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הקשר בין ה"ספירה" ל"עומר"

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

ולכאורה צ"ב שהרי כתבו התוס' )מנחות סו.( שעדיף לספור בתחילת הלילה משום 'תמימות', 
ולפי הגמרא הנ"ל יוצא לכאורה שביום הראשון אין אפשרות לקיים 'תמימות'. 

ושמעתי לתרץ בזה בפשיטות, דבזמן ביהמ"ק כיון שהתורה כתבה דזמן הספירה הוא 'מהחל 
זמנה,  בתחילת  ומיד  תיכף  'תמימות', שמתחיל  דין  קיום  גופא  זהו  ממילא  בקמה',  חרמש 

דהיינו לאחר הקצירה ]וכעי"ז כתב במקראי קודש פסח ח"ב[.
ברם צ"ב, מה יעשו כל עם ישראל שאינם מצויים במקום קצירת העומר, היאך ידעו באיזו 
שעה קצרו העומר כדי לספור אז. ואולי היה ידוע להם איזה שיעור זמן כמה זה לוקח לכל 
בגמרא  זה  על  לא מצאנו שעמדו  מדוע  צע"ק  אבל  כן.  לפני  לספור  והקפידו שלא  היותר, 

ובשא"ס ]למיעוט ידיעתי[ ליתן שיעור בדבר. 
דין  לקיים  יכלו  לא  העומר,  קצירת  במקום  עמדו  שלא  ישראל  כל  דלכאורה  צע"ק,  ועוד 
'תמימות' בהידור, מכיון שהרי לא ידעו בדיוק באיזה רגע קצרו, רק ספרו בשעה מאוחרת 

כאשר בודאי כבר קצרו, ונמצא שרוב ישראל הפסידו את ההידור של 'תמימות', וצע"ק.

דיני טועה בספירת העומר 
הרב נחום באדנער

מעשה שהיה שבחור טעה וספר ביום י"ז לעומר  בזה הלשון: "היום חמשה עשר יום שהם 
שני שבועות ושלושה ימים לעומר".

עד  עצמו  את  תפס  שלא  כיון  או  בברכה,  הימים  בהמשך  לספור  יכול  האם  בפיו,  ושאלתו 
שהגיע לספירה הבא הפסיד הברכות שמברך.

תשובה: יכול להמשיך לספור בברכה. שכיון שספר השבועות נכון י"א דיצא, וזה מספיק כדי 
להמשיך לספור בברכה. 

)אמנם אילו היה סופר ביום י"ד היום שנים עשר יום שהם שני שבועות לעומר" אע"פ שספר 
השבועות באופן הנכון, ולא הימים אינו יוצא, וממשיך בלי ברכה בשאר הימים. מ"ב סי' תפ"ט 

ס"ק ט' ובשה"צ ס"ק י"א(
מקור: מ"ב סי' תפ"ט ס"ק ז' )וע"ש ס"ק ט' ובשה"צ ס"ק י' וחייב להזכיר ימים )באופן הנכון( 

ים יֹום. שנא' ִּתְסְּפרּו ֲחִמּׁשִ
ומבואר עוד שם שיש אומרים שגם זה ספירה, וכיון שיש ספק אם ספר נכון פסק המחבר 

)בשו"ע שם סע' ח'( שבמקום ספק ספיקה מברך )ועי' גם מ"ב ס"ק ל"ח(. 
ואף שבד"כ אמרינן ספק ברכות להקל גם בספק ספיקא, )כ"כ בסי' רט"ו ס"ק כ' וז"ל "כתבו 
האחרונים דאפילו יש ספק ספיקא להצריך ברכה, כגון ספק אכל כזית או לא, ואת"ל לא אכל, 
שמא הלכה דעל בריה אפילו פחות מכזית מברכין, אפ"ה ספיקו להקל ולא יברך" עכ"ל.( 
דף  מנחות  בתוס'  )כמבואר  הראשונים  שרוב  הכא  דשאני  ועוד,  אויערבאך  הגרש"ז  פירשו 
ס"ו. ד"ה זכר, וראה גם בשה"צ ס"ק מ"ו( סוברים שגם אם חסר יום לגמרי ממשיך בברכה, 
שכל יום מצוה בפני עצמו, אלא, שחוששין לדעה שצריך תמימות בימים, וכיון שכן אם יש 
עוד ספק אז כולי האי לא חיישינן, וממשיכים בברכה. ]הליכות שלמה פסח פי"א הערה 24, 
וכן משמע מהשה"צ הנ"ל, וכן פסק כע"ז, עי' סי' ז' סעי' ב' בבה"ל ד"ה בלא כונה, ובסי' י"ח 

במ"ב ס"ק ז', ועוד[.
וגם לפ"ז מובן למה ראוי ונכון למי שחסר יום לגמרי שישמע הברכה מאחר ויצא, שהרי לפי 

רוב הפוסקים עדיין יש לו המצוה של ספירת העומר, אלא שחוששין לברך. 
***

מי שספר ביום י"ח לעומר ואמר "היום שמונה עשר יום..." ומיד "תיקן" עצמו בטעות ואמר 
היום "שבע עשר יום" האם עקר ספירתו ולא יצא, או שיצא כבר ואינו עוקרו.

ויכול  יוצא,  ושפיר  לרעתו,  הנכונה  ספירתו  עקר  שלא  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  ופסק 
להמשיך לספרו בברכה.

הטעם שאין מברכין שהחיינו על ספירת העומר, 
ואמירת הרחמן לאחר הספירה

הרב יוסף יצחק לוי
א( הבעל המאור בסוף ערבי פסחים הקשה מאי טעמא לא מברכים ברכת שהחיינו על מצות 
ספירת העומר, ותירץ תירוץ אחד שזה משום שקי"ל כאמימר שהיא נוהגת בזה"ז רק משום 

זכר למקדש בעלמא, והגם שאנו סופרים אף שבועות זה רק מנהג בעלמא.
ומובא מהגרי"ז בהגדה של פסח מבית לוי שהקשה שמה בכך שזה רק מדרבנן זכר למקדש, 

והרי מצאנו ברכת שהחיינו גם על מצוות דרבנן כמצות נר חנוכה.
ומתרץ שיש ב' סוגי מצוות דרבנן בזה"ז שבזמן המקדש היו מהתורה, אחת כגון 

שאותה  היה  גדרה  מ"מ  מדרבנן  רק  שהיא  שהגם  בזה"ז  מרור  מצות 
בזה"ז  תנהג  מהתורה  המקדש  בזמן  שהיתה  מרור  מצות 

הרב יחזקאל מועלם
לע"נ ר' ברוך ירחמיאל ז"ל בן צביה תחי'

נאמר בתורה )אמור כג, טו( וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה 
שבע שבתות וכו' תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה וכו'. וכן הוא נוסח הברכה "על ספירת 

העומר".
והנה יש להבין ולהתבונן בענינה של מצוה זו ומה הקשר בינה לבין הקרבת העומר הנעשית 
ביומה הראשון שעל כן נקראת ספירת "העומר", ומונה היום כך וכך "בעומר" או "לעומר", 

