
  
  ) יט. כזויקרא (  ראשכם  פו פאתילא תק

ה לאחר שהעלה  ה"  סי' קמ"טיו"ד  שע"ה  ב  כתב מרן הגר"י רצאבי שליט"א
מן  אבל    .זה מעיקר הדיןכל  ווז"ל:    קודם את עיקר הדין בגילוח פאות הראש

לה   הראוי  אופןשלא  בשום  ועיקר  כלל  זקנו  טעמים  ,סיר  הוא    .מכמה  וכן 
קדושים   ישראל  שיהא  מנהג  אפילו  לגדל  כולו  הזקן  להניח  דורות  מדורי 

וארוך מאד  החלו מקצתם לגלחו  ,רחב  סיבות  פי    .זולתי מקרוב מאיזה  ועל 
קדישא ביד אפילו שערה אחת מדיקנא  גם לתלוש  כי עוקר    , הקבלה אסור 

ו  ובפרט עתה שהרבה מפריצי עמנ  .הקדושה מלמעלהאת צינורות שפע  בזה  
בתער  הזקן  את  ולא מצו  , משחיתים  בזה  להתחזק  ישראל  לכלל  רבה  ה 
במספריים אפילו  הקדושה    , להקטינו  תורתינו  שמצוות  כל  לעיני  להראות 

  . עכ"ל.חביבות עלינו ואין אנו מתביישים בהן תם ושלום
פני במדור  שהעלנו  מה  עוד  התוראה  כיצד  הלכה  לני  אבותינו  שערות  נהגו 

, ולא  ו זקני הזקניםי ראיתי פעמים רבות כיצד נשקבעצמהזקן שנתלש. ואני  
שאפילו   אלא  אנשים  עוד  רבות  פעמים  נשקו  הקטן  זקניאני  ופשוט  את   ,

ידי  ים  א"כ היה מנשקש  , כי מי אני ומה חיי וראיה לכך [תי  ת מעלמחמשאינו  
  וכדלעיל. מעלת קדושת הזקן אלא מחמת   ]רגלי או ארכובות

המגדליםוהנה   ואף  זקנם  מגדלים  מעט  מתי  זה  מ  קנםז  בדורנו    הםהרבה 
גידול זקנם אינו  , או שבכלל  שיראו טוב [כלשונם]  אותו ע"י תספורת  מסדרים

ת שהינם חושבים שזה יותר מכובד להיות עם  מחמת מעלת הזקן אלא מחמ
  . ]יראו ילדיםאם יתגלחו משום שלדעתם זקן [ 

ופוסק  וני  לפוני, צא וראה שגם גדול הדור  ם בזקן? השיבהמתגלחים או המסדרים זקנם מדוע הינם נוגעי   בעודי בחור בישיבה, שאלתי לחבריו
זקנו    ו כשהיאלמוני   וגם כיום הם מסדרים זקנם.  , ואו סדרו] [ בחור גלח  צא וראה    המקובליםהזקנים  ואפילו מ רק לאחר שהגדילו גדלו זקנם, 

יש  ילמד האדם כמה אחריות גדולה    . ומזהר'קיזובי  יאיעשו  'אם בארזים נפלה שלהבת מה    )מו"ק כה:( נאמר  ועל זה    ע"כ.  ם זקנם.לחישחלקם מג
סטרא דעמלק נא דריאמ ה הו[ולולא דמסתפינא    גורם כאן הזה האדם אך חולשת קיום התורה  עליו, דגם אם אינו מחטיא את הרבים כמו כאן, 

  ' ב"ה לעשות רצונו כרצונו, ואשרי המחכים. נו ה, שיזכתמיד  ומרים אנו בתפלתנווכבר א הוא וברוך המציל] 
תי לשני  פעם אמרעד כמה קשה זה להם, אספר שלהבין  . ואיני רואה צורך לפרטםקל כלל מכמה וכמה סיבות וחורי החמד אינו  הניסיון לבו

י  , שקליםל אחד אלפיים  לכעו בזקנם עד יום חתונתם אתן  ג , שאם לא יבחורי חמד שטרם נגעו בזקנם  ם יצרם להורידו  פתוביקשתים שאם 
  ית, חבל על דאבדין. לבעל משחלא באו אלי והיה זקנם  סוףם. ולביבואו אלי קודם שינגעו בזקנ

א יגיע האדם  הן מיהודי תימן והן משאר העדות. אך של  וע"כ יש לדבר הרבה בבית ובחוצות על מעלת הזקן, הן מהכתובים והן במעשיות
בעיני הבריות, שמובטח לו שבניו   זקןהידול  גת  בר רבות ואף עשה מעשים להראות ולחזק מעלח"ו ויחשוב שאם הוא לא נגע בזקנו ודת  טעול
ו"ת עושה, והכל  , כי לא  לעולם חוסן, וכשהנערים גדלים חושבים עצמן ל'מבינים' והרבה נערו"ת עושה, והרבה חברילכו בדרכו  תלמידיו]או  [

  .כילי"ם, ולהחליפם בני המשנים יהודים נושנים ונים ומשונים למי שרוצה למחוק זיו פש מכל כל תירוצים
ר כל זאת, למנוע צער גדול וכאב לב רב לאבות המוסרים נפשם על זאת, כי כגודל הציפיות כן גודל האכזבות, ואין לנו על מי להשען  ואומ

נותנות שערות  כות לשפע רב שות להוסיף קדושה בפנים יהודיות, ולדריאלא על אבינו שבשמים, להרבות בתפילות שיפתח וירחיב דעת הב
  כי"ר. ושות, אהזקן הקד

  

  
  

  הרב אליהו נהרי שליט"א מנהל הת"ת

  
  

ועוד..    מופץ בכל בתי הכנסת ק"ק תימן בעיר אלעדהגיליון 
  ועוד..עודועוד..ו

  
  

  
  

  שו בספרי קודש הזקן שנתל  הנחת שערות
שליט"א  יהגר"מרן  כתב   יצחב  רצאבי  סי'  ''  ק'עיני 
כקס"ו   ד"אות  ו"ה  הוא[המוד   עלה  במקור]   גש   לא 

זו  :  וז"ל דרך  להצ ועל  ניע בתוך הספרים  יש שנהגו 
שנתלשו  זקנם  הזוה"ק  ו  ,שערות  פי  על  טעמם 

רבים   במקומות  הקבלה  ספרי  וביתר  באידרא 
בד הנרמזים  הסודות  כנודעשביארו  קדישא    .יקנא 

ל המצוות  ע"ובשער  כ"ד  דף  שהם  האר"י  איתא  א 
שפע  של  לתולכן    , צינורות  אפאין  מהם  ילו לוש 

יעו"ש אחת  גילוח    , שערה  הלכות  לעיל  ובדברינו 
והערה כ"ד    ,ת הראש והזקן סימן קמ"ט סעיף ה'פיאו

ולפי כך יש המושיטים ידם לפרקים לנגוע  [  .ד"ה יש
היד ומנשקים  חבירם  או"ח   , בזקן  בחלק  וכדלעיל 

ס קריאת  ד"ה  הלכות  ז'  הערה  כ"ב  סימן  "ת 
מהר"  .כשכורעים לשון  במשנת  וזה  חאגיז  מים  חכ מ 

רי"ט אות  ה'  אבי    , מעלה  על  בספר החסידים  אמרו 
מקום הארוך   יה מכבד בזקנו את[ה]ש"י שאביו של ר

ו אינה  זדעם היות כי שמועה    , שבו ספר תורה עיי"ש
במעלת רמזי חלקי הזקן נכנסת לאזני מטעם הכמוס  

  המשך בעמוד השלישי  לזלזל  תי מסכמתן דע ואי  , העליון

  זצ"ל  ריעאני שלוםבן  שיעיהרב 
שנה.  וחמישים  כמאה  לפני  חי 

' בשם  ספר  שמן  חיבר  חידושי 
  תנצב"ה.        ן'.רענ

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ים עם עצמם  נויש משנ 
    בחצר.. בהפסקה 

                                                         
  

  בעליה  חיהחכמה תה
עת הילוכו היה צועק  ך באחד מרחובות העיר צנעא, וחמורו נושא עצים. ב יהודי אחד היה מהל

ט טריק  לורואומר,  נהגו  כך  דרך.  דרך  שתרגומו  המהלכים  יק,  הרבים  שהאנשים  כדי  מר, 
מהם  ב אחד  יוזק  שלא  בו,  לעבור  לחמור  מקום  ויפנו  הדרך,  מן  עצמם  את  יצדדו  רחוב, 

  מהמשא שעל גבי החמור.
  צידד אתיק, לא  רטיק  רצע הדרך, וכששמע את היהודי צועק טוהנה, ערבי אחד עמד באמ

עצמו   יצדד  שהוא  ליהודי  מגיע  שלא  בחשבו  גאוותו,  מפני  מפני  עצמו,  וחומר  וקל  מפניו, 
ע בעינו  פגע  העצים  שאחד  לו,  גרמה  הגוי  גאוות  הגוי  חמורו.  הלך  מיד  ממקומה.  שיצאה  ד 
היהודי   את  ולתבוע  תימן)  (מלך  האימאם  אצל  מזלזלים  להתלונן  שהיהודים  וטען  למשפט, 

  אף מזיקים להם. בכבוד המוסלמים ו
חיילים להביא לפניו את היהודי למשפט היהודי אל האימאם,  האימאם שלח שני  . כשהגיע 

ולכן כאלם,  עצמו  את  והחזרת    עשה  שלום  שאלת  לסימן  ראשו,  את  ונענע  ידו  את  הרים 
טענת את  לשמוע  ישב  כך  אחר  שם.  וליושבים  למלך  את   שלום  לקלל  התחיל  הגוי  הגוי. 

