י"א כסלו התשפ"ב בשל"ג

קריאת קודש
לקראת יקרת ציבור בני התורה בארה"ק ,מק"ק בני תימן ,יסעדם עליון ויקוממן.
בהיות שעומד על הפרק ,עניין מצוקת השידוכים בקרב ציבור בני הישיבות הק' ובנות הסמינרים ,העולה ובוקעת
מכל שכבות הציבור ,אשר כידוע משליכה במישרין ובעקיפין על מהלך הקמת בתי ישראל על טהרת הקודש
שהם משכנות לשכינת עוזנו ,ונוגע הדבר בציפור נפשינו ונפש ילדינו.
יען כי זה מקרוב עם ההתרבות המבורכת של קהילות בני התורה בלעה''ר ,נוצרו ממילא קשיים מהותיים
הדורשים מענה מהיר ,אשר פתרונו בהקמת גוף מבוסס שירכז בעזה''י ,את פעילות השידוכים באופן מפוקח
ומסודר ,ולא עת לחשות .כי בעוה"ר ישנם הצועקים ואינם נענים ,וזעקתם מגעת לשמי מעונים.
בעיקבות זאת זכינו בס"ד לייסוד מרכז השידוכים לבני התורה בארה''ק שע"י ארגון "לב אחד'' בנשיאותם
והכוונתם של גדולי ומאורי הדור שליט''א ,אשר נכנסו לעובי הקורה לפעול להסדרת מערכת התנהלות
השידוכים לתועלת הציבור בעה''י ,בכללם ובפרטם.
כיון שכל פעולותיהם נעשות מתוך כוונה לשם שמים ,ובהכוונת דעת תורה ,על כן הננו פונים בזאת בקריאה
של חיבה לכל הורי ובני הישיבות הקדושות ובנות הסמינרים שיחיו ,להטות שכמם ולהצטרף לכלל הפעילות
המבורכת של "מרכז השידוכים" ,שהם בגדר של דרכי ההשתדלות הפשוטה הנדרשת לפי מצבינו בעת ובעונה
הזאת .לפי כך כל אחד ואחת בהגיעו לפרק השידוכים ראוי ונחוץ להירשם ל''מאגר השמות המרכזי''.
ואף הסבורים כי הם יסתדרו מבלעדי זאת ,מכל מקום עליהם להירשם משום גמ''ח ונשיאה בעול עם הציבור,
כי רק בהשתתפות כולם ביחד יוכל הדבר לעמוד ולהצליח.
ומאחר שיש חושבים שאין צורך גם כיום לשלם לשדכנים ולשדכניות ,כפי שהיה אמנם המנהג בקהילותינו
בעבר ,על כן חשוב לציין מה שהעליתי כבר בס"ד בשלחן ערוך המקוצר הלכות שידוכין סימן ר"ה הערה ס"ו
ד"ה שיעור ,שבזמנינו נשתנה הדבר ,וחייבים לשלם להם כיון שהם המציעים את השידוך וטורחים מאד מאד
בהצלחת העניין יעוש"ב ,ובפרט שמוציאים הוצאות כספיות על כך.
ונסיים בברכת עוד ישמע וגו' קול חתן וקול כלה וגו' .איש את רעהו יעזורו ,ולאחיו יאמר חזק.
כעתירת
הצב"י יצחק בכמהר"נ רצאבי יצ"ו

