
 

   )ב. ויקרא יב( אשה כי תזריע
אמרו  :ל"וז, ל העלה את דברי הגמרא על פסוק זה"שבזי זצ ר שלום"מוהרל 'חמדת ימים'ב

הוון ליה בני , דשתיא שכרא) הערת המגיה. א"א ע"ב וס"ע' לפנינו הוא בבלי יומא ס(ה "בירושלמי בכתובות פ
, דאכלא ביעי הוון ליה בני עינאני. בריי] בישרא ושתיא חמרא הוון ליה ברידאכלא . אוכמי[
דאכלא כרפסא הוון . בעלי חן' פיר, דאכלא כווארא הוון ליה בני חינאני. עינהן גדולות' פי

דאכלא אתרוגא הוו לה . עבים' פיר, דאכלא כוסברתא הוו לה בני בשראני. ליה בני זיותאני
  .בני ריחאני

ארוך אל ישא , לוי אומר' ר) הערת המגיה. ב בשם ריש לקיש"ה ע"לפנינו הוא בבכורות מ(ות ואמרו בכתוב
קצר אל ישא קצרה שלא יצא מהן . ארוך בעל חטוטרת' פיר, ארוכה שלא יצא מהן תורן

לבן אל ישא . שחור' פיר, אוכם אל ישא אוכמת שלא יצא מהן כושי. קצר קומה' פיר, אצבעי
  .החמדת ימים ל"עכ, לבן ביותר כמצורע' פיר, רילבנה שלא יצא מהן חיו

במדרש לבל יפגם כמובא  ומחובת האדם לשמר הטבע ,טבעעל דרך הה הנהיג עולמו "הקב
תוֹ 'רבה על פסוק  ר ִעּוְ ן ֵאת ֲאׁשֶ י ִמי יּוַכל ְלַתּקֵ ה ָהֱאלִֹהים ּכִ ָעה  .)יג. קהלת ז('ְרֵאה ֶאת ַמֲעׂשֵ ׁשָ ּבְ

רוּ  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ן ֵעֶדן, ְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹוןׁשֶ ל ִאיָלֵני ּגַ ְרֵאה , ְוָאַמר לוֹ , ְנָטלֹו ְוֶהֱחִזירֹו ַעל ּכָ
ִחין ֵהן ּבָ ה ָנִאים ּוְמׁשֻ ּמָ י ּכַ ָראִתי, ַמֲעׂשַ ִביְלָך ּבָ ׁשְ ָראִתי ּבִ ּבָ ֶ לֹא ְתַקְלֵקל , ְוָכל ַמה ׁשּ ָך ׁשֶ ְעּתְ ן ּדַ ּתֵ

ִאם קִ את עולמי  ְוַתֲחִריב ן ַאֲחֶריךָ ׁשֶ ְיַתּקֵ הגמרא פורטת מה יהיה  כ"ע .כ"ע, 'וכו ְלַקְלּתָ ֵאין ִמי ׁשֶ
וכן מה יהיה אם האדם הוא כך וישא . כל מיני ומיני סוגי מאכלים הבולד אם תאכל האש

  .ד"כמותי וכן עזה הולא יאמר האדם אני גבוה נאה לי לישא אשה גבוה. אשה שהיא כך וכך
' מסילת ישרים'על אחת כמה וכמה ברוחניות וכמובא בספר , אתואם בגשמיות אמרה הגמרא ז

  .ש באורך"א בביאור מה חובת האדם בעולמו יעו"פ
 !עשה אותי' ככה ה: שכשאומרים להם להשתנות עבור חינוך ילדיהם משיבים הםאנשים מהיש 

ה זוכל . שוניםומצדיקים מעשיהם בתירוצים  !זה מה שטוב לי ,מה שיהיה !יתברך זה רצונו
הם כמובא באורחות צדיקים שער ילבם והרגשמתעצלים לעמול ולשנות מצ ,בא ממדת העצלות

