למען דעת

מאמר הכנה לחודש אלול
מאת מרן הגאון רבי עזריה בסיס זצ"ל

אנו נמצאים סמוך ונראה
לימי חודש אלול ,ושומה
עלינו להתכונן כיאות
לימים אלו .בסליחות
אנחנו אומרים" :ישן אל
תרדם" .וביאור העניין הוא
כך ,שבשינה עצמה יש
מצב של כמה שלבים ,וכפי
שהגמ' אומרת (תענית יב):
יש נים ולא נים ,תיר ולא
תיר .נים ולא נים ההגדרה
היא ,שכשקוראים לו בשמו
הוא עונה ,והוא מנומנם.
אולם כשאומרים לו מילי דסברא הוא אינו יכול להשיב.
אולם ישנו מצב בשינה גדול יותר ,שכשקוראים לו הוא כלל
לא עונה .וזהו תיר ולא תיר .וישנו מצב חזק יותר בשינה
והוא" ,תרדמה" .גם כשמעירים אותו ,ומזיזים אותו ,הוא לא
שומע .עד כדי כך הוא שקוע בתרדמה שהוא לא שומע ולא
מגיב כלל.
כך הוא הדבר בעבודת השם ,ובקיום המצוות" .ישן" ,באם
ישן אתה בקיום המצוות ,אל תהיה מוכה בתרדמה ,אל תהיה
מוקפא .אנחנו היום במצב של קיפאון ,וזה הרבה יותר גרוע
מתרדמה.
הקב"ה מצפה שיפתחו ,שיהיה מעשים .והיצה"ר עובד
תמיד קשה ,ודוחים זאת מפעם לפעם ומזמן לזמן ,וכך יוצא
שמתגבר עלינו היצה"ר ,וממשיכים הלאה בדרך שלנו .אבל
כאשר כנסת ישראל עונה :אינני יכולה ,פשטתי את כותנתי.
כתוב שם :דודי שלח ידו מן החור ,ומעי המו עלי .כאשר יד
של הקב"ה מענישה ,דודי שלח ידו מן החור .אז נזכר פתאום
האדם לחזור בתשובה" ,קמתי אני לפתוח לדודי".
"פתחתי אני לדודי ,ודודי חמק עבר" – אחרי המכה ,אחרי
העונש .כאן כבר צריך תשובה גדולה ,להראות שבאמת
מאמינים ורוצים קירבת השי"ת.
אשר על כן ,נשים אל לב לדברי הסליחות שאנחנו אומרים,
לבצע אותם ,ולא רק בבין אדם למקום ,אלא אף בבין אדם
לחבירו .תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה ,אמן
ואמן( .מתוך קובץ שיחות ומאמרים לימים הנוראים  -מכון המאורות)

לפרסום בלוח:

biznaiis100@gmail.com | 053-415-8343

לא ראית את הלוח
באיזור מגוריך?

להצטרפות לקבלת הלוח במייל ולשליחת עדכונים
מהנעשה והנשמע יש לשלוח בקשה ל:
sm088302222@gmail.com

הירשם כעת לקבלת הלוח
בדיוור ישיר לביתך (דואר
 ,)24לתלותו בבית הכנסת
באיזור שלך!

מו"ל :א .עוזרי

א ָּשה ָמָצא טוב
ָמָצא ִ ׁ

צימר מדהים
בכרם
בן זימרא
במחירים
אטרקטיביים
מרדכי -
0508650515

ברכות מאליפות
למשפחת רחל ושלמה צדוק
לרגל נישואי הבת הילה עם בח"ל אלון
עלו והצליחו בבניין הבית
באהבה ואחוה שלום ורעות תמיד
מאחלים באהבה רבה,
שחר וחלי צדוק

מבזקי חדשות
ברוך דיין האמת:

נחליאל ומרבני

למרן הגאון רבינו שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה
אשר אנו נהנים ממנו וממשנתו תמיד עיצה ותושיה ,המדריכנו
בעיצה ישרה לכל אורך הדרך לרגל שמחת נישואי נכדו בן לחתנו
הגאון רבי יצחק בן יוסף שליט"א ראש הכולל שע"י מוסדותינו
הקדו' בעיר נס ציונה .גלריה באתר המאורות.

