
  
כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע 

  )יח. דברים כא( :אליהם
טעם שהוצרך להזכיר אביו ולא הספיק לומר : ל"זה וז' על פס' אור החיים הקדוש'כתב הרב 

ב כי בן סורר ומורה ליולדיו יסובבהו כן היותו מורד העיר הכתו, בקולו וחוזר לאביו שאמר בסמוך
שמע בני מוסר אביך  )'משלי א(על דרך אומרו , )ה''ב פ''זוהר ח(ה וכנסת ישראל ''באביו ואמו שהם הקב
כי לפי שיולדיו חושכים שבטם מבניהם ומניחים אותם לעשות הטוב והישר , ואל תטוש תורת אמך

דע שאיננו שומע בקול ' וגו כי יהיה לאישוזה שיעור הכתוב , זה יסובב שגם בהם ימרוד, בעיניהם
ה וכנסת ישראל ולזה הגם שיסרוהו לא ישמע אליהם פירוש מלבד שלא יקבל לחזור ''הקב

  .ל"עכ, מעבירות שבינו ובין המקום עוד לו שלא ישמע אליהם
לצאת בן סורר  שגם אם מחנכים לדרך התורה ואינם חושכים שבטם עדיין עלול, ועליו יש להוסיף

מה טעם כתבה תורה . על פסוק זה) איני זוכר מי הוא בעל השמועה(והוא אשר שמעתי . ומורה
אלא ללמדנו למה הגיע הילד להיות '? בקול אביו ואמו'היה לה לכתוב ', בקול אביו ובקול אמו'

  .קול אחד של אביו וקול אחד של אמו, כי שמע שתי קולות בבית, בן סורר ומורה
וישראל , הרי התורה דיברה בזמן שיש בית דין הגדול הדנים דיני נפשות. ם נוסיף לבארועליה

כ נמצא שהחינוך בבית הוא "א! ?ד"דאם לא כן למה שיביאוהו הוריו לבי, עושין רצונו של מקום
אמנם הן . מפני ששמע שתי קולות! ?כ כיצד הגיע הילד למה שהגיע"א, על אדני התורה והיראה

ללמדנו שגם כאשר אדם מתכון לטובה ומנחה . אך הן שתי קולות, ה של דרך ארץקולות של תור
יאבד , אך אם אחד ימשוך לחנך בדרך מסויימת והאחת תחנך בדרך אחרת, ילדיו בדרך הנכונה

, וכל מי שעיניים לו. היות והוא מבולבל ומחפש פתחי מילוט בכל מאי דאפשר. הילד את הדרך
, ואילו האם בדרך רכרוכית יותר, שהאב מחנך בדרך קפדנית יותר ,רואה מה עולה בגורל ילדים

והילד רואה ומרגיש , וממילא יותר מקצין מהלכיו, וכל צד יש לו תרעומת על הדרך של הצד השני
  .מ"א וב"ומשוטט בין השבילים ובונה לו דרך משלו ל, כל דבר

גם האב וגם האם , חתילד שחוזר לביתו מלימודיו בשעה א: ולהפשיט הדברים נעלה דוגמא
שיאכל , האב אומר. אך הם חלוקים מתי, מסכימים שעליו להכין שיעורי בית עוד באותו היום

יתעייף , כי השיעורים יותר חשובים מהמשחקים ואם ישחק קודם, צהריים ומיד ישב להכין שיעורים
תרענן מהלחץ הילד למד עד אחת או חייב לה, ומכנגדו רעייתו אומרת. ולא יכין את השיעורים

שניהם . כ יכין שיעורי בית לאחר שפוגג את הלחץ"כ שיאכל וילך לשחק ואח"ע, ועומס הלימודים
מה יעשה , ישמע תרעומת, וכל מה שיעשה הילד, אך בבית יש שתי קולות, מתכוונים לטובה
חת אעל !! ??וכי נח לאדם לחיות כאשר הוא שומע באוזניו קיטורים ומריבות!! ??הילד ולא יחטא