והולך ברחוב העיר   ו, שכביכול הוא היה נושא על חמורו עצים ארוכים, היהודי, ולהעליל עלי
זמן  ו כל  כאלם,  עצמו  את  לעשות  המשיך  היהודי  הנכבדים.  הארץ  תושבי  לגויים  מזיק 

  וי. וח ובחרון אף, ולא ענה מאומה על דברי הגשהערבי דיבר נגדו בעזות מצח, בחמימות מ
אז, היהודי לא דיבר מאומה, אלא היה מרמז  אמר לו המלך, יהודי, תשיב על טענתו. אך גם  

הגוי שקרלמ בפיו,    לך כאלם, שטענת  דבריו  את  ויאמר  שישיב  המלך  עליו  ציוה  לחלוטין. 
לא יכל לסבול את התנהגותו של אולם היהודי רמז להם שוב, שאינו יכול לדבר. הגוי התובע  

ימה ואמר, שקרן הוא  את עצמו כאלם ואינו משיב על טענתו, ואז נתמלא חהיהודי, שעושה  
  וכעת עושה את עצמו כאלם. דרך),  יק (דרךריק טראומר טהיהודי הזה. הלא היה צועק ו

אז פתח היהודי את פיו ואמר לאימאם, אלא צרך, יא סידי. שפירושו, הנה הדין לפניך, אדוני.  
שכבר עצמו  על  מעיד  הוא  הנה  ט  כלומר,  ואומר,  צועק  אותי  טרשמע  דרך),  ריק  (דרך  יק 

יזיק לו  מה לו כי ילין עלי. היה לו לצדד את עצמו מפני החמונהג. אם כן, כעת  כמ ר, שלא 
  במשא העצים שעל גביו, כפי שעשו שאר בני אדם שהיו שם. 

לו, שא ואמר  לגוי התובע  השיב  הוא,  זכאי  כי  והבין  היהודי  ע  רהאימאם שהתפעל מחכמת 
היהודי. כלומר, היהודי ניצח    ר, מש אליהודי. שתרגומו, תתבע את החמור, ולא אתאלחמא

  מפי המלך, חפו פניו והלך לדרכו בבושת פנים.    אותך בחכמתו. כששמע הגוי את הדבר יוצא
 ) 'בחירי סגולה' עמ' קצ"ו(
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  ו         
לכל התורמים היקרים  

  והנכבדים אשר הם  

  לפעמים צריך גם שיעור בשמש...

מתלמידי  
הגנים  
  ביצירה 

  כסא דנחמתא 
  הנכבד,   םנשגר קמי ידידינו היקר, התור

   הי"ו איתן גרמה הכהןה"ה 
  אשר נדב מהונו לת"ת   ,האח בפטירת 

  ז"ל  ציון בן   אלעזר ה"ה 
                     אשר נתייסר בייסורים, 

  ועלתה נשמתו בטהרה למרומים
  

  , הגדולה אחיו ו וזכותתעמוד לו זכות
  בתלמוד תורה. אשר תומכים הרבה 

  

פיהם קדוש  לימוד תשב"ר אשר הבל
  יהיו לו לרצון לפני שוכן מעלה.  ונעלה,

  

  ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים, 
  וברים. עם צדיקים ישרים 

  

  ינחם,  השי"תכל בני המשפחה  ואת 
  שלומו וירחם. רוס סוכת ועליהם יפ 

  

  וטובה וברכה ובריאות ואריכות ימים, 
  הימים. יהא מנת חלקם כל 

  

  הכואבים יחדיו את כאב המשפחה, 
תלמוד תורה "עטרת חיים" אלעד, לבני ק"ק תימן  

  הקדושה  

 

  פירותיהן בעולם הזה... 

מבצע לימוד תורה בימי  

חג הפסח הניב תוצאות 

ברוכות, ופירותיהן היו  

מאות שקלים שחולקו  

לתלמידים אשר עמלו  

ולמדו תורה בחג  

  בנעימים 

אשריכם תלמידי 
  חכמים... 

  עדיו לגדולות... 
עומל על  נ"י אשר   שלמה טסה בחור הנעים  ה

  תורה ועל העבודה ומפאר את הת"ת  ה
אשר    עץ חיים אגדתא דפסחא בחן על  במ  זכה

  פעולת צדיק ב"ב מתקיים ע"י מוסדות  
  "ח... אשריכם ת . בנשיאותו של מרן שליט"א

 



כיון שבזמנינו, בלאו   וכה הזאת של מהרי"ץ, הוצאנו הלכה.התשובה האררק מה, אנחנו מכל  
בשע"ה,   וגם  יצחק  עולת  בשו"ת  כתבנו  זה  פי  על  ער"ש,  כל  יסתפרו  שאנשים  מצוי  לא  הכי 

שכח מה  שמשום  מגודלשאנשים  ושערם  פסח  לפני  הסתפרו  ולא  טרודים  היו  סובלים  ו,  והם   ,
אבל   היתר.  להם  יש  שבת  לכבוד  א"כ  למהשיער,  זה  אם  דעת רק  ע"פ  והכל  שבת.  כבוד 

מרות שבתימן היו כאלה שלא הסתפרו, גם אם סבלו, אפילו שהיה קשה להם, ואפי'  מהרי"ץ. ל
עד ל"ג או עד ערב שבועות. היו שלא   אם לא הסתפרו לפני פסח, עדיין המשיכו ולא הסתפרו

למרו ה הסתפרו  אם  תופס,  לא  הזה  המנהג  מהרי"ץ,  דעת  לפי  אבל  הקושי.  את  שולל  ת דבר 
ע"ק, יש פה גם פילפול שלם גבי אבילות ישנה וכו' וכו'. כבוד שבת. בפרט שזה על תלמידי ר

שירא מי  עמוקים,  דברים  אלו  הדברים,  של  הפרטים  פרטי  לכל  נכנס  לא  תשובה  אולי  זו  ה 
  ארוכה בשו"ת פעו"צ חלק ב' סימן ע"ו. 

ע לפי  הללו,  הדברים  למעשה.  להלכה  המסקנא  זאת  אופן  דבכל  כשמש  ניות  ברורים  עתי, 
  כול לקחת על עצמו אחריות. בצהרים. אף אחד לא י

----------------------------- -------------  
  ) יט. כזויקרא (  פו פאת ראשכם ילא תק

י  רבי  בספר  ז"לכתוב  החסיד  שמי    , הודה 
כעין    חלגשמ שדים  מותו  אחרי  באים  זקנו 

    .פרות ודורסים על זקנו
לי לתת טעם ל כי לכן פא"ת ר"ת    ,זהונראה 

ה לכפר  ה הפרה באכי הנ  ,פרה אדומה תמימה
ולכן כל    ,על מעשה העגל שעבדו עבודה זרה

מניחים   שאינם  ע"ז  ככומרי  זקנו  שמגלח  מי 
כד   , פאות בפרות  שיענש  עונוראוי  לכפר    . י 

עון  על  מכפרת  שהפרה  ובספר    .העגל  כמו 
  ,כי העובר על לאו זה ולא שב  ,שפתי כהן ז"ל

להי שמש  סופו  בה    ז, "לעות  שהלך  בדרך 
  . מוליכים אותו

  ) עץ החיים' למהר"ס נדף זצ"ל'(

  
  
  
  
  

לתספורת בימי  שיטת מהרי"ץ בנוגע  ור ביר
  ההספיר

  שליט"איצחק רצאבי מרן הגאון הרב 
  ב'שכ"אניסן ה'תש"ע כ"ח  -  יומא דהילולא דמהרי"ץ זיע"א

