עתיד עם בשורה

אתה מוזמן לחלק את החיים שלך לשניים ,כי מהיום הכל עומד להשתנות!

אם עד היום:
◄ בכל פעם בה למדת את השולחן ערו ך ,ורצית לדעת מה מנהג
יהדות תימן ,חיפשת את המקורות בין מאות ספרים בספריה.

הג''ר חיים קורח זצ''ל

◄  בזמן שרצית לדעת מי מחכמי תימן מתייחס להלכה זו או אחרת,
נברת בין עשרות ספרים.
◄ כאשר היית זקוק להלכה למעשה באותו הרגע ,נאלצת לחפש מקורות
בספרים נדירים שכמעט אינם מצויים.

מהיום הכל נראה אחרת!
במשך שנות דור עמלו גדולי העולם ומאורי יהדות תימן לשמר את המסורת הקדושה
ולהנחילה הלאה על ידי כתיבת פסקי הלכותיהם ,גם מנהגים עתיקים אשר נשתמרו מתקופת
בית ראשון ,רשומים על דף פה ודף שם ,ספר זה או אחר.
עד עתה לא זכינו למקום אחד שיאגד את פסקי ההלכות ,על סדר השולחן ערוך והמשנה ברורה,
הלכה אחר הלכה.
כעת ניתן לברך על המיזם המופלא אליו נושאים את עיניהם רבבות בית ישראל בכלל ,ובני
התורה מיהדות תימן בפרט.

הג''ר חיים סנואני זצ''ל

"אוצרות"!
חיבור אדיר שיכיל את אסופת דברי חכמי ורבני תימן לדורותיהם ,בהלכה ובמנהג ,על סדר
שלחן ערוך ומשנה ברורה ,שהינם ספרי יסוד בהם הוגה כל צורב.
מפעל "אוצרות חכמים" הניף את הדגל ונטל על שכמו מטלה קדושה זו ,בברכתם ובתמיכתם
הנלהבת של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א מכל קצווי הקשת.
מהיום והלאה יהיה הספר אבן יסוד לכל בן תורה ,אברך או בחור ישיבה מבני יהדות תימן,
ששואף להעמיק ולדעת את דברי רבותינו הגדולים ,ואף ליתר בני הקהילות שמעוניינים
להכיר את מורשת מנהגי תימן הייחודיים.

אוצרות  -כבוד התורה ותפארתה!
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הג''ר יחיא עומיסי זצ''ל

המהפכה יוצאת לדרך...

הג''ר יחיא יצחק הלוי זצ''ל

החזון שהופך למציאות

בימים אלו שוקדים במפעל "אוצרות חכמים" על עריכת סדרת הספרים משנה ברורה שעל
סדר השולחן ערוך ,המאגדת בתוכה ביאורים וחידושים ,פסקים ומנהגים של כלל רבני תימן
במאות השנים האחרונות ,ועד לפוסקי זמנינו שליט"א .באופן שיתאפשר לכל לומד להגיע
בקלות ויעילות לכל מנהג או דעה של חכמי תימן בנושא הרצוי.
אין מדובר בספר המביא רק את הלכות כלל רבני תימן ,אלא בנוסף לכך ,יתקבצו בו מראי
מקומות ויצוינו כל העוסקים בהלכה זו או אחרת מחכמי תימן ,כך יזכה הלומד לתוכן עשיר
שיעמיק את הבנתו ויפתח לו דלתות לשערי תורה נרחבים!

רחבה מני ים
הג''ר משומר ניסים זצ''ל

'אוצרות' כוללת למעלה ממאה ושלושים חיבורים ,החל מגדולי רבני תימן לפני מאות שנים,
ועד פסקי הלכה אקטואליים מגדולי רבני זמנינו.
צוות שלם שוקד על המיזם המבורך ,עורכים ,תלמידי חכמים ,מורי הוראות ומחברי ספרים
מנוסים ומקצועיים מעניקים את מוחם וליבם למען המטרה הנעלה ,והם מקיפים בטוב טעם
ודעת כל פרט בשלחן ערוך ובמשנה ברורה.
'אוצרות' הוא אוצר בלום ובלתי נדלה של ספרי הלכה ,מנהג ומסורת ,ביאורים וחידושים,
מנהגי המחוזות השונים והמגוונים ,תוך שימת דגש מיוחד על פרטי דינים אקטואליים ,לאורם
של רבני זמננו שליט"א .הפרויקט מאגד בתוכו את כל השיטות והדעות של רבני תימן מכל
הקהילות ,קטנות כגדולות ,ואת מגוון המנהגים השונים שבהן.

אחרי מה רדף משה רבינו?

הג''ר עמרם קורח זצ''ל

בספר "תוכחת חיים" לרבנו חיים פלאג'י זיע"א (פרשת ויגש) ,מעורר מאוד שכל אדם ידאג שתהיה על ידו
מצוה קבועה לדורות ושמו יקרא עליה.
ֹוהב ִמ ְצוֹ ת ל ֹא יִ ְש ַּבע ִמ ְצוֹ תֶׁ ,ש ָּכל ִמי ֶׁשהוֹ ֶׁמה ַּא ַּחר ַּה ִמ ְצוֹ ת
ואלו דברי המדרש ויקרא רבה (פרשה ב"ב סק"א)" :א ֵ
ו ִמ ְצוָּ ה ַּא ַּחת ְקבו ָּעה ֵאין לוֹ ַּ ,מה ֲהנָּ ָּאה יֶׁ ש לוֹ ֵ .ת ַּדע לְ ָּך ֶׁש ֵכן הואֶׁ ,ש ַּה ֵרי מ ֶֹׁשה ַּר ֵבנו ָּעלָּ יו ֲה ָּשלוֹ םַּ ,כ ָּמה ִמ ְצוֹ ת
ו ַּמ ֲע ִשים טוֹ ִבים יֶׁ ש ְביָּ דוֹ  ,ואעפ"כ ָּר ַּדף ַּא ֲח ֵרי ַּה ִמ ְצוָּ הֲ ,ה ָּדא הוא ִדכְ ִתיב ' ָּאז יַּ ְב ִדיל מ ֶֹׁשה ָּשלֹש ָּע ִרים'" .עכ"ל
המדרש.
והוסיף הגר"ח פלאג'י מבואר ממדרש זה ,שאפילו משה רבנו עליו השלום ,אדון הנביאים ,אשר קיים את כל
התורה כולה ,עם כל זאת לא נשתבח ,אלא במה שהניח מצוה קבועה לדורות ,שהבדיל שלש ערים בעבר
הירדן ,ואם כה אמ רו במצוה שאינה שלמה ,שהרי שלשת הערים לא נתקדשו אלא עד שיכנסו בני ישראל
לארץ ויבדילו שם שלש ערים נוספות .על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת לעושה מצוה קבועה
לדורות .ע"כ.

בהקדשת עמוד שלם או יותר ,תזכה להשאיר בזה העולם מצוה קבועה לדורות רבים...
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משנה ברורה "אוצרות"

אוצר פסקי גאוני יהדות תימן ומנהגיה

סדרת משנה ברורה
"אוצרות"

הג''ר אברהם אלנדאף זצ''ל

דוגמא לעמוד משנה ברורה
יחד עם עמודי
ביאורים ומנהגים

הג''ר יחיא בסיס זצ''ל

הג''ר אהרן הכהן זצ''ל
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עמודים שהוקדשו בהלכות פורים

• למזכרת נצח בהיכל ה' •

הג''ר יחיא אלשיך זצ''ל

הג''ר מרדכי שרעבי זצ''ל

לע"נ יהודה בן סאלם יהוד ז"ל
נלב"ע י"ח תמוז תשע"ח

לע"נ סעדיה בן אברהם ז"ל
נלב"ע ו' בכסלו תשע"ו

לרפואת והצלחת אהוד (יחיא) בן שלמה
ויונה (חממה) בת יעקב למשפחת חג'בי

לרפואת אסתר עליזה תח' בת הרב
אליהו בן גיגי ז"ל ולהצלחת משפחתה

לע"נ יעקב בן מארי חסן שמחי ז"ל

לזכות הילד יצחק אייזק בן
רחל גרוס הי"ו להצלחתו בתורה וירא"ש

לרפואת והצלחת מרת צביה בת ברוד
עומייסי תחי' בניה ובנותיה וכל משפחתה

להצלחת נועם אלימלך ובני ביתו

להצלחת ר' רועי אור בן יהודה גרשי
ומשפחתו

לע"נ עמרם בן ראובן ז"ל
נלב"ע ז' באדר תשס"ו

לע"נ ר' יעקב בן חסן ז"ל
נלב"ע י"ט אדר ב' תשנ"ה

לע"נ חנוך בן יעיש כהן ז"ל

להצלחת אבישי יוסף לשפע ברכה
והצלחה בכל ענייניו

לע"נ מרת שמחה שרוי ב"ר יחיא ע"ה

לע"נ מארי יוסף מתי בן אהרון ז"ל
נלב"ע י"ד אדר (פורים) תשס"ט

להצלחת ר' ישראל דפנה ובני ביתו
ברוחניות ובגשמיות

לע"נ מארי יחיא ב"ר יחיא יוסף ערמי זצ"ל
ומרת סעדה בת סלמה ע"ה

לע"נ דוד ב"ר שלום ז"ל חג'בי
ומרת יונה חממה בת שודיא ע"ה לבית ג'רופי

לע"נ מרת אורה קרני בת
חיים ע"ה נלב"ע כ"ד אלול תש"ע

שמור

להצלחת הרבנים אלעד ועומר ומשפחותיהם,
מוריה ומתנאל ומשפחותיהם ,ואודיה ,נדבת הוריהם

לרפואת אילן אליהו בן סעיד נגר
בתוך שאר חולי עמו ישראל

לע"נ רבי שלום ב"ר יחיא יוסף ערמי זצ"ל
נדבת בנו עזרא יוסף להצלחתו ולהצלחת משפחתו

להצלחת ולרפואת שלום ב"ר רפאל נו"ב
ומשפחתם ולהצלחת טליה נהורי וחיים ברו"ג

לע"נ מארי שלמה ב"ר אהרון שרוי זצ"ל

להצלחת מארי שלמה צדוק הי"ו
ומשפחתו

לע"נ אלי לברון ב"ר שלמה חג'בי ז"ל
נלב"ע כ"ז כסלו תשע"ט

לע"נ אבי מורי רבי שלום ערמי יוסף זצ"ל
נדבת בנו יהודה ערמי להצלחת משפחתו

העמוד שלך נמצא כאן!!!
גם אתה יכול לזכות...