פשוט יעשה מה שהוא רוצה ? כ מה הוא יעשה"א. כמה וכמה כאשר מדובר בנפש עדינה של ילד
  .יצור לו דרך אחרת

ואינו הולך עם אביו לבית הכנסת לכל התפילות , ילד שכבר הגיע לגיל שבע: דוגמא נוספת
שלא  ומכנגדו רעייתו חושבת, האב מתרעם על רעייתו שאין מצידה שיתוף פעולה בעניין. בשבת

נמצא . לדעתה עדיין אינו בשל דיו לבוא לכל התפילות, כדאי להלחיץ יותר מדאי את הילד
  .ומתי שמתחשק לו הוא מוליך עצמו לבית הכנסת, טווה לו דרך משלוו, הילד שומע שתי קולותש

, מסגל לו דרך מסוימת ומחנך אחר דרך אחרת כאשר מחנך אחד, אלא אף אמורים כלפי שיטת החינוך במוסד החינוכי, ודברים אלו אינם רק בבית האדם
נמצא , וכן כשההורים מחנכים בדרך מסוימת והמוסד החינוכי בדרך אחרת. עליהם לנהוג בדרך אחת שתהא מקובלת על כולם, ושניהם נמצאים באותו מקום

ופשוט שלא יצפה שהמוסד [מחנכים המתהלכים עמו וכן עם ה, שראשית עליו לסדר מהלכיו ודרכיו עם רעייתו, ומזה בין יבין כל אדם. שכרם בהפסדם
  . ר"אכי, ת ברכה בעמלו"יראה בעהי, ה הקדוש"אזי כאשר יתפלל ליוצרו תפילת השל]. החינוכי יתנהג לפי רצונותיו

  ת"א מנהל הת"הרב אליהו נהרי שליט

  
  

  
  
  

  
 ולשמוח לשיר ראוי אפילו או מותר האם
 בשבתות שנוהגים כדרך, השנה אשבר

 היום ביןואם יש חילוק , טובים וימים
   השני ליום השנה של־ראש הראשון

   א"י רצאבי שליט"מרן הגרתשובת 
  ו "קס' סי ג"ת עולת יצחק ח"בשו

 א׳ סעיף תקצ״ז סימן ערוך בשלחן לןקיימא 
 בראש מתענים ואין ושמחים ושותים אוכלים

 נמי אי, חהשמ בכלל ושירה ,ש"השנה יעו
, כבשבת ביום־טוב שאנו מצווים עונג מצד
 פרשתמתורתך  בנפלאות בס״ד מ״ש ועיין
ה "עבודה ד עבודת לעבוד פסוק על נשא

 בקהילותינו רבים אמנם. ומדברי וד״ה, פירש
, ביום בין בלילה בין, אז נמנעים שלא לשיר

 אף, שני ביום־טובראשון בין  ביום־טוב בין
 ונראה. כנודע רפיא דינא הוא שני שביום
ואין  .לחומרא מנהג אלא, הדין מן זה שאין
 ,יום־טוב עונג או יום־טוב שמחת ביטולבזה 

 חיוב אשכחן לא ובפוסקים ל"דהא בדברי חז
 אלא זו ואין, ביום־טובשבת ולא ב לא שירה
. הללו המצוות לקיום הדרכים מן אחת

 ימים ובשאר בשבתות אפילו שהרי, והראיה
 וכמ״ש, אז לשיר דקדקו לםכו לא, טובים
 וד״ה ברם ד״ה שם מתורתך בנפלאות בס״ד

 :וכך

העליתי בס״ד בעיני יצחק על שלחן  וכבר
ערוך המקוצר הלכות ראש השנה סימן ק״י 

את דברי , אות נ״ג ממהדורא שביעית ואילך
שנוהגים בשני , הרא״ע הלוי ביורה חטאים

ימים של־ראש השנה איסור שתיית יין 
. לפי שהם ימי דין, ״ושירים״ ומשתה ושמחה

ויעויין שם עוד מה שהוספתי בזה סמך 
 המשך בעמוד הבא            :להנוהגים לשיר אז

יש להעיר כי מה שכתב ביורה  אך

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 180 גיליון ט"שכ'בח "תשע'הי  פרשת כי תצא "קל

