
  
  )ג. ושמות ( ָרָהםָוֵאָרא ֶאל ַאבְ 

ה ֲחָבל , םָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרהָ  :ל"בזה) 'ו אות ד"פ(' מדרש רבה'ב מובא רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ
ִחין ּכְ ּתַ ָאְבִדין ְוָלא ִמׁשְ י , ַעל ּדְ י ְולֹא הֹוַדְעּתִ ּדַ ֵאל ׁשַ ָעִמים ִנְגֵליִתי ַעל ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּבְ ה ּפְ ַהְרּבֵ

ִמי ה י ׁשְ שֵׁ ' ָלֶהם ּכִ י ְלָך ְולֹא ִהְרֲהרּו ַאַחר ּכְ ָאַמְרּתִ י ְלַאְבָרָהם , ִמּדֹוָתים ׁשֶ קּום  :)יז, בראשית יג(ָאַמְרּתִ
ּה וגו ּה ּוְלָרְחּבָ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ְך ּבָ ׁש ִלְק ', ִהְתַהּלֵ ּקֵ ָדִמים ְולֹא ִהְרֵהר ּבִ ָנה ּבְ ּקָ ָרה ְולֹא ָמָצא ַעד ׁשֶ ּבֹר ׂשָ

י ְלִיְצָחק , ַאַחר ִמּדֹוָתי י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך וגו ּגּור: )ג, בראשית כו(ָאַמְרּתִ ֹּאת ּכִ ָאֶרץ ַהז ּתֹות ַמִים ', ּבָ ׁש ִלׁשְ ּקֵ ּבִ
א  י . ְולֹא ִהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתי, ֵעי ְגָרר ִעם רֵֹעי ִיְצָחקַויִָּריבּו רֹ: )כ, בראשית כו(ְולֹא ָמָצא ֶאּלָ ָאַמְרּתִ

ה ׁשֹ: )יג, בראשית כח(ְלַיֲעקֹב  ר ַאּתָ ׁש ָמקֹום ִלְנטֹות ָאֳהלֹו ְולֹא ָמָצא ַעד ', ֵכב ָעֶליָה וגוָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּקֵ ּבִ
יָטה ֵמָאה ְקׂשִ ָנה ּבְ ּקָ ה, ׁשֶ ַאְלּתָ ַאּתָ ָ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ ִמי ּכְ ְ ָאַלִני ַמה ׁשּ ה , ְולֹא ִהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוַתי ְולֹא ׁשְ ְוַאּתָ

ִמי ְ ִליחּוִתי ָאַמְרּתָ ִלי ַמה ׁשּ ת ׁשְ ִחּלַ ְרעֹה: )כג, שמות ה(ֹוף ָאַמְרּתָ ּוְלַבסּ , ּתְ אִתי ֶאל ּפַ ְוַעל ֶזה . ּוֵמָאז ּבָ
ִריִתי: ֶנֱאַמר ָנה ָלהֶ , ְוַגם ֲהִקֹמִתי ֶאת ּבְ ּתְ ּנִ ן ָלֶהם ֶאת ָהָאֶרץ ְולֹא ִהְרֲהרּו ׁשֶ ֶאּתֵ י ָלֶהם ׁשֶ ָאַמְרּתִ מֹו ׁשֶ ם ּכְ
ָרֵאל. ַאֲחָרי ֵני ִיׂשְ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ ֵהן לֹא ִהְרֲהרּו ַאֲחָרי, ְוַגם ֲאִני ׁשָ ָרֵאל , ְלִפי ׁשֶ ׂשְ יִּ י ׁשֶ ְוַגם ַאף ַעל ּפִ

וּ  ׁשּ אֹותֹו ַהּדֹור לֹא ָהיּו נֹוֲהִגין ּכַ ּבְ י ִעם ֲאבֹוֵתיֶהם, ָרהׁשֶ ַרּתִ ּכָ ִרית ׁשֶ ֲעבּור ַהּבְ י ַנֲאָקָתם ּבַ ַמְעּתִ ֲהָדא , ׁשָ
ִריִתי ָוֶאְזּכֹר ֶאת: )ה, שמות ו( הּוא ִדְכִתיב   .כ"ע. 'וכו ּבְ

