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תובנות בפרשה

במשנת הגאון רבינו שלמה קורח זצ"ל

מהי חרדת הדין?!
ישנה הלכה בהלכות תרומות ומעשרות ,שעם הארץ אינו נאמן לומר על דבר שהוא
מעושר כדין ,אך לעומת זאת ,בשבת מאמינים לו אם הוא אומר שדבר זה מעושר,
משום שבשבת בודאי הוא לא ישקר ,מפני שאימת שבת עליו .לאחר ההבדלה יתכן
שהוא ימשיך שוב לשקר ,אבל בשבת הוא אינו מעיז לשקר .תחושת השבת הייתה כל
כך גדולה והשפיעה בזמן המשנה ,עד כדי כך שאפילו עמי ארצות לא יכלו לשקר כל
זמן שקדושת השבת הייתה חופפת עליהם .ואכן ,אם היינו ממשיכים כך את התחושה
העמוקה הזו גם בדורינו ,לא הייתה כל המפולת הגדולה שאנחנו רואים בדורינו.
כאשר היינו מתפללים בבית המדרש שלנו ,שהיה עוד ברחוב רבי עקיבא בבני ברק,
ביום כיפור אני הייתי הראשון בבית הכנסת ,והיה בא אחרי יהודי צדיק שלא ידע את
כל הש"ס ,אבל היה תם וישר דרך ,וכאשר רק היה נכנס לבית הכנסת היה פורץ בבכי
וכולו רועד וחרד מאימת הדין .אז הבנתי מה זה עם הארץ שלא משקר בשבת.
אני מעלה את כל זה בכוונה ,בכדי שנדע מה איבדנו ,איזה דרך הפסדנו ,יש לנו אולם
יפה חשמל רמקול ודיבורים ,אבל את התחושה האמיתית הפסדנו.
(ראשית דעת)

מיהו אדם פשוט
אמר רבינו זצוק"ל בכנס סליחות מרכזי לק"ק תימן:
מורי ורבותי ,עוד זכינו לראות אנשים שלא ידעו ש"ס ,לא ידעו לא לנאום ולא ללמוד,
אבל התחושה הפשוטה של יראת שמים הייתה בוערת בלבבם.
לפני קרוב לשבע שנים ,זכיתי ללמד קבוצה של מבחר זקנים בני תורה בני ע'  -פ'
שנה .אני אמנם אמרתי שיעור ,אבל הרגשתי את עצמי אפס לעומתם .כשהיינו מגיעים
בשיעור לעניין שמח ,היו פניהם צוהלות ומאירות ,כאילו מישהו אמר להם דבר שמחה,
וכשהיינו מגיעים לעניין מצער ,ראיתי איך הם נכנסים לעגמת נפש והתכנסות פנימית.
זאת אומרת ,הם חיו את הלימוד ,הם לא עברו על דפים או על מה שקוראים לזה
"חומר" ,אלא הם חיו את התורה הקדושה .כל זה בא להם מהיסוד של הגר"א קוטלר
הנ"ל " -וירא מצווה הוא ישולם".
היה יהודי זקן שאני מקנא בו .היינו לומדים יחד בשיעור קבוע לזקני תורה בבית
מדרשנו ,רמב"ם עם כסף משנה והרב המגיד והגהות מיימוניות .יום אחד הוא שואל
אותי בתמימות" :למה אנחנו לא לומדים גם את הרב לחם משנה" .אמרתי לו" :אנחנו
לומדים רמב"ם וכסף משנה ,הרב המגיד והגהות מיימוני ,למה צריך ללמוד גם לחם
משנה" .והוא השיב לי כך" :תראה ,יתכן שכאשר אבוא לעולם האמת ,אני אפגוש את
הלחם משנה ,והוא יאמר לי ,עברת לידי ולא הסתכלת עלי" ...אני התכווצתי ,הרגשתי
איזה תחושה עמוקה של אמונה ויראת שמים שלימה.

