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אדר ה'תשע"ה ב'שכ"ו לשטרות

לק"י

רבא דעמיה ומדברנא דאומתיה
מהרי"ץ )התע"ד  -התקס"ה(  -גאון רבני תימן ותפארתם
 210שנה לפטירתו
רועה נאמן לעדתו

בשנת התקי"ח ליצירה בהיות מהרי"ץ כבן מ"ג שנים ,נתמנה ונבחר להיות ראב"ד ומורה צדק
בעוב"י צנעא וכל גלילות תימן .מכל קצוי הארץ הקרובים והרחוקים הריצו לפניו שאלותיהם ,והוא
בתשובותיו היה מאריך ומברר בכל מאמצי רוחו להוציא דין אמת לאמיתו ,בעיון עמוק ובקיאות
עצומה בכל ספרי הפוסקים שהגיעו לידיו ,עד שהוכרה סמכותו בכל רחבי תימן ללא עוררין:
שמעו של מהרי"ץ התפרסם עוד בחייו לא רק בכל תימן ,אלא אף בארץ הודו הקרובה לה,
שבאותם ימים עמדה בקשרי מסחר עם תימן .ור' דוד רחבי ,מנהיג יהודי קוגין שבהודו בזמנו של
מהרי"ץ ,במכתבו אליו ,כתב שם תארים מופלגים מאד המורים גם על גודל פרסומו וערכו של
מהרי"ץ בזמנו וז"ל ,כרוב ממשח הסוכך בחכמתו על פני תבל כולה ,במטעמים ופלפולים ,פריו
קודש הלולים ...סיני ועוקר הרים ..נודע בשערים ,שמו כמוהר"ר יחיא בן כמה"ר יוסף בן ההוא מרבנן
כמהר"ר צאלח וכו' ישביע נפשו בבנים מורי הוראה וכו':
את כל ענייני הקהילה הנהיג ביושר ואמת ,בענוות חן ואהבה מופלאה באופן יוצא מגדר הרגיל,
ושמו נישא בהערצה בפי כל .המעיין בתשובותיו יראה גודל דאגתו לעם הקודש ,איך באהבה
וחמלה רבה הוא מדריכם לילך בנתיבות היושר ומקרב את לבם לאביהם שבשמים .פעל גדולות
ונצורות להעמיד הדת על תילה ולחיזוק קהילות עם ה' .תיקן הרבה תקנות ועורר ומחה על פרצות
שהיו בזמנו .היה נכנס לעובי הקורה בכל נושא ועניין ,ולא נח ולא שקט עד שיתוקן הדבר:
במקום שהיה רואה שאחד מבעלי הדין נותן כתף סוררת ויש חשש חילול שם שמים ע"י שיפנה
לערכאות של גויים וכדומה ,היה מתאמץ לפשר בין בעלי הדין ולהשקיט אש המחלוקת:

התרחקותו ממחלוקת ,ענותנותו

עניו גדול היה מהרי"ץ וכן נזהר מאד להתרחק ממחלוקת .כל לומד בספריו יראה באיזו ענוה ובאיזו
יראת כבוד דן הוא בספרי הפוסקים ,וגם אם יהיה מאחרוני האחרונים ואפילו מבני דורו .ואף
כשהוא משיג או חולק עליהם ,הוא מקדים לומר בענוה יתירה" ,ואני עפר רגליו"" ,ואחר לחיכת
רגליו"" ,ולי עבדו קשה" ,וכהנה רבות:
מהרי"ץ חלק כבוד הרבה אף לחכמים שבדורו שהיו פחותים ממנו ונזהר לשמור על כבודם .לא חס
על כבודו ואף את החולקים עליו כיבד עד למאד .ולא בכדי נתקבלו הוראותיו על הכל .וכל כך היתה
מפורסמת ענותנותו ,עד שבמקום אחד הוא מעיד על עצמו בזה"ל ,ויודע כל שער עמי כי אם תהיה
אתי ח"ו משוגה ואשמע היפך ממגידי אמת ,שלא אבוש מלומר שגיתי:

תקיפותו וכח הוראתו

הננו להזכיר לציבור כי טוב ונכון לקרוא
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות את

