
  ליט"א מנהל הת"תהרב אליהו נהרי ש
  

   )טז. כב(שמות  ישקול כסף 
מה שלא על פסוק זה בזה"ל:  ' למהר"י גיזפאן זצ"למנחת יהודהמובא ב'

ל לשלחה כל ימיו כמו במאנס, כי על הרוב הושם עונש למפתה שלא יוכ
חמד מפתים בתולות בנות הגדולים, ונמצא חוטא נשכר, ולכן לא  ]בחור[י

תוב שישאנה. ובמאנס הדבר בהפך, שדרכם לאנוס בנות הכריח הכ
לה מהם אשר אין להם כח כנגדם, ולכן ענשו הכתוב האמללים פחותים במע 

יה לאשה, בעל כרחו. ובמקומו פירשתי באופן אחר, ושניהם כאחד ולו תה
).טובים. (מנחה בלולה

ר בענין המפתה, כי המפתה אין יצרו כל כך מתגבושמא יש לומר טעם אחר 
והולך לו, לפיכך לא ענש למפתה עליו, כי על הרוב לא תתרצה לו ואז מניחה 

ו מוכיחין עליו שיצרו שלא יוכל לשלחה כל ימיו. מה שאין כן במאנס, מעשי
קה, ולפיכך מתגבר עליו כל כך, ולא ינוח ולא ישקוט עד ימלא תאותו בחז

לבבו יבין את  לזה ראוי לקנסו שלא יוכל לשלחה כל ימיו, כי כשיראה העונש
שות כדבר הזה. דאי הנולד, ועל ידי זה יותש כוחו ויעמיד את עצמו וימנע מע

יצרו מתגבר עליו בכל עת,  היהלאו קנסא שלא יוכל לשלחה כל ימיו. 
רוצה בהשחתת בני  והתורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ואינה

 אדם.

נה ידוע כי מי ה כיושמא יש לומר שהטעם שלא יוכל לשלחה לקנסא, 
שעושה מעשה כזה בדרך עברה, הנה אחר כך ישנא אותה שנאה גדולה, 

פה אחת, וכל ימיו מכאובים. כאהבת אמנון ותמר, ויוכרח לדור עם נחש בכפי
 לום. (פנים חדשות).ובזה כל העם ישמעו וייראו, וכל העם על מקומו יבא בש

  עכ"ל.
שה ואיתא משלם ארבעה וחמיוטבחו או מכרו  שהשור או מצינו בגונב  עוד

אמר ר' יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודן של בריות, שור שהולך  בגמרא,
לנושאו על כתפו, משלם חמשה, שה שנושאו  ברגליו, ולא נתבזה בו הגנב

עכ"ל. שעצם הנשיאה היא  בו. על כתפו, משלם ארבעה, הואיל ונתבזה
  ולכן הפחיתו בענשו. ,עונש לגנב שמתבזה בזה

היו אומרים , שהיא היפכא מדעת תורה דעת בעלי בתיםאם היינו שואלים ו
הוא יש תבידאדרבה היה להעניש ביתר חומרא את גונב השה שאפילו שמ

  .וראוי לענשו ביתר שאת , א"כ  חוצפתו גדולהגונב
לחקור מה ראשית, למוד דעת והשכל לחינוך ילדינו. ומכל הנ"ל יש לנו ל

דנפקא מינה גדולה וכיו"ב. א או אונס תאוה שנכשל תאוה סתמ ילדגרם ל
  וההתייחסות שונה לכל מקרה לגופו וכפי שנתבאר למעלה. ,יש בין הדברים

! ואין מן שמיא  ענשך קיבלת ,לומר לו ילד שכבר קיבל ענשו מן שמיא כגון שהתעסק בדבר שאינו שלו וניזוק ממנו.ש וד,ועוד יש ללמ
לחיי עולם הבא שלו.  דרך השכל ומוסר ואכפתיותשאין כוונתנו לומר לו זאת בלעג ח"ו, אלא ב צורך להענישו נוסף למה שקיבל. ופשוט

פוץ להיות ויחאליהם נישו, לא רק שלא יפתח בלבו ריחוק למחנכיו, אלא אדרבה תגדל אהבתו שאין אנו מבקשים להע  וכשיראה הילד
    , שדואגים לו באמת.תמיד בקרבת מחנכיו

