
  
  )ג. יטשמות ( ותגיד לבני ישראלכה תאמר לבית יעקב 

 ,אמרו רבותינו זכרונם לברכה .כה תאמר לבית יעקב  :ל"ז ל"י גיזפאן זצ"למהר 'מנחת יהודה'כתב ב
   .האנשיםאלו  ,ותגיד לבני ישראל .אלו הנשים

על פי מאי דאיתה בתולעת יעקב וזה לשונו הנשים  ,ושמא יש לומר .למה הקדים הנשים ,וקשה
 נתן בפחות מששים רבוא לכך מהרו לפרותיצדקניות הם והיו נביאות שידעו שאין התורה יכולה לה

ולפי  .עד כאן ,כדי שיהיו ששים רבוא' הולכות אצל בעליהן לשדה ומעוררים אותם וכו יוולרבות שה
ש ברוך הוא שכרן זה מאחר שהם גרמו שיהיו ששים רבוא ראויים לקבל התורה ולכך נתן להן הקדו

אלא שאמר למשה רבינו עליו השלום שיאמר להן בלשון רכה  דם האנשים ולא עודוהקדימן בכאן קו
   .ולשון נחת כה תאמר לבית יעקב

עטרת  אלא אם כן יש לו אשת חילשלא יוכל האדם לקיים התורה בשלימות  זועוד שמא יש לרמ
ן לה כל אשר תאוה נפשה רק מסתפקת תוחקת את בעלה לידבעלה שמסתפקת במועט ואינה 

בדבר ההכרחי והשאר בטל אצלה וכמו שמצינו גמרא שיש מן החכמים היו הולכים ללמוד תורה 
התורה כדי  שתים עשרה שנה ברשות נשותיהם ולא היו חוששות לעיגונן ולצרכי ביתן בשביל כבוד

שמוליכות את בניהן לבית הספר ומשדלות אותן בדברים כמו  ,זאת ועוד ,שיזכו בעליהן על ידן
ולפי זה הקדימן יתברך בכאן קודם  ,'שאמרו רבותינו זכרונם לברכה הני נשי במאי זכיין וכו

וארו לאנשים מאחר שהם עיקר בקיום התורה ועל ידן היא מתקיימת כי איך יוכל אדם שריחיים בצ
  .ל"עכ ,נפש צדיק' זה וזה מתקיים בידי כי לא ירעיב ה ,ויעסוק בתורה אבל מי שזוכה באשת חיל

וכאן העלינו רק שניים ( טעמים' תשתדל לדבר עם הנשים לפני האנשים וזהו מד, אמר למשה' שה ,ובמעם לועז מובא

  .לפי שהן משתדלות יותר במצות ,הטעם הראשון :)נונהקשורים לעניי מהם
וכשהם . כדי שיחנכו את בניהן וידברו אתם דברים נעימים ורכים שילכו לתלמוד תורה ,ם השניהטע

וכשיראו . ובכל דבר שאוכלים ילמדו אותם לברך. יתעוררו משנתם ירחצו ידיהם ויאמרו עמהם הברכות
ודות שאתה חולק להן כבוד שאתה מדבר עמהן לפני שאתה מדבר עם האנשים ישתדלו להזהר באותן נק

הולכים בבקר לעסקיהם ואינם יכולים לתת דעתם לילדים ואינם יודעים אם  לפי שהאנשים, היהדות שאמרנו
וכדבריו  .אבל הנשים צריכות להשגיח על כך, הם הולכים ללמוד תורה או שהם נשארים בבית לשחק שם

  .ש"יעו' עולת שלמה'ר שלמה בדיחי ב"פירש מוהר
מה  : ל"בזה) ב. משלי לא(' מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי'ב על פסוק להגאון מוילנא כת 'ברק השחר'ובספר 

, בימי העיבור: והם, שאז שורה עליו רוח האם, שבשלשה זמנים האדם נדבק וקרוב ונמשך אחר אמו. ברי
' מה ברי'וזה מה שכתב . ואחר כך שורה עליו רוח האב ומאז נתחייב במצות, ועד שלש עשרה שנה, דהיוהל

