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תובנות בפרשה
במשנת הגאון רבינו סעדיה בן יוסף זצ"ל

ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו ָנא ַהֹּמִרים )כ', י'(.
יֹום,  יֹום  ַּדְלֹתַתי  ַעל  ִלְׁשֹקד  ִלי,  ֹׁשֵמַע  ָאָדם  ַאְׁשֵרי 

ִלְׁשֹמר ְמזּוֹזת ְּפָתָחי )משלי ח', ל"ד(. 

על מנת שנזכה לקבל חשקת התורה, צריכים לדעת 
שלשה דברים: 

דבר ראשון, להאמין בתורה באמונה חזקה, בכל מה 
שכתוב בה, ולא להסתפק כלל בכל ענייניה  כל מה 
שכתוב בתורה זו אמת מוחלטת. אם אנחנו לומדים 
ולא מצליחים להבין, אין זו בעיה באמיתות התורה, 
חלילה. זו בעיה שלנו, זו חולשת דעתנו. רבי עקיבא 
איגר כשנשאר בקושיה, כתב בהרבה מקומות: "וה' 
יאיר עיני בלימוד תורתו". ללמדנו כי גם אם נשאר 

ב"צריך  אפילו  או  עיון"  ב"צריך 
חיס זה  אין  לעולם  גדול"  כעיון 

רבותינו,  בדברי  או  בסוגיא  רון 
אלא זהו משום שאנחנו צריכים 
לקוות לאור התורה, שיאורו בו 
דברים  להבין  נזכה  ואז  עינינו 
לאשורם. כל מה שכתוב בכתבי 

כהקודש הכל אמת, יש לנו אמו
שהכל  נצחית  אמונה  חזקה,  נה 
והכל  בסיני  רבנו  למשה  נמסר 
ויש  למדנו  ואם  לאמיתה,  אמת 

כלנו קושיות או תמיהות או סתי
כרות, נמשיך ללמוד ולבקש רח

מים ממי שהחכמה שלו שיפתח 
לבנו לתלמוד תורתו ויאר עינינו 

במאור תורתו.

של  עניין  אינה  הזו  האמונה 
מצות האמונה בלבד, אלא זה בסיס ללימוד התורה. 
מדוע, כי אם אדם ניגש ללמוד תורה מתוך ההיגיון 
האנושי שלו ומתוך מיעוט דעתו וצמצום שכלו, אזי 
יתמה  ראשון,  במושכל  להבינו  יזכה  שלא  דבר  כל 

ויערער עליו, וכך רק יתרחק מהתורה ומחכ כעליו 
כמתה. אבל אם אדם ניגש לתורה מתוך אמונה מוח

לטת, אזי כל לימודו יהיה על מנת להבין את תורת 
עצמו  יבטל  וכך  האמת,  לאור  לזכות  ולמען  השם, 
ודעתו ורצונותיו על דברי תורה עד שיזכה שעיניו 

יאורו באור התורה ולבו מלא מחכמתה. 
זהו חלקו הראשון של הכתוב: "אשרי אדם שמע לי", 
פירושו שהאדם מקבל על עצמו את כל דבי התורה 

ללא עוררין ומאמין בהם באמונה חזקה ושלמה. 
לרדוף  ולא  התורה,  אל  הלב  את  לשאת  שני,  דבר 
להגות  רק  העצמיים,  והקניינים  המותרות  אחרי 
מכל  לשכוח  עליו  תורה  בן  ולילה.  יומם  בתורה 

ענייני העולם הזה ולעסוק אך ורק בלימוד התורה.
מי שחפץ להיות בן תורה, יתן עיניו ולבו על התורה 
תמיד. תמיד משמעותו לא רק בשעת הלימוד אלא 
גם כשהוא ישן, גם כשהוא אוכל, בכל עת ממש יהיו 
דלתות  על  השוקד  אדם  להיות  בתורה.  מעיניו  כל 
התורה – " זהו חלקו השני של הכתוב: "לשקוד על 
דלתותי יום בכל עת ובכל מצב, ומתמיד בלימודה. 

