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בצעפאן  התיישב  תנעמי  סאלם  מארי 
וחשק  שקדן  היה  הוא  חראז.  שבמחוז 
התורה בער בקרבו. משך שעות רבות היה 
יושב והוגה בתורה עד כי גדל וכבר בהיותו 
הולדתו  בכפר  לרב  התמנה  לימים  צעיר 
כפרים  על  סמכותו  נפרשה  מכן  ולאחר 
נוספים עד כי היה לרב של כל המחוז כולו. 
מלבד  יד  משלוח  בשום  עסק  לא  לפרנסתו 

פיקוח על השוחטים בכפרי הסביבה.
בקי  היה  השוחטים  על  פיקוח  ממלאכת  לבד 
בכל מכמני התורה ואף בתורת הנסתר קנה לו 

בקיאות גדולה.


רצון יראיו יעשה

שהה  כאשר  הימים,  ובאחד  מופת  בעל  היה  הוא 
בצעפאן, פגש רוכל יהודי שפניו קודרות ונפולות.

'מה קרה לך? התעניין אבא, שלבו נכמר על האיש 
המדוכא.

עלבון  מלאות  שהיו  עיניו,  את  הרים  "האיש 
מחמוד  אשם  'בכל  לבו:  את  שופך  והחל  וכאב, 
רק  אם  להתלונן...  יכול  לא  אפילו  ואני  הרשע! 
אהין לפצות פה, יחייב אותי השופט בעונש, ואת 
הם  כאלו  לדרכו.  בכבוד  ישחרר  האמתי  הפושע 

החוקים במדינה הזאת!'
ספר לי בדיוק מה אירע וכיצד פגע בך המוסלמי, 
אותו  מעודד  הנסער,  מהאיש  תנעמי  מארי  ביקש 

לפרוק את צערו. 
הרוכל,  שאל  ההוא?  העץ  את  הרב  רואה  האם 
על  רחב  צל  שהטיל  ענקי  שיטה  עץ  על  מצביע 
מדי  המקומי.  השוק  נערך  כאן  סביבותיו,  כל 
הסביבה  מכל  סוחרים  הנה  מגיעים  בשבוע  שבוע 
ופורשים את מרכולתם על הדוכנים. אנשים מכל 
רביעי)  יום  של  א-רבוע' (שוק  ל'סוק  באים  האזור 
כדי לרכוש בו פרות, ירקות. כלים ועוד. הסוחרים 
הזריזים, שמקדימים להגיע השכם בבוקר, תופסים 
ונהנים  העץ  תחת  ביותר  הטובים  המקומות  את 
לעמוד  נאלצים  האחרים  ואילו  המבורך,  הצל  מן 

לאורך יום המסחר כולו תחת השמש הלוהטת.
מקום  לי  ותפסתי  הראשונים  עם  הגעתי  הבוקר 
על  הסחורה  את  פרשתי  הגדול.  העץ  תחת  מצוין 
השולחן הקטן וקיוויתי ליום  מכירות מוצלח. והנה 
הגיע מחמוד, המוסלמי האלים, וגילה כי לא נותר 
עוד מקום תחת העץ. מחמוד, שהמקום שנותר לו 
השטח  כי  עמי  מתווכח  החל  בעיניו,  חן  מצא  לא 
שעליו אני עומד נמצא בחזקתו. כאשר עמדתי על 
דעתי בטענה כי אין כאן חזקות וכי כל הקודם זוכה, 

הרים עלי את ידו וסטר לי בחזקה.
משראיתי כי סכנה נשקפת לי, אספתי את מרכולתי 
בבוז  בי  הביטו  הסוחרים  כל  השטח.  את  ופיניתי 
להתערב  כדי  אצבע  נקפו  ולא  ברחמים  מהול 

לטובתי...
"מארי תנעמי בן סאלם נאנח עמוקות. מצבם של 
יהודי תימן היה ידוע לו היטב. האפליה בלטה בכל 
מוסלמי  עם  מריבה  בעת  רוב,  פי  ועל  פנו,  אשר 
מלפנות  ולוותר  ראשם  לכופף  היהודים  העדיפו 
אותם  הותיר  שתמיד  הקאדי,  נוסח  'צדק'  למשפט 

קירחים מכאן ומכאן.

