
פרשת הלחם
דהיינו  היא.  הכהנים  אל  אמור  פרשת  פרשתינו 
וציוויים  אזהרות  בענייני  עוסק  כולה  שלכאורה 
כן  שאם  אלא  אהרן.  בני  הכהנים  תכליתם  אשר 
שאינן  פרשיות  שני  של  מקומם  את  להסביר  יש 
נראות כבאות מכח העניין הזה באופן ישיר, והיינו 

המועדות, והמקלל.
וכן קשה, דרישת סמיכות פרשת המקלל לפרשת 
לחם הפנים אינו נראה מן העניין, אמנם נכון הדבר 
לידרש  ניתנו  וממילא  זל"ז  סמוכות  שהפרשיות 
כדרכה של תורה, אבל עכ"פ לפי פשוטו מ"ט ניתנה 
פרשה זו דווקא באופן זה, אחרי פרשת לחם הפנים, 
נכשל באותו לחם.  להיות שהמקלל  ומדוע מוכרח 
הרי לכאורה אין זה כלל מעניין הקללה או המריבה 
לו  יש  ממילא  מקלל  הוא  אם  מדוע  שאירעה שם, 

ספיקות דווקא בנושא זה?
שלמעשה  להקדים,  יש  הנ"ל  כל  בביאור  והנה 
המעיין יראה נכוחה: כל פרשת אמור יש בה נקודה 

אחת המשתפת את הכל, והיא הלחם: 
היא  בכל פרשה בענייני הכהונה התכלית  כמעט 
או  מקריב"  הוא  אלקיו  "לחם  הכהן  היות  מפאת 

שמדובר בלחם הכהן עצמו שהוא עצמו אוכל:
ֱאֹלֵקיֶהם  ֵׁשם  ְיַחְּללּו  ְוֹלא  ֵלאֹלֵקיֶהם  ִיְהיּו  ְקֹדִׁשים 
ְוָהיּו  ַמְקִריִבם  ֵהם  ֱאֹלֵקיֶהם  ֶלֶחם  ְיֹקָוק  ִאֵּׁשי  ֶאת  ִּכי 
ַמְקִריב...  הּוא  ֱאֹלֶהיָך  ֶלֶחם  ִּכי ֶאת  ְוִקַּדְׁשּתֹו,  ֹקֶדׁש... 
ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר יֹאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ַלְחמֹו 
הּוא... ְוֹכֵהן ִּכי ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ...ֵהם ֹיאְכלּו ְבַלְחמֹו... ּוַבת 
ֹּכֵהן ִּכי ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה... ִמֶּלֶחם ָאִביָה ֹּתאֵכל, 

ְוָכל ָזר ֹלא יֹאַכל ּבֹו...
בכל  הוא  כזה  אמנם  דוגמאות,  רק  הם  אלו 
הפרשיות כולם, מלבד בעניין הכה"ג שם אכן לא 

נזכר עניין הלחם וכמשי"ת לקמן. 
הוא  הכל  של  הלב  המועדות,  בעניין  אח"כ  וכן 
ה"לחם", שנים מתוך שלשה רגלים: תחילה במצות, 
ואח"ז בהיתר הלחם על ידי קרבן העומר, ולבסוף 
שתי הלחם בשבועות. כאשר למעשה אח"כ עולים 
מזה ל"חג ה'" )דהיינו ענייני החדש השביעי, והוא 
ואין כאן מקומו(,  מיוחד לבארו בפני עצמו  עניין 
אמנם הבסיס של המועדות הוא "המירוץ אל הלחם".

מדבר  הפנים,  בלחם  שעוסקים  לפני  ואח"כ, 
הכתוב על עניין הנרות אשר דווקא כאן ולא בתצוה 
רש"י  בפירוש  שכותב  וכמו  האמיתי,  מקומם  הוא 
בפרק כד פסוק ב: פרשת "ואתה תצוה" לא נאמרה, 
אלא על סדר מלאכת המשכן לפרש צורך המנורה. 
וכן משמע, "ואתה" סופך "לצוות" את בני ישראל 
כך בעיקר  ייעד לדבר על  )דהיינו שבתצוה  כך  על 
שאין  כאן  יש  מה  תמוה,  והדבר  אמור(.  בפרשת 
בתצוה, אלא ששם המנורה מאירה אל הארון )ְּבֹאֶהל 
מֹוֵעד ִמחּוץ ַלָּפֹרֶכת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעֻדת ַיֲעֹרְך ֹאתֹו ַאֲהֹרן 
הכהנים",  אל  "אמור  פרשת  זו  כאן  ואילו  ּוָבָניו(, 
כאן הוא פרשת עבודת הכהנים שבתורת הכהנים, 

ופעולת הכהנים עיקרה היא זו, להאיר על העבודה 
דמעשה הלחם שהוא עיקר עבודת הכהנים שבתוך 
האהל פנימה )הקטורת שייכת בעיקר לכה"ג(, וכאן 
"ִמחּוץ  בתצוה:  מאשר  שונה  המקום  תיאור  אכן 
ְלָפֹרֶכת ָהֵעֻדת" אין העדות כאן תכלית האור אלא 

תיאור לתכלית הפרוכת. 
המקלל,  שמקטרג  הוא  זה  עניין  על  דווקא  ואכן 
ומה הוא אומר, "רבי ברכיה אומר מפרשה שלמעלה 
יצא... לגלג ואמר, דרך המלך לאכול פת חמה בכל 
יום, או שמא פת צוננת של תשעה ימים?" )רש"י(. 

הוא זלזל בעניין של "לחם אלקים"...
חסר  אמנם  לב,  כל  ומפליאה  ברורה  המסגרת 
מדוע  לחם  של  המעלה  באמת  מהו  שלה,  בתוכן 
"צריך" אלקים ללחם, מדוע דווקא הכהנים באופן 
זה,  לחם  אותם שהם מקריבים  זהו המאפיין  אישי 
ומרכז המועדים הוא על זה, המנורה מאירה על זה, 
וקטרוג המקלל היה על זה. וממילא השאלה היא על 

בירור מהו לב עניין פרשת אמור כולה.
הבריאה  הוא  לחם  לחם,  מהו  הוא,  העניין  עומק 
העיקרית שברא השי"ת להחיותינו. ומה שנתחדש 
ית',  אותו  ה"מחיים"  כביכול  שאנחנו  הוא  באמור 
כלומר שאנו מורידים אותו לתוך העולם והופכים 
"חי"  להיות  כביכול  פעולותינו  ידי  על  אותו 
ו"מוחשי" שאין שום ספק לאף בריה בעולם שהוא 
שזהו  הכהן,  ולכן  לעבודה.  וראוי  וקיים  חי  ית' 
תפקידו, אינו כשאר אנשים, יש לרוממו והנהגותיו 
בהכרח אינם כהנהגות שאר שני אדם. עד כדי כך 
בתרומה  אוכלת  כלל,  עבודה  צד  בה  שבתו, שאין 
מיתה  עונש  בה  ויש  היא,  מעלה  בעלת  וממילא 

מיוחד, לה ולבועלה - אם זינתה. 
חי  האלקים  ידיו  שעל  הכהן,  את  מייחד  ומה 
מחיינו.  נפרד  בלתי  חלק  ונהיה  ומתגלה  בתוכינו 
אל חי. והראיה, שהרי אוכל הוא מלחמו, סמוך הוא 
על שלחנו! ממילא היכן הוא ית' כביכול חי באופן 
הגלוי ביותר, בגלוי בקרא דרך הלחם, כאילו הוא 
עצמו ית' "אוכל" והוא מחלק מלחמו לאחרים. ושיא 
הגילוי הוא שיש לחם מלחמו שנותר חם כל השבוע 
כאילו לא עבר זמן כלל. אמנם כן, ישנו אדם שאצלו 
השי"ת חי ועומד ואין צורך אצלו לסוגיית הלחם. 
ה"ה זה ש"נזר שמן אלקיו עליו" - הרי הוא הכהן 
הגדול. שכן התכלית לעולם אינו הלחם אלא ההכרה 

היוצאת מתוך הצורך בלחם זה.
וכמו כן את זה אנו באים לבנות על ידי המועדים, 
השי"ת  עם  ישראל  כלל  כל  של  המפגש  שעניינו 
והעבודה  התרתו  הלחם,  ידי  על  הוא  שכרגיל 
שבאכילתו. ותכליתו גם כאן אינו הלחם אלא "חג 
בלי  שוב,   - השביעי  החודש  מועדי  הוא  הרי  ה'" 

הצורך בלחם.
יכול להיות  יובן עניין המקלל, שמה  נמי  ממילא 
עניין קללתו - רק להראות שהוא ית' ח"ו אינו חי 
בקרבינו, הלחם לא של מלך בתוך עולמינו, וכמו כן 
מכריז הוא ואומר כי תורתו ית' ח"ו כאילו מביאה 
)דבר  דעתתא  מהאי  רחמ"ל  חברתיים"  ל"עיוותים 

שנגרם מזה שטהרת הייחוס אינה נשמרת(.

