
מחלל שבת 

דין  מה  שאלה: 
בפרהסיא  שבת  מחלל 
בפוסקים  שהרי  כיום, 
כמומר  שדינו  מובא 

כיבוד אב,  וכגון, שחיטה, עדות,  ]ויש בזה נפ"מ רבות,  וכגוי 
צירוף למניין ולזימון, ברכת כהנים, לעלותו לתורה ועוד ועוד[, 

האם כיום נשתנה דינם.
חיים  ילקוט  בערי"ש  כתבתי  תשובה: 

שדינו כגוי, עי"ש.

עמידה באמירת שיעור

כשמוסרים  האם  רבינו,  יורנו  שאלה: 
שיעור תורה ברבים יש לעמוד במסירתו, 

כיצד המנהג בזה.
תשובה: אין בזה מנהג כזה, וכל המלמדים 

לרבים כולם בישיבה, ועיין סוף סוטה.

כתיבת אות ט"ו–י"ו / ל"ט-ט"ל

לכתוב  להקפיד  יש  האם  שאלה: 
ל"ט,  אות  ובמקום  ט"ו.  י"ו,  אות  במקום 

ט"ל. כיצד המנהג בזה.
בשם  רק  הוא  שהקפידו  מה  תשובה: 
במקום  יודא  באל"ף,  זכריא  כגון  שמים, 

יהודא.

מהי קבלה לעתיד

ה"ב(  תשובה  מהלכות  )פ"ב  ברמב"ם  שאלה: 
עליו  ויעיד  וז"ל:  להבא,  קבלה  מהי  כתוב 
החטא  לזה  ישוב  שלא  תעלומות  יודע 

נראה  אלו,  רבינו  ומדברי  ע"כ.  לעולם. 
מאד,  היא  קשה  מצוה  התשובה  שמצות 
ושוב  מתחרטים  אנו  רבות  שנים  שהרי 
וא"כ  וחטאים,  עוונות  לאותן  שבים 
שלנו  שהתשובה  למפרע  נתברר  לכאורה 

לא היתה תשובה?
שהרי  אמיתית,  תשובה  זוהי  תשובה: 
כתוב לרגעים תבחננו. ולכן בימי הסליחות 
בתשובה,  לשוב  בדעתו  גומר  שאדם 
ג"כ,  שנאמר  כמו  כצדיק,  נדון  רגע  באותו 
כתב  בתרא  במהדורא  שם'.  הוא  'באשר 
תעלומות  יודע  עליו  ויעיד  שליט"א:  מרן 
שנאמר  כמו  שמבקש.  שעה  שבאותה 
בישמעאל  נאמר  וכן  תבחננו.  לרגעים 

באשר הוא שם, אע"פ שבעתיד ירשיע.

יעיד עליו יודע תעלומות

מי  הרי  בזה,  רבינו  יורנו  עוד  שאלה: 
יאמר זכיתי לבי, ומי יוכל לומר שבתשובתו 
מקבל קבלה כל כך גדולה עד כדי שאפילו 
עליו  יעיד  וכליות  לב  בוחן  שהוא  הקב"ה 
לאותו  עוד  ישוב  לא  ובתמים  שבאמת 
מחמיר  הרמב"ם  ולכאורה  לעולם.  החטא 
מה  לפי  ]ובפרט  לעתיד',  'קבלה  במושג  מאד 
שכתב הרמב"ם שם בהלכה א', איזוהי תשובה גמורה, זה שבא 

כיצד הרי שבא  וכו',  בידו לעשותו  ואפשר  בו  לידו דבר שעבר 

על אשה בעברה ולאחר זמן נתייחד עמה, והוא עומד באהבתו 

בה, ובכח גופו, ובמדינה שעבר בה, 

תשובה  בעל  זהו  עבר,  ולא  ופירש 

מקשה  מאד  והדבר  ע"כ.  גמורה. 

החטאים  מן  הרבה  על  לומר  עלינו 

להבטיח  מוכנים  שאנחנו  שלנו, 

שלא  עלינו  יעיד  שהקב"ה  בבירור 

יבוא  כאשר  מעשה  באותו  נכשל 

הנסיון במלא העוצמה, כשהוא באותו הכח המקום והזמן[?

תעלומות'  יודע  עליו  'יעיד  תשובה: 
במהדורא  שב.  באמת  שהוא  רגע  באותו 
בתרא כתב מרן שליט"א: כמו לעיל, באותו 
רגע יעיד עליו יודע תעלומות, שהוא באותו 

רגע שב.

קבלות קטנות

המוסר  בעלי  מרבותינו  ידוע  שאלה: 
הדרך  מהי  נשאלים  היו  שכאשר  זי"ע 
היו  'אלול',  חודש  בימי  התשובה  לעשיית 
אפילו  עצמינו  על  לקבל  ואומרים,  עונים 
סידור,  מתוך  המזון  ]כברכת  מאד  קטנה  קבלה 
דיבור  בתענית  ה'סדר'  של  הראשונות  בדקות  להתחיל  או 

השייכות  מה  להבין  זכינו  ולא  בזה[.  וכיוצא 

בזה  וכי  של קבלה קלה למצות התשובה, 
כל  על  לחרטה  או  לעתיד  לקבלה  יחשב 

עוונותינו וחטאינו בשנה החולפת?
וכמו  הדרכה,  אלא  זאת  אין  תשובה: 
לו  יש  מדה  לתקן  שכדי  כותב  שהרמב"ם 
לאדם לעבור לצד הקיצוני, ומשם בהדרגה 
ע"ש.  במדות,  בינוני  לצד  מקומו  ייצב 
כב'  שליט"א:  מרן  כתב  בתרא  במהדורא 
זה  ידי  שעל  הכוונה  אבל  בשאלה,  צודק 

ימשך לעוד קבלות.

עריכת שולחן
תשובות בכתי"ק בהלכה והנהגה
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מנהגים בישיבה

רבינו  נשאל 
ישיבה  בן  שליט"א, 

הלומד בישיבה שאינה כמנהג עדתו, כיצד 
שליט"א,  רבינו  והשיב  עדתו.  מנהגי  ינהג 
שאם יכול לקיים כל המנהגים באופן שלא 
ומנהגיה  הישיבה,  סדרי  למהלך  נוגד  יהא 
מה טוב ומה נעים. והוסיף רבינו שליט"א, 
לא  רבה  זהירות  צריכים  אלו  שבדברים 
יוצא  שאז  מדאי,  יותר  ולהגזים  להתבלט 

שכרו בהפסדו, וד"ל.