  .העצלות ובכל הספרים הקדושים
אין זו דרך , שזה טבעו מן הבטן ומן ההריון ואף. זו רעה חולה ,אבל למלי דשמיא אם יש לו עצלה: ל"וז) עצלות' ע( 'פלא יועץ'הרב כבר כתב ו

יף אותו על ידי עמל ויגיעה ועל ידי שירגיל עצמו אל הקצה האחר יכול לבוא לדרך ביד האדם להפך טבעו ולהחל כי, רהמוציאתו מידי עב
  .כ"ע', וכו ר עצמו על ידי קנסותוויגד, ם צערא אגראוולפ ,וכל אשר יחפץ יעשה, ואדם מושל ברוחו, האמצעי

? גדולכבר פילות הרי הוא את בנך לת ותתמידבלמה אתה לא מביא  ',לאחד מיראי הפעם שאלתי : ולהבין היטב דברינו אעלה דוגמא קטנה
בעצם זה שאני הולך , דוגמאבשבילו לסמל ואני הרי : השיבני? אינך מעיר לו אם הוא יוצא החוצה או מדבר, וגם כשהוא מגיע לבית הכנסת

וזה המוסר , זה מה שנחקק בלבו של בני, עולםבקביעות לתפילות ומתפלל ללא שום דיבור וללא שום פניה אלא אני מתייחד רק עם בורא 
ץ "אך בשביל מעוטי הדעת די שנזכיר את אשר כתב מהרי, בין שאין בדבריו אלו לא טעם ולא ריחמוהמבין  .ל"עכ, בשביל בני הכי גדול

', אמן או שיחת חולין ימלל וכו ואם יענה, אינו משגיח עליו אם יתפלל, ומי שזיכהו השם יתברך לבן שמצוה עליו לחנכו וללמדו: ל"באיגרת וז
  .מ להביא לשונו"ואכ ש שהאריך בתוכחת מגולה"יעו
נה שאינם מחזיקים מאלו ואיש הורים המתנערים בתו .ב"או שפתי וכל כיו לימודי או רגשיחיצוני שהילד צריך סיוע כ מצוי בדורינו "כמו

ו היתה נשברת רגלם היו הולכים עם "שהרי אם ח! רוח שטות היא זו. לילדיהם בעצמם ו הםוהם יתפללו על בנם ויעזר, והעזרות הרפואות
שמחובת ההורים לתת , הוא הדין והוא הטעם לאותם הילדים הזקוקים לעזרה חיצונית. ולא אלך עם הקביים' קביים ולא היו אומרים זה רצון ה

   . נרחיב בפעם אחרת, בחיים' כלתה היריעה ואם יגזור האך , וחפץ הייתי להאריך עוד בזה. ולא להתנער בתירוצי אמונה ובטחון, להם סיוע
  

  

  
  

 גבי על כיפות אין מנהגינו לעשות
  כנסיות בתי

א "י רצאבי שליט"מרן הגרכתב 
) ז"ד אות י"קמ' ד סי"יו( עיני יצחקבחיבורו 

  : ל"וז
 גבי על כיפות לעשות בתימן ונהג לא
 שבונים כדרך כנסיות בתי

 ש"וכמ ,מסגפיהם גבי על הישמעאלים
 ה"ד ה"מ הערה ו"קמ סימן לקמן

 מרדכי ג"להרה ראיתי ב"וכיו .והכיפה
' ז ק"ס שלמה בכרם א"שליט גרוס

 טעמא דמהאיי אחרונים מכמה שהביא
 לבנות אסור משנה הכסף שכתב
 ,ש"יעו הכנסת בית גג על מגדל
 הכנסת בית הלכות ח"או החיים ובכף
   .ז"כ ק"ס נ"ק סימן
 בניינים על כיפות שנמצא ומה

 כאן קדמונים צדיקים בקברות
 היה שזה ראיה אין ,הקדושה בארצינו

 דאפשר ,מלפנים גם ישראל מנהג
 בזמן כאן ושלטו שהתיישבו שהערבים
 ,כדרכם כך אותם שבנו הם גלותינו

