשהיצר ַׁיודע ַׁכי ַׁאין ַׁלו ַׁזמן ַׁרבַׁ
ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה ַַַׁׁׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים
לבצעַׁאתַׁזממו.
בריאותַׁואריכותַׁימים ַַׁׁ פתאוםַׁהיוַׁלוַׁאמצעיםַׁ ...
מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחהַׁ-
ַׁ
מאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה
שלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַׁׁ כאשר חזר משם בחדוות ניצחון ,פגשו רב שכן ,אם האדם יתחיל לחשוב ולהתיישב
סימיַׁבתַׁסוליקהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזל ַׁ אחד ,ואמר לו כך" :כל ימי תמה הייתי על בדעתו ,ישנם סיכויים רבים שהוא יתגבר על
יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיהַַׁׁ-בריאותַׁואריכות ימים ַׁ
פסוק בתורה ,ובזכותך הבנתי ,כאשר הלך יצרו וימנע מלעשות את העבירה ,ולכן הוא
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
שירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
אפריםַׁבןַׁשרה ַַׁׁ בלעם לקלל את ישראל בלוויית שרי מואב ,ממהר את האדם ומריץ אותו אל עבר הרע.
לביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיהַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁסוליקה
מוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
טובהַׁבתַׁאורה ַַׁׁ מספרת התורה' :וַיִּחַ ר ַאף אֱ ֹלקִּ ים כִּי הֹולְֵך כדברי הרמח"ל בספרו מסילת ישרים (פ"ב):
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁ
יפהַׁבתַׁשרה-הצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ ַׁ הּוא ,וַיִּתְ יַצֵב מַ לְאַ ְך ה' בַדֶּ ֶּרְך לְשָׂ טָׂ ן לֹו ,ו ְהּוא "אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו,
מישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט ַׁ רֹכֵב עַ ל אֲ ת ֹנֹו' (במדבר כב ,כב) .ומעודי להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני
רפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
תמהתי" ,הסביר הרב" ,מה עניין הרכיבה האדם עד שלא יישאר להם רוח להתבונן
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁ
רוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו ַׁ על האתון לזה שמלאך ה' ניצב לו לשטן?".
ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים".
ַׁ
ַׁ
יצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה ַׁ
זהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה ַׁ
ללכת
לבלעם
אמר
ה'
כי
הבנתי,
עתה
אך
"
"כי יודע הוא ,שאילוליַׁהיוַׁשמיםַׁלבםַׁכמעטַׁ
ַַׁׁ ַׁ
נהַׁכיַׁ
ו
מתוךַׁכו
לו,
לקרוא
שבאו
השרים
עם
קט ַׁעל ַׁדרכיהםַׁ ,ודאי ַׁשמיד ַׁהיו ַׁמתחיליםַׁ
30/06/2018
י"זַׁתמוזַׁתשע"ח
ַׁ
בדרךַׁיהרהרַׁבדברַׁ,ויביןַׁכיַׁאםַׁאיןַׁרצונוַׁ להניחםַׁממעשיהםַׁ,והייתהַׁהחרטהַׁהולכתַׁ
ַׁ
בלק
פרשתַׁ
ַׁ
שלַׁה'ַׁלקללַׁאתַׁישראלַׁ -מוטבַׁלוַׁשיחזורַׁ ומתגברת ַׁבהם ַׁעד ַׁשהיו ַׁעוזבים ַׁהחטאַׁ
הפטרה"ַׁ:והיהַׁשארית"ַׁ-מיכהַׁהַׁ
ַׁ
לביתו .אך בלעם לא רצה שתהיה לו שהות לגמרי".
יציאה
כניסה
ר"ת לחזור בו ,ועל כן הוא רכב על אתונו לבדו,
בברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ ַׁ
 21:21 20:26 19:14כדי שיגיע במהירות אל יעדו .כשראה
י" ם
הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי שליט"א ַׁ
חברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון ַׁ
ת"א  21:18 20:24 19:32הקב"ה כך ,חרה אפו בבלעם ושלח אליו את
ַׁ

