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ש ַׁ רָּ כ ַׁ – או יֵּצֵַּׁתַׁפָּ  הְלטֹובַָּׁלַׁה 

 

 
 

 

 

יֹוןד                                                                                                       "בס  לָּ 927ַׁ גִּ

ת  שַׁ רָּ יֵּצֵּ פָּ  גה'תשפ"|  אוַׁ
 

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

 

היה בזכות עבר אבינו יעקב כל מה ש
הצליח לעבור כך  .ובהטהאמונה שהכל זה ל

 .את כל הקשיים
 

ס' )מצינו בחז"ל הקדושים במסכת ברכות 

שהביאו את המעשה של ר' עקיבא  (ב"ע
כל מאן דעביד רחמנא " :שאמר לתלמידיו

כל מה א שוהדברים הרוש יפ ".לטב עביד
  .הכל לטובה עושה -עושה  'הש

 

יום  .בניסיון קשה מאודהתנסה ר' עקיבא 
כבר  האחד נקלע בדרכו לאיזה עיר והגיע

על אחת נקש עקיבא ר'  .הלילהשעת 
קש יכאשר ב. הדלתות של הבתים בעיר

 "אין כניסה". :כנס אמרו לוילה
 

כל מאן דעביד " :אמר באותו רגער' עקיבא 
 ר' .וכך המשיך לדרכו "ב עבידטרחמנא ל
  מחוץ לעיר. הלך לו לשדה אחתעקיבא 

 

היה לו נר כדי  .תרנגול וחמור, היה לו נר
תרנגול כדי שיעורר  .בלילה שיהיה לו אור

שיוכל לשים אותו משנתו בבוקר וחמור כדי 
  .עליו משא

 

בא חתול  .לפתע באה רוח וכיבתה את הנר
ואכל את התרנגולת ובא אריה ואכל את 

באו שודדים ושבו את אנשי בלילה  .החמור
כל מה " :באותו רגעאמר ר' עקיבא  העיר.

 ."עושה לטובהעושה  'הש
 

היה אדם כאורה ל .פרשת ויצא כולה סתומה
למה הקב"ה " :שאולליכול לעלות בדעתו 

עשה כך ליעקב אבינו שיצא מחרן לביתו של 
אחרי שלמד תורה יותר וזאת לבן הרמאי 
בע עשרה ארהרי יעקב למד  ?משבעים שנה

 .שנה בבית שם ועבר ושאר הזמן בביתו
הקדיש את כל חייו לבורא יתברך הוא גם 

 "?לחרןללכת מו יוקיים את רצון אביו וא
  

היא פרשה לכן הקב"ה קבע שפרשת ויצא 
כדי שח"ו לא יהיה לאף אדם איזה  ,סתומה

שמץ של הרהור אחר הקב"ה במחשבתו 
הקב"ה עשה כך לצדיק כה גדול מדוע 
  .אבינוכיעקב 

 

 נונחארק בסוף הפרשה ובפרשיות אחרות 
 .עשה איתו בורא עולםאת הטובה ש רואים

יצטרך הוא ו ירדוף את יעקב וֵעש  קא דו
בדרך אליפז שדד את כל ממונו  .ללכת לחרן

סבל ועוד עשרים שנה הרמאי וחי בבית לבן 
כל זה כדי לסובב  .מאוד מלבן הרמאי

ב "אבות ויזכה לייהיה בחיר האבינו שיעקב 
 .שבטים קדושי עליון

 

כעין דברי יוסף לאחיו בסוף הם דברים אלו 
ם " :יוסף אמר לאחיו .פרשת ויחי וְַאתֶּ

ה  ע  ַלי ר  ם ע  ּה ְלטֹב  ֲחַשְבתֶּ ב   ה"ֱאֹלִקים ֲחש 

  .)בראשית נ, כ(
 

כם הקב"ה ימה שהיה נראה לכם רע במעש
סיבב לטובה  שה' יתברך ,חשבה לטובה
 תמותו ברעב.שעל ידי לא 

 

