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ישראל  עמך  על  הרשעה  יוון  מלכות  "כשעמדה 
לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך".

ואולי  כפייתיים  בדברים  כפייה  זוהי  שמד  גזרות 
השלטונות  שבו  ברוטלית-אכזרית  בצורה  אפילו 
באופן  ניסו  יותר  מאוחר  הרומאים  וכן  היווניים 
יהדותם.  את  לשמור  מאבותינו  למנוע  גס  דורסני 
בית  מגילת  בקריאת  אמונים  שמרנו  תימן,  יהודי 
חשמונאי - מגילת אנטיוכס והיא חלק בלתי נפרד 
מסידור התפילה שלנו, כפי שכבר נמצא ְּבִּתַּכאִליל 
נאמר  שבו  המקור  הוא  ושם  הקדמונים.  תכלאל   -
מילה  ברית  כן  שבת,  ששמר  מי  על  ורדפו  שגזרו 
גזרות  אלו   - תורה  שלמד  מי  וכל  המועדים  ועל 
שמד )ישנם מקורות אגדיים המתארים בצורה מאד קשה כיצד 
נשים צדקניות כשכבר כלו כל הקיצים והם עמדו בפני או לקיים 
יחד  ונפלו  את הברית, או למות על קידוש השם עלו על החומה 
למות.  אלא  למול  שלא  לגזירתם  להכנע  שלא  ובלבד  בניהם  עם 
"מקורות אגדיים" מפני שמבחינה הלכתית הדבר טעון  הדגשתי 
בירור, מה אנו מצווים במקומות כאלה, מה מותר ומה אסור, אבל 

לא כאן המקום(.

יוון  מלכות  "שכשעמדה  הניסים  על  בנסח  ואכן 
ולהעבירם  תורתך  לשכחם  ישראל  על  הרשעה 
לשכחם- שמד  גזרת  שהיה  נשמע  רצונך"  מחוקי 
לשכוח, לכאורה אין גזרת שמד אלא לבטל, למנוע, 
אבל לשכח - אין גזרת שמד כזו. אם כן איפוא מה 

התכוונו אנשי כנסת הגדולה בניסוחם זה?

המגרעת שבתרבות  יוון
שבהם  אמצעים  כמה  לו  היו  היווני,  האויב  אלא, 
לאמצעי  כמובן  מעבר  היהדות.  עם  נאבק  הוא 
אנחנו  כי  במעלה  הראשון  שהוא  והמדיני  הצבאי 
היינו חלק מהאיזור שנכבש בסערה ע"י אלכסנדר 
הנשמה  היה  עדיין  מוקדון  אלכסנדר  ואם  מוקדון. 
הטובה שבכולם הבאים אחריו. אבל בסופו של יום 
איום,  הכי  והדבר  הכפייתיות,  השמד  גזרות  הגיעו 
זה "לשכחם תורתך  בנו  הכי מסוכן והרסני שפוגע 
בכפייה  כשבאים  כי  רצונך".  מחוקי  ולהעבירם 
מוצהרת, אז דווקא האגו היהודי באותו רגע עומד 
כשזה  אבל  נכנעים  ולא  ונלחמים  כבודו  על  ושומר 
זה  מתוחכמת  מאד  בצורה   ,by the way בא 

האויב הכי מסוכן.
היווניים הביאו לכאן את תרבותם, תרבות הגוף, 
התרבות  זוהי  בקיצור:  היופי,  הכוח,  האמנות, 
של  התרבות  עם  שהתמזגה  הלניסטית-יוונית 
אנו  )אין  במרכז  עומד  האדם  התיכון,  המזרח 
מתיחסים כרגע לעברה האלילי שלה, אלא על מה 
נאורה,  המתקדמת,  המערבית  כתרבות  שנחשב 
יופיו,  גופו,  האני,  עליה(-  בנויים  בעצם  שהיום 
במרכז  שביהדות  בעוד  וכו'.  שלו  קריירה  הישגיו, 
עומד הא-להים )לא עומד ממש "כי מלוא כל הארץ כבודו", 

משל גדול על המציאות( ואנו מתלכדים סביבו. 

היוונית,  התרבות  את  לכאן  הביאו  כשהיווניים 
להם  היתה  אלא  לצרכם,  רק  אותה  הביאו  לא  הם 
כשם  האוכלוסיה.  פני  את  לשנות  ברורה  מגמה 
ובאזורים  התיכון  במזרח  מנסה  המערב  שהיום 
כי  הדמוקרטיה  ערכי  את  להחדיר  בעולם  אחרים 
ושצריך  הנאורה  הדרך  בעצם  שזה  מאמינים  הם 
בערכים  האנושות  את  העולם,  את  לגאול  באמת 
הדמוקרטיים, כך אותו הדבר היוונים דאז, האמינו 
להפיץ  צורך  יש  האנושות  את  לגאול  שבשביל 
לא  שהם  להודות  יש  אולם  היוונית.  התרבות  את 
וניסו  המקומיות  התרבויות  מפני  אטומים  היו 
ויחיד שמאד לא  גורם אחד  ישנו  ליצור מזיגה. אך 
התמזגו איתו וזוהי היהדות. עם כל עמי האזור הם 
נקודות  ואיזו שהם  מצאו איזושהי שפה משותפת 
שהם עדיין התמזגו. עם היהדות נוצר מן מצב "אור 
וחושך", שני ניגודים, שני עולמות, היהדות מאמינה 
בא-להים אחד, מונותאיסטית, יש לה תורה, יש לה 
מצוות ואילו הם מעמידים את האלילות, כך שהיא 
עדין זרה להם. כי כאמור בתרבות יוון, האדם עומד 
הזו  ובנקודה  מאוד.  גדול  ניגוד  הניגוד,  לכן  במרכז. 
הם הצליחו להטמיע מהתרבותם. אמנם הם נכשלו 
בתחום המדיני והצבאי, ובנוסף הם נכשלו בתחום 

של גזרות השמד הכפייתיות. 
שנועדו  חנוכה  של  במצוות  המובע  הדגש  זהו 
כפי  לעשות  צריכים  אנו  מה  לנו,  לאותת  בדיוק 

שנבאר להלן.