חדש במאורות

בית ההוראה העולמי לקהילות קודש תימן
בראשות מרנן ורבנן שליט"א
בסייעתא דשמיא בימים אלו נערכים אנו במערכת מכון המאורות
להוצאת כתבי רבותינו חכמי תימן ,לקראת הדפסת הספרים הבאים:
ספר הזכרון לזכרו של הגאון רבינו עמרם קורח זצוק"ל ,הרב הראשי
האחרון ליהדות תימן .בו נקבצו ובאו לראשונה  -תשובותיו בהלכה מכתב
יד קדשו ,ותולדותיו חייו ופעליו ועוד ועוד ,על פני מאות עמודים עשירי
תוכן ,עם מראות הוד מחייו ופעליו ותולדות רבני תימן לדורותיה.
כמו כן ,כבכל שנה ושנה ,אנו שוקדים על הכנת מאסף תורני שפתי מלך
חלק ה' ,המכיל קרוב לכ 380-עמודים מלאי תוכן מיוחד ומגוון במשנת
רבותינו זיע"א ,כאשר השנה יוקדש לזכרו ולעילוי נשמתו של הגאון רבינו
שלמה קורח זצוק"ל רבה של בני ברק וזקן רבני תימן.
כן בימים הקרובים ,יצא לאו ר קובץ שיחות ומאמרים בענייני ימים הנ�ו
ראים ,מאת גדולי רבני תימן שליט"א ,ובסופו קובץ בענייני השעה ,העידן
הטכנולוגי במשנת גדולי ומאורי יהדות תימן שליט"א .מלבד זאת ,ברצוו
נינו להזכיר ,כי ניתן להשיג את ספר לדעת חכמה ומוסר חלק א' בענייני
ימים הנוראים ,מאת הגה"צ רבינו סעדיה בן יוסף זצ"ל ,במשרדי המכון.
פרטים במודעות המתפרסמות בגליון זה.
הננו להזכיר בזאת ,כי המעוניינים להשתתף ולהנציח את שמות יקיריהם
בספרים אלו ,יש לפנות למערכת המכון בהקדם בטל ,052-7199-650 :או
בדוא"לsm088302222@gmail.com :

שאלות ותשובות

משולחנם של רבני בית ההוראה שליט"א
שאלות בדיני ממונות
מאת הגאון רבי יורם סרי שליט"א
אב"ד מודיעין עילית
שאלות :א .האם יש להקל בזמן הזה ,בכל מיני עניינים ממשלתיים ,כמו
בדמי לידה מביטוח לאומי ,על ידי דיווח של שעות נוספות שאינן קיימות
במציאות .וכן להקל בכל מיני עניינים כספיים הנוגעים לגופי ממשלה או
עירייה.
ב .האם מותר לקחת קרטונים ממיכלי קרטונים הפזורים ברחבי הערים
השונות ,והאם יש לזה בעלות מסויימת הגורמת שאסור לקחת משם קרו
טונים ,בפרט שבדרך כלל מחזירם למקומם בגמר השימוש .וכך כמדומה
דרך העולם להשתמש בקרטונים הנמצאים במיכלים אלו.
תשובות :א .אני לא מהמתירים בנושא זה.
ב .אפשר לקחת אם מחזירים אחר כך.
שאלה :כיצד הדין במכון תורני להוצאת ספרים ,המתעסקים הרבה עם
עורכים מעמדים וגרפיקאיות ,וצריכים לשלם להם אחרי עבודתם כמובן,
והשאלה היא ,האם יש חובה לשלם מיד לאחר העבודה ,ומהן האופציות
לדחיית התשלום למועד מאוחר יותר ,במקרים שיותר נוח לשלם לאחר
כמה וכמה עבודות עיצוב וכדומה ,או בשעת הדוחק וכל כיוצא בזה .והאם
(המשך בעמוד )3
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ימי ה'אלול'

פתגמי אורייתא

במחיצת רבותינו זיע"א

ציצים ופרחים במשנת רבותינו זיע"א
נִ ְׁשלְ ָחה ֲאנָ ִׁשים לְ ָפנֵ ינּו וְ י ְַח ְּפרּו לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ (א' ,כ"ב)
הגאו ן רבינו חיים סנואני זצ"ל ,מצא רמז בפסוק זה להתע�ו
ררות הנצרכת בחודש אלול ,ואלו הם דבריו :אנשים לפנינו
ויחפרו לנו" ,ראשי תיבות אלול ,לרמוז בא ,כי בחודש אלול
צריך האדם לרגל ולתור במעשיו ולחפש בהם ,ולשוב מהם
אל ה' ,שזהו לשון "אלול" לשון ריגול ,כתרגום תיבת "מרגו
לים" " -מאלליא".
(מקום מקדש)

