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תובנות בפרשה
במשנת הגאון רבינו שלמה קורח זצ"ל

ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה )כ"ה, א'(
כיסוי הקמצנות

היה אומר רבינו בדרך צחות, כיום רבים נוהגים לתרום כמניין, "בן" – והרי זה הרי גם גימטריא של "כלב" 
או "בהמה"... וכך נוהגים לומר ולתרום, "מיכאל" וכדומה. הלא אם מחפשים מלאכים, למה לוקחים איזה 
מלאך דל רזה וכחוש, שיקחו מלאכים שמנים ומלאים, ישנו מלאך הנקרא "תתתריאל", שיתרמו כמניינו... 

אלא עוטפים ומקשטים את הקמצנות במילים עדינות ובעטיפה של כסף. 
הבל לאומי

הון עתק לרכוש כרטיס  כך  ואף משלמים על  וכדומה,  רגל  כדור  הולכים למשחקי  רבינו, אנשים  אמר 
כניסה בשביל שטויות והבלים, ועוד אחרי כן אם הפסידו במשחקים שלהם, הם אומרים בכותרות - "הבל 
לאומי", זה הבל לאומי... במקום שיתרמו למוסדות תורה וחסד, להרבות צדקה וחסד, הולכים ותורמים 

להבלים. רואים מזה כמה החילוניות משעבדת וכובלת את האדם...
בזיון לתורה

מרגלא בפומיה דרבינו זצ"ל: נסעתי פעם עם רבי אהרן קוטלר לאסוף ממון עבור בני הישיבה. הגענו 
לבניין עסקים גבוה באמריקה, ונשארנו להמתין בחדר ההמתנה של אותו העביר. והנה עבר זמן רב, ורבי 

אהרן קוטלר עדיין לא נקרא להכנס פנימה. 
אמרתי לו, 'זו התבזות שראש הישיבה ממתין זמן כה רב'. אך רבי אהרן השיב לי: אם זה היה בשביל אהרן 

קוטלר - אתה צודק. אבל בשביל תורה - אתבזה ואתבזה'!
חלוקת כספים לכל דורש

רבינו היה בז לכל הבלי העולם, מעולם לא ייחס חשיבות להבלי העולם. פיזר כספו לכל דורש ומבקש 
אחד  ששח  וכפי  שיהיה.  מי  יהיה  נכבד  מסכום  לפחות  שלא  תמיד  ישתדל  כאשר  הרבה,  ומי  מעט  מי 
התלמידים, כי במשך זמן קצר מאד יחסית, קיבל מאת רבינו קרוב לשלושים המחאות על סכומים נכבדים, 

כעזרה למצבו הדחוק ולא נורא כל כך.
כל  את  לאחר שחילק  החגים,  אחד  בערב  פעם  אירע  עמרם שליט"א:  רבי  הגאון  לחיים,  יבדל  בנו  שח 
הכספים שקיבל, המשיכו אנשים לבקש ממנו כסף, והוציא מכספו קרוב לעשרים אלף שקלים, כשהוא 

מצטדק: איך אשיב פניהם ריקם?!... 
עוד הוסיף בנו ואמר, כי זכורני בילדותי שהייתי מקבל מעטפות מאבי, והייתי מחלקן בבתים לפי כתובות.

לא עשה לרעהו רעה
סיפר תלמידו ומקורבו הרה"ג רבי יונתן אדמוני שליט"א: בני משפחתו ומקורבי רבינו שמעו ממנו לא 
מעט פעמים שאמר: 'אין לי בלב על אף אדם בעולם, גם אלו שעשו לי עוול'. ואכן ראיתי הליכותיו וצורת 

התנהגותיו. מי שלא ראה, לא יבין כיצד יצור אנוש יכול להגיע לכאלו פסגות רמות.
כמה ימים לפני פסח ה'תשס"ב נסעתי עם חבר במונית, והנה אני שומע שהנהג מתחיל לדבר על רבינו 
זצ"ל, לא יכולתי לסבול, אבל אני צעיר מול אדם גדול ומדיבורו חששתי לנפשי אם אוכיחו, וכך ישבתי 