חד מהדור הקודם שנלקח מאתנו ובפרט אם הוא גדול אעל כל אחד ו, רייהוומה נענה אנן אבת
ר עזריה בסיס "העניו מוהרותנו השבוע הגאון הגדול הצדיק יבתורה וביראה כמו שנסתלק מא

מה שנותר לנו הוא לספר ". חבל על דאבדין ולא משתכחין", ע"מרא דאתרא דרהל "זצ
וכאשר ', ולדוילמען ידעו דור אחרון בנים ', ילדינו מעט ממה שאנו יודעים על גדלותו ומעלתול

כי איה מקום , ואפילו אם יצליחו במעט והיה זה שכרנו, ידעו ממילא יתאוו וישאפו להיות כמותם
   .אבותינו ואיה אנחנו

ה מאיר פניו לכל אדם ז הי"עכ, סוקיו למען הכלל לאין ספוריוע, ידיעותיו בתורה לאין שיעור
תן תחושה לכל אחד ואחד כאילו אין עוד אף אחד עמו בעולם רק הוא נו, דם ואפילו לקטניםאו

גם בהיותנו אצלו עם חלק . וכמו שנוכחתי אני בעצמי כשביקרתיו בחג סוכות האחרון, לבדו
ל אורו עיניו ושמח לבו ובחנם בהתלהבות ע, ת לרגל סיום פרק שלם בגמרא"מתלמידי הת

  .רבתה שמחתו וברכם כל אחד ואחד איש בשמו, ומשראה גודל ידיעותיהם, לימודם
לא פלא  .כיליד ארץ תימן ניכרת היתה תמימותו כהדור הקודם אשר כיום אינה בנמצא

שאנשים מחוכמים באיצטלא דרבנן החתימו אותו כנגד מרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי 
ה מביא תקלה לבהמתן של "אך אין הקב .ותםא ללא שהבין באמת על מה הוא ח"שליט

ערמתם  ל את"לרב זצ והסבירו לוובאו אנשים יראים , ש לא לצדיקים עצמן"צדיקים וכ
  . ז הנוראהל' מכתב לבעל הערמה להוריד שמו מן חילול העמהם מיד שלח ו ,םתומרמ

. ה ובחיבהבאהב כנגד המתפרצים בעם והכל היה עושה בדרכי נועם לא חת ולא התבייש לעמוד
רי ופירסם עצרת קם כא, אך כשלא נותר ברירה והיה צריך לעורר את העם כנגד הפורץ גדר

  .הנורא' לחלל שם ה אשר עלה בדעת בעליו עסקתפילה וזעקה מול 
עזב כל עסקיו וענייניו הרבים בכדי לעמוד על משמר גידול , וכשהגיע הדבר לענייני חינוך ילדיו

דבר על נצרך להגיע לברר , ורני עת לומדי בישיבה עם אחד מבניווזכ. ילדיו לתורה ולתעודה
לבואו של אותו  ונעמד כארי בפתח שערי הישיבה ממתין. מסוים אשר עשה האב בית לבנומה 

סובב פניו , ומשראה שהלז מתבייש להגיע אליו לתקן דרכיו. לדבר עמו האדם אשר היה צריך
  .פניו עותו ודי במה שהראה לון שכבר הלה הבין טכי הבן הבי, והלך לדרכו

  .אמן, ויזכנו להמשיך דרכו, ה בחסרונו"ינחמנו ב, מי יתן לנו חליפתו מי יתן לו תמורתו
  

  ת"א מנהל הת"הרב אליהו נהרי שליט

  
  

  
  
  

  
  הבראה למנחמיםסעודת 

ג ועיני יצחק "ד ה"קצ' ד סי"ה יו"ערוך מתוך שע
  א"י רצאבי שליט"שם למרן הגר
 ,)או בלילה מוצאי שביעי(באמצע יום שביעי 

דה גדולה מנהגינו שהאבלים עושים סעוֹ 
ומזמינים לה את המנחמים שבאו , משלהם

והיא נקראת בפי , אבלאליהם כל שבעת ימי ה
לפי שכבר קמו , ודוקא אז ".ָרָאהבְ הַ "כל בשם 