נצחון החשמונאים
הנס שניצחו את  זה  עיקר העיקרים  כי  הוא,  נכון 
מציין  רס"ג  בעקבות  שהרמב"ם  ובפרט,  הקרב. 
הריבונות  את  להשיב  הצליחו  שהחשמונאים 
מתתיהו  כמו  זקן  אבו  צדיק  איש  כלום  היהודית. 
ובניו אלה ראויים לצאת בשדה הקרב?! לא שהם 
להיות  ראויים  הם  אבל  בצבא,  להיות  צריכים  לא 
מצביאים  או  מצביא  המצביאים?!  הרמטכ"לים, 
בהובלת  ידע,  ובעלי  עתיר  נסיון  להם  שיש  אלו  זה 
ימים,  שקרה באותם  מה  את הצבא.  וגם  מדינאות 
המצביאים  להיות  ראויים  שהיו  החבר'ה  כל 
היו  כי  מהלך  שום  להוביל  יכלו  לא  והמדינאים 
שבוים בקונספציה של ההתמזגות עם יוון, הם היו 
בלתי  חלק  להיות  והפכו  יוון,  מתרבות  מוקסמים 
יכלו  לא  כך  ומשום  ההתייוונות.  זוהי  מהם,  נפרד 

לגאול את הריבונות היהודית.
גם  מדברים  כשאנו  היום,  לנו  מאותת  קצת  זה 
שאיני  מאנשים,  שומעים  אנו  אחת  לא  לדורות. 
למדינת  ובתרומתם  שבהם  בציונות  מפקפק 
ספק  אין  ובכך  לתרום,  הכנה  וברצונם  ישראל, 
הם  שוגים,  כך  כל  הם  אבל  אחד,  לרגע  לא  אפילו 
מבינים  לא  הם  הנכונה!  בקונספציה  נמצאים  לא 

שאם אין לך מהות יהדותית, אתה לא תוכל להחזיק 
מעמד בכלל!

התיוונות בזמן הזה?!
אברך  כשעצרו  ימים  כמה  לפני  מוסגר:  במאמר 
מעצרו  על  ההפגנה  בגין  נעצרו  להתגייס,  שסרב 
ישראל,  לקול  שהועלה  מי  אז  והיה  אברכים,  עוד 
"קודם  שאמר:  מפולפל,  אדם  קצת  שהוא  כנראה 
כל, סליחה, הכתבת שלכם מדברת רק על עשרות. 
דבר ראשון לתיקון, מדובר במאות, נכון לא מדובר 
זה קודם כל. דבר שני, באנו כאן להאבק  באלפים. 
נגד ההתייוונות", מיד המראיינת אומרת: "סליחה! 
העם  מדינת  ישראל,  במדינת  היום  כך  אומר  אתה 
אותו  שהעלתה  לפני  מועט  זמן  מעניין,  היהודי"?! 
לזכות  ביחס  דהו  מאן  עם  דיברה  היא  לשידור 
להתאבד עם רוני מילוא, על אחיו שהתאבד. למה 
להתאבד  בשביל  הנאורה  ישראל  במדינת  עדיין 
בחוק  לעגן  אפשר  אי  למה  לשוויץ?!  ללכת  צריך 
שלי"  לחיים  קץ  "שים  לרופא  אומר  אדם  שאם 
זה לא אוטונומי?!. כלומר, דקה אחרי שהיא  למה 
מראיינת את זה שאומר שזו התייוונות, היא אומרת 
שדקה  מבינה  לא  והיא  היהודי  העם  מדינת  שזו 
יהודיים  כן בכלל היא מדברת במושגים הלא  לפני 
דיברה  היא  מילוא  רוני  לפני  גויים!  במושגים  אלא 
עם הכתב אשר בא וסיקר את המאבק של "הבית 
היהודי" בהצעת חוק של "יש עתיד" ביחס ל"הוא 
"זכויות  כביכול  שנקרא  מה  והיא",  ו"היא  והוא" 
סוציאליות ושיוויון. שזה הפתח רחב ביותר לסלול 
להכרה בנישואין של "הוא והוא", "היא והיא" כדבר 
המובן מאליו! ולמה ב"בית היהודי" מתנגדים? וכי 
מה יש בדבר הזה? זה עניין של זכויות סוציאליות, 
מתוך  שואלת  היא  ברור  וכו'.  שיוויון  של  עניין  זה 
מדבר  "אתה  רשע,  מתוך  לא  יושר,  מתוך  לימוד, 
העם  מדינת  ישראל,  במדינת  אתה  התיוונות?!  על 
אז! לא  כבר  נכשלנו  בזה  היהודי!" הם לא מבינים, 
מאלה  אחד  מצביא  ולא  אחד,  מדינאי  אפילו  עמד 
שיכל  מצביאים  או  מדינאים,  להיות  שראויים 
להשרדת  היהדות,  להשרדות  במאבק  לעמוד 
העמים  "ככל  הקונספציה  זו  כי  היהודית  הריבונות 

בית ישראל"!
לא אחת אתם שומעים את המוטו של איזושהי 
שתי  להשקיע  חייבים  אסור,  כאן  פוליטית,  דעה 
)איני מתיחס עתה לצד הפוליטי, אלא  מדינות לשני עמים 
לצד האידיאולוגי שבדבר(! מדוע? כי מבחינה דמוקרטית 

ויש  היהודי,  העם  של  המדינה  כבר  תהיה  לא  זו 
לא  המתנגדים  רק  הזו.  בטענה  מאד  רב  צידוק 
מבינים או מתעלמים, ואיני יודע להסבירם אף שיש 
להם שכל, אבל הם לא מבינים שזה עניין של אובדן. 
כן,  העם היהודי לא ברח מדמוקרטיה, הוא בא גם 
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המערכת: 

הרב צפניה ערוסי, אבי חמדי,
אביעד רצהבי, שמואל חמדי,

אריאל פרחי, נועם עוזרי.