והכאובה  האדומה  ולחיו  היהודי  של  צערו  "אבל 
לאיש  ברכות  אמר  תדאג',  'אל  לבו.  אל  נגעו 

השחוח, 'ישועת השם כהרף עין!
היו  בצערו  הכנה  וההשתתפות  הטובות  "המילים 
כצרי על לבו של הרוכל, והוא פנה משם לסדר את 
דוכנו בפינה צדדית, מקווה כי גם שם יפקדו אותו 

הקונים.
"חלפה שעה, חלפו שעתיים, ועת הצהריים הגיעה. 
קרניים  שולחת  השמים,  ברום  עמדה  השמש 
הביט  היהודי  הרוכל  כולה.  הארץ  על  יוקדות 
שתחת  הברוכה  הצל  במנת  שזכו  בעמיתיו  בערגה 
בדיוק  וצעקות  מהומה  המולה,   - ופתאום  העץ, 
במקום שבו הציב את דוכנו בשעת בוקר מוקדמת. 
מן  היוצא  ענקי  בנחש  הבחין  למקום  משהתקרב 
ובו  הקישו  הסוחר  אל  היישר  פונה  הגדול,  העץ 

במקום נפח את נשמתו.


סיפור ההצלה

מארי תנעמי בהיותו צדיק וקדוש זכה ונעשו אותות 
הצלתו  היתה  שבהם  והמפורסם  ידו  על  ומופתים 

את בת ישראל משבייה.
קהילת  של  כרבה  שימש  כאשר  היה  "הדבר 
בליל  ויהודים.  מוסלמים  גרו  שבה  עיירה  צעפאן, 
הכנסת  בבית  העיר  יהודי  התכנסו  הכיפורים  יום 
לפני  עבר  תנעמי  כשמארי  הקדוש,  היום  לתפילת 
בן  אברהם  רבי  וידוי  את  בקולו  מנעים  התיבה, 

עזרא 'לך א-לי תשוקתי'.
העיירה  מושל  החצר.  מן  המולה  נשמעה  "פתאום 
סוסו,  על  רכוב  הגיע  ימ"ש,  אדפרי  מחמד  אסייד 
כשהוא קורא בקול כי על היהודים לתת לו את בת 

משפחת העדני לאישה...
"אבי, מארי סאלם תנעמי, הפסיק את תפילתו ויצא 
ייתכן  לא  כי  לחצוף  להסביר  מנסה  המושל,  אל 

האיש  אבל  למוסלמי.  תינשא  קודש  שבת  שביום 
לא השתכנע אלא הוסיף לעמוד בתוקף על דעתו, 

בעוד הציבור כולו ממתין נפחד.
בשבוע.  שני  ביום  כיפור  יום  חל  ההיא  "בשנה 
מארי סאלם תנעמי הרהר רגע, ואחר אמר למושל: 
"היום סבת אסבות" [שבת שבתון] יום כיפור, אבל 
ביום רביעי הקרוב נקשט ונלביש את הנערה ונביא 
ההבטחה  למשמע  בזמרה...'  הביתה  אליך  אותה 
לדרכו.  והלך  המושל  חייך  הרב,  מפי  המפורשת 
או אז ביקש מארי תנעמי מן המתפללים להמשיך 

בתפילה כאילו לא אירע דבר.
התפילה,  לאחר  שלישי  יום  בבוקר  "למחרת, 
נעל  הכנסת,  בבית  אנשים  תשעה  המארי  עיכב 
את הדלתות, הוציא את ספר התורה שנקרא בשם 
מכן  לאחר  תנשה'.  אל  'משה  בקול:  ואמר  'משה' 
הניח את ספר התורה על התיבה וביקש מהציבור 
ו־ל"ה.  ק"ט  המזמורים  את  מתהילים  לקרוא 
המארי  פנה  התהילים  פרקי  את  לקרוא  כשסיימו 
אל הנוכחים ואמר 'תנו דעתכם להסכים ולהחרים 
ישראל...'  בת  לפגום  הרוצה  הרשע  המושל  את 
והציבור  הידועה,  התקנה  את  עליו  לומר  והמשיך 

על  'אמן'  ענה 
אמירה  כל 
 . ה ר י מ א ו

מכן  לאחר 
ספר  את  החזירו 

התורה למקומו והלכו לדרכם.
המארי  יצאו  ערב,  לפנות  רביעי  ביום  "למחרת, 
של  ביתו  לעבר  בתם  עם  העדני  משפחת  ובני 
בעיניהם  כשדמעות  ההר.  במעלה  ששכן  המושל, 
חרישי,  בניגון  אותה  ליוו  בידיהם,  דולקים  ונרות 

תוהים מנין תגיע הישועה.
לעברם  ירדו  ההר  על  מטפסים  בעודם  "והנה, 

שלושה חיילים.
'לאן אתם הולכים עם הנערה?' שאלו החיילים.

