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רבותינו ואבותינו קבעו, כי חובה לא רק לתקן המעשים בהווה של היום, ואתמול, של 
החודש, והשנה, אלא גם דאגו ותיקנו לעבר הרחוק, כגון בעגלה ערופה נאמר "ַּכֵּפר 
ְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה', ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם" 
]דברים כ"א ח'[. ובמסכת הוריות ]דף ו, א'[ פירושו לכפר ְלֵמֵתי יוצאי מצרים. אמנם גם 

הפרט כל איש מישראל מבקש סליחה על עברו, אבל מי מאתנו עורך ביקורת על 
העבר הרחוק שנדחק כבר מן הזכרון לפני ארבעים או חמישים שנה. 

אך בתוך קהל ועדה, אזכיר לכם רבותי דוגמא ֵמֶהָעָבר שאנו עדיין שרידיו, עברו למעלה 
משישים שנה מאז עלותנו לארץ ישראל,  והטלטלה שעברנו, היתה קשה מנשוא 

שתוצאותיה ופריה מביישת אותנו.

רבבות יהודים, עלו עטורי טלית ותפילין, עין יעקב, רמב"ם ושו"ע, מנורת המאור 
ותאג', מקרא ותרגום, תפסיר רס"ג וכו'. שמרו שבת ויום טוב, באין פרץ ואין צווחה 
ברחובותינו ובמסירות נפש ממש, צמחו רבנים פוסקי הלכה ומדריכי הדורות על אף 
העוני המרוד שלא היו בטוחים בסעודתם בכל יום וכן צניעות נשים שאין דומה לה. 
איך קרה מה שקרה ומה היה ניתן לעשות ולא נעשה, והיכן היו השגיאות, איך עתה 

אפשר לתקן או לכפר על עבר שאותו חווינו והיה חלק מאתנו ובתוכו היינו!?!

יש מתנחמים בנחמת טיפה מן הים שהנה יש לנו בחסדי השי"ת תלמידי חכמים 
גדולים בש"ס ובפוסקים ודי בזה, אך תשובה זאת מַׁשֶּכֶרת ומשכיחה חובתינו לקום 
כאיש אחד בלב אחד ממרחק הזמן שעבר ולהתחיל במהפכה רוחנית וצבורית! ונחמה זאת 

אינה אלא צעיף לכסוי פני מבוייש!

היא גם מזכירה לי מה ששמעתי על מלחמת העולם השנייה, שנתן סטאלין פקודה 
שהטנקים ינועו גם על גופות הפצועים, כדי לא להתעכב בכיבוש "לנניגרד".

והנמשל אלף או אפילו אלפיים איש הושגו המשיכו ושמרו דרך אבותינו אך מה על אותם גופות ונשמות של רבבות שברחו מידינו 
ְוִאּלּו השרידים לא היו ִמְׁשַתְּכִרים, היו מתאחדים כאיש אחד להציל כל המחנה. ואז מצבינו היה לאין ערוך ממה שהוא היום.

למי יש אומץ לטעון, כי פוצינו, וכי הסך הכל או כמו שמורגלים לומר "השורה התחתונה" שהנה קם דור חדש חזק יותר לעמוד 
בנסיון  התקופה  יותר מקודמו שמעדו בדרכם. האם זו פעולה מסחרית בדיני נפשות ואמונה!?! 

על כן, חובתינו לקום כאיש אחד בלב אחד ממרחק הזמן שעבר ולהתחיל במהפכה רוחנית וציבורית לרומם לעודד ולחזק  את 
המחנה מבית ומחוץ בזיכוי הרבים וקרוב רחוקים, כל אחד כפי כוחו אם בהתארגנות של הפרט או הכלל יש באונו ואחר בהונו להרמת 
כבוד התורה ומסורת אבותינו הקדושים ביתר שאת וביתר עוז להחזיר עטרת רבותינו ליושנה, לקדש שם שמים ולהגדיל תורה ולהאדירה. 
מתוך ספרו של מרן זצוק"ל "יש בורא עולם" – יסודות וסודות אמונה עמוקים 
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מהמיית ליבו הטהור מביא מרן זצוק"ל את כאבו העמוק שליווהו במשך עשרות שנים על גזילת ילדי תימן ובתוכם אחותו 
ברכה– "הומה ליבי לא אחריש"... על העוול הנצחי שעשו מקימי המדינה ליהדות תימן והמזרח בעלותם לארץ הקודש ארץ 
ישראל, גזלו פרי בטן מחיק אמהות ומול דמעותיהן כוסו ליבם ופניהם בנחושת, נמחקו רחמים וליבם "לא נמס בעת חמס", גם 
אוצרות רוחניים כתבי יד קודשינו גזלו, סחרו בכל הקדוש והיקר לנו. "כאב זה לנצח, רפואה אין לו"  "לכלימה זכרונם לעד" הם 
וכל המסייעים להם והעומדים מנגד הרי הם בכללם, וודאי אין יראת שמים אמיתית בליבם, כנאמר "אם אין יראת ה' במקום הזה 

והרגוני..." רחמנא ליצלן.

