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  לק"י
  

  :נושאי השיעור
מצות תמים תהיה עם י"י אלד'יך, מהו מעונן האמור בתורה, והאם יש ממש ביאור 

  בדברי החוזים בכוכבים ובמזלות. 
האר"י נישואין, מהי דעת  גביימים המסוכנים לעניינים שונים במשך השנה, כגון 

רב לאגי זצ"ל בעניין זה, התייחסות לתשובות שנכתבו בשם אפ מהר"חזיע"א ו
   יקת שמות בני הזוג לפני הנישואין.בד לגביזצ"ל בעניין ימים מסוכנים וכן  מפורסם

  מתי אמרינן שומר פתאים י"י. 
  עניין זהירות בדרכים ושמירת חוקי התנועה. 

   דריין זצ"ל ודברים שנכתבו בשמו.[סעיד]  יהדאודות מהר"ר סע
דברי מרן שליט"א בשבח ספר "שנת השבע" הכולל את הלכות שנת השמיטה עפ"י 

מיטה במסגרת מנהגינו, חשיבות לימוד המשניות וההלכות הנוגעות לענייני ש
   השילוש שלאחר התפילה.

דברים בשבח קונטריס "עצי עולה" בעניין דין שמיטה בעצי קאת, והתייחסות 
  .ולעים שבהם, וחשש התלאכילת עלי קאת בזמנינו

  
  

�� 
  כל הזכיות שמורות

  יוצ"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  03-6171031 –קול הלשון 

  384 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  259 -מספר השיעור בדיסקים 
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   א"ם מרן שליטלע"נ אהשיעור מוקדש 
  , רכְּ שֻׁ  שלוםבת הרב  שרההנקראת  זהרהמרת 

 שלה, צייט־רהיאל יום וחישבוע זה שבמנוחתה בגן עדן, 
  תנצב"ה. סיון,ב"ח י יביום שנ

  השיעור מוקדש לרפואת ידידנו 
  , שליט"א מחפודבן סעדיה  עזראהרה"ג 

ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בתוך כל שאר חולי עמו  מקוםה
ויחזקהו  ,ליו לחיים טובים ולשלום, ויעמידהו מחבית ישראל

  אכי"ר. ,ויאמצהו בקו הבריאות
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בן סעדיה  עזראהשיעור מוקדש לרפואת ידידנו הרה"ג 
ברוך הוא ישלח לו רפואה  מקום, השליט"א מחפוד

, ויעמידהו שלמה בתוך כל שאר חולי עמו בית ישראל
ויחזקהו ויאמצהו בקו  ,ליו לחיים טובים ולשלוםמח

  אכי"ר. ,הבריאות
  

 זהרהמרת מי כן השיעור מוקדש לע"נ א־כמו
, מנוחתה בגן עדן, רכְּ שֻׁ  שלוםבת הרב  שרההנקראת 

"ח י יביום שנ שלה, צייט־רהיאל יום וחישבוע זה שב
  תנצב"ה. סיון,ב

  
  

, מהו מעונן מצות תמים תהיה עם י"י אלד'יךביאור 
האמור בתורה, והאם יש ממש בדברי החוזים 

בכוכבים ובמזלות. ימים המסוכנים לעניינים שונים 
האר"י דעת נישואין, מהי  גביבמשך השנה, כגון 

התייחסות לאגי זצ"ל בעניין זה, אמהר"ח פזיע"א ו
זצ"ל בעניין  רב מפורסםלתשובות שנכתבו בשם 

יקת שמות בני הזוג לפני בד לגביימים מסוכנים וכן 
מתי אמרינן שומר פתאים י"י. עניין הנישואין. 

  זהירות בדרכים ושמירת חוקי התנועה.
ְהֶיה ִעם ְי"יָ , שופטיםבפרשת  נאמר ִמים ּתִ  ּתָ

ֵצא לפני כן כתוב,  ].דברים י"ח, י"ג[ ֱאלֶֹהיךָ  לֹא ִיּמָ
ֵאׁש, קֵֹסם ְקָסִמים, ְמעֹוֵנן  נֹו וִּבּתֹו ּבָ ְבָך, ַמֲעִביר ּבְ
עִֹני,  ף. ְוחֵֹבר ָחֶבר, ְוׁשֵֹאל אֹוב ְוִיּדְ ֵ ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכׁשּ

י תֹוֲעַבת ְי"יָ  ִתים. ּכִ ה,  ְודֵֹרׁש ֶאל ַהּמֵ ה ֵאּלֶ ל עֹׂשֵ ּכָ
ה, ְי"יָ  מֹוִריׁש  ֱאלֶֹהיךָ  ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאּלֶ

ֶניךָ  ולאחר מכן . י"ב]-[דברים י"ח, י' אֹוָתם ִמּפָ
ְהֶיה ִעם ְי"י ֱאלֶֹהיָך.כתוב,  ִמים ּתִ  ,דהיינו ּתָ

ור אחרי לא לחקו ,אדם צריך ללכת בתמימותה
מביא מה שכל את  ,לקבל ברצון העתידות.

ולא להאמין לקוסמים ולמנחשים  יו,עלהקב"ה 
  ולמעוננים ולמכשפים.

  
לֹא ֹתאְכלּו ַעל פרשת קדושים, ב כתובגם  כך

ם לֹא ְתַנֲחׁשּו ְולֹא ְתעֹוֵננוּ   .]ויקרא י"ט, כ"ו[ ַהּדָ
  לא מוזכר כישוף. ,כאן

  
 נהיש ,[דף סה ע"ב]מס' סנהדרין ב בגמרא

פירוש ה, מה חכמיםלבין רבי עקיבא  מחלוקת
זה  ,ר' שמעון אומר ,מעונן ,תנו רבנן ?'מעונן'

. וחכמים המעביר שבעה מיני זכור על העין
זה  ,ר"ע אומר .םיזה האוחז את העיני ומרים,א

 ,היום יפה לצאת ,המחשב עתים ושעות ואומר
 מעונן, ק"רעדברי ל .וכו'למחר יפה ליקח 

 ,אדם אומרהאם  כלומר,עונה.  מלשון ,יינוה
 טובה. ינהאהאחרת העונה ו, העונה הזאת טובה

 טוב. ינוא השניהיום ו ,טובראוי והוא היום הזה 
וכן,  פלוני.מתאים לעשות דבר  ,זהה םיוב
 אחרזמן באו  ,חודש פלוניבאו  ,שעה פלוניתב

אוחז ה וזהמעונן, , כי וחכמים אומריםים. מסוי
  ם.יאת העיני

   
 הטורכן ו ,]פי"א מע"ז הל' ח' ט'[הרמב"ם  רבינו

מסבירים  י הדעות.שת כפיפסקו  ],יו"ד סי' קע"ט[
 כיוהב"י, הכס"מ והר"ן המפרשים, כגון 

בין בדין אין מחלוקת ש ,הבינוהרמב"ם והטור 
כיצד  ,רקהמחלוקת היא  ק, אלא"רעחכמים ל

 אינו ק"רעק, ימדויביותר ו לפרש את הפסוק.
 להוסיף עליהם.רק  , אלאבא לחלוק על חכמים

אוחז את ה כי מעונן היינו, ,חכמים אמרו
מחשב עתים, ה, כי גם ואומר ק"רעבא  .יםיהעינ

   נכלל בכלל מעונן.
  

מהו אפשר להוסיף פירוש שלישי,  ,זה־לפי אולי
אולי . חדשפירוש לנו מביא  ,האבן עזראמעונן? 

ר שא ,שאפי' הרמב"ן ורבינו בחיי ,הסיבה זאת
חדשים הפירושים ההולכים אחרי  ינםבד"כ א

, ובכל חז"לפירשו אלא רק מה ש ,פשטנים־של
האבן עזרא כדעת כך, רשו יפג"כ  זאת הם

 צורתבמסתכל ה יינו,ה' מעונן, כי 'אומרה
   .ענניםה
  

 .יום בזמנינוכ קיים ,דבר זהאם ה ,יודע אינני
מסתכלים  בעבר, אשר היו היו כאלהאבל 

ידעו ואמרו כל מיני הם פי זה ול ,ענניםב
הרבה צורות, ישנם בעננים  ,כידוע עתידות.

, דםאשל־בני רה צובהם לראות  ניתןלפעמים ו
של־ ,רבים ישנם סוגים וכדומה.בע"ח, של־ או

נם יש, כי מומחים מצאוראיתי כתוב ש .עננים
בגודל, בגובה,  עננים.של־ צורות ארבעים סוגיכ

לפני כמה זמן במראה. לכולם הם נתנו שמות. 
לפנות בשמים היה ש ,לדבר משונה שמתי לב

דבר היה זהו  מקצה ועד קצה. ,קו מתוחערב, 
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מקצה כמין מסילה ארוכה, ווים, ק מוזר. כעין
[כמובן זה לא היה עשן  השמים ועד קצה השמים

 נם.ינו לחִ אדבר הבודאי ש .של מטוס, וכדומה]
רק  הוא ,תפקידם של־ענניםאם כי לכאורה, 
 ?קבועה ינהאלמה צורתם  , א"כלהוריד גשם

אבל  וסימנים. אותות בכך נם, שישודאיב אלא
 ,בשבילנו נוינאדבר ההקב"ה, של־ין יענ וזה

 איזהלעשות  ואצריכים לפעול  אין אנווממילא 
 ,האבן עזראדברי בכל אופן, ל .עפי"זדבר 

  מלשון ענן.   ,היינו 'מעונן'
  

סי' קנ"ח יו"ד חלק רביעי, [ מקוצרהערוך  לחןבש
זה האוחז  ?יזהו מעונןאכך, בס"ד כתבנו  ]ג' סעיף

ם, יהעיני הוא תופס לאנשים אתאת העיניים. 
 ינםבעצם א, שהם רואים דברים ומטעה אותם.

 יים.סוגר להם את העינהוא  כביכול, .נכונים
 ,בלשון חז"לאבל  , קוראים לו קוסם.בזמנינו

זהו מלשון קיסם, דהיינו אחר,  דברקוסם זה 
מקלף , מתעסק עם קיסמים מעץשהאדם 

לפי זה הוא  ,נופלהקיסם ועל איזה צד ש ,אותם
   י דברים.אומר כל מינ

  
ילו אוחז שהוא כא ,דהיינו' יםיאת העינ 'אוחז

 ,שמטעה אותם .אדם וסוגרן-את עיני בני
כי הוא עושה דברים  ,באופן שנדמה להם

הזורק טבעת  ,נפלאים חוץ מדרך הטבע. כגון
וציא אותה מפי אדם אחד כך מ-ואחר ,לאויר

 ,אינו עושה כלום ,ולפי האמת .העומד שם
 אלו ,לכאורהזולתי בקלות ידיו ובתחבולותיו. 

ויש אחיזת עיניים אף אבל  טבעיים.דברים 
בדברים שהם חוץ לטבע, כגון להמית 

ואח"כ  דם,אהרג בן הוא כביכול ולהחיות. 
 ,ואסור לעשות מעשים כאלו חיה אותו.ה

ואפילו  ,או חתן וכלה ,אפילו לשמחת פורים
  לילדים קטנים אסור להניח לראותם.

  
והאומר לאדם אחר לעשות כן, עובר על מה 
ר לא תתן מכשול. ומי שיש  שנאמר ולפני ִעּוֵ

שכן שאסור -בידו לַמחֹות, חייב לַמחֹות. וכל
להסתכל בפעולת המעונן ולראותה, אלא אם 
כן הוא גוי, שאז מותר לראות, אבל לא יאמר 

גם אם הוא  ,לו לעשות זאת. ואסור לעונן
כל פעולותיו אינן רק ש ,מקדים ואומר לרואים

אחיזת עיניים, אלא אם כן ַיראה להם תחילה 
  .כיצד הוא עושה

  
 ,מעונן נקרא גם, בס"ד כך כתבתי ד' ובסעיף

ים ושעות (מלשון עֹוָנה). דהיינו  מי שקובע ִעּתִ
שאומר יום פלוני טוב, ויום פלוני רע, יום פלוני 
ראוי לעשות בו מלאכה פלונית, שנה פלונית 
או חודש פלוני או שעה פלונית, רעים לדבר 
פלוני, וכדומה. ולא זה בלבד אסור, אלא גם 

ואפילו אם  .ולהתייעץ בו אסורלשאול ממנו 
ולא לכוון את מלאכתו או הליכתו אז  .יהוא גו

אלו או להימנע בגללם.  ,על פי דברים אלו
  החוזים בכוכבים.

  
 ישנם, כי אנחנו מוצאים בש"ס גיסא, מאידך
, 'כלדאי'בשם אותם הביאו ר שא ,רביםדברים 
 יוסף מוקירין יענחוזים בכוכבים. כגון, בהדהיינו 

ידוע המעשה וכן ב שבתות. יוסף מוקירי, בֵּ שַׁ 
החוזים בכוכבים אמרו , ש]דף קנ"ו[במס' שבת 

יש אותה יכ ,ביום חתונתהכי , ק"של־רעתו לבִ 
 מכך.דואג היה  רבי עקיבא,ו .והיא תמות נחש

חסים לענייני מתיי מדוע הפירוש?מה לכאורה, 
   המזלות?

