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 חמד וספרי אחרונות יריעות של מיסודן לאור הוצאה -למשכל

 אפרק

 ההלכה על הזוהר ספרהשפעת

 ספק אין הסגולי. למעמדו זהה אינו הלכה, כספר הזוהר ספר שלמעמדו
 רק לא אך צפת, למקובלי הורות בעיקר מיוחד מעמד לבעל הפך הזוהרשספר

 הרחק חרג הוא היהודיים. החיים רובדי לכל מחלחלת ושהשפעתובגללם,ו
 פופולרי ספר להיות והפך הסוד, תורת לומדי של האליטה לגבולותמעכר
 קמע )ומשמש( שימש והוא רבות סגולות יוחסו הזוהר לספר כול. בפיהנקרא
 כל )למרות יוחאי בר שמעון רבי לתנא הזוהר של ייחוסו שונות.2 ערותבקרב

 קאנוני. כספר אותו וביצר מעמדו את חיזק זו(, מסורת על שקמוהערעורים
 על בפרט, הזוהר וספר בכלל, הקבלה השפעת על כבר עמדו רביםחוקרים

 יוסף שרבי להראות מבקש חלמיש4 משה קארו.3 יוסף רבי שלהשולחן-ערוך
 שהרי הזוהר, על להסתמכותו מובהקת מידה אמת להציע יכול היה "לאקארו

 החלטה פרי יותר זה היה בזוהר. שימוש עשה מקרה בכל שלאברור...
 חדלו לא ובהווייתו שבמוחו אנליטי, כושר ובעל חריף הלכה איש שלאד-הוק
 בכפיפה לדור הם יכולים לעולם לא הטבע שמדרך עולמות שנימהתרוצץ
 החוים שבחושיו פוסק, של הנחרצת נחישותו כמדומה, זו, היתהאחת...

 להתעלם רשאי הוא ואימתי הקבלה לדברי לחוש' 'יש אימתי קבעהאופייניים
מהם".
 שאותם במקומות הזוהר על-פי פוסק שהוא ברור יוסף, עובדיה לרבאשר
 ההלכה של לעולמה שנכנסו הלכות כמה גם יש אך השולחן-ערוך,5הביא
 הרב של יחסו את לבחון בבואנו קארו. יוסף רבי אחרי הזוהר ספרותמתוך
 נותן עובדיה הרב האם ולראות הללו את תחילה לברוק יש לקבלה,עובדיה
 הזוהר. ספר של חשיבותו בגלל מיותר, תוקףלהן

 הזוהר. לספר בהתייחסותו המקובלת מהמסורת חורג אינו עובדיההרב

271



 מרן עד ממרן ו272

 שונות, בהזדמנויות הזוהר מן פרקים לקרוא במנהג דן הוא מתשובותיו,באחת
 בוץ הכתוב בתוכן הבנה שום ללא - "סיום"ולערוך

 להם ויש פירוש, בלי אפילו הקדוש זוהר בסיום להקל נוהגים ראיתיוהנה
 שאל" "חיים בשו"ת החיד"א מרן שכתב מה נודע כי שיסמיכו. מיעל
 הנפש, להאיר מסוגל הקדוש הזוהר שלימוד ב(, אות עה )סימן אחלק
 דפים ה' הקדוש בזוהר ללמוד אחד תשובה לבעל ז"ל האר"י אמרושכן
 באצבע" "מורה בספרו עוד ועיין שם. ועיין יבין. לא בשגם יוםבכל
 בשגם לימוד, כל על מרומם הזוהר ספר לימוד שכתב: מד( אות ב)סימן
 לנשמה... גדול תיקון והוא כקריאתו, יטעה ואפילו קאמר, מאי ידעלא

 דתי כספר' הזוהר בספר להשתמש הרווח מהמנהג משנה אינו עובדיההרב
 )בשונה הבנה כל בלי גם לימוד", כל על ו"מרומם הנפש" להאירה"מסוגל
 - עובדיה הרב לדעת - שבו וגמרא, משנה כלומר שבעל-פה, תורהמלימוד
 הבנה(. ללא ללימוד משמעות שוםאין

 ולפנים לפני הזוהר את מכיר עובדיה שהרב לראות ניתן מקומותבעשרות
 שימוש של אחת רוגמה נציין מתשובותיו. ברבות מסייע כמקור בוומשתמש
 התפילה מטבע על בהלכה דיון יש הזוהר: בספר עובדיה הרב שעושהישיר

 בן "פלוני לומר צריך התלמוד, על-פי חולה. על תפילה בשעתהנכונה
 בשו"ת האב. ייחוס ובלי האם בשם החולה את להזכיר - כלומרפלונית",
 זה. עניין על עובדיה הרב נשאל יא( סימן חיים אורח ב, )חלק אומריביע
 דברים על מעיר הוא עליו, הטובה ה' כיד המקורות, כל את פורש שהואלאחר
 כאילו לפרש שאין יהוידע, בן בספר חי"( איש )ה"בן חיים יוסף הרבשכתב
 בספק, לעולם האב זהות ואילו ודאית היא האם שזהות בכך הוא המנהגטעם
 חיים יוסף הרב מסביר ולכן כספק-אכיו. שעושהו לאב, זלזול בזה שיששכן

 החובות מיעוט )בגלל קטרוגים פחות יש האשה על כי הוא למנהגשהטעם
 עובדיה: הרב כותב זה על עליה(.שיש

 ממנו שנעלם הזוהר, בית ושר במסתרים ארי שהיה ז"ל הרב על תמהואני

 בזו שם שכתב ע"א(, דפ"ד לך לך )פ' הקדוש הזוהר דברי שעהלפי
 אמר דאיהו עד דישי כריה הוה לא וכי - אמתך לכן "והושיעההלשון:
 לקבל נש בר ייתי דכד אוקימנא הא אלא דאבוני, בשמא ולא דאמיהבשמא
 לאמיה אידכר דא ועל ודאי, ראיהו במלה למהך בעי לאדכרא עלאהמלה
 אמו בשם אומר שהוא עד ישי, של בנו )דוד( היה לא ,=וכי לאבוני"ולא
 עליון, דיבור בפני אדם יבוא שכאשר למדנו, זאת אלא אביו? בשםולא
 אביו,. את ולא אמו את הזכיר ולכן ודאי, בדיבור להיזכרעליו
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 ויכוח שום ללא הזוהר, מן ישירות יונקים ההלכה או המנהג שבהםבמקומות
 הזוהר דברי את עובדיה הרב גם מחזיק הפוסקים, עם או התלמודיםעם

 מהו היא השאלה יוחאי. בר שמעון רבי התנא תורת הם שהריכמחייבים,
 או תלמודית אחרת, הלכתית לספרות בניגוד עומד כשהוא הזוהר שלמעמדו
 יותר.מאוחרת
 על נשיב ודרכו בשחרית, יריים נטילת לגבי הדיון את נביא מבחן,כמקרה

 לקורא לאפשר כדי בהרחבה, בנושא נדון אותו. המרכיבות מהשאלות אחתכל
 עובדיה. הרב של הפסיקה דרכי את ולבחון בסוגיה הדברים מהלך עללעמוד

 הגוף? נקיות או רעה", "רוחסילוק
 בשולחן-ערוך ד )סימן בבוקר ידיים נטילת הלכות את בנה קארו יוסףרבי
 הזוהר. מספר לקטעים התלמוד מל מקורות כין כהרככה היים(אורח

 ברכות במסכת מופיע בשחרית ידיים נטילת לחיוב ביותר המפורשהאזכור
 השחר: ברכות קובץ בתוך ע"ב(, ס)דף

 קדשנו אשר כרוך יאמר,: ידיו, נוטל 1=כאשר לימא ידיה, משיכי
 ידים. נטילת על וצונובמצותיו

 המשכים שסיים לאחר בבוקר, ההשכמה תהליך בתוך נזכרת זוברכה
 ולפני האדם( ממלבושי חלק שהיו ובתפילין, בטלית להתעטף )כולללהתלבש
 פניו. אתשרחץ
 פרק תפילה )הלכות בגמרא שהוזכרה כסדר זו נטילה מוזכרת ברמב"םגם

 ד(: הלכהז
 על הארץ רוקע מברך קרקע גבי על ומניחם המטה מן רגליו...כשמוריד

 קדשנו אשר מברך ידיו כשנוטל כפופים, זוקף מברך כשעומדהמים,
 אלוקינו ה' אתה ברוך מברך פניו כשרוחץ ידים, נטילת על וצונובמצותיו
 מעפעפי. ותנומה מעיני שינה חבלי המעביר העולםמלך

 הבוקר, בהשכמת האדם של לפעילותו קשורות אלה ברכות הרמב"ם,על-פי
 ז(: הלכה )שם, ברכתה גם תיבטל מסוימת פעילותובהיעדר
 ולא ידים נטילת מברך אינו רחיצה שם שאין באב ובתשעה הכפוריםביום

 את יצר אשר מברך אינו הכסא לבית נכנס לא אם שינה, חבליהמעביר
 אלו. ברכות שאר וכןהאדם,



 מרן עד ממרן 2741

 ד בסימן שחרית של ידיים נטילת דיני את הוא אף מביא קארו יוסףרבי
 הנהגת ולאחר הבגדים לבישת לאחר השכמה, לאחרבשולחן-ערוך,
 האדם את מכינה הידיים נטילת הזה, הדברים סדר על-פיבית-הכיסא.
 בבוקר. הארם שעושה הראשון המעשה איננה והיא התפילה, של ה'לעבודת

 שחרית: של ידיים בנטילת העוסקות אחרות ראשונים בשיטות מתבאר גםכך
 ידיו כי ולתפילה, שמע לקריאת האדם את מכשירה שהנטילה כתבהרא"ש
 תיאר הרשב"א בלילה; מטונפים במקומות נגע ובוודאי עסקניות האדםשל
 שנכנס לכוהן )בהדמיה ה' לעבודת האדם כהתחדשות הידיים נטילתאת

 רכי מסיים א( קטן סעיף ד )סימן ברורה במשנה בבית-המקרש(.לעבודה
 שום אין הללו. הטעמים כשני נוקטים אנו שלהלכה ואומר מראדיןישראל
 היריים. על הרובצת הרעה לרוח או לטומאהאזכור

 בשינה המוות טעם הזוהר:ספר
 הטור )על יוסף בית בספר אחר, במקום מציין עצמו קארו יוסף שרביאלא,
 שחרית ידים כנטילת שם כתובים ש"עוד ומוסיף הזוהר, מן הלכה ד(,סימן

 בפוסקים". נמצאים שאינםחירושין
 רוח )או הרעה הרוח את מתאר ב( עמוד גג דף בראשית )פרשתהזוהר
 לו ומוחזרת הארם כשמתעורר ישן. שהוא בשעה האדם על השורהטומאה(
 נשמתו, ממנו כשהסתלקה לו שהיה מיתה טעם באותו מלא עדיין הואנשמתו
 השורה "הרוח" בגלל שבהן, הטומאה את יקבל ידיו בו שיגעו דבר כלולכן

עליהם:
 פריש וליליא בליליא ערסייהו על דניימי בשעתא עלמא בני כל חזיותא

 דמותא טעמא דטעמי ומגו דמותא טעמא טעמי עלמא בני כל עלגדפהא
 דבר ידוי על ושריא עלמא )על( וסאיב עלמא על שטיא מסאבא רוחאהאי
 כולהו בידוי דיקרב מה בכל נשמתיה ליה ואתהדר אתער וכד ואסתאבנש

 העולם בני כל וראה ו=בוא מסאבא רוח עלייהו דשריא בגיןמסאבי
 בני כל, על כנפיו את פורש והלילה בלילה, מיטותיהם על שישניםבשעה
 הטומאה רוח המוות, טעם שטועמים ומתוך המוות, טעם טועמיםהעולם
 ומטמאתן. האדם, של ידיו על שורה והיא נטמא, והוא העולם, עלפושטת
 כולם נוגעת, שידו הדברים ככל אליו, חוזרת ונשמתו מתעורר הואוכאשר
 טומאהן. רוח עליהן ששורה משוםנטמאים
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 הפליאה:7 ספר הוא ידיים נטילת להלכות הטומאה רוח בין הקושר אחרמקור

 ותעביר היד על שורים רעות רוחות ג' כי פעמים ג' עליהם לערותוידקדק
 בפה ידך תיגע שלא נטילה קודם תזהר הללו רוחות ג' ומצד אחד...אחד
 לכוחות מרמזים אלו כל כי נזק, תוליד הן בעין או באוזן או בחוטםאו

 מחבירו... גבוה אחד וכלעליונים

 שהנטילה ברור הפליאה, בספר הדברים של ההקשר על-פי גםועדיין,
 לאחר הבוקר, השכמת במהלך - ברכות במסכת בגמרא כמו -ממוקמת
 מחייבת האדם, על המאיימת הרעה, הרוח לשירותים. והליכה הבגדיםלבישת
 הפנימיים. האברים מן אחד עם ממגע ולהימנע בקפדנות יריו את ליטולאותו

 שבידינו הזוהר מספר שנעלםהקטע
 מיוחס שמקורם בשחרית, ידיים לנטילת הנוגעים ריונים כמה ישיאולם,
 הרב מצטט לזוהר, המיוחס כזה, אחד מקור השמיטם. קארו יוסף ורבילזוהר,
 ד: סימן ריש הטור, על )הב"ח( חדש בית בפירוש סירקיס,יואל

 ולא אמות ד' שחרית ההולך איתא: דבזוהר יעקב"ו "תולעת בספרכתב
 יוסף"? "בית כן כתב לא למה ותימה שם. עיין מיתה חייב ידיונטל

 להיזהר יכולים אינם אדם, בני שרוב 1=כיוון דרובא דרובא דלפיונראה
 כתבו. לא לכן מזידין יהיו ולא שוגגין יהיו ומוטבבכך

 החיד"א יעקב. תולעת בעל על-ידי המצוטט הקטע נמצא לא שלפנינובזוהר
 רבי לפני היה שלא מכתב-יד, זוהר היא הזו שהנוסחה מקומות( )בכמהכותב
 זו, הלכה ואמיתית".9 דווקנית נוסחה היא "אך הזכירו לא ולכן קארו,יוסף

