
תיעוד, הלכה במסורת אבות ק"ק תימן 





לק"י

ְיָלִדים ְיָקִרים!
ִלְפֵניֶכם ַאְלּבֹום "ַאְלֵפי ְיהּוָדה"-מס'  2.

ֶזהּו ֶהְמֵשׁכֹו ֶשׁל ָהַאְלּבֹום ָהִראׁשֹון ֶשָׁהָיה ִלְפֵני מס' ָשִׁנים ְוַהְּיָלִדים ִמְּלאּו ְוָרְכׁשּו ֲהמֹון ֶיַדע ָחׁשּוב.
ָּבַאְלּבֹום ַּתִּכירּו ַרָּבֵני ְּגדֹוֵלי עֹוָלם ֶשָׁהיּו ַלֲעָדֵתנּו ַהְּקדֹוָשׁה,ִּתְלְמדּו ֲהָלכֹות ְועֹוד ְּדָבִרים ְמֹאד ְמַעְנְיִנים.

ְּבַמַאְרֵזי ַהַּמְדֵּבקֹות ְמַחּכֹות ָלֶכם ַהְפָּתעֹות ְּכמֹו ַמֲאָרז ִחָּנם ּוַמְדֵּבַקת ַהְפָּתָעה ֶשָּׁבּה ַאֶּתם זֹוִכים ְלא ַהְגָרָלה 
!ִּבְפָרִסים ִיְקֵרי ֵעֶר

ַהָּמאִרים ְשִׁליָט"א ְוָהַרָּכִזים ְיַחְּלקּו ָלֶכם ַמְדֵּבקֹות ִּבְזַמן ֶשָּׁתבֹואּו ִלְלֹמד ְוֶזה ִיְהֶיה נֹוָסף ִלְשַׂכְרֶכם ֶהָעצּום 
ַּבָּׁשַמִים ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָשׁה!

ָחׁשּוב ֶשָּׁתִשׂימּו ֵלב ְלָכל ָמה ֶשָּׁכתּוב ָּבַאְלּבֹום ִּכי ָּכ ִּתְרְּכׁשּו ֶיַדע ָחׁשּוב ַעל ַהָּמֹסֶרת ֶשׁל ֲעָדֵתנּו-ֲעַדְתֶכם 
ַהְּמֻיֶחֶדת ְוַהְּמקֹוִרית!

ִחְזקּו ְוִאְמצּו!
ִאְרּגּון "ַאְלֵפי ְיהּוָדה"



גבא

והד

טחז
ארגון ארצי לילדי תשב"ר - ק"ק תימן
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מדרש הגדול - על התורה
לרבי דוד בן עמרם עדני זצ''ל

שו''ת פעולת צדיק - הלכה
לרבי יחיא צאלח זצ''ל

שם טוב - על הרמב"ם
לרבי חיים כסאר זצ''ל

שתילי זתים - על השו"ע
לרבי דוד משרקי זצ''ל

יגיביאי
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ֻּכַּבאנּה – בצק מבושל
הגר"י  ודעת  מזונות.  ברכתה  נדאף  הגר"א  דעת 
רצאבי ברכתה – אם נעשתה בכלי סגור אפי' ללא 
שמן, בין כשאינו קובע סעודתו עליה ובין כשקובע 
סעודתו עליה מברך בורא מיני מזונות. ואם נעשתה 
בכלי פתוח, ואינו קובע סעודתו עליה מברך בורא 
מיני מזונות, ואם קובע סעודתו עליה מברך המוציא. 

והוא הדין לגבי הגחנון. 

ְמַלַוּח - כמו בצק עלים 
שמן(  )או  מרגרינה  במעט  המחבת  כשמשחו   - ברכתו 
עליו  סעודתו  קובע  כשאינו  העיסה,  תידבק  שלא  כדי 
מברך בורא מיני מזונות, וכשקובע סעודתו עליו מברך 
המוציא. וכשטגנוהו במחבת בהרבה מרגרינה )או שמן(, 
סעודתו  כשקובע  ובין  עליו  סעודתו  קובע  כשאינו  בין 

עליו מברך בורא מיני מזונות.

ְלחּוח - בצק רך שנאפה ע"ג  מחבת  
ובחלקו העליון  נקבים  נקבים

ברכתו - כשמגיע באמצעיתו לעובי 10,8 מ"מ, כשאין 
קובע סעודתו עליו מברך בורא מיני מזונות, וכשקובע 
סעודתו עליו, מברך המוציא. ואם דק כ- 3,2 מ"מ, בין 
כשאינו קובע סעודתו עליו ובין כשקובע סעודתו עליו 

מברך בורא מיני מזונות. 

ְפּתּוּת– פירורי לחם מבושלים בכלי ראשון
ברכתם – אם יש בהם אפי' פירור אחד כזית אע"פ 
סעודתו  קובע  כשאינו  בין  לחם,  תואר  בו  שאין 
על  עליו מברך המוציא  ובין כשקובע סעודתו  עליו 
הפירור כזית והשאר נפטרים ממילא. ואם אין בהם 
אפי' פירור אחד כזית כגון מצה שחילקוה לשמונה 
בין  לחם,  תואר  בו  שיש  שנראה  אע"פ  חתיכות, 
סעודתו  כשקובע  ובין  עליו  סעודתו  קובע  כשאינו 

עליו מברך בורא מיני מזונות. 

