
החשמונאים היו חכמי ישראל, המנהיגים הרוחניים של העם באותם 
ימים. אחרי הניצחון של החשמונאים על היוונים ובעקבות נס חנוכה, 
הם תיקנו שכל אדם ידליק בביתו במשך שמונה ימים נר אחד לזכר 
הנס הגדול שאירע בבית המקדש, נס ופלא, שמן שלפי דרך הטבע 
הספיק לבעירה של לילה אחד בלבד, אך הוא בער והאיר את היכל 

בית ה' במשך שמונה לילות. 
מכל  שונה  הייתה  יוון"  "גלות  היוונים.  על  הניצחון  אחרי  זה  היה 
ומולדתם,  מארצם  בכפיה  ישראל  בני  יצאו  הגלויות  בכל  הגלויות, 
כאשר הנוגש לא מתערב בחייהם הרוחניים, ואילו היוונים נקטו בדרך 
חייו.  באורח  והתערבות  בארצו,  היהודי  על העם  אחרת, השתלטות 
מתוך מגמה חד משמעית לערטל את עם ישראל מייחודיותו ולהפכו 
מהעם הנבחר לעם נבזה, שאחרים מושלים בו ומכתיבים לו את חיי 

היום יום, מה שיביא לחיסולו על ידי התבוללותו. 
ליהודים יש תורה ואמונה בבורא עולם, אך ליוונים יש חכמה תרבות 
ספורט ואלילות. היהודים והיוונים – זה דבר והיפוכו. וכך בכל דבר 
ודבר ישראל ותרבות יוון היו דבר והיפוכו, כל מגמתם ורצונם היה אך 

ורק להפוך ולקרר את היהדות מאמונתם הזכה והטהורה.
החשמונאים חירפו נפשם לגרש את היוונים מהארץ, ולהחזיר עטרה 
קומץ  הקודש.  משמרת  שומרי  הקודש  בארץ  קדוש  עם  ליושנה, 
האמיצים האמינו שהניצחון לא תלוי בכוח, אך לעומתם העיתונאים 
הפרשנים המלומדים והמדינאים לא נתנו סיכוי לניצחון על היוונים. 

יוון הייתה אז האימפריה ששלטה בכל אגן המזרח התיכון. 
נפש,  מסירות  של  בהתנהלות  אימפריה  מול  עומדים  כאשר  אולם, 
כל הכללים משתנים ואין ערך לתחזיות ופרשנויות. עובדה. היוונים 

נוצחו.
למעמדם  לחזור  ישראל  ארץ  יושבי  כל  התעוררו  הניצחון  בעקבות 
שחולל  המקדש  בית  שיחזור  כיסופין  מתוך  הרוחנית,  ולעצמאותם 
למעמדו ולקדושתו, ואז מתרחש הנס הגדול. נס שכה השפיע בעומק 
החליטו  ישראל  שחכמי  כדי  עד  העם,  את  רומם  שכה  נס  הלבבות, 
לקבוע זכר לנס מדי שנה ושנה. חג חנוכה, שבמרכזו הדלקת נר בכל 

ערב מימי החג בכל בית יהודי.  
החשמונאים שמסרו נפשם על עצמאותו הרוחנית של העם, מנהיגי 
העם שהאירו את האפילה והשיגו השגים אדירים, ניצחון על אימפריה, 
לא קבעו לזכר הניסים שמונה ימים של צעדות מפגנים ומטסים, גם 
לא עצרות עם בכיכרות או בצמתים, אלא תקנה צנועה ופשוטה: בכל 

בית יהודי ידליק אחד מבני הבית נר אחד. "נר איש וביתו". 
יכניס את אווירת החג  האור כוחו רב, כך שגם הנר הבודד והדקיק 
לבית. מסביבו תחוג כל המשפחה את חג גאולת בית המקדש מידי 
בעם,  הנוגשים  היוונים  מידי  והנפש  הגוף  גאולת  חג  את  מחלליו, 

שניסו לבולל אותו בין העמים שלא יזכר שם ישראל עוד.

עבר  טבת  חודש  עבר  גאו,  בציון  היושבים  העם  של  הרגשות  אולם 
חודש שבט, עברה חצי שנה, עברה שנה ועדיין משהו פנימי ועמוק 
מרצד ומלבה את ההתפעמות מהנס הגדול, עד כדי כך שהיו כאלו 
נס  אינו מבטא את הפלא הגדול של  שהרגישו שנר אחד בכל ערב 
הנרות  הטבע",  מדרך  "למעלה  לילה  ועוד  לילה  עוד  שדלק  השמן, 
חפצו  אלה  הלבבות,  את  הדליקו  המקדש  בבית  שדלקו  הניסיים 
מדי  והתעצם  הנס  הלך  איך  יום  בכל  ולהזכיר  ביתם  בתוך  להדגיש 
מן  "מהדרין  של  מושג  וקבעו  ישראל  חכמי  עמם  הסכימו  לילה. 
המהדרין". יותר מהדרין, עוד הידור. כל אחד מבני הבית מדליק נר 

חנוכה, ובכל ערב מוסיפים נר.
נר  רק  אבל  מדליקים,  הבית  בני  שכל  יהודי  בית  ראינו  היום?  ומה 

אחד?
ולמה לא? כי בתוך תוכו של כל יהודי, במסתרי הלב, יש נימים סמויים 
באהבה  רוח  נחת  לו  ולעשות  לבורא,  להתקרב  עצומה  משיכה  של 
בעקבות  אבל  אחד,  נר  בהדלקת  חובה  ידי  לצאת  אפשר  ובשמחה. 
המהדרין".  מן  ה"מהדרין  לכיוון  כולם  נסחפו  המרוממים  הניסים 
האהבה המוסתרת התגלתה במלא יופיה וזוהרה, ובכל בית בישראל 

הודלקו הלבבות, ובעקבותיהם נרות רבים.
בחנוכה, כולם "מהדרין מן המהדרין". 

בחנוכה האור שבלבבות, לא מסתפק בהדלקת נר בודד. חנוכה הוא 
חג של אור, אור גדול, הכנה לאור הגדול, לאור החדש, שיאיר בציון  
ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו. כולנו יחד, יהודים פשוטים, יהודים 

"מהדרין", ויהודים "מהדרין מן המהדרין".
ליוונים: זממתם להנמיך אותנו, לשופף אותנו,  זו התשובה הניצחת 
ואנו צועדים בראש מורם בשיירה ובשירה הנצחית של ה"מהדרין מן 

המהדרין".
כך גם נענה אנחנו ונאמר: כאשר עלו אבותינו ואבות אבותינו לארץ 
שתיית  עם  יחד  אבותינו  עברו  ומרים  קשים  יסורים  מסכת  הקודש, 
כוס התרעלה, של מדינה חילונית מובהקת הדוגלת בכל דבר שנוגד 
לקדושה טהרה וצניעות, מסכת של השפלה ובזיונות היו מנת חלקם, 

אך לא אלו היה בכוחם לכופף ולהנמיך את רוחם ודתם. 
כאור  ומזהיר  מאיר  שאורו  החנוכה  מנס  הכל,  ולמרות  הכל  אף  על 
הרקיע, לדורי דורות, שאבו אבותינו כוחות נפש עצומים – יש מאין 
– התרוממו ברוחם, ובכך זכו להמשיך את השושלת המפוארת לבל 

תינתק ותסור מעמם – ויהי מה!
נכריז  יחד  ובגאון,  בעוז  אחריהם  נצעד  אחריהם,  בניהם  אנחנו  גם 
הקדוש  החג  מימי  כוחות  נשאב  יחד  עולמים,  בצור  אמונתינו  על 
והטהורים,  הקדושים  ורבותינו  אבותינו  של  דרכם  את  נמשיך  הזה, 

שמימיהם לא פסקה ישיבה מהם, שבתי בבית ה' כל ימי חיי!
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בכל יום משמונת ימי חנוכה בתפילת שמונה עשרה ברכות, אנו אומרים "על 
הנסים", דנת את דינם... מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים 

ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וכו'. 
בהודאה זו מפורש, שהמעטים היו צדיקים והרבים היו רשעים. הווה אומר, כי 
גם נס אין הקב"ה עושה אלא במשפט צדק. בעינינו חשוב נס, שיגברו חלשים 
נגד גבורים ומעטים כנגד חלשים, בשרירות לב. אבל כלפי שמים אינו אלא דין 
שכך צריך להיות ועל כן נאמר גם "דנת את דינם". ויסוד זה מפורש במסכת 
עבודה זרה )דף י"ח ע"א(, אי לא אתעביד בה אסורא מתעביד ניסא, אי עבדה 
איסורא לא אתעביד ליה ניסא. כלומר, אם לא נעשה איסור, יעשה נס. אך אם 
ידי  ויהיו זכאים לו על  נס. כי הנס יעשה רק במידה  נעשה איסור, לא יעשה 

שמקפידים על ציווי ה' יתברך.
והטבע.  המחשבה  ההלכה  חלקי  בכל  משתרע  ורוב,  מיעוט  ואיכות,  כמות 
בשמות נאמר "לא תהיה אחרי רבים לרעות,  אחרי רבים להטות" )שמות כ"ג, 
ב'(, אף על פי שבכל דיני איסור והיתר וגם דיני נפשות הדין הוא, להלך אחר 

רבים, מכל מקום ְלָרעֹות מפורש, כי אין הרבים קובעים, מכיון שגדר 
הרבים אינו משום שהם רבים הם צודקים ועמם האמת, אלא כיון 

שחייבים להחליט על דרך, נתנה לנו התורה רשות ללכת על פי 
הרוב. 