 
  
 

  
  
  

  חיבוק ונישוק וקורבה לקרובותיו
 הגר"י רצאבילמרן  ,טה" א"ראבה"ע סי'  שע"המתוך 

שהאריך והרחיב  שם  עיני יצחקב ןעויי, ושליט"א
    במקורות הלכה זו 

לשום  ,ק או לנשק ולא להתקרב כלללחב אסור
' ובכללן גם כנזכר לעיל סעיף א  ,העריות אחת מן
ואף הן אסורות לחבקו או לנשקו או  .וכלתוחמותו 

 ,וכן הדין אפילו באחותו ודודתו .להתקרב אליו
 ן,אחות אמו וכיוצא בה דהיינו אחות אביו או

למרות שאין לו בכך הנאה מפני קורבת המשפחה 
והוא נחשב  ,אף על פי כן הדבר אסור ,שביניהם

כדרך  םייוכן אסור ללחוץ יד .אף למגונה מאד
קרוב ידידים ורעים כשהם נפגשים או שרגילים מ

גם אם האיש והאשה אינם עושים זאת  ,נפרדים
כדרך הסוחרים  או ,אלא לשם נימוס בלבד

והאם  ,זולתי האב עם בתו .להוראת גמר העיסקא 
וכל שכן  ,ק ונישוקמותרים בחיבו ,עם בנה
או  "חורגים"אם הם  ך א[ ם.ידיי בלחיצת

להודיעם  ך צרידרך כלל ב ולכן .וראס ",מאומצים"
כדי שלא יכשלו  ,שאינם הוריהם האמיתיים

והנוהגים  ].באיסורים ובגדרים של גילוי עריות
ולאם עם בן  ,להקל גם באב עם בת בנו ובת בתו

עד גיל  ,וכן לאח עם אחותו הקטנה[בנה ובן בתה 
כי  ,על מה שיסמוכו יש להם ]רך ע ב ,שלוש שנים

היינו מפני הנאה דוהנישוק לשם אין החיבוק  ,באלו
ואכן כאשר זה [ .רק לחיבת הקורבה ,תוחיבת איש

 ].אסור אפילו לאב עם בתו הקטנה ,לשם הנאה
ורבים  .אין היתר בכל אופן ,קרובות אבל שאר

ללמדם ומצוה להזהירם ו ך,מההמוניים טועים בכ
ולמוכיחים  .כי לכל העם בשגגה ,רשהדבר אסו

  . ת טובועליהם תבוא ברכ ,ינעם
   השלישי המשך בעמוד

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  250 גיליון  ל"א 'שב פ"ה'תש משפטיםק"י  פרשת ל

  ב'עטרת חיים' שומרים על קדושת הילדים, 
  סבסוד הסעות למוסדות, לנרשמים חדשים, 

  , באדיבות התורמים היקרים050-4150896פרטים בפל': 



  
משפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד ה הואל

שנים יעבד ובשביעית יצא לחפשי חנם,   עברי שש
אם בגפו יבא בגפו יצא וגו', אם אדוניו יתן לו אשה 

 יאמר העבד וילדה לו בנים או בנות וגו', ואם אמור
, והגישו אדוניו אל האלהים ו'אדוני וגאהבתי את 

ו)-כא אשמות ( והגישו אל הדלת וגו'

רם  טשעים פגגות שזדונות מראויה, התשובה השוב לדם אצריך ולאחד מחכמי התימן. אלו הפסוקים בנוטריקון, וזהו. אתי צמ
עליך. ממקטרגים הדחו  י והרים,נך ניפקראת ללאכים מקדמוך ילום שדחה, תעים רפטים ש ולי א יתה, מום י

ימשת שילשת שנית שצרך, ייחקת רתורה, בסקת עת בקדקר ברב עתורה העימות נראך קחת תתן ה׳ יבוד כ. כי תקנה וכו'
יללת,  ח א לחוץ, ללפים אציאת ייקנת תחד יירוב עמצות בבת, ששמירת בנזהרת ועת, דינה בנוה עראה ילאים מחד יאמנים נ
שבת.מעים נלק חיחוד  ימרת שנית פ