כתובת לתרומות
להמשך הפצת העלון:

ת.ד 5042 נתניה

ידידים  אנחנו  ערוסי,  רצון  הרב  הגאון  ידידי  ברשות 
תמיד  טובה  כפוי  לא  פעם  אף  ואני  שנים,  עשרות 
מזכיר אם מישהו עשה לי משהו, הוא היה מהראשונים 
ברכתי  תמיד  שולחן,  עריכת  שלי  הספר  את  שהפיצו 

אותו "רצון יראיו יעשה"....
גם בזמן המשפט, הוא יום יום לא עזב אותי, אני חייב 

להדגיש.
  

מעולם...  אוזן  שמעתם  שלא  דברים  תשמעו  אתם 
לבוא  קל  לא  מלחמות,  אחרי  באתי  לפה,  בא  כשאני 
לפה לכנס כזה, היו אצלי משלחות שלא לבוא, רבנים 
ראו  שעטנז,  כזה  בכנס  ראו  ואברכים,  ישיבות  בני 
שלהם,   המילים  ככה  לשטיח,  מתחת  טשטוש  בזה 
אחד  כל  עם  שניהם  בחיי  חייתי  אני  הייתה,  תשובתי 
צוברי את הקשרים  יוסף  ולא הסתרתי ממורי  ואחד, 
יוסף  יוסף קאפח, ולא הסתרתי ממורי  שלי עם מורי 

קאפח עם מורי יוסף צוברי. 
יש לי אני חושב, המסמך היחיד ששניהם חתומים 

אני  אמר  אחד  כל  בשבילי,  היה  זה  יחד, 
יחתום, יום אחד אפרסם אותו. מעולם לא 
שמעתי מילת גנאי אחד על השני, מעולם! 
יוסף  מורי  מחלוקת,  ביניהם  הייתה  לא 
מאוד,  מאוד  מאוד  סוער  היה  צוברי 
על  דיבר  אלא  האדם,  על  דיבר  לא  אבל 
הארורה,  לה  קורא  שאני  המחלוקת 

שפילגה יהדות תימן. 
נדמה לי שאני חושב שהרב רצון שם קץ 
)גילוי דעת  לזה באמצעות מה שהוא פרסם 

מאת רבני תימן – ישנו באתר נצח ישראל ע.נ.(

בזמן  אחדות  שמדברים  חכמה  לא  וזה 
אמת,  היה  זה  אם  לכאורה  פירוד,  שיש 
הכנס הזה היה צריך לפחות 5,000-10,000 

איש להיות פה. 
אמרתי  לפה,  לבוא  כדי  שנאבקתי  לכם  אומר  ואני 
העיר  לא  אחד  ואף  בגלוי,  שניהם  עם  חייתי  אני  להם 
מעולם,  מעולם!  מזה.  ולא  מזה  מביא  אתה  למה  לי 
שלילי  ביטוי  שמעתי  לא  מעולם  ברמז.  לא  ואפילו 
כן על השיטה, על הדרך, לא  שמעתי  על השני,  אחד 

על האדם.

ממציאים ספורים, ואיני יודע מי הממציא, .... הייתי 
פעם אצל מורי סאלם טייבי, הוא היה תוקע של סבא 
יום אחד הלכתי אליו  וחזן בביהכ"נ "אלוסטא",  שלי, 
שמספרים  מה  נכון  זה  מורי,  לו:  אמרתי  ה',  לשיכון 
עליך, שרצית לקפוץ לאר"י בשם המפורש לירושלים 
בליל שבת, הלכת למקוה התרחצת ושמת שולחן על 
שולחן ונפלת. הוא מיד צחק צחק ואמר: אל תאמין, 
הם היו מתלוצצים, ממציאים סיפורים, גם אנחנו היינו 
ממציאים סיפורים, הוא אמר בתימנית "ג'י נכדב" בוא 
נשקר... מתהלכים סיפורים שמעכירים את האווירה, 
ליצור  רוצים  ואנחנו  דבר,  שום  להגיד  יכול  לא  ואתה 

אחדות, סימן שיש מחלוקת.... 
בורא  מחלוקת,  יש  התימנים  בין  שרק  תחשבו  אל 
אחד ברא את כולנו, הטבע, החוקים הפיזיקלים שווים, 

מה שיש לנו צרות, יש גם להם, הם אוכלים אחד את 
השני יותר מאתנו, אלא שיש להם על מה לריב, אנחנו 
"לא  ועל  "מזוייף"  ועל  "הגעיא"  ועל  ה"זירקא"  על 
היום?  של  הזו  המחלוקת  רלוונטי  זה  היום  מזוייף", 
חירק או לא חירק, כבר יש שלא מתפללים אפילו, מה 

יש להעלות את זה על סדר.
תאמינו  היה,  תמימות  איזה  בתימן  יודעים,  אתם 
לי, היו מספרים הילדים אני מניח שגם גדולים "יבוא 
וכל  נקום  בהר  חור  שיעשו  ְנקּום",  הר  דרך  המשיח 
איזה  לכם  אני מראה  בזה  לירושלים"..  "יְתכּול"  אחד 

מצב היה, היום עולם אחר. ...
זה  היום  בתימן,  כמו  לא  זה  נשמות  נשרפות  היום 
שאם  התמונה,  או  השטיח  ישרף  שלא  דאגה  כמו 
מחפשים  התינוק  את  להציל  במקום  שריפה  פורצת 
את  הסברתי  וכבר  להציל.  איך  והתמונה  השטיח  את 
הפסוק "בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז" 
יש 2 יציאות - יש יציאת הגוף, ומעם לועז, אנחנו עוד 
לא יצאנו עד היום רק מיציאת הגוף, אבל מעם לועז לא 

יצאנו, מהמנטליות הערבית.
אבל  רצון,  הרב  לה  קץ  שם  כאמור  הזו,  המחלוקת 
זה לא מספיק, במחלוקת עצמה הגדולים לא ביזו אחד 
ביחד,  שישבו  במסיבות  נוכח  הייתי  אני  השני,  את 
ומחזק  ומי שמלכלך  וכבדו את השני, אני הייתי שם, 