וצריך ביאור. 
א. הנה ברמב"ן שם כתב: "והנה טעם הפרשה, שיתחיל לספור בתחילת קציר שעורים ויביא 
ראשית קצירו כרמל מנחה לה' ויקריב עליו קרבן, וישלים מספרו בתחלת קציר חטים כעלות 
גדיש בעתו, ויביא ממנו סולת חטים מנחה לה' ויביא קרבן עליו. ע"כ. ונראה מדבריו שענין 
הספירה הוא כהודאה על התבואה שקוצר עתה, ועל כן סופר מהכא להתם כי תרוייהו ענין 
אחד הם. וראה עוד בספורנו )סוף פס' ח( שכתב וז"ל: והתחיל דבור חג השבועות מן העומר, 
כי אז היה קציר בעומר וספירת השבועות שהם מענין החג הנקרא חג הקציר וחג השבועות 
שבו ניתן הודאה לאל יתברך על "שבועות חקות קציר" ששמר לנו וכו', ובהיות כי הצלחת 
האביב  על  הודאה  העומר  היה  הקציר,  עד  האביב  מתחילת  הזמן  מזג  לפי  תהיה  הקציר 
כמקריב בכורי השדה לבעלים, והיה הקרבן עמו כתפילה על העתיד, והיתה הספירה זכרון 

לתפילה יום יום, והיה חג הקציר הודאה על טוב הקציר" וכו'. ודוק היטב.
ולפי"ז אין הספירה קשורה לחג מתן תורתנו שחל ביום שאחרי סיומה, אלא יום החמישים 
הוא זמן קציר חטים והוא חג בפני עצמו )ובאמת שבתורה לא נזכר כלל ענין חג מ"ת, וכבר 

דברו מזה בספרים(.
ב. וע"ע בזוה"ק )ח"ג דף צז( שביאר ענינה של מצוה זו, כי היא לטהרת עם ישראל לאחר 
בשבעה  הכא  יטהרו  ימים  בז'  המיטהרת  וכנידה  וזוהמה,  טינופת  מקום  ממצרים  צאתם 
שבועות, והביאו רבינו האוה"ח הקדוש כאן. ולפי"ז לכאורה אין קשר בין הספירה למצות 

העומר, וצ"ב.
ובספר החינוך )מצוה שו( האריך הרבה בזה, ופירש כי כיון שעיקרן של ישראל היא התורה 
עת   – דפסח  ראשון  מיום  למנות  נצטוינו  כן  על  ממצרים,  הקב"ה  הוציאם  ולזה  הקדושה 
שיצא  אליו  הנכסף  העת  יבוא  מתי  וימנה  צל  ישאף  כעבד  התורה,  נתינת  יום  עד  יציאתם 
זמן קבלת  הימים שנותרו אל  ולא  הימים שעברו  היינו   - לעומר  מונין  ומה שאנו  לחירות. 
התורה - כדי להראות הרצון החזק להגיע אל הזמן, ולכך לא נזכיר בתחילת הזמן את הימים 
הנותרים כי רבים הם )ואח"כ כבר אין משנים הנוסח(, ואעפ"כ אין אנו מונים היום כו"כ ליום 
שני של פסח כי אין זה נוסח וענין ראוי, אלא אומרים אנו לעומר שהוא הקרבן הנעשה בו 
והוא קרבן נכבד )והוא זכר לאמונה בהשגחת קוב"ה על בנ"א לתת להם תבואה(. עכד"ק. 

וכענין זה איתא במדרש אגדה על פס' זה.
כתב שכדברי  ושם  בטוטו"ד,  בזה  דברים  אריכות  תעד(  )עמ'  ודורשין  שואלין  בס'  וע"ע  ג. 
מג(  פרק  )ח"ג  נבוכים  במורה  והרמב"ם  הנז'(,  אגדה  מדרש  )בשם  הר"ן  כ"כ  החינוך 

ובאברבנאל )ויקרא כג(, ע"ש.
רוב  שלדעת  משום  אחר  או  זה  טעם  לנתינת  הסיבה  כי  יראה,  שם  הר"ן  בדברי  והמתבונן 
הפוסקים הספירה בזה"ז מדרבנן כיון דלית לן לא עומר ולא קרבן, וע"ז הביא מהמדרש הנ"ל 
שיתכן שבזמן הזה הוא משום הספירה והציפוי למתן תורה, ודחה שאי"ז הטעם אלא זכר 

למקדש ולדורות ראשונים.
ומבואר מדבריו, שספיה"ע קשורה בקשר ישיר אל הקרבן והעומר, ואתי שפיר לפי"ז נוסח 

הברכה והספירה )ולהחינוך ודעימיה שהסכימו לטעם הנ"ל אולי דיברו בזה"ז, ודוחק(.
ד. טעם נוסף הובא שם בשם הרוקח )סי' רצד(, דכיון שימים אלו ימי השדה הם וכל אחד 
בשדהו אצל תבואתו ולא ידע מנין החודשים אם מלא או חסר לידע זמן חג השבועות, ע"כ 
בקרבן  ליה  דתלו  כהחינוך  לפרש  יש  הספירה  נוסח  גבי  ולפ"ז  יום.  חמשים  לספור  תקנו 
הנכבד. וראה עוד בזה אריכות דברים נפלאה למורנו הראש"ל שליט"א )לרפו"ש בתושח"י( 

בספר בנין אב מועדים )עמ' קסז ואילך( יעויי"ש.

 הערה בענין ספירת העומר ביום הראשון
בזמן בית המקדש

הרב יחיאל מיכל פליסקין
בגמרא מנחות סו. מבואר דבזמן המקדש אין מתחילין לספור ספירת העומר ביום הראשון 
מיד בתחילת הלילה, אלא דוקא אחר קצירת העומר. דאיתא שם, יכול יקצור ויביא ואימתי 

שירצה יספור, תלמוד לומר מהחל חרמש בקמה תחל לספור. ופירש"י: תלמוד לומר 
עכ"ל.  לספור,  תחל  הבאה  וקודם  קצירה  לאחר  משמע  חרמש,  מהחל 

וז"ל: הוא שצונו לספור  וכ"כ הרמב"ם בספהמ"צ )מצוה קסא( 
'מקצירת העומר' ארבעים ותשעה ימים, עכ"ל.



ז', משום שמצות ד' מינים  פסול הדר לא נוהג בהם הגם שנהגו פסולים אלו במקדש כל 
בזה"ז בשאר הימים אינה אותה מצוה של זמן המקדש ורק מצוה חדשה לזכר בעלמא והקלו 
שלא יפסלו אלו בה, ואיך כתב לבאר את התוס' במגילה שס"ל שמצות לולב כל ז' בזה"ז היא 

אותה מצוה שנהגה בזמן המקדש.
ואמנם מהרמב"ם בפ"ח מלולב ה"ט דייקו האחרונים שגם במקדש לא נהג בשאר הימים 
פסול של לכם חסר והדר, וא"כ שפיר אפשר לומר שגם בזה"ז הוי מדרבנן אותה מצות ד' 
מינים שנהגה במקדש אולם התוס' בסוכה חלקו על שיטתו כשנ"ת, וצ"ל שהתוס' במגילה 

פליגי על התוס' בסוכה וס"ל כהרמב"ם וזה דוחק.
כל  בה  ינהג  שלא  מדרבנן  רק  שהיא  מחמת  הקלו  מ"מ  מצוה  אותה  שזה  שאף  ואפשר 
הפסולים שהיו במקדש, אמנם כל ז' בד' מינים שלוקחים גם בזה"ז כל ז' את כל הד' מינים 
שהיה בזמן המקדש ולא מגרעים בגוף המצוה ורק לא קפדינן בה בפסול לכם וחסר, אולם 
בספירת העומר שסופרים כיום מדינא רק ימים ולא שבועות ומחסרים מגוף המצוה שהיתה 
ולכן שייך לבקש אחריה שיבנה  לזכר בעלמא  בזמן המקדש, בהכרח שהיא מצוה חדשה 

בהמ"ק ונזכה לקיימה בשלימות.
וקשה לפי מה שנתבאר שקושיתם משופר זה משום שיש במקדש גם מצות חצוצרות, מה 
תירצו שגם בזה"ז יש מצות שופר כמו שהיה בזמן המקדש והרי אין מצות חצוצרות ומח"כ 

