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עלון "פעולת צדיק" מס' 73, סיון ה'תשע"ז   עמוד 1נא לשמור על קדושת הגליון, ולהקפיד לחלקו לאחר התפילה

הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם

מפעולות צדיק

מעובד מתוך הקדמת מרן שליט"א להגדה "גאולת ישראל"

בספר בראשית פרשת וישלח נאמר ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את 
אלוהי הנכר אשר בתוככם, והטהרו והחליפו שמלותיכם. ונקומה ונעלה בית א', ואעשה 

שם מזבח לא' העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי:

ואיכא למידק מה צורך בכפל הלשון "אל ביתו" "ואל כל אשר עמו", שהרי אל ביתו 
הכוונה לאנשי ביתו, וכדמתרגם אונקלוס לאנש ביתיה. אלא נלע"ד בס"ד מדרש 
פסוקים הללו, שבא לרבות אותנו דור עקבתא דמשיחא, ויעקב אבינו ע"ה דבריו לשעה 
ולדורות, עמהם וגם עמנו, שהרי מצינו בפסחים דף פ"ח ע"א, אמר ר' אלעזר מאי דכתיב 
והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלד'י יעקב וגו' אלד'י יעקב, ולא 
אלד'י אברהם ויצחק? אלא לא כאברהם שכתוב בו הר וכו' ולא כיצחק שכתוב בו שדה 

וכו', אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ע"כ:
 

נמצא יעקב שלישי שבאבות, מדריכנו להיות ראויים ונכונים לבית המקדש השלישי, 
פונה ברוח קדשו אלינו בדור הזה, ואומר לנו הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, היינו 
מכשירי הטומאה והתועבה אשר הצליח מעשה שטן, סטרא אחרא, שהכניסם לתוך 
בתיכם, המה העיתונים והטלביזיה והרדיו והאינטרנט והאייפון ודומיהם, כלי זוהמא 
אשר טומאתם הרצוצה בוקעת ועולה וקובעת לה משכן בתוככם ממש, ובכלל זה ספרי 

אפיקורוסים ומינים ממיני"ם שונים, הסירום והרחיקום מגבולכם:

ואז "הטהרו", שתהיינה מחשבותיכם זכות וטהורות לעבודתו יתברך [וע"ע למהרי"ץ 
בסוף פירושו לאגדתא דפסחא דף ל"א ע"א בביאור קדש ורחץ].  גם החליפו 
שמלותיכם ירמוז בפרט לשנות ממלבושי הפריצות ודרכיהם, תרבות אנשים חטאים, 

מודרני"ם המובילה למדרוני"ם, אלא להתלבש ולהתנהג בצניעות:

צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים, התבונני כנסת ישראל 
בדרכי אבותייך הראשונים ולכי בעקבותיהם. או אז, בהיות מחנינו קדוש וטהור, "נקומה 
ונעלה בית אל" כי באופן זה ייאותה לו יתברך להשרות שכינתו בתוכינו. אבל מבלעדי זה 

כי יראה בנו ערות דבר ישוב מאחרינו ח"ו:

"ואעשה שם מזבח וגו' בדרך אשר הלכתי", היינו להודות לו על השגחתו עלינו בעין 
החמלה והחנינה להצילנו מצרותינו בדרך הגלות הארוכה אשר הלכנו זה כאלפיים שנה 

בעוה"ר. המקום ב"ה יזכינו בקרוב לביאת אדונינו ומחמד עינינו המלך המשיח אכי"ר:

שטר כתובה חדש
בס"ד יצא לאור שטר כתובה 
חדש, מפואר ומרהיב ביפיו. 

במהדורא חדשה זו, הקלנו במילוי 
הכתובה ע"י הוספה (בגוף 

הכתובה) במקומות מסויימים, 
שבלאו הכי רגילים למלאותם עם 

מילוי קבוע, וזאת כדי שמילוי 
הכתובה יהיה קל ומהיר יותר. כמו 
כן ההוראות למילוי הכתובה נכתבו 
לפי השנים הבאות, ובכדי שיהיה 

נוח בעת המילוי, ההוראות 
מודבקות על גבי המארז מבפנים:

ש”ע המקוצר ח”ז
בעזהי"ת במהדורא הבאה שתצא 

של הכרך השביעי (נישואין) של 
ש"ע המקוצר למרן שליט"א, 

יתוספו בסוף הספר מפתחות על 
הכרך הנ"ל, ע"מ להקל על הלומדים 

בחיפוש אחר עניינים שונים בגוף 
הספר:

בשורה משמחת למקדשי 
שביעי, בקרוב בע"ה תצא חוברת 

נוספת מסדרת חוברות "יום 
השביעי" על מלאכות טוחן ולש, 

מאת הגאון הרב משה רצאבי 
שליט"א.