  
שאר לבין כל  בין הרמב"ם ,חילוקי דעות יש

, כי הרמב"ם אוחז עניין הזה.לגבי ההראשונים, 
', הכל חוזים בכוכבים'כל מה שאומרים ה

אבל כל  דברי הבל וכזב.שטויות והבלים, 
כגון  .הדברעם לא הסכימו  ,הראשונים

 וכל גדולי ישראלמוקי יוסף, הניכן ו ,הרמב"ן
ובכללם חכמי  ,ולאחריו הרמב"ם ילפנשהיו 
לא קיבלו את שיטת הרמב"ם  ,נע"ג תימן

 ינהאכי זאת  ,הם טועניםראשית זה. בנושא ה
 בש"ס ,בכל ספרי חז"ל שהרי .ז"לכמינו דעת ח

התייחסו למה ש הרבה פעמים,זאת רואים 
זאת חכמה וכי  ,שאמרו החוזים בכוכבים

אי מראה כן. גם המציאות אמיתית. דבר שני, 
הם יודעים כי  ,אפשר להכחיש את המציאות

  יים. אמיתשהם הרבה דברים 
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  המותר? וומה ,אסורה ומה צריך לדעת, א"כ
  

דוקא,  הוא 'מעונן'איסור נו הבדל. ישש ,אלא
לא אבל , עוסקים בדבר הזהאנשים הה לגבי

פה ושם, דברים יודעים הם  מצד החכמה. דהיינו,
חלק רק יודעים האלו אנשים פחותים,  אולם
 ,מיני דבריםאומרים כל הם ו ,חכמהמהקטן 

חכמים ה אולםשאי אפשר לסמוך עליהם. 
חכמת עוסקים בה , אלוםיאמיתיה
ת, אמיתיהיא חכמה בודאי שה ,אסטרולוגיהה

 , יש בכךאמנם .זאת אסרה התורהאת ולא 
צריך  ינואהאדם  כי', תמים תהיה'של איסור 

 ללכת ולחקור ולשאול מהם, ין בכך,להתעני
ים. דבר מסויאיזה מהם נודע לו כבר  אא"כ
 ,כי אם תעשה כך וכך ,אמרו לואם הם  כגון,

צריך הוא אכן  אזי .נזקלך יהיה  ,ביום הזה
ללכת ולחקור אסור אבל  ישמר מכך.לה

   הדברים הללו. אחר ,לדרושו
  

 ,מקובלהעל פי  ,מה שכתבנו בהמשך הסעיף זה
נביא כמה  תכףואולי  ,לא כפי דעת הרמב"םו

אין זה  ,אמנםכך, בס"ד כתבנו  לכך.דוגמאות 
שאין להם  ,אלא כשהם דברים בטלים ,אמור

יסוד, לא מדרך הטבע ולא מדרך החכמה. כגון 
החוזים בכוכבים  ,אנשים פשוטים ופחותים

 ,שאם נרָאה כוכב פלוני ביום פלוני ,ואומרים
את מבינים  ינםא, שאנשיםה אלו .יהא כך וכך

אבל אותם החוזים  הזאת.עומק החכמה 
בכוכבים על פי חכמת האצטגנינות 

מזלות, וכפי ("אסטרולוגיה") במערכות ה
שנאה ואהבה וכו', וכן -מבטי הכוכבים של
 ,אדם ומדותיהם לפי מזגם-קביעת תכונות בני

 כגון שיהא חכם או חסיד או גזלן או כעסן
 פשראאי  .וכדומה, היא חכמה גדולה ואמיתית

 , הואהזה דברהמי שמכחיש את  .אתזלהכחיש 
 את המציאות.מכחיש וגם  ,מכחיש את חז"לגם 

 ,שגזר הקב"ה מששת ימי בראשית וגזירה היא
דרך  "יפע להנהיג עולמו בכך לפי דרך הטבע.

יום וב ,םינולד בחודש מסויאם האדם  ,הטבע
   .צריך להיות כך וכךהוא  ,מתישעה מסויוב
  

דבר  ושזה ,שהם חושבים כפי ינואהדבר  ,אבל
 אלא, האדם זה יהיה כך.שאדם וחייב  ,נצחי

הוא אמור  כך ,וזאת. אמנם מטבעיכול לשנות 
אמור להיות גזלן, כגון, מטבעו הוא  להיות.
לגנוב, יותר משאר יהיה לו יצר חזק ש דהיינו

שכך הוא  ,מחייב דברהין אאבל  דם.אבני 
על כך למה הקב"ה יעניש אותו  ,אחרת יהיה. כי

לא, אם א שגנב, אם הוא מחוייב להיות כזה?
וכן, אם  כך.ל להתגבר על וכהוא י ,ירצההוא 
א"כ הוא יהיה  ,ו הוא צריך להיות כעסןטבעלפי 

עצבים, כל דבר קטן ו מלא נרוים ,אדם עצבני
ותהיה  ,אבל אם הוא ילמד מוסר מרתיח אותו.

, אזי הוא יכול יעסוק בתורהוכן יראת שמים, לו 
   .אתזאפשר לשנות  דה הזאת.לתקן את המ

  
רבי עקיבא. של־ ובת, זה מה שקרה עם אכןו

יתה צריכה למות ביום , היא אכן ההלפי מזל
נתנה צדקה  היא עשתה?מה  תה. אבלחופ

והוציאה את  בקיר, ושמה את הסיכה ,לעני
טלה את יהיא בבזכות המצוה, מת. ה הנחש

אפשרות לבטל ה נהישיוצא א"כ, כי  הגזירה.
גם אם נגזר . על ידי קיום מצוות וזכויותזאת, 

, אמור להיות לוכך האדם, ש עלם ימסוי דבר
, וכדומה, או להיות חולה ,למות ביום פלוניכגון 

תן את מה שנגזר עליו, ע"י שיהוא יכול לשנות 
אלא אם כן  וחסדים. ויעשה מצוות ,צדקה

יעסוק האדם במצוות וירבה בתפילות, יוכל 
לבטל ממנו גזירת המזל כשהיא רעה, כי הכל 

חייב זה  דבר אומר, שכךהאין מאת אדון הכל. 
על ש אלא , שהרי הקב"ה שולט על הכל.להיות

  צריך להיות., כך פי דרך הטבע
  

וכן אם ישלוט האדם בשכלו על תכונותיו 
ומדותיו הרעות ויתגבר עליהם, לא יתחייבו 

כך -להיות אותם העניינים הקבועים. לפי
מותר לשמוע לחוזים ולהאמין לדבריהם, וכן 
מותר לגלות עניינים אלו, לפי שאין בהם 

סור מעונן, כדבר האמור. ואם ראה משום אי
באצטגנינותו יום שאינו טוב למלאכתו או 
מר ממנו. ואדרבה  ָ לאיזה עניין מענייניו, ִיׁשּ

אם אסור ללכת נגד המזל ולסמוך על הנס. 
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הוא מבין כגון שנות, יבאיצטגנכך הוא רואה 
עוסק מי שכך נודע לו משאו  ,באיצטגננות
אם הוא כי  באסטרולוגיה, כלומר, באיצטגננות

 ,כךמיהיה לו נזק ביום פלוני, ים ייעשה דבר מסו
, הבדל נויש ,אבל כנגד זה.ללכת לו אסור  יאז

אם אתה , לבין מראשזאת חפש מ אתה בין אם
  יזהר.אתה חייב להעל כך, שאז אכן כבר יודע 

אלא שמכל מקום הזהירו חז"ל לבל ישים אדם 
מחשבתו לחקור בדברים האלו, ואל ישאל 
באצטגנינים החוזים בכוכבים, הגם שחשקו 

 .ת העתיד לבוא עליוכל אדם לדע-וחפצו של
מה  ,כל אדם רוצה לדעת שהריסיון, יקצת נ וזה

ומה יהיה  ?כמה ילדים יהיה לו איתו? יהיה
 עליו? ומה העתידותוכמה שנים יחיה?  ?איתם

אלא הדרך.  , כי לא זאתאבל צריכים לדעת
ויתלה בטחונו במי שאמר  ,יהלך בתמימות

תמים  ,והיה העולם. ועל זה נאמר בתורה
אתה רוצה לדעת אמנם  .תהיה עם י"י אלהיך

לא בטוח  , כילדעת אבל עליךאת העתידות, 
מצוות כיון שעל ידי קיום זה יהיה, הדבר הש

הדברים הרעים בין כה וכה  ,ועסק התורה
 ,אין לך מה לפחד א"כ, .נותתשהל יכולים

 הכל ,בעצםש וןכי .ליך דברים רעיםשיבואו ע
  .לפי מעשיךתלוי 

  

דברים שה וןכי בעניין זה, נאריך פה לא
עיני הערות 'בכבר שם הבאתי ו ,מסתעפים

, סגולותשל־עניינים לרבות דוגמאות  'יצחק
סי' קע"ט [יו"ד  חלקאפי' בשו"ע  אשר מובאים

שלא  ,]סי' ס"ד סעיף ג'[אבן העזר חלק ו ]ס"ב
שני וביום רביעי, מפני שביום ב' להתחיל ביום 

הוא מזל לבנה שאינו קל (כמבואר בשבת דף 
ואין מלאכה נגמרת בו כהוגן [כמו שהיה  ,קנו.)

בבריאת העולם]. וביום רביעי שולט מזל 
כמבואר גם כן בגמרא  ,שאינו טוב ,שבתאי

התם. וכן מה שנזהרים שלא לשאת אשה 
 ,אלא עד ט"ו בחודש ,בימים שהלבנה חסרה

  הלבנה אז במילואה.ש
  

ארץ אבותינו בנהגו מה שהבאתי, את  וכן
לפי  ,החתן והכלהשמות להתאים את  תימן,

החתן והכלה לא  ,הרי בתימן המזלות שלהם.
 ,היה חשש גדול היו נפגשים לפני החתונה. א"כ

מכירים  שאינם וןכי, אח"כסתדרו ח"ו לא יהם ש
נפגשו ולא הכירו לא הם  ,אחד את השניה

 כגוןלפי המזל, זאת עשו  לכן, מימיהם.
נוספים חשבונות  בחינות, ועודגימטריות 

ם האם מזל ,לדעתבכדי  בספרים. יםמובאה
מה , או מי יודע יחיו בשלוםהם אם והמתאים, 

 יאז ,מתאים אינו כי השם ,אם ראוו רח"ל.יהיה 
  שם אחר. לשינו את השם, החליפו 

  
זצ"ל, אבא מארי לש ,הסיבהזאת  ,אגב דרך
אבל  סים.היה נִ  שמו המקורי,שני שמות. היו 

שהיה  ,שלו יםחברהאחד החליט  ,בחתונה
מתאים  אינו כי השם שלו ,הללועוסק בדברים 

 ,וכנראה נחום.השם וצריך להיות  ,לשידוך
 הדבר התפרסם, זה היה בחתונהכך בגלל ש

, שם הזה, וקראו לו בהציבור לאצנקלט ומאד 
אבא , שנה לאחראבל  .לאורך ימים ושנים

בדק בעצמו הוא  ,כמדומני שאזהתחרט.  מארי
הדבר הוא להחלטה כי הגיע את החשבון, ו

להישאר ואדרבה, עדיף  זה לא טוב,, טעותב
   השם הקודם.עם 

  
החשבונות  לדעת, כיצד לעשות את צריך

 אשר, כךמתעסקים עם רבים ה נםיש הללו.
 ות,גימטריאהחשבון את הם עושים לפעמים 

, לדוגמא, הם מחשבים נכונה. שאינהבצורה 
 עולה ,האות יו"דכי לפי הגימטריא הידועה, 

 ,האות למ"דוכן עשרים.  ,האות כא"ףו .עשר
 ינםאאבל  וכך. עולים כךשלשים. וכן הלאה, 

כמה וכמה עוד  נםיש, כי מביניםיודעים ואינם 
כיון כ"כ פשוט,  נונהדבר איוכי כללים, 

כ"ף לעניין זה נחשבת ה מורכב. החשבון הואש
שמונה, הלמ"ד שש וכו' שי"ן מבוטל, וכדומה. 
  וישנם כמה דרכים, הידועים לעוסקים בכגון דא.

' בערב יום כפרותה'ין יענ, לגבי הבאתי וכן
או  ,לאצטגנינותקשור  האם הדבר כיפור,
מדרכי ' ,מזלשל־ן יעני וזה שהרי שלא?

  .שנוי במחלוקת ,זה. גם נושא 'האמורי
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ל ע ,באופן מיוחדבעזהי"ת לעמוד  ברצוני אבל
והימים שאינם  ,טוביםהימים השל עניין ה

על שואלים  ,מצוי בזמנינוהדבר בד"כ  טובים.
  נישואין.של־קשר לימים הב כך,

  
הערה ט"ו בעיני יצחק דף סי"ז, [בשע"ה  כאן הבאתי

נע ולא אְמנע טוב , ]ד"ה וכעת וכעת לא ֶאּמָ
מבעליו, להביא בזה עניין הימים הבלתי 
טובים, מוגה מתוך כמה כת"י. זה הלשון נמצא 
בכתיבת יד [ארון הקודש] מ"ו סעיד דרין 
זצוק"ל וראיתי לכתבו הנה, כי ממנו תוצאות 
חיים. אלו הימים בחונים ו[גם] מנוסים, ציוה 

ש מפי איש בהם משה רבינו ע"ה (נ"א קבלה אי
עד משה רבינו ע"ה שציווה לישראל במדבר, 
שלא ישא אשה בהן או ילבש בגד חדש או 
יבנה בית וכו' או יתחיל בשום מלאכה), שכל 
לטל (נ"א יסע)  אדם שילך בהם בדרך או ִיּטַ
ממקום למקום (נ"א נוסף, לשם דירה) או 
מבית לבית ח"ו לא יראה טובה וברכה (נ"א 

או לבנות בית חדש, אינו או לוקח בהן סחורה, 
מצליח כלל, ושומר נפשו ירחק מהם), ואם 
יפול בהם למשכב לא יעמוד מחליו, ואם יצא 
בהם למלחמה ייהרג ח"ו ואפילו הוא גבור 
גדול, ואם יזרע בהם לא יצמח, ואם יצמח לא 
יעלה (נ"א לא יצליח), ואם יטע בהן אילן לא 

בית יזכה לפריו (נ"א לא יאכל מפריו, ואם בנה 
לא יכנס לתוכו), ואם ישא אשה לא יצליח 
(נ"א לא יעלה עמה) ולא יראה סימן ברכה 

  ח"ו. 
  

