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כסלו ה'תשע"ח ב'שכ"ט לשטרותעלון מספר 75

עלון "פעולת צדיק" מס' 75, כסלו ה'תשע"ח   עמוד 1נא לשמור על קדושת הגליון, ולהקפיד לחלקו לאחר התפילה

מבשרי אחזה אלוד’
אנו מברכים את הקב"ה, "על נסיך ועל נפלאותיך". צריכים לדעת, העולם ובפרט בדורנו 
התפתח והשתכלל ע"י כל הטכנולוגיה שנתגלתה, בכל דברי העולם, וגם בגוף האדם, נתגלו 

דברים נפלאים:

ידועים דברי בעל חובות הלבבות האומר, שישנה חובה להתבונן בברואים, דהיינו כגון בגוף 
האדם, בכדי לראות את הפלאים אשר ישנם בחיבור חלקי הגוף, והרכבת האיברים, והתועלת 
שלו בכל אחד מהם יעו"ש. שהאדם יראה כיצד הקב"ה ברא את גופו בחכמה ובתבונה נפלאה 

ע"כ. זהו על דרך שנאמר, ומבשרי אחזה אלוד':

ומובא בספר עבודת התפילה וכך לשונו, אכתוב דבר פלא אחד בגוף האדם, שזה פלא של כל 
גופו. יש בגוף האדם, מאה ועשרים אלף קילומטרים של כלי דם. כל כלי הדם, העורקים, הורידים 
והנימין וכו', כאשר מצרפים את כולם ביחד, והם כ"כ קטנים, אם ימתחו אותם ויסדרו אחד 

אחרי השני, יהיו מאה ועשרים אלף ק"מ: 

הפלא היותר גדול, שבתוך כלי הדם הללו, נבללים ומעורבים כל צרכי איברי האדם, ומה 
שדורש כל תא לקיומו. לפי כל ההתפתחות של הכשירים החדשים, גילו איך שהאדם מורכב 
מהרבה תאים, וכל אחד מהם צריך שיעבירו לו את המזון שלו. א"כ, הדם אשר נעשה מן האוכל 
,מוליך זאת. ואת הכל יחד. פלאי פלאים. הוא יודע את הכתובת של כל דבר ודבר. הוא יודע, מה 
זה צריך, ומה זה צריך. כל אחד, צריך משהו אחר, לקיומו. מתוך מה שאנו אוכלים ושותים, הוא 

מפרק את הכל, ומעביר לכל אחד את מה שהוא צריך. מי מגלה לו זאת?

לכאורה הדבר פלא, איך אנשי המדע, אשר מתעסקים עם הדברים האלה, כיצד הלב שלהם 
אטום מלהאמין. זה נראה פלא: 

אבל, זה לא פלא. בודאי שישנם הרבה אנשי מדע שמאמינים, אך בעוה"ר הם אינם מבטאים 
זאת החוצה. אם ישאלו אותם, הם אכן יגידו שהם מאמינים, אבל בפועל, שיקיימו מצוות, או 
שיתגיירו אם הם גויים, זאת הם לא עושים. אדרבה, הם אפילו אינם מזכירים ֵׁשם שמים בפיהם. 
על אף שהם מאמינים, אמנם לא כלפי חוץ, אבל הם אומרים שהם מאמינים, אינני יודע כמה 
אחוזים מהם מאמינים, אבל חלקם מאמינים, שלא יכול להיות פלאים כאלה בעולם, שמישהו 

מכוון עשה זאת בחכמה הפלא ופלא:

אבל היצר הרע, כנראה מן הטמטום של כל המאכלות האסורות, וק"ו שמחנכים אותם 
מעיקרא על כפירה, ממילא אח"כ כבר קשה להם לקבל דעות אחרות. כבד להם לקבל את 
האמת. אפילו כאשר הוא נוכח וניכר, ומגיע למסקנא, בכל זאת שם שמים הם לא מזכירים בפה, 
אפילו שבלב הם מאמינים. על כך נאמר, אבדה האמונה ונכרתה מפיהם. בפה שלהם, הם לא 
יזכירו את הקב"ה. לא יאמרו זאת בפומבי. הם מתביישים להודות על האמת. וק"ו שלא יקיימו 

מצוות. זהו יצר הרע. כי אם הוא יאמר זאת בפה, אזי הדבר יחייב אותו:

בכל אופן, טוב שאנו יודעים זאת, ומשתמשים בידיעות הללו, דוקא לחזק את האמונה ואת 
היראת שמים. מאכלות אסורות, מטמטמות את לב האדם. וכמובן, שהחינוך גרוע. בעוה"ר. לא 

חסרות סיבות:. אשרינו מה טוב חלקינו, ומה נעים גורלינו:

מעובד מתוך שערי יצחק שיעור מוצש”ק פרשת נח התשע”ח

שע”ה ח”ז

מפעולות צדיק
אור ההלכה

התקבלה תרומה 
לספר "אור ההלכה" 

לעילוי נשמת
 ר' שלמה בן יודא לוי ז"ל.

בשל כך מחיר הספר 
יהיה 40 ₪ במקום 50 ₪.

הכמות מצומצמת ומוגבלת, 
והזריז יצא נשכר.

בס"ד ָיָצא לאור ש"ע המקוצר חלק 
שביעי (נישואין) בתוספת מפתחות 

ע"מ להקל על הלומדים בחיפוש 
אחר עניינים שונים בגוף הספר. 

תודתינו נתונה לרב נתנאל קרני הי"ו 
על עריכת המפתחות ביגיעה רבה 

ובמסירות נפש, יישר חיליה 
לאורייתא, וימלא המב"ה כל 

משאלות לבו לטובה ולברכה. 
אכי"ר:

הספר החשוב שו"ת עולת יצחק 
ח"א, נמצא כעת בהגהה אחרונה 

לפני כניסתו למכבש הדפוס. 
מבקשים אנו ממי שיש בידו 

הערות, הארות או תיקוני דפוס 
וכדו',  להעבירם אלינו ע"מ 

שנתקנם בל"נ במהדורא הבאה.
ניתן למסור את התיקונים

 בטל: 03-6780070 
או לפקס 03-5352657.

שו”ת עולת יצחק ח”א



שואל ומשיב

- תשובות מרן הגאון שליט"א מתוך שו"ת עולת יצחק כת”י -

שאלה:  עמדתי ואתבונן בדבר מעשה דאתא 
לידי. מר חמי הי"ו מבקש לצוות על שבת אחים 
גם יחד, להקהל ולהינפש כל בני משפחתו יחד 
הגדולים עם הקטנים במקום אחד. אך דא עקא, 
כי המקום שנבחר לכך פותח שעריו גם בשבתות 
וימים טובים, תוך כדי חילולם. והיות ואני העני 
קיבלתי על עצמי בל"נ מיום עמדי על דעתי שלא 
להיכנס במחיצתם כל מה שאפשר, הסתפקתי האם מפני כבוד 
חמי וריבוי השלום והאחוה יש לי לשנות ממנהגי זה. דלכאורה 
לפי המקובל בפי העולם שעניין זה אינו מצד הדין ואפילו 
חומרא אין בו, הרי הוא נדחה מפני כבוד חמיו, וכמו שפסק מרן 

בשלחן ערוך יור"ד סי' ר"מ סע' כ"ד שאדם חייב לכבד את חמיו:

הנה איתא בשבת דף י' ע"ב, אמר הקב"ה למשה, מתנה טובה 
יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל, לך 
והודיעם ע"כ. ובזוהר הקדוש , אמר רשב"י, אמרה שבת לפני 
הקב"ה, רבונו של עולם, לכולם יש בן זוג ולי אין בן זוג. אמר לה 
הקב"ה, כנסת ישראל היא בן זוגך ע"כ. הנה לפנינו מעט מזער 

ממאמרי חז"ל, עד כמה חשובה השבת לפניו:

ומעתה הדבר ברור כי שום אדם בעולם לא ילך למקום שמבזים 
ומקללים ואף מכים הכאה נמרצת מדי שבוע בשבוע, מישהו 
מבני משפחתו, וק"ו שלא יפרנס אותו. ק"ו אם היו עושים כך 
לבת זוגו. אלא אדרבא היה מתאמץ בכל כוחו להביאם על 

ענשם, או על כל פנים להחזירם למוטב:

ובפרט שלצערינו ולדאבוננו נפרצה חומת הדת, וקמו פריצים 
הנלחמים בכל כוחם לחלל את קדושת השבת, שבודאי מועל 

עלינו אנו החרדים לדבר ה', לשמור על קדושתה בכפל כפליים:

ומחללי שבת כי האיי גוונא, נראה לענ"ד שהם בכלל הלוא 
משנאיך ה' אשנא. ואעפ"י שיש להליץ עליהם שעושים כך 
לתיאבון ולא להכעיס חס ושלום, ויש מהם שהם בבחינת 
תינוקות שנשבו. הנה כל זה הוא מצד מה שאמרה תורה בצדק 
תשפוט עמיתך, וישראל אע"פ שחטא ישראל הוא. אבל עדיין 
חובה עלינו לשנוא את מעשיהם ולהוקיעם, כל שכן שאסור לנו 

להחניף להם:

עוד נראה לי שיש בזה חילול ה'. שהרי אינה דומה ההתנהגות 
המתבקשת מעם הארץ להתנהגות המתבקשת מתלמיד חכם, 
וכמו שכתב הרמב"ם בסוף פרק ה' מהלכות יסודי התורה וז"ל, 
יש דברים אחרים שהם בכלל חילול ה', והוא שיעשה אותם אדם 

גדול בתורה ומפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרננים 
אחריו בשבילם, ואעפ"י שאינן עבירות וכו', כגון וכו' שירבה 
בשחוק, או באכילה ושתייה אצל עמי הארץ וביניהן וכו'. הכל 
לפי גדלו של חכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים 

משורת הדין עכ"ל:

ואמרו עוד בשבת דף קיח. אלמלי משמרין ישראל שתי 
שבתות כהלכתן, מיד נגאלין. ואין ספק כי על ידי שנכנסים 
למקומות כאלה גם מציבור יראי ה', הדבר מעכב ולו אפילו 
במקצת, את בעלי המקום מלשמור על השבת. ואעפ"י שלדעת 
רוב הפוסקים אין בזה איסור על כל יחיד ויחיד מצד מסייע ידי 
עוברי עבירה, מכל מקום הלא תקות הגאולה שייכת לכלל 

ישראל, ויש בזה עיכוב הגאולה חס ושלום:

איברא דכל זה איננו שווה לי, אי נימא דהחיוב לכבד את חמיו 
הוא מן התורה, דאז אין ספק מוציא מידי ודאי, ובפרט שגדול 
השלום. אלא שהאחרונים דנו בדברי מרן השלחן ערוך להוציאן 
ממשמעותן הפשוטה, שהחיוב לכבד את חמיו אינו אלא מדין 
כיבוד זקנים חשובים, עיין ש"ך שם ס"ק כ"ב בשם בית חדש. וכן 
מצאתי למורינו שליט"א בספרו הגדול שלחן ערוך המקוצר 
סימן קס"ב הערה ע"ד ד"ה ולעניין חמיו. ולפי זה אין כאן בית 

מיחוש כלל, ופשיטא שאין אני צריך לשמוע לו בזה:

קנצי למלין, כי מה שמקובל בפי העולם שמותר ללכת 
המחללים שבת, ואין בזה אפילו צד חומרא, אינו נכון. אלא 

אדרבא יש בזה חשש איסור, הן מצד ביטול מצות ואהבת את י"י 
אלד'יך, והן מצד חילול ה'. וכל זה מלבד החובה המוטלת על 
הנפש הישראלית, להוסיף רוח ונשמה בעבודתה את בוראה, ולא 

תאמר דייני במה שציווני בוראי, שאם כן מראה בזה מצוות 
התורה עליו כמשאוי. וכמה הרחיקו חכמים מדבר זה, באמרם אין 

עושין מצוות חבילות חבילות:

ובאשר אני תלמידו השותה מימיו ולומד בספריו, חשקה נפשי 
לדעה את ה' ואת משיחו. ואם משגה הוא בידי, אשוב ורפא לו. 

והנני מברכו מעומקא דליבא, שיזכהו ה' להאריך ימים על 
ממלכתו, ולהרבות גבולו בתלמידים, מתוך בריות גופא ונהורא 

מעליא:

תשובה: קראתי בכל לב דבריך הנאמרים באמונת אומן, ובטוב 
טעם ודעת, בעניין בקשת מר חמיך נר"ו להינפש בני 

משפחותיכם הי"ו במקום המחלל שבת בפרהסיא, ואני מסכים 
לכך בודאי שצריך להימנע מזה וכל כיוצא בזה, אל תלכו בדרך 
אתם מנעו רגליכם מנתיבתם, סורו נא מעל אהלי האנשים 

הרשעים האלה וגו' בכל חטאתם חס ושלום, וימלט משחיתותם:

ודיברתי בזה עם בני הרב הגאון משה שליט"א, ושלח לי מה 
שכתוב אצלו על מנת להדפיס בנדון דידן בספרו בניין משה על 
הלכות שבת בזה"ל, והירא את דבר ה' ישא קל וחומר בעצמו כמה 
יש להתרחק מאותם חנויות ומפעלים, מקומות טיול ונופש, של 
יהודים המרימים יד בתורת משה ומחללים את השבת מדי שבת 
בשבתו בפרהסיא ובזדון. לב מי לא יכאב על חילול השבת הנורא. 
אוי להם ולחלקם. וכבר נתפרסם הדבר על ידי רבני זמנינו שלא 
ליכנס ליהנות וליטייל באותם מקומות ולעבוד עמהם, שלא 
לחזק ידי עוברי עבירה (אם לא כדי להציל מידם). ואל ישגיח 
בהפסד מדומה של הנאה גשמית חולפת, כנגד כבודה של שבת, 

וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים עכ"ל נר"ו:

כמו כן ראיתי סמוך לחתימה תוכחת מוסר באריכות על פתגמא 
דנא, בספר באר השבת לידידנו הרה"ג יוסף מוגרבי שליט"א, מדף 
עד"ר, נגד המנפנפים בהיתרים להיכנס לאתרים מחללי שבת. 

ומשם באר"ה:

שאלה: אצלינו בבית הכנסת אומרים את הפיוט בר יוחאי כל ליל 
שבת (במכירה), ובימי הקיץ מדלגים לאחר הפיוט למשנת 
שלושה דברים. האם אפשר לוותר על הפיוט ולהתחיל במה 

מדליקין, או להמשיך כך, או לסירוגין שבת ושבת כך: 

תשובה: כשאין שהות המנהג בדרך כלל לדלג על הפיוט, 
ולהתחיל במה מדליקין [לפי שהוא קדום טפי, כי נתקן בזמן 
הגאונים כיעויין אוצר התפילות דף ש"י שי"א] ובשעת הדוחק 
מדלגים גם זאת, ופותחים במשנה האחרונה שהיא שלושה 
דברים. ובעי"ת צנעא נהגו שלא לדלג הפיוט לגמרי, אלא לומר 
כמה בתים מתחילתו ומסופו, ולהמשיך במה מדליקין. ויש מהם 

שנהגו לומר את הפיוט ולהתחיל מן שלושה דברים: 

שאלה: האם המנהג שהשתרש בכמה בתי כנסיות שהרב דורש 
בליל שבת בענייני דיומא, יש לו סימוכין בפוסקים. האם ראוי 

לנהוג כך, ומהיכן זה הגיע:

תשובה: זה מנהג חדש לפי צורך הדור שבאים אז לבית הכנסת 
ציבור שלא מגיעים ללימודים הקבועים, כדי לזכות אותם. ועוד, 
שלפי מצב זמנינו, צריך יותר לעורר את הציבור. גם במקומות 
שהם יודעי ספר ובני תורה, על ידי זה לא ישוחחו אז אחרי 

התפילה בדברים בטלים אלא ידונו בדברי תורה שנאמרו:

שאלה: בקריאת ס"ת במנחת שבת ובימי שני וחמישי, במברך 
השלישי, לאחר שכבר קראו עשרה פסוקים, נמצאה בס"ת טעות 
המצריכה להחזירו להיכל ולהוציא ספר אחר, האם צריך לעשות 
כך ולהשלים הקריאה. או לא, כיון שקראו עשרה פסוקים כפי 

הדין:

תשובה: אי אפשר לברך על ספר פסול, ולכן צריך להוציא ספר 
אחר ולהמשיך בקריאה. [הלכך אפילו נמצאה הטעות אחרי 
שהשלימו את הקריאה לפני שבירך ברכה אחרונה, צריך להוציא 

ספר תורה אחר. ודי לקרוא בו אפילו פסוק אחד]:

בעניין הליכה למקומות המחללים שבת רח”ל
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דילוג בר יוחאי ובמה מדליקין, בליל שבת כשאין שהות

דרשה בבית הכנסת, בליל שבת

טעות בספר תורה בשני וחמישי
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רוצים להיות שותפים בזיכוי הרבים, בהפצת תורה ומסורת, בהחזקת כולל אברכים ולומדי תורה, בהוצאת ספרי קודש לאור, 
בארגון בני הישיבות ועוד, חייגו לארגון "פעולת צדיק" 03-6780070

ניתן לתרום מכספי מעשר (אפשר לתרום גם בכרטיס אשראי/הוראת קבע/הפקדה לחשבון)

הקבלת פני רבו בעיר אשקלון - סוכות התשע”ח
ביום ראשון י"ח תשרי ג' דחוה"מ סוכות, לבשה חג העיר אשקלון ובני 
ק"ק תימן המתגוררים בה ובסביבה בפרט, לרגל בואו של מרן הגאון רבי 

יצחק רצאבי שליט"א למעמד הקבלת פני רבו 
שהתקיים באולם המפואר שע"י בית המדרש 

"עזרת אחים":

תחילת המעמד היה בתפילת מנחה ברב עם, 
כשלאחריה נמסר שיעור הלכתי ומעמיק בדיני 
המותר והאסור בחוה"ע ע"י הרה"ג אורן צדוק 
שליט"א, מו"צ בבית ההוראה דפעולת צדיק 
ובעיר קרית ספר ומח"ס שו"ת אורן שלחכמים 
ב"ח, ואשר גם מוסר שיעורים בהלכה תמידין 

כסדרן פעם בשבוע בעיר אשקלון:

שני בקודש נשא מידברותיו הרה"ג רונאל 
אהרון שליט"א, מו"ץ בבית ההוראה דפעולת 

צדיק ודיין בבית הדין לממונות בעיר נתיבות ורב קהילת שבזי בעיר באר 
שבע בענייני חג הסוכות: 

לאחר מכן האזין הקהל הרב בקשב רב במשך זמן מרובה למשאו המרכזי 
של מרן שליט"א בהלכה בדיני בדיקת תיומת הלולב ובמנהג תוספת 

ההדסים הנהוג בק"ק תימן ובאגדה בביאור 
ההושענות, ולאחר מכן ענה מרן שליט"א במתינות 

לשאלות הקהל בהלכה:

כמו כן כיבד את המעמד בנוכחותו גם הרה"ג נתנאל 
עומייסי שליט"א מרבני בית ההוראה דפעולת צדיק 

ומח"ס פסקי שע"ה על הלכות נדה:

תודתינו נתונה להנהלת בית הכנסת "עזרת אחים" 
אשר הקצו את האולם לטובת הכינוס, ואשר פעלו 
להצלחתו. המב"ה יברך מעשה ידיהם ומכל צרה 
ונזק יצילם. וכן תודה וברכה מיוחדת לר' בועז 
אשבל הי"ו – מורשת תימן, אשר אירגן את הכנס 
מהמסד ועד הטפחות, ולא חסך מאומה להגדיל תורה ולהאדירה. ישלם 
ה' פעלו ותהי משכורתו שלימה. המב"ה ישלח לו רפואה שלימה, רפואת 

הנפש ורפואת הגוף. וזכות התורה תגן בעדו ובעד ב"ב. אכי"ר:

הכתרת חתני ש”ע המקוצר - מחזור ל”ט
ביום ראשון כ"ה תשרי התשע"ח התכנסו ובאו בני הישיבות היקרים מבני 
ק"ק תימן המסולאים בפז מכל קצות הארץ, לכנס הכתרת חתני ש"ע 

המקוצר מחזור ל"ט, שהתקיים בבית המדרש "פעולת צדיק" בבני ברק:

מרן שליט"א נשא את משאו לבני הישיבות בהלכה ובאגדה וכן הוסיף 
דברי חיזוק לניצול ימי בין הזמנים להתעלות בתורה וביראת שמים, וגם 
דברי חיזוק לרגל תחילת זמן החורף בישיבות הממשמש ובא. לאחר מכן 
הוכתרו החתנים החשובים, ואלה שמותם: חתן ראשון יש"ג - הבה"ח 
אביאל יחיאל צדוק הי"ו – ישיבת חברון, חתן שני יש"ג – הבה"ח אליה 
אושרי הי"ו – ישיבת אורחות תורה, חתן ראשון יש"ק - הבה"ח חיים 
רצאבי הי"ו – ישיבת דברי מרדכי, וחתן שני יש"ק– הבה"ח דוד גרתי הי"ו – 
ישיבת מדרש יחיאל. מלבד זאת, חולקו לבחורי החמד שוברים לקבלת 

ספרי מכון "פעולת צדיק" בשווי של מאות שקלים:

בחורי הישיבות יצאו ממעמד זה עם חיזוק גדול והרגשה מרוממת 
מהדברים החשובים ששמעו ומהשהות במחיצתו של מרן שליט"א:



עלון "פעולת צדיק" מס' 75, כסלו ה'תשע"ח   עמוד 4


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

