
  
  )ג-ב. דברים יט(' תכין לך הדרך וגו' שלוש ערים תבדיל לך וגו

  .כ"ע, מקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים: י"פרש
אדם הוא אדם ואין הכל . הן לנפש ההורג והן לנפש גואל הדם, התורה מבינה לנפש האדם

כמובא בספרים (ו להגיע למצב שיהרוג אדם אחר בלא משים כי זהו תיקונו "חואף יכול , בשליטתו
אלא עליו לרוץ , אינו מוגן מיידית, ל"ר. ועל כן נותנת לו התורה פתח הצלה עיר מקלט, )ל"ואכמ

שעל ) כה. במדבר לה(' והצילו העדה'' ל על פס"דרשו חז, ויותר מזאת. לעיר מקלט ובזה מציל נפשו
מאידך מבינה היא לנפש גואל . רג פתח הצלה כמה שיותר ולא לחייבו בדיןד לחפש להו"הבי
וכאשר יש לו . יעשה מעשהו באיסור, ואם לא ניתן לו פתח היתר, שהינו בכאב וכעס גדול, הדם

  .דמו שוקט שממתין לפתח ההיתר שיצא הרוצח מעיר מקלטו, פתח היתר מסוים
, וזאת מפני שהאדם אינו מלאך, דעתו של אדם וכן עוד בדברים רבים נמצא שהתורה יורדת לסוף

, ואם בדבריו של מלך מלכי המלכים עסקינן. וכבר אמרו חכמינו לא ניתנה תורה למלאכי השרת
על אחת כמה וכמה כאשר אנו . ובאנשים גדולים בעלי דעה והשכל עסקינן, ובדיני נפשות עסקינן

לחשוב ולהרגיש מה עובר עליהם בעת , שמחובתנו להבין ולירד לסוף דעתם, רוצים לחנך טפנו
וכן להתבונן מה יהיו ההשלכות ממה שנאמר להם ומהצעדים אשר ננקוט . שקרה עמהם דבר מה

  . עמהם
ואף הפוגע , שאז דמו של הנפגע ברתיחה, ובפרט יש לתת שימת לב לזה בעת מריבה בין שנים

, להשקיט את הרוחותועל כן בכדי . שלכן עשה את אשר עשה, מסתמא נפגע עוד קודם לכן
ילד , ל"ר. ראשית עלינו להרגיש את הנפשות הפועלות, ושדברינו יהיו נשמעים ויכנסו בלבבות

, ניכנס להרגשותיו וטבעיו ונשתתף עמו בתחושותיו, או שהוא פגיע מאוד, שבטבעו הינו קצר רוח
שצריך , ל"ן רכמובן שאי. וממילא אנו נדע להתייחס בהתאם ואף הוא ירגיש שאנו מבינים אותו

אך יש דרכים , שאנו מבינים אותו שהוא פעל מתוך כאב, אך נאמר לו, להצדיק אותו במעשיו
שהרי לא הרויח בה מאומה כי אם עבירה גדולה ורבתה השנאה ולא , אחרות הטובות מדרך זו

  . נפתרה הבעיה
ויהיה שק , ל שילד שמכה אותו חברו יעבוד באין מעש ולא יחזיר כלל למי שפוגע בו"ואין ר
אוצרות 'וכבר מובא בספר . שלא יפתח את המריבה ויפנה למי שעליו לפנות, ל"אלא ר. חבטות

, שילד שחבר מרביץ לו, ל"ח משם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"תשס' א עמ"ח' של חינוך
ירביץ בחזרה רק כדי להתגונן וימנע קבלת מכות נוספות אבל לא שירביץ חזרה בחברו בשביל 

  .כ"ע, להתנקם בו
 הם בסוף אם הם רבים כייניהם אל תתערב ב, ל"ר. 'אחים מסתדרים', מורגלא בפי אינשי למימר

ואם , אך יש פעמים שהדבר נובע מקנאת איש באחיו, אכן דבר זה הנו נכון בכללותו. מסתדרים
כ במוסד החינוכי "וכמו. לא תתאחהחריתה שנאה פנימית עמוקה שלעולם לא יתערבו ההורים א