יהרת  מם אליך, אורך צשלם יך שכרועולתך פן געדן בליו, אוראך בחוד ימשכת ונית, פאותו גלבך בקום מם אם בגפו. א
כבד  תבת שבדיך, אמבקשים היביך אריך צשפיל יהוא ו ישרת, אהנורא וגבור הגדול ההשם ששריך, אתורה לתים עקביעת ב
טובה.ונוחה מונג עתמצא ו

יש  וטהורה, הכינה שור א חבל וגורל לפשך נזכה תצרך, יכבשת ו ראתו יפשך נחקת ד אלד'יך ת אהבמם א. אם אדניו וכו'
מרו  ששר אאנשים הענוג. תחבל ועים נ גורל בעדהושר אלכה, מ״י יועם נהיכל בתכניסך ו חוץ, למקטרגים החות דה לכולת י
מצות  הקיום ותורה היחודי יפשם נה בקדשר אן מעלשם, הריאי י יותם החת תמצוקה. הום ילה דהם לתברך יהשם ותורה. ה
שכרך. ועולתך פן געדן בותם. א וה צוצרם ישר אהחוקים ו

שמע. יפלתך תקר באוהב התה אין. דיום בוניך עכובשים החמים רלאכי מליך אשלח י וממותו. רכיר מיך 'לדאכבד מתה א אם ואם אמר יאמר העבד וכו׳. ו 
  צך ימאשר אמען לעימה. נקרה יעימה נרכה בברך תותו אורתו. תל אלילה וומם ישוקתך תלימה, ש הבהאאהב תותו אשרה יפש נודים ד הבת אאהב תותו א
שלם.י לם שעולתך  פשבון חהבך, ארפך צ

ארה  המאיר ושפיע מתברך ישם המענה לשר אעבודה. העבדו לליו ארוחם וחד יפשם נבקה דשר אפעולת וכר ששלם ימול גשם ההנה והגישו אדניו וכו'. ו
דקת צוממות רמכירים ובנים הוכים זגם וים כוזשחת, מצילם המענהו לשר אכבוד, וור אמשוך תהם לרכיה דתורה, הימוד לל אשמרו וקדו ש ץעידולה, ג
ובדים עועת. דינה בנוה עמלבישם ונותנותו. עדקתו צוממתו רלכותו מעבור בנעשית. ושמעת נעקתם זליו אורתו, תל ארוחם וחד יפשם נבקה דשר אליון, ע
כל, עד כאן. ממעלה לליון עך למל

ני שם אעשיה, משרים יובה טנויה פלימה (ר״ל שלימה משום פגם) שמשפחה מגונה האשה, הא ישלדם אחייב וראשי תיבות כל הפסוק. ואלה המשפטים וכו'. 
אד. מ חתן ההדר ידיבים נני פפניו להלכים, מהיו יושביניו שמיד תעים, ר

נתינת בליהם עעמדו י, אדמהיו יאמנים נמשים שלשה. שנים ששיבה, יאש רעלי בם עעת. דני בדים ערב, ה ירות נין ושידקכין תכניס, יכשירצה כי תקנה, 
מים. יאריך ירע  זראה י בזה ועליון. משמתם נלקי ח קבילו, יכינה ש ני פשובים חהיותם ל מונים, אאצאים צלדי יפלת. תם ערכות בבע שעשרה במברכין ועת, ד

בך,  רמשת שם אהכתב, מא וצי עמה טירוש פמועה ששלשל מוי ה לכה, הומד לתה א  אם ואלה, ול בראשי תיבות הפסוק. ז גדויש רמם. ואלה המשפטי 
ר״ל ביאור ידיעה, שמודיע לרבים, כענין לשון הקדמת הזוהר קיימא  שאלה, תחת. ופירוש מרלכה הוציא יצחיים ננימיים פ מוד לפיו, מוצאה יאלה ששמור ת

לדרך).  לשאלה (צדה
נייה (כלומר יפנה מחשבותיו מעסקי  פבת של שדליקין מ  נרהירות) פל שינים מעונג ה שבת, ( הענג לדם אחייב וראשי תיבות כל הפסוק, לה המשפטים. וא

