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עטרת שלמה
 גליון מיוחד מתולדות חיי מרן רבינו הגדול, שר התורה והיראה, ראש רבני תימן בארץ הקודש 

 ורבה של בני ברק הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצוקללה”ה 

בעל עריכת שולחן

גם במעלליו יתנכר נער
רבינו זצ"ל נולד ביום י"ז כסליו בשנת תרצ"ו בעיר צנעא בירת תימן, לאביו רבי יחיא זצ"ל, בנו של הגאון רבינו עמרם קורח 
זצוק"ל רבה האחרון של תימן ובעל סערת תימן, ונכדו של הגאון רבינו יחיא קורח זצוק"ל בעל משכיל דורש ומרפא לשון.

על ברכי זקנו הגדול נתחנך וספג תורה ויראה. כאשר חלה בילדותו, והגיע עד שערי מוות, מחמת קשריו של הסב עם בית 
המלוכה בתימן, עלה בידו להביא רופא מיוחד שיבדוק את מצבו, וכך השתלשל המעשה עד שבסופו של דבר החלים וחזר 
לאיתנו. אותה עת, כאשר נראה היה בתחילה כי אפסה כל תקווה מרפואתו של הילד והרופאים שטיפלו בו הרימו ידים 
מלרפאותו, שמעה זאת זקנתו הצדקנית, אשת מהר"י קורח בעל 'משכיל דורש' זצ"ל, וקראה בקריאה נרגשת: "חס ושלום, 

הוא עוד יחיה שנים רבות, ועתיד להיות גדול בישראל!".

בשנת תש"י עלה עם אביו וסבו לארץ ישראל, ועמם קבע את מושבו בירושלים עיה"ק. בד בבד, זמן קצר ממש לאחר 
עלייתו ארצה, נכנס ללמוד בישיבת 'מקור חיים', בראשות הגאון רבי ברוך יצחק לוין זצ"ל )תלמידו של הגאון רבי שמעון 

שקאפ זצ”ל(, ושם שקד על תלמודו בשקידה עצומה ללא הפוגות. 

חבריו מאותה תקופה מספרים בערגה, כי מחמת שקידתו העצומה של רבינו לילות כימים, אירע ונפל למשכב, כשראה 
זאת ראש הישיבה גער בו ואמר לו, "עליך להקדיש זמן גם לצורך מנוחת הגוף, כדי שתוכל ללמוד תורה בהרחבת הדעת". 
יש לציין, כי מרן החזון איש זצ"ל העניק לראש הישיבה ממון בכדי לרכוש מיטת קומתיים, בעבור הגאון רבינו זצ"ל, ובה 

ישן גם הגר"ש גריידי שליט"א ראש השוחטים בירושלים. 

השקדן הצעיר
לאחר מכן למד בישיבת 'אור ישראל' בפתח תקוה, שם קנה תורה מראש הישיבה הגאון רבי יעקב ניימן זצ"ל ומהגאון רבי 
יוסף רוזובסקי זצ"ל, והושפע מהם רבות. לאחר מכן עבר ללמוד בישיבת פוניבז' בבני ברק, בה יצק מים אצל הרב מפונביז', 

מרן הגרי"ש כהנמן זצ"ל. 

חבריו ובני משפחתו של רבינו סיפרו בהתפעלות רבה, על שקידתו המופלאה בימיו הראשונים בארץ הקודש, הן ביום 
והן בלילה כפשוטו ממש, כאשר אהבתו ללימוד התורה הקדושה לא ידעה גבולות עד כדי שבא לידי סכנה. וכפי שסיפר 
אחי רבינו, שיבדל לחיים ארוכים ר' מאיר הי"ו, כיצד היה רבינו עוסק בתורה עד השעה ארבע לפנות בוקר בערך, ואז 
היה עולה על יצועו לשינה חטופה, ולמחרת שוב משכים קום לעמל התורה, ושוב לא נותן שינה לעיניו עד לפנות בוקר, 
וחוזר חלילה. וכך היה עמל בתורה ימים רבים, עד שנעשה חולה מאד מחוסר שינה ואכילה וכו', ושכב זמן רב מרותק על 
מיטת חליו. עקב חולשתו הרבה באותו זמן, הכריחוהו לצאת לנפוש באחד מערי הארץ, ולא הניחו לו ללמוד כמעט קרוב 
לשלשה חדשים, דבר המורה על עוצם יגיעתו ועיונו בתורה הקדושה. ]אכן מחמת מעשה זה, היה מורה רבינו לתלמידיו 

ושומעי לקחו, להקפיד מאד על שעות שינה נצרכים, ועל סדרי אכילה כדבעי[.

כך  כדי  עד  הישיבה,  בני  בקרב  וחריפותו  בשקדנותו  ומפורסם  ידוע  היה  ישראל,  אור  בישיבת  רבינו  למד  בה  בתקופה 
שהגאון רבי יוסף רוזובסקי זצ"ל מראשי הישיבה דאז, שהיה נודע בשיעוריו העמוקים והמיוחדים, מינה את רבינו להיות 
כעין 'חוזר' על שיעוריו, וכתבי הגר"י היו נמצאים ברשות רבינו, כך שכל מי שהיה רוצה לברר פרט מסוים בשיעוריו של 
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הגר"י, היה בא אליו. וכך מספרים חבריו מאותה תקופה על רבינו בהערצה רבה, להיותו מן המיוחדים שבבני החבורה כבר 
בצעירותו.

גם כאשר עבר רבינו זצ"ל ללמוד בישיבת פוניבז', סיפר ידידו הגאון השקדן רבי דוד לוי זצוק"ל, שהיה רבינו לומד ללא 
הפוגות כלל, ושח כי פעם ראה את רבינו יושב ולומד בתנוחה מסויימת בעיון ובשקיעות מיוחדת. לאחר שעות רבות עבר 
לידו, ושוב ראהו באותה תנוחה, עדיין מעיין ושקוע בספריו. כמו כן שח הגאון רבי יוסף נדב שליט"א, חבר בית הדין הגדול, 
כי זכור לו שבצעירותו של רבינו בעולם הישיבות, התבטא עליו הרב מפוניבז' זצ"ל, כי הוא רבי חיים עוזר של הדור שלנו...