 - בזוהר מקורה יעקב, תולעת הספר בעל גבאי, אבן מאיר רבישעל-פי
 המקורות זמנו. עד נהוג שהיה ממה ידיים נטילת בהלכות שינוימחייבת
 הבוקר מבנה את השאירו והפליאה( הזוהר כמו הקבליים )גםהקודמים
 של הפנים באברי מישוש על להקפיד ביקשו ורק ברכות, במסכתכמוזכר
 ולשירותים, לרחצה ללכת מניעה אין שלפיהם ברור הרעה. הרוח מפניהאדם,
 יעקב התולעת בדברי זאת, לעומת הידיים. לנטילת קדמו אלו ענייניםשהרי
 וההולך הנטילה לפני אמות ד' המיטה מן לזוז שאסור עולה הזוהר()בשם
 מיתה!חייב

 על כשאלה אותה העלה שהב"ח עד זו בשאלה עסק לא ההלכהעולם
 דרובא ש"רובא המצב תמונת כבר טמונה הב"ח של בתשובתו יוסף.הבית
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 במציאות בהתחשב לדעתו, שוגגים". שיהיו ומוטב בכך להיזהר יכוליםאינם
 האנשים כל את לחייב היה אי-אפשר הבתים, בתוך מים היעדר שלהיסטורית
 השתיקה. בדרך בחר קארו יוסף רבי ולכן למיטתם, סמוך מיםלהחזיק
 לשאלה: הוא גם נדרש ריישר~1 יעקבהרב

 ידים? נטילת בלי אמות ד' שחרית לילך שלא העולם נזהרין איןלמה

 שחרית: ידיים נטילת של ההלכה שורשי את בודק הואבתשובתו,
 רק כלום זה מדין נזכר לא ראשונים ובפוסקים בש"ס אגיד:האמת

 כחכו.האחרונים

 יוסף רבי לדעתו, מדוע, כותב הוא מכן לאחר בשלמואו(. הב"ח את)ומצטט
 הזה: הדין את השמיטקארו

 בש"ס מבואר ואדרבא ראשונים ופוסקים בש"ס כלל נזכר לא זה שדיןלפי
 ידיו יטול ואח"כ ויפנה, נקביו יבדוק ממטתו שבקומו ט"ו דףדברכות
 יותר הוא ודאי הכסא לבית ולכנס לפנות שצריך וכיוון וכו' תפיליןויניח
 וגם כך, כל למטתו סמוך הכסא בית להיות זוכה אדם כל לאו כי אמותמד'
 ע"ב כ"ה דף בברכות דאמר כרשב"א ליה דסבירא לפרש יש הזוהרדברי
 לא ראנן גב על אף אמה. מאה הוא אפילו אמות כד' הוי כולו הביתדכל
 בזה[, כרשב"א נוהגים לא שאנחנו פי על 1=אף בזה כרשב"א לןקיימא

 יתירה וחסידות פרישות רק שהוא שחרית ידים נטילת לענין מקוםמכל
 ופוק האי כולי להחמיר אין כלום, ראשונים ובפוסקים בש"ס הוזכרשלא

 העם[. נוהג כיצד וראה וצא כך, כדי ער להחמיר 1=אין דבר עמא מהחזי

 שאין חדשה הלכה מקביעת הסתייגות שומעים אנו ריישד יעקב הרבכדברי
 התלמודיים. למקורות בסתירה שעומדת - מכך ויותר תלמודי, מקורלה

 מיתה חייב - ידיים נטילת בלאההולך
 מאיר שהרב והוסיף יעקב, תולעת דברי את החיד"אח הביא ה-17 המאהבסוף
 צח( )דף ידות שתי בספר כתב ה-17( המאה בראשית )שחי לונזאנודי

 איננה. הזו הפסקה שלפניו זוהר ושבספר המידה, על הפריז יעקבשהתולעת
 ואומר: החיד"אמוסיף

 מוגה הזוהר בספר יד כתב נוסחה עיני ראתה אשר אגיד אמתועתה
 בלשון שכתב ע"ב יוד דף בהקדמה הזקנים[ 1=מרבותינו קשישאימדרבנן
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 מתחייב זה 1=על לשמיא מיתה אתחייב דא על 1=במפורשן בהדיאההוא
 הרב זקנינו למר הלבנה" "אור בספר ראיתי רב זמן ואחר לשמימי.מיתה
 הזוהר על הגהות והוא לאברהם" "חסד בעל זלה"ה אזולאי מהד"אהחסיד
 ותכל יעקב" "תולעת הרב צדק ומעתה הנזכרת. הנוסחה הביא שםאשר
 הוו דעלמא לרובא חזינן ובגלילותינו עליו. לונזאנו די מהר"מתלונת
 לן דשמיע אלא בזהי זהירים העולם שרוב ראינו 1=ובגלילותינוזהירין
 הקדושים מרבותינו ששמענו 1=אלא רמיא דזמנין קדישימרבנן

 מארבע פחות פחות ילכו ובלכתם מאדם מאד הרחק המימןשלפעמים
 שבת. לגבי שאמדו כאותהאמות

 החיד"א: בדברי יש נקודותשתי
 יעקב, תולעת אצל הנזכר הציטוט מופיע לא שלפנינו בזוהר אםגם1.

 עליו. לסמוך ויש אמיתי נוסח שזהו ספקאין
 ד' של הליכה לפני ידיים נטילת בחובת זהירין הרוב"בגלילותינו"2.

 לד' מחוץ רחוקים המים שלעיתים מרבנים שמועה לו יש אךאמות,

 מד' פחות "פחות הולכים הזוהר, של המסורת על להקפיד כריאמות.

 ביטוי הוא אמות" מד' פחות "פחות שבת". לגבי שאמדו כאותהאמות
 ומנוחה, צעד בהפסקות, הליכה ופירושו שבת, מהלכות הלקוחהלכתי

 שלב זהו אמות. מד' פחות מתקדם האדם פעם שבכל כך ומנוחה,צעד
 להלכות שבת מהלכות דין העתקת הזו. ההלכה למסורת ביחסחדש
 החיד"א כותב שעליהם שהרבנים מלמדת בשחרית, ידייםנטילת
 המלצה. כמין רק ולא פסוקה כהלכה הזוהר לדבריהתייחסו

 רגיל. די באופן למיטה סמוך ידיים נטילת על שומעים כבר ואילךמכאן
 אנו הבוקר, בהשכמת אחר מעשה לכל והקדמתו הנטילה זמן משינויכתוצאה
 לחכות עוד אי-אפשר זה. בנושא ההלכתי הריון מקום של שינוי גםמוצאים
 לבוא צריכה הנטילה כי בשולחן-ערוך, ד סימן עד ידיים נטילת בענייניולדון
קודם.

