
≤≥Æ≤Æ≤∞±≥  קריאת המגילה בבית הכנסת אהל יוסף בית זכריה¢¨ אי¢ה במוצאי שבת י¢ג באדר
 Æלאחר תפילת ערבית קריאת מגילה ע¢י החזן ירמיהו מלאכי יצ¢ו

ביום ראשון לאחר תפילת שחריתÆ קריאת מגילה∫ יום ראשון ≤±∞≥Æ≤Æ≤≥ בשעה ∞∞∫π∞ בבוקר
Æקריאת מגילה לנשים

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

∞µ≤≠≤≥µ≥¥±¥ ∫במחירים נוחים פלאפון

כל המעונין לתרום לקהילתנו כדי להמשיך בהפצת 
העלון יתקשר לשמעון בסיל

טלµ∞≠¥¥∂∂±∂± Æ∞ והß ישלם לכם שכרכם

¢ßועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו וגוÆÆÆ¢
¢ßוצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו וגוÆÆÆ¢

לימדונו חז¢ל כל המוסיף גורע שנאמר∫ ¢אמתיים וחצי ארכו¢ 
במקום  ארכו  וחצי  מתים  נקבל   ßא האות  את  נוריד  אם 
אמתים¨ והוסיפו עוד ללמדנו שאולי זה מוגזם לשנות בין ≥ 
אמות ולהגיע למתים אמות ולכן אמרו שאם נוריד את האות 
וß מהמילה ¢וחצי¢ נקבל אמתים חצי ארכו במקום אמתים 
וחצי נקבל ¥ אמות וישנם עוד הרבה הוכחות כגון∫ אצל אדם 
וחוה¨ הß ציווה את האדם שלא יאכל מעץ הדעת כדי שלא 
ימות והנה האדם רצה להרתיע את חוה ואמר לה שאסור 
לאכול מפרי העץ וגם אסור לנגוע בו¨ ואז הנחש דחף את 
חוה ואמר לה נגעת בעץ ואת חיה¨ תאכלי ותמשיכי לחיות 
וכוÆß הארון היה עשוי משלשה ארונות עצי שיטים¨ האמצעי 
ואילו החיצוני והפנימי עשויים זהב טהור¨ ללמדנו כיצד עלינו 
להתנהג בבית ובחוץ¨ זאת אומרת מי שחושב שהוא שווה 
זהב ©בעל גאוה® בתוך ביתו או ברחוב¨ הרי שתבדוק אותו 
לעומק תגלה שאינו אלא עץ פשוט¨ ומי שמחשיב את עצמו 
לעצי שיטים ©ענווה® הרי שאם תבדוק כלפי פנים תגלה את 
הזהב ואם תבדוק כלפי חוץ שוב תגלה זהב¨ וזהו דוגמאת 
 Æזהב טהור ומחוץ תצפנו  מבית  אז  הארון שהפנימי מעץ 
היהודי  הבית  בבניין  גדול  יסוד  מלמדינו  הארון  ובעיקר 
לדורותיו¨ כאשר בנו את המשכן כתבה התורה את הארון 
ככלי ראשון מבין כל כלי המשכן ובתוך הארון היו מונחים 
לוחות הברית השניים וגם שברי הלוחות הראשונים¨ ללמדנו∫ 
אÆ כמו שבארון נמצאים גם שברי הלוחות כך עלינו לקבל 
ולהכניס לביתנו גם את הילדים שעברו משבר מכל סוג שהוא 
ולעודד ולהעניק חום ואהבה¨ כדי שלא יגיעו לשברי הלוחות¨ 
אלא  להתאייש¨  לנו  אל  המקרה¨  קרה  לצערנו  אם  אבל 
ועיקר   Æב  Æעצמם אל  יחזרו  ובס¢ד  הארון  בתוך  לשמרם 
העיקרים הוא שעלינו לזכור ולהזכר בכל עת ובכל זמן שבית 
או  דרך  ושום  תורתנו הקדושה  עפ¢י  להתנהל  חייב  יהודי 
הטוענים  ישנם  היהודי  הבית  בבניית  לנו  יועילו  לא  נתיב 
וחושבים שכביכול הדתיים הם ¢נזירים¢ זוהי טעות יסודית 
כל דבר שמותר לכל אדם מותר גם בתורה¨ רק ההבדל הוא 
שיש מגבלות בזמן ובמינון ודווקא זה מביא ומוסיף אהבה 
ואחווה שלום ורעות¨ וכן התורה מלמדת אותנו להתרחק 
ממידת הכעס¨ כמה טעויות עושים אנשים הכועסים וכמה 
שאינם  האנשים  ואילו  כעסם¨  בשעת  מדברים  שטויות 
שהם  הכי  אותם  מרגיזים  לדעתם  שאולי  אע¢פ  כועסים 
מאושרים מפני ±Æשהסובבים מעריכים אותם יותר ומכבדים 
צריך  ואינו  שטויות  מעשיית  נמנעים   Æ≤ אותם  ואוהבים 
להתנצל ≤Æ נמנע מדיבורים פוגעים וכך לא נשאר עליו כתמים 
אמן יזכנו   ßה  Æהסליחה בקשת  לאחר  גם  שליליים 
הרב מורדכי מגער שליט¢א