 הם גם שלנו הקדושים שקברי לפי
 שלישיבעמוד ה המשך  ,כידוע מעריצים

  ת"א מנהל הת"הרב אליהו נהרי שליט

  
  

 ..ועוד ק תימן בעיר אלעד"מופץ בכל בתי הכנסת קן הגיליו
  ..ועודועוד

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  118גיליון   ח"שכ'ב ז"תשע'ה זאת תהיה-תזריעי פרשת "קל

וללא שכר וללא תמורה , אחרי מעשי חסד הם אצים רציםו, יתברכו ממעון הברכות הנערים אשר למצוות רודפים
לכל  ויזכו, שיגדלו בתורה וביראה יהא רעוא .ו"יצ אליה ושלום אברהם דמרי האחים המופלאים, הם עושים

 .ר"אכי, ויפארו את עדתינו הקדושה, ונהורא מעליא איתנהמתוך בריאות , ולשמחת בית השאובה, מידה טובה
 

  !לכל השואלים
שבוע שעבר לא יצא 

  חג עלון עקב ה
 רשבוע הקצוה



  ל"זצשלום כריף  ר"מוהר
  ג"ל' פס 'בפירושו למשלי פרק ל

 

  ל הוא רבי "ז רווהנה אמ. ראשי תיבות מאיר. מיץ אפים יוציא ריב
  ל שחלה "ובמסכת שבת אמרו ז. רבי אלעזר בן ערך הוא רבי מאירנהוראי הוא 

  והיינו אותיות . והוא החדש הזה לכם, שקראוהו לספר תורה וקם וקרא החרש היה לבם, ונשתכח תלמודו
ה "על כן רמז שלמה המלך ע, זירו תלמודוולפי שגעו בבכיה והח. י שקליפה זו משכחת תלמוד מחולים"וכתב האר .ב"ריך חילף באותיות "דז

   . ומיץ אפים יוציא ריבבפסוק זה 
ולפיכך הותר לו ללמוד . ן שחציו בקדושה וחציו בקליפה"רו]ט[לפי שנשמתו ממט, לשון רבים ולא אף אפיםואמר 

ועל כן  .אחר לשון סטרא אחרא, קודש] גימטריא[ע "ועל כן אליש. שתחלתו בקדושה וסופו בקליפה, מאלישע אחר
אני רבי מאיר, ל"אמרו ז , טעמים 'נקודות וט' ט, ט"ן ט"תוכו של מטטרו. רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק, ׁשַ

אמר רבן גמליאל אל יכנסו , ב"ריולזה הרמז של . ט פנים טמא"מ, טהור] פנים[ט "מ) פנים(והוא סוד . והנשאר רמון
דבגלות עומד מטטרון במקום . י"בגימטריא ח, ט דמטטרון"טוהנה . שקנטרנין הן, תלמידי רבי מאיר לבית המדרש

, ך בגימטריא אל"דז, ב"ריך ב"והחילוף שחילף דז. זולת בשבת, לאביהם שבשמים תפארת, בין ישראל מלכות, היסוד
נראה פתרונו (ע "י ומג"וכן למדתי מלשון האר. נראה לי(ר עם שלוש אותיות "בגימטריא אחב "רי. ע"הוא סוד אליש

  . מטטרון וסמאל, ם תחתונים"והוא סוד מים עליונים ומי). שמץ מנהו) לה עמוקותומג
והן מים קדושים מיים . אלא שהגביר הקדושה על הטומאה מראש ועד סוף, ל רבי מאיר בן גרים היה"ולפיכך אמרו ז

, ל"אתה לגלות בבבל כמאמרם ז]י[לפי שנחשדה כנסת ישראל ביצ, שנאמר ונקתה ונזרעה זרע, חיים שמנקין הסוטה
הוא רבי אלעזר בן ערך שאמר עליו רבן , והציאה רבי מאיר' ולפיכך נקתה וכו, וקנא לה בעלה ולא נמצא בה מום

