
רפואה שלמה
לחברי וידידי היקר גיורא שרעבי ובני משפחתו

ברכות ואחלמה מהירה ובריאות איתנה
לאביך היקר שבאדם¨ רß חיים שרעבי יצ¢ו
ÆÆÆכל המחלה¢∫ ßיהי רצון שיקויים בך הפס

לא אשים עליך כי אני הß רופאך¢
מאחלים∫ שמעון בסיל וקהילת ¢אוהל יוסף¨ בית זכריה¢

ø כמה עצות איך לא לעורר קנאה
לכן מידה טובה באדם שלא ילבש בגדים נאים ומשובחים 
יותר מדיי לא הוא ולא אשתו ולא בניו וכן בענייני מאכלים¨ 
כדי שלא יקנאו בו האחרים  אך מי  שנתן לו הבורא עושר 
�ויתנהג  ולעניים  לעשירים   ≠ לאחרים  מהם  יעניק  ונכסים¨ 
לבריות  נאהב  שיהיה  חסד  עמהם  ויעשה  בנחת¨  עמהם 
Æוכשהוא נאהב ע¢י כל אדם¨ אז לא יקנאו בו ולא יחמדו משלו
 ©אורחות צדיקים ®Æ Æ                      ערך וליקט עידן בסיל יצ“ו

עטור סופרים≠ 
כינוי לאותיות ותיבות יתרות שנכתבו ונוספו̈  לעטר וליפות 
מסיני  למשה  הלכה  הם  אלה  עטורים   Æ הפסוק  לשון  את 
אבינו  אברהם  שאמר   ßהפס לדוגמא≠   ®ßעב  ßלז ©נדרים 
תעבורו¢  אחר  ליבכם  וסעדו   ¢ לבקרו∫  שבאו  למלאכים 
ליבכם  ¢סעדו   ∫ כתוב  להיות  היה  צריך   ®ßה  ßיח ©בראשית 
ותעבורו ¢¨אלא שלתפארת הלשון הוסיפו את המילה∫ ¢אחר ¢ 

© ע¢פ פירוש הר¢ן שם ®Æ בית ישראל ¨
הרב יגאל יוסף שליט¢א

נימוסים ועצות טובותמושג מן המקורות

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

∞µ≤≠≤≥µ≥¥±¥ ∫במחירים נוחים פלאפון

בן שנתו  כבש  תביא  לבת  או  לבן  ימי טהרה   ¢ובמלאת 
לעולה ובן יונה או תור לחטאת ¢בכל מקום שמוזכר בתורה 
קורבן מן העוף נאמר∫ ¢שתי תורים או שני בני יונה¢ כפי 
שרואים בקורבן יולדת שאין בידה אמצעים להביא כבש 
יולדת עם  זוג מן העוף¨ואילו בקורבן  הרי שהיא מביאה 
אמצעים הרי שמביאה כבש לעולה ¨ולגבי קורבן חטאת 
יונה או תור לחטאת¢ והשאלה המתבקשת  ¢ובן  נאמר∫ 
מדוע כאן הקדים את בן היונה לפני התור ø על כך ניתנו 
הרבה  תשובות ונכתוב שתי תשובות ∫א≠מצאנו במסכת 
ברכות∫ ¢האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקים אותו¢ 
כמו  רבש¢ע  כך  ומבקש  הקב¢ה  אל  שפונה  מי  פירוש∫ 
שאתה מרחם על האם כפי שציום ¢שלח תשלח את האם 
ואת הבנים תיקח לך אומרים לו לשתוק מפני שעושה את 
 ßגזרותיו של הקב¢ה ברחמים ועלינו לקיים את מצוות ה
בפיטום הקטורת  דרך הצחות  על  ¨כפי שאומרים  כגזרה 
ועוד תני בר קפרא∫אלו היה נותן בה קרטוב של דבש¨ אין 
 øאדם יכול לעמוד מפני ריחה¨ ולמה אין מערבין בה דבש
מפני שהתורה אמרה זאת אומרת אני מקיים את המצוות 
 � לאÆב  או  הבנתי  ולא משנה אם  מפני שהתורה אמרה 
בניהם  ויש  מצליח  זוג  רואים  שכאשר  הדברים  ידועים 
זוג  להם  קורא  ורעות¨העולם  שלום  ואחווה  אהבה 
יונים¨ומדוע דווקא כיוניםø° מפני שהיונים חיים יחד במשך 
כל ימי חייהם ואינם משנים את בן זוגם בחייהם אבל לאחר 
זוג  בן  לו  שמת אחד מבני הזוג¨זה שנותר הולך ומחפש 
אחר ואילו התור כאשר מת בן זוגו הרי שהוא ישאר בודד 
עד סוף ימיו Æאומר בעל הטורים∫¢לכן כאשר לוקחים זוג 
יונים או זוג תורים התורה מקדימה את התורים לפני היונים 
אבל כאשר לוקחים אחד מתוך זוג אומרת התורה שתיקח 
בן יונה או תור¨הקדימה את בן היונה לפני התור¨שהרי בן 
בודד¨ואם  ישאר  התור  ואילו  זוג  בן  לעצמו  ימצא  יונה 
התורה חסה על העופות¨ק¢ו  שהקב¢ה חס על בני האדם¨ 
ומה שנותר זה שאנו נחוס על עצמנו ונכבד את זולתנוÆדרך 
אגב כל זוג הם זוג יונים¨כאשר אין קן היונים יחד¨וכשיש 
קן כאשר אחד מגיע השני פורח¨כך בני אדם יש זוג שכל 
הזמן יחד ויש זוג שהם כיונים עם קןÆ¢הß יזכנו להיות זוגות 

