
 

 ילדים דואגים להורים
ְלָהה מובא על פסוק, ')שבת נה.( א בגמר ב ֶאת ּבִ ּכַ ְ ש  ֶלְך ְראּוֵבן ַוּיִ ָאֶרץ ַהִהוא ַוּיֵ ָרֵאל ּבָ ּכֹן ִיש ְ ְ ש  ַוְיִהי ּבִ

ְהי ָרֵאל ַוּיִ ַמע ִיש ְ ְ ש  יֶלֶגש  ָאִביו ַוּיִ רּפִ ֵנים ָעש ָ ְ א''ר שמואל בר נחמני  )בראשית לה. כב(.' ּו ְבֵני ַיֲעֹקב ש 
ויהיו בני יעקב שנים ' (כב. בראשית לה)ראובן חטא אינו אלא טועה שנאמר  א''ר יונתן כל האומר

וישכב את בלהה פילגש ' (כב. בראשית לה)אלא מה אני מקיים  ,מלמד שכולן שקולים כאחת 'עשר
תניא ר''ש בן  .מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמה ',אביו

יד זרעו לעמוד ותו עון ולא בא מעשה זה לידו אפשר עתמוצל אותו צדיק מא ,אלעזר אומר
אלא מה אני  ,ויבא חטא זה לידו 'ארור שוכב עם אשת אביו' (כ. דברים כז)על הר עיבל ולומר 

 ,אם אחות אמי היתה צרה לאמי ,אמר ,עלבון אמו תבעמקיים וישכב את בלהה פילגש אביו 
 .עמד ובלבל את מצעה ,שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי

 ,כי שמע בחלל בנו יצועיו ,סיפר הכתוב ענותנותו ',וישמע ישראלעל פסוק ' הרמב"ןוכתב 
אבל ימנה עמהם ויהיו שנים עשר  ,ולא צוה שיוציאוהו מביתו מכלל בניו ולא ינחל עמהם

לת ענין יכי אף על פי שהוא תח ,ולכך עשה משתי הפרשיות פסוק אחד ,והוא ימנה ראשון
 , ע"כ.רמז כי ראובן לא נדחה במעשהו ,נולדו כולםשבא למנות השבטים מש

במעשה זה של ראובן לא מצינו שיעקב הגיב מיד לבנו, על אף שלא הסכים עם מה שעשה, 
י ָעִליָת שהרי לפני פטירתו הוכיחו על זה ואף הענישו, שהרי אמר לו ' ִים ַאל ּתֹוַתר ּכִ ּמַ ַחז ּכַ ּפַ

ֵבי ָאִביךָ  ּכְ ְ ְלּתָ יְ  ִמש   .(ד)בראשית מט. ' צּוִעי ָעָלהָאז ִחּלַ
ְמעֹון ְוֶאל ֵלִוי ובמעשה שמעון ולוי אחי דינה שהרגו את אנשי שכם כתוב, ' ִ ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ש 

ר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהכּ  י ַוֲאִני ְמֵתי ִמְסּפָ ִרּזִ ַנֲעִני ּוַבּפְ ּכְ ב ָהָאֶרץ ּבַ ֵ ֹיש  ִני ּבְ ֵ ם ֹאִתי ְלַהְבִאיש  י ּונִ ֲעַכְרּתֶ
י ֲאִני ּוֵביִתי ַמְדּתִ ְ ה ֶאת ֲאחֹוֵתנוּ ַוּיֹאְמרּו ַהכְ ' ',ְוִנש  יעקב אבינו לא לא(. -)בראשית לד. ל 'זֹוָנה ַיֲעש ֶ

שותק אלא מוכיחם, ושמעון ולוי משיבים לו מדוע עשו זאת, ויעקב אבינו לא עונה להם. 
הרי אמר להם אך גם לזאת לא הסכים שהרי סמוך לפטירתם הוכיחם שוב על מעשה זה ש

ֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיֶהם ְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ּכְ ִ  כמובא במפרשים שם. )בראשית מט. ה(  ש 
וצריכים אנו להבין את דרכו של אבינו יעקב. ממה נפשך, אם נכון הוא שלא להוכיח אדם 
לאחר מעשה, א"כ למה הוכיח לשמעון ולוי? ואם נכון הוא להוכיחו למה לא הוכיח לראובן? 

