
  

        
 עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    בס"ד

 

 

 בזמירות אומרים אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו הגלעדי, 

"אשרי מי שראה פניו בחלום, אשר מי שנתן לו שלום והחזיר לו 

 שלום". 

 .הנביא זכור לטוב גילוי אליהולא היה רוצה לזכות למי מאיתנו 

 לגילוי שכזה היינו מוכנים...אמנם האם גם 

מבית רבו, לאחר  ברבי שמעון ממגדל גדור מעשה שבא רבי אלעזר

שישב שם זמן רב ולמד תורה, והיה רכוב על חמור, ומטייל על שפת 

גדולה, והיתה דעתו גסה ושמח שמחה  נהר כדי לשמוח וליהנות.

  .תורה הרבה, מפני שלמד עליו

ו אדם אמר לו אות, כוער ביותרשהיה מ, נזדמן לו בדרכו אדם אחד

 .א החזיר לו רבי אלעזר שלוםול, שלום עליך רבי ,לרבי אלעזר

 ,, כמה מכוער אותו האישריקה ולא עוד, אלא שתחת זאת אמר לו

דע. איני יו ,אמר לו אותו אדם, כל בני עירך מכוערין כמותךשמא 

כמה , קדוש ברוך הואל דהיינו ,א, לך ואמור לאומן שעשאניאל

  .מכוער כלי זה שעשית

תובת. לך ליוצרי, תי המכוערת, לא אני הכאם יש לך טענות על צור

  .לקדוש ברוך הוא

 ,, ירד מן החמורבדבריו שידע והבין רבי אלעזר בעצמו שחטאכיון 

ראוי, מחול  באפן לאדיברתי אליך  ונשתטח לפני אותו אדם, ואמר לו

  .לי

אמור לאומן שעשאני, ו תלךאיני מוחל לך, עד ש, אמר לו אותו אדם

 .כמה מכוער כלי זה שעשית ,לו

 .עד שהגיע לעירו ומנסה לפייסו רבי אלעזר אחריו לךה

ם עליך רבי שלו ,, והיו אומרים לולקראת רבי אלעזר יצאו בני עירו

, למי אתם קורין "רבי" "רבי" אמר להם אותו אדם.רבי, מורי מורי

 לאדם זה שמטייל אחריך. לרבי אלעזר. אמרו לו

. כמותו בישראל רבי הוא, אל ירבו רבנים ,אמר להם אם אדם זה

 .מפני מה אתה אומר כך ,חס וחלילה ,אמרו לו

  ו.עשה למה ש סיפר להם את כל המעשה

עשה לך, מחול לו לרבי אלעזר, נאף על פי כן, למרות מה ש ,אמרו לו

 שאתם מבקשים אמר להם: בשבילכם  לפי שאדם גדול בתורה הוא.