Æאמן Æכיונים בלי קן עם בית בריא וטוב

הרב מורדכי מגער שליט¢א

≥µµ ßעלון מס

תזריע - מצורע

לכבוד שבת קודש
¢תזריע≠מצרע¢                         ¢אחרי מות≠ קדושים¢

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

העלון מוקדש  לעילוי לק¢י
נשמת האיש היקר שבאדם

סעדיה צברי ז¢ל ©ב¢ש® 
ÆÆÆ המלך ברחמיו ירחם עליו¢  

      ויחוס ויחמול עליו¢
תÆנÆצÆבÆה

אריה אבנר 
בן עובדיה יעיש ז"ל

ר' שלום
בן נתן שרעבי

חנה
בת ר' חיים (זביה)

בפרשת  מצינו  היכן  שאלה∫ 
רצופים  פסוקים  שני  מצורע 
מילים  שלוש  פסוק  כשבכל 

øבלבד

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

אחרי מות - קדושים
 ßלא תגלה ערותן ©יח ßדעת תורה ודעת בני אדם ¢ערות אחותך וגו
טß® ¢ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב ¢ ©יחß יטß® משני פסוקים 
אלה יכולים אנו ללמוד � לדעת ה¢חפץ חיים¢ ©על התורה ® � שלכל 
Æ שני הלאווים האלו � אף כי  מצווה ומצווה יש את המזל שלה 
ענשם שווה ובפרשה אחת נאמרו ≠  רב המרחק ביניהם Æכאשר 
יעבור מישהו על הלאו הראשון וישא את אחותו יתמהו הכל עליו 
 Æאיש לא יאבה להתחתן ¨ אפילו לא עם משפחתו Æוירננו אחריו
הוא יורחק  מבית המדרש וינושל מכל מינוי ציבורי לעומת זאת 
עדיין להחשב  יכול  נידה¨  ¨מי שעובר על הלאו השני של איסור 
Æ יתכן שימנוהו אפילו גבאי לבית כנסת וישתפוהו  לנכבד בעמו 
Æ ואם איש אמיד הוא יבקשו כולם קירבתו  בכל דבר שבקדושה 
גישתם של  ימנעו אפילו להשתדך עמוÆ כמה מגוחכת היא  ולא 
האנשים ¨ הפטיר ה ¢חפץ חיים ¢Æוהלא שני הלאווים מרועה אחד 
ניתנו ועונש אחד לשניהם∫ חייבי כריתות הן∫ ובכל זאת בני אדם 
מבדילים בניהםÆ אילו למדנו את התורה כראוי והיינו יראים את 
היינו   Æביניהם מבדילים  היינו  לא   � הלאווים  על שני  מי שציווה 
מתיחסים אל הלאו השני בדיוק כפי שמתיחסים ללאו של ערות 
אחותךÆ עם הארצות בעוכרינו°וכך הדבר � הוסיף בעל¢מעשי למלך¢≠ 
©הß® וברמב¢ם הלß שבת  Æ חז¢ל בחולין  בענין חילול שבת קודש 
©פרק לß הלß טוß ® דימו את המחלל שבת לעובד עבודה זרהÆ נתאר 
לעצמנו איש אשר נכנסה בו רוח שטות רחמנא �ליצלן והלך מעירו 
Æ הכומר  לכומר של עירה קטנה או כפר קטן על מנת להשתמד 
מהיום   ¨ השתמד  פלוני  שביום  המאשרת  תעודה  בידיו  הפקיד 
