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תובנות בפרשה
במשנת הגאון רבינו חיים כסאר זצ"ל

שביבי אור מהליכותיו בקודש
לרגל חג השבועות

ְוֹזאת ֲעׂשּו ָלֶהם ְוָחיּו )במדבר ד', י"ט(.
מגדולי הדור האחרון היה מרן הגאון רבינו חיים כסאר זצ"ל, מחבר ספר שם טוב על הרמב"ם, קיץ 

המזבח על התורה ושו"ת החיים והשלום.
מסופר  וכך  הדחק,  מתוך  בתורה  בפרט  היתה  גדלותו  אך  תורה,  ואך  תורה  היתה  חייו  מהות 
בקונטרס המתמיד: אירע שנכנס אדם לביתו בעת ארוחת צהרים, וראהו אוכל פת עם מעט ממרח 
)חילבה(. הוא סבר שרבינו נוהג פרישות בעצמו ולכן אוכל ארוחה דלה, אך לאחר זמן ראהו שוב 

בעת ארוחת הצהרים, והפעם בנוסף על הפת היה גם מרק עם מנת עוף.
נוהג פרישות בעניני אכילה וכעת לא. אך  הלה הביע תמיהתו בפני רבינו, פעם ראיתי את הרב 

השיב לו רבינו, "אני אוכל מה שמגישים לפני".
ביותר, עם כל עוצם גדולת רבינו בתורה נהג בענוה יתירה ובשפלות רוח, ותמיד היה מדבר על 

אפסות האדם ושפלותו.
אלא  יושבים,  שהציבור  בשעה  בחזרה  נכנס  היה  לא  ענין,  לאיזה  הכנסת  מבית  יוצא  כשהיה 

במקומות שעומדים בהם )וכמנהג כל רבותינו זצ"ל(.
תמיד קבע את מקומו בסוף בית המדרש בצד מערב, הן בבתי המדרש בהם לימד בתימן, והן בבית 

מדרשו בירושלים.
בעצרת תפילה שהתקיימה על עצירת גשמים, חיפשוהו בין הרבנים ולא מצאוהו. חיפשוהו בתוך 
הקהל ולא מצאוהו, עד שמצאוהו עומד בסוף הקהל, כולו כפוף כמו באמירת וידוי, טליתו מכסה 

את פניו וכל גופו רוטט מבכי, ודמעותיו נוטפות עד שהאדמה שתחתיו היתה רטובה מדמעותיו.
את  סיים  הציבור  שליח  אם  לראות  מציץ  היה  מודים,  בברכת  כשאחז  עשרה,  שמונה  בתפילת 

תפילתו, כדי שלא להאריך ולהטריח את הציבור להמתין לו.
בהיותו מלמד תשב"ר בתימן לא הרשה לתלמידיו לכנותו "מארי", אלא דרש שיקראו לו "חיים". 

פעם אחת היה ילד שקרא לו מארי, ומיד הראה עצמו כניגש להענישו, כדי שלא ִיְׁשֶנה הדבר.
המנהג בתימן היה שברגלים היו באים אל הרב להקביל פניו, שואלים אותו שאלות והוא משיב 
היו  בירושלים  גם  זה.  למעמד  מיוחדת  ברכה  הציבור  את  מברך  הרב  היה  ולבסוף  שואל,  לכל 
רבים מתאספים לבית רבינו כמנהג, וכשהיה קם לברך את הציבור, לגודל אהבתו לישראל וחפצו 

ותשוקתו בטובתם, היה מברך בבכיות עד שהיה נחנק מבכי.
התלמידים  כתבו  הרמב"ם,  על  טוב"  "שם  ספרו  של  השלישית  המהדורה  את  לדפוס  כשהכינו 
כמה  על  אתו  להתייעץ  נכנסו  וכאשר  המחבר,  על  תארים  כמה  ובו  לספר  חדש  שער  העורכים 
עניינים בעריכת הספר, הגישו לו גם את השער לעיונו. רבינו עיין בו, שתק והחזירו להם. כשסיימו 
נפרדו ממנו ופנו לצאת, אך כשהגיעו לדלת החדר קרא להם רבינו, ביקש את השער ומיד העביר 
קו על כל התארים, ותחתם כתב הצעיר, ובירכם בברכת 'לחיים ולשלום', מבלי שנתן זמן לדון על 

העניין.
 )באדיבות ארגון יוצאי תימן(

מופץ חינם לזיכוי הרבים בבתי הכנסת בארה''ק ובתפוצות  |  מעוניין לסייע בהפצת הגליון? אנא פנה למערכת בהקדם!
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שאלות ותשובות
משולחנם של רבני בית ההוראה שליט"א

לאור ההקלות - כיצד ההנהגה בשליחה למוסדות חינוך, 
ובהתקהלות בבתי מדרשות?

מאת הגאון רבי אוריאל חוברה שליט"א
רב הישוב נחליאל וחבר ביה"ד מטה בנימין

שאלה: ישנם מקומות רבים שפתחו את שערי מוסדות הלימוד, כמו גני 
ילדים או כיתות גבוהות היכלי התורה והישיבות והכוללים וכו', אך הנה 
מאד  ונזהרנו  שהואיל  אלא  ועיקר,  כלל  חלפה  לא  כידוע  הסכנה  עדיין 
בשבועות האחרונים לכן ישנה מגמת ירידה באחוזי התחלואה. וממילא 
אין שום היגיון צודק שכלי, ובפרט לפי דין תורתנו הקדו' להתחיל שוב 

־פעילות ציבורית שמחייבת וכמעט לא ניתן להיזהר ולהישמר על ההנ
חיות, וההדבקה כמעט וודאית. 

והנה, כבר התחלנו לשמוע מקרים בהם מורה נדבקה ובית הספר נסגר 
לאחר שנפתח ועוד מקרים כאלו. ולכן רבים שאלתם בפיהם, הואיל והם 
חוששים מאד לשלוח, וכן האם רצוי מבחינת דין תורה לשלוח ללימודים 
או לא. וכן השאלה היא במתווים השונים בישיבות הקדו', שגם שם הרי 

הסכנה גדולה.
מה ההנהגה הרצויה ביותר בכל זה?

כבר  וברכה.  המאורות, שלום  ההוראה  מבית  לכבוד השואלים  תשובה: 
כתבתי לפני כחודשיים שיש לאדם להיזהר ולנקוט בכל אמצעי הזהירות, 
שח"ו לא יגיע לידי סכנה, מדכתיב "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". ואפילו 

־בספק או ספק ספיקא אם בכלל יגיע לידי חשש סכנה, בכל זאת מוט
־לת עליו חובה להיזהר כי חמירא סכנתא מאיסורא. ופעמים שע"פ ההל

כיון  והשלטונות,  הבריאות  משרד  מהוראות  יותר  להחמיר  צריכים  כה 
ששיקוליהם מעורבים עם אילוצים ושיקולים של משק וכלכלה.

נו( הארכתי בענין מים  והנה בספרי שו"ת ברכת אוריאל )חלק א סימן 
מגולים שנתגלו, ואפילו יין של תרומה שנתגלה, שדינו להישפך. מדאיתא 
במתניתין תרומות )פרק ח משנה ד(. וכתב שם רבנו עובדיה מברטנורא 
שאין כאן איבוד, כיון שאסור לשתותו שמא שתה ממנו נחש. ועוד איתא 
מפני  אסורים.  ניקורים,  בהם  שנראו  וכו'  וענבים  תאנים  ו(  )משנה  שם 
סכנת נפשות שמא ניקר בהם הנחש והטיל בהם ארס. ומשום כך חכמים 
אסרו לשתות או לרחוץ במים שהיו מגולים, משום חשש סכנה שנחש 

־הטיל בו את הארס, כדאיתא בעבודה זרה )דף ל עמוד ב( ת"ר מים שנת
גלו, הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים, ולא ירביץ בהן את הבית, ולא יגבל 
בהן את הטיט, ולא ישקה מהן לא בהמתו ולא בהמת חבירו, ולא ירחץ 
בהן פניו ידיו ורגליו. וכן בירושלמי מסכת תרומות )פרק ח הלכה ג( תני, 
מים שנתגלו לא ירביץ בהון בתוך ביתו ולא ישפכם ברשות הרבים ולא 
ישקה לגוי ולא ישקה מהן בהמת חבירו אבל משקה הוא בהמתו. מים 
שנתגלו לא ישרה בהן את הטיט ולא יכבס בהן את הכלים ולא ידיח בהן 
קערות כוסות ותמחויין ואין צריך לומר פניו ידיו ורגליו. נמצא שלפי שני 
התלמודין אין לאדם לנטול ידיו במים שהיו מגולין, ובודאי שאין לשתות 

בכהאי גוונא. וכל זה מחשש סכנה.
ששתו  אע"פ  שנתגלה  חבית  ב(  עמוד  ל  )דף  זרה  בעבודה  איתא  ועוד 
ממנה תשעה ולא מתו, לא ישתה ממנו עשירי. מעשה היה ששתו ממנו 
תשעה ולא מתו ושתה עשירי ומת. וכתב המאירי )שם( ושתו מהם הרבה 
בזה"ל,  שם  כתב  ועוד  זה.  על  סומך  אדם  יהא  לא  נזוקו,  ולא  אדם  בני 
ממשקין  לשתות  שלא  להזהר  ראוי  בגלוי  זהיר  שאינו  בו  שידע  מי  כל 
יודע  שלו, שכל ספק שבגלוי אסור. משמע מדברי הגמרא שאפילו לא 
בכלל שהיה נחש ואם היה נחש שמא לא הטיל ארס, ואפילו שכבר שתו 
מהחבית תשעה אנשים, בכ"ז לעשירי אסור לשתות דחיישינן שמא היה 

נחש במקום, ושמא הטיל בו ארס, ושמא הנחש הוא צעיר שארסו שוקע 
פרק  )תרומות  בירושלמי   אמרו  וכבר  הכלי.  לקרקעית  המשקה  בתוך 
ח הלכה ג(, אילו זבנת גרמך ללודין הוה מזבין להון בדמין יקרין, והכא 
בדמין קלילין, עיי"ש. וע"ע בשו"ת משכנות יעקב )ברוכין חלק א יור"ד 
על  ומה שכתב  מיעוט המצוי,  בעניין  באריכות  יז( שדן  וסימן  טז  סימן 
דברי הריב"ש הנ"ל, והעולה מדבריו דחיישינן למיעוט, והביא ראיות לזה 

ממזוזה וציצית, עיי"ש בנדונו.
־ולכן בנדון שאלתכם שלצערנו המציאות טופחת על פנינו, שכבר יש ישי

בה שהתחילה את הזמן ונמצא שם בחור עם קורונה, וכן באיזה בית ספר 
יש מקום  נתגלה שכמה מורות עם קורונה, בודאי שע"פ ההלכה עדיין 
לחוש ולא לשלוח את הילדים למסגרות לימוד עד אשר יעבור זעם. וע"ע 
מה שכתבתי באורך בשו"ת ברכת אוריאל )עמוד רכז והלאה( אם חיישינן 
למיעוט וכמה נחשב מיעוט, וכן אם אמרינן בכהאי גוונא "שומר פתאים 
ה'". והוא הדין לנדוננו. והלכה ולמעשה ההנהגה נתונה רק לגדולי ומאורי 
הדור שהם נושאים באחריות הציבור, ועלינו מוטלת החובה לשמוע ככל 

אשר יורו.
למעשה כיום – נכון לשבוע זה פרשת במדבר תש"פ )לאחר מכן, כמובן 
יתכנו שינויים בהתאם להנחיות ולמצב(, הדבר תלוי באיזה מקומות, יש 
מקומות שאין חשש, ויש מקומות שעדיין קיים חשש זה אע"פ שהחשש 
רחוק. המקומות שעדיין צריכים להיזהר במיוחד, הם בני ברק, בית שמש 
ומאה שערים, ששם היו הרבה נדבקים. אמנם אף מקומות שלא היו המון 
גדולה בבתי  גדול להידבקות מעצם התקהלות  יש חשש  נדבקים, אבל 
הכנסת ובבתי המדרשות ובמקומות ציבוריים, בפרט שכעת אם תחילת 
כניסת הציבור שוב לבתי המדרשות ובתי הכנסת לא כולם שומרים על 
ההנחיות, אזי אם אין שמירה וריחוק במיוחד במקומות המּועדים, לברוח 

משם ולא להתקרב.
בברכה,

אוריאל חוברה

האם רצוי ללמוד בציבור בליל חג השבועות? והאם רצוי להעדיף מניין 
מאוחר מפני מניין בהנץ בחג השבועות במקום חשש התדבקות?

