
 

 תורה יכתר
 ק'  גליון •  גב'של" ב"ה'תשפ  זאת תהיה תפרש • לק"י  

 הגות והלכה בפרשת השבוע במשנת רבותינו גאוני תימן זיע"א   •
 

 avish964@gmail.comאו במייל    0504139964הערות והארות יתקבלו בברכה בטלפון     • אין לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה                               

ע אשר שמחת התורה שבליבו ועל פניו האירה כל ידיד ור   •ב' ניסן תשפ"ב   –הרב חיים ב"ר יוסף חגי זצ"ל   • מרן שר התורה הגאון הגדול רבי שמריהו יוסף חיים בן מרן הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי זלה"ה  לע"נ 

 יבלחט"א רבי  ןבעוזרי זצ"ל  הרב אלעזר  דודי הרב אברהם ב"ר דוד בדיחי זצ"ל,   •עזר זצ"ל ביבלחט"א הרב צבי בלאט שליט"א  סביבותיו, זכה להרביץ תורה ולהעמיד בתי מדרשות לשקידתה הרב רפאל אליהו אלי

מרת ו   ע"ה  גרשי   מרת אסתר ב"ר יחיא,  י"ב ניסן תש"ל  - י"א ניסן תשנ"ד, רבי דוד ב"ר חיים בדיחי זצ"ל    -יחיא מורחי הלוי זצ"ל   , רבי זכריה ב"רהרב ישראל ב"ר יהודה זצ"ל  , הרב זכריה ב"ר יוסף גהסי זצ"ל  ,אברהם

במהרה בתוך   לרפו"ש תחי'    ומיכל ב"ר ישי   , הרב ששון בן מרדכי שליט"אהרב רפאל אריה בן יחיא שליט"א  , ולזכות הרב אברהם ב"ר שלמה שליט"א, הרב אהרן ב"ר יוסף שליט"א  • יהודית ב"ר יוסף שרעבי ע"ה

 .אכי"ריוציאם מצרה לרווחה ומאפילה לאורה, ויזכנו לגאולה השלימה בקרוב,     ולהצלת והצלחת אחינו בני ישראל, הנתונים בצרה ובשביה באוקראינה ובשאר גלויותיהם, המב"ה שאר חולי ישראל,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאן מלכי רבנן –כתר מלכות 
 זלה"ה נסיםב"ר שמואל  משומררבי 

 ח' ניסן תש"ח -אב"ד ק"ק עדן 

 זלה"ה גראמהב"ר יחיא  ישראלרבי 

 י"א ניסן תשמ"ט –רבה של קפלה בתימן ומושב גאולי תימן 

 זלה"ה שאערב"ר שלום  חייםרבי 

 י"א ניסן תש"ס –מח"ס טעמי חיים 

 זלה"ה שמןב"ר שלום  יוסףרבי 

 י"ב ניסן תשכ"א -רב העיר הרצליה 

 זלה"ה אבהרב"ר שלום  שלוםרבי 

 י"ב ניסן תשנ"ג –רב ק"ק תימן באשקלון 

 זלה"ה שריאן )שריון(ב"ר משה  יוסףרבי 

 י"ג ניסן תשל"ז -מרבני ביה"כ משכן אחים ת"א 

 

 כתר ההלכה 
 מרבני בית ההוראה 'פעולת צדיק' - הגאון הרב נתנאל עומיסי שליט"א

 נלב"ע כ"ז אלול התש"פ  –לעילוי נשמת אביו רבי יחיא ב"ר יצחק עומיסי זלה"ה 

 מכירת החמץ במפעליםהערה על 
דעת מצד בעל המפעל, כיון    על מכירת החמץ במפעלים, שלכאורה יש בה חשש חסרון גמירות  א[ נשאלתי

שאף אם הגוי ישלם את מחיר החמץ, הלא בעל המפעל אינו רוצה להישאר כך בלי אספקת סחורה לחנויות 
  תשובה: שהוא רגיל למכור להם, מחשש שאותם בעלי חנויות יקנו סחורה ממקום אחר ויפסיקו לצרוך ממנו.  

