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ש ַׁ רָּ נ ַׁתַׁפָּ  הִלישּועַַָּׁׁתִַָּׁצִפי – ןוֶָּאְתח 

 

 
 

 

 

יֹון               ד                                                                                        "בס  לָּ 199ַׁ גִּ

ש   רָּ נ  ת פָּ ֶאְתח   ה'תשפ"ב|  ןוָּ
 

לָּה ְתפִּ ת ה  ְשע  ְקֹרא בִּ יֹון | ָאסּור לִּ לָּ גִּ ת ה  ל ְקדּוש  ְשֹמר ע   נָּא לִּ

 

ַׁפיַׁ" :ש עשרה עיקריםובשל ַׁעל ואף
ַׁיוםַׁ ַׁבכל ַׁלו ַׁאחכה ַׁזה ַׁכל ַׁעם שיתמהמה

מצפה לכך נחשב כופר יהודי לא אם  ."אושיב
 .בתורה

 

ה וז (הלכות מלכים פי"א ה"א)כתב הרמב"ם 
מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר " :לשונו

 ,מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה
ומקבץ ישראל וחוזרין כל  ובונה המקדש

מקריבין  .המשפטים בימיו כשהיו מקודם
ותה והקרבנות ועושין שמיטין ויובלות ככל מצ

ַׁשאינוַׁומסיים: " ".האמורה בתורה ַׁמי כל
ַׁלאַׁ ַׁלביאתו ַׁמחכה ַׁשאינו ַׁמי ַׁאו ַׁבו מאמין
בשארַׁנביאיםַׁבלבדַׁהואַׁכופרַׁאלאַׁבתורהַׁ

 .עכ"ל "ובמשהַׁרבינו
 

מו"ר של הצדיק האד למשיחאת כמיהתו 
אי אפשר לתאר  הרב משה טייטלבוים מאוהל

, היה ברחובכאשר שמע איזה רעש . ולשער
?ַׁאוליַׁיבאוזניַׁמהַׁקולַׁהרעש" :בהל ושואלנ

  ."באַׁהמשיח!
 

אםַׁ" :אמרהעיד על עצמו וקודם פטירתו 
ַׁ ַׁבימי ַׁיודע ַׁככהַׁההייתי ַׁאזדקן ַׁכי נעורים

ַׁעוד ַׁלחיותַַׁׁומשיח ַׁיכול ַׁהייתי ַׁלא ַׁבא, לא
ַׁבל,ַׁאמקרבייתהַׁיוצאתַׁנפשיַׁהַׁ.מרובַׁצער

  ".בטחוניַׁותקוותיַׁהחיוניַׁעדַׁהיוםַׁגודל
 

 ,שנתחזק כולנו באמונה שלימהיהי רצון 
בניין את נצפה למשיח צדקנו ונזכה לראות 

 !אמן ,מקדשנו במהרה בימינו-בית
 
 

להגיע לגאולה כדי הסגולה הגדולה והעיקר 
אפילו אם  .השלימה היא הצפיה לישועה

בפנינו  ותסתומ ותכל הדרכים נראחלילה 
ַׁלזכורַׁ ,לא מוצאים שום מוצאאנחנו ו עלינו

אתַׁעםַׁלהושיעַׁמבוראַׁעולםַׁאיןַׁמעצורַׁכיַׁ
ַַׁׁ.ישראל ַׁלנו חשבונותַׁלחשובַׁמהַׁהןַׁהאין

ַַׁׁ.בהַׁדרכיםַׁלמקוםהרוהבוראַׁיתברךַׁשלַׁ
 

מתנבא מה יקרה  )יד,ד(זכריה נביא ה
התקופה על  ,הגאולהבאחרית הימים בזמן 

 .ישראלעם שכל הגויים יבואו למלחמה על 
 

תים יבקע ויתכן בעז"ה שמסגד יהר הז
שבו וכל הטומאה  הבית-שנמצא בהר

והשועלים שהלכו בבית מקדשינו כולם ימוטו 
את בית ת זכה לראונאנחנו  .ויפלו תחתיהם

  .בתיקונו שמחנעל מכונו והשלישי המקדש 
 

ַׁואתַׁאמונתוַׁ ַׁוידעוַׁאתַׁה' כלַׁהעולםַׁיכירו
ַׁ ַׁמסרו ַׁישראל ַׁעם ַׁאשר אתַׁהאמיתית