    .והריני מוחל ל

זה שאתם מכירים בו  ,בזיונות נוראיות קבל עם ועידה, כך עשה לי

נורא  .לא ירבו כמותו, הוא אינו ראוי למחילה ,כרבכם ומורכם

 זיון.בהושה והב נוראות

ם על אשונישעשה כל זאת. מבארים הרמי הוא אותו ריק ומכוער 

 . טובלהמקום היה זה אליהו הנביא זכור 

לטוב כור מה הביא את אליהו הנביא ז. "אליהו הנביא" לא פחות

לסחוב אותו דרך עזר ברבי שמעון, להתגלות בצורה כזאת לרבי אל

 .תו בפני בני עירו.ארוכה לבזות או

 . .שדעתו גסה עליו בגלל

הינו אדם את עצמו שהשכחת  ,ניתוק וא מצב שלהות גא לש מצב

גדול יותר מצב זה כל כל מסוכן הוא לאדם וככל שיהיה , בשר ודם

ו לבזותמיד וכך הוכרח אליהו לבוא איליו  ו מרובה יותר. לשםסכנת

  .על חומרת מצבו כדי כך כדי להעמידועד 

 ,ובלבד שלא יהא רגיל בכך ,אמרו התנה את מחילתו וובסיום דברי

על המצב הזה אלא  ,ה שעשההמעשעצם לא על מבאר המהרש"א 

  יהיה רוחו גסה עליו.תך שכשלא ירגיל ב

לעולם  ,דרשונכנס לבית המדרש  למד ר' אלעזר בר"שמיד  ,ואכן

 .יהא אדם רך כקנה, ואל יהא קשה כארז

כבוד זהירות בחיוב העל שנעשה על המעשה  לא נכנס לדרוש

רגיל את עצמו הבריות שהם מעשי ידי השם, אלא על תיקון האדם שי

 רכות הקנה ולא קשיות הארז. ב

ימים אלו הם ימי תיקון המידות לומדים בהם מסכת אבות לשים לב 

  .אישיותנולתקן את עצמנו לשפר את 

ואכן מסכת זו יש בה כל מידה נכונה ודרך ישרה שילך בה האדם 

 .ויעלה בה מעלה כי זו היא ההכנה שיוכל להידבק בתורה

רבי לויטס איש אמר התנא  ,היפך הגסותועל מידת שפלות הרוח 

 .הוי שפל רוח שתקות אנוש רמה "מאד מאד"יבנה 

נמוכי הרוח לפני הקדוש  בא וראה כמה גדולים א"ר יהושע בן לוי

תוב כאילו אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכ וכו', ברוך הוא

 .     הקריב כל הקרבנות כולם

     בברכת שבת שלום                      

                 העורך                        

 את הדרך                              הו                                          הו                                          וי אליוי אליללגיגי      
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 שליט"אשורץ אהרן יהודה  מורנו הרה"ג
 חבר בד"ץ אלעד    

 ורב שכונות הצפון     
 

 הנהגת ר' שמעון בר יוחאי שברח מסכנת המלכות ובדין קידוש השם והצלת נפשות. בעניין שיעור
 

רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן  דיתבישבת מובא בגמ' 

גרים גבייהו פתח ר' יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו תקנו 

שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות ר' יוסי שתק נענה רשב"י ואמר כל 

הלך יהודה בן וכו' מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו שווקין 

גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות אמרו יהודה שעילה יתעלה יוסי 

ששתק יגלה לציפורי שמעון שגינה יהרג אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא  

תקיף כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי כי 

ן נשים דעתן קלה עליהן דילמא מצערי לה ומגליא לגזירתא א"ל לבריה 

 .אזלו טשו במערתא

 'בשו"ת שבות יעקב )חלק בדברים למדו בספרים מסוגיא זו. ו בהוהר

ו( נשאל אודות עיר אחת שגזרו עליהם גזירה להעברת דת, "סימן ק

שמחויבים להרוג ואל יעבור, ומקצתם יכולין לברוח, אם הם מחויבין 

לברוח כדי להציל נפשם דלא יהא כמאבד עצמם לדעת, או נימא דאל 

 שו מן הציבור שמחויבים למסור נפשם על קדוש השם.יפר

עצמם את ברחו והטמינו ביא ראיה מעובדא דר' שמעון ובנו דיש להוכתב 

במערה, דודאי היכי דאפשר לקיים שניהם שלא לעבור על המצוה ולקיים 

שברחו  שהביא לדחות את הראיה הזויש ו .וחי בהם, דעדיף למעבד הכי

בכך לא היה פגע רשב"י במלכות אבל ות שהוטל עליהם שומחמת עונש מ

ה זה רק מאמונתם ולא הי שימותו עליו דלא רצו להעבירםקידוש השם 

ובהמשך כתב בשו"ת שבות יעקב   ונש מות שנגזר עליו.לברוח מע

ומזקנים אתבונן, כדאיתא במדרש, ויברח משה, ויברח יעקב, ויברח דוד. 

כל אלו לא היה בהם ולכאורה  וכן אמרינן יתרו שברח זכו בניו וכו',

 קידוש השם אלא בריחה מחמת עונש מות.

