
  :יקרים קוראים

  לעצמם זכות שראו האנשים לכל רבה תודה

 כל את יברך ה"הקב .העלון להפצת לתרום

  לתורמים נשמח .דמיטב מילי בכל התורמים

 .העלון תפוצת את להגדיל מנת על נוספים

 

לשטרות ל"ש'ב, ט ליצירה"התשע אלולי "לק  

  5עלון מספר 

  שהיה יהודי אותו של שתפילתו לאברכים ענה הרב .התורה
 .(מתפלתם יותר 'ה לפני רצוייה ,דרך וישר תמים

 ,התור לפי ועולה זוכה אחד כל אם -מצוה חיבוב .ג
  .הציבור בקרב המצוה לחיבוב גורם הדבר
  היתרונות לצד .ישראל בארץ גם ממשיך ,זה מנהג

  רובם היו בתימן .חסרונות גם יש ,המנהג של
  ,בקיאים היו שלא מעטים ואותם ,בתפילה בקיאים

  הרבה יש היום זאת לעומת .לעלות התביישו
  ובמקום המשמעות את משבשים ,מילים שבולעים

  מנהג יש .בתפילה פוגעים הם הציבור את לזכות
  שיש או אבל שהוא מי ."הקדשים קודש"ל שנהפך

  שעולה שבן נכון אמנם .להתפלל חייב ,יארצייט לו
  לא הבן אם אך ,לאביו רוח נחת עושה ,ציבור שליח
  בכך שאין ודאי ,מילים ובולע מעוות ,להתפלל יודע
  דורש הבן אם בפרט ,נזק רק אלא נשמה עילוי שום
  לחבירו המוותר ,אדרבא .מחלוקת לידי ובא בכח זאת

  ,לאביו אמיתי נשמה עילוי עושה ,מהמחלוקת ונמנע
  ,בקי לא הוא כי ציבור שליח מלעלות הנמנע וכן

 .לאביו גדולה זכות בה יש זו שהתנהגות ודאי
  יש .רצויות שאינן תופעות יש הנוראים בימים גם

  ויום השנה ראש שתפילות מוטעית תפיסה
  את דורש אחד כל ."כיבודים חלוקת" הם הכיפורים

  מתפלל התקיעות לפני .בסתר ומי בגלוי מי ,כבודו
  על לבקש כדאי שאיני בעצמי יודע ואני" :התוקע
  האדם זה במקום והנה ,"אחרים על שכן וכל עצמי
 שכן וכל אחרים על לבקש כדאי שהוא בעצמו בטוח

  להיות אבותינו מדרכי ללמוד עלינו .עצמו על
  מי ."כדאי איני"ש ולחשוב הכבוד מן לברוח ,צנועים
  לבטא שילמד עד מלעלות להימנע עליו ,בקי שאינו

  של דור להכשיר עלינו .ויעלה כראוי המילים את
  .התפילה ובנעימת הנכון במבטא בקיאים צעירים
  הם כך ,במארי ללמוד בניכם שלחו ,יקרים הורים
 היודע וכל ,לתפארת ציבור שליחי לנו ויהיו יגדלו
  ומתוך שמים לשם יכוין ,ליבו את יכין ,להתפלל ובקי

        .בתפילתו הציבור את יזכה קודש חרדת
 .ישי ואדעי, שבת שלום

י ר ו ן ע ו פ צ  
 להנחלת מסורת יהדות תימן באשקלון

 

דגלואיש על   

   ?וכיבודים נדבות לבין ציבור שליחות בין מה
  הכנסת בתי מתפללי את שמעסיקות השאלות אחת

  ויום השנה ראש לקראת ובפרט השנה כל במשך
 ?ציבור שליח להיות ראוי מי היא הכיפורים

  להיות יתנדב שאדם עדיף האם נשאל א"הרשב
  משכורת ישלמו שהציבור שעדיף או ציבור שליח

  (נ"ת בסימן) א"הרשב תשובת .קבוע ציבור לשליח
  פסק וכך בשכר ציבור שליח למנות ראוי שיותר היא

  שאז היא הסיבה .ב"כ סעיף ג"נ בסימן ערוך השולחן
  זה אם זאת לעומת .הגון ציבור שליח ימנה הציבור