יום השביעי
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שואל ומשיב

- תשובות מרן הגאון שליט"א מתוך שו"ת עולת יצחק כת”י -

א) נשאלתי כדת מה לעשות כשנזדמנו בבית 
הכנסת אחת באותה שבת, בעל יארצייט על 
אביו או אמו, שהמנהג שהוא קורא ההפטרה 
בשבת שלפני אותו יום שיחול באותו שבוע, וגם 

חתן בר מצוה שנהגו בזמנינו שהוא קורא 
ההפטרה בשבת שאחרי חגיגת הבר מצוה 
שנעשתה באחד מימי השבוע, ומקדימים 

לכבודו פיוט מיוחד:

והנה אין לנו מנהג ידוע בזה, רק לגבי חתן ממש, דהיינו נושא 
אשה, שזכותו בהפטרה קודמת לכל אדם וכמ"ש בס"ד בש"ע 
המקוצר חלק אבה"ע סימן ר"ז סע' כ"ד והערה רכ"ו. מה שאין 
כן חתן בר מצוה, שנתחדש לנו בא"י בזמנינו, ולא נהגו בו 
אבותינו כמ"ש בס"ד בעיני יצחק על ש"ע המקוצר חלק אור"ח 
סימן ס' אות פ"ט, על כן לא נודע מה לדון בו. ואמנם מזה גופא 
שהוא מנהג חדש, הוה סלקא דעתין שיארצייט עדיף מאחר 
שהוא מנהג מוקדם טפי לגבי דידן. לולא שסוף סוף יש לחלק, 
כי עליית בר מצוה אינה אלא פעם אחת בימי חייו, ועלבונו רב, 

מה שאין כן יארצייט שעולה בכל שנה ושנה:

ב) לפיכך אמרתי, נפן להביט בספרי רבני אשכנז, שאצלם מנהג 
זה הוא מקדם קדמתה, ומהם נכנס המנהג לבני קהילותינו כאן 
בארצנו הקדושה עקב קיבוץ גליותינו, לראות מה הם אומרים 
בנדון דידן. אבל ראיתי שגם אצלם יש בזה מבוכה וחילוקי 
דעות, כיעויין בספר פסקי תשובות הלכ' שבת (ירושלם 
התשע"א) סימן רפ"ד דף תל"ג אות ב', ובספר הלכות והליכות 
בר מצוה פרק ששי דף ע"ח סע' ב', מה שאספו וסידרו מספרים 

וסופרים:

ואילו היה אפשר לדחות את חתן בר מצוה שיקרא בשבת 
שאחריה, היה הכל בא על מקומו בשלום. אי נמי להקדימו 
לשבת שלפניה, אף שאז הוא עדיין קטן, בפרט לדידן דנקיטינן 
שקטן עולה למפטיר אפילו מבן שש או שבע אם הוא בקי 
בקריאה, כמ"ש בס"ד בש"ע המקוצר שם בסימן ס' סע' ג'. מה 
שאין כן בעל היארצייט אי אפשר לאחרו, ואף לא להקדימו 
לעלות למפטיר בשבת שלפני כן, כי העניין שיהיה זה דוקא 
בשבת שלפני יום המיתה, מטעם שכתבו המקובלים שמאז 
מתחילה ההארה לעליית הנשמה בגן עדן ממדרגה למדרגה, 
כדי לזכות נשמתו קודם יום דינו החוזר בכל שנה ושנה. ברם דא 

עקא בנדון שבאה השאלה עליו לפנינו, שכבר הדפיסו את 
ההזמנות, וחילקו אותן לאורחים, ובהן נכתב שהוא יעלה לתורה 

(והכוונה ידועה שהוא למפטיר) בשבת זו:

על כן הדעת נוטה שבעל היארצייט ימחול ויוותר על המפטיר, 
ויעלה תמורתו ממניין שבעת הקרואים [ועיין לקמן אות ג' ד"ה 
ולגבי]. ומה גם שיש אומרים כי זה עדיף מן המפטיר, כנזכר 
בפסקי תשובות שם ד"ה ואף. מה שאין כן הבר מצוה שקשה לו 
טפי לוותר בזמן שמחתו, ובפני קרוביו ואורחיו, ופעם יחידה 
בחייו, והוא נער רך בשנים. וזכות מצוה גדולה זו שויתר בעל 