הו"ל לתקן שיאמרו יה"ר אחרי התקיעה.
ואפשר שכונתם לחלק בין ספירת העומר שיש בה חסרון בזה"ז בעצם מצותה מה שמונים 
ונזכה לקיים את מצותה, אבל  לזכר בעלמא תקנו שיתפללו שיבנה בהמ"ק  ימים  רק  בה 
נפרדת  מצוה  חצוצרות של מקדש שהיא  מצות  חסר  ורק  בזה"ז  חסרון  אין  שופר  במצות 
לא תקנו יה"ר מחמתה, או שמצות שופר לא תקנו בה כלום זכר למקדש לכן לא תקנו גם 

שיתפללו על בנינו אחריה.
אמנם י"ל על עיקר קושיתם בהא שלא תקנו יה"ר אחרי מצות לולב ושופר כמו שתקנו אחרי 
מצות ספירת העומר, שרק בספירת העומר שהיא מצוה שנוהגת מהתורה בזמן הבית בכל 
מקום  ועל ידי שיבנה בהמ"ק יתחייבו בה כל ישראל בכל מקום ונוגע בנין בהמ"ק במצוה 
זאת לכל אדם, היא חשובה שיתקנו לומר אחריה יה"ר להתפלל שיבנה בהמ"ק ויזכו כולם 
לקיים את מצות ספירת העומר מהתורה בכל המקומות, אבל במצות לולב כל ז' שגם בזמן 
הבית היא נוהגת במקדש רק לנמצאים שם ולא בכל מקום, וכן מצות חצוצרות נוהגת רק 
במקדש ובהר הבית ולא בשאר מקומות, לא תקנו להתפלל בזמן עשיית מצות לולב ושופר 

עליהם שיחזרו משום שגם כשיבנה הבית אינם חובה בכל מקום לכל אדם.
רק אחרי  רס"ו כתב לתרץ את הא שתקנו להתפלל שיבנה בהמ"ק  סימן  והשבולי הלקט 
ספירת העומר, שזה משום שיש בה עבודת מזבח של הקרבת העומר וקרבנו, משא"כ בלולב 

שאין בנטילתו עבודת מזבח לא תקנו להתפלל על בניית בהמ"ק אחרי נטילתו.
והתוס' שלא תירצו כן בפשטות ס"ל שמתפללים כן לא רק משום עבודת המזבח של הקרבת 
העומר, אלא גם שנזכה לקיים מצות ספירת העומר מהתורה שקיי"ל כאמימר שהיא כיום רק 
מדרבנן זכר למקדש, ולכן הקשו שגם בלולב ושופר הוי לן לתקן שיתפללו אחרי עשייתם 

שנזכה שיבנה בהמ"ק ונקיים במקדש מצות לולב מהתורה כל שבעה ומצות חצוצרות.
המשנ"ב בסימן תפ"ט סק"ו כתב שהמנהג לומר אחר הספירה יה"ר שיבנה בהמ"ק כלומר 
ומפרש  הלקט,  כתב השבולי  מביא שכן  סק"א  ובשעה"צ  העומר,  הבאת  מצות  נקיים  ואז 
שצריך לטעם זה רק אם ספירת העומר בזה"ז מהתורה ולא תלויה במקדש אבל אי נימא 
שהיא רק מדרבנן אתי שפיר טפי שמתפללים שיבנה בהמ"ק, וכוונתו שאנו מתפללים על 
כך שיבנה בהמ"ק ונזכה לקיים מצות ספירה מהתורה וכשנ"ת בתוס', אמנם בשבולי הלקט 
משמע שגם אם ספירת העומר בזה"ז היא רק מדרבנן מ"מ הבקשה נתקנה רק על עבודת 

מזבח ולכן לא תקנו בלולב כן.
והנה מובא ב' נוסחאות לתפילה שאחרי ספירת העומר, נוסח אחד כפי מה שרגילים כיום זה 
הרחמן הוא יחזיר לנו את עבודת בהמ"ק למקומה, ומשמע שעיקר תפילה זאת נתקנה משום 
העבודה החסרה לנו כעת שזה הקרבת העומר וכמ"ש השבולי הלקט, אמנם הנוסח השני 
שמובא וכן בלשון המשנ"ב הנ"ל משמע שכך הוא הנוסח זה יה"ר שיבנה בהמ"ק במהרה 
כל המצוות  ועל  בהמ"ק  בנין  עצם  על  היא  א"כ התפילה  וכו',  בתורתך  חלקנו  ותן  בימינו 

שנחסרו מחמת חורבנו ובכללם מצות ספירת העומר אם היא רק מדרבנן בזה"ז.

ואהבת לרעך כמוך
 תגובה לדברי הגאון הצדיק ר' אבא קליינרמן שליט"א

הרב דב גדליה דרקסלר     
א[. בעל ספר החינוך בהקדמתו העמיד כמה ענינים במצות וכלליהן. בתחילת דבריו חישב 
כמה מניינים, ומהם 'ששה מצוות' "שחיובן תמידי, לא יפסק מעל האדם אפילו רגע בכל ימיו, 
ואלו הן, א. להאמין בשם. ב. שלא להאמין זולתו. ג. לייחדו. ד. לאהבה אותו. ה. ליראה אותו. 

ו. שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים. סימנם ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם1 2". 
וראיתי למי שהקשה למה לא ָּכַלל החינוך בין אלו גם את מצות ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך )ויקרא 
י"ט י"ח(. הנחתו היתה, שעיקר, או לפחות חלק נכבד ממצוה זו ענינה בלב: שיהיה האדם 
ַמְׁשִריׁש בליבו אהבה לכל איש מישראל. וחילו של אותו מקשה מהפסוק הקודם שכתוב ֹלא 
ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך. כדרך שהזהירה תורה על שנאה שבלב, כן תצוה על אהבה שבלב. 
ויהיה מוצא הדברים שהמצוה הזאת היא תמידית, יש לעוררה בכל רגע ורגע; כל זמן שהאדם 
מייחד מחשבתו לאהבה זו הוא מקיים מצות עשה. והשאלה נשאלת, איפוא, למה לא נכללה 

לדברי החינוך בכלל המצות שחיובן תמידי3. 

1. ביאר הפמ”ג בהקדמתו את כוונת הסימן “אחשוב אני כמו הרוצח מיד שיצא מתחום מקלטו נרצח 
ורשות ביד גואל הדם להמיתו, ככה שש מצות אלו צריך לשום מחשבתו בהם תמיד, ואם ח”ו רגע 
אחד זז מהם אין טוב”. והביאור הלכה )סי’ א’ בתחילתו( האריך בביאור מצות אלו מתוך לשונותיו 

של החינוך במקומות אחרים.  
2. ולציין שבהמשך הקדמתו שב והזכיר זה בלשון אחרת “ומן המצוות אלו יש שאדם חייב בהן לקום 

ולעשותן בהתמדה, כגון מצות אהבת השם ויראתו וכיוצא בם”. 
3. אגב נציין שהמנ”ח )מצוה תר”ג( העיר בדומה לזה בנוגע למצות זכרון עמלק. לשון הרמב”ם )הל’ 