ערב  מסדר ילחן ושי נמי בת, אשערב  מכין יעודות ס פלה  תחיצה, רינה) שתייה (אי נמי ש כילה  אאה, נלבוש מלבש ייום, אי נמי הקידוש לזוג מין יהרה טהחול) 
ינין מזונו, ר״ל מחמשת מיני דגן, לחם אפוי דוקא שמברך עליו המוציא  מ 'ההיה יאה נ ת פחם למנחה, וחרית שברכים מ ,ישבוע הרשת פ דר ס מי ני אבת, ש

וברכת המזון, זהו עונג נפש של שבת.
לבישו,  מהא יבת שכריכי תוחצו, ריהא שחר אתו, מרחץ ירם טן ושריפשה יעשצוה ממתעסק המת, הקבור לדם אחייב ווכו'. ראשי תיבות ואלה המשפטים 

תירין. מים עומד ההיו ידריו נניו, פהדר ל
שתי  ואלה עם הכולל. לרמוז שהיא חלק ס״מ שהוא גימטריא קל״א. ושהמילה מצוה ראשונה שבאדם. גם כן קל״א בגימטריא מילה פן. פן, אותיות לפניהם, 

לוה. שמי שלא מל, דומה כאלו אין לו אאלוה. אותיות ואלה  לרמוז שהזהירה תחלה על המילה. עוד  מילה.יא פעמים [עם הכולל], גימטר
המשפטים,  היא התורה, שהיא כמו אוהל לאדם ממטר ומזרם מחסה ומסתור, כך התורה מחסה מכל פגעים רעים, ומגנא ומצלא. אוהל. אותיות עוד ואלה, 

  ם. וכנגד זה מורה על שנימשפטים לו), תיבת -מאן דאמר שבעה ספרים [עם] ויהי בנסוע הארון (במדבר י להתורה. ולה״א מיותרת, לרמוז על חמשה חומשי 
תורת ה׳ תמימה. עדות ה' נאמנה. פקודי ה׳ ישרים. למאן דאמר [שבעה]. פקודי לשון רבים שנים. מצות ה׳ ברה, יראת   י)-דרשו על פסוקים שבתהלים (יט ח

ו יחדו. גם כן לשון רבים. הרי שבעה. ולמאן דאמר [חמשה]. כנגד ששה סדרי משנה וברייתא. אמת צדק ה׳ טהורה. משפטי ה׳
מה תינוק כל  צריך האדם למשש בתורה בכל עת ובכל ספרים. כמו שאמרו ז״ל (עירובין נד ב) למשש. אותיות שניות אשר תשים], [עוד ואלה המשפטים 

בדברי תורה מוצא חידושים. זהו שאמר שלמה המלך ע״ה (משלי ה, יט) דדיה ירווך בכל עת.   ן שממשמשזמן שממשמש בדד מוצא חלב. כך אדם כל זמ
ותרוממך] ובין נדיבים תושיבך (עיין תוס׳ עירובין סה   שר, אותיות ראש. שנעשה ראש בעולם הזה ובעולם הבא אם הוא לשם שמים. וכמו שנאמר [סלסליהא

א ד״ה בצר). 
מפרע] גימטריא משה, שמו של משיח. שבזכות עסק התורה יבא ליגאל את ישראל מן הגלות. אי נמי אותיות [שניות ל שילה, רע אותיות שניות למפועוד 

משית.  אותיות תשים, בזי בפיוטיו ושירותיו. ומשה בראש דגלי. ומשה בראשכם. הוא הגואל הראשון הוא הגואל האחרון. וכמו שאמר האלד'י רבי שלום ש
שיגברו הרחמים גבורה, גימטריא  עם הכולל].לפניהם [גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם.  זכותה יגאלו ישראל, שנאמר (הושע ה י) משנה. שבהיינו שית סדרי 

על הדינים. על ידי עסק התורה. 
א תקנה לאדם.  ורה. שהי ר״ל תקנה. כלומר שאם ירצה האדם להיתקן. יעסוק בתתקנה, וכו', אפשר לפרש על דרך הרמז. כי תקנה עבד עברי אחר. עוד 

  עצמותיך (ש, ח). כי חיים הם למוצאיהם וכו' (שם ל, כב), וכתיב (דברים ל כ) כמו שאמר הכתוב עץ חיים היא וכו' (משלי ג, יח), רפאות תהי לשריך ושקוי ל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'יתרו'פרשת לפתרונות 
החידה נכתבה שלא  אחודה חידה!

