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תובנות בפרשה
במשנת הגאון רבינו עמרם קורח זצ"ל 

קטעים נבחרים מתוך הספר החדש 'המאור הגדול'

ָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם ִּפיָך ְוהֹוֵריִתיָך ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר )ד', ט"ו( 
יהדות תימן, מרן  רבינו הגדול רבה הראשי האחרון של  חייו של  תקופת 
הגאון רבי עמרם קורח זצוק"ל, משנת לידתו ועד פטירתו בשנת ה'תשי"ג, 
קיפלה בתוכה את קורותיהם של יהודי תימן בדור האחרון קודם העליה 

לארץ ישראל. 
בשנת  התורכים,  ידי  על  תימן  של  השני  בכיבוש  המתחילה  זו  תקופה 
ה'תרל"ב, כללה מאורעות רבי חשיבות בתולדות יהודי תימן, בהם תקופות 
ה'תרמ״ב  עליית  באשי,  חכם  בתואר  הנושאים  של  השונות  כהונותיהם 
המפורסמת, המאורעות בקהילה היהודית עצמה, תקופת הרווחה היחסית 
בעת שלטון האימאם יחיא, ועוד. שיאה של התקופה בסיומה, עם עליית 

יהודי תימן לארץ אבותיהם. 
ראשית לימודו וחינוכו של רבינו עמרם זצ"ל היו, כמובן, לפני אביו הקדוש, 
רבי יחיא זצ"ל. כאשר נולד רבינו, אמר עליו אביו: "עתיד הילד הזה להיות 

הגדול שבדור, ולא יהיה כמותו"!
תורה  באו לשמוע  צנעא  רבים מגדולי חכמי  כי  היא  ידועה  עובדה  ואכן, 

מפיו, אף על פי שהיו גדולים ממנו בשנים.
מן  הדגול  האב  הסתלק  בלבד  שנים  עשר  ובגיל  הימים,  ארכו  שלא  אלא 

העולם הזה.
קודם פטירתו קירב לפניו בנו הרך, רבינו עמרם, ובמעמד נורא הוד, בסוד 
הכמוס עמו, בירכו בתיבות הפסוק "יחי ראובן ואל ימות", ולאחר מכן עצם 

את עיניו ועלה בסערה השמימה.
עם פטירתו של רבי יחיא, ורבינו עודנו נער רך בשנים, המשיך את תלמודו 
תלאות  מתוך  זצ״ל.  קורח  חיים  רבי  הגאון  הדור,  גדול  של  מדרשו  בבית 
נפשו למען לימוד התורה, בזכות אמו הצדקנית  ודלות איומים מסר את 

שעמלה בכוחות אדירים למען גידול יתומיה.
יושב רבינו ודולה מים חיים מבארותיהם,  גם לפני שאר חכמי הדור היה 

תורת ה' וחכמת חיים.
רבינו היה מפליג בשבחם של רבותיו, ומתאר איך ללא כל מחלוקות היו 
יראת ה' טהורה, שלא  עמלים ושוקדים בתורה, לומדים ומלמדים. מתוך 
על מנת לקבל פרס, היו משקיעים כוחות רבים בחינוך צעירי הצאן, ואף 
שולחים תלמידי חכמים לכפרים הקטנים, ללמד תינוקות של בית רבן, וכן 

לשחוט כהלכה עבור התושבים.
כן למד אצל הגאון רבי אברהם אלקארה זצ"ל, בנו של הראב"ד הגאון רבי 
יוסף ואחי הראב"ד הגאון רבי שלמה זצ"ל. כפי שסיפר לימים, רבו זה היה 
מקפיד שיהיה לימודם של התלמידים שגור בפיהם בדקדוק. עוד אריכות 
רבה ומתולדותיו וקורות ימי חייו וימי עלומיו של רבינו הגדול זיע"א, על 

כל זאת יעוין בספר הנפלא 'המאור הגדול' שראה אור בימים אלו.