מתוך הספר "שירה וקינה" למרן זצוק"ל.
פיוטים אשר נכתבו מנהמת לבו הטהור, בהשתפכות הנפש להעצים האמונה בריבון כל העולמים

הֹוֶמה ִלִּבי ֹלא ַאֲחִריׁש
ַׂשְמִּתי ַנְפִׁשי ְּבַכִּפי ְלַגּלֹות ַזְוָעָתם

ַאְלַלי ְלִאָּמהֹות ִּבְקרֹוב ֵלָדָתן ָצֲעקּו ַּבֲחָבִלים
ַלֲחָׁשׁש ָהרּו ְלַקׁש ָיְלדּו
ַעל ְּפִרי ֶּבֶטן ֹלא ָחסּו

ֵאיְך ֲחרּוֵלי ֵלב ְיַׁשְעְׁשעּו יֹוְנִקים
ֵמֶרֶחם ְּבִלי ַרֲחִמים ָיְצאּו ְלֵבית ִקְבֵרי ֲארּוִרים

ֵעיֵני ִּדְמָעה הֹוִרידּו ָּכל הֹוִרים
ַעְפַעַּפִים ָנְזלּו ַמִים

ְמֵלֵאי ַּכְלֵבי ַּתְרִמית ִּתְרְמלּו ְּכלּוִבים
ֵאיְך ְׂשִריֵדי ַלֶהֶבת ֵאׁש ָּכמֹוִני

ָמֲחקּו ַרֲחִמים ְוַאְחָוה
ֵאיְך ְלָבָבם ֹלא ָנֵמס ְּבֵעת ָחָמס

ְּפֵניֶהם ֻּכּסּו ְּבַסְלֵעי ְנֹחֶׁשת
ָאבֹות ְלַמְלֵכי ְסדֹום ֵהם.

ַּגם ֶנֶפׁש ּוְרכּוׁש ְנֹגֲאלּו ְיֵדיֶהם
ָסְבבּו ָסֲחרּו ִלְסֹחר ְּבִסְפֵרי ְיָקר ְוֶחְמָּדה

ַחָּטאָתם ֲחרּוָתה ֲחרּוָׁשה ַעל ָּכל ָעֶלה ְוַדף
ֶהֱחִריׁשּו ַעל ְמעֹוְלֵלי ַעְוָלה ְּבעֹוָלֵלינּו

ְּכֵאב ֶזה ָלֶנַצח, ְרפּוָאה ֵאין לֹו.
ֲארּוָרה ֶרֶחם ֶׁשֹּלא ִהִּפיָלַתם

ַמְלֲאֵכי ַזַעם ְוֶקֶצף ְיֻׁשְּלחּו ָּבֶהם
ִלְכִלָּמה ִזְכרֹוָנם ָלַעד

ִלְׁשִניָנה ְוִלְקָלָלה ְלעֹוָלם ְלַמֲעִליֵמי סֹוד
ֶחְרָּפָתם ִצְּדקּו מֹוְׁשֵכי ֵעט ְׁשָקִרים

ֵאין ֱא-ֹלִהים ְּבֵלב ֲחָטִאים
ַאף ְּבצֹוֲעֵקי צֹוְרֵחי ֵהיַכל ֵהיַכל ֵהיַכל ה'.

לא אחריש
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ישיבה

שאלה - בחורים שרוצים דווקא ישיבה פלונית שיש לה ֵׁשם 
וכיוצא בזה מה לומר להם?

תשובת רבינו – 'הישיבה' החשובה היא כמשמעו שאתה יושב 
ולומד ולא מבזבז זמן חייך. והדרך לגדול בתורה ללמוד בהתמדה 
ובעומק. הכרתי בעלי כשרון שלא התמידו ולא נהיו תלמידי 
חכמים ומאידך הכרתי בנונים שבזכות התמדתם הצליחו. 
כללו של דבר, לא הישיבה עושה את הֵשם של הבחור אלא 

הבחור עושה את הישיבה. 

חברותא

שאלה - מה עדיף בדרך כלל ללמוד עם חברותא יותר מוכשר 
ממני בלימוד או פחות ממני?

תשובת רבינו – עדיף ללמוד עם פחות ממך שאז השכל שלך 
יותר עובד. 

חכמת חיים

שאלה – האם דבר ראוי הוא להשוות בין גדולי ישראל?