טויד

יזטז



אל
שר

ץ י
אר

 ל
יה

על
ה

7

אלבום אלפי יהודה

במטוס מצפה להגיע לארץ הקודש

לימוד בארץ הקודש

לימוד תורה במחנה עולים

נישוק אדמת הקודש

יח

אאיט

א
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טעמי אמ"ת - ראשי תיבות לספרים א'יוב, מ'שלי ות'הילים
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ׁשֹוִנים  אמ"ת  ַטַעֵמי 
ּוְמֻיָחִדים ְּבַטְעָמם ְוִנּגּוָנם 
ַהִּמְקָרא, ַטַעֵמי   ֵמֲאֶׁשר 
ּוְבעֹוד ֶׁשְּלַּטַעֵמי ַהִּמְקָרא 
ִטְפָחא  ֶיְׁשָנם  ְלדּוְגָמא: 
ְוִזְרָקא ֶאָחת, ֲהֵרי  ֶאָחת 
ֶיְׁשָנן  אמ"ת  ֶׁשַּבַּטַעֵמי 
]ַאַחת  ִטְפחֹות  ְׁשֵּתי 
ְוַהְּׁשִנָּיה  ַמְפִסיָקּה,  ֶּדִחי 
ּוְׁשֵּתי  מֹוִליָכּה[  ִטְפָחא 
ִזְרקֹות  ]ָהַאַחת ִצּנֹוִרית 
ת  ֶר ֶח ַא ָה ְו ּה,  ָק י ִס ְפ ַמ
ּה[  ָכ י ִל מֹו ית  ִר ֹו ּנ ִצ
ֶאָּלא  ָׁשֶוה  ּוַמְרֵאיֶהם 

ֶׁשִּמקּוָמם ׁשֹוֶנה.
ִהָּנם  אמ"ת  "ַטַעֵמי 
ְּכתֹוֶסֶפת ֵּבאּור ַלִּמְקָרא, 
ָעלּול  ָּבֶהם,  ְוַהְּמֱׁשֶנה 
ְוַכָּוַנת  ַהְסֵּבר  ְלַׁשֵּבׁש 

ַהָּפסּוק"

אגאב

אד

אזאו

אה

ִטְפָחא

מוליכים
ׁשֹוָפר ִעּלּויַמֲאָרָכה

ׁשֹוָפר ָהפּוְך ׁשֹוָפר הֹוֵלְך

ִצּנֹוִרית

מוליכים
ן-יֹומֹו ָיֵרַח ֶבּ

ֶלתַאְזָלא ְלֶשׁ ַשׁ

מפסיקים

ִחי ֵזרִצּנֹורֶדּ ָפּ

מפסיקים

ְרִבַיע ֻמְגָרׁש ִסיק ְפּ

מעמידים

ָנָחאעֹוֶלה ְויֹוֵרד ְרִבַיעַאְתּ

מעמידים

סּוק סֹוף-ָפּ



רי
מא

ה
ַהָּמאִרי ְּבֵּתיָמן

ַמְׁשָמעּות ַהֵּׁשם ָּמאִרי
הּוא  ֶזה  ְּבֹתַאר  ֶׁשַהִּׁשּמּוׁש  ִנְרֶאה  ֲאדֹוִני.  ֶׁשּמּוָבָנּה:  ֲאַרִּמית  ִמָּלה 

ִּבְמקֹורֹו ֵמַהְּגַמָרא.
ַהְּמַלֵּמד ָהָיה ִנְקָרא "ָּמאִרי" )ֶנְהֶּגה מֹוִרי, ּוְבִמְּלֵעיל(. ְּכֵדי ְלַהְבִּדיל 
ֵּבין ְמַלֵּמד ַהִּתינֹוקֹות ְלֵבין ָהָרב )לֹו ָקְראּו ְּבֵּתיָמן ַּגם ֵּכן "ָמאִרי"(, 
ָהיּו ְמַכִּנים ֶאת ְמַלֵּמד ַהִּתינֹוקֹות " ָמאִרי אְלִעַיַאל" )"ַהָּמאִרי ֶׁשל 

ַהְיָלִדים"(.
ַהָּמאִרי ּכּוָנה ַּגם " ְמַקֵרי " – ֶׁשַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשל ַהֵּׁשם ִהיא - "קֹוֵרא 

ְּבקֹול ָרם"

ְּתקּוַפת  ַהִּלּמּוד
ַלִּלּמּוִדים  ּוַמְעָלה   3 ִמִּגיל  ַּתְלִמיִדים  ֵאָליו  ִקֵּבל  ַהִּתינֹוקֹות  ְמַלֵּמד 

ֶׁשִּנְמְׁשכּו ִּכְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים.
ִסּיּום ַהִּלּמּוִדים ְּבֵּתיָמן ָהָיה ְּבִגיל  12, ְוַרק ְּבֵני ֲעִׁשיִרים ָהיּו מֹוִסיִפים 

ִלְלֹמד ֵמֵעֶבר ָלִגיל ֶזה.

ְמקֹום ַהִּלּמּוד
ְּבקֹוַמת  ְּכָלל  ַּבֶּדֶרְך  ְמֻמָּקם  ָהָיה  ְוַהָּפׁשּוט,  ַהָּקָטן  ַהִּלּמּוד,  ֶחֶדר 
ַהַּקְרַקע. ַחּלֹונֹוָתיו ָהיּו ְקַטִּנים, ֹלא ָהְיָתה ּבֹו ְּתאּוָרה ַמְסֶּפֶקת ְוֹלא 
ְוַהַּתְלִמיִדים ָיְׁשבּו  ֲאִויר ַמְסִּפיק ַלַּתְלִמיִדים. הּוא ֹלא ָהָיה ְמֹרָהט, 
ַעל ַמְחְצָלאֹות ָהֲעׂשּויֹות ֵמַעְנֵפי ֶּדֶקל אֹו ִמַּפְרַות ְּכָבִׂשים אֹו ִמֶּצֶמר 
ִעִזּים ָקלּוַע. ֶאת ַהְּסָפִרים ַהַּתְלִמיִדים ָהיּו ָׂשִמים ַעל ִּבְרֵּכיֶהם אֹו ַעל 
ֻׁשְלָחן ָקָטן. ַהָּמאִרי ָהָיה יֹוֵׁשב ִּבְמקֹום ֻמְגָּבּה ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְׁשִּגיַח 