איגרת המוסר של מהרי"ץ

אולם למרות ענותנותו המופלגת ,במקום שראה חילול שם שמים וביזוי כבוד התורה ,לא נשא
פנים לאיש והיה תקיף עד למאד עד כדי נידוי ושמתא ,וכגיבור איש מלחמה יעיר קנאה נגד
המתפרצים בעם .ואף אם ראה לאיזה חכמים בדורו שהורו שלא כהלכה ,לא נרתע מלמחות בהם
ולהוכיחם על פניהם ,לרוב חרדתו ודאגתו לשמירת גדרי התורה ומצוותיה .אשרי הדור שזכה
שמהרי"ץ עמד בראשו:

זצוק"ל בענייני הנהגות התפילה וחינוך
הילדים למצוות .בשבת קודש פרשת
"שמיני" ,הסמוכה ליומא דהילולא
דמהרי"ץ כפי שפירסמנו בעבר.
ניתן להשיג ברח' קושניר  5בני ברק
טל03-6780070 :

מלוקט ומתומצת מההקדמה לשו"ת פעולת צדיק מאת הרה"ג משה רצאבי שליט"א
נא לשמור על קדושת הגליון ,ולהקפיד לחלקו לאחר התפילה
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מה יעשה מי שהתחיל לומר מזמור
למנצח יענך ,בימים שאין אומרים אותו
בימים או במקומות שאין אומרים בהם למנצח
יענך י"י ביום צרה ,כגון ראשי חדשים וט"ו באב
וט"ו בשבט ,ובבית האבל או כשיש חתן בבית
הכנסת וכיוצא בזה ,יש לדון במי שטעה או
שכח והתחיל לומר ,האם ימשיך לומר את
המזמור ,או יפסיק .בשלמא נפילת פנים ,וכן
וידוי או תחנונים ,או אל ארך אפים ,פשיטא
שיפסיק.
יען כי בספר מעורר ישינים אות ל"ב כתב דבימים שאין אומרים
בתפילה מזמור יענך י"י ביום צרה ,אם שכח ואמר הפסוק יענך י"י
ביום צרה ואחר כך נזכר שאין אומרים ,יכול להשלים המזמור.
דכל הטעם דאין אומרים המזמור ,משום דלא הוי יום צרה ,ועל כן
אין להזכיר בו צרה .אבל אם כבר הזכיר הפסוק יענך וגו' כבר יכול
לומר כל המזמור .הובאו דבריו בשו"ת שבט הקהתי אור"ח ח"ג
סימן נ"ג .בשו"ת רבבות אפרים חלק ו' סימן ס"ה אות ב' בשם
מעורר ישינים )שם( דכיון שכל המזמור דברים טובים ,והמניעה
אינה אלא מחמת תחילתו ,לכן אדרבה יסיים כולו להגן על מה
שאמר בתחילתו .ואם תפס עצמו קודם שהזכיר את ה' בפסוק
יענך ,יפסיק מיד ולא יסיים ,והסכים לדבריו ,דלא כשבט הקהתי.
וכן העלה להלכה בפסקי תשובות שם:
ברם הגרש"ז אויירבך סבירא ליה שיפסיק היכן שנזכר ולא
יסיים ,כמו שציין בפסקי תשובות חלק ב' דף ס"ב סימן קל"א
אות ו' הערה כ"ז .וכן ראיתי שם בשו"ת שבט הקהתי שהשיג על
דברי המעורר ישינים ,שאינו מוכרח .שהרי הלבוש סימן קל"ב
כתב דמשום הכי אומרים מזמור יענך י"י בסדר קדושה ,מפני
שנתקנה הקדושה על ידי צרה ,ובזמן צרתם האויבים לא היו
מניחים להזכיר קדושה בתפילה יעו"ש .ואיתא בתיקוני זוהר
תיקון כ"ב דשבעין תיבין דמזמור יענך י"י ביום צרה ,אינון לקביל
שבעין שרים ואומין ,דאינון צירים וחבלים דשכינתא .ובסידור

לכבוד הארגון החשוב "פעולת צדיק”
ברצוני לספר לכם סיפור אישי
באחד מימי בין הזמנים חזרתי עם אחי מקמפ .אחי רצה
להיכנס לבית הכנסת וביקש ממני לשמור היטב על
המזוודה ,כאשר מונחת עליה מצלמה .הוא נכנס
להתפלל ולאמ"כ המשכנו לכיוון הבית ,כשלפתע שמנו
לב כי המצלמה נעלמה .חיפשנו בכל מקום אפשרי,
אולם ללא הועיל .המצלמה לא נמצאה .החלטנו אחי
ואני לתרום סכום מסוים לארגון פעולת צדיק באם
תימצא המצלמה:
חזרנו לביתנו ולהפתעתנו אמי שאלה אותנו אם איבדנו את המצלמה.
ענינו ,כן ,והוספנו לשאל מנין היא יודעת זאת? היא סיפרה כי בן הדוד
שלנו עבר שמה בדרכו לישיבת בין הזמנים ,וזיהה שהמצלמה שייכת
לכם ,והתקשר לומר כי המצלמה אצלו.
ראיתי מכאן את הזכות העצומה כשמרימים תרומה לארגון חשוב
וקדוש זה ומה זה יכול לחולל .יישר כח על הכל ,עלו והצליחו:

היעב"ץ הביא מהזוהר הקדוש פרשת משפטים דהך מזמור
מרמז על צרות ישראל יעו"ש ,וכיון שכל המזמור מרמז על צרת
ישראל ,נראה דאפילו הזכיר התיבות יענך י"י ביום צרה גם כן לא
ישלים לומר המזמור ביום שאינו צרה עכ"ד שבט הקהתי] .ועיין
עוד למהרי"ץ בעץ חיים חלק א' דף ס"ז ס"ח[:
ולדעתי העני פשוט הדבר שלא ימשיך ,כי בזה שמפסיק מורה
שמבטל למפרע את מה שאמר יענך י"י ביום צרה ,דהיינו שאין
רצונו בכך וחוזר בו .ומה טענה היא זו שכל המזמור הם דברים
טובים ,הרי לפי זה היה להם לרבוותא לומר שבאותם ימים
ובאותם מקומות ,ידלגו רק את הפסוק יענך י"י ביום צרה ,כמו
שמצינו בעניינים דומים .אלא לאו שמע מינה:

בעניין ציורים בבית הכנסת
שאלה :בבית הכנסת בקהילתנו )ספרדים( הרכיבו מערכת מיזוג
התלויה בקיר האחורי בתוך בית הכנסת .כלומר בקיר המערבי,
בגב המתפללים .ומכיון שתעלת המזגן עשויה מפחים ,החליטה
הנהלת בית הכנסת לצפות אותה בכסוי העשוי מגילופי עץ ,ובו
יחרטו ציורים של בית המקדש ,הכותל המערבי ,מערת
המכפלה ,עיר דוד וכדומה:
שאלתי היא ,מכיון שתעלת המזגן תלויה בגב המתפללים ,האם
ראוי לעשות ציור של בית המקדש מאחורי המתפללים ,או שמא
יש בזה טעם לפגם שהמתפללים מפנים את גבם לתמונת
המקדש )מבחינה הלכתית גרידא ,נראה שאין איסור כיון שהדבר
אינו מפריע לכוונת התפילה ,שכאמור יהיו בגב המתפללים ,וכן
הם בגובה שני מטר וחצי ,אך אנו שואלים אם יש בזה טעם
לפגם(:
תשובה :אין מניעה מלעשות ציורים וצורות של קדושה,
כדוגמאות שהעלית במכתבך ,כגון בית המקדש ,הכותל
המערבי ,מערת המכפלה וכדומה ,אך לא אחרים כדוגמת ציורי
השבטים וכו':
כמו כן עשיית הציורים יכולה להיעשות רק בקיר המערבי
שמאחורי המתפללים ,ולא בקירות שבצדדים או במזרח .אין
טעם לפגם בכך שמפנים גבם לציורי הקדושה שמאחור:
תשובות מרן הגאון שליט"א
מתוך שו"ת עולת יצחק כת"י