בדומיה במשך כל הנסיעה ורוחי נסערה בקרבי.
'קמחא  לבקש  רבינו,  של  במשרדו  ברק  בני  הרבנות  בלשכת  מופיע  נהג  אותו  את  רואה  אני  למחרת, 
דפסחא'. לא האמנתי למראה עיני. והנה רבינו הוציא לו צ'ק של אלף שקל - בבקשה, ונפטר הימנו בברכת 

חג שמח והלך לדרכו. 
לאחר שהלה יצא, אמרתי למרן אני יכול לשאול שאלה? כן! השיב. "מרן יודע שהאדם הזה מדבר עליך 
מאחורי הגב? רק אתמול נסעתי עמו ושמעתי כיצד מדבר עליך" - אמרתי. הגיב הרב: "הוא כבר שתים 
עשרה שנים בא אלי ואני נותן לו אלף שקל לפני כל חג, גם אם יבוא עוד שתים עשרה שנים אני אמשיך 
לתת לו כסף. זה שהוא מדבר עלי זה עניין שלו, אני את שלי אעשה". וסיים רבינו ואמר: "וכי בגלל שהוא 

מדבר עלי, אמנע עצמי ממצוות!". זהו אדם גדול שבענקים.
ימים שמרבים בהם באהבה  כן, אלו הם הימים שבהם מרבים בנתינה למוסדות התורה והחסד,  כי  הנה 
הרוחני  המרכז   - 'המאורות'  הקדוש  למפעל  ולאחיסמך  לעזר  להיות  יאה  ומה  נאה  מה  ורעות,  ואחווה 
העולמי ליהדות תימן, שהוא מהווה כבית לקהילות קודש תימן ברחבי הארץ והעולם, רשת בתי ההוראה 
לק"ק תימן, מכון להוצאת ספרים, כוללי אברכים ומדרשיות ערב בעיר נס ציונה ועוד ועוד. אשר על כן, 
"ויקחו לי תרומה"  בודאי שחובה גדולה עלינו ראשית כל לתמוך במפעל הקדוש והחשוב הזה, ולקיים 

בהידור רב.
)מפי השמועה – מכון המאורות(

הננו שמחים לבשר לציבור הרחב, כי בס"ד לקראת ימי הפורים הבעל"ט, 
ניתן להאזין לשיעורים שיחות  יהיה  לאחר עבודה מאומצת בימים אלו 
ודרשות מעצימים ומרתקים בענייני ימי הפורים מטובי הרבנים והמרצים 
בקו המאורות – הקו העולמי ליהדות תימן. כמו כן, באופן מיוחד לימי 

חג הפו ופיוטי  קריאות המגילה  הוספנו עשרות שלוחות של  שהפורים, 
רים, ממיטב הרבנים והחזנים בנוסח תימן. להאזנה חייגו כעת - 8416* 

שלוחה 2. 
והנ ומשודרג, מהנעשה  מיוחד  מדור  הוספנו  רבים,  ולבקשת  שלתועלת 

מיוחדות  סקירות  לפעם  מפעם  יפורסמו  בו  הקודש,  בקהילות  שמע 
הקהילות  ורבני  גבאי  ובעולם.  בארץ  תימן  בק"ק  והנשמע  מהנעשה 
המעוניינים לפרסם, יפנו למערכת המאורות. כמו כן, עם שדרוג מערך 
למערכת  דרוש  תימן,  יהדות  של  השבת  גליון   – מלכים'  'גנזי  הגליונות 
תימן  רבני  זקני  את  לראיין  המעוניינים  ועורכים  מראיינים  'המאורות', 
יהדות תימן  וחכמיה שליט"א, לצורך עריכת כתבות תוכן מרתקות על 
sm088302222@ – וחכמיה. המעוניינים יצרו קשר עם המערכת במייל

gmail.com / או בטל' – 052-7199650.

