מצוה נדירה! פעם ב 28-שנה!

מעמד ברכת החמה ברב עם
בקריאת ההגדה בפיסקת "היא שעמדה" ,כתב רבינו מהרי"ץ בשם המקובלים שצריך להגביה
את הכוס באמרו "היא" וכן היה נוהג זקנו מהר"ץ .ובביאור פרי עץ חיים למו"ר הגר"י רצאבי
שליט"א )אות קע"ט( כתב שלפי מקור העניין בספרי המקובלים ,יש להגביה את הכוס עד סוף
הפיסקא דהיינו מצילנו מידם ,וציין לדברי הרוקח.
וזה לשון בעל הרוקח ,וראיתי אני אליעזר הקטן את אבא מארי רבי יהודה ב"ר קלונימוס
שהיה מגביה את הכוס בבבא והיא שעמדה וכו' עד שהקב"ה מצילנו מידם .ושאלתי את פיו,
ואמר לי מנהג אבותינו כך הוא ,לפי שמדובר בהצלה וכתיב "כוס ישועות אשא".
ונראה כי יש ללמוד מכאן שהאדם ע"י מעשיו החיצונים שפועל ועושה ,ממשיך על עצמו כח
אותה הפעולה לטוב או למוטב ,וכשם שמגביהים ומנשאים את הכוס ,כך הקב"ה כנגד מגביה
ומנשא אותנו מן הצרות הבאות עלינו ומושיענו.
ולטעם זה אמר בעל ההגדה בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא
ממצרים ,דהיינו ,שע"י שאנו בלילה זה עושים פעולות ומעשים ומראים בעצמנו כאלו יצאנו
ממצרים ,בכח אותה הפעולה נמשך לנו שפע הצלה גשמית ורוחנית כשם שעשה לאבותינו
בימים ההם בזמן הזה .ולכן צריך גם כן להציע מצעות נאות וחשובים בביתו בלילה זה
להגביר כח הקדושה וכמש"כ מהרי"ץ בהקדמתו להגדה.
ולהאמור ,יש לפרש גם כן כוונת הפסוק "כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו" )איוב
ל"ד ,א'( רצה לומר ,שהקב"ה משלם לאדם שכר טוב לפי הפעולה שהאדם עושה בעצמו ,ואם
הפעולה מורה על הגברת הקדושה כגון שהאדם מפזר ממונו לכבוד התורה וקיום מצוותיה ,כן
הקב"ה משלם לו ונותן לו מעות בכפל כפלים .וכמו שדרשו חז"ל בגמרא )ב"ב ט,ב( על הפסוק
רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד ,לומר לך כל הרודף אחר הצדקה ,הקב"ה ממציא לו
מעות ועושה בהן צדקה.
הרה"ג אבינועם שמואל יהב שליט"א
מו"צ בבית הוראה פעולת צדיק ומח"ס "נועם שיח" על חו"מ וגיטין

יתקיים אי"ה ביום ראשון י " ח ניסן ה'תשס"ט ד' דחוה"מ פסח
באולמי "גרנד הול" ,רח' הרב כהנמן  ,111בני ברק
המעמד יפתח בתפילת מנחה כ 20 -דק' לפני השקיעה

במעמד מו"ר הגאון הגדול

רבי יצחק רצאבי שליט"א
רבני בית ההוראה "פעולת צדיק"
מרנן ורבנן ראשי ישיבות וראשי כוללים חשובים
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הנהל ת " פעול ת צ דיק " מברכת את כל התורמים והמסייעים
ואת כל עם ישראל בברכת "תזכו לשנים רבות ומועדים טובים"

יתקיים אי"ה ביום רביעי י"ד ניסן ה'תשס"ט
ב'ש"כ לשטרות ערב חג הפסח ,בהשתתפות
מו"ר שליט"א בבית המדרש "פעולת צדיק" רח'
המכללה )מהרי"ץ(  4בני ברק ,לפני סיום
התפילה יצאו הציבור לרחבת בית המדרש.
גדול ומרגש יהיה המעמד ברוכים הבאים!
ראה פרטי הלכות בעמוד מספר << 2
לאחר מכן תתקיים גם ברכת האילנות.

הוראות כלליות בענייני כשרות
לפסח הבעל"ט
מאת מו"ר הגאון ר' יצחק רצאבי שליט"א
א .כיון שמנהגינו להחמיר בחשש חוזר וניעור
כדעת הגאונים ורבינו הרמב"ם ומהרי"ץ זצוק"ל
כמבואר בשע"ה סימן פ"ג סע' ב' ,אין לקנות
מאכלים ומשקאות רק מההכשרים האשכנזים
שהם מחמירים כיום בפועל גם בתערובת לח
בלח .ולא מההכשרים הספרדים שמקילים בדרך
כלל לסמוך על ביטול בשישים לפני פסח כדעת
מרן הש"ע .גם מההכשרים האשכנזים רק
מהמחמירים ביותר שבהם.
ב .קטניות יבשות ,כגון :שעועית ,אורז ,חומוס
וכדו' שהן רק בהכשרים ספרדים ,אפשר לסמוך
עליהם כיון שאינם מעובדים ומורכבים שנצטרך
לסמוך על ביטול ,והחשש הוא רק מחמת
אריזתם במפעלים שאורזים גם קמח וכדו' ,ע"כ
יש לברר אותם היטב היטב מחשש תערובת
גרגירי דגן וראוי אחרי כן לשטוף את הקטניות
במים בנפרד.
ג .בעניין האורז שפרסמנו בשנה שעברה כי יש
בו חשש הכלאה עם שעורה ,נתברר כי לעת
עתה הוא בחזקת כשר .אם יש בו חשש שפשוף
והברקה עם חטה מלבד השטיפה במים כנזכר
לעיל ,רצוי לחלוט אח"כ ברותחין.
ד .עוגות ועוגיות יין הנקראים מצה עשירה
בהכשרים ספרדים יש בהם חשש גדול אפילו
לפי שיטתם .וכל שכן לשיטתנו ,אסורים בהחלט.
ה .מי כנרת אפילו לפי שיטתנו מותרים מכמה
טעמים )כפי שהוסבר בשיעור מוצ"ש פרש'
ויקהל -פקודי ה'תשס"ט( ובכל זאת ראוי לסנן
את המים בברזים.
שיעור השבועי לצפייה
מאות אנשים כבר הצטרפו לצפות בשיעורו הקבוע
של מו"ר המשודר באמצעות המחשב ]מלבד
בטלפון ב"קול הלשון"[ ,בתי כנסת המעוניינים
לרכוש מחשב ומסך גדול לקנייה מרוכזת ובמחיר
מיוחד נא לפנות אלינו02-6420535 .
השיעור לפי שעון קיץ מתחיל בשעה .9:30
סדרת שיעורים חדשים מוקלטים
בענייני חנוכה ,טהרה ,פורים ,ברכת החמה ,פסח,
הנהגת הבוקר .בקרוב אי"ה ניתן יהיה להשיג את
השיעורים החדשים להאזנה בפורמט mp3
ובפורמט לצפייה ,במשרד המכון.

חלק מהשאלות שנשאלו לאחרונה לצוות
בית ההוראה "פעולת צדיק" בטלפון  1599-500-404שלוחה מס' 2
ובדואר האלקטרוני ptz1599500404@gmail.com
הרה"ג משה רצאבי שליט"א
שאלה :מי שממהר בבוקר ותכף אחר שיוצא מבית הכנסת הוא נוסע ברכבו
למקום חפצו והוא אוכל תוך כדי נסיעתו ,כיצד יעשה לעניין נטילת ידים?
תשובה :האחרונים דנו בכיוצא בזה ,ולפי מנהגינו העיקר והנכון שיטול ידיו
בביתו או בכניסה של בית הכנסת ושם יברך על נטילת ידים וינגב ידיו
במגבת ,ויפתח דלת הרכב במגבת ולא בידיו לשמור על נקיות ידיו ,ואח"כ
יכנס לרכבו ושם יברך המוציא ויאכל ולבסוף יברך שם ברכת המזון .והצעתי
דברינו לפני אאמו"ר שליט"א והסכים להם.
שאלה :כתב מו"ר שליט"א בספרו שלחן ערוך המקוצר אור"ח סימן פ"ג סעיף
י"ג לשתות חלב מבהמת גוי האוכלת גם חמץ בפסח ,מנהגינו כדעת
האוסרים ע"כ .מה הדין לעניין חלב אם ששומרת אותו במקפיא ליתנו
לתינוק כשיצטרך ולא תוכל להניקו ,כפי שיש קצת שעושות כן בזמנינו .אם
הוא מלפני פסח כשהיתה אוכלת חמץ .האם מותר ליתן חלב זה לתינוק
בפסח?
תשובה :מותר ,כיון שחלב יצא ממנה קודם פסח .ולא נהגו לאסור אלא חלב
מבהמת גוי שאוכלת חמץ בפסח עצמו .ועוד אמר לי אאמו"ר שליט"א
שנודע לו שאף לשתות חלב מבהמת גוי האוכלת חמץ בפסח ,לא כולם נהגו
לאסור ,ובדעתו להוסיף זאת בשלחן ערוך המקוצר במהדורא המושלמת
בעז"ה:

הרה"ג אבישי צדוק שליט"א
שאל השואל :תפילין שנמצאו שהתפירות לא מרובעות ,שבצד אחד
התפירות ארוכות מהצד שני ,מה דינם?
תשובה :הנה בשו"ת פעולת צדיק )ח"ג סימן ר"ה( יצא למצוא סמך מדוע
הקלו בתפילין שאינם מרובעים הן הבתים והן התפירות והרי הלכה למשה
מסיני שתפילין יהיו מרובעות ,ודן שם האם נאמרה הלכה שהבתים יהיו
מרובעים או שהלכה נאמרה על תפירות מרובעות .ובסוף התשובה כתב
שלדעת מרן אף אם אין ריבוע לבתים אין לפסול .אולם ריבוע התפירות זה
מעכב .וכפי שסיים דבריו בא"נ כי קאמר הלמ"מ לא קאי אלא אתפרן וכוונתו
שזה לעיכובא .ולכן למעשה אם לעין נראה שזה מרובע כשר ואם לא נראה
מרובע לעין צריך לתקנו.
שאל השואל :תגין של שעטנז גץ שנגע אחד בחברו באותיות של שם ה' מה
דינם ,ואם מותר לתקנו ואין בזה משום מוחק שם ה'?
תשובה :אם באות גופא נגע תג בחברו דעת הרמ"ע לפסול )עיין מ"ב סימן
ל"ו ס"ק י"ג( ,אולם למעשה מו"ר שליט"א בבארות יצחק )בהלכות תפלין ס"ק
נ"ז( האריך בזה בטוב טעם ודעת והעלה שלדעת הרמב"ם ומרן השו"ע שאין
חסרון התגין פוסל אף בנוגעין זה בזה כשר .ומ"מ אם רוצה לתקנו אפילו
באותיות של שם מותר ,ואין בזה משום מוחק השם ,וכן אין בהפרדתם משום
חק תוכות )עיין קסת הסופר סימן ה' בביאור הסופר ד"ה שעטנז .ובסימן י"א
סעיף ד' בביאור הסופר ד"ה אסור(.

הרה"ג אבינועם שמואל יהב שליט"א
שאלה :מובא בשלחן ערוך המקוצר )או"ח ,שבת סימן ס' סעיף ט'( ,לגבי
מנהג התרגום" :וחלילה לבטל המנהג ,כי הוא מיוסד על פי דעת הגאונים
שהתרגום חובה מתקנת נביאים" .הרמב"ם ,הטור והשו"ע ,ולמעשה כל יתר
הפוסקים אוחזים שזהו מנהג .הייתי רוצה לדעת מי הם הגאונים אשר על פי
דעתם התרגום חובה מתקנת נביאים ,ומהם המקורות לכך.

תשובה :כתב השבלי לקט )סי' ע"ח( תשובת רב האי גאון וכן באוצר
הגאונים למגילה דף כא :וזה לשונו וששאלתם חובה הוא לתרגם
בבהכנ"ס על הקורא בתורה ועל ההפטרה או לא ,השיב :ודאי מצוה הוא.
תחלה ,כי היא הלכה ירושה מימות הנביאים ועד עכשיו .ועוד שהרי
כתיב ויקראו בספר וכו' .ע"כ] .וכ"כ בספר העיתים להר"י ברצלוני
תשובה מרבינו האי גאון שלא להניח את אמירת התרגום כלל שהיא
מצוה שהוזכרה במשנה ,והלא כל הנביאים תיקנו אלו לישראל[.
ובספר תורה שלימה כרך כ"ד פרק א' הביא מחלוקת הקדמונים האם
התרגום הוא מימות משה רבינו או נתחבר ע"י הנביאים עזרא ואנשי
כנה"ג .ועיין לשונו הטהור של רבינו הרמב"ם הלכות תפילה פרק י"ב
הלכה י' שכתב "מימות עזרה נהגו וכו'" .ואף על פי שהאשכנזים
והספרדים אינם נוהגים בזמן הזה לומר את התרגום בציבור ,וכמו שכתב
בשלחן ערוך סימן קמ"ה סעיף ג .מנהג אבותינו הקדושים מתמשך ובא
מימות הגאונים שהזכרנו דבריהם לעיל ,וכתב באגרת רבי יהודה בן
קוריש )הזכירו רש"י ספר ירמיה סימן י"א פסוק י"ט( אל יהודי פאס וז"ל:
"הנה ראיתיכם כי ביטלתם מנהג השימוש בתרגום הארמי על התורה
בבתי כנסיותיכם ,ובהזנחתו נמשכתם אחרי הסכלים שבין מתפלליכם
וכו' אבל יחננכם האל ,התרגום הוא דבר לא יזנחוהו הדורות לפניכם
ולא יזנחוהו קדמוניכם וכו' ולא נעלמה תועלתו מאבותיכם ,ואל יתרפו
בלימודו אלה שקדמו לכם בבל ,מצרים ,אפריקה ,ואנדלוס וכו'".
הובאו דברים אלו בספר בארות יצחק או"ח ח"ב הלכות קריאת ספר
תורה עמ' ת"צ ד"ה הואיל עד עמ' תצ"ט .עיין שם בהרחבה ותרווה
צמאונך.

הרה"ג אורן צדוק שליט"א
שאלה :המחמם מאכל בשרי עם רוטב בתנור ביחד עם ג'חנון הנתון תוך
סיר סגור האם מאכל זה נעשה בשרי?
תשובה :בנידון זה יש מחלוקת אחרונים גדולה .יש הסוברים שדין מאכל
זה כשאר נ"ט בר נ"ט ומותר לאכלו עם חלב ,אולם יש הסוברים שבכה"ג
לא אמרינן נ"ט בר נ"ט .אפס קצה מחלוקת זו תמצא בכה"ח סי' צ"ה
אות י"ב .וע"כ לכתחילה ראוי להמנע מלאכול מאכל זה יחד עם חלב,
ובשעת הדוחק או בדיעבד שכבר התערב עם מאכל חלבי ,אפשר לסמוך
על הפוסקים שחשוב מאכל זה נ"ט בר נ"ט.
שאלה :שטרות כסף דולר וכדו' שמודפס עליהם שם ה' האם צריך לנהוג
בהם קדושה?
תשובה :א"צ לנהוג בהם קדושה ,משום ששם זה נכתב לשם חול ,עיין
ש"ך סי' קע"ט ס"ק י"א .ויתרה מזו מצינו היתר התכת מטבעות של כסף
שמוטבע עליהם שם בן ד' אותיות ,עיין משנ"ב סי' של"ד ס"ק נ"ב.
שאלה :כסף שנחסך במיוחד לשם מטרת צדקה מסויימת האם מותר ליקחו
לשימוש עצמי?
תשובה :לפי המתבאר מלשון השאלה לא נאמר בפירוש בפה שמיחד
מעות אלו לצדקה ,ואשר ע"כ אין בכך כלום .אלא בתורת חומרא יש
לכתחילה לעשות התרת נדרים כמבואר בשלחן ערוך המקוצר חיו"ד סי'
קס"ט סעיף כ"ה ,ומועיל להשאל על נדרו אפילו כשעשה מעשה הפרשה
בפועל כמבואר בשו"ת נודע ביהודה תניינא חחו"מ סי' נ' ,הובא להלכה
בפת"ש חיו"ד סי' רנ"ח אות ט' .אבל מה שמונח בתוך קופת צדקה ,כבר
שייך לאותו מוסד ואסור לקחתו.
שאלה :כלים חדשים נקנו לכבוד חג הפסח והוטבלו במקווה ,ולאחר
הטבילה התברר שנשארו שאריות של דבק מהמדבקה
שהוסרה מן הכלי מה הדין ?
תשובה :קיימ"ל שאפי' מיעוט המקפיד חוצץ בטבילה ,ויש לברר האם
שאריות דבק אלו הם בגדר שרוב אנשים מן הסתם מקפידים ,שאם כך
הדבר טבילת כלי זה לא עלתה ,וכיון שקשה להכריע בהבחנה זו טוב
יעשה השואל להטביל את הכלי פעם נוספת ,ללא ברכה כמובן.

הרה"ג מאיר ליאור לוי שליט"א
שאלה :לעניין "ברכת החמה" האם יש עניין להוסיף שאר מזמורים כנהוג בשאר קהילות ,אם אפשר לפרט עוד פרטי דינים?
תשובה :נכון לומר את התוספות של המזמורים והתפילות שלפני ואחרי ברכת החמה ולומר זאת ברב עם ,מפני שיש בזה קידוש השם וחיזוק האמונה.
אשית - :את הברכה עדיף שגדול בציבור יברך וכולם יקשיבו ויענו אמן.
עושֵ ה ְב ֵר ִ
נוסח הברכה לפי מנהגינו :בא"י אמ"ה ֹ
אשה  -יכולה לברך ולא חייבת .קטן  -מגיל חינוך לפום חורפיה ,יכול לברך .סומא  -לא יברך .אונן  -לא יברך .אבל  -יצא לברך לעצמו ולא ברב עם.
אם מעונן ורישומה של החמה ניכר ,אפשר לברך .אם יש עננים עבים ולא ניתן לראותה ,לכתחילה צריך להרהר את הברכה תוך ג' שעות ראשונות של
היום.

לרגל הופעת הספרים החשובים
"נר יום טוב" ו"נפלאות מתורתך"  -כרך ב'
בד"ץ 'ישא ברכה'
ירושלים

בית הוראה ובד"ץ
'פעולת צדיק' בבני ברק

מבית מדרשו של
הגר"ש ואזנר שליט"א

לק"י ,שבט ה'תשס"ט ,לסדר משפטים
בראשות הגאון הרב יעקב יוסף שליט"א
ראש כולל חזון יעקב ירושלים ורב שכונת
גבעת משה
ובפיקוחו של הרה"ג ציון חוכימה שליט"א
שו"ב בירושלים וראש השוחטים
ת.ד  57518ירושלים מיקוד 91574
טל/פקס 02-5323927
----------------------------

בס"ד ב"ה טבת תשס"ט

ברכה לראש משביר
אנו החתומים מטה ,מכירים ומוקירים
את הגאון ,חריף ובקי ,סיני ועוקר
הרים .הרב יצחק רצאבי שליט"א.
הגאון הנ"ל זוכה ומזכה את עם
ישראל בכלל ,ואת העדה התימנית
בפרט הן בתורה שבכתב ,והן בתורה
שבעל פה .חובתו כפסקן לפרסם את
כל פסקי ההלכה ,לעם ישראל בכלל,
ובמיוחד לקהילות קודש תימן .וכך
עשה בספר "נר יום טוב" שתוכו
רצוף אהבה ,דברי תורה עמוקים.
כמו שרגיל לכתוב בספריו :שלחן
ערוך המקוצר ,שבכל הארץ יצא
קוום ,ובקצה תבל מיליהם.
ולא נצרכה אלא לברכה שיהיה לו
סייעתא דשמיא ,להמשיך ולהגדיל
תורה ולהאדירה ,ימים על ימי מלך
תוסיף ,שנותיו כמו דור ודור.
ויזכה עם ישראל ,בעוד חיבורים
מתוקים מדבש ,אמן.

ב"ה ,יום כ"ז בטבת תשס"ט לפ"ק

תשית לראשו עטרת פז
ברכות שלוחות אל כבוד מורנו ורבנו ,עטרת
ראשנו ,פאר עדתנו ,טובינא דחכימי ,דלית בה
טימי ,ראש בית המדרש ובית ההוראה
"פעולת צדיק" הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי
שליט"א ,חסיד ועניו ,בנן של קדושים ,אשר כל
רז לא אניס ליה ,מעיין המתגבר ,אבן
הראשה ,בקי בכל מכמני התורה אשר לנו
מורשה ,מברר הספיקות מגלה עמוקות,
מיישר הדעות ,מבטלן אם כוזבות ,לא נושא
פנים בתורה ,לא מחניף לכל כבוד ומשרה,
עומד בפרץ וגודר גדר ,על כל פרצה מעורר,
עת הוצא בשנית זה ספר "נר יום טוב" ,והן
עתה אשר על ידו השני "נפלאות מתורתך"
)במדבר ,חלק ב'(.
בספריו אלו הולך וממשיך ביתר שאת וביתר
עז לחזק ולקבוע מסורת אבותינו הקדושים,
וכדרכו בספריו הקודמים .גם ספרו החדש
"נפלאות מתורתך" מלא בדרשות ,חידושים
עמוקים ונפלאים ,חקרי הלכות ומנהגים ,עם
הנהגות יקרות ודרך ארץ מדורי דורות ,גם
משוקעים בו מעשיות נפלאים חדשים ונעימים
מכתבי יד עתיקים לא שזפתם עין רואי ,קנקן
חדש מלא ישן .ספר זה מעין השלמה לספרים
"שלחן ערוך המקוצר" וכולל מדות ודרך
ארץ ,השקפה ומוסר ,ביראת שמים אמיתית
וטהורה.
ברכות מרובות ,תשואות חן חן ,למו"ר
שליט"א על עמלו ומסירותו לאין קץ לזכות את
הרבים בכלל ואת עדתינו בפרט ,הן בעבר הן
בהווה ,ועוד ידו נטויה כהנה וכהנה .יאריך ה'
ימיו על ממלכתו ממלכת התורה ,ויהי רצון
שנזכה לראות בקרוב שאר חיבוריו הנחמדים
מזהב ומפז ומלאה הארץ דעה את ה' ,אכי"ר.

בברכת התורה

רבני בית ההוראה "פעולת צדיק"
ע"ש מהרי"ץ זצוק"ל

ראש כולל חזון יעקב ירושלים ורב שכונת
גבעת משה

רונאל ב"ר שמעון אהרון
עמנואל ב"ר חיים בשארי
אבינועם שמואל ב"ר ישעיהו יהב
שמריהו בה"ר עובדיה יונה
מאיר ליאור ב"ר יוסף לוי
יואל ב"ר משה סיאני
אבישי ב"ר יוסף צדוק
אורן ב"ר שמעון צדוק
משה בה"ר יצחק רצאבי

יעקב יוסף
ציון חוכימה
בהר"ר חיים חוכימה זצ"ל מתלמידי
הרה"ג חיים ב"ר יוסף אלקאפח זצ"ל
ראב"ד עיר ואם בישראל רצאבה
ממשפחת אמו של מהרי"ץ זיע"א

הן הובא לפני ספר יקר ערך מעשי
ידי הגאון המפורסם גודר גדר ועומד
בפרץ מזכה הרבים כבוד רבי יצחק
רצאבי שליט"א מייסד וראש מוסדות
"פעולת צדיק" ע"ש גדול חכמי ורבני
תימן הגה"צ מהרי"ץ זצ"ל בשמו
יקבנו "נפלאות מתורתך" ובו
חידושים נפלאים ונחמדים ,דרשות,
חקרי הלכות ,מאמרים ודיוקים על
סדר פרשיות התורה ,ההפטרות וה'
מגילות ,וראיתי זעיר פה וזעיר שם,
והנה נעשתה עבודה נפלאה וזכות
הרבים תלוי בו להפיץ מעיינותיו
חוצה שיתבדרון שמעתתא בבי
מדרשא מאשר חננו השי"ת.
וראויים ונאים הדברים למי שכתבם,
באשר מכיר אני את הגאון הרב
המחבר שליט"א שהוא מחשובי רבני
עירנו ,וזכות גדולה היא לו אשר זוכה
לשמור על גחלת יהדות תימן
המפוארה ומנהגיהם המיוחדים
העוברים מורשה מדור דור ,ובוודאי
זוכה לכוון לאמיתה של תורה ,והנני
בזה לברכו שאכן יזכה להפיץ
מעיינותיו חוצה ,ולהמשיך בעבודת
הקודש לזכות את הרבים ,ויאותו
רבים וכן שלמים לאורו ,מתוך
בריאות גופא ונהורא מעליא ,מרוב
כל ,וחפץ ה' בידו יצלח.
וע"ז באעה"ח
משה שאול קליין
דומ"צ בביד"צ דמרן הגר"ש ואזנר שליט"א
ורב שכונת "אור החיים" בני ברק

הן איתמחי גברא רבא ואיתמחי
קמיעא וכבר יצא טבעו בעולם
התורה כאחד משומרי משמרת
הקודש בגבורה עילאה ,יהי ה'
אלוקיו להגביר פעלים לתורה
ולתעודה בידו הגדולה וזרועו
הנטויה ,ולזכות את העולם בספריו
הנפלאים.
וע"ז באעה"ח
שמואל אליעזר שטרן
רב מערב העיר בני ברק
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רשימה חלקית של אלו שהצטרפו לברך את מו"ר

הגאון רבי יצחק רצאבי

הגה"צ רבי גדליה אייזמן שליט"א
מנהל רוחני בישיבת קול תורה ירושלם
וזקן המשגיחים

הגאון רבי שמואל אויירבאך
ראש ישיבת מעלות התורה

שליט"א

שליט"א ולחזק את פעולותיו

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א
ראב"ד העדה החרדית ומח"ס מועדים וזמנים ,תשובות
והנהגות וכו'
הגאון רבי ברוך שמואל דויטש שליט"א
מראשי ישיבת קול תורה ומח"ס ברכת כהן

הגאון רבי עזריאל אויירבאך שליט"א
מראשי בד"ץ "שארית ישראל" ורב קהילת חניכי הישיבות בית וגן ירושלם

מרבני הקהילה התימנית
הרה"ג נתנאל אלשיך שליט"א
בן הגה"צ רבי יחיא זצ"ל אלשיך
מורה צדק בבאר שבע ועורך תכלאל
ופרשה תורת אבות.
הרה"ג הישיש שלמה שרוי שליט"א
מרבני ראש העין.
הרה"ג עובדיה יונה שליט"א
דיין בבד"ץ העדה החרדית הספרדית
בירושלם .מצאצאי משפחת אדוננו
כמוהר"ר יצחק ונה זיע"א.
הרה"ג שמעון אהרון ברזילי שליט"א
ר"מ בישיבת "אהבה ושלום"
ומו"ץ בבית ההוראה "שערי ציון" של
הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א.
הרה"ג עמית מגד שליט"א
ראש כולל בראש העין.
הרה"ג יוחאי עמר הלוי שליט"א
ראש כולל "צור חיינו" קרית מלאכי.
הרה"ג מאיר צדוק שליט"א
בן הרה"ג שמעון צאלח זצ"ל רב בית
הכנסת עץ חיים שיכון ה' בני ברק
מצאצאי גאון עוזינו מהרי"ץ זצוק"ל.
הרה"ג שמעון קהלני שליט"א
נאמן ביתו של הגה"צ רבי יחיא אלשיך
זצ"ל.
הרה"ג ליאור מועלם שליט"א
רב בק"ק תימן רכסים ע"ש מהרי"ץ
זצוק"ל.
הרה"ג נריה חובארה שליט"א
מח"ס "בארות חיים" על פסקי
מהרי"ץ.

הרה"ג יונה קלזאן שליט"א
ר"מ ישיבת "היכל התורה" שע"י מוסדות
"משכן שמעון".
הרה"ג רונאל אהרון שליט"א
רב הקהילה התימנית בבאר שבע וראש
בית ההוראה "פעולת צדיק" בנתיבות.
הרה"ג אלמוג שלמה שליט"א
מח"ס "שערי שלמה" ועוד.
הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א
דיין ורב מקומי במספר ישובים בארץ.
הרה"ג יורם גרידי שליט"א
ראש מוסדות "מתימן יבוא" בירושלם.
הרה"ג חננאל שררה שליט"א
רב הקהילה התימנית בגדרה.
הרה"ג חיים עטרי שליט"א
רב הקהילה התימנית בחדרה.
הרה"ג יואב מהצרי שליט"א
מרבני ק"ק תימן בעמנואל.
מארי שלמה צדוק שליט"א
ראש ארגון "ברוך מבנים"
ומח"ס "תורה צוה".

בית ההוראה לקהילות בני התורה
לעדת ק"ק תימן – אלעד
הרה"ג ברוך עוקשי שליט"א
הרה"ג ניצחוני שמואלי שליט"א
הרה"ג טל צאיג שליט"א.
הרה"ג יוסף צברי שליט"א
מפאת קוצר הזמן לא נכללו רבנים ואישי
ציבור נוספים .המעוניינים להצטרף נא
ליצור קשר
בטל' 02-6420535

מרבני שאר הקהילות
הרה"ג יוסף חיים שמחון שליט"א
ראש כולל "אהבת משה" בנתניה.
הרה"ג דוד בליתי שליט"א
רב בית כנסת אור המערב ע"ש בבא
סאלי זיע"א ברכסים.
הרה"ג יואל קטן שליט"א
מו"ל שו"ת הרשב"ץ וכו'
ועורך "המעיין" טבת התשס"ט דף
 - 105שם מופיעה סקירה מאלפת על
הספר נר יו"ט.

אישי ציבור
הרב יואב גוברי הי"ו
ראש ארגון "שיח אבות ובנים" בקרית
ארבע.
ה"ה ר' יונתן דוד הי"ו
מנהל מרכז רוחני "אור אברהם אוהבי"
בפתח תקוה.
ה"ה ר' בנימין זהבי הי"ו
יושב ראש תנועת "ישי" וחבר מועצת העיר
פתח תקוה.
ה"ה ר' שרון חוילי הי"ו
חבר מועצה מקומית פרדסיה.
ה"ה ר' אסף ימיני הי"ו
ראש חברת "ישא ברכה".
ה"ה ר' שגיב מחפוד הי"ו
ראש הו"ל "נוסח תימן".
ה"ה ר' מיכאל מלמד הי"ו
חבר ראש עירית ראש העין.
ה"ה ר' דניאל סרי הי"ו
סגן ראש מועצת יקנעם.
ה"ה ר' יואב שלם הי"ו
ראש עמותת "במסילות התורה"
מייסד בית כנסת "אור הנר"
בבני ברק.

וְלאן שבתימן התגורר רב חשוב מאד ,מארי יחיא
בעיר רֲבּוּעַ -כ ַ
אפ ִדּי זצ"ל שמו .למרבה הצער ,חלה במחלה קשה מאד ,עד
ַח ִ
שלא היה מסוגל לאכול ולשתות מאומה .רק שכב בחוסר
אונים על מיטת חוליו ושפתיו נעות לרופא חולים בעל
הרחמים שיהיה בעזרו.
והנה ,באחד הימים הגיע לבקרו מאריה דאתרא הרה"ג חיים
משה ַח ְגּ ִבּי זצ"ל ,ותוך כדי התעניינות במצבו סיפר לו מארי
יחיא שנגלו אליו בחלום ,בלילה הקודם והודיעו לו כי נגזרה
גזירה שימותו כמה אנשים מחולי זה ,ואף הוא מארי יחיא
בכללם .הרב חיים משה העתיר והתפלל לה' בעדו ,וכדי שלא
יתייאש ,אמר לו" ,זכור ואל תשכח את מאמר חז"ל "אפילו
חרב חדה מונחת על צווארו של-אדם אל ימנע עצמו מן
הרחמים" ,נתן לו ָק ִמיַע קדוש שכתב לו לרפואה שלימה
וביקשו "תאזור מתניך וצא מחוץ לבית ,תחת אויר רקיע
השמים ,ושם תבקש רחמים ,חזק ואמץ .ונפרד ממנו לשלום.
למחרת ניסה מארי יחיא בשארית כוחותיו לצאת לחצר ביתו.
אך היות ולא יכול היה להלך על רגליו מרוב תשישות וחולי,
נאלץ לזחול על ארבע .כשראו זאת אשתו ובני ביתו ,חרדו
לקראו וביקשו למנוע בעדו ,מדאגה פן יורע מצבו .אך חזקו
עליהם דבריו כשאמר להם שעליו לקיים את דברי הרב ,ויהי
מה ,והבוטח בה' חסד יסובבנו .בקושי עצום הגיע לחצר,
ומשם פנה לשדה שהיתה בסמוך ,התיישב על הקרקע ונשען
על סלע אחד ,נשא עיניו לשמים ,קרא מזמורי תהלים ושפך
תחנונים מקירות ליבו בדמעות שליש לפני בורא עולם
שיושיעהו ,עד שלפתע נתעלף:
והנה הוא שומע קול קורא אליו" ,יחיא ,יחיא ,תתעורר .מה-לך
פה ,ומדוע אתה בוכה" .פקח מארי יחיא את עיניו ,והנה איש
זקן בעל הדרת-פנים עומד לנגדו ,שלא הכירו ולא ראהו
מעולם .ענה לו "חולה אני מאד ונושא אני תפילה לה' ,אולי
ירחמו עלי מן השמים" .אמר לו הזקן" :שמע ה' את תפילתך
ושלחני אליך .ועתהֲ ,עצוֹם עיניך" ,ועצם .אחרי רגעים ספורים,
אמר לו הזקןְ " :פּקח עיניך" ,ופקח .והנה ראה שהם עומדים
בפתח מערה אחת ,שגם אותה לא ראה מעולם .הניח הזקן את
ידו על גבו של-מארי יחיא ,לקרבו לצד המערה ,ואמר לו:
"תיכנס פנימה למערת אליהו ,שם יגיש לך אדם אחד מים

לשתות ,תשתה אותם ותזכה לרפואה שלימה" .עשה
כדבריו ואכן בא לקראתו אדם אחד ששאל אותו" :האם
אתה חולה" .השיב" ,כן" .הושיט לו הלה כוס של-מים,
ואמר לוָ " ,בּ ֵרך" ,בירך ושתה מהם .מיד כשסיים לשתות,
הרגיש עצמו כאילו לא היה חולה כלל ועיקר .אמר לו
אותו אדם" ,אל תישאר כאן ,כי אליהו הנביא ממתין לך
בחוץ סמוך לפתח המערה".
עודו מתפלא ומשתאה לשמע כל זאת ,יצא מהמערה תוך
כדי התבוננות להכיר היטב את המקום הקדוש הזה ואת
סביבותיו .והנה הזקן הזה ,שעתה נודע לו כי הוא אליהו
זכור לטוב .אמר לו שוב "עצום עיניך" ,ועצם" .פקח
עיניך" ,ופקח .ותכף ומיד ראה את עצמו ליד אותו סלע
שבשדה הסמוכה לביתו ,והזקן הלך לדרכו ונעלם ממנו.
אוּלם ,מה רבה
קם על שתי רגליו ונכנס לביתו בריא ָכּ ָ
היתה תדהמתם של כל הסובבים אותו בראותו כך,
ושאלוהו "הן אך לפני רגעים אחדים היית חולה אנוש,
וכפשׂע בינך ובין המות" .השיב להם "ישועת ה' כהרף
ֶ
עין" .והודו כולם ושיבחו לבורא עולם:
בשנת ה'תש"ט ,כשהגיע מארי יחיא לארץ ישראל
בעליית "על כנפי נשרים" ,חקר ודרש על "מערת אליהו",
ונודע לו שהיא ליד העיר חיפה .נזדרז לנסוע לשם
לראות אם זהו המקום שראה אז .ואכן כשהגיע נוכח
לראות ולדעת כי הוא הוא ,לפרטי-פרטיו ,לא פחות ולא
יותר ,לפי סימניו שהיו חקוקים בזיכרונו .ויהי לפלא:
]בעל המעשה התגורר בבאר שבע ושינה שם משפחתו לשפירא.
את הסיפור המופלא הזה ,הסתיר זמן רב עד הגיעו לעת זקנה,
ואז סיפר למקצת ממיודעיו שהם ת"ח ויראי שמים ,ומהם נודע
למ"ר הגר"י רצאבי שליט"א וכתבו בספרו היקר "נפלאות
מתורתך" .וביום כ"ד סיון ה'תשס"ד ב'שט"ו ,נלב"ע קרוב לבן מאה
שנה ,וחיים לכל ישראל שבק[.
)מתוך ספר החדש נפלאות מתורתך במדבר כרך ב' פרשת פינחס(

øîåòä éîéå çñôä âçì íéøôñ
03-6780070 :ïåôìè ,÷øá éðá 5 øéðùå÷ 'çø ïåëîä ãøùîá âéùäì ïúéð
שם הספר
ספר שלחן ערוך המקוצר
חלק מועדים
אגדתא דפסחא
פרי עץ חיים
אגדתא דפסחא
גאולת ישראל
אגדתא דפסחא
בני מלכים
סדר בדיקת חמץ  -כריכה מפוארת
פרקי אבות
כריכה קשה
ספר משלי

תיאור
הלכות חג הפסח ,יו"ט ,חול המועד וימי העומר.

מחיר
 40ש"ח

הגדה של פסח עם פירוש "עץ חיים" למהרי"ץ ועליו פירוש "פרי עץ
חיים" למו"ר גאון ר' יצחק רצאבי שליט"א.
הגדה של פסח עם פירוש מדרש הביאור
כולל דיני ליל הסדר.

 25ש"ח

הגדה של פסח עם ציורים ואיורים לילדים.

 20ש"ח

סדר בדיקת חמץ בכריכה מפוארת המכיל בתוכו גם את הלכות בדיקת
חמץ.
פרקי אבות עם הפירושים :רע"מ ,ומהרי"ץ לפרק ו' ופעמון זהב למהרי"ו
כולל פרק ו' העתק שני ופרק ז' ,ומילי דאבות למו"ר הגר"י רצאבי
שליט"א.
ספר משלי עם "בינה במקרא" המכיל את חלק הדקדוק למהרי"ץ וכן
הוספות דקדוקיות רבות של מו"ר הגאון ר' יצחק רצאבי שליט"א
נוסף לו חידושים וביאורים ממדרשי חכמי תימן.

 40ש"ח

 20ש"ח
 35ש"ח
 20ש"ח

לוח שנה "פעולת צדיק" לשנת ה'תש"ע בשלבי סיום! להקדשות והנצחה נא לפנות לטל' 052-7635645
לוח ''ספירת העומר בארמית" באותיות גדולות מאירות עינים  -להשיג במשרד המכון

כ"ח ניסן ה'תשס"ט  -מחזור חמישי
בעזהי"ת ייערך מבחן על אגדתא דפסחא – "עץ חיים"
לאברכים ולבחורי ישיבות
העונים נכונה על שאלות שלב א' יעלו לשלב האחרון
שייערך

ביומא דהילולא ה 204-דמהרי"ץ זצוק"ל
אור לכ"ח ניסן ]ראה מודעה נפרדת[ ושם יוכתרו חתני
"אגדתא דפסחא"

¤ 1000 'à ñøô
¤ 500 'á ñøô
¤ 400 'â ñøô
כמו כן יחולקו ספרים מספרי המכון למשתתפים במבחן
האחרון
המילגות באדיבות "קרן מעשה נסים"
ע"ש הגה"צ ר' נסים רצאבי זצ"ל
מטרת תוכנית חשובה זו ,להקנות לבחורי החמד מבני
עדתנו ,ידע חיוני למנהגינו אנו בחג הפסח בכלל ובליל הסדר
בפרט.
אלו הם שמות חתני "אגדתא דפסחא"
שזכו בפרסים בשנים שעברו:
במחזורים א' – ד'
בשנים ה'תשנ"ז ,ה'תש"ס ,ה'תשס"א ,ה'תשס"ב
הבה"ח ישראל מאיר אלנדאף ,אלון לוי ,רן גמליאל ,תומר
שונים ,דוד צפירה ,דוד דמארי ,משה גיאת ,ידידיה חריר ,הי"ו.

לימי הפסח ה'תשס"ט הבעל"ט
היערכות חסרת תקדים לפסח בהכשר המהודר
והקפדני של בד"ץ "פעולת צדיק"

מצות תימניות עבודת יד ,יין ,מיני תבלין
ללא חשש חוזר וניעור.
הקדימו הזמנותיכם מראש אל תחכו לרגע האחרון.

דרושים מפיצים!
נייד 052-7635645 :טלפון03-6780070 :

שאלות שלב א'
א .כיצד הוא סדר הקערה?
ב .האם מברך על כוס וכוס מד' כוסות קודם השתיה ולאחריה או
לא? כתוב מסקנת מהרי"ץ!
ג .קידוש ליל פסח מיושב או מעומד?
ד .מי נקראת אשה חשובה שחייבת בהסיבה?
ה .מה הם הב' תבשילין שאמרו ,ומסקנת מהרי"ץ?
ו .כמה הוא שיעור כזית ,והאם יש דבר שצריך לאכלו בלילה זה
פחות מכזית והמנהג בזה?
ז .מהו טעם הסוברים לברך על המרור בורא פרי האדמה ,וכיצד
יעשה לפטור עצמו מהברכה לבאת ידי כולם?
ח .מדוע לא תקנו ברכה על קריאת ההגדה?
ט .מהו פירוש הדין כל שלא אמר פסח מצה ומרורים לא יצא ידי
חובתו?
י .אימתי נעשית בציעת האפיקומן?
י"א .נאמר בפסוק אז ישיר משה ובני ישראל את השירה וגו',
למה נקט שירה ולא שיר?
י"ב .למצות כורך האם צריך כזית מצה וכזית מרור או שבין הכל
יהא שיעור כזית?
י"ג .כמה ככרות לוקח לאכילת מצה בימי הפסח בחול ובשבת?
י"ד .מהו ההבדל בין שמחה לששון? מהו פירוש תיבת ובתשניק?
מה התועלת בקרבינו להר סיני אילו לא היינו מקבלים את
התורה?
ט"ו .טיבול הכרפס ,והמצה ,במלח או בחרוסת?

פתרונות יש לשלוח ל"פעולת צדיק" :ת"ד  1719בני ברק לא
יאוחר מכ"ג ניסן.
לציין :כתובת ,טלפון ,גיל ושם הישיבה.
פרטים נוספים ועידכונים חדשים על החידון
בטל 1599-500-404 :שלוחה מספר .3
את ההגדה ניתן לרכוש במשרד המכון :רח' קושניר ,5
בני ברק ,טלפון03-6780070 :
בברכת התורה ולומדיה ,צוות הבוחנים

