
                  פניני עין חמדפניני עין חמד        ||        פרשת כי תצאפרשת כי תצא      ||    י"ד אלול י"ד אלול תשעתשע""חח        ||        גיליון גיליון 704704                                                                                                                                                                                                                    44//11            
 

ש ַׁ רָּ צֵַּׁיַׁכ ַׁתַׁפָּ לֹוַׁ–אַׁתֵּ י ַׁםַׁשְׁ ת ַׁתַׁב  ַׁיֲאמ   

 

 

 

 

יֹון                                                                     ד                                  "בס  לָּ 704ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ צֵּ י כִּ פָּ  ח"תשע| א תֵּ
 

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

 

ן ִאים בְּׁשּוׁשָּ צְּ י ,ֶאת כָּל ַהיְּהּוִדים ַהנִמְּ ל   וְׁצּומּוַׁעָּ
ֹלֶׁשת יִָּמים ַליְּלָּ  תּו ׁשְּ ֹּאכְּלּו וְַּאל ִתׁשְּ  ,ה וָּיֹוםוְַּאל ת

ַֹּתי ָאצּום כֵּן כֵּן ָאבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך  ,ַגם ֲאנִי וְּנֲַער ּובְּ
תִ  דְּ ִתי ָאבָּ ת וְַּכֲאֶׁשר ָאַבדְּ )אסתר  י"ֲאֶׁשר ֹלא ַכדָּ

וצומוַׁולכאורה מה פשר ההדגשה: ". ד, טז(
 ?."עלי

 

תה, ישל אסתר המלכה הי האלא שכוונת
שלאַׁ ,לבקש ממרדכי שידרוש מבני ישראל

ַׁלמע ַׁעצמםיצומו ַׁהצלתם,ַַׁׁ-ן ַׁעל בתפילה
  אלאַׁלמענהַׁדווקא,ַׁלמענהַׁבלבד!

 

ַׁכאשרַׁאסתר המלכה ידעה,  ַׁדווקא כי
ַׁהזולת ַׁלמען ַׁישראל ַׁבני תהיהַַׁׁ-יתמסרו

ַׁולפיכךַׁביקשהַׁילהםַׁזכותַׁלה נצלַׁעלַׁידה,
ַׁשהתעניתַׁתהיהַׁבאופןַׁזה!

 

כאשרַׁו: נייהוא הדין והוא הדבר גם לענ
עלַׁיסודותַׁיתםַׁבאתַׁוהאישהַׁהבעלַַׁׁוניםַׁב

טובתוַׁלאַׁדמותַׁהדאגהַׁלזולת,ַׁונאמנים,ַׁב
ַׁ ַׁבנפהאישית ַׁאחד ַׁכל ַׁתהיהַַׁׁ-רדשל אזי

ַׁזהבל ַׁלבניַׁית ַׁלהתקיים ַׁוהחסד ןַׁיהזכות
ַׁעדיַׁעד.

 

גם כאשר אדם עבר מזמן את השנה 
הנישואין הראשונה וכעת בדעתו לחזק את 

אצלו בבית, כאשר יציב לעצמו מטרה לדאוג 
ַכַמיִם הרי "לרעייתו ולמלא את מבוקשה, 

נִי נִים ַלפָּ ָאדָּ ַהפָּ ם לָּ ָאדָּ ב הָּ )משלי כז,  "םם כֵּן לֵּ

ַׁושכינהַׁ, יט( ַׁביניהם ַׁהקשר ַׁיתחזק וממילא
ַׁ.םבביתַׁתשרה

 

ותה להבין: מה טיבה של א כים אנוצרי
יֶה "שהתורה אומרת לנו: נקיות  נִָּקי יִהְּ

יתֹו בֵּ שנדרש האדם לנקוט  ,)דברים כד, ה( "לְּ
 בה בשנה הראשונה לנישואיו?

 

מהרי"ץ הלוי דינר זצ"ל בספרו הגאון מבאר 
, כי במקרים רבים מצוי הדבר 'מקדש הלוי'

ַׁ, בין בני זוג ַׁאחד ַׁשכל ַׁעלַׁלמעשה חושב
ַַׁׁ.טובתַׁעצמו

 

גה לטובת הזולת וגם כאשר רוממות הדא
ַׁאתַׁ -בפיו ַׁאלא ַׁשוקל ַׁאינו ַׁשבלבבו הרי

ַׁלהפיקַׁמכך.אישיתַׁהתועלתַׁשיוכלַׁהואַׁ
 

ה אותנו, כי לכל והתורה הקדושה מצוולכן 
הפחות בשנה הראשונה לנישואיו שזה הזמן 

ַׁהאדםַׁ ,לבניית הקשר בחיי הנישואין יהיה
ַׁאךַׁ ַׁיהיה ַׁכולו ַׁוכל ַׁמחשבות, ַׁמאותן 'נקי'