וְ ִד ְמ ָע ָתּה ַעל ֶל ֱחיָ ּה:
מרן הרב שלמה מחפוד ומרן הרב שמעון בעדני שליט”א מקוננים
על החורבן • גלריה באתר המאורות.

ברכות מזל טוב:
לראש המוסדות הרה"ג רבי יהורם יפת שליט"א לרגל הולדת נכדתו
בשעטו"מ בת לבנו הרב דוד יצחק הי"ו.

ברכות מזל טוב:
היכונו! מיזם אדיר של העברת מוקדי אמירת
סליחות  -אשמורות  -מדי יום ביומו בשידור
חי בקו המאורות | סיקור מיוחד של תפילות
תשעה באב בקו המאורות

לאחר המערך המתוגבר
שהוקם ע"י מערכת קו
העולמי
הקו
המאורות
ליהדות תימן ,ביום תשעה
באב להעברת כל תפילות
הצום בשידור חי מארבעת
המוקדים המרכזיים ברחבי
הארץ  -לתועלת מאות
ואלפים הנמצאים בבידוד
וחולי הקורונה בארץ ,כאשר
תגובות רבות הגיעו למערכת

המאורות על המיזם הנפלא,
כאשר מאות אנשים התחברו
אונליין לכל התפילות דרך קו
המאורות ,כשלמאות אלפי
דקות שיחה התחברו רק
בצום תשעה באב.
בהזדמנות זו  -מציינים
ומבקשים ליידע את הציבור
במערכת המאורות :אנו
שמחים לבשר כי אנו נערכים
להעברת סדרי אשמורות
כמנהג תימן מבתי כנסת
מרכזיים עם בעלי תפילה
נודעים  -מדי יום ביומו בשעת
חצות ובשעת בוקר מוקדמת
 בקו המאורות הקו העולמיליהדות תימן .המעוניינים
להעביר את האשמורות מבית
מדרשם  -יפנו למערכת
בהקדם האפשרי במייל חוזר.

חדשות עולם התורה

קו ההלכה העולמי
ליהדות תימן
'המאורות'

מענה הלכה ומנהג
ע"י עשרות רבנים ומורי הוראה
בכל שעות היממה

• כל הפרטים

לכבוד הגאון רבי חיים צדוק שליט"א לרגל שמחת אירוסי בנו הרב
יאיר מבחירי ישיבת רכסים  -עב"ג למשפחת יצחקי באלעד.

בראיון לקו המאורות הבהיר פרטוש את הסיבה שמחמתה
ראה לנכון להנציח את שמו של הגר"ש קורח ברחוב שזכינו לו בדורינו  -מסיים פרטוש.
הראשונים בבני ברק ,בדבריו סיפר פרטוש על הקשר
המיוחד אליו זכה רבות בשנים מהגר"ש זצ"ל ובכך זכה כמו כן ,הרב פרטוש זוכה לברך על המוגמר ואומר" ,כי
להכיר בגדולתו הרבה ,ואשר על כן הרגיש חובה להנציח בסיכום עם רה"ע הוחלט ששכונת שיכון ה' בעיר תיקרא
את שמו של הרב קורח כיאות לכבודה של תורה ,ודוקא 'יביע אומר' .גם השכונה המיתולוגית 'פרדס כץ' ,תהיה
ברחוב הראשונים בעיר ,כאשר ברחוב זה התגורר הרב על שמם של מרנן מרן רבי שלום יוסף אלישיב ורבי
בעצמו שנים רבות ,ואף לשכת הרבנות אף היא מתחילתה עובדיה יוסף ותיקרא 'פרדס יוסף' .פרטוש לא עצר כאן,
הייתה ברחוב זה  -שם ישב וקיבל את תושבי העיר והמשיך לפעול להנצחתם של גדולי התורה הספרדים
ומחוצה לה  -כך שאין יותר מתאים מלהנציח את שמו בעיר שכולם היו תושבי העיר :רחוב צפת יהפוך להיות
רחוב הרב ניסים פרץ .רחוב החלוצים יהפוך להיות על
של הרב קורח ברחוב זה  -אומר פרטוש.
זכות גדולה היא לי להנציח את שמו של מרן הרב שלמה שמו של הרב יוסף זליכה שהיה רבה של שכונת 'פרדס
קורח  -זאת לאחר שראיתי שרבים לא זכו והחכימו לדעת כץ' .רחוב גני גד יהפוך להיות על שמו של הרב ינון חורי.
להנציח את זכרו כפי שהיה מתאים לאיש גדול וענק רחוב אברהם בן דוד יהפוך להיות על שמו של הרב מנצור
בן שמעון.