אנֹכִ י נ ֵֹתן לִ ְפנֵ יכֶ ם ַהּיֹום ְּב ָרכָ ה ְּוקלָ לָ ֽה (י"א ,כ"ו)
ְר ֵאה ָ ֽ
רמז נפלא על ימים נוראים אלו ,רמז לן הגאון רבינו יחיא
יעיש חמדי זצ"ל ,כי ראשי התיבות " -אנכי נתן לפניכם
היום" ,הם גימטריא "אלהים" .בא ללמדנו כאן על מידת
הדין הקרובה ,כי לעולם לא תבוא פרשת ראה ,אלא או
לפני ראש חודש אלול או בראש חודש אלול עצמו .ולכן,
בא הרמז כאן בתיבת "אלהים" ,לומר לך :ראה ,אלהים עומד
ושופט את העולם בראש השנה ,ויום הדין מתקרב ובא ,לכן
עליך להכין את עצמך ולהזדרז בחודש אלול לחזור בתשוו
בה לפני בוראך.
הלכך ,אחר פרשת "ראה" המרמזת על יום הדין ,מגיעה
פרשת "שופטים" ,להזהירך שוב ,ראה כי עומדים ושופטים
אותך עוד מעט ,ולכן על האדם להזדרז ולהיות ב"כי תצא
למלחמה על אויביך" ,שהיא הפרשה שאחרי פרשת שופו
טים.
באו ללמדנו ,כי בשמים ישנה מלחמה בין המקטרגים והסנו
גורים על האדם ,לפיכך ישתדל האדם לשוב בתשובה שליו
מה בחודש זה ,כדי לתת פתחון פה למלאכים המסנגרים
עליו ומלמדים עליו זכות לפני המקום ברוך הוא .וסמך לפו
רשיות אלו" ,כי תבוא אל הארץ" ,המרמז על יום הדין ,שבו
כל בני האדם באים לפני השי"ת ועוברים לפני כבני מרון,
וזהו שממשיך ואומר" :אתם ניצבים היום כולכם" ,המרמז
שכל באי העולם ניצבים בדין לפני בוראם בזמן זה .ומסיים
רבינו ואומר" ,ואחר שכתבתי זה ראיתי להחכם של"ה שהו
עלה זה ושמחתי ,שכיוונתי לדעת חכם גדול וחסיד".
(אור תורה)

ֹלהיָך ְּבי ֶָדָך (כ"א ,י')
אֽי ְֶביָך ּונְ ָתנֹו ְיהֹוָ ה ֱא ֶ
ּכִ ֽי ֵת ֵצא לַ ִּמלְ ָח ָמה ַעל ֹ
עניין התשובה בחודש אלול ומעלתו נרמז ומובא בפסוק
זה ,כפי שכותב הגאו ן רבינו יעיש קוריני זצ"ל ,ומי שי�ח
זור בתשובה בחודש אלול ,הרי מובטח לו שתפילותיו
יענו בימי יום הדין ויום כיפור .שהרי 'כי תצא למלחמה על
אויביך' ,סופי תיבות גימטריא אלול ,והוא על פי מה שדרש
רבינו האר"י זצוק"ל זה הפסוק ,על התשובה שלושים יום
של חדש אלול .והוא מה שנאמר כאן" ,ובכתה את אביה
ואת אמה ירח ימים" ,לבכיה ולתשובה בחודש אלול .וכן
הוא ביאור ראשי התיבות באותו עניין" ,כי תצא למלחמה
על אויביך ונתנו" ,גימטריא תענו .כלומר ,אם תחזרו בתו
שובה שלושים יום של חודש אלול ,אז גם כן תענו בודאי
בחודש תשרי ,דהיינו בראש השנה ויום הכיפורים.
(מחמדי שמים)