ב המפעלים, באשר בעליהם אינם שומרי תומ"צ  ידוע שבעבר הייתה פירצה גדולה בעניין מכירת החמץ ברו
וסבורים שמכירת החמץ הינה רק כמין טקס דתי ואינו מחייב. וכ"ש כאשר הם בעצמם לא ביערו את החמץ  
שבביתם ]ויש מהם שאף אוכלים חמץ בפסח רח"ל[ כך שאף אין רצון מצידם למכור בכדי לא לעבור על בל 

נודע, שאחד משופטי הערכאו ת הביע את דעתו על שטר מכירת החמץ ואמר, שאם היה בא  יראה. בנוסף 
 לפניו קונה גוי לממש את קנייתו ע"י שטר זה, הוא לא היה מאשר מכירה כזו.  

לפני כעשרים וחמש שנה, כאשר הובא העניין לפני מרן הגרי"ש אלישיב, הוסיף בשטר ההרשאה שבעל    אמנם
יוכל לטעון על שטר ההרשאה והמכירה, ש ודברים בעניין,  המפעל, לא  דין  וכן שכל  נעשו לצרכים דתיים. 

יתקיים בפני ביה"ד וע"פ דין תורה. עוד נוסף שם, כי כל טענה שיטען בעל המפעל לגבי תקפות המכירה או 
. וכדי לתת תוקף חוקי לתנאים אלו נכתב  ₪גמירות דעתו, לא תהיה תקפה וגם תחייבו בקנס של מאה אלף  

יה כדין חתימה על שטר בוררות כאשר הבורר הוא ביה"ד המסוים שצויין שמו.  עוד בשטר, שהחתימה עליו תה
ואכן אחר תיקונים אלו בשטר המכירה, הרבה בעלי חברות אף אלו שחתמו בעבר על שטרי ההרשאה בחפזה  

.  ()עיקרי הדברים הובאו בשו"ת ישא יוסף ח"א סי' פ"ד מבלי עיון, כשראו שטר זה דנו ושקלו הרבה בדבר עד שחתמו  
במכירה כזו, נפל ג"כ החשש הנזכר בשאלה שפתחנו, שהרי יש כאן גמירות דעת, כי לא משתלם    ומעתה,

 לבעל המפעל לבטל מקחו, מחמת תשלום הקנס הגבוה.
 האם משחת שיניים צריכה כשרות לפסח 

נמצא  רבים שואלים האם משחת שיניים צריכה כשרות לפסח, מה גם שעבור הילדים אין כ"כ ב ב[ כמידי שנה
חמץ שנפסל מאכילת הכלב קודם הפסח, אין חיוב לבערו   תשובה:משחת שיניים עם כשרות מהודרת לפסח.  

. ולעניין אכילתו נחלקו הראשונים אם יש בזה איסור. י"א שמותר אף  )שו"ע סי' תמ"ב ס"א(ואף מותר בהנאה  
סור מדרבנן, כי באכילתו מחשיב וי"א שמותר הוא רק בהנאה, אבל באכילה א  )ר"ן פסחים תחילת פ"ב(באכילה  

אם אוכלו בלא    אמנם.  )שם ס"ט(וכן פסק מרן השו"ע    )רא"ש שם פ"ב סי' א'(הוא חמץ זה, אף שאינו ראוי לאכילה  
כוונה אין בזה איסור כלל שהרי לא החשיב את החמץ וכמבואר בשו"ע שהתיר לכתוב בדיו המבושל בשכר  

 .  )שם ס"י(למוס לפיו, שאף אם יכניס אין קפידא כי אינו בכוונה שעורים ואין חוששים שישכח ויכניס את הקו
במשחת שיניים הטעם אינו חמץ, אלא יש במשחה אלכוהול שהוא בחשש חמץ אך נפסל מאכילת כלב.  והנה

ולפי המתבאר אין איסור להשתמש במשחת שיניים שהרי אינו מתכוון לאוכלה אלא רק לנקות שיניו ולפלוט 
. ואף אם יבלע את המשחה מ"מ לא נתכוון לכך. אמנם במשחת השיניים  )חוט שני פסח עמ' צ"ז, אור לציון ח"ג עמ' צ"ג(