מה  כיון  לרעה,  הרוב  אחר  לילך  רשות  לנו  אין  שכך,  וכיון 
שנקבע על פי התורה והשכל שהוא רע, אין רעתו משתנית 
או מקבלת צידוק משום שאחריו יש רוב. ויסוד זה הוא שכלי 
ומקובל על כל האומות, מה שיחשב לרע לא יעשו בחירות 
ויקבעו לא להילחם בנפשם ולבטל מדינתם ועצמאותם, גם 

אם יכריע הרוב. 
כיוצא  וכל  ורצח  גניבה  להתיר  הרוב,  פי  על  יחליטו  לא  כן 

בזה. והזכרתי נקודות שאין חולק עליהם בין הבריות, אך להרע 
לישראל תמיד הסכימו רוב או כל העם, ולכן המצרים כולם נענשו 

לישראל,  להרע  הסכים  כולו  או  רובו  שהעם  משום  פרעה,  רק  ולא 
"ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו הבה נתחכמה לו" וגו', 

ולא נזכר שקמו בני עמו וערערו על דבריו, וכמו שאנו רואים שנאמר בהגדה 
צוררי  כל  עשו  וכך  אחת".  בעצה  ועמו  הוא  ישראל  על  "ויתייעצו  פסח,  של 

ישראל בכל הדורות לקבל הסכמת עמם להרע. 
הווה אומר, כי איכות נמדדת לא רק בטבע הדומם והצומח כפי שהזכרנו, אלא 

גם בחי יש הבדל בכח בין הארי לכבש, הנמר והצבי, הדוב והכריש. העופות 
באיכותם,  וגם  ביופיים  בכוחם,  בטבעם,  רבים,  במספרים  נחלקים  למיניהם 
כולל השימוש בהם לצרכי האדם בכל תחום, ובכלל זה מאכלים מהם, הציפור 
היפה השוכנת בארמונות מלכים, ובין החרקים שנרתעים מהם ומחפשים דרך 

לאבדם מן הארמונות. 
כך יש הבדלים עצומים בין בני אדם, יש חכמים גדולים עד מאד, ויש נבערים 
מדעת, יש בעלי זכרון עצום ויש ששוכחים אחר יום ושעה, בעלי תפיסה חדה 
ועמוקה, ויש שטחיים ביותר. ישנם בעלי מזג נוח וטוב, ויש מהירי חימה ורעים 
בלבבם, יש גיבורים מאד, ויש חלשים שנער יהדפם. ומה שיש בפרט יש בכלל, 

יש עמים גיבורים או טובים יחסית, ויש עמים נחשלים או רעים. 
אך ההבדל בין הטבע שאינו מדבר, שאי אפשר לשנותו. שאי אפשר להפוך חול 
לזהב ויהלומים, אי אפשר להפוך שועל או כבש לאריה, או ֶהחֹוַח לשושנה, אך 
אדם רע ופרא אפשר לשנותו לטוב ולנוח, אפשר וצריך לחנך כל פרט ופרט 

וכן כל אומה ואומה. 
ומכאן בא הכרח לנתינת תורה מן השמים, להדריך הברואים לעשות 
הטוב והישר בעיני א-להים ואדם, לידע מה טוב ומה רע. וניתנה 
קטן, שהם  מיעוט   – "המעט מכל העמים"  לאלה שהם  התורה 
הסכימו לכך, ואומות העולם לא הסכימו, כפי שדרשו רבותינו 
ואתא  פארן  מהר  הופיע  למו  משעיר  וזרח  בא  מסיני  "ה' 
וגו' )דברים ל"ג, ב'(. מלמד שחיזר על כל  מרבבות קודש" 
"נעשה  אמרו  ישראל  אך  רצו,  ולא  התורה  לקבל  האומות 

ונשמע". 
כך הוא טבעו של העולם, שהרי החול רב מן הפנינים והזהב, 
והחוחים והברקנים רבים מן השושנים, וטבע זה כאמור לעיל, 
וארצות.  אומות  ובין  חברו,  ובין  בינו  המדבר  באדם  גם  נוהג 
וממילא אין הכמות מהוה שום מדידה לאיכות או מדידה לאמת, 
ובדרך כלל, טבע העולם הוא בהיפך בכל עניין, ככל שהאיכות זּכה 

יותר, מתמעטת יותר כמותה. 
בדרך  התועים  רבים  עצמו,  ישראל  עם  בתוך  אפילו  כשתראה  כן,  על  אשר 
השקר, לעומת מיעוט המשמרים גחלתה של תורה, הרי שאין בעובדה זו שום 
מכוח  תתקיים  הזכרנו,  שכבר  כפי  האמת,  אלא  ומיעוט.  רוב  של  מדה  קנה 
עצמה  של  השופטת  היא  האמת  בתבל,  הבריות  כל  מול  יחיד  אפילו  עצמה. 

ואינה פרי הסכמת רבים!

אור המועדים
רבים ביד מעטים או רשעים ביד צדיקים? 

ההשקפה הנכונה על רוב ומיעוט, איכות וכמות
במשנת מרן הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל רב העיר בני ברק וזקן רבני תימן

ן י ז ג מ

למערכתמכתבים
הודאה עצומה בשם כל קהילות קודש תימן!

הנני בא בשורות ספורות אלו, לחזק את ידם של העושים והעוסקים 
במלאכת הקודש, ומרבים כבוד שמים מזה עידן ועידנים, בהקמת 
מערכת ענפה ומכובדת, של 'קו המאורות', אשר במערכת זו ניתן 

להאזין מדי יום ביומו מלבד לחדשות ועידכונים מהנעשה בקהילות 
הקודש ועוד, ניתן להאזין לשיעורים קבועים, מטובי הדרשנים בקהילות 
קודש תימן, הלכה יומית - דף יומי - שיעור יומי, וכן חיזוק יומי מיוחד 
לנשים ועוד ועוד. זאת מלבד קטעי תפילות וקריאות התורה הנאמרים 

מפי גדולי הרבנים והמשוררים שליט"א ועוד.
זאת מלבד קו ההלכה הארצי לק"ק תימן, שבו אנו יכולים לקבל 

מענה הלכתי 24 שעות ביממה.  והכל על טהרת הקודש, נקי לחלוטין 
מכל מיני פוליטיקות שונות ומשונות. ובאתי להודות בשמי ובשם אלפי 

המאזינים, ולברכם שיראו ברכה בכל עמלם.
לתועלת הרבים, הנני מפרסם את מספר המערכת - -03-30

8888-5 )חיוג מקוצר - 8416*(.

בברכה נאמנה, אהרן דוד ביתר עילית

ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם
לאחר מבוא השלום והברכה רבה,

ברכה רבה יש בפעלכם הרב, בחיזוק הדת והאמונה בכלל, ובקרב 
קהילות תימן בפרט.

קרנה של עדתינו הקדושה, וממש אנו נהנים מכל נדבך ונדבך ומכל שנים רבות ציפינו וייחלנו לארגון כה קדוש ומפואר, שיפאר וירומם את 
פרויקט ומיזם שלכם, כולם עקביים ואמיתיים לשם שמים.

אשריך הרב יפת, שזכיתם להיות ממזכי הרבים - ממצדיקי הרבים 
ככוכבים לעד.

יהי חלקי מחלקיך.
בברכת התורה, א. י.

