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 פתח דבר
  

ל פעם כבו, די שנה לקראת חג יום עצמאותנוכיון שהשאלה חוזרת ונשנית מ

וזאת למרות הדברים הפשוטים והמפורשים ביותר בפי . המבוכה גדולה

 או אף לחייב תגלחת להתיר, א" בכתבי רבני זמנינו שליטוכן, ה"רבותינו ע

י הצורך וגודל צער גידול השער "ועפ, למי שנוהג כך כל שנה) וח הזקןגיל(

כי גם בו ביום , וזאת ההוראה גם בערב יום העצמאות. אף תספורת השיער

  ).אף שאינו אסור במלאכה(טוב הוא 

המכירים , ואולי גם לאחרים השואלים רודפי אמת, אמרתי לסכם לעצמי הן

  .חתימת הזקןושלא מתוך אבילות , בפה מלא' סיהם וחפצים להודות להיבנ

 כי לא טובים ולא אחדש ולא אומר דבר שלא קבלתי ולא שמעתי מרבותיי

, וכבר הורו זקנים קדושים לחוג בהלל שלם את היום הגדול, אנו מהם

בשירות ותשבחות מתוך שמחה , ת"בד, בסעודת מצוה, בבגדי יום טוב

    .אה לבעלי שמחההזקן כנו אחר קיצור פאת הראש ,'ית' והודאה לה

  

 איסור או מנהג איסור :תקופת העומרבמנהג אבילות 
  

 להסתפר בימים אלו  אישהמנהג שלא לכנוסהעצם ש ראשית יש להזכיר

רק עניין מיתתם של תלמידי , שבין פסח לעצרת לא הוזכר בתלמודים כלל

  ).ב, סב( דיבמות ס"בשרבי עקיבא צוין 

ל "וז )א סי קעח"ח(ץ "ת התשב" בשוץ"רשבהר "וכן הוא לשונו של עט

של שואים מן הפסח ועד עצרת לא הוזכר בתלמוד אבל מנהגן יאיסור נ"

' אבל עיקר המנהג הוא מפני מה שהוזכר במסכת יבמות בפ, ישראל הוא

  ".' וכו)ב"ב ע"ס(הבא על יבמתו 

 של רבי ץ"ת התשב"קיצור שו -מורה דרך  הביא לשונו ולא שינה בספר כך

  .)עיים שם הקדמתנו להוצאה האחרונה ()ב, מה' עמ( ה'יוסף רנסי

ואף , לכן רבים הם הסוברים שמנהג זה השתרש רק אחר חתימת התלמוד

ל "ודאי רוחם של חז, שאין זו סיבה מספקת להקל בו ללא סיבה חלילה

  ".דינא דגמרא"שאין במנהג זה כוח של ו ,י הסיבות והנסיבות"להקל בו עפ
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סור מפורש ועונשו בצידו או י האם יש בו אעוד יש לדקדק במהות המנהג

וידוע , לדיני אבלות אשר נתקבל בעם ישראלשמא מנהג של חומרא השייך 

  ."דיני אבילות לקולא" השגור בפי כלהכלל 

 ביום תים ותספורואעריכת ניש"ל במאמרו " זצי נסים"הגרצ "הראשל

ג בכל ומנה "ל" וז בהלכותיויצחק אבן גיאת' רמדייק מלשון " עצמאות

'  וכוומשום אבילות הוא ולא משום איסור לעצרת ישראל שלא לישא בין פסח

אבל אם בא לשאול לכתחילה מורין לו , ומי שקפץ וכנס אין עונשים אותו

  ". שלא לעשות ושלא לסתור מנהג ישראל

 בחומרא מחומרות האבילות ולא יאכן מתוך דיוק דבריו יש להבין שמייר

שים את מי שאינו מקיים בקום עשה את המנהג נעואין   גםלכן, באיסור

  .לכתחילה

ודע כי המנהג אינו "ל " דלעיל וזץ"התשב עולה מניסוח תשובת  גםכך

גם הכא דיבר רבי שמעון בן ". ג לעומר ויש לתמוה למה"לאסור אלא עד ל

  .צמח במנהג לאסור ולא באיסור

, ץ" של הרשבספר יבין שמועהשבכך יש לפרש את ההלכה האחרונה 

ונהגו איסור "ל "וז )'ב'  סעיתצג' סי( ע"מרן השוהלוא הוא מקור פסקו של 

' עקיבא וכו' ג לעומר משום אבילות אותם התלמידים של ר"להסתפר עד ל

  ".'ג לעומר וכו"על כן נפל המנהג עד ל

ץ שאסור "שלא כתב התשב  יש לומר,ניותובלי להיכשל בדקדוקי ע

 ,הגנעל כן נפל המ, שום אבילותפר מתפר אלא שנהגו איסור להסתסלה

  .ולא שיש בו איסור מפורש

ולא מפני שיש איסור "ל " וז)הלכות פסח( בספר המנהיג  מזאת נמצאמפורש

ב אלף זוגות "מתו יבו בדבר אלא למנהג אבלות על מה שאירע באותו פרק 

 אין בו איסור )ה להסתפר"ה וה"אמ(ומי שכנס ' עקיבא וכו' תלמידים לר

  ".בעולם

הוד יוסף "ל בספרנו "זצ י משאש"הגר את דעת כמנויס ,וח דברים אלובר

' ד לגעהמנהג שלא לישא אשה "ל " וז)קמג' הלכות פסח הלכה קיז עמ(" חי

מן הגאונים זס ושהוא רק מנהג בעלמא מ"ר כיון שאין לו זכר בשומבע

כגון , כאשר ישנה סיבהו, ד"ק הי"לות על מות תלמידי רעילעשות זכר לאב

  ".'הדבר פשוט שאזלינן לקולא וכו' ר וכו"קיים פושלא 
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 )ב"תרכ' סי( ש"הרשב הבאנו את דעת )שם( "נרות זכריה" ינובהערותו

