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ש ַׁ רָּ יַׁ–ַׁאו יְִּקרַָּׁתַׁפָּ זָּהַָּׁלְַׁשבִּ ַַׁׁבה   

 

 

 

 

יֹון         ד                                                                                              "בס  לָּ 681ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ ְקרָּ פָּ יִּ  ח"תשע| א וַׁ
 

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

 

יהודה צדקה מירושלים, בראש קבוצה הרב 
מישיבת חשובים נכבדה של חכמים ורבנים 

מן כשירד את פניו , כדי להקביל 'פורת יוסף'
 המטוס בנתב"ג. 

 

מצאו קבוצה נוספת של  ,לשם כשהגיעו
ומצוות שאינם שומרי תורה  ,עסקני ציבור

, שגם הם באו לחלוק 'קִעיר  י יֹוְצא  'ן ִאְרּגּוי נְִציג  
כבוד לעולה החשוב ולברכו לרגל עלייתו 

 ארצה.
 

המתינו לנחיתת המטוס פנה הרב כאשר הם 
 :לה לאותם נציגיםצדקה זצ"ל בשאיהודה 

נו יאנחנו הגענו לתת כבוד ויקר לנכדו של רב"
אשר ממימיו  ,יוסף חיים זצ"להמקובל חכם 

 . "אנו שותים עד עצם היום הזה
 

מה ': בצורה פשוטהאולם אני שואל אתכם "
האםַׁנו יוסף חיים? ילכם פה? מה לכם ולרב

בזמנוַׁמישהוַׁמיהודיַׁעירקַׁהעזַׁלחללַׁשבתַׁ
ַׁ כבוד והערכה קצת  ואם יש בכםכמוכם?

ַׁנו יוסף חיים, ילרב ַׁמתביישיםַׁאיך אינכם
לבעוטַׁבמסורתַׁאבותַׁולסורַׁמדרךַׁישראלַׁ

 ".סבא?
 

הרב חכם המקובל באותה שעה ניצב לידו 
)ראש ישיבת 'בני ציון' ואביו של "ל צסלמן מוצפי ז

שמע אשר כ (שליט"א ציון מוצפי-המקובל הרב בן
זעזע פח ונתן קולו בבכי, שיהתי ,הדבריםאת 

אותם אנשים, שאינם שומרי את כל הנוכחים. 
כבשו פניהם בקרקע מרוב תורה ומצוות, 

 והמעמדַׁכולוַׁהפךַׁלחרדתַׁאלוקים.בושה, 

צדקה זצ"ל יהושע חיים יהודה  הרבהגאון 
' ובמשך שנים למד פורת יוסף')ראש ישיבת 

, (חברותא עם המקובל חכם ששון מזרחי זצ"ל
 הדבשלו יוא הכעסהוא  שהשאורמבאר, 

 .הסברתַׁפניםהוא 
 

כועסים תמיד. הנהגה זו ש ,ישנם אנשים
אינה טובה כלל וכלל, אולם גם המעבר 

ה, שבה בני אדם מסבירים ילקיצוניות השני
מכיוון פנים תמיד, אינה הנהגה חיובית, 

צריך האדם לכעוס, ומי שאינו שלפעמים 
 אינו נוהג כשורה.  ,כועס

 

ַׁבעובריַׁוגמא: לד ַׁמבחין ַׁאדם כאשר
עבירה,ַׁעליוַׁלהוכיחַׁאותם,ַׁואםַׁאינוַׁעושהַׁ

ַׁכלפיו. ַׁתביעה ַׁקיימת נמצא, אפוא, ַׁכן,
שאדם שהוא "שאור", כלומר: כועס תמיד, 

 -בגדר "דבש" תמידאו לחלופין, אדם שהוא 
  .איַׁאפשרַׁלהקטירַׁממנו

 

ּנּו כי " כ ל ְשאֹר וְכ ל ְדַבׁש ֹלא ַתְקִטירּו ִממֶּ
", אלא האדם צריך )ויקרא ב, יא( 'ה ַלהִאשֶּ 

ַׁפעםַׁלצעוד בשביל הזהב,  ַׁבכל ולנהוג
ַׁבהתאםַׁלרצונוַׁשלַׁהקב"ה.

 

 'וזאת ליהודה'בהקשר לכך מסופר בספר 
 יהודה צדקההגאון הרב אודות הנהגתו של 

להעירַׁלעובריַׁחשבַׁשצריךַׁשכאשרַׁ, זצ"ל
ַׁ.פחדַׁמאףַׁאדםלאַַׁׁ-ַׁעבירה

 

ישראל תשל"ב עלה מבבל לארץ ה'בשנת 
מקובל האלוקי חכם יוסף חיים נכדו של ה

דוד חיים הרב  -)בעל ה'בן איש חי'(זצוק"ל 
 יעקב חיים זצ"ל.המקובל הרב זצ"ל, בנו של 

 

, יצא הגאון בואו לארץ ישראלכאשר נודע 

ּנּו" מֶּ ירּוַׁמִּ ְקטִּ שַֹׁלאַׁת  יַׁכָּלְַׁשאֹרַׁוְכָּלְַׁדב  ַׁ)ויקרא ב, יא(ַַׁׁ"כִּ
 

ח"תשעַׁא'ַׁניסן 17/03/2018  

 פרשתַׁויקרא
יחזקאלַׁמ"הַׁ-"כהַׁאמר"ַׁ:הפטרה  

ישעיהַׁס"וַׁ-ושניַׁפסוקיםַׁמ"השמיםַׁכסאי"  

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 17:13 18:25 19:08  

א"ת 17:30 18:23 19:04  

 חיפה 17:31 18:24 19:06

ש"ב 17:32 18:24 19:06  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁימנהַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת 

 מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה
 

 

 

 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון

 
 
 
 
 
 

ַׁ

 העלוןַׁמוקדשַׁלהצלחתַַׁׁ
ַׁ"בובַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ

ַׁתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשפ'ַׁשטריַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁדבירַׁבןַׁנליַׁרחלַַַׁׁׁ   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁרוזהַׁבתַׁמרגריטהַׁמזלַַַׁׁׁחיַׁהפקותַׁואירועים
ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

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

ַׁדויטשַׁוב"בַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחיים

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודיתַַׁׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי

ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁזריַׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַַַַַׁׁׁׁׁשמואל
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַׁ

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה חלרַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַַַׁׁׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיה

ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
ַׁובהַׁבתַׁאורהטַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ
ַׁרינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַַַַַׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַׁ
ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה
ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה

ַַַׁׁׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  פניני עין חמדפניני עין חמד                ||            פרשתפרשת  ויקראויקרא            ||        א' ניסןא' ניסן  תשעתשע""חח        ||        גיליון גיליון 686811                                                                                                                                                                                                44//22            

 

 

 
 

ַׁ
 ַׁ?כשרותַׁלפסחַׁשתהיהלהקפידַׁצריךַׁאלוַׁמוצריםַׁב
 

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

 

ַׁסופג   הכשר לפסח. להקפיד לקנות עםיש בא במגע עם אוכל חם או רטוב, אם וכן מפיונים יש בהם חשש חמץ. ולכן  -נייר
מחיטים ומשמש לחיזוק הנייר. אע"פ מכיוון שנעשה יתכן שהוא חמץ יעמילן שמקורו אינו ידוע ו 5%מעץ ו 95%כלל בדרך היות והנייר עשוי  :הערה

ת כלב, אך שלכאורה נפסל החמץ מאכילת כלב, מ"מ אפשר שאין החמץ עצמו נפסל, אלא שעכשיו שהוא בתוך הנייר הרי הוא במצב שאינו ראוי לאכיל

פסח )פ"ז(. ובשו"ת תשובות והנהגות ח"ה )סימן  -אם יפלוט הבליעה של החמץ לתוך מאכל, אפשר שיתן טעם הראוי לאכילת כלב. כ"כ בספר חוט שני

יסור חמץ, הואיל קכה( כתב להחמיר וטענתו, אף שהעמילן נבלע בנייר ואינו ניכר ומותר לקיימו, היינו לענין "בל יראה" אבל לאיסור הנאה לא נפקע א

יש  ע"ש. ואולי יש שדות שזורעים את החיטים לצורך העמילן בנייר אין להתיר אף כשאין צורת החמץ עומדת. ]בנייר עיתון או נייר טואלט אין עמילן[.

ני אשכנז שמחמירים בקטניות מתירס ולא דגן ]כך נמסר לי מחברת סנו, טאצ'[. אולם לדעת בברובו עמילן שבו הוא הנייר המיוצר כאן בישראל שלציין 

  אף כאן יש להחמיר.

ַׁומנג'טים. ַׁאפיה ַׁבנייר ַׁהדין ַׁשיסמוךַׁקלימהו הוא שומני וקיים בשוק חשש שנמרח בשמן אסור. הערות: וכן ַׁמה ַׁעל ַׁלו ַַׁׁ.יש

ת החמץ עומדת. וכתב הרמ"א לקיימו, כיון שאין צור רהיות ומבואר ברמב"ם ובשו"ע בגדים שכיבסו בחלב חיטה, וניירות שדיבקום בחמץ מות הערות:

אומר באופן שאין החמץ נראה מבחוץ כו"ע מודו דחשיב אין צורת החמץ עומדת, ואין בו איסור חמץ. וכן דעת הראש"ל הגר"ע יוסף הובא בשו"ת מעין 

ץ לא מוסיפים עמילן מחיטה או ח"ג )עמוד סא(. ובעדכון כשרות שעל ידי הרבנות הראשית לישראל )ניסן תשע"ד( נכתב: בכל נייר סופג המיוצר באר

 תירס בכל השנה אלא עמילן מתפוחי אדמה. חברה אחת מייבאת את הנייר מטורקיה ושם לא מוסיפים עמילן.
  