, ולכן כשחל יום השביעי בשבת. מאבלם
כך קיבלתי [ ,המנהג לדחותה ליום ראשון

  . ]מתלמידי חכמים ובקיאים
, ומנהג זה פשוט ומפורסם בכל גלילות תימן

הזה גם בפנקס בית דין צנעא  םוראיתיו נזכר בש
בהרבה מקומות בתקופת  )וודההנקרא אלמס(י "כת

ופירטו , לפי שהוציאו עליו ממון רב, ץ"מהרי
המורישים בצוואותיהם הסכום שהניחו לצורך 

אכן שמעתי כי בעיר יבלה קראו לזו בשם [. זה
על שם שהאבלים מאכילים , "סעודת ניחום"

מלבד מעט משפחות בעיר ]. את מנחמיהם
, צנעא שביטלוהו מקרוב מטעם מעשה שהיה

אכן . ו"ק דף קל"מובא בסערת תימן להרעוכ
, ק שמנהג סעודה זו חדש הוא"מה שסבר הרע

אדרבה יסוד המנהג הוא קדום , לא כן הדבר
ספר שני (שכן נזכר בספר מלחמות היהודים , מאד

בעל ספר [ליוסף הכהן בן מתתיהו  )'תחילת פרק א
י שאין אנו סומכים עליו בדברים "ואעפ. יוסיפון

הטעם הוא כמו , ל"דברי חזשכתב בשינוי מ
והבאתיו במבוא , שכתב בספר אור זרוע לצדיק

' משנה י' ובמילי דאבות פרק ב, למאי חנוכה
שהוא היה רק סופר ולא , פיסקת ורבי יוסי הכהן

ועוד שאין זה אלא גילוי . ש"בעל רוח הקודש יעו
ח הלכות "ע לעיל חלק או"וע, מילתא בעלמא

שהיה בסוף ] 'טד הערה "יום הכפורים סימן קי
ולא עוד אלא שהוא מעיד שחוק , ימי בית שני

כאשר שלמו , ל"וז, הוא לישראל מימי קדם
כמדומה אני [עשה , ימי האבל] שבעת[

, ממלכי בית חשמונאי שהמדובר שם באחד
  המשך בעמוד השלישי      הספר אלא שכעת אין

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 196 גיליון ל"ש'בט "תשע'ה ראואי  פרשת "קל

אשר  ,על מעשיו הטובים הרבים, אשר לו מגיע יקר וגדולה, האיש הנכבד והנעלה, תברך משפע בריכה העליונהי

משאלות לבו ' שימלא ה ר"יה .ו"יצ בנימין יהב ה"ה מיודעינו משכבר הימים, ים ואנשים'בהם משמח אלד
  .  ר"אכי ,ויזכה להוסיף חיל על חיל לחזק התורה, ויזכהו לכל מדה טובה ולשמחת בית השאובה, לטובה

 

  להצלחת 
תורמי כל 

התלמוד תורה 
  נ"יהיבטושב



    
  )ה .ושמות ( וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל

  ?מה בא לרבות  "וגם"
  , אלא ידוע שבא לרבות המלאך שהוא מזלו של אדם

  , ומה שעושה האדם בעולם הזה. לפי שכל אדם יש לו מלאך בשמים
  וידוע . מה שכיוונו למטהכדי להראות למעלה , טוב בין למוטבלבין , אותו המלאך עושה בשמים

  ואותו המלאך משמיע קול ואומר אני נבראתי ממצוה . שבעת עשיית המצוה נברא ממנה מלאך
  לוקח אותו המלאך שנברא מהמצוה ומעלהו , מיד אותו המלאך שהוא מזלו. פלונית שעשה פלוני
מיד בית דין מוציאים . פלונית שעשה פלוניואומר להם ראו זה יצא מכח מצוה . ואומר על האדם סנגוריא, לבית דין של מעלה

ובאותה שעה מעטרים אבותיו באותו עולם ומתעדנים ומתעלים מעילוי . קול בכל הרקיעים ומכריזין פלוני עשה מצוה פלונית
ומבקשים רחמים על זה שעשה המצוה כתקנה ומבטלים , הנצחי לעילוי עד שמגיעים לתחת כסא הכבוד ומתברכים באור

