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תשובות מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ששלח אליי
ללכת למירון בל"ג בעומר :האם יש ענין ללכת בל"ג בעומר לקברו של רשב"י במירון.
תשובה :ביטול תורה חשוב יותר
שאלה שנתעוררתי היום יומא דהילולא דהרמ"א ויום היארציט דבעל הנודע ביהודה.
הנודע ביהודה כתב לחלק 1בין מי שיש לו ברית בבין המצרים ביום ראשון ,שאז אין
היתר להסתפר בערב שבת כמו שכתב הרמ"א לגבי ל"ג בעומר ,דשאני ל"ג בעומר
שההיתר מתחיל מהלילה ,וממילא אין זה כבוד שבת ,שבשבת יהיה אסור להיות
מסופר ,משא"כ בל"ג בעומר הוא מותר כבר מהלילה להסתפר ,צ"ע הרי גם בל"ג בעומר
ס"ל לרמ"א שאסור בליל ל"ג ורק ביום ל"ג מותר ,וא"כ הרמ"א לשיטתו לכאורה יהא
נכון הדימוי וצע"ג סברת הנו"ב לחלק.
תשובת מרן שליט"א :ראיתי מה שכתבת ולכאורה הם דברי טעם.
שוב פעם אחרת השיב לי  :לכאורה יפה הערת.

ממדור משיב כהלכה שנה שעברה
 1וז"ל שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא  -אורח חיים סימן כח
שאלה :אם יש מילה בין המצרים ביום א' אם מותר לבעלי ברית לגלח בערב שבת הקודם.
תשובה הנה עיקר היתר גילוח בין המצרים לבעלי ברית לא מצינו לא בראשונים ולא באחרונים .ובש"ע מבואר רק שבעל
ברית מותר ללבוש לבנים אבל מלספר לא נזכר דבר ,והעולם בכאן תפסו מנהג היתר ולמדו מדין ימי הספירה ,ואם לדין
יש לחלק ששאני אבילות חורבן בהמ"ק .אבל באליה רבה ג"כ הרגיש בדבר ונוטה להתיר הואיל ואינו רק מנהג ,והיינו
קודם לשבוע שחל בו ט"ב אבל באותו שבוע בודאי אסור .וגם מה שנהגו שאם המה בעלי ברית ביום א' שמקדימין
לספר בע"ש ולמדו דין זה מל"ג בעומר ,ג"כ לדעתי אין הנדון דומה שבל"ג בעומר הדבר ידוע תכף בע"ש שיום א' יהיה
ל"ג בעומר אבל כאן יש לחוש לחשדא ומי ידע בע"ש שיהיה מילה ביום א' ושזה האיש יהיה מוהל או סנדק ודי להתיר
בו ביום .ועוד שההיתר של ל"ג בעומר מתחיל תיכף בליל מ"ש לדידן שאין אומרין תחנון במנחה שלפניו וא"כ כיון
שמותר תיכף במ"ש אין נכון שיהיה שבת אסור .אבל בעלי ברית אולי גם בלילה שלפני מילה אסורים ואין ההיתר
מתחיל עד יום א' בבוקר וכיון שאסור בליל מ"ש אסור גם בע"ש .ותדע דאטו אם חל מילה בשני בשבת יהיה מותר
בע"ש הא ודאי שלא הותר כי אם כשהותר תיכף אחר שבת בלי הפסק ,ואפילו לפי מה שמקילים לעצמם גם בדבר זה
היינו ג"כ כיון שיהיה מותר ביום א' שוב לכבוד שבת מקדימין להתיר ,אבל מילה שחל ביום א' שהוא שבוע שחל ט"ב
בתוכו ואז בודאי בו ביום אסור לספר אפילו מי שהוא בעל ברית שמה שאסור מדין התלמוד לא הותר לכבוד המילה.
וכיון שביום המילה עצמו אסור איך נתיר להקדים בע"ש שלפניו ,ולכן לדעתי דבר זה אסור.
ואין זה דומה לחל יום שמיני של אבילות בשבת ערב הרגל שמותר לו לספר בע"ש כמבואר בי"ד סי' שצ"ט סעיף ג'.
דהתם ג"כ ביום א' כבר הוא רגל וכלה האבילות ומותר להסתפר מצד איסור אבילות אלא שאיסור יום טוב רביע עליה
ולכן מותר להקדים בע"ש אבל כאן שביום א' אסור מצד איסור שבוע שחל ט"ב לא נתיר לו להקדים בע"ש למנהגנו
שאסור לספר בין המצרים ,כן נלע"ד.

