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 מרנן ורבנן גדולי רבני תימן שליט"אמאת 

 תימן 'המאורות' לקהילות קודש -רבני בית ההוראה העולמי ו

 
  

בשורות אלו אנו באים, להמליץ חמות עבור המוסדות המפוארים והמיוחדים מבצרי התורה 

" בעיר נס ציונה ע"ש אור תורת שלום" שע"י מוסדות "מאורות הרש"שוהחסד ישיבת "

רבותינו הקדושים מצוקי ארץ, האלהי מארי אבא שלום שבזי זצוק"ל והמקובל האלהי רבינו 

שלום שרעבי זצוק"ל בראשות ידידינו היקר והנעלה, אוצר כלי חמדה, צנוע ומעלי, חיכו 

שליט"א אשר הינו רבות בשנים ממזכי  יהורם יפתממתקים וכולו מחמדים הרה"ג רבי 

קי הרבים ככוכבים לעד, במפעליו הכבירים להפצת תורה יראה ודעת וחיזוק לומדי וממצדי

 התורה, בפרט בקרב בני עדתינו המעטירה. 

הנ"ל עומד בראשות כולל אברכים המונה עשרות רבות של אברכים מובחרים, בני עליה הי"ו, 

ות בעם אשר שוקדים בלימוד ההלכה במקורותיה, ושאיפתם הטהורה להעמיד מורי הורא

ישראל. נוכחנו לדעת ולראות כי ברבות השנים המקום הצמיח, הרה וילד גידולים לתפארה, 

פירות ופירי פירות משובחים, מטובי תלמידי החכמים, המצוינים ביראת שמים ובמידות 

טובות והפך למגדלור לתורה ששמו וריחו הטוב הולך למרחוק ומשפיע ישירות על הסביבה 

 כולה.

נ"ל יסד מדרשיות ערב לקירוב רחוקים לאביהם שבשמים, ומשפיע ומאציל בנוסף לכך ה

מהודו וטובו הגדול, מתוך נועם, אהבה וסבלנות אין קץ, ועוד ידו הגדולה נטויה להגביר 

חיילים לתורה ותעודה, יחד עם המסייעים והעומדים לצידו, העוסקים במלאכת הקודש 

ים, על מנת להרבות כבוד שמים ולהחזיר עטרת בעמל רב וביגיעה עצומה ומשימים לילות כימ

 תפארת קהילות קודש תימן יע"א על כל גווניה וערוציה בארץ ובתפוצות.

אחרון חביב יזכר לטוב, המפעל הכביר שהוקם בשנים האחרונות במסירות נפש עד אין קץ 

ובמשאבים אדירים העולים מידי חודש בחודשו אלפי שקלים, מערכת טלפונית חכמה 

עפת של בית הוראה מרכזי עולמי הנותן מענה טלפוני בכל שעות היממה, בשאלות הוראה מסו

למעשה הנצרכות ונחוצות ובפרט לבני עדתינו, כאשר המשיבים הם מורי הוראה מובהקים, 

רבני קהילות ודיינים מבני עדתינו המפוארה שנבחרו ונבררו בקפידה, אשר ידם רב להם 

ומשנתם שגורה על פיהם, דבר המוסיף נדבך חשוב, בחיזוק, בפסיקת ההלכה ושלל המנהגים 

בשימור והנחלת מסורת אבותינו ומנהגי כלל קהילותינו המגוונת, המושתתים ומיוסדים על 

 אדני פז וממקור טהור חוצבו וממקום קדוש יהלכון.



ועתה נקלעו המוסדות לקשיים גדולים, וזקוקים לעזרת ותמיכת הציבור באופן בהול ודחוף 

אשר על כן, אנו קוראים על מנת שאכן נזכה להמשך קיום המפעל האדיר והקדוש הזה. 

בקריאה של חיבה לציבור הקדוש בארץ ובעולם, לבוא לעזרת ה' בגיבורים להירתם ולחלץ 

 52שכל אחד ואחד יראה לעשות הוראת קבע ע"ס  -חושים, וקריאתינו קריאת קודש היא 

 לו מן השמים., וכל המוסיף מוסיפין ש"ח בחודש

מצוה גדולה עד מאד להחלץ חושים, להרתם ולהתאמץ ביותר ולבוא לעזרת ה' בגיבורים. 

להשתתף וליטול חלק במפעל חשוב זה, בעוז ותעצומות ולהעמיד בכך מגדלור לתורה וברוך 

אשר יקים את התורה הזאת. ובשכר זה תזכו לבני חיי ומזוני רויחי מתוך בריאות איתנה 

 מעליא אכי"ר.ונהורא 

 באנו על החתום
 חורף ה'תש"פ

 

 

 

  על החתוםבאנו 
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