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ש ַׁ רָּ ל ַׁתַׁפָּ ש  יֹודֶַׁנגֶַׁ - חבְּ ִהגָּ  ןה 

 

 
 

 

 

יֹוןד                                                                                                       "בס  לָּ 936ַׁ גִּ

ת  שַׁ רָּ לַׁ פָּ שַׁ  ה'תשפ"ג|  חבְּ
 

לָּה פִּ תְּ ת הַׁ עַׁ שְּ ֹרא בִּ קְּ יֹון | ָאסּור לִּ לָּ גִּ ת הַׁ דּושַׁ ל קְּ ֹמר עַׁ שְּ  נָּא לִּ

 

בצד  .נוראהם נקלעו אליה היתה השוכה המב
בנוסף  .המצרים -צד השניהמ .הים -אחד

שרף  ,נחששם נמצאים  -סגר עליהם המדבר
 ועקרב. 

 

קופץ לתוך היה מישהו נם וקיאם בימים כת
הים מחוסר ברירה, היה דינו כדין אדם 

 מאבד את עצמו לדעת. ש
 

ר "רבינו: אולם כעת הקב"ה אומר למשה  בֵּ דַּ
ל וְּיִָסעּו ֶאל ָראֵּ נֵּי יִשְּ אז נחשון  .)שמות יד, טו( "בְּ

בן עמינדב קופץ לתוך המים ומיד מתחולל 
עשנאמר: " ,הנס בניגוד לכל הגיון  'ה ו ּיֹוש 

ָריִם ל ִמּיַּד ִמצְּ ָראֵּ הּוא ֶאת יִשְּ ּיֹום הַּ )שמות יד,  "בַּ

 הטבע.מעבר לגדר ישועה היא ביטוי לנס  .ל(
 

כי על פי חוקי הטבע  נדמה לנורבות פעמים 
או על פי אומדן השכל, חייבת להיות תוצאה 

רואים אנחנו בסוף  .או אחרת אתכז
כיַַׁׁשהתוצאה מושגת בניגוד לכל התחזיות,

ַׁזהַׁרצונוַׁשלַׁמיַׁשאמרַׁוהיהַׁהעולם.
 

אחי יוסף רקמו וחשבו כיצד יגנזו את כל 
יּו חלומותיו העתידות ואמרו " ה ּיִהְּ ֶאה מַּ וְּנִרְּ

בפועל ההפך הוא  .ראשית לז, כ()ב ו"ֲחֹלמָֹתי
הגיע ללו עזרו שהם היו אלה דווקא  .הנכון

מלכות וסייעו להתגשמות החלומות, בדיוק ל
 כפי התוכנית האלוקית.

 

ַׁש ַׁולהפנים ַׁלדעת ַׁשקורהַׁעלינו ַׁמה כל
ַׁמאיתוַׁיתברך!איתנוַׁהואַׁ

 

העץ לנו כי  המגל )פסחים לט.(גמרא ה
ממשה להשליך אל תוך ביקש הקב"ה ש

, שהוא 'הירדוף'ים, נקרא בשם המים המר
 עץ שטעמו מר כלענה. 

 

נס בתוך נס, כי מלבד  -הנס היה כפול
נס שהמים הפכו ממרים למתוקים, היה 

המים שאין מר ממנו נוסף, שדווקא מעץ 
 מתוקים. לנהפכו 

 

ַׁולמציאותַׁ ַׁהשכלית ַׁלהבנה ַׁבניגוד זאת
ַׁלַׁידימרַׁרקַׁעברַׁדהיוםַׁיומיתַׁשממתקיםַׁ

ַׁ.דברַׁמתוק
 

תוכניותיו של הקב"ה וחוקי האלוקים בעולם 
הדבר גם אם  שונים הם ובידו לחולל פלאים

והיפך ההיגיון האנושי  כפרדוקסנראה לנו 
 הפשוט. 

 

חייבים  .זאת אחת מנקודות היסוד באמונה
בהם השכל שגם בשעות ובמצבים להאמין 

 האנושי נואש ולא מוצא שום מזון ופתרון. 
 

רך נקלע לדשהוא מרגיש לא פעם האדם 
בהתאם להבנה האנושית לא  .ללא מוצא

  .נראית שום תקווה באופק
 

ל -א .פתרוניםכי לבורא עולם עלינו להאמין 
איןַׁלנוַׁעלַׁמיַׁ .מלך עוזר ורב להושיע ,עליון

ַׁלהישעןַׁאלאַׁעלַׁאבינוַׁשבשמיים.
 