שאלות ותשובות 
משולחנם של רבני בית ההוראה שליט"א

אם נוהגים לתת זכר למחצית השקל 
 מהו הזמן ומהו הסכום הראוי בזמן הזה

מאת הגאון רבי אוריאל חוברה שליט"א
רב הישוב נחליאל ודומ"ץ מטה בנימין

השקל".  למחצית  "זכר  בנתינת  נוהגים  תימן  ק"ק  בני  אנו  האם  שאלה: 
ואם כן מהו הסכום, ומתי הוא הזמן להביאו לפני פורים או ביום הפורים.
תשובה: מנהג זכר למחצית השקל שנהוג והתחיל אצל בני אשכנז ואח"כ 
שקלים  במתניתין  כדאיתא  תימן,  בני  ק"ק  בו  נהגו  לא  הספרדים,  אצל 
)פרק ח' משנה ח'(, השקלים והבכורים אין נוהגין אלא בפני הבית. אמנם 
ישראל  כל  וצריכין  בזה"ל,  איתא  ג'(  הלכה  כ"א  )פרק  סופרים  במסכת 
לתת שקליהן לפני שבת זכור, ואסור לומר עליהם לשם כופר, אלא לשם 

ומ קולבון,  העניים, משום  לאחיהם  ומזון  מים  להספיק  וצריכין  שנדבה. 
ששום מתנות לאביונים. קולבון זה מטבע שהיו מוסיפים בזמן נתינת מח

צית השקל, עיין ירושלמי שקלים )פרק א הלכה ד(. אך מדברי תשובות 
הגאונים )מזרח ומערב סימן מ'( שכתבו וז"ל, מה שמכריזין במקומכם על 
השקלים לא יפה הם עושים שקוראין אותם שקלים ונאסרו איסור הנאה, 
לא  ביום,  בו  קורים  הכניסה  ליום  מקדימין  כפרים  חכמים  שאמרו  וזה 
שקלים הם אלא צדקה בעלמא משום שנאמר ומתנות לאביונים, עיי"ש. 
להם  העיר  הגאון  אך  שנתנו,  היו  הגאונים  בזמן  שכבר  לכאורה  משמע 
על כך. וכך מבואר שם )סימן מא( וז"ל, שקלים ובכורים אין נוהגין אלא 
בפני הבית ובזמן שבית המקדש קיים, אבל בזמן הזה אין מביאין שקלים 
ובכורים, ואם קרא אותן שקלים תפסו הקדש ואין להם פדיון ואין יכול 

ליתנם לעניים, ומה תקנתו יוליך לים המלח.

)המשך בעמוד 2(

חדש במאורות
בית ההוראה העולמי לקהילות קודש תימן 

בראשות מרנן ורבנן שליט"א

לרגל ימי הפורים - מבצע מיוחד 20% הנחה על רכישת ספרי רבותינו זיע"א | כל הפרטים בעמ' 4

פנינים ואמרות בענייני צדקה וחסד
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)המשך מעמוד 1(

sm088302222@gmail.com :ניתן לשלוח שאלות לרבנים בכתובת מייל

לשאלות בהלכה בכל שעות היממה
בדיני והלכות חג הפורים - חייגו כעת: 8416* שלוחה 1

וכן פסק הרמב"ם בהלכות שקלים )פרק א' הלכה ח'( השקלים אינן נוהגין אלא בפני הבית, ובזמן 
חרב  ובזמן שהוא  לארץ,  בחוצה  בין  ישראל  בארץ  בין  את השקלים  נותנין  קיים  שבית המקדש 
אפילו בארץ ישראל אין נוהגין. וכן כתב בכסף משנה שם, וכל מפרשי הרמב"ם. והטעם לכך כתב 
"שקל הקודש" על הרמב"ם שם, דשקלים לצורך קרבנות הן, וכיון שאין בית למה יפרישום, וכתיב, 

ונתת אותו על עבודת אהל מועד, ואם אין אהל מועד אין שקלים, עיי"ש.
אולם רבנו שמשון ב"ר צדוק תלמידו של המהר"ם מרוטנבורג בספרו התשב"ץ הקטן )סימן קע"ב( 
ג' פעמים  כי תשא  דכתיב בפרשת  רמז לשקל  זהו  בפורים,  ג' מחצאות  ומה שנותנים  וז"ל,  כתב 
מחצית השקל, עכ"ל. וכן כתב המרדכי במגילה )ריש פ"ק רמז תשע"ז(, והביא דבריו הרמ"א בשו"ע 
)סימן תרצ"ד סעיף א'( בזה"ל, יש אומרים שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו 
מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שהיו נותנין באדר; ומאחר ששלשה פעמים כתוב תרומה 