יו"ל ע"י עמותת אור תורת שלום -ע"ר 580145993  הפקה: אברהם שהרבני | עריכה: הרב מ.ד. אברמוביץ | ביקורת: הרב מ. יפת | עריכה גרפית: תהילה שפירא
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רשת בתי ההוראה 'המאורות'
כהמשך  דשמיא,  בסייעתא  << בשורה משמחת! 
הקדו',  מוסדותינו  של  הכבירים  למפעלים  ישיר 
'קו ההלכה המאורות',  וכחלק מהמערך העולמי 
בו משיבים כ-60 רבנים ומורי הוראה מכל רחבי 
על  שוקדים  אנו  כי  לבשר  שמחים  אנו  הארץ. 
הקמת בתי ההוראה שע"י רבני קו ההלכה, בכל 
להיות  המעוניינים  הקודש.  בקהילות  ועיר  עיר 
לפנות  יש   – מגוריהם  באיזור  ולסייע  רכזים 

למערכת בהקדם.

העולמי  הפורום   – המאורות  מכון  פורום 
ליהדות תימן

<< עוד לא הצטרפת??? פורום "מכון המאורות" 
הנושאים  כל  תימן.  ליהדות  העולמי  הפורום   -
 / / היסטוריה  הבוערים ביהדות תימן – מנהגים 

הלכה ואגדה / חכמי תימן לדורותיהם ועוד 
  sm088302222@gmail.com ל  שלחו  להתחברות: 
וכתבו בשורת הנושא - הרשמה לפורום המאורות.

מתחילים מסכת פסחים בקו המאורות
בלימוד  פסחים  מסכת  מתחילים  היומי:  דף   >>
הדף היומי, מדי יום בקו המאורות – עם פה מפיק 
מרבני  שליט"א  גיאת  גולן  רבי  הרה"ג  מרגליות 
להאזנה  עילית.  במודיעין  צדיק'  'פעולת  קהילת 

חייגו כעת: 8416* שלוחה 3<1<4.

הסקר הענק של 'המאורות'
בשבוע   – 'המאורות'  של  הגדול  הסקר   >>
האחרון יצאנו בסקר ענק לקהילות הקודש, סקר 
מיוחד ומרתק על הנעשה והנשמע בקהילות תימן 
בכל רחבי הארץ, ועל מגוון פעילויות 'המאורות' 
ועוד... לקבלת גישה לסקר – שלחו בקשה למייל: 
לאתר  היכנסו  או   sm088302222@gmail.com
תימן.  ליהדות  וההלכה  התוכן  אתר   – המאורות 
שימו לב! המשיבים על הסקר, נכנסים להגרלת 
מכון  מתנת  קודש,  וספרי  סטים  כ35  של  ענק 
נוסח תימן בראשות  – באדיבות חנות  המאורות 

ידידינו ר' שגיב מחפוד הי"ו | אל תפספסו!!!

מבצע ענק
<< מבצע ענק לרגל יום השנה השני לזכר מרן 
מתולדותיו  הספרים  סט   - זצ"ל  קורח  הגר"ש 
'קובץ קינה  וכן סדרת הספרים החדשה: ספר   -
על  ופיוטים  קינות  שירים  עשרות   - ושירה' 
מאורעות האדם באשר הוא. ספר 'דברי תורה' - 
אמרות פנינים וחכמת חיים על פרשיות השבוע. 
ייחודית  מופת  יצירת   - התביר'  'פלאי  ספר 
הנלמדות  ותנאים  אמוראים  מחלוקות  בסוגה, 

מפרשיות השבוע.
ניתן להשיג במשרדי המאורות - בהפצה ראשית 
דוא"ל:   |  11 שלוחה   *8416 חייגו:  ומיוחדת: 

sm088302222@gmail.com

מזל טוב
<< קול רינה וישועה באהלי צדיקים: ברכת מזל 
טוב שלוחה למורינו ורבינו הגאון רבי פנחס קורח 
שליט"א ראש בית המדרש שערי הלכה בני ברק, 
אליהו  רבי  הרה"ג  לחתנו  בן  נכדו  אירוסי  לרגל 
רבי  הרה"ג  לבנו  בת  ונכדתו  שליט"א,  חבשוש 

נתנאל קורח שליט"א.

טוב:  מזל  ברכות  טוב:  מזל  ואיחולי  ברכות   >>
שליט”א  צדוק  אורן  הרב  הגאון  ידידינו  לכבוד 
מרבני בית ההוראה ‘המאורות’ לרגל אירוסי בתו 
בשעטו”מ עם בן ידידינו הרה”ג רבי נחמיה ניסים 
שליט”א מרבני העיר רחובות - הבה"ח ר' אליהו 
הי"ו מבחירי ישיבת אור ישראל בפ"ת | ברכותינו 

שיזכו לבנות בית נאמן בישראל.

ראש  לידידינו  טוב:  מזל  ואיחולי  ברכות   >>
וראשון לכל דבר שבקדושה הבה"ח אהרן עוזירי 
נכדת  עב"ג  האירוסין  בברית  בואו  לרגל  ני"ו, 
של  ביתו  שליט"א  גמליאל  אריה  רבי  הגאון 
הרה"ג רבי חנניה גמליאל שליט"א ראש ישיבת 
בני מנשה בשדרות - ברכותינו שיזכה לבנות בית 

נאמן בישראל.

מיזם השידוכים
מיוחד!  ושדכניות:  לשדכנים  מיוחד  מיזם   >>
ישיבות  בחורי  שמות  מאגר   – תימן’  ‘בואי  מיזם 
בני תימן, הגירסא המעודכנת | לקבלת המאגר - 

שלחו בקשה אלינו במייל המערכת.

ברוך דיין האמת
<< ברוך דיין האמת: טרגדיה בירושלים - הלך 
יואל  רבי  הרה"ג  הקורונה  מנגיף  עולמו  לבית 
מקהילות  התורה  בני  מחשובי  זצ”ל,  חכימה 
הדעת  ומנקיי  הנביא  שמואל  בשכונת  תימן 
59 שנה בלבד בפטירתו. המנוח  שבירושלים. בן 
זצ"ל  חוכיימה  ציון  רבי  הגאון  של  אחיינו  הינו 
הכנים  תנחומנו  בירושלים.  השוחטים  ראש 

שלוחים לבני המשפחה הנכבדה. תנצב"ה.

עיוני הלכה ומנהג
<< הודעה חשובה! ניתן לקבל מפעם לפעם עיוני 
העומדים  בעניינים  וברוחב  באורך  ומנהג  הלכה 
בית  רבני   – רבותינו  גדולי  מאת  הפרק,  על 
מאמרים  לקבלת  שליט"א.  'המאורות'  ההוראה 
 sm088302222@gmail.com :ועוד – שלחו בקשה ל
ההוראה,  מבית  בתכנים  עת  בכל  לצפות  ניתן   |
ליהדות  וההלכה  התוכן  – אתר  באתר המאורות 
קובץ  את  לקבל  גם  ניתן  אלו  ]בכתובות  תימן. 
שפתי מלך חלק ו', ניסן ה'תש"פ – מאמרי הלכה 
ומנהג מאת רבותינו שליט"א, העוסקים בהלכות 

פסח בצל ימי הקורונה[.

קליפ איש המידות
<< חדש! דיסק “איש המידות” – שיר לזכר מרן 
במשרדי  להשיג  ניתן   | זצ”ל  קורח  שלמה  הרב 
במייל:  או   11 8416* שלוחה  בטל’:   – המאורות 

sm088302222@gmail.com

מבזקים
מבזקי חדשות 'המאורות'

המחלוקות  שאחת  הרי  הקודמים,  בגיליונות  שהקדמנו  כפי 
המחלוקת  ספק  ללא  היא  בתימן,  שאירעו  ביותר  החריפות 
נחלקו  תימן  חכמי  שולחנות.  לכמה  המוציא  ברכת  בעניין 
בברכתו  ולהוציא  המוציא  ברכת  לברך  יכול  אחד  אדם  אם 
אלא  מוציא  שאינו  או  שולחנות,  וכמה  בכמה  היושבים  את 
את היושבים בשולחנו בלבד, וכל שולחן ושולחן צריך לברך 

לעצמו.
בגיליון הקודם סקרנו את צורת האכילה בסעודות מצוה בתימן, 
וממילא את תחילת המחלוקת וסיבתה. איגרות ותשובות רבות 
השאלה  בצדדי  הצדדים  ולברר  לבאר  תקופה  באותה  נכתבו 
כאשר  לכולם,  מברך  אחד  או  ושולחן  שולחן  לכל  לברך  אם 
מבין השיטין ניכרת מלחמתה של תורה בין תלמידי החכמים, 
ומזה נבין ונדע את חין ערכם של רבותינו, עד כמה עמלו ויגעו 
עד  לנפשם  מרגוע  הניחו  ולא  תורה,  של  ובמלחמתה  בתורה 