שקודם העיבור דרך לנדור , נגד העיבור. ומה בר נדרי. דהינגד זמן ל. ומה בר בטני, עשרה שנהנגד שלש 
נגד ימי  –בטרם אצרך בבטן ידעתיך ) ה, א(נגד זה כתוב בירמיה  .יתברך יתן לה בן טוב' נדרים ונדבות שה

ואמרה . שאז היה נביא, ג שנה"נגד י –' נביא לגוים וכו, הוא נגד הלידה, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, העיבור
  .ל"עכ, ואני נדרתי שיהיה לי בן הגון בתורה, שכל הנשים של אביך היו נודרות שיהיה להם בן הגון למלכות

שהרי סמכה תורה עליהן בגידול הילדים עד גיל חיובם למצוות ! וכמה כחן גדול, למדנו כמה מעלתן של הנשים
ואם תחשוב האשה שכל עמלה הינו רק בעת . והו מתחילהשזהו זמן עיקר החינוך שהשתיל גודל כפי שכוונ

 .תר לחינוך בניהוממילא יוקל לה ותרבה תת כחה י, שאחרי כך אינם בחזקתה, קטנותם מספר שנים מוגבל
ועל , ובפרט כאשר מדובר באשה שלא זכתה בבעל היושב באהלה של תורה ואף לא קובע עיתים לתורה

   .עמל החינוך זה הוא שכרה בלבד בחלק התורה שכל, כמה וכמה באלמנה או גרושה תאח
ותתבונן , שלא תצפה ליד מסייעת מבעלה וממילא ימנע ממנה אכזבה או כעס עצור אשר אינו מוסיף למצב רוחה, ל בין תבין האשה החכמה"ומכל הנ

  .ים עמה'ויהי אלד. לא היה מאנשי התורה גם כשהבעל, תמיד תם לאל קונםותפילשכל עולמם היה מסירות נפשם לחינוך הבנים  הקדושותבאמותינו 

  ת"א מנהל הת"הרב אליהו נהרי שליט

  
  

  
  
  

  פיגמהתפילה בבגדי שינה המכונים 
  'ד 'א סי"ח אורן שלחכמיםת "מתוך שו

  א"שליט אורן צדוקג "להרה
הרוצה להתפלל בביתו בבגדי שינה 

ם אינו "לדעת הרמב ,המכונים פיגמה
נכון הדבר באשר אין דרך מלבוש 

וכל שכן  .זה בדרך ציון והידור
דרך לעמוד כן לפני מלכים שאינו 

תפילה ' ה מהל"וכמו שהגדיר זאת בפ
פ שאין מעכב הדבר "ואע .ה"ה

מכל מקום  ,כמבואר שם בחבור
וכן  ,לכתחילה מיהא בעי למיעבד

והביאו  )ח 'ב א"כלל כ(א "פסק בחיי
   .להלכה )'ח' א או"נ' סי(ב "משנ

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 199 גיליון  ל"ש'בט "תשע'ה יתרוי  פרשת "קל

כבר  ידידינו אהובינו ,אך לבו ונפשו עם תינוקות של בית רבן, האיש היקר הדר בפאתי צפון, יבורך מפי עליון
ה ונהורא מעליא כל בבריאות איתנ, ימיו בטוב ושנותיו בנעימים' אריך הי .ו"יצ פינחס גברא 'ר, מזמן קדמון

  .  ר"אכי ,ים תלמידי חכמים גדולים באים בימים'יראי אלד, ויראה כל זרעו צדיקים תמימים וברים ,הימים
 

  להצלחת 
תורמי כל 

התלמוד תורה 
  נ"יהיבטושב

  "כסא דנחמתא"
  נשגר קמיה ידידינו היקר והחשוב

   ו"הי שמואל מנוס ה"ה
  ואחיו וכל המשפחה הכבודה, ואביו

  על פטירת אם המשפחה

  ה"ע מנוסבת אהרון  אורה
  האשה החשובה 

  , להאריך ימים ושנים שזכתה
  והיא משרידי דור ראשונים

  