הרב רוממות הפרשה
שמאי מיכאל 

אסטרייכר
ביאור עניני הפרשה

על הפסוק בראשיתה של פרשה השבוע "אמור 
אל הכהנים בני אהרן ואמרת וגו' ", מביא רש"י 
את דרשת חז"ל: "להזהיר גדולים על הקטנים". 
מרן הגאון רבי זלמן סורוצקין זצוק"ל  בספרו 
יסודי,  חינוכי  לקח  מכאן  למד  לתורה,  אזנים 
שכן לכאורה יש להבין מה טעם מצאה התורה 
מקום להזהיר גדולים על הקטנים דוקא באיסור 

טומאת כהנים. 
אלא, אמר מרן הגר"ז סורוצקין זצוק"ל, מכאן 
למדים אנו יסוד גדול וחשוב, שהרי שונה היא 
אזהרת טומאת כהנים ממצות ואיסורים אחרים 
נצטוו  כהנים  טומאת  באזהרת  שכן   , שבתורה 
לנהוג איסור במה שכל הסביבה נוהגת בו היתר, 
ולא רק היתר אלא גם מצוה. ומשכך קשה היא 
הכהנים,  צעירי  של  החינוך  מלאכת  שבעתיים 
ללמדם לנהוג איסור במה שכל החברה הסובבת 

נוהגת בו היתר ואף רואה בו מצוה. 
כוחה  על  במילים  להכביר  הצורך  מן  זה  אין 
הרב של ההשפעה הסביבתית על האדם, לטוב 
הגדול  הנשר  לנו  קבע  גדול  וכלל  למוטב.  או 
דרך   " ה"ו:  פ"א  דעות  בהלכות  זי"ע  הרמב"ם 
ברייתו של אדם  להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו 
אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. 
לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל 
החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק 
ילמוד  שלא  כדי  בחשך  ההולכים  הרשעים  מן 
ממעשיהם, הוא ששלמה אומר 'הולך את חכמים 
יחכם ורועה כסילים ירוע' ואומר 'אשרי האיש 
רעים  שמנהגותיה  במדינה  היה  אם  וכן   .' וגו' 
למקום  ילך  ישרה  בדרך  הולכים  אנשיה  ואין 
שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים, ואם היו 
כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים 
בדרך לא טובה כמו זמנינו, או שאינו יכול ללכת 
או  הגייסות  מפני  טובים  שמנהגותיה  למדינה 
שנאמר  כענין  יחידי  לבדו  ישב  החולי,  מפני 
'ישב בדד וידום'. ואם היו רעים וחטאים שאין 
מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב 
עמהן ונוהג במנהגם הרע יצא למערות ולחוחים 
ולמדברות ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כענין 

שנאמר 'מי יתנני במדבר מלון אורחים' ".
והדברים נוראים למתבונן, לא די בכך שחובת 
להימלט  בכדי  מגוריו  ממקום  לעבור  האדם 
מהשפעתה של חברה רעה, אלא גם במקרה בו 
אין לו כל אפשרות מעשית למצוא את מקומו 
יחידי"  לבדו  "ישב  אזי  ראויה  לחברה  בינות 
חברה  של  להשפעתה  נתון  יהיה  שלא  ובלבד 

רעה. 
של  שונים  מקרים  מכיר  מאתנו  אחד  כל 
שהחלה  אחרת  או  כזו  רוחנית  התדרדרות 
בהשפעתה של חברה רעה, כל צורב גם יודע את 

דברי הרמב"ם המובאים לעיל. 
שפתחנו  זצוק"ל  סורוצקין  הגר"ז  דברי  אך 
אחת  לא  זה,  בעניין  נוסף  היבט  מעלים  בהם, 
כאשר  פשוטה,  לא  סיטואציה  בפני  אדם  עומד 
קשה אולי להגדיר את הסובב כחברה שלילית, 
ומאידך ספק אם ניתן לראות בו חברה חיובית. 
יתירה מזו, לא פעם אנו עמלים להחדיר בבנינו 
שאיפות רוחניות נעלות, או כל עיקרון חינוכי 
לומר  ניתן  המעטה  שבלשון  לנו,  המקודש 
המקודשים  העקרונות  על  בהכרח  נמנה  שאינו 
את  לעקור  ניתן  לא  בו  במקרה  גם  לסביבתנו. 
את  ההולמת  חיובית,  לסביבה  מגורינו  מקום 
שואפים  אנו  אליה  החינוכית  האטמוספירה 
שבע  ולפקוח  לב  לשים  לדעת,  יש  ומכוונים, 
עיניים על טיבה של ההשפעה הסביבתית , שכן 
במקרה כזה, גם אם אמנם הסביבה אינה שלילית 
בעצמותה, עלולה היא להפיל את כל מאמצינו 

לטמיון, וחבל. 
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רוממות ההלכה
סוגיא הלכתית בפרשה

הרהור ושמיעה מחברו בספירת העומר
השבת  ממחרת  עד  וגו'  השבת  ממחרת  לכם  'וספרתם  )כג,טו(  בפרשה  כתיב 
השביעית תספרו חמישים יום', וגרסי' בגמ' חגיגה )יז,ב( 'מצוה למימני יומי דכתיב 
תספרו חמישים יום, ומצוה למימני שבועי דכתיב )ראה טז,ט( שבעה שבועות תספר 
לך', וכתב בסה"מ )עשה קסא( 'אל תטעה מזה ותחשוב שהם שתי מצוות, אבל מצות 
הספירה אחת היא לספור יומי ושבועי, וכל מצוה שיהיו לה חלקים מצוה לעשות כל 
חלק ממנה' ]רבנו ירוחם )אדם וחוה נתיב ה ח"ד( חו' וסובר שהוו ב' מצוות נפרדות, 
ואף סובר שמברכים ב' ברכות א' על ספירת הימים וא' על ספירת השבועות, ראה 

שם, ואכמ"ל[.
והנה הקשה בקה"י )החדשים, סי' ב( דלמ"ד הרהור כדיבור היכי משכח"ל שמברכים 
הספירה,  קודם  היום  אותו  של  המנין  את  לדעת  צריך  והרי  העומר,  ספירת  על 
וכשמברך צריך לדעת על מה מברך, וכמש"כ הט"ז )תפט סק"ח(: 'אבל לכתחי' לא 
יברך עד שיהי' לו בירור בשעת הברכה כמה צריך לספור אח"כ', וא"כ כשחושב על 
זו טוב  ותירץ, דאה"נ לשי'  יד"ח ספירה מדין הרהור כדיבור,  יצא  היום כבר  מנין 
שיחשוב מחשבה להיפך, והיינו לחשוב שלא לצאת בהרהור יד"ח ספירה, וזה יועיל 

כי במחשבה להיפך אינו יוצא בהרהור, עיי"ש.
וכבר דנו בדבריו, דבטורי אבן )ר"ה כח,ב( כתב בשם הר"ן דאפי' בגוונא שעומד 
וצווח שאינו רוצה לצאת יד"ח אינו מועיל למ"ד מצוות אי"צ כוונה, והרי שאין מועיל 

מחשבה להיפך, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא.
חובת הספירה נח' הפו' אם יכול לצאת יד"ח הספירה ע"י שמיעה מאחר  ובעצם 
מדין שומע כעונה, או לא, המחבר )תפט,א( בלשונו כתב "ומצוה על כל אחד לספור 
לעצמו", ומזה דייק המ"ב )סק"ה( ]מהלבוש וחק יעקב[ שספיה"ע אינו כמו בשאר 
מצוות התלויים באמירה כמו בקידוש והבדלה וכיו"ב דאם שמע לחברו ונתכוין לצאת 
דיוצא בזה משום שומע כעונה, וכאן גילתה התורה מהאי דכתיב בקרא וספרתם לכם 
שהוא דין על כל אחד מישראל לספור לעצמו דוקא הימים והשבועות ממחרת יו"ט 
ראשון של פסח ועד לחג העצרת, אבל יש מהאחרו' ]פר"ח[ שס"ל שגם בספירה אם 

