
  
  )ג, לבמדבר ( צא מפיו יעשהוככל הי ולא יחל דבר

כל מי ששומר  ,אמרו רבותינו זכרונם לברכה :ל על פסוק זה"זצי גיזפאן "למהר 'מנחת יהודה'א במוב
א מבטל חמשת מוצאות הפה מלדבר שקר ודברים בטלים אז תפלתו נשמעת והקדוש ברוך הוא גוזר והו

לא יחל דברו  .והנה נרמז דבר זה בכאן באמרו .ים ותגזר אומר ויקם לך'דיק מושל יראת אלצדעל דרך 
ון בר תחליפא שנולד לו אמרו עליו על רבי שמע .ומתוך כך ככל היוצא מפיו יעשה לו הקדוש ברוך הוא

כשם שזכיתם לשתות ולראות מילת בני זה כך תזכו לשתות  ,בן והזמין החכמים למילתו ואמר להם
מה היום  ,אמר לו ,ולראות בחופתו אחר זה ראה רבי שמעון בר תחליפא את מלאך המות שהיה עצב
נו אחר שבעה ימים מימים שאתה עצב אמר לו לפי שנולד לך בן וניתן לי רשות ליטול נשמתו ממ

ומתוך כך אני , לחכמים שיזכו לראות בחופתו נשמעו דבריך ויקם לך ומתוך שהוצאת מפיך ,למילתו
 .עד כאן שמעתי מחמי מורינו ורבינו אברהם מנזלי זכרונו לברכה. עצב

ומצפים מתי תבא להם איזו , שם יתברך ומצותוושמא יש לומר לפי שרצון המלאכים לקיים דבר ה. על ביטול הגזרהויש לשאול למה היה עצב מלאך המות 
ומתוך כך היה עצב מלאך המות שנתבטלה , מנע מלאך המות מעשות מצות קונו, ומאחר שרבי שמעון בר תחליפא ביטל הגזרה. מצוה להשלים רצון יוצרם

בפרשת בשלח בלוית חן בליקוטים שלי בשם אור החיים הלא הוא כתוב , שאחר שכתבתי זה מצאתי און לי דברי פי חכם חן, שישו בני מעי שישו. (שליחותו
 ).שים עיניך עליו, על פסוק נטית ימינך
על דרך צופה רשע לצדיק , ואז נתקנא בו מלאך המות. מסתמא שיהיה צדיק כמותו, כי מאחר שרבי שמעון בר תחליפא הוליד בן, ושמא יש לומר עוד

הוא מתיש כח סמא״ל על ידי מעשיו הטובים ומיישר , לפי שכל זמן שהצדיק בעולם, שמח שמחה גדולה ,ואז כשניתן לו רשות ליטול נשמתו. ומבקש להמיתו
שמא יש לומר שרבי שמעון בר תחליפא ידע , גזר על בן זה למות' ואף על פי שאל דעות ה. ובזה היה עצב מאחר שנתבטלה הגזרה. אחרים על ידי תוכחתו

   .ל"עכ. ועשה תיקון הראוי לבנו להיות בר קיימא. כדי לבטל הגזרה, ופתווגזר אומר לחכמים שיזכו לראות בח, בזה
כי הם משורש נשמת , והן אמת שמובא בספרים שהבנים סובלים בעוון אבותיהם .שהפר נדרו ו הקטנים של האדם שהם מתים בעוונומה חטאו בני ,יש להבין

  . מדוע דוקא בניו הקטנים ולא הגדולים, עוד יש להבין. ת לא מצינוזא, אך עונש מיתה לבנים בעבור עוון אחד של האב, עוד טעמיםמו
  .כ צריך לתת טעם לפי הפשט"ס וא"אך התורה נדרשת בדרך הפרד. ש"פ הסוד יעו"עלזה ל נתן טעם "ובמנחת יהודה הנ

כֵ : ל"וז' משכני אחריך נרוצה'להבין זאת על פי המובא במדרש רבה על שיר השירים על פסוק ואפשר  רּוָצהָמׁשְ ָעְמדּו , ִני ַאֲחֶריָך ּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ֵמִאיר ּבְ ָאַמר ַרּבִ
ל ַהּתֹוָרה ָרֵאל ִלְפֵני ַהר ִסיַני ְלַקּבֵ רּוְך הּוא ַאְלִעיֵקי, ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ א ָהִביאּו ִלי ֲעֵרִבים , ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ֶאת ַהּתֹוָרה )בלשון ערבי, שבועה: פירוש( ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ ֶאּלָ