ניתן להאזין לראיון המלא עם הרב פרטוש בקו המאורות הקו העולמי ליהדות תימן
בטל' *8416 :שלוחה  5>2או באתר המאורות  -אתר התוכן וההלכה ליהדות תימן.

הננו שמחים לבשר כי התקבלה תרומה לחלוקת הסט הנפלא
מתולדותיהם של מאורי האומה גדולי עדתינו המעטירה זצ"ל  -גבאי
בתי כנסת המעוניינים בקבלת הסט לספריית בית מדרשם ,יפנו
למערכת מכון המאורות במייל:
sm088302222@gmail.com

מיטב הראיונות עם רבנים ואנשי ציבור בנושאים העומדים
על הפרק  -בקו המאורות הקו העולמי ליהדות תימן:

הרבנית ע”ה נולדה בצנעא שבתימן בשנת ה’תר”פ ,לאביה הצדיק מארי
שלמה קארה זצ”ל ,נצר לשושלת רבנים ידועה ובראשם הגאון מארי
יוסף אלקארה זצ”ל שמילא מקום מהרי”ץ זיע”א בהנהגה ,ובנו אחריו
ממשיך דרכו הגאון מארי סלימאן אלקארה זצ”ל שכיהן כראב”ד ורב
ראשי ליהדות תימן המפוארת במשך ארבעים שנה (בין השנים ה’תר”ט
– ה’תרמ”ט) .בבית מיוחס זה גדלה הרבנית מלכה ע”ה במעלות היראה
והקדושה ,החסד והאמונה ,שהיו מושרשות בה מינקות לאורך כל שנות
חייה.
בהגיעה לפרקה ,דובר בה נכבדות מבית משפחת קורח המפורסמת בתימן
דור אחר דור בגדולי התורה שיצאו ממנה ,פוסקי הלכה ,מורי הוראה,
מעתיקי השמועה והמסורת כתיקנה .בעת דודים נישאה לבעלה הגאון
מארי יוסף קורח זצ”ל ,שהיה תלמיד חכם מובהק ,איש הלכה והוראה,
רב פעלים בתחום חינוך התלמידים ,ועשה רבות לצידו של הרב הראשי
האחרון ליהדות תימן ,הגאון מארי עמרם קורח זצ”ל ,להצלת והברחת
היתומים מתימן מפני גזירת השמד.
בשנת ה’תש”ט ,עם עליית רוב יהודי תימן לארץ ישראל ,עלו גם הם לחונן
עפרה של ארץ הקודש .תלאות וסבל רב חוו בדרך הקשה ,ובמהלכה שיכלו
שניים מבניהם .בהגיעם ארצה ,בתחילת שנת ה’תש”י ,שוכנו במעברות
העולים בראש העין ושהו שם באוהלים במשך כשמונה חודשים ,תחת
השמש הקופחת בקיץ ובחורף מושלג וסוער שהיה באותה השנה .כל
התנאים הללו ,לא החלישו את רוחם היוקדת באהבת ה’ ותורתו ,בהקפדה
על מצוותיו קלה כבחמורה .לאחר תקופה זו ,הועברו לשיכוני העולים
ברמת עמידר ברמת גן.
זכתה המנוחה לשיבה טובה ואריכות ימים בבריאות ובצלילות הדעת.