ובפרט למען , זריז לכל דבר שבקדושה, אך צנוע ונחבא, האיש היקר ורם המעלה, יתברך מהבריכה העליונה

ר שיתמלאו כל משאלות לבו "יה. ו"יצשחר בן אהרון  ד"עו, ר השומרים משמרת יהודי תימן בתפארה"תשב
 .מתוך נחת אושר עושר וכבוד בבריאות איתנה ונהורא מעליא, גדיל תורה ולהאדירהויזכה להמשיך לה, לטובה



ה ימים שבין ראש השנה ליום רשעל וודש אלחו ושדר  
  והם נקראין עשרת ימי תשובה ,הכפורים

ובו צריך האדם לחזור בתשובה  ,כי חודש אלול הוא נקרא חודש התשובה ,דע אחי
וגודל התשובה ועיצומה הוא בעשרה ימים שבין ראש  .שלימה מכל עבירות שבידו

   .עשרת ימי תשובה םועל כן קראו .השנה ליום הכפורים
  ובינה היא  ,הוא לפי שהנה נודע כי אימא היא סוד בינה ,על פי הסוד למה נקראין עשרת ימי תשובהו

  ומניינם הוא  .וד התשובהסה שהיא "פירות דבינסועל כן עשרת ימי תשובה הם כנגד עשר  .סוד עולם התשובה
עד שתמצא שיום כפור  ,וכן כולם ,ויום שני ביסוד דבינה ,בינהדראשון של ראש השנה הוא במלכות  יום ,כלומר .ה למעלהטממ

כנודע (כמו העולם הבא שאין בו לא אכילה ולא שתייה  ,ויום הכפורים אין בו לא אכילה ולא שתייה .כתר דבינה דוסהוא 
   .וד בינהסועולם הבא הוא  ,)ל"מרבותינו ז

ל צריך לשוב "שבחודש אלו .וד עולם התשובהסשהיא  ,ה"ריא בינטשהוא גימ ,ז"סריא טל גימ"כי אלו ,והוא ,אפשר לומר ועוד
והיא מתוקנת בכח התשובה  )כתר דבינה ,א"נ(וד בינה סיום הכפורים שהוא  )כדי שיבוא ,א"נ(עד שיבוא  ,כל אחד מדרכו הרעה

 .כדי שיצא אחר כך לחירות מיצר הרע משם ולמעלה ,)ובהד עשרת ימי תשגשהם כנ ,פירות דבינה מתוקנותסוכבר עשר  ,א"נ(
 ,שלכך נזכרה יציאת מצרים בתורה חמשים פעמים(כרי להוציא עבדים לחירות  ,תוקעים ביום הכפורים בשנת היובל כמו שהיו

מוצאי יום ולכך אנו תוקעים ב .ועולמו של יובל הוא חמשים שנה ,)כי יציאת מצרים היתה מצד הבינה שיש בה חמשים שערים
   .והבן ,חמשים שערי בינה גדוחמשים שנים של יובל הם כנ ,יובל דוסכי הבינה היא גם כן  ,זכר לתקיעת היובל ,הכפורים

  
  המשך מהעמוד הקודם

, שמחה בראש השנהה ועיל שנוהגים איסור שתיית יין ומשתיש להעיר כי מה שכתב ביורה חטאים הנזכר ל אך                                                           
וכן בעל שתילי זיתים עבר . שאוכלים ושותים ״ושמחים״ בראש השנה, צ״ע כי מהרי״ץ בעץ חיים דף ע״ט ע״א העלה בפשיטות דברי השלחן ערוך דלעיל