ַׁורקַׁלביתו!ַׁ
 

ַׁמבלכלומר:  ַׁשל ַׁכוונה ַׁכל ַׁהפקי ַׁוטובתת
ַׁעצמו ַׁלביתובלבדַׁוהנאת ַׁורק ַׁאך ַׁאלא ,, 

  .זוַׁאשתו!ש
 

 -לנישואיו ראה השנה הראשונהיכאשר כך ת
ַׁ ַׁספק ַׁמיוסדיםַׁאין ַׁיהיו ַׁהנישואין ַׁחיי שכל

ַׁוהתוצאותַׁ ַׁיותר, ַׁאיתנים ַׁיסודות על
ַׁתהיינהַׁניכרותַׁהיטב...

 

והנה, מלבד מה שהויתור הינו כלי בסיסי 
ום הבית, צריכים אנו לדעת המייצב את של

 .כי יש בו גם משום סגולה רוחנית נפלאה
 

כפי שמצינו מעין זה אצל אסתר וזאת 
ְך כְּנֹוס המלכה, שאמרה למרדכי הצדיק: " לֵּ

ר" בָּ לַׁדָּ כָּ יוַׁלְׁ לָּ אַׁוְֹׁלאַׁי ֲעבֹרַׁעָּ בָּ צָּ אַׁב  הַֹׁלאַׁיֵּצֵּ שָּ הֲַׁחדָּ שָּ ישַׁא  חַׁא  יַׁי ק  יַַׁׁ,כ  נָּק 
קַָּׁ תֹוֲַׁאֶשרַׁלָּ שְׁ חֶַׁאתַׁא  מ  תַׁוְׁש  נָּהֶַׁאחָּ יתֹוַׁשָּ בֵּ יֶהַׁלְׁ  ברים כד, ה()ד ח"י הְׁ

 

ח"תשעַׁי"דַׁאלול 25/08/2018  

 פרשתַׁכיַׁתצא
ַׁישעיהַׁנ"דַׁ-"רוניַׁעקרה"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 18:38 19:49 20:37  

א"ת 18:56 19:46 20:34  

 חיפה 18:58 19:48 20:36

ש"ב 18:56 19:47 20:35  

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ליולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁש

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלרפואהַׁשלמה 

 לנוריאלַׁבןַׁאסתרַׁ
 

 

 

 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון

 
 
 
 
 
 

ַׁ

 הַׁבגו"רהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלח
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב
ַׁהארזַׁבןַׁשושנַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ

ַׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁרינהַׁבתַׁסימיַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁ   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

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

ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁאילןַׁבןַׁג'וליאטַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית
ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי

ַׁהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנהשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילבי

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁזריַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁואושריתַׁבתַׁשושנהַׁדניאלַׁבןַׁשרה

ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַַַׁׁׁחיהלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁ
ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה

ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה
ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה

ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ

ַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאל
ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ

ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה

ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ַׁעילויַׁנשמתַׁאסתרַׁרבקהַׁבתַׁמריםַׁע"הל
ַׁ
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ַׁ
ַׁלביתַׁהעלמין?ַׁהליכהיןַׁיהאםַׁישַׁמנהגיםַׁשעלינוַׁלנהוגַׁבערבַׁראשַׁהשנה?ַׁומהַׁבענ

ַׁ

 רבנות מקומית מבשרת ציון: מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכוםַׁההלכהַַׁׁלהלן

 

טקס אם אירע  ,סוגל לכפר על העוונות. אולםמויום האחרון של השנה ההוא ש כיוון ,יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה
אף לנוהגים להתענות. מנהג ישראל להסתפר בערב ראש השנה לכבוד החג. ולובשים  ,ברית מילה או פדיון הבן מותר לאכול

שיוציא לאור  ,שאנו בטוחים בחסדי ה' ,אנו מראים ,בגדים מכובסים ומגוהצים לכבוד יום טוב. אף שהוא יום דין ומשפט
שימליצו טוב  ,כדי לבקש מהנפטרים ,אף שאין הוא יום האזכרה ,נו. יש נוהגים ללכת בערב ראש השנה לבית הקברותמשפט

 לא ילך. ,שקשה לו מחמת חולשה וכדומה -ואדם  ,חובה ו . אולם אין ז)ויזהר שלא ישים מגמתו נגד הנפטרים(ביום הדין.  עלינו
 