מאת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א
אב"ד חוקת משפט אשדוד וראש כולל תפילה למשה

וותיקין בחג השבועות במקום שיש חשש  שאלה: האם עדיף להתפלל 
להתדבקות ח"ו בקורונה, כמקומות ציבוריים סגורים - בתי כנסת וכו', או 

־שמא עדיף להתפלל מאוחר בשטח יותר בטוח שאין צד להידבק בקו
רונה.

תשובה: בשטח פתוח ובריחוק שישה מטרים מאדם לאדם, כולל עטיית 
מסיכה, למרות שזה כבר לא מקובל...

שאלה: לגבי לימוד בליל חג השבועות הנהוג מקדמת דנא בקרב קהילות 
ישראל.

תשובה: האם השנה רצוי לקיים את הלימוד בבית המדרש ברוב עם, הגם 
שיתכן שמן הסתם בלילה לא ישמרו כ"כ על ההנחיות וכו' וכו', או שעדיף 
ללמוד בביתו ביחידות הגם שמן הסתם לא יחזיק מעמד ואף יירדם רוב 

הלילה?
תשובה: חלילה מלערוך לימוד בציבור.

שימו לב << ניתן להקדיש את זכויות אלפי דקות שיחות לימוד התורה בקו העולמי ליהדות תימן - לפרטים חייגו כעת 8416* שלוחה 14



33

לשאלות בהלכה בכל שעות היממה - חייגו כעת: 8416*

הגאון רבינו יחיא עבאהל זצוק"ל
מחכמי ירושלים

מגדולי חכמי ורבני תימן בירושלים עיה"ק היה הגאון המופלג, חסיד 
־ועניו, רבי יחיא עבאהל זצ"ל, ולהלן מעט מתולדותיו ופעליו המשור

טטים בספר ארזי הלבנון.
רבינו עלה לירושלים מתימן, ובשנת תש"ד מונה למשרת ראב"ד העדה. 

שגו היו  והמדרשים  הפוסקים  והתלמוד,  נדיר,  זיכרון  בעל  היה  ־הוא 
רים בפיו מלה במלה על פה. זכורות דרשותיו בארבע שבתות השנה, 
שבהן היה עולה לבימה ומטיף מוסרו לקהל הרב שבא לשמוע נועם 
אמרותיו, אשר היו מתובלות גם בהלכה, נוסף על חלק האגדה שהיתה 

נאמרת מלה במלה כלשונה מספרי הדרושים.
מסופר עליו שהתקבל בזמנו כחבר מן המניין בישיבת תורת חיים בעיר 

־העתיקה, ישיבה של עדת האשכנזים, שרק עילויים מיוחדים היו מתק
בלים בה. רבי יחיא, בבואו להתקבל לישיבה, הועמד בפני הגאון ראש 
הישיבה למבחן בעל פה בכל הש"ס כולו, על כל נושאי כליו, ועמד בו. 
כך שראש הישיבה הופתע להיווכח, כי רבי יחיא הינו צנא מלא ספרא, 

בבקיאות עמקות וחריפות נדירה.
ממרן  לדיינות  סמיכה  קיבל  ואף  זו,  בישיבה  ונתעלה  עלה  יחיא  רבי 
הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל, ומעוד גדולי תורה אשר האירו את 
ירושלים באותה תקופה של דור דעה, גאונים, חסידים קדושי עליון. 
כ"ד מרחשון  מיום  רבינו,  אל  זצ"ל  תשובה מאת מרן הגרצ"פ פראנק 
קנין  בדין  צ"ד,  סימן  אבן העזר  צבי חלק  הר  נדפסה בשו"ת  ה'תש"ג, 

חופה ונישואין אם חל בלי עדים.
־רבינו חיבר וכתב חידושים לרוב, אולם במאורעות ה'תש"ח, כאשר נה

רסו ונשרפו בתי הכנסת, אבדו אתם יחד עם הכתבים, וחבל על דאבדין.
־לאחר מאורעות ה'תש"ח עבר רבי יחיא להתגורר יחד עם קהילת התי

מנים, בשכונת נחלת צבי שעל יד שכונת מאה שערים, ואף בית הדין 
קבע את מושבו בבית הכנסת הגדול תפארת צבי. ישיבת תורת משה, 