2

ë"¼ èñ ³ë¾ êþôèëî ,í−þë¬ þ−¼ ³ê þí−¬ ëî³× −"ë¾þ ñ¼ .þôî¼ë è"ñ [.
,ó−ëþñ þ−¼í þë¼ô î−í¾ ê−þë¬ −šîî¾ þí−¬ ,þëð öš³ñ í®þ íþ¼ôíô ê®− −"ë¾þ¾×¾
¹−šíñ ó−×−þ® î−íî íêôî¬í −òõô ó¾ ½ò×−ñ ó−ñ×− î−í êñ ó−òí×íî íêôî¬ ó¾ í−í¾
þîí¬ ó−ëþí ³î¾þë íêôî¬ šõ½ öñ êô−−š êíð ¼"®î ,[−"¾þë ¾"−−¼] µîþê þìê µþð
.óþí¬−¾ −"ë¾þñ µ−þ® í−í íô ó−ëþí ³î¾þ óí¾ ó−šîî¾ë í−í íêôî¬ šõ½í¾ öî−×î
í"í íêôî¬ −ëèñ þîí¬ þ"íþë íêôî¬ šõ½ îô×ð ë³×¾ (ðñ ³îê è½þ íî®ô) µîò−ì ³ìòô ö−−¼ :íëî¾³
è"ì) þï¼−ìêë šõ³½ô ö×î (:¬−) ³î×þëë ì"ñ®í ñëê îô®¼ êô¬ñ þ³îô öí×î öí×ñ íêôî¬ þî½−ê −ëèñ
îô®¼ êô¬ñ þî½ê öí×î êñ öí×ñ íêôî¬ þî½−ê −ëèñ ñëê íþ³îí íêôî¬ ö−ð −ëèñ šþð (î ³îê í½ ’−½
þî½−ê šõ½ ñ×ë îô× ó¾
ö−×−þ® î−í ó−òí×í ô"ô þîí¬ í−í íêôî¬í −ëèñ ò"í−êð óîšôí þí¬ñ µ−þ® í−í íôñ ¾"ê ï"−õñî
ê"ì) ó−þ¾−ô ëëîð ³"î¾ë ±−þ³ñ −³−êþ ö×î þ³−í ê×−ñ íïëð þî½−ê šõ½ ó¼¬ô ó¾ þîë¼ñ êñ¾ ìîþ¬ñ
¾"−−¼ (ï×š ’−½
:ì×) ³îëî³×ë ’½î³í ¾"ô −õñ ±−þ³ñ ë³× (î× ’−½) ³îëî³×ë šì®− −þ¼¾íð ¾"ê ì"ìòôíð êë−ñê óèî
êñ óñî¼ñ šõ½ í−í−¾ þëð ñëê −êþšêë šþ îíï þîí¬ þ"íþë íêôî¬ šõ½ð ¹êð (½þõí ³−ë í"ð
šõ½ óî¾ô þîí¬ êñ ö×ñî óñî¼ñ íêôî¬ šõ½ í−í ó¾ð ¾"ê ï"−õñî þîí¬ þ"íþë íêôî¬ šõ½ð öò−þôê
.ì"ìòôí −õñ óè ¾"ê íïî ð"×¼ þ"íþë íêôî¬

³ñ³ êòñ−¬ë êñ −ô− ñ× öî¼ô¾ −ëþ þôê ëî³× êþð−êë þíîïí þõ½ë .þôî¼ë è"ñ [.5
µ−þ® ³ë¾ ³îðî¼½î ðëñë ö−ëîþì šþ ñ×êî íþ¼ôë í−í êñíî ¼"®î ê³ë¾ð −³ðî¼½
.³õ ³ðî¼½ ñ¬−ë êñ î−ô− ñ×¾ þôê µ−ê ×"êî ,³õ
îô× þëðë ½îòê í−í¾ óîšôë µ−−¾ êñ ñ¬−ëð ë³×¾ (íò ’−½ ð"î− ê"ì) ó−ñ¼õ ëþ ³"î¾ ö−−¼ :íëî¾³
−"¼ ó−−šð ë³× ðî¼î ³î×ñôí −"¼ ½òîê í−í¾ −"ë¾þë êîí ö× íþ³îíð ³ë¾ ñîñ−ì¾ êþšò êñ íñîì
ðî¼î ¾"−−¼ ïê ³õ ñî×êñ ê"êð ³ë¾ë ñì¾ ì½õ ëþ¼ë ó−−š¾ ê³−êð îô× ó−òî−ñ¼ ³îðî½ë š½î¼ í−í¾
¾"−−¼ ð"×¼ ½òîêí −òõô îê¾¼ îñ−ê× íñî¼ î³ë¾ìô −"¼ð
³î×þëë þë½ð ¼"þ −ð−ôñ³ô í−í −"ë¾þð þ¾õêð ë³× (í ³îê þîôê ’þõ þìê è"ì) š−ð® −³õ¾ëî
í−í íïð ³ë¾ ³îðî¼½ ’è íïë ó−−šô í−í þ−õ¾î ³î×þë ’è î−ñ¼ µþëô îòîïô êîíî šñ¾ ñ×ê îñ−õêð
îòîïô