היארצייט, תצטרף גם כן לעילוי נשמת אותו המנוח:

ג) ולגבי מה שכתבתי לעיל (אות ב' ד"ה על כן) שיעלה תמורתו 
ממניין שבעת הקרואים, העיר כאן ידידי הרה"ג אח"כ שליט"א 
דעדיף שיעלוהו למברך שביעי, דכיון שבכל שבת הוא נמכר 
וכעת נותנים לו חנם, ניכר שזהו מפני שהוא בעל יארצייט, כדרך 
שניכר כשעולה למפטיר חנם. אבל אם יעלוהו לשאר מברכים 
שאינם נמכרים, לא ניכר כל כך, אעפ"י שהוא עולה שלא בתורו. 
אבל אצלינו כשיש בר מצוה, אביו מברר זאת מעיקרא אצל 
האחראי. ואם יש יארצייט באותה שבת, אזי חתן הבר מצוה 
מכין את עצמו לקרא מברך אחר. ואם הוא כהן, למברך ראשון. 

ואם לוי, למברך שני. וכיון שהבר מצוה עולה אז פעם ראשונה 
למברך אחר שאינו ששי, ולא עוד אלא שאומרים לכבודו פיוט 
מיוחד, אין לו שום עלבון בזה, ובפרט אם הוא עולה חנם למברך 

שביעי עכ"ל יצ"ו:

אלא שאין דבר זה קבוע ומוסכם בכל המקומות שבעל יארצייט 
עולה למפטיר חנם, כי יש שהוא נמכר כרגיל בשאר שבתות, ואם 
הוא רוצה מוסיף והולך עד שזוכה, כמ"ש בס"ד בעיני יצחק על 
ש"ע המקוצר סימן ס' אות פ"ט ד"ה ומה. ולדידהו פשיטא שחתן 
בר מצוה קודם למפטיר, כיון שהוא עולה חנם. ואנן עסיקינן 
במקומות שהנהיגו ששניהם עולים חנם, אי נמי אף כשבעל 
היארצייט תורם לבית הכנסת סכום קבוע כפי שהוסכם עליו ע"י 
הממונים, דכיון שהוא עולה בסתמא דהיינו בלי שיהא שום משא 
ומתן על המחיר, ונמצא שסוף סוף אין אפשרות שיעלה מישהו 
אחר אף אם ירצה הלה להוסיף עליו פי כמה וכמה, ממילא הוא 
והבר מצוה כמעט שקולים כהדדי, ולזה הוצרכנו למה שכתבנו 

בס"ד לעיל:

מיהו מטעמא אחרינא עדיף שיעלה בעל היארצייט שביעי, כיון 
שהוא אומר קדיש לאחריו, דהוי ג"כ זכות לנשמת המנוח. וע"ע 

בשערי יצחק שיעור מוצש"ק בהעלתך התשע"ו בשכ"ז:
תמצית הדברים, שלמדנו מן האמור בס"ד, שאם מנהג בית 
הכנסת שהבר מצוה עולה למפטיר חנם ובעל היארצייט במחיר, 
שנושאים ונותנים ואם יוסיף יותר מכולם יזכה ויעלה, הבר מצוה 
קודם לו. והיארצייט כדאי וראוי שיעלה שביעי, או לכל הפחות 

אחד משאר המברכים:

ואם מנהג בית הכנסת שגם בעל יארצייט עולה חנם, או על כל 
פנים תורם סכום קבוע, ראוי אם אפשר להקדים את הבר מצוה 
לשבת שלפניה, אף אם עדיין הוא קטן אז, או לדחותו לשבת 
שלאחריה. ואם אי אפשר, ימחול בעל היארצייט על המפטיר 
לטובת הבר מצוה, ויעלה תמורת זה לשביעי, או לאחד משאר 

המברכים, וכל ישראל הם בני מלכים:

שבת בר מצוה ויארצייט, מי קודם להפטרה

שאלות שונות בהלכות כיבוד אב ואם
א) שאלה: האם צריך לכבד גם הורים שאינם שומרים תורה 

ומצוות:
תשובה: בדרך כלל חייבים לכבדם, אא"כ כגון אם הם רשעים 

להכעיס וכו' (עיין שע"ה סי' קס"ב סע' כ"ב):

ב) שאלה: אם ההורים מוחלים על כבודם, האם חובה לעמוד 
כשהם נכנסים הביתה, כגון כשלא חשים בטוב:

תשובה: לא חובה:

ג) שאלה: יש הלכה שאסור לשבת במקום הקבוע של אבא או 
אמא. אך אם הם אינם מקפידים על כך, האם מותר לי לשבת:

תשובה: מותר:

ד) שאלה: מה ראוי לקבל על עצמי כדי להתחזק במצות כיבוד 
הורים:

תשובה: ללמוד את ההלכות השייכות לכך, וכן בספרי מוסר 
ויראת שמים:

ה) שאלה: כאשר סבתא אומרת לי לעשות משהו, ואמי מבקשת 
ממני בהיפך, מה לעשות:

תשובה: לשמוע לאם:

ו) שאלה: האם עלי להישמע תמיד בקול אחי הגדול משום כבוד 
האח הגדול:

תשובה: לא. רק צריך לכבד אותו כגון בצורת הדיבור, ולתת לו דין 
קדימה כגון באכילה וכדומה,ולדבר אליו בלשון כבוד וחשיבות, 

כיעויין בש"ע המקוצר שם סע' כ"ב:



מנפלאות הרב שלום שבזי זיע”א

מעשה בערבי אחד בארץ התימן, שהיתה לו בת אחת 
שלקתה בצרעת (מחלה זו היתה גורמת לבושה וכלימה 

לאותה משפחה כמעין אות קלון):

אביה הלך לכל מיני רופאי האלילים שלהם שינסו לרפא 
אותה, וכן עלה לכל קברי "הקדושים" שלהם, אולם העלה חרס 

בידו, בתו לא נתרפאה מצרעתה:

בצר לו ומרוב ייאושו החליט ללכת לקברו של הצדיק אבא 
שלום שבזי זיע"א בחשבו שאולי ממנו תבוא הישועה:

כשהגיע לקבר הניח את בתו בסמוך לו והתפלל 
לצדיק שישלח לה רפואה שלימה. כעבור זמן קצר, 
יצא מהקבר נחש והחל לבלוע את הילדה מכף רגלה 
ועד קדקדה ומיד פלט אותה. ושוב חזר על פעולה זו 

שבע פעמים. לאחר מכן נכנס לקבר ונעלם:

הבת קמה על רגליה כשהיא בריאה לחלוטין ושום 
סימן של צרעת לא נראה עליה. מרוב שמחה, נדר 
אביה להביא ליהודים פר במתנה, ואכן הוא קיים את 

נדרו, ויהודים שחטו אותו וחילקוהו בין העניים:

הערבי הזה לא הסתפק בכך ורצה לתת עוד ועוד 
לזכותו של הצדיק, ולכן ביקש להכנס לבית הכנסת 

הסמוך לאותו מקום ולראות מה יוכל לעשות עוד 

לכבוד הצדיק:

בית כנסת זה שכן בכפר מגרבה, הוא כפר היהודים 
הסמוך לקברו של אבא שלום שבזי זיע"א, והיו בו שני 

ספרי תורה שמפי השמועה אמרו שהוא בעצמו 

כתבם:

דבר ידוע היה שאם ישנו אדם שאינו ראוי להכנס, 
אזי הוא לא יוכל להכנס לתוכו. לכן כשביקש אותו 

ערבי להכנס, אמרו לו "אם השבזי יפתח לך, תכנס" (הכוונה 

היתה אם דלת בית הכנסת תיפתח). ואכן הדלת נפתחה 

לאותו ערבי:

הוא ביקש לראות את ספרי התורה שבהיכל, אמרו לו 
"תנסה לפתוח (את דלת ההיכל) אם השבזי יתן לך". הוא 

ניסה לפתוח והדלת נפתחה. אותו ערבי בחן את ספרי 

התורה וראה שכפתורי הלבוש והרימונים שלהם היו עשויים 

מכסף. באותו רגע הוא הכריז כי הוא תורם כסף כדי שיעשו 

כפתורים ורימונים חדשים מזהב:
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ראיתי לנכון לבקשכם לפרסם את המקרה הבא:
המדובר הוא בקשישה בת למעלה משמונים שנה, שאושפזה בבית 

