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        מרחשון התשפ"אמרחשון התשפ"אמרחשון התשפ"אמרחשון התשפ"א    חחחחאור לכ"אור לכ"אור לכ"אור לכ"    ----בלילה בלילה בלילה בלילה     שלישישלישישלישישלישיביום ביום ביום ביום 
    תתקיים בעז"ה תתקיים בעז"ה תתקיים בעז"ה תתקיים בעז"ה 

    התפילה הנדירה התפילה הנדירה התפילה הנדירה התפילה הנדירה 
    על קברו של יוסף הצדיק בעיר שכםעל קברו של יוסף הצדיק בעיר שכםעל קברו של יוסף הצדיק בעיר שכםעל קברו של יוסף הצדיק בעיר שכם

    מפי מרן הגאון הצדיק מפי מרן הגאון הצדיק מפי מרן הגאון הצדיק מפי מרן הגאון הצדיק 

    רבינו יצחק רצאבי שליט"ארבינו יצחק רצאבי שליט"ארבינו יצחק רצאבי שליט"ארבינו יצחק רצאבי שליט"א
        פוסק עדת תימןפוסק עדת תימןפוסק עדת תימןפוסק עדת תימן

 

ברגעים בודדים ונדירים בהם ישהה מרן שליט"א על קברו של ברגעים בודדים ונדירים בהם ישהה מרן שליט"א על קברו של ברגעים בודדים ונדירים בהם ישהה מרן שליט"א על קברו של ברגעים בודדים ונדירים בהם ישהה מרן שליט"א על קברו של 
יוסף הצדיק, יעתיר מעומקא דליבא לישועת ולהצלחת כל יוסף הצדיק, יעתיר מעומקא דליבא לישועת ולהצלחת כל יוסף הצדיק, יעתיר מעומקא דליבא לישועת ולהצלחת כל יוסף הצדיק, יעתיר מעומקא דליבא לישועת ולהצלחת כל 
התורמים למגבית השנתית "אחת בשנה" עבור מוסדות יד התורמים למגבית השנתית "אחת בשנה" עבור מוסדות יד התורמים למגבית השנתית "אחת בשנה" עבור מוסדות יד התורמים למגבית השנתית "אחת בשנה" עבור מוסדות יד 
    מהרי"ץ הארגון העולמי להפצת תורה ומסורת יהדות תימן. מהרי"ץ הארגון העולמי להפצת תורה ומסורת יהדות תימן. מהרי"ץ הארגון העולמי להפצת תורה ומסורת יהדות תימן. מהרי"ץ הארגון העולמי להפצת תורה ומסורת יהדות תימן. 
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