'לתת אותה למושל...' ענו בני המשפחה הנבוכים, 
והוסיפו לשאול: 'היכן המושל?'

כבר  הוא   - היינו  החיילים,  ענו  מקבור'  'קדוה 
קבור! 'קברנו אותו אתמול... אלוקים אוהב אתכם, 

היהודים!'
הציבור  וגם  הוריה  בית  אל  הנערה  שבה  "כך 
שנלווה אליהם שב איש איש לביתו, מודה להשם 
נעשה  ידו  שעל  תנעמי  למארי  והודו  הנס".  על 

המופת לעיני כל.

את  המפארים  ובנות  בנים  השאיר  תנעמי  מארי 
משה  הרה"ג  העדה  מנכבדי  הוא  מהם  שא'  העדה 
ברכסים  תורה  מוסדות  שהקים  שליט"א  תנעמי 

שבצפון, לתפארת ישראל ולתפארת כל העדה.

בשם  שמעתי  סוכה  מצות  בענין 
שסגולתה  זצ"ל  מוילנא  הגר"א 
בשם  כי  דלשוה"ר,  יצרא  להכניע 
סוכה נמצאו בו ארבעה תיבות מארבע 
ו-  מזסשר"צ,  ס-  הפה.  מוצאות 
וממוצא  מאהח"ע,  ה-  גיחכ  בומ"פ,כ- 
וזהו  בו,  אין  מהלשון  שהוא  דטלנ"ת 
שמסובבים  מוצאות  הארבע  מהני 
יפרוץ  לבל  אותו  ושומרים  הלשון  את 
הכתוב  שאמר  וזה  הרע.   בלשון 
בתהילים: (לא) "אצפנם בסוכה מריב 
לשונות" ולזאת חג הסוכות היא כנגד 
יתוקן  שאז  משום  האחרונה  גאולה 

עוון לשוה"ר.

(חלת דוד דרוש י).

ברוך  בו  ונשמחה  נגילה  ה'  עשה  היום  זה 
הצליחה  החבורות  כתיבת  ותחרות  ה' 
ולמעלה  שחשבו  למה  ומעבר  מעל  בס"ד 
ועמוקות  נבחרות  חבורות  מאלפיים 
בני  הקדושות  הישיבות  ובחורי  מאברכים 
המערכת.  אל  נשלחו  תימן  קודש  קהילת 
קודש  ועדת  יום  שיבוא  מילל  ומי  פילל  מי 
כך,  כדי  עד  בתורתה  תפרח  תימן  יהדות 
תלמידי  ידי  על  בגאון  ינשא  התורה  וקול 
ועתה  הקדושה.  מעדתינו  מופלגים  חכמים 
האדיר  המעמד  לפני  נרגשים  עומדים  אנו 
רביעי  ביום  בירושלים  שיתקיים  והנשגב 
כד' תשרי בראשות מרנן ורבנן גדולי הדור 
שכמו  על  שנטה  האיש  ובראשות  שליט"א 
ממש  נפש  במסירות  הקודש  משא  את 
מורינו הגאון הצדיק הגר"א עפגין שליט"א 
התורה  עמילי  כבוד  את  נס  על  יעלו  בו 
בטהרתה בס"ד. גדול יהיה המעמד לכבודה 
כבוד  ותנו  לאלוקים  העוז  תנו  תורה.  של 

לתורה.

הדין א מוקד  אל  נשאבנו  בו  הדין  ימי  חר 
על  המלך  ישב  בו  גאונו  פחד  בגבורות 
כסא  על  וישב  ממנו  ועמד  דין,  כסא 
אהבת  נועם  מתעורר  האסיף  בחג  עתה  רחמים, 
יחבקנו  חשקו  ובימין  מלכותו  כבוד  הדר  דודים 
הנמשכים  חסדים  של  שפע  חסדו  מזיו  לנו  ולהאיר 

