
הובלות שמשון הובלות
דירות¨ משרדים¨ פריטים בודדים לכל חלקי הארץ 

∞µ≤≠≤≥µ≥¥±¥ ∫במחירים נוחים פלאפון

¢גדול עווני מנשוא¢ ©בראשית דß י¢ג®
חתנו של החפץ חיים מביא בהקדמת ספרו על קדשים¨ 
מהי  לומדים  אנו  שממנו  מוילנא  הגאון  על  מעשה 
ושל היסורים  עונשי שמים  המשמעות העמוקה של 
בעולם הזהÆ הגר¢א היה נוהג להשמיע בשבת לפנות 
דברי  בפני תלמידיו פעם אמר בתוך  דברי מוסר  ערב 
בספר  שהמתואר  חושבים  שהאנשים  מה  כי  מוסרו¨ 
זוהי   ≠ גוזמא  אולי  הוא  הגהנום  על  חכמה¢  ¢ראשית 
אחד  שם  היה   Æכהווייתם דברים  הם  אלה  טעות¨ 
הדברים  שלשמע  הגר¢א¨  של  הגדולים  מתלמידיו 
התחלחל מאד¨ לקחם ללבו וחלה עד כי סכנת חיים עבר 
 Æעזר לו¨ והוא התאושש והבריא ßזמן מסויים עד שה
לאחר שקם מחוליו נכנס לגאון ואמר לו¨ כי אילו היה 
מת ≠ היה רבו אשם במותוÆ וכששאלו למה¨ השיב לו 
בתיאור כל מה שעובר עליו¨ שכאשר שמע ממנו שכל 
הכתוב ב¢ראשית חכמה¢ על יסורי הגהנום הם דברים 
מלוא  הגאון  קם   Æממש בסכנה  והיה  חלה  כהווייתם 
קומתו ואמר לו ואני אומר עוד פעם¨ כי מה שכתוב שם 
≠ כך הוא בדיוק¨ אלא שאני מצטער שלא הוספתי עוד 
משהו¨ שאילו עשיתי כן ≠ לא היית נופל למשכב¨ ומה 
הוא הדבר שהייתי צריך להוסיףø כי אילו ידע אדם כמה 
כדי  הזה  בעולם  כאן  אדם  שמקבל  יסורים  בידו  יש 
להפחית לו מיסורי הגהנום שם בעולם הבא לא היה 
מהסס לקבל על עצמו יסורי איוב כל ימיו ללמדנו בא 
להיות  עליו   ≠ כאן  יסורים  אדם  מקבל  אם  כי  הדבר¨ 
מאשר בהםÆ יסורים הם מלשון מוסרÆ היסורים מלמדים 
מכל  האדם  את  גואלים  והם  מלמעלה  מוסר  אותנו 

Æצרותיו
  הרב יגאל יוסף שליט¢א
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לכבוד שבת קודש
¢נח¢                                 ¢לך לך¢

מוצ“ש ע“ש  מוצ“ש   ע“ש 
π¥∫∏± ©לפי שעון קיץ®  ±∑∫µ±   ±∏∫µ∑  ±∏∫∞∞

העלון מוקדש ליעקב בן משה לק¢י
©משפß בן שלום אחיעזר®

יהי רצון שהקב¢ה ישלך לך רפואה 
מתוך בריאות הנפש והגוף 

מאחלים∫ חגית ודרור דעוס וב¢ב 
Æמרים ויוסף דעוס ומשפחתם

רפואה שלמה
לחיים שרעבי ברכת החלמה ובריאות איתנה

יהי רצון שיקוים בך הפסוק∫ ¢כל המחלהÆÆÆלא אשים עליך
כי אני הß רופאך¢

אריה אבנר 
בן עובדיה יעיש ז"ל

ר' שלום
בן נתן שרעבי

חנה
בת ר' חיים (זביה)

שאלה∫ מי ©בפרשת נח® 
øקרא את שם בנו כשם אביו

ז"לקהילת יהדות תימן שור  כהן  יוסף  ע"ש  יוסף"  "אהל 
ז"ל בסיל  זכרי'ה  ע"ש  זכרי'ה"  "בית 