. הוא סוד מיים חיים שגברו על המים המריםש, רבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר, יוחנן בן זכאי במסכת אבות
. ה מנורה של אש"ל הראה לו הב"הוא סוד אמרם ז, ה בגימטריא אש"מנור. והוא סוד מנורה שבשמו מאיר ונהוראי

  . ועל כן סתם משנה רבי מאיר היא. ולפיכך אמר רבי מאיר מתי אמות ואעלה עשן מקברו
, והוא סוד וראית את אחורי. איחדדנא טפי, ואי חזיתיה מאפיה. חזינא לרבי מאיר מאחוריהד, האי דמחדדנא טפי, ולפיכך אמר רבינו הקדוש

והוא . ו פרצופין"ס ד"שה', ר עיני שניהם ה"נפגשו מאי] ואיש תככים[רש )עשיר ו(וזהו סוד . הוא מטטרון, הראה לו למשה קשר של תפלין
, א לפי שלא ירדו החכמים לסוף דעתו על כן לא רצו לקבוע הלכה כמותואל, ל גלוי וידוע שהלכה כרבי מאיר בכל מקום"סוד מאמרם ז

המקשט , שפירושו לבן, )ט"ט מ"גימטריא מ(ח "וזהו סוד דודי צ. ס מטטרון"שה, ט פנים טמא"ט פנים טהור ובמ"שהיה יכול לטהר השרץ במ
  . וכדפרשנא לעיל, יורה כחץ משםזרע ה, אותיות חץ, צח .י"גימטריא דוד, רים מיני קשוטיןהכלה בגלות בארבעה ועש

  . ר"עז) ל"ראשי תיבות א(כמא דאתאמר אעשה לו , ר"וזהו סוד אלעז
  . על כן נקרא נהוראי, ולפי שהוא במקום הנהר העליון יסוד כנזכר לעיל

  . על שם שמנחם לה בגלות, ונקרא נחמיה
ועליו גם . כמא דאתאמר מעָין חתום, ר בן ערך כמעיין המתגבראלעז] רבי[ולפי שסתם משנה כרבי מאיר דאיהו , שמאיר לארץ, ונקרא מאיר

, )ל שלושה מילויי שם אהיה"ר(על כן חתום בגימטריא שלשה אהיה . דאיהי מלכות, ה"כן אמר רבן יוחנן בן זכאי בור סווד שאינו מאבד טפ
, ל אהיה עמהם בשעבוד מצרים"ועל כן אמרו ז). תעם שלוש התיבו(שלושה אהיה ] פשוטי) [מילויי(בהסרת , גימטריא משנה. א"ג קס"א קמ"קנ

ועל דא כתיב  . הרי שלשה אהיה. ה שלחני אליכם"אהי, אמר לו. דיה לצרה בשעתה, אמר לו. ס מטטרון"שה, ואני אהיה עמהם בשאר גליות
רבי (פ "שאומר בגמרא תרגמּה רכמו , כתרגום לפסוק, ועל כן פירוש התורה שהיא המשנה. 'הוא סוד שחציו בקדושה וכו, ונוגה כאור תהיה

  . ועל כן ערב שבת מחצות קורין שנים מקרא ואחד תרגום. שפירושו לשון פירשהּ , )או רב פלוני, פלוני
כמא דאתאמר יעשן אף , בסוד עלייה לא ירידה, ולפיכך אמר רבי מאיר מתי אמות ואעלה עשן מקברו. בסוד עשן המערכה, ונקרא בן ערך

ואל , ן שבמאיר ושבנהוראי ואלעזר"כגון שלש רישי, אם תסיר אותיות שנכפלו בהם, שמותיו מאיר נהוראי אלעזר לפיכך שלשת. 'וכו' ה
שהיה גם כן רבו של רבי , נוטריקון זה רבי עקיבא, ר"עז. ך"גימטריא ת, מא נהוי לעזר, וזה סדרן. ן"יעלו גימטריא עש, תחשוב אלא אחת

