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 לרפואתו השלימה  צרת תפילה וזעקהבע

 של מרן הגאון רבי שלמה בן יחיא קורח שליט"א זקן רבני תימן
 מודיעין עילית 'פעולת צדיק' רשדמהית בבביום רביעי י' אייר התשע"ח, 

 

 

 דברי פתיחה 

 רב ומו"צ בעיר מודיעין עילית מהגאון רבי צפניה רענן שליט"א

   
 ספר תורה שרוי בצער

שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו לך. נתאספנו בלילה הקדוש זה, להתחנן לשפוך את נפשנו 

ולשאת תפילה לפני בורא עולם, שיחוס וירחם וישלח רפואה שלימה למורינו ורבינו עטרת ראשנו, מרן 

 הגאון רבי שלמה ב"ר יחיא קורח שליט"א, זקן רבני תימן.

שועה גדולה, וככל שאנחנו נתאמץ ונבקע שערי שמים, נזכה בעזרת ה' יתברך שהקב"ה הרב זקוק לי

 ירפאהו רפואה שלימה.

ישנה בחינה של הכרת הטוב בשעה שאדם זקוק לעזרה, שנתאסף להתפלל בעבורו. כולם יודעים 

פנים  שמגיל צעיר ועד היום, כל מי שביקש מהרב עזרה וסיוע בכל תחום שהוא, תמיד נתן ונתן בסבר

יפות, וכולו נתון אך ורק איך ניתן יותר ויותר לקדם את בני עדת תימן, לגדל ולהעלות את כולם בעמל 

התורה ושקידה. יש לי אפילו את החוברות של 'המסילה' שיצאו לאור לפני כארבעים שנה ויותר, והרב 

 י תורה.עשה את הכל כדי לחזק ולרומם ולגדל עדרים של בנ הוא זה שעמד בראש הארגון,

כשמרן שליט"א היה בחור צעיר בגיל שמונה עשרה )בערך(, הלך הוא ברחוב ליד ישיבת קול תורה 

בירושלים, לפתע הוא ראה בחור ישיבה מישיבת 'קול תורה', יושב לו באיזו פינה ברחוב ופניו עצובות. 

יבה כמה פעמים, שאל הרב את אותו בחור יקר, ספר לי מה קרה לך. השיב לו הבחור, סולקתי מן היש

וכעת סולקתי שוב. כאשר שמע זאת מרן שליט"א, עלה הוא לראש הישיבה שהיה אז מרן הגאון רבי 

שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל, פנה אליו מרן שליט"א, מדוע בחור זה נמצא מחוץ לישיבה. השיב ראש 

תלי הישיבה. חזר מרן הישיבה זצ"ל, כי הוא אינו מתנהג כראוי, וכבר שלש פעמים נשלח הוא מחוץ לכו

מבורא  -שליט"א ואמר לראש הישיבה זצ"ל, הלא בכל יום אנו חוזרים ומבקשים סליחה 'סלח לנו' 

עולם שלשה פעמים, ובשנה אנו מבקשים סליחה קרוב לאלף פעם, ובכל זאת אנחנו מצפים שהקב"ה 
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"ז אויערבך זצ"ל את הגרש יסלח לנו, אם כן למה שראש הישיבה לא יסלח לאותו בחור... מיד כששמע

  אדברי מרן שליט"א, מיד החזיר את אותו בחור לישיבה. וכבר היום הוא תלמיד חכם חשוב מאד...

תראו חביבי כמה דאגה יש למרן שליט"א לכל אחד ואחד מעמנו, וכבר מצעירותו היה דואג לכל 

 בחור ובן תורה להעמיד לגיונות של בני תורה מעדתינו.

בקש בתפילה צריכים אנו לידע שספר תורה שרוי בצער, עשרות ספרים מחכים רבותי, היום שנבוא ל

 . בליד שתבוא ותגיה ותוציא לאור את עשרות ספריו שעדיין הינם בכתב יד

נתפלל לה' מעומק הלב, ונזכה שהקב"ה יקבל תפילתינו ונתבשר במהרה בשורות טובות, ומרן 

  לתפארת כל העדה וכל בית ישראל, אמן.שליט"א יזכה להוציא לאור את כל ספריו הנפלאים 



  שליט"ארבי אברהם שמן הגאון הגדול 

 אב"ד רחובות

   
 רפואתו היא רפואתינו

ברשות ידידי הגאונים שליט"א, נתכנסו לערב תפילה על הרב שלמה שליט"א, הייתי אומר שהתפילה הזאת 

ז"ל אומרים, שאדם צריך לעשות היא לא רק לרפואת הרב אלא גם על עצמינו, כי רפואתו היא רפואתינו. ח

 עצמו חולה ולהרגיש את צערו של התלמיד חכם השרוי בצער.