לכבוד ארגון "פעולת צדיק”
לפני זמן מה ,פגשתי את סבי שליט"א )בחתונת בתו( ,מסתובב
סהרורי ומחפש משהו .שאלתי אותו ,סבא ,מה אתה מחפש? ענה
לי שאבדו לו  .₪ 10,000כל בני המשפחה נרתמו לחפש ,חיפשו
וחיפשו עד למחרת ערב שב"ק:
כמה שעות לפני כניסת שבת ,הלכתי אני ודודי לערוך קניות
לשבת חתן .כשנסענו ברכב התקשרה אם הכלה לדודי כשהיא
בוכה "איך יכניס סבא את השבת והוא עצוב"? שמעתי את
השיחה ,ואמרתי לו ,דוד ,תתרום  ₪ 50לפעולת צדיק" ובע"ה
ימצאו את הכסף עוד היום .בהתחלה הוא אמר ,אני לא מאמין לכל
הדברים האלה .אמרתי לו ,מה איכפת לך לנסות? שכנעתי אותו עד
שהוא הבטיח שיתרום  ₪ 50אם ימצאו את הכסף:
הוא ירד מהרכב לקנות עוגות לשבת ,ואני התחלתי להתפלל .אותו יום
היה כ"א במרחשוון  -יום ההילולא של הרה"ג יחיא אלשיך זצוק"ל,
קראתי כמה פרקי תהלים לעילוי נשמתו והתפללתי שימצאו את הכסף.
כשחזר דודי לרכב ,התקשרה אם הכלה ואמרה בדמעות של שמחה,
הרגע התקשר מישהו והודיע שמצא את הכסף .יודו לה' חסדו
ונפלאותיו לבני אדם:

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"  ,03-6780070שי נאה למצטרפים.
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אשר נשיא יחטא
המעשה הבא סופר ע"י כמוהר"ר דוד רצאבי נר"ו ,תלמידו
המובהק של מהרי"ץ זצוק"ל ,שאמר ,ראה כמה קרובה החרטה
היתה לראשונים תכף לחטאם:
פעם אחת בזמן נשיאות כמהר"ר שלום
הכהן ,המכונה אלאסטא אלעראקי נע"ג,
אשר מרוב אהבתו למקום ב"ה ומעלת
כבוד נשיאותו ,היה דורו מובטח שהקץ
של הגאולה השלימה תהיה בימיו ,ודרכיו
ית' משפט ,ובחירתו טובה מבחירתנו.
ולעניין הנז"ל נלמד ,שביום אחד נתרבו
דברי משפטו לאדם אחד ,עד שכמעט ח"ו
יצא דבר ביזוי לאבי המשפט ,שאביו כבר
נסתלק ]ר"ל שאמר הנשיא דבר גנאי על
אביו של הנשפט לפניו ,ואביו של הנשפט
הזה כבר נאסף אז לבית עולמו .שאין לו
תקנה אא"כ יבקש מחילה על קברו .ועוד
שהוא דבר חמור וכדאשכחן שיש חרם
קדמונים שלא להוציא שם רע על המתים[.
ומתוך גערת החכם שהיא חמת מלך ,הלך
בבכי גדול .ואז נודע עניין זה לכבוד

מהרי"ץ נ"ע ,אב"ד זיום והדר דורם .ותכף נרתע לבו על
המאורע שנעשה ח"ו מכבוד הדור ,אשר פרנס וחנן כמה עניים
ונתן:
ואז הניף ידו מהרי"ץ נ"ע וכתב לקראתו ,מאי דכתיב אשר
נשיא יחטא .ידע הרב המופלא שלא נאמר אם נשיא יחטא,
שאין במדתו כך ,אלא אשר נשיא וכו' ,ר"ל שמחמת הנשיאות
ודאי לפעמים תהיה לו שגגה ח"ו
להקניט בדיבורו על איזה אדם .ועל כן
העצה היעוצה להזכיר ,שתמהר לילך
להתודות בבית החיים לפני אדון הכל
ית' בשביל אביו של פלוני ,וטוב לך.
ועוד האריך לו בדברים יקרים ומעולים.
וכשהובא הנייר הנזכר אל בית הרב
שלום הכהן ונשיא הדור זלה"ה ,ונסתכל
בה ,מיהר להרבות בבכיה בדמעות
שליש ובחרטה גדולה ,ותכף קם ורץ
לבית החיים .ומי הוא שראה שהרב
הנשיא יצא ,ולא יצא עמו ,לפי שלא קם
דור מכובד ומהודר וניצול מכל
פורעניות כדורו .ואז נתוודה בקהל
ועדה בחשק גדול ובנפש נכנעת .וכל
הקהל הגדול שמעו ונתייראו ולקחו
מוסר מפי כבוד הדור עכ"ל:
מעובד מתוך נפלאות מתורתך פרשת
ויקרא

מבחן אגדתא דפסחא  -פרי עץ חיים
לקראת יום ההילולא ה 210-של מהרי"ץ זצוק"ל ייערך מבחן בכתב אי"ה על פירושו "עץ חיים" על אגדתא דפסחא.

המבחן מיועד לכלל הציבור בארה"ק.

העונים נכונה על השאלות דלקמן וישלחו את התשובות בדואר ,יעלו לשלב האחרון שיתקיים אי"ה בירושלם ,רכסים ובני ברק,
בתאריך כ"ג בניסן ה'תשע"ה .מבין העולים לשלב האחרון ,יזכו  3חתני "אגדתא דפסחא" בפרסים:

פרס ראשון ₪ 1000 :פרס שני ₪ 800 :פרס שלישי.₪ 600 :

תרומת קרן מלגות "מעשה נסים" ע"ש הגה"צ ר' נסים רצאבי זצ"ל
מטרת תכנית חשובה זו ,להקנות ידע חיוני למנהגינו אנו בחג הפסח בכלל ובליל הסדר בפרט.

שאלות שלב א'

א .כיצד הוא סדר הקערה?
ב .האם מברך על כל כוס וכוס מד' כוסות קודם השתיה ולאחריה או לא? כתוב מסקנת מהרי"ץ.
ג .קידוש ליל פסח מיושב או מעומד?
ד .מי נקראת אשה חשובה שחייבת בהסיבה?
ה .מה הם הב' תבשילין שאמרו ,ומסקנת מהרי"ץ?
ו .כמה הוא שיעור כזית ,והאם יש דבר שצריך לאכלו בלילה זה פחות מכזית והמנהג בזה?
ז .מהו טעם הסוברים לברך על המרור בורא פרי האדמה ,וכיצד יעשה לפטור עצמו מהברכה
לצאת ידי כולם?
ח .מדוע לא תקנו ברכה על קריאת ההגדה?
ט .מהו פירוש הדין כל שלא אמר פסח מצה ומרורים לא יצא ידי חובתו?
י .אימתי נעשית בציעת האפיקומן?
יא .נאמר בפסוק אז ישיר משה ובני ישראל את השירה וגו' ,למה נקט שירה ולא שיר?
יב .למצוות כורך האם צריך כזית מצה וכזית מרור או שבין הכל יהא שיעור כזית?
יג .כמה ככרות לוקח לאכילת מצה בימי הפסח בחול ובשבת?
יד .מהו ההבדל בין שמחה לששון? מהו פירוש תיבת ובתשניק? מה התועלת בקירבנו להר סיני
אילו לא היינו מקבלים את התורה?

פתרונות יש לשלוח ל"פעולת צדיק"
ת"ד  1719בני ברק
לא יאוחר מי"א ניסן.
יש לציין :שם ,כתובת ,טלפון ,גיל.
ניתן לשלוח גם לפקס.03-6780090 :
את ההגדה ניתן לרכוש אצל המפיצים,
או במשרד רח' קושניר 5
טלפון03-6780070 :
בברכת התורה ולומדיה
צוות הבוחנים

גמ"ח הלוואות קטנות "מעשה נסים"
בס"ד עלה בידינו לפתוח גמ"ח הלוואות קטנות לחברי ק"ק "פעולת צדיק" ,ע"מ לסייע ולעזור
לאלו הצריכים הלוואות כספיות קטנות לפרק זמן קצר .המעוניינים יפנו ל.052-7635645:
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פנינים מתורתו של מהרי”ץ
אמונה ובטחון בה'
על כל פעולה שרוצה לעשות אפילו לזמן קרוב יאמר ,אעשה זה
אם ירצה הש"י ,הן שיהיה דבר גדול או קטן .ואם הרויח יאמר,
הרוחתי בעזרת הש"י:
אם אירע לו איזה דבר או הפסד יאמר ,מאת ה' היתה זאת לי,
ויפשפש במעשיו .לא כמו הבוערים בעם כשאירע להם הפסד
מקמצין בנתינת הצדקה וכיוצא בו ,כי הרי הוא כמכבה אש בתבן
או שמרוה צמאונו במים מלוחים .רק יפשפש במעשיו אולי חטא
באיזה ממון ויחזיר לבעליו או שמנע איזה צדקה ויתן ויחזור ויתן
ויודה לשם ויהיה מודה ועוזב) :עץ חיים בשם השל"ה(

ניסיון העושר
יזהר שלא יגבה ולא יתגאה כשישפיע לו השי"ת ריוח .אך יהיה לבו יותר
נשבר ונדכה דלמא מנכין לו מזכיותיו .ורמז לזה ויושע ה' את בני ישראל
וכו' ואעפ"כ וימרו על ים .ויושע ר"ת וישמן ישורון ויבעט שמנת עבית:
)שם(

