
       'דברים לזכרו של מרן זצוק"ל'
  מאת הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

בדברים רבה )וזאת הברכה פרשה יא( איתא,  'דבר אחר  נח אמר למשה אני גדול 
ממך שניצלתי מדור המבול, אמר ליה משה אני נתעליתי יותר ממך אתה 
הצלת את עצמך ולא היה בך כח להציל את דורך, אבל אני הצלתי את 
עצמי והצלתי את דורי כשנתחייבו כלייה בעגל. מנין? שנאמר וינחם ה' 
על הרעה אשר דבר לעשות לעמו, למה הדבר דומה  לשתי ספינות שהיו 
בים והיו בתוכן שני קברניטין א' הציל את עצמו ולא הציל את ספינתו 
ואחד הציל את עצמו  ואת ספינתו. למי היו מקלסין? לא לאותו שהציל 
את עצמו ואת ספינתו. כך נח לא הציל אלא את עצמו. אבל משה הציל 
את עצמו ואת דורו. הוי ואת עלית על כולנה, ע"כ. משמע מהמדרש שנח 
נח(  )פרשת  מהזוהר  משמע  כן  לא  אבל  דורו.    את  להציל  בכוחו  היה  לא 
שאמרו שם, מה בין משה לשאר בני עלמא, ְדֵכיָון ַּדֲאַמר ֵליּה קב"ה, ִּדיֵׁשִזיב 

'סודו של מנהיג!'
דברים לזכרו של מרן רבינו זצוק"ל'
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: לע"נ: אסתר בת שרה ע"ה. 
ולרפואת: רבי יעקב אלמליח שליט"א בן זוהרה. 
בתושח"י. ולהצלחת: אריה יונה הי"ו. ציון בן אסתר הי"ו. 
משה גגולה וב"ב הי"ו. ולידה קלה ללינוי מזל בת אסנת הי"ו.
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ִהְתַהֶּלְך  ָהֱאֹלִהים  ֶאת  ְּבדֹרָֹתיו  ָהָיה  ָּתִמים  ַצִּדיק  ִאיׁש  נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת  "ֵאֶּלה 
מרבותינו  יש   – "בדורותיו  רבותינו,  דברי  בהביאו  רש"י  דברי  ידועים  נַֹח", 
יותר.  צדיק  היה  צדיקים  בדור  היה  שאילו  שכן  כל  לשבח:  אותו  דורשים 
של  בדורו  היה  ואילו  צדיק,  היה  דורו  לפי  לגנאי:  אותו  שדורשים  ויש 
קח.(  )דף  סנהדרין  בגמ'  הוא  דבריו  ומקור  לכלום".  נחשב  היה  לא  אברהם 
יוחנן: בדורותיו, ולא בדורות אחרים, וריש לקיש אמר: בדורותיו,  'אמר רבי 
ירמיה  רבי  ואמר  יח:(,  )דף  עירובין  בגמ'  הובא  עוד  אחרים.  בדורות  שכן  כל 
מקצת  בפניו.  שלא  וכולו  בפניו,  אומרים  אדם  של  שבחו  מקצת  אלעזר:  בן 
א(.  ז  )בראשית  הזה"  בדור  לפני  צדיק  ראיתי  אותך  "כי  דכתיב:  בפניו,  שבחו 
ט(.   ו  )בראשית  בדורותיו"  היה  תמים  צדיק  איש  "נח  דכתיב:  בפניו,  שלא  כולו 

ולכאורה יש להבין מיהו נח, הרי הוא הגיע לדרגת נבואה ודיבר עם הקב"ה. 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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ַמִים  ַהַּמּבּול  ֶאת  ֵמִביא  ִהְנִני  ַוֲאִני  ִּדְכִתיב  ְּבֵתיבּוָתא,  ֵליּה 
וגו'. ּוְכִתיב ּוָמִחיִתי וכו'. ּוָבאָת ֶאל ַהֵּתָבה. ֵּכיָון ַּדֲאַמר ֵליּה 
ְּדִיְׁשְּתִזיב הּוא ּוְבנֹוי, ָלא ָּבָעא ַרֲחִמין ַעל ָעְלָמא, ְוִאְתֲאִבידּו. 
ּוְבִגין ָּכְך ִאְקרּון ֵמי ַהַּמּבּול ַעל ְׁשֵמיּה. ְּכד"א ִּכי ֵמי נַֹח זֹאת 
ִלי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעבֹור ֵמי נַֹח. ע"כ הרי שהתביעה על נח 

למה לא התפלל ומשמע שהיה בכוחו אבל לא התפלל.
אלא צריך להסביר שנח היה מבצע כל מה שאמר הקב"ה 
וכשאמר לו לעשות תיבה, בנאה במרץ מאה ועשרים שנה 
את  בכך  וקיים  ההם.  בימים  המפרכת  העבודה  כל  עם 
הוראתו יתברך. אלא שחז"ל מצאו סדק באמונתו, שעדיין 
היה מסופק אם הגזירה תתבצע ולכן לא התפלל על דורו, 
ובגלל חיסרון  אמונה זו לא היה לו כוח להציל את דורו. 

וזה מה שאמרו בזוהר חדש )כרך א פרשת נח דף לז עמוד ב( רבי חייא 
אמר נח מקטני אמנה היה, שלא היה מאמין שיבא המבול 
נח  ויבא  שנאמר  דחקוהו,  שהמים  עד  לתיבה  נכנס  ולא 
זה מחזק מה שאמרנו דאף  מפני מי המבול. ע"כ. מדרש 
שמבצע מאמר ה' בדייקנות, עדיין היה מסופק אם תתבצע הגזירה ולכן 

לא נכנס עד לרגע האחרון. וחיסרון זה הביאו שלא להתפלל.
אבל אברהם אבינו כשבישרו לו על סדום, עמד בתפילה שהיה מאמין 
בביצוע הגזירה, וזה כוחו ושבחו של אברהם, על האמונה במאת האחוזים 
בדברי הקב"ה, וזה הביאו להתפלל אע"פ שלא הצליח לבטלה. וכן משה 
רבינו כשאמר לו הקב"ה הרף ממני ואשמידם, הוא האמין ולכן התפלל כדי 
להצילם, והצליח לקבל את סלחתי כדבריך, ולא בזה הכוח של הסלחתי, 
לדורו.   לדאוג  המנהיג  כוח  ובזה  במאמרו.  קיים  של  האמונה  של  אלא 

השבוע היה יום ההילולא של מרן הקדוש מו"ר הגאון עובדיה יוסף זיע"א, 
שהיה מנהיג שירד אל העם גם אל הקטנים ביותר וירא בסיבלותם. 

עליו  מעידה  התורה  והרי  לגנאי?  לדורשו  איך אפשר  כן  אם 
בהבנת  קושי  לי  היה  שמכבר  והאמת  תמים"?  צדיק  "איש 
או  בדורותיו  צדיק  נח  היה  האם  ז"ל,  רבותינו  מחלוקת 
לעשות  צורך  רבותינו  ראו  מה  ולכאורה  אחרים.  בדורות 
מדד  אין  וכי  אחרים?  לדורות  נח  של  דורו  בין  זו  השוואה 
אחר שאפשר דרכו להכריע סופית אם נח היה צדיק או לא? 
ואף שלשון התורה הוא "צדיק בדורותיו". היה אפשר להבין 
הסיבה  כן  אם  היה  מה  בדורו.  צדיק  שהיה  בפשיטות  כן 
לגנאי? או  היה צדיק לשבח  נח  נחלקו האם  שבגינה חכמינו 

צדיק  איש  היה  ספק  ללא  נח  שוודאי  בס"ד,  לבאר  וחשבתי 
האלוקים  את  להתהלך  וזכה  נבואה,  לדרגת  שהגיע  תמים 
אם  חכמינו  בין  הוויכוח  ויסוד  הק'.  התורה  שמעידה  וכפי 
את  התורה  מהדגשת  הגיע  לשבח  או  לגנאי  נדרש  הוא 
לגנאי.  דרשוהו  שחלק  אלא  "בדורותיו".  צדיק  המילה 
אותו  של  שסופו  משום  במנהיגותו  נכשל  שנח  משום  וזאת 

הישר. לדרך  דורו  בני  את  להחזיר  במשימתו  נכשל  נח  לכלייה.  היה  דור 
הוכחה לזה מוצאים אנו במדרש )דברים רבה פרשה יא סימן ג, וזאת הברכה(, וויכוח ביו נח 
למשה רבינו ע"ה, )לא שהיה הוויכוח באמת כך, אלא הכוונה על דרך אפשר. 
גדול ממך שניצלתי מדור המבול.  אני  זצ"ל(. "נח אמר למשה:  הגר"ע  )בשם מרן 
יותר ממך, אתה הצלת את עצמך ולא היה בך  אמר לו משה: אני נתעליתי 
כח להציל את דורך, אבל אני הצלתי את עצמי והצלתי את דורי כשנתחייבו 
כלייה בעגל, שנאמר: "וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו" )שמות לב יד(. 

ויש להבין מהי טענתו של משה רבינו לנח "לא היה בך כח להציל את דורך".
והכוונה נראה לבאר ע"פ על הפסוק: "ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל 
התבה מפני מי המבול", וכתב רש"י לבאר כך: "אף נח מקטני אמנה היה, מאמין 
ואינו מאמין שיבא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים". ולכאורה, הרי 
במשך מאה ועשרים שנות בנייתה של התיבה ניסה נח להשפיע על בני דורו 
לחזור בתשובה. איך א"כ ניתן לומר עליו שהיה מקטני אמנה. בפרט כאשר 
התורה מכנה אותו איש צדיק תמים? ועוד יש להתבונן מהו מאמין ולא מאמין?..

והתשובה היא, שנח לא האמין שבכוחו לשנות את פני בני דורו, הוא אמנם 
ניסה לשכנע את כולם לחזור בתשובה אבל הוא בתוכו לא האמין שבכוחו 
לגרום לכך. וזה כוונת המדרש שנח מקטני אמנה היה. הוא היה מאמין ולא 
"לא   - אבל  אמא.  אשר  כפי  המבול  מי  את  יביא  שהקב"ה  מאמין  מאמין- 
נח  דורו  לבני  מדאגתו  אבל  דורו.  בני  על  להשפיע  שבאפשרותו  מאמין", 
עליהם  ירחם  הקב"ה  אולי  כי  לתיבה  להיכנס  ולא  בחוץ  להישאר  בחר 
מלבד  הגזירה  את  לשנות  אחרת  דרך  שאין  האמת  אבל  המבול.  מן  וימנע 
שבני דורו יחזרו בתשובה או שיתפלל עליהם שיחזרו בתשובה ואולי יקרה 
דורך". את  להציל  כח  בך  היה  "לא  לנח  רבינו שאמר  כוונת משה  זה  הנס. 
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שאלה: כשיש מחסור חמור במים האם יש מקום לצמצם בנטילת 
ידיים וליטול ברביעית מים בצמצום.

בנטילת  הידור  ע"י  ואדרבה  ידיים  בנטילת  אין לצמצם  תשובה: 
חלילה  גורם  והצמצום  השפע,  את  ותביא  תשרה  הברכה  ידיים 

לעניות.

ידי בשפע  נוטל  אני  רב חסדא  סב: מובא אמר  דף  בגמ' שבת  ביאורים: 
ומשמים מביאים לי שפע של טובה. ונפסק בשו"ע או"ח סי' קנח' סעי' י' 
אף על פי ששיעורם ברביעית יוסיף ליטול בשפע דאמר רב חסדא אנא 
משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותא ובספר ים של שלמה 
חולין פ"ח סי' טז' כתב שהמצמצם בנטילת ידיים ברביעית ויש לו מים 
אף שיצא ידי חובה ברביעית בא לידי עניות. וכן בזוהר בפרשת לך לך דף 
פז' מבואר שהנוטל שלא כהוגן בא לעניות וראשי תיבות עני על נטילת 
יד' שגם הנוטל בצמצום ברביעית בא  ידיים וכ"כ הר"ז בסי' קנח' סעי' 
לידי עניות וכ"כ בשו"ת מטה יוסף ח"ב או"ח סי' יח' אות לה' וכ"כ הא"ר 

בסי' קנח' ס"ק כא'.
וברור שהיה מקום להסתפק בזה באדם שמאוד מצמצם מפאת הבצורת 
שבועיים  או  לשבוע  אחת  ומתרחץ  שלו  יום  היום  בחיי  במים  שחוסך 
על ידי מטלית לחה ומשקה בצמצום את גינתו רק כדי חיות הצמחים 
וכדומה, באחד כזה אולי היה מקום להורות לו לצמצם בנטילת ידיים, 
אבל המציאות שבכל מצב לא מדקדקים וחוסכים במים אף במצב של 
בצורת וכיון שנטילת ידיים בשפע היא סיבה לקבלת שפע שימנע את 

הבצורת אם כן בודאי שאין מקום לצמצם.      

שאלה: האם דין ניצוק חיבור נאמר לגבי מים אחרונים וממילא 
אחרונים  למים  יחשבו  אצבעותיו  על  מהבקבוק  המים שמזג  כל 

ויפסלו גם למים אחרונים וכן לשאר דברים.

אחרונים  מים  דין  לגבי  חיבור  ניצוק  דין  אומרים  אין  תשובה: 
ונפסלו. ולגבי אם מותר לשתותם יש  וממילא המים לא נטמאו 

להימנע מכך אם נטל ישירות מהבקבוק. 

ביאורים: כידוע לגבי כמה עניינים מצינו שיש דין ניצוק חיבור דהיינו 
לחיבור  נחשב  הדבר  תחתון  לכלי  עליון  כלי  בין  המחבר  רצף  כשיש 
וכאילו הם אחד. ולענייננו לגבי מים אחרונים ודאי שלא אומרים ניצוק 
חיבור לגבי זה והגע בעצמך אם היה ניצוק חיבור יש לאסור כל מימות 
שבעולם לשתיה אם נטל ידיו מהברז שהרי יש חיבור בין המים אחרונים 
לכל המים שבצינור הברז. ורק לגבי שיירי מי נטילת ידיים ביציאה מבית 

הקברות אומרים דין של ניצוק חיבור כמבואר בסימן ?.

ורק מצינו שיש שהקפידו שלא לשתות מים משיריים של מים שעשו 
בהם מים אחרונים כמבואר בגמ' הוריות דף יג: שהשותה משיירי רחיצה 
משכח לימודו. וגם בחסד לאלפים )ר"א פאפו( בסי' קפג' סעי' ח' כתב 
שצריך ליזהר בזה. ועיין בספר תשובות והנהגות ח"ב סי' קיד' שמזיק 
כפירה  הרהורי  מביא  זה  שדבר  קיצוש"ע  על  נזר  אבני  והביא  לזכרון 
מים  בו  שעשו  בכלי  ששימוש  עליון  וקדושי  צדיקים  כמה  עוד  והביא 
אחרונים מסוכן לכמה מחלות. ועיין שו"ת אליבא דהילכתא ח"א עמ' 

פח' מה שהארכנו בזה. 

צריך  האם  הקברות  מבית  שיוצא  לאחר  ידיים  בנטילת  שאלה: 
להפוך הכלי שישפכו המים שבתוכו.

תשובה: לאחר נטילת ידיים ביציאה מבית הקברות יש להפוך את 
משום  והטעם  ממנו  ישפכו  המים שבכלי  שיירי  כדי שכל  הכלי 

שהמים שבכלי נטמאו.

ביאורים: בספר טהרת המים מערכת ר' אות טו' הביא ששמע בשם ספר 
נטמאים  הם  ידיים  נטילת  לאחר  בכלי  הנשארים  שהמים  יבוק  מעבר 
משום ניצוק חיבור והוא תמה על דבריו הרי בזוהר מבואר שהמים שבכלי 
שמהם נוטל ידיו נקראים ברוך ומה שנטלו בהם נקראים ארור ואם ניצוק 
חיבור אז כל המים נטמאו, זאת ועוד איך נוטל ליד השניה הרי המים 
נטמאו, וסיים שטעמו של מעבר יבוק רק לגבי אבל שהמנהג לשפוך את 
כל המים שבכלי כיון שנאספו כל הרוחות והטומאה בידיו ולכן שופכים 
כך.  מפורש  לה'  פרק  ב'  מאמר  יבוק  מעבר  בספר  ואכן  המים  כל  את 
ובספר לשעה ולדורות עמ' פח' כתב שזה המקור למנהג להפוך את הכלי 

כשיוצאים מבית הקברות כדי שכל המים ישפכו מהכלי. 
)מתוך: שו"ת אליבא דהלכתא ח"ב(

שו"ת בהלכות

מתורתו של הראב"ד מגדולי פוסקי הדור הגאון הגדול  נטילת ידיים
        רבי ניסים קרליץ זצ"ל - במלאות השבעה לפטירתו -

 מקור החיוב | מבואר בשו"ע  )חושן משפט סי' קפה( ששכר שדכן הוא ככל שכירות פוו
עלים, שכ' הרמ"א השדכן הוי כמו סרסור. ]ומקור דין דמי סרסור הוא בב"מ סג: דבעי למיתב 
זוזי לספסירא[ וכן בסו"ס פז שתביעת שכר שדכנות היא כשאר תביעות ממון ונשבעין 
על כך. וכ' בביאור הגר"א )חו"מ פז,קיז( בשם מהר"ם שדין השדכנות הוא מדין היורד 

לשדה חברו שלא ברשות, שאם היתה שדה העשויה ליטע אומדין כמה אדם רוצה 
ליתן בשדה זו לנוטעה )עי' ב"מ קא.(. כלומר דאף שלא ביקשו ממנו להציע אלא הציע 

מעצמו מ"מ יכול לתבוע מהם תשלום מדין "נהנה", ועי' פתחי תשובה באהע"ז )סי' 
נ, טז( שאם השדכן אמר שישדך בחינם, אין נותנים לו שכר כלל, וכדין שאר מתווכים 

ופועלים.
| וכ' במנהגי מהרי"ל )הל' חנוכה א(: ומחיית הרב לגוו תהמהרי"ל מתפרנס מדמי שדכנו
פו, הרוב היה שכר שדכנות, שהיה כותב ושולח מכתב ידו בכל המדינה לזווג בתולות 

ונערים, כי כל הארץ היו מקשיבים לו... ע"כ
חובת התשלום לשדכן| ומכאן עולה שיש חיוב גמור לשלם לשדכן את דמי השדכנות 
המגיעים ועל טרחתו בענייני השידוך, כל אחד לפי מקומו ומנהגו, ומי שאינו משלם 

עובר על איסור גזל. וכבר אמרו חז"ל "סאה מלאה עוונות מי מקטרג בראש הגזל".
ובעניין זה נשאל הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל מדוע דווקא גזל מקטרג בראש? והשיב 
הוא כי יש כאן מקטרג, כאשר יש נגזל יש מקטרג, קיים בעולם מישהו שמקפיד עליו, 
וקטרוגו של הגזלן עולה. ע"כ. ואף כאן פעמים שהשדכן מקפיד וקטרוגו עלול להזיק 

לזוג, ר"ל.
לו  וכשמשלמים  הדין,  מן  לו  פועל שמחויבים לשלם  כדין  דין שדכן  זמן התשלום| 
מקיימים מצוות "ביומו תתן שכרו" וזמן הפירעון הוא על פי המנהג, ומנהגנו לשלם 
כתיבת התנאים שאז מתחייבים הצדדים זה לזה שאם יבטלו את הקשר אזי ישלמו קנס 
ועושים על זה קנין ]והיינו לבני אשכנז, ובני ספרד נהגו ע"פ רוב לשלם באירוסין[, 
מילא זהו סיום עבודת השדכן, ומאז מתחייבים לשלם ביומו את שכר השדכנות. )חוט 

שני קובץ ענינים רמג(  

שדכן אחד התחיל והשני המשיך  את השידוך| המציע הצעת שידוך לב' הצדדים, דינו 
כמתחיל את קשר השידוך, ואף אם לא המשיך לטפל בקשר זה כגון בסידור הפגישות 
למדוברת ובין ההורים, דינו כמתחיל את השידוך ולא כאמצעי המקשר בין הצדדים, 

ודינו לקבל שליש מדמי השדכנות.)שם(.
שדכן שהתחיל והתחרט ואחר גמר| שדכן שהציע הצעת שידוך וקישר בין הצדדים, 
ולבסוף נתחרט השדכן באומרו שאין זה שידוך מתאים, ולא המשיך להתעסק בזה, 
ובכל זאת השידוך ונגמר השידוך, חייבים לשלם לו שליש מדמי השדכנות, כיון דסוף 
סוף השידוך יצא לפועל בגללו והרי הוא פעל למען זה, ומה לי שדעתו אין זה מתאים, 

ומגיע לו שכרו כפועל.)שם(.
גובה התשלום| סכום התשלום של דמי התשלום של דמי השדכנות, הוא כפי מנהג 
המקום, ואם החתן ממקום אחד והכלה ממקום אחר ואין דמי השדכנות בב' המקומות 

שווים. אם לא סיכמו מראש, אי אפשר לחייבם רק כפי המחיר הנמוך שבינהם. )שם(.

שדכן שהוציא הוצאות ולבסוף השידוך לא יצא לפועל| שדכן שהיו לו הוצאות, הרי 
הם נכללים בדמי השדכנות שמקבל. ואם השידוך לא יצא לפועל, פטורים מלשלם לו 

דמי הוצאותיו, שעל דעת כן התעסק בזה. )שם(.
שידוך שהתבטל| שידוך שיצא לפועל  על ידי השדכן ונתחייבו המחותנים לשלם דמי 
שדכנות כדין, אך לאחר זמן נתבטל קשר השידוך בין החתן לכלה, לפי מנהגנו שזמן 
חיוב התשלום לשדכן הוא בזמן ההתחייבות ועשיית הקנין שאז נסתיימה עבודתו, אם 
כן אין השדכן מחיוב להחזיר את דמי השדכנות, ואם עדיין לא קיבל השדכן את דמי 
השדכנות , יש דעות בין הפוסקים בזה )עי' ט"ז סימן קפ"ה סעיף י. ובית שמואל באבן העזר סימן נ ס"ק 

כג(. ואם התבטל השידוך מפני מקח טעות צריך בירור בדבר. )שם(.
ובמקום שנוהגים לא לשלם לשדכן דמי השדכנות עד לאחר החופה לא חייב לשלם 

דמי השדכנות, אם נתבטל השידוך קודם החתונה )עלון נשיח בחוקך חיי שרה תשע"ח(.

הצעה לא ממוקדת| אמר לחבירו יש בחור בישיבה פלונית שנראה לי שמתאים לבתך 
ולא אמר איזה בחור, והלך ובירר ונגמר השידוך, אין חייב לשלם דמי שדכנות, מכיון 

שלא מסר שם הבחור. )עלון נשיח בחוקך חיי שרה תשע"ח(.
שידוך שהוצע ונעשה לאחר כמה שנים|  הוצע לבחור שידוך ולא עלה, והתחתן עם 
אחרת, לאחר חמש שנים נתאלמן ונזכר בהצעה הראשונה. סידר את השידוך ונישאו זה 
לזה, מסתבר שפטור מלשלם, דמיד שהתחתן עם אחרת בטלה הצעה זו )שלזה התכוין 

השדכן( ועכשיו שהתחתן בתור אלמן הוא מצב אחר לגמרי)שם(.

'פסקי הלכה בדיני שכר ושדכנות' 



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

אדם  להשפיע.  גם  הכח  את  לו  היה  בכך  מאמין  היה  שאילו   
הקב"ה. לו  שנתן  בכוחות  להאמין  חייב  לשנות  שרוצה 
ולכן יש דעות שדורשות אותו לגנאי. והכוונה היא למנהיגות של נח היא נכשלה הוא 
לא הצליח במשימה. ולכן אילו היה בדורו של אברהם שמסר נפשו בשביל בני דורו 
והאמין בכוחם להשתנות, אם הוא היה בדורו לא היתה נחשבת מנהיגותו ל"כלום". 
כי מאברהם למדנו סודו של מנהיג מהו.. אבל ודאי נח כשלעצמו נדרש לשבח.

מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  הגאון  בדברי  מוצאים  אנו  הדברים  יסוד  את 
"כשם  מופלא,  משפט  מובא  קנד(,  )אות  הצדיק"  "צדקת  בספר  זצוק"ל 
זהו  בעצמו".  להאמין  כך  אחר  צריך  כך  יתברך,  בה'  להאמין  אדם  שצריך 
אחד  איש  ולו  בתשובה  להחזיר  נח  הצליח  לא  הצליח  לא  איך  ההסבר, 
אותם. לשנות  שבכוחו  האמין  לא  עצמו  הוא  כי  הסיבה.  מה  דורו,  מבני 

ה"אוהב  בעל  ז(,  ז,  )בראשית  נח  פרשת  ישראל  )אוהב  מאפטא  הרבי  ביאר  שונה  קצת  )בדרך 
שנח  וביאר  נח.  על  שנאמר  אמנה  קטני  מהו  מזלוטשוב,  מיכל  יחיאל  רבי  המגיד  ישראל"בשם 
ידע שבכח אמונתו במבול שיגיע ע"י כך יגיע המבול. שהלשון  'אמונה' מלשון 'ויהי אומן את 
ז(, והוא לשון המשכה וגידול, כי באמונה יש כח זה שעל ידי האמונה יומשך  הדסה' )אסתר ב, 
שלימה  באמונה  בו  ובוטח  יתברך  בה'  מאמין  שהוא  ידי  על  היינו  ויבוא.  ממקורו  הזה  הדבר 
כך(. להאמין  רצה  לא  נח  כן  ועל  בשלימות.  ובא  ההוא  הדבר  נמשך  אז  דבר  איזה  שום  על 

של  אביהם  הגולה,  בני  כל  של  ורבן  מרן  של   האזכרה  יום  חל  שישי  ביום 
אנחנו  שנים  שש  זצוקלה"ה.  יוסף  עובדיה  רבי  מורינו  הרועים,  אביר  ישראל, 
הדור  על  חופפת  שהייתה  זצוק"ל  מרן  של  דמותו  ללא  גדולה  ביתמות  כך 
וגדוליו.  העם  פשוטי  וקרובים,  רחוקים  וקטנים,  גדולים  אחת  בכפיפה  כולו, 
לבוא ולנסות לסכם את דמותו רבת ההוד לא ניתן. יכלה הזמן והמה לא יכלו. 

בתחומו,  מאתנו  ואחד  אחד  לכל  להועיל  שיכול  קטן  דבר  ללמוד  נוכל  אבל 
והוא הכח והאמונה שמרן זצ"ל ידע שבכוחו לשנות ובכוח האחרים להשתנות. 
כשבר  אליו  שהגיעו  ברבים  מחודשים  כוחות  נסך  הוא  הזאת  הידיעה  עם 
דור  ורומם  וריבה  טיפח  הוא  וכך  ומחוזקים.  מעודדים  מחדרו  ויצאו  כלי, 
בו.  שייך  הוא  הוא חלק ממנו.  גם  הרגישו שכשמרן מבקש משהו  כולם  שלם. 

יחד איתם מרן  זצוק"ל, לרבני הכולל שבו למד  אוירבך  וכך אמר מרן הגרש"ז 
העולם  בכל  התקבלו  שספריו  זכה  עובדיה  הרב  מדוע  זצ"ל.  עובדיה  רבינו 
ואמר  גבוהות??  כך  כל  לדרגות  הגיע  הוא  איך  למשמעתו.  סרים  וכולם  כולו, 
סגר  הוא  יחד.  בלימוד  והתענגנו  ישבנו  שאנחנו  בזמן  כי  אוירבך,  הרב  להם 
זכה. הוא  לכן  היקר.  בזמנו  בשדה  העם  את  לחזק  והלך  ספריו  את  גדול  בכאב 

שלכך  לעצמך  טובה  תחזיק  'אל  הרף  ללא  שזעק  זעקתו  קול 
לחברו  הבורא  שחננו  הטוב  מאוצרות  לתת  צריך  אחד  שכל  נוצרת', 
קודם.  בעצמו  הוא  אותו  קיים  נוצרת!  לכך  כי  לכך,  זכה  שלא 

והוא  ליושנה.  העטרה  את  ולהחזיר  להתגייס  מכולם  ביקש  זצ"ל  מרן 
של  ובכוחות  לשנות  בכוחותיו  האמין  הוא  המחנה.  בראש  הלך  עצמו 
אמן. עלינו.  תגן  הטהורה  זכותו  וקדש.  ראה  כזה  להשתנות!  האחרים 

מחרף  שהיה  אדם  היה  שנה,  כשלושים  לפני  בשכונתנו  ומעשה 
ומגדף את הרב ולאחר הזהרות חוזרות ונשנות חלה במחלה אנושה, 
והרופאים הרימו ידיים ושלחתי אליו כדברים האלו. שזאת תוצאת 
הלך  לו.  לסלוח  יובא  אם  הגדול  וילך לבקש מחילה מרבינו  עוונו, 
ממנו  וביקש  לו  הרצה  עוונו  ואת  רבינו,  לרגלי  ונפל  ההוא  האיש 
מחילה בבכי ובתחנונים. ורבינו כאב רחמן בכה עמו, ומחל לו וברכו 
וחי  ממחלתו  ונתרפא  התקיימה  רבינו  ברכת  ואכן  ימים,  לאריכות 

וקיים עד היום.

תורה  על השיעורי  זצ"ל,  לרבינו  הייתי מספר  כארבעים שנה  לפני 
מכבודו.  לא  זה  אולי  רבינו  את  להזמין  מתבייש  והייתי  בקטמונים 
בזיכוי  אתך  שותף  להיות  אותי  שתזמין  רוצה  אני  לי  אומר  והיה 
השיעורים...  לילדות  שעשינו  מצוה  לבת  בא  רבינו  ואכן  הרבים. 
וישב שם שעה שלימה! וחילק לכל בת סידור והיה שמח מאוד. זה 
כוחו של מנהיג וירא בסיבלותם. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. 

המשך דבר הרב - מעמ' 1

המשך דבר רב השכונה - מעמ' 1

~ סיפורים על מרן זצוק"ל ~
 לרגל יומא דהילולא השישי

הפיות שפערו הנעליים
יהודי היה בירושלים, שסבל רבות מכאבים קשים ברגליו. הוא פנה 

להתייעץ ברופאים רבים, ניסה תרופות וטיפולים שונים, אבל לא 
נמצאה ארוכה למחלתו. בצר לו, הגיע לביתו של מרן כדי לבקש את 

ברכתו. "בני, אולי עשית בעבר משהו למישהו? האם זכור לך כי פגעת 
אי פעם באיזה אדם?" שאל מרן לאחר ששמע את בקשתו.

היהודי דמם, וקימט את מצחו במאמץ להיזכר. "לא", הוא אמר לבסוף, 
"איני זוכר דבר".

אבל מרן לא הרפה. "נסה להיזכר", הוא ביקש, ולפתע האיר זיכרון ישן 
במוחו של היהודי. "אני זוכר כי בהיותי ילד צעיר מאוד, היה בכיתתנו 

ילד שמחמת העוני היו נעליו קרועות. אני הייתי בין הילדים שלגלגו 
עליו וצחקו למול הפיות שפערו נעליו".

"אם כן", אמר מרן, "חפש את אותו ילד ובקש ממנו מחילה".
"אבל איך אמצא אותו? הדבר היחיד שאני זוכר הוא ששמו יוסף", 
הביט בו מרן בעיניים חודרות ואמר: "הבט בי, אני יוסף ואני מוחל 
לך! מחול לך! מחול לך!" אחר ברכו בברכת רפואה שלימה, ואכן 

הכאבים הלכו ללא שוב. )שר וגדול(.

רוח הקודש בחוש

סיפר יהודי ת"ח, לפני כעשרים שנה, היתה בהריון והיתה צריכה ברכה 
ללידה קלה, הלכתי באחד השבתות להתפלל תפילת שחרית של אצל 

מרן זצוק"ל שיתפלל עליה, הלכתי אליו בשעת פתיחת ההיכל ואמרתי 
לו את השם לברכה ללידה קלה, היו שם עוד אנשים שביקשו ברכות 

באותו הזמן שהוא עת רצון, ואת כולם מרן בירך חוץ מהשם שאני 
אמרתי לו, כשראיתי שאינו מברך אמרתי לו שוב את השם, אך לשוא, 
מרן לא הגיב כלל. לאחר התפילה ניגשתי שוב אל מרן זצ"ל וביקשתי 

ממנו שיברך, אך שוב מרן כאילו לא שם לב ולא בירך, בראותי כן 
חזרתי מהתפילה עם מעט פחי נפש מדוע מרן לא שת לבו אל בקשתי. 

והנה במוצ"ש טלפנתי למשפחה לשאול מה מצבה של אחותי, והנה 
זה פלא, הודיעו שכבר בליל שבת היא הולידה בשעטו"מ, ואז הבנתי 
מדוע מרן לא בירך ואפילו אחרי הפצרות ובקשות רבות, כי כבר חזה 

ברוח קודשו שהיתה כבר הלידה ואין שום טעם לברך ללידה קלה.



שביבי הלכה, עובדות, והנהגות, ממרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל 
~מאת: הרב דוד אטדגי שליט"א~

הרבנית תבעה את מרן רבינו לדין תורה
בהיות רבינו זצוק"ל בחור, היה בכל לילה רגיל 
צער  על  גדולה  בבכיה  חצות  תיקון  לעשות 
ע"ה  מרגלית  הרבנית  את  כשנשא  השכינה. 
לאשה, היה ממשיך כהרגלו לעשות תיקון חצות 
בבכיה. ומספרים שהרבנית ביקשה ממנו שיפסיק 
מכיון שהוא היה נחלש מאוד על ידי זה. והרב לא 
היה יכול להפסיק. והלכה ותבעה אותו בבית דין. 
פעמיים  או  בשבוע  אחת  שפעם  בבי"ד  והוחלט 
על  לשמור  בשביל  חצות  תיקון  לעשות  יכול 
בריאותו. )כך סיפר המקובל הגאון רבי בניהו שמואלי שליט"א(.

למסור שיעורים בחינם?
הצעה  קיבלתי  כאשר  שליט"א,  נכדו  פעם  סיפר 
ירושלים,  ליד  המושבים  באחד  שיעור  למסור 
ניגשתי למרן זצ"ל וסיפרתי לו על כך וביקשתי 
מרן  דשמיא,  סייעתא  שתהיה  אותי  שיברך 
אותי. כשבאתי לצאת מחדרו  ובירך  שמח מאוד 
לך  משלמים  האם  אותי,  ושאל  מרן  לי  קרא 
עושה  אני  לא!  עניתי,  שתמסור?  השיעור  עבור 
פניו  שינה  מיד  זצ"ל  מרן  שמיים.  לשם  כן 
עבור  לך  משלמים  לא  אם  תלך!  אל  לא!  ואמר 
תלך!  אל  זאת  מעריכים  ולא  שלך,  הטרחה 
נחרץ בדעתו. היה  הוא  אותו אך  ניסיתי לשכנע 

להרגיע ילד בוכה אחר ברכת המפיל 
הוא  המפיל  ברכת  אחר  אם  זצ"ל,  מרן  כתב 
וכן  יצר,  אשר  ברכת  לברך  או  לשתות,  תאב 
אחר  נחוץ  דבר  כל  או  בוכה  ילד  להרגיע 
שכתב  כמו  ודלא  כן.  לעשות  לכול  יכול 
ד'(. אות  ז'  חלק  דעת  יחווה  )שו"ת  ד(.  ס"ק  רלט  )סי  המשנ"ב 

עליה לתורה לאדם המחלל שבת 
העלה מרן זצוק"ל, שהדבר פשוט שבכל העליות 
אדם  לאותו  שקראו  הקריאה  על  לחזור  שאפשר 
כהן  בעליית  כגון  אפשר  אי  ואם  לחזור.  מצווה 
או משלים, יברך השליח ציבור עם העולה בלחש 
שהקהל  עמו  הברכה  ויסיים  ירגיש,  שלא  באופן 
יתר  עולים  מוסיפים  ואם  ברכתו.  על  אמן  יענו 
ממנין שבעה אין לחוש לכך. )יביע אומר חלק יא' סי' ט'(.

דרך לימודו בשעות הלילה והמנוחה
מרן זצוק"ל, היה מקפיד מאוד ללמוד בכל לילה 
במשך שעות רבות, משעה שהיה חוזר משעוריו, 
הלילה,  חצות  אחר  שעות  ארבע  או  שלש  עד 
שלא  מקפיד  היה  ביותר  עייף  בהייתו  ואפילו 
התורה,  בעסק  אלא  הלילה  חצות  עליו  יעבור 
כל  במשך  בתלמודו  שקוע  היה  רבות  ופעמים 
הלילה, והיה מעדיף תמיד ללמוד ואחר כך ללכת 
באשמורת  ולקום  לישון  להקדים  מאשר  לישון, 
מי  והיה מדבר תמיד בשבח  ללמוד.  כדי  הבוקר 
בלילה,  המאוחרות  השעות  עד  בתורה  שעוסק 
שזוכה לסייעתא דשמיא בלימודו ולחדש חידושים 
ולכוין לאמת. אף על פי שמחמת כן לא היה יכול 
)אורחות מרן ח"ב עמ' תתמה( להתפלל עם הנץ החמה. 

מרן הכיר במעלת ספריו
זצ"ל  מרן  על  להשיג  שכתב  אחד  לרב  במענה 
בזה"ל  כתב  האחרונים,  נגד  כתיבתו  דרך  על 

כי  וארץ,  שמים  על  אני  ומעיד  חריפה:  לשון 
מאוד  השביח  השבח  זצ"ל,  פראנק  רצ"פ  הגאון 
ממני.  במקנאים  אשגיח  שלא  ואמר  ספרי,  את 
לאחרים  וגם  כלל.  להם  לענות  חייב  ואיני 
ורוח  חיים  רוח  מלא  שהוא  ספרי  על  אמר 
כג(. סימן  דעה  יורה  יא'  חלק  אומר  )יביע  ובינה.  חכמה 

דברי מרן חכם עזרא עטייה זצוק"ל 
על ספרי מרן

עזרא  ר'  הגאון  מוהר"ר  וכן  שם,  הרב  כתב  עוד 
ועל  צערי,  על  מאוד  לו  צר  היה  זצ"ל,  עטייא 
לתוגה,  עלי  נהפך  אשר  )הפסח(  החג  שמחת 
ואמר  החג,  לפני  אחדים  ימים  ספרי  את  בסיימי 
שנחלה מרוב צערו עלי, כי זו תורה וזו שכרה... 
ועיני  השמש,  אור  בבחינת  ספרי  כי  עוד,  ואמר 
המקטרגים עליו חולות, ותכהין עיניהם מראות, 
קרני השמש  בספרי,  לעיין  פעם שמוסיפים  וכל 
ועד  מקטן  בסנורים  ויוכו  עיניהם,  מעוורים 
כג(. סימן  דעה  יורה  יא'  חלק  אומר  )יביע  ע"כ.  גדול. 

אין ספרי מיועד לעמי ארצות
זצ"ל  למרן  שאמר  אחד  רב  לשאלת  במענה 
כזלזול  נראית  חי  איש  הבן  דברי  על  שההשגה 
ח"ו,  בו  יזלזלו  הארצות  שעמי  לחוש  ויש  ח"ו, 
זה  ספרי  כי  לך,  דע  ואתה  שמענה  בזה"ל,  ענה 
יראה  וכאשר  הארץ,  לעמי  מיועד  אינו  )יבי"א( 
הארצות  לעמי  כי  תלמיד,  עם  מבין  הרואה 
פשפש  וסיעתו  ומר  החתום.  כספר  הוא  וההמון 
כג(. סימן  דעה  יורה  יא'  חלק  אומר  )יביע  מצא.  ולא 

דרך כתיבתו קנה מפי ספרים וסופרים
יתברך,  לאל  ותודה  הרב,  שם  כתב  עוד 
כי  לכתוב,  ואיך  מה  שיורני  למר  צריך  איני 
סופרים  מפי  מילדותי  למדתי  הכתיבה  סדר 
כג(. סימן  דעה  יורה  יא'  חלק  אומר  )יביע  ספרים.  ומפי 

צביעת שיער לגבר 
ראשו  רווק ששער  בחור  על  זצוק"ל  מרן  נשאל 
כדי שלא  את שערו  לצבוע  לו  מותר  אם  הלבין 
לא  משום  בזה  יש  שמא  או  לשידוך,  לו  יפריע 
והשיב שיש למיקל על מה לסמוך,  גבר?  ילבש 
על  כן  לעשות  אפשרות  שיש  שכעת  והוסיף, 
ידי גלולות וסמי מרפא, עדיף לעשות כן מאשר 
יד(. סימן  דעה  יורה  יא'  חלק  אומר  )יביע  ממש.  לצבוע 

החובה לציית לחוקי התנועה
לנקוט  חייב  נהג  כל  ולכן  זצוק"ל,  מרן  כתב 
החוק  שמירת  על  נוסף  רבים  זהירות  באמצעי 
אדום,  באור  לנסוע  שלא  תאונות,  במניעת 
ולעצור בשלט תמרור עצור. פעם עבר נהג דתי 
במהירות ולא עצר למרות התמרור, כששאלתיו 
כן? השיב, מיהרתי ללכת להתפלל,  מדוע עשה 
ושומר מצווה לא ידע דבר רע. אמרתי לו, עליך 
תינוק  ראה  שוטה,  חסיד  איזהו  חכמים,  אמרו 
כך  ואחר  תפילין  אחלוץ  ואמר  בנהר,  מבעבע 
לי  חס  אמר  בנהר,  תובעת  אשה  ראה  אצילנו. 
דשכיח  היכא  והלא  בה.  ולהסתכל  להצילה 
א'(. אות  רה  סימן  ז'  חלק  דעת  יחווה  )שו"ת  שאני.  היזקא 

בדיקת הרכב לפני עונת החורף
חייבים  החורף  לקראת  לפיכך  כתב שם,  עוד 
כל הנהגים ברכב, למסור את המכוניות שלהם 

לנזק  לגרום  העלול  פגם  בהם  אין  אם  לבדיקה 
השמשות,כדי  מגבי  את  לתקן  וכן  ח"ו.  אסון  או 
שבגשמים לא יופרע שדה ראייתו, ותהיה נהיגתו 
בטוחה. ויוכל להזהר מכל נזק. )שם אות ו', ואות יט'(.

פיצויים לעובד שפוטר 
ורוצה  פוטר,  או  מעבודתו,  שפרש  עובד  בעניין 
לקבל על כך פיצויים, ראוי לבעל העסק לעשות 
כן ולתת לעובד פיצויים כמנהג המקובל. וכן יש 
לנהוג הלכה למעשה. )יביע אומר חלק יא' חושן משפט סי' כ(.

אני משלם כסף בכדי לקנות זמן
אחת  פעם  משיעוריו,  באחד  זצ"ל  מרן  סיפר 
את  מתקן  ומצאתיו  חתני  של  לביתו  נכנסתי 
אותו,  שאלתי  מלפעול,  שחדלה  בביתו  המנורה 
מדוע אינך מביא בעל מקצוע שיתקן בכך ותחסוך 
זמן יקר. ענה לו חתנו, שהוא חוסך בכך מאתיים 
שקלים, ועל כן עושה זאת בעצמו. ענה לו רבינו, 
בכדי  כסף  משלם  שאני  לבינך  ביני  ההבדל 
לקנות זמן. ואתה מבזבז זמן כדי לקנות כסף...

הוצאת שבת בזמן רבינו תם
בשיעוריו  קבוע  מעודד  היה  זצוק"ל,  מרן 
תם,  רבינו  לדעת  לחוש  הציבור  את  ובספריו 
יוציאו  לבל  הכיפורים,  ויום  שבת  במוצאי 
מהשקיעה  דקות  ושתיים  שבעם  חלוף  עד  אותם 
נו( סי'  ז'  חלק  דעת  יחווה  כא.  או  ח"ב  יבי"א  )שו"ת 

לקצוץ אילן פרי על מנת להרחיב דירה
אם  האילן  את  לקצוץ  שמותר  זצ"ל,  מרן  כתב 
מגורים  לשם  דירה  הרחבת  לשם  כן  עושה 
והדירה  גדלה  שהמשפחה  כגון  גמור  וצורך 
לשם  כן  עושה  אם  אך  כולם.  את  מלהכיל  צרה 
הרווחה ויופי אין להתיר. )שו"ת יחווה דעת ח"ז ס'  קלו(.

תפילין דר"ת
הציבור  את  זצ"ל  מרן  מעורר  היה  עוד 
לבעלי  וכן  דר"ת,  תפילין  והניח  להחמיר 
שיעשה  שמיים  ירא  בכלל  הם  והרי  בתים, 
ג'(. ס'  ח"א  אומר  יביע  )שו"ת  תפילין  זוגות  שתי 

תלמידי חכמים יתמקדו בלימוד דברים 
הנוגעים למעשה

יצחק  רבינו  הגדול  הגאון  הראשל"צ  מו"ר  כתב 
חדשה  מהדורה  ח"א  אומר  ליביע  )בהקדמה  שליט"א  יוסף 
רבות,  התריע  זצ"ל  אאמו"ר  מרן  בזה"ל,  תשע"ה( 
חכמים  תלמידי  אברכים  של  לימודם  עיקר  כי 
דעה  ויורה  חיים  אורח  בענייני  להיות  צריך 
שידעו  מנת  על  הזה,  בזמן  גם  למעשה  הנוהגים 
כמו  ולא  וכו'.  כהלכתם  המצוות  את  לקיים 
זמנם  בכל  שעוסקים  אברכים  מקמת  שנוהגים 
נוהגים  שאינם  וטהרות  קדשים  בסדר  בפלפול 
הנוהגים  בעניינים  ואילו  וכו',  הזה.  בזמן  כלל 
אמת  והן  וכו'.  ונחלה,  חלק  להם  אין  הזה,  בזמן 
וטהרות,  קדשים  בסדר  גם  ללמוד  ת"ח  כל  שעל 
וכו'. אולם כל זה לאחר שהשלים חובתו בידיעת 
ע"כ.  למעשה.  הלכה  הנצרכים  הדינים  ובקיאות 