קשה לי לדבר על הרב שליט"א, הרב הוא לא המייצג של עדת תימן אלא הוא מייצג והוא רבם של כל בני 

וין זצ"ל התורה של קהל עדת תימן בפרט, הרב שליט"א היה קשור לגדולי רבותינו, להגאון רבי ברוך יצחק ל

 בישיבת מקור חיים, ולהגאון מפוניבז' זצ"ל בישיבת פוניבז', ולהגאון האדיר רבי אהרן קוטלר זצ"ל.
                                                

 מרן של הטהור לשונו כפי המעשה שלימות את כאן להעתיק לנכון וראינו. שהיו כפי פרטים יותר עם ידינו על תוקן זה מעשה .א

: דבריו הם ואלו, ג"תשע'ה ניסן מלך שפתי בקובץ נוידי על שנדפסו וכפי, חן ארמונות באולמי סליחות בעצרת בדבריו א"שליט

 שלומד אותו מכיר שאני בחור פוגש ואני, הבית ליד ברחוב עברתי הימים באחד''. תורה קול'' לישיבת בסמיכות גרו הורי, בצעירותי

 בא: ''לו אמרתי''. מהישיבה תיאו סילקו'' -לי ענה הוא?''. בישיבה נמצא עכשיו אינך אתה למה: ''אותו שאלתי''. תורה קול'' בישיבת

 . ל''זצ אויערבך זלמן שלמה רבי הגאון הישיבה לראש ונכנסנו, הישיבה לכיוון אתו הלכתי. נפש עוז בעל צעיר בחור אז הייתי''. איתי

''. לו יסלח יבהיש הראש'' -לו אמרתי''. ישיבה לבן כראוי מתנהג אינו הוא?''. ''מהישיבה אותו זרקתם למה, ישיבה הראש: ''לו אמרתי

 לומר לי ירשה ישיבה הראש'' -לו אמרתי''. לו סלחתי'' -'' לו יסלח ישיבה הראש'' -שוב אמרתי. הישיבה ראש השיב'', לו סלחתי''

''. לו יסלח לא ישיבה והראש, בשנה פעמים מאות ותשע, פעמים תשע יום בכל'', לנו סלח'' פעמים שלש יום בכל אומרים אנחנו. משהו

 אמת!, אמת איזו. נזדעזעתי .צעק -''אותו תביא, אותו תביא'' - מבוהל היה כולו, כסיד חיוור נהיה הוא. נזדעק זלמן שלמה' ר

. אותו שזעזעה זו היא שהאמת אלא זה אין, גדול ישיבה ראש כזה לזעזע הצלחתי, עשרה שמונה בן ילד, בחור, קטן כזה אני!, לאמיתה

)וראה עוד  ע"כ. .ישראל כלל את שהנהיגו אלו היו הם כאלו אנשים. נושמת, חיה היא אצלו ורההת אלא, אותו שזעזע זה הוא אני לא

 בספר ועמך כולם צדיקים לרבינו שליט"א מאמר למחול ולסלוח בריאות הגוף והנפש(.

 ....כיםכר כעשרים, עוקצין עד מברכות ס"הש על' שלמה חיי' ספריו כל הגהת באמצע א"שליט מרן רבינו היה עתה וזה .ב
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כל בן תורה שהוא קרוב אליו הוא מדבר איתו בענווה גדולה ובפשטות נפלאה כאילו הוא הראשון שבא 

 לשוחח עמו. כל כולו היא מסירות לכל אחד ואחד. 

ה לנו את הדרך, שהרי לצערינו כשבאנו לארץ דאגו להשפיל את הרבנים הרב שליט"א הוא זה שהטוו

בעבודות בזויות עד מאד, וזה היה מכוון, ועל כן לא פלא שרבים מבני עדתינו עזבו את דרך התורה והמצוות, 

היה צריך לבנות הכל מחדש, ומעטים אלו שהבינו את הסכנה הנשקפת לבני עדתינו. וכך קם מרן שליט"א 

ימן בגיל צעיר, ונכנס ללמוד בישיבת מקור חיים, ובישיבת פוניבז', ואחר כך נסע ללמוד אצל הגר"א שעלה מת

 קוטלר זצ"ל. 