בנו של רבינו זצ"ל, יבלחט"א הגאון רבי עמרם שליט"א סיפר, כי בהזדמנות אחת פגש את הגאון רבי דוב צבי קרלנשטיין 
זצ"ל, ואמר לו בהתפעלות רבה, "האם אתה הוא בנו של הגאון רבי שלמה קורח מבני ברק"?! ומיד הוסיף ואמר, "הלא הוא 
היה גדול השקדנים בישיבה, הוא היה זה שמרוב עמלו בתורה עד השעות הקטנות של הלילה, כיבה את האור בצאתו 

מהיכל הישיבה, ואף הדליק את האור בשעות הבוקר המוקדמות".

זקן רבני תימן
הרים עטרת תפארת גולת תימן

בתקופה זו, אשר הייתה תקופה קשה מאד מבחינה רוחנית לעולי תימן לאחר עלייתם ארצה, מסר הגאון זצ"ל את נפשו 
למען עולי תימן במחנות, ויחד עם ידידיו מאותה תקופה כיתת את רגליו מעיר לעיר ומכפר לכפר, לחלץ נערים רכים 
מן המפולת הרוחנית ששררה באותו הזמן, ולהביאם לחסות תחת כנפי השכינה. כמו כן, באותם ימים הוקם ארגון בני 
הישיבות יוצאי תימן, כשהגאון זצ"ל עומד בראשו, כשמטרתו היא לרומם את קרנם של בני הישיבות, ובכך להשפיע רבות 

על יוצאי תימן, כדי שיכניסו את בניהם לישיבות קדושות.

כחלק מפעילות הארגון היה יוצא לאור מדי תקופה בטאון 'המסילה', אשר בו היה מובאים דברי גדולי ורבני עדת תימן 
זצוק"ל, לצד אברכים וצורבים צעירים, ושם היה כותב הגאון זצ"ל מאמרי מוסר הגות ומחשבה אשר גרמו לרבים מבני 
העדה להכניס את בניהם לישיבות הקדושות. רבים רבים מבני התורה מעדת תימן המעטירה חבים לו את חייהם הרוחניים, 

באשר הוא זה שהחזיר עטרה ליושנה, עטרת תפארת גולת יהדות תימן.

בהספד במסע הלוויית מרן זצוק"ל, סיפר הגאון רבי שלמה צדוק שליט"א, רבה של שיכון ג' בבני ברק: כשהיינו בחורים 
צעירים היה קשה מאד ללמוד בישיבות קדושות, גם כשהיינו חוזרים הביתה הסביבה לא כיבדה את בני הישיבות ואף היו 
מזלזלים בהם. לשם כך אזר רבינו זצוק"ל כגבר חלציו, והקים את ארגון בני הישיבות יוצאי תימן ובו היו מכתתים רגליהם 
מעיר לעיר ומכפר לכפר והיו משכנעים הורים לשלוח את ילדיהם לישיבות קדושות. ובפרט הוציא לאור בטאון הנקרא 
'המסילה', אשר בו היה מובא דבר ה' בעוז ובגאון, ושם היה כותב הרב זצ"ל מאמרים מיוחדים, מאמרי מוסר והשקפה 
חוצבים להבות, שבהם היה מבאר ומרומם בתבונתו הרבה את מעלת בני התורה. בזמנו היו טוענים, למה ללכת לישיבות 
קדושות, עדיף שילמדו מקצוע מכובד ויקבלו תוארים וכו'. או אז כתב הרב זצוק"ל מאמר מיוחד ביותר, ובו הוא זעק זעקה 
גדולה ומרה על חובת השעה לשלוח את הבנים לישיבות קדושות ורק כך ימשך שלשלת הדורות, וכי נראה לכם שבנכם 
ילך ללמוד מקצוע ויצא ממנו משהו. בסופו של דבר תצאו קרחים מכאן ומכאן, לא יצא לא זה ולא זה. דברים אלו אשר 
יצאו באותה שעה מלב טהור, חלחלו ללבבות רבים מקהל עדתנו, ובזכות זה רבים שלחו את בניהם לישיבות קדושות, וכך 

נוסד עולם התורה בעדתנו הקדושה.

רבה של בני ברק
לאחר נישואיו לרבנית הצדקנית אסתר לבית משפחת שרעבי ע”ה, למד בכולל פוניבז’ כמה שנים בשקידה עצומה ומתוך 
דחקות נוראה. רבו הגרי”ש כהנמן שראה את מצבו הדחוק, העניק לו תמיכה כלכלית מכובדת, כאשר לאחר מספר שנים 
החזיר לו רבינו את כל כספו בחזרה. כאשר לאחר נישואיו רצה לקנות דירה, מורו ורבו מרן רבי אהרן קוטלר הגיע לארץ 
אז, והוא שלח לו סכום גדול מאד כהשתתפות לקניית הדירה, כרבע מסכום הדירה! וכך היה דואג הגרא”ק זצ”ל לכל בחור 
ובחור, וכפי שכתב רבינו זצ”ל בתשובה )נתפרסמה בקובץ שפתי מלך ד’ דף קמ”ה(. כמו כן, ישנו מכתב ששלח הגר”א זצ”ל 
אל הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ”ל, שבו בתוך הדברים מייחד הוא אמרים, שיראה הגר”ז לעזור ולתמוך בבחור החשוב 

)הרב( שלמה קורח... 
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לאחר תקופה קצרה נתמנה לרבה של הקהילה התימנית בבני ברק, ולימים עלה לשמש כחבר הרבנות בבני ברק, ולאחר 

מכן כרבה הראשי של העיר. גם לאחר שנתמנה במינוי זה, כל משך ימי חייו, היה רבינו זצ”ל עמל בתורה עד כלות הכוחות 

ממש, וסיפורים רבים מתהלכים סביב דמותו רבת האנפין, ענוותנותו המיוחדת, חריפותו גאונותו ושליטתו בכל חלקי 

והגם שהיה מפורסם עוד  נסתר מאד בדרכיו הנעלות,  ובנסתר. היה  בנגלה  ובתורה שבעל פה,  התורה, בתורה שבכתב 

בצעירותו לרבה של בני ברק ומגדולי חשובי רבני תימן, רבים רבים לא הכירוהו במעלותיו הנשגבות והמיוחדות, זאת 

מאחר שכל ימיו ברח מן הכבוד ומן הפרסום, ומעולם לא סיפר ברבים שבחיו ומעלותיו. הרחיק מאד את החיצוניות ובכל 

שיעוריו שיחותיו ודרשותיו היה מעורר על כך, שיש על האדם להתמקד בפנימיותו, ולא ברעש או בעקימת שפתים ללא 

לב.

