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ש ַׁ רָּ ָךתַׁפָּ ֲעלֹותְּ ה  ערַׁיֵצ ַׁתַׁזְִּהירּוַׁ-בְּ ר  נ יָךַׁהָּ פָּ ַׁלְּ  

 

 

 

 

יֹוןד                                                                                                       "בס  לָּ 692ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ ָךפָּ ֲעלֹותְּ הַׁ  ח"תשע|  בְּ
 

לָּה פִּ תְּ ת הַׁ עַׁ שְּ ֹרא בִּ קְּ דּו | ָאסּור לִּ ל קְּ ֹמר עַׁ שְּ יֹוןנָּא לִּ לָּ גִּ ת הַׁ  שַׁ

 

לבית הכנסת. אך אין כוונתו לזכות את האדם 
בתפילה בציבור, אלא אדרבה, הוא יודע 

דם בבית הכנסת את שכאשר יפגוש הא
חבריו ישוחחו בעת התפילה ובזמן אמירת 

 הקדיש, ואולי אף ידברו לשון הרע וכו'. 
 

צליח יצר הרע להשיג את מבאופן זה 
מבוקשו על ידי שמטה את האדם לימינו, 

 יותר מאילו היה בא לפתותו משמאלו.
 

דברי הפסוק. השטן לא הצליח זהו ההסבר ל
 -בדרך הרגילהללכוד את יהושע הכהן הגדול 

)זכריה  "עֵֹמד ַעל יְִמינֹו ְלִשְטנֹו"משמאל. על כן 

 . ג, א(
 

בר אליו דברים טובים הראויים יהוא ד
באמת כל כוונתו אדם, האמר מימינו של ילה

 לשטנו. -הייתה
 

יצר הרע דומה לזבוב  )ברכות סא.(:אמרו חז"ל 
ויושב בין מפתחי הלב". יצר הטוב נמצא 

מין ושוקד על משמרתו בי -תמיד על מקומו
 לזרז את האדם אך ורק למצוות. 

 

לעומתו, מקום מושבו של היצר הרע הוא 
ַׁצדַׁבאמצע  ַׁמאיזה ַׁחשבון ַׁהעת ַׁכל ועושה

ַׁהאדם,ַׁ ַׁאת ַׁלהתקיף ַׁיותר ַׁלו כדאי
  ולהכשילוַׁבעבירות.

 

אםַׁנראהַׁלוַׁלנכוןַׁלזרזַׁאתַׁהאדםַׁלמצוות,ַׁ
אינוַׁמתעצלַׁלעבורַׁאלַׁכדיַׁלהחטיאוַׁבסוף,ַׁ

ַׁאתַׁזממו.הימיןַׁולבצעַׁ
 

, מן המפורסמות שמקומו 'חפץ חיים'אומר ה
הוא יצר הרע לשמאלו של  -השטן של

, יש להבין כיצד התייצב השטן לכןהאדם. 
לימינו של יהושע הכהן הגדול שהוא מקומו 

 "ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו"של יצר הטוב, כנאמר 

 ?)קהלת י, ב(
 

אלא, סוד גדול מדרכי המלחמה של יצר 
ַׁהיצרַׁהרע מגלה לנו כאן הפסוק.  מטרת

ַׁאד ַׁבני ַׁלהכשיל ַׁכידוע, ַׁהיא, םַׁהרע
  ולהטותםַׁמדרךַׁהישר.

 

. אם הצליח לעולם אין היצר מרפה מהאדם
, ואם לא שובלהכשילו, הוא מנסה את כוחו 

, מנסה הוא שוב בדרכים בדרך זוהצליח 
 שונות ומגוונות.