  ,זרע ישרים מבורכים הקימה
  ר הם תומכים"אשר בתשב

  

  ,תעמוד לה זכותה הרבה
  ובגן עדן לנפשה תהיה מנוחה

  

  ,ה ינחם"ב ומשפחתה המב"את ב
  ובתוך אבלי ציון עליהם ירחם

  

  ,ר השנה יזקף לזכותה"לימוד תשב
  ויהיו עילוי גדול מאד לנשמתה

  

  ואבים יחדיו את כאב המשפחהכ
  הנהלת וצוות תלמוד תורה 

 וכל התלמידים' עטרת חיים'



    
  

תלמידי כיתה 
  חוגגים' ד
סיומי  ניש

מסכתות 
משניות מועד 

   .ביצהו קטן
יהא רעוא 
  שיזכו לברך 
  על גמרה 
  .של תורה

  

בכל יום שישי מתקיים 
שירת שבת ברוב עם של 

  ת"כלל תלמידי הת
בכדי לשמח את התלמידים 

ל מגש פיצה הוגרל שובר ש
בין כל התלמידים ששרו 

כולם (יפה ובקול רם 
זכה בהגרלה ) השתתפו

  התלמיד היקר
  י"נ יהוידע נהרי

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -להתודה והברכה 
  פיצה חצי חינם 

יבורכו מפי , על תרומתה
  .ויראו ברכה בעמלם, עליון

מלימוד אשר עוסקים כעת בבניית המשכן נהנו ' תלמידי כיתה ב
  .אמן ,ישישנזכה כולנו לבניית המקדש השלר "יה יתי מוחשיחוו

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'בשלח'לפרשת פתרונות 
הנשים גם שרו שירה  !אחודה חידה

   .כגברים אך הוסיפו תופים לבל ישמע קולם
  .מי שהכל שלו: הזוכה

   .ניהרב חיים ריעא :מי בתמונה
  .אמנון עוזיירי: הזוכה

 

  ק "לזש
   יעקבבן  תומר ישראל

   מנשה בתואודליה 

  לעילוי נשמת 
  ל "זצוק עדני בן שלמה חייםר "מוהר

  ה"תנצב, אליכיןמרא דאתרא ד

  לעילוי נשמת 
נה אוח בן דוד מרדכי
  ה"תנצב ל"ז

  
  

לרפואת הנפש 
תמר לוהגוף 
יחיא בת  אפרת

   י"בשכחע

אשרת לרפואת 
אוריאל בת 

   י"בשכחעאהרון 

תורה  משננים" מבצע
   "בשמחה רבה

ותלמידים רבים  - ממשיך 
פ "לשנן בעממשיכים 

 ,אלפי פסוקים ומשניות
ואף רכשו פרסים רבים 
 מהנקודות אשר צברו

  )בתמונות חלק מהזוכים(

  תכרב
  מזלא טבא

נשגר קמי משפחת 
  אברהם
  לרגל

  הולדת הבת
דל יהא רעוא שתג

בבריאות איתנה 
ונהורא מעליא 

נו יובדרך אמות
  הקדושות והטהורות

  .ר"אכי



  ) כ. יחשמות ( תורת'את ה'חקים ו'ת ה'א אתהם הוהזהרת
  .ת להם"ה השם שבדעת וזהו והודע"ת אהו"ר

, כ"ל והודעת להם זה בית חייהם ע"וז: זה במציעא דף ל' דרשו פ ל"ורז
עטרין קדישין וכן ' והוא לרמוז על הדעת כי ממנו תוצאות חיים הם ב

ואפשר  ,ג שבו והכולל"ח וה"ת עם ה"דע' ם בגימ"ת חייה"תמצא תיבות בי
תיבות והזהרת אתהם הם רומזים על ' ן הנוספות בב"לי לומר דשתי ההי