דרך בלימוד

אמר לנו רבינו שליט"א, אם אתה לומד 
עצמך  את  דוחק  ואינך  ישרה,  סברא  עם 
לומד  אתה  אלא  הבנת,  כאילו  לומר  בכח 
בדרך ישרה עם סברא ישרה, הכל נפגשים 
בסופו של דבר. והיינו, אם הינך לומד ומבין 
הפשט.  ובעומק  לאשורם,  עד  הדברים 
הסברות  כל  את  תמצא  דבר  של  בסופו 
הראשונים  ברבותינו  כתובות  שאמרת 

והאחרונים זלה"ה.

סיני או עוקר הרים

בן  רבינו  אל  שנתלווה  אחת  פעם 
ישיבה, ושוחח עמו אודות מאמרו המיוחד 

'סיני או עוקר הרים', אמר רבינו, אם תלמד 
תשובה זאת היטב, תהיה למדן גדול...

בני הישיבות 

התאספנו  כאשר  אחת  בהזדמנות 
שבת,  לעונג  בביתו  הישיבות  מבני  רבים 
רבינו  לפתע  אמר  לצאת,  באנו  כאשר 
נזכר  אני  אתכם,  רואה  כשאני  שליט"א, 
בבחורי ישיבות שהיו בזמני, היינו אז מתי 
בני הישיבות  והיום ב"ה רבים מאד  מעט. 
בהתרגשות:  שליט"א  רבינו  והוסיף  כ"י. 

"הם לא הצליחו, ניצחנו אותם"...

ראש ישיבה

כל  שליט"א,  דרבינו  בפומיה  מרגלא 
אברך שיש לו בנים שהם תלמידי הישיבות 
הקדושות, הרי הוא בגדר "ראש ישיבה"...

ניצול הזמן

בהזדמנות נוספת דיבר רבינו שליט"א 
אודות עניין זה, שהרי בן ישיבה או אברך 
כולל גם ככה הוא מבלה רוב זמנו בישיבה 
במועט  ומסתפק  עובד,  ואינו  בכולל,  או 

ראוי  כן  ואם  האפשרי, 
את  מאד  לנצל  ורצוי 
על  לבזבזו  ולא  הזמן 
רבינו  והעיד  הבלים. 
על עצמו כי הוא בישיבה היה לומד בצורה 

בלתי רגילה עד כלות הכוחות.
בא  ה'תשע"ב  דשנת  הכיפורים  ביום 
בלימוד  להצלחה  ברכה  לבקש  ישיבה  בן 
התורה. נענה רבינו ואמר, בלימוד התורה 
התמדה  לכך  צריך  וסגולות,  ברכות  אין 
התמדה והתמדה. גם אני שלמדתי בישיבה 
למדתי בהתמדה גדולה, עד שנהייתי חולה 
מזה. היום כבר אני זקן ואין לי את הכוחות 

כמו אז.
בני  ע"י  כשנשאל  אחרת  בהזדמנות 
מתיקות  את  לחוש  אפשר  כיצד  ישיבה, 
טוב  כי  וראו  "טעמו  ואמר,  נענה  התורה. 

ה'", אם לומדים נהנים...
בשנת  לרשויות  הבחירות  בתקופת 
ישיבה  בן  שליט"א  לרבינו  ניגש  ה'תשע"ג 
- ענה רבינו ואמר, התמדה  בבקשת ברכה 
קבוצה  פעם  ראיתי  העיקר.  זה  והתמדה 
ומשוחחים  יושבים  ישיבות  בחורי  של 
בענייני פוליטיקות ובחירות, ככה אי אפשר 
לגדול כלל, בן ישיבה לא אמור לעניין אותו 
עסוק  יהיה  שראשו  אלא  האלו,  השטויות 

אך בלימוד התורה הקדושה. 

הליכות והנהגות
עולם הישיבות

מזמורי  לקרוא  א. 
סדר  לפי  התהלים 
ט’’ז,  י’’ג,  ט’,  ו’,  כ’  זה: 
כ’’ה,  כ’’ג,  כ’’ב,  י’’ח,  י’’ז, 
ל’’ו,  ל’’ג,  ל’’ב,  ל’’א,  ל’, 
ל’’ז, ל’’ח, ל’’ט, מ’’א, מ’’ט, 
פ’’ח,  פ’’ו,  ס’’ט,  נ’’ו,  נ’’ה, 
ק’’ג,  ק’’ב,  צ’’א,  צ’,  פ’’ט, 
ק’’ד, ק’’ז, קט’’ז, קי’’ח, קמ’’ב, 

קמ’’ג, קכ’’ח.
קי’’ט  מפרק  לקרוא  כך  אחר  ב. 
בתהלים - רק את הפסוקים המתחילים 
וכן  אביו.  ושם  החולה  שם  באותיות 

אותיות קר”ע שט”ן. 

ג. ואח"כ לקרוא בכוונה התפילה לחולה. 

ְי"ָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו.  ָפֶניָך  ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ
ׁשּו  א ַרֲחִמים ַעל ִרִּבי ְׁשֹלֹמה ֶּבן ִיְחֵיא ְוִיְכבְּ ְתַמלֵּ תִּ ֶשׁ
ֶּבן  ְׁשֹלֹמה  ִרִּבי  ֵמַעל  ל  ּוְתַבטֵּ ַעֶסָך.  כַּ ֶאת  ַרֲחֶמיָך 

ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות: ל גְּ ִיְחֵיא כָּ

ַרֲחִמים  א  ִהְתַמלֵּ ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֶמֶלְך  א  ָאָנּ
ָוי,  דְּ ֶעֶרֹש  ַעל  ַהּמּוָטל  ִיְחֵיא  ֶּבן  ְׁשֹלֹמה  ִרִּבי  ַעל 
ַרֲחֶמיָך רֹוֵפא  ה בְּ י ַאתָּ ֵליָמה, כִּ ֵאהּו ְרפּוָאה ְשׁ ְוִתְרפָּ
למתק  רפ"ח  )גימטריא(  ]ר"ת  ִיְשָֹרֵאל  ָך  ַעמְּ חֹוֵלי 
ִמְקָרא  נּו  בָּ ם  ּוְתַקיֵּ ניצוצין[.  רפ"ח  ולהעלות 
בֹו ָהַפְכתָּ  כָּ ל ִמְשׁ ָוי כָּ תּוב ְי"ָי ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרֹש דְּ כָּ ֶשׁ
ְזכּות  ּוְלַמַען  יוד(.  דוי  עשר,  יהפך  ערש  כי  )יכוין  ְבָחְליֹו 
ַיֲעֹקב  ְגבּוָרה,  בִּ ֶנְאָזר  ִיְצָחק  ֶחֶסד,  בְּ ַאְבָרָהם ָאחּוז 
הֹוד,  בְּ ַאֲהֹרן  ֵנַצח,  בְּ ָאחּוז  ה  מֶשׁ ִתְפֶאֶרת,  בְּ ָאחּוז 
ַנְפׁשֹו.  ֶות  ִממָּ יל  ְוַתצִּ ֵלָמה,  ְשׁ ְרפּוָאה  ֵאהּו  ַרפְּ תְּ
ה  דֹוָשׁ ַהקְּ ּתֹוָרְתָך  אֹוִתּיֹות  ְוֶעְשִֹרים  ַנִים  ְשׁ ּוְבֹכַח 
ִיְחֵיא  ֶּבן  ְלִרִּבי ְׁשֹלֹמה  ח  ְפתַּ ִסיַני, תִּ ַהר  בְּ ְלנּו  בַּ קִּ ֶשׁ
ֲעֵרי  ַשׁ ְבִריאּות,  ֲעֵרי  ַשׁ א,  ּוַמְרפֵּ ֲארּוָכה  ֲעֵרי  ַשׁ
ְזכּות  ֲעֵרי  ַשׁ ְוָהָדר,  ֲעֵרי הֹוד  ַשׁ רֹור,  דְּ ֲעֵרי  ַשׁ יָלה,  גִּ
ֲעֵרי ְיׁשּוָעה,  ֲעֵרי טֹוָבה, ַשׁ ֲעֵרי ֶחְמָלה, ַשׁ ָאבֹות, ַשׁ
ְמִחיָלה,  ֲעֵרי  ַשׁ ָטהֹור,  ֵלב  ֲעֵרי  ַשׁ ָרה,  פָּ כַּ ֲעֵרי  ַשׁ
ֲעֵרי  ֲעֵרי ֶעְזָרה, ַשׁ ֲעֵרי ְסִמיָכה, ַשׁ ֲעֵרי ְנִעימּות, ַשׁ ַשׁ
ֲעֵרי  ַשׁ קֹוְמִמּיּות,  ֲעֵרי  ַשׁ ְצָדָקה,  ֲעֵרי  ַשׁ ְפדּות, 
ֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ְוָכל  ֲעֵרי ִשְֹמָחה, ַשׁ ֵלָמה, ַשׁ ְרפּוָאה ְשׁ
ִלְפֵני  ְכרּו  ִיזָּ ֵביתֹו  ּוְבֵני  הּוא  ָעָשֹה  ר  ֲאֶשׁ ִצְדקֹוָתיו 

ֵנהּו  תְּ תִּ ְוַאל  ֲעדֹו,  בַּ טֹוב  ְלַהְמִליץ  ַרֲחֶמיָך  א  ִכסֵּ
ָיִמים  ְלאֹוֶרְך  יהּו  ִויַחיֵּ ְמֵרהּו  ִיְשׁ ְי"ָי  אֹוְיָביו,  ֶנֶפׁש  בְּ

לֹום: ים ְוָשׁ נֹות ַחיִּ ּוְשׁ

ר  ֲאֶשׁ ֶאְהֶיה  דֹוׁש  ַהקָּ ם  ׁ ַהשֵּ ָפֶניָך  ִמלְּ ָרצֹון  ִויִהי 
ֶרׁש  ְוֹשׁ ל  ַהֹכּ ְוִעיָקר  ל  ַהֹכּ ְיסֹוד  הּוא  ר  ֲאֶשׁ ֶאְהֶיה, 
ְוִיְהֶיה )יכוין כי יש בו ד' אותיות אלף הא  ֹהֶוה  ָהָיה  ל,  ַהֹכּ
וסודו שהוא סוד  או מורכב לכל דבר  גדול פשוט  וכחו  יוד הא 

ִרִּבי  ה  ַהזֶּ ַלחֹוֶלה  ֵליָמה  ְשׁ ְרפּוָאה  ַלח  ְשׁ תִּ ֶשׁ היחוד(, 

ְׁשֹלֹמה ֶּבן ִיְחֵיא, ְוַתֲעִמיֵדהּו ַעל ָעְמדֹו ִויִחי ֵמָחְליֹו. 
ַעל  ְלָפֶניָך  ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ַדִאים  כְּ ָאנּו  ֵאין  י  כִּ ְוָיַדְענּו 
ן ַעל ֲאֵחִרים, ָאְמָנם ַשְֹמנּו ַרֲחֶמיָך  כֵּ ַעְצֵמנּו, ְוָכל ֶשׁ
ת  ִפלַּ תְּ ׁשֹוֵמַע  ה  ְוַאתָּ ה,  ָאתָּ ַרחּום  י  כִּ ֵעיֵנינּו  ֶנֶגד 
ַרֲחִמים  ׁש  ְלַבקֵּ ָאָתאנּו  ִנים  פָּ ת  ֹבֶשׁ בְּ ָלֵכן  ה.  פֶּ ל  כָּ
ה. ֵאל  ְוַתֲחנּוִנים ַעל ִרִּבי ְׁשֹלֹמה ֶּבן ִיְחֵיא ַהחֹוֶלה ַהזֶּ
ֵקהּו  ּוְתַחזְּ ְוַתְחִליֵמהּו  ְוַתְבִריֵאהּו  לֹו,  ָנא  ְרָפא  ָנא 
ֲעֵשֹה  ְלטֹוָבה.  ִלּבֹו  ֲאלֹות  ִמְשׁ א  ּוְתַמלֵּ ֵצהּו,  ּוְתַאמְּ
ְלַמַען  ֲעֵשֹה  ְיִמיָנְך,  ְלַמַען  ֲעֵשֹה  ָמְך,  ְשׁ ְלַמַען 

ָתְך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי  ּתֹוָרָתְך, ֲעֵשֹה ְלַמַען ְקדּוָשּׁ

י ְלָפֶניָך ְי"ָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִפי ְוֶהְגיֹון ִלבִּ

סדר תפילה
לחולה

2
מגבית קודש
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בני  כל  אלו  בימים 
ובעולם  בארץ  התורה 
מתאגדים לזעוק ולהתחנן 
לפני בורא עולם, על מרן 

