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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי

        ....הדורותהדורותהדורותהדורות    במשךבמשךבמשךבמשך    ישראלישראלישראלישראל    בעםבעםבעםבעם    וסייגיםוסייגיםוסייגיםוסייגים    חומרותחומרותחומרותחומרות    הוספתהוספתהוספתהוספת    טעםטעםטעםטעם    בענייןבענייןבענייןבעניין' ' ' ' הקהקהקהק    הההה""""השלהשלהשלהשל    דברידברידברידברי
        

    חרוןחרוןחרוןחרון    וישפוךוישפוךוישפוךוישפוך', ', ', ', וכווכווכווכו    המורהמורהמורהמור    בהרבהרבהרבהר    איומהאיומהאיומהאיומה    בשירובשירובשירובשירו    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    שבזישבזישבזישבזי    שלוםשלוםשלוםשלום' ' ' ' רבירבירבירבי    דברידברידברידברי    בביאורבביאורבביאורבביאור    השלמההשלמההשלמההשלמה
    דתדתדתדת    לביןלביןלביןלבין    השכינההשכינההשכינההשכינה    ביןביןביןבין    הקשרהקשרהקשרהקשר    ומהומהומהומה, , , , מכוערימכוערימכוערימכוערי    ודתוודתוודתוודתו    ומתעברומתעברומתעברומתעבר    ועוברועוברועוברועובר, , , , הפכפכיהפכפכיהפכפכיהפכפכי    בפראבפראבפראבפרא    אפואפואפואפו

        ....תתתתהמכוערהמכוערהמכוערהמכוער    המוסלמיםהמוסלמיםהמוסלמיםהמוסלמים
        

    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות, , , , העומרהעומרהעומרהעומר    בספירתבספירתבספירתבספירת    התספורתהתספורתהתספורתהתספורת    בענייןבענייןבענייןבעניין    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    תשובתתשובתתשובתתשובת    ביאורביאורביאורביאור    המשךהמשךהמשךהמשך
    רקרקרקרק    הינוהינוהינוהינו    ההיתרההיתרההיתרההיתר    כיכיכיכי    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    ומסקנתומסקנתומסקנתומסקנת, , , , זהזהזהזה    בענייןבענייןבענייןבעניין    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    צדוקצדוקצדוקצדוק    אורןאורןאורןאורן    גגגג""""הרההרההרההרה    שששש""""למלמלמלמ

        ....השבועהשבועהשבועהשבוע    ימותימותימותימות    בשארבשארבשארבשאר    ולאולאולאולא    שבתשבתשבתשבת    לכבודלכבודלכבודלכבוד    שבתשבתשבתשבת    בערבבערבבערבבערב
        

    גגגג""""בלבלבלבל    אשאשאשאש    מדורותמדורותמדורותמדורות    מנהגמנהגמנהגמנהג    לגבילגבילגבילגבי    גגגג""""חחחח    המקוצרהמקוצרהמקוצרהמקוצר    ערוךערוךערוךערוך    בשלחןבשלחןבשלחןבשלחן    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור
" " " " נהגונהגונהגונהגו    לאלאלאלא""""    סגנוןסגנוןסגנוןסגנון    הההה""""בשעבשעבשעבשע    שכתובשכתובשכתובשכתוב    מקוםמקוםמקוםמקום    בכלבכלבכלבכל    חשובחשובחשובחשוב    ויסודויסודויסודויסוד", ", ", ", בתימןבתימןבתימןבתימן    נהגונהגונהגונהגו    לאלאלאלא""""    בעומרבעומרבעומרבעומר

        ....בבבב""""וכיווכיווכיווכיו
        

        ....שבתשבתשבתשבת    לכבודלכבודלכבודלכבוד    הספירההספירההספירההספירה    בימיבימיבימיבימי    תספורתתספורתתספורתתספורת    בענייןבענייןבענייןבעניין    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    דעתדעתדעתדעת    לביאורלביאורלביאורלביאור    נוסףנוסףנוסףנוסף    מהלךמהלךמהלךמהלך
        

    הימיםהימיםהימיםהימים    מספרמספרמספרמספר    אתאתאתאת    ויאמרויאמרויאמרויאמר    ידעידעידעידע    שהאדםשהאדםשהאדםשהאדם    היאהיאהיאהיא    המטרההמטרההמטרההמטרה    האםהאםהאםהאם, , , , העומרהעומרהעומרהעומר    ספירתספירתספירתספירת    בענייןבענייןבענייןבעניין    חקירהחקירהחקירהחקירה
        ....השבועותהשבועותהשבועותהשבועות    וחשבוןוחשבוןוחשבוןוחשבון    הימיםהימיםהימיםהימים    חשבוןחשבוןחשבוןחשבון    תתתתאאאא    ולעשותולעשותולעשותולעשות    להתאמץלהתאמץלהתאמץלהתאמץ    ענייןענייןענייןעניין    שישנושישנושישנושישנו    אואואואו, , , , והשבועותוהשבועותוהשבועותוהשבועות

        

        ....תימןתימןתימןתימן    בכלבכלבכלבכל    זאתזאתזאתזאת    נהגונהגונהגונהגו    והאםוהאםוהאםוהאם, , , , העומרהעומרהעומרהעומר    ספירתספירתספירתספירת    לפנילפנילפנילפני    בעומרבעומרבעומרבעומר    וכךוכךוכךוכך    כךכךכךכך    אתמולאתמולאתמולאתמול    אמירתאמירתאמירתאמירת    בענייןבענייןבענייןבעניין
        

        ....עיניועיניועיניועיניו    עלעלעלעל    שומרשומרשומרשומר    שאינושאינושאינושאינו    האדםהאדםהאדםהאדם    זהוזהוזהוזהו    ––––    כמתכמתכמתכמת    חשובחשובחשובחשוב    סומאסומאסומאסומא
        

, , , , המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    לביתלביתלביתלבית    מחוץמחוץמחוץמחוץ    שמקורהשמקורהשמקורהשמקורה    ההשערהההשערהההשערהההשערה    חדירתחדירתחדירתחדירת    ענייןענייןענייןעניין    לחומרתלחומרתלחומרתלחומרת    נוספתנוספתנוספתנוספת    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
, , , , ּכֹוֵזיָבאּכֹוֵזיָבאּכֹוֵזיָבאּכֹוֵזיָבא    ברברברבר    ––––    כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא    ברברברבר    מלחמתמלחמתמלחמתמלחמת    לביןלביןלביןלבין    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי    ביןביןביןבין    קשרקשרקשרקשר    ישנוישנוישנוישנו    שכביכולשכביכולשכביכולשכביכול

        ....שוניםשוניםשוניםשונים    ומקורותומקורותומקורותומקורות    אסמכתאותאסמכתאותאסמכתאותאסמכתאות    מינימינימינימיני    כלכלכלכל    בהםבהםבהםבהם    תוליםתוליםתוליםתולים    אשראשראשראשר    שוניםשוניםשוניםשונים    למנהגיםלמנהגיםלמנהגיםלמנהגים    והתייחסותוהתייחסותוהתייחסותוהתייחסות
        

        ....בעומרבעומרבעומרבעומר    גגגג""""בלבלבלבל    וקשתוקשתוקשתוקשת    חץחץחץחץ    מנהגמנהגמנהגמנהג    בענייןבענייןבענייןבעניין
        

    תורהתורהתורהתורה    בניבניבניבני    ביןביןביןבין    חילוקחילוקחילוקחילוק    ישנוישנוישנוישנו    שכביכולשכביכולשכביכולשכביכול" " " " מרןמרןמרןמרן    ביתביתביתבית""""    בעלוןבעלוןבעלוןבעלון    למובאלמובאלמובאלמובא    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
 ....החמההחמההחמההחמה    בהנץבהנץבהנץבהנץ    ולאולאולאולא    השחרהשחרהשחרהשחר    בעלותבעלותבעלותבעלות    תתתתשבועושבועושבועושבועו    שחריתשחריתשחריתשחרית    תפילתתפילתתפילתתפילת    דיןדיןדיןדין    לגבילגבילגבילגבי    בתיםבתיםבתיםבתים    בעליבעליבעליבעלי    לביןלביןלביןלבין
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   השיעור מוקדש
  להצלחת חתן הבר מצוה נכדי ה"ה נתנאל הי"ו 

בן הרה"ג משה רצאבי שליט"א, השבת היינו בעיר 
אלעד ת"ו, הוא עלה לקרוא את ההפטרה, וב"ה הוא 

  ילד יניק וחכים. 
יה"ר שיזכה לעלות במעלות התורה ויראת שמים, 

  כי"ר. וישפיע עליו שפע טוב, א
סב סבתו מסטרא דנוקבא הוא הגה"צ נתנאל אלשיך 
זצוק"ל, אביו של מה"ר יחיא אלשיך זצוק"ל, שהוא 

  נקרא על שמו, שהיה מלא בתורה ויראת שמים.
  

  כמו כן השיעור מוקדש 
  לרפואת מרת שרה בת דוד תאם שתחי', 

יה"ר שהמקום ברוך הוא ישלח לה רפואה שלימה, 
ים ולשלום בתוך כל חולי ויעמידה מחליה לחיים טוב

  עמו ישראל, ויחזקה ויאמצה בקו הבריאות, אכי"ר.
  
  

    וסייגיםוסייגיםוסייגיםוסייגים    חומרותחומרותחומרותחומרות    הוספתהוספתהוספתהוספת    טעםטעםטעםטעם    בענייןבענייןבענייןבעניין' ' ' ' הקהקהקהק    הההה""""השלהשלהשלהשל    דברידברידברידברי
        ....הדורותהדורותהדורותהדורות    במשךבמשךבמשךבמשך    ישראלישראלישראלישראל    בעםבעםבעםבעם

זמן מתן תורתנו, כדאי לדעת יסוד  לקראתלקראתלקראתלקראת
חשוב, שכותב רבינו ישעיה הורביץ זצ"ל, בעל 

[בהתחלת הספר, ב' הספר שני לוחות הברית 
. הוא כותב דברים שם חכמה, דף י"ח עמוד ד']

דברים חשובים מאד, בעניין התורה הקד', 
  חידושי תורה וכו'.

        
מוסיף שם עוד פרט, וכותב בזה הלשון,  הואהואהואהוא

    דורדורדורדור    בכלבכלבכלבכל    רואיםרואיםרואיםרואים    אנחנואנחנואנחנואנחנו    הנההנההנההנה, , , , בעצםבעצםבעצםבעצם    הענייןהענייןהענייןהעניין    אבאראבאראבאראבאר
    משהמשהמשהמשה    בזמןבזמןבזמןבזמן    והנהוהנהוהנהוהנה. . . . מתפשטותמתפשטותמתפשטותמתפשטות    החומרותהחומרותהחומרותהחומרות    ודורודורודורודור

    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל    מהמהמהמה    רקרקרקרק    נאסרנאסרנאסרנאסר    לאלאלאלא    השלוםהשלוםהשלוםהשלום    עליועליועליועליו    רבינורבינורבינורבינו
    אחריואחריואחריואחריו    וכןוכןוכןוכן, , , , תיקןתיקןתיקןתיקן    רבינורבינורבינורבינו    משהמשהמשהמשה. . . . בסיניבסיניבסיניבסיני    בהדיאבהדיאבהדיאבהדיא

  . . . . ודורשיוודורשיוודורשיוודורשיו    ודורודורודורודור    דורדורדורדור    וכלוכלוכלוכל, , , , והתנאיםוהתנאיםוהתנאיםוהתנאים, , , , הנביאיםהנביאיםהנביאיםהנביאים
  

להסביר, למה במשך הדורות נוספו  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
הרבה חומרות שלא היו בעבר. לפני משה רבינו 
ע"ה, היו שבע מצוות בני נח, ואח"כ נוספו עוד 
כה מצוות, ולאחר מכן בזמן משה רבינו ע"ה 

וות, והוא גם הוסיף עוד קיבלו ישראל תרי"ג מצ
כמה תקנות, כגון תקנת הקריאה בספר תורה, 
ואח"כ שלמה המלך הוסיף עירובין ונטילת 
ידים, ולאחר מכן נוספו עוד ועוד דברים במשך 
הדורות, עשו סייגים, משמרת למשמרת. מה 

  העניין בכך שנוספות חומרות כל הזמן? 

    שיששיששיששיש    ביותרביותרביותרביותר, , , , העניןהעניןהעניןהעניןהשל"ה הק',  אומראומראומראומר
. . . . לגדריםלגדריםלגדריםלגדרים    ביותרביותרביותרביותר    צריךצריךצריךצריך    הנחשהנחשהנחשהנחש    והמתוהמתוהמתוהמתזזזז    התפשטותהתפשטותהתפשטותהתפשטות

ישנה זוהמת נחש . . . . נחשנחשנחשנחש    ישכנוישכנוישכנוישכנו    גדרגדרגדרגדר    פורץפורץפורץפורץ
הקדמוני, ישנו יצר הרע, והזוהמא והטינופת 
שלו הולכת ומתגברת בעולם. לכן צריכים בכל 
דור ודור להוסיף הרבה סייגים, כיון שבכל פעם 
ח"ו הוא יכול לגרום יותר נזקים. חייבים לסגור 

סיף, אזי תהיה לו עוד ועוד, כי אם ח"ו לא נו
פירצה. 'ופורץ גדר ישכנו נחש'. הוא אומר כאן 

  זאת ע"ד הרמז, שהנחש הזה יעקוץ אותו. 
        
    לעוררלעוררלעוררלעורר    שלאשלאשלאשלא, , , , תעשהתעשהתעשהתעשה    לאלאלאלא    הההה""""שסשסשסשס    ציוהציוהציוהציוה    הההה""""הקבהקבהקבהקבוווו

דהיינו, בזמן מתן תורה, היה . . . . הנחשהנחשהנחשהנחש    זוהמתזוהמתזוהמתזוהמת
שלש מאות ששים וחמש מצוות לאווין שאסור 
לעשותן, כי ח"ו בלעדיהם היתה מתעוררת 

    זוהמתזוהמתזוהמתזוהמת    בהתפשטבהתפשטבהתפשטבהתפשטש ופורצת. זוהמת הנח
  ....האיסוריםהאיסוריםהאיסוריםהאיסורים    יותריותריותריותר    התפשטוהתפשטוהתפשטוהתפשטו    ,,,,הדורותהדורותהדורותהדורות

        
שלולי הוא שאמר אומר כמה מלים,     הואכעת כעת כעת כעת 

אותן, אינני יודע היה מי מסוגל לומר אותן. 
    כתובכתובכתובכתוב    היההיההיההיה, , , , תורהתורהתורהתורה    מתןמתןמתןמתן    בזמןבזמןבזמןבזמן    כןכןכןכן    היההיההיההיה    אילואילואילואילווז"ל, 

כלומר, האיסורים שאינם כתובים  ....בתורהבתורהבתורהבתורה    כןכןכןכן
בתורה, אלו שנוספו במשך הדורות, ע"י 

ואמוראים, וגדולי הדורות בכל דור התנאים 
ודור אשר הוסיפו חומרות. במלים אחרות, אם 
היה מתן תורה היום, היה כתוב בתורה את כל 

  החומרות הללו. 
        

    עניןעניןעניןענין    הכלהכלהכלהכל    כיכיכיכי, , , , תורהתורהתורהתורה    שאסרהשאסרהשאסרהשאסרה    מהמהמהמה    בזהבזהבזהבזה    נכללנכללנכללנכלל    בלבלבלבלאאאא
' ' ' ' הההה    ציוהציוהציוהציוה    כןכןכןכן    ועלועלועלועלהיסוד הוא בעצם משותף. . . . . אחדאחדאחדאחד

. . . . העניןהעניןהעניןהענין    לפילפילפילפי    הכלהכלהכלהכל    למשמרתלמשמרתלמשמרתלמשמרת    משמרתמשמרתמשמרתמשמרת    עשועשועשועשו    יתברךיתברךיתברךיתברך
    להוסיףלהוסיףלהוסיףלהוסיף    כשראוכשראוכשראוכשראו    ודורודורודורודור    דורדורדורדור    ללללבכבכבכבכ    ממילאממילאממילאממילא

אולי צ"ל 'כשראו' להוסיף  ,,,,החומרותהחומרותהחומרותהחומרות
    הכלהכלהכלהכל    החומרות, דהיינו כאשר ראו החכמים כן,

הכל נחשב מדאורייתא. . . . . מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא    הואהואהואהוא
צריכים להסביר, כי קשה לומר שזה נחשב 
מדאורייתא ממש, סוף סוף זה מדרבנן, ישנם 
מנהגים וכל מיני תקנות, אי אפשר לומר שזה 

ייתא, בודאי שינו הבדל ביניהם, ממש מדאור
גם מבחינת הדינים, אבל כנראה הוא מתכווין 
ש'ברעיון' זה דאורייתא. אי אפשר לומר, כי 
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להלכה זה ממש דאורייתא. אבל כך לשונו, 
        ברעיון 'הכל זה דאורייתא', כלומר זהו רצון ה'. 

        
    אלאלאלאל    מכחמכחמכחמכח    ויוצאויוצאויוצאויוצא    הנחשהנחשהנחשהנחש    זוהמתזוהמתזוהמתזוהמת    ונתפשטונתפשטונתפשטונתפשט    מאחרמאחרמאחרמאחר    כיכיכיכי

    תורהתורהתורהתורה    לולולולו    בראבראבראברא    רררר""""יצהיצהיצהיצה    בראבראבראברא    הההה""""הקבהקבהקבהקב, , , , הפועלהפועלהפועלהפועל
    להוציאלהוציאלהוציאלהוציא' ' ' ' וכווכווכווכו    להתעוררלהתעוררלהתעוררלהתעורר    אנואנואנואנו    צריכיםצריכיםצריכיםצריכים, , , , תבליןתבליןתבליןתבלין
, , , , העליוןהעליוןהעליוןהעליון    במקורבמקורבמקורבמקור    שנתדבקשנתדבקשנתדבקשנתדבק    עדעדעדעד, , , , הפועלהפועלהפועלהפועל    אלאלאלאל    מהכחמהכחמהכחמהכח

        ....ולמביןולמביןולמביןולמבין    למשכיללמשכיללמשכיללמשכיל    בזהבזהבזהבזה    ודיודיודיודי
        

דברים חשובים מאד, כבר הבאתי זאת  אלואלואלואלו
בעבר, זכורני לפחות פעם אחת, בפרשת אחרי 

[וע"ע בשיעור מות וקדושים שנת ה'תשע"ה 
, ת ה'תש"ע]שנ – הגדול שבת דרשת -מוצש"ק צו 

ואולי בעוד כמה הזדמנויות יצא לי לומר את 
הדבר הזה, כיון שזהו דבר חשוב גם בשבילנו 
לעצמינו להבין את היסוד, קל וחומר לרחוקים. 
ובכדי להבין את הדברים שברצוני לומר 
בהמשך, בקשר לעניין תשובת מהרי"ץ זיע"א 
לגבי תספורת בימי העומר לכבוד שבת, ולומר 

  הנוגעת למעשה. את הנקודה 
        

היום, אז היה  אחרות, אם היה מתן תורה במליםבמליםבמליםבמלים
  כתוב את מה שכתוב בשלחן ערוך המקוצר...

  
  

    בשירובשירובשירובשירו    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    שבזישבזישבזישבזי    שלוםשלוםשלוםשלום' ' ' ' רבירבירבירבי    דברידברידברידברי    בביאורבביאורבביאורבביאור    השלמההשלמההשלמההשלמה
    בפראבפראבפראבפרא    אפואפואפואפו    חרוןחרוןחרוןחרון    וישפוךוישפוךוישפוךוישפוך', ', ', ', וכווכווכווכו    המורהמורהמורהמור    בהרבהרבהרבהר    איומהאיומהאיומהאיומה

    ביןביןביןבין    הקשרהקשרהקשרהקשר    ומהומהומהומה, , , , מכוערימכוערימכוערימכוערי    ודתוודתוודתוודתו    ומתעברומתעברומתעברומתעבר    ועוברועוברועוברועובר, , , , הפכפכיהפכפכיהפכפכיהפכפכי
        ....המכוערתהמכוערתהמכוערתהמכוערת    המוסלמיםהמוסלמיםהמוסלמיםהמוסלמים    דתדתדתדת    לביןלביןלביןלבין    השכינההשכינההשכינההשכינה

        

לפני כן, אשלים מה שדיברתי בשיעור  אוליאוליאוליאולי
הקודם, הייתי צריך להוסיף זאת אז אבל הדבר 

  נשכח ממני, בכדי להסביר זאת.
        