וצה להראות הן מפני שר, יש פעמים שהאח הגדול מרגיש שהוא המחנך של אחיו הקטן ממנו
והן מפני שמתבייש , לכולם שהוא אחיו הגדול כדי לחזק מעמד עצמו ותחושתו האישית

ולא לומר אחים , על כל פנים מחובת המחנכים להתערב. מכל סיבה אחרתוהן , בהתנהגות אחיו
ומהווה פגיעה , ולהורדת הבטחון העצמי שלו, כי דבר זה גורם לתסכול לאח הקטן. מסתדרים

   .וידועים ונזקיה רבים ואין צורך להכביר במילים בדברים כואבים, הבריאה של הילדלהתפתחותו 
ואם צריך עזרה יפנה הוא בעצמו למחנכיו ומחנכיו הם בלבד , שאחיו די גדול לדאוג לעצמו, היא בהעברת מסר לאח הגדול, והתערבותם של המחנכים

משום שפעמים הבטחון של האח הגדול לחנך אחיו נובעת מבקשת ההורים מהאח הגדול , ריםנוסף לזאת יש לשוחח על זאת עם ההו. הממונים עליו במוסד
 . אמן, ותפילתינו לחי העולמים שלא ניכשל ולא יכשלו אחרים בדברינו. והאח הגדול מפרש דבריהם למקומות לא נכונים, להשגיח או לשמור על אחיו הקטן

  ת"א מנהל הת"הרב אליהו נהרי שליט

  
  

  
  
  

  
' אחות קטנה'שפיוט מנהגינו טעם 

ט ראשון "אומרים רק לפנות ערב יו
  בלבד

  ל "זצ ש יצחק הלוי"מהרתשובת 
  א "צ' סי ת דברי חכמים"בשו

ט שני "ות קטנה בליל יוהנדון אם אומרים אח
   .הנשל ראש הש

ו עליה תשובה עברתי על השאלה ותשובת
המאירה את העינים בראיות נכוחות וברורות 

זה הוא  :והנני להוסיף ולומר .המבוארים שם
ל שאין אומרים "בהתאם למנהגינו כאן ובחו

ט ראשון של "אותה כי אם לפנות ערב של יו
ודבר פשוט  .ט שני"ראש השנה ולא בליל יו

תחל שנה 'הוא כי אחרי שאמרנו בסיומה 
ט "מר בליל יופשר לחזור ולואיך א 'וברכותיה

   ?יהתשני תכלה שנה וקללו
נו קדושת היום ועוד אחרי שקבלנו עלי

וגם  ...על הגתית חבאמירת מזמור למנצ
אי  ,בקדוש היום שהוא תחלת השנה הבאה

ה שעברה ונאמר נור שכאפשר עוד לחזור ולז
וכן מצאתי דבר זה מפורש  .'תכלה שנה וכו

על התכלאל ' ל פי"ץ ז"עץ חיים למהרי' בס
דתחלה  :ל"ה ובהתקדש וז"ד )ח"נ' ב עמ"ח(

ברה יש לנו להתפלל על אחרית שנה שע
לת השנה חבטרם נקבל קדושת היום שהיא ת

 ,'הבאה באמירת המזמור של קדושת היום וכו
   .ש"עי

לכן מכיון שתחלת השנה ומנין החדש הוא 
נראה ברור שאין לחזור בליל  ,ט ראשון"מיו

אחרי שכבר  ...ה שנהכלט שני ולומר ת"יו
ועל  .דשהחלת השנה החאנחנו עומדים בת

לבטל  ,ב"הנוהגים לומר אחות קטנה בליל יוט
 ,יען כי אין להם על מה לסמוך ,מנהגם זה

 .ולנהוג כמנהג המקובל אצל הכל

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 179 גיליון ט"שכ'בח "תשע'הי  פרשת שופטים "קל

והוא , לסדר את המיזוג מפני החום הגדול בדור האחרון, האיש אשר הוא נקרא ראשון, יתברך מפי עליון

ויהיו , ד ראשונה"יהא רעוא שיזכה שכל בניו ישבו בבמ. ו"יצרועי מדמון ה "ה, בשמחה בא מידי פעם בפעם
 ר"אכי, מתוך אריכות יומיא ושניא, א מעליאבבריאות איתנה ונהור, מגדולי הדור הבא



