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הגעת.... ליד היעד
בל"ג  למירון  נוסע  אני  שנה  כל   ...
הייתי  לא  פעם  אף  אבל  בעומר, 
חייב  בהדלקה. הפעם החלטתי שאני 
תיכננתי  ההדלקות.  באחת  להיות 
של  להדלקה  להגיע 
עליתי  אהרון.  תולדות 
הנהג  למירון,  לאוטובוס 
שרצה להימנע מפקקים, 
כבר  בווייז.  השתמש 
מספר  החוף,  בכביש 
לנהג  העירו  נוסעים 
אך  בדרך,  טעה  שהוא 
הנהג הסתמך על הווייז 
ואמר שזו דרך עוקפת.

אחרי נסיעה ארוכה בדרך לא מוכרת, 
מתברר  מירון'.  הר  ל'שמורת  הגענו 
את  להגדיר  ובמקום  טעה,  שהנהג 
יעד  הגדיר  הוא  "מירון"  בווייז,  היעד 
אותנו  שהביא  מה  מירון"  "הר  שונה 
דקות  מ45  יותר  של  גדול  לעיכוב 

נסיעה.

לא  אני  התחלתי לחשוש שגם השנה 
אצליח להגיע להדלקה. ואכן את אשר 
שוטרים  למירון  קרוב  לי.  בא  יגורתי 
עצרו את התנועה והאוטובוס לא יכל 
לרדת  רצינו  מירון.  לכיוון  להתקדם 
מהאוטובוס וללכת ברגל, אולם כוחות 
משטרה שהיו במקום ונראו מבולבלים 

את  מאיתנו  מנעו 
הסבירו  הירידה, 
שקרה כעת אירוע 
ומפנים  חירום 
ממירון.  כולם  את 
שבאותו  מתברר 

זמן היה את האסון הנורא שבו קיפחו 
את חייהם 45 בני אדם.

לי צל של ספק, שבזכות הצדיק,  אין 
שאני כל חודש תורם לעילוי נשמתו, 
ובזכות הערבה של הרב שהיתה עלי, 

ניצלתי מהאסון הנורא.

סיפורי מופת
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המפעלות
הצוואה של מורנו שהפכה למפעל של תורה

"מוסדות אבי העזרי" הוקמו בשנת תשע"ד – 2014, על פי בקשתו של מרן זצוק"ל מבנו הרה"ג יחיאל בסיס שליט"א, למסד 
את הפעילות התורנית העניפה ולהרבות כבוד שמים.

למוסדות נבחר השם 'אבי העזרי', מאחר שהוא כולל בתוכו את שמו ואת שם אביו של מרן זצוק"ל, אב"י – אבי - יחיא, 
'העזרי' עזריה, כלומר רבינו עזריה בן רבינו יחיא.

מטרות המוסדות: כשמרן זצוק"ל פעל להקים את המוסדות, מה שעמד לנגד עיניו הוא לימוד התורה, זיכוי הרבים, 
ושימור מורשת תימן. מרן זצוק"ל היה ידוע בבקיאותו הרבה בכלל מנהגי תימן למחוזותיהם, דבר שלצערינו הולך 

ונשכח. דבר זה היה בנפשו ממש. הוא פעל במסירות נפש כדי להעמיד ולקומם את מסורת תימן למחוזותיה.

מפעילות המוסדות

כוללים
עם הקמת המוסדות, הוקם גם כולל אברכים "אוהל מועד" 
בנשיאות  שליט"א,  בסיס  יחיאל  הרה"ג  של  בראשותו 
והכוונת מרן זצוק"ל. אברכי הכולל נבחנים בהצלחה במבחני 

הרבנות, ולחלקם יש כבר כושר לרב עיר.

כמו כן העמותה מתפעלת כולל ערב, וכן מכון תורני להוצאת 
ספרים.

 מעתיק השמועה
מאז הקמתה, העמותה מוציאה לאור מדי חודש בחדשו את 
קונטרס 'מעתיק השמועה' ללימוד יומי. עד כה יצאו לאור 

מעל מאה חוברות!!!

חוברת זו מקנה ידע מקיף ותכליתי בידיעת ההלכה ומנהגי 
תימן כפי שנמסר ממרן זצוק"ל.

החוברת בנויה מלימוד יומי של שני עמודים. 
עמוד הלכה ועמוד משנה בניקוד תימני כפי 

המסורת של מרן זצוק"ל.