נַָּׁ" רָּ עַׁו יֵֶּלְךַׁחָּ ב  רַׁשָּ אַׁי ֲעק בִַׁמְבאֵּ   "הו יֵּצֵּ
 )בראשית כח, י(

 

גפ"תשַׁכסליוַׁט' 03/12/2022  

ויצאפרשתַׁ  
הושעַׁי"אַׁ-"ועמיַׁתלואים"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 16:00 17:12 17:44  

א"ת 16:17 17:09 17:39  

 חיפה 16:16 17:08 17:39

ש"ב 16:20 17:12 17:43  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'ובכללםַׁציוןַׁבןַׁצַׁי"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁקדשהעלוןַׁמו
ַׁלעילויַׁנשמת 

 מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה
 

 

 

 

ַַׁׁבברכתַׁשבתַׁשלום
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון

 
 
 
 
 
 

 

ַׁהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלחהַׁבגו"ר
 חגיַׁחייםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובה

ַׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁשגיתַׁבתַׁרותי
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"בַׁ
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁרונןַׁאברהםַׁוב"מַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסיררַׁאפריםַׁוב"ב

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁרינהַׁבתַׁסימיַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁ   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁיםיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁהצלחהַׁבכלַׁהעניינ

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

ַׁשולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר
ַׁובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמהעמיתַׁבתַׁט

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית
ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי
ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁגליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁזריַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַׁשמואל אילנהַׁבתַׁרוחמהַׁ
ַׁודיתסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיה

ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל
ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה

ַׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁואריכותַׁימיםַׁבריאות ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה

ַׁמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה
ַׁסימיַׁבתַׁסוליקהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימה
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזל

ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרהשירהַׁ

ַׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיהַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁסוליקה
ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
ַׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁטובהַׁבתַׁאורה

ַׁהצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַַַַַׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט
ַׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה

ַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁזהבה
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ

ַׁ?הלהדליקַׁאתַׁהנרותַׁבמקוםַׁבעלאישהַׁיכולהַׁהאםַַׁׁיןַׁבהדלקתַׁנרותַׁחנוכה?יהענמהַׁ
ַׁ

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

 .עמדו עליהם להשכיחם מצוות התורה ולבטל אותם מדתםהם  .על ישראל רותיגזגזרו ן ובתקופת בית המקדש השני מלכי יו
ד לישראל מפניהם והיה צר מא .נכנסו להיכל בבית המקדש ופרצו בו פרצותהיוונים  .לעסוק בתורה ובמצוות להם לא הניחו

 שראל מידם. בני החשמונאים הכהנים הגדולים גברו עליהם והושיעו את י .מידם אותם עד שה' ריחם עליהם והציל
 

בו  היה .לא מצאו אלא פך אחד של שמן טהור ,כאשר החשמונאים נכנסו להיכל במקדש ורצו להדליק את המנורה הטהורה
כ"ה היה נמצא,  אותו יום שבו פך השמן .נעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים .כדי להדליק את המנורה יום אחד בלבד

מדליקים בהם נרות כדי  .לו ימי משתה ושמחהאלעשות שמונה ימים  ,ו דורלכן תיקנו חכמים שהיו באות .ויכסל שחודב
 הנס.את לפרסם 

 

הן חייבות בנרות חנוכה,  -למרות שבדרך כלל נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא .נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה

ה ")רמז לדבר היו באותו הנס. הן  גםמכיוון ש ִאש  ה ה  נרות -נמקרא מגילה בפורים -מארבע כוסות בפסח, -א -בר ה, כב()במד"ַׁןָאמֵַּׁוְָאְמר 

  (.שהן מצוות שהזמן גרמא למרותנשים חייבות במצוות אלו  .חנוכה
 

 ה שלוחילמקום רחוק, ראוי ונכון שימנה את אשתו שתהיה של נסועהנרות בביתו, כגון שצריך לאת יכול להדליק  לאאם  ,לכן
 נמצא בשעת ההדלקה.לא יוצא ידי חובה אפילו אם א כך הו .להדליק את הנרות במקומו

 

 

 

 

ַׁ
ַׁ

להלן הסיפור  '. יש בו כדי ללמדנו עד כמה עלינו להיזהר מפגיעה בזולת.השגחהַׁפרטית'העלון מעובד מתוך שלהלן סיפור 
 סיעה להראני גר באשדוד. יש לי רכב ומפעם לפעם אני מסיע אנשים בתשלום. אברך אחד הזמין אצלי נמפי בעל המעשה: 

 השקט נשמר למשך דקות ארוכות.. וטעונה לה באווירה כבדהיחתהמנוחות יחד עם אשתו. הנסיעה ה
 

"הבן שלי מאושפז ב'מעייני הישועה' במצב נפשי חמור. זה דבר שאיני מאחל לאיש.  בו:יאת לשפך בהמשך הנסיעה האברך 
בתוךַׁהניסיוןַׁהמרַׁוהנמהרַׁהזה,ַׁעשינוַׁחשבוןַׁלהועיל מאומה.  היסורים שלו, היסורים שלנו. עינינו רואות וכלות ואין בידינו

 . "עלַׁהמעשיםַׁשלנוַׁנפש
 

את השארנו  .לפני כמה שנים יצאנו מהבית :נזכרנולאחר דקות ארוכות  .אשתי אמרה שאולי עלינו לבקש ממישהו מחילה"
ד. חיפשנו בכל וכסף בסכום גדול מאעם נערה צעירה ששימשה כבייביסיטר. כשחזרנו, גילינו שנעלם לנו הילדים הקטנים 
 ."הכחישה את העניין מכל וכל והיאהחשד נפל על הבייביסיטר. אשתי שאלה את הנערה על כך  .הבית ולא מצאנו

 

: 'מה אתם רוצים עלינו דרשנו את הכסף. האם כעסה .כיוון שלא מצאנו, חזרנו אל המשפחה של הנערהמ .המשכנו לחפש"
אבלַׁאנחנוַׁטענוַׁשההוריםַׁמחפיםַׁעליהַׁבמקוםַׁ .שייך לה' לאים והיא לא תיגע במה שית שמיראבעלת ממנה? הבת שלנו 

 ."הזהַׁלחנךַׁאותהַׁועודַׁכמהַׁחילופיַׁדבריםַׁבסגנון
 

אשתי  .איתרנו את הנערה שגרה היום בחו"ללאחר מאמצים אשתי אמרה שעלינו לבקש מחילה מהנערה שפגענו בה. "
 ."איןַׁלהַׁבעיהַׁלמחולוהיאַׁלאַׁלקחהַׁכלוםַׁואמרהַׁשַׁהַׁאתַׁהמקרהזכרהנערהַׁלשעברַׁבטלפון.  איתהשוחחה 

 

ד ולכן פעלתם כך. אני מוחלת בלב שלם, אבל תדעו שכבר אז לקחתי את העניין יותר ו'אני מבינה שהייתם לחוצים מא
ממנה אתם היא נפטרה.  .ה. היא לא יכלה לשאת את זה שחושדים בבת שלה"נפגעה זאת אמי עבאמת בקלילות. מי ש

 צריכים לבקש מחילה'. אשתי ביררה אצלה על מקום מנוחתה של האם ואנחנו בדרך לשם".
 

בחסדי ה' במרחק כמה קברים מצא  .מצא את החלקה בהר תמירואני כהן ולכן לא נכנסתי למתחם. הנוסע שלי עלה להר 
ימו להצטרף למנין. הנוסע הסכ הםהוא ביקש מהם להצטרף למספר דקות כדי שיוכל לבקש מחילה ו .תשעה יהודים בדיוק

 של הנערה. אמיאהואשתו חלצו נעליים ובלב נשבר ביקשו מחילה מ
 

הבחורַׁשלךַׁזאת אחרי תקופה קשה שלא ראו שום התקדמות. " .די מקבל טלפון מ'מעייני הישועה'יבדרך חזור האברך שלצ
ממליציםַׁלוַׁעלַׁתרופהַׁמסוימתַׁבעוצמהַׁערכנוַׁעכשיוַׁבדיקותַׁוהמצבַׁשלוַׁתקין.ַׁאנחנוַׁ", הם אומרים לו. "יכולַׁלהשתחרר

  ".ישַׁסיכויַׁגדולַׁשאחריַׁביקורתַׁחוזרתַׁיוכלוַׁלהורידַׁגםַׁאתַׁהתרופהַׁהזאתַׁ.פחותהַׁלמשךַׁתקופה
 אני רק הנהג וזה הסיפור שהייתי עד לו. את המסקנות תסיקו בעצמכם.