עוד צריך להבין, למה אחרי שהשיבו לו שמעון ולוי הכזונה וכו', שתק ולא הגיב, הרי לא ו
 הסכים עם מעשיהם שהרי הוכיחם לפני מותו?

אך המתבונן היטב בעניין יראה כי ראובן וכן שמעון ולוי התכוונו לטובה, להטיב עם הוריהם. ראובן דואג לכבוד אמו! שמעון ולוי דואגים 
מובא במפרשים! יעקב אבינו יודע זאת ועל כן לא הוכיח את ראובן בשעת המעשה כי מוחל הוא על כבודו וכדכתב הרמב"ן לכבוד אביהם כ

ולטובה התכוון. ומה שהוכיח לשמעון ולוי כי חשש מפני תושבי הארץ ורצה ללמדם שאין לעשות זאת בדרך שהם עשו. ומכיון שכבר השמיע 
חרי שהשיבו לו כי לטובה התכוונו על אף שאינו מסכים עמהם. אך לאחר זמן רב סמוך לפטירתו דעתו בעניין לא רצה להוכיחם שוב א

 הוכיחם ואף מנע מראובן את הכהונה והמלכות בחטאו זה.
ולמדנו מזאת עיקרים חשובים. שכאשר הילד מתכון להטיב, נבליג ונדע להעריך זאת ונתנהג בהתחשבות, ורק בבוא העת והזמן נוכיחו על 

 שאם לא נתנהג כך, נגרום שהילד פעם אחרת יחשוש להטיב עם השני שמא ימצאו בו סירכא, ויצא שכרו בהפסדו. זאת.
עוד למדנו, כאשר הילד בעל תכונות מסוימות אשר אינם מתאימות לתפקידים מסויימים או עשייה מסויימת, נדריכהו ואפילו נמנע ממנו לילך 

שו גורל מי יהיה הראב"ד בתימן, ועלה בגורל שלוש פעמים מהר"י יצחק הלוי ולא הסכים אביו בדרך שחפץ לילך, וכמעשה שהיה בתימן שע
 )כמובא באריכות ב'איש ימיני' ח"ג עמ' מ'(. לזה כי היה צעיר לימים ותפסו בידו וצוה עליו לצאת עמו משם לביתם וכן היה 

 

 

 
 

מנהגינו להניח יד ימין על יד 
שמאל  כפותין כנגד הלב בתפילת 

 העמידה

ופכר ה רבא שדי גלימי)שבת י.( גמרא 
 .ידיה ומצלי אמר כעבדא קמיה מריה

שדי גלימא. משליך ופירש"י וז"ל: 
אדרתו מעליו שלא יראה כחשוב: 
ופכר ידיה. חובק ידיו באצבעותיו 

טריציי"ר: לשלב )מלה במלה: לקלוע( )מרצי''ר 

  בלע''ז כאדם המצטער מאימת רבו:
שמכאן )סי' צ"ה ה"ג( וכתב הרב ב"י 

)הל' תפילה שכתב  הרמב"םמקורו של 

יַצד. וז"ל:  פ"ה ה"ד( ּקּון ַהּגּוף ּכֵ ּתִ
ן ֶאת  ה ָצִריְך ְלַכּוֵ ְתִפּלָ הּוא עֹוֵמד ּבִ ֶ ש  ּכְ

פּוִתין  וכו',ַרְגָליו  יַח ָיָדיו ַעל ִלּבֹו ּכְ ּוַמּנִ
ֶעֶבד  ָמאִלית ְועֹוֵמד ּכְ ְ ַהְיָמִנית ַעל ַהש ּ

ִיְרָאה ָוַפַחד ֵאיָמה ּבְ  וכו'. ִלְפֵני ַרּבֹו ּבְ
אפשר  ,(שם)ב"י וד כתב הרב ע

שטעמא שמניח ידו הימנית על 
רמז להכנעת יצר השמאלית, שזהו 

מהר"י ובשם  הרע שהוא בצד שמאל.
כתב, טעמא שצריך להניח  אבוהב

לרמוז שאין להם ידיו זו ע"ג זו , 
 ידים, כלומר שאין להם יכולת זולתו,

 ע"כ. 
  הבאהמשך בעמוד ו

 
 

 הרב אליהו נהרי שליט"א מנהל הת"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 94גיליון   זשכ"'ב וה'תשע"וישלח  ק"י פרשתל

אנשי החסד והמעלה, הדואגים לחזק יששכר וציון טביב ים האחים המכובדים ה"ה לידידינו היקרים והנעל

מסורת ישראל סבא. יהא רעוא מן קדם מריה שמיא, שיפתחו להם שערי תורה ויראה, שערי בינה ודעה, ויזכו 

 לעושר אושר וכבוד, ולבנים ובני בנים הולכים בדרכי האבות, שמחים ומאושרים עלי אדמות, אכי"ר.

