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הרב רצון ערוסי 

רב העיר קרית אונו
חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
יו"ר הליכות עם ישראל
ונשיא מכון מש"ה


לק"י

א' טבת תשע"ד



ברכת אב
יגילו הלומדים ויעלזו הדבקים במשנת רבינו הנשר הגדול והיד החזקה ,רבי משה בן מימון ע"ה,
בצאתו לאור של ספר חשוב זה טהרת משה.
ספר זה שהוא הלכה למעשה על פי משנת רבינו ,ואשר מכיל דעות ראשונים ואחרונים ומנהגי העדות
הוא רב חשיבות משום שיש בו בירור שיטת רבינו בדיני טהרה ,הלכה למעשה לימינו ,בירור שהוא
אינו קל כלל ועיקר ,הן משום שרבינו כתב דינים אלו במשולב עם דיני הטהרה הכלליים ,שהם הלכה
לעתיד ,והן משום שכבר הורגלו רבים משלומי אמוני ישראל להורות עפ"י הוראות השו"ע ונו"כ,
והוראות האחרונים ,שיש והם שונות ומחמירות בד"כ ,יותר ממשנת רבינו.
ובספר זה שהוא כלבו ,לא רק שיוכל כל אחד למצוא הדין הראוי לו לפי מורשתו ,אלא שיש בספר
זה ,אפשרות להשוות בין השיטות השונות ,ובמיוחד עם משנת רבינו ,וכך הדברים מתלבנים והיטב
ותוכל לצאת הלכה ברורה.
שמחה לאב על שבנו עוסק בתורה ומרבצה ברבים ,וכל שכן כשהוא זוכה להעלות על הכתב נושאים
הלכתיים חשובים ,הלכה למעשה ,בטוב טעם ודעת ,כי זה היה חלקנו מכל עמלנו.
במיוחד שלצערי ,מרוב טרדותי בריבוץ תורה וצרכי הרבים ,נבצר ממני להתפנות להוציא כתבי לאור
עולם ,ואני תפילה שה' יסייעני לכך.
אך עד אז אני מברך את בני ואת כל בני ובנותי שה' יאיר עיניהם במאור תורתו ויזכו לעבוד את ה'
באמת ,ביושר לב ובטהרה.
בברכה

רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי 
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הסכמת וברכת מו"ר ראש הישיבה הרב הגאון אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א
ראש ישיבת מאור התלמוד – רחובות ת"ו

ניסן תשע"ג
כבוד ידידי מכובדי
הרב ר' צפניה ערוסי שליט"א
אזכרה ימים מקדם בשבתך ביני עמודי דבי מדרשא בשקידה
מופלאה על דלתי תוה"ק ובתשוקת לב להתעלות במעלות התורה.
והנני בשמחה בשבח ובהודאה להשי"ת אשר זיכך להמשיך דרך
שקידתך ועמל תורתך ולחקוק עלי ספר מפירות עמלך .ויהא
רעוא מן שמיא שתמשיך שבתך בבית ה' בהשקט ובטחה ותזכה
להיות ממזכי הרבים ותרבה על ידך דעת ה' ותורתו הק' מתוך
בריות גופא נהורא מעליא וכל מילי דמיטב.
כעתירת המברכך בברכת כהנים באהבה
אברהם י' הכהן קוק

הסכמת הראשון לציון הגאון הרב בקשי דורון שליט"א
ראש ישיבת בנין אב ירושלים ת"ו

הסכמת וברכת הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א
הרה"ר לישראל נשיא בתי הדין ,ראש ישיבת חזון עובדיה ירושלים ת"ו

הסכמת וברכת הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו שליט"א
נשיא מועצת הרה"ר
הסכמת הרה”ג מאיר מאזוז שליט”א ראש ישיבת כסא רחמים ב”ב

הסכמת וברכת הרב הדיין הגאון זלמן נחמיה גולדברג שליט"א
אב"ד בד"ץ ובית הוראה לדיני ממונות "הישר והטוב" וחבר בית הדין הרבני הגדול

ב"ה ,יום ט"ו כסלו תשע"ד
הנני בזה לדבר בשבחו של תלמיד חכם מופלג בתורה הרי הוא
הרה"ג ר' צפניה ערוסי בן הגאון ר' רצון שליט"א המשמש
כמו"צ בעיר מודיעין.
וכעת הראני חיבור שלם ובו ביאור כל דיני טהרת המשפחה
והמנהגים של כל עדה בישראל בשם "טהרת משה".
ובודאי רצוי מאוד להוציאו לאור עולם לזכות הרבים הן
ללומדים והן לרבנים וביותר שזה יחזק להמונים לשמור היטב
על המנהגים.
הכותב לכבוד התורה ועמליה בטהרה
זלמן נחמיה גולדברג

הסכמת וברכת מו"ר הרב הגאון שלמה קורח שליט"א
רב ואב"ד בני ברק ת"ו

לק"י ער"ח סיון התשע"ג
כת"ר הרה"ג ר' צפניה ערוסי שליט"א מרבץ תורה והוראה
במודיעין עילית הביא לעיוני פסקי הרמב"ם ופסקי מהרי"ו
קאפח ,בענייני טהרת המשפחה ,בשם "טהרת משה".
וטוב ויפה ונכון ,הביא דברי מרן בשו"ע ורבינו הרמ"א והשוואות
לשאר ק"ק .ולא נעל שום דלת שיש לראשונים והאחרונים גם
גרגיר אחד מהזוה"ק והמקובלים וכדי לאמץ רוחו התאמצתי
לעיין בחבורו ,גם הערתי והארתי לו בכמה מקומות.
ותפלתי ,כי יגדל לאילנא רברבא ויעמיק וירחיב עיונו בכל
סוגיות התלמוד וכל מעיינות המפכים מים חיים לרוחינו.
ביקרא דאוריתא
שלמה קורח

הסכמת וברכת מו"ר הרב הגאון עזריה בהגר"י בסיס שליט"א
רב ואב"ד ראש העין ת"ו

ו' עש"ק פר' ליל ז' מרחשון לשנת תשע"ד
בס' "ואעשך לגוי גדול"

דברי ברכה
הן כל יקר ראתה עיני ספר "טהרת משה" ילקוט פסקי הלכה ומנהג אשר
חיברו השה"ט הנעלה לשם ולתהלה כהרה"ג צפניה ערוסי הלוי שליט"א
בר אורין ידידנו הרה"ג איש חיל ור"פ רבי רצון ערוסי הלוי שליט"א.
העוסק בדיני טהרת המשפחה במנהגי עדות ישראל ,אשכנז ,ספרד ותימן.
ואם כי כבר נכתבו ספרים רבים על דינים אלו ,הרי שבספר זה הודגש
במיוחד שיטת הרמב"ם עפ"י דברי הגאון רבי יוסף קאפח זצ"ל והמנהגים
הקדומים והמאוחרים ביהדות תימן .וכן שיבץ בתוכו תשובות שהשיב הגר"י
קאפח זצ"ל בכתב ובע"פ ,לרבות חו"ר תימן מהדור שעבר ואשר המה חיים
עדנה – ולפי שיש דעות ומנהגים שוני' גם ביהדות תימן שיש שהלכו כדברי
השו"ע וכמש"כ מהרי"ץ בשערי טהרה – הנכ"כ לענין מעשה כל א' ינהג
לפי רבותיו איש על דגלו לבית אבותיו.
וכבר באו בהסכמה על חיבור זה גדולי הרבנים והפוסקים ולא נצרכה אלא
לברכה ,שיזכה לברך על המוגמר וחפץ ה' בידו יצלח לאסוקי שמעתתא,
אליבא דהלכתא ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך נחת ושלוה.
ביקרא דאורייתא
הצ' עזריה בהגה"צ יחיא בסיס ס"ט

הסכמת וברכת מו"ר הרב הגאון שלמה מחפוד שליט"א
אב"ד בד"ץ יורה דעה ורב שכונות נוה אחיעזר ושיכון ו' ב"ב ת"ו

הסכמת וברכת הדיין הרב הגאון אברהם בכמו"ר יוסף שמן שליט"א
אב"ד אשדוד