 

אחת הדרכים היא לנטוש את מקומו הקבוע 
אדם ולנסות לכבוש אותו הבשמאלו של 

בו ימימין. משמעות הדבר: הוא מדבר אל ל
מת, יוה מסויומפתה אותו לקיים מצו

כשמגמתו היא למשוך אותו אחר כך 
מהמצווה לעשיית עבירה. לפיכך צריך 
האדם לעמוד כל העת על המשמר ולהשגיח 

 בעין פקוחה על תעלולי היצר הרע. 
 

כל פעולה שעושה עליו לשקול היטב אם ב
היצר לא טמן לו כאן פח. ואפילו כשמדובר 

צר. כי חזקה על אל ישמע אל הי -במצווה
וה שהיצר מפתה לעשותה, שעבירה ומצ

כמו כרוכה בה, ועל כן יש לברוח ממנה 
 .שבורחים מאש

 

תים מעיר יועד היכן הדברים מגיעים! לע
היצר הרע את האדם בבוקר ומזרזו ללכת 

נֹו"" ִשטְּ לַׁיְִּמינֹוַׁלְּ ןַׁעֵֹמדַׁע  טָּ שָּ  הפטרה - )זכריה ג, א( וְּה 
 

ח"תשעַׁסיווןַׁטי" 02/06/2018  

בהעלותךפרשתַׁ  
ַׁזכריהַׁב'ַׁ-"רוניַׁושמחי"ַׁ:רההפט  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 19:05 20:17 21:12  

א"ת 19:23 20:15 21:09  

 חיפה 19:26 20:18 21:13

ש"ב 19:22 20:15 21:09  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁל

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלרפואהַׁשלמה 

 לנוריאלַׁבןַׁאסתרַׁ
 

 

 

 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון

 
 
 
 
 
 

ַׁ

 העלוןַׁמוקדשַׁלהצלחתַַׁׁ
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ

ַׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁדבירַׁבןַׁנליַׁרחלַַַׁׁׁ   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

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

ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁיוסףַׁבןַׁרוחמהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַׁׁׁ

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית
ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית

ַׁביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמיאנאלַׁח
ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁזריַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחלנ
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁותַׁימיםבריאותַׁואריכ ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁב

ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַַַׁׁׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיה
ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה

ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה
ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה

ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁע

ַׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ

ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה

ַׁשנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיהזהבהַׁבתַׁשו
ַַַׁׁׁ

ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
 ?לאפותַׁלחםַׁעםַׁחלבַׁאוַׁבשרהאםַׁמותרַׁ

 

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

 

שמא  או בשר, מחשש לחם עם חלבגזרו שלא לאפות חלבית. חכמים או בשרית  הכל ארוחב מוגש לאכילהלחם  דרך כללב
 או להפך.  ,נשים יטעו ויאכלו את הלחם בארוחה בשריתהא

 

  פך.ילבדה, וכן לה אותה כל הפת אסורה אפילו לאכל -א לאוכלו עם בשר, ואם לשואין ללוש עיסה עם חלב שמא יב
 שו"ע )יו"ד סימן צז ס"א(. מקורות:

 

ַׁההיתר: אחת לכל אחד ואחד מבני הבית, כאשר אופה עיסה בחלב ]או בבשר[ בכמות מועטת כדי אכילה בבת  א.ַׁאופני
וכתב הרב כף החיים )שם סק"ח( לאפות לצורך משפחות אחרות אסור, אפילו לצורך סעודה אחת. והוא כדעת הבן  שו"ע שם. מקורות:מותר. 

 איש חי )ש"ב שלח לך אות יז(.
 

 להקל בזה.שכתב שם  'לחןושערוך ה'רמ"א שם. וראה  מקורות: ביום.אכל בו יכולו יובני אשכנז מקילים לאפות באופן ש
 

ַׁשאופים בורקס חלבי בצורה משולשת. ,באופן שמשנה את צורת הפת ועושה בה היכר, מותר. וזה הטעם בזמן הזה ב.