מכוון לצאת וגם חברו מכוון להוציאו יוצא יד"ח מדין שומע כעונה.
ובברכי יוסף )שם( מביא את לשון הפר"ח, אלא שמתמיה על סיום דבריו שכתב 
כעונה'  שומע  ובדיעבד  לעצמו,  שיספור  אחד  כל  על  מצוה  דלכתחי'  'ומסתברא 
דמהיכא מסתברא דלכתחי' סופר לעצמו, אי מדאוריתא הרי כתב הפר"ח גופיה )לעיל 
סי' תס"א וביו"ד בריש קונטרס אחרון( דבדאו' ליכא לפלוגי בין לכתחילה לדיעבד, 
ותו מהיכא מפקת לה מדאו' דלכתחי' שניא ספירה מעלמא, דבכל מילי שומע כעונה 
אפי' לכתחילה, ובספירה לכתחילה סופר לעצמו, הרי וספרתם, לאפוקי בית דין אתא, 
וכמ"ש בספרי )דברים קלו(. וכ"כ התוס' פרק ר"י )מנחות סה, ב ד"ה וספרתם(. ואי 
מדרבנן, מאי תלמודא, והיכא אתמר, הא מאי דאמרו מצוה על כל אחד היינו לאפוקי 
בית דין, ומי גילה רז זה. ובספר יד אהרן כתב דמצוה זו שאני משאר מצוות, דשאר 
מצוות שומע כעונה לכתחי', אבל במצוה זו גלי קרא דוספרתם דלכתחי' בעי' שכל 
אחד יספור לעצמו, אלא שאם עבר ושמע הספירה מאחר יצא, וכמ"ש הרב פרי חדש, 

עכ"ל. וכבר כתבנו דאין סברא לחלק בין מצוה זו לעלמא. ותו איך כתב סלקא דעתין 
דהרב פרי חדש ושביק מסקנתו, הרי הרב ז"ל גופיה תבריה לגזיזיה ואסיק דלכתחילה 

נמי יוצא ע"י אחר, וכמבואר בדבריו. ראה שם עוד מה שהאריך בברכי יוסף.
ובאמת דדבר זה נשאל להרשב"א בתשו' )ח"א סי' קכו(: שאלתם מפני מה ש"צ 
אומר הברכה בקול רם בספירת העומר שהרי אינו בא להוציא שום אדם שכל אחד 
ואחד חייב לברך לעצמו ואין אחר יכול להוציאו. תשובה, תחילת כל דבר דע שש"צ 
מוציא את השומעים שהשומע כעונה ואמר ר' חייא בר אבא חכמיא ודרשיא וספריא 
ורישא עמא אמרי שמע ולא ענה יצא, וגרסי' במס' ר"ה תני' אהבה וכו' כל הברכות 
כל  בירו'  וכדאיתמר  וכו'  היין  וברכת  חוץ מברכת הלחם  מוציא  כולן אע"פ שיצא 
הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא חוץ מן התפלה וק"ש וברהמ"ז, תפלה לפי שאין 
שליחות ליחיד, ק"ש כדי שיהא כל אחד ואחד משנן בפיו, ברהמ"ז דכתיב ואכלת 
ושבעת וברכת, מי שאכל הוא יברך, ודוקא למי שהוא בקי אינו מוציא בברהמ"ז, אבל 
למי שאינו בקי מוציא, וכדאמרינן חכם מברך ובור יוצא, וכ"ש בעונה אמן שהאומר 
אמן כמוציא ברכה מפיו דמי, וכ"ש כאן שאין עיקר המצוה הברכה אלא הספירה ואם 
ירצה השומע יוצא ידי חובה ע"י מן הברכה ואח"כ כל אחד סופר לעצמו כדרך שאנו 

נוהגין בברכת ההלל.
הרי דלמדנו מדברי הרשב"א שלשה דינים. א( דשומע כעונה, והיינו כעונה ממש. 
ב( עונה אמן אחר הברכה ששמע מחברו ורצה לצאת בברכה זו, הו"ל כאילו בירך 
בעצמו ואמר בשפתיו ממש, וכה"ג אפילו היכא דבעי שיוציא בשפתיו בעצמו הו"ל 
כאלו הוא בירך לעצמו ממש. ג( הוסיף לן גבי ספירת העומר דבר חדש, דספירת 
העומר והברכה הם שני דברים, דהמצוה הוא לספור כל אחד לעצמו, אבל הברכה 
אין לה דין שכל אחד יברך לעצמו אלא אחד מברך לכולן וכמו בהלל. וקצת תימה 
שהפר"ח בעצמו מביא דברי הרשב"א, ומסיק להלכה לאחר דו"ד שיוצא אפי' הספירה 
מדין שומע כעונה, אלא שמחלק בין לכתחילה ובין דיעבד, ובאמת כי הרשב"א כ' נמי 
להדיא דיוצא מדין שומע כעונה, וכ"ש העונה אמן אחר הברכה, אלא דהוסיף לחדש 
דאפי' נימא דבעי דוקא להוציא בשפתיו והוה חובת גברא מ"מ ידי הברכה יוצא כי 
הברכה אינה מעיקר המצוה והחיוב ספירה, ומה יענה על כך הפר"ח. ]ראה עוד מזה 

באורך בשו"ת משנה הלכות )חט"ו סי' קעא([ 
ועפ"י כל זה אפשר לבאר דברי הקה"י לעיל, דאף אם נימא דבשאר מצוות התורה 
אם כיוון כוונה הפכית והרהר שלא לצאת יד"ח לא הועיל לו, וכמו שהבאנו מהטו"א, 
מ"מ בספירת העומר שהוא דין מיוחד של ספירה, ממילא כל כמה שלא ספר, אף אם 
נימא שגם בזה יועיל הרהור מדין הרהור כדיבור, היכא שחשב מחשבה הפכית ודאי 

שלא קיים בזה מצות הספירה, שהרי לא ספר.
ובענין זה מן הראוי להעתיק דבר חכמה שכתב הגרח"פ שיינברג )משמרת חיים ח"ג 
עניני ספירת העומר או' ד( לבאר מדוע בספירה יש דין מיוחד של ספירה ואינו יוצא 
מדין שומע כעונה, היות ומצוה זו של ספירת העומר אינה דיבור בלבד, אלא ענינה 
כמו שכתב בספר החינוך )מצוה שו( להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד 
הנכסף ללבנו, כעבד ישאף צל, וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות, 
כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא, וממילא אף אם 
נימא דשומע הרי הוא כעונה אבל אינו כסופר, ורק ע"י שסופר האדם בעצמו בכל 
יום, עי"כ מראה הוא בכך כיסופים גדולים וציפי' דרוכה ליום קבלת תורתנו הק', וכל 

זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן הנכסף הלזה, ודפח"ח.

הרב
ישראל

לנג

רוממות הפרשה
מפניני הפרשה

"ְוהּוא ִאָּׁשה ִבְבתּוֶליָה ִיָּקח, ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ַוֲחָלָלה ֹזָנה ֶאת ֵאֶּלה 
ֹלא ִיָּקח" )כא,יג-יד(

כתב הרמב"ן )בשם התו"כ(, כי שני ענינים נאמרו כאן: א. מצות עשה בקום 
ועשה, שיקח הכהן גדול בתולה. ב. לאו הבא מכלל עשה, שאסור לו לישא בעולה.

והעלה הגרב"ש הכהן דויטש שליט"א, ר"י "קול תורה", לדון במצות עשה זו של 
כהן גדול לישא את הבתולה, האם היא מצוה "חיובית" בקום ועשה כמו תפילין 
ולולב, דהיינו שיש עליו לקום ולשאת בתולה ולקיים מצוה זו. או שמא אין זו 
ואחד  אחד  כל  על  מצוה  שאין  שחיטה  מצות  כמו  "קיומית",  עשה  מצות  אלא 
לשחוט, אלא שאם הוא רוצה לאכול בשר מצוה עליו לשחוט, כן הדין בכהן גדול 
שאם רוצה לשאת אשה, מצוה עליו שאותה אשה תהיה בתולה. ומסברא נראה 

כהצד השני, שאין חיוב לכהן גדול לילך ולישא אשה כדי לקיים בזה מצוה.
ואולם רבינו ה"חתם סופר" זיע"א כתב, כי אפשר וכהן שהיה נשוי לאשה, אחר 
שנתמנה לכהן גדול, שוב מצוה עליו לילך ולישא עוד אחרת בתולה. ]והחת"ס 
הקשה בזה על הרמב"ם ]איסו"ב פי"ג הי"ז[, מאחר ולדבריו בכל ימות השנה אין 
הכהן גדול רשאי לישא ב' נשים, מעתה נמצא שעליו לגרש את אשתו הראשונה 

כדי לקיים מצות עשה לישא בתולה, והניח בצ"ע[
תפילין  כמו  חיובית  מצוה  היא  זו  עשה  מצות  כי  שנקט,  מדבריו  מבואר  הרי 
זו, אף שהוא כבר נשוי אשה  ולקיים מצוה  ולולב, ועל הכהן גדול מוטל לילך 
אחרת. כמו כן מצינו בספר "דברי אמת" )הספרדי, קונטרס השישי( שכתב, שאם 
הכהן גדול כבר נשא אשה בתולה, אם בא לישא אשה בתולה אחרת על הראשונה, 

הוא אינו מקיים בזה עשה, אלא שאם ישא בעולה הרי הוא עובר בלאו.
וגם מדבריו מבואר לכאורה שסבר כי מצות עשה זו היא חיובית כתפילין ולולב, 
וממילא שייך לומר שלא ניתן לקיימה יותר מפעם אחת. אולם אם נאמר שמצוה 
זו היא כמצות שחיטה, א"כ מדוע שלא יוכל לקיימה פעם אחר פעם, וכל שנושא 

אשה מצוה עליו שתהיה בתולה.
"ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד... ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַלד'" )כב,כז(

שיהיו  שדינם  מהם  כמה  על  תורה  שאמרה  מצינו  הקרבנות  הבאת  בחיובי 
הבהמות "בני שנה", וכגון פסח וחטאת, ובהמה שעברה שנתה - נפסלה להקרבה.

עוד שנינו בפרה )פ"א מ"ג(: "כבשים - בני שנה, ואילים - בני שתים". היינו, 
שכל מקום שנזכר בתורה "כבשים", אינו אלא בתוך שנה ראשונה ללידתו ולא 
יותר, ואם עברה עליו שנה, הרי הוא נקרא "איל", ועל כן איש אשר נדר או נדב 
להביא "כבש" לקרבן, יקיים זאת רק כאשר יביא אותו כשהוא "בן שנתו", ואם 

עברה עליו שנה והביאו, לא קיים חובתו.

דינים  כי  בזה,  לבאר  זצוק"ל  פיינשטיין  מיכל  יחיאל  רבי  הגדול  הגאון  ועמד 
חלוקים המה: כי יש לחלק בין דין בן שנה האמור בתורה אצל קרבנות כמו פסח 
וחטאת, לבין הדין של "כבשים" שהם רק בהמות בתוך שנתם, כי חטאת ופסח 
הבאים בני שנה זהו מדיני הקרבן עצמו ומהלכות הקרבתו, ובהמה שהיא יותר 
ושם  מאחר  הקרבנות,  בשאר  זאת  לעומת  אך  הקרבן.  בעצם  פסול  זהו  משנה 
"כבש" שייך רק כאשר הוא בתוך שנתו, לפיכך כאשר מביאים "כבשים" - אינם 

אלא בני שנה, אך אין זה מדיני הקרבת הקרבן.
ולהבנת החילוק בזה, יש להעלות נפקא מינה בין הצדדים: הנה בזבחים )כה,א( 
מצינו שדין "תמים זכר בן שנה" צריך להתקיים עד סוף עבודת הדם בקרבן, ולכן 
אם נפל מום בקרבן לאחר שחיטתו קודם זריקתו, הקרבן פסול, שהרי דמו נזרק 
כאשר הוא לא תמים אלא בעל מום. וכן הדין אם נשלמה שנתו של הקרבן לאחר 
שחיטה קודם הזריקה - הקרבן פסול, מאחר ובשעת זריקת הדם הקרבן לא היה 
בן שנה. אולם כל זה שייך רק אם דין "בן שנה" הוא מדיני הקרבן עצמו, או אז 

אם אירע שבשעת הזריקה הוא כבר לא היה בן שנה, הקרבן פסול.
אולם כאשר נדר איש להביא "כבש", פשוט שאם בשעת שחיטתו והבאתו הוא 
היה בן שנה, אפילו אם מיד בתוך שעות הוא גדל ועברה שנתו עוד קודם זריקת 
שהזריקה  אף  כבש  להביא  חובתו  ונתקיימה  "כבש",  בשם  חסרון  זה  אין  דמו, 

נעשתה לאחר שעברה לו שנה, ודו"ק.
]ומלבד עצם היסוד המופלא, זכה הגאון הגדול זצ"ל להעמיד בזה את דברי רש"י 
בסוטה מו:, שנקט דין זה של פסול בן שנה רק בפסח וחטאת, והדברים הנ"ל 

מיישבים את דברי רש"י, ודלא כהרמב"ם[.
"ַוֵּיֵצא ֶּבן ִאָּׁשה ִיְׂשְרֵאִלית ְוהּוא ֶּבן ִאיׁש ִמְצִרי" )כד,י(

פרשה זו של המקלל נכתבה בסמוך לפרשת לחם הפנים, ודרשו על כך חז''ל 
)תנחומא, לא( 'ויצא בן אשה ישראלית' מהיכן יצא? רבי ברכיה אומר מפרשה של 
מעלה יצא... אמר, דרך המלך לאכול פת חמה'... ואין דרכו של מלך לאכול פת 

צוננת, ולחם הפנים עומד על השולחן כמה וכמה ימים עד שנאכל.
וביאר ב'יפה תואר' שהמקלל לא האמין שישנו נס והלחם נשאר חם כמה ימים 

לאחר שנאפה.
מרן הגרי"ש אלישיב זי"ע ביאר את הדברים בדרך דרוש: טענתו של בן האשה 
הישראלית היתה שהתורה היא כמו פת צוננת וישנה, שהרי היא היתה כתובה 
עוד טרם בריאת העולם, ממילא לפי תלונתו כבר הגיע הזמן לעשות בה שינויים 
כמו פת חמה שנאפתה ממש עתה. אבל  כדי שתהיה  הנוכחי,  לזמן  ולהתאימה 
חז''ל מלמדים אותנו שמבעל השקפות כאלו עלול לצאת 'מגדף' רחמנא ליצלן, 
כי האמת היא שתורתינו הקדושה היא כמו פת חמה, וכמו שמצינו בלחם הפנים 
כי למרות שהיה נאכל אחרי שבוע מזמן אפייתו, מכל מקום הוא עדיין היה חם 

כיום אפייתו.
ובדבר זה עלינו להתחזק תדיר, שהתורה מתאימה לכל זמן, וחלילה מלעשות בה 

שום שינויים כלל ועיקר!