,  אלמנה בימי העומר האם מותר או אסורבעניין אלמון שרצה לישא אשה

ין ב ןמנהגן של ישראל תורה היא ואין לפרוץ גדר בין זק"וענה בזה הלשון 

 להם גם כן משנכנס אב ולא נמצא חילוק כזה ר שאם כן בא ונתי,בחור

  ".לחכמים

 יש ללמוד שכשם שקיים מנהג של מיעוט שמחה בחודש אב ,וננולצורך עניי

פוסקים הרוב לדעת ואף ש:  ה"אמ(. כך יש להחשיב מנהג אבילות בימי העומר

 כתב שיש ע אמתבספר זר ברם, סור לישא אשהי מדין מנהג אין תספורת למדים דאנו

  ).י בעניין התספורת למרות החמרתן שלא לישא אשה בימי העומררממות שהקילו לגמקו

ת חינוך "שוה, שערי תשובההפוסקים וביניהם ומסקנתנו שם שלדעת הרבה 

הפעולות , הישועות יעקב, ח"הפר, ם לונזאנו"המהר, )ז"תרפ' ב סי"ח(ז "הרדב, י"ב

 ,םירים וספר נהג מצרמצספר מנהגי , ת תעלומות לב"השו, )קיא' ב סי"ח(צדיק 

לקיים נישואים בימי ', כגון מחלה וכו,  להתיר בשעת הדחקסבריע "כו

סור ולא ימנהג של אב ייירמדוהכל משום . סורהיהעומר כל עדה בזמן א

  .גון סיבת דחק או אחרת יש להקל בו או אף לדחותוכב ו,סור מפורשיבא

  

 שורש המנהג אינו מוסכםגם 
  

 טעם מנהג אבילות ,ק"בגמרא עניין מות תלמידי רענאמר לעיל שאף שנזכר 

ל בניהם כפי העולה מדברי " ורק בדרך ההשערה קישרו חז,לא מוסכם כלל

הוא מפני מה שהוזכר במסכת אבל עיקר המנהג "ל "זו ץ"ת התשב"שו

וכן איתא ,  זאת אומרת שהסיבה העיקרית משום מות התלמידים".יבמות

כי אין שמחה אלא בחופה  "ל"וז )האיי גאוןרב תשובת עיין (בדברי הגאונים 

לא תעשה משום לו אומרים , אבל אם בא לשאול אם יכנוס, ובסעודה

  ".ק"תלמידי רע

פוסקים אשר דברו על '  דעת ג)תצג' סי(י " כתב בבכרא"מרן החיד גם

ראו שלא היו מסתפרים באותה תקופה  של עם ישראל אשר "מנהג חדש"

ד "יק ה"לות על מות תלמידי רעאת לאביו זשרי וק,מטעם הנעלם מעיניהם

 והם האוסרים ,ן וסוד" ליודעי ח רק ויש הסוברים שהטעם כמוס.ולא כן הוא

יש הטוענים משום המגפה שפרצה בין ,  בכלל עד שבועותל" זי"הארכדעת 

  .ק ועוד טעמים מטעמים שונים"תלמידי רע
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תכל יפה בעיקרי והמס"ל "א וז" מוסיף החיד)ו' א סי"ח(  שאלםחיי ובספרו