את המחלוקת, אלו עמי ארצות. ...
כתבתי שני ספרים "תשובה כהלכה" ו"שפת מלך" 
כתב  ת"ת,  מהלכות  בפ"ג  הרמב"ם  הרמב"ם.  על 
שאסור לת"ח להנות מכתרה של תורה למשל אסור 
וכן  משכורת,  לקבל  לרב  אסור  כסף,  לקבל  לאברך 
לו  ואין  התורה,  מאור  כיבה  שמקבל,  מי  וכל  לדיין. 
מה  תראו  אבל  ידועים,  והדברים  הבא.  לעולם  חלק 
הרשעות, גם לשיטת מרן ורוב הפוסקים שמותר, זה 
זה  כי בלי  רק משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך", 
לא נוכל לקיים תורה. אבל הרמב"ם הוא מחמיר יותר 
לעשות  הרמב"ם  לפי  מדאורייתא  מצווה  כי  מכולם, 
אליך  בא  אני  אם  כלומר  חכם,  לתלמיד  "פרקמטיא" 
ואומר לך קח 50 אלף, תפתח לי חנות ותמכור סחורות 

ותתן "זלט'", אף אחד לא עושה  כהרמב"ם! 
הלבבות,  מרעיד  זה  הרמב"ם  אצל  וחסד  צדקה 
שמחת  כל  את  הורס  הוא  טוב,  יום  בהלכות  תפתחו 
יום טוב, אם אין שם צדקה וחסד, הוא כותב שזה לא 

עניים,  מתנות  איפה  וכו'  חגיכם"  "פרש  אלא  שמחה 
מה מדברים "רמב"ם רמב"ם". 

לא  השולחן,  על  הכל  את  נשים  לא  אם  רבותי 
רצון,  הרב  ידי  על  נגמרה  ההתנצחות  כהתנצחות, 
ניגאל,  לא  כלום,  יועיל  לא  ישיר,  הכל  את  נשים  אבל 
כל  מתעסקים  רדוד,  הרבה  התורה  בעולם  גם   ...
הזמן בנוסחאות שאמי, בלדי, געיא. אחד שאל אותי, 
"מתהללים" או "מתהללים" זה מה שמטריד אותו, אני 
לא מזלזל בזה אבל זה לא העיקר זה בבחינת פרפראות, 
לטחון  בבלי,  ש"ס,  ירושלמי,  בתלמוד,  הגייה  איפה 
רוב המחברים בספרים  פנינים ממנו,  ולהעלות  אותו, 

זה )ליקוטים( הבאות הבאות, לפעמים זורק איזה רעיון.
רוצים  אנחנו  האמת,  את  להגיד  חייבים  לדאבונינו, 
הכל בקלות - מוכן, לא מוכנים להתאמץ, לא מוכנים 

להשקיע כספים.
מתעסקים  ואנחנו  לנסיון,  מספיק  זה  שנה   60
משהו  על  נחלוק  בואו  אבל  מחלוקת,  יש  במחלוקת. 
אחר על מה שיש בו ממש, לא דברים  פורחים באוויר.
רציתי  לא  אני  לי  תאמינו  ורבותי  מורי 
לדבר כך, לא רציתי בכלל לבוא, עשיתי 
תנאי, כך אני מוכן לבוא, רק בתנאי שאני 
אומר מה שאני רוצה, אני אומר אמת, כל 
מה שאני אומר לכם זה סברות פשוטות, 

הגיוניות כברזל 
אם  הזה,  מהאיחוד  יצא  לא  דבר  שום 
נתרום  לא  אם  נפש,  חשבון  נעשה  לא 
 ... בתימן.  כמו  לא  זה  וממוננו,  מכוחנו 
עם כל זה שדברתי שאנחנו במצב "ניסס" 
להאשים  אין  יין(,  בחבית  קטנים  )יתושים 

מהי  יודעים  לא  אתם  עניות,  היה  אותנו, 
שיהיה  בטוחים  היו  לא  אנשים  עניות, 

להם ארוחת צהרים, והלכו ללמוד.
פעם בא אלי מורי שוכר חבשוש, היה יהודי  צדיק, 
ה"אור  בעל  מדווינסק  שמחה  ר'  של  ספר  לי  הביא 
עולם,  גאון  היה  הוא  זה(,  מי  יודעים  שלומדים  )אלו  שמח" 
אמר לי: תגיד לי צמח לנו אחד כזה? ממש היה שבור, 
אני כבר קראתי מה כתוב שם  למזלו הרב במרכאות 
וראיתי מה כתוב שם, פתחתי לו ואמרתי לו, תסתכל 
כתוב: בן 18 שנה התחתן וחי אצל הגביר חמיו כל חייו, 
אין  אלו  לו  אמרתי  מזהב,  היו  שלו  והמזלגות  הכפות 
להם מה לאכול, ואתה רוצה שיצאו כאלה,, גם עכשיו 
לא יצמח בלי עזרה בלי הכוח של הציבור, בלי פתיחת 

לב.
יקח  יהלומנים, אף אחד לא  פעם הייתי בלוויה של 
קרן  להקים  צריכים  אנחנו  דין,  עורכי  לא  כלום,  איתו 
לפחות של חמישה מליון דולר, כיום אני כבר זקן אין 
לי כוח, זה לא בעיה, כמה ספרי תורה שמוציא כל אחד 
ס"ת, ירביץ תורה, גם אלו שלא לומדים תורה, לומדים 
"ַכִריט",  לא  אדירים,  מקצועות  ילמדו  באוניברסיטה, 
מאוד,  גדול  בעומק  ילמדו  בישיבות  שלומדים  ואלו 
לא ככה ככה, ולא להיות עיננו צרה אחד לשני, כל מי 