לשתות יין אדרבה יש לדקדק מדהשמיט התם מלהעלות דברי המגן אברהם שהביא בשם מגיד מישרים שלא לאכול אז בשר ו. על זה בשתיקה גמורה
ועיין בשלחן ערוך המקוצר שם ריש , כבכל יום־טוב, ור״ל אפילו בשר בהמה, ודאי נהגו בקהילותינו לאכול, ובשר. דלדידן לא סבירא לן הכי, יעו״ש

כן ייךשרוף לפני כל שאוכלים פירות וקליות ושותים יין ו, וכך היה המנהג בעי״ת צנעא ובנותיה. ובהלכות שמחת יום־טוב סימן צ״ח סעיף ה׳, סעיף ט׳
 :והרא״ע הלוי בודאי לא דיבר אלא על מנהג מקומו שהוא עיר מחוית. כמו בכל שבתות וימים טובים, סעודה מסעודות ראש השנה

וות וביאור הגר״י פרלא על ספר המצ, כיעויין שאגת אריה סימן ק״ב, מצות שמחה בראש השנה אם שייכת, דנו ונחלקו בנדון דידן שהאחרונים ומצינו
 :ופסקי תשובות שם הערה ח׳, וכף החיים סימן תקצ״ז ס״ק י״א, ושדי חמד מערכת ראש השנה סימן ב׳ אות ג׳, לרס״ג עשה נ״ט דף רנ״ז ע״ד ד״ה אלא

צ״ע דאדרבה כתב שם ששבעת ימי הפסח , שכתב שם בפסקי תשובות שמלשון הרמב״ם פרק ו׳ מיום־טוב הלכה י״ז משמע דליכא חיוב שמחה ומה
וכמו שהזכיר שם , ומי הם שאר ימים טובים אם לא שבועות וראש השנה. 'ם להיות בהם שמח וכוחייב אד 'נת ימי החג עם שאר ימים טובים וכווושמ

לא , לפי שהן ימי תשובה ויראה ופחד, ואין להקשות ממה שכתב בפרק ג׳ מחנוכה הלכה ו׳ דראש השנה ויום הכפורים אין בהן הלל. [בפרק א׳ הלכה א׳
נמנעים מלשיר בראש השנה , ואולי כיון שאין בהם שמחה יתירה. בהם שמחה אבל יש, שהרי דקדק לומר לא ימי שמחה ״יתירה״. ימי שמחה יתירה ע״כ

 ,מכל־מקום יש בכללה לשמוח הוא ובניו יעו״ש, כי אעפ״י שהשמחה האמורה כאן היא קרבן שלמים, ואולי דיוקו הוא מסוף ההלכה שם שכתב]. כדלעיל
 דמלשון, שם הרמב״ם על בנימין בני בספר בהריא מתבאר וכן. ליכא ויין שרב גם ממילא השמחה עיקר שהוא שלמים קרבן את אין השנה שבראש וכיון

 :יעו״ש שמחה מצות איכא השנה בראש שגם לסוברים סתירה זה
 דדוקא ליה סביראד משמע, יעו״ש וכו׳ ביין ימשך לא, ״ברגל״ ושמח ושותה אוכל כשאדם כ׳ בהלכה הכי בתר הרמב״ם מלשון גם־כן להעיר ויש

 כשאדם כ׳ מהלכה שדקדק מה גם. טובים ימים שאר מפורש לשון לדחות אין, שלמים דליכא זה מכח ולענ״ד. [וצ״ע. שמחה מצות איכא רגלים בשלושה
 כאן הזכיר שלא ואעפ״י. מועדות בכלל השנה וראש, עשה מצות בכלל במועדות ושתייה שאכילה כתב י״ט בהלכה הלא, ברגל ושמח ושותה אוכל

 דנקט שתייה שהרי, אינו זה. שם כמתבאר השנה בראש נמי דשייך ט״ז בהלכה שם הנזכר עונג מצד אלא שאינו יתכן כן םוא, כ׳ בהלכה כמו שמחה
 ירבה בזה שיוסיף מי שכל יאמר שלא דקאמר משום היינו, שמחה נמי ונקט, ברגל כ׳ בהלכה דנקט ומאי. שמחה מצד שהיא, כידוע יין שתיית היינו, הכא

 י״ב הלכה ולולב מסוכה ח׳ ובפרק. וכדלעיל יתירה שמחה יום אינו שהרי, כן לומר יבוא לא השנה דבראש, נקט דמילתא ורחאוא, יעו״ש שמחה במצות
 בספר וצ״ע. השנה בראש מיירי מנחמיה שם המובא פסוק ואותו, ודוק: טו דף ביצה ועיין. יעו״ש וכו׳ בהן לשמוח מצוה המועדות״ ש״כל אעפ״י, כתב

 הלכה שבתחילת הרמב״ם לשון הוא שהעיקר לענ״ד נראה, זה כל ועם. תורה משנה חיבורו שבתחילת הקצר המצוות ובמניין, נ״ד עשה לרמב״ם המצוות
 דקיימא למאי הטעמים כל־שכן וד״ה ולדבריהם ד״ה, במועדם וגו׳ י״י מועדי אלה פסוק על אמור פרשת מתורתך בנפלאות בס״ד מ״ש ועיין. איתמר. י״ז
 ]:הרמב״ם דעת וכן, השנה בראש וכו׳ לשמחה ״מועדים״ אומרים שאין סקיםהפו רוב כדעת לן

 חכמי נקטו וכן. והנה ד״ה קס״ח סימן סופר חתם בשו״ת וכמ״ש, הוא שמחה יום השנה ראש שגם ואחרונים ראשונים הפוסקים רוב הסכמת על־כל־פנים
 המגיד לדברי חשו ולא, אז יין ולשתות בשר לאכול נוהגים סגולה יחידי לושאפי שצייננו החיים בכף ומבואר. כדלעיל ומהרי״ץ זיתים השתילי תימן

 על בהר ופרשת, ברם ד״ה אלהיכם י״י לפני ושמחתם פסוק על אמיר פרשת מתורתך בנפלאות בס״ד מ״ש עוד ועיין. אברהם המגן שהעלה מישרים
 טוב יום־ ובהפטרת, ]רבה ובהושענא הכפורים ביום שמחה לגבי[ לבדומ ד״ה שמח אך והיית פסוק על ראה ופרשת, ולכאורה ד״ה דרור וקראתם פסוק

  : ואענה ד״ה נשמע ברמה קול פסוק על השנה דראש שני
 שמתקבצים ״געלה״ יןשקור למה שהכוונה מינהשמע  אלא. משתה עוד לכתוב כפל למה, יין שתיית כתב שכבר מאחר, הלוי הרא״ע שהזכיר ומשתה
 בחוקותי פרשת מתורתך בנפלאותד "סב וכמ״ש, משתה בשם זו למסיבה שקוראים מקומות שיש ,יחדיו ולשתות ואגוזים קליות לאכול וידידים קרובים

 ביתו בני עם אחד שכל הנוהגים זולת. חלילה קלות־ראש לידי יבואו שלא ,השנה בראש מזה להימנע המנהג ואכן. אתכם נפשי תגעל ולא פסוק על
 :ה אךד״ כדלעיל השנה בראש גם כך עושים, הסעודה םקוד טוב ויום שבת בכל געלה עושה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'שופטים'לפרשת פתרונות 
לך יושב על כסא המלכות מ !אחודה חידה

  .ואסור לו להרבות בסוסים ונשים וכסף וזהב
  .יאיר נהרי :הזוכה

   .הרב אברהם ערוסי :מי בתמונה
  .מי שהכל שלו :הזוכה

 

  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 

  
  



וממנו עד ראש השנה  .יום הכפורים הוא נקרא ראש השנה ,ר מעיל שמואל הלכות תשובה וזה לשונוספב וכתב
ואלו הימים היתירים על  )ה"ושנת החמה שס ,ה ימים"כי שנת הלבנה היא שנ(הוא ימים היתירים על שנות הלבנה 