בפרשה, יש ליתן ג'. 
ועל פי זה נהגו בני אשכנז עד היום הזה, ליתן שלושה חצאי מטבע של אותה מדינה. דהיינו שבארץ 
ישראל אחינו האשכנזים נותנים זכר למחצית השקל, בסך שקל וחצי בלבד. וכן כתב המגן אברהם 
)שם ס"ק ב'(. וע"ע במחצית השקל )שם ס"ק ג'(. וע"ע בביאור הלכה )שם ד"ה ויש(. וכך אמר לי 

שהלכה למעשה מו"ר מרן הגאון ר' ניסים קרליץ זצ"ל, שהאשכנזים נוהגים כדעת הרמ"א ליתן שלו
שה חצאי מטבע של אותה מדינה.

אבל אנו ק"ק בני תימן הע"י לא נהגנו במנהג זה, כיון שהרמב"ם כתב להדיא, שמנהג זה נוהג רק 
בזמן שבית המקדש קיים. וגם מרן בשולחן ערוך לא הזכיר מנהג זה. וגם לא ראיתי לזקנינו שנהגו 
בזה, ואו מי מרבותינו שבתימן זצ"ל שהזכירו בפירוש מנהג זה. ואולם לא אכחד שמוהר"ר דוד 
משרקי בספרו שתילי זיתים )סימן תרצ"ד סעיף א'( הביא דברי הרמ"א ולא השמיטו כדרכו בדבר 
שהוא סותר למנהגנו, ואם כן משמע דסבירא ליה הכי. ואע"פ שכתב שם )בס"ק ב' וס"ק ג'( מעות 
פורים, ולא כלשונו של הרמ"א מחצית מטבע, ולכאורה אין כוונתו על מחצית השקל. מכל מקום 
דוחק וקשה לפרש כן משום שרבנו השת"ז לא היה צריך להביא דברי הרמ"א זכר למחצית השקל, 

רק בשביל לפרש לנו על מעות פורים. 
וראיתי שגם בעריכת שולחן )חלק ט' עמוד רי"ח( נתקשה בדברי השת"ז שדבריו צריכין ביאור על 
מה שהזכיר מעות פורים, וכתב וז"ל, ואפשר דמחצית השקל גם כן קרי ליה מעות פורים. ועכ"פ 
כתב להלכה שלא פשט מנהג זה., עיי"ש. גם בשלחן ערוך המקוצר )או"ח סימן קכ"ב הלכה ז'( כתב, 
מה שנוהגין בשאר קהילות ליתן לעניים קודם פורים "זכר למחצית השקל", לא נהגו בתימן, כי חיוב 
זה אינו אלא בזמן בית המקדש. ומכל מקום בזמנינו טוב לעשות כן לחיזוק הישיבות ושאר מוסדות 
התורה הזקוקים לעזרה, כי הם חיינו ואורך ימינו. וע"ע שם בעיני יצחק )הערות י"ב, י"ג(. וכן עיקר.
"זכר למחצית השקל", אף על פי שהטור ומרן בשו"ע לא הזכירו.  נוהגים ליתן  ומה שהספרדים 
ולדעת הרמב"ם אין נוהגים במנהג זה אלא בפני הבית. מכל מקום קיבלו הספרדים עליהם כמנהג 
הרמ"א. ונראה לע"ד שהספרדים התחילו במנהג זה רק לפני כשלוש מאות שנים, כיון שהראשון 
)יור"ד סימן  יוסף דוד משאלוניקי בספרו שו"ת בית דוד  שדבר בזה מגאוני הספרדים הוא רבנו 
קי"ח( עיי"ש באורך. וכן ראיתי לרבנו חיים פאלאג'י בספרו רוח חיים )סימן תרצ"ד סעיף ב'( שהביא 
בשם הרב חמדת ימים בהלכות פורים וז"ל, על כן הנהגתי בקהל עדתי אחר קריאת ס"ת דשקלים 
זכר למחצית  וכו', לתת מחצית מהמטבע הקבועה באותו מקום לעמלי תורה  להמתנדבים בעם 
השקל, ובאחד באדר גובים מהם או ביום צום תענית אסתר, וכה יעשה כל אשר יש סיפוק בידו כי 
הוא תועלת עצום וכו', ועובדא לאתערא אתערותא דלעילא, עיין שם. וכן כתב הרב כף החיים )שם 
אות י"ט(, ע"ש. והוסיף עוד )שם אות כ"א( תפילה שיאמר אדם קודם נתינת כסף "זכר למחצית 
השקל", כיעו"ש. וכן ראיתי שהאריך בזה בשו"ת ישכיל עבדי )חלק א' או"ח סימן י"ט(, עיין שם. 