  שאינם ציבור שליחי לעלות יכולים ,בהתנדבות
  משלמים שאם ,נוסף טעם מביא א"הרשב .הגונים

  בקהילות נהגו זה פי על .בתפילתו יותר נזהר הוא ,לו
  .הנוראים בימים ובפרט ,חזנים לשכור וספרד אשכנז
  ציבור ששליח המנהג תימן בקהילות זאת לעומת

   .המצוה קניית ידי על או בהזמנה או ,התור לפי עולה
  במדינותינו" :כך כתב ל"ק בדף חיים בעץ ץ"המהרי

 כי ,בשבת אפילו קבוע ציבור שליח לקבוע נהגו לא
  מדבריו ."...אותו מעמידין ובקי לקרות שרגיל מי אם

 ציבור שליח להיות עולה שרוצה מי כל שלא יוצא
  רגיל שהוא כלומר ,"ובקי לקרות שרגיל מי" אלא

  את ומבטא ,בתפילה בקי גם והוא ,בתורה לקרוא
  ולא זו דרך אבותינו העדיפו מדוע .כראוי המילים

  לכך מביא ץ"המהרי ?בשכר קבוע ציבור שליח מינו
 :מרבותיו ששמע טעמים כמה

  שתפילתם ושמעון יהודה על התפלל רבינו משה .א
  עדיף ,אנחנו שבט מאיזה יודעים שאיננו כיוון .תיענה
 .ושמעון יהודה משבט הם אולי ,אנשים עוד שיעלו

  אבל ,בתורה חכמים אינם שאמנם אדם בני יש .ב
  הם ובזה ימיהם כל מסויימות במצוות זהירים הם

  תימני חכם מתלמיד שמעתי ,לזה בהקשר) .'ה לפני רצויים

  אחד השנה ראש .אברכים ככולו שרובו כנסת בית לו שיש
  חכם תלמיד אותו ,האברכים אחד של אבא ,יהודי שם התארח

  שהרב ,האברכים של  דעתם נחה לא  .ולהתפלל לקום אותו כיבד
 מלומדי אחד להזמין במקום להתפלל פשוט  יהודי להזמין העדיף

 



 זקני תימן באשקלון

 נולד לברכה וקדוש צדיק זכר קרואני יוסף מארי
  אצל תורה למד .(בערך) נ"התר בשנת תנעם בעיר

  נער כשהיה .ל"זצ שחב אברהם מארי הקהילה רב
  והוא תימן את שפקד ברעב נספו משפחתו בני כל

  תלמיד שהוא וכשראו חאז לעיר התגלגל .לבדו נותר
  שהה .תורה הקהילה בני את ללמד ממנו בקשו חכם
  .לפרנסתו דאגו הקהילה ובני ארוכה תקופה שם

 בנים שני  לו נולדו ממנה סעדה את לאישה נשא
 זכרונם חנה ,סעדה ,זהרה ,אברהם :בנות ושלוש
 כשידידיה .ו"יצ ידידיה ארוכים לחיים ויבדל ,לברכה

  יוסף ומארי ממחלה נפטרה אמו חמש בן היה
  60 בן כשהוא שנים 7 לאחר .אלמן נותר קרואני
  לחיים שתבדל גהסי חממה את לאישה נשא לערך

 בתחילה ,לארץ עלו שנה כחצי לאחר .ארוכים
  לעלות מאוד רצה ,העין בראש במעברה השתכן

  כספיים אמצעים לו היו שלא כיוון אך לירושלים
  במעברת התגורר .באשקלון מגדל לשכונת עבר

 .דרומי לשיכון עבר כך ואחר שנים 9כ הצפון
 תנעם יהודי קהילת הנהגת
  שחב אברהם מארי רבו עלה (1924) ד"התרפ בשנת
  מקומו את מילא קרואני יוסף ומארי ישראל לארץ

  עד זה בתפקיד שמש .הדין ובבית הקהילה ברבנות
  סאלם מארי עם יחד ט"התש בשנת הגדולה העלייה
  של ההלכתיים הצרכים בכל עסק .ל"זצ אבהר

 כשנתקל .ומגרש מקדש ,שוחט ,מארי :הקהילה
  בצנעא הדין לבית עלה ,מסובכות הלכתיות בשאלות