תשובת רבינו – לאלה שתמיד פוסקים בהבל פיהם מי גדול ומי 
קטן, אספר מעשה שהיה אותו שמעתי מפי אבי מורי זלה"ה 
וכדי ללמדנו דרך ארץ אפילו מגוי וכמו שאמרו באיכה רבתי 
)ב,יז( 'אם יאמר לך אדם יש תורה בגוים אל תאמין. חכמה 

בגויים תאמין'. מעשה היה שבא אחד והעיד לפני מלך תימן 
שראובן חכם גדול משמעון, המלך בפקחותו שאל את העד 
ואתה מה מידת ידיעותיך וחכמתך כלפיהם, העד השיב, אני 
ודאי פחות משניהם, מיד המלך ציווה לעצרו באזיקים בעוון 
עדות שקר. וצעק עליו : כדי שתוכל לידע מי גדול ממי, חייב 

אתה להיות גדול משניהם גם יחד. 

צדיק אמיתי

שאלה - במה ניכר האדם אם הוא צדיק אמיתי?

תשובת רבינו – בהנהגתו ביושר הממון, נתינת צדקה ברווח 
לפי ממונו, וכבר 
נתחדש לי בקדיש, 
שקידוש ה' יתברך 
הוא בעיקר בעניני 
יושר האדם בכל 
ובעיקר  דרכיו, 
ביושר הממון. וזה 
רמוז ובא בראשי 

תיבות  יתגדל ויתקדש שמיה רבה  שהן אותיות יושר.

ענוה

שאלה - איך ההתייחסות צריכה להיות למידת הענוה?

תשובת רבינו – 

א. על מה ענוה?! מה כבר עשינו שיהיה לנו סיבה להתגאות. 

ב.  יש אנשים שמתעטפים באיצטלא של ענוה ולא פועלים 
למען הכלל, ולא מנצלים את כוחם וזה נובע מעצלות.

ג.  גדר ענוה, להיות סבלן, אדם שיש לו מידת הסבלנות זה 
סימן לענווה.

ישיבה באמירת השכבה

שאלה - מה הטעם שאין עומדים בהשכבה ואפילו בניו?

תשובת רבינו – כתבתי כן, לפי שראיתי כמה שעומדין, לאחר 
שנגררו אחר מראה עיניהם. וכבר הוכחתי רבים מציבור 
המנחמים שלא יעמדו, כי בזה יש סרך של חוקי הגויים. ועוד, 

זה דבר חדש לא שערוהו אבותינו.

)'עריכת שולחן - ילקוט חיים' אבלות סימן שעו סעיף כו'(

קדיש לאבל

שאלה - מהו שורש מנהגינו שהאבל אומר קדיש במשך כל 
שנים עשר חודש, ואין מפסיקים במלאת אחד עשר חודש?

תשובת רבינו – קהילות אחרות חששו שהאבל יאמר יב' חודש 
כדי שלא להחזיק אביו או אמו רשעים שנידונים בגהינום שנים 
עשר חודש.  ומנהגינו אינו כן והטעם לפי שאין אנו מחזיקים 
חס ושלום אבותינו לרשעים עד כדי שנדונים אפילו אחד עשר 
חודש. אפשר שזכו אחרי יום או אחרי שבוע או אחרי חודש 
או אחרי ששה חודשים וכיו"ב. ושנים עשר חודש נאמרו על 

תשובות בהלכה ובהנהגה
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רשעים גדולים. יתר על כן, אין אמירת הקדיש כדי להצילם 
מן הדינים בלבד, אלא גם כשהם זכאים יש להם עילויי נשמה 

גדול ע"י אמירת הקדיש שנים עשר חודש. 

)שם סעיף כט'( 

ברוך שפטרני...

שאלה – מה הטעם שנוהגין  שהאב לא מברך "ברוך שפטרני 
מעונשו של זה" בהגיע בנו לגיל בר מצוה?

תשובת רבינו – אדרבא הבן היה צריך לכאורה לברך ברכה זו 
שהרי כתב רבינו הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ו הל' א'( שעד 

גיל יג' הבן נענש בעוון האב. 

מנהג אבות

שאלה - הנוהגים לא כמנהג אבותיהם ורוצים לשוב למנהג 
אבות  האם צריכים התרה?

תשובת רבינו – אין צריך שום התרה לחזור למנהג אבות, כי 
שינו מחמת שהוטעו לנטוש תורת אב ומוסר ֵאם, וצריכים 

לחזור בתשובה על כך.

נוסחאות התפילה

שאלה - בדור האחרון התרבו סידורי התפילה, מהו הקו שצריך 
לילך בו?

תשובת רבינו – די והותר במה שכבר האירו עינינו, רבנו הגדול 
מהרי"ץ זצ"ל בתכלאל "עץ חיים", לברר ולבאר כל החילוקים 
והגרסאות בנוסח הזה. ובדורנו, הגאון מהר"י צובירי זצ"ל בספרו 
"כנסת הגדולה", אשר הרחיב ובירר כל החלוקים והגרסאות 

בנוסח השני. וכל המוסיף על שניהם ,אינו אלא גורע. 

