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        לק"ילק"ילק"ילק"י
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  ניתן להקדיש כל שיעור להצלחה ולרפואה, או לעילוי נשמת.
        בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א,     השם יוזכר בל"נהשם יוזכר בל"נהשם יוזכר בל"נהשם יוזכר בל"נ

        וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.
  לפני השיעור.זאת . נא לתאם 050-4140741פרטים בטלפון: 

        והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,
  ימלא המקום ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.ימלא המקום ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.ימלא המקום ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.ימלא המקום ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.
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שיחיה,  מיכאלמיכאלמיכאלמיכאללהצלחת הרך הנימול  השיעור מוקדש
הי"ו. המקום ב"ה יפתח לבו גד מעוז גד מעוז גד מעוז גד מעוז בן ידידנו הרב 

לתלמוד תורתו, ויגדלהו לעבודתו וליראתו, וימלא 
כל משאלות לבו ולב הוריו לטובה, אכי"ר. כשם 
שנכנס לברית השבוע, כך יכנס לתורה (ולמצוות) 

  ולחופה ולמעשים טובים.
  

אני אומר שלא לגרוס תיבת  ,שואלים אותיר שאכ
והגם שישנם  ת., כי היא נכנסה אלינו בטעו'ולמצוות'

שלנו. הקדומות ינו בנוסחאות אנוסחאות כאלו, זה 
אצלינו, ושגור אפילו שהדפסנו בעבר כך, והדבר נכנס 

למעשה בכל זאת אין ראוי לאמרה, וכמדומני 
[שיעור מוצש"ק _________],  שבעבר דיברנו על כך

  .המצוות הן בכלל התורהשבס"ד והסברנו 
  

  שליט"א.משה כהן משה כהן משה כהן משה כהן ידידנו הרב  ,הרך הנימולנדבת סב 

  
דברים יסודיים בעניין התספורת בימי ספירת העומר, דברים יסודיים בעניין התספורת בימי ספירת העומר, דברים יסודיים בעניין התספורת בימי ספירת העומר, דברים יסודיים בעניין התספורת בימי ספירת העומר, 

....בדיוקם ובשלמותםבדיוקם ובשלמותםבדיוקם ובשלמותםבדיוקם ובשלמותם  

        
שיעור זה להסבר לייחד את הרצוני  ,בעזהי"תבעזהי"תבעזהי"תבעזהי"ת

 כמה דברים יסודיים בעניין התספורת בימי
 העומר, ולהעמיד הדברים על דיוקם

הדברים בצורה את ובשלמותם. כשרואים 
מדוייקת, כשמתעמקים להבין גם את ה

ברים הדקים, רואים את התמונה בשלמותה, הד
שאלות רבות נפתרות מאליהן, וממילא 

וספקות רבות אפילו לא מתחילים. לא עמדנו 
גם  ,בעבר, ורבים אחרים ודאיבעצמנו  זאתעל 

כן לא עמדו על כך, לא חשבו, ולא הגיעו לכיוון 
המסקנות לדינא העולות אחר לגבי כלל. בזה ה

הן פחות או יותר  הרי, העיון בתשובת מהרי"ץ
כמו שאמרנו בעבר, ולא נראה לי שישנם 
שינויים, אבל עתה אנו מבינים בס"ד את כוונתו 

  היטב, וכמה עניינים המסתעפים מכך.
        

הקודם התחלנו להביא את תשובתו  בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור
של מהרי"ץ בח"ב סימן ע"ו, שדן  המפורסמת

מה טעם נהגו שלא להסתפר בעומר, מה טעם נהגו שלא להסתפר בעומר, מה טעם נהגו שלא להסתפר בעומר, מה טעם נהגו שלא להסתפר בעומר,  בשאלה,
יר נדרו להסתפר, וכיצר יר נדרו להסתפר, וכיצר יר נדרו להסתפר, וכיצר יר נדרו להסתפר, וכיצר התהתהתהתואם יוכל אדם לואם יוכל אדם לואם יוכל אדם לואם יוכל אדם ל

כלומר, כיצד היה המנהג הקדום     היה המנהג?היה המנהג?היה המנהג?היה המנהג?
  בעבר, ומהי ההלכה למעשה. 

        

להסביר בשיעור הקודם נקודה אחת  התחלנוהתחלנוהתחלנוהתחלנו
נקדים שני  ,מתוך התשובה, ולפני שנמשיך

  דברים. 
        

, מדברי חכמי תימן, אשר היו בתימן עוד האחדהאחדהאחדהאחד
הם מעידים על מנהג אשר מלפני מהרי"ץ, 

י נַ פָ בזמנם. והנה לְ מן התספורת כבר ההימנעות 
התכלאל של רבינו יצחק בן רבי אברהם ונה 

מהרי"ץ הזכירו בכבוד גדול. אפילו זצוק"ל, ו
כתב עליו אדוננו מהר"ר יצחק ונה, הסופר הוא 

  הגדול וכו'. 
        

 ]הנדמ"ח דף תכ"בפעמון זהב [התכלאל שלו  בספרבספרבספרבספר
העיד על מנהג התספורת בעומר. רק נקדים כי 
מהרי"ץ עצמו השתמש בתכלאל שלו, הן 
בפירושיו, והן בגירסאותיו, ובזמן האחרון זכינו 

מן התכלאל שלו, על  אחדשנדפס חלק 
  שלושה רגלים. 

        
נהגו שלא נהגו שלא נהגו שלא נהגו שלא ספירת העומר, גבי הוא כתב ל כךכךכךכך

להסתפר ושלא לישא אשה, מערב פסח ועד להסתפר ושלא לישא אשה, מערב פסח ועד להסתפר ושלא לישא אשה, מערב פסח ועד להסתפר ושלא לישא אשה, מערב פסח ועד 
, וכן המנהג. , וכן המנהג. , וכן המנהג. , וכן המנהג. ]ל"גל"גל"גל"גחרת, ובנוסחא א[יום ל"ד יום ל"ד יום ל"ד יום ל"ד 

והטעם, כי מפסח עד עצרת, מתו תלמידי רבי והטעם, כי מפסח עד עצרת, מתו תלמידי רבי והטעם, כי מפסח עד עצרת, מתו תלמידי רבי והטעם, כי מפסח עד עצרת, מתו תלמידי רבי 
עקיבא שהיו כ"ד אלף מגבת ועד אנטיפרס, עקיבא שהיו כ"ד אלף מגבת ועד אנטיפרס, עקיבא שהיו כ"ד אלף מגבת ועד אנטיפרס, עקיבא שהיו כ"ד אלף מגבת ועד אנטיפרס, 

הוא האריך שם וביום ל"ג לעומר פסקו מלמות. וביום ל"ג לעומר פסקו מלמות. וביום ל"ג לעומר פסקו מלמות. וביום ל"ג לעומר פסקו מלמות. 
בטעם הדבר, ומדוע לא אומרים שהחיינו, 

  יעו"ש. 
        

הוא ] בדף תכ"ג בסוף הדף[העניין שם  באמצעבאמצעבאמצעבאמצע
בר מדבר גם על הטעם שדיברנו בשיעור שע
לפי לפי לפי לפי עפ"י הסוד, שהימים האלו הם ימי דין. וז"ל, 

שהם ימי דין, אמרו שצריך להראות בהם צער, שהם ימי דין, אמרו שצריך להראות בהם צער, שהם ימי דין, אמרו שצריך להראות בהם צער, שהם ימי דין, אמרו שצריך להראות בהם צער, 
ושאסורים בתספורת. ואעפ"י שאמרו לפי שבו ושאסורים בתספורת. ואעפ"י שאמרו לפי שבו ושאסורים בתספורת. ואעפ"י שאמרו לפי שבו ושאסורים בתספורת. ואעפ"י שאמרו לפי שבו 
מתו תלמידי רבי עקיבא, זהו לפי הנגלה, כי מתו תלמידי רבי עקיבא, זהו לפי הנגלה, כי מתו תלמידי רבי עקיבא, זהו לפי הנגלה, כי מתו תלמידי רבי עקיבא, זהו לפי הנגלה, כי 
הטעם הנסתר הוא מה שכתבתי, שהעומר הוא הטעם הנסתר הוא מה שכתבתי, שהעומר הוא הטעם הנסתר הוא מה שכתבתי, שהעומר הוא הטעם הנסתר הוא מה שכתבתי, שהעומר הוא 

הוא אומר שישנו הבדל בין הפשט לבין הדין. הדין. הדין. הדין. 
ים אומרים שסיבת מנהגי הקבלה. הפשטנ

האבילות הוא מפני מיתתם של תלמידי רבי 
עקיבא, ועפ"י הסוד הטעם הוא מפני שהימים 

  הללו הם ימי דין. 
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מהר"י ונה להאריך כיד ה' הטובה עליו,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
רחיב בביאור הספירה עד לחג השבועות, מ

לפי [והביא לכך מקורות. בסוף העניין שם מובא 
    ,,,,הכלל העולההכלל העולההכלל העולההכלל העולה, ]נדפס שםוכך חלק מהנוסחאות, 

שאסור להסתפר מערב פסח עד ערב שבועות. שאסור להסתפר מערב פסח עד ערב שבועות. שאסור להסתפר מערב פסח עד ערב שבועות. שאסור להסתפר מערב פסח עד ערב שבועות. 
ועוסקים בתורה בליל שבועות בכל הלילה, ויש ועוסקים בתורה בליל שבועות בכל הלילה, ויש ועוסקים בתורה בליל שבועות בכל הלילה, ויש ועוסקים בתורה בליל שבועות בכל הלילה, ויש 
נוהגים לטבול במקוה בחג השבועות. ואפשר נוהגים לטבול במקוה בחג השבועות. ואפשר נוהגים לטבול במקוה בחג השבועות. ואפשר נוהגים לטבול במקוה בחג השבועות. ואפשר 

היינו שיש בכך עניין טהרה, שהוא מטעם זה. שהוא מטעם זה. שהוא מטעם זה. שהוא מטעם זה. 
לפי מה שהוא הביא מקודם שהשבועות הם רמז 
לז' ענייני טהרה, כנגד טומאת מצרים החמורה. 
ואחרי כל הטהרות צריכים טבילה במקוה 
כשרה. גם התורה היא אש. ישנה טבילה במים, 

בלים בחג השבועות באש, כמו שנאמר ואנו טו
ֵאשׁ ֲהלֹוא כֹה ְדָבִר ֲהלֹוא כֹה ְדָבִר ֲהלֹוא כֹה ְדָבִר ֲהלֹוא כֹה ְדָבִר , ]ט"ג, כ"ירמיהו כ[ ֵאשׁ י ּכָ ֵאשׁ י ּכָ ֵאשׁ י ּכָ    ....י ּכָ
        

מחכמי  ,לפנינו גוברא רבא כמהר"י ונה הריהריהריהרי
בצורה  ,כתב במפורשאשר תימן הגדולים, 

נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג או עד פשוטה, כי 
ערב שבועות. כיצד אם כן כתב מהרי"ץ, 
"במקומנו זה אנו ארץ התימן, לא היו נוהגים כן. 

  רק מקרוב כמו ארבעים שנה"?
        
למנהג ההימנעות מהתספורת בימים  שני דדדדעֵ עֵ עֵ עֵ 

מצאתי בתכלאל כת"י ישן יותר משלוש  אלו,
 .מאות שנה, בתוך חיבור שלו על הלכות אבל

הוא מדבר שם בלשון ערב על החלאקה [היום 
למדו מהאשכנזים לומר חלאקה במבטא שונה 
ממה שאנו נהגנו לומר. ועיקר העניין שווה אצל 

נאמר כולנו, שהוא החלקת השיער. כמו ש
מחליקים . . . . ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלקְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלקְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלקְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק, ]א"ז, י"כ[בראשית ב

ישאר אפילו תאת הראש, שיהיה חלק, ולא 
  שערה אחת]. 

        

כדאלך וכו'. כדאלך וכו'. כדאלך וכו'. כדאלך וכו'. חכם כתב בלשון ערבי כך,  אותואותואותואותו
הציבור נמנעים הציבור נמנעים הציבור נמנעים הציבור נמנעים ותרגום הנוסח הוא כך, 

מהתספורת ומהקזת דם, וממה שדומה לזה, מהתספורת ומהקזת דם, וממה שדומה לזה, מהתספורת ומהקזת דם, וממה שדומה לזה, מהתספורת ומהקזת דם, וממה שדומה לזה, 
תלמידי רבי  לפי שהיתה מיתתם באחיזת הדם.לפי שהיתה מיתתם באחיזת הדם.לפי שהיתה מיתתם באחיזת הדם.לפי שהיתה מיתתם באחיזת הדם.

יבא מתו באחיזת הדם, זהו עניין הידוע מדיני עק
הטריפות, אחוזת הדם. היינו בהמה שנתגבר בה 
הדם עד שנחנקה. כך היתה מיתת תלמידי רבי 

מביאה דבר  ]ביבמות ס"ב:[עקיבא. הגמרא 
  דומה, שמיתתם היתה באסכרה.

עו הקהל מן התספורת נמפורש לפנינו שנמ הריהריהריהרי
מארצנו מעיד על זאת. בימי העומר, וקדמון 

כיצד מהרי"ץ מביא בפשיטות שלא נהגו 
  להחמיר בזה?

        
שאיני יודע את משקלה של שאלה זו,  האמתהאמתהאמתהאמת

כי לא נתברר לי מיהו המחבר. ולמרות שזהו 
הוא העתיק מספר אחר  אוליחכם תימני, 

רואים עכ"פ ארץ אחרת. אבל חכמי מ
שהדברים ישרו בעיניו, כי הוא לא העיר עליהם 

משמע שגם הקדמונים הכירו ונהגו את  מאומה.
  המנהג הזה.

        
דמר כי אתריה ומר כי אתריה.  ,ליישב צריךצריךצריךצריך

מהרי"ץ דיבר על עירו צנעא, והם דיברו 
ממקומות אחרים. מהר"י ונה היה מעיר 

מגורי החכם השני לא נודעו לי, וגם ו ר","מעבַּ 
לא כתוב בספר היכן היה גר. ידוע שישנם 
חילוקי מנהגים בין המקומות, ובמקומות רבים 
שכתב מהרי"ץ מנהגים, הוא דיבר בעיקר על 

"מנהג במפורש עירו. לעתים הוא גם כותב 
  עירנו". 

        
עץ חיים כתב מהרי"ץ מנהג "עירנו" שכל  בספרבספרבספרבספר

בעצמו. וברור שכוונתו עולה לספר תורה קורא 
אינה כפשוטה, כי בכל תימן נוהגים כך. לא 
ברור לי מדוע הוא כתב זאת רק בשם אנשי 

  עירו. 
        

הוא כתב "מנהג ארץ תימן", וזה שלפעמים  ישישישיש
  מצוי היה רק לאנשי עירו וסביבותיה.

        
שלנו גם זה כך. הוא כתב את מנהג  בתשובהבתשובהבתשובהבתשובה

ההימנעות מהתספורת בשם "מנהג ארץ תימן", 
ועל כרחך שזה לא בדוקא, וישנם מנהגים 
אחרים במקומות שונים. גם לפי הסיפור המובא 

שכפה  בהמשך התשובה, לגבי הנשיא שם
הכניס את המסתפרים לבית הסוהר, הכל קאי ו

על אנשי עירו בלבד, ולא הגיעה שליטתו 
למקומות אחרים. מובן ממילא שהוא לא דן על 
ערים ומחוזות אחרים, ולמרות שכתב מהרי"ץ 
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"ארץ תימן" מוכרחים לומר שלאו דוקא נקט, 
ועיקר הנקודה בתשובתו היא לאנשי עירו 
בלבד. חשוב לדעת זאת, ובהמשך נברר 
הדברים יותר בעז"ה. מוכרחים לומר כך, ואי 

ת איהו אפשר להתווכח עם זה. זאת בבחינ
  דחיק ומוקי אנפשיה. 

        
יודע מדוע מהרי"ץ אמר כי זה המנהג  איניאיניאיניאיני
   ץ התימן?באר

        
הוא כך אפשר ליישב עפ"י המשך הלשון, ו קצתקצתקצתקצת

אך במקומינו זה ארץ אך במקומינו זה ארץ אך במקומינו זה ארץ אך במקומינו זה ארץ     ,לשון מהרי"ץ בשלמות
ומקרוב כמו מ' שנה ומקרוב כמו מ' שנה ומקרוב כמו מ' שנה ומקרוב כמו מ' שנה     ....התימן לא היו נוהגין כןהתימן לא היו נוהגין כןהתימן לא היו נוהגין כןהתימן לא היו נוהגין כן
    """"לעירנולעירנולעירנולעירנו""""ומדי עברו ומדי עברו ומדי עברו ומדי עברו     ,,,,יצא חכם א' מאיי היםיצא חכם א' מאיי היםיצא חכם א' מאיי היםיצא חכם א' מאיי הים

ומנעם ומנעם ומנעם ומנעם     ,,,,כן מטעם איסורכן מטעם איסורכן מטעם איסורכן מטעם איסור    הכריח הצבור לנהוגהכריח הצבור לנהוגהכריח הצבור לנהוגהכריח הצבור לנהוג
משמע שדוקא בעירם נוצרה     שלא ברצונם.שלא ברצונם.שלא ברצונם.שלא ברצונם.

מהומה על כך. חשוב לדעת זאת בתורת 
  הקדמה, ובהמשך נחזור לזה אי"ה.

        
התכלאל דלעיל, שלא נודע מחברו,  לגבילגבילגבילגבי

דומני שהבאתי באחד השיעורים שעברו את 
לשונו, להראות שאין להזחיח ח"ו את הנוהגים 

מי העומר, שלא להימנע מתספורת במשך כל י
  יזלזלו במנהג זה. 

        
דבר שפחות  ו, זהשהזכיר מניעת ההקזה בענייןבענייןבענייןבעניין

ידוע, אבל כבר הראשונים העידו על כך, ורבינו 
אבי העזרי (ראבי"ה) אומר זאת במפורש 

. ]דף שע"חסימן רע"ו הלכות הקזה [במסכת שבת 
נהגו שאין מקיזים בין פסח לל"ג בעומר, נהגו שאין מקיזים בין פסח לל"ג בעומר, נהגו שאין מקיזים בין פסח לל"ג בעומר, נהגו שאין מקיזים בין פסח לל"ג בעומר, וז"ל, 

ה מגיפה בתלמידי רבי עקיבא. ה מגיפה בתלמידי רבי עקיבא. ה מגיפה בתלמידי רבי עקיבא. ה מגיפה בתלמידי רבי עקיבא. לטלטלטלטמפני ששמפני ששמפני ששמפני שש
אמנם, מנהג זה אינו מובא בפוסקים, ולא 
שמענו עליו, אבל עכ"פ הדברים מבוססים, ולא 

  פורחים באוויר. 
  

המשך ביאור הסתירה בתשובת מהרי"ץ לגבי עניין המשך ביאור הסתירה בתשובת מהרי"ץ לגבי עניין המשך ביאור הסתירה בתשובת מהרי"ץ לגבי עניין המשך ביאור הסתירה בתשובת מהרי"ץ לגבי עניין 
....התספורת בימי ספירת העומר לכבוד שבתהתספורת בימי ספירת העומר לכבוד שבתהתספורת בימי ספירת העומר לכבוד שבתהתספורת בימי ספירת העומר לכבוד שבת     

        
נחזור לשאלה שלנו, אשר מקוצר הזמן  עתהעתהעתהעתה

ודם לבארה כדבעי. לא הספקנו בשיעור הק
  נזכיר לכם את הדברים.