לפניכם ח"א לשתיים, נוהו חילק מחמת אריכות המאמר,
  בעהי"ת בל"נ ח"בשבוע הבא ו
תשוב יש  מהרכידוע,  של  ידועה  העומה  בימי  התספורת  של  בנושא  המפי"ץ  התשובות  אחת  זו  שלו. ר.  ורסמות 

אנשי קולות,בד"כ  שמחפשים  עם  ם  המשיכו  והם  בעומר,  להסתפר  מתיר  שמהרי"ץ  הזאת,  לתשובה  זה,    נתפסו 
בעו הזקן  את  לגלח  אפשר  הישגם  לא  שבעבר  דברים  את  מר,  התיר  שהוא  הזה,  העניין  אבל  נשמעו.  ולא  ו 

ם על שושנת  ותי, שכולם היו מצביעי. אני זוכר את זה מילדותספורת בעומר, זה אחד הפסקים הכי מפורסמים שלה
.  ת בימי העומר וכו', נתפסו על זהמנהגינו הקדום להסתפר בכל ערב שבהמלך שמופיע על השתילי זתים, שכותב  

הראש, תספורת. אבל מה, תשים לב,    ר, התיר. אבל מה הוא התיר? התיר את הגילוח שלאבל טוב, מהרי"ץ התי
? הרי בלאו הכי אתה מסתפר פעם בחודש,  ב שבת? על מה אתה מדבר, אתה אכן מסתפר כל ערתתגיד את האמ 

כל  רי בד"כ אתה לא מסתפר  עומר זה שלשים ושלשה ימים. כי ההנדון? תסתפר בערב פסח, עד ל"ג ב אז על מה  
  ים וקולות.שבוע שבועיים. לא חיפשו להבין, חיפשו היתר

ם, שאומרים שמהרי"ץ התיר להסתפר בכל ימות העומר, לא תלמידי חכמי   ים האחרונות, אני שומעאבל ברצוני לעמוד פה יותר מזה. בשנ
כביכול בספרים, אבל העיון  שים שטחיים, אפילו שהם מעיינים  ד לכם למה, כי לצערינו, ישנם אנרק בערב שבת. זה כבר דבר שמקומם. אגי 

נינו הסתפרו בכל ימי העומר, ואולי כל  ם בעבר, קדמושכנראה בדורות הראשוניורד לשרשם של דברים. דהיינו, נכון  יתי, אינו יהוא לא אמ
להסתפר    רב שבת. בזמן מהרי"ץ, המנהג היה, שהוא מדבר עליה, הסתפרו רק בע ימות השבוע, אינני יודע. בכל אופן בתקופה של מהרי"ץ

א, במציאות היה  י העומר או לאשר דנו אם להסתפר בימלה. על־פי הספר חמדת ימים. ממילא כד על פי הקבכל ערב שבת. ומנהג זה התייס
מצ היתה  לא  הסתפרו,  לא  השבוע  ימות  ביתר  הכי  בלאו  כי  שבת.  ערב  על  רק  מהרמדובר  שאחרי  בתקופה  שהסתפרו.  הדבר  יאות  י"ץ, 

שנתייסד על פי בעל  עיים. לא כל ער"ש באופן קבוע, כמו  תפרו כל שבוכל ערב שבת, מעטים הסתפרו. בד"כ הס   נחלש, ולא הסתפרו ממש
סיקו עם זה, כי זה  שמים, בקדושה, וגם בכל מיני הנהגות של קבלה שקצת נחלשו. לכן חלק הפקצת נחלש אז, ביראת    החמדת ימים. הכל

, הוא כותב בספרו שהיו מסתפרים כל  בל בזמנו של מהרי"ץ כך היה. גם בזמן אבן ספירלא מבוסס על פי ההלכה, לכן זה לא כ"כ החזיק. א
נה בערך. אבל הבסיס נשאר כך, שאם הסתפרו בכל שבוע, זה היה רק בערב שבת. לא בכל ימות רב שבת, ומדובר לפני מאה וחמשים שע

  ע.השבו
ההנהגות של העיר    צריכים לדעת הקדמה אחת. המנהג הזה, להסתפר כל שבוע לכבוד שבת, היה בעיר צנעא ובעוד מקומות שהיו להם את 

תושבים   דהיינו  קהימצנעא.  ברוב  אבל  אחרים.  למקומות  שעברו  אם  שם  וגם  שבת.  ערב  כל  הסתפרו  לא  כזה,  דבר  היה  לא  תימן,  לות 
של חודש, חודש ושבוע, חודש וחצי. יש פה אנשים שיכולים לאשר את מה שאני אומר, שעוד זוכרים. בכל הסתפרו, בכל אופן היה מרחק  

  דור שלנו התבלבלו לגמרי. בור כשמש בצהרים. רק שלצערינו, המנהגים אופן זה בר
ת שלא עשו חליטה. הוא  אתן לכם דוגמא. פעם מישהו הפיץ שמועה ואמר, החליטה שעושים התימנים כפי דעת הרמב"ם, יש הרבה מקומו

ושאלתי מישהו מאו וכך לא עשו חליטה. מעניין. התפלאתי. הלכתי  יודע ספר, תגיד לי אצלכם נהגתו מאומר, במחוז כך  זקן  יהודי  ו  חוז, 
נהגו לא  או  חליטה  היינו    לעשות  לי,  אמר  הבשר?  את  בשלתם  איך  אז  לי,  תגיד  לו,  אמרתי  חליטה.  עשו  לא  לי,  אמר  חליטה?  לעשות 

וכו'. הוא לא אמר את המלה חליטה, אבל זה מה שהוא עשה.  מר אם תדבר איתו תיחים את המים היטב, ואח"כ שמים את הבשר בתוכו 
קש קשקושים. אם לא מבררים לדעת באמת, הרב הזה איפה היה חי? איך  ת, תגיע אליה. אבל אל תקשככה, תברר את האמת בצורה יסודי

  היה המנהג שלו? 
ה.  ר כזוא שאני רוצה לשלול את הטעות הזאת שהפיצו, שכביכול לפי מהרי"ץ מותר להסתפר כל ימות השבוע. אין דבבכל אופן, העיקר ה

אכן מהרי"ץ לא כתב את המסקנא בצורה ברורה ומפורשת,    יד שההיתר הוא לכבוד שבת.מהרי"ץ מתחילת התשובה ועד סופה, מדגיש תמ
יקים. יכול להיות שגם התשובה שלו ארוכה מדי, אולי קצת התעייפו בדרך להבין מה בדיוק למדנו כך וכך, ואולי זה גרם לפירושים לא מדוי

התכווין,   מתחילומאיהוא  הוא  ע"ו,  סימן  בתחילת  מיד  כבר  אבל  לכב  פה.  היתר  שיש  הרדב"ז,  והר"מ  עם  הרדב"ז  הגדול  הרב  שבת.  וד 
אם הוא מביא צדדים מסוימים אחרת, אבל ברוב המקומות הוא    לונזאנו כתבו דכמה קהילות מסתפרים בכל ע"ש לכבוד שבת. ובהמשך, גם

השערות   לגלח  מצוה  וכותב,  העיקר  את  לא  כשהןמדגיש  העונג. אתה  מכלל  שזהו  לכבוד שבת,  דב  גדולות  שסותר  רי  יכול לקבל מנהג 
בודאי שהמנהג לא מנהג,  בגלל  דוחה את המצוה. אם המצוה מתבטלת  עונג. המנהג לא  וקראת לשבת  יתברר לך    נביאים  ומכאן  תופס. 