  )יח. טזדברים ( שופטים ושוטרים  
  זה שאמר הכתוב מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא 

  הכתוב מדבר כנגד התורה בכללה שלא , עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללויה
והכוונה בזה שאם נראה דת מדתי הגוים , קהילת יעקבוכן הוא אומר מורשה , ניתנה אלא לישראל בלבד

ומנהגותיהם לא נאמין בו שהוא מן השמים כיוצא בתורתינו שאינו אלא מזוייף ולא ימצא זה הזיוף אלא ביד 
הנוצרים והישמעאלים שרצו לדמות דמיון כוזב וערכו דעתם לדעת עליונה ולא יכלו שזה מן הנמנע שיהיה יציר 

   .ידו של עולםחומר עומד כנגד יח
ובא הדיוט אחר  ,וצייר בו ציורים באופן שלא יוכל אחר לזייפו ,והמשל בזה למלך שתיקן לעצמו מטבע מפותח פיתוח נאה

הסכל כשיראה אותי יאמר , ועשה כיוצא בו ולא הקיף בכל דקדוקיו המצוייר בהם וחישב שכבר השלים חפצו לחסרון דעתי
אלו הדעות  ךכ ,בתחלת ראייתו ידע שהוא מזוייף ,מלך ודע בכל עניני המטבע שלאבל השלחני הי, באמת זה מטבע המלך

והשגייה המזוייפת העצומה כשיראה , יאמר ודאי שאילו אלהיות, המזוייפים כשיראה האדם ההמוני מעשיהם ודיניהם וכתביהם
בתורת משה לא יטעה כלל לא אבל החכם שכבר חקר ודרש , הצלחותיהם וצחות לשונם המבהילים בהם לרואים אזי יאמינו

   .ומשפטיו לישראל יודבריו ליעקב חוק מצד הצלחותיהם ולא מצד צחות לשונם והגיונם הדא הוא דכתיב מגיד
שאם , ה"אלא כוונתו ע, והלא נאמר חוקיו ומשפטיו לישראל, וצריך לידע מפני מה חזר המשורר ואמר לא עשה כן לכל גוי

לאומות כיוצא הבן אבל המשפטים כבר אני רואה משפטים על ידי שופטים מכין וחובשין  תאמר העדות והחוקים אמת הוא להן
ומצילין עשוק וגזול מפני העומדים עליהם אמר המשורר אין זה מסכים לאמת אלא ומשפטים בל ידעום שאינם יכולין לתקן 

ומלך כפי מה שהוא , נב כפי מה שהואתשלום כפל ארבעה וחמישה כדיני התורה הקדושה שחילקה הכל כתקנו הג, תיקון אלהי
 שופטים ושוטריםממה שקרינו בענין  ,מנין, על ידי השופטים החכמים המקובלים איש מפי איש מפי משה רבינו עליו השלום

   .תתן לך בכל שעריך
והסמיכות לא . עד שחתם בספר שופטים ל בחיבורו הגדול בסמיכת ספריו אחד לחבירו"ם ז"וראיתי להזכיר כאן תועלת גדולה למעיינים במה שחיבר הרמב

ה לא כתב טעם לסמיכת ספריו "אלא מתחלפת פנים ואחור והוא ע םמצאנוה הולכת אחר המשנה שכבר הוא עליו השלום נתן טעם לסמיכתה בהקדמת זרעי
שיות רצה לומר מסכתות המשנה כי חכם שכמותו שדקדק על סמיכות הפר ,ולא נמצא לשום אדם עד עתה והוא לא עשה אלא מתוקן בתכלית התיקון

וכבר דחקתי ונכנסתי לפנים ממחיצתי ופירשתי כוונתן עליו השלום כפי העולה על ליבי כאשר תראה . וסדריה לא יעשה דבר לעצמו אלא בכוונה ודאית
  . ל"ואולי הייתה כן כוונת הרב ז

הוא האדם שיש בו דעת וכבר ידעת שחכמינו זכרונם לברכה פוטרין את השוטה מכל  ,ללמדך מי הוא החייב בדיני התורה ,בספר המדעמה שהתחיל הרב 
ורצה לומר הרב שאלו הדינין שאני מתחיל לסדר אינן ראויין אלא , 'גם בלא דעת נפש לא טוב'דיני התורה ברוב המקומות והוא חשוב כבהמה וכן הוא אומר 