וכ"כ בילקוט יוסף )מועדים )שנת תשמ"ח עמוד ש"י(, עיי"ש. ואכמ"ל.
ולעניין שיעור נתינת "זכר מחצית השקל" כבר בארנו לדעת בני אשכנז, שהוא שקל וחצי בארץ 
ישראל, ובחו"ל דולר וחצי. אבל מנהג הספרדים נהגו ליתן סכום השווה לשלושה דרהם כסף טהור, 
השוה לעשרה גרם כסף טהור. והחישוב לכך הוא כמה עולה כל גרם אחד כסף טהור ולהכפיל 
בעשרה. סה"כ עשרה גרם כסף טהור שווה היום בשקלים, כעשרים וחמישה שקלים. כמובן שיש 
שינויים, כגון אם כוללים בזה מע"מ, ואם עושים חישוב לפי צרכן או לפי חישוב מכירה לסוחר, לכן 

יכולים להיות שינויים בערך גרם כסף טהור.
הזמן המתאים לתת "זכר למחצית השקל", תלוי במנהגים, שיש נוהגים לפני שבת זכור, כדאיתא 
במסכת סופרים )פרק כ"א הלכה ג'(. ויש נוהגים לפני הפורים, ויש נוהגים לפני מקרא מגילה. עיין 
ברמ"א )סימן תרצ"ד סעיף א'( שכתב שיש ליתן בליל פורים קודם תפילת מנחה. וע"ע במג"א )שם 
ס"ק ב'( שכתב שבמדינתו נהגו ליתן בשחרית קודם קריאת המגילה. ולמעשה מי שאין לו מנהג 
למחצית  "זכר  במנהג  חכמים  תלמידי  עם  וחסד  צדקה  לעשות  נשכר,  זה  הרי  הזריז  בזה,  קבוע 

השקל".
ואמנם, למעשה רבים גם מעדתנו יע"א יראי ה' וחושבי שמו, שנדבה רוחם ליתן בימי הפורים "זכר 
למחצית השקל" זכר למקדש, ונותנים את הכסף לתלמידי חכמים הזקוקים לכך, במיוחד למוסדות 

ששמזכים את הציבור בהפצת תורה וזיכוי הרבים הכולל בתוכו ישיבות וכוללים. ובהזדמנות זו בו
דאי שיש לחזק את מוסדות התורה של עדתנו ק"ק בני תימן, "המאורות" – המרכז הרוחני ליהדות 
תימן, בראשות הגאון רבי יהורם יפת שליט"א, שלא רק מחזיקים תלמידי חכמים, אלא גם מפיצים 
זכות  בידם,  שמסייע  למי  חלקם  ואשרי  ואשריהם  נע"ג,  אבותנו  מנהג  ע"פ  ובעולם  בארץ  תורה 

הרבים תלוי בו ויתברך בכל הברכות.
ויהי רצון שנזכה בבניין בית המקדש במהרה, אמן כן יהי רצון.