הגולה,  בני  כל  של  רבן  והיראה  התורה  שר 
יחיא  ר'  בן  שלמה  רבי  הגאון  הגדול  רבינו 
קורח שליט"א, אשר מזה כמה שבועות כולנו 
חרדים ודואגים על שלומו והחלמתו המהירה 
ואלפים  מאות  כי  שליט"א  מרן  זכה  בקרוב. 
מתפללים  והעולם  הארץ  רחבי  מכל  רבים 
ומקבלים  שמים,  ויראת  בתורה  ומתחזקים 
ולרפואתו,  לזכותו  טובות  קבלות  עצמם  על 
בכל  די  התורה  שבני  ורואים  ששומעים  וכפי 
אתר ואתר, מתכנסים לעצרות תפילה וזעקה 

לרפואתו השלימה של הרב שליט"א. 
תענית(,  )הלכות  הרמב"ם  רבינו  כתב  וכבר 
ולהריע  לזעוק  התורה  מן  עשה  מצות 
בחצוצרות על צרה שתבוא על הציבור. ודבר 
שתבוא  שבזמן  הוא,  התשובה  מדרכי  זה 
שבגלל  הכל  ידעו  ויריעו,  עליה  ויזעקו  צרה 
מעשיהם הרעים הורע להן, ככתוב עוונותיכם 
הצרה  להסיר  להם  שיגרום  הוא  וזה  וגו'.  הטו 
אלא  יריעו,  ולא  יזעקו  לא  אם  אבל  מעליהם. 
יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה 
וגורמת  אכזריות  דרך  זו  הרי  נקרית,  נקרה  זו 
להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה 
צרות אחרות. ע"כ. וודאי שבעת כזאת שמרן 
צרה  עת  לך  אין  הבריאות,  בקו  אינו  שליט"א 

גדולה מזו.

גדולי ישראל הם קיום העולם

כמה  אחת  ועל   - חכמים  תלמידי  שהרי 
כלל  כל  וחכמיו,  זקניו  ישראל  גדולי  וכמה 
ישראל נשען וחי ומתקיים עליהם ועל זכותם, 
גדולי  ולולא  ומוסרם,  משנתם  תורתם  על 
וכפי  ישראל.  לכלל  ח"ו  קיום  אין  ישראל 
על  טז(,  ג,  )שמות  במדרש  בפירוש  כן  שמצינו 
הפסוק "לך ואספת את זקני ישראל" - לעולם 
אומר,  הוא  וכן  ישראל.  את  מעמידים  זקנים 
ולזה  ושוטריו עומדים מזה  וזקניו  ישראל  'כל 
להם  כשיש  עומדים,  ישראל  אימתי  לארון', 
היו  קיים  המקדש  בית  כשהיה  למה,  זקנים, 
ויגדך  אביך  שאל  שנאמר  בזקנים,  שואלים 

זקניך ויאמרו לך וכו'. ע"כ. 
וכן  ה'(,  פרק  )סוף  זוטא  אליהו  דבי  ובתנא 
כל הצדיקים שהם עומדים בעולם הם דומים 
העולם  וכל  הכרם,  בתוך  שעומדים  לגפנים 
ארץ  מצוקי  לה'  "כי  נאמר  לכך  עליהם,  נשען 

זקני  זה   – ארץ  מצוקי  תבל".  עליהם  וישת 
נשען  העולם  כל   – תבל  עליהם  וישת  הדור. 

עליהם. ע"כ. 
וכל כך רבה השפעתם של מאורי התורה 
קבע  איש'  ה'חזון  שמרן  עד  ישראל,  גדולי 
פולין  ארץ  כי  קע"ז(,  אגרת  ח"א  אגרות  )קובץ  וכתב 
החפץ  והחסיד  בה,  קבועות  הישיבות  אשר 
התורה  גדולי  ושאר  בה,  שוכן  שליט"א  חיים 
מדינות  ושאר  ישראל,  כארץ  דינה  והיראה 
כחוץ לארץ. עד כאן. כלומר, שאף שבמציאות 
זה  כל  עם  לארץ,  בחוץ  הלא  היא  פולין  ארץ 
התורה  גדולי  ושאר  חיים  שהחפץ  מאחר 
והיראה עומדים בתוכה, ממילא דין ארץ פולין 

כארץ ישראל ושאר מדינות כחוץ לארץ...
תלמידי  כותב,  כ"ו(  )בפרק  ישרים  והמסילת 
ובכל מעשיהם,  הקדושים בדרכיהם  החכמים 
מפני  וכמזבח,  כמקדש  ממש  הם  הנה 
שורה  שהייתה  כמו  עליהם  שורה  שהשכינה 

במקדש ממש. ע"כ.
למדנו אם כן, שכל כך רבה השפעתם של 
גדולי ישראל על כל מעמדם וקיומם של כלל 
שליט"א  מרן  ורבינו  מורינו  ובפרט  ישראל, 
אשר מעודו ועד שנחלה עתה בעוה"ר, אין לו 
בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה, וכל ימיו 
הינו עמל בתורה ימים ולילות ללא הפוגה כלל. 

כי שפתי כהן ישמרו דעת 

להספידו  אלו  בדברים  באנו  לא  ואמנם 
האדם  של  שבחיו  אומרים  אין  שהרי  ח"ו, 
בפניו, אבל שמא על מלאך ה' צבאות כן ניתן 

לומר שבחים אף בפניו. 
וכפי שכותב מרן שליט"א בעצמו בספרו 
וחכמה  דעת'  'ראשית  שהוא  והנפלא  הגדול 
הרוצה  תורה  בן  ולכל  באמת,  ה'  מבקש  לכל 
דברי  על  נ"א(,  )שיעור  בלימודו  ולהשכיל  לעלות 
תורה  תלמוד  בהלכות  הנודעים  הרמב"ם 
ותורה  דעת  ישמרו  כהן  שפתי  "כי  ה"א(:  )פ"ד 

יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות הוא". אמרו 
חכמים, אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה 
יבקשו מפיהו, אם לאו אל יבקשו תורה מפיהו. 
אלו  דברים  משווה  שם  שליט"א  והרב  עכ"ל. 
ו'(:  משנה  י"ב  )פרק  נתן  דרבי  האבות  דברי  עם 
וענוותנין  ומניין שהמלאכים יראים זה את זה 
פיהם  את  שפותחין  שבשעה  אדם,  מבני 

אומר  זה  שיר,  ואומרים 
לחברו פתח אתה שאתה 
אומר  וזה  ממני,  גדול 
לחברו פתח אתה שאתה 
גדול ממני. ולא כדרך שבני אדם עושין, שזה 
לחברו  אומר  וזה  ממך  גדול  אני  לחברו  אומר 
מעט  נתבונן  אם  ואכן,  ע"כ.  ממך.  גדול  אני 
נראה  שליט"א  מרן  של  והליכותיו  בהנהגותיו 
 – בדקדוק  שאמרם  למי  הדברים  נאים  איך 
שהרי הוא זה שבכל מקום שיהיה מכובד ככל 
כגדולים, אברכים  שיהיה, מכבד את הקטנים 
צעירים מכבדם ומעלם ועונדם עטרה לראשו 
בדורינו  מצוייה  שאינה  ויתרה,  גדולה  בענווה 
רבים  בסיפורים  להאריך  עוד  ]ויש  כלל.  עתה 
על ענוותנותו העצומה, אך שאין כאן המקום[.