חולים. מאחר והיה צורך לפנותה לטיפול בקביעות בבית זקנים 
סיעודי [כי הטיפול בבית חולים הוא רק עד לייצוב המצב], 

נדרשו בני המשפחה לבחור מקום אחר ממה שהוצע להם, 
אולם הם לא הסכימו לכך [המקום שהוצע להם היה פנוי 
לקבל אותה, אולם הוא היה מוחזק אצל כל מי שמכיר אותו, 

כמקום היזק בו זקנים המתאשפזים שם נפטרים מהר 
מאוד...ודי למבין]:

המקום בו חפצו בני המשפחה שהקשישה תתאשפז, הינו מקום 
מוכר כסביר בו הטיפול וההשגחה די טובים, אולם באותו הזמן הוא 
היה בתפוסה מליאה, כך שלא יכלו לקבלה. גם לאחר מס' פעמים של 
פניות, נענו באותה תשובה כי כעת המקום מלא וברגע שיתפנה מקום 

ייצרו עמהם קשר:
הקשישה נשארה בינתיים באותו בית חולים מס' שבועות, אולם 
הגיע שלב בו הוכרחה המשפחה להוציא אותה משם, והיא הועברה 

לבית החולים הסיעודי המסוכן, שהיה בבחינת גזירת מות לקשישה:

חשבתי באותו רגע לתרום לארגון מסוים כדי שזכות המצוה 
תעמוד להצלתה ולאריכות ימיה. אולם, נזכרתי לפתע 
בסיפורים שקראתי בעלוני "פעולת צדיק", וידעתי גם על 
הקשר שהיה לה למכון, והחלטתי שאכן כדאי להעביר את 
התרומה ל"פעולת צדיק", גם בכדי שבעהי"ת נראה ישועות 

וגם מצד החשיבות לחזק את הקהילה שלנו:
באותו היום שהעבירו אותה לאותו בית זקנים מסוכן, העברתי עם 

שליח את התרומה והוא העבירה למחרת:
למחרת כשהתקבלה התרומה, התקשרו מבית הזקנים הסיעודי 
המועדף והודיעו שהתפנה מקום עבורה, ומיד ללא שהיות היא הועברה 

לשם:
כולנו ראינו במפתיע בחוש איך ניצלה הקשישה עוד באותו היום, וזה 

לאחר מס' שבועות שנדחו כל הבקשות להתקבל בבית הזקנים הנ"ל:

רוצים להיות שותפים בזיכוי הרבים, בהפצת תורה ומסורת, בהחזקת כולל אברכים ולומדי תורה, בהוצאת ספרי קודש לאור, 
בארגון בני הישיבות ועוד, חייגו לארגון "פעולת צדיק" 03-6780070

ניתן לתרום מכספי מעשר (אפשר לתרום גם בכרטיס אשראי/הוראת קבע/הפקדה לחשבון)

מעובד מתוך הספר "מפאתי תימן" באדיבות הרב גלעד צדוק הי"ו
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הקבלת פני רבו והכתרת חתני ש"ע המקוצר – קרית ספר
ביום רביעי א' דחוה"מ פסח 

התכנסו ובאו רבני העיר 
מודיעין עילית, זקני רבני ק"ק 
תימן, מרביצי תורה ויושבי על 

מדין ומאות רבות מתושבי 
העיר, אל בית המדרש 'פעולת 
צדיק' בעיר קרית ספר, בו נערך 
המעמד המסורתי 'הקבלת פני 

רבו' המתקיים מידי חג ע"י 
מוסדות 'פעולת צדיק - בני 

ברק' בראשות מרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א, פוסק עדת תימן:
ראשיתו נפתח בדברי ברכה בענייני דיומא מפי הגאון רבי יוסף בדיחי שליט"א 
ראש בית המדרש 'עזרת אבות' ירושלים, ומפי הגאון הרב צפניה רענן שליט"א 
מחשובי הקהילה ראש כולל 'נזר החיים' אחיעזר. ולאחריהם נשאו דברים רבני 
בית ההוראה 'פעולת צדיק' הגאונים הרב נתנאל עומייסי שליט"א - מודיעין 