ככ נדבר שלישי, ריבוי החשק והרצון לתורה. אדם ש
בו חשק לאיזה דבר מחפצי העוכ  נס

לם הזה, מרוב שהוא משתוקק להשיג 
ובכל  עת  בכל  עליו  חולם  הוא  אותו 

כמצב. גם אם הוא מתעורר ופוקח עי
עומד  הזה  הדבר  הלילה  באמצע  ניו 
מול עיניו. בין אם הוא נמצא במצבים 
ובין אם חלילה במצבים לא  שמחים 
כל כך טובים, החלומות שלו נושאים 
אותו בדמיונו לאותו דבר נכסף. מצב 
אל  והעיניים  הלב  נשיאת  נקרא  זה 
בן  כל  להיות  צריך  וכך  דבר,  אותו 

כתורה נושא לבו אל התורה ונותן עי
ניו על התורה.

של  למושגים  נדרשים  לא  אנחנו 
להתמדה  לא  ואף  התמדה,  שנות 
רצופה מהנץ החמה עד חצות לילה, 
ניקח מכאן את  דרגתנו  לפי  גם  אבל 
ללא  לימוד  פירושה  התמדה  היסוד: 
הפסקות, לימוד שלם ללא קרעים. לדוגמה: אם יש 
אותו  נעשה  לא  שעות,  ארבע  של  לימוד  סדר  לנו 

פרקים פרקים אלא מקשה אחת של ארבע שעות. 

שמעתי פעם דרשה מהגאון רבי יפת טיירי שליט"א, 
כך:  אמר  והוא  חמד,  שדי  בישוב  הישיבה  ראש 
כשיוצקים גג בטון, אם יצקו חצי גג היום והשאירו 

כאת חציו השני למחר, הגג לא יהיה טוב. יציקה צרי
ככה להיות מקשה אחת! זהו משל נמרץ מאוד, והנ

משל על אחת כמה וכמה. לימוד תורה בשקידה יום 
יום, זהו חלקו השני של הכתוב: "לשקוד על דלתותי 

יום יום הדרך להצלחה.  

בסייעתא דשמיא לאחר יגיעה רבה ומאומצת 
הושק  אלו  בימים  וב"ה  זכינו  רב,  זמן  במשך 
בתי  רשת  הרחב,  הציבור  לרווחת  והוקם 
ההוראה – קו ההלכה המרכזי העולמי לקהילות 
קודש תימן בכל רחבי הארץ והתפוצות, שעל 
מאורות  'ישיבת  והחסד  התורה  מוסדות  ידי 
יפת  יהורם  רבי  הרש"ש' בראשותו של הרה"ג 

שליט"א. 

בית  ועסקני  חברי  האחרונים  בשבועות 
גדולי  ורבנן  מרנן  של  למעונם  עלו  ההוראה, 

ולה להתברך  שליט"א,  תימן  יהדות  ־ומאורי 
העול המערך  הקמת  על  הרבנים  עם  ־תייעץ 

ואכן  לקהילותינו.  ומנהג  הלכה  מענה  של  מי 
נקבעו  הרבנים,  עם  רבות  התייעצויות  לאחר 
הכללים והתקנון המדוקדק של בית ההוראה, 
הוראה  מורי  עשרות  נבחרו  רבה  ובקפידה 
ויושבי על מדין מכל רחבי הארץ לשמש כרבני 

בית ההוראה 'המאורות'.
הוראה  ומורי  רבנים  כינוס  יערך  תקופה  מדי 
מרכזי, בראשות עיני העדה שליט"א, ובשיתוף 
אנשי רפואה ומקצוע, אשר שם יובאו הוראות 
ההוראה.  ומורי  הרבנים  לתועלת  וכללים 
מכון  ע"י  לאור  ייצא  שנה  מדי  בל"נ  כן,  כמו 
המאורות מאסף תורני בענייני הוראה והלכה, 

פר שליט"א.  ההוראה  בית  ורבני  חכמי  ־מאת 
טים יבואו.

זה  במדור  יופיעו  הבאים,  בגליונות  ה'  בעזרת 
שנ האחרונים  מהשבועות  ותשובות  ־שאלות 

הגאונים  הרבנים  ע"י  ההוראה,  בבית  שאלו 
שליט"א.  

ניתן לשלוח שאלות לרבנים גם בכתובת מייל:  
sm088302222@gmail.com

חדש במאורות
בית ההוראה העולמי לקהילות קודש תימן 

בראשות מרנן ורבנן שליט"א
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ספר לדעת חכמה ומוסר 
בקרוב חלק ב'
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התעוררות בעבודת ה'
ַוַּיְרא ִּפֽיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבֽן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ַוָּיָקם ִמּתֹוְך ָהֵֽעָדה ַוִּיַּקח ֹרַמח ְּבָיֽדֹו )כ"ה, ז'(.

פנחס  שהנה  ה',  בעבודת  להתעורר  לאדם  לרמז  בא  לסופו,  מתחילתו  כולו  זה  פסוק 
בגימטריא ר"ח, שהוא גם כן גימטריא של יצחק )208(, שמידתו היא הגבורה, ובא לרמז 
לאדם לאזור את עצמו בגבורה לעבודת ה'. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הוי עז כנמר וכו' 

וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים, דהיינו להשתמש בגבורה לעבודת ה'.

ואם האדם מתאמץ מעצמו בגבורה, מסייעין אותו משמים על כך, וכמו שנאמר: "הבא 
כליטהר מסייעין אותו". ודבר זה נרמז בתיבות: "בן אלעזר", שהא-ל יהיה בעזרו לבל יט

רידוהו הבלי העולם מעשות רצונו יתברך. ואז יזכה למעלת אהרן הכהן, כנרמז בתיבות 
"בן אהרן הכהן", שהיה אוהב שלום ורודף שלום. וכך האדם בעבודת ה' משים שלום 
בפמליא שלמעלה ובפמליא שלמטה, וכמאמר הכתוב: "אז יחזק במעוזי, יעשה שלום 
לי, שלום יעשה לי". מעוזי - זו התורה, והזכיר ב' פעמים שלום, לרמז על השלום שעושה 

בין פמליא שלמעלה לפמליא שלמטה.

"ויקם מתוך העדה", דרוכ  והאדם המתאמץ ביותר בתורה, משבחו הכתוב, כמו שנאמר:
לקנא  ביותר  הוא  נזדרז  הכי  אפילו  היא,  קדושה  כולה  העדה  שכל  דאעפ"י  לומר  צה 
לתורה הקדושה, ולפיכך שונה הוא מכולם, שרואה שעושים מעשיהם שלא עפ"י התורה 

ִמִּטְרַדת הגלות וצרותיה, ולפיכך מלמדם שיעשו את כל מע כמפני מיעוט לימודם או 
שיהם על פי התורה דווקא, ונרמז במה שכתב רש"י: "שנתעלמה מהם ההלכה", שגם כאן 

אין יודעים איזה הדרך ישכון אור.

והוא מה שאמר הכתוב: "ויקח רמח בידו", לרמז לרמ"ח מצוות עשה שמלמדם, והאותיות 
שאחרי תיבת רמ"ח הם שנ"ט, ובתוספת ה-ו' הנעלם מתיבת רמח נמצא מנין שס"ה, ואת 

זה לוקח הוא בידו ומלמד לעם לרמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה.

יתר אחת, ללמדינו על  "השטן"  ה-ו', שהיא עולה כתיבת  רמז בתיבת שנ"ט עם  ועוד 
יום הכיפורים שבו אין השטן שולט ואינו יכול לקטרג, ואילו האדם המזכה את הרבים 
שאף  כדי  טובים,  ובמעשים  בתשובה  הכיפורים,  כיום  יהיו  הימים  שכל  גרם  במעשיו, 
בשאר ימות השנה לא יוכל השטן לקטרג. עוד מצינו בתיבת רמ"ח שהם אותיות "רחם", 

ללמדנו שמזכה הרבים במעשיו ִהְגִּביר הרחמים שיחולו על ישראל משמים.

העם  לכל  שהכריח  המלך,  חזקיה  של  כדורו  יהא  שדורו  יזכה  לתורה,  הרבים  ומזכה 
ללמוד תורה שזהו "ויבוא אחר איש ישראל", שהוא שם כללי לכל ישראל כמו שאמר 
הכתוב: "ואיש ישראל נשבע במצפה", ונעץ חזקיה חרב בבית המדרש, שמי שלא ילמד 

כתורה ידקר בחרב, וזהו הרמז במה שנאמר: "וידקור את שניהם", לרמז על ההכרח בלי
מוד התורה שהיה שם ע"י החרב.

ומה שכרו של מזכה הרבים, שלא תמוש התורה מזרעו אחריו, וכמו שאמר הכתוב: "לכן 
אמור הנני נותן לו את בריתי שלום", "בריתי", זו התורה, שבה הובטח שלא תמוש התורה 
מזרעו, וכמו שאמר הכתוב: "ואני זאת בריתי וגו', לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע 

זרעך", ולזה זכה פנחס, שנאמר: "והיתה לו ולזרעו אחריו".
)זרע השלום כת"י, הובא צילומו בספר מכמנים מחשיפת גנזי תימן עמ' קכ"ד(

ְוהֹוִציא ֹאָתּה ֶאל ִמחּוץ ַלַּֽמֲחֶנה ְוָׁשַחט ֹאָתּה ְלָפָנֽיו )י"ט, ג'(.

כי  'לפניו',  אותה  ושחט  מתיבת  זצ"ל  אלצ'הרי  זכריה  רבינו  הגאון  דקדק 
החכם צריך לבדוק את בקיאותו של השוחט, על ידי שיראה לו את הסכין 
ששחט בה אם היא ללא פגימה, וכן אם הוא יודע לבדוק את הסימנים. ורמז 

כזאת בתיבת "לפניו", שהיא עולה בגימטריא 'בדיקה ע'. ללמדנו כי צריך שי
בדקו את השוחט אם בקי הוא בשבעים הטרפיות הפוסלות בשחיטה. ומניין 
האותיות בתיבת 'לפניו' הם חמשה, וזה רמז לחמשה דברים המפסידים את 

השחיטה, וכן רמז לחמש מידות בסכין המבוארים בגמרא בחולין.
)צידה לדרך(

ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה' )כ"א, י"ד(.
על מקורו ומקומו של ספר זה, ומהו עניינו – עמד הגאון רבינו שלמה קורח 
ההם  בדורות  היו  וז"ל,  כך  על  )שם( שכתב  הרמב"ן  דברי  את  והביא  זצ"ל 
וכו',  הדורות  בכל  הן  כי  הגדולות,  המלחמות  ספר  כותבים  חכמים  אנשים 
והנצחונות הנפלאים בעיניהם, מיחסים המלחמות לה', כי לו המה באמת, 
עכ"ל. והאבן עזרא )שם( הפשטן כתב וז"ל, ספר היה בפני עצמו ושם כתוב 

כמלחמות ה' בעבור יראיו ויתכן שהיה מימות אברהם וכו', עכ"ל. וכוונתו בא
מרו - בעבור יראיו, היינו, מלחמות אשר היה ניתן לעמוד על סיבתן הרוחנית 

כועל ידי זה להתבונן בהשגחתו על יראיו. ומכאן, שמצווה גדולה לכתוב ספ
רים ולתעד נפלאות ה', השגחתו בברואיו ואמונתו, עד כאן דברי הרב זצ"ל.
)דברי תורה(

ֵיָֽאֵסף ַאֲֽהֹרן ֶאל ַעָּמיו )כ', כ"ד(.
הגאון רבינו דוד עדני זצ"ל עמד לבאר הלשון 'אל עמיו' הנאמרת בזה, שבאה 
ללמדנו כי כל אדם הנפטר מהעולם הזה, חוזר הוא ומגיע בעולם הבא 'אל 
עמיו' - אל האנשים הנמצאים בדרגתו, הצדיקים מגיעים למשכן הצדיקים 

והרשעים למשכן הרשעים. 
)מדרש הגדול(

ָמה ֶאֹּקב ֹלא ַקֹּבה ֵאל ּוָמה ֶאְזֹעם ֹלא ָזַעם ה' )כ"ג, ח'(.
רבינו שלמה קורח זצ"ל, מכאן, שלא כל מי שהחליט כי הגיע  העיר הגאון 

כהעת והוכשרו התנאים לקלל מיד משתתקים כל צבא מרום ומאזינים בש
"כי  ולהיפרע מהמקוללים,  במציאות  לקיימן  והקב"ה שולח שליחיו  קיקה 
אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" והכל על פי האמת ואין היא כופה לכל 

מי שקצרה רוחו.
 )דברי תורה(

קו המאורות           כל השיעורים והעדכונים בק"ק תימן, חייגו כעת - 8416*

2

הפרשה ולקחה
במשנת הגאון רבינו יחיא צארום זצ"ל 

פתגמי אורייתא
ציצים ופרחים בפרשיות השבוע 
במשנת מאורי יהדות תימן זיע"א

כשהייתי ילד בתימן, היו תקופות קשות מאוד. העוני היה אורח של קבע, והמחסור 
אף הוא לא פסח עלינו. אימי נפטרה בעודי ילד קט, ודודתי, אחות אבי, באה אלינו 
לעזור בבית. אותה שנה היתה שנת בצורת. אנחנו כאן לא מבינים בצורת מהי, כי גם 
כשלא יורדים די גשמים, עדיין המים זורמים בברזים וכביכול עולם כמנהגו נוהג, רק 
המחירים קצת עולים. אולם תימן היתה מדינה די מבודדת, וכל מחייתה התבססה 
על תוצרת מקומית. כשלא ירדו גשמים, ממילא כמעט ולא נמצאו גידולים בשדות 

ובגינות והרעב פשט על הארץ בכל עצמתו. 
בסביבתנו היו הרבה גויים שעבדו פה ושם על מנת להביא אוכל אל פיהם, ובשנת 
הבצורת גם עבודות מזדמנות לא היו להם. הם הסתובבו וחיפשו דבר מה להכניס אל 
פיהם, ובהגיע יום שישי ידעו אלה שהיהודים מכינים אוכל לכבוד שבת והחליטו שזה 

הזמן המתאים לפשוט על בתי היהודים ולבקש מהם מעט אוכל. 
אותם גויים רעבים לא ביקשו שקית קמח, ואף לא כיכר לחם, זו היתה בקשה גדולה 

מדי. כל מה שהם רצו זו חתיכת פיתה להחיות את נפשם. 
באותו יום שישי שבו התרחש המעשה, נשמעו נקישות על דלת ביתינו. דודתי 

שהיתה אז בבית ניגשה לבדוק מי נוקש על הדלת, רק פתחה כדי סדק והבחינה בגוי 
העומד בפתח והבינה מה מבוקשו ומיד סגרה את הדלת אך הוא הספיק לדחוף את 
רגלו ומנע את סגירתה. ראיתי אותו באותם רגעים, הוא היה רזה וצמוק מאוד, כולו 
אחוז צמרמורות ובכה ללא הפוגה: "אני לא זז מהפתח!" כך אמר ללא מילים, "אני 

חייב לאכול משהו!" 
כשאני נזכר במעשה הזה, יש לי ממנו המחשה ברורה מהו "לשמור מזוזות פתחי". 
אדם שרוצה להבין את דברי התורה, ומתאמץ ומתעקש עד שהוא מצליח לפצח את 
הקושי וליישב את הדברים על מכונם, זהו "לשמור מזוזות פתחי". אבל מי שנתקל 
בקושי כל שהוא, ורואה שהסוגיא לא זורמת ומתוך כך יוצא מבית המדרש כדי לעשן 
סיגריה ולנוח מהמאמץ זו אינה שמירת פתחי. הדרך להצלחה היא בדבקות במטרה 
ובהבנה שאין לנו אפשרות אחרת אלא לומר איני זז מכאן עד שאזכה להבין את דברי 

התורה. 
כך משיגים את הדברים, כך זוכים להחכים בתורה, וכך התורה מתגלית לנו.

)ניתן להשיג את הספר לדעת חכמה ומוסר, אצל המערכת(

)המשך מעמוד 1(
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יחידי סגולה
תגובות והארותשביבים והנהגות על גדולי הדורות

ַוִּנְצַעק ֶאל-ְיֹהָוה ַוִּיְׁשַמע ֹקֵלנּו ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאְך ַוּיִֹֽצֵאנּו ִמִּמְצָרִים )כ', ט"ז(

שמכ  מעשה ביהודי אחד ירא שמים, שהיה גר בְּתִעז המדינה, ושמו שמעון סנואני. אשתו של
עון, נלקחה לבית עולמה בגיל צעיר לימים, והשאירה אחריה בן ובת. הבן היה כבר כבן עשר 

שנים, והיה יפה תואר ויפה מראה, שקדן בלימוד התורה, עילוי ממש, ושמו מעודה.

לפי חוקי האיסלאם במלכות תימן, אם יש יתום מאב ואם, על המלכות לקחת אותו ולגרום לו 
כלעזוב את דתו ולהשתמד. לפיכך, כאשר שמעו גדולי המלכות את שמעו של מעודה בן שמ
כעון, הזדרזו ותפסו אותו, מחמת שרצו לשמד אותו ולהעבירו על דתו. את אחותו הקטנה, הצ
ליח האב להחביא. כאשר ראה האב כי נתפס בנו, נלחם עליו להוציאו מידם, אך ללא הועיל.

פיתו שרי בית הסוהר את הילד מעודה להשתמד, אך לא יכלו לשכנע את הבן. כיון שראו 
כי עומד הוא בעקשנותו, רצו להאכילו נבילות וטריפות. הבן מעודה, עמד בתוקף על זכותו 

להישאר כיהודי ולחיות כך, ודרש כי מעתה יתנו לו אוכל רק מבית אביו.
נלקח הילד למשפט, והַוִזיר קבע כי אכן יש לתת לילד את מבוקשו, ולכן מעתה ואילך יתנו 
לו אוכל מבית אביו, אך הוא ישאר בבית הסוהר עד שיגדל. כי המשפט המוסלמי קובע כי 
את הילד היהודי אין יכולים להכריח, עד שיגדל ויתאסלם. נשאר מעודה בבית הסוהר שבע 
שנים וסבל עינויים קשים. ובכל זאת לא עזב את ה' ואת תורתו, עלה במעלות התורה והיה 

בקי בספרים רבים.

אביו ראה שאין מפלט מהגויים והסוהרים, שמצד אחד מענים את הילד בית הסוהר, ומצד שני 
מפתים אותו ומבטיחים לו עתיד טוב וגדולה, ולפיכך קבע האב לעצמו להשתטח על קבר 

הצדיק רבינו שלום שבזי אשר בְּתִעז בכל יום, ולקרוא שם תהלים לשחרור בנו.

באחד הלילות, אחר שסיים את תפילתו היומית בקבר הצדיק, חלם שמעון חלום. והנה בחלום 
הלילה, דמותו האלהית של רבינו שלום שבזי זצ"ל עומדת לפניו. אמר לו רבינו: "שמע הקב"ה 
את תפילותיך, ואכן תמה סאת הייסורים שהיה על בנך לעבור. היום בלילה ישתחרר בנך, 
ועמו יצאו אסירים רבים. בינתיים, תכין לו מקום מפלט שיהא לו לאן לברוח, ולא ידע ממנו 

אדם". האב התעורר מחלומו מלא תקוה לראות כיצד יפול דבר.
כמיד לאחר אותו מחזה, החל לרדת גשם מן השמים. במשך ג' ימים וג' לילות ירד הגשם בחוז

קה, ושטף את כל הנקרה בדרכו. שיטפון המים, פגע גם בקירותיו החיצוניים של בית הסוהר, 
ערער את יסודותיו, ובאחת הלילות נפלו קירות בית הסוהר ופירצה גדולה נבקעה בקירותיו, 
למרות שהיו ברוחב מטר. כל האסירים שיכלו לברוח, עברו דרך אותה פירצה, והלכו לכל 
מקום שיכלו לברוח ולהתחבא שם. הילד מעודה, עבר גם הוא באותה פירצה, רץ ובא לביתו 

באמצע הלילה.

האב הנרגש, קיבל את בנו בשמחה מיוחדת, ומיד שאל אותו: בני, כיצד יצאת מבית הסוהר 
לחפשי? ענה לו הבן: יושב הייתי בבית הסוהר, ופתאום רואה אני לפני אדם הדור פנים, בא 

כופורץ פירצה בקירות בית הסוהר, ומיד אחר כך תופס אותי ביד ואומר לי: "ראה מעודה, בג
ללך שחררתי הרבה אסירים, לך מיד לבית אביך, ואמור לו שלא יפחד, כי לא תיפול שוב בידי 
הארורים האלה. רק אמור לו, שלא יקח אותך ישר לעדן, כי אותם ארורים ילכו לחפש את כל 
האסירים היכן ברחו, וגם אחריך יחפשו, וירדפו אחריך בדרך לעדן. ולכן אמור לו שיקח אותך 
לכפר היהודים "אל - כזיעה", ושם יחביא אותך, עד אשר יתיאשו הרודפים מלחפש אחריך, 
ואז יבריח אותך לעדן". עשה האב כדבר רבינו אבא שלום שבזי זצ"ל, ומיד לקח את בנו באותו 

לילה לכפר אלכזיעה, חזר משם, נכנס למיטתו ועשה עצמו ישן.

בבוקר מוקדם באו הישמעאלים לחפש אחר הבן, ומצאו את האב מתעורר משנתו. לקחו את 
האב עמהם לחקירה, אך הוא טען שאינו יודע דבר אודות בנו. הביא האב עדים שהוא היה 
חולה באותו לילה ולא יצא מן הבית, ולא ידע דבר ממה שאירע בבית הסוהר, וכמובן: "בזמן 
זכאי  והוציאו  דין, שהוכיח את חפותו  עורך  לו האב  שהשוחד מקובל, הנס עומד". העמיד 
מכל אשמה. וקבעו השופטים שנעשה נס, ונפרצו כותלי הכלא באורח פלאי, והבן לא ברח 

באשמת אביו.

לאחר שעבר זמן מה, שלחו יהודי אלכזיעה והודיעו לאב שמעון, כי מצאו אדם שיהא מוכן 
להבריח את בנו לעדן, והוא יקח עליו אחריות, עד שיביא מכתב חתום מרב הקהילה היהודית 
בעדן כי הבן הגיע לשם, ונמצא תחת השגחתם. הסכים האב ושילם להם על הוצאות הדרך, 
והבן הוברח לעדן, שהיתה תחת שלטון בריטי, ולא חלו בה חוקי מדינת האיסלאם. כאשר 
הגיע האישור כי בנו נמצא במקום מבטחים, נחה דעתו של האב. חיכה הוא עוד תקופה, וברח 

גם הוא לעדן, ומשם עלתה כל המשפחה יחד לארץ ישראל. 
)תולדות הרששב"ז חלק ב' עמ' י"ד(

 השלום והברכה!הגאון רבינו אבא שלום שבזי זצ"ל
שמחתי לקבל את הגליון שאתם מוציאים לאור עולם, תחזקנה ידיכם.

ולחיבת הקודש אציע ב' הערות, במדור תובנה בפרשה, גליון א', על 
דברי רבינו הגר"ש קורח זצ"ל בספרו דברי תורה )במדבר י', כ"ט. י"ג, 

כ'(. בעניין קריאת שם הילדים, ובזכות הצדיקים.

א. לא הבנתי בעניותי אם כוונת הרב זצ"ל שאין צורך לקרוא לשמות 
כשל ילדים ע"ש תלמידי חכמים, והרי אדרבה כוונתו שיגדל ויהיה כמו

תו, ומה שהבאתם מיתרו אני מבין, דהרי ודאי שקראו לו כמה שמות 
על שם העתיד, והיכן כתוב שקראו לו רק אחרי שעשה את המעשים 

הללו.

מי כוונכ  ב. מה ששאלתם למה לא הגינה זכות הנפטרים הצדיקים, על
תכם לשאול על אנשי ארץ ישראל, מדוע זכותו של איוב תגן עליהם, 
וכי אנחנו רוצים שיגנו עליהם, אדרבה כוונת משה לראות אם יש להם 
זכות, ודאי וודאי שזכות איוב הצדיק לא תעמוד לאותם אלו הנפילים 
את  ישראל  בני  הכיבוש של  על עצם  כוונתכם  ואם  הנמצאים בארץ. 

ארץ ישראל, מנ"ל שבהם לא יעמדו זכויותיהם בצירוף זכויות החיים.

בברכת הצלחה רבה בכל מעשי ידיכם,
יהודה ארצי, מחה"ס "יקח מצוות" ושאר ספרים

תגובת המערכת:
לכבוד הרה"ג יהודה ארצי שליט"א השלו' והברכה.

שמכ  א. נראה שהגר"ש זצ"ל דקדק זאת ממשמעות הלשון שבספרי,
שמע שיתרו נקרא כן מחמת שיתר פרשה אחת בתורה, ושחיבב את 
התורה – וכל אלו לשונות עבר הם. ועל כן משמע שרק לאחר שרכש 

יתרו מעלות אלו, נקרא הוא בשמות אלו.

הצדיכ  אך נראה שלמעשה אף הרב דעתו היתה שיש לקרוא בשמות
קים, וכפי שכתבתם שיש בזה מטרה לכשיגדל ישאף לילך בדרכיהם 

כובמדותיהם הנעלות. וכפי שאכן מתבאר כן בספרו הרחב עריכת שו
לחן )חלק י"א יו"ד סימן רס"ה עמ' ס"ד ואילך(, ואף בפירוש כתב שם 

כ)סעיף כ"ד( כהאי לישנא, מה טוב ופאר לקרוא בשמות אבותינו ואמו
וכל קדושי עליון.  ושמות הנביאים  ושמות השבטים,  תינו הקדושים, 
ורבים נקראים על שם עזרא הסופר או בשם עזרי, עד כאן לשונו. הרי 
דשמא קא גרים, ויש עניין ומעלה לקרוא בשם צדיקי עליון למען ידבק 

בדרכיהם ובמעלתם.

ומה שכתב בדבריו אלו הרב זצ"ל והוכחתו מיתרו הנז"ל, נראה יותר 
שאין כוונתו אלא כלפי מה שיש קוראים לבניהם בכמה שמות שלא 
כמנהג אבותינו הקדושים, ועל דא קאמר שאין בזה שום יתרון ומעלה, 
ואדרבה אין זה אלא חסרון, וכפי שכתב בעריכת שולחן שם סעיף כ"ח 
ובהערה באורך וברוחב בביאור מנהגינו בזה, כיעו"ש היטב. ולכן כתב 
בדבריו האמורים בזה, שדוקא יתרו נקרא בכמה שמות, מאחר וכבר 

עמד במעלותיו אלו שנקרא לאחר מכן על שמם, כאמור לעיל. ודו"ק.

)שהובאו  בחז"ל  כתוב  הלא  מקום  דמכל  זצ"ל,  הרב  כוונת  נראה  ב. 
כיבוש  מפני  בא"י  היושבים  על  הגינה  איוב  של  שזכותו  שם(  ברש"י 
הארץ ע"י ישראל. ורק לאחר שמת לא עמדה זכותו של איוב למנוע 
עומדת  אינה  הצדיקים  שזכות  מוכח  ולפיכך  הארץ,  כיבוש  מישראל 
הכתוב  על  להעיר,  יש  ]ומכאן  במעשיהם.  הם  מחזיקים  כן  אם  אלא 
היתה  וכוונתו  כיאות,  זצ"ל  הרב  כוונת  הוסברה  שלא  הקודם,  בגליון 

כשזכותו של איוב לא עמדה להיושבים בארץ )הנפילים וכל העמים שי
שבו שם( להינצל מכיבוש ישראל את הארץ[.
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מופץ חינם לזיכוי הרבים בבתי הכנסת בארה''ק ובתפוצות     |      מעונין לסייע בהפצת הגליון? אנא פנה למערכת בהקדם!

התודה והברכה
לכבוד הרה"ג רבי יוסף צברי שליט"א

על שנתן לנו רשות להשתמש בספריו 'שלחן 
מלכים' עה"ת מתורתם של רבותינו זיע"א  

הודעה חשובה!
המעוניינים להקדיש את הגליון לעילוי 
נשמת, רפואה שלימה, הצלחה וכו', וכן 

המעוניינים לסייע בהפצת הגליון באיזור 
מגוריהם, יפנו למערכת הגליון.
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ימים על ימי מלך 
תוסיף שנותיו 
כמו דור ודור

נגיל ונשיש בזאת התורה
כי היא לנו עוז ואורה, 

הנהלת המוסדות, מקדמת בברכת ימים על 
ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור, את 

מרנן ורבנן עיני העדה, מורי ההוראה ויושבי 
על מדין, מכל רחבי הארץ, שהצטרפו 

למערך העולמי של 

קו ההלכה לק"ק תימן
מענה הלכה טלפוני בכל שעות היום

יהי ה' עמם, ויזכו להביא דבר ה' זו הלכה 
לפני קהל תופשי התורה ועמליה

ויראו ברכה בכל עמלם להגדיל תורה 
ולהאדירה בקרב בני עדתינו המעטירה.

ביקרא דאורייתא,
מערכת גליון גנזי מלכים 

הרב יהורם יפת, ראש המוסדות
הנהלת בית ההוראה