  א"צ התרה כלל. הוא כבר מצדד שאולי אפילו לא   י זהדהאיי מנהגא כיון דיש בקיומו הפסד מצוה לגלח בע"ש, אינו מנהג כלל. וא"כ לפ
שבת  תר מאליו. וזה המהלך. וגם סופו של הדבר הוא מסיים, כ"ש כאן דאדרבה ראיות מכריחות דאין לבטל עונג  צריך להתיר את זה, זה מו

שבת.   לכבוד  הוא  ההיתר  שעיקר  המקומות,  ברוב  הדברים  רוח  ז"א,  מצוה.  הפסד  איכא  ואדרבה  הא,  המשום  של  כך  המקצרים  גם  בינו 
גם אם יש היתר כזה, אמרנו שזה רק לאלו שנהגו להסתפר לכבוד שבת. ואלו שלא  ובעל שושנת המלך. אם כן,  תשובותיו, בעל תורת חכם  
, נהג הזה ברצון. כל הכפייה מה שהיה, היתה רק בעיר צנעא. במקומות אחרים, המנהג הזה לא התקבל בכפייהנהגו כך, הם קיבלו את המ

"ו מזכיר מנהג זה, ומובן שהתקבל בלי לכפות אותם. לא  ירים זאת חכמי תימן. מהריא התקבל ברצון. מאה שנה לפני מהרי"ץ כבר מזכאל
  תפרו אחרי חודש. כל הכפייה היתה רק במקום שנהגו להסתפר כל ער"ש. היו צריכים לכפות אותם, משום שבלאו הכי הם הס

 

  
  
  

  נוך ילדים יח
לכ ומפורסם  יהידוע  כי    תימן   ודיל, 

בחינוך   רב  עמל  לתורה  השקיעו  בנים 
שמים  עוליראת  לומר  ,  ניתן  שכמעט  ד 

פר 'אין  יועליהם  ואין  וכץ  בוד צאת... 
. נעלה את  אם כמורא שמיםמורא אב ו

'זכר  אשר   בספר  עמ'  הוא  על    –צדיק' 
    הרב אברהם ודעי זצ"ל וז"ל:

אחד מאורע  לציין  עד    ברצוני  למזכרת 
מור היה  מכמה  עד  או  עלינו,  וטל 

עלינו   מביט  כשהיה  של שאפילו  מבט 
במקום  גער עלינו  הדבר  משפיע  היה  ה 

כ אני  זכור  ביממרדות.  פעם  ילדותי י  י 
ישבתי אני  משתה,  בבית  לפני    היינו 

אבי, כנהוג במסיבות בתימן שכל אחד 
לסיו קרוב  לפניו,  ילדיו  את  ם  מושיב 

הילדי התחילו  את המסיבה,  לעזוב  ם 
שמקומם   שורולהתקבץ  ת וורות 

נמשכתי    ולשוחח כדרך הילדים, וגם אני
ברת הילדים  עמהם, וכשהורגשה קצת ה

אח התעוררו האבות לק כל  לבנו רוא  ד 
והלש מקומו,  אל  שסיוב  ילדים  ירבו ו 

עליהם    שהיה געגועים  לאבותיהם 
ומכללם אחד ההורים שישב על יד אבי  

הוכי   שבנו אליו,  לשמוע  אותו סירב  ח 
ש לו  ואמר  כך  מחנך  בודאעל  שאינו  י 

ומשום   כראוי,  בבית  בנו  הוא  את  כך 
בקולו, ממר לשמוע  ומסרב  דברו  ה 

ום  א לבני שלואמר לו ראה כאשר אקר
יח ובשובפעם  עשה,  וכן  למקומו,  י זור 

מורא   מרוב  התרגשתי  מקומי  אל  לפני 
כי  לי  והסביר  הרגיעני  בבכיה,  וגעיתי 

ילדיה כמה  ם מחונכים  וא הראה לשכנו 
ה השיג אבי ז"ל לא כל זובעלי משמעת  

בהטלעל   אלא  מכות  מורא ידי  ת 
ה כי  כמוסה  בלבד,  לנו  אהבתו  יתה 

רק לנו  והבליטה  שגד  בלבו   לנו. אחרי 
  ל.עכ"

רב שמענו  אלו  מעין  מהדור  ודברים  ות 
אני   ואף  כי כל  הקודם,  אגיד,  במקרובי 
את   שהכיר  זצ"ל,    זקיני מי  אימי  אם 
  בעינים בלבד. סיפר שחינוכו היו
הו בחינם  כבר ולא  כי  זה,  אמרו    א 

יראת בו  שיש  מי  דברי  חכמים  ו שמים 
  נשמעים, ויה"ר שנזכה לזה. 

 

                                                                 

  נגד הארון שבו   ] אפילו[בקדושתה  ןראשועמוד ה מההמשך                                                                
  עם כל זה בתר מחשבת הלב אזלינן וה' יראה   ,הס"ת                                                           

עכ"ל                                                            וכו'  שערות    ].ללבב  שמו  כן  בספר ומפני    ,הזקן 
קדושה אצל  בש  .קדושה  הגרי"ח  סי ואמנם  לשמה  תורה  המון  ו"ת  את  להזהיר  כתב  ש"ו  מן 

והוא עצמו דיבר בסוד זקן  (וכיון דרב גובריה גם בנסתר    , העם דלא אריך למעבד הכי יעו"ש
ה  ארוך תמ"זבספרו  בסימן  מזה  )נזכר  פניו  הסתיר  ל  ,וכאן  דסבירא  לומר  זה  צריך  דכל  יה 

וע"ע    .וצ"ע מאי שנא  , ציותולא דמו לצי  , כיון דנתלשו פקעה קדושתם אבל    .בריםבעודן מחו
ס"ב סימן  ב'  חלק  אפרים  רבבות  בשערות    .שו"ת  עשו  הראשונים  בדורות  דמעיקרא  ויתכן 

מדבריו שם    ח כדמוכ  , גם הגרי"ח מודה דשרי   יי גוונא ובכי הא  ,אלו סימן למקום הפסק לימודם
ל הכי  עינים  בתר  בתי  בזמנינ(גבי  הנקראים  נשתרב   ), "משקפיים "ו  דהיינו  שאח"כ  ב  אלא 

כנראה מזה    , ואולי גם בציציות ס"ל להגרי"ח שאין לעשות כן   .גם בסתמא  הדבר להניחם שם
ולא הזכיר מ"ש    , רין לגנזםימחמ  שיש  כתב  טשבספרו בן איש חי שנה א' לך לך סוף סעיף י"

ס בתוך  סימן  בהם  לעשות  כ"א  . פרהאחרונים  סימן  ציצית  הלכות  החיים  בכף  מ"ש    ומתוך 
גונזים הסק"ח מתבאר בהדיא דלמ  וסיעתו  וייל    , ציציות תוך הספר סתם הרי"ל  ורק למהר"י 

ר שערות  ך נלע"ד שגם בנ"ד הנוהגים להצניע בתוך הספכהל  .טוב לעשות מהם סימן יעו"ש
שיסמוכו  מה  על  להם  יש  שנתלשו  ש  ,הזקן  להניחם  טוב  שיותר  לסימאלא  שו"ר   .ןם 

עת קביעת  סדר  א'  חלק  מהרי"ח  לתורה בליקוטי  ה  , ים  לגנשקיים  הזקן  מנהג  שערות  וז 
ת להרבה אנשי  וכומסגם בשמירת הגוף והנפש סימן ל"ה אות ד' הביא    .שנתלשו בתוך הספר

סימן קל"ז הביא מקור    )לנדא( ארית ישראל  שו"ת שוכן ב  .רם בתוך הספז מעשה שנוהגים לגנ
ן  מסכת סנהדרי  הובא בשערי זוהר על  , ערות זקנם בתוך הספר שלומדים בושן  תלהנוהגים לי

 ."ב קנ"גנוע"ע בית אהרן וישראל גליון נ"ט דף ק .לדקןזד"ה  :דף ק

  
  
 
  'חג הפסח' לפרשת ותפתרונ  

חג ב םייקהת  'אסתרמשתה ' אחודה חידה!
הפסח, בזכות 'בעשור' נתלו עשרת בני המן,  

הוא נדדה'  זכו ל'בלילה ה בלילה הזה''בזכות 
  .במדרשיםיעוין בילקו"ש בא ו

  . מי שהכל שלוהזוכה בהגרלה: 
    .שרעבי יוסף  הרב י בתמונה:מ

  . איר טיירייהזוכה בהגרלה: 

  ש"ק  לז
    ביעקבן  אלרש י תומר

   מנשה בתיה ואודל 

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

 תנצב"ה  ,ע"הנהרי  יחיאבת  יפה

  
 

  

 .)במשנהשם מידה ( – לפוּ יט כָּ סִּ הַ 
  

  ז"ל, צור מנבן  יהסעדת נשמ י  לעילו
  הדיסען ב משה  ז"ל, סעדיהבן  ל א פר 

 תנצב"ה  ,ע"ה עוודבת  רדה ,ז"ל

רה"ג  ה ןוג הגולזוו לרפואת
   יגרפי בשכחע" יוסףבן   ל יחיא

סעדיה   לרפואת
  שלוםבן  עדי

   בשכחע"י צובירי

היקר    ד התלמי
נ"י    ישי אגסי 

מזה    מצטיין ר  אש
תקופה ארוכה  

היפות  ו  בתפילותי 
  קיבל שי נאה  
    סט תכלאל 

יה"ר שיתקבלו  
  תפלותיו ברצון 

  אכי"ר 



כיון שבזמנינו, בלאו   וכה הזאת של מהרי"ץ, הוצאנו הלכה.התשובה האררק מה, אנחנו מכל  
בשע"ה,   וגם  יצחק  עולת  בשו"ת  כתבנו  זה  פי  על  ער"ש,  כל  יסתפרו  שאנשים  מצוי  לא  הכי 

שכח מה  שמשום  מגודלשאנשים  ושערם  פסח  לפני  הסתפרו  ולא  טרודים  היו  סובלים  ו,  והם   ,
אבל   היתר.  להם  יש  שבת  לכבוד  א"כ  למהשיער,  זה  אם  דעת רק  ע"פ  והכל  שבת.  כבוד 

מרות שבתימן היו כאלה שלא הסתפרו, גם אם סבלו, אפילו שהיה קשה להם, ואפי'  מהרי"ץ. ל
עד ל"ג או עד ערב שבועות. היו שלא   אם לא הסתפרו לפני פסח, עדיין המשיכו ולא הסתפרו

למרו ה הסתפרו  אם  תופס,  לא  הזה  המנהג  מהרי"ץ,  דעת  לפי  אבל  הקושי.  את  שולל  ת דבר 
ע"ק, יש פה גם פילפול שלם גבי אבילות ישנה וכו' וכו'. כבוד שבת. בפרט שזה על תלמידי ר

שירא מי  עמוקים,  דברים  אלו  הדברים,  של  הפרטים  פרטי  לכל  נכנס  לא  תשובה  אולי  זו  ה 
  ארוכה בשו"ת פעו"צ חלק ב' סימן ע"ו. 