גם  עוד סוג מצוה דרבנן כספירת העומר שתקנוה  ויש  לוימררו את חייהם,  זכר  מדרבנן 
זה  אינו שמטעם  גדר התקנה  זכר למקדש  רק מטעם  זכר למקדש, שכיון שהיא  בזה"ז 
אותה מצוה דאורייתא שהיתה בזמן המקדש תנהג כיום מדרבנן, שא"כ היה צריך לממני 
בה שבועות כמו בזמן המקדש ומאי טעמא סובר אמימר שמונים בה רק ימים, ובהכרח 
שגדרה היה שתקנו מצוה חדשה של ספירה זכר למקדש בעלמא כדי שיזכרו את בהמ"ק 
וזה גם הפשט  יזכרו בבהמ"ק,  ויתפללו עליו, ואמרו שמספיק לספור ימים שגם ע"י כך 
המצוה  מדרבנן  בזה"ז  שנוהג  זה  שאין  שכיון  זמן,  העומר  בספירת  תקנו  בבעה"מ שלא 
זכר  בתור  לספור  חדשה  מצוה  רק  והוי  המקדש,  בזמן  שהיתה  ספירה  של  דאורייתא 

למקדש בעלמא לא חמורה שיברכו עליה זמן.
מצה  רק  לו  שאין  שמי  שסובר  מהבעה"מ  הביא  הרי"ף  מדפי  כ"ז  בפסחים  הר"ן  אמנם 
משומרת אחת מקיים בה מצות מצה דאורייתא ואוכל מרור בפני עצמו, ולא עושה כורך 
שתקנו זכר למקדש שהרי אין לו מצה שמורה, ולא כמו שפירש שם הר"ן בתחילה שיכול 
לעשותה גם במצה שאינה משומרת משום שהיא רק זכר למקדש, ובפשטות זה משום 
שס"ל לבעה"מ שגם כורך שנתקן רק זכר למקדש נתקן באותה צורה שהיה בזמן המקדש 

עם מצה משומרת ולא כשביאר הגרי"ז בשיטתו.
אמנם הבעה"מ כתב עוד טעם להא שלא מברכים זמן על ספירת העומר, שזה משום שלא 
מצאנו ברכה זאת רק בדבר שיש לו בו שום הנאה כגון נטילת לולב שהיא באה לשמחה, 
ופרקינן, משא"כ  עלן  רחמנא  במגילה שחס  וכן  לטובה  זכרונינו  שופר שמעלה  ותקיעת 
ספירת העומר בזה"ז אין בה זכר לשום הנאה ורק באה לעגמת נפש לחורבן בית אלוקינו, 
ולתירוץ זה שפיר י"ל שמצוה שבאה משום זכר למקדש גדרה היא אותה מצוה כפי שהיתה 
מזמן הבית וכמו שנתבאר בשיטתו בכורך, ומה שלא מברכים על ספירת העומר זמן זה 

משום שהיא באה רק לעגמת נפש ולא לשמחה.
בפעם  לולב  ונוטלים  בשבת  סוכות  כשחל  הראשון  תירוצו  שלפי  להיות  צריך  ולכאורה 
יברכו שהחיינו, משום שבשאר הימים נטילתם היא רק  הראשונה רק ביום ראשון שלא 
זכר למקדש ולא מברכים לשיטתו על מצוה שנתקנה מחמת כן, אמנם לתירוצו השני י"ל 
שכיון שיש בנטילת הלולב שמחה הגם שנוטל ביום זה רק זכר למקדש שפיר אפשר לברך 

עליו שהחיינו וצ"ע.
המאירי בפסחים ז' ע"ב כתב שמה שלא מברכים שהחיינו על ספירת העומר, זה משום 

שהיא נפטרת בברכת הזמן שבירך על היום טוב.
וקשה שבשלמא מצוות שקשורות לחג הפסח ומרור שייך שיפטרם בברכת הזמן שבירך על 
היו"ט והרגל מאחר שהם באים מחמתו, אבל מצות ספירת העומר אינה מדיני הרגל דפסח 

וממצוותיו שהרי נמשכת גם לאחר הפסח ולא שייכת לרגל שתפטר בברכת הזמן שלו.
ונראה שזה משום שהנה החינוך במצוה ש"ו כתב שטעם מצות ספירת העומר זה משום 
שתכלית ועיקר יציאת מצרים היתה כדי שיקבלו ישראל את התורה, שעיקר העולם נברא 
בשבילה כדכתיב וזה לך האות וכו' בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על 
ההר הזה, והאריך שקבלת התורה היא העיקר שמחמתו נגאלים והיא תכלית גדולה להם 
יותר מן החירות מעבדות, ולכן ציוה הקב"ה שיספרו את העומר למחרת יו"ט ראשון דפסח 
עד חג השבועות שבו ניתנה התורה, כדי להראות את חפצנו הגדול בקבלת התורה ושאנו 
מצפים לה, שהמנין מראה כמו רוצה להגיע למה שמונה, ומח"כ נצטוינו למנותו מיום השני 
של פסח שהוא זמן המועד של יצי"מ, להראות שתכליתה של היציאה שהיתה בפסח היא 

כדי לקבל את התורה בשבועות.
ולפ"ז א"ש מה שכתב המאירי שיוצאים את שהחיינו דמצות ספירה בברכה שמברכים על 
זה,  רגל דפסח, מאחר שגם עליה נצטוינו משום היצי"מ שהיתה בפסח שעליה בא רגל 
כדי להראות שתכליתה היא לקבל את התורה ושאנו מחכים לכך, והיא דומיא דכל מצוות 
רגל דפסח שבאים בשביל יצי"מ שהיתה בו שנפטרים בזמן של הרגל, והגם שהיא נמשכת 
גם לאחר הפסח, כבר כתב הרמב"ן עה"ת בפרשת אמור שכל ימי ספירת העומר הם כימי 
כשנ"ת  וזה  דסוכות,  עצרת  כשמיני  שלו  אחרון  כיו"ט  הוא  השבועות  וחג  דפסח  חוה"מ 

מחמת שתכלית יצ"מ היתה קבלת התורה הוי הכל כרגל אחד אריכתא.
ב( התוס' במגילה כ"א ע"א בד"ה כל הלילה כתבו שצריך לומר אחרי ספירת העומר יה"ר 
שיבנה בהמ"ק, ובפשטות זה משום שקאי לאמימר שבזה"ז הוי מצוה זאת רק מדרבנן זכר 
למקדש, מח"כ תקנו שאחרי הספירה יתפללו ויבקשו מהשי"ת שיבנה את בהמ"ק ונזכה 
לקיים מצות ספירה מהתורה, וזה א"ש טפי למבואר בסוגיתינו שעיקר תקנת מצוות זכר 
זה מעיקר המצוה,  יה"ר  והוי  יתפללו להשי"ת שיבנה בהמ"ק  זה כדי שע"י כך  למקדש 
וכתבו שבשופר ולולב לא אומר יה"ר אחרי עשייתן, משום שאין עתה אלא הזכרה לבנין 

בהמ"ק אבל לשופר ולולב יש עשיה.
והרש"ש שם הקשה שמאי קשיא להו משופר הרי היא נוהגת מהתורה גם בזה"ז כבזמן 
המקדש, ומלולב ניחא שהרי כל ז' הוא מהתורה במקדש ובזמנינו בשאר הימים זה רק 

מדרבנן אבל משופר קשה.
וי"ל שהוקשה להם משופר משום ששנינו בר"ה כ"ו ע"ב שבמקדש ובהר הבית היו תוקעים 
כך  ועל  ה',  המלך  לפני  הריעו  שופר  וקול  דבחצוצרות  עם השופר מקרא  בחצוצרות  גם 
קשיא שיתקנו לומר אחרי שתוקעים יה"ר שיבנה בהמ"ק כדי שנזכה לקיים שם את מצות 