אם  שאף  ודאי  שהרי  זאת,  מכל  יתרה 
דמותו  את  להקיף  יכולים  אנו  אין  נרצה, 
ממש,  אנפין  בזעיר  אלא  והעצומה  המיוחדת 
והעצומה,  הרחבה  גלימתו  בשולי  ליגע  ורק 
ואם כן זהו מקצת שבחו שאכן אפשר לאומרו 

בפניו.
ירוחם  ורבינו  סופר  החתם  בשם  ומובא 
)נדפס בסוף ספרו דעת תורה דברים, פרק גלויי דעת(, כי אין 

קצבה כמה שנים גדולי ישראל יחיו, אלא שכל 
שצריך  ומרגישים  מבינים  ישראל  שכלל  זמן 
)וכעין  נותן להם חיים.  גדולי הדור, הקב"ה  את 
נבין  כאשר  רק  ע"ש(.  וילך,  בפרשת  במדרש  איתא  זה 

ונפנים כמה הדור נצרך למרן שליט"א, רק אם 
נדע את הצורך שלנו אליו, כאשר נידע שמכתו 
וממילא  שלנו,  החולי  הוא  וחליו  מכתינו,  היא 
להתבשר  נזכה  אז   – רפואתינו  היא  רפואתו 
בשורות טובות ישועות ונחמות. ומאחר שכן, 
גלימתו  משיפולי  מעט  להעלות  וראוי  רצוי 

הרחבה.

בעל 'עריכת שולחן'

לך נא ראה את גדלותו ועמקותו הנוראה 
מזן  המפיקים  הנפלאים  בספריו  והעצומה 
תבל  ובקצה  קוום  יצא  הארץ  שבכל  זן,  אל 
ילקוט-חיים',  שולחן  'עריכת  ספריו  ִמֵליֶהם. 
ספריו הרבים בכל חלקי התורה שיצאו לאור 
הם  ואלו  ספרים.  לארבעים  קרוב  עתה,  עד 
ונמצאים  ערוכים  שכבר  מספריו  מחצית  רק 
ספרים  סדרת  זה  עם  לדפוס,  מוכנים  כמעט 
פירושיו  ]מלבד  קדומה'  'חכמה   - התורה  על 
תורה'[.  'דברי  בספר  שנדפסו  התורה  על 

'חיי   - הש"ס  על  ספריו  וכן 
על  כרכים  כעשרים  שלמה', 

דברי התעוררות
לרפואת מרן רבינו שליט”א

)נמסר למערכת ע"י אחד מתלמידיו שליט"א(
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כל התלמוד בבלי)!!(, ביגיעה עצומה ובבהירות 
מופלאה. וכן ספרים רבים שהינם בכתי"ק, על 
ושאלות  המוסר,  בחכמת  וכן  הקבלה  חכמת 

ותשובות ועוד ועוד. 
וכפי שזכינו בעת רצון לשמוע כלאחר יד 
סיים  שהוא  שנים,  כמה  לפני  שליט"א  ממרן 
והרי  פעמים...  כעשרה  כבר  בעיון  הש"ס  את 
מרן ידוע כי עיונו הוא עיון עמוק היטב, ובפרט 
בפשט העיון להבין כל דבר ודבר עד תכליתו, 
או ללקט  ואין אצלו מושג של הבנה שטחית 
הכל  אלא  בזה,  וכיוצא  מהאחרונים  סברות 
וזה  השיטין.  עד  וחודר  מעמיק  עצמי  בעיון 

כמו שאכן הוא מנחיל בדרך זאת 
ו  י ד י מ ל ת ל
ם  י ב ר ה
ושומעי לקחו 
ו  י ר ו ע י ש ב
ם  י ע ו ב ק ה
בביתו במוצאי 
וכן  שבתות, 
שמבואר  כפי 
'סיני  ממאמרו 
או עוקר הרים' - 
ותשובה  מאמר 
בהיקף  מקיפה 
ובעמקות  רחב 
ת  ו ר ש י ב ו
מדהימה שאין לה 
אח וריע, מתחילה 
ם  י א ר ו ק ש כ

מזקני  אחד  כאילו  נדמה  זו,  רחבה  תשובה 
הקדומים  בדורות  הישיבות  ראשי  וגאוני 

כתבה...

ספר תורה מהלך

רבינו  אחת  בהזדמנות 
מספר  לנו  הראה  שליט"א 

שאלות ותשובות ערוכות ומסודרות בעניינים 
שאלות  עוד  לו  שיש  ואמר  והוסיף  שונים, 

נושאים  במגוון  רבות  ותשובות 
היכן  וכששאלנו  שלם.  כספר 
כל אותן תשובות. השיב רבינו בענוות חן, הכל 
אצור במוחי ורעיוני, ואני צריך זמן וריכוז כדי 

להעלות את הכל על גבי הכתב.
לאחד  רבינו  הביא  אחרת  ובפעם 
בכתב  קונטרס  לעריכתו,  שליט"א  מתלמידיו 
ידו המכיל כעשרים שלושים עמודים בענייני 
עוד  עמו  שיש  רבינו  ואמר  עולם,  השקפת 
חומר לספר שלם בעניינים אלו. לשאלתו היכן 

שליט"א,  רבינו  השיב  טמון,  הספר  אותו  כל 
לרכז  צריך  רק  והוא  בראש,  אצלו  רשום  הכל 
ולהעלותו  החומר  כל  את  אצלו 

על גבי הכתב...