הרב
יצחק 

מאירסון



ליקוט דברים בתוכן ימי הספירה
הנה כל תכלית יציאת מצרים היתה כדי להגיע לקבלת התורה 
למען "תעבדו את האלוקים על ההר הזה", וניתנו לנו מ"ט ימי 
למתן  ציפיה  כימי  השבועות  חג  ועד  הפסח  ממחרת  הספירה 

תורה. 
וכמו שידוע מש"כ החינוך )מצוה שו(: משרשי המצוה על צד הפשט, לפי שכל עיקרן 
של ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה נבראו שמים וארץ וישראל, וכמו שכתוב 
כדי  ממצרים  ויצאו  שנגאלו  והסיבה  העיקר  והיא  וגו'".  ולילה  יומם  בריתי  לא  "אם 
שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה וכו' ומפני כן, כי היא כל עיקרן של ישראל ובעבורה 
נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה, נצטוינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום 
נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו, כעבד ישאף 
צל, וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות, כי המנין מראה לאדם כי 
כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא. וזהו שאנו מונין לעומר, כלומר כך וכך ימים 
עברו מן המנין, ואין אנו מונין כך וכך ימים יש לנו לזמן, כי כל זה מראה בנו הרצון 
החזק להגיע אל הזמן, ועל כן לא נרצה להזכיר בתחילת חשבוננו ריבוי הימים שיש לנו 
להגיע לקרבן שתי הלחם של עצרת. עכ"ד. ומבואר בדבריו דענין הספירה היא להגביר 

את הציפיה למתן תורה. 
וכן משמע במדרש חז"ל שהביא הר"ן סוף מס' פסחים להוכיח דבזה"ז הספירה דרבנן 
וז"ל: ובהגדה גם כן אמרו בשעה שאמר להם משה תעבדון את האלהים על ההר הזה 
אמרו לו ישראל משה רבינו אימתי עבודה זו אמר להם לסוף חמשים יום והיו מונין כל 
אחד ואחד לעצמו מכאן קבעו חכמים לספירת העומר. עכ"ל. וכאן מבואר דגם כשיצאו 

ממצרים ענין הספירה היה להגביר את הציפיה של עם ישראל.
עוד מבואר בפוסקים דימי הספירה הם אף הכנה למתן תורה כמו שכתב בספר מטה 
משה )או"ח סימן תרסט( בשם מהרא"ק דהטעם דאין מברכין שהחיינו על מצות הספירה 
בשביל  היא  כי  מצוה  מכשירי  היא  ונחשבת  המצוה,  גמר  הוי  לא  דעדיין  משום  הוא 
שבועות. וכעין זה מבואר בארחות חיים להרא"ה )סוף הלכות ברכות אות עג( דהטעם 
שאין מברכין שהחיינו על ספירת העומר לפי שאין מברכין ברכה זו, אלא א"כ המכוון 
מן המצוה נעשה בזמן ברכה, ובספירת העומר המכוון מהספירה הוא לעשות חג שבועות 
ביום נ' לפיכך אין שייך ברכה עד חג השבועות. ועוד כעין זה מבואר ברבינו ירוחם 
)תולדות אדם וחוה נתיב ה חלק ד( שהטעם שאין אנו אומרים זמן לפי שאין אומרים זמן 

אלא על דבר שהוא גמר המצוה וזה אינו נגמר עד ארבעים ותשעה יום. 
מכל הני מבואר דימי הספירה מישך שייכי לחג השבועות, וביותר ממה שכתב הרמב"ן 
)ויקרא כג,לו( וז"ל: וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם כי כולם 
קדושים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם, וקדש 
יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני 
בחג, והוא יום מתן תורה שהראם בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש. ולכך 
יקראו רבותינו ז"ל בכל מקום חג השבועות עצרת, כי הוא כיום שמיני של חג שקראו 
יז,א( שמיני רגל בפני עצמו הוא לענין פז"ר קש"ב.  וזהו מאמרם )חגיגה  הכתוב כן. 
ותשלומין דראשון הוא, כי הוא אצילות הראשונים ואינו כאחדות שלהם. עכ"ל. ובודאי 
שב' הדברים הציפיה וההכנה מיתלי תלי זה בזה, וציפיה לא תתכן ללא הכנה, וכל ההכנה 

היא מתוך ציפיה.
ואחר הקדמה זו יש לנו ללמוד ביתר ביאור תוכן ענין הספירה, שתחילת ספירתו אינו 
ומה טעם  "מיום הביאכם את עומר התנופה",  מתאריך מסוים אלא "ממחרת הפסח", 
נקרא ספירת העומר, וכי את העומר סופרים, והלא העומר אינו אלא מידה של שעורים 
שמהם עשו מנחה לה'. וכן יש להבין מה השייכות של אבלות דתלמידי רבי עקיבא לימי 
הספירה, שבודאי שנקשרים הם זה בזה, ועוד הרבה הבנה וטעם בימים אלו שצריכים 
אנו ללמוד. ואף שלא נתחיל ליגע בטיפה מן הים הגדול, אולם כתבנו לפי ערכינו הקט, 
ומה שיכולנו בשכלנו לקבץ מפי חכמים וספרים, ובפרט מרבנו ראש הישיבה שליט"א 

מתורתו שבכתב ושבעל פה. 
כבר נודע מש"כ המהר"ל )תפארת ישראל פרק כה( וז"ל: אמנם ממצות הספירה נראה 
שלא היה אפשר להנתן התורה עד אותו היום. וזה שכאשר יצאו ממצרים, היו ישראל 
כמו התינוק היוצא ממעי אמו שנולד בגופו, וכו' ואין השכל משתתף ומתחבר עם הגוף 
רק הוא נבדל מן הגוף, ולפיכך צריך הספירה עד חמשים, כי אז בא הוא למדרגת התורה 
שהיא שכל נבדל, כי התורה היא משער החמשים, שהוא נבדל מן האדם. ולפיכך מספר 
החמשים ראוי אל המעלה הנבדלת השכלית. כי מספר זה שהוא חמשים, נבדל מן המספר 
הקודם, וראוי לקבל אז התורה השכלית, שהוא נבדל מן הגוף. ודבר זה ברור אין ספק 
למי שמבין דברים אלו. ולפיכך צריך לספור עד החמשים, ואין החמשים בכלל הספירה, 
כי אם היה גם כן בכלל הספירה, היה משותף עם התשע והארבעים, ודבר זה אינו, כי 
לא היה בכלל התשע וארבעים, רק הוא נבדל לעצמו, כמו השכל שהוא נבדל. לכך היה 
הקרבת עומר בט"ז ניסן מן השעורין, שהשעורין הם גופניים, כי הם מאכל בהמה, וקרבן 
זה ביום ראשון של ספירה, כי הגוף הוא מוכן לקבל מדרגת השכל, וכמו שהתבאר לפני 
זה, כי אי אפשר לתורה רק שיהיה לה מקבל גשמי, ומעלת השכל אי אפשר שלא יהיה 
בלא מקבל כלל, רק צריך לו מקבל גשמי. ולכך היום הראשון מן חמשים, יש כאן הקרבת 
העומר מן השעורים שהוא מאכל חמרי, כנגד נושא התורה שהוא התחלה לתורה. וביום 
ומאכל  כג,טז(,  ויקרא  )רש"י  חמישים שהוא עצרת, ואז הקרבת שתי הלחם מן החטים 

שאמרו  כמו  בפרט,  השכלי  לאדם  ראוי  הוא  חטים 
לתלמוד,  יפים  דברים  חמשה  )יג,ב(  הוריות  במסכת 
האוכל פת חטין, ואין צריך לומר חטים עצמם. עכ"ל. 
ומה  מקומות.  ובכמה  דבריו  באריכות  עוד  ועיי"ש 
שניתן ללמוד מתוכן ורוח הדברים הוא שעבודת ימי 
הספירה היא להתקדם מדרגת בהמה לדרגת אדם, ולכך בתחילת ימי הספירה מקריבים 
קרבן העומר שבא משעורים שהם מאכל בהמה, שעצם הקרבה של מאכל בהמה מראה 
היכן מקריביו עומדים, ולבסוף אחר ספירת מ"ט ימי העומר מקריבים שתי הלחם שבא 

מחיטים שהם מאכל אדם.
ומשום שכבר ידוע בשם הזוהר וכתבי האריז"ל דבליל הסדר מקבלים את כל הדרגות 
יום  בגמר  וניטלים  ומסתלקים  הראשון,  היום  לכל  ודקטנות  דגדלות  מוחין  וההארות 
ראשון, ומשם ואילך מקבלים את זה בחזרה במשך כל השבעה שבועות על ידי עבודת 
שייך  זה  דילוג, שבלילה  מלשון  הפסח  חג  ענין  שזהו  בקדמונים  ומובא  הספירה.  ימי 
לדלג על כל המדרגות ולקבלם בבת אחת, ואף שבכל השנה קודם סור מרע ורק אחר זה 
ועשה טוב, בלילה זה אפשר קודם עשה טוב ועל ידי זה יהיה סור מרע, ואפשר לעלות 
בלילה זה למעלה למעלה, אלא שאחר לילה זה בכדי לקבל בחזרה את כל אותם המעלות 
בקודש, צריך עבודה של מ"ט יום. והרי זה מה שהיה עם בני ישראל כשיצאו ממצרים 
עדייו היו שקועים במ"ט שערי טומאה עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם, 
ועדיין היו אומרים הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז, אלא כיון שקיבלו עליהם עול 
מלכותו אף שלא יצאו מטומאתם, נגלה עליהם עם כל עוצם הגילוי. אלא שבכדי להגיע 