את מה שרבי' שלום שבזי זיע"א אומר  הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי
בשירו 'איומה בהר המור', בשבח תורתנו 
הקדושה, שהיא דת יקרה, לעומת הדת של 

  אומות העולם, שהיא דת מכוערת.
        

ִכיָנהכותב כך,  הואהואהואהוא ִכיָנהׁשְ ִכיָנהׁשְ ִכיָנהׁשְ ֵצל    ׁשְ ֵצלּבְ ֵצלּבְ ֵצלּבְ ְנֵפי    ּבְ ְנֵפיּכַ ְנֵפיּכַ ְנֵפיּכַ רּוִבים    ּכַ רּוִביםּכְ רּוִביםּכְ רּוִביםּכְ     ּכְ
סֹוְכִכי סֹוְכִכיּתְ סֹוְכִכיּתְ סֹוְכִכיּתְ ְקפוֹ     ְוֵחילְוֵחילְוֵחילְוֵחיל    ְלִיּנֹוןְלִיּנֹוןְלִיּנֹוןְלִיּנֹון. . . . ּתְ ְקפוֹ ּתָ ְקפוֹ ּתָ ְקפוֹ ּתָ ָבְרִכי    ְוצּוֵרךְ ְוצּוֵרךְ ְוצּוֵרךְ ְוצּוֵרךְ     ּתָ ָבְרִכיּתְ ָבְרִכיּתְ ָבְרִכיּתְ ּפֹוךְ . . . . ּתְ ּפֹוךְ ְוִיׁשְ ּפֹוךְ ְוִיׁשְ ּפֹוךְ ְוִיׁשְ     ְוִיׁשְ

ֶפֶרא    ַאּפוֹ ַאּפוֹ ַאּפוֹ ַאּפוֹ     ֲחרֹוןֲחרֹוןֲחרֹוןֲחרֹון ֶפֶראּבְ ֶפֶראּבְ ֶפֶראּבְ דהיינו ישמעאל, עליו . . . . ִכיִכיִכיִכיֲהַפְכפְּ ֲהַפְכפְּ ֲהַפְכפְּ ֲהַפְכפְּ     ּבְ
ֶרא    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ְוהּואְוהּואְוהּואְוהּואנאמר,  ֶראּפֶ ֶראּפֶ ֶראּפֶ . י"ב] ט"ז, [בראשית ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם    ּפֶ

כל הזמן כועס ועושה לנו צרות. , , , , ררררּוִמְתַעבֵּ ּוִמְתַעבֵּ ּוִמְתַעבֵּ ּוִמְתַעבֵּ     ְועֹוֵברְועֹוֵברְועֹוֵברְועֹוֵבר
, זאת דת מכוערת. הסברנו מדוע ְמכֹוֲעִריְמכֹוֲעִריְמכֹוֲעִריְמכֹוֲעִרי    ְוָדתוֹ ְוָדתוֹ ְוָדתוֹ ְוָדתוֹ 

הדת הזאת מכוערת, והבאנו דוגמאות לכיעור 
של דתם, כמה זה מטונף בבחינה מעשית, וכמה 
זה מוטעה בכלל, כמה טעיות שישנם בידיעה 
ובהבנה, כי אלו שכתבו את הספר שלהם לא 

        ידעו.
        

ר, נקודה נוספת. בזמנו רציתי להסבי אבלאבלאבלאבל
דיברתי על כך, [שיעור מוצש"ק בחוקותי ה'תשע"ד] 

שכאשר רבי' שלום שבזי זיע"א מוסיף את 
האות יו"ד, הדבר צריך הסבר. מה הפירוש, 
'ודתו מכוערי'? היה צ"ל 'מכוער', או 'מכוערת'. 
מה זה מכוערי? הרבה פעמים, רבי' שלום שבזי 

כלל, זה  כותב כך. זהו הסגנון שלו. בדרך
    ָלךְ ָלךְ ָלךְ ָלךְ     ֲעִליֲעִליֲעִליֲעִליבשביל החרוז. כך זה לאורך כל הדרך. 

ִרי, ְ ִרי,ּוַבׂשּ ְ ִרי,ּוַבׂשּ ְ ִרי,ּוַבׂשּ ְ ִנּגּון    אח"כ ּוַבׂשּ ִנּגּוןּבְ ִנּגּוןּבְ ִנּגּוןּבְ זה טוב. אח"כ,  ְליֹוְצִרי,ְליֹוְצִרי,ְליֹוְצִרי,ְליֹוְצִרי,    ּבְ
ר רְמֻהּדָ רְמֻהּדָ רְמֻהּדָ ֲעִרי    ְמֻהּדָ ׁשַ ֲעִריּבְ ׁשַ ֲעִריּבְ ׁשַ ֲעִריּבְ ׁשַ ַאְרִצי    אח"כ,. . . . ּבְ ַאְרִציּבְ ַאְרִציּבְ ַאְרִציּבְ אח"כ,  ְמעֹוְרִרי.ְמעֹוְרִרי.ְמעֹוְרִרי.ְמעֹוְרִרי.    ּבְ

ִקיף ִקיףְוַתׁשְ ִקיףְוַתׁשְ ִקיףְוַתׁשְ ֲחִרי    ְוַתׁשְ ׁשַ ֲחִריּבְ ׁשַ ֲחִריּבְ ׁשַ ֲחִריּבְ ׁשַ ִחית    אח"כ,. . . . ּבְ ִחיתְוַתׁשְ ִחיתְוַתׁשְ ִחיתְוַתׁשְ ִרי.    ְלֵעץְלֵעץְלֵעץְלֵעץ    ְוַתׁשְ ִרי.ּפְ ִרי.ּפְ ִרי.ּפְ  ּפְ
. ְמַמֲהִריְמַמֲהִריְמַמֲהִריְמַמֲהִרי    ֵאידוֹ ֵאידוֹ ֵאידוֹ ֵאידוֹ וְ וְ וְ וְ . אח"כ, ְמכֹוֲעִריְמכֹוֲעִריְמכֹוֲעִריְמכֹוֲעִרי    ְוָדתוֹ ְוָדתוֹ ְוָדתוֹ ְוָדתוֹ כעת, 
חאח"כ,  ּבָ חְמׁשֻ ּבָ חְמׁשֻ ּבָ חְמׁשֻ ּבָ . זה לצורך החרוז. ואמרנו ְמפֹוֲאִריְמפֹוֲאִריְמפֹוֲאִריְמפֹוֲאִרי    ְמׁשֻ

יִליכי יש כך גם במקרא, כגון,  ּפִ ׁשְ יִליַהּמַ ּפִ ׁשְ יִליַהּמַ ּפִ ׁשְ יִליַהּמַ ּפִ ׁשְ     ִלְראֹותִלְראֹותִלְראֹותִלְראֹות    ַהּמַ
ַמִים ָ ׁשּ ַמִיםּבַ ָ ׁשּ ַמִיםּבַ ָ ׁשּ ַמִיםּבַ ָ ׁשּ יִבי ....ו'] קי"ג, [תהליםּוָבָאֶרץ ּוָבָאֶרץ ּוָבָאֶרץ ּוָבָאֶרץ     ּבַ יִבימֹוׁשִ יִבימֹוׁשִ יִבימֹוׁשִ     ֲעֶקֶרתֲעֶקֶרתֲעֶקֶרתֲעֶקֶרת    מֹוׁשִ
ִית  ִית ַהּבַ ִית ַהּבַ ִית ַהּבַ היה צ"ל 'המשפיל', אבל . . . . ט'] קי"ג, [תהליםַהּבַ

ש זיע"א, כך דרך המקרא. אולם לגבי הרש"
הדבר כתוב בהרבה מקומות, כיון שהוא צריך 
לכתוב כך בשביל החרוזים. א"כ זאת אינה 
שאלה, כי נראה לו לכתוב כך בשביל החרוזים. 
ישנו לכך יסוד במקרא, למרות שבמקרא זה 
רק בכמה מקומות, אבל בשירה הוא יכול 

  להשתמש בזה בהרבה מקומות.
        

הבאנו את אמרנו, כי בעצם זה יותר מכך.  אבלאבלאבלאבל
מה שמסביר בעל משכיל שיר ידידות, בשיר 
'אהוב לבי שמח', כי כאשר מוסיפים את האות 
יו"ד, הדבר בא לרמוז על השכינה, שהיא 
המדה העשירית. ישנן עשר ספירות, והשכינה, 
דהיינו המלכות, היא העשירית. לכן כאשר 
הרש"ש מוסיף יו"ד, ישנה כאן כוונה. זה לא 

רק בגלל המשקל, לצורך שהוסיף סתם יו"ד, 
המליצה, אלא בעצם ישנו כאן גם עניין פנימי, 

  המצורף לכך. 
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לעצמי, מה נסביר בנ"ד, 'ודתו  חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי
  מכוערי'. מה קשורה השכינה, לדת שלהם? 

  
להסביר בעז"ה, שהכוונה היא כדלקמן.  חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי

כידוע, ישנו כלל, 'שכינתא בגלותא'. 'מגנת 
עם ישראל  עלי בבית שביה'. דהיינו, כאשר

בגלות, השכינה מצילה אותנו. הקב"ה שלח 
את השכינה, בכדי שתעזור לנו, בהיותנו בתוך 

ם    ְוַאףְוַאףְוַאףְוַאףהגויים. כפי שקראנו בפרשת השבוע,  םּגַ םּגַ םּגַ     ּגַ
ְהיֹוָתם    זֹאתזֹאתזֹאתזֹאת ְהיֹוָתםּבִ ְהיֹוָתםּבִ ְהיֹוָתםּבִ ֶאֶרץ    ּבִ ֶאֶרץּבְ ֶאֶרץּבְ ֶאֶרץּבְ ים    לֹאלֹאלֹאלֹא    ֹאְיֵביֶהםֹאְיֵביֶהםֹאְיֵביֶהםֹאְיֵביֶהם    ּבְ יםְמַאְסּתִ יםְמַאְסּתִ יםְמַאְסּתִ     ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ְמַאְסּתִ

ים יםְגַעְלּתִ יםְגַעְלּתִ יםְגַעְלּתִ המלה     .מ"ד] כ"ו, [ויקראוגו'     ְלַכּלָֹתםְלַכּלָֹתםְלַכּלָֹתםְלַכּלָֹתם    ְגַעְלּתִ
השכינה נחשבת  וא"ו. חסר 'לכלתם', כתובה

כלה. כתוב בספר הזוה"ק בסוף פרשת 
בחוקותי, ומהרי"ץ זיע"א מביא זאת בעץ חיים 

, אל תקרי לכלותם אלא [ח"א דף קי"ד ע"א]
תם'. בשביל השכינה, הכלה הנעימה,  'לכּלָ

  הקב"ה מרחם עלינו, וזה מה שעוזר לנו. 
        

חושבני, כי בנ"ד צריכים להסביר כך, 'דתו  לכןלכןלכןלכן
ערי', השכינה עשתה שתהיה להם דת מכו

מכוערת, כי זה מציל אותנו. דהיינו, השכינה 
סייעה לנו, שנתן בליבם לכתוב בספר שלהם 
כ"כ הרבה שטיות וטעיות חמורות. זאת גרמה 
להם השכינה, לעשות טעיות כ"כ חמורות, כי 
כל מי שמבין יודע שהספר הזה משובש 

כך, ומבולבל ומוטעה. ח"ו אם הדבר לא היה 
הם היו יכולים להשפיע על יהודים, שהכתוב 
בספרים שלהם הוא נכון. אבל כאשר היהודים 
רואים, אלו דברים בטלים כתובים שם, דברים 
שלא יכולים להיות, רואים שהיא דת שקר, 
זאת סייעתא דשמיא, וזה מה שמציל את עם 
ישראל בגלות, שלא יקבלו ח"ו את הדברים, 

  שכביכול הם אמיתיים. 
        

כתוב 'ודתו מכוערי', בתוספת יו"ד, כי את  לכןלכןלכןלכן
  זאת השכינה עשתה.

  
    התספורתהתספורתהתספורתהתספורת    בענייןבענייןבענייןבעניין    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    תשובתתשובתתשובתתשובת    ביאורביאורביאורביאור    המשךהמשךהמשךהמשך

    צדוקצדוקצדוקצדוק    אורןאורןאורןאורן    גגגג""""הרההרההרההרה    שששש""""למלמלמלמ    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות, , , , העומרהעומרהעומרהעומר    בספירתבספירתבספירתבספירת
    ההיתרההיתרההיתרההיתר    כיכיכיכי    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    ומסקנתומסקנתומסקנתומסקנת, , , , זהזהזהזה    בענייןבענייןבענייןבעניין    אאאא""""שליטשליטשליטשליט
    ימותימותימותימות    בשארבשארבשארבשאר    ולאולאולאולא    שבתשבתשבתשבת    לכבודלכבודלכבודלכבוד    שבתשבתשבתשבת    בערבבערבבערבבערב    רקרקרקרק    הינוהינוהינוהינו

        ....השבועהשבועהשבועהשבוע

[חלק את תשובת מהרי"ץ זיע"א המכירים  רביםרביםרביםרבים
בעניין ספירת העומר, חושבים ] ע"וב' סימן 

שמהרי"ץ מתיר תספורת בעומר בלי הגבלה. 
מתי שרוצים, כי כך היה המנהג הקדום, 

  לכאורה.
  

[חלק שני סימן קכ"ו דף רי"ז] עולת יצחק  בשו"תבשו"תבשו"תבשו"ת
    כמוכמוכמוכמו    ולאולאולאולאכתבתי בס"ד על הנושא הזה כך, 

    שהמנהגשהמנהגשהמנהגשהמנהג    ,,,,בטעותבטעותבטעותבטעות    חושביםחושביםחושביםחושבים    וראיתיוראיתיוראיתיוראיתי    ששמעתיששמעתיששמעתיששמעתי
    יצאיצאיצאיצא    וזהוזהוזהוזה    ....שבתשבתשבתשבת    בערבבערבבערבבערב    דוקאדוקאדוקאדוקא    להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר    היההיההיההיה    הקדוםהקדוםהקדוםהקדום

    שהביאשהביאשהביאשהביא    ,,,,המלךהמלךהמלךהמלך    שושנתשושנתשושנתשושנת    בעלבעלבעלבעל    סגנוןסגנוןסגנוןסגנון    מתוךמתוךמתוךמתוך    להםלהםלהםלהם
    הקדוםהקדוםהקדוםהקדום    מנהגינומנהגינומנהגינומנהגינו    ,,,,זהזהזהזה    כלשוןכלשוןכלשוןכלשון    המחברהמחברהמחברהמחבר    רבינורבינורבינורבינו    בשםבשםבשםבשם

    לכבודלכבודלכבודלכבוד    שבתשבתשבתשבת    בערבבערבבערבבערב    העומרהעומרהעומרהעומר    בימיבימיבימיבימי    להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר
            ....ככככ""""עעעע' ' ' ' וכווכווכווכו    עדיףעדיףעדיףעדיף    נביאנביאנביאנביא    דדברידדברידדברידדברי    עשהעשהעשהעשהדדדד    ,,,,שבתשבתשבתשבת

        
שושנת המלך, כתב בדיוק ההיפך, בעל בעל בעל בעל 

שבת,  שהמנהג הקדום היה להסתפר בערב
וממילא כאשר מהרי"ץ אומר להחזיר את 

  המנהג הקדום, כוונתו רק לגבי ערב שבת.
        

    הואהואהואהוא    כןכןכןכן    לאלאלאלא    דדדד""""לענלענלענלענכך כתבתי שם,  עלעלעלעל
    בלשונותבלשונותבלשונותבלשונות    לדברלדברלדברלדבר    וכרוכרוכרוכר    מצאתימצאתימצאתימצאתי    ולאולאולאולא    ,,,,תתתת""""במחכבמחכבמחכבמחכ
            ....ותשכחותשכחותשכחותשכח    דוקדוקדוקדוק    ....אדרבהאדרבהאדרבהאדרבה    ואוליואוליואוליואולי    ,,,,עצמועצמועצמועצמו    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי

        
הרה"ג אורן צדוק שליט"א כתב תשובה  ידידנוידידנוידידנוידידנו

לפי מה בנושא הזה, הוא הולך בדרך אחרת, ו
שהוא מבין, יוצא שעפ"י הפסק של מהרי"ץ 
צריך להיות שיהיה מותר תמיד. הוא מסביר 
זאת באריכות, יישר כוחו, כי הוא השתדל כאן 

לאחר עיון לאחר עיון לאחר עיון לאחר עיון , 3הרבה. הוא כותב בהערה 
בתשובה זו, עשרות פעמים ללא גוזמא הדק בתשובה זו, עשרות פעמים ללא גוזמא הדק בתשובה זו, עשרות פעמים ללא גוזמא הדק בתשובה זו, עשרות פעמים ללא גוזמא הדק 

הוא חזר על התשובה הזאת, עשרות היטב. היטב. היטב. היטב. 
פעמים על כך,  פעמים. כבר עמדנו בעבר מספר

כי מי שהוא שטחי, קשה לו להבין את 
המהלכים של מהרי"ץ. צריך לעבור על 
התשובות שלו כמה וכמה פעמים, בכדי להבין 
את עומק דבריו, ואת כל הדקויות, ואת שינוי 
המהלכים, ואת המסקנא שבסוף. למה 
בהתחלה הוא כותב כך, ופתאום אח"כ הוא 

חזר על  כותב משהו אחר. אז אם הרב אורן
התשובה עשרות פעמים, יישר חיליה 

  לאורייתא.
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בעבר שמעתי דעה זו, ודחיתי אותה בשתי  כברכברכברכבר
כך -ידים. אך הם מסתמא לא עיינו בזה כל

  הרבה, לכן ישבתי עכשיו שוב על מדוכה זו.
        

נעמוד כעת על כל הדיוקים, אבל המהלך  לאלאלאלא
של בעל שושנת המלך, שמלכתחילה כך היה 

פר בכל ערב שבת, נראה המנהג הקדום להסת
כי האמת היא, כמו שכתבנו שם בשו"ת, 
שכנראה אין הדבר כך במחכת"ה. לכאורה, 
אולי אני קצת אחזור בי בפרט הזה, בכל אופן 
בתורת אפשרות, לא חוזר בי ממש, אלא אולי 

  שיכול להיות ששושנת המלך כן צודק.
        

, הפשטות היא, שהמנהג הקדום היה דהיינודהיינודהיינודהיינו
ר לערב שבת. כי מדינא להסתפר, בלי קש

דגמרא, אין שום עניין שלא להסתפר בימי 
העומר. בעצם הרי אפילו מנהג מניעת הנישואין 
לא כתוב בגמרא, רק כתוב שמתו תלמידי רבי 
עקיבא בימים האלה. הגאונים אומרים, שישנו 
מנהג שלא לעשות נישואין. והטור כותב, שיש 
נוהגים לא להסתפר. ומהרי"ץ בא ואומר, 

אצלינו נהגו להסתפר. בפשטות, נהגו ש
להסתפר היינו, שאין שום מניעה לא להסתפר. 
ממילא באה הטענה, כי כיון שמהרי"ץ בא 
וטוען שאת המנהג הזה הכניסו בכפייה, 
ומהרי"ץ אומר כי הם שואלים האם מותר לחזור 
למנהג הקדום, אז פירושו כמו המנהג הקדום 

  שמותר להסתפר תמיד, ללא הגבלה.
        