ע לפי  הללו,  הדברים  למעשה.  להלכה  המסקנא  זאת  אופן  דבכל  כשמש  ניות  ברורים  עתי, 
  כול לקחת על עצמו אחריות. בצהרים. אף אחד לא י

----------------------------- -------------  
  ) יט. כזויקרא (  פו פאת ראשכם ילא תק

י  רבי  בספר  ז"לכתוב  החסיד  שמי    , הודה 
כעין    חלגשמ שדים  מותו  אחרי  באים  זקנו 

    .פרות ודורסים על זקנו
לי לתת טעם ל כי לכן פא"ת ר"ת    ,זהונראה 

ה לכפר  ה הפרה באכי הנ  ,פרה אדומה תמימה
ולכן כל    ,על מעשה העגל שעבדו עבודה זרה

מניחים   שאינם  ע"ז  ככומרי  זקנו  שמגלח  מי 
כד   , פאות בפרות  שיענש  עונוראוי  לכפר    . י 

עון  על  מכפרת  שהפרה  ובספר    .העגל  כמו 
  ,כי העובר על לאו זה ולא שב  ,שפתי כהן ז"ל

להי שמש  סופו  בה    ז, "לעות  שהלך  בדרך 
  . מוליכים אותו

  ) עץ החיים' למהר"ס נדף זצ"ל'(

  
  
  
  
  

לתספורת בימי  שיטת מהרי"ץ בנוגע  ור ביר
  ההספיר

  שליט"איצחק רצאבי מרן הגאון הרב 
  ב'שכ"אניסן ה'תש"ע כ"ח  -  יומא דהילולא דמהרי"ץ זיע"א

לפניכם ח"א לשתיים, נוהו חילק מחמת אריכות המאמר,
  בעהי"ת בל"נ ח"בשבוע הבא ו
תשוב יש  מהרכידוע,  של  ידועה  העומה  בימי  התספורת  של  בנושא  המפי"ץ  התשובות  אחת  זו  שלו. ר.  ורסמות 

אנשי קולות,בד"כ  שמחפשים  עם  ם  המשיכו  והם  בעומר,  להסתפר  מתיר  שמהרי"ץ  הזאת,  לתשובה  זה,    נתפסו 
בעו הזקן  את  לגלח  אפשר  הישגם  לא  שבעבר  דברים  את  מר,  התיר  שהוא  הזה,  העניין  אבל  נשמעו.  ולא  ו 

ם על שושנת  ותי, שכולם היו מצביעי. אני זוכר את זה מילדותספורת בעומר, זה אחד הפסקים הכי מפורסמים שלה
.  ת בימי העומר וכו', נתפסו על זהמנהגינו הקדום להסתפר בכל ערב שבהמלך שמופיע על השתילי זתים, שכותב  

הראש, תספורת. אבל מה, תשים לב,    ר, התיר. אבל מה הוא התיר? התיר את הגילוח שלאבל טוב, מהרי"ץ התי
? הרי בלאו הכי אתה מסתפר פעם בחודש,  ב שבת? על מה אתה מדבר, אתה אכן מסתפר כל ערתתגיד את האמ 

כל  רי בד"כ אתה לא מסתפר  עומר זה שלשים ושלשה ימים. כי ההנדון? תסתפר בערב פסח, עד ל"ג ב אז על מה  
  ים וקולות.שבוע שבועיים. לא חיפשו להבין, חיפשו היתר

ם, שאומרים שמהרי"ץ התיר להסתפר בכל ימות העומר, לא תלמידי חכמי   ים האחרונות, אני שומעאבל ברצוני לעמוד פה יותר מזה. בשנ
כביכול בספרים, אבל העיון  שים שטחיים, אפילו שהם מעיינים  ד לכם למה, כי לצערינו, ישנם אנרק בערב שבת. זה כבר דבר שמקומם. אגי 

נינו הסתפרו בכל ימי העומר, ואולי כל  ם בעבר, קדמושכנראה בדורות הראשוניורד לשרשם של דברים. דהיינו, נכון  יתי, אינו יהוא לא אמ
להסתפר    רב שבת. בזמן מהרי"ץ, המנהג היה, שהוא מדבר עליה, הסתפרו רק בע ימות השבוע, אינני יודע. בכל אופן בתקופה של מהרי"ץ

א, במציאות היה  י העומר או לאשר דנו אם להסתפר בימלה. על־פי הספר חמדת ימים. ממילא כד על פי הקבכל ערב שבת. ומנהג זה התייס
מצ היתה  לא  הסתפרו,  לא  השבוע  ימות  ביתר  הכי  בלאו  כי  שבת.  ערב  על  רק  מהרמדובר  שאחרי  בתקופה  שהסתפרו.  הדבר  יאות  י"ץ, 

שנתייסד על פי בעל  עיים. לא כל ער"ש באופן קבוע, כמו  תפרו כל שבוכל ערב שבת, מעטים הסתפרו. בד"כ הס   נחלש, ולא הסתפרו ממש
סיקו עם זה, כי זה  שמים, בקדושה, וגם בכל מיני הנהגות של קבלה שקצת נחלשו. לכן חלק הפקצת נחלש אז, ביראת    החמדת ימים. הכל

, הוא כותב בספרו שהיו מסתפרים כל  בל בזמנו של מהרי"ץ כך היה. גם בזמן אבן ספירלא מבוסס על פי ההלכה, לכן זה לא כ"כ החזיק. א
נה בערך. אבל הבסיס נשאר כך, שאם הסתפרו בכל שבוע, זה היה רק בערב שבת. לא בכל ימות רב שבת, ומדובר לפני מאה וחמשים שע

  ע.השבו
ההנהגות של העיר    צריכים לדעת הקדמה אחת. המנהג הזה, להסתפר כל שבוע לכבוד שבת, היה בעיר צנעא ובעוד מקומות שהיו להם את 

תושבים   דהיינו  קהימצנעא.  ברוב  אבל  אחרים.  למקומות  שעברו  אם  שם  וגם  שבת.  ערב  כל  הסתפרו  לא  כזה,  דבר  היה  לא  תימן,  לות 
של חודש, חודש ושבוע, חודש וחצי. יש פה אנשים שיכולים לאשר את מה שאני אומר, שעוד זוכרים. בכל הסתפרו, בכל אופן היה מרחק  

  דור שלנו התבלבלו לגמרי. בור כשמש בצהרים. רק שלצערינו, המנהגים אופן זה בר
ת שלא עשו חליטה. הוא  אתן לכם דוגמא. פעם מישהו הפיץ שמועה ואמר, החליטה שעושים התימנים כפי דעת הרמב"ם, יש הרבה מקומו

ושאלתי מישהו מאו וכך לא עשו חליטה. מעניין. התפלאתי. הלכתי  יודע ספר, תגיד לי אצלכם נהגתו מאומר, במחוז כך  זקן  יהודי  ו  חוז, 
נהגו לא  או  חליטה  היינו    לעשות  לי,  אמר  הבשר?  את  בשלתם  איך  אז  לי,  תגיד  לו,  אמרתי  חליטה.  עשו  לא  לי,  אמר  חליטה?  לעשות 

וכו'. הוא לא אמר את המלה חליטה, אבל זה מה שהוא עשה.  מר אם תדבר איתו תיחים את המים היטב, ואח"כ שמים את הבשר בתוכו 
קש קשקושים. אם לא מבררים לדעת באמת, הרב הזה איפה היה חי? איך  ת, תגיע אליה. אבל אל תקשככה, תברר את האמת בצורה יסודי