סימן )תרומת הדשן היש להביא מה שדן של השבות יעקב ספיקו  ובעצם

כל העבירות שנאמרו בהן יעבור ואל יהרג כגון בשאר עבירות בר  (ט"קצ

יעבור ובא למלוך, מע"ז וג"ע וש"ד, אם יתרצה אחד ליהרג כדי שלא 

 ו.האיך מורין ל

והיה נראה דהוא מחלוקת האם מותר למסור נפש על שאר עבירות והשיב 

נפשות, כדפסק  והואיל דפלוגתא דרבוותא אזלינן לקולא באיסור בסכנת

בפלוגתא דאמוראי דספק נפשות  (שבת קכט ע"א)תלמודא בפ' מפנין 

 אשירי במס' יומא בפלוגתא דרבוותא.בלהקל, וכן פסק 

וש השם שלא הקפידה אמנם י"ל הכא דלענין קידהתרומת הדשן  ודחה

תורה על אבוד נפשות מישראל, ואמרה מסור עצמך על קידוש השם לא 

 ילפינן לה משאר ספיקא דלית בהו משום קידוש השם.

שיש סברא לומר שכדי לקדש את השם אין זה נחשב  מבואר בדבריו

 טלה שמכל מקום יש בכך קידוש השם.באיבוד נפש שהרי אין מיתתו ל

שאדרבא אין לו לברוח כשישאר יקדש את השם  יש צד לומר ולפי זה

העבירם על דתם שהוא מהדברים בנידון השבות יעקב מיירי שגזרו לוהרי 

 שמצווים למסור את הנפש על כך.

ח "סימן שכ)הלכות שבת ב שולחן ערוךעל דברי הכתב המש"ב והנה 

עליו  אין מחללין נסו שיעבור עבירה גדולה,מי שרוצים לא'( סעיף י

באחד מג' עבירות ע"ג  אך אם הכפיה היה א("לס"ק ) השבת כדי להצילו

והוא משער שהנאנס ימסור עצמו למיתה בשביל זה  וג"ע ושפיכות דמים

אף לחלל שבת כדי הרי שצריך  .פשר דצריך לחלל כדי שלא יבוא לזהא

 אף בג' עבירות.שלא יהרג 

 הוא מטעםלמסור נפשו לדון ולחלק שבשפיכות דמים שחיוב  והיה מקום

ממילא דיש לחלל את השבת אי חזית דדמך סומק טפי שלא להרוג דמ

וכן בג"ע אף שמצווה למסור נפש מכל מקום, אין מעשה העבירה  ו,להציל

ואין במיתת זה שכופים עליו דבר זה קידוש לבזות ולחלל את כבוד השם. 

מה  ,השם בעצם ולכן עדיף להצילו שלא ימות כדי להימנע מעבירות הללו

כביכול יש ש ,שאין כן בעבודה זרה שהוא מעשה הבא לחלל את השם

כדי לבטל  רשות אחרת ח"ו. אזי יש מקום שלא נמנע ממנו למסור נפשו

 אמנם המ"ב לא חילק בזה.  ,והוא קידוש השם בעצםאת הדבר הזה 

הרי אף לחלל שבת ש הציל עצמםברוח ולנלמד שיש ל בהמש"ומדברי 

 .חלק ג סימן צ ד"שו"ת אגרות משה יועיין  מותר.אפשר שכתב דלשם כך 

 ינואלדעת אם נחשב מאבד את עצמו זה שאין אך עדיין יש מקום לומר 

 .מצות קידוש השם כךבשהרי מקיים הוא רח וב

דאין להם לברוח מסוגיא הביא בתחילה ראיה שבות יעקב  שו"תבו

חנניא משאל  מה ראו שם על הא דקאמר 'תוסדברי הו (דף נ"ג)דפסחים 

ופ"ה מה ראו  .שמסרו עצמן לתוך כבשן האש נשאו ק"ו בעצמם 'ועזרי

דהא בפרהסי' הוי התוס' קשה הבהם ושלא דרשו וחי בהם ולא שימות 

מחויב למסור עצמו ומפר"ת וכו' ור"י מפרש מה ראו שלא ברחו  דלכ"ע

שהרי קודם המעשה היו יכולין לברוח כמו שעשה דניאל כדאמר בחלק ג' 