וכך אמר רבינו זצ”ל לשאלת אחד מתלמידיו: בשעתו, כשנתמניתי לרבה של בני ברק, מרן הרב מפוניבז’ הוא זה שתמך בי 

ועודד והמריץ אותי מאד לבחור בתפקיד זה. ואף הוא שלח שיעזרו לי בתפקידי, וחלקם היו לימים מגדולי ראשי הישיבות, 

כמו הגרד”צ קרלינשטיין זצ”ל, הגר”צ דרבקין שליט”א ועוד. אמנם מרן הגראמ”מ שך זצ”ל לא התערב כלל בנושא זה, 

אולם לאחר כמה שנים אף הוא שלח אלי שליחים ועוד. ואכן, כן כתב הגאון רבי עזריה בסיס שליט”א רבה של ראש העין, 

במכתב ניחומים שכתב ממיטת חליו: אזכרה ימים מקדם, בזמן שנבחר לכהן פאר בעיה”ק בני ברק ת”ו, שמרן ראש ישיבת 

פוניבז’ הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ”ל תמך בו, ואמר שרק הוא יבחר כרב העיר בני ברק. ע”כ.

אף הגאון אשר היה מקנא קנאת ה’ בעוז ותעצומות, רבי משה מרדכי שולזינגר זצ”ל, היה בקשרי ידידות גדולים מאד עם 

רבינו זצ”ל, ובידינו נשתמרו מכתבים רבים ששלח לו ברוב חיבה והערכה. )חלקם נתפרסמו בקובץ שפתי מלך גליון ג’ דף 

קי”ח(. פעם אחת שמע כי מאן דהוא העז לדבר סרה ברבינו, ומיד קם ומחה בו קשות. 

חיבוריו
חיבורים רבים בכל חלקי התורה חיבר הגאון זצ"ל בימי חייו, כאשר בפרט היה מן הראשונים שעמדו לבאר ולברר את 

מנהגי תימן בשפה ברורה ובנעימה ולקבצם יחד, וזאת עשה בסדרת ספריו הבהירים עריכת שלחן י"ג חלקים. כן הוציא 

לאור את החיבורים שפת מלך על הרמב"ם ו' חלקים, שו"ת תשובה כהלכה, זאת אמונתי, חכמה קדומה, יש בורא עולם, 

סודי רזיא על רזיאל המלאך, בסוד ישרים, חיי ברכה על ספר תהלים, ועמך כולם צדיקים, ראשית דעת, חכמת הנפש, רוח 

טהרה על משניות טהרות. יש לציין כי כפי שמסרו בני משפחתו, סדרת ספרים שלימה נמצאת ממש על מכבש הדפוס, 

זאת מלבד כתבים רבים שהשאיר בכל מקצועות התורה. יתן ה' ונזכה לראותם יוצאים לאור כיאות לכבודה של תורה.

חצי שנה סוגית בישול
שח אברך חשוב אחד שליט"א: פעם צלצלתי אל הרב, ושאלתי אותו על ביאור דבריו בספרו הגדול 'עריכת שלחן', במערכה 

הגדולה שהעמיד בעניין בישול אחר בישול בדבר לח, בפשט דברי הרשב"א שהובאו שם. השיב רבינו ואמר, יש לראות 

ולעיין בדברי הרשב"א בפנים הדק היטב, ולא לבוא לשאול שאלות מלמעלה בטלפון, אני ישבתי ועמלתי בסוגיות אלו של 

בישול למעלה מחצי שנה...

כן פעמים  ועל  נוסחאותיו בספריו הרבים בכל מקצועות התורה,  ביותר לדקדק מאד אחר  זצ"ל היה מרבה  ואכן רבינו 

רבות היה חוזר וכותב ושוב חוזר ומגיה, בשביל שלא תיפול הטעות בדבריו המאירים. גם לכמה רבנים ואברכים חשובים 

שליט"א אשר היו מגיהים את ספריו, לא היה נותן לשלב הערות או הארות בתוך דבריו כלל, זאת משום שחשש מאד כאילו 

הערות אלו ייראו כחלק מכלל דבריו או שיש בזה הסכמה על הערותיהם. ולכן תמיד העדיף שיעירו את הערותיהם בצידי 

הטיוטות, ואם אכן היו דבריהם נראים לרבינו, היה הוא משנה ומתקן לפי דבריהם בגוף דבריו.

מהיר במלאכתו
עוד סיפר בנו, שליט"א: הואיל והתעסקתי רבות בכתבי אבי מורי, ראיתי בכמה וכמה מסכתות כגיטין וכיוצא בזה, שלאחר 

ימים היה כבר מחזיר לי את הספר עם תיקונים הערות ושינויים, אפילו  שמסרתי אותה לאבי מורי להגהה, תוך שבוע 

שכתב דברים אלו לפני זמן רב. ואף כל זאת מלבד שאר עיסוקיו וחיבוריו התורניים... באחת ההזדמנויות נשמע מפי רבינו, 

כמסיח לפי תומו: הנה עתה זכיתי להשלים תוך חודש וחצי חיבור שלם על כל סדר טהרות!
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התקופה האחרונה
בחודשים האחרונים חלה הרב ונתייסר ביסורים קשים ומרים, אך קיבל את יסוריו הנוראים באמונה טהורה ללא אומר 

וללא דברים, עד פטירתו ביום המר והנמהר, יום שני י"ג מרחשון תשע"ט.

רק שלא אסתבך
סיפר בנו הרה"ג שליט"א: בתחילת מחלתו של אבא, כאשר גילו אצלו את דבר מחלתו, ישב אצל הרופא, אני כבר ידעתי 
מה שהרופא הולך לומר לו, אך אבא פעם ראשונה שמע את זה. וכך הרופא הודיע לו על דבר מחלתו, והוסיף כי לא נותר 
זו,  ומרה  קשה  בשורה  למשמע  התגובה  תהיה  מה  לראות  רציתי  מהצד  אני  לחיות.  ספורים  חודשים  משלשה  יותר  לו 
הסתכלתי בפניו של אבא. ואני רואה שפניו נותרו בדיוק כמו לפני רגע. ורק אמר, אינני מפחד מהמוות, אני רק חושש שלא 

יעשו לי בעיות, שלא אסתבך שם. אני רק דואג שאחזיר את נשמתי לבוראה כפי שקיבלתי אותה.