  היה המנהג שלו? 
ה.  ר כזוא שאני רוצה לשלול את הטעות הזאת שהפיצו, שכביכול לפי מהרי"ץ מותר להסתפר כל ימות השבוע. אין דבבכל אופן, העיקר ה

אכן מהרי"ץ לא כתב את המסקנא בצורה ברורה ומפורשת,    יד שההיתר הוא לכבוד שבת.מהרי"ץ מתחילת התשובה ועד סופה, מדגיש תמ
יקים. יכול להיות שגם התשובה שלו ארוכה מדי, אולי קצת התעייפו בדרך להבין מה בדיוק למדנו כך וכך, ואולי זה גרם לפירושים לא מדוי

התכווין,   מתחילומאיהוא  הוא  ע"ו,  סימן  בתחילת  מיד  כבר  אבל  לכב  פה.  היתר  שיש  הרדב"ז,  והר"מ  עם  הרדב"ז  הגדול  הרב  שבת.  וד 
אם הוא מביא צדדים מסוימים אחרת, אבל ברוב המקומות הוא    לונזאנו כתבו דכמה קהילות מסתפרים בכל ע"ש לכבוד שבת. ובהמשך, גם

השערות   לגלח  מצוה  וכותב,  העיקר  את  לא  כשהןמדגיש  העונג. אתה  מכלל  שזהו  לכבוד שבת,  דב  גדולות  שסותר  רי  יכול לקבל מנהג 
בודאי שהמנהג לא מנהג,  בגלל  דוחה את המצוה. אם המצוה מתבטלת  עונג. המנהג לא  וקראת לשבת  יתברר לך    נביאים  ומכאן  תופס. 

  א"צ התרה כלל. הוא כבר מצדד שאולי אפילו לא   י זהדהאיי מנהגא כיון דיש בקיומו הפסד מצוה לגלח בע"ש, אינו מנהג כלל. וא"כ לפ
שבת  תר מאליו. וזה המהלך. וגם סופו של הדבר הוא מסיים, כ"ש כאן דאדרבה ראיות מכריחות דאין לבטל עונג  צריך להתיר את זה, זה מו

שבת.   לכבוד  הוא  ההיתר  שעיקר  המקומות,  ברוב  הדברים  רוח  ז"א,  מצוה.  הפסד  איכא  ואדרבה  הא,  המשום  של  כך  המקצרים  גם  בינו 
גם אם יש היתר כזה, אמרנו שזה רק לאלו שנהגו להסתפר לכבוד שבת. ואלו שלא  ובעל שושנת המלך. אם כן,  תשובותיו, בעל תורת חכם  
, נהג הזה ברצון. כל הכפייה מה שהיה, היתה רק בעיר צנעא. במקומות אחרים, המנהג הזה לא התקבל בכפייהנהגו כך, הם קיבלו את המ

"ו מזכיר מנהג זה, ומובן שהתקבל בלי לכפות אותם. לא  ירים זאת חכמי תימן. מהריא התקבל ברצון. מאה שנה לפני מהרי"ץ כבר מזכאל
  תפרו אחרי חודש. כל הכפייה היתה רק במקום שנהגו להסתפר כל ער"ש. היו צריכים לכפות אותם, משום שבלאו הכי הם הס

 

  
  
  

  נוך ילדים יח
לכ ומפורסם  יהידוע  כי    תימן   ודיל, 

בחינוך   רב  עמל  לתורה  השקיעו  בנים 
שמים  עוליראת  לומר  ,  ניתן  שכמעט  ד 

פר 'אין  יועליהם  ואין  וכץ  בוד צאת... 
. נעלה את  אם כמורא שמיםמורא אב ו

'זכר  אשר   בספר  עמ'  הוא  על    –צדיק' 
    הרב אברהם ודעי זצ"ל וז"ל:

אחד מאורע  לציין  עד    ברצוני  למזכרת 
מור היה  מכמה  עד  או  עלינו,  וטל 

עלינו   מביט  כשהיה  של שאפילו  מבט 
במקום  גער עלינו  הדבר  משפיע  היה  ה 

כ אני  זכור  ביממרדות.  פעם  ילדותי י  י 
ישבתי אני  משתה,  בבית  לפני    היינו 

אבי, כנהוג במסיבות בתימן שכל אחד 
לסיו קרוב  לפניו,  ילדיו  את  ם  מושיב 

הילדי התחילו  את המסיבה,  לעזוב  ם 
שמקומם   שורולהתקבץ  ת וורות 

נמשכתי    ולשוחח כדרך הילדים, וגם אני
ברת הילדים  עמהם, וכשהורגשה קצת ה

אח התעוררו האבות לק כל  לבנו רוא  ד 
והלש מקומו,  אל  שסיוב  ילדים  ירבו ו 

עליהם    שהיה געגועים  לאבותיהם 
ומכללם אחד ההורים שישב על יד אבי  

הוכי   שבנו אליו,  לשמוע  אותו סירב  ח 
ש לו  ואמר  כך  מחנך  בודאעל  שאינו  י 

ומשום   כראוי,  בבית  בנו  הוא  את  כך 
בקולו, ממר לשמוע  ומסרב  דברו  ה 

ום  א לבני שלואמר לו ראה כאשר אקר
יח ובשובפעם  עשה,  וכן  למקומו,  י זור 

מורא   מרוב  התרגשתי  מקומי  אל  לפני 
כי  לי  והסביר  הרגיעני  בבכיה,  וגעיתי 

ילדיה כמה  ם מחונכים  וא הראה לשכנו 
ה השיג אבי ז"ל לא כל זובעלי משמעת  

בהטלעל   אלא  מכות  מורא ידי  ת 
ה כי  כמוסה  בלבד,  לנו  אהבתו  יתה 

רק לנו  והבליטה  שגד  בלבו   לנו. אחרי 
  ל.עכ"

רב שמענו  אלו  מעין  מהדור  ודברים  ות 
אני   ואף  כי כל  הקודם,  אגיד,  במקרובי 
את   שהכיר  זצ"ל,    זקיני מי  אימי  אם 
  בעינים בלבד. סיפר שחינוכו היו
הו בחינם  כבר ולא  כי  זה,  אמרו    א 

יראת בו  שיש  מי  דברי  חכמים  ו שמים 
  נשמעים, ויה"ר שנזכה לזה. 

 

                                                                 

  נגד הארון שבו   ] אפילו[בקדושתה  ןראשועמוד ה מההמשך                                                                
  עם כל זה בתר מחשבת הלב אזלינן וה' יראה   ,הס"ת                                                           

עכ"ל                                                            וכו'  שערות    ].ללבב  שמו  כן  בספר ומפני    ,הזקן 
קדושה אצל  בש  .קדושה  הגרי"ח  סי ואמנם  לשמה  תורה  המון  ו"ת  את  להזהיר  כתב  ש"ו  מן 

והוא עצמו דיבר בסוד זקן  (וכיון דרב גובריה גם בנסתר    , העם דלא אריך למעבד הכי יעו"ש
ה  ארוך תמ"זבספרו  בסימן  מזה  )נזכר  פניו  הסתיר  ל  ,וכאן  דסבירא  לומר  זה  צריך  דכל  יה 

וע"ע    .וצ"ע מאי שנא  , ציותולא דמו לצי  , כיון דנתלשו פקעה קדושתם אבל    .בריםבעודן מחו
ס"ב סימן  ב'  חלק  אפרים  רבבות  בשערות    .שו"ת  עשו  הראשונים  בדורות  דמעיקרא  ויתכן 

מדבריו שם    ח כדמוכ  , גם הגרי"ח מודה דשרי   יי גוונא ובכי הא  ,אלו סימן למקום הפסק לימודם
ל הכי  עינים  בתר  בתי  בזמנינ(גבי  הנקראים  נשתרב   ), "משקפיים "ו  דהיינו  שאח"כ  ב  אלא 

כנראה מזה    , ואולי גם בציציות ס"ל להגרי"ח שאין לעשות כן   .גם בסתמא  הדבר להניחם שם
ולא הזכיר מ"ש    , רין לגנזםימחמ  שיש  כתב  טשבספרו בן איש חי שנה א' לך לך סוף סעיף י"

ס בתוך  סימן  בהם  לעשות  כ"א  . פרהאחרונים  סימן  ציצית  הלכות  החיים  בכף  מ"ש    ומתוך 
גונזים הסק"ח מתבאר בהדיא דלמ  וסיעתו  וייל    , ציציות תוך הספר סתם הרי"ל  ורק למהר"י 

ר שערות  ך נלע"ד שגם בנ"ד הנוהגים להצניע בתוך הספכהל  .טוב לעשות מהם סימן יעו"ש
שיסמוכו  מה  על  להם  יש  שנתלשו  ש  ,הזקן  להניחם  טוב  שיותר  לסימאלא  שו"ר   .ןם 