אוריאל חוברה

ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו )כ"ה, ב'(
רבינו דוד עדני זצ"ל במדרש הגדול מבאר, מה היה שכרן של ישש  הגאון
ראל על נדבת לבם. "אשר ידבנו לבו" - לפי שהתנדבו ישראל במלאכת 
המשכן בכל לבם, אף הקדוש ברוך הוא מפייסן בלב ומנחם אותם לאחר 
משכן  אחר,  דבר  ירושלים".  לב  על  "דברו  דכתיב:  המקדש,  בית  שחרב 

ששהתנדבו אותו בכל לב, לא שלטה בו עין )ונגנז בארץ(, אבל מקדש שה
תנדבו אותו בלא לב כי היה בכפיה, שלטה בו יד אויב.

)מדרש הגדול(

ְוֹזאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם )כ"ה, ג'(
צנעא,  מחכמי  אחד  בשם  חידוש  הביא  זצ"ל,  עומיסי  יחיא  רבינו  הגאון 

ששביאר כי מפסוק זה למדים מה היא התרומה המשובחת. "מאתם" - נוט
ריקון: מאת איש תמימים מעשיו. כלומר, מאיש תמים שהוא נותן התרומה 
לשמה, בלי להתגדל ולהתפאר, מאלה תקחו את התרומה, והיא התרומה 
המשובחת ביותר.                                                                      )ילקוט רועים(

ֶׁשֶמן ַלָּמאֹור )כ"ה, ו'(
רבינו סעדיה בן אור זצ"ל, למד מפסוק זה, כי כל מי שמכוון במעש  הגאון
שה מצוותיו לתקן את השכינה, יזכה לסייעתא דשמיא מיוחדת במעשיו, 
אל  רמז  הוא  ידוע שהשמן  הנה  כי  תסייעו שחכמתו תתקיים,  והשכינה 
החכמה, וגם המנורה אשר בה מדליקין את השמן נמשלת לחכמה, ובזוהר 
הקדוש מבואר כי השכינה נקראת שמן. ונראה בס"ד, כי תיבת שמן ע"ה 

שעולה בגימטריא שכינה.  וכל זה בא ללמדנו בדרך רמז, כי כל איש מיש
ראל אשר יכלכל דבריו במשפט ויהיו כל מעשיו לשם שמים, דהיינו לתקן 
"חכמה  הנקראת  השכינה  כי  לחכמה,  יזכה  אזי  שמן,  הנקראת  השכינה 
תתאה" תשפיע עליו מזיו אור זוהר הוד נועם חכמתה. ובלבד שיהיה ירא 
שמים, כי אז חכמתו מתקיימת, כדתנן בפרק שלישי דאבות: "כל שיראת 

חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת".  
)ערוגות הבושם(

פתגמי אורייתא
ציצים ופרחים במשנת רבותינו זיע"א

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

בקהילות קודש תימן

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.  
)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 יחיא ב"ר שלום הכהן זצ"ל – ראש ישיבת 'בית אלשרעבי' 
ומדייני צנעא, א' אדר ה'תרצ"ד.

רבי עזרי עמרני זצ"ל – רב ק"ק אורח לחיים מודיעין עילית, 
א' אדר ה'תשע"ט.

רבי דוד ב"ר עואץ חגבי זצ"ל – מרבני בלאד אניס 
ורבה של ראש העין, א' אדר ה'תשנ"א. 

רבי ראובן שמעה זצ"ל – דיין בירושלים, ב' אדר ה'תרצ"ח.
רבי שלמה כהן זצ"ל – רב ישוב אלישיב, ב' אדר ה'תשל"ה.
רבי אברהם יעקב זצ"ל – רב מושב נחלה, ב' אדר ה'תשנ"א.
רבי שלום זנדני זצ"ל – רב בקרית עקרון, ב' אדר ה'תשנ"ט.

רבי שלום נהרי זצ"ל – רבה של בית עדאקה ורב מושב צוריאל, 
ג' אדר ה'תשנ"ב. 

רבי סעדיה ב"ר עואץ דוראני זצ"ל – 
מחכמי ק"ק חרף אלהיגה )חוגריה(, ה' אדר ה'תשנ"ז.

רבי יחיא ב"ר שלום הכהן זצ"ל – בעל 'חיי שלום', מדייני צנעא 
ורב ביה"כ 'בית אלכסאר', ז' אדר ה'תרכ"ז.