  ולמעשה לילדים כן צריך כשרות לפסח כיון שהם טועמים את המשחה בכוונה ויש ילדים שאף בולעים אותה. 
, מ"מ מנהג ישראל  ר"י רצאבי שליט"אוכן אמר לי מרן הג אף שרבים הם המתירים ]עכ"פ במשחה למבוגרים[  

 להשתמש במשחת שיניים כשרה לפסח.
 ענייני שבת הגדול 

על שמה של שבת זו 'שבת הגדול', אמנם הטעם היותר מפורסם הוא מה שהובא בטור   ג[ טעמים רבים נאמרו
ה לעיני  שהוא מפני הנס הגדול שנעשה לבני ישראל במצרים כשקשרו את השה לכרעי המיט   )סי' ת"ל(ושו"ע  

ולא עשו דבר ] והיו שיניהם קהות  היו שם נסים רבים בזמן מכות    ומההמצרים  שכינוהו נס גדול, אף שכבר 
 )הנדפס בספרו 'תולדות הרב שלום שבזי' ח"א עמ' קפ"ח(   כתב מהר"ר סעדיה חוזה זלה"ה בפירושו מנחה שלוחהמצרים,  

נס יציאת מצרים דומה    אבל  ו, יזיק  שלא  רסוגב  ותהארי  אתבזמן המכות היו דומים לאדם הסוגר    הנסים  כי
   [.להזיק פיהם את ולפתוח לשונם לחרוץ יכולים אינםאע"פ כן ו והשלשלאות הסוגר מן ותהארי  את תירמל

זו כגון קריאת הפטרת מיוחדת, אמירת חלק מההגדה,    ובשאר קהילות ישראל יש מנהגים מיוחדים לשבת 
. אמנם הטור והשו"ע לא כתבו בעניין  )כה"ח שם סק"ב ג' וד'( דרשת הרב, ברכה איש לרעהו 'שבת הגדול שלום'  

ם ניסי ה'  כתב שבא ללמדנו שמצוה לפרס  )הובא בהערות שבטור הוצאת המאור(זה שום דין להלכה. ובספר בית דוד  
כי אכן לדידן ק"ק תימן ]בלדי[ אין    ואמר לי למרן הגר"י רצאבי שליט"אוכן שאין בזה בזיון לשאר שבתות.  

שום שינוי בשבת זו, לא בהפטרה ולא בקריאת ההגדה ולא בשאר דברים שהזכרנו, אבל מצינו לרבותינו חכמי  
מעט בתי כנסיות    וישבספרי הפוסקים.    תימן בספריהם שהזכירו שבת זו בשם 'שבת הגדול' ע"פ מה שנכתב

ראוי לחזק את עניין הדרשה    ועכ"פ.  )נפלאות מתורתך במדבר ב' עמ' שמ"ח(שהיו קורין את איגרת מהרי"ץ בשבת זו  
   וכן מנהגו של מרן שליט"א.בשבת זו ]ושתהא בעיקר בהלכות פסח המרובות[, 

 

 א"ש־כתר של
וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ 

אל המחנה וישב מחוץ במים וטהר ואחר יבוא 
 )י"ד, ח'(לאהלו שבעת ימים 

ימי אשר כל  ו("ג, מ)י"לעיל  נאמרהנה על המצורע 
טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה טמא בו הנגע י

נסתפקו בשם  שם. )ערכין טז, ב ואמרו בגמראמושבו. 

אמר רבי  (בשם ריב"ל שם היאה"ג מי שמועה זו, אך במד
 , מה נשתנה מצורע שאמרה תורהושע בן לוייה

. הוא הבדיל בין בדד ישב מחוץ למחנה מושבו
י לשון הרע )שגרם להם להתקוטט על ידאיש לאשתו 

עהו, לפיכך בין איש לר (רבינו גרשום. שאמר ביניהם
כאן נראה שהמדה  ., ע"כאמרה תורה בדד ישב

 כנגד מידה שגם הוא יופרד מביתו ומרעיו.
לא חזר בו בדד כתב,  "ב()י"ד, ל במדרש הגדול אך

שלא ימצא מי ישב מחוץ למחנה מושבו, כדי 
ונמצא דווי על נפשו ונפשו  ,יספר לו לשון הרע

מוהר"ר ישראל הכהן זלה"ה  כוכ" ., ע"כדווה עליו
וחכמי האמת הם , זריע(תשת ר)פ סגולת ישראלב

