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 כבוד עמיתינו ומכובדינו

 הקהילות ומנהיגיהם די בכל אתר ואתר, השכונות, רבני הערים
 

 .עליכם מציון וירושלים' שלום וישע רב וברכת ה
 

וקרבים  ובאים  ליומא  דהילולא  של ,  מצויים  אנו  בעיצומם  של    ימי  ספירת  העומר  הקדושים
 .א"נא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיעהת

 
" הדלקה"יתקיים מנהג ישראל קדושים לעשות , ובשל כך, השתא יחול יום ההילולה ביום ראשון

 .במוצאי שבת קודש, לעילוי נשמתו הקדושה
 

וצעירי  הצאן  אשר  חפצים  לקיים  את ,  יוצאת  השבת  מאוחר  יותר,  דא  עקא  כי  בשל  שעון  הקיץ
ו  ושל "עלולים  מבלי  משים  להיכנס  לשאלות  של  חילול  שבת  ח,  ה  זוההדלקה  ולהשתתף  בשמח

במידה  ולא  תיעשה  פעולת  הסברה  בכל  הנוגע  לחובה  להימנע  מכל  פעולה .  הכנה  משבת  לחול
ובאם  לא  תינתן  הנחיה  ברורה  לגבי  זמן  ההדלקה ,  הכרוכה  בהדלקה  סמוך  ליום  שבת  קודשנו

 ".לפתח חטאת רובץ"-הרי ש, לאחר צאת השבת
 

ו  ולו "עלולה  להביא    ח,  א"י  זיע"שבה  כי  דווקא  ההילולא  לזכרו  של  התנא  האלוקי  רשבהמח
ומחייבת  את  כולנו  לנקוט  בפעולות  מקדימות ,  מחרידה  כל  לב,  בעקיפין  לחילול  שבת  קודש

 .למניעתה באופן מוחלט
 

הוחלט  בישיבת  מועצת  הרבנות  הראשית  לישראל  בישיבתה  האחרונה  כי  כל  הרבנים ,  אי  לכך
ייחדו  דברים  במסגרת  קהילותיהם  בנוגע  לאיסור  הגמור  לבצע  כל  פעולה ,  היגי  הקהילותומנ

ועל  החובה  לסיים  את  כל  ההכנות  הנצרכות  שעתיים  קודם ,  הקשורה  להדלקה  במשך  השבת
,   בערב9:00כמו  כן  נקבע  כי  זמן  ההדלקה  בכל  ערי  ישראל  לא  יוקדם  לפני  השעה  .  כניסת  השבת

לפיכך  נבקש .  ולוודא    את  קיום  ההחלטות  באופן  מוקפד,  טניםועל  הגדולים  להזהיר  את  הק
 .לכל באי שער עירור להודיע זאת בשער בת רבים "מכת

 
יעמוד  לנו  להתברך  בכל  מילי ,  י"ר  כי  זכות  שמירת  שבת  קודשנו  וזכות  התנא  האלוקי  רשב"יה

ליונה לקראת ולהתקדש בקדושה הע, רוחותינו ונשמותינו מכל שיג ופגם, לטהר נפשותינו, דמיטב
 . ר"אכי, ט"חג מתן תורתנו הבעל

 
 ,ח בברכה נאמנה וביקרא דאורייתא"הכו
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