לקבלת התורה היו צריכים את כל עבודת מ"ט הימים. 
ובאמת אף שאין מפורש בתורה שהימים האלו הם ימי עבודה הרי מעצם דין הספירה 
נראה שכל ענינה הוא טהרה, שהרי כל ספירה שבתורה, נדה וזבה, הוא ענין של טהרה. 
וגם ספירה זו א"כ ענינה לטהרינו מקליפותינו וטומאתינו, וכל הפרשה של הספירה באה 

מיד אחר שיצאנו מטומאת מצרים, בכדי שנגיע ונהיה ראוים לקבלת התורה.
ובשל"ה )תולדות אדם פתיחה כג( כתב וז"ל אם דבוק הוא למעלה ומתדמה לו יתברך 
לילך בדרכיו, נקרא שמו בעצם אדם, מלשון "אדמה לעליון" )ישעיה יד,יד(, "ועל ]דמות 
ה[כסא דמות ]כמראה[ אדם" )יחזקאל א,כו(, ואם הוא מפריד את עצמו מהדבקות, אז 
נקרא אדם על שם האדמה אשר לוקח ממנה, ועפר הוא ולעפר ישוב. אמנם שם אדם 
הטוב  בעבור  רק  נברא  לא  הרע  כי  התכלית,  עיקר  זהו  לעליון"  "אדמה  על  המורה 
כדפרשתי, על כן שם אדם בעצם, שכן עולה במספר כשמו הגדול במילואו, יו"ד ה"א 
וא"ו ה"א. עכ"ל. ולמדנו מדבריו שעיקר התכלית הוא להפוך את האדם שהוא בעצם 
מאדמה ל"אדמה לעליון", להידבק בו יתברך, ועל זה חיבר הרמ"ק את ספרו תומר דבורה 

על החיוב ללכת בדרכי הי"ת.
ולאור דברים אלו זהו תוכן ענין הספירה לעלות ולהתרומם מדרגת בהמה לדרגת אדם 
והיינו  בלבד,  חוט השערה  באות אחת,  הוא  בזה  ההבדל  ובאמת  לעליון",  "אדמה  של 
שכמו שבני ישראל בצאתם ממצרים בבת אחת נהפכו להיות עבדי ה' על ידי קבלת עול 
מלכותו, אף שעדיין לא נטהרו ממ"ט שערי הטומאה שהיו שקועים בהם, כך כל אחד 
יכול להיות בבחינת "אדמה לעליון" על ידי שמכוון כל רצונותיו ושאיותיו ומעשיו לדרך 

הזו העולה בית קל.
והנה לחג השבועות אין תאריך בתורה והוא יום החמישים לספירה, והיינו שכל מהותו 
של יום הוא תלוי בכהנה שקדמה לה, וכמו שהבאנו מדברי המהר"ל שהתורה היא מעל 
המ"ט יום, וביאורם של דברים כמו שכתב המהר"ל בכ"מ שתורה קדמה לעולם, קדמה 
למערכת הטבע, והטבע מונהג לפי שבעה ימים בשבוע ולא יותר, ופסגת הטבע הוא 
שבע פעמים שבע מ"ט יום, ולכך אף שערי טומאה הם מ"ט, ]ונחלקו בזה אם בשערי 
טומאה יש שער הנ' או לא, אבל בשערי קדושה ודאי יש שער נ', שבקדושה ודאי יש 
וכל ההי"ת של  הנ' שהוא מעל הטבע[ משום שבמערכת הטבעית שייך טומאה  שער 
טומאה הוא בשבע פעמים שבע, ושבע הוא מלשון שובע, שיעור שביעה שאין אחריו, 
אלא שהמספר שמונה הוא מעל הטבע כולו, ומלשון השמנה, דבר נוסף על המערכת 
הטבעית, וזהו ענין שמיני עצרת, עשו לי סעודה קטנה ביני ובינכם, וגם חג השבועות 
נקרא עצרת, כי אף הוא בשמיני, אף הוא אחר פסגת השבע, שבע פעמים שבע, ולכך 
לא סופרים את היום הזה בעצמו, כי רק במערכת הטבע יש ספירה לכל דבר, אבל אחר 

הטבע הרי שכולו אחד, תורת ה' תמימה.
ובחלק ההכנה לקבלת התורה הנה הראשונים בסידור רב עמרם גאון ובמחזור ויטרי 
)סדר מנחה של שבת( הביאו המנהג ללמוד פרקי אבות בשבתות אחר מנחה. והלבוש 
ואומרים  לומר פרקים ממסכת אבות,  ס"ד( כתב שבמנחה מתחילין  סימן תצג  )או"ח 
יום מתן תורה. וכתב שיש  אותם באלו הששה שבתות שהם מזמן גאולת מצרים עד 
ובאבודרהם  הקיץ.  ימי  כל  אותם  ואומרים  אחר שבועות  לאומרם  ומתחילין  שחוזרים 
)סוף תפלות הפסח( כתב וז"ל ונוהגין בספרד לקרות במסכת אבות ופרק קנין תורה 
בשבתות שבין פסח לשבועות בכל שבת פרק אחד. וכתב ה"ר ישראל בן ישראל שהטעם 
שקורין אותם באלו השבתות לפי שהם ימים מנויים למתן תורה ולכן נמנה אנחנו אלו 
והלילות עד  הימים  מונה  והוא  הדרך  מן  ביאת אהובו  כמו האוהב שהוא ממתין  הימים 

שיבא ורוב עניני המסכתא הם הזירוז על קריאת התורה ומעשה המצות. עכ"ל. 
והדברים פשוטים שההכנה היא בחיזוק לימוד התורה, עיונה ועמלה, שקידתה וידיעתה, 
אלא שהראשונים ז"ל סידרו מנהג לימוד זה של פרקי אבות בכדי לקבוע שימים אלו 

צריכים חיזוק, והכנה רבתא, ליום הגדול יום מתן תורה. 

קטן שאמר כמה היום 
הספירה

עם  לקיים  שרצה  באברך  מעשה 
ולפני  העומר,  ספירת  את  הקטן  בנו 
שהתחיל לברך אמר לו בנו הקטן שראה בלוח שהיום כך וכך לעומר, והסתפק האב 
האם הוא יכול לתת לבנו לברך, דהא קי"ל )סי' תפט,ד( דהאומר לחבירו כמה ימים היום 

לעומר שוב לא יכול יותר לברך דחיישינן למ"ד מצוות א"צ כונה.
וחכ"א שליט"א אמר בזה דיש לדון דכל ענין מצות אין צריכות כונה לא נאמר במצוות 
של קטנים, דהרי קטן כלל אינו חייב במצוות, וכל מה דמחייבינן ליה הוא רק מדין 
חינוך כדי לחנכו ולהרגילו במצוות לכשיגדיל, וא"כ כל שלא כיוון הקטן למצוה אין כאן 

שום דין חינוך, ופשיטא שהאב יכול לספור עמו ספה"ע בברכה, ויל"ע בזה.

תיקן הספירה למפרע
הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצוק"ל הסתפק איך יהיה הדין כששואל את חבירו ביום 
החמישי לפני שספר כמה היום לעומר, וחבירו אמר לו 'היום חמש', ותוך כדי דיבור 
הוא תפס את עצמו ומיד הוסיף 'ושלושים', ונמצא שאמר 'היום חמש ושלושים', האם 

מועיל לתקן למפרע את מה שאמר בטעות.
כעי"ז הסתפק הגר"א גנחובסקי, במי שנטל ידיו, ובין הנטילה לברכת המוציא קרא 

בטעות לבנו 'מוישי' ומיד הבין שיש כאן הפסק, וכדי לתקן את זה הוא הוסיף בתוך 
כדי דיבור: 'תביא את המלח' דזה מותר לומר כיון שזה לצורך הסעודה, האם תיקן את 

מה שאמר מקודם.