 עם הכשר לפסח. ברובם יש עמילן שמקורו אינו ידוע, למהדרין יש לרכוש כפפות ללא אבקה -)ניילוןַׁלטקס(ַׁכפפותַׁח"פ
 

ַׁפלסטיקַׁח"פ משתמשים מכיוון שלרכוש עם כשרות לפסח, אין בהם חשש חמץ, אך יש מחמירים בכל זאת  ,צלחות סכו"ם -כלי

 .בהם לדבר מאכל חם
 
 
 
ַׁ

ַׁ
ַׁ

ראש  -רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל הצדיק  על ידיד נעוריו הגאוןזצוק"ל  רבי עובדיה יוסףהגדול  שנשא מרן הגאון ,בדברי ההספד
השכונה, היה זה יום שישי  ן, שיבדלו לחיים, הילדים שלי היו משחקים עם ילדייטובים בבני"היינו שכנים  ישיבת "פורת יוסף", סיפר:

לו השפתיים, היה צריך לעשות לו תפרים, ואני לא  כו, שמו אברהם, ונחתישל אחר הצהריים בימות הקיץ, זרקו אבן על אחד הבנים
 ן.יכלל מהעני ידעתי

 

, שם טיפלו בו ועשו לו מה שצריך 'ביקור חוליםהרפואה 'מיד לקח אותו ונסע עמו לבית ו דם. לשיורד  ,בן ציון ע"ה ירד וראההרב 
וטיפל בכל  , ולא אמר לי כלום, לקח אותו בעצמו"תראה, מה קרה לבן שלך"לבוא ולומר לי: היה ל ויכ לעשות, והרי חכם בן ציון זצ"ל

, ואני לא ידעתי כלום, רק לבסוף כשהוא בא יחד השבת( כנסה)כי כבר נענייניו עד כניסת השבת, והיה צריך לחזור הביתה ברגל 
רצה להפריע לי  שאני יושב ולומד, ולכן לא ,ידעטוב, ואז הוא סיפר לי זאת, איפה יש ענווה כזאת?  עם בני, ברוך ה' כבר הרגיש

 ". )משוש תבל(!בעולם, רק אדם שהוא מלא ענווה בלימוד שלי. וכי הלימוד שלו שווה פחות? לא יעשה זאת שום אדם
 
 
  
 
 

 

שנים כאדמו"ר חסידות  43-זצוק"ל ושימש במשך כ )בעל ה'אמרי אמת'זצ"ל האדמו"ר הגאון הרב אברהם מרדכי אלתר מגור על 
ַׁביותרַׁלאַׁלבקשַׁמשוםַׁאדםַׁבעולםַׁלעשותַׁבעבורוַׁדברַׁמהשנזהר  ,מסופר (גור בזקנותו, מסופר שאף  .ואפילוַׁהדברַׁהקטן

, נטל ידיו במים אחרונים, בקושי רב קם אל הכיור ,כשסיים לאכול ארוחתו יחד עם ילדיו.את סעד חת פעם אכשהיה חלש מאוד, 
 המזון.  רך ברכתישב אל מקומו וב

 

שישַׁבזהַׁגםַׁמשוםַׁחינוך,ַַׁׁהריַׁיכולתַׁלומרַׁלאחדַׁהילדיםַׁשיביאַׁלךַׁמעטַׁמיםַׁאחרונים,ַׁועוד: "ואמרהפנתה אליו  הרבנית
שיש בזה משום חינוך  ,את צודקת מנםו"א :רבינו ". מיד ענהכיבודַׁהוריםיקיימוַׁמצוותַׁוַׁשישרתוַׁאתַׁאביהםַׁשהואַׁגםַׁרבם

שכלַׁדברַׁשאתהַׁמסוגלַׁלעשותַׁבעצמךַׁאלַַׁׁוהואַׁ,ללמדַׁאותםשרציתיַַׁׁ,יותרַׁאךַׁישַׁמשהוַׁחשובומשום כיבוד אב ואם, 
 ."מסרַׁהזהַׁהיהַׁחשובַׁליַׁלהעביראתַׁהַׁאחרים.ַׁתטריחַׁבוַׁאנשים

 
 
 
 
 
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ יבַׁב  יַׁ–שֹוֵאלַּׁוֵמשִּ רִּ ס ַׁםַׁמּוצָּ חלקַׁא'ַַׁׁ-חְלפֶּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

כָּה ֲהלָּ ְשֵאלֹותַׁב  כָּהלִּ ֲהלָּ ְשֵאלֹותַׁב  לֹון  לִּ עָּ תַׁהֶּ ש  ְקדָּ לֹוןה  עָּ תַׁהֶּ ש  ְקדָּ  ְמנּויִּיםְמנּויִּים ה 
ַַׁׁ