שמות ('ואת אמך'  ,בדקדוק, והכוונה היתה

אין געיא בו"ו והעולם טועים, יעויין ) יב. יט
  עמכם הסליחה. ."הביפ

  .יפת צוביירי הרב מי בתמונה:
  . מרדכי אליהו צוביירי הזוכה בהגרלה:

 

  לזש"ק  
   יעקבבן  תומר ישראל

   מנשה בתאודליה ו

  
  

  לרפואת 
דנין  משהבן  יוסף

    י בשכחע"

  לעילוי נשמת
  חסיד  שלמהבן  מרדכי

   תנצב"ה ,עוזייריבנימין בן בן עמי ו



ל שצריך לעבוד את ה׳ מאהבה שלא על מנת לקבעבד עברי, כי (היא) [הוא] חייך ואורך ימיך. 
רמז  שש שנים יעבוד, פרס. כאברהם אבינו העברי. שנאמר (בראשית כו כד) בעבור אברהם עבדי. 

לך מעיר לעיר לקיום המצות.  יל לששים שנים שהוא יכול לצאת ולבא לעסוק בתורה ובמצות. ו
רמז לשבעים שנה, שאז קרבו ימי פקודתו, כמו   ובשביעית יצא לחפשי חנם,ולכוף את יצרו. 

יצא לחפשי חנם,  צ, י) ימי שנותינו בהם שבעים שנה. ולאחר פטירתו מזה העולם, אז  שנאמר (תלים
נעשה חפשי מן המצות.

ה ובמצות, די לו שיצא מזה העולם בלא חטא  אם לא זכה לעסוק בתוראם בגפו יבא בגפו יצא, 
טא,  ובלא לכלוך נשמה, כמו שאמרו חז״ל (שבת קנב ב) תנה לו כמו שנתנה לך, מה ביאתה בלא ח

היינו התורה שנמשלה לאשה, כמו שנאמר (משלי ה,  אם בעל אשה הוא, אף יציאתה בלא חטא. 
ם ו, כב) בשכבך תשמור עליך  כמו שנאמר (שויצא[ה] אשתו עמו, יט) באהבתה תשגה תמיד. אז 

והקיצות היא תשיחך. 
ילדה לו ואם הב״ה זיכהו לתורה, אבל למד ועסק בה שלא לשם שמים. אם אדניו יתן לו אשה, 

דהיינו שחידש חידושים בתורה אבל שלא לשמה. האשה וילדיה תהיה לאדוניה,  בנים או בנות, 
על דרך שאמרו גבי אלישע אחר  יצא בגפו, והוא והוא מוסרה לחיצונים, שעושקים אותה החיצונים. 

. לא מידן נידייניה, דעסק בתורה טובא. ולא לעלמא דאתי נייתיה, דכפר בעיקר  (חגיגה טו ב)
שעסק  את אשתי ואת בני, שעבד השם יתברך מאהבה. ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדוני, 

סק בתורה ובמצות, כמו  בתורה ובמצות לשם שמים. לא אצא חפשי, שאפילו אחר מיתה הוא עו
במתים חפשי, ולא כל המתים, כי מי שהוא עוסק בתורה ובמצות   (תלים פח ו)שאמרו ז״ל על פסוק 

. )(עיין ספר חסידים תתשכ"טן הוא באותו עולם בעולם הזה. כ
מקריבו אל המשפט, ודנים אותו בפמליא של מעלה, ודנים אותו  והגישו אדוניו אל האלהים, 

ותו מעלה עליונה רמה. וזהו והגישו אל הדל״ת הרמוז במדת המלכות, וכמו לזכות, ומעלים א
שיפטר מן הגלגולים, ואין עוד  זז מות, וש פיר או אל המזוזה, שאמרו (גיטין סב, א) מאן מלכי רבנן. 

עביד (בית) [ביה] רשימו דאיהו בר חורין ממלאך ורצע אדוניו את אזנו במרצע, צער מיתה אחרת. 
רגים, מפני ששמע מהר סיני עשר דברות, והשיב נעשה ונשמע, ויהיה עבד ה׳  המות ומן המקט

)למוהר"ש בדיחי זצ"ל 'עולת שלמה'(                                 לעולם.