ַׁ

 
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ ִשיבַׁב  לַּׁומֵּ לֶַַׁׁ–ֲַׁחֻנכָּהַׁ-ַׁשֹואֵּ קַׁא'חֵּ   

 
 
 

קַַׁׁ-ַׁ לָּ י"דחָּ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁלעילויַׁנשמת ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

וְתֹוְצאֹוֶתיהַָּׁהְַׁפִגיעַָּׁ  
 

 

 
 

 

 

לֹו לֹוְשאֵּ כַָּׁתַׁתְַׁשאֵּ ֲהלָּ כַָּׁב  ֲהלָּ תַׁהֶַׁ  ההב  ש  ְקדָּ תַׁהֶַׁה  ש  ְקדָּ לֹוןה  לֹוןעָּ  ְמנּויִיםְמנּויִים עָּ
ב ר  בנָּאִַׁלְפנֹותַׁלָּ ר  ִייםַַַׁׁׁנָּאִַׁלְפנֹותַׁלָּ ִליָּהּוַׁח  ִייםַׁאֵּ ִליָּהּוַׁח  אֵּ

ִסי ִסיִפְנחָּ 63291446329144ַַׁׁ--052052ַַׁׁל'ל'ְבטְֵַּׁבטִֵַַַּׁׁׁפְנחָּ

  )הניידַׁבאישורַׁועדהַׁרוחנית()הניידַׁבאישורַׁועדהַׁרוחנית(

ַַׁׁ

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

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

ֲעֶרֶכת מ  ֲעֶרֶכתְכת ֶבתַׁה  מ  ְצמֹון:ַׁ:ְַׁכת ֶבתַׁה  ְצמֹוןֲעבּורִַׁליאֹורַׁע  ב ֶשםַׁ,ַׁרח'ַׁ,ַׁרח'ֲַׁעבּורִַׁליאֹורַׁע  ב ֶשםַׁה  ֶשֶרתִַׁציֹון8337583375ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2626ַׁה  ֶשֶרתִַׁציֹוןְמב  90769269076926ִַַׁׁמּקּודִַׁמּקּודַׁ.ַׁ.ְַׁמב 

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

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

בּוע ַׁ יַׁשָּ בּוע ִַׁמידֵּ יַׁשָּ חֶַׁאתְַׁכתֹוְבֶתָךַׁ,ַַׁׁ,ִַַׁׁמידֵּ חֶַׁאתְַׁכתֹוְבֶתָךְַׁשל  ְשל 

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַַַׁׁׁׁ::ֶאלֶאל

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ
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 ַׁ ַׁהגאון ַׁדאבושהרב ן  )1864( ה'תרכ"דנולד בשנת  -זצ"לַׁרפאל בעיר זְִליתֶּ
בעיר והתחנך נצר למשפחת רבנים ידועי שם מהעיר טריפולי. למד  .שבלוב

בהתחלה התמנה לשמש כדיין.  חכמים גדולים אחרים.מפי מפי אביו וטריפולי 
אב בית הדין היהודי התמנה לשמש כ (1902)ה'תרס"ב לאחר מספר שנים בשנת 

 שימש עד ליום פטירתו. בתפקיד זה  .בטריפולי
 

איש צנוע,  נחשב לאחד ממנהיגיה הרוחניים של הקהילה בעת הכיבוש האיטלקי.
בחום לב ובפשטות  השפיע על כל הסובבים אותו .יראת ה'ל . בעעניו וטהור ,אציל

. מוזכר כאחד אחד ממנהיגיה הרוחניים הגדולים של הקהילההיה  .הליכות
 מגדולי רבני יהדות לוב.