ם לידע מי הוא הממציא הכל והנותן התורה וכיצד ניתנה ועל ידי מי ניתנה ושהדת הזאת אלהית א הידיעה מצורף לזה שיתחיל האדם השל"לבעלי המדע בה
   .ם זכרונו לברכה"ל בו הרמביחר הזה מקיף בכל מה שנזכר לכך התפו והס"לא נימוסית כשאר הדתות ח

לפי דעת בין אם לא לבעל המדע שידע תכונת הייחוד  ואהבה בגיטמריא עולה אחד והייחוד הזה קשה לציירו, במורא על יחוד השם ספר אהבהוסמך לזה 
ונקרא ספר  ,הפילוסופים בין לפי דעת חכמי הקבלה חקירת הייחוד והשגתו מסוכנת עד מאוד ולא ימצא זה העניין השלם אלא ליחידים בעלי שכל ומדע

   .לכך היו סמוכין מי שהוא בעל מדע יקיים כל הנזכר בו, אלוהיך ומתוך אהבה לשם' אהבה על שם ואהבת את ה
לא שיהיה שומם ודאוג לכך תיקנו אנשי כנסת  ,להודיעך שצריך כל השובת ממלאכה בשבת או בימים טובים שיקבל עליו באהבה ספר זמניםוסמך לזה 

הדברים כלל מה וגם כן המתענה מאותן התעניות הנזכרות צריך שיהיה מתענה בקבלת אהבה כלל  ,הגדולה בקידוש היום באהבה זכר ליציאת מצרים
   .לא יספיק לעושה אותן בגופו אם לא כקבלת אהבה והוא הדין לכל המצות לכך היו סמוכין,  וזולתם, שנזכר באותו הספר משבת ופסח ושופר וסוכה ולולב

מותרות אלא בזמנים ידועים  לרמוז לך עניין מחוייב עלינו לעשותו ורצה לומר שאף על פי שהנשים הנישאות מותרות לבעליהן אינן ספר נשיםוסמך לזה 
   .דועים על כל פנים ומפני זה נסמכואחר טהרה מנדה וזיבות ולידה וכיוצא הבן הנה האשה אינה ראויה לבעלה אלא בזמנים י

פורש מהן שה ,והוא הדין למאכלות האסורות ,להודיעך שאין קדושה נודעת לישראל אלא בנשים והפורש מהן בטומאתן נקרא קדוש ספר קדושהוסמך לזה 
   .נקרא קדוש לכך נסמכו

   .הנזיר גם כן נקרא קדוש לכך נסמכולהודיעך שאין אדם בא לידי נדר בין נזירות בין בזולתה אלא אם נכנסה בו רוח הקדושה ו הפלאהוסמך לזה ספר 
והמתנות תרומות והמעשרות ולקט ושכחה ופאה מפני שיש ביניהן דמיון מהנזיר מקצת דברים אסורין עליו כך לישראל אסור עליהן הספר זרעים וסמך לזה 

   .נסמכו ךוהשמטה והיובל לכ
   .נים ומנחת שוטה לכך נסמכומפני שהעבודה במין ממיני הזרעים המנחות סולת ומנחת העומר מן השעורים ושתי הלחם ולחם הפ ספר עבודהוסמך לזה 
ומצורע ואפר פרה לטמא מת והוא , יולדת, הטמאים אלא בקרבנות כגון זב וזבהידוע הוא שאין טהרה לענין מקדש וקדשיו במקצת  ספר טהרהוסמך לזה 

ואין חסידות אלא מידי  ,ואית דאמרי במילי דאבות ,ל מן באעי למהוי חסידי יזהר במילי דנזקים"כבר ארז ספר נזקיםוסמך לזה . מכלל הקרבנות לכך נסמכו
   .הרה מביאה לידי חסידות לכך נסמכוטהרה לפי שהט