עמוד ההלכה 
עמוד ההלכה מתמקד בנושאים מעשיים, כך שלפני החגים 

מתמקדים בהלכות אותו החג, לפי פסקי מרן זצוק"ל. 

ביום שבת, עמוד ההלכה בדיני שבת, ועמוד נוסף של פנינים 
מפרשת השבוע לשולחן השבת.

עמוד המשנה
רבינו נעתר לבקשת המוסדות, להקליט את כל ששה סדרי 
משנה בהגייה תימנית מקורית. מידי חודש בחדשו יושבים 
העורכים ומנקדים את המשנה בדייקנות לפי המסורת של 

מרן זיע"א, תוך השוואה לניקוד המשנה התימני.

ויציאת השבת לאותו  כניסת  זמני  כלולים בחוברת  כן  כמו 
חודש, לפי אופק תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע.

 ספרי שו"ת בית העזרי
ולפני  ברבנות,  שכיהן  שנים  עשרות  במשך  זצוק"ל  רבינו 
ובמנהג  כן עוד בהיותו צעיר לימים, כתב תשובות בהלכה 
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לאלפים ולרבבות.

והבהירה,  הקולחת  לשונו  את  ראה  בספריו,  שלמד  מי  כל 
המובנת לכל אדם, הידע ההלכתי הנרחב, שמירת המסורת 
של  למנהגיו  התשובה  התאמת  תוך  תימן,  מנהגי  וחיזוק 

השואל. 

רבינו נמנע שנים רבות מלהוציא את תשובותיו לאור עולם. 
רבים מתלמידיו ושומעי לקחו ניסו לשכנע אותו, אך תשובתו 

לכולם היתה 'עוד חזון למועד'. 

עולם,  לאור  כתביו  את  להוציא  רצה  לא  שרבינו  הסיבה 
היתה מחמת גודל ענוותנותו ובריחתו מהכבוד. וכמו שכתב 

בהקדמה לשו"ת בית העזרי חלק א': 

קמי שמיא גליא כי לא היה בדעתי להדפיס את התשובות 
הללו ולהוציאן לאור עולם.... כי יראתי מאוד לנפשי, בפרט לפי מה 
שכתב הרב חתם סופר בתשובותיו וז"ל, "כל המחבר ספר ומתערב 
במחשבתו לגדל שמו, רבצה בו האלה האמורה במילי דאבות, נגד 
שמא וכו'. ולא תעשינה ידיו תושיה להוציא מחשבתו אל הפועל, 
כי יבואו מבקרי מומין ויחפשו וימצאו. מלבד שהוא עובר איסור 
דאורייתא, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכתבן. ולא הותר אלא 
ואם אינו עושה לה' הרי איסורו במקומו  משום עת לעשות לה', 
עומד"... ומי יאמר זכיתי לבי שלא יתערב אצלו מחשבת פסול. על 

כן דחיתי את המחשבה להדפיס את התשובות....

כוונתי  שאין  רבה,  מודעא  ומוסר  דעתי  מגלה  והנני 
ומחשבתי להתגדל חלילה, אלא למען כבוד שמו יתעלה, ולזכות 
את הרבים בדבר ה' זו הלכה, ובפרט במנהגים, לבל ישתכחו ויאבדו 

בתהום הנשייה...

של  חלקים  חמשה  עולם  לאור  הוצאנו  האחרונות  בשנים 
שו"ת בית העזרי, וכן את ספר הזכרון, ובו פסקי הלכה ממרן 

רבינו זצוק"ל בדיני אבילות, ברכת כהנים וקריאת התורה.

משלבי  החל   ,₪ כ100,000  חלק  כל  של  הדפסה  עלות 
)כאשר חלק מהתשובות צריכים פענוח מקצועי  ההקלדה 
עקב דהיית הכתב שהועתק ב'נייר קופי' או צולם בנייר תרמי 
עבור  השנים(,  עם  שדוהה 
וציוני  העריכה  לשלבי 
 , ת ו ר ו ק מ ה
אשר פעמים 
רבינו  רבות 
את  כתב 
ו  ת ב ו ש ת
ללא  לשואל 

שעות  אורכת  אחד  מקור  מציאת  ולעיתים  מקור,  כתיבת 
רבות. לאחר מכן שלבי הגהה, מיון התשובות לפי נושאים, 
עימוד, עריכת המפתחות והאינדקס, ועד להדפסה הסופית.

ברשותינו עוד אלפי תשובות בשלבי עריכה שונים שטרם 
נדפסו, ומוערכים בעוד כחמישה חלקים נוספים לפחות.

ספרי הלכה למעשה
של  מתשובותיו  נוסף  שו"ת  לאור  להוציא  עמלים  אנו 
למעשה,  הלכה  קצרות  תשובות  מרוכזות  ובו  זיע"א  מרן 

המסודרות לפי נושאים.

כמו כן, אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של הוצאת 'קיצור 
שולחן ערוך' על פי פסקי מרן זצוק"ל. חלק מהפסקים הוא 

כתב בעצמו, וחלקם נלקטו מספריו.

גם בספרים אלו העמל והיגיעה להוציא דבר מתוקן מצריכים 
משאבים רבים.

תיעוד ושימור
ברשותינו מאות תיעודים והקלטות של מרן רבינו זיע"א, אם 
בשיעורים ואם במענה לשואלים, שבהם הוא מגלה ומחזק 
את מנהגי תימן השונים, והינם אוצר בלום בידיעת ההלכה 

והמנהג.

ברשת  המוסדות  ע"י  התפרסמו  משיעוריו  מזעיר  מעט 
וב'קול הלשון', כמו גם קריאת המגילה, קינות תשעה באב, 
תשעה  של  ומנחה  שחרית  של  וההפטרה  התורה  קריאת 
ועוד.  רבה  הושענא  של  ההקפות  סדר  אשמורות,  באב, 
וטמון, עד שיימצא מימון  אולם הרוב המכריע עדיין ספון 

להוצאתם והפצתם.

בית הוראה
שהותיר  העצום  וחלל  זיע"א,  מרן  של  הסתלקותו  עם 
בפסיקת ההלכה ומנהגי תימן, ולאור בקשות רבים מהציבור, 
פתחנו את בית הוראה "בית העזרי" בראשות בנו וממשיך 
דרכו הרה"ג יחיאל בסיס שליט"א, הנותן מענה מידי יום 
לעשרות שאלות בהלכה ובמנהג, וכן ייעוץ והכוונה בנושאים 

שונים.

בנוסף, אנו שוקדים על הקמת קו טלפון ייעודי עם מענה 
הלכתי 24 שעות ביממה, לפי פסקי מרן זצוק"ל.

ההגרלה 
הגדולה

נותנים - מקבלים: 03-6544260
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לכבוד מוסדות אבי העזרי

לבת  שקרה  מה  על  רגשות  בסערת  לכם  כותבת  אני 
שלנו.

יעקב,  בבית  למדה  שלנו  הבת 
נרשמה  היסודי,  את  וכשסיימה 
ומבוקש  מוכר  מאוד  לסמינר 

בבני ברק.

מאוד  מתאימה  שלנו  הבת 
לסמינר המבוקש, 
מהבחינה  הן 
הלימודית 
ן  ה ו

הקורונה  שמחמת  עקא,  דא  הרוחנית.  מהבחינה 
המחנכת  עם  אישי  קשר  לה  היה  לא  והסגרים, 
הקולי  במרחב  היו  השיעורים  רוב  כי  ח',  כתה  של 
שבטלפון, ולכן המחנכת לא המליצה עליה בחום כמו 

שהיה מצופה.

גם מבחן הקבלה שלה לסמינר, לא היה מוצלח היות 
ובאותו יום לא חשה בטוב. אבל אנחנו כהורים, ידענו 

שבסמינר הזה היא תצליח מאוד.

קיבלנו מהסמינר מכתב רשמי עם הרבה מילים, אבל 
סמינרים  שלילית.  תשובה  היתה  התחתונה  בשורה 

אחרים לא היו לנו אופציה, מחוסר התאמה.  

הסמינר,  מנהלת  עם  דיברנו  לחצים,  להפעיל  ניסינו 
עם המנהלת ביסודי ועם המחנכת, ניסינו לדבר עם 
רבנים וכל מיני גורמים היכולים להשפיע על הנהלת 

הסמינר, אך ללא הועיל.

ואז, הזדמן לידינו העלון שיצא לקראת יום ההילולא. 
הפדיון  את  הבאנו  תשובה,  ימי  שבעשרת  נזכרנו 
כפרות למוסדות אבי העזרי, לזכותו של הרב עזריה 
זצ"ל. החלטנו לעלות לציון הקדוש, להתפלל שם 
תתקבל  שבתנו  ולבקש  שבעלון,  התפילה  את 

לסמינר הטוב ביותר בעבורה.

העלון  את  ששכחנו  וראינו  לציון,  הגענו 
התפילה  של  הנוסח  את  חיפשנו  בבית. 
בסביבת הציון ולא מצאנו. החלטנו לתרום 
שיהיה  התפילה,  נוסח  עם  שלט  הרבים  לזיכוי 

השתלשלות מופלאה של ישועה מעל לדרך הטבע, לבת ישראל 
שהעבירה את פדיון הכפרות לזכות מרן זיע"א

גדולים צדיקים 
במיתתם יותר 

מבחייהם
סיפורי מופת
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פה,  בעל  להתפלל  התחלנו  הקדוש.  בציון  קבוע 
ויפעל  בשמים  טוב  מליץ  שיהיה  מהצדיק  ולבקש 

לשנות את ההחלטה של הנהלת הסמינר.

של  קבוע  שלט  לתרום  וביקשנו  קשר,  אתכם  יצרנו 
להתפלל.  יוכל  לציון  מי שעולה  כדי שכל  התפילה, 
הרב  של  למוסדות  קבע  הוראת  על  חתמנו  כן  כמו 
עזריה. באותו יום שהעברנו 
את התרומה שלנו, החלטנו 
ליצור קשר עם  לנסות שוב 
הצלחנו  הסמינר.  הנהלת 
עם  טלפוני  קשר  ליצור 
וביקשנו  עצמה,  המנהלת 
איתה.  להיפגש  שוב 
השיבה  היא  להפתעתנו 
עוד  איתנו  ונפגשה  בחיוב 
פנים  בשיחה  היום.  באותו 
על  לה  סיפרנו  פנים  מול 
שהיא  והסברנו  בתנו, 
שלא  בגלל  במבחן  נכשלה 
יום.  באותו  טוב  הרגישה 
ביקשנו מבחן חוזר. המנהלת 
סירבה בתוקף, אך הסכימה 
שנשלח אותה לאבחון אצל 
מישהי מסויימת, בשם שרה 
כהן )שם בדוי( וכשיקבלו את חוות דעתה ישקלו שוב 
את ההחלטה, תוך שהיא מדגישה שוב ושוב, שהיא 

לא מתחייבת לשום דבר. 

מאוד  במישהי  מדובר  המאבחנת.  עם  קשר  יצרנו 
בלית  מבוקשת.  מאוד  מכך  וכתוצאה  מקצועית 

חודשיים.  לעוד  איבחון  פגישת  נקבעה  ברירה, 
שאם  כך  המתנה,  לרשימת  להיכנס  ביקשנו 
יתפנה תור יפנו אלינו להקדים את התור שלנו. 
גיסתי,  את  פגשתי  במקרה  נוסף.  נס  אירע  וכאן 
שיחת  קיבלה  היא  מדברות,  שאנחנו  כדי  ותוך 

טלפון מבתה. לא ניסיתי להקשיב, אך גיסתי 
שנקבעה  הפגישה  את  לבטל  לבתה  אמרה 
מחר.  להתקיים  שצריכה  כהן,  שרה  עם  לה 
הפסקתי אותה באמצע השיחה ושאלתי אותה 
הופתעה  היא  המאבחנת.  כהן  שרה  זו  אם 
שלא  בפרט  הפרטית,  בשיחה  מההתערבות 
העלתה בדעתה שאני מכירה אותה, אך היא 

מיד התעשתה והשיבה בחיוב. ביקשתי שלא תבטל, 
ואנחנו נגיע במקום הבת שלה. היא כמובן הסכימה, 
וכך למחרת בשעות הערב, בתנו הגיעה לאבחון אצל 

שרה כהן.

המאבחנת התרשמה עמוקות מבתנו, והביאה לנו את 
האבחון עם מכתב המלצה לסמינר.

למחרת, התקשרנו למשרד של הסמינר כדי לקבוע 
פגישה עם המנהלת, להראות לה את האיבחון, ואת 
מכתב ההמלצה מהמאבחנת. המזכירה שענתה לנו, 
הודיעה שהמנהלת מאוד עמוסה ונוכל לקבוע פגישה 
למנהלת  למסור  ממנה  ביקשנו  חודש.  בעוד  רק 
השם  את  שמעה  וכשהיא  פגישה,  רוצים  שאנחנו 
שלנו היא מיד קפצה ואמרה שהיא בדרך להתקשר 

אלינו, כדי לבשר לנו שקיבלו את הבת לסמינר. 