ני פל ה שלנו.בפרשגם רואים אנחנו כך 
קריעת ים סוף, עם ישראל נמצא בתוך 

  ."מלחציים"
 

"ַֹׁ ת הַׁוְֹּלאַׁיָּכְּלּוִַׁלשְּ תָּ רָּ הִַׁכיַַׁׁתו ּיָּבֹאּוַׁמָּ רָּ יִםִַׁממָּ מ 
ה רָּ ּהַׁמָּ מָּ אַׁשְּ רָּ לֵַׁכןַׁקָּ ִריםֵַׁהםַׁע   )שמות טו, כג( "מָּ

 

פ"גתשַׁשבטַׁי"ג 04/02/2023  

בשלחפרשתַׁ  
שופטיםַׁהַׁ-"ותשרַׁדבורה"ַׁ:הפטרה  

 

ת"ר ניסהכ יציאה     

ם"י 16:40 17:53 18:28  

א"ת 16:57 17:50 18:23  

 חיפה 16:57 17:50 18:24

ש"ב 17:00 17:53 18:27  

 

ַׁב"לרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁובחלהַׁו'יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ"לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע
ַׁ

 

 

 

 

ַׁ,ַׁפרנסהַׁטובהק"שז
ַַַׁׁׁאיתנהַׁובריאות

ַׁלאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ
 וגליתַׁבתַׁמסודי

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַַׁׁ
ַׁלאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ

ַַׁׁולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריס
 ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

ַׁ העלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת

הַׁמשהַׁבןַׁגורג'י
 ז"ל

 

 

 

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדש
ַׁלעילויַׁנשמת 

 מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה
 

 

 

 

ַׁבברכתַׁשבתַׁשלום
ַׁשליט"א הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי

ַׁחברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון

 
 
 
 
 
 

 

ַׁהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלחהַׁבגו"ר
 חגיַׁחייםַׁוב"בַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁריאלַׁבןַׁטובהיצחקַׁא

ַׁשמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁשגיתַׁבתַׁרותי
ַׁשמים יראתַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  -ברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"בַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודי
ַׁארזַׁבןַׁשושנהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁרונןַׁאברהםַׁוב"מַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסיררַׁאפריםַׁוב"ב

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁרינהַׁבתַׁסימיַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁ   נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה

ַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁהצלחהַׁבכלַׁהעניינים

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

ַׁיםַׁדויטשַׁוב"בשולמיתַׁומרדכיַׁחי

ַׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרהַַׁׁ
ַׁאורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁתרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר
ַׁעמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה

ַׁנתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט
ַׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודיתַַַַׁׁׁׁאסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁמיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
ַׁטליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה
ַׁשיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית
ַׁאנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי
ַׁשושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה

ַׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימאַַַׁׁׁ
ַׁתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁב

ַׁזריַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁאסתר ַׁבן ַׁאימן ַׁשמואל אילנהַׁבתַׁרוחמהַׁ
ַׁסיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית
ַׁנועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל

ַׁדניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה
ַׁדגניתַׁבתַׁשושנהַַַַׁׁׁׁנעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרפואהַׁשלמהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁיצחקַׁבןַׁעזראַַַַַׁׁׁׁׁברכה רחלַׁ מאירַׁישראלַׁבן

ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַַַׁׁׁ-ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה
ַׁבריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ-מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה

ַׁמאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה
ַׁסימיַׁבתַׁסוליקהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימה

ַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזלַׁאורןַׁבן
ַׁימים בריאותַׁואריכותַַׁׁ-יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיה

ַׁנעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁשירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרה
ַׁלביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיהַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁסוליקה
ַׁמוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
ַׁיהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁטובהַׁבתַׁאורה

ַׁהצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ-יפהַׁבתַׁשרה
ַׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁעינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט
ַׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁרחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ
ַׁרוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
ַׁיצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה

ַׁזהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ

ַׁ?מהַׁהםַׁהמנהגיםַׁבחגַׁט"וַׁבשבטַׁוכןַׁמהַׁסדרַׁהקדימותַׁלגביַׁהברכות
ַׁ

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

לעטרַׁאתַׁהשולחןַׁבכלַׁפירותַׁישראל בליל ט"ו בשבט  יום ט"ו בשבט הוא יום ראש השנה לאילנות. המנהג ברוב תפוצות
ַׁובמיוחדַׁ לעניין הפירות: מלבד הבדיקה של תולעים יש . רץַׁישראלשתבחהַׁבהםַׁאהשַׁ,פירותַׁשבעתַׁהמיניםבהאילן
 ים.יאומרים וידוי ונפילת אפלא  .אין להתענות בו ,יום זה הוא יום שמחש מכיוון'תעודת כשרות'.  שיש להםלקנות מחנויות 