שדß החייל ≤≤¨ תל≠אביב טלµ∞≠¥¥∂∂±∂± ¨∞≥≠∂≥±∑∑µµ Æ∞ יו¢ר שמעון בסיל הי¢ו

תודה וברכה
לאגודת ¢תפארת בנים¢  קרית 

ים ברכות על תרומתכם 
לקהילתינו ¢ישלם הß פועלכם 

ולכם תהיה הצדקה 
לפני הß אלהיכם¢

¢קהילת אוהל יוסף≠בית זכריה¢

מאפית ההגנה
™רוגלעך≠לחמניות גßפתות ™בייגלה רומני ™בייגלה טוסט¨ 

בורקס ™בייגלה ירושלמי ™חלות שבת¨ ™חלת בגט 
™קעקים≠מעמול ™פיתות זעתר ™קעקעים מרוקאיים ™בייגלה 

מתוק ™פיתות ערקיות ™לחמים טריים וטעימים
™לחמים מיוחדים ™פיתות עבודת יד של פעם
כשר למהדרין בהשגחת הרבנות הראשית ת¢א

∞≥≠∂≥π∞≤∞± Æדרך ההגנה ∂∑¨ ת¢א טל
חנות חדשה∫ בית מאפה ההגנה טרי יום יום ¢מהדרין¢

רחß ההגנה ∞∏¨ ת¢א

תודה
לכל התורמים מקהילת כפר≠סבא ושוטרי אריאל 
ולכל האנשים שסייעו בהתרמה ברכות והצלחה 
על תרומתכם הנכבדה לקהילתנו ובמיוחד לאדם 
היקר∫ יאיר אושרי נ¢י שיזם את הפעילות תזכו 
לשנים רבות בהצלחה בבריאות ואושר השמות 

שניתנו יבורכו 
ע¢י המקובל הרב אבנר גבריאל אליחי שליט¢א 

הß ישלם לכם שכרכם אמן°

תודה וברכה
לתמר ואליצור בר נתן וילדיהם

עדיה ואריאל
תודה ושפע ברכות על תרומתכם

הנכבדת לקהילתינו ובעזרה לנזקקים
מי ייתן וירבו אנשים כמותכם°

ותזכו לשנים של בריאות אושר ועושר
מאחלים לכם 

קהילת ¢אוהל יוסף בית זכריה¢

תודה
לחגית וגיורא שרעבי ובני 

ביתם תזכו לשפע של ברכות 
על תרומתכם לקהילתינו 
שנים טובות ומוצלחות 

בריאות ואושר
מאחלים לכם

קהילת ¢אוהל יוסף בית 
זכריה¢ 

לך לך
¢ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי¢

השאלות∫
øומדוע øמה אמר לאברם Æ≤ øמהיכן נפלט ¨øמיהו הפליט Æ±

התשובות∫ 
מדור  אומרם∫  יש  שנפלט¨  הבשן  מלך  עוג   � הפליט   Æ±
המבול ©שהיה בזמן המבול וניצל®Æ ויש אומרים∫ שנפלט 

Æמהמלחמה עם אמרפל וחבריו
≥Æ עוג הודיע לאברהם אע¢ה שלוט בן אחיו נלקח בשבי¨ 
וכל כוונתו של עוג שאברהם יהרג במלחמה והוא ישא 
את שרה לאישהÆ והנה שמגיע הזמן ועוג בא להלחם עם 
בני ישראל בימי משה רבנוÆ נאמר ¢ויאמר ה אלי אל תירא 
לא  בסיחון  ¢מדוע  והשאלה∫  אתו¢  נתתי  בידך  כי  אתו 
¢øנאמר∫ ¢אל תירא אותו ורק בעוג נאמר אל תירא אותו
או  עוג  גודלו של  מפני  לא חשש  רבנו  התשובה∫ משה 
גבורתו שהרי גם סיחון היה ענק וחזק ומשה היכה אותו 
בלי חשש ופחד אלא לעוג ישנה זכות אבות שהרי עשה 
שכל  ואע¢פ   Æנשבה שלוט  לו  כשאמר  לאברהם  טובה 
כוונתו היתה לרעת אברהם ולטובת עצמוÆ עדיין יש פחד 
למשה  אומר  שהקב¢ה  עד  איתו¨  אברהם  זכות  אולי 
שנגמרה זכותו של עוג¨ והנה כאשר משה מתפלל על עם 
¢זכור  שנאמר∫  האבות  זכות  את  מזכיר  הוא  ישראל 
לאברהם ליצחק ולישראל עבדך¢ קוראים יקרים° אסור 
לנו לשכוח שכל זכות קיומנו בארץ הוא בזכות אבותינו 
שלהם הבטיח הבורא את הארץÆ להם ולזרעם אחריהם¨ 
שהרי ידוע  כאשר שואלים את המדינאים∫ במה זכותכם 
נאמר  על הארץø מיד תשובתם בספר הספרים בתורה 
צודקים  הם  ובאמת  עד¨  לעולמי  לנו  מובטחת  שהארץ 
בטענה זו¨ שהרי נאמר∫ ¢כי את כל הארץ אשר אתה רואה 
לך אתננה ולזרעך עד עולם¢ אך ישנה טענה קשה והיא∫ 
הרי  ישראל¨  בארץ  להיותנו  ההוכחה  היא  התורה  אם 
בתורה ישנם עוד פסוקים שצריכים לחייב אותנו¨ כגון∫ 
שמירת שבת¨ צניעות¨ בין אדם לחברו¨ ובין אדם למקום¨ 
מה איתםø נזכור שאברהם אע¢ה קבל את ההבטחה בגלל 
שנאמר ¢כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו 
אחריו ושמרו דרך הß¢ לסיום∫ רואים תהפוכות בעולם ולא 
מבינים כיצד זה קורה̈  וכיצד להנצל מכל זה נתנו לנו חז¢ל 
עצה מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיחøø יעסוק בתורה 