)או"ח סימן רמב מש"ז סק"א( שהמנהג לעשות חלות של שבת קלועות, לפי שבזמנם היו  'פרי מגדים'. כתב היו"ד סימן צז ס"א(שו"ע ) מקורות:

ין בורקס מאחר ומצוי שעושים לו רוטב בשרי, נוהגים יהעיסה עם שומן, ועשו בהם היכר בכדי שלא יבואו לאוכלו בחלב. ע"ש. וכן לענ לשים את

 לונצר )סימן עד( מה שכתב בזה. -לעשות צורה שאכן הוא חלבי. וראה בספר מנחת אשר

 
  
 
 
 

 

דע מה  -". ודרשו רבותינו ַדע ַמה ְלַמְעָלה ִמָמְך: "שנהותינו במעל האדם להיזהר, לבל חלילה יפגע באף אדם. כידוע אמרו רב
הםַׁאלו,ַׁשקובעיםַׁכיצדַׁייראוַׁממך. מהמעשים שלך.  -למעלה? דהיינו, אם אתה רוצה לדעת, מה גזרו עליך למעלה בשמים 

ַׁחייך,ַׁומהםַׁהמאורעות,ַׁשעליךַׁלעבור.ַׁ
 

נה לרבנים, הולך אצל שוכני עפר, תורם כספים מרובים ואינו מבין, לעיתים גזרה נוחתת על ראשו של האדם, והוא מתפלל, פו
' על מרן הגאון הרב המאורַׁהגדולשלמעשה הוא האחראי הבלעדי למצב שבו הוא נתון. להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '

 נו על כך.אות עובדיה יוסף זצוק"ל המלמד
 

ישנים לא פעם בני  בתקופות אלו, היו ני ומחסור.וי משפחתו מעבהן סבלו הוא ובנש ,ן ילד קטן, היו תקופותרהיה מכאשר 
בעוד אחיו ואחיותיו נהנו מדי . ותים קרועיבגרוב . ולעתים התהלכו גם בבגדים ישניםקרתַׁמרעברנםַׁמקשבטכ ,פחהשהמ

שיצטברַׁפיסַׁבכסףַׁדלה - חוולום ממלא את מחבל, כשישק הפרוטות פחית קטנה אתך שומר בתורבינו יס, היה כמי דפעם מ
ַׁדושיו...יתַׁחרפהַׁאתַׁמחבובק

 

כאשר רבינו היה בשיא . מתוך הרחבהמה ימים זכה גם לקייחק, ולוני ומדוה מעורהת ם אתיקיומרן ות שנים עברו וחלפו, שרע
מעות: דפר ביו של מרן, וסרהאיש אל חד כנסנ קש להתקבל אצל הרב.יגר ובום מבדביום מן הימים, הגיע אל ביתו אתפארתו, 

ַׁאולםווביַׁהרופאיםַׁוהמטאים!ַׁעברתיַׁטפוליםַׁאצלַׁרםַׁנויאניַׁסובלַׁמכאביַׁרגלי ו!ני"רב ולאַַׁׁלמועהכאביםַׁלאַׁנַׁמחים,
ַׁשנים.ַׁאיניַׁיכולַׁעוד.ַׁאנא,ַׁרבי,ַׁךיםַׁאותיַׁכברַׁבמשוהכאביםַׁהללוַׁמלוַׁ,נוירב .התחזקואלאַׁאףַׁולאַׁזאתַׁבלבד,ַׁ .פסקו

 ".כנירב
 

וַׁוזלזלתַׁשהםַׁכלדעלַׁשפגעתַׁבאנש, ו"לדעתי, הכאבים הללו באו עליך כע :רמרן, והוא אמ של פניו ית של כאב חלפה עלווע
 נה ואמר:עולבסוף נ ריוהשנים עם כל מכשך במ יחסיו חו אתוות סקר במרוכקות אד שךזכר. במיסה להיהאיש נ ".בכבודו