 באר בספרו הביא ה-18( המאה אמצע )פולין, אשכנזי יהודה הרבואכן,
 הזוהר דברי את ב(, )ס"ק א בסימן כבר חיים אורח השולחן-ערוך עלהיטב
 שהשמטת הנ"ל, הב"ח הערת את עליהם והוסיף יעקב, בתולעת שהוזכרוכפי

 יהיו ומוטב בזה, להיזהר יכולים לא דרובא שרובא משום היא קארו יוסףרבי
שוגגים.
 חיים אורח שולחן-ערוך על תשובה בשערי מרגליות, מרדכי חיים הרבגם
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 אמות מד' פחות הליכה לגבי החיד"א דברי את ב( )ס"ק א בסימן כברמביא
 עליו:וחולק

 רעה רוח להשהות שלא במרוצה שילך ועדיף דעתי, לעניות נהיראולא
 ידיו.2י עלהשורה

 הוא ולדעתי 1742, תק"ב, בשנת באמסטרדם, לראשונה נדפס היטב)באר
 לראשונה נדפס תשובה שערי א. לסימן ד מסימן הדיון את שהעתיקהראשון

 הרבנים האחים ביוזמת - 1820 בתק"פ, - בדובנא השולחן-ערוךעל
 אלה ספרים שני של המרכזי מיקומם רבות. פעמים נדפס מאזמרגליות.
 שהעמידם מראדין, מאיר ישראל רבי על-ידי נקבע ההלכה לימודבתולדות
 כעשרות ונרפסים שכים הם ושם ברורה, המשנה למהדורת כליםכנושאי
 היום.( ועד - 1884 תרמ"ד, משנתמהדורות
 שהזכרנו יעקב( )בשבות ריישר הרב דברי את תשובה השערי מביאעוד
 ומסיים: אמות, כד' הבית שכל כך על שסומכיםלעיל,

 הדחק. בשעת אם כי זה על לסמוך שאיןפשוט

 קבוע, באופן למיטה בסמוך ידיים ליטול הנוהג את מוצאים כעתכלומר,
 שונות.13 ואזהרות מנהגים פרטיבתוספת

 בספרו חיים, יוסף הרב דברי את לציין חשוב המזרח, יהודי מסורתמבחינת
 ו(: סעיף )תולדות חי אישבן

 תיכף משנתו האדם מתעורר כאשר טו"ב: דף תמיר בעולת ז"ל רבינוכתב
 אמות ד' לילך אסור וגם כלל. במלבושיו שיגע קודם ידיו, ליטולצריך
 להכין אדם יזהר לכן בזוהר, שכתוב כמו שחרית, של זו נטילהבלא

 אדם בני ויש אמות. ד' לילך יצטרך שלא באופן למיטתו סמוךהכלים
 על בעודם ברגליהם ביתן ו=נעלי אנפילאות לובשים הקור בזמןאשר

 וצריך עושים הם יפה ולא ידים נטילת לעשות שיקומו קורםמיטתם
 כך. עללהזהירם

 אין האר"י. רברי בתוספת הזוהר, מהוראת היוצאת המקסימלית הדרישהזוהי
 כל לפני הבוקר, בהשכמת מיד ידיים ליטול יש באנפילאות. אפילולגעת
 בהשפעת שמקורו המהלך של האחרון הגיבוש שזהו ברור אחרת.פעולה
 יעקב. התולעת בהשלמת והמשכו השולחן-ערוך עלהזוהר

 תולדות )פרשת חי יוסף עוד ספרו מתוך בתשובה - אחר במקוםואולם,
 נחרצת: פחות עמדה חי" איש ה"בן מביע - י(אות
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 ונראה בכך, להיזהר שקשה ובאמת בזה, נזהרים העולם שאין רואיםאנו

 צמר כלי על תשרה לא הרעה הרוח כי יען לזה, לחוש שאין בס"דלי
 הירים על שהיא ממקומה קופצת שאינה וברזל, עץ כלי על אוופשתן
 ומשקה... מאכל עלאלא

 בשו"ת מאוד תמה 1971-1955, בשנים לישראל הראשי הרב נסים, יצחקהרב
 בכלל, המקובלים מסורת את שנוגדים אלו דברים על יא, סימן הטוב,יין

 מותו לאחר שנדפסו חיים יוסף הרב שכתבי ראיה מכאן ומביא בפרט,והאר"י
 לסמוך ואין ותוספות מהגהות נקיים אינם חי( יוסף עוד הספר זה)ובכלל
 יוסף הרב ספרי של לאור שהמוציא יוסף, עובדיה הרב כתב זה עלעליהם.
 לימודיו מימי אישי באופן מכירו שהוא ומשום חזן, בן-ציון הרב היהחיים

 הרב אומר אלא, הרב. בכתבי יד ששלח בו לחשוד חלילה יוסף",ב"פורת
 לא כבד הדעה "שהרוח מפני הוא, בזה הקל חיים יוסף שהרב הטעםעובדיה,
 לב-לג(. עמ' א, חלק עולם, )הליכות בינינו" כך כלמצויה

 יוסף עובדיה הרב שלעמדתו
 ומקומן ידיים, נטילת להלכות עובדיה הרב של לההייהסותו מגיעים אנווכאן
 הבוקר.'ו השכמתבסדר

 לישון ולחזור לצמאו מים לשתות וברצונו משנתו הניעור אודותנשאלתי
 נהיה שהכל ויברר ידים, נטילת בלי לשתות לו להתיר אפשר אםאח"כ,
 בלי ה' את להזכיר שאסור מפני בלבו, הברכה יהרהר או המים, עלבדברו
 אחר ורק ידים, נטילת בלי לשתות להתיר איל דילמא או ידים.נטילת
 רעמים, לקול משנתו ניעור אם לבאר יש וכל כדין. בברכה ישתהנטילה
 ידים. נטילת בלא עליהם לברד יוכלאם

 הפוסק את מעמידה שחרית, של ידיים נטילת ללא ה' שם הזכרת עלהשאלה
 נטילת אם ידיים. נטילת של העיקרית במשמעותה לדון הצורך בפניהמשיב
 אין לעיל, שהזכרתי מהראשונים חלק שכתבו כפי לתפילה, הכנה היאידיים
 את לשחרר באה ידיים נטילת אם אך אחרת. ברכה כל מלברך מעכבתהיא
 איך המוות(, מן בה )שיש הלילה שנת לאחר עליו השורה רעה מדוחהאדם
 שהטומאה בעוד בקדושה, ה' שם יזכיר שאדם המחשבה את לסבולאפשר
 עליו?רובצת
 שיש המורכבות מלוא את בפנינו חושף עובדיה הרב של התשובהמבנה
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 ובנסתר. שבנגלה מקורות שילוב על מושתתת שכאמור זו,בהלכה
 הסוגיה ביותר: והמפורש המרכזי מהמקור הדיון את פותח עובדיההרב
 והרשב"א, הרא"ש הרמב"ם, דברי סמך על מראה, הוא ברכות.במסכת
 כל את לברך ויש מכוון, הוא בכוגיה השחר ברכות נזכרות שבושהסדר
 את פותחת אינה ידיים נטילת שברכת יוצא זה על-פי בגמרא. כסדרןהברכות
 "הנותן נשמה", )"אלהי אחדות ברכות אחרי רק באה אלא בבוקר,הברכות
 ישראל "עוטר בגבורה", ישראל "אוזר עורים", "פוקח בינה",לשכוי

 תפילין"(. "להניח בציצית", "להתעטףבתפארה",
 כסדרן הברכות את לברך שאין שכתבו ראשונים יש זו, שיטהלעומת
 ראשונים כמה ועור חננאל רבנו כתבו כך נקיות. אינן שהידיים מפניבגמרא,
 אברהם הרב בן בצלאל הרב הוא מקובצת", ה"שיטה כתב וכן הגאונים,בשם

 האר"י. של מרבותיו שהיהאשכנזי,
 והביא וכדא"ש, נרמב"ם סבר בשולחן-ערוך קארו יוסף שרבי ראינונבר

