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תיקון פורים
במשנת הגאון רבינו יוסף צובירי  זצ"ל

ְגָּמַלִני ֵמָאז, טֹובֹות. ְגּלּויֹות ְידּועֹות, ַלְלָּבבֹות. ַגּם ִאם ִיְהיּו, ַהָצרֹות ְקרֹובֹות. ַאְֹשֵרי, כֹּל חֹוֵכי לֹו:
ְגָּמַלִני ֵמָאז, טֹובֹות. ְגּלּויֹות ְידּועֹות, ַלְלָּבבֹות - דהנה מן הטובות אשר גמלנו השי"ת, יש מהן 
גלויות ומפורסמות, ויש מהן שאינן גלויות אבל ידועות הן ללבבות, כי אנשי אמונה יודעים 
ִיְהיּו,  ִאם  ַגּם  אינה באה אלא בהשגחת השי"ת.  והצלה,  רווח  ומודים שכל תשועה  בלבבם 
ֹכּל חֹוֵכי לֹו – פירוש ראשון, גם אם הצרה כל כך קרובה, אשרי כל  ַאְֹשֵרי,  ַהָצרֹות ְקרֹובֹות. 
חוכי לו, וכמאמרם ז"ל )ברכות י', א'(: אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם, אל ימנע 
הצרות  בראותינו  אף  כי  אייחל.  לו  יקטלני  הן  ט"ו(  י"ג,  )איוב  שנאמר  הרחמים,  מן  עצמו 
מתקרבות ממש ובאות אלינו ח"ו, בטוחים אנו שגם ברגע האחרון יחוס וירחם להטיב עמנו, 
וכמו שנאמר ועת צרה היא ליעקב וממנה יוושע )ירמיה ל', ז'(. פירוש שני,  איתא בסנהדרין 
)צ"ח, א'(, אמר רבי יוחנן, אם ראית דור שצרות רבות באות אליו כנהר, חכה לו, שנאמר כי 
יבוא כנהר צר )ישעיה נ"ט, י"ט(. וסמיך ליה, ובא לציון גואל. )ע"כ(. וזהו אומרו: גם אם יהיו 
הצרות קרובות ותכופות ל"ע, אשרי כל חוכי לו, שאדרבה זהו סימן לגאולה הקרובה. ויש 

שגרסו גם יהיו הצרות 'מרובות'. )הרחבת הביאור עפ"י סנסן ליאיר שם(.   

ַהּיֹום, ַאִּביָעה ִחידֹות. ָהיּו ִמִנּי ֶקֶדם, ֲעִתידֹות. ִנְפָלא ָבם, ַהֵמִּבין ְצפּוֵני סֹודֹות. 
יֹוְצִרי ִּמֶּבֶטן, ְלֶעֶבד לֹו:

ַהּיֹום, ַאִּביָעה ִחידֹות – על שם אביעה חידות מני קדם )תהלים ע"ח, ב'(. וכוונתו בזה לומר, 
שעתה הוא מתחיל להביע בפיו חרוזי פיוטו זה במשלים וחידות על סדר סיפורי המקרא של 
מגילת אסתר. ָהיּו ִמִנּי ֶקֶדם, ֲעִתידֹות - אותן חידות שכבר היו ידועות מימי קדם, בזמן משה 
רבינו, שכן נראו למשה בסיני שעתידין להיות, וכמו שאמרו רז"ל )מגילה י"ט, ב'(, אמר רבי 
יוחנן, מלמד שהראה הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, ומה שהסופרים עתידין 
לחדש, והיינו מקרא מגילה. וכן הוא בשבועות ט"ל, א'. ע"ש. ובחולין קל"ט, ב'. אמרו, המן 
מן התורה מניין וכו', אסתר וכו', מרדכי וכו'. והיום לאחר נס פורים שוב נתחדשו ונתגלו אותן 

חידות סתומות שהיו מימי קדם כסתומות וחתומות. )עפ"י וזאת ליהודה וסנסן ליאיר שם(.

ִּכים ְּבִצּדֹו. ַוִיֶּבז ְּבֵעיָניו, ִּבְגאֹון ֶחְמּדֹו. ִלְשׁלֹוח ָיד, ְּבָמְרֳדַכי ְלַבּדֹו.  ָיַעץ ַתְּחּבּולֹות, ְּכֹשִ
ָּבז ְלָדָבר, ֵיָחֶבל לֹו:

בעיניכם  "לׂשכים  – מלשון הפסוק  בצדו'  'כשכים  )כדלעיל(.  המן הרשע   – 'יעץ תחבולות' 
כביכול  חדים  קוצים  כמיני  היו  המן  של  שעצותיו  נ"ה(.  ל"ג,  )במדבר  בצדיכם"  ולצנינים 
שהוא  חמדו,  בגאון  לבוז  וחשב  בז  המן   – חמדו'  בגאון  בעיניו  'ויבז  להקב"ה.  ח"ו  לדוקרו 
מרדכי. 'בז לדבר יחבל לו' – מי שמבזה הדבר, סופו להיות משכון לו. וזה מלשון "אם תחבול 
שלמת רעך, עפ"י הפסוק במשלי י"ג, י"ג. ואף כאן התאים לעניין, שאף המן ביזה את ישראל 
נצרך להם טובא, בשעה שנתבזה הרבה שהרכיב את שונאו  יצא שהיה  ולבסוף   , ומרדכי 
מרדכי ברחוב העיר וכו'. וכן בזה שתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי. ובתרגום שני 
)יסוד  עליו מלתלותו על העץ.  מיני תחנונים שיחוס  בכל  כתוב, שנתחנן המן למרדכי  שם 