שופר עם החצוצרות.
ובעיקר מה שחילקו בין ספירת העומר ללולב ושופר לגבי אמירת יהי רצון שיבנה בהמ"ק, 
כתב הגרי"ז לבאר כוונתם שבספירת העומר מזה שס"ל לאמימר שבזה"ז מצוה רק לממני 
יומי ולא שבועי משום שהיא רק זכר למקדש, חזינן שאין זה שאמרו שאותה מצוה שהיתה 
בזמן המקדש מהתורה תנהג היום מדרבנן, ורק תקנו מצוה חדשה של ספירה בתור זכר 
למקדש בעלמא כדי שע"י כך יזכרוהו ויתפללו שיבנה שלכן הקלו בה שימנו רק יומי, ולכן 
אנו מתפללים לאחריה שיבנה בהמ"ק ונזכה לקיים את המצוה בשלימות כפי שהיה בזמן 
וזה כוונתם שהיא רק הזכרה בעלמא שאינה אותה מצוה שהיתה בזמן הבית,  המקדש, 
ויתפללו שיבנה  זכר למקדש שיזכרוהו  ז' הגם שיסוד תקנתה היא  אבל מצות לולב כל 
מ"מ גידרה היה שאותה מצוה דאורייתא שהיתה בזמן הבית תנהג גם כיום מדרבנן, וכיון 
שגם כיום מקיימים מדרבנן את אותה מצוה לא תקנו אחריה לומר יה"ר על בנית בהמ"ק.

ז' בזה"ז היא אינה אותה מצוה  וקשה שהגרי"ז במנחות כתב שגם מצות לולב כל 
שהיתה בזמן המקדש, אלא שתקנו מצוה חדשה של לולב בשאר ימי החג 

בתור זכר למקדש, והוכיח זאת מהא שכתבו תוס' בריש פ"ג דסוכה 
גם  ולרמב"ן  חסר  של  פסול  בזה"ז  אין  הימים  שבשאר 

 



ַּכֲאֶׁשר ָנַתִּתי ֶאת ִלִּבי לשאלה זו ראיתי כי אכן לפחות לדעת החינוך בעצמו נראית השאלה 
א  ִּבְלָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְוֹלא ִתּׂשָ במקומה. פסוק זה כולו 'ֹלא ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחיָך 
ָעָליו ֵחְטא' נדרש במסכת ערכין )ט"ז ב'(, ועל החלק הזה תנו רבנן "לא תשנא את אחיך 
שנאה שבלב הכתוב  ִּבְלָבֶבָך,  ולא יקללנו, תלמוד לומר  יכנו לא יסטרנו  יכול לא  בלבבך, 
מדבר". יש מן הראשונים שפירשו הפסוק כולו והנדרש ממנו לפרטי מצות תוכחה, ואולי 
לדעתם נאמר שאין כאן ציווי עומד בפני עצמו על שנאת הלב. אולם הרמב"ם והחינוך אכן 
סברו שיש כאן איסור נפרד על שנאת הלב. לשון הרמב"ם )דעות פ"ו ה"ה( "כל השונא 
אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תשנא...". ובחינוך )מצוה רל"ח( כתוב 
אמרתי  לא  ספרא,  ולשון  תשנא...  לא  שנאמר  מישראל,  אחד  הלב  שנאת  לשנוא  "שלא 
אלא שנאה שהיא בלב. וכמו כן בערכין... ומכל מקום שנאת הלב היא קשה מכל השנאה 

הגלויה, ועליה תזהיר התורה ביותר". 
א"כ יש מקום להניח, שהאהבה תהיה הצד השני של פני השנאה. כשם שהרחיקה תורה 

שנאת הלב, כן ציותה לעורר אהבתו תמיד. בכל מקום ובכל זמן. 
ב[. ברם, בדברי החינוך במקומם, במצוה רמ"ג 'מצות אהבת ישראל', ובמצוה תי"ח 'מצות 
עיקרה  ה'  אהבת  מצות  אלו.  מצות  שתי  בין  יסודי  חילוק  בפירוש  רואים  השם'  אהבת 
ושורשה, אכן, במחשבת הלב. ואילו אהבת ישראל אין עיקרה בלב אלא בתוצאותיו, שהם 

על דרך השלילה: שלא יהיה אדם גורם נזק לחבירו.    
נתבונן בלשונותיו. פירוש מצות אהבת ישראל היא "שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו 
שאדם חומל על עצמו וממונו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. ואמרו ז"ל דעלך סני לחברך 
גדול בתורה, כלומר שהרבה מצוות  זה כלל  ואמרו בספרי, אמר רבי עקיבא  לא תעביד. 
שבתורה תלויין בכך, שהאוהב חבירו כנפשו לא יגנוב ממונו... ולא יונהו בממון ולא בדברים 
כמו  חבירו  עם  האדם  שיתנהג  הוא  הכל  שכלל  צד...  בשום  לו  יזיק  ולא  גבולו  יסיג  ולא 
נזהר בממון  ולא  ועובר עליה  נזק...  ולהרחיק ממנו כל  שיתנהג עם עצמו, לשמור ממונו 
חבירו לשומרו, וכל שכן אם הזיק אותו בממון או צערו בשום דבר לדעת, ביטל עשה זה...". 
כדרך  ישראל,  באהבת  מחשבתו  לשים  לאדם  שיש  מילה  שום  בלשונו  נשמע  לא  הרי 
ְוָאַהְבָּת ֵאת  "שנצטוינו לאהוב את המקום ברוך הוא, שנאמר  שכתב במצות אהבת השם 
יכלתנו.  כפי  שנשיגהו  עד  ופעולותיו  בפקודיו  ונתבונן  שנחשוב  המצוה  וענין  ֱאֹלֶהיָך.  ה' 
ונתענג בהשגתו בתכלית העונג, וזאת היא האהבה המחוייבת... שראוי לו לאדם שישים כל 
מחשבתו וכל מגמתו אחר אהבת השם, ויעריך בלבו תמיד כי כל מה שהוא בעולם מעושר 
בבקשת  היום  כל  תמיד  וייגע  ב"ה,  אהבתו  כנגד  ותוהו  וכאפס  כאין  הכל  וכבוד,  ובנים 
היום  כל  לבו  יכלתו להרגיל מחשבות  כל  יעשה  דבר  סוף  בו,  ידיעה  ישיג  למען  החכמה 
באמונתו ויחודו עד שלא יהי רגע אחד ביום ובלילה בהקיצו שלא יהא זוכר אהבת אדוניו 
בכל לבו...". במצות אהבת ישראל אין בדבריו זכר להתבוננות זו, וכל הדגש בה הוא על 

הזהירות למעשה שלא יזיק ממנו.
והלא חילוק הוא, שאם ככתבו, אין כלל מקום לומר שתהיה מצות אהבת הבריות תמידית, 
עומדת תקועה בלב האדם בהתמדה יומם ולילה. אין בה אלא שיהיה האדם נזהר בחפצי 

חבירו, לשמרם כאשר שומר לנפשו. 
ג[. ובאמת כענין זה עולה מפורש מעוד מקום. נודע המעשה )שבת ל"א א'( "בנכרי אחד 
שבא לפני שמאי, אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל 
אחת... בא לפני הלל גייריה. אמר לו, דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה 

ואידך פירושה הוא זיל גמור".  
ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך4. על כן הוקשה  ְוָאַהְבָּת  המהרש"א שם הניח שמקור דברי הלל הוא הפסוק 
ְלַחְבָרְך  ּוְתַרֵחם  לו למה לא אמר לו את הכלל הזה בלשון חיובי, וכתרגומו של אונקלוס 
ְּכָוָתְך, אלא בלשון שלילה 'דעלך סני לחברך לא תעביד'. ומיישב שאכן דקדק הלל לומר 
לו ההלכה כמות שהיא. כי משמע לו שהפסוק באמת לא מדבר אלא בענין שלילי. בלא 
תעשה. בדיוק כמו חלקו הראשון של אותו פסוק: ֹלא ִתֹּקם ְוֹלא ִתֹּטר ֶאת ְּבֵני ַעֶּמָך. על זה 
עומד ההמשך ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך. כל מה שהפסוק מזהיר הוא שלא יעשה לחבירו רעה 