חיפה

19:35

20:27

21:22

זש"קַׁ,פרנסהַׁטובהַׁ
ובריאותַׁאיתנהַַׁׁ ַׁ

ב"ש

19:31

20:23

21:18

לאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ ַׁ
וגליתַׁבתַׁמסודי

פניני עין חמד
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פרשת בלק

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַׁ ַׁ

לאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ ַׁ
ולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריסַׁ ַׁ

ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי
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העלוןַׁמוקדשַׁ ַׁ
לרפואהַׁשלמה ַׁ

לנוריאלַׁבןַׁאסתרַׁ

העלוןַׁמוקדש ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
ז"ל 1/4

ֵ
ֵ
טבָּ לַׁתַׁכֵליםֵַׁ ַׁ-
לקַׁב'
ח ֶַּׁ
הלָּ כָּהַׁ–ַׁה ְ
שֹוא
לַּׁומשיבַׁב ֲ
ההלכותַׁמוקדשות לעילויַׁנשמתַׁמשהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"ל
ַׁ
אלוַׁכליםַׁחייביםַׁלהטבילםַׁוכןַׁהאםַׁשימושַׁחוזרַׁבבקבוקַׁמחייבַׁבהטבלתַׁהכלי?
להלןַׁסיכוםַׁההלכהַׁמפי ר' אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרותַׁלמעשה':
כל הכלים שמשתמשים בהם לאכילה ולשתיה או להכנת האכילה הם בגדר "כלי סעודה" החייבים טבילה .ולכן סירים,
מחבתות וסכו"ם ,חייבים בטבילה .מכסה הסיר וכדומה ,חייב בטבילה בברכה כדין הכלי עצמו .מקורות :רמ"א (שם ס"ה) ,וכן
פסק הפרי חדש (אות יד) .וכתב הגר"א (אות טו) לפי שהתבשיל וההבל עולה למעלה ונוגע בכיסוי והכיסוי כדין הקדירה.
וכן הדי ן לידיות הכלים שחייבים בטבילה .אף שהידית עשויה מדבר הפטור מטבילה כגון פלסטיק או עץ .מקורות :מרן בב"י (יו"ד
סימן קכ) בשם המרדכי שהביא בשם רבינו שמואל מבונבורק ששאל את רבינו שמחה אם צריך להטביל את ידות הכלים .והשיב דודאי צריך
להטביל .דמה לי ידיו מה לי בית תש מישו ,הא לאו בפליטת איסור תליא מילתא דהא אפילו חדשים צריכין טבילה .עכ"ד .וכן פסק בשו"ע (סי"ב).
וממה שכתב ,מה לי ידיו מה לי בית תשמישן משמע דשוין הן לענין זה ,דכמו שאם הטביל רק חלק מהכלי ולא כולו לא עלתה לו טבילה ,כך אם
הטבילו ללא הידיות לא עלתה לו טבילה .ואף שהידית עשויה מדבר הפטור מן הטבילה .וכן מפורש בשם האחרונים הביאם הרב זבחי צדק (שם
אות לט) .וכ"כ בדרכי תשובה (ס"ק צו) .ובשו"ת דבריך יאיר ח"ה (סימן לה) העלה ,באופן שאי אפשר להשתמש בסכין ללא הידית כגון שהוא
קצר והידית עשויה מדבר הפטור מן הטבילה ,יש להטביל את הסכין ללא ברכה .ע"ש.

חובת טבילה היא דווקא על כלים ,שמשתמשים בהם למאכל ומשקה ,שראויים לאוכלם ולשתותם מיד ,דהיינו בלא שום תיקון
נוסף ,אבל אם האוכל עדיין צריך בישול או צליה וכדומה ,אינם צריכים טבילה ,מפני שאינם נחשבים לכלי סעודה .מקורות:
המרדכי (פ"ק חולין סימן תקעז) וז"ל :מכאן יש להוכיח סכין של שחיטה לא בעי טבילה וכו' ועוד דכלי סעודה כתובין בפרשה וסכין של שחיטה
לאו כלי סעודה הוא ,שאפילו צונן אסור לחתוך בו אם לא בהדחה ,והא דבהמה חזיא לאכילה לא חשיב כלי סעודה שעדיין היא צריכה בישול או
צלייה .והביאו מרן הב"י ( שם) וכן פסק השו"ע (שם ס"ה) סכין של שחיטה אינו צריך טבילה .וכן העלה הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל הובא בספר
פניני יוסף (שנת תשס"א) .ומה שכתב בספר כשרות למהדרין (שאלה ו עמוד מב) לענין כבד שחותכים אותו קודם הצלייה במספריים האם צריך
טבילה ,אחר המחילה לא דק שזהו לענין בני אשכנז בלבד ולבני ספרד לא גרע מסכין של שחיטה שמרן השו"ע פוטר מטבילה.
ויש מחמירים להטבילוַׁ.מקורות :הרמ"א בהגה (שם) שיש להטבילו ללא ברכה .ועיין בש"ך (שם) .וכ"כ בחכמת אדם (כלל עג אות ט) .וכן
בבן איש חי (ס"י ,יג) העלה לענין סכין של שחיטה שיטבילנו ללא ברכה.