בלשאלותַׁלשאלותַׁ ר  ְפנֹותַׁלָּ בנָּאַׁלִּ ר  ְפנֹותַׁלָּ ַַׁׁנָּאַׁלִּ

י סִּ ְנחָּ יִּיםַׁפִּ יָּהּוַׁח  יֵאלִּ סִּ ְנחָּ יִּיםַׁפִּ יָּהּוַׁח  ֵַַׁׁאלִּ

  63291446329144--052052ַַׁׁל'ל'ְבטְֵַׁבטֵַׁ

ַַׁׁ

לֹון עָּ תַׁהֶּ ישַׁאֶּ ְקדִּ ןְַׁלה  לֹוןנִּתָּ עָּ תַׁהֶּ ישַׁאֶּ ְקדִּ ןְַׁלה  תַַַַׁׁׁׁנִּתָּ ּלּויַׁנְִּשמ  תְלעִּ ּלּויַׁנְִּשמ  הלִַּׁלִַּׁ,ַׁ,ְַׁלעִּ הְרפּוָאהְַׁשֵלמָּ ה,ַׁ,ְַׁרפּוָאהְַׁשֵלמָּ חָּ ְצלָּ הְלה  חָּ ְצלָּ גּון,ַׁ,ְַׁלה  גּוןזִּּוּוגַׁהָּ ַַׁׁ,ַׁ,ַׁזִּּוּוגַׁהָּ

הַׁ ְתשּובָּ הַׁבִּ הֲַׁחזָּרָּ ְתשּובָּ הַׁבִּ יאֹורַַַׁׁׁ--""וכווכוֲחזָּרָּ ְפנֹותְַׁללִּ יאֹורַׁנָּאַׁלִּ ְפנֹותְַׁללִּ 77665522008844ַַׁׁ--005522ַַׁׁ""בטלבטלנָּאַׁלִּ

כֶּת ֲערֶּ מ  תַׁה  כֶּתְכתֹבֶּ ֲערֶּ מ  תַׁה  ְצמֹון:ַׁ:ְַׁכתֹבֶּ יאֹורַׁע  ְצמֹוןֲעבּורַׁלִּ יאֹורַׁע  םַׁ,ַׁרח'ַׁ,ַׁרח'ֲַׁעבּורַׁלִּ בֹשֶּ םַׁה  בֹשֶּ יֹון8337583375ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2626ַׁה  תַׁצִּ רֶּ שֶּ יֹוןְמב  תַׁצִּ רֶּ שֶּ ּקּודַׁ.ַׁ.ְַׁמב  ּקּודַׁמִּ 90769269076926ַַׁׁמִּ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

לֹוןַׁחִַּׁ עָּ תַׁהֶּ ל  בָּ לֹוןַׁחְִַּׁלק  עָּ תַׁהֶּ ל  בָּ   eemmaaiill--ב ַׁב ַַַּׁׁׁנָּםּנָּםְלק 

בּוע ַׁ יֵדיַׁשָּ בּוע ַׁמִּ יֵדיַׁשָּ ל,ַַׁׁ,ַַׁׁמִּ ָךַׁאֶּ תְַׁכתֹוְבתֶּ חַׁאֶּ לְשל  ָךַׁאֶּ תְַׁכתֹוְבתֶּ חַׁאֶּ ַַׁׁ::ְשל 
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

ָאהֲַׁענָּוַָּׁ הֻמְפלָּ  
 

 

 

 

 

ֹּליְַׁכדֵַׁ יח ַׁאַׁשֶּ ְטרִּ ְלה   
 

 

 

 

 

מהודרת.ַׁאי"הַׁגםַׁהשנהַׁיהאַׁניתןַׁלהשיגַׁמצותַׁמהודרותַׁבנוסחַׁספרדיַׁ)עבותַׁורכות(ַׁבהשגחה  
. 052-6329144למעוניינים,ַׁנאַׁלפנותַׁלרבַׁאליהוַׁפנחסיַׁשליט"אַׁבטל'ַׁ  

אי!המלעבורםַׁאזלַׁ אותםַׁשלאַׁנרשמוַׁמראשַַׁׁ,סיוןַׁשניםַׁעברוימנ  
 

mailto:PnineEH@gmail.com
mailto:PnineEH@gmail.com


                  פניני עין חמדפניני עין חמד                ||            פרשתפרשת  ויקראויקרא            ||        א' ניסןא' ניסן  תשעתשע""חח        ||        גיליון גיליון 686811                                                                                                                                                                                                44//33            

ַׁהרב  ַׁמַׁהאדמו"ר ַׁשפירא ַׁאלימלך . (1824) תקפ"דה'נולד בשנת ַׁ-זצ"לגרודז'יסק
שנת בלאחר פטירת אביו  מייסד שושלת גרודז'יסק.נקרא ע"ש ר' אלימלך מליז'נסק. 