ַַׁׁ.שנה0,333ַׁ-יותרַׁמעצמםַׁעליהַׁבמשךַׁכ
 

האלילים  .על כל האומות יפלואימה ופחד 
כליל יחלופו ומשיח צדקינו שיתגלה במהרה 

 .ברוח שפתיוימית רשע 
 

ראשם את ם אשר היום מרימים כל הרשעי
הטמאה בתורת משה  ידםאת ושולחים 

אז לעשות לא יוכלו  ,רבינו ועל ה' ועל משיחו
הםַַׁׁ.פניהםאתַׁבושהַׁוכלימהַׁתכסהַׁ .דבר

ַׁומהדרַׁ ַׁה' ַׁמפחד ַׁלברוח ַׁלאן ַׁידעו לא
ַׁ.גאונו

 

בכל להתרחש  עשויזה נראה כדבר פשוט ו 
א היום ועלינו לצפות בכל רגע כי יב .רגע

כמו שאומרים  ,אל ביתויחזור האדון שכ

ְרֵאנּו" ְמֵחנּוְַׁבִבְניָּנֹוַׁוְהָּ  "ְבִתּקּונֹוַׁוְש 
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ואתחנןפרשתַׁ  
ישעיהַׁמ'ַׁ-"נחמוַׁנחמו"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

25::2 ם"י 15251 :222:   
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ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁנהַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת 

 מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה
 

 

 

 

ַַׁׁבברכתַׁשבתַׁשלום
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון

 
 
 
 
 
 

 

ַׁהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלחהַׁבגו"ר
 חגיַׁחייםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁשגיתַׁבתַׁרותי
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁיהושעַׁסומךַׁוב"בַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודיַׁליאור
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁרונןַׁאברהםַׁוב"מַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסיררַׁאפריםַׁוב"ב

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁרינהַׁבתַׁסימיַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁ   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁהצלחהַׁבכלַׁהענייניםַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרת

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

ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁבתַׁאסתרתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁ
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית
ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה

ַׁשמעוןַׁבןַׁשולמיתַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי
ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁזריַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַׁשמואל אילנהַׁבתַׁרוחמהַׁ
ַׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודיתַַַׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה

ַׁמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה
ַׁסימיַׁבתַׁסוליקהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימה
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזל

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרה
ַׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיהַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁסוליקה
ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
ַׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁטובהַׁבתַׁאורה

ַׁהצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט
ַׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו

ַׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווהַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ

ַׁ?אלוַׁמלאכותַׁמותרַׁלעשותַׁביוםַׁטוב
ַׁ

ַׁלמעשה': הכשרות' ספרו מתוך מבשרת מקומית רבנות, פנחסי חיים אליהו 'ר מפי ההלכה סיכום להלן
ַׁ

 שו"ע )או"ח תצה ס"א(. מקורות:ביום טוב.  אסור לעשות ,שאסור לעשות בשבת ,כל מלאכה
 

 אין להתיר לעשות שום מלאכה ןלכ. (משנה מגילה פרק א' משנה ה) "אלא אוכל נפש בלבד ,אין בין יום טוב לשבת": ואמר חז"ל
 ע"ע בשו"ע )סימן תקמג ס"א(.מג"א שם.  מקורות:לא על ידי גוי.  ילופשאינה לצורך אוכל נפש, א

 

ר יֵָאֵכל ְלָכל נֶׁ  ה ָלכֶׁם".אלא אם כן הוא איסור דרבנן במקום מצווה, שנאמר )שמות יב, טז(: "ַאְך ֲאשֶׁ ש הּוא ְלַבּדֹו יֵָעשֶׁ   פֶׁ
 יום טוב )עמוד א(. –חזון עובדיה  מקורות:

 

שו"ע )סימן תצה  מקורות:. אסרו אותם חכמיםמלאכת אוכל נפש,  ןשהמרות לסחיטה וצידה,  ,בצירה ,טחינה ,מלאכת קצירה

 ס"ב(, משנה ברורה )ס"ק יג(.
 