הדברים עפ"י פירוש וזאת ליהודה שם(.
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שאלות ותשובות
משולחנם של רבני בית ההוראה שליט"א

שאלה: האם מותר לאברכי כולל בזמן הזה, ליטול מתנות לאביונים. והאם 
דינם כאביון או לא. ומהם חילוקי הדינים שבזה.

תשובה: הנה מבואר בגמ' )ב"מ קיא:( דמה שכתבה התורה שאסור להלין 
שכר שכיר ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא, זה דין להקדים עני לעשיר, 
וצריכים את  עני לאביון,  ואביון, להקדים  עני  והפסוק לא תעשוק שכיר 
כתוב אביון, משום שלא מתבייש לתבוע, אבל  היה  שני הפסוקים. דאם 
עשיר שמתבייש לתבוע יתכן ולא. ואי אשמועינן עשיר משום דלא צריך 
ליה, אבל אביון דצריך ליה יותר מעני הוה אמינא שיקדם לעני, קא משמע 
לן דעני קודם, משום דצריך לו וגם מתבייש לתבוע. מבואר דאביון גדרו 
שמצבו הכלכלי גרוע מעני, ועוד שאינו מתבייש לתבוע. וברש"י )דברים 

ט"ו, ד'( כתב וז"ל: "אביון דל מעני, ולשון אביון שהוא תאב לכל דבר". 
־ויש לחקור, אם גם בדין "מתנות לאביונים", צריך דוקא אביון שמצבו הכ

לכלי דחוק יותר מעני וכנ"ל, וכן אם צריך גם שיהיה בגדר שאינו מתבייש 
לתבוע.

אבל מסתבר, שגם אביון מתבייש לתבוע צדקה ורק בשכר שכיר שמגיע 
לו על פי דין אינו מתבייש לתבוע, וא"כ מספיק מה שמצבו גרוע מעני כדי 
שיהיה בגדר "אביון", אבל בנותן לעני אינו מקיים מצות מתנות לאביונים. 
ויעויין להגאון החוות יאיר במקור חיים )סימן תרצ"ד( שכתב וז"ל: ידקדק 
לשלוח לעניים מרודים ומופלגים הנקראים אביונים". הרי שכתב להדיא, 
לתת רק לאביון שהוא יותר מעני, ומכל מקום לא התנה שגם לא מתבייש 

לתבוע, ובלי שני תנאים אלו אינו מקיים מצוות מתנות לאביונים.
ברם, ראיתי בערוך השולחן )סימן תרצ"ד סעיף ג'( שעמד בזה אי בעינן 
במתנות לאביונים דוקא אביון שהוא יותר מעונה מעני וגם שאין לו בושה 
ז'-י"א( כתוב כי יהיה בך אביון  לבקש. וכתב דאינו כן, דהא )דברים ט"ו, 
וכו' כי לא יחדל אביון וכו' פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך 

־בארצך. הרי שפתח באביון וסיים בשניהם, והכל אחד. והא דכתיב ומת
נות לאביונים, הוא לחדש שאפילו באביון שאין לו בושה לבקש מקיימים 
גדולה עיי"ש. נמצא  יותר  לו בושה שזה מצוה  וכל שכן עני שיש  מצוה, 
שלפי דבריו אין צורך שיהיה במצב כלכלי כמו "אביון" ומספיק שיהיה עני 

וזה דלא כמקור חיים הנ"ל.
ומעתה נבוא לדון מיהו עני. הנה כתב הרמב"ם )הל' מתנות עניים ט', י"ג( 

־וז"ל: "היו לו מאתים זוז, אף על פי שאינו נושא ונותן בהם, או שיש לו חמ
שים זוז ונושא ונותן בהם, הרי זה לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני, 
היו לו מאתים חסר דינר אפילו אלף נותנין לו כאחד הרי זה מותר ליקח". 