אז שמהרי"ץ כתב שנשאל על ידי  הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו
, כיצד אפשר להבין את ההימנעות חכם מישהו

מהתספורת בימי העומר, וכי חמורה מיתת 
תלמידי רבי עקיבא מחרבן בית המקדש? השיב 
לו מהרי"ץ ששאלתו היא נכונה, וסיבת המנהג 
העיקרית היא מפני שהימים האלו הם ימי דין, 

  ותלו את סיבת המנהג בדרך השאלה. 
        

 מה שהבאנו קודם מהתכלאל פעמון זהב, מתוךמתוךמתוךמתוך
נראה שיש כאן שתי גישות. לדעת מהר"י ונה 
מובן שדעת הפשטנים היא שסיבת המנהג היא 
מפני תלמידי רבי עקיבא. ולדעת המקובלים 
הסיבה היא מפני שהם ימי דין. מאידך, מהרי"ץ 
קישר והרכיב את הקבלה והפשט, שהכל הולך 
אך מקום אחד. מה שתלו את סיבת המנהג 

א, אין זה אלא מפני מיתת תלמידי רבי עקיב
סימן בעלמא, אבל הסיבה האמתית היא מפני 

לומד טור השהימים הם ימי דין. כמובן, שזה 
ושאר הפוסקים, אינו מבין כדעת ושלחן ערוך 

למרות זאת, מהרי"ץ ברוחב דעתו  מהרי"ץ.
"מ קנתן בדבריהם כוונה עמוקה יותר, ואין נפ

כעת אם הם בעצמם התכוונו לכך, רק שדברי 
נת 'אלו ואלו דברי אלהים חיים'. כולם בבחי

  סוף סוף הדברים מתקשרים.
        

נראה בס"ד דרך שלישית, כיצד  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
להסביר את הקשר בין מיתת תלמידי רבי 
עקיבא לחומרת התספורת בעומר, כיון שיש 
בגזיזת השיער ענין עפ"י הסוד, ונרחיב על כך 

  בהמשך בעז"ה.
        

מהרי"ץ בתשובה שם להביא את  ממשיךממשיךממשיךממשיך
החכם הספרדי שהכריח את הציבור המעשה על 

להימנע מתספורת שלא מרצונם. וכתב על כך 
הדבר לא השפיע, שכן שבסופו של דבר 

הוראתו. הציבור לא קיבלו ולא החזיקו ב
הביא כסיוע לזה את הרדב"ז יף לסמהרי"ץ הו

  ומהר"ם לונזאנו שמסתפרים לכבוד שבת. 
        

מה"ר שלום הוא מביא שהנשיא המכובד  אח"כאח"כאח"כאח"כ
אחרים קוראים אותו הרשב"א (רבי , אלאוסטא
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דברי וקיבל את שלום בן אהרון עראקי), שמע 
והוא אותו סוחר תגר, על אף שהיה עם הארץ, 

העלה בחשבונו כי איסור התספורת חמור 
[ובהמשך כנבלות וטרפות, וכערוה החמורה. 

בן יותר מדוע הוא קיבל את דבריו]. יהיה מו
ע מן ח ואל לציבור להימנהורה בכ הנשיא

כי מי שמסתפר ישב  העביר חילהתספורת, ו
עד  ,כ"כ חזק הדבר עליהםבמאסר רח"ל. 

שנמנעו כולם, אפילו החכמים המחזיקים 
בפשטי התורה, והסברנו זאת בס"ד בשיעור 

  שעבר.
        

כן הביא מהרי"ץ כי נהגנו להסתפר בימי  לפנילפנילפנילפני
העומר עפ"י הוראת מרנא ורבנא רבי דוד 

כמו י"ב כמו י"ב כמו י"ב כמו י"ב     ,,,,כן היוםכן היוםכן היוםכן היוםוכבר נהגנו וכבר נהגנו וכבר נהגנו וכבר נהגנו משרקי בזה"ל, 
הוראת הוראת הוראת הוראת     "י"י"י"יפפפפעעעע    ,,,,להסתפר קצת יחידיםלהסתפר קצת יחידיםלהסתפר קצת יחידיםלהסתפר קצת יחידים    ,,,,שנהשנהשנהשנה

שהוא שהוא שהוא שהוא     ,,,,מרנא ורבנא כמה"ר דוד משרקי נע"גמרנא ורבנא כמה"ר דוד משרקי נע"גמרנא ורבנא כמה"ר דוד משרקי נע"גמרנא ורבנא כמה"ר דוד משרקי נע"ג
וכן וכן וכן וכן     ,,,,וכן נהג הוא בעצמווכן נהג הוא בעצמווכן נהג הוא בעצמווכן נהג הוא בעצמו    ....עירעירעירעיר־־־־היה רב מובהק שלהיה רב מובהק שלהיה רב מובהק שלהיה רב מובהק של

        וכו'. וכו'. וכו'. וכו'.     ורבים עמי. והדין כןורבים עמי. והדין כןורבים עמי. והדין כןורבים עמי. והדין כן    ,,,,נהגתי אחריונהגתי אחריונהגתי אחריונהגתי אחריו
        

וטריא בכל  מהרי"ץ המשיך בשקלאעוזנו  גאוןגאוןגאוןגאון
הנושא הזה, ואח"כ סיים שאין תוקף למנהג 
האוסרים, אדרבה מי שמצטער מגידול השיער, 
ונגרמת לו מכך הרגשת אבילות, יצא שכרו 
בהפסדו. אסור להרגיש אבילות בשבת, והביא 
כסיוע מתשובת מהר"ר אליהו הלוי שאין לקונן 

  בשבתות ימי המצרים.
  

מסיים בקריאה לאנשי הדור [כמו  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
ירמיהו בשעתו שהראה לצאן מרעיתו את 
צנצנת המן ואמר להם, וכי אתם חושבים 
שהלומד תורה לא תהא לו פרנסה? ראו כיצד 
זן הקב"ה את אבותינו במדבר. הלומד תורה 
יהא ניזון מיד הקב"ה, ואין לו לדאוג ממאומה]. 

ומה לראות ומה לראות ומה לראות ומה לראות     ,,,,הדור אתם ראוהדור אתם ראוהדור אתם ראוהדור אתם ראו    ן,ן,ן,ן,ככככאם אם אם אם וזה לשונו, 
סימני אבילות בשבת על חרבן המקדש סימני אבילות בשבת על חרבן המקדש סימני אבילות בשבת על חרבן המקדש סימני אבילות בשבת על חרבן המקדש 

הרב אליהו הרב אליהו הרב אליהו הרב אליהו     ם בזכרון דברי קינות שאסרם בזכרון דברי קינות שאסרם בזכרון דברי קינות שאסרם בזכרון דברי קינות שאסרוירושלוירושלוירושלוירושל
ק"ו בן בנו של ק"ו ק"ו בן בנו של ק"ו ק"ו בן בנו של ק"ו ק"ו בן בנו של ק"ו     ,,,,ז"ל כמוצג לפניך דבריוז"ל כמוצג לפניך דבריוז"ל כמוצג לפניך דבריוז"ל כמוצג לפניך דבריו

שיורה לאסור לראות סימני אבלות על דבר שיורה לאסור לראות סימני אבלות על דבר שיורה לאסור לראות סימני אבלות על דבר שיורה לאסור לראות סימני אבלות על דבר 
אשר אין חיוב עליו בחול להתאבל כי מה דהוה אשר אין חיוב עליו בחול להתאבל כי מה דהוה אשר אין חיוב עליו בחול להתאבל כי מה דהוה אשר אין חיוב עליו בחול להתאבל כי מה דהוה 

      ....הוההוההוההוה

בשיעור שעבר, מה השתנה בין הרישא  שאלנושאלנושאלנושאלנו
רי מהרי"ץ פתח את תשובתו ואמר לסיפא? ה

יסוד חשוב שאין מנהג ההימנעות מן התספורת 
מפני האבילות, אלא מפני שימי העומר הם ימי 
דין, כיון שאין תליית המנהג בתלמידי רבי 
עקיבא מדוייקת, אלא כסימן בעלמא, והסיבה 
האמתית היא כיון שהימים הללו הם ימי דין. וזו 

מידי רבי עקיבא הסיבה שפגעה מדת הדין בתל
עצמם, ובשאר ימות השנה הם לא היו נענשים 
על כך. הרי שאיסור התספורת אינו מפני 

"כ וטוען האבילות, וכיצד מהרי"ץ ממשיך אח
כיון שאסור  שמותר להסתפר לכבוד שבת

להראות סימני אבילות בשבת, והרי אין הטעם 
  ?כלל מפני האבילות

        

 ,וחכם אחד ששמע ממני את השאלה הז תלמידתלמידתלמידתלמיד
השיב לי שאמת נכון הדבר שעיקר הטעם הוא ו

מפני שהימים ימי דין, אבל איסור התספורת 
לבדו הוא מפני האבילות, כי כבר נודע 
שהמתאבל אינו מסתפר. נמצא שלמרות 
שהסיבה היא ימי דין, אבל גידול השיער הוא 

  "צועק" אבילות. 
        

לא נראה לי כי לו שאין דבריו נכונים, ו השבתיהשבתיהשבתיהשבתי
התכוון לזה, כי למרות שמהרי"ץ  שמהרי"ץ

סתם דבריו, דבר גדול דיבר הנביא. מהרי"ץ 
אמר בכמה שורות ספורות שעיקר הטעם משום 
שהימים הם ימי דין, ותלו את הסיבה בדרך 
השאלה במיתת תלמידי רבי עקיבא, אבל 
בודאי שמקורו היה בספרי המקובלים, בפרט 
ספרו של הרב חמדת ימים שהיה שגור על 

ו טובא, והביאו במקומות רבים על ימין לשונ
ועל שמאל, הן בהזכרת שמו והן שלא בהזכרת 
שמו. מהרי"ץ היה בקי בספרו, והביאו בכל 
נושא ועניין. בתקופה מסויימת מחייו אפילו 
עשה מהרי"ץ קיצור לספרו. ממילא אין ספק 

  ששורש דבריו נובעים מהספר חמדת ימים. 
        

שמשם שורש  , כפי שאנו נראה בס"ד, הגםאבלאבלאבלאבל
דברי מהרי"ץ, לא לחנם לא הזכירו מהרי"ץ, 
כיון שהוא לא אמר בדיוק את מה שהחמדת 

  ימים כתב, אלא קצת בסגנון אחר. 
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כדאי לראות את דבריו החשובים של  ממילאממילאממילאממילא
בעל החמדת ימים, בפרט בספירת העומר. וזה 

והנה ראוי לדעת כי הימים והנה ראוי לדעת כי הימים והנה ראוי לדעת כי הימים והנה ראוי לדעת כי הימים לשונו בפרק שני, 
הנזכרים ונעשים הנזכרים ונעשים הנזכרים ונעשים הנזכרים ונעשים האלה אשר בין פסח לעצרת האלה אשר בין פסח לעצרת האלה אשר בין פסח לעצרת האלה אשר בין פסח לעצרת 

אשר בקרב הימים אשר בקרב הימים אשר בקרב הימים אשר בקרב הימים     ,,,,להתקדש בקדושה עליונהלהתקדש בקדושה עליונהלהתקדש בקדושה עליונהלהתקדש בקדושה עליונה
    ....האלה הקדושה רבה והולכת עד יום מתן תורההאלה הקדושה רבה והולכת עד יום מתן תורההאלה הקדושה רבה והולכת עד יום מתן תורההאלה הקדושה רבה והולכת עד יום מתן תורה

ובהם ימצא כל איש ישראל עזר וסיוע לתקן ובהם ימצא כל איש ישראל עזר וסיוע לתקן ובהם ימצא כל איש ישראל עזר וסיוע לתקן ובהם ימצא כל איש ישראל עזר וסיוע לתקן 
לקדשה ולטהרה מחלאת זוהמת לקדשה ולטהרה מחלאת זוהמת לקדשה ולטהרה מחלאת זוהמת לקדשה ולטהרה מחלאת זוהמת     ,,,,את נפשואת נפשואת נפשואת נפשו

[נראה לי     הנחש אשר הלבישה בחלקת צוארההנחש אשר הלבישה בחלקת צוארההנחש אשר הלבישה בחלקת צוארההנחש אשר הלבישה בחלקת צוארה
    שנפלה כאן טעות סופר, וצריך לומר צוואריו]

היינו שהימים האלו הם ימים     מצרעת עונותיו.מצרעת עונותיו.מצרעת עונותיו.מצרעת עונותיו.
גדולים, בקדושה נשגבה מאד. הולכים לקראת 
מתן תורה, והקדושה מוסיפה והולכת, ואם 
ישתדל האדם להתקדש, יהיה לו עזרה משמיים 
לכך, כיון שהימים מסוגלים לזאת. הוא יוכל 

  להתרחק מיצר הרע.
        

ימים מביא ראיה לכך, מהגמרא  החמדתהחמדתהחמדתהחמדת
מביאה את ה [דף כ"ז.]במסכת ראש השנה 

מתי נברא  מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע,
רבינו האר"י אומר ו העולם, בתשרי או בניסן.

על כך שאין מחלוקת זו כפשוטה, כמו שנראה 
בשטחיות, אלא שניהם צודקים. למאן דאמר 
העולם נברא בניסן, כוונתו לנפש, היא נבראה 
בניסן. והאומר שנברא העולם בתשרי, היינו 

לה נבראה הנשמה בחודש ניסן, הגוף. תחי
ובכ"ה באלול התחיל העולם, כמו שנאמר 

. . . . ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחדַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחדַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחדַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד, '], ה'בראשית א[
וממילא הנשמה נבראה בראש השנה, אז אנו 

  אומרים "היום הרת עולם".
        

ואשר חכמים ואשר חכמים ואשר חכמים ואשר חכמים כתב על כך החמדת ימים,  וכךוכךוכךוכך
ז''ל חלקו, יש מהם אומרים כי בניסן נברא ז''ל חלקו, יש מהם אומרים כי בניסן נברא ז''ל חלקו, יש מהם אומרים כי בניסן נברא ז''ל חלקו, יש מהם אומרים כי בניסן נברא 

ויש אומרים בתשרי נברא, ואור ויש אומרים בתשרי נברא, ואור ויש אומרים בתשרי נברא, ואור ויש אומרים בתשרי נברא, ואור     ,,,,העולםהעולםהעולםהעולם
המופלא האר''י זלה''ה תווך השלום ביניהם המופלא האר''י זלה''ה תווך השלום ביניהם המופלא האר''י זלה''ה תווך השלום ביניהם המופלא האר''י זלה''ה תווך השלום ביניהם 

אלא מר אלא מר אלא מר אלא מר     ,,,,ואמר כי לא יתכן שנחלקו במציאותואמר כי לא יתכן שנחלקו במציאותואמר כי לא יתכן שנחלקו במציאותואמר כי לא יתכן שנחלקו במציאות
ומר ומר ומר ומר     ,,,,אמר חדא בבריאת הנפשות שהיו בניסןאמר חדא בבריאת הנפשות שהיו בניסןאמר חדא בבריאת הנפשות שהיו בניסןאמר חדא בבריאת הנפשות שהיו בניסן

    ....אמר חדא בבריאת העולם והאדם בתשריאמר חדא בבריאת העולם והאדם בתשריאמר חדא בבריאת העולם והאדם בתשריאמר חדא בבריאת העולם והאדם בתשרי
הנפשות נבראו תחילה     ....ושניהם צדקו יחדיוושניהם צדקו יחדיוושניהם צדקו יחדיוושניהם צדקו יחדיו

  בחודש ניסן, והעולם וגוף האדם נבראו מקודם. 
        

מובן לעניינינו כי כיון שהתחילה  ממילאממילאממילאממילא
בריאת הנפשות בחודש ניסן, מובן שבימים 
האלו במיוחד הנשמה יכולה להתרומם, ואלו 

אשר אשר אשר אשר     הימים המסוגלים לזה. וכך הוא כתב,
ממנו ניקח כי לעולם הימים שבין פסח לעצרת ממנו ניקח כי לעולם הימים שבין פסח לעצרת ממנו ניקח כי לעולם הימים שבין פסח לעצרת ממנו ניקח כי לעולם הימים שבין פסח לעצרת 

לכל החי לכל בשר לכל החי לכל בשר לכל החי לכל בשר לכל החי לכל בשר     ,,,,נין הנוגע לנפשותנין הנוגע לנפשותנין הנוגע לנפשותנין הנוגע לנפשותהוא עהוא עהוא עהוא ע
יש כאן טהר ולהתקדש בקדושה עליונה. טהר ולהתקדש בקדושה עליונה. טהר ולהתקדש בקדושה עליונה. טהר ולהתקדש בקדושה עליונה. יייילהלהלהלה

הסתכלות אחרת בכלל. ימי העומר קדושים 
  יותר משאר ימות השנה.

        
    ––––    אשר מטעם זה מנהג השרידים אשר ה' קוראאשר מטעם זה מנהג השרידים אשר ה' קוראאשר מטעם זה מנהג השרידים אשר ה' קוראאשר מטעם זה מנהג השרידים אשר ה' קורא

שרים ארחותם על שרים ארחותם על שרים ארחותם על שרים ארחותם על ייייהמיהמיהמיהמי    -אלו התלמידי חכמים 
שלא להסתפר בקרב הימים שלא להסתפר בקרב הימים שלא להסתפר בקרב הימים שלא להסתפר בקרב הימים     ,,,,פי מנהגי הרב ז''לפי מנהגי הרב ז''לפי מנהגי הרב ז''לפי מנהגי הרב ז''ל

    ,,,,ולא בראש חדש איירולא בראש חדש איירולא בראש חדש איירולא בראש חדש אייר    ....ועד עצרתועד עצרתועד עצרתועד עצרת    האלה מפסחהאלה מפסחהאלה מפסחהאלה מפסח
            ....ולא בל''ג לעומרולא בל''ג לעומרולא בל''ג לעומרולא בל''ג לעומר

        
לא כאשר עלה לא כאשר עלה לא כאשר עלה לא כאשר עלה     דלהלן נגע מהרי"ץ, ובנקודהובנקודהובנקודהובנקודה

שאז שאז שאז שאז     ,,,,על רוח רבים כי טעם הדבר מפני האבלעל רוח רבים כי טעם הדבר מפני האבלעל רוח רבים כי טעם הדבר מפני האבלעל רוח רבים כי טעם הדבר מפני האבל
זהו שורש     ....מתו כ''ד אלף תלמידי ר' עקיבאמתו כ''ד אלף תלמידי ר' עקיבאמתו כ''ד אלף תלמידי ר' עקיבאמתו כ''ד אלף תלמידי ר' עקיבא

הסיבה שהבינו כמה פשטנים שמותר להסתפר 
בראש חודש ובל"ג בעומר, שהרי אז פסקו 

סיבה מפני אבילות על מלמות, כי אם היתה ה
מיתת תלמידי רבי עקיבא הצדק היה עימם, 

עיקר עיקר עיקר עיקר     אבל לפי האר"י הסיבה שונה לגמרי,
. . . . הדבר לקדש את נפשותינו בקדושה עליונההדבר לקדש את נפשותינו בקדושה עליונההדבר לקדש את נפשותינו בקדושה עליונההדבר לקדש את נפשותינו בקדושה עליונה

        עתה אנו כמו נזירים. אין קשר לאבילות בכלל. 
        

כי בקרב הימים יזכה כל איש ישראל לשתי כי בקרב הימים יזכה כל איש ישראל לשתי כי בקרב הימים יזכה כל איש ישראל לשתי כי בקרב הימים יזכה כל איש ישראל לשתי 
להיות טהור וקדוש, טהור על ידי להיות טהור וקדוש, טהור על ידי להיות טהור וקדוש, טהור על ידי להיות טהור וקדוש, טהור על ידי     ,,,,מדרגותמדרגותמדרגותמדרגות

לעיל בדברי הזוהר, לעיל בדברי הזוהר, לעיל בדברי הזוהר, לעיל בדברי הזוהר,     כתבנוכתבנוכתבנוכתבנוששששו ו ו ו כמכמכמכמ    ,,,,יםיםיםיםמספר היממספר היממספר היממספר הימ
וקדוש יהיה על ידי גידול שערו דומיא דנזיר וקדוש יהיה על ידי גידול שערו דומיא דנזיר וקדוש יהיה על ידי גידול שערו דומיא דנזיר וקדוש יהיה על ידי גידול שערו דומיא דנזיר 

ַער '''''], , ה'במדבר ו[שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר  ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ ַער ָקדֹׁש ִיְהֶיה ּגַ ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ ַער ָקדֹׁש ִיְהֶיה ּגַ ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ ַער ָקדֹׁש ִיְהֶיה ּגַ ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ ָקדֹׁש ִיְהֶיה ּגַ
אנו זוכים לשתי מדרגות, טהרה '. '. '. '. רֹאׁשוֹ רֹאׁשוֹ רֹאׁשוֹ רֹאׁשוֹ 

וקדושה. אנו מונים בספירת העומר שבעה 
'. שבע פעמים שבעה. טהרה ועוד טהרה וכו

טהרות. יוצאים ממ"ט שערי טומאה, וכמו 
שהביא הרב חמדת ימים לעיל מינה בשם הזוהר 
הקדוש, ובנוסף לטהרה שלנו, נכנסים גם 

  לשערי הקדושה, דומיא דנזיר.
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ימים מאריך על הנושא, וניתן לעיין  החמדתהחמדתהחמדתהחמדת
הרי  ,הוא מקשה אח"ככגון שבספרו בפנים. 

דין? בכל זאת נזכר בחז"ל שהימים הם ימי 
והרב זלה''ה העמיק והרב זלה''ה העמיק והרב זלה''ה העמיק והרב זלה''ה העמיק ותירץ על כך בזה"ל, 

הרחיב בסוד פסוק והעומ''ר עשירית האי''פה הרחיב בסוד פסוק והעומ''ר עשירית האי''פה הרחיב בסוד פסוק והעומ''ר עשירית האי''פה הרחיב בסוד פסוק והעומ''ר עשירית האי''פה 
בסוד הדבר, וכללות הדבר הוא על כי מדת בסוד הדבר, וכללות הדבר הוא על כי מדת בסוד הדבר, וכללות הדבר הוא על כי מדת בסוד הדבר, וכללות הדבר הוא על כי מדת 
הדין שולט בקרב אלה הימים שבהם חמשים הדין שולט בקרב אלה הימים שבהם חמשים הדין שולט בקרב אלה הימים שבהם חמשים הדין שולט בקרב אלה הימים שבהם חמשים 

ועיקר זה הדין ושרשו הוא מגבורות ועיקר זה הדין ושרשו הוא מגבורות ועיקר זה הדין ושרשו הוא מגבורות ועיקר זה הדין ושרשו הוא מגבורות     ....שערי בינהשערי בינהשערי בינהשערי בינה
ולפיכך אין ולפיכך אין ולפיכך אין ולפיכך אין     ,,,,שהם סוד האור החוזרשהם סוד האור החוזרשהם סוד האור החוזרשהם סוד האור החוזר    ,,,,השערותהשערותהשערותהשערות

ו דברים נסתרים שאני אל. . . . לגלחם באותו זמןלגלחם באותו זמןלגלחם באותו זמןלגלחם באותו זמן
 .עצמי לא מבין, וממילא גם איני יכול להסביר

לפי פשטות המלים יכולים להבין שישנו עניין 
את השערות, כיון שהשערות הם  לחשלא לג

, מורידים את אותםדינים, ואם מורידים את 
השרשים, וכיון שמדת הדין שולטת אז, אין לנו 

  רשות לגלחם. 
        
מאריך בכמה פרטים נוספים, כגון אם  ואואואואהההה

שמא שאז מתגלים החסדים, נזדמן ברית מילה, 
יהיה מותר להסתפר אז. וכן מל"ג ואילך 
שמאירים הרחמים, הרי דנחת דרגא. בכל זאת 
אומר החמדת ימים שלמרות שיש בדברים 
האלו משהו, בכל זאת אין בכך די בשביל 
 להתיר תספורת, כי על אף שנחת דרגא, בכל
זאת האר"י ז"ל אינו מחלק ומחמיר שלא 

ולכן אין ראוי ולכן אין ראוי ולכן אין ראוי ולכן אין ראוי להסתפר עד חג השבועות. 
מליא של מליא של מליא של מליא של יייילספרם בזה הזמן כי מכחישין פלספרם בזה הזמן כי מכחישין פלספרם בזה הזמן כי מכחישין פלספרם בזה הזמן כי מכחישין פ

            ....מעלהמעלהמעלהמעלה
        

ביאר החמדת ימים את טעם הסמכת  כאןכאןכאןכאן
איסור התספורת למיתת תלמידי רבי עקיבא, 
כעין מה שהביא מהרי"ץ, אבל הוא מוסיף דבר 

כוה אמיתת כוה אמיתת כוה אמיתת כוה אמיתת ועל כן אסמועל כן אסמועל כן אסמועל כן אסמ    חידוש. וכך הוא כתב,
על כי הוא היה דורש על כי הוא היה דורש על כי הוא היה דורש על כי הוא היה דורש     ,,,,עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    ביביביביתלמידי רתלמידי רתלמידי רתלמידי ר

תלי תלים של הלכות תלי תלים של הלכות תלי תלים של הלכות תלי תלים של הלכות     םםםםבאלו השערות והקוציבאלו השערות והקוציבאלו השערות והקוציבאלו השערות והקוצי
            שמשם שורש נשמתו.שמשם שורש נשמתו.שמשם שורש נשמתו.שמשם שורש נשמתו.

        
שמהרי"ץ בתשובתו לאותו שואל גילה  נמצאנמצאנמצאנמצא

טפח, והסתיר עשרה טפחים... הוא לא ביאר 
מדוע קישרו את מנהג איסור התספורת 
בתלמידי רבי עקיבא, ובחמדת ימים זה 

על רבי עקיבא  [מנחות כ"ט:]שאמרו  מבואר, כיון
ל כל קוץ וקוץ תלי תלים של שהיה דורש ע

אלו הקוצים המבין החמדת ימים ש הלכות,
קשורים לשערות הראש, וממילא נפגעו 
תלמידי רבי עקיבא אז, כי זהו שורש נשמתו 
של רבי עקיבא. שוב פעם אנו רואים שאלו 
 דברים נסתרים, ואנו רק מציצים מבין החרכים,
להריח מעט מן המעט על מה מדברים. אלו 
עניינים עמוקים מני ים. עמוק עמוק מי ימצאנו. 
רק שמענו והבנו לפחות את כיוון הדברים, 

  מהיכן זה בא. 
        

  לי שאת זה רצה מהרי"ץ להסתיר. נראהנראהנראהנראה
        

ולכן ולכן ולכן ולכן החמדת ימים מדגיש זאת שוב בהמשך,  גםגםגםגם
אף על פי שיש נוהגים להסתפר בל''ג בעומר אף על פי שיש נוהגים להסתפר בל''ג בעומר אף על פי שיש נוהגים להסתפר בל''ג בעומר אף על פי שיש נוהגים להסתפר בל''ג בעומר 

היות ברית מילה, אין אנו היות ברית מילה, אין אנו היות ברית מילה, אין אנו היות ברית מילה, אין אנו וגם כשחל לוגם כשחל לוגם כשחל לוגם כשחל ל
כי אותם המסתפרים הוא כי עלה כי אותם המסתפרים הוא כי עלה כי אותם המסתפרים הוא כי עלה כי אותם המסתפרים הוא כי עלה     ....מסתפריםמסתפריםמסתפריםמסתפרים

על רוחם כי מה שנהגו שלא להסתפר בין פסח על רוחם כי מה שנהגו שלא להסתפר בין פסח על רוחם כי מה שנהגו שלא להסתפר בין פסח על רוחם כי מה שנהגו שלא להסתפר בין פסח 
לעצרת הוא מן הטעם שאין מסתפרים בימי לעצרת הוא מן הטעם שאין מסתפרים בימי לעצרת הוא מן הטעם שאין מסתפרים בימי לעצרת הוא מן הטעם שאין מסתפרים בימי 

לפי כי אחזו פשיטותן של דברים על לפי כי אחזו פשיטותן של דברים על לפי כי אחזו פשיטותן של דברים על לפי כי אחזו פשיטותן של דברים על     ,,,,האבלותהאבלותהאבלותהאבלות
    ....ובל''ג פסקו מלמותובל''ג פסקו מלמותובל''ג פסקו מלמותובל''ג פסקו מלמות    ,,,,מות תלמידי ר' עקיבאמות תלמידי ר' עקיבאמות תלמידי ר' עקיבאמות תלמידי ר' עקיבא

הרי זוהי גם     ....ומטעם זה נהגו שלא לישא נשיםומטעם זה נהגו שלא לישא נשיםומטעם זה נהגו שלא לישא נשיםומטעם זה נהגו שלא לישא נשים
סיבת מניעת נישואין. [מתוך עניין זה נראה 
בדרך אגב שהחמדת ימים מסכים שמנהג 
ההימנעות מנישואין היא אכן בגלל הצער על 
מיתת תלמידי רבי עקיבא אבל התספורת היא 

ער ער ער ער ייייאבל אנחנו מגדלים שאבל אנחנו מגדלים שאבל אנחנו מגדלים שאבל אנחנו מגדלים ש    ].הפנימיתהסיבה ן מ
ולהיות כי ולהיות כי ולהיות כי ולהיות כי     ....כדי להתקדש בקדושה עליונהכדי להתקדש בקדושה עליונהכדי להתקדש בקדושה עליונהכדי להתקדש בקדושה עליונה

ולכן ולכן ולכן ולכן     ,,,,ני העומר מן כנזכרני העומר מן כנזכרני העומר מן כנזכרני העומר מן כנזכרהימים האלה בסוד שהימים האלה בסוד שהימים האלה בסוד שהימים האלה בסוד ש
אין אנו מסתפרים עד העצרת בשום צד ואופן אין אנו מסתפרים עד העצרת בשום צד ואופן אין אנו מסתפרים עד העצרת בשום צד ואופן אין אנו מסתפרים עד העצרת בשום צד ואופן 

         שיהיה.שיהיה.שיהיה.שיהיה.
        

אלא כי לרוב הגלות נסתמו ונעלמו סודות אלא כי לרוב הגלות נסתמו ונעלמו סודות אלא כי לרוב הגלות נסתמו ונעלמו סודות אלא כי לרוב הגלות נסתמו ונעלמו סודות 
העולם אינו יודע . . . . התורה מעדת בני עמנוהתורה מעדת בני עמנוהתורה מעדת בני עמנוהתורה מעדת בני עמנו

ומתמצא בסודות התורה בעוונותינו הרבים. יש 
חושך בעולם. ירדו הדורות, ונשארו האנשים 

ים רק עם ידיעות הפשט. הדברים הגבוה
והנסתרים נותרו לנחלת יחידי יחידים. רוב 
העולם לקחו את הדברים כפישוטם, ולא ידעו 
שבמלים הנראים פשוטים מוסתרים סודות 

  עמוקים. 



  ה'תשע"ח ב'שכ"ט אמורמוצש"ק 
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החמדת ימים בעניין נוסף הקשור  ומסייםומסייםומסייםומסיים
והרשב''י ז''ל והרשב''י ז''ל והרשב''י ז''ל והרשב''י ז''ל         לתמימות וחסרון ידיעת העולם,

היה אומר דהני בבלאי לא הוו ידעי רזא דיבבא היה אומר דהני בבלאי לא הוו ידעי רזא דיבבא היה אומר דהני בבלאי לא הוו ידעי רזא דיבבא היה אומר דהני בבלאי לא הוו ידעי רזא דיבבא 
והוו עבדי יבבא והוו עבדי יבבא והוו עבדי יבבא והוו עבדי יבבא     ,,,,ויהו אצטריכוויהו אצטריכוויהו אצטריכוויהו אצטריכוויללא דתרוויללא דתרוויללא דתרוויללא דתרו

והרשב''י היה אומר דתרוויהו והרשב''י היה אומר דתרוויהו והרשב''י היה אומר דתרוויהו והרשב''י היה אומר דתרוויהו     ....ויללא מספיקאויללא מספיקאויללא מספיקאויללא מספיקא
כבר דיברנו בס"ד על עניין התקיעות . . . . אצטריכואצטריכואצטריכואצטריכו

בשיעורינו הקודמים באריכות. החמדת ימים 
משווה זאת לעניינינו. העולם חושב שתוקעים 
שברים ותרועה מתוך הספק, והרשב"י אומר 

סודות שזו טעות, והם אינם יודעים את 
  התקיעות. 

  
נוספת לכך מביא החמדת ימים מתפילין  דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא

כמו שכתב הרב בסוד כמו שכתב הרב בסוד כמו שכתב הרב בסוד כמו שכתב הרב בסוד     דרש"י ורבינו תם,
תפילין דרש''י ור''ת ז''ל שנראים לרבים מבני תפילין דרש''י ור''ת ז''ל שנראים לרבים מבני תפילין דרש''י ור''ת ז''ל שנראים לרבים מבני תפילין דרש''י ור''ת ז''ל שנראים לרבים מבני 

על כי לא האיר אליהם על כי לא האיר אליהם על כי לא האיר אליהם על כי לא האיר אליהם     ,,,,עמנו כתורה חדשהעמנו כתורה חדשהעמנו כתורה חדשהעמנו כתורה חדשה
העולם חושבים שנפל ספק אור הקבלה הישרה. אור הקבלה הישרה. אור הקבלה הישרה. אור הקבלה הישרה. 

ומחלוקת עם מי הצדק, עם רש"י או עם רבינו 
ות בידם. זו תורה חדשה, ומבחינת תם, וטע

הקבלה שניהם נצרכים. טוב שהוא השווה את 
  שתי הדוגמאות האלו לנדוננו.

        
 .למדים שלושה דרכים בביאור העניין נמצאנונמצאנונמצאנונמצאנו

מהר"י ונה סובר שישנה מחלוקת בין הפשט 
לקבלה. בעצם גם החמדת ימים הולך במהלך 
הזה, שחכמי הפשט אומרים שסיבת החומרא 

תלמידי רבי עקיבא, רק שהוא מפני מיתת 
מעיר שלסיבת הגלות הם הבינו את הדברים 
בצורה שטחית, ולא הבינו בפנימיות העניינים. 
אלא שמוסיף החמדת ימים שישנו קשר אכן בין 
השערות לתלמידי רבי עקיבא, עפ"י מהלך 
עמוק, ועכ"פ לא כהבנה השטחית שזו אבילות. 

מה, ודרך שלישית היא מהרי"ץ שאומר דבר דו
שבעצם אין שום וויכוח, רק שהשתמשו במיתת 

  תלמידי רבי עקיבא בדרך השאלה. 
        

או יותר הדברים שווים, אבל מי שמתבונן  פחותפחותפחותפחות
רואה שאלו שלוש גישות השונות אחת 

  מהשנייה.
        

  ה' שזכינו פחות או יותר להבין את העניין.  ברוךברוךברוךברוך

אבל עכ"פ נמצאנו למדים יסוד חשוב הנוגע 
מדוע מהרי"ץ אומר לשאלה שפתחנו בה, 

שמותר לגלח את השערות שלא ייראה 
כאבילות בשבת, והרי בתחילת תשובתו הזאת 
הוא אומר שלפי הקבלה אין הטעם משום 
האבילות, אלא מפני העניינים הפנימיים? ולפי 
הדברים שאמרנו כעת, מובן שאין לתירוצו של 

  אותו חכם דלעיל יסוד.
        

תנה אנו זקוקים כעת להסביר מה הש ממילאממילאממילאממילא
     במהלך התשובה בין הרישא לסיפא.

****        
זה נעוצה בקטע לי בס"ד שהתשובה ל נראהנראהנראהנראה

הקודם מתוך תשובת מהרי"ץ, שם הוא העתיק 
חלק נכבד מתוך תשובת מה"ר אליהו הלוי, 
ובאמצעה הכניס מהרי"ץ כמה מלים מדידיה. 

שבדק את  בזכות בני הרב משה שליט"א
התשובה במקורה, זכינו לעמוד על כך שכמה 
מלים בתוכה הם מדברי מהרי"ץ עצמו, ולא 
ממקורם בתשובת מהר"א הלוי. מהרי"ץ הכניס 
בתוך דברי מהר"א הלוי משפט, שבשטחיות, 
בלא לעיין במקור הדברים, ניתן לחשוב שהוא 
גם מדברי מהר"א הלוי. משפט זה שמקורו 

  ור על העניין שלנו.ממהרי"ץ עצמו, שופך א
        

ה צדיק בני שליט"א היא שם בהגהות נו הערתהערתהערתהערת
עכ"ל מה"ר אליה הלוי שם. עכ"ל מה"ר אליה הלוי שם. עכ"ל מה"ר אליה הלוי שם. עכ"ל מה"ר אליה הלוי שם. אות מ"ט בזה"ל, 

ומש"כ אח"כ בד"ה א"כ אבי וכו', הם דברי ומש"כ אח"כ בד"ה א"כ אבי וכו', הם דברי ומש"כ אח"כ בד"ה א"כ אבי וכו', הם דברי ומש"כ אח"כ בד"ה א"כ אבי וכו', הם דברי 
מובן רבינו המחבר, אבל פיסקא הבאה וכו'. רבינו המחבר, אבל פיסקא הבאה וכו'. רבינו המחבר, אבל פיסקא הבאה וכו'. רבינו המחבר, אבל פיסקא הבאה וכו'. 

אם כן, וצריכים לדעת זאת, כי נכנסו באמצע 
התשובה כמה מלים ממהרי"ץ. ונראה לי כי 

ו פותרות ממילא את השאלה ם הללהמלי
        שלנו. 