ְמרּוהָ טוֹ  ׁשְ ּתִ ל עֹוָלם. ַוֲאִני נֹוְתָנּה ָלֶכם, ִבים ׁשֶ ָהַלְך , ָאַמר ָלֶהם ֲאבֹוֵתיֶכם ְצִריִכין ֲעֵרִבים. ֲאבֹוֵתינּו ֲעֵרִבים ָלנוּ , ָאְמרּו ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָבר ּדֹוֶמה ְלֶאָחד ׁשֶ ְלָמה ַהּדָ
ֶלךְ  ִני, ָאַמר לֹו ֲעֵרְבָך ָצִריְך ָעֵרב, ָהַלְך ְוֵהִביא לֹו ָעֵרב ֶאָחד, ִני ַמְלֶוה אֹוְתךָ ָאַמר לֹו ָהֵבא ִלי ָעֵרב ַואֲ , ִלְלוֹות ִמן ַהּמֶ ְוָאַמר לֹו ֲעֵרְבָך ָצִריְך , ָהַלְך ְוֵהִביא לֹו ָעֵרב ׁשֵ

ֵני ֶזה ֲאִני ַמְלֶוה ְלךָ , ָעֵרב י ִמּפְ ַדע ּכִ י ָאַמר ּתֵ ִליׁשִ ֵהִביא לֹו ָעֵרב ׁשְ יָון ׁשֶ ְך בְּ . ּכֵ ל ַהּתֹוָרה ָאַמר ָלֶהם ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ּתֹוָרִתי ָהִביאּו ִלי ּכָ ָרֵאל ְלַקּבֵ ָעְמדּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ
ּה ָלֶכם ֶנּנָ ְמרּוָה ְוֶאּתְ ׁשְ ּתִ רּוְך הּוא ֲאבֹוֵתיֶכם ֵיׁש ִלי, ָאְמרּו ֲאבֹוֵתינּו עֹוְרִבים אֹוָתנוּ , ֲעֵרִבים טֹוִבים ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָאַמר , ַאְבָרָהם ֵיׁש ִלי ָעָליו, ֲעֵליֶהם ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ בראשית (ׁשֶ

ה ֵאַדע: )ח, טו ּמָ ָהָיה אֹוֵהב , ִיְצָחק ֵיׁש ִלי ָעָליו. ּבַ ֵנאִתיוׁשֶ ו ַוֲאִני ׂשְ ּנֱֶאַמר , ְלֵעׂשָ ֵנאִתי: )ג, מלאכי א(ׁשֶ ו ׂשָ ָאַמר . ְוֶאת ֵעׂשָ י ֵמה: )כז, ישעיה מ(ַיֲעקֹב ׁשֶ ָרה ַדְרּכִ א ָהִביאּו . 'ִנְסּתְ ֶאּלָ
ל עֹוָלם ְנִביֵאינּו ֲעֵרִבין ָלנוּ . ַוֲאִני נֹוְתָנּה ָלֶכם, ִלי ֲעֵרִבים טֹוִבים ֱאַמר , ָאַמר ָלֶהם ֵיׁש ִלי ֲעֵליֶהם. ָאְמרּו ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּנֶ עּו ִבי וגו: )ח, ירמיה ב(ׁשֶ ׁשְ  ּוְכִתיב', ְוָהרִֹעים ּפָ

ָרֵאל ָהיוּ : )ד, יחזקאל יג( ֳחָרבֹות ְנִביֶאיָך ִיׂשְ ָעִלים ּבָ ׁשֻ ּה ָלֶכם, ּכְ ֶנּנָ א ָהִביאּו ִלי ֲעֵרִבים טֹוִבים ְוֶאּתְ ֵנינּו עֹוְרִבים אֹוָתנוּ , ֶאּלָ אי . ָאְמרּו ֲהֵרי ּבָ רּוְך הּוא ָהא ַוּדַ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ
ּה ָלֶכםַעל ְידֵ , ֲעֵרִבים טֹוִבים ֶנּנָ ְדּתָ עֹז: )ג, תהלים ח(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב , יֶהם ֶאּתְ י עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיּסַ ֱאַמר , א ּתֹוָרהְוֵאין עֹז ֶאלָּ , ִמּפִ ּנֶ ן' ה: )יא, תהלים כט(ׁשֶ . עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