ונרמז גם כן שמו של רבי אלעזר בן . ואמר לו לא כך אמר עקיבא רבך, ערכנה זהב וזכוכיתכמו שאמר אלישע אחר בפסוק לא י, מאיר
  . נחמיה, ל ומה שמו"כי אמרו ז, אבל נחמיה לא נזכר בסוד זה. בלא יערכנה, ערך

טשת קצת בכתב תיבה זו מטוש(מסטרא דדעת , אלעזר. מסטרא דאימא, נהוראי. מסטרא דאבא, מאיר. בחד מתקלא אתקלו) אתקלו(וכולהון 
, דאינון חד, ואיהו כגוונא דאוריאל ונוריאל. דאדכרו בקרא, הדא הוא דכתיב זהב וזכוכית וכלי פז. אעשה לו עזר, דגניז בכתר עלאה) היד

נוריאל , נוריאל שית אתוון, אוריאל שית אתוון, והיינו דכתיב שתים מערכות שש המערכת. אלא דדא מסטרא דחסד ודא מסטרא דגבורה
ז סוף פרשת כי "כדאיתא ברמ, בנצח הוד יסוד' וט, בחסד גבורה תפארת' ט. ס שמונה עשרה אותיות דצרופי יהו"ה, ט"וט. טריא רמוןגימ
) שמא פתרונו מארי מתניתין(מ "ועלה אמרו מ. דעליה דמטטרון כתיב, ולא ימיש מעשות פרי' ם וכו"עליה כתיב והיה כעץ שתול על מי. תצא

, ולפי שהוא מטטרון שר הפנים. בגימטריא נהוראי נחמיה מאיר אלעזר, מקום שם מעשה) תיבות אלה(שלש . שינוי מעשהשנוי מקום שנוי שם 
על כן , ולפי שמטטרון הוא סוד עץ הדעת טוב ורע. דאינון ארבע שמהן, ארבעה פנים לאחת להם. חד טוב וחד מסטרא דרע, פנים תרין

  .עם האותיות והתיבות והכולל, ם"ל מי"ל ע"וכן הוא בגימטריא שתו. ע"ב ור"ת טו"ץ הדע"ארבעה שמות אלו גימטריא וע
, בצפון הארץ' עלמה'ראיתי לקבר רבי אלעזר בן ערך אשר שוכן כבוד סמוך לישוב . ה"א[

א בן ערך הוא רבי "ואם ר' י הקדוש גילה את קברות התנאים וכו"ותמהתי שהרי ידוע שהאר
שנפלו טעיות , א והשיבני"י רצאבי שליט"ר זה למרן הגרושאלתי לדב! ?מאיר כיצד קבור כאן

  ] ובכותבי זאת טרם השגתיהו. בשמות התנאים ויש ספר המציין לאלו הדברים שאעיין שם
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  'פסח'לחג ות רונפת
ת "ההבדל בין חי .חמץ ומצה !אחודה חידה

א היא הנקודה המחברת את הרגל "לה
ההפרש הוא שלוש ' ק' ובגי, השמאלית לגג

  .ומהותם שונה

  .יהודה רצאבי :הזוכה בהגרלה
  !טרם נפתרה?מי בתמונה

  לעילוי נשמת 
  ל "זצוק עדני בן שלמה חייםר "מוהר

  ה"תנצב, מרא דאתרא דאליכין

  ק "לזש
מירב ויעקב  בן שלום
  מנשה      בת ליהט

  

  ק "לזש
יעקב  בן תומר ישראל

  מנשה  בת אודליהו
 

  

אי ְחׁשַ מה  –ּבִ
 שכיום אומרים

אי ֲחׁשַ   .ּבַ
 

  ק "לזש
  זכריה  בתרות ודוד  בן יובל

   212- ץ ה"מהרי לרגל יומא דהילולא של
  , )ץ"כ מהרי"כ, חיים פירושו יחיא(נקרא על שמו  למוד תורהאשר הת