שעינו צרה בחבירו, עיניו כהות לעולם הבא. 
... אתם לא מבינים את המצב, איזה עליבות יש פה, 
ב"הר  הם  עדין  לועז"  "מעם  יצאו  לא  טמטום,  איזה 
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אבוי  התוכחה,  מיום  לנו  אוי  הדין,  מיום  לנו  אוי 
אוי  תפארתה,  עטרת  לה  שנסתלק  היקרה  למשפחה 
לה לקהילה הנקהלה לכל העדה כולה שאבד קברניטה.
מן  מסתלק  שאדם  עולם  של  טבעו  ורבותי,  מורי 
כתלמידים,  חובתנו  אבל  רבנו,  משה  ואפילו  העולם 
חובתנו כצאן לבכות "ויבכו את משה שלושים יום" אף 
על פי שהוא חי 120 שנה. כי האובדן הוא גדול. אובדן 

של רבנות, אובדן של מנהיגות, אובדן של תורה.
לפנינו  ניצב  והנה  הגופני,  גודלו  על  לומר  רגיל  היה 
משחר  עוד  ברוחו.  היה  ענק  בגופו  הוא  קטן  כמה 
נאמן  נשאר  כמה  פונוביז',  בישיבת  כשלמד  בחרותו 
שידע  פי  על  אף  ימיו.  ערוב  עד  הישיבות  לעולם 

ובין  התורה  עולם  בין  עולמות,  לחבר 
על  נאמנות  לשמור  ידע  ההמונים,  עולם 
שהגיע  מאושר  היה  כמה  התורה.  עולם 
אהרון  הרב  של  מקורבו  והיה  ל"לייקווד" 

הגאון הרב קוטלר זצ"ל.
לו  נתנו  התורה  כוחות  האלו,  הכוחות 
היה  נשמתו  בשורש  הוא  אדירים.  כוחות 
לתת  בשביל  לזולת,  לתת  בשביל  בנוי 
לכלל כולו, כבר בצעירותו ארגן את ארגון 
בני הישיבות בארץ הקודש ואין צריך לומר 
תימן  יושבי  אנחנו  תמימים  היינו  כמה 
המציאות,  את  הכרנו  ולא  לארץ,  שהגענו 
את  הבין  הוא  המציאות.  את  קרא  והוא 
הישיבות  בני  ארגון  את  וארגן  המציאות 

נעלה,  במסילה  "המסילה",  בשם  ביטאון  והוציא 
מסילת הקודש.

כי כזה היה. מלבד שהוא ידע לעסוק בתורה ושקד 
לטווח  בחוכמה  לראות  כמנהיג  להתנהג  ידע  בתורה, 
זאת.  השכיל  והוא  לזאת  השכיל  אדם  כל  לא  רחוק. 
עליו רבי יהודה בן תימא אומר: הוי עז כנמר, קל כנשר, 

רץ כצבי, גיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים.
היתה למורנו עזות וקדושה, לא חת מפני איש. ידע 

את  לתקן  אמורים  אשר  בארץ  פועלים  כוחות  שיש 
הקדושה, את הצניעות, את האמונה, את התורה. לא 
חת לומר את הדברים האמיתיים, את ענייני ההשקפה, 

היה עז כנמר - נועז מבחינה זו.
וידע להסתלק מכל מיני סיכונים  היה גם קל כנשר 
הוא  בציבור  לטפל  שרוצה  מי  כל  כי  סיכונים.  והיו 
לברוח  וידע  מסכנים.  גורמים  הרבה  עם  מתחכך 
מחסה,  לו  היתה  והיא  בתורה  שקד  דברים.  מאותם 

נתנה לו את הכוח ואת העוז ואת התעצומות.
רץ כצבי למרות שקידתו המרובה בתורה בכתובים, 
אירוע  לכל  כצבי,  רץ  היה  הכל  למרות  יעידו  וספריו 

נענה בנפש חפצה ובלבד להשמיע את הדבר ה', כדי 

לכונן את הצאן ללכת בדרך ה' יתברך.
כנגד  נלחם  שלו  הציבוריות  במלחמות  כארי  גיבור 
וגניבת  הנעדרים  תימן  ילדי  חטיפת  הנוראי,  הדבר 
ספרי הקודש. כמה הוא לחם בעניינים האלה. וכאמור 
איך  ידע  כתב,  שהוא  למרות  בתורה,  שעסק  למרות 

לשלב גם את זה וגם את זה.
אבל  השילוב,  סוד  את  לדעת  יכול  אדם  כל  לא 

מורנו ידע לשלב את הדברים האלה ותרם את חלקו 
במאמצים האלה.

מורי ורבותי, "וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים" 
אני הייתי לצידו זמן רב. בזמן שאותם גורמים עויינים 
הסבל  את  יודע  ואני  עפר.  עד  וכתשוהו  להפילו  רצו 
המר ואת המאבק שנאבקנו עד שהוצאנו אותו מאותה 
בו  לפגוע  שרצו  עויינים  אנשים  של  נוראה  מלכודת 
לרבץ  תורה,  לרבץ  הלאה  המשיך  שהוא  זכינו  וזכינו. 

השקפה, בכל דרך שהוא מבקש.
היה בגובה העיניים מדבר עם כל אדם. אפילו צעיר 
חיים  חוכמת  לו  היתה  חבר.  הוא  כאילו  איתו  מדבר 
מלבד  ושנינות  חריפות  בו  היתה  התורה.  וחוכמת 

חוכמת התורה.
כאמור, ידע לחבר עולמות בין הרמב"ם 
עולמות  לחבר  ידע  ערוך.  השולחן  ובין 
דרך  השלום,  דרך  ולאחד,  העדה  בתוך 
שלמה  שלמה,  רבי  היה  זה  השלימות 
מכל  שלמה"  חכמת  "ותרב  משנתו 
הארץ, זו חוכמה ייחודית שהיתה לו. חבל 

על דאבדין ולא משתכחין.
זכה מורנו שהוא מסתלק בשעה שהוא 
ומולדתך  לארצך  לך  "לך  ציווי  שומע 
ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". הוא 
את  מוסר  והוא  הזה  הציווי  את  שומע 
נשמתו, עוזב את ארצו, עוזב את מולדתו 
אשר  הארץ  אל  האמת,  לעולם  והולך 
אראך. בסימן "וירא אליו ה' באלוני ממרא" והוא הולך 

לקבל את פני השכינה.
שחי  הישיבות  ראשי  עולם,  גדולי  יקבילוהו 
במחיצתם. גדולי רבני תימן שהוא המשיך את דרכם. 
כל אלו יקבילוהו בשלום, והוא הולך בשלום, בשלמות 
ומשום כך, מבחינתו הוא הגיע למצב של זכות נעלה. 