ובגמילות חסידים¨ יהי רצון שנזכה לכך¨ אמן°°

הרב מורדכי מגער שליט¢א

בהשגחת יורה דעה בפיקוח הרה"ג שלמה מחפוד שליטא
* מנות עשירות ומיוחדות 

* מחירים מיוחדים לשבתות חתן * אירועים 
משפחתיים וכל אירוע... *מחירים לכל כיס

רח' הרכב 5, א.ת. סגולה, פתח-תקווה
טלפקס: 03-9040153, טל. 050-7411282, 

דן. 052-2641388
קייטרניג הזן בא לי בזמן

ייעוץ בגדר עליון
בכל יום ראשון וחמישי מהשעה ∞∞∫∞≥¨ מגיע לבית הכנסת ¢אהל 
זיווג¨  גבריאל אליחי ומייעץ בעניניי  אבנר  זכריה¢¨ הרב  יוסף בית 
∞µ≤≠≥µ≤∑∏π∂  Æטל רבות  וישועות  הצלחות   ≠ ומשפחה¨  רפואה 

מדמון "השבחת מבנים" 
הופכים כל בית לארמון , כל עבודות הבניה,
והגינון, ע"י מעצבים ובעלי מקצוע מעולים 

רח' יצחק ויצמן 97 כפר-סבא, טל. 052-2220209 יצחק 

קליית אסיף
המקורי

פיצוחים כיד המלך, קלייה עצמית
בהנהלת אבי

כשר בהשגחת הרבנות הראשית ת"א-יפו בד"ץ בית יוסף
חנות המפעל: ת"א כפר שלם, רח' צרעה 3, טל. 050-5708568

ההקפות השניות המרכזיות בת"א 
קהילת "אוהל יוסף בית זכריה" ביד-אליהו ת"א, שבראשם עומד החבר היקר מר שמעון בסיל יצ"ו בשיתוף פעולה 

עם מר שוע מנהל רובעים שולי בן אהרון מנהל רובע מזרח וחברי הרובע סמדר וטלי גב' חגית מנהל ביה"ס 
"רוקח", שמואל דגניה מנהל המחלקה התורנית בע.ת.א.,המשיכו את מסורת ההקפות השניות "כאיש אחד בלב 

אחד" שרבים השתתפו בשמחת התורה בביה"ס:" רוקח" הרב הראשי יונה מצגר שליט"א, הרב אבנר אליחי 
שליט"א, גב' ליאורה מינקה יו"ר "אמונה" ארצית, ראש ע.ת.א. מר רון חולדאי , והזמרים: מישל כהן, מנשה אלבז 

ועידן בסיל שסחפו את ההמונים שבאו מכל קצוות הארץ ושמחו בשמחתה של תורה. 
תודה לכל הפעילים שמאחורי הקלעים שעשו רבות להצלחת הערב.