ואני ' וכודמנהג זה קל מאוד ושורשי הדברים קדמה ואתיא ידיעה ודאית 

והוא מנהג שלא '  וכוי הפשט"אין לו יסוד וטעם מספיק עפאומר דמנהג זה 

, טעם נכון ומרווח לאסור התגלחתאין בידינו י הפשט "ס וגם עפ"נזכר בש

זה גרע ראה דמנהג נ, הפוסקיםש "דבעלמא יש לקיים כל המנהגים כמהגם 

 .ל"עכ, "טובא

הוא סור נישואים ותספורת ישורש מנהג אשואף שעיקר הפוסקים סוברים 

מחזקת את הטוענים  המנהג עובדת מבוכת טעם, ק"ות תלמידי רעמשום מ

לא אולי  ו, להשרשת המנהג גרםאשרוהוא  , היהנוהג העםרק שחומרה זו 

  .ל"דעת חזי "עפ

ונראה :"ל " וז)שם( ג רבי יצחק נסים"הרה צ"הראשל כך עולה מדברי

קבע על פי בית דין אלא אנשי אותו הדור שראו ושמנהג זה לא הותקן וה

נהגו בעצמם ' ק וכו"ד אלף תלמידי רע"את הכליה אשר נגזרה על אותה כ

שהרי אין חומרה זו אלא ' ונהגו שלא להסתפר וכו' קצת אבילות עליהם וכו

לפיכך לא נזכר מנהג זה בדברי , םלא הייתה תקנת חכמי וזכר בעלמא

לכתחילה הוא , מירו וכל הפוסקים שהחלא בתלמוד ולא במדרשים, ל"חז

  .ל"עכ, "החמירוש

אם כן יש לומר שכיון שמנהג האיסור לא הייה על דעת חכמים אלא חומרת 

 מן הדין הוא,  אשר נשתרש לדורות אשר באו אחריהם,הדור על עצמו

י אירועי הזמן מתוך השקפה "יג החומרה עפ את סי להגדירחכמיםלאפשר ל

, יאיםנבכמנהג ו מבלי להסתפק בקבלת, בחינת צורכי השעהבהלכתית ו

מן  איננה שלא הכוונה: ה "אמ(" הלבק"דברי מהלכה למשה מסיני או ככוחו 

 ים כביכולמאפשר השכלו  דעת תורה אשר אין)ל" הוא אלא דברי קבלת חזהסוד

  .את בחינתו

י " מנהגי האר רובאינו נוהג אתמור אחר אשר רוב העם כא, לגבי הקבלה

 אין לדון ,ל"י משאש זצ"ש והגר"הקדוש השמורים למצניעים כדעת הגר

 .ן"שמור ליודעי חהכמוס הי טעם "כלל העם עפל תהתספורבהיתר 

  .פסקינן כהנגלה לרוב העםד מקובלינו, ובמחלוקת בין הפוסקים והקבלה
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 ז"דעת הרדב
 

ות מבססים בצדק את דבריהם ירים להסתפר ביום העצמארבים המתהנה ו

והכלל העולה מדבריו שלא היה . )ז"תרפ' ב סי"ת ח"שו( ז"בהרדל תשובת ע

ימים , ח אייר" לא בחודש ניסן ולא בר,ראוי כלל לנהוג דיני אבילות

 לקיים מנהג אסור דסתרי הואותרתי , בתענית ובתחנונים, האסורים בהספד

  . זושל אבילות בתקופה 

סור יהרי עיקר א"ל "ז דבריו לעניין אסור תספורת וז"וכן מייחד הרדב

 ואתי מנהג ומבטל מנהג בטעמא כל ,ממנהג אלא נו מן הדיןהתספורת אי

 ."דהוא
אשר החמירו שלא  דור יש, ו שהכל תלוי במנהג אותו הדורר לפנינ"שו

יום בויש דור שמנהגו להסתפר , ק"להסתפר לדעתם משום מות תלמידי רע

 הרבנות  וזו של,י תקנת חכמי הזמן"עפוורות הזמן עצמאותו מפני מא

 ומאורע חשוב זה בתולדות ישראל וודאי. הראשית כפי שיתבאר בהמשך

בטל מנהג של מר ביום העצמאות ופתובא מנהג להס, טעם דממשמהווה 

  .תגלחת ביום זהואיסור האבילות 

יה ראוי גידול שער הז בהוראה פרטית שצער " פוסק הרדב,יתירה מזאת

דלא  "ל" וז תספורת בימי העומר לכתחילה טעם מספיק כדי להתירלהיות

  ".מצטער פטורשהל "קידעדיף האי מנהגא ממצות עשה של סוכה 

 בלא  לסמוך היהכ גם הכא כל המצטער משום זקנו או שערו יכול"וא

  , בימי חג העצמאות,ז להקל בימי העומר קל וחומר" על דעת הרדבפלפול

  . במאמר זהבמובאאף  וללא צורך בהיתר או שאלת חכם

   

  י נסים"ת הגרונקמס
 

, ם מכל האמורורהמ"ל " במאמרו דלעיל וזי נסים"הגרנכון לעמוד על מסקת 

 ".נשא ולהסתפר בוייום נס ושמחה שאירע בימי הספירה יש להתיר לה

ורות אין לדעתנו בש, ואף שיש הרוצים להדגיש דווקא את המשך דבריו שם

 . ולהפךעל מהלכו בפסק היתר תספורת ביום העצמאות" העיבל"אלו כדי 

יתה צפייתנו כי התקומה י הנה אמנם הבאשר ליום העצמאות ")שם(ל "וז

ין זה אין בו י אולם ענ,ולא זכינו לכך' המדינית תתלווה בגאולה רוחנית וכו
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משום שהליקויים עשויים הם ,  על שמחת התקומה כשלעצמה"להעיב"

  ".'לחלוף וכו

כי עם התחזקות תקומת העם בארצו מתוך ישוב , ובאמת לכך אנו עדים

 התחלתא דגאולה רוחנית  גםארץ וקיבוץ גלויות אנו רואים ללא ספקה

,  שכבי העםבכללימודה תשוקה להוממש בהתרחבותה של ערכי התורה 

ואף , "ציון תצא תורהכי מ"הוצאת ספרי קודש מבחינת , הקמת ישיבות

קרי יתינו להשרשת עו ותאו,ישותינו לעצמנו ולעם כולו גדולות עוד יותרשדר

אין בעובדה זו כדי להכחיש או ,  לסיפוקןעויגינות התורה לא ההדת ופ

 אשר ציפה ואף ניבא ,תהליך התקדמות ותיקון החברהלם חלילה מתעלה

 היום ביתר שאת ויתר עז ללא ובכך נכונים דבריו. ל"י נסים זצ"הגר

  . כללתהסתייגו

  