רב הישוב נחליאל

הדים רבים בעולם הישיבות והמדרשות של הפעילים
בארץ הקודש ,אודות פתיחתה של ישיבת הקירוב
החדשה במרכז הארץ ,לזמן אלול הבעל”ט [לפי
הוראות משרד הבריאות].
הישיבה הק’ שנפתחה בעצתם של גדולי התורה
לבחורים הצריכים חיזוק בתוי”ש
בעקבות הביקוש הגובר לישיבה עם צוות בעל נסיון
רב מתוך מסירות ויר”ש לכל בחור ובחור באווירה
מיוחדת.
לידיעתם של פעילי הקירוב והמדרשות ,ההרשמה
נסגרת בימים אלה לבחורים רציניים ,בגילאי 17
ומעלה ,ורוצים להצליח בלימודי הגמרא והראשונים
ולגדול תלמידי חכמים.

אדם שהיה חייב בבידוד מחמת
תסמינים ולא נכנס במזיד וגרם
לאחרים להיכנס לבידוד מחמתו
– האם חייב לשלם להם על הנזק
שנגרם?

עם רבני קו ההלכה 'המאורות'
לקהילות קודש תימן

הגאון רבי אוריאל חוברה שליט"א

הישיבה ממוקמת במרכז הארץ בנס ציונה
במיקום שקט ונינוח .בתנאים נוחים וטובים.
ניתן להירשם בטלפון052-716-9898 :

כל ימיה נמנעה מהזדקקות לזולת ,ולא ביקשה
מעולם עזרה בדבר שהיה באפשרותה לעשותו
בכוחות עצמה .רצון יראיו יעשה ,ועד לתקופה
האחרונה במלאות לה מאה שנות חיים ,סייע ה’
בעדה ולא הוצרכה להזדקק לסעד ותמיכה בחיי
היום יום ,אלא שהתה בביתה בכבוד ובטובה.

כוס תנחומים
על פטירתה בשיבה טובה של הרבנית הצדקנית אשר כל ימיה
התהלכה בצניעות ויראת שמים טהורה ,וזכתה להעמיד דורות
ישרים מבורכים

הרבנית

מלכה קורח

ע״ה

תנחומנו הכנים שלוחים לכל בני המשפחה הנכבדה
ובראשם מורינו ורבינו הגאון הגדול

רבי

פנחס קורח

ואחיו הגאון רבי עזרא

שליט״א
שליט״א

בעל הנחמות ינחם לשבריכם הגדול
ולא תוסיפו לדאבה עוד
רבנן ותלמידהון

הרב יהורם יפת רבני קו ההלכה 'המאורות'

גם בימיה האחרונים כשגברה חולשתה מאד
והכרתה הייתה מעורפלת ,לא פסק פיה מלמלמל
‘השם אחד’ שוב ושוב .אמונת האומן שליוותה אותה במשך כל חייה,
נותרה בעוצמתה כשהייתה עד לרגעיה האחרונים.
הלוויתה התקיימה בליל תשעה באב ,מיד עם סיום אמירת הקינות בבתי
הכנסיות התאסף קהל רב סביבות ביתה שבבני ברק על מנת לחלוק לה
כבוד כראוי .מסע ההלוייה נפתח בדברי בכי נהי מפי בנה הגאון רבי פנחס
קורח שליט”א ,ולאחר מכן צעדו ההמונים אחר מיטתה שנלקחה לבית
העלמין סנהדריה ירושלים ,שם כבר המתינו ההמונים לבואה .לאחר דברי
הספד מפי הגאון רבי ציון חובארה שליט”א רב ק”ק משכן אהרן בית וגן
ירושלים ,הובלה מיטתה אל מקום קבורתה בחלקת הרבנים ,סמוך ונראה
לציון בעלה הגדול ואבותיו זצ”ל.
זכתה והניחה אחריה דור ישרים מבורך ,כולו זרע ברך ה’ ההולכים בדרך
התורה והמסורה ,ובראשם בנה הנודע לשם ולתהילה הגאון הגדול רבי
פנחס קורח שליט”א רב דק”ק שערי הלכה בבני ברק ,אשר ציבור בני
התורה דק”ק תימן הולכים לאור תורתו בחיבוריו ובשיעוריו המשמרת
מסורת ההלכה והמנהג כפי שקיבלה מאבותיו ,תוך הנחלת ערכי עולם
התורה והישיבות שינק מרבותיו גאוני הדור שלפנינו .ואשר על ידו השני,
זקן ויושב בישיבה – בנה הגאון רבי עזרא קורח שליט”א מגדולי הת”ח
בכולל פוניבז’ ,הנודע בתרגומיו המדויקים לספרות רבותינו הראשונים
שנכתבה בלשון ערב אשר רוח חכמים נוחה מהם ,ובראשם פירוש המשנה
להרמב”ם שנערך על ידו ויצא לאור ע”י מכון המאור .וצעיר בניה ,הרה”ג
רבי שלום קורח שליט”א ת”ח ומרביץ תורה בק”ק תימן בעיר מודיעין
(הדרך פרשת עקב תש"פ)
עילית .תנצב”ה.

