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סיון ה'תשע"ט ב'ש"ל לשטרות

הפר עצת כל אויבינו
שלושת הדתות ,דת האמת – היהדות ,ומאידך דתות השקר ,האסלאם והנצרות ,אלו הדתות הכי
נפוצות בעולם .חוץ מהן יש בעולם דתות נוספות ,שאף אחד לא מתייחס אליהן ,כגון הדתות בהודו וכו',
שהם אנשים בערים ,ואין מה להתייחס אליהם:
הנביא ישעיהו מבטיח לנו ואומר ,וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך י"י צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד
זקניו כבוד .כשיראו כולם שמלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלם .כשיתגלה כבוד מלכותו בעולם ,כל
הדתות האלו יחפרו ויתביישו:
הערבים המונים ללבנה ,עליהם נאמר וחפרה הלבנה ,דהיינו בושה גדולה יותר ,כי הם נמצאים על
המקום שלנו בבית המקדש ,ומהבחינה הזו הם גרועים מהנצרים ,כיון שהנצרים מודים שהיה בית
המקדש של היהודים ,הם מסכימים למה שאנו מספרים על דוד המלך ושלמה המלך .הם מאמינים
שהיה בית מקדש ראשון ושני .אבל הישמעאלים ,מכחישים את זה מכל וכל .הם אומרים כי מעולם לא
היה כאן בית ליהודים:
הנצרים המונים לחמה ,יהיו להם בושות ,כי מלך י"י צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד .זקניו
היינו חכמי ישראל שהנהיגו את עם ישראל לאורך הדורות ,בתוך כל המצבים הקשים שהיו עלינו:
ועליהם אנו מתפללים בתפילת אבינו מלכנו ,בטל מחשבות שונאינו .הפר עצת כל אויבינו .מי הם
השונאים ,ומי הם האויבים? אומר רבינו בחיי )לגבי הפסוק על אויביך וגו’ דלקמן( ,כי האויבים אלו
הישמעאלים ,שהם גרועים לעם ישראל יותר מאשר הנצרים .הדבר רמוז גם במלה גופא ,כי אויב
משמעו אוי ואבוי .מה שהישמעאלים עשו בכל הדורות לעם ישראל ...כמה הרעו לנו והשפילו את עם
ישראל .איום ונורא:
גם הרמב"ם כתז זאת באיגרת תימן ,והוא מוסיף ואומר כי לא קמה אומה שהרעה לישראל כמו אומת
ישמעאל .וכבר דוד המלך רמז זאת ואמר ,אויה לי כי גרתי משך ,שכנתי עם אהלי קדר .עם ישראל שהיו
תחת גלות ישמעאל ,ובפרט יהדות תימן ,שסבלה מהישמעאלים יותר מכל קהילות העולם ,וזה ידוע
ומפורסם בספרים ,ואכמ"ל:
לכן מבטיח ה' בתורה ,כי אם יקיימו עם ישראל את המצוות ,ונתן י"י אלד'יך את כל האלות האלה ,על
איביך ועל שנאיך אשר רדפוך .אויביך אלו בני ישמעאל ,ושונאיך אלו בני אדום:
וכיון שהישמעאלים גרועים יותר מהנצרים ,לכן צריכים לפרר את העצות שלהם לגמרי ,שלא יהיה להם
שום קיום ואחיזה במציאות ,שלא תהיה לנו שום סכנה ,ואפילו לא מועטת ,מרוב שהם רעים כ"כ
ומצרים לעם ישראל:
זאת כלפי שתי האומות האלו ,אך צריכים להבין את נוסח התימנים ,הפר עצת כל אויבינו .נוספה תיבת
כל ,ומה היא באה לרבות?
התשובה היא ,שלאורך כל הדורות קמו לצערנו מתוך עם ישראל ,משומדים ומלשינים ,ובדר"כ הם
גרועים עוד יותר מהאויבים .כשמישהו מתוכנו קם להציק לנו ,משתף פעולה עם האויבים ,מוסר ידיעות
ופרטים מתוך המשפחה ,והוא מלשין ,רח"ל .עליהם אומרים הפר עצת כל אויבינו .לרבות אותם:
יהי רצון שהמקום ברוך הוא יצילנו מידי אויבינו ומידי שונאינו ,וישלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו.
אכי"ר:

שו"ת עולת יצחק
חלק ד'
בסייעתא דשמיא נמצא כעת
בעריכה לדפוס הספר החשוב שו"ת
עולת יצחק חלק רביעי למרן
שליט"א ,המכיל עשרות שאלות
ותשובות הלכתיות על ארבעת חלקי
השו"ע .המעוניינים לזכות בסיוע
בהדפסת הספר ע"י הקדשה
לרפואה ,להצלחה וכו’
יפנו ל03-6780070 :

בשורה משמחת!!!

ביזמתו הברוכה
של הרב משה לוי שליט"א,
בעזהי"ת יפתח בשנה הבאה )התש"פ(
תלמוד תורה "צאן קדשים" לבני
אברכים מק"ק תימן בעיר בני ברק,
בנשיאותו ובהכוונתו של מרן הגר"י
רצאבי שליט"א.
הרישום הינו ל"מכינה" ולכיתה א'.
לפרטים והרשמה054-8525152 :

נפלאות מתורתך
 במדברניתן להשיג את הספר נפלאות
מתורתך ב"ח על חומש במדבר
מאת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי
שליט"א .הספר הינו אוצר בלום
המכיל חידושים נפלאים וביאורים,
דרשות ,חקרי הלכות ,מאמרים,
תוכחות מוסר ודברי התעוררות
לעבודת הי"ת ויראתו ,דקדוקי טעמי
המקרא ותרגומיו ,פלפולים בעומק
מאמרי חז"ל בש"ס ובמדרשים,
מעשיות בלתי נודעות ומשלים ועוד
פנינים רבים בפרד"ס התורה.
לפרטים.03-6780070 :

מעובד מתוך שערי יצחק דרשת מרן שליט”א  -הקבלת פני רבו  -סוכות התשע”ח
נא לשמור על קדושת הגליון ,ולהקפיד לחלקו לאחר התפילה
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שואל ומשיב
קביעת עתים לתורה
שאלה :אדם שיש באפשרותו ללמוד סה"כ
חצי שעה ביום ,מה כדאי שילמד?
תשובה :בהלכות השייכות למעשה ,ובספרי
מוסר .אם קשה לו ,אזי בחלק מן הזמן – דהיינו
כרבע שעה – ילמד משניות או מפרשים או שאר
עניינים שליבו חפץ ללמדם ,בכדי שירגיש סיפוק
מהלימוד:

הכנסת כלים למדיח בשבת
שאלה :האם מותר להכניס כלים למדיח כלים בשבת?
תשובה :אם מפריע לו לראות שהכלים מלוכלכים ,והמדיח
אינו פועל כעת אלא במוצאי שבת ,מותר להכניסם בשבת בלי
למיינם משום איסור בורר ,וכן בלי לסדרם בתוך המדיח ,שאם לא
כן הרי זה מכין משבת קודש לחול:

הסתכלות בחתול שחור
שאלה :האם זה נכון שיש להימנע מלהביט בחתול שחור?
תשובה :מסתבר הדבר מאד שנכון להימנע מלהביט בו זולת
בדרך עראי ,ואעפ"י שלא שמעתי ולא ראיתי דבר זה מפורש בשום
ספר ,יען כי מצינו במקומות רבים שחתול שחור מורה על כוחות
הטומאה וכו' .והמפורסם בזה הוא בגמ' ברכות דף ו' ע"א שהרוצה
לראות מזיקין ,יביא שליא של חתול אכמתא בת אכמתא )דהיינו
שחורה בת שחורה( וכו' ,ובספר הקנה דף רע"ח איתא ,ארז"ל אסור
להרוג חתול שחור ,בעבור דאית ליה שר – דהיינו ממונה מתחת
מלאכי חבלה – שחור מראיתו ,וכל עבדיו מזיקים ודאי וכו' ע"כ.
ועי' שמירת הגוף והנפש סי' רמ"ט דף תש"כ סעיף ג' .ובלאו הכי
ראוי שלא ישביע אדם עינו בהסתכלות בבהמות טמאות וכו' כמו
שהעלינו בס"ד בעיני יצחק סי' מ"ו אות י"ח יעו"ש .ואם כן כל שכן
בחתול שחור ,שומר נפשו ירחק:

שאלות בדיני בשר וחלב
א .שאלה :אדם שאכל במסעדה בשרית אך ורק סלטים –
האם הוא בשרי וצריך להמתין שש שעות בכדי לאכול חלבי?
תשובה :אם אין חשש שהתערבה בסלט חתיכת בשר ממש או
רוטב של בשר ,אין צריך .ועיין בית הלל קובץ ששי מדף מ"ז:
ב .שאלה :אדם המסופק אם עברו שש שעות מזמן שאכל
מאכל בשרי – האם רשאי לאכול מאכל חלבי?
תשובה :מצד הדין מותר ,ולכתחילה ראוי להחמיר ,אך בעת
הצורך אפשר להקל ,וכ"ש לעניין של מצוה כגון סעודת ליל שבת.
ועיין דעת תורה למהרש"ם יו"ד סי' פ"ט ס"ק ה' ומעדני השלחן שם
דף נ' ס"ק ג':
ג .שאלה :אדם שטעם רוטב בשרי בכדי לדעת אם הוא מתובל
היטב – האם הוא בשרי? )בין אם פלט ובין אם לא פלט(
תשובה :רק אם פלט אינו צריך להמתין ,כמבואר בפוסקים
ובשלחן ערוך המקוצר יו"ד סימן קל"ו סעיף ט':
ד .שאלה :מה דין פשטידה לחבית שנאפתה בתנור שאפו בו
מאכל בשרי באותו יום?
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תשובה :הפשטידה אסורה ,והתנור צריך הכשרה .אלא אם כן
יש בו ששים כנגד הפשטידה:

חרק שנפל לתוך מאכל
שאלה :יתוש שנפל לתוך אורז ולא מוצאים אותו – מה דינו של
האורז?
תשובה :כל האורז אסור באכילה ,על דרך שביארנו בס"ד
בשלחן ערוך המקוצר הל' תולעים סי' קל"ה סעיף ט' בזה"ל ,אם
ראו שנפלה תולעת שלימה לתוך המאכל ,כגון זבוב או יתוש או
נמלה שנפלו לתוך סלט ירקות ,וחיפשו ולא מצאו ,נאסר כל הסלט.
ואין מועיל באופנים אלו ביטול בששים ,כיון שהתולעת
בשלימותה היא בריה ,והדין אז שאפילו באלף אינה בטילה יעו"ש:

הכניס לתנור דגים ועופות
שאלה :אדם שהכניס לתנור מגש של דגים ומגש של עופות
באותו הזמן – האם הדגים והעופות מותרים באכילה?
תשובה :בתנור גדול ריחא לאו מילתא ומותרים ,ובקטן
אסורים אא"כ יש ששים כנגד הדג לבטל ,עי' ש"ע יו"ד סי' קט"ז
ס"ב ובאחרונים שם .וצריך לשאול מורה הוראה כנז' בשע"ה סי'
קל"ט סעיף ט' והערה כ"ט שם:

שכח להטביל כלי
שאלה :אדם ששכח להטביל כלי חדש ונזכר לאחר שכבר
התערב הכלי בין כלים טבולים – מה עליו לעשות?
תשובה :צריך להטביל את כולם יחד או בזה אחר זה ,ואז יברך
תחילה על טבילת כלים ,כיון שבודאי כלי זה נמצא ביניהם
)ומחשש הפסק ,לא ידבר עד שיטביל את האחרון( .אם מטביל
חלקם כעת וחלקם לאחר זמן ,יטביל בלא ברכה .וע"ע בס' טבילת
כלים פרק ד' מסעיף כ"ג ,דף קי"ז וקי"ח:

אמירת השכבות בזמן קריאת התורה בין גוברא לגוברא
שאלה :האם מותר לחזן לומר השכבה בזמן קריאת התורה בין
גוברא לגוברא כאשר ספר התורה עדיין פתוח ,ואיך נהגו אבותינו
בעניין זה בתימן:
תשובה :אמירת השכבה בין גוברא לגוברא ,לא נהגו רק
הספרדים .ובחמדת ימים ענייני שבת פרק י"ב כתב לאסור זאת.
מאידך ביפה ללב וכף החיים סימן רפ"ד ס"ק ל"ח כתבו שעתה
נוהגים לומר .גם הגרי"ח בכתר מלכות נתן טעם לזה .אבל אבותינו
בתימן לא נהגו .וכן מנהגינו גם בזמנינו ,שאין אומרים אז השכבות
כלל ,רק אחרי ההפטרה ,וכן עיקר:

עצה להינצל מחלומות רעים
שאלה :ילד המתעורר בלילה מחלומות רעים ,מה ניתן לעשות
כדי למנוע זאת:
תשובה :לפני שהוא נרדם ,יקרא שמע ישראל וגו' ,לכל הפחות
פסוק ראשון .וכן גם אם התעורר באמצע הלילה וחוזר לישן,
יאמרנו שוב .לא לשים יד בשעת השינה מתחת הלחי ,ולא על גבי
הירך ,ולא ישכב כשהוא לחוץ ,דהיינו שלא יכאיב וילחץ את אחד
מאיבריו בזמן השינה .כל הדברים האלה גורמים לחלומות
מפחידים גם לגדולים:
 -תשובות מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט”א -

חיתוך המילים בפה ,בקריאת ספר תורה ,בתפילה ובלימוד
ואף י"י חרה בהם )במדבר י"א ,ל"ג( .כידוע ,הפ"א בתיבת ואף לפוף ,נלע"ד
הטעם שבא לרמוז ֶפּה ,שהרי צורת הליפוף דומה לאות פ"א נוספת,
ללמדנו שצריך להקפיד שלא להבליע המלות ,אלא להוציאן בפה באופן
מושלם .וזאת על פי המבואר בתיקוני הזוהר הקדוש )בהוספות שבסוף
תיקונא תליתאה דף קמ"א ע"א( שאמר רשב"י לרבי אלעזר בנו ,אינון
שלוחיא דציבורא צריכין כד קראן ספר תורה ,דיחתכון מלין ,ולא יימרון
להון בהלעטה כגוונא דערב רב דאתאמר בהון הבשר עודנו בין שיניהם,
והוו אכלין בהלעטה וכגוונא דעשו דאתאמר ביה הלעיטני נא ,ולא הוו
טחנין ליה ,אתאמר בהון ואף י"י חרה בהם עכ"ל ]ונראה פשוט דלאו
למימרא שהערב רב קראו בהלעטה ,רק מדמה את עניין הבלעת הקריאה,
להלעטת הבשר שעשו הם .ועיין במפרשים שם ,ובש"ע הזוהר הלכות
ברכות דף ע"א אות ד'[:
ויש להוסיף כי לא זכיתי להבין למה דיבר רשב"י על שלוחי ציבור
בקריאת ספר תורה ,הרי בזמנם קרא בעצמו כל העולה לתורה .כיוצא בזה
מצינו במקומות אחרים בזוהר הקדוש דמיירי באופן הקריאה הידוע
שהיה בזמן חז"ל ,כמו תרגום ,כגון שנזכר שם בפרשת ויקהל דף ר"ו ע"א
בספר תורה בעי חד קלא ,מתרגם חד וכו' .ואף שכך הוא הלשון בכל
נוסחאות תיקוני הזוהר שראיתי ושהעתיקו ממנו בספרים שונים ,מכל
מקום אולי אינה אלא הוספה בגליון לחכם אחרון שנכנסה בשגגה בפנים,
כמו שמצינו במקומות אחרים .אי נמי שמא יש לדחוק שכל העולים
נקראים שלוחי ציבור ,לפי שקריאת התורה היא חובת ציבור ולא חובת
יחיד כידוע:

ואעיקרא אזהרה זו שייכה לא רק בקריאת ספר תורה אלא בכל דבר של
קדושה ושל מצוה ,ועל זה נדרש הפסוק אבנים שלמות תבנה את מזבח
י"י אלהיך ,כיעויין רעיא מהימנא שבזוהר הקדוש פינחס ,ושאר ספרים.
וז"ל יסוד ושורש העבודה שער שלישי פרק שני ,עניין דקדוק המלות,
צריך לכל התפילה ולכל ברכה והודאה ,שכל תיבה אשר יוציא האדם
מפיו תהיה שלימה ,דהיינו שיתן ריוח בין הדבקים ,כמו שנתבאר בטור
ובש"ע דאף בפסוקי דזמרה ]ובתפילה[ צריך לדקדק בכך .וכתב הרמ"א
בהגהה שם ,דהוא הדין הקורא בתנ"ך צריך ליזהר עכ"ל הרמ"א .והוא
בהיות כי תיבה שאינה שלימה במתכונתה ,לא תעשה פעולה ולא תעלה
לרצון לפני הבורא יתברך שמו ויתעלה ,כי אינה נחשבת לתיבה כלל,
ולפעמים יראה כחירוף וגידוף רח"ל ,כמבואר בזוהר הקדוש פרשת
פינחס דף רמ"ו ע"א וז"ל ,מאן דאפיק מלין דצלותין או דאורייתא
מפומיה ,בעי לאפקא לון בהטחנה שלימים ,ולא בהלעטה חסרים עכ"ל.
ובדף רל"ו ע"א מסיים בזה"ל ,ואינון מלין אתקריאו שלמים )פירוש קרבן
שלמים( .ואוחרנין דאינון שטיין דאכלין מלין בהלעטה ,מה כתיב בהו,
הבשר עודנו בין שיניהם ואף י"י חרה וגו' רח"ל עכ"ל .ובודאי יחרד האיש
וילפת האדם ,בראותו דברי הזוהר הקדוש הלז ,ותסמר שערות ראשו,
כשמשער בעצמו שאינו מוציא התיבה כמות שהיא צריכה חס ושלום ,הן
בלימוד והן בתפילה עכ"ל:
)מתוך השלמות לספר נפלאות מתורתך חומש במדבר(

ישמע חכם ויוסף לקח
מכל משמר נצור לבך

לא יאונה לצדיק כל און ורשעים מלאו רע

במדרש )תנחומא סימן ב'( זה שאמר הכתוב ,מכל משמר נצור לבך כי
ממנו תוצאות חיים .א"ר אדא רמ"ח מצוות עשה יש בתורה כמניין
אבריו של אדם .ובכל יום ויום צועקים על האדם ,עשה אותנו
שתחיה בזכותינו ותאריך ימים .ושס"ה מצוות לא תעשה כמניין
ימות החמה .ובכל יום ויום החמה צווחת ואומרת לאדם גוזרני עליך
שלא תעבור בי ואל תכריע אותך ואת העולם כולו לכף חובה ,עכ"ל:
המאמר הזה בא להוכיח לאדם כמה צריך שיחרד ויירא ויפחד
ממלך המלכים הקב"ה ,שעתיד ליתן את הדין על כל יום ויום שהלך
בלא מצוות ואפילו על מצווה קלה כגון שילוח הקן ,כל שכן וכל
שכן שאר מצוות .לפי שלא נברא האדם אלא על מנת כן לקיים
מצוותיו יתברך .ולתועלתינו הוא זה כדי שנכריע את עצמנו ואת כל
העולם כולו לכף זכות ,וכמו שהלכו אבותינו הקדושים שזכו לעצמן
וזיכו לבניהם אחריהם )קיץ המזבח פרשת כי תצא(:

טוב וראוי שיסתכל האדם במאכל או במשקה בעת אכילתו
ושתייתו ,אפילו שנבדקו או שאין דרכם להתליע ,ובזה ינצל מכל
מכשול ועוון .ויזרז את בני ביתו לבדוק יפה יפה ,ובפרט בימות
הקיץ:
והואיל ויש במאכלים ובמשקים חששות רבים לאין קץ ,לפיכך
הנזהר תמיד לפשפש במאכליו ומשתיו שלא יהא בהם שום איסור,
זוכה שמסייעים אותו מן השמים שלא יבוא לידי כך ,כמו שנאמר
לא יאונה לצדיק כל אוון ,ורשעים מלאו רע .כל אוון ,בגימטריא
אוכל טמא .וכך אמרו חז"ל )שבת דף ק"ד ע"א( בא ליטהר מסייעים
אותו )שלחן ערוך המקוצר סימן קל"ה סעיף כ"א(:

)משלי ד' ,כ"ג(

פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם
)משלי י"א ,ל'(

במדרש רבה ,פרי צדיק עץ חיים ,ללמד שעיקר תולדותיהם של
צדיקים תורה ומעשים טובים ע"כ באו להודיענו דמה שלא זכר בניו
בתחילה ,ללמדנו שעיקר תולדותיהם של הצדיקים תורה ומעשים
טובים:
ולפיכך יקח האדם מוסר מזה ,שלא יאמר הבנים יועילו לו ,אלא
צריך להשתדל הוא בעצמו בעסק התורה ובקיום המצוות ולא
יסמוך על בניו ,כי כל אחד ואחד חייב בעסק התורה .ואינו דומה מי
שפנסו בידו ופנסו ביד בנו .וג"כ כשם שאדם חייב בפריה ורביה
הגשמית כך הוא חייב בפריה ורביה הרוחנית .ולפיכך אין מזכירין
האדם לשבח אלא במעשיו הטובים שעשה הוא בעצמו ,וזהו פרי
צדיק עץ חיים )קיץ המזבח פרשת נח(:

)י"ב ,כ"א(

שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו
)משלי כ"א ,כ"ג(

העיכול הטוב הוא כשהמאכל אינו רב ,ושיהא קל להתעכל .שאם
אכל האדם הרבה והאיצטומכא מליאה ,אז העיכול קשה .ולכן צריך
ליזהר שלא לאכול רק בשיעור בינוני לפי מזג גופו ,לא מעט ולא כל
שבעו ,כדי לשמור בריאות גופו:
ורוב החלאים באים על האדם ,אינם אלא או מפני מאכלים רעים ,או
מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה אפילו ממאכלים טובים.
וזהו שאמר שלמה בחכמתו שומר פיו ולשונו ,שומר מצרות נפשו.
כלומר ,שומר את פיו מלאכול מאכל רע ,או מלשבוע ,ולשונו
מלדבר אלא בצרכיו .ואמר החכם ,האוכל דבר מועט מדברים
המזיקים ,אינו מזיק לו כמו האוכל הרבה מדברים טובים )שלחן
ערוך המקוצר סימן ק"מ סעיף ד'(:
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הקבלת פני רבו ברכסים  -חוה”מ פסח התשע”ט
הקבלת פני רבו המתקיימת תמידין כסדרן בחולו של מועד,
התקיימה בחוה"מ פסח בעיר רכסים .זו הפעם הראשונה שהזכות
הגדולה הזו לקיים מעמד תורני חשוב
ומפואר כזה ,נפלה בחלקה של העיר
וזאת עקב בקשות חוזרות ונשנות
והשתדלות מרובה מצד אנשי המקום,
כדי שגם רכסים תזכה לארח בה מעמד
מרומם כזה:
צוות האברכים היקר שארגן והעמיד
את הכינוס על רגליו ,השקיע עמל רב
בהכנות מרובות לקראת הגעתו של מרן
שליט"א לרכסים ,ע"מ להגדיל תורה
ולהאדירה:
הכינוס נפתח בתפילת מנחה ,כשלאחר
אמירת המזמור של החג נשא מידברותיו
הרה"ג ישראל מחפוד שליט"א ועמד על עמלו הרב של מרן
שליט"א בתורה בכל עת ובכל זמן:
לאחר תפילת ערבית כובד בדברי
תורה ,המרא דאתרא הרה"ג משה
תנעמי שליט"א ,ולאחריו נשא
מידברותיו הרה"ג אברהם לוגסי
שליט"א – ראש כולל לוית חן ומו"צ
קהילת יקירי רכסים:
לשמחת החג התלוותה שירה תימנית
מקורית כאשר הרבנים שליט"א מגיעים
למרכז האולם לריקוד של מצוה ,כאשר
הקהל הרב מסובב סביבם ונהנה
ממראות הקודש:
המרא דאתרא – הגאון הרב יעקב מאיר זוננפלד שליט"א דיבר
מענייני דיומא וכן בענייני חשיבות לימוד התורה ושמירת המצוות:
כמו כן כיבדו בנוכחותם החשובה את הכינוס הרה"ג ינון גמליאל

שליט"א – ראש כולל ארחות ישרים ומו"צ ברכסים ,הרה"ג
אבשלום יעקב שליט"א – ראש כולל נצר שלום באחיהוד ומו"צ
בבית ההוראה "פעולת צדיק" ,ראש המועצה הרב דן כהן שליט"א
שגם דיבר במעמד זה והרב אברהם כהן
שליט"א – יו"ר המועצה הדתית:
שיאו של ערב זה היה במשאו המרכזי של
מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א.
הקהל הרב שהגיע מכל קצות הארץ מילא
את האולם מפה לפה .מרן שליט"א עמד
בדרשתו על חשיבות חיזוק המסורת דנן
וכן על ענייני דיומא .בסיומה של הדרשה
ענה מרן שליט"א לשאלות הציבור ,ולאחר
מכן הקהל הרב ליווה את מרן שליט"א
בדרכו חזרה:
השפעתו של ערב תורני זה הורגשה
בקרב באי הכנס ,שהעידו על השמחה הגדולה ואוירת הקדושה
אשר שרתה במקום ,ורבים הודו ושבחו את ארגון פעולת צדיק ואת
מארגני הכנס על היזמה הברוכה והנעלה:
תודתינו נתונה לראש המועצה הרב דן
כהן שליט"א על הסיוע הרב להצלחת
הכנס .וכן לידידנו היקרים והנכבדים ,חבר
המועצה הרב דן ציוני שליט"א ,הרב ליאור
מעלם שליט"א והרב מיכאל עמרן
שליט"א ,אשר טרחו ימים ולילות ,באונם
ובהונם ,כדי שמעמד זה יתקיים ברוב פאר
והדר ,מתוך חכמה ותבונה ודקדוק רב בכל
פרט ופרט:
יהא רעוא מן קדם עתיקא ,שישלח להם
ברכה בכל מעשה ידיהם ,ויפתח להם שערי
פרנסה והצלחה ,וישלח להם רפואה שלימה ,ויזכו לראות בנים ובני
בנים עוסקים בתורה ובמצוות .וזכות תורתינו הקדושה תגן בעדם
ובעד ב"ב .אכי"ר:

הילולת מהרי”ץ זצוק”ל והכתרת חתני ש”ע המקוצר
יומא דהילולא ה 214-של מהרי"ץ זצוק"ל התקיימה שנה זו בבית
במדרש "פעולת צדיק" בבני ברק ,שנקרא על שמו של מהרי"ץ
ביום חמישי אור לכ"ח ניסן:
ראשון המדברים היה הרה"ג משה
רצאבי שליט"א ,בנו של מרן
שליט"א ומו"צ בבית ההוראה
"פעולת צדיק" ,אשר ידיו רב לו
בספריו של מהרי"ץ ואף זכה
להוציא חיבורים חשובים בתורתו.
הרב שליט"א עמד על נקודות
חשובות בדרכי הפסיקה של
מהרי"ץ ובגדולתו התורנית:
לאחר תפילת ערבית נשא מידברותיו הרה"ג אבינועם שמואל
יהב שליט"א מו"צ בבית ההוראה "פעולת צדיק" ,אשר עמד על
דקדוקים בתשובה של מהרי"ץ בשו"ת פעולת צדיק והרחיב בעניין
מעלת העומק ההלכתי של מהרי"ץ בספריו:
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אחראי ארגון בחורי הישיבות הרב מנחם צדוק שליט"א הכתיר
את חתני ש"ע המקוצר מחזור מ"ב ,ואלה שמות הזוכים :חתן
ראשון יש"ג – הבה"ח נתן טבאל הי"ו  -ישיבת בית מדרש עליון,
חתן שני יש"ג – הבה"ח יהונתן צדוק
הי"ו  -ישיבת רכסים ,חתן ראשון יש"ק –
הבה"ח אלעזר סעיד הי"ו  -ישיבת דבר
אברהם ,חתן שני יש"ק – הבה"ח מאיר
אהרוני הי"ו  -ישיבת עטרת יואל .כמו כן
חולקו שוברים לרכישת ספרי המכון
לעשרות בחורי ישיבות שהשתתפו
במבחנים:
מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א מסר שיעור הלכתי
והשקפתי בענייני השעה וכן בגדלותו של מהרי"ץ בתורה ובהנהגת
הציבור .בסוף הדרשה ענה מרן שליט"א לשאלות הציבור:
כמו כן הגיעו לכבד את המעמד בנוכחותם רבני בית ההוראה של
"פעולת צדיק":