הַ  ָעה ׁשֶ ׁשָ םלּבְ ּלֵ ע ְוֵאין לֹו ְלׁשַ ׂש לֹא ֶהָעֵרבִמי , ֶוה ִנְתּבָ ֱאַמר , ִנְתּפָ ּנֶ ֶ ם ָאִני: )ו, הושע ד(ֱהֵוי ַמה ׁשּ ֶניָך ּגַ ח ּבָ ּכַ ח ּתֹוַרת ֱאלֶֹהיָך ֶאׁשְ ּכַ ׁשְ  . ַוּתִ
ְכָחה ׁשִ ְבָיכֹול ַאף ֲאִני ּבְ ם ֲאִני ּכִ י ַאָחא ּגַ ְרכּו ֶאת ה, ָאַמר ַרּבִ ּתֹוָרה ְלָפַני ּבָ ֵניֶכם, לֹא ַהיֹּוְנִקים, ַהְמֹבָרךְ ' ִמי יֹּאַמר ּבַ ׂשּו ּבְ ֶכם ִנְתּפְ ּבָ ֱאַמר , ֱהֵוי ֵמִרְפיֹון ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּנֶ ירמיה (ׁשֶ

ֵניֶכם: )ל, ב יִתי ֶאת ּבְ ְוא ִהּכֵ ָ ְכָחה, ַלׁשּ ׁשִ ם ֲאִני ּבְ ְבָיכֹול ּגַ ְרכּו ֶאת ה, ּכִ ִלּמּודְלִפיָכְך ָצִריְך ָאָדם ְלַהְכנִ . ַהְמֹבָרְך ְלָפַני' ִמי יֹאַמר ּבָ כֹו ּבְ נֹו ַלּתֹוָרה ּוְלַחּנְ יֲַּאִריְך , יס ּבְ ׁשֶ
עֹוָלם ֱאַמר , ָיִמים ּבָ ּנֶ י ִבי ִיְרּבוּ : )יא, משלי ט(ׁשֶ   .ל המדרש"עכ .ָיֶמיךָ  ּכִ

כ ילדיו הקטנים של האדם "עו, הערבים יםנמצינו למדים שהמפר שבועתו נתבע, מכיון ששבועה היא בפה והיא כנדר. על פי מדרש זה מובן הדבר היטבו
, בעים לבית דין של מעלהתהם הנם הקטני מדוע הילדיםומזה נבין  .ל"ואכמ) .חדף (נתבעים וכפי שמסופר המעשה בחולדה ובור כידוע המובא בגמרא תענית 

וזהו שמסיים  .כ כשהם הגדילו כבר פקעה חובתם"משא, מפני שעל ההורים מוטלת חיוב חינוך בניהם הקטנים, ומדוע הם. הערבים כמתבאר במדרש הם כי
ִלּמּוד'המדרש  כֹו ּבְ נֹו ַלּתֹוָרה ּוְלַחּנְ יֲַּאִרי, ְלִפיָכְך ָצִריְך ָאָדם ְלַהְכִניס ּבְ עֹוָלםׁשֶ ֱאַמר , ְך ָיִמים ּבָ ּנֶ י ִבי ִיְרּבּו ָיֶמיךָ : )יא, משלי ט(ׁשֶ    .'ּכִ

  ת"א מנהל הת"הרב אליהו נהרי שליט

  
  

  
  

ההנהגה הטובה בסיום תפילת 
  ערבית של שבת

א "ח(ל בעץ חיים "זצץ "כתב מהרי

צאתו מבהכ״נ  ואחר :ל"וז.) דף קיא
אל יסיח דעתו מקדושת  ,ליל שבת

עיניו והחכם  ,היום אפי׳ רגע קטן
 רבראשו לידע במעמד הקדוש אש

בעת ההיא מלאכי עליון משני 
 המשך בעמוד הבא    והשכינה צדדיו 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  223 גיליון  ל"ש'בט "תשע'ה מטותי  פרשת "קל

סייע באולם ואשר , דאגתו לרביםמשכר הימים ידיע בחסדיו הגדולים ובידידינו , יבורך משפע בריכה העליונה
, ר שיזכה לראות כל זרעו דורות ישרים מבורכים"יה, ו"הי ברק צבריה "ה, לתלמידים 'מסיבת הסידור'לצורך 

  .ר"אכי, מ"ויזכה להמשיך להגדיל מעשיו ולסייע לבני ממה. ראת שמיםעושים רצון יוצרם בשמחה ובאהבה ובי
 



  
  ל"זצ מהחטר בן שלר "מוהר

  השער השמיני גן השכליםבחיבורו 
  

 שער היאוש ממה שבידי בני אדם

  שהיאוש ממה שבידי בני אדם רכוש ועושר ומלוי צרכים מביא לידי , האח היקר ילמדך ה׳, דע אתה
  לפי שכל זמן שאדם מצפה למה שבידי בני אדם תמצאהו נושא להם פנים, טהרת המשמעת לה׳ לבדו