ללמדך שכשם שאסור להזיק לחבירו בגופו או בממונו כך אסור לרמותו ומקח וממכר ואסור לו לשנות בדיבורו ואם שינה מקבל מי  ספר קניןלזה  וסמך
ים הנזק שפרע ונמצא מזיק עצמו ושאר הספר יש בו דוגמא להזהר מדברים המביאים לידי נזק כגון שכנים ושלוחים ושותפין ועבדים נטלו תשעה חלקים מן

   .מצא מזיק בעליו מכל צו לכך נסמכושאם הזיק רבו חייב לשלם ואם הזיק בשן ועין יצא לחירות ונ,ואחר לכל העולם כולו
רשה קנין שמים היא לכך נסמכו וחתם מכירה לעולם ואילו לזמן קצוב והיון ממיני הקנין שהילפי שיש בשטרות ובשאלה ובהלואה  מ ספר משפטיםוסמך לזה 

א לדינים שייחתכו אלא בשופטים והם היודעים דברים שכבר קדמו אסור ומותר וטמא וטהור וחייב ופטור ומשלם ואינו משלם "שא יםטספר שופכזה החיבור 
וכמי שהייתה הפרשה הזאת בסוף , מה שקרינו בענין שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך ,מנין, ונשבע ופטור מלישבע אלה הם ראויים למנותם על ישראל

כמתו ומדותיו שיהיה שלם בתכלית השלימות כמו שאמר יתרו ואתה תחזה מכל עך שצריך הדיין הקדמות מרובות בחתורה כך הרב איחר זה הספר להודיב
   .עד כאן, ורב שלום בניך' לימודי הכלל בזה הספר החוכמה ודרך ארץ ואנשים שהולכים באלו הדרכים הם המרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך , העם

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'ראה'לפרשת פתרונות 
, )טו. דדברים ( ולדבקה בו !ודה חידהאח

כמובא  והכוונה להדבק בדרכיו או בחכמים
  .במדרשים ובמפרשים

  .מי שהכל שלו :הזוכה
   !שבוע אחרון לפתרונה :מי בתמונה

  ק "לזש
   יעקבבן  תומר ישראל

   מנשה בתואודליה 

  לעילוי נשמת 
  ל "זצוק עדני בן שלמה חייםר "מוהר

  ה"תנצב, מרא דאתרא דאליכין

  לעילוי נשמת 
 בת רחמה חביבה מרת

  ה"תנצב ה"עאוחנינה 

  
  



רב וסמיכותיהן על הסדר עוד יש לי בהן דברים למפרע להעיר לב המעיין והאוהב הגיית ומאחר שסדרתי ספרי ה
והוא שהשופטים אינן הגונין אלא בידיעת משפטים ומן המשפטים , מר באהבתה רשגה תמידהתורה כעניין שנא

יוצאין לאמת בקנין חבר לישא וליתן עמו ושניים שעוסקין בתורה שכינה עמהם ואין קנין תורה אלא בנזקים או 
רו רבותינו זכרונם בתחילת לימוד או שיכתת רגליו מעיר לעיר ויפשוט מעליו תענוגי העולם הזה על דרך מה שאמ

, ולא די לו באלו הנזקים אלא שצריך טהרת הגוף והנפש ימיד כל מה שלומד אינו שוכח, לברכה פת במלח תאכל
ואי אפשר לטהרה אלא בקרבנות וקרבנות העולם הזה הם התעניות ואין התענית שלימה אלא בעבודה שהיא 

דבר אחר , ל אם אין קמח אין תורה"מרו רבותינו זהתפלה ואין עבודה שלימה אלא בזרעים לאכול על דרך מה שא
ואין עבודה שלימה אלא בזרע כשר רצה לומר מאשה כשרה הראוי להזריע ממנה ואי אפשר לעשות זה האדם 
לעצמו אלא על ידי פלא ולא שיזמינו לו מן השמים פרנסתו בנחת ולא בצער ואשה הגונה שאין הפלאה ונס אלא 

דושה נודעת אלא בנשים רצה לומר שיהיה האדם עוצם עיניו מראות ברע נקרא קדוש לבעלי קדושה בהתחלה ואין ק
 ואם תאמר מאחר שהם ימים, ואף על פי שהוא בזה המנהג אין קדושתו יתירה אלא בזמנים כגון שבתות וימים טובים