עת קביעת  סדר  א'  חלק  מהרי"ח  לתורה בליקוטי  ה  , ים  לגנשקיים  הזקן  מנהג  שערות  וז 
ת להרבה אנשי  וכומסגם בשמירת הגוף והנפש סימן ל"ה אות ד' הביא    .שנתלשו בתוך הספר

סימן קל"ז הביא מקור    )לנדא( ארית ישראל  שו"ת שוכן ב  .רם בתוך הספז מעשה שנוהגים לגנ
ן  מסכת סנהדרי  הובא בשערי זוהר על  , ערות זקנם בתוך הספר שלומדים בושן  תלהנוהגים לי

 ."ב קנ"גנוע"ע בית אהרן וישראל גליון נ"ט דף ק .לדקןזד"ה  :דף ק

  
  
 
  'חג הפסח' לפרשת ותפתרונ  

חג ב םייקהת  'אסתרמשתה ' אחודה חידה!
הפסח, בזכות 'בעשור' נתלו עשרת בני המן,  

הוא נדדה'  זכו ל'בלילה ה בלילה הזה''בזכות 
  .במדרשיםיעוין בילקו"ש בא ו

  . מי שהכל שלוהזוכה בהגרלה: 
    .שרעבי יוסף  הרב י בתמונה:מ

  . איר טיירייהזוכה בהגרלה: 

  ש"ק  לז
    ביעקבן  אלרש י תומר

   מנשה בתיה ואודל 

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

 תנצב"ה  ,ע"הנהרי  יחיאבת  יפה

  
 

  

 .)במשנהשם מידה ( – לפוּ יט כָּ סִּ הַ 
  

  ז"ל, צור מנבן  יהסעדת נשמ י  לעילו
  הדיסען ב משה  ז"ל, סעדיהבן  ל א פר 

 תנצב"ה  ,ע"ה עוודבת  רדה ,ז"ל

רה"ג  ה ןוג הגולזוו לרפואת
   יגרפי בשכחע" יוסףבן   ל יחיא

סעדיה   לרפואת
  שלוםבן  עדי

   בשכחע"י צובירי

היקר    ד התלמי
נ"י    ישי אגסי 

מזה    מצטיין ר  אש
תקופה ארוכה  

היפות  ו  בתפילותי 
  קיבל שי נאה  
    סט תכלאל 

יה"ר שיתקבלו  
  תפלותיו ברצון 

  אכי"ר 



  
  ) יט. כזויקרא (  ראשכם  פו פאתילא תק

ה לאחר שהעלה  ה"  סי' קמ"טיו"ד  שע"ה  ב  כתב מרן הגר"י רצאבי שליט"א
מן  אבל    .זה מעיקר הדיןכל  ווז"ל:    קודם את עיקר הדין בגילוח פאות הראש

לה   הראוי  אופןשלא  בשום  ועיקר  כלל  זקנו  טעמים  ,סיר  הוא    .מכמה  וכן 
קדושים   ישראל  שיהא  מנהג  אפילו  לגדל  כולו  הזקן  להניח  דורות  מדורי 

וארוך מאד  החלו מקצתם לגלחו  ,רחב  סיבות  פי    .זולתי מקרוב מאיזה  ועל 
קדישא ביד אפילו שערה אחת מדיקנא  גם לתלוש  כי עוקר    , הקבלה אסור 

ו  ובפרט עתה שהרבה מפריצי עמנ  .הקדושה מלמעלהאת צינורות שפע  בזה  
בתער  הזקן  את  ולא מצו  , משחיתים  בזה  להתחזק  ישראל  לכלל  רבה  ה 
במספריים אפילו  הקדושה    , להקטינו  תורתינו  שמצוות  כל  לעיני  להראות 

  . עכ"ל.חביבות עלינו ואין אנו מתביישים בהן תם ושלום
פני במדור  שהעלנו  מה  עוד  התוראה  כיצד  הלכה  לני  אבותינו  שערות  נהגו 

, ולא  ו זקני הזקניםי ראיתי פעמים רבות כיצד נשקבעצמהזקן שנתלש. ואני  
שאפילו   אלא  אנשים  עוד  רבות  פעמים  נשקו  הקטן  זקניאני  ופשוט  את   ,

ידי  ים  א"כ היה מנשקש  , כי מי אני ומה חיי וראיה לכך [תי  ת מעלמחמשאינו  
  וכדלעיל. מעלת קדושת הזקן אלא מחמת   ]רגלי או ארכובות

המגדליםוהנה   ואף  זקנם  מגדלים  מעט  מתי  זה  מ  קנםז  בדורנו    הםהרבה 
גידול זקנם אינו  , או שבכלל  שיראו טוב [כלשונם]  אותו ע"י תספורת  מסדרים

ת שהינם חושבים שזה יותר מכובד להיות עם  מחמת מעלת הזקן אלא מחמ
  . ]יראו ילדיםאם יתגלחו משום שלדעתם זקן [ 

ופוסק  וני  לפוני, צא וראה שגם גדול הדור  ם בזקן? השיבהמתגלחים או המסדרים זקנם מדוע הינם נוגעי   בעודי בחור בישיבה, שאלתי לחבריו
זקנו    ו כשהיאלמוני   וגם כיום הם מסדרים זקנם.  , ואו סדרו] [ בחור גלח  צא וראה    המקובליםהזקנים  ואפילו מ רק לאחר שהגדילו גדלו זקנם, 

יש  ילמד האדם כמה אחריות גדולה    . ומזהר'קיזובי  יאיעשו  'אם בארזים נפלה שלהבת מה    )מו"ק כה:( נאמר  ועל זה    ע"כ.  ם זקנם.לחישחלקם מג
סטרא דעמלק נא דריאמ ה הו[ולולא דמסתפינא    גורם כאן הזה האדם אך חולשת קיום התורה  עליו, דגם אם אינו מחטיא את הרבים כמו כאן, 

  ' ב"ה לעשות רצונו כרצונו, ואשרי המחכים. נו ה, שיזכתמיד  ומרים אנו בתפלתנווכבר א הוא וברוך המציל] 
תי לשני  פעם אמרעד כמה קשה זה להם, אספר שלהבין  . ואיני רואה צורך לפרטםקל כלל מכמה וכמה סיבות וחורי החמד אינו  הניסיון לבו

י  , שקליםל אחד אלפיים  לכעו בזקנם עד יום חתונתם אתן  ג , שאם לא יבחורי חמד שטרם נגעו בזקנם  ם יצרם להורידו  פתוביקשתים שאם 
  ית, חבל על דאבדין. לבעל משחלא באו אלי והיה זקנם  סוףם. ולביבואו אלי קודם שינגעו בזקנ

א יגיע האדם  הן מיהודי תימן והן משאר העדות. אך של  וע"כ יש לדבר הרבה בבית ובחוצות על מעלת הזקן, הן מהכתובים והן במעשיות
בעיני הבריות, שמובטח לו שבניו   זקןהידול  גת  בר רבות ואף עשה מעשים להראות ולחזק מעלח"ו ויחשוב שאם הוא לא נגע בזקנו ודת  טעול
ו"ת עושה, והכל  , כי לא  לעולם חוסן, וכשהנערים גדלים חושבים עצמן ל'מבינים' והרבה נערו"ת עושה, והרבה חברילכו בדרכו  תלמידיו]או  [

  .כילי"ם, ולהחליפם בני המשנים יהודים נושנים ונים ומשונים למי שרוצה למחוק זיו פש מכל כל תירוצים
ר כל זאת, למנוע צער גדול וכאב לב רב לאבות המוסרים נפשם על זאת, כי כגודל הציפיות כן גודל האכזבות, ואין לנו על מי להשען  ואומ

נותנות שערות  כות לשפע רב שות להוסיף קדושה בפנים יהודיות, ולדריאלא על אבינו שבשמים, להרבות בתפילות שיפתח וירחיב דעת הב
  כי"ר. ושות, אהזקן הקד

  

  
  

  הרב אליהו נהרי שליט"א מנהל הת"ת

  
  

ועוד..    מופץ בכל בתי הכנסת ק"ק תימן בעיר אלעדהגיליון 
  ועוד..עודועוד..ו

  
  

  
  

  שו בספרי קודש הזקן שנתל  הנחת שערות
שליט"א  יהגר"מרן  כתב   יצחב  רצאבי  סי'  ''  ק'עיני 
כקס"ו   ד"אות  ו"ה  הוא[המוד   עלה  במקור]   גש   לא 

זו  :  וז"ל דרך  להצ ועל  ניע בתוך הספרים  יש שנהגו 
שנתלשו  זקנם  הזוה"ק  ו  ,שערות  פי  על  טעמם 