 



 (לב. יד )בראשית "ויקח מן הבא בידו"

איתא במדרש ששלח לו נשר ומצאתי פירושו דהמנחה ששלח לו עזים ותישים וגמלים 
הכל עולה כמניין "נשר", ורמז לו על מומין שבעולם שהם כמניין נשר, כמו שכתב 

 אותם הרמב"ם זכרונו לברכה אשר כח ס"מ שרו מהם עד כאן.
'שעו' אותיות כ"שוע" )לשון תפילה( -שלום ניתן ב)רבתי פרק שלישי( במסכת כלה 

באותיותיו מלמד שכל הרודף אחר השלום אין תפילתו חוזרת ריקם, אלא מעתה 
דכתיב עשו, הכי נמי דשלום הוא? התם נמי אמר, ומה בשעה שכתוב בשמו שלום 

ו כתוב על אחת כמה וכמה, הוא מרעיש את המדינות מפני "על חרבך תחיה". אם אינ
אלא מעתה דכתיב: "עשו מחלמה" מאי, התם נמי ומה כשכתוב מנין שלום כך בקשו 
להחריב את העולם ולהזיק את אברהם. אם אינו כתוב על אחת כמה וכמה, אלא 
מעתה דכתיב "אשר עשו את הדבר הרע הזה" מאי? התם נמי דנסקלין יצא שלום 

 ותם.ואם אינם נסקלים אלו הורגים א
אפשר ליישב מה שכתוב בפרשת תולדות "ויקראו שמו עשו" לשון רבים, וגבי  ולפי זה

יעקב "ויקרא" וכבר הרגיש רש"י מזה עיין, אכן לדרכינו בא בלשון רבים דגם אברהם 
אבי אביו הסכים בשם זה, כדי שירמוז בן זה הראשון והוא מה שנוגע לאברהם, והוא 

"וראה בנים לבניך שלום על ישראל" שעשו על פי מה שאמרו זכרונם לברכה 
בגימטרייה שלום, וכן אמר יעקב יש לו שני שמות יעקב ישראל, וכן אמר יעקב יעקב 
שני פעמים גימטרייה שלום. וכל צדיק יש לו שני שמות, אברהם אברהם, משה משה, 
יעקב יעקב, כי יש לו שני שמות, אחת לעולם הבא ואחת לעולם הזה אבל ביצחק 

ה נשמתו של העולם הזה, ונכנס בו של העולם הבא לא כתיב רק פעם אחת שפרח
יצחק, הרי דיעקב בשני שמותיו עולה עשו, ולזה כיון באומרו "אנכי עשו בכורך" וזהו 
"ויעקבני זה פעמים" כזה לומר שרימני על ידי שני שמות יעקב, כללא דמלתא דעשו 

דום מורה על שפיכות דמים שני שמות עשו, ואדום, דעשו מורה על השלום, וא
ומלחמה, לישראל יש שני שמות ישראל, ויעקב, ישראל מורה על שררה וגדולה, 
ויעקב על עקב ושפילות, הכל לפי מעשה ישראל שבזמן שעושים רצונו של מקום אז 

 אין הידיים ידי עשו, ונקרא הם ישראל, ועשו נקרא עשו מורה על שלום.
ם, נקרא יעקב ובאותה שעה נקרא זה שכנגדו אדום ובזמן שאין עושים רצונו של מקו
 (נחשון זצ"ל סלבנון' למהר" עצי)'            מורה על מלחמה ושפיכות דמים.

 

 

 

 
  כיצד ניצולים מעין רעה                 

 "וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך, ויאמר, 
מי שנותנים בו עין רעה אם תולה את ההצלחה . (לג. ה)בראשית  הילדים אשר חנן אלהים את עבדך"

ת בו, אמנם אם תולה את כל הצלחתו בה' ומתחבר בעצמו, מתנתק משורש האמת והעין שולט
 לשורש האמת אין יכולה העין לשלוט בו.