 

בחייו מתו עליו בן ובת בגיל קטן  .היתה רצופת יסורים וכאברבינו מסכת חייו של 
מצווה. בן נוסף, פראג'י, בחור -יל ברנפטר קרוב לג גברי(,מאוד. בן נוסף, גבריאל )

 ,קרוב לגיל שלושים. בן נוסף, חי דאבושכשהיה נפלא חסיד ועניו, נפטר בבחרותו 
נרצח במאורעות הדמים בטריפולי. רבינו  ,. בנו, ר' שאול הי"דנפטר כבן כ"ז שנים

 קיבל את כל היסורים באהבה. 
 

 

 
 

ַׁ
 
 

 
 

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

 . הבמה התמוטטההיתה בבית גדול בקומה השניהבמה שעליה החופה החיתן זוג בטריפולי.  (1926)בשנת ה'תרפ"ז 
לאחר גופו החלש של רבינו לא יכל לעמוד בכאב ו. וכל העומדים עליה ביניהם הרב ואנשים נוספים נפלו מגובה רב

 שנים. 62-חי כ. (1926)י' כסליו ה'תרפ"ז -ב הרפואהנפטר מפצעיו בבית ימים,  שבועייםהתייסר כש
 

  .הרב המקובל פרג'אללהאביו,  מרבותיו: (.אב בית הדין בעיר טריפוליכשימש )המקובל פרג'אללה הרב  אביו:
הי"ד שאול ר'  (,כיהן כדיין בבית הדין הרבני בעיר בנגזי) ןכלפוביניהם: ר' שה בנים ושלוש בנות. יחמ -שמונה ילדים ילדיו:

לגיל מצוות, פראג'י שהגיע בצעירותם, גבריאל נפטר לפני בן ובת נפטרו  (,1945נרצח במאורעות הדמים בטריפולי בשנת )
כיהן כרב שכונת בארץ  .כמוס נחאיסי, דיין בבית הדין הרבני בטריפולילר' נישאה )מרים )רמו( נפטר קרוב לגיל שלושים. מרת 

  .רפאל סוידר'  מתלמידיו: .(אביב-תל שיכון דן בעיר

במרכבה והוא עם הרב "פעם אחת נסעתי של רבינו: גדולתו וצניעותו סיפר על  ,פוליהמזכיר השלישי בבית הדין בטרי, ' רפאל סוידר

ספק בתמיהה  ,ענה לירבינו  '.רבינו, זה לא יתכן!'יראת הכבוד שהיתה לי כלפיו העזתי ואמרתי לו: למרות ביקש לשבת לשמאלי. אני, 
ושש שהאנשים שיראו אותי נוסע לימינך לא יזקפו את זה אני ח'שאמרתי לו:  ירק אחר '.מה זה משנה? ?מה אכפת לך'ספק בגערה: 

 ".השמירה על כבוד התלמיד, שכנע אותו -, רק נימוק זה 'של התלמיד וטיפשותעל חשבון ענוותנותו של הרב אלא על חשבון 

החליט הגוי ת. מקורב למלכוהיה שגוי אלים בדרכו הגיע הלך ברחוב היהודים, בטריפולי. אחת פעם סיפר: רבינו  ' רפאל סוידר

כי עפר ו"אנרבינו בענוה מופלאה אמר לו: "מי אתה?". הוא עצר את רבינו ושאל אותו בנימה של זלזול:  .ברב של היהודיםלהתעלל 
. הוא פנה לרבינו ואמר: "לך מכאן!" כשהוא מוסיף תנועת זלזול בידו. רבינו אתלתשובה כזהוא לא ציפה הגוי הביט ברבינו. ואפר!". 

הודיעו לו כי אין ביכולתם לעזור לו.  הםטובי הרופאים,  אליושבאו למרות לאו את כל ירכו. לפתע הגוי חלה כשבצקות מהמשיך בד
 במשך ימים רבים שכב על ערש דוי כשהוא סובל מקשיי נשימה ומפרפר בין חיים למוות.