ממקורם בשורשם העליון.
הנה נודע מהספרים הקדושים כי בחג הסוכות עיקר 
עבודתינו היא עבודת השמחה כמ"ש ושמחת בחגך 
טז,  (דברים  שמח  אך  והיית  וכו'  ובתך  ובנך  אתה 
יד) ואם כן עלינו לדעת מהי מהות השמחה אם היא 
מדה טובה בעלמא או מדרגה העומדת בפני עצמה.
תוספת  היא  שהשמחה  שכתב  בחיי  ברבינו  עיין 
השגה ורוח הקודש (פרשת בהעלותך) ונראה דכיוון 
דבריו למאי דכתיב באלישע הנביא שהיה בצער על 
הסתלקותו של אליהו וביקש שתשרה שכינה עליו 
לכן ציוה ליקח נבל וכינור לנגן לו שנאמר ויהי כנגן 

המנגן ותהי עליו יד ה' (מלכים ב, ג- טו)
תמיד  ששואף  שמי  גילה  מלובלין  החוזה  גם 
תמיד  בשמחה  להיות  יראה  השכינה  להשראת 

(זכרון זאת עמ' קל)
נמצאנו למדים שהשמחה אינה מדה טובה בעלמא, 
ודביקות  הקודש  רוח  של  נפלאה  מדרגה  אלא 
אחד  כי  הקודש  בכתבי  הפליגו  וכבר  בהשי"ת. 
יתברך  בבורא  הדבקות  היא  השמחה  קנין  מדרכי 
הסוכות  חג  של  המועד  בימי  וחומר  קל  כן  ואם 
עצמו  להכין  צריך  שאז  השמחה  היא  שתכליתו 
להיות כלי קיבול באהבת התורה ותפילתם שתהיה 
המה  הם  אשר  להשי"ת,  וגעגועים  דבקות  מלאת 
מאותן הדרכים הגורמים שמחה ועונג להיות דבוק 
של  ורצון  ומחשבה  פעולה  וכל  יתברך  באחדותו 
נפלא  רוח  נחת  גורם  הוא  אלו  בימים  דבקות 
שיעור  בלי  נפלאות  פעולות  ופועל  להקב"ה 
בעולמו,  שמו  ולקדש  לרומם  גבול  ובלי 
שאמר  זי"ע  מרוז'ין  מהרה"ק  שמובא  וכמו 
הכלל  מן  יוצא  בלי  מישראל  א'  כל  כי 
ותפלה  תורה  דיבורי  שעם  להאמין  צריך 
שאינו  פי  על  אף  עולמות  בונה  הוא  שלו 

במדרגה הזאת.
גורם  שהאדם  כתב  יוסף  יעקב  ובתולדות 
שפע  להמשיך  ותורתו  תפילותיו  ידי  על 
ע"י  ניזונים  המלאכים  וגם  העולמות  בכל 

היה  בזה  מאמין  היה  ואילו  ותפילותיו  תורתו 
עובד את ה' בשמחה מרוב כל (פרשת עקב ד"ה 

ואחר).
וביערות דבש (חלק א' דרוש י"א) כתב שהלוואי 
שהיה לנו חלק א' מני אלף של רוב שמחה שיש 

למלאכי השרת בעשותם מצוה א' ממצות ה'.
אם כן קל וחומר שהזמן הוא עת דודים חג הסוכות 
שקידשוהו שמים להיות הזמן כשר לעורר השמחה 
כמה  זה  ולפי  התורה.  ולימוד  התפילה  ערגת  ע"י 
נפלאים  בימים  לשאוב  אפשר  שמחה  של  אוצרות 
ויאגור  יאסוף  האסיף  בחג  חופניים  ומלוא  אלו 
באסמיו ללוותו להיות בשמחה כל ימות השנה גם 
לעת מצוא המה ימי הירידה. כי במעשה קטן בימים 
אלו  ימים  כי  ונצורות  גדולות  לפעול  יכול  אלו 
מסוגלים לאהבת הבורא להתענג ולהשתעשע לתקן 
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עוז  וביתר 
ת  ג ל פ ה ב
ה  ל י פ ת ה
ד  ו ד י ש ב ו
ת  ו כ ר המע
ד  ו מ י ל ב

התורה.
ה  ת ע מ ו
להבין  נוכל 

ונראה  הבורא  לדבקות  השמחה  מדת  שייכות  מה 
לבוא  האדם  שצריך  משמעותה  אמיתית  ששמחה 
שנתן  יתברך  בלתו  רק  כלום  שאין  הכרה  לידי 
הבורא  באהבת  להתחבר  יוכל  בו  ומועד  זמן  לנו 
עד  וגבול  שיעור  בלי  עילאית  בדביקות  להתמלא 
כמדה  אצלו  תהיה  לא  שהשמחה  למציאות  שיגיע 
דבקות  של  קדושה  מדרגת  אלא  בעלמא  טובה 
נים  כל  בנפשו  להאיר  מאליה  פורצת  שהשמחה 

מנימי נפשו להעיר את רוחו ולרומם את נשמתו.