  ואם יתיאש ממה , ויש שגם ישתתף עמהם בעשיית העבירות, ם ומדבר אתם רכותומחניף לה, שלא כראוי
כמו שנ׳ , וישיג גמול בעולם הזה ובבא, וייטיב בטחונו בו, שבידי בני אדם תהיה מחשבתו טהורה כלפי ה׳ יתעלה

דם אשר חדלו לכם מן הא: ואמר, ואמר והבוטח בה׳ חסד יסובבנו, אשר יבטח בה׳ והיה ה׳ מבטחו ברוך הגבר 
כל המייחל למה שבידי בני אדם : ואמר אחד החכמים. במה הוא נחשב, נשמה באפו כי במה נחשב הוא
. הייאוש ממה שבידי בני אדם כבוד לאיש המאמין וכבוד לאמונתו: ואמר אחד. מתמעטת בקשתו למה שבידי ה׳

בידי בני אדם הרי זה בן המתיאש ממה ש: ואמרו, בקשת מילוי הצרכים מבני אדם מאבדת את החיים: ואמרו
ממה שבידי  ]........ [לפי שזה חסרון מצדך, אל תכנע לבן אדם בעד בצע: ואמר, והמצפה לכך נעשה עבד, חורין

עושר הנפש יותר נכבד : ואמר. של זולתך ואל ימעט בעיניך מזונך ירבה בעיניך] ואמר אחד אל.......[אדם  בני
: ואמר. לא דאגה מתמידה ולא אושר מתמיד: ואמר. ממנה הצלה כמה טובה רעה שיש: ואמר. מעושר הממון

. הטריד את עצמו מתועלתו, המבקש יותר מכדי צרכו: ואמר. ההסתפקות והקנאה, שנים אינם מתאחדים לעולם
וכיצד והרי אני יותר עשיר : אמר לו החכם, אלו בקשת ממני העשרתיך מכל בני דורך: כי מלך אמר לחכם, ואמר
שאני באותו המעט שיש לי אני מסתפק באופן שלם יותר , אמר, המלך איך אתה עשיר יותר ממני אמר לו, ממך

 .ממך על אף העושר שיש לך
ונדע שאין פרנסתנו , ונתיאש ממה שבידי בני אדם, שאם אנו נסתפק במה שחנן אותנו הבורא יתהדר שמו, ישכילך ה׳ דרך האמת, ולכן דע

ויהיה זה סבה שנגיע למעלת , ונהיה נשמעים לו במחשבה טהורה לשמו יתעלה לעילא לעילא, בוראנואז נטיב בטחוננו על , בידי נברא
ואתם כהני ה׳ תקראו משרתי : בעושר ובאושר והוא אמרו יתעלה' ונזכה להיות מן האנשים המכובדים שהבטיחם ה, הישועה הנעלה והנשגבה

 .ים'וד ובית דוד כאלדוהיה הנכשל בהם ביום ההוא כד: ואמר, ינו יאמר לכם'אלד
 ----------------------------------------------  

  )א. לבבמדבר ( ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד

   .שבטים מקנה רב יותר על אחיהם' ל מדוע היו לאלו הב"י
פסיקתא ממה שהביאו ממדין העשירו לפי ואמרו ב. פ ואנחנו נחלץ חושים"י ע"ש רש"ל לפי שהיו גבורים יותר מכל אחיהם כמ"ושמא י

  . זה שמתוך שהיו גבורים וחזקים בזזו יותר מכל השבטים' שנאמר במלחמת מדין אנשי הצבא בזזו איש לו נמצא לפי
כ שאר השבטים או מאחר שהיה להם ממון רב "עוד שיש לומר שמתוך שהיה ראובן בכור ונטל פי שנים בנחלת אביו והיה הולך וגדל משא

היו חסים על ממונם יותר מבניהם  ,גדרות צאן נבנה' י על פ"ש רש"ים היו קונים ממנו צאן מאחר שהיו מחבבין את הממון ביותר כמממצר
  המשך בעמוד הבא                                                                             . ובנותיהם שהקדימו מקניהם לטפם

  
  
 

                                                          
  המשך מהעמוד הקודם                                                        

   .)ב"ע ן"חמ״י דף ג(למעלה מהן כדאיתא בזוהר חדש                                                           
 :ל"זו) 'אות ח(על זאת  בענף חייםל כתב "א אלנדאף זצ"ומהר

אפשר דמזה נהגו הרבה ממשכילי עם שלא להסיר מעליהם ט״ג עד עד אחר הקידוש וכן היה נוהג מו״ז מהר״י בדיחי גם אדוני מו״ר אבי 
וכן שמעתי מכמה זקנים שהראשונים היו נוהגין כן להיות גם כן מעוטפים בטלית לבן כל זמן הסעודה ויושבין באימה ויראה כמלאכי . ל"זצ