 

ֵַׁזיתֶַׁשֶמןַׁ: "הם שבעה מינים, ככתוב רץ ישראל,שתבחה בהם אהירות שפ ֶַׁאֶרץ ַׁוְִּרמֹון, ֵאנָּה ַּׁותְּ ַׁוְֶּגֶפן ה עֹרָּ הַּׁושְּ ִַׁחטָּ ֶאֶרץ
ש בָּ כגון שנמצאים  .פירות שבעת המינים קודמים לברכה לכל שאר מיני פירות העץ .)ופירוש "דבש": תמרים( )דברים ח, ח(ַׁ"ּודְּ

יברך לאחר מכן  .אכל ממנויברך על אותו מין משבעת המינים ויבהתחלה  ,או שקדים וצימוקיםלפניו תפוחים ותמרים 
אם אותו המין שאינו משבעת המינים חביב עליו יותר, כגון  שאפילו כתב זצ"למה שירצה. מרן הרב עובדיה יוסף מאכל יו

לם שבעת המינים קודמים לברך עליהם מוקים, לעוישחביבים עליו התפוחים יותר מן התמרים, או השקדים יותר מן הצ
 .תחילה

 

התאנה קודמת לענבים, שכן בפסוק היא מוזכרת  לדוגמא: .בשבעת המינים עצמם, קודם לחברו כל הקודם בפסוק
הגפן אילו ו ,('דבש'תמרים קודמים לענבים, כי התמרים נכתבו שניים אחרי מילת "ארץ" שבפסוק )ארץ זית שמן ו .ראשונה

 ולכן התמרים קודמים גם לתאנה ולרימון. ,('גפן')ארץ חיטה ושעורה והראשונה שבפסוק  'ארץ'ילת נכתב שלישי למ
 

מכסים את לכן ) .קודמת לכל דבר 'המוציא לחם מן הארץ'נמצא משפט הקדימה בברכות שבעת המינים כך הוא: ברכת 

שני המינים שכל דיני הקדימה הם דווקא כ .(ו בכדי להקדימוראות כאילו אין כאן פת לפנינהחלות לפני הקידוש ביין בשבת ויום טוב, להַּ 
המין את לפניו  ואיך להמתין עד שיביצר לאאם שני המינים אינם לפניו, אבל  .לאכול משניהםהוא רוצה נמצאים לפניו ו

  '.בורא מיני מזונות'לאחר מכן ברכת  .דם לברכהושק
 

עוגה שעשויים מקמח שעורים, שהרי חיטה נכתבה בפסוק לפני לחם או עוגה שעשויים מקמח חיטה, קודמים ללחם או ל
שאר מיני פירות העץ. ברכה אחת לאחר מכן רימונים, ו ,, תמרים, ענבים, תאניםיםזיתלאחר מכן בסדר הבא: שעורה. 
 פירות העץ שבדעתו לאכול כעת.סוגי כל את פוטרת  'בורא פרי העץ'שמברך 

 

על רימון, ויש לפניו תאנים, או אפילו בירך על  'בורא פרי העץ'בירך  :רו, כגוןילחבמאוחר בפסוק שאם טעה והקדים פרי עץ 
פרי שאינו משבעת המינים, כגון תפוח, ויש לפניו פירות משבעת המינים, יצא ידי חובת הברכה ואינו חוזר לברך שוב. 

 עכב בדיעבד.מולא  -שאין משפט הקדימה של שבעת המינים כסדרן, אלא לכתחילה 
ַׁ

 
 
 
 

 
 

באלפי התייחס לנגיף הקורונה שפגע  רבא, ה"לוינשטיין שליט של מגיד המישרים הרב שלמה יםהשבועיהשיעורים באחד 
סיפר בשיעורו סיפור הרב  ברחבי העולם. אדמו"רים וראשי ישיבות ,רבניםביניהם ניתן למצוא  .יהודים חרדים לדבר השם

 פה הנוראה הזאת על עם ישראל. יה והמגמה ולמה באה הצר תכן שנבין עלימפעים, שממנו 
 

הרב קהלני. לאחר הלוויה הוא בא אל הבן שלו בחלום,  ז בניסן נפטר מנגיף הקורונה יהודי בשם"באמריקה ביום כ סיפר: כך
 ".!בבתיַׁהכנסתַׁפתַׁהקורונהַׁבאהַׁבעווןַׁהדיבוריםיתדעַׁלךַׁשמגדברים מבהילים: " ואמר לו

 

כיַׁאניַׁנזהרתיַׁבכלַׁ": הוא קיבל רשות לבוא אליו ולגלות לו את זה, הסיבה היא ואיך שאם ירצה לדעת למהאמר לבנו האב 
בגלל הכבוד  -'כוביד'' .'19'כוביד  האב אמר גם כי לכן קוראים למגפה הזאת ".ימיַׁחייַׁכוחיַׁשלאַׁלדברַׁבביתַׁהכנסתַׁבכל

 שם דיבורי חול. שלא נותנים לבתי הכנסת ומזלזלים ומדברים
 

ָדִשי ִתיָראּו ֲאנִי הפרשת קדושים, ששם כתוב: " רע באותו שבוע שקוראים בו אתיחלום אהפלא הוא שדבר ה" )ויקרא יט, " 'ּוִמקְּ

 את דבריו.סיים , הרב "בוודאי שאין סימן גדול יותר מזה ל(,
 

בות בתורה כתוששהזהיר מלדבר בבית הכנסת יזכה לכל הברכות כתב  '(שומר אמונים)מח"ס ' הצדיק רבי אהרון ראטה זצ"ל

שעת בפה יתיקה ש" זה ר"ת: שיבהשאמרו חז"ל: " מוואף נוטל שכר כנגד כל העולם כולו! בזכות כך יזכה לאריכות ימים כ

 לשיבה טובה ולאריכות ימים.יזכה תפילה! שבזכות השתיקה האדם ה

 
 
 
 

  
כָּהַׁ ֲהלָּ בַָּׁט"וַַׁׁ–שֹוֵאלַּׁוֵמִשיבַׁב  טִבשְּ  

 
 
 

 

 משהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"לַׁעילויַׁנשמתל ותמוקדשַׁהלכותה
 

 

 

ֵאלֹו ֵאלֹושְּ כַָּׁתַׁתַׁשְּ ֲהלָּ כַָּׁב  ֲהלָּ לֹון  ההב  תֶַׁהעָּ ש  דָּ קְּ לֹוןה  תֶַׁהעָּ ש  דָּ קְּ נּויִים ה  נּויִיםמְּ  מְּ
ב ר  נֹותַׁלָּ בנָּאִַׁלפְּ ר  נֹותַׁלָּ ִּייםַַַׁׁׁנָּאִַׁלפְּ ִּייםֵַׁאִלּיָּהּוַׁח  ֵאִלּיָּהּוַׁח 

ִסי ִסיִפנְּחָּ טִֵַַַׁׁׁפנְּחָּ טֵַׁבְּ 63291446329144ַַׁׁ--052052ַַׁׁל'ל'בְּ

  רוחנית(רוחנית(ַַׁׁ)הניידַׁבאישורַׁועדה)הניידַׁבאישורַׁועדה

ַַׁׁ

לֹון ִדישֶַׁאתֶַׁהעָּ קְּ ה  ןַׁלְּ לֹוןִנתָּ ִדישֶַׁאתֶַׁהעָּ קְּ ה  ןַׁלְּ תִַַַַׁׁׁׁנתָּ מ  ִעלּויִַׁנשְּ תלְּ מ  ִעלּויִַׁנשְּ ה,ַׁ,ַׁלְּ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְּ הִלרְּ ֵלמָּ פּוָאהַׁשְּ ה,ַׁ,ִַׁלרְּ חָּ לָּ צְּ ה  הלְּ חָּ לָּ צְּ ה  גּון,ַׁ,ַׁלְּ גּוןִזּוּוגַׁהָּ ַַׁׁ,ַׁ,ִַׁזּוּוגַׁהָּ

הַׁ שּובָּ הִַׁבתְּ הֲַׁחזָּרָּ שּובָּ הִַׁבתְּ ִליאֹורַַַׁׁׁ--""וכווכוֲחזָּרָּ נֹותַׁלְּ ִליאֹורַׁנָּאִַׁלפְּ נֹותַׁלְּ 77665522008844ַַׁׁ--005522ַַׁׁ""בטלבטלנָּאִַׁלפְּ

ֲעֶרֶכת מ  ֲעֶרֶכתכְּתֶֹבתַׁה  מ  מֹון:ַׁ:ַׁכְּתֶֹבתַׁה  צְּ מֹוןֲעבּורִַׁליאֹורַׁע  צְּ בֶֹשםַׁ,ַׁרח'ַׁ,ַׁרח'ֲַׁעבּורִַׁליאֹורַׁע  בֶֹשםַׁה  ֶשֶרתִַׁצּיֹון8338337575ַַׁׁאַׁת.ד.ַׁאַׁת.ד.2626ַׁה  ב  ֶשֶרתִַׁצּיֹוןמְּ ב  90769269076926ִַַׁׁמּקּודִַׁמּקּודַׁ.ַׁ.ַׁמְּ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

ַַׁׁ

לֹוןִַׁחנָּם תֶַׁהעָּ ל  בָּ ק  לֹוןִַׁחנָּםלְּ תֶַׁהעָּ ל  בָּ ק    eemmaaiill--ב ַׁב ַַַׁׁׁלְּ

בּוע ַׁ בּוע ִַׁמיֵדיַׁשָּ ֶתָךַׁ,ַַׁׁ,ִַַׁׁמיֵדיַׁשָּ חֶַׁאתַׁכְּתֹובְּ ל  ֶתָךַׁשְּ חֶַׁאתַׁכְּתֹובְּ ל  שְּ

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoommַַַַׁׁׁׁ::ֶאלֶאל

ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

ֲחלַָּׁ רַָּׁהַׁמ  הּוִפשְּ  
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כבן שלושה כשהיה . (1928) באפגניסטןנולד בשנת ה'תרפ"ח  -חכםַׁמנשהַׁיונהַׁזצ"ל 
במשך כל השנים פעל רבות להרביץ תורה בקרב בני מו נפטרה. יא שבועות בלבד

 (1955)תשט"ו ה'בשנת  .הנוער ולהקים עבורם מסגרות לימוד וחינוך בדרך התורה
בשנת  .'קול רינה'תהילים ומוסר  פתח תהילים לילדים בשבת קודש בשם חברתהרב 

ייסד יחד עם רבני העדה ורבה של יהדות אפגניסטן הגאון רבי צבי ( 1959)תשי"ט ה'
 .(כשעתיים בכל ערב)סימן טוב שליט"א את ישיבת 'תפארת יוסף' לנערים בשעות הערב 

ישועה ', ייסד שיעור לבעלי בתים כל לילה בבית הכנסת (1960)כ תש"ה'בשנת 
)רב השיעור הועבר על ידי ר' ישר דדש בהמשך ע"י הגאון ר' יוסף בר שלום  '.ורחמים

כיום בנו הגאון ר' אברהם יונה מעביר את השיעור. פתח שיעורים נוספים  .העיר בת ים(
חכמי נמסרו על ידי אלו . שיעורים שעד היום ממשיכים יוסף-בשבת בהלכה טור ובית

 הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל. וצ"ל ז ירושלים ובהם הגאון רבי יוסף בר שלום
 

( 1973)תשל"ג ה'בשנת  .הוקם ארגון מורשת יהדות אפגניסטן (1930)תר"צ ה'בשנת 

עד יומו האחרון בהחזקת שיעורי תורה  . תפקיד אותו מילאמונה לעמוד בראשורבינו 
. מידת החסד אצל הרב כל הזמן. רבים פקדו את ביתו לבעלי בתים מדי שבת ויום חול

בחדר השני עד לפעמים זמן רב יינים שונים. הרבנית היתה צריכה להמתין בענ
מה שצריך. ליד מטתו היו מעטפות ורובם היו עניינים של את כנס ולקחת ישתוכל לה

הציבור. הרב עסק בחסד של אמת והיה עושה בזריזות ומסדר לכבוד הנפטר. פעמים 
 .רבון משלו שלא יתעכביק עהרב היה נותן צ' ,שלא היה למשפחה לתת כסף או צ'קכ

 לאחר מכן כשהיה להם הם החזירו לו. 
 

הקפיד שתפילת ערבית במוצאי שבת  .מסר שיעורים בבית הכנסת 'ישועה ורחמים'
קודש יהיה בזמן ר"ת. גם בחודשים האחרונים לחייו כשהיה חלש לא ויתר על 

 ,ל החכמיםסתופף כל ימיו בצ. המדמויות ההוד של ירושלים של מעלההשיעורים. 
ועמד בקשרים הדוקים עם מרנן חכמי ישיבת פורת יוסף ובהם מרן הגאון חכם יהודה 
צדקה, מרן הגאון חכם בן ציון אבא שאול, חכם יוסף עדס וחכם יהודה מועלם זצ"ל 

 ייסורים רבים היו מנת חלקו. שיכל שלושה מבניו .מאוד אותו שחיבבו והוקירו
שנים. אלפים ליוו אותו בדרכו  74-. חי כ(2002) "בי"ד שבט ה'תשס-. נפטר בבצעירותו