שהאמת תצא לאור, וההלכה תהיה ברורה כשמלה.
המחלוקת,  לתוך  נסחף  העם  המון  גם  אלו,  במקרים  כרגיל 
לא  שכמעט  עד  השני,  הצד  תלמידי  כנגד  הזה  הצד  תלמידי 
היה בית משתה שלא הייתה בו מחלוקת בין הקרואים מחמת 
כך. חכמי הדור – כמובן לא ראו בעין יפה שהמון העם מתערב 
איגרות  חינם.  ושנאת  גדולה  למחלוקת  גורם  ושהדבר  בעניין, 
מוסר נשלחו לבתי הכנסת לשכך את אש המחלוקת השורפת כל 
חלקה טובה. בכל אירוע היו הרבנים דורשים ומוכיחים את העם 

לאיחוד הלבבות ושלום.
באחת האיגרות ששרדה בידינו מבין אותם איגרות, נכתב בין 
היתר כי "על כל אחד ואחד לנהוג במה שנהגו בו הראשונים 
קמאי דקמאי, כפי מה שקיבל מאבותיו ורבותיו, ושלא ימחה 
שום אדם על חברו, לפי שדבר זה גרם מחלוקת ושנאת חינם, 
גדולי  חתומים  זו  איגרת  על  לראות".  נוכחנו  שכבר  מה  כפי 

רבני תימן באותה תקופה.
גדולי  ופסקו  שהציעו  הפשרה  דברים,  של  כדרכם  לצערינו, 
הדור לא התקבלה בין הקהל, והמחלוקת נמשכה. כפי הנראה, 
ֵׁשַמע המחלוקת הגיע לאוזני המלך. המלך, שהתנגד מאד לכל 
מחלוקת בין בני חסותו היהודים, זימן לפניו למשפט את גדולי 
החכמים וראשי הקהל מבין שני הצדדים. מסיבה בלתי ידועה, 
מברך  שאחד  הקדום  כמנהג  לנהוג  כולם  שעל  המלך  קבע 
לכולם. אולי מפני שחברי בית הדין סברו כן, ובדרך כלל היו 

למלך יחסים טובים עם בית הדין או מסיבות אחרות. 
אהרן  רבי  הגאון  כותב  בנדון,  תימן  חכמי  מתשובות  באחת 
הכהן עראקי זצ"ל: "הלא אינם סומכים על ברכה אחת, אלא 
והם  אחת.  ברכה  על  שיסמוכו  עליהם  שגזר  המציק  מחמת 
מברכים בלחש, ומקיימים בעצמם והמשכיל בעת ההיא ידום, 
כי אמרו להם הס שלא להזכיר". מדבריו אלו אנו למדים, כי 
אף קנס המלך את המצריכים לברך ברכה לכל שולחן ושולחן, 
זצ"ל  קורח  שלום  רבי  הגאון  האסורים.  בבית  כלאם  ואף 
כותב בעניין זה: "וגם נתחלל שם שמים ח"ו באותה מחלוקת 

העצומה גם בין הגויים, והפסד ממון ישראל חינם". 
להטו  המדרשות  בתי  המחלוקת,  נמשכה  ארוכה  תקופה 
חמירא  כל  ולברר  לבאר  צדדים  וצידי  וצדדים  מויכוחים 

ברכת  מהלכות  וחמיעא 
ועוד  כך  ועל  הסעודה, 

בגיליונות  נעסוק 
אי"ה.  הבאים 
הדברים  ]עיקרי 
ספר  מתוך  נערכו 

העוסק  תימן  אוצרות 
בהרחבה,  זה  בנושא 
ידידינו  של  עטו  מפרי 

הרה"ג רבי איתמר חיים 
כהן שליט"א[.

פולמוס /פרק ב'
הפולמוס החריף בין גדולי חכמי תימן בעניין ברכת המוציא 

לכמה שולחנות – התערבותו של מלך תימן במחלוקת, ועוד... 
הרב שלמה שרעבי
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הגאון  עולמו מרן  לבית  בו הלך  יום  שנתיים חלפו מאותו 
רבי עזריה בסיס זצוק"ל רבה של ראש העין ומגדולי רבני 
יהדות תימן בדור האחרון | בשיחה מרתקת עם בנו חביבו 
אהל  כולל  ראש  שליט"א  בסיס  ברוך  יחיאל  רבי  הגאון 
מועד, הוא משרטט לנו קווי הוד על דמותו הגדולה של אביו 
ומגולל יריעות מיוחדות על הנהגותיו והליכותיו בקודש | 
וגם: מדוע השחיל הרב את ידו לתוך הבית-חנוכייה בשביל 

להדליק את הנרות ולא פתח אותה לרווחה? 

העיר רדאע שבתימן. חודש סיוון שנת ה'תש"ה.
יחיא  רבי  הקדוש  לגאון  נולד  בן  בסיס.  משפחת  בבית  הורגשה  המולה 
זצוק"ל מגדולי רבני העיר והכל הגיעו להשתתף בשמחת הברית. רחש 
שמו  ויקרא  למילים:  המוהל  הגיע  כאשר  בקהל  עבר  התרגשות  של 

בישראל - - -
עזריה - נשמע קולו של האב.

באותו הרגע, החלה מסכת-חייו של רבינו עזריה בסיס.


הרב הצעיר מראש העין
שוכנו  כאן  הקודש,  לארץ  הוריו  עלו  שנים  חמש  בן  הקט  הילד  בהיות 
במעברות עולים ראש העין הסמוכה לפתח תקווה. המושג 'כבר במעלליו 

יתנכר נער' ניכר אצל רבינו בחוש עוד בימי ילדותו: הוא נודע כמתמיד 
ללמוד  נשלח  בחור,  בהיותו  התורה.  במכמני  גדול  וכידען  עצום 
הדור  מגדולי  יתירה  חיבה  לו  נודעה  ביותר, שם  בישיבות החשובות 

שאהבוהו וחיבבוהו עד למאוד.

את תעודת סמיכתו לרבנות קיבל רבינו בגיל צעיר ממש. בן 19 בלבד 
הרבנות  של  המפרכים  המבחנים  כל  את  בהצלחה  עבר  כאשר  היה 
הראשית וקיבל תעודת כושר לרב עיר כשמיד לאחר מכן החל לכהן 

כרב שכונה בראש העין.

בשנת ה'תשמ"ח החל רבינו לכהן כרב הישוב בית דגן, כששבע שנים 
לאחר מכן נבחר לכהן פאר כרבה הראשי של העיר ראש העין.


חג החנוכה במעונו של הרב

בסיס  ברוך  יחיאל  רבי  הגאון  דרכו  וממשיך  בנו חביבו  בשיחה עם 
'הנהגותיו של  בגעגוע על דמותו של אביו.  שליט"א, הוא מתרפק 
רב', אומר  היו מתבצעות בהידור  אבי מורי בכל מצוה שעסק בה, 
לנו בנו. 'גם בכל הנוגע לענייני הדלקת החנוכה, הוא הידר והקפיד 
ראיתי  בנוסף,  כסף-טהור.  עשויה  בחנוכייה  שנה  מידי  להשתמש 
בהם  הכוסיות  שגם  הקפיד  הוא  ונדירה:  מיוחדת  הנהגה  אצלו 

ממלאים את השמן יהיו גם הם מכסף טהור', מציין הרב יחיאל.

בתמונות מהדלקת נרות חנוכה אצל הרב, רואים איך 
החנוכה.  בית  לתוך  ידו  את  להשחיל  מתאמץ  שהרב 

מדוע לא פתח את דלת בית-החנוכייה לרווחה?
חיוך צופן סוד עולה על פניו של בנו חביבו. 'אכן, אבי מורי הקפיד 
שאחד  שידוע  מפני  היא  לכך  'הסיבה  לנו.  אומר  מאוד',  כך  על 
הכללים הגדולים ביותר של הדלקת הנרות הוא שהחנוכייה תדלק 
למשך חצי שעה, כך שאם אדם הדליק חנוכייה והשמן לא מספיק 
לחצי שעה, לא יצא ידי חובה, אף אם הוסיף שמן אחר ההדלקה. 
חנוכייה  סיבה אם אדם הדליק  פוסקים שאומרים, שמאותה  ויש 
במקום שמנשבות בו רוחות שעלולות לכבות את הנרות, אף אם 
אחר כך יסגור את דלת העששית שלא תיכנס הרוח, גם כן לא יצא 
ידי חובה. לכן נהג אבי מורי להשחיל את ידו לתוך החנוכייה כיון שחשש 
לדעות הללו, שאם הנרות נמצאים במקום שעלולים לכבות בתוך חצי 

שעה, לא יצא ידי חובתו'. 

שנוסח  יודעים  כולנו  אמנם  בנו:  מציין   – ומעניינת  נוספת  אנקדוטה 
נר שלחנוכה'. אך לדעת המקובלים  'להדליק  הברכה למנהג תימן הוא 
נוסח הברכה הוא 'להדליק נר חנוכה'. והנה, אבי מורי פעמים שהיה מברך 
כמנהג המקובלים, 'להדליק נר חנוכה', ופעמים 'להדליק נר שלחנוכה'. 

לתמיהתנו – אומר בנו, כי כך הייתה דרכו תמיד, וכפי שהיה שגור על 
חיים'.  דברי אלהים  ואלו  ו'אלו  ידיך',  ומזה אל תנח  'מזה  לשונו תדיר: 
הכל  ידי  לצאת  תמיד  משתדל  והיה  מנהג,  בשום  מזלזל  היה  לא  הוא 
ולא להיכנס למחלוקת. ובדברים שיש בהם מחלוקת, היה עושה כשתי 
לבצוע  צריך  פסח  של  טוב  ביום  אם  מחלוקת  ישנה  לדוגמא,  השיטות. 
על מצה וחצי או שיש לבצוע על שתים וחצי מצות. הרב היה נוהג בזה 
לסירוגין. שנה אחת היה בוצע על שתים וחצי מצות, ושנה שניה על מצה 
וחצי. זכורני שפעם אחת התכונן לבצוע על שתים וחצי מצות, וכשרצה 
המצה  את  החליף  מיד  אחת.  מצה  נשברה  המוציא,  לברך  להתחיל 
השלישית  בפעם  נשברה.  השניה  המצה  ואז  חדשה,  בשלימה  שנשברה 
ונזכר ששנה  שנשברה המצה, הוא הבין שיש דברים בגו, הרהר קמעה, 
שעברה הוא בצע כבר על שתי מצות, וממילא השנה התור הוא של המצה 

וחצי. ויהי לפלא - חותם בנו חביבו את דבריו.

במחיצתו

מרן זצ"ל בהדלקה
הבהרה: בתמונה המקורית הרב נראה מדליק ביד ימין, ובעריכה גרפית התמונה הפוכה.
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במה עוסקת הפעילות שלכם, ומתי בעצם התחלתם בה?
ארגון  את  משנתיים  למעלה  לפני  להקים  זכינו  דשמיא  "בסייעתא 
'המאורות' – המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן, אשר כשמו כן הוא, 
זכינו והוא שופך אור גדול בעדתנו הקדושה ומחוצה לה בפעילויות קודש 
רבות ומגוונות. מערכת 'המאורות', מהווה בעצם כהמשך ישיר לשרשרת 
המפעלים הנפלאה שזכינו להקים כבר לפני כ30 שנה יחד עם מו"ר הגה"צ 
רבינו סעדיה בן יוסף זצוק"ל, מחשובי רבני תימן בדור האחרון ומשגיח 
ישיבות 'נווה ארץ' ו'שארית יוסף', שיסודו ועיקרו הוא בית מדרש לתורה 
כאשר  ועוד,  רחוקים  לקירוב  ערב  מדרשיות  ציונה,  נס  בעיר  ולהוראה 
לאחרונה זכינו להקים לתפארה את ישיבת "המאורות" – ישיבת הקירוב 

החדשה באיזור הדרום. 

שנים  לפני  כבר  החלה  העדה,  בני  ציבור  בקרב  הפעילות שלנו  למעשה, 
רבות, אם זה בארגון שבתות נופש ברחבי הארץ 
יחד עם זקני רבני תימן זצ"ל, וכן בהקמת 'איגוד 
בני הישיבות' בארץ הקודש שפעל בנשיאות מרן 

הגר"ש קורח זצ"ל ועוד ועוד".

שלכם  הפעילות  היקף  מה  למעשה, 
כיום בציבור בני העדה בפרט?

פעילות  של  הכותרת  שגולת  לומר,  "אפשר 
של  הענפה  במערכת  הוא  'המאורות'  ארגון 
קו ההלכה העולמי ליהדות תימן 'המאורות' – 
אשר בו עשרות רבות של רבנים ומורי הוראה 
בהלכה  משיבים  הארץ,  רחבי  מכל  שליט"א 
ובמנהג לפי מסורת תימן למאות הפונים מדי 

יום ביומו, כפי שעוד נרחיב להלן. 
קו  מערכת  הוא  פחות,  לא  חשוב  נוסף  נדבך 

המאורות - הקו העולמי ליהדות תימן". 

איזה  תימן,  ליהדות  העולמי  הקו   – המאורות  קו  זה  מה 
שירות לציבור הוא נותן?

שיחות  השיעורים,  למיטב  ביומו  יום  מדי  להאזין  ניתן  המאורות  "בקו 
ודרשות, מטובי הרבנים והמרצים ומאת גדולי רבני תימן זצ"ל ולהבדל 
ידי  ומנהג כפי מסורת תימן על  לחיים ארוכים שליט"א, שיעורי הלכה 
עשרות רבנים מובהקים המועברים מדי יום ביומו בקו. כמו כן, כינוסים 
המאורות  בקו  מועברים  תימן,  ביהדות  המתקיימים  מרכזיים  ואירועים 

בשידור חי בזמן אמת. 
שלוחה מיוחדת בקו היא, שלוחת החדשות והעדכונים מהנעשה והנשמע 
ביהדות תימן בכלל ובקהילות הקודש ברחבי הארץ והעולם בפרט. לצד 

שלוחת "מאזינים למאזינים" – במת המאזינים הגדולה ביהדות תימן, בה 
מתקיים כמין "פורום", כאשר כל אחד ואחד יכול להעלות את הנושאים 
המעיקים עליו בהלכה ואגדה ובמנהגי תימן, כדרכה של תורה. ואכן, ב"ה 

רבים רבים נעזרים בזה".

לפוליטיקה  השייכים  חדשות  גם  מעדכנים  אתם  האם 
מדינית או 'רבנית' וכדומה?

ונזהרים מאד לבלתי יתערבו תכנים  "שאלה טובה. ב"ה אנו משתדלים 
פוליטיים בקו שלנו, שכל כולו קודש כפי שאמרנו, ומהווה במה מכובדת 
מאד לקהילות הקודש, אך בהחלט איננו מערבים שום תכנים פוליטיים 
נתונים  שהננו  הרבים  הלחצים  למרות  וזאת  שיהיו,  ככל  חשובים  יהיו 
אליהם בעיתים מסוימות. כל זה בהכוונת מרנן ורבנן עיני העדה שליט"א 

אשר מפיהם אנו חיים".

בתחום  גם  מתעסקים  אתם  האם 
ההוצאה לאור של כתבי חכמי תימן?

במרכז  חשוב  ונדבך  מפעל  בהחלט  "אכן, 
"מכון  הוא  הלא   – 'המאורות'  העולמי  הרוחני 
רבותינו  כתבי  והאדרת  להוצאת  המאורות" 
חכמי תימן, אשר פועל מזה שנים להוציא לאור 
את תורת ומשנת חכמי תימן בארץ ובתפוצות, 
בכלי  מפוארה  תורה  בהדרה,  כלולה  כשהיא 
מפואר. חכמי ורבני המכון הרבנים והאברכים 
על  כימים  לילות  שוקדים  שליט"א,  החשובים 
נאה  דבר  להוציא  מנת  על  הקודש  מלאכת 
ומהודר.  נאה  בפורמט  רבותינו  ספרי  ומתוקן, 
ספרים  וכמה  כמה  לאור  להוציא  זכינו  וכבר 
עת  כתבי  לצד  זאת  רבותינו,  של  מתורתם 
מנהגי  בבירור  העוסקים  תורניים  ומאספים 

תימן היוצאים לאור בס"ד מדי שנה בקביעות.
אי אפשר שלא להזכיר את האכסניא שבה אנו נמצאים כעת, אשר אף 
זוכה לתהודה רבה בקרב בני העדה ומחוצה לה, הלא הוא גליון השבת 
שבת  מדי  לאור  ויוצא  המופיע   – מלכים  גנזי  גליון   – תימן  יהדות  של 
בשבתו, על ידי צוות עורכים השוקדים על מלאכתם באמונה ומלקטים 
ציצים ופרחים, גנזים ותשובות בהלכה ובאגדה, מאת חכמי תימן, ורבים 

גמרו עליו את ההלל.
עוד יצוין, כי ישנם מנויים רבים ברשימות התפוצה של 'המאורות' בדואר 
האלקטרוני ובטלפון, ואכן המנויים מקבלים )חינם!( מידי שבוע ניוז מלא 
והנשמע בקהילות  ומהנעשה  וגדוש בכל מילי דמיטב, מתורת רבותינו, 

הקודש ועוד".