ַעל ַהַּתְלִמיִדים ְוָהָיה ַמִּניַח ַמָּצע נֹוַח ַעל מֹוָׁשבֹו.
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מנהג כל ק"ק תימן להעלות לתורה את הילדים הקטנים לעליית ששי
ובחמש פרשיות נוהגים להעלות גם את הקטני קטנים

לדלג

לולה

לב
”וירד משה“
(פרשת וישמע יתרו)

”ולבני לוי“
(פרשת ויקח קרח)

”בנימין זאב
  יטרף“ 

(פרשת ויחי יעקב)

”כי אשא אל
שמים ידי“
(פרשת האזינו)

”ולאשר אמר“
(פרשת וזאת הברכה)
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צעדה - מחוז בצפון-מערבה של תימן

עדן - עיר נמל בדרום תימן שיבאם - עיירה בחצרמוות שבתימן

צנעא - היא בירת תימן והעיר הגדולה במדינה
יהודי תימן כינו את העיר גם בשם ״אּוַזל״

תעיז - מחוז בדרום מערבה של תימן

לז

מא מ

לח
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טל
תעיזצנעאצעדה

עדן שיבאם
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ציון הרב חיים כסאר

ציון הרש״ש

ציון הרב שלמה עדני
בעל המלאכת שלמה

ָמאִרי ַחִּיים 
ְּכַסאר ַזַּצ"ל

נֹוַלד: ה'תרס"ו 
ְּבַצְנָעא )ֵּתיָמן(

ַעל  ֵמֵעיָניו  ֵׁשָנה  ִנֵּדד 
ִלְלֹמד  ְּבָידֹו  ֶׁשַּיֲעֶלה  ְמָנת 
ָצְמָאה  ְוַכֲאֶׁשר  ּוְלַלֵּמד, 
ִמַּמְעַין  ִלְרוֹות  ַנְפׁשֹו 
ַהּתֹוָרה, ָהָיה ִמְתעֹוֵרר ִמְּׁשָנתֹו ְּבעֹוד ַלְיָלה, ְוָהָיה 
לֹוֵמד ְּבַׁשְקָדנּות ֲעצּוָמה. ַאֲהָבתֹו ַלּתֹוָרה ְקׁשּוָרה 

ָהְיָתה ְּבִלּבֹו ְּכַׁשְלֶהֶבת ְּבַגֶחֶלת. 
ֹאַרח ַחָּייו ַהָּצנּוַע ְוִהְסַּתְּפקּותֹו ַּבּמּוָעט ָהיּו ְלֵׁשם 

ָּדָבר. 
ַּבחּוִרים  ּתֹוָרה,  ְּבֵני  ָּבַרִּבים,  ּתֹוָרה  ִהְרִּביץ 
ְוַאְבֵרִכים ִׁשֲחרּו ָּפָניו יֹום יֹום ְּכֵדי ִלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות 

ַּבֲהָלכֹות ּוְבִמְנָהִגים. 
ָהַרְמַּב"ם,  ַעל  טֹוב"  "ֵׁשם  ַהְּסָפִרים  ֶאת  ִחֵּבר 

ׁשּו"ת "ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום" ְו"ֵקיץ ַהִּמְזֵּבַח".

ִנְפַטר: כ"ב ִּכְסֵלו ה'תשנ"ח

ָמאִרי ְׁשֹלֹמה ַעַּדִני ַזַּצ"ל
נֹוַלד: ִּבְׁשַנת ה'שכ"ז ְּבַצְנָעא )ֵּתיָמן(

ָאִביו  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ  ָאִביו  ִעם  ָעָלה  ַאְרַּבע  ֶּבן 
ִהְתַיֵּׁשב ִּבְצַפת, ְוָׁשם ִׁשֵּכל ֶאת ָּכל ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו, 
ְלַאַחר  ְלָאִביו.  ָיִחיד  ֶׁשּנֹוַתר  ְׁשֹלֹמה,  ִלְבנֹו  ְּפָרט 
ֶּבן  ְׁשֹלֹמה  ּוִבְהיֹות  ִלירּוָׁשַלִים,  ָאִביו  ָעַבר  ִמֵּכן 
ְּבֵעֹרם  ְוִנְׁשַאר  ֵמָאִביו  ִנְתַיֵּתם  ֲחֵמׁש-ֶעְׂשֵרה 
ְוֵׁשם  ְלֶחְברֹון,  ָעַבר  ִאָּׁשה  ִמֶּׁשָּנָׂשא  ּוְבֹחֶסר-ֹּכל. 

ֵהֵחל ְלַחֵּבר ֶאת ִסְפרֹו 
הּוא  ֵּפרּוׁשֹו  ַהּיֹום  ַעד  ְׁשֹלֹמה'.  'ְמֶלאֶכת  ַהָּגדֹול 

ַאַחד ַהֵּפרּוִׁשים ַהְמֻצָּיִנים ְּביֹוֵתר ַעל ַהִּמְׁשָנה. 

ִנְפַטר: ִּבְׁשַנת ה'ש"ץ

ָמאִרי ָׁשלֹום ַׁשְרַעִּבי ַזַּצ"ל
נֹוַלד: ה'ת"ע ְּבַׁשְרַעּב )ֵּתיָמן(

ָלַמד  ַהִּנְרֶאה  ּוְכִפי  ְּבֵתיָמן,  ְוָגַדל  נֹוַלד  ָהַרַׁש"ׁש 
ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ָעָלה  ִּבְצִעירּותֹו  ַצְנָעא.  ֵמַחְכֵמי 

ּוְכָבר ָאז ֶנְחַׁשב ְלָגדֹול ַּבּתֹוָרה. 
ָעַבד ְּכַׁשָמׁש ֵּבית ְּכֶנֶסת ִּביִׁשיַבת ַהְמֻקָּבִלים ֵּבית 
ֵאל ֵאֶצל ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה - ָהַרב ְּגַדְלָיה ַחּיּון. ָׁשם 

ַּגם ִהְתַּגָּלה ַהֶּיַדע ֶׁשּלֹו ַּבּתֹוָרה. 
ְמֻפְרָסִמים,  ַרָּבִנים  ֶחְבַרת  ְּבֹראׁש  ָעַמד  ָהַרַׁש"ׁש 
ֶׁשִּנְקְרָאה "ֶחְבַרת ַאֲהַבת ָׁשלֹום", ּוֵבין ַּתְלִמיָדיו 
)ַמֲהִרי"ט  ַאְלָּגאִזי  טֹוב  יֹום  ָהַרב  ַהִחיָד"א,   ָהיּו 

ַאְלָּגאִזי(, ְועֹוד...

ִנְפַטר: י' ְׁשָבט ה'תקל"ז 

מד

מג

מב
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ציון הרב חיים סינואני

ציון הרב יחיא אלשיך

ציון הרב יצחק גברא

ָמאִרי ִיְחָיא 
ַאְלֵׁשיְך ַזַּצ"ל

נֹוַלד: ְּבי"ג ְּבַתּמּוז 

ה'תרע"א ְּבַצְנָעא )ֵּתיָמן(

ּבֹו  ִנְּכרּו  ִמַּיְלדּותֹו 

ָחְכָמה,  ֶׁשל  ִסיָמִנים 
ַהִּלּמּוד.  ְוַאֲהַבת  ִזָּכרֹון 
ָעַסק ְּבַהְרָּבַצת ּתֹוָרה ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל. ִׁשֵּמׁש ֹראׁש 

ֵּבית ְּכֶנֶסת ַאְלֵׁשיְך.
ַרִּבים  ַרב,  ֶרֶגׁש  ּוַבַעל  ַּדְרָׁשן  ָהָיה  ִיְחָיא  ָמאִרי 
ָנֲהרּו ִלְׁשֹמַע ֶאת ְּתִפּלֹוָתיו ּוְדָרׁשֹוָתיו. ָהָיה ַמְנִהיג 
ִּבְקִהָּלתֹו, ָׁשר ִּבְׂשָמחֹות, ְמַנֵחם ֲאֵבִלים ְוַכּדֹוֶמה.

ִׁשֵּמׁש ְּכֹראׁש ְיִׁשיָבה ִּבירּוָׁשַלִים, ְוַרִּבים ָהיּו ָּבִאים 
חֹוִלים  ֵאָליו  ָּבִאים  ְּכֶׁשָהיּו  ִׁשעּוָריו.  ֶאת  ִלְׁשֹמַע 
ָהָיה ַאף ִמְתַּפֵּלל ַּבֲעבּוָרם. ָעָנו ְוָצנּוַע ָהָיה, הֹוִקיר 
ִויהּוִדים  ְיִׁשיבֹות,  ַּתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי 

ְצִעיִרים ִמן ַהּׁשּוָרה.

ִנְפַטר: כ"א ַמְרֶחְׁשָון ה'תשנ"ז

ָמאִרי ִיְצָחק ַגְבָרא ַזַּצ"ל
)ּפֹוֵעל ַהְיׁשּועֹות ֵמָעג'ּור(

ה'תרכ"ה  ִּבְסִביבֹות  נֹוַלד: 

ְּבסֹוד )ֵּתיָמן(
ִמֶּזַרע ֹקֶדׁש ְמֻיָחס ּדֹור ַאַחר 
ּדֹור ַעד ֶּפֶרץ ֶּבן ְיהּוָדה. ּדֹור 
ַהטו"ב ְלַרָּבֵני ּוַמְנִהיֵגי ֲעַדת 
)ְלַמְעָלה  ָהַעִּתיָקה  סֹוד 
ֵמֶאֶלף ָׁשָנה(. ָלַמד ְוִהְתַחֵּנְך ִעם ָאִחיו ָהרה"ק ַרִּבי 
ָצִעיר  ְּבִגיל  ִהְתַיְּתמּו  ְוָסבֹו.  ָאִביו  ֵאֶצל  ַאְבָרָהם 
ּוַבִּנְסָּתר.  ַּבִּנְגֶלה  ְּבַחְברּוָתא  ְּבַתְלמּוָדם  ְוִהְמִׁשיכּו 
ֲאֵחִרים  ִמְּמקֹומֹות  ֲעִנִּיים  ֲחָכִמים  ַמְזִמיִנים  ָהיּו 
ְרָחָבה  ְּבָיד  אֹוָתם  ְמַפְרְנִסים  ְוָהיּו  ִעָּמם,  ִלְלֹמד 

ִּבְהיֹוָתם ֲעִׁשיִרים ּוַבֲעֵלי ָׂשדֹות.
ְלתֹוָרה  ַהְּקִהָּלה  ֶאת  ְוִהְנִהיג  ְּבסֹוד  ַּכֲאַב"ד  ִׁשֵּמׁש 
ֶׁשַּנֲענּו  ַהַּזּכֹות,  ִּבְתִפּלֹוָתיו  נֹוַדע  ֻמְפֶלֶגת.  ְוִיְרָאה 
ְּכַבַעל  ִהְתַּפְרֵסם  ְלָׁשְמעֹו.  ָּבאּו  ֶׁשַהּגֹוִיים  ַעד  ִמָּיד, 

רּוַח ַהֹּקֶדׁש ּומֹוְפִתים ְוִקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים.
ְּכָתָביו ּוָבֶהם ִהְתַּכְּתֻבּיֹוָתיו ַּבֲהָלָכה ִעם ַחְכֵמי ַצְנָעא 

ָעלּו ִעּמֹו ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ַאְך ֶנֶאְבדּו.
ְּכַפר  ְלַיד  ׁשֹוֵמָמה  ְּבִגְבָעה  ַצָּוָאתֹו  ִּפי  ַעל  ִנְטַמן 
ְמקֹום  ָעג'ּור(.  ַּבִּיּׁשּוב  ַּבִית  ֲחַצר  )ַּכּיֹום  ָעג'ּור 
ֶׁשַּנֲעׂשּו  ּוְבמֹוְפִתים  ְּבאֹותֹות  ְמֹאד  ִהְתַּפְרֵסם  ִצּיּונֹו 
ַלּפֹוְקִדים ּוִמְתַּפְּלִלים ִּבְזכּותֹו. )ִמּתֹוְך ֵסֶפר 'ְּגבּוַרת 

ִיְצָחק' ִמֶּנֶכד ָאִחיו - ָהַרב ִיְׂשָרֵאל ַּגְבָרא(.

ִנְפַטר: כ"א ַּתּמּוז ה'תש"י

ָמאִרי ַחִּיים 
ִסיְנַואִני ַזַּצ"ל

נֹוַלד: ט' ִּתְׁשֵרי ה'תרנ"ח 
ְּבִסיְנַואן )ֵּתיָמן(

ִאיׁש  ַקִּדיָׁשא,  ֲחִסיָדא 

ּומֹוֵפת  ָהֶאְׁשּכֹולֹות 
ָיָצא  ֶׁשִּׁשְמעֹו  ָלַרִּבים, 

ִלְתִהָּלה ְּבָכל ָהָאֶרץ.
ִּבְתבּוָנתֹו,  ְּבַׁשְקָדנּותֹו,  ָהָיה  ִנָּכר  ִמְּנעּוָריו 
ַחי.  ֲאֶׁשר  ְוַהַהְצֵנַע  ַהֹּטַהר  ּוְבַחֵּיי  ְּבַעְנְוָתנּותֹו 

ֲחִריצּותֹו ַוֲחִריפּותֹו ָהיּו ִמן ַהְמֻפְרָסמֹות.
ְוָעָׂשה  ַהָּקדֹוׁש"  "ַהֹּזַהר  ַאֲחֵרי  ָּתִמיד  ִנְמַׁשְך  הּוא 
ֻמְפָלג  ּוָבִקי  ָׁשַמִים,  ִויֵרא  ָעָנו  ּבֹו.  ְּבִלּמּוָדיו  ַחִיל 
ְּבָכל ַחְדֵרי ַהּתֹוָרה. ַאְך ִלּמּוד ַהֹּזַהר ְוַהַּקָּבָלה ָהיּו 

ֶלֶחם ֻחּקֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו.
יֹוָמם  ַּבּתֹוָרה  ְוָהָגה  ַרב  ּוְבִצְמצּום  ְּבֹדַחק  ַחי 
ֵמרּוחֹו  ֲעֵליֶהם  ְוִהְׁשָרה  ַּתְלִמיִדים,  ֶהֱעִמיד  ָוֵליל. 

ַהְּטהֹוָרה רּוַח ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְקֻדָּׁשה.

ִנְפַטר: כ''ז ֲאָדר ה'תשֹל"ט

מזמה

מו
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הרב יהודה שפירא

הרב יהודה זאב ליבוביץ

משכימים ומעריבים
דברי הגאון הגדול הרב יהודא שפירא זצוק״ל:

״השבט התימני היה אחד השבטים המובחרים והיפים בין שבטי ישראל. 
ויושר, מלא גאווה יהודית, ומצד שני  מצד אחד בעל אמונה חזקה, תום 
פיקח ובעל שכל, רובם ככולם נהנים מיגיע כפיהם, שמחים בחלקם ואין 
רודפים אחרי תענוגי העולם הזה המדומה. את העונג והאושר היו מוצאים 
בחיים הרוחניים שלהם. אנחנו גרנו בימי הנעורים בעיר העתיקה בירושלם, 
היו  וההתלהבות של השבת שלהם: איך  ולעולם לא אשכח את הנעימות 
ובזקניהם  בנעריהם  יחד  וקורים  השבת,  כניסת  לפני  שעה  מתאספים 
ובאשמורת הבוקר  וברגשי קדש,  וקבלת שבת בנעימה  את שיר השירים 
שעתיים לפני הבוקר, נתמלא כל החלל בזמירותיהם ובתפילות הנעימות"

)"כרמי יהודא" מכתב ל״ו דף עזנ״ט(

״כולם אהובים, כולם ברורים...״
באחד הימים נגש נאמן ביתו של הגה״צ ר' יהודה זאב ליבוביץ 
זצוק״ל ואמר לו: ״כבוד הרב, יהודי תימני הגיע מחדרה ורוצה 

לדבר עם הרב״ ענה לו הרב: "מה זה יהודי תימני? ואם מישהו מבני אשכנז 
היה מגיע היית אומר לי יהודי אשכנזי?!" אומרים: יהודי-וזהו! 

קבלת התורה
״מעייני  החולים  בבית  ימים  מס׳  מאושפז  היה  קהילתנו  מבני  זקן  ת״ח 
הישועה״ בבני ברק. באחד הימים החל לשנות את הפרשה שניים מקרא 

ואחד תרגום.
נעימת קריאתו הגיעה לאזני חסיד גור שהיה במחלקה באותו זמן, נגש אליו 

החסיד ואמר:
מהחזו״א  ששמע  זצ״ל  גריינימן  שמריהו  הרב  בשם  שאומרים  לך,  "דע 
זי״ע שמי שרוצה לשמוע ולראות איך היה מעמד הר סיני ילך לשמוע את 

קריאת התורה אצל בני עדת תימן".

מח

מט
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כנתינתן מסיני
נגש  עדתינו  מבני  אחד 

דוד  ר׳  הצדיק  מהמקובל  ברכה  לקבל 
אבוחצירא שליט״א, התחיל הרב לומר 
הפסוק  את  השלים  אדם  ואותו  פסוק 
הרב  בו  התבונן  ובבהירות.  בבקיאות 
ושאל: "האם אתה תימני? כשהלה השיב 
״המסורת  ואמר:  הרב  נענה  בחיוב, 
שלכם הכי מדויקת לעתיד לבוא כולם 
יהדות  כמסורת  בתורה  יקראו 

תימן!"

חמימות דקדושה
קרלין  מסטולין  יוחנן  רבי  הרה״ק 
השבועות  חג  ליל  "בסעודת  זצוק״ל 

התימנים  )על  ואמר:  התימנים  ממנהגי  דיבר 
שהתפללו בביהכנ״ס שלהם שהיה ליד ביהכנ׳׳ס 
של חסידי קרלין( תימינ׳ער זאגן אזוי ווארים,זיי 
)בשעת  ״שירה״  די  געזאגט  האבן  הארעווען,זיי 
איז  זיי  ביי   - אויסגעצייכנט!  שחרית(  תפילת 
דא אסאך אלטע מנהגים, מ׳זעט אז דער שרייען 

ביים דאווענען איז ארך דאבייזיי״
כך  כל  )מתפללים(  אומרים  התימנים  תרגום: 
בחמימות, הם מתאמצים )משקיעים כוחות(, הם 
אמרו את השירה )בשעת תפילת שחרית( באופן 
רואים  ישנים,  מנהגים  הרבה  יש  אצלם  מיוחד! 

שלצעוק בתפילה גם קיים אצלם.

)מובא בכתבי הקודש עמי כבי(

שירת הלויים
הלך  שליט״א  סופר  חיים  יעקב  הרב 
שליט״א  סופר  ראובן  הרב  אחיו  עם 

לר׳ הלל ורנד הי״ו, הגבאי של האדמו״ר ר אהרן 
אחד  ביום  כך:  להם  סיפר  והוא  זצוק״ל  מבעלז 
מימי אלול באשמורת הבקר בקש האדמו״ר מרי 
הלל לצאת החוצה. בדרכם עברו ליד בית כנסת 
ק״ק תימן שבאותו זמן אמרו את התהלים שלפני 
אמירת הסליחות. ר׳ אהרון נעצר והאזין זמן מה 
למזמורים. לאחר מכן המשיכו ללכת ור׳ אהרון 
היה נראה שקוע בהרהורים. לפתע עצר ופנה לד 

הלל:
זיי  וואס  ניגון  די  געהערט  האסט  דו  הלל!  ״ד 
ר׳ הלל! האם   - געזאקט דארט? (תרגום  האבן 
סיים  )ואז  שם?  אמרו  שהם  הניגון  את  שמעת 
האדמו״ר ואמר: "זה ניגון של הלויים של שיר 

של יום בבית המקדש!"

הרב יעקב חיים סופר

רבי דוד אבוחצירא

רבי יוחנן מסטולין קרלין

נבנ

נא
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ספרי תורה המקודשים שהיו בתימן
דבר מאלף הוא הסיפורים אודות ספרי תורה המקודשים  שהיו ביהדות תימן ואשר חוללו ישועות 
ונפלאות,ושמם היה נישא בהערצה ומקור לתפלה בעת  צרה ומצוקה.  - המשותף לכולם, שהם 
נכתבו על ידי סופרים יראי שמים, שכתבו אותם בקדושה ובטהרה, ובכך נתקדשו הספרים בקדושה 
מופלאה ונוראה. - רוב הספרים הועלו לארץ ישראל עם עליית יהודי תימן. אולם , לצערנו, דוקא 
בארצנו הקדושה, ירדה אותה קדושה שאפפה את הספרים. - דומה שהמילים הבאות מבטאות 
היטב את ההבדל המוחשי בין השפעת קדושת ספרי התורה בתימן, לבין המצב כיום בארצנו. וכך 

אמר זקן אחד: "בתימן היו ספרי התורה שומרים עלינו, וכאן אנו שומרים עליהם"...

שמות ספרי התורה מתימן הידועים בקדושתם המיוחדת
"אהרון", "אחמר", "אלבם", "אליהו", "ביידאני", "גדול", "גלאך", "דלעה", "הבהיר", "זכאי", 
"זקן", "חמאמי", "יהונתן", "יצחקי", "כוכב", "מאקצע", "מגוז", "מזרר", "מנחם", "מקאלחי", 
"מרגזי", "משה", "משרקי", "סימן טוב", "עדני", "עזאני", "עזרא", "פרחי", "פנחס", "דאהרי", 

"צמח", "קעוד", "שם ועבר", "שם טוב", "שמואל", "תם".

נג

נד
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נזנו
נעימות 

שירי שבת
ששירי  המנהג 
שבת הם מיוחדים, 
מוזכר  כלל  ובדרך 
בפירוש  בהם 
השבת.  יום  ענייני 
נעימותיהם  וגם 
הן  של־ שירי שבת 
ומתונות,  כבדות 
לעורר  שלא  כדי 
ריקוד שהוא אסור 

בשבת.
נהגו  מקדשינו  בית  לחרבן  זכר 
בבית  שאפילו  בתימן  אבותינו 
כלי  בשום  מנגנים  היו  לא  חתנים 
שיר, וברוב המקומות בתימן הקילו 
להכות על גבי כלי פח פשוט הנקרא 

17בלשון ערבי "תנכה".  
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מתוך אגדתא דפסחא - עדת קדושים

תרגום ללשון הקודש

ַבר זאת הלילה (שונה) מכל הלילות מה ְדּ

(התשובה), יצאו זקינינו ואבותינו ממצרים
בית העבדים.

מה היו עושים.

היו ְמָעְרִבים התבן בלֵבנים, והלֵבנים בתבן.

למי.

לפרעה הרשע הגמור, אשר ראשו כמו
מפלצת, ופיו כמו עין התנור.

והביא ה' על המצרים,

הדם, והצפרדעים, והכנים, והפרעושים,
והערוב, והדבר, והשחין, והברד, והארבה,

והחושך, ומכת הבכורות.

ואפילו זקינה קמוטה, יחולו עליה אלף
קללות, היה לה נעבד (אליל שעובדת לו)

מבצק, מועמד על גבי התנור,

נכנס הכלב השוטה,
ואכל את הנעבד המועמד.

וצעקה באותו הלילה,
והיתה צעקה גדולה במצרים.

לקיים מה שנאמר, כי אין בית
אשר אין שם מת.

[ונשאו הבצק על כתיפיהם,
והתפללו לאלהיהם וָעָנה אותם].

וטבעו המצרים בים סוף,
ויצאו בני ישראל מתוכו.

והצילם ה' ביד חזקה וזרוע נטויה
ושפטים גדולים ואותות ומופתים,

על ידי משה רבינו עליו השלום:

מה נשתנה בערבית

ַיאִלי. ִמיע ַאֲלּ יַלּה ִמן ֲגּ ר ַהֵדּה ַאַלּ ַמא ֲכַבּ

אֲיַנא, ִמן ִמצר ַנא ַוֲאַבּ ּדּוֲדּ ֲכֲרּגּו ְגּ
ּה. ַיּ יּת ַאלֲעּבּוִדּ ַבּ

אנּו ִיפֲעלּו. ַמא ַכּ

ּבן. ּבן ִפִתּ ּבן, ַואִלּ ּבן ִפִלּ טּו ַאִתּ אנּו ְיַכְלּ ַכּ

ְלַמן.

ִדי ַראסֹּה ַסאע  מּור, ַאֲלּ ע ַאלָגּ ְלַפרעֹה ַאלָרָשׁ
נּור. ּה ַסאע ֲמַנק ַאַתּ מעּור, ּוֻפמֹּ ַאִצּ

ּה ֲעַל־אלִמצְריּון. ֲוַאוַרּד ַאַלּ

ל. ַואלְוחּוׁש.  ע. ַואלַקמל. ַואלֻקַמּ 'ַפאִדּ ם. ַואֲטּ ַאלַדּ
ַרּד. ַרּב. ַואלֲבּ ַואלֲפַנא. ַואלֲגּ
אר. ַלאם. ּוַמוּת ַאלַאּבַכּ ַראּד. ַואֲטּ ַואלֲגּ

ּגּוז, ֲעַליַהא ַאלף א ֲעּגּוז ֲבּ ִחַתּ
אן ְמַעאַהא ַמעּבּוּד ּגּוז, ַכּ ַלעַנּה ְתּ
ּנּור ַמרּכּוז. ִמן ִעּגַנּה, ַפוק ַאַתּ

לּב ַאלַמענּוז,  ַכל ַאלַכּ ֲדּ
ל ַאלַמעּבּוּד ַאלַמרּכּוז.  ֲאַכּ

יַלּה, לּך ַאַלּ ְוַצֲרַכּת ִתּ
ִמצר. אן ְצַראך ֲעִט'ים ְבּ ְוַכּ

ִית י ֵאין ַבּ ֱאָמר, ִכּ ֶנּ ְלַקֵיּם ַמה ֶשׁ
ם ֵמת. ר ֵאין ָשׁ ֲאֶשׁ

אְפֻהם, יַנּה ֲעַלא ַאּכַתּ [ְוֲחֲמלּו ַאלֲעִגּ
ֻהם]. אְבּ ֻהם ַוֲאַגּ ְוַאּדעּו ְלַרְבּ

חר ַאלֻקלֻזם, ְוֻגרקּו ַאל ִמצְריּון ִפי ַבּ
ִני ִאסַרִאיל ִמן ַוסטֹּה. ְוֲכֲרּגּו ֲבּ

ּה ּודַראע יַדּ ִדּ ַיּד ֲשׁ ּה ְבּ צֻהם ַאַלּ ְוַכלֹּ
ַראִהין, אם ֲעִטיַמּה, ְוַאַיאת ּוֲבּ ּה, ְוַאחַכּ ַממּדּוַדּ
לֹום: ינּו ָעָליו ַהָשּׁ ַעל ְיֵדי מֶֹשה ַרֵבּ

בר
 כ

מא

 בליל הסדר נהגו שיעמוד אחר
אמירת מה נשתנה בן קטן ואומר 
נוסח מא כבר וכו' כשבידו ביצה.

נח
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אתרוג תימני כולו בשר, בלא פלחי מיץ

אתרוג תימני גדול

סאס
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נט

בתחילת גידולו העוקץ כלפי מעלה
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הם  "מיוחדים 
תימן  חכמי  ספרי 

כשעיטורים נאים 

הספרים  בשערי 
את  וליקר  לפאר 
הקודש"  ספרי 
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ילדים יקרים!

בעמוד הבא תראו חידון על האלבום.
עיברו על האלבום ולמדו אותו היטב
לאחר מכן-ענו על שאלות החידון.

שילחו את התשובות בלבד!
)מס' שאלה ומס' תשובה, לדוגמא: א-2(

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלת ענק!
את הפרסים תוכלו לראות בסוף האלבום.

את התשובות שלחו לפקס: 089151548 
ay1737@gmail.com :או לאימייל

בהצלחה!



22

חידוןאלבום אלפי יהודה

22

א. ַעד ֵאיֶזה ִּגיל ָלְמדּו ַּבָמאִרי?

1. ֶעֶׂשר

2. ֵּתַׁשע

3. ְׁשֵּתים ֶעְׂשֶרה

4. ַּבר ִמְצָוה

ב. ָמה ְמָבְרִכים ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה ַעל ַהּכּוָּבאֶנה?

1. ְמזֹונֹות

2. ֵיׁש ְׁשֵּתי ֵּדעֹות

3. ַהּמֹוִציא

4. ִאם קֹוֵבַע ָעָליו ְסעּוָדה-ַהּמֹוִציא

ג. ֵמֶהם ַאְרַּבַעת ֶחְלֵקי ַהִּׁשיָרה ְּבָמֹסֶרת ֵּתיָמן?

1. א.ִׁשיִרים )ַנשַוד( ב.ֵׁשרּות ג.ַחּדּויֹות ד.ַהֵּללֹות

2. א.ִׁשיִרים ב.ִּפְזמֹון ג.ַהֵּללֹות ד.ַחּדּויֹות

3. א.ְּפִתיָחה ב.ִּפְזמֹון ג.ַהֵּללֹות ד.ִׁשיִרים

4. א.ִׁשירֹות ב.ַחדּויֹות ג.ַהֵּללֹות ד.ִּפְזמֹון

ד. ֵמֶהם ַטֲעֵמי אמ"ת?

1. ַטֲעֵמי ַהִּמְקָרא ַעל ִסְפֵרי ִאּיֹוב,ִמְשֵלי,ֵאיָכה

2. ַהְּטָעִמים ֶׁשִּבְגָלָלם ֵיׁש לֹוַמר ַרק ֱאֶמת

3. ַטֲעֵמי ַהִּמְקָרא ַעל ְּתִהִּלים.ְנֶחְמָיה ְוהֹוֵׁשַע

4. ְטָעִמים ֶׁשל ְּתִהִּלים

ה. ַמהּו ָהֶאְתרֹוג ַהֵּתיָמִני?

1. ֶאְתרֹוג ֶׁשְּמָבְרִכים ָעָליו ַרק ְּבַתיָמן

2. ֶאְתרֹוג ֶׁשֻּמְחָזק ֶׁשֵאינֹו ֻמְרָּכב

3. ֶאְתרֹוג ֻמְרָּכב ַאְך ָּגַדל ְּבֵתיָמן

4. ֶאְתרֹוג ֶׁשָּקָנה אֹותֹו ֵּתיָמִני

ו. ִמי ָּכַתב ֶאת ַהִּמְדָרׁש ַהָּגדֹול?

1. ַרִּבי ַחִּיים ְּכַסאר

2. ר' ָּדִוד ֶּבן ַעְמָרם ַעַדִני

3. ַרִּבי ָּדִוד ַמְׁשְרִקי

4. ַהָּמָהִרי"ץ

ז. ַּכָּמה ָּפָרִׁשּיֹות נֹוֲהִגים ְלַהֲעלֹות 
ֶאת ָּכל ַהְּקַטִּנים ְל"ִׁשִּׁשי"?

1. ְׁשַּתִים

2. ֵׁשׁש

3. ָחֵמש

4. ָׁשלֹוׁש

ח. ֵהיָכן ָקבּור ַרִּבי ִיְצָחק ַגְבָרא?

1. ְירּוָׁשַלִים

2. ַיהּוד

3. ָעג'ּור

4. ְּבֵני ְּבָרק

ט. ֵאיזֹו ִעיר ְמֻכָּנה ְּבֵׁשם אּוָזל?

1. ְירּוָׁשַלִים

2. ַצְנָעא

3. ֶחְברֹון

4. ְצַפת

י. ֵאיֶזה ֶקַטע ְּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ָהיּו 
אֹוְמִרים ַהְּיָלִדים ְּבֵּתיָמן?

1. ָמה ִנwַָּּנה

2. ַחד ַּגְדָיא

3. ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע

4. ַמא ְכַּבר
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MP

לשלוח תשובות לפקס:
08-9151548
או לאימייל:

ay1737@gmail.com
חשוב לציין
שם וטלפון!

כל מי שיענה
על החידון וישלח את 

התשובות לארגון 

:
  

   
 " -
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