עילית, והרב רונאל אהרון שליט"א אב"ד בבאר שבע:
בשירת קודש ובהתרגשות רבה קיבל הקהל הגדול את פני מרן הגר"י רצאבי 
שליט"א שבא לפאר כבוד מעמד קדוש זה. בנוכחותו נשאו דברי ברכה המרא 
דאתרא הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א שעמד בדבריו על כך שסוגיות שלמות 
בש"ס מתבארות היטב על פי מנהגי תימן, ועל החשיבות בדקדוק ההלכה כפי 
שהנחילו רבותינו חכמי תימן. כמו כן נשא דברים הגאון הגדול רבי שלמה קורח 
שליט"א, שטרח על אף חולשתו לבא למעמד כביר זה לכבוד התורה, ונשא 
דברים בשבחו של מרן שליט"א שזכה כמהרי"ץ בדורו להשיב עטרת אבות 
לתפארתה. וכן הגאון רבי יורם סרי שליט"א אב"ד במודיעין עילית על פעולותיו 
הכבירות של מרן שליט"א ועל כך שכל אחד חייב לסייע בידיו להעמיד את 

המסורת הטהורה:
בקשב רב נשמע משא הקודש המרכזי מפי מרן שליט"א, שפתח בדברי תורה 
בהלכה באיסור מלאכה בחוה"מ, ומשם לאגדה בביאור דרשת חז"ל על סדר 
הקריאות בפסח, וסיים בביאור נפלא מגנזכי חכמי תימן נע"ג על שיר השירים 

שמהם יש לנו לקחת חיזוק על הנסיונות שבדורינו לכל איש ישראל:
כמו"כ השתתפו רבני בית ההוראה הגאונים הרב משה רצאבי שליט"א - רב 

במעמד מאות מבני ק"ק תימן, רבני העדה דיינים רבני קהילות מרביצי 
תורה ואנשי ציבור נכבדים, ובראשם מרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי 
שליט"א פוסק עדת תימן ונשיא קרית מהרי"ץ בעיר עמנואל, התקיימה 
ביום ראשון ליל כ"ח ניסן, ההילולא המסורתית לגאון רבני תימן ותפארתם 

מהרי"ץ זיע"א (מורינו הרב יחיא צאלח), ובמרכזה 
מעמד היסוד לקרית מהרי"ץ, הקריה החרדית לבני 
ק"ק תימן יע"א ההולכת ומוקמת בעיר עמנואל על 

ידי חברת 'הרי זהב'.
נשאו דברים לכבוד המעמד הרה"ג רונאל אהרון 
שליט"א מרבני בית ההוראה 'פעולת צדיק' ואב"ד 
בבאר שבע, הרה"ג משה רצאבי שליט"א מרבני בית 
ההוראה 'פעולת צדיק' ורב קהילת 'פעולת צדיק 
באלעד, והרה"ג שלמה צדוק שליט"א רב בשיכון ה', 

והאריכו בגדולת גאון רבני תימן מהרי"ץ זיע"א 
ובזכות שצועדת יהדות תימן לאורו ובפרט הקריה החדשה המוקמת על 

שמו שתהא מגדלור לשם ולתפארת. 
במרכז הערב עמד המשא המרכזי אותו נשא מרן הגאון רבי יצחק רצאבי 
שליט"א שהאריך בנועם בביאור דרכו של מהרי"ץ וקבלת הוראותיו 
ובחיזוק מסורת ק"ק תימן וסיים בהתווית הדרך לקריה החדשה שתהא 
מושתתת על אדני אותם מעלות שנתפארה בהם עדת קודש תימן, אך 
מבלי לגרוע ממנה מן המעלות המיוחדות שבשאר העדות. וחתם בברכה 
מרובה לכל העוסקים במלאכת הקודש, ובראשם ראש העיר הרב עזרא 
גרשי הי"ו המתמסר בכל מאודו להקמת הקריה, הבעלים והיזמים אשר 

נתנו חלקם במאוד להצלחת העמדת הקריה על תילה.

שר הפנים ויו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי הי"ו אשר בא לכבד מעמד 
זה לכבוד התורה ולחיזוק הקריה החדשה, נשא דברים לכבוד הקהילה 
המפוארת בנשיאותו של מרן שליט"א המעמיד ומקים עולה של תורה 
ביהדות תימן, והרחיב על טיב הרכישה בקריה החדש בה במחיר הארנונה 
שמשלמים בירושלם על דירה רגילה, אפשר לקחת 
משכנתא על דירה רחבת ידיים במיקום נפלא. כמו 
כן הבטיח כי משרדו ותנועת ש"ס יעמדו לימין 