מבחינתנו האובדן גדול מאוד מאוד.
מי יתן לנו חליפתו? מי יתן לנו תמורתו?

הספד מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
על מו"ר הרה"ג שלמה ב"ר יחיא קורח זצ"ל שנאמר בעת הלויה

העלון מוקדש
לזכרו של חמד
בחורי ישראל 

עודד חמדי ז"ל 
ת.נ.צ.ב.ה.

לבדר  באתי  לא  מאוד,  עגום  זה  מאוד,  רע  זה  נקום", 
אתכם, אבל באמת נראה שהחיים שלנו נהפכו ללעג, 
גם "שאמי ובלדי" תשאם הרוח, כתבתי מאמר ארוך 
ארוך, בעריכת שלחן סי' פט', מי שרוצה יקרא את זה 

שם.
ישראל, לא  כל עם  כל התפילות של  בין  אין הבדל 
ואלו  אשכנזים,  ספרדים  גם  אלא  בלדי,  שאמי  רק 
דברים ברורים, כולנו שמונה עשרה ברכות , אף אחד 
עשרה,  שתים  ולא  שלושים,  ולא  עשרים,  אומר   לא 
כולם אותו דבר, כולנו אותם זמירות, שום קהילה, שום 
עדה, לא לוקחת זמירות אחרות, כולנו אותו דבר כולנו 
אותו סדר יום. אז על מה? זה ה"דעתיד" שלו פה, וזה 
ה"דעתיד" שלו כאן. בבסיס הרחב ביותר כולנו אותו 

דבר, מה זה בלדי, אני בלדי 40 שנה, ...
על מה המאבק, אנחנו עשינו משהו? חברנו ספרים 
ברמב"ם, בסדר גודל של ר' חיים מבריסק, של האור 
שקר,  לי  תספרו  אל  אין!  המגיד?  הרב  של  שמח, 
שנאבדו, איך זה שנמצאים באוניברסיטת בר אילן 70 

חיבורים על הלכות שחיטה, לא ישאר אפילו אחד על 
הרמב"ם? לצערינו היינו עניים, אלו עובדות! 

... אבל כואב  מי שמכחיש את זה, הוא לא אמיתי, 
אפעל,  אני  כמה  הציבור,  על  לי  כואב  העדה,  על  לי 
כבר  אני  הצעירים,  אל  בבקשה  לכן  זקן,  כבר  אני 
"ואם בגבורות 80 שנה" עוד מעט )בלי עין הרע, אני מאמין 

בהחייאה, אל תפחדו(.

סדרי  השתנתה,  התקופה  בתימן,  לא  אנחנו  לכן 
מכלל  וחצי  אחוז  הכל  סך  אנחנו  לגמרי,  שונים  היום 
אחוזים   2 ובא"י  העולם,  כל  יהדות  של  האוכלוסיה 
וחצי. קצת, לא להיות זחוח סתם. ונצא ברחוב ונראה 
והאחוז  אחוז,  השני  המצב,  מה  נראה  מעמדינו,  מה 
מה  כל  את  שנעזוב  בתנאי  עוצמה,  להיות  יכול  וחצי 
את  ונגדיל  עולם,  גדולי  כל  עם  נזרום  בתימן,  שהיה 

התרומה שלנו.
... תשמעו מה למדתי, ובזה אני מסיים, היה הילולא 
מיטב  ממש  והיו  שנה,   15 לפני  זצ"ל  סנוואני  להרב 
אומר  המנחה   ... שם  והיה  שם,  היהדות  של  שמנה 

רבותי  אמר:  קם,  הוא   ... הרב  הגדול  הגאון  יעמוד 
תעזבו אותנו אנחנו לא גאונים, אין לנו גאונים.

כמו  אותי  ראה  הוא  הרמקול,  את  מידו  חטפתי 
מה  הבין  לא  הוא  לו",  תאמינו  "אל  צעקתי,  משוגע, 
יגידו  אני עושה... "בתימן אם היית אומר "אני גאון", 
זה, אם תגיד "אני  זה שקר, טמא, ומטמא, עם הארץ 

כלום" הרי ענוותך... אתה מורי... 
פה תזהרו, אם תגיד "אני גאון" יאמינו לך, אם 
תגיד "אני כלום", גם יאמינו לך, לכן יעמוד הגאון 

הגדול הרב ... !! ... זה ההבדל בין המנטליות.
"מרן"  לי  "ִּביַכ'ְרטּו"  אני  גם  ברירה  לי  אין  לכן 
"הגאון", לא איכפת לי, משחק את המשחק הזה. 
הלעג  דרך  לפעמים  אבל  להציג,  באתי  לא 
זה,  את  המצאתי  לא  אני  טובה,  יותר  התוצאה 
זה מצב לעגני, אם לא נתעשת, אם לא כל אחד 
לשני,  אחד  נפרגן  לא  אם  מהונו,  מאונו-  יתרום 

של  הצדיקים  וזכות  מאיתנו.  ישאר  לא  דבר  שום 
הערב, תעמוד לנו לעולם אמן.

המשך מעמ' 2

"לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלוהים את מעשיך", אשריו ואשרי חלקו.
"הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא".

קרדיט  - יעקב כהן



כבוד ר' רועי בן זריהם נ"י                                ט שבט תשנט
כמבואר  בברכה  כתקנה  נטילה  טעונות  התפלות  כל  א-ב 

בפ"ו ברכות הל' ב.
מים אחרונים אינן טעונין כל תנאי נטילה ראשונה, אלא אינן 

ניטלין ע"ג קרקע.  
לכתחלה  והשעור  בהרמב"ם,  סתירה  אין  חנוכה  בהלכות 

בראשית הזמן חצי שעה,
 ואם כבר עבר חלק מן הזמן, ידליק רק בשעור הזמן הנשאר. 