בין חמשת בניו שכיהנו כאדמו"רים מוגלינצא התפצלה חסידות  (1849)תר"ט ה'
)בתחילה לא לאחר ההתערבות של הרבי מרוז'ין בעיירות שונות. החל לכהן כאדמו"ר 

בגרודז'יסק שהפכה למרכז חסידי חשוב. בסוף ימיו נחשב  רצה לקבל את האדמו"רות(
ַׁלראותַׁ .ואלפים הסתופפו בצלו כ"זקן האדמו"רים" בפולין ַׁוזכו ַׁאליו ַׁפנו רבים

ַׁרוח ישועות. ַׁענוותן.-בעל ַׁמופתים. ַׁבעל תרנ"ב ה'א' ניסן -נפטר ב גאון. הקודש.
 גרודז'יסק. בבית העלמין בשנים. ציונו  68-חי כ .(1892)
 

ישראל מקוז'ניץ, כיהן כאדמו"ר וכונה "השרף  ר'כד נ) חיים מאיר יחיאל שפירא 'ר אביו:

 אלעזר מליז'נסק, בנו של  'בתו של ר)גיטל מרת  :אמו (.ממוגלינצא" בגלל קדושתו והנהגותיו

 'יששכר דב מרדושיץ, ר 'ר ,חיים מאיר יחיאל 'אביו, ר מרבותיו: .(אלימלך מליז'נסק 'ר
  .(גם לאחר שנתמנה לאדמו"ראליו נהג לנסוע )ישראל מרוז'ין , ר' נתן דוד משידלובצה

 

שכר בעריש הכהן שי 'ר, מאיר יחיאל האלשטוק מאוסטרובצאר'  מתלמידיו:
 בתו של רבי ירחמיאל מפשיסחא -זיווג ראשון נשותיו: (.בעל "עבודת יששכר")מוולברוז' 

מרת  -זיווג שני . בניו מנישואים אלו נפטרו בחייו(.'י הקדושהיהוד' -)ר' יחיאל בן ר' יעקב יצחק
, ידועה כלמדנית וצדיקה ואף נהגה לקבל חיים שמואל הורוביץ מחנצ'ין 'בתו של ר)חנה ברכה 

 מהחסידים(.קוויטל 
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ַׁ. ישעיהו שפירא , ר'('חובת התלמידים'. מח"ס לאדמו"ר בפיאסצנההוכתר  19)בגיל י"ד הקלונימוס קלמיש שפירא  'ר בניו:
ַׁ (.אשר פרלוב מסטולין 'לרבזיווג ראשון ולאחר מכן  נישאה לרבי יחיאל יעקב הופשטיין מקוז'ניץ) שרה דבורהמרת  בתו:

 דרשות על פרשות השבוע והמועדים. -דבריַׁאלימלך• אמריַׁאלימלך• מספריו:

הוא , ונתפס, ועתה )יין שרוף, ברנדי( , עבר על חוקי המדינה, והבריח יי"שפרנסתו הדחוקהלרבינו, ובכה לפניו, שבגלל אחד הגיע י הודי

ו ל . רבינו בירכו בישועה, אך היהודי המשיך לבכות בקול גדול, שרבינו יבטיחחלילהַׁועלולַׁלהישפטַׁלמאסרַׁממושךעומד למשפט קשה, 
ַׁ, ישועה ַׁיכניסשהרי ַׁכללַׁאותוַׁואם ַׁללאַׁמשען ַׁיישארו ַׁוילדיו ַׁאשתו הקשה לעצתי, סע לוורשה". נא "שמע  ,. אמר לו רבינולמאסר,
ציית לדבריו, ונסע לוורשה והחל כמובן יהיה בעזרך". היהודי  בורא עולם, ולשם סעאל דאגה. " :ענה לו רבינו ",ומה אעשה שם?" :היהודי

 להסתובב שם בשוק העירוני הגדול. 
 

הביט היהודי  ".אולי תרצה לרכוש ממני חבילת ניירות אלו?" :, שהחזיק בידיו חבילה גדולה של דפים, ושאלגויגש אליו נער לפתע ני
,ַׁשזהוַׁבהרהַׁוראהַׁלהפתעתולקרוא את הכתוב בהם, התחיל . הוא דפיםַׁאלוַׁחותמתַׁשלַׁביתַׁהמשפטַׁמתנוססתַׁעלשוראהַׁבדפים, 

שמצא אותם על אם הלה, ענה  ",מהיכן דפים אלו?"אמור נא לי,  :שאל את הנערהוא  דויות.העוַׁהתיקַׁהאישיַׁשלו,ַׁובוַׁכלַׁחומרַׁהחקירה
ַׁהדרך. 