≥µ≥ ßעלון מס

תרומה

לכבוד שבת קודש
¢תרומה¢                                      ¢תצווה¢

מוצ“ש ע“ש  מוצ“ש   ע“ש 
∞±∫∏± ©לפי שעון חורף®  ±∑∫±±   ±∏∫∞µ  ±∑∫∞µ

העלון מוקדש לעילוי לק¢י
נשמת 

הסבתות היקרות
מזל ©גזßל® בת חיים אחרק ב¢ש 

סעידה בת חיים חגßבי ב¢ש  
נפטרו בט¢ו בשבט

תÆנÆצÆבÆה

אריה אבנר 
בן עובדיה יעיש ז"ל

ר' שלום
בן נתן שרעבי

חנה
בת ר' חיים (זביה)

באיזו פסוק ©בפרß תרומה® 
פעולות  שתי  מופיעות 

øחשבוניות בסיסיות

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

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

תצווה
® כ ¨ ß ז כ © ל  א ר ש י י  נ ב ת  א ה  ו צ ת ה  ת א ו
שמו של משה רבינו לא הוזכר בפרשה זו כלל¨ מה שאין 
כן בכל החומש הוזכר שמו¨ שמשעה שנולד משה אין 
 Æ®תורה ממשנה  ©חוץ  בה  הוזכר  שלא  בתורה  פרשה 
שאמר  משום  זו¨  בפרשה  שמו  הוזכר  שלא  והטעם 
©שמות ל¢ב לב® ¢מחני נא מספרך אשר כתבת¢ וקללת 
Æ®חכם אפילו על תנאי באה ונתקיים בזה ©ובעל הטורים
זו  בפרשה  דווקא  מדוע  להבין  צריך  מקום  מכל  אבל 
בכל פרשה אחרת  ולא  הוזכר שמו¨  לא  פרשת תצוה 

Æשבתורה
ויש לומר¨ משום ששבעה באדר שהוא יום פטירתו של 
תצוה¨  פרשת  של  בשבוע  כלל  בדרך  חל  רבינו  משה 
ידע  הדורות  כל  סוף  עד  ומביט  הצופה  יתברך  והשם 
מראש כי בשבעה באדר יסתלק משה רבינו¨ לכן לא זכר 

Æשמו בפרשה הזאת
הוזכר  לא  רבינו  משה  של  ששמו  פי  על  אף  ואמנם 
במפורש בפרשה זו¨ מכל מקום מוזכר¨ הוא בדרך רמז 
 Æ¢כי בפרשה זו יש מאה ואחד פסוקים כמנין ¢מיכאל
מאה  עולה  ¢משה¢  אותיות  של  הנסתר  המספר  וכן 
ואחדÆ כי אותיות ¢משה¢ במילואן הן∫ מ¢ם¨ שי¢ן¨ ה¢א 
דהיינו   ארבעים¨ והנסתר של אות שי¢ן הוא  סß דהיינו 
שישים¨ והנסתר של אות ה¢א הוא אß דהיינו אחד¨ויוצא 
בסך הכל מאה ואחד¨ ודבר זה מרמז לנו שאף על פי 
שלו¨  הגשמיות  דהיינו  רבינו  משה  של  שהחיצוניות 
שהוא גופו הקדוש¨ נעדר מאתנו¨ מכל מקום הפנימיות 
הקדושה  תורתינו  שהוא  שלי  הרוחניות  דהיינו  שלו 
שלימד אותנו וצדקותיו הרביםÆ עוד חי אתנו¨ וכל ימי 

עולם לא ישבותו ©דברי אליהו מוילנא®
הרב יגאל יוסף 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

הזוכה מגליון הקודם ארבל גßרידי מהוד השרון

מורי ©תלמוד תורה®
בבית כנסת ¢אהל יוסף בית זכריה¢ שדß החיל ≤≤ יד אליהו תל אביב 
לימוד   ±∑∫≥∞≠±∏∫¥µ בשעות  וחמישי  שלישי  יום  בכל  מתקימים 
קריאת התורה¨ בתימנית¨ לימוד שירה בתימנית¨ לאחר שנה של 
הצלחה מצפים להרשמה נוספת ¢מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז¢ 

∞µ∞≠¥¥∂∂±∂± ∫הרשמה אצל שמעון בסיל

ייעוץ בגדר עליון
בכל יום ראשון וחמישי מהשעה ∞∞∫∞≥¨ מגיע לבית הכנסת ¢אהל 
יוסף בית זכריה¢¨ הרב אבנר גבריאל אליחי ומייעץ בעניניי זיווג¨ 

רפואה ומשפחה¨ ≠ הצלחות וישועות רבות
∞µ≤≠≥µ≤∑∏π∂ Æטל

פורים...פורים...פורים שמח
אי"ה תתקיים בקהילת "אוהל יוסף בית זכריה, שד' החייל 33 ת"א 

יום ראשון י"ד אדר 24.2.2013 בשעה 10:00 בבוקר
מסיבת פורים מיוחדת במינה

קוסם עם אטרקציות מיוחדות, 
*תחרות נושאת פרסים של התחפושת היפה והמקורית

*בואו עם מצב רוח *כיבוד קל * הפתעות
בברכת חג שמח

יו"ר מר שמעון בסיל יצ"ו

עורי צפון ובואי תימן- 
ערב בלתי נשכח

ערב מורשת יהדות תימן בשירה ופיוט 

יתקיים אי¢ה ביום ראשון ≤±Æ≥Æ∑± וß ניסן בשעה ∞≤∫∞≥¨ 
בבית דוהל¨ רחß התקווה ∂∑¨ שכß התקווה ת¢א 

בהשתתפות גדול זמרי תימן ציון גולן¨ נסיך הזמר המזרחי¨ 
ילד הפלא¨ מישל כהן ©זוכה מקום ראשון מתוכנית ¢ביה¢ס למוסיקה¢¨ בטלויזיה® 

הבדרן והחקיין יואב לוי 
החל מהשעה ∞∞∫∏± יתקימו תערוכת צורפי תכשיטים¨ כובעים¨ מטפחות¨ 

ספרים ותמונות הקשורים למורשת תימן ומאכלי תימן 
כרטיסים במכירה מוקדמת∫

∞µ∞≠¥¥∂∂±∂± שמעון בסיל ¨∞≥≠∂≥πµ≥≥≥ ≠בית דוהל ¨∞≥≠∑≤¥∞∏µ∏ במחלקה התורנית 



ביום וß י¢ח אייר ל¢ג בעומר עש¢ק פß בחוקותי נתבקש לישיבה של 
מעלה כמוהר¢ר הגאון הצדיק רבי לוי קשת זצללה¢ה¨ מחכמי וזקני 
בהנהגותיו  השי¢ת  לעבודת  קודש  היו  חייו  כל  אשר  תימן  עדת 
לעמל  מופת  דמות  היה  זצ¢ל  המנוח  הרב   Æהמיוחדות וסגולותיו 
התורה יומם ולילה בלא הגבלת זמן  ומדה בחשקת התורה שפיעמה 
בקירבו עוד מנעוריו נתקיים בו הפסוק באהבתה תשגה תמיד¨ חזון 
נפרץ היה לראותו רכון בעמידה ע¢ג ספרים שעות ארוכות לבירור 
דבר הß זו הלכה שוכח את כל עניני העה¢ז ומכל אשר סביבו¨ לילות 
Æהתורה דלתי  על  וישב   ¨ ו מעני שינה  הדיר  רבים 

אשר  מרגליות  מפיק  כפה  מוסריו  ודברי  בדרשותיו  היה  נודע 
 Æמפיו היוצאים  ופרפראות  התורה  לדברי  מרותקים  השומעים 
בהשתתפותו בבתי חתנים או בשאר שמחות עמד בראש הקרואים 
בראש  עמד  ל¢ע  אבל  בבתי  כמו¢כ  השמחה¨  בעלי  את  לשמח 
הסופדים והמקוננים¨ ובקוננו היה ממיס את לב השומעים שהזילו 
דמעות כמיםÆ נתיחד כבעל תפילה וחזן דגול¨ תפילתו הנובעת מלב 
טהור אשר נאמרה בקול ערב¨ ברגש קודש כבן המתחטא לפני אביו 
   Æהרטיטה את ליבות המתפללים¨ אשר חשו את התרוממות רוחם
נאמרה  אשר  הנוראים  בימים  תפילתו  במיוחד  מפורסמת 
אלה¨  כל  ראתה  עין  אשרי  שליש¨  ובדמעות  הנפש  בהשתפכות 
©תפילת אחות קטנה מאת המארי זצ¢ל® ובכמה וכמה מקרים נושעו 
הזקוקים לישועה מכח תפילתוÆ שירת הקודש אשר שר¨ כשירת 
                                                                                                                            Æעולם לבורא  ערגה  שכולה  שירה   ¨ תימן חכמי 
זכרו לחיי העולם הבא                  חכמי תימן≠ תימני נט

נועם השפה
שפה נאה ועשירה אינה עניין לתחום הלשוני בלבד Æשפה 
נאה יש בה רמת תרבות שונה¨ יפה יותר ומכובדת יותר Æ אך 
לא זה בלבד ¨ אלא שפה נאה גם מרנינה את הבית ומלבבת 
עוד∫  נאמר  לא  ואילך  מעתה  אם  שבו  היחדיו  קיום  את 
כי אם  ¢בעלי¢≠  ולא נאמר עוד∫  ¢רעייתי¢  � אלא  ¢אשתי¢ 
¢אישי¢ כמה נאה וכמה יפה הדבר̈  ¢רעייתי¢ מלשון ¢רועה¢¨  
בני הבית הם כעדר הכבשים והאשה הרעיה  היא הרועה 
את צרכי עדרה¨ הקמה בעוד לילה ליתן טרף לביתה ¢רעייתי¢ 
Æ לבעלה  היא  אמת  וידידת  ריע  אכן  כי  ¢ריע¢  מלשון 

¢אישי¢≠ לשון נופל על לשון אני אישה והוא אישÆ לא איש 
זר ¨ אלא אישי שלי Æ ¢אישי¢ מלשון ¢אש¢Æ הוא המעניק 