)"עריכת שולחן-ילקוט חיים" ח"א סימן פט סעיף כא(

הלל בקירוי

שאלה - בימים שגומרים את ההלל, מברכים לגמור את ההלל. 
ויש נוהגים לקרוא אותו בקירוי, מדוע לא חוששים לברכה 

לבטלה אולי יחסר אות או תיבה? 

תשובת רבינו – אין חוששין כשמדלג אות או תיבה, ופירוש 

"לגמור" היינו לגמור הקריאה ואין פירוש לגמור, לקרוא כולה 
בלי שום חיסור. ואפשר דלכולי עלמא אם דילג פסוק וכל שכן 

חצי פרק ברכתו תהיה לבטלה. 

)'עריכת שולחן-ילקוט חיים' סימן תפח'(

תכלת בציצית

שאלה – האם בזמננו יש להטיל תכלת בציצית?

תשובת רבינו – אין לחוש לזה.

נישואין

שאלה – האם ראוי להזדרז להינשא או לאו?

תשובת רבינו – חובה להזדרז להינשא, בפרט בדור פרוץ זה.

קריאת שם לתינוק

שאלה - האם ראוי לקרוא שני שמות לתינוק?

תשובת רבינו – אין נוהגים לקרוא שני שמות לנימול. ואלה 
שמשנים מנהגי אבותינו לקרוא שני שמות, אינו סגולה, אפילו 

בשם צדיק. 

)שם, חלק יא ע"מ עא(

רפואה

שאלה – האם מותר לאשה ללכת לרופא נשים?

תשובת רבינו – כל שאין בה מחלה של סכנה, אסורה בין רווקה 
בין אשת איש ללכת לרופא. ובדורנו יש רופאות נשים מומחיות. 

הגאון הצדיק רבי שלום הרוש שליט"א משתטח על קברו של מרן זצוק"ל
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את אחי אנכי מבקש לבא אליכם בתחנונים ליתן על ליבכם 
המצב הרוחני הירוד, אשר ניכר יותר בצעירים שעדיין יצר הרע 

בוער בקרבם.  

ראשית לכל, האוירה בבית בין ההורים. אם היא אוירה עכורה, 
וההורים רבים בקטנוניות זה גהינום לילדים אין להם מנוחה 
בבית והם בעגמת נפש. דבר זה גורם לילדים להיגרר אחר 
שטיפת המוח של כלי התקשורת בכתב ובעל פה והמכשירים 

השליליים. וחלק מהילדים נופלים בגלל סיבה זו.

אנא ידידי חוסו על עצמיכם ועל בניכם. והנני לפרט לכבודכם 
כללי הנהגה, אשר לכל הורה יפה כוחם.

כלל ראשון – נקיון השפה, לא להוציא מהפה מילות כיעור. 
הילד והילדה לא ישמעו בבית חלילה שפת בוז או קללה אלא 
רק עדינות ומענה רך לכל אחד, וזה מה שיקשר את הילד לבית. 

כלל שני – שפת גוף. לעדן עצמו, לא להפגין כוחניות מגוחכת 
או עיניים מזרות ח"ו כעס ואימה.

כלל שלישי – קיום מצוות בנחת ושלוה. במיתון ולא בפזיזות, 
בהדרגה ולא בקפיצות. כל שכן התלהבות ְמעּוָׂשה. כי דבר 
שבא בפרץ אינו אלא ְמעּוֶׂשה, כי איך אתמול היו בליבו פתיתי 
קרח והיום פתאום גחלי אש?! זה יהיה מגוחך בעיני הכל. יותר 

טובה לו השתיקה.

כלל רביעי – אם זכית לשוב בתשובה אל תעשה מהעבר שלך 
כלי גבורה. זכור דברי דוד המלך שאמר "וחטאתי נגדי תמיד". 
הענוה תהיה תפארתך ולא להיות ראש המדברים. תמיד תזכור 
שיש אנשים גדולים ממך, זקנים שעמלו, ]הפלא שרק בתורה 
לא מתביישים.. אדם שיהיה  ליד פרופסורים הוא יתבייש 
לדבר הוא ירגיש כלום, ואילו ליד חכמי תורה הוא מרגיש שווה 
להם...[ אדרבא,  גדלותך בענוה וצניעות והיא מועילה ומשפיעה 
יותר מאשר לספר על העבר. בעל תשובה צריך להיות במצב 
לא להכחיש ולא לפרסם. אם יוודע מעשיך מהעבר, תאמר 
לילדיך: אני מצטער על מה שעשיתי ולכן אני שומר עליכם 

שלא תעשו שטויות. 

לצערינו יש אנשים שלא השתחררו מ'הסלנג' של הרחוב, וכבר 
נאמר "בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז". בני ישראל 
יצאו ממצרים שתי יציאות: א. היציאה הפיזית.  ב. היציאה 
מ'מעם לועז' היינו מהמנטליות הגויית. אדם שמתחזק צריך 

לצאת מהמנטליות הקודמת.