 

קנה ממך א, ואי אפשר לכתוב בהם כלום, אך כדי שתרוויח משהו, אני בכתבהניירות לא שווים מאומה, כי הם מלאים " :אמר לו היהודי
 ,המשפט-בבית הגיע יום המשפט, התייצב היהודיכש. אותםשרף  י, הואי היהודלאחר שהדפים היו ביד ., הנער הסכים"במחיר פעוט

ַׁנעלםַׁשכאשר והקטגור אמר לשופט  ַׁלערכאהַׁהעליונהַׁבוורשה, ַׁביתַׁהמשפט, ַׁאתַׁתיקי ַׁולאַׁהצליחוַׁההעבירו תיקַׁשלַׁנאשםַׁזה,
ַׁולכעכשיועדַַׁׁאותוַׁלמוצא השופט הסכים, ודחה את . תיקה,ַׁוימצאוַׁאתַׁנוסףשידחוַׁאתַׁהמשפט,ַׁעדַׁשיעשוַׁחיפושַַׁׁ,מבקשַׁןַׁהוא,

 הםַׁלאַׁהצליחוַׁלמצואַׁאתַׁהתיק.שמכיווןַׁשאףַׁפעםַׁלאַׁנערך,ַׁהמשפט, 

, והיה צריך לנסוע משם אל העיר ראדום, אך כשרצה לצאת מהבית אל "אניץ זיע'זוניץ, אצל הרה"ק ר' אלעזר מק'זועם היה רבינו בקפ

 שאינוַׁיכולַׁלנסועַׁבגשםַׁשכזה.ַׁ,תַׁגשםַׁשוטף,ַׁואמרַׁהעגלון,ַׁוהחלַׁלרדבענניםהתקדרוַׁהשמיםַׁהמרכבה הרתומה שהוכנה לנסיעה, 
ַׁציווהאמר רבינו לאחד מהחסידים שעמדו בחדר, "צא החוצה, ואמור:  ַׁמגרודז'יסק ַׁמידַׁ,הרבי ַׁהגשם ַׁלנסועַַׁׁ,שייפסק ַׁצריך ַׁהוא כי

 ". לראדום
 

שזהוַׁגשםַׁחזקַׁושוטף,ַׁנפסק, ואמרו לו,  הציבור חייך, וחשבו שרבינו אומר זאת בדרך הלצה. כעבור כמה דקות, שאל רבינו, אם הגשם
צא מיד, ואמור את אשר " :שתק החסיד. אמר לו רבינו ",מה שבקשתי ממך? ,עשית" :שאל רבינו את אותו חסיד שכנראהַׁייארךַׁזמןַׁרב.

שהוכנהַַׁׁהונכנסַׁלביתַׁהאכסניַׁהחסידַׁיצא,ַׁואמרַׁאתַׁהדבריםַׁהנ"ל.ַׁוהגשםַׁפסקַׁמיד.ַׁכשהגיעַׁרבינוַׁלראדום,. "קשתי ממך לומריב
 .זלעפותגשםַׁלרדתַׁבחוזקהַׁלו,ַׁהחלַׁשובַׁ

שעדיין לא נפקדו, הגדולה כבר  ,י בנות נשואותתשיש לה ש ,שה לפני רבינו, והגישה לפניו פתקא עם פדיון, ובפתקא כתבהיעם באה אפ

ַׁעשבַׁפלוני,ַׁכך: ", והוסיף ואמר לה בירך אותןשנה מנישואיה. רבינו כבר עברה קרוב לעשר שנים מנישואיה, והצעירה עברו  ַׁמין תקחו
 ". שתיפקדַׁבמהרהַׁ,ובשלוַׁזאתַׁבמיםַׁזמןַׁממושך,ַׁותתנוַׁזאתַׁלבתכםַׁהצעירהַׁלשתות,ַׁויהיוַׁמיַׁעשבַׁאלוַׁסגולה

 

"מדוע לבתי הצעירה, הלא אני בעיקר באתי בגלל בתי הגדולה, ודרך אגב הזכרתי אף את הצעירה, שבסך הכל עברה  :שהיאמרה הא
שה י". האהשי"תַׁיעזורַׁגםַׁלגדולה,ַׁאךַׁאתַׁהסגולהַׁתתניַׁלבתַׁהצעירה,ַׁואלַׁתשנוַׁמדברייַׁמאומהבינו "שנה מנישואיה". אמר לה ר

לשנות מדברי רבינו, נתנו את הסגולה לבת הצעירה. ואכן מכיוון שפחדו חזרה לביתה, וסיפרה לבני הבית את הדברים בתימהון רב, אך 
  מזל טוב.בילדה הבת הצעירה בן חודשים כעבור עשרה 

 

בפתאומיות.ַׁואזַׁנוכחוַׁלראותַׁאתַַׁׁעולמו-תבקשַׁלביתאביַׁהבן,ַׁנַׁ-לאַׁחלפוַׁשבועותַׁספוריםַׁמלידתַׁהבן,ַׁובעלהַׁשלַׁהבתַׁהצעירהַׁ
ַׁכי ַׁהצופיותַׁשלַׁרבינו, ַׁהייתהַׁצריכהַׁועיניו ַׁלאַׁהיהַׁלבתַׁהצעירהַׁבן, ַׁואילו ַׁשנה, ַׁבן ַׁאחיםַׁגדוליםַׁאלאַׁאחַׁקטן ַׁשלבעלַׁלאַׁהיו ון

