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  :נושאי השיעור
ה בעניין מנהג העולם "ביאור הנכתב בשע, איסור אכילה סמוך לזמן תפילת המנחה

ואסמכתא לכך מתשובת חכמי , יסוד בעניין שינויי מנהגים בעדת תימן. להקל בכך
  . תימן

יישוב לשאלה מדוע לא התייחס בספריו , א על ספר שבט מוסר"ץ זיע"הגהות מהרי
  . בכניסה לבית הכסא" ו מכובדיםהתכבד"לעניין אמירת 

  . הוא שם ראוי לאשה" אסנת"האם השם 
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  .א בשיעור שעבר בעניין זה"שהגיב בכתב לדברים שנאמרו מפי מרן שליט" המדבר
  .ל"השקפה נכונה על טהרת מדותיהם של חז
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  ניתן להקדיש כל שיעור 

  או לעילוי נשמת, לרפואה, להצלחה

  050-4140741: פרטים בטלפון

, והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים
  .ר"אכי. ה כל משאלות ליבם לטובה"ימלא המקום ב
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ביאור הנכתב , איסור אכילה סמוך לזמן תפילת המנחה
עניין יסוד ב. מנהג העולם להקל בכך ה בעניין"בשע

אסמכתא לכך מתשובת ו, שינויי מנהגים בעדת תימן
  . חכמי תימן

לא , אומרת ]ב"ע' דף ט[במסכת שבת  המשנה
ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל 
לא יכנס אדם למרחץ ולא לבורסקי ולא לאכול 

 ,דהיינו .אין מפסיקין ,ואם התחילו .ולא לדין
סמוך לתפילת מנחה עד פר תסהלאסור 

או מעבד עורות הנכנס , או להתרחץ, שיתפלל
וכן לא ישבו , לאכול סוראכן ו ,ולבית מלאכת

 שואלת. לפני תפילת המנחה, בדין הדיינים
 .גגזירה שמא ישבר הזוֹ  ?אמאי לא ישב, 'הגמ

, ישברלה יםר עלולפָּ המספריים של הסַ , דהיינו
לא נעים נתיים יבו ,יהיה עיכוב באמצע התספורת

תעכב ויפסיד הוא י כ"א, להיות חצי מסופר
גזירה שמא ? אמאי לא ,ולמרחץ .תפילת מנחה

 ?אמאי לא ,ולבורסקי .המרחץ מחום .יתעלף
יראה  .ומטריד ,דילמא חזי פסידא בזביניה

 כ"וא, התקלקלו העורות, דתו לא הצליחהעבוש
יהיה טרוד על ההפסד ולא תהיה לו אפשרות הוא 

לכתחלה  .ולא לאכול בסעודה קטנה .להתפלל
 ,אכלשמתוך  .משוכיידילמא אתי לא ?אמאי לא

שהגיע  ולא ישים לב ,עלול להמשיך את סעודתו
לכתחלה  .ולא לדין בגמר הדין .זמן התפילה

  .דילמא חזי טעמא וסתר דינא ?אמאי לא
ל מרן "וז. ע"בשוום "נפסק להלכה ברמב כך

לא  ,]'עיף בס ב"סימן רל[ בהלכות תפילת המנחה
 .עד שיתפלל, דם להסתפר סמוך למנחהישב א

ולא  ,ולא לדון ,ולא יכנס למרחץ ולא לבורסקי
 .סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה' לאכול אפי

פ "אע ,אינו מפסיק, ואם התחיל באחת מכל אלו
   .שהתחיל באיסור

 .ויש מנחה קטנה, יש מנחה גדולהש, ידועהרי 
מנחה  .מחצהוזמנה משש שעות  ,מנחה גדולה

הוא שתים , יוםה. מתשע שעות ומחצה, גדולה
כ שעתיים ומחצה קודם "א, עשרה שעות זמניות

ו עיקר זמן זה. מנחה קטנהזמן נקרא  ,הלילה
. ע"שום וה"י הרמב"פע, לכתחילה תפילת מנחה

וזמנה משש שעות , יא בדיעבדה, מנחה גדולה
אפשר להתפלל , ע"השום ו"י הרמב"פע .ומחצה

אם אדם , דהיינו .ולה רק בשעת הדוחקמנחה גד
הוא , סיבות אחרותשישנן או  ,צריך לצאת לדרך

היום בישיבות  .יכול להתפלל מנחה גדולה
אז או שהדבר בא , בקביעות עושים כךובכוללים 

ש "הסובר כהרא א"י דעת הגר"פמהאשכנזים ע
. הוא לכתחילה ובדוקאמנחה גדולה  והטור שזמן

שסדרי הלימוד  ה כיוןכנרא ,אפילו לדידןאבל 
יוצא  מחולקים באופן שזמן תפילת מנחה קטנה

הדבר יפסיד את רציפות  כ"א ,באמצע הלימוד
 המנחה גדול את זמןלכן מחשיבים , הלימוד

אם אפשר , סיבות כאלואבל כשאין  .לכתחילה
מתשע שעות  צריך לסדר שהתפילה תהיה

   .מנחה קטנה זמן זהש ,ומחצה
אמרנו . ייםתחלק לשנזמן מנחה קטנה מ ,אבל

אבל יש זמן , לכתחילה הזמן ששעתיים וחצי זה
 .חצי מנחה קטנה, דהיינו .שנקרא פלג המנחה

ו הזמן הקרוב זה .זה שעה ורביע לפני הלילהש
 ואה זמן מנחה קטנה, לכן לכתחילה. יותר ללילה

אכן היו נוהגים לפני כך ו .הראשונות שעה ורביעב
נהגו , האחרוניםאבל בדורות  .כמה וכמה דורות

אי ולוהו ,מנחה קטנה סמוך ללילהלהסמיך את 
ה פעמים הרב כי, שיהיה עוד לפני שקיעת החמה
כ סומכים על "א .מתפללים אחרי שקיעת החמה

 ,לכתחילה כ"שזמן זה הוא ג, ובריםסדעות ה
   .אפילו בשעה ורביע האחרונות

לחן ערוך בשד את תמצית הדברים "בס הבאתי
עיקר זמנה הוא מתשע , ]'סעיף ב' סימן נ[מקוצר ה

והיא נקראת מנחה , שעות ומחצה ולמעלה
ַעת ַהּדַֹחק. קטנה כגון שהוא צריך לצאת , וְּבׁשָ

ועיין לקמן סעיף , או שהוא צריך לאכול(לדרך 
, יכול להתפלל מיד לאחר שש שעות ומחצה) 'ג

והמשך זמנה הוא . והיא נקראת מנחה גדולה
הלילה ולא  לכתחילה עד שעה ורביע קודם

ֶלג־המנחה, יותר כי משעת מנחה , וזה נקרא ּפֵ
והחצי , קטנה עד הלילה הוא שתי שעות ומחצה

ובדיעבד או בשעת . מזה היא שעה ורביע
, יכול להתפלל עד שקיעת החמה, הדוחק
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לכאורה כך צריכה . ואפילו עד צאת הכוכבים
וכן נוהגין האידנא בדרך־כלל  .להיות ההלכה

, דהיינו .בית סמוכות זו לזולהתפלל מנחה וער
קשה לאספם שיבואו , הציבורמפני דוחק 

ל הראשונות אליבתכאכן  .תפלל פעמייםהל
לא היו עושים  .'מנחה ונפטרין יםתפללמ' ,כתוב

היה אבל כיון ש .ילת מנחה וערבית סמוכותתפ
נחלשו הדורות או , טורח ציבוריש , קשההדבר 

בזמנו  כבר. נהגו להסמיכם יחד, טרדותמחמת ה
א דף "עץ חיים ח[ הוא כותב, ץ היה כך"של מהרי

והאידנא נוהגים להתפלל מנחה  ]ב"פ ע"ח
לפני שבדורות , דהיינו .ומעריב סמוכים זה לזה

נמשיך . הם עשו יותר לכתחילה. לא נהגו כך ,כן
שצריך  ,מה גם שיש סוברים ,ה"לקרוא בשע

 .להתפלל מנחה דוקא סמוך לשקיעת החמה
  .והקילו ו גם את הדעה הזאתירפצהם  ,כ"א

יין של סעודה סמוך לתפילת הענ לגבי מה
, אסור לאכול ע"שוהם ו"לפי דעת הרמב ?המנחה

 ]שם[באתי זאת ה. ומחמירים הם בדבר מאד
אסור להתחיל לאכול אפילו סעֹודה ', ג בסעיף
היינו חצי , וסמוך. סמוך למנחה גדולה, קטנה

כי , ותשש שעסוף זה שחצות היום מ. שעה קודם
זמן תפילת מנחה  מתחילכבר כן  אחריחצי שעה 

חצי שעה  להתחיל את הסעודה ואסור, גדולה
ואם אינו קובע עצמו לסעודה אלא  .קודם

פירות או תבשיל , שאוכל או שותה דרך עראי
ובהמשך  .מותר, אפילו מחמשת מיני דגן

וכן אסור ליכנס להתרחץ או להסתפר  ,הסעיף
והוא הדין לכל , האפילו סמוך למנחה גדול

ם שאפשר שימשך בהם או מלאכה או ענייני
אמנם מנהג העולם  ,סוף הסעיףוב. יטרידוהו

שאפילו סעודה קטנה עושים סמוך למנחה 
מפני שסומכים שיש זמן קבוע לתפילה , קטנה

ואין חוששים שמא יפשע ולא , סמוך לערבית
 ינוא, עשה מנהג העולםלמכ "א .ילך להתפלל
וגם אצל  ,גם אצלנוכך . ע"שוהו ם"כדעת הרמב

, כךכותב גם  ]ד"ק ל"ס[כף החיים בעל  .הספרדים
אבל נהגו  ,נגד דעת מרןזה למעשה ש' אפי

שמביא כמה , א"סמכו על דעת הרמ. להקל

הגו להקל כשתי ונ, כותבו מקלים בזהדעות ה
גדולה סמוך למנחה דהיינו בסעודה  .הסברות

 .הסעודה קטנה סמוך למנחה קטנבו ,גדולה
שעכשיו קורין לבית משום  ,ואפשר הטעם

לא חיישינן  ,קורא לבית הכנסת שׁ ּמָ השַׁ , הכנסת
כך הוא מביא בשם  .דלמא יפשע ולא יתפלל

  . ק דשבת"ספר האגודה פ
 שכעתכיון  ,מקיליםכנראה הטעם ש, דהיינו

יש משהו שמזכיר , לבית הכנסת השמש קורא
ם גם א .אין חשש שישכחואת התפילה ולהם 

יסתפר או , וטרוד ם יכנס למלאכה ויהיה עסוקאד
אין חשש  ,הוא סועדאם אפילו ו, ישבו לדיןש

 על. מזכיר לויש דבר הכי  ,סעודתוימשך בשי
וכך הבאתי כאן , סברא זו סמכו גם בקהילותינו

א לא כותב את "הרמ אבל למעשה .ה"בשע
. יש זמן קבוע לתפילהשהיום  ,הסברא שאמרנו

יש  ,ד"י ק"כף החיים בס את סיבה זו כותב בעל
זמן קבוע לתפילת המנחה להלוך לבית 

   .הכנסת
אחד הוא , זה שלנומנהג ש, יוצא למעשה

, ם"ו לא כדעת הרמבנמהדברים הבודדים שנהג
 .ץ"כדעת מהריולא  ,ז"השתולא כ, ע"השוולא כ
כ מי "א, א"מז משמיט את הגהת הר"שתבעל 

גם ו. אסורהדבר מבין ש ז"ע עם שת"שלומד שו
בלי שום  ,במפורש שאסורץ כותב "מהרי

קצת מחמיר יותר בכמה פילו א אהו .חילוקים
ץ כותב "מהרי. דברים שיש פוסקים שהקילו בהם

לא יתחיל בשום , ]ב"ה ע"דף פעץ חיים [כך 
 .סמוך למנחה ,או אכילה ,או עסק ,מלאכה

רט יץ לא פ"מהרי .קודםדהיינו חצי שעה 
 כל, 'לאכהמ שום'אלא כתב , מרחץאו תספורת 
 תלוישאומרים ה נםישכי . אסור לעשותמלאכה 

כ נמשכים "נן מלאכות שלא כיש, איזו מלאכה
 רגילים להפסיק ,וכתיבה כגון תפירה, הםאחרי

שהוא אוחז  ,ץ משמע"יאבל ממהר .בהם באמצע
 אבל אנו .והוא מחמיר, ועוד ו"מהריכדעת 

אי אפשר להכחיש  .להקלנוהגים  ,בדורות שלנו
אכן כך ו .יפרו לנוות שאבותינו סאת המציא

אפילו  .שנהגו כדעת המקילים ,ה"בשע העליתי
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 .נגד כל הפוסקים שאנו הולכים בעיקבותיהם שזה
אולם לא יכולתי , מפליא קצתאכן הדבר 

 ואהאפילו ש, והבאתי את המנהג, להתעלם מכך
   .נגד כולם

יהי רצון  ,ג"ת עולת יצחק ח"בשוד "בס כתבתי
ראיתי עתה להרחיב קצת , ובבקרה "בעזל "שיצ

שמקרוב נשתנה  ,שמע מינה. 'הביאור וכו
מה שאין כן . ותינוהמנהג להקל בזה בקהיל

אחד  וזה, דהיינו. ז"שתץ וה"בזמן מהרי
זמן אפילו שב. שהשתנה בהם המנהג, מהדברים

אבל  ,להחמירהיה מנהג ץ ה"מהריז ו"שתה
, לאידך גיסא .בדורות האחרונים נהגו להקל בזה

אפשר להכחיש את המציאות שידענו אי 
שהשתנה  ,ועל כרחנו צריך לומר. ושראינו

ז "ם של השתהמנהג בקהילותינו אחרי זמנ
, היו לפני מאתים וחמשים שנה הם .ץ"מהריו

  .ואחריהם השתנה המנהג
  

אבל . הפל תורה שבעבגדר לכאורה , זה כל
מצאתי קובץ שאלות , בסייעתא דשמיא

, נים שנהפני כשמוותשובות של חכמי תימן מל
ובכלל הדברים הם כבר עמדו , בעניינים שונים

שבזמנינו מקילים , מפורשוכתבו ב זה נושאעל 
 ,מדובר על תשובות של רבנים מתימן .בכך

רבנים מפורסמים חתמו על תשובה , מצנעא ועוד
והם  ,היה משא ומתן בנושא, דנו בזההם  .זאת

 "העת"המנהג פשוט , תוך כדי הדבריםמזכירים 
להתפלל מנחה קטנה סמוך  ,בכל ערי תימן

מרוב תלאות  ,לשקיעת החמה בנחיצות גדולה
להתפלל  יםהגוואין מי שנ .פרנסההזמן ודוחק ה

אצלינו  לא נשמעו לא נראה .מנחה גדולה כלל
ם "הרמב כי לדעת, מי שהתפלל מנחה גדולה

אפילו , ד הקילו"אבל בנ. ע זה רק בדיעבד"והשו
הם ו .ם ומרן"נגד הרמב כ"שהדבר הזה הוא ג

 ,קודם מנחה קטנה, כותבים כךממשיכים ו
וסמכו על  .אוכלים ושותים ועושים מלאכה

זמן קבוע  שישמטעם  ,האחרונים שהקילו
על כן נהגו לאכול אז סעודת  .לציבור להתפלל

   .אפילו שכבר הגיע זמן המנחה, הצהרים

התשובות נכתב על מה שנוהגים עכשיו  באחת
שאין אוכלים סעודת הצהרים , אגם בעיר צנע

כי  .'אלא כאשר כבר הגיע זמן מנחה גדולה וכו
באמת מדינא דגמרא אסרו רבנן תספורת 
, ומרחץ ובורסקי ולדון סמוך למנחה גדולה

 .'וכולמנחה ולאכול אפילו סעודה קטנה סמוך 
וחזינן לרבנן  .אמנם כבר נהגו להקל בכולן

פילו את הרבנים א הם כותבים שראו ,קשישאי
, מסתפרים בערב שבת שהם, בדורות שלפניהם

וגם היו . ונכנסים למרחץ עד שיגיע זמן המנחה
אחרי  ,הכוונה בשאר ימות החול, מתוועדים לדון

 .עד סמוך לשקיעת החמה, סעודת הצהרים
בכל  ,לפניהם דינים ודיינים שבא, דהיינו

הם ו ',וכו אישותו כגון בדיני ממונות, העניינים
הרי , ראשית. והנימוק לזאת .פוצה פהואין  .דנו

. שמא ישבר הזוג, אסור להסתפרש כל הסיבה
ישבר אינו מצוי שת ,לפי המוחש אצלנו, כ"א

שמא . ולא שכיח דבר כזה לא מצוי .המספרות
. תעלףגם במרחץ אינו מצוי שי? יתעלף במרחץ

זולת  .במרחץ מימינו לא ראינו מי שהתעלףו
ונשאוהו  ,פעם אחת נתעלף זקן אחד במרחץ

זה היה  ,כבר התעלףאם מישהו  .לביתו ומת
נראה מפני כ .שהוא כבר מת מזה, מיוחד במצב

   .לא ראיה זו, כ"א .וחלשחולה זקן היה שכבר 
. הרי זאת לא סיבה להתיר, לכאורה קשה אבל

כ "א, את הדברל אסרו "חז ,כך קנוירבנן ת אם
 מנמק אחד !?מה שייך לומר שזה לא מצוי

פ שאמרו שאם בטל "אע, ותב כךכומהרבנים 
מכל מקום הא אשכחן  ,הטעם לא בטלה הגזירה

דבר שאינו מצוי , שאמרו: דף בבמסכת ביצה 
רנגולת ביום וגבי שחט ת. לא גזרו ביה רבנן

. שמותר מטעם זה ,גמורותטוב ומצא בה ביצים 
גם כן מצינו לעניין ברכה מעין שבע בליל שבת 

 שאין] 'עיף יס[ח "רסשכתב מרן בסימן , קודש
ליכא טעם מפני ד ,אומרים בבית חתנים ואבלים

תקנה מפני נ ברכה מעין שבעהרי  .המאחרים
המאחרים לא  בית חתנים ואבליםול, המאחרים

גם בבתי , ולפי טעם זה .לכן לא אומרים, מגיעים
 .ליכא ניזוקין ,שהם בתוך העיר, כנסיות שלנו
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משם  ?נ"אומרים זאת בביהכנו למה א, אם כן
שהיה אומר , מורינו ורבינו יחיא הלוי אמרו

וכן . ברכה מעין שבע גם בבית חתנים ואבלים
והגים נ ,כניס בית שיך .נוהגים בבית אלשיך

וכידוע שהיה להם . לומר גם בבית חתנים ואבלים
, לכן בנידון זה .מנהגים שונים קצת מן המקובל

לעשות שום דבר עד  אין, במקום שאין מניין
אבל במקום שיש זמן קבוע . שיתפלל מנחה

נראה דתפילה עם הציבור , לתפילת הציבור
קדים זה תפילתו לתפילת יותר ממה שי, עדיפא
כיון שיש  ,מקילההסמכו על הדעה  כ"א. הציבור

  . זמן קבוע לתפילת הציבור
, א"שליטן אזר שמעון קל"ג יונה ב"הרה ידידנו

כאן בבית  ,עורר את השאלה הזאת בליל שבת
ואמרתי לו , ד פעולת צדיק"ביהמהכנסת ו

אבל , הדברים מובאים בתמצית ה"שבשע
כתבתי את לפני שבע שנים  למעשה כבר

ת עולת יצחק "המיוסדת לשו התשובה הזאת
, לא זכינועוד , לא הדפסתי אותה ייןדע. ג"ח

התשובות הללו אבל מצאתי  .ה יזכנו"השם ב
. ה"בשעחיזוק גדול למה שכתבתי , י"שהיו בכת

ים להגיד שחייב ,מכח המציאות יגעתי לכךאני ה
זאת כתבו כבר הם אבל אחרי כן מצאתי כי , כן

   .במפורש
כי  .על הסברא דלעיל אפשר לדון, לכאורה

את יש הרי , דהיינו .ינו מדוייקאני שהנימוק חושב
ך אפשר אי ,כ"א. ל שמא ישבר הזוג"גזירת חז

אם , דבר כזה ?זה לא מצויאצלנו ש לבוא בטענה
בזמן  היו צריכים לדון, מצוי או לא מצוי דברה

אכן  ,מצוי ינואל גזרו על דבר ש"אם חז .ל"חז
א דלא שכיחא מילתבכ "בדכי , צריכים לשאול

 ינואבל אי אפשר לדון על זמנ .לא גזרו בה רבנן
האם , ל"זמן חזצריכים לדעת על . מכח טענה זו

, ל גזרו"שחז לאחראבל , מצוי או לאהיה  דברה
 לכאורה גזירת! ?זור שאצלנו זה לא מצוימה זה יע

ינה אגם אם הסיבה , ל צריכה לעמוד לעולם"חז
   .קיימת

וזה נימוק שכן , טענה ואומר ספר האגודה בא
 שׁ ּמָ לא היה שַׁ ל "בזמן חז. מתקבל על הדעת

זמן  כ"א, אנשים לבוא לבית הכנסתל וראקה
כל אחד , נ לא היה קבוע"בביהכתפילת מנחה 
 יש זמן קבועינו אבל בזמנ, תחראהתפלל בשעה 

. מתי מתפלליםכל אדם יודע  .לכל בתי הכנסת
 .דות ובכל הקהילותבכל העהדבר קיים נו יבזמנ

סדר  ואהזמן זה ש ,ישיבותינני מדבר על הא
לכולם ידוע  .כנסתהבתי אלא על כל , לימוד

 ,לפני שקיעת החמהתפילת מנחה הוא זמן ש
פילו וישנם א. ערביתמכן תפילת  לאחרו

את מתפללים ש, אצל הספרדים גם, לפעמים
אפילו , בתוך פלג המנחהשתי התפילות 

 שזה, מזמן פלג המנחה, דהיינו .דסתראי נינהו
מתפללים גם מנחה וגם  ,שעה ורביע לפני הלילה

יום  מן זה הואז ,מה נפשך, הרי לכאורה. ערבית
טורח זה כיון ש ,כותב הבן איש חי אלא? האו ליל
ו על ץ בחידושי"גם ממהרי. הקילו לכן, ציבור

 ,ע"הגהות על השו ץ"מהרייש ל .נראה כן ע"השו
. זכינו לראות זאתאבל  ,ולא זכינו שיודפס ייןדע

 זאתהוא מדייק ו ,כך גם מדבריו נראה
אפשר  שבתוך זמן פלג המנחה ,ם"מהרמב

ולא רק , זה סותרשאפילו  ,להתפלל את שתיהם
חשב ייכול לה זה כי זמן, יחיד' ציבור אלא אפי

ון כי ].'ו' הע' נ' ה סי"שע' עי[ לילהכ גם כיום וגם
, כ"א. אפשר להקל בזה, מדרבנןהיא תפילה שה

בכל עיר , כל בתי הכנסת פתוחים בזמנים אלו
כל אדם יודע שלפני  ממילא, ובכל שכונה

הוא לא . צריך ללכת להתפלל שהשמש שוקעת
, לכן טוען ספר האגודה. רויזכ לאא, יפשע

ל "שחז נכון .ינה שייכת בזמן הזהאל "ירת חזשגז
 לפיאבל , זמנם אבל הם גזרו לפי מציאות, גזרו

לים במ. זו אין מקום לגזירה ,זמנינו מציאות
 .זאת לא היו גוזרים, היוםהיו  ל"אם חז, אחרות

. אף אחד לא ישכח? שכחשמא י ?רמה תגזוכי 
רק רואה , יש לו יראת שמיםכל אדם ש. פוק חזי

מהר לבית הוא מ ,הולכת לשקועשהשמש 
אפילו שבאמצע , אפילו שהוא עסוק. הכנסת
כ אינו "וא, ליבו דוחפו ללכת להתפלל, עבודה
יתפלל אחרי  ,הוא יאחר הכי הרבה .מפסיד

  .אבל לא יותר מזה ,שקיעת החמה
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א אמר "אבל הרב שליט: אלה מהציבורש
' בשיעור הקודם לגבי שאלת גשמים קודם ז

  ?שבטל הטעם לא בטלה תקנהשאפילו , מרחשון
 בשביל זה .נכון מאד: א"שובת מרן שליטת

  .להגיע לזהברצוני  וכעת, פתחתי בנושא דלעיל
יין של על הענ ,ברנו בשיעור שעבריד לכאורה

משתנה לפי  ינהאאמרנו שהתקנה , ל"תקנת חז
לכאורה לפי דברי . מה נפשךכ "א .המציאות

אלת ש ין שליגם את הענ צריך לשנות, האגודה
הוא , רלאחֵ ין יהענ הרי כל .מרחשון' בז גשמים
עולי  םנם היושאם יואפילו  ,עולי רגליםמשום 
אבל לפי אפשרויות הנסיעה המהירות , רגלים

   .אין שום עיכובים מאד בזמנינו
שיש חילוק בין גזירה לבין , ד"לפי עננראה  אבל

 ,שאלת גשמיםמתי להתחיל לגבי העניין  .תקנה
 .לא תקנה ,גזירה זאת, ד"בנ אבל. תקנה זאת

י כך איזה "הגזירות הם דבר שחששו שמא יגרם ע
בגלל , עיכובל חששו שמא יקרה "חזכאן . איסור

כ גזרו "א, קודם המנחה אוכל ואשאדם מסתפר 
התקנה נשארת , נהאבל כשעשו תק .על הדבר

כך , אופן בכל .אפילו שבטל הטעם, לעד לעולם
כף בעל מ םג. ההסבר לפי דעת ספר האגודה

מסכים  כ"כהוא לא אפילו ש. כךהחיים משמע 
פי דעת שהמחמיר לעשות כהוא אומר , עם זה

 הואאבל . וזה ודאי נכון. תבוא עליו ברכה, מרן
   .מסביר את מה שהעולם נוהג

מה הסיבה  ,צריכים לדעת, של דבר לאמיתו
משום שגזירה זה ? ירה לבין תקנהבין גז לחלק

ה תלויכי היא , אתמבחינה ז, דבר יותר קל
י אז ,אם אין את סיבת הגזירה מעיקרא .בסיבה

. בכל אופן לפי שיטות אלו. הגזירה התבטלה
נו אומרים אבל אין הדבר סותר את מה שא

 כי, פ שבטל הטעם לא בטלה תקנה"אע ,כ"בד
אחד הטעמים  וזהו, תיקנו ל"תקנה שחזבכל 

י "הידוע בשם האר ,המפורסמים לדבר זה
אמרו אפילו ש, קנויל ת"מה שחזשכל  ,א"הגרו

 .בל היו להם עוד אלפי טעמים לתקנתםא ,סיבה
לכאורה לא רואים כיום  אנחנוגם אם , דהיינו

 ,קיימת ינהאכבר  תקנההסיבת , סיבה לתקנה

ולכן  ,ות שלא גילו לנואחר ישנם סיבותאבל 
   .טעם זה ידוע ומפורסם .היא נשארת קיימת

יודע  ינניא ,א"ראיתי חידוש בשם החזו, אבל
ראיתי  לפני שנים רבות, איפה זה כתוב

 ,הוא אמר הסבר ,א"זאת בשם החזומביאים ש
הרי ידוע . א"ז ע"במסכת סנהדרין דף צ' לפי הגמ

אלפיים שנה  .ם שנהשהעולם הוא ששת אלפי
אלפיים ו .תורה, ם שנהיאלפי .תוהו, הראשונים

התורה שבכתב  ,דהיינו .ימות המשיח, שנה
אלפיים ך הל היו בתו"חזו, ח"תמבבשנת תנה ינ

, המשנה והגמרא .רובם בכל אופן. שנה של תורה
ביצירת , דהיינו .היו בתוך אלפיים שנות תורה

תמיד העולם  שהנהגת, ה רצה"הקב הבריאה
זה מה  .תהיה לפי ההנהגה של אלפיים שנה תורה

אפילו שהמציאות , ך כל הדורותיקבע למשיש
מחזק את הטעם ומשתלב  טעם זהאולי  .תשתנה
   .יין זהענזו הסבר טוב ל, בכל אופן. הראשון

 עודפה וסיף נוכל אולי להשחושבני  ,להיות יכול
אם ניקח למשל את הטענה . טעם לשבח קצת

יין עולי ענשבזמנינו אין את , לגבי שאלת גשמים
מציאות בזמנינו האכן , בעניין זה .רגלים

אין ר "בעוה ,לםהיתה אצמהמציאות ש השתנתה
זכיר לנו רצו להל "חזאבל  .בכלל עולי רגליםלנו 

 .שלא תאבד, בעברלנו הייתה המציאות שאת 
לא שואלים  אחרי סוכותלמה  ,דעשאדם יֵ 

מה עשו תזכור  .בשביל עולי רגלים? גשמים
עד שביעי ו, לירושלם עלו לרגל ,אבותינו

אין לנו  ,בזמנינואבל . חזרו לבתיהםבמרחשון 
 אין לנו. א אורים ותומיםול, ולא כהן ,לא מקדש

, נו נשתדל ונבקשי כך א"ע ,כ אדרבה"א. כלום
אם זה כדי , ממילא .נצטער על מה שחסר לנו

נכון  כ"א, להזכיר לנו את המציאות שהיתה פעם
, מחייבת אינה סיבהשהמציאות שלנו לכאורה 

אות שהיתה אבל רצו להזכיר לנו את המצי
 ארתתזכור את תפ, שאדם יתן על ליבו .בעבר
שנבקש על גאולתנו ועל פדות כדי  ,העבר
מתי  ?בימות המשיחבעתיד מה יהיה . נפשנו

ו נושא אחר שצריכים זה ?טל ומטר לתתהיה שא
כל זמן שאין לנו  ,בינתיים אבל. לדון עליו
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נו הולכים לפי המציאות א, מציאות חדשה
   .המציאות שלנו ינהאלמרות שכבר , שעברה
דוחה  ]ב"יים אות יבקונטריס מים ח[שבע  הבאר

לא בגלל . מטעם אחר, אמנם את ספר האגודה
אלא הוא טוען שגם בזמן , שהגזירה לא משתנה

, ל נהגו כבר שהשמש קורא לבית הכנסת"חז
. הרי שבכל זאת גזרו, ומוכיח זאת מהירושלמי

, אבל כבר יישבו טענה זו בכמה ספרים
אבל , שהירושלמי התכוין רק לתפילת שחרית

ה נתחדש המנהג לקרוא את הקהל בזמן האגוד
ומנהג ישראל . נ גם לתפילת המנחה"לביהכ

  .תורה הוא
שחכמי , מהעניין דלעילנו רואים א, אופן בכל

שהיו  שינו כמה דברים ,בדורות האחרוניםתימן 
, ץ"לו אחרי מהריאפי. נהוגים אצלינו בעבר

ואין  .השתנה עניין זה של אכילה סמוך למנחה
  .לך אלא שופט שבימיך

  
יישוב , א על ספר שבט מוסר"ץ זיע"הגהות מהרי

בספריו לעניין אמירת  לא התייחסלשאלה מדוע 
   .בכניסה לבית הכסא" תכבדו מכובדיםה"

זה  .הראו לייין נוסף שענל ,תשובהגם ה זאת
אולי  אבל. ו"יצ בזכות ידידנו הבחור אלישע חן

של  מתורתו, 'ברוך ה. לפני כן נקדים כמה דברים
 מתגלים, א"זיעץ "מהריזנו ותפארתנו גאון עו

שיש לאחרונה התגלה  .מידי פעם דברים חדשים
ר "להר, ספר שבט מוסרץ הגהות על "למהרי

זאת בשנה שעברה בספר הדפיסו  .אליהו הכהן
ישנם . אתז הראו לירק עכשיו אבל , ארזים

פר סבהגהות שהוא כתב על  דברים מעניינים
ר בכתב יד בספ. חבל שאין את הכל, שבט מוסר

דברים שה אבל נראה בכל אופן, אין תאריך
זהו  ,דהיינו .מי חרפויהם מ, כאן ץ כתב"שמהרי

ספר  ,כפי שאנו מכירים מכל ספריוץ "מהרי ינוא
אנחנו מכירים  .דיקצת פעולת "ושועץ חיים 

 .כמי שתמיד מחזק את המסורת והמנהגים ,אותו
כשהיה  ,יש את התקופה הקודמת שלואבל 

, ןוספר מעיל קטבכמו  ,רפובימי ח, ירותובצע
, יםחזק כ"ינם כהמסורת והמנהגים שם א ניענייש

אבל  .יותר עניינים אחריםהוא מדגיש שם 

מדגיש את המסורת והמנהגים , ץ בזקנותו"מהרי
   .לכל אורך הדרך

 .זהעניין הנוגע לה שום דבר אין כמעט ,בספר פה
אבל גם הוא לא בצורה , אולי יש דבר אחד

יין האותיות העקומות בספר ענהוא ב. ישירה
ותיות לפופות יש בספר תורה א, כידוע. תורה

, בזהקצת נחלשו  בדורות האחרונים, ועקומות
 וישנם .זאתפרים לא עשו והרבה ס כבר בתימן

כי הלפוף , עקומות שעשו רק לפופות ולאכאלה 
לא מורגש  דברה ,םהעקות מ"יותר בולט בס

 מי שמסתכל. ולכן הם לא ראו זאת, ת"בס
 אבל אם יש, הלפופה א"רואה את הפ, ת"בס
בפסוק כי יגח , למשל .ינו רואהא, ת עקום"חי

 .ת עקום"החי, בפרשת משפטים, שור את איש
יתכן , גם אם מישהו הבחין אחר עיון מדוייק

זז . זאתאולי בטעות הסופר עיקם  ,בושיחהוא ש
ולט לא בבזה  שינוי האות, דהיינו. לו הקולמוס

 דברהשזאת הסיבה מדוע , ניחושב. ראלקו
 ,'אבל ברוך ה. אחת הסיבות, בכל אופן. נשכח

  . והתפרסם בחזרה דבר כבר נכנסה, בדור שלנו
 .הלפוף א"הפדיבר על  ,מקום אחדב ץ"מהרי

בחלק שם  .בפסוק פוקד עון אבות על בנים
לפוף בספרים  א"שהפ ,הוא מעיר על זההדקדוק 

 ץ"מהרימ פה רואים .הנגיד של רבי דוד בן עמרם
חדש מה שחיזק אותנו לוזה  ,הענייןשהוא בעד 
לא עשו רוב הסופרים כבר אפילו ש, את המסורת

   .האותיות הלפופותגם את 
, פה בהשגותיו על שבט מוסרמובא  ,אופן בכל
על כאן ץ כותב "מהרי .ת עקום"ין של חיהעני

 יש בספר שבט מוסר. קנובשם ז זאתומביא , כך
 ,לך שלחפרשת ב ן על הפסוקייחידוש מענ

י ְיכֶֹלת  ְלּתִ ְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהזֶּה ֶאל  י"יִמּבִ
ע ָלֶהם ּבַ ר ִנׁשְ ר ,ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְדּבָ ּמִ ָחֵטם ּבַ ׁשְ  ַויִּ

 .ת עקום"החי ,וישחטם במדבר ].ז"ט, ד"במדבר י[
וגם  ,הרגל השמאלית נוטה שמאלה, דהיינו
מדייק ספר שבט מוסר . קצת מהשורה יוצאת

למה לא  ?למה כתוב וישחטם במדבר ,]ו"פרק ל[
 מה זה ?או ויהרגם במדבר, וימיתם במדבר כתוב

 ,בהיות ישראל חוטאים ,הוא כותב כך ?וישחטם
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 .שוחט בסכין פגום כנודעהרשע ה מ"מתגבר ס
ל "כארז, להיוהמתים על ידו נקראים נב. ל"רח

נשמתם יוצאת , ידוע שאצל הצדיקים .בזוהר
אבל . ט ביניתא מחלבאכמשח זה, בקלות

אלא בסכין , ולא בסכין סתם. ומ שוחט"ס ,רשעה
לזה אמר משה רבינו . נבילה, ממית אותו. פגום

משום , ה מוכרח למחול להם"שהקב, ה"ע
י להביא "י תמבלתי יכול, שיאמרו יושב הארץ

! ?רבון העולם ,מה יגידו .את העם הזה אל הארץ
לת כביכול לא יכו', הרי זה יהיה חילול ה

ובמדבר  .וישחטם במדבר ?ומה עשית. להביאם
צלמות ציה  הוא מקוםמדבר ה. מ"שולט הס

 יגידוכ "א. מ"שולט הסשם , מקום שומם, חושךו
ושחט  ,מ"גבר ס ,ם למדברכיון שהביא, האומות

ובפרט היות המדבר מקום  .אותם במדבר
שימצאו מקום לסייע . שליטת החיצונים

שהרי . ושלום חס', מבלתי יכולת ה, לדיבורם
כמנהגו , מ וישחטם"גבר ס, כשנכנסו במדבר

   . ואומנותו לשחוט הבריות
מה מתקו , ז"לפי, ץ הערה"על זה מהרי מוסיף

למה צריך הכתוב להוסיף  .'במדבר'תיבת  ,לפי
הרי ידוע שהם נמצאים  ?את המלה במדבר

שהכוונה  .אתי שפיר ,על פי דברי הרב .במדבר
 ?מדברשולט במי . ראותו השוכן במדב, וישחטם

פי זה צדקו ומתקו כגם  .מקום ציה ואופל .מ"ס
ל זה שכתב דא, ע"ר צאלח נ"הרדברי מ ,מדבש

ת של "לעקם חי, רומז דברי התיקוני סופרים
סכינו , לרמוז לסכין העקומה והפגומה, וישחטם

, ץ"סבו של מהרי, ץ"מהרגם ל .והבן. מ"של ס
. אני ראיתי אותם .יש הגהות על שבט מוסר

לגבי  הוא מעיר, פרי צדיק בספר ,ובמקום אחר
', לנכרי תשיך'ד העקום לאחוריו של "טעם הלמ

ין ימענ. חידוש נוסף ,אבל פה. בפרשת כי תצא
לכך נתן ו, לאותיות המשונות ,שהוא שם לב

כי הסכין , העיקוםטעם  והוא כותב שזה. טעמים
אני אמנם  .צאלח ר"דברי מהר. מ עקומה"של ס

הרי בדרך . הוא לא כתב מורי זקנילמה , מתפלא
פה יש . כותב כךשהוא מזכיר אותו הוא כ כלל

לא אבל כעת זה , עוד הערה שהוא כותב משמו
  .משנה

הראו לי  ,]ו"דף סארזים [בהמשך הספר , לעניינינו
 יין של אמירת נוסחהענלגבי  ,ששואלים שאלה

ברכות [ מדינא דגמרא ,כידוע .'התכבדו מכובדים'
צריך לומר נוסח  ,הנכנס לבית הכסא ,]ב"ע' דף ס

עזרוני  ,שמרוני שמרוני, התכבדו מכובדים
המתינו לי המתינו לי  ,סמכוני סמכוני ,עזרוני

 .שכן דרכן של בני אדם ,עד שאכנס ואצא
 ,]'ז הלכה ה"תפילה פ' הל[ם "דבר מובא גם ברמבה

ועכשיו לא  ,]'סעיף א' ג' ח סי"או[ב ע כת"אולם השו
, הוא מסביר את הטעםבבית יוסף ו .נהגו לאמרו

א מקדים הו .אתז ז לא נוהגים לומר"בזמהלמה 
שכותב בשם  ,םדוד אבודרה' להביא בשם רבי

שאת , בכור שורדהיינו רבינו , ש"חידושי רב
, חסידש ו"ירהתפילה הזאת יאמר רק אדם 

רק הוא ראוי שילווהו  כי ,ששורה עליו השכינה
חזי יזה מש מפני ,אדם רגיללא אבל  .מלאכים
 העולםנהגו  ז"נראה שלפי ,י"הבכותב . כיוהרא

מפני זה נתבטל . זאת בדורות הללולומר  לא
 אמנם האבודרהם. מלאמרו כלל בדורות הללו

י המנהג "בזמן הבאבל , כתב שלא נוהגיםלא 
כבר הארכתי על נושא זה בעיני . כבר לא היה
  .ד"אות י' ד' ה סי"יצחק על שע

כיון שאבותינו  .ה שאלהפ שואלים, אופןבכל 
התכבדו 'של אמירת  את העניין הזההביאו 

אליל הראשונות תככל הב' מכובדים
 אתזביא ץ לא ה"כ מדוע מהרי"א ,והקדמוניות

את מנהגי  תמיד מביאץ "הרי מהרי ?בספרו
   .כ מדוע הוא לא כתב גם את זאת"א, הקדמונים

ובשביל , מאד פשוטהלכך שהתשובה  ,חושבני
תי מה שכתבו חכמי תימן האחרונים זה גם הקדמ

 נםברור שיש, דהיינו .לגבי תפילת המנחה
לדורות , הדורות הראשוניםשינויים בין 

מה שאנו  יןעניב, למשל .גם לדידן, האחרונים
הרי  .את פרשיות חוקת ובלק מחוברות קוראים

ץ כותב בעץ "כפי שמהרי, בדורות הראשונים
פרשת את  םהיו קוראי ,]א"א ע"ח דף קצ"ע[חיים 

חצי  ובשבת שלאחריה קראו, קורח וחצי חוקת
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ומחברים אותה עם ', ויסעו מקדש'פסוק מ ,חוקת
. בדורות הראשוניםהמנהג היה  כך .פרשת קורח

כיון  .אתזשינו  ,בדורות האחרוניםאולם 
לא טוב , ק כתוב שלכל פרשה יש מלאך"שבזוה

לכן הם שינו את , יםלחלק פרשה לשתו להפריד
   .מוניםמנהג הקד

עשו שינויים לפי , חכמי תימן האחרונים, דהיינו
 להם דברים שהיה נראה נםיש .עיונם והסכמתם

הכל היה . נם דברים שלאישו, םשצריך לשנות
ואת זה , זה צריך לשנותאת  .בדעה בינה והשכל

הקדמונים בעצימת  זה לא שהם הלכו אחרי. לא
 אם .יהיה מה שיהיה, יקוב הדין את ההר, יםיעינ

גם אנחנו ', התכבדו מכובדים'אמרו הראשונים 
 .מה כן ומה לא, אלא הם שקלו כל דבר. נגיד

 ,שהלכו לפי מנהגי הספרדים ,להבדיל מאלה
אם הספרדים לא אומרים קדיש  .םבעצימת עיניי

אם הספרדים  .גם הם אינם אומרים, דעתיד
מה . גם הם אומרים', ותתפלל חנה'אומרים 

בלי . וכדומה. ם עושיםה ,שכתוב אצל הספרדים
והארכנו  .הבינםלהסתכל על שורש הדברים ול

ץ "מהרי כ"משא. כבר בהזדמנויות אחרות
, היאהולך איתה שהוא ץ "מהרישיטת , יעתווס

מנהגי את יש  .שצריכים לבחון כל דבר לגופו
 ,כ הולכים על פיהם"ואנו תמיד בד, הקדמונים

גם , מרים הלל בקירויהיו אואם הקדמונים כגון 
אם , אבל. ב"וכיו .אנו צריכים לומר הלל בקירוי

, איזה טעם נואם יש, לשנותשצריך סיבות  נןיש
היה , כאן כמו. או מסיפים, כ אנחנו משנים"א

יין קריאת עננראה להם שטוב לשנות את 
וכי יש  .יקרא רעאל ת ,מהיות טוב .הפרשיות

אין שום סיבה  ?יין להגיד דוקא פרשה וחציענ
 דמונים סברו לפי פשוטם של דבריםהק .מוכרחת

 ,הם עשו כך לכן, לחלק פרשה לשתיםאפשרי ש
לא ניכנס  .יין הלכתי בדוקאאבל אין בזה ענ

כגון כדי שלא יכבד על , כעת לנימוקים שאמרו
, הציבור זכרון פטירת שני צדיקים בשבת אחת

שהקדמונים לא  ,ק"על פי הזוהכיון שו. וכדומה
ו גריעותא "ה גורם חז, טוב ינואדבר ה, הוראו

אם , שנחלק לשתיים מרכבה־ללמלאך ש

לא שהם עצמם בודאי  ,אתזהקדמונים היו יודעים 
, אין סיבה לעשות כמותם, כ"א. כךהיו עושים 

 אותו .כן שינו זאת גדולי תימן האחרוניםלו
כיון שירדו . 'התכבדו מכובדים'לגבי , הדבר

כמו הדורות הראשונים שהיו  איננו, הדורות
דבר הכ "א, ויים שילוו אותם מלאכיםרא

דברים אבל  .וממילא צריך לשנות, השתנה
   .לא משנים, אחרים

גם ש .לגבי תפילת המנחה, מה שאמרנו קודם זהו
בגלל שראו  ,היו דברים שהשתנו ,ץ"אחרי מהרי

ו הם בכמו שכת, הדורמצב לפי בכך צורך 
 רבו התלאות וטרדותששכיון  ,בתשובה
ם "פילו נגד הרמבא עשו דברים ,הפרנסה

. מצאו להם על מי שיסמוכושהעיקר  ,ע"השוו
 הכל תלוי לפי ראות עיני הדיינים, לים אחרותבמ

  .פשוט דברהו .שבדור
  

  . לאשה הוא שם ראוי" אסנת"האם השם 
אני  .הרווחתי מהספר הזה עוד משהו, אגב דרך

צריך  כי ,כמאמר המוסגר רקאת זאומר לכם 
שיש , תמוֹ כמה שֵׁ  םניש .כך בהרחבהלדבר על 
. האם זהו שם ראוי או לא, שואלים. בהם נידון

אני מדבר בינתיים  .מיתהשם שלולגבי , למשל
הם לכאורה ש ,שמות נםיש .של נשיםעל שמות 

והנה . ומית בת דברילכגון ש, שמות של רשעים
כי , שנקראות בשם שלומיתבזמנינו יש כאלה 

נו לכן נת, סלאמה שלהן קראוסבתות ל כנראה
אם היו קוראים  .השם שלומית להן במקום זה את

ש "כמו שנאמר בשה ,ה בעיאלא הית ,שולמית
כי , בל הם עשו שלומיתא .'שובי שובי השולמית'

היה  ,לכן .שלום דהיינו ,םאלסלאמה זה ס
. מיתשלולקרוא בשם  ,יותרלהם מתאים 

אחת ' הרי? מה עם שלומית בת דברי ,לכאורה
מצאו שיש , אלא מאי! '?רסמה הכתוביהיתה ופ

 אבל. שאינו של רשעים ,זהבכתובים שם כ
או , שלומית הזאת? יותר המפורסמתמי , מאידך

   !?תרהיֶ 
, בעייתייםשלכאורה הם עוד כמה שמות  ישנם
 .שדים־שהיא אמם של, נעמה ובפרט .אסנת כגון
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אמנם גם על  .היה טוב, נעמי קוראים בשםאם היו 
ל תקראנה לי א'הרי כתיב , שטענו נםזה יש

ו זה ,נעמי. זה בסדראבל  .'קראנה לי מרה ,נעמי
אני  .זה שם בעייתילכאורה , אבל נעמה. שם טוב

 גם. ינני אומר מסקנותאיין דע, אומר לכאורה
שנקראה אסנת יש אומרים הרי , השם אסנת

 .וזרקו אותה לפי שאחיה שנאוה, לשון שנאהמ
את יש גם . יתה אנוסהלשון שהמ ,אסנת, ועוד

 י"ת שויתי י"נם האומרים שזה ריש, שילתהשם 
 .בר שילת גם בגמרא את רבהויש , לנגדי תמיד

כי , פעם אחרת זהאולי נרחיב בנושא  בלי נדר
   . יש פה הרבה דברים לעיין בהם

 .ייןדבר מענ מצאתי, פה בספר הזה אולם
שמואל  ר"הרתולדותיו של את מביאים פה 

 ספר אבנימחבר , רבה של כורדיסתאן, ברזאני

ומביאים שהיתה לו , חיטהכרון על הלכות שיז
שאסנת זהו , אני חשבתי .בת שקראו לה אסנת

כי  .שם שהתחדש בזמנינו, דהיינו. שם מודרני
 ,דנים על זהת "ובספרי שובפוסקים באבן העזר 

אמרו  ,הנֵ סְ אַ  שםה יש את ,אצל האשכנזיםכגון 
כמה  אבל. דבר לא ברורה, ש אסנת"זה עאולי 

. כבר אין את השם הזה שבזמנם, כתבו רוניםאח
הם לא רצו לתת את השם בכוונה ש ,חשבתי

קוראים  בזמנינוומה ש .בו קצת גנאי יש כי, הזה
כך היה נראה . מודרני מפני שהוא נחשב, בשם זה

נפטר ש ,ר שמואל ברזאני"אבל הנה לנו הר. לי
 ,ה לו בת חכמה גדולה מאדתהי, ג"שצבשנת 

 היו לה הרבה ידיעות. אסנתלה בשם קראו ש
 .קראו לה תנאיתשעד כדי כך  ,ס ופוסקים"שב

נותן את השם שמי ש ,כוונתי לומר בזה, אם כן
   .יש לו על מה לסמוך, אסנת

  
יישוב , מרחשון' זלת טל ומטר קודם שלמה בעניין שאה

שהגיב בכתב " עולה מן המדבר"טענות מחבר ספר 
ור שעבר בשיעא "מפי מרן שליטדברים שנאמרו ל

  .בעניין זה
' קודם ז לת טל ומטרלחזור לנושא שא ברצוני

, את הסוגיאללבן עדיין  יש צורך, במרחשון
 שהינו ,"עולה מן המדבר"הספר משום שמחבר 

 ג אברהם ארבל"הרה, תלמיד חכם חשוב מאד
שמע מה שאמרתי הוא  ,ישמרהו ויחייהו' ה

ואינו  דבריםהויש לו טענות על , בשיעור הקודם
לכן ברצוני שנברר את הדברים . כים להםמס
בהם מקום יש אכן לכאורה שטענות  נןיש כי, יחד

, אני רוצה לשמוע מכם, ואדרבה. לשקלא וטריא
 ,זריז ונשכרהוא  ,רעהי עין בל. עכשיו או אחר כך

לא  .תוך יום אחד הוא כתב לי תשובה ארוכה
הם ש ,םילעיקריאלא  ,ייםצדדהאכנס לדברים 

  . יןיופו של ענלג ינהמקא נפ
מה שדיברנו בשיעור , ראשי פרקיםב נקדים
וכך  ,יעתו סובריםן וס"אמרנו שהרמב. הקודם
 כגון א ועוד ראשונים"במפורש גם הריטבכתבו 

י טל ומטר "שבזמנינו שואלים בא ,רחות חייםהא
בגלל שבזמנינו אין , י שמיני עצרתמיד במוצא
ע "ם ושו"הרמב ,להלכה למעשה .עולי רגלים

ששואלים טל ומטר רק מליל שביעי , קופס
ם "ף והרמב"למה הרי, ן"אומר הר .במרחשון
 ,יותר נכון? הרי אין לנו עולי רגלים ?פסקו כך

' למה בגמ, על הגמראהוא מתחיל עם השאלה 
כבר לא  הרי בזמן התנאים ,ג"פסקו הלכה כר

 לכן? כ מה שייך עולי רגלים"א, היה בית המקדש
עדיין  ,בית המקדשאין שבזמן  שגם, הוא אומר

כיון שהם כ "א. מתאספים ועולים ברגל לירושלם
התקנה לכן הנהיגו ש, הגשם י"יעצר עעלולים לה

אין וממילא  ,רבןתישאר אפילו לאחר הח
הבאנו , מאידך. במרחשון' עד ליל ז שואלין

פ "אעש, לחן כותב טעם אחרשבעל ערוך הש
לפי  דהיינו. בטלה התקנהבטל הטעם לא ש

 עדיין נםשישאת הטעם לא צריכים להגיד  ,דבריו
  . עולי רגלים

כנראה  ,שבזמן ערוך השולחן, נו הסברנוא אבל
מצב של  בגלל, םכבר לא עלו לרגל לירושל

, לא נתנו ליהודים להגיעו שלטו האויבים, ירוםח
לכן אפילו בלי הסיבה שעולי רגלים עולים 

 .'הטעם לא בטלה תקנהבטל 'אמרינן  ,םלירושל
, במרחשון' התקנה היתה לשאול מליל זואם 

כבר  שהסיבות אפילו, התקנה נשארה קיימת
   .ינן קיימותא
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, על זה כךבעל עולה מן המדבר וטוען  כותב
 .ן עם ערוך השלחן"ר רצה ליישב את הר"כת

אבל . ולא פליגי, מר אמר חדא ומר אמר חדא
לת שאנתנו טעם  ,ן וכל סיעתו"סוף סוף הר

בין . ם שיש עולי רגליםמשו ,גשמים האידנא
בין שיתרצו את , ס הכי"שיסבירו את פסק הש

ואם . זה הטעם וףססוף , ם"ף והרמב"פסק הרי
שאף על פי שבטל הטעם לא , היו סוברים

היו צריכים לומר בפשיטות , בטלה התקנה
כ "א .ס בדוכתי טובא"הטעם שכבר חוזר בש

לגבי רבן שמעון בן , למה לא אמרו טעם זה
 ף"ברי, חילוף גירסאות ש בעניין זהי .גמליאל
ג הוא שאמר מליל שביעי "שרשב הגירסא

במשנה ובגמרא כתוב רבן אצלנו ו, במרחשון
משום , בכל אופן הוא טוען .לא משנה. גמליאל

לא היה להם לחדש טעם , פ שבטל הטעם"שאע
ן "הרמב, ומה גם שרבים לוחמים עליו .מליבם

הנה גם ו. שהכל אזל בתר הטעם, וסיעתו סברי
פ שבטל הטעם לא "הם לא חשו לכך שאע

 .ולמה נעשה מחלוקת בחנם, בטלה התקנה
ן היה צריך לבוא "למה הר ,טענתו היא ,דהיינו

ומשום  ,עולי רגליםיש ולחדש טעם שגם עכשיו 
' גשמים עד זלא לשאול  נו ממשיכיםכך א

ה כמו שערוך השלחן תגיד את הסיב, במרחשון
ן מודה "שגם הר אנחנו הסברנואמנם  .אומר

בטלה י שבטל הטעם לא "פלחן שאעלערוך הש
אבל  .אבל הוא נתן טעם לזמן הגמרא, התקנה

כ "א, כךסובר  אכן הואאם  ,טוען הרב ארבל
הפשוט  ן היה צריך לומר את הטעם"ראשית הר

דרך  .'ס בדוכתי טובא"כבר חוזר בש'ש, הזה
יין ענכעת שזכור לי  לא, כהערה צדדית, אגב

 מפורשכתוב ב 'ם לא בטלה תקנהבטל הטע'
 ם"ת הרמבובתשובובראשונים אמנם  .ס"בש

גם  םלאו. אבל לא בגמרא, ועוד רבים זה כתוב
 ן"למה הר, קשה לובכל אופן  ,אם נניח שכן

  .ד את הטעם הזה"בנ חידש
 ,ברורזה  .שהסבר הדברים הוא כך, ניחושב בלא

להסביר , ל"שאם אפשר לתת טעם לתקנת חז
בודאי שעדיף לומר  ,עיקר הדיןהוא מ שהדבר

י שבטל "פשאעכנס לטעם דחוק ילה ולא, אותו
את תמיד עדיף לומר . הטעם לא בטלה התקנה

מאשר לבוא , אם הטעם שייך, הטעם העיקרי
ויש בזה גם נפקא  .'לא בטלה תקנה'ולהגיד 

ם כמעט ביטל בזמנו את "הרמב, למשל. מינה
, ראה בזמנום "הרמב .הלחשתפילת  יןעני
 ץ"בחזרת הש אנשים מדברים אחד עם השניש

כיון , קיימת ינהאתקנה כבר ה כ סיבת"א', וכו
מקשיבים לחזרת  שעמי הארצות בגלל זה אינם

 ,א יתפללו בלחששל ,ורההלכן הוא  .ץ"הש
על . ציבור גדולכשישנו  ,יתפללו מיד חזרהאלא 

גם אבותינו דורות על גבי ו, נו נוהגיםיסוד זה א
 ,שהציבור נחפזים ,ם שיש דוחקשכל מקו, דורות

כגון  ,אם רואים שאנשים כבר עייפים או
כל זמן שרואים באו  ,שבועותבאו  בהושענא רבה

אנו , ץ"ולא יקשיבו לחזרת הש שאנשים ממהרים
 .תפילת לחשבלי  צ"עושים תפילה אחת עם הש

קנו יל ת"נכון שחז ,דהיינו. ם"י יסוד הרמב"פזה ע
איננו עושים , ךאבל בשעת הצור, לחש וחזרה
בין אם סיבת  ,ינהמכ יש נפקא "א. לפי התקנה

לבין אם אומרים , ין קיימתיעד התקנה העיקרית
יש הפרש בין . את הטעם שלא בטלה תקנה

כמובן , אם טעם התקנה קיים ,לכן. םמיהטע
ולא לומר שבטל , זהטעם שעדיף להגיד את 

   .הטעם לא בטלה תקנה
הוא  .ריודב המשךב ,תשמעו את העיקר אבל

, וכותב כך ,ז"מביא את דעת הלבוש והגר
. א"מרן שליט[לא שם על ליבו הטהור , אפשר
י מתחילים "באששכתב , ללשון הלבוש ]העורך

אבל עיקר . 'וכו לשאול מליל שביעי במרחשון
. חזקה אכן זאת קושיאו, ז"היא מהגר וקושית

ברא הוא ג' עולה מן המדבר'בעל , אמרתי לכם
אבל בכל  .וגם חריף, ובפוסקים ס"בקי בש, רבא
שלא  ,אפשר, ותב כךכ הוא. תשובתו בצדו, זאת

אולי לא ראינו מה שהוא כותב  .ז"ראה את הגר
, הרבע "הגאון רבי זלמן בשו, ז"כותב הגרש

היו מתאספים גם  ,שכתב שאפילו אחרי החרבן
 כמו שעושים גם, כן מכל הקצוות לירושלם

שתיקנו , םלפיכך לא ביטלו תקנת חכמי .היום
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הרי . י בשביעי במרחשון"את השאלה בא
שהטעם שלא בטלה , ללושדעת שפתיו ברור מי

הא באין . התקנה משום שיש עדיין עולי רגלים
קושיא זאת לכאורה  .לא שייכא התקנה, הטעם
, ז"הלבוש והגר, ישנם שני פוסקים, דהיינו .עצומה

   .שכתבו שהטעם הוא כך
י מתחילים "בא ,]'ז א"סימן קי[ כותב כך הלבוש

היו לפעמים  ואף אם. במרחשון 'זליל לשאול מ
 ,לא התפללו קודם לכן ,צריכים קודם לכן

משום עוברי דרכים של עולי רגלים שעדיין לא 
רבן הח וגם אחר. במרחשון 'עד זהגיעו לבתיהם 
, לרגל ןפ שלא היו עולי"שאע, היו נוהגים כן

ם כל מכל מקום היו מתאספים יחד בירושל
ולכך לא היו מתחילים גם , רים סביבותיההד

כדי שיגיעו  ,במרחשון 'זרבן עד אחר הח
הרי הלבוש לא בא , הוא טוען כ"א .לבתיהם

. בפשטות כותב כךהוא , 'לתרץ קושיא על הגמ
 זאת כדישהוא כתב פה לתרץ  לא מתאים, לכן

הוא מדבר על אלא ש, איזו קושיאלתרץ 
   .זמנומציאות 

הלבוש כי . כ קושיא"כמובן שזו לא , אולם
הוא  .בבית יוסףהמובאים ן "רה את דבריהעתיק 

כיון , טריאאינו צריך להביא את כל השקלא ו
 הוא העתיק כ"א ,רק את המסקנותכותב  שהוא

   .את מה שהם כתבו
הוא אחד . ז"יא מהגרה, קושייתו העיקרית אבל

מובא להלכה , א"בזמן הגרשהיה מגדולי ישראל 
בעניין אמנם  ,ובכף החייםב "שנהרבה פעמים במ

 ,]שם[ הוא כותב כךאבל , זה הם לא העתיקוהו
' מתחילין לשאול בארץ ישראל מליל ז

לפי שהיא ארץ הרים וצריכה , במרחשון
והיה ראוי לשאול בה  .לגשמים מיד אחר החג

ו ימים "אלא שאיחרו השאלה ט ,מיד אחר החג
כדי שיגיע האחרון שבישראל שעלה  ,אחר החג

הוא מקום ישוב ש ,לביתו לנהר פרתלרגל 
ואף  .ם ולא יעצרנו הגשםהיותר רחוק מירושל

כ מכל הסביבות "רבן היו מתאספים גחלאחר ה
עד פה  .בירושלים לרגל כמו שעושים גם היום

ובבית  ן"ברכתוב זה , העתיקרק לכאורה הוא 

לים כעת הוא מוסיף כמה מ ,אבל תשמעו .יוסף
חכמים שתקנו  טלו תקנתילפיכך לא ב, מעצמו

פה  כ"א. במרחשון' השאלה בארץ ישראל בז
בגלל ? טלוילמה לא ב, מפורשבכתוב 

 שאם לא היו ,משמע .שמתאספים כמו שהיום
בזמנינו , אם כן .זאת מבטלים היו, מתאספים
וזה  .צריכים לבטל זאת, קיימת ינהאשהסיבה 

  .צריך עיון גדולאמנם לכאורה 
כתוב  ,הקטע הזה .היא כך התשובה אולם

כל אחד יכול . ז בסוגריים"רלחן ערוך הגבש
, ז כותב בסוגריים"ע הגר"שומה ש, לראות

הוא לא החליט  .פירושו שהוא מסתפק בזה
ז "אחיו של הגר במפורשב ותכ כך. שהדבר נכון

כך דרכו  ,]א"א ע"דף כ[ שארית יהודה ובספר
ודעתו היתה  .במילתא דלא ברירא ליה, בקודש

 .לראות אם צדקו דבריו ,זהלחזור ולשנות פרק 
הלכות ברכת בהסברתי בבארות יצחק  ז"עפי

ב "שנמהש ,איזה דבר ]כ"ק ק"ב ס"דף ע[המוציא 
הוא ביא את מה שאבל לא ה, ז"הביא את הגר

 ,משום שמה שכתוב בסוגריים. ייםכתב בסוגר
. בבירור שזה כך לא החליטיין עדשהוא  פירושו

גם ראה מי שי. אבל אולי זה לא, ונראה לכך 
' סי[ הלכות פריקה וטעינהה חושן המשפט "בשע

האם זו , זהשם דנתי בנושא  גם, ]ב"י' ח הע"רי
הדבר . ו הכללזה ,בכל אופן .מסקנא או לא

ו דף "קמ' שבת סי' מובא גם בקצות השלחן הל
הוא ' הבדלה דף ס' ג הל"צ' ובסי, ט"מ' ז הע"ע

 ,אדרבהש ז יוצא"לפי. ל"ואכמ, מרחיב בזאת
אולי בגלל זה הוא ו ,ז היה מסופק"ופא הגריבזה ג
ינו אדבר הש, גישהרהוא  כי. זאת בסוגרייםשם 
, שהסיבה היא, אכן יכול להיותבעצם ו .ברור

  .לא בטלה התקנהמשום ש
יש מחלוקת  :בתשובה לשאלה מהקהל

 שאין בית המקדשלגבי זמן הזה , באחרונים
 ספק .האם יש מצוה לעלות לרגל או לא ,ר"בעוה
ל אופן מי בכאבל  ,מצוה בקום עשה זואם 

, יש אומרים. לדעתם מקיים מצוה, שעולה לרגל
שגם בזמן הזה יש מצוה לעלות , ס"כגון החת

 ]ד"צ' ח סי"או[י "כגון הנוב, האומריםויש . לרגל
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יש  בזמן בית המקדשרק  .שאין בזה שום מצוה
בית שאין בזמן  אבל. מצוה לעלות לרגל

אחד המקורות  .לעלותיין אין שום ענ ,המקדש
 ]'א', ש ב"שה[על הפסוק  לכך הוא במדרש רבה

כמו , כנסת ישראל נמשלה ליונהש, עיניך יונים
עוזבת את השובך שלה אפילו  ינהאשהיונה 

אפילו  .שראליכך גם עם , תרוקןוא משהכ
בכל זאת הם באים , שנחרב בית המקדש

   .םלירושל
בעל , למשל .כךהרבה דורות עשו ב, אכןו

מה , ו כותב"פ לרבי אשתורי הפרחי תור ופרחכפ
, אנשי גאולתינו יושבי הארץנוהגים עם שאנחנו 

לעלות לירושלם בחגים , 'וכו אנשי דמשק
גם  .גמת נפשנו אלא מפני עאי, ובמועדים

מטעם חיבוב  ,שעלו כותב ט"ת מהרי"בשו
 ,ממסכת נדרים ץ חיות מביא ראיה"מהר. הארץ

 .הגים לעלות לרגלהיו נושאפילו בזמן התנאים 
שם תב וכ, י"עלה בסוף ימיו לאן ש"כבר הרמב

רבים באים , הוא אומר, אגרת לבן שלו
 בהמדמשק וצו, אנשים ונשים ,ם תדירלירושל

לראות את בית המקדש  ,מכל קצות הארץו
שזה לא היה  ,משמעאך מדבריו  .עליוולבכות 

, יכול להיות. אלא תמיד, דוקא ברגלים
, את ההלכה הזאתידושיו בחכתב ן "שכשהרמב

  . הדבר הזה ידע את יין לאדע
כי הרי זה גם אחד , שזה לא קשור ניחושב אבל

למה נעשה מחלוקת , הרב ארבל טועןהדברים ש
לא כתב את הטעם ן "הרי הרמב, דהיינו! ?בחנם

, ן לכאורה סובר"כ הרמב"א ,שלא בטלה תקנה
לא  בכל זאת, עולי רגלים נםיששאפילו אם 
היא שהסיבה  ,ניחושבאבל  .ומטרלשאול טל 

, יש עולי רגלים בזמנינומשום שגם אם  ,פשוטה
א "בתשובותיו ח[ץ "הרשב? אבל כמה כבר עולים

בחג  בזמנו בירושלםהיו ש אומר ]א"ר' סי
זה נמצא ש. איש שלוש מאותהשבועות יותר מ

, בזמן בית המקדששהיתה עליה לרגל הלא כמו 
פסחים ' עי[ כתובשמה הרי ידוע  .מליונים אז עלו

של קרבנות לפי הכליות ספר  דולגן השהכה ,:]סו
כמדומני , ומצא שהיו שם אלפי אלפים, פסח

איש שהיו אז בבית עשר מליון  שהחשבון יוצא
גם אם  ,בית המקדשזמן אבל אחרי  .המקדש

אבל הכי , ועולים מצוהאת הנגיד שמקיימים 
לומר לא סיבה  לכן זאת. הרבה עלו כמה מאות

לא יעצור אותם ש כ"שדואגים להם כ, כדי כךעד 
אם , המה המקיימים מצוה זו מעטים כי, הגשם

  .מצוההיא בכלל 
ע "בחוהמשעולים כהיום  :אלה מהציבורש

  .עשרות אלפיםלשם מגיעים , לברכת כהנים
בגלל , עושים ברכת כהנים: א"שובת מרן שליטת
רוקח שאם יעשו ברכת כהנים כתוב בספר הש

בהר הזיתים אבל היום תב וכ הוא ,בירושלם
 .המשיחיבוא אזי , תל המערביוכעושים זאת ב
הוא  ...מי אכן כהנים אמיתיים, אבל השאלה

, שלוש מאות כהניםבמעמד זה  שאם יהיו, כותב
אנחנו מדברים על זמן , בכל אופן .יבוא משיח

  .ץ וערוך השלחן"ן והרשב"הר
  

' עולה מן המדבר'כותב בעל . הלאה נמשיך
 ]א"מרן שליט[שהוא  ,מה גם, כךהדברים  בהמשך

לחן לא שבזמן ערוך הש, נסמך על דברי נביאות
מי אמר , דהיינו הוא טוען .היו כלל עולי רגלים
זו אכן שאלה ? עולי רגלים שבזמן הערוך לא היו

 יש כללש כמו. חכמה עדיפה מנבואהאבל  .טובה
 ינםאאלו . חכם עדיף מנביא, א"ג ע"ב דף י"בב

אבל גם , דבר בהחלט מסתברה, אותנבידברי 
 ,ט"ת מהרי"ובש ,למשל. מצאתי ראיות לכך
לפני שלוש שהוא היה , מטראנייוסף  ר"להר

שנמשלה כנסת  ל"זהוא מביא את ח, שנהמאות 
ני כך היו נוהגים מפ ,כך אומרו, ישראל ליונים

שהיו עולים בני מצרים , נםבזמן שהשנים כתק
זה בזמנו  ,היינוד .וסוריה ובבל ברגלים לירושלם

היו עולים לשעבר דוקא בזמן  .קייםהיה כבר לא 
אבל היו שנים שהמצב  ,היו כתיקונם שניםשה

צ "בתשובותיו דף ר ח"הרלב ב"כיו .היה קשה
' מגילת המגלה לר' וכבר כתב כזאת בס. ב"ע

הרב טיקוצינסקי גם . אברהם בר חייא הנשיא
ים היו זמנ, כותב בספר עיר הקודש והמקדש

 ,םכנס לירושלליהודים להי נתנושהגויים לא 



       ד"שכ'ג ב"תשע'ה ויראק "מוצש

 
 טו

 סביב החומה כדי לראות את ירושלםהלכו מו
אבל זה כבר מדובר על זמנים יותר  .מבחוץ

, שגם בדורות ההם ,רואים בכל אופן .מאוחרים
 ,בהחלט יכול להיות כ"א. היו שנים שלא עלו

הדבר  ,ובכל מקרה .לא עלולחן ערוך הששבזמן 
  .נכון לכשעצמו

  
אולי בכלל אין ערוך , הוא כותב טענה עוד

זה שאין ו ,בערוך השלחן כותב כך. השלחן כזה
רגלים הבשביל עולי  ,שואלים מיד אחרי החג

בזמן הזה היה  ז"ג דלפי"ואע .שיבואו לביתם
מכל מקום לא , להם לשאול מיד אחרי החג

ב ולא כת, כ טוען הרב ארבל"א .שתנה התקנהנ
בה היא בגלל שהסילחן מפורש בערוך הש

הוא אלא  .פ שבטל הטעם לא בטלה תקנה"שאע
כיון  ,נשתנתהלא התקנה ש ,לומרמתכוין 

   .ין ישנם עולי רגלים שמתאספים לירושלםעדיש
בעל . סיפיהל כי שפיל, נכון ינואבודאי  ,זה אולם

 .כותב כך במפורשערוך השלחן בסוף ההלכה 
י עולאת עניין ף הביא "למה הרי ,הוא שואל

והביא , שם טעם זה הוא במשנהשום דמ ?רגלים
בשביל הטעם  אבל אין. המשנה כצורתה כדרכו

כ "א .אלא משום שהתקנה לא נשתנית, זה
ואין , שכך היא שיטתו, מפורש דברהבסוף דבריו 
 הרי. כך יוצא מתוך דבריו. ן"של הר צורך לטעם

יין עולי ענף הביא את "למה הרי, ה לו שאלהתהי
שלפי  ,רואים !?ת לא הסיבהזאבכלל  הרי, רגלים
כים לנמק יההלכה הזאת לא צראת , דבריו

 .ף"היה קשה לו על הרי לכן, עולי רגליםמשום 
לא  ף"והרי, כתוב במשנה שהדבר, והוא מתרץ

מה הסיבה  אבל. בסדר. במשנה משמיט
כי התקנה לא , אומר ערוך השלחן? האמיתית

 ,ברור שערוך השלחן מתכוין לכך. נשתנית
בטל הטעם לא בטלה פ ש"אעשוא וטעמו ה

  .התקנה
  

א "הריטבשאמרנו  ,נוספת שהוא מעיר נקודה
לשאול טל ומטר מיד , כך נהגוי "באש כתב

מה שתפס , כךהרב ארבל תב וכ. במוצאי החג

א שהיה מנהג "שכתבנו בשם הריטב ,עלינו
 .ת יביע אומר"משו כל זה העתקה, י"פשוט בא

. מנהגכתב שמוכח מדבריהם שכך היה השהוא 
 ,כל שמוכח מדברי הפוסק, וכבוד תורתו יודע

י "כמו שכתב הב. כאילו כתב אותו בפירוש
לא עלי  ,אם כן .בשם תרומת הדשן, ס"בסימן ק
לא כתב כך בשם י "הב, ראשית .התלונה

אדרבה הוא חולק על תרומת , תרומת הדשן
יש  .ס"לא ק, ט"בסימן קנהוא הבית יוסף ו .הדשן

יש בו וים יי שנוטלים בו ידכל ייןנשם נידון בע
יש מוציא . ככונס משקההוא  שהשיעור, נקב

, נקב של כונס משקה. ויש כונס משקה, משקה
צריך  מיםהו כי בכדי שיכנס, נקב יותר גדול ואה

כי , בקלות יםיוצא הםלצאת אבל  .נקב גדול
לכן שיעור הנקב יותר , המים מכבידים ויורדים

אומר . בנושאבאיזה פרט  מחלוקת שםיש . קטן
אומרים יון שיש כאלה הכ, תרומת הדשןבעל 

 ובש והטור לא כת"והרא, אסורזה שבמפורש 
 .ונשאר בספקברור  ינואדבר הכ "א, מפורשב

, כךם הדבריכיון שמוכרח מתוך , י"הבאומר 
הרב טוען  כ"א .מפורשבכתוב שהדבר כן כאילו 
כתבתי למה , עלי מה השאלה, ארבל

מה שמוכח  הרי? מפורשזאת בתב וא כ"שהריטב
   .כתוב במפורש נחשב כאילוזה , מדבריו

 ,היתה עליולא  עיקר הטענה. הוא צודק, אכן
אבל בכל זאת . יביע אומר ת"שובעל אלא על 

הטענה העיקרית , דהיינו .גם עליו ישנה טענה
כ הסברתי את "כאולי לא , א"ת יבי"היא על שו

יביע בעל . היה צריך יותר להרחיב. הדברים
א מוכח שבזמנו כך "הריטבשמדברי  ,אומר כתב

א שכך "אין הוכחה מהריטבש, על זה אמרנו. נהגו
כיון , דהיינו. א כך הבין"הריטבאלא ש ,נהגו

א "הריטבכ "א, משום עולי רגליםהיא שהסיבה 
הוא לא כותב  .י בזמנינו"באשכך עושים הניח 

היה הרי הוא , שכך עשו ,זאת בתורת עדות
הם לא היו  ,ן"גם הרמב, רותבכלל בארצות אח

 זה, י"אא כתב על "שהריטבמה , כ"א .י"פה בא
מה שכתב , ממילא .לא שהוא מעיד שכך היה

אלא  .זה לא מוכח ',מוכח שנהגו'ש, יביע אומר
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לפי שיטתו , כך צריך לצאת. מבין א"הריטבכך 
  ".משמע"עדיף היה לכתוב  .בסוגיא

 ',עולה מן המדבר'בעל על שלי הטענה  אבל
המנהג " שתי פעמים שהוא כתב בשם יביע אומר

היביע אומר כתב  .הוא כבר הוסיף פה". פשוטה
 כביכול .'מנהג פשוט'זאת והוא עשה , שזה מנהג

נקודה על  .מנהג פשוטזה ש, נותן יותר חיזוקזה 
  .תפסנו זאת

  
פירוש יפה  אולי אגיד לכם, נמשיך הלאהש לפני

, דנה 'הגמהרי  .שהבאנו מסכת תעניתבגמרא ב
האם  ?יום ששים כלפני ששים או כלאחר ששים

 ?אומרים ותן טל ומטר או לא, בגולה ביום ששים
יום ששים כלאחר , רב אמר, 'אומרת הגמ

. יום ששים כלפני ששים, ושמואל אמר, ששים
עילאי בעו , וסימנך, אמר רב נחמן בר יצחק

שרב בא  ,י מסביר"רש .תתאי לא בעו מיא, מיא
ראל ארץ ישכי  .נקרא עילאיולכן זה , י"מא

 ,בבלאלו  'תתאי' .קעותבארץ הרים ו, גבוהה
היתה גירסא רבינו חננאל ל .שלא בעו מיא

לפי  .מסביר פירוש אחרוהוא  ,אחרת בכלל
ושמואל אמר , שיםרב אמר כלפני ש, גירסתו

תתאי , עילאי בעו מיא, וסימנך .שיםכלאחר ש
 ,שמואלאתריה דנהרדעא , פירוש. לא בעו מיא

אתריה סורא ו .והיא גבוהה והם מבקשים מים
אינם  והם. תתאהלגבי נהרדעא והיא  ,רבד

נקווין  ,תחתיים ן שהםוכלומר כי, מבקשים מים
, אמר רב פפא .מתקיימים אצלם המים בהן

, לפי דבריו. הלכתא יום ששים כלאחר ששים
ולכן  ,שם המקום גבוה ,שמואל היה בנהרדעא

אבל  .מיום ששיםכבר לשאול מים  הם צריכים
צריכים  אינם, שם זה מקום נמוך ,רב היה בסורא

ים שם מצטברו ,מים כיון שהארץ רטובהכ "כ
 ,למה בסוף אמר רב פפא, תמוה קצת .הגשמים
 ז"הרי לפי ?יום ששים כלאחר ששים הלכתא

, כ הכלל הוא"בדו, שפסקנו דלא כרביוצא 
הלכתא כרב , שמואלכשיש מחלוקת בין רב ל

ך אריוך מל ,ךיוסימנ .שמואל בדיניבאיסורי וכ
כך היה נקרא , הוא אבא אריכא ,אריוך .אלסר

. האיסוריםמלך על הוא ה', סרמלך אל' והוא, רב
   .אמנם יש ברמז זה עוד כמה פירושים

, ת"פירוש הפלא ופלא של האדר נויש ,אופןבכל 
, רב .ת אומר פשט אחר"האדר .עניין זהקשור לה

. היה גבה קומהש ד"נדה דף כ' מבואר במס
 ]ב"דף נ ע[בנדרים ' גמה .ושמואל היה קצר קומה

. ונמוך שמואל היה שחור. שהוא היה גוץ אומרת
עלאי בעו  ,שהפירוש הוא כך הוא אומר כ"א

ב רעל  תסתכל, דהיינו. תתאי לא בעו מיא, מיא
כ רב שהוא "א. ושמואל קצר, רב גבוה. ושמואל

הוא מתחיל את שאלת ', בעו מיא' ,גבוה
שהוא  ,ושמואל שהוא תתאי. הגשמים יום קודם

אלא רק , ינו מבקש על המים ביום ששיםא, נמוך
  . מהיום שלאחריו

ממש  ,דברי פי חכם חן, זהו פירוש נחמד לכאורה
ה שלפי "ני במחכתחושבאבל . פירוש גאוני

זה לא , ז"לפיכי  .ינו נכוןאדבר ההלשון  דקדוק
, דהיינו. הותתאָ  העילאָ  אלא, יי ותתאֵ עילאֵ 

על רב לא מדברים  ',עילאי בעו מיא'כשכתוב 
, אלא על הציבור של נהרדעא וסורא, ושמואל

חוץ  .כ זהו לא עילאה"א, המקום מדברים על
לא רצו , ברו פה חידותילפי דבריו דש ,מזה

  ?  ומדוע, זאת במפורשלהגיד 
. לעיקר מה שמשיב הרב עולה מן המדבר נחזור

ב ם אתה אומר שרא, לפי דבריו ,שאלנו שאלה
לפי גירסת  ,שיםשפסק שיום ששים כלאחר ש

היה ו ,י"בגלל שרב בא מאהוא פסק כך  ,י"רש
כ "א, שצריכים יותר גשם 'מושכל ראשון'אצלו 

זה . הרי זאת טעות? פסקה דוקא כרב' למה הגמ
הרי בבבל שאלת טל ומטר היתה  .לא נכון

כארץ לא הרי היא , צריכה להתחיל יום אחרי כן
שבעבר בגלל  ,טעהש ורב. ל שצריכה מיםישרא

הרי מה , הוא עונהתשמעו מה . י"הוא היה בא
פסקה כרב הונא ונמצא שפסקה ' שהגמ

אולי  .א ראיהזאת ל, אחרי המחילה, כהטעות
וזו דרך  .ולא מטעמיה ,הגמרא פסקה כוותיה

וממילא אין בזה כדי לאחוז בו  .ס"סלולה בש
', שון הגמוהכי מסתייע הכא מל. באופן מוחלט

ולא אמרה , דהלכתא יום ששים כלאחר ששים
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נכון שפסקנו , כך הוא משיב .בסתם הלכתא דרב
למה , והראיה. אבל לא מטעמו, כרב הלכה

, הלכתא יום ששים כלאחר ששים' כתוב בגמ
  . ולכאורה זו שאלה טובה. תגיד הלכתא כרב

יש פה חילופי , מי שיראה ,למעשה אבל
האם רב , מה אמר רב הרי יש מחלוקת .גירסאות

הרי . או ששמואל אמר זאת, שיםאמר כלפני ש
לפי ו .רב אמר כלפני ששים, לפי רבינו חננאל

כ יש "א. כלאחר ששיםרב אמר  ,שלנו ירסאהג
אי אפשר  ,ממילא. חילופי נוסחאות מה רב אמר

לא אומר הלכתא למה רב פפא  לשאולולבוא 
   .מה רב אמרלא ברור  כי, כרב

מה רב אמר הוא הספק אבל  :אלה מהציבורש
   .ו לא ספק בגמראזה, שלנו

, שלנוהוא ספק נכון שה :א"שובת מרן שליטת
הרי  .י נוסחאותאבל רב פפא ידע שיש חילופ

ורבינו י "רשלו ,גירסא אחרתלרבינו חננאל ישנה 
וכנראה חילופי . אחרת גרשום ישנה גירסא

אחרי  והתבלבלי ש"ע לא נהיו, נוסחאות אלו
כבר בישיבות אלא , שנים מאותכמה 

היו כשהם בזמנם עוד , סוראבו שבנהדרעא
ה תהיכ כבר אז "א, למדו בעל פהוהרי , לומדים

 .וזה אמר כך, זה אמר כך .ירסאמחלוקת בג
הם בעצם נולדו  ,הנוסחאות שיש לנו בראשונים

ולכן לא , אתזורב פפא כנראה ידע  .כבר בזמנם
נודע לו  אז כברכי . יכול היה לומר הלכתא כרב

  . חילופי נוסחאותשיש בזה 
  

צריכים  אבל ,חיים מגדימצאתי בספר זה  תירוץ
, הוא כותב כך .פה את ההסבר שאמרנולהוסיף 

ניחא מאי דאמר , עכשיו שיש חילופי גירסאות
ולא  ,שיםרב פפא  הלכתא יום ששים כלאחר ש

א "דף ל(כדאתמר במגילה . הלכתא כרבאמר 
משום  ?רבי יהודהכהלכתא  ולימא, )ב"סוף ע

ם ש ,במגילה' גמראיה מההוא מביא  .דאפכי להו
א אומר הלכה כרבי למה אתה ל ,אומרת' הגמ

משום דאפכי ? למה אמרת את הפרט? יהודה
דעותיהם של רבי מאיר  אתמהפכים היש . להו

ולכן הוא לא היה יכול להגיד  ,ורבי יהודה

וקת מחל כי הרי יש, במפורש הלכה כרבי יהודה
  . ר רבי יהודהמה אמ

  
  .ל"השקפה נכונה על טהרת מדותיהם של חז

יכנס פה לעוד לה ,זמןלנו רואה שלא נשאר  אני
עוד רק על ברצוני לעמוד אבל , פרטים אחרים

כי היא , צריכים להדגיש אותה. אחתנקודה 
שלא שייך , אמרנו בשיעור הקודם. נקודה חשובה

שרב אמר איזה דבר  ,לבוא ולהגיד דבר כזה
. י"לפי מה שזכר מא ,שהוא כך חשב בגלל

 ,אפילו על גאוני זמנינו, אמרנו שעלבון להגיד כך
כ "א .'תנא ופליגרב 'הרי  .ו על אמוראים"וק

לדעת כיצד צריכה להיות צריך  ,זהבנושא 
  .ות על גדולי תורהסתכלההההתייחסות ו

 מזכיר הוא, של בעל עולה מן המדבר תובתשוב
דף [במסכת שבת  ומה תגיד על רב פפא, וטוען

א כותב שם שרב פפא אמר "מהרש ,]ב"מ ע"ק
זאת רק אזכיר  .בגלל שהיה לו שיכר, הלכה

 יקלוט את ,ומי שלא, ע יודעמי שיוד, בקיצור
י יהא ,ואמר רב פפא, בגמרא כתוב כך. העיקר

עובר  ,מאן דאפשר למישתי שיכרא ושתי חמרא
יש לך אפשרות אם , דהיינו .משום בל תשחית

 זה בל תשחית ,יקר או לשתות יין, כרילשתות ש
אומרת  .נםכי אתה זורק כסף לח, לשתות יין

 ,בל תשחית דגופא ,ולאו מילתא היא ,'הגמ
מאשר , הגוףעדיף לחשוש על  ,דהיינו .עדיף

. והיין טוב ,לגוף כר מזיקיהש .לחשוש על הכסף
 אלא, הממוןשל  'בל תשחית'אל תחשוש ל

 ,א ואומר"רשמהבא ה .של הגוף 'בל תשחית'ל
 .הפלא ופלא .לטובת עצמו אמרה, רב פפאו

פרק ערבי כדאיתא ב .כריהוא היה עושה שש
דאמר רב פפא אי לאו דעבדי שיכרא לא פסחים 
 ,א הזה"מהרשואה את מי שר .ל"וק, איעתר

איך אפשר להגיד דבר כזה  .ל"רח. ם וישרוקוֹ ׁשּ יִ 
שהוא אמר הלכה בגלל שהיה לו  ?על רב פפא

 אין .פלאהדבר ממש  ?ףה להרויח כסרצו, שיכר
 יברתי על כךד, כעת הזמן לדבר על הנושא הזה

אלא באחת , בעבר אבל לא במסגרת השיעור
יך זה נושא שצר .ת"הישיבות בירושלם עיקו
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אבל ברצוני להגיד את , להסביר אותו באריכות
שחס ושלום  ,העיקרית את הנקודה, הדברים יסוד

   .לא שייך בכלל להגיד דבר כזה
כותב בים של שלמה  ל"מהרש, לדעת צריכים

מזכירים  מדוע ,]שביעיפרק סוף [מא קבא במסכת ב
רב  ו שלעשרת בני כל מסכת את שמותבסוף 

, בגלל שהם נחשבים כמו עשרת הדברות ?פפא
 .'פה אל פה אדבר בו'בחינת ורב פפא נחשב ב

שנדע על רק  .פלאהפלא ו. לה פפאוזה פירוש הִמ 
מה , כך ים של שלמהכותב . םמי אנחנו מדברי

שנוהגים ורגילים אנו להזכיר בסיום כל מסכתא 
רב פפא עם עשרה בניו שהיו מאירים וגדולים 

י שהיה עושה להם סעודה בסיום "בתורה ע
והיה מחזיק לעוסקי , כי עשיר היה, המסכתא

, לכן זכה שמזכירין אותו עם עשרה בניו. התורה
כי מלת , ותהרומזים כאילו הוזכרו עשרת הדבר

ה "רב פפא הוא רמז על מעלת משה רבינו ע
ועיקר . שנאמר בו דבר אתה עמנו ונשמעה
ה "ת פ"מעלתו של משה רבינו שדיבר עם השי

מעלת ? שמעתם. א"שהוא אותיות פפ, ה"אל פ
   .משה רבינו

א השניה "הפ, אפָּ אנחנו גורסים רב פַּ , אגב דרך
גרסו רב כנראה קדמונינו אבל . בדגש חזק

ך נראה לי ממדרש כ, א שניה דגש קל"פ, אאפָּ פַּ 
אז כמו לא קראו  .ף"כי הוא מוסיף אל, הגדול

עוד יותר  ז מתקבל"לפי כ"א. שאנחנו קוראים
  . 'פה אל פה'שזה , מה שהוא אומר טוב
זה לא  ,גם כשרב פפא היה צריך כסף ,אופן בכל
לחזק . אלא בשביל החזקת תורה, בשבילוהיה 

כל סיום מסכת היה וב ,רהו ללמוד תואת ילדי
, חנינא בר פפא ,לכן אומרים. עושה להם סעודה

. 'וכו אחאי בר פפא, נחמן בר פפא, רמי בר פפא
כ מדוע צריך "א, הרי כולם בני רב פפא, לכאורה

 אלא'? בר פפא'לומר בפרוטרוט על כל אחד 
דהיינו , שכל אחד הוא כך בזכות אביו, פירושו

זכה להיות ש מפרטים כל אחד מהם. רב פפא
   .שגידלו לכך בזכות אביו, גדול בתורה

ור את תכלית ציקאומר לכם ב ,לעניינינו
ה בספר חכמ ,ז מקלם"כותב הרש .הדברים

שם דף [ אקרא לכם את לשונו. יסוד חשוב, ומוסר
אין לנו עתה , ל"לכוונת דברי חז לירד ,]ד"נת

ל נו מי שיכויאין בזמנ. לפי הנראה אדם כזה
נרצה אנחנו ואם . ל לאמיתם"י חזלהבין את דבר

קרוב לבוא , ל כפשטן"ליקח דברי חכמינו ז
ר כפשוטו שרב לסבו, כגון .ו"סות חולאפיקור

חידושי אגדות לפי דברי , ב"מ ע"בשבת קפפא 
 .היה נוגע בדבר עסקי השיכר, ]א"במהרש[שם 

עלות על הדעת דעה נפסדה ההס מלהזכיר ול
ע דעת והיוד .אסור להגיד דבר כזה .כזאת

 קרובהידע כי זה , פשים באמונההח
ם "אבל כלל יש בידי מהרמב .ו"לאפיקורסות ח

כידוע יש  ,ל"ז רבינו אברהם ל שאמר לבנו"ז
ושם הוא , ם כתב לבנו"הרמבגרת המוסר שיא

אם אתה מוצא ו, יסודותכותב שיש כללים ו
. למסקנותמכך אל תגיע  ,לפעמים סתירות

אל תסיק . יאבקוששאר יי דברהו, היסוד קיים
אם תמצא . חשוב שזה אחרתות, סתירהמה

דהיינו בין תורה שבכתב  ,או מאמר חכם, מקרא
אל , סותר ליסודות האמונה ,פ"תורה שבע ביןו

כי לא דבר ריק הוא , אבל תדע. תזוז מאמונתך
. לא דבר ריק הוא, בירושלמי ל"ופירשו חז .מכם

אתה זה  .תדעו כי מכם הוא ריק, ואם ריק הוא
כ "וע, ז מקלם"כותב הרשו ממשיך. מבין שלא
דבר  ,מהראשונים גם, צא בהיותר גדולמאאם 

לא אביט על , לכאורה הדתהסותר ליסודות 
יותר טוב לי  .בין כוונתוואחשוב כי אני לא א, זה

ו שאבנה על זה "ח מאשר, מביןאני לא ש להגיד
בכל זאת אני אסביר  ,ומרכ הוא א"אח. משהו

כל , א"ע ז"יבמות דף עבל "אחזי כ .הדבר את
אם קודם מעשה  ,ח שמורה הלכה ובא"ת

אין  ,ואם לאחר מעשה .לו שומעין, אמרה
כן , גם שמאי והלל, יהיה מי שיהיה .שומעין לו

על שהם היעלה על דעתנו שהם חשודים  .הלכה
וכי שמאי והלל חשודים  !?רוצים לקיים דבריהם

ם להם לחזור לא נעי ,מעשההיה כבר שכיון ש
זו . אבל הלכה כן הוא ,אלא מאי ?ואמרה שממ

וכן נאמר בכוונת החידושי אגדות על  .ההלכה
להזכיר כי רב אבל הס מ, ק"ל ודו"כנ רב פפא
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הם , כי בעלי התלמוד .פפא היה חשוד על זה
המסורת של תורה  .פ"מקבלי התורה שבע

 ואה, ס הבבלי"הש. מחכמי התלמוד יאהפ "שבע
, ים מכל סיגוהם נקי .פ"שבע תורההעיקר 

חומר ומאהבת עצמם וכל שכן  מנוקים מכל
אין  ,ל"ו חשודים רח"ח והסובר כי הם. ממונם

שאני לא טוב מרב  ,על עצמו זה אלא להקל
רב אם , פה מתערב עניין עצמי של האדם .פפא

   .ו"ח ,יכול להיות כזה גם אני ,פפא היה כזה
יש אם  ,הוא אומר ,שיתרא. היסוד שלו זה

לא יכול ש דבר. ינני מביןא תאמר ,קושיא
חוץ מזה  אבל. יוןעצריך להשאיר בצריך , להיות

את כמו שיש  .הלכהפה אמרו  ל"חז, הוא אומר
שאינם נאמנים להעיד אחד על  משה ואהרון

 ג"אהרון כה ?וכי משה רבינו חשוד לשקר .השני
 למה אסור שמשה יעיד לאהרון ?חשוד לשקר

גם  .חילקולא . זאת ההלכה, אלא מאי? וההיפך
 ,אם תעשה חילוקיםכי  .ילקוה לא ח"ש וב"בעל 

ירת גז יהוז ,אלא. יתחילו לומר זה כן וזה לא
כיון שיכול  ,אותו הדבר לגבי רב פפא. הכתוב

כ גם רב "א, להיות דבר כזה אצל אנשים אחרים
 זאתעושים , דהיינו. פפא לא יצא מהכלל הזה

ה בין אדם ז ינני מחלקובהלכה א, בבחינת הלכה
כך  .ו שהוא עצמו חשוד"חאבל לא  .לאדם אחר
בדרך את זאם כי אפשר להסביר , לפי דבריו

שאפשר בכל , נסביר אולי בהזדמנות .אחרת
את עניין רב פפא עם , דברהזאת לקבל את 

מכל זה יש  .אפילו לפי הבנת שכלנו, השיכר
להבין לנכון את ההשקפה הנכונה והאמיתית על 

  .שאר גדולי ישראלל ו"טהרת מדותיהם של חז
מגיעים  יננושנבין שא, הואמה שברור  ,אופן בכל

לא לאלו ו "וק, חכמים בדורות שלפנינודרגת הל
אם נחשוד  .אסור לחשוב דבר כזה .שלפניהם

כ "אח, א"ברשבכ "אח ,יוסףדבר כזה בבית 
 אמוראיםכ בגאונים עד ב"ואח ,ם"ברמב

 ,לכן .שבכלל אין לנו השגה להבינם, ובתנאים
אזי הוא דבר דק ', וכדו דברים על איזה חטאכשמ

אפילו שאומרים עליהם . עד אין נבדק, מן הדק
 ,נקלט אצלנוינו כמו שאהדבר , איזה פגם מסויים

שאין , בדקויות ,ממש בזעיר אנפין וזהאלא 
   .בכלל מה להשוות

ל אמרו על שמאי שהיה "הרי חז: שאלה מהקהל
  ?קפדן

קפדן שמאי לא היה : א"תשובת מרן שליט
אלא שהם . הוא היה ממש כמו הלל. מטבעו

איך צריך להתנהג ', נחלקו בדרך עבודת ה
או במדת , האם במדת הענוה, לכבוד התורה

י "י הגר"העניין מבואר באריכות ע. הקפדנות
, אם תעיין שם. ח"אור ישראל סימן כ' סלנטר בס
  .תשתומם

על גדולי כך לבוא ולהגיד  פשראאי  ,ו"ח ,לכן
 ,נדעאלא ש. דרגות שלנוו ל"ם חהורידל, ישראל

   .דרכינושגבהו דרכיהם מ
 ,רחותיוונלכה באו, ברוך הוא יורנו מדרכיו 'וה

.ר"אכי

  

  !הודעה חשובה
  , בעיקרי שמיעה "ד עפשיעור זה הוקל

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו א"היה לנגד עיני מרן שליטהשיעור 

  .שיפר ותיקן דברים רבים, ף מקורותוהוסי
  , אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו 

להאיר ולהעיר , בור הגהה מדוקדקתענבצר ממנו ל
 .בהרחבה כבשיעורים שעברו

  
ספק או שאלה המתעוררת  בכל, האמור לאור

  את הדבר יש לו לברר היטב , למעיין בשיעור זה
  .א"להלכה ולמעשה אצל מרן שליט
  . הערות ותיקונים יתקבלו ברצון

  
  , נ"ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע

  .הצלחה ופרנסה טובה, או לרפואה

  050-4140741: פרטים בטלפון
  