 

ונה?". הגוי הביט בקאדי, חשב מעט ואמר הקאדי הגיע לבקר את הגוי. כשראה את מצבו הוא שאל: "האם עשית מעשה חמור לאחר
שהוא לא זוכר. הקאדי המשיך להקשות: "אולי פגעת באדם קדוש לאחרונה? נסה להיזכר מה קרה לפני שחלית". הערבי נשבע כי לא 

 והודה: "לפנינזכר עשה שום דבר רע. הקאדי המשיך: "תנסה לחשוב, לא יתכן שמחלה כזו פקדה אותך לחינם!". לפתע הערבי 
הוא ענה לי: 'אנוכי  .בו ולכן שאלתי אותו: 'מי אתה?' להתעללשחליתי, עברתי ברחוב היהודים וראיתי את הרב של היהודים. רציתי 

 גערתי בו שיעזוב מיד את המקום".ועפר ואפר'. כעסתי על התשובה 
 

ולהתחנן על נפשו של אביהם. הקאדי גם  הרב-הרעה. הוא ציוה על בני ביתו של הערבי ללכת מהר אל בית בגלל מההקאדי הבין מיד 
רבינו. יחד -לסלוח לאביהם. בניו של הגוי מיהרו לביתיסכים מתנות חשובות וכסף רב, אולי כך רבם של היהודים  איתםהציע שיביאו 

הוא חולה כיוון שמאיתם הצטרפו אנשים רבים. הצדיק כמובן לא הסכים לקבל דבר. כששמע כי הם מבקשים ממנו שיסלח לאבא שלהם 
 ידו על עיניו ונשא תחינה. שתי מילים אמר ולא יסף. את עמד, הניח אנוש, 

 

להפתעתם הרבה מצבו הרפואי של אביהם הלך והשתפר  .פקח את עיניו ואמר לבנים: "לכו לביתכם!". הם שבו לביתםלאחר מכן 
 יניכר כי רק לפני זמן קצר פרפר בין חיים למוות. אחר לא היה .לחלוטין הגוי קם ממיטת חוליו והבריאפרק זמן קצר  יאחרמרגע לרגע. 

הסיפור התפשט להודות לו ולבקש את סליחתו על הפגיעה בכבודו. כדי לבית הצדיק הלכו  הם .הבריא, הוא קרא לבני משפחתוהגוי ש
 .ם ברביםילמופת ולקידוש שם שמיהיה והדבר בכל רחבי טריפולי ם יבקרב הגוי

פעם הרב שנתן לתורה וללומדיה הקפיד מאוד בקדושת האותיות בהן כתובה התורה )האותיות המרובעות(. בתמימותו ובכבוד בינו ר

)כתב יד מיוחד ליהודי צפון  'מעאלק'המזכיר ר' רפאל סויד הגיש לרב מסמכים לחתימה. המסמכים כולם היו כתובים הכתב יד  אחת
 לחתום נכתבו באותיות מרובעות.היה צריך בו ר' רפאל שבמקום  'הדיןראש בית 'אלא שבטעות התואר  ,כנהוג באותם ימים אפריקה(

 "מדוע רבינו מסרב לחתום?". המזכיר שאל:  הרב החזיר לר' רפאל סויד את המסמכים וסירב לחתום.
 

יתן למעוניין זה אישור שנ .ו יכולים להיות בטוחים שישמר היטבחנהולך לתיק או למקום שבו אנלא אתה יודע כי מסמך זה  ": ענה הרב
באותם רגעים עמד נדהם המזכיר  ."לאיבוד ואולי אף יתגלגל למקומות לא רצויים ךקיים חשש כי במרוצת הזמן יל .בו לצורך השעה

 מסמכים והפעם בלי אותיות מרובעות. שובהר להכין ימהוא  .לנוכח חסידותו הגדולה של הרב
 

ְלָאִכים אֹוַׁ-ִאםִַׁראשֹוִניםְַׁכמ  גָּ ר ַַׁׁןה  אֵַַּׁׁבהָּ אבּולְַׁרפָּ  "לזצשַׁדָּ
ַׁ
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השניות האחרונות בחיי.  יהיו אלו ,אם לא יתרחש נס מיד
שאומרים בוידוי, תחנון  לצרוח את כל הפסוקים התחלתי
כמעט  על הרצפהנשכבתי אפסו.  כוחותיוגופי קפא  .וסליחות
להשיב את נשמתי  עצמתי את עיניי והתכוננתי .מקור מעולף
 בהם פניתי לבורא עולם ,אחרונות זלתי דמעותה ליוצרה.