המשיכה להרביץ תורה כמימים ימימה.
רבינו יחיא נמנה גם כן עם מקובלי ישיבת רחובות הנהר, יחד עם חבר 

־בית דינו הגאון רבי סעדיה שריאן זצ"ל, אשר נמנה עם לומדיה המובה
קים של ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה. שני גאונים אלו זכו לקבוע 
לימוד בתורת הנסתר עם אחד מגדולי המקובלים שבדור, הגאון רבי 

יעקב מונסה זצ"ל.
את חייו המשיך רבי יחיא לחיות בדוחק וצניעות, בבית דל ואפל. כל 
בקשות רבני האשכנזים וחכמי הספרדים לבוא לעזרתו, בהחלפת דירה 
או ריהוט מחדש וכיוצא, נתקבלו בסירוב החלטי. הוא העדיף את חיי 

הצניעות עד ליומו האחרון.
כ'  קודש,  שבת  ביום  מעלה  של  לישיבה  נתבקש  עבאהל  יחיא  רבינו 

־אייר ה'תשכ"ח. במוצאי שבת קודש ליווהו למנוחת עולמים קהל אל
פים מכל העדות. רבנים גדולי תורה, אשכנזים ספרדים ותימנים, ספדו 
בקול מר ובלב חמרמר על אבדן אחד המיוחד מגדולי הדור, שכל ימיו 
חי חיי דוחק וצניעות, ולא פסיק פומיה מגירסא. צדיק, קדוש וחסיד. 
המנוחות  להר  הגיעם  עד  השירים,  שיר  באמירת  ברגל  ליווהו  הקהל 

שם נטמן. 

הגאון רבינו יחיא קורח זצוק"ל
בעל משכיל דורש ושא"ס

היה  לשון,  ומרפא  דורש  משכיל  בעל  זצ"ל,  קורח  יחיא  רבינו  הגאון 

מגדולי חכמי דורו. קצות דרכיו, תולדות חייו ומעשיו בקודש, הובאו 

־בספר הנפלא שיצא לאור על ידינו בס"ד זה מקרוב – ספר 'המאור הג
־דול' מתולדות נכדו הגדול מרן הגאון רבי עמרם קורח זצ"ל רבה הרא

שי האחרון של תימן. לרגל חג קבלת התורה, נעלה מעט מזעיר מקצות 
דרכיו אשר הובאו בספר חשוב זה, ויתן ה' שנזכה לילך בדרכיו ובכך 

נזכה לכתר תורה.
כגודל חכמתו כך היה גודל עניותו, וכלכלת ביתו היתה אך ורק מכתיבת 

ספר תורה, כדי להחיות את נפשו בצמצום בעולם הזה.
את צרכי השבת היה קונה כל פרט לבדו, בהליכה מיוחדת לשוק, שעל 
ידי כך יטרח רבות לכבודה של שבת קודש. במנהגו זה נהג כרב נחמן 

בשעתו, כמסופר בגמרא )מסכת שבת דף קי"ט ע"א(.
כאשר היה עובר ליד מוכרי הדלועין, ידעו הם כי אינו נצרך לרכישת 
דלוע גדול, אך בכל זאת היו מפצירים בו לקנות את הדלוע הגדול דוקא. 
פניהם  לו להשיב את  יהיה  עליו שצר  חזקה  כי  להם,  היה  כמוס  סוד 

־ריקם. מדי פעם, כשאשתו היתה תמהה על כך, השיב: "מה אעשה, עב
רתי על ידם והפצירו בי, התביישתי מהם וקניתי לכבוד שבת".

גם שכניו ידעו כי לו תורה ולא קמח, אך לא היה בידם לסייעו, כי הוא 
קיים בעצמו את הפסוק "שונא מתנות יחיה", ולא הסכים לקבל מברכת 

ידי זולתו.
וכך  ומכוסה,  בליל שבת, עטופה  לביתו  מעשה באשה אחת שנכנסה 

־מסרה לידי אשתו בקבוק יין באמרה, "זאת לידי מארי", ומיד נסה לבי
תה. לאחר שחזר עטוף בטליתו מבית הכנסת, ושני מלאכיו עמו להעיד 

על שמחת השבת, תמה לראות יין לא לו על שלחנו.
כאשר שמע את המעשה מפי אשתו, ענה ואמר במורת רוח, כי לא ירצה 

עוד לעולם שיארע כמעשה זה.
ולא זו בלבד, אלא גם הלוואה שניתן להשיבה לא היה לווה.