והן כ"ד ימים בשנה, בכל חודש שני ימים, 
ואלו הן. ניסן ג' ח' (נ"א ג' ד'. נ"א ב' ח'). אייר 
ו' ח' (נ"א ג' ח'). סיון ג' ז' (נ"א ג' ו'). תמוז ו' 
כ'. אב ד' ט'. אלול א' ג'. תשרי ב' י' (נ"א א' 
ד'). מרחשון א' ח'. כסלו ג' כ"א (נ"א א' כ"ג). 

ה' ח' (נ"א י"א  טבת י"א י"ח (נ"א ה' ח'). שבט
י"ח). אדר ראשון ושני ה' כ' (נ"א ד' כ'). 
שפתים ישק בקבר, ושומע לדברי חכמים ישכן 

  בטח ע"כ. 

לא  ,נע"ג חכמי תימןכי  ,אחת הראיות זאת
דברי לפי  ,פשטותבכי  שו לדברי הרמב"ם.חש

מעין נחשב בודאי שהדבר  ,הרמב"ם
   איצטגנינות.

  
כותב ע"א, זימהרי"ץ , כי גם הבאתיולפני כן 
, אחרי 'סדר קביעות ע"א [דף קצ"ד בעץ חיים

שערים לידע עניין מאורעות השנה ע"י  ,השנים']
 שם נהיש על פי המזלות. דהיינו התקופות,

הפקעת השערים  שער לידעאריכות גדולה, 
דבר , וסוד נפילת התקופההוא בו, וכו'והפכן 

בזמנינו ובזמן הקדמונים היה בדוק ומנוסה 
טבת ביום  , אם תפול תקופתאחר שער. וכו'

שער  .וכו' היהת מלחמה גדולהבשבוע,  ראשון
בכל שנה, גשמים ידע דת ירידת רוצה לה

 שה ימים שיש בהם חכמה גדולה,בשליסתכל 
וסימן , בט"ו בוי"ד בי"ג ב בחודש תמוז,

, מעונן ויגידי"ה ויערכנה לי. אם יהיה יום י"ג
בארבעה חדשים ראשונים, יהיה מטר דע ש

מעונן יום י"ד, דע ואם  .תשריתמוז אב אלול 
דברי נגד כ הוא זה,ה דברה. וכו'שיהיה מטר 

' מעונן' האבן עזרא שהבאנו לעיל, האומר כי
  ל לפי העננים. מסתכה, היינו

  
דבר אין  נו הבדל.ישכי  ,אפשר לומר אולי אבל

משום שהדבר נקבע  ,נותיאיצטגנכנחשב  זה
כך  ,אח"כ כותב מהרי"ץ חכמי התורה.י "פע

 איןהרי  'חכמי יון'? אלומי  .וכו'אמרו חכמי יון 
חכמים העל  אלאם, יגויהחכמי על  ,מדוברה
אם יבוא ר"ח שבט  ,אומרהרי הוא  .יהודיםה

 .וכו' ואם בשני בשבתוכו',  באחד בשבת
הרי היהודים. שלנו הללו, הם החדשים דשים הח

לכן חייב  חדשים אחרים.נם יש ,עולםהלאומות 
י חכמי "עפ םינה הללו,כל הדברים להיות, כי 

   ישראל.
  
מהר"ר כאן בשם שכתוב  כפי מכך, הריתי

מובא  ,הדבראותו כמעט דריין, [סעיד]  סעדיה
  . בשם האר"י ז"ל ,בקונטריס היחיאליגם 
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זהו הר"ר יצחק  ,קונטריס היחיאלי בעל
הימים דף [לוח כותב  בדור שעבר, היהש, אלפייה
דהיינו כתב האר"י החי זיע"א,  ,כך ע"ו ע"ב]

אלו הם הימים שהם מסוכנים  רבינו האר"י,
לעשות שום דבר, ולא ללכת ו להתחיל,

א לישא ול ,ולא לעשות שום מלבוש ,בדרך
בהם, כל מה שיעשה דם. שולא להקיז  ,שהא

בדור אמנם  .האדם העושהו עכ"פמסתכן 
אבל  לעשות הקזת דם. כבר לא נהוג ,שלנו

מחלות לצורך טיפול בבדורות שעברו, 
היה בגוף הדם ע"י שו .היו מקיזים דם ,ימותימסו

 היתה יוצאת ממנו. אבלהמחלה  ,מתחלף
 היתה דבר מסוכן. ,הקזה בעצמהה ,לפעמים
 האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור.והימים 

 כי כל המתחיל בהם דבר בעולם, ,ואמרו
בין בים  ,כןדבר מבהיל, מי שעושה  תשמעו

לוה כמלוה, ובין ביבשה, כקונה כמוכר, כ
 ,אשה הנושא ואשה כבונה כנוטע והמארס א

או  ,רוסין וגם נישואיןיגם א ,דבריםהשני 
, המבקש איזה שררה על דבר שבעולם

 ,את ביום הזהזמי שמתחיל  מתחיל בהם,ה
לעולם לא  ,ועוד אמרו אחריתו יהיה נבל.

רושי למות הן לשהן  ,רה על האדםיגזנגזרה 
וכעת הוא  אלא מפני שמתחיל בהם. וכו',

 הר"רבמשך השנה. רבים כאן, ימים  כותב
 .כל חודשב שני ימיםכתב  ,זצ"ל סעדיה דריין

 ,ז' ,חודש ניסן .ימים הרבה יםובכת אבל כאן,
 ,ז' ,ה' ,ירחודש אי . ד"א, כ", כט"ז א,"י ט',
   .וכן על זה הדרך "ב.כ ,ו"ט
  

נו רבי אלון כיון שידידזה, ה לעניין התעוררתי
לנו הביא מהעיר ראשון לציון ת"ו,  גרטי הי"ו,

נדפס בזמן אשר , 'ושמו אלקנה' בשם קונטריס
כתוב  .מכיר את המוציאים לאור ינניא האחרון.

 ושמו . קונטריס'בית הוראה יוסף דעת ,כאן
 ,כמה שאלות ]בדף י"ב[הם מביאים ו '.אלקנה

יה יוסף זצ"ל. את הגאון הרב עובד שאלוש
שאומר לזוגות אם הם  ,יש רב אחד שאלה.

 מתאימים לפי השמות שלהם. מה לעשות?
אני לא מאמין בזה. רק מפרידים בין  .תשובה

  זוגות שיכולים להתחתן. 

שאלה נוספת, תאריכים שמובא בשם האר"י 
, אם יש להקפיד בזה? נשא בהםיהקדוש לא לה
בכלל, לא יכול להיות שהאר"י ו תשובה. לא.
, לתת עונות 'לא תעוננו'את, זה זהקדוש אמר 

  מתי טוב ומתי לא.
  

גם אם כתבו כך בשם האר"י,  מהקהל: שאלה
  אבל אולי האר"י לא אמר זאת?

 ,נם הרבה דבריםנכון, יש מרן שליט"א: תשובת
 ,קיםיכתובים בכתבי האר"י המדוי ינםאר שא

אפילו  .אחריםהתלמידים ה אותםכתבו אולם 
שהוא לא שמע  דברים כתב ,מהרח"ו בעצמו

בשם  זאתכתב הוא אותם מפי האר"י, אלא 
 אי אפשר להגיד, תלמידים אחרים. אמנם

יש  ,יכול להיות זאת.שהאר"י אמר  ,בבטחון
 ישהו נתלה באילן גדול.אולי מ כי ,חשש כאן

בשם  . כי גםמפליא , הואהדבר לכשעצמואבל 
כתבו כמעט את אותם מן, תיארץ בוגם האר"י, 

  ביניהם.קשר  שהיהבלי הדברים, מ
  

 ,מוסמך דברההאם  השאלה בנ"ד. זאת ואכן,
, אף אחד לא יכול להגידמצד אחד,  ?שלאאו 
גדולי ישראל. אבל של־חותמת  ישנה על כךכי 

. גם במחי יד זאתלבטל  פשראמאידך, אי 
למד אצל  מהרח"ופשוט.  נונ, איזהה דברה

האר"י זמן קצר. יש הרבה דברים לפני כן, 
שהוא לא שמע ולא ראה, אבל האר"י אמר 

  אותם לאחרים.
  

העתיקו את  ,ה מחכמי תימןהרב ,אופן בכל
 ין.ידר יהדשכתב מהר"ר סע , מהלולהזמנים ה

לא היה הראשון, רק  [מובן כי מהר"ס דריין
מצאו זאת בכתב ידו. וכיון שהוא סמך את ידו 

 נםוישעל כך, אין בודקים מן המזבח ולמעלה]. 
 ,קבועובאופן שיטתי נהגו כך ר שא ,מקומות

   בימים הללו. נישואיןשלא לעשות 
  
חלק [ להרה"ג אליהו טופיק ,קול אליהו שו"תב

כך, שם תב וכ ,האריך על עניין זה ],ג' שאלהב' 
ין מה שכתב בספר קונטריס יבענ שאלה,

ים מסוכנים בשנה שיש ימ ,יחיאלי בשם האר"י
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שה או לארס בימים האלה שאין לשאת בהם א
את יסתכן זמי שעושה וכו',  ולא לקנות בית

כמה דברים קשים, אני  ,ואחריתו יהיה נבל
   לא.שאו  ,האם צריך לחשוש לזה ,וך בזהנב
  

, אל תדרושבמופלא ממך עונה כך,  והוא
אבל כיון שנכלל  ובמכוסה ממך אל תחקור.

 קשה לעמוד בזה. ,ונישואין ןאירוסי בזה ענייני
הרי  מה? לא לעשות נישואין בימים האלה?

 שמצד הדין מותר ,שים יוםחמכ כאן נםיש
יהיה אסור. א"כ  הדבר להתחתן בהם, ולפי זה

צריכים  ,דבר כזה ,הוא אומרלכן  מה נעשה?
 ,אם נהגו העולם בכל הדורות. ולראות מה נהג

 בכך. נחמיראזי  ,אם העולם נוהג להחמיר נלך.
בודאי אם  , לא נוהגים.אבל אם לא נוהגים
 , עלינו לחוש לזה לפחות.רבינו האר"י אמרה

לא ברור שזה יצא מפי  שהדבר ,אבל נראה
  האר"י החי.

  
האר"י לא , כי ראיה להביאהוא רוצה  כעת

 ,]ח"ב סי' כ"ו[לב חיים  ראיתי בשו"ת, זאתאמר 
הביא כמה ימים זצ"ל,  פאלאגירבינו חיים ל

 , אתיש עודו .לא נושאים נשיםש ,בשנה
 זה, איןהגם לדבר  בי יהודה החסיד.צוואות ר

 ,בטוחהדבר לפחות שם אמנם  מקור בש"ס.
והוא דן  צוואת רבי יהודה החסיד.היא שזאת 

שלא לעשות שתי  ,וצוואתכתוב בלגבי ה
 דברהאם ה, יודע ינניא בשבוע אחד. ,חופות

לפי זכרוני, המדובר הוא  ,ניחושבייק. מדו
שני שישנם יוצא בשבת אחת. דהיינו, אם 

לגבי  השבת. באותה ,בבית הכנסתחתנים 
הוא  איך שיהיה, הזמן.באותו  ,לעלות לתורה

קשה לעשות כדבר כי  הגר"ח פאלאגי, ,כותב
ואז  בשבוע אחד? י חופותלא לעשות שת הזה.

מסויים בכל ימות  כי אין זמןהוא עושה חשבון, 
 ,כמה ימים בשנהב ,בואו נעשה חשבון השנה.

  האפשרות להתחתן?  נהיש
  

שלא עושים  ,מנהג היה אצלםהרי , ראשית
כי  חודש. א"כ יוצא,של־בחצי השני  ,חתונה

 שבועיים , ישנם רק חמשה עשר יום.כל חודשב

אין  של־חודש, בלאו הכיחצי השני ב בלבד.
חג מ, ספירת העומראת יש לנו  חתונות. אח"כ

חתונות. אין שבהם בעומר, עד ל"ג ופסח ה
   , ג"כ אין חתונות.המצרים ביןכ אח"

  

שלא עושים בו כאלה  נםיש ,מרחשון חודש
ר 'מַ  ,חודש מר , שזהואומריםחתונות. הם 

אנחנו אומרים אבל  שון', לכן אין בו חתונות.חֶ 
זאת... מרחנו  ממילא אין לנו בעיא. ',ןוָ שְׁ חְ ַר ְמ '

דהיינו , 'מר חשון'אבל הם אומרים  הסתדרנו.
 לא עושים בו חתונות.הם , ולכן חודש מר וזהש

[מלבד דרך רמז, הפירוש הפשוט לדידהו 
ר שהכוונה טיפה, מלשון הפסוק 'הן גוים כמַ 

לא מדלי'. כי אז רביעה ראשונה של־גשמים]. 
 גם חתונות איןלא אזה, הבחודש אין חגים רק ש
ינני יודע, כיצד הם הגיעו לכך? אבל אבו. 

, מרחשוןחודש . כי דוקא אומרים ההיפך ,אצלנו
אנו  בו חתונה.חודש מוצלח לעשות  ואה

החדשים  א מצלחא'.א, הא מכשטהאומרים, '
 ,בתט ,בטש ,סלוכ ,חשוןרמ , דהיינואמכשט"

 דשים טובים', אלו חמצלחא'הא  םה, דרא
עדות ב כזה נו מנהגיש ,אופן בכל. לחתונה
  עושים חתונות.  שבחודש מרחשון אינם ,אחרות

תדחה את החתונה  מה נעשה? א"כ ,אומר הוא
לא יצא לך שהתאריך הזה  בגלל לשבוע הבא,

   מתאים? א"כ כמה נדחה?
  

