
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ת ל  ך     יא מ א ת  ר ו ת ש  ו נ                                       ט ח מ ה  י ה ו שי    ו ד ק   ך 

  קול קורא
  פעולת צדיק ץ ובית הוראה"א חברי בד"מאת רבני הקהילה שליט א וחיזוקה"ק תימן יע"לעמוד על משמר מסורת ק

  

  לקראת יקרת אחינו אנשי גאולתנו בכל מקומות מושבותיהם
ג בגולת תימן החזיקו בכל עוז את "שאבותינו נע, עניין בשערים המצויינים בהלכה ואף בכל רחבי תבלהמפורסם ודבר הדוע י .א

. על כן עמד טעמם בם וריחם לא נמר, המסורת הנאמנה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה מדורות עולם ומשנים קדמוניות בחירוף נפש
  . ועל כך תמיד היתה תפארתם, בתםזרע קודש מצ, מנהג אבותיהם בידם

על כן אנחנו צעירי צאן , בעלי מנהגים שונים, ונתקבצו כאן מכל התפוצות יחד שבטי ישראל, ק"ויומא כי האידנא שזכינו לדור בארצה
 וכל כל ההלכות, עין כלל ארחותינו- לנצור כבבת, לחזק את בדק ביתינו, שליחותייהו דרבנן קמאי עבדינן, קדשים החותמים מטה

ם ומרן השלחן ערוך "רבינו הרמב, התלמוד והגאונים פוסקים ומקובלים, כי המה מיוסדים על אדני פז, המנהגים המוחזקים בידינו
והכל שריר וקיים , א"ץ זיע"ובראשם גאון עוזנו ותפארתנו מהרי, כאשר הנהיגו מרנן ורבנן גדולי התורה בארץ תימן וצדיקיה, ל"זצוק

שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת . בפני עצמה מיוחדת וניכרת קהילהכי אנחנו , הן לחומרא הן לקולא גם כאן בארץ ישראל
  .אמך
ואין מדוייק יותר ממנו ,  המקובל בידינו שהוא כנתינתו מסינילשון הקודשכן פשוט וברור שחלילה לזוז כמלוא נימא ממבטא -  כמו.ב

 וכתיבתו כפי ספר תורהוקריאת , מסדרי התפילותוכן אסור לשנות מאומה . ר אותולא נחליפנו ולא נמי, בכל קהילות ישראל כיום
  . הפרשה וההפטרה בציבור וכל כי האיי גוונאתרגום, מסורתנו הנאמנה

לשון - י המתפללים וקוראים בתורה בעילגות"מבני הדור החדש הערבים איך יש , בפרט בשנים האחרונות, ליבנו נחרד כשאזנינו שומעות
  .כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו, אם כן מה יהיה בדורות הבאים אחרינו, ושים המושפעים מהשפה העברית המדוברתובשיב

ר שיהיו משוננים בפיהם ומורגלים בלשונם הדק היטב האותיות והנקודות " לילדים תשבָמִריכך בכל אתר ואתר צריכים לסדר - לפי
ו ימצאו זמן מתאים לשנות את " נרבני הישיבותכן - כמו.  אין גדיים אין תיישיםשאם, כפי צחות לשוננו, קרא ותרגום, והטעמים

  .ויתקיים בנו מקרא שכתוב כי לא תשכח מפי זרעו, וכן כל אחד ואחד' איש את רעהו יעזורו וגו, ת"הפרשה יחדיו שמו
וכמעט אין דורש , ר רבו כיום הפרצות"כי בעוה, משמרות הקדושה וסייגי הצניעותשמירת ,  בראש מעייננו ולטוטפות בין עינינו.ג

,  בשמחות חתונות ומילותידי מחיצה בין אנשים לנשים- הפרדה מלאה עלשהוא על - חלילה לוותר ולהקל אף כל. ואין מבקש
, להקפיד על מלבושי הנשים והבנות שיהיו כדת משה וישראל. הן באולמות הן בבתים והן בבתי הארחה, כנסים וכדומה, שבתות החתונה

 אשר פשו מקרוב במסווה משירי עגביםלהתרחק ולהרחיק . על פנינו לבלתי נחטא' למען תהיה יראת ה, ולהתנהג בבושה ובצניעות
כמפורט בשולחן ערוך המקוצר חלק (לא לתת דריסת רגל למכשירים הטמאים וכתבי עת חילוניים .  של שירה תימנית כביכולמזוייף

ואלו הן רק דוגמאות מועטות כי אי . י רבנים מוסמכים" כשרים המאושרים עפלאפוניםלהחזיק אך ורק , )ז"ד סעיף ט"ר' קדושה סי
  .ש וטהורוהכלל שיהיה מחננו קדו, אפשר לפרט כאן

לכל הפחות עמוד אחד , בניגון המקובל בידינו המעורר את הנפש, בזוהר הקדוש הננו  מעודדים וממליצים בזה על קריאה קבועה .ד
וכפי שהיו אבותינו רגילים , כי סגולתו לזכך את הנשמה אף למי שאינו מבין כנודע, וכפי המסודר בלוח השנה פעולת צדיק, בכל יום

שלכן הדבר נחוץ ביותר לסלק ממנו הטומאה ולהוסיף בנו קדושה , שכן בזמננו שהאוויר מזוהם מאד- כל.  להםוהיא שעמדה, בזאת
ס ופוסקים "וכמובן שזה מלבד שאר קביעות עתים לתורה ש. שהעושים זאת הרגישו בעצמם שינוי לטובה, וכן הורה הנסיון. ויראת שמים

  .  כי הם חיינו ואורך ימינו', וכו
ויצילנו מכף כל אויבינו הקמים , המקום ברוך הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, הובזכות כל ז
ויתקיים , ותסור מקרבנו תרבות הגויים משורש יוון אשר עליהם נאמר וחשך על פני תהום,  יוסיף וילךופך השמן הטהור, עלינו לרעה

  .ר"וכבודו עליך ייראה אכי'  ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח הבנו מקרא שכתוב כי הנה החשך יכסה
  

  א"שכ'ע ב"תש'ה' כסלו לסדר והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וגו' היום חמישי ט
  

  

  
   רצאבי נסים)נחום(ר "הרבן כמ יצחק י"הצב

  ו"יצ
  

  
   יהב שמואל אבינועם

  צ בביתר עילית "מו
  מ"על גיטין וחו'  שיחנועם'ס "מח

  

  
  אבישי צדוק

  'פעולת צדיק'ץ " בדצ"מו
  
  ר דוד יעקב"אבשלום ב

 צ ברכסים"מו

  

  
  אורן צדוק

  קרית ספרב צ"מו
 חכמים-ת אורן של"ס שו"מח

  

  ר משה עוזירי"אריאל ב
   בית שמש-צ "ראש כולל רב ומו
  

  ר יוסף ידעי"יאיר ב
   אשדוד-צ "ראש כולל רב קהילה ומו

  
  יואל סיאני

  ירושלםב צ"מו
  

  וד צבריר ד"יוסף ב
   אלעד-צ ורב קהילה "מו

  
  מאיר ליאור לוי

  'אור ההלכה'ס "מח
  

  
  משה רצאבי

  ועוד' נווה צדיק'ו' משהבארות 'ס "מח
 

  עמנואל בשארי
 ס בת מלך" ומח נתניהרב בשכונת בן ציון

  
  רונאל אהרון
  נתיבות-דיין בבית הדין לממונות 

  באר שבע" שבזי"ורב קהילת 
  

  שמריהו יונה
  'פעולת צדיק'ץ "בדצ "אשי  ומור מפקח כשרות

  
  שמואל כרמי

  'פעולת צדיק'ץ " בדצ"מו
  

  
  

 