־ומקורו מהמשנה )פאה ח', ח'(. והנה, שיעור מאתיים זוז הוא כשיעור כתו
בה לבתולה, והוא כ- 120 גרם כסף. ונכון להיום )כ"ה שבט תש"פ( מחיר 
אונקיית כסף הוא 63.13 ₪, ואונקיית כסף היא 31.1035 גרם, אם כן נמצא 
שכל גרם כסף ]31.1035 :63.13[ = כ- 2.1 ₪ ואם נוסיף מע"מ 17% נמצא 
שגרם כסף הוא 2.4 ₪, ואם כן שיעור 200 זוז 288 ₪, לכל אחד מאנשי 
ביתו הסמוכים על שולחנו. ]עיי' ר"ש פאה שם, דרישה ס"ק ג', ורשב"ש 

־סימן שס"א[. וזה ודאי לא מסתבר דבשיעור זה כבר לא יכול ליטול מהצד
קה. ויעויין ברע"ב )פאה ח', ח'( שכתב דשיעור מאתים זוז: "קים להו לרבנן 

שאלו מספיקים לשנה אחת לכסות ולמזונות".
אכן, בטור )יו"ד סימן רנ"ג( כתב וז"ל: "ויש אומרים שכל אלו השיעורים לא 
נאמרו אלא בימיהם, שהיה להם קופה ותמחוי והיו מחלקין מעשר עני בכל 
שנה והיו נוטלין לקט שכחה ופאה, לפיכך שיערו שמי שיש לו מאתיים זוז 
לא יטול, לפי שיכול לעבור בהן שנה, ולשנה הבאה יהיה לו במה שיהיה. 
אבל האידנא שאין כל זה, יכול ליטול עד שיהיה לו קרן כדי להתפרנס מן 
ואפשר להתפרנס  בימיהם היתה ההוצאה מעוטה  כי  ואפשר  וכו'  הריוח 
בריוח של נ' זוז אבל האידנא אי אפשר והכל לפי המקום והשעה". נמצא 
שיש שני טעמים מדוע נשתנה הדין מזמן המשנה, חדא שבשיעור מאתיים 
זוז לא מספיק כיון שהאידנא יוקר המחיה והאינפלציה וצריך להגדיל את 

השיעור כדי הספק שנה. וטענה שניה, דדוקא בזמנם כיון שיש לו לשנה, 
אינו צריך לדאוג על שנה שאחריה כיון שבין כה יהיה לו לקט שכחה ופאה 
ומעשר עני שיכול להתפרנס ממנו, משא"כ בזמן הזה שאין אנו מתפרנסין 

מלקט שכחה ופאה, א"כ יכול לקחת עבור שנים הבאות.
־וזה מה שכתב בשו"ע )שם סעיף ב'( וז"ל: "יש אומרים שלא נאמרו השי

עורים הללו אלא בימיהם. אבל בזמן הזה, יכול ליטול עד שיהיה לו קרן 
דגדר  ודברים של טעם הם". הרי  ביתו מהריוח,  ובני  הוא  כדי שיתפרנס 
עני כיום הוא כל שאין לו פרנסה מסודרת כדי מחייתו ומחיית בני ביתו 
ואז מותר לקחת גם עבור השנים הבאות, אפילו יש לו כדי שנה. וכמבואר 
ולא חילק  הנ"ל סתם  ואע"פ שרבינו הרמב"ם  )סימן רמ"ח(.  נמי בסמ"ק 
חילוקים בין זמנינו לזמן התלמוד. ונראה שאין הכוונה שיכול ליטול עבור 
מחיית חיי בני אדם שבעים שנה ובגבורות שמונים שנה, דזה דבר שאין 
לו שחר ותמוה ביותר, וכן פשוט שלא נתיר ליטול מהצדקה עבור חתונת 
ילדיו כשהם קטנים או אפילו גדולים קצת. אלא הכוונה עבור שנים שדרך 

רוב ככל בני אדם לדאוג עבור כך.
לו  ומספיקה  קבוע  דבר  היא  הכולל  קצבת  אם  הנה  כולל,  אברכי  ולגבי 
בזה למחיית אותו חודש, הרי שאע"פ שאין להם בשביל כל השנה, מכל 
מקום כיון שהיא קבועה מידי חודש אסור להם ליטול מהצדקה, עיין ערוך 
השולחן )סימן רמ"ח סעיף ב'(, אלא אם כן מלגה זו בצירוף שאר תמיכות 

־קבועות, כגון מלגת קהל"ת לאברכים או עבודת אשתו או הבטחת הכנ
סה והשלמת הכנסה, אינם מספקים בשביל הוצאות מינימאליות הרגילות 
אצל רוב בני אדם, מבלי מותרות, או לצורך פרעון חובותיו שבאו לצורך 
הוצאות המינימאליות של בני אדם הממוצעים, עיין רמב"ם )הל' מתנות 
עניים ז', ג'(, ומאירי )ב"ב י:(, מהרשד"ם )יו"ד סימן קס"ו(, וערוך השולחן 
)סימן ר"נ סעיף ב'(, ועיין תוס' )כתובות סח. ד"ה בטלי(, ורמ"א )סימן רנ"ג 

סעיף י"ב(.
או  זמנית,  משרה  אלא  קבועה  אינה  אשתו  עבודת  מקום  שאם  ונראה, 
שמצב המוסד שם בהפסדים או במצב כלכלי הקרוב לסגירתו, הרי שאין 
זה נחשב כמשהו קבוע ויכול ליטול על סמך השנים הבאות, כפי מה שדרך 
בני אדם לדאוג להם וכנ"ל. וכן אם יש לו הוצאות חריגות לענייני רפואה 
לפי העניין  והכל  עני,  דין  לו  הרי שיש  או צאצאיו שהגיעו לפרקם,  ל"ע 
בהכוונת מורה הוראה מובהק. ועיי' בשו"ת מנחת יצחק )ח"ח סי' עב אות 

־ה( ושבט הלוי )ח"ב סי' קכ אות א, סי' קכה. ח"ד סי' קל. ח"ט סי' רב( ובת
שובות והנהגות )ח"ד סי' רטו(.