 ן.רבו מדחק זכר..." י"בכל זאת נסה נא לה -"כללַׁךםַׁנוח,ַׁבדרדניַׁאאהו. שבמי שפגעתי ,בי. אינני זוכרר "לא,
 

ַׁבתיקה, ולפתע התנער. "שהאיש שקע ב ַׁדנזכרתי ַׁמה. ַׁבר ַׁבכקטןַׁילדכשהייתי ַׁהיה ַׁשהתהלי, ַׁילד, ַׁבתתנו ַׁיםנעליך
חפש את ", ", אמר רבינוכך"אם  -..."פןַׁקבועובאשלגלגוַׁעליוַׁהילדיםַַׁׁאניַׁהייתיַׁביןשניַׁנזכר,ַׁא.ַׁםיובבגדיםַׁבלויַׁקרועות

 הילד ההוא ובקש ממנו מחילה!".
 

ַׁהיהַׁיוסףומלבדַׁהעקונן האיש, "אינני זוכר מאומה,  ,כיצד אמצא אותו?" בל,א" ואז הנחית מרן את הפצצה.  ."בדהַׁששמו
קש ין ובריה השתרע האיש לרגלי מחרתררה, ולאשממה הד ."!הרמחילהַׁגמוַׁךלַׁניַׁמוחלואקרא, " ,"ניַׁהואַׁאותוַׁיוסף!א"

רַׁתקופהַׁקצרהַׁחלפוַׁובעואכן,ַׁכ תו.רכב , ולאחר מכן העניק לו אתהוא מוחל לוכי  ,שב והודיע לו ,את מחילתו. מרן, כמובן
  יםַׁלבליַׁשוב...יכאביַׁהרגל

 
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ תֵַׁרִַׁאּסּוַׁ–שֹוֵאלַּׁוֵמִשיבַׁב  'זקֵַׁחל ַַׁׁ-רוְּה   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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
ַַׁׁ

ר ַׁלשאלותַׁלשאלותַׁ נֹותַׁלָּ ר ַׁנָּאִַׁלפְּ נֹותַׁלָּ ַַׁׁבבנָּאִַׁלפְּ

ִ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  ִ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  90769269076926ִַַׁׁמּקּודִַׁמּקּודַׁ.ַׁ.ַׁ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

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

ִגיעַָּׁ ָאדַָּׁהַׁפְּ םבְּ  
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ַׁזצ"ל  ַׁאלחדאד ַׁהכהן ַׁמסעוד ַׁהרב ַׁהצדיק נולד במרוקו בשנת ה'תק"פ  -המקובל
. עם שחר נעוריו שם פעמיו ועלה עם הוריו לארץ הקודש. לאחר שמילא כרסו (1821)

 .ללמוד את תורת הקבלה( 1867)התמסר בשנת ה'תרכ"ז  ש"ס ופוסקים, אגדה ובמדרש
לצאת לשליחות מצווה עבור הישיבה הקדושה לעיתים התבקש שנים. שישים בה עסק כ

הגיע לג'רבה  (1902)למדינות שמעבר לים, לצפון אפריקה ולאירופה. בשנת ה'תרס"ב 
'לי לישועה'  שבתוניס. בהיותו שד"ר בפורטוגל נפגש עם הגאון ר' ישועה הלוי, מח"ס

 ושניהם עסקו יחד בתורת הנגלה והנסתר.
 