 Æ את החום והאנרגיה למשפחה
היחסים המשותפים ירנינו ויפרחו בשפתנו הנאה ¨ שפה 

 Æ מרשימה מרעננת ומכובדת
מתוך∫ אהבת הבושם

קריאת המגילה ביום פורים היא בעוד שספר תורה עומד על 
התיבה וכל הציבור מוכתרים בתפילין ומנהג זה שנהגו אבותינו 
לקרא את המגילה בעוד שספר תורה עומד על התיבה אחר 
אחד  וזהו   Æלהיכל אותו  שמחזירים  קודם  דהיינו  בו¨  שקראו 
המנהגים העתיקים ביותר בעולם שעברו עליו חילופים מאז 
בתימן ואבותינו בתקופה מאוחרת החזירו המנהג לקדמותו 
והנהיגו אותו מחדשÆ שכן הרבה גאונים גדולים כתבו לנהוג כך 
ומהם רב יהודאי גאון שכתב ¢קורין ויבוא עמלק וכוß ובתר הכי 
לימא קדיש עד דאמרין¨ וקרי למגילה¨ והדר מניח ספר תורה 
למקומו¢ וכבר עמד בשבח מנהג זה בעל ¢מגן  האלף¢ על סידור 
רב עמרם גאון שכן כתב שמה שכתבו בעלי התוספות ©במגילה 
עד  למקומו  תורה  ספר  מחזירים  שאין  פסק®  ד¢ה  ע¢א  ד 
שיקראו המגילהÆ אם כן אנו רואים שיש לדבריהם מקור נאמן 
דברי  שדבריו  גאון  עמרם  רב  של  מתורתו  חיים  מים  מבאר 
קבלה¨ שכן כתב ¢מניח הספר על השולחן במקום שקראו שם¨ 
עד ששומעים קריאת המגילה¢Æ וטעמו נראה לי¨ ממה שאמרו 
זו  ואורה  אורה¢  הייתה  ¢ליהודים  ע¢ב®  ט¢ז  ©מגילה  בגמרא 
 Æולכן טוב שתהיה התורה שם בעת קריאת המגילה Æשמחה
ודומה גם¨ למה שכתב המגן אברהם ©סימן תרצ¢ג® בשם ספר 
המנהגים¨ שלא לחלוץ התפילין רק אחר קריאת המגילה משום 
 Æתפילין אלו  ¢ויקר¢  הפסוק  את  דורשים  שאנו 
ערך וליקט הרב דורון זיידי הלוי 

 תרומה≠ ומידך נתנו לך 
ר  ל ִאיׁש ֲאשֶׁ רּוָמה ֵמֵאת כָּ ֵני ִישְָׂרֵאל ְוִיְקחּו ִלי תְּ ר ֶאל בְּ בֵּ "דַּ
רּוָמִתי: ופרש רש¢י  ויקחו לי תרומה  ְקחּו ֶאת תְּ ֶבּנּו ִלּבוֹ תִּ ִידְּ
≠ לי לשמי∫ היינו שלא יחשוב אדם שהשם יתברך צריך 
©שפתי  הוא¢  שלו  ומלואה  העולם  כל  ¢שהא  לתרומתו 
חכמים® אלא שהתרומה עצמה תעשה לשמו של השם 
ולא ממניעים אגואיסטים מתקוות תועלת או כבודÆ ועיקר 
מעלתה של מצוות הצדקה ששקולה כנגד כל התורה היא 
שהיא מועילה הן לעני והן לעשיר שכן צריך העשיר לצאת 
מגדלות ליבו ¢לרחם על העני ולהשתתף בצערו ולתן לו 
בשלמות  ענוה  בחינת  שזהו  לו  יחסר  אשר  מחסורו  די 
¢©הלכות תפילין וÆ®ß ועדין יש לשאול כיצד אפשר לאמר 
ומבאר   ßלה שייך  הכול  והרי  להשם  צדקה  נותן  שאדם 
המלבי¢ם שבאמת הדרך היחידה בה יכול אדם ליתן להשם 
היא רק כאשר הוא זוכר שלמעשה הנתינה עצמה איננה 
משלו אלא משל השם יתברך ∫ ¢ רמז מה שאמר דוד המלך 
עליו השלום ©דה¢א כ¢ט® כי ממך הכל ומידך נתנו לך¨ כי 
כל הקנינים מתיחסים להß ושלו הם כמו שכתוב ©חגי ב® 
לי הכסף ולי הזהב¨ ואינם של האדם¨ רק בעת שמתנדב 
לשם שמים אז הוא זוכה בהם שיחשב כאלו הוא שלו ואז 
הוא לוקח מהß וזוכה בו ויחשב שהתנדב משלו להß¨ ועז¢א 
 Æ¢∫וזוכה בו ßהוא לוקח מה ßויקחו לי¨ שע¢י שיתנדב לשם ה
Æיפות פנים  בסבר  לרעהו  איש  ליתן  ונזכה  יתן  מי 
הת‘ ד“ר¨ עו“ד אהוד נורי

פורים ©לפרß תרומה®
אÆ תפילת ערבית � כשחל ליל פורים ©דפרזין® במוצש¢ק 
 Æכמו השנה®¨ אומרים לאחר העמידה ¢יהי שם¢ וחצי קדיש©
אח¢כ אומרים ¢שובה הÆÆÆß¢ עד ¢ואראהו בישועתי¢¨ ומברכים 
לאחר   Æהמגילה וקורין  האש¢  מאורי  ¢בורא  אבוקה®  ©על 
סיום  ולאחר   ¨¢ÆÆÆקדוש ¢ואתה  אומרים  המגילה  קריאת 

