אוﬧ הﬨורה
יוצא לאור ע"י קרן "אור התורה" להגדלת תורת חכמי תימן

פרשת כי תבוא
טעﬦ לשלﬤן שבﬨ

גליון מס‘ 6

משלחנם של רבותינו חכמי תימן

אל יתהלל עשיר בעשרו
בפרשתינו נאמר )כח ,יג( "ונתנך ה' לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה" .וצריך ביאור בפסוק זה ,ראשית מדוע נאמר רק למעלה,
שהרי קי"ל בכל התורה שהמילה רק באה למעט ,וא"כ יש להבין מה באה התורה למעט כאן באמרה רק למעלה .ועוד צריך ביאור מהו זה
שהוסיפה התורה לומר ולא תהיה למטה ,שזה נראה כפילות אחר שנאמר כבר והיית רק למעלה.
ומבאר מארי יהודה גיזפאן ענין זה בספרו מנחת יהודה ,שבא הקב"ה להורות לנו כיצד יש על האדם להתנהג כשמשפיע עליו ה' רוב ברכה .שלא
יתגאה בלבו לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ,אלא יכניע את לבו וימעט את עצמו לומר שאין העושר בסיבת השתדלותי אלא רק בחסד
ה' עלי שנתן לי את העושר הזה .וזהו מה שכתוב בפסוק רק למעלה ,שהמילה רק באה למעט את גאוותו ולומר שיש לו למעט את עצמו ולזכור
שכל מה שיש לו אין זה מכוחו אלא מכח השפעת ה' .ומה שהוסיפה התורה לומר ולא תהיה למטה ,זוהי הברכה שאם אדם ימעט את עצמו ויזכור
שהכל מאת ה' ולא מכוחו יזכה שלא ירד מנכסיו ויישאר בעשרו.
ונראה להוסיף שאפשר ללמוד זאת אף לכל ענין אחר כגון כבוד ,כשרון או כל מעלה אחרת שיש לאדם ,ובכלל כל הדברים הטובים שאדם יודע
שיש לו ,שאם יחדיר האדם לעצמו שבכל דברים אלו הוא "רק" למעלה ואין לו קנין עצמי בזה ,יזכה בזה שלא יהיה למטה ויישארו לו מעלות אלו.

וחי בהם
מאת ר' חנוך בן ישי שליט"א

עירוב גדול העיר
שאלה :בענין עירובי תבשילין שעושים בערב יום טוב .אדם שפשע ולא עשה עירוב
תבשילין ,האם יוצא ידי חובה בעירובו של גדול עיר ,או שאין עירובו של גדול העיר
אלא למי ששכח אך לא למי שפשע.
תשובה :איתא בגמ' בביצה )טז ע"ב( אבוה דשמואל מערב אכולה נהרדעא ,רבי אמי
ורבי אסי מערבו אכולהו טבריא .עוד אמרו שם מעשה באדם אחד שביו"ט ראה אותו
מר שמואל עצוב .א"ל למה אתה עצוב ,א"ל שלא הנחתי עירובי תבשילין ,א"ל מר
שמואל סמוך על שלי .לשנה אחרת שוב ראה שהוא עצוב ,א"ל למה אתה עצוב ,א"ל
שלא הנחתי עירובי תבשילין ,א"ל פושע אתה ,לכל העולם מותר לבשל ולך אסור.
וכתב הרא"ש על מעשה זה שנמצא דכל ההיתר לסמוך על גדול העיר הוא דוקא
בשכח או טרוד ,אבל הסומך לכתחילה הוא פושע ואינו יוצא ע"י גדול העיר .וכן פסקו
הטור ומרן הש"ע ]והמ"ב[ .אולם בב"י כתב שדעת רש"י אינה כן ,דפירש שמר שמואל
גופיה לא היתה דעתו על הפושעים ,אבל אם גדול העיר מכוון גם למי שפשע יוצא
בזה .וכן משמעות רבינו הרמב"ם )פ"ו מיו"ט ה"ז( שכתב וז"ל ןלמחר מכריז ואומר כל
מי שלא הניח עירובי תבשילין יסמוך על עירובי עכ"ל .מדלא חילק משמע דאף
הפושע יוצא בזה .וכן דעת בעל המאור ,הרשב"א הרא"ה הר"ן שיבולי הלקט והמאירי.
העולה מזה שלבני ספרד דאזלי אחר הוראות הש"ע ,וכן בני אשכנז דאזלי אחר
הוראות המשנ"ב ודעמיה ,לדידהו העירוב של גדול העיר הוא לא למי שפשע .ולבני
תימן דאזלי אחר הוראות הרמב"ם ,לדידהו אף מי שלא עירב במזיד כלול בעירוב זה.

מעשי הגדוליﬦ
מארי יחיא אלשיך

עזות למען כבוד ה'
מארי יחיא אלשיך זצ"ל כאב עד מאד את השואה
הרוחנית אשר פקדה את העולים לארץ ישראל
בזמן הקמת המדינה ע"י פורקי עול וחסרי ערכים,
שבזדון העבירו רבים על דתם .ובאותה תקופה
פחדו לדבר נגד הממשלה מחשש אמיתי
שייתפשו ויענשו ע"י פורקי העול .אולם את מארי
יחיא לא הרתיע שום דבר ,אלא אדרבא הוא יצא
ולחם בכל עוז נגד הממשל החילוני .פעם אחת
התכנסו ציבור יראי ה' לעצרת חיזוק והתעוררות,
ובאותו מעמד דרש מארי יחיא וזעק כנגד
הממשל החילוני אשר מעבירים על דתם יהודים
תמימים ללא כל רחמים .הציבור כולו נדהם
והתפעל מעוצם תעוזתו של מארי יחיא למען
כבוד ה' .לאחר העצרת כשחזר מארי יחיא לביתו
ארבו לו בני בליעל והכוהו עד שנזקק לשכב
בביתו זמן רב עד שהתאושש מהמכות .קרא על
עצמו מארי יחיא את הפסוק "גוי נתתי למכים
ולחיי למורטים".

העלון מוקדש לעילוי נשמת ציון נוריאל בן סאלם ת.נ.צ.ב.ה

שנהב08-9941818 -
ש

לק“י

סיפור לקראת עשרת ימי תשובה

סיפור אמיתי

בין אדם לחברו – אש!
בבית משפחת כ .היו ההכנות בשיאן .במטבח נפרסו העוגות ובסלון כבר נערכו השולחנות כשבני הבית כולם טורחים ומסדרים ,מארגנים
ומתרגשים לקראת אירוסי הבת הבכירה .בינתיים ,בבית החתן ,התקשרו לכל הדודים מיידעים אותם על השמחה ועל המקום בו תיערך;
"ב 8.30-בערב ברחוב ר' עקיבא  "...5הסתיימה לה עוד שיחת טלפון .עוד דוד רשם את הכתובת בקפידה ואיחל מזל טוב לבבי" .אצא
מוקדם "...אמר לעצמו יוסף ,דוד החתן" ,ואגש קודם לכן לבית פלוני ,לקנות ספר תורני "...חשב .אלא שתוכניותיו השתבשו מעט .פלוני לא
ענה לנקישותיו ,וכך מצא עצמו פוסע כבר בשעה  8.00ברחוב ר' עקיבא' .מילא ,אם הגעתי כעת ,אעלה לבית הכלה ואלמד משהו בינתיים'...
חשב לעצמו .בבית היו ההכנות בשיאן כאשר נשמעה נקישה על הדלת' .אני ...דוד החתן" הציג יוסף את עצמו" ,ו ...אל תפריעו לעצמיכם,
אשב כאן בצד עד לשעה היעודה "...הוסיף .בינתיים נכנס לסלון אבי הכלה ,מקבל אותו בחום .השיחה החלה מתגלגלת ביניהם ,כאשר ,עד
מהרה נשאל הדוד" :ובאיזו ישיבה למדתם?" הוא ציין שם ישיבה ידועה" .מעניין! גם אני למדתי שם!" זהרו עיני המארח" ...רגע ,אתה הוא
הבחור שהגיע מהעיירה הדרומית ...כעת אני נזכר!" התרחב חיוכו של יוסף .אלא שמנגד ,ככל שהלך הזיהוי והתאמת ,הלכו פניו של אבי
הכלה ונפלו" .אתה!" אמר בקול עייף ועצוב" ,היית בחור צוהל ומלא מרץ! אלא שאת המרץ שלך לא הפנית תמיד לכיוונים חיוביים ,ועל מה
שעשיתם לי אתה וחבריך ,אינני סולח ומוחל עד היום הזה!" "על מה?" נבהל יוסף ,מנסה להיזכר מתי גרם לחברו רעה" .ודאי שכחת"...
הוסיף המארח בחיוך מר" ,אולם אני עדיין זוכר את הדבר כאילו אירע היום .הייתי בחור צעיר ונבוך ,ובלילה ,לאחר יום של לימוד ,נכנסתי
למקלחת כדי להתרענן .והנה ,זרם של מים קרים כקרח נחת עלי מכוון הדלת ואם לא די בכך הצטרפו למקלחת הצוננת מקלות וניירות...
מגבות וסמרטוטים .זעקתי לכם שתפסיקו ,אבל אתה ושלושת חבריך צחקתם צחוק פרוע ,ממשיכים להציק ולענות אותי"...
דמעות עלו בעיני האיש .ניכר היה כי הכאב שב ומציף אותו ,שב ועולה עם סיפור הדברים" .דע לך ,שבמשך שלושים שנה לא סלחתי לך על
כך ,ואינני מתכוון לסלוח!" הוסיף .יוסף ישב במקומו כהלום רעם .ימי הישיבה הרחוקים צפו ועלו בו .אמת ,הוא השתובב לא מעט ,צחק
והצחיק ו"עשה שמח" ,ומעולם לא חשב שיש מי שנושא עמו כאב בשל כך ,לאורך שנים כה רבות! "אני מתנצל!" אמר בקול חרישי" ,אני
באמת מבקש את סליחתך! לא חשבתי" "...איני מוחל ואיני סולח!" התרומם אבי הכלה ממקומו" ,ו...היית צריך לחשוב על כך אז"! בינתיים
החלו להגיע המוזמנים ,התקרובת הובאה והשירה בקעה החוצה ,משתפכת אל הרחוב .רק אחד ישב שם קודר ,תוהה והמום .יוסף דוד
החתן.
דבריו של אבי הכלה הוסיפו לרדוף אותו ,מכים על קדקודו שוב ושוב" :אינני סולח ,ואינני מוחל!" למחרת ,פנה לרב ודיין חשוב כדי לשאול
בעצתו .הוא סח לו את המעשה והמתין למוצא פיו" .אינני רואה כל ברירה ",פסק הרב" ,עליך לשוב ולפייס אותו .הצע לו סכום כסף ,הראה
לו שאתה באמת כאוב ...אי אפשר להשאיר חטא כזה ,עלבון וצער של יהודי ללא מחילה!" בכתפיים שחוחות פנה יוסף שוב לרחוב האור.
בידיים רועדות נקש על דלת הבית ,מוצא עצמו עומד מול אבי הכלה" .אנא ...סלח לי "...ביקש בקול בוכים" ,אני לא מוצא לעצמי מקום.
עשיתי שטויות ,חטאתי ,הייתי קל דעת ופגעתי בך! אבל אני מצטער על כך בכל ליבי ,ולא אזוז מכאן עד שתסלח לי!" "זה קשה "...לחש אבי
הכלה בשפתיים רועדות" .כל כך נפגעתי אז!" "ואולי בכל זאת תמצא בלבך מקום לסליחה?" התחנן יוסף .טיפות גדולות זלגו מעיניו.
"ציערתי אותך צער גדול ,אני יודע ,המחילה אינה מגיעה לי כלל ,אבל בכל זאת ,עשה עמי חסד "...סיים בקול חלוש" .נו ,טוב "...נאות האיש
למחול" ,הרי אנו קרובים כעת ,ועברו שנים כה רבות .אני מוחל וסולח לך! מחול לך ,מחול לך!" טפח על הכתפיים השחוחות שמולו ,לוחץ
את ידו של האיש.
חלפה שנה תמימה .שוב נשמעו בו הדי פסיעות ,פסיעותיו של יוסף הממהר לבית ההוא ,עולה במדרגות" .שלום עליך!" קיבל אותו אבי
הכלה" ,מה קרה היום?" תהה" ....באתי להזמין אותך לברית של בני הבכור!" אמר יוסף בחיוך מבויש" ,לאחר עשרים וחמש שנות נישואין
ילדה רעייתי למזל טוב! ו...כן ,רציתי לומר לך תודה .המחילה שלך ...הסליחה מכל הלב! היא זו שסללה את הדרך ,וכעת ,כאשר זכינו
להיפקד אני מבקש שתגיע מחר לברית כאורח כבוד."...

לﬣמשיך את אוﬧ הﬨורה
בחסדי שמים זכינו במשך כמה שבועות להוציא את העלון כל שבוע ברציפות ,ולזכות את כל הקוראים בדברי תורה וחכמה מתורת
רבותינו ,וכן סיפורים המחזקים בתורה ומידות ואמונה בה' ,ואכן קיבלנו הרבה תגובות חיוביות מאנשים שנהנו מאד והוסיפו בשבח
וחשיבותו הרבה של העלון להגדלת תורת חכמי תימן.
אלא שלגודל ההוצאות הכרוכות בהוצאת העלון נאלצנו לעצור את ההוצאה לאור .ועל אף ההפצרות מהרבה אנשים שהמריצו וביקשו
להמשיך ולא להפסיק ,נאלצנו להמתין שתהיה אפשרות להמשיך בצורה מסודרת בע"ה.
אנו רוצים לשוב ולהפיץ את העלון ,וכן לשדרג את העלון לשני עמודים עקב ריבוי התוכן העשיר והמחזק ,וכן להוסיף מדור מדברי גדולי
רבותינו שליט"א.
ולכן אנו פונים אליך ,קח חלק בהוצאת העלון ,קח חלק בהגדלת תורת חכמי תימן וזיכוי הרבים העצום הזה ,ובזה תהיה שותף להרמת
קרנה של תורה ותוסיף לך זכות גדולה ויקרה ליום הדין הקרב ובא ,ובזכות זו תזכה בע"ה לשפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך ,ובמידה
כנגד מידה תזכה שאור התורה יאיר בביתך בבנים ובנות שיהיו כולם שתולים בבית ה'.

ניתן לתרום בהוראת קבע או בתרומה חד פעמית במזומן או באשראי

לקבלת הפרטים חייגו  052-716-6364ותהיו שותפים להרמת קרנה של תורה.
להפצת העלון ולקבלתו במייל ,לרעיונות ,להקדשות ולתרומות 052-7166364 :מיילorhatoraalon@gmail.com:

