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   י"נ חיים זוהר הילד להצלחת מוקדש השיעור
  . ו"יצ ענאקי דקל הרב והנפלא הנעלה ידידנו בן
   לטובה לבו משאלות כל ה"המב שימלא ר"יה

 שמים ויראת התורה במעלות ויעלה מעשיו בכל' הנז הילד ויצליח
        .ר"אכי, לטובה ולבכם לבו משאלות כל ויתמלאו



  ה'תשע"ז ב'שכ"ח במדברמוצש"ק 

3  

  נ"י  זוהר חייםזוהר חייםזוהר חייםזוהר חייםהשיעור מוקדש להצלחת הילד 
   ו.יצ" דקל ענאקידקל ענאקידקל ענאקידקל ענאקיהרב הנעלה והנפלא בן ידידנו 

כל משאלות לבו  ואהרוך בקום שימלא המיה"ר 
ויעלה במעלות  ,בכל מעשיוויצליח הילד הנז'  לטובה

כל משאלות לבו ויתמלאו  ,יראת שמיםהתורה ו
  ., אכי"רולבכם לטובה

  
  

    חשיבות תיקון המדות קודם לימוד התורה.חשיבות תיקון המדות קודם לימוד התורה.חשיבות תיקון המדות קודם לימוד התורה.חשיבות תיקון המדות קודם לימוד התורה.
        

כתב כך,  ]סעיף א[ערוך בסימן תצ"ג  השלחןהשלחןהשלחןהשלחן
נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד 
ל"ג לעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי ל"ג לעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי ל"ג לעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי ל"ג לעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי 

מדוע הם מתו? מסבירים בספרים  ....עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא
ימי הם  הקדושים שהם מתו מפני שהימים האלו

מעלה ־של יןדדין. בימים האלו ההכרעה בבית 
עלולה להיות לחומרא, ויענישו את החוטא. 
משא"כ בשאר ימות השנה, שאם האדם היה 
נדון אז, יתכן שפסק הדין יצא לקולא. ומכיון 

נענשו  ,שבימי ספירת העומר שולט הדין בעולם
  תלמידי רבי עקיבא.

  
השכל בשבילנו. ־מוסר כאןמזה נאמר  חוץחוץחוץחוץ

חטאם של תלמידי רבי עקיבא היה שלא נהגו 
כנודע. וזהו הלקח שאנו צריכים  ,כבוד זה בזה

ללמוד לפני מתן תורה בחג השבועות, כי דרך 
ארץ קדמה לתורה. יש לתקן את המדות לפני 

  שלומדים תורה. 
  

את  סידר בחיבורוממה שהרמב"ם לדבר,  וסמךוסמךוסמךוסמך
  ...'תלמוד תורה'לפני הלכות  'דעות'הלכות 

  
  

השלמה בעניין שורש המנהג אצל חלק מבני ק"ק השלמה בעניין שורש המנהג אצל חלק מבני ק"ק השלמה בעניין שורש המנהג אצל חלק מבני ק"ק השלמה בעניין שורש המנהג אצל חלק מבני ק"ק 
תימן יע"א שלא להסתפר ושלא לעשות נישואין עד תימן יע"א שלא להסתפר ושלא לעשות נישואין עד תימן יע"א שלא להסתפר ושלא לעשות נישואין עד תימן יע"א שלא להסתפר ושלא לעשות נישואין עד 
חג שבועות, וכן לגבי לקנות כלים חדשים או לגבי חג שבועות, וכן לגבי לקנות כלים חדשים או לגבי חג שבועות, וכן לגבי לקנות כלים חדשים או לגבי חג שבועות, וכן לגבי לקנות כלים חדשים או לגבי 

    שירה בפה.שירה בפה.שירה בפה.שירה בפה.
  

נוהגים שלא נוהגים שלא נוהגים שלא נוהגים שלא , 'השו"ע שם בסעיף ב ממשיךממשיךממשיךממשיך
להסתפר עד ל"ג לעומר, שאומרים שאז פסקו להסתפר עד ל"ג לעומר, שאומרים שאז פסקו להסתפר עד ל"ג לעומר, שאומרים שאז פסקו להסתפר עד ל"ג לעומר, שאומרים שאז פסקו 

ואין ואין ואין ואין ש בגמרא. אמנם הדבר אינו מפור  ....מלמותמלמותמלמותמלמות
להסתפר עד יום ל"ד בבקר אלא א"כ חל יום להסתפר עד יום ל"ד בבקר אלא א"כ חל יום להסתפר עד יום ל"ד בבקר אלא א"כ חל יום להסתפר עד יום ל"ד בבקר אלא א"כ חל יום 
ל"ג ערב שבת שאז מסתפרין בו מפני כבוד ל"ג ערב שבת שאז מסתפרין בו מפני כבוד ל"ג ערב שבת שאז מסתפרין בו מפני כבוד ל"ג ערב שבת שאז מסתפרין בו מפני כבוד 

במדינות אלו אין נוהגין במדינות אלו אין נוהגין במדינות אלו אין נוהגין במדינות אלו אין נוהגין מוסיף הרמ"א,     השבת.השבת.השבת.השבת.
הספרדים     ....כדבריו, אלא מסתפרין ביום ל"גכדבריו, אלא מסתפרין ביום ל"גכדבריו, אלא מסתפרין ביום ל"גכדבריו, אלא מסתפרין ביום ל"ג

נוהגים כדעת מרן להסתפר ביום ל"ד, 
  והאשכנזים מסתפרים ביום ל"ג.

  
דהיינו כהרמ"א, התימנים נוהגים בזה  גםגםגםגם

דעת ולא נהגו כמסתפרים בעומר, שאותם ה
האר"י הסובר שלא להסתפר עד ערב שבועות, 
מסתפרים בפועל ביום ל"ג כדעת הרמ"א. זאת 
לבד מהיתרו של מהרי"ץ להסתפר בכל ערב 

כל שבת, שלא נאמר אלא לאותם שהסתפרו ב
  בשאר ימות השנה כידוע.גם ערב שבת 

  
והגים להסתפר והגים להסתפר והגים להסתפר והגים להסתפר יש ניש ניש ניש נ, כך ג' מביא מרן בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף

אם  בראש חדש אייר, וטעות הוא בידם.בראש חדש אייר, וטעות הוא בידם.בראש חדש אייר, וטעות הוא בידם.בראש חדש אייר, וטעות הוא בידם.
מתחילים את איסור התספורת מתחילת 
ספירת העומר, ומשלימים את האיסור רק עד 
ל"ג בעומר, אין מקום להסתפר בראש חודש, 
כי בכך יוצא יום אחד מחשבון איסור ימי 

  התספורת.
  

באיסור התספורת כמה מנהגים. בספר בין  ישישישיש
מכל  ,עשרה מנהגים בזה פסח לשבועות הביא

קהילות ישראל ברחבי העולם. יש כמה חילוקי 
דינים בזה. אפשר לדון אם להחשיב את 
שלושת ימי הגבלה, ואת ראשי החדשים 
שבאמצע, גם ל"ג או את ל"ד. אפשר גם 
להחשיב את הספירה החל מראש חודש 

  יש בזה הרבה מנהגים.ולכן והלאה. 
  

, שם ]סב:[ העניין מתחיל בגמרא ביבמות שורששורששורששורש
מובא כי מתו עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי 
עקיבא 'בין פסח לעצרת', ובמדרש מובא 

הביאוהו הפוסקים והר"י אבן שועיב,  כנזכר בחיבור[
רּוס עצרתשהם מתו  ]ג"בסימן תצ '. 'מפסח ועד ּפְ

ומפשטות הגמרא דלעיל נראה שהם מתו 
במשך כל ימי העומר עד חג השבועות, אבל 

האומר שמיתתם 'עד פרוס עצרת',  לפי המדרש
פירושו הוא שהם מתו בימי העומר פחות ט"ו 
יום. שהרי שלושים יום קודם לחג נידון כמו החג, 
ומלת 'פרוס' עניינה כמשמעות פרוסה, לכן גם 
בעניינינו יש לחלק את הימים ולומר שמתוך 
ימי ספירת העומר, מתו תלמידי רבי עקיבא 

   פחות ט"ו יום שהם לא מתו.
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נובעים שרשי חילוקי המנהגים דלעיל  ומזהומזהומזהומזה
מחמירים  יבקהילות ישראל, ממתי ועד מת

כי אם נתחיל למנות את  .באיסור התספורת
הימים מתחילתם, הרי ימי מיתת תלמידי רבי 
עקיבא מסתיימים בל"ג לעומר, וזהו מה 

מתחילים את האיסורים ש שמקובל אצלנו,
  מפסח ומסיימים בל"ג בעומר, וכדברי המדרש. 

  
אותם הסוברים שהאיסור נוהג מראש  ,מאידךמאידךמאידךמאידך
כשיטת התוס' [ועד חג השבועות  איירחודש 
, הם נוקטים כי אף שמיתת תלמידי רבי ]וסיעתם

אבל הם לא עקיבא היתה מפסח ועד העצרת, 
בשבתות הם לא מתו. וכן  .מתו בכל הימים

ובראשי חדשים הם לא מתו. י הפסח בימ
 ,ובקיצור, בימים שיש בהם אפילו מעט שמחה

לא מתו תלמידי רבי עקיבא. אם מנכים ימים 
אלו מחשבון מ"ט ימים, נותרו לנו ל"ג ימים, 

  ובימים אלו מתו תלמידי רבי עקיבא.
  

זו אפשר לדון, באיזה ל"ג ימים לא  ובנקודהובנקודהובנקודהובנקודה
עד ל"ג א' לעומר ומלומר שהם מתו  יתכןמתו. 

, איירבעומר. אפשר גם להתחיל למנות מר"ח 
או מעט אחריו, מב' לחודש, ולסיים בג' בסיון, 

 לפיאו בערב שבועות. נמצא שאפשר לדון 
  התוס' כיצד לעשות את החשבון בדיוק.דעת 

  
הקודם הסברתי בס"ד את שורש  בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור

המנהג אצלנו, אותם שהחמירו עד הקצה 
ישראל  הילותהאחרון, וכמדומני שאפילו בק

א החומרא הכי לא מצויה חומרא כזו, כי הי
גדולה. נמצא שאצל התימנים ישנה את הקולא 

כי הכי גדולה, ומאידך את החומרא הכי גדולה. 
והיו היו שהתירו תספורת בכל ערב שבת, 

שאפילו נישואין שהחמירו עד הקצה האחרון, 
  .כדלקמן עד שבועות ממשלא עשו 

  
דן היתר התספורת בספירת העומר, מנהג  עלעלעלעל

וזו התשובה  ,]ח"ב סימן עו[ מהרי"ץ בתשובותיו
את  םמפיצילצערנו, יש  .הכי מפורסמת שלו

זו בזמננו, בלא שהבינו את דבריו התשובה ה
כי הם לא ירדו לעומק דעתו. הם  ,משרשם

לדעת  מבינים לפום ריהטא, כי לא קיים
טעות, וזו  איסור תספורת בעומר.כלל מהרי"ץ 

כי מהרי"ץ עשה פשרה בדבר והוא סבר שכבוד 
  שבת דוחה את מנהג מניעת התספורת. 

  
ממילא כי היתר זה שייך בזמננו דוקא למי  מובןמובןמובןמובן

ששערו מגודל, אך אם בלאו הכי הוא אינו 
מסתפר אלא מידי תקופה [כמו שמצוי כיום 
בדרך כלל, להסתפר בערך פעם בשלושים או 

היתר להסתפר. אבל , אין לו שום ארבעים יום]
אותם שנהגו להסתפר מדי שבוע או שבועיים 
לכל היותר, לכבוד שבת, ממילא הם מצטערים 
בשבת בגידול השיער, ונדמה להם כאבילות. 
הם לא יכולים לסבול את שערם "הארוך". הם 

לא נעים להם מפני הדבר מגרדים, ובפרט 
שהעומר הוא בימי החום. היום אפשר לפתור 

לא אז בתימן , אבל להם 'שמפו' את הבעיא עם
  היה דבר כזה.

  
, היתר זה של מהרי"ץ התפרסם יותר לצערילצערילצערילצערי

מדאי. אפילו מילדותי אני זוכר שהיו מראים 
את לשון הרב שושנת המלך, שהעתיק את 
ההיתר בסתמא, ולא נחתו להתעמק בזה. 

למלוח  , כגוןמהרי"ץשל  יותומאידך, את חומר
כל חתיכה בפני עצמה, הם לא קיבלו. הם 

  טוענים כי זה קשה. לא יכולים. 
  
הם אפילו שכחו, אבל בפסח  'וניעור חוזרחוזרחוזרחוזר''''ממממ

, וקיבלו באמצעותינו בסופו של־דבר זה הסתדר
  את דברי מהרי"ץ.

  
רו של מהרי"ץ כמעט תילמדים כי ה נמצאנונמצאנונמצאנונמצאנו

ולא שייך לזמננו, רק למי ששכח להסתפר לפני 
י שנוהג כיום להסתפר לכבוד שבת פסח, וגם למ

  מדי תקופה קצרה.
  

אצלנו בנוסף החומרא הכי רחוקה,  ומצויהומצויהומצויהומצויה
דהיינו שאותם הנוהגים כדעת האר"י, שלא 
להסתפר אלא עד ערב שבועות, הוסיפו 
והחמירו יותר, מה שלא אמר האר"י, שלא 

  לעשות אפילו נישואין עד אחרי שבועות.
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יום, צריכים להיות רצופים, שאם לא כן,  ל"גל"גל"גל"ג
כך. הרי אם יסתפרו ־לא יהא היכר לאבילות כל

בימים שבינתיים, אינם נראים אז מגודלים פרע. 
וכל שכן אם יהיו חתונות, שאז יהיה עוד המשך 

  לכך בשבעת ימי המשתה.
  

כתב על כך  ג]"ג ס"ק י"סימן תצ[החיים  הכףהכףהכףהכף
אשו אלא אשו אלא אשו אלא אשו אלא האר"י ז"ל לא היה מגלח רהאר"י ז"ל לא היה מגלח רהאר"י ז"ל לא היה מגלח רהאר"י ז"ל לא היה מגלח ר בזה"ל,

בערב פסח ובערב חג השבועות. ולא היה בערב פסח ובערב חג השבועות. ולא היה בערב פסח ובערב חג השבועות. ולא היה בערב פסח ובערב חג השבועות. ולא היה 
מגלח, לא ביום ר"ח אייר, ולא ביום ל"ג לעומר מגלח, לא ביום ר"ח אייר, ולא ביום ל"ג לעומר מגלח, לא ביום ר"ח אייר, ולא ביום ל"ג לעומר מגלח, לא ביום ר"ח אייר, ולא ביום ל"ג לעומר 

הוא בשום אופן. שער הכוונות דף פ"ו ע"ד וכו'. בשום אופן. שער הכוונות דף פ"ו ע"ד וכו'. בשום אופן. שער הכוונות דף פ"ו ע"ד וכו'. בשום אופן. שער הכוונות דף פ"ו ע"ד וכו'. 
            אין שום היתר בזה.סובר ש

        
וכתב עוד שם הנהר שלום, דגם לחתן לא וכתב עוד שם הנהר שלום, דגם לחתן לא וכתב עוד שם הנהר שלום, דגם לחתן לא וכתב עוד שם הנהר שלום, דגם לחתן לא 

וכן וכן וכן וכן התרתי לגלח קודם שבועות בכמה ימים. התרתי לגלח קודם שבועות בכמה ימים. התרתי לגלח קודם שבועות בכמה ימים. התרתי לגלח קודם שבועות בכמה ימים. 
לפי מנהג לפי מנהג לפי מנהג לפי מנהג כתב באיגרות הרמ"ז סס"י ב', שכתב באיגרות הרמ"ז סס"י ב', שכתב באיגרות הרמ"ז סס"י ב', שכתב באיגרות הרמ"ז סס"י ב', ש

האר"י ז"ל, אפילו אם יזדמן ברית מילה, אין האר"י ז"ל, אפילו אם יזדמן ברית מילה, אין האר"י ז"ל, אפילו אם יזדמן ברית מילה, אין האר"י ז"ל, אפילו אם יזדמן ברית מילה, אין 
הנהר הנהר הנהר הנהר     וכתב עוד שםוכתב עוד שםוכתב עוד שםוכתב עוד שם    להסתפר בכל זמן העומר. להסתפר בכל זמן העומר. להסתפר בכל זמן העומר. להסתפר בכל זמן העומר. 

שלום, דנסתפקתי אם חל יום מ"ט בשבת, אם שלום, דנסתפקתי אם חל יום מ"ט בשבת, אם שלום, דנסתפקתי אם חל יום מ"ט בשבת, אם שלום, דנסתפקתי אם חל יום מ"ט בשבת, אם 
ולולי ולולי ולולי ולולי מותר לגלח במ"ח. ולא איפשיטא לי. מותר לגלח במ"ח. ולא איפשיטא לי. מותר לגלח במ"ח. ולא איפשיטא לי. מותר לגלח במ"ח. ולא איפשיטא לי. 

שהכריחוני, כמעט לא הייתי מגלח כו'. וכן שהכריחוני, כמעט לא הייתי מגלח כו'. וכן שהכריחוני, כמעט לא הייתי מגלח כו'. וכן שהכריחוני, כמעט לא הייתי מגלח כו'. וכן 
עיקר לגלח בערב שבת, שלא ייכנס לחג עיקר לגלח בערב שבת, שלא ייכנס לחג עיקר לגלח בערב שבת, שלא ייכנס לחג עיקר לגלח בערב שבת, שלא ייכנס לחג 

        כשהוא מנוול.כשהוא מנוול.כשהוא מנוול.כשהוא מנוול.
  

ברית מילה אינה מתרת את  הדברים. מסקנתמסקנתמסקנתמסקנת
התספורת, ואם קבעו חתונה לימי העומר קודם 
שבועות, אפילו שראוי לחתן בכל השנה לספר 

ָיְפיֹו , ]ישעיהו לג, יז[ראשו, כמו שנאמר  ָיְפיֹו ֶמֶלְך ּבְ ָיְפיֹו ֶמֶלְך ּבְ ָיְפיֹו ֶמֶלְך ּבְ ֶמֶלְך ּבְ
ֱחֶזיָנה ֵעיֶניךָ  ֱחֶזיָנה ֵעיֶניךָ ּתֶ ֱחֶזיָנה ֵעיֶניךָ ּתֶ ֱחֶזיָנה ֵעיֶניךָ ּתֶ אדרבה, אבותינו היו עושים ו. . . . ּתֶ

, מתגלחת החתן שמחה גדולה, [וזה בתספורת
ונה עצמה על אחת כמה וכמה], הכא בחת

  שאני, ואסור לו להסתפר.
  

מבואר מדבריהם שאין איסור עכ"פ  אמנםאמנםאמנםאמנם
בקביעת החתונה בימים אלו. אבל אבותינו 
שנהגו כדעת האר"י, החמירו יותר בזה, ואפילו 

  לא קבעו נישואין בימי העומר. 
  

זו בלבד, אלא אף רבים מבין מחמירים  לאלאלאלא
קנות בגדים וכלים אלו, החמירו יותר שלא ל

חדשים בכל ימי העומר, ואפילו נמנעו מסתם 
  שירה בפה. 

חומרות אלו האחרונות, הן חומרות  שתישתישתישתי
אינן מוכרות כלל בשאר קהילות כמעט וש

ישראל, אבל חומרת הנישואין, היא חומרא 
שנמצא לה מקור בכמה ספרים. בספר בין פסח 
לשבועות, הביא זאת בשם ארחות חיים להר"א 

אין כונסים נשים ואין אין כונסים נשים ואין אין כונסים נשים ואין אין כונסים נשים ואין יל בזה"ל, מלונ
        מסתפרים, מפסח ועד עצרת. מסתפרים, מפסח ועד עצרת. מסתפרים, מפסח ועד עצרת. מסתפרים, מפסח ועד עצרת. 

  
כך נוהגים כך נוהגים כך נוהגים כך נוהגים שם להביא בשם הלבוש,  ומוסיףומוסיףומוסיףומוסיף

באלו הארצות, אם מפני שמתו בכל הימים, באלו הארצות, אם מפני שמתו בכל הימים, באלו הארצות, אם מפני שמתו בכל הימים, באלו הארצות, אם מפני שמתו בכל הימים, 
פרט לל"ג בעומר. משמע שבל"ג בעומר הוא פרט לל"ג בעומר. משמע שבל"ג בעומר הוא פרט לל"ג בעומר. משמע שבל"ג בעומר הוא פרט לל"ג בעומר. משמע שבל"ג בעומר הוא 

למעשה, המעיין בכל דבריו, אינו מגיע מתיר. מתיר. מתיר. מתיר. 
למסקנא ברורה בזה, אבל לדידן ברור 

  עות בכל זה.שמחמירים עד שבו
  

שירה בפה, אף שהסברתי זאת בשיעור  לגבילגבילגבילגבי
שעבר, אביא בהמשך בס"ד מקורות וסברות 

  נוספות לזה.
  

, מנהג ההימנעות מתספורת וכו' עד אגבאגבאגבאגב
חוז שרעב בלבד, כמו שבועות, לא היה מצוי במ

כי מלבדם, אנשים צדיקים  שחושבים רבים.
כל המקומות בתימן החמירו בזה. בויראי שמים 

  . כךאאמו"ר זצ"ל החמיר גם 
  

 דוברהגאון שלמה טובים זצ"ל בספרו  הרבהרבהרבהרב
נלב"ע בליל [, ]מ"ט, דף ר"חלק ב סימן כ[ שלום

], הביא באריכות את כל השבת שעבר
העניינים הללו, והוסיף להרחיב בשיטת 

דף [מהרי"ץ בנושא זה. וכתב במסקנת הדברים 
מרן מרן מרן מרן היוצא מדברינו להלכה, להיוצא מדברינו להלכה, להיוצא מדברינו להלכה, להיוצא מדברינו להלכה, לבזה"ל,  ]ט"רמ

    אין להסתפר ולא לישא אשה מפסחאין להסתפר ולא לישא אשה מפסחאין להסתפר ולא לישא אשה מפסחאין להסתפר ולא לישא אשה מפסח    הבית יוסףהבית יוסףהבית יוסףהבית יוסף
עד שבועות, עד שבועות, עד שבועות, עד שבועות, ווווומל"ד ומל"ד ומל"ד ומל"ד ועד ל"ד בעומר בבוקר, ועד ל"ד בעומר בבוקר, ועד ל"ד בעומר בבוקר, ועד ל"ד בעומר בבוקר, 

אצל  היום נפוץ המנהג הזה. . . . וכו'וכו'וכו'וכו'    הכל מותרהכל מותרהכל מותרהכל מותר
בהרבה מקומות, ולקמן נביא [הספרדים והתימנים 

, שמאחרי ל"ג או ]אי"ה תשובת מהר"י יצחק הלוי
, דהיינו בין ל"ד בעומר מתירים את הכל

נישואין, ובין תספורת. אבל אצל האשכנזים יש 
  . כךמנהגים שונים 
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אך אנו בתימן במחוז תעז, אך אנו בתימן במחוז תעז, אך אנו בתימן במחוז תעז, אך אנו בתימן במחוז תעז, הדברי שלום,  מוסיףמוסיףמוסיףמוסיף
דהיינו שרעב, שם קבור מה"ר שלום שבזי 

אחרונים אחרונים אחרונים אחרונים נהגנו על פי האר"י ז"ל ושאר נהגנו על פי האר"י ז"ל ושאר נהגנו על פי האר"י ז"ל ושאר נהגנו על פי האר"י ז"ל ושאר זיע"א, 
כל כל כל כל     המחמירים, שלא לישא אשה ולא להסתפרהמחמירים, שלא לישא אשה ולא להסתפרהמחמירים, שלא לישא אשה ולא להסתפרהמחמירים, שלא לישא אשה ולא להסתפר

הרי"ץ בעדת הרי"ץ בעדת הרי"ץ בעדת הרי"ץ בעדת ממממימי הספירה. ועכ"פ הנוהג כימי הספירה. ועכ"פ הנוהג כימי הספירה. ועכ"פ הנוהג כימי הספירה. ועכ"פ הנוהג כ
ימי ראש חודש ימי ראש חודש ימי ראש חודש ימי ראש חודש התימנים, אין לו לישא אלא בהתימנים, אין לו לישא אלא בהתימנים, אין לו לישא אלא בהתימנים, אין לו לישא אלא ב

        ........וכו'.וכו'.וכו'.וכו'.בלבד בלבד בלבד בלבד ול"ג בעומר ול"ג בעומר ול"ג בעומר ול"ג בעומר     וסיוןוסיוןוסיוןוסיון    אייראייראייראייר
  

נכון, צריך לעיין אל להבין את כוונתו  בשבילבשבילבשבילבשביל
כי מהרי"ץ מתיר נישואין בעומר  .בכל תשובתו

למי שלא קיים פריה ורביה, או למי שאין לו מי 
שישמשנו. ולמעשה גם בזה נהגו להחמיר, ודחו 

נישואין לאחר הספירה, כיון דלא את כל ה
א מילתא. וביאור הדבר הוא, מאחר נָ ּמְ סַּ ִמ 

וכתוב בספרים הקדושים שזיווגם לא יעלה יפה, 
  לישא אז אשה.אין כדאי 

  
, וכן בספר אי"ש ]ט"דף נה "[סימן למכמנים  בספרבספרבספרבספר
, שם הדפיסו שאלות ]ד"ח"א דף קע[ ימיני

יצחק הלוי, הביאו תשובה  ותשובות ממהר"י
 לשאלתמהר"י הנ"ל  ענהבנושא זה, בה 

, ראב"ד ]מה"ר יחיא בן יחיא עומייסי זצ"ל -[היבי"ע 
  עיר רדאע. 

  
כתב למהר"י יצחק הלוי, כי בעירם קמו  היבי"עהיבי"עהיבי"עהיבי"ע

ר, ייצי גדר להתיר נישואין לפני ר"ח אכמה פור
והוא מבקש ממנו שימחה בהם כדת של תורה. 

קדושים אשר בארץ קדושים אשר בארץ קדושים אשר בארץ קדושים אשר בארץ לללל    בה'.בה'.בה'.בה'.מחסי מחסי מחסי מחסי וזה לשונו, 
ואדירי כל חפצי בם, ירננו וישמחו חפצי ואדירי כל חפצי בם, ירננו וישמחו חפצי ואדירי כל חפצי בם, ירננו וישמחו חפצי ואדירי כל חפצי בם, ירננו וישמחו חפצי     המההמההמההמה

צדק מעתה ועד עולם, והמזהיר יזהיר וחיים צדק מעתה ועד עולם, והמזהיר יזהיר וחיים צדק מעתה ועד עולם, והמזהיר יזהיר וחיים צדק מעתה ועד עולם, והמזהיר יזהיר וחיים 
        ימצא ושלום כנהרים.ימצא ושלום כנהרים.ימצא ושלום כנהרים.ימצא ושלום כנהרים.

        
שלום לרבני ארץ, גודרי גדר ועומדים בפרץ, שלום לרבני ארץ, גודרי גדר ועומדים בפרץ, שלום לרבני ארץ, גודרי גדר ועומדים בפרץ, שלום לרבני ארץ, גודרי גדר ועומדים בפרץ, 
כל חד לפום חורפיה מקשה ומתרץ, יצילם ה' כל חד לפום חורפיה מקשה ומתרץ, יצילם ה' כל חד לפום חורפיה מקשה ומתרץ, יצילם ה' כל חד לפום חורפיה מקשה ומתרץ, יצילם ה' 

וחרץ, עמודי העולם אשר כל בית וחרץ, עמודי העולם אשר כל בית וחרץ, עמודי העולם אשר כל בית וחרץ, עמודי העולם אשר כל בית     מכליוןמכליוןמכליוןמכליון
ישראל נכון עליהם, מו"ר בדה"ץ דק"ק צנעא ישראל נכון עליהם, מו"ר בדה"ץ דק"ק צנעא ישראל נכון עליהם, מו"ר בדה"ץ דק"ק צנעא ישראל נכון עליהם, מו"ר בדה"ץ דק"ק צנעא 
וכו', פני המנורה הטהורה, זכה וברה, מוכתר וכו', פני המנורה הטהורה, זכה וברה, מוכתר וכו', פני המנורה הטהורה, זכה וברה, מוכתר וכו', פני המנורה הטהורה, זכה וברה, מוכתר 
בכתר תורה, לעיני כל רואיה מאירה, מו"ר בכתר תורה, לעיני כל רואיה מאירה, מו"ר בכתר תורה, לעיני כל רואיה מאירה, מו"ר בכתר תורה, לעיני כל רואיה מאירה, מו"ר 

, עליה אתאמר וצדיק , עליה אתאמר וצדיק , עליה אתאמר וצדיק , עליה אתאמר וצדיק ]יצחק הלוי זצ"ל[יחיה יחיה יחיה יחיה 
        באמונתו יחיה, אכי"ר.באמונתו יחיה, אכי"ר.באמונתו יחיה, אכי"ר.באמונתו יחיה, אכי"ר.

        

אחר דרישת שלומו וטובתו, באתי לפני אחר דרישת שלומו וטובתו, באתי לפני אחר דרישת שלומו וטובתו, באתי לפני אחר דרישת שלומו וטובתו, באתי לפני 
ים אלו, נודיע לאדון איך ים אלו, נודיע לאדון איך ים אלו, נודיע לאדון איך ים אלו, נודיע לאדון איך האברך בשורותיהאברך בשורותיהאברך בשורותיהאברך בשורותי

מנהגינו מימות אבותינו הקדושים דור אחר דור מנהגינו מימות אבותינו הקדושים דור אחר דור מנהגינו מימות אבותינו הקדושים דור אחר דור מנהגינו מימות אבותינו הקדושים דור אחר דור 
להחמיר ולאסור תספורת ונישואין בין פסח להחמיר ולאסור תספורת ונישואין בין פסח להחמיר ולאסור תספורת ונישואין בין פסח להחמיר ולאסור תספורת ונישואין בין פסח 
לעצרת, ומונין מעת ספירת העומר מליל ב' לעצרת, ומונין מעת ספירת העומר מליל ב' לעצרת, ומונין מעת ספירת העומר מליל ב' לעצרת, ומונין מעת ספירת העומר מליל ב' 
יו"ט של פסח, ומנהג אבותינו תורה, וכ' יו"ט של פסח, ומנהג אבותינו תורה, וכ' יו"ט של פסח, ומנהג אבותינו תורה, וכ' יו"ט של פסח, ומנהג אבותינו תורה, וכ' 

 נוטריקוןשהמלה האבו"ת היינו ואהב"ת. ואהב"ת. ואהב"ת. ואהב"ת. 
 לאהוב אתשיש בזה רמז וסימן . דהיינו ואהב"ת

[מקור העניין הוא בבעל הטורים . מנהגי האבות
דברים ו', ה'. ובעץ חיים למהרי"ץ ח"א דף ל"ו ע"ב, 

ומנהג זה לא יזחיחו אותו הפוסקים, ומנהג זה לא יזחיחו אותו הפוסקים, ומנהג זה לא יזחיחו אותו הפוסקים, ומנהג זה לא יזחיחו אותו הפוסקים, . ד"ה ואהבת]
כמבואר בטור ובבית יוסף, וגם מר"ן ולבוש כמבואר בטור ובבית יוסף, וגם מר"ן ולבוש כמבואר בטור ובבית יוסף, וגם מר"ן ולבוש כמבואר בטור ובבית יוסף, וגם מר"ן ולבוש 
ורד"א. וכולם יעידון יגידון פה אחד כנזכר ורד"א. וכולם יעידון יגידון פה אחד כנזכר ורד"א. וכולם יעידון יגידון פה אחד כנזכר ורד"א. וכולם יעידון יגידון פה אחד כנזכר 
בדבריהם ז"ל. ואיתא במשנה, אם קבלה בדבריהם ז"ל. ואיתא במשנה, אם קבלה בדבריהם ז"ל. ואיתא במשנה, אם קבלה בדבריהם ז"ל. ואיתא במשנה, אם קבלה 

        אם לדין יש תשובה.אם לדין יש תשובה.אם לדין יש תשובה.אם לדין יש תשובה.נקבל, ונקבל, ונקבל, ונקבל, ו
        

והנה בזמן הזה סעו המה למנוחות, ועזבו אותנו והנה בזמן הזה סעו המה למנוחות, ועזבו אותנו והנה בזמן הזה סעו המה למנוחות, ועזבו אותנו והנה בזמן הזה סעו המה למנוחות, ועזבו אותנו 
הרבנים הקודמים, החשובים מהדור     ––––לאנחות לאנחות לאנחות לאנחות 

בבחינת [שעבר, הלכו כולם לעולם שכולו טוב. 
ר     ,]שמות א, ח[הכתוב  ר ַויָָּקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאׁשֶ ר ַויָָּקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאׁשֶ ר ַויָָּקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאׁשֶ ַויָָּקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאׁשֶ

"רבנים  – עמדו מורי הוראהעמדו מורי הוראהעמדו מורי הוראהעמדו מורי הוראה    ].לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסףלֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסףלֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסףלֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף
ופסעו על דברי הפוסקים, והתירו ופסעו על דברי הפוסקים, והתירו ופסעו על דברי הפוסקים, והתירו ופסעו על דברי הפוסקים, והתירו  –חדשים" 

נישואין בפומבי בזה העת. והתחילו בו משבת נישואין בפומבי בזה העת. והתחילו בו משבת נישואין בפומבי בזה העת. והתחילו בו משבת נישואין בפומבי בזה העת. והתחילו בו משבת 
כנראה שכך יצא קודש כ"ח לחודש ניסן. קודש כ"ח לחודש ניסן. קודש כ"ח לחודש ניסן. קודש כ"ח לחודש ניסן. 

במקרה, והכוונה כאן נראית לשבת ההתחלה 
ולא חשו לדברי ולא חשו לדברי ולא חשו לדברי ולא חשו לדברי הנקראת "שבת אלבדע". 

הפוסקים זלה"ה, ולא למנהג דאיהו אלים עפ"י הפוסקים זלה"ה, ולא למנהג דאיהו אלים עפ"י הפוסקים זלה"ה, ולא למנהג דאיהו אלים עפ"י הפוסקים זלה"ה, ולא למנהג דאיהו אלים עפ"י 
        הדין.הדין.הדין.הדין.

        
של־ראשונים וגדר של־ראשונים וגדר של־ראשונים וגדר של־ראשונים וגדר     ואמרו חז"ל כל הפורץ גדרןואמרו חז"ל כל הפורץ גדרןואמרו חז"ל כל הפורץ גדרןואמרו חז"ל כל הפורץ גדרן

ולא חיישי ולא חיישי ולא חיישי ולא חיישי רחמנא ליצלן. ישכנו נחש ישכנו נחש ישכנו נחש ישכנו נחש     ,,,,במנהגיםבמנהגיםבמנהגיםבמנהגים
למיתת תלמידי רבי עקיבא דאיהי גרמא למיתת תלמידי רבי עקיבא דאיהי גרמא למיתת תלמידי רבי עקיבא דאיהי גרמא למיתת תלמידי רבי עקיבא דאיהי גרמא 

ומצאנו ומצאנו ומצאנו ומצאנו לא עניין אותם מאומה... לאיסורא. לאיסורא. לאיסורא. לאיסורא. 
שצרתן של תלמידי חכמים מוטלת על כל שצרתן של תלמידי חכמים מוטלת על כל שצרתן של תלמידי חכמים מוטלת על כל שצרתן של תלמידי חכמים מוטלת על כל 

ית , ', ', ', ']ויקרא י, ו[ישראל, דכתיב ישראל, דכתיב ישראל, דכתיב ישראל, דכתיב  ל  ּבֵ ית ַוֲאֵחיֶכם ּכָ ל  ּבֵ ית ַוֲאֵחיֶכם ּכָ ל  ּבֵ ית ַוֲאֵחיֶכם ּכָ ל  ּבֵ ַוֲאֵחיֶכם ּכָ
ֵרָפה  ְ ָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהׂשּ ֵרָפה ִיׂשְ ְ ָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהׂשּ ֵרָפה ִיׂשְ ְ ָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהׂשּ ֵרָפה ִיׂשְ ְ ָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהׂשּ ַרף ְייָ ִיׂשְ ר ׂשָ ַרף ְייָ ֲאׁשֶ ר ׂשָ ַרף ְייָ ֲאׁשֶ ר ׂשָ ַרף ְייָ ֲאׁשֶ ר ׂשָ וכי     ----    ''''ֲאׁשֶ

אפשר להתעלם ממיתת תלמידי רבי עקיבא? 
וסילוקן של־צדיקים קשה לפני הקב"ה יותר וסילוקן של־צדיקים קשה לפני הקב"ה יותר וסילוקן של־צדיקים קשה לפני הקב"ה יותר וסילוקן של־צדיקים קשה לפני הקב"ה יותר  -

        מחרבן בית המקדש, כידוע ליודעי ח"ן. מחרבן בית המקדש, כידוע ליודעי ח"ן. מחרבן בית המקדש, כידוע ליודעי ח"ן. מחרבן בית המקדש, כידוע ליודעי ח"ן. 
        



  ה'תשע"ז ב'שכ"ח במדברמוצש"ק 

7  

והנה המתירים סבירא להו, שעד ראש חודש והנה המתירים סבירא להו, שעד ראש חודש והנה המתירים סבירא להו, שעד ראש חודש והנה המתירים סבירא להו, שעד ראש חודש 
לטענתם, עד ראש חודש יכול לישא אשה. יכול לישא אשה. יכול לישא אשה. יכול לישא אשה. 

ולא קיים פריה ולא קיים פריה ולא קיים פריה ולא קיים פריה אייר מותר לעשות נישואין. 
גם לדעת הפרי חדש והמהר"ם, כנזכר גם לדעת הפרי חדש והמהר"ם, כנזכר גם לדעת הפרי חדש והמהר"ם, כנזכר גם לדעת הפרי חדש והמהר"ם, כנזכר ורביה, ורביה, ורביה, ורביה, 

        בבאר היטב בשלחן ערוך סימן תצ"ג.בבאר היטב בשלחן ערוך סימן תצ"ג.בבאר היטב בשלחן ערוך סימן תצ"ג.בבאר היטב בשלחן ערוך סימן תצ"ג.
        

גם מהרי"ץ מתיר לישא אשה  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
  בבין המצרים, למי שעוד לא קיים פריה ורביה?

        
גם בבין המצרים נוהגים  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט

להחמיר שלא לישא אשה. ואפילו שמצד הדין 
ן נוהג מותר, שהרי לדעת מרן אין איסור נישואי

מכל בבין המצרים, אלא מראש חודש אב, 
כמו כנראה נהגו להחמיר. הטעם הוא מקום 

בספירת העומר, כי אף אם מותר מעיקר הדין, 
יתכן גם כי בעוונותינו ולא מסמנא מילתא. 

, ]ירמיהו ח, כ[הרבים, בהיות שנתקיים בנו הפסוק 
ָלה ָקִיץ ַוֲאַנְחנּו לֹוא ָלה ָקִיץ ַוֲאַנְחנּו לֹואָעַבר ָקִציר ּכָ ָלה ָקִיץ ַוֲאַנְחנּו לֹואָעַבר ָקִציר ּכָ ָלה ָקִיץ ַוֲאַנְחנּו לֹואָעַבר ָקִציר ּכָ ְענוּ     ָעַבר ָקִציר ּכָ ְענוּ נֹוׁשָ ְענוּ נֹוׁשָ ְענוּ נֹוׁשָ קיבלו , , , , נֹוׁשָ

אבותינו על עצמם להחמיר בזה. ואכן, לא 
  להקל בזה למעשה. אצלינונשמע 

  
והנה, ודאי איסורא והנה, ודאי איסורא והנה, ודאי איסורא והנה, ודאי איסורא לדברי הרב יבי"ע,  נחזורנחזורנחזורנחזור

איכא. חדא, משום המנהג. וגם מטעמיה דראש איכא. חדא, משום המנהג. וגם מטעמיה דראש איכא. חדא, משום המנהג. וגם מטעמיה דראש איכא. חדא, משום המנהג. וגם מטעמיה דראש 
חודש, הנה אנחנו מונים מיום ל"ג מיו"ט שני חודש, הנה אנחנו מונים מיום ל"ג מיו"ט שני חודש, הנה אנחנו מונים מיום ל"ג מיו"ט שני חודש, הנה אנחנו מונים מיום ל"ג מיו"ט שני 
[ד]פסח. וכבר הרב זרע אמת, ומהרי"ל, והרב [ד]פסח. וכבר הרב זרע אמת, ומהרי"ל, והרב [ד]פסח. וכבר הרב זרע אמת, ומהרי"ל, והרב [ד]פסח. וכבר הרב זרע אמת, ומהרי"ל, והרב 

הצלחתי להבין מהם ראשי תיבות  לא -[שע"ה שע"ה שע"ה שע"ה 
, , , , ]וצ"עאולי שלחן ערוך האדמו"ר. אלו, 

ובמחזיק ברכה, החמירו אפילו לא קיים פריה ובמחזיק ברכה, החמירו אפילו לא קיים פריה ובמחזיק ברכה, החמירו אפילו לא קיים פריה ובמחזיק ברכה, החמירו אפילו לא קיים פריה 
        ורביה. והביא מעשה נורא ז"ל.ורביה. והביא מעשה נורא ז"ל.ורביה. והביא מעשה נורא ז"ל.ורביה. והביא מעשה נורא ז"ל.

        
כל שכן נדון זה מנהג אלים, ויש לו מי כל שכן נדון זה מנהג אלים, ויש לו מי כל שכן נדון זה מנהג אלים, ויש לו מי כל שכן נדון זה מנהג אלים, ויש לו מי 
שישמשנו, ועדיין בחור, וכלתו עדיין כמה שנים שישמשנו, ועדיין בחור, וכלתו עדיין כמה שנים שישמשנו, ועדיין בחור, וכלתו עדיין כמה שנים שישמשנו, ועדיין בחור, וכלתו עדיין כמה שנים 
עד שתביא סימנין. ועוד נעלם מעיני המתירים עד שתביא סימנין. ועוד נעלם מעיני המתירים עד שתביא סימנין. ועוד נעלם מעיני המתירים עד שתביא סימנין. ועוד נעלם מעיני המתירים 

שכתוב בבית יוסף ובלבוש וברד"א ז"ל, מי שכתוב בבית יוסף ובלבוש וברד"א ז"ל, מי שכתוב בבית יוסף ובלבוש וברד"א ז"ל, מי שכתוב בבית יוסף ובלבוש וברד"א ז"ל, מי מה מה מה מה 
שקפץ וכנס אין עונשים אותו, אבל אם בא שקפץ וכנס אין עונשים אותו, אבל אם בא שקפץ וכנס אין עונשים אותו, אבל אם בא שקפץ וכנס אין עונשים אותו, אבל אם בא 
לשאול בתחילה מורין לו שלא לעשות כן, וכן לשאול בתחילה מורין לו שלא לעשות כן, וכן לשאול בתחילה מורין לו שלא לעשות כן, וכן לשאול בתחילה מורין לו שלא לעשות כן, וכן 
הורו הגאונים. כל־שכן עשו כמה שמחות הורו הגאונים. כל־שכן עשו כמה שמחות הורו הגאונים. כל־שכן עשו כמה שמחות הורו הגאונים. כל־שכן עשו כמה שמחות 

שאלתו     לשון    עד כאןוריקודין ומחולות וכו'. וריקודין ומחולות וכו'. וריקודין ומחולות וכו'. וריקודין ומחולות וכו'. 
  של הרב יבי"ע.

  

נפשי, נפשי, נפשי, נפשי,  ידידידידידידידידלו מהר"י יצחק הלוי בזה"ל,  והשיבוהשיבוהשיבוהשיב
החביב ויקיר, שמו יהי לעולם, כן יהי החביב ויקיר, שמו יהי לעולם, כן יהי החביב ויקיר, שמו יהי לעולם, כן יהי החביב ויקיר, שמו יהי לעולם, כן יהי     כבוד הרבכבוד הרבכבוד הרבכבוד הרב
        רצון אמן.רצון אמן.רצון אמן.רצון אמן.

        
דברי חז"ל ידועים. והמנהג גם־כן ידוע באין פרץ דברי חז"ל ידועים. והמנהג גם־כן ידוע באין פרץ דברי חז"ל ידועים. והמנהג גם־כן ידוע באין פרץ דברי חז"ל ידועים. והמנהג גם־כן ידוע באין פרץ 

אין צווחה. אך מה נעשה אין צווחה. אך מה נעשה אין צווחה. אך מה נעשה אין צווחה. אך מה נעשה ואין יוצאת וואין יוצאת וואין יוצאת וואין יוצאת ו
כנגד  בידי לעשותמה     ----להמתפרצים להמתפרצים להמתפרצים להמתפרצים 

המתפרצים? צריכים לדעת כי בעיר רדאע 
בתקופה האחרונה, קמה לה קבוצת חצופים, 

מהדרדעים... "דרדעים ונהיו יותר גרועים אפילו 
רדאעים", זה מושג חמור יותר מ"סתם 

  דרדעים". והם הוסיפו שמן למדורה.
  

אירע לי סיפור עם אחד מהם, וכתבתי על  פעםפעםפעםפעם
ח"א, אספר אותו כעת  כך תשובה בעולת יצחק

אורח  , הגיעמאותם רדאעיםאחד  . כהןבקיצור
שאז היה שלנו, לבית הכנסת  בלתי קרוא

עם מנעליו  ,לעלות לדוכןוקם ביהכ"נ גדקה, 
, לרגליו... חשבנו כי יש לו איזו בעיא ברגלו

כמה . אולם ולכן שתקנו. שחרית וגם מוסף
הציבור אמרו לי כי אחרי התפילה אנשים מן 

כי אין שום איסור ברמות רוחא, הוא אמר להם 
  בעלייה לדוכן עם מנעלים...

  
הוא מופיע שוב. הנה השבת שאחריה, ו מגיעהמגיעהמגיעהמגיעה

בדרכו... הוא עולה לדוכן עם מנעליו עמדתי לו 
ברגליו, ואמרתי לו כי על כהן לעלות יחף. הוא 
הגיב ואמר כי אין שום איסור בזה... אמרתי לו, 

זה אסור". הוא נענה באיום ואמר, עכ"פ  "אצלנו
"אז אני לא עולה לדוכן"... אמרתי לו, "זו 
בעיא שלך". ואכן הוא לא עלה לישא כפיו... 

  עם מנעלים.הוא עולה רק 
  

רבן יוחנן בן זכאי לעלות רק יחפים  מתקנתמתקנתמתקנתמתקנת
לדוכן. כפי שאמרתי, הרדאעים שסטו מהדרך, 

  נהיו גרועים יותר משאר הדרדעים.
  

ספר תורה, ובעליית  החזן , הוציאמכן לאחרלאחרלאחרלאחר
דיבור, . תוך כדי לבד ראשון החזן כבר הסתדר
ואמר, "כי החזן פתח , ְיָי יברך את עמו בשלום

. את הכהן כלל כו'. לא הזמיןשם ה' אקרא" ו
. בקושי הצליח אותו כהן ..עלה בעצמו פשוט
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להחזיק מעמד רק עד עליית שביעי, וכבר הוא 
  . לא יכל לסבול.מבית הכנסת 'ברח' .הלך לו

  
בתל  הוא הזמין אותי לבית דיןשקרה בסוף,  מהמהמהמה

אביב. בתביעתו כתב שאני עשיתי לו "טרור" 
. אבל אח"כ הוא מת, והלך ..בבית הכנסת

  לפני הדיין.לעולמו. 
  

הוא רב עזריה בסיס שליט"א, זאת ל סיפרתיסיפרתיסיפרתיסיפרתיכשכשכשכש
לך עסק. תברך  אינך יודע עם מי היהאמר לי, "

  ברוך פודה ומציל"...
  

אם באנו אם באנו אם באנו אם באנו לדברי מהר"י יצחק הלוי,  נשובנשובנשובנשוב
להשיב להם גמול כמעשיהם, אין לדבר סוף. להשיב להם גמול כמעשיהם, אין לדבר סוף. להשיב להם גמול כמעשיהם, אין לדבר סוף. להשיב להם גמול כמעשיהם, אין לדבר סוף. 

וחוששני פן וחוששני פן וחוששני פן וחוששני פן  -מה נעשה להם, ננדה אותם?     וכי
אם נלך איתם יצא האדם חוץ למחיצתו ח"ו. יצא האדם חוץ למחיצתו ח"ו. יצא האדם חוץ למחיצתו ח"ו. יצא האדם חוץ למחיצתו ח"ו. 

בדרך קשה, מי יודע מה יהיה בסוף. היה להם 
לשין וכו' קשר עם השלטונות, והם עלולים לה

כך נראית  תם.ירח"ל. לא רצה להסתבך א
  סקא זו.יהכוונה בפ

        
ומימי אבותינו ומימינו לא ראינו ולא שמענו מי ומימי אבותינו ומימינו לא ראינו ולא שמענו מי ומימי אבותינו ומימינו לא ראינו ולא שמענו מי ומימי אבותינו ומימינו לא ראינו ולא שמענו מי 

חולות, חולות, חולות, חולות, שנושא אשה אפילו בלא ריקודים ומשנושא אשה אפילו בלא ריקודים ומשנושא אשה אפילו בלא ריקודים ומשנושא אשה אפילו בלא ריקודים ומ
מעת שחל ספירת העומר עד ל"ג לעומר, למי מעת שחל ספירת העומר עד ל"ג לעומר, למי מעת שחל ספירת העומר עד ל"ג לעומר, למי מעת שחל ספירת העומר עד ל"ג לעומר, למי 
שלא קיים פריה ורביה או שאין לו מי שלא קיים פריה ורביה או שאין לו מי שלא קיים פריה ורביה או שאין לו מי שלא קיים פריה ורביה או שאין לו מי 

בירת צנעא עי"ת אכן, זהו מנהג שישמשנו. שישמשנו. שישמשנו. שישמשנו. 
המפורסם, לשאת אשה אחר ל"ג בעומר. תימן 

יר רדאע נהגו איסור בזה עד אבל כנראה שבע
עצרת, כמו שנתבאר בפשיטות לעיל, 

שנבאר  , וכמובתחילת שאלתו של הרב יבי"ע
  .לקמן בס"ד

  
לספר אי"ש ימיני נפלה מבוכה בזה.  בהערותבהערותבהערותבהערות
הרב השואל סתם וכתב הרב השואל סתם וכתב הרב השואל סתם וכתב הרב השואל סתם וכתב , 4ב בהערה ווכך כת

לאסור 'בין פסח לעצרת', ולא פירש משך זמן לאסור 'בין פסח לעצרת', ולא פירש משך זמן לאסור 'בין פסח לעצרת', ולא פירש משך זמן לאסור 'בין פסח לעצרת', ולא פירש משך זמן 
האיסור בדיוק, ואפשר היה להבין שדעתו האיסור בדיוק, ואפשר היה להבין שדעתו האיסור בדיוק, ואפשר היה להבין שדעתו האיסור בדיוק, ואפשר היה להבין שדעתו 
כדעת המקובלים, שאסרו את התספורת ואת כדעת המקובלים, שאסרו את התספורת ואת כדעת המקובלים, שאסרו את התספורת ואת כדעת המקובלים, שאסרו את התספורת ואת 
הנישואין, משך כל החמשים יום שבין פסח הנישואין, משך כל החמשים יום שבין פסח הנישואין, משך כל החמשים יום שבין פסח הנישואין, משך כל החמשים יום שבין פסח 

מדוייק מה שהוא כתב, שזו דעת לא לעצרת. לעצרת. לעצרת. לעצרת. 
המקובלים. כי אף שהתספורת אסורה לדעתם 
עד העצרת, הוכחנו לעיל כי נישואין הם לא 

  אסרו.

וכן נראה דעת מהרי"ץ בפעולת צדיק ח"א וכן נראה דעת מהרי"ץ בפעולת צדיק ח"א וכן נראה דעת מהרי"ץ בפעולת צדיק ח"א וכן נראה דעת מהרי"ץ בפעולת צדיק ח"א 
סימן קמ"ג, וכן מנהג קהילות שרעב, כמו סימן קמ"ג, וכן מנהג קהילות שרעב, כמו סימן קמ"ג, וכן מנהג קהילות שרעב, כמו סימן קמ"ג, וכן מנהג קהילות שרעב, כמו 

 מחברושכתוב בספר 'יבוא שילה' בסימן תצ"ג. שכתוב בספר 'יבוא שילה' בסימן תצ"ג. שכתוב בספר 'יבוא שילה' בסימן תצ"ג. שכתוב בספר 'יבוא שילה' בסימן תצ"ג. 
ג עדת תימן ג עדת תימן ג עדת תימן ג עדת תימן 'מנה'מנה'מנה'מנההוא הר"ר זכריה אביגד, וז"ל, 

, לא נושאין ולא , לא נושאין ולא , לא נושאין ולא , לא נושאין ולא הותיקים והנוהים אחריהםהותיקים והנוהים אחריהםהותיקים והנוהים אחריהםהותיקים והנוהים אחריהם
מסתפרין מערב פסח עד ערב עצרת. ומי יתן מסתפרין מערב פסח עד ערב עצרת. ומי יתן מסתפרין מערב פסח עד ערב עצרת. ומי יתן מסתפרין מערב פסח עד ערב עצרת. ומי יתן 
שגם זרעם אחריהם ינהגו כן'. וכן נהגו במקומות שגם זרעם אחריהם ינהגו כן'. וכן נהגו במקומות שגם זרעם אחריהם ינהגו כן'. וכן נהגו במקומות שגם זרעם אחריהם ינהגו כן'. וכן נהגו במקומות 
נוספים כמ"ש בערי"ש חלק א' עמוד קכ"ד, נוספים כמ"ש בערי"ש חלק א' עמוד קכ"ד, נוספים כמ"ש בערי"ש חלק א' עמוד קכ"ד, נוספים כמ"ש בערי"ש חלק א' עמוד קכ"ד, 
וראה עוד בשו"ת דובר שלום חלק ב' סימן וראה עוד בשו"ת דובר שלום חלק ב' סימן וראה עוד בשו"ת דובר שלום חלק ב' סימן וראה עוד בשו"ת דובר שלום חלק ב' סימן 

זהו השו"ת כ"ט, ד"ה היוצא עמוד רמ"ט. כ"ט, ד"ה היוצא עמוד רמ"ט. כ"ט, ד"ה היוצא עמוד רמ"ט. כ"ט, ד"ה היוצא עמוד רמ"ט. 
  .ז"ל עליו לעיל, להר"ש טוביםשדיברנו 

  
אבל בהמשך אבל בהמשך אבל בהמשך אבל בהמשך הוקשה לבעל ההערה,  ועתהועתהועתהועתה

שאלתו פירש הרב עומייסי, כי מנהגם לאסור שאלתו פירש הרב עומייסי, כי מנהגם לאסור שאלתו פירש הרב עומייסי, כי מנהגם לאסור שאלתו פירש הרב עומייסי, כי מנהגם לאסור 
רק עד ל"ג בעומר, וכמנהג הפשוט, וכמסקנת רק עד ל"ג בעומר, וכמנהג הפשוט, וכמסקנת רק עד ל"ג בעומר, וכמנהג הפשוט, וכמסקנת רק עד ל"ג בעומר, וכמנהג הפשוט, וכמסקנת 

        מהרי"ץ בפעולת צדיק ח"ב סימן ע"ו. מהרי"ץ בפעולת צדיק ח"ב סימן ע"ו. מהרי"ץ בפעולת צדיק ח"ב סימן ע"ו. מהרי"ץ בפעולת צדיק ח"ב סימן ע"ו. 
  

כאן כוונת כאן כוונת כאן כוונת כאן כוונת הוסיף לכתוב על כך,  11 בהערהבהערהבהערהבהערה
הרב יבי"ע, לדחות דעה שהובאה באחרונים, הרב יבי"ע, לדחות דעה שהובאה באחרונים, הרב יבי"ע, לדחות דעה שהובאה באחרונים, הרב יבי"ע, לדחות דעה שהובאה באחרונים, 

ודש מותר לישא, שהרי אין לנהוג בו ודש מותר לישא, שהרי אין לנהוג בו ודש מותר לישא, שהרי אין לנהוג בו ודש מותר לישא, שהרי אין לנהוג בו שבראש חשבראש חשבראש חשבראש ח
נמצא כי בכמה שורות בהמשך אבילות. אבילות. אבילות. אבילות. 

התשובה, הוסיף הרב יבי"ע לדחות דעת 
האומרים שבאבילות ישנה כזו, אין לנהוג 

 –איסור תספורת בראש חודש, וטענתו בפיו 
הבין הנה אנחנו מונין ליום ל"ג, מיו"ט ב' פסח. הנה אנחנו מונין ליום ל"ג, מיו"ט ב' פסח. הנה אנחנו מונין ליום ל"ג, מיו"ט ב' פסח. הנה אנחנו מונין ליום ל"ג, מיו"ט ב' פסח. 

מזה בעל ההערות, שכאן מבואר בדבריו 
רך־אגב, כי גם במחוזו נהגו איסור רק עד ל"ג בד

  בעומר.
  

, אני לא חושב שזו ראיה, כי למיטב ברםברםברםברם
ידיעתי, בני עיר רדאע נהגו איסור בזה עד ערב 
שבועות. ומה שהוא מביא בהמשך התשובה 
איסור עד ל"ג, חושבני כי הוא רוצה לומר בזה, 

עד ר"ח אייר, וכפי  המקילהכי אף שישנה דעה 
המתפרצים, הוא טוען על כך כי  מנהג אותם

שיטה זה אינה מקובלת אצלנו, כי אנו תופסים 
לעיקר כפי האומרים שהאבילות מתחילה 
מל"ג הימים הראשונים, שלא כדבריהם 
שהאבילות היא בל"ג הימים האחרונים, מראש 
חודש אייר. וממילא כאב לו עליהם, כי לדידן 

  אין שום היתר בנישואין בראש חודש אייר.
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הדבר בתוספת ביאור, טוען הרב יבי"ע,  פירושפירושפירושפירושוווו
הגם שישנם פוסקים הסוברים שהאבילות 
מתחילה מאחר ראש חודש אייר, כיון 
שאבותינו ואבות אבותינו נהגו כפי הדעה 
האחרת, להחמיר עד העצרת, אין לפרוץ גדר 
בזה. ואפילו אם נרצה לסמוך על מנהג אנשי 
 צנעא, שהתירו להסתפר מאחר ל"ג לעומר,
הנה אף הם לא נהגו היתר אלא מאחר ל"ג 
בעומר. עתה, הם רוצים לעשות דבר חדש, 
להתיר את הימים הראשונים, וזה ודאי שלא 

  קיים אצלנו.
        

כיצד אפשר לקרוא להם  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
  מתפרצים, והרי ישנה דעת כזו בין הפוסקים?

        
יש דעה כזו, וכי כל ש אף א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט

אי אפשר שכל אחד אחד יעשה במה לעצמו? 
יחליט מה נוח לו. כיון שאבותינו ואבות 
אבותינו נקטו כפי הדעות האחרות, אי אפשר 

  לשנות מזה.
  

, הכי הרבה אפשר להקל אחרי ל"ג בעומר, לכןלכןלכןלכן
כיון שהיו מקומות חשובים בתימן שנהגו כך. 
אבל לנהוג איסור בל"ד האחרונים ולא 
 הראשונים, וכדעת הסוברים כן, זהו דבר שלא
יתכן. מאחר שלפניהם, אף אחד לא נהג כך 

שהם  מהבתימן, ואי־אפשר לפרוץ גדר בזה. 
מצאו איזה ספר שאומר כך, זה לא מתיר להם 
להתנהג כך למעשה. קבלת אבות הרי היא 

  כנדר, ונדר הוא דאורייתא.
  

מובן מעתה, כי הנהוג אצל בני עיר רדאע 
היראים והשלמים, היה להימנע מתספורת 

ומה בכל ימי העומר, עד העצרת.  ומנישואין
שמובן מדברי הרב יבי"ע אגב תשובתו 
בהמשך, שהאיסור הוא רק עד ל"ג, היינו 

עד אז, יש לו על מה לסמוך.  שעכ"פ המיקל
אבל המנהג הרווח אצלם היה לאיסור עד ערב 
שבועות. כך נראה לעניות דעתי. ואם הייתי 
מוכרח, גם אני עצמי הייתי מתרץ כבעל 

  ההערות.

ון שנתבקשתי מאברך אחד יצ"ו אופן, כי ובכלובכלובכלובכל
על מה נסמכתי בש"ע המקוצר בכתבי  לברר

חתי את את מנהגי האיסור בספירת העומר, פת
[אותם כתבתי לעצמי לצורך הספר הרשימות שלי 

כיון בדפים מפוזרים וניירות קטנים, ש"ע המקוצר, 
, לתועלת הציבור]מכמה מקומות שהייתי מברר אותם 

ועתה אודיע בציבור לפחות חלק מהמקורות 
  עליהם מבוססים המנהגים הללו.

  
שמעתי בבירור שהמנהג שמעתי בבירור שהמנהג שמעתי בבירור שהמנהג שמעתי בבירור שהמנהג כתבתי שם,  כךכךכךכך

אחרי ל"ג בעומר, וזה אחרי ל"ג בעומר, וזה אחרי ל"ג בעומר, וזה אחרי ל"ג בעומר, וזה     בצנעא לעשות נישואיןבצנעא לעשות נישואיןבצנעא לעשות נישואיןבצנעא לעשות נישואין
        מתאים לתשובת מהר"י יצחק הלוי. מתאים לתשובת מהר"י יצחק הלוי. מתאים לתשובת מהר"י יצחק הלוי. מתאים לתשובת מהר"י יצחק הלוי. 

        
, כי , כי , כי , כי בבירורבבירורבבירורבבירור    אמרו ליאמרו ליאמרו ליאמרו לי    ]עיר ליד צנעא[אנשי חאז אנשי חאז אנשי חאז אנשי חאז 

        גם אצלם ידוע לעשות נישואין מל"ג בעומר. גם אצלם ידוע לעשות נישואין מל"ג בעומר. גם אצלם ידוע לעשות נישואין מל"ג בעומר. גם אצלם ידוע לעשות נישואין מל"ג בעומר. 
        
מה שכתב השתילי זיתים שלהחזיר גרושתו מה שכתב השתילי זיתים שלהחזיר גרושתו מה שכתב השתילי זיתים שלהחזיר גרושתו מה שכתב השתילי זיתים שלהחזיר גרושתו וווו

מותר בעומר, לא היה מצוי להחזיר גרושתו. מותר בעומר, לא היה מצוי להחזיר גרושתו. מותר בעומר, לא היה מצוי להחזיר גרושתו. מותר בעומר, לא היה מצוי להחזיר גרושתו. 
כנראה שאין זה דבר שכיח, ואי אפשר לברר 

  .מנהג בזה
        
כן לא כן לא כן לא כן לא ־פיפיפיפי־עלעלעלעל־מי שלא קיים פריה ורביה, אףמי שלא קיים פריה ורביה, אףמי שלא קיים פריה ורביה, אףמי שלא קיים פריה ורביה, אףוווו

        נשא בעומר. נשא בעומר. נשא בעומר. נשא בעומר. 
        

ועוד תלמידי ועוד תלמידי ועוד תלמידי ועוד תלמידי     ,,,,צנעאצנעאצנעאצנעאעיר עיר עיר עיר בבבבהתברר לי מזקן אחד התברר לי מזקן אחד התברר לי מזקן אחד התברר לי מזקן אחד 
שמל"ג בעומר שמל"ג בעומר שמל"ג בעומר שמל"ג בעומר     ,,,,כמה וכמה מקורותכמה וכמה מקורותכמה וכמה מקורותכמה וכמה מקורות    ,,,,חכמיםחכמיםחכמיםחכמים

נשאו נשים. גם ראיתי שכתב זאת אחד הרבנים נשאו נשים. גם ראיתי שכתב זאת אחד הרבנים נשאו נשים. גם ראיתי שכתב זאת אחד הרבנים נשאו נשים. גם ראיתי שכתב זאת אחד הרבנים 
        בספרו במפורש.בספרו במפורש.בספרו במפורש.בספרו במפורש.

  
אביא דוגמאות ממקומות שונים, שהם  עתה

 הבינו שלא לעשות נישואין או תספורת עד
מאידך גיסא, בספר ויצי"ב פרק י"ד מאידך גיסא, בספר ויצי"ב פרק י"ד מאידך גיסא, בספר ויצי"ב פרק י"ד מאידך גיסא, בספר ויצי"ב פרק י"ד     העצרת.

ביהדות ביהדות ביהדות ביהדות """"סימן י"ח, כתב שאין עושים נישואין סימן י"ח, כתב שאין עושים נישואין סימן י"ח, כתב שאין עושים נישואין סימן י"ח, כתב שאין עושים נישואין 
מן הפסח ועד העצרת כלל וכלל. מן הפסח ועד העצרת כלל וכלל. מן הפסח ועד העצרת כלל וכלל. מן הפסח ועד העצרת כלל וכלל.     """"תימןתימןתימןתימן

נהגו נהגו נהגו נהגו שששש    , כי יש, כי יש, כי יש, כי ישובהמשך כתב, רק לגבי תספורתובהמשך כתב, רק לגבי תספורתובהמשך כתב, רק לגבי תספורתובהמשך כתב, רק לגבי תספורת
        להקל מל"ג בעומר. להקל מל"ג בעומר. להקל מל"ג בעומר. להקל מל"ג בעומר. 

        
לא לא לא לא י, ידוע לו מנהג עיר תנעם, שי, ידוע לו מנהג עיר תנעם, שי, ידוע לו מנהג עיר תנעם, שי, ידוע לו מנהג עיר תנעם, שארארארארהרב דוד קההרב דוד קההרב דוד קההרב דוד קה

        עצרת ממש.  עצרת ממש.  עצרת ממש.  עצרת ממש.  עשו נישואין כלל מן הפסח ועד עשו נישואין כלל מן הפסח ועד עשו נישואין כלל מן הפסח ועד עשו נישואין כלל מן הפסח ועד 
        

ניעת קניית כלים ובגדים חדשים, שירה בפה ניעת קניית כלים ובגדים חדשים, שירה בפה ניעת קניית כלים ובגדים חדשים, שירה בפה ניעת קניית כלים ובגדים חדשים, שירה בפה ממממ
האדם לעצמו, לא היה ידוע בצנעא, רק בימי האדם לעצמו, לא היה ידוע בצנעא, רק בימי האדם לעצמו, לא היה ידוע בצנעא, רק בימי האדם לעצמו, לא היה ידוע בצנעא, רק בימי 

המצרים. כך שמעתי מכמה תלמידי המצרים. כך שמעתי מכמה תלמידי המצרים. כך שמעתי מכמה תלמידי המצרים. כך שמעתי מכמה תלמידי בין בין בין בין 
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חכמים, שקנו בעומר בגדים חדשים, ולא שמעו חכמים, שקנו בעומר בגדים חדשים, ולא שמעו חכמים, שקנו בעומר בגדים חדשים, ולא שמעו חכמים, שקנו בעומר בגדים חדשים, ולא שמעו 
        איסור בזה.איסור בזה.איסור בזה.איסור בזה.

        

בספר תולדות הרששב"ז להרב סעדיה חוזה דף בספר תולדות הרששב"ז להרב סעדיה חוזה דף בספר תולדות הרששב"ז להרב סעדיה חוזה דף בספר תולדות הרששב"ז להרב סעדיה חוזה דף 
ע"ז הביא את מנהג שרעב שהחמירו גם ע"ז הביא את מנהג שרעב שהחמירו גם ע"ז הביא את מנהג שרעב שהחמירו גם ע"ז הביא את מנהג שרעב שהחמירו גם 

        ד העצרת.ד העצרת.ד העצרת.ד העצרת.בנישואין וגם בתספורת עבנישואין וגם בתספורת עבנישואין וגם בתספורת עבנישואין וגם בתספורת ע
  

למרות שהרב אסף לוי לא ציין וזאת,  לעומתלעומתלעומתלעומת
זאת במכתב, בטלפון הוא אמר לי, "אולי 
אביך זצ"ל, מרוב שהוא מופלג בחסידות, הוא 

 כך הוא העלה על דעתוהחמיר רק על עצמו"... 
בקובץ דברי חפץ  בעיקבות מה שהוא ראה

  האחרון את תולדותיו.
  

ברשימותי, אוסיף להביא את הכתוב אצלי  לכןלכןלכןלכן
אבא מארי אמר לי בבירור שנהגו אצלם אבא מארי אמר לי בבירור שנהגו אצלם אבא מארי אמר לי בבירור שנהגו אצלם אבא מארי אמר לי בבירור שנהגו אצלם 

הרי נישואין רק אחרי שבועות, כמו תספורת. נישואין רק אחרי שבועות, כמו תספורת. נישואין רק אחרי שבועות, כמו תספורת. נישואין רק אחרי שבועות, כמו תספורת. 
  שזהו מנהג כל העיר.

        
בעיר רדאע, בעיר רדאע, בעיר רדאע, בעיר רדאע, אצלם אצלם אצלם אצלם הרע"ז בסיס אמר לי, כי גם הרע"ז בסיס אמר לי, כי גם הרע"ז בסיס אמר לי, כי גם הרע"ז בסיס אמר לי, כי גם 

 נמנעים אפילו משירה בפה, כמו בימי המצרים.נמנעים אפילו משירה בפה, כמו בימי המצרים.נמנעים אפילו משירה בפה, כמו בימי המצרים.נמנעים אפילו משירה בפה, כמו בימי המצרים.
זו השנה שהופיע לאור העולם ה'תשנ"ו. ה'תשנ"ו. ה'תשנ"ו. ה'תשנ"ו.     אייראייראייראייר

        ספר ש"ע המקוצר. 
        

הוא מעיר יה, יה, יה, יה, בן סעדבן סעדבן סעדבן סעדהלוי הלוי הלוי הלוי     ייייהרב שלום מהאצרהרב שלום מהאצרהרב שלום מהאצרהרב שלום מהאצר
וכן הרב שלמה דמארי ממושב תרום, וכן הרב שלמה דמארי ממושב תרום, וכן הרב שלמה דמארי ממושב תרום, וכן הרב שלמה דמארי ממושב תרום, מהאצר, 

בסביבות  מנקד'הזהו מקום אחר הנקרא 
העידו שנהגו אצלם שלא לשיר אפילו העידו שנהגו אצלם שלא לשיר אפילו העידו שנהגו אצלם שלא לשיר אפילו העידו שנהגו אצלם שלא לשיר אפילו  ,ד'מאר

הרי בפה בימי העומר, וכן שלא לקנות חדש. בפה בימי העומר, וכן שלא לקנות חדש. בפה בימי העומר, וכן שלא לקנות חדש. בפה בימי העומר, וכן שלא לקנות חדש. 
מעידים השלושה תלמידי חכמים יש לנו כבר 

  שהחמירו בזה אצלם.
  

אך אך אך אך   -קודם , לעומת מה שנתבאר ממאידךמאידךמאידךמאידך
הרע"ז בסיס אומר שאצלם ובכל מקום שהוא הרע"ז בסיס אומר שאצלם ובכל מקום שהוא הרע"ז בסיס אומר שאצלם ובכל מקום שהוא הרע"ז בסיס אומר שאצלם ובכל מקום שהוא 

אם אם אם אם ר"ל שאפילו ר"ל שאפילו ר"ל שאפילו ר"ל שאפילו שירה בפה. שירה בפה. שירה בפה. שירה בפה. בבבבים ים ים ים ללללייייקקקקמכיר ממכיר ממכיר ממכיר מ
וכן קונים כלים וכן קונים כלים וכן קונים כלים וכן קונים כלים , מותר. , מותר. , מותר. , מותר. סתםסתםסתםסתם    אדם שר לעצמואדם שר לעצמואדם שר לעצמואדם שר לעצמו

וכן שמעתי מעוד תלמידי וכן שמעתי מעוד תלמידי וכן שמעתי מעוד תלמידי וכן שמעתי מעוד תלמידי ובגדים חדשים. ובגדים חדשים. ובגדים חדשים. ובגדים חדשים. 
נמצא שהרב בסיס סתר את חכמים אחרים. חכמים אחרים. חכמים אחרים. חכמים אחרים. 

  עצמו?
  

כמו שדיברתי בעבר, וגם  ,היא התשובההתשובההתשובההתשובה
כתבתי זאת, שהמנהג אצלם השתנה, בעבר 

החמירו ובסוף הקילו. נמצא שלא כולם נהגו 
אותו דבר, לכן הוא נתן תשובה אחרת בכל 
פעם. היוצא ברור עכ"פ שבעבר החמירו בזה 

יראת השמים שם ירדה קצת היותר. כנראה 
  בזמן האחרון. 

        
  עה מטייפ?מה הדין בשמי שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:

        

היכול להחמיר, זה הכי  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
טוב. אבל מי שהוא בצער, יש מקום להקל. לא 

לכל אדם להחמיר  ראויטוב להיות עצוב. אבל 
על עצמו. מי שהוא גם שמח וגם שר, זה עלול 

  להביא אותו למצב של קלות ראש.
        

גם בל"ג בעומר עצמו יש וכי  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
  ?מקום להחמיר ולא לשיר

        

אצלנו כמעט ולא היתה  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
משמעות לל"ג בעומר. כמובן, לקבר רשב"י 
במירון הם לא עלו... גם מדורות הם לא עשו. 
ההיכר היחיד של ל"ג בעומר היה שלא אמרו 

למוד זוהר. אבל לתחנון, ויש מקומות שנהגו 
אצל רוב הציבור היה ל"ג בעומר כיום רגיל, 

  תירה. לא שרו. ולא הורגשה בו שמחה י
  

מעשה, הרוצה להקל בל"ג בעומר עצמו,  לענייןלענייןלענייןלעניין
  יש לו על מי לסמוך.

  
יש נוהגים במקצת יש נוהגים במקצת יש נוהגים במקצת יש נוהגים במקצת כתבתי ברשימותי שם,  עודעודעודעוד

מקומות, שלא לעשות חתונות ולא לקנות מקומות, שלא לעשות חתונות ולא לקנות מקומות, שלא לעשות חתונות ולא לקנות מקומות, שלא לעשות חתונות ולא לקנות 
חדש, מפסח ועד עצרת. אחרים אומרים שלא חדש, מפסח ועד עצרת. אחרים אומרים שלא חדש, מפסח ועד עצרת. אחרים אומרים שלא חדש, מפסח ועד עצרת. אחרים אומרים שלא 

        שמעו שום איסור בזה, רק בימי מצרים.שמעו שום איסור בזה, רק בימי מצרים.שמעו שום איסור בזה, רק בימי מצרים.שמעו שום איסור בזה, רק בימי מצרים.
        

יה יה יה יה מנתנמנתנמנתנמנתנרצאבי רצאבי רצאבי רצאבי שלמה בן משה שלמה בן משה שלמה בן משה שלמה בן משה רבי רבי רבי רבי שאלתי את שאלתי את שאלתי את שאלתי את 
שתי פעמים, בפעם שתי פעמים, בפעם שתי פעמים, בפעם שתי פעמים, בפעם     [מהעיר שלנו בתימן]

הראשונה הוא אמר לי, בעומר לא עושים הראשונה הוא אמר לי, בעומר לא עושים הראשונה הוא אמר לי, בעומר לא עושים הראשונה הוא אמר לי, בעומר לא עושים 
תספורת ולא נישואין עד שבועות. וכן לא קונים תספורת ולא נישואין עד שבועות. וכן לא קונים תספורת ולא נישואין עד שבועות. וכן לא קונים תספורת ולא נישואין עד שבועות. וכן לא קונים 

ואפילו ואפילו ואפילו ואפילו עד שבועות, עד שבועות, עד שבועות, עד שבועות, אז כלים ובגדים חדשים, אז כלים ובגדים חדשים, אז כלים ובגדים חדשים, אז כלים ובגדים חדשים, 
 גם לא בטייפשכמובן     יוצאבפה לא שרים. בפה לא שרים. בפה לא שרים. בפה לא שרים. 

הכל כמו הכל כמו הכל כמו הכל כמו . . כך הוא בעצמו מבין ממילאבזמננו
בפעם השניה שאני בפעם השניה שאני בפעם השניה שאני בפעם השניה שאני     ....זצ"לזצ"לזצ"לזצ"ל    ששמעתי מאאמו"רששמעתי מאאמו"רששמעתי מאאמו"רששמעתי מאאמו"ר

מסתפרים מסתפרים מסתפרים מסתפרים היו היו היו היו הוא אמר לי, בדרך כלל הוא אמר לי, בדרך כלל הוא אמר לי, בדרך כלל הוא אמר לי, בדרך כלל     ,,,,שאלתישאלתישאלתישאלתי
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מל"ג ואילך. והדוד שלו היה מסתפר בכל ערב מל"ג ואילך. והדוד שלו היה מסתפר בכל ערב מל"ג ואילך. והדוד שלו היה מסתפר בכל ערב מל"ג ואילך. והדוד שלו היה מסתפר בכל ערב 
. מעניין שגם בעיר שלנו היתה הקולא הזושבת. שבת. שבת. שבת. 

    כליםכליםכליםכלים    ולא נמנעים מלקנותולא נמנעים מלקנותולא נמנעים מלקנותולא נמנעים מלקנות. עכ"פ אדם אחד
        בגדים חדשים בכל ימי העומר.בגדים חדשים בכל ימי העומר.בגדים חדשים בכל ימי העומר.בגדים חדשים בכל ימי העומר.וווו
  

של דבר, יש כאן בלבול. מובן כי  קיצורוקיצורוקיצורוקיצורו
מנהגים בין המקומות, בעיקבות חילוקי ה

המנהג הסתבך מעט. לכן, פעם אומרים כך 
ופעם אומרים כך. הנראה נכון יותר כמו 
שהבאתי בשיעור הקודם, כי בתימן עניין כלים 
ובגדים חדשים לא היה מצוי כ"כ. והיינו מפני 

אזי שבימי המצרים שכבר עבר זמן רב מפסח, 
היו אנשים שהיו זקוקים להחליף בגדים וכיוצא 

אחרי פסח, סמוך אבל בימי העומר שהם  .בזה
  זה לא היה נצרך כל כך.

  
הלכה פסוקה שחייב אדם לקנות לאשתו  הריהריהריהרי

חגים. כיום וד הבלכבגדי צבעונים ותכשיטים 
מסתבכים מעט עם הלכה זו, כי בדרך כלל לא 
מצוי לקנות בגדים חדשים לחגים, אלא 
לחתונות. כבר לא מבינים מהי הלכה זו, 

י מי שמקיים את ההלכה הזו היא וחושבים כ
חפש כיצד לקיים הלכה אשר מצדיק במיוחד, 

  זו.
  

בתימן לעומת זאת, היתה הלכה זו  אבלאבלאבלאבל
רק כמעט למעשה ממש. בגדים חדשים נקנו 

לפני פסח קנו כולם בגדים  לכןלכבוד החגים. 
ממילא אחרי פסח לא היה מצוי ווכלים חדשים, 

שבועות. לקנות שוב כלים ובגדים חדשים, עד 
אחרי שבועות, עוברים חדשי סיון ותמוז, כבר 
מתעורר הצורך לפעמים לקנות כלים ובגדים 

  חדשים הנצרכים להם.
  

זה, כששואלים רבים מה היה המנהג לגבי  מפנימפנימפנימפני
 יםדעוקניית כלים ובגדים חדשים הם לא י

לענות אם כן או לא, כי בדרך כלל זה לא היה 
. גם בנדוננו נצרך, ממילא זה לא היה ברור כ"כ

עדותם של אלו על ידי זה  מובן מאליו כי
האוסרים מקבלת משנה תוקף, כי אף שלא היה 
מצוי להם קניית כלים ובגדים חדשים, הם ידעו 

בבירור שהמנהג הקדום לאסור זאת בימי 
  העומר.

  
 , יש צד שני למטבע. כיון שאנשיםאמנםאמנםאמנםאמנם
נו רגילים לקנות כלים ובגדים חדשים גם יבזמנ

שנה הרגילים, לעיתות שמחה וכיו"ב, בימות ה
שפע וכל טוב (כן יהיה  ישהדבר מצוי וברוך ה' 

יש לומר שעל הצד הזה לא קיבלו תמיד), 
אבותינו את החומרא. בתימן שלא היו צריכים 
לקנות כלים ובגדים חדשים בימי העומר, 
הסכימו להחמיר בזה, אבל בדורנו, לפי המצב 

  ה.כיום, חומרא זו קשה להתנהג ב
  

עניין השירים לצערנו השתנה כיום. בעבר  גםגםגםגם
לא היו שרים כ"כ הרבה. היום, כל מי שרוצה 
לשמוע שיר, לוחץ על הכפתור, וכבר הוא 

לעומת כל מיני זמר ונגינה...  תכף ומיד שומע
בעבר, שמעתי מאנשים שהעידו  בתימן זאת

מתי יוכלו  ?היה חתונהתשהיו ממש מחכים מתי 
להם הזדמנויות לשמוע  היוא ל ?לשמוח ולרקוד

כשבוע או אזי שירים. וכשהיה כבר חתונה, 
 לשמחו כולם נמצאים אצל החתןהיו  שבועיים,

בשבעת ימי המשתה וכו', כי זאת  לשמוח עמוו
היתה להם הזדמנות לשמוח. ובלי זה, אין 

 וקל וחומרשמחה ואין משוררים, אין כלי זמר 
  טייפים.

  
פני השמחה ושתנו זמני ואנכי  ,מובן ממילאממילאממילאממילא

אין כמעט והיום כבר בגלל זה מאז להיום. 
לשירים שום טעם וריח. "כל ימיהם כחגים"... 
כל הזמן יש שירות ותושבחות. וכשבאים 

רעש גדול... איני קול לחתונות, רק שומעים 
יודע כמה הם שמחים. אין שמחה ואין כלום. 

  כולם מחפשים רק להתפטר וללכת. 
  

ית, ומבחינה כי השתנו סדרי בראש מובןמובןמובןמובן
  הלכתית צריכים לקחת זאת בחשבון.

  
גיסא, כבר אמרתי בעבר כי עניין איסור  מאידךמאידךמאידךמאידך

קניית כלים ובגדים חדשים בימי העומר, הוא 
דבר שנידון בספרים, ולא מתחיל ונגמר במנהג. 
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מהר"ח פלאגי דן בזה, וכן בספר שערים 
המצויינים בהלכה. ברור כי ישנם קהילות 

  אפשר לזלזל בחומרא זו.  שהחמירו בדבר, ואי
  

צריכים לעשות כן בדעה ובהשכל.  אבלאבלאבלאבל
לפעמים יש מצבים נחוצים, כגון שמצוי לפעמים 

הולכים עם הם שנקרע לילדים הנעליים, ו
גם בשבת. נמשך נעליים קרועות, ולפעמים זה 

לא מתאים. צריכים למצוא פתרונות,  הדבר
כגון מה שאני מורה בכגון דא, שיקנו לכבוד 

  דהיינו שיתחילו ללבשם בשבת.  שבת,
  

של דבר, אם יש עניין נחוץ והכרחי,  כללוכללוכללוכללו
  יצמצמו את ההיתר עד היכן שמוכרח.

        
לפעמים קורה שנשבר  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:

  עצרת?פיים, וכי נורה לו שלא לקנות עד משק
        

דוגמא נוספת למשהו זו  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
  אין הכי נמי.נחוץ והכרחי, 

  
    גם מי שנוהגגם מי שנוהגגם מי שנוהגגם מי שנוהג"ל, ברשימותי שם בזה הוספתיהוספתיהוספתיהוספתי

עפ"י מהרי"ץ בכל ערב שבת, בל"ג בעומר עפ"י מהרי"ץ בכל ערב שבת, בל"ג בעומר עפ"י מהרי"ץ בכל ערב שבת, בל"ג בעומר עפ"י מהרי"ץ בכל ערב שבת, בל"ג בעומר 
בל"ג מותר. אפילו שהוא אינו ערב שבת. מותר. אפילו שהוא אינו ערב שבת. מותר. אפילו שהוא אינו ערב שבת. מותר. אפילו שהוא אינו ערב שבת. 

  בעומר ישנו היתר מיוחד.
        

    , הביאו, הביאו, הביאו, הביאו[ח"ב סימן לה]    כתובכתובכתובכתוב    בשו"ת שבות יעקבבשו"ת שבות יעקבבשו"ת שבות יעקבבשו"ת שבות יעקב
, זכור אני, פעם , זכור אני, פעם , זכור אני, פעם , זכור אני, פעם [ח"ב סימן צה]בשו"ת יד הלוי בשו"ת יד הלוי בשו"ת יד הלוי בשו"ת יד הלוי 

חכם אחד בעניין הנישואין בתוך ימי חכם אחד בעניין הנישואין בתוך ימי חכם אחד בעניין הנישואין בתוך ימי חכם אחד בעניין הנישואין בתוך ימי     אחת היקלאחת היקלאחת היקלאחת היקל
 לעשות רב אחד התירהספירה, נגד המנהג. הספירה, נגד המנהג. הספירה, נגד המנהג. הספירה, נגד המנהג. 

בימי העומר, ואף שנוהגים אחרת,  החתונ
כנראה שהוא היה מאותם שחשבו שהם בעלי 
"כתפיים רחבות", והוא הבין שאין סרך איסור 
בזה, כיון שזה לא מבואר בש"ע. אבל מעיד 

לא לא לא לא וווו –בעל שבות יעקב על אותם הנישואין 
        עלה זיווגם יפה.עלה זיווגם יפה.עלה זיווגם יפה.עלה זיווגם יפה.

        
לכן נראה לי ששומר נפשו ירחק מן הנישואין לכן נראה לי ששומר נפשו ירחק מן הנישואין לכן נראה לי ששומר נפשו ירחק מן הנישואין לכן נראה לי ששומר נפשו ירחק מן הנישואין 
בימים אלו, אף שהיו צדדים רבים להקל, כיון בימים אלו, אף שהיו צדדים רבים להקל, כיון בימים אלו, אף שהיו צדדים רבים להקל, כיון בימים אלו, אף שהיו צדדים רבים להקל, כיון 
דחמירא סכנתא מאיסורא, ולא לבטל המנהג דחמירא סכנתא מאיסורא, ולא לבטל המנהג דחמירא סכנתא מאיסורא, ולא לבטל המנהג דחמירא סכנתא מאיסורא, ולא לבטל המנהג 

סידרנו לפניכם את כל הצדדים, הרי  בפרהסיא.בפרהסיא.בפרהסיא.בפרהסיא.
  המקילים והמחמירים. 

, בנדון דידן הרמב"ם עתשנתפסו על ד ישישישיש
מהרי"ץ שמנהג ולבנות כביכול על דברי 

ההימנעות מהתספורת בעבר לא היה מקובל. 
זה לא יעזור מאומה. כי המנהג הקדום האבל 

 כימים שבעבר זה לא היה מקובל,אף שאנו מס
  .בסופו של דבר זה התקבל

  

מקובל מלפני הזה כפת לנו אם המנהג יא מהמהמהמה
שמונה מאות שנה, שלוש מאות שנה, או 

קבע על מאתיים שנה. כיון שנתקבל המנהג ונ
ידי חכמי הדור, אי אפשר לפרוץ גדר ולהקל 

  בזה. מה גם שישנה לכך סיבה מובנת.
  

תאמר, מה נעשה לאותם הסומכים על  שמאשמאשמאשמא
השכל שלהם ועל הראש שלהם בלבד, והם 
סוברים שאין מה להחמיר בזה, מאחר ורבינו 

 ם לא הזכיר מאיסור התספורת מאומה?הרמב"
צריך להשיב להם, והרי הרמב"ם לא הזכיר רק 
את התספורת, והרי גם מאיסור נישואין הוא לא 

וכי בתימן לא נהגו להימנע  .זכר מאומה
מנישואין? והרי אפילו בדורות הראשונים 

  נמנעו מנישואין באופן מוחלט.בקהילותינו 
  

אליבא דאמת, כלל לא ברור מה הרמב"ם  הנההנההנההנה
, בחיבורו הזכיר זאת עצמו נהג. כי אף שהוא לא

אפשר דנשמט לו. והרי איסור הנישואין נזכר 
עוד לפניו בספר מאה שערים למה"ר יצחק אבן 
גיאת, [ומקורו רם ונישא עוד לפניו בספרי 

ו מדברי הגאונים], והרמב"ם עצמו מביא
בספריו. לכן אי אפשר לומר שהוא לא ידע 
מזה, כיון שבספרים שהיו תחת עיונו, ושהוא 

עליהם בפסקיו, זה היה מוזכר. סוף  מסתמך
דבר, לא ברור מדוע הרמב"ם לא הזכיר זאת, 

לפי  מרחיקים לכת ומדברים כעתאבל אנו 
  הצד הנוקט שהרמב"ם מיקל בזה.

  

להוציא מליבם, אזכיר מה שאמרתי פעם  וכדיוכדיוכדיוכדי
למתחכם אחד שרצה לסמוך על דברי הרמב"ם 
שלא הזכיר מאיסור התספורת בעומר, כי אם 

להתחיל לנהוג כך, אזי שלא ישמח גם  ברצונו
בשמחת תורה, כיון שבספרי הרמב"ם לא 
מוזכר שום מאורע משמח בחג שמחת תורה... 
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לא וכו',  אין אצלו פיוטים, לא 'אצולה לפנים'
בראשית, ולא 'מפי אל'. בקיצור, אין שום דבר. 

עם הרמב"ם, שילך  "להתייבש"אם הוא רוצה 
ּכֹל כמוהו. שינהג בשמינ י עצרת כמו יום טוב ּבַ

דעלמא, יתפלל תפילת יו"ט פשוטה, לא יקרא 
ראשון בראשית, ולא יוציא ס"ת נוסף, ולא 

  כלום.
  

אפשר לתפוס מהרמב"ם את הקולות ולא  איאיאיאי
את החומרות. אם הוא מעוניין לצעוד בדרכו 

שה זאת ועאדרבה, נראה אותו של הרמב"ם, 
  עד הסוף... דברים אלו לא יעלו על הדעת.

  

   
ך בעניין השיבושים ב'סידור הרמב"ם' אשר הוא ך בעניין השיבושים ב'סידור הרמב"ם' אשר הוא ך בעניין השיבושים ב'סידור הרמב"ם' אשר הוא ך בעניין השיבושים ב'סידור הרמב"ם' אשר הוא המשהמשהמשהמש

נגד מהרי"ץ, ודחיית ראיותיו המוטעות שכביכול נגד מהרי"ץ, ודחיית ראיותיו המוטעות שכביכול נגד מהרי"ץ, ודחיית ראיותיו המוטעות שכביכול נגד מהרי"ץ, ודחיית ראיותיו המוטעות שכביכול 
התימנים לקחו את את נוסח התפילה מרבינו הרמב"ם התימנים לקחו את את נוסח התפילה מרבינו הרמב"ם התימנים לקחו את את נוסח התפילה מרבינו הרמב"ם התימנים לקחו את את נוסח התפילה מרבינו הרמב"ם 

    ולא להיפך.ולא להיפך.ולא להיפך.ולא להיפך.
    

לצערנו, מישהו מה הדברים אמורים.  כלפיכלפיכלפיכלפי
הנקרא 'סידור הרמב"ם' כעת ספר הדפיס 

נוסח תימן  מכוןצדוק, בהוצאת  ד"רהמו"ל הוא [
, שהוא בעצם נגד מהרי"ץ, והוא ]ה'תשע"ז. העורך

סובר כביכול שהוא כפי דעת הקדמונים. כיון 
שעיינתי מעט בתוך הספר, אומר לפניכם כמה 

  .שיבושים וטעיות שהוא הדפיס
  

נושא שאינו ברור, ואולי הוא יתברר  ישנוישנוישנוישנו
  במשך הזמן, כיון שיש עקבות להבינו. 

  

 כמה נוסחאות תפילה בעולם. נוסחת ישישישיש
 התימנים. תהספרדים ונוסח תהאשכנזים, נוסח

אלו הם שלושת אבות הנוסחאות כיום. בעבר 
היה גם נוסח איטליאני, וכיו"ב, אך הם אינם 
קיימים היום. צריכים לברר מהם מקורות אותם 

  הנוסחאות?
  

שנברר את הנושא בס"ד, נקדים כי  לפנילפנילפנילפני
והן הבלדי התפללו בע"פ,  בתימן, הן השאמי

חול, בין בשבתות ובין בימים טובים. בבין והיינו 
ואפילו במוסף שבת של ראש חודש. [ואיני 
מדבר כבר על אנשים מיוחדים היודעים לומר 
בע"פ אפילו תיקון פורים...]. אמנם, דרך כלל 
 ידעו אבותינו לומר אפילו את נוסח האשמורות

  בע"פ.  באלול ועשרת ימי תשובה

שכל התפילה נאמרת בע"פ,  גללגללגללגללובובובוב
נוצר מכך  ,כששומעים אחד את נוסח חבירו

בלבול. זו הסיבה שאפשר למצוא אצל השאמי 
כמה פעמים שלקחו מנוסח הבלדי, אפילו שהם 
הלכו כפי נוסח הספרדים, מאחר שזה מה שהם 
זכרו בשמיעה מאבותיהם, ובלי משים הם 
ערבבו את הנוסחאות. מלה מפה ומלה משם, 

וצר נוסח תפילת השאמי. אבל, הם וכך נ
שנם דעות האומרות טוענים שזה מותר, כיון שי

והעיקר היא החתימה,  שאין בכך קפידא
  וכבר כתבנו על כך בס"ד. ואכמ"ל בזה.

  
נפל ויכוח ישן, מהו המקור של  לעניינינו. נשובנשובנשובנשוב

נוסח הבלדי. האם התימנים לקחו אותו 
 הרמב"ם, או שהרמב"ם לקח מהתימנים?מ

ר הנדון, ידוע כי הרמב"ם כתב בחיבורו ביאו
את נוסחאות וסדרי התפילה  ]סוף ספר אהבה[

, והלא הרמב"ם הוא ספרדי, לא לימות השנה
תימני... ומשכך ראוי לחקור, כיצד זה יצא לו 

  נוסח אחר מאשר לעמיתיו הספרדים?
  

בתקופה ההיא, ואפילו וחיפשו כי  בדקובדקובדקובדקו
ו מצאובמצרים, מקום מגוריו של הרמב"ם, 

בשום אחד מהם הנה ספרי תפילות מתקופתו, ו
לא נמצא נוסח תפילה כמו שהביא הרמב"ם. 
נוסח התפילה התימני לפי הבלדי, הוא היחיד 

ן מתאים לגירסאות הרמב"ם, והדבר טעוה
  בירור.

  
מתרצים ומייסדים לאמר שהרמב"ם לקח  ישישישיש

את נוסחאות התפילה מהתימנים. ויש אומרים 
ימנים שינו את שלא כן הוא, אדרבה, הת

מימי קדם, וקיבלו את  להם נוסחתם המקובלת
  שיטת הרמב"ם.

  
השאלה העומדת לנגדנו כעת, ויש צדדים  זוזוזוזו

לכאן ולכאן, ואכן קשה להכריע בה. כיון 
שהשאלה היא מימים קדמונים ממש, באיזה 
נוסח התפללו אבותינו לפני כתשע מאות או 

ולא נמצא עד היום  אלף שנה, לפני הרמב"ם.
ורות מפורשים לכך מהימים ההם עצמם. מק

  הכל רק השערות, סברות ושמועות.
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לסידור הרמב"ם, אשר כפי שאמרתי,  במבואבמבואבמבואבמבוא
"סידור נגד שיטת  -שמו הראוי לו בעצם הוא 

נשאלת נשאלת נשאלת נשאלת כתב על כך בזה"ל,  79מהרי"ץ", בדף 
בינו בזקנותו בינו בזקנותו בינו בזקנותו בינו בזקנותו השאלה, מהיכן שאב רהשאלה, מהיכן שאב רהשאלה, מהיכן שאב רהשאלה, מהיכן שאב ראם כן אם כן אם כן אם כן 

אפילו בפירוש והרי     נוסחאות עתיקות אלו?נוסחאות עתיקות אלו?נוסחאות עתיקות אלו?נוסחאות עתיקות אלו?
מצינו  המשנה שמחברה הוא הרמב"ם עצמו

נוסח תפילה אחר ממה שהוא כתב בסדר 
        ? לו נוסח זה מאיפה בא התפילה.

        
שנוסח התפילה שבסדר שנוסח התפילה שבסדר שנוסח התפילה שבסדר שנוסח התפילה שבסדר     ,,,,ישנם הסובריםישנם הסובריםישנם הסובריםישנם הסוברים

מיהודי תימן, מיהודי תימן, מיהודי תימן, מיהודי תימן, הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם קיבל רבינו קיבל רבינו קיבל רבינו קיבל רבינו     ,,,,התפילותהתפילותהתפילותהתפילות
דוקים דוקים דוקים דוקים אאאאהיו היו היו היו     ,,,,ם עמום עמום עמום עמוההההקשריקשריקשריקשריוווו    ,,,,שקשריו עמהםשקשריו עמהםשקשריו עמהםשקשריו עמהם

והביאו ראיה לכך ממה שכתב מהרי"ץ והביאו ראיה לכך ממה שכתב מהרי"ץ והביאו ראיה לכך ממה שכתב מהרי"ץ והביאו ראיה לכך ממה שכתב מהרי"ץ     ....ביותרביותרביותרביותר
, שמקובל , שמקובל , שמקובל , שמקובל (ח"א סימן מח)(ח"א סימן מח)(ח"א סימן מח)(ח"א סימן מח)פעולת צדיק פעולת צדיק פעולת צדיק פעולת צדיק שו"ת שו"ת שו"ת שו"ת בבבב

בידינו שכל מנהגותינו בענייני התפילות בידינו שכל מנהגותינו בענייני התפילות בידינו שכל מנהגותינו בענייני התפילות בידינו שכל מנהגותינו בענייני התפילות 
        כמעט מימי הבית. כמעט מימי הבית. כמעט מימי הבית. כמעט מימי הבית. ווווקדמונים מאד קדמונים מאד קדמונים מאד קדמונים מאד 

        
נהגו נהגו נהגו נהגו ''''כל מקום שכתב רבינו כל מקום שכתב רבינו כל מקום שכתב רבינו כל מקום שכתב רבינו בבבבשששש    ,,,,עוד סבורים הםעוד סבורים הםעוד סבורים הםעוד סבורים הם

נהגו נהגו נהגו נהגו '''', , , , ''''נהגו מקצת העםנהגו מקצת העםנהגו מקצת העםנהגו מקצת העם'''''נהגו לקרות', 'נהגו לקרות', 'נהגו לקרות', 'נהגו לקרות', , , , , ''''העםהעםהעםהעם
דברים שהביא רבינו ממנהגו הוא, דברים שהביא רבינו ממנהגו הוא, דברים שהביא רבינו ממנהגו הוא, דברים שהביא רבינו ממנהגו הוא,     הםהםהםהם, , , , ''''בערינובערינובערינובערינו

יהודי יהודי יהודי יהודי ממממל ל ל ל קיבקיבקיבקיבוהוסיף אותם ושילבם בנוסח שוהוסיף אותם ושילבם בנוסח שוהוסיף אותם ושילבם בנוסח שוהוסיף אותם ושילבם בנוסח ש
כשם כשם כשם כשם וווו    ,,,,תימן. ואף יהודי תימן השיבו לו כגמולותימן. ואף יהודי תימן השיבו לו כגמולותימן. ואף יהודי תימן השיבו לו כגמולותימן. ואף יהודי תימן השיבו לו כגמולו

ותקעום וקבעום ותקעום וקבעום ותקעום וקבעום ותקעום וקבעום     ,,,,שקיבל מהם כך קיבלו ממנושקיבל מהם כך קיבלו ממנושקיבל מהם כך קיבלו ממנושקיבל מהם כך קיבלו ממנו
הוא טוען טענה לדחות זאת,  בסידוריהם.בסידוריהם.בסידוריהם.בסידוריהם.
        וכדלקמן. 

  
לשיטת דעות אלו, הוא הביא מקור  כמקורכמקורכמקורכמקור

גם [, וחבל. ]תכלאל ש"צ בהקדמתו[פסול 
הרמב"ם  דקאמר 'נהגו העם'ה"קשקוש" הזה, ש

ממנו מצרים, והתימנים קיבלו ל, היינו וכיו"ב
בתורת הכרת הטוב, אלו דברים שאין  זאת

להם שום יסוד, אולי מהחלומות. חבל לבזבז 
 על כל מיני השערות מיותרות כאלו את הדיו

  .]התלושות מן המציאות
  

[שהביא סעד מדעות כוזבות], ידוע לי  לעומתולעומתולעומתולעומתו
מקור כשר לאותה שיטה. בספר מפי חכמים 

של  יותולדות, אגב סיפור ]אות ד 16דף בהקדמה [
'שיר המעלות  הנקראים מהר"ש קרואני זצ"ל

לשלמה', אשר היה תלמיד חכם חשוב, וגם 
, הבאתי שהוא קיבל זאת צנוע, כמפורט שם
  . מחכמי דורו שלפניו

    ,,,,בענייני מסורת ומנהגיםבענייני מסורת ומנהגיםבענייני מסורת ומנהגיםבענייני מסורת ומנהגיםכתבנו שם בס"ד,  וכךוכךוכךוכך
היה מחזיק ברוב עוז ותעצומות בנוסח הבלדי היה מחזיק ברוב עוז ותעצומות בנוסח הבלדי היה מחזיק ברוב עוז ותעצומות בנוסח הבלדי היה מחזיק ברוב עוז ותעצומות בנוסח הבלדי 

יה יה יה יה מהרי"ץ, שהמהרי"ץ, שהמהרי"ץ, שהמהרי"ץ, שה    ללללששששעץ חיים עץ חיים עץ חיים עץ חיים כלאל כלאל כלאל כלאל התהתהתהתעפ"י עפ"י עפ"י עפ"י 
גה בו רבות. כמה פעמים אמר לי שהחכמים גה בו רבות. כמה פעמים אמר לי שהחכמים גה בו רבות. כמה פעמים אמר לי שהחכמים גה בו רבות. כמה פעמים אמר לי שהחכמים הוהוהוהו
ו, הם ו, הם ו, הם ו, הם ן, אשר משם מוצא משפחתן, אשר משם מוצא משפחתן, אשר משם מוצא משפחתן, אשר משם מוצא משפחת""""ואואואואסעסעסעסעבבבבשששש

קבלה בידו קבלה בידו קבלה בידו קבלה בידו מתלמידי תלמידיו של מהרי"ץ, ושמתלמידי תלמידיו של מהרי"ץ, ושמתלמידי תלמידיו של מהרי"ץ, ושמתלמידי תלמידיו של מהרי"ץ, וש
מרבותיו שנוסח התפילות שבידינו, לא מרבותיו שנוסח התפילות שבידינו, לא מרבותיו שנוסח התפילות שבידינו, לא מרבותיו שנוסח התפילות שבידינו, לא 
שקיבלנוהו מהרמב"ם תמורת נוסח אחר, אלא שקיבלנוהו מהרמב"ם תמורת נוסח אחר, אלא שקיבלנוהו מהרמב"ם תמורת נוסח אחר, אלא שקיבלנוהו מהרמב"ם תמורת נוסח אחר, אלא 
הוא עצמו נוסח תימן מאז ומקדם מאנשי כנסת הוא עצמו נוסח תימן מאז ומקדם מאנשי כנסת הוא עצמו נוסח תימן מאז ומקדם מאנשי כנסת הוא עצמו נוסח תימן מאז ומקדם מאנשי כנסת 

        הגדולה. הגדולה. הגדולה. הגדולה. 
        

אכן, הרמב"ם בזמנו שלח לארצות שונות אכן, הרמב"ם בזמנו שלח לארצות שונות אכן, הרמב"ם בזמנו שלח לארצות שונות אכן, הרמב"ם בזמנו שלח לארצות שונות 
כשהוא כתב את חיבורו     ----לקבץ כל הנוסחאות לקבץ כל הנוסחאות לקבץ כל הנוסחאות לקבץ כל הנוסחאות 

'משנה תורה', רצה לברר מהו נוסח התפילה 
כיון שהוא ראה מנהגים שונים,  אות ביותר.יהנ

אות שונות, יצא לבדוק איזהו הנוסח הנכון גירס
והמדוייק ביותר. משכך, קם ושלח לכל מיני 
ארצות, ותימן בתוכם, שיביאו לו את נוסח 

    העיוןהעיוןהעיוןהעיון    ואחרואחרואחרואחרתפילתם, בכדי לבדוק כנ"ל. 
אמיתי, וקבע אמיתי, וקבע אמיתי, וקבע אמיתי, וקבע     היותרהיותרהיותרהיותרשנוסח תימן הוא שנוסח תימן הוא שנוסח תימן הוא שנוסח תימן הוא     הכריעהכריעהכריעהכריע

סוף ספר סוף ספר סוף ספר סוף ספר נוסחא זו בחיבורו בסדר התפילות שבנוסחא זו בחיבורו בסדר התפילות שבנוסחא זו בחיבורו בסדר התפילות שבנוסחא זו בחיבורו בסדר התפילות שב
        אהבה.אהבה.אהבה.אהבה.

  
מאליו, שאנו מדברים על נוסחאות  מובןמובןמובןמובן

    הרמב"ם שבכתבי היד, ולא אלו המודפסים
בשגיאות רבות. ידוע שנוסחאות הרמב"ם 
בדפוס השתבשו למאד, ולשמחתנו הרבה, 
הרב שבתי פרנקל ז"ל, ההדיר את ספרי 
הרמב"ם, ושם רואים בבירור ממש כפי נוסחת 

  תימן, בלדי. 
  

היינו אומרים כש מאד. היה לנו קשה בעברבעברבעברבעבר
שם מסתכלים היו שנוסחאותינו כהרמב"ם, 

שכתוב לנו אומרים  יוהוים, יודעאותם שאינם 
שם משהו אחר... זכינו ברוך השם שהדפיסו את 
משנה תורה להרמב"ם כפי הנוסחאות 

ות, וכפי הספר שהרמב"ם עצמו חתם המדוייק
ליו. [דהיינו שהוסיפו לשבח את ההגהה, ולקחו ע

רים שאין מקורם מתימן]. והדפיסו זאת גם ספ
מחדש, ואנו רואים שבתשעים ושמונה אחוזים, 

  מתאימה נוסחתו לנוסח הבלדי שלנו כיום.
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בספר מפי חכמים שם, שמה"ר שלמה  הוספתיהוספתיהוספתיהוספתי
זה כמה פעמים, והתעוררו  ענייןקרואני שח לי 

בלבי ספקות, מכמה טעמים. שאלתי אותו, 
ל. הוא זאת מהמקור הפסול דלעי    שמא לקח

"איני יודע כלל מה כתוב  ?אמר לי, מה פתאום
שם בהקדמה. אני שמעתי זאת מרבותי בתימן, 

, פלוני ופלוני, עוד לפני שנדפס הסידור ההוא
  ".שיבת ציון

  

נוסף לשיטה זו הבאתי שם כי שמועה זו  ובסיועובסיועובסיועובסיוע
נתאשרה לי אחר כך מכמה תלמידי חכמים, 

  יעו"ש.
  

לכל הדעות אני מוסיף בזאת, כי יתכן ש ועתהועתהועתהועתה
הללו היה מקור אחד, והן אינן מוסמכות, כיון 
שאותו מקור בדה זאת מליבו. אי אפשר לדעת 
אם זה אמיתי או לא אמיתי, וממתי נולדה 
שמועה זו. אבל החשוב לעניינינו כעת הוא 

  מקור כשר לשמועה זו.עכ"פ שישנו 
  

, שם בעל סידור הרמב"ם עכשיו , טועןוכנגדוכנגדוכנגדוכנגד
    נונונונושכן מצישכן מצישכן מצישכן מציהיפך זה. היפך זה. היפך זה. היפך זה. בבבבהמציאות מוכיחה המציאות מוכיחה המציאות מוכיחה המציאות מוכיחה אולם, אולם, אולם, אולם, 

לאנשי תימן בשאלותיהם לרבינו אברהם בנו לאנשי תימן בשאלותיהם לרבינו אברהם בנו לאנשי תימן בשאלותיהם לרבינו אברהם בנו לאנשי תימן בשאלותיהם לרבינו אברהם בנו 
מה נוסחאות מה נוסחאות מה נוסחאות מה נוסחאות התווכחו עמו על כהתווכחו עמו על כהתווכחו עמו על כהתווכחו עמו על כר ר ר ר ששששאאאאשל רבינו, של רבינו, של רבינו, של רבינו, 

דעת רבינו, ואף לא דעת רבינו, ואף לא דעת רבינו, ואף לא דעת רבינו, ואף לא ומנהגים שונים שלא כומנהגים שונים שלא כומנהגים שונים שלא כומנהגים שונים שלא כ
מתימן, מתימן, מתימן, מתימן,     לפנינו בתכאליל הקדומיםלפנינו בתכאליל הקדומיםלפנינו בתכאליל הקדומיםלפנינו בתכאליל הקדומים    ככתובככתובככתובככתוב

ואמנם, מן המופיע ואמנם, מן המופיע ואמנם, מן המופיע ואמנם, מן המופיע     ....אשר הם כשיטת רבינואשר הם כשיטת רבינואשר הם כשיטת רבינואשר הם כשיטת רבינו
וכח וכח וכח וכח לפנינו בתכאליל הקדומים מזה לבד מלפנינו בתכאליל הקדומים מזה לבד מלפנינו בתכאליל הקדומים מזה לבד מלפנינו בתכאליל הקדומים מזה לבד מ

והחלו והחלו והחלו והחלו קיבלו לבסוף את דעת רבינו אברהם, קיבלו לבסוף את דעת רבינו אברהם, קיבלו לבסוף את דעת רבינו אברהם, קיבלו לבסוף את דעת רבינו אברהם, שששש
    נוסחתםנוסחתםנוסחתםנוסחתם    אז לדבוק בנוסחאות רבינו ולהניחאז לדבוק בנוסחאות רבינו ולהניחאז לדבוק בנוסחאות רבינו ולהניחאז לדבוק בנוסחאות רבינו ולהניח

    . ואביא לכך דוגמאות. ואביא לכך דוגמאות. ואביא לכך דוגמאות. ואביא לכך דוגמאותהמקובלת אצלם מקדםהמקובלת אצלם מקדםהמקובלת אצלם מקדםהמקובלת אצלם מקדם
        ....מספרמספרמספרמספר

  

שו"ת ברכת אברהם לפני כמה עשרות  נדפסנדפסנדפסנדפס
שם נשאל מאת  שנים, ובעבר הוא לא היה.

ואחת מהן  שלוש עשרה שאלות,חכמי תימן 
נו מברכים בברכות לגבי נוסח הברכות, שהרי א

השחר, 'זוקף כפופים' ו'מתיר אסורים', והם 
המובאת [שאלו אולי לברך גם כפי הנוסחא 

האומרת לברך 'מגביה  ]בספרים כשיטה ישנה
שפלים'. והשיב להם רבינו אברהם, כי אסור 
  להם לברך ברכה זו, כיון שאין לה מקור בש"ס.

שם שם שם שם מדבריו מדבריו מדבריו מדבריו על כך בעל סידור הרמב"ם,  וכתבוכתבוכתבוכתב
המופיעות שם בשאלתם, המופיעות שם בשאלתם, המופיעות שם בשאלתם, המופיעות שם בשאלתם,     שכמה ברכותשכמה ברכותשכמה ברכותשכמה ברכות    משמעמשמעמשמעמשמע

אלוהי אלוהי אלוהי אלוהי ''''    היו נוהגים לאמרם בלשון רבים, כגוןהיו נוהגים לאמרם בלשון רבים, כגוןהיו נוהגים לאמרם בלשון רבים, כגוןהיו נוהגים לאמרם בלשון רבים, כגון
שלא שלא שלא שלא 'המעביר שינה', ''המעביר שינה', ''המעביר שינה', ''המעביר שינה', ', , , , שנתתה בנו'שנתתה בנו'שנתתה בנו'שנתתה בנו'    הנשמההנשמההנשמההנשמה

לאמרן לאמרן לאמרן לאמרן     ועל זאת השיב להם שאיןועל זאת השיב להם שאיןועל זאת השיב להם שאיןועל זאת השיב להם שאין    ,,,,''''שמתנו גוייםשמתנו גוייםשמתנו גוייםשמתנו גויים
בתכאליל בתכאליל בתכאליל בתכאליל לפנינו לפנינו לפנינו לפנינו והנה, והנה, והנה, והנה, בלשון יחיד. בלשון יחיד. בלשון יחיד. בלשון יחיד. אלא אלא אלא אלא 

בלשון יחיד, בלשון יחיד, בלשון יחיד, בלשון יחיד, אלו אלו אלו אלו ברכות ברכות ברכות ברכות הקדומים, מופיעות הקדומים, מופיעות הקדומים, מופיעות הקדומים, מופיעות 
    ה שםה שםה שםה שםמופיעמופיעמופיעמופיע    ינהינהינהינהאאאא    ''''מגביה שפליםמגביה שפליםמגביה שפליםמגביה שפליםאף ברכת 'אף ברכת 'אף ברכת 'אף ברכת 'וווו

        כלל. כלל. כלל. כלל. 
        

לברך כל לברך כל לברך כל לברך כל היה אצלם היה אצלם היה אצלם היה אצלם מנהג קדמון מנהג קדמון מנהג קדמון מנהג קדמון כעניין זה, כעניין זה, כעניין זה, כעניין זה, 
ועל זאת ועל זאת ועל זאת ועל זאת , , , , ברביםברביםברביםברבים    בבית הכנסתבבית הכנסתבבית הכנסתבבית הכנסתהשחר השחר השחר השחר ברכות ברכות ברכות ברכות 

השיב להם רבינו אברהם שאין לעשות כן. השיב להם רבינו אברהם שאין לעשות כן. השיב להם רבינו אברהם שאין לעשות כן. השיב להם רבינו אברהם שאין לעשות כן. 
ואמנם, מן הכתוב בתכאליל הקדומים כלשון ואמנם, מן הכתוב בתכאליל הקדומים כלשון ואמנם, מן הכתוב בתכאליל הקדומים כלשון ואמנם, מן הכתוב בתכאליל הקדומים כלשון 
רבינו לברך כל ברכה מברכות השחר כסדר רבינו לברך כל ברכה מברכות השחר כסדר רבינו לברך כל ברכה מברכות השחר כסדר רבינו לברך כל ברכה מברכות השחר כסדר 
הקימה משנתו כל ברכה בשעתה ולא כולם הקימה משנתו כל ברכה בשעתה ולא כולם הקימה משנתו כל ברכה בשעתה ולא כולם הקימה משנתו כל ברכה בשעתה ולא כולם 

כח שחזרו לבסוף לעשות כח שחזרו לבסוף לעשות כח שחזרו לבסוף לעשות כח שחזרו לבסוף לעשות יחד בבית הכנסת, מויחד בבית הכנסת, מויחד בבית הכנסת, מויחד בבית הכנסת, מו
        כמותו.כמותו.כמותו.כמותו.

  

לגבי תפילת  ,הוא מוסיף להביא כךכךכךכך־־־־אחראחראחראחר
היו נוהגים לומר נוסח היו נוהגים לומר נוסח היו נוהגים לומר נוסח היו נוהגים לומר נוסח , ערבית של ליל שבת

אשר בדברו אשר בדברו אשר בדברו אשר בדברו כגון במקום לומר 'כגון במקום לומר 'כגון במקום לומר 'כגון במקום לומר 'מיוחד לשבת, מיוחד לשבת, מיוחד לשבת, מיוחד לשבת, 
אשר כילה אשר כילה אשר כילה אשר כילה היו אומרים 'היו אומרים 'היו אומרים 'היו אומרים ', , , , ' וכו'' וכו'' וכו'' וכו'מעריב ערביםמעריב ערביםמעריב ערביםמעריב ערבים

    נוסחת רס"גנוסחת רס"גנוסחת רס"גנוסחת רס"ג' וכו' כ' וכו' כ' וכו' כ' וכו' כמעשיו ביום השביעימעשיו ביום השביעימעשיו ביום השביעימעשיו ביום השביעי
על זאת השיב להם שאסור לעשות על זאת השיב להם שאסור לעשות על זאת השיב להם שאסור לעשות על זאת השיב להם שאסור לעשות . . . . בסידורובסידורובסידורובסידורו

כן, אלא יש לברך ברכה זו כנוסחתה בחול בלי כן, אלא יש לברך ברכה זו כנוסחתה בחול בלי כן, אלא יש לברך ברכה זו כנוסחתה בחול בלי כן, אלא יש לברך ברכה זו כנוסחתה בחול בלי 
שום שינוי. ואמנם, כך מופיע בכל התכאליל שום שינוי. ואמנם, כך מופיע בכל התכאליל שום שינוי. ואמנם, כך מופיע בכל התכאליל שום שינוי. ואמנם, כך מופיע בכל התכאליל 

כי אסור להוסיף על כנוסחתה בחול וכו', כנוסחתה בחול וכו', כנוסחתה בחול וכו', כנוסחתה בחול וכו', 
  המטבע.

  

מנהגי תימן היו שונים הוא מסיק ומחליט כי  לכןלכןלכןלכן
מהרמב"ם, והוא לא קיבל מהם אותם. אדרבה, 

להם הקודמות, והם הם עזבו את הנוסחאות ש
  שקיבלו את נוסח רבינו.

  
לו מסקנא מוחלטת כל כך? מכיון  ומניןומניןומניןומנין

שבשאלות שנשאל רבינו אברהם מאת חכמי 
תימן, מובאים נוסחאות שאינם נמצאות אצלנו 
כיום. על כרחך מזה שהיה לאבותינו בעבר 
נוסח אחר. וכיון שאנו רואים נוסחא זו ברמב"ם, 

את נוסחתם  אנו מבינים כי התימנים שינו
  המקורית, וקיבלו את דברי הרמב"ם.
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ישנה  את השאלה במלים אחרות. נסבירנסבירנסבירנסביר

שאלה גדולה, האם נוסח התפילה שכתב 
הרמב"ם, מקורו מהתימנים, או שהתימנים 

  לקחוהו מהרמב"ם. 
  

שהאמת כמו הצד  ,'סידור הרמב"ם' טוען מחברמחברמחברמחבר
שהתימנים לקחו מהרמב"ם. הראיה שלו  ,השני

 –היא מכך שדור אחרי הרמב"ם, נשאל בנו 
רבינו אברהם ז"ל, כמה שאלות מאת חכמי 
תימן, וחלק מהשאלות הן כגון שאמרו לו 
שאצלנו נוהגים לומר נוסחאות מסויימות 

וכן בתפילה, וכגון ברכת 'מגביה שפלים', 
ברכת 'אשר כילה מעשיו ביום השביעי'. 
נוסחאות אלו אינן קיימות בנוסחאות התימנים 
כיום, וכן הם אינן בתכאליל הישנות. הרי לנו 
בהדיא שנוסחאות אלו היו במסורת לפני 
הרמב"ם, ובעיקבות דברי הרמב"ם שינו חכמי 

  תימן את קבלתם.
  

אברך שמעתי  ההוכחה היא עצומה. לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
שהתפעל כ"כ מראיה מבריקה זו  ספרדי אחד

  ואמר, "הנה ברוך השם נפתרה בעיא קשה זו"...
  

כי זו אינה  יודעאמת, , היודע ומבין את האבלאבלאבלאבל
צריכים לדעת שאותם החכמים ראיה כלל. 

רבינו אברהם, הם אינם לבשאלותיהם  שפנו
חכמי צנעא, אלא חכמי שרעב ועדן. ממילא 
 יכול להיות שאצלם היו נוסחאות אחרות,

  תימן.מרכז משא"כ בשאר ערי 
  

תימן ארץ כי אמר ונֹ נחדד  ,זאת יותר להביןלהביןלהביןלהבין
מחולקת לשני מחוזות, וכמדומני שאפילו עד 
היום הצפון והדרום מחולקים לשניים. האזורים 

לכן נראה כי אפילו רחוקים זה מזה מאד. 
שחכמי שרעב ועדן שאלו שאלות אלו, כיון 
שאין המדובר על מרכז תימן דהיינו צנעא 
וסביבותיה וכן הצפון, אין ראיה מהם על המנהג 
הקדמון של כל התימנים. אפשר רק לטעון 
שלחכמי שרעב היו מנהגים אחרים לפני 

  הרמב"ם ובעיקבותיו הם שינו. 

  
ו"ת עולת יצחק במפורש בשכבר זאת  כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי

סימן י, דף מו ד"ה ומהרי"ץ, אגב עניין ברכות [ח"ג 
כנראה כנראה כנראה כנראה בזה"ל,  ]השחר למי שלא נתחייב בהם

השואלים הללו לא היו מחכמי צנעא השואלים הללו לא היו מחכמי צנעא השואלים הללו לא היו מחכמי צנעא השואלים הללו לא היו מחכמי צנעא 
וסביבותיה מקומו של מהרי"ץ, אלא מחכמי וסביבותיה מקומו של מהרי"ץ, אלא מחכמי וסביבותיה מקומו של מהרי"ץ, אלא מחכמי וסביבותיה מקומו של מהרי"ץ, אלא מחכמי 

עיר שרעב ו מחוז היינושרעב שבדרום תימן. שרעב שבדרום תימן. שרעב שבדרום תימן. שרעב שבדרום תימן. 
מאחת השאלות שם שהם דנים על הראיה עדן. 

ין אוכלים חמשת מיני דגן, אלא מה שבארצם א
ד'רה ודוחן, עד כדי שאנשים אפילו לא יודעים 

  את נוסחת ברכת המזון. 
  

, עד הזמן האחרון זה היה כך. שח לי אגבאגבאגבאגב[
אאמו"ר כי ראה אנשים שבאו אליהם משרעב 

לא ידעו לברך  ברכת המזוןוכשכיבדו אותם ב
הם שברו. רו ברכת המזון". סְּ כַּ היטב. ובלשונו, "

כיון  ,כ"כברכת המזון כהוגן לברך  ידעו לא
היו רגילים לא במחוזות שרעב ועדן שהם 

חמשת מיני דגן. הסיבה לכך היא מפני ל ואכל
שבמחוזם האקלים חם, ולכן החיטה אינה 
גדלה. הם גידלו דוחן ודורה וכיו"ב משאר 
הקטניות. אמנם, לפסח הם השתדלו להשיג 

להם דגן למצות דגן, אבל בשאר השנה לא היה 
  . ]בנמצא לאכילה

  

שאלו חכמי שרעב את רבינו  מציאות זו, לנוכחלנוכחלנוכחלנוכח
אברהם, כיון שבעצם הדוחן והדורה הוא הלחם 

עליו ברכת     העיקרי שלהם, אולי הם יברכו
המזון ולא 'שהכל'. וכן החליטו כמה חכמים שם 
שכן עיקר להלכה, והביאו ראיה מהמן, שהרי 

שמשה בני ישראל אכלו מן במדבר, ומפורסם 
רבינו תיקן ברכת 'הזן', והרי המן אינו מחמשת 
מיני דגן. על כרחך שעל הלחם העיקרי צריכים 

  לברך ברכת המזון. ואכמ"ל בעיקרי הנדון.
  

 כי השואלים המהמובן כמין חומר  מעתהמעתהמעתהמעתה
מדרום תימן, כי במרכז תימן מיני הדגן גדלים 

  בשפע.
  

ראיה שם מלשונו של מהרי"ץ שכתב  הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי
שחר, כי 'הם לא נמצאו בסידורי על ברכות ה

אבותינו שאנו מבני בניהם'. ולכאורה כפל 
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הלשון תמוה. הסברנו שם בס"ד את כוונתו 
שהוא רצה לומר שהמדובר הוא דוקא לאותם 
שאנו בקשר ישיר איתם, ולא לכל אבותינו 

כפתור באופן כללי, לאפוקי מחוזות הדרום. 
  ופרח.

  
ן כדאי , שמסיבה אחרת איעניין נוסף חושבניחושבניחושבניחושבני

ללכת במהלך זה שהביא בעל 'סידור 
הרמב"ם', כיון שיוצא משיטה זו שאנו 

ויכוח המחלוקת הבסיס למשמיטים את 
שהרי  .נוסחאות התפילות בין השאמי לבלדיב

השאמי יכולים לטעון והרי היה  ,לפי שיטתו
לאבותינו מלכתחילה, לפני כשמונה מאות או 

פיעו תשע מאות שנה, נוסח תפילה אחר. וכשהו
ספרי הרמב"ם, נתקבלו דבריו היפך המנהג. גם 
עתה נקבל את נוסח תפילת החודש, שהוא 

  בסיס נוסח השאמי.
  

כל הבסיס של מה שאנו מדברים  לדבריו נשמטנשמטנשמטנשמט
כי בשלמא אם נאמר  .לחיזוק מנהגי הבלדי

, אזי יש לכך שזהו מנהג אבותינו מימי קדם
משמעות גם היום שלא להזניח את מנהגי 

אבל אם נסכים שגם אבותינו  .הקדמונים
הראשונים קיבלו דברי הרמב"ם, והניחו את 

  מנהגם הקדמון, גם אנו יכולים לעשות זאת.
  

מכמה  ]82שם דף [מוסיף להביא ראיה  הואהואהואהוא
מקומות שמשמע ממהרי"ץ בכמה מקומות 
שקיבלו התימנים את נוסחתם מהרמב"ם, כגון 
לגבי ברכת 'מעין שבע', שמהרי"ץ מביא שם 

אמנם ההכרח לא אמנם ההכרח לא אמנם ההכרח לא אמנם ההכרח לא , ]עץ חיים ח"א דף קח:[ בזה"ל
יגונה, כי הכריחני לזה אחרי ראותי קצת יגונה, כי הכריחני לזה אחרי ראותי קצת יגונה, כי הכריחני לזה אחרי ראותי קצת יגונה, כי הכריחני לזה אחרי ראותי קצת 

ובחרו ובחרו ובחרו ובחרו     ,,,,לאמר לנו האר"שלאמר לנו האר"שלאמר לנו האר"שלאמר לנו האר"שמתחכמים בעיניהם מתחכמים בעיניהם מתחכמים בעיניהם מתחכמים בעיניהם 
דרך חילוף גירסאות אחת הנה ואחת הנה, דרך חילוף גירסאות אחת הנה ואחת הנה, דרך חילוף גירסאות אחת הנה ואחת הנה, דרך חילוף גירסאות אחת הנה ואחת הנה, להם להם להם להם 

היא היא היא היא בהיפך מנוסחת אבותינו הראשונים, והיא בהיפך מנוסחת אבותינו הראשונים, והיא בהיפך מנוסחת אבותינו הראשונים, והיא בהיפך מנוסחת אבותינו הראשונים, והיא 
רבן רבן רבן רבן גזורה ממאור הגולה אביר הרועים גזורה ממאור הגולה אביר הרועים גזורה ממאור הגולה אביר הרועים גזורה ממאור הגולה אביר הרועים     ההההגופגופגופגופ

עכ"ל. עכ"ל. עכ"ל. עכ"ל.     ז"לז"לז"לז"לבמבמבמבמ    ממממ""""הרהרהרהרואביהם של ארץ התימן ואביהם של ארץ התימן ואביהם של ארץ התימן ואביהם של ארץ התימן 
הנה מדבריו מוכח שנוסחת אבותינו נ"ע, היא הנה מדבריו מוכח שנוסחת אבותינו נ"ע, היא הנה מדבריו מוכח שנוסחת אבותינו נ"ע, היא הנה מדבריו מוכח שנוסחת אבותינו נ"ע, היא 
הגזורה ולקוחה מנוסחת רבינו הרמב"ם, ולא הגזורה ולקוחה מנוסחת רבינו הרמב"ם, ולא הגזורה ולקוחה מנוסחת רבינו הרמב"ם, ולא הגזורה ולקוחה מנוסחת רבינו הרמב"ם, ולא 

  . . . . להיפךלהיפךלהיפךלהיפך
  

על זה ברצוני להשיב, כי אף שדבר זה נכון  גםגםגםגם
מצד עצמו, מאידך גיסא אין לנו אפשרות 
להתעלם ממה שבמקומות אחרים כתב 
מהרי"ץ הפוך. שהרי בכמה וכמה מקומות 

לנוסחאות שלנו כמנהגינו התייחס מהרי"ץ 
  הותיק, ללא קשר לרמב"ם.

  
לדבר ממה שהביא בספרו עץ חיים לגבי  דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא

גירסת הגמרא 'חללים גירסת הגמרא 'חללים גירסת הגמרא 'חללים גירסת הגמרא 'חללים ברכת 'אשר יצר', 
לאפוקי גירסת 'חלולים חלולים'  –חללים' וכו' חללים' וכו' חללים' וכו' חללים' וכו' 

נתבאר לך גירסת הגמרא ורש"י והרמב"ם נתבאר לך גירסת הגמרא ורש"י והרמב"ם נתבאר לך גירסת הגמרא ורש"י והרמב"ם נתבאר לך גירסת הגמרא ורש"י והרמב"ם  –
משמע שדברי הרמב"ם רק מסייעים כגירסתנו. כגירסתנו. כגירסתנו. כגירסתנו. 

  בנויים עליו לגמרי. לגירסא שלנו, ולא
  

להביא דוגמאות מעטות נוספות, ולא  אוסיףאוסיףאוסיףאוסיף
את כולם כי לא יספיק הזמן. לגבי ישתבח כתב 

בסדר השבחים בסדר השבחים בסדר השבחים בסדר השבחים דדדד ודעודעודעודעבזה"ל,  ].שם דף כז[מהרי"ץ 
בין גירסתנו בין גירסתנו בין גירסתנו בין גירסתנו ושינוי בקדימה ואיחור ושינוי בקדימה ואיחור ושינוי בקדימה ואיחור ושינוי בקדימה ואיחור יש הפרש יש הפרש יש הפרש יש הפרש 

, , , , ז"לז"לז"לז"ל    לגירסת הזוהר פרשת תרומה והאר"ילגירסת הזוהר פרשת תרומה והאר"ילגירסת הזוהר פרשת תרומה והאר"ילגירסת הזוהר פרשת תרומה והאר"י
, וכן היא , וכן היא , וכן היא , וכן היא גירסתםגירסתםגירסתםגירסתםע"ה ע"ה ע"ה ע"ה ואולי כך קיבלו אבותינו ואולי כך קיבלו אבותינו ואולי כך קיבלו אבותינו ואולי כך קיבלו אבותינו 

בסדר התפילות, וכל מקום לפי בסדר התפילות, וכל מקום לפי בסדר התפילות, וכל מקום לפי בסדר התפילות, וכל מקום לפי     גירסת הרמב"םגירסת הרמב"םגירסת הרמב"םגירסת הרמב"ם
        . . . . מנהגו וקבלתומנהגו וקבלתומנהגו וקבלתומנהגו וקבלתו

  
אלהינו מלך העולם אלהינו מלך העולם אלהינו מלך העולם אלהינו מלך העולם השם השם השם השם ברוך אתה ברוך אתה ברוך אתה ברוך אתה שם,  עודעודעודעוד

וכו', הכי גרסינן בכל התכאליל, גם בנוסח וכו', הכי גרסינן בכל התכאליל, גם בנוסח וכו', הכי גרסינן בכל התכאליל, גם בנוסח וכו', הכי גרסינן בכל התכאליל, גם בנוסח 
  יעו"ש.    ....וכו'וכו'וכו'וכו'    הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם

  
אגב גירסת  ].דף צא[מבואר מדבריו לקמיה  וכןוכןוכןוכן

'ונאמר גואלנו' וכו' בתפילת ערבית, שלא 
'כי פדה ה' את יעקב'  –אחר הנוסח כאומרים 

גירסתנו לומר גם בערבית פסוק גואלנו, גירסתנו לומר גם בערבית פסוק גואלנו, גירסתנו לומר גם בערבית פסוק גואלנו, גירסתנו לומר גם בערבית פסוק גואלנו, וווווכו', 
לומר פסוק גואלנו בלילה, לפי לומר פסוק גואלנו בלילה, לפי לומר פסוק גואלנו בלילה, לפי לומר פסוק גואלנו בלילה, לפי     יאותיאותיאותיאותואדרבה ואדרבה ואדרבה ואדרבה 
רמז לגלותינו זה הנמשל ללילה, ואנו רמז לגלותינו זה הנמשל ללילה, ואנו רמז לגלותינו זה הנמשל ללילה, ואנו רמז לגלותינו זה הנמשל ללילה, ואנו שהלילה שהלילה שהלילה שהלילה 

הוא  –וכן גריס בסידור חלף וכן גריס בסידור חלף וכן גריס בסידור חלף וכן גריס בסידור חלף מבקשים שיגאלנו. מבקשים שיגאלנו. מבקשים שיגאלנו. מבקשים שיגאלנו. 
 –הסידור של בני חאלב מארם צובה 

היא מובן שגירסת הרמב"ם . . . . ז"לז"לז"לז"ל    ובהרמב"םובהרמב"םובהרמב"םובהרמב"ם
  ראיה משנית לעניין. 

  
, לגבי חתימת ברכת השכיבנו, ]שם[בהמשך  גםגםגםגם

'ברוך שומר עמו ישראל לעד', הביא מהרי"ץ 
הכי גרסינן בלא חתימת שם, הכי גרסינן בלא חתימת שם, הכי גרסינן בלא חתימת שם, הכי גרסינן בלא חתימת שם, סיוע לכך בזה"ל, 

כך הוא כך הוא כך הוא כך הוא     אחר זה הפסוקים וכו'.אחר זה הפסוקים וכו'.אחר זה הפסוקים וכו'.אחר זה הפסוקים וכו'.ואומר הפסוק ואומר הפסוק ואומר הפסוק ואומר הפסוק 
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גם בסדר התפילות של גם בסדר התפילות של גם בסדר התפילות של גם בסדר התפילות של     ....בכל התכאלילבכל התכאלילבכל התכאלילבכל התכאליל
        הרמב"ם.הרמב"ם.הרמב"ם.הרמב"ם.

  

דלעיל נראה בבירור כי מקור  מהמקומותמהמקומותמהמקומותמהמקומות
גירסאות התפילות שלנו והרמב"ם הם שני 
דברים שונים, שאינם כלולים יחד. ממילא 
נפקא לעניינינו שאם רבינו מהרי"ץ ארכבה 
אתרי רכשי, קשה לבנות על כך ראיות. ואף 
שלגופו של עניין, השאלה במקומה עומדת, 

זמן וצריכים להבין את שרשי העניין, אין ה
מספיק כעת, לכן נשאיר זאת לשיעור אחר 

  בס"ד.
  

  

דחיית דחיית דחיית דחיית     ----בעניין נוסח ספירת העומר בלשון ארמית בעניין נוסח ספירת העומר בלשון ארמית בעניין נוסח ספירת העומר בלשון ארמית בעניין נוסח ספירת העומר בלשון ארמית 
....דבריודבריודבריודבריו     

  

כעת בקצרה נושא אחר המובא בסידור  נזכירנזכירנזכירנזכיר
, שם הביא המחבר נוסחת ]דף קסה[הרמב"ם 

ספירת העומר לפי הרמב"ם בלשון ארמי, וכמו 
  שמנהגינו לספור בלשון ארמי.

  
לא ביאר לנו רבינו באיזה לא ביאר לנו רבינו באיזה לא ביאר לנו רבינו באיזה לא ביאר לנו רבינו באיזה כתב על זה,  וכךוכךוכךוכך

לשון הוא סופר, לכן העתקנו כלשון התכאליל לשון הוא סופר, לכן העתקנו כלשון התכאליל לשון הוא סופר, לכן העתקנו כלשון התכאליל לשון הוא סופר, לכן העתקנו כלשון התכאליל 
אני רוצה להעיר שהדבר אינו נכון. בארמית. בארמית. בארמית. בארמית. 

צריכים לדעת שהרמב"ם עצמו ספר ספירת 
 גם העומר בלשון הקודש, שהרי אצל הרמב"ם,

היו  ,הנוסחאות, כגון ביעור חמץ וכיו"בשאר כל 
  בלשון הקודש.

  
מצות [מספר המצוות  בפניכם את לשונו נביאנביאנביאנביאוווו

, שם הוא דן האם ספירת הימים ]א"עשה קס
וספירת השבועות הן שתי מצוות חלוקות, או 

וכמו שמנין השנים וכמו שמנין השנים וכמו שמנין השנים וכמו שמנין השנים וכך כתב, שהן מצוה אחת. 
כן ספירת כן ספירת כן ספירת כן ספירת     ,,,,כמו שבארנוכמו שבארנוכמו שבארנוכמו שבארנו    ,,,,והשמטים מצוה אחתוהשמטים מצוה אחתוהשמטים מצוה אחתוהשמטים מצוה אחת

העומר מצוה אחת. וכן מנה אותם כל מי העומר מצוה אחת. וכן מנה אותם כל מי העומר מצוה אחת. וכן מנה אותם כל מי העומר מצוה אחת. וכן מנה אותם כל מי 
ה שעשו בזה. ה שעשו בזה. ה שעשו בזה. ה שעשו בזה. שקדמנו מצוה אחת. והאמת משקדמנו מצוה אחת. והאמת משקדמנו מצוה אחת. והאמת משקדמנו מצוה אחת. והאמת מ

למימני יומי למימני יומי למימני יומי למימני יומי     מצוהמצוהמצוהמצוה''''    ,,,,.]סו תמנחו[רם רם רם רם ואל יטעך אמואל יטעך אמואל יטעך אמואל יטעך אמ
ותחשוב שהן שתי ותחשוב שהן שתי ותחשוב שהן שתי ותחשוב שהן שתי ', ', ', ', ומצוה למימני שבועיומצוה למימני שבועיומצוה למימני שבועיומצוה למימני שבועי

זה מצוה זה מצוה זה מצוה זה מצוה ת. כי כל חלק וחלק מחלקי אית. כי כל חלק וחלק מחלקי אית. כי כל חלק וחלק מחלקי אית. כי כל חלק וחלק מחלקי איוווומצומצומצומצו
שיהיו לה חלקים מצוה לעשות החלק ההוא שיהיו לה חלקים מצוה לעשות החלק ההוא שיהיו לה חלקים מצוה לעשות החלק ההוא שיהיו לה חלקים מצוה לעשות החלק ההוא 

אילו אמרו מנין אילו אמרו מנין אילו אמרו מנין אילו אמרו מנין     ,,,,תתתתווווממנה. ואמנם היו שתי מצוממנה. ואמנם היו שתי מצוממנה. ואמנם היו שתי מצוממנה. ואמנם היו שתי מצו
הימים מצוה ומנין השבועות מצוה. וזה מה שלא הימים מצוה ומנין השבועות מצוה. וזה מה שלא הימים מצוה ומנין השבועות מצוה. וזה מה שלא הימים מצוה ומנין השבועות מצוה. וזה מה שלא 

ייעלם למי שיטעם הדבור. כי אתה כשתאמר ייעלם למי שיטעם הדבור. כי אתה כשתאמר ייעלם למי שיטעם הדבור. כי אתה כשתאמר ייעלם למי שיטעם הדבור. כי אתה כשתאמר 
חובה לעשות כך וכך הנה לא יתחייב מזה חובה לעשות כך וכך הנה לא יתחייב מזה חובה לעשות כך וכך הנה לא יתחייב מזה חובה לעשות כך וכך הנה לא יתחייב מזה 

        המאמר שהפעולה ההיא מצוה בפני עצמה. המאמר שהפעולה ההיא מצוה בפני עצמה. המאמר שהפעולה ההיא מצוה בפני עצמה. המאמר שהפעולה ההיא מצוה בפני עצמה. 
        

היותנו מונים השבועות היותנו מונים השבועות היותנו מונים השבועות היותנו מונים השבועות     ,,,,והראיה הברורה על זהוהראיה הברורה על זהוהראיה הברורה על זהוהראיה הברורה על זה
כך וכך שבועות כך וכך שבועות כך וכך שבועות כך וכך שבועות """"גם כן בכל לילה באמרנו שהם גם כן בכל לילה באמרנו שהם גם כן בכל לילה באמרנו שהם גם כן בכל לילה באמרנו שהם 

. ואילו היו השבועות מצוה בפני . ואילו היו השבועות מצוה בפני . ואילו היו השבועות מצוה בפני . ואילו היו השבועות מצוה בפני """"ך ימיםך ימיםך ימיםך ימיםוכך וכוכך וכוכך וכוכך וכ
נם כי אם בלילי נם כי אם בלילי נם כי אם בלילי נם כי אם בלילי יייילא היינו מסדרין מנילא היינו מסדרין מנילא היינו מסדרין מנילא היינו מסדרין מני    ,,,,עצמהעצמהעצמהעצמה

והיינו אומרים שתי ברכות והיינו אומרים שתי ברכות והיינו אומרים שתי ברכות והיינו אומרים שתי ברכות     ,,,,השבועות לבדהשבועות לבדהשבועות לבדהשבועות לבד
ונו על ספירת ימי ונו על ספירת ימי ונו על ספירת ימי ונו על ספירת ימי יויויויואשר קדשנו במצותיו וצאשר קדשנו במצותיו וצאשר קדשנו במצותיו וצאשר קדשנו במצותיו וצ""""

. ואין הדבר . ואין הדבר . ואין הדבר . ואין הדבר """"העומר ועל ספירת שבועי העומרהעומר ועל ספירת שבועי העומרהעומר ועל ספירת שבועי העומרהעומר ועל ספירת שבועי העומר
אבל המצוה היא ספירת העומר ימיו אבל המצוה היא ספירת העומר ימיו אבל המצוה היא ספירת העומר ימיו אבל המצוה היא ספירת העומר ימיו     ....כןכןכןכן

        קנו. קנו. קנו. קנו. ייייושבועותיו כמו שתושבועותיו כמו שתושבועותיו כמו שתושבועותיו כמו שת
  

באמרנו שהם כך וכך באמרנו שהם כך וכך באמרנו שהם כך וכך באמרנו שהם כך וכך שכתב הרמב"ם  ההההוממוממוממוממ
שהרמב"ם עצמו     נראה ,,,,שבועות וכך וכך ימיםשבועות וכך וכך ימיםשבועות וכך וכך ימיםשבועות וכך וכך ימים

ספר בלשון הקודש, שהרי הוא העתיק לעיל 
'מצוה בלשון ארמי מינה את הגמרא האומרת 

למימני יומי ומצוה למימני שבועי', ואילו הוא 
כך וכך כך וכך כך וכך כך וכך גופיה העיר על זה כי הם היו אומרים, 

פשטיות דבריו הרי . . . . שבועות וכך וכך ימיםשבועות וכך וכך ימיםשבועות וכך וכך ימיםשבועות וכך וכך ימים
  שגרס את הספירה בלשון הקודש.

  

  
הבהרה בדבר תשובה בכת"י שיוחסה להרמב"ם, הבהרה בדבר תשובה בכת"י שיוחסה להרמב"ם, הבהרה בדבר תשובה בכת"י שיוחסה להרמב"ם, הבהרה בדבר תשובה בכת"י שיוחסה להרמב"ם, 

בעניין אם שכח לספור בלילה שימשיך לספור ביום בעניין אם שכח לספור בלילה שימשיך לספור ביום בעניין אם שכח לספור בלילה שימשיך לספור ביום בעניין אם שכח לספור בלילה שימשיך לספור ביום 
    בלא ברכה, שאינה מרבינו הרמב"ם.בלא ברכה, שאינה מרבינו הרמב"ם.בלא ברכה, שאינה מרבינו הרמב"ם.בלא ברכה, שאינה מרבינו הרמב"ם.

    

ראיה ראשונה מדברי הרמב"ם בספר  זוזוזוזו
המצוות, ברם נראה לכאורה כי ישנה ראיה 

הרי נכוחה לכך יותר מתשובת הרמב"ם, ש
 ]7שיעור מוצש"ק בחוקתי ה'תשע"ה, דף [בעבר 

הבאנו שמצאו תשובת שאלה חדשה שיוחסה 
באדם שדילג יום אחד  להרמב"ם, שם הוא דן

שיטתו הוא יכול להמשיך אח"כ פי לאו יומיים, ו
לספור בברכה. והוא מוסיף לחדש ולומר, 
שהמדלג כנ"ל צריך להשמיט בלילה אחרון 

ובשיעור ו, יעו"ש. את המלה 'תמימות' מספירת
  הארכנו בס"ד על הנושא הזה. האמור

  
לעניינינו, בדרך אגב נראה משם  ובנוגעובנוגעובנוגעובנוגע

שספירתו היתה בלשון הקודש, שהרי כתוב שם 
שהוא יאמר, "היום ארבעים ותשעה ימים 
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לעומר" וכו', רק שהודיע להיזהר שלא לומר 
מלת 'תמימות'. מבואר בהדיא שגירסתו 

ולא כפי שאנחנו  היתה בלשון הקודש.פשוטה 
ְלָמן" בארמית.   אומרים "ׁשַ

  
נראה לכאורה ראיה מפורשת יותר מלשונו  כךכךכךכך

בספר המצוות, שגירסתו בספירת העומר היתה 
בלשון הקודש. אבל ראיה זו אינה ראיה וכפי 

  שאנו מסבירים והולכים בס"ד.
  

לדעת, כי לצערנו בלבלו אותנו.  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
ול הדפיסו תשובה זאת בשם הרמב"ם, כביכ

מצאו באיזה כתב יד שהיא לו, והתברר אח"כ 
שבאותו כתב יד לא מובא כלל שתשובה זאת 

  לרמב"ם, וכך נראה עיקר.
  

הרה"ג אורן צדוק שליט"א התייחס לכך  ידידנוידידנוידידנוידידנו
, והעיר ]ל"סימן ט[בספרו שו"ת אורן של־חכמים 

שישנם סתירות רבות בין התשובה הנזכרת 
לשיטת הרמב"ם גופא, וכתב שיש לו הרהורי 
דברים לייחוסה לרמב"ם, כיון שישנם סתירות 
בזה. שהרי בתשובה זו מובא שקצירת העומר 
כשירה ביום, וממילא מותר גם לספור ביום 

, מאידך בחיבור הי"ד ]וכה"ג כתבו הפוסקים[
שקצירת העומר אינה  החזקה, סובר הרמב"ם

  כשרה ביום. 
  

אני הרגשתי בשיעור דלעיל שישנם דברים  גםגםגםגם
בתשובה זו שאינם ברורים כ"כ, אבל בדוחק 

ו אפשר לומר שהרמב"ם כתב זאת לפני כתיבת
  החיבור, ואח"כ חזר בו.  את

  
למרות כל הפלפולים אלו, זיכה אותנו  אבלאבלאבלאבל

אחר  חשובהרה"ג אורן צדוק הנז' לחידוש 
ו דלעיל, שהוא חיפש וחקר אחר הדפסת ספר

מקור התשובה הנ"ל, התברר לו כמעט בבירור 
מב"ם. כי הראשון שמצא שתשובה זו אינה להר

'גילוי באתר  [הלא הוא י' צבי לנגרמן את כתב היד
ועל ידו הוא התפרסם,  . העורך]מילתא בעלמא'

כתב מאמר עשרות שנים לאחר ה"תגלית" 
אה לו כעת, שלפי מה שנר ,וכתב בסוף .שלו

נראה כמעט באופן ודאי שתשובה זו אינה 
להרמב"ם, אלא לחכם אחר אשר הוא בן דורו 
של רבי מיימון ז"ל אבי הרמב"ם, ומתלמידיו 

  של הר"י מיגאש.
  

ויחים מכך איזה עניין. דאי לאו הכי מר אנואנואנואנו
קשה, הרי הרמב"ם באותה תשובה אומר שאם 
דילג יום אחד, לא יאמר בהשלמת הספירה 

מימות', ודבר זה אינו מקובל כלל, וצריך 'ת
עיון למעשה. בשיעור הנ"ל הסברתי זאת 
ואמרתי שאיננו חייבים לקבל זאת. ואף שבפני 
עצמו הדבר קשה, כי יש לשיטת הרמב"ם 
משקל נכבד, ואפילו אם איננו מבינים אותו, 

  צריכים עכ"פ להתחשב בשיטתו.
  

מעתה אתי שפיר, שהרי נתברר שתשובה  אבלאבלאבלאבל
לכך החשיבות ינה להרמב"ם, וממילא זו א

  פחותה.
  

מביט בכתב היד, וגם הם הרגישו  וכשאניוכשאניוכשאניוכשאני
הערה גדולה על מייחס להוסיף בזאת, יש 

תשובה זו לרמב"ם. כי בקטע המובא לפני חלק 
התשובה דלעיל, הביא בעל התשובה לספור 
הימים והשבועות כך, "היום כך וכך ימים שהם 

ל רבינו' נשאכך וכך שבועות", ואח"כ כתוב '
וכו' את כל השאלה דלעיל, והבינו כמה 
שהתעסקו במלאכה שהכוונה לרמב"ם, אך אין 
לכך שום הוכחה, כיון שהרמב"ם לא מוזכר 

  כלל באותו ספר.
  

על תשובת שאלה זו שוברו בצדו, שכן  אולםאולםאולםאולם
כתב חכם אחד איזו הערה בגליון שם, וממנה 
נראה בבירור שתשובה זו אינה להרמב"ם. ואף 

יכר מתוכן ההערה שלא ידוע מיהו אותו חכם, נ
ומדברי אותו חכם, מובן שהוא תלמיד חכם, 

שנשאל את  'רבינו'שהוא ידע מי הוא אותו 
השאלה דלעיל, שהרי הוא הכיר את הספר, 
ואף שהוא לא פרסם לנו מיהו אותו חכם, אנו 
יכולים להבין מדבריו כי היה פשוט לו עכ"פ 

   שתשובה זו אינה להרמב"ם.
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תשובה מובא שהסופר בלילה, לא  באותהבאותהבאותהבאותה
יספור שוב ביום, כיון שאין זמן הברכה ביום. 
ובא אותו חכם להעיר על תשובה זו בזה"ל, 
והרמב"ם פסק, שאם שכח ולא מנה בלילה, והרמב"ם פסק, שאם שכח ולא מנה בלילה, והרמב"ם פסק, שאם שכח ולא מנה בלילה, והרמב"ם פסק, שאם שכח ולא מנה בלילה, 

הוא העיר על מה שכתב בעל ימנה ביום. ימנה ביום. ימנה ביום. ימנה ביום. 
התשובה, שבהיפך מזה מבואר מהרמב"ם. הרי 

. שפשוט לו שתשובה זו אינה להרמב"ם
שהחכם המעיר הזה ידע צריך להניח מסתמא 

מיהו אותו רבינו בעל השאלה שכאן, רק שהוא 
  מעיר ששיטת הרמב"ם אינה כן.

  

 האמתפיתא בבירא, וברוך השם ש נפלנפלנפלנפל
  , ונודע מקור העניין. התבררה

  

לעניינינו. אי אפשר להדפיס בשם  נחזורנחזורנחזורנחזור
הרמב"ם את נוסח הספירה בארמית, בעת 

שלו ניכר שהוא עצמו שמלשונו בספר המצוות 
ספר בלשון הקודש. מה גם שאפילו אם נאמר 
שהתשובה הזו אינה להרמב"ם, אנו מבינים 
שבתקופתו ובמקומו בספרד נהגו לספור בלשון 

  הקודש. 
  

ספירת העומר בלשון הקודש לשיטתו  נוסחנוסחנוסחנוסח
שהביא  שווה לכל המקומות הדומים לזה

את נוסחתם בלשון הקודש, כגון בהם הרמב"ם 
ביטול חמץ וכו' וכו', ואי"ה נדבר על כך לגבי 

  בפעם אחרת.
        

הודעת הרב זיו מקייטן הי"ו בעניין לאחר השיעור: לאחר השיעור: לאחר השיעור: לאחר השיעור: 
ניתן     קופות גמל וקרנות השתלמות ללא חשש רבית.

  לשמוע זאת כשעה לאחר תחילת השיעור.
        

שנדפסה בקונדריס אב שנדפסה בקונדריס אב שנדפסה בקונדריס אב שנדפסה בקונדריס אב     ,,,,שאלה (לאחר השיעורשאלה (לאחר השיעורשאלה (לאחר השיעורשאלה (לאחר השיעור
לגבי ברכת מגביה שפלים  ה'תשע"ז דף נ"ב):ה'תשע"ז דף נ"ב):ה'תשע"ז דף נ"ב):ה'תשע"ז דף נ"ב):

אין לנו שבזמן רבינו אברהם בן הרמב"ם וכו', מ
לא היה אז נוסח התפילה "אחיד" בכל תימן, 

  כולל הדרום?
        

מסתבר כך, שהיו גם אז  ::::ת מרן שליט"את מרן שליט"את מרן שליט"את מרן שליט"אתשובתשובתשובתשוב
כיון שאנחנו רואים בדורות הידועים  ,הבדלים

כגון מי  .שינויים הניכרים בין הדרום לצפוןלנו 
שישווה את תכלאל מהר"י בשירי ומהר"י ונה, 

, יראה אל של מהר"ש שבזי והר"י משתאלתכל

הבדל. וזה לפני כשלוש מאות שנה. ויכיר את ה
קל וחומר במאתיים שנה האחרונות. ממילא 
בהחלט מתקבל על הדעת שגם בדורות 

 .היה מעין זה. הרי המרחק הוא גדולהראשונים 
ואם היה ההבדל במבטא הקו"ף והגימ"ל אפילו 

ורתך אז, כמו שכתבתי בס"ד בנפלאות מת
פרשת קרח על הפסוק ואון בן פלת. אפילו 

  השלטון היה לפעמים נפרד.
  

ת עולת אני תירצתי בכך (בשו"הרי  ,מזהמזהמזהמזה חוץחוץחוץחוץ
ויש כלל,  .יצחק שם) קושיא על מהרי"ץ

דהמקשה מקשה בכח, והדוחה דוחה בקש. לא 
הקשיתי מזה, אלא תירצתי, שיש אפשרות 
כזאת. והבן. עכ"פ קל וחומר שאי אפשר 

  כמו שחשב בעל סידור הרמב"ם.להוכיח מזה 
        

אבל שם כתוב רוב בני  שאלה נוספת מהקהל:שאלה נוספת מהקהל:שאלה נוספת מהקהל:שאלה נוספת מהקהל:
"ארצם" אינם אוכלים חטה, וכיו"ב לשונות 

  כאלה, מובן דהיינו רוב ארץ תימן כולה:
        

זה לא ראיה בכלל.  ::::ת מרן שליט"את מרן שליט"את מרן שליט"את מרן שליט"אתשובתשובתשובתשוב
 ארצות תימןארצות תימןארצות תימןארצות תימןבלשון בהרבה ספרים משתמשים 

בלשון רבים, ולא ארץ תימן בלשון יחיד, כגון 
מב"ן באיגרתו המפורסמת, ומהרי"ץ הר

בהקדמה לאגדתא דפסחא, שמע מינה כי תימן 
נחשבת כמה ארצות, דהיינו מחוזות. וכיוצא 

משנה ב') ' טבזה מצינו במשניות שביעית (פרק 
ארצות, שלוש  שארץ ישראל נחלקת לשלוש

ור, יהודה ועבר הירדן והגליל, ארצות לביע
העליון,  שלוש ארצות לכל אחת מהן, גלילו

  וגליל התחתון וכו', וזה פשוט.
  

גיסא, תיבת 'ארץ' מתפרשת לפי  מאידךמאידךמאידךמאידך
העניין על כל העולם, דהיינו כל כדור הארץ, 

  א."כיעויין בס' ביאור שמות הנרדפים דף ס' ס
  

מובן שאינני צריך לענות לקושיות  וממילאוממילאוממילאוממילא
נוספות (שנדפסו שם, ומסתמא יודפסו) כי הן 

. , ומחוסר ידיעותנשאלות שלא בעיון הראוי
חבל על הזמן. והאמת יורה דרכו, ובעל האמת 

  יסייענו תמיד על מעשי רצונו, אכי"ר.