ממי כדאי לצאת יד"ח
זיע"א  מבריסק  הגרי"ז  למרן  ובא  העומר  ספירת  של  א'  יום  שדילג  באחד  מעשה 
וביקשו שיוציא אותו בברכה, אמר לו הגרי"ז למה אתה בא דוקא אלי, אמר לו, כי על 
מישהו אחר חוששני שמא הוא דילג יום א' והוא אינו זוכר שדילג, אבל על הרב אני 

בטוח שהוא לא שכח אפי' יום אחד.
אמר לו הגרי"ז מיניה וביה בסברא נפלאה: ממה נפשך אינו צריך לזה, דנחזי אנן, 
הרי אם ההלכה כהשיטה שהשוכח יום א' מלספור הפסיד את הספירה, הרי אינך צריך 
ברכה, ואז אתה ודאי יכול לשמוע ברכה גם ממי ששכח לספור, ואלא מאי הנך חושש 
לשיטה שסוברת שגם מי ששכח יום אחד צריך לספור בברכה, א"כ לפי אותה שיטה 
הרי גם אם זה שמוציא אותך שכח יום אחד, הוא עדיין יכול לספור בברכה ולהוציא 

אותך בשופי, ונמצא דממ"נ אין שום ענין לדקדק לשמוע דוקא ממני, עכ"ד ודפח"ח.
וג"א שליט"א העיר דעדיין יל"ע בזה, דהברכה של זה ששכח אינה לכתחילה אלא היא 
מסופקת, ונפק"מ שאם יוודע לו ששכח הוא צריך כפרה על מה שבירך בטעות, וא"כ 

יתכן שעדיף לצאת מאחד שמברך בתורת ודאי.

רוממות המועדיםהמשך
ספירת העומר

הרב
נתן צבי 

שפירא

רוממות החידוד
עיונים, תמיהות, הערות

הרב 
מנחם 
בארי



שלא נהגו כבוד זה לזה
משיחותיו המופלאות לימי הספירה של הגה"צ רבי  באחת 

שלמה ברעוודה זצוק"ל אמר כך: 
לו תלמידים בזקנותו שנא'  יהיו  לו תלמידים בילדותו  "היו  אומרת:  הגמרא 
בבקר זרע את זרעך וגו'. אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי 
זה  נהגו כבוד  וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא  עקיבא מגבת עד אנטיפרס, 
לזה, והיה העולם שמם )פירש"י שנשתכחה תורה( עד שבא ר"ע אצל רבותינו 
שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע 
)ובמדרש קהלת רבה פרשה י"א כתוב שבעה תלמידים: רבי יהודה ורבי נחמיה 
ורבי מאיר ורבי יוסי ורבי שמעון בן יוחאי ורבי אליעזר בנו של ריה"ג ורבי 
יוחנן הסנדלר(, והם הם העמידו תורה אותה שעה. תנא כולם מתו מפסח ועד 

עצרת". הדברים מחרידים.
המהרש"א מקשה למה הם מתו דוקא בין פסח לעצרת, ומפרש שבאותם הימים 
מזג האויר הוא הטוב ביותר מכל השנה, ובאביב בדרך הטבע אין מגפות, ולכן 
כולם מתו דוקא אז כדי להראות שאלו עונשי שמים על שלא נהגו כבוד זה לזה. 
מרן הגאון הגדול רבי אהרון קוטלר זצוק"ל אמר שמתו דוקא אז מפני שפגמו 
גם ביסודות וקניני תלמוד תורה בכך שלא נהגו כבוד זה לזה )וכן בעוד ענין 
היה בעניני תלמוד  ורצו מהשמים להראות שחטאם  שנזכיר לקמן מהמדרש(, 
תורה, לכן מתו כולם בין פסח לעצרת שהוא זמן קבלת התורה בכל שנה ושנה. 
עוד נשוב לענין זה של כבוד החברים בהמשך, אבל קודם נבאר מה היה חטאם 

בענין תלמוד תורה.

שהיתה עינם צרה בתורה זה לזה
והנה המדרש בקהלת רבה )פרשה יא( ובשאר מקומות )בראשית רבה סא,ג( 
נותן נימוק נוסף לעונשם: "שהיתה עיניהם צרה בתורה זה לזה", הם נהגו צרות 
עין בתורה אחד לחבירו. הבה נתאר את זה: אדם יגע בסוגיא עד שליבן את כל 
הדברים, והבין טוב מאוד את כל הסוגיא, ולא היה מפרסם את זה ברבים! זה 
נקרא "עין צרה", כי הוא החזיק לעצמו את כל הלימודים שלמד. יתכן אפילו 
שחבירו ביקש ממנו לעזור לו, אבל הוא סירב לעזור לו בלימוד זה. ודאי שלא 
אמרו בפה מלא אחד לחבירו "אני לא מגלה לך את מה שחידשתי", מי יאמר 
דברים כאלה בפירוש, אבל יתכן שאמרו כך: "תשמע ידידי, כתוב בפרקי אבות 
'לפום צערא אגרא' )והרמב"ם מביא את זה דוקא בהלכות תלמוד תורה שהשכר 
בה הוא לפי הצער(, דהיינו שלפי מה שהאדם מתייגע בתורה, עמל, מצטער, 
מצער את נפשו, פורש מתענוגי העוה"ז, לא ישן לפעמים חצאי לילות וכו', לפי 
זה יקבל שכר. ידידי היקר, אני מוכן להסביר לך את הסוגיא אם אתה רוצה, 
דכיסופא? האם  נהמא  רוצה  לבנה, רק תחשוב האם אתה  כמו אשה שמניקה 
אתה רוצה מתנת חינם, או שאתה רוצה להתייגע בעצמך, ותקבל את השכר 
לפי הצער?". אני אומר בהלצה שתלו על פתח ביהמ"ד שלט: "ישיבת יגיעה 
עצמית!", וכל אחד היה פשוט שובר את ראשו... ורק השי"ת הבוחן לב וכליות 
ידע שבמצפוני הלב יש להם עין צרה בלימוד, והם לא רוצים להרביץ תורה 

ולפרסם. 
]א"ה. הגה"צ זצוק"ל האריך לבאר באותה השיחה, מה היה באמת החטא בזה, 

ולמה רבותינו הראשונים לא נהגו כך, ועוד חזון למועד[

דברי הגר"א - עיקר גמ"ח הוא כבוד חבירים! 
והנה לשון הגמרא הוא: "שלא נהגו כבוד זה לזה". ויש לעיין, האם זה ענין 
נפרד לגמרי ממה שאומר המדרש שלא נהגו בהרבצת תורה בעין יפה? הגמ' 
תלמידיו  אליו  נכנסו  הגדול  אליעזר  רבי  אומרת שכשחלה  כח(  )דף  בברכות 
וביקשו: "רבינו, למדנו אורחות חיים שנזכה בהם לחיי העוה"ב. אמר להם: הזהרו 

בכבוד חבריכם, מנעו בניכם מן ההגיון והושיבום בין 
ברכי ת"ח, וכשאתם מתפללים - דעו לפני מי אתם 
מוילנא  הגאון  זאת  מבאר  איך  תשמעו  מתפללים". 
בכתי"ק: "ציוום על התורה, ועל התפילה, ועל כבוד 
חבירים, על דרך על שלשה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל 
גמ"ח. והנה יש בעולם את הבורא ית', ומבחר הנבראים והם ישראל, והתורה 

מחברתם אל הבורא. וכנגד זה ציוה לכבד את התורה ושתתקיים בבניהם".
מן  בניהם  ש"מונעים  זה  ידי  על  התורה  את  לכבד  אותם  ציוה  אליעזר  רבי 
ההגיון". רש"י מפרש שהכוונה היא שלא להרבות במקרא, דהיינו לא ללמוד 
יותר מדי מקרא עם הצעירים, כי הם לא מבינים עמקות ולכן לומדים איתם רק 
פשטות, וישנה סכנה שיתרגלו לריבוי פשטות ויחשבו שכל התורה היא סיפורים 