היו באותה עצה עכ"ל וכ"כ הר"ן ע"ש הרי להדיא דאפילו היו יכולין 

להמלט על נפשם אין לברוח ומחויבים למסור נפשם על קידוש השם 

קושית התוספת מ"מ  ואף לר"ת שתירץ תירץ אחר על .מק"ו דצפרדעים

 .אינו מוכרח שחולק על ר"י לדינא דאין לברוח

לעשות כן ולא שהיו מחוייבים לעשות בעצמם יש לומר שדנו בפשטות ו

 . אבל השבות יעקב ס"ל דלמדו ק"ו ממש לחיוב כן

ת שאלשם ב הבאנו את דעות הראשונים וביאור הסוגיא ובמקום אחר

שיטה  ,שנוגע לנידון דנן ונביאם בקצרה, היא מה ראו שמסרו נפשם הגמ'

ודומה לזה שיטת רש"י בשיטמ"ק  דהיה להם לברוח.שם בתוס' היא אחת 

כתובות דהיה להם לנסות להתחנן לו ולא לדבר כנגדו. וזה אף אי נימא 

יש להם להשתדל מוחי בהם להנצל.  , מכל מקוםממשדהיה עבודה זרה 

 ושלא יעבדו ע"ז.

' דלא היה ע"ז ולא היו צריכים למסור עצמם למיתה תוסיש  נוספתשי' 

שם אף על כך. ולפי זה מבואר השאלה מה ראו וכו'. ומה דבאמת מסרו נפ

משום דשרי הוא  ,ולא להיהרגזו  השתחוות לאנדרטאו מותרים לשהם הי

 פטור, ולמדו מצפרדעים לעשות כן. למסור נפשו על קדושת השם אף אם 

ראוי לעשות כן למסור נפש הללו הרי ודאי שמותר ו ולדברי הראשונים

 .כשבאים להעבירם על דתם אף שיכולים לברוח ולקדש את השם

ירא להו דלא היה אי סב ואףעל שאר מצוות. סור נפשדאסור למולדעות 

משום  םמסור נפשחנניא משאל ועזריה להיה מותר ל םמכל מקו ,זה ע"ז

ואף שהיו יכולים לברוח אין נחשב בזה מתחייב שהיה שעת גזירת שמד. 

שיש בדבר זה קדושת השם שצריך למסור בנפשו אף לשיטתם, משום 

ואין מיתתו לחינם ואינו מחוייב לפטור עצמו ממצות  ,נפש על דבר זה

  קידוש השם. 

שיכולים לברוח ואינם חייבים להישאר ולמסור  יעקבהשבות מסקנת ו

  .נפשם

שחייבים למסור נפשם, כתב  מה שהוכיח מממסכת פסחים וכדי לתרץ

מה ק"ו הוא זה דשאני צפרדעים שגזר עליהם ע"פ גזירת  דיש להקשות

השם שיבאו באש משא"כ חמ"ו שלא נצטוו על כך כיון שאפשר להם 



 י'דף )וו על כך כדאי' בסוט' אלא צ"ל דס"ל לר"י שגם חמ"ו נצט .לברוח

יך שאני שיצאה בת קול אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור חי (ע"ב

מציל שלשה בניך מן האור מאן נינהו חמ"ו לכך לא ברחו להמלט על 

ולא נתכוונו והרי אחר  וצ"ב דהרי הם לא ידעו מכך .. ע"כ דבריונפשם

 שאמר להם הנביא שלא ינצלו, מסרו עצמם וצ"ע.

 (דף י"ד)סנהדרין מ ךכעוד ראיה שא"צ לההרג ולקדש את השם במביא ו

היינו שגזרו שלא להסמך כדי להם בני רוצו ברבי יהודא בן בבא שאמר 

לבטל את הסמיכה מישראל ר"י בן בבא סמך וגילו את זה האוייבים ואמר 

ויש לדון דגם מזה אין להביא ראיה דכשיברחו בכך הם  להם לברוח.