תודה וברכה
לכל התורמים לפדיון כפרות

יישר כוח על תמיכתכם לקהילתינו
תתברכו מפי עליון ויישלח לכם ה'

שכר פעולתכם
מאחלים לכם מקרב לב

קהילת "אוהל יוסף בית זכריה"

הרב יחיא בן סעדיה בן יעקב אלצאהרי נולד בשנת הרע¢ו¨ 
היה מעיר כוכבאן ונודע בחכמתו הגדולה ובהיקף הרחב של 
ידיעותיו¨ וכפי שמתאר רבי סעדיה מנצורה בספר המחשבה 
וזה לשונו∫ הרב הגדול מוהר¢ר יחיא צאהרי אשר נודע בכל 
ובערים  בשערים  נודע  וחכמתו¨  גדלו  ועוצם  תוקף  תימן 
מעשהו¨ שהיה בקי במקרא¨ במשנה¨ בתלמוד באגדה ספרא 
וספרי¨ מליצות וחידות¨ משלות שועלים¨ משלות כובסים¨ 
בקי   Æהשרת מלאכי  שיחת  דקלים¨  שיחת  שדים¨  שיחת 
בחכמת התכונה¨ וחכמת התשבורת¨ וחכמת ההנדסה¨ וחכמה 
מדינית¨ וחכמת הטבע¨ וחכמת הדקדוק¨ וחכמת המוסיקא 
היא חכמת הנגון בשירים¨ ועל כולם חכמה האלהית לידע 

Æע¢כ ÆÆÆשיעור קומה
רבי יחיא נדד הרבה בכל רחבי תימןÆ ובכמה ארצות¨ ביניהם 
ארץ ישראלÆ וביקר בצפת מקום מושבו של מרן רבי יוסף 
גודל  על  למדים  אנו  כמו¢כ   Æדורו חכמי  ויתר  זיע¢א  קארו 
הערצתו לחכמי צפת ולחכמי הקבלה¨ ובשובו לתימן הביא 
ספרים אתו¨ ולזכותו זוקפים את התפשטות חכמת הקבלה 

 Æבתימן
אין ספק שאישיותו של רבי יחיא שהשאירה רישומה על 
היהודים  תולדות  לדורות  שהעניקה  היא  תקופה¨  אותה 
בהן¨  שביקר  בארצות  במושבותם  היהודים  וחכמי  בתימן¨ 
ובמיוחד בארץ הקדש¨ הן על אורח חייה של הקהלה בצפת 
על גדוליה וחכמיה¨ והן אל חידוש הישוב היהודי בטבריה 

