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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

, ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

,ל"זיפה בןמשה הרמן 

, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

םֶאתְתַחְללּוְולֹא ישֵׁ ְקְָקְדשִׁ יְונִׁ יבְְְבתֹוךְ ַדְשתִׁ נֵׁ
ל ְשָראֵׁ ייִׁ ְשֶכם'הֲאנִׁ ('לבפסוקכבפרק)!ְמַקדִׁ

ולא,תשקרוולא,תכחשוולא,תגנבולא

.לשקרסופך.לכחשסופך-גנבתאם.תשבעו

!לשקרלהשבעסופך

שהתחילאדםשלמהלךכאןמציינתהתורה

אףבסוףהואשעתידאותנומלמדי"ורש,בגנבה

להוכיחבכדיה"הקבשלבשמוולהישבעלשקר

.חפותואת

?בגנבהרקלהסתייםיכולהיהלאזההאם

:('במשנהדפרק)אבותבפרקיהתנאמסביר

בעבירהשמתחילאדם."ֲעֵבָרהגֹוֶרֶרתֲעֵבָרה"

אדםוכך!מאליהנגררתהבאההעבירה,אחת

לדיוטאעדאותושמורידיםדבריםלשרשרתנכנס

בעזרתרק?זאתלעצורניתןאיך.התחתונה

ְצָוה"!מצוה ְצָוהּגֹוֶרֶרתֶשמִּ .(שם)"מִּ

 v.hayom@gmail.com

אור החיים הקדוש

םֶאתְתַחְללּוְולֹא ישֵׁ יָקְדשִׁ ְקַדְשתִׁ יְבתֹוךְ ְונִׁ שְְְבנֵׁ ליִׁ יָראֵׁ ְשֶכם'הֲאנִׁ ('לבפסוקכבפרק).ְמַקדִׁ

ם"הרמבלהמצוותבספרהתשיעיתהמצווה

:השםקדושעלשנצטווינוהציווי":היא

י" ְשתִּ ְקדַּ ְשָרֵאלְבֵניְבתֹוְךְונִּ .('לבכבויקרא)"יִּ

דתלפרסםמצוויםאנוש,זומצווהועניין

שוםמֵהזקבכךניַראושלא.ברביםזואמת

עריץאנסאלינויבואשאפילועד,מזיק

נשמעלא,יתעלהבולכפוראותנוויקרא

!בהחלטלמותעצמנואתנמסוראלא.לו

אף,[חוץכלפי]שכפרנולחשובלוניֵתןולא

(שם)".יתעלהבומאמיןשלבנו

,נפשםאתלמסורמוכניםשהיהודיםברגע

זה-הבוראמצוותעליעברושלאובלבד

:שנאמר!בעולםה"הקבשלשמואתמקדש

י" ְשתִּ ְקדַּ ְשָרֵאלְבֵניְבתֹוְךְונִּ אנוכךועל."יִּ

ְוֶאל":העולםלבוראיוםבכלמתפללים

י יֵאנִּ יֵדיְתבִּ יֵדיְולֹא,ֵחְטאלִּ יֵדיְולֹא,ֲעֹוןלִּ יָסיֹוןלִּ ,נִּ

יֵדיְולֹא ָזיֹוןלִּ שלאה"מהקבמבקשיםאנו."בִּ

נעמודשלאסיכויישכי,ניסיוןלידיאותנויביא

מסוגליםאנוהאם.ביזיוןלידינגיעואז,בו

ברגעהאם?'הקידושעלנפשנואתלמסור

חיינואתלהקריבמסוגליםנהיהאנוהאמת

??העולםבוראבשביל

..לכךנדרששלאעדבבטחהנדעשלאכנראה

אתמסרושאבותינוהואשבטוחמהאך

כיהודיםלמותוהעיקר,להססמבלינפשם

ויצחקאברהםמאבותינוהחל.פגםשםבלי

להביןהיכולתאתבנושנטעו-בעקידה

כלובמהלך.הכלמעלזה'הרצוןאתשלקיים

מהגלותהגבורהסיפורידרך,ההיסטוריה

.אנובימינו"שואה"הומתקופתהארוכה

האינקוויזיציהמתקופתמעשהמפורסם

חטפואחתשבעיירהכךעל,בספרדהנוראית

לקהילהוהודיעו,יהודיםנעריםעשרההגויים

להמירמוכניםיהיולאהנעריםשאםהיהודית

הקהלכל!למיתהדינםאחת,דתםאת

לבוראבתפילהוזעק,הכנסתלביתהתכנס

היובטוחים.שמייםרחמילעוררבכדיהעולם

יסכימוולאנפשםאתימסרושהנערים

נערהיהאך.שבעולםהוןשוםבעדלהתנצר

קצתמתנדנדהיההוא,לגביושחששואחד

לדברייתפתהשהואסיכויוהיה,בהשקפתו

שיהיהלמיומלואועולםשהבטיחוהגויים

..להתנצרמוכן

אמושלקולהנשמע,הכנסתבביתכולםמעל

שהתחננה,לגביושחששוזה,נעראותושל

למותבנהאתשיזכה,עולםלבוראבתפילה

היה.מבחוץרעשכולםשמעולפתע.)!(כיהודי

כולם.הכנסתביתלחצרשנזרקגדולשקזה

...השקבאותוישמהידעו

אלונגשהאמאאותהרצההנשיםמעזרת

ראשישארביןבתוכווכשמצאה.השק

עיניהאתנשאה,בנהראשאתהנערים

,עולםשלריבונורבהתודה:ואמרהלמעלה

.כ"ע!כיהודילמותבניאתשזיכיתה

לאחרישראללארץלהגיעשזכינו,בימינו

כנראה)עלינוריחםה"הקב,גלותשנות2000

נשמעלאוכבר,(לאבותינויחסיתחלשיםשאנובגלל

האםלהחליטנדרששיהודיבזמנינוהיום

למיתהנפשואתלמסוראו,ו"חעבירהלעבור

פחותלאמשימהלנוישאך.'הקידושעל

ישנם.'הקידושעללחיותוהיא,קשה

אףמשימהזו',הקידושעלשלחיותשאומרים

מעשהשהינו,קדושיםמותכי,קשהיותר

,ביותרעמוקהמשמעותובעל,ערךרב,נאצל

קידושעללחיותואילו.פעמיחדמעשההינו

,גםמה.שעהשעה,יוםשבכלמעשיםזה'ה

יכול,רגעבכללמעשיולבישיםלאאדםשאם

זהאםאפילו,ו"ח'הלחילולאףלהגיעהוא

שאומרתכמו.לבתשומתבחוסראוכוונהבלי

י":('דד)אבותבפרקיהמשנה בִּ ֶבןיֹוָחָנןרַּ

ידְוֶאָחדשֹוֵגגֶאָחד..אֹוֵמרְברֹוָקא ּלּולֵמזִּ ְבחִּ

ֵשם איך,המתבקשתהשאלהונשאלת".הַּ

בחילולשוגגואחדמזידשאחדלהגידניתן

שכולםאדםלקחתאפשראיךהרי?'ה

הואזאתולמרות,דתיאדםשהואבומכירים

,הרעלשוןלדבר,פיואתלנבל,לעצמומרשה

בכלללואכפתולא,התורהבלומדיולזלזל

יראלאדםאותוולהשוות.שבדבר'המהחילול

חברתעםבטלפוןששוחח,שמיים

כפולחיוב"במקרה"גבתהששוב,התקשורת

הרים,לבששםמבלי,כךכדיותוך,מחשבונו

של,המשתאותלעיניהם[בשוגג]קולואת

?ושביםהעוברים

שהואאדם"-לזאתממשיל"בנימיןבני"הרב

הואשםהפעלוליםואחד.בקרקסאקרובט

כל,זהירהלאפעולהכל.דקחבלעלללכת

והאקרובט,ריכוזוחוסרלבתשומתהסרת

...לתהוםצונחעצמואתימצא

חבלעלהואהולך-יהודיכללגביהדיןהואו

שמייםשםלקידוש'החילולביןשההבדל,דק

,לתהוםנפלהזהשהאקרובטלאחר.מאודדק

היהשלוהזהירותחוסראםהבדלאיןהרי

,המקריםבשניהתוצאה,במזידאובשוגג

.לחלוטיןזההתהיה

שלהאכפתיותאיעצם.'החילוללגביל"כנ

ביןשוויםבמעשיוהזהירותוחוסר,אדםאותו

נדרשכמה,כןאם.ל"עכ"זהבענייןלמזידשוגג

נגרוםשלא,מעשינולכללבלשיםמאתנו

בימיםבמיוחד.'הלחילולכוונהבליואפילו

:סוטהמסכתבסוףעליהםאמרול"שחז,אלו

שומרילציבורשנאהתהיה]"ימאסוחטאיראי"ש

ובכלל!שקיימתמציאותזו.[והמצוותהתורה

האםזהשמשנהמה.הסיבהמהמשנהלא

כךידיעל,השנאהאתממעיטיםבמעשינואנו

,הקדושההתורהפיעלהולכיםשאנו

אנויכולים,שלהפךאו?שמייםשםומקדשים

,השנאהאתללבותאףובדיבורינובמעשינו

בניבתוךה"הקבשלשמולחילולולגרום

.ו"חישראל

י" י, ְולֹא ְתַחְללּו ֶאת ֵשם ָקְדשִׁ ְקַדְשתִׁ ְבתֹוְך ְונִׁ

י ה ְשָרֵאל ֲאנִׁ ְשֶכם' ְבֵני יִׁ "ְמַקדִׁ

ְשַפט ְהֶיהֶאָחדמִׁ ר,ָלֶכםיִׁ ְהֶיהֶאְזָרחכְַָכגֵׁ ייִׁ יאְֲכִׁ נִׁ
יֶכם'ה ('כבפסוקכדפרק)!ֱאלֹקֵׁ

יהיהשאז,כאזרחהֵגראמרולא".כאזרחַכֵגר

אזרחממדרגתלמטה,ֵגרמדרגתכינשמע

.כאזרחַכֵגראמרלזה.בגדולנתלהשהקטן

ששקולים.כאזרחוהֵגר,ַכֵגרהאזרח–פירוש

".במשפטהם

,בתורהפעמים36מופיע,לגריםהיחסעלהציווי

ולמה.אחרתמצווהמכליותר.שונותבצורות

?בגרדווקאמופיעהזההריבוי

שלכאורה:('רז)המצוותבספרכותבם"הרמב

מכך,הגראהבתעלללמודיכוליםהיינו

והרי."כמוךלרעךואהבת"-בבתורהשהצטווינו

התורהזאתולמרות.רעךבכללנחשב,צדקהגר

,הגראהבתכלפיציוויםועודעודוהוסיפהטרחה

מפרש.לרעהאותולהפלותשלאשכןוכל

יחס"מקבלשהגרלכךשהטעם,ם"הרמב

לחרוגהעז,ָבאמתובדבקותומאחר"מועדף

חסרינוחיםחייםעלויתר,הנכריתממסגרתו

והנרדףהמושפל,הקטןלעםוהצטרףמחויבות

.ישראלעם,תעשהולאעשהבמצוותהמוקף



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ (' דברים ד לט) ְויָׁ

ינו   מֵׁ ֹה ֲעׂשו  ֲחכָׁ כ  ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

גלגליםכסאבליהולך

פשוטלאישפתאומיאסוןאירעג"תשכבשנת

בתחנתעובד,היהבריאאיש,הספרדיםמעדות

באמצעהתעלףאחדיום,הארץבמרכזדלק

הרופאים.גופוברובמשותקונשאר,העבודה

לרפאמאמציםעשוהחוליםבביתבוהמטפלים

שנוישוםחללאעדיןשנתייםלאחרברם,אותו

וגמר,אדםבידיאינהשישועתוהחליטהוא.במצבו

,שמעוןרביאצלולהתפלללמירוןלנסועבדעתו

.י"רשבבזכותרפואתותבואשאולי

.ה"תשכאלולבימיברכבחבריועםהגיעהוא

שראומירושליםבחוריםשלקבוצהשםהיתה

ספר-לבלאהרןרבי-מהםאחד.אתוודברואותו

.המעשהאתלנו

שלהציוןלידגלגליםבכסאישבהאישיוםכל

בשברוןתפלתואתושפך,אלעזררביובנוי"רשב

ניסההואימיםכמהלאחר.שלישובדמעותלב

התחיל,הקהללעיניפלאיםולפלא,מהכסאלקום

!סיועבליראשונותפסיעותלפסוע

הבראהסעודתשנה40

,קסטלתושב,חדדאברהם,שניםכיובללפני

דירותבנהשניםבמשך.כקבלןלעבודהתחיל

,כהרגלובעבודתוכשעסקאחדיום.בנייניםוהקים

.קומותארבעמגובהשייפולהשמיםמןעליונגזר

הואאך,חייונצלוהחוליםבביתנמרץבטפול

.גופובכלמשותקנשאר

חשבה,במצבושינוישוםחלשלאשנתייםלאחר

אם:להשםנדרנדרההיא.חדשרעיוןעלאשתו

סעודתתעשההיא,בעלהאתירפאה"הקב

.יוחאיברשמעוןרבילכבודבעמרג"בלהבראה

התאוששאשרעדמצבוהשתנה,דבריהבצאתמיד

אחרישנהחדדמשפחתשמחוכך.לגמריאברהם

.האלקיהתנאלכבודגדולהסעודהבעריכתשנה

עליוקפצה,הגבורהלשנותהגיעאברהםכאשר

בעומרג"לבערב.הדרדרבריאותוומצבזקנה

אפילוכרגילתתקייםשהסעודהאשתואמרה

לאחרשעותכמה.להשתתףיכולאינושאברהם

.טובהבשיבה,עולמולביתנפטראברהםהסעודה

,שמעוןרביבזכות,בנסאברהםחישנהארבעים

!בעמרג"בללהפטרעליונגזרבמקרהולא

הנכוןבזמןזווג

שניהלכמיהקודםבדורהידוע,לבליונהרבי

.בירושליםהתגורר,במירוןחינםשתייהחלוקת

–ל"חזדבריאתלקייםבקשמאדהואבבחרותו

עדלהתחתן–הקודשעירשלישןמנהגגםשהם

נמצאלאעדיןהמתאיםהשידוך,ברם.עשריםגיל

כיצד.העשריםהולדתוליוםעדאחדחודשנותרו

החופהתחתלעמודוגםהתנאיםלסכםגםאפשר

?קצרכהבזמן

שלשהכשנותרו!התיאשלאיונהרביאולם

אתלשפוךלמירוןיונהרבינסע,בלבדשבועות

כל.הזההקדושבמקוםהעולםבוראלפניתפלתו

אתקרא,י"הרשבציוןלידהתפללהואהלילהאותו

בקשתואתובקשלבובכלהתחנן,תהליםספרכל

ובחסדי...לירושליםחזרהואלמחרת.האישית

יוםלפניבישראלנאמןביתלבנותזכההשם

!העשריםהולדתו

רפואהמשחתשמן

בתועםאחדאישבא,שנהכשמוניםלפניפעם

רבי,מטשורטקובר"האדמושלברכתולקבל

שהגיעהבתו.מופתכבעלהידוע,פרידמןישראל

.לפניוובכונכנסוהם.בפניהמעיוותסבלהלפרקה

ביכולתימה":הנערהלאביואמרבכהר"האדמוגם

והתחילור"האדמומביתיצאוהםבסוף"?לעשות

דלתאתישראלרביפתחלפתע.לדרכםללכת

הסביר"עתהנזכרתי".אליולחזורלהםוקראביתו

מההדלקהליששלחוזיתשמןלישיש"ר"האדמו

השמןאתקח.בעמרג"בלשהשתמשובמירון

."יעזורה"והקב,לבתךאותוותמשחהזההמסוגל

!נתרפאהלאטולאטעשהכך

"ואמרתם כה לחי"מתוך הספר הסיפורים

ברְיוחאיְבמירוןְ,ארבעהְסיפוריְישועותְשהתרחשוְבזמננו .בזכותְהתפילותְעלְקברוְשלְרביְשמעוְן

ישּוַבת ןאִׁ יֹכהֵׁ לכִׁ חֵׁ ְזנֹותתֵׁ יהְֶָאתלִׁ יאָאבִׁ שֶלֶלתְמחְַהִׁ ףָבאֵׁ ָשרֵׁ !תִׁ

('טפסוקכאפרק)

לשמיםשעלהלפני,האחרונהבשיחתוחידשל"זצוקיגןניסיםהרב

בתלומרצריךהיההפסוק?לזנותתחלכיאומרתזאתמה":ביסורים

?לזנותתחלכיפרושמה.תזנהכיכהןאיש

ת":אונקלוסתרגוםהאומר רּובַּ לֲאֵריָכֵהןְגבַּ ְתחַּ ְטֵעיתִּ ת,ְלמִּ ְקֻדשַּ מִּ

יאֲאבּוהָָ ֲחָלאהִּ תַּ תֹוָקדְבנּוָרא,מִּ תחלכהןשבתאומרהתרגום."תִּ

מתחילה.להידרדרמתחילההיאאלה,לזנותהגיעהלאהיא,לזנות

היא.שלהאבאשלהרוחניתמהרמהלהידרדרתתחילהיא.לטעות

.לזנותמתחיליםלא.תזנהכברשהיאלחכותצריךלא,תתחילרק

לאטלאטמתחילים,בצניעותקצתמזלזלים,צמודללבושמתחילים

יהֶָָאת".מספיקכברוזה,מהדרךלסטות יאָאבִּ ֶּלֶלתהִּ ָבֵאשְמחַּ

ָשֵרף קטניםבמעשיםמתחילהומוסריתרוחניתהידרדרותכל"!תִּ

.לילדינואו,לעצמינומוותריםאנושבהם

לתחוםנגיעשלאבכדיל"חזשקבעוובסייגיםבגדרותנשתמש

..לחזורמאודקשהכברשממנו

םֶאתְתַחְללּוְולֹא ישֵׁ י,ָקְדשִׁ ְקַדְשתִׁ יֹוךְ ְבתְונִׁ לְבנֵׁ ְשָראֵׁ ייִׁ 'הֲאנִׁ
ְשֶכם ('לבפסוקכבפרק)!ְמַקדִׁ

.ומעשיודרכיובכלשמיםשםלחללשלאיהודיכלעלמצווההתורה

בעלהכהןמאירישראלרביעםשהיהמעשהמזאתללמודוניתן

.'החילולמחששנזהרימיושכל"חייםהחפץ"