־ודע, שאם הוא אברך שחשקה נפשו בלימוד התורה אין אומרים לך ות
)הל'  וכס"מ  קמב,  סי'  )ח"א  בתשב"ץ  עיי'  מהצדקה,  תתפרנס  ואל  עבוד 
ת"ת ג,י(. ואדם שאינו לומד תורה בקביעות ורק מתעצל לעבוד אינו יכול 
גופנית  ליטול מהצדקה אלא אם כן יש סיבה מוצדקת לזה כגון חולשה 
בעיה נפשית וכו' והכל על פי אומד של מורה הוראה מובהק, עיי' שו"ת 
הרשב"א )ח"ב סי' שצא ארחות חיים )ח"ב סי' לד אות ד(, ספר חסידים 
)סי' תתרלה(, מהרשד"ם )יו"ד סי' קסו(, כלי יקר )שמות כג,ה( ואין לאדם 
להחליט בזה לעצמו כיון שישנם דברים נסתרים מבני אדם, עיי' בסמ"ק 

)מצו' כ( ואכמ"ל.
בסיכום: נותנים מתנות לאביונים דהיינו עניים שאין להם הכנסה מסודרת 
בני  לרוב  מותרות  מנימאליות שאינם  בהוצאות  להתפרנס  שיכול  קבועה 
אדם הבינוניים או אדם שיש לו הוצאות רפואיות חריגות שאין בפרנסתו 
להשיגם או לצורך נישואי ילדיו באולם של בני תורה והכל באופן הפשוט 
ואין לו בתכניות  ביותר, או שלקח הלוואות לצורך הוצאות המנימאליות 
ויש  אלו  להגדרות  עונים  כלל  בדרך  שאברכים  וודאי  כך.  לצורך  חיסכון 
חשיבות רבה לתמכם, כי בכך מקיימים מצוה נוספת של גדלהו משל אחיו 
שהיא מצוה המוטלת על כלל ישראל, עיי' באור לציון )ח"ד פנ"ח הערה א 

ד"ה ויש ובהערה ב(.

אם אברכי כולל בזמן הזה יכולים ליטול מתנות לאביונים או לא | מהו גדר אביון בזמן הזה
מאת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א
דומ"ץ חוקת משפט אשדוד וראש כולל תפילה למשה

sm088302222@gmail.com :ניתן לשלוח שאלות לרבנים בכתובת מייל לשאלות בהלכה בכל שעות היממה בדיני והלכות חג הפורים חייגו כעת: 8416* שלוחה 1
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ראיון נדיר ומיוחד 
מהנעשה והנשמע בקו ההלכה העולמי ליהדות תימן

אתה נמצא בערב שבת, ולא יודע אם ראוי לפרוש ממלאכה 40 דקות לפני השקיעה או 20 דקות?
האם לדידן מותר לקחת בשבת, סיר מרק צונן מהמקרר ולהניחו על הפלטה או לא?

בערב פורים – האם אסור לטעום קודם מקרא מגילה?
נמצא בערב פסח, ולא יודע אם המנהג להחמיר בחוזר וניעור או לא?

חלק מעשרות השאלות המתקבלות מדי יום ביומו בארגון קו ההלכה העולמי ליהדות תימן שע"י 'המאורות' 
24 שעות ביי  המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן, אשר מפעיל מענה טלפוני אנושי לכל שאלה הלכתית

ממה ומצאת השבת ועד כניסתה | הרה"ג רבי יהורם יפת שליט"א, ראש מוסדות 'מאורות הרש"ש' בראיון 
נדיר, משיב על שאלות נפוצות ועוד.

במה עוסקת הפעילות שלכם, ומתי בעצם התחלתם בה?

"בסייעתא דשמיא זכינו להקים לפני כשנה וחצי את ארגון 
'המאורות' – המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן, אשר כשמו 
כן הוא, זכינו והוא שופך אור גדול בעדתנו הקדושה ומחוצה 
'המאורות',  מערכת  ומגוונות.  רבות  קודש  בפעילויות  לה 
הנפלאה  המפעלים  לשרשרת  ישיר  כהמשך  בעצם  מהווה 
שזכינו להקים כבר לפני כ30 שנה יחד עם מו"ר הגה"צ רבינו 
בדור האחרון  רבני תימן  זצוק"ל, מחשובי  יוסף  בן  סעדיה 
ומשגיח ישיבות 'נווה ארץ' ו'שארית יוסף', שיסודו ועיקרו 
הוא בית מדרש לתורה ולהוראה בעיר נס ציונה, מדרשיות 
ועוד. למעשה, הפעילות שלנו בקרב  ערב לקירוב רחוקים 
ציבור בני העדה, החלה כבר לפני שנים 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".