"ונראה ששמחה 
אמיתית משמעותה 

שצריך האדם לבוא לידי 

הכרה שאין כלום רק 

בלתו  יתברך, להתמלא 

בדביקות עילאית בלי 

שיעור וגבול

"

 תשרי תש"פ 

ממממדדדתתתת ההההששששממממחחחחהההה --- 
בבבבחחחגגג ההאססססיףףף

מאארררררי תתתתננעעעעממממיי - בעעעעללל ממממוווופתתת

העיר מנאכה - עיר המחוז
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טעם שסוכות אחרי ר"ה ויוכ"פ, כי הבעלי תשובה אין להם מקום, הקב"ה נותן להם מקום והוא הסוכה, כי בנ"י המה עתה בעלי תשובה ויושבים בצילו 
של מקום. כי התיקון שאינו בא מצד זכות עצמו רודפים אחריו הקטרוגים וע"ז נאמר: "ברוך פודה ומציל", פודה בר"ה ויוה"כ ומציל בסוכות. 

(שפת אמת)
עד  כעץ  שמתקשה  אדם  דרוש  בדרך  לפרש  יש  פסול.   ( כחריות  ונעשה  (שנתקשה  החרות  לולב  פסול  הכפוף  לולב 
שנעשה קשה עורף מידה רעה היא והרי הוא פסול. ומאידך גיסא גם מי שחסר בו אמונה ובטחון עד שהוא כפוף 

ונופל תחת כולם גם פסול הוא. (מליץ יושר).

למה המלך החכם מכל אדם אומר "ָלַדַעת ש
ּכֵל  ַהׂשְ מוַּסר  "ָלַקַחת  וכו"   וּמוָּסר  ָחְכָמה 
מדוע  להתבונן  יש  ב-ג)   א'  (משלי  וכו' 
וכתב  שינה  מכן  ולאחר  ומוסר  חכמה  כתב  בתחילה 
מוסר השכל, מהו חכמה מהו השכל, ועוד צריך להבין 

בחכמה כתב לדעת ובהשכל כתב לקחת,
גדר החכמה היא ידיעה לדעת שבכל המידות יש שני 
גאוה  רחמים,  אכזריות  כמו,  מזה,  זה  הפוכים  דרכים 
ענוה, עזות בושת, קדושה טומאה, שהנהגה ע"פ דרך 
להתנהג  למשל  סכלות,  והיפוכה  חכמה  היא  אחד 
סכלות,  הוא  בגאווה  ולהתנהג  חכמה  היא  בענווה 
נגד  כמו  סכלות  והענווה  חכמה  הגאווה  ולפעמים 

רשעים, 
כידוע החכמה מתנגדת לטבע לב האדם, כי טבע לב 
האדם תמיד למשוך אותו לכיוון התאווה גאווה ושאר 
החטאים  , כמ"ש כי יצר לב האדם רע מנעוריו. והאדם 
ימשך אחרי ליבו מכח המלחמה שקיימת בו בין הלב 
ומוחו ששוכן בו החכמה, לכן צריך הוא למוסר, והוא 

שייסר עצמו ויגביל את יצרו שנמצא בליבו 
השכל,  מוסר  לקחת  יכול  זו  בדרגה  שנמצא  ואחרי 
הרוממות  ליראת  מגיע  שאדם  דרגה  זה  השכל  מוסר 
שכתב  כמו  שכלו  ע"י  קב"ה  של  גדלותו  שמשיג 
יראה  מתוך  המצוות  את  עושה  ולא  הקדוש  האלשיך 

של פחד.
עליהם  שדברנו  לדרגות  ועי"ז  לחכמה  להגיע  הרוצה 
זה רק ע"י הזריזות דאדם עצל לעולם לא יגיע לידיעה 

המלך  שלמה  כתב  ולכן  והרע  הטוב  בין  ולהתבוננות 
"לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם" עצלות והפוכה 
דרכיה  ראה  לכתוב  צריך  שהיה  אע"פ  החכמה  שזה 
מהטיפשות  מגיעה  העצלות  שמקור  כיון  זריז,  והיה 