חיילים שיש להם חדר מיוחד בבסיס, חייבים להדליק.
הסכום ששלחת מוחזר, אין אנו מוכרים ד'ת בכסף שנ' וכל 

חפצים לא ישוו בה.
כד' 

יוסף קאפח

הודעת
המערכת

לכו אל יוסף  אשר
יאמר לכם תעשו |

המשך מאמר מו“ר הרה“ג רצון ערוסי שליט“א  

הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל

עיצוב ועימוד: 052-7605757
ayalak5757@gmail.com

הכנס העולמי ה - 28  למשפט התורה

יתקיים אי"ה בימים רביעי-מוצ"ש,
ג' שבט-ו' שבט תשע"ט, 9.1.19-12.1.19,

במלון 'המלך שלמה',  רח' דוד המלך 32 ירושלים

"הקטל בדרכים – צורכי החיים וקדושת החיים"
) רכבים, אופניים חשמליים, מוניות, מטוסים, הולכי דרכים ועוד (

מטרתו של כנס חשוב זה להגדיל ולהאדיר את משפט התורה וליישמו הלכה למעשה.  
כדרכנו נשתתף יחדיו כולנו בכנס לכבוד משפטי התורה ,

ובזכות כך נזכה לשלום אמת ולשיבת שופטינו כבראשונה.
בכנס ישתתפו הרבנים הראשיים לישראל בהווה ובעבר, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור.

לפרטים : 050-4766211 )אבשלום(   להרשמה למלון: 050-5562209 )ישראל(

כוס ברכה לידיד הליכות עם ישראל

רצון צדוק ונות ביתו הי"ו
 לרגל שמחת הבר מצווה לבנו אוריה נ"י

יזכו ההורים לראותו גדל לתורה ומצוות עשיה 
מערכת אור ההליכות

ולא  בשטח  בתרגיל  במילואים  יהיה  אני  החנוכה  בימי  ש. 
הנר  בהדלקת  מחויב  אני  האם  היא,  שאלתי  בסיס.  בתוך 
בתנאי שטח שזה ללא מבנה מגורים, השהות שלנו היא על 
בסיס רכב או נגמ"ש האם אני יכול לחשב את הרכב כמו בית 

ולהדליק נרות חנוכה. תודה רבה.
ת. אם כל ערב בזמן הדלקת נרות חנוכה, תימצא בפעילות, 
ולא תהיה באוהל או בבית, אתה פטור מנר חנוכה, ואתה יכול 

לצאת ידי חובה ע"י בני ביתך.

ש. שמעתי פעם שיעור מהרב בעניין פסיקתו של הרמב"ם 
מאוחר  ולא  החמה  שקיעת  של  זה  בזמן  דווקא  להדליק 
של  הרוחנית  למשמעות  הקשור  הסבר  שעה,  מהחצי  יותר 

ההדלקה.
אשמח עם הרב יוכל לכתוב לי בקצרה את תמצית הרעיון, 

ומקורות להרחבה. 
ת. לפי רבינו, זמן הדלקת נר חנוכה הוא בתחילת השקיעה 

למשך חצי שעה ולא יותר.
יום,  אור  יש  כן  לפני  כי  פשוט,  ההסבר  מעשית  מבחינה 
ושרגא בטיהרא מאי מהניא? ואחרי צאת הכוכבים הרי שלא 
בזמן החשמל, היו מדליקים נרות לצורכיהם. לא לצורך מצווה. 
מבחינה עיונית זמן זה מאותת לנו שכמעט שקע אור היהדות 
וחשכת יוון היתה משתלטת עלינו, אלמלי החשמונאים בלמו 

תהליך זה רגעים אחדים לפני החשיכה הגמורה.

שו“ת מו“ר הרה“ג
רצון ערוסי שליט“א

עלון אור ההליכות המתחדש , קורא לחברים ולקוראים שיש ברצונם לתרום מאונם וכוחם לעלון , לבוא ולהצטרף למזכי הרבים
ולהיות שותפים בכל דבר הן בעריכה / במדורים חדשים / בהפצה רחבה ובכל עניין .

לפרטים פנה עכשיו : 0506576418 אבי חמדי  |  052-5467887  נועם עוזרי

אתר נצח ישראל

עם תכנים, ערכים, התנהגות וכיו"ב. 

המסר בהדלקת הנר רק בפתח הבית
עם  הקרב  בשדות  המאבק  כל  אחרי  כך,  משום 
נצחונות אדירים )שזה לא כ"כ פשוט שמעטים מנצחים את הרבים, 
חלשים מנצחים את הגיבורים שצדיקים וחסידים מנצחים איזה שהם 

טמאים-ג'דעיים, זה לא פשוט-זה ניסים!(, כשבאים בית דין של 

חשמונאי ואומרים לנו בסופו של יום, רק: "תדליקו את 
הנרות בפתחי הבתים", וכי רק זה מה שמבטא את מה 

שהיה בשדה הקרב?!
החמישים  שנות  את  זוכר  עוד  לבטח  מהציבור  חלק 
סיני, בהם  ימי מלחמת העצמאות, מלחמת  והשישים, 
היו תהלוכות מצעדי צבא ברחובות תל אביב וירושלים, 
של  טבעו  זהו  מגן!  רואים  האגו,  את  לנו  ודחף  נתן  זה 
העולם שכך צריך להיות. איפה הביטוי עד להיום? למה 
לא  זאת  כי  פשוטה,  מסיבה  נעלם?  הצבא  של  הביטוי 
תפיסת  של  הרוח,  של  בעיה  היתה  הכוח,  של  הבעיה 
בפתחי  נדליק  כך  משום  היהדותית!  היהודית  העולם 
הזה  הזה עם תכנים! הבית  ונאמר: הבית  נבוא  הבתים, 

עם אור, עם יהדות". בלי זה אין שום תועלת.