להגיעלהספיקכדיהרכבתלתחנת"חייםהחפץ"מיהראחתפעם

הרחובותבאחדבזריזותפסעכאשר.לווילנאהיוצאתלרכבתבזמן

מנייןלהשליםלהכנסיוכלאםממנווביקשמוכרלאאדםאליוניגש

זאתבכלאולםהתפללכבראמנם"חייםהחפץ".ָאֵבלשלבביתו

אתיפסידכךשמשוםאף,מנייןולהשליםהאבללביתלהכנסהחליט

...'החילולושלוםחסיגרםשלאהעיקרהרכבת

לבישיםלאאדםשאם,גםמה!.'הבכבודמאיתנונדרשתזהירותכמה

בליזהאםאפילו,ו"ח'הלחילולאףלהגיעהואיכול,רגעבכללמעשיו

פרק)אבותבפרקיהמשנהשמזהירהכפי.לבתשומתבחוסראוכוונה

ידְוֶאָחדשֹוֵגגֶאָחד":('דפסוקד ּלּולֵמזִּ ֵשםְבחִּ ."הַּ

ויש,יוחאיברשמעוןרביהתנאלכבוד,וחדוהשמחהיוםהוא,לעומרג"ליום

ואין,זהביוםבשמחהלהרבותנוהגיםולכן,הפוסקיםבדבריסימוכיןזהלעניין

שמעוןרבישלפטירתויוםהואלעומרג"ליוםכיכלבפיומקובל.תחנוןבואומרים

רביפטירתיוםהואזהיוםשאם,כךעלתמה"ומשיבשואל"הגאוןאולם,יוחאיבר

אולם?הצדיקיםבפטירתיששמחהמהכי,זהביוםכלללשמוחלנוהיהלא,שמעון

מהשנודעמפניהוא,זהביוםשמחהשעושיםשהטעםכתבאריהשםת"שוב

רביעלמותדיןגזרהרשעהמלכותשגזרה(:לג)שבתבמסכתבגמראשאמרו

מלכותשלרעהמחרבוניצלבמערהשנחבאנסלוונעשה,יוחאיברשמעון

,הארץכלכדרךהעולםמןיצאבוביוםשמחהלעשותלנוישכןועל,הרשעים

.לושנעשההנסעל'להלהודות

רבינוכתב,יוחאיברשמעוןרבינפטרלעומרג"לשביוםשאמרנומההדברולעצם

וטעות,לעומרג"בלנפטרשמעוןשרבינכוןהדבראיןבאמתכי,א"החידמרן

בעניןמאדהרבההאריךויטאלש"המהרשממהכןוהוכיח,כןשאומרמיבידהיא

רבישלפטירתויוםהואזהשיוםבפיובאולא,לעומרג"לויוםהעומרימיסוד

שבאותוכךעלהיאזהביוםהשמחהעיקרכישאפשרכתבכןועל.יוחאיברשמעון

בהפיצםהעולםאתשהחיותלמידיוחמשתאתללמדעקיבארביהתחילהיום

.הזההיוםעצםעדיונקיםאנוזהוממעיין,מקוםבכלתורה

אותםעלהיאלעומרג"לביוםהשמחהעיקרכי,כתבחדשפריהגאוןוכן

ומכיוון,העולםלכלתורההפיצווהםחייםשנשארועקיבארבישלהתלמידים

.גדולהשמחהעושיםלכן,לפליטההתלמידיםאלונשארוזהשמיום

שניתןכמהשםולהרבות,לעומרג"לביוםשמעוןרבישללקברולעלותשנהגויש

ֹבאּו":(:עחדףבתראבבא),רבותינואמרווכבר.תהליםפרקיוקריאתותחנוניםבתפילות

ושכר,שכרהכנגדמצוההפסד,עולםשלחשבונוונחשבבואו,('כזכאבמדבר)"ֶחְשבֹון

,מעשהעושהשהואלפניולהתבונןלחשובאדםכלעל,כלומר.הפסדהכנגדעבירה

ג"לביוםלעלותשיחליטלפניאדםכלכןועל.'הלפנינכוניםמעשיוכמהעד

,הבחינותמכלהדברכדאיאם,היטבויתבונןיחשוב,הצדיקיםלקברילעומר

סתרינתגלולעומרג"לשביום,כתבחמדשדיובספר.בהפסדושכרויצאשלא

שמחהעושיםכןועל,שמעוןרבינסמךזהוביום,יוחאיברשמעוןרביידיעלתורה

.בדורוטבריאגאוניכתבושכןוהביא.זהביום

לקברשהלךל"זי"הארלמוריראיתי,(י"האררבינותלמיד,ויטאלחייםרבינו)ו"המהרחכתב

ביתואנשיוכלהואשםוישב,בעומרג"לביוםבנואלעזרורבייוחאיברשמעוןרבי

בעודומאביוהתייתםי"האררבינוכי)ממצריםשבאהראשונהבפעםהיהוזה,ימיםשלושה

בחכמהויודעבקיאזהיהאםיודעאיניאבל(מצריםבארץדודואצללגוראמועםוהלך,רךילד

ללמודשהלכתישקודם,ליהעידסאגישיונתןרביוהרב,כךאחרשהשיגהנפלאה

גילחוושם,ביתואנשיכלעםלשםהקטןבנואתי"האררבינוהוליך,ל"זמוריאצל

,ו"המהרחרבינווסיים,ושמחהמשתהיוםשםועשה,הידועכמנהגראשואת

.הנזכרבמנהגשורשישכילהורותזהכלוכתבתי

,ירושליםרבנימגדוליוהיה,כמותופסקןהניחולאשכמעט,א"החידמרןשלרבו)נבוןיונהרביוהגאון

המנהגשנתפשטכתב(1760,י"תקבשנתשניםושבעארבעיםבןהדורבעוןונפטר,ומקובלחסידוהיה

בשביל,קטןילדשלהראשונהבתספורתבשמחהלהרבות,ירושליםהקודשבעיר

שבצידיהשערותלגמריגוזזיםשלאדהיינו,הראשפאותהנחתשלהמצווהחיבוב

."ראשכםפאתתקיפולא"מצותמקיימיםובכך,הראש

ולכללנותעמודבנואלעזרורבייוחאיברשמעוןרבישלשזכותםרצוןויהי

.אמן,קרובהוגאולהשלימהלתשובהונזכה,ישראל