ואדם הזריז הוא החכם, 
שיש  מהנסיונות  בחור  של  החממה  היא  הישיבה 
ברחוב, בה קונים את ידיעת החכמה להבחין בין הטוב 
אפשר  הרע,  על  הטוב  את  להשליט  לדעת  הרע,  ובין 
וזה  הרוממות,  יראת  שזו  השכל  מוסר  לדרגת  להגיע 

החוסן מפני נסיונות הרחוב.
עוד מעלה יש לבחור מעל אדם מבוגר כידוע הכרובים 
אבותינו  של  היו  לא  פניהם  העדות  ארון  מעל  שהיו 
בין  ההבדל  והטעם  תינוקות,  של  אלה  הקדושים 
מבוגר לילד שהמבוגר הם מגיעים למצב שקשה להם 
שיעשה  פעולה  כל  הילד  הבחור  משא"כ  להשתנות 
תשנה את מעשיו ויותר יהיה קל לאחר ידיעת החכמה 

לשנות את מעשיו ע"י המוסר.
אבויה  בן  אלישע  כ)  משנה  (פ"ד  באבות  נאמר  וכך 
אומר הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על ניר 
חדש והלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על ניר 
מחוק. ופירש בתפארת ישראל (שם אות צז) ב' מעלות 
לבנוניתו  ידי  על  לבן  בנייר  כמו  הילדות  ללימוד  יש 
השגת  כ"כ  עליו  רושם  עושה  הדקה  מן  דקה  קו  כל 
הילד קלה ותופס כל הענינים הדקים מהר. וכמו הנייר 
החדש שאינו מטושטש מקודם בכתב אחר כ"כ גירסא 
בחור  כל  ילמד  כן  על  מרובה.  לזמן  זוכר  דינקותא 

את  לנצל 
בחרותו  ימי 

הבנת  לעמל 
ולעמל  התורה 

וקרא  ידיעתה  קנין 
חייו.  ימי  כל  בה 
בתקופת  הלימוד 
משפיע  הבחרות 
הלימוד  על  אף 
הזקנה  בתקופת 
וכמו שכתב במחזור 
פרקי  על  ויטרי 
זו  במשנה  אבות 
זקן  והלומד  וז"ל: 
זקן  כשהוא  פירוש 
בנערותו  למד  שלא 
בא  ומשהזקין 

ללמוד ע"כ.
מדבריו  ומובן 
בבחרותו  שהלומד 
שילמד  מה  אף 
הוא  הרי  בזקנותו 
ניר  על  ככותב 
חדש בא וראה כמה 

גדולה מעלת עמל התורה בתקופת הבחרות.

השאיפה: מ ליבנו  אל  מתגנבת  פעם  ידי 
לומד  הייתי  אז:  כי  עשיר...,  הייתי  לו 
תומך  הייתי  הדעת,  וישוב  במנוחה  תורה 
בנזקקים, הייתי סוגר את המשכנתא, והייתי פותר את 

כל הבעיות לאנשים שסביבי, והייתי, והייתי.. 
בעולם  שולחנות"  "שתי  לי  מגיע  לא  למה  ובעצם.. 
בדרך  הולך  נפש,  במסירות  היום  כל  לומד  אני  הזה? 
ה', חנך את ילדי במוסדות ההולכים בדרך ה', שומע 

לדעת תורה, מה חסר בי? 
דומה, כי מי שעולה שאלה זו בליבו, עדין חסר הוא את 

ההבנה האמיתית של מטרת חייו. 
"ביקש  כי:  המדרש,  בשם  רש"י  מביא  וישב  בפרשת 
שואלים  כך!  על  נתבע  וכבר  בשלוה",  לישב  יעקב 
קצת  "שלוה",  קצת  לבקש  בכך  רע  מה  וכי  כולם: 
מנוחת הנפש ושכר טוב בעולם הזה, הלא כבר למדנו 
את הנאמר במסכת פאה: "אלו דברים שהאדם אוכל 
תורה  "ותלמוד  נאמר:  ושם  הזה",  בעולם  פירותיהם 
כנגד כולם", אז מדוע לא יקבל יעקב אבינו קצת שכר 

מאותם הפירות בעולם הזה? 
זצ"ל  כריף  שלום  הג"ר  {כ"כ  ישראל  גדולי  ומתרצים 
מחכמי תימן, בספרו חידושי הרש"כ עה"ת בשם הרב 
והובאו  עה"ת,  הזכרון"  "ספר  בספרו  מסעוד  יוסף 
דבריו בס' שלחן מלכים פר' וישב, וכ"כ הגרא"מ שך 
זצ"ל בספר מראש אמנה עה"ת פרשת האזינו, ועוד}: 
אותו  העובדים  הצדיקים  את  כך  כל  אוהב  הקב"ה  כי 
להם  שמגיע  ה"פירות"  את  אפילו  ולכן  שלם,  בלב 

לקבלם בעולם הזה, שומר הוא זאת להם בתור שכר 
טוב לעולם הבא. 