לפיכך ,מטחנת בשר או פטיש לרידוד השניצל ,וכן קולפן ירקות כגון ,תפוחי אדמה שצריכים עדיין בישול ,פטורים מן הטבילה.
הערה :כנז"ל לענין סכין שחיטה שפטור מן הטבילה ,היות והמאכל אינו ראוי לאכילה מיד אלא צריך תיקון נוסף .וראה עוד בספר טהרת כלים-
פרזיס (עמוד קד) .וכן פסק בשו"ת אבני דרך ח"ו (סימן קח) .וכן נפת קמח העשויה מחומרים החייבים בטבילה ,אין חיוב להטבילה,
כיוון שהקמח אינו מתוקן לאכילה עד אחר שעת האפייה .מקורות :הגרש"ז אוירבך בספר שלמי שמחה (עמוד תקנה) .וראה עוד בשו"ת
מנחת שלמה ח"ב (סימן סו אות ט) .וכן הדין לברזל שמתקנים בו עוגיות וכיסנים לעשות להם צורה מיוחדת ,או מערבל המיוחד

ללישת בצק .ולדעת בני אשכנז צריך טבילה כנזכר.

כה
להַׁאֹוַׁבְ ָּר ַָּׁ
ל ַָּׁ
ק ָּ
ְ
יהודי אחד נכנס לבית הכנסת 'לידרמן' בשיכון חזון אי"ש בבני-ברק ,וביקש לברר ,היכן מתגורר מרן הגאון רבי חיים קניבסקי
שליט"א .המתפללים ,שהבחינו שהוא הגיע ממרחקים ,ויש לו משאלה חשובה מאוד ,ניסו לדובב אותו כדי לשמוע ,מה מציק
לו .לאחר הפצרות חוזרות ונשנות סיפר להם" :אני רוצה לבקש מהרב קניבסקי 'קללה' "...השיב .סתם ולא פירש.
כיוון שעל פניו נראה היה ,שמדובר ביהודי טוב ,ושומר מצוות ,הביאוהו התפללים לביתו של הגאון ר' חיים ,ומשהגיע תורו,
חזר על המשאלה המוזרה" .באתי לבקש מהרב 'קללה' "...וביאר את בקשתו" :לפני מספר חודשים ,עליתי ארצה עם אחי,
לאחר שההורים שלנו נפטרו ,הרכוש המשפחתי היה גדול מאוד ,והגיע לסכום של חמישה מיליון דולרים!".
"הכסף היה אצל אחי ,כיוון שסמכתי עליו במלוא המובן ,ובדמיונותייַׁהשחוריםַׁביותרַׁלאַׁחלמתיַׁ ,שהואַׁינסה ַׁלעשוקַׁאותי,
לא חתמתי איתו על שטר ,לראיה שהכסף אצלו .והנה ,משהגענו ארצה ,ובקשתי מאחי שייתן לי את מחצית הסכום .אולם
הוא התעלם מכל העניין ,ואף הגדיל לעשות באומרו ,שמעולםַׁלאַׁהיהַׁאצלוַׁכסףַׁ,בוודאיַׁלאַׁסכוםַׁגדולַׁשכזה"...
"בנוסףַׁ,אחיַׁהלך ַׁכברַׁועשהַׁמעשהַׁ,והשקיעַׁאתַׁכלַׁהכסףַׁבשיפוץַׁבית-מלוןַׁבאילת .אני מבקש ,שהרב יקלל את אחי
בגין מעשיו" ,סיים היהודי את דבריו .הגר"ח השיב ,שמעולם לא הוציא מפיו קללה על שום יהודי ,וגם עכשיו לא יעשה זאת.
"אבל אני מוכן לברך אותך שהכסף המגיע לך ,יחזור אליך" ,ואכן כך עשה .סופו של המעשה היה ,שבאחת השריפות
הגדולות שהתחוללו באילת ,עלה ַׁבאש ַׁכל ַׁבית ַׁהמלון ַׁהמשופץַׁ ,ולא ַׁנותר ַׁממנוַׁ ,כי ַׁאם ַׁעיי ַׁחרבות .האח ששיפץ את
המקום ,לאַׁעשהַׁעדייןַׁביטוחַׁ,כךַׁשהואַׁאיבדַׁבן-לילהַׁאתַׁכלַׁהכסףַׁשהשקיע.
סוף הסיפור היה ,שמשרדַׁהתיירותַׁהחליטַׁלהחזירַׁלמשפץַׁמחצית ַׁמסכוםַׁההשקעתוַׁ,בסךַׁשנייםַׁוחציַׁמיליוןַׁדולריםַׁ,
כאותַׁהוקרה ַׁעלַׁ'הדאגהַׁשגילהַׁלעירַׁאילת' .האח ,שראה בכך את יד ה' ,והבין כי מעשה זה אירע בגלל שהוא עשק את
אחיו ,החליט לאחר חשבון נפש ,להחזיר את הסכום שקיבל ,לאחיו ,ואף התעורר מכל העניין לתשובה שלימה( .עלינו לשבח)
מְ נּויים
הקְ ָּדשתַׁהֶּ עָּ לֹון
לשְ אֵ לֹותַׁבהֲ לָּ כָּה
ַׁ