 
 
 
  

 
 נוייהי"ד בראדין, ה רבי אלחנן וסרמןהגאון חברותא עם למדתי אש ישיבת פונביז': כשיוסף כהנמן זצ"ל ר הרבסיפר הגאון 

הגאון הצדיק רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ן שרבינו ו. מכיוינובספר מסוים, שלא היה תחת יד ינוצריכים לעיין בעת לימוד
  .הספראת יש לו ות, כי בוודא ידענו, 'משנה ברורה'הזכיר את אותו הספר בספרו  זצ"ל( 'חיים חפץ'ה)
 

, שהספר אינו נמצא ברשותו, אלא בעת כששמע הצדיק את בקשתנו, ענה לנו כדי לבקש את הספר. רבינו, ו לביתננכנס
, ואחר כך החזירם. כאשר לצורך חיבורו הכביר שהיה זקוק להם ,בהשאלה את הספרים , לקח'משנה ברורה'שכתב את ה

במקום שיהיו  שיש לי! כי ,איני מצטער על הספרים שאין לי, מצטער אני על הספרים"מר: , הוסיף ואכי אנו במבוכהראה הרב 
  ."הספרים בראשי, השתדלתי שיהיו בארון שבביתי

 

, וכדי כסףצריך לשלם  ספריםכדי לקנות "ראו תלמידיי היקרים, דבריו: את הסביר כשראה, שאין אנו יורדים לסוף דעתו, 
ַׁבגללַׁ, ללימודַׁתורה לנצלאת אותו הזמן היה אפשר כאשר , לעבודהַׁזמןך להקדיש , צריהדרוש להשיג את הכסף אםַׁכן

ַׁנחסרַׁמהתורה ַׁועלַׁזהַׁצריךַׁלהצטער!ַׁהספריםַׁבארון כל על ערכו של  'חפץ חיים'למדנו מכאן את מבטו של ה ".בראש,
 וכיצד יש לנצל את הזמן היקר. רגע!

 
 
 
ַׁ
ַׁ

במעשה של חברו. אולם אם נחקור דבר שלילי לעיתים האדם רואה בעיניו עד כמה עלינו לדון את כל האדם לכף זכות. 
ונדרוש, ייתכן מאוד, שנגלה, כי פני הדברים אינם כפי שחשבנו. להלן סיפור, המעובד מתוך דברי הצדיק המגיד הרב אלימלך 

 וה עובדא.', סיפור שאותו שמע בעיר לייקווד מפי האדם, שבדידו הובארַׁהפרשהשהביאם ב'שליט"א בידרמן 
 

ברצותו  ,אשר רובם עוסקים באותו לימוד, והנה אחד האברכים ,אברכים ובחורים 400-כנמצא, לומדים הוא שבה  ,בישיבה
מרחוק.  ד משאר הספרים שבהיכל הישיבה למען יכירנווכרך אותו באופן משונה מא ,להכיר מרחוק את ה'שולחן ערוך' שלו

ולפניו  ביום השלישי מצא את שכנו היושב משמאלואולם , לא מצאע שלו , וגם למחרת השו"ומיודענו לא מוצא את ויהי היום, 
 .אותו שו"ע הכרוך ככריכתו

 

 :אמר לו ,כי הלה משקר במצח נחושה ,מחשבה . מתוך"כן" :והלה ענה. ?"שלך ההאם השו"ע הז" :ניגש האברך אליו ושאלו
והנה נפתח השו"ע ומצאו כתוב בו שמו של האברך  ?".הראשון שמא אוכל לראות את העמוד כי מעלת כבודו טועה,נראה "

מחקת את שמי וכתבת שו"ע שלי, את הלקחת ן. חוצפ": רוגזו של האברך כאן גבר .מחוק ומתחתיו כתוב שמו של המשתמש
 . "עלות' עליובטענת 'את שמך ו

 

שחסר בו  ,ני כשנה קנה שו"ע, ומצא בושאכן לפ ,נזכרלאחר מחשבה  אותו בחנות פלונית... זה טען 'קניתי' -אבל מנגד 
כי חסר בו כעשרים  ,הידעת" :שאל האברך את שכנו .וקיבל אחר תחתיו החזיר את הספר לחנות. לפיכך כעשרים דפים