לכבוד הרב השואל ,כנהר שלום וכנחל שוטף
ברכה עב”ד( .תשובה זו מקוצרת ,ניתן לקבל
את התשובה המלאה במייל המערכת).
תשובה :לגוף השאלה אם אדם לא נכנס לבידוד
במזיד ,וגרם לחברו נזק ממוני שגם הוא יאלץ
להיכנס לבידוד ,האם חייב לשלם את הנזק .הנה
ע”פ מה שפסק בשו”ע חו”מ (סימן שעח סעיף
א) אסור לאדם להזיק ממון חבירו ,ואם הזיקו
בין שוגג בין אנוס ,חייב לשלם נזק שלם .וא”כ
גם מי שלא שמר על בידוד וכ”ש שהיה במזיד
שידע שהוא חולה בנגיף ,ועי”ז גרם לאחרים
שיכנסו לבידוד והפסד ממון ,לכאורה היה
מקום לחייבו בכל ההפסדים שגורם לאחרים.
אולם למעשה יש לחכוך בזה ,שאע”פ שהחולה
בנגיף הקורונה מדבק בשיעולו ע”י שליחת
חיידקים לעבר האדם הבריא ,מכל מקום הם
נכנסים לגוף הבריא על ידי נשימתו שהבריא
נושם .נמצא שהבריא הביא לעצמו את המחלה
לגופו ,והחולה רק גרם לו שיגיע למצב הזה,
וא”כ חשיב שהזיק בגרמא ,וקיימ”ל בכהאי
גוונא ,פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים .וע”ע
בשו”ע שם (סעיף ג) .אמנם אם ידוע בבירור
שהווירוס (כלומר הנגיף) נכנס לגוף הבריא גם
בלי סיוע נשימתו של הבריא ,אז חשיב כחץ של
החולה ,ודינו כאדם המזיק שחייב בדיני אדם.
ולכן כדי להכריע בזה בדיני אדם ,צריכים לדעת
את המציאות הקיימת ,ויש לשקול כל מקרה
לגופו ,כיון שפעמים גם הניזק תורם חלקו
שלא היה הוא עם מסכה .ועכ”פ לכו”ע חייב
בדיני שמים .ועתה ראיתי בקונטרס “עולמות”
שהאריך בדין מזיק במחלה מדבקת ,עיי”ש.
וקצרתי במקום שיש עוד להאריך .והזהיר
והנזהר ירבה שלומם כנהר.
אוריאל חוברה

לשאלות בהלכה
בכל שעות היממה
חייגו כעת *8416 :שלוחה 1

מחבר ספר?
מוביל מיזם מיוחד?

ראיון מרתק בלעדי לקו המאורות :עם חה"כ הרב משה אבוטבול (ש"ס) • על
מצב היהודים בתימן ועל קריאתו בוועדת החוקה היום (ד’) על ימים נוראים
בצל הקורונה • הראיון המלא בקו המאורות ובאתר המאורות | ראיון בלעדי
ד"ר ר' חיים דחבש  -מומחה למקצועות הרפואה הטבעית על ענפיה השונים,
ומנהל קליניקה 'אורח חיים'  -הדרכות מעשיות ותובנות מעניינות על הרפואה
הטבעית הנצרכת בפרט בימים אלו של מגיפת הקורונה וההתמודדות עמה

פנה אלינו עוד היום
וקבל הצעת מחיר
במחיר אפסי!