מה אהבתי תורתך כל היום שיחתי
בזמן חליו של רבינו זצ"ל, כאשר היה זמן רב שוכב על מיטתו בחוסר אונים, נשאל רבינו במה הוא חושב אז, כאשר אין ספר 

מונח לפניו, וחליו מכביד עליו מאד. נענה ואמר, בזמן זה אני חוזר על תלמודי שלמדתי במשך כל השנים...

שח אחד מתלמידיו, בתקופה האחרונה לחייו, קודם שנחלה בחוליו האחרון, היה רבינו עסוק מאד בלימוד משניות על 
סדר טהרות ובכתיבת חיבורו הגדול 'רוח טהרה' על כל משניות טהרות. וכששאלוהו לפשר הדבר, מדוע לאחרונה כל כך 
הוא עסוק בלימוד משניות על פני שאר לימודיו הרבים. השיב, כי משניות זה מטהר את הנשמה... ואכן, ימים ספורים לפני 

פטירתו זכה ויצאו גליונות הספר ממכבש הדפוס. הוא טהור, גופו טהור, ויצתה נשמתו בטהרה.

אשכבתיה דרבי
אשכבתיה דרבי, הלווייתו הגדולה, יצאה מבית מדרשו בבני ברק, ובה קוננו בבכי מר גדולי רבני יהדות תימן, על הסתלקותו 
של הגדול שבחבורה. לאחר מכן יצא מסע הלוויה לירושלים, לבית החיים סנהדריה, ולאחר הספדים נוספים שנאמרו על 
ידי גדולי ישראל נטמן לצד זקנו הגדול. בפטירתו נגדע שריד לדור דעה, שהנחיל מנוגה אורם של גדולי הדור הקודם 
לדורנו אנו. ברוך ה' כי לא השבית גואל, והותיר לנו לפליטה את בנו ממשיך דרכו וממלא מקומו, חריף ובקי שקדן גדול 
ומתמיד עצום, הגאון הגדול רבי עמרם קורח שליט"א, אשר חיבר חיבורים רבים בכל מקצועות התורה, וחיבורים רבים 

עמו בכתובים. כאשר עתה הוא מכהן פאר כרבה של קהילת תורת חיים ספרדים ביתר עילית. 

שביבים והנהגות
)נערך עפ"י רשימות תלמידים(

לולא תורתך שעשועי
הזריזות  רב,  לומד במרץ  היה  זצ"ל  מו"ר אבי  רבי עמרם קורח שליט"א:  זצ"ל, הגאון  רבינו  בנו ממשיך דרכו של  סיפר 
והעמל בתורתנו הקדושה היו אצלו כמו שלושה אנשים. לא היה מבזבז אף רגע לריק, כל רגע, כל דקה, כל שעה אצלו, 
היו מנוצלים עד תום. פעמים רבות הייתי מתקשר לאבא, ואומר לו, "רוצה אני לבוא לבקר אותך". אך הוא היה משיב לי 
בטלפון, "אל תבוא, חבל על כל רגע, נסיעה הלוך שעה וחצי וחזור שעה וחצי, ניתן להספיק המון בזמנים אלו". גם בשיחות 

טלפון היה מקצר מאד ולא מאריך, אין זמן לדבר, אני צריך להספיק ללמוד ולכתוב.

אחד מנכדי רבינו סיפר, כי פעמים שהיה אחי רבינו זצ"ל מתקשר אליו ומעמידו במבחן אם יזהה כי הוא אחי זקנו, או 
שיחשוד שהוא הוא המתקשר. אך תמיד היה מזהה הנכד על אתר כי אין זה סבא. סבא איננו מאריך בדברים, רק שואל 

בשלומו וכיצד הולך בישיבה. שהרי צריך להספיק ואי זמן לנהל שיחות טלפון.

מסירות נפש לתורה ושקידתה
כתב בנו הגאון שליט"א בהקדמתו לספר דברי תורה הנדפס בשנת ה'תשע"ו, וז"ל: וזאת למודעי, שאבי מורי )שליט"א( 
]זצוק"ל[ לומד ביום כעשרה דפים, וזה מחייב את כל הצעירים לשנס מותניים וללמוד במרץ רב. עכ"ל. אלא שזאת עלינו 
להדגיש, כי סדר לימודו בש"ס היה הוא מלבד שאר לימודיו הרבים וכל ספריו העצומים המלאים בחריפות ועיון רב בכל 

חלקי התורה, כידוע. 
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יצוין עוד, כי כשנשאל רבינו זצ"ל על ידי אחד מתלמידיו על סדר החזרות, השיב ואמר כי הוא בדרך כלל נוהג לייחד את 
ימי שישי ושבת לחזרות על הש"ס. וכבדרך אגב סיפר, שההספק שלו הוא כעשרים שלושים דפים.

כן שמענו על רבינו זצ"ל, שבהיותו בישיבה היה נוהג ללמוד לפעמים כשלשה חודשים רצופים בתענית דיבור ]זמן קיץ 
שלם[! 

סיפרה הרבנית תליט"א לאחר שרבינו זצ"ל נחלה, לשאלת אחד הנכדים כיצד הצליח רבינו זצ"ל לכתוב ספרים כה רבים 
כי רבינו בכל השנים היה עמל בתורה  ואמרה,  וכו', אז השיבה הרבנית  וכן ללמוד את הש"ס עשרות פעמים  ועצומים, 
ללא הפוגות כלל, וגם עתה שכבר נחלש עמל הוא בתורה משעות הבוקר המוקדמות ]ארבע בבוקר...[, ועד שעות הלילה 
המאוחרות. אלא שבתקופה שהוא אינו חש בטוב, אזי במקום ללמוד בהתמדה בכל שעות היום הוא לומד 'ברוב' שעות 

היום.

עוד שמענו מנכד רבינו זצ"ל, מה ששמע מבנותיו, אשר שחו בהתפעלות עצומה, כי בצעירותו היו לרבינו כאבי ראש קשים 
מאד, עד כדי כך שנתקשה ללמוד ולישן כדבעי, אף תרופות לא עזרו לכך, אך שלא ללמוד בהתמדה כדרכו בקודש, לא 
יכול היה להרשות לעצמו. לפיכך היה לוקח מגבות לחות וקרות מאד, והיה קושרם סביב למצחו ולראשו, וכך היה לומד 

בהתמדה שעות רבות כאילו אינו חש בכלום...

כמו כן, אחד מתלמידי רבינו זצ"ל שח, שבאחת ההזדמנויות התאונן בפניו רבינו ואמר לו, כי צר לו מאד על כך שלא למד 
ברצף כפי שאני רגיל, 'הנה אתמול למדתי שמונה תשע שעות ברצף... והיום כל חצי שעה אני נאלץ להפסיק מלימודי'. ע"כ. 
אלא שיש לציין, שאכן מאותו הזמן שרבינו חלה מחמת לימודו העצום, הורה הוא לכל תלמידיו ובני התורה, להקפיד מאד 

על סדרי שינה ואכילה כדבעי. )ראה על כך הרחבת דברים בקובץ שפתי מלך שם דף ל"ב ואילך(.

חידושי שבת קודש
כה גדול היה עיונו המעמיק של רבינו זצ"ל, עד כדי שבשבתות ובימים טובים שלא היה באפשרותו לכתוב את הערותיו 
ואת חידושיו הרבים שנתחדשו לו במשך שבת ויום טוב, היו רואים את הספרים שעסק בהם רבינו בשבת, מלאים בסימניות 
רבות בכל מיני מקומות בספרים. וכך מיד לאחר השבת היה יושב רבינו ומעלה לתוך הכתב את חידושיו הרבים שנבצר 

ממנו לכתבם באותו הזמן. כן שמענו מפי בנו הרה"ג רבי עמרם שליט"א.

ספר תורה מהלך
יש לציין עוד, כי רבינו זצ"ל הראה לתלמידיו מספר שאלות ותשובות ערוכות ומסודרות בעניינים שונים, והוסיף ואמר 
שיש לו עוד שאלות ותשובות רבות במגוון נושאים כספר שלם. וכששאלנו היכן כל אותן תשובות. השיב רבינו בענוות חן, 

הכל אצור במוחי ורעיוני, ואני צריך זמן וריכוז כדי להעלות את הכל על גבי הכתב.

בענייני  עמודים  כעשרים  המכיל  ידו,  בכתב  קונטרס  לו  שיערוך  מתלמידיו  לאחד  זצ"ל  רבינו  הביא  אחרת  ובהזדמנות 
השקפת עולם, ואמר לו רבינו שיש עמו עוד חומר לספר שלם בעניינים אלו. לשאלת התלמיד היכן כל אותו הספר טמון, 

השיב רבינו, שהכל רשום אצלו בראש, והוא רק צריך לרכז אצלו את כל החומר ולהעלותו על גבי הכתב...

יש לציין עוד בזה, כי פעמים רבות שהיו דורשים רבנים שונים בנוכחותו של רבינו זצ"ל, היה נראה כאילו רבינו כלל אינו 
מקשיב לדברים מחמת שמבטו היה מופנה ונעוץ לעבר מקום אחר לחלוטין. אך כשלפתע היה רבינו מתערב ומקשה או 
מתרץ על הדרשן ואפילו בסוגיות חמורות ביותר, היו רואים כי לא כך הם פני הדברים, ואכן כולו היה מונח בתוך הדברים. 
אז נוכחו הכל לדעת את כוחו הגדול במלחמתה של תורה. וכל זה מחמת כח הריכוז העצום שהיה לרבינו. ויש להאריך על 

כך עוד.

עמל התורה
וכל אותו הזמן שהיה הוא  גיל מבוגר,  זיווגו עד  ישיבה אחד מתלמידי רבינו, שנתאחר הרבה במציאת  הוה עובדא בבן 
מעוכב שידוך היה רבינו מזרזו ומאיץ בו למצוא את שידוכו ולא להתעכב על דברים שוליים שאינם עיקריים. אותו תלמיד 
שאל את רבינו, הרי גם הרב לא נשא אשה עד גיל עשרים ושש, ומדוע מאיץ בי הרב להינשא כל כך מהר. השיב לו רבינו, 
אכן כן, אם תלמד כפי שאני למדתי וניצלתי את זמני בקדושה וטהרה עד גיל עשרים ושש, מוטב. ועוד, שאני מחמת ההכרח 
לא יכולתי להינשא קודם לכן, שכן היה המנהג בישיבות בימים ההם בהוראת ראשי הישיבה, ואם הייתי יכול הייתי נישא 

קודם לכך.
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ניתוח באיזהו נשך
לאחר הניתוח שעבר בערוב ימיו נשאל רבינו, מה חשב בשעת הניתוח כשהיה מורדם? נענה ואמר, מסרתי שיעור בפרק 

איזהו נשך בבבא מציעא.

נים ולא נים
עוד סיפרה הרבנית תליט"א, כי שנתו של רבינו זצ"ל בדרך כלל לא היתה שינה עמוקה אלא נים ולא נים, ופעמים רבות 

היה מתעורר באמצע הלילה לכתוב חידושים ותירוצים שנתחדשו לו תוך כדי שנתו. וכן סיפר בנו שליט"א, והעיד כי כמה 

וכמה ספרים נתחברו מאותם זמנים... ופעמים אף היה מתעורר באמצע שנתו ואומר לעצמו, לולא תורתך שעשועי אז 

אבדתי בעניי...

שמחת התורה
הווה עובדא ונשאל רבינו זצ"ל ביום הכיפורים בשנת ה'תשע"ב, כיצד ניתן להגיע לידי השמחה האמיתית במועדים שעליה 

נצטווינו, ושעליה אמרו שנפרעים ממי שאינו שמח במועדות, ולא שמחה סתמית מחמת שיש לנו סוכה יפה ומלבושים 

נאים חדשים ומיוחדים. ולכאורה - הוסיף השואל - בחתונת אחי ואחיותי הרגשתי הנאה יותר מאשר בחג. 

נזעק רבינו והשיב, לאחר שחשב כמחצית הדקה: "איני מבין מה אתה רוצה, הלא התורה היא הדבר היחיד שמביא לידי 

שמחה, אין שמחה אחרת בעולם הזה! הנה אני לכשעצמי, כאשר סיימתי את הש"ס פעם ראשונה, קפצתי ורקדתי מרוב 

אושר ושמחה"...