 . "הרגיל קניתיו בחצי ממחירולכן ן, ו"כ הלה:, אמר ?"דפים
 

 ,בשינוי, ולא ידע בר היה ברשותו שו"ע כזה שנכרךשבעבר כ ,כי לא זכר כלל ,לכף זכות' לדוןכאן למד האברך פרק בהלכות '"
זה עשרת אלפים לומדי שו"ע נמכר ספר  כי מתוך ,כי בעל החנות חוזר ומוכר את הפגומים בחצי מחיר, ועל צירוף מקרים

 ."יום-קא לשכנו היושב בסמיכות אליו יוםווד
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

  
כָּהַׁשֹו ֲהלָּ יבַׁב  ש  לַּׁומֵּ נַַָּׁׁרֹאשַׁ–אֵּ שָּ לֶַַׁׁ-הה  'אקַׁחֵּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

זְׁמ ַׁלַׁנ צּו ןה   
 

 

 

 

 

ָאדַָּׁלַׁכַָּׁתַׁאֶַׁןַׁדַָּׁהֱַׁהוֵַּׁ כ ַׁםַׁהָּ תזְׁכּוףַׁלְׁ  
 

 

 

כָּה ֲהלָּ לֹותַׁב  אֵּ שְׁ כָּהל  ֲהלָּ לֹותַׁב  אֵּ שְׁ לֹון  ל  תֶַׁהעָּ ש  דָּ קְׁ לֹוןה  תֶַׁהעָּ ש  דָּ קְׁ נּוי ים ה  נּוי יםמְׁ  מְׁ
ב ר  נֹותַׁלָּ פְׁ בנָּאַׁל  ר  נֹותַׁלָּ פְׁ י יםַַַׁׁׁנָּאַׁל  יָּהּוַׁח  ל  י יםַׁאֵּ יָּהּוַׁח  ל  אֵּ

י ס  נְׁחָּ יפ  ס  נְׁחָּ טֵַַַּׁׁׁפ  טֵַּׁבְׁ 63632914429144ַַׁׁ--052052ַַׁׁל'ל'בְׁ

  )הניידַׁבאישורַׁועדהַׁרוחנית()הניידַׁבאישורַׁועדהַׁרוחנית(

ַַׁׁ

לֹון ישֶַׁאתֶַׁהעָּ ד  קְׁ ה  ןַׁלְׁ לֹוןנ תָּ ישֶַׁאתֶַׁהעָּ ד  קְׁ ה  ןַׁלְׁ תַַַַׁׁׁׁנ תָּ מ  ּלּויַׁנ שְׁ ע  תלְׁ מ  ּלּויַׁנ שְׁ ע  ה,ַׁ,ַׁלְׁ מָּ לֵּ פּוָאהַׁשְׁ רְׁ הל  מָּ לֵּ פּוָאהַׁשְׁ רְׁ ה,ַׁ,ַׁל  חָּ לָּ צְׁ ה  הלְׁ חָּ לָּ צְׁ ה  גּון,ַׁ,ַׁלְׁ גּוןז ּוּוגַׁהָּ ַַׁׁ,ַׁ,ַׁז ּוּוגַׁהָּ

הַׁ שּובָּ תְׁ הַׁב  הֲַׁחזָּרָּ שּובָּ תְׁ הַׁב  יאֹורַַַׁׁׁ--""וכווכוֲחזָּרָּ ל  נֹותַׁלְׁ פְׁ יאֹורַׁנָּאַׁל  ל  נֹותַׁלְׁ פְׁ 77665522008844ַַׁׁ--005522ַַׁׁ""בטלבטלנָּאַׁל 

ֲעֶרֶכת מ  ֲעֶרֶכתכְׁתֶֹבתַׁה  מ  מֹון:ַׁ:ַׁכְׁתֶֹבתַׁה  צְׁ יאֹורַׁע  מֹוןֲעבּורַׁל  צְׁ יאֹורַׁע  בֶֹשםַׁ'ַׁ'ַׁ,ַׁרח,ַׁרחֲעבּורַׁל  בֶֹשםַׁה  יֹון8337583375ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2626ַׁה  ֶשֶרתַׁצ  ב  יֹוןמְׁ ֶשֶרתַׁצ  ב  קּודַׁ.ַׁ.ַׁמְׁ קּודַׁמ  90769269076926ַַׁׁמ 

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

נָּם לֹוןַׁח  תֶַׁהעָּ ל  בָּ ק  נָּםלְׁ לֹוןַׁח  תֶַׁהעָּ ל  בָּ ק    eemmaaiill--ב ַׁב ַַַׁׁׁלְׁ

בּוע ַׁ יַׁשָּ ידֵּ בּוע ַׁמ  יַׁשָּ ידֵּ ֶתָךֶַׁאל,ַַׁׁ,ַַׁׁמ  חֶַׁאתַׁכְׁתֹובְׁ ל  ֶתָךֶַׁאלשְׁ חֶַׁאתַׁכְׁתֹובְׁ ל  ַַׁׁ::שְׁ
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ
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ַׁזצ"ל   ַׁאדרעי ַׁיונה ַׁמסעוד נולד בכפר טוגאנא שבמרוקו בשנת  -הרב
. נקרא על שם סבו הצדיק ר' מסעוד אשר זכה לגילוי (1914)ה'תרע"ד 

אליהו הנביא. לימים עזב את הכפר ולמד תורה ברבאט ולאחר מכן עבר 
לה שחיטה, מילה וסופר סת"ם. למראכש, שם קיבל תעודת רבנות שכל

 שהצליח לקבל הסמכה בגיל צעיר כל כך.  ,באותם הימים היה היחיד
 

לאחר שהוסמך שב אל רחמאנה, שם נישא ואף התמנה למוהל ושוחט 
ואף לימד בישיבת אוצר התורה. זמן קצר לפני שהתחתן אביו נפטר. 

כילים בשנת ה'תש"ח עבר לקזבלנקה ושם התפרסם ויהודים, ערבים, מש
ופשוטי העם, חיילים אמריקאים וצרפתים שהיו מוצבים בעיר פנו אליו 

 לקבל ברכה, עצה או קמע וכו'. 
 

עלה לא"י והתיישב בראש פינה ובשנת ה'תשי"ט  (1950) בשנת ה'תשי"א
עבר להתגורר ביישוב משמר הים ושימש כרב היישוב. רוב זמנו  (1958)

 מקובל.ת השואה. ומתלא עודד יהודים אומללים, שעלו לארץ הישר
כתב קמעות. רבים פנו אליו  מלומדַׁבנסים.ענוותן. גאון בנגלה ובנסתר. 

ונושעו והרב לא לקח מהם מאומה. בעל חסד מופלא. קיים את מעשיו 
 בסתר וסיפורים רבים התגלו רק לאחר פטירתו. 

 

ישנן עדויות מופלאות על מספר פעמים שהרב הוציא דיבוק מאנשים. 
קיימא פנו אליו ונושעו. חולים -ים אשר לא זכו לזרע קודש בראנשים רב

 התרפאו באורח פלא  -אנושים שהרופאים התייאשו מהם ופנו לרב

 

 

 

ַׁ
 
 

 

 

         ַׁ
                                   

 
 

                                                                                                                                   
ַׁ 

 
 
 
 
 
 

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַׁ

ַַׁׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

ַׁ

וקים הציע ללון בביתו. כל זאת למרות ולעיתים שלח בידיהם כסף למחיה ולנסיעות לאחר שנוכח, כי מצבם קשה ולרח
שנים. ציונו  54-. חי כ(1968)ט"ז אלול ה'תשכ"ח -שהרב עצמו היה חסר אמצעים, והימים ימי הצנע והתלושים. נפטר ב

 המנוחות שבירושלים.-בהר
)בת ר' סעיד יבה מרת חס אשתו:.  מרת פרחה מו:יא )איש תם וישר, עניו וגומל חסדים. שימש כשליח ציבור(. ר' מאיר אביו:

ַׁאמת• מספריו:ר' אהרון בוזגלו, ר' חנניה דלויה.  מרבותיו:, מרת שושנה.  ר' אברהם מילדיו:. ופרחה דוידה(  שפת
 קורות חייו של הצדיק. -הצדיקַׁמראשַׁפינה•

לועגת להם  הצדיק,אל שראתה את החולים הרבים הבאים  ,אישה אחתשבאו אל הצדיק באמונה תמימה, הייתה  ,עומת חולים אלול

אחד חשה  להתגורר בשכנות עם אמו של הצדיק. יוםאישה לימים עברה ה על כך שהם נותנים מבטחם בצדיק ולא בתרופות. ,ומלגלגת
הייתה ידועה כמרפאה ש ,מו של הרבישה אל איללא הועיל. פנתה הא ךא ברע. כאבי ראש עזים תקפו אותה. היא פנתה לרופאים

 ךעל שלעגה לצדיק מלפנים. א ,כשהיא מלאת בושה וחרטה ,שה אל ראש פינהיבאה הא אל בנה הצדיק.האם שלחה אותה  ךבצמחים, א
מה. ואכן, ימים אחדים ירך אותה לרפואה שליבל אותה בסבר פנים יפות, ומצדקתו וענוותנותו לא זכר לה את מעשיה וביבי מסעוד קר

 שה.ילאחר ביקור בבית הרב, חלפו כל מכאוביה של הא
 

ַׁלחלוטיןרע אסון נוסף בביתה של האשה. יספר שנים אלאחר מ ַׁוהתעוותו ַׁהתעקמו ַׁהבת ַׁשל את בתה אישה . לקחה הל"ע פניה
ואמר: הרב בבת התבונן  להביא את בתה האומללה לצדיק. אולי גם אותה יושיע.אישה לא עזר. החליטה ה מהמאו ךא ,לטיפולים שונים

ַׁמקום.יבתךַׁש" ַׁהסיבהַׁשהתעוותהַׁחקהַׁבמקוםַׁטומאהַׁוהבהילוהַׁבאותו אמר לאם: ו, . כשסיים את כתיבתקמע. ומיד כתב לה "וזו
. מסר הצדיק את "לַׁמלאכתַׁכתיבתַׁהקמעַׁראיתיַׁאתַׁרביַׁרפאלַׁאלנקווה.ַׁלכןַׁהדליקיַׁמעתהַׁואילךַׁנרַׁלנשמתַׁר'ַׁרפאלשצומהַׁיבע"
ַׁמספרַׁימים.ַׁךוהיאַׁנרפאהַׁלחלוטיןַׁבתולבת,  קמעה

לא הייתי  -ר פעם אחת מנפלאותיו של הצדיק והוסיף ואמר: "ולולי ראיתי את הדברים בעינייחד משכניו של הצדיק, אברהם שמו, סיפא

כשהלכו לעכו לצורך סידור עניין מסוים. לפתע, ראו התקהלות גדולה,  ,אותו איש התלווה פעם אל הצדיק ומעשה שהיה כך היה.מאמין". 
שהוא  ,ניכר היה ,ניגש אליו הצדיק במומחיות, ומיד כשהציץ בפניו ההתקהלות שוכב איש מתפתל מכאבים עזים. והנה הבחינו שבמרכז

ירַׁבעטַׁעיגולַׁקטןַׁעלַׁבטנו,ַׁבמקוםַׁהכאב,ַׁוחילקַׁאתַׁהעיגולַׁיהאיש,ַׁצַׁחישַׁפתחַׁאתַׁכפתוריַׁחולצתוַׁשלמבחין במהותה של הבעיה. 
ַׁוהמש ַׁברךַׁבקולַׁ"רפואהַׁשלמה" ַׁשתיםַׁוסגרַׁאתַׁהחולצה. ַׁחלקַׁרשםַׁמילהַׁאו ַׁכל ַׁעל ַׁחלקים. לא חלפו דקות  יךַׁבדרכו.למספר

 כאילו לא ארע דבר. כל כאביו נעלמו כלא היו. ביקש האיש להודות למיטיבו, אך הרב כבר המשיך בדרכו... ,אחדות והאיש קם ממקומו

ופיו היה עקום ומעוות. הלה שכב בבית החולים  ,ל. רגלו וידו היו כמתות"ים, שחלה בשיתוק רח-קוב מקריית'עשה באדם בשם זמ

ובינתיים, אשתו המסורה, אסתר, התרוצצה  . הזריקות, התרופות וכל הטיפולים למיניהם לא הועילו מאומה.ל"ע חודשים 8 במשךנה ברענ
הצדיקַׁמסרַׁלהַׁלתתַׁלבעלהַׁ בכל מיני מקומות אולי תשמע על רופא או משהו שיוכל לעזור, עד שלבסוף הגיעה לבית הצדיק רבי מסעוד.

 שבועותַׁנתרפאַׁלגמרי!6ַׁשהרבַׁנתןַׁלוַׁותוךַַׁׁ,לוַׁלהרגישַׁשנויים,ַׁמיודענוַׁהמשיךַׁבתרופותתרופות,ַׁומידַׁעםַׁהטפוליםַׁהח

כל הטיפולים וכל  ךהמתגוררת בחיפה הייתה עקרה שנים רבות ולא זכתה לפרי בטן. היא נסתה לשאול בעצת הרופאים, א ישהא

יה רבה סחה לרב על צרתה. ניחם אותה יוד, ושם בבכלנסוע לביתו של רבי מסעאישה החליטה ה יעו בידה.יהתרופות שנתנו לה, לא ס
  בןַׁבשעהַׁטובהַׁומצלחת.כעבורַׁתשעהַׁחודשיםַׁוילדהַַׁׁ,,ַׁלתדהמתַׁהרופאיםהרתהַׁובתוךַׁחודשַׁימים, קמעהרב וכתב לה 