  .ג"ח וה"ה
כי לכאורה ' היכן נרמזה בזה הפסו' ל הנזכ"לדקדק בדרשת חזוראיתי 

כ נבארנו "ונעתיק תחלה כל הלשון ואח, נראה שאין לה סמך מן המקרא
כו זה ביקור ל, ל והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זה גמילות חסדים"וז

ד "אשר יעשון זה לפנים משה, ואת המעשה זה הדין, בה זו קבורה, חולים
וחקים , ה בית חייהם ללמד להם אומנות להתפרנס בה"י ע"ופירש, ל"עכ

קמא פירש בית חייהם ' אבל במס, כ"ותורות כתיבי ברישיה דקרא ע
ק האחרון ירמוז למה שכתבנו למעלה כי עס' וזה הפי, כ"תלמוד תורה ע

ס "ת שה"ה מל"ע ושס"ח מ"ג מצות רמ"התורה הוא כדי לידע משפטי תרי
  .ג שבדעת"חו

לפרש אם אפשר כי דרשה זו רמוזה בפסוק והוא כי תיבת והודעת  ד"ונלע
תיבות ' וכן ב, ם בדקדוק"ת חייה"ה בי"ז כמספר ז"תצ' אותיות גימ' עם ו

ם "ת חסדי"מילוו ג"ז כמספר ז"תרל' אותיות והכולל גימ' ך עם ו"ת הדר"א
 ו כשתחשוב"פ וי"ד כ"ד למ"וכן תיבות ילכו במילוי כזה יו, ג אותיות"עם י

. כ"ק ג"ם במ"ר חולי"ה בקו"ה במספר ז"מ' ק יעלו גימ"כל האותיות במ
אותיות ' כנודע עם ה' א שהן מילואי הה"אותיות יה' ה עם ג"והנה תיבת ב

ת "תיבות וא' וכן ב, ק"ו קבורה במ"ט כמספר ז"כ' א והכולל גימ"ה יה"ב
, יםכולל' אותיות וב' ק עם ו"ק כמספר זה הדין במ"ה במ"ל' ה גימ"המעש
ה 'ת ז"ו כמספר ר"ל' אותיות גימ' ק עם ח"ן במ"ר יעשו"תיבות אש' וכן ב

הרי שהדרשה הזו , ו אותיותיהם והכולל"ק עם י"דין במ'שורת ה'פנים מ'ל
 )ל"י הכהן זצ"למוהר' חיי שלום'(   .ב"ש ההי"וא, ק"רמוזה ויוצאה מן הפסוק עצמו ודו

                                      
  

  
  )ג"ח( ם עדיף מנביאחכ

" מוטלק"חיים ובקול רועד אמר ' נגד כל הנאספים והמלוים קרא בסוד לר
אבל על אחריותך , איככה אוכל להשיב פניך ריקם וחטאתי לאל֗דים). משוחרר(

חיים הודה ' ר. עכשיו בקשה לי אליך ברכני לעיני כולם בשעת רצון זו. האישית
  .ך שהוא מתרגש על עצם ההיענותתוכנה ותובוברך ברכה מרנינה ומשכרת 

חיים הכין לו ' רחץ והחליף שמלותיו בבגדים שר, גילח, היהודי שוחרר מידית
התפלל על , שמע את התרת נדרים, אכל את הסעודה המפסקת, מבעוד מועד

 - קבל ברכת הדרך ויברח וימלט על נפשו. תוך קהל ועדה בדמעות שליש, עצמו
  .לאשר לא ימצאוהו, עיצומו של הלילהלנוס ב, פיקוח נפש דוחה את הכל

ל שיחרורו של ענודע למשפחת הנרצח , עוד בליל כיפור, אין שמחה שלמה, אך
הכנסת -נשלח חייל לבית. היהודי ואלה באו וצוחו מרה נגד השחרור ולו ליום אחד

אנו יכולים , "כתר מלכות"בה בשעה מרי חיים עמד ופייט את . להחזיר את האסיר
שלא ישכח לא על ידי גבורי  רופיליל כ, ב נרגש והומה עשה זאתלתאר באיזה ל

) כי'רובה צ" (מוזר"החייל לבוש המדים חמוש ברובה . המעשים ולא על ידי הקהל
. שח לו בלחש כל הענין והאיץ בו לבו, ליד עמוד התפילה, למרי חיים, ניגש אישית

הכנסת -בית ביקש החייל להמתין בחצר, כתר מלכותבוהוא תוך אמירת וידוי ש
דורש , בדרך כלל חייל שנשלח לעצור ולהביא נאשם כל שהוא. עד לתום התפילה

בפרט אצל יהודי , כי למעשה זה שכרו, כסעודת שלמה בשעתו, מאכל ומשתה
זה המתין בחצר בשקט " חיילינו"אך , שמזונו ערב לחיך ומגישים לחייל בשפע

זה כל שהיה לו . ני קונםמהאירוע לראות יהודים שופכים לבם לפ, ובהתפעלות
' חיים אמר לחייל לשוב לשולחו ולמסור לו שהוא ר' ר. כיפור-שנהנה מקדושת ליל

  )מתהלך בתומו צדיק'(            .חיים ישלח למצוא את האסיר וישיבו לכלא

  
  

מסירות נפשם לקיום התורה 
  ץ ישראלוהמצוות באר

על הצער הגדול והייסורים , ידוע הדבר ומפורסם העניין
הקשים שעברו אבותינו ברוחניות כשעלו לארץ הנחשקת 

נעלה כאן את אחד . ולא האמינו למה שראו עיניהם
יראה זאת וכאשר . בים הרבים שכתבו אבותינומהמכת

תחבר היום להרחיק הרשע ולהכח גם האדם יתן לו הדבר 
 :)149' חייו ותורתו עמ –הרב משורר תוך הספר מ( .לבורא עולם

  בשם רחמן
י נתאספו חברי ועד התימנים "בשבט שנת תש' יום א

שבמגדל גד שלא ישארו במגדל משום שהם עם צעיר דתי 
לא יוכלו לסבול על זה כשה בין , בין העולים האחרים

שבעים זאבים שבכל יום מקבלים מכות בתור לשכת 
שערוריה שעשתה לנו הממשלה מה זה השמה וה. העבודה

. שתעזוב אותנו בתוך עדה טמאה מחללי שבת בפרהסיא
ועל זאת אני כותב בקצרה שאחד מהעולים התורכים היה 
עומד בתור הלשכה והכה לתימני אחד והראה לו גיד האמה 

אוי לאותה בושה ואוי . וביקש ממנו להראותו ברית מילה
ה שאין להם לאותה כלימה שהיהודים הדתיים יהיו לחרפ

מכיר ומזכיר לשם פעולה לא בלשכה לא בצבא ולא 
  .במשטרה אלא כסומים בארובה

שבט שני אנשים תימניים מצאו אחד מהשומרים ' וביום א
וככה הסביר להם הדברים אם תהיו כמונו חפשיים פאת הזקן 
מגלחים ובשבת תהיו מעשנים ותאכלו בשר חזירים אז יהיו 

ותהיה לכם עבודה , והמנהלים לכם חן וחסד בעיני הממשלה
ואם תהיו ככה אתם תהיו נבזים ושפלים , וכל הצרכים

וכמו ". צדק ילין בה ועתה מרצחים"ועכשיו הדבר אמת 
בימים ההם ראיתי ביהודה דורכים גתות "שאמר עזרא 

הלא שכבה , בשבת ומביאים הערמות ועומסים על החמורים
על ישראל  אל֗דינו חטאיו להוסיף חרון' בבשתנו כי לד

לחלל את יום השבת וכי על זה עזבתי את ביתי נטשתי את 
  .נחלתי נתתי את ידידות נפשי בכף אויבה

והחלטנו על זה שיחזור כל אחד למחנה שנסתדר ממנו עד 
שתשגיח הממשלה עלינו ותסדר אותנו בשאר המסתדרים 
שנרשמו במחנה על מנת ישובים או שתחזיר אותנו לתימן 

. צדקנו ויצרף ויברר וילבן כלל העוליםעד שיעמוד משיח 
, ודעו נא וראו שלא עלינו לארץ להתגדל ולהתנשא כלל

וכל נציגי ממשלת ערב שבתימן לא היו עוררים עלינו בין 
  .בשבתות וימים טובים ולא שואלים ממנו ולא נותנים

ויראה לנו שחזרתנו לתימן יותר טוב לנו שנקיים חוקות 
ור שבתות וחגים להיותינו ונשמ, התורה כללים ופרטים

ועוד אנו , במצוות ציצית נזהרים ובחוקות תפילין נשמרים
מבקשים  ועוד אנו. במצות שהן מדברי סופריםמחמירים 

במבוכה גדולה  ומאת הפועל שיבקש עלינו רחמים שאנ
  .לא היינו נוסעים? ולולי אנו יודעים שמי התימן, נבוכים
  חתימה

  יחיא משה
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 , 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  היפ

    .יםִע וּ ּת עֲ ּתַ  מה שכיום אומרים –יםעִ וּ תּ עְ תַּ 
  



  

  
  

  
  ,לאנשים היקרים והאהובים

 ,הינם הורים מופלאים אשר
ותענוגות נותנים לנו אשר ילדיהם 

 ואף ידם נטויה, בידינו מופקדים
ר אשר "התשבאת מקום לשכלל 

  האבות היקרים, בו הם שוכנים
  ו"הי צברי ושלמה עדנייאיר  ה"ה

ה משאלות לבם "ב' ימלא ה
ויראה ברכה והצלחה בכל , לטובה

וכל זרעם יהיו , אשר תגע ידם
בכל ' לשכלל היכלי ה, כמותם

ויהיו צדיקים ויראים , מושבותם
ושנים ויאריכו ימים , כרצון בוראם

ויזכו לקבל פני משיח , על אדמתם
  .ר"אכי ,צדקנו בקרתא דירושלם

 

  נפטר
ח ניסן "י
  ג"תשל'ה

  ל"זצ חבשוש ר יהודה"ב שלוםהרב 
חלת בירושלים בשכונת ננולד 

נצר . ח"תרע'צבי בשנת ה
למשפחת תלמידי חכמים הרב 
שלום חבשוש ראש הישיבה 

עוד . בתימן' בית צאלח'הגדולה 
י הרבנים "בהיותו צעיר הוסמך ע

צ עוזיאל והרב "הראשים הרב ב
אך לא חפץ , ל"יצחק הרצוג זצ

מש בכתרה של תורה ועל תלהש
כן עשה כל שליחותו למען 

, הכלל ללא כל תמורה
ס מיגיע כפיו בחנות שבו והתפרנ

יתר  .עבד בשעות מעטות ביום
זמנו הקדיש ללמוד וללמד 
ולנהל את הישיבה אשר בראשה 

מעולם לא . 'תורת משה'עמד 
ף נראתה על פניו עצבות א

כאשר חלה במחלה אשר ממנה 
  .לא קם

   מבצע
 "תורה בשמחה רבה משננים"

  ... ממשיך
לשנן ותלמידים רבים ממשיכים 

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

  )בתמונות חלק מהזוכים( צברו
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ק"לזש
דוד  בן יובל

  זכריה  בתרות ו

  ק"לזש
מירב ויעקב בן  שלום

 מנשה בת טליה 

תורה  משננים" מבצע
   "בשמחה רבה

ותלמידים רבים  - ממשיך 
פ אלפי "לשנן בעממשיכים 

ואף  ,פסוקים ומשניות
רכשו פרסים רבים 
 מהנקודות אשר צברו

  )בתמונות חלק מהזוכים(