שלא היה מסיר טליתו בליל ש״ק ) ממשפחתי הצעירה(קדוש זקן ונכבד הר׳ ר׳ יוסף אלנדאף נע״ג  דחרן אשר ראו עיני לאחים ועד א'אלד
עד אחר הסעודה ויש שורש ויסוד למנהג זה ג״כ בס׳ עניני שבת ד׳ ק״ו ע״א וז״ל כשיבוא לביתו מביהכ״נ יתן בקולו קול עוז לאמר שבת 

וכן בא הרמז בפסוק ביום קדשי וקראת לשבת ר״ת בקול כי צריך לקרוא שבת מלכתא בק״ר ) זהרבקול רם וכן יש לי(שלום ומבורך 
וישב על שולחנו בשעת הסעודה ויהיה מעוטף לבנים בכבוד והדר לפני השולחן . לקבל את הכלה הנעימה בסבר פנים יפות ובשמחה גדולה

וידע לפני מי הוא יושב  ,תו מוסב על שולחנו יהיה מעוטף בכבוד הוד והדראשר לפני ה׳ וכו׳ יראה ורעד יבא בו ומורא יעלה על ראשו בהיו
ים ויאכלו וישתו מוטים ומשלחי 'על השולחן קלות ראש ויאחזו את האלד' וישב בישיבה לא מוטה ח״ו ומה יענו ליום פקודה היהודים הנוהגי

אוי להם אהה עליהם שעתידים להכוות בגחלתה ' ת ולבוש וכוומהם עומדים שם גם בלי כסו. רגל השור והחמור לפני השולחן אשר לפני ה׳
ולא יעשו בקצת אנשים  ,עוד שם ד׳ ק״ד כ׳ ב׳ טה״ק וז״ל אחר תפלת מעריב אל יעכב הרבה שמצוה להקדים לקדש. ל"של שבת רח
ן מבדברי תורה לא נכון הדבר כי זים ואף אלו העוסק .'מ וכה״ג אוי לאזנים שכך שומעות וכו"ין ברחובות ומדברין בענייני מודפתאים העומ

ובבואו לביתו יאמר לבני ביתו שבת שלום בק״ר וכו׳ ולברך לבניו ובנותיו בעת רצון כזאת שהיא . תודה לחוד ולכל זמן ועת לכל חפץ
ע להם וגם יש בזה סגולה מפני שלפעמים בימות החול האב והאם מקללין את בניהם מרוב צער או מאיזה סבה שאיר ,מקובלת ומרוצה

. י הברכות ויהפוך ה׳ את הקללה לברכה והעת גורמת שגם המלאך רע יענה אמן על זה"ולכן עתה בזמן השמחה מבטלין אותן הקללות ע
  :ועי״ע בס׳ מעבר יבק חלק שע״ר פ׳ מ״ג באורך אכמ״ל. ויש גם סוד בזה וכו׳ יעו״ש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'פינחס'פרשת לפתרונות 
  משאר  נשתנתה, יוכבד !אחודה חידה

 ,מצריםי ולידתה ב"הנשים שהורתה בא
  פסוקה בפרשתינו נלמד שהשלימה מו

  .למניין שבעים נפש
  .מי שהכל שלו :הזוכה בהגרלה

  !שבוע אחרון לפתרונה :מי בתמונה

 

  ק "לזש
   יעקבבן  תומר ישראל

   מנשה בתואודליה 

  
  

  לרפואת 
דנין  משה ןב יוסף

   י"בשכחע

  לעילוי נשמת
  חסיד  שלמהבן  מרדכי

   ה"תנצב ,עוזייריבנימין בן בן עמי ו

ו "הי מדויל זכריהבן  אברהם' רלהצלחת 
  הוא וכל בני ביתו



ד "ומה שהיו קונים צאן ולא שאר קנינים הוא ע מהעמוד הקודם המשך
ש שמעשרות את בעליהן "ל למה נקרא שמם עשתרות ע"ש ז"מ

מצד ' א. יתרונות על שאר אחיהם' ז שהיה להם ג"נמצא לפ
מצד שהיו קונים צאן כדי להרבות ' ג. מצד בכורתם' ב. גבורתם

ש "ל רמז לזה במ"אוהב כסף לא ישבע כסף ושמא י עשרם כי
עצום מכח גבורתם , ל מצד הנחלה"ר' לבני ראובן וכו' ומקנה רב הי

מאד שהיו קונים , ש כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"כמ
 ,כ במלת היה"ש ובכל מאודך בכל ממונך ונרמז ג"מממונם צאן כמ

יום הנחילו את ש והיה ב"על מה שהיה להם כבר מצד הנחלה כמ
וכן היה להם מקנה רב מחמת הדודאים שהיו  .בניו את אשר יהיה לו

                                                .יבא אותם אל לאה אמוש ו"לראובן שסגולתן לפרות ולרבות כמ
  )ל"זצד הלוי "למהר' מים שאובים'(

  
  

  
  ל"זצ סעידיוסף מנפלאות הרב 

ין הרע בצורה נוראה הוא היה רגיל לבוא לשוק מוסלמי אחד היה בעל ע
ואותו  ,וכשהיה מבקש לפגוע באיזה אדם היה נותן בו את עינו ,בגרווח

 םכך היה עושה פעמים רבות ג .אדם היה נופל למשכב או הולך מהעולם
היו הם מתייבשים  ,אם היה נותן עינו על ירקות או פירות וכדומה

  . ומצטמקים
פנו לרב  ,בצר להם .מוסלמים פחדו להתקרב אליוהדבר הגיע לידי כך שה

הרב יעץ להם  שהיה מפורסם כבעל מופת גם אצל המוסלמים ,יוסף סעיד
אמר להם שיעשו על ההר צורת  .כיצד להינצל מן המוסלמי המסוכן הזה

אדם ובליל חמשה עשר לחודש כשהלבנה במלואה יעמידו את המוסלמי 
שם את המוסלמי הסתכל על  ואכן כשהעמידו .ההוא מול צורת האדם

צורת האדם שהיתה מולו בהר והנה לפתע הסלע בעל צורת האדם 
ובאותו הרגע גם המוסלמי התרסק שמחה גדולה היתה  ,התפוצץ לחתיכות

והיה קידוש השם  ,שבאו להודות לרב בתשבחות ותשורות ,בין המוסלמים
   .גדול
שוק מרכזי לכל רווח שימש כגהשוק של הכפר : סופר אודותיומעשה עוד 

באמצע השוק עמד עץ גדול מימדים  .מחוז צעפן והאזורים הסמוכים
רוכלים רבים היו פורשים את סחורתם תחת צלו של העץ כדי להימלט 
מקרני השמש החמות פעם אחת הגיע לשוק יהודי רוכל ותפס לו פינה תחת 
צל העץ לאחר כשעה הגיע רוכל מוסלמי וחיפש מקום מוצל תחת העץ 

הוא פנה אל היהודי וביקש  .שהיהודי יושב בו םשם עינו על המקו והנה
הרי אני באתי  ,אמר לו היהודי ,ממנו שיפנה את המקום כי הוא שייך לו

וסטר על לחיו של היהודי סטירה  ,המוסלמי התמלא חימה .לכאן לפניך
   .חזקה

היהודי הבליג כי מה יכול הוא לעשות בשוק מלא גויים בגלות המרה 
באותו זמן נכחו בשוק  .לכן עזב את המקום וחיפש לו מקום אחר ,והקשה

ל "ל ממוצמר והרב יוסף סעיד זצ"הרב שלום תנעמי זצ ,שני גדולי עולם
כשראה הרב שלום תנעמי את היהודי  .שניהם בעלי קבלה מעשית ,רווחגמ

הסר  ,אמר לו הרב .סיפר לו את פרטי המעשה .שאל אותו מה קרה ,בוכה
   .'ך בקרוב תראה את ישועת האגה מלבכל ד

והחליטו לעשות איזו  ,הרב שלום תנעמי בא בדברים עם הרב יוסף סעיד
פעולה והנה בשעות הצהרים המוקדמות הופיע בשוק נחש ענק והיה 

האנשים הנחש עבר  מתהלך בין האנשים הרבים פחד ובהלה אחזו את
אז התקרב ו .עד שהגיע סמוך לעץ הגדול ,בשקט בין הדוכנים והחנויות

מהפחד למוסלמי שסטר ליהודי ולפתע זנק עליו המוסלמי מת מיד רק 
הדבר הביא  .והנחש החל כורך את עצמו סביב גופת המוסלמי

    .לקידוש השם גדול לעיני אלפי איש וקרנם של ישראל עלה
  )ג"ע/'לבניכם ספרו עמ'(

  
  

  
  ל "מה גרם לרב זכריה אלצאהרי זצ

   לחבר ספר מוסר
 .למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך: ל המחבר בהקדמתו"ז

אחרי הודות אל הסבה : אהרי'אמר הצעיר זכריה בן סעדיה בן יעקב אלצ
 ,הוא האל יתברך הבורא עולמו יש מאין ,והמחשבה העליונה ,הראשונה

 ,ודות לו על כל מדה ומדהב וראוי להימחי ,אליו כל נברא ישא עין
נשאני לבי לספר קצת מהקורות המניעות  ,אהללנו בתוך קהל ועדה