מלבד זאת, יחיד ומיוחד היה בחסידותו ופרישותו. על אף דחקו ודלותו 
כל קרואי מסיבות  ובעוד  נזהר ממאכלים המטמטמים את הלב,  היה 
המצוה נהגו לאכול את כל מיני הקטניות והפולים המוגשים לפניהם, 

היה רבי יחיא מקפיד להביא עמו במיוחד חטה קלויה.
ואכן, זכה רבי יחיא לבן גדול בתורה ובמעשים, הוא הגאון רבי עמרם 
קורח זצ"ל, הרב הראשי האחרון של קהילת יהודי צנעא קודם העליה 

ארצה, ומחבר הספרים סערת תימן, נוה שלום ועוד.
הילוכו היה משרה יראת כבוד והדרת קודש, כשהוא היה תמיד עטוף 
בטלית ומביט לארבע אמותיו בלבד. הזוכרים את דמותו העידו, "היינו 

מתביישים להסתכל בפניו המאירים".
עליו כתב הגאון רבי אברהם אלנדאף זצ"ל, "ובאמת לא נמצא בדורנו 

בתימן איש חכם ונבון ועניו כמוהו".
לא פסק גירסא מפומיה, כל דעתו היתה בלימוד התורה, עד שלא שם 

לב כי נשרו לו לכל אורך הדרך דבריו שקנה בשוק.
ונזהר  לאסוף  ממהר  היה  שבדורו,  חכמים  תלמידי  בחברת  בלימודו 
בויכוח  הליט  פניו  את  בתורה,  ומתן  משא  בשעת  עצמו  ביטל  לפזר. 
להטות יתר את אזניו, ורק כשראה כי מתעצמים זמן רב ללא מוצא, היה 
מזכיר להם דף או ספר לעיין. "אולי תעיינו", ביקש בשפה רפה, ומיד 

מצאו פתרון לענינם ובנינם.
־למרות ענוותנותו והסתרתו את עצמו, מאליהם היו באים המונים ות

למידים לבקש תורה מפיו של רבי יחיא, לבאר, לפענח ולהסביר. והוא 
היה יורד לדעתם וכוחם של התלמידים, ומשיב להם בסבלנות גדולה.
־ברוב ענוותנותו היה גם נהנה מברכתם אחר כך, וכך כתב באחד המקו

מות בחיבורו "שאל אותי אחד המוני וכו', ואז שמח ובירכני".
הגע בעצמך: גאון מופלג, צדיק וחסיד, אשר כל רז לא אניס ליה - מוצא 
לנכון להעלות על נס את הברכה שבירכו אדם הדיוט והמוני. הלא דבר 

הוא!

יחידי סגולה
שביבי אור נפלאים

מיוחד לרגל יום קבלת התורה
מתולדותיהם של רבותינו מאורי האומה 
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-גליון השבת מוקדש- 
לעילוי נשמת 

מורי חמי הגאון רבי ציון ב"ר חיים זצ"ל
וחמותי מרת מזל סעדה ב"ר דוד ע"ה  

לבית משפחת חוכיימה

הודעה חשובה!
המעוניינים להקדיש את הגליון לעילוי נשמת, 

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

למערכת 'המאורות'
המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן
איש דיגיטל וכדומה, לסיוע במגוון 

פעולות הקודש
נשמח לשמוע ממכם - פנו כעת 

במייל חוזר או בטל' - 054-8484-999

דרוש!

"נגיל ונשיש בזאת התורה
כי היא לנו עוז ואורה"

ברגשי גיל ועוז
הננו שמחים לבשר 

על פתיחת שערי בית מדרשינו
לקהל לומדי ומתפללי בית מדרשינו

בית הכנסת ובית המדרש 'קהילת יעקב' 
שע"י 'המאורות' המרכז הרוחני 

ליהדות תימן

החל מהשבת פרשת במדבר תש"פ

שימו לב – התפילות יתנהלו אך ורק על פי 
הנחיות. ולא ינתן להקל ראש בשום אופן!

בברכת שבת שלום,
הרב יהורם יפת


