לק"י
והיה מחניך קדוש

אל תיטוש תורת אמך

קול קורא
לעמוד על משמר מסורת ק"ק תימן יע"א וחיזוקה מאת רבני הקהילה שליט"א חברי בד"ץ ובית הוראה פעולת צדיק

לקראת יקרת אחינו אנשי גאולתנו בכל מקומות מושבותיהם
א .י דו ע ה ד בר ו מ פו ר ס ם ה ענ י ין בשערים המצויינים בהלכה ואף בכל רחבי תבל ,שאבותינו נע"ג בגולת תימן החזיקו בכל עוז את המסורת הנאמנה
בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה מדורות עולם ומשנים קדמוניות בחירוף נפש ,על כן עמד טעמם בם וריחם לא נמר .מנהג אבותיהם בידם ,זרע קודש
מצבתם ,ועל כך תמיד היתה תפארתם.
ויומא כי האידנא שזכינו לדור בארצה"ק ,ונתקבצו כאן מכל התפוצות יחד שבטי ישראל ,בעלי מנהגים שונים ,על כן אנחנו צעירי צאן קדשים החותמים
מטה ,שליחותייהו דרבנן קמאי עבדינן ,לחזק את בדק ביתינו ,לנצור כבבת-עין כלל ארחותינו ,כל ההלכות וכל המנהגים המוחזקים בידינו ,כי המה
מיוסדים על אדני פז ,התלמוד והגאונים פוסקים ומקובלים ,רבינו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך זצוק"ל ,כאשר הנהיגו מרנן ורבנן גדולי התורה בארץ תימן
וצדיקיה ,ובראשם גאון עוזנו ותפארתנו מהרי"ץ זיע"א ,והכל שריר וקיים גם כאן בארץ ישראל הן לחומרא הן לקולא ,כי אנחנו קהילה מיוחדת
וניכרת בפני עצמה .שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך.
ב .כמו-כן פשוט וברור שחלילה לזוז כמלוא נימא ממבטא לשון הקודש המקובל בידינו שהוא כנתינתו מסיני ,ואין מדוייק יותר ממנו בכל קהילות
ישראל כיום ,לא נחליפנו ולא נמיר אותו .וכן אסור לשנות מאומה מסדרי התפילות ,וקריאת ספר תורה וכתיבתו כפי מסורתנו הנאמנה ,תרגום
הפרשה וההפטרה בציבור וכל כי האיי גוונא.
ליבנו נחרד כשאזנינו שומעות ,בפרט בשנים האחרונות ,איך יש רבים מבני הדור החדש הע"י המתפללים וקוראים בתורה בעילגות-לשון ובשיבושים
המושפעים מהשפה העברית המדוברת ,אם כן מה יהיה בדורות הבאים אחרינו ,כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו.
לפי-כך בכל אתר ואתר צריכים לסדר ָמ ִרי לילדים תשב"ר שיהיו משוננים בפיהם ומורגלים בלשונם הדק היטב האותיות והנקודות והטעמים ,קרא
ותרגום ,כפי צחות לשוננו ,שאם אין גדיים אין תיישים .כמו-כן בני הישיבות נר"ו ימצאו זמן מתאים לשנות את הפרשה יחדיו שמו"ת ,איש את רעהו
יעזורו וגו' וכן כל אחד ואחד ,ויתקיים בנו מקרא שכתוב כי לא תשכח מפי זרעו.
ג .בראש מעייננו ולטוטפות בין עינינו ,שמירת משמרות הקדושה וסייגי הצניעות ,כי בעוה"ר רבו כיום הפרצות ,וכמעט אין דורש ואין מבקש .חלילה
לוותר ולהקל אף כל-שהוא על הפרדה מלאה על-ידי מחיצה בין אנשים לנשים בשמחות חתונות ומילות ,שבתות החתונה ,כנסים וכדומה ,הן
באולמות הן בבתים והן בבתי הארחה .להקפיד על מלבושי הנשים והבנות שיהיו כדת משה וישראל ,ולהתנהג בבושה ובצניעות ,למען תהיה יראת ה' על
פנינו לבלתי נחטא .להתרחק ולהרחיק משירי עגבים אשר פשו מקרוב במסווה מזוייף של שירה תימנית כביכול .לא לתת דריסת רגל למכשירים
הטמאים וכתבי עת חילוניים )כמפורט בשולחן ערוך המקוצר חלק קדושה סי' ר"ד סעיף ט"ז( ,להחזיק אך ורק פלאפונים כשרים המאושרים ע"י רבנים
מוסמכים .ואלו הן רק דוגמאות מועטות כי אי אפשר לפרט כאן ,והכלל שיהיה מחננו קדוש וטהור.
ד .הננו מעודדים וממליצים בזה על קריאה קבועה בזוהר הקדוש ,בניגון המקובל בידינו המעורר את הנפש ,לכל הפחות עמוד אחד בכל יום ,וכפי
המסודר בלוח השנה פעולת צדיק ,כי סגולתו לזכך את הנשמה אף למי שאינו מבין כנודע ,וכפי שהיו אבותינו רגילים בזאת ,והיא שעמדה להם .כל-שכן
בזמננו שהאוויר מזוהם מאד ,שלכן הדבר נחוץ ביותר לסלק ממנו הטומאה ולהוסיף בנו קדושה ויראת שמים .וכן הורה הנסיון ,שהעושים זאת הרגישו
בעצמם שינוי לטובה .וכמובן שזה מלבד שאר קביעות עתים לתורה ש"ס ופוסקים וכו' ,כי הם חיינו ואורך ימינו.
ובזכות כל זה ,המקום ברוך הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ,ויצילנו מכף כל אויבינו הקמים עלינו לרעה ,ופך
השמן הטהור יוסיף וילך ,ותסור מקרבנו תרבות הגויים משורש יוון אשר עליהם נאמר וחשך על פני תהום ,ויתקיים בנו מקרא שכתוב כי הנה החשך
יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך ייראה אכי"ר.
היום חמישי ט' כסלו לסדר והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וגו' ה'תש"ע ב'שכ"א

אורן צדוק
מו"ץ בקרית ספר
מח"ס שו"ת אורן של-חכמים
הצב"י יצחק בן כמהר"ר )נחום( נסים רצאבי יצ"ו

רונאל אהרון
יואל סיאני
מו"ץ בירושלם

אבינועם שמואל יהב
מו"צ בביתר עילית
מח"ס 'נועם שיח' על גיטין וחו"מ

אבישי צדוק
מו"ץ בד"ץ 'פעולת צדיק'

עמנואל בשארי
רב בשכונת בן ציון נתניה ומח"ס בת מלך

מאיר ליאור לוי
מח"ס 'אור ההלכה'

משה רצאבי
מח"ס 'בארות משה' ו'נווה צדיק' ועוד

דיין בבית הדין לממונות  -נתיבות
ורב קהילת "שבזי" באר שבע

שמריהו יונה
מפקח כשרות בד"ץ 'פעולת צדיק'

שמואל כרמי
מו"ץ בד"ץ 'פעולת צדיק'

תשובה מאת מו"ר הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א

מי ששכח והתחיל לאכול מאכלי חלב ,תוך שש שעות לאכילת בשר
לק"י .כ"ב סיון ה'תשס"ב .ב'שי"ג.

א .בשלחן ערוך המקוצר יו"ד הלכות בשר בחלב סימן קל"ו סוף
סעיף י' העליתי בס"ד מאי דפשיטא לענ"ד שאם שכח והתחיל לאכול
גבינה בתוך השש שעות ,צריך להפסיק מיד ולפלוט .ובעיני יצחק שם
אות כ"ז כתבתי כי אמנם בכף החיים סימן פ"ט סק"ח העלה בשם
דעת קדושים ומקדש מעט שגומר וא"צ להפסיק ,ואינו צריך להתענות
על שגגתו כי אין בכך סגנון אכילת איסור רק גדר עכ"ל .אבל נראה
דאינהו אזלי לשיטתייהו דגרירי בתר הרמ"א שהוא פסק בהגהתו שם
כפי מנהג מקומותיהם בארצות אשכנז דסגי בשעה אחת ]בזמנו ,אבל
אחר כך נתפשט המנהג גם במקומותיהם להמתין שש שעות כמבואר
באחרונים[ ,ורק יש המדקדקים להמתין שש שעות ,וסיים שכן נכון
לעשות יעו"ש .משא"כ לשיטת הרמב"ם ומרן .ולדידהו גם השוכח
צריך תיקון תשובה ככל האיסורים .ופליאה בעיני על הכה"ח שהוא
ספרדי שהעתיק דברי הדע"ק ומק"מ הנזכרים לעיל בסתם ,כאילו זה
מוסכם לכולי עלמא .וע"ע שם לעיל מינה ססק"ו .ועוד כי מה שסיימו
שאינו איסור רק גדר ,מפורש בהיפך מזה בדברי מרן בספרו בית יוסף
או"ח סימן קע"ג שאינו גדר .וצל"ע בגוף ספריהם וכו' ע"כ:
ועתה זכיתי לעיין בגוף דבריהם ,על-ידי ששלח לי חכם אחד שליט"א
צילום של-דף אחד מהם .וראיתי כי דבריהם אמנם מוסבים על לשון
מרן השלחן ערוך עד שישהה שש שעות ,וכמו שהעתיקם גם בכף
החיים ,אך לענ"ד אין הכרח שסוברים כן בדעת מרן עצמו .כי הספר
דעת קדושים כמו שאר חיבוריו )אשל אברהם על או"ח ,ועזר מקודש
על אהע"ז ,וכסף הקדשים על חו"מ( ידוע וניכר שהם לא נסדרו
מעיקרא על סדר השלחן ערוך ,רק המעתיק אסף כל כתביו וערך כל
עניין במקומו ,ממילא מובן שאין לדייק מדקבע זאת כאן .שהעורך
הזה מדנפשיה השמיט כמה תיבות שהיו במקור לפי הצורך ,ושפיר יש
לומר כמו שכתבנו שהדע"ק נתכוון לשיטתם כדעת הרמ"א ,לפי מה
שסיים בעצמו שיש מדקדקים להמתין שש שעות וכן "נכון" לעשות
ע"כ ,ומובן מלשון זה שאינו רק דרך חומרא .וגם מתלמידו בעל מקדש
מעט אין הוכחה מוכרחת ,אף שיתכן כי החיבור דע"ק היה לפניו כמו
שהוא נדפס לפנינו] .ואפשר שאינו כן ,כנראה מהלשון שכתב בשם
הדע"ק וא"צ להפסיק ,ואין זה לפנינו בדע"ק אלא וכ"ש בספק ,וכמו
שתראה בהעתקה לקמן .אם כן נראה שבמקור לא היתה הכתיבה
ברורה ,לכן המעתיק פענח כך ,והמק"מ פענח כך[ .מכל מקום המק"מ
הקדים לזה כמה עניינים השייכים גם לדעת מרן כיעויין שם ,אלא
שלבסוף הביא דברי הדע"ק בזה וכתבם בשינוי סדר וסגנון.
ולתועלת המעיין ,אעתיק תחילה לשון הדע"ק ,עד שישהה שש שעות,
ואם התחיל לאכול בתוכם גומר ,וכל-שכן בספק ]הן ספק בשעות
עצמן ,הן ספק אם יש במאכל גבינה .יב"ן[ .מה שכתבו האחרונים וכו'
ועל-כל-פנים בשכחה א"צ בכך תענית על כך ואף בהפלגה במדת
חסידות .ואינו מכשול בסגנון מאכל איסור )שאמרו חז"ל שאין
הקב"ה מביא תקלה לצדיקים באכילת איסור( ,כי אין בכך סגנון
איסור כל כך רק גדר ע"כ .ולשון המקדש מעט ,כתב הדע"ק אם שכח
והתחיל לאכול גבינה בתוך השש שעות ,גומר וא"צ להפסיק .וא"צ
להתענות על שגגתו ,כי אין בכך סגנון אכילת איסור רק גדר ע"ש .ור"ל
דאילו הוי איסור אכילה ממש ,אף שוגג בדרבנן צריך כפרה .דלא
כסברת נתיבות המשפט סימן ל"ד סק"ג .וכבר העירותי עליו בקצרה
בגידולי הקדש לעיל סימן ל"ה ס"ק ח"י ,ובתשובותי הבאתי מכמה
דוכתי סתירות לדבריו ע"כ] .ועל-דברי הנתיבות שהזכיר ,ע"ע לעיל
בתשובותי חלק ב' סימן קי"ז ד"ה ואף[ .וכיון שגם להרמ"א שייך עניין
שש שעות ,וכדבר האמור ,לא נחת לדקדק כולי האיי ,וסמך על המבין.
ומשמע מלשונם שהם מקילים לא רק לגמור מה שהכניס לפיו ,אלא
גם מה שנותר בקדירה .ולפי דברינו אליבא דרבינו הרמב"ם ומרן
השלחן ערוך צריך לפלוט גם מה שהכניס כבר לפיו .וכמו שביארתי
הטעם שמפורש בבית יוסף או"ח סימן קע"ג בהיפך שאינו גדר ,ויעויין
שם דבריו באורך .ונראה לענ"ד דאתא לאפוקי ממה שאפשר היה
להבין מלשון הרא"ש שאינו אלא מנהג בעלמא לגדר וסייג ,אבל

מעיקר הדין סגי בנטילה וקינוח כשיטת בה"ג ,לכך ביאר שהמנהג הוא
משום דסבירא להו כהרמב"ם .וע"ע בפרישה שם אות ה':
ברם אפשר דתרתי מילי נינהו ,ר"ל שהסגנון גדר דנקטי הדע"ק
והמק"מ ,לא מיירי כסגנון גדר דנקט מרן הב"י ,וכוותנם אינה אלא
שאין זה מאכל שגופו איסור ,כשאר איסורים .שהרי בשר לחוד שרי,
וכן חלב לחוד שרי ,והאיסור אינו אלא בתערובתם כנודע ,וכל-שכן
בנדון דידן של-המתנת שש שעות שאינם מעורבים ,רק דחיישינן לבשר
שבין השיניים לדעת הרמב"ם ,או לשמנונית הבשר שנדבק בפה לדעת
רש"י והרא"ש ,וחשש זה אינו רק גדר וקיל טפי לדעתם .וממילא
סברא זו יש מקום לאמרה גם אליבא דהרמב"ם ומרן:
ב .אלא דאפילו אם תמצי לומר הכי ,עכ"פ מדברי בעל זכור לאברהם
)אלקלעי( שהביא הכף החיים עצמו לעיל מינה בסק"ו מוכח לא כן,
וכמו שכבר רמזתי בעיני יצחק דלעיל .כי כתב לגבי עובדא דהוה
בדידיה ששכח ונתן לתוך פיו מעט גבינה אחר כארבע שעות ,שמותר
לבלוע מעט כדי שלא תהיה ברכה לבטלה ,מפני שסוף סוף יש חולקים
על מרן וסבירא להו דבסילק ובירך סגי ולא בעינן שש שעות יעו"ש.
הרי דאתא עלה מטעם ברכה לבטלה לחוד ,ולא מטעם שאינו אלא
גדר .ולכן התיר רק לבלוע מעט ,ולא לגמור ממש .לפיכך כל מה
שמוסיף ואוכל ,עדיין סיבת האיסור קיימת .ומזה ראיה לדברינו דלפי
שהוא ספרדי נקיט ואזיל בשיפולי גלימא דמרן שזה איסור ,משא"כ
הדע"ק והמק"מ שהם אשכנזים .ולדידהו סבירא להו שכיון שאינו
אלא גדר לאיסור ,כיון שנפרץ הגדר נפרץ .והכף החיים רמז לזה במה
שציין לעיין בדבריו דלקמן אות ח' ,ששם העתיק דברי הדע"ק
והמק"מ .אכן מסתבר יותר שהיה לו להכה"ח להעיר בפירוש שהם
חולקים ,ואולי נסתפק בדבר ולכן סתם .ולענ"ד בודאי סתראי נינהו:
ואני בעניי שפסקתי לפלוט ,לא משום דלא חששתי בזה לברכה
לבטלה ,אלא מפני שלא נכנסתי לאופן זה .ומשכחת לה בכמה וכמה
גווני ,כגון שאוכל גבינה בתוך הסעודה דבלאו הכי אינו מברך עליה
כיון שנפטרה בברכת המוציא ,אי נמי שבירך תחילה על דבר אחר
שברכתו שהכל ונפטרה הגבינה ,אי נמי שכבר בלע קצת .ואין הכי נמי
ברור שמודה אני שבאופן זה שיש חשש ברכה לבטלה ,מותר לבלוע
מעט .אך מפני שיש בזה כמה פרטים מתי והיאך ,כיעויין עוד בשדי
חמד מערכת בשר בחלב אות י"ב ,ושו"ת יביע אומר ח"ב יו"ד סימן ה',
ובמטעמי השלחן דף נ"ד אות ג' ד"ה שש שעות ,לא רציתי להיכנס לזה
בספר הנז' שכשמו כן הוא שלחן ערוך "המקוצר" ,שאין להאריך
במקום המיועד לקצר:
ומכל זה מובן שאין מקום לפליאת כת"ר במכתבו מאין הוכחתי בעיני
יצחק שהדע"ק ומק"מ מתייחסים לשיטת הרמ"א .דמאי נפשך ,אם
הם מדברים לאחר שעברה שעה ,מה החידוש שלהם לשיטת הרמ"א.
ואם בתוך שעה ,אין הבדל בין מרן לרמ"א ,זה מצריך שעה וזה שש
שעות עכ"ד .כי הדבר פשוט שהחידוש שלהם לאחר שעה אליבא
דרמ"א ,מפני שהוא מודה שאז עכ"פ נכון להחמיר:

בהא נחתינן ובהא סלקינן ,כי מי ששגג והתחיל לאכול גבינה
או שאר מאכלי חלב בתוך שש שעות לאכילת בשר ,נקיטינן
שצריך להפסיק מיד ולפלוט ]וגם להדיח את פיו במים וכדומה,
שלא יוותרו שם שיירי הגבינה ויבלעם בשגגה וכמש"ש בס"ד
בעיני יצחק שם סוף אות כ"ז[ .ובאופן שאם יפלוט תהא ברכתו
לבטלה ,מותר לו לבלוע מעט ,ובזה יש כמה פרטי דינים
המבוארים בספרי הפוסקים:
תשובה מתוך שו"ת עולת יצחק חלק ג'

מהר"י צעדי בכח צדקתו וקדושתו היה גם כן פועל ישועות ונפלאות לישראל
בימיו של רבי יהודה צעדי זלה"ה ,נגזרה גזרה על הקהלה היהודית שבצנעא ,ובקשו שונאיהם לשלוח יד בנפשם כליל ,וקבעו זמן
מתאים לפלישתם על קאע אליהוד )שכונת היהודים( .ובעוד מועד עמד כמהר"ר יהודה הנז' ולקח לו שלשה חוטים ,שחור ואדום
ולבן ,ומיתח אותם כעין תיל מצד מזרח אלקאע שמשם ההתכוננות לפלישה .ולא עבר זמן מה עד שגוייסו בהמוניהם ,ופשטו
באלפיהם ,ומרחוק כבר נשמעים רעמי קולותיהם ,ושעטות פרסות סוסיהם וכו' .ובקרבתם לעבר בתי היהודים ,פגשם בהתחלה
החשך ,מעשה ידי החוט השחור ,ואחריו אש לוהט סובב סביב וזה פריו של החוט האדום ,ושני חוטים דקים אלו היו להם כתריס
בפני הפורענות וכחומה נשגבה ,ושניהם עמדו בגבורה להגנת היהודים שבנשף בערב יום באישון לילה ואפלה כזו ,היה אור
במושבותם מאור הגנוז בתולדות החוט הלבן .ואז נפלה ותפול עליהם של כל אויבי ישראל אימתה ופחד ,ושלום על ישראל:
ואין זה סוד ,היות ואין חשש לגלות ,שלעת זקנותו של הרב הנזכר ,הממשלה עצמה בקשה להמיט שואה על הצבור הרחב,
בהצפינם אשה שעמדה להיכנס לחופה ,והמלך אהבה ,וירב תפארתה ,ובלי ספק שמחר בבקר ישלח שלוחיו לחפשה ולתפשה,
ולהינקם ממעלימי אהובתו .הרב זקן ויושב בביתו ולא ידע מזה מאומה ,ובקהל שררה בהלה ומהומה .לעת ערב באו אליו אנשים
מנכבדי העדה ,במכמני לשון אתם יפטירו בשפה וכו' ,שכל העולם בצער וחנינא בנחת .ענה ,ומה קרה ,הגידו נא לי ,ואז הודיעוהו על
כל המתרחש .הוא צוה להביא לו חבית יין ,מנורה ,ושמן ופתילה ,והתקין לו מקום בשפל הבית ,ושם ניהל מעשהו בדלתים סגורות.
התחיל שופך יין בשפע ושותה ,הדליק את המנורה ,פעם מושך הפתילה למעלה ופעם למטה ,עליות וירידות אלה מסמנות להחמרת
מצב החולה ולהקלתו .אותם הנתונים בסכנה לא נתנו שינה לעיניהם ,התרוצצו אצו ורצו ,ומבעד לחור קטן הנשקף על הרב שלחו
בו מבט ואת מעשיו צצו .בין כך ובין כך שמע אומרים ,אהה ,עלה עמוד השחר ,עוד מעט ונתפשנו .משך הפתילה כולה לתוך השמן
וכבתה והלכה לה ,פתח הדלת ופטרם לשלום ,המלך מת ובטלה גזרה ,ברוך הנפרע לעמו ישראל מכל צרה ,עכ"ל אאמו"ר שליט"א:
)מתוך פירוש 'נקרת הצור' במבוא להלכות ניקור למהריצ"ע מאת הגר"י רצאבי שליט"א ]הודפס בפסקי מהרי"ץ ח"ו[

*****

מעמד הכתרת חתני שלחן ערוך המקוצר
מחזור כ"ד חג סוכות ה'תש"ע מרכז "יד לשבים" רחובות
במעמד רב רושם שנערך במרכז "יד לשבים" בעיר רחובות ,בחוה"מ
סוכות ,בו השתתף ציבור רחב שהגיע מכל קצוות הארץ לשמע את
דבר ה'  -זו הלכה ,מפי רבני בית ההוראה ובראשם מו"ר הגאון ר'
יצחק רצאבי שליט"א ,וכן כיבד את המעמד בנוכחותו ובדבריו
הנפלאים הרה"ג יעקב מועלם שליט"א.
בסיום הערב הוכתרו חתני שלחן ערוך המקוצר  -מחזור כ"ד ,ואלה
שמותם:
ישיבות גדולות חתן ראשון הבה"ח יהודה אריכא הי"ו ,ישיבת פונוביז'.
חתן שני הבה"ח עדיאל רענן הי"ו ,ישיבת אור אלחנן.
ישיבות קטנות חתן ראשון הבה"ח דוד אריכא הי"ו ,ישיבת פונוביז'.
חתן שני הבה"ח יצחק שלום מדמון הי"ו ,ישיבת שיח התורה.
****

הודעות מכון פעולת צדיק
 הספרים החדשים שבהוצאת המכון אמורים לצאת במהדורות
מצומצמות .יש אפשרות לחברי הקהילה ותלמידי הרב להרשם מראש
להזמנת הספרים העומדים לצאת לאור במשרד המכון.
 בקרוב מאד יראה אור הספר "פסקי מהרי"ץ" על אבן העזר מאת
המחבר הרה"ג שלמה רצאבי שליט"א בנו של מו"ר שליט"א,
המעוניינים בהקדשות יפנו לטל'.052-7635645 :
 מאי חנוכה  -חוברת המכילה את סיפור נס חנוכה מסודר לקריאה
בשמונת ימי חנוכה ,כולל סדר הדלקת נרות חנוכה והלכות חנוכה.
המחיר ליחידה 10 :ש"ח .הנחה תינתן לרוכשים מעל  10יחידות.
 חוברת הנרות הללו  -מאמר הלכתי ורעיוני שעובד מתוך דרשה
שמסר מו"ר שליט"א בחנוכה ברכסים בענייני חנוכה.
 האם הכתובה שבידך כשרה? עשרות בעיות נתגלו בתקופה
האחרונה בכתובות שלא מולאו כהלכה .קיימת אפשרות לבדיקת
ותיקון כתובה ע"י מו"ר שליט"א לתאום .050-4140741
 לקביעת פגישות וטלפונים עם מו"ר שליט"א ניתן לפנות למשב"ק
הרב בטל'050-4140741 :

חדש! ספר מסורת השחיטה והניקור התימני והמרוקאי
הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א מחזק את ידיו של הרה"ג יובל כהן שליט"א ,שזכה להנציח
את מסורת ה"ניקור התימני" למען לא תשתכח תורת הניקור לדורות.
"...ידידנו הרב יובל כהן זכה לחבר את הספר הזה ,חיכיתי שיצא ספר כזה כבר עשרות
שנים ...מה שמופיע בספר ,זו המסורת שהיתה מקובלת בתימן ,ויישר כוחו שהוביל עניין
זו כמו כהן ,כשם שאמרו חז"ל כהנים זריזים הם ,והצליח לתת תמונות מפורטות
וברורות") .ציטוט מתוך דברי מו"ר בסוף השיעור השבועי מוצאי שבת ויצא ה'תש"ע(.
ניתן להשיג את הספר במשרד המכון.
את ההקלטה של דברי מו"ר ניתן לקבל בדוא"לptz@ptz.co.il :

עשרות רבנים ומנקרים מומחים תימנים ומעדות נוספות בעבר ובהווה ,מאשרים ומשבחים בפה מלא את הניקור
התימני ,המבוסס על הש"ס וגדולי הפוסקים ,ומקובל מדורי דורות ,לשמחת כל אוהבי האמת .
מזה יותר ממאה שנה מתנהלים ויכוחים בנושא זה ,ונתברר שהניקור הירושלמי והאשכנזי המחמיר נובע בחלקו
הגדול מחמת חוסר בקיאות וחששות לטעיות וחילופים ,בדיוק כמו קטניות בפסח שאוסרים האשכנזים מטעם
שמא יטעו ולא יבדילו בינם לבין חמשת מיני דגן .ובחלקו הוא מחמת שהם חוששים לדעות מקצת פוסקים.
מו"ר שליט"א ערך תשובה הלכתית מיוחדת בנושא זה ,המוכיחה בעליל שגם בנושא זה התימנים הם המקוריים
ביותר ומסורתם אמיתית ומדוייקת ומיוסדת על אדני פז .כמו שנודעו לשם ולתהלה ,האתרוג התימני ,הספר תורה
התימני ,המבטא התימני ודומיהם .למרות שהושלטה שיטת ניקור מסויימת תחת אילוצים ואיומים ,ומתוך מניעים
שונים ,נתפרסם עתה בארץ ובעולם שיש ויש ניקור תימני ושמנקרים בקיאים רבים עושים כך עד היום בשחיטות
פרטיות ,כדי שלא להשחית בשר רב ולזרוק כאילו זה ָט ֵרף לאיבוד ללא צורך .אשריהם ישראל ,כי לא תשכח מפי
זרעו.

שיעורי תורה במושב אליכין
סדרת שיעורים הלכות שבת וטהרת המשפחה המועברים ע"י הרה"ג אורן
צדוק שליט"א מרבני בית ההוראה פעולת צדיק יתקיימו אי"ה בית כנסת
המרכזי בימי ראשון בשני חלקים .אנו קוראים לכל אלו שזכו והגיעו
לשיעור הפתיחה להעביר ולזכות את מכריהם ולנצל את ההזדמנות
הנפלאה שזכינו לה ולרכוש ידיעה בעניינים אלו שהם יסודות קדושת
הבית היהודי הנמסרים בבהירות ע"י מורה הוראה בעל ידיעה מקיפה
וניסיון רב בעניינים אלו.
פרטים נוספים בעניין ניתן לקבל אצל:
ר' אביהו ימיני הי"ו050-4181974 :

אסיפת צוות רבני בית ההוראה "פעולת צדיק" ח' כסלו ה'תש"ע

ביקור מו"ר הגאון הרב יצחק רצאבי שליט''א במשחטה
מורנו הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א ערך
סיור לילי במשחטת "עוף והוד – עתודים"
שבעטרות שם מתבצעת השחיטה המיוחדת
לעופות שבכשרות בד"צ "פעולת צדיק" אשר
ידועים באיכותם וברמת הכשרות הקפדנית
והמהודרת הכוללת את כל החומרות בשחיטת
העופות ובמליחתם .הביקור נערך בשעת לילה
יחד עם הגאון הרב יעקב יוסף שליט"א העומד
בכשרות "ישא ברכה" ועם הרב יוסף כהן שליט"א אשר מפקח על צוות השוחטים שבמקום .מורנו הרב שליט"א עמד מקרוב על
תהליך השחיטה החל מבדיקת הסכינים שנמצאו מתוקנים כהלכה והשחיטה עצמה שמתבצעת ע"י צוות שוחטים יר"ש המקפידים על
קלה כבחמורה .כמו כן נבדק גם תהליך כיסוי הדם והבדיקות המתבצעות לאחר השחיטה ביניהן בדיקת צומת הגידין וכו' עד המליחה
והאריזה .הכל נבדק ונמצא שנעשה בתכלית ההידור כראוי .בצאתו מהמשחטה הפטיר מורנו הרב שליט"א" :יאכלו ענוים וישבעו".

הודעה משמחת!
זכינו בעהי"ת לארגן מכירת עופות ובשרים שבכשרות הבד"צ "פעולת צדיק" בראשות מו"ר שליט"א
בכמות מרוכזת כולל משלוח לכל רחבי הארץ כולל "מליחה מיוחדת" כחומרת הרמב"ם ומהרי"ץ.
פרטים והזמנות דרך פעילים מקומיים או בטל'  1599-500-404או בטל' 050-4140741

