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ורבותינו הדגולי� במקומות רבי� ,  ומתמיד עמד החינו� לחיי תורה ומצוות בראש מעייני אבותינומאז
המאירי� את הדר� הישרה , דו בה יסודות גדולי�סא� ליבנו והעמיקו בסוגיא חשובה זו וי, פה� בכתב ובעל

יומה ג� לדורות שאחרינו וא� מתו� גישה שעלינו לדאוג להנחיל את התורה וק, לחינו� לחיי תורה ומצוות
  ).ז"שלתעמוד (כדברי מדרש הגדול בפרשת האזינו , להחזיק לה� טובה על כ�

א ביאור מהי "שמענו מהגאו� רבי עזריה בסיס שליט, ה"� זלה" בהילולת גאו� עוזינו מהרי,לאחרונה
 הלכות הפסח עד ל שיש ללמדו את כל"בפשטות ר". אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�"התשובה לב� החכ� 

ובפרי ע� חיי� , א"ו ע"ב ד� ט"כ בע� חיי� ח"כמש( .שהיא מההלכות האחרונות שבפסח"  'אי� מפטירי� וכו"
בבואינו לחנ� .  א� טמו� כא� עוד יסוד חשוב בחינו�).א שכ� פירש במדרש הביאור"ר שליט"ט הוסי� מו"אות קס

להטעימ� טע� מתוק שישאר , אהבת תורה  בה� ג�את ילדינו ללימוד תורה ומצוות עלינו להשכיל להחדיר
כלומר ששיעור " אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�"ל באמר� "ולזה כיוונו חז, בפיה� כל ימי חייה�

 � ]ב"ח ש� ע"ע, שפירושו מיני מתיקה[הלימוד שמלמדי� אותו הוא שישאר בפיו טע� מתוק כמו האפיקומ
  ".טעמו וראו כי טוב הש�"בבחינת 

נלמד ממה שרואי� שהתורה רמזה תשובת הב� הרשע , מעשית להאהיב עליה� שמירת תורה ומצוות דוגמא
 ולא לו ואילו היה ש� לא היה נגאל בב� שאינו "לי"ל "ודייקו רז, "לי בצאתי ממצרי�' בעבור זה עשה ה"

אינו יודע לשאל � שבעצ� ג� הוא הב� ש"אומר מהרי,  הטע� לכ�.)י"ש בפירוש רש"ע' ג ח"שמות י( יודע לשאל
ומכל מקו� , הצדיקי� שיודעי� את התורהה לא עשה נסי� אלא בשביל "שהרי הקב, לא היה ראוי ליגאל

לחנ� את בנינו שרק , המחנכי�, שבאו להעיר לנו, �"וסיי� מהרי. הוא זכה ליגאל כיו� שאי� בו דעות כוזבות
ה "יזכה להיות מאות� שהקבתמימות על ידי שיתחזק לעסוק בתורה יו� יו� וידקדק בשמירת המצוות ב

  .בעי� להצלת� וגאולת�משנה הִט
ר עטרת ראשינו " בה נתכבד מו,בשנה שעברה נוכחתי בברית מילה בבית שמש.  במעשה רבונסיי�

ר אליו "בשעת הסעודת מצוה  פנה בנו הקט� של מו. ו"ויקרא ש� הילד בישראל חיי� הי, בסנדקאות
ויהיו לו חיי� , כדי שילמד הרבה תורה"ומיד הוסי� בחבה ". חיי�"לו השיב ו" ?מה ש� התינוק"בשאלה 

  .ה יסייענו על מעשה רצונו"יהי רצו� שהש� ב !!"טובי� ומאושרי�
ה שזכה " זלהאהר� גמילג רבי "דברי� אלו יהיו לזכרו של זקיני רב פעלי� ג� בשדה החינו� הרה שר"יה

  .ה"תנצב, ת דקדושה מכל צאצאיוס בית יעקב בפרדס חנה ולרוות נח"לייסד את ביה
  

  מאת הרב אלמוג שלמה אכלופי
 

  ינולפי מנהגינו ושיטת פסקי הלכה כלליים בדיני שמיטה 
  א" שליטיצחק רצאביר הגאון רבי " מאת מועצי עולהמתוך קונטריס 

שא� ,   על  כל  אחד  ללמוד  וללמד  לשמור ולעשות כל דיני השמיטהמוטל
ג� שאינ� שכיחי� זולתי אחת לשבע � מה, אי� ידעלא יקבע לימודו בה� מ

ובפרט רבה העזובה וגדלה חסרו� הידיעה מחמת שלא היתה מצות , שני�
ועל . ל על כ� המו� הע� נרפי� ה� נרפי� ממצוה זו"השביעית נוהגת בחו

ולא עוד אלא שבקיומה , קודש די בכל אתר ואתר לעורר� ולזרז�� ראשי ע�
  .ו וישיבתנו על האר� לבטח כנודעתלויה גאולתנו ופדות נפשנ

 היתרי� מפוקפקי� אלא ישמרו � להיזהר בזמנינו שלא יכנסו לאזניצרי�
  . מה רב טוב צפו� לה� ומאיתו יתבר� ישאו ברכה, המצוה כדת וכהלכה

 דא  צרי�  לאודועי  דאנ�  בדיד�  נקיטינ�  בכל  ענייני  השמיטה  וכגו� 
מאחר שמר� השלח� , ומרא ה� לקולא� ה� לח"רבינו הרמב� כהוראותיו של

ואי� לנו מסורת ומנהגי� מקובלי� בשו� כלל או , ערו� לא גילה דעתו בה�
וממילא ראוי לקבוע לימוד הלכות אלו בחיבורו ראש . פרט מפרטיה�

�א "רבינו זיע�  כשיטתו שלצרי� להחמירלפי זה  .קו�'כל מ'דברי� ב'אש מ'מה ג� שהוא ר, וראשו
עיי� (ג� א� לא הוסיפו לגדול כלל בשביעית , כל הירקות שנלקטו אחרי ראש השנהבאיסור ספיחי� ב

ונראה שבספיקות כגו� בנוגע לשימורי� אפשר . ב ואחרוני�"הלכה י' ג וכס� משנה פרק ו"ד הל"ש� פ
בקדושת שביעית אפשר להקל מאיד� . ולא סגי בהפקר, שהביעור הוא שריפה ואיבודוכ� ). להקל

וכ� , וכמבואר בברכי יוס� ושאר אחרוני�, י בתשובותיו" כהכרעת מר� הבידולי גויי�שאינה נוהגת בג
  .'נ בענייני� אלו כשירחיב לנו ה" ובעזרתו יתבר� נרחיב בל.בעניי� אוצר בית די� יש להתיר

 

  

  בית הוראה

פונים מידי יום ביומו היות ורבים 

צוות , ר" למובשאלות הלכה למעשה

משה  ג"הרה: ההוראהבית רבני 

 ג"הרה, אבינועם יהב ג"הרה, רצאבי

, שמריהו יונה ג"הרה, מאיר לוי

רון ג " והרהעמנואל בשארי ג"הרה

ר "י מו" הוסמכו ע.א"שליט אל אהרון

לענות לציבור השואלים בזמנים 

 במשך היום והלילה על מנת שונים

  . לתת מענה מיידי לציבור הרחב

לזמני מענה והתקשרות נא צלצלו 

 שלוחה 1599-500-404למספר 

  .2מספר 
  

  ז"קמחא דפסחא תשס

ה על שזכינו זו "בשבח והודיה לקב

השנה הרביעית לחלק קמחא 

דפסחא למשפחות בני תורה וברוכות 

למרות הקשיים למעלה , ילדים

צרכי וממאתים משפחות קיבלו מצות 

ובהזדמנות זו אנו מודים לכל . החג

יד אלו שנענו לקריאתנו ותמכו ב

ח בידם יצל' ר שחפץ ה"יה, רחבה

ת "והי, ויזכו תמיד להיות מן הנותנים

  .ר"ימלא כל משאלותם לטובה אכי
  .האחראי, הרב יאיר תאםברוכים תהיו 

  

  ספרי קודש לבית המדרש

ד פעולת צדיק ספרי "דרוש לביהמ

קודש נוספים  להרחיב את אוצר 

הספרים המעוניין לתרום יפנה 

 ניתן להנציח 03-6775038: לטלפון

  .'להצלחה וכו, נ לרפואה"לע
  

  !מבצע

 60הכולל " [ויאמר יצחק"סט דיסקים 

ם ודרשות מאת יובו שיעור] שיעורים

א בנושאים שונים "ר שליט"מו

 20 במחיר  mp3בפורמט , ומגוונים

  .להשיג במשרד המכון ₪ 
  

  קריאת קודש

  ל בחתונות"אודות שירי עגבים רח

  6ראה עמוד 

<<< 
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 שואל ומשיב
  תו� כדי הליכה לתיבה קדישהצ להתחיל אמירת "א� רשאי ש

 

להתחיל  שי�  הרגילי�שישנ�  כמה  אנ,  בני  קהילותינו�כנסיות  מסויימי�  של�ראיתי  בבתי :שאלה
הא� ו . הא� יש סמ� לכ�,כבר בעת הילוכ� ממקו� מושב� לתיבה' באמירת הקדיש יתגדל ויתקדש וכו

   :תפילה לקדיש יתו�� והא� יש חילוק בי� קדיש של.כ� נהגו ג� בתימ�
  ירושל�' ל'מ'י                                                                                                                

מלכוו�  וג� טרוד, כי  תו� כדי הליכה אינו דר� כבוד כלפי מעלה,  נכו�  לעשות  כ��ד  לא"לענ :תשובה
�ובפרט במקומות שה� בני, וכ� אמנ� רבי� בקהילותינו מקפידי� בזה. דעתו למה שהוא מוציא מפיו

בשחר , מתפילה' � ריש פרק ט"והכי נמי דייק לשו� רבינו הרמב. י"ה� בתימ� וה� בזמנינו כא� בא, תורה
הרי , כ"ע' ומתחיל ואומר קדיש וכו, ציבור יורד לפני התיבה ועומד באמצע הע�� כל הע� יושבי� ושליח

הג� כי מאיד� לא שמענו ולא ראינו מי שמיחה ביד הנוהגי� . שאינו מתחיל עד שהגיע ועמד לפני התיבה
או אומרי� . תו� כדי הליכת� לתיבה' דהיינו שמתחילי� יתגדל ויתקדש וכו, �כ� ה� בתימ� וה� כא

ספר �וישנ� א� יודעי, ולאחר מכ� ממשיכי� לומר תו� כדי הליכה, במקומ� יתגדל ויתקדש שמיה רבא
 :אלא א� בענייני� דומי� לזה, וזה לאו דוקא בקדיש. פה ומצפצ��באי� פוצה, העושי� כ�

כדר� , בשתיקה מפני שחוששי� מלהטריח את הציבור להמתי�, רי� בכ� כי טעמ� שה� ממהונראה
חכמי� שמזו �וכ� אמנ� שמעתי מתלמידי. ס ובפוסקי�"ל לכ� בש"שמצינו בדוכתי טובא שחששו חז

יש ללמד עליה� זכות דסבירא להו שאי� איסור בכ� אלא , צד הכוונהמו. הסיבה עושי� אות� אנשי� כ�
ד "המזו� כנזכר בשולח� ערו� סימ� ס�שמע וברכת�א בדאורייתא כגו� קריתאי נמי דוק, באמירת ברכות

בתשובותי לעיל חלק , ד בבירור שיטות האחרוני� בזה"וכבר הארכתי בס, ב"ג סעי� י"וסימ� קפ' סעי� ז
אינה דבר הטורד ומסיח את , אי נמי סבירא להו שהליכה לתיבה. ט"וסימ� רס', ח אות ה"סימ� ר' ב

דומיא שרגילי� לקפל רצועות התפילי� בזמ� אמירת פרשת , אד� מכיר ורגיל בדר� זוכיו� שה, דעתו
במקומות שנוהגי� לחלצ� , שמע ערבית מוצאי תעניות�שבקרית) שהיא מדרבנ� לכולי עלמא(ציצית 

חיי� �ד בשלח� ערו� המקוצר אורח"ש בס"ועיי� מ(ולא אחרי מנחה , כשמגיעי� לכימי השמי� על האר�
אלא כיו� שקיפול תפילי� הוא דבר , ומאי אית ל� למימר, )'ב סו� סעי� י"ת ציבור סימ� קהלכות תעני

והעדיפו זאת כדי שלא להשאיר את התפילי� בלתי , ההווה ורגיל בכל יו� ויו� אי� הדבר טירדא
� וכיוצא בזה בנדו� דיד� משו, )ט"שרה סעי� י�חיי' עיי� ב� איש חי שנה א(שאינו דר� כבוד , מקופלות

הואיל ואינו אלא , אבל מסתברא שאי� לחוש בכ� לטורח ציבור. דאיכא טורח ציבור להמתי� בשתיקה
. כמה הוא שיעור טורח ציבור, ת נשמת כל חי"בש� שו' ט אות ב" ועיי� בתשובותי ש� סימ� כ.זמ� קצר

 :בלי שו� עיכובכדי שיוכל להתחיל מיד , יקדי� ללכת ולעמוד לפני התיבה קוד� סיו� העניי�, וא� אפשר
אמ� יהא שמיה  וכשהציבור עוני�, קצת  אנשי� העומדי� במקומ� כשה� מתחילי� לומר קדישויש 

כי הלא ג� ה� צריכי� לענות ע� הציבור יהא שמיה , ד לא הרויחו בזה"ולענ. רבא אז ה� הולכי� לתיבה
ציבור מסיי� יחד �ליחכ� במקומות שאי� הש�אלא א�. ואדרבה נמצא שהפסידו את העיקר, רבא בכוונה

ד בשלח� "ש בס"עיי� מ(ר� אחרי שה� מסיימי� �אלא אומר זאת בקול, ע� הציבור לעל� ולעלמי עלמיא
ע "וע, שאז יש לו שהות קצת בנתיי� ללכת בלא לומר כלו�) 'ג סעי� ו"ערו� המקוצר הלכות קדיש סימ� י

  :� אות� בעת הקדישחולציא� ב לעניי� המניחי� תפילי� "ל' ת החיי� והשלו� סי"שו
ואי�  . הגו�אינו   מקו��מכל,  איסור להתחיל באמירת הקדיש תו� כדי הליכהי שאי�"למדנו כי אעפ

  :עניי� שיהיה או איזה, תפילה�לבי� קדיש של,  בי�  קדיש יתו�שו�  חילוק
  

  א"שליט יצחק רצאביר הגאו� רבי "תשובה מאת מו
  

◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊  

  א" שליטעזריה בסיס הגאו� רבימדברי 

לולת מהרישנאמרו זצוק" בהי ניסן"ל כ"ץ  ן"תשס'ה ח    ז ראש העי
ממנו פינה בכל מקצועות , שממנו יתד, א"ע� זי"מהרי,  מתיחדי� ע� זכרו של מורינו הגדולאנחנו

 מתו� ספריו הנודעי� ע� ,כולנו תלמידיו, כל התחומי�, הלכה, קבלה, דרש, ה� רמז, ה� פשט. התורה
,  למ� הרבני� ועד זקנה ושיבה.'זבח תודה וכו, שערי טהרה, שערי קדושה, פעולת צדיקת "שו, חיי�

כתיבת . חלק הדקדוק, �"י דברי מהרי"תמיד עפ, המארי מלמד אות�, ואפילו תינוקות של בית רב�
  .זה לא בחינ�, � השקיע בכל דבר ודבר"כמה מהרי, פ הכרעותיו" עמושתת, פ המסורת"ת ע"ס

  .מתו� עוני לפי התנאי� של אז, מתו� עמל, למד ולימד, � יגע יגיעה עצומה"הרימ,  ורבותימורי
לקח לו שמונה שני� ובינתי� , בהודו או באיזה מקו� בהולנד, ל" שרצה שידפיסו אות� בחוחיבוריו

ה כל אחד יכול להדפיס "כיו� בתנאי� של זמנינו שב. והיה צרי� להעתיק אות� מחדש, אבדו
  .ישראלאשריה� , ומדפיסי�

כל אד� יש לו חלק , כמה זה חשוב, ח ואברכי� מוציאי� לאור" שמחי� על כל ספר חדש שתאנחנו
. י"זה הכל היה בכת, בכל הספרי� שחיבר, �"בודאי מה שהשאיר לנו ברכה מורינו מהרי. בתורה
ביתר בודאי ובודאי שהיה מעניק לנו מתורתו הרחבה , היה הדפוס באותו הזמ� מצוי כמו היו� ואילו

  .שאת וביתר  עוז

ה הרבה "� וב"א להרחיב ולהתעמק בתורתו של מהרי"ג יצחק רצאבי שליט" זכה ידידנו הרהואכ

 מתפלפלי� בדברי גאו� ,מתעמקי� .� שעוררו אותה"כתוצאה מתורת מהרי, ח היו� עוסקי� בכ�"ת
, ת וקושיות שה�סתירו וא� לפעמי� יש,  ליישב את דעתו,לבאר לברר, �"נו מהריי ותפארתעוזינו

  .הגדלת תורה והאדרתה ,ויצא מכל זה לימוד תורה, ובודאי יש לישא ולית�
לא מתיחסי� בכבוד הראוי ) אני אומר בזהירות(והנני רואה שישנ� כאלה ,  עמי אנוכי יושבתבתו�

צריכי� . 'וכו, הוא עשה ככה, הוא הוסי� ש�,  הוא הוסי� פה.בכל מיני היבטי�, �"לדברי מהרי
אחרי שקלא , שהטביע חותמו וכתב את תורתו, אחד ומיוחד מהגדולי�היה � "ו לדעת כי מהריאנחנ

ערכנו את הסדר כל . ומי כמוהו מודה על האמת, אחרי חיפוש בדברי הפוסקי�, וטריא בעומק העיו�
י מנהג "י המנהגי� שהתחדשו עפ"עפ, � כתב בתחלה מהדורא קמא"והנה מהרי, אחד ואחד בביתו

כ כאשר העמיק וראה שהמנהג הקדו� הוא לא "אבל אח.  כידוע לרבותי,� הרבה הבדלי�וישנ, מר�
ד שהמנהג הקדו� לא "ה ש� ביארתי בס"ד ד� קכ" כק"סע� חיי� רי  אגדתא דפסחא פ'יע[למנהג חזר , היה כ�

כ חזר "ואח, שצרי� לשנותכ� מתחילה  הוא סבר ג�� "ומהרי, י מקצת אנשי עירו"רק התחיל להשתנות ע, בטל בזמנו

, ותה שיתק� את עוות"כמה הוא מבקש מחילה מהקב" ע� חיי�"ומי שיסתכל בפירושו  ]�"יב, בו
מודי� דרבנ� היינו , נו כפי המהדורא בתראנמהדורא קמא שיתקאת ומחלה פני כל קורא שיש לו 

  
  

  " יד בנימין"שבת נופש ב

   וקדושיםמות- שבת פרשת אחרי

ת  רוחנית ואחדות אמיתית אפפה אהתעלות

משתתפי שבת נופש ביד בנימין עשרות 

ר "קדושים יחד עם מו -אחרי מות בפרשת 

 אברכים ובני "משפחת פעולת צדיק" א"שליט

רגעים מרגשים עברו , תורה מכל רחבי הארץ

 שבת יחד בלב אחד תפילותעל הציבור בזמן 

 סעודות שבת היו לתפארה ולדרך. ובקול אחד

  שירי שבת הושרו בנעימה ודברי תורה.ארץ

הרבנים ר ויתר "מו נשמעו מאת ושיחות חיזוק

 נופך גדול נוסף .שהשתתפו בשבת זו

עמנואל ג " הרהל פעולת צדיק"בהשתתפות מנכ

 שמעון אשואלד "ועו ברק צברי' ר, בשארי

  .ו"נר

  
  בעת אמירת שיר השירים

  

ר שיחת מוסר " סעודת שבת נתן מולאחר

 שיעור מסרואחר הצהרים , יביםלילדים החב

  .'אשרי מי שחושדים בו ואין בו'עיוני בעניין 

א מסרה שיעור " כן הרבנית רצאבי תליטכמו

  .שהוסיף חיזוק רב, לנשים

 הקהילה במושב וכן תלמידי הישיבה אנשי

השתתפו בשיעורים ובתפילות ואף בשירה ושתו 

  .ר" את דברי מוהבצמא

ו " היב"נו ו ענקידקל' יישר כח גדול לידידנו ר

כדי שכל הציבור כגדול אשר דאגו לכל פרט קטן 

ישלח ברכה והצלחה בכל ' ה. כולל הילדים יהנו

  .מעשי ידיהם ומכל צרה יצילם

  
  הבדלה במוצאי שבת

 יישר כח לכל המסייעים להחזקת כולל ברכת

וארגון פעולת צדיק אשר הינם שותפים בבנין 

ה לעוד מי יתן שנזכ. ה"וביסוס הקהילה בע

כדוגמת שבת , שבתות מעין עולם הבא

, שלא במהרה ישכחו, חרתו על ליבנוישי שבתות.זו
  .אם בכלל

ם! חדש י מנ תי ם  כי דו  שי
 א"י רצאבי שליט"לשומרי תורה ומצוות בהמלצת הגר

  02-6420535: לפרטים והרשמה טלפון
  temanim@gmail.com: ל"דוא
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  :שבחייהו
ויש שהיה . ל דברלכ, לילד הקט�, ש� לב ג� לאלמנה. הוא היה אב הציבור כולו,  שטחי החיי�בכל

 יודע שהרבה אתגרי� היה צ"פת "� בשו"וכל מי שמתמצא בדברי מהרי, צרי� לדבר בלשו� חריפה
, אלא ג� כאשר היו שואלי� אותו ממקומות אחרי� בעקיפי�, לא רק בעירו צנעא, הרבה עניני�, לו

 שיפסקו היה השואל משנה את השאלה בכדי, שכל אחד רוצה להחזיק בדעתו, ומשני� מהמציאות
וכיוצא באיומי� , עד כדי לתת עליה� שמתא וחר�, � הוקיע אות�"ואכ� מהרי. הרבני� אחרת

  :ומי כמוהו מורה, הוא החזיק את הדת על תילה. כאלה

, צריכי� לשי� לב ללכת בעקבותיו, כאשר היו� אנחנו מתיחדי� ע� זכרו,  מורי ורבותיולכ

קל , ח דברי� שהתורה נקנית בה� המחכי� את רבו" ולכל היותר בבחינת אחד ממ,להתעמק בדבריו
כאילו שהוא ', הוא לא היה וכו. לא נכו�זה שולפי� מהשרוול , חכ� זה לא דייק, לומר פלוני טעה

 פחד היה להתקרב ,� נמצא כא
"אילו היה מהרי. כאילו שאנחנו באותו דור, או אחיו, קרוב שלו
ברו� . ז יתיחס בכבוד"שעי,  בעל השמועה עומד לפניוראה אד� כאלולעול� יכ� אמרו רבותינו , אליו

 תיוחוששני חלילה שיימשכו אחריה� בני אד� בל, א� ישנ� קצת כאלה, עוטישאלו ה� רק מ' ה
 ה"ותנצב. לאור תורתו הקדושה והטהורה אנו הולכי�. ויתפתו לאמירות כאלה ואחרות, מביני�

  :ר"אכי

  דור לדור יספר   

  י "והובא בקובץ כת, כ"תר'הבשנת  שנה 147לפני מעשה שהיה 

  .ראה את כל הענין במו עיניוש ר אברהם ערוסי הלוי"הר
  

מעיר צנעא . ג" נעאִפח �ְלַקר דוד" בכמוהרשלוםר "מעשה בחכם אחד גדול בתורה ובעל מעשה בשם מוהר
שם האחד יחיא ,  נשא אשה ונולדו לו שני בנים.תישב שםה ַמְחִויּתובהגיעו לעיר , שנסע לגור באשר ימצא

כהן שם כריש מתיבתא וריש טבחא והיה מוכיח את העם , יתברך חננו בעושר גדול מאד' ה. והשני יוסף
כך שאימתו היתה , בעל קומה היה ותואר פנים וצורה. ומלמדם לקבוע עתים לתורה ולהשכים ולהעריב לתפילה

וכל רז לא , ולא יעצרנו גדר, מקדש ומגרש, וכן שימש כשופט ודיין. מוטלת על הבריות והכל היו יראים מפניו
  .אניס ליה

ועל אף . במשנה ובהלכה, שהיה חריף ובקי במקרא, וראני'חיים יחיא אלצר "זו היה רב אחד ושמו מוהרבעיר 
ולא שת לבו . ל"ונשא ראש להקל בכבוד הרב ז. היותו רך בשנים התנשא לבו באמרו אני אהיה ריש מתיבתא
שמא אחד מהם גדול , רואסור להקל בכבוד חבי, שאין ראוי לעשות כן ואפילו אם שניהם תלמידי חכמים שווים

או שמא זה גמרן וזה , או שמא זה תנא וזה דרשן, ושמא זה בקי בשמעתא וזה בקי באגדתא, יותר מחבירו
שנשיכתן נשיכת נחש , והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה: "כמאמר התנא[, חבירו-שמא יכוה בגחלתו של, מקובל

:) ט"בבא מציעא דף נ(עכנאי - וכן למדנו מתנורו של).ו"ט' אבות ד(" ועקיצתן עקיצת עקרב וכל דבריהם כגחלי אש

ו אם הוא גדול ממנו בשנים והוא "וק.] ' וכו:)ח"ברכות דף כ(" הזהרו בכבוד חבריכם"אליעזר לתלמידיו ' וכן ציוה ר
ו  ומקלות דעתו ושכל]. )ג"כ, ד"ישעיה כ(" ונגד זקניו כבוד: "דכתיב[ה בעצמו נוהג כבוד בזקנים "שאפילו הקב, זקן

  .נשאו ליבו להעיז פניו
והמתרגם טעה בדבר שאין מחזירין , רעיא. והנה פעם אחת ביום שבת קודש בעת קריאת התורה בבית הכנסת

  .כוח סועריהתחיל ו. אותו
  "תחזור ":וראני'מרי חיים אלצ

  "שאין מדקדקים על התרגום, לא צריך" :ל"הרב ז
  "האחד בא לגור וישפוט שפוט, נומי שמך לאיש שר ושופט עלי ":וראני'מרי חיים אלצ

נתן לו , וראני למושל העיר'חיים אלצ' ביום ראשון הלך ר, למחרת "בבקשה אל תעיז פניך פן תיענש ":ל"הרב ז
בהגיע . וחייבו לשלם קנס כספי, המושל פקד על משרתיו לאסרו מהבקר עד הערב. ל"שוחד והלשין על הרב ז

  .ישל כמחר"והרב ז. הערב הוציאוהו מהמאסר
' עבר דרך שער חנותו של ר. וראני'חיים אלצ' ל זוכר את כל אשר עשה לו ר"בעוד הרב ז, לאחר כחודש ימים

  ,"שלום עליכם רבי ומורי"וברכו . שהיה נפח ולוטש ברזל במקצועו, וראני'חיים אלצ
כה ממנה והיא ונתזה חתי, וראני את המחרישה מתוך האש לתקנה'חיים אלצ' הוציא ר. נתן בו עיניו והלך לו

באותה שעה נשאוהו השומעים אל ביתו במיטה " מר המות, וי, וי: "ובצערו צעק, ונתקעה בגובה רגלו להבת אש
בבקר יאמר מי . לא יכל לישון לא כשהאיר היום ולא כשהחשיך הלילה, חיים לא נח ולא שקט' ר, ונפל למשכב

כך  אך ללא הועיל, רופאים רבים חפשו לו מזור. פשבכליון עינים ודאבון נ, יתן ערב ובערב יאמר מי יתן בקר
אל תחשוב : "באו אליו אנשים והכוהו בדברים. שכב חולה תשעה חדשים ולא עלתה ארוכה ותעלה למכתו

אסרת אותו בבית , חטאת נגדושש "וכ, מפני שאתה העזת פניך כלפי הרב, בלבך שתעלה לך תרופה למכתך
יתכן ותעלה , ות לבך ותשפיל את עצמך לפניו ותבקש ממנו מחילהעתה אם תסיר גבה. הסוהר וקנסת אותו

  ". דע לך כי מות תמות, אך אם לאו. ארוכה ומרפא למכתך
ובקשם , מ שיוכל לבקש ממנו מחילה"ל ע" ובקש מהם שיקראו לרב זדבריהםחיים הבין שאכן נכוחים ' ר

נשק , חיים בפניו וביקש ממנו מחילה' נן רתחהל "כשהגיע הרב ז. וכך היה. שיעזרו לו ויפצירו ברב למחול לו
ולך אדוני מורי ורבי נר ישראל פטיש , י ישראל ולתורתו הקדושהדאל' חטאתי לה: "ברכיו ולחך עפר רגליו ואמר

ודי לי תשעה חדשים שעברו שקיבלתי יסורים קשים ועזים , ועתה שא נא חטאתי ומחול לי. החזק עמוד הימיני
  ".ומרים ותדד שינה מעיני

צורבא , שאסור לאדם להקל בכבוד בעל תורה ואפילו עודנו רך בשנים, שמע עצה וקבל מוסר: אמר לו הרב
שהושיט ידו לתפוש את עדו הנביא , ולמדנו זאת מירבעם. תבע יקר תורתו ויקר תלמידי חכמים' וה. מרבנן הוא
שלא חרבה ירושלים אלא ,  מנביאלפי שחכם עדיף,  חכםו"ש וק"כ, ושעבד עבודה זרה לא יבשה ידו, ויבשה ידו

 ואין לכך ).ז"ט, ו"ל' דברי הימים ב(" ויהיו מלעיבים במלאכי אלהים: "כמו שנאמר, על שביזו בה תלמידי חכמים
 ועתה חזק ואמץ ויהי :)שבת דף קיט( "כל המבזה לתלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו": מרפא שנאמר

  ).'ה, ד"הושע י(" א משובתם אוהבם נדבה כי שב אפי ממנוארפ"שהרי נאמר . ים עמך ותתרפא מיד'דאל
וארפא '  רפאני ה).'ב' שם ו(" ינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניוייח"פעמים את הפסוק ' ועכשיו אמור ג
  ).ד"י, ז"ירמיה י ( כי תהלתי אתהההושיעני ואושע

  .ל" כדברי הרב ז"השלישי"ביום  למכתו ותעל ארוכה, חיים ושקע בשינה עמוקה' באותה שעה נרדם ר
 )ו"ישעיהו שלמה אכלופי הי' באדיבות ר  אשר עודנו בכתוביםנפלאות מתורתךמתוך הספר (

  
  

 שנה 202ץ במלאת "כנס הילולת מהרי

   ראש העין–לפטירתו 
  

ימת הילולת גאון עוזינו י שנה בשנה מתקכמידי

  , במקומות שונים ברחבי הארץ ל"וק זצץ"מהרי

  
כארבע מאות . הפעם התקיימה בעיר ראש העין

 בצמא תואיש גדשו את אולם בית הכנסת וש

הגאון רבי : א"את דברי הרבנים הגאונים שליט

 מרא עזריה בסיסהגאון רבי , פינחס קורח

יצחק ר הגאון רבי " מו]2'  בעמראה דבריו[דאתרא 

עמית ג " והרהשמןאברהם  הגאון רבי ,רצאבי

  .מגד

  
אוירה ,  ענה לשאלות הרבות של הציבורר"מו

 ,של רוממות הרוח ואהבת תורה היה במעמד

הערב הונחה . מה שלא היה הרבה שנים בעיר

א בטוב טעם "ג אלמוג שלמה שליט"י הרה"ע

ג עמית " הכנסת הרהיישר כח לרב בית .ודעת

זכות  . חלה וועד בית הכנסתיחיאל' ר, מגד

  .אמן, הםץ תעמוד ל"ם ומהריהרבי

  

  
  א בירושלם"ש אוירבך שליט"ביקור אצל הגר

  
  שיעור בישיבת חזון עובדיה בירושלם
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  אופן העיטוף הנכון בטלית גדול
רוב קהילות ישראל בזמנינו , מצוה�בעניי� אופ� עיטו� הטלית של :שאלה

ב להגביה ולקפל צדדי רוח, נוהגי� אחר שמשליכי� הטלית על כל גופ�
הטלית שמכא� ומכא� על כתפיה� באופ� שנשארת הטלית מופשלת על 

מאיד� מסורת העיטו� המקובלת אצלינו . גופו מאחריו ומלפניו בלבד
וכשהטלית גדולה . בכל קהילות תימ� שהטלית נופלת ג� על הצדדי�

לאחר שעוט� בה הראש והכתיפיי� עד סו� הגב או כמחציתו מגביה 
ורבי� מבני קהילותינו . יותיה� ומשלשל� לפניובידיו כנפות הטלית וציצ

והא� יש קפידא בזה או שיכולי� לנהוג , חפצי� לידע מהו הדר� המובחר
  :כשאר קהילות

עטיפת ציצית "כבר הארכנו הרבה בכל עניי� זה בספרנו  :תשובה
וש� הוכחנו בראיות ברורות שהעיטו� שלנו הוא העטו� , "כהלכתה

וה� מצד עצ� צורת , הלכות ציצית� הדי� שלהאמיתי והמובחר ה� לפי קו
עטיפה זו המביא לידי הכנעה יתירה ויראת שמי� בתפילה לפני אבינו 

  . ב"שזהו עיקר ותכלית טע� העיטו� בטלית בתפילה כיעוש, שבשמי�
על התורה בשמות ' ג דברי בעלי התוס" דברינו הבאנו ש� באות לובכלל

שבא גבריאל והיה מכריז ' וכווהמי� לה� חמה , ל"ט שכתבו וז"כ, ד"י
הזהרו בישראל שעתידי� להתעט� בציצית , למי� שלאחריה�' ואומר וכו
ונראה . ולפי המדרש הזה צרי� להשלי� הציצית לאחוריו. מאחריה�

דאי� צרי� דהמדרש בשעת העטיפה שבאותה שעה כל הטלית וכל הציצית 
ה� מוכיחי� ש' ה וכו"ז ובש� רמ"ת רדב"כ ושכ� כתב בשו"מאחוריה� ע

  .ש"כמסורת העטיפה שלנו יעו

אבל , כנפות'  לדחות שה� לא דיברו אלא שאי� צרי� להשלי� כל הדואי

פ ג� לשיטת� צרי� להשלי� לאחריו בכל הזמ� שהוא "שתי כנפות עכ
כ מי הכריח� לפרש לשו� "דא, ולא רק בשעת העטיפה, מעוט� בטלית

רבעה ולא שתיי� ל כל הא"דר, המדרש להתעט� בציצית מאחוריה�
עד שהוצרכו , וכמו שהדר� להתעט� שלא בזמ� התפלה וכדלקמ�. בלבד

הלא תראה דכל רבוותא . לידחק להעמיד המדרש אשעת עטיפה בלבד
, ז ועוד שחלקו על בעלי התוספות"א וט"רמ, ה"ראבי, שה� האור זרוע

לא עלתה על דעת� ללמוד ממדרש זה אלא על השתיי� בלבד כמפורש 
א בהגהותיו זית רענ� ש� על "וכ� הבי� בפשיטות המג. ש�בדבריה� 

הילקוט שמעוני עד כדי שהוקשה לו למה צרי� עוד זכות המילה להגי� 
  :ה"ממי� שלפניה� וכמובא בספרנו ש� בהערה נ

,  הוא מוכרע מלשו� בעלי התוספות עצמ� שהעתקנו למעלהוממקומו
חו הראיה ורק בסיפא כשד, "הציצית"דברישא נקטו סת� להשלי� 

" וכל"הטלית " כל"דהמדרש בשעת העטיפה מחוו במחוג שבאותה שעה 
דזה מוכיח , ה ש�"ז בש� רמ"ז הוא לשו� הרדב"ועד, הציצית מאחוריה�

' בהדיא דג� למאי דסלקא אדעתייהו ללמוד מהמדרש אינו על כל הד
וזה . ואהא קאמרי דא� שתיי� אי� צרי�, ציציות אלא על השתיי� בלבד

ד "ח תמוהי� לענ"קס' ב סי"ת לב חיי� ח"� בשו"דברי הרחו. ברור
  :ל"ואכמ
יש נוהגי� לשו� צד ימי� , ל"ח בזה"סק' ח' ז בסי" שהעתיק השתוטע�

וזה כעי� סברת . לגמרי ג� מלפניו' פי[על כת� שמאל שיהיו מסובבי� 
 והטע� כדי לתק� ).א"מג( ]ר"משבי. ח"נ' ה שהבאנו ש� בהע"השל

וכ� נראה . ומשמע כל זמ� התפלה. ל"עכ) ג"ט בש
 רס"הלק(' ר וכו"היצה
א� כי לא נשמע בינינו היו� מי שנוהג . ט"ש במאמרינו סו� אות כ"לפמ

 היו יחידי� שנהגו כ� מחדש על פי )ת צנעא"עי(אפשר שבזמנו ומקומו . כ�
כ כסגנו� עטיפתינו "פ זה ג"ועכ. ה וכ�"ל וכדלקמ� ד"י ז"ג והאר"רס

 נהגו יחידי� להתעט� כ� בשעת הברכה כדי הילו� ז"ועד. ובתוספת מעט
ג "סק' ח' דודאי לא עשו כ� אלא כפי שראו בבאר היטב סי, אמות' ד

ג� בעיני� תביט , י שמש� התחילה הנהגה זו"ובשאר אחרוני� על פי האר
ט בש� כמה אחרוני� "ז ש� סמו� לזה בסק"ותראה מה שהעתיק בשת

ודבריו בהיפ� . ח"דלא כהב, לומר בנוסח הברכה תיבת בציצית בשוא
, � בע� חיי�"ש מהרי"מגירסת כל סדורי תימ� שניקדו הבית בפתח כמ

א "ר שליט"ע לאאמו"וע(וג� בקהילות השאמי רבי� גורסי� כ� עד זמנינו 

  :)ה ידידי"א ד"י' ב ס"ת עולת יצחק ח"בשו

 יש אומרי� שכ� נהגו קצת באיזה מקומות רחוקי� בתימ� להתעט� וכ

ואיני יודע א� מנהג� זה קדו� הוא . ל"ז הנ"אופ� שכתב השתבתפלה כ
כי נראה יותר שה� החלו . ג שג� הוא ממארי דאתרי�"אצל� וכדעת רס

י שנכו� "פ מה שראו בספרי האחרוני� והמקובלי� בש� האר"לנהוג כ� ע
וכדרכ� , )'כמו שהוכחנו במאמרינו באות כ, כל התפלה לכתחלה(להתעט� כ� 

בפרט שג� בדר� רבי� מתעטפי� כ� או בקרוב . ב"כיובהרבה ענייני� 
ה "אבל ה� לא ראו דברי רבינו האיי גאו� רמ. ונשארו כ� ג� בתפלה, לזה

ודעמייהו הסוברי� שאי� להתעט� כ� בתפלה משו� שנראה כקלות  ראש 
  :שזו היא שיטת קדמונינו

  

<<<  

  ל"שאול חודייפי ז' דברים לזכרו של ידידנו ר
  ז"תשס'ע בערב שביעי של פסח ה"שנלב

בהוצאת סדרת ספרי	 תורה קדומה ,  קנה לעצמו ֵש	 עול	 לנצחהמנוח

על פי מסורת אבותינו , חומשי	 מדוייקי	 שלא נדפסו כמות	 בעבר, לאור

והשקיע אונו , ת	 לאורהמנוח יז	 הוצא. בלא ערבובי	 ובלבולי	, הנאמנה

לא חס על כספו לתק� השגיאות . והונו בזה לש	 שמי	 לזכות את הרבי	

ויתר על . בהתיעצות ע	 תלמידי חכמי	, ממהדורא למהדורא, שנמצאו

והצניעות . כדי לא לפרס	 בספר דבר בלתי הגו�, תרומה כספית גדולה

ישראל והספרי	 נתקבלו במשכנות , עמדה לו, שהיתה בו כשאול המל�

  .בהערכה וחיבה

, ו" ביתו הי–חברי הנהלת פעולת צדיק משתתפים בצער בני 

  .ומוסרים תנחומים למשפחה הנכבדה

  

  ל"שאול חודייפי ז'  ורא"שליט יואב פנחס הלוי ג"רהה: מימין
  

  
  

  "תורה קדומה"תאג ומגיה עורך  א"שליט יואב פנחס הלוי ג"מאת הרה

ויכבו כוכבי , ש וירח קדרושמ. והמו כל מעיי
,  רגזה אר�מאד


�על פטירת אחינו, ואבני
 מקיר זעקו, דמעות מסלע נזלו. שמי

עוד בשכבו על . בשרינו שאול ב� שלו
 חודייפי שנקט� בדמי ימיו

א� לא ידענו שכבר נגזרה , מטת חליו נשאו רבי
 תפילות להחלמתו

. ועוד מעט יכבה נר חייו ביו
 זע
 ועברה, הגזירה ביו
 די� הנורא

על זאת ספדי והילילי עדת . ואד
 יקר איבדנו, אוי נא לנו כי חטאנו

  .כי נכרת בשר מבשרנו ונטמ� עתה בחול, תימ� והשביתי תו� ומחול

צר לי עלי� . והיו
 כאבל א
 קודר שחותי,  רע ואח אותו ראיתיכמו

אי� נשברת ככד על מבוע וכגלגל הנרו� , אחי שאול נעמת לי מאד

אוי מי ית� לי תמורת� מי . של מלאכת הקודשאל הבור בעיצומה 

�אי� היה יושב על , זכור אזכור ותשוח עלי נפשי, ית� לי חליפת

 
מלאכת התאג ברוב כשרו� וביד אומנת עד השעה אחת או שתי

, עד שהיו עיניו נעצמות על המחשב, אחר חצות עד כלות כוחותיו

ה זכ' כדי שתהא מלאכת ה, והכל לש
 שמי
 ומחשבה טהורה

לא חס על . תימ� המעטירה�לזכות את עדת, נאה ומפוארה, וברה

זוכרני היא� אמר לי פע
 . ולא חס על ממונו, לא חס על זמנו, כוחו

לפחות יהא עמלי ויגיעי , א
 לא זכיתי לישב באהלה של תורה"


תמיד דיבר , בשיחותינו". בספר התורה הזה לנחת רוח לפני המקו

שב בה
 והקל עליה
 בעלות ותמיד התח, בשבח בני התורה


א
 ברחוב וא
 , היה מקביל כל אד
 בסבר פני
 יפות. הספרי

וקיי
 מצות הכנסת אורחי
 בעי� טובה , מלחמו נת� לדל. בביתו

וזוכרני שכל פע
 שהיה , את אביו ואמו אהב כנפשו. ובהידור רב

מיד היה עוזב , ט מצלצלי
 אליו לדבר מסויי
"אביו או אמו שיבלח

את בניו ובנותיו חינ� והדרי� . הדפי
 והעבודה ונוסע אליה
את כל 

  .והכל מתו� חיו� ונוע
 שיח, בדר� ישראל סבא

אבל יחיד עשי , והתפלשי באפר, "תורה קדומה" חגרי ל� שק לכ�


ולא נותר לנו אלא , כי פתאו
 בא השוד עלינו, ל� ומספד תמרורי

רוב רחמיו יכפר חנו� ב, לישא לבבנו אל כפי
 אל אל בשמי
 ולומר

זכרו� טוב יהיה לו לפני , ומעשיו הטובי
 יהיו לנגד עיניו, על עוניו

, שערי שמי
 יהיו לו נפתחי
. להנחיל חיל צורו ולהגיה אורו, יוצרו

    .כ� יאמר בעל הרחמי
, ובג� עד� ינוח ויעמוד
ב צ נ   ה"ת
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ז דברי "ל דלא העתיק השת"דשפיר י,  דאי� צור� בכל זהאיברא
ל אלא מפני שג� בקהילותינו נהוג ומקובל אצל רבי� "חרוני� הנהא

ועל דר� שכתבנו בספרנו ש� בסו� , פ"צורת עיטו� זה בלכת� בדר� עכ
ז בספרו בהדיא המנהג שלנו "ואי� לתמוה אי� לא זכר השת. 'פרק ד

וכ� עיי� לו ש
 עוד (ציציות לאחוריו ' שאינ� מדקדקי� בתפלה שיהיו ב

ז בכל חיבורו " כי כ� הוא דר� השת,)ה"ו ש
 סו� אות לה ובספרנ"ק כ"בס
להתעל� מהמנהג כשאינו מוצא שיטה מפורשת בפוסקי� שהיו לפניו 

והוכחה לכ� תמצא ג
 במה שכתבנו (שכתבו כמנהגינו כידוע לכל באי שעריו 

 ומצור� לזה דג� בעיטו� ).'ו הערה י"ע' ב סי"ת פעולת צדיק ח"בנוה צדיק על שו
 דבר לא סו�. לקיי� שתיי� לאחריו וכמו שכתבנו בספרנו ש�שלנו אפשר 

� שאנו יודעי� ורסז הסתומי� ויכחישו המנהג המפ"יבואו דברי השת
ומכירי� אותו במוחש הנוהג בכל ארצות תימ� הגדולות והמפורסמות 

שגודל , שה� העיקר ליל� אחריה� שמגביהי� אחורי הטלית לפניה�
ובמקו� . לשל ביד� מימות קדמוני�תו מוכיח שהוא הול� ומשתופשיט

  :ת"ועוד חזו� למועד בעזהי, אבל אי� כא� מקומו, אחר הארכתי עוד בזה
  מסקנא

הוא העיטו� העיקרי והמובחר , העיטו� הנהוג והמקובל בקהילותינו
כי בכל רגע שהוא מעוט� הרי הוא מקיי� בזה , מ� הדי� לכולי עלמא

ידי הכנעה יתירה ויראת מלבד שהוא ג� מביא ל, מצוה עשה דציצית
ויש ראיות ניצחות לעיקר סיגנו� . שמי� יותר מכל עיטו� אחר

ושכ� התעטפו הקדמוני� בכל , ס והראשוני�"עטיפתינו מהש
  :ומא� דבעי למיהוי חסידא ליקיי� מילי דאבות. קהילות ישראל

  

   ועודעטיפת ציצית כהלכתהס "א מח" שליטמשה רצאביג "תשובת הרה
  

  

  

  

  

  
  א"ג יחיאל קלזאן שליט"הרה, ר"מו, ג אבירן יצחק הלוי"הרה: מימין

  

  

 פעולת צדיק ד חניכי הישיבות" בחורים התאספו בבימ50 -  מלמעלה

' ט בהל" מחזור ימרשלב הג" לחן ערוך המקוצרש"למבחן בספר החשוב 

הבחורים גילו בקיאות והבנה  .ז"שסשל חג הפסח תחג  ור באיספסח

אחר תפילת ל .ים סוערים בהבנת השאלותוהתפתחו דיונ, החג' בהל

אחר תפילת  . א לשאלות מפי הבחורים היקרים"ר שליט"המנחה ענה מו

 אבינועם שמואל יהב ג"הרהערבית נשאו דברים הרבנים הגאונים 

. עור בהלכות ספירת העומר ובאגדהמסר שי, צ"ש ומו"מגא "שליט

, ת חיזוקא ראש כולל בברכפלד מסר שיח" שליטקלזאןיחיאל  ג"הרה

א דיבר בשבחו של מורינו ורבינו " שליטהלוייצחק אבירן  ג"הרהו

 .י ולעדה בפרט"א אשר זכה וזיכה בספריו החשובים לכלל עמ"שליט

במהלך הערב קיבלו הנציגים פרסים על השתדלותם להביא בחורים 

עזריהו ח "לקראת סיום הערב נשא דברים נציג הבחורים הבה .נוספים

ס עזרך מקדש שהפליג בשבח לומדי התורה "ט מח"ילאו'  שיחיבשארי

וחולקו , אחר מכן הוכתרו החתנים .ועמליה אשר זוכים ומזכים לדור כולו

ומפאת ריבוי המצטיינים הוסיפו ועדת הבוחנים . מלגות למצטיינים

כ קבלו כל הבחורים שי מספרי "כמו, בחורים נוספים לקבלת המלגות

  .'וג' רי המכון למשתתפים בשלב בוחולקו תלושים לקניית ספ, המכון

 יצאו מהכנס באוירה נפלאה ומרוממת תוך הרגשת מעלת עמלי התורה

כ השתתפו הורים רבים אשר רוו נחת מבניהם "כמו, לומדי התורה

  ...אשרי עין ראתה כל אלה. שהצליחו וקיבלו פרסים ומילגות

    

  שמות הזוכי� בהכתרת חתני שלח
 ערו� המקוצר
 ז" תשספסח 

שארית "ישיבת . ו" הייונת� אביטלח " הבה� ' חת� א �ישיבות גדולות

 ".שארית יוס"ישיבת .ו " היאמיר נגרח "בה ה� ' חת� ב". יוס
. ו" היהלוי )אלשי�(יונת� צנעני ח " הבה� ' חת� א � ישיבות קטנות

ישיבת . ו" הייונת� לויח " הבה� ' חת� ב ".מש� חכמה"ישיבת 

  ".תפארת מרדכי"

  
  ,הם דור העתיד שלנו, בני התורה הללו ועוד רבים נוספים

  . עמוד האור ההולך לפני המחנה

  

  20 -בחן בקיאות על ספר שלחן ערוך המקוצר מחזור המ
  יורה דעה' על חלק ד

  :תכנית המבחנים

  ,ט"קכ  –ה "סימנים קכ' שלב ב ,]בספרים פתוחים [ד"על סימן קכ' שלב א

  .ה"קל  –ב "סימנים קל' שלב ד ,א"קל  –ל  "סימנים ק' שלב ג

  רק  בני ב13ר מקוצק "משפחת צדוק האדמו: שליחת תשובות לכתובת
  .3 שלוחה מספר  1599-500-404למידע נוסף נא חייג 03-6748868: פקס

  

  

    

  בירושלם" ישא ברכה"בחנות המפעל                  צ" בראשל– פ"חוהמכנס             

  

  
ה בכל יום שלישי בשעות "הננו להודיע לכל המעוניינים כי מתקיים בעז

  הנביאים' חבבית המדרש נחלת ישורון בר ראש העיןהערב בעיר 

, הכולל ביאורי הלכות, "שלחן ערוך המקוצר"שיעור מיוחר ויסודי בספר 

א בנו של " שליטמשה רצאביג "י הרה"ע', שאלות ותשובות וכו, מנהגים

השיעור מתקיים באוירה מיוחדת . א"ור הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"מ

  )ליאור( 052-7673424: לפרטים . ונעימה
  

  "יכין ובועז"פרים סוותיקון קוראים 

מוצג '  שכל עמ,י מסורת תימן"התיקון ערוך עפ

מקביל שורה ' כמות שהוא בספרי תימן כשהפס

מיקל על הקורא להכין ביתר קלות  מול שורה

  .הכל בכרך אחד, ח" ש90המחיר  .את הקריאה

  050-4150888 :להזמנה חייג

  
  

  

  הודעה משמחת לבני הישיבות
ה ישיבתית עם מורינו הגאון רבי ירוה שבת מיוחדת בא"מתארגנת אי

מספר המקומות . א בבין הזמנים מנחם אב"יצחק רצאבי שליט

  03-5791033: פרטים בטלפון. מוגבל

  "יחליפו כח' וקוי ה"בברכת 
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  .ו"ק בני ברק ת" פעיה.ח"שי'ז ב"תשס'א תמוז ה"י 'יו וגו' יו� רביעי לסדר תחת אשר קינא לאלדי"לק

  

  

  

הול� , ר"בראותנו שבזמ� האחרו� בעוה, חרדה ופלצות אחזתנו, מע אוז� דאבה נפשנוהלא למש
במסווה , בחתונות ובשאר שמחות, המכילי� דברי� מאוסי� ובטלי�, ופושה הנגע של שירי עגבי�

וכבר . כי שירת יהודי תימ� כולה קדש קדשי�. אשר ההיפ� הוא הנכו�, מזויי של שירה תימנית
מה שכתבתי ' ועי(ס ובפוסקי� "בש, מר איסור אמירת� ושמיעת� של דברי ניבול פהידוע ומפורס� חו

 ולא יועיל ולא יציל מה שה� .'ולא יראה ב� וגו, וכתיב ).ח"ע' ד הע"ו סימ� ר"ע המקוצר ח"ד בש"בס
שהרי כבר . לפי שה� בלשו� ערבית, כי כיו� רוב� לא מביני� את משמעות המילי�, מצטדקי�

 זמרלא ל) שאינו מבי� כלו�(אפילו לתינוק , ס"תק' ח סי"וכמובא באחרוני� או, אהזהירו רבוות
ומי . ט"ק כ"ה ובכ� החיי� ס" בשער הציו� אות כש"כי זה מוליד בו טבע רע יעו, שירי� כאלה

כי כש� שרעל . כיצד השפיעה שירה קלוקלת זו על נפשות שומעיה, יודע עד היכ� הדברי� מגיעי�
כ� שירי� כאלה משחיתי� את , � למי שלא יודע כי מה שנכנס לגופו הוא רעלומזיק ג, הוא רעל

. מסתמא יודע מאי קאמר, כי זה ששר בעצמו, קל וחומר. הנפש הקדושה ואת הנשמה הטהורה
אלא שאינ� . ובודאי נמצאי� בדר� כלל בי� הציבור ג� כאלה שמביני� את פירוש המילי�

  .לי�לא מרגישי� ולא ח, חושבי� ומתבונני�
  

כי ג� בשמחות נישואי� של בני תורה . שא� בארזי� נפלה שלהבת גדולה, חלהוג� מאד חרד לבבנו 
וכול� רוקדי� ללא שו� , יאובפרהס, ורבני� יראי� ושלמי� נשמעי� שירי� טמאי� ורעי� אלה

וי א? בקרבנו' עד כדי כ� נצטננה יראת ה? ו"והלבבות אטומי� ח,  וכי כל כ� קהו החושי�.עוררי�
חביב "או ". יא היזלי"אי� אפילו בושה להשמיע ולשמוע שירי� זולי� כגו� . נא לנו כי חטאנו

 ,)ד"י, ב"במדבר ל(תרבות אנשי� חטאי� . אלא המשוררו חייב. שכלל וכלל אינו חביב" זכריה
נתיי� 'ת"בשיר הגרוע , והיא� אי� מכסה את פניה� כלימה. מתרגמינ� תלמידי גובריא חייביא

אלא כל כי האיי , ולא ה� בלבד. כי אלו ה� שירי חשק ועגבי�, כי כ� שמעתי מבקיאי�. "תאבנ
  .אשר כל יודעיה� ושומעיה� אזניה� תצלינה, גוונא

  

להתנות , ועל בעלי השמחה שהדבר נעשה על חשבונ�. לעמוד על המשמר', הלכ� קול קורא מבית ה
אות� זולת ,  לשיר שירי� תימניי�שחלילה לה�, זאת מראש ע� הזמרי� בתנאי כפול ומוכפל

ויתר המשוררי� , א"ש שבזי זיע"מיסודו של מהר, שה� טהורי� ונקיי�, הכתובי� בדיוא� בלבד
שנפש� ודאי ,  ובני הזוג הנכנסי� לחופה.לערבב שו� הבלי� ומחרוזות בזויותולא , קדישי עליוני�

המבי� בענייני ,  ממכריה�ימנו מישהו, חושקת לבנות בית� החדש על אדני הקדושה והטהרה
. ב של שירי� פסולי�"לבלתי היות ש� מכת ערו, ולפקוח עיניו, להטות אזניו, הצניעות והשירה

, ימחו, מי שיש ביד� למחות, מפעמת בקרב�' אשר יראת ה, וכל איש מהקרואי� והנוכחי�
ואי� שאי� ומי שר. כי היכי דליקבלו מינייהו, בדרכי נוע�, ויבקשו להפסיק זאת תכ� ומיד

וה� זקני� , ה� ילדי� וצעירי�. (אזי אי� לה� ברירה אלא לצאת חוצה, ו"דבריה� נשמעי� ח
. ראש� ורוב�, שלא יטמאו אזניה� וליב�', סורו נא מעל אהלי וגו.) ה� אנשי� וה� נשי�. וישישי�

  .וכעסו עמנו יפר, והוא רחו� יכפר. ת"אלא נאצה לפני השי, ואי� זו שמחה של מצוה
  

ובני תורה והרבני� . ויכנסו ללבבות, יהי רצו� מלפני המקו� ברו� הוא שהדברי� יתפרסמוו
. לגדור פירצה זו, ולצא� מרעית�, והיראי� די בכל אתר ואתר יתעוררו ויעוררו איש את רעהו

 וישיב .ה מכ� כל אויבינו הקמי� עלינו" בובזכות זה יצילנו המקו�. חזקו ונתחזקה בעד עמנו
שיבנה , ינו'בחצרות בית אלד, ונזכה בקרוב לשמוע קול רנה ותודה שירה וזמרה. וכנושכינתו לת

  :ר"במהרה בימינו אכי
  

  'הכותב וחותם בלב נשבר ומצפה לישועת ה

  ו" יצרצאבינ " בכמהריצחקי "הצב

  