כולו  הוא  הבא  בעולם  השכר  הדברים:  את  ונמחיש 
הוא  הזה,  לעולם  אותו  "נוריד"  אם  אבל  "נצח", 
"יתגשם" למושגי העולם הזה. כך מסבירים את מעשהו 
של אותו אמורא, שביקש קצת משכרו מהעולם הבא 
אלא  זהב?  יש  הבא  בעולם  וכי  מזהב.  רגל  לו  וירדה 
ו"התגשם".  הזה  לעולם  ירד  הנצח  במושגי  השכר 
את  שיחזירו  ביקש  מיד  אמורא,  אותו  זאת  כשהבין 
המצב לקדמותו. אדם המבקש את שכרו בעולם הזה, 
רווחים  לו  המניבות  מניות  להמיר  כמבקש  הוא  הרי 
מידי יום בשווי מליונים, לפרוטות עלובות שהוא יוכל 

לקנות איתם ממתקים.
אלא מעתה יבוא השואל וישאל, א"כ מדוע מצינו גדולי 
עולם כמו "רבי", רבינו הקדוש, רבינו יהודה הנשיא, 
ועשירות?  תורה  הזה,  בעולם  שולחנות  לשתי  שזכה 
מדוע לא חסו עליו שלא יאכל את שכרו בעולם הזה?       
נראה כי התשובה לכך, מצויה אם נתבונן בהנהגתו של 
רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא היה עשיר גדול, 
שלא פסק מעל שולחנו לא צנון ולא חזרת, אבל את 
שולחנו  על  לאחרים.  נותן  היה  לו,  שהיה  העושר  כל 
ע"א  י"א  ע"ז  בתוס'  רבים. {כמובא  עניים  סעדו  תמיד 
ד"ה צנון, ובחידושי הרא"ם עה"ת ריש פר' תולדות}. 

הגדול  העושר  מן  מופרש  היה  כך  כל  הקדוש,  רבינו 
שהיה לו, עד שבשעת פטירתו זקף את עשר אצבעותיו 
כלפי מעלה ואמר: רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך 

בעשר  שיגעתי 
בתורה,  אצבעותי 
אפילו  נהנתי  ולא 

קטנה!!   באצבע 
{כתובות ק"ד ע"א}. 

שחי  העשירים,  עשיר 
שבעניים!  העני  כמו 
היה לו את הכל, אבל 
רק  לעצמו  לקח  הוא 
להחיות  שצריך  מה 
ה'.  לעבודת  גופו  את 
רבינו  היה  כך   כל 

הקודש מדוד ושקול לא להמשך אחת תאוות העוה"ז, 
תעלומות,  כל  יודע  עולם  בורא  לפני  להעיד  שיכל 

שצלח את נסיון העושר בהצלחה. 
לאדם שמגיע לדרגה כזאת, העושר שמגיע, לא מגיע 
על חשבון שכרו מהעולם הבא, אלא מגיע רק בצינור 
לעניים  אליו,  שהגיע  השפע  את  להעביר  וכפיקדון, 

ולנזקקים הרבים.
ולהרגיש  באחרים  לקנא  נפסיק  בזה,  נתבונן  אם 
נתן  שהשי"ת  ובחלק  בחלקינו  נשמח  אלא  מקופחים, 
הגדולים,  העשירים  הם  האברכים  אותו.  לעבוד  לנו 
הבא,  בעולם  מנופחים  בנק  חשבונות  להם  שמחכים 
שם,  הגדולים  העניים  הם  בעוה"ז,  העשירים  אבל 
דרך  עוברת  אינה  האושר,  אל  הדרך  האמת.  בעולם 

העושר... 

