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עלון פעולת צדיק
המעוניינים לקבל את עלון פעולת צדיק בדואר אלקטרוני
יש לשלוח בקשה לכתובת  ptz@ptz.co.ilנשמח
לעמוד לרשותכם לשליחת עוד קבצים שברשותינו
הניתנים לשליחה בדואר אלקטרוני.

תמצית מתוך דרשת מו"ר שליט"א בכנס הקבלת פני רבו בחג סוכות ה'תשס"ט
קהל קדוש ,מה ההסבר למה בא חג הסוכות לאחר יום הכיפורים .הרי מצד אחד עברו עלינו ימים נוראים
ימים מפחידים ,ומצד שני מיד לאחר זמן קצר באים ימים של שמחה ,שאפילו שאר המועדים לא מגיעים
לשמחה שכזו.
התשובה לכך ,היא גופא ,התיקון ועבודת החג היא להיות ב"תשובה מתוך שמחה" בבחינת תשובה מאהבה
ולא היראה ומי שדואג בחג הזה עלול לפגוע בו (כמש"כ מהרי"ץ בעץ חיים ח"ב דף נ"ז ע"א) ,ואפילו מעבירות אין לו
לדאוג! מה שאין כן בר"ה וביום הכיפורים שיש לדאוג .עצם הזכות שאפשר לחזור בתשובה זה כבר משמח.
חן וחסד שנתן לנו הקב"ה את זה.

בשורה משמחת לשוחרי התורה ולומדיה
ספרי שלחן ערוך המקוצר "יורה דעה" חלקים ד' וה' בקרוב
עם מפתחות מפורטים.

חדש! יצא לאור הספר שרבים ציפו לו

"נפלאות מתורתך" במדבר  -כרך ב'
ובו אוצר בלום לפרד"ס
התורה ,מוסר ומסורת
מאת מו"ר הגאון רבי
יצחק רצאבי שליט"א
הכוללחידושים וביאורים,
דרשות ומאמרים על
סדר פרשיות התורה.
להשיג במשרד המכון
במחיר של .₪ 40
דרושים תורמים בהקדם
לחלקים הבאים וכן לשאר
ספרי המכון.

אנו מזכירים בברכה הראשונה שבתפילת שמונה עשרה "מלך רחמן מושיע ומגן" .רמוז כאן ,מלך -אלו ימי
ראש השנה -המלכת הקב"ה ,רחמן  -אלו ימי עשרת ימי תשובה  -ימי רחמים .מושיע  -זה יום הכיפורים
 בו ניתנת הישועה להנצל מהדין ,ומגן  -אלו ימי חג הסוכות  -שה' מגן עלינו בישיבתנו בסוכה ,וגם לעתידלבוא יפרוש עלינו סוכת שלום ,בבחינת האב שמגן על בנו ששב לאביו מתוך שמחה.
דורינו הוא דור עיקבתא דמשיחא ,ובמסכת סוטה וסנהדרין מובאים מספר סימנים לעיקבתא דמשיחא,
ואחד מהם הוא' ,פני הדור כפני הכלב' ,וזה אנו רואים במו עינינו .אחד הפירושים שברש"י הוא :שמצב הדור
יהיה כמו 'כלב' כלומר ,שלא יתביישו זה מזה.
ועוד משל למה הדבר דומה :בא הכלב לאריה ושאלו ,יש לי טענה למה בני אדם מבזים אותי .כשרוצים
המשך בעמ' 2

שיעורים בימי החנוכה ברחבי הארץ
בעיר רכסים התקיים שיעור בהלכה ובאגדה שמסר מו"ר
שליט"א בביהכ"נ ע"ש מהרי"ץ ,לאברכים ובני תורה
שמלאו את המקום מפה לפה .ובסופו ניתן זמן לשאלות
ותשובות בהלכה ,שגרמו חיזוק עצום והשראת קודש
שנותרו זמן רב.
בישוב גינות שומרון בביהכ"נ "היכל אברהם" התקיים
שיעור עיוני מאת מו"ר והרה"ג יצחק הלוי שליט"א מרא
דאתרא.
בעיר רחובות התקיימה דרשה וכן שו"ת ע"י מו"ר בליל
ששי לעשרות בחורי ישיבות מעולי תימן החדשים,
בניהול הרב רובינפיין שליט"א ,שהשתתפו למרות השעה
המאוחרת ויצאו מחוזקים ומאושרים.
ללומדי דף היומי מסכת בבא קמא
ניתן לעיין בחידושים הנפלאים של מו"ר המובאים בסוף
כרך ח' בש"ע המקוצר במדור "מילי דנזיקין" חידושים על
סדר דף הגמרא מסכתות בבא קמא בבא מציעא ובבא
בתרא.
סדרת שיעורים בעניני טהרה
בימי השובבי"ם השיעור במוצ"ש יהיה אי"ה בנושא
"טהרה" השיעור מתקיים בבית המדרש "פעולת צדיק",
רח' המכללה  4בני ברק .החל ממוצאי שבת פרשת
שמות.

המשך מעמ' 1

לומר 'מאוס' על אדם ,אומרים לו "כלב" ,הרי אני מגין על הבריות ושומר מפני
השודדים ,למה מגיע לי כזה בזיון ,ואותך האריה ממליכים אותך ,השלחן ערוך
מתחיל במילים :יתגבר כארי ,אריה שאג מי לא יירא ,אתה טורף בני אדם ולמה
אותי מבזים?? השועל שהוא הפיקח שבחיות ענה לו ,אני אתן לך תשובה ,מה
שהינך נובח וכביכול שומר על רכוש בעל הבית ,הוא מתוך נגיעה אישית כדי
למצוא חן בעיניו שיביא לך אוכל יותר ,לכן אותך שונאים ,כי אתה עם אנטרסים
ונגיעות אישיות .ולצערינו בדורינו הרבה נוהגים כך ,הכל מלא נגיעות ,עושים
רק חשבונות אישיים ולא איכפת מרצונו יתברך נטו בלא שום נטיות ,ובדור הזה
הגענו לדברים שלא שערו אבותינו' .מה יצא לי מזה' זה השיקול היחידי שנשאר,
והולכים מדחי אל דחי .ומצד שני יודעים שאנו קרובים לימות משיח .גם אנו
ביהדות תימן יש בני תורה שעומדים כחומה בצורה לשמר את המסורת וללכת
בדרך אבותינו ,ומצד שני יש ירידה גדולה וזלזול בשמירת המצוות והמסורת.
רציתי לומר כמה דברים אשר יש בהם לעורר ולהחזיר עטרה לישנה:
א .לאחרונה זכינו להוציא לאור את ספר "נר יום טוב" .נוכחתי לדעת שאנשים
לא מבינים מה זה 'תכאליל קדמונים' .מקצת בירכו על נר יום טוב מאז שנכנס
הש"ע .ותכאליל קדמונים נחשבים רק אלה שמלפני כן .ועוד כהנה וכהנה ,כיעויין
שם בהרחבה.
ורבים שואלים למה אבותינו הלכו כפי חיבור רבינו הרמב"ם? המעיין ב'מגילת
תימן' למהרי"ץ ימצא שהלכו אחר הרמב"ם לא בגלל גדלותו ולא בגלל שקבלו
הוראותיו ,אלא ראו שמתאים למנהגי תימן .לכן ראוי בזמנינו לכל אחד לקבוע
לימוד בחיבור רבינו הרמב"ם .לפחות פרק ביום או מחציתו .לחזק בדק ביתינו
ע"פ חיבור הרמב"ם ,ותכנית הלימוד מופיעה בלוח פעולת צדיק.
ב .קבענו בס"ד לימוד יומי בספר הזוהר הקדוש ,וכמו שאבותינו היו רגילים
בלימוד הזוהר ,ועל זה כותב מהרי"ץ במנחה של שבת "ונהגו לקרוא בספרי
הקבלה כגון ספר הזוהר ,ואף שלא מבינים ,יש בו סגולה נפלאה" .ידוע ומפורסם
שכל מי שלמד וקרא זוהר זה זיכך אותו .בעולם האמת גם מי שלא זכה להבין,
שכרו יהיה מרובה .סגולתו לטהר הנפש ,ובמיוחד בזמנינו שהקדושה ירדה מאוד,
יש ענין גדול ללמוד בזוהר כל יום עמוד ,ויראה תועלת בעז"ה.
ג .היות ובזמנינו ישנה חולשא בענייני מסורת ,הן במנהגים הן בקריאה ,לכן עלה
בדעתנו רעיון לייסד "שיעורי מסורת" בבית כנסת .רצוי שבכל מקום ,מי שבקי
ויודע ,ידבר לפני הציבור כמה דקות בעניינים אלו ,כגון בליל שבת .אם לא נדבר
על זה בבית הכנסת עלולה המסורת שתשתכח ,ואין אפשרות להעיר בשעת
הקריאה והתפילה ,כדי שלא לבייש.
לדוגמא נביא ראשי פרקים למקצת מהעניינים שדברנו בזמן האחרון ,וקצר
המצע מהשתרע:
® יש ארבע כריעות בקדיש ,ולצערינו רבים כיום אינם כורעים ,והם כנגד ארבע
כריעות שבתפילת שמו"ע ,וגם בקדיש שאחרי קריאת ספר-תורה המנהג
להתרחק מהתיבה.
® כשעולים לתורה צריך להחזיק ביריעה ולא בתיק.
® ה' אלד'יכם אמת ,מילת 'אמת' מסמיכים לויציב ,לואמונה.
® בשעת הנחת תפילין של יד צריכה הזרוע להיות מכוסה בטלית ,ומה שיש
קופסא על תפילין של יד ,זה לא מספיק ,ואפילו בעת ההנחה צריך לכסות,
וצריכים להוריד את הקופסא המכסה בשעת הברכה ,ולאחר הברכה להחזירה.
® שוא לפני אות וא"ו ,יש שמתבטא כחירק ,כגון בכתובה ְּכויבנו ויצליחו.
® יש הבדל בין 'לא' באל"ף לשון שלילה ,ל'לו' בוא"ו ,שאז מושכים אותה
בקריאה.
"לא בניו מומם" (שם) ,הלמ"ד
® "שחת לו" (דברים ל"ב ,ה') הטעם בח' מלרעּ .
דגושה ,להבדיל בין 'לא' ,ל'לו' שלפניה.
"הלה' תגמלו זאת" (שם ו') הלמ"ד בשוא נע ,עיין חלק הדקדוק ,ולא בפתח.
® ְ
® ביטוי אות ג' -ב"ה זכינו שיש לנו אישור מהר סיני ,כמוסבר בעלון הקודם.
הגָפן ביתר שאת.
כעת ,תדגישו בברכת בורא פרי ּ
® מהרי"ץ פסק שהידים והפנים של הכהנים יהיו מגולות לציבור ,וכך אנו צריכים
לנהוג אפילו שהמנהג השתנה ,כיון שזה מדינא דגמרא ,וכך הנהגנו בבית מדרש
מהרי"ץ החל מראש השנה שנה זו .אמנם במקום שזה יגרום מחלוקת שב ואל
תעשה ,וגדול השלום .אבל אם אפשר להשפיע בדרכי נועם ולהבהיר לציבור את
יסודות העניין ,מה טוב ומה נעים ,ובכך נחזק את מסורת אבותינו ונזכה לשמחה
אמיתית אמן כן יהי רצון.

מעשה שהיה באשכנז בשנת א'תתקל"ט לשטרות
ה'שפ"ח ליצירה מתוך כת"י תימני עתיק
פעם אחת גזרה מלכות אלפרנג (צרפת) על ישראל שמד .ובה יותר משישים אלף
יהודים .והיו בה אומה אחת משארית היוונים שהיו שונאי ישראל גדולים ,שכתבו
בגזירותיהם שיכתבו ישראל על קרן השור ,אין להם [חלק] באלד'י ישראל .והיו
כולם ערלים (הצרפתים והיוונים) .אמרו להם מלכות אלפרנג (ליוונים) שיעבדו
עבודתם ויכנסו בדתם ויהיו אומה אחת .אמרו להם היוונים ,עד שאתם גוזרים
עלינו ,תגזרו גזירה על היהודים בתחילה שימירו דתם ויכנסו בדתכם ,ואנחנו
ניכנס לדתכם באחרונה .מיד קראו לזקני ישראל ולחכמים שבישראל ואמרו
להם ,אנחנו מבקשים מכם שתיכנסו לדתינו .ואם לאו ,אנחנו הורגים אתכם
אנשים ונשים וטף ,ולא נשאיר מכם שריד ופליט .מיד בקשו שימתינו שלושה
ימים עד שיחליטו מה לעשות ,אם ימירו חס ושלום (למראית העין עד שימצאו
רווח והצלה כאנוסי ספרד) .או ייהרגו (על קדושת ה') .הלכו ישראל וגזרו תענית
שלושה ימים ,הם ונשיהם ובניהם וטפם ובהמתם ואף יונקי שדים ,ולא האכילום
מאומה .והיה להם בית-כנסת גדולה מימות בית ראשון והלכו והתפללו בה ,והיו
מתענים וצועקים ומתחננים ,עד שעלתה צעקתם למרום:
ביום השלישי לתענית התפללו תפילת מנחה ,והערלים כבר נתקבצו אצלם יותר
ממאתים אלף ,ובאו עליהם מכל אומה ולשון .אחר תפילת המנחה אמרו ישראל
אלו לאלו ,כיצד נעשה אם חס ושלום לא יהיה לנו רווחה .קומו ונחפור בבית
הכנסת ונגנוז ספרי-תורה וניהרג כולנו ,ולא יקחום הערלים .מיד קמו וחפרו
בתוך בית-הכנסת ,ועמדו בפתח ההיכל וביקשו לקחת את ספרי התורה ,וחזרו
שלוש פעמים להיכל ולא יכלו ,באותה שעה יצא קול מתוך ההיכל ואמר להם,
"ישראל ,ישראל ,בני אברהם יצחק ויעקב ,אל תיראו".
באותה שעה ירדו עליהם הערלים ואמרו להם ,מה אתם משיבים למלך .אמרו,
הרי אנו כולנו מתקבצים מצפים אם תשועה או ליהרג .באותה שעה יצאו על
אלפרנג מן ההיכל שני אריות של-אש ,והיו האריות מוציאים ניצוצות של-אש על
הערלים ,והיו הורגים בהם במלכות אלפרנג יותר משבעים אלף .והיה המלך צווח
ואומר בטלה הגזירה מכאן .מזו השעה ,אין אני גוזר עליכם שום גזירה .ואפילו
מס שאתם נותנים בכל שנה ושנה ,אין אני לוקח מכם מס שבע שנים .וזו איגרת
וחותם שלי ושל-חכמי הערלים ,תהיה בידכם לאות ולעד .באותה שעה חזרו
האריות למקומם לתוך ההיכל למקום שיצאו ,והיתה תשועה גדולה לישראל.
לקיים מה שכתוב בתורת משה (ויקרא כ"ו ,מ"ד) "ואף גם זאת בהיותם בארץ
אויביהם לא מאסתים ולא געלתים "..וגו' ,הרחמן יצילנו מכל אויב וצר ויגאלינו
בקרוב ,אמן כן יהי רצון.
(מתוך ספר 'נפלאות מתורתך' פרשת תרומה .מבחינה הלכתית אם הדבר מותר לעשות צורת
אריות על הפרוכת וההיכל ,כבר דנו הפוסקים וכמבואר שם באריכות)

ארגון "ברוך מבנים"  -רכסים
לכל אחינו בית ישראל ,ישמרכם ה'.
ידועה לכולנו החשיבות של לימוד התורה ,וכן הלימוד של הילדים אצל המארי.
ב"ה זכינו שגם בצפון הארץ ביישוב רכסים ת"ו לומדים במשך השבוע את הפרשה,
ומשננים הדק היטב את הששי ,התרגום ,הגּא ,הטעמים וכן שאר הלימוד הידוע.
בנוסף לזה לומדים ביום שבת רש"י על הפרשה ,פרק אחד בנ"ך ,תהלים ושירה ,וכל
זה במנגינות הידועות לנו במסורת מאבותינו נ"ע .בס"ד אנו משתדלים לעשות הגרלה
בכל שבת על ספר חשוב וכן בכל חצי
שנה על אופניים ,כדי שתהיה הצלחה
בלימוד.
הבל פי תינוקות של בית רבן חשוב
מאוד ומסייע רבות לנו ולכל אחינו
בית ישראל ,ובפרט בימים אלו.
לכן ,מבקשים אנו מהקוראים לסייע
בידינו להמשיך במפעל קדוש זה
(במיוחד שצריך ספרים מתוקנים
לקריאת הנביאים והכתובים) .וכל
המעוניין יפנה לרב עובדיה סיאני
במס' הטלפון.3280123-770 :
כמובן ,שתהיה אפשרות לתרום לע"נ,
לרפואה וכדו' .ברוכים תהיו!.

בכל עניינינו ,וכאשר מחפשים כל מיני פעולות שונות שאינן מצריכות
מאיתנו להשתנות ולשפר מעשינו ,שזה הגורם העיקרי למצבים
הצריכים ישועה ,אנו מחטיאים עי"כ את המטרה האמיתית.

בזמן האחרון חלה עלייה משמעותית במספר השאלות המופנות
לצוות בית ההוראה "פעולת צדיק"

בדואר האלקטרוני ptz1599500404@gmail.com
נציג כאן מעט מזעיר מהשו"ת האחרון שנשלח למערכת:
שאלה :אני מעוניין לרכוש תפילין מהודרות מאוד .האם ישנם
דברים מיוחדים שעלי להדגיש לסופר? חשוב לי לדעת האם יש מנהגים
מיוחדים לפי עדתינו בענין זה .אשמח לקבל תשובה מקיפה ומפורטת.
תשובה :ראשית דבר ותחילת מאמר ,יש לברור סופר ירא שמים
שתורתו אומנותו ,ואם אינו בנמצא גם לאחר השתדלות מרובה ,לכל
הפחות שיהא קובע עיתים לתורה .אולם על יר"ש אין להתפשר.
שהקלף יהא באיכות טובה ואם אפשר לדרוש שהסופר יטבול לפני
הכתיבה מה טוב .יש להראות למומחים בתחום ,כתיבה קודמת של
הסופר .יש לבקש מן הסופר שיעשה בכתיבתו את האותיות המשונות
על פי המסורת ,והם מצויינות בש"ע המקוצר ח"א סי' ט' הל' ל"ד ,ועיין
עוד בחלק ה' סי' קס"ה בעניינים הקשורים לכתיבת תפילין.
הבתים יעשו רק במקומות מוסמכים ,מבהמה גסה ,ואם אפשר שיהו
מקשה אחת וכו'.
אלו קיצורן של דברים ,ועכ"פ כדאי שתיצור קשר עם בקי בתחום שהוא
ינחה אותך .ודע שאפילו יעלה לך קצת יותר כסף ,אל תוותר על דקדוקי
והידורי מצוה יקרה זו .
שאלה :ב"ה זכיתי לעבור על ש"ע המקוצר חלק נישואין כולו עם
ההערות ,וצצה לי שאלה בנוגע לפתרון שכבוד הרב מציע לכך שנשים
לא יתחייבו בכיסוי ראש ,אף שיעשו יחוד כמנהגינו המחייב אותן כדין
אשה נשואה לשים כיסוי ראש .כבוד הרב מציע שם שינעל את הדלת
אבי החתן או שלא יסגרו אותה ממש (אני כרגע אומר מזכרוני אבל
הוצעו שם דרכים שבהם יכולות הנשים להסתמך על הדעות שזה לא
נחשב ייחוד) ולכן הן אינן מתחייבות בכיסוי ראש (אף שהרב מציע
דרכים אלה רק כשברור שהכלה לא תשים כיסוי ראש לאחר הייחוד,
ולא שזה פתרון רצוי הלכתית) .אך מאידך הנשים מסתמכות על כך
שנעשה ייחוד לצורך אמירת שבע ברכות שוב בסיום סעודת הנישואין,
האם זה לא תרתי דסתרי? (ולא העמקתי ופירטתי את השאלה עם
ציונים ודברים מדוייקים ,כשם שהרב דן בה באריכות ,אך וודאי הרב
מבין אותה) .אודה לכבוד הרב לתשובתו ,כי ייתכן וה' יזכני שבקרוב זו
תהיה שאלה הלכה למעשה.
תשובה :זה לא נקרא תרתי דסתרי ,מפני שהוא:
א .שעת הדחק.
ב .בכל דבר יש צדדים להקל ,ועיין בספר ש"ע המקוצר ושם מוסבר
בהרחבה בעיני יצחק.
שאלה :לאחרונה פשט המנהג של עריכת סעודת אמנים .מה דעת
כבוד הרב בעניין זה?
תשובה :לא ידוע מקור הנהגה זו ,עכ"פ אם לא יועיל לא יזיק.
אולם יש לדעת שדברים כגון אלו לפעמים יש בהם לגריעותא ,וזאת
כיון שאנו בתור עם קדוש הקרוב לה' יודעים שהקב"ה רוצה בתיקון
דרכינו ומעשינו ,כדי שנמצא עצמינו ראויים לקירבתו ואגב זה נוושע

שאלה :מדוע יש ללכת לקברי צדיקים ולהתפלל שם .הרי ה' שומע
בכל מקום ,וגם בכל מקום אני יכול להגיד בזכות צדיק זה הקב"ה תעזור
לי ,כמו שבדרך כלל מורים לומר "אלדא דרבי מאיר ענני" ,אז למה לי
ללכת לקברי צדיקים והם לא נמצאים שם.
תשובה :שאלה עמוקה שאלת ,ובאופן כללי אשיב לך,
ישנם מקומות בעולם הזה שהתפילה נשמעת ומתקבלת ברצון ,בזכות
קדושת המקום והשכינה השרויה שם כגון ארץ ישראל כלפי שאר
העולם ,הכותל המערבי כלפי שאר הארץ ,ועל דרך זו קברות צדיקים
בזכות הקדושים הטמונים שם ,וכמו שמצינו לכלב שהשתטח על קברי
אבות כדי שלא יכשל בעצת מרגלים .וברור שאם השיקול הוא לילך
לשם ויגרם עקב כך ביטול תורה  ,לא ילך ,ויתפלל במקום בו הוא נמצא.
שאלה :האם מותר לשטוף כבד עוף בכיור המטבח ,והאם צריך
להכשירו לאחר מכן? והאם הצלחת בה שטפתי את הכבד טריפה? ואם
המזלג ושאר הכלים שנוגעים בכבד בזמן שהוא על המנגל  -כשרים או
לא?
תשובה :כל הכלים שנגעו בכבד הן המזלגות הן הצלחת הן הכיור אם
נגעו בעוד הכבד צונן (עד חום של  )45ºהרי הם מותרים בשימוש רגיל
אחר שידיחום היטב .ובעוד הכבד על האש (מנגל) וה"ה שאר צלי כל
הכלים הנוגעים בו גם מותרים .נמצאנו למדים :שרק כאשר כבד שאינו
מוכשר נוגע בכלים וחומו עולה על  45ºיש להצריך את הכלים הכשר.
בכל אופן יש לעשות שאלת רב ,שאפשר שישנם עוד מספר פרטים
שמשנים את פסק ההלכה.
שאלה :אני ואשתי קבלנו הזמנה לחתונת בן אחי.
הישיבה מעורבת והריקודים נפרדים ע''י מחיצה .אני מעונין לכבד את
אחי ולשמור על קשרי משפחה עם אחי ויתר קרובי.
כיצד עלינו לנהוג?
תשובה :צר לי לומר לך תשובה זו ,אולם על פי ההלכה אין לכם
לישב בישיבה מעורבת זו ,אף שהריקודים בנפרד .תוכל לכבד את אחיך
בחופה ,אם היא מתנהלת כדת וכדין.

תזכורת
להזדרז לרכוש יין  /מיץ ענבים של שנה ששית
בהיות שלפי מנהגינו כדעת רבינו הרמב"ם שהביעור היין
של שביעית [שזמנו ערב פסח ה'תשס"ט] הוא שריפה
ואיבוד ,ולא סגי בהפקר ,לכן יש להזדרז לרכוש יינות של
שנה ששית ולא יועיל יין של אוצר בית דין .
(וע"ע בספר "שנת השבע" בהרחבה)

להאיר בקודש
אלון נגר
סופר ובודק סת"ם מוסמך
בדיקת ומכירת תפלין ומזוזות ,ספרי תורה ,מגילות סידורים ,ספרי קודש,
ספרי מכון "פעולת צדיק" ,טליתות ,יודאיקה ושאר תשמישי קדושה

לעדה התימנית ולכלל.

השקד  ,42תל מונד

09-7964254

בשורה משמחת :השיעור השבועי בשידור חי בטלפון
השיעור השבועי החל ממוצאי ש"ק פרשת ויצא ,הועבר בשידור חי במערכת הטלפונית של 'קול
הלשון' ,אברכים ובחורי ישיבות מכל רחבי הארץ הצטרפו להאזנה דרך הטלפון ,ובכך השיעור מתרחב
למאות מאזינים בו זמנית ,השיעור נהפך לשיחת היום ,דנים ומפלפלים בדברי תורה ומסורת .אשרי
הדור שזכה לכך ,בבחינת הפסוק ומלאה הארץ דעה את ה'.
לשמיעה בשידור ישיר יש לחייג ל 1599-500-404 -שלוחה מספר  6ולאחר מכן כוכבית.
יומיים לאחר השידור ההקלטה תושמע במערכת 'קול הלשון' במדור הקבוע של שיעורי מו"ר ,מחייגים
ל 1599-500-404 -שלוחה מספר .5
[יתכן והשיעורים בהלכות טהרה בימי השובבי"ם יושמעו במערכת הטלפונית בקוד מיוחד].
המעוניינים להנציח את השיעורים לעילוי נשמת ,לרפואה או להצלחה יפנו ל 052-7635645 -ברוכים תהיו!
יבורכו כל התורמים בכל מילי דמיטב ,וזכות לימוד התורה תעמוד להם ,להצלחה ולבריאות איתנה.

מו"ר שליט"א
בעת שיעורו השבועי

אי"ה בקרוב שידור חי לצפייה בכל רחבי העולם !!! לפרטים נוספים  03-6780070או בדוא"לptz@ptz.co.il :

ספר "נר יום טוב"
הספר נתקבל בחביבות יתירה בהיכלי התורה .מרחבי הארץ ומקצוי תבל נתקבלו במערכת בכתב
ובע"פ תגובות נלהבות (שיתפרסמו במועד מתאים בעזרתו יתברך) .תלמידי חכמים רבים העידו
על עצמם שהספר ריתק אותם למשך שעות רבות שהגו בו ,עד שעברו על כולו או רובו .ראשי
ישיבות וכוללים ,דיינים ורבנים ,אברכים ובני ישיבות ,כלל הלמדנים האמיתיים ,מכל העדות
והחוגים ,התפעמו מעומק העיון ,החריפות והבקיאות שבספר הערוך ומסודר בטוב טעם ודעת
ובלשון צחה ,לאמתה של תורה וללא משוא פנים .חיזוק גדול נמשך ממנו למסורת תימן הנאמנה
על פי גאון עוזינו מהרי"ץ זיע"א כי נתגלה ממנו לעיני כל ששיטתנו היא העיקרית ,האיתנה
והשרשית על פי יסודות חז"ל והפוסקים .מפליא במיוחד שגדולי תורה אשכנזים הביעו דעתם
שמעיונם בגמרא בעבר ,הבינו מעצמם כדעת מהרי"ץ שאין מושג נר של יו"ט ,רק נר של שבת.
רבים שלחו למו"ר שליט"א מכתבי תמיכה וברכה להוצאת הספר הנכבד נר יו"ט ,בהם הביעו
הזדעזעותם ושאט נפשם מגילוי ד(ל)עת תמוה ,שפרסמו מתי מעט אנשים מוסתים לאידך
גיסא .במקום לדון לגופו של ענין כדרכה של תורה ,הסיטו את הויכוח לאפיקים אחרים ולפסים
אישיים שלא מן העניין .אוי לנו מעלבונה של תורה .מכל תשעים ואחת השאלות על החולקים,
שהעלה מו"ר שליט"א בספר זה ,לא הופרכה אפילו אחת עד היום .התברר שחלק מהחותמים נגד ,היו מאולצים על כך .חלקם
מוטעים ,חלקם לא ראו ולא קראו את הספר כלל ועיקר ,וחלקם כבר חזרו בהם והתנצלו .והאמת והשלום אהבו.
חדש! ספר "נר יום טוב"
בכריכה קשה ומפוארת
להשיג במשרד המכון

שמות הזוכים בהכתרת חתני שלחן ערוך המקוצר סוכות ה'תשס"ט
ישיבות גדולות
חתן א'  -הבה"ח דוד נהרי הי"ו  -ישיבת "בית שמעיה".
חתן ב'  -הבה"ח עדיאל יפת הי"ו  -ישיבת "רינת התורה".
חתן ג'  -הבה"ח חיים עקאל הי"ו  -ישיבת "ברכת אפרים".

ישיבות קטנות
חתן א'  -הבה"ח נסים רצאבי הי"ו  -ישיבת "משכנות הרועים".
בנו של מו"ר שליט"א.
חתן ב'  -הבה"ח אסף חלה הי"ו  -ישיבת "בית אליהו".

תוכנית מבחן בקיאות על ספר שלחן ערוך המקוצר מחזור כ"ג חורף ה'תשס"ט

Studio 052-7654161

שלב ג' – שע"ה חלק ה' סימן קס"ט (ללא עיני יצחק) ,תשובות ניתן לשלוח עד שושן פורים .המבחן יערך בספרים סגורים.
כל העולה לשלב ג' מקבל תלוש לרכישת ספרי המכון.
שלב ד'  -שע"ה חלק ה' סימנים ק"ע – קפ"ג (כולל) ויערך אי"ה בבין הזמנים ניסן ה'תשס"ט.
כל המביא לפחות  3בחורים נוספים ,יהיה נציג ויזוכה בפרס.
כל הפרסים :הקלטות ,התלושים ,והכסף ינתנו לכל בחור אך ורק בכנס הסופי .על החתן לעבור בהצלחה את כל השלבים.
הפרסים:
חתן ראשון ישיבות גדולות –  ,₪ 500חתן שני ישיבות גדולות – ₪ 400
חתן ראשון ישיבות קטנות –  ,₪ 300חתן שני ישיבות קטנות – ₪ 200
 10בחורים נוספים שיצליחו במבחן יקבלו כ"א ₪ 100