        

הוא לשון מהרי"ץ בתוספת על דברי  וכךוכךוכךוכך
א"כ אבי ראה גם ראה כמה א"כ אבי ראה גם ראה כמה א"כ אבי ראה גם ראה כמה א"כ אבי ראה גם ראה כמה מהר"א הלוי, 

הקפידו חז"ל על כך שלא לעורר שום צער הקפידו חז"ל על כך שלא לעורר שום צער הקפידו חז"ל על כך שלא לעורר שום צער הקפידו חז"ל על כך שלא לעורר שום צער 
ק"ו כאן שרואה בעצמו שערותיו ק"ו כאן שרואה בעצמו שערותיו ק"ו כאן שרואה בעצמו שערותיו ק"ו כאן שרואה בעצמו שערותיו     ,,,,בשבתבשבתבשבתבשבת

הלא זכור יזכור עי"ז מיתת הלא זכור יזכור עי"ז מיתת הלא זכור יזכור עי"ז מיתת הלא זכור יזכור עי"ז מיתת     ,,,,גדולות כאבלגדולות כאבלגדולות כאבלגדולות כאבל
    ויגון ואנחה לילו ויומו מפני הזיעהויגון ואנחה לילו ויומו מפני הזיעהויגון ואנחה לילו ויומו מפני הזיעהויגון ואנחה לילו ויומו מפני הזיעה    ,,,,הצדיקיםהצדיקיםהצדיקיםהצדיקים

שאין לך שאין לך שאין לך שאין לך     ,,,,המתרבה בגידול וחימום השיערהמתרבה בגידול וחימום השיערהמתרבה בגידול וחימום השיערהמתרבה בגידול וחימום השיער
        ביטול עונג שבת יותר מזה.ביטול עונג שבת יותר מזה.ביטול עונג שבת יותר מזה.ביטול עונג שבת יותר מזה.
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 כאן מתבטא ואומר מהרי"ץ ,המוסגר במאמרבמאמרבמאמרבמאמר
'אבי ראה גם ראה'. מאידך, בהתחלה הוא אמר 
'אחי'. לא מובן עם מי הוא מדבר, עם אחיו או 

  ? ...עם אביו
        

בשיעור שעבר שהתשובה כמו שהקדמנו  מובןמובןמובןמובן
מיועדת לא לאביו ולא ואמרנו כי אין התשובה 

אחיטו"ב, וכתב מהרי"ץ שפתח . מה ..לאחיו
היינו אחי הטוב, אין כוונתו לאחיו ממש, אלא 

 , ואין המדוברכרמז בעלמא, בלשון מליצה
אין טוב אלא אין טוב אלא אין טוב אלא אין טוב אלא הרי הטוב, שורעו חבירו אלא ל

חכמתו ניכרת גם מתוך . ]אבות פרק ו'[ תורהתורהתורהתורה
סגנון הדיבור של מהרי"ץ אליו. אם מהרי"ץ 

לו תשובה נכבדה כזאת, ודאי שהוא בעל  לחש
בשיעור . [כבר דיברנו השגה בלימוד התורה

הוא נכד עלי, שאחיטוב המובא בנביא,  הקודם
או אחימלך בן אחיטוב, והכא שניהם לא 

  שייכים]. 
        

 הכתוב אחיטו"ב,לחשוב ולדייק מן  איןאיןאיןאין
לאחיו, שהרי לבד נכתבה תשובת מהרי"ץ ש

מהרי"ץ כתב בכמה ממה שאמרנו, מצוי ש
א בזה. מובן מקומות, 'ועתה אחי המעיין' וכיוצ

יין לדוגמא בשו"ת ועשזהו סגנון כתיבתו. י
סימן י"ח שם כתב מהרי"ץ, בח"ב פעולת צדיק 

גם ועתה אחינו ובראשם התלמידי חכמים. ועתה אחינו ובראשם התלמידי חכמים. ועתה אחינו ובראשם התלמידי חכמים. ועתה אחינו ובראשם התלמידי חכמים. 
, שם דיבר מהרי"ץ בשאלה על סימן ק"ובח"א 

גט, שנפלו שני ספיקות פיסול בכתיבת גט, ודנו 
כמה חכמים בזמנו אם לעשות גט חדש, ואומר 

לפי מה שהוגד דאתתא לפי מה שהוגד דאתתא לפי מה שהוגד דאתתא לפי מה שהוגד דאתתא הוגד הוגד הוגד הוגד מהרי"ץ שם כך, 
    ,,,,ואדרבא אחי"טוב יש להואדרבא אחי"טוב יש להואדרבא אחי"טוב יש להואדרבא אחי"טוב יש לה    ,,,,דא ממשפחת רםדא ממשפחת רםדא ממשפחת רםדא ממשפחת רם

אומר     ומחזר להגיע גט לידה בלי שום דופי.ומחזר להגיע גט לידה בלי שום דופי.ומחזר להגיע גט לידה בלי שום דופי.ומחזר להגיע גט לידה בלי שום דופי.
מהרי"ץ כי יש לה אח תלמיד חכם, והוא 
משתדל שהגט יגיע לידה בלא פקפוקים, שלא 
יהיו ספקות. גם בפסקי מהרי"ץ על אבן העזר 

שלום שלום שלום שלום שלום שלום שלום שלום כתב מהרי"ץ כך,  ]דף כ' סימן ט'[
 השלום, למול אחינו תושבי עיר מכ'א.השלום, למול אחינו תושבי עיר מכ'א.השלום, למול אחינו תושבי עיר מכ'א.השלום, למול אחינו תושבי עיר מכ'א.    ןןןןמאדומאדומאדומאדו

  . ן הוא בעוד כמה וכמה מקומותוכ
        

לא מתקבל שמהרי"ץ יאמר לאחיו 'שמעת  גםגםגםגם
מסתמא אחיו היו עלינו שאנו לא נוהגים' וכו', ו

בעירו שלו, צנעא, ומדוע יכתוב ויאמר לו, 
  שמעת עלינו, וכי הוא לא ראהו ולא נפגש עמו? 

        
לא מסתבר שהתשובה הזו היא  הדברים. קיצורקיצורקיצורקיצור

לשון אחיטו"ב בדברי  ., ולא לאביולאחיולא 
   .ך מליצה בעלמאמהרי"ץ נכתבה לצור

        
לעניינינו. מהרי"ץ אומר דבר, שלבד  נחזורנחזורנחזורנחזור

מתרץ את השאלה שאנו דנים  ממה שהוא
. עליה, צריכים ממש להתפעל מתוכן הדברים

ק"ו כאן שרואה בעצמו ק"ו כאן שרואה בעצמו ק"ו כאן שרואה בעצמו ק"ו כאן שרואה בעצמו  ,מהרי"ץ אומר
הלא זכור יזכור עי"ז הלא זכור יזכור עי"ז הלא זכור יזכור עי"ז הלא זכור יזכור עי"ז     ,,,,שערותיו גדולות כאבלשערותיו גדולות כאבלשערותיו גדולות כאבלשערותיו גדולות כאבל

ויגון ואנחה לילו ויומו מפני ויגון ואנחה לילו ויומו מפני ויגון ואנחה לילו ויומו מפני ויגון ואנחה לילו ויומו מפני     ,,,,מיתת הצדיקיםמיתת הצדיקיםמיתת הצדיקיםמיתת הצדיקים
שאין שאין שאין שאין     ,,,,הזיעה המתרבה בגידול וחימום השיערהזיעה המתרבה בגידול וחימום השיערהזיעה המתרבה בגידול וחימום השיערהזיעה המתרבה בגידול וחימום השיער

אנו לצערנו     לך ביטול עונג שבת יותר מזה.לך ביטול עונג שבת יותר מזה.לך ביטול עונג שבת יותר מזה.לך ביטול עונג שבת יותר מזה.
אפילו לא פוגשים דברים כאלה. ראו נא איזה 
צדיקים היו בזמנם. אם לא היו מסתפרים, היו 
מתאבלים על כך ימים ולילות. מצטערים על 
  מיתת הצדיקים. איזה בעלי מדרגות היו בזמנם. 

        
נוספת למעלת התימנים פעם, ניתן  דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא

ללמוד מחיבור פרשיות חקת ובלק, עליהם 
רי, כדי שהציבור אמרו שלא רצו לחברם לגמ

לא יהיה בצער שלא יזכרו מיתת שני צדיקים, 
אהרן ומרים, בשבת אחת... מי חושב על כך 
היום? הם מתו כבר, וכיום אף אחד לא מצטער, 
ולא מתרגש מכך. הם הרגישו את האבילות 
ממש, עד שחס ושלום היו נכנסים מכך לצער 

  ואנחה.
        

אם כנים הדברים, אמור מעתה  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
בזמננו יהיה מותר להסתפר, כיון שהציבור ש

  אינו מצטער כ"כ בגידול השיער?
        

יפה. אתם שואלים טוב.  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
למרות זאת נראה לי שעיקר הדבר הוא נכון, 
שהמציאות היא שאנשים מצטערים. אמנם זה 
לא כמו שתיאר מהרי"ץ בצורה מעוררת רגש 
כ"כ, אך בפועל עיקר הנימוק שייך גם לזמננו. 
ובעז"ה בהמשך נבאר את מה שנוגע לנו בפועל 

  להלכה למעשה.
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רי"ץ על אנשי לשאלה שלנו, מדבר מה ובנוגעובנוגעובנוגעובנוגע
מתגלחים בכל ערב שבת, והיו מקומו שהיו 

נכנסים לצער גדול אם לא היו ממשיכים 
להסתפר כמנהגם, וכך נגרם שבשבת היו 
מרגישים כאבלים ממש ח"ו, וכל הזמן גירדו 
  בראשם, 'ואין לך ביטול עונג שבת יותר מזה'. 

        
אני מבין ממילא מהרי"ץ,  זה מה שאומר אםאםאםאם

שפתח מהרי"ץ ואמר שאין כך. הן אמת שמה 
תלמידי רבי  איסור התספורת נובע ממיתת

נשאל את הבה ואבל  עקיבא הוא אמת ויציב,
עצמנו, וכי מי מבין זאת? רק יחידי סגולה 
עומדים על החשבון הזה, על סוד העניין. רוב 
האנשים מבינים שאין מסתפרים כיון שמתו 
תלמידי רבי עקיבא, ועל זה לבד הם מצטערים. 

למרות שלאמתו של דבר מהרי"ץ כי צא נמ
ואמר שמיתת תלמידי רבי  הסודגילה את 

רק סימן האבילות, ולא סיבתה, עקיבא היא 
אנשים אינם חושבים כך. כלל הציבור האך 

ושבים שעתה בימי העומר צריכים להתאבל ח
בפועל. והרי הדבר אסור, כמו שהאריך מהרי"ץ 

  להוכיח מדברי הפוסקים.
        

וד העניין נחזור שוב. להבין את ח בשבילבשבילבשבילבשביל
שאלנו מדוע מהרי"ץ אומר שאין להסתפר 
בימי העומר כיון שזה נראה כאבילות בשבת, 
והרי מהרי"ץ פותח את התשובה ואומר יסוד 
חשוב שאין טעם מניעת התספורת מפני מיתת 
תלמידי רבי עקיבא, אלא משום שהימים האלו 

עתה אנו מתרצים ואומרים בס"ד  הם ימי דין?
ת שודאי המתעמק מבין שאין מניעת שהן אמ

התספורת מפני האבילות, אבל כלל הציבור 
אינו מבין זאת, וחושב שזו כהוראת אבילות. 
הם מתאבלים על תלמידי רבי עקיבא, ואם הם 
חושבים שהם מתאבלים, ואין מבינים את עומק 
העניין, הרי בפועל כיון שהם חושבים שזו 

ם איסור, כיון אבילות, הרי הם עושים  לפי כוונת
שאסור להתאבל בשבת, 'ואין לך ביטול עונג 

  שבת גדול מזה'.
חושב בס"ד ששאלתנו מתורצת בצורה  אניאניאניאני

  ברורה. 

....מאיזה יום בשבוע נקרא לכבוד שבתמאיזה יום בשבוע נקרא לכבוד שבתמאיזה יום בשבוע נקרא לכבוד שבתמאיזה יום בשבוע נקרא לכבוד שבת     
        

נדבר על מה שנוגע לנו להלכה ולמעשה  עתהעתהעתהעתה
בעניין הקשור לכבוד שבת. עפ"י דעת מהרי"ץ 
 מקובל וידוע, וכמו שהבאנו כבר בש"ע
המקוצר, אנו מתירים להסתפר לכבוד שבת. 
ופירוש הדבר שאדם שנמצא במצב שאין לו 
אפשרות להתגבר על הצער מגידול השער, וכן 
לנוהגים לגלח על זקנם, מותר להם לגלח 

  לכבוד שבת קודש, משום ביטול עונג שבת.
        

כללי אנו לא ממליצים בכלל על גילוח  באופןבאופןבאופןבאופן
עיקר על  הזקן, אך אין דברינו אמורים אלא

אם יש לו כשמגלחים בצורה המותרת. הדין, 
שערות בולטות המכערות אותו, ואין יכול 
לקפלם ולערבבם בתוך זקנו, להסתיר את 
בליטת השערות, והרי הוא מוכרח לגלח את 

  זקנו, מותר לגלח לכבוד שבת.
        

עניין כבוד שבת, שהתיר מהרי"ץ לגלח  זהוזהוזהוזהו
  לכבוד שבת קודש.

        
ות לכבוד שבת כבר עושים הכנלן ש קיימאקיימאקיימאקיימא

סימן ר"נ או"ח תחילת מערב השבת, כמבואר ב
ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי  ,בזה"ל
ביום ביום ביום ביום , ]סק"ב[וכתב על כך המשנה ברורה  שבת,שבת,שבת,שבת,
והוא יותר טוב משיקנה ביום ה' שהוא והוא יותר טוב משיקנה ביום ה' שהוא והוא יותר טוב משיקנה ביום ה' שהוא והוא יותר טוב משיקנה ביום ה' שהוא     ----ששי ששי ששי ששי 

ובהמשך הוא . . . . מינכר יותר שהוא לכבוד שבתמינכר יותר שהוא לכבוד שבתמינכר יותר שהוא לכבוד שבתמינכר יותר שהוא לכבוד שבת
שתהא זוכרו שתהא זוכרו שתהא זוכרו שתהא זוכרו     מאי,מאי,מאי,מאי,ששששית ית ית ית ודרשו בודרשו בודרשו בודרשו בכתב כך, 

תהא מתקנו תהא מתקנו תהא מתקנו תהא מתקנו     ,,,,נזדמן לך חלק יפהנזדמן לך חלק יפהנזדמן לך חלק יפהנזדמן לך חלק יפה    ....בתבתבתבתמאחד בשמאחד בשמאחד בשמאחד בש
ואמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה ואמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה ואמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה ואמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה     ....לשבתלשבתלשבתלשבת

היה מוצא בהמה נאה אומר היה מוצא בהמה נאה אומר היה מוצא בהמה נאה אומר היה מוצא בהמה נאה אומר     ,,,,אוכל לכבוד שבתאוכל לכבוד שבתאוכל לכבוד שבתאוכל לכבוד שבת
אוכל אוכל אוכל אוכל     ,,,,מצא אחרת נאה הימנהמצא אחרת נאה הימנהמצא אחרת נאה הימנהמצא אחרת נאה הימנה    ....זו לשבתזו לשבתזו לשבתזו לשבת

נמצא נמצא נמצא נמצא     ....יה על שבתיה על שבתיה על שבתיה על שבתייייהראשונה ומניח השנהראשונה ומניח השנהראשונה ומניח השנהראשונה ומניח השנ
. . . . שאר היפה של שבתשאר היפה של שבתשאר היפה של שבתשאר היפה של שבתיייישהאכילה היא כדי שתשהאכילה היא כדי שתשהאכילה היא כדי שתשהאכילה היא כדי שת

להלל . . . . וגו'וגו'וגו'וגו'    אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בואבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בואבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בואבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו
היתה מדת הבטחון שיזמין לו השי"ת את מזונו 
הראוי לשבת, לכן מי שקנה את מדת הבטחון, 
הרי הוא יכול לסמוך על הקב"ה שיזמין לו 
לשבת בהמה נאה, אלא ששמאי, וקל וחומר 
שאר האנשים שלא הגיעו למדרגת בטחון זו, 

  הם צריכים בכל השבוע לדאוג לכבוד שבת.
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ד יצ"ו זאת ידידנו הרב גלעד חסי ראהראהראהראה
הסתפקתי הסתפקתי הסתפקתי הסתפקתי , , , , מנתיבות, ושלח לי מכתב בזה"ל

לפי מהרי״ץ כאשר מותר להתגלח לכבוד לפי מהרי״ץ כאשר מותר להתגלח לכבוד לפי מהרי״ץ כאשר מותר להתגלח לכבוד לפי מהרי״ץ כאשר מותר להתגלח לכבוד 
שבת, האם אפשר להתגלח לכבוד שבת מיום שבת, האם אפשר להתגלח לכבוד שבת מיום שבת, האם אפשר להתגלח לכבוד שבת מיום שבת, האם אפשר להתגלח לכבוד שבת מיום 
רביעי, כאשר מכוון להדיא לכבוד שבת (כגון רביעי, כאשר מכוון להדיא לכבוד שבת (כגון רביעי, כאשר מכוון להדיא לכבוד שבת (כגון רביעי, כאשר מכוון להדיא לכבוד שבת (כגון 
במקרה שלא יהא לאותו אדם מכונה סמוך במקרה שלא יהא לאותו אדם מכונה סמוך במקרה שלא יהא לאותו אדם מכונה סמוך במקרה שלא יהא לאותו אדם מכונה סמוך 

        ן לכך. ן לכך. ן לכך. ן לכך. וווולשבת) ואף שזה לא ניכר, מ׳׳מ הוא מכולשבת) ואף שזה לא ניכר, מ׳׳מ הוא מכולשבת) ואף שזה לא ניכר, מ׳׳מ הוא מכולשבת) ואף שזה לא ניכר, מ׳׳מ הוא מכו
        

שהביאה ששמאי שהביאה ששמאי שהביאה ששמאי שהביאה ששמאי ויש לזה ראיה מהגמ׳ בשבת ויש לזה ראיה מהגמ׳ בשבת ויש לזה ראיה מהגמ׳ בשבת ויש לזה ראיה מהגמ׳ בשבת 
היה נוהג לקנות לכבוד שבת כבר מתחילת היה נוהג לקנות לכבוד שבת כבר מתחילת היה נוהג לקנות לכבוד שבת כבר מתחילת היה נוהג לקנות לכבוד שבת כבר מתחילת 
השבוע. ומה שהיה מוצא יותר יפה היה אוכל השבוע. ומה שהיה מוצא יותר יפה היה אוכל השבוע. ומה שהיה מוצא יותר יפה היה אוכל השבוע. ומה שהיה מוצא יותר יפה היה אוכל 
באמצע השבוע. אבל הלל היה בוטח בה׳ באמצע השבוע. אבל הלל היה בוטח בה׳ באמצע השבוע. אבל הלל היה בוטח בה׳ באמצע השבוע. אבל הלל היה בוטח בה׳ 
שיזמין לו מנה יפה, ולכן לא עשה כך וכו'. וכן שיזמין לו מנה יפה, ולכן לא עשה כך וכו'. וכן שיזמין לו מנה יפה, ולכן לא עשה כך וכו'. וכן שיזמין לו מנה יפה, ולכן לא עשה כך וכו'. וכן 

        מצינו שמותר לצאת בספינה, בסי׳ רמ״ח.מצינו שמותר לצאת בספינה, בסי׳ רמ״ח.מצינו שמותר לצאת בספינה, בסי׳ רמ״ח.מצינו שמותר לצאת בספינה, בסי׳ רמ״ח.
        