 א"זתע, סופר לתלמידים בגדולתו ובמעלתו



 
  )כט. ידויקרא (לכפר עליו .... והנותר מן השמן

   ?ב לכפר עליולמה בקרבן מצורע עשיר כתוב וכיפר עליו ובקרבן מצורע עני כתו
משום שאין לה  ,משום שהנגעים באים על גסות הרוח וגסות רוחו של דל חמורה משל עשיר

ולפיכך לא נאמר בו וכיפר  ,ה סובלם"ודל גאה הוא אחד מהשלושה שאין הקב ,יסוד טבעי
  .כלומר עוד לא נגמרה כפרתו ,אלא יכפר עליו

  )לב. ידויקרא ( זאת תורת אשר בו נגע צרעת
קדמונים כשחטא אדם החמירו מאד בתשובתו וצריך היה לסגף את עצמו בצומות בדורות 

והתשובה היא ללמוד יותר  ,בדורותינו אלה אין כח לתשובה חמורה כזו .וסיגופים שונים
התורה הזו היא תרופה  ',וזאת תורת'וזה שאמר הכתוב  .והדברים ידועים ,ולעשות יותר מצוות

שאין ידו משגת לתת צדקה ואין  ,כלומר ',לו תשיג ידו אשר'ותשובה לאשר בו נגע צרעת 
  )ל"זצ י זכריא"למהר' עטרת זקנים'(       .כחו עמו לצום ולהסתגף כמו בימים קדמונים

  
  
  

  חכמת אדם תאיר פניו
שלא , היה לבושו דל ופשוט ביותר, )ץ"דור רביעי למהרי(צאלח  מרוב עוניו של רבי אברהם

, עקב כך. כיאה למשרה אותם הם משתמשים, ה דרך כבודכדרך החכמים אשר מלבושם הי
התנגדו חלק משבעת טובי , ר שלום"כאשר מינוהו לדיין לאחר פטירת הדיין רבינו יחיא ב

כפי שצריך תלמיד חכם , הם חפצו בדיין שיהיה מכובד אף במראהו החיצוני. ינויומהעיר ל
להם שצריך למנות לקהל דיין  הם פנו לחכמי הדור ואמרו. הנוטל משרה ציבורית להיראות

אך מראה בגדיו , על אף היותו תלמיד חכם, ואילו לרבי אברהם, תלמיד חכם שמראהו מכובד
. על כן ביקשו לחפש תלמיד חכם אחר. אין זה מן הכבוד לתת לו משרה זו, דלים ופשוטים

מיותו של כי אם על פני, גערו בהם חכמי הדור ואמרו להם כי אין מסתכלים על מראה חיצוני
ואם קבעו חכמי ישראל שהוא יטול , ואין מתאים יותר מרבי אברהם לשמש כדיין, האדם

  .מהשמים ודאי שהסכימו איתם, משרה זו
אשר מתפקידו היה לאשר כל משרה , המתנגדים לא יכלו להשלים עם מינויו ופנו לאימאם

על התנגדותם למנות  הם סיפרו לו. והוא זה אשר אישר את מינויו של רבי אברהם, ציבורית
  .והמלך קבע להם יום כדי לשמוע את טענותיהם, אותו לדיין

המלך שאלם לסיבת . ביום שנקבע הגיעו טובי העיר אל המלך אשר המתין להם בחדרו
אך מראהו החיצוני פשוט ודל ואין זה , התנגדותם והם הסבירו לו שהוא אמנם תלמיד חכם

להורות לחכמים שימנו חכם אחר , ביקשו מהמלך, על כן. מתאים למנותו לתפקיד כה חשוב
  .במקומו

הוא שלח שליח לקרוא לרבי אברהם כדי לבחון את . המלך שתק מעט ולא ידע מה יענם
ואז יוכל להחליט אם צודקים דבריהם או שמא יש להם דבר מה נגדו והם , לבושו במו עיניו