הוא זה שסלל לנו את הדרך, הוא זה שגישר ביננו לבין הדור שעבר, הוא היה הגשר שלנו. כל מי שפנה אליו 

 . כולנו חייבים לו הכרת הטוב גדולהקיבל עזרה וסיוע , כל כולו הוא עזרה ונתינה למען בני התורה. 

, אנו זקוקים לישועת הרב, כל אחד לפנות לבורא עולם הרב שליט"א נתן לנו את הדרך, לכן אנחנו צריכים

ואחד צריך להרגיש שהרב חסר לו, כמה עמל הוא משקיע בעבורנו. וכל דרכו היא בהשראת זקינו מהר"ע 

 ידו.קורח זלה"ה, שאף זכה לשמשו וליצוק מים על 

הענווה של הרב היא מופלאה ביותר, לכל רב ורב מעדתינו ואפילו רבנים צעירים, הוא מכבדו וקם לפניו. 

וזוהי הגדלות הגדולה בענווה שלו. כמה חשוב לרב שלמה שליט"א שכל אחד ואחד מבני התורה ירגיש חשוב 

 ומכובד.

 ני מדגיש "עלינו". והקב"ה ישמע, ואועלינועלינו להתאחד כולנו בתפילה לבורא עולם שירחם עליו 

תפילתינו, והיה זה שכרנו. הקב"ה ישלח למורינו רבי שלמה ב"ר יחיא רפואה שלימה, וימשיך לחזקנו 

  ולעודדנו, ולסלול לנו את הדרך שסלל לנו עד עתה, אמן ואמן.

"א ללא שום ועל כן עלינו החובה להתפלל מעומק הלב הן ביחיד הן ברבים לרפואתו השלימה של מרן שליט

 הפוגות. ויתן ה' שנזכה במהרה להתבשר ברפואתו השלימה. אמן.



 שליט"ארבי אברהם אריה הגאון הגדול 

 רב קהילת תורה והוראה ב"ב

   

 כח התפילה

שהתאספנו בשבילה. מבואר בחז"ל שמשה רבינו התפלל כמניין "ואתחנן"  אני אדבר בנושא התפילה

לו "רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה". ויש לשאול, א. תפילות, תקט"ו תפילות, עד שהקב"ה אמר 

מדוע משה רבינו הפציר כל כך הרבה, הרי הקב"ה לא רצה שהוא יכנס לארץ. ב. למה הקב"ה לא רצה שיתפלל 

עוד כפי שמשה רצה. ג. למה דוקא אחרי מניין תפילות כל כך גדול של חמש מאות וחמש עשרה תפילות אמר 

 אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה. לו הקב"ה רב לך 

אלא היסוד הוא, שהתפילה אין לה קצבה, תמיד האדם צריך להתפלל ואין לזה הפסק ושיעור. ואם משה 

 היה ממשיך להתפלל עוד תפילה אחת, היה נענה, אלא שהקב"ה הפסיקו.
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הזכיר בתפילה אנחנו התאספנו להתפלל, ואנחנו צריכים להתפלל אין סוף תפילות. יש לכל אחד ואחד ל

. וזה בשם האב דוקא ולא בשם האם, וכפי שפסק הרב שליט"א בעריכת רבי שלמה ב"ר יחיאבברכת 'רפאנו' 

השולחן ]ואין לכתוב במודעות שם האם, כי אין זה דעת הרב, הרב שם כתב דברים חריפים מאד שרק הוא יכל 

 לכתוב דברים כאלו...[.  

 תפילת רבים

רבים שהיא חשובה ביותר, ובאמת שמעתי שמתכוננים בכל הארץ לארגן עצרות בנוסף לכך יש תפילה של  

תפילה והתעוררות לרפואת הרב שליט"א, ומעלת תפילת הרבים גדולה היא  ביותר. וכפי שאמרו בברכות )ח, 

אימתי עת רצון, בשעה שהציבור מתפללים. בא וראה כמה כח  –א(, מאי דכתיב ואני תפילתי לך ה' עת רצון" 

תפילת הרבים  –לת תפילת הציבור. ועיין שם עוד בהמשך דברי הגמ', וברש"י שם כתב, "כביר לא ימאס" מע

לא ימאס. עכ"ל. וטוב עשו שציבור כה גדול יבואו ויתפללו על רפואתו של הרב, כי גדול כח תפילת הציבור 

 מכח תפילת היחיד. 