מכל מה ששנוי לו, אבל לגבי לעשות לו טובה לא אמר הפסוק כלום. 
מוכיח המהרש"א דבריו מהברייתא בבבא מציעא )ס"ב א'( "שנים שהיו מהלכין בדרך וביד 
אחד מהן קיתון של מים. אם שותין, שניהם מתים. ואם שותה אחד מהן, מגיע לישוב... עד 
שבא רבי עקיבא ולימד ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך חייך קודמים לחיי חבירך". הרי מוכרח שם שלענין 
נתינה חיובית אין האדם משוה את חבירו אליו; חייך קודמין. א"כ איך תהיה התורה מצוה 
שיאהב את חבירו כמותו. אין זאת אלא שהציווי בא בדרך השלילה, וכפירושו של הלל, 
שלא יעשה לחבירו דבר ששנוי לו. אבל להתנהג עמו בטובה, אין האדם משוה את חבירו 
ּוְתַרֲחֵמי  שתרגם  יונתן  של  תרגומו  מוכיח  שכן  המהרש"א,  ומוסיף  קודמין.  חייו  לעצמו. 

ְלַחְבָרְך ְדַמן ַאְנְּת ַסֵני ָלְך ָלא ַתֲעֵביד ֵליּה ֲאָנא ה'5.
נשוב לדברי החינוך ונשים לב שגם הוא לא הזכיר בפרטי מצות אהבת ישראל שום פרט 
שיש בו קּום ְוֲעֵׂשה. כל הדוגמאות שהביא הם בשב ואל תעשה "...לא יגנוב ממונו... ולא 
יונהו בממון ולא בדברים ולא יסיג גבולו ולא יזיק לו בשום צד... לשמור ממונו ולהרחיק 
ממנו כל נזק...". א"כ, כל שכן, וקל וחומר שאין במצוה זו שום צד לומר שהיא תמידית; 
היזק  יגרום  שלא  האזהרה  היא  המצוה  ענין  כי  רגע.  בכל  בליבו  להשרישה  לאדם  שיש 

לחבירו6.   

וכתב  איבתו...”  לעורר  כדי  ואריבתו,  הרעים  לזכור תמיד מעשיו  “ומצות עשה  ה”ה(  פ”ה  מלכים 
“נראה מדבריו דהיא מן המצות התמידיות כמו שמנה הרהמ”ח בהקדמת הספר באיגרת  המנ”ח 
שש מצות תמידיות ומדברי הרהמ”ח נראה דדי בפעם אחת כל ימיו”. וכבר העירו עליו בהגהות שם 

שמדברי הרמב”ם בסה”מ משמע שהחיוב הוא רק שלא יגיע לידי שכחה.
4. כן מפורש בפסיקתא “ואהבת לרעך כמוך. מכאן אמר הלל הזקן דעלך סאני לחברך לא תעביד”. 
5. וכ”כ בפירוש הריב”א שם “ואהבת לרעך כמוך. פרש”י ‘אמר רבי עקיבא כלל גדול בתורה’ כלומר 
כי ההוא מעשה דפ”ב דשבת... אמר לו דעלך סני לחברך לא תעבד ואידך פירושא. וכן יתנהג אדם 
עם חבירו באהבה מה שלא ירצה שיעשו לו אל יעשהו לחבירו וזהו ואהבת לרעך כמוך. כך פי’ הרב 

אליקים”. 
6. וכן עולה מפורש מלשונו במצוה רל”ח )הנ”ל, שלא לשנוא אחים( “אבל כשיראה לו שנאה וידוע 
שהוא שונאו אינו עובר על זה הלאו, אמנם הוא עובר על לא תקום ולא תטור, ועובר כמו כן על 
עשה, שנאמר ואהבת לרעך כמוך...”. היינו כאשר שנאתו מתפרצת כנגד חבירו, ובזה גורם לו נזק 

 

ד[. אבל לאור הנתבאר יכולה להתעורר שאלה כפולה. ראשית, למה באמת הכריחו רבותינו 
למה  ונשאל,  נוסיף  ועוד אחרת  ָּכמֹוָך.  ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבָּת  - פשוטה:  ִּכְלׁשֹון  זו  גדר מצוה  שאין 

באמת נכתב לשון זה שיש בו יותר ממה שיש בו.   
 - כמוך  לרעך  ואהבת  "וטעם  כאן  הרמב"ן  מלשון  תתברר  אלו  דברים  שתשובת  כמדומה 
ועוד שכבר בא רבי  כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו,  הפלגה, 
ולמד חייך קודמין לחיי חבירך. אלא מצות התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר  עקיבא 
יאהב את נפשו בכל הטוב... ולא שישוה אליו אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר 
ממנו בכל טובה, ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בלבו, אבל יאהב ברבות 

הטובה לחבירו כאשר אדם עושה לנפשו...".
אין כאן המקום לעיין בגדר דבריו בדקדוק, אולם אחת ודאי למדנו: הטעם שהוכרח לו שיש 
בלשון זו הפלגה, לפי שברור לכל מי שמכיר את לב האדם שאין לקבל את פירוש מצוה זו 
במלוא היקפה: שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו. לכן ניתנה מצוה זו לפום שיעור לב 

האדם, שיכלתו להכיל את חבירו כנפשו מוגבלת. 
ה"ב(  פ"א  ת"ת  )הל'  שמח  האור  שביאר  כדרך  הוא  הדבר  שמשקל  יראה  דבריו  מתוך 

המה  המצוות  כל  "דבאמת  תורה  תלמוד  מצות  ובמרכזן  מצות,  כמה  של  משקלם 
כתיב,  לכם  יהיה  אחת  דתורה  ע"ה,  רבינו  ולמשה  שבפחותים  לפחות  שווים 

רק  יצא,  בעלמא  בנענוע  אתרוג  נטילת  כמו  לה,  יש  גבול  המצוה  וחיוב 
מדות  התורה  כתבה  לא  ולכך  וכיו"ב,  היום  כל  אותו  נושאין  ק המדקדקים  ר
ונוטר  נוקם  שאינו  ת"ח  כל  א'(  כ"ג  )יומא  הנקמה  מדת  דלמשל  י"ז ברמז,  )כתובות 

א'( ומלך שמחל כו', ולכך אין זה חוק בפרט שווה לכלל הישראלי, רק כל אחד לפי ערכו, 
רק נקימה דממון זה שווה לכולם, וכן בגאוה וכי"ב, וכן לפנים משורת הדין, ובקור חולים 