 ,ה ימים לשרשם בבינה שנקראת תשובה"נהשבים ממש כל ש ,עשרת ימי תשובה )נקראים(הם  ,שנות הלבנה
   .ל"עכ

ת "והבי .נה היא כנגד עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים'יד של ב"כי יו ,ה"אפשר שזה רמוז בתיבת בינו
 ,ה"הרי לך שנ ,הנשארים 'ה'נה של בי"ן עם שתי אותיות נ"שי ,ן"ש באות שי"ת ב"נה היא מתחלפת בא'יבשל 

  )ל"ח סנואני זצ"למוהר' ארזי לבנון'(                ).חסר( ...ד של בינה"ועם יו .ה"ה ימים שבשנ"כנגד שנ
  )ז. דברים כב( כי יקרא קן צפור

אלו  ,והאם .וקטנים טףאלו נשים ו ,ציםבאפרוחים או  .אלו ישראל שגלו כצפור נודד מקנו ,כי יקרא קן צפור
 חשנאמר של ,יה והן נוגעות בקן מצות עשהבזמן שמרחפת בכנפ ,לא תקח האם על הבנים .ת ישראלסכנ

על הטוב יזכר ו ,מי שאמר על קן צפור יגיעו רחמיך .'שילחה וחזרה אפילו מאה פעמים חייב לשלח וג .תשלח
ל אדם להודות כ בייחעל טוב יזכר שמיך שו ,וטשאלו היתה רחמנות לא צוה הכתוב לשח ,משתקין אותו ,שמיך

  )'ילקוט מדרשי תימן'(                                              .ובהטעל הרעה כמעין על ה

   )ט. כבדברים ( כלאים פן תקדש המלאה

לומר לך שלא רצה חזקיה לישא אשה מפני שראה ברוח הקדש  ,ה"סופי תיבות מנש ,כלאים פן תקדש המלאה
  )'ילקוט מדרשי תימן'(             .זריעת כלאים ,ונפק מניה מנשה ורב שקי ,דנפק מניה זרעא דלא מעליא

  )ה. כד דברים(ה כי יקח איש אשה חדש
   ?הזמה ענין זה ל ',ום ורכב וגחייוסמיך ליה לא יחבול ר

נוי לאיש כשגורם בזה שיחבול רחיים ורכב שהם  ,לאדם שמעכב את עצמו מלישא אשה זשהוא רמ ,ל"שמא יו
בזה מוסר בניו ביד  ,לבטלה ז"לידי הוצאת ש א לו שלא יבוא"והענין מאחר שאינו נושא אשה א .ובת זוגו

ל דהיינו בוחא נפש הוא "וז .יכול להפרד מהם ואינוו כשבאים לקברו הם מתחברים עמו תובעת מית .יםניצוחה
עמו  חת רוחזוגה ולא תמצא נ ןגם בת זוגו העלובה גורם לה שתנשא לאחר שאינו ב .נפש בניו ונפשו כאמור

   .ל גם נפש בת זוגו כשתהיה לאיש אחרחבמים נמצא שמר ברחחל שמא יקדמנו א"זכמש
אם כבר הוא נשוי הוא מעכבם  ז"והשגם אותן הנשמות שהיו ראויות לבוא על ידו לע .ובלחש הוא פל כי נ"או שי

לפיכך ראוי ליזהר בזה ולהשליך על  .א כביכול ממעט את הדמותול שמי שאינו נושא אשה ה"ש רז"וז ,מלבוא
  .ין אותועייסם ביתה והבא ליטהר מיידחושיב ייהבו כי הוא מ' ה

  )ל"פ הכהן זצ"למוהר' אור תורה'(

  

  
  

  )ב"ח(משפט לגוים יוציא 
אש כ הם דברים בפני השופטו את בעלי הדין ממטירים עליראאל השופט ו ,ו חבקוקואחי הרב עובדיה יעבץיצאו 

שוכב על ערש דווי ומתפתל  הוא עכשיו גרמו שהחמור בעט בסייד והנה הרב ואחיוובין השאר טענו ש ,וגופרית
   .מכאבים