הקריה בכל דבר שיצטרכו ויידרשו סיוע. 
ח"כ הרב יואב בן צור הי"ו הביע את התרגשותו 
הרבה למראה פריחתה ושיגשוגה של עדת תימן 
מיום עלותה ארצה ועד היום, ובפרט כעת בהקמת 
קריה חרדית איכותית לבני תורה בני קהילות קודש 

תימן, והביע את רצונו לסייע בכל דבר ועניין 
להצלחת הפרוייקט:

כמו כן נכחו במעמד ונשאו דברים ראש העיר עמנואל הרב עזרא גרשי 
הי"ו, היוזמים ומנהלי החברה, וכן עורכי הדין המלווים את הפרוייקט 
מרגע הקמתו, אשר הדגישו את הביטחונות והערבויות הניתנות לכל 

רוכש, וכן את הביסוס המשפטי והחוקי לכל הדירות שבפרוייקט. 
בסוף הערב פנו עשרות רבות מהציבור שנכח במעמד לעמדות ההרשמה 
שאוישו בבעלי מקצוע מטעם חברת 'הרי זהב', וב"ה נרכשו עד כה כבר 
למעלה מחמישים דירות, וזאת בפרק זמן קצר מאד מתחילת הרישום. 
הדבר מראה על האמינות אותה רוחש הציבור לחברה ולעומדים בראשה, 

ולמתווי דרכה וצביונה של הקריה.

הצלחה אדירה במעמד ההיסטורי של כנס היסוד להקמת קרית מהרי"ץ - הקריה התורנית לבני ק"ק תימן בעיר עמנואל, 
שנערך במסגרת הילולת מהרי"ץ זיע"א גאון רבני תימן ותפארתם.

קהילת 'פעולת צדיק' אלעד, הרב אורן צדוק שליט"א בעמח"ס 'אורן של-
חכמים' מרבני בית ההוראה, והגאון הרב דורון אחיאל שליט"א מרבני לונדון, 
שאף נשא דברים לכבוד המעמד. לאחמ"כ חולקו מלגות הצטיינות לנערי החמד 
בני הישיבות, שלמדו ונבחנו בהצלחה מרובה על ספר שלחן ערוך המקוצר. חתן 
ראשון יש"ג – הבה"ח יוסף שלום הלוי הי"ו – ישיבת "תורת משה". חתן שני יש"ג 
– הבה"ח אברהם יצחק צדוק הי"ו – ישיבת "מאור התלמוד". חתן ראשון יש"ק – 
הבה"ח אהרון יעקב הי"ו – ישיבת "עטרת שלמה". חתן שני יש"ק – הבה"ח 

ישראל לוי הי"ו ישיבת "קול תורה":
המעמד נחתם בהתרוממות רוח נפלאה מתוך שמחה של-מצווה ורישומו יוותר 

עוד ימים ארוכים על בני העיר בכלל ובני ק"ק תימן בפרט:
ברכת יישר כח לגבאים הרב שמואל ארצי, הרב יגאל עומייסי, הרב יששכר 
קאפח והרב אמנון שרעבי שליט"א ולבני הקהילה אשר העמידו את בית המדרש 

וסייעו בחפץ לב למעמד גדול זה:
ברכה מיוחדת לרב אביחי שרעבי הי"ו אשר לקח על עצמו את הניהול והארגון 
של הכנס, מהמסד ועד הטפחות, ישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלימה, וזכות 

התורה תגן בעדו ובעד בני ביתו:

יצויין כי קהילת "פעולת צדיק" אשר הינה הקהילה הוותיקה ביותר בעיר מודיעין 
עילית, נתייסדה לפני למעלה מעשרים שנה ע"י אברכים בני תורה מקהילתנו 
שזכו להקים מקום לתורה ותפילה בדרכם וברוחם של אבותינו הקדושים, וכיום 
מונה כמאה משפחות כ"י. זכתה להיכנס בשנה זו למבנה קבע גדול ומרווח 
המתאים לצרכי הקהילה, אך עדיין לא בא בית המדרש על תיקונו המושלם כיאה 

לבית ה',  מי שנדבה רוחו אותו 
לשכלל ולרומם את בית המדרש, 
בריהוט מפואר ובהשלמת היכל 

בית המדרש, ייצור קשר עם 
הגבאים בטלפון: 054-8529964

חושו נא ובואו לעזרת ה' 
בגיבורים, ובכך תזכו ליטול חלק 
בהשבת עטרת אבות לתפארתה 

בהדרתה ובטהרתה:
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