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 ?לדרדעים ליותיכ תעודת – הליכות בית
 הלוי-דחוח אדיר מאת

 של אור אין ועדיין שנה, לשלושים קרוב כבר בנייה בתהליכי נמצא ישראל עם הליכות בית
 התרומות רוב כי ,מעט מתעתע ישראל" עם הליכות "בית השם המנהרה. בקצה ממש

 להקמת מותם לאחר ממונם את להוריש הסכימו אשר עריריים מתימנים נתקבלו להקמתו
 משמעותית תרומה תרמו אשר הספרדים או האשכנזים הם בודדים ישראל. עם הליכות בית

 כסף סכומי תרמו אשר התימנים הם מאד ובודדים ישראל, עם הליכות בית להקמת
 הבניין. להקמת בחייהם משמעותיים

 הוא כי תימנית, שכונה בלב נמצא לא שהוא וחבל התימנים, מעין רחוק נמצא הליכות בית
 היא המפורסמות מן התימנים. אחיי של "חסכנותם"ל מצערת גם אך מובהקת עדות משמש

 המכונים התימנים בקרב גם קטנים, לא ועשירים רבים נכסים בעלי הם מאד רבים שתימנים
 )פסח אונו בקרית ערוסי רצון לרב שנערך האחרון רב" פני "הקבלת טקס בתום "דרדעים".

 לחותני וחיכיתי ברכב ישבתי ,(דוחקא" – כלה דבי "אגרא :דא על רז"ל אמרו וכבר ,תשע"ט
 לכנס שבאו האנשים מן רבים כי לראות השתוממתיו ,בנתניה לביתו אותו שאסיע כדי שיבוא
 .וקרתיותוי חדשות למכוניות הטקס בתום נכנסים

 כספים לגיוס רב" פני "הקבלת טקס את רותם אינו ערוסי, רצון הרב מדוע לעצמי, תמהתי
 שמסוגל דרדעי כל שאם ,ספק לי ואין ולגומרו?! לסיומו וזועק משווע אשר הבניין להקמת
 העתידיות מהשקעותיו או חייו מאיכות במאומה לגרוע מבלי ,יותר( )או ש"ח 10,000 לתרום

 רבות. שנים לפני קם היה ישראל עם הליכות בית ,תורם היה –

 גדולה, ירושה לנו הותיר לא שהוא התנצלות, של ברגע לי אמר אבי שנה, כעשרים לפני זכורני
 עם פרטי בבית "מסודר" שאומרים כמו ולהיות הכלכלית, לרווחתו לדאוג יכול היה אמנם הוא
-בארץ כאן חייו כל את חי אבי זאת, לעומת בצדו. שניים או נכס ועוד הארץ, במרכז גדולה חצר

 דאג לא אולי אבי בנים. שישה וטיפח גידל ובה מ"ר(, 55-)כ אביב-ברמת צנועה בדירה ישראל
 הערך את אותנו לימד הוא אדירה, רוחנית לירושה לנו דאג הוא אך ,גדולה כספית לירושה לנו

 שאף היקר, חותני ולמעט הנאה! טובות על חשבהמ שום ללא שמים לשם עשייה של העליון
-הרבנים מקרב ולא העסקנים מקרב לא היום, עד כזה אדם שום הכרתי לא זו, בדרך הולך הוא

 להתמלא ממשיכים שלהם הבנק חשבונות כאשר ועושים עשו כולם-כולם אשר העסקנים,
 חולניים. לממדים ולהתנפח

 ויש ,ראיה עליהן להביא צריך שאין המפורסמות מן היא תימן מיהודי רבים של "חסכנותם"
 הליכות בית שנים שלושים לאחר עדייןו נכסים, עתירי תימן מיהודי רבים מדוע מדוע? להבין
 השאלות אחת כי מהראש, טוב מריח אינו הדג דעתי לפי בנייה? בשלבי נמצא ישראל עם

 לא אדמות", עלי "מלאך – הוא מדוע זצ"ל, קאפח יוסף ָמרי מדוע היא מנוח לי נותנת שאינה
 כיסו את פתח לא הדרדעים גדול מדוע ישראל?! עם הליכות בית להקמת אחד שקל תרם

 כדיינים היה ולא ההלכה את קיים לא הוא וכי ישראל?! עם הליכות לבית נכבדה לתרומה
 צמוד כֹּה הרב כספו על שמר מדוע והתלמוד?! המשנה חכמי – נפשה נוחי הממון שונאי

 לחיקו?! קרובו
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 ותנפוח מאד משכורות קיבל הוא שנה חמישים במשך קטן, לא עשיר היה ָמרי כי לדעת, ויש
 הוא ,שנה( עשרה-כארבע עוד במשך משכורותיו את קיבלה אחריו )ואשתו הרבני מהממסד

 שלו הבנק בחשבון אחרות, ובמלים העם. פשוטי כאחרון גדולה בצניעות וחי רכב, החזיק לא
 – אחד רק בלבד, אחד מיליון מתוכם הפריש לא מדוע – השנים עם קעת   סכומי הצטברו
 ישראל?! עם הליכות בית להקמת תרומה

 שלא מסוגל היה איך ברעיון, האמין לא הוא אם גם ובכן ברעיון? האמין לא הוא תאמרו, ושמא
 אותו ומרומם שמפרסם לארגון ישראל, מגדולי לאחד אותו שהפך לארגון ותודה טובה להכיר

 הראשי כאדמו"ר הודו ירום קאפח יוסף ָמרי את דגלו על שחרט לארגון עליון", כ"קדוש
 שלא מסוגל היה איך ברעיון? האמין לא שהוא להניח ניתן איך ובכלל, העליון?! כמנהיגו

 מהמשך להתעלם מסוגל היה איך הרמב"ם?! רבנו משנת את דגלו על שחרט לארגון לתרום
 שלך?! מבשרך ולניכור להתעלמות תימן יהודי את לחנך מסוגל היה איך שלו?! מפעלו

 זמן מסודרים היו ָמרי של בניו שכל ספק לי אין ובכן, לבניו, להוריש ביקש הוא תאמרו, ושמא
 פוגמים היו לא בחשבונו היו שוודאי המיליונים מספר מתוך אחד ומיליון נפטר, שהוא לפני רב

 מיליון בחמשה נמכר ָמרי של ביתו מזאת, ויתרה נכדיו. או מבניו אחד-לא-אף של וחיי באיכות
 יותר עוד לבקש יכולים בניו ומה ועצומה, גדולה נאה ירושה היווה שלו הבית רק כלומר, ש"ח!

 בתוך ועלוב קטן אחד חדר אביהם לזכר לתרום בתוקף מסרבים הם כאשר ובמיוחד מזאת?!
 רק כאלה ממון אוהבי מבנים לגרוע ראוי לא האם ישראל?! עם הליכות בית של מ"ר 10,000
 ירושה להעביר רבה" ש"מצוה אותנו לימדת ָמרי אתה והלא לא?! ותו אחד רק אחד, מיליון
ָכה?!" לבנו: ָמרי תוכחת את אשכח ולא לה! ראויים שאינם מבנים  יבין... והמבין "ַאיֶּ

 צדקה כספי גיוס על האחראים הציבור אישימ שהיה ז"ל, סבו על פעם לי סיפר שחותני זכורני
 שהגיעה עניה למשפחה שיעזור ממנו וביקש בצנעא אחד גדול לעשיר הלך הוא אחד יום –
 נתן היסוס וללא בו, הביט חותני של סבו לעזור. ביכולתו שאין השיב עשיר אותו ,רעב חרפתל
 מביתו. והלך – שלך" זכות לא שזו "כנראה והוסיף: פניו, על כואבת אחת לטמה לו

ָכה? – קאפח יוסף ָמרי  ַאיֶּ

 צייקנותוו הדרדעים, שכבות לכל ומחלחלת לחלהח   ָמרי, של הזו מאד הרעה האישית הדוגמה
 לזולתם לתרום שלא ,כאחד בתים ובעלי גדולים רבנים רבים, דרדעים מצדיקה ָמרי של