 . מספר פעמים נשנההיוַׁהעובריםַׁנולדיםַׁללאַׁרוחַׁחייםַׁר"לאחת הייתה משלימה את הריונה, אך כאשר הגיע שעת הלידה, ַׁישהא

ומקץַׁשנהַַׁׁ,נתןַׁלהַׁהצדיקַׁתיקוןאל ביתו של הרב וביקשה את ברכתו. אישה הדבר עד שהאישה קצה בחייה מרוב יגונה וסבלה. נסעה ה
ַׁ.שבהַׁהאשה,ַׁשמחהַׁומאושרתַׁובזרועותיהַׁזוגַׁתאומים

ָאכ ים לְׁ אשֹונ יםַׁכְׁמ  םַׁר  בַׁ-א  ר  עּוהמלוב"ןַַׁׁהָּ סְׁ ֶרע ַׁהַׁיֹונַָּׁדַׁמָּ זצ"לַׁיֶַׁאדְׁ  
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ע ַׁתַׁיְׁשּועֹו ֶטב ַׁלַׁמֵּ עה   
 

 

 
 

 

  אף הוא יעשה לך ישועה מעל הטבע". איך ,לראות
 

ויש לי כסף,  ,עובדת היא אמרה לי: "כבוד הרב, ב"ה אני בריאה,
אותו אני  שחסר לי משהו. אך יש דבר אחד ,מרגישה אינניוב"ה 

המגמגם בצורה  27בחור בן  מבקשת ומתחננת: יש לי אח יקר,
מצליח  ד כבר מאז היותו ילד קטן. הוא לאומא קשה וכבדה

שהוא אומר אורכת שניות  להוציא מילה אחת ברורה, כל מילה
  .!"נהש לעשריםלא מובנת, כך הוא כבר מעל  ארוכות ואף היא

 

אך שום דבר לא  הלכנו איתו למטפלים ולקלינאי תקשורת,"
 'אסף הרפואהפרופסור שמיבר מבית  עוזר. כיום הוא מטופל ע"י

שיושיע  ,מבקשת מה' הרופא', אך לא רואים שום שיפור. אני
ַׁוכלַׁפגישהַׁ,נמצאַׁבשידוכיםַׁכברַׁשניםַׁהואַׁאותו ויעשה לו נס,

 ".יורדתַׁעקבַׁהגמגוםַׁהכבדַׁשלו
 

גדולה, וכך נפרדנו.  "ה תזכה לראות ישועהעזתי אותה שבברכ
רבותיי היקרים, חמישה ימים לאחר  כל זה היה ביום חמישי.

אני מקבל טלפון  ביום שלישי, שבוע וחצי לפני ראש השנה, מכן,
 מאותה אשה: 

 

ַׁזאיד," ַׁיודעתַׁהרב ַׁלא ַׁאני ַׁהמומה! ַׁאני ַׁאוַׁ,נס! ַׁלבכות ַׁאם
שאתה לא תאמין לי,  יודעת "מה קרה?", שאלתי. "אני -"לצחוק

 דמעות, לכן, הבאתי לך את מספר הטלפון אבל אני מתרגשת עד
הרפואה תקשורת מבית  של פרופסור שמיבר, פרופסור לקלינאי

ספר היות שהוא רוצה ל ,איתךהוא ביקש לדבר  ,'אסף הרופא'
 לך משהו מדהים".

 

הפרופסור שמע את קולי  הייתי סקרן והתקשרתי לפרופסור.
 הרב של אחות של הבחור? הקשב לי טוב, ר: "האם אתהואמ

אמר בהתלהבות,  מאז היותי במקצוע לא ראיתי דבר שכזה",
ואז הוא סיפר: "דע לך, כי הבחור הזה בן  "מה קרה?", שאלתי.

וכל  ,דומגיל קטן מא הינו מגמגם ברמה הכבדה ביותר כבר 27-ה
 . "עשרות שנים לא הועיל במאומה מה שניסו לטפל בו

 

ַׁהלהַׁ ,הבחורנפגשתי עם אתמול,  והנה," ַׁהרבה ולתדהמתי
ַׁ ַׁמולי ַׁועמד ַׁבאופן ַׁגמגוםדיבר ַׁשום ַׁללא  . הייתי המוםשוטף

קצה שיפור, ואף אם  ולא הבנתי מה קרה, שהרי שנים לא היה
חודשים ושנים, והנה, פה לפתע ביום  משהו זז, אז זה לוקח

  .?"הוא מדבר חלק אחד
 

שזה הרב זאיד. אם  ,אמרה ליואחותו  שאלתי את המשפחה,"
אבקשך לגלות את אוזני,  עשית לו?! מהאני מבקש לדעת כך, 

 ". שכן מטופלים רבים יש לי הסובלים מבעיה זו
 

מסירות נפשה ושבירת טבעה של  חייכתי והסברתי לו כי בזכות
ה'ַַׁׁ–הטבעַַׁׁמיַׁששוברַׁאתלמען ה', זכו לראות ישועות.  אחותו

ַׁמשנהַׁלוַׁאתַׁהטבע!.
 