 ה'ע הדאי" הגרוא מינא שלהוה
  

 היא שיש להכיר )י'  סיו"ח( ישכיל עבדי ת"בשו ה'ע הדאי"הגרנת קסאף שמ

להסתפר או להתיר , עצמאות מבלי לשנות או להוסיף מנוסח התפילההבנס 

 וזו תוכן תשובתו לשאלת .מ של דבריו סניף להתיר"יש ללמוד מהו, ק"חו

על יסוד דברי לכאורה יש פנים  "רבה'ג מג רחמים חי חויתה הכהן"הרה

שנהגו בעירו ' שכת, )ח"ו או' סי(ח פלאגי בספרו מועד לכל חי "הגאון מהר

פורים  וקבעו אותו היום,  כמה משפחות שיש להם נס ביום ההוא"אזמיר"

 ,ט שלהם"ויש מהם שמסתפרים בהם כי יו, א אומרים תחנונים"וא, לדורות

  ."יום עצמאות לישראל, ט"ון דנקבע ליוהרי לכאורה יש מקום להתיר כי

יש בסיס רחב לצרף את , ת מבלי להתכחש לאמור בסיכום דבריו"ובאמ

באמת לאלה כמונו אשר נהגו , מ שלו למסקנה הלכתית להתיר תספורת"הו

ס שנעשה לו הודאה על נומקדמא דינא לציין ולקבוע ימים וטובים ובתמים 

י "הגרדברי , רי המועד לכל חי וזה פשוט מדב.ולקהילתו לדורי דורות

 ,יר'אלגמנהגי ספר  בוכן איתא, )עיין לעיל(ין פורים דמקנאס  בענימשאש

    .עוד וכהנא רבים בכל יהדות המערבו
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 דעת פוסקי המערב כהרב מיימוןעמדת 
 

בדבר חג יום "במאמרו  מוןהכהן מיי. ל. ג י"הרהמשנה לשנה דברי 

 מתבררים, ב" אשר פורסם בראשית שנות המדינה מארה"העצמאות

 ע" ויש לקחתם כדברי רב פוסק מובהק אשר כו, יותרבהירים ומזהיריםכ

כשעמדתי בראש משרד הדתות הרגשתי ואני "ל " וז,לסמוך עליויכולים 

 אופי כי היהדות החרדית צריכה לתת ליום העצמאות, מרגיש גם עכשיו

תחילה התייעצתי עם אחדים . חשבתי אז לקרוא למועצה בנידון זה. דתי

מהרבנים החשובים והצעתי לפניהם את דעתי שיש להכריז כי ביום 

עם שהוא חל בימי (להתיר תספורת , לסדר חופה וקידושיןהעצמאות רשאים 

הלל "בשם ומלכות ולומר " שהחיינו"וכמו כן צריכים לברך ברכת , )הספירה

אבל אחרי שהתייעצתי עם אחדים מהרבנים וראיתי שהם . בברכה" לםש

לכל אחד להתנהג ביום החלטתי לא לקרוא למועצה ולתת , ין זהינבוכים בענ

 מבלי לעשות פומבי לכך שאין היהדות הדתית, זה כפי רצונו וכפי הרגשתו

שואין ייכולים להתיר נ, לדעתי ואולם נוטה לתת אופי דתי ליום העצמאות

שהרי לאחר כל הטעמים שנאמרו , ג בעומר"כמו שהתירו זאת בל, ספורתות

ג בעומר " עדיין לא נתברר המקור האמיתי של ל)ג"סימן תצ(בשולחן ערוך 

) תלמידי רבי עקיבא(שאומרים שאז פסקו : "והשולחן ערוך בעצמו כותב

כולם מתו : "אמרו) ב, ב"יבמות ס(בה בשעה שבתלמוד בבלי , "מלמות

שמתו עד "א שמראה מקור למדרש "ואף לדעת הגר".  עצרתמפסח ועד

בכל זאת הנהיגו להתיר . ג בעומר"הרי זה גם כן אחרי ל, "פרוס העצרת

ועל אחת כמה וכמה שצריכים היו להתיר , ג בעומר"שואין ביום ליתספורת ונ

כשזכינו לאחר קרוב לאלפיים שנה למדינתנו , זאת ביום העצמאות שלנו

הלל "ו" שהחיינו"ברור הדבר שגם ברכת . העתיקההמחודשת בארצנו 

, זוהי כידוע ברכה" שהחיינו"בנוגע ל. יש לומר ביום ההוא, בברכה" שלם

 ובלבבו וזה תלוי לגמרי שיכול כל איש לברך בשעה שהשמחה במעונו

וראה בספר , ה"נ' סי, ח"ראה לדוגמה בחתם סופר או(בדעתו של אדם 

ברור לי כי אנחנו , "הלל"אשר ל). ו"סימן ט, י"ראשי בשמים מערכת לב

ואם , השגנו הרבה יותר בעזרת השם ממה שהשיגו החשמונאים בדורם הם

, ורים ביד חלשיםביג"ה מסר "על שהקב, הם קבעו ימי חנוכה להלל והודאה

מצווים אנחנו גם כן לקבוע את יום , "רבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים
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אין אומרים : "רק הגבלה אחת קיימת. העצמאות שלנו כיום הלל והודאה