וזהו . ל אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות"וזהו שאמרו רז. כל בני דורו כל מיני פורעניות מעליו ומעל
  המשך בעמוד הבא      היינו כוונתם שלא, את נאקת בני ישראל. שמעתי אותו המלאך, שנאמר וגם אני שמעתי

  

  פרק המניחנה על ל בבחי"זצוק תלמידי עטרת חיים בבית הרב: אשתקד
  עם התלמידים שיחיו בתורה ניכר מאור פניו ושמחתו כאשר נותן ונושא 

  מברך כל תלמיד ותלמיד

  אללי לי אללי
  אמרה תימן על עוללי
  ארץ תימן הרה וילדה

  וארץ צבי גידלה שעשועיה
  אוי נא לה אמרה ראש העין העיר
  כי איבדה כלי חמדתה הזך והבהיר

  ספדי תורה והללי
  דם שריבץ וקיבץ אנשים אלייכיעל א

  אוי לך יהדות תימן
  שכך נפל גדול ממך השווה המון

  חגרי שק וקונני
  על המעביר לך מסורת אבותייך

  מורינו רבינו הגאון הגדול הצנוע והעניו
  ל"זצוק בסיס ר יחיא"בן מוהר עזריה רבי

  מי ימלא חסרוננו
  אין מי ירפא שברנו
  עוונותינו גרמו לנו

  כפרת עלינוותהא מיתתו מ
  תהי נפשו צרורה בצרור החיים

  ותבקש עלינו רחמים מיושב מרומים
  אשר מימיו היינו שותים

  'עטרת חיים'ת "הורי ותלמידי ת, מחנכי, הנהלת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'שמות'לפרשת  פתרונות
  , ן יתירה"נו' תעבדון' !אחודה חידה

  חמישים יום לרמז שאחר 
  . )מדרש(יקבלו את התורה 

  .מי שהכל שלו: הזוכה
  !טרם נפתרה :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 
נה אוח בן דוד מרדכי
  ה"תנצב ל"ז

  
  

  למורינו ורבינו  דשוהק תקריאמתוך 
  אשר נכתבה  ל"זצוק עזריה בסיסר "מוהר
 )ק"מצורף צילום כתי( תלמוד תורה עטרת חייםלמען 

ת "ו לשלוח בניהם לת"הנה כי כן הנני קורא לכל האברכים הי..."
וזכות אבותינו שמסרו נפשם על . זה ובודאי יראו פירות טובים
זרעם אחריהם כי לא תשכח מפי מסורת אבות תעמוד להם ול

  ..."זרעו
ת יתברכו הם "וכל העוזרים והתורמים להחזקת ת"...

ורה מהם ומפי חותיהם בכל מילי דמיטב ולא תמוש התפומש
ש ברוך אשר יקים את דברי "זרעם אחריהם ויתקיים בהם מק

  "...'התורה הזאת וגו

  ה"תנצב, מרא דאתרא דראש העיןל "זצוקבסיס  יחיא ' רבן  עזריהר "לעילוי נשמת מוהר



  לפיכך . לם צעקואלא על שמי המחולל בין אומות העו, על המלך ולא על עצמם צעקו
וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את השבועה שנשבעתי " )ו ד(מה כתיב למעלה 

. ואין לכן אלא שבועה, "ישראל לכן אמור לבני, לאבותם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש
בין שהם עושים רצוני בין שאינם . אמור לבני ישראל אני אגאלם אני בעצמי לקיים שבועתי

, וכפל למעני. למעני למעני אעשה )ישעיה מח יא(אני אגאלם למען שמי שנאמר , עושים רצוני
לא , כולם למען שמי יגאלנו. 'המייחלים אנו לה, היינו הגאולה הראשונה והגאולה האחרונה

מכל מקום אמר לכן . למעננו וזהו שאמרה מדת הדין אלו מגדלי בלורית ואלו מגדלי בלורית
 .ודוק. את אבותם לא אזוז ממנה וזהו למעני אעשה היינו ההבטחה שהבטחתי. אמור

 )ל"אלנדאף זצ ס"למוהר' עץ החיים'(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  )ב"ח( כנן לשדוד אותךאדם מספר לך שתמה עושים כאשר        
בית אחד ה ללגימת משקה ברצרגלו הקבוע לעצור בדרכו למנוחה קשידוע היה בה, פלא נוסף