 מיליון רק תורם היה ָמרי אם בנפשכם שוו ,זאת לעומת אך ממונם. את ולגפף לחבק ולהמשיך
 ממון שונא מי כי מאליו, מובן להיות אמור שהדבר ואף !זו הלפעול היה עצום הד איזה אחד,
 שלמים לדורות אדירה, חינוכית פעולה הייתה כזאת פעולה עדיין ?הדיינים מגדולי יותר גדול
 כולה! תימן לעדת ואפילו ,ולרביע לשליש למחצה דרדעים של

 לנכסיי, אדאג לא שאני למה אתרום? שאני למה הדרדעים, עשירי לעצמם אומרים ,אולם
 השכירים הרבנים והלא ונכסיי? ממוני את ואנשק ואגפף אחבק לא שאני למה בניי, לירושת
 בכבודו הגדול הָמרי אם שלהם! למפעליהם תורמים אינם ובעצמם בכבודם ביותר הגדולים

 בפרט והדרדעי בכלל התימני "החסכנות" ומעגל אתרום?! שאני למה – תורם אינו בעצמוו
 הגדולים, הרבנים ובמיוחד שותקים, וכולם השנים, במשך ולהתגולל להתגלגל לנוע ממשיך

 נכסים. ולרודפי ממון לאוהבי מזמן הפכו במיוחד והם כולם כי
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 שכירים רבנים כמו קאפח, יוסף שָמרי הדעת, על יעלה איך פתוחה, אחת שאלה נותרה ועדיין
 כאשר דעתי, לפי ברורה התשובה שלהם? למפעליהם מכיסם תורמים אינם אחרים, גדולים
 לקרדום הדת את פךווה ההלכה, ונגד התורה נגד ביושר, ושלא בצדק שלא ממון מקבל אדם

 להיפרד מאד יתקשה אדם אותו הממון. אהבת בעונש אותו מעניש הקב"ה – בה לחפור
 שכר כך מצוה, – מצוה ששכר כמו כי בצדק, שלא התקבל שממונו בגלל דווקא מממונו,
 שאסור לכך והמובהקת הברורה העדות היא זה, בעניין ָמרי של צייקנותוו עבירה. – עבירה
 נאמר: שעליו נקיו זך בכסף מדובר היה אם כי רבנית. שררה או דיינות בעבור כסף לקחת

יעַ " יָך ְיג  י ַכפֶּ ל כ  יָך תֹּאכ   את לעשות לָמרי קושי שום היה לא ,ב( קכח, )תה' "ָלְך ְוטֹוב ַאְשרֶּ
 ובגד לאכול מלחם יותר צריך אדם מה כי – דורות לדורי אישית דוגמה ולהראות הנכון, הדבר

 לו. זקוק אינו שהוא מממון להיפרד יתקשה ממון שאוהב אדם רק ללבוש?

 לעצמם דואגים אשר שכירים רבנים שאר או ָמרי שאם לחשוב תשגו אל תימן, יהודי ואליכם
 למידת מרעיתם אןלצ אישית דוגמה נותנים ואינם ,תורמים ואינם ונכסיהם, ממונם ולריבוי

 נתן הקב"ה כי הדין. את עליה תתנו ולא זו רעה ממידה נקיים אתם זאת שבגלל – הנדיבות
 באופן ללכת ולא דרכינו את לבחון מחויבים אנחנו ובו שבנו, האלוה צלם הוא מחשבה-כוח לנו

 מצד אך הטובים, אבותינו מעשי את באהבה חיקנו אל לאמץ עלינו אלא אדם, שום אחר עיוור
 נצליח כך רק – הרעות מידותיהם את מצפון נקיפות וללא היסוס ללא מקרבנו לבער עלינו שני

 .כקדם ימינו ולחדש ,קדוש וגוי כהנים ממלכת ישראל בארץ לכונן