 .וי"ל מבטלים את הגזירה ומקיימים את התורה

עצמו לברוח אבל מ"מ אם רוצה להחמיר על  יכולהשבות יעקב שומסיק 

לעשות זכור ם שממנו ילמדו אחרים ולמסור נפשו לקדש השם ברבי

בפ"ק דע"ז דף י"ח גבי  אי לא מקרי מאבד עצמו לדעת וכדאיתודא ,לטוב

ומסיום דבריו נראה שהבין שלא היה מחוייב . רבי חנינא בן תרדיון יע"ש

 ורק הוא רצה לקדש את השם.ר"ח בן תרדיון להקהיל קהילות ברבים 

פרק א סימן  'חלק ט)שו"ת להורות נתן נתקשה ב המשנה ברורה ובדברי 

יש לעיין בזה, דהרי הא דמחללין שבת כדי להציל חייו של  כתבו ( טו

דין זה ד וכו', וכיון חולה שיש בו סכנה, הוא משום דילפינן מקרא וחי בהם

ואל יעבור, דבג' עבירות לא נאמר בג' עבירות אשר בהן קיי"ל דיהרג 

הללו בדין הוא שיהרג ולא יעבור על המצוה. וא"כ היכי שמאנסין אותו 

לעבור על אחד מג' העבירות והוא משער שהנאנס ימסור נפשו, נמצא 

דהנאנס עביד כדין במה שהוא מוסר עצמו למיתה, ועל זה לא נאמר וחי 

 וא"כ איך מחללים שבת כדי להצילו. בהם,

דמאחר ומתעסקים להצילו קודם שלא יגיע למצב זה הרי   נראהובפשטות 

בכלל וחי בהם וכדברי הראשונים שכתבו על מה ראו חנניא וכו' שלא 

 .בהם דהיינו לברוח משם ולא להתחייב למסור את הנפש דרשו וחי

 אכתי אין היתר להצילם מ"מ וחי בהם שאף שמשום להורות נתןבומבאר 

חייב להצילו מהא דיומא )פה ב( אמרה תורה חלל עליו וכו' כדי שישמור 

שבתות הרבה עיין שם, הרי דמותר לחלל שבת אחת כדי שישראל זה 

ישמור שבתות הרבה, וא"כ אף היכי שהוא חייב למסור נפשו, מ"מ כיון 

שיכול להנצל ע"י חילול שבת ואז הרי ישמור שבתות הרבה, כבר מותר 

 ורו. לחלל שבת עב

עוד נידון אחד בזה דאם היו יכולים לברוח הרי בכך שהם  ויש להביא

ויעוין נשארים מכשילים את המלכות ברציחה ועוברים בלפני עיור 

שהוכיח דאין לפני  בשו"ת מהרי"ל דיסקין )קונטרס אחרון סימן קמה(

  עוור כשהנכשל כופה את המכשיל להכשילו וממילא דה"נ הוא כן.

להורג את הגר צדק הגרף פוטוצקי, הובילו אותו  כשהוציאו מסופר

ברחובות וילנא, כאשר הגיע הגר אל מתחת חלון ביתו של רבינו הגר"א, 

 פתח הגאון את החלון וקרא לעברו, 'ר' אברהם, לך בזריזות'.

, האם בו של רבי אברהם התעורר הספקאת הדברים, שבלי ויש שביארו

יו, כדי להציל עצמו לחיי שעה על פי דין תורה הוא צריך להאט את צעד

ולהרוויח עוד כמה דקות של חיים, או שמא משום חיבת מצוות קידוש 

השם יש להזדרז, משום זריזין מקדימין למצוות, ובכך להגדיל גם את 

מעשה קידוש השם. יצא הגר"א והכריע עבורו את ההלכה, ואמר לו 

 דם.שמוטב שיחיש את צעדיו לקדש שם שמים, ויפה שעה אחת קו

דנין אותו, או בשריפה, או  מסכת בבא קמא פרק ח ים של שלמהוב

ומבואר  יעבור, וזה אינו קרוי חובל בעצמובמיתה חמורה. וא"כ יהרג ואל 

דאין בדבריו דאין בכך שמקרב עצמו שהגויים יהורגוהו משום מאבע"ל. 