כלל חמישי – השלום והשלוה בין ההורים הם יסוד ההצלחה 
בחינוך הילדים. אשתך נמשלה לשכינה, בעלך נמשל למלך!  
ומובא בחז"ל, מעשה בחסיד אחד שהכניס בתו לחופה שאמר 

לבתו, 'רצונך שיהיה בעל עבד לך, היי שפחה לו'. 

כלל שישי - עשה לך רב  שהוא תלמיד חכם גדול עם נסיון 
מוכח בחייו. וכל עצה שיתן לך, קבל אותה בלי הרהור, כי אין 
לו נגיעות בעצותיו. אני מודיע לכם שהיה לי רב שהתייעצתי 
איתו עד היותי בגיל שישים עד שהלך לעולמו. ופעמים שאכלתי 
עצמי ועשיתי כעצתו נגד רצוני, וזה הציל אותי הרבה בחיים. 
מו"ז מוהר"ר עמרם זלה"ה היה רב ראשי בדור האחרון לגולת 
תימן והיו באים להתייעץ איתו גם כן סוחרים האם לחתוך 

עיסקה וכן בשידוכים.

כלל שביעי – שום מכות לא יועילו בחינוך, אלא האמת שתקרינו 
היא סוד ההצלחה. אם הילד יראה שההורים אמיתיים אף אחד לא 
יזיז אותו. אבל אם הוא מוצא בקעים בהשקפת הבית הוא בורח.

כלל שמיני – תהיה ביישן, רחמן, וותרן, איש צדקה וחסד, נעים 
סבר. ולצערינו אלו מידות שרומסים אותן היום ברחוב ברשעות, 
למי שביישן קוראים 'מופנם' לרחמן הם קוראים 'נחנח', לותרן 
ולבעל חסד הם קוראים 'פרייאר' . על כן אנו צריכים להיות 

דוקא הפוך מאנשי הרחוב. 

כלל תשיעי – כל קבוצה מאפיינת עצמה בסגנון לבושה. כמו  
בצבאות- כל חיל יש לו מדים וכובע מיוחד ועל ידי זה יודעים 
למה הוא שייך, כך הלבוש בזמנינו מציין שייכות האדם, ]משא"כ 
בתימן כולם לבשו אותו דבר[  לכן אל תתלבש באופן שהחיצוניות 
תסתיר את פנימיותך. ולא בבגדי התרסה. וכל שכן בת ישראל 
צריכה לדקדק בלבושה. יש כאלה שבבגדיהם מדגישים מרד 
לעשות מוסכמות אנשי הרחוב, ולא של אבותינו, ולצערינו אנשים 
נגררים, הנה לאחרונה ראיתי אדם לבוש עם מכנס מצויר עליו 

אריות, יש לו 'רב' בפריז שקובע לו מה האופנה ומה ללבוש. 

אני תמיד אומר לצעירים, זכור ! מה שאתה זורע אתה תקצור, איך 
שאתה משמש דוגמה כך ילכו הילדים והנכדים שלך. 

כלל עשירי – קביעת עתים לתורה יום יום. וכבר כתוב  "מסיר 
אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה" כי לימוד התורה הוא 
השמן על הפתילה של מילות התורה.  התורה מנחה את האדם 
לא רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה, התורה נותנת לאדם 

חיים יותר שקטים, יותר מאורגנים ולא חיי הפקרות.

 ממרן שר התורה פוסק הדור 
רבי שלמה קורח זצוק"ל רב העיר וגאב"ד בני ברק 

אגרת

אגרת זו הוקראה ע"י מרן זצוק"ל בשיעורו ביום ראשון וביקש להפיצה לציבור.
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חינוך 
אעלה עלי גליון כמה סיפורים מילדותי שנחרטו בזכרוני ומהווים 
דוגמא אישית להנהגתו של אבי עטרת ראשי זצוק"ל וב"ה 

כשבגרתי הבנתי שקיבלתי כלים חשובים לחינוך. 

אימי הצדקת הרבנית אסתר קורח ע"ה, רכשה לבית מעמד 
לעציצים, ועליו מונחים מס' עציצים. זה היה מוצר חדש בחנויות, 
ונחשב יוקרתי. בשבת שלאחר מכן באו לבתינו אורחים, משפחה 
עם מס' ילדים. כולם ישבו בסלון, אך אני והאורח בן גילי )בערך 
11( שיחקנו והשתוללנו, ותוך כדי כך, רגלי פגעה במעמד 

העציצים, והכל התפוצץ ונשבר בקול רעש גדול.

כילד, מאד נבהלתי מהנזק שעשיתי, ויותר מזה חששתי אולי 
אקבל גערות ליד האורחים ואתבייש מאד.  נעמדתי נבוך, סמוך 

לסלון.

אבי זצוק"ל הגיע, כשראה אותי מפוחד, אמר לי: למה נבהלת? 
לא קרה כלום! זה שום דבר, לא צריך לפחד ככה".

