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לק"י

הרב רצון ערוסי
רב העיר קרית אונו
חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
ויו"ר הליכות עם ישראל
ונשיא מכון מש"ה
ח' אדר תשע"ז

דברי ברכה
בן חכם ישמח אב.
זכה ר' שלום כהן ז"ל ובנו הרב אסף יבלטו"א ,יחד עם בני משפחתו יזמו לייסד קרן לעידוד
מחקרים במורשתם הרוחנית של אבותינו הקדושים ,כדוגמת אביהם ז"ל ,יהדות תימן.
ב"ה זכו ובשנה הקודמת ,הקרן העניקה פרסים לארבעה ת"ח שעבודותיהם נבחרו ע"י חבר
השופטים כנבחרות ,ואשר תכני העבודות שלהם ,הן תרומה חשובה למורשת הרוחנית של
אבותינו .וזאת מלבד עבודות מחקר חשובות ,שלא זכו להיות ראשונות במלכות ,והעבודות
נתפרסמו בקונטרס כדי לזכות את הרבים.
עתה ב"ה ,שוב נבחרו עוד ארבע עבודות חשובות ,שיזכו את מחבריהן בפרסי עידוד מהקרן ,וגם
הן תתפרסמנה בקונטרס לזכות את הרבים לדורות.
הרואה יראה שקרן זו היא הנצחה אמתית ונעלה למנוח ,האב היקר ,ר' שלום ב"ר יוסף כהן ז"ל,
והיא בבחינת זכות למנוח ולצאצאיו ,שיש בה פירי פירות.
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הזוכים הפעם הם:
א.
ב.
ג.
ד.

הרב
הרב
הרב
הרב

אדיר דחוח הלוי – פסיקת הלכה למעשה לפי משנה תורה להרמב"ם
עתניאל מנצור – צורת התפילין בתימן
נהוראי יהב – הלכות מ"ספר הירושלמי"
אורן טביב – חליטת הבשר

ולא נותר אלא להתפלל לה' שיזכנו וקרן זו תמשיך לעודד ת"ח לחקור את המורשת הרוחנית של
בני עדתנו ,ויסייענו ה' לראות בטוב תורתנו ,אנו וצאצאינו עדי עד.

בברכת התורה לומדיה ,מלמדיה ומפיציה

רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי
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דברים אחדים
הרב אסף כהן

זכה אבינו שלום ב"ר יוסף הכהן ז"ל שמכוחו ומכח כוחו עמלים עמלי תורה
ושוקדים בכתיבת מאמרים מקיפים בהגות מנהג ומסורת תימן.
זכות זו כפולה היא.
א .עיסוק במסורת עתיקת יומין שלמגינת ליבנו הועם זהרה ואך טבעי הוא שעם
הסתלקות ראשיה וזקניה הולכת ודועכת הולכת ומדלדלת.
ב .תמיכה וסיוע כספי לתלמידי חכמים המניחים חיי שעה ועוסקים בחיי עולם
כדאיתא במדרש "עתיד הקב"ה לעשות צל וחופה לבעלי מצוות אצל בעלי תורה"
(ויק"ר כה,ב).
עאכ"ו בעיצומם של ימי חודש אדר אשר נהפך להם מיגון לשמחה ושעליהם
למדנו רבינו "מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים ,מלהרבות בסעודתו ובשלוח
לריעיו--שאין שם שמחה גדולה ומפוארה ,אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות
וגרים( "...מגילה ב,יט).
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וכן מצינו בתלמוד "ואמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בר' שמעון הרוצה
שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום ה' " (ביצה טו ע"ב) וביאר רבינו
חננאל כלומר יעשה מהן צדקה חשובה לפני ה' במרום כדכתיב אמת מארץ תצמח
וצדק משמים נשקף.
שבח לבורא עולם שסייענו וצירף מחשבותינו למעשה  .ברכת תודה לכלל
הכותבים ובפרט לזוכים במילגה יה"ר שימלא המב"ה כל משאלותיכם לטובה .תודה
לרב איתמר ב "ר שלום הכהן שקשר חבל בחבל וניצח על המלאכה .תודה מיוחדת
למו"ר הרה"ג רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי שעודדנו ביוזמה זו נאחל לו שהקב"ה
יתמיד בריאותו וימשיך בכל מפעלו העצום ביתר שאת וביתר עז .חן חן להנהלת מכון
מש"ה ולכל העושים במלאכה.
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