השודדים אשר הסתתרו . לשנות מהרגלו ולהמשיך ישר לביתו חליטוהנה ביום הזה ה, מידידיו
. הרבאשר יסגיר את בואו של " נושא האדם"בנקיקי הסלעים המתינו בציפיה דרוכה לנעירת 

משבושש לבא יצאו השודדים באכזבה , ואין קול ואין קשב, חלפו שעתיים, חלפה שעה
, והללו ענו בשלילה, בביתםהרב קר יושאלום אם היום ב, ממחבואם ופנו לעבר בית ידידיו

ומשמים משגיחים עליו  הרב יוסףנכחו השודדים לדעת כי איש קדוש הוא . ויהי הדבר לפלא
                                                                               .בהשגחה פרטית לבל ינזק

כי עבר בדרך  ,השיב להם הרב. ולושאלה בפיהם היכן עבר ביום האתמ, למחרת באו לחנותו
וביקשו את , אז התודו לפניו וספרו לו השודדים את כל אשר זממו לעשות. שעובר בה יום יום

  . סליחתו על מחשבתם הרעה
, אחד מהםובאמרו זאת הוציא סכום כסף ונתן לכל ! ?אין זאת אלא כנראה שנקלעתם למצוקה כספית, משום מה חפצתם לעשות כן, פנה אליהם ואמר הרב

הבטיחו לו נאמנה , הרבהשודדים בראותם את צדקתו של ". אם רעב שונאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים: ")משלי כה כא(כדברי שלמה החכם מכל אדם 
גדול שעשה לו לשבח ולפאר לאדון הכל על הנס ההרב החל , ואז. שמיום זה והלאה ישמרו עליו מכל משמר לבל יהין איש להפיל אחת משערותיו ארצה

 )רח' עמ 'יםמעשה נס'(                                                                    ".לעושה נפלאות גדולות לבדו") תהלים קלו(ה "כדברי דוד המלך ע
  

   
  
  

   מתעלים יחדיו כל בני הישוב
וכמו ' מחוית'אך נשתנו כמה עיירות במעלה מן חברותיהן בדברים מסוים כגון בעיר . ידוע ומפורסם ידיעת אבותינו בתורה על פה בכל המוחוזות בתימן

  :ל"בזה ג"קצ' עמ' מעשה נסים'שמסופר עליה בספר 
היה מבין התלמידים " מדרש"ב. ואכן משחר ילדותו ניכרה בו חריצות ושקידה בלימוד התורה. ל"זצ נסים קרואניהרב בבית זה של אהבת תורה גדל 

בשבת הזמינוהו . והתארח אצל משפחה אחת מתושבי המקום" מחוית"שבהיותו ילד נקלע לעירנו ', ממארי נגר שיחי" שבעה"שמענו ב. המצויינים
לתומו נטל חומש עם תרגום ומה רבה היתה הפתעתו באמרם לו כי כאן המנהג לתרגם מתוך המקרא בלבד אמר להם שאינו , גם הפרשה כמנהגנולתר

והוסיף [פ "לבסוף נעתרו לו והביאו לו לתרגם מתוך החומש בתנאי שבפעם הבאה ילמד ויתרגם בע. פ אלא מתוך חומש עם תרגום בלבד"יודע לתרגם ע
  .ל"עכ, ]פ מתוך המקרא"חיים אלנדאף ידעו לתרגם בע' ל וכן תלמיד נוסף ר"זצ הרבש, המספר

' גדולים'ששם היו רוכשים האבות לילדיהם הקטנים מברכים ', אליקים'יני בעת מגורי במושב עוכמו שנוכחתי ב, ודברים אלו תלויים במנהיגי הציבור
  .רי חלקם וירבו כמותם בישראלאשריהם ואש. מפני שהיתה תחרות בין הילדים, ת"לקרוא בס

  
  

                                                                

  המשך מהעמוד הראשון                                                            
  המשתה ההוא . משתה גדול לכל העם] ן"יב. לפני                                                 

א ל )ד"ו י"דברים כ(מלשון [ים ֹונִ נקרא בשם לחם א                                                              
' פי[ וּ שׁ ובימים האחרונים ָר . וחוק לישראל הוא מימי קדם ,]ן"יב. באבלי' פי, אכלתי באוני