קו טלפון לשאלות בהלכה אונליין:
על פי מנהגי קהילות תימן

הארצי  'המאורות'  ההלכה  קו  יוזם  עם  מרתק  ראיון  בהלכה.  ספקות  יותר  אין  מהיום  התימני:  לציבור   בשורה 
הרב יהורם יפת, על הפרויקט הענק שמקשר בין הציבור הרחב ל-60 רבנים חשובים בכל שעות היממה  ⋅  ידידיה כהן

כמה פשוט לכאורה להרים את הטלפון ולקבל תשובה מרב מוסמך, אבל לא פשוט לארגן 60 רבנים חשובים, מורי הוראה, רבני שכונות וראשי כוללים, 
ולחלק ביניהם את השעות מ-8:00 בבוקר ועד 1:00 בלילה)!(, ללא תמורה.

הרה"ג רבי יהורם יפת שליט"א, ראש מוסדות 'מאורות הרש"ש' בראיון נדיר, משיב על שאלות נפוצות ועוד. 

כינוס רפואה והלכה - אב תש"פ | בהשתתפות מרן הגר"ש מחפוד שליט"א
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"כפי שאמרתי קודם, רבני קו ההלכה 'המאורות' נבחרו בקפידה רבה 
ההלכה  קו  רבני  שליט"א,  ישראל  גדולי  של  והכוונתם  עצתם  פי  על 
עוברים את שבט ביקורתם של ועדת רבני קו ההלכה מחשובי הרבנים 
הלא המה, הגאון רבי יצחק מועלם שליט"א אב"ד ביתר עילית, הגאון 
רבי יורם סרי שליט"א אב"ד מודיעין עילית, הגאון רבי יהודה צארום 
שליט"א אב"ד חניכי הישיבות בני ברק, הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד 
שליט"א אב"ד חוקת משפט אשדוד והגאון רבי ברוך עוקשי שליט"א 

רב קהילות בני התורה בעיר אלעד.
בנוגע לשאלתך, כיום משיבים למעלה מ-50 רבנים ומורי הוראה בקו 
מערך  את  מרחיבים  אנו  כאשר  הארץ,  רחבי  מכל  'המאורות'  ההלכה 
בקרב  ההיענות  דשמיא  בסייעתא  לפעם.  מפעם  המשיבים  הרבנים 
הציבור הרחב, היא רחבה מאד, ועשרות רבות נעזרים ונהנים מדי יום 
בהלכה עצה ותושיה בכל התחומים מפי הרבנים הגאונים שליט"א דבר 

דבור על אופניו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד".

ענפה,  כה  מערכת  להקים  והתעצומות  העוז  לכם  מניין 
האם יש איזה גוף שדואג לממן אתכם?

"כפי שמובן מיד, תפעול והחזקת המפעל הקדוש הזה, קו ההלכה וכן 
חודש  מדי  רב  הון  דורשים  הקדושים,  מוסדותינו  של  הפעילויות  יתר 
לבדו  'המאורות'  ההלכה  קו  הוצאות  האוזן,  את  לסבר  רק  בחודשו. 
מסתכמות בחודש אחד כהחזקת כמה אברכים בחודש ללא גוזמא, אם 
זה מחמת עלויות החזקת ותפעול מערך מענה ההלכה וכל הכרוך בזה, 

ועוד. וזה מלבד הוצאות הענק של יתר הפעילויות. 
למותר לציין, שאיננו ממומנים על ידי שום גוף כזה או אחר, ומוסדותינו 
כרגע  ולצערי  בלבד,  הציבור  בעזרת  אלא  ומתקיימים  נתמכים  אינם 
וכלל,  כלל  הארי  את  משביע  הקומץ  ואין  מאוד  גדול  בגירעון  אנחנו 
והמצב ממש קשה מנשוא. ומעל גבי במה זו אקרא לכל אחי בית ישראל 
הקדוש  המפעל  והצילו את  בגיבורים  ה'  לעזרת  בואו  יחיו,  עליהם  ה' 
הזה, ומבשרך אל תתעלם, בואו ורוממו את היקר לכם מכל, צריכים אנו 
לעזור ולסייע ראשית כל למוסדות התורה והחסד אשר דואגים לאחינו 

מבני עדתינו. וכאן זו ההזדמנות. 

לקו  המאזינים  אלפי  לכל  מיוחדת  בברכה  ואחתום 
המאורות – הקו העולמי ליהדות תימן, וליתר אלפי המנויים 

ל'המאורות' באמצעים השונים, ברכת ה' תחופף 
ותזכו  עליכם 
שובע  לראות 

שמחות 
נעימות 

וטובות לאורך 
ושנים  ימים 

אכי"ר".

נשוב עתה לקו ההלכה העולמי ליהדות תימן – מי הנשיאות 
העומדת תחת קו ההלכה, ומי נותן את ההחלטות באשר 

לשאלות מכריעות על התנהלותו וכדומה?
עם  מתמדת  התייעצות  דורשת  הלכה,  קו  של  שמערכת  הדבר  "ברור 
ורבנן עיני העדה, כאשר בכל צעד ושעל נתקלים  גדולי ישראל מרנן 
המערכת  והעמדת  הקמת  עצם  מצד  הן  ומורכבות  שונות  בשאלות 
על תילה, שדרשה הכרעות רבות לאין ספור כמו איזה רבנים כשרים 
וראויים להשיב דבר ה' זו הלכה בקו ההלכה, ובאיזו צורה יינתן המענה, 
על איזה שאלות משיבים בטלפון ועל איזה ראוי שלא להשיב אלא פנים 

בפנים ועוד כהנה וכהנה. 
בקו  המשיבים  מהרבנים  ורב  רב  כל  כי  המוסגר,  במאמר  אציין  רק 
ההלכה, קיבל תקנון מפורט ובו עשרות סעיפים על התנהלות הקו, אשר 
נבנה בעצה אחת עם מרנן ורבנן שליט"א, על מנת שלא תצא תקלה 

מתחת ידינו.
אכן, בסייעתא דשמיא אנו זוכים לטובת עין מיוחדת שנוהגים בנו מרנן 
ורבנן עיני העדה, ביניהם עוד זכינו לקבל את ברכתו ועידודו של זקן 
רבני תימן בארץ הקודש, מרן הגאון רבי שלמה קורח זצוק"ל רב העיר 
בני ברק, אשר חיזק ועודד את הקמת המערך ונתן את עצותיו המאלפות, 
שכמובן מלוות אותנו עד עצם היום הזה, ויבדלו לחיים ארוכים וטובים, 
מרנן עיני וזקני העדה שליט"א שאנו זוכים להתייעץ עמם רבות. אני רק 
יכול לציין בפה מלא, כי מרנן ורבנן מחזקים את ידינו השכם והערב, 

והיא הנותנת לנו כוח לעשות חיל בס"ד".

עולה השאלה מאת הציבור: לאיזה קהלים  מפעם לפעם 
אתם פונים במענה הלכה זה? לפי איזה נוסח בעדת תימן 

שכידוע מחולקת לכמה מגזרים?
"שאלה חשובה מאד וראויה להתייחסות נכבדה. למעשה, שאלה זו היא 
אחת הסיבות המכריעות ביותר שהביאה וגרמה לנו 'להפשיל שרוולים' 
מורכב  כה  מערך  לפתיחת  הקודש,  מלאכת  המלאכה  אל  ולקרבה 
מבחינה לוגיסטית, ממש יומם ולילה לא ישבותו. היה צורך כאן לאגד 
את כל רבני הקהילות מורי ההוראות בעדתינו המעטירה, עם כל הבדלי 
המנהגים והנוסחאות השונות, ולכנס אותם תחת קורת גג אחת, כאשר 
תימן, שבקו  רבני  גדולי  ורבנן  מרנן  עם  בעצה אחת  בקפידה  הקפדנו 
ההלכה 'המאורות' ינתן מענה הלכתי לפי כל מנהגי המחוזות השונים 

הן שאמי והן בלדי וכו' ללא שום הבדל. 
כולם מבינים כמה דבר זה מבורך, וכמה היה זה חסר עד הלום כאשר 
מדין,  על  יושבי  הגאונים  הרבנים  אחד  בלב  אחד  כאיש  יחד  נמצאים 
ומשיבים דבר ה' זו הלכה לפי מסורת אבותינו ורבותינו. ואכן, ב"ה זכינו 
ואשה  איש  כל  כאשר  רב,  זמן  כבר  מנוחות  מי  על  מתנהל  הקו  שכך 

מקבלים מענה לפי מנהגי אבותיהם".

