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מפעולות צדיק
ראש השנה
שחל להיות בשבת
מובא במסכת ראש השנה (ט"ז ע"א ול"ד ע"ב) "אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות ,מלכיות כדי
שתמליכוני עליכם .זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ,ובמה? בשופר"" .אמר הקב"ה תקעו לפני
בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני".
מכאן למדנו שמלבד המצות עשה שאנו מקיימים בתקיעת שופר בר"ה ,יש בה מעלה שדרכה עולה זכרונינו
לטובה לפני הקב"ה ,ועומדת לנו זכות עקידת יצחק.
ועוד אמרינן שם "למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין? כדי לערבב את השטן.
וא"ר יצחק כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה מריעין לה בסופה .מאי טעמא ,דלא איערבב שטן".
ובכל זאת ,כשחל ר"ה בשבת [כשנתינו זו ה'תש"ע] ,בטלו חז"ל את מצות תקיעת שופר .ולא מפני שעצם
התקיעה אסורה בשבת שהרי היא חכמה ואינה מלאכה .אלא רק מפני גזירה שמא ילך להתלמד ויטלטלנו
ארבע אמות ברשות הרבים .ולא חששו חז"ל להפסד הזכות שבשופר .וגם לא לדברי ר' יצחק שכל שנה שאין
תוקעין לה בתחילתה מריעין לה בסופה .וכתבו התוס' בשם בה"ג על דברי ר' יצחק "לאו דמיקלע בשבתא
אלא דאתייליד אונסא" .כלומר שדברי ר"י אינם אמורים על שנה שחל בה ר"ה בשבת .והטעם הוא ,שאם אנו
מקיימים את דברי חז"ל ,יש בכוחם להגין עלינו מפני הפורענות .וזאת אנו למדים ג"כ מדברי רש"י על הא
דאמרינן כדי לערבב את השטן .וז"ל "שלא ישטין כשישמע ישראל מחבבין את המצוות מסתתמין דבריו".
כלומר ,כשעם ישראל מחבבין את המצוות ומקיימין דברי חז"ל לתקוע מיושב ומעומד ,מסתתמין דבריו של
השטן ואין בכוחו לקטרג .וכן בעניינינו שאין תוקעים בשופר הוא רק כדי לקיים דברי חז"ל.
במילה "שופר" ישנו ביטוי נוסף והוא מלשון "שיפור" ,כמו שאמרו חז"ל במכילתא המובאת ב"מנורת המאור"
(רצ"ד) "ובחודש השביעי וכו' ,בחודש-חדשו עצמכם ,שופר-שפרו מעשיכם" ,אף אנו נשתדל לשפר את
מעשינו ,ובכך נזכה להמשך דברי חז"ל "אמר הקב"ה לישראל אם שפרתם את מעשיכם לפני ,הריני נעשה
לכם כשופר .מה שופר מכניס בזו ומוציא בזו ,אף אני עומד מכסא דין ויושב בכסא רחמים ומרחם עליכם".
מאת הרה"ג יואל סיאני שליט"א  -מרבני בית ההוראה פעולת צדיק
נכתב לע"נ אביו רבי משה ב"ר בנימין ז"ל ,נלב"ע ט"ז סיון תשס"ט

סיכום שנת ה'תשס"ט
שנת אחדות וזקיפת קומה לק"ק תימן יע"א
• 11,000פניות למערכת פעולת צדיק
• 28,000דקות שהו במערכת הטלפונית
• 12,000שעות של לימוד תורה בכולל ערב
•עשרות אלפי עלונים הופצו ברחבי הארץ
• 206בחורי ישיבות נבחנו על ספר שלחן
ערוך המקוצר

• 457פניות בדואר אלקטרוני
• 350פקסים נתקבלו
•הופצו ספרים ברחבי הארץ והעולם
• 76שיעורים נמסרו ע”י מו”ר שליט”א
•אלפי משתתפים באירועי השנה
•ועוד ועוד...

בא להיות שותף במפעל הגדול הזה וטול חלק בהפצת תורה ומורשת
לקבלת דף הוראת קבע ומסירת שמות לידי מו”ר
יש לשלוח בקשה לתיבת הדוא"לptz@ptz.co.il :

'לוח פעולת צדיק' לשנת ה'תש"ע הבעל"ט
בעזהי"ת יצא לאור לוח שנה “פעולת צדיק" לשנת ה'תש"ע .ערוך ומסודר לפי
מנהגינו ושיטתינו.
לבקשת רבים הוספנו בלוח השנה את זמני עלות השחר ,נץ החמה ,זמן ציצית
ותפילין ,סוף זמן ק”ש מג"א ,חצות יום ולילה ,מנחה גדולה ,מנחה קטנה ,שקיעת
החמה ,צאת הכוכבים ,כניסת ויציאת שבת וחג ,לפי אופק הערים ירושלם ,בני
ברק ,חיפה ובאר שבע .מודפס על דפי כרומו עבים ,נוח לעיון וקריאה ,ועוד
מעלות רבות ...להשיג במשרדי המכון.
חדש! סידור חברותות בטלפון ללימוד ספר שלחן ערוך המקוצר
גברים  /נשים המעוניינים להצטרף יפנו לדוא"לptz@ptz.co.il :

בשורה משמחת!
סוף ל"קו הטלפון התפוס" ,מהיום ניתן יהיה להתקשר
לשאלות וקבלת מידע במספר רב קווי של פעולת צדיק
 1599-500-404עד  15אנשים בו זמנית.
כנס הקבלת פני רבו ברגל
והכתרת חתני ש"ע המקוצר  -מחזור כ"ד
יתקיים אי"ה ביום ראשון ט"ז תשרי א' דחוה"מ סוכות

במרכז "יד לשבים" רח' שוסיוב  3רחובות

במעמד מרנן ורבנן שליט"א
מכירת ספרי המכון בהנחה
עזרת נשים פתוחה

ברוכים הבאים

שבת בקרית ספר
לאחר סעודת ערב שבת התכנסו רבים מבני הישיבות
הצעירים למעלה משעה לשמוע את שיעורו של מו"ר
בצמאון .למחרת נמסר שיעור נפלא ומקיף לפני תפילת
מנחה בעניין מהות חודש אב ,יישר כח למארגן הרב יעקב
ושדי יצ"ו וגבאי בית הכנסת 'פעולת צדיק' בקרית ספר.
מפתחות מפורטים בספרי ש"ע המקוצר
יצא לאור מהדורה חדשה של סט שע"ה יו"ד ב' חלקים
בתוספת מפתחות מפורטים .ניתן לקבל את הקבצים
ללא תשלום באמצעות הדוא"ל .המעוניין ישלח בקשה
לדוא"לptz@ptz.co.il :
שבת בראשון לציון
שבת התעוררות לקראת הימים הנוראים התקיימה בבית
המדרש וכולל אברכים "תורה מציון וקהילת מורשה"
ראשון לציון .אוירה של קדושה והתרוממות הנפש אפפה
את עשרות משתתפי השבת יחד עם מו"ר שליט"א.
יישר כח גדול לידידנו הרב שילה יגאלי שליט"א בנו של
הגאון רבי שלמה יגאלי זצ"ל אשר בזמן זה מלאו שנתיים
לפטירתו והוקדשה שבת זו לזכרו ,תנצב"ה.
תקליטור חדש
יצא לאור תקליטור המכיל את שיעורי מו"ר .וכמ"כ
מצורפת לזה חוברת לכל רשימת נושאי השיעורים .יישר
כח גדול למתנדבת ר .ב .תחי' ,אשר עושה עבודה נפלאה
לתועלת הרבים.
שבת ביקנעם
התעלות רוחנית אפפה את עשרות משתתפי השבת
יחד עם מו"ר שליט"א תפילות שבת יחד בלב אחד ובקול
אחד .סעודות שבת היו לתפארה ולדרך ארץ .שירי שבת
הושרו בנעימה ודברי תורה ושיחות חיזוק נשמעו מאת
מו"ר ויתר הרבנים שהשתתפו בשבת זו .יישר כח גדול
לידידנו ר' דניאל סירי הי"ו שלוחה דרבנן בעיר יקנעם,
אשר דאג לכל פרט קטן כגדול כדי שכל הציבור יהנו .ה'
ישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו ומכל צרה יצילהו.

עשה לך רב
והסתלק מן הספק
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:
הרה"ג שמריהו יונה שליט"א
א .שאל השואל :מכשיר הקרוי גריל חשמלי שיש לו גוף חימום לוהט ומתחתיו מגש ,האם
מותר לצלות בו כבד?
תשובה :כתבו הפוסקים דאש לאו דווקא אלא גם ע"י חום הוי צליה.
ב .שאלה :מה דין המגש והרשת האם היא טריפה ואסור לצלות בה דבר אחר?
תשובה :הרשת מותרת ויכול לצלות בה דברים אחרים .המגש שמתקבל בו דם אסור
להשתמש בו ואם נפל עליו דבר חם נאסר ,ואם נותן עליו נייר כסף ונפל על הנייר כסף
לא נאסר.
ג .חזר השואל ושאל :האיך הדין אם נותנים מים במגש קודם צליית הכבד כדי שיהיה קל
לנקותו האם הדבר מותר אם לאו?
תשובה :הגם שעולים אדים מן המים אין זה בישול אלא צלייה וכמו שמותר לצלות כמה
חתיכות יחד למרות שיוצאים נוזלים מאחת לשנייה אלא שצריך לבדוק שנצלה היטב.
ד .שאל השואל :הוצאתי גוש בשר על השיש להפשרה ויצאתי ,כעבור חצי שעה חזרתי.
האם יש לחשוש שמא העובדת הפיליפינית החליפה את החתיכה ,ונאסר כדין בשר
שנתעלם מן העין?
תשובה :החשש שמא הוחלף הבשר הוא רק אם יש לגוי הנאה בחילוף ,ולא מצד שרוצה
הגוי להכשיל הישראל [עיין יו"ד סימן קי"ח סעיף י'] .ממילא צריך לבדוק האם יש לגוי
בשר משל עצמו בזה הבית שאז אולי יש חשש שמא יחליף החתיכה שלו הפחות משובחת
ויקח את המשובחת של הישראל ,כגון שזה שמן וכו' .וחשש זה קיים בעיקר בבשר בהמה
אבל בעוף אין הפרש גדול בין שוק של עוף זה לשוק של עוף אחר ,ולכן אם היא אוכלת
מעופות ובשר של בעה"ב ואין לה משל עצמה ,אזי אין לה שום תועלת ורווח בחילוף ושרי.
כמו כן אם יש איזה טביעת עין בבשר מותר ,ומ"מ תמיד יש לעשות שאלת חכם שהרי
המקרים יכולים להשתנות ובעקבותיהם הדין.

הרה"ג רונאל אהרון שליט"א
שאלות :א .האם מותר לומר ברכות השחר ופסוקי דזמרה תוך כדי הליכה לבית הכנסת,
כמו במצב שאני מאחר למניין ורוצה להספיק?
ב .כאשר אני מתפלל שמונה-עשרה והציבור כבר המשיכו ואומרים קדיש ,האם עלי
לעצור ,או שאני יכול להמשיך בתפילת שמו"ע?
תשובות :א .הנה נאמר בעניין קרית שמע "בשבתך בביתך ובלכתך בדרך" (ואע"פ שנדרש
לעניין לימוד תורה ,מכל מקום לא נפקא מפשטא דקרא) ואמרו במשנה ובגמרא ,שניתנת
ק"ש לקריאה בכל אופן .ומסופר שם על ר' טרפון שהתחייב בנפשו משום שהיטה בדרך
לקרוא .וכתב הטור בסימן ס"א שלא הטריח הקב"ה עלינו לקרותה מעומד ,אך עכ"פ צריך
לקרותה באימה ויראה .והוא הדין לברכות השחר ופסוקי דזמרה ,ע"כ ודאי שיש עדיפות
לברך בביתו או בבית הכנסת ולא בלכתו ברחוב ,אבל במקום הצורך כגון שמאחר לתפילה
ויש חשש שיפסיד המניין יכול לאמרם בדרך ,רק שיש להזהר מלברך במקומות המטונפים
או ליד פחי אשפה וכדומה.
ב .מי שנמצא באמצע תפילת שמונה עשרה ,ושמע את הציבור אומרים קדיש או קדושה,
עליו לשתוק ולכוון למה שהציבור אומרים ולא יוציא כלום בשפתיו .אמנם אם הוא כבר
אמר "יהיו לרצון" הראשון יכול לענות עמהם אמן יהא שמיה וכו' ולעלמי עלמיא (יתברך),
וכשהש"ץ אומר דאמירן בעלמא ואמרו אמן ,יענה אמן .ובקדושה יענה רק "קדוש" ו -
"ברוך" ולא יענה "ימלוך" .ואם כבר אמר את "יהיו לרצון" השני אע"פ שלא אמר "עושה
שלום" יכול לענות כל דבר שבקדושה.

הרה"ג אורן צדוק שליט"א
שאלה :ברצוני לשאול ,אני מתגורר במרכז הארץ ,כאשר בנו את בית הכנסת שאני מתפלל
בה ,בנו אותה בצורה כזו שהיא פונה לכיוון צפון ,כלומר ההיכל והתיבה נמצאים בצד צפון
והשליח ציבור וכל הקהל מתפללים לכיוון צפון .אני לא כך נוהג אלא לכיוון ירושלים  ,האם
אני נוהג נכון ואם כן מה אני עושה כאשר אני שליח ציבור.
תשובה :ברור שטעות בידם של מתכנני בית הכנסת ,ואין עושים נכונה בהיותם מתפללים
לכיוון הלא הנכון ,וע"כ אם דבריך נשמעים ,טוב תעשה בהעיר תשומת ליבם ,ויתפללו
לרוח הנכונה ,היינו לכיוון ירושלים ,וכדאי שישנו בהתאם את מקום ההיכל והתיבה( ,ואין
בזה שאלה שקנו מקומם עיין שד"ח אס"ד מע' ביהכנ"ס או' מב') ואם אינן רוצים לשנותן
אינו מעכב ,ועכ"פ כלפי הרוח הנכונה חייבים להתפלל ,ואם הציבור אינו רוצה לשמוע ,אינך
יכול להתפלל לכיוון אחר מאשר הם מתפללים ,אפילו שהינך מתפלל לרוח הנכונה ,וע"כ
תתפלל לרוח שהם מתפללים ,ותצדד עצמך לרוח הנכונה וכן תעשה בהיותך ש"צ( ,עיין
משנ"ב סימן צ"ד סק"י).

שאלה :אני מתגורר ביישוב בו מתקיימות תפילות בנוסח תימן רק בשבתות ,למרות
שיש ציבור גדול של כ  50 -מתפללים כן ירבו ,אלא שלצערי במהלך השבוע בית הכנסת
סגור .יוצא איפוא שבמהלך חודש אלול לא מתקיימות סליחות כמנהגינו .ניסיתי לבדוק
אפשרות לפתוח את בית הכנסת ולקיים תפילות באמצע השבוע ,אך אמרו לי מתפללים
ותיקים שלא יהיה מניין וחבל על המאמץ.
שאלתי :האם ניתן לקיים את הסליחות בלילה בשעות שכן יגיע הציבור כגון מ 22:00 -
וגם נרויח שיתפללו ערבית במניין לאחר הסליחות .אני יודע שעדיף בשעות המוקדמות
של הבוקר או לאחר חצות ,אך אנשים לא יגיעו לצערי בשעות הללו.
תשובה :זמן אמירת הסליחות המובחר ביותר הוא באשמורת שאז הוא עת רצון ורחמים
וזמן מעולה ביותר לקבל שועת עמו בית ישראל ,אולם מכי ינטו צללי ערב ועד חצות
הלילה הוא עת התגברות הדינים בעולם ,ואשר ע"כ אין לומר בזמן זה סליחות והמשכיל
בעת ההיא ידום .וכיוון שהקושי אצלכם ברור ,ניתן לעשות סליחות בשעות הבוקר אחר
התפילה[ ,ולומר רק את הי"ב קטעים ההכרחיים ,והם מה שמנה מהרי"ץ בהקדמה לסדר
הסליחות] .ואם גם זה אי אפשר ,ניתן לומר בשעת הדחק גם במשך שאר היום .ועכ"פ אל
תבטלו את אמירת הסליחות ,ותאמרם אפילו ביחידי ובלבד שיהיה בזמנו.
שאלה .1 :בלוחות השונים מצויין זמן עלות השחר זמן טלית ותפילין וזמן הנץ א .ממתי
ניתן להתפלל שחרית לכתחילה? .ב .מהו הזמן המוקדם ביותר עבור מנין פועלים? ג.
ממה נובע הפער בקביעת זמן הנץ בלוח של הרב להבדיל מלוחות אחרים?
 .2בלוח החדש שיצא ע"י בית ההוראה פעולת צדיק סומנו ימים מסוימים כ "ימים לא
טובים" אודה על קבלת הסבר.
תשובה .1 :זמן תפילה מצוה מן המובחר הוא בנץ החמה ולא קודם לכן (ותפילה היינו
שמונה עשרה) [עיין שע"ה סימן ט"ז הערה ב'] .מנין פועלים שדחוקים מאוד בזמנם,
הותר להם להתפלל מעלות השחר .אולם צריך לידע שזמן קרית שמע הוא זמן קצת יותר
מאוחר ,והוא משיראה את חבירו הרגיל עמו קצת ברחוק ד' אמות ויכירנו .וזהו גם זמן
הנחת תפילין וציצית .ושיעור זמן זה בדרך כלל מובא בלוחות [והשנה ניתוסף גם ללוח
פעולת צדיק] .ודע לך שכיום יש הרבה מניינים הנקראים מניין פועלים ואינן כן ,וזאת
משום שאכן בעבר הוגדרו כך ,וכעת כל ציבור זה יצא לפנסיה ועדיין ממשיכים להתפלל
מוקדם ללא שום הצדקה .זמן החישוב של לוחות פעולת צדיק הוא על פי שיטת בית דוד,
וכך נהגו בתימן לכתחילה ,וכן נהגו בבגדד ובירושלים כמבואר בשו"ת רב פעלים  .2.בעניין
ימים שאינם טובים עיין בהרחבה בש"ע המקוצר חלק ד' סימן קמ"ח הע' ט"ו ד"ה ובפרט
וד"ה וכעת ,ותרווה צמאונך.

הרה"ג יואל סיאני שליט"א
שאלה :בשבתות בהם אני מתארח אצל הוריי ,שמתי לב שהם נוהגים לחמם אוכל בתנור
בשבת עצמה (והתנור עובד כל השבת) .יודע אני שבהכנסת אוכל לתנור מערב השבת
אין בעיה ,אך בשבת עצמה ,או אפילו החזרה לתנור של אוכל שיצא ממנו אסורה משום
"מחזי-כמבשל" ולכן יש להשתמש בפלטה עם רשת עליה לכל חימום של מאכל (מבושל
כל צורכו) בשבת עצמה.
א .האם מה שאני כותב נכון ,או שמא למנהגינו יש אפשרות אחרת שאני לא מכיר.
(ההורים שלי טוענים שהם שאלו והם נענו להיתר)  -לעניות דעתי לא היתה כאן שאלת
רב.
ב .האם מותר לי להעיר להוריי או אף להתעקש שישתמשו בפלטה או לוותר מפאת
כיבוד הורים (הלכה מדרבנן).
תשובה :כהקדמה לשאלתך בעניין השתמשות בתנור בשבת ,יש לידע שיש תנורים עם
טרמוסטט שע"י פתיחת הדלת נגרמת הבערת גופי החימום ,ולכן צריך להשתמש בתנור
שיש בו "מצב שבת" דהיינו מצב חום קבוע שאינו משתנה ע"י הפתיחה .וגם בתנור זה
עדיין צריך להיזהר לא לסגור את דלת התנור בשבת אם האוכל אינו מבושל כל צרכו
(ועיין בשע"ה סימן נ"ו סעיף ג' ,ובהערה ה' שם כתב שאין למחות ביד המקילים לסגור
דלת התנור אם עכ"פ נתבשל כשליש בישול).
מה שאמרת "יודע אני שבהכנסת אוכל לתנור מע"ש אין בעיה" .אין הדבר כן .ועיין בשו"ת
"אור לציון" (ח"ב פי"ז ס"ד) שכתב שתנור שלנו דינו ככירה שאינה גרופה וקטומה .ואסור
להשהות בה מע"ש אא"כ יכסה את תחתיתו בפח או נייר כסף .ובתנור שגוף החימום הוא
בחלקו העליון טוב לכתחילה שיכסה את החלק העליון עכ"ד.
ומה ששאלת לעניין חזרה לתוך התנור ,הנה אף אם יכסה את הגוף חימום ויהיה דינו
ככירה שהיא גרופה וקטומה ,מ"מ כתוב בשו"ע (רנ"ג ב') "ודוקא על גבה אבל לתוכה
אסור" .ומבאר המ"ב (סקנ"ח) "דכיון שהוא מעמיד לתוכה כדרך שמבשלין בה תדיר
נראה כמבשל" .ולפ"ז יש מקום לאסור חזרה לתוך תנור חשמלי אף אם כיסה את הגוף
חימום .וכן כתב לאסור בספר שש"כ (פ"א סי"ז) וז"ל "קדירה שיש בה תבשיל וכו' אין
להחזירה לתוך התנור".
אמנם בשו"ת "שבט הלוי" (ח"ג סמ"ח אות ג' וד') כתב להתיר להחזיר לתוך תנורים שלנו
שיש להם רק "תוך" ואין להם "על גבן" .ולמד זאת ממש"כ המ"ב (שם) שכירות שאין
להם תוך וחלל אליו הם פשוטות ותוכן וגבן אחד דמותר להחזיר להם .וא"כ ה"ה לתנור
שיש לו תוך ואין לו גב (דדוקא כשיש לו "תוך" ו"גב" אם מחזירים מחזי כמבשל) .ועיין
ב"שבות יצחק" שכתב בשם הגרי"ש אלישיב לחלוק על סברא זו ולאסור להחזיר לתוך
התנור.
לסיכום :בודאי עדיף שהוריך ישתמשו בפלטת שבת או במכסה פח שעל האש .ויוכלו
לחמם עליה תבשיל יבש (או לח כמנהג חלק מקהילותינו המקילים בזה) מבושל כל צרכו
ע"י שיניח כלי על גבה ובכך לא יהיה חשש של "מחזי כמבשל" לכל הדיעות.
אולם אם ברצונם דוקא להחזיר לתוך התנור (שיש בו מצב שבת) יש לכסות את הגוף
חימום בפח או בנייר כסף ויכולים הם לסמוך בזה על ה"שבט הלוי" הנ"ל .ומאחר ויש להם
על מי לסמוך אין להתעקש על כך.

דור לדור יספר
עלילת דם

אסם יש"ו היתה
ֲב ּו ַא ְל ַק ִ
בעיר צנעא בתקופת מלכותו של המלך הישמעאלי ַא ְל ִא ַמאם א ּ
גזירת עלילת דם קשה על היהודים .אומות העולם לקחו את בן המלך אל מקום נסתר
והרגוהו ,והשליכו את גופתו ברחוב היהודים ע"מ להעליל עליהם עלילת דם נבזית.
כשביקש המלך את בנו ולא מצאו פנו הגויים אל המלך ואמרו לו ,אמרנו לך שהיהודים
לוקחים גוי בכל שנה ושנה והורגים אותו בסתר .ומחלקים הדם ביניהם טפין טפין ללוש
בו המצות .וכשאוכלים המצה ,אומרים ,כשם שטעמנו דם הגוי הזה ,כך נטעם דמי כל
הגויים .כששמע זאת המלך צעק במר נפש לעבדיו ,מהרו לקבץ את כל היהודים הנה.
ואכלה אותם ואת זכרם מן העולם .שופכי דם בני ,בחיי ובחיי מלכותי ,לא אחוס ולא
ארחם ,ואשמידם לגמרי.
רוצחי בן המלך הבהילו במהירות את היהודים אל המלך כשהם מאיימים עליהם ואומרים
להם ,היום הזה הגיע יום פקודתכם .התקבצו כולם בבהלה אל תוך חצר המלך ,אנשים
נשים וטף .אמר להם המלך ,עתה הגידו מי רצח את בני ,ואם לאו ,רע ומר יהיה סופכם.
היהודים בקשו מהמלך שיתן להם ארכת זמן ,והמלך נתן להם זמן עד למחר ובלבד

שישארו בחצר המלך .ע"מ שלא ילכו להתפלל לה' בביה"כ שהמלך ימות.
היהודים שלחו שליח אל העיר רחבה ,לבקש את מורנו ורבינו הגאון רבי יחיא ֲּב ִׁש ִירי
זיע"א ,וכך כתבו לו :מהרה חושה אל תעמוד ,עת צרה היא ליעקב ,אל תחרש ואל תשקוט.
מוהרי"ב השכים למחרת בעלות השחר והגיע אל ארמון המלך ,ואמר :אדוני המלך ,תישבע
לי בחייך ובחיי מלכותך ,שלא תפגע כלל ביהודים עם בנך יעמוד חי לעיני כל העם ,ויודה
בפיו מה הרגו ,ותנקם ממנו .הסכים המלך .עמד מהר"י בשירי בתפילה לפני ה' שיציל
את עמ"י ויקדש שמו לעיני הגויים .משסיים תפילתו כתב על פתקא של-נייר שם אמת,
והדביקה במצח בן המלך ההרוג ,והנה הפלא ופלא בן המלך עמד על רגליו חי כמו שהיה,
ברוח ונשמה ולשון מדבר .כשראה זאת המלך החזיק ביד בנו והרב שאלו :מה שמך? אמר
לו ,עבד אלרחים .אמר לו ,בן מי אתה .אמר לו ,בן האמאם אבו אלקאסם .אמר לו ,והיכן
אביך .אמר לו ,הן מחזיק בידי .אמר לו ,ומה לך עתה .אמר לו ,הרוג .אמר לו ,מי הרגך .אמר
לו ,פלוני ופלוני ,והם ידידי אבי .אמר לו ,באיזה מקום .אמר לו ,בבית פלוני ,בחדר פלוני.
ועדיין הדם צבוע באבנים .שלח המלך מיד חיילים לאותו הבית ולאותו חדר ,ואכן אמת
ונכון הדבר.
עמד הרב ומחק אות אל"ף משם אמת ,ונשאר מת ,והוא נפל ארצה וחזר לקדמותו .אמר
לו המלך ,אני אתן לך כסף רב וישאר בני חי .אמר לו ,אי אפשר לשנות הטבע ,ולבטל גזירת
הקב"ה .וכל נס ההצלה היה ע"מ להודיע לבני האדם גבורתו וכדי שלא תשפכו דם נפשות
נקיים .מיד ציוה המלך לקבור את בנו ,ושלח להרוג את הרוצחים ונשיהם ובניהם וטפם
ושרפו את בתיהם ואת כל רכושם באש .ושלח את הרב כג"ק מהריב"ש זיע"א ואת כל
ישראל לשלום .ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

(מעובד מתוך הספר נפלאות מתורתך סוף פרשת מסעי)

ספר "פסקי מהרי"ץ – בארות משה" הלכות ראש השנה ויום הכפורים
הספר מקיף את עניני ההלכה ומנהגי קהילות ישראל בכלל וקהילות תימן בפרט ,השתלשלותם ובירור שרשיהם ויסודותיהם מהגמרא גאונים
וראשונים עד אחרוני זמנינו.
כמו כן נכלל בספר הרבה חידושי דינים ובירורי הלכות המצויות בזמנינו כגון:
א .האם יש לחוש שלא להתוודות בלחש בעת תקיעת שופר בין סימן לסימן? ב .מהו טעם ויסוד מנהגינו שיושבים בתקיעות שקודם תפילת מוסף?
ג .האם יכול אדם להוסיף ולפרט חטאיו בוידוי? ד .הגיע ש"ץ לקדושה והיחיד עדיין באמצע הוידוי ,האם יענה הקדושה או לא?
על עשרות רבות של שאלות ועניינים כגון אלו ,ימצא המעיין בספר חשוב זה .לרכישת הספר נא צור קשר 03-6780070

לוח לימוד "עמוד יומי" בספר הזוהר הקדוש

• אבותינו היו רגילים בלימוד הזוהר • .אף שלא מבינים ,יש בו סגולה נפלאה • .כל 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 עניין
גדול ללמוד בזוהר כל יום עמוד ,ויראה תועלת בעז"ה( .מתוך דברי מו"ר שליט"א בכנס סוכות ה'תשס"ט)
תכנית הספק הלימוד היא עמוד ליום ,סה"כ  15דפים בחודש לשלוש וחצי שנים כדלקמן
סדר הדפים בספר הזוהר המקורי והמפורסם
כרך א :ספר בראשית דפים א  -רסד .כרך ב :ספר שמות דפים ב -רעח .כרך ג :ספר ויקרא דפים ב  -קטו .ספר במדבר דפים קיז  -רנט .ספר דברים דפים רס  -שג

תשרי
מרחשון
כסלו
טבת
שבט
אדר
ניסן
אייר
סיון
תמוז
מנחם אב
אלול

שנת ה'תשס"ט

שנת ה'תש"ע

שנת ה'תשע"א

שנת ה'תשע"ב

ההספק בדפים

ההספק בדפים

ההספק בדפים

ההספק בדפים
קכז  -קלב
קלג  -קמח
קמט  -רנט
רסה  -רפ

ספר בראשית א  -טו
טז  -ל
לא  -מה
מו  -ס

קפא  -קצה
קצו  -רי
ריא  -רכה
רכו  -רמ

קיא  -קכה
קכו  -רמ
רמא  -רנה
רנו  -רסט

סא  -עה
עו  -צ
צא  -קה
קו  -קכ
קכא  -קלה
קלו  -קנ
קנא  -קסה
קסו  -קפ

רמא  -רסד
ספר שמות ב  -כ
כא  -לה
לו  -נ
נא -סה
סו  -פ
פא  -צה
צו  -קי

רע  -רעח
אדר א' ספר ויקרא ב  -יז
לד  -מט
נ  -סה
סו  -פ
פא  -צה
צו  -קי
קיא  -קטו ספר במדבר קיז  -קכז

ספר דברים רס  -רסד

רפא  -רצו
אדר ב' יח  -לג רצז  -רצט
ש  -שג

הדרן עלך ספר הזוהר
חול המועד פסח ה'תשע"ב
מתחילין מחזור חדש
ספר בראשית א – טו

ניתן לרכוש במשרד הארגון :סדר ליל ראש השנה הכולל בתוכו קידוש לליל ר"ה וכן סדר הסימנים הנהוג באותו לילה .הנחה ברכישת כמות מעל  10יחידות.
פסקי מהרי"ץ חלק ראש השנה ויוהכ"פ ,קונטריס האתרוג התימני ,פלקט צבעוני מרהיב לסוכה ,פיוטי שמחת תורה .קלטות לחלוקה חינם.

בשורה חשובה לסופרים
יצא לאור תיקון סופרים (בחוברת) לפי מנהג תימן המקורי .בתיקון מצויינים במקומם ,היתרות והחסרות ,וכן האותיות העקומות והלפופות.
הפרשיות הפתוחות והסתומות על פי שיטת הרמב''ם .כמו כן יצא לאור תיקון סופרים בשיטת הקיפולים המיקל על הכתיבה מאד ,וכן הבלטה מיוחדת של
שמות הקודש להשיג אצל המו"ל ר' בועז דחבש הי"ו ,טלפון03-9088607:

סיקור אירועי ארגון פעולת צדיק
מעמד הכתרת חתני שלחן ערוך המקוצר מחזור כ"ג
חג פסח ה'תשס"ט אולמי גרנד הול בני ברק

ישיבות גדולות :הבה"ח אדיר שוקר הי"ו מישיבת בית שמעיה .הבה"ח נתנאל רענן הי"ו מישיבת באר התורה.
ישיבות קטנות :הבה"ח איתמר רענן הי"ו מישיבת אור אלחנן .הבה"ח יאיר חלא הי"ו מישיבת ברכת אפרים.
חתנים נוספים :ישראל מאור ,בנימין ישעיה ,יחיא פאיז הי"ו.

מעמד ברכת החמה

מעמד הגדול בחג הפסח

הילולת מהרי"ץ ה204 -

מעמד מרגש ונדיר התקיים ביום רביעי ערב חג
פסח ה'תשס"ט ,כבר בשעות הבוקר המוקדמות
החלו להתקבץ לביהכ"נ "פעולת צדיק" אבות
ובנים ,מבני ברק ,ואף מחוצה לה היו רבים שהגיעו
במיוחד למעמד זה ,התרגשות רבה ניכרה על פני
המתפללים כבר בתחילת אמירת "המהולל" ובית
הכנסת היה מלא מפה לפה .כולם בקול אחד
באמירת ה"זמירות".
לאחר התפילה התקיים סיום מסכת ,ומיד יצאו
כל המתפללים לכיוון בית הכנסת "קוהלת" .בדרך
בירכו ברכת האילנות ברוב עם ,כשכולם שומעים
את הברכה ממו"ר ע"מ לצאת ידי חובה בהדרת
מלך.
לאחר מכן עלו לגג בית הכנסת הנ"ל למעמד הנשגב
והנדיר ,בהתרגשות רבה פתח מו"ר את סדר הברכה
עפ"י מה שתיקן במיוחד ,והודפס בעותקים רבים
לכבוד המעמד .לפני אמירת הברכה השתרר שקט
מוחלט ואז פתח מו"ר בכוונה יתירה ובקול רם
בא"י אמ"ה עשה בראשית ,וכולם ענו "אמן" .מכאן
והלאה המשיכו כולם בצוותא ,כפי הסדר שהודפס
כפי הוראת מו"ר.
לקראת סיום נשמע פיוט "אדון עולם אשר מלך"
בניגון משמח .ונפרדו כל אחד מחבירו בברכת
"תזכו לשנים רבות ומועדים טובים".

מאות השתתפו במעמד הנשגב בכנס הקבלת פני
רבו ברגל ,שהתקיים בחול המועד פסח באולמי גרנד
הול בבני ברק .רבים זכו לשמוע את דבר הרבנים
שליט"א .בשירה ובזמרה וריקודים הוכתרו חתני
שולחן ערוך המקוצר מבני הישיבות קטנות וגדולות
– מחזור כ"ג.
ישיבות גדולות :הבה"ח אדיר שוקר הי"ו מישיבת
בית שמעיה .הבה"ח נתנאל רענן הי"ו מישיבת באר
התורה.
ישיבות קטנות :הבה"ח איתמר רענן הי"ו מישיבת
אור אלחנן .הבה"ח יאיר חלא הי"ו מישיבת ברכת
אפרים.
חתנים נוספים :הבה"ח ישראל מאור הי"ו ,הבה"ח
בנימין ישעיה הי"ו ,הבה"ח יחיא פאיז הי"ו.
המשורר הרב יוסף סיאני והמתופף שימחו את הקהל
שרקד לצלילי שירת הקודש שהושרו לכבוד המעמד
ושמחת הרגל .ראשי כוללים חשובים ונכבדים ,מנהלי
מוסדות ועוד ...באו לחזק את ידיו של מו"ר ולתמוך
במפעליו הרבים למען שימור מסורת יהדות תימן
הנאמנה ,והעומד ללא חת נגד המנסים לטשטש את
האמת למחצה לשליש ולרביע.
הציבור גילה רצון להמשיך לחזק ולפאר את מסורת
רבותינו והליכותיהם ,בדרך שמתווה לנו מו"ר
שליט"א .ואמנם הציבור הגדול יצא מחוזק ומעודד
מהדברי תורה והחידושים הנפלאים ששמע מאת
הרבנים שליט"א.

ההילולא המסורתית התקיימה השנה בעיר הקודש
והמקדש ירושלם ת"ו ,בבית הכנסת "משכן אהרון"
בשכונת בית וגן .ציבור גדול שמע בצמאון והתחזק לאור
גדלותו המופלאה של גאון עוזינו מהרי"ץ.
הגאון רבי יעקב יוסף שליט"א שיבח את מו"ר ומפעליו
הגדולים וחיזק את ידיו ואת ספריו המתוקים .אשר עשה
יצירה שלא הייתה מעולם .הג"ר ציון חובארה שליט"א,
רב בית הכנסת ,דיבר בשבח חיבוריו של מהרי"ץ לדורות
ופסקיו שנתקבלו בתימן (בהקבלה לספרי מו"ר שבכל
הארץ יצא קוום) .הג"ר שלום יצחק הלוי שליט"א דיבר
בעניין גדלות מהרי"ץ בהנהגת בני דורו ,תוך השואה
למהר"י יצחק הלוי שצעד בעקבותיו .הרה"ג אורן צדוק
שליט"א הביא דוגמאות לכחו הגדול בפסק של מהרי"ץ
כפי שהדבר בא לידי ביטוי בשו"ת פעולת צדיק ושאר
ספריו .הרה"ג אלמוג שלמה אכלופי שליט"א הרחיב בטוב
טעם על השתלשלות תולדות מהרי"ץ גדלותו בתורה
וייחודו בהנהגה.
לאחר מכן התקיימה חלוקת הפרסים לזוכים על מבחני
ספר אגדתא דפסחא פרי עץ חיים .ואלה שמות הזוכים
המאושרים:
הבה"ח שאול רצאבי הי"ו בן מו"ר מישיבת משכנות
התורה .הבה"ח אהרן אלנדאף הי"ו מישיבת אמרי צבי.
הבה"ח דוד כהן הי"ו מישיבת תורה ודעת.
יישר כח להנהלת ועד בית הכנסת ,ובראשם ר' שמואל
עמיר הי"ו ,על כל העזרה ,וכן לכל המסייעים בהצלחת כנס
מכובד זה.
יתן ה' שזכות מהרי"ץ תעמוד להם ולנו ולכל עם ישראל
אמן.

המעוניים לקבל קובץ וידאו של ברכת החמה הנ"ל בדוא"ל,
נא לשלוח בקשה לדוא"לptz@ptz.co.il :

תפילות ימים נוראים ברב עם
בעזרת ה' יתקיימו תפילות ראש השנה ויום הכיפורים בבית מדרש "פעולת צדיק" בהשתתפות תלמידי חכמים ובני תורה ובראשם מו"ר שליט"א.
בדבר רכישת מקום יש ליצור קשר בטלפון050-4101283 :