כלל העונג אדרבה שעונת תלמידי חכמים מלילי שבת ללילי שבת והוא מ ,מקודשים צריך לפרוש בהן מן הנשים
וצריך אותו עונג להיות באהבה לא מתוך מריבה ולא , נמצאו הנשים אינן ראויין אלא בזמנים, וקראת לשבת עונג

ל דעת קנית מה חסרת "ז' כל אלו הדברים קל עשייתן אצל בעלי המדע וכך אמרו רבות, מתוך שכרות וכיוצא בהן
נה לפניך דברי הרב כפי העולה על ליבו בוא ואכול מטוב ה, וכן הוא אומר ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים

   .חלבו אשר העמיד סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה בניבו והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו
ד ספרים ונתן בהם סימן ליודעי חן במדע "ם זכרונו לברכה י"ונראה לי אני החושק בזה הספר במה שסידר הרמב

ב רמזתים לך והנה "י, תטהר מנזקים בקניה, זרעים מעבודת קרבנותיך, קדושתך פליאה, שיםלזמנים ובנ, אהבתך
תדע שהאדם הזה מתחילת ברייתו לא ניתנה לו דעה  ום בדרך ז"מה שסידר הרמב, ד מלאה"במשפטים ושופטים י

כוח פעולתו ויבוא לידי  לידע טוב ורע ומה שיקרה אותו ומן המקרים אלא על ידי רוב ימיו ושנותיו יבין וידע במדעו
והאדם משיולד הוא , ה שנה"ה שלא השיג אמתת הבורא אלא בן מ"מעשה ומצוות והא לך ראייה מאברהם אבינו ע

ם זכרונו לברכה בתחילת ספריו שכיון "לכך לימד אותנו הרמב. חסר בדעה אינו מכיר בין ימינו עד שיגדיל וילמד
השם יתברך ועושה המצוות שמחוייב בהם בזמנים ידועים ושומר  שניתנה באדם דעה נכונה הוא בא לכלל אהבת

ומפריש עצמו , שבת וימים טובים ואחר כך נושא אשה ומקדש עצמו מכל הרהורים רעים המביאים לידי חטא
מאיסורי זרעים כגון כלאים ונטע רבעי וגזל הנאכל ועובד השם מיראה ומאהבה והקדוש ברוך הוא מעלה עליו כאלו 

וקונה לעצמו קנין ברור בתיקון אמתי כדי שלא , בתורת נזקים כדי שלא יכשל באחת מהן, נותיו בטהרההקריב קרב
, קראו יד חזקה, יבא לידי דין עם חבירו וילכו אצל השופט לדון ולכך נתן הרב בספריו על ענין זה דרך לימוד בסוף

רצה , א ישלים חפציך ותהיה ידך חזקהל כשתעשה דבריך ודרכיך על דרך זו במצוות הבורא יתברך ויתעלה הו"ר
השם ברוך הוא יעשה חסדו . לומר כשתעשה דבריך ודרכך על דרך זו במצות הבורא יתברך ויתעלה מי יוכל לנתקה

   .ועד את אדם תעלה על לבינו אמן נצח סלהולא תעלה קנאתי על לב אדם ולא קנ
 )ל"זצ אהרי'י צ"למוהר' צדה לדרך'( 

  
  
  

  )א"ח(משפט לגוים יוציא 
כדי לגבות חוב מהערבים  ,וואחי דיה יעבץובהרב עפעם אחת נסעו 

עוברים מדרך הרבים  הםושני ,היה רוכב על החמור ואחי .שבסביבה
אשר גוי סייד  הםשם הזדמן לבעודם  .העוברת מבין הקברים של הגויים

אתה חייב  ,של הרב עובדיה אמר לאחו םעצר אות .תפלל על קברה
   !לרדת מעל החמור

אני רוכב על  ,באומרו ,סירבו ,עקשן מטבעו של הרב עובדיה היה ואחי
   .חמורי ולא עליך

   .תפס את השרשרת שבצואר החמור ואחז ביתד ,הסייד התרגז
 קשיוב ,מפני סכנת בעיטה מהחמור ,הסייד ר אתיהזה הרב עובדיה

   .כלל הרב לא שם לב לדברי אך הסייד .שיניח השרשרת מידו ממנו
ואז יצאה בעיטה נוראה מרגל החמור לחזהו של הסייד שנזרק אחורה ונפל  ,דגדג את החמור של הרב אח

   .'ובאבוד רשעים רנה' אחי הרבאז אמר  .בין אבני הקברים
   .םאו את מבוקשיוהב הםכו את המסע שליהמש ובכל זאת ,מרוצה מהמקרה הלא הי הרב

   .אל השופט לדין קחתםל ,הםחכים לוהנה שני שוטרים מ ,לעיר צעדה םביתלעו בחזרה יכאשר הג
עלול הדבר  ,ישיב אל השופט על הטענות נגדנו וכי אם אחי ידע, הרב עובדיה שהכיר את אחיו טוב

 לכן . כלל הגוים לפיוגם אין לו סבלנות כ ,הולא בקי בטענות המשפטיות כמו ושכן אחי ,לגרום לנו לנזק
  נ"ה בל"המשך בשבוע הבא אי    .הסכים ואחי !הם על הכלאני אשיב ל ,אתה לא עונה לשום טענה ,ולאחי אמר

  
  

  
  

  
  

                                                         

                      
  מכלכלים עצמם בתבונה

אצל  מעולם לא פסקה ישיבה
אך כידוע שרוב , ג"אבותינו נע

, רובם היו עמלים לפרנסתם
על ? כ תורה מה תהא עליה"א

כן תיקנו אבותינו הראשונים 
וכך כתב הרב שלום . תקנה

' מדרש אשרי'קרח בחיבורו 
  :ז"דרוש צ

. תלים א(' חפצו' כי אם בתורת ה'

 ,מדבר בישראל )ט"ב מדרש שוח
שכל חפצן של ישראל לעסוק 

אמרו  ,ם ולילהבתורה יומ
ע "רבש ,ה"ישראל לפני הקב

רצונינו לעסוק בתורתך יומם 
ולילה אבל אין לנו פנאי 
בגלות שהרי אין לנו שדות 

ולא  ,וכרמים להתפרנס מהן
עבדים ושפחות לעשות 

ל "א ,מלאכתינו ונהיה פנויים
ה כל מה שאתם לומדים "הקב

מעט ' בגלות מתוך הדוחק אפי
מעלה אני עליכם כאילו 

   .ם הרבהעשית
ל אחד המרבה ואחד "ארז

הממעיט ובלבד שיכוין את לבו 
ומזה תבין  :).ברכות ה( לשמים

כמה טובה ומעולה תקנה 
שתיקנו לנו הראשונים ללמוד 
מעט בשחרית ומעט בלילה 

לפי  ,אחר התפלהמדי יום 
שרוב העם טרודים אחר טרפם 
ומזונותיהם ואינם יכולים 

וכן  ,לקבוע עתים בשאר היום
בר קפרא  )'תלים א(' איתא במד

אמר כל מי שהוא קורא שני 
פרקים שחרית וערבית קיים 

 ,ולילה םובתורתו יהגה יומ
  .כ"ע

ת והלואי ויזכה האדם לעשו
לקבוע , מעט ממעשה אבותינו

, תחילת יומו בתורה הקדושה
והכל , כי היא חיינו ואורך ימינו

  .הולך אחר ההתחלה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 , 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

  .יןסִ ָד נְ קוּ  מה שכיום אומרים–ין סִ וֹ דּ נְ קֻ 

  לרפואת 
 נתנאל בת אפרת

אוריאל  תב הודיהו
   י"בתשכחעאהרן 

  לרפואת 
   ציביה בן חיים

 תב שושנה עשירהו
   י"בתשכחע חממה



 ל"זצ עדני סאלםהרב 
 לו היה .היה כהן והיה מקובל גדול

קשר עם הישיבות והכוללים 
ומדי פעם ופעם הוא היה , בטבריה

, ברם. שולח להם תמיכה כספית
מרוב ענוותנותו לא רצה שיכתבו 

כתבו : והוא אמר להם, את שמו
. על שם סאלם מזרע אהרן הכהן

ו הוא קיבל מישיבת "בשנת תרל
ובו , טבריה מכתב ברכה והערכה

, ים לו ארבע אמות בישיבהמקנ
עשר -על המכתב חתומים אחד

מכתב זה . דיינים ורבנים מהישיבה
שמור עד היום ברשות בן נכדו 

הרב שלום עדני , )דור רבעים(
. ל"שקיבלו מאביו חיים זצ, הכהן

שהיה ראש הישיבה , הרב וקנין
הכיר את חתימת , ה"בשנת תשמ

סייע רבות . תשעה מהדיינים
ת הן ברפואות לקהילתו הן בעצו

 .וביחוד רפואת הנפש
  

  
  