בשמחה ובקורת רוח מרובה התקבלו סדרת הספרים מתולדותיהם של רבותינו גאוני 
וחכמי תימן זיע"א, בקרב תופשי התורה ועמליה לצד עמך בית ישראל, ואכן תגובות 

־ופניות רבות עלו ובאו למערכת המכון המוציאים לאור, כאשר הכל מציינים בהת
פעלות ובשמחה רבה על תולדותיהם של רבותינו מאורי האומה, כאשר לראשונה 
ביהדות תימן יוצא לאור סדרת ספרים בהגשה כה מהודרת ומיוחדת, ובשפה השווה 
לכל נפש. מאות רבות של ספרים כבר נמכרו ואזלו, המעוניינים לרכוש את סדרת 

הספרים, יפנו אל מוקדי המכירה בהקדם והזריז נשכר. 
כמו כן, לרגל הוצאת הספרים, התקיים כינוס רב רושם בעיר בני ברק, במעונו של 
רבני  עשרות  ובהשתתפות  תל-אביב,  אב"ד  שליט"א  הלוי  יצחק  אבירן  רבי  הגאון 
קהילות בבני ברק ומחוצה לה, נשאו דברים רבותינו עיני העדה שליט"א. הסיקור 

המלא בעמ' 3.

שאלות ותשובות 
משולחנם של רבני בית ההוראה שליט"א

הטמנה בקרטון וחשש בישול
מאת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א
דומ"ץ חוקת משפט אשדוד ור"כ תפילה למשה יבנה

שאלה: יש כאלו שעושים תחליף ְלמה שנקרא - "מיחמית", ולוקחים קרטון והופכים 
אותו על הבלעך וכדומה, וכך שומרים על חום האש. האם מותר בשבת להוציא את 
הקרטון ושוב להחזיר אותו על גבי האש, או שנחשב כהטמנה האסורה בשבת. כיון 
שמאד מורכב כל פעם לפתוח את הקרטון ולהוציא את הסירים, לכן יותר קל להוציא 

את כל הקרטון ושוב להחזירו. והשאלה אם מותר או אסור משום הטמנה.
עוד דבר שיש לעורר בזה, שאסור להשתמש בכיסוי קרטון זה וכ"ש ב"מיחמית" הנ"ל, 
אם יש תבשילים שאינם מבושלים כל צרכם. שאז יש בזה משום קירוב בישול לפי 

נקיטת האחרונים. מה למעשה ההלכה בזה.
תשובה: בקרטון הנ"ל אין שום איסור של הטמנה, כיון שאין הקרטון מקיפו מכל צד. 
עיין שולחן ערוך סימן רנ"ז סעיף ח'. כלומר, הואיל ואין זה בגדר הטמנה, כיון שלא 
ברורה  ובמשנה  דזיתים(,  ד"ה  ע"א  )מ"ח  בשבת  תוס'  דכתבו  וכהא  בפח,  מטמינים 

סימן רנ"ז ס"ק מ"ג. וכבר ביארתי בזה באורך בברית הלוי ח"ב סימן י"א.
ולגבי בישול בהחזרת הקרטון, הוא איסור גמור של מבשל מהתורה, עיין בשו"ע סימן 

רנ"ז סעיף ד', ובמ"ש בשו"ת ברית הלוי חלק א' סימן ל"ז. 

חדש במאורות
בית ההוראה העולמי לקהילות קודש תימן 

בראשות מרנן ורבנן שליט"א

לשאלות בהלכה בכל שעות היממה - חייגו כעת: 8416*

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

סיקור מיוחד - ממעמד לחיים לרגל הוצאת סדרת הספרים על תולדותיהם של מאורי האומה. ראה עמ' 3
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פתגמי אורייתא
ציצים ופרחים במשנת רבותינו זיע"א

מרנא ורבנא הגאון הקדוש 
רבינו שלום שרעבי זיע"א 

)המכונה הרש"ש הקדוש(

לרגל יומא דהילולא רבה – י' שבט

ַוֵּתֶרא ֹאתֹו ִּכי טֹוב הּוא )ב', ב'(
אומרים  "ואחרים  מובא,  במדרש 
הגאון  הקשה  והנה  מהול".  שנולד 
רבינו יהודה גזפאן זצ"ל, מהי הראיה 
מהול.  נולד  רבינו  משה  שאכן  לכך 
אלא נראה שחז"ל למדו כן מתיבות 
"ותרא אתו כי טוב הוא", ולשון טוב 
חוזרת על שני דברים, גם על העניין 
בשעה  אורה  כולו  הבית  שנתמלא 

־שנולד, ודרשו כן מלשון "טוב" שנא
האור,  עניין  על  הנדרשת  כאן,  מר 
וכמו שנאמר "וירא אלוהים את האור 
נדרשת היא  כי טוב". אך לשון טוב 
גם על המילה, שראו את משה רבינו 
הוא,  "טוב"  כי  שנולד  בשעה  עצמו 
דהיינו טוב ומושלם בלא רע, כי ידוע 
הנקרא  הנחש  מצד  היא  שהערלה 
נברא  האדם  בריאת  מצד  אבל  רע, 
וכמו  וטובו,   במלואו  ׁשֵלם  האדם 
האדם  את  עשה  "האלהים  שנאמר: 

־ישר", ולכן מלשון זו למדו חז"ל שנו
לד מהול.                       )פנים חדשות(   

ַוֵּתֶרד ַּבת ַּפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר
 )ב', ה'(

ביאר,  זצ"ל  קורח  יחיא  רבינו  הגאון 
מטרוני ולא  פרעה  בת  דווקא  ־כי 

תא אחרת או שר אחר וכדומה היא 
זאת שהשתדלה בדבר, מפני שכולם 
אבל  כלל,  בנים  לגדל  צריכים  אינם 
מלך,  בת  שהיתה  מפני  פרעה,  בת 

המל פגם  מפני  לאחר  תינשא  ־ולא 
אותה,  לישא  שראוי  מי  שאין  כות, 
לכך הייתה מתאוה להיבנות על ידי 
אסופי ולגדלו על שמה, ולהיות לה 
לבן בין גדולי המלכות להתכבד בו, 
באותה  שתבוא  הקב"ה  סיבב  לכן 

שתי כדי  היאור  על  לרחוץ  ־שעה 
שבדקה   - ותראהו"  "ותפתח  קחנו. 
בתבניתו וצורתו אם הוא ראוי וטוב 

בינו ילד  שהוא  אותו  וראתה  ־לה, 
ני, לא ארוך ולא קצר, לא שמן ולא 
רזה, אלא ילד כראוי, מצד גופו ומצד 
נער  "והנה  ותנועתו.  טבעו  תכונת 
בוכה" - ראתה אותו ילד וקולו כנער, 
אמיץ  חיל  בן  שיהיה  בטבעו  וידעה 
"ותחמול  ואז  לכל אשר תחפוץ,  לב 
"ויחמול שאול" )שמואל  עליו", כמו 

־א', ט"ו, ט'(, שחסה על מיטב שלימו
תו להשחיתו בים.        )משכיל דורש(

ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה )ג', ב'(
זצ"ל,  שלמה  בן  חוטר  רבינו  הגאון 
בספרו  מביא  תימן,  חכמי  מקדמוני 
הנקרא שאלות רבי חוטר בן שלמה 

־)מסאיל מנצור אבן סלימאן אלדמא
רי( את ביאור ענין הסנה, וזו לשונו: 
למציאות,  משל  הוא  הסנה  כי  "דע, 
והתבונן אומרו לפני כן: "ויבא עד הר 

־האלהים חורבה", כלומר, אותה המ
האנו על השכל  זורחת  ־עלה שהיא 

שי, אמר "וירא מלאך ה' בלבת אש", 
וכבר ידעת כי כל מקום שהזכיר אש 
וחושך ענן וערפל הוא רמז לעכירות 
שכל  חומרינו,  וחשכות  עצמותינו 
בנבדל,  מה שרוצה האדם להתחבר 
ימצא כי העוצר בעדו - חומרו הגס. 
נבואתו,  בתחילת  רבינו  משה  וכך 

־היתה השגתו מנועה  מלהתאחד בנ
־בדל, מחמת היות אותה נבואה בא

מצעות כח המדמה, והתבונן אומרו 
ואמר  נעליך",  של  הלום  תקרב  "אל 

ביש שאמר  כמו  אש",  "בלבת  ־עוד 
האש"  מתוך  אליכם  ה'  "וידבר  ראל 
)אש רומז לדבר שבדלים ממנו, כמו 
שאי אפשר לגעת באש, ורמז כאן על 
ההתקדשות הנצרכת למי שניגש אל 

־הקודש(, שהרמז בזה לעכירות עצ
מותינו וחשכות חומרינו".