 : בבכי מרמעומק ליבי ואמרתי 
 

בשעות  עולם, הרי הינך יודע שהייתי עסוק בונו שלי"ר
-חברי בן ה עםגם ושמחה עם ילדיך.  האחרונות בעשיית חסד

משם מיד  .עד אליו כדי לשמחולהגיע  עצמיאת הטרחתי  38
 . "חותיא את דרכי בשביל לעשות חסד עם עשיתי

 

 בעודי מסדר לה את הבשרים במקפיא באמצע עשיית החסד,"
אנא בורא עולם, בזכות ששימחתי  .אני עומד לסיים את חיי

למען  יתרתי על הנוחיות שלי והזמן שליויהודים, בזכות ש
 שה, ילדיםילחיות. יש לי א תן לי –השני שיהיה לו טוב 

אנא ה' לכתי בטרם עת.  ומשפחה. הם לא יוכלו לקבל את
טרם בתפילתי  קבל את .אפסו כוחותי וגופי מותש יתברך,

ורותחת  נשמתי", אמרתי בתפילה הכי עמוקה אשיב את
  שיצאה מליבי אי פעם.

 

קליטה אחד בפלאפון שעד כה  לפתע באורח נס פס אני רואה
ניסיתי את מזלי  .ללא קליטה במשך דקות ארוכות היה

רגע בישיבה. ליבי  אותו התפעול שהיה עד וצלצלתי למנהל
 יענה לי מפניוכאן נס. הלואי  הלם בהתרגשות. אולי יהיה

שניות יש לי לפני  איני יודע עוד כמה .שגופי כבר קופא
אמסלם בצד  . ואז... נשמע קולו של אליההכרה שאאבד את

 !!!".דחוף לכאןתגיע  .השני. זעקתי לו: "אני תקוע במקפיא
 

האמין למראה  ת ולאאלי טס לחדר ההקפאה, פתח את הדל
הוא  עילפון חלקי, שרוע על הקרקע. עיניו. הייתי במצב של

כוחות ההצלה. אמבולנס פינה  גרר אותי החוצה והזמין את
, אושפזתי עד להתייצבות הרפואהבמהירות לבית  אותי

 הרפואה. לאחר כמה ימים שוחררתי מבית .בנס גלוי במצבי 
 

: ואמרלבקר אותי  יהגיע אלאמסלם , הרפואהכשיצאתי מבית 
"ַׁ ַׁלא ַׁאתה ַׁמה ַׁאתַׁ!הנסַׁודלגמבין ַׁהפעלתי ַׁלא ַׁמעולם

תמידַַׁׁקליטהַׁטובה.שםַַׁׁאיןמכיווןַׁשהפלאפוןַׁשליַׁבישיבה,ַׁ
 ".אתַׁהפלאפוןַׁכשאניַׁמגיעַׁלישיבה,ַׁאניַׁמכבה

 

ולכן הנחתי את  ,עם אשתי באותו ערב הייתי צריך לשוחח"
היה אולי ת יתי שבאזור החלוןואדן החלון. קי על פלאפוןה

מסוימת וזכיתי לדבר  ה שם קליטהתקליטה. ב"ה אכן הי
את השיחה עם אשתי,  שסיימתי יה אחת אחרישנ .איתה

שעמדתי  שניות בודדות לפניהיה ממך. זה  קיבלתי שיחה
 באותו רגע אתה התקשרת   לכבות את הפלאפון. ממש

מימיי, הקב"ה  על מצבך. כזה נס גלוי לא ראיתי לי והודעת  

 לחסותַׁבה'(טובַׁ)מעובדַׁמ הטבע". גדהציל אותך נ

בחול המועד  :סיפר חיים זאידהרה"ג המישרים  מגיד
"אם תבואו  ואמר לי:התקשר אלי גיסי  תשפ"ב'סוכות ה

בימים שקרה לי מעשה לא יאומן  אלינו לסוכה, אספר לך
עלינו לרכב עם כל המשפחה הסכמתי כמובן.  האחרונים".