והלאה דינו כגוי לכל דבר Æ ויש לו הזכות לישא וליתן בכל המדינה 
� מקום אשר ליהודים אסור שםÆ אחרי שיתפרסם קלונו ברבים ¨ 
לוÆלא  יקראו  מעירנו°¢  טמא  ממנוÆ¢צא  ידיו  את  הקהל  ימשוך 
יצרפוהו למנין ולכל דבר שבקדושהÆלא יאבו להתחתן עמו ואפילו 
לא עם משפחתוÆאף לא ישכרו דירה בשכנותוÆימנעו מלישא וליתן 
עמו פעולה בשטח משטחי החייםÆוהכל בשביל מה øבשביל שכומר 
הכפר≠שזה לא מכבר היה רועה בקר≠ מעיד עליו כי השתמדÆואם 
חז¢ל מעידים על המחלל שבת בפרהסיא שהוא כמי שכופר בכל 
התורה כולה ודינו כעכו¢ם≠אין מי שישים לב לזהÆהכל קרוביוÆואם 
יכבדוהו  הכנסת  עמוÆובבית  להתחתן  יבקשו  האיש  הוא  אמיד 
 Æציבור עבודת  בכל  חלק  ויקח  ובמפטיר¨  ב¢ששי¢ 
שליט¢א יוסף  יגאל  טוב¨             לקח 

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 

טיול לצפון ואטרקציות 
קהילת ¢אוהל יוסף �בית זכריה¢ שדß החיל ≤≤ יד 
 ∂ØµØ±≥ אליהו ת¢א מארגנת טיול לצפון ביום שני

מהשעה∫ ∞∞∫∏ בבוקר 
™ ארוחת בוקר עצמית בצומת מגידו ™רפת באחיהוד 

מהמשוכללות בעולם ™רß שמעון בר יוחאי זיע¢א
™ שמעיה ואבטליון ™ עמיעד ארוחת צהריים עשירה 

™ סבא חביב ™ אוטובוס מפואר  
ÆÆÆ המקומות מוגבל ßמס

 ∞µ∞≠¥¥∂∂±∂± לפרטים והרשמה ה¢ה שמעון בסיל

ערב אומנים שלא ישכח
אי"ה, יתקיים בחודש יוני, 

חודש המורשת בבית "דוהל", 
ערב אומנים מהשורה הראשונה, 

אביהו מדינה, שימי תבורי ואבנר גדסי
לפרטים נוספים ניתן להתקשר 

050-44661616
פרטים נוספים בעלון הבא...

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

∞µ≤≠≥µ≤∑∏π∂ Æוישועות רבות טל



הספרים  ¢בעל  מכונה  זצ¢ל¨  גßמדני  מסעוד  בן  יוסף   ßר הרה¢צ 
הנעלמים¢ רß יוסף נולד בגßומדאן הסמוכה לצנעה בירת תימן בשנת 
התרס¢ט בשנת התש¢ט ©π¥π±® עלה לא¢י  וקבע את מגוריו בעיירה 
פרדס חנה היה בקי בחכמת הקבלה המעשית ואת חייו הקדיש 
לעזרה לזולת בעזרת ה¢ספרים הנעלמים¢ רבים מכל קצות תבל 
ונפלאות  ניסים  ומעידים על  יודעים  ונושעו¨ מקורביו  נהרו אליו 
שחולל מעולם לא דרש טובת הנאה וכל מעשיו היו לשם שמים¨ 
איש חסד מאין כמוהו ראשון לכל דבר שבקדושה שייף עייל שייף 
Æלנפשיה טיבותא  מחזיק  ולא  תדירא  באורייתא  וגריס  ונפיק 
גדולתו היתה צניעותו ופשטותו הרבה ≠ ¢כבוד אלהים הסתר דבר¢

למרות התלאות אשר עבר לא נתן תיפלה על שפתיו̈  היה אבל כל 
 ßאדר ב ßעלה לגנזי מרומים ב≠ כא ¢ø°חייו על ≥ מבניו ¢שנעלמו
התשנ¢ב והוא בן פגß לחייו רבים מהפוקדים את קברו נושעו יותר 
מבחייו  את ספריו הוריש לאחר מותו בדרך לא דרך לנכדו אהובו 

הרה¢ג יהודה גמליאל שליט¢א

חשבון עולמם של ישראל 
ברית  ביניהם  כורתים  שהם  בשעה  בישראל  ואישה  איש 
לא  צרכיהם¨  למילוי  עושים  חוזה מסחרי הם  לא  נישואין 
שותפות עבודה לחיי שעה ולא הסכם יחסים לרוות צימאונם 
זה עם זה≠ דברים רבים וגדולים עם אלה הרבה מאוד יש  
בליבם באותה שעה וכל כך מרובים הם אותן הדברים וכל 
כך מרובים הם אותם הדברים וכל כך גדולים הם¨ עד ששאר 
קטנותם  מפני  ונעלמים  במיעוטם  לגבם  בטלים  דבריהם 
הברית שביניהם כרותה לדורי דורות ¨ ותנאי הברית תנאי 
חיים הם לעצמם ולכל תולדותיהם וצאצאיהם ¨ גם נטעים 
ונטיעותיהם לעולמי עד עתידים לעמוד  הם באים לנטוע 
ונפשם יודעת מאוד∫ אם יהו נוטעים את נטיעותיהם כהלכה 
 � ושלום אם לאו  יהיו חס  נעמנים  נטעי  נטיעותיהם  כל   �
לנוטעיהם  שרעים  ודרדרים  קוצים  להם  יעלו  פרא  גידולי 
ורעים לעולם ונפשם יודעת עוד¨ איזוהי דרך ישרה שהלכו 
בה אבותיהם והביאו אותם לחיי עולם הבא וילכו בה גם הם 
שכל  עקלקלות  דרך  ואיזוהי  נצח∫  לחיי  בניהם  את  ויביאו 

   Æמתוך∫ איש וביתוההולך בה כושל ומכשיל

שו¢ת הרב צוברי
שאלה ∫ האם מותר לאדם¨ הקוראים לו לפתוח את שערי ההיכל 
להישאר לעמוד בשער בשעה כשהקהל עומדים על רגליהם 
ø ל כ י ה ה י  פ ל כ ם  ה י נ פ ו ם  י ה ת  ר י ש ם  י א ר ו ק ו
תשובה ∫ תשובה זו ברורה לכל בר בי רב שאין איסור לפי הדין 
כי אעפ¢י שאחורי האיש כלפי הציבור מאחר שפניו וגם פני 
הציבור כלפי פתחו של ההיכל אין בזה איסור והרי זה דומה 
ממש למה שאנו עושים תמיד בתפילת העמידה ובמיוחד כשיש 
קהל רב בבית הכנסת¨ שאנו עומדים באופן שכל אחד מתפלל 
כשפניו כלפי אחורי חבירו¨ כי העיקר הוא כוונת הלב שכל אחד 
יכוון בליבו שפניו כנגד השכינה¨ כמו שאמרו בתלמוד ©סנהדרין 
כב® ¢המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו¢ כל זה 
לפי הדיןÆ אכן לפי דרך ארץ ומוסר¨ לא נכון לעשות כן ¨שהרי 
הוא משנה עמידתו שלא כדרך עמידת שאר הציבור Æ וכן אמרו 
חכמינו ז¢ל במסכת דרך ארץ רבה ©פרק ז® ¢לא ישמח אדם בין 
הבוכים ולא יבכה בין השמחים¨ לא ער בין הישנים ולא ישן בין 
הערים¨ לא עומד בין היושבים ולא יושב בין העומדים¢ כללו 
יוצא   Æאדם ובני  חבריו  מדעת  דעתו  אדם  ישנה  אל  דבר  של 
איפוא¨ שהאדם הזה¨ אעפ¢י שאין בעמידתו באופן זה כאמור 
¨איסור מצד הדין אבל מצד דרך ארץ ומוסר יש למנעו מאחר 
שכבדוהו בתפקיד זה לעלות ולפתוח דלתות ההיכלÆ צריך הוא 
לאחר שמילא תפקידו לרדת בחזרה ולעמוד עם כלל הציבור 
Æהציבור מכלל  עצמו  ישנה  ואל  עומדים  שכולם  כדרך 

  דורון זיידי הלוי 

דרך כבושה
¢זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתוÆÆÆ¢ ודרשו רבותינו 
תורות  חמש  לוי  בן  יהושע   ßר ¢אמר  טז¨ו®∫  רבא  ©ויקרא 
כתובות במצורע זאת תורת נגע צרעת זאת תהיה תורת 
המצורע זאת תורת אשר בו נגע צרעת זאת התורה לכל 
נגע הצרעת זאת תורת הצרעת¨ זאת תהיה תורת המצורע 
המוציא שם רע ללמדך שכל האומר לשון הרע עובר על 
חמשה חומשי תורה לפיכך משה מזהיר את ישראל זאת 
תהיה תורת המצורעÆ¢ ועוד אמרו ©מובא אצל רß נתן להלן® 
ויש לשאול מה   Æבתורה עוסקין  והמצורעין  הזבין  אפילו 
הלימוד מכך שאפילו הזבין והמצורעין עוסקין בתורה¨ וכי 
יעלה על הדעת שאדם מצורע לא יכול לעסוק בתורהÆ  אלא 
שכך הוא טבע האדם לעיתים הוא עלול לחשוב לעצמו 
¢אני אינני ראוי ללמוד¨ אני כול כך רשע ומשוקץ וירדתי 
בא  לכן  תורה¢  ללמוד  מה  לי  שאין  נמוך  כך  כל  למקום 
 Æהמדרש ללמד שאפילו הזבים והמצורעין עוסקין בתורה
וכן מובא בזהר הנגלה ©קדשים פ∫ ® ¢מועילה התורה יותר 
מכל הקרבנות והעולות¢ ועוד ¢אין אדם נטהר אלא בדברי 
תורה לפיכך אין דברי תורה מקבלים טומאה¢ ומבאר רß נתן 
בליקוטי הלכות ©חכירות בß® ¢שמיום שזכינו לקבל התורה 
מהשם  לישראל  הרחקה  שום  אין  ההוא  מיום  הקדושה 
ידי  על  יתברך  אליו  סמוכים  הם  תמיד  כי  לעולם  יתברך 
התורה הקדושה שעולה ויורדת עמהםÆÆÆכי התורה היא דרך 
  ¢ÆÆÆכבושה שעל ידה יכול להתקרב אפילו הפחות שבפחותים
Æבתורה לעסוק  הנצחית  זכותנו  שזו  ונזכור  ייתן  מי 
הת‘ ד“ר¨ עו“ד אהוד נורי

©לפרß תזריע® ספירת העומר
±Æ מצוות ספירת העומר נלמדת מהפסוק ¢וספרתם לכם 
  ¨¢ÆÆÆממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה  
והזוהר הקדוש הפליג מאוד בחשיבותה של ספירת   

Æהעומר  
≥Æ מצווה על כל אחד ואחד לספור לעצמו כמו שנאמר 
¢וספרתם לכם¢Æ וצריך לברך ולספור מעומד¨ ובדיעבד   
אם ספר בישיבה יצא ידי חובהÆ זקן או חולה שקשה   

Æלהם לעמוד¨ יכולים לספור לכתחילה בישיבה  
≤Æ אם ספר ולא בירך¨ יצא ידי חובהÆ לכן אם חבירו שואל 
 ¨¢øהיום מונים  ¢כמה  אח¢כ∫  או  השמשות¨  בין  אותו   
יאמר לו∫ ¢אתמול היה כך וכך¢Æ שאם יאמר לו היום כך   

Æוכך¨ לא יוכל לברך אח¢כ על הספירה  
¥Æ מי ששכח ולא ספר במשך הלילה¨ יספור במשך היום 
בלי ברכה¨ ובלילות שאחר כך יספור בברכהÆ ואם שכח   
לספור גם בלילה וגם ביום¨ הרי שבלילות הבאים יספור   