עמל התורה

הוה עובדא בבן ישיבה אחד 
מתלמידי רבינו, שנתאחר הרבה 
מבוגר,  גיל  עד  זיווגו  במציאת 
וכל אותו הזמן היה רבינו מזרזו 
שידוכו  את  למצוא  בו  ומאיץ 
ולא להתעכב על דברים שוליים 
תלמיד  אותו  עיקריים.  שאינם 
מרן  גם  הרי  רבינו,  את  שאל 
גיל  נשא אשה עד  לא  שליט"א 
בי  מאיץ  ומדוע  ושש,  עשרים 
הרב להינשא כל כך מהר. השיב 
לו רבינו, אכן כן, אם תלמד כפי 
זמני  את  וניצלתי  למדתי  שאני 
בקדושה וטהרה עד גיל עשרים 
ושש, מוטב. ועוד, שאני מחמת 
להינשא  יכולתי  לא  ההכרח 
המנהג  היה  שכן  לכן,  קודם 
בהוראת  ההם  בימים  בישיבות 
יכול  הייתי  ואם  הישיבה,  ראשי 

הייתי נישא קודם לכך. 
מרן  מנכד  שמענו  עוד 
שחו  אשר  מבנותיו  ששמע  מה  שליט"א, 
הרב  בצעירותו  כי  עצומה,  בהתפעלות 
שליט"א סבל כאבי ראש קשים מאד, עד כדי 
כך שנתקשה ללמוד ולישן כדבעי, אף תרופות 
לא עזרו לכך, אך שלא ללמוד בהתמדה כדרכו 
בקודש, לא יכול היה להרשות לעצמו, לפיכך 
היה לוקח מגבות מיוחדות, והיה קושרם סביב 
בהתמדה  לומד  היה  וכך  ולראשו,  למצחו 

שעות רבות כאילו אינו חש בכלום.  
כמו כן, אחד מתלמידי רבינו שליט"א שח 

מכתב קודש מאת מרן רבינו שליט"א 
לכל אחינו בית ישראל

לק"י, ג' בסיון ה'תשע"ח

ברכות עד בלי די לציבור הקדוש בכל 
רחבי הארץ, אשר מהתעוררות פנימית 
לא-ל  תפלות  רבות,  עצרות  כנסו 

רחום וחנון, ישלח דברו וירפאני.

ובפרט תפילות התשב"ר אשר לא 
טעמו טעם חטא. וכל המעוררים 
השי"ת  ישלח  כאבי,  והכואבים 
תשועה  להם  להיות  דברו 
של  הקדוש  היום  בזכות  ורחמים, 

מתן תורתינו.

חזקו ואמצו
שלמה קורח

4
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בה"י

ידידים ורעים יקרים!

הנני מתכבד להזמינכם לערב ייחודי 

יחד עם ידידי ר' שלמה שוורץ

מקופת משמחי השבת שבא"י

שיתקיים ביום ראשון פרשת קרח כ"ז סיון

אשמח מאד לראותכם בביתי

East 7th street 366
pm 8:00 בשעה

השתתפותכם תכבדיני

ר' מרדכי טאהללר 

בימים אלו אנו שוקדים בסייעתא דשמיא על

עריכת ספר זכרון לראש גולת אריאל
מרנא ורבנא

רבינו עמרם קורח זצוק"ל
רבה האחרון של תימן

ובו תשובותיו בהלכה, כתביו, תולדות חייו ופעליו.

כל מי שיש בידו חומר אודותיו, מתבקש ליצור קשר
עם מערכת מכון שפתי מלך >>>

הודעה חשובה

ת.ד. 99 ב"ב
sm088302222@gmail.com :דוא"ל
טל: 03-30-88-88-5



לו,  ואמר  בפניו  התאונן  שליט"א  שרבינו  לן, 
כי צר לו מאד על כך שלא למדתי ברצף כפי 
שאני רגיל, 'הנה אתמול למדתי שמונה תשע 
נאלץ  אני  שעה  חצי  כל  והיום  ברצף...  שעות 

להפסיק מלימודי'. ע"כ. 
חלקים  שליט"א,  רבינו  מפי  שמענו  עוד 
מתוך ספר "שפת מלך" )חלק 'מדע'( על הרמב"ם 
בשעה  בחנות  בהיותי  אותו  וערכתי  כתבתי 
עם  תהלים  ספר  לכך.  ומחוייב  נצרך  שהייתי 
בעודו  כולו  רבינו  כתבו  ברכה",  "חיי  פירוש 
שוא  עלילות  מחמת  האסורים  בבית  שוהה 
ומרמה...  דמים  אנשי  עליו  שטפלו  ומדוחים 
רבינו  ע"י  נערך  הנפש'  'חכמת  העמוק  ספרו 
רבינו  שנסתגר  בשעה  חדשים  כשלשה  תוך 
לבדו בכל הזמן הזה, וכמעט לא היה רואה פני 
שליט"א(.  מתלמידיו  אחד  )מפי  התקופה...  בכל  איש 
שליט"א,  רבינו  מנכדי  מאחד  שמענו  כן,  כמו 
לשאלתי איזה ספר מכל ספריו הרבים, סבא 
ספר  רבינו,  השיב  ביותר.  מחבב  שליט"א 
הנמצא  הפרד"ס,  בדרך  התורה  )על  קדומה'...  'חכמה 

עדיין בכת"י( 

סיפר בנו הגאון רבי עמרם קורח שליט"א, 
מורי  אבי  בכתבי  רבות  והתעסקתי  הואיל 
שליט"א, ראיתי בכמה וכמה מסכתות כגיטין 
לאבי  אותה  שמסרתי  שלאחר  בזה,  וכיוצא 
מורי להגהה, תוך שבוע ימים היה כבר מחזיר 
ושינויים,  הערות  תיקונים  עם  הספר  את  לי 
אפילו שכתב דברים אלו לפני זמן רב. ואף כל 
זאת מלבד שאר עיסוקיו וחיבוריו התורניים... 
כמסיח  שליט"א  רבינו  מפי  שמענו  עוד 
לפי תומו, הנה עתה זכיתי להשלים תוך חודש 

וחצי חיבור שלם על כל סדר טהרות...