וקבורה וכו', והדברים ארוכים בספרי המחקר".
אינו  בכ"ז  ומזון  טרף  האדם  יבקש  אם  בוודאי  אשר  ת"ת  מצוות  "ונמצא  האו"ש  וממשיך 
וכן למשל אדם חלוש המזג, וכן כל אחד  נחשב למפריע מצוות ת"ת, ואספת דגניך כתיב, 
לפי ההכרחיות שלפי הרגלו, וכן לפי טוהר נפשו של אדם, כי אינו דומה בחיוב ת"ת האיש 
אשר נפשו מרגשת בשכלה הזך ונקשרה בעבותות אהבה לתלמוד תורה, לאיש אשר כוחות 
נפשו נרפים ועצלים, לכן איך היה מחוק הבורא לחוק חיוב ת"ת לכל ישראל, ונתן תורת כ"א 
בידו, ואין לאל יד האנושי ליתן המדה האמיתית לזה, לכן באו חכמים ופירשו לנו גדר מרכזן 
האמיתי של ת"ת, ק"ש בשחרית, ק"ש בערבית, קיים והגית בה יומם ולילה )מנחות צ"ט ב'(, 
כיון שלומד קבלת המצווה ואזהרתה בשחרית ובערבית כבר קיים מצוותה, אולם יתר מזה 
הוא בכללי המצוות אשר נבדלו ונפרדו בזה כל איש לפי ערכו ומהותו, והיא כמו הסר מן 
המדות המגונות אשר נפרדו זה מזה, ובוודאי צריך להתעצם בה האדם בכל יכלתו, כי כפלה 
התורה הרבה פעמים ענין למודה, וצריך האדם להלהיב נפשו לשקוד על דלתותיה, כאשר 
הרבו לדבר בזה הספרים הקדושים, ולכן אמר )שמות י"ח כ'( והזהרת אתהם את החוקים 
ואת התורות, ודבר השווה לכולם והודעת כו' ילכו בה ואת כו' אשר יעשון, שבזה אינו שוה, 

רק כל אחד לפי מה שהוא אדם".
- תורף דבריו, שמשקל כמה מצות, חיובן המוחלט במידה השוה לכל, ומשם ואילך כל אדם 
לפי מה שהוא אדם, בכוחות נפשו ובנתינת ליבו לדבר. על דרך זה נכתבה מצות ואהבת לרעך 
כמוך ממש.  זו,  גדול של מצוה  היותר  נמנעה תורה לכתוב בלשונה את ההיקף  כמוך: לא 
ופירשו שאין חיוב המצוה בפועל לפי כל ההיקף שבה, אלא רק שיזהר  אלא שבאו חז"ל 
האדם שלא יזיק חבירו בפועל חלילה. ומכאן ואילך, לאיש אשר מרגיש בשכלו הזך, ונקשר 
בעבותות אהבה לכל אשר בשם ישראל יכונה, לא יהיה גבול למידת קנינו בדבר הגדול הזה, 

עד כי יאהב את חבירו כנפשו. והנה נתברר למה נכתבה מצוה זו במלוא הפלגתה7.   

הערות לפרשת השבוע

"ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא"
פרש"י ואחר יאכל מן הקדשים, נדרש ביבמות בתרומה שמותר לאכלה בהערב השמש, מן 
ולא כל הקדשים, ר"ל דאכתי הוא אינו אוכל בקדשים באם מחוסר כפרה הוא,  הקדשים 
ועפ"ז משמעות הכתוב דנתינת טעם היא מ"ש תרומה מקדשים דהוא אוכל בה הגם דהוא 

מחו"כ, ואמר הכתוב שאני תרומה כי לחמו הוא.
והביאור, דהנה אמרו בפסחים לה. דמצינו דעשו מעלה בקדשים, ואמרו אף אנן נמי תנינא 
טבל ועלה אוכל במעשר העריב שמשו אוכל בתרומה, בתרומה אין בקדשים לא אמאי טהור 
הוא, אלא מעלה וכו', ע"ש דמעלה זו דלא יאכל בקדשים הגם דהוא כבר טהור בהערב שמש 

היא מעלה מדאורייתא. 
וי"ל דזה המכוון בנתינת טעם כי לחמו הוא, דהכתוב אתא לומר מפני מה מעלה זו היא רק 
לענין קדשים ולא גם לתרומה, ואמר כי לחמו הוא, והמכוון להא דאמרו ביבמות פז. רב פפא 
אמר מלחם אביה תאכל, לחם הקנוי לאביה פרט לחזה ושוק דמשולחן גבוה קא זכו, ופרש"י 
תרומה היא קנויה לכהנים שאינה שיירי שולחן מלך, אבל שיירי קדשים הרי הן כמשאת 
מאת פני אלקים שהן שיירי שולחנו, והיינו כי לחמו הוא כלומר כי היא קנויה לו ואינה שיירי 

שולחן מלך, הלכך התרומה דהיא פחותה ואינה כקדשים אינה במעלה זו.
הרב יצחק זאב דיסקין

בדברים, אז הוא עובר על ואהבת.  
7. דמיון לדברים אלו נמצא בדברי הגאון בעל השואל ומשיב זצ”ל בספרו דברי שאול עה”ת )מהדו”ת 
פר’ תרומה ד’ מ”ט ע”ב( “שמעתי בשם חברת חסידי קוצקיר ומטי בה משמיה דהרב הגאון ר’ יצחק 
)קדושים  אמת  בשפת  ועי’  א’[.  ל”א  שבת  הדף  על  בדף  ]הובא  הרי”ם(  החדושי  )בעל  נ”י”  מאיר 

תרמ”א(. 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

בהר - פסח שני

הרב שמואל מנחם כהן
א. "אשה זנה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדש הוא לאלהיו" )כ"א, ז'( 
ולקמן בכהן גדול כתיב "אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא יקח" )שם י"ד( ויל"ע אמאי 
גבי כהן הדיוט הקדים זנה וחללה לגרושה וגבי כהן גדול הקדים גרושה לזונה וחללה. וגם אמאי 
בכהן הדיוט חלקם לשתי קבוצות וכתב גבי "זונה וחללה לא יקחו" ושוב "אשה גרושה מאשה 

לא יקחו".
ב. עוד יל"ע אמאי לא כתב "ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני ה' מקדשו" אלא גבי כהן גדול, והא 

כהן הדיוט נמי מחלל זרעו.
ג. "אמר אלהם לדרתיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני  ישראל 
לה' וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מלפני אני ה'" )כ"ב, ג'( ובהמשך מנה הכתוב טומאות 
רבות "איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל טמא  
נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע:  או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו או באדם 
אשר יטמא לו לכל טמאתו" )שם ד' ה'( וצ"ב דכיון דחייב על כל הטומאות מה הוצרך לפרוט 

טומאות מסויימות.
לטמא,  הראוי  בשיעור   - לו  יטמא  אשר  שרץ  בכל  וז"ל,  שכתב  שם  ה'  פס'  ברש"י  יעויין  ד. 

בכעדשה. ויל"ע דפשיטא דבפחות מכשיעור דאינו נטמא אינו מוזהר על אכילת קדשים.

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

לא. מא' ע"א בו ובשלוחו, מחריך רישא, תמוה מה שיך שליחות בכבוד דהוה מצוה שבגופו וצ"ע.
לב. מא' ע"א הקדוש מראדו"ש הקשה איך השליח עושה שליח והא הוה מילי ותירץ דיש הבדל 
בין שליח הולכה לשליח קבלה. והביאור נראה דשליח הולכה אין השליחות נגמרת רק בזמן 
עשיית המעשה משא"כ שליח קבלה חל חלות בזמן מינוי השליחות ושפיר יכול השליח לעשות 

שליח.
לג. מא' ע"ב בענין מנוי בקר"פ, יעוין תו' פסחים פח' הקשו למ"ד דשה לבית אבות לאו דאורייתא 
איך מותר להאכיל קטן בפסח והא הוה שלא למנויו. ויעוין חידושי רח"ה דאף דאין הקטן מחויב 
בפסח היכא דמינהו אוכל מדין מנוי. וכן מוכח דדעת הר"מ דהגדיל בין ב' פסחים אוכל מן השני 