הנהגת הפרנסה בצדק
צדיק ה' בכל דרכיו  -במשפט אמת נותן לכל אחד אוכל .ואעפ"י שהחי
טורף את החי ואוכלו ,כמו חתול לעכבר וחיות האוכלות חיות אחרות,
וכן עופות הדורסות עופות אחרות ,הכל בצדק שכבר הגיע קצם למות,
אלא שסיבב הקב"ה מיתתה להניח בעלי חיים אחרים) :עץ חיים בשם
רד"ק(

דברי התעוררות להחזיק בגירסת אבותינו ומנהגיהם
לדאבון ליבנו בדורינו זה הולכת ומיטשטשת בפי בני הדור החדש
שנתגדל כאן בארצה"ק מסורת הקריאה שהחזיקו בה אבותינו נע"ג
בגלות תימן הקשה והמרה .אחד הגורמים הוא הספרים המודפסים
המצויים בשפע ,בניקוד אחר מהמסורת שלנו .ומה יעשה אותו הבן
הלומד בהם שלא ישתבש? קשה מאד להחזירו ולתקנו ממה
שהורגל ,בפרט כשבספר לפניו נקוד באופן אחר .אבותינו ואבות
אבותינו מ"בני יהודה דקפדי ודייקי אלישנא נינהו" )עיין עירובין דף
נ"ג( ולפיכך נתקיימה בידם גירסת מסורת הקריאה הצחה ביותר
משאר קהילות ישראל כידוע ומפורסם .ודווקא אנחנו מחשים,
ומגלים אזלת יד מהפצתה ברבים" .לא תהא כהנת כפונדקית"? הוא
הדין והוא הטעם להרבה ממנהגי אבותינו נוחי נפש ,שהדור החדש
שינה הרבה מנהגים ,ועל הרוב הוא מחוסר ידיעה:
והנה בזמן שעלו לארצינו הקדושה בבית שני ,עמדו ק"כ אנשי כנסת

פרקי אבות
בכריכה רכה

הגדה של פסח
"גאולת ישראל"

עם הפירושים :רע"ו מברטנורה
ומהרי"ץ על פרק
ששי ופעמון זהב
למהרי"ו .כולל בתוכו
גם את המאמר
"אשרי האיש".

הגדה של פסח "גאולת ישראל"
בכריכה קשה עם
פירוש "מדרש
הביאור כוללת
בתוכה את דיני ליל
הסדר.

המחיר₪ 18 :

המחיר₪ 25 :

הגדה של פסח
עם פירוש "עץ חיים"
למהרי"ץ ועליו פירוש "פרי
עץ חיים" למרן
הגאון הרב
יצחק רצאבי
שליט"א.

המחיר₪ 40 :

הגדה של פסח
עם ציורים
ואיורים
לילדים.

המחיר₪ 20 :
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הגדולה אשר מהם כמה נביאים ,והחזירו עטרה לישנה ,וכמה דברים
ששכחום חזרו וייסדום כדאיתא בגמ' בכמה דוכתי .אמנם בדורינו זה
שנתקבצו לארה"ק מהרבה תפוצות ישראל ,והבית השלישי יבנה
במהרה בימינו ,הנה זה עומד אחר כתלינו אכי"ר ,אך עדיין לא זכינו
שכמו בזמן בית שני יהיה הכח והאפשרות לתקן ולייסד מחדש כל
אשר נעלם נשתכח ונתבלבל משאר קהילות ישראל על אף היותו
מוחזק בידינו ,וזה לא במרד ולא במעל אלא מתוקף צרות הגלות המר
והארוך הזה .אלא שעכ"פ אנן בדידן ק"ק תימן יע"א חובה מוטלת
עלינו למצוא דרכים איך להחזיק במסורת אבותינו ולא ל"היגרר אחרי
הזרם" .כי המסורת והמנהגים דידן מיוסדים על אדני פז ,ואשיותיהם
חזקים אמת ואמונה ,כגון המבטא בלשון הקדש האותיות והנקודות,
גירסת הקריאה בתורה שבע"פ ,מסורת כתיבת ספר תורה חסירות
ויתרות ,נוסחי התפילות ושאר מילי מעליותא) :מתוך מאמר משנת
מהרי"ץ למרן שליט"א(