)שו"ת רבי חוטר, שאלה ל"ח דף רכ"ב(

ְלָדם  ַּבְּיאֹור  ֲאֶׁשר  ַהַּמִים  ֹּכל  ַוֵּיָהְפכּו 
)ז', כ'(

תחילה,  הנילוס  שלקה  מה  ובטעם 
ישעיה  בן  נתנאל  רבינו  הגאון  ביאר 
פרעה  אמנם  הלא  לכאורה  זצ"ל, 
שילקה?  חטא  מה  נילוס  אך  חטא, 
אם  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  אלא 
יהא  נילוס,  ילקה  ולא  פרעה  ילקה 
קצף  שאלוהו  בדעתו  סובר  פרעה 
לנילוס,  הוא  עובד  שהרי  עליו, 
וכאילו הנילוס מתאדם וכועס עליו, 

הני )הוא  ילקה אלוהו תחלה  ־אלא, 
לוס( כדי שידע, שאין בו ממש.

)אור האפלה(

מדור זה נלקט ונערך מתוך סדרת הספרים 
'שולחן מלכים' על פרשיות השבוע מאת חכמי תימן זיע"א, 

באדיבות הגאון המחבר רבי יוסף צברי שליט"א 
רב ומו"ץ באלעד, ומח"ס תורת ערלה נחלת אבות ועוד.

מערי כתב  מתימן,  יציאתו  דעל 
חיים  יוסף  רבינו  הגאון  הגדול  צו 
"בן  בספרו  זיע"א  חי"(  איש  )ה"בן 

יהוידע", כך: 
על  לנו  סיפרו  אבותינו  כי  ודע, 
מארץ  כשיצא  ז"ל,  הרש"ש  רבינו 

דתימן בא דרך בומביי ובצרה לעיר
לי לילך  כדי  אורח,  עובר  בגדד  דנו 

בא  וכאשר  דמשק...  דרך  רושלים 
רבינו הרש"ש היה מתעלם, כדי לא 
להודיע עצמו שהוא חכם, אלא סוג 
אדם פשוט גר עובר אורח, ונתעכב 
פה עד שנזדמנה לו שיירה שהולכת 

לדמשק.
ביום  הולך  היה  פה,  ישיבתו  ובזמן 
יצחק  השיך  מצבת  שעל  לישיבה 

הק זוהר  ללמוד  ויושב  ז"ל  דגאון 
היה  כאשר  ואומרים,  עמהם.  דוש 
לומד בזוהר פרשת בלק היה רבינו 

לומד הזוהר בהתלהבות ובקול רם, 
וגו',  תדבר"  "כה  לתיבות  וכשהגיע 

בחז מפיו  "כה"  תיבת  מוציא  דהיה 
קה ותוקף לבו בכח גדול. ויאמרו לו 
אתה  "מדוע  שם:  היושבים  הזקנים 
ובקול  בתוקף  "כה"  בתיבת  צועק 
גדול, וקורא אותה בכח גדול מאוד? 
ויאמר להם בלשון ערבית של תימן 
חרקת  כה  אל  "האדי  הלשון:  בזו 
שרפה  ה"כה"  זאת  )תרגום:  קלבי" 
את ליבי(, עד כאן שמענו מאבותינו. 

דנמצא צדיק זה קודם שזרח אורו בי
רושלים תוב"ב, בא אל ארצנו ודרכו 
רגליו על רחובות עירנו, כדי שיהיו 
ואשרי  בראש,  עטרה  אותו  מניחים 

עין ראתהו, זכותו יגן עלינו אמן!
משם המשיך הרש"ש לחאלב, שם 
לגביר,  כעגלון  לפרנסתו  שימש 

ומשם המשיך אל ארץ ישראל.

פרק ב' - יציאתו מתימן לארץ ישראל

פרסום ראשון - מכתב נדיר ממרן הגר"ש קורח זצ"ל על מעלת הוצאת ספרי זכרון להנצחת תורת רבותינו. ראה עמ' 4

מאורות הרש"ש
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מופץ חינם לזיכוי הרבים בבתי הכנסת בארה''ק ובתפוצות  |  מעוניין לסייע בהפצת הגליון? אנא פנה למערכת בהקדם!

כינוס רב רושם התקיים אמש ביום א', בו התכנסו ובאו רבני וראשי קהילות קודש תימן, 
דלרגל הוצאת סדרת הספרים ההיסטוריים מתולדותיהם של גדולי חכמי תימן בדורות האח

רונים, ספר 'המאור הגדול' לזכרו של מרן הגאון רבי עמרם קורח זצ"ל רבה הראשי האחרון 
לתימן, וספר 'שפתי מלך' לזכרו של מרן הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, רבה של העיר בני 

ברק וזקן רבני תימן.

הכינוס התקיים במעונו של הגאון רבי אבירן יצחק הלוי שליט"א אב"ד תל אביב, בעיר 
בני ברק, בראשות גדולי ומאורי יהדות תימן שליט"א, ובהשתתפות עשרות רבות של רבני 
קהילות בעיר בני ברק ומחוצה לה. דברי פתיחה נרגשים נשא ראש המוסדות, הרה"ג רבי 
יהורם יפת שליט"א, אשר עמד בדבריו על הזכות הגדולה להוציא לאור מתולדותיהם של 
צדיקים גדולי ומאורי האומה, כפי הידוע מגדולי ישראל שייחסו לדבר זה חשיבות יתירה.

רבי פנחס קורח שליט"א רב קהילת שערי הלכה, שבדד  כמו כן, נשאו דברים, הגאון הגדול
בריו שיבח את הזכות הגדולה שנפלה בחלקם של עורכי הספרים הנפלאים, על שבפרק 
זמן קצר השכילו לנצח על מלאכה כה גדולה וחשובה, והעלה זכרונות מהיכרותו הקרובה 
עם הגר"ש קורח זצ"ל. הגאון הגדול רבי אבנר עפגי'ן שליט"א ראש ישיבת בית הלוי עמד 
בדבריו על מהות חיזוק היהדות וחובתנו בשעה זו, והגאון הגדול רבי שלמה צדוק שליט"א 
ג' בבני ברק שיבח את פעולות מוסדות "המאורות" המהוות המשך לפעולות  רב שיכון 
ארגון בני הישיבות בדור העליה לארץ ישראל. הגאון רבי אבירן יצחק הלוי שליט"א אב"ד תל 
אביב נשא דברים חמים, כאשר בין דבריו תיאר את פעלם של רבני תימן זצ"ל לדורותיהם 
למען בני הישיבות, ובראשם זקנו הגאון הגדול רבי שלום יצחק הלוי זצ"ל. כן נשאו דברים, 
הגאון רבי עמרם קורח שליט"א בנו מ"מ של הגר"ש קורח זצ"ל ורב ק"ק תורת חיים ביתר 
עילית, והגאון רבי יאיר טיירי שליט"א רב קהילת חניכי הישיבות ק"ק תימן בני ברק וראש 

כולל וולאזי'ן.

כחיתום למעמד נשגב זה, נערך רב שיח ופאנל מיוחד בין הרבנים, בדברים העומדים על 
הפרק, כאשר הרבנים השתתפו והעלו הצעות שונות שעוד תפורסמנה בעתיד אי"ה. בין 
היתר נשאו דברים, הרה"ג רבי שמריהו יונה שליט"א רב ומו"ץ בד"ץ פעולת צדיק בבני ברק, 
הרה"ג רבי מנחם צדוק שליט"א רו"מ היכל יוסף שלום ב"ב, הרב חזקיהו סאמין שליט"א מנהל 

אגף נישואין, כשרות ורבנים במשרד לשירותי דת

סיקור מיוחד – ממעמד לחיים שהתקיים אמש 
לרגל הוצאת סדרת הספרים מתולדותיהם של מאורי האומה

עשרות רבני הקהילות בבני ברק, התכנסו השבוע בביתו של הדיין הגאון רבי אבירן יצחק 
הלוי שליט"א, לרגל מעמד הוצאת סדרת הספרים מתולדותיהם מאורי האומה זיע"א – על ידי 

מכון המאורות בראשות הרה"ג רבי יהורם יפת שליט"א ■ כן הושק במעמד סט ספרים נוסף 
בתורת הסוד מכתי"ק של מרן הגר"ש קורח זצ"ל רבה של בני ברק וזקן רבני תימן
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שימו לב << ניתן להקדיש את זכויות אלפי דקות שיחות לימוד התורה בקו העולמי ליהדות תימן - לפרטים חייגו כעת 8416* שלוחה 14

פרסום ראשון ובלעדי 
בימים האחרונים נחשף מכתב נדיר והיסטורי מכתב יד 
קדשו של אחד ומיוחד מרבני ישראל בדורות האחרונים 
- מרן הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצוק"ל רב העיר בני 
ברק וזקן רבני תימן, במכתב אשר נכתב בשנת ה'תש"ן 
- לפני למעלה מ30 שנה, בעצם כתב יד קדשו בתוספת 
הבלאנק הרשמי של הרב, פונה הרב במכתב בהול ונרגש 
אל מנהל הקרן זכרון לתרבות יהודית בארה"ב, בבקשה 
נרחבת ביד רחבה להוצאת ספר היובל לישיבת  לתמיכה 
'מקור חיים' בירושלים, לרגל 50 שנה מיום היווסדה. ]יצוין, 
כי הגאון זצ"ל זכה ללמוד בישיבה זו בראשית ימיו בארץ 
עם  יחד  בשנים  רבות  בחברותא  ללמוד  זכה  ואף  הקודש, 
ראש הישיבה מורו ורבו הגאון רבי ברוך יצחק לוין זצ"ל, 

כמובא בספר הזכרון באורך[.

על  ונרגשות  חמות  במילים  זצ"ל  הגאון  מכביר  זה  במכתב 
ספר   – זכרון  ספר  והוצאת  בהנצחת  המופלאה  החשיבות 
היסטורי  בתיעוד  עולם  לדורות  ומתעד  המנציח  היובל, 
ומרתק את קורות ימיה מאז היווסדה של ישיבת מקור חיים 
למלאות  "ועתה  כותב:  הוא  היתר  בין  בדבריו  בירושלים, 
מאד  גדול  קובץ  לאור  מוציאים  להיווסדה,  שנה  חמשים 
שיקיף הישגיה העצומים בהעמדת דור של מנהיגים וגדולים, 
יופיעו  הזה  בקובץ  בא"י.  היהדות  במת  על  כיום  העומדים 
עבודות מחקר תורניות ושאלות ותשובות שנכתבו ע"י ראשיה 

ובחירי תלמידיה".

ממשיך הגאון זצ"ל וכותב: "ועומד על כולן, אוצרות רוחניים 
מכתבי יד של החזון איש, רבינו שמעון שקאפ ורבינו מאיר יונה 
בעל הר המוריה, ורבינו מרדכי גימפל רזינאי, שהם מגדולי הדור 
הקודם, שעדיין עין לא שזפתם, ופרסומם ברבים יהפך לשיחת 
ובכמותו,  בהיקפו  ענק  גם  יהא  כזה  קובץ  הכל.  ולשמחת  הכל 
והדברים הנדירים שיראו אור בו, ומצריך השקעה גדולה מאד".

אף  על  באשר  וחשיבות  תוקף  זה מקבל משנה  כי מכתב  גדלותו התורנית המובהקת של יצוין, 
הגאון זצוק"ל כאשר נודע בשערים כמחבר תורני מובהק של קרוב לכ80 ספרים)!( בכל חלקי התורה, ואף על פי כן אנו 
רואים את התייחסותו הנדירה והנרגשת של הגאון זצ"ל על החשיבות בתמיכה וסיוע לכתיבת ספרי ביוגרפיה או ספרי 
זכרון המנציחים עלי ספר לדורות עולם מעשי אבות ראשונים וגנזים מבית מדרשם של רבותינו הראשונים, וכדוגמת 

ספר הזכרון-היובל לישיבת 'מקור חיים'. וכדבריו פרסום ספרים אלו ברבים יהפך לשיחת ולשמחת הכל.

מקורבי מרן זצ"ל שחים בהתפעלות ובהתרגשות רבה על מציאת מכתב זה, אשר נחשף לראשונה בימים האחרונים על 
ידי 'צולמנ'ס מכירות פומביות', כאשר בימים אלו ממש יצא לאור סדרת הספרים המופלאה מתולדותיו חייו ופעליו של 
הגאון זצ"ל בכבודו ובעצמו, כאשר בכרך נוסף מתועדים כל קורות ימי חייו של זקינו וראש משפחת הגאון זצוק"ל, 

מרן הגאון רבי עמרם קורח זצוק"ל, רבה הראשי האחרון ליהדות תימן. 

"אין זאת אלא כי אם יד ה' היתה זאת, לצירוף מקרים להורות על גודל החשיבות והסיוע בהוצאת סדרת ספרים אלו, 
וכדי לחזק ולאמץ ידי המוציאים לאור, חכמי ורבני מכון 'המאורות' להוצאת כתבי רבותינו זיע"א, בראשות איש חיל 
ורב פעלים הרה"ג רבי יהורם יפת שליט"א רו"מ 'מאורות הרש"ש' נס-ציונה" – מסיימים מקורבי רבינו בהתרגשות.
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הילולא דצדיקיא
"יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם" 

 צדיקים אפילו בקבר מרננים הם בדברי תורה.  )עפ"י ברכות ס"ד ע"א(.

"שומר ה' את כל אוהביו" – 
את לרבות שבזכות הצדיקים שאצלו, 

הקב"ה שומר גם אחרים שאינם ראויים. 
)עפ"י עץ חיים חלק א' דף ט' ע"ב(.

רבי דוד נהארי זצ"ל, רב המושבים אורה ועמינדב
י"ד טבת ה'תש"ל.

רבי יחיא ב"ר יעיש השאש זצ"ל, מח"ס פלח הרימון
 ט"ז טבת ה'תרצ"ט.

רבי סעיד ב"ר אהרן שריאן זצ"ל,
 רב ביה"כ בית נחום ודיין בירושלים – ט"ז טבת ה'תשל"ה. 

רבינו משה ב"ר מימון – הרמב"ם זצ"ל, בעל יד החזקה ושא"ס
כ' טבת ה'תתקס"ה.

רבינו עואץ' ב"ר מתנא גיבלי זצ"ל, מרבני אלצהירה
כ' טבת ה'תש"ל.

רבי שמואל ב"ר אהרן הכהן זצ"ל, מחכמי צנעא
כ"ג טבת ה'תשל"ה.

רבי שלום ב"ר יוסף עראקי זצ"ל, אב"ד ק"ק תימן ירושלים
 כ"ד טבת ה'תרע"ז.

רבי חסן ב"ר אברהם מלאחי זצ"ל, מרבני מחוז איב
 כ"ד טבת ה'תשנ"ז.

רבי שלום ב"ר שלמה צאלח זצ"ל, מרבני בית צאלח
כ"ד טבת ה'תש"ן.

רבי יחיא ב"ר אברהם רדאעי זצ"ל, מח"ס יד אבשלום
כ"ה טבת ה'תרצ"ד.

רבי יחיא קהלאני זצ"ל - כ"ה טבת ה'תרמ"ה.
רבי יחיא ב"ר יחיא בשארי זצ"ל, מחכמי בשאר

כ"ו טבת ה'תשל"ח.
רבי אברהם ב"ר אברהם מעוצה זצ"ל, אבדק"ק כמר, נפת חאשד

כ"ו טבת ה'תש"ל.

-גליון השבת מוקדש- 
לעילוי נשמת 

מורי חמי הגאון רבי ציון ב"ר חיים זצ"ל
וחמותי מרת מזל סעדה ב"ר דוד ע"ה  לבית משפחת חוכיימה

לעילוי נשמת 
רבי שלמה ב"ר חיים חסאן ז"ל, מרת חנה ב"ר מנחם ע"ה

לרפואה שלימה
הרב יהודה ב"ר יחיא שליט"א, מרת ידידה ב"ר שמעון תחי'

לקבלת העלון במייל, לפרטים תרומות ויצירת קשר:
 sm088302222@gmail.com |  052-7199650

הודעה חשובה!
המעוניינים להקדיש את הגליון לעילוי נשמת, רפואה 

שלימה, הצלחה וכו', 
וכן המעוניינים לסייע בהפצת הגליון באיזור מגוריהם, 

יפנו למערכת הגליון.