האזינו כעת לארכיון הראיונות בקו המאורות
חייגו 03-30-8888-5 / *8416 :שלוחה  5>2או באתר

053-415-8343

עוד ישמע בהרי יהודה...

הדים רבים בעולם ישיבות
הקירוב והחיזוק
עם פתיחתה של ישיבת
אורה של תורה בעיר נס
ציונה • כל הפרטים

הרבנית מלכה קורח ע"ה • יריעה מיוחדת לזכרה
בערב תשעה באב ,יום שריפת בית אלוקינו ,נתעטפנו יגון ואבל בכפליים,
עת נתעלתה לשמי רום בתום ובטוהר ,בשם טוב ובשיבה טובה הרבנית
הצדקנית מרת מלכה קורח ע”ה ,שזכתה להעמיד בית של תורה ויראה
לתפארה ,וראתה בחייה בנים ,נכדים ,נינים ובני נינים תלמידי חכמים
מופלגים ,עמלי תורה ,יושבי על מדין ,בעלי הוראה ומסורה.

יו”ר ועדת שמות וחבר הנהלת העיר בני ברק ,הרב
אברהם פרטוש (ש”ס) חשף השבוע (שני) בראיון שהעניק
לראשונה בקו המאורות  -הקו העולמי ליהדות תימן ,את
מהפכת שמות השכונות והרחובות שתעבור בקרוב העיר
בני ברק .לאחר שפעל ועסק זמן רב במסדרונות העירייה
בהנצחת שמותיהם של חכמי הספרדים והתימנים בעיר,
הודיע פרטוש כי רחוב הראשונים בעיר בני ברק ,יקרא על
שמו של רב העיר בני ברק שנפטר לאחרונה – מרן הגאון
הרב שלמה קורח זצוק”ל.

הלך לבית עולמו הרב עמנואל בשארי זצ”ל – מחבר ספר “בת מלך”
ועוד ומו”צ בבית ההוראה פעולת צדיק .הלוויתו יצאה ביום רביעי
ט”ו באב תש”פ מביתו בנתניה .תנצב”ה.

חלוקת סט הספרים
מתולדותיהם של רבותינו:

חדשות ודיווחים מאת :שלמה שרעבי | צילום :ארכיון המאורות

היסטוריה :רחוב הרב שלמה קורח בעיר בני ברק

(באדיבות אתר המאורות  -אתר התוכן וההלכה ליהדות תימן)

ברכות מזל טוב:

בס"ד | פרשיות ראה  -שופטים ה'תש"פ | גיליון 2
לוח שבועי המתפרסם בקהילות קודש תימן בכל רחבי הארץ

פנה למערכת לוח המאורות
053-415-8343
דוא"ל:
biznaiis100@gmail.com

הלכה למעשה

דוא"ל:
biznaiis100@gmail.com

השבוע התקיימה שמחת נישואי נכד מרן הגאון רבי
שמעון בעדני שליט”א חבר מועצת חכמי התורה ,אשר
אנו נהנים ממנו ומשנתו תמיד עיצה ותושיה ,המדריכנו
בעיצה ישרה לכל אורך הדרך – בן לחתנו הגאון רבי
יצחק בן יוסף שליט”א ראש כולל מאורות הרש"ש שע”י
המרכז הרוחני ליהדות תימן 'המאורות'.

כל מה שרצית לדעת

לשותפות נצח  -חייגו כעת:

◆ קו המאורות
שופר יהדות תימן
בארץ ובעולם

1800-30-27-77

◆

חדשות עולם התורה אונליין ◆

שיחות ודרשות ממיטב הרבנים
והמרצים ◆ קטעי תפילה ושירה

חייגו כעת03-30-88-88-5 | *8416 :

08-9302-302

המאורות
המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן
מוסדות אור תורת שלום  -ע"ר
בראשות הרב יהורם יפת שליט"א

054-5400-111
kav.meorot.net
להצטרפות לרשימת התפוצה -

sm088302222@gmail.com
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