ַׁ

לשאלותַׁנָּאַׁלפְ נֹותַׁלָּ רב ַׁ
ַׁ אֵ ליָּהּוַׁחייםַׁפנְחָּ סי ַׁ
052ב ֵַׁ
ְטל'ַׁ052-6329144

פניני עין חמד
ַׁ

|

נתָּ ןַׁלְ ה ְקדישַׁאֶּ תַׁהֶּ עָּ לֹוןַַׁׁלְ עּלּויַׁנשְ מתַׁ,ל ְרפּוָאהַׁשְ לֵ מָּ הַׁ,לְ הצְלָּ חָּ הַׁ,זּוּוגַׁהָּ גּוןַׁ ַׁ,
חֲ ז ָָּּרהַׁבתְ שּובָּהַׁוכו"ַׁ-נָּאַׁלפְ נֹותַׁלְ ליאֹורַׁבטל"ַַׁׁ 052-7652084
בתַׁהמעֲ ֶּרכֶּתַׁ:עֲ בּורַׁליאֹורַׁעצְמֹוןַׁ,רח'ַׁהב ֹשֶּ םַׁ26אַׁת.דַׁ83375ַׁ.מְ בשֶּ ֶּרתַׁציֹוןַׁ.מּקּודַַׁׁ 9076926
כְת ֹ ֶּ

פרשת בלק

ַׁ

לְ קבָּלתַׁהֶּ עָּ לֹוןַׁחנָּםַׁבַׁemail-
מי ֵדיַׁשָּ בּועַַַׁׁׁ,שְ לחַׁאֶּ תַׁכְתֹובְתֶּ ָךַׁאֶּ לַׁ :
PnineEH@gmail.com

