
  

  
  
 

ממתי אסור לאכול 
קודם שיספור 
  ספירת העומר

  

[סי' תפ"ט ס"ד] הרמ"א כתב 

יע הזמן אסור לאכול עדוכשהג
שיספור ואפי' התחיל לאכול
פוסק וסופר, מיהו אם התחיל
לאכול קודם שהגיע הזמן אינו
צריך להפסיק אלא גומר
אכילתו וסופר אח"כ. ומשמע
מדבריו דאינו אסור לאכול
אלא משהגיע זמן הספירה,

  אבל קודם לכן שרי.
דדברי [בביאורו שם] הגר"אוכתב 

ס' בברכותהרמ"א כדברי התו
, והטור בסי' רל"ה.[ד: ד"ה וקורא]

אבל לפי דברי הב"י וכמ"ש
חצי שעה קודם[שם] בשו"ע 

  כמו במנחה, ה"ה כאן.
ומבואר בדבריו דלדברי
הרמ"א הכא, ה"ה התם גבי
ק"ש אינו אסור באכילה אלא

צ"ע משהגיע זמן ק"ש. וא"כ 
אמאי גבי ק"ש לא השיג מידי
על דברי המחבר דכתב לאסור
לאכול חצי שעה קודם זמן

  ק"ש.
[ס"ק י"א] המג"אוכבר עמד בזה 

צ"ע –וז"ל: וכשהגיע הזמן 
דהל"ל שחצי שעה קודם הזמן
נמי אסור, כמ"ש בסי' רל"ב

. ונ"ל שזהו[ס"ב]ורל"ה  [ס"ק ד']
טעם רש"ל שלא אכל עד אחר
הספירה, מפני שיוצאין
מבהכנ"ס חצי שעה סמוך
לבה"ש, וס"ל דאסור לאכול,

[סי' תרס"ד]י' במטה משה ע

ושל"ה . ודעת  רמ"א צ"ל כיון
דיש לו זמן לספור כל הלילה
וכל היום שלאחריו לא
מחמרינן כולי האי. ומ"מ צ"ע
מנא ליה הא, לכן יש להחמיר.
אך במקום שנהגו שהשמש
קורא לספור ספירה אין
להחמיר קודם זמנו כמ"ש בסי'
רל"ב, ואפשר דבזה מיירי

ב וכשהגיע הזמןרמ"א ולכן כת
  וכו'.

[לר' גרשון יעקב ובקריית חנה 

כתב ליישב דבריקובלענץ] 
הרמ"א דשאני גבי ק"ש
דחיישינן שאם יתחיל לאכול
חצי שעה קודם הזמן כשיגיע
הזמן לא יפסיק אכילתו לקרוא
ק"ש, משא"כ בספה"ע כשיגיע
הזמן אף באמצע האכילה אף
שאינו מחוייב בדבר מ"מ

ספור כיוןיפסיק אכילתו וי
 שאין בו טורח כק"ש ותפילה.  

דאף על דבריו אכתי איברא
תקשי דהא גופא מינה ליה

  לרמ"א וכמשה"ק המג"א.
כתב[ס"ק ט"ז]  ובחק יעקב 

ליישב דברי הרמ"א דמהאי
טעמא לא כתב דחצי שעה
קודם זמן הספירה נמי אסור
לאכול, דהוא שלא לצורך,
דחצי שעה קודם בלאו הכי

ילה וק"שאסור משום תפ
בזמנה עכ"פ, כמבואר בסי'
רל"ה, אך דבעי לאשמועינן
דאף שכבר התפלל וקרא ק"ש
בזמנה מ"מ לא יאכל כיון

  שהגיע זמן הספירה.
כתב[סי' רל"ב ס"ק ה']  ובברכ"י

דמ"ש הרמ"א הכא וכשהגיע
הזמן אסור וכו' לאו דוקא
הוא, אלא כוונתו חצי שעה
קודם, על דרך שכתב מרן

דהרמב"ם תפילה ה"ד][פ"ו דבכ"מ 
סמוך למנחה קרי כיון שהגיע
זמן המנחה. א"נ יש לתרץ
דברי הרמ"א כמ"ש החק יעקב. 

[סי' העולת שבת וכיוצ"ב כתב 

דמ"ש הרמ"א דאםתפ"ט ס"ק ד'] 

  בס"ד 

  מיקתאעתא מעש

  "איסאקיס" ישיש בו תולע לאכול דג מותר האם
  . דוריודעת גדולי ו.  .סברות וספות ה.. השתו הטבעיםד. . לסמוך על חכמת אומות העולםג. . תולעי איסאקיסב. . תולעים שבבשר ובמעי הדגא. 

  תולעים שבבשר ובמעי הדג א. 
 (שם) בגמ' טעמא שריין. ומפרש גים בכה"גבד מאידך ורים,אס  הבהמה כשמפשיטין לבשר עור בין המצאים תולעים :)(סז חוליןב תן

 באסיפה דגים , אבלאסורים משום אבר מן החי שחיטה להו מהיא דלאכיון אלו התולעים ו דמשתריא הוא בשחיטה דבהמה משום
  . ס"ק מב) םש( ש"ךבו (שם)  רש"יב "שייע .הם גודלים בהיתר שגודליםכ והימישתרי  בעלמא

הדג דרך   למעי כסיםדלא גדלו בבשר הדג אלא שבשעת השיה  משום וריםאס בין שבבהמה בין שבדגים יםישבמע תולעיםאידך מ
 כרש"י , דלא:)פג ג"ש ג " ב א"תוה , אמר ה"ד שם( א"רשבב  ,)סט' סי( ש" ראב, )ברי"ף .כד( ף "ברי ,בשם ר"ת )קוקיאי ה"ד: סז( תוס'ב כמבואר  ,החוטם
  בב"ח. ועי' עוד שבאמת אף לדעת רש"י הדין כן 'שכת (מכוות רסי' מז) ובמהרש"ל (שם ד"ה כל)  בב"י, ועי' ס"ל דדוקא של בהמה אסירישם ד

    .(סי' כה) ובבית אפרים ספר התרומהבשם (אות יב) 
 ברור הוא לו שבדג עצמוים אבל תולע ,א קא אתוממעלד משוםים אסורים ישתולעים שבמע 'שכת )ב ה"הג  דשם( י"אשיר גהותבהעיין ו

  . עיו אסיריבגוף הדג שרו ושמצאו בחוטמו ובמלכך תולעים שמצאו ולכך שרי ה  גודלים מו הםדמ
 משמעד בב"יוכ"כ  .(מצוה קסג) מהחיוךוכן משמע . אים באים מעלמאמהדג גדלו ובואר דתולעים המצאים בבשר מותרים כי ודאי מ

 אבל  מעלמא, דאתו בהו למימר דאיכא בהם וכיוצא במעים המצאים אלא בדגים אסר דלא ]ר"תד שכתב כן אליבא [עיין מהראשוים 
מדברי  "ע צלכאורה דאף תולעים שבבשר אסור, ודבריו  (מא"א פ"ב הי"ז) רמב"ם ה דעתאולם  .גבילי קא  דמייה שרו  הדג בבשר המצאים

 ל תולעים המצאים בדגיםכד  (סי' פד סע' טז)  השו"עפסק  וכבר .ועוד ם)(ש בב"י  .(שם) במגיד משה  'הש"ס, וכבר עמדו בזה הפוסקים, עי
(ס"ק  ובש"ך. , כי כן רביתייהוםפירשו קצת וחזרו, מותרי 'אפיד רמ"אה . וכתב אסורים בין עור לבשר או בתוך הבשר, מותרים במעיהם

ליה דרך חיריו. וכן פסקו דעיילי או בכבד אסורים דכן המצאים במוח (ס"ק מה)  בפר"ח עוד ועי' כת' דאם פירשו לגמרי אסורים. מד)
  . (אות קמז) והכה"ח (אות פח) הערוה"ש

 .דמעלמא קאתו שיןולא חיימותרים תולעים המצאים בבשר הדג דוושא כליו  השו"עמסתימת ה"ל ו  ההגהות אשר"י מדברי  ויוצא
שכת' "ומורא הוא תולעת  (שם ד"ה תולעים) במאירי  אולם עי' ,)מוק(אות  והכה"ח (שם אות פט) מהערוה"ש (שם אות יז)מהלבוש וכן משמע 

(ח"ד סי' פג   בשבט הלויסוג זה המוזכר בגמ' הוא ודאי מהבשר, וכן דקדק או". משמע קצת דדוקא המצא בתוך הבשר וודאי לא מחוץ ב

    .ד"ה והשתא)
  תולעי איסאקיסב. 
 ובייהםבכמה סוגי דגים  הדגהמצאים בבשר  הקראים "איסאקיס"עים תולש ות העולםחוקרי אומלתברר  הה לפי כמה שיםו
תולעים מטילים ביצים והדג ה"ל זורק אותם לתוך הדג טמא שיש בתוכו תולעים, ואותם  מיןש במים י :תהוו באופן כזה ,"העריג"ה

"ל ולדו תולעים מאותן ביצים, ואח"כ של הדגים ה ובתוך מיעיהםובולעים אותם הביצים אחרים המים, ובאים אח"כ מיי דגים 
ורוחשין  "העריג", ושארים התולעים קיימים בתוך כםתעכל בתו והואובולעים אותם  כמו דג "העריג"באים עוד מיים אחרים 

  .ור בשבט הלוי המובא לקמן]א[כך הביא התי .משם לבשר הדג התולעים
הגהות סותרים דברי  הםדברילכאורה ג מ"מ טמא הוא ואסור לאוכלו. אלא דיוצא דאיכא סוג תולעת שאע"פ שמצא בבשר הד "זלפו

ואע"פ דבד"ד איכא חשש . ומותרים שאים מעלמא ברור הוא לודג הדתולעים הגדלים בבשר וסתימת הפוסקים  ,ודעימיהאשר"י 
בהגהות עיי' מ"מ  לבשר הדג). (ולפי חכמת האומות העולם הם חודרים משםשל הדג שהרי גם שם מוצאים אותם  םיישבאים מהמע
(סי'   בשלחן גבוהועי'  .הם"יעמצאו במלפעמים " בשר שהרי כת'רים האלו שמצאים בותשמבואר שאף בכה"ג מ ) אות ב מז  סי'( שערי דורא

  . פד ס"ק א)
  לסמוך על חכמת אומות העולם ג. 
  (רסי' ז) בשו"ת הרמ"א , ועי')גליון ל'(עי' בזה ב ו"םעכ יםרופאל כגון ,חכמי אומות העולם אע"פ שבכמה מקומות סמכין על חכמתו
סוף   יא' סי ב"(ח  יושר באמרילעין תולעים מציו וכן  .(איכה רבתי ב, יג)" חכמה בגוים תאמין. וכבר אמרו חז"ל "לקמן בסמוך בשם החיק"לו

 או אין לו אלא לכאורה יכן דסותרים דברי רבותיומ"מ ה  ,[והחזו"א איירי באמות לחומרא] ט) – ח ק"ס  ד"י' סי ד" (יו ו"אחז בו  )אות א
 .עיי"ש ,סמוך שהם קבלו האמת , או חיין ואחו על חז"לכי לא מפי הטבע והרפואה(סי' תמז)  הריב"ש 'כגון דא כת כל ועל .דברי חז"ל

. ועי' ב) 'ח"ג סי( המשפט צדקודלא כהבת  ,מה שאמרו חז"ל 'גד'אין אמים דוקא דכות הריב"ש ד  'שכת סי' פז)יו"ד (ח"ד  בחיק"לועי' 
  . (יו"ד סי' פג סס"ק ד) בפר"חעוד 
  השתו הטבעים ד. 
שהרי אין הוכחה גמורה לומר  )ועוד )(סי' קעג מ"בו )קו סע' ד ה סי'"(אע  רמ"א 'עי(לומר דהשתו הטבעיים כמו שמציו בכמה מקומות  דוחקו

(יו"ד סי'   בא"ז 'ועי .שלא שתה השכל זמן שלא תברר לו בברירות שאר הדין בחזק )ה והשיתד" (יו"ד סי' רמד במהר"ם שיקכן, וכבר כתב 

   .ז"ל בעלי הש"ע ששתהלח הולבד בהולד למקוטעין דקים ל ,דמיוואין לו לסמוך על דשכתב  רלח אות ג)
מחזיקין   "סתם"בתולעים המצאים בבשר הדג וסקים דע"כ לומר דכוות הפדכתב לעין זה  פג ד"ה והשתא)' סי ד"(ח הלוי בשבטבאמת ו

להכריע הכרעה גמורה עד שדע אם יש רגלים לדבר למה  "אא וע"כ התולעים שבבשר אסורים, 'אבל אם מתברר אחרת אפי ,להקל
 משמעאלא שמדברי ההגהות אשר"י לא . עיי"ש, שאומרים המדעים, איברא אם תברר שיש מקום לאמת דבריהם קשה עלי להתיר

שכתב   )תמג אות ב ובסי'  הבית מאירשער הקבוע אות ז תשובה מ(חכמת אדם  בבית מאיר [ועי'  .אים מעלמא ודאי דאלא  דבסתם מחזיקין להקל,
דתולעים המצאים בבשר הדגים "שלא היה  כת' (סט. ברי"ף ד"ה דכוורי) שבר"ן. אלא דשו"מ "וכו'"וח לי יותר ללמוד מסתימת הראשוים 

   .שבאו מן החוץ אלא וצרין מבשרו שריין]אפשר" 
  ותוספ ותה. סבר

משום שלפי חכמי הטבע התולעת היה  ]'הגרמש"ק שליט"א במכתב המובא לק בשמם [כ"כ תולעים ה"ל רוצים להתירשאחרים בר מן דין מציו ו
הם מתגדלים התולעים, וכיון שאים קטן מאד כשהיה בים ולא היה יכר לעין, ואח"כ בולעים אותם דגים אחרים כ"ל ובתוך מעי

 מהשגחותשליט"א הרבים חשובי [וכן דעת א' מבמים לא חל עליו עדיין שרץ המים.  וומצא דכשהי ,ראים לעין אדם לא אסרה תורה
והרי בכל   בתולעת זו הוא ה"העריג", םוהוסיף שם להתיר בזה כי בכלל הדגים הגועי (מאמר שהתפרסם בשת תש"ע) בי ברקב המהודרות

 ועי' הדורות ובכל תפוצות ישראל אכלו דג "העריג" וגדולי ישראל כהאריז"ל הב"י ועוד אכלו ולא התריעו לאחרים שלא לאכלם.
  .(שם ד"ה ובגוף) הלוי בשבטו (סי' מו אות מג) בקשו"ע

כי לפ"ז יוצא חידוש גדול, דתולעים אלו  דחה דבריהםבד"צ דהגר"ש ואזר בשת תש"ע) מה(מכתב שחולק בכס  הגרמ"ש קליין שליט"אולם א
המצאים בבי מעיים מותרים אף שמפורש בגמ' ובשו"ע לאסור ומצא דלא הרווחו בסתימת הראשוים והשו"ע דהרי כתבו דתולעים 

ן כ"כ שבמעיים אסורים משום דמעלמא אתו ולדבריהם לא קאי על תולעים אלה. ועוד דמי יימר דאפשר לסמוך על דבריהם שהוא קט
  שאיו ראה לעין, ע"כ.

ברשב"א  . וכן מבואר , ע"כדילמא מעלמא אתי שיןודאי דחיימרק מספק ולא  ורים אס םמעייבדתולעים ש 'כת (ש"ד ס"ק מג) פמ"גהיהו מ
 משמעוכן  ן)(ד"ה תולעים וד"ה ולעי  במאירימבואר כן ו דמעלמא אתו. "חיישין"מצאים במעי הדגים ה דתולעים :)ג דף פג "ג ש"ב  (תהב"א
ודאי דמיייהו קרבו, משא"כ שבמעיים איו אלא ספק וא"כ אם אמרין ד דדוקא לעין תולעים שבבשר מצא ה"ל. וא"כ  מהב"י

  .מותר לית לן בההתברר על תולעת המצא במעים שהוא 
  דוריוו. דעת גדולי  

כי אין לו אלא  מעייםתולעים אלו אף ב להתיר אע"פ שמצאו  "א)ר"מ ויא שליט ג(עדות של ה  והגרשז"א זצ"ל הגר"מ פישטיין זצ"ל וכן פסקו
עמ'  (ולעין העריג עיי"ש  .ההכריעלא  )66(מדריך הכשרות תשע"ב עמ'  עדה חרדית ירושליםבד"ץ מההו[ .דברי השו"ע המתיר תולעים שבבשר

 יםמצאים אלו דכיון שתולע, )ק שליט"א במכתב ה"להגרמש"( והגר"ש ואזר שליט"א ח)גלאט תשע"ב עמ' שי ( זצ"להגריש"א  שדעת לאא ].)68
  . כה)-(ח"ט סי' כג  בלהורות תןוכן פסק באו מבחוץ ולא וצרו מתוך בשר הדג.  מאבמעיים וגם בבשר יש לחוש לאיסור תורה ש

  -מסקא דדיא-
  גדולי דוריו שאסור לאוכלה. , המצויה בדג העריג, אע"פ שמצאת בבשר הדג, מ"מ דעתתולעת הקראת איסאקיס העולה לדיא,

  ב| ה'תשע''קדושים   -אחרי מות  | פר'   צ"זגליון  
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

התחיל לאכול קודם שהגיע
הזמן היינו דוקא חצי שעה

  קודם.
ומבואר דס"ל לדינא דאה"נ אף
לדעת הרמ"א אסור לאכול חצי

עה קודם ספה"ע מדין דהויש
  סמוך לזמן הספירה.

כתב דמ"ש[ס"ק כ"ג]  ובמשנ"ב
הרמ"א וכשהגיע הזמן ר"ל צאת
הכוכבים, ואפי' אם כבר
התפללו ק"ש וערבית דאל"כ
בלא"ה אסור משום ק"ש
ותפילה. והסכימו האחרונים
דלפי מאי דפסקינן לעיל בסי'
רל"ה להחמיר מחצי שעה קודם

לנו להחמירהזמן ה"ה הכא יש 
שלא לאכול מחצי שעה הסמוך
לספירה והלאה [אפי' אם כבר

  קדם והתפלל]. עכ"ד.
על דברי[ס"ק כ"ו] ובהמשך דבריו 

הרמ"א שכתב דאם התחיל
לאכול קודם שהגיע הזמן א"צ
להפסיק, כתב דלפי מ"ש לעיל
דמחצי שעה סמוך לזמן מתחיל
האיסור יהיה שייך דינא
דהרמ"א כשהתחיל לאכול

  ותר מחצי שעה קודם הזמן. בי
בענין מ"ש דהזמן הואוהנה 

בשה"צ צאת הכוכבים, וציין 
דהוא דבר פשוט,[ס"ק כ"ט] 

דבבה"ש אף שמותר לספור
מטעם ספיקא דרבנן עכ"פ אינו
מחוייב עדיין. יש להעיר דבדברי

מבואר דיש לאסור חצי המג"א
שעה סמוך לבה"ש, והיינו חצי

  שעה קודם השקיעה.
דלא[סי"ז]  הגר"ז נא וכ"כ לדי

יתחיל לאכול אפי' סעודה קטנה
חצי שעה קודם זמן הספירה
דהיינו חצי שעה קודם בין
השמשות. וכן העלה לדינא

  .[ס"ק ס"ד] בכה"ח
ולדבריהם נמצא דא"א ליישב
דברי הרמ"א כדברי החק יעקב
הנ"ל, דהא מחמת תפילת ערבית
וק"ש בזמנה אינו אסור אלא

הכוכבים,חצי שעה קודם צאת 
[סי'דהא גבי ק"ש כתב המחבר 

דאסור להתחיל לאכול רל"ה ס"ב] 
חצי שעה סמוך לזמן ק"ש של

כתב דזמן[בס"א] ערבית, ושם 
  ק"ש משעת יציאת ג' כוכבים.  

  

[נכתב ע"י הרב ש.פ. שליט"א] 
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  פיי מוסר
  ימי ספירת העומר

ענין הספירה לזכור חסד ה' שטיהרנו
"צריך שיכוון - מטומאת מצרים 

האדם בספירה זו לטהר עצמו
ומחשבותיו להיות מוכן ומעותד
ליום החמישים שניתן בו התורה
הקדושה, וכן עשו ביציאתן ממצרים
מתוך כור הברזל מוטבעים באותה

קעיםטומאה רצוצה וכמעט היו נש
  בחמישים שערי טומאה...

והקב"ה בכוחו הגדול ובזכרו את
ברית אבותנו, כביכול הוצרך לנטות
זרועו להוציא ישראל מביניהם ומכח
הטומאה שלהם, וזהו שעשה שפטים
בהם ובאלוהיהם וקרבנו לפני הר

  סיני ונתן לנו את תורתו, 
וכדי שנזכור זה החסד הגדול צונו

ישים יוםשנספור בכל שנה אלו החמ
מיום יציאתנו ממצרים עד יום מתן

  תורה... 
ובכל יום שאנו באים במספר
מכוונים בו לצאת משער אחד של
טומאה ולהכנס בשער של טהרה
בהטהר לבבנו ומחשבותינו 

(ספר סדר היום, ". במעשינו הטובים 

  סדר ספירת העומר)
  

  נערך ע"י מחבר קונטרס 
  וחג השבועות"    ספה"ע "עבודת 

 עבודת המועדים מסדרת

  שערו בספירת העומר, האם רשאי להסתפר מ  המצטער
  .במקום מהגג. . איסורים ומצוות דרבןב. . פטור מצטער במצות א.

  א. פטור מצטער במצות 
דאין אדם דר  כתיב  תשבו כעין תדורו דר ו מצטער פטד (שם ד"ה הולכי דרכים) התוס'וכת'  .פטור מסוכה מצטערד(כו.)  סוכה בש"סמבואר 

איו אלא לעין מצות סוכה דכעין תדורו בעין כ"ל, אבל בשאר מצות י"ל דלעולם חייב אדם  זהלכאורה פטור ו .במקום שמצטער
שכת' בשם הרמב"ן דמ"האזרח" ילפין שלא  (סוכה כח: ד"ה ויש) מהריטב"א משמעלקיימם. וכן על מת להכיס עצמו בצער  'אפי

  תשבו כעין תדורו בעין. דא מי שהוא כאזרח רען פרט למצטער ומכאן למדו יתחייב בסוכה אל 
סומא או חולה בעייו ואין יכול לקרות אם הוא ל את שים מקרא וא' תרגוםי ששאל לעין חובת קר  )ח"ג סי' תכה (תתסז)( ברדב"זולם א

מן הסוכה שהיא מצות  אלא מצטער שהוא פטור לא יהאדהחולה פטור לגמרי . וכתב שב ללכת אצל אחר שיקרא והוא ישמעמחויי
  )אות י י סי' תעב"ברכהובא ב סי' תעב למהר"י איסקאפה( הראש יוסףדעת  . וכןמכל המצותפטור  משמע דמצטער, עיי"ש. עשה של תורה

"ב יו"ד סי' יא ד"ה  ח( לבחיק"כתב כן בשם עוד פוסקים. ועי'  המ' כלל רכ) '(כללים מע  שד"חב וכן .ומכל המצותהסוכה ן דמצטער פטור מ

אפי' בלא צער גדול, אבל במקום צער גדול פטור מכל מצות דמצטער פטור מהסוכה כתב  (סוף דיי אוס בהשמטה עף ז)  בחלקת יואב ו והיה).
  עשה.

סות, וכתב דמי שאיו שותה יין מפי שמזיקו מ"מ צריך לקיים מצות ד' כו (סי' תעב סע' י) השו"עאין להקשות לשטתם מהא דפסק ו
. דאפשר דשאי התם שחכמים החמירו משום פרסומי יסא שאפי' עי מוכר כסותו שמצטער בשתייתו אע"פ דהייו (ס"ק לה) המ"ב
  . (ח"ה סי' קמא)  ובתשובות וההגות  (סי' צד) בבשמים ראש  הואוכן   (רסי' תרעא) יאור הלכהבב  , כמבוארמצוה זו לקיים
כתב שמי שאיו יכול לעשות סעודה שלישית משום שאכל הרבה ואם יאכל כביצה מצטער הימה פטור ד  (ח"ה סי' ג)ברשב"א דעי'  אלא

 ברמב"םמשום שלא תיקו חכמים ג' סעודות בשבת אלא לכבוד שבת ולעגו וכיון דמצטער אין לו עוג וע"כ פטור, ע"כ. וכן מבואר 
לעוג תה ולא  מפי דסעודת שבתכת' שפטור ש ס"ק ג)( מ"ב ב ועי' )ע' אסי' רצא ס( הטשו"עוכן פסקו  שם. ובמגיד משה(שבת פ"ל ה"ט) 

דאיכא מ"ע לאכול ג' סעודות בשבת. אולם  צב)  '(סי  היראים[והרי דעת  .גם המצטער חייב זהטעם מוכח לאידך גיסא דלולי  .לצער
קט שדוקא בעין סוכה סי' סה ד"ה שוב ראיתי) ת ב ו (סי' מ או ביוסף אומץ כן ו. מוכח שאיה מה"ת, ואכמ"ל, ועיין לקמן] (עשה ל) בסמ"ג

    .(פ"ו ה"ב) מהרביו מוח  לזה הביא סייעתא(סי' תרמ אות ב)   במחז"בו  (שם וסי' לח אות ו) בברכ"יוכ"כ  .  אמרין שמצטער פטור
והוא ער ממש, ע"כ. אלא  )"ש(של קשפסק שמי שישן מצערים אותו ומעירים אותו עד שיקרא פס' ראשון (סי' סג סע' ה)  שו"עב ועי'

(סי'  בכור"יבובאמת כן מבואר  .'כדי שיקיים המצוה, ועי באשהעירוי דיש לחלק דשאי התם שאין הצער בא מקיום המצוה אלא 

פטור מצטער בסוכה לא אמר על עשיית הסוכה, דדוקא היכן שכבר יש לו סוכה ועתה מפי  לעין מצות סוכה גופא, ד תרמ ס"ק יג)
בזה פטור משום מצטער, אבל לעשות סוכה איו פטור משום מצטער, דאל"כ כל אדם יפטר  לסוכה אחרת,יטלטל כליו  סעודה א'

  . , ע"כמסוכה דהא יש טרחא בעשייתה, אע"כ דלא מקרי מצטער אלא כשמצטער בעת ישיבתה
קידוש הייו משום שהם חובה על האדם וחייב לצער עצמו  של שהטעם דאיכא ערבות במצה וייןשכת'  (סי' קסז ס"ק מא) מ"אב ועי'

ומסתמת דבריהם משמע שאין חילוק בין צער גדול לצער קטן (דלא כמו  .לו)-סי' תעב ס"ק לה ( במ"בוכן קט הוי כברכת המצות. ולאכול 
  שחילק החלקת יואב ה"ל).

משום דילפין ממצה שחייבים בכל  (ס"ק לה) המ"בייב בסוכה, וכת' שבליל א' של סוכות אפי' מצטער ח(סי' תרלט סע' ה)  ברמ"אעוד ועי' 
כבר ו .פסק דפטור מצטער אמר במצות סוכה לחוד (בכור"י סי' תרמ ס"ק יח) בעל הערוך לר . וכן 'ושמצטער חייב במצות דא  מצאגווא. 

במצות סוכה בלבד,  אלא ה ואין מצטער פטורהרחיק מדרך רבותיו בז ה"ל דהחלקת יואב(ח"ה סי' ריט ד"ה וכמה)  הלוי שבטהכתב 
ועי' עוד . (ח"ג סי' כב אות ז)  בבצל החכמה וכן קט. (סי' מז ד"ה ומיהו) בבין שלמה וכן מסיק ,(סהדרין פט"ו ה"א) האור שמח וכ"כע"כ. 

   .המ' כלל רכ) ' (כללים מע בשד"ח
  דרבןומצוות איסורים ב. ב
 .דמשום צערא דעקיצה לא גזרו רבן לעין צידה דרבן  ס"ק לז)(סי' שטז  במ"בעי' , ם צערבמקוהה בכמה מקומות התירו שבותים ו

(סי' שז  הרע"א בשם (ריש סי' שכו) בביאור הלכה כת' דמשום צערא לא מתירים שבות "כדרכו". ועי'  (סי' שכח סע' כח ד"ה כדי) ובביאור הלכה

בחמים שהוחמו בער"ש, כיון שקיל משאר שבותים, ע"כ. ף י"ל דמותר לרחוץ מצטער אף על פי שאיו חולי כל הגו שפסק ד על סע' ה)
    .(סי' תעב אות עא)  בכה"ח. וכן הוא וכלל ג אות ב ד"ה ומ"ש הגר"א), (ח"ב כלל סט אות ג בשמת אדם ועי'

וגם דוקא  צער דלא שכיח.במקום צער לא גזרו הייו דוקא דכת' שבכל מקום דאמרין ש (ברכות פ"ב יכין אות לג) בתפא"י אלא דעי'
(ח"ב סי'  בקובץ שיעוריםבמקום צער, ועי'  דתחומין תיר איסור דרבןהליצא  (הל' ער"ש סי' ו) באור זרוע יהומ במקום שאמרו חכמים כן.

צער שהרי  אם מפי כבוד הבריות התירו איסור דרבן, כ"ש במקום דוק"ו הוא  ,דצער דוחה איסורים דרבןכתב (סי' קצא)  החו"יו .מו)
אלא דאין כל האופים שווים, ולכן אין להקל בצער 'כל דהו' ובבזיון כל שהו בדברי  [עיי"ש ראיתו לכך].  קי"ל דצערא גרע מבזיוא

סור מדבריהם ק"ו מפי צער ויסורין וכ"ש ימפי כבוד הבריות דוחים אדכשם ד סי' רפ) (כסא דהרסאהצי"ב וכן דעת . ע"כ, חכמים
    .לי שאין בו סכהכשהוא בגדר חו

, ולכן מצאו דכבוד  (דבזיון הוא הרגש פימי בפש)ק"ו כי באמת בזיון גרע מצער  וכתב דאי (סהדרין פט"ו ה"א) האור שמחבל א
דכה"ב  (ב"ב אות מט)הקובץ שיעורים מצטער לא מצאו דדחה שום מצוה מפי צערא. וכן קט בו ,הבריות דוחה לדבר תורה בשוא"ת

  . (ח"א סי' ג ד"ה והראה בזה) במועדים וזמיםועי' עכ"פ להקל היכן שיכבד עליו חוליו. קט (ח"ה סי' קמא)  ובתשובות וההגות .ערעדיפא מצ
אלא אף במצות דרבן ליכא פטור זה  )טרו להדיאים פמכאא"כ חטור מצטער (פ בהם ולא רק לעין איסורים דרבן מבואר שאין

אף עם שמצטער פטור מסעודה שלישית מפי דלעוג תה ולא לצער, מוכח דליכא פטור במקום צער ה"ל שכת' שהט מ"בב כמבואר
ה"ל שחייב   מהמ"אוכן מוכח  .דסעודה זו מדרבן ואסמכוה אקרא רצא, ובאה"ל סי' רסג ד"ה אין) '(סי המ"ב דעת שהרי, במצות דרבן

ועי' בשמעתא עמקתא . ]דחות דהתם חמיר טפי כי עיקר קידוש מדאו'[אלא יש ל .להצטער לשתות יין בקידוש אע"פ שחיובו מדרבן
  קיים המצוה. לשבמקום חולי פטור מ ו"צגליון 

  מהג מקום  ב. ג
והה אף לפי הסוברים דליכא פטור מצטער בכל דיים דרבן, מ"מ י"ל דיודו לעין ספה"ע דאע"פ שהגו שלא להסתפר בימים אלו 

  . הגמ"מ י"ל דקיל טפי דאיה אלא מ
כתב שמותר להסתפר בספירת  ,ויליף לה ממצות סוכה בכל המצות לשיטתו דס"ל דאיכא פטור מצטערד (סי' תרפז) רדב"זב והה

  ולא עדיף האי מהגא ממ"ע דסוכה דקי"ל מצטער פטור. למי שרגיל להסתפרהעומר בראש חודש אייר דאיכא צער בגידול השער 
. , ע"כדיש להקל במצטער כיון דהוא מהג ולא יהא חמור מסוכה (שם)דדעת הרדב"ז סה ד"ה שו"ר)  סי'(סי' מ אות ב ו  ביוסף אומץוכ"כ 

על הרשב"א   (הגהות רחמים לחיים והגר"ח פלאג'יאף בדין גמור עכ"פ דרבן.  אלא שמהרדב"ז ה"ל בריש דבריו משמע דמיקל במקום צער

משום צער אע"פ שאסור דרבן וחמיר מגילוח (בדאיכא משום 'לא ילבש')  הוכיח כהרדב"ז, מהרשב"א שהתיר עברת שער ח"ה סי' רעא)
בימי העומר דאיו אלא מהג דקיל טפי. אולם יש לדחות שהרי הרשב"א התיר משום שבמקום רפואה לא גזרו, ועוד משום דכל 

  . (ח"א ק' סי' רי) בבשואל ומשישאיו עושה ליפוי ליכא איסורא, וא"כ אפשר דלא סמך להיתר משום צער לחוד, ועי' 
וא"כ י"ל  ,(סי' תצג) טורבכמבואר  די ר"עיעל תלמ לותאבההוא מפי  דלא להסתפר מהגטעם הלא דלכאורה יש לעיין בזה דהרי א
שדבר זה גופא הוא בכלל המהג שלא להסתפר ע"מ להרגיש   (מחמת שרגיל להסתפר)מפי צער כה"ג  להסתפראדרבה אין להתיר לו ד

מצטער בתעיתו אסור לעבור אם לא  'דכל דבר דרבן שגזרוהו להיות צער כגון תעית אפי )שם( בתפא"י ן זה מצאווכעי .האבילות
(סי' יז   י יחזקאלדברב עוד ועי', (סוכה כה.) ברש"י [אלא דלעין אבילות ליכא חובת צער ממש, עי'  בחולה או בהוחלש מאוד שרי, ע"כ

  . ס"ק ד)
אסור להסתפר משמע דוהרי התם  ,שפסק דהמותרים להסתפר בחוה"מ מותרים להסתפר בעומר תצג) (סי'  הביאור הלכהממשמע  כןו

אלא דיש לדחות שהביאור הלכה לא למד (. (שם) ובביאור הלכה (שם) מ"בב ,(סי' תקלא)  שו"עב עיי"ש צער כי רגיל להסתפריש לו שאף 
תמה על המ"ב באמת ש (או"ח ח"ב סי' צו) באג"מועי'  .מחוה"ממחול המועד אלא להקל ולא להחמיר דהרי כתב דמהג זה לא עדיף 

(אות יז   בכה"ח אם גורם לו מיחוש הראש מותר לו להסתפר, כמבוארועכ"פ . )שאין זה עין לחוה"מ דספה"ע מטעם אבלות אתין עלה

  .בריאותות כן לצורך עשואם צריך לכת' שמותר להסתפר )  אות ג( ובערוה"ש .(סי' כא אות ח) עיקרי הד"ט בשם  ואות טו)

  -מסקא דדיא-
 (פרט למקומות. לא אמר פטור זה מצות אפילו מדרבן וק"ו במקום איסורממצות סוכה אבל בשאר פטור מצטער  א' ,העולה לדיא

ן  יש מקילי ג'. (ולעין גדר צער עי' באות הסמוכה) במקום מהג פעמים שאפשר להקל במקום צער ב'. )שחכמים פטרו במקום צער
אם לא במקום צער מחמת מיחוש  ,ומ"מ אין להקל ,שרגיל להסתפר מחמתבגידול השער לו צער למי שאף להסתפר כגון בספה"ע 

 .(אע"פ שאיו בכלל חולה) הגרם מחמת ריבוי השער וכדו' הראש

  

  

  העלון נתרם ע"י  

  משפחת יונה הי"ו 
  לרגל הכנסת בנם בבריתו של אאע"ה 