5
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5
הודעה משמחת!

שע"י ארגון יוצאי תימן

 הננו שמחים להודיע לציבור בני התורה על חלוקת מלגות 
 ע"י קרן 'חדש בקרבי' בנשיאות

 הרה"ג רבי מרדכי יצהרי שליט"א 
 אשר ינתנו לכותבי חידושי-תורה בנושא

'חנוכה-פורים'
כתיבה עיונית אליבא דהלכתא ולא באגדה

 הזכייה במלגות תקבע עפ"י החלטת ועדת הרבנים בראשות

רישום והשתתפות:
בלבד!  עמודים   4-5 בין  וורד  בקובץ  מוקלדים  להעביר  יש  החידו"ת  את   .1 
HB0548410475@gmail.com חובה לצרף פרטים אישיים: שם, טלפון,  לדוא"ל: 
כתובת, גיל ומקום לימודים. לפרטים נוספים 21:30-22:30 בלבד בטל' 054-8410475

2. מועד אחרון לשליחת חידושי התורה: ט"ו בשבט תש"פ. 
3. מיועד לאברכי כולל ולבחורי ישיבות גדולות בלבד. כל משתתף יקבל מלגה.

על קיום מעמד חלוקת המלגות המפואר ברוב עם 
בראשות מרנן ורבנן שליט"א תבוא הודעה נפרדת

דרגה א' ₪5000
  5 X ₪2000 'דרגה ב
5 X ₪1000 'דרגה ג
40X ₪500 'דרגה ד

05
2-

71
34

19
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הגאון רבי פנחס קורח שליט"א
רב ק"ק שערי הלכה

נציגינו בכוללים 
פוניבז' - הרב ישעיהו בן שלמה שליט"א  |  בית הלל - הרב איתמר יחיא שליט"א, הרב יוסף פרנק שליט"א

מורשה ודעת - הרב יוסף גמליאל שליט"א  |  עטרת שלמה קריית הרצוג - הרב מאיר ועקנין שליט"א, 
הרב ישראל מאיר יפעי שליט"א |  עטרת שלמה מרכז - הרב משה דויטש שליט"א

נציגינו בישיבות גדולות 
חברון - הבה"ח אליהו פרידמאן נ"י |  נתיב הדעת 'קפלן' – הבה"ח יוחנן ושדי נ"י, הבה"ח יונתן יוספיוב נ"י 

 גרודנא באר יעקב - הבה"ח  דוד אבא שאול נ"י, הבה"ח חיים וינברגר נ"י  |  תורה בתפארתה - הבה"ח שמואל יונה נ"י 
תורת זאב 'סולוביציק' – הבה"ח שלום תם נ"י  |  אש התלמוד - הבה"ח נריה יהושע נ"י

המעוניינים להיות נציגים בכולל / בישיבה ייצרו קשר בטל 054-84-10475
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אשדוד: ענק הספרים - יוסי בן חלפתא 10 מהדרין | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 מול מרכז רימונים | ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45

רובע ז' | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 גני הדר | ההסתדרות 2 פינת רוטשילד | אלעד: רבי יהודה הנשיא 90 | קרית גת: האדמו"ר מחב"ד 1 פינת נתיבות 
שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: סביון 39 (בנה ביתך) | אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אוהל משה.

ְותֹוְדֹוֵתיֶהם
ְמִאיֵרי ֵעיָנִיר!

•שפתי מלך••המאור הגדול•
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ופועלם של  ומעמיק אל תולדות חייהם  לראשונה! מבט מקיף 
הגאונים הצדיקים מאורי ישראל, בהגשה מהודרת השווה לכל נפש.

מרן הגאון רבי עמרם קורח זצ"ל
רבה הראשי האחרון של תימן

נכדו מרן הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל
רבה של בני ברק וראש רבני תימן בארה"ק

תולדותיהם חייהם ופועלם של צדיקים • מראות הוד כתבים ואגרות • תשובות בהלכה ובאגדה  •

מחיר מיוחד 
65 ₪ לרגל ההוצאה: 

ב' כרכים

הפצה ראשית בבית היוצר 'המאורות' 

להאזנה לשיחות שיעורים ודרשות מטובי הרבנים והמרצים - חייגו כעת: 8416*
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