  נפקדהַׁאףַׁהבתַׁהגדולה.גילהַׁהמבוגרַׁלמרותַַׁׁ,וה,ַׁויתןַׁלהַׁחליצה.ַׁכעבורַׁזמןומצ-דַׁברלהמתיןַׁעודַׁי"בַׁשנהַׁעדַׁשיעשהַׁהיל

ְלָאכִּים אשֹונִּיםְַׁכמ  םַׁרִּ ר ַׁהאדמו"רַַׁׁ-אִּ ְךבַׁהָּ לֶּ ימֶּ ירֱַַָּׁׁאלִּ פִּ ְגרֹודזִַּׁאַׁש  זצ"לַׁקיסְַׁ'מִּ  
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חַָּׁ ְשגָּ ָאהַׁה  הֻמְפלָּ  
 

 

 
 

 

ַׁשהואצלצל הטלפון. מעסיקי אולי לעתיד התקשר להגיד, 
ַׁמא ַׁבשעהומצטער ַׁיאחר ַׁהוא ַׁאבל . קרה משהו לא צפוי. ד,

כנסת קרוב -'תודה'. מה עושה יהודי? מחפש בית אמרתי בנימוס
וחשבתי  ,בבית שמשהמתגורר  ,חבריש לי  .והולך ללמוד

 מגיע לתפילת הואבו כ "ביה להפתיע אותו. ידעתי את שם
 . כ"מעריב ולשיעור תורה. עצרתי מונית ונתתי לנהג את שם ביה

 

שהתבררה לי  תוך העירבאחרי נסיעה לא קצרה ולא זולה 
מבנה נמוך, שילמתי  כגדולה בהרבה ממה שחשבתי, עצרנו ליד

כ היה "שמדובר בטעות גדולה, ביה ,ויצאתי. כשנכנסתי, הבנתי
כנסת בעל -שלי. מדובר בבית לחוג של חבר רחוק מלהיות שייך

 שם, כמעט בדיוק.  אותו
 

הרגשתי שהערב הזה הוא  לעצמי. ככה כיוונו מלמעלה' אמרתי'
יום עבודה מפרך ורצוף אי  די והותר בשבילי! במיוחד אחרי

  ימי העבודה שלי.שנראים לאחרונה רבים מ כמו ,הבנות ומריבות
 

הספריה א מעד לפגישה. הוצאתי גמר ה"כבביהחלטתי להישאר 
 ,לכבודו לשתות?' על כתפי. 'אפשר להציע והרגשתי יד מונחת

הוא חייך במאור פנים: 'חם, קר,  .'כן, תודה' שאל אברך.
לא עברו  .שלי אני שותה את הקפה הסברתי לו כיצדמתוק?'. 

עוד אפשר  י. 'במהיוספל קפה מהביל הועמד לפנ שתי דקות
 'בטעות'שהגעתי י לו, סיפרתלעזור לכבודו?' שאל במאור פנים, 

 ואיך מגיעים. מסוים,להגיע אחר כך למקום  ואני צריך ,למקום
 

 פעיל בלילה'. אזור לאמדובר ב, 'מצחוהאברך קימט את 
חייב  אני סקרן, אתה לא'. השבתי ,ראיון עבודה'הוזמנתי לשם ל'

יותר  להגיד לי, אבל איזו עבודה אתה מחפש?' לפעמים הרבה
אותך,  שאתה לא מכיר והוא לא מכירקל לדבר עם איש זר 
 שהוא ירכל עליך מאחורי הגב. ,להגיד הכל, בלי לחשוש

 

שנה אחרונה,  אותה קורותמצאתי את עצמי פורק מעל הלב את 
'אתה יודע', אמר האברך, 'עבר עליך ערב לא  אומללה ומעצבנת.

 ,אמרתי לו ובכל זאת אתה יושב פה רגוע ושאנן. צחקתי. קל
ַׁוגועשעה לגמרי, שזאת חזות מט ַׁרותח ַׁאני במיוחד  ,בקרבי
 .שאני עובד שנים על מידת הכעסכשאני עייף, אלא 

 

שבה הייתי צריך ללכת, ואז הוא הציע  ,השעה שוחחנו כמעט עד
מצוות לוויה'. הסכמתי, הייתי מותש. כך 'לקיים גם  לי טרמפ כדי

שהוא ילווה  ,אמר שמסרתי לו. להפתעתי הוא ,נסענו לכתובת
 ,שלא צריך ,אמרתי .זור חשוך ושומםיבמדרגות, כי הא אותי

שיש לי מלווה. אם לא הייתי מוצא  ,שמחתי למרות שבליבי די
 ,במעלית כשאני תוהה היה את מי לשאול. עלינו את המשרד, לא

הוא הוציא מפתח מכיסו ופתח והנה  להיות נחמד,אפשר כמה 
 המשרד'. דלת. 'ברוך הבא', אמר, 'זהאת ה

 

יתה יאני הבוס. אותי באת לפגוש. ה: 'הוא אמר ליוהה, בעודי ת
היאַַׁׁ,אבלַׁעדַׁשהגעתי שהייתי צריך לפתור, ,לי בעיה פתאומית

 ".פגשתיַׁאותךשםַׁויה"כַׁכברַׁהסתדרה,ַׁאזַׁהלכתיַׁללמודַׁבב
 הוא קיבל אותי לעבודה...על אתר ו
 
 

', ויש בו 'האמנתיַׁואדברהלהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך 
ל מה שעובר על האדם הינו בהשגחה פרטית כשכדי ללמדנו, 

 מאיתו יתברך ולטובתו של האדם.
 