למעשה, מה היקף הפעילות שלכם כיום בציבור בני העדה 

בפרט?

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

מסורת תימן למאות הפונים מדי יום ביומו, כפי שעוד נרחיב 
להלן. 

נדבך נוסף חשוב לא פחות, הוא מערכת קו המאורות - הקו 
העולמי ליהדות תימן". 

איזה  תימן,  ליהדות  העולמי  הקו   – המאורות  קו  זה  מה 

שירות לציבור הוא נותן?

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

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

ברחבי הארץ והעולם בפרט, ועוד ועוד".

האם אתם מעדכנים גם חדשות השייכים לפוליטיקה 

מדינית או 'רבנית' וכדומה?

לבלתי  מאד  ונזהרים  משתדלים  אנו  ב"ה  טובה.  "שאלה 

כפי  קודש  כולו  שכל  שלנו,  בקו  פוליטיים  תכנים  יתערבו 



44

להאזנה לשיעורים שיחות ודרשות מטובי הרבנים והמרצים - חייגו כעת: 8416*

שאמרנו, ומהווה במה מכובדת מאד לקהילות הקודש, אך 
בהחלט איננו מערבים שום תכנים פוליטיים יהיו חשובים 
נתונים  שהננו  הרבים  הלחצים  למרות  וזאת  שיהיו,  ככל 
אליהם בעיתים מסוימות. כל זה בהכוונת מרנן ורבנן עיני 

העדה שליט"א אשר מפיהם אנו חיים".

האם אתם מתעסקים גם בתחום ההוצאה לאור של כתבי 

חכמי תימן?

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

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 של יהדות תימן – גליון גנזי מלכים – 
המופיע ויוצא לאור מדי שבת בשבתו, על ידי צוות עורכים 
השוקדים על מלאכתם באמונה ומלקטים ציצים ופרחים, 
ורבים  תימן,  חכמי  מאת  ובאגדה,  בהלכה  ותשובות  גנזים 

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

הקודש".

נשוב עתה לקו ההלכה העולמי ליהדות תימן – מי הנשיאות 

העומדת תחת קו ההלכה, ומי נותן את ההחלטות באשר 

לשאלות מכריעות על התנהלותו וכדומה?

התייעצות  דורשת  הלכה,  קו  של  שמערכת  הדבר  "ברור 

כאשר  העדה,  עיני  ורבנן  מרנן  ישראל  גדולי  עם  מתמדת 
בכל צעד ושעל נתקלים בשאלות שונות ומורכבות הן מצד 
עצם הקמת והעמדת המערכת 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. 
רק אציין במאמר המוסגר, כי כל רב ורב מהרבנים המשיבים 
בקו ההלכה, קיבלו תקנון מפורט ובו עשרות סעיפים על 
ורבנן  מרנן  עם  אחת  בעצה  נבנה  אשר  הקו,  התנהלות 

שליט"א, על מנת שלא תצא תקלה מתחת ידינו.
מיוחדת  עין  לטובת  זוכים  אנו  דשמיא  בסייעתא  אכן, 
זכינו  עוד  ביניהם  העדה,  עיני  ורבנן  מרנן  בנו  שנוהגים 
לקבל את ברכתו ועידודו של זקן רבני תימן בארץ הקודש, 
ברק,  בני  העיר  רב  זצוק"ל  קורח  שלמה  רבי  הגאון  מרן 
אשר חיזק ועודד מאת את הקמת המערך ונתן את עצותיו 
המאלפות שכמובן מלוות אותנו עד עצם היום הזה, הגאון 
רבי שלמה מחפוד שליט"א, הגאון רבי יפת טיירי שליט"א 
ורבנן  מרנן  כי  מלא,  בפה  לציין  יכול  רק  אני  ועוד.  ועוד 
כוח  לנו  הנותנת  והיא  והערב  השכם  ידינו  את  מחזקים 

לעשות חיל בס"ד".

מפעם לפעם עולה השאלה מאת הציבור: לאיזה קהלים 

אתם פונים במענה הלכה זה? לפי איזה נוסח בעדת תימן 

שכידוע מחולקת לכמה מגזרים?

"שאלה חשובה מאד וראויה להתייחסות נכבדה. למעשה, 
שהביאה  ביותר  המכריעות  הסיבות  אחת  היא  זו  שאלה 
וגרמה לנו 'להפשיל שרוולים' ולקרבה אל המלאכה מלאכת 
הקודש, לפתיחת מערך כה מורכב 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 הקפדנו בקפידה בעצה אחת עם מרנן ורבנן 
מענה  ינתן  'המאורות'  ההלכה  שבקו  תימן,  רבני  גדולי 
הלכתי לפי כל מנהגי המחוזות השונים הן שאמי והן בלדי 

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

מענה לפי מנהגי אבותיהם".

בקו  משיבים  רבנים  וכמה  ההלכה?  לקו  יש  פונים  כמה 

ההלכה, ואיך נבחרו הרבנים לשמש כמשיבים בקו ההלכה?

נבחרו  'המאורות'  ההלכה  קו  רבני  קודם,  שאמרתי  "כפי 
ישראל  גדולי  של  והכוונתם  עצתם  פי  על  רבה  בקפידה 
ביקורתם של  את שבט  עוברים  ההלכה  קו  רבני  שליט"א, 
ועדת רבני קו ההלכה מחשובי הרבנים הלא המה, הגאון רבי 
יצחק מועלם שליט"א אב"ד ביתר עילית, הגאון רבי יורם 

יהודה  רבי  הגאון  עילית,  מודיעין  אב"ד  שליט"א  סרי 
צארום שליט"א אב"ד חניכי הישיבות בני ברק, והגאון 
משפט  חוקת  אב"ד  שליט"א  מחפוד  הלוי  איתמר  רבי 

אשדוד.
רבנים  מ-50  למעלה  משיבים  כיום  לשאלתך,  בנוגע 
ומורי הוראה בקו ההלכה 'המאורות' מכל רחבי הארץ, 
כאשר אנו מרחיבים את מערך הרבנים המשיבים מפעם 
לפעם. בסייעתא דשמיא ההיענות בקרב הציבור הרחב, 
נעזרים  ביומו  יום  ועשרות רבות מדי  היא רחבה מאד, 
ונהנים הלכה עצה ותושיה בכל התחומים מפי הרבנים 
ברורה  הלכה  אופניו  על  דבור  דבר  שליט"א  הגאונים 

ומשנה ברורה במקום אחד".

מניין לכם העוז והתעצומות להקים מערכת כה ענפה, 

האם יש איזה גוף שדואג לממן אתכם?

"כפי שמובן מיד, תפעול והחזקת המפעל הקדוש הזה, 

קו ההלכה וכן יתר הפעילויות של מוסדותינו הקדושים, 
דורשים הון רב מדי חודש בחודשו. רק לסבר את האוזן, 
הוצאות קו ההלכה 'המאורות' לבדו מסתכמות בחודש 
אם  גוזמא,  ללא  בחודש  אברכים  כמה  כהחזקת  אחד 
זה מחמת עלויות החזקת ותפעול מערך מענה ההלכה 
וכל הכרוך בזה, ועוד. וזה מלבד הוצאות הענק של יתר 

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

דואגים לאחינו מבני עדתינו. וכאן זו ההזדמנות. 
ואחתום בברכה מיוחדת לכל אלפי המאזינים לקו המאורות 

– הקו העולמי ליהדות תימן, וליתר אלפי מנויי 'המאורות' 

באמצעים השונים, ברכת ה' תחופף עליכם ותזכו לראות 

שובע שמחות נעימות וטובות לאורך ימים ושנים אכי"ר".
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החנויות  כשכל  בשוק  ניכרת  ובא  הקרב  פורים  שמחת 
מלאים במלאי מיוחד לפורים, וכל חנות היתה מליאה מכל 

ו"ְמַּבאֶכר" בצורות שונות ובצ ־מיני מתיקה וגם סוכריות 
בעים שונים. הסוכריות היו עשויות חתיכות קטנות, כעין 

־צמידים, מקלות וכדומה. ה"ְמַּבאֶכר" היו עשויות כעין מח
תות, קיתונות, בקבוקים, מיני עופות, גמלים 
וכדו', והיו קלים במשקלם לפי שהיו רק כמו 
ונעשו  חלול,  ותוכן  קליפה  כעין  דקה  שכבה 
ע"י אנשים שהיו מומחים במלאכה זו ועושים 
אותם בצבעים שונים ובכמה גדלים ובצורות 
קליות  מיני  כל  מכינים  היו  הקלאים  שונות. 
"ְטרּוׁש"  יבשה,  קלויה  אפונה  ְּדִכֹש"  "ֲעַּתר 
קלוי,  שומשום  "ִּגלְּגַלאן"  קלויים,  שעורים 
קלוי,  תירס  "ְפַׁשאר"  דלעת,  גרעיני  "ַקְרְע" 

וכיוצא בזה.
גם הנגרים היתה להם מלאכה לפני פורים, היו 

 - קטנים  דחלילים  וגם  מקרשים,  קטנות  עגלות  מכינים 
"המן", הילדים באים וקונים מהם וכל אחד מלביש את המן 
שלו בצורה המוצאת חן בעיניו, וצובע את העגלה בצבע 
שהוא רוצה, ומרכיבים את המן על העגלה וסוחבים אותו 

ברחובות וצועקים: "ַקּד ֵד'א ָהָמן ֵּגא, ַפּוק ַפַרס 
ַערֵּגה, ַוַּקח ּופְּתֵּגא". )תרגום: הנה המן בא, על 

סוסה צולעת, צעק ונבקע(.
נפץ,  כלי  הילדים  מכינים  אדר  כבר מתחילת 

־היו לוקחים מפתחות הדלתות של בתים וקו
־שרים למפתח מסמר, ומכניסים גפרית מקס

מי גפרורים, ונועצים את המסמר חור המפתח 
והקישו על הקיר או על אבן גדולה, הגפרית 
מחריש  נפץ  קול  ומשמיעה  מתלקחת  היתה 
והיו להם עוד כלים להשמעת קולות  אזנים. 