ַׁ

ַׁ
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ַׁ

ַׁ

ַׁ

ְראַׁזצ"ל
ְחקַׁגב ַָּׁ
בלַׁיצ ַָּׁ
אםַׁראשֹוניםַׁכְמלְ ָאכיםַׁ–ַׁהָּ רַׁבַׁהמְ ֻק ַָּׁ
המקובלַׁהרבַׁיצחקַׁגבראַׁזצ"ל -נולד בשנת ה'תרכ"ה ( )1865בכפר סְ ו ֶּד שבתימן.
מדובר על משפחת רבנים ידועה בה מסורת ההנהגה והרבנות וראשות בתי הדין
בקהילה עברה במשפחה דורות רבים ברצף ורבינו היה הדור ה .17-בנעוריו למד
תורה אצל אביו וסבו שהיו גדולים בתורת הנגלה והנסתר .בגיל צעיר התייתם מאביו
ולאחר מכן מאחיו ועול ההנהגה הועברה לרבינו שהרביץ תורה לרבים ,שימש
כמוהל והכניס רבים בבריתו של אברהם אבינו.
בקיאותו נודעה לכל ,שישה סדרי משנה ומשנה תורה להרמב"ם היו שגורים על
לשונו .היה מסיים את ספר התהילים בכל שבוע כ"ו פעמים מלבד סדר לימודו ,נודע
במידותיו הנשגבות ובענוותנותו הבולטת ,ומלבד עזרתו לעניים היה אוהב וגומל
חסדים טובים בגופו .בקיא בלחשים שונים ובענייני קבלה מעשית אשר קיבל
במסורת מחכמי תימן הקדמונים .כאשר הגיע אליו חולה -היה אומר לו מיד ממה
הוא סובל.
כיהן כרב העיר סְ ו ֶּד .בשנת ה'תש"ט ( )1949עלה לארץ ולאחר מסע נדודים התיישב
עם בני קהילתו בכפר הערבי הנטוש עג'ור שבאותם הימים השטח היה שומם
ומרוחק מיישובים שכנים .דרשותיו נודעו בשערים .פיזר לעניים בסתר .התפרסם
כבעל סגולות מרפא .ה'בבא סאלי' היה אוכל משחיטתו של רבינו וביניהם היה קשר
הדוק .בעלַׁרוח-הקודשַׁ.ידעַׁאתַׁזמןַׁפטירתוַׁ.גאוןַׁבנגלהַׁובנסתר.

ַׁ

ַׁ
ַׁ

נפטר ב-כ"א תמוז ה'תש"י ( .)1950חי כ 85-שנים .ציונו בחצר ביתו שבעג'ור (ע"פ
הוראת רבינו) .גם היום מאז גילוי הציון ,רבים פוקדים את הקבר וזוכים לראות
ישועות מופלאות בפרט בענייני זיווגים .מעוכבי שידוך רבים שחלקם כבר הגיעו
לכדי ייאוש עקב מצבם ,זכו לישועה פלאית לאחר תפילה בציון הקדוש.
אביו :ר' יצחק (בעדת התימנים נהגו לקרוא לבן על שם אביו עוד בחיי האב).
מרבותיו :אביו ,ר' יצחק ,סבו .אחיו :ר' אברהם (כונה 'ראש המדברים') .ילדיו :ר' דוד
(רבה של יבנה) ,ר' יחיא ובן נוסף.

ר

בינו היה בעל רוח-הקודש ובעיניו היה חוזה למרחוק את אשר קורה ויקרה ואף היה אומר
זאת למי שהיה צריך .לילה אחד ,לאחר שעסק בלימוד התורה וערך תיקון חצות ,העיר את בנו
ר' דוד ואמר לו" :עלינו ללכת למקום פלוני" .שאלו בנו" :על מה ולמה כל הבהלה הזאת?" השיבו
הרב" :כעת עלינו ללכת" .לאחר הליכה ממושכת הגיעו לאחד הכפרים .במרכז הכפר הייתה
קבוצת יהודים המתגודדים סביב פר גדול ומנסים להרביצו ולשחטו .כשראו את הרב ובנו ,קראו
להם לבוא לעזרתם .אמר להם הרב" :פנו הצידה ועיזבו את הפר" .לפתע קרב הפר לצדיק .הרב
ליטפו ומיד הוא נרגע ורבץ על הארץ .שחטַׁהרבַׁאתַׁהפרַׁולאחרַׁמכןַׁחזרוַׁהרבַׁובנוַׁלביתםַׁ .