אים ן לשון הרע נגעים בוחכמי ישראל אמרו שבעו
כדי שישב בדד ולא ימצא עם מי יספר על האדם, 
, כי הקב"ה דן את האדם מדה כנגד לשון הרע

מתבאר שהמדה כנגד מדה  הםמדברי .ע"כ, מדה
 כעת אינו יכול לדבר לשון הרע. היא ש

, הלא בפרשתנו מדובר כבר על המטהר ויש לעיין
רפא ממנו נגע הצרעת, ששב בתשובה וכבר נ

ונראה  .מחוץ לאהלוומדוע צריך הוא עדיין לישב 
, כי מהר"י הכהן הנזכריםמדה"ג ורי לבאר ע"פ דב

 ,להרחקתו מבני אדםעונש הישיבה בדד אינה רק 
שון הרע, א"כ מדיבורי ל על ידי כך נמנעשאלא 

מקום להשתלם עדיין יש לו במידה זו יש לומר ש
, להרגיל עצמו למעט בדיבור גם לאחר טהרתו

 .לדיבורים האסוריםכדי שלא יבוא 
וידועים דברי החפץ חיים זלה"ה בספרו שמירת 

)חולין ביאור מאמר חז"ל ב )שער התבונה פ"א(הלשון 

דכתיב האמנם אלם אמר רבי יצחק מאי  פט, א(
)תהלים נ"ח,  טו בני אדםפצדק תדברון מישרים תש

הזה ישים עצמו , מאי אומנותו של אדם בעולם ב'(
עצמו דטוב לו לאדם להרגיל  ארם. וביכאל

מה שיעלה על  לבמידת השתיקה שלא ידבר כ
 . ור חוץ לטבעולבו ויהיה הדיב

המשך הגמרא יכול אף את  עוד ביאר שםהנה ו
לדברי תורה, תלמוד לומר צדק תדברון. שצריך 
להתנהג בשני הפכים, בעניני העולם להיות 

דיבור תורה והמצוות ירחיב ה בענייניכאלם, אך 
מוד בחבורה עם הרבים ולדבר בכל היכולת לל

 ועוד נוכל לומר , ע"ש.עמהם בדברים שבקדושה
תיקון לחטא  ני פנים האחדריוח מש בזהשיש 

)וכ"כ שם הדיבור לתורה. בכך שמקדש כלי הלשון, 

ומתנזר מן  אינו מונע עצמוש והשני .בח"ב פרק כ"ד(
מרגיל עצמו לדבר, אבל בדברי  הדיבור, אלא

 ודרך תשובה.עצה טובה ו וז .תורה
אין לנו מא"ה אשיב לך,  בעמדנו בגליון המאה,

שזיכנו לעסוק בדברי אלא להודות להשי"ת 
ובמיוחד בתורת רבותינו חכמי תורה בחבורה, 

, ולא רן בי מדרשאו מיבדהתימן שכעת שמועתי
 ,ומלפניו נשאלה .קיצרנו במקום שאמרו להאריך

אהליבמה ול ,יגאלנופינת גג בדד על  משבת
  אכי"ר שבת שלום. במהרה בימינו ,ישיבנו



 במשנת רבותינו'מצורע' תיבת תרגום 
 )י"ד, ב'(   זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן 

 תרגום אונקלוס למצורת והרמז בזה 
תרגם    א[  המצורע,  תורת  תהיה  אוריתא  אונקלוס  זאת  תהא  'דא 

והביא יהודה    דסגירא',  במנחת  זלה"ה  גזפאן  יהודה  בשם  מוהר"ר 
בלולה  ספר  ואילך   מנחה  שמכאן  סגירא,  מצורע  תרגום  בזה"ל, 

ובדומה לזה כבר כתב רבי    ילמוד לסגור פיו מלשון הרע ורכילות.
)בתחילת תזריע    בן שועיב זלה"ה תלמיד הרשב"א בדרשותיו  ע יהוש 

  . ע"כ  פיו ולשונו  , שלא סגרא, ותרגם אונקלוס סגיר ומצורע, דף מו, ב(
הי סיבת הנגע, כעת עליו לתקן ולסגור את  שזואחד, כי מכיון    ו ינועני
 . , ולכן נקרא סגיראפיו

