
חרר

עינינובב˙

הרב שלמה מחפוד שליט"א
רב השכונות נוה אחיעזר ושיכון ו' בבני ברק וראש בד"ץ יורה דעה, מחה"ס יד שלמה

קומי וספדי תורה

וקשרי נהי וקינה קומי וספדי תורה  
יללי כמו אלמנה לבשי כמו שחורה  
נובע חכמה ובינה על זקן יושב בישיבה  
אוי אנה פנה זעקי זעקה גדולה ומרה  
ומי ידקדק אמריך, אוי תורה תורה, מי יפענח צפונותיך  
ויאירה כאור החמה, אוי מי יפרש כל סתומה  
וחזרי על מדרשיך סובבי על ישיבותיך  
ואיה מגלה סתריך איה שוקד על דלתיך  
ואיה פותח שעריך איה פוקד חומותיך  

* נדפס בקובץ דעת כשרות מדריך הכשרות תשע"ה )י"ח(, היוצ"ל על ידי בד"ץ יורה דעה, עמ' רמ"ה-רמ"ז.

נדפס בקובץ דעת כשרות בד"ץ יורה 
דעה תשע"ה. ובהמשך:  תוספת 

שנדפסה בספר ויען שמואל  )י"ח( 
תשע"ה עמ' תתר"מ-תתרמ"א
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נרעש  ממעש,  העני  הנני 
מרן,  על  לדבר  לבוא  ונפחד 
מספיק  אקונן  לא  שמא 
ליתרון.  ולא  לחסרון  ואגרום 
ובכל זאת, ברצוני לציין מעלה 
שהיתה  במינה  מיוחדת  אחת 
יחידי  רק  אשר  אצלו,  קיימת 
בכלל,  אם  ספורים  סגולה 

יכולים להגיע לדרגה כזו.
להרגיש  היכולת  לו  היתה 
באופן  האחר  של  כאבו  את 
מצליח  היה  הוא  מושלם. 
הוא  כאילו  עצמו  את  לשכנע 
עצמו נמצא באותה צרה. ורק 
לאחר שחש את אותה מצוקה, 

היה משיא עצה נבונה.
טרום  ימי  היו  הימים  עובדא.  הוה  ובדידי 
ל"ג בעומר. באותה תקופה הייתי עולה למירון 
כדי  ומנקרים,  שו"בים  של  גדול  צוות  עם 
נבילות  מאכילת  האוהלים  שוכני  את  להציל 
וטריפות וחלבים. באותה שנה החליטו פקידי 
בתואנות  מלהגיע,  מאיתנו  למנוע  המלכות 
שיש  לי  הודיעה  המשטרה  ומשונות.  שונות 
בזה עבירה פלילית, ובמידה ואפרוׂש אחריותי, 

אהיה צפוי למאסר.
הייתי אובד עצות. כי מצד אחד, הימנעות 
אסורות  מאכלות  באכילת  סיוע  משמעותה 
לעם ישראל. ומצד שני, מאסר ומחבוש יגרום 

חילול ה' גדול ונורא.
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בס"ד. אדר התשע"ג.
יוסף  עובדיה  רבי  הגאון  הראשל"צ  מרן  ותפארתו,  ישראל  נזר  ועט"ר  מו"ר  לכבוד 

שליט"א, נשיא ישיבתנו הקדושה. שלום רב!
אחר הס"ר ]הסליחה רבה[, ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור. הננו בזאת 
לחלות פני מעלת כת"ר, שיורנו הדרך נלך בה והמעשה אשר נעשה. בישיבתנו הקדושה 
יוצאים  בימי העומר  ובפרט בשנים האחרונות,  מידי שנה,  יוסף" בגאולה,  "פורת  ישיבת 
עם  למירון,  ימים  כמה  למשך  בישיבה,  הלימוד  ימי  סדרי  חשבון  על  מהישיבה  בחורים 
הוריהם ובני משפחותיהם, והדבר גורם רפיון גדול בסדרי הישיבה וביטול להם ולאחרים.