קו המאורות

הגאון רבינו חיים סנואני זצ"ל
מעלת חודש אלול
רמזים ודברי מוסר נפלאים למועלת חודש אלול ,כתב רבינו
הגדול מהר"ח סנואני זצוק"ל ,וזו לשון קדשו:
"ואני נטיתי את ידי בפירושי על התורה בפסוק הזה ,והוספתי
מעט על דברי האר"י ז"ל הנזכר ,וכתבתי שם ,כי 'אנה לידו
ושמתי לך' הוא סופי תיבות גימטריא 'אלול' ,לרמוז כי בחודש
אלול הבא בראשי תיבות של אנה לידו וכו' ,יאחוז בתשובה
עילאה ,שהיא הבינה הנקראת א"ם הבנים ,הבאה בסופי תיו
בות אלול ,וכן אלול גימטריא בינה.
ועוד כתבתי שם ,כי אנה לידו ושמתי לך ,אמצע תיבות הם
תשק"ד ,ובא לרמז שבחודש אלול תשקוד על שערי תשובה
תמיד ,כדי שתיאחז באימא עילאה שהיא נקראת אם הבנים,
כדי שיבוא יום ראש השנה שהוא יום הדין ,ואין מקטרג ,ואז
יזכה בדינו לפני המלך העליון ברוך הוא ,ויוצא לאור משפט.
והמשל בזה ,לשני בעלי דינין ,והיה אחד מהם אוהב המלך.
והנה המלך מרוב אהבתו לאוהב ההוא שלו ,אז עושה ליום
הדין עת וזמן קבוע ומוגבל ליום פלוני .ובאותם הימים שקוו
דם קביעת הזמן ,היה קורא המלך לאוהבו ,ומלמדו הטענות,
וכיצד תהיה טענתו כשידון אותו הוא ובעל דינו ,ויוציא אותו
זכאי .ואז כיון שבא יום הדין המוקבע מאת המלך ,אז מזמין
אותם לדין .ואז אוהבו של מלך מסדר טענותיו לפני המלך
כפי מה שהורהו המלך מקודם לזה ,ומזכה אותו בדינו .ובעל
דינו השני ,יוצא בפחי נפש מלפני המלך.
וכן נמי ה' יתברך ,מרוב אהבתו לעמו ישראל ,קבע להם החוו
דש הזה חודש אלול ,לשוב בו לפניו ולתקן דרכיהם בו ,עד
שלא יבוא השטן האויב שלהם המבקש רעתם ,ביום הדין לקו
טרג עליהם על מעשיהם אשר עשו .וכיון שיבוא דינם לפני
המקום ברוך הוא ביום הדין ,אז אם תקנו דרכיהם כמו שהורם
לעשות ,אז יוצאים זכאים מלפניו .אבל אם באו במעלו"ת
סורי"ם ,שמעלו בדבר ה' וסרו מאחר עצתו שיעצם ,אז חס
ושלום הדין בהיפך ,שמתחייבים ונמסרים ביד השטן חס ושו
לום.
לכן ,החי יתן אל לבו ויחיש מפלט לו ,לשוב מדרכו הרעה
וממחשבתו אשר לא טובה ,בחודש הזה ,כדי שיזכה ביום
הדין .ואמרו ,שאם לא שב בחודש אלול ,ישוב בעשרת ימי
תשובה .ואם לא שב בעשרת ימי תשובה ,ישוב בימים שבין
יום הכיפורים להושענה רבה ,כי יום הדין הוא יום ראש
השנה ,וחתימת השטרות הוא ביום כפור ,ומסירתם לבעליהם
(ארזי לבנון)
ביום הושענה רבה" .עד כאן לשון קדשו.

הגאון רבינו חסן צאירי זצ"ל
עלה מכתב יד קדשו בעניין מסירות נפשם
של יהודי תימן על אמירת ה'אשמורות'
הדברים דלהלן המלמדים על גודל מסירות נפשם של יהודי
תימן ,על אמירת סדר ה'אשמורות' ,נכתבו בזכרונותיו של

הגה"ק המקובל מארי חסן צאירי זצוק"ל ,מחבורתו של הגאון
רבינו חיים סנואני זצוק"ל .רבינו שימש כאב"ד דקהילת אלו
מסילה בנפת שרעב ,ונלב"ע בארץ הקודש בחודש תשרי
ה'תשמ"ז.
וזו לשון קדשו" :והנני זוכר בימי קטנותי בגלות שרעב ,שהיו
היהודים מפוזרים ורחוקים זה מזה ,ובלילי חודש אלול יש
מהם באים לישון על יד בית הכנסת כדי לומר סליחות ,ויש
שקמים השכם ורצים לבית הכנסת מהלך חצי תחום שבת,
ויש גם עד תחום שבת .ויש שבאים ,וכבר גמרו הסליחות ,ואז
מתחרטים על ההפסד הגדול .ובכן ,תיקנו לאחר אמירת 'לדוד
ה' אורי וישעי' ,אומרים בקשת 'שבט יהודה בדוחק ובצער',
ו'אל מלך יושב על כסא רחמים' ,ושלוש עשרה מידות ,כדי
להוציא דלת העם שאיחרו ולא שמעו י"ג מידות ,ונפטרים.
עליהם הכתוב אומר ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלימה.
וינוחו נשמותם בצרור החיים ,אכי"ר" .עד כאן לשון קדשו.
(באדיבות מערכת פרי צדיק שע"י ארגון 'עץ חיים עטרת יחיא')