וכאן בקש עשו להזיק ליעקב בעין רעה, שכן הגיע עם ארבע מאות איש, וארבע מאות עולה בגימטריא רע עין, 
והוא שואל את יעקב "מי אלה לך", איך הצלחת להגיע לכל זה, מה עשה יעקב, לא טעה ליחס לעצמו את 

ים את עבדך", אין לדאההצלחה אלא התחכם כנגדו ותלה את כל הצלחתו בה', והשיב לו "הילדים אשר חנן 
 ההצלחה ממני כלל אלא הכל מה' ובזה נדבק לשורש הטוב וניצל מעינו הרעה של עשו.

גם מצאנו אצל יוסף, אחר שמע פרעה משר המשקים שיוסף יודע לפתור חלומות, הריץ פרעה את יוסף אליו,  כך
רעה להפילו בחשיבה שהוא חכם והוא אומר ליוסף: "ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו", ניסה פ

וההצלחה היא ממנו ובכך לדחקו ממקור החסד ואז יוכל להכניס בו עין רעה, אך יוסף לא נפל בפח והשיב לו 
יענה את שלום פרעה", אין החכמה ממני כלל אלא הכל מה', ובזה  אלהים"ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי 

 ניצל מעין הרע של פרעה.
עצה להנצל מעין  עודתינו איך להנצל מעין רעה, לא לייחס את ההצלחה לנו, אלא לתלות את הכל בחסדו של ה'. בווזו העצה שלמדנו מא

, 031רעה כתב החיד"א בספרו "דבש לפי" )מערכת ע אות ה(, מי שיש לו ענוה אמיתית לא שולט בו עין רעה, שכן "עין" עולה בגימטריא 
"עין" ללמד שהענוה גוברת על העין. יה"ר שננצל מיצר הרע ומעין רעה, ונזכה לחיים טובים  , מספר אחד יותר ממספר030ו"ענוה" עולה 
 ארוכים ושמחים.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרה"ג רוני יצחקי שליט"א
 ת"ו 'שבזי' רב ק"ק

 

 

 
                                                                   

 

 המשך מהעמוד הראשון 

העלה את טעמו )שם אות ג'( בדרכי משה  והרמ"א
ך ועל דרהראשון של הב"י וכתב עליו וז"ל: 

האמת הוא רמז להגביר מדת הרחמים על מדת 
 ע"כ.  והמשכיל יבין,הדין 

פּוִתין, )שם( ומרן בספרו הש"ע  יַח ָידֹו ַעל ִלּבֹו ּכְ ַמּנִ
ּוִרין(  ְקש  רּוש  ּכִ ֶעֶבד )ּפֵ ָמאִלית, ְועֹוֵמד ּכְ ְ ַהְיָמִנית ַעל ַהש ּ

ִיְרָאה ּוְבַפַחד וכו'. ֵאיָמה, ּבְ  ִלְפֵני ַרּבֹו, ּבְ

העלה דברי )ח"א עמ' מ:( ץ ב'עץ חיים' מהרי"
                  הרמב"ם והש"ע, וכן מנהג תימן.
צריך שיהא הפרק עוד כתב מהרי"ץ וז"ל: 

האמצעי משני הזרועות נגד פני המתפלל לכלול 
כ"כ האר"י. ובעל פרדס רימונים ז"ל  דין ברחמים,
לכוף את הגודל בתוך פיסת היד מאותו היה אומר 

כדתנן  , מפני שהגודל מורה על דין,הטעם עצמו
וירא שמים ביומא אין מוציאין אגודל במקדש. 

)הרמ"ע במאכ"ח סי' ח"י( וכו' יצא ידי שניהם 
 עכ"ל.

ספרו במרן הגר"י רצאבי שליט"א לכן העלה 
ויניח ידיו כפותות דין זה בזה"ל: )סי' ט"ז ה"ה( שע"ה 

הימנית על השמאלית, ושתיהן על גבי לבו ממש 
ומו באמצע החזה נוטה מעט שמאלה( דהיינו )שמק

פני הכף הימנית על גבי אחורי הכף השמאלית, 
שבאופן זה הוא דרך הכנעה. וטוב לכוף את 

 עכ"ל. האגודל בתוך פיסת ידו וכו',
וז"ל: בתוך ( סק"א )שם ]כתב הרב 'מחצית השקל'

אגודל ימין תוך פיסת יד ימין פיסת היד, היינו 
 וכו'.[ ת יד  שמאל ואגודל שמאל תוך פיס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 לפרשת 'ויצא'פתרונות 
'ואתנה' פעם אחת  אחודה חידה!