Æ®¢ערבית מבדילים על הכוס ©בלי ברכת ¢מאורי האש
בÆ מקרא מגילה ≠ צריך לכוון ולשמוע היטב הברכות וקריאת 
המגילה מתחילה ועד סוף מפי הש¢ץÆ ואם לא שמע מספר 
שבידו  מהמגילה  מיד  ישלים   ßוכו הרעש  מחמת  מילים 

 Æאעפ¢י שהיא פסולה® וימשיך לשמוע מהש¢ץ©
גÆ מתנות לאביונים ≠ צריך ליתן ביום פורים שתי מתנות 
כל מתנה צריך  לשני אביונים ©מתנה לכל אביון®Æ שיעור 
להיות ערך של ≤ ביצים פת ©≤∑± גרם® וכל המוסיף ≠ תבוא 

Æעליו ברכה
דÆ משלוח מנות ≠ צריך כל אדם לשלוח לחברו ביום פורים שתי 
Æמנות ©דהיינו שני מיני אוכלין® ויניח כל מין בכלי אחר בפנ¢ע

הÆ סעודת פורים ≠ מצווה להרבות בסעודת פורים¨ ועיקר 
הסעודה ביום¨ ואם עשאה בלילה לא יצא ידי חובהÆ ובכל 
מצוות פורים חייבות גם הנשים כמו האנשים¨ שאף הן היו 

Æבאותו הנס

ביקורת ספרים 
¢מנורת המאור עם הפירושים נפש יהודה וחק יעקב¢ � הוצאת 
מכון שתילי זיתיםÆ על אף שבטורים הקודמים עמדנו בקצרה 
על ספר מנורת המאור בהיבטו ההיסטורי¨ הרי שעתה ראיתי 
חובה לדון במהדורה המדעית שראתה אור לאחרונהÆ את הנ¢ל 
ערך מחדש חוקר המסורה אדם בן≠נון שיד לו בתחום המקרא 
והתפילה ומצוי במסורות הלשוניות של בני תימן¨ שאותן הציל 
מפי זקני תורה �דור החכמים האחרון ותיעדןÆ ישאל השואל 
מה בא זה לחדש לנו ומה יתרון לו בעמלוø כידוע¨ לספרים גורל 
משלהם¨ כן הדין לחיבור הנ¢ל שבמשך מאות שנים בגלגוליו 
השונים מבית דפוס למשנהו הורק מכלי לכלי ואף זוקק על ידי 
כנגד  כפירה  בהם  הנוצרית בהשמטת קטעים שיש  הצנזורה 
דתםÆ שנים רבות המסורות הלשוניות התימניות החיות בקריאת 
ורק חלקן צוינו בגיליונות כתבי  מנורת המאור¨ נמסרו בע¢פ 
היד ובדפוסיםÆ במלאכת התקנת הספר לדפוס טרח המהדיר 
לכנוס לתוך החיבור גם את נושאי כליו של המחבר כגון∫ ¢נפש 
יהודה¢ לרß משה פרנקפורט¨ ובעיקר את הפירוש התימני ¢חק 
 Æסעיד קטיעי שהיה ספון בכתב יד ועתה בא לגאולתו ßיעקב¢ לר
על כל אלה צירף הקדמה מדעית וביבליוגרפית לתולדות החיבור 
מלווה בצילומיםÆ בגוף הטקסט הושלמו הפסוקים המקוצרים¨ 
הנוסחאות  חילופי  וצוינו  המסופקים¨  התיבות  ראשי  נפתרו 
בעימוד¨  הטיפוגרפיים  הצדדים  על  גם  דגש  הושם   Æהשונים
כן  כמו   Æהברורות האותיות  לצורת  וכן  ופיסוק  ניקוד  חלוקה¨ 
הוד  המשווה  דבר  למקורה¨  הושבה  התימנית  הכריכה  צורת 
Æ¢לבעליה אבידה  המשיב  ¢ברוך  נברך  כן¨  על   Æלספר קדומים 

יואל אושרי יצ¢ו  

מארי לוי קשת זצ¢ל

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¢

כל פעם שראה הת¢ח לכלוך בבית מדרש ¨ לא המתין לבואו של 
Æהמנקה ¨אלא קירצף את המקום בעצמו

שח לנו אחד מחשובי האברכים בקהילת ßנאות יוסףß בימי בין 
הזמנים של הקיץ̈  ישבתי בבית המדרש של קהילת הגר¢י וילנסקי 
המאוחרות  הלילה  בשעות  זה  היה   Æ ולמדתי  שך¨  הרב  ברחוב 
Æוהולכות מתמעטות  בשוק  האדם  י  בנ כשרגלי 

הייתי לבדי בבית המדרש Æ לפתע נפתחת הדלת ובפתח נראה 
 Æאברך שידעתי שהוא מתגורר באיזור ¨ אך לא ידעתי את שמו
והחל להזיז כמה ספסלים  בידיו¨  הלה הגיע עם דלי וסמרטוט 
בקדמת בית הכנסת Æ לא ידעתי מה הוא מתכונן לעשות ¨ אך 
הבנתי ששווה לעקוב אחריוÆ משסיים להזיז את הספסלים ראיתי 
ניקוי  שהוא טובל את הסמרטוט במים ¨מערב בהם גם חומרי 
הספסלים  הוזזו  שבו  במקום  הרצפה  את  לקרצף  ומתחיל 
האברך עמל ויגע קשות במלאכתו זו קרצף וקרצף ושוב הטביל 
Æהרצפה את  לנקות  כדי  התכופף  ¨ושוב  במים  הסמרטוט  את 

 Æ לאחר מכן הוא נראה כבודק האם המקום באמת נקי אם לאו
ומשהיה נראה לו שעדיין יש מה לנקות ¨המשיך שוב במלאכתו 
Æ רק כשהיה בטוח שהמקום נקי  ¨וקרצף את הרצפה  הקודמת 
הספסלים  את  שהחזיר  לפני  לא  הכנסת  בית  את  ¨עזב  באמת 
ß ר ב ד ה ת  א י  מ צ ע ל י  ת ר מ ש ß Æ ם מ ו ק מ ל

המחזה היה בעיניי לפלאÆ בתחילה חשבתי אולי מדובר באברך 
אך  כנסת  בבתי  רצפות  כשוטף  לפרנסתו  להשתכר  שהחליט 

המחשבה הזו ירדה מן הפרק משום שהוא לא ניקה את כל בית 
הכנסת אלא רק פינה מסוימת בוÆ התאמצתי להבין את פשר 
מעשיו של האברך ¨ שהיה נראה כבן מעלה מיוחד במינו ¨ומה 
שהסברתי לעצמי באותו רגע היה שהת¢ח לומד בבית מדרש זה 
¨ וכשראה שהרצפה התלכלכה̈  החליט לבוא ולנקות את המקום 
במו ידיו Æ שמרתי לעצמי את הדבר כי הפנים היו מוכרות לי רק 
לא ידעתי את שמו Æלאחר זמן מה כך מספר לנו הת¢ח נפתרה 
התעלומה והדבר גרם לי לזעזוע וחרדת אלוקים Æזה קרה ברגע 
יוב בירנבוים  שראיתי את תמונתו בעיתוןÆ היה זה הרה¢ג רבי 
 Æזצ¢ל שנפטר בקיצור ימים בחודש אלול שלאחר אותו בין הזמנים
הכנסת  בית  מתפללי  עם  ובשיחות  בהלוויה  שמעתי  גם  ואז 
חזר על עצמו  שהמחזה שראיתי במו עיניי בקהילת הרב וילנסקי̈ 
בבתי מדרש אחרים Æ כשהיה הרב בירנבוים רואה רצפה מלוכלכת 
Æ המנקה  של  לבואו  עד  ממתין  היה  לא  פלוני  מדרש  בבית 

בבית  הלכלוך  את  לסבול  יכלה  לא  המצוחצחת  הנקיה  נפשו 
הכנסת Æ הוא המתין לזמן כזה שאף אחד כבר לא נמצא שם ובא 

לנקות במו ידיוÆ איזו נקיות הנפש°
מתוך ¢ברכי נפשי¢

דוד גואטה
מנהל מחלקת אוטובוסים
רחוב חרוץ ∂¨ תל≠אביב ∞∂∞∑∂ 
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