על נחש ואשה שמפטפטים זה עם זה, וכך לא יכבדו את התורה.
אחד, שאביו  אדם  הכרתי  הילדים:  עם  להזהר  איך שצריך  דוגמא  לכם  אתן 
הכריחו ללמוד בגיל צעיר פרק 'שור שנגח את הפרה', ורצה להכניס בעל כרחו 
לראשו התמדה בפרק זה, אבל זה שיעמם את הילד מאוד, עד שברח מהבית 
ונהיה חילוני לגמרי, והלך ללמוד לימודי חול. לבסוף הוא נהיה רופא, ושנא 
בני תורה בתכלית השנאה. הוא פגש אותי פעם לפני עשרות שנים עם עוד 
בן תורה, והפה 'מפיק מרגליות' שלו הפיק את כל התוצרת שלו בפנינו... הוא 
אמר לנו כך: "אני יודע למה יש לבני תורה כ"כ הרבה כאבים בגוף, בפרקים, 
ברגליים, בבטן, והולכים כל הזמן לרופאים. כי מי שלומד כל היום וכל ימי חייו 
רק על פרה ושור, על שור שנגח את הפרה, כל הזמן רק על שור ועל פרות, 
לבסוף הוא משתעמם ומתחיל להרגיש כאבים בכל חלקי גופו והולך לרופא"... 
לפני שנתיים שמעתי שהוא שבק חיים, והלך להפגש עם נבוכדנאצר וטיטוס... 
אני לא רוצה 'להרבות בכבודו' כעת, ולכן לא אספר לכם מה שהרב מבריסק 

אמר עליו. 
לכן כדי להרבות בכבוד התורה, אומרים לנו חז"ל שלא ללמוד יותר מדי פשוטו 
מה  אז  כולה.  התורה  כל  שזו  ויחשבו  יגדלו  הם  כי  צעירים,  עם  מקרא  של 
יעשו בשאר שעות היום? "הושיבום בין ברכי ת"ח", מפרש המהרש"א שתכניסו 
אותם לכוללים ולישיבות גדולות, שירגישו את כבוד התורה, שיראו פלפולא 

דאורייתא וריתחא דאורייתא, וזה ירבה אצלם כבוד התורה!
דבר שני, הוא התפילה. הגאון אומר: "ועל התפילה שהיא עבודה, ציוה עליהם 
שלם  שבוע  לשבת  אפשר  מתפללים".  אתם  מי  לפני  דעו  מתפללים  כשאתם 
ב"ה  השלימות  תכלית  לפני  עומדים  אנו  התפילה  בשעת  הרי  זה,  על  ולדבר 
היד  של  הקטנה  'באצבע  ממש  מתפללים  אלא  מכוונים,  שלא  רק  ולא  וב"ש, 
השמאלית', בהסח הדעת ממש! זה עסק בפני עצמו, ענין התפילה, ומאן דכר 

שמיה בזמננו.
עיקר  שהוא  אותם,  ציוה  חברים  כבוד  "ועל  הגאון:  שאומר  השלישי  והדבר 
גמילות חסדים". היכן יש כאן גמ"ח, הרי רבי אליעזר דיבר לכאורה רק על כבוד 
הוא  גמ"ח  לנו שעיקר  והוא מגלה  חבירים? אבל הגאון מרעיש כאן עולמות, 
כבוד חברים! שמע מינה לכאורה, שאצלנו מקבלי התורה, גמילות חסדים נובעת 
יודעים שהקב"ה  ואנחנו  אלוקים,  ויראי  אנחנו מאמינים  מאוד:  קדוש  ממקור 
ברא את כל העולם כולו, ובמיוחד ברא את האדם ובצלם אלוקים ברא אותו, 
אז אנחנו מאוד מכבדים אדם כי הוא צלם אלוקים, ואם יש לו גם נשמה קדושה 
שהיא חלק אלוק ממעל - אנחנו רוצים ממש לנשק אותו, וכמובן שנכבד אותו 
ונעזור לו בגוף בנפש ובממון, ובכל מיני עידוד שאפשר, כי הוא צלם אלוקים! 
אילו ראיתם איך שמרן החזו"א היה מכבד כל אדם, צעיר וזקן, בדמעות של 
נחת, כי הוא צלם אלוקים! ואם הוא עוד מכיל תורה בקרבו, והוא בן תורה, 
אין קץ לכבוד וההערכה אליו, וכמובן שאעזור ואתחסד עם הצלם אלוקים הזה 
בתכלית החסד. לכן עיקר גמ"ח הוא כבוד חבירים, כי זה נובע מכבוד ה' יתב"ש 

שברא את החברים האלה. 

"לנפש לא יטמא בעמיו"
בספר "שיח זקנים" מובא מעשה נפלא המלמד כל 
כוחם של חכמי התורה: סיפר לי חכם אחד מעשה נורא 

מגודל קדושת חכמי ישראל בדורות שעברו, מה ששמע מהגאון מטשעבין 
זיע"א ששמע מדודו שהיה דיין אצל הגה"ק בעל ה"אבני נזר" זיע"א ששמע 
והלך  נזר", שפעם אחת הגיע בעל ה"ש"ך" זיע"א לעיר קאליש,  מה"אבני 
איתו בדברי תורה,  ופלפל  גר שם  שהיה  זיע"א  לביתו של ה"מגן אברהם" 
ובקומה העליונה שלמעלה מדירת המג"א היה שוכב גוסס רח"ל, והש"ך הרי 

היה כהן, ומוכרח היה לצאת מהבית אם יסתלק האיש לבית עולמו.
וסיפר הגאון מטשעבין, שהגביה הש"ך את הבית יד של בגדו והכה בידו על 
השולחן ואמר: איך הייס ווארטן ]אני מצווה להמתין[! וכל זמן שיברו בדברי 

תורה לא נסתלק הגוסס!  

"פרשת המגדף"
כד הוה בדיחא דעתיה של מרן הגה"ק בעל ה"ויואל משה" מסאטמר זיע"א 
אמר: שהנה כל המועדים הוזכרו בפרשה. והיכן הוזכר או נרמז ימי אידיהם 

שמתקיימים השבוע? ענה ואמר: בפרשת המגדף...
וכפי הידוע, המשיך בעל ה"ויואל משה", ועשה חשבון לפי שיטות הראשונים 

שיוצא שפרשת המגדף היתה בה' אייר...

כל מצוה שהחזיקו בה כותים
כלשונו   – המדינה  פרוץ  שנות  בראשית  סיפר הגר"ט שולזינגר שליט"א: 
ממושבי  באחד  לרבנות  בחירות  התקיימו   – זצוק"ל  שולזינגר  הגרמ"מ  של 
המזרחי בארץ. כל המועמדים נדחו אחד אחד. עד שלבסוף נבחר "הרב"... 

שלא עלה בתורתו כלל על קודמיו. לבסוף נודע, 
כי כל רב שהגיע לראיון היה אמור לעבור בחינה 
יותר  הצליח  שנבחר  והרב  היום"...  "זה  בהלכות 
מצוה  "כל  נאמר  זה  על  אדיהם...  ימי  בהלכות  בבקיאותו  להרשים  מכולם 

שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקים בה יותר מישראל".

עבודה זרה של ישראל
עד היכן מגעת האדיקות הרבה באלילי הציונות, יעיד על כך התיעוד הבא 
שמופיע בספר תולדותיו של בן של רבה של יפו. בביתו של הבן הנ"ל היו 
הד"ר  המדינה  חוזה  תמונת  ולהבדיל,  אביו,  תמונת  תמונות,  שתי  תלויים 
שר"י. ויהי היום, ואחד התלמידים הצעירים עברה עליו רוח קנאה, והסיר את 
תמונת הד"ר שר"י... בן הרב הודיע כי לא ימסור את שיעורו עד שלא יחזירו 

את התמונה למקומה...
עוד סיפר הגרמ"מ שולזינגר זצוק"ל: כי היה בית כנסת בתל אביב שבה' 
אחד  נעמד  תחנון.  או  הלל  להגיד  האם  המתפללים  בין  ויכוח  היה  באייר 
המתפללים ואמר: כי כל מי שלא מדווח ל"מס הכנסה" שלא יתערב בויכוח. 

בשנה זו לא אמרו הלל, והיה כי ירעב וכי יתקצף וקלל במלכו ואלוקיו...

על קידוש ד'
זצוק"ל:  וולבה  המשגיח הגה"צ רבי שלמה  של  תלמידיו  מגדולי  אחד  שח 
יעקב,  בבאר  הישיבה  במקלט  המשגיח  עם  המלחמות שישבנו  מימי  באחד 
אמר לנו המשגיח אני מוכן למסור את נפשי על קידוש ד'. לתמיהתנו הרבה, 
הסביר המשגיח: כי אם תפול פצצה עליו ח"ו ובכך יתברר שהציונים אינם 

יודעים לנהל מדינה כדבעי, הרי זה קידוש ד'!

המשך
רוממות המידות

חיזוק ההנהגות והמידות

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת


