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ש ַׁ רָּ יֵּצֶַׁתִַׁמְלֶחמֶַַׁׁ–םַׁשֹוְפִטיתַׁפָּ ַַׁׁרה   

 

 

 

 

יֹון                    ד                                                                                   "בס  לָּ 703ַׁ גִּ

ת   שַׁ רָּ יפָּ  ח"תשע| ם שֹוְפטִּ
 

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

 

מַָּׁ" ִמְלחָּ ְבֶכםֶַׁאלַׁה  רָּ יָּהְַׁכקָּ  )דברים כ, ב( "הוְהָּ

 

ח"תשעַׁז'ַׁאלול 18/08/2018  

 פרשתַׁשופטים
ַׁישעיהַׁנ"אַׁ-"אנכיַׁאנכי"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 18:46 19:57 20:46  

א"ת 19:04 19:54 20:43  

 חיפה 19:06 19:57 20:46

ש"ב 19:04 19:55 20:44  

 

ַׁב"ליהַׁאפרתַׁובלרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁיַׁנשמתלעילו

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלרפואהַׁשלמה 

 לנוריאלַׁבןַׁאסתרַׁ
 

 

 

 

ַׁ

 הַׁבגו"רהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלח
ַׁוב"בַׁחייםחגיַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשגיתַׁבתַׁרותיַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַׁ
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ ןמאירַׁישראלַׁב

ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"ב
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁקסיררַׁאפריםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ

ַׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליה
ַׁמיַׁוב"בַַַַׁׁׁׁרינהַׁבתַׁסיַׁ   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁ

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

ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַַַׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַׁׁׁׁׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינט
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית
ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו

ַׁבתַׁג'ינהַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפית
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי
ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁאילנהַׁבתַׁרוחמה ַׁאסַׁ ַׁבן ַׁאימן ַׁזרישמואל ַַַַַׁׁׁׁׁתר
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה
ַׁבתַׁנעימהַׁדליהַׁאפרתמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה
ַׁדינהַׁבתַׁמזלַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַׁׁׁׁׁנעםַׁיצ
ַׁאפריםַׁבןַׁשרהַַַַׁׁׁׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁאסתרַׁבתַׁסוליקהַַַׁׁׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיה

ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
ַׁטובהַׁבתַׁאורהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַַׁׁרחלַׁבתַׁזוהרההצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמ

ַׁבנימיןַׁבןַׁיקוטַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַׁ
ַׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו

ַׁצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווהי
ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון

 
 
 
 
 
 

כִּי ה' ב מסוכן? התשובה היא "יהיצר אוי
כֶ  ֵחם לָּ לָּ ֶכם ְלהִּ מָּ  .)דברים כ, ד( "םֱאֹלֵקיֶכם ַההֵֹלְך עִּ
ַׁאותך.אתהַׁתלחםַׁוהקב"הַׁיושיעַׁויצילַׁ

ַׁ

ַׁבאמצעַׁהחייםמוצא את עצמו האדם כאשר 
הרגליו את , מבקש לעזוב בתשובה מתעורר

 -הרעים ולשוב אל ה'. הוא בוחן את מצבו
 ובנה בית.  שהילקח אכבר נטע כרם, 

ַׁ

יׁש שבון נפש אודתם: "חעכשיו עושה  אִּ י הָּ מִּ
ׁש וְֹלא ֲחנָּכֹו דָּ נָּה ַביִּת חָּ הוא  .)דברים כ, ה( "ֲאֶׁשר בָּ

בנה בית חדש אבל לא עשה זאת לשם 
ילך  .)דברים כ, ה( "יֵֵלְך וְיָּׁשֹב ְלֵביתֹו. "שמים

 ויעשה תשובה שלימה ינהל ביתו על דרך ה'. 
ַׁ

מָּ " ְלחָּ פן יצא מנוצח  .)דברים כ, ה( "הֶפן יָּמּות ַבמִּ
יׁש ַאֵחר יְַחנְֶכּנּובמלחמת היצר, " , ה()דברים כ, "וְאִּ

יצר הרע, שישתלט על ביתו ועל כל ההיינו ד
הנהגות הבית. היצר הרע עלול לנשלו אף מן 

  כל חייו במקומו.את שה, ולנהל יהכרם והא
ַׁ

 ע לגילאדם שהגימדבר על  החלק השלישי
לחזור בתשובה. מדוע?  רוצה פתאוםוקנה, יז

יׁש ַהיֵָּרא וְַרְך ַהֵלבָּ כי " אִּ י הָּ  - )דברים כ, ח( "במִּ
ַׁרואהַׁרות שבידו, יהוא פוחד מהעב שהרי

  .הואַׁכברַׁאתַׁהקברַׁקרובַׁיותרַׁמאיַׁפעם
ַׁ

מנם רק עכשיו הוא נזכר לפחד, אחרי חיים וא
שלמים, כמעט, ללא תשובה ומעשים טובים, 

אףַׁ .)דברים כ, ה( "יֵֵלְך וְיָּׁשֹב ְלֵביתֹוובכל זאת "
ַׁלו ַׁיש ַׁלחזורַַׁׁעתה ַׁוהחיוב האפשרות

ַׁבתשובהַׁשלימה.
 

 י מדוברכ -"מלחמה"את המילה יש דורשים 
מלחמת היצר, אשר אין מלחמה גדולה ב

ש תקופות: והימנה. חיי האדם נחלקים לשל
אמצע  -. השניהצעירעת היותו  -האחת

ַׁבהגיעו -. השלישיתגילַׁהעמידההחיים וימי 
 .קנהיגילַׁהזל

 

בני האדם השונים מתעוררים לשוב 
הקב"ה, בתקופת בתשובה ולהתקרב אל 

תנת יחייהם השונות. בפסוקים הבאים נ
 :לשוב בכל תקופה ותקופהיצד כההדרכה 

 

אשר כבר מדובר בבני האדם  ,בתחילה
לחם נגד היצר יבעת צעירותם מתעוררים לה

ֵאלוכך אומרים להם: " ַאֶתם  ,ְׁשַמע יְִּשרָּ
ה ַעל אֹיְֵביֶכם מָּ ְלחָּ ים ַהיֹום ַלמִּ ַאל יֵַרְך  ,ְקֵרבִּ

 .)דברים כ, ג( "םְלַבְבכֶ 
 

לא לרדוף אחר תענוגות, משום שזהרו יה
גורמת להיות  ,לתענוגותסחפות ישה

 -חשופים וחסרי אונים מול האויב ,חלשים
ַׁעליכםַׁהיצר הרע,  ַׁלהתגבר ַׁאז שיכול

ַׁבדנכם.ַׁולהכניעַׁאתכםַׁולגרוםַׁלא
 

נותנים לאדם הצעיר, המבקש ספת נוצה יע
יְראּו וְַאל לנצח במלחמת היצר: " ַאל תִּ

אחת השיטות רבות  .)דברים כ, ג( "ַתְחְפזּו
צמה, שמשתמש בהן היצר הרע והע

ל אנשים במלחמתו ובפרט במלחמה מו
 . פזוןיהח -צעירים לימים היא

 

 לַאוְ מהר עכשיו! הרגע, בלי לחשוב! "
 "ץירִּ עָּ  עׁשָּ רָּ  יתִּ יאִּ רָּ מלשון " )דברים כ, ג( "ּוצרְ עַ תַ 

 ., אל תנהגו כרשעים אשר בארץ)תהלים לז, לה(
והלא  ,ואם תשאל איש צעיר איך תתמודד
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ַׁ
ַׁאמירתַׁהסליחות?ַׁוהאםַׁמותרַׁלאכולַׁקודםַׁלכן?בַׁנהוגכיצדַׁצריךַׁל

ַׁ

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

ה מדות. ולכן אותם הנוהגים ש עשרובנחת ובמיתון, ובמיוחד יש לכוון באמירת של ,אמירת הסליחות צריכה להיות בכוונה
פזה, לא יפה עושים וצריכים לבטל מנהגם. אותם הקמים באשמורת הבוקר קודם עלות ולומר סליחות במהירות רבה ובח

שלא לטעום דבר מאכל אפילו קודם  ,השחר לאמירת סליחות, ורוצים לטעום מיני מזונות קודם אמירת הסליחות, נכון להחמיר
 שמחמיר בזה. ,דברי הזוהר הקדושעלות השחר, כדי לחוש ל

 

לת שחרית. אבל לשתות תה או קפה יאסור מן הדין לטעום כל דבר מאכל, שאסור לאכול קודם תפ ,אחר שעלה השחרגם 
מותר ואפילו לאחר שעלה עמוד השחר. וכן מותר לשתות קפה עם מעט חלב, רק שיאמר קודם לכן ברכות  -אפילו עם סוכר

 ברכות התורה קודם לכן.את שיברך  ,נכון וראוי ,וקם לאמירת סליחות ,עם כלוםשלא טו ,השחר. ואף אדם
 
 
 
 
 
  

עד כמה גדולה תפילה תמימה של הפשוטים בעם ישראל ובוקעת את כל הרקיעים, זאת ניתן ללמוד מהסיפור המופלא הבא: 
שנה. הוא היה מפורסם בלימודו  עיםבבשרבי ישועה בסיס זצ"ל היה רבה הראשי וראב"ד של מדינת תוניס, לפני כמאה ו

 . שמונקשרו למופתים רבים סיפורי העיוני ובחריפותו הרבה, וכן בלימוד חכמת האמת ו
 

שמחיצהַׁ ,דשווכאשר ניגש לפני העמוד לתפילת סליחות, עמד והרעיש עולמות בתפילתו, אך ראה ברוח ק ,באחד הימים
: "עננו אלוקי אברהם, עננו", זעק רבי ריַׁתפילהַׁסגוריםַׁבעדםעבהַׁעוצרתַׁאתַׁהתפילותַׁמלהגיעַׁלעולמותַׁהעליוניםַׁושע

 , וכן הלאה בהמשך הפיוט. "עננו"בו, והקהל עונה אחריו: יישועה מדם ל
 

יחד עם קריאת הקהל המשותפת, אך הוא רואה ברוח  ותמשתלב ןלפתע שמע קול אחר מתוך הקהל, קול שמילותיו אינ
ַׁו ,קדשו ַׁרקיעים ַׁבוקעת ַׁזו ַׁתפילה ַׁהמחיצהשדווקא ַׁאת ַׁתפילותיהםַׁ,מפילה ַׁאת זנו במאמץ והוא חידד את א .שעצרה

 במקום "עננו" וחזר על כך מספר פעמים. "נו-עניהלה צעק: " .לשמוע את תפילת היהודי השונה משאר הקהל
 

ך יתה כוונתימה האמור נא לי, בבקשה, יהודי יקר, "ואז פנה אל המתפלל ושאלו:  ,לסיומה של התפילההצדיק המתין 
היהודי הפשוט היה מופתע ביותר, רבה הראשי של תוניס הגאון  ".נו?-בתפילה כאשר חזרת שוב ושוב על המילה עני

מילה פשוטה וברורה  – 'עניואז הסביר את כוונתו: "המלה ' .אינו יודע את פירושם הפשוט של המילים?המפורסם והצדיק 
... השיב לו "שבשנה זו לא יהיו עוד עניים בעולם ,ללתי לפני בורא עולםהתפלכן ו '.לא'כידוע בלועזית פירושה  -'נו' ...היא
 ."שבשנה זו יהיה שפע ואושר יותר מכל שנה אחרת ,אכן פעלה תפילתך" , כשהוא רווה נחת מתשובתו:הרב

 
 
 
 
 

כמו  .אותם לאנשיםלקח את כל המעות שנתנו לו בנישואין והלווה זצ"ל הוא ובסקי חלאחר נישואיו של הגאון רבי אברהם גני
כדי  ,מהמעותמעט  ךמשאיר אצל ךמדוע אינ כאשר נשאל: "רבינו, .כן בכל פעם שהיה מונח אצלו מעות היה מלוום לאחרים

על זה את  סמיךמדוע לא? וה ,כי לא חסר דבר, ואם הוא יכול לעשות עם זה חסד השיב,?" בעת הצורךשישמשו אותך 
י": הפסוק מִּ ים דָּ שִּ  .אם אתה יכול לעזור בזה לאחרים -")דברים כב, ח( ְבֵביֶתָך (תמעו (םוְֹלא תָּ

 
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

 
 

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

  
כָּהַׁ ֲהלָּ ִשיבַׁב  לַּׁומֵּ לֶַַׁׁ-ְַׁסִליחֹותַׁ–שֹואֵּ 'אקַׁחֵּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

הְתִמימַָּׁהְַׁתִפלַָּׁ  
 

 

 

 

 

ִלְסמְֹךַׁיֵּשיַׁמִַׁלַׁע ַׁ  
 

 

 

כָּה ֲהלָּ לֹותַׁב  כָּהִלְשאֵּ ֲהלָּ לֹותַׁב  לֹון  ִלְשאֵּ תֶַׁהעָּ ש  ְקדָּ לֹוןה  תֶַׁהעָּ ש  ְקדָּ  ְמנּויִיםְמנּויִים ה 
ב ר  בנָּאִַׁלְפנֹותַׁלָּ ר  ִייםַַַׁׁׁנָּאִַׁלְפנֹותַׁלָּ ִליָּהּוַׁח  ִייםַׁאֵּ ִליָּהּוַׁח  אֵּ

ִסי ִסיִפְנחָּ 63291446329144ַַׁׁ--052052ַַׁׁל'ל'ְבטְֵַּׁבטִֵַַַּׁׁׁפְנחָּ

  ועדהַׁרוחנית(ועדהַׁרוחנית()הניידַׁבאישורַׁ)הניידַׁבאישורַׁ

ַַׁׁ

לֹון ְקִדישֶַׁאתֶַׁהעָּ ןְַׁלה  לֹוןִנתָּ ְקִדישֶַׁאתֶַׁהעָּ ןְַׁלה  תִַַַַׁׁׁׁנתָּ תְלִעלּויִַׁנְשמ  ה,ַׁ,ְַׁלִעלּויִַׁנְשמ  מָּ הִלְרפּוָאהְַׁשלֵּ מָּ ה,ַׁ,ִַׁלְרפּוָאהְַׁשלֵּ חָּ ְצלָּ הְלה  חָּ ְצלָּ גּון,ַׁ,ְַׁלה  גּוןִזּוּוגַׁהָּ ַַׁׁ,ַׁ,ִַׁזּוּוגַׁהָּ

הַׁ הִַׁבְתשּובָּ הֲַׁחזָּרָּ הִַׁבְתשּובָּ 77665522008844ַַׁׁ--005522ַַׁׁ""בטלבטלנָּאִַׁלְפנֹותְַׁלִליאֹורַׁנָּאִַׁלְפנֹותְַׁלִליאֹורַַַׁׁׁ--""וכווכוֲחזָּרָּ

ֲעֶרֶכת מ  ֲעֶרֶכתְכתֶֹבתַׁה  מ  ְצמֹון:ַׁ:ְַׁכתֶֹבתַׁה  ְצמֹוןֲעבּורִַׁליאֹורַׁע  בֶֹשםַׁ,ַׁרח'ַׁ,ַׁרח'ֲַׁעבּורִַׁליאֹורַׁע  בֶֹשםַׁה  ֶשֶרתִַׁציֹון8337583375ַַַַׁׁׁׁאַׁת.ד.אַׁת.ד.2626ה  ֶשֶרתִַׁציֹוןְמב  90769269076926ִַַׁׁמּקּודִַׁמּקּודַׁ.ַׁ.ְַׁמב 

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

לֹוןִַׁחנָּם תֶַׁהעָּ ל  בָּ לֹוןִַׁחנָּםְלק  תֶַׁהעָּ ל  בָּ   eemmaaiill--ב ַׁב ְַַַׁׁׁלק 

בּוע ַׁ יַׁשָּ בּוע ִַׁמידֵּ יַׁשָּ חֶַׁאתְַׁכתֹוְבֶתָךֶַׁאל,ַַׁׁ,ִַַׁׁמידֵּ חֶַׁאתְַׁכתֹוְבֶתָךֶַׁאלְשל  ַַׁׁ::ְשל 
ַַׁׁ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַׁׁ

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

 ניתן לנצח את היצר הרעעצות כיצד רומזת במספר תצא"  ימי חודש אלול והמילה " 30המילה "כי" רומזת על 

 .(אות ברית ואות שבת)ות איצית צפילין תת "ר -תצא

 ).אור התורה הקדושה)ור  אדקה צפילה תר"ת 

 (.ור )פיתוחי חותםאדקה צענית תר"ת 

 , רמז למה שאמרו חז"ל שמי שיש לו מאתיים זוז אינו נקרא עני199עולה  'צדקה בגימבנוסף, המלה 

mailto:PnineEH@gmail.com
mailto:PnineEH@gmail.com
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 ַׁ ַׁהרב ַׁהאדמו"ר ַׁבונהרד ַׁבּוֶנים ַׁשמחה  (1767)נולד בשנת ה'תקכ"ז  -מפשיסחאזצ"ל
בכישרונותיו המיוחדים. למד  ,וניכר ,מילדותו שקד על לימוד התורה. בוודז'יסלאב שבפולין

ַׁבישיבות שונות בהונגריה והתעמק בלימוד ש"ס ופוסקים.  ַׁונקרא ַׁכעילוי, הלמדןַׁהתפרסם
ַׁבפשיסחא ַׁביותר למד וכן בצעירותו עסק במסחר כסוכן בלייפציג של תמריל ברגסון  .הגדול

בהשפעת המגיד בהמשך  לעשות את התורה קרדום לחפור בה.רצה לא היות ו רוקחות
בל משרת פקידות בבית העשיר דוב ברגסון, והיה ממונה על סחר העצים והיערות. יניץ ק'מקוז

 לחסידות. לאחר נישואיו התקרב 
 

כי שורש נשמתו שייך ל'חוזה מלובלין' הגיע לצדיק ובהמשך נחשב לראש  ,כאשר נודע לו
. הקודש מעולם האצילות!(-)ה'חוזה מלובלין' אמר לו שאם ישאר אצלו, ייתן לו רוחחבורת תלמידיו 

מו את סודות התורה בכל יולמד ע )ה'יהודי הקדוש'(בהמשך דבק בר' יעקב יצחק מפשיסחא 
מילא את מקומו כאדמו"ר וייסד  (1813)לה. לאחר פטירת ה'יהודי הקדוש' בשנת ה'תקע"ד לי

פשיסחא. לעת זקנותו איבד את ב המ"דאת חסידות פשיסחא. בתקופתו התרבו התלמידים בבי
רבינו  לם הזה.עוהקדוש ופרוש מכל הבלי הקודש.ַׁ-גאוןַׁבנגלהַׁובנסתר.ַׁבעלַׁרוחמאור עיניו. 

י"ב אלול ה'תקפ"ז -נפטר בַׁ.שנה לא טעם טעם כבוד מהו 22ת ימיו כי העיד על עצמו באחרי
 שנים. לאחר פטירתו חלק מן החסידים הלכו אחר האדמו"ר  60-ציונו בפשיסחא. חי כ(. 1827)

 וחלקם העדיפו את בנו, האדמו"ר ר' אברהם משה. )ה'שרף מקוצק'(ר' מנחם מנדל 
 

ַׁאביו(:ַׁסבא ַׁ. ר' יהודה לייב )מצד ַׁסבא בושם ')מח"ס ר' בצלאל הלוי מזולקובא  אמו(:)מצד

. ('עשרה למאה'ו 'ארץ צבי'ספרי הדרושים  חברמגיד מוודיסלב מ)שימש כצבי הירש ר'  אביו: .('בצלאל
מרדכי בנט  'ר מרבותיו: .(בת ר' משה אורברגר מבנדין)רבקה מרת  אשתו: מרת שרה. אמו:

  )ה'חוזה מלובלין'(,יעקב יצחק הורביץ  ר' (,מטרסדורף)ירמיה ממטרסבורג , ר' בניקלשבורג
מנחם מנדל ר'  :תלמידיומ )היהודי הקדוש(., ר' יעקב יצחק מפשיסחא פישל מסטריקובר' 

ומייסד  'חידושי הרי"ם'בעל )יצחק מאיר אלתר , האדמו"ר ר' (מקוצק)האדמו"ר הלפרין מורגנשטרן 

 הכהן לויןחנוך הניך , האדמו"ר ר' ('ילוחמי הש'מח"ס )מרדכי יוסף ליינר האדמו"ר ר'  (,חסידות גור
 האדמו"ר  '(,דברי אביב'ו 'בכורי אביב)מח"ס 'יעקב אריה מרדזימין , האדמו"ר ר' מאלכסנדר
  ,זושא מפלאצקא, ר' מגריצדנציגר שרגא פייבל האדמו"ר ר'  א,מוורקקאליש יצחק ר' ישראל 

 

 
 

 

 

 

 
                                  
 
 

                                                                                                                                   

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

, ר' חיים מטשכנובלנדא אברהם  'ר, האדמו"ר יחזקאל מקוזמיר 'רהאדמו"ר  (,'רמתיים צופים' מח"ס)משינווא ר' שמואל 
האדמו"ר ר'  ילדיו:. זושא משדליץ ר' אליעזר בר מגרבוביץ, ר' (,ממוגילניצא)ה'שרף'  ממוגילניצאשפירא מאיר יחיאל 

 (אלכסנדר זושה מפלוצק)נכתב ע"י תלמידו ר'  -קולַׁשמחה• מספריו: .ר' לוי יצחק דנציגר(נישאה ל)ליבא  ביילאאברהם משה, 
ַׁמדרשַׁשמחה•ַׁחדותַׁשמחה• (שמואל שינאוויר מנאשלסק)נכתב ע"י תלמידו ר'  -רמתייםַׁצופים•דברי תורתו  -קולַׁמבשר•
 .ממאמריו -לשמחתַׁישרא•

מכתב משליח של גנרל בצבא שהוא קורא  בונם מפשיסחא קיבל בליל יום הכיפורים 'ל, שהרה״ק ר"ים זצנמשה בו 'יפר החסיד הישיש רס

שהוא הגנרל טעה בעצמו  ,מת, ולא רצה להכין לו ביום הקדוש את התרופה, ואמר לשליח שישוב לגנרל ויאמר לוילו להכין לו תרופה מסוי
 -ובאחד ,סודות המלחמהים כתוב ואחד היה מיועד לגנרל אחר או לקיסר ואחד היה מיועד למרגל, באחד הי ,ם שני מכתביםושלח היו

ששמעַׁאתַַׁׁ,הגנרל טעה והחליף אותם. ,ואת המכתב השני למרגל ,בטעות במקום לשלוח את המכתב הנכון לגנרל .מהלכי המלחמה
 נטלַׁעלַׁהמקוםַׁאתַׁנשקוַׁהאישיַׁוירהַׁבעצמוַׁלמוות.ַׁ,העונשַׁהמרַׁהצפויַׁלוַׁמןחששַׁוןַׁשוומכיַׁ,קלטַׁאתַׁטעותוַׁהנוראיתַׁ,דבריַׁהרבי

וידעה אף היא להכין  ,תה אף היא מלומדת בדבריגדול ומומחה והכין תרופות עבור החולים, וגם הרבנית שלו הירבינו היה רוקח , ידועכ

ם חלה הפריץ של עיירה אחת ושלח עם שליחו לבקש ולרכוש ל, שפעם בערב יום הכיפורי"משה בוים זצ 'החסיד הישיש רסיפר תרופות. 
הרבנית שמעה  ,להתפלל תפילת מנחה. ובשעה שהגיע השליחצדיק טרם הגיע השליח לבית הרבי הלך ה עבור מחלתו.מרבינו תרופה 

 אותה יטול הפריץ לרפואתו.  ,הביאה לו תרופה מיוחדתואת מבוקשו 
 

לאחר שהעבירה את  שנרקחה מיוחד עבורו. ,דרכו לבית הפריץ למסור לו את התרופהלקח השליח את התרופה ועזב את הבית ב
ַׁהמתאיםַׁשבטעותַַׁׁ,הבחינהַׁהרבנית ,התרופה לשליח בטעות הכניסה  ,אחוז אחד סםלשים במקום )רקחהַׁאתַׁהתרופהַׁלאַׁבמינון

יוודע המעשה י םא ,מי יודע מה יעלה כעת בגורלה ,וחשבה לעצמה י. על אתר תקפה אותה בהלה רבת(תשעים ותשע אחוזים סם
 גורל המר הצפוי לה.השעשתה בטעות ובשוגג. מיד פנתה בריצה אל בית המדרש לספר על המקרה הנורא לפני בעלה ובכתה לפניו על 

 

. לא חלף זמן רב "מהַׁיש,ַׁיהיהַׁלנוַׁנזקַׁבעסקיַׁהרפואהַׁשלנוַׁלפניַׁהבאתַׁהסםַׁלפריץ"שמע את דבריה והתבטא בלשון הקודש: רבינו 
תַׁהתרופהַׁנשפכה,ַׁכולנפלהַׁמידיוַׁונשברהַׁוכלַׁתַׁ,יתהַׁמונחתַׁהתרופהיבהַׁהששהקופסהַַׁׁ,ואמרחזרה בדמעות שליש והשליח בא 

תיתַׁוהנכונהַׁהראויהַׁלוַׁללאַׁיהרבניתַׁמידַׁנתנהַׁלוַׁאתַׁהתרופהַׁהאמ. ומפחדַׁהואַׁורועדַׁממשלחוַׁהפריץַׁהגדולַׁ,ואיןַׁלוַׁלשלםַׁשוב
להביא השליח ספיק הלפני ש'. כלומר יהיה לנו נזק בעסקי הרפואות שלנו'ש ,הרק עתה הבינה למפרע דברי בעלַׁתמורתַׁתשלוםַׁכלשהו.

 בהכנת התרופה.את הסם לפריץ, וכיצד ניצלה בחסדי ה׳ מטעותה הגורלית 

מאחר לה יראש בעת התפלי השכואב סיפרתי זי"ע  פשיסחאכשהייתי פעם ראשונה לפני אדמו"ר הרה"ק מ" :'ם צופיםירמתי'ובא במ

לה העיקר היא עבודת הלב כמ"ש )תענית ב( ימה לראש אצל התפ" :להתפלל בכוונה, ובלימוד לא כאב ראשי, ואמר לי דוהתאמצתי מאו
היינו  'ויל חכמהוראמות לא'ולא הזכיר הראש כלל, וז"ש )משלי כ"ד(  'להיוי אומר זו תפוה ,א בלביאיזהו עבודה שה ,'ולעבדו בכל לבבכם'

ַׁ".לאַׁכאבַׁליַׁהראשַׁכללַׁ,ומכאןַׁוהלאה .עכ"ל "בנויותפתח ל'ו הלב כמ"ש היינ ,'ובשער לא יפתח פיו' ,בראש

ְלָאִכים ר ַׁהאדמו"רַַׁׁ-ִאםִַׁראשֹוִניםְַׁכמ  אְמְפִשיְסחַָּׁיםַׁבונהרדַׁשמחהַׁבּונֶַׁבַׁהָּ  
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תוִישּועֹותִַׁבְזיֹונֹו  
 

 

 
 

 

הצלחת למקום אחר  ואני אקח לך את ,"נו, קום בבקשה אדוני
ַׁואףַׁהגדילציר הבחור בחוצפתו באולם", הפ בין שאר האורחים

ערוכהַׁבמנהַַׁׁתהישהיַׁ,כשהריםַׁבמוַׁידיוַׁאתַׁהצלחתַׁ,לעשות
  הראשונהַׁשלַׁהרב.

 

האורחים הרבים  "אין בושה כמו זו לרדת משולחן הכבוד לעיני
"אלא  האולם", מתאר הרב וולף. ולחפש לך מקום צדדי בפינת

רב הגאון שאירע אצל מרן ה ,שמיד באותו הרגע נזכרתי במעשה
 קניבסקי שליט"א.  םחיי

 

ילדים ללא זכה  אשר שנים רבות ,הרב יהודי ביתל יום אחד הגיע
 ,לעשות. השיב לו הרב כי העצה היחידה מה ,ושאל את הרב

זים ומביישים אותו בשמ שיכול הוא לתת לו, הוא שיחפש אדם
ברכתו,  אדם ישתוק ולא יגיב, יבקש הוא את ברבים, ואם אותו
  ובוודאי שיזכה בישועה. ,בשמיים צון גדולהואז ישנה שעת ר

 

אדם והנה ניגש  .הגיע לחתונה, והלה שבועותלא חלפו מספר 
כאשר הנוכחים שומעים מהאורחים והחל לבזות אדם אחר, 

יהודי ממקומו  מיד קפץ אותוורואים את כל מה שמתרחש. 
הרב גאון הצדיק ה"אנא, בשליחות  שלא ישיב לו. ,והתחנן

  לו, ובשמיים מתכפרים כל עוונותיך". קניבסקי, אל תענה
 

לדברי השני. בהמשך ולא הגיב הלה אכן שמע את הדברים 
לאחרַַׁׁואכן,ַׁשנהשיזכה לזרע של קיימא. ביקש מיודענו ברכה, 
ַַׁׁ.בבןַׁזכרמכןַׁזכהַׁאותוַׁיהודיַׁ

 

והחלטתי לנצל את  "ירדתי בבושה אדירה משולחן הכבוד,
 וולף ואומר, "ומלמלתי בליבי: 'רבונו של ", מתאר הרבהמעמד

אשר עובר אני  ,הביזיון כמה גדולה הבושה ורב ,עולם, אתה יודע
 אם מצאתי חן בעיניך בוראי, אנא, יודע ברגעים אלו, על כן,

אשר כבר  ...ששמה כי ישנה בחורה אחת בסמינר שלנו ,אתה
  .את זיווגה המצא שנים רבות לא

 

אנא מלך מלכי המלכים, אני  שלושים ושש!ר בת כבכיום היא 
לה את  שתשלח ,כבודי ויורד בבושה, ומבקש ממך מוותר על

  זיווגה במהרה", סיימתי וירדתי.
 

 הציעו לאותה בחורה מבוגרת בחורלא חלפו ימים אחדים והנה 
החליטו להתארס.  מבוגר אף הוא, ולאחר כמה פגישות הם

 , והשניים זכו להינשא41בן  מעוכב שידוך הבחור היה אף הוא
 לתפארת.  אחר שלושה חודשים והקימו משפחה

 

שמעתי סיפורים על אנשים אחרים  סיים הרב וולף ואמר: "תמיד
על בשרי ואף  בזכות בזיונות, אך הפעם הרגשתי זאת שנושעו
אדם שמקבל צער וביזיונות ושותק,  כמה גדול ומיוחד ,הבנתי

מתקבלות לפני  תו רגע וברכותיוכל עוונותיו מתכפרים באו אשר
 צור שוכן מרומים".

 
 

, ויש בו ליאור גלזר שליט"אר' סיפר אותו להלן סיפור מופלא 
כדי ללמדנו כי כאשר באים בזיונות על האדם, יידע, שבאותו 
הרגע יוכל להשיג ישועות מופלאות מעבר לגדר הטבע. 

 : כך היה -ומעשה שהיה 
 

ומוצלחת, בחורה  לפני מספר שנים. בשעה טובה היה זה
בחור  עם מסמינר 'וולף' בבני ברק זכתה להתארס יראת ה'

 ממש ענבי הגפן בענבי הגפן.  ישיבה צדיק וירא ה'.
 

ערוך ומוכן ברוב פאר והדר,  הגיע יום החתונה. האולם היה
הבמה, משפחות החתן  תה מוכנה עליכבר הי התזמורת

והחשובים  ראשונים למקום, כשהאורחים הרבים והכלה הגיעו
  החופה הנשגב. נוהרים לאולם לקראת מעמד

 

במעמד מרגש ומרומם,  קדושה ובטהרה,החופה נערכה ב
כשהמנות  נכנסו האורחים והתיישבו במקומם, כשמיד בסיומה

  בטוב טעם ודעת. הראשונות מוגשות לפניהם
 

שולחן ארוך וססגוני  במזרח האולם נערך שולחן הכבוד,
העתידים  החתן ולכבוד הרבנים החשובים המיועד לכבוד

תתפו בחופה שהש ,להשתתף בחתונה. הרבנים החשובים
  .לשבת בשולחן הכבוד הוזמנו

 

וולף שליט"א,  מנהל הסמינר של הכלה, הרב ביניהם התבקש
המבוגר לימים, לשבת בשולחן  אשר הינו תלמיד חכם וירא ה'

 ניאות לבקשת המשפחות והתיישבכמובן הרב  ליד החתן.
 ה. והמצו בשולחן הכבוד על מנת להשתתף בסעודת

 

לאוזן באורחים  מפהמלא האולם , היה ספורות תוך דקות
ואף שולחן הכבוד היה מלא עד  הרבים שפקדו את האולם,

  ברבנים רבים וחשובים שסובבו את החתן. אפס מקום
 

הראשונה,  ל עסוקים במנהושהיו הכהאירוע, כוהנה, באמצע 
לפתע,  מהישיבה בה למד החתן. הגיעו לאולם רבנים נוספים

אל שולחן הכבוד,  ורץ קם אחד מבחורי הישיבה ממקומו,
ַׁאדוני,ַׁהרב וולף ואמר לו: " הישר אל מנהל הסמינר סלחַׁלי

ַׁשהגיעו ַׁהחשובים ַׁלרבנים ַׁהמקום ַׁאת ַׁלפנות ַׁעליך ַׁאבל
  ".מהישיבה,ַׁעלַׁמנתַׁשיוכלוַׁלשבתַׁלידַׁהחתן

 

ַׁלבשאולי התכוון לטובה,  ,הבחור ַׁשם ַׁמבקשַַׁׁ,לא שהוא
ַׁממנהל ַׁחצופה ַׁהכבודַַׁׁבקשה ַׁמשולחן ַׁלרדת הסמינר

ַׁהאורחיםַׁולחפש ַׁשולחנות ַׁשאר ַׁבין ַׁהיוַׁ,מקום ַׁשכבר
  מלאיםַׁמפהַׁלפה.

 

הרב וולף את  "לא ידעתי את נפשי מרוב בושה", מתאר
לאף אדם להרגיש את  המעמד המחפיר, "ואיני מאחל

  באותה העת". שהרגשתי ,ההרגשה
 

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמר

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל

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

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

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

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַׁׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 לע"נ

 תנצב"ה

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