בקו  משיבים  רבנים  וכמה  ההלכה?  לקו  יש  פונים  כמה 
ההלכה, ואיך נבחרו הרבנים לשמש בקודש כמשיבים בקו 

ההלכה ובבתי ההוראה?

רבני בית ההוראה בכינוס רפואה והלכה תשרי תש"פ
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הרה"ג רבי מאיר שרעבי שליט"א

על  השולחן"  "ביאורי  ומח"ס  בקהילה,  ומו"ץ  רב 
הלכות שבת טהרה ואיסור והיתר

יעד  לעיר  עפולה  הופכת  האחרון  בעשור  דשמיא,  בסייעתא 
למשפחות רבות של בני תורה חשובים. קהילות קודש של בני 
תורה מכל המגזרים, ליטאים ספרדים תימנים וחסידים, קבעו 
מושבם בשכונות המתחרדות בעיר. אחת המעלות החשובות 
והעיקריות בעיר, שקהילות אלו ממוקמות בשכונות שקטות 
בני  לציבור  ביותר  המותאם  באופן  הבחינות,  מכל  ונוחות 

תורה.

כמו כן, קיימים בעיר מוסדות חינוך לבנים ובנות, מהמעולים והמקצועיים ביותר 
למוסדות  ונחשבים  טהורה,  שמים  וביראת  בחינוך  בלימוד,  המישורים,  בכל 

המובילים והטובים ביותר בצפון הארץ.

בלימוד  והן  ישיבתי  בלימוד  הן  הסגנונות,  מכל  כוללים  עשרות  קיימים  בעיר 
הלכתי, המונים מאות אברכים מובחרים ואיכותיים כן ירבו, שעוסקים כל חייהם 

בד' אמות של הלכה.

שמטפל  ומקצועי  מיוחד  צוות  ע"י  ביותר,  מתקדמים  לנשים  עבודה  מקומות 
רבים,  עבודה  מקומות  לסידור  ואפשרויות  דרכים  במגוון  ומרחיב  בעניין, 

המותאמים לצביוננו והשקפתנו הטהורה.

הליטאים  לעדות  כנסיות  בתי  ב"ה  קיימים  בעפולה,  המורה  גבעת  בשכונת 
מדרש  ובית  כנסת  בית  לא  אף  כולה  השכונה  בכל  אין  עדיין  אך  והספרדים. 
להתפזר  עדתנו  מבני  מתפללים  עשרות  נאלצים  כך  ובעקבות  אחד,  תימני 

ולכתת רגליהם לבתי כנסיות של עדות אחרות ומנוסחים שונים.

בסייעתא דשמיא ולאחר השתדלותם של סגן ראש העיר, מר שלמה מליחי הי"ו, 
יחד עם חבר מועצת העיר עו"ד צורי כהן הי"ו, העומדים לימיננו בכל עת וזמן, 
הקצתה עיריית עפולה לרשותנו מבנה ציבורי, למען ביהכ"נ וביהמ"ד למקום 

תפילה ותורה.

אך דא עקא, שהמבנה אינו מאפשר כניסה לתוכו, ונצרך לבניה ושיפוץ בסיסי 
כיאה וכראוי לבית ה', ואין לאל ידינו לעמוד בהוצאות גדולת אלו ללא עזרת 

ותמיכת שוחרי ומוקירי קהל עדתנו.

 = - 100,000 ₪. סה"כ  – 150,000 ₪. תוספת ריהוט  והשיפוץ  עלויות הבניה 
.₪ 250,000

אשר על כן, אנו פונים אליכם בקריאה של חיבה, אחינו ורעינו היקרים, לבוא 
לעזרת ה' בגיבורים, וליטול חלק בבית הגדול והקדוש הזה, להעמיד ולהמשיך 

את מסורתנו המפוארה, וזכות זו תגן עליכם בבני חיי ומזוני רויחי אכי"ר.

בימים אלו, קהילה מפוארת ומיוחדת במינה של בני תורה חניכי הישיבות יראי ה', קורמת לה עור וגידים בעיר הצפונית – עפולה | כל הפרטים 
המלאים אודות הקהילה ובפרט על החשיבות וההערכה העצומה אשר רוחשים גדולי רבני תימן שליט"א לקהילה המתפתחת | פרויקט סיקור מיוחד

קהילות הקודש
ועשית ככל אשר יורוך

מדברי מרן הגאון רבי
 שלמה מחפוד שליט"א:

בזה  הנני  הע"י.  הנדיבים  ה'  עם  "אליכם 
לקהילת  הכנסת  בית  עבור  גדולה  בבקשה 
הצורך  את  הבינה  העירייה  בעפולה,  תימן 
עקא  דא  לקהילה,  ציבורי  מבנה  והקצתה 
אלפי  במאות  דחוף  לשיפוץ  זקוק  שהוא 
מוסר  רבי מאיר שרעבי שליט"א  והמייסד הרה"ג  היוזם  שקלים. 
נפשו עבור בית הכנסת ובית המדרש ואין בכוחו לשאת לבדו את 
כל המשא. בשכונה זו, התפתחה קהילה גדולה של 350 משפחות 
אברכים כן ירבו, וזה בית הכנסת התימני היחיד במקום. אנא אחים 
יקרים, חושו עבור מצוה יקרה זו ומן השמים יסייעו בעדכם בכפל 

ובמיטבא כמובטח".

מדברי מרן הגאון
רבי יצחק רצאבי שליט"א

ה'  יראי  נדברו  כי  וצדק,  אמת  "בהיות 
גבעת  בשכונת  עפולה  בעיר  רעהו  אל  איש 
אברכים  של  משפחות  כעשרים  המורה, 
יקרים מסלתה ומשמנה של ק"ק תימן יע"א, 
מאיר  הרב  ומיודענו  אלופנו  ידידנו  בראשות 
אחד  בלב  אחד  כאיש  להיקהל  יצ"ו,  שרעבי 
היא  האפשרות  וכעת  הכנסת,  בבית  בתפילה 
ולצורך  במקלט שהעמידה העירייה לרשותם. 
השיפוצים נחוץ להם סכום של 150,000 ₪ )מאה חמישים 
אלף ₪(, שנאלצים לפנות לציבור שיתמוך בידם להקים 
בית לתורה ולתפילה כמנהגי ומסורת אבותינו הקדושים, 
ומצוה רבה לבוא לקראתם בעניין הנשגב הזה שפירותיו 

טובים ומרובים, וחפץ ה' בידכם יצליח".
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ְלאֹוָרם
ֵנֵלְך

י  ַתְפִקיד ָהַרב ָהָראׁשִ ִנים, ּבְ רֹות ׁשָ ְך ֲעׂשָ ֶמׁשֶ ֵהן ּבְ נּו ּכִ ַרּבֵ
ל ָהִעיר רֹאׁש ָהַעִין. ׁשֶ

ת  ֻדּשַׁ ּקְ ׁשֶ ְמאֹד  נּו  ַרּבֵ ָרָצה  ָהִעיר,  ל  ׁשֶ י  ָהָראׁשִ ה  ַרּבָ ּכְ
י  ּתֵ ּבָ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  זֹאת  ִהְלָכָתּה,  ּכְ ִעיר  ּבָ ֵמר  ּשָׁ ּתִ ת  ּבָ ַהּשַׁ
ֵבי ִעירֹו  ּתֹוׁשְ ת קֹוֶדׁש, ַעל ְמָנת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְתחּו ּבְ ָהֵעֶסק לֹא ִיּפָ

ה  ּנָ ֵרְך ִמּמֶ ת ּוְלִהְתּבָ ּבָ ת ַהּשַׁ יּוְכלּו ָלחּוׁש ֶאת ְקֻדּשַׁ
ת.  ּבָ ָנה טֹוָבה ִהיא ַהּשַׁ ֲהֵרי ַמּתָ ָראּוי, ׁשֶ ּכָ
טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ִהיא  ֲהֵרי  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ת  ּבָ ַהּשַׁ

