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תמוז ה'תשע"ח ב'שכ"ט לשטרות

דברים הצריכים חיזוק
לק"י

סגולת המצוות
הגאון רבי' אליהו הכהן ,מחבר ספר שבט מוסר ,כותב דבר נחמד .הוא אומר ,כי ישנם הרבה
דברים לתקן .אבל ישנן שתי אפשרויות של תיקון בדרך קלה .כפי שהדבר כך ,ברפואות
הגשמיות:
ישנו אדם חולה ,שעושים לו בדיקות ונותנים לו תרופות ,זה לא פשוט ,הוא סובל עד שהוא
מתרפא .אבל ישנן תרופות ,שהוא מתרפא בקלי קלות .אלו הסגולות ,שאוכלים איזה עשב
מסויים ,ומתרפאים .הרי חז"ל אומרים ,אין לך כל עשב ועשב בעולם שאין בו רפואה .אם
היינו יודעים ,מה הקב"ה ברא בעולם ,אין דבר בעולם שאין בו רפואה .יודעים רק חלק מן
הדברים ,מי שיודע מכך .הקב"ה ברא בכך רפואה ,לכל המחלות שבעולם:
והוא מביא מעשה שהיה ,במלך אחד שנשך אותו שועל ,הוא אפילו לא הרגיש בנשיכת
השועל ,לא התייחס לכך ,ולאחר יום פתאום המקום התחיל להתנפח וכמעט הלך לאבדון.
רופאי המלך נלאו לבקש מיני רפואות משונות בדמים יקרים מאד ,ולא יכולו ,ונתייאשו ממנו.
וכל בני ביתו בוכים:
והנה נכנס ערבי אחד ממשרתיו ,וירא את הצרה הגדולה ואת החולי שאירע לאדוניו ,וישאל
מהם ,מה החולי הרע הזה פתאום בא לאדוני? ויאמרו לו ,עקיצה קטנה של שועל הביאה לו את
המות הזה .ויאמר להם ,אל תיראו ,כי בעזר ה' אני מרפא אותו:
וילך הוא במהירות אל השדה ,וילקט מיני עשבים ידועות לו ,וירץ ויבא אל אדוניו ,ויכתוש את
העשבים כמכתש ,וישם על רגל אדוניו פעמיים ושלש .מיד התחיל להירפא .ביום השלישי,
נתרפא והלך ברגליו .וישתוממו הרופאים .ויהללו את ה' ,אשר ברא מיני סגולות בעשבים:

אומר בעל שבט מוסר ,ובזה מובנים דברי ר' אליעזר באבות הוי זהיר מגחלתן שלא תכוה,
שנשיכתן נשיכת שועל .מה המיוחד בנשיכת שועל? המפרשים מסבירים ,כי שיני השועל הן

חדות ועקומות ,וכשהוא נושך לא מרגישים בכך ,אבל כשהוא מוציא את שיניו הוא מושך את
הבשר ,וממילא נגרמת נשיכה עקומה ועקושה שקשה להרפא ממנה .וכעת מסביר לנו השבט
מוסר ,כי עפ"י הסיפור הזה ,הדבר מובן בצורה אחרת .הנשיכה שלהם היא כמו נשיכת שועל.
אם האדם חושב ,שאם הוא יזלזל ואפילו במשהו קטן בדברי חז"ל ,צריך הוא לדעת ,שזה כמו
נשיכת השועל ,שאינו מרגיש את העקיצה בתחילה ,אבל לאחר מכן זה ילך ויחמיר עד שח"ו
עלול לאבד אותו לגמרי:

ועל דרך זה יש לנו לבקש ,בשדה אשר ברכו ה' ,הוא הש"ס ,את הרפואות הקלות ,לרפאות
חולי הנפש החלושים:

והנה מצאנו לרז"ל כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כחו ,אפילו היה בו שמץ מינות,
מוחלין לו .הנה יש כאן סגולה .רק עונים אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו .ומי שירגיל לעשות כן,

הנה הוא מבושר שנמחלו לו עונותיו ,אם לא ישוב לכסלה:

בלי סיגופים ותעניות ,ללא צער או שום עינוי .רק צריך לעשות זאת ,ומבושר לך שנמחלים לך
כל עוונותיך:

באנו בזאת לחזק ולהתחזק
בקריאת שיר השירים כפי שנהגו
אבותינו נע"ג מזה רבות בשנים
לאמרו בנחת ובנעימה קדושה כל
הציבור יחד בכל ערב שבת קודש,
ובפרט בזמן הזה ,זמן הקיץ
שהימים ארוכים ואפשר להגיע
לביהכנ"ס מוקדם .וכפי שמובא
בזוהר שכל האומר שיה"ש בכוונה
ובדקדוק אותיותיה ניצול מדינה
של גיהנם .וכתב מהרי"ץ בע"ח
שצריך להתנהל לאט בקריאתו כי
סודו רם ונשא:
ומובא בספר אהבת חיים פר' וארא
מעשה ביהודי בעל מלאכה פשוט,
שלא זכה אמנם ללמוד הרבה ,אך
עשה לו מנהג בכל יום ששי אחה"צ,
היה טובל במקוה טהרה ,לובש בגדי
שבת ויושב ואומר שיר השירים
מלה במלה בשמחה רבה ובניגון
יפה .והיה מאריך בו כשתי שעות
לערך .אחר מותו ,בי"ד העליון דנו
אותו לפי מעשיו לרדת לגיהנם.
מסרו אותו ביד השמש להוביל
אותו ביד ממונה של גיהנם .לפתע
נשמע רעש של מזמרים שיה"ש
בניגון נפלא .קול המנגינה היתה
עריבה ומושכת ,עד שנשתתק כל
תנועת הגלגלים ובכללם גם האש
של גיהנם .הממונה שגם הוא נמשך
אחרי הקול ,עמד מחכה עד שיפסק
אותו הקול של שיה"ש .והנה מרגע
לרגע הקול והמנגינה הולך וחזק.
אזי בראות הממונה של גיהנם שגם
האש בגיהנם נפסק ,כעס מאד
וקרא לשמש שיקח את האיש
בחזרה ,כי כל זמן שזה האיש שם,
שירה"ש ומנגינתו אינו פסק ,וכל
גלגלי גיהנם עומדים .השמש החזיר
את האיש לבי"ד העליון ,והם פסקו
כדברי הממונה ושחררו את האיש
והביאוהו למחיצתו .הנפטר בא
בליל שבת לרב העיר בחלומו
וסיפר לו את כל העניין ,כדי לזכות
את הרבים להתנהג כמוהו:

מעובד מתוך שערי יצחק שיעור מוצש"ק פרשת בא ,שבט התשע"ח
נא לשמור על קדושת הגליון ,ולהקפיד לחלקו לאחר התפילה
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שואל ומשיב
אם מותר להפסיק קריאת מזמור תהלים באמצעו

תוכחת מוסר לבית כנסת שביטלו התרגום

בעניין המזמורים אשרי ולמה רגשו ,שהם פרשה אחת

 תשובות מרן הגאון שליט"א מתוך שו"ת עולת יצחק כת”י -עלון "פעולת צדיק" מס'  ,77תמוז ה'תשע"ח עמוד 2

הכתרת חתני שלחן ערוך המקוצר  -מחזור מ’
בכ"ג ניסן התשע"ח נערך בבית המדרש "פעולת צדיק" בבני
ברק מעמד הכתרת חתני שלחן ערוך המקוצר מחזור מ' .בית
המדרש היה מלא מפה לפה
בעשרות בחורי חמד מהישיבות
הקטנות והגדולות ,אשר הגיעו
לשמוע דברי חיזוק ומוסר לפני
חזרתם לזמן הקיץ:
כבוד מרן הגאון הגדול הרב יצחק
רצאבי שליט"א ,נשא דברי תורה
וחיזוק במעלת לימוד התורה בצורה
מעמיקה ויסודית .וכן כמה חשוב לבן
תורה להתאמץ ולהשקיע ולמסור
נפש בעד מיצוי הזמן ללימוד התורה:
אורח הכבוד שכיבד את האירוע
בנוכחותו היה הרה"ג אבירן יצחק הלוי שליט"א שהביע את
התפעלותו הרבה מהנוכחות הרבה של הבחורים השוקדים
באהלה של תורה וכן נשא מידברותיו בדברי תורה וחיזוק:

המעמד נחתם בהכתרתם של חתני שלחן ערוך המקוצר ,הלא
הם :חתן ראשון יש"ג  -הבה"ח ישי רצאבי הי"ו – ישיבת
ברכת אפרים ,חתן שני יש"ג -
הבה"ח שמעון מוגמי הי"ו – ישיבת
רכסים ,חתן ראשון יש"ק  -הבה"ח
שלמה גרשי הי"ו –ישיבת עטרת
יואל ,חתן שני יש"ק  -הבה"ח
נהוראי צדוק הי"ו – תורת חיים:
יישר כח וברכה צפונה שלוחים
בזאת לידידנו היקר אשר מנהל את
ארגון בחורי הישיבות ד"פעולת
צדיק" ביד רמה ,בתבונה ובדעת,
הלא הוא ,ה"ה הרב מנחם צדוק
שליט"א ,אשר פועל רבות ונצורות
ומשקיע שעות רבות מזמנו ,להוסיף חיילים לתורה .המקום
ברוך הוא ימלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה ,וזכות התורה
תגן בעדו ובעד ב"ב ,אכי"ר:

הקבלת פני רבו ברגל  -פסח התשע”ח  -קרית אתא
אמרו חז"ל שכל הרוצה להעשיר
יצפין ,וכן כל מי שרצה להתעשר
בדברי תורה הגיע אל העיר קרית אתא
השוכנת בצפון הארץ ,כדי להתבשם
מדברי התורה שהושמעו ע"י הרבנים
שליט"א ובראשם מרן שליט"א
בכינוס הקבלת פני רבו ברגל
שהתקיים ביום ראשון ט"ז ניסן
התשע"ח א' דחוה"מ פסח:
המעמד המכובד נפתח בתפילת
מנחה ולאחריה נשא מדברותיו הרה"ג
אורן צדוק שליט"א מרבני בית
ההוראה ד"פעולת צדיק" ,מו"צ בעיר
קרית ספר ומח"ס שו"ת אורן של
חכמים ב"ח ,בענייני חג הפסח:
לאחר תפילת ערבית שר המשורר
הרב אלעזר יוסף הי"ו את הנשיד "אגיל
ואשמח" כשהציבור עונה בקול אחד
ובנעימה קדושה .בסיום השירה נשא
מרן שליט"א את המשא המרכזי של
הכינוס ,בדברי תורה מענייני דיומא

תוך מתן דגש מיוחד על חשיבות
מסורת אבותינו נע"ג כנתינתה מסיני.
בסיום דברי התורה ,ניתנה אפשרות
לציבור הקדוש שגדש את האולם,
לשאול שאלות בהלכה בעניינים
שונים:
הכינוס כובד גם בנוכחות הרבנים
הגאונים שליט"א ,ואלה שמותם :כ"ק
גאב"ד מאקאווא שליט"א ,הרה"ג
שלמה חיים דיסקין שליט"א – מרא
דאתרא ,הרה"ג אליהו מימון שליט"א
– מרא דאתרא והרה"ג אבשלום יעקב
שליט"א – ראש כולל באחיהוד ומו"צ
בבית ההוראה ד"פעולת צדיק":
מאתנו שלוחה ברכה לכל המסייעים
בין באונם ובין בגופם להצלחת
המעמד הקדוש הזה ,ובפרט להאיי
גוברא ה"ה ר' אבישי חבשוש הי"ו,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,
שנטל על עצמו את מלאכת הניצוח
שבארגון כינוס זה ,מהמסד ועד
הטפחות .ישלם ה' פעלו ותהי
משכרתו שלימה ,וירבו כמותו
בישראל:

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"  .03-6780070ניתן לתרום מכספי מעשר )אפשר לתרום גם בכרטיס אשראי/הוראת
קבע/הפקדה לחשבון בבנק המזרחי סניף  422מס' חשבון (187111
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מעלתו של מהר”ש שבזי זיע”א
מהו מקור הסיבה להערצה הגדולה אשר זכה לה רבינו שלום
שבזי זיע"א בקרב יהודי תימן ,יותר מכל משורר וחכם אחר
שקם בגלות תימן:
והנה הדבר ידוע כי שיריו ושירותיו הנשגבות
והמיוחדות אשר לכל זמן ולכל עת בחיי כל בני אדם
נועדות ,נתקבלו בקהילותינו ,עוררו ועודדו את
רוחם הנכאה בגלותנו ,לא פג טעמם וריחם אף כיום
בזמנינו:
גם חכמי התורה בפרט ,מצאו כר נרחב בפירושיו
וחידושיו בספרו חמדת ימים על פרשיות התורה
כנודע ,ועיין עוד להראח"נ בשו"ת זכרוני איש סימן
ס"ז:
ואת עלית על כולנה ,שקברו שימש לכל דורש
רפואה וישועה ,וכמו שרבו הסיפורים על נפלאותיו
שעשה בחייו ]וכעין הבעש"ט אצל חסידי האשכנזים[ ובפרט
נוכחו בכך אחרי מותו ,כך גדלה ורבתה בפי כל תהילתו ,ונודע

ונתפרסם לאדם קדוש עליון וכמלאך משורש נשמתו ,ומבית זרח
בן יהודה נחצב מעצם הוייתו:
וכיון שכן ,נתגדל שמו בהיותו שווה לכל נפש,
תלמידי חכמים ופשוטי עם אנשים ונשים ,ועל דרך
שמצינו אצל אהרון הכהן הגדול )במדבר כ' ,כ"ט(
ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל ,מה שלא
מצינו אפילו אצל אחיו משה רבינו ,וכמו שעמדו על
כך חז"ל בפרקי דרבי אליעזר פרק י"ז ושאר
מדרשים .כי הוא היה אוהב שלום ורודף שלום ועובר
במחנה ישראל בכל יום וכו' מה שאין כן משה רבינו
שהיה מנהיג ודיין ומוכיח יעו"ש:
ולכן מכונה הוא בפי רבים בשם אבא שלום ,לרוב
חיבתו ,כי אב הוא לכולנו .ועיין עוד בתולדותיו
שכתב הראח"נ במבוא לספר אוצר ספרי תימן,
ובשאר ספרים .ובמ"ש עוד בס"ד בנפלאות מתורתך
הפטרת יו"ט שני דפסח על פסוק ושם אמו ידידה ,ד"ה שמעתי:
)מתוך שו"ת עולת יצחק ח"ד כת"י(

הילולת מהרי”ץ זיע”א  -גאון רבני תימן ותפארתם
במעמד רבים מבני קהילות קודש תימן תושבי העיר בית שמש ומחוצה לה,
רבנים ,דיינים ואישי ציבור ,ובראשם מרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי
שליט"א פוסק עדת תימן וראש מוסדות פעולת צדיק ויד מהרי"ץ ,התקיימה
בליל כ"ח בניסן ההילולא המסורתית ה 213-לגאון רבני תימן ותפארתם
מהרי"ץ )מורינו הרב יחיא צאלח( זיע"א ,בבית הכנסת "עץ חיים" ע"ש
מהרי"ץ – השוכן בקריה החרדית בבית שמש:
הערב החל בתפילות מנחה וערבית
כשלאחריהם פתח בדברי תורה וברכה הרב
הגאון אריאל עוזירי שליט"א מו"צ ורב
בשכונת חפציבה ,והביע את השמחה והזכות
הגדולה בה זכתה העיר בית שמש בקיום
ההילולא בהשתתפות כל קהילות התימנים
בעיר ,והרחיב על גדלותו של מהרי"ץ זיע"א,
הידוע בתשובותיו הרבות בהלכה ובמנהג,
בעיון ובבקיאות רבה ,ובכך הנחיל לנו את
הדרך אשר נלך בה .ובפרט בדורנו ,שזכינו
שספריו של ממשיך דרכו מרן הגאון הגדול
רבי יצחק רצאבי שליט"א  -ספרי שלחן ערוך
המקוצר ושו"ת עולת יצחק  -מפארים את
אוצר הספרים בכל עולם הישיבות ,הכוללים
ובתי המדרשות ,ודנים בדבריו כל גדולי
הפוסקים מכל העדות:
במרכז הערב עמד המשא המרכזי מפי מרן הגאון הגדול הגר"י רצאבי
שליט"א ,אשר בתחילת דבריו עמד על הזכות הגדולה בה זכה מהרי"ץ,
שתורתו הנוגעת להלכה ולמעשה נשתמרה במשך מאות שנים ואף נדפסה
בכתב ,ותורתו בוקעת ועולה ומגיעה לכלל עדות ישראל .לאחר מכן הרחיב
מרן שליט"א בענייני הלכה ומנהג ,דברים חדשים מתורתו של מהרי"ץ
שנתגלו בזמן האחרון ממש ,האחד בעניין מסורת הקריאה והשני בעניין
הלכתי של חצי שיעור האסור מן התורה ,וחתם בברכה לכל העוסקים

במלאכת הקודש ,לחיזוק ושימור מסורת ומנהגי אבותינו זיע"א:
לאחר מכן נשא דברי תורה וברכה נרגשים הרב הגאון אלחנן פרץ שליט"א -
אב"ד חוקת המשפט בבית שמש ,ובירך את מרן הגאון הגדול שליט"א
שיזכה להמשיך לחדש בתורה בכל התחומים ,ולהאריך ימים על ממלכתו:
אחריו נשא דברי תורה וברכה הרב הגאון
יצחק מועלם שליט"א  -רב שכונה בעיר
ביתר עילית ,אשר סיפר על מסירות נפשו
של מרן הגאון הגדול הגר"י רצאבי שליט"א
בהחזרת התורה ,בעמל וביגיעה רבה
להפצת תורתו של מהרי"ץ ,ובכך עמד
וחידש את כל יהדות תימן בדורנו .וסיים
את דבריו וכי אין צל של ספק שבזמן תחית
המתים ,הריקוד הראשון שירקוד מהרי"ץ
זיע"א יהיה ביחד עם מרן הגאון הגדול
שליט"א:
המעמד נחתם בדברי תורה וברכה מאת
ראש העיר בית שמש הרב משה אבוטבול
הי"ו ,אשר הרחיב על פעילות הקהילה
התימנית בעיר בית שמש ,אשר עיקר
פעילותה נובעת בעיקבות פסקי ההלכה הרבים של מרן שליט"א ,והכל
בזכות מדת הענוה של מרן שליט"א למרות גדלותו הרבה בתורה .ראש
העיר הביע את תקוותו בפני מרן שליט"א ,כי בעז"ה תקום ישיבה בהכוונתו
ובהדרכתו לבני ק"ק תימן בעיר בית שמש:
בתום ההילולא ניגשו משתתפי ההילולא לקבל את ברכת מרן שליט"א,
ויצאו מבית המדרש בהרגשת התרוממות עילאית ונעלית .אשרי עין ראתה
כל אלה:ומו ייחרת בזיכרונם לזמן רב .אשרי עין ראתה כל אלה:

י.נ מיכון  -המרכז לקופות רושמות וממוחשבות,
משקלים אלקטרוניים ,מסופי אשראי ניידים ונייחים
ניתן לפנות לישראל 052-2690577 :ונתנאל052-2812323 :
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