הגאון רבינו ישי שרעבי זצ"ל
עומק הדין
תסמרנה שערות אנוש ביום הכיפורים ,בהעלותינו על דעו
תינו את פירושו של הגר"א על "דין וחשבון" ,אומר רבי מאיר
שמחה הכהן מדוינסק זצ"ל בספרו "משך חכמה" (סוף פרשת
נצבים) .הגר"א ביאר ,ש"דין" הוא המשפט על עצם העבירה
שנעשתה ,ואילו "חשבון" הוא הדין על המצוות שהיה יכול
החוטא לקיים בעת עשותו את העבירה .לפי זה יוצא שגדול
עד מאד החשבון על אודות יום הכיפורים.
הרי ההלכה היא ,שיום הכיפורים עם תשובה מכפר גם על
העבירות החמורות ,ובלי תשובה גם על קלות אינו מכפר .אם
כן ,מה גדול הוא החשבון שביום זה ,שגם היחיד נענה בו כציו
בור ואין השטן שולט בו  -כמאמרם ז"ל ש"השטן" בגימטריא
שס"ד ,לרמז שהוא שולט רק שס"ד ימים בשנה ולא שס"ה
 ובנקל לעשות תשובה.נמצא איפוא ,שביום זה ללא טרחה גדולה אפשר לזכות
לחיים הנצחיים ולהיות אהוב למקום .לאור זה יוצא שאם,
חלילה ,לא ינצל האדם את כל הסגולות האלו ולא יעשה
תשובה ,יתכן שיהיה עונשו על העדר עשיית התשובה גדול
עד מאד .שהרי כאשר ידונו אותו על ה"חשבון" ,דהיינו על מה
שיכול היה לעשות ,יהיה עונשו כמו העונש שייענש על כל
חטאיו ,ויתכן אף יותר מזה!
והנה בפתחו של היום הקדוש 'יום הכיפורים' ,מברכים ברכת
"שהחיינו" .ואכן ,באמת זו היא שמחה אמיתית שהקב"ה נתן
לנו ברחמיו המרובים יום סליחה לכל פשעי בני אדם ,להסיר
מהם את השטן ,ומן הראוי הוא לברכו ולהודות לשמו יתברך
על גודל רחמיו .אולם אם האדם לא ינצל את סגולותיו הנפו
לאות של היום הזה ולא ישוב מדרכו הרעה ,מוטב היה אילו
שלייתו היתה נהפכת על פניו! כי נמצא שהיום הזה הכפיל
את עונשו עד אין קץ בגין אי עשיית תשובה .על זאת ידוו כל
הדוויים .השיבנו ה' אליך ונשובה אליך באמת ובתמים.
(מנחת ישי)

כל השיעורים והעדכונים בק"ק תימן ,חייגו כעת *8416 -
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יחידי סגולה

(המשך מעמוד )1

שביבים והנהגות על גדולי הדורות
בענייני עמלה של תורה

זה עניין גרידא או מעיקר הדין.
תשובה :כמובן שצריך לשלם בסוף היום ,ומקיימים
בזה את כל דיני ביומו תתן שכרו .אך אם מסכמים
עם העובד שהתשלום יהיה לאחר זמן ,נניח שלושים
יום ,או שהתשלום יהיה לא לפני תאריך מסויים ,אין
את הלאוין הקשורים למצוה זו ,אבל מפסידים את
מצות העשה.