עולם התורה
בני הישיבות בבת עינינו

בני הישיבות הקדושות ואברכי הכוללים היו משוש חייו של רבינו, כל ימיו טיפח וגידל את בני התורה בני הישיבות ואברכי 

הכוללים, בדרשותיו שהיה מוסר בפני שומעי לקחו בכל רחבי הארץ תמיד היה מזכיר את כוחם ועצמתם של בני התורה, 

אשר רק הם יכולים להיות המשך שלשלת הזהב, עטרת תפארת יהדות תימן. בדבריו היה מלהיב את לבות בני התורה 

בדברים חוצבים להבות אש בעמלה של תורה ושקידתה, ובפרט היה מרבה לדבר על חשיבות הזמן ויקרותו, והיה מעודד 

ומשדל צורבים צעירים להעלות את חידושיהם על גבי הכתב. 

ועל כולנה גולת הכותרת, בשיעוריו הקבועים מדי מוצאי שבתות קרוב לעשרים שנה, אשר בהם היו מתאספים עשרות 

רבות של בני הישיבות מטובי הלמדנים מכלל הישיבות, כאשר בשיעורים אלו היה מחנך ומדריך את בני הישיבות מהי 

הדרך הנכונה בלימוד הגמרא והפוסקים, וכיצד הגישה הראויה ללימוד הש"ס בד בבד עם דברי הראשונים והאחרונים.

בשבת אחת כאשר התאספו בני ישיבות רבים בביתו בחשמונאים לשמחת עונג שבת, לקראת סיום העונג שבת, לפתע 

בני  מאוד  רבים  ב"ה  והיום  מעט.  מתי  אז  היינו  בזמני,  שהיו  ישיבות  בבחורי  נזכר  אני  אתכם,  רואה  כשאני  רבינו,  אמר 

הישיבות כ"י. והוסיף רבינו בהתרגשות: "הם לא הצליחו, ניצחנו אותם"...

ראש ישיבה
היה אומר רבינו, כל אברך שיש לו בנים שהם תלמידי הישיבות הקדושות, הרי הוא בגדר "ראש ישיבה".

בליל שבת אחד, כאשר חזרו עם רבינו זצ"ל מבית הכנסת קבוצה של אברכים ובני ישיבות משומעי לקחו, ראה רבינו 

שהולכים לצידם בני נוער מהרחוב בצורה בזויה ולא מתאימה. אז התבטא רבינו ואמר, תראו את ההבדל שמים וארץ בין 

בני התורה לבני הרחוב...

 בזמן שזממו מראשי השלטון בארץ ישראל לגזור גזירת גיוס בני הישיבות, אמר רבינו לאחר שיעורו השבועי במוצאי 

ששבת קודש:, "תראו שהאמת היא אתנו, שהרי יכלו בני התורה ללכת לעבוד ולהרוויח כסף,  ועם כל זה אינם עושים כן, 

ואברכים רבים אינם מכסים את הוצאותיהם החדשיות - הכל בכדי להיות בני תורה וללמוד תורה. וזו אמת לאמיתה".
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עיון הש"ס 
סיפר רבינו על אברך אחד, שהביא לעיונו והסכמתו ספר שהוציא: התבוננתי בספר והנה אני רואה שכל הספר הוא סיכום 
של דברי האחרונים על הסוגיות. אחד כזה אין לו את החלק שלו בתורה, את ההבנה שלו בתורה, הוא תמיד יודע לדקלם 
ולחזור על סברות של האחרונים אבל אינו יודע להבין בעצמו וללמוד סוגיות לבד. אלא יש קודם ללמוד בעיון עצמי את 
דברי הגמרא, ולאחר מכן לעיין היטב בדברי רש"י ותוס' וכו' הדק היטב, ורק לאחר כל זאת אפשר לעיין ולהשוות בדברי 

האחרונים ולברר ולהבין למה אמרו הם כך ולא אחרת. אבל ראשית כל יש לשבור את הראש לבד.

לבד".  קושיותיהם  את  לתרץ  ולנסות  האחרונים,  שבדברי  הקושיות  את  רק  לראות  "יש  רבינו,  אמר  אחרת  בהזדמנות 
מדברים אלו ניתן ללמוד על דרכו שלו בעיון הש"ס, ותן לחכם ויחכם עוד...

בשיעורו השבועי במוצאי שבת קודש, הגיעו פעם אחת לסוגיא שאין בה כל כך 'לומדות'. אמר רבינו זצ"ל, "גם סוגיא זו יש 
לָלמדה באותה דרגת אהבת תורה של סוגיות קשות וכבדות, אבל עכשיו אנו מרגישים מהו ההבדל בין הלומד בעיון ללומד 
בשטחיות. כשאני לומד בעיון - אני אמרתי סברא, אני בתוך הסוגיא, הסוגיא שלי"... מרגלא בפומיה דרבינו זצ"ל, אם אתה 
לומד עם סברא ישרה, ואינך דוחק את עצמך בכח לומר כאילו הבנת אלא אתה לומד בדרך ישרה עם סברא ישרה, הכל 
נפגשים בסופו של דבר. והיינו, אם הינך לומד ומבין הדברים עד לאשורם, ובעומק הפשט. בסוף תמצא את כל הסברות 

שאמרת כתובות בחיבורי רבותינו הראשונים והאחרונים זלה"ה.

ניצול הזמן
בהזדמנות דיבר רבינו זצ"ל אודות עניין זה, שהרי בן ישיבה או אברך כולל גם ככה הוא מבלה רוב זמנו בישיבה או בכולל, 
ואינו עובד, ומסתפק במועט האפשרי, ואם כן ראוי ורצוי לנצל מאד את הזמן ולא לבזבזו על הבלים. והעיד רבינו על עצמו 

כי הוא בישיבה היה לומד בצורה בלתי רגילה עד כלות הכוחות.

בהזדמנות אחרת כשנשאל ע"י בני ישיבה, כיצד אפשר לחוש את מתיקות התורה. נענה ואמר, "טעמו וראו כי טוב ה'", אם 
לומדים נהנים...

מעולם  טעם  לא  שהוא  כנראה  רבינו,  אומר  היה  מהדרך,  שירד  בחור  אודות  לרבינו  ומספרים  באים  היו  כאשר  כן  כמו 
מתיקות התורה. אילו היה זוכה לטעום מתיקות התורה ונעימותה, ברי לי שלא היה עוזב לעולם היכלי התורה.