אצלי זה נהפך ללימוד ופרק גדול בחינוך, גם בתוך "הסערה" לא 
להבהיל ילד כשאין בזה צורך וגם לא לביישו שהרי את הנשבר 
אין להשיב, וגם אני כילד, כבר לבד הבנתי שצריך להיזהר יותר, 
ואסור שיקרה מקרה כזה שוב. גם לילד יש בושה! גם לילד יש 

כבוד עצמי! 

היום, שזיכני הקב"ה להיות אבא, וגם סבא לעשרות נכדי כ"י, 
ומתוקף תפקידי כרב קהילה גדולה, שני המשפטים האלו 
מקפלים בתוכם יסודות עצומים בחינוך, וטומנים בתוכם, גם 
מרכיב נכבד האם תצליח בחינוך, או להיפך ח"ו.  היום בשיחותי 

לפני הציבור הקדוש, אני מסביר ומתריע על כך.

כיום כצופה מהצד ניתן לראות בבירור על ילדים גם את הנסתרות 
בבית, גם אם כלפי חוץ נראה עדינות מעושה, הרי זה בדוק 
כשפוגעים ומביישים ילד,  חינוך לא יצמח מזה, ההיפך הגמור 

בדיוק.

הדאגה התמידית
עוד אזכיר את הדאגה שהייתה לאבי זצוק"ל אלינו, כילדים, 
כנערים, וכנשואים, בשתי עובדות נוספות.  האחד: כאשר הייתי 
בישיבה  קטנה "אור ישראל" בפתח תקוה, בהפסקת הצהרים, 

"בין הסדרים" דיברתי עם אבי זצוק"ל בטלפון הציבורי אשר 
פעל עם אסימונים. האסימונים נגמרו תוך כדי שיחה והשיחה 
נותקה באמצע. חזרתי לבית המדרש ללמוד, והנה לאחר זמן 
מסוים אבא מגיע עם מונית, עומד לצידי בבית המדרש, מבוהל, 
"מה קרה? הכל בסדר? השיחה התנתקה פתאום! נבהלתי עליך" 
אמרתי לו: "האסימונים נגמרו", והוא אמר :"כן, אבל לא הייתי 

יכול להיות רגוע"...

בזמננו, שבעתיים חשוב, שלילד או הילדה, יהיה ברור שההורים 
דואגים להם באמת, שלהורים אכפת מהם באמת. גם דברים 

אלו ראויים הם למאמרים רבים, וכחומר למחשבה.

דאגה רוחנית
עובדה נוספת שמלווה אותי,  
כבחור ישיבה הודעתי בבית 
לאיזו   הולך  אני  שבערב 
אותי  שהזמינה  משפחה 
לשעה פלונית, וכבר קבעתי 
הגיע  זצוק"ל  אבי  איתם. 
בערב לבית, שמע מאימי 
הערב  מוזמן  שאני  ע"ה 
למשפחה פלונית.  זה לא 
מצא חן בעיניו שאלך אליהם.

בעודי עושה את דרכי מהישיבה אל אותה משפחה, ומגיע 
סמוך לרחוב בו הם גרים, הופתעתי לראות שם את אבי זצוק"ל 
מתנשף, ומתרוצץ אנה ואנה, למצוא אותי. מיד כשראה אותי 
אמר לי: "אתה לא הולך אליהם, אפילו שקבעת, זה לא מתאים"...

בזמננו, יש לפקוח שבע עיניים עם מי הילדים מתחברים, כי 
להתחבר לחבר לא טוב, זה לפרום את הקדושה.

 אהבת התורה ואהבת הבריות
אבא זצוק"ל היה מחלק צדקות לאברכים, למשפחות ולתלמידי 
חכמים.  מס' פעמים הלכתי בשליחותו,  מעולם לא הייתה לו 
תחושה של עליונות מכל סוג שהוא על המקבל, ח"ו.  אני זוכר 
את עצמי שאבא אומר לי, "זה ת"ח גדול מאד, עוסק בתורה, 
צדיק, קדוש. לך תמסור לו,"  ואכן הלכתי תמיד בדחילו ורחימו, 

זכרונות מבית אבא
מהגאון הגדול רבי עמרם קורח שליט"א 

רב קהילת "תורת חיים" ביתר עילית בנו וממשיך דרכו של מרן זצוק"ל

אבני דרך – מהקודש פנימה
שביבי הנהגה

סיום הש"ס
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ושמחתי שהסכימו הם לקבל, התחושה, שהם עשו לי טובה, 
ולא אני. וכך עד היום זו ההרגשה שמלווה אותי.

את אבא זצוק"ל תמיד ראינו יושב מוקף ספרים שקוע בלימוד 
כשסביבו דפים וידו הקדושה רצה עליהם רושמת וכותבת, 
ביאורים, חידושים בש"ס בהלכה, במדרשים, בהשקפה, קבלה, 

דרשות שבת הגדול, שבת שובה ועוד.