  .בבית החיים סנהדריה בירושליםהאחרונה. ציונו 
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 ,ראש כולל נתיב בנימין)אברהם  'הרה"ג ר :בניו )בת הצדיק ר' בנימין יונה(.מרת יוכבד  אשתו:מרת סרח.  אמו:ר' יוסף.  אביו:

 .(משגיח רוחני בבית הילדים בלומנטל)אריה ר'  (,מחבר סדרת הספרים 'אורך ימים' בהלכה. בירושלים קהילת ישועה ורחמיםרב 
מרבני שכונת גוש שמונים  מגיד מישרים)אבנר אליסון ' רהרה"ג  ,לרבים( מורה הוראה)מו"צ ויהודה נתנאלי הרה"ג ר'  :חתניו

הגאונים מרן רבינו עובדיה יוסף  מרבותיו:. (עיר הקודש ביתרומרבני מורה הוראה )פורת -שמואל בןהרה"ג ר'  ,ירושלים(
 .צ"לחכם יוסף עדס זמרן הגאון , זצ"ל שאול , מרן הגאון חכם בן ציון אבאזצ"ל יהודה צדקהר' מרן הגאון זיע"א, 

הקשר נרקם עוד בצעירותו של מרן, כשהיה מוסר שיעורים בבתי "ל. זצהרב עובדיה יוסף לבין מרן רבינו שר מיוחד במינו נרקם בין ק

מעשה טמיר נכרך בקשר זה, כפי שסיפר מרן  .בהמשך התנהלה ביניהם חליפת מכתבים הלכתית ענפה '.שאול צדקה'ו 'אהל רחל'הכנסת 
הרבנית מרגלית  .בהם בשמים שמרן היה מברך עליהם בשבתשי ביתו. כשהתגורר ברחביה היו במרפסת אדניות נו זצ"ל בעצמו לבנירב

שהיו באדניות. מי שישגיח על הבשמים  האחרי פטירתה של הרבנית לא הי .ע"ה היתה מטפלת בזה, וחכם מנשה היה גם מסייע בדבר
. הרבנית מרגלית באה לחכם מנשה בחלום ושאלה אותו: "למה אתה ישן בשמים לברך עליהםהרב עובדיה הם התייבשו ולא היה למרן 

למה אתה לא דואג לרב?! הוא צריך לברך מאה ברכות ולמה אתה לא הולך לתקן את הבשמים שלו?!". חכם מנשה התעורר  ?לבטח
 .טפל בבשמיםלמיד בבוקר בא לביתו של מרן וסיפר לו את דבר החלום וטרח  .בבהלה

ליל הסדר היה עושה את מצות שמורה היה קונה בעין טובה. ובכל זאת בשביל מצוות אתרוג ולולב, סכך  .קושי פרנסהו לצעירותו היה ב

בשולחן השבת או יו"ט כלל וכן ליל ר"ה, לא זכור לבני המשפחה שהרב הקפיד  .דורש ומעורר את כולם ומוחה כף ,מספר .בשמחה
 עד זקנותו.ובצעירותו 

 ,הרב בנימין גרג'י זצ"ל ,הרב יהודה צדקה זצ"ל .כל רבני העדה תב ארגן מסיבות עם פרסים לילדים בהשתתפוכל חג פסח וסוכות הרב

מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ויבדל לחיים טובים הרב צבי סימן טוב שליט"א. הופעת הרבנים והדרשות עם המסיבות וחלוקת הפרסים 
 והדרשות והמעשיות שיצא .ישיבותלת"ת ווכחים רושם ותודעה לחנך את הבנים ולשלוח ירה של יראת ה' על כל הנואועשו  ורשהוהמתנות 

 בית יעקב.בלחנך את הבנים בישיבות והבנות שצריך בלו והבינו יקשלב השומעים למלב טהור של החכמים מצאו מסילות 

לבקש ממרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל  לפעמים היה צריך .סכימוהההורים עד ש שפיע על ההורים של הילדים שילכו לישיבותהרב ה

א עזב את המקום עד שידע שהם התקבלו. בנוסף היה עליו לישיבה ולנסע איתם הרב שיתערב בנושא וישפיע על ההורים. לאחר מכן 
וכלו הם לא יאם לא ישלם את הפיגור של כמה חודשים מכתב שפעמים שהיו שולחים לרב  .ולהשיג תשלום על כל תלמיד בפנימיהלעמול 

שהרבנית ע"ה היתה קרובה ללידה ואפילו בשעת הלידה. כ. אפילו את התלמיד ורבינו היה מתרוצץ כדי לסגור את החוב להחזיקלהמשיך ו
 כדי להתרים ולשלם את החוב. באותם הימים עדיין לא היה טלפון ועל כל דבר הרב היה צריך להתרוצץ ממקום למקום.ובב תסההרב 

 
 

 תוךַׁקובץַׁ'פריַׁצדיק'.ַׁהביוגרפיהַׁמעובדתַׁמתוךַׁמאמרַׁשערךַׁהנכדַׁאלעזרַׁיונהַׁהי"ו()הסיפוריםַׁמעובדיםַׁמ

ָאִכים לְּ נ שֶַׁםֲַׁחכ ַַׁׁ-ִַׁאםִַׁראשֹוִניםַׁכְּמ   "לזצַׁהיֹונַָּׁהַׁמְּ
ַׁ
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 (תשע"זה'זמן אלול )מעובד מתוך לו.  נשקאף קם לכבודו ו
    

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .טבעו התגבר עלהוא  .החליט לעשות מעשההוא אחת שבת 
, עלה על הבימה וביקש להביע קריאת התורהלפני קם הוא 

 את מחאתו.
 

בריו האזינו לדטבעו מן שתקכ ותושהכירו א כל המתפללים
 של בורא עולם. ובני חנוהוא פתח ואמר: "הרי אנ .בדרך ארץ

  ".רוצה לדבר עם בניו אכל אב
 

התפילה וקריאת  מדברים בשעתחלילה ו חנאם אנ בלא"
בינינו לבין  מבדילשמסך במעשינו עושים  חנוהתורה, הרי אנ

  ".םיאבינו שבשמי
 

 .לדבר עם בניועולם -מאת בוראמונעים במו ידינו ו חנאנ"
צער גדול ונורא לשכינה במעשים שלנו גורמים אנחנו 

  ".הקדושה
 

 .נחוס על כבוד אבינו אב הרחמן הבה ,על כן אחי ורעי"
לדבר כלל בעת התפילה וקריאת  זהר מעתה שלאינשתדל לה

ולהאזין איתנו אוהבינו לדבר  יוכל אבינו כךעל ידי  .התורה
 ". שלנו תולתפיל

 

ברגש עז עשו רושם ים מהלב היוצא ודברי. דיברהאיש  כך
 .הם החליטו להישמר מדיבורים .השומעים ונכנסו בלבחזק 
אף מוסף לא נשמע תפילת במשך כל קריאת התורה וואכן 
 תגדל ביותר.הים ימדבר וכבוד שמ אחד

 

הרים הוא  שלו מצלצל. ביום ראשון הטלפוןהשבת, למחרת 
ת לשמוע אמאוד  הופתעאת השפופרת ואמר: "הלו?". הוא 

 ... "אבא, מה נשמע?" :קול של בתוה
 

 גדולה מאוד! תההיעצומה אחזה בו. שמחתו  התרגשות
עשרה -שיותר משלוש יאיתו, אחרלשמוע את בתו מדברת 

 ממש. של נס  דבר שהיה בבחינת -שנים לא דיברה איתו 
 

הם דיברו ביניהם במשך זמן רב. היה עליהם להשלים פערים 
ברו אחד עם השני. לאחר מכן של שנים ארוכות, בהן לא די

 שאל את הבת:האב 
 

אני  ?ש את הקשר בינינושהחלטת לחדֵּ קרה "אמרי נא לי, מה 
כל המאמצים  יאחר מלשמוע את קולךהתייאשתי כבר כמעט 

כיצד  אמרי נא לי .שעשיתי ולאחר שחלפו כל כך הרבה שנים
 קרה נס זה?"

 

ַׁאמרה לו: " בתו ַׁלא ַׁאני ַׁלהסבירַׁיודעתאבא, ,ַׁ מולַׁאתאבל
ַׁ ַׁקודש ַׁבשבת ַׁיהצהרבשעת ַׁים ַׁאותי ַׁעזיםַׁתקפו געגועים

ַׁמדעתי ַׁיצאתי ַׁשכמעט ַׁעד ַׁהצלחתי .אליך להמתיןַַׁׁבקושי
 ". עדַׁהיוםַׁלהתקשרַׁאליך

 

לעצמו בזכות  מה פעלהיטב הבין הוא כששמע את דבריה, 
הרבות להביישני וזכה במעשהו שהתגבר על טבעו העובדה 
  ים. יכבוד שמ

 

בכל יום הקב"ה עושה  :דברי המדרשל מהבהקדמובא 
"ראה את  טוען כנגדו:השטן לפעמים  יצר הרע.מלחמה עם 

ַׁהםבניך,  ַׁגנבים לך אצל " לו: משיב םבורא עול ".ישראל
 . "גנבים פי כמה וכמהשהם אומות העולם ותמצא 

 

השטן ממשיך לנסות ולטעון טענות נוספות, ושוב בורא 
כיַׁאםַׁיבדוקַׁאצלַׁאומותַׁ, שאר העבירותעולם עונה לו על 

ַׁהעולם,ַׁימצאַׁשהםַׁגרועיםַׁהרבהַׁיותרַׁמעםַׁישראל.
 