רבי שלום מזרחי ב"ר סעדיא עדני זצ"ל – מרבני ביד'א, 
בעל 'סוכת שלום' ו'שלום ירושלים', י"א אדר ה'תרע"ג.

רבי אברהם ב"ר חיים אלנדאף זצ"ל – בעל 'ענף חיים' ושאר 
ספרים, י"ב אדר ה'ת"ש.

רבי סעדיא ב"ר חיים אלנדאף זצ"ל – מרבני צנעא, בעל 'עץ 
החיים', י"ג אדר ה'תרפ"ט.

רבי יחיא ב"ר נחום נחום הלוי זצ"ל – מרבני ק"ק שאגדרה, 
י"ג אדר ה'תשכ"ב.

)עפ"י 'שערי שלמה' מאת הרה"ג רבי אלמוג שלמה אכלופי שליט"א( 

בית המדרש "קהילת יעקב" בני ברק
בראשות הגאון רבי יאיר טיירי שליט"א

ליהדות  העולמי  המרכז  ידי  שעל  יעקב'  'קהילת  המרכזי  המדרש  בית 
20 בבני ברק, מהווה כמגדלור רוחני  'המאורות', ברחוב אבטליון  תימן 
בפרט,  השכונה  ותושבי  בכלל  ברק  בני  לתושבי  תימן  קודש  לקהילות 
כסדרן  תמידין  והלכה  תורה  בשיעורי  חיים  שוקק  המדרש  בית  כאשר 

הנמסרים ע"י רבותינו מרנן ורבנן ורבני הקהילה שליט"א. 
בית המדרש מתנהל תחת הנהגתו של רב הקהילה הגאון רבי יאיר טיירי 

שליט"א, מראשי ישיבת משכן שמעון וראש כולל וואלז'ין בבני ברק, 
ובניהולו של הרה"ג רבי יהורם יפת שליט"א ראש המוסדות.

והנשמע,  מהנעשה  עדכונים  לשלוח  המעוניינים  הקודש  קהילות 
sm088302222@gmail.com :יש לשלוח למערכת בדוא"ל

הודעה חשובה!
המעוניינים להקדיש את הגליון לעילוי נשמת, רפואה 

שלימה, הצלחה וכו', 
וכן המעוניינים לסייע בהפצת הגליון באיזור מגוריהם, 

יפנו למערכת הגליון.

לשאלות בהלכה בכל שעות היממה - חייגו כעת: 8416*

הודעה חשובה לאלפי תלמידיו הפזורים בארץ הקודש 
התקבלה תרומה לחלוקה מיוחדת לספר הגדול 'לדעת חכמה ומוסר'
מתורתו ומשנתו של המשגיח הגה"צ רבינו סעדיה בן יוסף זצוק"ל, 

מאות  להעמיד  וזכה  המאלפות,  בשיחותיו  בשנים  רבות  נודע  אשר 
ואלפי בני תורה חשובים.

לקראת חלוקת הספרים והוצאת שאר כתביו לאור עולם, שתתקיים 
אי"ה ע''י מוסדות התורה 'מאורות הרש"ש' בראשות בנו ממשיך דרכו 
הגאון רבי יצחק בן יוסף שליט"א ראש כולל עיון 'מאורות הרש"ש', 

וראש המוסדות הרה"ג רבי יהורם יפת שליט"א.
־ניתן להשאיר פרטים אצל ועד תלמידי המשגיח זצ"ל מישיבות הקדו
־שות 'נוה ארץ' ו'שארית יוסף' בבאר יעקב וכן תלמידי הכוללים והמ

דרשיות שומעי לקחו בארה''ק.

תלמידים וידידים מוזמנים לשלוח את פרטיהם, 
כדי שנוכל לתת מענה בהקדם:

 m.o.t.shalom@gmail.com  :ת.ד 99 בני ברק | או באימייל
או בטל' - 052-716-9898

ועד תלמידי המשגיח 
הגאון הצדיק 

רבינו סעדיה בן יוסף זצ"ל
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