
לבבות  על  חרוטים  קדומים,  הוד  זכרונות  גיליון,  עלי  להעלות  שיח  בפצותי  יראתי 
רבבות תלמידיו ושומעי לקחו. נחלי דמעה יזובו מעינינו, בזכרנו על משכבנו בלכתנו 
איש המידות, הארי הגדול, ענק שבענקים, שר  ובקומנו, את דמותו רבת האנפין של 

התורה והיראה, בקי וחריף בכל חדרי התורה, מורינו ורבינו זכותו יגן עלינו. 

יודעים, הדרכנו בנתיבות חכמה  ובלא  ביודעים  הוא הגבר אשר עמד בהנהגת העדה 
מוסר ודעת, על ברכיו גדלנו ומחלבו ודמו ינקנו. עצותיו המחכימות, חכמתו ופקחותו 

המפליאה כל רואיו ותלמידיו, היו לנו לעיניים. 

תורתו המאירה בכל חדריה צפונותיה ורזיה, ענדנו אותה עטרה לראשנו תמיד. דרכי 
לימודו – מורשתו מאבותיו ומרבותיו הקדושים, מאז ומעולם היוו לנו למורה דרך בכל 
מהמורות החיים, הן בעסקי חולין והן בעניינים העומדים ברומו של עולם. בכל שלבי 
החיים, הן בילדות הן בבגרות והן בעיתות צרה ומצוקה, דבריו הנפלאים היו לנו תמיד 

למים חיים ומפכים, על נפש עייפה ודלה.

גדולה לכלל  זצ"ל. אכן, אבדה  יום ההילולא השניה של מרן הרב  אנו עומדים בערב 
ישראל בכלל, ולכל יחיד ויחיד בפרט, ועל אחת כמה וכמה לנו, שעל כל צעד ושעל 
תמיד התייעצנו והתברכנו בברכת קודשו, ודבר אחד מדברו אחור לא נפל ריקם. אשרי 

העם שככה לו.

ריהיו הדברים שבגיליון זה לעילוי נשמתו, ולזכרו תאוות נפש. תהא נשמתו צרורה בצ
רור החיים אמן.

דבר המאורות
איש המידות

דבר המאורות

אקטואליה בהלכה

מנהיג העדה

?

למוקד להעברת שמות לתפילה על ציונו של מרן זצ"ל ביום ההילולא - חייגו כעת: 1800-30-27-77

גיליון מורחב וחגיגי לרגל הילולת מרן רבינו הגאון הרב שלמה        קורח זצ”ל רב העיר בני ברק וזקן רבני תימן

מוסדות אור תורת שלום )ע"ר(
מען למכתבים - ת.ד. 99 בני ברק 
ליצירת קשר - טל: 08-9302-302

 sm088302222@gmail.com :דוא"ל
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 משדר ענק
 מרחבת ציונו הקדוש

 01.11.2020 | וןי"ד חש הקרוב ראשון
16:00-20:00 

 
 

 מעמד התפילה
 שליט"א ן גדולי ישראלבנבראשות מרנן ור

 

 רב אורח:
 הרה"ג נפתלי ניסים שליט"א

ראש ארגון יהדות
 

 קליפ מרגש פאנל מרתק

 הפקת ענק:

https://www.youtube.com/watch?v=q2NpF2NWLgs&feature=youtu.be


אקטואליה בהלכה 
שאלות ותשובות בכתי"ק מאת מרן רבינו זצוק"ל

בדין הטלת תכלת בציצית
התכלת  שזו  הטענה  מפני  בציציותיהם  תכלת  מטילים  היום  הרבה  שאלה: 
ועוד, כמה וכמה טענות שלצערי איני מבין בהם. רציתי לשאול את הרב מה 
היא דעתו על התכלת שיש היום, האם הרב מורה לשים או לא. אשמח ומורנו 

ורבנו יורנו בדרך בה לילך.

תשובה: לא1.

חינוך במצות תפילין
שאלה: מאיזה גיל יש לחנך קטן במצות תפילין לפי מנהג תימן.

תשובה: כשהוא יודע לשמור עצמו, בערך מגיל שבע ומעלה2.
*בעניין אמירת התכבדו מכובדים בזמן הזה

בהלכות  שולחן  עריכת  בספרו  כתב  הרב  הכסא.  בית  הנהגת  לעניין  שאלה: 
אומרים  היו  החסידים,  אבותינו  שבימי  א'(  הלכה  )סימן?  הכסא  בית  הנהגת 
התכבדו מכובדים וכו', אך היום מפני ירידת הדורות לא אומרים, והרב שתילי 
זתים כתב מפני מחזי כיוהרא. ועוד כתב הרב )בהלכות קריאת שמע סימן ס"ג 
הלכה ג'( וז"ל הרב, מי שמחמיר בפני רבים בדבר שמותר, ויש לחוש ליוהרא, 
חייב נידוי, עכ"ל הרב. ואני התלמיד הצעיר קשה לי, הרי בטל הטעם לא בטלה 
התקנה. ורצוני לשאול, האם אדם בדורנו יכול לקבל על עצמו לומר התכבדו 
מכובדים וכו', או האם חשש ליוהרא מבטל את הכלל שאם בטל הטעם לא 

רבטלה התקנה. ועוד, אם יתחילו לנהוג בזה קצת מבני אדם, יותר לומר התכ
בדו מכובדים, שהרי רבינו הרב שתילי זיתים כתב בכללי הפסיקה )כלל י"א( 

1. בדף השאלה הרב הדגיש את המילה "לא", וכפי הידוע כך הייתה דרכו, ומאהבת הקיצור פעמים רבות היה מסמן את התשובה בתוך השאלה, באופן שהיה מובן לשואל כוונת תשובתו. ולעצם 

העניין, ידועה דעתו של הגאון רבי גרשון חנוך העניך מראדזין זצ"ל בספרו שפוני טמוני חול, שהאריך לומר שהתכלת מצוייה כיום, ויש ללובשה לחומרא. וכן העלה בחיבורו עין התכלת. אולם 

הרבה פוסקים סבורים לא כן, ואף דחו את ראיותיו, ראה בשו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא סימן ג', ובשו"ת בשמים ראש סימן רמ"ד ועוד רבים. ובקובץ תשובות מהגרי"ש אלישיב זצ"ל סימן 

ב', הביא שכן היא דעת רבים וגדולים שלא כהאדמו"ר מראדזין, כיעו"ש. וכן העלה בספר ילקוט יוסף סימן ט' הערה ב', והוסיף שגדולי גאוני וחכמי ספרד לא נהגו בחומרא זו כלל, ע"ש. והנה גם 

בדורינו מצאו חילזון אחר הטוענים כי ממנו מיוצרת התכלת, אך גדולי הדורות מאז ועד עתה לא קיבלו דברים אלו ולא נהגו בזה זולת מתי מעט, כיון שכפי שנתברר שהתכלת של ראדזין אינה 

האמיתית, כך יתכן שיתברר גם על תכלת זו. ובלאו הכי, גם אם זו התכלת הנכונה, אין אנו מחדשים זאת אחר שאין לנו מסורת בדבר. ועיין עוד בנפלאות מתורתך פרשת שלח על הפסוק פתיל 

תכלת )במדבר ט"ו, ל"ח(.

2. קובץ נחלת אבות ו' דף ס"ד. ובעריכת שולחן סימן ל"ז סעיף ג' כתב הגאון שליט"א וז"ל. קטן היודע לשמור תפילין בטהרה, שהוא בן תשע בן עשר, חייב אביו לקנות לו תפילין ולחנכו. ובהערה 

שם ציין שזה כפי שפסקו הרמב"ם בפ"ד מהלכות תפילין הי"ג, ומרן בשו"ע שם סעיף ג', וכן הוא בשתילי זיתים שם ס"ק ו', ע"ש. ומאז ועד הלום נוהגים במצות חינוך בן תשע או עשר, הכל לפי ָּבריו 

ודעתו. עד כאן. וראה עוד בזה בשו"ת החיים והשלום או"ח סימן כ"א, ובשו"ת סולת למנחה שבספר תולדות הרששב"ז חלק ב' סימן ל"ב.

3. סימן רכ"ד סעיף י"ב.

4. קובץ שפתי מלך ג' דף קנ"א, ועיין שם מה שנתבאר בזה באריכות רבה, ומשם באר"ה.

5. קובץ שפתי מלך ג' דף קנ"ד, וע"ש עוד.

וז"ל, דבר שנהגו בו קצת בני אדם תו לא מחזי כיוהרא, עכ"ל. אשמח ומורנו 
ורבנו יורנו בדרך בה לילך.

תשובה: כיון שזה מאות בשנים נקבעה הלכה, אי אפשר לומר "קומו ונחדש 
המלוכה".

ברכת קברי ישראל
שאלה: בשולחן ערוך3 כתב, הרואה קברי ישראל אומר, בא"י אמ"ה אשר יצר 
אתכם בדין וכו'. ע"כ. ורבינו זצ"ל השמיט ברכה זו מספרו הגדול. האם זאת 
משום שאין לברך ברכה זו, שרואים רבים משאר העדות אשר מברכים ברכה 
זו )ויש מעדות ספרד, ההולכים עפ"י הוראות ה"בן איש חי", שאינם מברכים 

ברכה זאת בשם ומלכות(. והאם בתימן בירכו ברכה זו.

תשובה: בלי שם ומלכות4.

ברכת הברקים והרעמים
:שאלה האם נוהגים לברך ברכת הברקים והרעמים בשם ומלכות, וכשאר ברר

מן הספרדים  ויש  ורוב הפוסקים.  )וכן פסק מרן השולחן ערוך  כות הראייה 
בלא  לברכם  הראייה  בברכות  המקילים  חי  איש  בן  הרב  כהוראות  ההולכים 

שם ומלכות(.

תשובה: כן מברכים5.
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-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

המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן

המאורות

בראשות הרב יהורם יפת שליט"א
מוסדות אור תורת שלום - ע"ר חייגו כעת: 8416* | 03-30-88-88-5

054-5400-111

08-9302-302

kav.meorot.net

sm088302222@gmail.com

 מענה הלכה ומנהג
 ע"י עשרות רבנים ומורי הוראה

בכל שעות היממה

חדשות עולם התורה אונליין ◆ 
שיחות ודרשות ממיטב הרבנים 
והמרצים ◆ קטעי תפילה ושירה

קו ההלכה העולמי 
 ליהדות תימן
'המאורות'

 ◆ קו המאורות ◆
 שופר יהדות תימן

בארץ ובעולם

לשותפות נצח - חייגו כעת: 
1800-30-27-77

להצטרפות לרשימת התפוצה -

כל מה שרצית לדעתחדשות עולם התורה

הודעה חשובה!
המעוניינים להקדיש את הגליון לעילוי 
נשמת, רפואה שלימה, הצלחה וכו',  וכן 
המעוניינים לסייע בהפצת הגליון באיזור 

מגוריהם, יפנו למערכת הגליון.

https://www.youtube.com/watch?v=q2NpF2NWLgs&feature=youtu.be


3

מנהיג העדה
שביבי הוד, הליכות והנהגות מחייו של מרן הגאון רבינו שלמה קורח זצוק"ל

רב העיר בני ברק וזקן רבני תימן

~ י"ז כסלו ה'תרצ"ה - י"ג מרחשון ה'תשע"ט ~

'הוא יהיה גדול בישראל'!
רבי שלמה נולד ביום י"ז כסלו ה'תרצ"ו בעיר צנעא בירת תימן, לאביו 

ררבי יחיא זצ"ל, בנו של הגאון רבי עמרם קורח זצ"ל רבה הראשי האח
רון של תימן ובעל סערת תימן, ונכדו של הגאון רבי יחיא קורח זצ"ל 

בעל משכיל דורש ומרפא לשון.

על ברכיו של זקנו הגדול נתחנך וספג תורה ויראה. 
כאשר חלה בילדותו, והגיע עד שערי מוות, מחמת 
קשריו של הסב עם בית המלוכה בתימן, עלה בידו 

הש וכך  מצבו,  את  שיבדוק  מיוחד  רופא  רלהביא 
תלשל המעשה עד שבסופו של דבר החלים וחזר 
בתחילה  היה  נראה  כאשר  עת,  באותה  לאיתנו. 
והרופאים  הילד  של  מרפואתו  תקווה  שאפסה 

רשטיפלו בו הרימו ידים מלרפאו, שמעה זאת זקנ
תו הצדקנית, אשת רבי יחיא קורח זצ"ל, וקראה 
בקריאה נרגשת: 'חס ושלום, הוא עוד יחיה שנים 

רבות, ועתיד להיות גדול בישראל'!

המיטה של מרן החזון איש

ישראל,  לארץ  וסבו  אביו  עם  עלה  ה'תש"י  בשנת 
ועמם קבע את מושבו בירושלים עיה"ק. בד בבד, זמן 
קצר ממש לאחר עלייתו ארצה, נכנס ללמוד בישיבת 
'מקור חיים', בראשות הגאון רבי ברוך יצחק לוין זצ"ל, 
ושם שקד על תלמודו בשקידה עצומה ללא הפוגות. 

החזון  מרן  ידי  על  רבות  נתמכה  חיים  מקור  ישיבת 
איש זצ"ל, ולאחר ששמע החזון איש מראש הישיבה 

על הבחור העילוי שלמה קורח, העניק לראש הישיבה ממון 
בכדי לרכוש מיטת קומתיים, בעבור הגאון זצ"ל, ובה ישן גם הגאון רבי 

ששון גרידי שליט"א, ראש השוחטים בירושלים. 

רבי  הגאון  אצל  תקוה,  בפתח  ישראל'  'אור  בישיבת  למד  מכן  לאחר 
יעקב ניימן זצ"ל, ואחרי כן עבר ללמוד בישיבת פוניבז' בבני ברק, בה 

יצק מים אצל מרן הגרי"ש כהנמן זצ"ל, הרב מפוניבז'. 

במסילה נעלה
לעולי  רוחנית  מבחינה  מאד  קשה  תקופה  הייתה  אשר  זו,  בתקופה 
תימן לאחר עלייתם ארצה, מסר הגאון זצ"ל את נפשו למען עולי תימן 
ויחד עם ידידיו מאותה תקופה כיתת את רגליו מעיר לעיר  במחנות, 
ומכפר לכפר, לחלץ נערים רכים מן המפולת הרוחנית ששררה באותו 
הזמן, ולהביאם לחסות תחת כנפי השכינה. כמו כן, באותם ימים הוקם 
כאשר  בראשו  עומד  זצ"ל  כשהגאון  תימן,  יוצאי  הישיבות  בני  ארגון 
הוא הרוח החיה שהזרימה כוחות לכל יתר הפעילים, כשמטרתו היא 
לרומם את קרנם של בני הישיבות, ובכך להשפיע רבות על יוצאי תימן, 

כדי שיכניסו את בניהם לישיבות קדושות. 

כחלק מפעילות הארגון היה יוצא לאור מדי תקופה בטאון 'המסילה', 
ראשר בו היו מובאים דברי גדולי ורבני יהדות תימן זצוק"ל, לצד אבר

כים וצורבים צעירים. אחד מן הפעילים ביותר למען הוצאת הבטאון 
היה רבי שלמה זצ"ל, כאשר כיום מגדולי תלמידי החכמים מבני העדה, 
ההגות  המוסר,  מאמרי  בזכות  ורק  אך  כי  מעידים 

רוהמחשבה שנכתבו על ידו, נכנסו לישיבות הקדו
שות ומזה עלו והתעלו בתורה וביראה.

בצדי הדרכים

הראשי  כרבה  והתמנה  שלמה  רבי  זכה  לימים 
ליובל  בו שימש קרוב  בני ברק, תפקיד  של העיר 

שנים)!(, עד יומו האחרון.

כיצד הצליח לכהן בת בזקנותו,  רכאשר שאלוהו 
פקיד זה למרות מגוון החוגים והזרמים השוכנים 
'מי שהולך בצדי הדרכים  בעיר, השיב בפקחות: 
ונצמד לקיר, ולא מקפיד ללכת באמצע הכביש - 

למי הוא יפריע'?

ואר עשרים  ומבקש  דורש  לכל  פתוחה  היתה  רדלתו 
גם בשנים האחרונות לפני פטירר  בע שעות ביממה.

תו, כאשר כבר נחלש ולא היה בו כח לקבל את הקהל 
הרב בכל שעה ביום, ולאחר הפצרות רבות מתלמידיו 
ובני משפחתו, ניאות רבינו לתלות מחוץ לדלת ביתו 
רק  הינה  הרב  בבית  קהל  קבלת  כי  האומרת  מודעה 
בשעות מסוימות ובתיאום טלפוני - עם כל זה, כאשר 
דפק מאן דהוא על דלת ביתו, לא יכול היה רבינו שלא לפתוח 
את דלת ביתו, ובנעימות מיוחדת היה מקבלו כאילו שעה זו היא שעת 

קבלת הקהל רשמית, וזאת מרוב רגישותו לזולת.

ארבעים שנה לא נסגרה הדלת!

שהגיע  יהודי  סיפר  אותו  מעשה  יעיד  דבק,  בו  הכפיים  ניקיון  על 
ללשכתו לפני מספר שנים, במטרה לקבל המלצה לענין מסוים.

עצר  הרב  הדלת.  את  לסגור  תומו  לפי  פנה  הלשכה,  אל  נכנס  כאשר 
אותו וסימן לו שישאיר את הדלת פתוחה, באמרו: 'הדלת הזאת כבר 

ארבעים שנה לא נסגרה'!

ניתוח מתוך 'איזהו נשך'

שקידתו על חדרי התורה היתה עצומה, ומשוש חייו היה הלימוד בעיון 
התנאים  סברות  לעומק  לרדת  נהג  הוא  המיוחדת.  דרכו  לפי  מעמיק 
קודם  ומקורותיהם,  דבריהם  בטעמי  רבה  ביגיעה  ולעיין  והאמוראים 

שהתקדם ללימוד ההלכה למעשה.

אחד ומיוחד מבין דמויות ההוד של רבני ישראל בדורות האחרונים, היה הוא רבה הראשי של העיר בני ברק, מרן הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצוק"ל, אשר הנהיג 
את צאן מרעיתו שנים רבות. ממרום גילו ומעמדו, היה הגאון זצ"ל מתייחס בחום ובלבביות לכל סובביו, מבוגרים וצעירים כאחד, ובענוות חן הקרין על כל סובביו 

מאור תורתו וצדקותו. להלן נתאר מעט מזעיר קווים לדמותו לרגל יום השנה השני לפטירתו, ותהיה דמותו נר לרגלינו ואור לנתיבותינו. 

מרן זצ"ל עם ראש המוסדות הרב יהורם יפת שליט"א

בשמחת בית השואבה

קו המאורות - מרכז התוכן וההלכה ליהדות תימן | חייגו: 8416*

https://www.youtube.com/watch?v=q2NpF2NWLgs&feature=youtu.be
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גדולים  שהפליאו  ומקורי  אישי  באופן  היו  רוחו  והלך  חשיבתו  דרכי 
וטובים. הוא התרחק מליקוטים, וכל מלה בספריו חצובה מהגיוני לבו. 
בדרך בדיחותא היה נוהג לומר, כי אילו חיבר ספרים על ידי ליקוט - 

היה מוציא לאור ספר בכל חודש.

לאחר הניתוח שעבר בערוב ימיו, נשאל רבי שלמה, מה חשב בשעת 
הניתוח - כשהיה מורדם?

נענה ואמר: 'מסרתי שיעור בפרק איזהו נשך שבמסכת בבא מציעא'!

קפצתי ורקדתי!
נשאל רבי שלמה זצ"ל באחד המועדים, כיצד ניתן להגיע לידי השמחה 
האמיתית במועדים שעליה נצטווינו בפסוק 'ושמחת בחגך', ושעליה 
אמרו חז"ל שנפרעים ממי שאינו שמח במועדות, ולא שמחה סתמית 

- מחמת שיש לנו סוכה יפה ומלבושים נאים חדשים 
- בחתונת אחי  - הוסיף השואל  ולכאורה  ומיוחדים. 

ואחיותי הרגשתי הנאה יותר מאשר בחג. 

והשיב:  רבינו  נזעק  הדקה,  כמחצית  שחשב  לאחר 
הדבר  היא  התורה  הלא  רוצה,  אתה  מה  מבין  'איני 
היחיד שמביא לידי שמחה, אין שמחה אחרת בעולם 
הזה! אני, כשלעצמי, כאשר סיימתי את הש"ס בפעם 

הראשונה - קפצתי ורקדתי מרוב אושר ושמחה'!
כך בפ כל  דברים אלו שנאמרו  ואמר,  רהעיד השואל 

מנהר יצאו  אלו  שדברים  איך  כך  כל הרגשתי   שטות, 

מת לבו הטהור, הותירו אותי עם פה פעור, לא ידעתי 
איפה לקבור את עצמי. לאיפה הגעתי - חשבתי. אך 

רמיד לאחר מכן חשבתי, מובן מאליו שזוהי דרגה נש
גבה ביותר, מעלה המיוחדת לגדולי ישראל וחכמיו.

עומק הדין
באנו  כי  זכורני  שליט"א:  רבינו  מתלמידי  אחד  סיפר 
בשנת  לחייו  האחרון  אלול  בחודש  אברכים  קבוצת 
מסובל  כשעודו  פטירתו  לפני  כחודשיים  ה'תשע"ח, 

לק חיזוק  מרבינו  ביקשנו  ומרים.  קשים  רביסורים 
שרק  מבהיל  דבר  רבינו  אמר  הנוראים.  הימים  ראת 

הוא יכול היה לאומרו: אם רוצים דברי חיזוק, הדבר היחיד שאני יכול 
לומר לכם, וכעת אני חש זאת, זהו דקדוק הדין. הנה תראו כמה 
שלמדתי ועמלתי ויגעתי בעשר אצבעותי בתורה הקדושה, כמה 
תורה למדתי ולימדתי זכיתי וזיכיתי, ועם כל זאת באה עלי הצרה 

הזאת. מזה תלמדו כמה גדול ונורא הוא עומק ודקדוק הדין...

ואני קירבת אלוקים לי טוב

עוד סיפר נכד רבינו: לפני כשמונה שנים היה לבן שלי ברית בשבת, 
רורבינו זצ"ל התארח אצלינו בשבת והוא ביקש שיקראו לו לתפי

לת ערבית. סיפר לי גיסי שהוא דפק ודפק אך ללא מענה, עברו 
חמש דקות וכבר עוד מעט מתחילה התפילה, ואז הוא פתח את 
הדלת ואמר: 'סבא כבר הגיע הזמן של תפילת ערבית'. אך עדיין 
סבא לא שומע, הוא התקרב עוד קצת ואמר: 'סבא הגיע זמן של 
ערבית' - עד שהוא הזיז את השולחן ואמר, "סבא הגיע הזמן". 
או אז רבינו זצ"ל התעורר וקם מלימודו. הרגשנו שזה היה ניתוק 
מוחלט, כי לקחת אותו מהתורה, זה כמו לקחת בן אדם מהתענוג 
הכי גדול. הוא קיים את מה שאומר הרמח"ל, 'ואני קרבת אלוקים 

לי טוב', אומר הרמח"ל במסילת ישרים, שזהו הטוב האמיתי, וכל זולת 
זה שיחשבו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושווא נטעה.

בדרכו האחרונה
ררבינו שלמה זצ"ל הסתלק לבית עולמו לאחר מחלה קשה שקיננה בק

ומרים  קשים  ביסורים  מסובל  גופו  כל  כאשר  שנה,  כחצי  במשך  רבו 
אותם קיבל באהבה ובחיבה. למרות זאת, מרוב אהבתו לתורה שהיא 
הייתה משוש חייו, התבטא בתקופה זו: "אין לי טעם לחיות, אם אינני 

יכול ללמוד!"... 

מחלתו הקשה הכריעה את גופו הטהור, נצחו אראלים את המצוקים, 
וביום המר והנמהר י"ג מר-חשון ה'תשע"ט, השיב את נשמתו ליוצרה 
למגינת כל לב. המונים ליווהו למנוחת עולמים, כאשר 
ברק,  בני  בעיר  מדרשו  בית  מהיכל  יצאה  הלווייתו 
ולאחר מכן נטמן בבית העלמין 'סנהדריה' בירושלים 
ישרים  דור  אחריו  הותיר  הגדול.  וזקינו  אבותיו  לצד 
בנו  בראשות  ובמורשתו,  בדרכו  ההולכים  מבורכים 
ממשיך דרכו וממלא מקומו, הגאון הגדול רבי עמרם 
קורח שליט"א רב ק"ק תורת חיים ביתר עילית ומחבר 

ספרים חשובים.

'שפתי  ומרתקת:  מהודרת  מפוארת  ספרים  בסדרת 
רמלך' – 'המאור הגדול' )ב"כ(, הובאו תולדות חייו וקו

ימי משפחת קורח המפוארת, אשר כידוע הינה  רות 
כאשר  דורות,  מדורי  בתימן  המיוחסות  מהמשפחות 

רמאות שנים לא פסקה מהם רבנות דור אחר דור, כש
תימן,  של  האחרון  הראשי  רבה   – לנו  עמדו  בראשה 
מרן הגאון רבי עמרם קורח זצ"ל, ונכדו הקרוב – רבינו 
הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, זאת לצד תולדות יהודי 
תימן ורבניה המשולבים בספר זה. ספר זה רואה אור 
כתבי  להוצאת  המאורות  מכון  ורבני  חברי  ע"י  עולם 
רבותינו חכמי תימן, בראשות הרה"ג רבי יהורם יפת 
ציונה,  בנס  הרש"ש  מאורות  מוסדות  ראש  שליט"א 

ויישר כוחם על עזרתם הרבה בעריכת מדור זה.
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ְמִאיֵרי ֵעיָנִיר!

•שפתי מלך••המאור הגדול•
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לראשונה! מבט מקיף ומעמיק אל תולדות חייהם ופועלם של 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

הפצה ראשית בבית היוצר 'המאורות' 

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

מחיר מיוחד 
65 ₪ לרגל ההוצאה: 

ב' כרכים

לרכישה ולהזמנות
חייגו כעת: 8416* שלוחה 11

מרן זצ"ל בשמחת בית השואבה 
והקבלת פני רבו בראשותו

מרנן ורבנן שליט"א בכינוס "שלא יכבה נרו" 
לזכרו של מרן זצ"ל שנערך ע"י מוסדותינו הקדו'

https://www.youtube.com/watch?v=q2NpF2NWLgs&feature=youtu.be