לעסוק ללמוד ממעשי התנאים הקדושים רשב"י ובנו הקדוש ברוך יזכנו 

ולקדש את שמו ולשים עיקר חיינו בעסק זה ובעבודתו יתברך בתורה 

 בחיינו. 

.

   

 הריסת הדת

במהלך אחת ההפגנות על קדשי ישראל פרצו שוטרים לתוך בית המדרש של חסידי "תולדות אהרן" במאה שערים, והפליאו את מכותיהם 

ביושבי בית המדרש. כמה ימים לאחר מכן התקיים שם בביהמ"ד "יום תפילה ומחאה" על חילול כבוד בית המדרש. מרן ראש ישיבת חברון 

מר לתלמיד זמן מה לאחר מכן, שאילו היה יודע על דבר קיומו של יום תפילה זה, היה הולך להשתתף בכינוס ר' שמחה זיסל ברוידא זצ"ל א

 הזה. מפני שחילול "בית המדרש" ע"י המשטרה, הוא מימד חדש בהריסת יסודי הדת, שיש לראות אותו בחומרה רבה ולעמוד ולהקהל נגדו.  

 מסירות נפש יסודי הדת

הביא את ששמע בעצמו ממרן בעל ה"חזון איש" זצ"ל, בענין מלתמת  זצ"ל ראש ישיבת "כנסת ישראל" חברון רבי שמחה זיסל ברוידאמרן 

"פילגש בגבעה", דלכאורה צריך ביאור מדוע יצאו בני ישראל להילחם עקב המעשה הזה, שלא היה אחד משלושת העבירות החמורות, ואין 

 פש שמצווים בה רק בשלושת העבירות" זצ"ל, שהכלל האמור בענין מסירות נמצווין למסור עליו את הנפש? ואמר בזה ה"חזון איש

החמורות, זהו רק כאשר המדובר הוא בעבירות פרטיות, אולם בדברים הנוגעים ליסודי התורה ועיקרי הדת, יש חובה למסור את הנפש על כל 

 קוצו של יוד.

 יעבר ליהרג וא ביטול תורה דרבים

אמר במשך חכמה )סוף נ , ם ישראל לסגור ישיבות, ולבוא לעבוד עבודת צבא אצלהם, האם יהרגו ולא יעברושאלה. כשהגויים כופים את ע

הרג ואל יעבור ולא פרשת תרומה( דעל תלמוד תורה דרבים צריך למסור עצמו למיתה, ולהסתכן עבור זה. וצ"ב הרי רק על ג' עבירות נאמר י

  .על תלמוד תורה

יתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי', וכתב נפש החיים )שער ד פי"א( שאם רגע אחד לא ילמדו תורה וי"ל מאחר ונאמר 'אם לא בר

והנה נאמר במסכת פסחים דף נו ע"א 'קיצץ דלתות  בכל העולם כולו, יחזור העולם לתוהו ובוהו, אם כן גם בטול תורה זה נחשב לפקוח נפש.

פרש"י 'שהיה לו לבטוח בקב"ה שאמר וגנותי על העיר הזאת להושיעה', הרי שחייב אדם לבטוח היכל ושיגרן למלך אשור, ולא הודו לו'. ו

בה' ולא לקיים דברי הגויים המצווים עלינו לעבור על התורה, כאשר השי"ת אמר שיעזור ויושיע, כך גם בתלמוד תורה מאחר ונאמר בתחילת 

לא יתייצב איש בפניכם... וכתב שם הרלב"ג: כי ההולך בדרכי התורה ומעיין בה, ספר יהושע כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו, לכם נתתיו, 

                   הוא מושגח מאתו, חובה להסתכן ולבטוח בהשי"ת שנהיה מושגחים מאתו וננצל. 