 בגמרא. כסדרן הברכותאת
 יטול "ולכתחילה סי"ג(: מז )סימן בהגהה במפורש, כך פסק הרמ"אגם
 נטילה, בלא ולברך ללמוד יכול מים לו אין ואם ללמוד, שיברך קודםידיו
 בביאורי גם מו(". )סימן כדלעיל נטילה, קודם שמברך ברכות בשארכמו

 "דהאי ולתפילה, שמע לקריאת אלא ידיים נטילת תיקנו שלא מוסברהגר"א
 במכוון1. נכתב זה 1=שסדר קתני" דוקאסידרא

 נתיר אנו אוסר שהזוהראף4על4פי
 ע"ב(, י דף )הקרמה הזוהר בדברי לדיון יוסף עובדיה הרב מגיע זהבשלב
 הזוהר: מן מצטט הוא ומסואבות. מזוהמות בידיים לברךשאסור
 ורוחא מניה. פרחא רוחיה נאים, נש דבר דבשעתא בגין שעתא, כלוכן

 1=וכן נטילה בלא בהו לברכא ואסיר לון, ומסאב ידוי על שריאמסאבא
 שורה טומאה ורוח ממנו, פורחת רוחו ישן שאדם שבשעה כיוון שעה,כל
 נטילהן. בלא בהן לברך ואסור ומטמאתן, ידיועל

 עובדיה: הרב כך עלואומר
 כדכדי שלא וזה ידים. נטילת בלי כרכה שום לברך שאסור מזהומבואר
 שמתירים.5ן והפוסקיםהגמרא

 הואיל לברך, אוסר הקרוש שהזוהר שאע"פ היא ז"ל מרן שדעתובאמת
 והפוסקים. הגמרא כדברי נקטינן להיפך, מתבאר והפוסקיםומהגמרא
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 הולכים 1=אנו כהפשט נקטינן הפשט, עם חולקת שהקבלה מקוםשבכל
 הפשט[. פיעל

 בפסיקותיו אותו שמכוונים החשובים הכללים אחד את עובדיה הרב קבעכאן
 נקטינן הפשט עם חולקת שהקבלה מקום "שבכל להלכה: הקבלה שביןביחס

כהפשט".
 הרב הוא הרדב"ז, של המפורסמת תשובתו את מצטט הוא זו עמדהלחיזוק

 יוסף רבי מרן של גילו בן והיה בצפת שחי האר"י, של מרבותיו זמרה, בןדור
 פ(: סימן ד )חלקקארו

 או הפוסקים מן באחד או בגמרא שנכתב דבר שבכל גדול, כלל בידישיש
 מורה אני הקבלה, בספרי שכתוב ממה היפך שיהיה אפילו ההלכות,בעלי
 הוא אם ולעצמי הספרים. מאותם באחר שכתוב למה אחוש ולאבו,

 לה. אחוש לא קולא ואם אותו, נוהג אניחומרא

 "לאו הוא הברכות שסדר הגמרא מן לפרש יכול היה עובדיה הרבאומנם
 ואחרונים. ראשונים הרבה שעשו כמו הסדר(, על לשמור הכרח )איןדווקא"
 היתה מהראשונים שלחלק ומראה בתשובתו, ב בסעיף אותם מזכיר עצמוהוא

 לדברי קשר בלי דווקא, לאו הוא הברכות של שסדרן הגאונים מןמסורת
 בכך: צורך כל שאין מרגיש הוא אךהזוהר.
 דבריו. לפרש צריך דאמורא נקט, בדווקא לאו דהש"ס לומר נדחוקלא
 והכא וכו'... האיסור להתיר בדבריו לטעות פה פתחון יתן שלא שכןוכל
 שמים שם להזכיר אסור רעה רוח שמפני איתא אם גם[, 1=וכאןנמי

 לגבי נימא נמי והכי 1=במפורש1... להדיא בש"ס זה דבר נזכר היהולברך,
 זה חידוש לגבי גם נאמר 1=וכך הקדוש בזוהר דאיתמר חידושאהאי

 משמעות ואדרבה בתלמודינו, זה דבר נזכר ולא הקדושן בזוהרשנאמר
 כהש"ס נקטינן ההיפך[, משתמע הש"ס 1=מדברי איפכא בתר כלהש"ס
 הדיןן. מעיקר הש"ס פי על הולכים 1=אנו דינא מעיקרדירן

 - הנגדית השיטה בעלי של דבריהם את מביא הוא דבריו בהמשךכדרכו,
 מרוע קארו יוסף רבי על שתמה - לונזאנו די מאיר רבי המקובל זהבמקרה
 כך. כותב היה לא הזוהר את מרן ראה שאילו וכתב הזוהר, לדברי חשלא

 שעל-פי סק"א(, סב סימן יוסף, )ברכי החיד"א דברי את מביא הואכן
 מהני "רלא פשוט נראה ולכן ידיו, על שורה רעה כשרוח לברך אסורהזוהר
 נטילה אלא ידיים, נקיון בזה מועיל 1=שלא דמנקי" מידי בכל ידים נקיוןבזה
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 הרב בלבו. הברכה יהרהר ידיו, ליטול יכול שאינו אנוס, הוא אם אלאבלברן.
 יהרהר אלא יברך שלא שכתבו נוספים פוסקים רשימת לחיד"א מצרףעובדיה

 בכלל אדם", ה"חיי מלבד ספרדים, הם שם הנזכרים הפוסקים רוב הברכה.את
 וכותב מועיל, אם בברכות הרהור לגבי )שמתלבט טז אות ברכות מהלכותה'
 הרהור(. על שיסמוך לשתות, ורוצה בלילה שנעורלמי

 אותם. התוקפים פוסקים כמה עובדיה הרב מביא אלו, דבריםכנגד
 כרב כיהן סיד יהודה )הרב ע"א קכב דף אמת אות בספר סיד מהר"ילדוגמה,
 תורה קריאת דיני הכולל אמת, אות ספרו ה-19. המאה בראשיתבתורכיה
 1799(: בתקנ"ט, בסלוניקי נדפסוברכות,

 1=שכל ליה אניס לא רז רכל הקדוש מרן על כן לומר נחשב זרשכמו
 מביא מקומות ובכמה ד( )בסימן יוסף" וב"בית ממנון, נסתר לאסור

 תורה חדרי בכל שבקי כמוהו גדול לנו ומי הקדוש, מהזוהרוקורא
 בצביונן הזוהר דברי ראה הוא שאף ובוודאי וכו'. ובנסתרבנגלה

 מסורת זה דבר כי עמו, ונימוקו טעמו לזה חש שלא ומהובקומתן,
 אחר הלך הגמרא על חולק שהקבלה מקום שבכל הקדושים,מאבותינו
 אות סוף הרואה )פ' טוב" יום ב"מעדני שכתוב וכמו והפוסקים,הגמרא
 מרן מדברי משמע וכן הפוסקים, כללי בריש הגדולה" וה"כנסתעז(.

 בגמרא מפורש הרי דידן ובנידון שם. עיין קמא(. )סימן יוסף"ה"בית
 דשביק סיבה וזוהי נטילה. קודם השחר ברכות לברך שיכולובפוסקים
 דידן גמרא אחרן 1=והלך בתר ואזיל הקדוש הזוהר לדברי מרן1=שעזבן

והפוסקים.