 של גיסי. הלסוכ ונסענו
 

בערב סוכות האחרון אחותי שמעה סיפר: גיסי שוחחנו ואז 
היא  ד.ודול באחת הקצביות במחיר מוזל מאמבצע ג על

 בדקה וראתה כי המבצע משתלם וקנתה עבור המשפחה 
 עד הבית.  של בשר איכותי עם משלוח קרטונים עשרים

 

, הבינה כי אין מקום במקרר לכל הבשר. כשהבשר הגיע
  ,יש מקפיאים גדולים בהשאני מכהן כרב בישיבה מכיוון ש
אצלנו  חסן את הבשרוביקשה לא יהתקשרה אלאחותי 

 בישיבה לעת עתה. 
 

 הישיבה לברר את הענין. מנהל התפעולי שלהתקשרתי ל
שמתארס  התבשרתי על חבר ילדות מהישיבה בינתיים

שנים שיזכה  חיכינו כל כך הרבה. 38היום, כשהוא בן 
 זאת לא היתה עין שנותרה יבשה. כששמענו .לבנות בית

בני ברק מב הר למרות המרחק .אותו חבר גר בחדרה
 ולאחל לו מזל טוב. החלטתי לנסוע אליו חדרה ל
 

לאירוסין ושמחתי  יצאתי מגדרי ונסעתי שעה הלוך עד
 מנהל התפעול של חזרה לבני ברקבדרך  ד בשמחתו.ומא

אישור להעמיס  ואמר כי ישמתקשר  ,אלי אמסלם, הישיבה
 .תי לויבמקפיאי הישיבה. הוד את הבשר של אחותי

להעמיס את כדי רק, נסעתי לישיבה כשהגעתי לבני ב
  מקפיאי הישיבה.ב הקרטונים

 

עם משפחה  משמחת חתן לחסד –ב"ה מחסד לחסד 
 .דקות ארוכות העמסתי את הבשרבמשך  ברוכת ילדים.

בום!  לפתע .ההקפאה הגדול סידרתי את הקרטונים בחדר
היה זה  התאורה כבתה.ודלת חדר ההקפאה נסגרה עלי 

בתוך חדר ההקפאה נעול  ת עצמימצאתי א! פחד אימים
מאדם  .עזחשמל ובלי קליטה, לכוד בקור  מבפנים, בלי

עבודה תורנית ועתיד  שה, ילדים,יא –שחייו מאושרים 
 אתה מרגיש שהכל הולך להיפסק ברגע מזהיר, לפתע

 חייך!את ם יאחד ואתה בדרך לסי
 

את ס יעלולה להכנ  שהייה בחדר ההקפאה לזמן ממושך
עד לאיבוד  (חום גוף נמוך במיוחד)פותרמיה הי למצבהאדם 

  להיות ענין של דקות. עלולשדבר  -הכרתו ומותו 
 

אותי. חום  אף אחד לא שמע בללצעוק ולצרוח א התחלתי
כי הגיע קיצי. בדמעות ואימה  גופי ירד פלאים ולא האמנתי

מכך  הזדעזעתי –לומר וידוי וקריאת שמע  התחלתי
שה ילי א כשישבאופן הזה ו שאסיים את חיי בגיל צעיר

 וילדים קטנים בבית.
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ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁא
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ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרםַׁבןַׁדבורהַׁז"לעמיַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל
ַׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"לַַַׁׁׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַׁר'ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַַַׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁמריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁדרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ)אורי(ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁצדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁ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"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁיעקבַׁבןַׁנע

ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבן
כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁ

ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 לע"נ

 תנצב"ה

ּוְשכָּרֹודֶַׁחסֶַׁ  
 

 
 

 

 

 