 'ו עמוד א"חשוקי חמד פסחים דף נ 
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  מי שמשיב את מנין הימים של אותו יום ואמר היום כך וכך

לעומר, אפילו בלא כוונה לצאת אינו יכול לחזור ולברך. 

 . כן מבואר בשולחן ערוך וימנה בלא ברכה באותו היום

  אכן זה דוקא בשבוע הראשון או בפרט את מנין הימים

והשבועות. אבל בהזכיר את מספר הימים. בלא פירוט 

הימים והשבועות כיון שלא התכוון לקיים את המצוה לא 

בואר מדבר זה  נחשב הספירה ויכול לחזור ולמנות בברכה.

דברי המשנה ברורה )תפ"ט סקכ"ב( שפסק כשאמר היום ב

 שיוכל לספור בברכה, ולא הזכיר שבועות

   בל"ג בעומר קודם  מי שאומרבשאלה המצוייה לגבי

יכול לחזור ש . הדין הוא"היום ל"ג בעומר" הספירה 

ולמנות בברכה ואף אם זכר כשאמר שזה מנין הימים, 

עיי"ש בשעה"צ דכן נקטו האחרונים לדינא כיון שלא מנה 

 לא ואת השבועות ולא התכוון לצאת במניין הימים שאמר

 לחזור ולמנות בברכה. ךצריהפסיד את הספירה ו

  טעם נוסף שמי שאמר היום ל"ג בעומר יכול לחזור ולמנות

בברכה, הוא באם לא זכר כלל שזה מניין הימים אלא 

שיגרא דלישנא, וכינוי לחג בו אין נפילת אפים ועושים בו 

שאר שמחות. ודאי שאין זה מניין כלל. ]ואם שכח למנות 

ע א"א להחשיב אפילו בדיעבד כמנה בכך כל היום ספיה"

שאמר סתם היום ל"ג בעומר. ולא יוכל למנות שאר הימים 

 בברכה על סמך אמירה זו[.

  אכן מי שבטעות אחר שבירך יאמר היום ל"ג בעומר ונזכר

לאחר מכן לא יחזור בברכה. אלא יפרט וימנה בלא ברכה. 

כיון שהוא ספק ושמא יצא באמירתו בברכה היום ל"ג 

 עומר.ב

   מי שקרא מתוך דברי השולחן ערוך את מניין אותו היום

כגון ביום הראשון הקריא ביום הראשון מונה היום יום 

אחד. לא יצא בקריאה זו כיון שאין במחשבתו כלל שזהו 

מניין היום אין זו ספירה כלל. כמו הקורא ספירת העומר 

 בלשון שאינו מבין המבואר במ"ב )תפ"ט ס"ק ה'( דאם אינו

מבין הספירה אין כאן ספירה כלל, וכן נקטו הא"ר והחק 

יעקב לדינא. וכן בעה"ש ובסידור דרך החיים דלא יצא 

כשאינו מבין את הספירה. וה"ה בזה שאין דעתו שסופר את 

 היום. 

  מי ששומע ספירת העומר ולא נתכוון לצאת בה א"צ לחוש

שנחשב שמנה מדין שומע כעונה כיון שאין דרכו לצאת 

יעה גרידא אלא באמירה בעצמו הרי זה כנתכוון להדי' בשמ

ה. כמבואר ביה"ל שלא לצאת ויכול לכתחילה למנות בברכ

לגבי מי שאינו רגיל למנות בבין השמשות והשיב המניין 

 בביה"ש.

  מי שמנה כראוי לאותו היום ומיד חזר ממניין שמנה

בתחילה תוך כדי דיבור ומנה מניין אחר שאינו המניין הנכון 

משום שסבר שטעה בתחילה, לא נעקרה ספירתו הראשונה 

ונחשב שספר כראוי ויכול להמשיך ולמנות בשאר ימים 

בברכה. כיון שהדיבור הראשון שבתחילה נשאר ולא נחשב 

 שעקר מה שבתחילה.