מבעוד יום.  אם היה מבשל לפני החג, ואפילו שלא היה מפיג טעמו כלל ןר להכישהיה אפש מותר לבשל ביום טוב אוכל
 ע"ע מ"ש בשו"ת אור לציון ח"ג )עמוד קצח(.: שו"ע )שם(. מקורות

 

: הרמ"א )סימן תצה ס"א(, כף החיים )ס"ק מקורותבאופן שלא פג טעמו.  ,לבני אשכנז, נכון להחמיר לכתחילה לבשל מערב יום טוב
 יג(.

 

 : שו"ע )סימן תקג ס"א(.מקורותחתיכה אחת. ק רצריך פילו אם אתר לבשל ביום טוב כמות גדולה מו
 
 

 

 

 
ַׁ

 

 

ַׁדשאמעובד מתוך 'ש להלן סיפור מופלא עשויה לחולל לזולת שלנו חיובית עד כמה התייחסות  יש בו כדי ללמדנו .'נאות
הם היו מעבירים את  .המורים-בחדרישבו המחנכים וף השנה לקראת ס .: לפני כעשרים שנה הייתי מחנךיהודיסיפר . פלאים

אם  על כל תלמיד היו כותבים .המסקנות והרשמים שלהם למחנכים של השנה הבאה של אותה כיתה. הם היו עורכים רשימה
עד סוף ת הולכים עם הסטיגמוהיו הוא ילד טוב, רמת לימודיו, עד כמה הוא משקיע בלימודים וכיו"ב. כך לצערי הרב, הילדים 

 .'כיתה ח
 

ורמתם. אמרתי לו בצורה שאני אמור ללמד בשנה הבאה  ,ל לדווח לי על הילדיםיחתוהי בא אלאחת המחנך הקודם נה ש
 להגיע למסקנות שלי ,מוכן לשמוע את חוות דעתו. אשתדל בעזרת ה' לבחון אותם בעצמילא ני שמפאת לשון הרע א ,נחרצת
 בהתאם לרמתם.אותם ם לטפל בהם ולקד, בעצמי

 

. הסתובבתי בין התלמידיםכל אחד מהרמה של  מהת ובשיעורים הראשונים הקפדתי לשים לב להתנהגו .להיחתהשנה ה
מתעסק את אחד התלמידים קלטה עיני לפתע  ם היטב.אות להכירדי כ הבטתי ובחנתי בעיניי כל אחד מתלמידי .השורות

 גמרא.להסבר בשיעור במקום להקשיב  במחברת
 

. גבהמאחורי  מחברתהאת הסתיר  ,נבוך ומבולבלשהיה  ,הילד .מחברתהקשתי בחביבות לראות את ניגשתי אליו ובי
נדהמתי לגלות ה. קיבלתי את המחברת והתבוננתי ב שלא יקרה לו שום רע. מבטיח לוכשאני  ,המשכתי להושיט ידי אליו

 ציוריו. המחברת ומציג את ם את כאשר אני מרי ,בעיני הכיתה את התלמיד לשבחהתחלתי שרון ציור מפליא. יכ
 

פניתי לילד  .חו ולהתפעל מכישוריוהמשכתי לשבְ כך  ",כמה יפים הם ומדויקים ,או את ציוריורְ  .ראו, יש לנו בכיתה ילד גאון"
להמחיש לילדי די כו עוסקים, חנאנ השב מסביר בפרוטרוט את מהלך הגמראש : "אתה מביא בעוד יומיים ציור ענקואמרתי לו

 על כל היבטיו".  (מסכת בבא קמא ) 'שור שנגחסוגיית 'הכיתה בצורה יפה את 
 

כשעיניו זוהרות  ,לגערות וזלזול. למחרת פגשתי את אביוהוא היה רגיל . מעולם לא היה רגיל לשבחים כאלו. זהרועיניו 
מד את בנו את הגמרא לה וללַ בנימה של גאווה, כי נאלץ לשבת עד השעות הקטנות של הלילי ואמר י הוא פנה אל .משמחה

  שיוכל לצייר בבירור את השיעור. דיכהנלמדת, 
 

ללמוד ל יחתה ,הילד, שלכאורה נחשב כעצל וחולמניעם ציור מרשים ביותר. מאותו יום ה יומיים חלפו, הילד הגיע לכית
ם ממנו במשך שנים, שהיו נרתעי,כל הילדים  הילד התקדם יפה. ,במהירות ולהשלים את החומר החסר. לשמחתי הרבה

  תלמיד חכם.והפך לגדל בס"ד . הוא קרבתולפתע חיפשו את 
 
 
 
 

  
כָּהַׁ–ַׁיֹוםַׁטֹובַׁ-ֵַׁחלֶַׁקַׁא'ַׁ ֲהלָּ  שֹוֵאלַּׁוֵמִשיבַׁב 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

 ִהְתי ֲחסּותַׁוְתֹוְצאֹוֶתיהַָּׁ
 

 

 
 

 

 

כָּה ֲהלָּ כָּהִלְשֵאלֹותַׁב  ֲהלָּ לֹון  ִלְשֵאלֹותַׁב  תֶַׁהעָּ ש  ְקדָּ לֹוןה  תֶַׁהעָּ ש  ְקדָּ  ְמנּויִיםְמנּויִים ה 
ב ר  בנָּאִַׁלְפנֹותַׁלָּ ר  ִייםַַַׁׁׁנָּאִַׁלְפנֹותַׁלָּ ִייםֵַׁאִליָּהּוַׁח  ֵאִליָּהּוַׁח 

ִסי ִסיִפְנחָּ 40219664021966ַַׁׁ--352352ַַׁׁל'ל'ְבטְֵַׁבטִֵַַַׁׁׁפְנחָּ

  )הניידַׁבאישורַׁועדהַׁרוחנית()הניידַׁבאישורַׁועדהַׁרוחנית(

ַַׁׁ

לֹון ְקִדישֶַׁאתֶַׁהעָּ ןְַׁלה  לֹוןִנתָּ ְקִדישֶַׁאתֶַׁהעָּ ןְַׁלה  תִַַַַׁׁׁׁנתָּ תְלִעּלּויִַׁנְשמ  הלִַׁלִַׁ,ַׁ,ְַׁלִעּלּויִַׁנְשמ  הְרפּוָאהְַׁשֵלמָּ ה,ַׁ,ְַׁרפּוָאהְַׁשֵלמָּ 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  ֶשֶרתִַׁציֹון8003580035ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2424ַׁה  ֶשֶרתִַׁציֹוןְמב  13341241334124ִַַׁׁמּקּודִַׁמּקּודַׁ.ַׁ.ְַׁמב 

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

לֹוןִַׁחנַָּׁ תֶַׁהעָּ ל  בָּ לֹוןִַׁחנְַָּׁלק  תֶַׁהעָּ ל  בָּ   eemmaaiill--ב ַׁב ַַַׁׁׁםםְלק 

בּוע ַׁ בּוע ִַׁמיֵדיַׁשָּ חֶַׁאתְַׁכתֹוְבֶתָךַׁ,ַַׁׁ,ִַַׁׁמיֵדיַׁשָּ חֶַׁאתְַׁכתֹוְבֶתָךְַׁשל  ְשל 

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַַַׁׁׁׁ::ֶאלֶאל

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

mailto:PnineEH@gmail.com
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יחוסו ַׁ(.5671) ו”תקכה'בשנת ַׁנולדַׁ-זצ"לובַׁמפינטשהורביץַׁאברהםַׁמרדכיַׁהרבַׁ 
מאביו, תייתם הרבינו בצעירותו  ה.”דור עד דוד המלך ע ידור אחר ,מקדושי עליון

מלא  .קדוש וחסיד ,תמים ,צדיק. מיגראד’מז ק רבי יוסף”וגדל בבית אחיו הרה
ש מאות צדיקים בעלי רוח ושימש שלהקודש. -בעל רוחבתורה בנגלה ובנסתר. 

תמיד עוסקים  לומדים שהיו ד משמרות של”לחנו היה מסובים כעל שו. הקודש
 בללנהוג באדמו"רות א צהרלא . ב משמרות בלילה”ב משמרות ביום וי”בתורה, י

רבינו היה  .אשר שמעו את שמעו הגדולכ ואות לבקר צדיקי הדור היו עולים אליו
הייתי  אם"לבנו:  כאשר הגיע למקום מסויים אמר .יוסף דוד 'ר ,רגיל לטייל עם בנו

כוונתו.  אתלא הבין בנו  ."בונה כאן בית, היה נחשב כאילו בניתי בארץ ישראל
. (5281) ד”תקפה'ז מנחם אב ”י-נפטר ב הוטמן באותו מקום. ,נסתלק רבינוכאשר 

 .בבית החיים העתיק בפינטשוב. ציונו שנים 15-כחי 
 

ַׁ ק זארנאווצא ”אבד)בנימין זאב יעקב ר'  אביו:. משה מבענדיןר'  )מצדַׁהאב(:סבא

. רבינו היה תלמידו טשובומזל)המגיד מרבינוביץ  יחיאל מיכלר'  מרבותיו: (.וולבראם

)ה'חוזה ר' יעקב יצחק הורביץ (, מִליזֶׁ'נְְסק 'נעם אלימלך')וייסבלום ר' אלימלך  המובהק(,

ר' יצחק לוי מברדיטשוב, ר' משולם זושא מאניפולי, ר' שלמה הלוי סג"ל  מלובלין'(,
 חברותא:. ועוד משה חיים אפרים מסדילקוב, ר' וואלף מזיטאמיר זאבמקרלין, ר' 

, מרת יוסף דוד 'ר ילדיו:. מאפטא( 'אוהב ישראלה') אברהם יהושע השיל מאפטאר' 
, '(היכל הברכה'בעל  מקאמרנאיהודה יחיאל ספרין יצחק אייזיק  'ר)נישאה לאדמו"ר  גיטל

 .ליבאמרת 

 

 

 

 

 

 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

ַׁ

 
 
 
 

 

פטירת זקינו כי לאחר  '( סיפרמאור ושמשה' גם נכדמלובלין' ו חוזהה'נכד ) "אמחנטשין זיעבן ר' אליעזר הורביץ ק רבי חיים שמואל ”רהה

פעם אחת  אחת המדריגות, כיאת מנה שם הוא  .י מדריגות”דשו שזכה להשיג לחובכתב יד ק נמצא כתוב בחומש שלו 'מאור ושמש'ה
כי  נ הישן, זכה לראות”בגדי לבן בשבת קודש, והתפללו שם בביהכ ב צדיקים שלבשו”בפינטשוב עם הרבי מלובלין ביחד עם י שהיה כ

  .יצא מפיו לפיד אש - ת”את שם השיהזכיר לה יעל תפהבש בכל פעם
 

בעשיית העבודה. בכתב יד לא  ביום הכיפוריםוון הכהן גדול יכוונה שכאת אותה אז  ווןיכשהשליח ציבור  הכירבה ש גהיהוא הגיע למדר
 'היהודי הטוב' ק רבי יוסף”הרההצדיק את זקינו שאל מחנטשין ר' חיים שמואל הורביץ ק ”הרהאשר כאבל  ,ץ”שמו של הש נזכר

לגלותַַׁׁלאַׁרצהששזהַׁהיהַׁרבינוַׁמפינטשוב,ַׁאלאַׁ 'מאור ושמשה'מאביו  ששמע ץ, גילה לו”היה הש, מי ('המאור ושמש'בן )מניישטאט 
ַׁ.בחייוַׁשמואתַׁ

כאשר הלך  .ת חוליוע לבקרו בעוסורצה לנדוש מפשיסחא'( היהודי הקהצדיק ר' יעקב יצחק רבינוביץ )הידוע בכינויו 'של  היה ידידבינו ר

 לאחר .סתלקה'ַׁדושהיהודיַׁהק'לוַׁשַׁמראשהכלבַׁ, מיד קרע את בגדיו ואמר למשמשורבינו  .כלב ונבח התפילה, רץ לפניופני לוה ולמק
 תפרסמה גדולתו.השעה האותה ב .בעולם שיתגלה לרבי ומנהיג, וברכו "אירחמיאל זיע 'ר מכן נסע לפשיסחא והסמיך את בנו הרה"ק

 (ת להגרש"ח פרוש ח"גאור יקרו)

 את הכוסלקח רבינו כאשר  .לשולחן יין לכבוד האורחהביא מוכר היין ח, ”אצל רבינו בסעודת ר 'םיאור לשמיה'אשר ביקר פעם רעו כ

 ,הרשר בית הזו ממקום שעמדו שם סתם יינם. שלקח בטעות יין לפתע נזכרמוכר ה, ?"את היין תלקח מהיכן" :שמזגו לו, שאל את המוכר
 ."יעידוַׁבי,ַׁשהיהַׁבכוחוַׁלהחיותַׁמתיםַׁםַׁכןגַׁםַׁוהארץיהנניַׁאומרַׁבתורתַׁעדות,ַׁוהשמי": על רבינוהעיד  מזידיטשוב 'עטרת צביה'

את רבינו התפילה שאלו  יאחר .בתפילה ופתאום רץ אל החלוןעמד  רבינושפעם אחת , סיפר בנו של הגרויסער לייב מפינטשוב ,קן אחדז

זמן בכי  סיפר ,כורמדחזר הגרויסער לייב כש .עגלה לקראקא ונפל מהעגלה והלך להצילוב נסעהגרויסער לייב באותו הרגע ש אמרו ל זהע
 עגלה.בו והניח אותו בחזרה ב החזיק שרבינוראה  ,שנפל

בשביל שהו מ רצה לפעול עם אחתשפ ,דודינו הגה"ק מקאמרנא ששמע מפי ,פרסי אלכסנדר אלחנן מפינטשוב ז"ל חסיד המופלג ר'ה

ממנו  ביקשבינו ר .מפשיסחא זצ"ל 'היהודי הקדוש' אתשם  וראה שם היכל עם אור גדול. נכנס בו וראה נשמהישראל ועשה עליית כלל 
הראה לו  הרה"ק, ?"מפינטשובר' אברהם מרדכי וחמי  היכן הוא היכלו של מורי" :מהקב"ה. שאל כי גזירה היאנה לו עו אודות הדבר

 (ספר פענח רזא) רנא פחד ללכת עוד למעלה.מקאמ כששמע זאת הגה"ק למעלה בעולמות.

שבשעהַַׁׁ,העידַׁעליו'היהודיַׁהקדוש'ַׁ .שהעריצו ביותר ,א"עמפשיסחא זי 'היהודי הקדוש'היה בידידות עם  הוא בלובלין גרנו רביאשר כ

ַׁהואַׁמכוון ַׁאתַׁמקטרתו, נוכח  שיהיה ,היה שולח את אחד מגדולי תלמידיו ןככמו  המקדש.-ביתבאתַׁכוונותַׁהקטורתַַׁׁשהואַׁמעשן
 ן בעת עשיית ההקפות.והכוונות שמכו בשמחת תורה, וביקשו להודיע לו אתערך ינו רבבשעת ההקפות ש

 .?"הזאת הזואוהמאין : "רבניתה אתדרך בית התבשיל ושאל עבר רבינו טה, שחּו הזובבית התבשיל או מהששה אחת יא עם אחתפ

כי ר' משה  אמרה שהיהא .שלא נשחטה נתנה קולה הוזוכי אמר שהא שהיוה לקרוא לאיוצו רבינ ".שה אחת הניחהיא" :אמרההרבנית 
 .להשעשתה נבֵ  ,דהוגער בה והתו חר כךשה הזאת. אימכיר האלא ש אמרושאלו לשוחט וקרא רבינו  .שו"ב שחטה

העורב הביא לי היום " :ו ואמרל לא הניחרבינו  .וורצה המשמש לגרשבא עורב  עם אחתפ .וה לגרשועורב היה מצו קריאתשהיה שומע כ

 וכך היה.וישבות אצלי בשבת קודש", ר' משה מחמלניק יבוא  שקרובי שורה טובה,ב

ַׁשיאמרַַׁׁ,אז בן שש שנים השהי ,יוסף דוד 'בנו ראת שלח רבינו  .ירד גשם חזק עם אחתפ ַׁוכךַׁהישיפסבשמו ַׁהגשםשהַׁיקַׁהגשם,