כי לפעמים  ,הרבים בגלל הדבר הז ]ן"יב. כפירים רשו ורעבו )א"ד י"תהלים ל(כמו . עניים נהיו
לבל ייחשבו , המנחמים ל אשר להם לעשות לחם רב לכל המוןהוציאו כל כספם וכ

  . כ"אבותיהם וזכר אהבתם ע כמחללי שם כבוד
ולא עוד , ילותבהששי לא וקבעו סעודה זו במוצאי יום, ומקרוב שינו רבים את המנהג

 ולא נכון לעשות כן, אלא כשחל יום שביעי בשבת מקדימים הם אותה לליל ששי
  ].ד"נלעכ[

אבל . או מפני שקשה למנחמים לחזור ולבוא שוב, גורם השינוי למהר להקל העול מעצמם
  המשך בעמוד הבאועכשיו [. ולבלבל את העניינים, ין לשנות מאשר גבלו ראשוניםא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 , 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

 מה שכיום אומרים –אטֵ אֲ טַ לְ , אטֵ אֲ טְ מַ 
  .לטאטא, מטאטא

  
  

   י"בשכחעיחיא בת  תמר אפרתללרפואת הנפש והגוף 

  ל"ר עזריה בסיס זצוק"הספד למוהר
  ל"זצ קורח ש"למהר ה"מ' עמ דרש אשריממתוך ספר 

 

  . ותמימים יתאבלו, ישומו ישרים על זאת
   .ונפשי נבהלה מאד, תסמר שערת בשרי
  . ויתר ממקומו, אף לזאת יחרד לבי

  . ימותו ולשון הוגה בינה לחכה דבקה, כי אראה חכמים
 

ופה מפיק מרגליות שתק , אפס מסביר פנים בהלכה
  . וםדוי

  . באסיפת רבינו מאור עינינו, כבה מאור התורה
  . בפטירת מורינו גאונינו, חלפה כל שמחה
  . אהה כי זאת מצאתנו, אוי מה היה לנו

  . ינו כלימתינוסותכ, את נשכבה בבשתינועל ז
  .וכשלו מאד ברכינו, על זאת תמהו מתנינו

  ספדמ
  . וקשרי נהי וקינה, קומי וספדי תורה
  . אלי כמו אלמנה, לבשי כמו שחורה

  . נובע חכמה ובינה, על זקן יושב שערה
  . אוי אנה פנה, צעקי צעקה גדולה ומרה

 

   .דרשייךוחזרי על מ, ךותישיבסובבי על י
  . איה מגלה סתרייך, איה שוקד על דלתיך

  . איה פותח שעריך, איה פקיד על חומותיך
  . מי ידקדק אמריך, אוי מי יפענח צפונותיך

 

  . מאור כגלגל חמה, אוי מה חסר העולם
  . בכל בינה וחכמה, גבר בקי ומושלם
  . גידום כאבן דומה, עתה פיהו נאלם

  . מי יפרש כל סתומה, מי יגלה לנו כל נעלם
 

  . אוי מי יתן לנו תמורתו, נספדה ונקוננה יחד
  . ונבכה על פטירתו, ניילל פה אחד

  . ומי יתן לנו חליפתו, אוי הצדיק אבד
  . מי ימלא ישיבתו, מי יאיר בית הוועד

 

  . ים כי נלקחד֗ על ארון אל, שומו חכמים ותמהו
  . בלב דווי ונאנח, ותלמידים רגזו וחילו

  . ול מר יצרחבק, קוננו ביגון והילילו
 .על צדיק כתמר יפרח, תמרים ראש הניעו

 



  

  
  