  
  
  

 )ח"א( מקימי מעפר דל
מעשה היה בשנת ה׳ אלפים ותר״ט שנים לבריאת עולם, שהיה איש אחד צדיק וישר, 

מה במלחמתה של תורה. עוסק בתורה יומם ולילה, לא פסיק תמים היה, גבור ואיש מלח
 פי סוק עקיל בעיר צנעא.גרסא מפומיה. והיתה מלאכתו צורף בכסף ונחשת, 

עם אחת היה מדוכא ביסורי העניות. בין כך ובין כך לא מצא מה להתפרנס, שנתמעט פ
סורי בה יובח בהוהיה מקבל עליו באה 'משא ומתן. סוף סוף לא הגיד לחבריו מאמר ה

, ואין גולה אזני םהאל ודוחק העניות. פעם אחת ישבו אנשי ביתו שלשה ימים בלא לח
צטרך לבריות מעצם מחסור הלחם. נכנסו הביתה לה הרבנים לפרנסו, גם הוא אינו רוצה

 ואת הדלת סגרו, ואין יוצא ואין בא מאנשי הבית החוצה.
י הישיבה, באו לדפק השער. פתחו הרגישו השכנים בדבר, גלו אזן לחכמים. נתאספו אנש

ישראל אצלו. אמרו לו, רבי, מפני מה אין אתה יוצא להתפלל. אמר  להם, ונכנסו חכמי
ני חולה. אמרו לו, ואנשי הבית, מפני מה הם מתכסים בכביר העזים הזה. שא להם, מפני

ה אמר להם, חולים הם. פתחו וראו את פניהם, אמרו, לא חולים הם, אלא ירקון הוא ז
 מפני זלעפות רעב.

אמר, ומה יש בידכם לעשות, ומדת הדין מתוחה, אם כבר נגזר עלינו ממרום למות ברעב, 
חים אנחנו לפרנסך. אמר להם, וכי אין אתם יודעים שהקב״ה וכרמה תעשו. אמרו לו, מ

משגיח על העולם כלו בפרטות, ומרגיש במזון נמלה קטנה, ומכין מחיה ומזון לכל בריותיו 
יכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ד'רא. אמרו לו, אף על פי כן, כי מנסה ה׳ אלאשר ב
 יכם.ד'ה׳ אל

יכול. ל וכתקצר, והלא הוא מחולל כל  'ום היד הושלאמר להם, גם אני אומר כן. וכי חס 
לא אקבל שאמרו לו, קבל ממנו וקח נא את ברכתנו אשר הובאת לך. אמר להם, בגזרה 

                                                       .יאלר בהלואה חמשים דקה. אמרו לו, אם כן, קבל ממנוכלום ולא אתפרנס מן הצ
  אשבוע הבך אי"ה בל"נ בהמש

  
  

  
  

נו הקדושים ימוכיחים שורש מסורת אבות
, ולא משנים למי שאינו יודע טעם המנהגים

  מנהגים לרצות אורחים
דברים רבים נשתנו שאר העדות במנהגיהם 

חמת הגליות. עקב והלכותיהם מק"ק תימן מ
זאת היו תמהים שאר העדות על מנהגינו 

פעמים היו החצובים מהררי קודש, עד ש
מלאכול עם אבותינו אפילו נמנעים 
שאין  הרבניםלהם וכיחו הקדושים, עד שה

שום חשש ואדרבה אנו מחמירים ונזהרים עד 
בדיקת החיטים  כגון, מאוד כפי הדין וההלכה. 

על בזה  שסומכיםואפיית המצות בפסח 
 , כידוע המעשה עם הרב יעקב ספיר.הנשים

  ועוד מעשים רבים
ם, לא היו אליהוכן כאשר היה מגיע אורח 

י משנים עבורו את סדרי היום או מנהג
התפילה, אלא הוא נוהג כפי מנהג המקום 
ללא כל שינוי. ולא עוד אלא אפילו דברים 
שאין לו צורך מן הדין לעשותם, עכ"ז היה 