הג''ר יוסף צובירי זצ''ל

הלכות חול המועד  -נותרו 39
הלכות תשעה באב  -נותרו 29
הלכות ארבע תעניות  -נותרו 28

הלכות ראש השנה  -נותרו 35
הלכות יום הכיפורים  -נותרו 26
הלכות סוכה  -נותרו 49
הלכות לולב  -נותרו 53
הלכות חנוכה  -נותרו 24
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הנתונים משתנים מידי שבוע ,אין התחייבות לשמירת עמודים עד לרכישתן

להצלחת אברהם בן ברכה
נגר ומשפחתו

לע"נ מנשה בן יעקב ז"ל
נלב"ע י"ד סיון תשע"ו

הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א
מעיין בגיליונות המשנה ברורה
ומכוון את חברי מפעל 'אוצרות'

מה ביקש הגר"ש בעדני
שליט"א מחברי מפעל
"אוצרות חכמים"?
בהתרגשות רבה נתקבלו
חבר הרבנים שעל ידי מערכת
"אוצרות חכמים" ,במעונו של
אחד המיוחד מחכמי וזקני הדור,
הלא הוא הגאון רבי שמעון
בעדני שליט"א ,חבר מועצת
חכמי התורה וראש כולל תורה
וחיים .הרבנים פרסו לפניו את
תכנית העבודה ,וכיצד היא
תהיה מקיפה גם את פסקיהם
וחידושיהם של חכמי תימן,
וגם את ציוני המנהגים של בני
העדה בהלכה ,והכל על סדר
ספר משנה ברורה.
הגר"ש שליט"א יצא מגדרו
בהתפעלות מפרויקט זה ,ובפרט
הביע את שמחתו כי המנהגים

ברכת מרנן ורבנן גדולי יש

והפסקים נכתבים על הספר
משנה ברורה בעצמו ,שכבר
נתקבל לספר ההלכה העיקרי
והחשוב בכלל ישראל ובקרב
לומדי התורה בפרט ,והכל
מתקבץ לפונדק אחד ,בו יוכלו
הלומדים לראות גם את הכרעת
האחרונים בכל פרט הלכה ,וגם
את מנהגי אבותיהם ,כולל הלכות
אקטואליות ,ולא יצטרכו לעיין
בכמה ספרים בו זמנית.
במכתבו הנדיר באיכותו
לחברי המערכת ,פירט הגאון
שליט"א את התועלת במפעל
גדול זה ,ועודד את הרבנים
לחקור ולדרוש מה היה
המנהג וההלכה בכל ערי תימן
ומחוזותיה ,כדי להקיף את מכלול
הדעות והמנהגים הקיימים
ביהדות תימן בכל נושא בהלכה,
במסורת ובמנהג.

מרן שר התורה
הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א
מעיין בגיליונות משנה ברורה 'אוצרות'

מדוע הגדיר הגר"פ קורח שליט"א
כי מפעל "אוצרות חכמים
הינו "צורך השעה"?
זמן רב הקדיש הגאון רבי פנחס קורח
שליט"א ,רב בית המדרש שערי הלכה ,לרבני
מפעל "אוצרות חכמים" שליט"א אשר התקבלו
במעונו בחביבות מיוחדת .הגאון שליט"א הביע את
רגשי שמחתו על עצם העיסוק במלאכה חשובה
זו ,והתעניין בפרטי הכתיבה והעריכה השונים.
כן השיב הגאון שליט"א לשאלות הרבנים
שליט"א בעניני הלכות ומנהגי פורים ,והדגיש
בפניהם את גודל תחושת האחריות בה אמורים
לגשת לדבר גדול זה ,בכדי שלא תצא תקלה ח"ו
תחת ידם ,אלא יהיו הדברים מתוקנים וראויים
לעלות על שלחן מלכים.

הגאון רבי פנחס קורח שליט"א
מעיין בגיליונות משנה ברורה 'אוצרות'
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במכתב ברכתו הנלהב כתב הגאון שליט"א כי
"ספר זה הוא צורך השעה ,עם ריבוי בני התורה
ושוחריה ודורשי דבר הלכה בקרב האברכים
ובני הישיבות בן פורת יוסף .ובאשר אין הדברים
מקובצים בכריכה אחת ,אלא מפוזרים הנה והנה
ואין היד מגעת לבדוק מקורות להלכות ומנהגים,
ורבו השואלים דבר הלכה ולא ימצאו ,ומחוסר
ידיעה הם סבורים כי יהדות תימן ח"ו דלה בפסקי
הלכות ומנהגים ,וכשמגיעים לאיזו הלכה אינם
בקיאים בחילוקי המנהגים וההלכות.
ומצד שני ,זכתה יהדות תימן להצמיח בקרבה
תלמידי חכמים הראויים לזכות את הרבים ,ואין
ספק כי יש צורך לקבץ כעמיר גורנה את פסקי
ההלכות והמנהגים" וכו' ,וזאת על ידי "תלמידי
חכמים מובהקים שידם רב להם ,ושמשאת
נפשם לרומם את תפארת תורת חכמי ק"ק תימן
לדורותיהם ,מהראשונים ועד פוסקי דורינו".

הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א
מעיין בגיליונות משנה ברורה 'אוצרות'

לי ישראל שליט"א
ביקור מיוחד במעונו
של שר התורה
במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
התקבלו חבר הרבנים שעל ידי מערכת "אוצרות חכמים"
בשמחה ובמאור פנים ,והגישו בפני מרן שליט"א גליונות
מהלכות פורים מתוך משנה ברורה חלק ו' עם הוספות
וביאורים "אוצרות" העתיד לראות אור.
הרבנים שליט"א הסבירו בפני מרן שליט"א על היקף
המלאכה הכבירה ,סידור ועריכת פסקים ומנהגים של
כלל רבני תימן לדורותיהם ,בדקדוק רב ובהיקף גדול.
במהלך הביקור עיין מרן שליט"א דקות ארוכות
בדברי גאוני רבני תימן על המשנה ברורה ,ובהסכמותיהם
הנלהבות .בביקור השתתף הגאון רבי עזרא קורח שליט"א,
אשר מסייע בעצה והכוונה לרבני המערכת שליט"א.
במהלך הביקור התבטא מרן שר התורה שליט"א על
גודל המלאכה ,ובירך את כל העוסקים במלאכה בברכת
ברכה והצלחה.

כיצד תיאר הגר"ש מחפוד שליט"א
את מלאכת הקודש של "אוצרות
חכמים"?

הנושאים ,תוך שהוא מתעניין במלאכת
הקודש וטיב עריכתה ,ומברך בחום את
כל העוסקים בדבר.

בכבוד רב התקבלו רבני מערכת "אוצרות
חכמים" שליט"א בלשכתו של הגאון רבי
שלמה מחפוד שליט"א ,גאב"ד יורה דעה,
אשר שמח מאד לשמוע על יזמה גדולה
וברוכה זו להפצת תורתם של רבני תימן
עבור בני התורה וכל השוקדים על לימוד
ספר משנה ברורה.

לסיום חתם הגאון שליט"א על מכתב
ברכתו המיוחד ,בו תיאר את התרשמותו
מהחיבור במשפטים הבאים" :ביאור אוצרות,
אשר כשמו כן הוא ,אוצר בלום של דינים
ומנהגים של עדתינו עדת תימן ,אשר נערכו
בטוב טעם ודעת"" .ראיתי כי הפליאו
עשות לערוך את הכל בטוב טעם ודעת,
בציון עם מקורות נאמנים מדברי רבותינו
חכמי הדורות ,לאסוקי שמעתתא אליבא
דהלכתא ,ולפעלא טבא אמינא איישר חיליה
לאורייתא".

הגאון שליט"א השיב לשאלות רבות
בעניני מנהגים שונים השייכים להלכות
פורים ,והורה דבר ה' זו הלכה במגוון

באלו הלכות החל
הגר"י רצאבי שליט"א לכתוב
את שלחן ערוך המקוצר?

המציאות .התפעלתי מגודל המלאכה,
ולמותר להאריך בשבח המגיע לכתבי"ם
הללו ,כי כל הרואה אומר ברקאי.

בחיבה ובשמחה התקבלו רבני מפעל
"אוצרות חכמים" במעונו של הגאון רבי
יצחק רצאבי שליט"א ,ראש מוסדות
פעולת צדיק ,אשר התעניין בצורת
העריכה ,והוסיף עצה ותושיה במענה
לשאלות בענייני עריכת ביאור "אוצרות".

וזה יצא ראשונה הלכות פורים,
ובראותי זאת נזכרתי כי בימי חרפי כבר
ארביסר ,בלמדי בישיבת קול תורה
בירושלם עיקו"ת ,נתתי אל לבי לרשום
למזכרת לעצמי אגב הלימוד את שינויי
המנהגים שלנו על סדר המשנה ברורה
שהוקבע בישיבות ללימוד ההלכה .ותהי
ראשית מלאכת"י הלכות פורים ,כנראה
איידי דחביב עלן ,וזה היה היסוד הראשון
והשורש לחיבורנו שלחן ערוך המקוצר
אשר נולד אחרי רבות בשנים ,וגם אז
היתה ראשית העריכה בהלכות פורים
וחנוכה ,וסימנא מילתא היא".

הגאון שליט"א אף הפליג בשבח
המפעל הגדול במכתב ברכה ארוך
ומיוחד ,הפותח במלים אקטואליות לימי
הפורים" :ליהודים היתה אורה ושמחה,
אורה זו תורה ושמחה גדולה לנו ,לרגל
התחלת הופעת אוצרות בלומים מגדולי
רבני וגאוני ק"ק תימן יע"א ,סובבים
הולכים על סדר השלחן ערוך ומשנה
ברורה ,פסקי הלכות ומנהגים ,אשר הונפו
ואשר הורמו סולת מנופה מיצוי הדבש
בהיקף גדול ועצום מלוקטים מפניהם
במקומותם למושבותם ,ומהם ספרים יקרי

בסיום הביקור בירך הגאון שליט"א
את כל העוסקים והפועלים למען האדרת
תורתם של גאוני יהדות תימן לדורותיהם,
למען יזכו לגמרה של מלאכה כדת
וכהלכה.

הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א
מעיין בגיליונות משנה ברורה 'אוצרות'
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גדול
כים שברנו

התמונות באדיבות מכון "שפתי מלך"

• פרקי חייו •
הגאון הגדול רבינו שלמה קורח זצ"ל
נולד ביום י"ז כסליו בשנת תרצ"ו בעיר
צנעא בירת תימן ,לאביו רבי יחיא זצ"ל,
בנו של הגאון רבינו עמרם קורח זצוק"ל
רבה האחרון של תימן ובעל סערת תימן,
ונכדו של הגאון רבינו יחיא קורח זצוק"ל
בעל משכיל דורש ומרפא לשון .על ברכיו
של זקנו הגדול נתחנך וספג תורה ויראה,
עד שעלו לארץ ישראל בשנת תש"י ,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,
ולאחר מכן למד בישיבת אור ישראל בפתח
תקוה ,אצל הגאון רבי יעקב ניימן זצ"ל .אחרי
כן עבר ללמוד בישיבת פוניבז' בבני ברק,
בה יצק מים אצל מרן הגרי"ש כהנמן זצ"ל,
הרב מפוניבז' .בתקופה זו ,אשר היתה קשה
מאד מבחינה רוחנית לעולי תימן לאחר
עלייתם ארצה ,מסר רבינו זצ"ל את נפשו
למען עולי תימן במחנות ,ויחד עם ידידיו
מאותה תקופה כיתת את רגליו מעיר לעיר
ומכפר לכפר ,לחלץ נערים רכים מן המפולת
הרוחנית ששררה באותו הזמן ,ולהביאם
לחסות תחת כנפי השכינה.
לימים ,בשנת ה'תש"ך ,נסע ללמוד
בישיבת לייקווד ,שם יצק מים אצל רבו
המובהק הגר"א קוטלר זצ"ל .לאחר נישואיו
לרבנית הצדקנית ע"ה ,למד בכולל פוניבז',
עד שנתמנה לחבר הרבנות בבני ברק ,ולאחר
מכן כרבה הראשי של העיר.
כל חייו עמל בתורה עד כלות הכוחות
ממש ,ועשרות חיבוריו הרבים בהלכה
(עריכת שלחן ,תשובה כהלכה) ,ברמב"ם
(שפת מלך ו"כ) ,במוסר (סודות ישרים על
המס"י ,ראשית דעת ועוד) ,ובקבלה (סודי
רזיא ,חכמת הנפש ועוד) ,מוכיחים את
שליטתו בכל מכמני התורה .כאשר מכל
קצוות תבל מגיעים אליו לעצה וישועה.
רבינו נלקח לבית עולמו בשנה זו ,ביום י"ג
מרחשון תשע"ט.

לעשות
רצון
צדיק

חברי מפעל "אוצרות חכמים" במעונו
של הגר"ש קורח זצ"ל

בא
השמש
בצהרים
• פרקי חייו •

לעשות
רצון
צדיק

חברי מפעל "אוצרות חכמים" במעונו
של הגר"ע בסיס זצ"ל

התמונות באדיבות המשפחה

הגאון הגדול רבינו עזריה בסיס זצ"ל
נולד בעיר רדאע שבתימן ,בחודש תמוז
שנת ה'תש"ד ,לאביו הגדול הגאון רבי יחיא
זצוק"ל ,שהיה מרבני ודייני העיר ,ולאמו
מרת סלמה ע"ה.
בהיותו כבן חמש שנים עלתה משפחתו
לארץ ישראל ,והתיישבו במעברת העולים
ראש העין .בילדותו ,היה הילד עזריה צמוד
לאביו הגדול ,וכך קודם לכתו לבית הספר
היה משנן עם אביו את פרקי התנ"ך ואחר
כך פרק במשנה .כשגדל מעט ,נכנס להיכל
ישיבת פוניבז' בב"ב ,והתחנך תחת פיקוחו
של הרב כהנמן זצ"ל .בהגיעו לפרקו התגורר
עם רעייתו הרבנית תליט"א בעיר ראש העין,
ולצד המשך לימודיו בהתמדה ויגיעה עצומה,
פעל רבות במסירת שיעורי תורה לשומעי
לקחו והרבה פעלים למען החינוך התורני.
אחרי מספר שנים מונה הרב כרב שכונה
בראש העין ,ובשנת ה'תשמ"ח ,מונה כרב
היישוב בית דגן למשך מספר שנים .לאחר
פטירת הגאון רבי דוד חג'בי זצ"ל עלה
לכהן פאר כרבה של העיר ראש העין ,בה
הנהיג את רבנותו בעוז והדר קרוב לחצי
יובל שנים .כן שימש תקופה ארוכה כחבר
מועצת הרבנות הראשית לישראל ,והקרין
מהודו על ישיבותיה.
רבינו זצ"ל שמר את משמרת הקודש
וצביון העיר ראש העין כל תקופת כהונתו,
ותושבי העיר ראו בו כאביהם הרוחני .נחשב
לאחד מגדולי מעתיקי השמועה ביהדות
תימן ,וענה לשאלות בהלכה מכל העולם.
תשובותיו ראו אור לאחרונה בספריו ,שו"ת
בית העזרי ג"כ .רבינו נלקח לבית עולמו
בשנה זו ביום כ"ד בטבת תשע"ט לאחר
מחלה קשה.

במה זה כרוך?
המלאכה הכבירה רבה ורחבה ביותר ,ולכן בנינו תכנית מדוקדקת שבמסגרתה בחרנו עורכים
ידועים ומפורסמים בעיונם הזך ובדיוקם במנהגי אבות (כלשון הגר"ע בסיס בהמלצתו),
המובילים בתחום הספרות התורנית.
עורכים ,מבקרים ומגיהים מומחים ,עמלים על השלמת המלאכה בצורה הראויה ביותר,
לכבודה של תורה ולהאדרת דבריהם של אבותינו הקדושים.
המלאכה הקדושה דורשת משאבים מרובים ,כאשר עלותו של כל כרך מבין ששת חלקי
המשנה ברורה ,עומדת על כ 180,000-ש"ח.

כאן מגיע החלק שלך!!!
ודאי תרצה ליטול חלק בזכות העצומה של שימור מסורת קדומה מלאת הוד ,ומנהגים עתיקים שהם
אבני יסוד כבר מתקופת בית המקדש הראשון.

הג"ר סעדיה עוזירי זצ"ל
]RDS[G LSW [CH

OZHYI

כמה היית מוכן להשקיע ,לו היו מבטיחים לך השקעה אדירה
שנושאת פרי לעוד עשרות ומאות שנים?
מה היית מוכן לעשות בשביל שמעשה אחד שלך יישאר לנצח?
לא מדובר בהשקעה שגרתית ומקובלת ,מדובר בפעולה ששכרה
לאין ערוך!
בכדי שכל יהודי יוכל להיות שותף בזכות הנצחית שתעמוד לו לדורי דורות ותסנגר עליו לעד ,חילקנו
את הספר לעמודים.

העמוד שלך יעמוד לך לעד...

הג''ר ניסים רצאבי זצ''ל

OYI LDCY[ PLTS [GD PHJS PLTS [[GQN RHCEG HSLD[H HSL[HQ
[RQL] GDCY[ C[]CF GL[CQH FDC
GDYS] E\ D DS\] G DCPJSQ H OC[\L X[CD UDOS N[ D KT[] G FOHS

אלפי אברכים ותלמידי ישיבות יקנו דעת וישיגו את מכמני התורה הקדושה,
בזכותך! הודות לעמוד הקדוש שהקדשת...
 על כך אמרו חכמינו ז"ל" ,וצדקתו עומדת לעד"!
 ברכישת עמוד אחד ,חתמת על עסקה מבטיחה שתניב לך תשואת נצח.
בתרומתך תזכה שענקי הרוח מכל הדורות ,שתורתם תשתמר לעד,
ותהיה מושגת לעין כל ,ימליצו עליך אך טוב וחסד.
 בשיחת טלפון אחת הנך קונה לך הזדמנות שלא תשוב...

 5אפשרויות לרכישת עמוד
אשראי
נציג שירות

03-612-62-62
שלוחה 2-1-2
*****

לתרומה באופן עצמאי
פעל לפי ההוראות
בעמוד הבא

*****

בעמדות נדרים פלוס
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03-612-62-62

הוראת קבע

מזומן

העברה בנקאית

צ'קים

ניתן למלאות
את ההו"ק
שבעמוד הבא,
לצלם /לסרוק
ולשלוח ישירות

במשרדי המוסדות

בנק פאג"י סניף
 188מ"ח 592137
ע"ש מוסדות
"יוסף הצדיק" ע"ר

במשרדי המוסדות

במייל  /פקס
*****

תא דואר 1529
בני ברק

(נא לא לשלוח
מזומן בדואר)

*****

תא דואר 1529
בני ברק ,עבור
"מוסדות יוסף
הצדיק" ולהוסיף
למוטב בלבד.

הג''ר חיים כסאר זצ''ל

עמוד אחד ,א_לפי זכויות!!

קח עמוד של נצח או יותר במשנה ברורה ,וזכותך תעמוד לעד!

רק 48

=

₪

12

רק 96

₪

12

רק 144

₪

12

=
=

הנך זכאי להקדיש

עמוד שלם*

הנך זכאי להקדיש

שתי עמודים**

הנך זכאי להקדיש

שלוש עמודים**

+
+

תמונה לבחירה***
תמונה מרהיבה לסלון ביתך:

הגר"ש קורח זצ"ל
או

הגר"ע בסיס זצ"ל

תמונה לבחירה***
תמונה מרהיבה לסלון ביתך:

הגר"ש קורח זצ"ל
או

הגר"ע בסיס זצ"ל

+

כוס של ברכה***

מעמד מרהיב עם יין הסיומים של מרן
שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי
שליט"א הידוע בסגולותיו הרבות
המשפיעות ברכה והצלחה.

בקשה להקמת
חשבון בקשה
לחיוב חשבון
הרשאה לחיוב
הרשאה
להקמת
הקדשת עמוד במשנה ברורה כוללת עמוד נוסף גדוש בביאורים ופסקים מאוצרות חכמי תימן,כאשר בתחתית העמוד

תזכה להקדשה כתובה לכל מטרה שתבחר:
לעילוי נשמת \ לרפואה \ להצלחה \ לפרנסה טובה ,ועוד.

** וכן לקבל את משנ"ב "אוצרות" על הלכות פורים ,ואת
חלק ו' אשר יצא לאור בכריכה קשה ומהודרת בעז"ה,
בדיוור ישיר.

____________
_________________
__________
_________
זהות__ ::
מספר זהות
___ מספר
_____
___________________:
משפחה_________________:
שם משפחה
שם
______________
____________________
טלפון____ :
____________ טלפון:
עיר________ :
_____________________ עיר:
כתובת_____________________ :
כתובת:

12
ש"ח ×× 12
 48ש"ח

שלם(
עמוד שלם(
)הקדשת עמוד
)הקדשת

*** את התמונה וכוס של ברכה ,ניתן לקחת ממשרדי
המוסדות ,ניתן לתאם העברה.
OYI

_________
אחר _________
סכום אחר
סכום

GDYS] E

הוראות רכישה מאובטחת באשראי,
דרך הטלפון

03-612-62-62

12
ש"ח ×× 12
 96ש"ח

עמודים(
)הקדשת  22עמודים(
)הקדשת
הגבלה
ללא הגבלה
_____ /ללא
חיובים _____/
מס' חיובים
מס'

ש"ח ×× 12
 144ש"ח
12

)הקדשת  33עמודים(
)הקדשת
עמודים(
25
25 // 20
20 // 10
חיוב10 // 55 // 22 :
תאריך חיוב:
תאריך

______________________________________
___________________________________________
ל____________
מוקדש ל_______
ברורה מוקדש
במשנה ברורה
העמוד במשנה
העמוד
______________________________
________________________________________
ל____________________
מוקדש ל__________
ברורה מוקדש
במשנה ברורה
העמוד במשנה
העמוד

1

2

3

4

מזכירות

משנה
ברורה
"אוצרות"

ראש
הכולל

מאסף
תורני
"נחלת
אבות"

רכישת
עמודים

מוקדי
מכירה

עדכונים

__________
תוקף __________
_________ תוקף
____________________
כרטיס________________________________
מס' כרטיס_____________________
מס'

4

בשלוחה זו ניתן לקבל את
משנה ברורה "אוצרות" על
הלכות פורים ,בדואר 24
עד הבית ,בתוספת של 13
 ₪בלבד .הקש  1והשאר
שם וכתובת בצורה ברורה.

1

2

1

2

רכישה
ממוחשבת
 24שעות
ביממה

מענה
אנושי

בני ברק
ואזור
המרכז

ירושלים
והסביבה

לכבוד
לכבוד
בנק
בנק
סניף
סניף

השאר  -שם ,טלפון,
ולמי הנך מעונין להקדיש
את העמוד
ראה דוגמאות לעיל בעמוד 5
ולאחר מיכן הקש #

#

פעל לפי ההוראות
לדוגמא לרכישת עמוד
סכום לתרומה ₪ 576
מספר חיובים 12

3

4

אלעד
ומודיעין
עילית

5

6

נתניה
צפת
ואזור
הצפון

רחובות
אשדוד
ואזור
הדרום

7

8

ניו יורק
פלאטבוש
בורו-
פארק

ניו יורק
מונסי
לייקווד

9

מוסד
קוד מוסד
קוד

56305

)"הבנק"(
)"הבנק"(
..11

בית
שמש
וביתר

חשבון
מספר חשבון
מספר

..22

אנו הח"מ
אנו
הח"מ

חשבון
סוג חשבון
סוג

סניף
סניף

בנק
בנק

מוסד
שם מוסד
שם

הצדיק
יוסף הצדיק
מוסדות יוסף
מוסדות
שאינם
המוטב חיובים
ידי
על
אם
שאינם
שקבעהמוטב
בהגבלות ידי
יישלחו על
יישלחו
אם
יוחזרו על
חיוביםיוחזרו
הלקוח ,הם
הלקוח,
עומדים
על
הם
כלשקבע
בהגבלות
עומדים
הכרוכות בכך.
הכרוכות
המשמעויות
הבנק ,על
הבנק,
ידי
בכך.
המשמעויות
על כל
ידי

הבנק
בספרי הבנק
כמופיע בספרי
החשבון כמופיע
בעלי החשבון
שם בעלי
שם

___________________ )"הלקוחות"(
ח.פ___________________ .
זהות /ח.פ.
מס' זהות/
מס'
)"הלקוחות"(

באמצעות קוד
המוטב באמצעות
ע"י המוטב
פעם ע"י
מדי פעם
לכם מדי
שיומצאו לכם
ובמועדים שיומצאו
בסכומים ובמועדים
חשבוננו ,בסכומים
לחיוב חשבוננו,
הרשאה לחיוב
)"החשבון"( הרשאה
הנ"ל )"החשבון"(
בחשבוננו הנ"ל
להקים בחשבוננו
בזה להקים
מבקשים בזה
מבקשים
קוד
)ככל שסומנו(.
לעיל )ככל
שסומנו לעיל
למגבלות שסומנו
בכפוף למגבלות
המוסד ,בכפוף
המוסד,
שסומנו(.
הבאות:
ההוראות
יחולו
כן יחולו ההוראות הבאות:
כמו כן
כמו
החשבון.
לחיוב
ההרשאה
להקמת
הבקשה
למילוי
הנדרשים
הפרטים
את
מהמוטב
לקבל
עלינו
.
א
עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
א.
לביטול
ניתנת
וכן
לבנק,
ההודעה
מתן
לאחר
אחד
עסקים
יום
לתוקף
שתכנס
לבנק,
מאתנו
בכתב
הודעה
ע"י
לביטול
ניתנת
זו
הרשאה
.
ב
הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק ,שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק ,וכן ניתנת לביטול
ב.
כל דין.
הוראת כל
עפ"י הוראת
עפ"י
דין.
החיוב .ככל
מועד החיוב.
לאחר מועד
עסקים לאחר
ימי עסקים
יאוחר ממ 33 --ימי
לא יאוחר
לבנק ,לא
בכתב לבנק,
ידנו בכתב
על ידנו
תימסר על
כך תימסר
על כך
שהודעה על
ולבד שהודעה
מסוים ,ולבד
חיוב מסוים,
לבטל חיוב
רשאים לבטל
נהיה רשאים
נהיה
ככל
גג..
הביטול.
הודעת הביטול.
מתן הודעת
יום מתן
בערך יום
ייעשה בערך
הזיכוי ייעשה
החיוב ,הזיכוי
מועד החיוב,
לאחר מועד
ניתנה לאחר
הביטול ניתנה
שהודעת הביטול
שהודעת
את
או
בהרשאה,
שנקבע
התוקף
פקיעת
מועד
את
תואם
אינו
החיוב
אם
חיוב,
לבטל
בכתב,
בהודעה
מהבנק,
לדרוש
רשאים
נהיה
.
נהיה רשאים לדרוש מהבנק ,בהודעה בכתב ,לבטל חיוב ,אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה ,או את
דד.
נקבעו.
אם נקבעו.
בהרשאה ,אם
שנקבעו בהרשאה,
הסכומים שנקבעו
הסכומים
לבין המוטב.
שבינינו לבין
לעסקה שבינינו
הנוגע לעסקה
בכל הנוגע
אחראי בכל
ינו אחראי
הבנק אאינו
הבנק
המוטב.
הה..
האחרון ,בטלה.
החיוב האחרון,
ממועד החיוב
חודשים ממועד
 24חודשים
של 24
תקופה של
במשך תקופה
שימוש במשך
בה שימוש
יעשה בה
שלא יעשה
הרשאה שלא
הרשאה
בטלה.
וו..
הבנק.
לבין
שבינינו
והסכם
דין
כל
להוראות
בכפוף
זו,
הרשאה
להוראות
בהתאם
יפעל
הבנק
לבקשתנו,
תענו
אם
זז..
אם תענו לבקשתנו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
החלטתו
קבלת
לאחר
מיד
כך
על
לנו
ויודיע
לכך,
סבירה
סיבה
לו
תהיה
אם
זו,
אה
בהרש
המפורט
ההסדר
מן
להוציאנו
רשאי
הבנק
.
הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו
חח.
הסיבה.
ציון הסיבה.
תוך ציון
תוך
המוטב.
ע"י המוטב.
לבנק ע"י
תוגש לבנק
זו תוגש
שבקשה זו
מסכימים שבקשה
אנו מסכימים
אנו

הלקוח::
חתימת הלקוח
חתימת

קבע בנקאית
הוראתקבע
הוראת
בנקאיתהוראת קבע בנקאית

1

2

3

5

אשראי
אשראי
אשראי

__________________
________________________
______________
מייל________ ::
התכנית ..מייל
מהתקדמות התכנית
ולעדכונים מהתקדמות
למייל ,ולעדכונים
קבלה למייל,
לקבלת קבלה
 לקבלת

תרומות

למלא
למלא
גביה--חובה
פרטיגביה
פרטי
חובהגביה
פרטי

* וכן לקבל את משנ"ב "אוצרות" על הלכות פורים,
בדיוור ישיר.

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

הופיע!

מפעל "אוצרות חכמים"

שע"י מוסדות "יוסף הצדיק"
לחיזוק לימוד ההלכה והמנהג
משרד ראשי :רחוב בירנבוים  23בני ברק
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 ₪בלבד
ניתן להשיג
במשרדי המוסדות
ומוקדי המכירה
בפריסה ארצית.
03-612-62-62
שלוחה 2-2

03-612-62-62
m6126262@gmail.com