 Æנפטר בשנת השמ¢ה Æושאר ערי הקדש באה¢ק
תנצב¢ה  

האם מותר להתרחץ בשבת וביום טוב עם 
øשפשוף סבון הנקרא בורית

בשבת אסור לאדם לרחוץ כל גופו במים חמין שהוחמו 

באש אפילו שהוחמו מערב שבת¨ אולם רבים היו נוהגים 

בשבת לחמם מים בשמש ומתרחצים כל גופם¨ שחמי חמה 

שהוחמו בשמש מותר לרחוץ בהםÆ אבל ביום טוב מותר 

לרחוץ כל גופו אפילו במים שהוחמו באש¨ ודוקא שהוחמו 

מערב יום טובÆ ובכולם היו נוהגים להשתמש גם בסבון 

הנקרא בוריתÆ וכן כתב בעל השתילי זיתים בשם השלטי 

ראוי  ואין  בבורית  אפילו  לרחוץ  מתירין  שיש  גיבורים¨ 

לדרוש לאיסור לאלו הנוהגים היתרÆ וכל שכן שאין למחות 

בידםÆ וכן מובא בספר פעולת צדיק¨ מותר לרחוץ בבורית 

בשבת ואין בו משום נולד אעפ¢י שהוא נמחה ע¢י שפשוף 

ואין בו משום סחיטה¨ שהרי אין בו מים רק שנימוח מעט 

על גבי היד ודומה למאכל שקרש שמנוניתו שמותר להניחו 

בבורית  ידיים  רחיצת  הרמב¢ם  כתב  וכן   Æהמדורה כנגד 

                      Æמותר בהכרח  השיער  את  ישיר  לא  אם  וזולתו 

הרב דורון זיידי הלוי 

¢לך לך¢
ויאמר הß אל אברם לך לך מארצךÆÆÆ≠ ובבאור פרוש התיבות 
להנאתך  רש¢י  מבאר   Æפרשנים מחלוקת  ישנה  לך  לך 
ונסחו  וכבר מבואר כי קרוב האדם אצל עצמו   Æלטובתך
זאת היטב חכמי האומות שכאשר מדברים אל אדם בעולם 
במטרה לשכנעו בדבר מה יש להדגיש באוזניו מה יצא לו 
עצמו מזה¨ מה הוא ירוויח ©עושר האומות®¨ ולא לנסות 
כמבואר  לזולתו¨  יגרום  לשכנעו באמצעות הטוב שהוא 
בתניא על הפסß ¢חסד לאומיים חטאת¢Æ ואפשר שלכך 
מתנגד הרמב¢ן לפרוש רש¢י באומרו ¢ ואין צורך¨ כי משפט 
הלשון כן¨ הגשם חלף הלך לוÆÆÆ¢ שלגרסתו אין הדבור לך 
לך משמעו להנאתך אלא צווי כפול ¢לך לך אחת מארם 
Æ  ויש לשאול האם פגם יש  נהריים ואחת מארם נחור¢ 
בדבר לנסות ולשכנע אדם לחזור בתשובה לטובתו כגון 
חיי  את  לך  ישפר  זה  שבת  תשמור  ¢תראה  לו  לאמר 
המשפחה¨ תזכה לכבוד מהילדים¨ זה טוב לחינוך מקבלים 
טעם לחיים ועודÆÆÆ שאף על פי שהכול אמת ובכול זאת 
הרי בפשטות יש לחזור בתשובה כי זה רצון השם ואנחנו 
הבנים שלו וצריכים לעשות את רצונוÆ ואפשר שיש דרגות 
בדבר ומתוך שלא לשמה יבוא לשמה ויהי רצון שבפרוס 
                                                             Æבוראנו רצון  לעשות  כולנו  נזכה  החדשה  השנה 
התß דרß אהוד נורי עו¢ד

ברך עלינו
בזß במרחשוון ©השנה¨ בערש¢ק זו ≠ פרß לך לך® מתחילים   Æא
 Æאנו לבקש גשמי ברכה בברכת השנים¨ כל עדה לפי נוסחה  
טעה ולא ביקש¨ אם נזכר בתוך אמירת ¢ברכנו¢  ≠ יתחיל שוב   Æב
ברכת ¢ברך עלינו¢Æ וכן  אם אמר ¢ברוך אתה¢ ©שבחתימת   
 Æ¢יחזור לתחילת ¢ברך עלינו ≠ ßברכנו® ועדיין לא הזכיר שם ה  
אם נזכר לאחר שאמר ¢ברוך אתה ה¢ß ©בחתימת ¢ברכנו¢®    Æג

 Æ¢עלינו ל¢ברך  ויחזור  חוקיך¢¨  ¢למדני  יסיים   
נזכר לאחר שסיים את ברכת השנים ולפני שהתחיל ¢תקע   Æד
בשופר¢ ≠ יאמר שם ¢ותן טל ומטר לברכה¢ וימשיך ¢תקע   
בשופר¢Æ וטוב באופן זה לחזור ולומר ¢ותן טל ומטר לברכה¢   

 Æגם בשומע תפילה  
נזכר לאחר  שהתחיל ¢תקע¢ � יאמר ב¢שומע תפילה¢∫ ¢ותן   Æה
 Æ¢…פה כל  תפילת  שומע  אתה  כי  לברכה¨  ומטר  טל   
 ≠  ß¢נזכר בסוף שומע תפילה¨ אחרי שאמר ¢ברוך אתה ה  Æו
יסיים ¢למדני חוקיך¢¨ ויאמר∫ ¢ותן טל ומטר לברכה¨ כי אתה   
שומע תפילת כל פה…¢Æ ואם נזכר אחרי שסיים ברכת ¢שומע   
תפילה¢ ולפני שהתחיל ברכת ¢רצה¢ ≠ יאמר שם∫ ¢ותן טל   

 Æ¢ומטר לברכה  
נזכר אחרי שהתחיל ברכת ¢רצה¢ ≠ חוזר לראש ברכת השנים   Æז

 Æוממשיך על הסדר  
אם נזכר אחרי ¢יהיו לרצון אמרי פי¢ האחרון¨ הסמוך ל¢עושה   Æח
תפילת  לתחילת  חוזר   � רגליו  עקר  בטרם  אפילו  שלום¢¨   
לא   רק  ואפילו  סיים הפסוק¨  לא  שמונה עשרהÆ אבל אם   
Æ¢עלינו ¢ברך  לברכת  יחזור   ≠ וגואלי¢  ¢צורי   אמר     

ששה סדרי משנה בנוסח תימן
עוד ספר יסוד מצטרף לארון הספרים של יהודי תימן≠משנה 
עם פירוש רע¢ב¨ בהוצאת נוסח תימן¨ ובהשתדלות המו¢ל 
שגיב מחפודÆ לימוד המשנה בתימן היה מאז ומעולם נחלת 
הכל¨ בין בקרב תינוקות של רבן ובין בקרב זקני תורהÆ זמנים 
קבועים היו ללימוד המשנה בצוותא¨ ואף לחן מוזיקלי מנחה 
להבנת הטקסט ופיסוקוÆ שני פירושים התחבבו במיוחד על 
הלומדים∫ פירוש הרמב¢ם ופירוש רבינו עובדיה מברטנורה¨ 
שחדר עם הגעת הדפוס לתימן¨ בשלהי המאה ה≠∂±Æ החיסרון 
בבית דפוס עברי בתימן¨ הותיר את מלאכת הספר בכתב היד¨ 
שהעתיקו  הסופרים¨   � הלבלרים  של  האמונות  בידיהם 
בגדר  נשאר  הטקסט  ניקוד  אמנם   Æהטקסט את  בדייקנות 
מסורת שבעל פה שעברה מאב לבן ומרב לתלמיד דור אחר 
דורÆ מעטים מאוד טופסי משנה שנוקדו במשך הדורותÆ מרי 
יחיא צאלח¨ מגדולי חכמי תימן במאה ה≠∏±¨ החל לנקד את 
יוסף עמר   ßור יצחק הלוי¨  רß שלום  ואחריו החרו  המשנה¨ 
מנקד התלמוד¨ על רקע העיסוק המוגבר בימיהם¨ בנוסחאות 
הלשוניותÆ אך בכל אלה¨ לא קיבלה המסורת הלשונית של 
המשנה¨ כלי הולם לביטוי¨ כפי שנעשתה במהדורה זוÆ את 
הנוסח הדווקני והמקובל¨ הביא לדפוס חוקר המסורה אדם 
לו בלשונות המקרא¨ התפילה והדקדוקÆ לנגד  בן≠נון¨ שיד 
עיניו¨ עמד כינוס הנוסח השגור בפי חכמי מרכז תימן¨ מתוך 
גיליונות כתבי יד קדומים וספרי דפוס¨ בשמיעה של הקלטות 
ובהשוואתן ללימוד חי שהציל מפי הדור האחרוןÆ בזה חתם 
את הנוסח המקובל במרכז תימן להלכה וזיקק את הלשונות 
 Æהארכאיים שאין בהם עוד עניין¨ ולנו נותר לברך על המוגמר
יואל אושרי יצ¢ו  

הרב יחיא בן סעדיה

ראשונים כמלאכים

רפואה שלמה
לאשה היקרה זהבה צבי בת סעידה יהי רצון שהקב¢ה יתן 
לךרפואה שלמה ברנ¢ו אברייך ושס¢ה גידייך וישלח לך את 