ַַׁׁ.הפסיק

ְלָאִכים ר ַַׁׁ–ִַׁאםִַׁראשֹוִניםְַׁכמ  הַָּׁבַׁהָּ ְרְדכ ַׁםַַׁאְברָּ "לזצבְַׁמִפיְנְטשֹוץַׁהֹוְרִבייַׁמָּ  
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 (תשע"זה'זמן אלול )מעובד מתוך לו.  נשקאף קם לכבודו ו
    

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ַׁלהגיע" ַׁמוכן ַׁאַׁ,איתךַׁלהסדרַׁאני מאתייםַַׁׁלבנקַׁעבירשבו
ַׁדולר ַׁשַׁ,אלף ַׁתמתמורבבתנאי ַׁלכך ַׁה ַׁאת שלַַׁׁהחובחקו

 . "פלוניַׁבמלואו
 

.ַׁבמקרהַׁזהַׁלאַׁאתןַׁלךַׁכלוםַׁ-להסדרַׁזהַׁאםַׁאינךַׁמסכיםַׁ
ַׁהנמנע ַׁיוותרַַׁׁלאַׁמן ַׁוהבנק ַׁעלַׁפשיטתַׁרגל, ַׁיכריז שפלוני

 ". עםַׁחובַׁאבודַׁשלַׁארבעַׁמאותַׁאלףַׁדולר!
 

 לא נענה בקלותהוא  '.אגוז קל לפיצוח'היה  לא מנהל הבנק
על גובה  סה להתדייןניהוא תחלה ה. בלתכנית של רבינו

ואמר: "אי אפשר למחוק את החוב במלואו, אם  התשלום
משלמים רק חצי ממנו. הרי הוא עדיין ישאר בעל חוב בסכום 

  איך ניתן לוותר על כך?!".של מאתיים אלף דולר! 
 

שאבא לא יעביר לו אגורה שחוקה, אם  לאחר מכן כשהבין
בלי  בל החלטהלקשאינו יכול  אמרהוא  -ההסדר לא יתקבל 

 עם הממונים עליו.  תייעץשי
 

מנהל הבנק עזב את הבית. הוא התקשר למחרת והודיע למרן 
שהציע מקובל  ההסכם ,אבא כי לאחר התייעצות עם הממונים

כי עדיף להציל חצי מהחוב ולא להפסיד את  עליהם. הם הבינו
 כל החוב!

 

ַׁ ַׁכלאַַׁׁ.שגייסהעבירַׁלהםַׁאתַׁהכסףַׁמידַׁאבא החובַׁבוטל
איךַׁ -אני נותרתי תוהה  לבא ,מלא סיפוק מרן אבא היההיה.ַׁ
לַׁכך,ַׁמקדישַׁשעותַׁעלַׁגביַׁשעותַׁכַׁשכלַׁדקהַׁיקרהַׁלוַׁאדם

ַׁמבני ַׁבאדםַׁאחד ַַׁׁלטפל ַׁכךַַׁׁאבאהקהילהַׁשלו?ַׁמדוע כל
ַַׁׁמתאמץַׁעבורו?

 

 קרא לי והסביר: "אינך יכול לזכור, אבל ,כשראה את תמיהתי
כלכלי  אמא ואני, במצב שבתחילת שנות נישואינו היינו, דע לך

 . "קשה מאוד
 

רעבנו ללחם, כפשוטו אנחנו  .בבית לא היתה פרוטה לפרטה"
לא היה  נודע לאדם אחד, גם הואהכלכלי ממש. מצבנו 

 . "בכל אופן ניסה לעזור בלמשופע בכסף, א
 

 הוא דאג להפריש כמה ,שאשתו היתה מבשלת אוכל כל פעם"
ַׁ .מנות עבורי ועבור אמא ַׁעשה ַׁשניםבמשכך היה הוא  !ך

שבורא עולם ריחם עד  לביתנו, החמות מכניס את המנות
ולא היינו  עצמאי הצלחנו לעמוד על רגלינו באופןעלינו ובס"ד 

 . זקוקים עוד לכך"
 

שכעת עזרתי  של היהודי א? אבמי הוא היה יודעאתה "האם 
 בכל כוחי על מנת לו. איך אוכל להתעלם, איפוא, ולא אתגייס

  "להציל כעת את בנו?
 