 בעניין התספורת בשנה זו שחל ל"ג בעומר ביום ראשון 

 כאשר חל ל"ג בעומר ש)סימן תצ"ג סעיף ב'(  כתב הרמ"א

נוהגים להסתפר בערב שבת. והטעם לדין זה   ביום ראשון

הוא משום כבוד השבת, שכיון שאחרי השבת יסתפרו יש 

 ב שבת. להקדים לער

   מותר להסתפר לכבוד של יום שישי נראה דכבר בבוקר

כיון שהוא רק מחצות היום  לאו משום כבוד שבתשבת 

זה ממה שכתב  הזמן להכנה לכבוד השבת.  ויש להוכיח דבר

הפרי מגדים )א"א ז'( לגבי בעל ברית בימי הספירה 

שכשמסתפר לכבוד הברית שחלה בשבת, יכול להסתפר 

 מהבוקר מפני כבוד השבת. 

  אין להתיר להקדים ולהסתפר מלילה קודם. וכמו שלא

מקדימים בשאר שנים בל"ג בעומר להסתפר מבערב. 

כולו. הוא והטעם בזה כדי לעשות יום הל"ג מקצת יומו כ

 הדין בזה שאין להקדים קודם הבוקר להסתפר. 

  קודם השבת אינו יכול לעשות זאת הסתפר  מי שלא

פר יבמוצאי שבת. ]ולא אומרים הואיל והותר הותר[. דגם מ

אבלות הספירה קודם היום, ויש לו לנהוג שמסתפר את בכך 

מקצת היום באבלות כיון דליכא כבר משום כבוד שבת. וגם 

כבוד שבת שנשאר בשערותיו ומסתפר מיד לאחריה, אין זה 

 ולא חש לכבד את השבת בתספורת.

        

 

 בינו לבין עצמו

, שבאדם הקשה ומהו ,כלומר איזה דבר קל לאדם לעשותו, שבאדם הנקל מהו להחכם ששאלו כתב'( ג דרוש סוף א"ח) דבש ביערות

, ורגע שעה בכל מטעה ולעצמו, ומרמה ויגיעה תחבולה צריך אחרים את לרמות כי, עצמו את לרמות הוא שבאדם הנקל, החכם השיב

 רואה אינו עצמו של ומום, ראש עד רגל מכף בו שיש מומין כל תמיד ויודע חבירו מכיר אדם כי, עצמו את להכיר הוא שבאדם והקשה

לפי זה ביאר מדוע כשמינו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא אמר )ברכות כז, ב( 'איזיל ואמלך באנשי ביתי', והטעם בזה,    .מבחין ואינו

משום שהסיבה שהעבירו את רבן גמליאל מנשיאותו בהיות הוא מתנהג ברמה, וחשב רבי אלעזר בן עזריה לעצמו, אולי גם אנוכי בטבעי 

בגאים חושב נפשו לעניו, ומום עצמו אינו רואה ומבחין כלל, וחושב היותו תמים בלי מום ודופי גאה, כי אין אדם מכיר עצמו, וגאה ש

כלל, לכן רצה רבי אלעזר בן עזריה לעמוד על הבירור הנכון, ולזה אמר 'איזיל ואמלך באנשי ביתי' והם ידעו, אם אני מתקבל להם הרי 

 אני עניו, ואם לאו הרי אני איש יהיר.

סיד עושה לפנים משורת הדין, חזו היא מידת הדין, אן ( דברים כה יד)ולא תונו איש את עמיתו  הפסוק אומרכתב  פיםבספר רמתיים צו

תוב "ולא תונו איש את אמיתו" אסור לאדם להונות האמת שבו, שלא ישלה את עצמו, ובשם רבי נח מלבוביץ כאילו כולומד את הפסוק 

את ה' יתברך אי אפשר לרמות, את הזולת קשה לרמות, ציבור אי אפשר להטעות, אם כך לא נותר את מי לרמות אלא רק  ,היו אומרים

 לרמות שוטה... כמהחאת עצמו, ומה ה
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