בייחוד , אבל הנסים שאירעו בארץ ישראל, "הלל על נס שבחוץ לארץ

ודות ולהלל אלא חובה עלינו לה, לא רק שמותר, הנסים שראינו בעינינו

  .ל" עכ,"על הנסים והנפלאות' הל

שכל דבריו עולים בקנה אחד עם רוב חכמי יהדות המערב כפי , ואומר אני

 חששו חכמינו ולא, "המדינה מן המערב"שהבאתי את דבריהם בקונטרס 

י צורך השעה בשם "ולא נמנעו מלברך שהחיינו עפ, ל במקום מנהג"לסב

 וחג על הניסים שנעשו להם ולקובעם ומלקבוע ימי הודאה, ומלכות ודאי

בהקדמה " יר'פורים דאלג"ה עיין בעניין זה את דברינו בעניין "אמ(לדורות אחריהם 

  ).ה' רנסיי"ץ שכתבנו לספר מורה דרך לגר"לקיצור התשב

פירוש הגדה של " ויזכור יוסף"ה לספרו מד בהקי משאש"הגר הם דברי וכן

  מקנאסקבע בעירושנהפורים ת  לציין א,פסח על מה ולמה כתב ספר זה

   :לשונו הטהור שםמ וזה מעט ,ה להםעל נס שנעש

, הנה עת יזרח אור חרס יהל או ויחי מחליו או נתקו מוסרותיו ויצא חפשי"

' כו ויגל כשמחת בקציר וחמשאזי האיש ההוא י'  מסערת ים וכואו יצא נקי

רוך פודה ה אומר בוז' הם משתה וכוויעשה עימ' ויקרא את מאהביו וכו

בהגיע תור היום ובכל שנה ושנה ' וכו! כי טוב' וזה אומר הודו לה! ומציל

אין תחינה ' לא יאמרו סליחה בתפילת שחר ומנחה וכו' אשר בשת נוגש וכו

ט מידי שנה "משתה ושמחה ויו' קציני העיר לעשות חג לה' ואין סליחה וכו

ס יתן שבח לעושה אם בעל הנ"ל "כמאמר רבותינו ז'  וכובשנה ביום המועד

   ".להראותו נוראות' נפלאות אז יוסיף ה

   

  י"ם באחלימי לרבנים הראשי'  סידי פרדגתפניי
  

ל " זצחלימי' הגאון רבי פרג ה'ירי'קונסטנטין אשר באלגרבה הראשי של 

 רגיל היה להכריז בפה מלא שהקמת מדינתנו ,"' פרגיסיד"  בפי כלהמכונה

התלהבות רבה היה חוגג את היום בכן ו ,גאולתנו אכן ראשית צמיחת אהי

ות גאוני ארץ  תקנבטא לא פעם באמרו שכלתהוא ה. הלל ותפילה, בשיר

  .אין לאדם רשות לבטלם , זהיוםישראל בעניין ציון 

   :ל"ט וז"אולם יש ללמוד משאלה שהפנה לרבנים הראשים בשנת תש
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ים על מדין בבית הדין הגדול לכבוד הרבנים הגדולים היושב"

'  באנו בשתי אותיות אלה להודיע כי בעבור יום ה-ו"ים תלשוביר

על שם בית דין הגדול  העיתונים כתבו )ח"ה התש"אמ(באייר העבר 

. התירו בו אפילו לישא אשה, ג בעומר"שיעשו אותו יום כמו ל

הקהל חשבו בדעתם שכבר באה הגאולה וגאולה , ובעבור זה

ד תעניות החורבן שאין להתענות עוז שמחו בדעתם "ועי, שלמה

ועל כן , ואנחנו לא ידענו מה להשיב להם. כי היתרא ניחא להו

  ."תורתכם להודיענו מה יעשה ישראל' באנו לבקש מכב

ים ביום העצמאות וא היתר נישלא פקפק הגאון בענייןשויש לדייק על 

עצמם לעם להתיר ה אלא על טעותם של ,ר ממשומג בע"והשוואתו כל

וגם לזה לא פסק בעצמו לאסור עד אשר , בא לעמוד חלילה ביטול תעניות

 , אליהםוזה תוכן תשובת הרבנות הראשית .נתקבלה תשובה מירושלים

  : )ט"ג דתמוז תש"בתאריך כ ( כדרכם דאז בעיתונותופרסומה

לאחרי ה אם 'ירי'אלג-ה ובקונסטנטיןיקלשאלת הרבנות בטור"

ג "ו כוהשיב, באב' ל צום טטבהתכוננות מדינת ישראל לא נת

י הרצוג והרבנות הראשית לישראל " הגרי"הרב הראשי לא

ולא באב יסודו בחרבן בית המקדש '  צום ט-מית כדלקמןיהלגיט

  ."נתבטל לא הוא ולא יתר הצומות

ת שלא חזרו או  הודאת הרבנות מלמדוגם הכא קריאה מדוקדקת של

א ל ו,)ד לעיל בעניין התספורתמלה כנ"וה(ואים חישו את היתר הנישהכ

 ,ג בעומר" אותו ללאחר אשר השוו, רו את דיני אבילות העומר ליום זהזיחה

, בותיהם של העם שיש בו כדי לבטל חלילה את הצומותיאלא רק להסיר מל

  . עד לבנין הבית כי על חרבנו נקבעו,זה לאו

  

  ר התספורתיתהשתלשלות תקנות הרבנות הראשית בעניין הדיוקים ב
  }הלכהלו ונלעניינמ " והנכץ.  ש'מאמרו של רמתוך ליקוטים {

  

  שלחול"זצ הרצוג והרב עוזיאל הרב ,)1949(ט "בניסן תש' בח •

 : דבריהם היואלוו, מכתב המורחבת לחברי מועצת הרבנות הראשית

עלינו להצלתנו ולפדות נפשנו ' המפנה היסודי שחל בחמלת ה" 

מחייב אותנו לקיים ולקבל עלינו , הכרזת עצמאותנו בארץ עם
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באייר שבכל ' הוא יום ה, מדינת ישראל ות את יום הכרזתלדור

ולהוציא , ישראל שנה ליום שמחה של אתחלתא דגאולה לכלל

הנס הגדול הזה מכלל מנהגי האבילות את היום שבו נעשה 

ה ודרשות 'עם מתן הוראות לתפילת הודי, ספירת העומר של ימי

  ".הבתפילת מנח מעין המאורע בבתי הכנסת

מנהגי  את  כלל לבטל הייתההרבנים הראשייםל שכוונת גלוי לעיני כ

  .  בו ביום העצמאותספירת העומר תהאבלות הנהוגים בתקופ

ל " וזט"א בניסן תש"יב, פהוצתון הי פורסם בשמם בע,מאוחר •

שלפי דיני , אייר שחל בימי הספירה' ה' יום המדינה" : שם ההודאה

ולפי החלטת , בעומרג "יהא דינו כיום ל, אבילות ישראל נוהגים בהם

  ".תספורתוחגיגות נישואין , השמחות הרבנות הראשית יותרו כל

,  להודאה דלעיל נצרכת או הבהרהנסיגה מועטתכ דמה לנוגם אם נ •

  אשרמועצת הרבנות הראשית המורחבת בדיון דחוף של יש לראות

   : טהלח הל" וז חיזוק לדברינו,חול המועד פסחב ,ח בניסן"בי התכנסה

תדון הרבנות , לריבונות ישראל רושלים העתיקה תחזורכאשר י"

בימי  הראשית האם יש לבטל ביום זה את מנהגי האבילות

  ".הספירה

אינה מבטלת את היתר התגלחת  שהודאה זו גם הכא יש להבין

ת חמלשלאחר ויזכו במ ך יש לראות בה מסר לדורות ולהפוורתפסוהת

 ולקבל בחזרה את ה" בעששת הימים לכבוש מחדש את העיר העתיקה

אזי לא יהיה עוד תירוץ לאחוז בדיני , בית והכותל המערביההר 

, אף שלכאורה אין הדבר קשור ישירות המדינה הכרזתביום אבילות 

  .זכינוה " בולכך 

עצמו השתתף בהוא  ש,ל" זצג אונטרמן"הרה  עולה מעדותו של •

חול המועד פסח  שבישיבה עם הרבנים הראשייםאותה ב

ייתה מחשבה להתיר עריכת חתונות ביום העצמאות הש ,ט"תשה

 הרב אונטרמןון שוכיאלא מ!   ולפרסמו מחדשג בעומר"כמו בל

 עדהשל ה םפוסקיהבעניין זה עם גדול תבקש להיפגש  נל"ז

מאחר  ו,ה" ע"חזון איש"הת של אותה תקופה הלוא הוא החרדי

 ובטלו את דעתם לפי דעתו  את הרבניםקיבלו, והוא התנגד לכך
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 ואם ."'ממחלוקת וחילול ה"מנע ימ לה" ועמפני דרכי שלום שעה

ר וחזלב  בכל זאת בחרהעםחלק מאחר ומשכן יש להסיק 

 , הוראתה המקורית של מועצת הרבנות הראשיתולנהוג כפי

כבר אין , ושהדבר כבר התפרסם על דעת רבני אותו ציבור

אין עוד סיבה  ו, אזלחוש לתרעומת החוגים אשר התנגדו לכך

 .ו נישואים ביום זה\המתירה תספורת אוההוראה לעכב בעד 

  

  חד הםתגלחתסור יברכת שהחיינו וא
  

פחות שנוי  הנוהג ה הוא לכאורה,ינולברך את ברכת שהחימנהג העניין 

יצאו ממועצת הרבנות הראשית   אשרבמחלוקת מתוך מכלול תקנות

  .התפרסמואשר   התפילה של יום זהיסדרמתוך  ולדורותיה

  התבקש לעבור לפניל" זצגורןשלמה רב השהגאון מסופר , שה שהיהכמע

את התפילה הוא פתח בברכת ו,  ביום העצמאות'מסוים' בבית כנסת התיבה

הם , אמירת ברכה זול "חריפה" הגבאים הביעו התנגדות  אזי,"שהחיינו"

וכך הוסיף , "את גופייתו החדשה"נרגעו רק לאחר שהוא הראה להם 

כלל , "שהחיינו" גופיה חדשה שלובש כל יחיד חובה לברך על אם" :להסביר

טבת -כסלו, יעיר'  אי"פע(ה חדשה על אחת כמה וכמ ישראל שקיבל מדינה

  )".84'  עמה"תשנ

 שם )35' עמ, ח"ירושלים תשנ( "ונטעתים על אדמתם" בספר, לעומת זאת

  אלא,ץ"לא היה ש והרב גורן רק התפלל שםאיתא גרסה אחרת ולפיה 

על פשר שאלוהו  כאשרו!  בקול רם" שהחיינו"בירך ברכת   התפילהשלאחר

  . דלעיל תשובה אותההשיב את, ברכה זו אמירת

מ "יהגר הגאון דאז" מרכז הרב" ראש ישיבת  רגיל היה לומר,על כך

האם יש להסס , שהחיינו" צריך לברך -ים בגד חדש אם לובש" : ל" זפ"חרל

שנות אלפיים לריבונות ישראל לברך ברכה זו לאחר שזכינו אחרי  אם

   "!?עצמאית ומדינה

 והגיה את כל סדרי הצעות התפילה ליום קרא הרב עוזיאלהגאון כאשר 

 . להשמיט את ברכת שהחיינו מהסדר המוצע הסכים לא,אותמהעצ

 )ל מבשרוק בספר( הרב משולם ראטההגאון כך הייתה דעתו הצלולה של 

  .ן ברכתו רשות אלא חובה במדינה אישכל מי שנהנה ושמחפסק אשר 
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 איך ,תירו או חייבו לברך שהחיינו בלא בגד חדשאחר ורבים הם אשר הומ

סתפרו  או יגלחו י ולא, עליהם לעניין אמירת שהחיינו אלה הסומכיםיחמירו

    ?מנהג אבילות ישנהל  חששמשום

  

 "הכרת פניהם ענתה בם"
  

 להתגלח ונראו  היה גוער בבחורים שהיו רגיליםל" זצ קוקה"ר הרצי"מו

פרק  ישעיהו[ "הכרת פניהם ענתה בם" : הםואמר עלי, ביום העצמאות אבלים

ת ניכרים הם בעזוש זאת אומרת הפני הכרת ד,במקוםי "שפרביין וכן ע, ]ט, ג

 רבה של ירושלים ,ל" זצפסח פרנק  צביהגאון הרבדעת יתא וכן ה ! פניהם

  .הזקן ביום העצמאות התיר סידורל

ההודאה  מה שנראה כפגיעה בחגיגיותכל שהוא  הדברים למעשה פירושו

 להתגלח לקראתעליהם  דוקא חובה יום נוהגים להתגלח בכלל  אך,ותרמ

 העצמאות שלא יראה כפגיעה ביום מהש  יש שהסובריםברם .תהעצמאו יום

רק מי שנראה ממש לא מכובד מפני  לדעתם ,תספורת לגבי ובכן, ראין להתי

 העצמאות וביום, תהעצמאו יום ל להסתפר לקראתכוי, הפרועות שערותיו

הוא דעת הרב אליעזר מלמד וכן  ( רשאי רקעצמו מי שרוצה להסתפר

אלא דמתוך , אך העולה מדברי הפוסקים דלעיל לא כן הוא. )א"שליט

 כבר, ג בעומר"לו מנהגי אבילות ביום העצמאות והושווה דינו ליום לוטשב

 דהכל מותר או ,התספורתת או תגלחלהתנות את ה להורות לצמצם או אין

   .  לרגילים כל השנה,אף הכל חובה

 בנשיאותם של הרב אונטרמן, קבעה הרבנות הראשיתיש ללמוד ממה שעוד 

 שגם האשכנזים הנוהגים , לעניין יום ירושליםהפעם, ל" זצוהרב ניסים

 .לא ינהגו בשום הגבלה ח באייר"ביום כ, ימים הגבלות של אבלות באותם

 קרי ,ג בעומר"קהילות כל ההגבלות נפסקות אחר ל  מפני שבהרבהוזאת

מחה וש ח באייר נקבע ליום הודאה" שכהאידנא  קל וחומר,לספרדים בעיקר

 ובכן התירו גם בפשטות לערוך ,לה לעמו ישרא"על הנס שעשה הקב

  .)יב,  פניני הלכה זמנים ד בזהעיין(ירושלים  ביום נישואין

 היא תקופת הלוא, ג לעומר" לספרדים עד ל,ה בנדון דידן"ואם כן ה

מאחר ורבות מקהילות אשכנז נהגו ו, ע"ץ ומרן השו"הגבלתם כדעת הרשב

 ליום  שיום העצמאות נקבעהפעם בצירוף העובדה,  באותה תקופהלהקל
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 יפהולא יעשו א,  בעניין התספורתלהקל שאכן גם להם יש, הודאה וחגיגה

   .יר לספרדים ולהקל לאשכנזיםלהחמ,  בין אשכנזים ולספרדיםואיפה

 , רבה של קרית ארבע היא חברון,א" שליטד ליאור"הגרכך עולה מדברי 

האם יש רב ספרדי "") :ישיבה"פורסם באתר (ל " וזבתשובה לשואלים

דין זה אינו שייך להבדלי ,  הרבוהשיב? שמתיר להתגלח ביום העצמאות

 כפי ו של יום זהאם הנך מכיר בגדלות, פסיקה בין אשכנזים לספרדים

 ואין זה משנה אם אתה ספרדי או אשכנזי להכיר , הנך מתגלח בו,הראוי

  ".בו

 

 דיני תשלומים בעומר , כולנו בעלי שמחה: הבהרות אחרונות 

  