  ו       
אשר הנו , לאיש היקר במעלה

, ת מימים ימימה"מתומכי הת
וקופץ להוסיף בנדבה להיות 
  , ראשונה כנחשון בסוף ימא

ואף מחזקנו במילותיו אשר כולן 
  הנן תודה וברכה 

  ו "היאהרון חיים ה "ה
יהא רעוא שיתמלאו כל 

ויראה , משאלות לבו לטובה
ואושר ועושר , ברכה בעמלו

וכל צאצאיו , וכבוד יהו מנת חלקו
תלמידי חכמים , יהיו כמותו

יראים ושלמים כאבותינו , גדולים
אברהם יצחק ויעקב הקדושים 

  ר"אכי, והטהורים

  

  פותחים שנה עם משהו טעים
  ת מחלק לכל התלמידים"מנהל הת

  

פותחים 
  ...שנה

ת "בעהי(
בשבוע הבא 

עוד  נעלה
תמונות 

  )רבות
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ק"לזש
דוד  בן יובל

  זכריה  בתרות ו

  ק"לזש
מירב ויעקב בן  שלום

 מנשה בת טליה 

טרם התחילה שנת הלימודים 
והנה זה פתק מאחד 

ם את הלב מהמח, התלמידים
  ים ואנשים'ומשמח אלד
  

הצדיק כל ) 'כיתה א. כהן(' א
. החופש למד בחומש בראשית

היתה לו סימניה והוא החליט 
שהוא רוצה לסיים את כל 

הוא התחיל ). מעצמו(החומש 
מההתחלה וכמעט כל יום 

' אתמול א. התקדם קצת
ה את כל חומש "סיים בהצדיק 
  .ר"בלעה, בראשית

  !'כל הכבוד לא
  אמא

  

יהא רעוא שיעלה במעלות 
  ר"היראה אכי8התורה ו

  תפארת תמגנם עטרת
   ת"לכל העמלים בפיתוח וקידום הת

  בפתיחת שנת הלימודים ברוב פאר והדר
  ו"היישראל פרוש ' ראש העיר ר

  שמאז היכרותו עמנו דואג לעזרנו
  ועמו העוסקים במלאכה

  , ו"הידני מלכה ה "ה, ו"הי איזק לויה "ה
  ו"הישלומי אלקיים  ה"ה

  ו"הי ברק צברי' סגן ראש העיר ר
ועומד תמיד לימין , נו ואונו וזמנושנותן מהו

  ת"הת
  ו"הי אביב עדו' ר

  עציציו ופרחיו ועמלו הרב על זמנו עציו
   ו"הי יאיר עדני' רו ו"היטל שיאחי ' ר

  על מלאכתם המקצועית הרבה
  ו "הי איתמר דחבש' ר

  על כחו ובקיאותו וסיועו הרב
הראל  ,דחבש אליסףים ימהנע יםהבחור
, שלום דמרישלום אברהם ויוסף , נהרי

  ו"הי דוד ומשה שיאחי, מלאכי דורחי
  על מסירותם ועזרתם הרבה

  'יחכהן ובנותיה ' ו' גבו 'תחי נהרי' ה' גב
  על ניקיון וצחצוח המוסדות

  ו"הי נוות ביתי וילדינוואחרונים חביבים 
אשר כל השנה חבים אנו להם תודות מידי 

  יום ביומו
  

ושנותיהם , ימי כולם בטוב' יאריך ה
ויזכו לכל מדה טובה ולשמחת , מיםבנעי

  ר"אכי, בית השאובה
  ת"מנהל הת

 ו"יצ אליהו נהריי "הצב