רבים   במקומות  הקבלה  ספרי  וביתר  באידרא 
בד הנרמזים  הסודות  כנודעשביארו  קדישא    .יקנא 

ל המצוות  ע"ובשער  כ"ד  דף  שהם  האר"י  איתא  א 
שפע  של  לתולכן    , צינורות  אפאין  מהם  ילו לוש 

יעו"ש אחת  גילוח    , שערה  הלכות  לעיל  ובדברינו 
והערה כ"ד    ,ת הראש והזקן סימן קמ"ט סעיף ה'פיאו

ולפי כך יש המושיטים ידם לפרקים לנגוע  [  .ד"ה יש
היד ומנשקים  חבירם  או"ח   , בזקן  בחלק  וכדלעיל 

ס קריאת  ד"ה  הלכות  ז'  הערה  כ"ב  סימן  "ת 
מהר"  .כשכורעים לשון  במשנת  וזה  חאגיז  מים  חכ מ 

רי"ט אות  ה'  אבי    , מעלה  על  בספר החסידים  אמרו 
מקום הארוך   יה מכבד בזקנו את[ה]ש"י שאביו של ר

ו אינה  זדעם היות כי שמועה    , שבו ספר תורה עיי"ש
במעלת רמזי חלקי הזקן נכנסת לאזני מטעם הכמוס  

  המשך בעמוד השלישי  לזלזל  תי מסכמתן דע ואי  , העליון

  זצ"ל  ריעאני שלוםבן  שיעיהרב 
שנה.  וחמישים  כמאה  לפני  חי 

' בשם  ספר  שמן  חיבר  חידושי 
  תנצב"ה.        ן'.רענ

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ים עם עצמם  נויש משנ 
    בחצר.. בהפסקה 

                                                         
  

  בעליה  חיהחכמה תה
עת הילוכו היה צועק  ך באחד מרחובות העיר צנעא, וחמורו נושא עצים. ב יהודי אחד היה מהל

ט טריק  לורואומר,  נהגו  כך  דרך.  דרך  שתרגומו  המהלכים  יק,  הרבים  שהאנשים  כדי  מר, 
מהם  ב אחד  יוזק  שלא  בו,  לעבור  לחמור  מקום  ויפנו  הדרך,  מן  עצמם  את  יצדדו  רחוב, 

  מהמשא שעל גבי החמור.
  צידד אתיק, לא  רטיק  רצע הדרך, וכששמע את היהודי צועק טוהנה, ערבי אחד עמד באמ

עצמו   יצדד  שהוא  ליהודי  מגיע  שלא  בחשבו  גאוותו,  מפני  מפני  עצמו,  וחומר  וקל  מפניו, 
ע בעינו  פגע  העצים  שאחד  לו,  גרמה  הגוי  גאוות  הגוי  חמורו.  הלך  מיד  ממקומה.  שיצאה  ד 
היהודי   את  ולתבוע  תימן)  (מלך  האימאם  אצל  מזלזלים  להתלונן  שהיהודים  וטען  למשפט, 

  אף מזיקים להם. בכבוד המוסלמים ו
חיילים להביא לפניו את היהודי למשפט היהודי אל האימאם,  האימאם שלח שני  . כשהגיע 

ולכן כאלם,  עצמו  את  והחזרת    עשה  שלום  שאלת  לסימן  ראשו,  את  ונענע  ידו  את  הרים 
טענת את  לשמוע  ישב  כך  אחר  שם.  וליושבים  למלך  את   שלום  לקלל  התחיל  הגוי  הגוי. 

והולך ברחוב העיר   ו, שכביכול הוא היה נושא על חמורו עצים ארוכים, היהודי, ולהעליל עלי
זמן  ו כל  כאלם,  עצמו  את  לעשות  המשיך  היהודי  הנכבדים.  הארץ  תושבי  לגויים  מזיק 

  וי. וח ובחרון אף, ולא ענה מאומה על דברי הגשהערבי דיבר נגדו בעזות מצח, בחמימות מ
אז, היהודי לא דיבר מאומה, אלא היה מרמז  אמר לו המלך, יהודי, תשיב על טענתו. אך גם  

הגוי שקרלמ בפיו,    לך כאלם, שטענת  דבריו  את  ויאמר  שישיב  המלך  עליו  ציוה  לחלוטין. 
לא יכל לסבול את התנהגותו של אולם היהודי רמז להם שוב, שאינו יכול לדבר. הגוי התובע  

ימה ואמר, שקרן הוא  את עצמו כאלם ואינו משיב על טענתו, ואז נתמלא חהיהודי, שעושה  
  וכעת עושה את עצמו כאלם. דרך),  יק (דרךריק טראומר טהיהודי הזה. הלא היה צועק ו

אז פתח היהודי את פיו ואמר לאימאם, אלא צרך, יא סידי. שפירושו, הנה הדין לפניך, אדוני.  
שכבר עצמו  על  מעיד  הוא  הנה  ט  כלומר,  ואומר,  צועק  אותי  טרשמע  דרך),  ריק  (דרך  יק 

יזיק לו  מה לו כי ילין עלי. היה לו לצדד את עצמו מפני החמונהג. אם כן, כעת  כמ ר, שלא 
  במשא העצים שעל גביו, כפי שעשו שאר בני אדם שהיו שם. 

לו, שא ואמר  לגוי התובע  השיב  הוא,  זכאי  כי  והבין  היהודי  ע  רהאימאם שהתפעל מחכמת 
היהודי. כלומר, היהודי ניצח    ר, מש אליהודי. שתרגומו, תתבע את החמור, ולא אתאלחמא

  מפי המלך, חפו פניו והלך לדרכו בבושת פנים.    אותך בחכמתו. כששמע הגוי את הדבר יוצא
 ) 'בחירי סגולה' עמ' קצ"ו(

  
  

  
 

  350 גיליון  'של"גבב "ה'תשפ קדושים  ק"י  פרשתל

  לזש"ק
דוד   בן יובל

  יה  זכר בתות רו

  לזש"ק
מירב  ויעקב בן  שלום
 מנשה  בת יה טל

תורת התשב"ר בפניהם  היא ובני ביתה וכל יוצ"ח, אשר  תחי' הג' גספן  בריכה העליונה   יתברכו משפע
  ם עטירה, יה"ר שיתמלאו כל משאלות לבתימן המ תת יהדורנכוחה, ומחזקים ומעודדים שומרי משמ

      מעונם, ויאריכו ימים ושנים בבריאות איתנה ונהורא מעליאבה ישרו ה וברכב טובולטובה, ושפע ור
e0504150896@gmail.com 

  ו         
לכל התורמים היקרים  

  והנכבדים אשר הם  

  לפעמים צריך גם שיעור בשמש...

מתלמידי  
הגנים  
  ביצירה 

  כסא דנחמתא 
  הנכבד,   םנשגר קמי ידידינו היקר, התור

   הי"ו איתן גרמה הכהןה"ה 
  אשר נדב מהונו לת"ת   ,האח בפטירת 

  ז"ל  ציון בן   אלעזר ה"ה 
                     אשר נתייסר בייסורים, 

  ועלתה נשמתו בטהרה למרומים
  

  , הגדולה אחיו ו וזכותתעמוד לו זכות
  בתלמוד תורה. אשר תומכים הרבה 

  

פיהם קדוש  לימוד תשב"ר אשר הבל
  יהיו לו לרצון לפני שוכן מעלה.  ונעלה,

  

  ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים, 
  וברים. עם צדיקים ישרים 

  

  ינחם,  השי"תכל בני המשפחה  ואת 
  שלומו וירחם. רוס סוכת ועליהם יפ 

  

  וטובה וברכה ובריאות ואריכות ימים, 
  הימים. יהא מנת חלקם כל 

  

  הכואבים יחדיו את כאב המשפחה, 
תלמוד תורה "עטרת חיים" אלעד, לבני ק"ק תימן  

  הקדושה  

 

  פירותיהן בעולם הזה... 

מבצע לימוד תורה בימי  

חג הפסח הניב תוצאות 

ברוכות, ופירותיהן היו  

מאות שקלים שחולקו  

לתלמידים אשר עמלו  

ולמדו תורה בחג  

  בנעימים 

אשריכם תלמידי 
  חכמים... 

  עדיו לגדולות... 
עומל על  נ"י אשר   שלמה טסה בחור הנעים  ה

  תורה ועל העבודה ומפאר את הת"ת  ה
אשר    עץ חיים אגדתא דפסחא בחן על  במ  זכה

  פעולת צדיק ב"ב מתקיים ע"י מוסדות  
  "ח... אשריכם ת . בנשיאותו של מרן שליט"א

 