ל ועמד בראש הישיבה -א-ראש קהילת חסידים ביתכהתמנה  (1903)בשנת ה'תרס"ג 
האריז"ל רבינו כוונת  ל פיוב התקופה עבר לפני התיבה והתפלל ערעד ליומו האחרון. ב

נת ה'תרס"ג סייאדו בשיששון בכר משה פר המקובל ר'לאחר פטירת  בסידור הרש"ש.
ל ושימש לראש המקובלים חסידים -א-ניהל בשיתוף ר' נחמן וידאל אנג'ל את ישיבת בית

  מלומדַׁבניסים.ַׁרביםַׁפנוַׁאליוַׁונושעו.ַׁגאוןַׁבנגלהַׁובנסתר.אל. -בית
 

תשכ"ז חולל -הזיתים בין השנים תש"ח-שלטון הירדני במזרח ירושלים ובהרהבתקופת 
ועם שחרור ירושלים הוחל תהליך צורה מזעזעת בהר הזיתים ומצבות חוללו ונופצו 

רישומי הקברים עד אשר לפני מספר שנים על שיקום הקברים אולם היה חסר מידע 
ובוצע תהליך  (כחברא קדישא)ששימשו נמצאו פנקסי רישום הקבורה של משפ' פרנס 

 90מיפוי החלקות ובכך נחשפו קברים רבים בשנים האחרונות. בשנה האחרונה לקראת 
כ"ד סיוון קודש -ערב שבתנפטר בעליו מצבה.  הנה לפטירת רבינו, נמצא ציונו והונחש

 הזיתים בירושלים.-בהרבחלקת החסידים ששנים. ציונו  107-חי כ (.1927)ה'תרפ"ז 
 

ששון ר' המקובל  מרבותיו: )בת המקובל ר' שלמה נחמיאס(.מרת חנה  אמו:ר' דוד.  אביו:
 )מח"ס 'לי לישועה'(.הגאון ר' ישועה הלוי  חברותא: .ששון'()בעל 'שמן סייאדו יפרבכר משה 

 . זיווג שני(ב -לבית ישי), מרת קלארה )בזיווג ראשון(מרת רבקה מסעודה  נשותיו:
ַׁראשון(ַׁבנותיו מרת רחל  )נישאה לר' יצחק צייאג(,מרת לאה חמו תמר שמחה  :)זיווג

ַׁ) )נישאה לר' דוד הכהן אלחסיד(. ַׁשני(בנו  ר' אשר מסעוד  -)נולדו לו שני בניםוסף ר' י :זיווג

ַׁור' אברהם אלברט(.  ַׁשני(בנותיו שבע, מרת יונה -מרת שרה שרינה, מרת בת :)זיווג
בןַׁ• דרשות שדרש בביה"כ רבן יוחנן בן זכאי בירושלים -וכחַׁמעשי• מספריו:פלומבה. 

ַׁ.הסודַׁודרשותַׁעפ"יתַׁ"שו•ַׁשמחתַׁכהןַׁב״ח• על התורה -כבדַׁאבמ

ינו לבעיר זריזס שבתוניס, ראה כי אנשי הקהילה עומדים ומתלחשים ביניהם. שאל אשר הגיע רבכ

ַׁממכתַׁאותם רבינו לפשר ההתלחשויות והם אמרו לו: "דע לך רבינו,  ַׁהזו ַׁבעיר ַׁסובלים ַׁאנו כי
". אמר להם רבינו: "לכו והביאו לי פרעושים,ַׁלכןַׁאנוַׁמתייעציםַׁמהַׁלעשותַׁשכבודוַׁלאַׁיסבולַׁמזה

ַׁהפרעושיםַׁנו הציב אותו בפינה מרכזית בשכונת היהודים, וראו זה פלא: עץ של דקל". רבי כל
כלַׁלאחר מכן פקד הרב על ועד הקהילה לזרוק את ענף הדקל למקום מרוחק.  נאספוַׁלענףַׁהדקל.

ַׁימיַׁשבתוַׁשלַׁהרבַׁבעיר,ַׁלאַׁסבלוַׁהיהודיםַׁמהפרעושים.

י ההתרמה, ביקש להתעניין בוא הרב לעיר ספאק, עיר הנמל בתוניס, התרים את היהודים. אחרב

אם ישנה אוניה המפליגה לעיר תוניס, הוא לקח את מטלטליו לאוניה, ואחרי שאמרו לו את השעה 
ִהְקצָ שאמורה האוניה להפליג, שב לבית  ד הקהילה. בשעה היעודה, נפרד הרב מיהודי וע לו השֶׁ

, אך הללו הכחישו ואמרו: העיר, והלך לכיוון הנמל, בעלותו לאוניה, שאל את המלחים לגבי חפציו
"לא הבאת שום חפצים לאוניה". הרב שתק ולא אמר מילה, והנה רב החובל נתן הוראה למלחים 

אמר להם רב  אךַׁהללוַׁניצבוַׁכמוַׁנד,ַׁולאַׁיכלוַׁלזוזַׁממקומם.לתפוס את מקומם בהנהגת האוניה. 
המלחים כי הם  החובל: "אולי עשיתם משהו לא טוב ובגלל זה אתם תקועים במקומכם?". הודו

פקד עליהם. ואכן, רק לאחר שנתנו  ,לו את חפציו!" החזירווהסתירו את חפציו של רבינו. "מהר, לכו 
ַׁללרב את חפציו יכלו להתהלך כבראשונה.  ַׁהחובל ַׁורב ַׁהאוניה ַׁמלחי ַׁידעו ַׁרגע, היזהרַׁמאותו

ַׁ,ַׁונחשבַׁבעיניהםַׁכמלאךַׁאלוקים.והוקירבכבודַׁהרבַׁול
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בזמן ההוא היה מושל . ל ידו עובדה פלאיתכי שנעשה עובא לעירנו בתור שד"ר פעם שניה. ועד ראיה אנ( 1902)ה'תרס״ב  שנתב

ינב שונא יהודים מושבע. והיה מתנגד לגביר יהודי בשם שלמה פארינתי. באותו השבוע שהגיע רבינו, הלה רדף 'ישמעאלי בשם אצדק ג

ה פארינתי. הלה כשיצא רבינו מבית הגבירים, הלכו יחד עמו לגביר שלמ. אחר בניו של הגביר כדי לתפוש אותם ולהכניסם בבית הסוהר

על ידו. הנני  אני שמעתי על הוד כבודו שהוא בעל פלאות וכמה ניסים נעשו ,הרב סלח נא אדוני: "קיבלם בכבוד גדול ולאחר מכן אמר לו

וסיפר לו כיצד הלה מצר את  ".מצור עולמים שיעקור מעירנו את המושל שלנו מחלה את פני קדשו למלא את בקשתי ולבקש רחמים

  .צעדיהם
 

 אשר אמר כך. וכ"מהעירַׁכיַׁאחריַׁשלושהַׁימיםַׁיעקרַׁהמושלַׁהזה ברךית' יהיה לבי בטוח בה: "ב בדבריו השיבויטאחרי התבוננות ה
. הרב ל ידישנעשה ע ולדמהעיר. וכל העם ראו כן תמהו על הנס הגמיד לצאת  מהממשלה מברקבל המושל יקהשלישי ביום  .היה

 ל-אשנתית לעדת בית  מתנה גדולה ונדר על עצמו להתנדב נדבהלו את ידיו ורגליו והעניק  קשיונ וקיבבא לפני הרב וחשלמה והגביר 
 ו עד יום מותו ובניו אחריו. תדבנ ת אתתוהחמיר לם ימסוסך  ביתו-נילכל נפש מב

ָאִכיםִאםִַׁראש לְּ ֻקבַַָּׁׁ–ַֹׁוִניםַׁכְּמ  מְּ ִדילַׁה  צ  ר ַׁקַׁה  עּובַׁהָּ סְּ כֹהֵַׁדַׁמָּ אןַׁה  דָּ חָּ לְּ דַׁזצ"לא   
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אלַׁכַָּׁ ֲעִביןַׁמָּ נַַָּׁׁדד  ֲחמָּ טַַָּׁׁ-אר  דֲעִביבַׁלְּ  
 

 

 
 

 

ַׁניזוק ַׁשמיםַׁ,קשהַׁהרכב ַׁבחסדי ַׁיצאוַׁאך בשריטותַַׁׁהם
ַׁוחבלותַׁקלות.

 

רגעים וחייב  מספרצוות מד"א שהוזעק למקום, הגיע תוך 
כרם', על מנת  'הדסה עיןהרפואה אותם להתפנות לבית 

  לוודא שהכל בסדר.
 

בסך קורה פה?  שכב באמבולנס, ממורמר ושבור: "מה יהושע
בחיי. על  רציתי להגיע לראיון עבודה ולפתוח דף חדשהכל 

מדועַׁמה עשיתי רע בחיים? הזה?  מה חרי האף הגדול
 התייפח בצער.  ,"שמיים?מענישיםַׁאותיַׁכךַׁב

 

רפואה. שם הוכנסו ה-ביתשניהם לשערי הגיעו תוך זמן קצר 
סדרת בדיקות וצילומים עד מהרה ועברו לחדר טראומה 

מכתב הרופא שעות, כשבסיומם מסר להם מספר  שארכה
  .טובהרפואי  מצבםב"ה  ,שחרור

 

והנה  והעבירו לפקיד הקבלה. מכתב השחרור אתלקח  יהושע
הלה הביט במיודענו . ותושבור ותעצוב םפנירואה הלה 

-מביתבריא ושלם שוחררת  יהרב? עצו ִהנְָךמדוע ושאלו: "
  מדוע פניך נפולות?".אם כן הרפואה. 

 

ַׁטכנאיַׁכי  ,לך , "דעיהושע"איני מצטער מכך", השיב  אני
ַׁבמקצועי,רנ שנתיים וחצי שאני מובטל, והנה עד  וכבר טגן

שמצאתי  סוף קיבלתי היום זימון לראיון עבודה, הריכל  שסוף
 את העבודה החדשה".  ופספסתיהרפואה את עצמי בבית 

 

"כן,  - אורו, והוא שאל: "אתה 'טכנאי רנטגן?" עיני הפקיד
. יהושע במשך שנים עד שפיטרו אותי", השיב עסקתי בזה

שמפרסם בית  ,המודעות הרבות "תגיד לי, האם לא ראית את
 ?".הוא מחפש כבר זמן רב טכנאי רנטגן החולים כי

  

 אדם כמוך!".מחפש הרפואה  כבר כמה שבועות שבית"
ספורותַַׁׁדקותולאחרַׁם מיודענו לאחד החדרים הפקיד ניגש ע

ַׁמצאַׁ ַׁמיודענו ַׁאתַׁעצמו ַׁמול ַׁמאולתר 'הדסהַַׁׁמנהלבראיון
ַׁכיַׁהתקבלַׁלתפקיד!ַׁ,דקותַׁקצרותַׁהתבשרחרַׁלא.ַׁעיןַׁכרם'

ַׁאותוַׁיתחילַׁכברַׁלמחרתַׁהשכםַׁבבוקר.
 

פספס עבודה שאינה  היה המום ונרגש, משמיים הוא יהושע
 חווישוב מרוחק מביתו ואף הריהנמצאת ב ,במקצוע שלו

הוא יגיע  יכם, עֹולָ א ּבֹורֵ ל ִגְלגֵ ממנה הוא זעום ודל, והנה כעת 
עבודה מכובדת הקרובה לביתו,  קבלעל מנת להרפואה לבית 

ַַׁׁשהוצעַׁלו.ממהַַׁׁ,הגדולַׁפיַׁכמהשכרַַׁׁואףַׁעם
 

עלַׁמנתַׁ .שעשית לי היום ,על כל הגלגוליםבורא עולם "תודה 
ַׁאת ַׁהזאתַׁשאקבל ַׁאתַׁ-ַׁהעבודה ַׁלהפסיד ַׁלי ַׁנתת

ולהגיעַׁאלַׁביתַַׁׁלעלותַׁעםַׁחבר,ַׁלעשותַׁתאונהַׁ,האוטובוס
כך  ".ודרתלהגיעַׁלעבודהַׁטובהַׁומסַׁ,ַׁוהכלַׁבשבילהרפואה

 הרפואה.-מירר בדמעות של שמחה יהושע בצאתו מבית
 

. לעיתים עלול הוא םאין אדם, שלא עובר ניסיונות בחיי
חלילה להתריס כלפי מעלה ולשאול: "ריבונו של עולם, 
מדוע זה קרה לי?". אולם עלינו להאמין, כי כל מה שה' 

 הוא לטובה. -עושה
 

יהודי המתגורר על  מדהים סיפר הרב זמיר כהן מעשה
הלה למד את מקצוע  .)שם בדוי(יהושע בשם  בירושלים

 'טכנאי רנטגן' אשר מעטים הם אלו המתמקצעים בו.
 

לפני שנתיים וחצי. מצבו אולם הוא פוטר לצערו הרב 
וזאת בשל מו אף מצב רוחו, ימיום ליום, וע דרדריהכלכלי מ

 .העובדה, כי עדיין לא מצא מקור פרנסה חילופי
 

מדובר  דה חדשה., הצעת עבומיודענובוקר אחד, מקבל 
אולם הלה היה מוכן  עם משכורת דחוקה,בעבודה פיזית 

  .'מעגל האבטלה'רק לצאת מ -לכול 
 

ישוב יהנמצא ב במשרד החברה מן לראיון עבודהוהוא ז
 בירר על האוטובוס היוצא מוקדם יהושע הסמוך לירושלים.

וחיכה ליום המחר  עם בוקר מירושלים לישוב הסמוך,
  בקוצר רוח.

 

אף שהקדים מספר דקות, מבחין הוא מרחוק באוטובוס על 
 הסוגר את דלתותיו וממשיך בשעטה לעבר התחנה הבאה. 

הוא ניסה בכל כוחותיו לרוץ לעבר  .בו הלם בפראותיל
 אולם ללא הועיל. -האוטובוס ולנופף בידו 

 

בדיקה קצרה העלתה, כי האוטובוס הבא אמור להגיע רק 
בבכי, "אשוב לביתי. איחור  בעוד כשעה. "אין טעם", מירר

 כה משמעותי רק יגרום לרושם שלילי!".
 

וראה  הוא הרים את עיניו .שומע צפירות חזקותהוא לפתע 
"הכל בסדר? אתה לא  :רכבואת חברו הטוב הצופר מתוך 

 ,בכך גולל בפניו את האכזבה הנוראה יהושע נראה טוב".
 העבודה החדשה וכנראה אף את ,שהפסיד את האוטובוס

  .ציפה הלש
 

עובד ל. למרות שאני מז "היכנס לרכב", קרא חברו, "יש לך
לעיר לצורך  בירושלים, היום אני חייב לצאת מחוץ כאן

 סידורים, לכן אקח אותך לשם".
 

כי  ,האמין לא ידע את נפשו מרוב אושר, הוא לא יהושע
 "תודה רבה", קרא בקול הוא שוב בדרך לראיון עבודה.

הכל  -מדוע הפסדתי את האוטובוס  ,בין, "כעת אני מגדול
ב"ה הכל  לעלות איתך ובכך לחסוך זמן וכסף נסיעות, כדי

  לטובה".
 

ביציאה הראשונה  . לפתע, ממשחשבו אחרתשמיים באלא 
הרכבים מנתיבו והתנגש ברכבם של  מירושלים, סטה אחד

 .מהכביש שתי המכוניות איבדו את היציבות וסטו השניים.

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל

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

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ"לדודַׁברַׁחסיבהַׁזַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              "לזַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"האלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 לע"נ
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