 הקבלה כדברי ולא הנגלה כדבריהלכה
 הזוהר ספר אחר ההולכים של שיטתם את עובדיה הרב דוחה דבר, שלבסופו
 כפשוטה. הסוגיה את המפרשים הפוסקים את ומעדיףלהלכה,

 לפסוק יש בזה, הקדוש הזוהר על חולקים והפוסקים שהגמראדמכיוון
 והמגן הפוסקים בכללי הגדולה" ה"כנסת שכתב וכמו והפוסקים,כהגמרא
 על חולקים הקבלה ובעלי שהזוהר מקום שבכל סק"כ(, כה )סימןאברהם
 עיין מט(. )סימן הרדב"ז כתב ושכן והפוסקים. הגמרא אחר הלךהגמרא,
 לפסוק שלא כתב נא( סימן חיים אורח )חלק סופר" "חתם כשו"ת וכןשם.
 ח"ב תשובה" "התעוררות בשו"ת ועיין שם. עיין והקבלה. הזוהר פיעל

 על שחולק במקום הנגלה כדברי שהלכה מאד פשוט שהדבר כס()סימן
 בזוהר שנמצא שדבר לומר מאד המתעקשים דברי ודחה הקבלה.דברי
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 של דינו "בית שבשו"ת פי על ואף שם. עיין הפוסקים. שיטות כלדוחה
 ה"משאת דברי הביא ע"ד( דכ"ב יב סימן חיים אורח )חלקשלמה"
 מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיו שאפילו שכתב סב( )סימןבנימין"
 "מכתב בספר כתב וכן שם. עיין כולם. את הוא מכריע שניה בכףוהזוהר

 ספר בסוף חסידים" ה"משנת בשם ע"ג( דל"ג ז' )סימן בתשובהלחזקיהו"
 שהגמרא דירן בנידון מקום מכל שם. עיין יז(. )סימן אליהו""אדרת
 הגמרא. כדברי לפסוק יש הפוסקים כדעתמוכיחה

 עובדיה: הרב של אלו בדבריםנעיין
 בנימין", ה"משאת עומד הזוהר של הבכיר במעמדו הדוגלים מחנהבראש

 הרמ"א של תלמידם 1620-1540(, קרקוב, )יליד סאלניק אהרן בנימיןרבי
 כל נגד כמכריע הזוהר את המעמידים סאלניק, הרב דבריוהמהרש"ל.
 ופעמים הסכמה מתוך פעמים רבים, פוסקים על-ידי מצוטטיםהפוסקים,

 של דינו בית לניאדו, שמעון רבי את גם מזכיר עובדיה הרב התנגדות.6ןמתוך
 שדי בעל מדיני, חזקיה הרב את וכן בנימין", ב"משאת שתומך כמישלמה,
 הרב מעמיד מולם ספרדים. פוסקים שניהם לחזקיהו. מכתב בספרוחמד,
 ה"חתם דברי את לה ומוסיף זמרה[, בן דוד 1=ר' הרדב"ז תשובת אתעובדיה
 ערלוי, אב"ד סופר, שמעון הרב סופר", ה"חתם של נכדו דברי ואתסופר"
 את מעריף עובריה שהרב לב לשים מעניין לתשובה. התעוררותבספרו
 סאלניק, הרב של המסורת פני על לקבלה, ביחס סופר" ה"חתם חוגמסורת
 תוך זו, עמדה על חוזר עובדיה הרב ספרדים. רבנים של בשרשרתהנתמכת
 פעמים. כמה ונכדו, סופר" ה"חתםציטוט

 ואשכנז ליטא לרבני יותרקרוב
 הרב של מעמדתו לחלוטין הפוכה עמדה נקטו זמננו בני ספרדיםרבנים

 וממערב: ממזרח דוגמאות, שתי נצייןעובדיה.
 גדול קובץ בתוך שנמצאת תשובה ד, סימן הטוב יין שו"ת מתוךבתשובתו

 יצחק הרב דן בקבלה(, )שמקורם שחרית של ידיים נטילת בענייניהעוסק
 להלכה: הזוהר במעמדנסים

 חולקים, כשהפוסקים אפילו הזוהרן פי על נוהגים 1=אנו כהזוהרנקטינן
 שנמצא במקום דווקא אלא הזוהר דעת עוזבים[ אנו 1=ואין שבקינןולא
 ואחרונים.לי ראשונים בפוסקים מוסכם הוא זה כלל הפך. מפורשש"ס
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 נלך שם - פוסקים על חולק שהזוהר מקום בין מחלק הוא דבריו,בהמשך
 נלך שם - אחר קבלה בספר ונזכר בזוהר נזכר שלא מקום לבין הזוהר,על-פי
 המקובלים. ונגד הפוסקיםאחרי

 ראו אילמלי אמרינן בזוהר נזכר כשהדבר פשוט, לכאורה בזהוהחילוק
 היו הזוהר, דברי את הפוסקים ראו 1=אילו בהו הדרי הוו הפוסקיםדבריו
 מה אבל ערוך, מש"ס לא אם דבריו על לחלוק בידם כח שאין בהמןחוזרים
 1=במפורש[ להדיא נתבאר ולא הזוהר שאחרי הקבלה ספרי בשארשנזכר
 בש"ס. הבנתם פי על כפוסקים ונקטינן שקול, להיות חזרבזוהר,

 הכלולה בתשובה זה, בנושא עובריה הרב את מבקר ברדה,8! יצחקהרב
 הוא הארוכה תשובתו במהלך יד. סימן דעה יורה א חלק ירנן, יצחקבשו"ת
 בשאלת בנימין משאת בעל עם המסכימים הפוסקים רשימת אתמביא

 לתשובה התעוררות ובעל סופר" ה"חתם דברי את ומביא הזוהר, שלבכורתו
 להלכה: הזוהר על-פי מהכרעההמסתייגים
 גדולי עומדים הפוסקים[ כל נגד הזוהר את 1=שמעדיפה זוובשיטה
 לא כהקבלה לא דהפוסקים החיד"א הכריע כבר האחרונים...רבותינו
 כהזוהר פסקינן לדידן אבל בחזקה. בהם למחות אין ורק האמת, אלכיוונו

 מורים[ וגם הזוהר, פי על פוסקים אנחנו 1=אבל מורינן נמיואורויי
 הפוסקים. נגד כזוהר לפסוקלכתחילה

 המזרח רבני שאר מול ייחודית עמדה כאן מבטא עובדיה שהרב אפואנראה
 לרבנים מאשר ואשכנז ליטא לרבני יותר קרוב אותו הממקמתוספרד,

הספרדים.

 בינינר~ מצויה "אינה הרעההרוח
 בשחרית, יריים לנטילת הקשור הבט בעוד עובדיה הרב דן אחר19במקום
 משווה הוא בבוקר. האדם על השורה הרעה הרוח של תוקפה על שובומערער

 במפורש שנזכרת "שיבתא" הנקראת אחרת רעה רוח לבין זו רעה" "רוחבין
 ד"ה )שם, התוספות אומרים זו רוח על ע"ב(. קז חולין, )מסכת עצמובתלמוד
"התם"(:
 מצויה רעה רוח אותה שאין לפי מזה, עכשיו נזהרים אנו שאיןומה

 הגילוי. ועל הזוגות על נזהרים אנו שאין כמובינינו.
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 התוספות דברי על שהסתמכו שונים אחרונים פוסקים מביא עובדיההרב
 רעה", ל"רוח הקשורות שונות הוראות של תוקפן את מאור עד ומיזערוהאלו,
 בינינו. מצויות ואינן "שיבתא", לאותה דומות שכולןבטענה

 את מאוד עד מצמצם הרעה, הרוח של הימצאותה על זה שערעורמתברר
 ממזרח הלכה שבספרי בעוד שחרית, של ידיים לנטילת הקשורותהשאלות
 ידיים נטילת של ההלכות בפרטי הדנים שלמים קבצים למצוא אפשרוממערב
 יצחק הרב לעיל, שנזכרו החכמים שני של בספריהם הרעה. מהרוחוהחשש
 בפרטי העוסקים סימנים מעשרה יותר נמצא למשל, ברדה, יצחק והרבנסים
 זה בעניין העיסוק הקף שגם נמצא לעומתם, עובדיה, הרב אצל אלו.הלכות

 על הקביעה את מחזק זה דבר ומסויגת. מוגבלת ההתייחסות וגםמצומצם,
 הלכה. פוסק שהוא בעת בקבלה, שמקורם מענייניםריחוקו

 בשולחן-ערוך, הובאו שלא קבליים למקורות ביחס עסקנו זהבסעיף
 הפוסקים. בספרות הרגילה הפסיקה מסורת עם אחד בקנה עוליםושאינם
 שאינו קבלי מקור של מקרה - היינו הפוך, במקרה לעסוק מבקש הבאהסעיף
 להביאו בחר קארו יוסף רבי אבל התלמודית, הפסיקה מסורת אתממשיך
להלכה.

 אימתי? - הלבנהברכת

 חדשים" מחדש ברוך אומר בחידושה הלבנה את"הרואה

 פרק בתוך בירושלמי, והן הבבלי בתלמוד הן ברכות, במסכת נמצאת זוהלכה
 מפלאי האדם התפעלות את המבטאות נוספות ברכות במסגרת"הרואה",
 בראשית. מעשה חידוש על בוראו את ומשבח הלבנה את רואה אדםהטבע:
 ונראה זו, ברכה לומר הראוי הזמן הוא מתי קביעה שום אין התלמודבדברי
 על מברכים החודש בתחילת הלבנה את שרואים שברגע פשוטבאופן

 בגמרא:10 הפשוטה כהבנה כך, הבין הרמב"ם גםחידושה.

 בחודש יום עשר ששה עד עליה מברך הראשון בליל עליה בירך לאאם
 פגימתה. שתמלאעד

 שרואים מזמן לחודש, ראשון מיום הוא הברכה שזמן הרמב"ם מדבריברור
 להמתין לצורך רמז שום זו בהלכה אין החדש. החודש של הלבנה תחילתאת
 הלבנה. מולד לאחר ימיםכמה
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 להלכה. זו בסוגיה שעסקו ספרר ראשוני כל גם כתבו הרמב"םכמו
 לראשונה מופיע הלבנה על שמברכים עד אחדים ימים של בהמתנההצורך
 סופרים:ו2במסכת

 נאים, ובכלים מבושם, כשהוא שבת, במוצאי אלא הירח על מברכיןואין
 ברא במאמרו אשר ומברך, רגליו, את ומיישר כנגדה, עיניוותולה

שחקים...

 לברכה מכניסה בארץ-ישראל,22 הגאונים לתקופת המיוחסת סופרים,מסכת
 לחכות צריך המברך אלו, רברים על-פי המברך. של חגיגיותו נוסף: גורםהזו

 ובכלים ההבדלה( מיין או הבשמים )מברכת מבושם כשהואלמוצאי-שבת
 שבת(. )בגדינאים

 יהודי של הקדומה המסורת על מאוד השפיעו סופרים מסכתדברי
 שבת.24 מוצאי בסדר הלבנה ברכת את הביאו הם הנחייתה ועל-פיאשכנז,23

 בפירוש מגירונה, יונה רבנו של תלמידיו בדברי מצויה נוספתהתפתחות
 ע"ב: כא ברכות הרי"ף,על

 סופרים במסכת אבל בלבד, הזמן בסוף אלא בהתחלה דיברו לאבכאן
 ונראה פרושים... כמה בה ופרשו משתתבסם הלבנה על מברכיםאמרו

 נמתק לומד רצונו קלא לבשומי מלשון משתמתק, שפירושו נר"ולמורי
 ממנו, נהנה ואדם שלה האור שמתוק משעה לומר רצונו נמי הכאהקול,
 מתוק שלה אור אין קטנותו מתוך יומו בן ירח אבל ימים, ג' או ב'שזהו
 ממנו. נהנה אדםשאין

 והזמן הלבנה,25 אלא מבושם להיות צריך האדם שלא הוא כאן הגדולהחידוש
 ימים. ג' או ב' הוא לברכה ראויה תהיה שהלבנה עד להמתנההראוי

 רבנו של הפרשנות עם סופרים במסכת הראשונית ההלכה שלהשילוב
 שבת מוצאי עד הלבנה על לברך אין ההלכה: של זמני לעיצוב הביאיונה,
 מבושם. האדם וגם מאורה, ליהנות ניתן גם שאז ואילך, בחודש מג'שיוצא
 סימן הטור, על יוסף )בית להלכה המסקנה את כך מבין קארו יוסף רביגם
תכו(:

 שיעברו עד הלבנה ברכת מברכין שאין יונה רבינו הרב מדברילמדנו
 לפי כך, סובר הוא סופרים דמסכת ההיא דבלא דמשמע ימים ג'עליה
 מאורה. נהנה אדם אין לכןשקודם
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 הלבנה בברכת לנסתרמנגלה
 יוסף רבי המקובל של תשובה קארו יוסף רבי מביא דבריו בסיוםואולם,

ג'יקטיליה:
 אין הקבלה פי שעל בתשובה כתב אורה" "שערי בעל גיקטילי"א.והר"י
 ימים. ז' עליה שיעברו עד הלבנה חידוש עללברך

 ג'יקטיליה יוסף לרבי מקורית אינה זו שתשובה כך על חוקרים עמדוכבר
 יוסף לרבי המיוחסות תשובות קובץ פירסם שלום גרשום לו. מיוחסת רקאלא

 תשובתנו: גם ובהןג'יקטיליה,
 או ימים ג' עליה שעברו אחר הלבנה על לברך מקומות במקצת שנהגומה

יותר...
 הלכו כך להם שהורו והפוסקים הם טועים המקומות אותם כי לכםדעו
 סוד והוא וקיים חי ישראל מלך דוד סוד הוא הלבנה כי אור, ולאחושך
 בסוד ימים שבעה עליה שיעברו עד עליו שורה שכינה ואיןהשביעי
 מספר להם שאין עניינים וכן ברכות... משבע לה פוחתין שאיןהכלה,
 ועד ימים ז' עליה שיעברו עד עליה מברכים אין זה ולפי שבע. עלבנויים
 סופרים במסכת שאמר ומה עליה... מברכים שמיני ובלילבכלל,