המלאך רפאל לרפואת אותך מחולייך
¢אל נא רפא נא לה¢

בשכר נשים צדקניות
נאמר בתלמוד∫ ¢בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו 
ישראל ממצרים¢ ©סוטה יא® ובהקשר לכך מסופר על הגאון רבי 
למדנית®  ©שהיתה  אשתו  את  השקיט  שפעם  מרופשיץ¨  נפתלי 
על ידי בדיחה שנונה ומעשה¨ שבנוכחותה הזכיר פעם רבי נפתלי 
את המאמר התלמודי הידוע ©יומא סו® ¢אין חכמה לאישה אלא 
כי אז  אנו הנשים¨  לולא  זאת¨  בכל  ואמרה  היא  בפלך¢Æ התרגזה 
הייתם כולכם נשארים משעובדים במצריםÆ וכמו שאמרו חכמינו 
נגאלו  הדור  באותו  שהיו  צדקניות  נשים  ¢בשכר  יא®  ©סוטה 
ישראל ממצרים¢Æ החזיר לה רבי נפתלי∫ אני אסביר לך את דברי 
ארבע  במצרים  להשתעבד  צריכים  ישראל  היו  כידוע  חכמינו∫ 
מאות שנה¨ כמו שנאמר הקב¢ה לאברהם אבינו בברית הביתרים 
©בראשית ט¢ו¨ י¢ג ® ¢ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם 
ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה¢ אבל לפי החשבון הרי לא 
שנים  משום   øמה משום   Æשנים ועשר  מאתיים  אלא  נשתעבדו 
צדקניות באותו הדור פנו בתפילה לרבון העולמים כי יחוס וירחם 
לגאולה  ומשעבוד  לחרום  מעבדות  אותם  ויוציא  בעליהם  על 
בהקדם האפשרי¨ אמר להם הקב¢ה∫ נשים צדקניות יודע אני את 
כאבכן ומשתתף אני בצערכן¨ אבל מה אעשה וכבר נגזרה גזרה 
 Æשישתעבדו בני ישראל ארבע מאות שנה¨ ועדיין לא הגיע הזמן
את  תוציא  עולם¨  של  רבונות  ואמרו∫  אליו  צדקניות  נשים  נענו 
בעלינו מיד המצרים¨ ואנו מבטיחות כי יעבדו אצלנו בפרך כפל 
כפלים ממה שהם עובדים במצריםÆ מיד קיבל הקב¢ה את תפלתן¨ 
¨ כי תעבדנה את בעליהם  ובזכות נשים צדקניות אלו והבטחתן 

סיים  נפתלי  ורבי   ÆÆÆהזמן קודם  ממצרים  ישראל  נגאלו  בפרך¨ 
שהוא מצטחק∫ הלא למדנית את ויודעת כמו שנאמר בהגדה של 
פסח∫ ¢בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
נשים  ישנן  ומשפחה  בית  ובכל  דור  בכל  משום  ממצרים¢¨ 
יבואו  שלא  וכדי  אותן¨  ומשעבדות  בעליהן  חיי  את  שממררות 
כל אדם מישראל  נתחייב  כלפי הקב¢ה¨  בטרוניה  הללו  הבעלים 
זה  ומשום  הזמן  קודם  ממצרים  יצא  בעצמו  הוא  כאילו  לראות 
 ÆÆעליו להתענות תחת ידי אשתו¨ כדי להשלים את זמן השעבוד
ובדרך אגב יש להעיר ולהאיר כאן¨ שברור מאוד שרבי נפתלי אמר 
זאת לאשתו בדרך הלצה ולא חלילה כי להרגיזה ולהכעיסה¨ כיון 
את  מאוד  ולכבד  בית  על שלום  מאוד  להקפיד  הצדיקים  שדרך 

Æנשותיהם¨ ועל כן זה היה בדרך הלצה בלבד

מתוך ¢ דרשות למועדים¢

¢טובה או רעה¢

 שני פעמיים התיחס החכם  מכל אדם≠ שלמה המלך¨ אל 

האשה∫ פעם אחת מצאה טובה∫ ¢מצא אישה מצא טוב¢ 

©משלי י¢ח¨ כ¢ב®Æ ופעם שנית מצאה מרה 

Æ®ממוות∫¢ומוצא אני מר ממות את האשה¢ ©קהלת ז¨כ¢ו

מה פשר סטירה זו בדבריוø אכן¨ נוכל לברר זאת על דרך 

החידוד והחשבון∫ איש≠ גאמטריה ±±≤¨ אשה≠ גאמטריה 

∂∞≤ האשה≠±±≤Æ כאשר האישה מתייחסת אל הבעל כאל 

ראש המשפחה¨ נכבד הוא בעיניה וחפצה לעשות רצונו¨ 

אזי מצא אשה מצא טובÆ הוא איש≠ ±±≤ היא אשה≠∂∞≤ 

האשה מצטנעת בתוך ביתהÆ אבל כאשר מוצא אדם את 

רוצה להשתוות  היא  הידיעה¨  בה¢א  האשה  האשה≠±±≤ 

במעמדה אליו ¨  איש≠±±≤¨ אף היא ראש הבית¨ אזי אכן 

Æמר ממוות לחיות בבית זה

רב ביהכנ¢ס ¢מניין צעירים¢¨ יד≠אליהו¨ ת¢א


