
  

 

    

  לאורם  

ויבדלחט"א מרן ראש הישיבה שליט"א זצוקללה"ההדור  של מרן רשכבה"ג פוסקם אורלשבועי ון יגיל

 
 דבר                                                    העולםמאור                                      

 המערכת                                                  מדברי מרן רשכבה"ג זצוק"ל                               
 

 עמל התורה
'מיום שחרב בית המקדש אין להקב"ה הגמרא במסכת ברכות )ח.( אומרת, 

בעולמו אלא ד' אמות של הלכה'. ברך ה' ישנם רבים הלומדים גמרות, יפה מאוד, 
טוב מאוד, זה יסוד התורה שלנו, אבל צריך בד בבד ללמוד הלכה, כי זה עיקר 
תורתינו הקדושה. ולימוד ההלכה צריך להיות בדוקא עם טור ובית יוסף. כי עמוד 

ן הב"י. אך לא די ללמוד רק שלחן ערוך ומשנה ברורה לבד, כי ההלכה הוא מר
בכך לבד לא ישיג את האמת, כי בשביל להשיג את האמת של ההלכה, צריך ללמוד 
אותה מיסודה עם הב"י, ועל ידי כך ידע באמת הלכה על בוריה. וכמ"ש 
המהרש"א בח"א )סוטה כב.( וז"ל: בדורות הללו אותם שמורים הלכה מתוך 

ואינם יודעים טעם הענין של כל דבר, אם לא ידקדקו בדבר מתוך התלמוד הש"ע 
שהוא שימוש ת"ח, טעות נופל בהוראתם, והרי הם בכלל מבלי עולם, ויש לגעור 
בהם. ע"כ. וכ"כ הסמ"ע בהקדמתו לחשן משפט, שכוונת מרן והרמ"א בש"ע 

והב"י, היתה, שלא יפסקו מתוך הש"ע, כי אם למי שלמד תחילה ארבעה טורים 
ויעע מקור כל דין וטעמו ע"פ התלמוד והפוסקים, משא"כ בזה"ז שמורין מתוך 
הש"ע, הם מחריבי עמינו, וכמ"ש כי רבים חללים הפילה, זה מי שלא הגיע 

 להוראה ומורה וכו'. ע"ש.
אדם שלומד ומרגיל את עצמו ללמוד 'בית יוסף' יסגל לו כח הכרעה בהלכה, כי 

של האדם, ולא רק באותו נושא שהוא לומד בלבד,  עיניםמרן הב"י מאיר את ה
אלא הוא לומד ממרן שיטה נכונה ודרך ישרה איך לפסוק הלכה, לאסוקי 
שמעתתא אליבא דהלכתא. כי עיניו תחזינה איך מרן הב"י מביא מערכה לקראת 
מערכה מדברי הראשונים, אלה אוסרים ואלה מתירים, ואפילו הכי מרן אוזר עוז 

ליט, והוראתו בקדושה. וכי מרן הכריע כך מפני שכך היה חפץ. ומחליט מה שמח
אלא אדם שלומד תמיד בב"י ובתורתו יהגה יומם ולילה, מבין שיש כללי הוראה, 
כגון ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לקולא, או שהלכה כרוב הפוסקים, 

אדם או שיש ספק ספיקא, או מנהג, וכהנה רבות. ועפ"ז פסק מרן. וכך גם ה
שילמד הרבה בדברי מרן הב"י ילמד לפסוק באותה שיטה, ואף אם יביאו לפניו 
הלכה שיש בה חולקים רבים, הרבה אוסרים והרבה מתירים, ואין הדבר מפורש 
בש"ע, יהיה לו כח הכרעה. וילמוד את זה ע"פ שיטת מרן הב"י. אולם מי שלא 

מי חייו לא יתקדם הלאה. לומד ב"י אין לו כח הכרעה, אפילו אם ילמד גמרא כל י
אבל הלומד הרבה בב"י מתבונן בכללי ההוראה ואז ידע איך לפסוק ולכוין 
לאמתה של תורה. אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, )שזזה 
פה ושם(, נצור עליה לוח ארז, היא תולעת שמכרסמת את העץ, כי פסק ההלכה 

 שלו לא יסודי.
זצוק"ל בכנס בני תורה. מאור ישראל דרושים עמ' )המשך דברים שנשא מרן 

 רנא(
 
 
 
 
 
 

 להקדשות והנצחות לעילוי נשמת יקיריכם פנו עוד היום למערכת
 L0795557303@gmail.comאו במיל:  079-555-73-03בטל': 

 40שלוחה  03-652-65-52או באמצעות קו 'מורשת מרן' בטל': 

דומנו, שהתשואות הרמות בהם 
עת אך הבליח  –התקבל עלוננו 

לעולם, דורשת ממנו להכפיל ולשלש 
את מערך ההפצה, כי הדור כה כמה 

כה צמא וכה משתוקק לדעת דברי  –
דברי שלום ואמת.  –אלוקים חיים 

וכמובן, תמיד ינטשו בשולי דרכים, 
אותם מיעוט מחרחרי ריב ומדון, 

ם', אשר 'שועלים המחבלים בכרמי
אך ורק הקנאה היא שורש מעשיהם 

 ודרכם לא תוצלח לעולם.
אך גוברת עליהם בגבורה רבה, 

לאלפים  –השבחים וההודאות 
ולרבבות אשר התקבלו במערכת, 
ועל כולם עולה ומתעלה שמחת מרן 

שליט"א, ואילולא לא  ראש הישיבה
הוצאנו עלון זה והשקענו בו נימי 

לגרום אלא בכדי  –נפשינו ונשמתינו 
דיינו  –לאביר הרועים קורת רוח 

 ודיינו.
 שבת שלום ומבורך
 המערכת

________________________ 
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 יו"ל ע"י

 מערכת 'לאורם'
 שע"י

 איחוד בני התורה
 לאורו של מרן רשכבה"ג זצוקללה"ה
 בנשיאות מרן ראש הישיבה שליט"א

 לקבלת העלון במיל:

L0795557303@gmail.com  
ניתן להשאיר הודעות למערכת 

בטל':  איחוד בני התורה'''לאורם' בקו 
079-555-73-03 

    בטל':או באמצעות קו 'מורשת מרן' 
40שלוחה  03-652-65-52
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 מדברי מרן                                                      אמרן רבן של ישראל שליט"מדברי                        . 
                                                                                                                                    הראש"ל שליט"א                                                         ישראלנשיא מועצת חכמי                              

 מו"ר הרה"ג ר' יצחק בוחניך זצ"ל
מורי ורבי המחבר, הגאון רבי יצחק בוחניך זצ"ל, נולד בעירה גאבס בדרום 
תוניסה, בשנת תרע"ה. בילדותו למד בישיבת 'חברת התלמוד' בתונס, ויצק מים 
על ידי אבא מארי הגאון בעל שו"ת איש מצליח זצ"ל שבא מאי ג'רבא לתונס 

טא אודותיו בשנת תר"ץ. הוא נחשב כתלמיד מובהק לאבא ז"ל, ולא פעם התב
שעתיד להיות 'אילנא רברבא'. הרבה מחידושיו שפרסם אח"כ בספר 'ויאמר 
יצחק' )ג'רבא תשכ"ה( בשלשת חלקיו, הם פרי לימודו בטל ילדותו. מורי ז"ל היה 
בקי גם בצרפתית ובעברית, ובמסגרת השעות המעטות שהקדישו בחברת 

לימודי חול. התלמוד דאז ללימוד שפת המדינה, רכש ידיעה מספקת גם ב
בצעירותו נתמנה בתור ר"מ בישיבת חברת התלמוד, וכיהן בתפקיד זה עד 
פטירתו בשנת תשל"ה. מעולם לא עבר עליו יום אחד שלא הרביץ בו תורה, פרט 
לימי חג ומועד. ואפילו בימי הפגרא סמוך לפסח שהתלמידים עם הוריהם 

תלמידיו:  –ר לנו עסוקים וטרודים בבית, או בחוה"מ פסח וסוכות, היה אומ
. ]וזכורני שהיתי משנן דיבור 'שער המלך' הרוצה לבוא לישיבה ללמוד יבוא וילמד

 בהלכות חמץ ומצה בע"פ ולמדתי לפניו בחוה"מ פסח התשי"ד[.
היה דרשן ובלשן מצוין, בקי בחכמת הדקדוק על בורייה, ועיונו בש"ס ובפוסקים 

שו"ת, וח"ג  –חידושי ש"ס, ח"ב  –זך ונקי. הוציא לאור ספר ויאמר יצחק ח"א 
דרושים לזכר בנו יקירו החו"ש ר' חי מנחם ז"ל,  –דרושים, וכן ספר 'בני חי' ח"א 

שלחן ערוך קטן מקוצר ומנוקד, היו"ל כעת במהדורה שניה. )כל הנ"ל  –וח"ב 
נדפסו באי ג'רבא התשכ"ה(. ועוד לו בכתובים כמה חידושים ושו"ת, וחבל על 

שראיתי אצלו מחברת, בה רשם כל הפעלים בחומש 'בראשית' דאבדין. )זכורני 
עם ניתוח כל פעל לשרשו, בנינו וגזרתו, זמן ומין ומספר וכו'. ולפעמים מציין 

)בראשית ח' י"ב( שלדעת רש"י הוא מחלוקת המפרשים, כגון בפסוק 'וייחל עוד' 
 מבנין התפעל, ולהראב"ע הוא מבנין נפעל. וכיו"ב(.

' הכניס כמה ביאורי מילים בצרפתית לצורך הנוער בחו"ל. ומיד בספרו זה 'בני חי
עם הופעתו נחטף משוק הספרים. פה בארץ התעוררנו לבקשת רבים להוציאו 
מחדש במהדורה מתוקנת בליווי תמונות וציורים, בהשמטת הביאורים בלועזית, 

 ובהוספת כמה פרקים בסופו )הלכות מזוזה ותרומות ומעשרות(.
תב הטורים לטפל בניקוד הספר ובהגהתו, ולא אחת למדתי אגב זכיתי אני כו

עבודתי כמה כללים בניקוד מתוך הניסיון. במשך השנים רשמתי הערות אחדות 
בגליון הספר, ונדפסו. ועוד הוספנו הערה אחת בנוגע למנין שנות היצירה ע"פ 

 חז"ל )שבית שני עמד ת"ך שנים( ומופיעה במהדורה שניה )התשל"ט(.
ז"ל חיבר ספר כיוצא בו בצרפתית מראשו ועד סופו, לצורך הנערים מורי 

הלומדים בבתי הספר הממשלתיים בחו"ל, שהוקצבו להם שעות מספר בשבוע 
ללימודי דת. אך משום מה לא הרשתה הממשלה בתונס לפרסמו, כי חשדו שיש 

 בו ציונות.
שנה וחצי לפני  )קיבל כנראה אירוע מוחי בתונסמורי ז"ל נלב"ע בגיל ששים שנה, 

פטירתו ומצאוהו נופל על יד הישיבה 'חברת התלמוד' ולקחוהו לביה"ח, ושוב 
התאושש מעט וחזר ללמד. ותלמידו האחרון היה רבי דוד דמרי הי"ו )חותנו של 
ר' ציון כהן אחיו של חתני הרב ליאור הי"ו(, וסיפר לי שפעם אחת היה שוכב 

שלי ותקרא את ההקדמה היפה  במטה ואמר לו תביא את ספר ויאמר יצחק
שכתב תלמידי ר' מאיר, וזה חידוש שהתלמיד כותב הסכמה לרבו )כוונתו על 
השבחים שכתבתי בהקדמה החרוזית שלי, ונדפסה בסמוך(, ונהנה מזה. תנצב"ה. 
כל זה שמעתי מפי ר' דוד הנ"ל ביום כ"א באייר התשס,ד. ואמר שאח"כ התעלף 

לא"י, ושם מנוחתו כבוד בהר הזיתים על יד  שנית ושכב בביה"ח עד שהביאוהו
ביום ערב שבת קודש כ"ו שבט התשל"ה, בבית החולים קברו של אמה"ג זצ"ל(, 

. 'זיו' בירושלים, והובא למנוחות בהר הזיתים ביום ראשון כ"ח שבט התשל"ה
 יהי זכרו ברוך, ותהי נשמתו צרורה בצרור החיים אכי"ר.

ני חי', קיצור ש"ע. מובא בספר מגדולי )מתוך הקדמת מרן שליט"א לספר 'ב
 ישראל ח"ג עמ' פד(

 בטחון והשתדלות
הבטחון מכניס לאדם שקט פנימי, 
נפשי וגופני כדי שיהיה פנוי ומסוגל 
לתת את כוחו לעבודת ה'. כוחות 
האדם הם אדירים, אך תלוי למה 
הוא מכוון אותם. אדם שנותן את כל 

הולך כוחו בשביל להשיג ממון, כוחו 
לעניין זה,  ו'אידי דטריד למפלט לא  
בלע', כיון שעמוס וטרוד בחיפוש 
הממון שום דבר לא מענין אותו, גם 
לא אכילה ושתיה, לא בריאות וכ"ש 
לא תורה. אך אם יכוון את עצמו 

 לתורה, כוחותיו יהיו בתורה.
על כן, כל עוד אין לאדם ביטחון 
בעבודת ה', הוא לא יוכל לתת את 

לתורה, כי בלי הבטחון בה'  כל כוחו
הוא עסוק כל הזמן בחיפוש וחתירה 
אחר השגת הדברים שמרגיש 
שחסרים לו, ממילא אינו פנוי כלל 
לעבודת ה' ובודאי שלא יוכל 

 להשתלם בה.
מתוך הבטחון באה לאדם תועלת 
לעבודת ה', בלימוד ומצוות, כי 
הבטחון נותן את מנוחת הנפש. נפשו 

סוערת, 'עניה רגועה ונינוחה, אינה 
סוערה לא נוחמה', כשהנפש סוערת 

 אין ישוב הדעת.
אדם שיאמר שאינו בוטח בה' וגם 
לא באחרים, 'לא זה ולא זה', זו 
טעות, כי האדם בנוי באופן כזה 
שהוא צריך וחייב לבטוח במשהו. 
כשאדם בוטח בה' שאר הדברים 
בטלים, אך כשאינו בוטח בה' מיד 

מילא מחפש במה ישים את כוחו, ומ
 סומך על החכמה שלו.

'השמר לך פן תשכח את ה' אלהיך'. 
משה רבינו אומר את הפסוק הזה 
לעם ישראל, לאחר שיצאו ממצרים 
וראו את עשר המכות, לאחר שהיו 
חסרי כל תקוה ובכל זאת עברו בתוך 
הים ביבשה והמים להם חומה 
מימינם ומשמלאם, ועליהם נאמר 
'ובני ישראל יוצאים ביד רמה'. 

מצרים רדפו אחריהם והיו ה
בטוחים שהם מנצחים, 'אמר אויב 
ארדוף אשיג אחלק שלל', לא צריך 
 להילחם ולכבוש, מספיק רק להגיע.

מתוך ספר בחסדך בטחתי עמ' כב()

    

 לעילוי נשמת הגאון הגדול המפורסם

 זצוק"ליצחק בוחניך רבי 

 התשל"הכ"ו שבט 



 רב אורח                             יצחק ירנן                          התשובה  תדי            
                       הגאון מאת שיחה לבני תורה                    הגדול  הגאון שו"ת מ                            מדברי הגאון הגדול             

          שליט"אצמח מאזוז ר'  ה                     ט"אישל יצחק ברדא 'שליט"א                      ררפאל כהן  'ר          

   
נפלאה של השרשרת הגם לאחר הנה 

עשר מכות במצרים, קריעת ים סוף, 
ונפלאות שעם ישראל זכה וניסים 

להם בין היתר בזכות מידותיו 
הנפלאות של משה רבנו ע"ה 
]וכמבואר בגמ' שה'מן' היה בזכות 
משה רבנו[. משה רבנו לא מתעייף, 
הוא ממשיך באותה מידה של 

 אה בעול גם במלחמת עמלק.ינש

וכפי שאומרת הגמרא )בתענית יא.(, 
"תניא אידך, בזמן שהציבור שרוי 

יאמר אדם אלך לביתי  בצער, אל
ואוכל ואשתה ושלום עליך נפשי, 
אלא יצער אדם עצמו עם הציבור, 
שכן מצינו במשה רבנו שציער עצמו 
עם הציבור שנאמר )שמות יז, יב( 
וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו 
תחתיו. וכי לא היה לו למשה כר 
אחת או כסת אחת לישב עליה? אלא 
כך אמר משה, הואיל וישראל 

רויין בצער, אף אני אהיה עמהם ש
בצער. וכל המצער עצמו עם הציבור 

 זוכה ורואה בנחמת צבור".

והנה יש להבין, מדוע הגמרא 
מאריכה כ"כ ומתמקדת בצד 
השלילי של 'אל יאמר אדם אלך 
לביתי ואוכל ואשתה ושלום עליך 
נפשי'? הרי לכאורה די היה לומר 
ישירות, 'צריך האדם לצער עצמו עם 

ר!' מה נתחדש לנו בהקדמה זו הציבו
 של אל יאמר אדם וכו'?

התשובה לשאלה זו, טמונה במדרש 
שהובא לעיל, כשהיה משה רבנו 
רואה בצערם של ישראל בשעבוד 
מצרים, היה בוכה עליהם ואומר 
חבל לי עליכם, והיה נותן כתפיו 
ומסייע לכל אחד ואחד. לא די בכך, 
שיבכה האדם על הציבור, לא 

ב על כאב הציבור מספיק לחשו
ולהמשיך הלאה לסדר היום, אלא 
צריך האדם לעשות 'מעשה' של 
נשיאה בעול, וזה כוונת הגמ', לחדד 
ולהדגיש, בזמן שהציבור שרוי 
בצער, לא די בזה שהאדם לא יאמר 
'אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום 
עליך נפשי', לא מספיק שיכאב לו 
קצת בלב על צערו של חברו. אלא 

את, צריך האדם לצער יתירה מז
עצמו עם הציבור, 'בפועל', ב'קום 
ועשה'! כדוגמת משה רבנו שרצה 

בפועל  'לעשות מעשה' של השתתפות
 ולכן ישב על אבן!

 הלכות נטילת ידים
)מטר   אסור ללכת ארבע אמותא.

תשעים ושניים( לפני נטילת ידים 
בשחרית. ולכן אם המים שהכין ליד 
המטה רחוקים קצת, ילך שני 
צעדים קצרים )שהם פחות מד' 
אמות( ויעמוד, ושוב ילך שנית, והוא 
הדין ללכת אל ברז המים הקבוע 
בכיור. אבל אסור לרוץ אל המים 
כדי להגיע מהר. )ואותם שסוברים 
שכל הבית חשוב כארבע אמות, אין 

 הלכה כמותם(.
ב. ראוי לכתחילה ליטול הידים 
שחרית מיד עם הקיצו משנתו, כך 

להשהות הרוח רעה על ידיו, שלא 
ויברך כל הברכות בטהרה. ולכן לא 
נוהגים להתפנות לעשית צרכים לפני 
הנטילה ורק אם אינו יכול להשהות 
נקביו, ילך פחות פחות מד' אמות 
דהינו שני צעדים ויעמוד. ולא ירוץ. 

 ויעשה צרכיו, ושוב יטול ידיו.
ג. כל האמור למעלה הוא למי שישן 

ה עד הבוקר, או שישן לפני חצות ליל
אחרי חצות לילה ולא בירך ברכות 
השחר בחצותך )חוץ מעל נטילת 
ידים, וברכות התורה(. אבל אם 
בירך ברכות השחר בחצות, וישן, 
הנה בבוקר אינו צריך להיזהר שלא 
ללכת ד' אמות. כי אינו חייב נטילה 
מפני הרוח רעה רק בשביל ניקיון 

ירחץ ובשביל להתכונן לתפילה, ולכן 
ידיו במים בבוקר ויברך רק על 

 נטילת ידים, וברכות התורה.
ד. הקם בלילה לעשות צרכיו 
)קטנים( צריך להיזהר שלא ילך ד' 
אמות בלי נטילה, וילך שני צעדים 
קצרים ויעמוד וכן הלאה. ויעשה 
צרכיו, ושוב ילך שני צעדים ויעמוד 
עד שיגיע למים ויטול כראוי, ושוב 

מי שנטל ידיו רק  יחזור לישון. וגם
נטילה אחת, צריך להיזהר שלא ילך 
ד' אמות, עד שיטול ג' פעמים 

 לסירוגין.
ה. הישן בלילה עם כפפות )בתי 
 ידים(, הרוח רעה שורה על הידים

וצריך נטילה ג' פעמים לסירוגין 
כדין. וצריך להיזהר שלא ילך ד' 

 אמות בלי נטילה.
)שו"ת יצחק ירנן ח"א סי' א' עמ' 
 כב(

 
 
 
 

 מרן רבינו זצ"ל
מה שאנחנו רואים בדורנו, שכך נהג 
מרן מופת הדור רבינו עובדיה יוסף, 
גדול הדור. הרי זה לא סוד, שאצל 
כל עדות הספרדים בחו"ל, 'אין פרץ, 
ואין יוצא, ואין צווחה ברחובותינו', 
אצלנו לא היו רפורמים, לא היו 
נישואי תערובת, לא היו לנו מומרים 

אהבו את ארץ  להכעיס, כולם
ישראל, ובאו לכאן בהמוניהם. 
ולצערנו השלטון של בן גוריון 
וחבריו, לקחו מהם בכח הזרוע את 
הילדים וחינכו אותם על ברכי זרים, 
וכמעט דור שלם הלך לאבדון כמעט 
ולא היו עוד 'דור ביניים' של תורה. 
והקב"ה השאיר לנו בדור הזה את 
מרן רבינו עובדיה יוסף, שלא 

על העבר הכואב שעשו בבני  הסתכל
ספרד, אלא תמיד פניו היו נשואות 
אל העתיד, כיתת רגליו ממקום 
למקום כדי להציל כמה שיותר. לא 

, פעם הרב נסע מזמן שמעתי סיפור
נסיעה ארוכה של יותר משעה לתת 
חיזוק, כשחזר שאלו אותו: נו, איך 
היה? אמר להם: כן, היו מנין אנשים 

תו: הרב נסע בבית הכנסת. שאלו או
שעה הלוך, ושעה חזור, בשביל 
עשרה אנשים? ענה להם הרב: אם 
מתוך המנין הזה יהיה אחד שישלח 
את הבן שלו ללמוד בישיבה, דייני! 
וב"ה זיכה אותו הקב"ה לראות 
רבבות רבבות מישראל, אף 
מהמשפחות הפשוטות ביותר, 
שנעשו תלמידי חכמים גדולים, 
שעמלים בתורה ועוסקים בה, 

חברים ספרים, ומרביצים תורה מ
 בישראל.

כל זה מושתת ובנוי לפי הבסיס של 
הדרך והמחשבה של רבי עקיבא. 
תמיד תסתכל לעתיד, אל תבכה על 
העבר. הבכיה על העבר, על החורבן, 

תיקון חצות  –רבותינו הגדירו אותה 
רבע שעה בלילה, וזהו! שבוע אחד 
שחל בו תשעה באב שמתאבלים בו, 

משך כל השנה כולה וזהו! אך ב
מוגבלת. כי מה  –האבלות על העבר 

שצריך לעשות, זה להסתכל על 
 העתיד.

אני מדבר כעת על כולכם שנמצאים 
כאן, בן פורת יוסף 'ה' אלוקיכם 
הרבה אתכם, והנכם הים ככוכבי 
השמים לרוב', תסתכלו קדימה 

ותשתדלו בע"ה להתקדם ולהגיע. 
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.מותר להפליג לדבר מצוה אפילו בערב שבת אפילו אם כל ג

. בתנאי שהחובלים והמלחים הם הנוסעים הם ישראלים
נוכרים. וצריך להתנות עם רב החובל שלא יפליג בשבת, 
ואם אח"כ הפליג בשבת אין בכך כלום. אבל אם מתחילה 

ור להפליג אפילו אומר שאינו מסכים לשבות בשבת, אס
לדבר מצוה. ומ"מ אם תתבטל המצוה משום כך, מותר 

 אע"פ שאינו מסכים לשבות.
ד. בשבת עצמה אסור להתחיל להפליג אפילו בספינה שכל 
נוסעיה נוכרים, והמלחים והחובלים נוכרים, אפילו אם 
מפליג לדבר מצוה ואפילו אם תתבטל המצוה אם לא 

מים, גזיה שמא יעשה יפליג, משום שאסור לשוט בשבת ב
חבית של שייטין. ויש אומרים שאם נכנס לספינה בערב 
שבת ושהה שם כל זמן בין השמשות, אף אם יצא אח"כ 
מהספינה וחזר לביתו, מותר לו להפליג בשבת בספינה 
שרוב נוסעיה נוכרים. ואין למחות במקום שנהגו להקל. 

 אבל לכתחילה יש להורות איסור בדבר.
יירה של נוכרים במדבר והכל יודעים שאין בשה. היוצאים 

צריכים לחלל שבת, כי מפני הסכנה לא יוכלו להתעכב 
במדבר לבדם, אם יוצאים ביום ראשון שני ושלישי בשבוע, 
מותר. ואם אח"כ תארע סכנה ויצטרכו לחלל שבת מפני 
פיקוח נפש, מותרים לחלל את השבת ואין בזה שום איסור. 

סורים לצאת משום שנראים אבל מיום רביעי ואילך א
כאילו מתנים לחלל את השבת וכנ"ל בסעיף א'. ויש 

 אוסרים אפילו מיום ראשון, והעיקר כדעת המתירים.
מפני חומר  הבהרה:ה'. -)מנוחת אהבה ח"א פ"א הל' ג'

הדברים יש לעיין במה שדן מרן זצ"ל לאורך ולרוחב 
 (בהערות 'מי מנוחות' יעוי"ש

 אמת מארץ תצמח
פרשת יתרו פותחת בפסוק 'וישמע יתרו כהן מדין חתן 
משה' וגו'. ואומר רש"י )ד"ה וישמע( מה שמועה שמע ובא, 

 קריעת ים סוף ומלחמת עמלק.
לכשנתבונן במהלכם של הדברים, נראה כי הגורם המרכזי 
שהניע את יתרו להגיע, הוא החתירה אחר האמת. שהרי, 

סי ה' לעמ"י, לא מששמע יתרו על קריעת ים סוף ושאר ני
משא"כ חבריו כהני מדין שעל  התמהמה ותיכף ומיד בא.

 אף ששמעו שמועות אלו, נשארו שאננים ולא מיהרו לבוא.
עמדה האמת תמיד כנר  בתקופת הנהגתו של מרן זצוק"ל

לרגליו וממנה לא סטה ימין ושמאל. עול הדור שהיה מוטל 
אותו על שכמו ומבטו ההיקפי על שלל גווני העם, הניע 

 –לדבוק אך ורק אחר האמת, היא האמת אשר הנחיל לנו 
שלוחיו, והיא האמת אשר עמדה תמיד לנגד עיני בכל 
תקופותי כשליח ציבור ועומדת כנגדי אף כעת תחת הנהגתו 
של יבדל לחטו"א מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז 

 שליט"א, והיא האמת אשר תיכון לנגד עיני לעד.
ו"ר מקוצק על הפסוק 'אמת ונחתום באמרתו של האדמ

מארץ תצמח' שהאמת, אפילו אם יקברוה במעמקי 
 האדמה, בסופו של דבר היא תצמח ותתודע לעיני כל.

בתפילה כי לאר תמוש האמת מפינו ולבבנו עד עולם, ועי"כ 
 נזכה במהרה לגאולה האמיתית והשלימה.

 שבת שלום ומבורך
שיאליהו י
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