 סגירותא מלשון הסגר 
ו  לשון  ב[  במרפא  זלה"ה  קורח  ב'( מהר"י  י"ג,  הענין    )לעיל  ביאר 

וז"ל   סגירותא.  כמשמעו,  המתחייב  ת   צרעת,  שם  על  צרעת  רגם 
 . , ע"כממנה, שצריך המוסגר להיות מוסגר שלא יטמא אחרים באהל

והסגירו '  נקרא על שם'  מוסגר מצורע  ' כתב כי    )ע' סגר(הערוך  הנה  ו 
,  ך במוסף הערו   עליו  וכתב .  )וכ"כ הרמב"ם בפיהמ"ש מגילה פ"א מ"ז(  'הכהן

סגירו מכתש  צרעת,  נגע  לגר, תרגום  נתינה  הרב  בדבריו  והבין    .  
נגע צרעת משמעו מצורע מוסגר. והעיר, דהלא גם רצונו לומר כי  ד

כוונתו להוסיף על כי  מסתבר    אכן  צרעת.במצורע מוחלט כתוב נגע  
דבתרגום  הע ולומר  כעין  רוך  הערוך,  נכתב  שפירש  כי   דהיינומה 

הערוך ביאר את החילוק שיש בין 'מסוגר' ל'מוחלט', ואונקלוס כתב 
 ., ע"ש שהוא מוסגר מבני אדםבתור שם כללי למצורעאת זה 

, כמו  ד'ח  'סגר' בלשון תרגום הוא 'א    תיבתהלא  ד  וראיתי מקשים ג[  
סגר   והדלת  ו'(  אחריובפסוק  י"ט,  ודשא   )בראשית  אונקלוס  שתרגם 

המדבר   עליהם  סגר  בפסוק  וכן  בתרוהי.  י"ד,  אחד  תרגם    '(ג)שמות 
 . ,יעו"ש לשון 'טרד'ויונתן תרגם שם ב]  אונקלוס אחד עליהון מדברא

ללשון ארמי את לתרגם    באאם    וא"כ .  [שגם הוא משמעות סגירה
 היה לו לכתוב 'אחידותא'. דינו של המצורע שהוא מוסגר מבני אדם,  

ד  להסגר.  ונראה  סגירה  בין  לחלק  סגירה אכן תרגם אונקלוס  דיש 
בלשון  שבפרשיות אלו תרגם אונקלוס  ההסגר  אך כל ענין    ,'אחד'
תרגם אונקלוס    עצמהאת פעולת ההסגרה    וראיה לזה שהרי גם  סגר,

 ת והסגיר הכהן א  כמו שמצינו בפסוק בלשון 'סגר' ולא בלשון 'אחד'
תרגם אונקלוס ויסגר כהנא, וכן בפסוק שאחריו ש  ,)לעיל י"ב, ד'(הנגע  

 והסגירו הכהן תרגם ויסגרינה כהנא.
החילוק, ס  וביאור  מניעהכי  שמשמעותה  'אחד'  גירה  מתורגמת   ,

ומנע את הכניסה או היציאה. לוט, והדלת סגר אצל  כמו    שהחזיק 
ע שלא יכנסו אנשי העיר לבית. או סגר עליהם המדבר אחריו שמנ

במדבר מ שמש אותם  שכלא  מונע    .עותו  אינו  הכהן  הלא  כאן  אך 
יסגור את עצמו ולא יבוא בין למצורע ש  אותו מלצאת אלא מורה

 בני אדם, לכן לא היה יכול אונקלוס לתרגם 'ואחיד כהנא'. 
נהי שלשון 'אחד' אינו שייך כאן אך   , מקום עיון  יש   עדין ש אלא  ד[  

לשון   כאן  שייך  בלשון  שלכאורה  'סגירותא'  מה  כלל,    ארמיאינו 
   התרגום בלה"ק לתיבת 'אחד'. אלא הוא 
קשה צרעת  את  תרגם  ולא  אונקלוס    שינהמדוע    ועוד  ענין 

ארמי   בלשון  מהו(כמשמעותה  גילוי  לנו  אין  רס"ג]  .)אכן  תרגם    ואכן 

זה ענין  אין  זהו שם העצם של ה'צרעת' וו'צרעת' בכל מקום 'ברץ'.  
 . [תרגם 'פליוקפה' הכהן  ' והסגירו' פסוקשהרי ב'הסגר' 

 מחמת ההסגר כך הוקבע שם המצורע 
לבאר [  ה  נראה  קצת  ולכן  אחר  המצורע באופן  של  שדינו  דכיון   ,

. ובפרט שהרי  כבר הוקבע בלשון העם לקרותו 'סגירא'  להיות מוסגר,
והרי    ,מצד טבעו אינו יוצא ובא בין בני אדם  ,אף ללא שיסגירנו הכהן

כ' כבר    מוסגר'.הוא  'צרעת'  הוקבעוממילא  העצם  שם  בלשון   כך 
והאיש  ,  )מלכים ב' ה', א'(   שנכתב עליו  נעמן מ וראיה לזה    .א''סגירות

ותרגם יונתן וגברא הוה גבר חילא, והוא לקי    ,היה גבור חיל מצורע
הרי  ש  רע.  ושם בוודאי אין עניינו מצד דיני ההסגר שבמצו  בסגירותא.

 מבואר ו  . (מב"ם פ"ט מטומאת צרעת ה"אעי' ר)לישראל    אלאנאמרו    לא
מוסגר שכך  מכאן   ע"ש שהוא  בני אדם  בלשון  נקבע שם המצורע 

בקהל יוצא  שביאר   וע"ש.  ואינו  דוד  , הפסוק  משמעות   במצודת 
 אע"פ שהיה גיבור חיל, מנע עצמו מלצאת במלחמה מפני צרעתו.ד
בתרגום ו [  ו  הוא  קשה  שעדיין  עוזיאל   מה  בן  כל  בתרגם  ש  יונתן 

אלו כל עה"פ  אך  .  אונקלוס  םכבתרגו  פרשיות  המחנה  מן  וישלחו 
ז וכל  ב'( ב  צרוע  ה',  דמצורע'  )במדבר  'כל  כ  .תרגם  אונקלוס  ודלא 

עה"פ כי יפלא ממך    וכן  שינה.. מדוע שם דווקא  תרגם 'כל דסגיר'ש
לנגע   נגע  ובין  וכו'  למשפט  ח'(דבר  י"ז,  מכתש    )דברים  'בין  תרגם 

צורעא למכתש נתקא' ודלא כמו שתרגם שם אונקלוס 'בין מכתש  
 וצ"ע.סגירו למכתש סגירו'. 

 ביאור נוסף על דרך הסוד 
  מדברי הזוה"ק ובמרפא לשון הביא ביאור נוסף בלשון 'סגירותא'    [ז 

סגירותא   ובזוהר וז"ל   שם  פירשו  עלאה על  דנהורא  סגירו   סגירו 
   דטיבו עלאה, שממנו באה הצרעת.

  ,, אמר רבי יצחק הכי תנינן, נגע צרעת)תזריע מט, ב(  והנה ז"ל הזוה"ק
דאת אמר, שריא בעלמא. צרעת, סגירו, כמה  נגע הוא דינא תקיפא  

וביאר  סגירו דנהורא עלאה סגירו דטיבו עלאה דלא נחית לעלמא.  
ויטאל מהר"ח  בשם  החמה  אלא  ,  באור  למטה  אינו  הצרת  דנגע 

למעלה, כי כשיש עוונות למטה אז הנגע הוא קליפ' נחש המצורע 
עוד כתב    ., ע"כהסוגר פתחי השמים שלא ירד השפע למטה בארץ 

דסוגר זכות ותפילות ישראל מלעלות   בשם מהרח"ו,   מה, ב. מו, א(שם  )
 ."שועיושפע העליון שלא ירד וזהו שאמרו שם בזוה"ק סגירו בכלא,  

 , כוונתו לסוד גדול הרמוז 'שממנו באה הצרעת'ומש"כ במרפא לשון  
ויותר מפורש    דנגע הצרעת הוא למעלה.   , הנזכרים דברי מהרח"ו  ב 
ז'(  עץ חיים ב   )מט, ב(   וכ"כ כאן במקדש מלךו"ש.  , יע)שער לאה ורחל 
שאורות אבא עדיין לא באו לזעיר, ולכן אוחזים החיצונים באורות '

 . עינינו במאור תורתו, וה' יאיר 'דאימא ונעשים נגעים
לפי זה  ווז"ל,    'צרעת'ז לבאר מילת  הוסיף במרפא לשון לפי"עוד  [  ח 

י"ל כי צרעת גם כן מלשון עצירות בחילוף אותיות, מורה שנעצר 
והעליון. והטוב  האור  בסמ"ך אי    ממנו  מתחלף  צרעת  צד"י  נמי, 

במוצא השניים והעי"ן בגימ"ל רפויה, על דרך מה שנתבאר בפרשת 
  . , ע"כ, והרי צרעת כמו סגרת)ה', ד'(  שמות על פסוק תפריעו את העם

ם להאמר גם ע"ד הפשט שהמצורע נעצר  יכולי  ושני ביאורים אלו,
 ונסגר, הן מדינא והן מצד טבע שאינו יוצא בין בני אדם.  

 מוהר"ר ישראל ב"ר יחיא גראמה זלה"ה –מדרכי רבותינו 

בינו התמיד ואכן ר, מגיל צעיר ייעדו אביו ללימוד תורה .טבת התר"סה' שבמחוז חאשד בצפון מרכז תימן, בחודש רבינו נולד לאביו רבי יחיא שהיה מעשירי העיר 'קפל  
ולא נהנה סק מעט לפרנסתו ע'קפלה' לאחר שהתמנה לכהן כרבה של גם  .הוסמךועל ידם י חכמיה פלעי"ת צנעא לקבל תורה מאביו שלחו לימים , חריף ובקי בלימודיו והיה

תלמודו, לעיתים משעות הלילה הקטנות כבר היה קם ושוקד על , החל היום היה מוקדש אצלו ללימוד התורה רוב מוחלט של שעות , אךככל חכמי תימןמכתרה של תורה 
 לילה אחד .הזוה"ק של אותה פרשהאת  מסייםבכל שבוע היה ודיו הרגילים, מלבד סדרי לימ .ים לקול נעימת לימודורהיו בני הבית מתעורוכך  היה נשאר ללמוד בביתו

למחרת בבוקר שחט כבש וערך סעודה מרוב והאישור המיוחל לעלות לארץ ישראל, רבינו שש ושמח על זכות זו והודיע לו שנתקבל הגיע לביתו שליח בשעה מאוחרת 
ועל אף שהיה אדם אמיד בעל נכסים, הותיר את הכל בבית  ספרי קודש ללימודו,רק את ספרי התורה ונטל עימו  ,לדרךכשיצאו התרגשותו על זכות זו שנפלה בחלקם. 

את כל הוצאות  השתמש בזה רבינו לשחד את שומרי הגבולות, ואף מימן מכספו במהלך המסעאך הכסף והזהב שהיו ברשותו הטמין בנרתיקי הספרים.  אחריו, רק את
לאחר  באה"ק,. ויותר לא ראה אותם נטלו ממנו בעליה למטוסים שלוספרי התורה  עם את המעט שנותר בידיועבור אלו שלא היה בידם לשלם,  ןהמשאיות מתעיז לעד

ן קיבל גם היתר ולאחר מכ נתנו בידו היתר שחיטה והוראהורבני צפת אף גדולתו בשמונה חודשים בעין שמר עבר עם בני הקהילה למחנה פרדיה בצפון, שם כבר הכירו 
אשקלון עם כמה משפחות מבני הקהילה, ביקשו ממנו בהנהלת המחנה שישאר כדי שלא להותיר את הוראה מהרה"ר. שימש בפועל כרב מחנה פרדיה, וכשרצה לעזוב ל

, כאן על התורה ועל העבודה ישב בביתו כרב במשך כארבע שנים עד שעבר לאשקלון שם ןהצאן ללא רועה, רק לאחר שנסגר המחנה עבר למושב גאולי תימן ששם כיה
 )עורי צפון( זיע"א .תורהעימו בדברי  עהשתעשוללפניו לשבת ללמוד  מידי החכמיםתלאליו היו עולים רבנות, אך ביתו היה בית ועד לחכמים,  ילא קיבל על עצמו שום מינו