בעוד כולם ממתינים בחדר , םהשליח יצא לקרוא לרבי אברה. מחפשים להעליל עליו עלילות
  .המלך

אך , הביט בו המלך וראה שאמנם בגדיו דלים ופשוטים, כשנכנס רבי אברהם לחדרו של המלך
והוא הבין שאדם כמותו ראוי , נכנס בלב המלך פחד ויראה. 'זיו פניו הוא כדמות מלאך ה

ואין זו , והר קדושתוהרי זה דבר כה פעוט לעומת זיו פניו וט, ואם בגדיו פשוטים, להיות דיין
  .סיבה מספקת למנוע ממנו את התפקיד

אדם כמותו אתם לא רוצים : "פנה המלך למתנגדים ואמר להם כשהוא מרים קולו וזועק
 )ט"ע' עמ 'ץ"מהרי'קונטריס (     .ובכעס ובבזיון גרשם מביתו, "תתביישו לכם! ?למנות לדיין

  
 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
                 

  
  ומה עלינו לעשות.. לבין.. מה בין

וסין ולא יכלו היריעות ויכלו הקולמ
נסיים לכתוב אודות תפארת יהדות 

אך עלינו להתבונן ולתת . תימן
ולכל . הדעת מה עלינו לעשות

הפחות נעלה  את אשר כתב 
ל בחיבורו "ר שלום ראייבי זצ"מוהר

אשר היה , ג"קע' עמ' סוכת שלום'
בתימן ועלה ארצה וראה את השינוי 

  : ל"וז. הגדול
ח בשעת "שתאות ובביבבית המ
כמעט השכינה שורה , ופהעריכת הח

החתן לא יוכל . מרוב הצניעות
להכיר את הכלה מיום שנתארסה עד 

פעם . יום החופה מרוב הצניעות
פתחו החלון , אחת הייתי עד בחופה

ואמר  ,החתן והעדים ,והראנו הפנים
זו היא הכלה , לי הרב תסתכל

ובאותה שעה   ,קדש החתןמש
ג מקדש ומברך איך היה "שהרה

מי הוא אשר . ושההתואר והקד
' משתוקק כששומע הרב כמלאך ה

דוגמת מעמד הר סיני לא תשבע עין 
לראות ולא תמלא אוזן לשמוע מרוב 

ואיך הכוונה . ענותנותו של הרב
כולם משתוקקים לשמוע מהפה , שלו

כביכול ששכינתו . הקדוש והחן שלו
  . משתתפת בכל מעשינו' ית

אנחנו חשבנו לפי תמותנו שבארצנו 
נמצא כפליים ממה שהיינו  הקדושה

אוי ואבוי לא . ו"טזריזין בשבתות וי
י היא קדושה והמעולה "א. ל"כמו חו

אנחנו צריכים שנעשה . מכל הארצות
יותר ונזדרז יותר ממה שהיינו זריזין 

לצערנו הספדנו ' היא היכל ה. בתימן
הרבה לכן אנחנו צריכים להתפלל 

ה שיחזיר אלו הצעירים כולם "ב' לי
ו וליראתו והוא כביכול לעבודת

ר "יחזירם בתשובה שלימה לפניו אכי
 .אמן] בעגלא ובזמן קריב[ק "בעובז

  .ל"עכ

  
  

  המשך מהעמוד הראשון                         
   .כמתכונתם השאירום כך הקברות ומצאו ישראל וכשבאו
 שמנעו בהיפך הוא דדילמא ,לחקותם שלא כיפות מלעשות אצלינו שנמנעו מוכרחת ראיה לנו אין אמנם

 כמו שמסתברא אלא .משלהם גבוהים כנסיות בתי לבנות הניחו שלא שידוע וכעין ,הדבר ונשתכח קדמוניות משנים מאתנו זאת הגויים
 ,שומם שיקוץ על ,הטהור ובין הטמא ובין החול ובין הקודש בין ולהבדיל[ כיפה שום מצינו לא ובמקדש במשכן גם שהרי ,לעיל שכתבנו