לה, שנאמר גם כי אזעק ואשווע שתם וכן מובא בברכות, מיום שחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפי

  לא ננעלו. שערי דמעותתפילתי. ואעפ"כ 

אם לא אוכל לשבת ביקרתי אצל הרב לפני יומיים, ושמעתי מבני הבית שאמר מרן שליט"א לבני הבית, "

כששמעתי כך נזדעזעתי, זעקתי למרן "... וללמוד ולכתוב אלא רק לאכול ולישן, אינני רוצה חיים כאלו

צריכים את  וכל הדור כולושליט"א: הרב לא איש פרטי, הרבנית, הבנים והבנות הנכדים והנכדות, המשפחה 

 מרן שליט"א.

 בעל עריכת שולחן

מי שבאמת רוצה להכיר את הרב שליט"א שילמד את  ספרי הרב שליט"א, שם הוא יראה את גדולתו 

ותו, את מדותיו הנפלאות את ענוותנותו המיוחדת במינה ]שאין כאן המקום להאריך העצומה בהלכה, את עמק

 בזה, שהרי אין זה הספד ח"ו[. לקנות את הספרים של מרן שליט"א, ולא לומר יש לנו רב כזה וכזה. 

אנשים קונים ספרים רבים ואת ספרי גדולי רבותינו אינם קונים. אני שואל אדם, יש לך ספר שתילי זיתים 

בבית, והוא משיב לי, שאין לו, ומשנה ברורה יש לו... הרי הנכד של מהרי"ץ )יש לי את צילום הכתב יד( כותב, 

"אי אפשר להבין את מר"ן בלי רבינו השתילי זיתים". פעם הייתי בכולל 'חזון איש', והראה לי ת"ח מופלג 

תילי זיתים בשורה וחצי בפירוש מאד שם דבר שהמשנה ברורה בביאור הלכה מתפלפל בדעת מרן הרבה, והש

 שלו פוטר את כל הנדון...

שאלתי פעם מישהו, יש לך תכלאל "עץ חיים" בבית? הוא משיב לי, לא, אני שאמי. ה' ישמרנו, מה זה שייך 

לשאמי ובלדי בכלל, כל אחד שמעיין קצת רואה את גודל פירושו ואת חידושיו האדירים של מהרי"ץ, אפילו 

ו בפירושו אינם אצלינו כיום. הרב שליט"א בספריו הנפלאים הביא את הכל, וסידר ספרים רבים שהובא

בצורה נפלאה בספרו עריכת שולחן ]שמתחילה בשלשת כרכיו הראשונים במהדורא קמא שהוציא הרב לפני 

שנים רבות, הוא סידר את ספרו על פי סדר הרמב"ם, ועתה סידר הכל לפי סדר מרן השולחן ערוך[, ושם 

 , שתילי זיתים ומהרי"ץ, כך ייחד מקום לגדולי רבותינו שבתימן. שתילי זיתים ומהרי"ץהביא 

תראו בהלכות העומר בעריכת השולחן, איך שהרב שליט"א משדד עמקים בדברי גדולי הפוסקים, פלפולים 

 אדירים כפי כוחו העצום בהלכה בעמקות ובישרות. רבותי, לקנות וללמוד בספרי רבותינו. 



 
 ה

 

לנו, ועל ידי כך הקב"ה יוציא אותנו מאפילה לאור גדול, והתפילות יהיו מתוך דמעות שליש, נתחזק כו

   והקב"ה יקבלם ברצון, אמן ואמן.



 שליט"א הגאון הגדול רבי ציון חוברה 

 רב קהילת משכן אהרן בית וגן ירושלים

   
 

 חובת התפילה בעת צרה

יט"א, והוא סיפר לי כי התגלתה בעיה חדשה לפני שנכנסתי לכאן דיברתי עם אחד מנכדי רבינו שלמה של

במצבו של רבינו שלמה. ותבינו, הבעיה הראשונה הייתה מספיק חמורה כדי לעשות ולקיים התכנסות זאת 

 לרפואת הרב שליט"א, 

ועתה שהמצב מחמיר, ועוד בגיל כזה, חובה עלינו להרגיש את גודל ועומק הסכנה, ורק על ידי כך יגיעו 

 לבנו. עלינו להבין שאחד מגדולי הדור נמצא במצב סכנה.התפילות מקירות 

ראיתי בחובות הלבבות שהוא מבאר מה מבקשים מאדם בתפילה, והוא כותב, שעיקר כוונתינו בתפילה היא 

להים. היינו במילים פשוטות, ההתחברות להקב"ה. וזהו שכתב הרמב"ם בתחילת הלכות -כלות הנפש אל הא

ועמוד החכמות, לידע ולהאמין שיש שם אחד והוא ממציא כל נמצא, ולהרגיש  יסודי התורה, יסוד היסודות

ייחודו של הקב"ה, ויכיר חסרונו לפני הבורא. וכאשר תבין גודל מצוקתך שאין לך כח כלל, ותתלה בטחונך בו 

 יתברך, אז תבוא ישועתך. וזהו בעיקר הכוונה שצריכה להיות בעת התפילה.

 שהוא מגדל אור על כולנו, –סדר גודל כמו של רבינו מרן רבי שלמה שליט"א כמה יש לנו גדולים ברבותי, 

שליט"א. וכגודל  שעומד כעת לפני ניתוח מסובך, כמה צער וקושי יש לשמוע את גודל הכאב של רבינו שלמה

 ועומק הכאב והצער, כך תהיה גודל תפילתינו, ויתקבלו על ידי זה התפילות.

ות היה שעוד לפני שהיו מתפללים, במשך חצי היום היו מתבוננים על שום עוד מצאנו בחז"ל, שסדר התעני

מה באה עלינו הצרה הזאת, האם על ביטול תורה או על בין אדם לחברו, ולאחר מכן שליש היום היו שונים 

בדברי הנביאים, ורק לאחר מכן בזמן המועט שנותר, היו מתפללים ואומרים תהלים. והיסוד הוא שלפני כל 

 על צרה חייבים לפשפש במעשינו ולהתחזק בכל דבר הצריך חיזוק. תפילה

צריכים אנחנו להתחזק עוד בחינוך ילדים, לדבר תמיד בבית על גודל מעלת התורה, ולהעריך תלמידי 

אם בא האבא לבית, ואומר, זה הרב אינו כל כך  חכמים כיאות, ועל ידי כך יספגו הילדים כבוד לתורה. ומאידך

ה המשגיח אינו צדיק, הילד סופג בדיוק הפוך, במקום להכיר מעלת תלמידי חכמים. ועל כן תלמיד חכם, ז

 נגרם בזיון תלמידי חכמים, משום שאנשים אינם מעריכים כראוי את התלמידי חכמים.

כל החיזוק הזה שיקבל כל אחד ואחד על עצמו לרפואת רבינו שלמה, יעמוד לו וישלח לו ה' במהרה רפואה 

 שמים למרן רבי שלמה בן יחיא קורח שליט"א בקרוב ממש, אמן.שלימה מן ה



 
 ו

 

 הגאון הגדול רבי יוסף נדב שליט"א

 חבר בית הדין הגדול בירושלים

   
לא ידעתי שרבינו שלמה שליט"א חולה במצב לא טוב, הוא שאר בשרי ובן משפחתי, תלמיד חכם גדול ועל 

  כולנו החובה להתפלל לרפואתו השלימה.

בשעה שהגיעו הגרמנים מזווית אחרת, אך את התפילות לפני קרוב לשמונים שנה, אני זכיתי להכיר 

למצרים אנחנו היינו בירושלים, ושמענו שבכוונתם להגיע לארץ. מארי יחיא יצחק הלוי היה לו ידיד זקן מארי 

)יחיא( נחום, והם הלכו שניהם וכינסו את כל הילדים לבית הכנסת הגדולה, ואמרו תהלים, לאחר מכן פתחו 

הביאו את כל הילדים שישבו על הארץ, ואמרו להם: תזעקו "אבינו שבשמים רחם עלינו". התפילה את ההיכל ו

הוראה לעזוב את  ש קיבלוהגרמנים ימ"הייתה בוקעת רקיעים. יום לאחר מכן כבר נתבשרנו ושמענו ש

בזכות התפילה. ואני זוכר זאת  לנוצי, וכך נוכך לא יכלו להתקיים ורות של המים נהפכו לנפטהמקום, הצינ

   היטב היטב...

וזהו שמובא בחז"ל, להזהיר גדולים על הקטנים, וזהו תפילתם של תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם 

 חטא מעולם, ובכוחם לבטל הגזירות הקשות.

רבותי, אם אנחנו רוצים למלא את חובתינו, צריכים אנו לזעוק עד לב השמים שהקב"ה ישלח מהרה רפואה 

 ויה"ר שנצא מכאן ומיד נתבשר בשורה טובה כי הרב שב לאיתנו כבתחילה, אמן ואמן.להרב שליט"א. מה ישל



 

 

 

 – 088033333–א "והתפילות לרפואתו השלימה של מרן שליט התהליםקו  -

 

 

 

 

 

 

 

 