ָהְיָתה  ָנה ׁשֶ ת ִהיא ַמּתָ ּבָ מֹוָה, ַהּשַׁ ֵמַאִין ּכָ
ַרְך,  ִיְתּבָ ַה'  ל  ׁשֶ ָנָזיו  ּגְ ֵבית  ּבְ מּוָרה  ׁשְ
ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  נּו,  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ה ָחֵפץ  ְוַכּמָ

ָנה  "ה ִליְתּ ָלִכים ַהָקָבּ ַהּמְ
ה  ּנָ ִמּמֶ ְרכּו  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל, ַעל ְמָנת  ְלִיׂשְ

ן. ּלָ ָרכֹות ּכֻ ָכל ַהּבְ ּבְ
ַרּבֹות  כּונֹות  ּוַבּשְׁ נּו  ַרּבֵ ָזָכה  ְוָאֵכן, 
ת  ְקֻדּשַׁ ֶמֶרת  ִנׁשְ ָהַעִין,  רֹאׁש  ִעיר  ּבְ
ְסגּורֹות  ְוֵהן  ֹעז,  ּבְ ִהְלָכָתּה  ּכְ ת  ּבָ ַהּשַׁ

ֵלי ֶרֶכב.  ְפֵני ּכְ ּבִ
נּו,  ל ַרּבֵ ַחִרים ְלִפְתחֹו ׁשֶ ים ָהיּו ְמׁשַ ַרּבִ

ם  ֲהָלָכה, ְוַאף ּגַ ֵאלֹות ּבַ אֹול אֹותֹו ׁשְ ִלׁשְ
יק  ה ָקְדׁשֹו. ְוָאֵכן, ַצּדִ ֵרְך ִמּפֶ ִלְזּכֹות ְלִהְתּבָ

רֹות. ם, ּוִבְרכֹוָתיו ָעׂשּו ּפֵ "ה ְמַקּיֵ ּבָ ּגֹוֵזר ְוַהּקָ
ָחׁש  נּו,  ַרּבֵ ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ַעם  ּפַ ֵאי  ָכה  ּזָ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

נּו ְלָכל  ֻיֶחֶדת אֹוָתּה ִהְקִרין ַרּבֵ ד ֶאת ָהַאֲהָבה ַהּמְ ִמּיַ
ל ְיהּוִדי ֲהֵרי הּוא  ּכָ יק ׁשֶ ּדִ י ָיַדע ַהּצַ ר הּוא. ּכִ ֲאׁשֶ ְיהּוִדי ּבַ
דֹוׁש  ָלִכים ַהּקָ ל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ נֹו ְיִחידֹו ׁשֶ נֹו ָהָאהּוב, ּבְ ּבְ

רּוְך הּוא. ּבָ
ית  ִמּבֵ נּו  ַרּבֵ ָצא  ּיָ ׁשֶ ּכְ תֹות,  ּבָ ַהּשַׁ ַאַחת  ּבְ ַעם  ּפַ ֵאַרע 
ית  ּלִ יתֹו ַהּטַ ַטּלִ ֶנֶסת ְוֻכּלֹו הֹוד ְוָהָדר, ָעטּור ּבְ ַהּכְ
ֲעָדתֹו  ַהל  ִמּקְ ה  ְוַכּמָ ת,  ּבָ ְלׁשַ לֹו  ֻיֶחֶדת  ַהּמְ
רֹוֶאה  הּוא  ה  ְוִהּנֵ ְלֵביתֹו,  אֹותֹו  ְמַלִוים 
ָלן. ִפיו - ַרֲחָמָנא ִלּצְ יַגְרָיה ּבְ ּסִ ְיהּוִדי ׁשֶ

ד  נּו, ּוִמּיַ ה" – ָאַמר ַרּבֵ ּבָ ׁשְ ּנִ ינֹוק ּשֶׁ אי טֹוֶעה הּוא, ּתִ "ַוּדַ
ה  ַחּמָ לֹום  ׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ת  ִבְרּכַ ּבְ ּוֵבְרכּו  ִנים  ּפָ ֵאָליו  ֵהִאיר 

ב. ַהּיֹוֵצאת ִמן ַהּלֵ
ְך נֹוֵהג  ּכָ ִלּבֹו ַעל אֹותֹו ְיהּוִדי ׁשֶ יק ּבְ ּדִ ֵאב ָחׁש ַהּצַ ה ּכְ ּמָ ּכַ
ֲעַדִין לֹא ָזָכה ָלחּוׁש  ּום ׁשֶ אי ֵאין זֹאת ִמּשׁ ת, ּוְבַוּדַ ּבָ ׁשַ ּבְ

ת קֹוֶדׁש.  ּבָ ל ׁשַ תֹוק ׁשֶ ֶאת ָטֲעָמה ַהּמָ
ל  ּלֵ ִהְתּפַ ָהַרחּום,  ּוְבִלּבֹו  דֹוָלה  ַהּגְ ַאֲהָבתֹו  ּבְ
ה  ְוִיְזּכֶ ַהְלַואי  ׁשֶ ִלּבֹו  ֹעֶמק  ּבְ נּו  ַרּבֵ ָעָליו 
ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ה  ַהּזֶ הּוִדי  ַהּיְ
יׁש  ְלַהְרּגִ הּוא  ם  ּגַ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁש  ַמּמָ ּוְבָקרֹוב 

ה.  דֹוׁשָ ת ַהּקְ ּבָ ֶאת ְמִתיקּות ְוֹעֶנג ַהּשַׁ
אֹותֹו  ר  ִסּפֵ ַמה,  ְזַמן  ֲעבֹור  ּכַ ה,  ְוִהּנֵ
נּו, ְואֹוָתּה  ל ַרּבֵ ָניו ׁשֶ אֹור ּפָ ּמְ ְיהּוִדי, ׁשֶ
ב  ִמּלֵ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ לֹום  ׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ת  ְרּכַ ּבִ
ל  ָנְגָעה ְלִלּבֹו, ְוהּוא ִקּבֵ ֱאֶמת,  ּבֶ אֹוֵהב 
ן  ְלַעּשֵׁ לֹא  ָוֵאיָלְך  אן  ִמּכָ ַעְצמֹו  ַעל 
עֹוד  ְלהֹוִסיף  ְולֹא  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִסיַגְריֹות 

ת. ּבָ ל ָחִליָלה ֶאת ַהּשַׁ ְלַחּלֵ
הּו  ִמיׁשֶ רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכְ ִלְפָעִמים 
ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָבר  ַהּדָ ֲעֵבָרה,  ה  עֹוׂשֶ
ַעס אֹו ּבּוז – "ֵאיְך הּוא ָיכֹול  ים ֶזה ּכַ יׁשִ ַמְרּגִ

זֹו ֲעֵבָרה?!". ַלֲעׂשֹות ּכָ
ָצִריְך  ה  ּמָ ּכַ ֶזה,  ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ אֹוָתנּו  ד  ִלּמֵ נּו  ַרּבֵ ַאְך 
ַאֲהָבה ְוַלְחׁשֹב  א ּבְ ְמִתינּות, ְלִהְתַמּלֵ ַסְבָלנּות, ּבִ ִלְנֹהג ּבְ
עֹוֵמד ְלָפַני?". ֱאֶמת ַלְעזֹור ִליהּוִדי ׁשֶ – "ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ּבֶ
ַהּבּוז  אֹו  ַעס  ַהּכַ ִרְגׁשֹות  ַאֲהָבה,  ּבְ ָמֵלא  ב  ַהּלֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ
אֹותֹו  ֶאל  ֶלב  ּבְ ָאז  ְתעֹוְרִרים  ּמִ ׁשֶ ְלַרֲחִמים  הֹוְפִכים 
ה  ִפּלָ ַהּתְ ֶאת  ְמעֹוְרִרים  לּו  ַהּלָ ְוָהַרֲחִמים  טֹוֶעה,  ְיהּוִדי 

ֲעִתיָדה ְלָהִביא ְיׁשּוָעה. ׁשֶ

ר ְלָקֵרב! י ַרק ִמּתֹוְך ֵלב אֹוֵהב ֶאְפׁשָ ּכִ

ְלַיְלֵדי ַהְּמאֹורֹות

ִסיס ַזַצ"ל י ֲעַזְרָיה ּבָ אֹון ַרּבִ ָמָרן ַהּגָ
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ַרק ְלָקֵרב ְולֹא ְלַרֵחק