 כבר לא צעיר, מגדל משפחה ברוכה ב"ה ,אני גר באשדוד"
 והיינו מאושרים. ,חמש עשרה שנים עבדתי באותה עבודה

מטרת השינוי הייתה הכנסת בשנה האחרונה נכנס בוס חדש. 
ההכנסות ולמזער  'דם חדש' ורעיונות נוספים, כדי להגדיל את

את ההוצאות. הבוס החל בסדרת שינויים. תחילה נועץ 
במספר יועצים, ולאחר מכן החל להחליף עובדים ולשנות את 

 פוטר. -תנאי התעסוקה לעובדים הקיימים. מי שלא הסכים
 

 ו, שהיו נחלת הכלל במשך שנים, נהרסהטובים היחסים
הייתי חייב וס. כמעט לחלוטין. בעיות צצו בין העובדים ובין הב

במקום  התפתחשה ,ההיחסים העכורבתוך מערכת לתמרן 
כוחות  ששאבהלמשימה  כההפמשרתי שמירה על  .העבודה

ַׁאתַׁהעבודה.ַׁהחלטתיַׁלעזובולאַׁיכלתיַׁלהמשיךַׁיותרַׁוזמן. 
 

אבל לא יכלתי יותר. התחלתי  ,היו לי הצעות אחרותשלא 
שלי שלחץ הדם  ,והרופא מצא ,לסבול מכאבי ראש איומים

וידעתי  ,זה מגיע היכןלא היה לי ספק מ .בצורה מסוכנתזינק 
 תבוא סכרת, ואחריה, מי יודע מה.  שאחרי לחץ הדם

 

 ערב קבעתי ראיון עם בעל עסק בבית שמש. האוטובוס באותו
עד שהוא יוצא  ,בתחנות רבותעובר אשדוד ביתי שבשיוצא מ
להגיע  ואני יודע מתי הוא אמור ,אני גר ממש באמצע מהעיר,
שלי, ומעולם לא פספסתי אותו. אולם באותו ערב  לתחנה
יוצא  האוטובוסאת כשהגעתי לתחנה, הספקתי לראות  דווקא,

ַׁהפסדתיַׁאותוַׁבחציַׁדקהַׁולאַׁיותר.מהרחוב... 
 

ארבע שעות! עמדתי בתחנה  עודאמור לצאת האוטובוס הבא 
מדוברַׁבראיוןַׁעבודה!ַׁאניַׁלאַׁ על עצמי ועל כל העולם.כועס 

ַׁרושםיכ ַׁאיזה ַׁאותו! ַׁלהפסיד ַׁיעשה?ַׁול  יביכולת אין זה
השונות את האפשרויות  לממן מונית לבית שמש. בעודי שוקל

לבית שמש?' שאל  עצרה לידי מונית ובה נוסע יחיד. צריך
 נוסעים'. כנס, אנחנויהנוסע. 'כן', עניתי בהפתעה. 'ה

 

 היא'. 'בטעות'שמש -בביתנמצאת אשתו שבדרך הסביר, 
עלתה  התינוק לבדיקה בירושלים, ובחזורבנה נסעה עם 

 450 במקום קו 418על האוטובוס לבית שמש, קו בטעות 
הוא בעוד ארבע שעות, לאשדוד אוטובוס הבא הלאשדוד. 

מונית לבד משם לפה, אז  היא לא יכולה לנסוע בלילה עם נהג
כי הפסדתי בדקה את  לקחתי מונית. לפעמים אין ברירה,

ַׁבדרךיו. האוטובוס שנסע עכש ַׁישַַׁׁ,וחשבתיַׁעברתי שאולי
ַׁנעשהַׁמצווהַׁבינתיים, ַׁדרךַַׁׁעודַׁכאלוַׁשהפסידו, אזַׁנסענו

ַׁוהנהַׁמצאנוַׁאותך'.ַַׁׁ,התחנות
 

והוא ממש הציל אותי. הגענו  ,ידעתי מה לעשות שלא ,הודיתי
הודיתי לו בחום וירדתי. עד מקום הפגישה היה  לבית שמש,

 - יזה כיוון ללכתתוהה לא יללכת חמש דקות ברגל, ובעוד יעלי

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁזצ"להרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַַַַׁׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַׁמאירַׁמורַַַַַַׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"לנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"

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

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁקיצחדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁ"הרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁעַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

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

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיפהַׁבתַׁרבקהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמ
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