אאאאהההבבבתתתת תתתתוווררררההההההדדדררךךך אאאלללל ההההאא//עעעעוששששררר

הרה"ג יוסף צברי שליט"א
מלכים"

אלעדרב ומו"צ חניכי הישיבות ומח"ס "שולחן 

" הישיבה היא 
החממה של בחור 
מהנסיונות שיש 
ברחוב, בה קונים 
את ידיעת החכמה 
להבחין בין הטוב 
ובין הרע, לדעת 
להשליט את הטוב 
על הרע, 

"

אלעדר"מ בישיבת "שיח התלמוד" הרה"ג מרדכי שפירא שליט"א

"נשמח בחלקינו 
ובחלק שהשי"ת נתן 
לנו לעבוד אותו 

"

הודעה חשובה לציבור האברכים והבחורים החשובים כותבי החבורות
במסגרת ההיערכות למעמד כבוד התורה הנשגב והמפואר בראשות גדולי הדור שליט"א

הננו להודיע מספר הודעות חשובות:
א. הכניסה למעמד וקבלת המילגה הינם רק על ידי כרטיס כניסה אישי.

ב. קבלת המילגה הינה רק לבאי המעמד, מי שיעדר מהמעמד אינו זכאי לקבל את המילגה. חלוקת המלגות תתבצע במעמד 
על ידי נציגים מיוחדים לכל עיר ועיר.

ג. לא ניתן לקבל את המילגה על ידי שליח. במקרה של אונס גמור יש לקבל אישור מהמערכת לקבל על ידי שליח.
ד. כרטיסי הכניסה יחולקו בכל עיר בחלוקה מוקדמת על ידי ראשי ונציגי הקהילות כשכל נציג יחלק לכותבים הגרים בעירו. 

(רשימת הרבנים במודעה נפרדת בעמוד זה).
החלוקה מתבצעת לפי רשימות מסודרות הקימות אצל הרבנים, מי ששמו הושמט יפנה למזכירות לבירור. מי שמאמרו נמסר 

ללא פרטים כלל כנדרש נשמט מהמערכת.
ה. לא תתקיים חלוקת כרטיסים באירוע עצמו אלא רק בין כיפור לסוכות אצל הנציגים.

ו. כל אחד רשאי לקבל כרטיס נוסף עבור בן משפחה חינם, כרטיס שיסומן עבור בן משפחה.
ז. נא לשים לב לזמני פתיחת ונעילת השערים במעמד, לאחר זמן נעילת שערים כמפורט בהודעה לא תותר כניסה לאולם בשום 

פנים ואופן.
ח. בע"ה נפתח קו של קרן "מטה לוי" לקבלת כל פרטי המעמד הנשגב ופרטי הנציגים. בקו זה יהיה גם מענה אנושי לבירורים 

על ידי מזכירות המערכת.
מספרו של הקו הוא: 08-301-22-39

הקו יהיה פעיל החל מיום ג' בתשרי בס"ד 

רשימת הרבנים לחלוקת הכרטיסים
טל': 050-4102622 ירושלים והאזור- הרב נחמיה קרני שליט"א רח' זריצקי 8/9 רמות ד' בתיאום!  
טל': 054-8421295 בני ברק והאזור- הרב מנחם צדוק שליט"א רח' הרב עוזיאל 18        
אלעד- משפחות הפותחות באותיות א-מ:הרב מרדכי שפירא שליט"א רח' הלל 33 טל': 052-7660242
משפחות הפותחות באותיות נ-ת: הרב אליצפן עטרי שליט"א רח' הרי"ף 23      טל': 050-4157478
טל':  054-8473555 מודיעין עילית- הרב מרדכי קראוני שליט"א רח' ריטב"א 8/6                          
טל': 050-4140626                        A ביתר- הרב חיים קרואני שליט"א רח' בבא סאלי 12/7 גבעה
טל': 050-4120100 אשדוד- הרב שמואל ג'רפי שליט"א רח' רשב"י 16/4  
טל':  054-8421277 רחובות- הרב שי צאידי שליט"א רח' משה פורר 8                                        
ראש העין- הרב אורי הררי שליט"א רח' ששת הימים 19                                           טל': 055-6700465
טל': 052-7157390 נתיבות ואזור הדרום- הרב הראל שרעבי שליט"א רח' נחלת שלמה 11/16    
טל':  053-3131446 רכסים ואזור הצפון- הרב עובדיה סיאני שליט"א רח' הרימונים 15       
טל': 052-7958060 תל ציון כוכב יעקב-  הרב נחמיה כובני שליט"א רח' מקור ברוך 2 דירה 4  
טל':  052-7671377 בית שמש- הרב משה צדוק שליט"א רח' ערבות הנחל 1                        
טל': 050-4145056 פתח תקוה- הרב יפתח שמחי שליט"א רח' עמינח נחמיה 7  כפר אברהם           

לבירורים כלליים יש לפנות למספר המוקד המרכזי