בתקופת הבחירות לרשויות בשנת ה'תשע"ג ניגש למרן זצ"ל בן ישיבה בבקשת ברכה. ענה רבינו ואמר, התמדה והתמדה 
זה העיקר. ראיתי פעם קבוצה של בחורי ישיבות יושבים ומשוחחים בענייני פוליטיקות ובחירות, ככה אי אפשר לגדול 

כלל, בן ישיבה לא אמור לעניין אותו השטויות האלו, אלא שראשו יהיה עסוק אך בלימוד התורה הקדושה. 

בן ישיבה
נשאל רבינו ע"י אחד מתלמידיו, האם מותר לעשות זימון מפני צורך מסויים קודם לזימון הכללי בישיבה ע"י תנאי וכיו"ב, 
סיום  לפני  לצאת  יוכלו  שלישית,  סעודה  בסיום  הנאמרת  המשגיח  בשיחת  משתתפים  שאינם  אלו  כך  ידי  שעל  בשעה 
השיחה. והשיב רבינו, יש להיות ממושמעים לכל סדרי הישיבה, אני כשלמדתי בישיבה הייתי עושה כל מה שהורו בישיבה 

לעשות. "הייתי ממושמע"... 

ענוותנותו העצומה
במעמד שנערך בפתיחת בית הוראה באלעד, שהיה בהשתתפות כל גדולי רבני תימן. והנה כאשר נשא דברים רבה של 
ראש העין הגאון הגדול רבי עזריה בסיס שליט"א בנוכחות כל גדולי רבני העדה שליט"א, הופיע רבינו זצ"ל. מיד כשראהו 
הגר"ע בסיס - הכריז, "אנו מקדמים בברכה את מורינו ורבינו עטרת ראשינו, הגאון הגדול זקן רבני תימן רבי שלמה עמרם 
קורח שליט"א" וכו'. מיד כששמע זאת רבינו בעמדו בפתח האולם, מיד צעק ואמר להגר"ע שליט"א, "תפסיק, אל תאמר 

כן, לא נעים לי, אתה עושה לי בושות"... 

וכל מי שזכה ליגע בשולי גלימתו של רבינו זצ"ל ידע וראה כיצד התייחס לכל אחד ואחד בענווה גדולה ויתרה, שאינה 
מצויה כיום כלל. פעמים רבות שהיו מתווכחים עמו על פסקיו השונים בעריכת שלחן ובשאר ספרים, והוא היה מתבטל 
לשואלים, הגם שהיו צעירי הצאן, ופעמים אף בחורי ישיבות צעירים, והיה שומע טענותיהם בכובד ראש, ומשיב להם כפי 

דרכם בענווה ובאורך רוח. 
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כמו כן, פעמים רבות שנתלוו תלמידיו אל רבינו בדרכו, מאחר שכל כך הרבה לבטל עצמו ולא היה מחזיק טובה לעצמו 
כלל, עד שלעיתים היה ניתן לחשוב כאילו התלמידים חשובים ח"ו יותר מרבינו הגדול. 

מגיד שיעור
כי בראשית הקמת השיעורים במוצאי שבתות, היה רבינו מוסר  גם מהעובדה  ניתן היה לעמוד על ענוותנותו הגדולה, 
במקומו את השיעורים, אך לאחר מספר שנים ראה רבינו שיהיה תועלת גדולה לרומם את רוחם של בני הישיבות, ועל כן 
לקח לו למוסר השיעורים אחד מבני החבורה. וכמובן שרבינו הוא היה זה שניווט את סדר ומהלך השיעורים. כך הייתה 

הנהגתו תמיד לרומם ולגדל את האחר, אף אם בכך כביכול ממעט בכבודו.

וכפי שתיאר זאת אחד מתלמידיו: "הוא היה שומע ומקשיב לכל דברינו, כל אחד ואחד היה מקבל בסבר פנים יפות, ואף 
משיב לו לכל שאלותיו וספיקותיו על פי סגנונו של השואל. וכך בפקחותו וחריפותו הרבה, היה יודע לנתב לפי כל אחד 

ואחד את תשובותיו הנפלאות".

הקבלת פני רבו
כך גם באירועי הקבלת פני רבו שהתקיימו בכל שנה ושנה בחול המועד סוכות, היה מכריז רבינו ואומר, שאין זו הקבלת 
והיה מרבה בשבחיו,  כן, כאשר היה מכריז המנחה על רבינו  פני רבו, אלא הקבלת פני כל רבותינו היושבים כאן... כמו 
השתיקו מיד בתוך כדי דבריו, או על ידי שעשה בידו תנועת ביטול, וניתן היה להרגיש איך באמת רבינו היה חש כך ממש, 

בענוותנותו כי רבה.

בחתונת נכדתו של רבינו בשנת ה'תשע"ג, אשר התקיימה באולמי היכלי מלכות בבני ברק, יצא רבינו מן האולם מיד לאחר 
ברכת המזון מאחר שהוא לא חש כל כך בטוב. ביציאה מן האולם המתין רבינו לרכב שהיה אמור לקחת אותו לביתו, כאשר 
מסביבו היו קבוצה ממקורביו ומבני משפחתו, אך משום מה הרכב התעכב. וכך עברו עשר ועשרים דקות, והזמן התארך, 
ואז הציעו לו כסא לשבת עליו, וזאת מחמת שהיה זה זמן קצר לאחר שנפל ונחבל ברגליו במדרגות אל לשכתו שברבנות 
בני ברק. אולם, כששמע רבינו הצעה זאת, מיד דחאה על אתר ואמר, "לא, זה יעשה רעש סביבי, יחשבו כאילו איזה אדם 

גדול יושב כאן". ועל כן נמנע מלשבת. וכך, בעוד שרגליו כואבות ודואבות, עמד על רגליו למעלה ממחצית השעה.