מתברר שאחרי שיצאנו מהמאבחנת, היא יצרה קשר 
בתנו  את  שתחטוף  לה  ואמרה  המנהלת  עם  מיידי 
היא  יהלום  איזה  יודעת  לא  היא  כי  שלה,  לסמינר 

עלולה להפסיד.

אני עדיין נתונה בהלם איך העניינים התנהלו בצורה 
ותרמנו  הקדוש,  בציון  שהיינו  אחרי  מיד  מופלאה 

לכבודו של הצדיק. 

הייתי  הזה,  הסיפור  את  קוראת  הייתי  שאם  האמת, 
אומרת שהוא לא אמיתי. אבל זה קרה אצלי ואני עוד 

נדהמת מהשתלשלות האירועים.

לכתוב  לא  וגם  שם,  בעילום  להישאר  מבקשת  אני 
בשלט שהוא נתרם על ידינו. 

בברכה, י.צ. )השם המלא שמור במערכת(

יצרה  היא 
מיידי  קשר 
המנהלת  עם 
לה  ואמרה 
את  שתחטוף 
לסמינר  בתנו 
היא  כי  שלה, 
יודעת איזה  לא 
היא  יהלום 
עלולה להפסיד.

ציונו של מרן הגאון רבנו עזריה בסיס זיע"א עם 
שלט התפילה שנתרם על ידי בעלי הישועה

נותנים - מקבלים: 03-6544260
לכבוד מרן הגאון
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 על עשרות פרסים יקרי ערך
והפרס הגדול - 20,000 ש"ח במזומן

ההגרלה הגדולה

ההילולא תיערך אי"ה ביום שני כ"ג טבת תשפ"ג 16/1/23 

באולמי אוורסט – רח' המרץ 13 ראש העין 

פתיחת שערים החל מהשעה 18:00
כניסה לבעלי כרטיס כניסה בלבד

רוכשים כרטיס להילולא השנתית - 20×12=240 ₪

מחייגים למוסדות אבי העזרי - 03-6544260

מקבלים מתנה ללא הגרלה

נכנסים לכל הגרלות המשנה

hbs.org.il - או נכנסים לאתר

נכנסים להגרלה הגדולה על 20,000 ₪

מקבלים כרטיס כניסה להילולא השנתית

איך 
מצטרפים?

1
2
3
4
5
6
7

לכבוד מרן הגאון
רבנו עזריה בסיס זיע"א
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מה תעשה אם 
יום אחד תקבל 

סכום כזה?

ועוד פרסים יקרי ערך

נותנים - מקבלים: 03-6544260
לכבוד מרן הגאון

רבנו עזריה בסיס זיע"א
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נותנים

מקבלים
זכות להיות שותף בפעילות המוסדות. 	
מתנה ייחודית ללא הגרלה. 	
כניסה להילולא. 	
כניסה להגרלות על פרסי ענק!. 	

 סט סכו"ם נעמן

2 זוכים
מעבד מזון חזק!

מיקסר עוצמתי

ד
ב
ל
ב

ה 
ש

ח
מ

ה
ל
ת 

מונו
ת

מכונת כביסה - 9 ק"ג

גם אתה יכול לזכות!

חייג עכשיו: 03-6544260

	0×		=		0 ₪

השמן 
המבורך

מתנה לכל 
רוכש!

לכבוד מרן הגאון
רבנו עזריה בסיס זיע"א
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לכבוד מרן הגאון
רבנו עזריה בסיס זיע"א

ההילולא השנתית

סידור + סט חומשים 
ומחזורים

 טלית שזורה "עמראניה",
בשווי 650 ש"ח

מזוזה בגודל 30 ס"מ 
בשווי 800 ש"ח

דיוקן של מרן בציור 
אומנתי בשווי 1100 ₪

סט חק לישראל 
בשווי 750 ש"ח

דירת נופש מפנקת 
בטבריה

טס פירות ענק ומעוצב 
בשווי 1200 ש"ח

לתינוק בשווי 500 ש"חתיק עור לעגלה ואוניברסיטה 

עוגת ראווה

בשווי 450 ש"ח

תפילין חרוצות מהודרות 
בשווי 4800 ש"ח

לכבוד מרן הגאון
רבנו עזריה בסיס זיע"א

ההילולא השנתית
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לכבוד מוסדות אבי העזרי

שלום רב לאוהבי תורתך.