והיכא דאכל מן הראשון אינו אוכל מן השני מבואר דהיכא דמינהו אוכל מדין מנוי.
לד. מא' ע"ב שכן ישנו במחשבה, יעוין בב' הגרסות ברש"י אם קאי על המקדיש או גם על מפגל. 
ויעוין תו' ב"מ מג' דפיגול יש דין דיבור וכן בתו' זבחים ב' יעו"ש. ויעוין חידושי רח"ה דהיכא 
דהוה חלות דין בגוף החפצא יש דין דיבור והיכא דלא הוה חלות דין בגוף החפצא אין דין דיבור 
יא'  אלא סגי במחשבה ומה"ט באזכרה אין דין דיבור וסגי במחשבה. אלא דיעוין שו"ע או"ח 
מבואר דבציצית יש דין דיבור והגר"א יליף לה מהדין דפיגול וקשה דהתם לא הוה חלות לשמה 
וצ"ע. והנה בהגר"א שם כתב דהא דצריך לומר בתחילת הטוויה ולא בסוף מדין הוכיח סופו על 
תחילתו דלא הוכרע אם אמרינן הוכיח סופו על תחילתו והוא תמוה דהוכיח סופו אי"ז רק הוכחה 
שזה היה כונתו אבל אי"ז כמו שאמר בפה ובציצית כתב הגר"א דיש דין דיבור דיליף מפיגול 

ודברי הגר"א צע"ג.
בתרו"מ  המחויבים  פירות  לגוי  שיהיה  משכח"ל  איך  מקשים  בתו'  שתרם,  העכו"ם  מא'  לה. 
דממ"נ אם מירחם העכו"ם פטורים מדין מירוח עכו"ם ואם מירחם ישראל ומכרם לגוי לשיטת 
ר"ת פטורים מדין לקוח. ונראה לפ"מ שיסד מרן הגר"ח דחלוק פטור לקוח מפטור הפקר דהפקר 
הוה חלות פטור בגוף החפצא ואם הפריש לא חלה ההפרשה משא"כ פטור לקוח הוה פטור על 
ויעוין תו' גיטין כג' מבואר דאם חזר וקנאו חייב להפריש  הגברא ואם הפריש חלה ההפרשה 

מבואר דהוה פטור על הגברא ומה"ט אם הפריש חלה ההפרשה ודו"ק.

תגובות
הרב שמואל מנחם כהן התחיל לבאר פרקי אבות, ונראה דס"ל דשבת אסרו חג לא אמרו פרק א' 
וכמו בחו"ל, ויש שהתחילו אז ובשבת לפני שבועות אומרים פרק א' ממסכת דרך ארץ, או פרק 
י' דסנהדרין כי זהו המקור להתחלה כל ישראל יש להם חלק כי אמרו במקום פרק קנין תורה 

פרק דסוף סנהדרין.
והא שהקשה אם כולו הוא מסיני למה כל אחד אמר דברים אחרים, ובאמת לא קשה כלל דהרי 
כל התורה הוא כן ולמה מצינו בכל משניות וגמרא שזה אמר דין זה וזה דין זה אפילו היכא 
ועוד דבעת הלימוד בישיבה אמר  וזכר הכל,  ידע  דליכא מחלוקת, אלא לא מוכרח שכל אחד 
כל אחד איזה הלכה, ועוד דכל המאמרים שאמרו היינו שהיו רגילין בהם וכמו שפירש הרע"ב 

בפרק ד' משנה י"ט.
ובפרשת השבוע הקשה למה בעינן קרא למלך שלא לשמוע לו נגד התורה הרי יש סברא דאתה 
והוא חייבים בכבוד המקום, ואינו קשה דהרי סברא זו יש גם באביו אמו ומ"מ בעינן קרא, ואין 

לשאול למה אין למדים משם דהרי מלך הוא יותר חמור מאב שאין כבודו מחול.
ומה ששאל פירוש הקרא תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, יש להסביר דזה ידוע בכל דבר 
חדש שאם קוצרים ממנו זה מועיל יותר לגדל, ולכן זהו כוונת הקרא שתאכלו בחמישית ואם לא 

אין ההבטחה להוסיף לכם תבואתו.
מה שכתבתם בדברי חיזוק בענין לחזור אחרי ג' פסיעות כבר כתבתם מזה בפרשת ויצא ושם 
כרגע  אפיהם  על  נפלו  דבזמנם  נראה  אפים,  נפילת  בענין  עתה  שהוספתם  ומה  בזה,  הערתי 

היה המהרי"ל  ולכן  קל"א,  סימן  רמ"א  עיין  תחינה,  איזה  בישיבה  ואמרו  קמו  ואח"כ 
נופל מיד דאל"כ לא יפול עם הצבור, משא"כ בזמנינו שיש עוד זמן עד גמר 

הפרק שאומרים.
הרב דוד אריה שלזינגר

קושיא

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. ברוך הוא וברוך שמו- על כל ברכה שאדם שומע בכל מקום אומר 
ברוך הוא וברוך שמו )שו"ע סי' קכ"ד סעיף ה'( דאם כשמזכירין 
צדיקו  לברכה",  צדיק  "זכר  שנאמר  לברכו  צריך  ודם  בשר  צדיק 
מדוע  ברור  ולא  כ"ב(.  ס"ק  )מ"ב  וכמה  כמה  אחת  על  עולם  של 
העולם לא כ"כ מקפידים בזה ומה שתולים עצמם בדברי הגר"א 
מסוימים  במקומות  דיבר  כ"ד( שהגר"א  ס"ק  )שם  עיין בשעה"צ 

בלבד )אולם עיין בתוספת מעשה רב אות י"ד(.

ב. קדושא דסדרא- "אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל 
שהקללה  מאחר  ]רש"י:  מקיים  קא  אמאי  עלמא  ואלא  חברו.. 
הולכת תמיד ורבה[ אקדושא דסדרא ואיהא שמיא רבא דאגדתא" 
)סוטה מ"ט ע"א(. ומפרש"י: "אקדושה דסידרא. סדר קדושה שלא 
תקנוה אלא שיהיו כל ישראל עוסקין בתורה בכל יום דבר מועט 
בכל  שנוהג  וכיון  בתורה,  כעוסקין  והן  ותרגומו  קריאתו  שאומר 
השם  קדושת  שתיים  כאן  ויש  ארצות  ובעמי  בתלמידים  ישראל 
ותלמוד התורה חביב הוא עכ"ל וא"כ יש לכוון ולהבין דבר התרגום 

דזהו מחשיב הדבר כעסק התורה וכדפירש"י.

ושבים  הרצים  ביותר,  "והקטנים  הכנסת-  לבית  ילדים  הבאת  ג. 
בבית הכנסת בשחוק, מוטב שלא להביאם, דהרגל נעשה טבע וגם 

שמטרידים להצבור בתפילתם". )מ"ב סי' קכ"ד ס"ק כ"ח(

ד. טלטול מוקצה בשבת- דוגמאות השכיחות למוקצה מחמת גופו 
לשימוש  עוד  עומד  שאינו  סוכריה  נייר  בשבת-  בטלטול  שאסור 
)נייר אחד או שניים על הרצפה אינם חשיבי גרף של רעי(, שקית 
חלב ריקה, דג לא מבושל )שכיח בשעה שמחפשים במקפיא דבר 
מאכל, ויש להזהר לא להזיזו(, חומר ניקוי שאינו עומד לשימוש, 

קמח.

ה. בורר בשבת- בשעת הורדת מפה חד פעמית מהשולחן בשבת, 
רואים  לעיתים  אחד,  למקום  התקבצה  הפסולת  שכל  לאחר 
בערימה סכין, מלחייה וכדומה ששכחו להוציאם. הרוצה להוציאם 
על  לעבור  לא  כדי   , מייד  בהם  להשתמש  ע"מ  כן  לעשות  צריך 

איסור בורר.

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
)יש למסור 3 ימים קודם(

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272