לכם כמה פיסקאות, מתוך מה שהרב  קראקראקראקראאאאא
    בכלבכלבכלבכל    להימנעלהימנעלהימנעלהימנע    נהגונהגונהגונהגו    לאלאלאלא    בתחילהבתחילהבתחילהבתחילהאורן כותב, 

    מאיימאיימאיימאיי    אחדאחדאחדאחד    חכםחכםחכםחכם    אותואותואותואותו    שהגיעשהגיעשהגיעשהגיע    עדעדעדעד, , , , התימןהתימןהתימןהתימן    ארץארץארץארץ
. . . . כןכןכןכן    לנהוגלנהוגלנהוגלנהוג    הציבורהציבורהציבורהציבור    אתאתאתאת    והכריחוהכריחוהכריחוהכריח, , , , לגבולםלגבולםלגבולםלגבולם    היםהיםהיםהים

    להימנעלהימנעלהימנעלהימנע    זהזהזהזה    בנוהגבנוהגבנוהגבנוהג    המשיכוהמשיכוהמשיכוהמשיכו    ואילךואילךואילךואילך    ומכאןומכאןומכאןומכאן
לגבי עניין זה, לא מדוייק להגיד  ....מלהסתפרמלהסתפרמלהסתפרמלהסתפר

ר בזמנו, 'בכל ארץ תימן', כפי שהסברנו בשיעו
כי המדובר בעיר צנעא, אבל במקומות אחרים 
המנהג הזה נתקבל בלי כפייה. לא ברור בדיוק, 
מתי הדבר נתקבל. אבל כאשר הוא נתקבל, 
הוא נתקבל ברצון וללא שום כפייה. הבאנו 
מקורות לכך, עוד מלפני מהרי"ץ, עוד לפני 

        שנולד מהרי"ץ בכלל. 

    ממממ""""הרדהרדהרדהרדממממ    מדועמדועמדועמדוע, , , , מתבארמתבארמתבארמתבאר    שיהאשיהאשיהאשיהא    אפשראפשראפשראפשר    זהזהזהזה    פיפיפיפי    ועלועלועלועל
    לאלאלאלא, , , , ]]]]''''וגוגוגוג' ' ' ' בבבב    סעיףסעיףסעיףסעיף    גגגג""""תצתצתצתצ' ' ' ' [סי[סי[סי[סי    זיתיםזיתיםזיתיםזיתים    שתילישתילישתילישתילי    בספרובספרובספרובספרו

    שמניעתשמניעתשמניעתשמניעת    מבוארמבוארמבוארמבואר    בהבהבהבה    אאאא""""הרמהרמהרמהרמ    הגהתהגהתהגהתהגהת    אתאתאתאת    השמיטהשמיטהשמיטהשמיט
    זאתזאתזאתזאת, , , , דווקאדווקאדווקאדווקא    בעומרבעומרבעומרבעומר    גגגג""""לללל    עדעדעדעד    הינההינההינההינה    התספורתהתספורתהתספורתהתספורת

    ורקורקורקורק. . . . בזמנםבזמנםבזמנםבזמנם    פשוטפשוטפשוטפשוט    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    היההיההיההיה    שכךשכךשכךשכך    היותהיותהיותהיות
    זהזהזהזה    במנהגבמנהגבמנהגבמנהג    להקללהקללהקללהקל    פניםפניםפניםפנים    הראההראההראההראה    א]א]א]א]""""[סקי[סקי[סקי[סקי    בביאורובביאורובביאורובביאורו
    שהואשהואשהואשהוא    ואףואףואףואף. . . . יעוייןיעוייןיעוייןיעויין    ,,,,מסויימיםמסויימיםמסויימיםמסויימים    באופניםבאופניםבאופניםבאופנים

    בתשובתבתשובתבתשובתבתשובת    ארארארארכמבוכמבוכמבוכמבו    להקללהקללהקללהקל    נהגנהגנהגנהג    לכשלעצמולכשלעצמולכשלעצמולכשלעצמו
    העירהעירהעירהעיר    מנהגמנהגמנהגמנהג    עלעלעלעל    בחיבורובחיבורובחיבורובחיבורו    מקוםמקוםמקוםמקום    מכלמכלמכלמכל, , , , ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי
      ....מעידמעידמעידמעיד

        

נדחק כאן להסביר, מדוע השתילי זיתים  הואהואהואהוא
לא הביא את המנהג הזה? הרי מהרי"ץ מעיד, 

  שבעל שתילי זיתים היה מסתפר? 
        

הסברנו זאת בשיעור, שזה אחרי שהתחבר  כברכברכברכבר
הספר שתילי זיתים, הדבר היה לעת זקנותו. 

דידות עם הרב שלום הרי הוא היה בי
אלאוסטא, אז גם לו לא היה כוח נגדו, אבל 
כאשר הרב שלום אלאוסטא נפל מגדולתו, כי 
בהתחלה הוא כפה ואח"כ אותו בעצמו הכניסו 
הגויים לבית הסוהר, כפי שאמרנו זה היה מדה 
כנגד מדה, הקב"ה לא עושה חשבון לאף אחד, 
ואפילו שהוא עשה טובות גדולות, בסופו של 

  הוא בעצמו ירד חינו בעיני המלך.  דבר
  

עניין החרבן של בתי הכנסת, בעוה"ר זה היה  גםגםגםגם
מדה כנגד מדה, על כל עניין המריבות לגבי 
הנוסחאות והמנהגים וכו'. כנראה גם הצד השני 
השיב מלחמה, ולא נהגו כבוד כ"כ זה בזה. 
ובסופו של דבר, כל בתי הכנסת נחרבו רח"ל. 

"ל. שלושים שנה נשארו גם שאמי וגם בלדי. רח
  בחרבנן. 

  

כל זה, היה עוד בחייו של אלאוסטא, בשנת 
ה'תקכ"ב. ומה שכתוב בספר שתילי זיתים, זה 
היה עוד מהתקופה הראשונה. לאחר מכן, 
כאשר בעל שת"ז כבר היה זקן, כנראה הספר 
כבר נפוץ. או כפי שאמרנו, אולי הוא הגיה זאת 

    ר.במהדורא בתרא שלו, הדבר אינו ברו
מהדורא זו אינה בהישג ידי. היא אצל מישהו 

  פרטי.
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    בטעמיםבטעמיםבטעמיםבטעמים    ראהראהראהראה    ץץץץ""""שמהרישמהרישמהרישמהרי    הוא כותב כך,אח"כ אח"כ אח"כ אח"כ 
    לאלאלאלא    שמחמתושמחמתושמחמתושמחמתו    היינוהיינוהיינוהיינו, , , , עצמיעצמיעצמיעצמי    טעםטעםטעםטעם    האחרוניםהאחרוניםהאחרוניםהאחרונים    אלואלואלואלו

    והואוהואוהואוהוא    ,,,,ועיקרועיקרועיקרועיקר    כללכללכללכלל    בגבולינובגבולינובגבולינובגבולינו    זהזהזהזה    מנהגמנהגמנהגמנהג    נתקבלנתקבלנתקבלנתקבל
    עשהעשהעשהעשה    מבטלמבטלמבטלמבטל    בקיומובקיומובקיומובקיומו    שנמצאשנמצאשנמצאשנמצא, , , , האמורהאמורהאמורהאמור    מהטעםמהטעםמהטעםמהטעם
    מסתפריםמסתפריםמסתפריםמסתפרים    היוהיוהיוהיו    שבפועלשבפועלשבפועלשבפועל    היותהיותהיותהיות    זאתזאתזאתזאת. . . . נביאנביאנביאנביא    דדברידדברידדברידדברי

    הנהגתוהנהגתוהנהגתוהנהגתו    ביטויביטויביטויביטוי    לידילידילידילידי    באבאבאבא    לאלאלאלא    ןןןןככככ    ואםואםואםואם, , , , ששיששיששיששי    יוםיוםיוםיום    כלכלכלכל
, , , , ששיששיששיששי    ביוםביוםביוםביום    מסתפריםמסתפריםמסתפריםמסתפרים    שאםשאםשאםשאם    היותהיותהיותהיות, , , , ועיקרועיקרועיקרועיקר    כללכללכללכלל
. . . . השבועהשבועהשבועהשבוע    ימותימותימותימות    בשארבשארבשארבשאר    להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר    כללכללכללכלל    צורךצורךצורךצורך    איןאיןאיןאין

הוא טוען, הרי אם מסתפרים ביום ששי, אז אף 
אחד לא מסתפר בשאר ימות השבוע, א"כ 

    שלאשלאשלאשלא    נמצאנמצאנמצאנמצא    כןכןכןכן    אםאםאםאםהנדון הוא רק לגבי יום ששי. 
    בעקיפיןבעקיפיןבעקיפיןבעקיפין    וממילאוממילאוממילאוממילא. . . . בפועלבפועלבפועלבפועל    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    כללכללכללכלל    ננהגננהגננהגננהג

    במחוזותינובמחוזותינובמחוזותינובמחוזותינו    זהזהזהזה    מנהגמנהגמנהגמנהג    אוחזאוחזאוחזאוחז    יהאיהאיהאיהא    שלאשלאשלאשלא, , , , מצאמצאמצאמצאננננ
            שכתבנו. כפיממש כאן מובא     ....כללכללכללכלל

        
הוא רוצה להביא ראיה, מבעל תורת     ובהמשךובהמשךובהמשךובהמשך

חכם. אקרא קודם את דבריו, ואח"כ נפרקם 
, , , , ט]ט]ט]ט]""""רערערערע    תתתת[או[או[או[או    חכםחכםחכםחכם    תורתתורתתורתתורת    בספרבספרבספרבספר    וראיתיוראיתיוראיתיוראיתיאחד אחד. 

    בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור    שכתבשכתבשכתבשכתב, , , , צדיקצדיקצדיקצדיק    פעולתפעולתפעולתפעולת    תשובותתשובותתשובותתשובות    ממקצריממקצריממקצריממקצרי
    להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר    שנוהגיםשנוהגיםשנוהגיםשנוהגים    מימימימי, ', ', ', 'לשונולשונולשונולשונו    וזהוזהוזהוזה, , , , זוזוזוזו    תשובהתשובהתשובהתשובה

    משוםמשוםמשוםמשום    ביהביהביהביה    וליתוליתוליתולית, , , , כללכללכללכלל    איסוראיסוראיסוראיסור    איןאיןאיןאין    העומרהעומרהעומרהעומר    בימיבימיבימיבימי
    אלאאלאאלאאלא    תתגודדותתגודדותתגודדותתגודדו    לאלאלאלא    נאמרנאמרנאמרנאמר    לאלאלאלא    כיכיכיכי, , , , תתגודדותתגודדותתגודדותתגודדו    בלבלבלבל

    בדבריםבדבריםבדבריםבדברים    לאלאלאלא, , , , התורההתורההתורההתורה    מןמןמןמן    איסורואיסורואיסורואיסורו    שעיקרשעיקרשעיקרשעיקר    בדברבדברבדברבדבר
    דודדודדודדוד    וווו""""ממממ    נוהגנוהגנוהגנוהג    היההיההיההיה    וכןוכןוכןוכן', ', ', ', וכווכווכווכו    עיקרעיקרעיקרעיקר    להםלהםלהםלהם    שאיןשאיןשאיןשאין

    אםאםאםאם, , , , להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר    שלאשלאשלאשלא    שנהגשנהגשנהגשנהג    ומיומיומיומי. . . . עעעע""""ננננ    אלמשרקיאלמשרקיאלמשרקיאלמשרקי
    ,,,,וחרטהוחרטהוחרטהוחרטה    התרהתרהתרהתר    בלאבלאבלאבלא    יסתפריסתפריסתפריסתפר, , , , להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר    ירצהירצהירצהירצה

    והויוהויוהויוהוי, , , , אסוראסוראסוראסור    שהואשהואשהואשהוא    שסברשסברשסברשסבר    מחמתמחמתמחמתמחמת    ונהגונהגונהגונהג    הואילהואילהואילהואיל
    ולרווחאולרווחאולרווחאולרווחא. . . . התרההתרההתרההתרה    צריךצריךצריךצריך    ואינוואינוואינוואינו, , , , בטעותבטעותבטעותבטעות    מנהגמנהגמנהגמנהג

    קבלוקבלוקבלוקבלו    אבותיואבותיואבותיואבותיו    שמאשמאשמאשמא    נדרונדרונדרונדרו    עלעלעלעל    ישאלישאלישאלישאל    דמלתאדמלתאדמלתאדמלתא
    מאדמאדמאדמאד    האריךהאריךהאריךהאריך    הרבהרבהרבהרב    והנהוהנהוהנהוהנה. . . . וגדרוגדרוגדרוגדר    בסייגבסייגבסייגבסייג    עליהםעליהםעליהםעליהם    אותואותואותואותו

    מנהגמנהגמנהגמנהג    אלאאלאאלאאלא    דאינודאינודאינודאינו    וגאוניםוגאוניםוגאוניםוגאונים    פוסקיםפוסקיםפוסקיםפוסקים    מכמהמכמהמכמהמכמה    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח
, , , , שרישרישרישרי    הכלהכלהכלהכל    מצוהמצוהמצוהמצוה    אואואואו    שבתשבתשבתשבת    ולכבודולכבודולכבודולכבוד, , , , מדינאמדינאמדינאמדינא    ולאולאולאולא
            '.'.'.'.השבתהשבתהשבתהשבת    בכבודבכבודבכבודבכבוד    לפגוםלפגוםלפגוםלפגום    ואיןואיןואיןואין

        
ר שאין איסור בערב שבת, , הוא לא אומדהיינודהיינודהיינודהיינו

אלא שאין איסור בכלל. כל האיסור לא קיים. 
אין דבר כזה בכלל. אז הוא דן, האם צריך 
התרה, או שלא. והוא אומר, כי גם מי שנהג כך, 
מותר לו להסתפר, ולא צריך שום התרה. אבל 
'לרווחא דמילתא', אולי בכל זאת הדבר היה 

        ברצון, ישאל על נדרו. 

    ממשממשממשממש    ומבוארומבוארומבוארומבואר    רב אורן שליט"א,על כך הכותב כותב כותב כותב 
    שאיןשאיןשאיןשאין, , , , דבריודבריודבריודבריו    שפתחשפתחשפתחשפתח    ממהממהממהממה    והואוהואוהואוהוא, , , , שכתבנושכתבנושכתבנושכתבנו    כפיכפיכפיכפי

    בכלבכלבכלבכל    היינוהיינוהיינוהיינו, , , , העומרהעומרהעומרהעומר    בימיבימיבימיבימי    להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר    כללכללכללכלל    איסוראיסוראיסוראיסור
    שנהגשנהגשנהגשנהג    מימימימי    ואףואףואףואף. . . . הקדוםהקדוםהקדוםהקדום    וכהמנהגוכהמנהגוכהמנהגוכהמנהג    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    זמןזמןזמןזמן

, , , , חששחששחששחשש    שוםשוםשוםשום    ללאללאללאללא    להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר    הואהואהואהוא    יכוליכוליכוליכול, , , , להמנעלהמנעלהמנעלהמנע
    רקרקרקרק    אלאאלאאלאאלא, , , , מנהגומנהגומנהגומנהגו    עלעלעלעל    התרההתרההתרההתרה    שוםשוםשוםשום    צריךצריךצריךצריך    ואינוואינוואינוואינו

    ורקורקורקורק'. '. '. '. וכווכווכווכו    נדרונדרונדרונדרו    עלעלעלעל    ישאלישאלישאלישאל    דמילתאדמילתאדמילתאדמילתא    לרווחאלרווחאלרווחאלרווחא
    מסתפרמסתפרמסתפרמסתפר    שאםשאםשאםשאם, , , , מצוהמצוהמצוהמצוה    אואואואו    שבתשבתשבתשבת    עניןעניןעניןענין    הזכירהזכירהזכירהזכיר    לבסוףלבסוףלבסוףלבסוף
    שוםשוםשוםשום    צריךצריךצריךצריך    שאיןשאיןשאיןשאין    והיינווהיינווהיינווהיינו, , , , מותרמותרמותרמותר    הכלהכלהכלהכל    זאתזאתזאתזאת    לכבודלכבודלכבודלכבוד
    בכבודבכבודבכבודבכבוד    לפגוםלפגוםלפגוםלפגום    ואיןואיןואיןואין    שהוסיףשהוסיףשהוסיףשהוסיף    ומהומהומהומה. . . . מנהגומנהגומנהגומנהגו    עלעלעלעל    היתרהיתרהיתרהיתר

    באשרבאשרבאשרבאשר    להמנעלהמנעלהמנעלהמנע    להחמירלהחמירלהחמירלהחמיר    שאיןשאיןשאיןשאין    כוונתוכוונתוכוונתוכוונתו. . . . השבתהשבתהשבתהשבת
    הדבריםהדבריםהדבריםהדברים    הןהןהןהן    והןוהןוהןוהן    ....השבתהשבתהשבתהשבת    בכבודבכבודבכבודבכבוד    נוגענוגענוגענוגע    הדברהדברהדברהדבר

    בהיתרבהיתרבהיתרבהיתר    רקרקרקרק    אמוריםאמוריםאמוריםאמורים    דבריודבריודבריודבריו    כלכלכלכל    שאםשאםשאםשאם. . . . שכתבנושכתבנושכתבנושכתבנו
    הדיבורהדיבורהדיבורהדיבור    אתאתאתאת    ייחדייחדייחדייחד    מדועמדועמדועמדוע, , , , השבתהשבתהשבתהשבת    לכבודלכבודלכבודלכבוד    תספורתתספורתתספורתתספורת

    הכלהכלהכלהכל    מתחילהמתחילהמתחילהמתחילה    כברכברכברכבר    הריהריהריהרי, , , , דבריודבריודבריודבריו    בסוףבסוףבסוףבסוף    רקרקרקרק    להלהלהלה
            ....בהיתרבהיתרבהיתרבהיתר    העיקרהעיקרהעיקרהעיקר    והואוהואוהואוהוא, , , , כךכךכךכך    עלעלעלעל    מושתתמושתתמושתתמושתת

  
הדבר נוגע לכבוד שבת, לא רצוי להחמיר.  אםאםאםאם

אינני מדבר על מי שרוצה להחמיר, זה עניין 
וזה הדברים וזה הדברים וזה הדברים וזה הדברים שלו, אבל בזה בודאי אל תחמיר. 

        שכתבנו.שכתבנו.שכתבנו.שכתבנו.
        

    מןמןמןמן    העולההעולההעולההעולה    דברדברדברדבר    סוףסוףסוףסוף    מסקנא,לכותב והוא והוא והוא והוא 
    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    דעתדעתדעתדעת. . . . דעתידעתידעתידעתי    פלותפלותפלותפלותלשלשלשלש, , , , רררר''''המחובהמחובהמחובהמחוב

    בימיבימיבימיבימי    להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר    היההיההיההיה    הקדוםהקדוםהקדוםהקדום    שהמנהגשהמנהגשהמנהגשהמנהג    ,,,,בתשובתובתשובתובתשובתובתשובתו
. . . . שירצהשירצהשירצהשירצה    עתעתעתעת    בכלבכלבכלבכל, , , , השנההשנההשנההשנה    ימותימותימותימות    כבשארכבשארכבשארכבשאר    העומרהעומרהעומרהעומר

    שלאשלאשלאשלא    הכלהכלהכלהכל    אצלאצלאצלאצל    בצנעאבצנעאבצנעאבצנעא    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    שהתפשטשהתפשטשהתפשטשהתפשט    ואףואףואףואף
    הרוצההרוצההרוצההרוצה    כןכןכןכן    ועלועלועלועל, , , , הההה''''בקדושבקדושבקדושבקדוש    שלאשלאשלאשלא    הורתוהורתוהורתוהורתו, , , , להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר

    פתחפתחפתחפתח    בלאבלאבלאבלא    לחזורלחזורלחזורלחזור    יכוליכוליכוליכול, , , , העיקריהעיקריהעיקריהעיקרי    למנהגלמנהגלמנהגלמנהג    לחזורלחזורלחזורלחזור
    אמנםאמנםאמנםאמנם, , , , כןכןכןכן    יעשהיעשהיעשהיעשה    דמילתאדמילתאדמילתאדמילתא    ולרווחאולרווחאולרווחאולרווחא, , , , והתרהוהתרהוהתרהוהתרה
    ושארושארושארושאר    ....יצטרךיצטרךיצטרךיצטרך    לאלאלאלא    זאתזאתזאתזאת    אףאףאףאף    שבתשבתשבתשבת    לכבודלכבודלכבודלכבוד

    להמנעלהמנעלהמנעלהמנע    שנהגושנהגושנהגושנהגו    אצלםאצלםאצלםאצלם    שידועשידועשידועשידוע    המקומותהמקומותהמקומותהמקומות
    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    הקדוםהקדוםהקדוםהקדום    למנהגלמנהגלמנהגלמנהג    לחזורלחזורלחזורלחזור    יכוליםיכוליםיכוליםיכולים, , , , מלהסתפרמלהסתפרמלהסתפרמלהסתפר

    שערותיושערותיושערותיושערותיו    רואהרואהרואהרואה    אםאםאםאם    שבתשבתשבתשבת    ולכבודולכבודולכבודולכבוד. . . . והתרהוהתרהוהתרהוהתרה    פתחפתחפתחפתח
, , , , זאתזאתזאתזאת    מפאתמפאתמפאתמפאת    שבתשבתשבתשבת    בעונגבעונגבעונגבעונג    חסרוןחסרוןחסרוןחסרון    וישנווישנווישנווישנו, , , , גדולותגדולותגדולותגדולות

    דעשהדעשהדעשהדעשה, , , , נדרונדרונדרונדרו    להתירלהתירלהתירלהתיר    מבלימבלימבלימבלי, , , , להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר    דמידמידמידמי    שפירשפירשפירשפיר
        ....זהזהזהזה    קלקלקלקל    מנהגמנהגמנהגמנהג    דוחהדוחהדוחהדוחה    שבתשבתשבתשבת    דכבודדכבודדכבודדכבוד

  
יותר, דהיינו החלק האחרון,  בערך פחות או זהוזהוזהוזהו

  כפי שכתבנו בשלחן ערוך המקוצר. 
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בערב  מן האמור, כי מי שנהגו להסתפר היוצאהיוצאהיוצאהיוצא
שבת, על פי הוראת מהרי"ץ, להם אין בכלל 
את כל העניין הזה. זאת אומרת שבזמנינו, כיוון 
שנשתנה העניין, וכבר לא מסתפרים בכל יום 
ששי לכבוד שבת, אלא מסתפרים מתי 

, ממילא ההיתר אינו מוגבל. כך לפי שרוצים
  המסקנא שלו.

        
, שתי תשובות בדבר. ברצוני לומר, לפענ"דלפענ"דלפענ"דלפענ"ד

שני מהלכים. מצד אחד, הדבר נכון. בזמן 
מהרי"ץ, לא דנו על ימות השבוע. למה לא דנו? 
כי לא היה צורך לדון. בלאו הכי, הסתפרו רק 
ביום ששי. אף אחד לא בא לשאול, הרב, אני 

יום שני? או ביום שלישי? אף יכול להסתפר ב
ִרים עבדו רק ביום ששי, רק  אחד לא שאל. הַסּפָ
בערב שבת. לכן לא דנו בכך. אי אפשר לבוא 
ולטעון על מהרי"ץ, למה אתה לא כותב 
להתיר בכל ימות השבוע, כי אף אחד לא שאל 
את השאלה הזאת. מהרי"ץ לא צריך לבוא 
ולומר היתרים, על דבר שלא שואלים אותו. 
השאלה היא, מה יהיה אם נבוא ונשאל את 
מהרי"ץ על כך, הרב, ואם מישהו ירצה באופן 
מיוחד להסתפר בשאר ימות השבוע. אבל 
מהרי"ץ לא דן על כך, כיון שזאת לא היתה 
שאלה מציאותית. אבל לאורך כל תשובת 
מהרי"ץ, רואים כי מה שמפריע לו, הוא העניין 

ועל  של כבוד שבת. הוא נשען על הרדב"ז,
  גדולי הפוסקים, לכבוד שבת. 

        
הוא חותם את תשובתו. גם בסוף דבריו,  וכךוכךוכךוכך

    ימיםימיםימיםימים    חמדתחמדתחמדתחמדת    פרפרפרפרובסובסובסובסאלו המלים האחרונות שלו, 
    רררר""""מהמהמהמה    בשםבשםבשםבשם    כתבכתבכתבכתב    המצריםהמצריםהמצריםהמצרים    בדיניבדיניבדיניבדיני    מחדשמחדשמחדשמחדש    הנדפסהנדפסהנדפסהנדפס

    המצריםהמצריםהמצריםהמצרים    ביןביןביןבין    מותרמותרמותרמותר    התספורתהתספורתהתספורתהתספורת    וגםוגםוגםוגם    ,,,,לללל""""וזוזוזוז    שמואלשמואלשמואלשמואל
זה לא רק לגבי ימי ספירת     ,,,,שבתשבתשבתשבת    לכבודלכבודלכבודלכבוד

    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    איןאיןאיןאיןווווהעומר, אלא גם לגבי בין המצרים, 
הכל הולך אחר החיתום. . . . . תורהתורהתורהתורה    דיןדיןדיןדין    מבטלמבטלמבטלמבטל

  מהרי"ץ מביא זאת בשתיקה גמורה.
        

דבר כזה, שיעשו מנהג, נגד דין תורה.  איןאיןאיןאין
דהיינו, הרי העניין של כבוד שבת ועונג שבת, 
למרות שבעצם אלו דברי נביא בספר ישעיה, 

הרבה מחשיבים זאת דבר תורה. דהיינו, ישעיה 
הדבר היה קבלה בידו. הנביא כתב זאת, אבל 

ישנן הרבה דעות כאלה. בפשטות סוברים, שזה 
לא ממש דאורייתא. לא כתוב בתורה, כבוד 
שבת ועונג שבת. בתרגום יונתן, הוא מכניס 
זאת בפסוק 'ושמרו בני ישראל את השבת', 
אבל זאת שיטה לא מקובלת, זהו חידוש. בכל 
אופן, לא נדייק כעת אם זהו דין תורה או שלא, 

כל מקרה זהו נגד הדין. מי שלא מסתפר והוא ב
סובל מכך, הוא מבטל את דין עונג שבת, ולכן 
הוא צריך להסתפר. המנהג הזה לא תופס. גם 
בימי בין המצרים, וגם בימי ספירת העומר. זה 

  מה שמפריע למהרי"ץ. 
        

, אם נבוא ונשאל את מהרי"ץ, הרב, מה כעתכעתכעתכעת
בדוק יהיה בימות השבוע? מה יענה מהרי"ץ? נ

שנה. אם הם  500מה עשו אבותינו לפני 
הסתפרו בכל ימות השבוע, אז גם כעת אפשר. 
למרות שכבר נתקבל המנהג שלא להסתפר, 
בגלל תלמידי רבי עקיבא, בגלל שאלו ימי דין. 
שיטת מהרי"ץ בדברים הללו תמיד, ש'מהיות 
טוב אל תיקרא רע'. דהיינו, גם מנהגים 

פי שהבאנו שנתקבלו בדורות האחרונים. כ
בתחילת השיעור, את דברי השל"ה הק', 

  שנתקבלו הרבה חומרות בדורות האחרונים. 
        

מהרי"ץ הולך בשיטה הזאת, מהיות טוב אל  גםגםגםגם
תיקרא רע. אפילו אם ישנם דברים שאבותינו 
בימי קדם לא עשו אותם, ובמשך הדורות הם 
נתקבלו עפ"י שיטות ופוסקים אחרים. כגון, 

הדין, מוליך ומביא מעלה נענוע הלולב. מצד 
ומוריד. חסר שתי רוחות. עושים מזרח ומערב, 
מה עם צפון ודרום? טוב, יש תירוץ, בעל 
העיטור אומר, מי שמושל בשתים הוא מושל 
בארבע. א"כ למה אנחנו מנענעים לשני צדדים 
הנותרים? אנחנו עושים זאת בסוף, בהתחלה 
מזרח ומערב, אח"כ מעלה ומטה, ובסוף עושים 
. למה משאירים זאת לסוף? כיון שאצלינו זאת 
רק תוספת. מעיקר הדין, מנענעים רק לשתי 
רוחות ומעלה ומטה. לכן משאירים זאת לסוף, 
כיון שזה לא מן העיקר. אומר מהרי"ץ, ֲהָקצֹור 
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קצרה יד ימיננו לתת להקב"ה? נכון שמי 
שמושל בשתים הוא מושל בארבע, בודאי 

חות בכדי להראות שאין חובה לעשות לכל הרו
שהקב"ה שולט שם, אבל מהיות טוב אל 
תיקרא רע, כיון שיש אומרים לעשות, למה לא 
נעשה? כך הדבר, כאשר אתה רוצה להרחיב 

  את המצוה. 
        

שיטת מהרי"ץ לאורך כל הדרך, לגבי  זאתזאתזאתזאת
דברים רבים. ה"ה בנ"ד, בודאי שאין למהרי"ץ 
שום סיבה שלא לקבל את המנהג הזה, ובפרט 

מקדים שאלו ימי דין, ותלו זאת במיתת  שהוא
תלמידי רבי עקיבא. א"כ אם היינו שואלים את 
מהרי"ץ על כך, בודאי שהוא היה מקבל את זה. 
ומה שהוא לא כתב זאת, כיון שלא היתה 

  שאלה כזאת בזמנו, כפי שביארנו.
        

מה שהקדמנו בתחילת השיעור, כי כל  זהוזהוזהוזהו
החומרות המתפשטות בדורות האחרונים, 

וך זוהמת הנחש הקדמוני, אלו דברים מת
  מקובלים ורצויים.

  
    גגגג""""חחחח    המקוצרהמקוצרהמקוצרהמקוצר    ערוךערוךערוךערוך    בשלחןבשלחןבשלחןבשלחן    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור

    נהגונהגונהגונהגו    לאלאלאלא""""    בעומרבעומרבעומרבעומר    גגגג""""בלבלבלבל    אשאשאשאש    מדורותמדורותמדורותמדורות    מנהגמנהגמנהגמנהג    לגבילגבילגבילגבי
    סגנוןסגנוןסגנוןסגנון    הההה""""בשעבשעבשעבשע    שכתובשכתובשכתובשכתוב    מקוםמקוםמקוםמקום    בכלבכלבכלבכל    חשובחשובחשובחשוב    ויסודויסודויסודויסוד", ", ", ", בתימןבתימןבתימןבתימן

        ....בבבב""""וכיווכיווכיווכיו" " " " נהגונהגונהגונהגו    לאלאלאלא""""
        

אגב, מישהו שאל אותי לגבי מה שכתבתי  דרךדרךדרךדרך
 עיני בהערותמקוצר [בס"ד בשלחן ערוך ה

 ,העומר ספירת ימי הלכות ב"צ סימן ,יצחק
    מדורותמדורותמדורותמדורות    עשייתעשייתעשייתעשיית    מנהגמנהגמנהגמנהג ,ל"בזה ד"י הערה אמצע

. . . . בתימןבתימןבתימןבתימן    נהגונהגונהגונהגו    לאלאלאלא, , , , בעומרבעומרבעומרבעומר    גגגג""""בלבלבלבל    בזהבזהבזהבזה    וכיוצאוכיוצאוכיוצאוכיוצא    אשאשאשאש
    אלאלאלאל    אומריםאומריםאומריםאומרים    ואיןואיןואיןואין    פניהםפניהםפניהםפניהם    עלעלעלעל    בובובובו    נופליןנופליןנופליןנופלין    איןאיןאיןאין    רקרקרקרק

הוא שאל     ....''''וגווגווגווגו    יענךיענךיענךיענך    למנצחלמנצחלמנצחלמנצח    ולאולאולאולא, , , , אפיםאפיםאפיםאפים    ארךארךארךארך
אותי, למה כתבת שלא עושים מדורות, 

זה כמו 'שוקולדות', כמו שאתה אומר  לכאורה
כל הזמן, כמו שאבותינו לא אכלו שוקולד כיון 
שלא היה, זה לא נוגע לגבינו כיום, כך גם לגבי 
  דברים אחרים. א"כ, כך צריך להיות גם בנ"ד. 

        
שאל אותי בני הבה"ח דוד הי"ו, בצחוק, זה  כךכךכךכך

  כמו שוקולדה, מהו ההבדל? 

וונתי. כאשר לו, תשמע, לא לכך נתכ עניתיעניתיעניתיעניתי
כתבתי זאת, לא באתי להגיד, לא לעשות 
מדורות. אני רק קובע מציאות. הדור הזה, לא 
יודע מה אבותינו נהגו, אם לא נכתוב בספרים 
את המסורת שהיתה בדורות שעברו, אם לא 
ננציח זאת, יחשבו שעניין מדורות אש מקובל 
מדורי דורות, מדור הקדמונים. צריך לדעת את 

בר, וכיצד להתייחס לכך. תדע המשקל של־ד
לך, שהדבר לא היה, אלו דברים חדשים 
מקרוב באו, אל תחשוב כי זה בגדר מנהג 
ישראל תורה הוא. תעשה או לא תעשה, רק 

  שתדע איך להתייחס למנהג. 
        

היא, כי אותו הדבר לגבי דברים רבים  והאמתוהאמתוהאמתוהאמת
הכתובים בספרי שלחן ערוך המקוצר, לפעמים 

ן לשלול את הדבר, אבל חושבים שאני מתכווי
זה לא כך. הדבר תלוי. אם אני כותב נימוקים, 
אז אין הכי נמי עדיף שלא. אבל לגבי הרבה 

[בש"ע דברים, למשל לגבי מה שראו שכתבתי 
המקוצר הל' פיאות הראש והזקן סי' קמ"ט אות כ"ו ד"ה 

בעניין מה שמביאים לרב, לחכם או גם] 
. 3לאדמו"ר, לעשות תספורת לילד מגיל 

כביכול אני נגד הדבר. אבל אדרבה, אני 
בעצמי עושה זאת. אני רק אומר את המציאות, 
שהדבר לא היה נהוג בעבר. זאת בכדי לדעת, 
מה היה. ואם באיזה דור, יתעורר איזה דבר, 
ידעו שזה בעצם דבר חדש, ואם ימצאו איזו 
סיבה לבטל זאת, שלא יחשבו שהם לא יכולים 

  ורות. כיון שנהגו כך מדורי ד
  

, [גליון ע"ט שנה י' ה'תשע"ח]בגליון פנינים  ראיתיראיתיראיתיראיתי
מנהג אכילת ביצים בל"ג מנהג אכילת ביצים בל"ג מנהג אכילת ביצים בל"ג מנהג אכילת ביצים בל"ג דבר נוסף חדש, 

בעומר. ישנו מנהג מעניין ביום ל"ג בעומר בעומר. ישנו מנהג מעניין ביום ל"ג בעומר בעומר. ישנו מנהג מעניין ביום ל"ג בעומר בעומר. ישנו מנהג מעניין ביום ל"ג בעומר 
לאכול ביצה, ויש שהקפידו לאכלה כשהיא לאכול ביצה, ויש שהקפידו לאכלה כשהיא לאכול ביצה, ויש שהקפידו לאכלה כשהיא לאכול ביצה, ויש שהקפידו לאכלה כשהיא 

מקור מקור מקור מקור  מאיפה המנהג הזה?צבועה בצבע חום. צבועה בצבע חום. צבועה בצבע חום. צבועה בצבע חום. 
אך ידוע אך ידוע אך ידוע אך ידוע המנהג וטעמו לוטים בערפלי טוהר, המנהג וטעמו לוטים בערפלי טוהר, המנהג וטעמו לוטים בערפלי טוהר, המנהג וטעמו לוטים בערפלי טוהר, 

מגדולי רבותינו החסידים, וכן מגדולי רבותינו החסידים, וכן מגדולי רבותינו החסידים, וכן מגדולי רבותינו החסידים, וכן     שכן נהגו כמהשכן נהגו כמהשכן נהגו כמהשכן נהגו כמה
נהגו בעיירות ובקהילות רבות ברחבי אירופה. נהגו בעיירות ובקהילות רבות ברחבי אירופה. נהגו בעיירות ובקהילות רבות ברחבי אירופה. נהגו בעיירות ובקהילות רבות ברחבי אירופה. 
והם מחפשים איזה טעמים, או מקורות, לדבר 

  הזה.
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מהקהל: דוקא זה הולך טוב עם התפוח  הערההערההערההערה
  אדמה [ששמים במדורה]....

מרן שליט"א: יכול להיות... כפתור  תשובתתשובתתשובתתשובת
  ופרח.

  

ביום  , לגבי מנהג החסידים לאכול מצהכןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו
  י"ד באייר. 

        

לגבי מנהג החסידים בימי ספירת העומר,  וכןוכןוכןוכן
[מאמר הדעה לספור כל הזמן את העומר. מובא 

בשם האדמו"ר מרימנוב, ] 17והדיבור, עמ' 
שצריך בכל יום להזכיר לפחות עשר פעמים שצריך בכל יום להזכיר לפחות עשר פעמים שצריך בכל יום להזכיר לפחות עשר פעמים שצריך בכל יום להזכיר לפחות עשר פעמים 

   במשך היום, 'היום כך וכך לעומר'.במשך היום, 'היום כך וכך לעומר'.במשך היום, 'היום כך וכך לעומר'.במשך היום, 'היום כך וכך לעומר'.
        

  המצוה הזאת? מאיפה  בא הדבר הזה?  מהיכןמהיכןמהיכןמהיכן
        

שנו מנהג, דוקא ישנם פוסקים י כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו
הממליצים על כך, אבל אנחנו לא מסכימים 
לזה, לספור ספירת העומר גם ביום. הם 
אומרים, נכון שמצות ספירת העומר היא 
בלילה, אבל כיון שישנם אנשים העלולים 
לשכוח, ואם לא יזכרו לספור במשך כל היום 
הם יפסידו את הספירה, לכן תספור ביום אחרי 

  שחרית. הם ממליצים על כך. תפילת 
        

הוא מביא לכך [דף ע"ו] ספירת העומר  בספרבספרבספרבספר
חודש ניסן, [מקורות. למשל, בספר מועד לכל חי 

    מקומותמקומותמקומותמקומות    ישישישישכתוב כך, ] ספירת העומר –סימן ה' 
    מתפילתמתפילתמתפילתמתפילת    ללללתתקבתתקבתתקבתתקב    קדישקדישקדישקדיש    דאחרדאחרדאחרדאחר    שנוהגיםשנוהגיםשנוהגיםשנוהגים
    אומראומראומראומר    ,,,,''''הההה    אלאלאלאל    קוהקוהקוהקוה    תתתתאמיראמיראמיראמיר    קודםקודםקודםקודם    אואואואו    ,,,,שחריתשחריתשחריתשחרית

    ,,,,וכךוכךוכךוכך    כךכךכךכך    הספירההספירההספירההספירה    היתההיתההיתההיתה    אמשאמשאמשאמש''''    ,,,,םםםםרררר    קולקולקולקולבבבב    ץץץץ""""השהשהשהש
        ....נכוןנכוןנכוןנכון    מנהגמנהגמנהגמנהג    והואוהואוהואוהוא    '.'.'.'.רכהרכהרכהרכהבבבב    לאלאלאלאבבבב    יספוריספוריספוריספור    ששכחששכחששכחששכח    ומיומיומיומי

        

        

    ישישישישכותב זאת, ] 'פ אות ט"תפ [סימןכף החיים  גםגםגםגם
    מגביהמגביהמגביהמגביה    שחריתשחריתשחריתשחרית    לתלתלתלתייייתפתפתפתפ    אחראחראחראחר    יוםיוםיוםיום    דבכלדבכלדבכלדבכלנוהגים נוהגים נוהגים נוהגים 

הוא כבר . . . . בלילהבלילהבלילהבלילה    שספרושספרושספרושספרו    מהמהמהמה    לספורלספורלספורלספור    קולוקולוקולוקולו    החזןהחזןהחזןהחזן
כותב, ממש 'לספור מה ספרו', לא רק להודיע. 
בספר מועד לכל חי כתוב, שנהגו להזכיר למי 

שיספור עכשיו, אבל הכה"ח כבר  שלא ספר
    לספורלספורלספורלספור    וחוזריםוחוזריםוחוזריםוחוזריםכותב, שהם סופרים מה שספרו. 