 הזדמנה ליש ,כעת .הכרת הטוב עבורוויש לי חוב עצום "
וכי יעלה על  - חוב באמצעות סיוע לבנֹואפשרות לפרוע אותו 

 .נו?"בְ ולא אעזור לִ את אותה הזדמנות  שאחמיץ ,הדעת
 

עד כמה הכרת הטוב של רבותינו נמצאת בראש מעיינם, 
זאת ניתן ללמוד מהסיפור המופלא הבא. גם לאחר שנים 

 . בורםערבות, הם לא שוכחים טובה שנעשתה 
 

אם הם ישמעו, כי  .כי הם חייבים לאותו אדם הם מרגישים
הם יעשו ככל  -אחד מבני משפחתו נמצא בבעיה או בצרה 

 .יכולתם לעזור לו
 

)ראש כולל יחווה דעת וחבר  יוסף שליט"א ודדבי ראון הג
מועצת חכמי התורה של מפלגת ש"ס. היה רבה של שכונת הר נוף 

)מרן זצוק"ל  מרן אבאל ש: בין המיזמים סיפר בירושלים(

לת שנות כהונתו כרב יבתח הרשל"צ הרב עובדיה יוסף זצוק"ל(
 י בת"א. ברחוב ז'בוטינסק כנסת-ביתראשי, היה פתיחת 

 

 וביקש ממנופנה אליו המתפללים  אחדזמן קצר לאחר מכן 
 חברותא. אבא ביקש ממני שאני אלמד עם בנו שידבר איתי

 כמובן .בכל שבת שאקדיש עבורו לכל הפחות שעה
 .שהסכמתי בשמחה

 

שוחחנו על דא  .תוך כדי הלימוד נוצר קשר ביני ובין הילד
כיוון מו שבור ורצוץ לתומו סיפר לי שאבא שלא וה .הא ועל

 עומד לפני פשיטת רגל.  שהוא
 

שעמדַׁעלַׁארבעַׁמאותַַׁׁהילדַׁידעַׁגםַׁלומרַׁאתַׁסךַׁהחוב
סברתי שחשוב ַׁ.ימים()סכוםַׁעצוםַׁבאותםַַׁׁלבנקַׁ!אלףַׁדולר

שעובר  למה אבא, כרבו של אותו יהודי, יהיה מודעמרן ש
 עליו, וסיפרתי לו את הדברים. 

 

שכאב לי, אלא שבעוד על כך, כפי  לשמועמאוד לאבא כאב 
 טווה תוכנית פעולה אבא ,הרגיל את סדר יומיהמשכתי אני 

 . ותו יהודיאלמען 
 

של כמה מקרובי  ערך רשימהמיד במוצאי שבת מרן אבא 
 התקשר אליהםלאחר מכן אבא  .משפחתו של אותו אדם

 באופן אישי, סיפר להם על מצבו הכלכלי של בן משפחתם
ַׁכסף ַׁלַׁ,וביקשַׁמהםַׁלתרוםַׁעבורו ממצבַַׁׁואותַׁהצילכדי

ַׁ.שלַׁפשיטתַׁרגל
 

ַׁאבאַׁהצליחַׁלגייסַׁמאתיים .קרובי המשפחה נענו בשמחה
ַׁתמהַׁמעורבותו,ַׁהריַׁשעדבכךַׁשַׁאםַׁחשבתי אלףַׁדולר!

  מהרהַׁהתבדיתי.
 

 יצר קשר עם מנהל הבנק, הזמין אותולאחר מכן אבא 
חוב של ארבע שחייב לכם  ,הביתה, ישב מולו ואמר: "פלוני

 . "להשיג את הכסף מסוגל אלמאות אלף דולר, 
 

לאן  מנהל הבנק הביט בפני אבא, כשהוא מנסה להבין
ַׁהואַׁמובילה השיחה. אבא המשיך ואמר: " ַׁשלכם החוב

ַׁאלא ַׁאבוד, ַׁחוב ַׁמקרוביַַׁׁלמעשה ַׁלגייס שהצלחתי
 . "משפחתוַׁכסף

 

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁלַׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"ַַַַַַׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

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

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

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדהַׁז"לַׁיונהַׁבןַׁסע
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 לע"נ

 תנצב"ה

ּטֹוב ר ַׁתַׁה  כָּ  ה 
 

 

 
 

 

 


