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זעירין מילין

את הרחב, הקהל בפני להגיש דיליה, דהילולא יומא לקראת יאה ומה נאה מה
ועט"ר ורבינו מורינו מאת ושלום', 'חס קונטרס בשם הנקרא הנוכחי החיבור
אשר תימן, רבני וזקן ברק בני העיר רב זצוק"ל, קורח שלמה רבינו הגאון מרן
גודל על גדול בקול רבינו זועק שלפנינו, בחיבור אש להבות חוצבי בדבריו
המעיין שיראה כפי אורחתנו, את ניישר ולא דרכינו את נשנה לא אם הסכנה

נכוחה.

שבט תחת זצ"ל, רבינו של קדשו יד כתיבת מעצם נדפס שלפניכם, החיבור
כשנה רבינו כתבו זה חיבור ומגיה. מתקן ומוסיף מעיר הוא כאשר ביקורתו
בקרבו, בוערים אלו דברים כי רבינו, אמר החיבור לעורך פטירתו. קודם
לצערינו שבמעט. מעט אלא זה ואין אלו, עניינים על שלם ספר לכתוב וברצונו
נותרו כשלא זה חיבורו כתיבת להשלים ומגמתו השליםאתשאיפתו לא רבינו
ספורים שחודשים מאחר וזאת זה, בקונטרס המובאים לתרופה עלים אלא
מכן לאחר קצר זמן כאשר בגופו, מקננת קשה מחלה כי לו נודע מכן לאחר

לב. כל ולמגינת לדאבון האלוקים ארון נשבה

ממרומים, בתפילה עלינו זצוק"ל הגדול רבינו שיעמוד שמיא, מן רעוא יהא
התומכים הקדושים, מוסדותינו ידידי כל על ובפרט בכלל בעדינו טוב להמליץ
ובעולם, בארץ והמסורה התורה והפצת וספריו כתביו בהפצת והמסייעים
בכל גדולה וישועה ברכה ידיהם, מעשה בכל והצלחה דשמיא לסייעתא
בקרוב המתים ובתחיית בימינו במהרה צדק גואל לביאת ונזכה העניינים,

רצון. יהי כן אמן ממש,

כעתירת

תימן חכמי רבותינו כתבי להוצאת המאורות מכון מערכת
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ושלום' 'חס קונטרס
זצ"ל קורח שלמה רבי הגאון מרן מאת

שמתאבד הפרט כי עצמו, את ישמיד שהוא אפשר ח"ו אויביו. ידי על עמינו שיושמד ח"ו

ואש. דם בלי היא הלא מעצמו, האדם התאבדות הכלל. מבשר הוא

לעמים וחברו דת, על עברו האחרונות שנה בחמישים איש מליון מעשרה למעלה וכבר

זאת לראות הלא קבריהם, על צלב כאשר הגוים בקברות קבורים ראיתים מנדינו. אויבינו

חמרמר. הלב

רבים כי חלל, ולמלא פרצות, לסתום בכוחם אין והשרידים עצמו, מכלה ח"ו הכלל וכך

מבלעיה. כל ועצומים – הפילה חללים

ברית ברית, שהפירו אלו שהם שכחו – ככה לנו ה' עשה מה על יזעקו מצח בעזות אבל

והפריצות. העריות וקללת השבת

א-ל משפט, דרכיו כל כי פעלו תמים הצור הלא דינא, בלא דינא עביד הקב"ה ח"ו וכי

ד(. לב, )דברים הוא וישר צדיק עול, ואין אמונה

יבולל, בגוים חשב כי - ו( לב, )דברים חכם ולא נבל עם ע"ה: רבינו משה זעק לחינם לא

קודמים. דורות פעלו מה להבין חכם ולא

מחייהם. מותם טוב צאצאיהם והנה לאפריקה, ונדדו חמדה, ארץ מאסו שבטים שני הלא

לעולליהם. עוללו מה ויבושו יראו עצמותיהם, להחיות אפשר איך

ה' דרכי יבין המתבונן

גרמנו שבעצמינו ממה הוא קטן גלות, שנות באלפיים שעברנו מה כי יבין, שמתבונן מי

בחטאינו.

בז דור כל ז(. לב, )דברים לך ויאמרו זקניך ויגדך אביך שאל לנאמר: שעה לא דור כל

העולם מקצה להביט ים, למעמקי ולצלול בשמים לרחף בהמצאותיו דעתו זחה לקודמיו,

קצהו. ועד


