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ַׁ

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

ַׁ

לעילויַׁנשמתַׁאסתרַׁרבקהַׁבתַׁמריםַׁע"ה ַׁ
ַׁ

פ ָּרשַׁתַׁכַׁיַׁ ֵּ
אמתַׁיַׁ
ת ֵַּׁ
ָּ
שלֹוםַׁביַׁתַׁ ֲ
צאַׁ–ַׁ ְׁ

יוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁהצלחהַׁבכלַׁהעניינים ַׁ

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

ָּלַׁדבָּ רַׁ,נָּקיַׁ
"כיַׁיקחַׁאישַׁאשָּ הַׁחֲ ָּדשָּ הַֹׁלאַׁיֵּצֵּאַׁבצָּ בָּ אַׁוְֹׁלאַׁיעֲ ב ֹרַׁעָּ לָּ יוַׁלְׁ כ ָּ
ַַׁׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרה ַׁ
קח" (דברים כד ,ה)
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ יהְׁ י ֶהַׁלְׁ בֵּ יתֹוַׁשָּ נָּהַׁאֶ חָּ תַׁוְׁשמחַׁאֶ תַׁאשְׁ תֹוַׁאֲ שֶ רַׁלָּ ַָּׁ
תרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר ַׁ
עמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה ַׁ
נתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט ַׁ
אסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית ַׁ
מיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו ַׁ
טליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה ַׁ
שיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית ַׁ
אנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי ַׁ
שושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה ַׁ

צריכים אנו להבין :מה טיבה של אותה
נקיות שהתורה אומרת לנו" :נָּקִ י י ִהְּ י ֶה
ְּלבֵּיתֹו" (דברים כד ,ה) ,שנדרש האדם לנקוט
בה בשנה הראשונה לנישואיו?

אֶ ת כָּל הַ יְּהּודִ ים הַ נִמְּ צְּאִ ים בְּׁשּוׁשָּ ן ,וְׁצּומּוַׁעָּ לי
ו ְַּאל ת ֹּאכְּלּו ו ְַּאל תִ ׁשְּ תּו ׁשְּ ֹלׁשֶ ת י ָּמִ ים ַלי ְּלָּ ה וָּיֹום,
גַם אֲ נִי וְּנַעֲ ר ַֹּתי ָאצּום כֵּןּ ,ו ְּבכֵּן ָאבֹוא אֶ ל הַ מֶ ֶלְך
אֲ ׁשֶ ר ֹלא כַדָּ ת וְּכַאֲ ׁשֶ ר ָאבַדְּ תִ י ָאבָּדְּ תִ י" (אסתר
ד ,טז) .ולכאורה מה פשר ההדגשה" :וצומוַׁ
עלי"?.

מבאר הגאון מהרי"ץ הלוי דינר זצ"ל בספרו
'מקדש הלוי' ,כי במקרים רבים מצוי הדבר
ַַַׁׁׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימא ַׁ
בין בני
גליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁזוג ,שכל ַׁאחד ַׁלמעשה ַׁחושב ַׁעלַׁ אלא שכוונתה של אסתר המלכה הייתה,
אילנה ַׁבת ַׁרוחמה ַׁ ַׁשמואל ַׁאימן ַׁבן ַׁאסתר
ַׁזריַַַַַַׁׁׁׁׁׁטובתַׁעצמוַׁ ַׁ.
לבקש ממרדכי שידרוש מבני ישראל ,שלאַׁ
סיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית
נועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל ַׁ וגם כאשר רוממות הדאגה לטובת הזולת יצומו ַׁלמען ַׁעצמםַׁ -בתפילה ַׁעל ַׁהצלתםַׁ,
דניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה ַׁ
נעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה ַׁ בפיו -הרי ַׁשבלבבו ַׁאינו ַׁשוקל ַׁאלא ַׁאתַׁ אלאַׁלמענהַׁדווקאַׁ,למענהַׁבלבד!
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרפואהַׁשלמה ַׁ
התועלתַׁשיוכלַׁהואַׁאישיתַׁלהפיקַׁמכךַׁ .
אסתר המלכה ידעה ,כי ַׁדווקא ַׁכאשרַׁ
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁעזרא ַׁ
ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה ַַַׁׁׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ ולכן התורה הקדושה מצווה אותנו ,כי לכל יתמסרו ַׁבני ַׁישראל ַׁלמען ַׁהזולתַׁ -תהיהַׁ
מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחהַׁ-
בריאותַׁואריכותַׁימים ַַׁׁ הפחות בשנה הראשונה לנישואיו שזה הזמן להם ַׁזכות ַׁלהינצל ַׁעל ַׁידהַׁ ,ולפיכך ַׁביקשהַׁ
מאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה
סימיַׁבתַׁסוליקהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימה ַׁ לבניית הקשר בחיי הנישואין ,יהיה ַׁהאדםַׁ שהתעניתַׁתהיהַׁבאופןַׁזה! ַׁ
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזל ַׁ
יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיהַַׁׁ-בריאותַׁואריכות ימים ַׁ
'נקי' ַׁמאותן ַׁמחשבותַׁ ,וכל ַׁכולו ַׁיהיה ַׁאךַׁ הוא הדין והוא הדבר גם לעניינו :כאשרַׁ
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
שירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרה ַׁ ורקַׁלביתו!ַׁ ַׁ
בוניםַׁ ַׁהבעלַׁוהאישהַׁאתַׁביתםַׁעלַׁיסודותַׁ
לביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיהַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁסוליקה ַׁ
מוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה ַׁ כלומר :מבלי ַׁכל ַׁכוונה ַׁשל ַׁהפקת ַׁטובתוַׁ נאמניםַׁ,בדמותַׁהדאגהַׁלזולתַׁ,ולאַׁטובתוַׁ
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁטובהַׁבתַׁאורה
רחלַׁבתַׁזוהרהַַׁׁ ַׁ והנאת ַׁעצמו ַׁבלבדַׁ ,אלא ַׁאך ַׁורק ַׁלביתו ,האישית ַׁשל ַׁכל ַׁאחד ַׁבנפרדַׁ -אזי ַׁתהיהַׁ
יפהַׁבתַׁשרה-הצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ
לבית ַׁזה ַׁהזכות ַׁוהחסד ַׁלהתקיים ַׁלבנייןַׁ
מישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
זוַׁאשתו!.
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט ַׁ ש
עדיַׁעדַׁ .
רפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
כאשר כך תיראה השנה הראשונה לנישואיו-
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁ
רוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו ַׁ אין ַׁספק ַׁשכל ַׁחיי ַׁהנישואין ַׁיהיו ַׁמיוסדיםַׁ גם כאשר אדם עבר מזמן את השנה
יצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה ַׁ על ַׁיסודות ַׁאיתנים ַׁיותרַׁ ,והתוצאותַׁ הראשונה וכעת בדעתו לחזק את הנישואין
זהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
אצלו בבית ,כאשר יציב לעצמו מטרה לדאוג
תהיינהַׁניכרותַׁהיטבַׁ ...
ַׁ
25/08/2018
י"דַׁאלולַׁתשע"ח
לרעייתו ולמלא את מבוקשה ,הרי "כַמַ י ִם
ַׁ
ַׁ
והנה ,מלבד מה שהויתור הינו כלי בסיסי הַ פָּ נִים לַפָּ נִים כֵּן לֵּב הָּ ָאדָּ ם לָָּאדָּ ם" (משלי כז,
פרשתַׁכיַׁתצא
ַׁ
לדעת
אנו
צריכים
הבית,
ום
של
את
המייצב
הפטרה"ַׁ:רוניַׁעקרה"ַׁ-ישעיהַׁנ"דַׁ
יט) ,וממילא ַׁיתחזק ַׁהקשר ַׁביניהם ַׁושכינהַׁ
כי יש בו גם משום סגולה רוחנית נפלאה.
תשרהַׁבביתםַׁ .
ר"ת
יציאה
כניסה
בברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ ַׁ
 20:37 19:49 18:38וזאת כפי שמצינו מעין זה אצל אסתר
י" ם
הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי שליט"א ַׁ
המלכה ,שאמרה למרדכי הצדיק" :לְֵּך כְּנֹוס
חברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון ַׁ
ַׁ

ת" א

18:56

19:46

20:34

חיפה

18:58

19:48

20:36

זש"קַׁ,פרנסהַׁטובהַׁ
ובריאותַׁאיתנהַַׁׁ ַׁ

ב"ש

18:56

19:47

20:35

לאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ ַׁ
וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַׁ ַׁ
לאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ ַׁ

ולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריסַׁ ַׁ
ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי
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העלוןַׁמוקדשַׁ ַׁ
לרפואהַׁשלמה ַׁ

לנוריאלַׁבןַׁאסתרַׁ

העלוןַׁמוקדש ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
ז"ל
1/4

ֵּ
שֹו ֵּ
נהֵּ ַׁ-
לקַׁא'
ח ֶַׁ
ש ַָּׁ
הלָּ כָּהַׁ–ַׁרֹאשַׁה ָּ
א
לַּׁומשיבַׁב ֲ
ההלכותַׁמוקדשות לעילויַׁנשמתַׁמשהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"ל
ַׁ
האםַׁישַׁמנהגיםַׁשעלינוַׁלנהוגַׁבערבַׁראשַׁהשנה?ַׁומהַׁבענייןַׁהליכהַׁלביתַׁהעלמין? ַׁ
ַׁ

להלןַׁסיכוםַׁההלכהַׁמפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:
יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה ,כיוון שהוא היום האחרון של השנה ומסוגל לכפר על העוונות .אולם ,אם אירע טקס
ברית מילה או פדיון הבן מותר לאכול ,אף לנוהגים להתענות .מנהג ישראל להסתפר בערב ראש השנה לכבוד החג .ולובשים
בגדים מכובסים ומגוהצים לכבוד יום טוב .אף שהוא יום דין ומשפט ,אנו מראים ,שאנו בטוחים בחסדי ה' ,שיוציא לאור
משפטנו .יש נוהגים ללכת בערב ראש השנה לבית הקברות ,אף שאין הוא יום האזכרה ,כדי לבקש מהנפטרים ,שימליצו טוב
עלינו ביום הדין( .ויזהר שלא ישים מגמתו נגד הנפטרים) .אולם אין זו חובה ,ואדם  -שקשה לו מחמת חולשה וכדומה ,לא ילך.

נצּולַׁהזְׁמַׁן
סיפר הגאון הרב יוסף כהנמן זצ"ל ראש ישיבת פונביז' :כשלמדתי חברותא עם הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד בראדין ,היינו
צריכים לעיין בעת לימודינו בספר מסוים ,שלא היה תחת ידינו .מכיוון שרבינו הגאון הצדיק רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
(ה'חפץ חיים' זצ"ל) הזכיר את אותו הספר בספרו 'משנה ברורה' ,ידענו בוודאות ,כי יש לו את הספר.
נכנסנו לבית רבינו ,כדי לבקש את הספר .כששמע הצדיק את בקשתנו ,ענה לנו ,שהספר אינו נמצא ברשותו ,אלא בעת
שכתב את ה'משנה ברורה' ,לקח בהשאלה את הספרים ,שהיה זקוק להם לצורך חיבורו הכביר ,ואחר כך החזירם .כאשר
ראה הרב כי אנו במבוכה ,הוסיף ואמר" :איני מצטער על הספרים שאין לי ,מצטער אני על הספרים ,שיש לי! כי במקום שיהיו
הספרים בראשי ,השתדלתי שיהיו בארון שבביתי".
כשראה ,שאין אנו יורדים לסוף דעתו ,הסביר את דבריו" :ראו תלמידיי היקרים ,כדי לקנות ספרים צריך לשלם כסף ,וכדי
להשיג את הכסף הדרוש ,צריך להקדיש זמן ַׁלעבודה ,כאשר את אותו הזמן היה אפשר לנצל ללימוד ַׁתורה ,אם ַׁכן ַׁבגללַׁ
הספרים ַׁבארון ַׁנחסר ַׁמהתורה ַׁבראשַׁ ,ועל ַׁזה ַׁצריך ַׁלהצטער!" .למדנו מכאן את מבטו של ה'חפץ חיים' על ערכו של כל
רגע! וכיצד יש לנצל את הזמן היקר.

הָאדַָּׁםַׁלְׁ כַׁףַׁזְׁכּות
כַׁלַׁ ָּ
אתַׁ ָּ
הַׁוֵּהַׁדַָּׁןַׁ ֶַׁ
ֱ
ַׁ
ַׁ

עד כמה עלינו לדון את כל האדם לכף זכות .לעיתים האדם רואה בעיניו דבר שלילי במעשה של חברו .אולם אם נחקור
ונדרוש ,ייתכן מאוד ,שנגלה ,כי פני הדברים אינם כפי שחשבנו .להלן סיפור ,המעובד מתוך דברי הצדיק המגיד הרב אלימלך
בידרמן שליט"א שהביאם ב'בארַׁהפרשה' ,סיפור שאותו שמע בעיר לייקווד מפי האדם ,שבדידו הווה עובדא.
בישיבה ,שבה הוא נמצא ,לומדים כ 400-אברכים ובחורים ,אשר רובם עוסקים באותו לימוד ,והנה אחד האברכים ,ברצותו
להכיר מרחוק את ה'שולחן ערוך' שלו ,כרך אותו באופן משונה מאוד משאר הספרים שבהיכל הישיבה למען יכירנו מרחוק.
ויהי היום ,ומיודענו לא מוצא את השו"ע שלו  ,וגם למחרת לא מצא ,אולם ביום השלישי מצא את שכנו היושב משמאלו ולפניו
אותו שו"ע הכרוך ככריכתו.
ניגש האברך אליו ושאלו" :האם השו"ע הזה שלך?" .והלה ענה" :כן" .מתוך מחשבה ,כי הלה משקר במצח נחושה ,אמר לו:
"נראה כי מעלת כבודו טועה ,שמא אוכל לראות את העמוד הראשון?" .והנה נפתח השו"ע ומצאו כתוב בו שמו של האברך
מחוק ומתחתיו כתוב שמו של המשתמש .כאן גבר רוגזו של האברך" :חוצפן .לקחת את השו"ע שלי ,מחקת את שמי וכתבת
את שמך וטענת 'בעלות' עליו".
אבל מנגד  -זה טען 'קניתי' אותו בחנות פלונית ...לאחר מחשבה נזכר ,שאכן לפני כשנה קנה שו"ע ,ומצא בו ,שחסר בו
כעשרים דפים .לפיכך החזיר את הספר לחנות וקיבל אחר תחתיו .שאל האברך את שכנו" :הידעת ,כי חסר בו כעשרים
דפים?" ,אמר הלה" :כן ,ולכן קניתיו בחצי ממחירו הרגיל".
"כאן למד האברך פרק בהלכות 'לדון לכף זכות' ,כי לא זכר כלל ,שבעבר כבר היה ברשותו שו"ע כזה שנכרך בשינוי ,ולא ידע,
כי בעל החנות חוזר ומוכר את הפגומים בחצי מחיר ,ועל צירוף מקרים ,כי מתוך עשרת אלפים לומדי שו"ע נמכר ספר זה
דווקא לשכנו היושב בסמיכות אליו יום-יום".
ַׁ
מְׁ נּויים
הקְׁ ָּדשתַׁהֶ עָּ לֹון
לשְׁ אֵּ לֹותַׁבהֲ לָּ כָּה
ַׁ
ַׁ
ַׁ

נָּאַׁלפְׁ נֹותַׁלָּ רבַׁאֵּ ליָּהּוַׁחייםַׁ
לְׁ קבָּלתַׁהֶ עָּ לֹוןַׁחנָּםַׁבַׁemail-
נתָּ ןַׁלְׁ ה ְׁקדישַׁאֶ תַׁהֶ עָּ לֹוןַַׁׁלְׁ עּלּויַׁנשְׁ מתַׁ,ל ְׁרפּוָאהַׁשְׁ לֵּ מָּ הַׁ,לְׁ הצְׁלָּ חָּ הַׁ,זּוּוגַׁהָּ גּוןַׁ ַׁ,
ַׁ
052פנְׁחָּ סיַׁב ֵַּׁ
052-6329144
ְׁטל'ַׁ6329144
מ ֵּ
ידיַׁשָּ בּועַַַׁׁׁ,שְׁ לחַׁאֶ תַׁכְׁתֹובְׁתֶ ָךַׁאֶ לַׁ :
חֲ ז ָָּּרהַׁבתְׁ שּובָּהַׁוכו"ַׁ-נָּאַׁלפְׁ נֹותַׁלְׁ ליאֹורַׁבטל"ַַׁׁ 052-7652084
(הניידַׁבאישורַׁועדהַׁרוחנית)
PnineEH@gmail.com
בתַׁהמעֲ ֶרכֶתַׁ:עֲ בּורַׁליאֹורַׁעצְׁמֹוןַׁ,רח'ַׁהב ֹשֶ םַׁ26אַׁת.דַׁ83375ַׁ.מְׁ בשֶ ֶרתַׁציֹוןַׁ.מקּודַַׁׁ 9076926
כְׁת ֹ ֶ
ַׁ
2/4
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ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

אםַׁראשֹוניםַׁכְׁמלְׁ ָאכיםַׁ-הָּ רבַׁהמלוב"ןַׁמָּ סְׁ עּודַׁיֹו ַָּׁנהַׁאֶ ְׁד ֶרעַׁיַׁזצ"לַׁ
ַׁ

הרב ַׁמסעוד ַׁיונה ַׁאדרעי ַׁזצ"ל -נולד בכפר טוגאנא שבמרוקו בשנת
ה'תרע"ד ( .)1914נקרא על שם סבו הצדיק ר' מסעוד אשר זכה לגילוי
אליהו הנביא .לימים עזב את הכפר ולמד תורה ברבאט ולאחר מכן עבר
למראכש ,שם קיבל תעודת רבנות שכללה שחיטה ,מילה וסופר סת"ם.
ַׁ
לקבל הסמכה בגיל צעיר כל כך.
באותם הימים היה היחיד ,שהצליח
לאחר שהוסמך שב אל רחמאנה ,שם נישא ואף התמנה למוהל ושוחט
ואף לימד בישיבת אוצר התורה .זמן קצר לפני שהתחתן אביו נפטר.
בשנת ה'תש"ח עבר לקזבלנקה ושם התפרסם ויהודים ,ערבים ,משכילים
ופשוטי העם ,חיילים אמריקאים וצרפתים שהיו מוצבים בעיר פנו אליו
לקבל ברכה ,עצה או קמע וכו'.

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ

ַׁ
ַׁ

ַׁ ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

בשנת ה'תשי"א ( )1950עלה לא"י והתיישב בראש פינה ובשנת ה'תשי"ט
( )1958עבר להתגורר ביישוב משמר הים ושימש כרב היישוב .רוב זמנו
עודד יהודים אומללים ,שעלו לארץ הישר מתלאות השואה .מקובל.
ענוותן .גאון בנגלה ובנסתר .מלומדַׁבנסים .כתב קמעות .רבים פנו אליו
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.
אנשים רבים אשר לא זכו לזרע קודש בר-קיימא פנו אליו ונושעו .חולים
אנושים שהרופאים התייאשו מהם ופנו לרב -התרפאו באורח פלא
ולעיתים שלח בידיהם כסף למחיה ולנסיעות לאחר שנוכח ,כי מצבם קשה ולרחוקים הציע ללון בביתו .כל זאת למרות
שהרב עצמו היה חסר אמצעים ,והימים ימי הצנע והתלושים .נפטר ב-ט"ז אלול ה'תשכ"ח ( .)1968חי כ 54-שנים .ציונו
בהר-המנוחות שבירושלים.
אביו :ר' מאיר (איש תם וישר ,עניו וגומל חסדים .שימש כשליח ציבור) .אימו :מרת פרחה .אשתו :מרת חסיבה (בת ר' סעיד
ופרחה דוידה) .מילדיו :ר' אברהם ,מרת שושנה .מרבותיו :ר' אהרון בוזגלו ,ר' חנניה דלויה .מספריו• :שפת ַׁאמת
•הצדיקַׁמראשַׁפינה -קורות חייו של הצדיק.

לעומת חולים אלו ,שבאו אל הצדיק באמונה תמימה ,הייתה אישה אחת ,שראתה את החולים הרבים הבאים אל הצדיק ,לועגת להם
ומלגלגת ,על כך שהם נותנים מבטחם בצדיק ולא בתרופות .לימים עברה האישה להתגורר בשכנות עם אמו של הצדיק .יום אחד חשה
ברע .כאבי ראש עזים תקפו אותה .היא פנתה לרופאים אך ללא הועיל .פנתה האישה אל אימו של הרב ,שהייתה ידועה כמרפאה
בצמחים ,אך האם שלחה אותה אל בנה הצדיק .באה האישה אל ראש פינה ,כשהיא מלאת בושה וחרטה ,על שלעגה לצדיק מלפנים .אך
רבי מסעוד קיבל אותה בסבר פנים יפות ,ומצדקתו וענוותנותו לא זכר לה את מעשיה ובירך אותה לרפואה שלימה .ואכן ,ימים אחדים
לאחר ביקור בבית הרב ,חלפו כל מכאוביה של האישה.
לאחר מספר שנים אירע אסון נוסף בביתה של האשה .פניה ַׁשל ַׁהבת ַׁהתעקמו ַׁוהתעוותו ַׁלחלוטין ל"ע .לקחה האישה את בתה
לטיפולים שונים ,אך מאומה לא עזר .החליטה האישה להביא את בתה האומללה לצדיק .אולי גם אותה יושיע .התבונן הרב בבת ואמר:
"בתך ַׁשיחקה ַׁבמקום ַׁטומאה ַׁוהבהילוה ַׁבאותו ַׁמקוםַׁ .וזו ַׁהסיבה ַׁשהתעוותה" .ומיד כתב לה קמע .כשסיים את כתיבתו ,אמר לאם:
"בעיצומהַׁש לַׁמלאכתַׁכתיבתַׁהקמעַׁראיתיַׁאתַׁרביַׁרפאלַׁאלנקווהַׁ.לכןַׁהדליקיַׁמעתהַׁואילךַׁנרַׁלנשמתַׁר'ַׁרפאל" .מסר הצדיק את
הקמע לבת ,והיאַׁנרפאהַׁלחלוטיןַׁבתוךַׁמספרַׁימיםַׁ .
אחד משכניו של הצדיק ,אברהם שמו ,סיפ ר פעם אחת מנפלאותיו של הצדיק והוסיף ואמר" :ולולי ראיתי את הדברים בעיניי -לא הייתי
מאמין" .ומעשה שהיה כך היה .אותו איש התלווה פעם אל הצדיק ,כשהלכו לעכו לצורך סידור עניין מסוים .לפתע ,ראו התקהלות גדולה,
והנה הבחינו שבמרכז ההתקהלות שוכב איש מתפתל מכאבים עזים .ניגש אליו הצדיק במומחיות ,ומיד כשהציץ בפניו ,ניכר היה ,שהוא
מבחין במהותה של הבעיה .חישַׁפתחַׁאתַׁכפתוריַׁחולצתוַׁשלַׁהאישַׁ,ציירַׁבעטַׁעיגולַׁקטןַׁעלַׁבטנוַׁ,במקוםַׁהכאבַׁ,וחילקַׁאתַׁהעיגולַׁ
למספר ַׁחלקיםַׁ .על ַׁכל ַׁחלק ַׁרשם ַׁמילה ַׁאו ַׁשתים ַׁוסגר ַׁאת ַׁהחולצהַׁ .ברך ַׁבקול ַׁ"רפואה ַׁשלמה" ַׁוהמשיך ַׁבדרכו .לא חלפו דקות
אחדות והאיש קם ממקומו ,כאילו לא ארע דבר .כל כאביו נעלמו כלא היו .ביקש האיש להודות למיטיבו ,אך הרב כבר המשיך בדרכו...
מעשה באדם בשם ז'קוב מקריית-ים ,שחלה בשיתוק רח"ל .רגלו וידו היו כמתות ,ופיו היה עקום ומעוות .הלה שכב בבית החולים
ברעננה במשך  8חודשים ל"ע .הזריקות ,התרופות וכל הטיפולים למיניהם לא הועילו מאומה .ובינתיים ,אשתו המסורה ,אסתר ,התרוצצה
בכל מיני מקומות אולי תשמע על רופא או משהו שיוכל לעזור ,עד שלבסוף הגיעה לבית הצדיק רבי מסעוד .הצדיקַׁמסרַׁלהַׁלתתַׁלבעלהַׁ
תרופותַׁ,ומידַׁעםַׁהטפוליםַׁהחלוַׁלהרגישַׁשנוייםַׁ,מיודענוַׁהמשיךַׁבתרופותַׁ,שהרבַׁנתןַׁלוַׁותוךַַׁׁ6שבועותַׁנתרפאַׁלגמרי!
אישה המתגוררת בחיפה הייתה עקרה שנים רבות ולא זכתה לפרי בטן .היא נסתה לשאול בעצת הרופאים ,אך כל הטיפולים וכל
התרופות שנתנו לה ,לא סייעו בידה .החליטה האישה לנסוע לביתו של רבי מסעוד ,ושם בבכייה רבה סחה לרב על צרתה .ניחם אותה
הרב וכתב לה קמע ,ובתוךַׁחודשַׁימיםַׁהרתהַׁ,לתדהמתַׁהרופאיםַׁ,וילדהַׁכעבורַׁתשעהַׁחודשיםַׁבןַׁבשעהַׁטובהַׁומצלחת.
אישה ַׁאחת הייתה משלימה את הריונה ,אך כאשר הגיע שעת הלידה ,היוַׁהעובריםַׁנולדיםַׁללאַׁרוחַׁחייםַׁר"ל .מספר פעמים נשנה
הדבר עד שהאישה קצה בחייה מרוב יגונה וסבלה .נסעה האישה אל ביתו של הרב וביקשה את ברכתו .נתןַׁלהַׁהצדיקַׁתיקוןַׁ,ומקץַׁשנהַׁ
שבהַׁהאשהַׁ,שמחהַׁומאושרתַׁובזרועותיהַׁזוגַׁתאומיםַׁ .
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י ְׁשּועֹותַׁ ֵּ
טבַׁע
מעַׁלַׁה ֶ
נמצאים אנו שבועות ספורים לפני ראש-השנה יום הדין הגדול
והנורא .ועל כן עלינו למשמש ולפשפש במעשינו ולהתקרב
ככל האפשר לבורא העולם .לעיתים מתעוררת השאלה
הבאה" :כיצד אפשר לזכות לישועות מעל לטבע?" .כדי לדעת
מהי התשובה עלינו לקרוא את הסיפור המופלא הבא ,שאותו
סיפר הרב חיים זאיד שליט"א:
כשבועיים לפני ראש השנה ה'תשע"ו ,הוזמנתי לכנס גדול של
'לב לאחים' בעיר רמלה כדי למסור דברי חיזוק ,וכך אמרתי:
"מבקשים אנו בכל יום בסליחות' :אבינו מלכנו ,עשה למען
הרוגים ושרופים על יחוד קדושת שמך' .במילים אחרות ,אנו
מבקשים לזכות בדין לשנה טובה ,בזכות הצדיקים אשר מסרו
עצמם לכבוד ה'.

לראות ,איך אף הוא יעשה לך ישועה מעל הטבע".
היא אמרה לי" :כבוד הרב ,ב"ה אני בריאה ,עובדת ,ויש לי כסף,
וב"ה אינני מרגישה ,שחסר לי משהו .אך יש דבר אחד אותו אני
מבקשת ומתחננת :יש לי אח יקר ,בחור בן  27המגמגם בצורה
קשה וכבדה מאוד כבר מאז היותו ילד קטן .הוא לא מצליח
להוציא מילה אחת ברורה ,כל מילה שהוא אומר אורכת שניות
ארוכות ואף היא לא מובנת ,כך הוא כבר מעל לעשרים שנה!".
"הלכנו איתו למטפלים ולקלינאי תקשורת ,אך שום דבר לא
עוזר .כיום הוא מטופל ע"י פרופסור שמיבר מבית הרפואה 'אסף
הרופא' ,אך לא רואים שום שיפור .אני מבקשת מה' ,שיושיע
אותו ויעשה לו נסַׁ ,הוא ַׁנמצאַׁבשידוכיםַׁכברַׁשניםַׁ ,וכלַׁפגישהַׁ
יורדתַׁעקבַׁהגמגוםַׁהכבדַׁשלו".

עם כל מעלתם וגדולתם של צדיקים וקדושים אלו הי"ד ,דעו ברכתי אותה שבעז"ה תזכה לראות ישועה גדולה ,וכך נפרדנו.
לכם כי ישנם אנשים הגדולים במעלתם אף יותר מאלו כל זה היה ביום חמישי .רבותיי היקרים ,חמישה ימים לאחר
הנהרגים על קידוש ה' ,אשר בשמיים הם עושים רעש גדול מכן ,ביום שלישי ,שבוע וחצי לפני ראש השנה ,אני מקבל טלפון
עוד יותר .ומי הם? אלו ַׁאנשים ַׁהחיים ַׁעל ַׁקידוש ַׁה'ַׁ ,אלוַׁ מאותה אשה:
אנשיםַׁ,אשרַׁהםַׁ'חייםַׁעלַׁיחודַׁקדושתַׁשמך'ַׁ ַׁ.
"הרב ַׁזאידַׁ ,נס! ַׁאני ַׁהמומה! ַׁאני ַׁלא ַׁיודעתַׁ ,אם ַׁלבכות ַׁאוַׁ
אלו אותם אנשים ,שהיצר מנסה לפתותם :האם ללכת לשיעור לצחוק"" -מה קרה?" ,שאלתי" .אני יודעת שאתה לא תאמין לי,
תורה אחר יום עבודה קשה ,האם לקנות חצאית קצרה או אבל אני מתרגשת עד דמעות ,לכן ,הבאתי לך את מספר הטלפון
לא ,האם להישמע לגדולי ישראל ולזרוק את המכשירים הלא של פרופסור שמיבר ,פרופסור לקלינאי תקשורת מבית הרפואה
כשרים .אלו הם האנשים ,המוותרים על רצונם האישי למען 'אסף הרופא' ,הוא ביקש לדבר איתך ,היות שהוא רוצה לספר
רצון ה'.
לך משהו מדהים".
ומדוע דרגתם גבוהה יותר מאלו שמסרו את נפשם? כיוון הייתי סקרן והתקשרתי לפרופסור .הפרופסור שמע את קולי
שההרוגים על קידוש ה' ,היו צריכים לעמוד בניסיון למספר ואמר" :האם אתה הרב של אחות של הבחור? הקשב לי טוב,
רגעים ,ולאחר מכן הגיעו לעולם העליון תחת כסא הכבוד .מאז היותי במקצוע לא ראיתי דבר שכזה" ,אמר בהתלהבות,
אולםַׁלחיותַׁעלַׁקידושַׁה'ַׁ,הםַׁאלוַׁשצריכיםַׁלהתמודדַׁעםַׁ "מה קרה?" ,שאלתי .ואז הוא סיפר" :דע לך ,כי הבחור הזה בן
הניסיונותַׁהקשיםַׁבכלַׁרגעַׁורגע".
ה 27-הינו מגמגם ברמה הכבדה ביותר כבר מגיל קטן מאוד ,וכל
בסיום הדרשה ניגשה אליי אישה אחת ואמרה לי" :הרב,
שמעתי את הדרשה שלך ואני רוצה לעשות שינוי ,אני רוצה
להתקרב לה' ולחיותַׁעלַׁקידושַׁה'".
היא הוציאה מכיסה מכשיר סלולרי ואמרה לי" :הרב ,כבר
שנים שאני רוצה להתקרב לה' ולהתחזק ,אך לצערי הרב
המכשיר הזה גרם לי ליפול פעמים רבות .לפיכך אני מבקשת,
שברגע זה אשבור אותו לרסיסים!".
היא תפסה את המכשיר שקנתה בדמים מרובים (סיפרה
ששילמה עליו כ 4000-ש"ח) ובדמעות של רצון להתקרב לה',
שברה אותו לרסיסים לנגד עיניי.
מיד אמרתי לה" :הקשיבי ,עשית מעשה גדול ,שברת את
הטבע שלך ,על כן ,בקשי כעת כל בקשה מהבורא ותזכי

מה שניסו לטפל בו עשרות שנים לא הועיל במאומה".
"והנה ,אתמול ,נפגשתי עם הבחור ,ולתדהמתי ַׁהרבה ַׁהלהַׁ
עמד ַׁמולי ַׁודיבר ַׁבאופן ַׁשוטף ַׁללא ַׁשום ַׁגמגום .הייתי המום
ולא הבנתי מה קרה ,שהרי שנים לא היה קצה שיפור ,ואף אם
משהו זז ,אז זה לוקח חודשים ושנים ,והנה ,פה לפתע ביום
אחד הוא מדבר חלק?".
"שאלתי את המשפחה ,ואחותו אמרה לי ,שזה הרב זאיד .אם
כך ,אני מבקש לדעת מה עשית לו?! אבקשך לגלות את אוזני,
שכן מטופלים רבים יש לי הסובלים מבעיה זו".
חייכתי והסברתי לו כי בזכות מסירות נפשה ושבירת טבעה של
אחותו למען ה' ,זכו לראות ישועות .מיַׁששוברַׁאת ַׁהטבעַׁ– ַׁה'ַׁ
משנהַׁלוַׁאתַׁהטבע!ַׁ .

עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין -גלאט"?
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ .ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א (הנייד באישור ועדה רוחנית) 0526329144

הרבַׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁזצ"לַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"ל ַׁ ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַׁׁׁ הרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַׁׁׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
לע"נ
ַַַׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַׁׁׁ ַׁ
ַׁ
הרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַַַַַׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"ה ַׁ
אסתרַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"ל ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַׁׁ ַׁ
נעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל
ַַַׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַַַׁׁׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"ל ַׁ
ַׁ
ַַַׁׁׁ
מריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ(אורי)ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ דרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
צדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁ
ַַַַַׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדבַׁבןַׁיצחקַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַׁז"ל ַׁ
שניַׁבתַׁאסתרַׁע"הַַַׁׁׁ ַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
מסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסוליקהַׁבתַׁעישהַׁע"הַַַַׁׁׁׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"ה ַׁ
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁאסתר ז"ל ַׁ
ַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסליםַׁבןַׁפרחהַׁז"ל
ַׁ
ַׁ
יונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַׁ ַׁ
ַַַׁׁׁלטיףַׁבןַׁפרחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ברכהַׁבתַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁ ַׁ
נעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"ה ַׁ
יעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁ
תנצב"ה
שרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁבןַׁסעידהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַׁׁׁ ַׁ
אלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכלַׁנשמותַׁעםַׁישראל
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ
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ַׁ