  
ובחטאי , לאיש היקר במעלה

נשמט שמו מן הגיליון בשבת 
והוא מגיה הגיליון מידי , שעברה

שבת להוציא כלי ללא שגיאה 
מסיבת 'ואף הנחה את , ומגינה
  , בחן באהבה ובחכמה' חומש

  לא הוא מיודענו ואלופינו ה
  א"שליט יוסף גברא הרב

שיתמלאו כל משאלות יהא רעוא 
כל זרעו יראים ויראה , לבו לטובה

באהבה ' ושלמים עושים רצון ה
, מגדולי הדור הבא, ובשמחה

, מעבירים מסורת ישראל סבא
, בבריאות איתנה ונהורא מעליא

  .ר"אכי
 

ד "נפטר כ
טבת 

 ט"תשע

  ל"זצ בסיס ר יחיא"ב עזריההרב 
עלה . ברדאע שבתימןנולד 
בהיותו בן חמש עם הוריו ארצה 

אביו הוא . והתגוררו בראש העין
הנודע בתהילה מארי יחיא בסיס 

שושלת רבנים מדורי , ל"זצוק
', נתגדל בישיבת פונוביז. דורות

נבוך רד בכולל של הרב שטולמ
 בו כבחיר אשר שם ראו

נתמנה זמן לאחר . האברכים
ע ורבה של "לרב שכונה ברה

לאחר פטירת . הישוב בית דגן
ל נתמנה לרב "הרב דוד חגבי זצ

העיר ראש העין וכיהן בה במשך 
. ד שנים עד יום פטירתו"כ

נתפרסם בהנהגת קהילתו בנועם 
היה . ובמתק לשון ובהארת פנים

חבר מועצת הרבנות הראשית 
רב הראשי לא הוא ביקש זאת אלא ה(

  ).ביקש ממנו דאז הרב שלמה עמר
  

סיום שמחת ב' כיתה ד
 .עד קטןמו מסכתמשניות 

  יהא רעוא שיזכו לברך 
  על גמרה של תורה 
   ששה סדרי משנה

  

   מבצע
 "תורה בשמחה רבה משננים"

  ... ממשיך
לשנן ותלמידים רבים ממשיכים 

ואף  ,פ אלפי פסוקים ומשניות"בע
רכשו פרסים רבים מהנקודות אשר 

  )הזוכיםבתמונות חלק מ( צברו
  

נשמט מהגיליון בשבוע שעבר התלמיד 
בנימין זאב 'ת "לקרוא בס שעלה היקר

  , כמנהג אבותינו הקדושים 'יטרף
   י"נ אליה עוזיירי

  במעלות התורה  יהא רעוא שיגדל
  .ר"אכי ,בדרך ישראל סבאוהיראה 

  

                                            םהמשך מהעמוד הקוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                  , שהעלה מנהגם זה' ה אות ח"ע ביורה חטאים פ"ראיתי להרא                                                              
כמובן אין [עושים סעודה לכל אנשי העיר  "בליל שביעי"                                                              

וביום שביעי מתאבלים עד שליש היום . ומספידין אותו הספד גדול לפי כבודו ,]ן"יב. מדובר בעיר גדולה
אלא שהלך , ושמא מנהג זה קדום הוא במקצת מן המחוזות. כ"ע )ה יש"ד' ההמשך תמצא לעיל הערה ג(' וכו

  ].רונתפשט מקרוב יותר ויות
אחרונה הבראה לא לסעודה ה י שבלשון ההלכה אדרבה קוראים"אעפ ,"ָרָאהבְ הַ "וסעודה זו נקראת 

לא כינה סעודה הראשונה ' הלכה ט ד"ם פ"אכן הרמב. 'ה סעיף א"קפ כדלעיל סימן, אלא לראשונה
 ונראה שהשם בנוי על פי עיקר מובן המלה ].'ג' ב' א הלכה א"ע שם בפרק י"וע[ש "בשם זה יעו

 ַתְבֵרִניתבוא נא תמר אחותי וְ ' ג ה"י' ועיין שמואל ב. שפירושה סעודה שמאכילים לאחרים ,שהּ ְר ושָׁ 
ק שורש ברא ושורש ברה ובספר ערוך וספר "ע בספר השרשים לרד"וע. ועוד מקומות', לחם וגו
על  כמו כן כאן בהיפך האבל מביא לציבור כגמול, וכמו ששם השכנים מביאים לו לאכול. המספיק

 .א"ז סעיף י"שהאכילוהו כל ימי אבלו וכדלעיל סימן קפ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ק"לזש
דוד  בן יובל

  זכריה  בתרות ו

  ק"לזש
מירב ויעקב בן  שלום

 מנשה בת טליה 