מה  לי  להורות  בטובו  שיואיל  תורתו[  כבוד  מעלת  ]לרום  לרומעכת"ר  בקשתי 
ההוראה הנכונה לעשות. האם לבטל מסדרי הישיבה בעבור ללכת לל"ג בעומר למירון, 

ועוד כמה ימים קודם, או שאין לעשות כן, או כל הוראה אחרת שיורנו מרן.
גופא  בבריות  מורנו  שינהיגנו  רצון  יהי 
ונהורא מעליא עד, ועד ביאת גואל ועטרת 

ראשנו מנהיגנו, אמן.
משגיח  כהן  חיים  הראוי,  הכבוד  בכל 

בישיבה הקטנה

תשובת מרן:
יום  בהתמדה,  בתורה  העמלים  אשרי 
הלימוד  מן  הפסקה  כל  ישבותו.  לא  ולילה 
יום  טוב  כי  ולאחרים.  להם  רפיון  גורמת 
ואמצו  חזקו  בחרתי.  מאלף,  בחצריך 
ועושה  בתורה  שעמלו  מי  אשרי  בתורה. 

נחת רוח ליוצרו. ותהיו גדולי תורה. 
עובדיה יוסף
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ממרן  לבקש  פנימה,  הקודש  אל  נכנסתי  לי,  בצר 
עצה ותושיה. ותשובתו שנאמרה בנחרצות ובתקיפות, 
נתנה לי הרגשה כאילו הוא בעצמו נמצא באותה צרה. 
השחיטה,  על  ומפקח  במירון  נוכח  בעצמו  הוא  כאילו 
זה  הוא  כאילו  בידו.  וחליפתו  בדם  מלוכלך  בחלוק 
הוא  המחבוש.  לבית  ומובל  השוטרים  ידי  על  שנעצר 

נתן לי לחוש שאני, זה הוא.
באגרופיו.  אותן  מכה  והיה  ידי  כפות  את  אחז  מרן 
ותלך  אדם,  לשום  תשמע  אל  מילותיו:  היו  וכה 
בשליחותי. ואם יתפשו אותך, תגיד להם שאני שלחתי 
שחקוק  משפט  שהוסיף  עד  דעתו  נחה  ולא  אותך. 
בליבי כיום האתמול: "תבטיח לי שתלך, ואני מבטיחך 

שאם תיאסר אבוא ואשב במחיצתך".
זכורני ימים מקדם לפני כארבעים וחמש שנה, איך 
חלק  לבשר  לדאוג  כדי  מאד  להתאמץ  צריכים  היינו 

לשיטת מרן, ממנו היו נוטלות משפחות חשובות, בעוד רוב הקהל החרדי היה ניזון משחיטת 
אחינו האשכנזים, המסתמכים על קּולות הרמ"א. ומרן זצוק"ל כמלאך היה עומד על המשמר 

בשאלות המופנות לשולחננו, אודות בירורים בהלכות כשרות המזון, התעשיה והבשר.
והנה מניסיון של שנים ומעדות אישית, אנו רואים כי המשפחות המקפידות מאד, ללא 
פשרות וקּולות, לרכוש מוצרים הכשרים למהדרין מן המהדרין, זוכות וילדיהן מקבלים את 
התורה בשמחה, גם אם הם צריכים לכפות את יצרם בעידנא דריתחא, כי קדושת המאכל 
בענייני  המתאמץ  וכל  הרע.  יצר  בפני  לעמוד  מיוחד  כח  להם  ומעניקה  בגופם  נבלעת 
של  מהניסיונות  בניו  את  יבדיל  שהקב"ה  חזקה  העמים,  מן  להיבדל  שמטרתם  כשרות, 
ולקיים  רצונו  את  למלא  יזכנו  יתברך  חוצות. השם  כל  בראש  טומאת העמים המשתוללת 

מצוותיו באהבה ובחיבה, כאיש אחד בלב אחד, אמן כן יהי רצון.

ניילל פה אחד ונבכה על פטירתו אוי מי יתן לנו תמורתו  
ומי ימלא ישיבתו מי יאיר אורו של עולם  
ומי יתן לנו חליפתו הצדיק אבד 
על צדיק כתמר יפרח נקונן ביגון ונצווח  
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בחתונת נכדו של הרב מחפוד. הרב יצחק יוסף והרב שלמה מחפוד

מוצש"ק פרשת בא תשע"ו בביה"כ היזדים. הרב שלמה מחפוד והראשון לציון הרב יצחק יוסף
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עשרות רבות מרבני תימן בבית מרן זצוק"ל, שבט תשע"ג
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הרב שלמה מחפוד שליט"א
רב השכונות נוה אחיעזר ושיכון ו' בבני ברק וראש בד"ץ יורה דעה, מחה"ס יד שלמה

כאיש אחד בלב אחד

דברים ממשא הרב בכנס ההתיחדות עם רבינו יחיא יצחק הלוי ח' סיון תשע"ו
כבוד מורי ורבותי, ראשי אלפי ישראל, ועל ראשנו מרא דארעא דישראל, הגאון הגדול, 
קצהו.  ועד  העולם  מקצה  זורח  תורתו  אור  אשר  שליט"א,  יוסף  יצחק  הרב  ַמֵּזה,  בן  ַמֵּזה 

יאריך ה' ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ותיכון מלכותו מאד.
הוראה,  מורי  הישיבות,  ראשי  הקהילות,  רבני  מכובַדי  ורבנן,  מרנן  העדה,  עיני  כבוד 
שבזכותו  מצבתו,  קודש  זרע  פעלים,  רב  חיל  איש  חביב,  ואחרון  מדין.  על  ויושבי  דיינים 

עומדות רגלינו כאן, הלא הוא הגאון הרב אבירן יצחק הלוי, ה' ישמרהו ויחייהו.
יהדות  של  דארעא  מרא  של  לזכרו  התעוררות  עצרת  וקדוש,  נשגב  למעמד  התכנסנו 

תימן, הגאון המפורסם מארי יחיא יצחק 
שהנני  רבותי,  רב,  זמן  זה  זצוק"ל.  הלוי 
דברים  עדתנו  במקהלות  להשמיע  חפץ 

הנוגעים ליסודות קיומנו.
בהגדה של פסח אמרנו, אילו קרבנו 
התורה,  את  לנו  נתן  ולא  סיני  הר  לפני 
התועלת  מה  נשאלת,  והשאלה  דיינו. 
בשממון  תכלית,  ללא  עקר  בכינוס 
ויופי  הדר  ללא  נמוך  הר  מול  המדבר, 

מרשים.
על  לעינינו.  קילורין  הם  רש"י  דברי 
)שמות  ההר  נגד  ישראל  שם  ויחן  פסוק 
בלב  אחד  כאיש  רש"י,  אומר  ב'(,  י"ט 
מדוע  שואל,  לא  אחד  אף  אבל  אחד. 
נפלאה  אחדות  לפתע  עליהם  שרתה 

למרגלות הר סיני.
הרב שלמה מחפוד בכנס ההתיחדות בפתח תקוה
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את המקור לכך מצאתי, לכאורה, בגמרא נדרים כ' ע"א, תניא, בעבור תהיה יראתו על 
פניכם )שם כ' י"ז(, זו בושה. לבלתי תחטאו )שם(, מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא. 
מכאן אמרו, סימן יפה באדם שהוא ביישן. אחרים אומרים, כל אדם המתבייש, לא במהרה 

הוא חוטא. ומי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני.