 ועיין .בו אשר שתיה אבן שם על וסלע ,"הסלע כיפת" נקרא ולכן .גדולה כיפה הם עשו ,ר"בעוה המקדש במקום הבנוי שלהם המסגף הוא
   ].מאידך ה"ד ז"כ הערה ג"ק סימן המצרים בין הלכות ח"או חלק עילל בדברינו
 ק"ס ג"ק סימן הכנסת בית הלכות ח"או החיים כף ע"וע .וכדומה נ"ביהכ על כיפה לבניית ל"חז ספרי בכל לדבר זכר שאין אני וכמדומה

 .חקל הרב העיני יצ"עכ, כפה ,כפף ,כיף שער י"כת המספיק ובספר ,כף' ע ובערוך .ו"כ ח"י

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  , ל"פרץ ז אליהובן  אוריאל אהרן, ל"ז נהרי יחיאבן  חייםלעילוי נשמת 
  ,ל"טביב זצ יצחק דאודבן  אברהם' ר ,ל"ז נהרי יחיאבן  יוסף, ל"בשארי ז סעידבן  דוד

 ה"תנצב ,ה"ענהרי  יחיאבת  יפה

  לעילוי נשמת 
 בת רחמה חביבה מרת

  ה"תנצב ה"עאוחנינה 



  ל"ארי זצ'הרב סלימאן עת
ז לאביו "נולד לערך בשנת תרע

מארי סלימאן ואימו מרת ציניה 
ַלאד 'בישוב עת אר נפת ּבְ

בית אביו מקורם היה . ַאְרַחבּ 
את עיקר . ממשפחת נהארי הלוי

תורתו קיבל מחמיו לעתיד 
מסעוד שהיה ' מארי מסעוד ן

כבר בצעירותו  .גוברא רבא
יו כגוברא נודע במקום מגור

ה והיה שוחט בהמה חי, רבא
ועוף ומסדר קידושין כדרך 

והיו באים לידיין . תימןחכמי 
וכל זה בעודו צעיר עד , אצלו
שאז עלה  עשרים ושבעגיל 
שימש גם את מארי  .לארץ

ל ולמד ממנו "יחיא בשירי זצ
  .גם את אמנות הניקור

  ד"התשע 'באדר ' נפטר ט
  ונטמן בהר המנוחות

פרי  מחוברת
י "שע 29צדיק 

עץ חיים ארגון 
  עטרת יחיא

  -ו   
  

, לידידינו היקר והחשוב באדם
   ,איש חיל לתורה ולתעודה

ומגדיל תורה הולך ומוסיף 
וידיו רב לו לפאר  ,האדירהומ

לשמח את , את מקום התורה
והוא , ר בדירה נאה"התשב

  ,מהורי התלמוד תורה
  ו"הי איתמר דחבש ה"ה

  

ימיו בטוב ' שיאריך היהא רעוא 
ויראה כל זרעו  ,ושנותיו בנעימים

זרע ישרים מבורכים הולכים 
זכים , בדרכי אבותינו הקדושים

משמרים מסורת אבותינו , וברים
 .ר"אכי ,בת אלפי שנים
 

  
  

  רישום
  

שבוע שעבר לא 
   יצא עלון

  

  מבצע 
לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל "

   "אלא לעסוק בהם בתורה
-תורה בחולו של-צבר שעות רבות של

  . י האבות ובנים"ע מועד
 ₪ 20בלו התלמידים שהשתתפו במבצע קי

  כאות הערכה על התמדתם בתורה
 ------------------------------------------  

  בעילום שם  עלות המבצע נתרמה
  ה"ל תנצב"ז יוסף בן יחיא נהרינ "לע

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לרפואה ובריאות איתנה 
  דנין משה בן יוסףצוברי ושלום  בן סעדיה עדי

 מים ושניםמתוך אריכות י