מנורת המדינה ומנורת זכריה
אחד  עם  לשיחה  התגלגלתי  שלי  המפגשים  באחד 
את  ומבין  מכיר  הוא  האם  ושאלתיו,  הכנסת  מחברי 
סמל מדינת ישראל? מיד השיב, סמל מדינת ישראל זה 
חנוכיה עם ענף זית מימין וענף זית משמאל. אמרתי לו: 
"האם אתה יודע למה יש שני ענפי זית אחד מימין ואחד 
אחד  יפה!  קישוט  זה  "תראה,  השיב:  והוא  משמאל?" 
לא מספיק, צריך לעשות הרמוני-סימטרי אחד מימין, 

אחד משמאל".
חדדתי ואמרתי לו: "ענף זית מימין זהו מנהיג הרוחני 
זית  וענף  שני,  בבית  הגדול  הכהן  יהושוע  של  בדמותו 
משמאל זהו דמותו של המנהיג המדיני שהוא זרובבל. 
רוחנית  מנהיגות  לדורות  לצעוד  צריך  היהודי  העם  כך 

לצד מנהיגות מדינית".
המקור  נמצאת  היכן  יודע  "אתה  ושאלתי:  חזרתי 

לחנוכה הזו?" והוא אמר בכנות: "לא", איני יודע.
אמרתי לו:"בנבואת הנביא זכריה" ההפטרה שאומרים 
אותה בחנוכה "רני ושמחי בת ציון". ואז פתחתי והראתי 
רואה  כשאתה  עכשיו,  לי  "תגיד  לו:  אמרתי  ושוב  לו, 
כבר מגלה  בזכריה, אתה  קורא  ואתה  הזו  החנוכיה  את 
נתפס  יותר  הוא  כמובן  הדברים  מטבע  שונה?"  משהו 
שיש  קוראים  אנו  בה  מוזרים.  מאוד  שהם  לדברים 
למעלה מין בריכה של שמן, ומתוך המאגר הזה יוצאים 

שבעה צינורות-צנתרות זורמים אל כל קנה לשבעת קני 
מפלצתי?!"  משהו  לא  "זה  אומר:  הוא  מיד  המנורה. 
תראה  בוא  אבל  מפלצתי,  משהו  באמת  "זה  השבתיו: 
לי  תגיד  כן,  לפני  רק  הזו!  המפלצת  מאחורי  עומד  מה 
הוא  כבויה?"-  או  דולקת  זכריה,  של  המנורה  בבקשה 
מדינת  בסמל  שנמצאת  "והמנורה  "דולקת".  אומר: 

ישראל מה מצבה? "כבויה". 
דולקת?  מנורה  או  כבויה  מנורה  מעדיף,  אתה  מה 
כשאתה נכנס לכנסת, יש איזושהי להבה דולקת, תאר 
לעצמך שהיתה כבויה! יש משמעות לדבר הזה? אתם 
במשמעות  לא  האמנותי  לערכם  לסמלים  נתפסים 
התכנית. היהדות היא מהות, היא רוצה סמלים מדברים, 
מורים על דרך! הצנתרות האלה, הם שבעה לכל קנה, 
השמים  "ויכולו  הקבוע  החיתום  מספר  זהו  שבע  כי 
לדורות,  קבוע  מסר  על  מדבר  זה  צבאם",  וכל  והארץ 
לא משהו חולף. הזיתים האלה ממשיכים לתת שמן, כי 
הכל ממשיך, עם ישראל זה אינו עם של היום, אלא עם 
נצחי, היה הווה ויהיה. )נכון הוא, בדר"כ אנו משתמשים 
ההבדל  וזה  המתח  זה  אבל  הקב"ה(.  כלפי  זה  בביטוי 

עצום!

הוספתי לו עוד "טיפ" למחשבה, האם הוא בכלל שם 
לב לתושבת של המנורה?

כזו".  מדורגת  יפה,  שהיא  יודע  "אני  אומר:  הוא  אז 
לעיצובים?"  לב  שמת  שם,  עיצובים  "יש  לו:  אמרתי 
"בוא,  לו:  אמרתי  לעיצובים".  לב  שמתי  "לא  לי:  אמר 
לו שם בעיצובים ההם  זכוכית מגדלת". הראיתי  תביא 
זה?  לו: "מה  זרה, אמרתי  זימה של עבודה  איורים של 
זה יהדות?!" אז הוא אמר לי: "תשמע, אתה אמרת לי 
שזה מזכריה!" השבתיו: "אם זה היה מזכריה, לא היתה 
הזו?  יודע מי עשה את התושבת  תושבת הזאת! אתה 
הרומאים שכבשו אותנו כדי לעקור אותנו ולסרס אותנו, 
במקום שלוש רגליות של המנורה, עשו תושבת כביכול 
כדי  קדומים  זרה  עבודה  של  מושגים  שתלו  אומנותית 
לעולם  אלילי,  לעולם  אותה  לחבר  היהדות,  את  להציג 

זימתי, זה היפך הגמור מעולם היהדות!"
בתקומת  שמחים  ואתה  אני  "אתה מבין,  לו:  אמרתי 
המדינה, אני ואתה שמחים בתחיית האומה! אבל הבדל 
ביני ובינך שאתה מחובר לאומות העולם, וגם אני מעריך 
את חוכמת אומות העולם, אבל אתה לא משקיע כלום 

משלך בשביל לתת לבניך ולתלמידים".
ומוקרנים  מוארים  להיות  נזכה  ובמהרה  השם  יתן 
לנו  אור  את  שמפיץ  הגדול  בבית  היהדות  מנורת  באור 

ולכל האנושות.

 רוצה להיות שותף בהפצת העלון לקוראים נוספים?
להיות שותף להפצת אור מורשת אבותינו?
להיות שותף בהרחבת פעילות העמותה? 

חדש! חדש!
עכשיו אפשר בקלות בכל מוקדי "נדרים פלוס"

בבתי הכנסת ברחבי הארץ , וגם באתר "נדרים פלוס"
להכנס לעמוד של " הליכות עם ישראל "

ולקחת חלק וזכות לדורות .


