
  

 

    

  לאורם  

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

 
 דבר                                                  ישראלמאור                                      

 המערכת                                                מדברי מרן רשכבה"ג זצוק"ל                               
 

 עמל התורה
הש"ס, אולם לא היה להם כח הכרעה אני הכרתי גאוני עולם, שהיו בקיאים בכל 

לפסוק הלכה כדת, היו יראים מאוד להכריע בין הפוסקים, כשהיו רואים 
מחלוקת פוסקים, היו מתלבטים בינם לבין עצמם, כי אפשר לומר כך ואפשר 
לומר אחרת, ולא ידעו כיצד להכריע, ואיזה דרך ישכון אור, וכל אחד אומר בליבו, 

אנחנו כבני אדם, ואיך אבוא להכריע בניהם. אבל הרי אם ראשונים כמלאכים 
הלומד 'בית יוסף' ורואה את מחלוקת הפוסקים, שמביא מרן מערכה לקראת 
מערכה, ובכל זאת ליבו של מרן כלב האריה ופוסק הלכה על פי כללי ההוראה על 
מותר מותר ועל אסור אסור, אף הוא כשיראה מחלוקת בפוסקים ידע איך 

כה למעשה, ובאמת איזה דבר אין בו מחלוקת, כמעט בכל להכריע ולפסוק הל
דבר יש מחלוקת, ומכל מקום כירגיל ת"ח את עצמו בבית יוסף, מובטח לו שיהיה 
לו כח הכרעה לדעת לפסוק כמי ההלכה, כי השכיל ללמוד את שיטתו ודרכו דרך 
הקודש של מרן. לכן לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו. צא ולמד ממה שכתב 

ירי )יומא כו.( וז"ל: כי ראינו תלמידי חכמים שידיעתם גדולה בתלמוד, ואף המא
על פי כן אינם יודעים לכוין שמועה אחת להלכה, ולמה שראוי להורות. וכמה 
מוחזקים לבקיאים בחדרי תורה, וכשבאה הוראה לידם, אף הפתח אינם 

ע"ד(, וז"ל:  מוצאים. עיי"ש. וכן כתב גם הריב"ש ז"ל בתשובה )סי' רעא דף עה
בהויות, דמעיילי פילא בקופא  וכמה חכמים ראינו בענינו שהם מפולפלים 

דמחטא, ועל כל קוץ וקוץ אומרים תילי תילים קושיות ותירוצים, ולפום חורפיא 
לא סלקא להו שמעתתא אליבא דהלכתא, ואומרים על אסור מותר ועל מותר 

מי שאמר והיה העולם שאין בדורו  אסור. וכבר אמרו )עירובין יג:( גלוי וידוע לפני
של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא פסקו הלכה כמותו, שלא עמדו חבריו על סף 
דעתו, שהיה אומר על טמא טהור, ומראה לו פנים, ועל טהור טמא, ומראה לו 
פנים. וכן בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה )ברכות לו: (, אע"פ שבית שמאי 

ביבמות )טו: (, וכבר נפסקה הלכה )הוריות יד.( דסיני עדיף מחדד טפי, כדאיתא 
 מעוקר הרים. עכ"ל.

הגאון חזון איש שהיה מגדולי פוסקי ההלכה של האשכנזים בדורנו, סיפר להגאון 
שכשהיה החזון איש אברך צעיר  (,הובא בספרו שבט הלוי)ר"ש הלוי וואזנר, 

, התחלתי ללמוד בספר לימים, החליט ללמוד בבית יוסף הלכה למעשה. ואמר
בית יוסף בעיון, והייתי מקדיש שעות רבות בכל יום כדי להבין את דבריו 
העמוקים, והייתי כל כך מעמיק ומשקיע כוחות ועיון בדבריו, עד שהיו חברי 

, משחקים עלי, ואמרו: מה יצא מהבטלן הזה. ובסוף אמר החזו"א לרב וואזנר
יצא מהם. והיו משחרים לפתחי לדעת יצא ממני מה שיצא ממני ויצא מהם מה ש

הלכה למעשה, באמת שהם למדו ושקדו, גם הם היו רבנים גדולים, אבל לא הגיעו 
 לפסק הלכה. זה חבל כשאין לאדם מורה דרך שיורה לו ענין ההלכה.

)המשך דברים שנשא מרן זצוק"ל בכנס בני תורה. מאור ישראל דרושים עמ' 
 רנב(
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בהתהלכי השבוע בין סמטאותיה 
המפותלות של העיר ירושלים, שואב 
מניחוחותיה ומביט ביופיה, פניתי כה 
וכה והנה חבורת אברכים מסולאים 
עומדת לה בסימטת הרחוב, וכה היו 

ע שמענו כי 'שלוחא דבריהם: שמו
דרבנן' חדש, נכנס לעובי קורת העיריה, 
ובגפו מתמסר הוא בכל נימי נפשו 

דרי עיה"ק  –ונשמתו למען בני התורה 
ת"ו. הטיתי אזני כאפרכסת, לשמוע 
עוד מהני מילי מעליתא, ושמו של הרב 

יסר את חלל האוויר, יהונתן יוסף נ
כמבקש לומר: קודם הבחירות, הופץ 

לרוב, והיה  כרטיסיותבי האישמספרי 
מאן דאמר כי לאחר הבחירות לא אשוב 

כי אותו  –לראותו עוד, אולם לא ולא 
מספר חי ונושם, ופועל פעולתו במיטבו, 

לסמינר בת פלונית  הכנסוהן בעזרתו ה
מרפסת  הוצאהוהן בעזרתו  אלמוני

כי כזה הוא רבי  .פלונית לאברך פלמוני
יהונתן יוסף: איש עשייה המתמסר עד 
כלות נפשו, למען ציבור בני התורה 
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 )זצוק"ל( מחאה על כבוד מרן הגר"ע יוסף
 י' תמוז התשל"ז

 מערכת 'האמונה'.לכבוד 
נעויתי משמוע נבהלתי מראות מכתב החירופין וגידופין אשר פרסמתם בגיליון 
פרשת צו שבת הגדול ערב פסח דנא, מאת ארגון הקורא לעצמו 'בני תורה בבני 
ברק', נגד עטרת תפארת ישראל המוכתר בתורה ובענווה ויראה וחסידות, מרן 
הגר"ע יוסף שליט"א )זצוק"ל(. ברצוני להעיר לכם שרוב ככל הדברים באותו 
מכתב הם שקר מוחלט וכזב גס, והיה ראוי לכם לקרוא לירחונכם או לשבועונכם 

כ, עד שאינו ראוי 'אמת ואמונה' )?!( כי הדברים שבו מעורבבים ומבולבלים כ"
 לשאת את שמו של הגאון הקדוש הספרדי רבינו בחיי זצוק"ל על דף השער.

איפו מאמר חז"ל המבזה ת"ח אין תרופה למכתו? איפו הייתם בשעה שנתנו לו 
הסכמה גאוני עיה"ק שלכם, הגר"פ עפשטיין והגר"ד יונגרייז זצ"ל על ספרו יביע 

צד כתבתם שגולדה מאיר ורבין שמו אומר ח"א וח"ב, והשתעשעו עמו בד"ת? כי
אותו לפוסק, בשעה שידוע לכל שהוא נבחר נגד השלטון ולמרות השלטון? כיצד 
אתם מתכחשים לעובדא שכל בניו הי"ו הולכים בדרך התורה ולומדים בישיבות, 
ושבכל דרשה השכם והערב מתריע מרן שליט"א לשלוח את הבנים אך ורק 

מודי חול? איפו נמצא המשפט שייחסתם לו  כי טהורות ללא תערובת לי לישיבות
 'השומר שביעית בזמן הזה עובר על לאו דבל תשחית'? ציינו מקורו ונדעה!

מי לימד את הכותבים הללו תורה עד שיבחינו בין בקיאות מופלגת 'מזויפת' 
מזויפת'? איפו למדו לשונם דבר שקר בצורה מעוותת ונוראה כזאת  –ל'בלתי 

יד יפקיע  –שמרן שליט"א כתב כי מצווה לעבוד בשבת? או שמרן שליט"א במחי 
הקידושין? ולמה איפוא, בדבריכם, לא הפקיע הקידושין של בעלה של הגב' לנגר 

 למען טהר את ילדיה 'האח והאחות' מכתם הממזרות?
קראים, הידעתם, כי הרדב"ז ומהריק"ש ומהר"י בירב )רבו של ובעניין היתר ה

מרן בעל הש"ע, שאתם ואנו חייבים בכבודו, הוא מרן רבי יוסף קארו, אשר מלך 
מלכי המלכים חפץ ביקרו( ורבנו אברהם בן הרמב"ם, ועוד גאוני עולם, הסכימו 

' אסרו בהיתרם? כיצד לא נרתעו הכותבים האווילים מלכתוב 'שכל גדולי ישראל
להתחתן, ו'קופץ אותו רב ציוני להתירם בלא בקיאות מזוייפת'? הידעתם את 

 ספריו, ההעמקתם בחיבוריו?
הסיפור על בית הכנסת ישורון בת"א, הוא שקר איום. הלא ידוע לכל כי ביהכ"נ 

בספריו רגל למרן שליט"א במקום!  –הנ"ל שייך להרב גורן ואין דריסת 
ביע אומר מזכיר לא אחת את דברי הגר"א ווסרמן המסולאים והנכבדים שו"ת י

-ז"ל ומתפלפל ומשתעשע בדבריו, איך תגידו בשמו שכלל בנשימה אחת 'שקופ
 ווסרמן'?-טרופ

מה הפירוש האווילי 'שכל בקיאותו מזויפת היא לחלוטין, מדמה מילתא למילתא 
מאות! בלא שום דמיון, והחפץ ינסה ויראה'? אדרבא, אני חפץ לנסות! הביאו דוג

 פתחו את הפה ונראה איה איפוא גבורתכם?
'גיור הבזק של זיידמן' הוא לא שייך אליו כלל. ידוע ומפורסם כי זיידמן נתגירה 
ע"י הרב גורן, ולא נגע ולא פגע מרן שליט"א בדבר כלל ]רק לאחר מעשה וכדיעבד 

ד גמור[. ואותם שאמרו 'שהרב הספרדי עוקר את התורה בצביעות ואין מי שיעמו
כנגדו', ינקום מהם ה' נקמת כבוד תרתו המחוללת, כשם שנקם מירבעם בן נבט 

 על אשר שלח ידו בעידו הנביא.
 'גורו לכם מפני חרב, כי חמה עוונות חרב, למען תדעון שדון'!

 הכותב בכאב ובצער רב על חילול כבוד התורה, אשר נתחייבנו למחות על כבודה.
 הרב מאיר מאזוז

מאת מרן שליט"א למערכת 'האמונה' על שפרסמו מכתב )מכתב מחאה ששלח 
רח"ל על מרן רשכבה"ג זצוק"ל.  –מערכת 'בני תורה בבני ברק' ובו דברי נבלה 

 (מגדולי ישראל ח"ג עמ' תקנ
 

 זה לעומת זה
כשאדם בוטח בדברים אחרים ה' 
נותן לו ללכת בדרך שבוחר לעצמו. 
מנשה שהגיע לדרגות החמורות 

ובסוף נלקח ביותר בעבודה זרה 
בשבי לבבל, מלך בבל הכניסו לתוך 
חבית נקובה ונתנה על האש. כך היה 
מנשה נצלה לאט לאט. צעק לכל 
האלהויות שעבד אליהם, אלוהי 
מואה ועמון וכו', כמובן שהכל 
דברים בטלים ולא נענה, וכשראה 
שכלתה אליו הרעה התוודה לפני 
השי"ת וביקש שירחם עליו. מיד 

לשמיים כמו אותה חבית עלתה 
הליקופטר, יצאה ממקום התופת 
והגיעה עד ירושלים, ומנשה חזר 
בתשובה. וכל מה שצעק לאלהויות 
של עבודה זרה, ה' נתן לו ללכת 

 בדרכו.
כך אמר אליהו לנביאי הבעל: 'קראו 
בכל גדול כי אלוהים הוא כי שיח וכי 
שיג לו וכי דרך לו אולי ישן הוא 

שן הוא, ויקץ'. תצעקו, תתגודדו, פן י
 אולי כך ואולי כך, התל בהם.

אדם הולך ופונה לשטויות, סומך על 
עצמו. וכי איך יכול לסמוך על עצמו, 
מה הוא האדם?! הבל וריק שאין בו 
ממש, יהיה הגיבור הגדול ביותר, 

ריה 'התעיף עינך בו וברגע כמממ
ואיננו'. אך אם בוטח בה', אז 
'מידותיו של הקב"ה מידה כנגד 

לא עוזב את בוטחיו.  מידה', ה'
פעמים שאדם בוטח בה', מתפלל 
ולא נענה. לה' יש חשבונות מתי 
ואיך, איננו קדושי עליון שמגיע לנו 
שה' יעשה את רצוננו מיד, אך ה' 
עליון ו'כל קוויך לא יבושו', תמיד ה' 

 מושיע את עבדיו.
זה לעומת זה, או שבוטחים בה' או 
שבוטחים בדברים שאין בהם שום 

ואז מפסידים את האמונה  תועלת
בה', מתנתקים מהקדושה ונופלים 
בבורות נשברים של טומאה וסטרא 
אחרא. המסיר את בטחונו מה' 
דומה למה שאמר הנביא ירמיהו: 

לא רק שעוזבים את  –'שתיים רעות' 
ה', אלא גם נתפסים בבורות 

 הנשברים.
' כה()בחסדך בטחתי עמ

 

   

נאמני<ם להנהג<ת הדו<ר            



 רב אורח                            יצחק ירנן                          התשובה  תדי           
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באר שבע        עץ חייםראש מוסדות            אשקלון     ירנן קיצחראש מוסדות           צפת      יתד התשובהראש מוסדות  

   
"ייתי בגמרא )סנהדרין צח ע"ב( מובא: 

הכונה על המשיח ועל  ולא איחמיניה"
ימות המשיח שאנו כבר מצויים בתוכם. 

, אבל לא "יתי"רוצים שהמשיח יבוא, 
היינו רוצים להיות בשלבים שלפני 

"ולא איחמיניה" התגלותו של המשיח 
 מה ההסבר? למה?ולא לראותו.  –

אין ספק כי הדורות הקודמים ידעו 
הרבה יותר טוב מאתנו, כמה קשה 

 יהיה, בתקופת ימות המשיח.
יש פתגם מחורז, בשפה הערבית 

הלואי ואזכה שהורינו היו אומרים: "
ו של המשיח, אך מבלי לשמוע שופר

... ממש להיות נוכח באותו היום"
כמאמר הגמרא הנזכרת. ומסתבר שהם 
שמעו אותו מאבותיהם ואבות 

 אבותיהם.
אנו יחד עם בני דורנו להיות בדור  זכינו

של הגאולה, שתבוא בקרוב, במהרה 
והשאלה נשאלת, למה בימינו. אמן. 

 מה כ"כ קשה? מה כ"כ נורא?
כל אחד מבין וחש  הרבה תשובות לדבר,

שהקשיים והנסיונות של דור הגאולה 
 הם לא קלים.

אבל דומני שבשנים האחרונות אפשר 
להבין טוב יותר את דברי רבותינו 
אודות הקושי של ימי עקבתא דמשיחא, 

, כי באמת פגעי הטכנולגיה"בזכות" 
הכל יודעים ומסכימים שאין יותר גרוע 

 מזה!
למה.  –מיותר לפרט, לכתוב ולהסביר 

ומי שבכ"ז לא מבין מעצמו על מה 
הדברים אמורים, גם הסברים לא 

 וד"ל.יועילו לו... 
ובאמת שכבר ִלְמַדנּו שלמה המלך 

כח( –במשלי )פרק ו' פסוקים כז
היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא "

 ...?! שואל שלמה המלך,תשרפנה"
ו לא "אם יהלך איש על הגחלים ורגלי

 .תמה שלמה המלךתכוינה"...?! 
פסוקים אלו מדברים בעד עצמם... 
ובמילים ספורות העמידנו "החכם מכל 
האדם" על גודל הסכנה, והמחיש את 

 גודל החובה להתרחק ולברוח מהם.
ובפרט כאשר מדברים על "חינוך 

אי אפשר לכסות את ילדים", שכמובן "
 השמש בנפה"!

קדוק לכן, אם רוצים אהבת תורה, ד
במצוות, לגדול בתורה, הצלחות בחיים, 
אי אפשר להניח גחלים בבגדים 

 ולהתפלא על כך שהבגדים נשרפים... 
אי אפשר לדרוך על גחלים ולהתפלא 

 למה הרגלים נשרפות... 
 
 

 

. הישן ביום או היוצא מבית הכסא ו
ם צריכים להיזהר שלא ללכת ארבע אינ

 אמות בלי נטילה.
ז. מי שיש לו נדודי שינה וניעור בלילה 

מותר לו להרהר והוא רוצה עוד לישון, 
 בדברי תורה גם בלי נטילה.

ח. מי שניעור משנתו בבוקר אין לו 
להישאר במיטה סתם, אלא צריך לקום 
מיד וליטול את הידיים כדין ג' פעמים. 
ולא ישהה את הרוח רעה על ידו הרבה 

 זמן.
ט. מצווה להשתדל ליטול את הידיים 
מעומד, ולא בעודו בתוך מיטתו, בין 

ת ובין בשאר בנטילה של שחרי
הנטילות. חוץ מחולה ומי שאי אפשר 
לו. ואין מניעה לרדת מן המיטה בלי 
נטילה, אלא עיקר הקפידא שלא ילך 
ארבע אמות בלי נטילה. ועל כל פנים לא 

 ירד פתאום מן המיטה.
י. המשכים קודם אור היום אחרי חצות 
לילה, ונטל ידיו כדין ובירך על נטילת 

ר לישון, הנה ידיים וברכות השחר, וחז
כשיקום בבוקר אינו צריך נטילה שנית 
משום רוח רעה אלא ירחץ ידיו משום 
נקיות ומשום 'היכון' אם רוצה 
להתפלל. וכן אינו צריך להיזהר שלא 

 ללכת ד' אמות בלי נטילה.
יא. אם התעורר בלילה )אחרי חצות( 
ונטל ידיו כדין, ולא בירך שום ברכה, 

ך נטילה וחזר לישון, הנה בבוקר צרי
מחדש עם ברכה, וגם צריך להיזהר 
שלא ילך ארבע אמות בלי נטילה. אבל 
אם בירך ברכת על נטילת ידיים בלבד, 
הנה על פי הקבלה הוא המשיך את 
המוחין, ואפילו ברכה אחת מספיקה 
כבר ואין הרוח רעה שורה עליו שנית 

ולכן אינו יכול לברך על  אפילו אם ישן.
א יטול ידיו בלי נטילת ידיים בבוקר, אל

 ברכה משום נקיות ומשום 'היכון'.
יב. הקם קודם חצות לילה, שלא עבר 
עליו חצות לילה בשינה, וכוונתו 
להישאר ער, הנה לא שרתה עליו רוח 
רעה, ואינו חייב נטילה ולא צריך 
להיזהר שלא ילך ארבע אמות. ואם 
רוצה ללמוד צריך לרחוץ ידיו משום 

לילה אזי  נקיות. אבל כשיגיע חצות
יטול ידיו כדין שלש פעמים לסירוגין 
כתקנת חכמים ויברך על נטילת ידיים 
ויתר ברכות השחר וימשיך ללמוד. 

 ואפילו אם רוצה לישון אחרי לימודו.
 )שו"ת יצחק ירנן ח"א סי' א' עמ' כג(

 
 
 
 
 

 
 
 

כתוב בפרשתנו )כב, ל(: "ואנשי קדש 
תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא 
תאכלו", והמתבונן בפסוק אינו יכול 
שלא להבחין בשאלה מדוע הסמיך 

ש, אצל הכתוב את אנשי הקוד
הנשמרים מאכילת טרפות, שהרי היה 
לו לחלק את הפסוק לשנים דפלגינן 
דיבורא: החלק הראשון: "ואנשי קודש 

דהיינו באופן כללי שצריך  –תהיון לי" 
להתקדש בכל מיני עניינים, "ובשר 

ציווי בפני  –בשדה טרפה לא תאכלו" 
 עצמו, והוא להשמר מאכילת טרפות?

אך אפשר לענ"ד לבאר הענין בדרך  
 הבא: המעשהדרש על פי 

מסופר על עיירה אחת בפולין, 
שהממשלה גזרה לפנות את בית 
הקברות שלה לצורך כביש, ופינו את כל 
המתים וכולם היו עצמות, ורק בשני 
קברות היו גופות שלמות, האחת היתה 
של רב העיירה שהיה איש צדיק וקדוש, 

 ד. והשניה של חייל אח
כולם תמהו על כך, כיצד זה שחייל 
פשוט נשארה גופתו שלמה! עד שלבסוף 
נודע שחייל זה היה משמש בצבא 
הפולני, ונזהר כל הזמן שלא לטעום 

 מפיגוליהם. 
והנה פעם אחת סיפרו לקצין הגוי שכך 
נוהג החייל היהודי שאינו טועם 
מהאוכל שלהם, חרה לו מאד וציוה 

חייל סגר את להכריחו לאכול את זה, וה
פיו ובשום אופן לא רצה לאכול, עד 
שלבסוף הכניסו בכח את החזיר לתוך 
פיו ולא בלע עד שנחנק ומת, ולבסוף 
לאחר מאה שנה נתגלה קברו והיה גופו 
שלם ורענן. ונכתב כל זה בספר של 
החברה קדישא של פולין ונעשה על ידי 

 זה קידוש השם גדול.
למדים אנו מהמעשה הנ"ל, שכאשר 
אדם שומר מלאכול מאכלות אסורים, 
הוא יכול להגיע לדרגות גבוהות ואף 
להידמות לאנשים קדושים, וזאת אף 
על פי שאינו בר אוריין ואינו ידוע 
כתלמיד חכם, וכמו במעשה הנ"ל שרק 
בשני קברות היו הגופות שלמות, של 

 הרב ושל החייל התמהוני.
וזהו שרמזה לנו התורה הקדושה 

ואת  שי הקודשאנבהסמיכה את 
בפסוק  הנזהרים ממאכלות אסורים

אחד: "ואנשי קודש תהיון לי ובשר 
בשדה טרפה לא תאכלו", כדי לרמוז 
לכך שהנזהר מלאכול מאכלות אסורים 
יכול להגיע לדרגה של אנשי קודש, וכפי 

 שמובא במעשה הנ"ל.
 שבת שלום ומבורך

 
 

 
 
 

 
נאמני<ם להנהג<ת הדו<ר



הואיל ואסור ליהנות ממלאכת ישראל שנעשית בשבת, שבזמן 
אפילו בלב ים ולא שייך להתיר  יכולות להטיל עוגןהזה האוניות 

 ישראל ממלאכת ליהנות ואסור הואיל אפילו בפיקוח נפש

 עוגן להטיל יכולות האוניות הזה שבזמן, בשבת שנעשית
 נפש בפיקוח אפילו להתיר שייך ולא ים בלב אפילו

 הפרשה לאורם                                      טובינא דחכימי                      
  דבר יו"ר התנועה                                                  מספריו של מרןהלכות שבת                  

 שליט"אאליהו ישי הרב                                            זצ"למשה לוי  הגאון רבי                   

 
 דברים האסורים שלשה ימים קודם השבת )ג'(

ו. תינוק שחלה ולא מלו אותו בזמנו, אסור למולו ביום חמישי, 
שיש לחוש שיצטרכו לחלל עבורו שבת, שהרי יום שלישי למילתו 
יצא בשבת. ונהגו שלא למולו גם ביום שישי, לחוש לסברת 

מילתו הוא בחזקת סכנה. והוא האומרים שכל שלשה ימים ל
הדין שאסור למול גר ביום חמישי ושישי. ובמקום שיש מנהג 
ברור למול מילה שלא בזמנה ביום חמישי או שישי אין למחות 

 בידם שיש להם על מה שיסמוכו.
ז. הנולד ביום רביעי בזמן בין השמשות שצריך למולו ביום 

ספק לילה, חמישי )משום שזמן בין השמשות הוא ספק יום 
ומחמירים לעניין זה לחושבו לילה כמבואר בש"ע יו"ד סי' רסו 
סעי' ח(. מותר למולו ביום חמישי ונחשב כמילה בזמנה הואיל 

 ולא היה ראוי למולו קודם לכן בוודאי.
 דינים השייכים לערב שבת

ישכים בבוקר ביום שישי להכין צרכי שבת, וטוב לקנות כל  א.
א קודם, אלא אם כן חושש שלא ימצא צרכי שבת ביום שישי ול

לקנותם ביום שישי. ומ"מ צריך לקרוא קריאת שמע ולהתפלל 
שחרית קודם שיכין צרכי שבת, שתדיר קודם. והרגיל ללמוד 

וכ"ש אם רגיל למסור שיעור לרבים  אחר התפילה שיעור קצוב
אחר התפילה, אל יבטלנו, ויכין צרכי שבת אח"כ. ואם חושש 

רכי שבת צרכי שבת, יבטל לימודיו ויקנה צ שלא ימצא לקנות
קודם. ודבר שדרך למכרו בבוקר השכם וחושש שלא ימצא 
לקנותו אחר שהתפלל, מותר לקנותו קודם שיתפלל, ומ"מ יקרא 

 ק"ש קודם.
ב. אפילו יש לאדם כמה עבדים לשמשו, או יש לו אישה ובנים 

בר ובנות שיכינו צרכי שבת, מ"מ ישתדל להכין בעצמו איזה ד
לכבוד שבת כדי לכבדו. וכן מצאנו לגדולי האמוראים שהכינו 
בעצמם איזה דבר לכבוד שבת, כי רב חסדא היה מחתך הירק 
דק דק, ורבה ורב יוסף היו מבקעים עצים, ורבי זירא היה 
מדליק האש, ורב נחמן היה מתקן הבית ומכניס כלים הצריכים 

יאמר לא לשבת ומפנה כלי החול. ומהם ילמד כל אדם ולא 
 אפגום כבודי, כי זה הוא כבודו שמכבד את השבת.

 הבהרה:. ב'-ז' ופ"ב הל' א'-ו')מנוחת אהבה ח"א פ"א הל' 
מפני חומר הדברים יש לעיין במה שדן מרן זצ"ל לאורך 

 (ולרוחב בהערות 'מי מנוחות' יעוי"ש
 

 

 'מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג' )שמות פכ"ג פס' ז(
תורתינו הק' ייחדה ביותר את נושא הבריחה מן השקר. עצם 

מה שלא  –העובדה שהביעה ממנו רתיעה וכפי לשון הפס 'תרחק' 
מצאנו גבי שאר עבירות, מוכיחה על נחיצותה של התורה 

 להראותינו את עצמת הסילוד שיש לסלוד ממנו.
דורשי רשומות הוסיפו דרש מיוחד בסמיכות הענינים בפסוק 

כות אשר בכוחה לבאר לנו ציווי מיוחד זה של 'תרחק'. זה, סמי
וכה היו אומרים: 'מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג'. על 
האדם לידע, כי על ידי השקר אפשר להגיע לדיוטה התחתונה 
ביותר עד כדי רצח וכדו'. ונלמד זאת מסמיכות הענינים בין 

ע"י שאדם 'מדבר שקר תרחק' לבין 'ונקי וצדיק אל תהרוג', ש
נזהר מלשקר, ימנע מעצמו להגיע לעבירות חמורות יותר. ומכלל 
הן אתה שומע לאו שרח"ל ע"י השקר אפשר להגיע לעבירות 

 חמורות כ"כ.
בל נשכח, כי מהות ה'רצח' אינה דווקא רצח גופני. מהות הרצח 
הינה אף ב'רצח אופי' וכדוגמת המלבין פני חבירו ברבים שעל 

טב ישליך אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין כה"ג אמרו חז"ל 'מו
 פני חבירו ברבים'.

גדולי הדורות בכל מהלך תולדות עמ"י נזהרו ביותר מן השקר 
ותיעבוהו בכל תוקף. ידוע הוא הסיפור על אותה אישה ששמע 
היתריו של מרן זצוק"ל את העגונות בתקופת המלחמה הגיעה 

ל ביתו של מרן ניה. עלתה היא אילאוזניה ולא מצא כ"כ חן בע
משהגיעה אל חדרו פרצה וזצוק"ל כשבעלה מחכה לה ברכב. 

בבכי נסער למען יתירה מרן מעגינותה. שמע מרן דבריה, עשה 
עצמו כמעיין בספריו, ופסק לה: מותרת לינשא לאחר. שמחה 
וטובת לב יצאה היא מביתו. הן כעת תפרסם משוגתו ברבים, 

ה אל רכבה נאלמה הגיעשואמנם מרח"ל.  –וקלון יונח על ראשו 
 דום בראותה את בעלה שרוע על מושבו ללא רוח חיים.

כאשר אדם שומר על פיו ונזהר מלהוציא דבר שקר, כח האמת 
על לשונו, ומשיפסוק הוא שמותרת היא להינשא, באמת תהיה 

 היא מותרת, כי מן שמיא יקיימו דבריו.
דבר שקר  יה"ר שנזכה כולנו לדבוק באמת ולא להוציא מפינו ולו

 אחד.
 שבת שלום ומבורך
 אליהו ישי

  

     הדו<ר להנהג<ת נאמני<ם                        איחוד                      

     תלמידי מרן              
                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 