  יחיא מארי עם בקשר היה ובפרט להתייעץ כדי
 .ל"זצ אלשייך
  שהמארי היה בתימן המנהג :אלמנת יונה מספרת

  ,שלנו התור כשהגיע .התור לפי משפחות אצל אוכל
  באה הייתי .לו לקרוא אותי שולחת היתה אמא

  "אתגדא י'ג אומי קלת ,יוסף מארי יה" :לו ואומרת
  אחרי .(תסעוד שתבוא אמרה אמא ,יוסף מארי)

 דיבר יוסף מארי אחת פעם .בתורה עסקו שאכלו
  ובניהם בעליהם את ששולחות הנשים בזכות

  לה שאין ומי ,ושאלתי העזתי אני .וללמוד להתפלל
  כשכבר ,שנים אחרי ?בשבילה ויתפלל שילמד בעל

  למה יודעת את ,בבדיחותא לי אמר אתו התחתנתי
 .בשבילך שיתפלל מי שיהיה כדי ?איתך התחתנתי

  הלכות כל את ידע .שחיטה בנושא גדול מומחה היה
  .חדה בצורה ההלכה את חותך היה .פה בעל טריפה

 

 

  

"עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם"  

  קרואנייוסף מארי 
 זכר צדיק וקדוש לברכה

  רוצים אם :אומר היה שלי אבא :מנצור יגאל מספר
  הסי'ג מוסא למארי אומרים היו בהמה לשחוט
 .לשחוט קרואני יוסף ולמארי הסכין את להשחיז

  ספר בנושא ושלהבת אש של תקופה היתה בתימן
  עמד .בנושא תקיף היה קרואני יוסף מארי .הזוהר
  שאינו שמי ואמר גדולים חכמים תלמידי לפני בויכוח
  ,"פרדס" מהמילה "ס" האות את ומוריד זוהר מאמין
  היה .ברפואות גם עסק ל"זצ יוסף מארי .פרד נשאר

  והיה וצמחים משמן תרופות מכין היה ."מדרע"
 .אותם ומרפא החולים את מברך
  רב להיות לו והציעו באשקלון התיישב לארץ כשבא
  .עמו ונימוקו וטעמו סירב הוא אך התימנית העדה
  חיים מספר .ילדים 15כ של חבורה בצפון לימד

  עץ שם היה .לביתו אותי לוקח היה לפעמים :חוברה
  והכל אותי מתקן היה .העץ תחת אותי ולימד תאנה
 .פה בעל

 והנהגותיו דמותו
  שלי אבא" :אייל בנו עם בשיחה מנצור יגאל מספר
  .ברמות זה מאוד .שלך אבא את העריך מאוד

  ."שהיה מה את מכיל לא לך אומר שאני המשפט
  ,גמור צדיק" :בהספדו ל"זצ  קטיעי זכריה מארי כתב
  כעס לא .רצון מלא היה" :כתב עוד ."שבענוים עניו
  :יונה אלמנתו מעידה ."דבר שום על הקפיד ולא

  מה עשה אותי כיבד ימיו כל .עלי כעס לא מעולם
  לי ולספר אותי לשמח רגיל היה .רוצה שאני

  היה אותו שהכעיס היחיד הדבר .מצחיקים סיפורים
  :צועק היה שבת שמחללים כשראה .רוחניות בענייני

  אתם ,אללה מן כפו ,אתיהוודו  ,שבת ,רשעים יה"
   .!"כשירה היא ישראל שארץ יודעים
  שאחריתו ל"חז ואמרו "יתאדם כי יין תרא אל" כתוב

  היה יוסף מארי .עבירות מרבה היין שתיית כי דם
   בניו ואת עצמו את ינהיג אדם שכל כך על מזהיר
 .ובמשקל במדה יהיה ,ישתה ואם ,יין לשתות שלא

 



 ברכה היום לפניכם נותן אנוכי ראה" :בפרשה נאמר
  בלשון וממשיך יחיד בלשון פותח הפסוק ."וקללה
  (:מ קידושין) ל"חז בשם "יקר הכלי" ומבאר .רבים