כולם. וכפי שסיפרו לנו כמה עושה יחד עם 
ים והאשכנזים דוכמה אנשים מאחינו הספר

יודעים לקרוא , שהם בכל מיני מקומות בארץ
הולכים  ולהתפלל כמנהג תימן, מפני שהיו

להתפלל או מתארחים בבית בני יהודי תימן. 
והגייה תימנית, אף  אוכיון שלמדו שם בגירס

הם היו קוראים ועולים כהגיית ונוסח אנשי 
אעידה, שכאשר היה הקטן המקום. ואף אני 

מגיעים אלינו חברים בשבת בזמן שהיינו 
בינו ע"ה אחר חוזרים על הפרשה עם א

וראים עמנו סעודת שחרית שלשבת. היו ק
 הם ים. ובזכות זה יש מדואפילו שהיו ספר

   שיודעים לקרוא גם במסורת תימן.
וכתבנו זאת לאפוקי ממה שהתחיל להתפשט 

, שכל אורח שבא  מקומות בהרבה היום
מכבדים אותו להתפלל או לקרוא בתורה 

ו אשכנזי מנהגו, ואף אם הוא ספרדי אכפי 
 היחיד בציבור, מכבדים אותו ואף הוא לא 

ומשנים מנהג המקום.  איכפת לו וקם כמנהגו,
כבר הורה מורינו ורבינו נצא ונלמד ממה שו

הרה"ג משה רצאבי שליט"א רב ק"ק 'פעולת 
ד בקהילתו, שגם כאשר צדיק' אלע

ומר לאחד מאחינו שאינו מבני עדתנו נצרך
וא אינו יודע וה בק"ק תימן בלדיקדיש יתום 

 אתיאמר לכל הפחות לומר בהגייתנו, ש
   ולא ישנה מנהג המקום. הקדיש נוסח דעתיד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 פרץ ז"ל,  אליהובן  אוריאל אהרןז"ל,  נהרי יחיאבן  חייםעילוי נשמת ל
  טביב זצ"ל, יצחק דאודבן  אברהםר'  ז"ל, נהרי יחיאבן  יוסףבשארי ז"ל,  סעידבן  דוד

 תנצב"ה ,ע"הנהרי  יחיאבת  יפה

  הוא וב"בהי"ו  מדוילזכריה בן  אברהם ר'להצלחת 

  

 .(שם תנועה) קייִר חִ  מה שכיום אומרים - קרַ יחִ 
  

  
  

  
  

  לרפואת 
לוי  נח בת רהשי

    י בשכחע"



  

  
  

  

הכהן  ראקיע יוסףבן  וםשל הרב
 זצ"ל 

היה  נולד בצנעא בשנת תר"ב.
  א.עראב"ד בצנ

 ארצה בשנת תרמ"בעלה 
ושמש  , והשתכן בירושלים

  ראב"ד. 
ושו"ת  ופירושים,  חיבר הגהות

  ועוד.
  נפטר בשנת תרע"ז.

  תנצב"ה
  

  עלו שישי 
  

    3-4-5להתרגש כל פעם מחדש! ילדים בגילאי 
  ' וירד משה '   יתרו בפרשת  עלו לקרוא בס"ת  

הלא המה הילדים  ג אבותינו הקדושים,  כמנה
  הצדיקים:     

  נ"י  ניסים חסיד  
        נ"י   שלמה מעטוף 
    נ"י   הראל ושדי 
    נ"י   אלעזר טסה 

ה בדרך ישראל  יה"ר שיגדלו במעלות התורה והירא 
חכמים נבונים וידועים, מאירים   סבא, ויהיו תלמידי

ובמעשים טובים כאבותינו הקדושים  רה בתו
  והטהורים.  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לזש"ק
דוד   בן יובל

  זכריה   בתרות ו

  לזש"ק
מירב  ויעקב בן  שלום

 מנשה  בת טליה 
e0504150896@gmail.com 

  ו      

לאיש היקר ונעלה, אשר רבים 

והוא צנוע  צא,מכמוהו אין בנ

ונחבא, ואף שאינו דר ואף לא בא 

לתלמוד תורה, אך לבו ורוחו חזק 

בהצלחת ושגשוג תורת תשב"ר 
   במסורת אבותינו הנאמנה,

  הי"ו   יחיאל בדיחי "הה

תיו ריך ה' ימיו בטוב ושנושיאיה"ר 

ויזכה לכל מדה טובה  .בנעימים

ולשמחת בית השאובה, הוא 

ויראה כל  ואשתו וכל אשר לו.
ו זרע קודש עושים רצון יוצרם זרע

 אכי"ר. באהבה ובשמחה,

 