3

ñëîšô¾ íô −õñ ±−þ³ñ ë³×î ñ"òí ó−ñ¼õ ëþí ³ëî¾³ñ ö−−® (ë½ ’−½ è"ì) ±ñ¼îî ñêþ¾− −þëð ³"î¾ëî
³îê ¾è−î ’þõ ³î³ñ−ê¾í ñ¼ íñê¾ šô¼íëî ó−þô³ñ öñ−êí µõí³ò ¾"þ¼ëð −"ë¾þ ð¼ ¾−ê −õô ¾−ê
íïëð ñ"õê ï"−õñî ê®− î−ñ¼ ³î×þë ’è µþ−ë óêî öï−ô −ôò −þô³ð ³î×þëë ’ôèí þôê¾ íôë µ−þêí ëñ
.ð"×¼ ³ë¾ ³îðî¼½ ’è ³î®ô ó−−š

îï íò¾ í×ñí× ë−¾ô þîðôô
öñ−êô íþ¼ôë îêëì³ò¾× îòë þï¼ñê −ëþî öî¼ô¾ −ëþ îòîï−ò µ−ê :þôî¼ë è"ñ [.ð
îô−−š µ−ê ¼"® óè .íñþ¼ þî½−ê îë í−í íþîê×ñ −þí ,(:èñ ³ë¾) ½òë êþëò¾ ó−ëîþìí
êò−¼î êëîþìô šþ îòîï−ò êñ −þí ì½õë í®ô ³î®ôî ¾îð−š ³î®ô îññí ó−ò¾í ñ×ë
.ê−ôð
í−êþ ê−ëíñ −³¼ô¾î" ,ë³× ,(ë"ì ³îþ¼íî ³îëî¾³ −¬îš−ñ) ð"ì ó−þ¾−ô ëëîð ³"î¾ë -þîì¾ ô"− ëþí
î−ñêô íñî¼íî ë"ô ê"õ íñþ¼ð ’−ò³ôë þêîëôð ³î¬−¾õë íêþò −³¼ðñî .íñþ¼ þî½−ê ê×−ñ −½−ò þëðëð
¼"¾ë þêîëô ö×î ,ó¾ ö−−¼ êñ ³îþëðôî ó−þ¼− óîšôë ñëê ëî¾− óîšôë êšîð ë"¼þí ’−õëî ,íñþ¼ë ë−−ì
þî¬õ î−ñêô íñî¼í öñ−ê þ−õ¾ ö× ñ¼î ëî¾− óîšôë êñ¾ ’−í êñí íþ¼ôíî ,ï"× ¹−¼½ ð"®þ ’−½ [ð"î−]
."íñþ¼ô

è"¼® ,þôî¼ë è"ñ ñ−ñë öë−ë½ ðîšþñî ³îþîðô ³î¾¼ñ èíòôë

.³îþîðôí èíòô[.í

ï"ì −îñí ¬ë¾ íêþî .−þîôêí −×þðô íï −þí ³ëíñ¾ñ ðšþôíî :ê ï"õ ³ë¾ ê³õ½î³ô
³îñëê −èíòô¾ (è"®³) ê"ôþí š½õ −þí ¼"® óè ,öê× íïë þ³−íí íô ×"êî î"ñš ’−½
ëþ¼ëô êñî îô®¼ë è’’ñ ð¼ þõ³½íñ ö−êî" .þšîëë è”ñ óî− ð¼ ó−èíîò íþ−õ½í
þôî¼ë è”ñ ñ−ñë ³îñîìôî ó−ðîš−þ ó¼ íìô¾ µîþ¼ñ þ³−í ö−ê ,ö× óêî ".(ñ’’−þíô)
ö−ê¾ óî−í ð¼ ³îôîšô ëîþë èíòô ö×î ,î³¬−¾ñ ó−×ñîí¾ ó−š½îõí ëîþî ê"ôþí ³¼ðñ
,ö−êî¾−òî ³þîõ½³ë íï ñ×î .ñ"−þíô ×"¾ô× ïò×¾ê èíòô êîí µ×î .íñ−ñë ó−þõ³½ô
èñë óè ó−þ½îê ¾−î þîôì þ³î− íï¾ ó−š½îõë þêîëô ,³î¾þ ñ¾ ³îñîìôî ó−ðîš−þ ñëê
.µ×ñ þ³−íñ óñî¼í î×ô½ íô ¼"® ×"êî ,þôî¼ë

4