  ('ח הלכה 'ג פרק) תשובה בהלכות ם"הרמב כתב וכן
  על מחצה העולם כל היה כי לאדם ידמה לעולם
 כל ואת עצמו את הכריע אחת מצוה עשה ,מחצה
  ,"ראה" יחיד כל אל אמר לכך  .זכות לכף העולם
  על וישפיעו יחזרו מעשיו כל כי שכלו בעין שיראה
  גם לכן ."לפניכם" :רבים בלשון המשיך לכן .הרבים
  .לקללה ברכה בין הבחירה את מזכיר

 ד"גאב ל"זצ קורח שלמה רבי ג"הרה וכתב הוסיף כן
  הסליחות ימי לקראת התעוררות בדברי ברק בני

  פרק תשובה בהלכות כותב ם"הרמב" :ל"וז והרחמים
  שיעיד עד בתשובה לשוב צריך שאדם 'ב הלכה 'ב

  ,לעולם החטא לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו
  לא שאני העד הוא ה"הקב -נחרצים ם"הרמב דברי

 .לנצח ,לעולם החטא לאותו אשוב
  שלא מעיד ה"הקב שאם שואל שם משנה הלחם
 ממך נשללה כן אם ,לעולם החטא לזה תשוב

 להתהפך ובידו בחירה בעל הוא האדם והרי ,הבחירה
  !?הבחירה ממנו שישללו יתכן ואיך ,שירצה להיכן
 אחר במקום ם"הרמב הלא ,בפשטות לתרץ לי נראה

 את  ששוללים  מושג שיש  ,כתב ('ג הלכה 'ו פרק)

 שהכביד מצינו הרשע בפרעה .ההפוך בכיוון הבחירה
  כח ממנו שניטל בסיחון מצינו וכן ,לבו את 'ה

 ,כך כל שהרשיעו שמכיון מסביר ם"הרמב .הבחירה
  פי על .התשובה את מהם שישללו בכך נענשו

  ישללו תשובה לבעל שאף להסביר ניתן הזה העקרון
  יחזור שלא גמורה תשובה שעשה במה הבחירה את

 .עוד לסורו
  שכל לייחס חדלנו שלאחרונה היא נוספת נקודה

  נטייה יש .הרבים בעוונותינו הוא אתנו וקורה הנעשה
  בהסברים ולהיתלות האישית האחריות את להסיר
  ?ורדיפות צרות יש למה :אומרים אנשים .אחרים

  בית שלום ללא זוגות או ,משיח חבלי בגלל
  במקום ,המזוזות או הכתובה את לבדוק שמבקשים

   .ונקי זך שלהם השכל אם לבדוק שיבקשו
  כך ואחר בזולת פוגע שאדם פעמים ,נוסף דבר

  מחברו קפידא עליו תהיה שלא היא שלו הדאגה
  ורומס משפיל ,פוגע ,מעליב אתה .בו פגע שהוא
  .!?אותך שמעניינת מה היא הקפידא כך ואחר ,אותו
 הלא !?שלנו ברוע ,במעשינו נפשפש שלא למה
  רבים" :אמר וכבר הקטנה באצבעו חש הקדוש רבינו

 ...בסדר הכל ?ואנחנו ,"לרשע מכאובים
  ולדעת שלימה בתשובה ולשוב בזה להתעורר צריך
  :בעצמנו אשמים אנחנו כי הוא שקורה מה שכל

 (?המאורות מכון) "...בגדנו ,אשמנו"
  ושומא ,והסליחות הרחמים חודש בפתח אנו עומדים

 זה שהרי ,השנה כל של הנפש חשבון לעשות עלינו
  .החדשה השנה ולפני ,השנה של האחרון החודש

  העובדה את רבינו משה לנו מזכיר ראה בפרשת גם
  ,להענישנו חפץ הוא ואין ה"הקב של בנים שאנחנו

  .כעסו בשעת אותו לרצות כיצד לנו גילה הוא לכן
 בנו עתיד כי היודע לאב ,דומה הדבר למה משל

 אכעס כאשר ,לו אומר מראש וכבר כנגדו לחטוא
  שבעת מנת על ,רחמנותי מידת את לי תזכיר ,עליך