בימים שהיה טרוד בצרכי ציבור, הייתה לו תחושת מועקה  והיה 
אומר: "אני מרגיש חולה". וכיוון שהיה חס על זמנו, היה נמנע 
רבות לצאת לכל מיני מקומות שהדרכים אליהם היו רחוקות- 
חש תמיד בזבוז זמן . תמיד היה נזהר שתפקיד הרבנות לא יגזול 
לו את זמנו, דבר שלצערנו קורה להרבה, שזמנם נעשק, אמנם 

עסוקים הם ע"י חסד ומצוות, אולם תלמוד תורה כנגד כולם.                                            

זכה אבא זצוק"ל לעסוק כל חייו בתורה, מתוך אהבת תורה, אהבת 
הבורא, ואהבת הברואים והתקיים בו "סיב ובליה בה, שיבתו ובלאי 
של הגוף-היה בה, כשהוא עוסק ועסוק תמיד בתורה  ספריו הרבים 
הן הם זכרו, וב"ה יצאו עד  עתה ארבעים מספריו, וישנה עוד 
סדרת ספרים "חיי שלמה" פרוש על הש"ס כולו הנמצא בעריכה.                                                                                                                         
ובעזרת השם יתברך ויתעלה בחודש הקרוב, יצא לאור ספרו 

המרתק "יחידי סגולה".

חבל על דאבדין ולא משתכחין

   ת.נ.צ.ב.ה.

אדם שאינו מדקדק קלה כבחמורה או בגזירות חז"ל ותקנותיהם 
או במנהגי אבות יש בזה זלזול ואפיקורסות עקיפה מכמה 
טעמים: א. שהרי הוא ממיין מה חשוב יותר, והיא אפיקורסות לא 
במעשה אלא בזלזול ולא לחנם נקטו חכמים בלשון )בסוטה ד, ב( 
כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם ופירש רש"י שהעובר 
על דברי חכמים חייב מיתה כמו שכתוב ופורץ גדר ישכנו נחש 
)קהלת י(. והזלזול היא נקודת המוצא לחוסר הנטילה, והוא פגם 

ביסודות אמונת חכמים שחייב ליטול ידים. ב. הרי הוא חולק 
על דבריהם וסמכותם. ג. אדם שמזלזל במה שנראה בדמיונו 
כקלות. סוף שהוא מזלזל בחמורות. שהרי שורש זלזולו בזה 
שהופך התורה וההלכה לדבר שאפשר לדרגו בויתורים ופשרות.

יש סוג רשעות שמדקדקים דוקא בקלות ומזלזלים בחמורות 
וכמו שמפורש בתוספות )סוטה ז ,ב( שמצאנו בהרבה מקומות 
שחמורה לאנשים עבירה קלה ומפחדים ממנה יותר מעבירה 
חמורה  כגון בכתובות )ד, ב( חמורה עליהם אבלות שאינה אלא 

מדרבנן יותר מאיסור נדה שהיא בכרת. 

וכן מצאנו במסכת גיטין )ד, א( בעירו של רבי יהודא חמורה 
עליהם איסור שביעית שאינה אלא באיסור לאו, מן השבת 

שהיא בסקילה. 

ויש משל בפי הבריות לומר על כזה "מדקדקין באיכה ומזלזלים 
בקרית שמע" כלומר שקוראין איכה בתשעה באב במיתון 
ובהטעמה ובנגינה ומזלזלין בקרית שמע שהיא דאורייתא 

וקוראין אותה בחטף.

כך יש סוג אנשים שמתקשטין בחומרות על גבי חומרות, ובאיסורי 
דאורייתא ודרבנן מזלזלים בהם כאילו התר להם, עושין ריב 
וקטטות בבית הכנסת על ג'עיא ועל טעות שאינה משנה. או 
צועקין בקולי קולות וריב ומדנים על שנוי מנהג הקל ביותר 
ויש המתקוטטים על תפילות ביום ה"יארצייט" ואין תפלתם 
גורמת לעילוי נשמה. והמוותר, הוא הגורם לעילוי נשמה. כי 
התפילה והקדיש הוא כדי לזכות את ההורים כי הנה יש להם 
בנים מאמינים והגונים ואם יתקוטטו יש לומר להם, עדיף שיהיו 
הגונין במדות ובדרך ארץ  ושלום ממה שיזמרו ויפטפטו דברי 
קדיש ותפילה, וכך השבתי לשואלים רבים. וכשיוצאים מבית 
הכנסת ורואים חילול שבת בריש גלי ופריצות נוראה אין אותה 
קנאה ורוח מלחמה לריב עם עוקרי יסודות האלה ואפילו במחאה 
כדי שיעור לצאת ידי חובה אינן נוהגין כן .ואילו היו מקנאין על 

הכל שתקתי.
מתוך ספרו של מרן זצוק"ל
'יש בורא עולם' - יסודות וסודות אמונה עמוקים

 מסורת אבות והזהירות ממחלוקת

השקפה

מתוך הספר על תולדות חייו  פועלו והנהגתו של מרן זצוק"ל הנמצא בעריכה ע"י המשפחה
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מורי ורבותי, אני ראיתי חורבנה של יהדות תימן בשנות העליה, 
עכשיו אני רואה את המהפכה החיובית שמתחוללת בציבור 
שלנו, ניצחנו את כל ההולכים בחושך. יש להם אמנם מזגנים, 
תאורה... אבל המוח שלהם חשוך. הילדים שלהם רועים בשדות 
זרים. הקשר שלהם עם הדורות הבאים הולך ונשמט. ימים 

יגיעו והאדם ישלם על מה שעשה.

הכנס הזה הוא חשבון נפש על הטלטלה שעברנו ועדיין עוברים 
מלחמת אור וחושך, אמת וצדק כנגד השקר וההטעיה, יש 
מלחמת תרבות שאף אחד לא מסמנה בשמה. החילוניות היא 
לא נוחיות אלא הכעסה, הכניסו להם ארס בחינוך, מנצלים את 

הדמיונות של הצעירים, הם מסכנים, אומללים.

הם אומרים שבני 
כביכול  ישיבות 
חסר  וכי  עניים, 
להם אוכל, בגדים, 
הרי זה רק "עניות" 

באופן יחסי.

תמיד אמרתי לכם 
שכל אדם מזומן 

לתלאות. אני הכנתי את עצמי לא הופתעתי. אין לי תלונה. 
צדיק ה' וצדיק משפטו, מי אנחנו שנתאונן. אני התחנכתי 
מגיל חמש ועד עכשיו לבוז להבלי העולם, עכשיו ראיתי שמה 
שבזתי לעולם הזה זה אפס. כל הבריאה ,מכריזה על מציאותו 

של הבורא. הקב"ה לא 
זקוק לברכות והתפילות 
מה  חטאת  "אם  שלנו 
תפעל לו ואם לצת לבדך 
תישא" אין לאדם סיבה 
להתרברב ולזוח.  אם יש 
מסרים להעביר, העברתי 
לא  אני  שלי.  בספרים 
מפחד מהמוות, אצלי זה 

דבר נשגב. מה שמפחיד זה הבושה, אנחנו מאמינים בעולם הבא, 
איך נישא פנינו שנפגוש את אבותינו ואימותינו הקדושים,  אבא 
של סבי המהרי"ק כותב בספרו "משכיל דורש"  שבן  שחוטא, 
האב מרגיש עקיצות נוראיות. דברים אלו מקובלים איש מפי 

איש עד סוף כל הדורות.

אני רק מודאג להחזיר את הנשמה כמו שקיבלתי, שאר הדברים לא 
מדאיגים אותי, אני אשתדל לחזור בתשובה ולהיעזר בתפילתכם. 

שיחתו האחרונה והמרטיטה של מרן זצוק"ל בימי חוליו.
בבית מדרשו "חניכי הישיבות"

"והחי יתן אל ליבו..."



שליחת תשובות החידון: בפקס:03-6187167  
 st0548451734@gmail.com :"או במייל "תפארת שלמה

ְיָלִדים
מדור

שאלות מהספר 
'עריכת שולחן-ילקוט חיים'

א. איזה שני דברים בתפילה אם לא כיון צריך 
לחזור ולאומרם בכוונה? )חלק א' ע"מ קמח'(

ב. חוטי ציצית שנחתכו מה נוהגין לעשות איתם? 
)חלק א' ע"מ נז'(

ג. ילד שנעשה לו נס האם מברך ברכת הגומל? 
)חלק ב' ע"מ רסה'(

ד. האם יכולים שני ילדים לתרגם הפרשה ביחד 
בשבת או בחג בבית הכנסת? )חלק ב' ע"מ עב'(

ה. האם מותר לגנוב מגוי? )חלק ב' ע"מ קיא'(

- ניתן לעיין בספר או להיעזר במבוגר -

תערך הגרלה
בין המשיבים נכונה

"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז..."

אמירת תהילים ע"י ילדי "אלפי יהודה"

         בשמחת בית השואבה שע"י "חניכי הישיבות"   
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"והיו עיניך רואות את מוריך"

בשמחת בית השואבה שע"י חניכי הישיבות

בעצרת לזכרו של מרן זצוק"ל

10

בתרומתו הנדיבה הודפסו הספרים "עריכת שולחן ילקוט - חיים" יג' חלקים.
יום פטירתו כד' כסלו התשע"ד ומקום מנוחתו במרומי הר הזיתים.

הגאון הצדיק רבי חיים יעקובי זצוק"ל

מרנן ורבנן נרתמים לעזרת ארגון "תפארת שלמה"
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