סכנת חידושי הטכנולוגיה1
להלן דברים שונים שנלקטו מתוך דבריו של רבינו זצ"ל באירועים שונים, אודות פגעי הטכנולוגיה:

צריך לדעת שיש גם כן מפולות רוחניות, ולא רק בבחורים אלא גם אצל אברכים שומעים מפולות, לא יאומן כי יסופר. 
גם  והיו צריכים להבריח אותם לחו"ל. תדעו לכם שיש  ירדו מהפסים,  ונכבדות שומעים שהילדים  במשפחות חשובות 
התבוללות  היתה  אז  וגם  מתימן,  לארץ  כשעלינו  העליה,  זמן  את  לי  מזכיר  זה  כי  מאד,  מזה  מפחד  שאני  רוחני,  חורבן 
נוראה. והכל בגלל הפסולת שמסתובבת ברחובות, יש כל מיני מכשירים ששם אפשר לראות את כל הזוהמא. והרי על ידי 
זה עוברים בלאו מפורש ד"ולא תתורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם", וזה מוציא את האדם מדעתו. מצינו ברבי יוחנן שהיה 
משמש ככהן גדול שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. אין ערובה לאף אחד, ואף ביום מותו על האדם לדאוג על טהרת 
הלב והנפש, וכפי שאמרו רבותינו: "שוב יום אחד לפני מיתתך". רבותי, לזרוק את כל הלכלוך הזה מהבתים שלנו, זה יותר 

גרוע מטלוויזיה. יותר גרוע מכל דבר אחר.

מפולת גדולה2
ועד שתמצא  בעיר,  היה  היצר הרע  ואני טענתי טענה פשוטה שכולכם תאשרו אותה, פעם  גדולה,  היא  היום המפולת 
אותו היה צריך לעבור הרבה סמטאות ורחובות. אחר כך הוא התקרב לשכונה, אחר כך הוא התקרב לרחוב, ואחר כך הוא 
התקרב לבית עד שהוא הגיע לכיס, ועכשיו הוא כבר הגיע ליד. אתם מבינים לבד למה אני מתכוין... נהרסות ונחרבות 
משפחות, נפרדים הורים, מתגלגלים ילדים ונערים החוצה, כי היצר הרע חדר ליד ולכיס. והמצב הוא עגום, עד כדי כך, 
שהבחורים בפרט, אינם יכולים לעמוד נגד הפיתוי העצום שהיצר הרע מפתה עם המכשירים הנוראים האלה שהורסים את 

נאמר ער”ה תשע”ג מוצ”ש פר’ נצבים– אולמי ארמונות חן.   1

מתוך דברים שנאמרו בכנס סליחות באולמי ארמונות חן, ערב ימי הדין ה’תשע”ו.  2

הודעה חשובה

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, כל מי שיש בידו חומרים אודות תולדות חייו ופעליו של מרן רבינו זצוק"ל, כתבים / 
תשובות בהלכה בע"פ ובכת"י / אמרות שביבים והנהגות וכדומה / תמונות מחייו ועוד.

.sm088302222@gmail.com :מתבקש לפנות בהקדם למערכת מכון שפתי מלך בטל: 03-30-8888-5. או בדוא"ל

ניתן להשאיר שביבים והנהגות מוקלטות בטלפון - 033088885, שלוחה 10.

★ ניתן להאזין לשיעורי רבינו זצ"ל בטלפון הנ"ל, שלוחה 5 ★
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החיים ממש. אני מכיר מקרוב לצערי אנשים שמיד לקחו את הילדים לספר והורידו להם את הפאות, ולבשו בגדי פריצות 
והתדרדרו לתהום, וזה לא אחד ולא שנים, אלא עשרות עשרות משפחות כאלו... ולכן עלינו לדעת, שמי שרוצה לשמור על 

עצמו ועל משפחתו, הוא צריך להרחיק מעליו כל הדברים הללו. ומי יודע לאיפה נגיע, אם לא נעצור כאן עכשיו...

האיסור שבאינטרנט3
אני רואה אנשים שיש להם חזות של תורה ממש, שהם נכשלים בזה כל הזמן. יש בזה איסור דאורייתא ממש. אילו היה לי 
כח הייתי מכריז בכל מקום. יש איסור דאורייתא של "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". 
איסור זה נאמר לגבי זנות בצורה מפורשת, "אשר אתם זונים אחריהם", ואילו עבודה זרה לא מפורש כלל. אלא שכתוב 
"ולא תתורו אחרי לבבכם", והגמרא צריכה לגלות לנו שהכוונה היא לעבודה זרה, ולאחר מכן כתוב במפורש "אשר אתם 
זונים אחריהם", וזה נקרא זנות. מה זה זנות, הנאה, מלשון מזון, "אתם זונים". יש גם ליצר הרע מזון, יש לו מזון מיוחד 

שהוא מאכיל אותנו.

אודות ההתמכרות לסלולאר
אנשים הולכים עם פאות, זקן ומעיל ארוך, ומדברים, מדברים, ולא גומרים. כל רגע זה ביד. מתחילה כשהוציאו את הדברים 
האלו חשבתי שאולי אנשים ברחו מבתי חולים לחולי נפש, עד שתפסתי שהמכשיר הוא שעושה את זה. לכל הפחות אנו 
בני התורה צריכים להתרחק מזה, ורק מי שמוכרח מאד, אבל לא יקח הלכלוך הזה, יש עוד משהו שיש לו קצת תיקון, 

שאותו יקח.

ואכן בערוב ימיו לאחר שנחלה רבינו זצ"ל, בערב ימי הדין, כתב רבינו מכתב מיוחד לכלל הציבור בארץ ובעולם, ובכלל 
דבריו שם כתב בהאי לישנא: ''הנני פונה אליכם להרבות בזכויות למעני ולמען הכלל, להתנזר מכל הדברים המרחיקים 
תורה ויראת ה', ובכללם כל מיני טכנולוגיות שונים, אשר ההשתמשות בהם פעמים רבות גובלת באיסורי תורה חמורים 

ממש, ודברים אלו היו סיבת החורבן בבואנו לארץ'', ע"כ.

 ניתן להאזין עוד לדברי רבינו זצ"ל בעניינים אלו, בקו עורי תימן לייסוד עולם התורה בעידן הטכנולוגי, 

בטלפון: 03-30-77-858 שלוחה 1.

3  נאמר באירוסין לנכד מרן שליט”א בשנת ה’תשע”ח.

הודעה חשובה
 אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, כל מי שיש בידו חומרים אודות תולדות חייו ופעליו של מרן רבינו זצוק”ל, 

 כתבים / תשובות בהלכה בע”פ ובכת”י / אמרות שביבים והנהגות וכדומה / תמונות מחייו ועוד.

 מתבקש לפנות בהקדם למערכת מכון שפתי מלך 

.sm088302222@gmail.com :בטל: 03-30-8888-5. או בדוא”ל

ניתן להשאיר שביבים והנהגות מוקלטות בטלפון 03-3088885, שלוחה 10.

- ניתן להאזין לשיעורי רבינו זצ”ל בטלפון הנ”ל, שלוחה 5 -