    לספורלספורלספורלספור    אחדאחדאחדאחד    שכחשכחשכחשכח    שאםשאםשאםשאם    כדיכדיכדיכדי    ,,,,ורורורורהציבהציבהציבהציב    גםגםגםגם    עמועמועמועמו
    שארשארשארשאר    ולספורולספורולספורולספורהספירה, הספירה, הספירה, הספירה,     זוזוזוזו    לולולולו    תעלהתעלהתעלהתעלה    בלילהבלילהבלילהבלילה
        ....רכהרכהרכהרכהבבבבבבבב    הימיםהימיםהימיםהימים

מביא עוד כמה ספרים, שכתוב כך, 'טוב  הואהואהואהוא
והאדמו"ר מרימנוב נהג והאדמו"ר מרימנוב נהג והאדמו"ר מרימנוב נהג והאדמו"ר מרימנוב נהג שכך ינהגו בכל מקום'. 

ם, בשו"ת מראה ם, בשו"ת מראה ם, בשו"ת מראה ם, בשו"ת מראה לספור ביום כמה פעמילספור ביום כמה פעמילספור ביום כמה פעמילספור ביום כמה פעמי
  יחזקאל. יחזקאל. יחזקאל. יחזקאל. 

        
גם בשם בעל דרכי חיים ושלום  והביאוהביאוהביאוהביא
שלא להסיח דעת מספירת העומר. שלא להסיח דעת מספירת העומר. שלא להסיח דעת מספירת העומר. שלא להסיח דעת מספירת העומר. , טש]א[ממונק

זאת אני יכול להבין, זה גם אני בעצמי עושה, 
אם אני נזכר פתאום בספירת העומר, לא 
בכוונה, אז אני אומר זאת. אבל לבוא ולעשות 
את זה, כביכול זאת מצוה, אלו דברים חדשים. 
טוב, אולי הצדיקים, זה מדרגה בפע"צ. כפי 
שהשל"ה הק' כתב איזה עניין (לגבי ספירת ז' 
ימי נקיים בפה), ובעל נודע ביהודה, זהו הגאון 
רבי יחזקאל לנדא, כתב עליו, 'אוהב מצוות 
לא ישבע מצוות'. הוא מוסיף מצוות שאינן 
כתובות, דברים שהם אינם מדרבנן, ואפילו לא 

להם שום מקור, אבל הוא  מצד חומרא, אין
'אוהב מצוות', צדיק שמחפש מצוות, להוסיף 
עוד מצוות. אבל צריכים לדעת, כי זאת אינה 

  ההלכה.
  

דידן, לגבי ספירת העומר, כבר הסברתי  בנידוןבנידוןבנידוןבנידון
 [עיין שיעור מוצש"ק בהר ה'תשע"ובשנים שעברו 

, שאיננו בעד הדבר הזה, לספור ספירת ]ב'שכ"ז
העומר גם ביום, כיון שזהו מנהג של קראים. הרי 
הקראים אינם מאמינים בתורה שבע"פ, וכיון 

רוּ שכתוב בתורה,  ְסּפְ רוּ ּתִ ְסּפְ רוּ ּתִ ְסּפְ רוּ ּתִ ְסּפְ ים    ּתִ ִ יםֲחִמׁשּ ִ יםֲחִמׁשּ ִ יםֲחִמׁשּ ִ  כ"ג, [ויקראיֹום יֹום יֹום יֹום     ֲחִמׁשּ
הם לא מבינים יותר מן המלים הכתובות,  ,,,,ט"ז]

ומאחר שכתוב 'יום' אז הם סופרים ביום. כיון 
איננו רוצים ח"ו לחקות את הקראים, לכן ש

איננו רוצים להנהיג זאת, בתורת סייג וגדר, לא 
לחדש דברים שלא היו בעבר, ויכול להיות 
שבכוונה נמנעו מהם. למרות שבעצם יש בכך 
תקנה לכאורה, לאלה שעלולים להפסיד את 

  הספירה.
        

לא  -מהקהל: לגבי ספירת העומר ביום  שאלהשאלהשאלהשאלה
בר כזה בספירת שבעה יש ד –להסיח דעת 

  נקיים של נדה?
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מרן שליט"א: לא. שם הכוונה שתתן  תשובתתשובתתשובתתשובת
דעתה כי נקי ואין דם, מה שלא שייך בעניינינו. 
ובלאו הכי שם אין עניין ספירה בפה, זולת לפי 
דעת השל"ה שהזכרנו, ואין הלכה כמותו, ולא 

  נהגו כמוהו בכל תפוצות ישראל.
  

  

בעניין תספורת בעניין תספורת בעניין תספורת בעניין תספורת מהלך נוסף לביאור דעת מהרי"ץ מהלך נוסף לביאור דעת מהרי"ץ מהלך נוסף לביאור דעת מהרי"ץ מהלך נוסף לביאור דעת מהרי"ץ 
        בימי הספירה לכבוד שבת.בימי הספירה לכבוד שבת.בימי הספירה לכבוד שבת.בימי הספירה לכבוד שבת.

        
לעניינינו. אמרנו מהלך אחד, בכדי  נחזורנחזורנחזורנחזור

להסביר מדוע אפילו שמהרי"ץ מתיר להסתפר 
לכבוד שבת, זה לא מפקיע את העניין, כביכול 
אין בכלל עניין של ספירת העומר. אלא, אם 
היינו שואלים את מהרי"ץ, הוא היה אומר, כן, 

כל ימות השבוע. אמנם אין שום סיבה להתיר ב
הוא לא התיר זאת במפורש, כיון שלא היה 
צורך בזמנו להתיר זאת, אבל אם היינו שואלים 
אותו, בודאי שלפי שיטתו צריך להיות, 
שבימות השבוע המנהג הזה אכן מקובל, כיון 
שכבר נהגו אותו, ואפילו כדאי לקבל אותו 

  מחדש. זהו דבר אחד.
  

הבאתי, כי  שני, לפני כמה שיעורים דברדברדברדבר
מהרי"ץ דיבר על עירו צנעא, ואולי בעוד כמה 
מקומות. צנעא ובנותיה. כמה מקומות ההולכים 
לפי המנהג הזה, שמסתפרים בכל ערב שבת. 
אבל ברוב ככל המקומות בארץ תימן, לא היה 
דבר כזה, לא הסתפרו בכל ערב שבת, אלא 
כפי שבזמנינו, פעם אחת בחודש. וגם כן, לא 

  בערב שבת.  הסתפרו דוקא
        

הסברנו, למה מהרי"ו, רבינו יצחק ונה  בכךבכךבכךבכך
זצ"ל, והבאנו עוד תכלאל אחד ישן, שם כתוב 
המנהג הזה של מניעת תספורת, ובזמנם לא 
היתה שום כפייה, אלא נהגו זאת ברצון. ואפילו 
ישנם כאלה המחמירים, שלא להסתפר מערב 
פסח ועד ערב שבועות, כדעת רבינו האר"י ז"ל. 

אים, שישנם מקומות שקיבלנו את א"כ רו
המנהג הזה ברצון. זהו שורש הדבר. במקומות 
שנהגו להסתפר בכל ערב שבת, לכבוד שבת 
קודש, הם לא היו יכולים לקבל את המנהג הזה, 

לא להסתפר, כי אצלם הם אינם יכולים לסבול 
זאת, לאחר שבוע או כמה ימים, הדבר מציק 

ע"ש.  להם, כיון שהם רגילים להסתפר בכל
אבל אלה שבלאו כי רגילים בכך, ומסתפרים 
רק פעם בחודש או יותר, להם זה לא מפריע, 

  ולכן הם קיבלו זאת.
        

חושבני, כי אולי בעל שושנת המלך  ממילאממילאממילאממילא
אכן צודק. אמנם הישגתי עליו בשו"ת עולת 
יצחק, וגם הרב אורן צדוק מעצמו, עוד לפני 
שראה את מה שכתבתי, שלכאורה בעל 

מלך כותב דבר, אשר היה נראה לנו שושנת ה
מנהגינו מנהגינו מנהגינו מנהגינו לא מדוייק. הוא מתחיל כך את העניין, 

הקדום להסתפר בימי העומר בערב שבת הקדום להסתפר בימי העומר בערב שבת הקדום להסתפר בימי העומר בערב שבת הקדום להסתפר בימי העומר בערב שבת 
כך הוא מתחיל. בעל תורת חכם, לכבוד שבת. לכבוד שבת. לכבוד שבת. לכבוד שבת. 

מי שנהג התחיל בסגנון אחר. הוא כתב, 
אין ולהסתפר בימי העומר, זה בכלל לא אסור, 

ין להם אלו דברים שאובזה משום לא תתגודדו, 
ובמנהגים כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. עיקר, 

אבל בעל שושנת המלך, שהיה אחרי התורת 
    להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר    הקדוםהקדוםהקדוםהקדום    נונונונויייימנהגמנהגמנהגמנהגחכם, הוא מתחיל כך, 

    דעשהדעשהדעשהדעשה, , , , שבתשבתשבתשבת    לכבודלכבודלכבודלכבוד    שבתשבתשבתשבת    בערבבערבבערבבערב    העומרהעומרהעומרהעומר    בימיבימיבימיבימי
    וקראתוקראתוקראתוקראת    דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב, , , , ממנהגאממנהגאממנהגאממנהגא    עדיףעדיףעדיףעדיף    נביאנביאנביאנביא    דדברידדברידדברידדברי
    חכםחכםחכםחכם    באבאבאבא    שנהשנהשנהשנה    ארבעיםארבעיםארבעיםארבעים    כמוכמוכמוכמו    ומקרובומקרובומקרובומקרוב. . . . עונגעונגעונגעונג    לשבתלשבתלשבתלשבת

ברצונם ברצונם ברצונם ברצונם     שלאשלאשלאשלא    הצבורהצבורהצבורהצבור    והכריחוהכריחוהכריחוהכריח, , , , היםהיםהיםהים    מאיימאיימאיימאיי    אחדאחדאחדאחד
        וכו'. 

        
גילה רז זה, לבעל שושנת המלך, שבימי  מימימימי

קדם נהגו להסתפר בכל ערב שבת? הרי 
מהרי"ץ זיע"א, לא אומר זאת, ולא אף אחד 
אחר. רק בדרך נבואה, אפשר לדעת זאת. לא 
כתוב בספרים, בדברים שנהגו לפני מאות 

  שנים. אנחנו לא יודעים להגיד, מה הם נהגו. 
        

יכול להיות שהוא צודק. דהיינו, אנחנו  ,אבלאבלאבלאבל
לא יודעים כך, ולא יכולים לדעת הפוך. אבל 
מסתבר שהוא צודק. כעת, לאחר שעשיתי את 
חשבון כל המהלכים האלה. הרי זה מסביר, איך 
יכול להיות שבתימן, ישנם מקומות שקיבלו 
את המנהג, וישנם כאלה שלא קיבלו. לפי זה, 

ו, הסיבה היא כיון הדבר מובן. אלה שלא קיבל
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שהם כל הזמן הסתפרו בכל ערב שבת. כי 
אחרת, לא מובן איך ישנם הרבה מקומות 
שאכן קיבלו. פירושו, כי כל אחד לפי איך 
שהוא, הדבר היה תלוי בהנהגה שלהם בשאר 
ימות השנה. ממילא מובן, כי בעיר צנעא, 
כנראה גם אז כך היה המנהג הקדום, ולכן הם 

המנהג, למרות שהם יותר לא יכלו לקבל את 
אנשים המדקדקים במצוות, יותר בני תורה, 
יותר תלמידי חכמים. אבל במקומות האחרים, 
אכן קיבלו את המנהג הזה, כי להם הדבר לא 

  היה קשה. 
        

, כנראה צודק בעל שושנת המלך. אף ממילאממילאממילאממילא
כי אינני יודע, מהיכן הוא ידע זאת. כי אנחנו 

להסתפר בכל מניחים בפשטות, שהמנהג הזה, 
ערב שבת, נכנס רק בדורות האחרונים, כי 
הדבר מוזכר ברמ"א ובחמדת ימים, לכן נראה 
לנו שמסתבר כי העניין להסר בכל ערב שבת 
בא עפ"י דברי המקובלים, וממילא זאת הנהגה 
של הדורות האחרונים. אבל אי אפשר לדעת. 
יכול להיות שהמנהג הזה היה קיים מדורות 

מ"א הביא זאת לגבי ארצות עולם, מאיפה שהר
אשכנז, אולי גם בארץ תימן, הדבר היה גם 

אופן הדבר מסביר  בכלשנה.  700-800לפני 
  לנו, למה נתחלקו המקומות במנהגים הללו. 

        
יוצא, כי גם אם הדבר נכון, שבימי קדם  א"כא"כא"כא"כ

הסתפרו רק בערב שבת, ובגלל זה אין לנו 
ע, ראיה מה הם היו עושים לגבי יתר ימות השבו

אבל אילו היו מסתפרים בעם בחודש, או בכל 
ימות השבוע, ממילא גם הם אכן היו מקבלים. 
ממילא יוצא שבזמנינו, שהתהפכו היוצרות, 
והאנשים בלאו הכי לא מסתפרים בכל ימות 
השנה בכל ערב שבת, הרי אם אבות אבותיהם 
היו נשאלים על זה, היו אומרים להם, כן, 

טוב, מדוע לא  בודאי, למה לא? זהו מנהג
  לקבלו. כפי שאמרנו, הדבר בגדר 'שוקולד'. 

        
מהלך שני, בכדי להסביר למעשה, כי בסופו  זהוזהוזהוזהו

של דבר, לפי שיטת מהרי"ץ זיע"א, ההיתר 
לכולם הוא אך ורק בערב שבת. רק זאת 

הסיבה שדוחה. דהיינו מהרי"ץ עשה כאן פשרה, 
בכדי לסדר את המנהג הקדום, כדרכו בקודש, 

ך בדרך הממוצעת, שהיא הדרך שהוא נול
  הנכונה ללכת בה.

  
לראיה מבעל תורת חכם, מכך שהתחיל  בנוגעבנוגעבנוגעבנוגע

בסגנון ש'אין איסור', צריכים לדעת לגבי בעל 
תורת חכם, שכבר כותב עליו בעל שושנת 

, שישנם הרבה דברים בספר [בהקדמתו]המלך 
שלו שאינם מדוייקים. לכן, הוא עשה את 

ת חכם עשה החיבור שלו. דהיינו, התור
קיצורים, ושושנת המלך עשה את הקיצור 

    ייהייהייהייהנמטנמטנמטנמט    רייןרייןרייןרייןואפואפואפואפבסגנון אחר. הוא כותב כך, 
    ,,,,בישראלבישראלבישראלבישראל    נודענודענודענודע    שמושמושמושמו    ,,,,המקובלהמקובלהמקובלהמקובל    הדייןהדייןהדייןהדיין    להרבלהרבלהרבלהרב
 הוא נקרא    ,,,,גגגג""""נענענענע    יעקביעקביעקביעקב    בןבןבןבן    צאלחצאלחצאלחצאלח    יאיאיאיאיחיחיחיח    רררר""""כמוהכמוהכמוהכמוה

    ,,,,לפנילפנילפנילפני    המסלההמסלההמסלההמסלה    קלקלקלקלוסוסוסוס    קדמניקדמניקדמניקדמני    אשראשראשראשרמהרי"ץ השני, 
    הדיניםהדיניםהדיניםהדינים    פסקיפסקיפסקיפסקי    ולהביאולהביאולהביאולהביא    לקצרלקצרלקצרלקצר    חלציוחלציוחלציוחלציו    כגברכגברכגברכגבר    ואזרואזרואזרואזר

    טיבותאטיבותאטיבותאטיבותא    ליהליהליהליה    ומחזיקנאומחזיקנאומחזיקנאומחזיקנא    ....יפהיפהיפהיפהוווו    צחצחצחצח    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    האלוהאלוהאלוהאלו
    ההההשקטשקטשקטשקט    ולאולאולאולא    נחהנחהנחהנחה    לאלאלאלא    מקוםמקוםמקוםמקום    מכלמכלמכלמכל    אבלאבלאבלאבל    ....דאדאדאדא    עלעלעלעל

    נשמטונשמטונשמטונשמטו    דיניםדיניםדיניםדינים    כמהכמהכמהכמה    כיכיכיכי    לסבתלסבתלסבתלסבת    ,,,,בזהבזהבזהבזה    הדעתהדעתהדעתהדעת
    כמוכמוכמוכמו    ,,,,החיבורהחיבורהחיבורהחיבור    בעיקרבעיקרבעיקרבעיקר    נמצאונמצאונמצאונמצאו    מאשרמאשרמאשרמאשר    בקיצורובקיצורובקיצורובקיצורו
לדבריו, הרבה     ....וכיוצאוכיוצאוכיוצאוכיוצא    ידיםידיםידיםידים    נטילתנטילתנטילתנטילת    הלכותהלכותהלכותהלכות

כביכול,  מעיקרי הדברים, הוא בכלל השמיט.
    אשראשראשראשר    ביאוריםביאוריםביאוריםביאורים    כמהכמהכמהכמה    כןכןכןכן    וגםוגםוגםוגםחסר כמה דברים. 

    לשוןלשוןלשוןלשון    עלעלעלעל    בתשובותיובתשובותיובתשובותיובתשובותיו    המחברהמחברהמחברהמחבר    הרבהרבהרבהרב    ביארםביארםביארםביארם
    העלםהעלםהעלםהעלם    לאלאלאלא    לללל""""זזזז    והואוהואוהואוהוא    ,,,,םםםם""""והרמבוהרמבוהרמבוהרמב    ערוךערוךערוךערוך    השלחןהשלחןהשלחןהשלחן
    ולכןולכןולכןולכן    ....המחאההמחאההמחאההמחאה    בדרךבדרךבדרךבדרך    אםאםאםאם    כיכיכיכי    קצרהקצרהקצרהקצרה    בדרךבדרךבדרךבדרך    אפילואפילואפילואפילו

    אשראשראשראשר    עדעדעדעד    יגעתייגעתייגעתייגעתי    לעצמילעצמילעצמילעצמי    אבלאבלאבלאבל    ,,,,סמכתיסמכתיסמכתיסמכתי    לאלאלאלא    עליועליועליועליו
      ....מצאתימצאתימצאתימצאתי

  
בהקדמתו לספרו קרבן תודה, הוא כותב  אבלאבלאבלאבל

זאת באופן יותר ברור. לבעל תורת חכם, יש 
שחיטה. גם ספר בשם מקור חיים, על הלכות 

והאמת היא, שהמעיין בסגנון שלו, יראה כי 
אינני  –הסגנון אינו כ"כ משופץ. דהיינו, זה כמו 

טיוטא. החיבור אינו  –רוצה לומר את המלה 
מושלם, מבחינת הסגנון. הוא אינו ערוך כ"כ 

        בצורה מדוייקת. 
        

אופן, בהקדמה לספר קרבן תודה, כותב  בכלבכלבכלבכל
ם, שהוא בעל שושנת המלך על בעל מקור חיי
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הניח מקום להתגדר אחריו, והוא השמיט קצת 
וידוע ומפורסם לכל באי שער עירו כי וידוע ומפורסם לכל באי שער עירו כי וידוע ומפורסם לכל באי שער עירו כי וידוע ומפורסם לכל באי שער עירו כי עניינים, 

הרב הנזכר לעיל היה טרוד בצרכי בני דורו, הרב הנזכר לעיל היה טרוד בצרכי בני דורו, הרב הנזכר לעיל היה טרוד בצרכי בני דורו, הרב הנזכר לעיל היה טרוד בצרכי בני דורו, 
ּכֹו ולהאיר  ּכֹו ולהאיר ולכן לא פנה אֵלי חיבורו, להגיה ָחׁשְ ּכֹו ולהאיר ולכן לא פנה אֵלי חיבורו, להגיה ָחׁשְ ּכֹו ולהאיר ולכן לא פנה אֵלי חיבורו, להגיה ָחׁשְ ולכן לא פנה אֵלי חיבורו, להגיה ָחׁשְ
אורו. ולכן נתתי את לבי ודעתי החלושה, אני אורו. ולכן נתתי את לבי ודעתי החלושה, אני אורו. ולכן נתתי את לבי ודעתי החלושה, אני אורו. ולכן נתתי את לבי ודעתי החלושה, אני 
הקל והצעיר בסברא קלושה, לקום ולגלות הקל והצעיר בסברא קלושה, לקום ולגלות הקל והצעיר בסברא קלושה, לקום ולגלות הקל והצעיר בסברא קלושה, לקום ולגלות 

רואים כי מחבר הספר מקור חיים, סתריו. סתריו. סתריו. סתריו. ממממ
  וספר תורת חכם, היה טרוד בצרכי דורו.

        
הפירוש, 'טרוד בצרכי דורו'? מי שיפתח את  מהמהמהמה

  הספר סערת תימן, ידע מה היה בדיוק. 
        

    ,,,,צאלחצאלחצאלחצאלח    יעקביעקביעקביעקב    בןבןבןבן    יייי""""הרהרהרהרכך, [בדף ל"א] שם  כתובכתובכתובכתוב
    בפניםבפניםבפניםבפנים    אדםאדםאדםאדם    כלכלכלכל    פניפניפניפני    מקבילמקבילמקבילמקביל    ,,,,יביביביבונדונדונדונד    טובטובטובטוב    לבלבלבלב    בעלבעלבעלבעל

    בכלבכלבכלבכל    ....ויראתוויראתוויראתוויראתו' ' ' ' הההה    לעבודתלעבודתלעבודתלעבודת    ומקרבוומקרבוומקרבוומקרבו    מאיריםמאיריםמאיריםמאירים
    יתומיםיתומיםיתומיםיתומים    וביותרוביותרוביותרוביותר    ,,,,הענייםהענייםהענייםהעניים    ללללעעעע    מפקחמפקחמפקחמפקח    כחוכחוכחוכחו    מאמצימאמצימאמצימאמצי

    להשיאן,להשיאן,להשיאן,להשיאן,    משתדלמשתדלמשתדלמשתדל    לפרקןלפרקןלפרקןלפרקן    הגיעוהגיעוהגיעוהגיעו    ואםואםואםואם    ,,,,ויתומותויתומותויתומותויתומות
    הנישואיןהנישואיןהנישואיןהנישואין    בהוצאותבהוצאותבהוצאותבהוצאות    להםלהםלהםלהם    לעזורלעזורלעזורלעזור    אחריםאחריםאחריםאחרים    ומעשהומעשהומעשהומעשה

        ....עליועליועליועליו    הטובההטובההטובההטובה' ' ' ' הההה    כידכידכידכיד    עושהעושהעושהעושה    וגםוגםוגםוגם
  

כותב איך הוא עשה תקנה, בכדי שלא  והואוהואוהואוהוא
יעשו שבועה, כשעשו מסחר עם הגויים, בכדי 

ח את ה', שלא תהיה לחזק את העיסקא, לשב
        שבועה ממש. 

        
    ,,,,טליתטליתטליתטלית    בלאבלאבלאבלא    בשוקבשוקבשוקבשוק    להלךלהלךלהלךלהלך    שדרכםשדרכםשדרכםשדרכם    תתתתחנויוחנויוחנויוחנויו    לבעלילבעלילבעלילבעלי

    צוארצוארצוארצואר    ביתביתביתבית    להםלהםלהםלהם    שיששיששיששיש    קטניםקטניםקטניםקטנים    טליתותטליתותטליתותטליתות    עשהעשהעשהעשה
    נמשכיםנמשכיםנמשכיםנמשכים    ומלאחורומלאחורומלאחורומלאחור    ,,,,םםםםמלפנימלפנימלפנימלפני    החזההחזההחזההחזה    אתאתאתאת    סיםסיםסיםסיםמכמכמכמכ

    בהםבהםבהםבהם    והטילוהטילוהטילוהטיל    ,,,,אמהאמהאמהאמה    חציחציחציחצי    כשיעורכשיעורכשיעורכשיעור    העורףהעורףהעורףהעורף    מןמןמןמן    למטהלמטהלמטהלמטה
    שלאשלאשלאשלא    כדיכדיכדיכדי    החנויותהחנויותהחנויותהחנויות    לבעלילבעלילבעלילבעלי    וחלקןוחלקןוחלקןוחלקן    ציציותציציותציציותציציות

    שלמושלמושלמושלמו    משגתמשגתמשגתמשגת    ידםידםידםידם    אשראשראשראשר    ....ציציתציציתציציתציצית    בלאבלאבלאבלא    יתהלכויתהלכויתהלכויתהלכו
            ....במתנהבמתנהבמתנהבמתנה    להםלהםלהםלהם    תנםתנםתנםתנםננננ    והענייםוהענייםוהענייםוהעניים    ,,,,םםםםדמיהדמיהדמיהדמיה

        
    ,,,,ואשתוואשתוואשתוואשתו    אישאישאישאיש    ביןביןביןבין    אואואואו    ,,,,שניםשניםשניםשנים    ביןביןביןבין    ריבריבריבריב    ישישישיש    אםאםאםאם

    וטורחוטורחוטורחוטורח    ובאובאובאובא    הולךהולךהולךהולך    ....יהםיהםיהםיהםדעותדעותדעותדעות    להשוותלהשוותלהשוותלהשוות    משתדלמשתדלמשתדלמשתדל
    לדרךלדרךלדרךלדרך    דעתםדעתםדעתםדעתם    ותנוחותנוחותנוחותנוח    ,,,,פניופניופניופניו    ישאוישאוישאוישאו    עדיעדיעדיעדי    בחנםבחנםבחנםבחנם

    ,,,,שמיםשמיםשמיםשמים    לשםלשםלשםלשם    עמלעמלעמלעמל    היההיההיההיה    צבורצבורצבורצבור    עסקיעסקיעסקיעסקי    בכלבכלבכלבכל    ....השלוםהשלוםהשלוםהשלום
    בלבבלבבלבבלב    אהבהאהבהאהבהאהבה    לולולולו    רכשרכשרכשרכש    ....להתיהרלהתיהרלהתיהרלהתיהר    ולאולאולאולא    להתגדללהתגדללהתגדללהתגדל    לאלאלאלא

    ימיוימיוימיוימיו    והיווהיווהיווהיווכמה שנים הוא חי?     ....וגדולוגדולוגדולוגדול    קטןקטןקטןקטן    ,,,,הכלהכלהכלהכל
    עעעעבק"בק"בק"בק"    בשנתבשנתבשנתבשנת    ןןןן""""לחלחלחלח    ונאסףונאסףונאסףונאסף    ,,,,שנהשנהשנהשנה    הההה""""ננננ    כמוכמוכמוכמו

נו, אז אדם שעסוק בצרכי ציבור, . . . . טטטט""""התריהתריהתריהתרי

ונפטר בגיל חמשים וחמש, וחיבר גם ספרים, 
        אלו טענות יש לנו עליו? 

        
שני, לגבי הרב שלום חבשוש, כותב בעל  מצדמצדמצדמצד

    ....השררההשררההשררההשררה    אתאתאתאת    שונאשונאשונאשונאכך, [בדף מ"ט] סערת תימן 
תעניין לא מ    ....חייוחייוחייוחייו    ימיימיימיימי    כלכלכלכל    צבוריצבוריצבוריצבורי    בעסקבעסקבעסקבעסק    נכנסנכנסנכנסנכנס    ולאולאולאולא

    ,,,,קבעקבעקבעקבע    וווותורתתורתתורתתורת    עשהעשהעשהעשה    אםאםאםאם    כיכיכיכי. . . . בענייני ציבור
    מתעסקמתעסקמתעסקמתעסק    ,,,,הפנויותהפנויותהפנויותהפנויות    בשעותיובשעותיובשעותיובשעותיו    ....עראיעראיעראיעראי    ומלאכתוומלאכתוומלאכתוומלאכתו
    יבריבריבריבר. ח. ח. ח. חכפיוכפיוכפיוכפיו    מיגיעמיגיעמיגיעמיגיע    ונהנהונהנהונהנהונהנה    ,,,,כסףכסףכסףכסף    צורףצורףצורףצורף    במלאכתבמלאכתבמלאכתבמלאכת

    ,,,,חייםחייםחייםחיים    מקורמקורמקורמקור    לספרלספרלספרלספר    ביאורביאורביאורביאור    ,,,,ההההתודתודתודתוד    קרבןקרבןקרבןקרבן    ספרספרספרספר
    וספרוספרוספרוספר    ....''''הנזהנזהנזהנז    צאלחצאלחצאלחצאלח    יעקביעקביעקביעקב    בןבןבןבן    יחיאיחיאיחיאיחיא    רררר""""הההה    חיבורחיבורחיבורחיבור

    צדיקצדיקצדיקצדיק    לתלתלתלתוווופעפעפעפע    שו"תשו"תשו"תשו"ת    קיצורקיצורקיצורקיצור    ,,,,המלךהמלךהמלךהמלך    שושנתשושנתשושנתשושנת
הרי הוא היה , , , , . לימינו בישיבה. לימינו בישיבה. לימינו בישיבה. לימינו בישיבהלללל""""זזזז    ץץץץ""""למהרילמהרילמהרילמהרי

הר"ר הר"ר הר"ר הר"ר ראש הישיבה, אז לימינו בישיבה, היה 
ובדף קע"ד הוא כותב שלום בן שלום שמן וכו'. שלום בן שלום שמן וכו'. שלום בן שלום שמן וכו'. שלום בן שלום שמן וכו'. 

  א"כ מובן, שישנו הבדל. חי שמונים שנה. חי שמונים שנה. חי שמונים שנה. חי שמונים שנה. עליו, 
  

אחרות, אין לדייק מהספר תורת חכם,  במליםבמליםבמליםבמלים
כיון שהספר הזה הוא לא בסגנון מהוקצע. הוא 

לגבי פתח בכך ש'אין איסור', ובסוף הוא כתב 
ערב שבת. אי אפשר לדייק מזה ולהוציא מכך 
הלכות, כיון שהדבר היה מתוך דוחק ולחץ, 
מרוב הטרדות שלו. והעיקר הוא, לדייק את 
התשובות של מהרי"ץ, אשר משם המקור. 
ישנם עוד דברים הדומים לכך, אבל אין כעת 

        פנאי לכך. זאת רק דוגמא אחת מיני רבות.
        

ר, אין לכך מקור בודאי מדינא אין איסוהרי הרי הרי הרי 
  בש"ס וברמב"ם וכו'.

  
  

    היאהיאהיאהיא    המטרההמטרההמטרההמטרה    האםהאםהאםהאם, , , , העומרהעומרהעומרהעומר    ספירתספירתספירתספירת    בענייןבענייןבענייןבעניין    חקירהחקירהחקירהחקירה
    אואואואו, , , , והשבועותוהשבועותוהשבועותוהשבועות    הימיםהימיםהימיםהימים    מספרמספרמספרמספר    אתאתאתאת    ויאמרויאמרויאמרויאמר    ידעידעידעידע    שהאדםשהאדםשהאדםשהאדם
    הימיםהימיםהימיםהימים    חשבוןחשבוןחשבוןחשבון    אתאתאתאת    ולעשותולעשותולעשותולעשות    להתאמץלהתאמץלהתאמץלהתאמץ    ענייןענייןענייןעניין    שישנושישנושישנושישנו

        ....השבועותהשבועותהשבועותהשבועות    וחשבוןוחשבוןוחשבוןוחשבון
        

מה שאמרתי מקודם בקשר לספירת  לגבילגבילגבילגבי
העומר, האמת היא כי כבר הרבה שנים אני 

יזה עניין, יש לי איזו חקירה, ומעניין מסתפק בא
אותי לדעת מה אתם חושבים עליה. אינני יודע, 
האם אפשר במסגרת השיעור לדבר, אבל כל 

  מי שיש לו משהו על כך, אשמח לשמוע. 
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רבות נסתפקתי, מה עניין המצוה  פעמיםפעמיםפעמיםפעמים
בספירת העומר? הדבר בגדר ספק, או חקירה. 

ימים דהיינו, הערב ספרנו ארבעים ושלשה 
בעומר, 'האידנא ארבעין ותלתא יומי 

העניין בספירה? לומר את בעומרא'. מה 
הספירה, מה מספר היום, או לחשבן זאת? 

אדם שבזמן הספירה אינו יודע מה דהיינו, 
הספירה היום, והוא ניגש ללוח השנה ורואה 
שהיום מ"ג בעומר, שזה ששה שבועות ועוד יום 

אדם יתאמץ אחד. או דילמא, שישנו עניין שה
לעשות את החשבון. בשנה הזאת, זה דבר קל, 
כי בכל ערב שבת, נגמר סוף השבוע, לכן פחות 
מתבלבלים. אבל השאלה האם האדם צריך 
לעשות חשבון, כמה זה? כגון היום, אם היה 
עשרים וחמש ימים, כמה שבועות הם? שבע 
כפול שלוש, הם עשרים ואחד, ועוד ארבע, 

תא שבועי וארבעה סה"כ עשרים וחמשה. תל
יומי. דהיינו, האם ישנו עניין שהאדם יתאמץ 
לעשות את החשבון, או שהוא יכול לקחת 
ולקרוא מהסידור וזהו. העיקר שאמרתי את 

  הספירה, וכי אני צריך להתאמץ?
        

שאין הדבר מעכב, כי העיקר שאמר.  פשיטאפשיטאפשיטאפשיטא
אך השאלה אם יש בזה עניין, מצוה כתקנה, מן 

שום תועלת, וחבל על  המובחר? או שאין בכך
ב כל  המאמץ לעשות סימנים לעצמו ולַחׁשֵ

  פעם. לא מצאתי בשום ספר שדן בחקירה זו.
        

בעצמי, עושה זאת כל השנים, אני אומר  אניאניאניאני
את ספירת העומר בעל פה, אינני מסתכל 
בסידור, אז אני צריך בכל פעם לחשבן. ובפרט 
שאני צריך לומר זאת בציבור, לכן כל הזמן 

מאומצת, איך מסתדר השבועות עם  במחשבה
הימים, וכמה זה יוצא בסוף. או שאלו דברים 
בטלים, חבל על המאמץ, תקרא מה שכתוב 
וזהו. אני מסתפק בספק הזה, כבר הרבה שנים. 
בדורות שעברו, בספר התכלאל לא היה כתוב 
כפי שכתוב בזמנינו כיום, כל יום את הספירה. 

שון תגיד כתוב רק 'ראשי פרקים'. ביום הרא
כך, וביום השני תגיד כך, ובסוף השבוע וכן 
בסוף השבועות תאמר כך, וזהו. את היתר, 

  תבין לבד. 

    ספירתספירתספירתספירת    לפנילפנילפנילפני    בעומרבעומרבעומרבעומר    וכךוכךוכךוכך    כךכךכךכך    אתמולאתמולאתמולאתמול    אמירתאמירתאמירתאמירת    בענייןבענייןבענייןבעניין
        ....תימןתימןתימןתימן    בכלבכלבכלבכל    זאתזאתזאתזאת    נהגונהגונהגונהגו    והאםוהאםוהאםוהאם, , , , העומרהעומרהעומרהעומר

        

בזמנינו, כולם אומרים לפני הספירה, הרב  היוםהיוםהיוםהיום
נם מכריז, אתמול כך וכך יומי בעומרא וכו'. ויש

החושבים כי בטח כך נהגו בכל הדורות. אינני 
יודע, מה נהגו לפני כמה מאות שנים. לא 
יודעים. כפי שאמרנו לעיל, אין לנו עדויות, אלו 

  דברים שלא כתבו אותם בספרים. 
        

חושבני, כי בעבר לא נהגו לומר זאת. לא  אבלאבלאבלאבל
רק בגלל שזה לא כתוב בספרי התכלאל. 

כך וכך יומי מהרי"ץ כותב, תגיד האידנא 
בעומרא. אבל הופתעתי לשמוע לפני כמה 
שנים, היה כאן הרב שלום בן סעדיה מהאצרי, 
והוא אמר לי, אצלינו במהאצר לא היו אומרים 
'אתמול כך וכך', אלא ישר מתחילים את 
הברכה. אמרתי לו, מה הפירוש? וכי לא היו 
מתבלבלים? ענה לי, לא, הראש שלנו היה 

לא היה מתבלבל, היו  צלול וברור, אף אחד
  יודעים. 

        
ההלכה היא, שלפני שהאדם סופר, עליו  הריהריהריהרי

לדעת מה הוא סופר. אבל הוא אומר, שאצלם 
לא נהגו. אמרתי לעצמי, אם נשארו מקומות 
כאלה שלא נהגו לומר את הספירה של 
אתמול, ולפי ספרי התכלאל כך נראה כיון 
שהדבר אינו מוזכר, אז מסתמא כנראה כי בער 

המקומות כך נהגו. אבל אחר כך, כאשר  בכל
ראו שנחלשו הדורות, הנהיגו לומר 'אתמול כך 
וכך', בכדי שלא יהיו כאלה שיטעו. אבל רואים 
כך מהעבר, שלא נהגו לומר, כי לא היה צורך 
  לכתוב את זה בפרוטרוט מה אומרים בכל יום.

  
אגב, בכדי להראות כמה ירד הדורות  דרךדרךדרךדרך

ברו, היום לכל ספר שלנו, לעומת הדורות שע
תורה עושים הגהה במחשב, ומוצאים כמה 
שגיאות. אבל הרב שלום מהאצרי הנ"ל, כתב 
ספר תורה בתימן, ומישהו התווכח איתו ואמר 
לו, צריך לקחת את הס"ת להגהה במחשב. 
אמר לו, אני אומר לך כי אין בו שום טעות. 
הגהנו אותו, והספר 'חלק'. אמר לו, לא, בטח 
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או טעות. הם התווכחו. לבסוף הם במחשב ימצ
התערבו ביניהם, אינני יודע אל איזה סכום 

דולר, כל אחד, אם יימצא שלא  500שיתרמו, 
כדבריו. לקחו את הס"ת למחשב, ולא היתה 
שום טעות. לא מצאו אפילו שגיאה אחת, בכל 
הס"ת. לא היו חסרות ויתרות. הם היו אז אנשים 

ם. ראש עם ראש צלול וברור, לא מבולבלי
  מסודר.

  
        ....עיניועיניועיניועיניו    עלעלעלעל    שומרשומרשומרשומרשאינו שאינו שאינו שאינו     האדםהאדםהאדםהאדם    זהוזהוזהוזהו    ––––    כמתכמתכמתכמת    חשובחשובחשובחשוב    סומאסומאסומאסומא

        

 ,]בע" ז"צ דף, [פרשת אמורבספר הזוהר הק'  כתובכתובכתובכתוב
    לאלאלאלא    וחושבנאוחושבנאוחושבנאוחושבנא    ,,,,יומאיומאיומאיומא    יייילהאילהאילהאילהאי    טהורטהורטהורטהור    דמטידמטידמטידמטי    מאןמאןמאןמאן

    לבעילבעילבעילבעי    ליליאליליאליליאליליא    להאילהאילהאילהאי    מאטימאטימאטימאטי    כדכדכדכד    ,,,,מניהמניהמניהמניה    אתאבידאתאבידאתאבידאתאביד
    ולנטראולנטראולנטראולנטרא    ,,,,בהבהבהבה    ולאתחברהולאתחברהולאתחברהולאתחברה    באורייתאבאורייתאבאורייתאבאורייתא    למלעילמלעילמלעילמלעי    ליהליהליהליה
            ....דכידכידכידכיואתואתואתואת    ,,,,ליליאליליאליליאליליא    בההואבההואבההואבההוא    עליהעליהעליהעליה    דמטידמטידמטידמטי    עלאהעלאהעלאהעלאה    דכיודכיודכיודכיו

בעבר, כי שבעת השבועות הללו, הם אמרנו אמרנו אמרנו אמרנו 
שבועות של טהרה. שבע פעמים, להיטהר מכל 
הטומאות, ולהגיע טהור ליום חג השבועות, 
ושהטהרה תלוי בספירה. החשבון לא נאבד, כי 

  האדם הזה לא שכח.
  

אחד על [דף קנ"ה] בספר 'זכרון בספר'  מביאיםמביאיםמביאיםמביאים
ספירה על ספירה על ספירה על ספירה על שהיה חוזר כל ימי השהיה חוזר כל ימי השהיה חוזר כל ימי השהיה חוזר כל ימי ה    ,הצדיקים

    טהורטהורטהורטהור    דמטידמטידמטידמטי    מאןמאןמאןמאן' מימרא שכתוב בזוה"ק,מימרא שכתוב בזוה"ק,מימרא שכתוב בזוה"ק,מימרא שכתוב בזוה"ק,הההה
', מי ', מי ', מי ', מי מניהמניהמניהמניה    אתאבידאתאבידאתאבידאתאביד    לאלאלאלא    וחושבנאוחושבנאוחושבנאוחושבנא, , , , יומאיומאיומאיומא    להאיילהאיילהאיילהאיי

שבא טהור לחג השבועות, ולא הפסיד יום אחד שבא טהור לחג השבועות, ולא הפסיד יום אחד שבא טהור לחג השבועות, ולא הפסיד יום אחד שבא טהור לחג השבועות, ולא הפסיד יום אחד 
מהחשבון, הקב"ה מעטר אותו בקבלת התורה. מהחשבון, הקב"ה מעטר אותו בקבלת התורה. מהחשבון, הקב"ה מעטר אותו בקבלת התורה. מהחשבון, הקב"ה מעטר אותו בקבלת התורה. 
ומביאים שם על צדיק נוסף, שנתן קול אנחה, ומביאים שם על צדיק נוסף, שנתן קול אנחה, ומביאים שם על צדיק נוסף, שנתן קול אנחה, ומביאים שם על צדיק נוסף, שנתן קול אנחה, 

כמה עבר? "אוי, כבר עבר חצי מימי הספירה". "אוי, כבר עבר חצי מימי הספירה". "אוי, כבר עבר חצי מימי הספירה". "אוי, כבר עבר חצי מימי הספירה". 
. הוא היה אומר אנחנו כבר בשבוע האחרון

לאנשים, אפילו אם נשאר רק עוד יום אחד, 
רוּ אתה יכול עדיין לתקן.  ְסּפְ רוּ ּתִ ְסּפְ רוּ ּתִ ְסּפְ רוּ ּתִ ְסּפְ ים    ּתִ ִ יםֲחִמׁשּ ִ יםֲחִמׁשּ ִ יםֲחִמׁשּ ִ  יֹוםיֹוםיֹוםיֹום    ֲחִמׁשּ

אולי הוא מדייק . עוד יום אחד. ט"ז] כ"ג, [ויקרא
זאת ממה שכתוב "יום", ולא ימים בלשון רבים. 

לו, ימים של קדושה האדם יכול עדיין בימים הל
, אפילו אם נשאר למתן תורה וטהרה, של הכנה

  רק היום האחרון, תתאמץ ותחטוף.
        

דבר א דבר חשוב מאד. ובמ[דף קנ"ו]  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
מוסר, שצריך ג"כ לקחת אותו לתשומת לב. 

[מסכת נדרים דף ס"ד ע"ב, עבודה זרה [מסכת נדרים דף ס"ד ע"ב, עבודה זרה [מסכת נדרים דף ס"ד ע"ב, עבודה זרה [מסכת נדרים דף ס"ד ע"ב, עבודה זרה מצינו בגמרא מצינו בגמרא מצינו בגמרא מצינו בגמרא 
סומא, רח"ל שהסומא חשוב כמת. שהסומא חשוב כמת. שהסומא חשוב כמת. שהסומא חשוב כמת. דף ה' ע"א], דף ה' ע"א], דף ה' ע"א], דף ה' ע"א], 

חשבתי לומר שג"כ חשבתי לומר שג"כ חשבתי לומר שג"כ חשבתי לומר שג"כ אדם שאינו רואה. 
. שאם לא שומר על עיניו, . שאם לא שומר על עיניו, . שאם לא שומר על עיניו, . שאם לא שומר על עיניו, ברוחניות הוא כךברוחניות הוא כךברוחניות הוא כךברוחניות הוא כך

הוא חשוב כמת. אין לו שום לחלוחיות של הוא חשוב כמת. אין לו שום לחלוחיות של הוא חשוב כמת. אין לו שום לחלוחיות של הוא חשוב כמת. אין לו שום לחלוחיות של 
קדושה, כלום לא נכנס בו. הוא מרגיש כ'אורח' קדושה, כלום לא נכנס בו. הוא מרגיש כ'אורח' קדושה, כלום לא נכנס בו. הוא מרגיש כ'אורח' קדושה, כלום לא נכנס בו. הוא מרגיש כ'אורח' 

בעבודת בקדושה, ותמיד מרגיש אצלו קרירות. בקדושה, ותמיד מרגיש אצלו קרירות. בקדושה, ותמיד מרגיש אצלו קרירות. בקדושה, ותמיד מרגיש אצלו קרירות. 
        ה'. 

        
אם אדם שומר על עיניו, הוא גורם כביכול אם אדם שומר על עיניו, הוא גורם כביכול אם אדם שומר על עיניו, הוא גורם כביכול אם אדם שומר על עיניו, הוא גורם כביכול 

יגלה את יגלה את יגלה את יגלה את     ––––ריבונו של עולם ריבונו של עולם ריבונו של עולם ריבונו של עולם     ––––שהשכינה הק' שהשכינה הק' שהשכינה הק' שהשכינה הק' 
דהיינו, . . . . עיניו בהשגחה פרטית על כל העולםעיניו בהשגחה פרטית על כל העולםעיניו בהשגחה פרטית על כל העולםעיניו בהשגחה פרטית על כל העולם

אם האדם שומר על עיניו בקדושה ובטהרה, 
ממילא הקב"ה מאיר את עיניו בתורה, מראה 
לו דברים שלא רואים אותם ברגע הראשון. 
ואם ח"ו אדם מפקיר את עיניו, הוא גורם ואם ח"ו אדם מפקיר את עיניו, הוא גורם ואם ח"ו אדם מפקיר את עיניו, הוא גורם ואם ח"ו אדם מפקיר את עיניו, הוא גורם 
שהעיניים של מעלה כביכול יהיו בהסתר, וזה שהעיניים של מעלה כביכול יהיו בהסתר, וזה שהעיניים של מעלה כביכול יהיו בהסתר, וזה שהעיניים של מעלה כביכול יהיו בהסתר, וזה 
גורם לאותו אדם לחשוב שהעולם הוא עולם גורם לאותו אדם לחשוב שהעולם הוא עולם גורם לאותו אדם לחשוב שהעולם הוא עולם גורם לאותו אדם לחשוב שהעולם הוא עולם 

והג, והוא מתרחק עד והג, והוא מתרחק עד והג, והוא מתרחק עד והג, והוא מתרחק עד הפקר, ועולם כמנהגו נהפקר, ועולם כמנהגו נהפקר, ועולם כמנהגו נהפקר, ועולם כמנהגו נ
  וכו'.מאד מאד מאד מאד 

        
כן הוא מביא בשם הבעש"ט הק', על לפני לפני לפני לפני 

י"י צלך על יד ימינך, שהרבש"ע הוא י"י צלך על יד ימינך, שהרבש"ע הוא י"י צלך על יד ימינך, שהרבש"ע הוא י"י צלך על יד ימינך, שהרבש"ע הוא הפסוק 
כביכול הצל של האדם. כמו כל דבר שהאדם כביכול הצל של האדם. כמו כל דבר שהאדם כביכול הצל של האדם. כמו כל דבר שהאדם כביכול הצל של האדם. כמו כל דבר שהאדם 
עושה כך נעשה בצל שלו, כך כביכול הרבש"ע עושה כך נעשה בצל שלו, כך כביכול הרבש"ע עושה כך נעשה בצל שלו, כך כביכול הרבש"ע עושה כך נעשה בצל שלו, כך כביכול הרבש"ע 
הוא כמו הצל של האדם. וכביכול כשהאדם הוא כמו הצל של האדם. וכביכול כשהאדם הוא כמו הצל של האדם. וכביכול כשהאדם הוא כמו הצל של האדם. וכביכול כשהאדם 
מרים ידו, הרבש"ע מרים נגדו מדת החסד, מרים ידו, הרבש"ע מרים נגדו מדת החסד, מרים ידו, הרבש"ע מרים נגדו מדת החסד, מרים ידו, הרבש"ע מרים נגדו מדת החסד, 

אז אם האדם שומר על קראת בשם יד. קראת בשם יד. קראת בשם יד. קראת בשם יד. הנהנהנהנ
העיניים, ממילא מן השמים משפיעים עליו שפע 
של קדושה, ומאירים לו את העיניים. ואם לא, 
ח"ו זה סוגר את העיניים, זהו סומא החשוב 

  כמת.

  
  

    ההשערהההשערהההשערהההשערה    חדירתחדירתחדירתחדירת    ענייןענייןענייןעניין    לחומרתלחומרתלחומרתלחומרת    נוספתנוספתנוספתנוספת    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
    ביןביןביןבין    קשרקשרקשרקשר    ישנוישנוישנוישנו    שכביכולשכביכולשכביכולשכביכול, , , , המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    לביתלביתלביתלבית    מחוץמחוץמחוץמחוץ    שמקורהשמקורהשמקורהשמקורה

    ברברברבר    ––––    כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא    ברברברבר    מלחמתמלחמתמלחמתמלחמת    לביןלביןלביןלבין    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי
    בהםבהםבהםבהם    תוליםתוליםתוליםתולים    אשראשראשראשר    שוניםשוניםשוניםשונים    למנהגיםלמנהגיםלמנהגיםלמנהגים    והתייחסותוהתייחסותוהתייחסותוהתייחסות, , , , ּכֹוֵזיָבאּכֹוֵזיָבאּכֹוֵזיָבאּכֹוֵזיָבא

        ....שוניםשוניםשוניםשונים    ומקורותומקורותומקורותומקורות    אסמכתאותאסמכתאותאסמכתאותאסמכתאות    מינימינימינימיני    כלכלכלכל
        

הרב שאול הי"ו שלח אלי משהו, הקשור  בניבניבניבני
 בהר, ק"[במוצשלמה שדיברנו מספר פעמים 
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, ו]"תשע'בהעלותך שנת ה ק"ומוצש במדבר, בחוקותי,
יני דעות חיצוניות, על לגבי מה שמפיצים כל מ

תלמידי רבי עקיבא, שכביכול היה להם קשר 
עם הצבא של הרומיים. הוכחנו וביטלנו את 
הדעה הזאת, מכל מיני הוכחות, והזכרנו זאת 

  שוב גם בזמן האחרון.
        

תמיד חשבתי כי אין שום תמיד חשבתי כי אין שום תמיד חשבתי כי אין שום תמיד חשבתי כי אין שום כתב לי כך,  הואהואהואהוא
השפעה לדעה הרפורמית שתלמידי רבי השפעה לדעה הרפורמית שתלמידי רבי השפעה לדעה הרפורמית שתלמידי רבי השפעה לדעה הרפורמית שתלמידי רבי 

לא רק לא רק לא רק לא רק עקיבא מתו במלחמת בר כוכבא, אעקיבא מתו במלחמת בר כוכבא, אעקיבא מתו במלחמת בר כוכבא, אעקיבא מתו במלחמת בר כוכבא, א
לא מדברים על     שמע על זה.מי בשולי המחנה. בשולי המחנה. בשולי המחנה. בשולי המחנה. 

        זה, רק אצל הפשרנים. לא במרכז. 
        

אלא שנבהלתי לראות השנה בליל ל"ג אלא שנבהלתי לראות השנה בליל ל"ג אלא שנבהלתי לראות השנה בליל ל"ג אלא שנבהלתי לראות השנה בליל ל"ג 
בעומר, בחידון שנעשה בקהילה חרדית בעומר, בחידון שנעשה בקהילה חרדית בעומר, בחידון שנעשה בקהילה חרדית בעומר, בחידון שנעשה בקהילה חרדית 
לילדים, תוספת טעות הנמשכת מדעה זו. הם לילדים, תוספת טעות הנמשכת מדעה זו. הם לילדים, תוספת טעות הנמשכת מדעה זו. הם לילדים, תוספת טעות הנמשכת מדעה זו. הם 
כתבו, שאחת הסיפות להדלקת המדורות כתבו, שאחת הסיפות להדלקת המדורות כתבו, שאחת הסיפות להדלקת המדורות כתבו, שאחת הסיפות להדלקת המדורות 
בליל ל"ג בעומר, היא זכר למשואות שהדליקו בליל ל"ג בעומר, היא זכר למשואות שהדליקו בליל ל"ג בעומר, היא זכר למשואות שהדליקו בליל ל"ג בעומר, היא זכר למשואות שהדליקו 

מידי רבי עקיבא בנס המרד. צריך לשרש מידי רבי עקיבא בנס המרד. צריך לשרש מידי רבי עקיבא בנס המרד. צריך לשרש מידי רבי עקיבא בנס המרד. צריך לשרש תלתלתלתל
        את הטעות הזו.את הטעות הזו.את הטעות הזו.את הטעות הזו.

  
שלח לי צילום מדברי הספר זיו המנהגים  והואוהואוהואוהוא

, ]ה'תשס"ה 162. מובא בכתב עת 'שמעתין' [עמ' ק"ה
המדורות הינם זכר המדורות הינם זכר המדורות הינם זכר המדורות הינם זכר שהוא בעצמו כותב, 

למשואות שהיו מעלים להודיע על קידוש למשואות שהיו מעלים להודיע על קידוש למשואות שהיו מעלים להודיע על קידוש למשואות שהיו מעלים להודיע על קידוש 
החודש, והרומאים הכובשים אסרו לעשות כן, החודש, והרומאים הכובשים אסרו לעשות כן, החודש, והרומאים הכובשים אסרו לעשות כן, החודש, והרומאים הכובשים אסרו לעשות כן, 

דהיינו, ורות סמל ונס של מרד. ורות סמל ונס של מרד. ורות סמל ונס של מרד. ורות סמל ונס של מרד. לכן היו המדלכן היו המדלכן היו המדלכן היו המד
המדורות הן סימן של מרד. שוב הפעם, קישרו 
למלחמה זאת, ועכשיו מוסיפים, שזאת הסיבה 

  למה עושים מדורות. 
        

מובן, למה חשוב לדעת את מ"ש בשע"ה,  כעתכעתכעתכעת
שאצלינו בתימן לא היו מדורות. אומרים על 
כל מיני דברים, שהם היו בעבר, כביכול זאת 

אבל כפי שאמרתי בעבר  מסורת אבות.
, אם ישנם דברים ד]"תשע'ה בשלח ק"[מוצש

שאבותינו לא נהגו, זהו סימן שהדבר שאינו 
מבוסס, שאלו דברים חדשים, וצריך לבדוק 
במדוייק מהיכן זה בא. אל תתלה בזה טעמים 

  ותילי תילים, ומי יודע לאיפה תגיע. 

על כן ביום ההילולא על כן ביום ההילולא על כן ביום ההילולא על כן ביום ההילולא אופן, הם הסבירו כך,  בכלבכלבכלבכל
י שמעון בר יוחאי, שהיה המורד הגדול י שמעון בר יוחאי, שהיה המורד הגדול י שמעון בר יוחאי, שהיה המורד הגדול י שמעון בר יוחאי, שהיה המורד הגדול של רבשל רבשל רבשל רב

נגד הרומאים, (תלמידו של רבי עקיבא, שהיה נגד הרומאים, (תלמידו של רבי עקיבא, שהיה נגד הרומאים, (תלמידו של רבי עקיבא, שהיה נגד הרומאים, (תלמידו של רבי עקיבא, שהיה 
נושא כליו של בר כוכבא), מדליקים מדורות נושא כליו של בר כוכבא), מדליקים מדורות נושא כליו של בר כוכבא), מדליקים מדורות נושא כליו של בר כוכבא), מדליקים מדורות 
על קברו וכן במקומות שונים בארץ, לרמז על על קברו וכן במקומות שונים בארץ, לרמז על על קברו וכן במקומות שונים בארץ, לרמז על על קברו וכן במקומות שונים בארץ, לרמז על 

  חרותנו ופדות נפשנו מכל שלטון זר. חרותנו ופדות נפשנו מכל שלטון זר. חרותנו ופדות נפשנו מכל שלטון זר. חרותנו ופדות נפשנו מכל שלטון זר. 
  

אחד הערה, שבקובץ 'שמעתין'] [שם  ומובאתומובאתומובאתומובאת
שלל עמוד ס"ד]  [באגרות קדש חלק ט',    האדמורי"ם

ובדבריו למחבר אחד שהכניס ובדבריו למחבר אחד שהכניס ובדבריו למחבר אחד שהכניס ובדבריו למחבר אחד שהכניס     את סברא זו.
סברא זו לספרו כתב, ביאורו דל"ג בעומר שזהו סברא זו לספרו כתב, ביאורו דל"ג בעומר שזהו סברא זו לספרו כתב, ביאורו דל"ג בעומר שזהו סברא זו לספרו כתב, ביאורו דל"ג בעומר שזהו 
תלוי במלחמת בר כוכבא וכו', הנה זהו היפך תלוי במלחמת בר כוכבא וכו', הנה זהו היפך תלוי במלחמת בר כוכבא וכו', הנה זהו היפך תלוי במלחמת בר כוכבא וכו', הנה זהו היפך 

כך כותב הש"ס, אף שנמצא בספרי המשכילים. הש"ס, אף שנמצא בספרי המשכילים. הש"ס, אף שנמצא בספרי המשכילים. הש"ס, אף שנמצא בספרי המשכילים. 
לו אותו אדמו"ר, אשר ידע מאיפה שורש 
הדברים האלה, שהם באו 'מבחוץ', מספרי 

ל זה נגד הגמרא במס' יבמות, המשכילים. אב
שתלמידי רבי עקיבא מתו כיון שלא נהגו כבוד 

  זה בזה. א"כ, מה אתם מקשקשים? 
        

ובספר 'בין פסח ובספר 'בין פסח ובספר 'בין פסח ובספר 'בין פסח     שם בהמשך,ומובא ומובא ומובא ומובא 
לשבועות', העיר על טעם זה, שאינו מתאים עם לשבועות', העיר על טעם זה, שאינו מתאים עם לשבועות', העיר על טעם זה, שאינו מתאים עם לשבועות', העיר על טעם זה, שאינו מתאים עם 
משנה מפורשת, שהמשואות פסקו בגלל משנה מפורשת, שהמשואות פסקו בגלל משנה מפורשת, שהמשואות פסקו בגלל משנה מפורשת, שהמשואות פסקו בגלל 

הוא מביא את הדעה הזאת, ומעיר הצדוקים. הצדוקים. הצדוקים. הצדוקים. 
בר? הרי זה נגד משנה מה אתה מדעליה. 

    שהמשואות בטלו בגלל הצדוקים.מפורשת, 
איפה היו משואות, בזמן רשב"י? בתחילה היו 
משיאין משואות, אבל כיון שהצדוקים בלבלו 
את החכמים, וגם הם היו משיאים משואות בכדי 
לבלבל את עם ישראל, לכן התקינו לשלוח 
שלוחים, כמבואר במשנה במס' ראש השנה. 

אתם מפרשים כך? הדבר בכלל אינו  א"כ, איך
  מציאותי. 

        
 ,,,,תמיההתמיההתמיההתמיההוכתב על מביא טעם זה בלשון של וכתב על מביא טעם זה בלשון של וכתב על מביא טעם זה בלשון של וכתב על מביא טעם זה בלשון של 

מאיפה לקחת את מהיכן שאב דבריו אלו? מהיכן שאב דבריו אלו? מהיכן שאב דבריו אלו? מהיכן שאב דבריו אלו? 
  הטעם הזה? 

        
אומר, כי זאת לא רק תמיהה. לא רק  ואניואניואניואני

שהוא תמה, אלא זה גערה צריכה להיות. אסור 
  להביא דברים כאלה. זה פשוט בא מבחוץ. 
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מנהג עמי מנהג עמי מנהג עמי מנהג עמי , ושלם, ג'][ירמבשר טוב  בספרבספרבספרבספר
הארצות והציונים, (תינוקות שנשבו). יש הארצות והציונים, (תינוקות שנשבו). יש הארצות והציונים, (תינוקות שנשבו). יש הארצות והציונים, (תינוקות שנשבו). יש 
המוצאים חיזוק לסברא שיום ל"ג בעומר קשור המוצאים חיזוק לסברא שיום ל"ג בעומר קשור המוצאים חיזוק לסברא שיום ל"ג בעומר קשור המוצאים חיזוק לסברא שיום ל"ג בעומר קשור 
למאורעות בתולדות מלחמות עם ישראל. למאורעות בתולדות מלחמות עם ישראל. למאורעות בתולדות מלחמות עם ישראל. למאורעות בתולדות מלחמות עם ישראל. 
בישראל החילונית הנבובה, נהוג לחגוג את ל"ג בישראל החילונית הנבובה, נהוג לחגוג את ל"ג בישראל החילונית הנבובה, נהוג לחגוג את ל"ג בישראל החילונית הנבובה, נהוג לחגוג את ל"ג 
בעומר לזכר מרד בר כוכבא. המנהג של בעומר לזכר מרד בר כוכבא. המנהג של בעומר לזכר מרד בר כוכבא. המנהג של בעומר לזכר מרד בר כוכבא. המנהג של 

ביום י"ח באייר ביום י"ח באייר ביום י"ח באייר ביום י"ח באייר     ––––הדלקת מדורות בל"ג בעומר הדלקת מדורות בל"ג בעומר הדלקת מדורות בל"ג בעומר הדלקת מדורות בל"ג בעומר 
גם להסבר המבוסס על הקשר בין גם להסבר המבוסס על הקשר בין גם להסבר המבוסס על הקשר בין גם להסבר המבוסס על הקשר בין מקושר מקושר מקושר מקושר     ––––

מרד בר כוכבא ובין ל"ג בעומר. המורדים מרד בר כוכבא ובין ל"ג בעומר. המורדים מרד בר כוכבא ובין ל"ג בעומר. המורדים מרד בר כוכבא ובין ל"ג בעומר. המורדים 
הדליקו משואות אש על ראשי ההרים, כדי הדליקו משואות אש על ראשי ההרים, כדי הדליקו משואות אש על ראשי ההרים, כדי הדליקו משואות אש על ראשי ההרים, כדי 

אצל להעביר את ההודעה על פרוץ המרד. להעביר את ההודעה על פרוץ המרד. להעביר את ההודעה על פרוץ המרד. להעביר את ההודעה על פרוץ המרד. 
החילונים, זאת המטרה של מדורות ל"ג בעומר. 
אצלם זה מתקשר. משהו לאומי. מרד בר 

והמדורות שמדליקים היום בל"ג והמדורות שמדליקים היום בל"ג והמדורות שמדליקים היום בל"ג והמדורות שמדליקים היום בל"ג כוכבא. 
  זכר לאותן משואות.זכר לאותן משואות.זכר לאותן משואות.זכר לאותן משואות.בעומר, הן בעומר, הן בעומר, הן בעומר, הן 

        
        בעניין מנהג חץ וקשת בל"ג בעומר.בעניין מנהג חץ וקשת בל"ג בעומר.בעניין מנהג חץ וקשת בל"ג בעומר.בעניין מנהג חץ וקשת בל"ג בעומר.

        

ישנו מנהג נוסף, של חץ וקשת, והוא כעת, כעת, כעת, כעת, 
גם גם גם גם אומר כי לדידהו גם זה קשור למרד. וז"ל, 

מנהג החץ והקשת, קשור לזכר מרד בר כוכבא. מנהג החץ והקשת, קשור לזכר מרד בר כוכבא. מנהג החץ והקשת, קשור לזכר מרד בר כוכבא. מנהג החץ והקשת, קשור לזכר מרד בר כוכבא. 
קשתות וחצים שימשו בימי בר כוכבא ככלי קשתות וחצים שימשו בימי בר כוכבא ככלי קשתות וחצים שימשו בימי בר כוכבא ככלי קשתות וחצים שימשו בימי בר כוכבא ככלי 
הנשק העיקריים בקרב. לזכר מלחמת בר הנשק העיקריים בקרב. לזכר מלחמת בר הנשק העיקריים בקרב. לזכר מלחמת בר הנשק העיקריים בקרב. לזכר מלחמת בר 

נהוג להכין בל"ג בעומר נהוג להכין בל"ג בעומר נהוג להכין בל"ג בעומר נהוג להכין בל"ג בעומר     כוכבא ברומאים,כוכבא ברומאים,כוכבא ברומאים,כוכבא ברומאים,
  .קשתות וחצים ולשחק עימם ליד המדורהקשתות וחצים ולשחק עימם ליד המדורהקשתות וחצים ולשחק עימם ליד המדורהקשתות וחצים ולשחק עימם ליד המדורה

        
הקשתות והחצים, יש  בענייןהיא, כי  האמתהאמתהאמתהאמת

לכך קצת מקורות בקודש. כגון, בספר אבני 
ישנם מקומות בהם ישנם מקומות בהם ישנם מקומות בהם ישנם מקומות בהם שוהם [דף תי"ב] כתוב כך, 

הוא הילדים יורים בקשתות ביום ל"ג בעומר. הילדים יורים בקשתות ביום ל"ג בעומר. הילדים יורים בקשתות ביום ל"ג בעומר. הילדים יורים בקשתות ביום ל"ג בעומר. 
[מאמרי חודש מביא זאת מתוך הספר בני יששכר 

, בשם רבו מהרמ"מ ה']-אייר, מאמר ג', אותיות ד'
מרימנוב. וכידוע, הספר בני יששכר, הוא ספר 

        כשר. 
        

הטעם, לפי שכל ימיו של רבי שמעון בר יוחאי הטעם, לפי שכל ימיו של רבי שמעון בר יוחאי הטעם, לפי שכל ימיו של רבי שמעון בר יוחאי הטעם, לפי שכל ימיו של רבי שמעון בר יוחאי 
לא נראתה הקשת בשמים, לפי שזכותו הגינה לא נראתה הקשת בשמים, לפי שזכותו הגינה לא נראתה הקשת בשמים, לפי שזכותו הגינה לא נראתה הקשת בשמים, לפי שזכותו הגינה 
על כל העולם מפני הפורענות, ולכן יורים על כל העולם מפני הפורענות, ולכן יורים על כל העולם מפני הפורענות, ולכן יורים על כל העולם מפני הפורענות, ולכן יורים 

בקשת ביום עלייתו למרום, לרמוז על דבר זה.  בקשת ביום עלייתו למרום, לרמוז על דבר זה.  בקשת ביום עלייתו למרום, לרמוז על דבר זה.  בקשת ביום עלייתו למרום, לרמוז על דבר זה.  
הוא נתן לזה טעם. כך הוא מביא, בשם  טוב,

הספר בני יששכר. בסדר, זה עוד טעם. לכל 
  הפחות, משהו. 

צריכים לדעת, כי אצלינו גם לא היה את  אבלאבלאבלאבל
המנהג הזה של חץ וקשת. שוב הפעם, אני אומר 
זאת, בכדי לדעת שהדברים הללו אינם 
מבוססים. זה כמו הסביבון והרעשן, כפי 

, ר מוצש"ק וישב ה'תשע"ז][שיעושדיברנו בזמנו 
שגם עניינים אלו הביא בעל בני יששכר. אבל 
כפי שאמרתי, אם אבותינו לא נהגו זאת, ולא 
היה לנו את המסורת של הדברים הללו, 
צריכים לדעת את המשקל של הדברים האלה, 
לא ח"ו לזלזל בזה, אבל ראשית לא לתת לכך 
טעמים שאין להם מקור בחז"ל, במקור של 

אולי נוספו ונערמו במשך הזמן דמיונות  קדושה,
והשערות, ודבר שני בכדי לדעת כי 'מאן 

  דעביד עביד, ומאן דלא עביד לא עביד'.
  

  

" " " " מרןמרןמרןמרן    ביתביתביתבית""""    בעלוןבעלוןבעלוןבעלון    למובאלמובאלמובאלמובא    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
    בתיםבתיםבתיםבתים    בעליבעליבעליבעלי    לביןלביןלביןלבין    תורהתורהתורהתורה    בניבניבניבני    ביןביןביןבין    חילוקחילוקחילוקחילוק    ישנוישנוישנוישנו    שכביכולשכביכולשכביכולשכביכול

    ולאולאולאולא    השחרהשחרהשחרהשחר    בעלותבעלותבעלותבעלות    שבועותשבועותשבועותשבועות    שחריתשחריתשחריתשחרית    תפילתתפילתתפילתתפילת    דיןדיןדיןדין    לגבילגבילגבילגבי
        ....החמההחמההחמההחמה    בהנץבהנץבהנץבהנץ

        

אחרון שברצוני לומר, הקשור לחג  ברברברברדדדד
  השבועות.

  

לי כי בעלון 'בית מרן' האחרון,  הראוהראוהראוהראו
הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א כתב, 
בקשר לתפילה בעמוד השחר בשעת הדוחק. בקשר לתפילה בעמוד השחר בשעת הדוחק. בקשר לתפילה בעמוד השחר בשעת הדוחק. בקשר לתפילה בעמוד השחר בשעת הדוחק. 

?. 6[כשהיה בן  אני זוכר לפני כששים שנהאני זוכר לפני כששים שנהאני זוכר לפני כששים שנהאני זוכר לפני כששים שנה
הכוונה לאביו  זצ"ל,זצ"ל,זצ"ל,זצ"ל,    מרןמרןמרןמרןששאלו את ששאלו את ששאלו את ששאלו את העורך], 

ת כנסת אחד ת כנסת אחד ת כנסת אחד ת כנסת אחד ביביביביממממהגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, 
רצו להתפלל תפילת רצו להתפלל תפילת רצו להתפלל תפילת רצו להתפלל תפילת שששששל בעלי בתים, של בעלי בתים, של בעלי בתים, של בעלי בתים, 

הושענא רבה בעמוד השחר, הושענא רבה בעמוד השחר, הושענא רבה בעמוד השחר, הושענא רבה בעמוד השחר, שחרית בשבועות ושחרית בשבועות ושחרית בשבועות ושחרית בשבועות ו
כדי לא לעכב את הציבור עד הנץ, ואז אנשים כדי לא לעכב את הציבור עד הנץ, ואז אנשים כדי לא לעכב את הציבור עד הנץ, ואז אנשים כדי לא לעכב את הציבור עד הנץ, ואז אנשים 
עייפים ונרדמים. ופסק להם, שאעפ"י שתפילה עייפים ונרדמים. ופסק להם, שאעפ"י שתפילה עייפים ונרדמים. ופסק להם, שאעפ"י שתפילה עייפים ונרדמים. ופסק להם, שאעפ"י שתפילה 
בעמוד השחר היא בדיעבד, ולכתחילה אין בעמוד השחר היא בדיעבד, ולכתחילה אין בעמוד השחר היא בדיעבד, ולכתחילה אין בעמוד השחר היא בדיעבד, ולכתחילה אין 
להתפלל לפני מהנץ החמה, מ"מ כאן עדיף להתפלל לפני מהנץ החמה, מ"מ כאן עדיף להתפלל לפני מהנץ החמה, מ"מ כאן עדיף להתפלל לפני מהנץ החמה, מ"מ כאן עדיף 

שלא יירדמו שלא יירדמו שלא יירדמו שלא יירדמו     שיתפללו בעמוד השחר, כדישיתפללו בעמוד השחר, כדישיתפללו בעמוד השחר, כדישיתפללו בעמוד השחר, כדי
        בתפילה. בתפילה. בתפילה. בתפילה. 

  

זו לא הוראה זו לא הוראה זו לא הוראה זו לא הוראה על כך הרב יצחק יוסף,  אומראומראומראומר
כללית. אלא כל ציבור, לפי מה שהוא. בני כללית. אלא כל ציבור, לפי מה שהוא. בני כללית. אלא כל ציבור, לפי מה שהוא. בני כללית. אלא כל ציבור, לפי מה שהוא. בני 
תורה יודעים ערך התפילה ויתפללו מלה תורה יודעים ערך התפילה ויתפללו מלה תורה יודעים ערך התפילה ויתפללו מלה תורה יודעים ערך התפילה ויתפללו מלה 
במלה, ולכן ימתינו להתפלל בהנץ החמה. במלה, ולכן ימתינו להתפלל בהנץ החמה. במלה, ולכן ימתינו להתפלל בהנץ החמה. במלה, ולכן ימתינו להתפלל בהנץ החמה. 

        למה שיתפללו תפילה בדיעבד.למה שיתפללו תפילה בדיעבד.למה שיתפללו תפילה בדיעבד.למה שיתפללו תפילה בדיעבד.
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אינני מבין, מה הדבר קשור ל'בני תורה' ואני ואני ואני ואני 
בני תורה יותר חזקים  או 'בעלי בתים'? וכי

[עיין גמ' מבעלי בתים? מי יותר חלש? הרי כתוב 
אדרבה,     מאן מריעי, רבנן., ע"ב] דף מ"ט נדרים

בני התורה יותר חלשים, ובפרט שלמדו טוב כל 
הלילה, ובבוקר כשמגיעים לתפילה בודאי 
שהם נרדמים. כך היא המציאות. אז הבע"ב 

"ר, נרדמים, ובני התורה לא נרדמים? בעוה
אפילו תלמידי חכמים, הם נרדמים. התורה 
נקראת תושיה, כי מתשת כוחו של־אדם, 

  כנודע.
        

לי גבאי בית כנסת של אברכים, הוא  סיפרסיפרסיפרסיפר
אומר לי, אני מעלה אותם לס"ת, ראשון, שני, 
וצריך להעיר אותם, כי הם ישנים. אני קורא לו 
לס"ת, והוא רדום. האנשים נרדמים. מה הדבר 

ורה, שיודעים את ערך התפילה. קשור, לבני ת
השאלה היא, מה המציאות? נרדמים או לא 
נרדמים? אם הם לא נרדמים, אשריהם ישראל, 
אז בסדר. אבל אם הם נרדמים, אז ה"ה לבני 

  תורה. 
        

, כפי שאנחנו אומרים כל השנים, אדרבה, לכןלכןלכןלכן
המצוה היא, גם לגבי הושענא רבה, ואפילו 

ים, כיון לגבי ליל שבועות, שהלילות קצר
שהדור נחלש, האנשים חלשים, ורואים 
במציאות שהם נרדמים בתפילה, אפילו 
שאנחנו מתפללים בעלות השחר, בקושי 
גומרים את התפילה, בכבדות, מתאמצים. 
אבל כאשר מחכים להנץ החמה, זהו הבדל של 
שעה וחצי, בודאי שהאנשים נרדמים בק"ש 

  ובהלל ובקריאת התורה. 
  

ת יצר הרע. דהיינו, מצד דעתי, זאת עצ לפילפילפילפי
אחד רוצים לקיים את המנהג להיות ערים כל 
הלילה, שזה בכלל לא חובה, ואת הדברים 
העיקריים של התפילה, גם בהושענא רבה שזה 
יום החיתום וגם יום מתן תורה, ובעוה"ר אז 

  דוקא ספק אם יצאו ידי חובתם.
        

חושבני, כי אלו דברים תמוהים. גם בני  לכןלכןלכןלכן
ללו מעלות השחר, והלואי תורה, שיתפ

  שיחזיקו מעמד.
        

מהקהל: מרן שליט"א מתיר להתפלל  שאלהשאלהשאלהשאלה
  אפילו לפני עלות השחר?

        
מרן שליט"א: לא. בזה אני לא כ"כ  תשובתתשובתתשובתתשובת

מיקל. מי שמיקל, יש לו על מה לסמוך. ישנם 
כאלה, אפילו באופן כזה. כנראה שאצלם 

  היתה שעת הדוחק. אני לא ממליץ על זה.
        

אז לכתחילה לא להתפלל  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
  לפני עלות השחר?

        
מרן שליט"א: לא. שקרית שמע יצא  תשובתתשובתתשובתתשובת

  אחרי עלות השחר.
        

מהקהל: אז אפשר להתחיל לפני עלות  שאלהשאלהשאלהשאלה
  השחר?

        
מרן שליט"א: כן. את ההתחלה אפשר  תשובתתשובתתשובתתשובת

לומר לפני עלות השחר. כוונתי היתה לגבי מי 
שמיקל אפילו לומר את ק"ש לפני עלות 

נן שלוש שיטות בראשונים. השחר. יש
הראב"ד, והמאירי, ועוד. אבל זאת קולא מדאי 
גדולה. כך היא השיטה האמצעית, שמתפללים 
קרית שמע אחרי עלות השחר. זהו הדבר הטוב 
ביותר, לפי מצב דורינו, אפילו לצדיקים הכי 
גדולים, לבני תורה המדקדקים ביותר, כי 
 במציאות הם לא יחזיקו מעמד, אא"כ ילכו

  לישון כמה שעות בלילה. אין ברירה.
        

מהקהל: לגבי זמן עלות השחר, כמה זמן  שאלהשאלהשאלהשאלה
  אנחנו סוברים שזה לפני הנץ?

        
מרן שליט"א: צריך לקחת את הזמן  תשובתתשובתתשובתתשובת

הממוצע. ישנם שני זמנים, וישנו הבדל ביניהם, 
אבל אנחנו לוקחים את הזמן הממוצע. כפי 

  שאמרנו, אנחנו עושים פשרות. 
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הל: ברצוני לשאול לגבי הכנה מהק שאלהשאלהשאלהשאלה
משבת ליום טוב, האם מותר לי להוציא אוכל 

בצהרים,  2מהמקרר או מההקפאה בשעה 
 5ולהניח אותו על הפלטה שתידלק רק בשעה 

אחה"צ, בכדי שכאשר אבוא מתפילת ערבית, 
בחג עצמו כבר האוכל יהיה חם. האם מותר 

  לעשות כך, או שיש בכך איסור הכנה?
        

יט"א: אסור. יש בכך איסור מרן של תשובתתשובתתשובתתשובת
הכנה. מה שמותר לעשות הוא, להוציא 
מההקפאה. אבל דבר שצריך להתעסק איתו 

  קצת, אי אפשר.
        

  מהקהל: רק להניח על הפלטה. שאלהשאלהשאלהשאלה
        

מרן שליט"א: זה דבר קטן? אין בזה  תשובתתשובתתשובתתשובת
  שום מאמץ?

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

: לא. מוציא מהמקרר או השואל תגובתתגובתתגובתתגובת
מהמקפיא, ושם אותו על הפלטה, שתידלק 

  עוד כמה שעות.ב
  

בכך בכמה ספרים,  דנומרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
אבל אומר לך מה שכתבתי בס"ד בשלחן ערוך 

, זה לא [סימן צ"ו בעיני יצחק הערה ג']המקוצר 
בדיוק כפי השאלה שלך, אבל משהו הדומה 
לה, ואפשר ללמוד מפה לשם. כתבתי שם כי 
הכלל הוא, שאם זהו דבר אשר עושים אותו 

כלומר, אם  ואין בכך טירחא, אזי הדבר מותר.
אתה עושה זאת ללא מאמץ. אם זה כפי מה 
שאתה אומר, כי רק מוציאים ומניחים, הדבר 

  מותר.
        

לכל הקהל הקדוש, לקראת הרגל  וברכתיוברכתיוברכתיוברכתי
שלפנינו, תוסיפו שנים רבות שמחים במועדים 

  טובים.
  

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

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

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

 בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו.ענבצר ממנו ל

  
לברר האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין בשיעור זה, יש לו  לאור

  את הדבר היטב 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  , ולרפואה להצלחה שיעור כל להקדיש ניתן

  .נשמת לעילוי או
  ,א"שליט מרן מפי השיעור בתחילת נ"בל יוזכר השם

  .השיעור בסוף" שבירך מי" באמירת וכן
  

  . 050-4140741: בטלפון פרטים
  .השיעור לפני זאת לתאם נא

  
  ,הרבים ולזיכוי התורה להפצת והמסייעים והתורמים

  .ר"אכי. לטובה ליבם משאלות כל ה"ב המקום ימלא

  