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

ב

שנת ה'תש"ט עלו יהודי קהילת סווד לארץ ישראל ,ובראשם רבינו .שיירת העולים יצאה לדרך
כשהרב רוכב על גמל ולצידו מונחים ספרי קודש .בדרכם הגיעו להר גבוה ותלול הנקרא 'עקבה'.
כשהגיעו לראש ההר ,מעד הגמל ונפל עם הרב לתהום .אנשי השיירה עצרו את נשימתם ,וסברו
כי לא יזכו לראות שוב את רבם .והנה כשירדו לתחתית ההר לראות מה עלה בגורלו של הרב,
לא האמינו למראה עיניהם .הםַׁמצאוַׁאתַׁהרבַׁיושבַׁעלַׁהארץַׁ,בידוַׁספרַׁוהואַׁהוגהַׁבתורהַׁ,
כשהואַׁבריאַׁושלםַׁ.ולהבדילַׁהגמלַׁנעשהַׁאבריםַׁאברים( .לבניכם ספרו עמ' קז)

ה

יה זה ב-כ"א לחודש תמוז התש"י ,אז ציווה רבינו את קרוביו בצוואתו" :רצוני להיקבר כאן
בגבעה מול ביתי" ,וכדברו הצביע אל תחת עץ החרוב הגדול ואמר" :עוד תעזבו כאן והוא יהיה
הסימן שלכם" ,כסימן שיקיימו את דבריו ולא יהרהרו אחריהם ,הודיע כי ייקבר ַׁבערב ַׁשבת ַׁבןַׁ
השמשותַׁובזמןַׁקבורתוַׁירדַׁגשםַַׁׁ-למרותַׁשזהוַׁחודשַׁתמוז .עוד הוסיף לזרזם לגמור הקבורה
לפני שבת .באותו ַׁמעמדַׁהכיןַׁרבינוַׁאתַׁרעייתוַׁכיַׁתשעיםַׁיוםַׁלאחרַׁהסתלקותו ַׁתתבקשַׁגםַׁ
היאַׁלישיבהַׁשלַׁמעלהַׁ.ואכןַׁכאשרַׁאמרַׁ-כךַׁהיהַׁ .

מ

צבת הצדיק הייתה מוסתרת שנים ותושבי המושב ,עולים מכורדיסטן ,לא ידעו על הצדיק הטמון
בו ומגן עליהם .חלקת הקבר הייתה מאחורי בתים וללא מצבה ,רק שורת אבנים הקיפו סביב את
הציון ועליו גדלו עשבים שהסתירו את קיומו .על אותה תקופה סיפרו פועלים שהתבקשו לחרוש
את האדמה באותה חלקה בה היה הציון הקדוש ,והנה כאשר התקרב הטרקטור לקבר הצדיק,
שמע ַׁהנהג ַׁקול ַׁהקורא ַׁבשמו .הוא פנה לראות מי הוא זה -אך לא ראה איש .הלה נחרד ולא
הסכים עוד לעבוד ,מחליפו בעבודה החליט להתעלם ולהמשיך כאילו לא אירע דבר ,והנה שוב
מופיע הקול הקורא לו בשמו ,אף הוא נעצר וחיפש ולא מצא איש והמשיך בחפירה ,אז קרא אליו
הקול ואמר" :אלוַׁהםַׁארבעַׁאמותַׁשליַׁ.אלַׁתתקרב!"ַׁבאותוַׁהרגע ַׁהתהפךַׁהטרקטורַׁוהחלַׁ
עולהַׁבלהבותַׁ,אךַׁהנהגַׁהספיקַׁלקפוץַׁולהימלטַׁכלַׁעודַׁרוחוַׁבוַׁ,ויהיַׁהדברַׁלפלאַׁ ַׁ.

פניני עין חמד
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ּלה
תפ ַָּׁ
חּהַׁ ֶַּׁ
כ ֹ ָּ
שלַׁ ְ

עד כמה גדול כוח הדיבור ועל אחת כמה וכמה כוחה של
תפילה -זאת לא ניתן לתאר ולשער .להלן סיפור מופלא,
המעובד מתוך 'מאורםַׁשלַׁישראל' ,ובו ניתן ללמוד על כך:

הגדול ,נפרד במילות תודה ,ומיד שב לביתו להתקשר למשה
ידידו ולספר לו על ברכתו והבטחתו הנדירה של ראש
הישיבה.