 

השנה יום הדין הגדול -נמצאים אנו שבועות ספורים לפני ראש
רב והנורא. ועל כן עלינו למשמש ולפשפש במעשינו ולהתק

לעיתים מתעוררת השאלה  ככל האפשר לבורא העולם.
הבאה: "כיצד אפשר לזכות לישועות מעל לטבע?". כדי לדעת 
מהי התשובה עלינו לקרוא את הסיפור המופלא הבא, שאותו 

 :זאיד שליט"א חייםסיפר הרב 
 

הוזמנתי לכנס גדול של  תשע"ו,'שבועיים לפני ראש השנה הכ
 אמרתי:כך למסור דברי חיזוק, ורמלה כדי  'לב לאחים' בעיר

עשה למען  ,מלכנו אבינו'מבקשים אנו בכל יום בסליחות: "
אנו , במילים אחרות .'יחוד קדושת שמך הרוגים ושרופים על

מסרו הצדיקים אשר  לזכות בדין לשנה טובה, בזכות מבקשים
 לכבוד ה'.עצמם 

 

דעו  וגדולתם של צדיקים וקדושים אלו הי"ד, עם כל מעלתם
יותר מאלו  ישנם אנשים הגדולים במעלתם אףם כי לכ

בשמיים הם עושים רעש גדול  הנהרגים על קידוש ה', אשר
ַׁעלומי הם?  עוד יותר. ַׁהחיים ַׁאנשים ַׁאלוַַׁׁאלו ַׁה', קידוש

ַַׁׁ.יחודַׁקדושתַׁשמך'ַׁאשרַׁהםַׁ'חייםַׁעלַׁ,אנשים
 

לשיעור  : האם ללכתאלו אותם אנשים, שהיצר מנסה לפתותם
לקנות חצאית קצרה או  קשה, האם תורה אחר יום עבודה

המכשירים הלא  להישמע לגדולי ישראל ולזרוק את לא, האם
רצונם האישי למען האנשים, המוותרים על הם . אלו כשרים

 רצון ה'.
 

ומדוע דרגתם גבוהה יותר מאלו שמסרו את נפשם? כיוון 
היו צריכים לעמוד בניסיון למספר  שההרוגים על קידוש ה',

. תחת כסא הכבוד עולם העליוןמכן הגיעו ל רגעים, ולאחר
אולםַׁלחיותַׁעלַׁקידושַׁה',ַׁהםַׁאלוַׁשצריכיםַׁלהתמודדַׁעםַׁ

 . "הניסיונותַׁהקשיםַׁבכלַׁרגעַׁורגע
 

ואמרה לי: "הרב,  אחתאישה הדרשה ניגשה אליי בסיום 
 ואני רוצה לעשות שינוי, אני רוצההדרשה שלך שמעתי את 

  ".ולחיותַׁעלַׁקידושַׁה'להתקרב לה' 
 

לי: "הרב, כבר  ואמרהסלולרי יא הוציאה מכיסה מכשיר ה
לצערי הרב להתקרב לה' ולהתחזק, אך  שנים שאני רוצה

גרם לי ליפול פעמים רבות. לפיכך אני מבקשת,  המכשיר הזה
 שברגע זה אשבור אותו לרסיסים!".

 

)סיפרה  דמים מרוביםאת המכשיר שקנתה ב היא תפסה
ות של רצון להתקרב לה', ובדמעש"ח(  4000-למה עליו כישש

 .ייאותו לרסיסים לנגד עינ שברה
 

גדול, שברת את  מיד אמרתי לה: "הקשיבי, עשית מעשה
כעת כל בקשה מהבורא ותזכי  הטבע שלך, על כן, בקשי

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁעובדיהַׁיהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַׁׁׁׁׁ

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבהַׁע"הגאולהַׁבתַׁטוַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁז"לַַַׁׁׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל

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

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחיַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַַַׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 לע"נ

 תנצב"ה

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