נפץ חזקים.
־בציפיה גדולה חיכו הילדים לבוא יום הפורים, ויום מלפ

ני הפורים יום התענית בו הילדים משוחררים מהלמודים 

וזה מפציץ שם,  פה  זה מפציץ  בכל הרחובות,  מתפזרים 
וזה סוחב המן, והתקהלויות הילדים מגדילות את שמחת 

בואו של יום הפורים.
 )תיאור פורים בעיר צנעא – יקר תפארת, מצפונות יהודי תימן(

־הילדים מתכוננים כשבוע לפני פורים. עו
־שים צורת המו מבובות, מכינים עצים לע

שות מדורות, וכך מחכים בכליון עיניים מתי 
יגיע יום פורים.

בש קטן,  מכינים מטבעות מכסף  ־הגברים 
־ביל לחלק לילדים ולכל מי שפושט ידו לי

טול ליום פורים. מגיע שעת מנחת תענית 
ומתפ הכנסת  לבית  נכנסים  כולם  ־אסתר, 

הכינו  כבר  והילדים  וערבית,  מנחה  ללים 
להם רובים )בערבית - מובנג"ה או בונדוק(, 

־ממלאים אותם אבק שריפה ומחכים מתי יגמור שליח צי
־בור המגילה. לאחר קריאת המגילה, יורים משתוללים וצו

עקים ברחובות ארור המן וכו'.
נכנסים לאכול עם הוריהם סעודת הערב, גומרים לאכול 
ומשתוללים.  משתעשעים  יוצאים  ושוב 

־ובאים הביתה, וכבר ההורים מתאספים בק
־בוצות קוראים עין יעקב ואוכלים קת ומע
־שנים נרגילה, ושמחים בשמחת היום. אפי

עם  קצת  הילדים  לומדים  לילה,  שהוא  לו 
הוריהם, והולכים לישון, וההורים ממשיכים 
עד שעה אחד עשרה. אחר כך מביאים כל 
אחד הערק שלו עם מיני מגדים וזירעונים 

־)וקוראים לה גובתה( שהכינו הנשים, ואוכ
לים ושותים ושמחים כל אחד כפי יכולתו, 
יש ממשיכים לשיר ולרקוד עד שעה ויש עד שלש שעות, 

ויש עד הבוקר.
)תיאור פורים בעיר שרעב – תולדות הרב שלום שבזי חלק א'(

שמחת פורים בתימן
היסטוריה מתולדות וכתבי יהודי תימן ורבניה

תיאור שמחת פורים מופלאה בתימן | היו מכינים עגלות קטנות מקרשים, וגם דחלילים קטנים - "המן", הילדים 
באים וקונים מהם וכל אחד מלביש את המן שלו בצורה המוצאת חן בעיניו | הנערים יעשו דמות המן - מקלעת 
עצים, והיו טחים בטיט כתבנית אדם ומושחים אותם בצבעים שונים, והוסיפו גם דמות מרדכי רוכב על הסוס 
־והמן רץ לפניו | בשעה עשר בבוקר בערך מתחילה תהלוכת המן הרשע. היו עושים כמין בובה מגושמת, ומרכי

בים אותה על החמור בין בתי הרובע היהודי | במוצאי פורים בלילה, באים הזקנים והבחורים לחצר בית הכנסת 
הגדולה, ומשוררים - אל חמד אלילה אל כרים אל ואחיד.

47
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הנערים יעשו דמות המן - מקלעת עצים, והיו טחים בטיט 
כתבנית אדם ומושחים אותם בצבעים שונים, והוסיפו גם 
דמות מרדכי רוכב על הסוס והמן רץ לפניו, ולבסוף תולים 
אותו בחצר בית הכנסת על עץ גבוה, וזורקים עליו חצים 

ואבנים עד שמתפוצץ לרסיסים. כך כל היום 
ומקללים  ומכים  משחקים  הנערים  ההוא, 
ואסתר  למרדכי  ומשבחים  ומברכים  להמן, 

זכר צדיקים וישרים לברכה.
)תיאור פורים בעיר שבאם – אבן ספיר(

תהלוכת  מתחילה  בערך  בבוקר  עשר  בשעה 
המן הרשע. היו עושים כמין בובה מגושמת, 
הרובע  בתי  בין  החמור  על  אותה  ומרכיבים 
היהודי. התהלוכה התחילה מבית רב הקהילה 

ְּגַּבא לכום  ַיא  רבי יחיא עומיסי, ומנהיג התהלוכה מכריז: 
־ְּגַּבא מן מארי יחיא עומיסי. ִדי ַשׁא ְיַסִּביר ְלָהָמן ֵחַרם! שת

רגומו הוי ַשי לכם ַשי ממארי יחיא עומיסי שיעשה להמן 
חרם! לאחר שהגאון היה מחרים את המן בקול רם, ענו כל 
הילדים – אמן, בקול מצהלות, הרב אף תרם לילדים ִריַאל, 

ומשם המשיכו על זה הדרך להחרימו בין כל 
התושבים, ואף מהם קיבלו תרומות ודמי כיס. 
כשסיימו נכנסו גם לשוק הערבי, ואף הם רצו 

בש חלקם.  את  ולתרום  במצוה  חלק  ־ליטול 
התהלוכה,  את  כשסיימו  הצהריים  אחר  עות 

תלו את המן ולאחר מכן שרפו אותו.
)תיאור פורים בעיר רדאע - פעולת צדיק(

נהגו להכין בובת המן מסמרטוטים, ובד בבד 
־אוספים ערימה גדולה של עצים וקוצים. במהלך היום מר

ברחובות,  ומסתובבים  צולעת,  פרדה  על  זו  בובה  כיבים 
־ותוך כדי סיבובם כל אחד שופך על דמות זו נפט, עד שמ

גיעים לערימת העצים, שם תולים את המן ושורפים אותו 
במדורה גדולה. אפילו הגויים היו מצטרפים לחגיגה זו.

)תיאור פורים בעיר ג'ובאן – דרכי נועם(

בעיר גחזאן נהגו לכרות עץ ובו עשרה ענפים, 
־רמז להמן ועשרת בניו, ולהעמיד אותו במר

כז העיר. לאחר מכן ערמו סביבו עצי הסקה 
הקהילה,  בני  כל  נהרו  זו  מדורה  ואל  רבים, 
מרדכי,  וברוך  המן  ארור  אמירת  כדי  ותוך 
שלחו בהמן ובניו אש גדולה שהאירה את כל 

הסביבה.
)דור לדור יספרו(

ומציבים  המן,  בדמות  דחליל  מכינים  היו  הפורים  ביום 
מכן  לאחר  בעיר.  הגבוהים  הגגות  אחר  על  בבוקר  אותו 
נפץ הנקראים  גלילי  וקיבלו ממנו קופסאות  הלכו למלך 

־ְפַראִקיע. מהארמון חזרו לאותו בית גבוה, נטלו את הד
בין  והסתובבו  החמור,  על  הרכיבוהו  חליל 
ינעל  ואבּוּה  המן  באמרם,  הקהילה  בתי 
ובנו  )המן  ִדְקֹנּה  ִיְחְרקּו  ובנּה  המן  אבּוּה! 
ישרפו את זקנו(, וכל משפחה תורמת מעט 
את  הלבישו  את התהלוכה,  נפט. כשסיימו 
נפץ,  בגלילי  החגור  חייל  בבגדי  הדחליל 
שופכים עליו את הנפט, ומציבים אותו על 
עמוד גבוה. לאחר מכן מציתים את העמוד 
הם  הנפץ  לחומרי  מגיעה  וכשהיא  באש, 
מתפוצצים בצרורות, לשמחת כל הנוכחים 
והנאתם. לאחר טקס זה, מכבים את האש, 

הולכים לתפילת מנחה ואחר כך לסעודת אסתר.
)תיאור פורים בעיר חבאן - יהדות חבאן(

איש  וכל  נסגרים  החנויות  כל  גם  הימים,  בשני  בפורים 
שורר בביתו. ויש מעניי העיר, עושים צורת 
המן ומרכיבים אותו על חמור יחד עם זרש 
אשתו ועשרת בניו, ומסבבים אותם ברחוב 
בקול  מלמטה  וקוראים  ובית,  בית  כל  על 
ערבים,  כלשון  מהם  דברים  הבית  מתחת 
ונותנים להם מתנת פורים, וכל הסיבוב הזה 

־ברחובות היהודים אין שום פה פוצה ומצפ
צף משום ערבי, רק העיר בשלווה והשקט.
והב הזקנים  באים  בלילה,  פורים  ־במוצאי 
ומשו הגדולה,  הכנסת  בית  לחצר  ־חורים 

ררים - אל חמד אלילה אל כרים אל ואחיד. )חיבור בלשון 
ערבי, כולו מעשה מרדכי ואסתר ואחשוורוש והמן וזרש 
בקול  אחד  בית  קורא  מהבאים  אחד  וכל  ובניו(.  אשתו 

־רם, בקול שירה המשמח את לבם, האנשים והנשים העו
וגם  יפה מאד.  מדים בחוץ, וממש השמחה באותה לילה 
בראותם כשהזקנים מכים במקלם על השולחנות, תכו את 
המן ימח שמו. וכתבנו זה לזכר עולם יהיה 
ליהודי עדן, איך שהיו אבותם כל מעשיהם 
לשם שמים. גם בחוץ לבית הכנסת ברחוב, 
ומשליכים  גדולה  מדורה  הבחורים  עושים 
את המן ואשתו ובניו, שהיו תלוים על העץ 

־גבוה, ושורפים אותם ומרקדים סביב המדו
רה, ואומרים ארור המן.

)תיאור פורים בעדן – הקיצו ורננו(

ברורה  משנה  באדיבות  נכתבו  )הדברים 
'אוצרות' היו"ל ע"י מפעל 'אוצרות חכמים'(
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