ספר תורה שרוי בצער

העצומה  מגדולתו  מעט  ראינו  כן,  כי  הנה 
שאינה מצוייה בדורינו כלל, אשר על כן, מאחר 
וחובה  עלינו  שומה  בצער,  שרוי  תורה  וספר 
גדולה רובצת על צווארנו בשעה שרבינו שרוי 
בחליו לקרוע שערי שמים בתפילותינו. שהרי 
תורה  הרבצת  בעולם  חסרה  חולה  רבינו  אם 
עמל  של  רבות  שעות  חסר  העולם   - לרבים 
בתורה בכל שעות היום והלילה. וב"ה כל זמן 
עדיין  רבינו,  העולם,  נר   - דולק  הנר  שעדיין 
אנחנו יכולים לקרוע שערי שמים בתפילותינו 

ובהתחזקות שלנו בכל תחום. 
וכל זאת מלבד חובת הכרת הטוב שיש לכל 
הקודש  מקהילות  ובפרט  לרבינו,  התורה  בני 
רגליו  וכיתת  ויגע  שהלך  זה  הוא  אשר  תימן, 
עטרת  את  ולהחזיר  להקים  למקום  ממקום 
יהדות תימן לתפארתה כבתחילה, שהרי בבוא 
ירידה  הייתה  לצערינו  הקודש  לארץ  אבותינו 
רוחנית גדולה מאד, ורבינו הוא זה שעמד כראש 
ארגון בני הישיבות אשר הוקם כמטרה לעודד 
מספר  מתי  שהיו  הישיבות  ובני  התורה  בני 
בימים ההם, ואף הקימו לצורך כך גליון מכובד 
מכובדת  כבמה  מהווה  שהיה  'המסילה',  בשם 
לבני הישיבות המעטים שהיו באותה עת. ואף 
עתה שהחל להשתקם עולם התורה של יהדות 
ומטווה  שמנחה  זה  הוא  שליט"א  רבינו  תימן, 
הרבים  בספריו  הן  הדרך,  את  התורה  בני  לכל 
מנהגים  ואלפי  מאות  והעמיד  טרח  שבהם 
ובעל  בכתב  והדרכותיו  בעצותיו  והן  קדושים, 
פה בכל עניין ועניין. כל בני התורה מבני עדתינו 
זכה  ולא בכדי  לו את חייהם הרוחניים.  חייבים 
להתעטר שלא מרצונו בתואר 'זקן וראש חכמי 

תימן'... ]ויש לייחד עוד לצורך עניין זה מאמר 

מיוחד בפני עצמו, ואין כאן המקום[.

אם ת"ח - צריך שיחלה עצמו עליו

בר  רבה  אמר  א(,  )יב,  בברכות  אמרו  חז"ל 

חיננא סבא משמיה דרב, כל שאפשר לו לבקש 

חוטא.  נקרא  מבקש,  ואינו  חברו  על  רחמים 

שנאמר "גם אנכי חלילה לי מחטא לה' מחדול 

להתפלל בעדכם". אמר רבא, אם תלמיד חכם 

טעמא,  מאי  עליו.  עצמו  שיחלה  צריך  הוא, 

עלי  מכם  חולה  "ואין  דכתיב  משום  אילימא 

וגולה את אזני", דילמא מלך שאני. אלא מהכא 

בשם  וידוע  ע"כ.  שק".  לבושי  בחלותם  "ואני 

כוונת  שפירש  זצ"ל  סופר'  'חתם  בעל  מרן 

הגמ', שעל האדם להרגיש כאילו הוא החולה 

ממש. כלומר, בהיות וגדול בישראל חולה על 

האדם להרגיש ולחוש כי החולי של אותו גדול 

הם  ישראל  גדולי  כי  עצמו,  שלו  החולי  הוא 

'עיני' העדה, גדולי ישראל הם מעמידי התורה 

והכלל, ועלינו להרגיש כאילו גופנו שלנו חולה. 

וכפי שכבר נכתב למעלה.

אנו מקווים ומצפים שישמע ה' לשוועתינו 

ולקול תפילתינו, ובמהרה נזכה לשמוע שרבינו 

ומחלה,  חולי  ללא  כבתחילה  לאיתנו  חוזר 

ונזכה לילך וליאות לאורו עדי ביאת גואל צדק 

חיים  ושנות  ימים  אורך  "כי  בימינו,  במהרה 

ושלום יוסיפו לך", אמן ואמן.

לרפואתו השלימה והמהירה
של מרן רבינו הגאון

רבי שלמה ב"ר יחיא קורח שליט"א
רב ואב“ד דבני ברק, וזקן רבני תימן

העובר בימים אלו טיפול רפואי וזקוק לרחמי שמים מרובים

אנושי.  מענה   –  2 שלוחה  והתפילות.  התהלים  שלוחת   –  1 שלוחה  הקו:  תפריט 
שלוחה 3 – לעדכונים על עצרות התפילה ועל מצבו של מרן שליט"א. שלוחה 4 – 
ורבנן  מרנן  של  בראשותם  הארץ  ברחבי  שהתקיימו  התפילה  עצרות  לשמיעת 
6 – להאזנה  5 – להאזנה לשיעורי מרן רבינו שליט"א. שלוחה  שליט"א. שלוחה 
לשיעורי מרנן ורבנן גדולי ומאורי יהדות תימן שליט"א. שלוחה 7 – שידורים חיים. 
המערכת  שע"י  שליט"א  מרן  כתבי  להוצאת  בכ.א.  לתרומות   –  8 שלוחה 
 –  12 שלוחה  למערכת.  להודעות   –  10 שלוחה  פלוס'.  'נדרים  המאובטחת 

להרשמה / הסרה לקבלת הודעות קוליות על עדכונים ודיווחים מאת המערכת.

03-30-8888-5

5    קו התפילות והעדכונים לרפואת מרן שליט"א 03-30-88-88-5   מצפים לישועה! 03-30-88-88-5 



לקיים בנו חכמי ישראל
 

עצרת תפילה וזעקה
 

לרפואתו השלימה של מרן רבינו גאב"ד בני

 ברק-

הגאון 
 שליט"א קורח ב"ר יחיא רבי שלמה

 זקן רבני תימן

שתתקיים אי"ה 
במוצאי שבת קודש
 

פרשת בהר כ' אייר 
 ה'תשע"ח

בבית הכנסת "אהבה ואחווה" רח' שאולזון 

 נוף ירושלים-הר 81

 58.82בשעה: 

 מרנן ורבנן: בהשתתפות
שליט"א  יוסף סאמין רבי הגדול הגאון

 רב באשקלון

 רבי הגדול הגאון
 שליט"א עזריאל מנצור

ראש ישיבת שובי נפשי
 

 שליט"א ציון חוברהרבי הגאון 
רב קהילת משכן אהרן
 וגן-בית 

 רבי הגאון
 שליט"א שלום יצחק הלוי

ראש ישיבת בית הלוי
 

ק ן  ה -ו

ם י ב ר ת  ל י פ ת ס  א מ י א  ל ר  י ב כ ל 

 

עזרת נשים פתוחה
 

קו התהלים לרפואת מרן שליט"א 
– 

03-30-8888-5
 

לקיים בנו חכמי ישראל

עצרת תפילה  

לאבות ולבנים
לרפואתו השלימה של מרן רבינו  

משיירי כנסת הגדולה
 

הגאון 

 שליט"א קורח ב"ר יחיא רבי שלמה
גאב"ד ב"ב 

שתתקיים אי"ה  רבני תימן ראש -
ביום 

חמישי ג' סיון
 ה'תשע"ח 

בבית הכנסת 
רח'  צדיק'-'פעולת

נתיבות המשפט 
1 

מודיעין עילית
 

 מעמד
אמירת תהלים
בשעה2  - 

10.11. 
תפילת מנחה 

בשעה  –
11.11 

בהשתתפותם של
 

 :מרנן ורבנן
רבי  הגאון

עובדיה יונה
רבי  הגאון שליט"א 

הגאון רבי  שליט"א יורם סרי

 שליט"א מרדכי יצהרי

קו ן  -ה

ם י ב ר ת  ל י פ ת ס  א מ י א  ל ר  י ב כ ל 

 

במוצאי שבת פרשת ”אמור“ 

י"ג אייר תשע"ח 28/4/2018 בשעה 21:00

במרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן  רח' שילה 60 ראש העין

והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים

לק“י

 

עצרת תפילה
על ציונו של מהר"י צובירי זצ"ל

בהשתתפות הגר"א אריה שליט"א, הגר"ע קורח שליט"א,
הגר"ח צדוק שליט"א

עצרת בקרית הרצוג
בהשתתפות המונים מבני המקום.

נשא דברים הגאון הגדול רבי יפת טיירי שליט"א, ראש ישיבת דרכי הלל

עצרת מרכזית בירושלים
התקיימה בהשתתפות רבני העיר שליט"א. נשאו דברים הגר"י סאמין 

שליט"א, הגר"צ חוברה שליט"א, הגר"ש הלוי שליט"א

עצרת בביהמ"ד של הגה"ג
רבי עזריה בסיס שליט"א

מרא דאתרא דראש העין, בהשתתפות רבני המקום שליט"א 

עצרת לאבות ובנים

במודיעין עילית
נשאו דברים הגר"י סרי שליט"א,

והגר"מ יצרי שליט"א 

03-30-88-88-5

קובץ שפתי מלך חלק ד'
העוסק במשנת מרן רבינו שליט"א ונמצא עתה בשלבי עריכה לדפוס

בתוספת מדורים מיוחדים ומגוונים:
א. כללי הוראה ומסורת. ב. קובץ תשובות מאת מרן שליט"א בעניינים שונים.
ג. עיונים בספר עריכת שולחן. ד. יחידי סגולה. ה. הבית היהודי. ועוד ועוד.

       כל הרוצה להיות שותף לדבר מצוה, לתרומות והנצחות
         יצור קשר עם מערכת המכון בטל:

התודה והברכה
לראש עיריית אלעד

הרב ישראל פרוש הי"ו
על סיועו הרב בארגון הכנס הגדול

לרפואת מרן שליט"א

התודה והברכה
לכל מארגני הכנס הענק 

לילדי אלעד
לרפואת מרן רבינו שליט"א

ידידינו היקרים
הרב

יניב 
שפירא 
שליט"א

הרב
יוסף ש. 
מעודה 
שליט"א

הרב
חגי 

אביטל 
שליט"א

6
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עצרות התפילה ברחבי הארץ
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עצרת בחשמונאים
בהשתתפות רבני המקום שליט"א

עצרת בעיר אלעד
בהשתתפות רבני הקהילות שליט"א. נשאו דברים הגר"ב עוקשי 

שליט"א, הגאון הגדול רבי פינחס קורח שליט"א

עצרת מרכזית בבני ברק
בבית מדרשו של מרן שליט"א

נשא דברים הגאון הגדול רבי פנחס קורח שליט"א

עצרת בבית שמש
בהשתתפות רבני המקום שליט"א, 

נשא דברים הגר"י נדב שליט"א

עצרת במודיעין עילית
בהשתתפות רבני המקום שליט"א. 

נשאו דברים הגר"א שמן שליט"א, הגר"א אריה שליט"א, הגר"י נדב 
שליט"א, הגר"צ חוברה שליט"א, הגר"צ רענן שליט"א

הגאון רבי עמרם 
קורח שליט"א 
רב ומו"ץ בעיר 

ביתר עילית 
בתפילה על מרן 
שליט"א בציונו 

של

מהר"ח 
סנוואני 

זיע"א

 

כנס ענק לילדים
כהכנה למתן תורה באולם הספורט בעיר אלעד לרפואת מרן 

שליט"א, נשא דברים הרב ישראל מאיר שושן שליט"א

 

ביקור חולים אצל מרן רבינו שליט"א
מימין לשמאל: הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א גאב"ד 

בד"ץ יורה דעה, הגאון הגדול רבי אבנר עפגי'ן שליט"א ראש 
ישיבת צדק ושלום, הגאון הגדול רבי משה תנעמי שליט"א רבה 

של רכסים

חשובההודעה 
מערכת שפתי מלך 

שוקדת בימים אלו על 
הוצאת כל דברי מרנן 

ורבנן שליט"א בעצרות 
התפילה בגליון מפואר, כיאות 

לכבודה של תורה.
לתרומות / הנצחות יש ליצור 

קשר עם המערכת
ניתן להאזין לעצרות התפילה

בקו העדכונים בשלוחה 7,
או בקול הלשון בטל:

)1,7,3,1363-369( 03-617-1111

7    קו התפילות והעדכונים לרפואת מרן שליט"א 03-30-88-88-5   מצפים לישועה! 03-30-88-88-5 

עצרות התפילה ברחבי הארץ
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35
93

80
1

לפרטים והזמנות ונקודות הפצה ברחבי הארץ 03-6544260

מכון החיים והשלום
לזכרם ולעילוי נשמותיהם של רבותינו הגאונים

הרב יחיא יצחק הלוי
הרב הראשי לכל ק"ק תימן

הרב שלום יצחק הלוי
 ראש רבני תימן 

בארץ ישראל

 

 

 
 
  
 
 

גליון זה יו"ל בשיתוף:

בית מדרש - כולל אברכים
רמת השרון - הוד השרון

בראשות הרב רזיאל שאול שליט"א 