חלילה אנחנו אם  .אולם בדבר אחד בורא עולם לא משיב
דברים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שיחת חולין מ
לכאורה , אין על מעשה זה , והשטן מקטרגשם אסורהש

לקב"ה מה להשיב, שהרי אצל אומות העולם לא שייך דבר 
 .פלתם אינם מדבריםיזה, וגם בבית ת

 

ֶכם" :זה ביאור הפסוק ֵחםַׁלָּ כלומר בורא עולם ילחם  -"ה'ַׁיִלָּ
פי את ויסתום תיו השונות וישיב על טענו השטן כנגד לכם

ַׁהמקטרג,  ַׁאבל ַׁאחד ֲחִרשּון"בתנאי ַׁת  ֶתם )שמות יד,  "וְּא 
  .יד(

 

שיחת כנסיות ובבתי מדרשות אסור לדבר  יבבתכלומר 
אין מה לענות לשטן טענות מעין אלו, חולין, מפני שעל 

 ...מקטרגש
 

' על המאירמעובד מתוך גיליון 'שלהלן סיפור מופלא 
: שמעתי סיפר רבי מאיר צוויבל שליט"אחשיבות העניין: 

נורא ששמע מפי בעל המעשה שעובד  מאדם נאמן מעשה
 ם. כהוויית וסיפר לו דברים איתו

 

 .שהיאכלסיבה מפעם נוצרה מתיחות קשה בינו לבין בתו 
לא איתו והם היא הפסיקה כל קשר שהמצב הגיע לידי כך 

 דיברו ביניהם כלל. 
 

בת שלו, בשר מבשרו, הש ,לשער את צערו של האב ניתן
הוא כמובן השתדל מאוד ליישר את  מתרחקת ממנו.

ל זה לא הועיל. הנתק בההדורים כדי שבתו תדבר איתו, א
 היה חמור והיא סירבה לשוחח עם אביה.

 

בשום דרך התסכול שלו היה עצום! אבל הוא לא הצליח 
שהבת תסכים לדבר איתו. הוא ממש ניסה כל דרך 

ַׁ!ַׁשלושַׁעשרהַׁשנהכךַׁחלפוַׁהועיל. ללא  בלא -אפשרית 
 

רשו ישהנהג להתפלל, היו אנשים בו בבית הכנסת ש
הכעיס אותו מאוד הדבר  .בעת התפילהל"ע לדבר לעצמם 

ועוד  נזהרים בכבוד בוראם שאינםכשראה שיש אנשים 
  הכנסת ובשעת התפילה.-בבית

 

 לא העיז למחות הוא  ,ן שהוא ביישן בטבעווכיומ בלא
הוא  .או לעשות דבר מה אחר לתיקון המצב באותם אנשים

ים יבו על כבוד שמיכשצער בל ,על מקומו בדומיה ישב
  .שמתחלל על ידם

ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַַׁׁהרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַַׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ    ַׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"לַַַׁׁׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁרג'יהַׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגוהרבַׁ
ַַַַׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַַַׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַׁהַַַַַׁׁׁׁׁהרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַׁׁׁׁׁׁ  ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁבלהַׁע"ה
ַׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל

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

ַׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיצחקדבַׁבןַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ  ַַַׁׁׁשניַׁבתַׁאסתרַׁע"ה
ַׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַׁׁׁׁע"הַׁסוליקהַׁבתַׁעישהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיוסףַׁבןַׁסעדהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁרפאלַׁבןַׁאסתרמסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁז"ל יעקבַׁבןַׁאסתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁ              ז"לַׁסליםַׁבןַׁפרחהאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁלטיףַׁבןַׁפרחהַַַַַׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁברכהַׁבתַׁ

ַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"הַׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"ה
ַַַַׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁז"לַׁיהודהַׁבןַׁסעידהמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

כלַׁנשמותַׁעםַׁישראלז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַַַַׁׁׁׁאלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 לע"נ

 תנצב"ה

ִתיקַָּׁ ֵביהַׁשְּ כְֶּנסֶַׁ-תבְּ תה   
 

 

 
 

 

 

 