הגאון רבינו יחיא אלשיך זצ"ל
השעה שתים וחצי בלילה .רחובות ירושלים החשוכים שוממים מאדם ,רכב בודד עושה את דרכו בסמטאות
האפלות ,לכיוון העיר העתיקה .בדרכים המובילות אל הכותל המערבי ,נראים עוד ועוד רכבים המכוונים את
דרכם אל שריד בית קדשנו ותפארתנו.
נהירה בלתי פוסקת של המון עם ,אברכים ובחורי ישיבות לצד יהודים פשוטי עם אשר יראתם קודמת לכל.
ושוב היה זה רבי שלמה סיאני זצ"ל ,היוזם והמארגן המדרבן והמחזק ,את היוזמה הברוכה והמפוארת של ארגון
אמירת סליחות – אשמורות לפי נוסח ק"ק תימן ברחבת הכותל המערבי ,ברוב עם הדרת מלך.
בזה אחר זה ,הוא מעלה אל התיבה שלוחי ציבור מקרב הקהל ,המונה מאות אנשים ובמיוחד מקרב בני התורה,
'שיתרגלו לעבור לפני התיבה בסליחות' .ואז בהגיע החלק המרכזי בסליחות ,הוא מזמין את רבינו יחיא אלשיך
זצ"ל לומר את פרקי הוידוי ,ה'לב' של האשמורות.
בחיל וברעדה פותח רבינו יחיא את אמירת הוידוי ,ומעיין הדמעות ממהר לפרוץ החוצה ,הלב נמס למשמע
תחינותיו המרגשות של רבינו ,היוצאות מלב טהור ונשבר ומתחטא כעבד לפני אדונו.
'אשמנו ,בגדנו' ,מילה במילה ,בהטעמה ובקול נשבר .כל הציבור נסחף עמו ,כזרם של נהר הסוחף עמו כל
הנקרה בדרכו .האדם הקשוח ביותר ,היה מתמוגג באנחה יחד עמו .היו אלו רגעים של התעלות רוח גבוהה,
התרוממות הנפש מעל כל הסובב.
מי שזכה להשתתף באותן תפילות וסליחות ,בהם עבר רבינו לפני התיבה ,לעולם לא יפוג טעמן של נעימותיו
ותחנוניו ממנו ,ולעולם יתרפק על אותו עבר שהיה ואיננו.

(רבינו יחיא אלשיך)

הגאון רבינו שלום זכריה זצ"ל
רבינו נהג להתענות כל אלול עד יום הכיפורים .ולפעמים היה צם ג' ימים רצופים עם הלילות בכל ימי חודש
אלול (וכן נהג בימי השובבי"ם) .כמו כן ,היה גומר מתחילת חודש אלול עד יום הכיפורים ,את כל תיקוני הזוהר.
בראש השנה וביום כיפור עצמו ,היה רבינו עובר לפני התיבה בתפילת המוספין ,בדמעות ותחנונים מיוחדים .אך
גם תפילותיו של רבינו בימות החול ,מעידים בני רבינו ,כי היה מתפלל הרבה בדמעות .כן היה לו סידור בכתב
ידו ,שבו היה כתוב ייחודים על כל תפילה ותפילה.
אף אשת רבינו ,מרת ג'אליה ב"ר צאלח זכריה ע"ה ,הייתה צדקת וחסודה .רגילה הייתה להתענות מראש חודש
אלול עד יום כיפור (למעט ראש השנה ,כמובן).

(פרי צדיק)

הגאון רבינו שלום עוואד אחרק זצ"ל
ימי חודש 'אלול' בכפר 'ערס' שבמחוז 'ירים' שבתימן .לפנות בוקר ,היה נשמע קולו של רבינו מארי סאלם עוואד
אחרק זצ"ל ברחובות הכפר ,קורא בקול מלא רגש" :אשמורות ,אשמורות" .רגיל היה לקחת איתו קנקן קפה
ופרוסת לחם ,למרות שלא היה אוכל מזה ,אך אמר שצריך תמיד לקחת איתו לחם.
כאשר היו מתחילים את אמירת סדר הסליחות  -אשמורות ,אלו שעוד זכו לשמוע את האשמורות של רבינו,
מזכירים זאת בערגה ובגעגועים ...איזה קול נעים וערב ,ובייחוד – איזו השתפכות מיוחדות כבן המתחטא לפני
קונו ,בדמעות ללא הפוגות.
כך היו נראים אז התפילות של רבותינו ויהודי תימן באשר הם...
אשרי עין ראתה כל אלה ,הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו...