הצדיק  של  ציונו  על  ישועה  שראה  שמי  ביקשתם 
ישועות,  לי הרבה  היו  לכם את הסיפור שלו.  ישלח 
אבל אני רוצה לספר על מה שקרה לי ביום ההילולא 
האחרון של הרב עזריה. הייתי בין מאות המשתתפים 
בהכנסת ספר התורה הקדוש, ולמרות מצבי הכלכלי 

הקשה, החלטתי שאני קונה אות בספר התורה. 

גדולה,  היתה  התחרות  אות,  להשיג  קשה  היה 
עלול  אני  יותר,  אתאמץ  לא  אני  שאם  וכשהבנתי 
בספר  אות  לקנות  החלטתי  זו,  הזדמנות  לפספס 

התורה בכל מחיר. 

לפני שאמשיך בסיפור, אני חייב להקדים ולתאר את 
המצב הכלכלי שלי. החשבון היחיד שיש לי הוא בבנק 
הדואר. אין לי אשראי, אני חי מהיד לפה, וכל תקופת 
הקורונה לא עבדתי. מכורח המציאות צברתי חובות 
רבים שהסתכמו בכעשרים אלף ש"ח. יש כאלה שזה 
לא הרבה בעיניהם, אבל לי זה היה כמו הר גבוה, כי 

אין לי צפי מהיכן להחזיר את החובות. 

אני הצטמצמתי איפה שיכולתי, היו ימים שלא היה לי 
כסף לקנות לחם וחלב!!! אנשים טובים היו שולחים 
וזה מה שהיה מציל  לבית,  מזון  לפעמים מצרכי  לי 

אותי.

במצב הזה, הגעתי להילולא של מרן 
הסכומים  את  שמעתי  זצוק"ל. 
על  ביניהם  התחרו  שאנשים 
התורה,  בספר  לאות  הזכות 
אות.  קניתי  בסוף,  ונבהלתי. 
באותו רגע לא חשבתי אפילו 
הנדר.  את  לשלם  מהיכן 
עשיתי  אם  יודע  לא  אני 
שעקב  להיות  יכול  כהוגן, 
הייתי  לא  הכלכלי  מצבי 
היה  זה  אבל  לקנות,  צריך 
חובה  הרגשתי  אני  ממני.  חזק 
בספר  שותף  להיות  קדושה 
הרגשתי  אני  מחיר.  בכל  התורה, 
נפשי,  נימי  בכל  לצדיק  מקושר 

סיפור מופלא שהתרחש ביום ההילולא בציון הקדוש, הממחיש את 
הכרת הטוב של מרן זצוק"ל למי שמסייע בהפצת תורתו

מי הקדימני 
ואש�ם

סיפורי מופת

לכבוד מרן הגאון
רבנו עזריה בסיס זיע"א

ההילולא השנתית
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והיה לי ביטחון מוחלט שלא יצא לי נזק.

למחרת, עליתי לציונו של הצדיק, בכיתי והתפללתי 
לי  ויש  היות  בפרנסה,  גדולה  ישועה  צריך  שאני 
הוספתי  שבעלון,  התפילה  את  קראתי  רבים.  חובות 
מהצדיק,  אישית  בקשה 
שותף  שאני  לו  וסיפרתי 
שלו בספר התורה. ביקשתי 
ממנו שיעזור לי שאני אוכל 
שלי  בהתחייבות  לעמוד 
בספר  האות  על  ולשלם 
לצדיק  הבטחתי  התורה. 
שעם הכסף הראשון שיהיה 
לי אני מיד אשלם את הנדר 
על האות ורק אחר כך אטפל 

בשאר החובות.

מהציון  יצאתי  כשאך  מיד 
באדמה  ראיתי  הצדיק,  של 
של  מטבע  הקברים  בין 
נזכרתי  שקלים.  עשרה 
שלום  אבא  על  בסיפורים 
שעלה  מי  שכל  שבזי, 
מה  קברו,  על  להתפלל 
שהיה יוצא מהמעיין, זה היה 
שלי.  הישועה  תצמח  שמזה  הרגשתי  שלו.  הישועה 
2 טבלאות של דאבל  ומילאתי  נגשתי לתחנת לוטו, 
לוטו בעלות של 12 ש"ח. היתה לי תחושה שתפילתי 

נענתה. ההגרלה היתה במוצאי שבת שמיד אחרי 
התברר  הכרטיס,  של  ובבדיקה  ההילולא, 
בסכום  זכיה  היתה  הטבלאות  שבשתי  לי 

כולל של יותר מ20,000 ש"ח. 

היתה לי קצת אכזבה, כי חשבתי שאזכה 
בי  הכתה  אז  אך  ביותר,  הגבוה  בסכום 
להיות  מהצדיק  ביקשתי  לא  ההבנה. 
עשיר, ביקשתי מהצדיק שיעזור לי לשלם 
את הנדר שנדרתי לכבודו, וזה מה שקרה. 
כל החובות,  לי את  זכיתי בסכום שכיסה 

וגם איפשר לי לשלם את הנדר.   

רק  זכיתי  לא  למה  תהיתי  עדיין  אבל 
האות  של  הסכום  שזה  ש"ח,  ב1500 
בספר התורה. השאלה הזו ניקרה במוחי 

כשבועיים, עד ששמעתי שיעור מרב אחד 
שאמר על הפסוק לווה רשע ולא ישלם, שאדם 
כך  אחר  ורק  חובותיו,  את  קודם  לשלם  מחוייב 

הצדיק  אצל  כשהתפללתי  לכן  נדריו.  את  לשלם 
דאג  הוא  הנדר,  את  לשלם  לי  שיעזור  וביקשתי 
כל  את  הדין, אחרי שאפרע  לפי  הנדר  את  שאשלם 

חובותיי.

אחרי  בדיוק  שבוע  לספר.  ששכחתי  אחד  דבר  ועוד 
לי  שמתאימה  מכובדת  עבודה  מצאתי  ההילולא, 
ושכר נאה בצידה, ומאז פרנסתי מצויה בריוח ישתבח 

שמו. 

בהפצת  שלכם,  בעשייה  שותף  להיות  שמח  אני 
תורתו של הרב עזריה, ובהוצאה לאור של ספריו. אני 
בטוח שהוא לא נשאר חייב, ופועל מלמעלה לכל מי 

שעושה לו קורת רוח בעולם האמת.

זה כדי ללמד היתר או  הערת המערכת: אין במעשה 
ישאל  אחד  וכל  הפיס,  בהגרלות  בהשתתפות  איסור 

את רבותיו.

הצטמצמתי  אני 
שיכולתי,  איפה 
שלא  ימים  היו 
כסף  לי  היה 
לחם  לקנות 
אנשים  וחלב!!! 
היו  טובים 
לי  שולחים 
לפעמים מצרכי 
לבית,  מזון 
שהיה  מה  וזה 
אותי. מציל 

נותנים - מקבלים: 03-6544260
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לכבוד המוסדות של הרב בסיס, שלום רב

אני מבקש לא לחשוף פרטים אישיים.

יש לי בבית קופת צדקה של הרב עזריה, וכל פעם 
תורם  אני  עניין,  באיזה  דשמיא  סייעתא  צריך  שאני 

ורואה ישועה.

החלטתי  חודשים  מספר  לפני 
לבדוק כמה אני תורם במשך חודש 
הצדקה  קופת  את  רוקנתי  לקופה. 
וכל  תשפ"ב,  כסלו  חודש  בראש 
תרמתי  לישועה  שהוצרכתי  פעם 
כמה  אביא  אני  לקופה.  ש"ח  ח"י 
לא  אחת  פעם  קטנות.  דוגמאות 
הרכב.  של  המפתחות  את  מצאתי 
מאוד  כשמיהרתי  היה  זה 
ח"י  הכנסתי  לעבודה. 
לקופה,  שקלים 
זה  אחרי  ודקה 
אותם  מצאתי 
שקית  בתוך 
ה  כ ל ש ו ה ש
במקרה  לפח. 
אחר הבן הקטן 

נעלם  וחצי,  שנתיים  בן   - שלי 
כניסת  לפני  דקות  מהבית 
מיד  לשלומו.  חששנו  השבת. 
לאחר תרומה של פעמיים ח"י, 

טבת  ר"ח  בערב  המעלית.  בתוך  ישן  אותו  מצאנו 
מצאתי שיש בקופה 180 ש"ח.

בהוראת  לתרום  לי  כדאי  שאולי  לעצמי,  חשבתי 
קבע כל חודש סכום דומה, כדי לחסוך מעצמי את 
קבועה  הגנה  לי  שתהיה  והחששות.  הפחדים  כל 
קבוע.  ביטוח  איזה  כמו  מלמעלה, 
כמה  חישוב  עושה  שאני  כדי  תוך 
מגלה  אני  שנה,  למשך  יוצא  זה 
פרט מדהים. בחודש כסלו, היתה לי 
הכנסה צדדית של 1800 ₪, פי עשר 
להפסיק  החלטתי  שתרמתי.  ממה 
לתרום.  ולהתחיל  חשבונות,  לחשב 
התרומה  סכום  את  מיד  הכפלתי 
ל360 ₪ לחודש, ויצרתי אתכם קשר 

לביצוע ההוראת קבע.

תורם  שאני  שמאז  לציין  רוצה  אני 
החוברת  את  חודש  כל  ומקבל  לכם 
בבית  אור  לי  יש  השמועה,  מעתיק 
ושלוות נפש. ברור לי שזו זכותו של 
מי  לכל  טובה  שמכיר  עזריה  הרב 

שתורם לעילוי נשמתו.

ירבו כמותכם בישראל, ותמשיכו להפיץ את התורה 
כמותו  בקי  שהיה  שלנו  בדור  מישהו  עוד  אין  שלו. 
במנהגי תימן. תמשיכו לשמר את המנהגים והמסורת.

יהודי שתרם לקופת צדקה של הרב, רוצה לעשות לעצמו 'ביטוח שמיימי' 
ומגלה שקיבל באותו חודש רווח של פי עשר ממה שתרם. כתוצאה מכך 

החליט להכפיל את תרומתו החודשית

שלי  הקטן  הבן 
שנתיים  בן   -
נעלם  וחצי, 
דקות  מהבית 
כניסת  לפני 
השבת. חששנו 
מיד  לשלומו. 
תרומה  לאחר 
של פעמיים ח"י, 
מצאנו אותו ישן 
המעלית. בתוך 

חי עשר פעמים 
או עשר פעמים 

חי
סיפורי מופת

מעוניינים גם בקופה ולזכות לישועות? - 03-6544260

נותנים - מקבלים: 03-6544260

לכבוד מרן הגאון
רבנו עזריה בסיס זיע"א

ההילולא השנתית
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077-9968997

03-7306566

052-2548307

03-9031308

בחסות

בחסות

בחסות

בחסותבחסות

בחסות

בחסות

בחסות

תפילין חרוצות

סט מחזורים

עוגת ראווה בשווי - 450 ש"ח

סט חוק לישראלדיוקן אמנות של מרן

מעבד מזון

תיק עור לעגלהאוניברסיטה לתינוק

מיקסר

טלית שזורה "עמרניה"

שו"ת בית העזרי

טס פירות ענקי

מזוזה בגודל 30 ס"מ

סט חומשים

המתנות בחסות

לכבוד מרן הגאון
רבנו עזריה בסיס זיע"א

ההילולא השנתית
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ההי�ולא השנתית
לכבוד מרן הגאון

רבנו עזריה בסיס זיע"א

הננו מתכבדים להזמינכם
להילולא השנתית לכבוד מרן הגאון רבנו עזריה בסיס זיע"א

שתתקיים אי"ה ברוב פאר והדר
ביום שני כ"ג טבת תשפ"ג (16/1/2023) באולמי אוורסט – המרץ 13 ראש העין

הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א.

יו"ר תנועת ש"ס
הרב אריה דרעי הי"ו

ראש העיר
שלום בן משה

חברי מועצת העיר
ואישי ציבור

מרן הגאון
רבי שלמה מחפוד שליט"א

ראב"ד בד"ץ יורה דעה

מרן הגאון
רבי פנחס קורח שליט"א

ראב"ד קהילת שערי הלכה

מרן הגאון
רבי יפת טיירי שליט"א
ראש ישיבת שדה חמד

רבני ערים, דיינים, ראשי כוללים ורבני קהילות

בהשתתפות

יכבדו בנוכחותם

ובמעמד מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א ובראשם

לכבוד מרן הגאון
רבנו עזריה בסיס זיע"א

ההילולא השנתית

ברוכים
הבאים

בשם 
ה'

GFDL - ה
די

פ
קי

ה: וי
מונ

ת

סעודה מפוארת
כיד המלך

ההגרלה הגדולה

פתיחת שערים החל מהשעה 18:00
כניסה לבעלי כרטיס כניסה בלבד

ועוד פרסים יקרי ערך

לרכישת 
כרטיסים:

03-6544260

או באתר
hbs.org.il

את הערב ינעים הזמר ציון גולן 
בליווי תזמורת מורחבת

זמר אורח בני ברדא