יום חמישי בערב .צלצול הטלפון ,שנשמע בבית משפחת
מ .בבני-ברק ,קטע את ההמולה האופיינית לשעה וליום
זה .אחד מילדי המשפחה הרים את השפופרת ,הקשיב
לרגע ומיד העבירה לאביו" .טלפון מאנגליה" ,אמר
בבהילות" ,זה נשמע דחוף!" ,הוסיף.

באותם רגעים ,ששוחחו הרב מ .וידידו ,הסתיים טקס הברית,
שבו שימש ראש הישיבה כסנדק .התינוק עדיין היה מונח על
ברכיו ,ורבי מיכל יהודה עצם את עיניו והתפלל ַׁברגש ַׁקודשַׁ
על ַׁהתינוק ַׁהבלתי ַׁמוכר ַׁשנמצא ַׁבאנגליהַׁ ,שיבריאַׁ
לחלוטין ,ולא ייוותר בו שום רושם של מחלה ,ושיגדל בתורה
וביראת שמים.

הרב מ .ניגש אל הטלפון .מעבר לקו נשמע קולו של משה,
ידידו מימי הישיבה" :אני מדבר אליך מבית הרפואה
בלונדון" ,אמר משה בקול עצור" ,נולד לי בן לפני כמחצית
השעה" ."...מזל טוב!" ,מיהר הרב מ .לאחל ,אך מיד
השתתק .הוא הבין שמשהו עם הילד אינו כשורה .משה לא
היה נשמע מאושר כמצופה מאב טרי.
"תודה על האיחולים" ,לא שכח משה את כללי הנימוס
האנגליים ,אך מיד הוסיף" :הרופאים מודאגים מאוד ממצב
התינוק שכן במשך מספר דקות בשעת הלידה הוא סבל
מחוסר חמצן ,ולדבריהם מוחו נפגע באופן חסר תקנה,
וכמעט שאין סיכויים ,שיגדל ויתפתח כילד רגיל ובריא".
קול בכיו החרישי של משה נשמע בבירור מעבר לקו ,אך
בפיו של הרב מ .לא היו מילים כדי לנחמו בשעתו הקשה.
"אני מבקש ממך ,הרב מ ,".שבר הלה את השתיקה" ,הרי
הנך תלמידו המובהק של הגאון הגדול ר' מיכל יהודה
ליפקוביץ .גש נא בבקשה אל מעונו ובקש ,שיעתיר
בתפילה על עוללי הרך!"
הרב מ .הביט בשעונו .השעה הייתה מאוחרת מדי כדי
לנקוש על דלת ביתו של ראש הישיבה הישיש .הוא נפרד
מידידו במילות עידוד ובאיחולים לבביים לישועה קרובה,
והבטיח כי עם שחר ייגש למעון רבו ,ויבקשו ,שיברך את
התינוק החולה.
בבוקר שלמחרת השכים הרב מ .כדי להתפלל במחיצתו
של ראש הישיבה ,ומיד לאחר התפילה ניגש לרבי .הוא
פירט את סיפור התינוק וביקש ברכה בעבורו .ראש
הישיבה שבאותה שעה עמד לצאת מהבית ,הקשיב
לסיפורו ואמר" :ברגע זה אני בדרך לשמש כסנדק בברית
מילה .פעמים רבות אני חש ,שהתפילות שאני מתפלל
בזמן שאני משמש כסנדק מתקבלות לרצון יותר מתפילות
אחרות .אתפלל הפעם בעבור התינוק"...