פירושה 'אני אתן' ופעם אחת פירושה 
 'אתן הבנות' )נשיו(.

 .מי שהכל שלו הזוכה:
  .קב בסליעהרב  מי בתמונה?

 דן גיסין. הזוכה:

 

 

רּוס ֻמקּדֹון   –ֲאֶלכַסנּדְּ
מה שכיום אומרים 
 אלכסנדר מוקדון. 

 

 ש"ק לז

יעקב  בן תומר ישראל
 מנשה  בת ואודליה

 

 לזש"ק 

 יעקב  בן שלום

 מנשה  בת ומירב טליה

 

 לרפואת

 שלום בן יחיא
  בתוך שכחע"י

 



 )חלק א'( הבריחה!                         

ר בארץ תימן, חיו תחת שלטון ערבים, כאשר הכת הזיידית שלטה בתימן, שיש היהודים אש
להם מצוה בספר הקורען שלהם לאסלאם יהודים שהתייתמו מהוריהם בעודם ילדים. ומכיון 
שהיו הרבה יתומים כאלה, היה הרב יחזקאל שרעבי  מבריח את היתומים למקומות רחוקים, 

 כדי שלא יאסלמו אותם הישמעאלים. 
חר שרבו ההברחות ולא הצליחו הגויים להתחקות בעקבותיהם של המבריחים, אמרו מא

מועצת המלוכה למלך שאם המלך לא ימצא את המבריח, הוא יסולק מכיסאו, על כן גזר 
המלך שיביאו לפניו את המבריח של היתומים.  אך מכיון שידע שרק היהודים יכולים 

כך את נפשם. לכן נתן תיכף הוראה לאסור  להבריח, כיון שזה עיקר יהדותם וימסרו על
בבית הסוהר שלוש עשרה אנשים מחשובי העדה בצנעא, ולא לשחררם עד שיביאו את 

 המבריח של היתומים.
המבריח הראשי הרב יחזקאל שרעבי, בזמן שנגזרה הגזירה ברח לעיר "רדאע" המרוחקת 

ך כששמע על המאסר של מהלך ארבעה ימים מצנעא, והתאכסן בבית הרב יחיא עומייסי. א
שלוש עשר האנשים מנכבדי יהודי  צנעא מהרב יחיא עומייסי, דאג מאוד לשלומם כי ידע 
שהמלך היה משאירם בכלא, וקרוב לודאי שחלקם ימצאו את מותם שם, ובני משפחות 
העצורים עלולים למות ברעב, על כן החליט בלבו להסגיר עצמו למלך, אע"פ שידע שזו 

 ת בשבילו. היא סכנת נפשו
כשהרב יחיא עומייסי ראה שהרב יחזקאל שרעבי רוצה להסגיר עצמו, ניסה להניאו מרעיון 
זה באומרו לו, כי הערבים יענו אותו. אמר לו הרב יחזקאל, אני שם מבטחי בהקב"ה. מה 

 עוד שהמושל של רדאע מוחמד עבדול קאדר הוא ידידי.
וסיפרתי לו את כל העניין. ענה לו  ואכן הלך הרב יחזקאל למושל מוחמד עבדול קאדר

המושל, יחזקאל אני רוצה לעזור לך אך זה לא פשוט כלל, האימאם ]מלך תימן[ זועם כי 
מועצת השרים חייבה אותו למצוא את המבריח, ולא הם מאיימים לפטרו, כי לא יתכן שכל 

לעשות  כך הרבה יתומים יברחו מתחת לעינם של המוסלמים, ובודאי שרק יהודים יכולים
זאת, ולא ערבים יעשו דברים כאלה. לא הגיוני שערבי אחד יחפש מצווה לגנוב יתומים 

 ולאסלאם, וערבי אחר יבריח אותם, אין דבר כזה! 
הרב יחזקאל כששמע דברי המושל שתק ולא גילה לו, כי היה נעזר בשני ערבים אחים )ילדי 

את הילדים בהיחבא, והוא היה לוקח  הרייני( ע"י מתן שכר )בקבוק ערק( והם היו מביאים לו
 אותם ומעביר אותם מאחורי החומה ונמלט מצנעא.

המשיך המושל ואמר, אני מציע לך ששני חיילים ילוו אותך לצנעא, כדי שישמרו עליך עד 
שתגיע לאימאם. אמר לו הרב יחזקאל, בשביל מה הטורח הזה? יותר פשוט שתודיע לאימאם 

המלך יעשה! ענה המושל, בסדר! חכה מעט, האימאם נמצא  שאתה תפסת אותי ומה שיחליט
קרוב לפה. נודיעו כי שרעבי המבריח של היתומים נמצא אצלנו. כשהגיעו השלוחים למלך 

 אי"ה בל"נ המשך בשבוע הבא !                          תביאוהו אלי צוה,ושמע זאת, 

 
 

 

 
 
 

 הזכרים קודמים לנקבות
על פסוק 'ויקם יעקב  כתב רש"י

)בראשית לא. ' את בניו ואת נשיווישא 

ועשו  הקדים זכרים לנקבות, יז(,
ויקח 'הקדים נקבות לזכרים, שנאמר 

)בראשית וגו'  'עשו את נשיו ואת בניו

 ו, ו.(:ל
 כתב בספר 'גור אריה' וטעם הדבר

כי עשו היו לו )הובא בשפתי חכמים לא. יז(, 
נשיו עיקר, כי נשאן לשם זנות, ולכן 

יעקב לא  היה מקדים נשיו, אבל
נשא נשיו רק בשביל להעמיד 
תולדות י"ב שבטים ובניו היו גורמים 
 לישא אשה, לכך בניו קודמים,
 ובמשה דכתיב 'ויקח משה את אשתו

נקבה לזכרים, לפי ואת בניו' הקדים 
שעדין הם קטנים הצריכים לאמם 

 לשום בחיקה.
למדנו יסוד חשוב לחיים, ולפי זה 
בין נבין את נוסח אבותינו בברכת 
האורח הארוכה שאנו אומרים שם, 
'גם יתברכו הכל במאד מאד בהון 
בעושר בחכמה מופלאה בחילוץ 
עצמות בבנים ובנות: בבנים שיהיו 

 בתורה ומקיימי מצות בישראל' עוסקי
וכו'. ואילו הבנות לא מזכירים 
לברכה, כי עיקר קיומם הוא לעזר 
לאיש להביא בנים לעולם שיהיו 

 עוסקים בתורה ובמצוות.
עוד למדנו מהנ"ל שתמיד זכר קודם 
לנקבה אפילו הוא קטן אא"כ צריך 
הוא לאמו לשאתו בחיקה. והבוגרים 

ותינו, ביננו מסתמא זוכרים הנהגת אב
שהיו הולכים האבות עם הבנים 
 ראשונה והנשים עם הבנות אחרונה.  
ופעם אחת אירע לי שהייתי בבית 
אחת הזקינות שהיתה צריכה 
להתלוות אלי, וכבדתיה שתצא 
ראשונה מחמת גילה המופלג, אך 

 היא לא הסכימה בשום אופן.
א"ה. ח"ו שלא יבין הקורא שיש 
איזה זילות או פחיתות לנשים 

גברים, הרי האשה נגזרה מהאיש מה
ואיש בלא אשה חסר הוא ואכמ"ל. 
אלא כוונתינו שכל אחד ואחד צריך 
להכיר מקומו ומעלתו ותפקידו בזה 
העולם, דמה בנפשך שאשת המלך 
תחליט לנהל את המלוכה כאשר 
המלך נמצא, היכשר הדבר?! 

 ואדרבה, פחיתות הוא לה.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לעילוי נשמת 

 ז"ל,פרץ  אליהובן אוריאל אהרן ל,  ז" נהרי יחיאבן  חיים

 נהרי ע"ה, תנצב"ה יחיאבת יפה  בשארי ז"ל,סעיד בן  דוד

 לרפואת

  סעדיה בן זכריה
  בתוך שכחע"י

 

 לרפואת

 יחיא בןיוסף 
 בתוך שכחע"י 

 

 בס"ד

 יום רביעי אך טוב לישראל כסלו התשע"ג
הנני לבוא בזה בקריאה בשער בת רבים עבור ת"ת 

עטרת חיים בעיר אלעד תבנה ותכונן אשר עומדת 
תחת פיקוחו של ידידי החשוב והיקר מעוז ומגדול 

יו מקרוב ואשר הרה"ג אליהו נהרי שליט"א אשר הכרת
ניכר בו שיראתו נסוכה על פניו ממש יראת שמים 

טהורה ואשר זוכה להקים עולה של תורה ובמיוחד 
תינוקות של בית רבן שהם מעמידים את העולם 

ממש, מפי עוללים ויונקים יסדת עוז וממש רועה צאן 
קדשים בעם ישראל כן ירבו. וידוע לי שהרב הנ"ל 

למוד תורה זה, ולכן מוסר את נפשו למען הצלחת ת
אבקש את אחב"י לתת שכם אחד בבניית תלמוד 

תורה קדוש זה לעזור ולסייע איש איש כפי יכולתו 
אחד המרבה ואחד הממעיט, ומובטחני שכל העוזרים 

והמסייעים שכרם כפול מן השמים, ותהי משכורתכם 
שלמה מעם ה' והנני לברך את הרב הנ"ל בברכה יהי 

וכת שלומו שנים רבות יחיה ה' עמו ויפרוש עליו ס

ולגוי גדול יהיה. וה' הטוב יקומם דיגלו וירומם 
מזלו. ובזכות סיוע הקמת ת"ת זה יהי רצון שה' הטוב 

 ישלח לנו גואלו אמן ואמן
 החותם בברכה

 חבל על דאבדין...

"ל זצ בן ציון חוכיימההרה"ג הצדיק 
מיחידי סגולה הבקיאים בדיני 

ובמלאכת השחיטה והניקור במנהג 
אשר ושנלקח לבית עולמו ק"ק תימן 

חיזק תמך ועודד לקיום הת"ת ולזכרו 
 תנצב"ה ,נעלה כאן המלצתו



הרב יוסף ב"ר יהודה 
 ּוַראִני'צ

נולד בַמְחִויּת בשנת תרל"ג 
הורשה לשחיטה על ידי הרב 
הראשי הרב יחיא יצחק 
הלוי. לימים נסמך גם על 
ידי הרב עמרם קֹוַרח והרב 

ִרִקי ַעְמַראִני והרב חיים ִמש ְ 
לרב ומנהיג הקהל. משך 
כחמישים שנה שימש כרב 

 בעיירה ַמְחִויּת.
עלה לארץ ישראל בשנת 
תש"י. ראה עליו בספר אהל 

 יוסף.

 

נפטר בפתח תקוה 
בי"ג מרחשון 
 תשכ"ט  

לחברינו היקר התורם הנדיב 

 הי"ו בעילום שמו  החפץ

אשר תמיד מוסיף ונותן 

דברים טובים המשמחים את 

התלמידים ומדרבנים אותם 

 ללימוד התורה הקדושה
 

 חולתש יה"ר

 
 

במעשה ידיו ויראה בנים ובני 

בנים זרע קדושים וטהורים 

 צדיקים וחסידים הולכים

בדרכי אבותינו הקדושים 

 יראים ושלמים,

 אכי"ר  
 

 
 

 

 
 
 

  במבצע / קומיקס יד מחשב ןשעוזכו ב

 'הזמן עובר ואינו חוזר' 
 התלמידים היקרים

 נ"י שריה מפעי נ"י  אליסף דחבש
 נ"י  אביתר כברהנ"י יוסף שלום דמרי 

 נ"י דוד אושרינ"י  יונדב דחבש

יה"ר שיזכו להמשיך להיות תמיד מן 
 ים לכל דבר שבקדושה, אכי"רהראשונ

 
 
 

 
 
 

 מצמר  טלית קטןשני תלמידים מצטיינים פרס  ללא הכנה מראש קיבלו בהפתעה
 על התאמצותם לעלות במעלה ההר לתורה ומדות טובות משובח

 נ"י, יה"ר אמיתי כלף נ"י דן גיסין הלא הם ה"ה  
 שימשיכו לעלות מעלה מעלה 

 בדרך הסלולה, אכי"ר.
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתן להקדיש את העלון 
 לעילוי נשמת. להצלחת, לרפואת, 

  30-0307399לפרטים במזכירות הת"ת: 
 

חולקו 
לכל 

תלמידי 
 כיתות
הת"ת 
 שוקו

לריענון 
 בלימוד 

 
 
 

שמחים ומאושרים בכפליים היו התלמידים 
אשר נבחנו נ"י הלל אושרי נ"י ו אליסף דחבש

 כל שמות המסכתות של הששה סדרים על
אשר מלבד ידיעתם בע"פ את כל שמות 
המסכתות אלא אף פירותיהן קיבלו בגמר 

 הבחינה, יהא רעוא שימשיכו לעלות ולהתעלות.
  

 
 
 