השופט  .ודרש בתוקף שהחבול ישמיע טענתו הוא ולא אחר ,נמנע מלהשיב עליה ,את חומרת הטענה הרב שידע
ולענות על שאלות  ,אל החבול כדי לשמוע טענתו אישית עם הרבשלח את הסופר שלו יחד ו, תוקיבל את דריש

   .יחתםוהכל יכתב ו ,באופן אישי הרב
וצורח  ,והנה הוא שוכב על המטה מאין יכולת לעמוד על רגליו ,לביתו של החבולסופר השופט והרב עו יהג

   .הסופר מסר לו את החלטת השופט ודרש ממנו להשמיע טענתו .מכאבים
מהסופר לרשום על הרב קש יב .החבול טען שהחמור של היהודי חבקוק בעט אותו וגרם לו חבלות בחזה ובגב

   .אחת לאחת ושיענה על שאלותי ,את הסייד החבול בשבועה הרב שאל.וכן עשה ,יר פרטי כל הישיבההני
הנפגע  ?ירד מעליו ולא יעבור כשהוא רוכב לידךחבקוק האם אתה עצרת את החמור ודרשת שאחי  ,שאלהרב 

  .ות רוחולא יעבור מעל ידי בגס ,"מי'ד"רציתי שהוא יתנהג כבעל חסות  ,ונימק ,אישר את הדברים
הגוי  ?האם אתה החזקת בשרשרת של החמור והיתד בידך כדי למנוע המשך ההליכה ,הרב את החבול שוב שאל

   .כי היהודי לא רצה לרדת מעל החמור ,ונימק ,אישר זאת
הגוי ? האם אני הזהרתיך מהפגיעה של החמור משום שהוא רגיל לבעוט בזרים העומדים מולו ,הרב שוב שאל
  . לא חשב שהחמור באמת בועטכי  ,הודה וטען

אל השופט שהיה ממתין בלשכתו עד לקבלת תשובת  חזרה פנו אחר זאת .ח"חתמו על הדו הםושני ,הסופר רשם
 ?אתה מעיד כי אלו הם הדברים כפי שהם חתומים ,השופט שאל .ח החתום"הסופר מסר לו את הדו .החבול

   .כי אין ספק שכך היו הדברים ,הסופר ענה
וזאת מאחר שהודה  ,המזכה את היהודים הנתבעים ואת החמור שלהם ,ד"הוראה לסופר לכתוב פסהשופט נתן 

ובכל זאת לא שעה לאזהרה והנה הוא האשם כלפי  ,י הנתבעים לבל יתקרב אל החמור"החבול שהוא הוזהר ע
 )103' עמ' יהודי צעדה והסביבה'(                          .עצמו במה שקרה לו

  
  

  
  

  
  

                                                         
                      

  ', חושבים על רצון ה
  ולא על רצון עצמם

מהדברים הנעלים אשר היה  אחד
היא ההבנה , בקרב יהודי תימן

גם , וההערכה לקיום המצוות
כאשר הדבר גובל לכאורה 
בצערם של אחרים שאינם 

שהרי מידי . מחוייבים למצווה זו
יום ביומו היה קם אדם הולך 
וסובב וצועק ברחובות הקריה 
לפנות בוקר לעורר הגברים 

ובפרט בימי , ללימוד ולתפילה
ים והסליחות שאף הילדים הרחמ

היו מסתובבים ותוקעים בשופרות 
ולהבדיל . ואין פוצה פה ומצפצף

אף גויי המקום העריכו את 
היהודים על מעשיהם ולא היו 

ובאחד הישובים . אומרים דבר
רצה גוי אחד למנוע תקיעת שופר 

וכמו שמובא , ולא עלתה בידו
' עמ(' יהודי צעדה והסביבה'בספר 

  : ל"וז) 86
יר אלטלח גזר המנהיג המקומי בע

על היהודים לבל יתקעו בשופר 
הצורר הלזה נימק  .בימים נוראים
בכך שהתקיעה  ,את גזירתו

בשופר מפריעה למנוחת 
לאחר התייעצות  .התושבים

החליט ראש הקהילה להזמין את 
שר האזור ולתקוע לפניו בשופר 
כדי שיקבע אם יש הפרעה 

 .לשכנים כפי שטען הצורר או לא
השר קיבל את ההצעה והרב 
הזמין את התוקע לתקוע לפני 

 ,בתום התקיעה פסק השר .השר
שאין שום הפרעה והיהודים 
רשאים לתקוע בשופר בכל עת 

  .ל"עכ, וכך היה ,שירצו
ואשרי המשכילים בימינו אנו 
שאין אפשרות לעשות כדברים 

לכל הפחות , הנפלאים האלה
יבקשו מחבריהם שיתקשרו 

, ו בדלת ביתםאליהם או ינקש
  .להעיר השחר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 , 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

  ).חניתות(ת ִֹביונְ ּלו מה שכיום אומרים–תוֹ יּ בָּ נְ לוּ 

  



  ל"זצסף סעדיה בן יוהרב 
  . חי בגיבלה

ל "אהרי זצ'מארי יחיא אלצ
ספר 'מזכירו בחיבורו 

בעל , גאון הדור' 'המוסר
בקי , תורה ומעשים טובים

 .'מטיף ודרשן, ם"ברמב
  

  
  

  ו       
והוא משכמו , לידידנו האהוב

המסייע בחפץ לב , ומעלה
מידי פעם בפעם , ובשמחה רבה

ואינו מצפה , ללא בקשה ופניה
  ,לשום טובה ואף לא לברכה

  ו "היבנימין יהב ה "ה
ימיו בטוב ' יהא רעוא שיאריך ה

ויזכה ויראה , ושנותיו בנעימים
, ללא גבול ומיצרים' ישועת ה

ויחזק רעייתו בבריאות איתנה 
וישמחם , ביםללא צער ומכאו

בבניין ירושלים עם כל הצדיקים 
ויראו זרעם זרע קדושים , וברים

, תלמידי חכמים יראים ושלמים
  .ר"אכי

  

להספיק להגיע לשיעורו של , ת"על שערי הת 7:40כבר בשעה , עשרות תלמידים צובאים
  טרם התפילה, בעבודת המידות וסיפורים מזקני תימן, ו"ת הרב אליהו נהרי הי"מנהל הת

  

  ...שתהיו עמלים בתורה
  מפרקים ובונים סוגיות

  
פותחים את יום שישי הראשון 

לתחילת שנה לקול ניגוני הגיטרות 
  ושירת ושמחת התלמידים

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ק"לזש
דוד  בן יובל

  זכריה  בתרות ו

  ק"לזש
מירב ויעקב בן  שלום

 מנשה בת טליה 

ממכתבי ההורים המשמחים 
  ים ואנשים'אלד

  

 הרינו לבשרכם שיוסף הצדיק 

סיים לקרוא  )'כיתה ג(והמיוחד 
  את כל פרשת במדבר 

  .ראשיתוכן פרשת ב
! ה"ב! פשוט ישב וקרא להנאתו

  .ה"בלע
  בברכה 
  בן יעקב

  

יהא רעוא שיעלה במעלות 
  .ר"היראה אכיהתורה ו

 

  עטרת תפארת תמגנם
   ת"לכל העמלים בפיתוח וקידום הת

  בפתיחת שנת הלימודים ברוב פאר והדר
  ובפרט

   'תחי פרץ ובנותיה' ב' גבל
   על ניקיון וצחצוח המוסדות

  ו"הי יוסף שיאחים יהנע ילדהו
  

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

  .ר"אכי, בית השאובה
  ת"מנהל הת

 ו"יצ אליהו נהריי "הצב

  לרפואת 
  ציביה  בן חיים

 תב שושנה עשירהו
   י"בתשכחעחממה 

  לרפואת 
נתנאל  בת אפרת

אוריאל  תב הודיהו
   י"בתשכחעאהרן 