ן ברית מילה שמותר י לעני)תקנט' בסי( ח"הפרשפסק  דכפי הזכיריש ל •

בשבת התיר וכשהמילה . [לבעל הברית המוהל והסנדק להסתפר

אות מצ כך ניתן ודאי לומר בעניין חג הע,]'תפר אפילו ביום הלהס

בין ושמחה כללית על ברית שנכרתה בנינו ,  שמחהילנו בעלשכו

אשר נתן לנו בהסמכת מלכי אומות ,  חמדה ורחבה על ארץ,ה"קב

 .וגם זה פשוט,  ביום זההעולם

 יםהנוהגו המורים לאלה " הירבניםיש לדחות בשתי ידיים את דברי  •

להשלים , יום העצמאות ויום ירושלים להסתפר, גאולהר בחגי ההית

 כי מתוך שהותר או , בימי אבלות נוספים ימיםאותםלכאורה את 

כבר אין דין ,  דלעילז"בדהרטעם כל דהוא כדעת י " ע,בוטל

צריך לה  אףשהרחיקויש  ו. פטור גם בדיעבדפטורשכל ה, תשלומים

, הגו להתגלח לכבוד החגלהשלים אף את ערבי החגים הללו שבהם נ

מתירים כשם שלא דרשו מאלה הו. זה לא ראינו ולא שמענוגם ו

ולא , ח ושבת"לכבוד ר ח אייר שחל להיות בשבת"בר להתגלח

    .זה פשוטגם  ו,ה כאן"ה, נצרכת השלמה של ערב השבת

  

 סוף דבר
 

 הרגילים להתגלחש, ספרדים כאשכנזים חד הם לפני בוראם, המורם מן האמור

,  שיתגלחו לקראת יום העצמאות וחובהנכון, השנה בפרט לקראת ימי שמחהכל 
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 ,גית בהלל שלםיקובעים סעודה ומשתה ותפילה חג, כפי שגם לובשים בגדי חג

וטוב ,  או פרי חדש לברך ברכת שהחיינו ללא תוספת בגדנוהגיםרבים אף ו

ל כיו , רק מי שנראה לא מכובד בשערותיו לאנראה כי, ולגבי תספורת .הוא

 את מנהג האבלות לגמרי  השמחה מבטלת כי,להסתפר לקראת יום העצמאות

 .ביום ירושליםכמו אפילו נישואין אפשר לערוך , לפיכך .הדבר זב

יצמצמו אם לא ש, ק בו ביום"חושלעורכים  ,אף שלא נדון באריכות כאן, ה"וה

ם  ג,ימים'  כי גדולה שמחת חתן וכלה ז, לעת ערב צאת החג השמחהמשךת

וכל המשמח חתן וכלה ביום עצמאות ישראל .  מתוך שהחלו בהיתרבימי העומר

    .א"דחתן וכלה ואחר דקולו של משיח בבי' ה, קולות' זוכה ורואה יותר מה

 

  מ להיתרא דתגלחת ותספורת ביום המדינה"מ
  

 )ב, סב(ס דיבמות "ש •
 )א סי קעח"ח(ץ "התשבת "שו •
 )ב, מה' עמ(ה 'רבי יוסף רנסיץ של "ת התשב" קיצור שו-מורה דרךספר  •
 "עריכת נישואים ותספורת ביום עצמאות " מאמר- ל"י נסים זצ"צ הגר"הראשל •
  הלכות-יצחק אבן גיאת' ר •

  ספר יבין שמועה -ץ"הרשב •

 'ב' סעי' תצג' סי - ע"שו •
  הלכות פסח-ספר המנהיג  •

  )קמג' הלכות פסח הלכה קיז עמ" (הוד יוסף חי"ספר  -י משאש"הגר •
 )ב"תרכ' סי(ש "רשבהת "שו •
הפעולות צדיק , ב הישועות יעק -,ח" הפר-ם לונזאנו " המהר-י "ת חינוך ב" שו-שערי תשובה •

  ים רספר מנהגי מצ, ת תעלומות לב"שו, )קיא' ב סי"ח(
 תשובת רב האיי גאון •

 )תצג' סי(י "כבר -א"החיד •
  ) 'ו' א סי"ח(ספר חיים שאל  -א "החיד •
 )ז"תרפ' ב סי"ח (ז"תשובת הרדב •
 )'י' ו סי"ח(ת ישכיל עבדי "שו -ה 'ע הדאי"הגר •
 ג רחמים חי חויתה הכהן"שאלת הרה •

 )ח"ו או' סי( ספר מועד לכל חי -ח פלאגי"מהר •
 "בדבר חג יום העצמאות "- הכהן מיימון. ל. ג י"הרה •
 )ה"נ' סי, ח"או(חתם סופר  •
 "המדינה מן המערב" קונטרס -ה זרמתי'הרב זכרי •
 ץ" קיצור התשב-מורה דרך ספר דמה ל הק-ה זרמתי'הרב זכרי •
 )'קמג' עמ(י משאש "קיצור פסקי הגר - הוד יוסף חי  ספר-הרב זכריה זרמתי •
 "ויזכור יוסף"י משאש הקדמה לספרו "הגר •
 חלימי'  פרג סידימכתב הגאון רבי •

 )35' עמ, ח"ירושלים תשנ( "ונטעתים על אדמתם"ספר  •
 )קל מבשרספר (הרב משולם ראטה  •
 )יב, זמנים ד(פניני הלכה  ספר -מלמדהרב אליעזר  •
 )תקנט' בסי(ח "הפר •

  