אנחנו רוב הקהל השוכנים במדינת . ומהצרות התוכפות אותנו ,אלינו
אקרא  ,להודיע לדור אחרון. כמעט היינו כצאן אשר אין להם רועה ,צנעא

 .אליהם בגרון
שנת השכ״ח חנות אל אם ב ,ותהי התחלת המֹארעות בגזרת תמים דעות

על  ,בשנה ההיא גבר הישמעאלי ,קפץ באף רחמיו לשארית נחלתו ועמיו
ִלי ֶ ׁשּ ועם כל זה  ,ואסר אותנו במאסר למכמס ,עם ֹגמר וִהכה אותם ּבַ

עד אשר ְקָצֵתנּו בחיים  ,והיינו בֹאפל ועלטה ,וכלתה פרוטה ,נותנים המס
צו ,קצו שנת השכ״ט פזר אותנו עד ראש חדש אב מ ,ומספר חדשיו ֻחּצָ

 ,נערים עם זקנים ,ונהי בוכים ואוננים ,העני והאביון והדל ,בכל מגדל
לים בכבלי ברזל   ,מהם לעבודתם נמסרים ,ל"וכל עין בדמעתה ִתז ,מֻכּבָ

] ולחם[] כל[בעירום ורעב וצמא וחסר  ,ומהם היה טוחן בבית האסורים
. שמו אותותם אותות תואבים פורש אין להם לשבר רעבון בטניהם והצרים

כי ראו היקרים ִחבקו אשפתות והרשום לכל סיג לָהבר גוע מבלי יודע ואין 
קובר וכדֹמן לאדמה היינו ונהי כטמא כלנו על צוארנו נרדפנו יגענו ולא 

 .הונח לנו כמעט ָאְבָדה תקותנו ונכזבה תוחלתנו ואין אוסף חרפתנו
 ,י ונשמה לא נותרה ביובמה אניח רגזי ועצב ,אחר זה אמרתי אני בלבי

וידי מעט  ,והנם כרגע אובדים ,ולהקים ברכי כושִלי ,ואקום לחזק ֶנְחָשִלי
לכל  ,ואכתב לנפשי ספר ,ובלי כח עמדתי ,הוספתי והתאמצתי ,כבדים

ספר המוסר להיות כל הקורא בו  ,נמסר קראתיו מכבד המאסר ,מר נפש
לאות שהגיעו מוסר מהקורות והת ,בארשת שפתיו וניבו לוקח לעצמו

ויפריש  ,ואז יתן אל לבו להיות כעבד לפני רבו ,בלב פשעינו ועונינו ,אלינו
מלבד . וחכם באחור ישבחנה ,וילכד מצודתו להכחידנה ,ָפָרשי יצרו ורכבו

שגורה בכל  ,הראויה להיות על לוח לבנו חרושה ,ידיעת הלשון הקדושה
. ועץ חיים עושה פרי ,ואולי בזה תהיה למכתנו צרי ,בנויה לתלפיות ,פיות

מרדכי הצידוני ואבנר בן  ,ואולם הכינותיו על פי שני אנשים זרים ממני
ים יהיה עם פי 'והאלד ,בעבור כי מניין שמותיהם כמנייני ,חלק התימני

מדברות נושאות  ,וחלקתי הספר ההוא למחברות בענינים שונים ,בהגיוני
בדלותי על פי שני  ,לכל הקורות אותי בגרותי ובמאסר בתוך בני עמי

להיות הדבר ערב לדורשיו ונאה  ,האנשים הרשומים הגלוים והנעלמים
 ליסד בתי הקינים והשירים והאחד ,אחד מדבר וחברו יענה ,למבקשיו

מזכרת ּגֻלה וכֹתרת  ,לענינים טובים או דברי אגרת ,טירותיהם בונה
ים לכל לכבוד ולתפארת כלם יהיו על פי שני האנשים הנברים המה הגבור

 ,מודיעים נעם ידידותם ,ועל פיהם חונים ונוסעים ,שיח ומליצה נודעים
על פי  ,זי בספרווכבר קדמני רבי יהודה חר. אהבתם ואמץ חברתם ומיטב

והוא למד מן החכם הישמעאלי  ,הימן האזרחי וחבר הקיני במאמרו
ובאמת אין ערֹך אליו  ,בעל המליצות הרמות בין אחיו יפריא ,אלחרירי

ועדרי  ,עבר הגבול בחידות ומליצות ,נחלי דבש נחליו ,יחו ומחלליובש
ואף אם היה לשונו  ,באור שכלו יהל ערבי ,המשלים במעון ספרו רובצות

 ,אמנם אמר החכם לבנו ,כי אין ערך כערכו ,האמת יורה דרכו ,ערבי
ומה באתי עד מה להשיב את . במלאת שפקו איזהו עשיר השמח בחלקו

ואף כי אנכי  ,עט משבלי הלקט המתפרד מן המֻחבריםנפשי האנונה כמ
כל האומר : אמנם אני נסמכתי על החכם הדובר בניבו ,לא איש דברים

על כן קדמתי בשיחי לפני . שירה בעולם הזה זוכה ואומרה לעולם הבא
 .ובתוך קהל ועדה אהללנו ויעלֹז לבי ומשירי אהודנו ,האל

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 , 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

  ).חתן שלו(ֲחָתנֹו  כיום אומריםמה ש – ַחְתנוֹ 



  

  
  

  

  , לרב הגאון צניע ונעלה
  , אשר לא חסך מזמנו

  והטריח עצמו לבוא לחזק 
  ,ר"לשמח ולברך את תשב

   ג"ההר
   נצחוני שמואלי

  א"שליט

  'בית דוד ושלמה'ק "רב ק
  .אשר נתפרסם שמה לתפארה

להרבות תורה לצאן ' יזכהו ה
, וירבה גבולו בתלמידים, קדושים

, ותגדל קהילתו למאות ולאלפים
בבריאות איתנה ואורך ימים 

ותגדל מעלתו כמעלת , ושנים
 .ר"אכי ,האבות הקדושים

 

  

  ל"זצ סעיד יוסף הרב
התגורר . פ"בות שנת התקנולד הסבי

כתב עליו . בכפר גרווח שבמחוז חראז
מלא תורה יראה " :רהרב יעקב ספי

ם "וחכמה ורוח דעת בקי בתלמוד ברמב
כאחד המורים הגדולים  ועד אחרונים

ידיו רב לו בחכמת הקבלה . בארצותינו
י למודים "הזוהר וכתבי האר. בשנון גדול

וכח . על לשונו בעליל כל עלה ועמוד
חיבר חיבורים בקבלה . רונו רב מאודזכ

ומפליא לעשות גם בקבלה מעשית 
ויד לו גם . ואצטגנינות כמעשה הראשונים

עד , ברפואות וסגולות וקמיעות וגורלות
כי הגוים באים לשאול בעצתו ולדרוש 

ויצא שמו . ממנו רפואות וסגולות וגורלות
וגדול גם בעיני שרים ועבדי . בכל הארץ

ה גדלה ענוותו ואהבת ועל כל אל. המלך
מדברותיו . בני אדם עם פנים שוחקות

, נאוה בחלק שפתיו ומליצות אמריו
. ודברי תורה וחכמה נוצצים בכל דבריו

  .ל"עכ". והוא כבן ארבעים שנה
  .)ראה עליו במדור בדרכיהם אתהלך(

  

ה"תנצב
  

חגגו מסיבת ' תלמידי מכינה ב
ברוב פאר והדר במיטב  סידור

כאשר המסיבה , ההשקעה
התחילה עם צוות הגננות 

בהופעה מיוחדת של המסורות 
לאמהות לסבתות  הילדים

   .ולאורחות
  ים תקציר של ויתקילאחר מכן הגיעו האבות הסבים והאורחים 

  . נמצאיםשל ה לעיניהם המשתאות לימוד המארי עם הילדים
  א בנושא "שליט אליהו נהרית הרב "לאחר מכן נשא דברים מנהל הת

אך מחובתנו לידע שאין זה קובע  ,חובת ההשתדלות של האדם ובפרט בחינוך הילדים
   .כ עלינו להרבות בתפילה על זאת"וע, אלא הוא יתברך לבדו המחליט, לתוצר הפירות

   .ש"וברכה חמה לתורה ויר) אצבע(' מכואט'סידור מפואר עם קיבלו הילדים  מ"לאח

  

  בית דוד 'ק "א רב ק"שליט שמואלי נצחוניג "זכו לארח בגנם את הרה הגניםתלמידי 
שבא לדבר  ,ו"ת' ושלמה

עם תלמידי במעלת התפילה 
מסיבת 'שחגגו  'מכינה ב

בירכם ובירך וגם ', סידור
. את שאר תלמידי הגנים
והביע התפעלותו 

מידים ומהתלמוד מהתל
אין כזה ' ואמר ,תורה בכלל

  . 'ת קדוש באלעד"ת
  !אשרינו שזכינו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ק"לזש
דוד  בן יובל

  זכריה  בתרות ו

  ק"לזש
מירב ויעקב בן  שלום

 מנשה בת טליה 
e0504150896@gmail.com 