(פרי צדיק)

שאלה בהלכות גניזה
שאלה :האם מותר לפרסם מודעת פרסום שכתוב
בה המילים "מה יפה מאד ירושתנו" ,האם יש בזה
משום גניזה.
תשובה :מותר ,זה לא פסוק.
בדין בדיקת המזוזה לשוכר דירה
שאלה :שוכר ששוכר דירה מיהודי אחר ,ולא נבדקו
שם המזוזות למעלה משבע שנים ,האם על השוו
כר לבדוק את המזוזות בדירתו השכורה .ומה הדין
כאשר המזוזות בדירה השכורה נכתבו ע"י אשכנזי
שכתבם כמנהגם ולא כמנהגינו ,האם נצרך להחליו
פם או לבקש מבעל הדירה להחליפם .אשמח לדעת,
גם אם אין חיוב ,האם יש בזה עניין ומעלה.
תשובה :מזוזה חובת הדר ,לכן השוכר צריך לבדוק
את המזוזות .מזוזות בנוסח אחר ,אינם פסולות לעו
דות אחרות.

ניתן לשלוח שאלות לרבנים בכתובת מייל -
sm088302222@gmail.com
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הודעה חשובה!

המעוניינים להקדיש את הגליון לעילוי נשמת ,רפואה
שלימה ,הצלחה וכו',
וכן המעוניינים לסייע בהפצת הגליון באיזור מגוריהם,
יפנו למערכת הגליון.

הילולא דצדיקיא
"יעלזו חסידים בכבוד ,ירננו על משכבותם"
צדיקים אפילו בקבר מרננים הם בדברי תורה.

בשורה טובה!

לקראת ימי חודש אלול ,נשתדל בל"נ להעביר
במערכת קו המאורות – הקו העולמי ליהדות תימן
שידורים חיים מעצרות מרכזיים לאמירת סדר האשמורות
בטל *8416 :שלוחה 4>7
יש לעקוב אחר ההודעות

(עפ"י ברכות ס"ד ע"א).

"שומר ה' את כל אוהביו" –
את לרבות שבזכות הצדיקים שאצלו,
הקב"ה שומר גם אחרים שאינם ראויים.
(עפ"י עץ חיים חלק א' דף ט' ע"ב).

רבי שלום ב"ר יוסף אלשיך זצ"ל ,אב"ד בירושלים – א' אלול ה'תש"ד.
רבי שלום ב"ר דוד מזרחי זצ"ל ,רב ברחובות – א' אלול ה'תש"מ.
רבי שלום ב"ר חיים מעאמר זצ"ל ,דיין בעדן  -ב' אלול ה'תשל"א.
רבי שלום ב"ר יוסף קורח זצ"ל ,מחכמי צנעא – ג' אלול ה'תר"י.
רבי שלמה ב"ר יוסף קארה זצ"ל ,ראב"ד תימן – ח' אלול ה'תרמ"ט.
רבי יצחק ב"ר יצחק הכהן זצ"ל ,ראב"ד עדן – ח' אלול ה'תרצ"א.
רבי יחיא ב"ר שלום ערוסי זצ"ל ,מחכמי צנעא – ט' אלול ה'תש"ט.
רבי שלום ב"ר יהודה טייבי זצ"ל,
מחכמי צנעא ורב ביה"כ ענף חיים  -ט' אלול ה'תשמ"ז.
רבי נתנאל ב"ר שלום אלשיך זצ"ל,
מחכמי צנעא ורב ביה"כ אלשיך  -ט"ז אלול ה'תרפ"א.
רבי יוסף ב"ר שלום קארה זצ"ל ,ראב"ד תימן – י"ז אלול ה'תר"ט.
רבי אפרים ב"ר שלום ואדעי זצ"ל,
ראש השוחטים בירושלים  -י"ח אלול ה'תש"א.
רבי אברהם ב"ר אהרן הכהן זצ"ל ,ראש ישיבת אהל תורה
רבי שלום מהצרי זצ"ל ,מרבני צואלע מחוז חאשד – כ' אלול ה'תרנ"ו.
רבי חיים ב"ר יוסף קורח זצ"ל ,מגדולי רבני תימן – כ' אלול ה'תרע"ד.
רבי חיים ב"ר שלמה משרקי זצ"ל ,מחכמי צנעא – כ"ו אלול ה'תש"ו.
רבי יחיא ב"ר יוסף חווא זצ"ל ,צדיק ובעל מופת – כ"ט אלול ה'תשל"ג.
(עפ"י 'שערי שלמה' מאת הרה"ג רבי אלמוג שלמה אכלופי שליט"א)

מופץ חינם לזיכוי הרבים בבתי הכנסת בארה''ק ובתפוצות |

מעוניין לסייע בהפצת הגליון? אנא פנה למערכת בהקדם!