כאן.  עד  הבושת,  ירשו  משם  כי  סיני,  הר  על  אבותיו  עמדו  שלא  הרא"ש,  שם  מסביר 
כלומר, האחדות הנפלאה שהגיעו אליה, היתה על ידי שנשפעה אליהם ממרומים תחושה 

חדשה, שלא חוו ולא הרגישו בה עד מעמד הר סיני, והיא הבושה.

פנים  עז  וכי  התורה,  ולקבלת  סיני  הר  למעמד  נצרכת  היא  ולמה  הבושה,  בעצם  ומהי 
אינו יכול להיות שומר תורה ומצוות.

הבחינה  שער  ב'  שער  בחיי,  לרבינו  הלבבות  חובות  בספר  מיוחד  עומק  לכך  מצאתי 
פרק ה', וזה לשונו, חשֹוב במידת הבושה אשר נתייחד בה האדם, מה גדלה מעלתה ורבה 
תועלתה ותקנתה. ולולא היא, לא היו מאכסנים אכסנאי, ולא מקיימים דבר, ולא ממלאים 
משאל, ולא גומלים חסד ומתרחקים מן הרע בשום דבר, עד כי דברים רבים מדברי התורה 

עושים בעבור הבושת, עד כאן לשונו.

שומעים  אנו  רבותי, 
נוקבים  דברים  אלו 
הלבבות.  חובות  אומר 
שאת  חושבים  אנחנו 
לשם  עושים  אנחנו  הכל 
שמים, מכניסים אורחים, 
נענים  חסדים,  גומלים 
בהיות  הזולת,  לבקשות 
טובים  אנשים  ואנו 
ובעלי  ועדינים,  ורכים 
כנגד  תרומיות.  מידות 
עומד  כך,  הטוען  כל 
את  ומכחיש  בחיי  רבינו 
אנחנו  ואומר,  דבריו 

 הרב יצחק יוסף, הרב שלמה מחפוד והרב אבירן יצחק הלוי
בכנס ההתיחדות בפתח תקוה
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עושים זאת כי אנו מתביישים.

מכירים  אנחנו  כי  בודאות,  נענה  הורינו,  את  מכבדים  אנחנו  למה  אותנו,  ישאלו  ואם 
בטובה שעשו עמנו, ולבנו רך ורחום וחנון. אבל, תשמעו רבותי, מה יש לרבינו בחיי לומר. 

הוא אומר כך, כי רוב מבני אדם לא היו מכבדים את אבותיהם לולא הבושה.

בני  רוב  חובות הלבבות,  אומר  גזלן. אבל  הוא מטבעו  כי  ושלום חושב  וכי מישהו חס 
אדם לא היו משיבים פיקדון ולא נמנעים מעבירה, אלא מחמת הבושה. כי כל אשר יעשה 

עבירה, לא יעשה אותה אלא לאחר שיפשוט כסות הבושה מעליו.

לא  ואלמלא הבושה  הרוע מושרש בהם בטבעם,  עד כמה  ישראל  לעם  אחר שהתגלה 
היו מתגברים על יצרם, מיד ניתנה בהם ענוה. וכך כותב כד הקמח בערך ענוה, ולא ניתנה 
התורה לישראל עד שנתלבשו במידת הענוה, כמו שכתוב במעמד הקדוש )שם(, כי לבעבור 
נסות אתכם בא האלהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם. היה לו לומר יראתו בלבבכם. אבל 

דרשו חז"ל, יראתו על פניכם, זו הבושה, עד כאן.

בודאי שמנו לב כי הבושה היא המידה המכוננת, עליה מבוססות כל המצוות שבין אדם 
וזאת  למקום.  אדם  שבין  במצוות  צורך  בה  היה  שלא  מיוחדת,  הכנה  היתה  ולכך  לחבירו, 
את  תשכח  פן  מאד  נפשך  ושמור  לך  הישמר  רק  ט'(   ד'  )דברים  שנאמר  לזכור,  נצטווינו 

הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך.