 ',מרחשון' גורסיםאנחנו מה ש, אגב דרך
שיעור מוצש"ק [ את פעם באריכותזהסברנו 

 פירושו חודש. ',חַר ְמ 'כי  ,]תולדות ה'תשע"ב
, החודש מרחשון היינו שמיני. פירושו', ןוָ שְׁ ו'

 ,ביותראמיתית , היא השלנו הגירסא השמיני.
 רק ,נאמרו הפירושים האחרים .רשיםשלפי ה
   או מקור.ראיה  להם ואין ,השערותעפ"י 

  

מצינו שחיבב הקב"ה מצות אומר, טוען ו הואו
כמו  .יותר מבנית בית המקדש ,פריה ורביה

שכתוב בירושלמי פרקא קמא דכתובות, וכמה 
מי רבותינו ז"ל על  בדברינשים חמורים ע

אתה רוצה כיצד  שאינו מקיים פריה ורביה.
יהושע וכן  את החתונה? כמה תדחה?לדחות 

   ביה.מפריה ור על ביטול לילה אחת נענש
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הגר"ח מדוע  ,קול אליהוטוען בעל שו"ת  א"כ,
שכתב האלו, גם את הימים  ,וסיףה פאלאגי לא

היה צריך להוסיף עוד לכאורה,  ?ז"ל האר"י
הימים את עוד לומר כי ישנם ו, שמן למדורה

 ,אם נצרף את הכל כי ,וממילא יוצא הללו.
, יוצא שהרי. אפשר להתחתןיהיה כמעט בקושי 

 . אלאהחשבוןן מ ורד, ידשיםכי עוד שני ח
 ,ואם רבינו האר"י אמרם כך.לא נהגו ש ,ש"מ

נעלם  ,מה ?איפה האר"י היה מזכיר זאת.
כנראה  זאת? א"כ, לא מזכיר ? מדוע הואהאר"י

ולא מר בריה  ,בשם האר"י זה רק שמועה
   .דרבינא חתים עלה

  
 דן אשרחמד,  הוא מביא את בעל שדי אח"כ

אפשר לעשות חתונה בחודש אם ה בשאלה,
 מכך. מנעיאין להכי  אלול? והוא אומר,

ימים על המדבר  ה'לב חיים', כי כאשר הראיהו
את מזכיר  אינו ,בהם מתחתניםשבפועל לא 

את חודש מזכיר הוא  ול. אמנםחודש אל
 ., אינו מזכיראלולאבל את חודש מרחשון, 

   בחודש אלול. כי עושים חתונות ,א"כ משמע
  

החליטו גדולי , רק בזמנינוכי  ,וכידוע כמובן
לא  ישיבות הקדושות,ני ה, כי בראשי הישיבות

חתונות בחודש אלול, בכדי שהדבר לא  יעשו
 .חודש אלולשל־החיזוק והלימוד  יפריע לסדרי

ישיבות. המדברים על  אין הםכאן, אבל 
מוסיף  הדברכי ישנם שאמרו ההיפך,  אדרבה,

 ואפילו ,עושים חתונות בחודש אלול, אם יותכז
מכך, לא נמנעו  בדרך כללאבותינו  .בעשי"ת

 להקפיד, צריךשרק כמובן  .הללואפילו בימים 
קימה לאשמורות לא יפריע להדבר כי 

 כאןמ נהיש , לפי דבריו,תפילות. בכל אופןול
  .מכך מנעיאין לה , כיסייעתא

  
 ,אם נבוא לחוש לימים האלהמסכם כך,  הואו

בפרט בזה הזה  ,צריך לדחות את החתונות
עד  ,אולמות חתונות התרבו האוכלוסין,

זה לא מסתדר,  ,שאתה קובע את הזמן
דשים מקודם צריך להזמין אולם, שלושה ח

ם, בכלל צריך ידשיאם אתה מוסיף לי עוד חו

בסוף נדחה את החתונה  שחצי שנה לפני כן,
  כמה שבועות. 

  

, היות ולא שמענו מסקנאהוא כותב  לכןו
רק שרידים  ,שנהגו כן הדורות הקודמים

ודאי  ,חוששיםנזכר ה בספרובודדים שראו 
אמרינין ליה פוק חזי  ,לולשאומלך ישהבא לה

  .מאי עלמא דבר, ושומר מצוה לא ידע דבר רע
  

הזה, הוא 'שטר ושוברו דבר ה ,לפענ"ד אבל
 ,בשו"ת לב חיים אמנם נכון, כידהיינו,  דו'.בצ

 ואבל בספר .לכךלא התייחס  פאלאגי הגר"ח
בפה מלא. את זביא ', הוא הנפש חיים' ,אחרה
 ,דברי תורה עניים במקום אחד ,בחינתדבר בה

   .ועשירים במקום אחר
  

רכת מע[בספר נפש חיים  פאלאגיהגר"ח  כותב
 חכמי הסכימו אשר ימיםכך,  ]דף קצ"ג היו"ד

 ,דבר בשום יתחיל ולא ,קשים שהם המחקר
 אם ואף ,יחיה לא הימים באותם הנולד וכמעט

 שום לעשות ואין ,משונה מיתה ימות יחיה
 בי אווז בשר לאכול ולא ,שידוכין ולא ,זיווג

 ולא ,כבוש שום לקחת ולא ,מאד קשה בשרו
 שמונה ,הם ואלו .שבעולם דבר שום לחדש

 טבת לחדש' וח ,אלול' לח ושמונה ,אייר' לח
[עי' לקמן ד"ה מהי  .י"שפ ,בשבת' בב כשחלה
 שבילי ספר בגליון כתוב מצאתי כך הכוונה].
 ק"מ הרב מורנו דשוהק יד מכתב ,אמונה

 שבט ספר בעל (ראשי תיבות מר קשישא)
   .ל"ז מוסר

  

, שחיבר גם את זאת, בעל שבט מוסר כותב
 .מדרש תלפיות, ועוד ספרים חשובים וידועים

וכך גם בעל  יא,, היה בתורכּ פאלאגיהגר"ח הרי 
ראה אומר, כי הוא  פאלאגישבט מוסר. והגר"ח 

 ד של הספר שבט מוסר. כנראהי־זאת בכתב
או אצל  בבתי מדרשות. שם,הספרים נשארו 

ו זה בכל אופן,יחידים, מסתמא צאצאיו. 
   כי ישנה כאן הסתכלות אחרת. ,רואים העיקר.

  

 וזה ל"ז י"האר רבינו בשם כתוב מצאתי וגם
 ,בהם להתחיל מסוכנים שהם ימים ,לשונו
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 ולא ,בדרך לילך ולא ,דבר שום בהם ולעשות
הוא  ,וכו' אשה לישא ולא ,מלבוש שום לעשות

. קונטריס היחיאלישכתב  את הימיםביא מ
קונטריס  כנראה, שזהו המקור שלו. מסתמא

[ועכשיו בדקתי  מכאן.את זהעתיק היחיאלי 
בגוף הספר חלק א' דף ע"ו ע"ב, וראיתי כתוב 
כי הוא מצא כן בספר הייחודים להאר"י כת"י 

  אביו יו"ש. יב"ן].
  

 ראוי היה לא זה דבר כי והגם ,הוא אומר ובסוף
 וכל ,לישראל להם והנח ,הספר על להעלותו

 ראיתי יען מ"מ .שפי וילך ,ילך בתומו אחד
 בספריהם החמירו המה שגם ,היונים לחכמי

 כתבתים לכן ,סכנתא דחמירא ,הימים אלו על
 כל ביד מצוי שיהיה ,הרבים את לזכות ,פה

  .אדם
  

 פירוש,ה, שלא יהיו אי הבנות. מה ראשית
, על מדבר ינואבודאי '? הוא חכמי המחקר'

, 'המקובלים' על מדובר,המדע. אלא החכמי 
־וכמ ת.הוּ אלָ ה מתעסקים בחקירתהאלו דהיינו 

 ', אין הכוונהחכמי היונים' ,מה שהוא כותב ,כן
בר על ומדכנראה ה אלאים, יגוחכמים  על

, שהיה ר היו בארץ יון. כגוןשא ,חכמים יהודים
 נוישהרי  הישר.ספר מחבר  ,וניזרחיה הי 'רבי

אומרים ה וישנם ,הישרמוסר, בשם ספר ספר 
הם התבלבלו. אבל כנראה  ,רבינו תםל ושזה
 ,פלפוליםשל ספר ר"ת, הוא הישר לספר כי 

 ,ספר מוסר נואבל יש .התוספותבעלי כמו 
 , לרבינו זרחיה היוני.הישר ספרבשם נקרא ה

יהודים בארץ חכמים  היו, כנראה בדורות ההם
   יון.

  
י "יודע אם האר אינניהוא כותב,  אופן, בכל

בשם כך לא, מצאתי כתוב שאת או זאמר 
ואמר בשם  ,שהו נתלה באר"ייי, אולי מ"האר

הוא, , אבל מה שבטוח אמר אלשדבר  האר"י
ים. מלבד עניין דומה חבר לכךמצאתי כי 

ועל פי שנים  הספר שבט מוסר. שכתב בעל
הם, עדים יקום דבר. כי הרי לא היה קשר ביני

  שנחשוש אולי העתיקו ושאבו זה מזה.

העתיקו נע"ג, אבותינו רבים מ ,אגב דרך
, את כ"ד שלהםכת"י  תכאלילבסידורי ה

גם  .הימים, בשם מהר"ר סעדיה דריין שהבאנו
שנה של המופיע בלוח  דברה ,בזמנינו כעת

 הרה"גבניהולו של ידידנו , ת"ת 'עטרת חיים'
בכל  ,סימןעשה הוא  שליט"א.אליהו נהרי 

 , גם ידידנו הרה"גולפני כן הימים הללו.אותם 
בלוח סימן שליט"א, עשה לוי ליאור מאיר 

אנשים ה ,ממילא .ימים האלהכל הבהשנה, 
את זשמו נע"ג, אבותינו ו לדעת זאת. וליםיכ
 היה שימושידבר הדהיינו,  תוך הסידור.ב
 פאלאגיוגם הגר"ח  מכך. כדי שיזהרוב ,מעשיו

לזכות את ' בכדי ,הביא זאת, שהוא כותב
   '.הרבים

  
 בסוף פאלאגיהגר"ח כותב מה ש ומפליא

 עליו המלך דוד רמז זו עתי,דוצר ק ולפי, דבריו
 תתהלל מה ],ן"ב סימן[ במזמוריו השלום
 דהמוציא והוא ,היום כל אל חסד הגבור ברעה

 שהם ,דםדא בסך אעבור כי ,אלו ימים במספר
 עם ,ם"היו וחשוב וצא .יום וששים שנים

 בימים דאפילו ,לרמוז .ב"ס גימטריא ,הכולל
 עם ,מילתא בהו מסמנא ולא דין ימי שהם אלו
 ',היום כל' דהיינו ,ב"ס גם ,אל חסד ,זה כל

 עלינו חופף הרבים חסדיו כי ,אלו בימים אפילו
בסה"כ כי  ,הוא עושה חשבון .הימים כל תמיד

', היוםוהמלה ' ששים ושנים יום.ישנם 
'חסד  . א"כ,עם הכולל ,יםבגימטריא ששים ושנ

ם הימים האלה האמנם היינו, אל כל היום'. ד
 א בהונָ ּמְ סַּ לא מִ ימי דין,  מהה, מסוכניםימים 

הקב"ה יעשה איתנו  .'חסד אל' ,אבל .מילתא
. כנראה ן הימים הללוויציל אותנו מ ,חסד

 מכך, דהיינו אנשים שלא ידעוב המדובר,
  מתוך חוסר ידיעה.זאת אדם עשה שה

  
וילך  ,וכל אחד בתומו ילך הכוונה בדבריו,מהי 
 הרי כך.שאינו ברור כל־ ,משהו כאן נויש שפי?

 היה לא זה דבר כי והגם ,הוא אומרבהתחלה 
 ,לישראל להם והנח ,הספר על להעלותו ראוי
הולך בתום ילך בטח, לא  ,ילך בתומו אחד וכל

 ,זאתבכל אבל  .שפי וילך ,דברהנסתבך עם 
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 המה שגם ,היונים לחכמי ראיתי יען מ"מ
 דחמירא ,הימים אלו על בספריהם החמירו
 ,הרבים את לזכות ,פה כתבתים לכן ,סכנתא
הפירוש בדבריו, מה . אדם כל ביד מצוי שיהיה

, כמה פירושים נםיש ,לכאורה 'וילך שפי'?
למשל,  .זו, האמורה לגבי בלעם להבפירוש ִמ 

א"כ  .יחידיםדהיינו  יחידאי.ואזל הוא, התרגום 
מי לומר, אפשר לכאורה לחשוב כי כוונתו 

ושמא זו מליצה  .על עצמו שיחמיר ,שירצה
  לכוונה אחרת.

  
ׁשֵֹמר אולי הכוונה לר"ת,  מהקהל: שאלה

ָתאִ    ?[תהלים קט"ו, ו'] ם ְי"יָ יּפְ
כנראה הוא מתכוין יפה,  מרן שליט"א: תשובת

אבל למסקנא. כך גם אני הגעתי  אלו. לר"ת
כך, היו מבינים  ,ר"תב כותב זאתאם הוא היה 

אכן בעל  ראשי תיבות.ב אין כאן סימן אולם
 ,[סי' צ"ג דף רצ"ד] 'שמירת הגוף והנפש'ספר 

 כביכול, ר"תהאת כך ופתח  העתיק את דבריו,
וילך  ,אחד בתומו ילךכל 'מפורש, כך בכתוב ש

 ,פאלאגיכי הגר"ח  ,. מסתברשומר פתאים י"י'
כך בדקתי בדפוס ישן, ־אחר לכך.ן יהתכואכן 

כן הדבר ־ויש כאן סימן לראשי תיבות, אם
ברור שלזה היא הכוונה. [למעלה בכלל דברי 
ספר שבט מוסר, גם בדפוס החדש יש סימן 

  לראשי תיבות].
   

'שומר  מהו המושג הזה, ,לדעת צריכים ברם
דהיינו מתי סומכים על כך, ואין  פתאים י"י'?

מובא, בכמה זה דבר צורך להישמר ולהיזהר. 
, כי דברים וכמה כתוב על כמה מקומות בש"ס.

אבל הכללים  הם בגדר 'שומר פתאים י"י'.
אדם האם  דים. דהיינו,ברורים  ינםאבעניין זה, 

הוא סומך ו ,סכנהשל־איזה דבר  , כי ישנויודע
פשוט. כ"כ הדבר איננו , 'שומר פתאים י"י'על 
אומרים מתי  בכך. הגדרים הם מה ברור,לא 

   זאת, ומתי לא?
  
  

רק ממש  כמה דוגמאות לכך, אבל נביא
  מלמעלה. 

וכן במס'  ]דף ק ע"ב[יבמות במסכת  גמראב
 ]דף מה ע"א[ דהבמס' נ וכן ]דף לט ע"א[כתובות 

שלש נשים משמשות במוך, קטנה כך, כתוב 
מעוברת ומניקה. קטנה, שמא תתעבר ותמות. 
מעוברת, שמא תעשה עוברה סנדל. מניקה, 
שמא תגמול את בנה וימות וכו'. ואיזו היא 
קטנה? מבת אחת עשרה שנה ויום אחד, עד 
בת שתים עשרה שנה ויום אחד. פחות מיכן 
או יתר על כן, משמשת כדרכה והולכת, דברי 

מאיר. וחכמים אומרים, אחת זו ואחת זו, רבי 
משמשת כדרכה והולכת, ומן השמים ירחמו, 

 סכנה נהישאעפ"י ששנאמר שומר פתאים י"י. 
  בכך. 

  
 ,[נדה דף לא ע"א] מעוברתכתוב לגבי  כמו כן,

כאילו  ,המשמש מטתו ליום תשעים ,תנא
בדיוק מתי , הוא יודע וכישופך דמים. מנא ידע? 

 '?יום תשעיםמתי זה 'ממילא ו ?התעברההיא 
ושומר פתאים  ,משמש והולך ,אלא אמר אביי

אמרינן , ח"ו יכול למות העוברש אעפ"י .י"י
  כך גם נפסק להלכה. ו 'שומר פתאים י"י'.

  
 נויש ]פרק ח' הלכה ג'[מס' תרומות ב בירושלמי

. הוה מידחל מיניה סגין ,ינאי רבין, יסיפור מעני
 ם.ההיה מפחד מוהוא , רבים ו נחשיםהיו במקומ

הרי  כיצד הוא יישן בלילה? יעשה?מה  א"כ,
והוה  ?שינההתוך כדי הנחש, לו  להיכנסעלול 

 םהוא שׂ  .יהב ערסיה על ארבעה מרושין דמיין
די שהנחשים לא כב ,מים ספליבכרעי המטה 

 ,פשט ידיה ,חד זמן יוכלו לעלות על המטה.
את , הוא פשט שינהכדי התוך  .ואשכחיה גביה

 ,אמר מצא אותו בסמוך אליו. בנחש. ונגע ידו,
 נחלקו, שומר פתאים י"י. ארימון מיניה

, כי רשוישפ נםיש העניין. בביאור ,המפרשים
 על כך שהוא שיבח את הקב"ה, היא, הכוונה

, בכדי למנוע זאת ,כמה שעשיתי אותו. הצילש
 נםב"ה ששמר אותי. אבל ישונחש בא, בכ"ז ה
דבר הש מאחר ,היתהכוונתו , שרשויפשכאלה 

מים, את ה ין צורך להניחאכבר  א"כ ,כך הוא
 .מכך ינצלבין כה וכה אין אפשרות להש וןכי

דבר ב הוא רק ,''שומר פתאים י"יין יעננו, ידהי
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 ממילא הוא, שמר ממנוייכול לההאדם אין ש
ועדיף אם כן שלא חייב לבטוח בהקב"ה. 
, שאז יוצא שאנו לעשות פעולות מצידנו

סומכים על עצמנו ע"כ. יש בזה חידוש, כי 
אעפ"י שכבר עשה ספלים, והדבר קל להיזהר, 

  עדיף לבטוח בהי"ת ולהוציא אותם.
  

 ,אחריםהמקומות המכאן, וכן  כתובש הממ
. דהיינו, בכךמסויים  גדרשל־משמעות  נהיש
כפי  ,ן הסכנותזהר מיאדם צריך לההודאי שב

ַמְרּתֶ שנאמר  דברים ד', [ ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכםְוִנׁשְ
ם באדם, ייתלו ינםא, שדברים נםאבל יש ].ט"ו

דבר רחוק, א"כ זהו אלא מצויה,  ינהאוהסכנה 
נבטח  ,לכן ישמר?אפשר להכבר כמה 

הדברים ן מ, הקב"ה ישמור ויצילו. בהקב"ה
  האלה.

  
דף [מס' יבמות ריטב"א על חידושי הב, למשל
יום דין מילה ב לגבי ,בגמראשם כתוב  ].עב ע"א
'שומר פתאים  ,אבל סכנה.בו  נהשיש ,המעונן

ו רוצה לימול ביום ינאהאדם אם  דהיינו, י"י'.
 על כך אומרת ,סכנההחשש השמיני, בגלל 

 אינך צריך לחשוש. ,''שומר פתאים י"י ,הגמ'
 ואינו מוכן, לכך כן רוצה לחשושאאבל מי ש

 לומותר הרשות בידו. זה, החשש הבגלל  לומל
ושפיר עבד שלא לסמוך על . המילהאת  לדחות

  שומר פתאים י"י יעו"ש.
  

 ,[פרק י"א]' שמירת הגוף והנפש'ספר ל במבוא
אומרים כן אעל הנושא הזה, מתי  ישנה אריכות

[אח"כ ראיתי כי גם בספר  כך, ומתי לא?
דף רע"ג]. נתיבות חיים האריך והרחיב בזה ִמ 

 לומריכולים  כי איננו ,אומריםהכאלה  נםיש
 כך. שחז"ל אמרו היכןרק אלא נו, מדעתאת ז

ביא הוא מלא מצאנו ידינו ורגלינו בדבר הזה. 
דשו ר שאדבר בש ,]שם [יבמותהגמ' אומרת  כי

דבר ה אמרינן 'שומר פתאים י"י'. ,בו רבים
 בכך נהיש ,אבל .בכמה מקומות בש"ס ,כתוב

כי כן יודע אמי שב ,מה הדיןכי מבוכה גדולה. 
, עם הארץהוא  בשלמא אם בכך? סכנה הניש
אבל מי שאכן יודע,  בה'. הוא בוטחו ,יודע יננוא

בין סכנה  ,הבדל נויששאו  ?לכך שלא יחשוש
, נאמר שהדבראו  בין סכנה סגולית.ל ,טבעית

ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא  ,שנאמר כפי .המצוות גבילרק 
ָבר ָרע  נואם ישוה וכו'. ]קהלת ח', ה'[ ֵיַדע ּדָ

מאד קשה דרבנן? בין , בין דאורייתא לחילוק
  .בנושא הזהלהחלטה, להגיע 

  
  

בהמלצה לפעולותיו של הר"א [ כךעל  כתבנו
עניין  לגבי ,]מורסקי שליט"א ממודיעין עילית

 ,כל מיני כללים נםישהרי  הזהירות בדרכים.
 נםישבזמנינו. ואותם אשר קבעו חוקי תנועה, ו

 משום, לכךחוששים  כי אינם הטוענים,כאלה 
ינו נכון. אם אדבר האולם 'שומר פתאים י"י'. 
, חייבים בעניין זה סכנהיודעים, כי ישנה 

 ,הספר נתיבות חיים לחשוש לכך. על כך יצ"ל
החששות וביא את כל הכללים מהוא  םש

 . אלא,'מדינהחוקי ה' ,לא נקרא דברהנם. שיש
, הגיעו התחבורה אנשים המבינים בכל כללי

מצד דין כי  ,יכול להיותו לו.הללמסקנות 
כים היינו צרי ',ונשמרתם מאד לנפשותיכם'

לא בעצמם להחמיר, אפילו בדברים שהם 
 .לכך לעשות גדרים וסייגים עלינו .חמירוה

 פחו את חייהםיק ,רביםאנשים  ,לצערינו
הם  ,סומכים על עצמםהאנשים ישנם  בדרכים.

 מסתכניםם וח"ו ה ,נגד הכלליםכעושים דברים 
וגם  ,הנהגים על גם . המדוברהדבר הזהבגלל 

מן מזלזלים בהרבה ה ישנם. רגל־הולכיהעל 
ח"ו מחייבים את עצמם. הם בכך ו ,כלליםה

 ,בזהלומר לא שייך בס"ד, כי על כך כתבנו 
 '.דשו בזה רבים, אפילו אם '''שומר פתאים י"י

 ,בכל שנהמאות אנשים נהרגים , מציאותש וןכי
 כי זאת סכנה ,אי אפשר להגיד .יצלןלחמנא ר

מי  ני כי, חושבואדרבה. 'מצוי מיעוט שאינו' של
ודאי שתבוא בזה, העל עצמו בעניין שיחמיר 

  ברכה.העליו 
  
  

ת מסקנהיא כך כי  ,ניחושב ,לענייננו נחזור
   העניינים הללו.שני  הדברים, לגבי
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, ברור לפני החתונה השמות התאמת בעניין
זה, הויש מקור לדבר , בכך חכמה נהשיש

אכן, אבל  .'ן האצבעמצוצים מוהדברים אינם '
 להפריד בין זוגות.בכדי , סיבה ינהאזאת 

כי הזוג הזה  ,חשבוןאיזה  לפיאם רואים , נוידהי
 נהשישראו ו ,נפגשו הם כבר אם מתאים. ינוא

רק שמבחינת השמות הדבר אינו , התאמה
ד להפריבכדי סיבה  מתאים, אזי אין בכך

לא לשנות עדיף  .שםעוד יוסיפו ש ביניהם. לכן,
פשוט. זה כמו  כיון שהדבר אינואת השם, 

לעקור נטיעה משרשה ולשתלה במקום אחר, 
אבל  אשר מי יודע אם תצליח ותשריש שם.

את לשנות ניתן  ועי"כ ,שםעוד להוסיף אפשר 
דבר הביניהם, בודאי שלהפריד אבל המזל. 

  רצוי.  נוניא
  
האיסור  ,דברינו, לפי 'לא תעוננו' איסור לגביו

שאין להם את  ,האנשים הוא אך ורק לגבי
אבל אם החכמה  .שצריך כפי ,החכמה הזאת
החוזים כגון אצל אלה  ,אצלם היא אמיתית

 ,, אומר הרמב"ןבכךהיטב  יםמבינהבכוכבים, 
הלכה ה הוכך התקבל ,כל הראשוניםכתבו כן ו

הזאת, היא חכמה ה, כי בכל תפוצות ישראל
 ,אבל לכך.לחשוש  יש צורךשו ,אמיתיתחכמה 

   כך.על  אל תחקור ,דהיינו '.תמים תהיה'
  
 דוקא כאשר, נאמר זהאיסור , כי ניחושבו

דהיינו,  עפ"י חכמת התכונה. נאמרים,דברים ה
על מביטים כוכבים, ום באלה המסתכלי

אמרוהו אבל דבר ש הם ודרך כיוונם.מהלכי
, התכונהלא חכמי  חכמי התורה,

הדבר שאני. חכמי התורה, אלא ים, האסטרולוג
וגם רבינו בשם האר"י,  כךכתבו הרי בנ"ד, 

שציוה בהם בזה"ל, כותב  סעדיה דריין זצ"ל
נאמרו ר שא ,דברים אלו אינם .משה רבינו

כך הדבר  ,אלא טבעית."י חכמה אנושית ופע
לא רק  כי א"כ נלע"ד, במסורת. מקובל

 ינואו ,על כךיודע שה אלאמותר, שהדבר הוא 
 הוא עובר על על כך, מזהיר , או שאינונזהר

ם ֵרֶעךָ  איסור  ].ויקרא י"ט, ט"ז[ לֹא ַתֲעֹמד ַעל ּדַ
הרוצה  אדם, כי ישנו אתה יודעאם  ,דהיינו

ואתה  ,טוב חתונה בתאריך שאינואת הלקבוע 
, אזי מחובתך נו צד שהוא ישמעישיודע כי 

  לומר לו על כך. 
  

דבר הוא הים, כי מצב נםישלפעמים  אמנם
 מועד החתונה,כבר קבעו את  אבוד. בבחינת

, לפעמיםמ"מ  אבל ישנה זאת.לא שום דבר ו
הקידושין זמן לשנות את  ,אפשרותהישנה 

קבעו זאת ללילה, ובאותו . למשל, אם החופהו
לעשות  מתחיל היום שאינו טוב, ניתןלילה ה

עדיין יום  זהושאז לפני השקיעה,  החופהאת 
לפני  קבעו את החופה אם חר. וכן ההיפך,א

החופה  שידחו את , והיום הזה אינו טוב,השקיעה
   .שניצלו מכך , ועי"כ הרווחנולילהל
  

לעקוב רציתי  ,פעם אחתכי  ,לכם לספר ברצוני
 תהשהי ,היה אברך אחד זה.ה אחר הדבר

היה לא הזמן חתונה במשפחתו, ושמתי לב, כי 
ינו א, הדבר תשמע ידידי ,אמרתי לו וב.ט

את תעשו  .לכך טוביום אינו  ,היום הזה כדאי.
הוא היה מקטני  לפני השקיעה. אבל, ,החופה
אמרתי לו,  יצאתי ידי חובתי. אני אמנה.

והשתדלתי שהוא יקשיב. ראיתי, כי הוא 
 חופההדבר, של־ובסופו  .'מאמין ולא מאמין'

שאמרתי לו שיעשו  על אף ה בלילה,תנעש
 עקובאכי לעצמי, אמרתי  לפני השקיעה. התוא

, רב זמןעבר לא  ,ואכן , מה קורה איתם?ואראה
  רח"ל.. אותו הזוגאסון אצל  וקרה

  
, זהלגבי עניין רק  הדבר אינולדעת,  צריכים

 נהיש . כגון,רבים נוספים דברים גם לגביאלא 
וכתובים בה ת רבי יהודה החסיד, את צווא

שלא יהיה כתוב שם, למשל,  הרבה דברים.
כאלה  נםיש השם.אותו ת אלחמותה, כלה ול
 ,הלכות אינן אלו ?מה המקור ,אומריםה
ים בש"ס. אבל כבר כותב כתוב אינםהדברים ו

יו"ד סי' קט"ז ס"ק קכ"ד [ בעל כף החיים על כך
 , את השפעתאי אפשר לדעתכי  ,]יעויין שם

 ,הזהזוג מדוע היודע,  ינךאהדברים הללו. אתה 
דברים  יכול לעקוב, אחר מי לא הצליח?

לקשר  .עשרות שנים לאחר לקרות יםשיכול
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אף  ולהגיד, כי יכול להיות שזאת היא הסיבה.
 .הדברים לקשר בין ,לא שם לב ,אחד בד"כ

, הוא בגלל הסיבות כעת שקרה הדברלומר, כי 
 .יכול להיותבהחלט שהדבר הללו. אבל 

אבל  .מזיק נוניא הדבר, כי אנשים חושבים
 ,ולכן מזיק. הדבר אכןכי  ,בהחלט יכול להיות

  שומר נפשו ירחק.
  

 הגר"ח ראיתי בספר אחר של, מכך יתירה
כתבנו  הרי .יותרבכך במחמיר  שהוא ,פאלאגי

, כמה נוסחאות נםיש, כי עיני יצחקהערת ב כאן
כי הגר"ח  בס"ד, ראיתי לגבי הימים הללו.

לחשוש לכל צורך , שיש בעניינוֹ  אומר פאלאגי
, בדיוק ההיפךהדבר ונמצא שהנוסחאות. 

שהביא ממנו ראיה , קול אליהובעל  ממ"ש
 אדרבה, דוקא הגר"ח ,למעשהלדבריו. כי 

  ביותר. מחמיר, הוא הפאלאגי
  

סימן [ בספר מועד לכל חי פאלאגי הגר"חכותב 
סדר על דברים פרטי  מביאבספרו הוא הרי  ,]כ"ו

חודש  ,כך הוא כותבו כל חודש וחודש,
 ובכתבי .וכו'מרחשון, אזהרות החודש 

כבר לא  כאן, הוא .לעיל יםרהנזכ ו"חרהמ
 אלא בשם מהרח"ו.האר"י, זאת בשם תב וכ

 מעתיקים בהם שהיו כיון תלמידו של האר"י.
 ,ה"כ שהוא א"כ יום מקוםב כותבים יש ,הברה

חילופי ישנם לפעמים  .ז"ט יום ומוסיפין
כ"א, יום כתוב של, למ , בין הימים.נוסחאות

 .הסופרים התבלבלויום כ"ה.  לע והמדובר הוא
 אות וא"ו.ל האות בי"ת,בין ג"כ למשל החליפו 

רואים דהיינו,  אות וא"ו.ל ובין האות יו"ד,
רק  ,מקורהאותו את לכולם היה מכאן, כי 

 יברד דאגב ודע. יםשינויה שאח"כ נהיו
 מה הוא ,הריש ךרוד חיים רומקו ם"מברה

 ייןלענ ו"חרממה שמה אתכם יאבמ שאני
 ברכ ו"חרמה יברד רעיק דהדי ,דבל הקזה

' י כתרמע חיים נפש ריסקונטב אותם אתיבה
 ,הללו ימיםב להתחיל דאין ,העניינים לכל
   .שם יעויין רכאש

  

 חילופי אתיצמ יניבו יניבד משום ,ועוד
 דמוסיפים ,ו"חרמה־של ימיםב העתקות

 כי ,ההעתקות מכל חשש ידי אתצול ,עיםרוגו
 בכך,הוא לא זלזל  ,דסכנתא מילתא הוא

 תירחז ביותר,מחמיר אדרבה, דוקא הוא ה
 דימ יוברד את הלזה קטן ריסקונטב תיבוכת

 יםברהד לכל למיקם תהא ודא .חדשוב חודש
 מלאותב ,שם חיים נפש ריסקונטב ורשהוזכ
 כל לפי הםב רזהילה ,האלה הימים

   .הנוסחאות
  

סימן [ ישועות חכמהבספר עוד, כי גם  ראיתי
מכל  ,לכך דומיםהדברים  הביא ],קס"ו אות ט"ו
 ובספר ,בזה"להוא כותב גם ו .מיני ספרים

 המלך שלמה מן שהוא שם סיוחהמ ,יד תיבתכ
 הימים אלו ,הלשון בזה אתימצ ,השלום עליו
 לא בהם נשבע ואם ,בהם לישבע ראוי שאין

 קבלה .באמת ישבע אם אפילו ,שנתו ישלים
 .השלום עליו רבינו משה עד ,איש מפי איש
 א"כ .ל"עכ ,וכו' אייר' ה ,ניסן' א ,הן ואלו

חכמי  יביד כזאתה מסורת תהיכי  ,רואים
בעל ישועות הרי  .תפוצותהבכל  ,ישראל

שמו הרח"י הכהן חכמה, היה אשכנזי. 
גם ו אשכנזים,אצל הגם  ,א"כהולברסברג. 

 התהי ,דיםרהספגם אצל ו אצלינו התימנים,
  המסוכנים.  הימים גביל ,כזאת מסורת

  
 ינםאר שא בעולם,אסונות נו רואים א עמיםלפ

מה ' ,זאת יכול להסבירשואין אדם  ,לנו מובנים
כן ו ,, שומר נפשו ירחקכןל '.זה ועל מה זה

הללו , כי האנשים הוא יודע, אם דהיינו ירחיק.
   .יכולים לשמוע ולהקשיב

  
חכמי י "פע ונאמרר שא, הדברים לסיכום
, איסור 'לא תעוננו'הם לא רק שאין ב ,התורה

אין ו נה מצוה לחשוש לכך,יש אלא אדרבה,
דבר הוא ה', ותמים תהיה'משום  כךב

רק לגבי  ו, זהלאסור ברויוכל מה שד .הלכתחיל
  אחרים.הדברים ה
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 מכך צריךמי שיודע  רק מהקהל: שאלה
  זאת?צריך לדעת שאו  ,לחשוש
  אפילו להשתדל לדעת. מרן שליט"א: תשובת

  

אז צריך לבדוק את השמות  מהקהל: שאלה
  עכשיו?
עניין  לא זאת אמרתי. מרן שליט"א: תשובת
עניין על  ,אני מדבר דבר אחר. וזה ,השמות

ן יעני וזה ,השמות שאינם טובים. לגבי הימים
 רק , אלאחמוריםכ"כ דברים  שלא כתבו עליו

שירצה מי כי , חושבנימשום שלום בית. אבל 
 נהאבל יש ,יכול להיות לכך, הדבר לחשוש

 זאת, על ידי הוספת שם.אפשרות לתקן 
אפשר  ,דותני כי גם ע"י התגברות על המחושבו

על פי דרך הוא, מדובר ה .הרבה לפעול ולשנות
אולי לא  ,הכל טובאמנם, אם רואים כי הטבע. 

 ,מסופקיםהם אבל אם לכך. צריכים לחשוש 
 ינואדבר הנם חששות, ישאולי לא, ואולי כן 

יכול להוסיף.  ,ין בדיקת השמותיענא"כ חלק, 
צדדים  נםישויודעים, שלפני אפילו מדובר ה

רואים כי ם העל ידי שולכאן, ממילא לכאן 
  .אפשר לתקן זאת ,טוב השם אינו

  

לגבי הקזת דם, ישנם האומרים  מהקהל: שאלה
  הקזת דם. נחשב ניתוח, זה  , וכןבדיקות דם כי

זהו  יכול להיות. נכון. מרן שליט"א: תשובת
לפחות וא הים, ניתוחה . אולי ענייןנוסף שיקול

בדיקת דם, כמה דם כמו הקזת דם. אולם לגבי 
אבל . חושב שיש בעיאאינני  כבר מוציאים?

 בעצמו. ישנה סכנה בניתוחהרי  ,ניתוחה לגבי
ממליץ על כך את דברי היה זצ"ל אבא מארי 

היה כך הוא  '.שהואבכל  ממית 'ברזל ,חז"ל
שהאבן עזרא בפרט  .ניתוחהין יענ, על אומר

 זהו אומר, כי מה שניתן רשות לרופא לרפאות,
לאים לגבי החלא ים, וחיצוניהלאים לגבי החרק 

בזמנינו ש כיוןני, אבזמנינו ש כנראה .פנימייםה
רנטגן, כיון שישנו מכשיר  ',לאים פנימייםח'אין 

  שקוף.נקרא חיצוני והכל 
  

אינה נחשבת  ,תרומת דם מהקהל: שאלה
  כהקזת דם?

כמות  זאת, אם אכן מרן שליט"א: תשובת
נכנס  דבר זהגם דם, מסתבר כי של־גדולה 
  . הנ"לבחשש 

  

את זדע ומי שיב ,הכל מדובר ,כמובן אבל
 כי הדבר כבר ,אם אתה יודע םלמראש. או

אי אפשר לשנות את , ואין מה לעשות, אבוד
רק צריך , אלא להםלא לומר שעדיף  ,התאריך

 הםאם , כי 'שומר פתאים י"י'. להתפלל עליהם
 תפילהצריך תוספת  .כוונה בלא ,זאתעשו 

, היה עליהם שמירה מיוחדת, שתבאופן מיוחד
   והולך בתום ילך בטח.שלא יארע נזק ח"ו. 

  

רק למה שנהגו לחשוש  צריך מהקהל: שאלה
לתאריכים שהם כפי שיטת או גם  התימנים,

  האר"י?
 אנחנו חוששים בכולם. מרן שליט"א: בתתשו

 לוחכעת יעשה ש ,מי שירצה לזכות את הרבים
גם הימים הללו ביחד, עם כל  יוציא לאור, שנה,
 ,בחודש כמה ימים ,יודע אינני .האר"ילפי 
זאת בכמה יעשה ש ,אבל לפחות .בסוף וישאר

בכדי ספק, , ודרגא של־ודאידרגות. דרגא של־
   שלפחות תהיה בחירה.

  

ישנו לוח בשם 'דבר בעתו',  מהקהל: שאלה
   והוא מציין את כל הימים הללו.

כבר יש מישהו  אם מרן שליט"א: תשובת
יפה מאד. [אבל בדקתי  ., יישר כוחושעשה זאת

מובא (בי"ב אלול) בשם קב  שם, וראיתי כי רק
הישר פרק ל"ב, ימים אחרים שאסור להקיז 

  .]בהם דם וכו' יעו"ש
  

צריך להדפיס זאת בפרוטרוט, למשל  ענ"ד לפי
בטבלאות, זה לעומת זה, ולפי דרגות 

מהר"ס דריין, כי זה נתקבל אצל  א'החשיבות. 
שינויי  ג'האר"י. ואח"כ  ב'רבים בקהילותינו. 

[ועיין עוד בספר שרשי השמות  הנוסחאות.
   להרמ"ז, דף תרל"ב סימן ע"ז].

הרב פישר מירושלם, מתמחה  מהקהל: שאלה
וגם הרב אידלשטיין מרמת  ,השמות בעניין של

  השרון, מבין בעניין הזה.
  ברוכים תהיו. .יפה מרן שליט"א: תשובת
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דריין זצ"ל ודברים שנכתבו  יהדאודות מהר"ר סע
  בשמו. 

 סעדיהמארי את  לא לחנם הזכרתי ,אגב דרך
ון כי ,שמים יצא שהזכרתי אותון המ זצ"ל, דריין

מביאים אותו  לעניין הזה. המקור ואהש
גדול מרבן ' ,'אחד קדוש'בתואר  ,בספרים

אשר חי הוא היה מקובל,  '.ארון הקודש', 'שמו
אותו נו חכם נוסף, בישמאה וחמשים שנה. לפני 

שלש לפני  הוא חיש, מארי סעיד דריין םשֵׁ 
 משנ"תעל חשוב בור יש לו חי, ושנה מאות

בפשט. גדול יותר כנראה, הוא היה  הרמב"ם.ל
 הראשון שהבאנו, היה גדול יותר בקבלה.ואילו 

מצאצאיו,  הואכי הדעת נותנת,  ני,אבל חושב
הוא כנראה  א"כ מהעיר צנעא,היו כיון ששניהם 

  נקרא על שם הראשון. 
  
 וןכי כעת,שהזכרתי אותו  ,סייעושמים ה ןמ

 ו.־בתשל בשמה תנקרא ע"ה, זהרהמרת מי שִא 
על שם  ,ו, שהיתה בתקרא לאמיזצ"ל, סבי 

דריין. א"כ,  סעדיהמארי של־ ובת, שהיתה ואמ
דריין  סעדיהומארי  אמי נקראת על שמה.

כנראה שהוא חזר  ,פשטןבעיקר , שהיה הראשון
 הנסתר.חלק בכדי להשלים את  ,לעולםשוב 

להוסיף ולגמור שלמות נשמתו גם בסתרי 
תורה, אף שכבר בגלגול ראשון עסק בספר 

, אהכי נרהזוהר, כנראה ממה שנביא לקמן. 
לפי מה שיוצא מתוך המובא בספרים, שהשני 

 מתארים אותו בתורת אדם עסק יותר בקבלה.
אבל ביותר. דברים נשגבים לגבי מוזכר , וקדוש

  ענייני הפשטמביאים אותו בש נם גם דברים,יש
דברים מהם. מתוך פירושו  להזכיר שני ברצוני

של הראשון על הרמב"ם. ושיהיו הדברים 
  טהורות כולם, תנצב"ה.לעילוי נשמותיהם ה

  
. בשמומעניין חידוש מביא זיע"א,  מהרי"ץ

ליון יג[בחוברת אור ישראל  זאת,בזמנו הדפסנו 
הבאתי זאת לעורך ידידנו הראח"כ  .]ראשון

שליט"א, והוא הדפיס זאת, בחוברת סיון 
 הלכות בסוף ם"הרמב כתבהתשמ"ו דף ה'. 

 שהטומאות ,וגלוי ברור דבר ,מקואות
 אדם של דעתו ואין ,הכתוב גזירות והטהרות

 .החוקים מכלל הן והרי ,אותן מכרעת
ו זה ,טהרההטומאה ועניין ה כי אומר, הרמב"ם

 ינואזהו טבילה, ה יננו דבר שכלי. וכן ענייןא
, שהמים מורידים אותו. אלא, שזאת לכלוך

 ,ןיעניאיזה  בכךיש  אמנם גזירת הכתוב.
 ,השכלן מבא  יננואהדבר  ה,מחשבה עמוק

  של־תורה. חוק  ואבל זה
  

 דרין סעיד ר"מהר ז"ע וכתב, כךמהרי"ץ  מביא
 ל"ז הרב שאמר פ"אע ,הכותב אמר ,ל"וז
 לי יש עדיין ,'וכו גזירות והטהרות אותטומה

 מין להכריע עלהשפל,  העולם מן ראיות
עפ"י  ם,תיקוני כאןיש לי  .הטהרה ממיני

 .הנכון הדפיסו זאת שם באופןלא  הכתב־יד.
עם קצת את הדברים, אקרא לכם  לכן,

 זאתהחסירו כיון שסדר הנכון, הלפי תיקונים, 
 מטהר שהוא לפי ,פרה אפר והוא כאן.

דבר זהו  .טמאין בו והמתעסקים ,הטמאים
את מטהר  ,פרההאפר  מדוע הנראה מוזר.

 שאני וזה את הטהורים?ומטמא  ,טמאיםה
 דבר ,האדם במעשה נמצאת ,סגולה הוא אומר
 ירצה ואם ,בנגיעתו האדם את מזיק

   .הנגע ונרפא ונוגע מוסיף ,ותאלהתרפ
כאלה, גם דברים  נםישכי ביא דוגמא, מ הוא

בדרך הטבע. הקב"ה ברא בטבע, דברים 
צריכים  ,כדי להתרפא מהםבולאדם, המזיקים 
 ועי"כ ,פעולההאת אותה שוב הפעם לעשות 

 כי דע ,זה והוא כך הוא כותב, .תרפאיםמהם 
 כגון ,החדים הדברים מן מקובצים מים יש

 .בהן וכיוצא והגפרית והבורית והנתר המלח
 אלו דברים חריפים, המלח והנתר, ובורית היינו

 הכסף בין להבדיל סגולתו. גפריתה , וכןסבון
 איש יפרדו מיד לתוכו התכה ידי על ,והזהב
אם אתה שם  .האלו המים בסגולת אחיו מעל

כסף ביחד, בתוך החומר החריף את הזהב ואת ה
פעולה  ישנה בכך .ביניהםמפריד  ואהאזי הזה, 
זהב לבין הלהפריד בין  תמסוגל, החזקה כ"כ

 בו נראה מיד ,האדם בהן יגע ואם הכסף.
 ואם .הנוגעים המים במקום צרעת נגע כדמות

 בו ליגע שנית ישוב ,בשרו לרפות ירצה
   .מיד ומתרפא
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 ש"כ ,כך מצוי האדם במעשה אם ,ו"ק וזה
מה  .הסגולות כל בורא שהוא ,'ה למעשה

 אדומה פרה ליקח אותנו והישצ אתה מתפלא?
 מטומאת לטהר אפרה וסגולת ,אותה ולשרוף

 טמא לצורך שלא בה והנוגע ,בייחוד מת
   .שאמרנו המים דוגמתכמו  ,בסגולתו

  
 אלו על נוקפו שלבו למי ,זה כתבתי והנה

כדי להרגיע ב, למי שאינו כ"כ מבין .הדברים
 ,במו עיניךזאת תראה  ו.שכלת ישב איול ,אותו
ח"ו אינם מתקבלים על דברים כי התחשוב  ואל

 להניח ,בעינינו שראינו מה ויראה יבא הדעת.
 בגזירת לו די ,יבין לא ואם .ולהאמין נפשו

 לשמור ,[מלכי המלכים ברוך הוא] המלך
וראיתי זאת  בשמו, "ץ כותבכך מהרי .ולעשות

בשם זאת כתב ש ,מהרי"ץשל־דשו ק בכת"י
 בגיליון שלואשר כתב זאת  ,ןידרי סעדיהמארי 

   הרמב"ם.משנ"ת לעל 
  

מים יקטעים מסוי ,מה שמצאואת רק  הדפיסו
[חולון , בספר מיצירות סמ"ת ופירוששל־

 כליש לו פירוש על כנראה ש .התשמ"א, מדף נ"א]
רק על ספר נזיקין, הרמב"ם, אבל מצאו חיבור 

של חלק האחרון ה הלכות שכנים. זהוועל כל 
צילום [מרן שליט"א מראה את  הרמב"ם.

 בותכתראו מה הכת"י לנוכחים בשיעור]. 
 ,ברא רבאגממש הוא היה . רואים כי בצדדים
, ימיםיבמקומות מסוובקי בכל הש"ס. חריף ו

ה כגון בהלכות גזיל הוא מעיר על המגיד משנה.
אין זה  ,ךיאני עבדלי ו ],פי"ב הלכה ה'[ דהיואב

(של מתוך סתימות דבריו  לא ,נראה
דהא קאמר  ,ממשמעותם ולא הרמב"ם),

, אלמא דוקא הציל, אבל לא הציל לא, ליצוה
 ,כאןהוא עושה  .וכו' למעלה וכן פסק הוא

פירוש , לגבי השקלא וטריא עם הרב המגיד
 ,עוד כמה וכמה דבריםישנם ו .רמב"םדברי הב
כוונתנו להיכנס וכעת אין  ם.ר צריך לפענחשא

  לעובי הקורה.
  

הוא ידע והבין  כי ן,ימענינוסף רואים דבר  אבל
בשני מקומות הוא מביא  .קבלהחכמת הגם ב

"ט] [בדף נכגון , הק' זוהראת דברי ה ,לפחות
, בזוהר פ' קדושים דף הכובש שכר שכיר לגבי

, ואסור להניח שכר תופ"ד ע"א, מת בלא ע
, אצלך אותואפילו אמר לו הנח  השכיר אצלו,

אם אפילו ש. לכאו' זהו דבר מפליא .עיין שם
 לו, אסור אצלו איר זאתיששלו אומר  השכיר

כבר דנו בזה  את השכר שכיר. להשאיר אצלו
הרבה פוסקים בחשן המשפט, ואכמ"ל. דבר 
נוסף מהזוהר יש שם בדף ס"ב לגבי הלנת המת 

  רח"ל.
  

רציתי לדבר על  .והמלאכה מרובה ,קצר הזמן
ידידנו הרב שמואל שבפרט ו, נוספים דברים

מתוך  ,חידושדבר בזיכה אותנו  ,יצ"ורסיק פ
. מישאל ועזריה חנניהין יבענ ,ת הלויוהספר מנ

לא אוכל ו ,קצרכבר הזמן אבל אני רואה, כי 
 ארוך. ענייןכיון שזהו  ,זהנושא הכנס לילה

חג בליל  ,בביהמ"ד 'פעולת צדיק' ,כאןברנו יד
ר שא ,מישאל ועזריהעל חנניה  ,שבועותה

, אמרנו חידוש עצמם לתוך כבשן האש.הפילו 
 ,[דף נג ע"ב] להסביר את הגמ' במס' פסחים בכדי

מה ראו חנניה מישאל ועזריה, שמסרו עצמן 
התוספות  .וכו' על קדושת השם לכבשן האש

ושאר הראשונים מקשים מה השאלה, הרי על 
אנחנו ע"ז הדין הוא כך, שייהרג ואל יעבור. 

על המיוחדת נפשם  מסירות כי ,בס"ד הסברנו
השליכו אותם היא בזה שאחרי שקדושת ה', 

אלא אז , כבשןתוך ההגיעו ל לאכבשן, תוך ל
ידידנו הרב ולתוכו.  המשיכו ליפולמעצמם  הם

כתוב כבר , כי הדבר על כך העירהי"ו רסיק פ
   .ת הלויוספר מנב
  

 הואהמהלך שלו כי ראיתי ו ,שם הסתכלתי
עוד לפני  ,להההתחכבר מכי , אחר. הוא אומר

הם הפילו  ,ם לכבשןלהשליכהספיקו ים הכשדש
אנחנו כפי ש ,זה לא בדיוק לתוכו. את עצמם

 שהם הגיעו לכבשן לאחר, כי נו אמרנוא אמרנו.
ועוד.  עודלהיכנס לתוכו הם המשיכו  ,האש

אם  ,אמרוהם ו, לכבשן השליכו אותם דהיינו,
בכך.  נמשיך , א"כהקב"ה עושה לנו נס כבר

ישליכו שעד , הם לא חיכו לפי דבריואבל 
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לא  לכן, זאת באריכות צריך להסביראותם. 
אולי  ,כךצריך לדבר על  זה.כעת לנושא אכנס 

אי"ה בהזדמנות קרובה,  שעה. , אוחצי שעה
  אכי"ר.

  
  

דברי מרן שליט"א בשבח ספר "שנת השבע" הכולל 
יטה עפ"י מנהגינו, חשיבות את הלכות שנת השמ

מיטה לימוד המשניות וההלכות הנוגעות לענייני ש
   במסגרת השילוש שלאחר התפילה.

אנחנו שנה השביעית, ה בעניין לדבר,לנו  נשאר
ַבע שנת השמיטה. לקראת  ֶ ַנת ַהׁשּ ָקְרָבה ׁשְ

ה ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ  נוישכי  ,. ב"ה זכינו]דברים ט"ו, ט'[ ׁשְ
הרבנים 'שנת השבע'. את הספר הזה, לפנינו 

דיק, צחברי בית ההוראה פעולת  ,הגאונים
הנוגעות לשנת השתדלו לסדר את ההלכות 

 ,יש חילוקי דעות ,כידוע .נוהשמיטה, לפי שיטת
כיון והשנויים במחלוקת. ישנם כמה פרטים 

 לכן ,מפורסמותוידועות  ינןאשההלכות הללו, 
 .הללו צריך ללמוד את ההלכות אחדכל 

יש לו את  ,הלכה למעשהאת הרוצה לדעת ה
כל  יםמסודר , בושנת השבע ,הספר הזה

  , על פי מנהגינו. פרטי הפרטיםעם כל  ,ההלכות
ן יותר מבהם, נו מחמירים , שאדברים נםיש

 ,אחרים דברים נםישכי  ,יכול להיותו האחרים.
ן קדושת יבעני ,בהם. כגון מקיליםאנו ר שא

 בכך. מחמיריםכאלה ה נםיש שביעית בגוי.
ילת שנת תחדבר הנמכר בן יעניב ,כן־וכמ

  והמלאכה מרובה.  ,השמיטה וכו'. הזמן קצר
  

בשנת כבר כי  מודה להשי"ת, ,שמח אני
. הזה יצא לאורזכינו שהספר שעברה, השמיטה 

, מפני שכבר ממש היה בלחץ דברהאמנם אז, 
זאת, שתי שמיטות היינו צריכים להוציא לפני 

, בכך השתדלנו ,נחוץ הדברכי ראינו ומאחר ו
שעברה, הספר הזה יצא באמצע שנת השמיטה ו

תחילה , עוד לפני שהב"ה כעתאבל  לאור.
צריכים נמצא. כבר ב, הספר הזה שנת השמיטה

, הוא לא אדם לא ילמדאם ה בכך. להשתדל
ינו א, למי שידועים ינםאאלו דברים ש ידע.

  לומד אותם. 

בצורה זאת ילמד עדיף ש ,מי שיכול ,כמובן
ילמד בהתחלה את ש ,דהיינו .יותר יסודית

 עם המפרשים.ביחד , המשניות מסכת שביעית
אם ו רבינו עובדיה מברטנורא. עם ,לפחותו

אנחנו  פירוש המשנה להרמב"ם.עם , גם אפשר
 ,'שילושמסגרת ה'ב ,אתזמשתדלים לעשות 

  לאחר תפילת שחרית.
  

ח"א דף פ"ג עץ חיים [כותב זיע"א מהרי"ץ  ,כידוע
עכשיו בעירנו ו, בעניין לימוד השילוש ,]ע"ב

 ,משנה בפירושההכל לקרות פרק אחד בנהגו 
כי  ,משמע או בהרמב"ם או ברבינו עובדיה.

 .רמב"םהפירוש המשנה ל למדו גם אתבזמנו 
 ,את הרמב"םמקדים  אפילוזיע"א,  מהרי"ץו

ללמוד לפחות א"כ,  פירוש רבינו עובדיה.לפני 
מי שיכול ללמוד גם את ו .הללואת הדברים 

אבל  .יותרב , הדבר משובחהתלמוד ירושלמי
  .'דה'ארוכה מארץ מ ,זה כבר

  
 ,נו אומריםא מדוע ,שאלו אותי ,אגב דרך

 ,י? אמנםִמ לְ שַׁ רוּ ולא תלמוד יְ י, ִמ לְ שְׁ רוּ תלמוד יְ 
 יננו אומריםאהמסורת שלנו, אבל למה היא  כך

אנחנו  ,תשמעולהם, אמרתי  'ירוַשלמי'?
את המלה אומרים  שהרי כיצד הצודקים.
 כאשר ? ירוְשַלם. א"כ,ארמיתלשון בירושלם, 

 לומרצריך היה  ,בלשון הקודש אנו מדברים
ו זה מי,לְ אם אתה אומר ירושַׁ  י.ִמ יְ לַ שָׁ רוּ תלמוד יְ 

כפי  .מיירוְשלְ  ,לכן אנו אומרים בלשון ארמית.
-ירוְשלם ,אומריםכך ְבלי, בָּ -לבֶ בָּ  ,יםאומרש

בלשון זאת לומר אם אתה רוצה ש מי.ירוְשלְ 
 ההוכחה מיני ישנה כאן י.ִמ ַליְ שָׁ רוּ יְ  וזה ,הקודש

  .ביותר נכונההיא ה ,המסורת שלנו, כי וביה
  
  

דברים בשבח קונטריס "עצי עולה" בעניין דין 
שמיטה בעצי קאת, והתייחסות לאכילת עלי קאת 

  ., וחשש התולעים שבהםבזמנינו
נו גם את יש ',שנת השבע'הזה, הספר ן מ חוץ

 ,הקונטריס הזהאמנם  '.עצי עולה'קונטריס ה
בעלי  דיני שמיטה בענייןעל נושא מיוחד,  הוא
דברים עוד התבררו  ,דרך אגבבאבל  .קאתעץ 
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 .קאתאכילת עלי של־בכל הנושא הזה  רבים,
הגענו  ,שמיטה נוהג בו דיניאם הלגבי השאלה, 
דיני שביעית, כיון  בולא שייך למסקנא, כי 

אין להם דין  .עליםרק  אלא שהם אינם פרי,
ערלה,  בהם דינילא נוהג  גם ,ממילאו .פרישל־

, עשרותמרומות ות ין בהם דין הפרשתאו
   שאינם פרי. וןכי ,נהיה בדברו שהכל וברכתם

  
עניין השמדברים על  לפני, כי האמת היא אבל

אם מותר לאכול ה ,לדעתבכלל צריכים  ,זהה
 עלים הללו,ה, מי שיודעש וןכי קאת?העלי את 
   בתולעים. יםמלאהם 

  
אין קדושת שביעית בעלי  מהקהל: שאלה
  קאת?

כי היא, שלנו  המסקנא מרן שליט"א: תשובת
 ,כל הקונטריס הזה קדושת שביעית. בהםאין 

 כך, [בעמ' ל"ה]כתוב שם  העניין הזה.מדבר על 
אין בעלי ולמדנו לעניין הלכה למעשה, ש

אין איסור ו ,קדושת שביעית כלל ועיקר הקאת
 ומותר לסחור ,ואין צורך להפקירם ,להפסידם

 .בשנת השמיטה םאך אסור לנטע בהם כרגיל.
לא ידקדק לחתוך , וכן כשקוטף את הענפים

סמוך לפני העין, כדי למהר צמיחתם, שיש 
בזה איסור זומר. וכן אסור לגזמם לצורך 
 הטבת צמיחתם, וכמו־כן שאר מלאכות

ומותר להשקותם כדי שלא  כחרישה ועידור.
 ימותו, רק ירחיק זמני ההשקאה זה מזה.

  באריכות. שםמוסברים  פרטיםה
  

היא קאת, עלי העיקרית בה הבעיא ,אבל
ישנם  מדוע ,ני יודעינאבעניין התולעים. 

בנושא הזה.  םילים ראשמקקצת אשר  ,אנשים
ישרו ש ע"י ,הזאת אפשר לפתור את הבעיא

אינם הם  כי ,טועניםישנם ה באמה. עליםהאת 
, וכך לפי הנסיוןאבל  תולעים.את הרואים 

עלי בהנקודות הלבנות הנמצאות  התברר,
 דהיינוקריות, אאלו  הם תולעים. ,קאתה

 ,ובפרט הנמצאות על גבי עלי הקאת. ,כנימות
הם  בתוכםש ,עלים הקטנים המקופליםב

הרב ידידנו אמר לי זה מקרוב  מסתתרים.

הוא כי מהעיר רכסים ת"ו, יצ"ו, ליאור מועלם 
ולא  ,הוא בדק הרבה עלים ראה זאת במוחש.

והתחיל מצא אחד, הוא  ,לפתעעד ש .מצא
, מצא הואשומר, אלבדוק שוב את כולם. והוא 

רק צריך  תולעים. חמש נןיש ,בכל עלהכי 
הן ואז אתה רואה ש ,אותםבהם, לדקור  לגעת

נם רואים שישים אותן, וות לזוז. רק מזיזמתחיל
  . הרבה כאלה

  
, מה עשו בדורות אם כן, יבואו ויטענו שלאו

זאת? ראשית, זאת הם אכלו  שעברו? כיצד
 הדבראבל הם לא ידעו.  אז. כי ראיה ינהא

. בדורות שעברו, זה לא נכון אינו לכשעצמו,
לא בכלל אלא שהדבר  ,מכך שהם לא ידעו

קיימים היו  בעבר. כל המחלות הללו, לא היה
עסקו ר שא ,אנשים מומחיםמ זאתררתי יב אז.

. בעבר בכלל לא היההדבר אמרו לי, כי  .בכך
מהרי"ץ כבר  ,חרקים בעולםשל־ין יענכל ה הרי

זדהמו נכי ' על כך, ]באגד"פ לגבי כרפס[כותב 
 מאתיםיותר מלפני מכבר . בזמנינו' האוירים

חרקים יותר בהעולם הולך ומתמלא  .שנה
  היו בעבר. לאר שאדברים  , ואלוויותר

  
רק בזמן אשר שאלתי עולים חדשים  ,לדוגמא

ענייני בכאן  סקומי שע ,מתימןעלו האחרון 
כי  הוא אמר לי,. החילבהלגבי כשרות, 

, אינה כמו בא"י החילבה הנמצאת כאן
אמר לי  מומחה אדם .תימןארץ בהחילבה ש

בחילבה ו נם תולעים.ישבחילבה כאן,  זאת.
מדובר על היום, כל־שכן  תולעים. אין ,שם

ממה  ,ראיהשום להביא  איןממילא בעבר. 
ומתפשטות  עוברות ,היום .אבותינושהיה אצל 

מכל  ,מחלות בעולםכל מיני בקצב מסחרר 
מצב  ,כנראה .האויר נזדהם, ומיני סיבות

 ,כיון שברוחניות כמו הרוחניות. הוא, הגשמיות
גם החרקים  ממילא ,בעולםרבה טומאה  נהיש

 .מארץ לארץ יםעוברו ,בעולםיותר נפוצים 
כיון אבל הדבר הוא גם פשוט במציאות. 

בין רבים  קשרים נםויש התפתח,שהעולם 
היו  לאר שא ,מחלות עוברות ממילא המדינות,

   .בעבר
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שלא  .לא היה בעבר ,הדבר הזהבנ"ד,  ה"ה
 ,בעברש זאת בעבר? משוםאיך אכלו , יגידו

לא  ,לוהנקודות הל .יתהלא ה המחלה הזאת
את זחייבים לנקות לכן,  .על עלי הקאת היו

 דבר מסוכן. וזהכך, עושה ומי שלא  .היטב היטב
  .חובה לבדוק זאת

  
  עלי קאת?לאכול בכלל ראוי  מהקהל: שאלה

 מנטליות.בתלוי  דברה מרן שליט"א: תשובת
בקר בא לש ,אשכנזיאחד חכם היה אתה יודע, 

מדוע להם, ואמר איתם והוא דיבר  ,תימןארץ ב
 אינם אשר ,עושים כל מיני דברים אתם

אני אגיד לך את לו המארי,  ענה ?'יםתרבותי'
הרבה שאתה עושה  ,אני רואה האמת. גם

 וזה ,דהיינוים אותנו... מגעיל אשר הם ,דברים
רגיל לדברים , האדם נויש תרבות.של־ן יעני

 ,'דרך ארץ'אצלו המושג  ממילאו ,מיםימסוי
  אחר. מושג שונה. זה  ואה

 בכך. אבל ני יכול לזלזלינא הרגלי אכילה. אלו
מכך,  נמנעים כמים, היוח־התלמידי ,בדרך כלל

רבות  השלכות גם נןיש. מכל מיני סיבות
אבא  נו פשוט.נאי הדבר ., לעניין הזהנוספות
־התלמידימ, בשם אחד היה אומרזצ"ל מארי 

צריך הוא  ,מי שאוכל קאת'לפניו, היו ש כמיםח
־צריך אחר מה הכוונה.יודע  ,מי שמבין'. מקוה

זה  , כיאבל צריכים לדעתכך טבילת עזרא. 
לפחות ארבעה סוגים  נםישתלוי איזה סוג הוא. 

הן וכל מיני השפעות,  להםשיש  של עצי קאת,
 יודע להבדיל ,מי שמומחה אפי' הפוכות.

  ביניהם. 
  

 נםיש .מבחינה הלכתית אני מדבר,כעת  אבל
, מבחינת מוסיף להם הרבה דברהש ,אנשים

 ,מאדגדולה השפעה  נהיש ,הרי לקאת ריכוז.ה
 לויש לאדם. ע וגמרלתת וז המחשבה, וכילר

כיר מ לאעצמי אני , 'ברוך ה .הרבה מעלות
אני את ההשפעות. ל בפועַ  יודעאינני ואת, ז

מתוך מה  .לי שידועמתוך מה רק  ,מדבר
ר שאכששמעתי, וממה שראיתי בספרים. 

 ,אתזלטעום פעם אחת נתנו לי  ,יתי ילדהי
  . בכך ני נוגעינמאז אראיתי שזה מר, ו

, עצי עולה כאן בקונטריס הבאתי ,שיראה מי
מהרי"ץ  .חכמי תימן כךכתבו על מה ש את

אשר  ישנם כאלה,בשו"ת פעו"צ דן על ברכתו. 
היו הם  הקאת,בזכות  .הדבר הזהבזכות למדו 

של־ ערים בליל שבועות. שמעתי מבנו נשארים
שלוקח כך, מכתב מר לי שא, אחדגדול ת"ח 

אם אני לועס  ,שעות בשלושו לכתב בדר"כ
 דקות. שלשתוך בו אני כותב .קאתתחילה 

הקאת מיישב את , בבת אחת. דר ליתמס הכל
 .חובש את המיומי ,מועיל לזיכרוןהמחשבה, 

 נםיש ,אבל השלכות.תועלות ולכך הרבה יש 
, עדיף מבין בסוגים ינוא. ומי שמכך גם נזקים

   שלא יאכל.
  

כך,  [דף י"ג]בקונטריס עצי עולה  כאן כתבתי
חכמי תימן האחרונים הזכירוהו, והראשון 

שורר האלד'י, לפני כשלש מאות שבהם המ
שיר זיע"א, בשבזי  שים שנה, מהר"שוחמ

 וכו', שהזכיר בו מעלותיו. אלקאת ואלקהוה
יוסף בן ישראל משתא  מה"ר ושו"ר שקדם לו

זצ"ל, בשיר הפותח יקול אלשאער אלנא֗צם, 
שהזכירו באמצע בזה"ל, ֗גצין "אלקאת" מן 
 עדנאן, צפאת אפנאן, יצלי ֗כאטר אלמכרוב.

כנראה גן  ',מן עדנן' ,וכו' קאתה ענפי דהיינו,
, מרגיע נעים התענוגיםעדן או משהו דומה. 

 ,אדם מדוכאאם ה הנדכא.רוח את משמח ו
לכך השפעות יש  הדבר משמח ומרגיע אותו.

   טובות.
  

, אינני צריך הוא אמר לי ,מישהומ נודע לי אבל
לשבת  ,אין צורך .'ןזִּ לכַ ', לשבת בשביל זה

 .כמה שעותולבזבז על כך ולמצוץ ולמצוץ, 
אח"כ ו אותם, ןוחלט ,עלי קאת תקחאפשר ל

כמו שעשה אברך אחד  וע אותם,ללבס וועלל
ניגש למבחן  ,חצי שעה לאחרשאני מכיר. 

  .ב"ה ומצליח ,לדיינות
  

עלי  אלו המתעסקים עם מהקהל: שאלה
ם מיץ, ניתן לסנן זאת הקאת, ועושים מה

במסננת משי, ובכך חסכנו את בעיית 
  תולעים.ה
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טוב אשריהם ישראל.  מרן שליט"א: תשובת
לטמון את  ,לזלזל חלילהאבל שיש עצה קלה. 
 לא רואיםשכי כיון  ,ולומר הראש בקרקע

 מי, כנראה כך. אתזלאכול אזי מותר  אותם,
כבר  שהםכיון  ,לא רואה את החרקיםש

 בר טמטמוכ דהיינו התולעים ו.בראש יםנמצא
ונשמרתם מאד ' .מזלזל באיסור ולכן הואאותו, 

   .מכל הבחינות ',לנפשותיכם
  

ומכל  ,ישמרנו ויצילנו מכל דבר רעב"ה  המקום
ובעז"ה  ,טובים שאינםומכל הימים  ,נגע ומחלה

, כי אך טוב וחסד ירדפונו כל ימי חיינונזכה 
  אכי"ר.

  
 ,לי כאן את החוברת 'תנורו של־עכנאי' יש
קובץ חילקנו בשנה שעברה, בצירוף ר שא

המאמרים 'חיי שרה', שכתבתי בזמנו לעילוי 
זאת שוב כעת, ב עיינתינשמת אמי מורתי. 

, דברים שנכתבו אזהוראיתי כי בשבת־קודש, 
כי יש להם השפעה  ,חושבניהם ממש מרגשים. 

, או את החוברת מי שאין לולכן, טובה ביותר. 
 מכאן.אותה , יכול לקחת לקבלה מי שרוצה

  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

  מקורות, שיפר ותיקן דברים רבים,עניינים וציין הוסיף 
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

 בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעירענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור

  את הדבר בשיעור זה, יש לו לברר היטב 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה
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