 אלא עברו לא בין ז' עברו בין כוונתם אין שבת במוצאי עליהשמברכים
 סוד שהוא להורות כדי שבת? במוצאי ולמה עליה, שבעה שעברולאחר
 שבת.26 שהואהשבעה

 עליה שיעברו עד הלבנה על מלברך להקפיד שיש כתבו אחרים מקובליםגם
 - גבאי אבן מאיר רבי קארו, יוסף רבי לפני דור כתב, כך שלמים. ימיםז'

 62: עמ' תרל"ו(, )ורשה, יעקב27תולעת
 שבעת מאור מאירה שכבר הטעם וקיבלתי שבעה. עד יהודה רבאמר
 שלם. דבר על אלא לברך ואין חסרה היא מכאן ופחותהימים

 לצפות היה ניתן יוסף. בבית קארו יוסף רבי דברי אפוא הםאלו
 יוסיף ואולי התלמודית, הפסיקה את יאמץ קארו יוסף רבישבשולחן-ערוך

 הלבנה על שמברכים ויפסוק יונה, ורבנו סופרים מסכת השפעת אתעליה
 תכו, סימן בשולחן-ערוך אך ימים. ג' או ב' בת שהיא אחריבמוצאי-שבת

 פוסק: הוא ד,סעיף
 עליה. ימים שבעה שיעברו עד עליה מברכיןאין
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 על-פי הלכה פוסק קארו יוסף רבי שבהם המובהקים המקרים אחדזהו
 הראשונה. וההלכתית התלמודית למסורת מוחלט בניגודהקבלה,
 )שהושפע, השולחן-ערוך אחרי שנטה מי בין ההלכה התפצלהמכאן
 )בתוספת האשכנזית המסורת על-פי שפסק מי לבין מהמקובלים(,כאמור,
 והחסידים29 הספרדים28 מגירונה(: יונה ורבנו סופרים מסכת שלההשפעה

 מסתפקים האשכנזים ואילו בחודש, ימים שבעה לאחר הלבנה עלמברכים
 החודש. מתחילת ימים שלושה שלבהמתנה

 בזה כך כל להחמיר אין עובדיה:הרב
 מקום, אין הקבלה, עם ביד יר קארו יוסף רבי מרן הלך שבה זו,בשאלה
 באחת אבל ושמאל. ימין הקבלה מדרך לסטות עובדיה לרבלכאורה,

 גבול: במקרה יוסף עובדיה הרב דןמתשובותיו
 לאחר אלא הלבנה לקדש שלא כלל בדרך להקפיד נוהגים אנו מקוםומכל
 אלא ערוך"... ה"שולחן ומרן המקובלים וכדברי שלמים, ימיםשבעה
 מעת שלמים ימים שבעה להשלמת שבת במוצאי שעות קצת חסרותשאם
 על שאף תכו(, )סימן הגדולה" כנסת ב"שיורי שכתב מה לצרף ישלעת,
 שיעברו שצריך מוכח יוסף" שכ"בית גיקטיליא המהר"י שמלשוןפי

 שביעי ליל הוא שבת מוצאי ליל אם מקום מכל שלמים, ימיםשבעה
 son,~y מברכיםלתירושה,

 ישראל ברבי חיים הרב הגדולה, כנסת בעל על בדבריו מסתמך עובריההרב
 רבי בדברי לדבוק המחויבות את שמערער ה-17(, )המאה מקושטאבנבנישתי

 פוסקים שורת עובדיה הרב מביא דבריו, בהמשך במלואם. ג'יקטיליהיוסף
 הרעיון כי בטענה החיד"א, ובראשם הגדולה, כנסת בעל דברי אתהדוחים
 שאין מורים הסוד בעלי ואם הסוד, על-פי הוא ימים שבעה לתום עדלחכות
 הרב משיב כך על פיהם? להמרות נוכל איך שלמים שבעה לתוםלהקדים
עובריה:
 ימים, שלשה לאחר מיד לברך יכולים והפוסקים הש"ס דין שמעיקרכיוון
 קד כלל מ )מערכת חמד" "שדי בספר עוד ועיין בזה כך כל להחמיראין

 ובעונת החורף כימי כפרט להורות ראוי וכן שם. עיין סק"ב(. האות
הגשמים.
 ימתינו שאם לחוש ויש החורף, בימי מאד מצויים שעננים,ובמדינות
 יש וכל, מכל הלבנה ברכת יפסידו מהמולד, ימים שבעהלהשלמת
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 כדברי ימים, שלושה לאחר מיד הלבנה ברכת שיברכו להםלהורות
 ואחרונים[. ראשונים והפוסקים,התלמוד

 שלמים, ימים שבעה להמתין מחייב הקבלי שהמקור היטב יודע עובדיההרב
 מחויב היותו עם זאת, ובכל אלו, ימים שבעה של בשלמותם מותנהוהסוד

 עובדיה הרב - קארו יוסף רבי אותה שהביא לאחר - המקובליםלמסורת
 מצריכים שאינם רק לא ואלה, והפוסקים. התלמור עולם עם לגמרימזוהה
 התלמודית. המסורת כהיפוך נראית זו שהמתנה אלא ימים, שבעה שלהמתנה
 מדיני חזקיה הדב לדברי כוונתו חמד. שדי לספר בדבריו רומז עובדיההרב

 שכתב: ה-20( המאה בראשית בחברון)שנפטר
 להבאים בה(, זכיתי לא בעוונותי )אשר הקבלה פי על הוא זה דברועיקר
 אותה מקרשים אין לעת מעת ימים ז' בתוך שבת מוצאי חל אם אףבסוד,
 כהיותי כי אגיד והאמת המצוה. את להחמיץ שאין על חוששיםואין

 שלא מקדימים זריזין אמרו באלו האשכנזים אחינו כמנהג נהגתיבחו"ל
 החורף. בימות שבת במוצאי ובפרט לעת, מעת ימים שבעה עללהשגיח
 אני ורואה ישראל בארץ לדור אבי בית אל לשוב שזכיתי אחריאמנם
 ימים מז' הלבנה תחסר אם השערה בחוט אפילו בזה אדוקים כךשכל

 יפה. שתיקותי ולכן לשנות אפשר שאי בדעתי... ושיערתישלמים

 קארו יוסף רבי מרן כי )יחסית(, קשורות עובדיה הרב של ידיו היו זובסוגיה
 פוסק הוא היבשה ההוראה מבחינת לכן, הקבלה. לפי בשולחן-ערוךפסק

 של למחוזותיהם שייך אינו שהוא מראה דבריו רוח אךכשולחן-ערוך,
 נטוע עובדיה הרב המלאים. הימים בשבעת לפגום חושש ואינוהמקובלים,

 הוא ועל-פיהם התלמוד, מן תורתם את היונקים הפוסקים של בעולמםעמוק
 במסורת עובדיה הרב שעושה המזערי השינוי דווקא פסיקתו. אתמכוון

 בגלל בהלכה: הקבלה של למקומה שלו היחס את מחדד הקבלית,הפסיקה
 ההוראה של המעשית המסגרת על שומר הוא בשולחן-ערוך,הופעתה
 מתורת הרעיון מן להתעלם חושש ואינו רוחה, על שומר הוא אין אךהקבלית,
 ו"אין הלכה היא הלכה עובדיה הרב בעיני זו. הוראה מאחורי המסתתרהסוד
 בנסתרות". עסקלנו