מסביר הרמב"ן וזה לשונו, הזהיר בה מאד, כי כאשר אמר שניזהר בכל המצוות ונשמור 
החוקים והמשפטים לעשותם, חזר ואמר, רק אני מזהירך מאד להישמר ולשמור נפשך מאד 
מאד, לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח מעמד הר סיני וכו'. ותודיע כל הדברים 
אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא, לבניך ולבני בניך עד עולם וכו'. כי ה' עשה המעמד 

ההוא, כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים וכו', עד כאן לשונו.

מהעדות  במספרה,  קטנה  עדה  לארץ  הגענו  לבי.  על  אשר  אוַמר  רבותי,  ברשותכם, 
הקטנות בקהילות ישראל, וִעמנו אוצר רוחני עשיר בכל מקצועות התורה. עמי ארצות לא 
היו מצויים בתימן. מי שלא ידע קרוא וכתוב, כמעט לא נחשב בן אנוש. מידות נאצלות של 
בושה וענוה יתירה, עיטרו את פנינו ככתר יהלומים. אולם בתקופה האחרונה ישנם כאלה 

אשר הסירו את עדיים מעליהם, והחלו לנהוג שלא כדרכנו ולא כמסורתנו המקודשת.

הבה רבותי, נטה אוזן ונלמד ממעשיו של אותו גאון, מארי יחיא יצחק הלוי, אשר ניווט 



חרר

עינינובב˙

את ספינתה של יהדות תימן בזמנים קשים מאד, כאשר מחלוקות איומות נתגלעו בקהילה, 
רוחות חדשות החלו לנשב וזעזעו עמודי ארץ, ועם כל זאת ידע להשיב לכל איש כמשאלו. 
חלילה  אותה  להפוך  ולא  והשקפה,  הלכה  של  לגופה  תהיה  שהמחלוקת  השריש  הוא  כי 

לקרדום לרטש בו את גופו של היריב או החולק, רחמנא ליצלן.

כמנהגי  הנוהג  צנעאני,  אם  שרעבי,  אם  שאמי,  אם  בלדי,  אם  כמסורתו,  ינהג  אחד  כל 
תימן הקדומים. ואלו שכבר קיבלו עליהם הוראות מרן הבית יוסף, יעשו הכל בדרכי נועם 

וענוה, לא בהתנשאות ובזלזול.

אלפי  התורה  בהווי  נטועה  ומפוארה,  מיוחסת  קדושה  קהילה  אנחנו.  אחד  איש  בני 
ולעטות את מעטה הענוה, מעטה הקדושה והעדינות שאפיינו אותנו,  שנים. עלינו לחזור 
לחזור לדרך אבותינו, להיות נוהגים כבוד זה בזה. כי אם בינינו ובתוכינו לא נהיה מאוחדים, 
מה טעם נבוא לאחרים בטרוניות על כך שאינם מכבדים את חכמינו, ואינם מעניקים להם 

מקום של כבוד בהתאם לגדולתם וידיעותיהם.

גדולי  של  בכינוסם  זה  נדיר  ממעמד  אכן  כי  וחשבתי  היסטורי,  קרוי  זה  כינוס  אחי, 
החכמים, תצא הקריאה לאחדות בין כל שבטי עדתינו.

יוסף  המתכנסים.  קהל  ולכל  שליט"א,  הלוי  יצחק  אבירן  הרב  למארגן  בברכה  אסיים 
ה' עליכם ככם אלף פעמים, ויסלק שנאת חנם מתוככם, ויטע בינינו וביניכם אהבה ואחוה 

כולכם  ותזכו  ורעות.  שלום 
של  בבניינה  לראות  עמכם  ואני 
בבוא  ושמחים  ששים  ירושלים, 

לציון גואל, אמן ואמן.

הרב יצחק יוסף והרב שלמה מחפוד