Æבלא ברכה  
הÆ מי שאינו יכול לברך בגלל ששכח לספור יום אחד¨ יכוון 
יכוון    שתמיד  וטוב   Æהש¢ץ בברכת  חובה  ידי  לצאת   
Æלברך יכול  שלא  מי  את  חובה  ידי  להוציא  הש¢ץ    

בתי הכנסת התימניים ¢אשר לא יספרו מרוב¢
הכנסת  בתי  מרובים  מדוע  תדיר¨  הנשנית  בשאלה  אפתח 
וביסודות  החברתי  במבנה  להתעמק  מבלי   øהתימניים
המנטאליים של יהודי תימן¨ יש שישיבו במידה של צדק בסיבת 
המחלוקתÆ אחרים יתרגמו זאת¨ ש¢קללת עזרא הסופר¢ ©על 
אף שיש הוכחות משכנעות שזו בדיה שאין לה שחר® רובצת 
עליהםÆ אצביע על צד נוסף שלא זכה לדיון ואולי יש בו לרמוז 
על התשובהø עלייתה של רוב מניינה ובניינה של יהדות תימן 
ב¢כנפי נשרים¢ והתיישבותם בעיר בכפר ובמושב מהצפון ועד 
הדרום¨ הולידה חיים ציבוריים חדשים השונים מאלה שהורגלו 
להם בתימןÆ על אף השילוב בין  כלל העולים מתימן¨ בחרה כל 
אחת מקבוצת העולים לשמר ולהדגיש את המסורת הייחודית 
אליה הייתה רגילה ובזיקתה לנוסח התפילה∫ בלדי או שאמי¨ 
רקע  על  חלקם   Æהיסטורית התבדלות  רקע  על  שנוצר 
המשקפות  קוטביות  דוגמאות  שתי  אביא  שבטיØמשפחתי¨ 
תופעה¨ כגון יהדות שרעב ואגפיה שהינה בעלת מסורת לשונית 
צנעא  יהדות  מנגד¨  בכך¨  להתמיד  שבקשה  ייחודית  והגייה 
הכפר  יהודי  כלפי  ובמתיחות  חברתית  בסגירות  המאופיינת 
©יהוד בלאד®¨ זו שמרה באופן מובהק על ההגמוניה ובהעתקתם 
הכיבודים˛  של דפוסים רוחניים � הסדרים¨ ההנהגות והשררות̧ 
בפולחן בית הכנסתÆ ראשיתם של בתי הכנסת בישראל¨ הייתה 
פרי יוזמתם של יחידים ואנשי מעשה שחלקם התאגדו ופעלו 
כמוסד ציבורי עם תקנון ובעלי תפקידיםÆ אחרים הקדישו חלקת 
קרקע בחצרם למבנה ארעי של בית הכנסת שעם התאקלמותם 
בארץ יהפוך ל¢מקדש מעט¢ בבחינת∫ ¢זאת מנוחתי עדי עד 
הבא ון  בגלי המשך   Æ Æ Æ איויתיה¢  כי  אשב  פה 

יואל אושרי יצ¢ו  

מארי יוסף גßמדני 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¢

האנשים המתינו לבואו של האברך ומנעו מאשתו כל אפשרות 
להתקשר אליו או למשטרה

התקבל אצלנו מכתב מאברך ת¢ח ¨תושב בני ברק הכותב לנו על 
המכתב∫ לשון  וזו  אצלו  שהייתה  מופלאה  התרחשות 

Æ לפתע עוצר אותי  והייתי בדרך לביתי  סיימתי את הסדר בכולל 
מסכת  על  סיום  עכשיו  עושה  הגדול  שאחיו  ומספר   ±± כבן  ילד 
כתובות וחסר לו עשירי למניין כדי לומר את הקדיש Æ הילד שאל 
האם אני יכול לעלות לביתם ולהצטרף למנייןø למען האמת¨ הייתי 
מאוד לחוץ בזמן מפאת כמה סיבות ולכן השבתי בשלילה והמשכ�

תי בדרכיÆאבל¨ לאחר כמה עשרות מטרים הסתובבתי וראיתי את 
הילד ממשיך בחיפושיו אחר הßצענטערß¨ והחליט שאולי בכל זאת 
הקב¢ה מזמן לי כאן דבר שהוא למעלה מבינתי ואסור לי לפספס 
את זה Æ האברך כותב במכתבו שאכן עלה לבית בו התקיים הסיום 
שהה שם למעלה ממחצית השעה והמשיך בדרכוÆעוד הוא מהלך 
והנה הוא  בדרכו במהירות כדי להגיע לביתו כמה שיותר מוקדם 
לתפילת  מניין  ולהשלים  לבוא  המרפסות  מאחת  קריאה  שומע 
ערבית בבית האבל רח¢לÆ דווקא מפני שהיה זה מקרה שני בתוך 
מן  כי  לשם  לעלות  צריך  אני  הפעם  שגם  החלטתי  קצר  כ¢כ  זמן 
הסתם רומזים לי כאן דבר מה מן השמיםÆ מיודענו עלה להשלים 
מניין ומיד לאחר מכן אץ רץ לביתוÆ הוא פותח את הדלת ואשתו 
נס  איזה  באוזניו  זועקת  ואומרת  רבה  בהתרגשות  אותו  מקדמת 
שאיחרת היום° עד מהרה מתברר לו שרק השי¢ת היה יכול לצפות 

את העתיד ורק הוא היה מסוגל להשאיר אותו ברחוב כמעט שעה 
ממש   Æמתאים הלא  בזמן  הביתה  יגיע  שלא  כדי  נוספת  שלמה 
יום  כבכל  הכולל  מן  לשוב  אמור  היה  שהאברך  דקות  באותן 
בטוחים  שהיו  מעלי  דלא  אנשי  כמה  ביתו  דלת  על  התדפקו 
ובטעות שבעל הבית פעל נגדם בעניין פלוני והם באו לביתו בלא 
כל  שאין  להם  אמרה  אשתו   Æאותו להכות  כדי  מוקדמת  הודעה 
ספק שבעלה לא עשה את הדבר שהם מייחסים לו אבל לא עזר 
להתקשר  אפשרות  כל  ממנה  ומנעו  לבואו  המתינו  הם  מאומה 
לבעלה  האישה  סיפרה  אימים  בפחד  הייתי   Æ למשטרה  או  אליו 
וידעתי שכשתגיע הם יתנפלו עליך והתפללתי להשי¢ת שיעצור 
אותך בדרך Æ הם המתינו והמתינו ומשראו שאינך מגיע התייאשו 
ואחד¨  אחד  כל  אצל  הרי  מתרחשים  כאלה  דברים   Æלהם והלכו 
כשאנשים עוצרים אותו בדרכו ומנסים לשוחח איתו על דא ועל 
Æוכידוע להתרגז  האדם  נוטה  לחץ  בעת  קורה  הדבר  ואם  הא 

ואולי במקום להתרגז נפנים בלבנו את הידיעה  שאם מישהו קורא 
לנו ובמיוחד אם מדובר בקריאה לדבר מצווה הרי שכדי לעצור את 
המרוץ האופף אותנו בכל שטחי החיים וללכת לאן שקוראים לנו 

Æאולי הדבר ייטיב עימנו וכמו שקרה במקרה הנ¢ל

לחברנו היקר יוסף נהרי ובני משפחתו 
תנחומים על פטירת האמא היקרה 

¢אשת החיל¢   שרה נהרי ז¢ל   
מי ייתן שלא תוסיפו לדאבה עוד 

Æ ובנחמת ציון תנוחמו
Æ תנחומים∫ קהילת ¢אוהל יוסף≠בית זכריה¢ ת¢א

לחברנו היקר ובני משפחתו אליצור בר נתן 
משתתפים בצערך¨  בהלקח מכם אשת החייל 

הכשרה בנשים¨ הצנועה ורבת המעשים הטובים
איילה בת רß יצחק בר≠נתן ז¢ל

תÆנÆצÆבÆה
Æ תנחומים∫ קהילת ¢אוהל יוסף≠בית זכריה¢ ת¢א

לידידינו וחברינו היקר¨ ארז נחום
איתן באבלך על פטירת האמא היקרה

רבקה בת עודד נחום ז¢ל
מי יתן שלא תוסיפו לדאבה עוד

Æובנחמת ציון תנוחמו
Æ תנחומים∫ קהילת ¢אוהל יוסף≠בית זכריה¢ ת¢א