  זה בעניין להוסיף יש .לדונך בה אשתמש הכעס
  .השמים מן עליו מרחמים ,הבריות על המרחם שכל
  אדם לבין הקשורות רבות מצוות ישנן ,כן כמו

  לכף האדם את לדון צריכים אלו ובמקרים לחבירו
 .שנה סוף של נפש חשבון של זה בזמן ובפרט ,זכות

 "הזכרון ובספר החיים בספר תכתבו"

 אבקש מכל מי שיכול לעזור בתיעוד ואיסוף 
0546758864חומר על זקני תימן שיפנה אלי   

  ו"יצ הרב סעדיה נפש

   לפרשת ראה ולחודש אלול

  מנחם והיה חסדים בגמילות עסק קרואני יוסף מארי
  הוריד .אבילים לנחם מהראשונים היה .אבילים
  ושמחה בכיה ,ראשון צוחק והיה ראשון דמעה

  הרבה מת על לבכות ראוי שאין אומר היה .בצוותא
  'ה .האדם יבכה כי בצע ומה יתן ומה יוסיף מה כי

 שלום מקדים היה .מבורך 'ה שם יהי לקח 'וה נתן
 ."אנא רבה גברא" אמר ולא אדם לכל

  אם ,הטלית עם תמיד הולך היה ל"זצ יוסף מארי
 .הטלית עם הלך מקום בכל .לשוק ואם כנסת לבית
  .לפניו פתוח הספר הזמן כל .בתורה גדול שקדן היה

 נלך בוא לו אומרת הייתי :יונה אלמנתו מספרת
  זקוק שאינו ואמר לפניו פתוח הספר היה ,נטייל
 .בספר לפניו כתובה ישראל ארץ כל כי בארץ לטייל
 ה"התשל טבת א"בכ נפטר ל"זצ קרואני יוסף מארי
 .באשקלון החדש העלמין בבית ונקבר

 

 :הסליחות לסדר בהקדמתו ץ"המהרי מדברי
 'ה דבר אל בלבו החרד הנלבב וילפת המשכיל יחרד"

   ...הדין יום בהתקרב בניו ואל בשרו ואל עצמו ואל
  זה לבו אל לתת צריך ולכן ,לפטרו רב זכות וצריך
  המלך אל לבוא ...יום שלושים השנה ראש קודם

 "...לו להתחנן



  boeeteman@gmail.comאו בדואר אלקטרוני  054-6758864בכל ענייני העלון ניתן לפנות לטלפון 

"קום קרא אל אלוהיך"  
 זמני אשמורות ותפילת שחרית בבתי הכנסת באשקלון

 "מורשת תימן"

 המרכז לתשמישי קדושה טליתות וספרי קודש

 0772042294 / 0507373234 בועז אשבל  : להזמנות

 אשקלון 30שדרות בן גוריון 

ashbel.boaz@gmail.com 

 תפילת שחרית אשמורות בית הכנסת

 05:30 03:30 16רחוב לכיש " אביחי משכן"

 05:30 03:30 רמת אשכול שכונת "נצח ישראל"

 00:30 שכונת רמת אשכול "נצח ישראל"

 06:40 05:00 34יואש  רחוב "אבן ספיר"

 05:30 04:30 8רחוב עתניאל " משכן ברנע"

 05:45 04:00 רחוב אורט" יעקב שבות"

 06:45 05:15 רחוב חגי (סיאני" )נווה שלום"

 05:40 04:10 רחוב חגי "עזרת אחים"

 05:30 03:00 שכונת רמת אשכול "אהבת ציון"

 05:00 03:30 40רחוב הנביאים  "אוהל יוסף"

 05:15 04:00 רחוב חננאל( דהרי" )צדק נוה"

 05:30 03:00 שכונת גבעת ציון עמרן מארי סאלם

 ישמרם ויחיים' ה ו"יצעלון זה נתרם על ידי משפחת מארי דוד עצר 

 .להצלחת כל עם ישראל

 ברכת זיווג הגון לצמח בן דוד ולכל הרווקים בישראל

 ברכת רפואה שלימה ליחיא בן דוד צברי ואברהם בן יוסף אביבי  ולאיילה בת שרה

 בכלל חולי עמו ישראל

 לגואל בן דוד ולמיכל בת נעמה שלקיימאברכת זרע 