שמותר לצאת בספינה בסימן רמ"ח, היינו  מהמהמהמה
שבת, וימי ראשון שני ושלישי בג' ימים סמוך ל

שייכים לשבת שעברה, והימים שלאחריהם 
שייכים לשבת שאחריהם. ואכן בסימן רמ"ח 
שם כתוב שלצורך מצוה מותר להפליג קודם 
השבת, ולדבר הרשות, בג' ימים הסמוכים 
לשבת אין מפליגים, וטעם הדבר הוא כמו 
שאמרנו שהימים הללו הם קשורים לשבת. 

כבר יום ד' שייך לשבת, ועתה ממילא רואים ש
הוא שואל, מדוע אנו מתירים התספורת לכבוד 
שבת רק ביום ששי, ולכל היותר ביום חמישי, 

  הרי גם יום רביעי קשור לשבת?
        

נסביר את נראה לי שחילוק יש בדבר, ו אמנםאמנםאמנםאמנם
  החילוק בקצרה.

        
עמים בכבוד שבת כבר אמת שישנו עניין לפ הןהןהןהן

מאי, אבל כמו שמצינו אצל שמיום ראשון, 
נתבונן, וכי משנה לנו בקנותנו בהמה לכבוד 
שבת, אם היום הוא יום ראשון, שני או חמישי? 
אין שום הבדל. אוכלים אותה בשבת, ולא 

מתי היא נקנתה. מאידך לגבי  אכפת לנו
התספורת, ניתן להבדיל אם הסתפר האדם 
אתמול או היום. אם האדם הסתפר בו ביום, 

השבת. והרי ידוע  גילוחו נאה יותר לכבוד
אצלינו, כי מי שמסתפר מברכים אותו ואומרים 

"שפר גיזך". והוא עונה ואומר, "גיזך ישפר וזיוך 
ינהר". הסתפורת מאירה את הפנים, ואם 
הסתפרו לפני כמה ימים, היופי אינו ניכר כ"כ. 
כבוד השבת ניכר דוקא אם מסתפרים 

  בסמיכות לשבת. 
        

גלעד ת הרב ייאני חשבתי לעצמי לגבי קוש כךכךכךכך
ומפני כן התרתי להסתפר דוקא ביום חסיד, 

ששי, ולכל היותר ביום חמישי, אולם עתה 
התעוררתי לחשוב שהדבר אינו מוכרח, ואני 

עזרת הציבור. כנראה שהיום כך את זקוק ל
השתנו הטבעים, או משהו אחר. שמעתי 

חתן האומרים על התספורות של היום כי 
ו, אלא ג' ימים דוגמא אינו מסתפר ביום חופתכ

לפני כן. לא יפה לחתן להסתפר ביום חופתו. 
כנ"ל בחתן בר מצוה, הוא לא מסתפר באותו 

  היום, אלא ג' ימים לפני כן...
        

אמר לי, וטעמו ונימוקו עמו, כי אם  מישהו כךכךכךכך
עוברים שלושה ימים על התספורת היא 

  משתבחת, וזה נאה יותר. 
        

ו כי אם כן איני יודע מה לחשוב, לכן ל השבתיהשבתיהשבתיהשבתי
פתרו לי את השאלה הזו. תמיד אשמח אם י

דוקא באותו  להסתפרכי מכובד יותר ידעתי 
היום. מאידך אני שומע כי כיום מקובל 
להסתפר כג' ימים לפני כן. אמרו לי לברר זאת 

רים, וכיון שעוד לא מצאתי רים אצל הסּפָ  סּפָ
  אני מתייעץ איתכם.

        
גמורה על  ברגע שזה חלאקה הל:הל:הל:הל:תגובות מהקתגובות מהקתגובות מהקתגובות מהק

ככל שיותר מאוחר, כן בהם, [, אין נפ"מ כל הראש
[שאין ראוי רק תספורות "מיוחדות"  ייטב. העורך].

. חתן ובר מצוה להזכיר אפילו את שמם. העורך]
  צריכים תספורות מיוחדות. 

        
כנראה אם כן שאיני דברי מרן שליטא: דברי מרן שליטא: דברי מרן שליטא: דברי מרן שליטא: 

מתמצא ומכיר בתרבות הזו, וצריכים לברר 
בתשובה הרחבתי [ זאת, להלכה ולמעשה.

  כך].-ד על"קצת בס
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שש תמיהות, ומוסר השכל הנלמד מתשובת מהרי"ץ שש תמיהות, ומוסר השכל הנלמד מתשובת מהרי"ץ שש תמיהות, ומוסר השכל הנלמד מתשובת מהרי"ץ שש תמיהות, ומוסר השכל הנלמד מתשובת מהרי"ץ 
הנוגעת להנהגתו, ולהנהגת מה"ר דוד משרקי ומה"ר הנוגעת להנהגתו, ולהנהגת מה"ר דוד משרקי ומה"ר הנוגעת להנהגתו, ולהנהגת מה"ר דוד משרקי ומה"ר הנוגעת להנהגתו, ולהנהגת מה"ר דוד משרקי ומה"ר 

....שלום אלאוסטאשלום אלאוסטאשלום אלאוסטאשלום אלאוסטא     
    

נדבר על כמה דברים חשובים מאד.  עתהעתהעתהעתה
ברצוני לשאול שש שאלות, ואולי הם בגדר 
תמיהות. שש תמיהות להיכנס לעומק העניין, 
לראות מהי חכמתו של מהרי"ץ, וכמה מוסר 
השכל יש לנו ללמוד מדבריו. הנושא נוגע 
בעיקר להנהגת הנשיאות של מה"ר שלום 
 אלאוסטא. אני שואל אותם, בכדי לשפוך אור

 על כל הנושא הזה.

        
כבר נהגנו כן כבר נהגנו כן כבר נהגנו כן כבר נהגנו כן ראשונה. כתב מהרי"ץ כך,  קושיאקושיאקושיאקושיא

    "י"י"י"יעפעפעפעפ    ,,,,היום כמו י"ב שנה להסתפר קצת יחידיםהיום כמו י"ב שנה להסתפר קצת יחידיםהיום כמו י"ב שנה להסתפר קצת יחידיםהיום כמו י"ב שנה להסתפר קצת יחידים
    ,,,,הוראת מרנא ורבנא כמה"ר דוד משרקי נע"גהוראת מרנא ורבנא כמה"ר דוד משרקי נע"גהוראת מרנא ורבנא כמה"ר דוד משרקי נע"גהוראת מרנא ורבנא כמה"ר דוד משרקי נע"ג

וכן נהג הוא וכן נהג הוא וכן נהג הוא וכן נהג הוא     ....שהוא היה רב מובהק של עירשהוא היה רב מובהק של עירשהוא היה רב מובהק של עירשהוא היה רב מובהק של עיר
מבואר     ורבים עמי.ורבים עמי.ורבים עמי.ורבים עמי.    ,,,,וכן נהגתי אחריווכן נהגתי אחריווכן נהגתי אחריווכן נהגתי אחריו    ,,,,בעצמובעצמובעצמובעצמו

להסתפר יוצא שבעל השתילי זיתים נהג בעצמו 
  לכבוד שבת.

        
עדות מהרי"ץ על מהר"ד משרקי. מהרי"ץ  זוזוזוזו

הוא תלמיד חבר שלו, והוא הזכירו כמורו. 
מהרי"ץ למד וקיבל ממנו תורה, עד שבמשך 
הזמן מהרי"ץ עלה ונתעלה. מהר"ד משרקי היה 
רבה של צנעא, ומהרי"ץ היה ראש בית הדין. 
מהרי"ץ היה גדול הדור, ואפילו הרב שתילי 

חשיבו לגדול ממנו. ועכ"פ צריכים זיתים ה
להבין, מדוע בשתילי זיתים לא נזכר ממנהג זה 
מאומה. הוא הביא בפירושו את דברי מרן, אם 
מסתפרים עד ל"ג או עד ל"ד. הוא גם דן בדברי 
הרדב"ז שנהג להסתפר בער"ח אייר. אמנם את 
עיקר החידוש שהביא מהרי"ץ משמו שהלכה זו 

ר להסתפר בכל ערב אינה נוגעת אלינו, ושמות
שבת, לא הזכיר מהר"ד במאומה. לא קיים. 
כיצד אפשר להבין שהלכה זו לא נזכרה 

  בשתילי זיתים?
        

שניה. הרי הנשיא רבי שלום אלאוסטא  שאלהשאלהשאלהשאלה
עשה רעש גדול מאיסור התספורת, כמו שאמר 

ויעבר חיל בכל מחנה העברים לחפש ויעבר חיל בכל מחנה העברים לחפש ויעבר חיל בכל מחנה העברים לחפש ויעבר חיל בכל מחנה העברים לחפש מהרי"ץ, 
מי ומי מהמסתפרים לאסור אותם במאסר מי ומי מהמסתפרים לאסור אותם במאסר מי ומי מהמסתפרים לאסור אותם במאסר מי ומי מהמסתפרים לאסור אותם במאסר 

וכ"כ חזק הדבר עליהם עד שנמנעו וכ"כ חזק הדבר עליהם עד שנמנעו וכ"כ חזק הדבר עליהם עד שנמנעו וכ"כ חזק הדבר עליהם עד שנמנעו     ....המלךהמלךהמלךהמלך
  בכל צנעא לא נשאר מסתפר אחד. וכו'. וכו'. וכו'. וכו'.     כולםכולםכולםכולם

        
צריכים לברר, הרי מה"ר דוד משרקי הוא  והנהוהנהוהנהוהנה

ידידו ורעו, והדבר מפורסם וידוע, רק נקריא 
  .]דף ט"ז[ה שכתוב בספר סערת תימן בפניכם מ

        
        ::::דקדקדקדקצצצצהן הן הן הן השר ונגיד שלום ן' אהרן עראקי כהשר ונגיד שלום ן' אהרן עראקי כהשר ונגיד שלום ן' אהרן עראקי כהשר ונגיד שלום ן' אהרן עראקי כ

        
רבנים האלה, דורש רבנים האלה, דורש רבנים האלה, דורש רבנים האלה, דורש הופיע וזרח אורו בדורות מהופיע וזרח אורו בדורות מהופיע וזרח אורו בדורות מהופיע וזרח אורו בדורות מ

טוב בעד עמו בשערי המלך והשרים על כל טוב בעד עמו בשערי המלך והשרים על כל טוב בעד עמו בשערי המלך והשרים על כל טוב בעד עמו בשערי המלך והשרים על כל 
צרה וגזרה שלא תבוא עליהם. ומכיסו היה צרה וגזרה שלא תבוא עליהם. ומכיסו היה צרה וגזרה שלא תבוא עליהם. ומכיסו היה צרה וגזרה שלא תבוא עליהם. ומכיסו היה 

        ....מרים תרומת כסף לסתום פי שטן ומקטרגמרים תרומת כסף לסתום פי שטן ומקטרגמרים תרומת כסף לסתום פי שטן ומקטרגמרים תרומת כסף לסתום פי שטן ומקטרג
        

    נדבותיו היו תמידיות לכל פושט יד וחקיותנדבותיו היו תמידיות לכל פושט יד וחקיותנדבותיו היו תמידיות לכל פושט יד וחקיותנדבותיו היו תמידיות לכל פושט יד וחקיות
לבעלי בתים הצנועים, וביותר מפקח על ת׳׳ח לבעלי בתים הצנועים, וביותר מפקח על ת׳׳ח לבעלי בתים הצנועים, וביותר מפקח על ת׳׳ח לבעלי בתים הצנועים, וביותר מפקח על ת׳׳ח 
ומשגיח עליהם, עוד היה רגיל להזמינם על ומשגיח עליהם, עוד היה רגיל להזמינם על ומשגיח עליהם, עוד היה רגיל להזמינם על ומשגיח עליהם, עוד היה רגיל להזמינם על 
שלחנו ועל הרוב בשבתוח וימים טובים כי עזה שלחנו ועל הרוב בשבתוח וימים טובים כי עזה שלחנו ועל הרוב בשבתוח וימים טובים כי עזה שלחנו ועל הרוב בשבתוח וימים טובים כי עזה 

        אהבתו לשיחת לימודם חכמה ומוסר.אהבתו לשיחת לימודם חכמה ומוסר.אהבתו לשיחת לימודם חכמה ומוסר.אהבתו לשיחת לימודם חכמה ומוסר.
        

צדקתו עומדת לעד, בית הכנסת הגדולה צדקתו עומדת לעד, בית הכנסת הגדולה צדקתו עומדת לעד, בית הכנסת הגדולה צדקתו עומדת לעד, בית הכנסת הגדולה 
הידועה בשם כניסת אלאסטא אשר בנה לזכות הידועה בשם כניסת אלאסטא אשר בנה לזכות הידועה בשם כניסת אלאסטא אשר בנה לזכות הידועה בשם כניסת אלאסטא אשר בנה לזכות 

אה אה אה אה את הרבים, וספרי הקדש שהקדישם לקריאת הרבים, וספרי הקדש שהקדישם לקריאת הרבים, וספרי הקדש שהקדישם לקריאת הרבים, וספרי הקדש שהקדישם לקרי
בצבור בביהכ״נ. גם נתנדב ובנה בית כנסת בצבור בביהכ״נ. גם נתנדב ובנה בית כנסת בצבור בביהכ״נ. גם נתנדב ובנה בית כנסת בצבור בביהכ״נ. גם נתנדב ובנה בית כנסת 
לק״ק ד׳מאר וביכ״נ לק״ק אלמכ׳א אשר היו לק״ק ד׳מאר וביכ״נ לק״ק אלמכ׳א אשר היו לק״ק ד׳מאר וביכ״נ לק״ק אלמכ׳א אשר היו לק״ק ד׳מאר וביכ״נ לק״ק אלמכ׳א אשר היו 
גולים מבית לבית להתפלל, ולא היה להם גולים מבית לבית להתפלל, ולא היה להם גולים מבית לבית להתפלל, ולא היה להם גולים מבית לבית להתפלל, ולא היה להם 

        בהכ״נ מרוב עניים וכו'.בהכ״נ מרוב עניים וכו'.בהכ״נ מרוב עניים וכו'.בהכ״נ מרוב עניים וכו'.
        

לימינו היה הרב דוד בן שלמה אלמשרקי, אשר לימינו היה הרב דוד בן שלמה אלמשרקי, אשר לימינו היה הרב דוד בן שלמה אלמשרקי, אשר לימינו היה הרב דוד בן שלמה אלמשרקי, אשר 
        עוד נזכרהו, ועל הוראותיו סומך.עוד נזכרהו, ועל הוראותיו סומך.עוד נזכרהו, ועל הוראותיו סומך.עוד נזכרהו, ועל הוראותיו סומך.

        
ו מנהיג לבהכ״נ ו מנהיג לבהכ״נ ו מנהיג לבהכ״נ ו מנהיג לבהכ״נ בנה לו בית בשכונתו, והפקידבנה לו בית בשכונתו, והפקידבנה לו בית בשכונתו, והפקידבנה לו בית בשכונתו, והפקיד

בספרו ״שתילי זיתים״׳ א״ח בספרו ״שתילי זיתים״׳ א״ח בספרו ״שתילי זיתים״׳ א״ח בספרו ״שתילי זיתים״׳ א״ח ר ר ר ר כן הוא אומכן הוא אומכן הוא אומכן הוא אומשלו. ושלו. ושלו. ושלו. ו
        סי' קנ״ה וסימן תרע״א.סי' קנ״ה וסימן תרע״א.סי' קנ״ה וסימן תרע״א.סי' קנ״ה וסימן תרע״א.

        
והלא מהר"ד משרקי  צריכים לברר, עתהעתהעתהעתה

הם ידידים טובים. כיצד ינהג ומהר"ש עראקי 
  אלאוסטא? עמיתו לדעה, מהר"ד משרקי כנגד 

מהר"ש עראקי נפטר תאמרו, אולי  שמאשמאשמאשמא
אחר אלא נהג כן לא מוקדם, ומהר"ד משרקי 

   ?סילוקו
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מהר"ד משרקי נפטר בשנת א יתכן, כי ל הדברהדברהדברהדבר
, ומהר"ש עראקי נלב"ע כתשע שנים ה'תקל"א

לאחריו, בשנת ה'תק"ם. הרי שמהר"ד משרקי 
נהג כן בחייו, וכיצד מתקבל שמהר"ד משרקי 
נהג בדבר פומבי כזה כנגד ידידו ורעו. ובפרט 
ששניהם באותו הקו. שניהם מתפללים שאמי. 

תפללים אלאוסטא היא מרכז המ בית כניס
שאמי. ההנהגה של מניעת התספורת היא 
מגיעה ממנהגי השאמי המיוסדים על הש"ע, 
ולכאורה גם בעניינינו הם אמורים לנהוג באותה 
השיטה ואותו הדרך, שלא כמנהגי תימן 
הקודמים. ואילו בעניינינו ישנו פלא, שמהר"ד 
משרקי יצא חוצץ כנגד הוראת הנשיא. והרי 

, והכריח את כולם הוא עושה ממנה רעש כ"כ
להימנע מן התספורת, ועכשיו אנו רואים שעוד 
בחייו לא קיימו ציוויו, ומהר"ד משרקי הוא 
מראשי הנוהגים כך? משהו פה לא מסתדר. 

  מדוע נפרדו כאן דרכיהם?
        

שלישית. ידוע לכל שמהרי"ץ ומהרד"ם  שאלהשאלהשאלהשאלה
הם בעלי דעות שונות ונפרדות. מהרי"ץ הוא 

 יראשמם הוא מהרד"אילו ראש הבלדי, ו
יר מהרי"ץ י. בספר עץ חיים לא הזכשאמה

, כיון שבנוגע "םדבשום מקום את מהר
הדבר שנוי במחלוקת  ,לנוסחאות התפילה

(הערה  ביניהם. רק במקום אחד, לגבי פסח
גם , ראה מהרי"ץ להזכירו, ובהנהגת ליל הסדר)

  . זה רק במהדורא השנייה
  

מהרי"ץ חלק בתוקף רב על  ,זבח תודה בספרבספרבספרבספר
רים חמורים מאד. עד מהרד"ם, וכתב עליו דב
מאכיל מאכיל מאכיל מאכיל מי שעושה כן שהתבטא ואמר עליו, 

בן מהרד"ם ניסה לתרץ את טריפות לישראל. טריפות לישראל. טריפות לישראל. טריפות לישראל. 
, כמו שיטת אביו, ומהרי"ץ דחאו בשתי ידיים

. מהרי"ץ ה שם"ד על פסקי שע"בס שהרחבתי
ת "בשוכתב שם דברים חמורים מאד. יש 

סימן שלם השגות על מהרד"ם,  פעולת צדיק
ועל ספר ראשי בשמים שנתחבר על יורה דעה. 

מקומות הוא מעיר על מהרד"ם, וכמעט  בכמה
  שהוא אינו מזכירו כלל.

        

, לגבי ]פעולת צדיק ח"א סימן קס"ט[אחר  במקוםבמקוםבמקוםבמקום
נותן טעם לפגם בפסח, כיבדו מהרי"ץ ואמר, 

זהו שבח נדיר, שופריה דדויד ינהר לעלמין. שופריה דדויד ינהר לעלמין. שופריה דדויד ינהר לעלמין. שופריה דדויד ינהר לעלמין. 
גדול מאד. אבל זה לא מלמד על שאר 
המקומות, כי בדרך כלל מהרי"ץ אינו מבליטו, 

  ומר שהוא לא מסתמך עליו בהוראותיו. קל וח
        

חורג שפתאום מהרי"ץ  קרה בתשובה שלנו מהמהמהמה
מבליט אותו כ"כ, מהנהגתו ברוב המקומות, ו

'מרנא ורבנא. רב מובהק של עיר. כך נהג 
בעצמו וכך נהגתי אחריו'. מהרי"ץ "מסתתר" 
כביכול מאחרי הוראתו. בשום מקום מהרי"ץ 

, משום זוכ ראויה להנהגההלא לקחו כדוגמא 
שאדרבה, מהרי"ץ הלך בשיטה אחרת לגמרי. 

נגרר אחריו ממנהגו, רק כאן מהרי"ץ שינה 
מר כי הדין כן משבחו מהרי"ץ ואוכביכול. 

צריכים להיגרר אחרי ש משוםלהיגרר אחריו, 
  הרב המובהק שבדור וכו'. מה השתנה פה?

        
רביעית. כמו שאמרנו למעלה, מהר"ש  שאלהשאלהשאלהשאלה

"מ. כבר אמרנו אלאוסטא נפטר בשנת ה'תק
שהוא שם את המסתפרים בבית הסוהר, וכיצד 

תפר? והרי כפו התחילו לפתע אנשים להס
  מה אירע פתאום? אותם שלא להסתפר. 

        
החמישית. מי שעובר ומי שבקי בספרי  השאלההשאלההשאלההשאלה

מהרי"ץ, יראה שהוא מדבר בכבוד גדול על 
הנשיא מהר"ש אלאוסטא. גם בתשובה שלנו 

הוא ממש משבח  הוא אומר עליו, 'אדוננו'.
אותו. במקומות אחרים, הן הנדפסים והן שאינם 
נדפסים, כתב עליו שבחים רבים. גם על בניו, 
רבי יחיא ורבי יוסף, שהיו תלמידי חכמים, כתב 
עליהם מהרי"ץ דברים גבוהים. משבח אותם 
מאד. איני רוצה להתבטא בלשון חמורה, אך 

  הפרזה. כאילו זה נראה 
        

שאלה זו וחברותיה יובנו (יתכן הדבר?  כיצדכיצדכיצדכיצד
  . )יותר אם תצרפו את השאלות יחד
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בשאלה הששית והאחרונה. לבד מכפיית  נסייםנסייםנסייםנסיים
התספורת בעומר, כפה הנשיא אלאוסטא את 

. הדבר אינו נזכר נוסח את התפילה לשאמי
בשום מקום בספרי מהרי"ץ. הוא לא מזכיר 
במאומה את המחלוקות שנוצרו על עניין 
התפילה, רק בהקדמות וכו'. אבל הוא אינו 
מאשים את הנשיא אלאסוטא ואת בניו בכך. 
דוקא אחד מבני הנשיא, שנלחם להכניס בכח 
ואל את נוסח השאמי, נגד מנהג הקדמונים 

ע אז אצל כולם, דוקא מהם המקובל, ונגד הידו
  התעלם מהרי"ץ. 

        
הנשיא הזה הוא השפיע על אביו לשנות  בןבןבןבן

בכפייה את נוסח התפילה. מתיאורי מהרי"ץ 
נראה שהוא היה מקובל וחכם גדול [אמנם 
בהמשך נבין בעז"ה את סיבת התארים הללו], 
והוא החליט שצריכים לפעול לשנות את 

שקיע הנוסח. נמצא שבעצם על אף שמהרי"ץ ה
בנוסחאות התפילה בפירושו עץ חיים, החזיק 
את מנהגי הקדמונים בנוסחאותיהם ובכל 
דקדוקיהם. גם בספר חלק הדקדוק וכו'. הכל 
הוא נגד יסודות שיטת הנשיא ובניו. אם כן 
מפליא שבעתיים שמהרי"ץ אפילו לא מזכיר 

  את נושא הכפייה?
  

****        
נושא הכפייה? כבר נודע לכל שנוסח  ומהוומהוומהוומהו

שאמי הגיע על ידי כפייה. בחוברת תפילת ה
כמה וכמה  בס"ד דברים כהוייתן הבאתי

מקורות לעניין, ולא אאריך בכך, כיון שחוברת 
  .ומופצת זו נדפסה

        

יהודי יהודי יהודי יהודי     ,,,,לפניםלפניםלפניםלפנים, 11נאמר קטע אחד משם בדף  רקרקרקרק
כולם מתפללים בנוסח עתיק הנקרא כולם מתפללים בנוסח עתיק הנקרא כולם מתפללים בנוסח עתיק הנקרא כולם מתפללים בנוסח עתיק הנקרא היו היו היו היו תימן תימן תימן תימן 
    וווומ"מ"מ"מ"לצנעא כלצנעא כלצנעא כלצנעא כ    היגרהיגרהיגרהיגר. עד ש. עד ש. עד ש. עד ש, שפירושו ארצי, שפירושו ארצי, שפירושו ארצי, שפירושו ארציבלדיבלדיבלדיבלדי

תו נמצאו תו נמצאו תו נמצאו תו נמצאו ממוצא מצרים, ואממוצא מצרים, ואממוצא מצרים, ואממוצא מצרים, וא    סאלם אלאוסטאסאלם אלאוסטאסאלם אלאוסטאסאלם אלאוסטא
נקרא שאמי, ע"ש בלאד נקרא שאמי, ע"ש בלאד נקרא שאמי, ע"ש בלאד נקרא שאמי, ע"ש בלאד , , , , דורי תפילהדורי תפילהדורי תפילהדורי תפילהייייסססס
      שאם.שאם.שאם.שאם.ללללאאאא

        

לו לו לו לו בחר בחר בחר בחר מובא שם בהמשך, המעשה  המשךהמשךהמשךהמשך
    , לבוא, לבוא, לבוא, לבואחמשים איש מהסרים למשמעתוחמשים איש מהסרים למשמעתוחמשים איש מהסרים למשמעתוחמשים איש מהסרים למשמעתו

בית הכנסת בית הכנסת בית הכנסת בית הכנסת אותה אותה אותה אותה בבבבאתו בליל שבת אתו בליל שבת אתו בליל שבת אתו בליל שבת להתפלל להתפלל להתפלל להתפלל 

של מהרי"ץ. קבוצה זו בטלה במיעוטה ברוב של מהרי"ץ. קבוצה זו בטלה במיעוטה ברוב של מהרי"ץ. קבוצה זו בטלה במיעוטה ברוב של מהרי"ץ. קבוצה זו בטלה במיעוטה ברוב 
ציבור תקיף. אח"כ יצא בפחי נפש, הוא ואחוזת ציבור תקיף. אח"כ יצא בפחי נפש, הוא ואחוזת ציבור תקיף. אח"כ יצא בפחי נפש, הוא ואחוזת ציבור תקיף. אח"כ יצא בפחי נפש, הוא ואחוזת 
מרעהו. זירז עוד חמשים נוספים וציוום לבוא מרעהו. זירז עוד חמשים נוספים וציוום לבוא מרעהו. זירז עוד חמשים נוספים וציוום לבוא מרעהו. זירז עוד חמשים נוספים וציוום לבוא 
מוקדם, וימהרו לשפך דם. מאה אנשים אלו, מוקדם, וימהרו לשפך דם. מאה אנשים אלו, מוקדם, וימהרו לשפך דם. מאה אנשים אלו, מוקדם, וימהרו לשפך דם. מאה אנשים אלו, 
השכים כל אחד מהם מעוטף בטליתו, ומתחת השכים כל אחד מהם מעוטף בטליתו, ומתחת השכים כל אחד מהם מעוטף בטליתו, ומתחת השכים כל אחד מהם מעוטף בטליתו, ומתחת 

מי שחושב למדיו כמדתו, שם מקלו ואלתו. למדיו כמדתו, שם מקלו ואלתו. למדיו כמדתו, שם מקלו ואלתו. למדיו כמדתו, שם מקלו ואלתו. 
ישנם אמנם תמים.  שדברים אלו מוגזמים, הוא

שמכחישים עדיות אלו, ותכף נראה שהם 
  נכונים. אמת ויציב. רבה דא
        

הדבר, נהיתה מחלוקת עצומה, עד  קיצורקיצורקיצורקיצור
שנדרס איש למוות מסיעת מארי סאלם 

  אלאוסטא. 
        

אלו נדפסו, ויש לכך עוד מקורות נוספים  דבריםדבריםדבריםדברים
רבים. יש המנסים לטשטש זאת, חלקם חושבים 

  בתמימות שזה לא יכול להיות. 
        

מצאתי בספר קורא אצטט מתוך מה ש לכןלכןלכןלכן
הדורות שנתחבר על ידי מה"ר אברהם הלוי 

העיד גם על המחלוקות הוא ש ,ערוסי ז"ל
שאירעו אז. חושבני שהוא עצמו היה שאמי, 

. אמנם במיוחדלכן דוקא דבריו הם נאמנים 
הספר עוד לא נדפס, אבל ב"ה זכיתי מלפני 
כמה שנים להעתיק הרבה דברים מתוכו, 

  ותי שספרו יראה אור בקרוב.ותקו
        

הוא כתב בספר קורא הדורות גלות תימן  כךכךכךכך
הערת העורך: לא הגיע לידינו כתב ידו של [סדרה ל' 

מהר"א ערוסי ז"ל, לכן כתבנו הדברים עפ"י הקלטת 
כל ערי תימן מעת צאתם מארצם כל ערי תימן מעת צאתם מארצם כל ערי תימן מעת צאתם מארצם כל ערי תימן מעת צאתם מארצם . ]השיעור בלבד

עד אותו הדור, היו מתפללים בלדי, כדעת עד אותו הדור, היו מתפללים בלדי, כדעת עד אותו הדור, היו מתפללים בלדי, כדעת עד אותו הדור, היו מתפללים בלדי, כדעת 
ת הגדולה, עזרא ת הגדולה, עזרא ת הגדולה, עזרא ת הגדולה, עזרא הרמב"ם מייסוד אנשי כנסהרמב"ם מייסוד אנשי כנסהרמב"ם מייסוד אנשי כנסהרמב"ם מייסוד אנשי כנס

ובית דינו, ועדיין ש"ע חיבור מהריק"א לא יצא ובית דינו, ועדיין ש"ע חיבור מהריק"א לא יצא ובית דינו, ועדיין ש"ע חיבור מהריק"א לא יצא ובית דינו, ועדיין ש"ע חיבור מהריק"א לא יצא 
לארץ התימן. ולא נתפשטו מנהגי הרמ"א, ולא לארץ התימן. ולא נתפשטו מנהגי הרמ"א, ולא לארץ התימן. ולא נתפשטו מנהגי הרמ"א, ולא לארץ התימן. ולא נתפשטו מנהגי הרמ"א, ולא 
מהרח"ו ז"ל, ולא הרחיד"א ז"ל, ולא ידעו בהם. מהרח"ו ז"ל, ולא הרחיד"א ז"ל, ולא ידעו בהם. מהרח"ו ז"ל, ולא הרחיד"א ז"ל, ולא ידעו בהם. מהרח"ו ז"ל, ולא הרחיד"א ז"ל, ולא ידעו בהם. 
היו הולכים כולם בעיקבות הרמב"ם, עזרא היו הולכים כולם בעיקבות הרמב"ם, עזרא היו הולכים כולם בעיקבות הרמב"ם, עזרא היו הולכים כולם בעיקבות הרמב"ם, עזרא 

        ובית דינו.ובית דינו.ובית דינו.ובית דינו.
        

עד שבא חכם אחד מרבני ארץ ישראל, הוציא עד שבא חכם אחד מרבני ארץ ישראל, הוציא עד שבא חכם אחד מרבני ארץ ישראל, הוציא עד שבא חכם אחד מרבני ארץ ישראל, הוציא 
א והאר"י א והאר"י א והאר"י א והאר"י עמו סידורי תפילה כמנהג מהריק"עמו סידורי תפילה כמנהג מהריק"עמו סידורי תפילה כמנהג מהריק"עמו סידורי תפילה כמנהג מהריק"

והחיד"א, והפיצם בכל ארץ תימן. עד שהגיע והחיד"א, והפיצם בכל ארץ תימן. עד שהגיע והחיד"א, והפיצם בכל ארץ תימן. עד שהגיע והחיד"א, והפיצם בכל ארץ תימן. עד שהגיע 
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[הוא אחד , , , , אצל הרב מוהר"ר יהודה צעדיאצל הרב מוהר"ר יהודה צעדיאצל הרב מוהר"ר יהודה צעדיאצל הרב מוהר"ר יהודה צעדי
מרבותיו של מהרי"ץ. הקדמת התכלאל 
נכתבה על ידו. מהר"י צעדי הוא גוברא רבא, 
מגדולי ארץ תימן. מספרים עליו דברים 

 ,נשגבים, ומעידים שהוא היה אחד מגדולי הדור
ולא רצה לקבלם. אמר, אין ולא רצה לקבלם. אמר, אין ולא רצה לקבלם. אמר, אין ולא רצה לקבלם. אמר, אין ], אלהימקובל 

לשנות מנהג אבות. ומאן דבעי למהוי חסידא לשנות מנהג אבות. ומאן דבעי למהוי חסידא לשנות מנהג אבות. ומאן דבעי למהוי חסידא לשנות מנהג אבות. ומאן דבעי למהוי חסידא 
  יעו"ש שהאריך בזה.לקיים מילי דאבות. לקיים מילי דאבות. לקיים מילי דאבות. לקיים מילי דאבות. 

        
מביא שיש שהסכימו למנהג השאמי, ויש  הואהואהואהוא

שהסכימו להישאר במנהג הקדום, והבלדי 
המחזיקים במנהגי הקדמונים, לא הסכימו 
לקבל. יתכן שהסיפור שהוא מספר בהמשך 

ו שיש להם כמה וכמה מקורות, הוא מוכר, ודע
  חלקם במקומות נעלמים.

        
? עמד וקיבץ כל ? עמד וקיבץ כל ? עמד וקיבץ כל ? עמד וקיבץ כל ]אלאוסטא[מה עשה החכם מה עשה החכם מה עשה החכם מה עשה החכם 

בחורי ישראל בעלי הקול, נתן לכל אחד מהם בחורי ישראל בעלי הקול, נתן לכל אחד מהם בחורי ישראל בעלי הקול, נתן לכל אחד מהם בחורי ישראל בעלי הקול, נתן לכל אחד מהם 
סידור תפילה שאמי, אמר להם אתם תרימו סידור תפילה שאמי, אמר להם אתם תרימו סידור תפילה שאמי, אמר להם אתם תרימו סידור תפילה שאמי, אמר להם אתם תרימו 
את קולכם, תכריחו את הציבור לומר אחריכם. את קולכם, תכריחו את הציבור לומר אחריכם. את קולכם, תכריחו את הציבור לומר אחריכם. את קולכם, תכריחו את הציבור לומר אחריכם. 
וכן היה, שכולם הסכימו לדבריו. נתפזרו כל וכן היה, שכולם הסכימו לדבריו. נתפזרו כל וכן היה, שכולם הסכימו לדבריו. נתפזרו כל וכן היה, שכולם הסכימו לדבריו. נתפזרו כל 

תי כנסיות, להכריח את תי כנסיות, להכריח את תי כנסיות, להכריח את תי כנסיות, להכריח את בחורי ישראל בכל בבחורי ישראל בכל בבחורי ישראל בכל בבחורי ישראל בכל ב
        הציבור להתפלל שאמי. הציבור להתפלל שאמי. הציבור להתפלל שאמי. הציבור להתפלל שאמי. 

        
היו שני בחורים לפני מהר"י צעדי בעת היו שני בחורים לפני מהר"י צעדי בעת היו שני בחורים לפני מהר"י צעדי בעת היו שני בחורים לפני מהר"י צעדי בעת 

, ונצבו הזקןמהר"י צעדי היה הרב הזמירות. הזמירות. הזמירות. הזמירות. 
הג הג הג הג הגיעו לסוף הזמירות. מנהגיעו לסוף הזמירות. מנהגיעו לסוף הזמירות. מנהגיעו לסוף הזמירות. מנלפניו שני בחורים, 

    הבלדי שלא כופלים את הפסוקים כל הנשמההבלדי שלא כופלים את הפסוקים כל הנשמההבלדי שלא כופלים את הפסוקים כל הנשמההבלדי שלא כופלים את הפסוקים כל הנשמה
וגו', והם כפלו אותו בקול רם. מנהג הבלדי וגו', והם כפלו אותו בקול רם. מנהג הבלדי וגו', והם כפלו אותו בקול רם. מנהג הבלדי וגו', והם כפלו אותו בקול רם. מנהג הבלדי 

ברוך י"י לעולם אמן ואמן, ברוך י"י לעולם אמן ואמן, ברוך י"י לעולם אמן ואמן, ברוך י"י לעולם אמן ואמן, לומר אחר הזמירות לומר אחר הזמירות לומר אחר הזמירות לומר אחר הזמירות 
ימלוך י"י לעולם אמן ואמן, ויברך דויד. ומנהג ימלוך י"י לעולם אמן ואמן, ויברך דויד. ומנהג ימלוך י"י לעולם אמן ואמן, ויברך דויד. ומנהג ימלוך י"י לעולם אמן ואמן, ויברך דויד. ומנהג 
השאמי אומרים, ברוך י"י לעולם אמן ואמן, השאמי אומרים, ברוך י"י לעולם אמן ואמן, השאמי אומרים, ברוך י"י לעולם אמן ואמן, השאמי אומרים, ברוך י"י לעולם אמן ואמן, 
ברוך י"י מציון שוכן ירושלם וגו', וברוך שם ברוך י"י מציון שוכן ירושלם וגו', וברוך שם ברוך י"י מציון שוכן ירושלם וגו', וברוך שם ברוך י"י מציון שוכן ירושלם וגו', וברוך שם 
כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן 

הבחורים בעלי המחלוקת ואמן. ויברך דויד. ואמן. ויברך דויד. ואמן. ויברך דויד. ואמן. ויברך דויד. 
מהר"י צעדי הרימו את קולם. וצעקו מכאן, 

אותם הבחורים אותם הבחורים אותם הבחורים אותם הבחורים     -מה שקרה בסוף הוא  ממולם.
        בלבלו את הציבור...בלבלו את הציבור...בלבלו את הציבור...בלבלו את הציבור...

        
זרק אותם אל זרק אותם אל זרק אותם אל זרק אותם אל וחו, וחו, וחו, וחו, בחמת כבחמת כבחמת כבחמת כ ]מהר"י צעדי[[[[קם קם קם קם 

ראו מגערת ראו מגערת ראו מגערת ראו מגערת ייייהבור, וחזר להתפלל. והעם פחדו ויהבור, וחזר להתפלל. והעם פחדו ויהבור, וחזר להתפלל. והעם פחדו ויהבור, וחזר להתפלל. והעם פחדו וי

חכם בכסילים. אחר התפילה באו לבקר על חכם בכסילים. אחר התפילה באו לבקר על חכם בכסילים. אחר התפילה באו לבקר על חכם בכסילים. אחר התפילה באו לבקר על 
        שהוא חי. שהוא חי. שהוא חי. שהוא חי.     הוהוהוהוהבחור, ומצאוהבחור, ומצאוהבחור, ומצאוהבחור, ומצאו

        
עמד וקיבץ את כל היהודים. אמר להם, עמד וקיבץ את כל היהודים. אמר להם, עמד וקיבץ את כל היהודים. אמר להם, עמד וקיבץ את כל היהודים. אמר להם, 

בלו את הציבור. באנו לידי בלו את הציבור. באנו לידי בלו את הציבור. באנו לידי בלו את הציבור. באנו לידי בבקשה אל תבלבבקשה אל תבלבבקשה אל תבלבבקשה אל תבל
בשביל סכנה גדולה, לידי שפיכות דמים ח"ו. סכנה גדולה, לידי שפיכות דמים ח"ו. סכנה גדולה, לידי שפיכות דמים ח"ו. סכנה גדולה, לידי שפיכות דמים ח"ו. 
רדו רדו רדו רדו פָּ פָּ פָּ פָּ הִ הִ הִ הִ  מה המחלוקות ובשביל מה המהומות?

בבתי כנסיות. הרוצה לנהוג שאמי, שאמי. בבתי כנסיות. הרוצה לנהוג שאמי, שאמי. בבתי כנסיות. הרוצה לנהוג שאמי, שאמי. בבתי כנסיות. הרוצה לנהוג שאמי, שאמי. 
והרוצה לנהוג בלדי, בלדי. אלו ואלו דברי והרוצה לנהוג בלדי, בלדי. אלו ואלו דברי והרוצה לנהוג בלדי, בלדי. אלו ואלו דברי והרוצה לנהוג בלדי, בלדי. אלו ואלו דברי 
אלהים חיים. האל שומע תפילת כל פה, ולא אלהים חיים. האל שומע תפילת כל פה, ולא אלהים חיים. האל שומע תפילת כל פה, ולא אלהים חיים. האל שומע תפילת כל פה, ולא 
תעשו בבית כנסת אחת אגודות אגודות, תעשו בבית כנסת אחת אגודות אגודות, תעשו בבית כנסת אחת אגודות אגודות, תעשו בבית כנסת אחת אגודות אגודות, 

'. אני לא '. אני לא '. אני לא '. אני לא לֹא ִתְתּגְֹדדוּ לֹא ִתְתּגְֹדדוּ לֹא ִתְתּגְֹדדוּ לֹא ִתְתּגְֹדדוּ , ', ', ', '']ד, א"דברים י[    דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב
רוצה לשנות מנהג אבותי. מכאן נפרדו רוצה לשנות מנהג אבותי. מכאן נפרדו רוצה לשנות מנהג אבותי. מכאן נפרדו רוצה לשנות מנהג אבותי. מכאן נפרדו 

                    התימנים בתפילתם, ועשו להם מנהגים שונים.התימנים בתפילתם, ועשו להם מנהגים שונים.התימנים בתפילתם, ועשו להם מנהגים שונים.התימנים בתפילתם, ועשו להם מנהגים שונים.
****        

לא נאריך בנושא הזה, רק נתעכב על פרט  אנואנואנואנו
מסויים ממה שקרה אז, ולעשות סדר. וגם לתרץ 

  את כל השאלות דלעיל.
        

נפטר בשנת ה'תקל"א  דוד משרקי "ר"ר"ר"רררררמהמהמהמה
ליצירה. מהרי"ץ נפטר בשנת ה'תקס"ה 
ליצירה. הבדל גדול של ל"ד שנים. מה"ר שלום 
אלאוסטא נפטר בשנת ה'תק"ם. מהרי"ץ 
האריך ימים אחריו בעוד כ"ה שנים. מהר"ד 
משרקי נפטר הראשון, תשע שנים לפניו. 

כפי ( בין השאמי לבלדי היודלעיל המחלוקות 
  בשנת ה'תפ"ד לערך. )מה שראיתי

        
לאוסטא היה עשיר גדול, אבל שלום א רבירבירבירבי

בשנת ה'תקכ"ב קרו שני דברים, שמעיד 
 ]ק"א-דף ק'[אבן ספיר בחדרי תימן רב עליהם ה
זה האיש מארי אהרן עראקי הכהן זצ״ל זה האיש מארי אהרן עראקי הכהן זצ״ל זה האיש מארי אהרן עראקי הכהן זצ״ל זה האיש מארי אהרן עראקי הכהן זצ״ל בזה"ל, 

לרוב עשרו לרוב עשרו לרוב עשרו לרוב עשרו     ,,,,היה גדול בעיני המלך והשריםהיה גדול בעיני המלך והשריםהיה גדול בעיני המלך והשריםהיה גדול בעיני המלך והשרים
יזר נתן. והמלך יזר נתן. והמלך יזר נתן. והמלך יזר נתן. והמלך ופופופופ    ....וגודל חכמתו ונדבות רוחווגודל חכמתו ונדבות רוחווגודל חכמתו ונדבות רוחווגודל חכמתו ונדבות רוחו

    ....(המלמד הגדול)(המלמד הגדול)(המלמד הגדול)(המלמד הגדול)    קושטאקושטאקושטאקושטאוהשרים קראוהו אלוהשרים קראוהו אלוהשרים קראוהו אלוהשרים קראוהו אל
וזה השם נשאר לו גם וזה השם נשאר לו גם וזה השם נשאר לו גם וזה השם נשאר לו גם     ן].". יבןןןןּמָ ּמָ ּמָ ּמָ אֻ אֻ אֻ אֻ הָ הָ הָ הָ [יותר נכון, 

        בישראל. בישראל. בישראל. בישראל. 
        

בית הכנסת הגדולה הנק׳ בית אל בית הכנסת הגדולה הנק׳ בית אל בית הכנסת הגדולה הנק׳ בית אל בית הכנסת הגדולה הנק׳ בית אל     הוא בנההוא בנההוא בנההוא בנה
הוא לא ידע לכתוב ((((. . . . (או קושטא)(או קושטא)(או קושטא)(או קושטא)    עראקיעראקיעראקיעראקי

וגם בנה בית הרחצה ליהודים (כי וגם בנה בית הרחצה ליהודים (כי וגם בנה בית הרחצה ליהודים (כי וגם בנה בית הרחצה ליהודים (כי  )"אוסטא"
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הגויים לא יניחו ליהודי לרחוץ עמהם) עם כמה הגויים לא יניחו ליהודי לרחוץ עמהם) עם כמה הגויים לא יניחו ליהודי לרחוץ עמהם) עם כמה הגויים לא יניחו ליהודי לרחוץ עמהם) עם כמה 
אשר הקדישם שהכנסות המרחץ אשר הקדישם שהכנסות המרחץ אשר הקדישם שהכנסות המרחץ אשר הקדישם שהכנסות המרחץ בתים גדולים, בתים גדולים, בתים גדולים, בתים גדולים, 

הביהכנ״ס, ולהחזיק ידי הביהכנ״ס, ולהחזיק ידי הביהכנ״ס, ולהחזיק ידי הביהכנ״ס, ולהחזיק ידי יהיה להוצאות יהיה להוצאות יהיה להוצאות יהיה להוצאות     והבתיםוהבתיםוהבתיםוהבתים
תלמידי חכמים אשר ישבו בבהכנ״ס הזה על תלמידי חכמים אשר ישבו בבהכנ״ס הזה על תלמידי חכמים אשר ישבו בבהכנ״ס הזה על תלמידי חכמים אשר ישבו בבהכנ״ס הזה על 
התורה והעבודה. הוא הרים קרן ישראל בארץ התורה והעבודה. הוא הרים קרן ישראל בארץ התורה והעבודה. הוא הרים קרן ישראל בארץ התורה והעבודה. הוא הרים קרן ישראל בארץ 

        הזאת בעת ההיא.הזאת בעת ההיא.הזאת בעת ההיא.הזאת בעת ההיא.
        
בעיר מוכא על שפת ים סוף שהיתה אז עיר בעיר מוכא על שפת ים סוף שהיתה אז עיר בעיר מוכא על שפת ים סוף שהיתה אז עיר בעיר מוכא על שפת ים סוף שהיתה אז עיר     םםםםגגגג

בנה להם ביהכ"נ נאה, בניין בנה להם ביהכ"נ נאה, בניין בנה להם ביהכ"נ נאה, בניין בנה להם ביהכ"נ נאה, בניין     ,,,,ישראלישראלישראלישראלבבבבואם ואם ואם ואם 
  אבנים ולבנים וכו'. אבנים ולבנים וכו'. אבנים ולבנים וכו'. אבנים ולבנים וכו'. 

        
ועם כל טובותיו ועם כל טובותיו ועם כל טובותיו ועם כל טובותיו  תשמעו מה קרה לו בסוף. עתהעתהעתהעתה

ורוב גדלו ורוב גדלו ורוב גדלו ורוב גדלו     ,,,,עשה לישראל ולהגוייםעשה לישראל ולהגוייםעשה לישראל ולהגוייםעשה לישראל ולהגוייםאשר אשר אשר אשר 
והצלחתו, לא הניח יתרו לבניו, ונהפך עליהם והצלחתו, לא הניח יתרו לבניו, ונהפך עליהם והצלחתו, לא הניח יתרו לבניו, ונהפך עליהם והצלחתו, לא הניח יתרו לבניו, ונהפך עליהם 
הגלגל. ואני ראיתי מבני בניו מבקשים לחם. הגלגל. ואני ראיתי מבני בניו מבקשים לחם. הגלגל. ואני ראיתי מבני בניו מבקשים לחם. הגלגל. ואני ראיתי מבני בניו מבקשים לחם. 
וגם את התנ״ך היקר סגולת מלכים בכתיבת יד וגם את התנ״ך היקר סגולת מלכים בכתיבת יד וגם את התנ״ך היקר סגולת מלכים בכתיבת יד וגם את התנ״ך היקר סגולת מלכים בכתיבת יד 
    נפלא על קלף שהביא אתו ממצרים או מפרסנפלא על קלף שהביא אתו ממצרים או מפרסנפלא על קלף שהביא אתו ממצרים או מפרסנפלא על קלף שהביא אתו ממצרים או מפרס

, גם אותו מכרו בני , גם אותו מכרו בני , גם אותו מכרו בני , גם אותו מכרו בני [הוא לא ידע מהיכן מקורו]
מביא שהוא עצמו קנאו הוא     ....וכו'וכו'וכו'וכו'    בניו בעניותםבניו בעניותםבניו בעניותםבניו בעניותם

  מהם.
        

ו כל בתי הכנסיות בעיר ברכ"ב נחה'תק בשנתבשנתבשנתבשנת
 ]דף י"ח[צנעא. הדבר מובא בספר סערת תימן 

בשנת בע״ג (התקכ״ב) גזר המלך בשנת בע״ג (התקכ״ב) גזר המלך בשנת בע״ג (התקכ״ב) גזר המלך בשנת בע״ג (התקכ״ב) גזר המלך  בזה"ל,
להחריב להחריב להחריב להחריב     ,,,,אלמהדי עבאס ן׳ אלמנצור חסיןאלמהדי עבאס ן׳ אלמנצור חסיןאלמהדי עבאס ן׳ אלמנצור חסיןאלמהדי עבאס ן׳ אלמנצור חסין

היא הבתי כנסיות שבשכונת ביר אלעזב, הבתי כנסיות שבשכונת ביר אלעזב, הבתי כנסיות שבשכונת ביר אלעזב, הבתי כנסיות שבשכונת ביר אלעזב, 
עד הקטנה עד הקטנה עד הקטנה עד הקטנה     ,,,,הכל בכללהכל בכללהכל בכללהכל בכלל    שכונת היהודים בצנעא,

כניס אלמסורי. הקהילות נתפזרו כניס אלמסורי. הקהילות נתפזרו כניס אלמסורי. הקהילות נתפזרו כניס אלמסורי. הקהילות נתפזרו     ----    שבהןשבהןשבהןשבהן
להתפלל בבתים. וספרי תורה הגלום, והניחום להתפלל בבתים. וספרי תורה הגלום, והניחום להתפלל בבתים. וספרי תורה הגלום, והניחום להתפלל בבתים. וספרי תורה הגלום, והניחום 

אנשים ידועים ונרשמו בספר אנשים ידועים ונרשמו בספר אנשים ידועים ונרשמו בספר אנשים ידועים ונרשמו בספר     בפקדון אצלבפקדון אצלבפקדון אצלבפקדון אצל
הזכרונות על שם בעליהם, ומקצתם ע״ש הזכרונות על שם בעליהם, ומקצתם ע״ש הזכרונות על שם בעליהם, ומקצתם ע״ש הזכרונות על שם בעליהם, ומקצתם ע״ש 

        בהכ״נ שהוקדשו לשמה.בהכ״נ שהוקדשו לשמה.בהכ״נ שהוקדשו לשמה.בהכ״נ שהוקדשו לשמה.
  

  לברר מה קרה אז?  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
        

שנה ירד מהר"ש אלאוסטא מנכסיו,  באותהבאותהבאותהבאותה
ים אל והוא עצמו היה בבית הסוהר. הלשינו הגוי

המלך והעלילו עליו עלילות וכו', עד שבסופו 
. החרים הרם של דבר הורידו המלך מתפקידו

די שגזר עליו קנס נ"ב אלף את כל רכושו, על י
  הוא עצמו ישב במאסר. ריאל, עד ש

 [ח"ב סימן קל"ו]רומז לזה בתשובותיו  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
בלא להזכיר את שמו. וזה לשונו שם בשאלה, 

לשמעון טבעת זהב לשמעון טבעת זהב לשמעון טבעת זהב לשמעון טבעת זהב מעשה בראובן שנתן מעשה בראובן שנתן מעשה בראובן שנתן מעשה בראובן שנתן 
שימכור אותה מהשר שימכור אותה מהשר שימכור אותה מהשר שימכור אותה מהשר     רושרושרושרושואמר לו בפיואמר לו בפיואמר לו בפיואמר לו בפי    ,,,,למכרולמכרולמכרולמכרו

ושמעון כן ושמעון כן ושמעון כן ושמעון כן     ....שהוא יודעו ומכירו ואוהבושהוא יודעו ומכירו ואוהבושהוא יודעו ומכירו ואוהבושהוא יודעו ומכירו ואוהבו    ,,,,פלוניפלוניפלוניפלוני
    ,,,,ופסקו דמים עליהופסקו דמים עליהופסקו דמים עליהופסקו דמים עליה    ,,,,נתן הטבעת לשרנתן הטבעת לשרנתן הטבעת לשרנתן הטבעת לשר    ,,,,עשהעשהעשהעשה

ולאח"כ שמע ולאח"כ שמע ולאח"כ שמע ולאח"כ שמע . . . . דש ימיםדש ימיםדש ימיםדש ימיםווווונשאר הדבר כמו חונשאר הדבר כמו חונשאר הדבר כמו חונשאר הדבר כמו ח
    ,,,,אפשר שנטה לב המלך מעליואפשר שנטה לב המלך מעליואפשר שנטה לב המלך מעליואפשר שנטה לב המלך מעליו    ,,,,ראובן שהשרראובן שהשרראובן שהשרראובן שהשר

תן לב תן לב תן לב תן לב     ,,,,ואמר לשמעון שמעתי על השר כך וכךואמר לשמעון שמעתי על השר כך וכךואמר לשמעון שמעתי על השר כך וכךואמר לשמעון שמעתי על השר כך וכך
עלי עלי עלי עלי     ,,,,אל תפחדאל תפחדאל תפחדאל תפחד    ,,,,ואמר לוואמר לוואמר לוואמר לו    ....הטבעתהטבעתהטבעתהטבעתעל שווי על שווי על שווי על שווי 

קצף המלך על קצף המלך על קצף המלך על קצף המלך על     ,,,,ולאחר שני ימיםולאחר שני ימיםולאחר שני ימיםולאחר שני ימים    ....הדבר מוטלהדבר מוטלהדבר מוטלהדבר מוטל
ואז לא יכול שמעון להוציא מיד ואז לא יכול שמעון להוציא מיד ואז לא יכול שמעון להוציא מיד ואז לא יכול שמעון להוציא מיד     ....ויאסרהוויאסרהוויאסרהוויאסרהו    ,,,,השרהשרהשרהשר

            וכו'.וכו'.וכו'.וכו'.    השר כלוםהשר כלוםהשר כלוםהשר כלום
        

אבל הוא  .לא גילה מיהו אותו השר מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
מהמשך ומובן אלאוסטא, וכך גם ניכר 

  התשובה.
        

אינני נביא, וגם לא בן נביא. אבל  .תראותראותראותראו
הוא פשוט מאד. עונש  חושבני שהחשבון כאן

ם. הוא אסר יהמאסר שהוטל עליו הוא משמי
בסופו של דבר הכניסוהו ואנשים בבית הסוהר, 

בעצמו בבית הסוהר... הוא ירד מגדולתו, וכמו 
שאמר האבן ספיר, 'בני בניו מבקשים לחם' 

  רח"ל. 
        

אלאוסטא עוד האריך ימים אחרי  הנשיאהנשיאהנשיאהנשיא
המאסר, וכמו שאמרנו קודם שהוא נלב"ע 

נת ה'תק"ם, וסיפור המאסר היה בשנת בש
ה'תקכ"ב. הרי שהוא חי עוד י"ח שנים אחרי כן. 
אבל בי"ח שנים אלו הוא כבר היה עני, ללא 

  שום השפעה בקהילה. 
        

. הכל מובן. אין מה פלאכל כבר אין  מעתהמעתהמעתהמעתה
ר למסתפרים, בזמן שהוא עצמו לדבר על מאס

אין לו שום שלטון כבר היה בבית הסוהר. 
  בקהילה. 

        
דוד משרקי, למרות שהיה יד ימינו,  ר"כמהר גםגםגםגם

כבר לא חשש לחלוק עליו. והרי מהרי"ץ הביא 
כבר שחכמי הדור האוחזים בפשטי התורה לא 
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הסכימו עם רבי שלום אלאוסטא, ועתה בח"י 
שנותיו האחרונות, שלא נותר תוקף ותפקיד 
למעשיו, גם למהר"ד משרקי היה עוז ואומץ 

רקי נפטר בשנת לצאת חוצץ כנגדו. מהר"ד מש
ה'תקל"ד, ומאז שנת ה'תקכ"ב שירד הנשיא 

  מגדולתו, יכל מהרד"ם לנהוג גם שלא כמותו.
        

כל השאלות מתורצות. ספר השתילי  מעתהמעתהמעתהמעתה
זיתים, אף שאיננו יודעים בבירור מתי הוא 
נכתב, אבל מסתבר שהיה אז נפוץ, ובזקנותו 
של בעל השתילי זיתים. והגם שבחלק משנותיו 

, הוא לא היה יכול להרים ראש של מהרד"ם
כנגד הוראותיו של הנשיא אלאוסטא, ומפני כן 
הוא לא כתב על כך בספרו מאומה, לקראת 
סוף ימיו שבטל תקפו ואבד ערכו, לא התייחס 
אליו מהרד"ם, ונהג בתספורת כפי רצונו 
וכשיטתו האמתית. כנראה שאז ספר השתילי 

לא יכל לשנות את כבר זיתים היה נפוץ, ו
  בו.  הכתוב

        
שמהרד"ם שינה זאת בספר השתילי  יתכןיתכןיתכןיתכן

זיתים במהדורא האחרת, רק שהיא לא הגיעה 
לידינו. [שמענו שישנו ספר שתילי זיתים 
מהדורא בתרא, אשר שם הוסיף המחבר כמה 
דברים]. אמנם, לא ברור גם אם הוא הספיק 
לשנות את עניין התספורת למסקנתו 

קן. המבוארת בדברי מהרי"ץ, כיון שהיה אז ז
  ובכל אופן כל התמיהות מתורצות.

        
בתשובתו מדבר על השנים האחרונות.  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ

ם אפילו בנושא בשנים הראשונות נכנע מהרד"
שיא אלאוסטא מחוסר נההזה להוראותיו של 

ברירה. הרי מהרי"ץ שכל חכמי הדור לא יכלו 
  להרים ראש כנגדו. 

        
לנו להסביר מדוע מהרי"ץ הביא את  נותרנותרנותרנותר

עיקר, והוא כביכול נגרר מהר"ד משרקי כ
אחריו. ומדוע מהרי"ץ מכבדם כ"כ בתארים 
גבוהים, הן את הנשיא אלאוסטא, והן את בניו 

  אחריו. זהו ממש מוסר השכל בשבילנו.
        

לפני כמה שיעורים חידוש בשם היערות  הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו
דבש, שביאר מהי מחלוקת לשם שמים. אומר 
מהר"י אייבשיץ שמחלוקת לשם שמים היא 

יכוח הוא בנדון ההלכתי בלבד, זה בזמן שהוו
אומר מותר, וחבירו אומר אסור. זה אומר 
פטור, וחבירו אומר חייב, וכן כל כיו"ב. בשביל 
להוכיח שהמחלוקת היא לשם שמים בלבד, 
בלא שום כוונות זדון ח"ו, צריך לראות בדברים 
שאין מחלוקת כיצד הם מתנהגים האחד עם 

  השני. 
        

שמים היא למחלוקת שהיא לשם  דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא
מחלוקתם של שמאי והלל. עליהם אומרת 

, שלא היו נמנעים ]דף י"ג ע"א[המשנה ביבמות 
תלמידיהם מלשאת נשים אלו מאלו. מהנהגה 
זו לומד מהר"י אייבשיץ כי מחלוקת שהיא לשם 
שמים היא מחלוקת שלבד מהמחלוקת 

  ההלכתית לבדה, אנו ידידים ורעים.
        

ולפי דעתי  בדיוק נהג מהרי"ץ. כיבדם מאד, כךכךכךכך
עוד הוא הפריז. כל זאת רק בשביל שלא 
יפרשו, ולא יהיה שום צד חלילה כי מעורבים 
פה כוונות אחרות חלילה. זו הסיבה שכיבדם 

  מהרי"ץ מאד מאד.
        

בנושא שלנו, שחפץ מהרי"ץ להורות הוראה  גםגםגםגם
בשם עצמו, כנגד הנשיא, לא דיבר מהרי"ץ 

אלא הביא את שיטת ידיד הנשיא מהר"ד 
, הנה ולרמוז בזה מתכוון מהרי"ץ לומר י.משרק

אפילו עמיתו השאמי, ההולך תדיר בדרך 
הנשיא, בכל זאת בנושא התספורת הוא לא 
נהג כדבריו. מהרי"ץ לא הסכים להתיר את 
התספורת אלא לאחר שמהר"ד משרקי נהג 
כך. רק אחרי שעשה זאת מהר"ד משרקי, 
כעדות מהרי"ץ, 'נהגו קצת יחידים'. וכשהצטרף 
מהרי"ץ לדבריו, אחרי שהעמיד את מהר"ד 
משרקי בראש מחזירי המנהג הקדום, להודיע 
לכל שהוא הוא הנהיג להסתפר לכבוד שבת, 
המשיך מהרי"ץ, ואחריו רבים, להתיר את 
התספורת. שלא יאמרו חלילה שיש לו כוונות 
זרות אחרות. כך הוא אומר שאין זה קשור 
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ס מהרי"ץ "נכנגם לשאמי ובלדי. אחרי ש
  לעסק", כבר רבים עמו הצטרפו למנהגם. 

        
של דבר, בעיר צנעא בתקופה האחרונה,  בסופובסופובסופובסופו

נהגו כולם כמעט להסתפר בכל ערב שבת, 
ואפילו השאמי. מנהג התספורת לא היה שייך 
לחילוקי הנוסחאות בתפילה. לא חיברו את 

  הנושאים אחד לשני. 
        

שרומז מהרי"ץ ואומר, הנה ראו נא כי בעל  זהוזהוזהוזהו
זיתים אשר הוא שאמי, גם הוא נוהג  השתילי

להתיר את התספורת, אם כן, יכולים כולם, גם 
  השאמי, להחזיר עטרה לישנה.

        
זאת עשה מהרי"ץ שלא ייראה הדבר  כלכלכלכל

כמחלוקת. אנו רואים כיצד נהגו הם אהבה 
ואחוה האחד עם רעהו, למרות שנתגלעו 
מחלוקות רבים ביניהם בנושאי המנהגים 

שחיטה וטריפות, ובמקומות  הקדמונים, בענייני
נוספים, מהרי"ץ שיבחם מאד, להראות 
שהמחלוקת איננה אישית ח"ו, אלא לשם 

  שמים.
        

השבנו על כל ששת השאלות בסייעתא  הריהריהריהרי
הסברנו מדוע מהרי"ץ הבליט את דשמיא. 

מהרד"ם בעל שתילי זיתים. וגם ביארנו מדוע 
למרות שמהרד"ם היה יד ימינו של הנשיא 

ה אחר שירד הנשיא מגדולתו, בדרך כלל, עת
כבר היה למהרד"ם את האומץ הנדרש כדי לא 

  להתייחס אליו בנושא שהוא לא הסכים עמו. 
        

גם מדוע מהרי"ץ כיבד אותם. וגם נושא  מובןמובןמובןמובן
המאסר למסתפרים כבר לא שייך עתה בכלל, 
כי הוא בעצמו כבר היה במאסר... אין לו שום 

כעת לאסור אנשים. כל הסיפור של  כח
המאסרים היה לפני כארבעים או חמשים שנה. 
מעתה בטלו כוחותיו והשפעתו, והוא לא יכל 

  לעשות למספרים מאומה. 
        

מובן מאד מדוע מהרי"ץ התעלם לגמרי  כמו כןכמו כןכמו כןכמו כן
מכל נושאי הוויכוח והמריבות שפרצו בעיקבות 

חילוקי הדעות שאמי ובלדי, כיון שהוא לא רצה 
יכנס למחלוקת. מהרי"ץ חשש שאם הוא לה

יאשים אותם, יהיה בזה סרך מחלוקת. לכן 
מהרי"ץ נמנע מכך, והעדיות לזה הם מאחרים. 
מהרי"ץ רצה שלא לפגוע בכבודם, אבל 

  תי לחלוטין.יהסיפור עצמו אמ
  

****        
מוסר גם חכמה גדולה מצד מהרי"ץ, ו זוהיזוהיזוהיזוהי

השכל בעבורנו. עד היום לא הבנתי מדוע הוא 
ד אותם? יצא לי לראות דברים שהוא כ"כ מכב

כתבו, והם לא מגיעים אפילו לקרסולי גדולת 
מהרי"ץ. לא הבנתי מדוע הוא מכבד אותם 
בצורה מוגזמת. וכי הוא היה כ"כ עניו ושפל 
בעיני עצמו, שכיבדם כ"כ עד השמיים? לא 

  נראה אפילו שהם מתקרבים למדרגתו.
        

אנו מבינים את העניין. פשוט מאד.  עתהעתהעתהעתה
י"ץ רצה לכבד אותם יותר מהראוי להם, מהר

בכדי להדגיש ולהבליט כי חס ושלום אין בינינו 
חוצץ. והגם שאנו חולקים בעניינים מסויימים, 
בדברים אחרים אנו ידידים. לכן הוא נתן להם 

  כבוד מעל ומעבר.
        

כי גם אנו צריכים ללמוד ממהרי"ץ את  יתכןיתכןיתכןיתכן
די השיטה הזו. זהו עניינם של ימי העומר. תלמי

רבי עקיבא כי לא נהגו כבוד זה בזה. לעומת 
זאת אנו רואים אצל מהרי"ץ שתלמידי 
החכמים היו מכבדים האחד את השני, למרות 
חילוקי הדעות שביניהם. חשוב מאד לדעת את 

  מוסר ההשכל בזה.
        

בתנאי שגם הצד השני מתנהג הוא כל זה  אמנםאמנםאמנםאמנם
  באותה הדרך. 

        
למצוא דוגמא לכך מהספר אוצרות תימן  ניתןניתןניתןניתן

שהדפיס ידידנו הרה"ג איתמר כהן שליט"א, 
מחלוקת החכמים בזמנם בנושא רחב העוסק ב

לגבי ברכת המוציא בכמה שולחנות, האם 
ברכה אחת שמברך ראש המסובים מספקת 

  . , או שכל שלחן מברך לעצמולכל השולחנות
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אלאוסטא הבינו מהשלחן ערוך שכל  אנשיאנשיאנשיאנשי
שלחן יברך לעצמו, ואילו מהרי"ץ הכריע 
שהאחד מברך לכולם. בסופה של המחלוקת 
שיטת מהרי"ץ התקבלה אצל הכל. הדבר 
מפורסם בחתונות ודומיהם, אפילו שמסובים 
כולם באולם גדול ורחב ידיים, החתן עומד 
ומברך המוציא ומוציא יד"ח את כל השלחנות. 

א בזמנו, נפלה על כך מחלוקת גדולה, כמוב
בספר הנ"ל את כל הוויכוחים ואת כל השקלא 
וטריא. ומוזכר שם בין היתר כי בדורות 
הקודמים בזמן מהרי"ץ, אם היו אנשי 
אלאוסטא משתתפים יחד עם מהרי"ץ, היו 

ש בפתיחת הספר דף "זה את זה, יעומכבדים 
  .ה אמנם"ד 21

        
אנו רואים ראיה למה שאמרנו שמצד אחד  מזהמזהמזהמזה

ואת אנו צריכים ללמוד ממהרי"ץ את השיטה 
הדרך, שחס ושלום לא ניכנס למחלוקות, 
בפרט בימים האלו, צריכים לעשות חשבון 
הנפש. אבל יתכן שישנו חילוק לזמננו, שאינו 
דומה כ"כ, כי אם רק צד אחד יכבד, והשני לא 
יכבד, הדבר צריך עיון. אפשר שאינו רצוי 
לנהוג כך. אבל צריכים למצוא את דרך 

  ו.הביניים, השם ב"ה יאיר עינינ
        

להסביר דברים נוספים בתשובת  רציתירציתירציתירציתי
מהרי"ץ זו, אבל חושבני עכ"פ לגבי הנושא 

  המדובר כעת, שהוא מושלם ומובן.
  
  

בקשת מרן שליט"א לפענח בית מסויים בקשת מרן שליט"א לפענח בית מסויים בקשת מרן שליט"א לפענח בית מסויים בקשת מרן שליט"א לפענח בית מסויים תזכורת מתזכורת מתזכורת מתזכורת מ
....על הרב לוי קשתעל הרב לוי קשתעל הרב לוי קשתעל הרב לוי קשתשיר שיר שיר שיר ההההמתוך מתוך מתוך מתוך      

    
שאני מצפה עוד לתשובת השאלה  נזכירנזכירנזכירנזכיר

  מהשיעור הקודם.
        

ע י"ג שנים לפטירת הרב לוי קשת, בשבו מלאומלאומלאומלאו
 ל"ג בעומר. לכן הבאתי לזכרותאריך שחלף, ב

את הפיוט הנפלא שחיבר עליו אאמו"ר  הטהור
  זצ"ל.

        

רגשות לבבי המו, דמו לאש רגשות לבבי המו, דמו לאש רגשות לבבי המו, דמו לאש רגשות לבבי המו, דמו לאש     תחילת הפיוט, כךכךכךכך
ופה ופה ופה ופה צצצצ    וייראו מגשת:וייראו מגשת:וייראו מגשת:וייראו מגשת:    ,,,,התרוצצו רצוהתרוצצו רצוהתרוצצו רצוהתרוצצו רצו    לוחשת:לוחשת:לוחשת:לוחשת:

מדבר בחריפות מאיר מדבר בחריפות מאיר מדבר בחריפות מאיר מדבר בחריפות מאיר     הייתי ברב לוי קשת:הייתי ברב לוי קשת:הייתי ברב לוי קשת:הייתי ברב לוי קשת:
    איש נבון וחכם כמושל בפלשת:איש נבון וחכם כמושל בפלשת:איש נבון וחכם כמושל בפלשת:איש נבון וחכם כמושל בפלשת:    כנברשת:כנברשת:כנברשת:כנברשת:

        ::::מחמשתמחמשתמחמשתמחמשתופסק יד למלכה אחד ופסק יד למלכה אחד ופסק יד למלכה אחד ופסק יד למלכה אחד 
        

ביקשתי את עזרת הציבור לפענח את  אבלאבלאבלאבל
(המועתק כאן, ויש המשך  הבית הזה האחרון

, שכולל כמה מלים שלא הצליחו שאינו כאן)
לפתרן עד היום הזה. זה נראה חידה. מיהו 

פלשת, אשר פסק יד למלך שלה אחד בהמושל 
  מחמשת.

        
אחד התקשר אלי השבוע וניסה לפענח  אברךאברךאברךאברך

בקיצור, א הספיק לי. את הכוונה, אבל זה ל
אני מחפש מישהו לכן עדיין אין תשובה. 

עינינו, והדבר יהיה גם את יאיר ו שימצא תשובה
לעילוי נשמת הרב לוי קשת, וגם להגדיל תורה 

  ולהאדירה.
  

    שו"ת הציבור:שו"ת הציבור:שו"ת הציבור:שו"ת הציבור:
    

לפני שכפה מהר"ש עראקי את  ::::שאלה מהקהלשאלה מהקהלשאלה מהקהלשאלה מהקהל
נוסח התפילה השאמי בתימן, האם לא היה 

מחוזות התימן, כגון נוסח שאמי עכ"פ בשאר 
  בעדן?

טוב שאתה מעיר זאת.  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
אכן פה ושם נכנסו מנוסחאות הספרדים, אבל 
רק מעט. לדוגמא, גם מי שהכניס מעט את 
נוסחת הספרדים, הוא השאיר את קדיש דעתיד 
ודוגמתו. לא שינו את הדברים הבולטים. קודם 

, חלו שינויים קלים וסמוך לתקופת אלאוסטא
מאליהם וברצון בחלק מועט ממחוזות תימן, 
אבל גם אצלם לא היה זה אלא במעט, וודאי 
שלא כ"כ הרבה שינויים כמו שידוע מהתקופה 
האחרונה. בעבר, אפילו בשרעב, ובכל תימן 
ללא יוצא מן הכלל, התפללו בלדי. פה ושם היו 
הבדלים, כמו שאפילו כיום תראה הבדלים 

בתוך הבלדי. הנוסח הכללי היה בלדי,  מועטים
  והיו שינויים פה ושם. 
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אלאוסטא שינה קו, והכריח בכפייה את  הנשיאהנשיאהנשיאהנשיא
הציבור להתפלל שאמי, וגם בדברים הבולטים 
והמשמעותיים, כגון שלא לומר דעתיד, ולא 

  וכן כיוצא בהם. ותקח מרים, לומר רפאני, 
        

שאם  אפשרשצריכים להוסיף פה עוקץ.  יתכןיתכןיתכןיתכן
פייה, נוסחאות הספרדים היו הוא לא היה בא בכ

נכנסות עוד יותר. דוקא בגלל שהוא ניסה 
ללחום ולהכניס זאת בכח, הפעילו נגדו יותר 

ּה נוצרה התנגדות עזה, ו . כח אדיקות ִעּמָ
דוקא כשפועלים בכח לפעמים למסורת הישנה. 

עלולים להפסיד מכך. הקב"ה הוא מסובב כל 
מ "קונפהסיבות. לא התכוונתי להעיר על כך, 

 אבללזמנינו למי שמבין דבר מתוך דבר, 
  סיבבו מהשמיים שאומר את ההערה הזו.

        
אני רוצה להוסיף על מה  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
 מדועתספורות לזמננו, לגבי  ששאלו מקודם

הרי ותספורות ימינו, את לנו מהרי"ץ שיתיר 
  אנשים לא מצטערים כ"כ?

        
כך אתה חושב? דוקא  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט

אני שומע מאנשים שהם מצטערים מגידול 
תקשרים הרבה ואומרים שמציק להם שערם. מ

השערות. עוד השבוע אמרו לי בימי חמישי 
וששי שהם מרגישים שהשערות מנוולות אותם. 

  הם מרגישים לא יפה כך.
        

אמת שהתיאור שמהרי"ץ מתאר על מצב  הןהןהןהן
זמנו, יגון ואנחה יומם ולילה, מתוכו נראה 
כאילו אנשים ממש יושבים ובוכים. זה אכן לא 

שורש העניין נכון גם אצלינו.  בדרגתנו. אבל
והרי במציאות מי שלא הספיק להסתפר לפני 
הפסח, הוא ירגיש ויחוש כמשונה. המושג הזה 

, "עד ]מועד קטן דף כ"ב:[ מוכר מדיני אבילות
  ישנם מצבים כאלו.  שיגערו בו חבריו".

        
לא ידעתי, כי אפילו היום ישנם  בעברבעברבעברבעבר

שמסתפרים בכל ערב שבת. יש גם שמסתפרים 
 יםמגדל ובכל שלוש שבועות. אם אנשים אל

הם לא מרגישים טוב עם , לםשיער יותר מהרג

. נראה להם מוזר. והרי הוא מתנהג בזה עצמם
  כמו אבל על אב ואם, ואסור להתאבל בשבת.

        
, בעבר אפילו על אב ואם הצטערו יותר אגבאגבאגבאגב

מאשר היום. בעבר לא שאלו אם אפשר 
להתנהג בכל מיני קולות בשנת האבל. מנהג 
האבלים אצלינו במשך כל שנת האבל לא 
אליכם, להימנע משירה בשבת. אף אחד לא 
היה שואל שאלות. היום כבר מתחילים לחקור, 
 ומדוע אסור לשיר? איפה זה כתוב? בעבר לא

שאלו. שהרב שלום רייבי ז"ל אמר לי על כך 
כי האבלים היו מרגישים כ"כ צער בלב, עד 
שאפילו לא היו מסוגלים לחשוב על כך 
שאפשר לשיר. אבא שלו נפטר, והוא ישיר? לא 

  רצו לשיר. לא היו מסוגלים לשיר.
        

בעבר היו עמוסי רגש,  ממילא כי אנשים מובןמובןמובןמובן
לי רבן הבית, אלא באופן כללא רק על ח

רגשותיהם היו מפותחים. הם חיו עם חושים 
חזקים, לא כמו היום. בהרבה דברים ניכר 
ההבדל בינינו לבינם. לכן אני אומר שבאופן 
יחסי מה שמתאבלים על אב ואם, יש גם בעומר 
אצלינו, ועניין תחושת אבילות שייך גם לזמננו, 

  לפי הדרגות והחושים שלנו.

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
   היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 
, הוסיף מקצת עניינים וציין מעט קודם הוצאתו

מקורות, שיפר ותיקן כמה דברים, כי מפאת 
  העומס הרב המונח על כתפיו, נבצר ממנו 

מדוקדקת, להאיר ולהעיר בהרחבה בור הגהה על
 כבשיעורים שעברו.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת  לאור

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

  
 הערות ותיקונים יתקבלו ברצון.