בינתיים ,בין כתליו של בית הרפואה בלונדון התכוננו ההורים
המודאגים לשבת .מספר יהודים בעלי חסד דאגו להכין
בעבורם ארוחה לשבת .רופאים בחלוקים צחורים התרוצצו
סביב מיטתו של העולל הרך ,כשפניהם אינן מבשרות טובות.
משה הביט בעריסתו עמוסת הצינורות של העולל הרך,
והדאגה מילאה את כל ישותו .וכך מצא עצמו ,דקות ספורות
לפני שעת הדלקת הנרות בארץ ,מתקשר שוב ,הפעם לידיד
אחר ,ומבקשו להיכנס למעונו של הגאון ר' חיים קנייבסקי
שליט"א ולבקש ממנו ,שיתפלל גם הוא בעבור התינוק.
החבר רץ מיד לבית מרן הגאון ר' חיים קניבסקי .משאך שמע
ר' חיים את הסיפור העגום הגיב מיד" :גש לר' מיכל יהודה,
מורי ורבי .הברכות שלו חשובות בשמים!" אותו חבר שלא ידע
כי ר' מיכל יהודה כבר בירך את התינוק ,מיהר למעונו של
הצדיק ,אלא שבטרם הספיק לומר את פרטי הסיפור הגיב
ר' מיכל יהודה" :כבר התפללתי עליו בברית ,שבה השתתפתי
ביום שישי .ה' יעזור והתינוק יהיה בריא ושלם!"
שבוע חלף מאז .בערב השבת הבאה נלקח התינוק לבדיקה
במכשור מיוחד ומתקדם ,אשר באמצעותו ביקשו הרופאים
למפות את מוחו הרך ולגלות ,כמה אחוזים ממנו נפגעו ומה
ניתן עוד אולי לתקן.
מחוץ לחדר הבדיקות המתינו ההורים במתח ,תוך שהם
ממלמלים בדבקות פרקי תהלים .הדאגה כרסמה בלבם ,אך
הביטחון בתפילתו של ראש הישיבה נסך בהם כוח.
עשרים דקות ארוכות ומתישות חלפו בטרם נפתחה הדלת
הכבדה ובעדה יצא הרופא ,כשפניו המומות ומשתוממות,
והוא בקושי מסוגל לדבר" .זה ַׁלא ַׁאותו ַׁתינוקַׁ .אני ַׁבטוח!",
הוא אמר" ,הבאתם ַׁלי ַׁתינוק ַׁאחרַׁ ,בריא ַׁלגמרי ,"...הוסיף
ואמר בהתרגשות" .תוצאות ַׁהבדיקות ַׁהיוַׁתקינות ַׁלחלוטיןַׁ.
איןַׁהסברַׁאחרַׁלכךַׁ,מלבדַׁהמילהַׁ'נס'!"ַׁ .

הרב הרהר לשניות מספר ,ואז הביט בעיניו של הרב מ .דמעות של הודיה זלגו מעיני ההורים על הנס שאירע להם .לא
התלויות בו בתקווה ,הגביה מעט את קולו ואמר בביטחון :היה להם שמץ של ספק איזו זכות עמדה להם ...הייתה ַׁזוַׁ
"הסירו ַׁדאגה ַׁמלבכם! ַׁהתינוק ַׁיהיה ַׁבריא ַׁושלם ַׁבגופו תפילתוַׁשלַׁראשַׁהישיבהַׁ ,שבקעהַׁרקיעיםַׁבעבורםַׁוקרעהַׁ
ובנפשוַׁ ,בעזרת ַׁהשם" .הרב מ .הודה נרגשות לרבו אתַׁרועַׁגזרַׁדינםַׁ .
ַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַׁׁׁ הרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַׁׁׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
הרבַׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁזצ"לַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"ל ַׁ ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
לע"נ ַׁ
ַַַׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַׁׁׁ ַׁ
ַׁ
הרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַַַַַׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"ה ַׁ
אסתרַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"ל ַׁ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַׁׁ ַׁ
נעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ משהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל
ַַַׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַַַׁׁׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"ל ַׁ
ַׁ
ַַַׁׁׁ
מריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ(אורי)ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
צדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁ
ַַַַַׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדבַׁבןַׁיצחקַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַׁז"ל ַׁ
שניַׁבתַׁאסתרַׁע"הַַַׁׁׁ ַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
מסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסוליקהַׁבתַׁעישהַׁע"הַַַַׁׁׁׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"ה ַׁ
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁאסתר ז"ל ַׁ
ַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסליםַׁבןַׁפרחהַׁז"ל
ַׁ
ַׁ
יונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַׁ ַׁ
ַַַׁׁׁלטיףַׁבןַׁפרחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ברכהַׁבתַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁ ַׁ
יעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"ה ַׁ
תנצב"ה
שרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁבןַׁסעידהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַׁׁׁ ַׁ
אלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ אברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכלַׁנשמותַׁעםַׁישראל
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ
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פרשת בלק | י"ז
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ

