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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

פנינים  –אשרי האיש 

והארות מכל הדורות / 

 ישראל אברהם קלאר
אומר: אשרי האיש גו'. רבי יודן 

המזמור הזה משובח מכל המזמורים )מד' 

 שוח"ט(

במדרש מבואר שאשרי 'האיש' 

היכן הכוונה לאדם הראשון. 

מצאנו שאדם הראשון נקרא 

 'האיש'?? 
 כמה תשובות נאמרו בדבר: 

 איששנאמר )בראשית ב, כג(: "כי מא. 

 לוקחה זאת". 

שיש לשאול על המזמור מדוע לא ב. 

נאמר המזמור בלשון רבים, "אשרי 

האנשים וגו'", ומכך יש לדרוש שהכוונה 

לזמן שהיה רק איש אחד בעולם, ולכן 

 הידוע.  –נאמר 'האיש' 

ראה בפרקי דרבי אליעזר )פרק יב(:  ג.

 איש"ומשבנה לו עזר אשה נקרא שמו 

 והיא אשה".

* 

דרגת אדם הראשון לפני  –אשרי האיש 

 החטא! 

ומה ש'אשרי' מתאים באדם הראשון, 

מתאים עם מה שכתב בברכת אברהם
א
 

'אוהבי ה' שנאו ראשי תיבות  'אשרי'ש

, וביאר שזו דרגת אדם הראשון קודם רע'

החטא, כמו שנאמר )בראשית ב, טו( 

'ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה', 

)נה([: 'לעבדה  ואמרו חז"ל ]בתקוני זהר

זו מצות עשה, ולשמרה זו מצות לא 

להתענג בתענוגי גן עדן תעשה', היינו 

מעשיית רצונו יתברך, ולשנוא בתכלית 

 השנאה כל מה שנגד רצון ה'.

* 

ומה ש'אשרי' זו דרגת אדם הראשון 

לפני החטא, הלוא כך מבואר גם בארץ 

 החיים מכיוון אחר! 

 "א'שכתב, ש'אשרי' הוא נוטריקון 

-, שצורת האות אל"ף היא דוגמת יישר"

                                                             
א

מסלונים. שביעי של פסח ד"ה ויוצא, וכיוצא  

 בו בעוד מקומות.

י מעוותים, שבתחילה נבראה ישרה, -ו

ואחר חטא אדם הראשון נתעוותה, וזה 

לתקן  מה שנאמר כאן במזמור, שעלינו

 את חטאו עד שתתיישר האל"ף.

ויש להטעים בדבריו, שבזה יבואר מה 

כי יודע הוי"ה שנאמר בסוף המזמור "

בצלם היינו שנברא האדם דרך צדיקים", 

ודרך אלקים שניכר שם הוי"ה בפניו, 

 זאת.  רשעים תאבד

* 

 ונראה המקורות לכך צעד אחר צעד:

צר" )בראשית ב, ז( מורה -"וייא. 

י, מקורו -ו-שצורת האדם כמראה י

 בזוהר הקדוש )בראשית כו.(. 

ובזהר חדש )תקונא קדמאה( מבואר  ב.

שזה גם ענין צורת אות אל"ף, וכעין זה 

 ני זהר )טו,ב(. בהקדמה לתקו

וזה תלוי בחטא אדם הראשון, ג. 

כמבואר במגלה עמוקות )פרשת ואתחנן, 

 אופן קסב(. 

* 

ובארץ החיים )הנ"ל( כתב בשם רבי 

מאיר מוכיח שכך נרמז בפסוק "להגיד כי 

ישר ה' צורי וגו'" )תהלים צב,טז(, 

אני למד שנבראת  צורתיכלומר, מתוך 

גד האל"ף ישרה, ששתי העיניים הן כנ

שני היודי"ן, והחוטם בין העיניים כנגד 

י שהוא -ו-הוא"ו בין היודי"ן, הרי י

 בגימטריא שם הוי"ה. 

וראה עוד רמזים על פי זה ב'ליקוטים 

מפרדס'
ב

, וחד מרגניתא משם: "יתום 

-ו-ואלמנה יעודד" )תהלים קמו,ט( ר"ת י

 י, "ודרך רשעים יעות" את זאת...

 

בית אהרן / הרב אהרן 

גינצבורג, ר"מ בישיבת 

 בני ברק –'עמל התורה' 
 מהותה של ספירת העומר

ם ִמָםֳחַרת ַהַשָבת ִמּיו   ם ָלכֶּ ם ּוְסַפְרתֶּ

ַבע ַש  ר ַהְתנּוָפה שֶּ מֶּ ת ע  ם אֶּ ת ֲהִביֲאכֶּ ָבתו 

ת ִתְהיֶּיָנה: ַעד ִמָםֳחַרת ַהַשָבת  ְתִמימ 

ם וְ  ם ַהְשִביִעת ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יו  ִהְקַרְבתֶּ

 ִמְנָחה ֲחָדָשה ַלה'. )כג, טו(

                                                             
ב

 'אדם הראשון', אות כח. ר"י שרים, ערך 

דרכו של אדם המחכה לאירוע גדול 

ומרגש לספור יום ועוד יום בציפיה 

דרוכה כמה ימים עוד נותרו לו להגיע 

ליום הגדול. ואילו כאן ציוותה התורה 

מאז עברו להיפך לספור כמה ימים 

הקרבת העומר ,הלא דבר הוא. אם אנו 

להינתן התורה עלינן יודעים מתי עתידה 

לספור כמה זמן חסר לנו עד שנגיע 

 למאורע נשגב זה.

ועוד צריך עיון מדוע קישרה התורה 

ספירה זו דווקא לקרבן העומר וזה גם 

 שמה של הספירה "ספירת העומר"

ועוד מדוע מתיחסת הספירה אל  

הקרבת קרבן העומר ולא לתאריך ט"ז 

 בניסן, ועוד מדוע נקרא שם הקרבן "קרבן

העומר" והרי זו אינה מהותו של הקרבן 

שהוא מנחה משעורים ורק שיעורו הוא 

 בעומר.

והנה המהרש"א במסכת ע"ז ]ג.[ 

מקשה מדוע קבע השם יתברך חג 

השבועות לדורות ביום החמישים 

לספירת העומר והרי מתן תורה היה 

למחרתו ביום הנ"א לספירה שהרי משה 

 רבינו הוסיף יום אחד מדעתו .

"לפי שלא היו ישראל ראויים  ותירץ

אז לקבלת התורה עד שיטהרו ויקדשו 

עצמם ולפי שביום חמישים נשלמה 

הטהרה קבע אותו השם יתברך לחג 

השבועות כי יראת חטא קודמת לחכמה 

 במעלה ובזמן"

 מדרגות באדם עצמו-ספירת העומר

הרי שאין לומר שבני ישראל ספרו את 

הימים בלבד עד לתאריך קבלת התורה 

אלא הכינו עצמם בכל יום ויום , 

התקדשו והטהרו עד שהגיעו למדרגה 

הראויה לקבלת התורה ואז נתן להם ה' 

 את התורה.

ומובן לפי זה שבתחילת הספירה 

הביאו קרבן שעורים שהוא מאכל בהמה 

ורק אחרי שקידשו וזיככו עצמם הגיעו 

ליום הביכורים בו מביאים מנחה חדשה 

 אדם. לה' מן החיטים שהם מאכל

הרמ"א בסו"ס תס"ח כתב "ונהגו שלא 

להקיז דם בשום ערב יום טוב ואין 

לשנות ובמ"ב ס"ק ל"ח כתב דבערב 

שבועות יצא שד ושמו טבוח ואילו לא 

קיבלו ישראל את התורה הוי טבח להו 

לבשרייהו ולדמיהו וגזרו רבנן על כל ערב 

 יו"ט משום ערב שבועות .



 

 2עמ' 

 והדברים צריכים עיון בשלמא בזמן

קבלת בתורה היה מקום לספק זה 

ולאיסור זה שמא ושמא ח"ו לבסוף לא 

ירצו עם ישראל לקבל את התורה. אבל 

היום הרי עם ישראל כבר קיבל את 

 התורה ומה מקום לאיסור הזה.

אלא ברור שבכל שנה ושנה מתחדשת 

קבלת התורה לעם ישראל מחדש ושוב 

עומד העולם כולו בספק וחשש זה האם 

-קבל את התורה ואם לאו עם ישראל י

אין טעם לכל בריאת העולם ויש 

 להחזירו לתוהו ובוהו ח"ו.

וממילא גם הספירה היא אותה ספירה 

שאנו סופרים את הימים ומוסיפים 

ועולים מדרגה לדרגה עד שנגיע למדרגה 

 המתאימה לקבלת התורה.

נזכה כולנו להגיע למעלת אדם ולהיות 

 ראויים לקבלת התורה.

 

ירתא / הרב הלכתא שפ

, אב"ד ביד"צ פינחס שפירא

שערי שלום )בית שמש(, מח"ס 

 שו"ת בריתי שלום ו"ח
חובת ההשתדלות למעט כמה 

שאפשר בחילול שבת במקום 
 פיקו"נ.

ה ְמָלאָכה ּוַבּי ָעשֶּ ת ָיִמים תֵׁ שֶּ ם שֵׁ ו 

ן ִמְקָרא ש ָכל-ַהְשִביִעי ַשַבת ַשָבתו  דֶּ -ק 

א ַתֲעשּו  ל ְמָלאָכה ל  ַשָבת ִהוא ַלה' ְבכ 

ם. )כג, ג( יכֶּ תֵׁ ְשב    מו 

רב אחד הורה בטעות שמכיון שדחויה 

שבת אצל פיקו"נ לכן ל"צ להתאמץ 

להציל באופן שאין בו חילול שבת, וכגון 

מי שאשתו צריכה לילד בשבת וצריך 

לקחתה ברכב ויכול לנהוג בעצמו וכך 

למעט בחילול שבת, ואמר הרב הנ"ל 

חיוב בזה מכיון שדחויה שלדעתו אין 

 שבת אצל פיקו"נ.

וראייתו מדברי הרמב"ם בהלכות 

ביאת מקדש )פ"ד הי"ד( שכתב שאם אין 

רוב כהנים טהורים בירושלים עושים 

בטמאים, ואמאי לא מחזרים אחר כהנים 

מחוץ לירושלים, אלא מכאן שכיון 

שטומאה דחויה בציבור לא צריך לטרוח 

ה אצל כ"כ, וממילא ה"ה לשבת שדחוי

פיקו"נ, כיון דמשמע בגמרא ביומא )ו 

 ע"ב( שחד גדר להו. עכתו"ד הרב המיקל.

ובהיות שפשוט שהוראה זו אינה 

נכונה כלל עפ"י דת תורתינו הק', 

וחלילה וחס להורות כן, לכן אזרתי כגבר 

חלצי אני העני בדעת ואמרתי לכתוב 

את אשר עמדי בזה, ואקוה לה' שעל ידי 

הדבר ולא יכשלו  יצא תיקון ויפורסם

בזה אחינו בנ"י. וזה החלי בעזר ה' צורי 

 וגואלי.

ראשית כל, קי"ל בסימן שכח )סעיף יד( 

שחולה שיש בו סכנה שוחטין לו בשבת 

 ואין אומרים שיאכל נבילה.

ונאמרו בביאור דין זה כמה טעמים 

 בראשונים:

טעם המהר"ם מרוטנבורג )הובא 

ברא"ש פ"ח דיומא( דזהו משום דכיון 

שהותרה שבת אצל פיקו"נ ומאידך גיסא 

בנבילה איסורא רביא עלה לכן מכיון 

 שעדיף למעט באיסור מוטב לשחוט לו.

אך כל שאר הראשונים חולקים עליו 

וסוברים שלהלכה קי"ל דשבת דחויה 

אצל פיקו"נ ולא הותרה, וכתבו טעמים 

אחרים למה מוטב לשחוט בשבת ולא 

 להאכילו נבילה. 

חיישינן שאם לא טעם אחד משום ד

נתיר לשחוט זימנין דלא יתרמי נבילה 

 ויטעו ולא יתירו לשחוט וימות. 

וטעם שני משום דאכילת נבילה 

חמירא טפי, כיון דעובר בכל כזית וכזית, 

 משא"כ בשחיטה שעובר פ"א. 

וטעם שלישי שהובא בראשונים הוא 

משום דחיישינן שהחולה יקוץ בנבילה 

 ויסתכן.

שבית ישראל כולו ומרן זקן ההוראה 

נשען עליו ה"ה בעל המשנ"ב )ס"ק לט( 

הכריע כשני הטעמים האחרונים, ופסק 

שלפי"ז אם החולה הוא קטן ואינו מבין 

יש ליתן לו מהנבילה. ועכ"פ פסק 

 בפשיטות דלא כמהר"ם מרוטנבורג.

ולפי הטעם האחרון פשוט וברור 

שבנדו"ד אין שום היתר להרבות בחילול 

בעלמא או חיסכון  שבת לצורך נוחות

כספי, דהלא אף בשביל להימנע מאכילת 

נבילה שמטמטמת את הלב לא הותר 

לחלל שבת, וכ"ש שבשביל חיסכון כספי 

או שיקולי נוחות שאין להעלות על 

 הדעת להתיר כלל וכלל. 

וגם לפי הטעם הקודם ל"ש להתיר כאן 

 כלל וכלל.

ואף לפי הטעם הראשון פשוט שאין זה 

ון דשם, דאם יראו עמי שייך אלא בניד

הארצות שמתירים לאכול נבילה יחשבו 

שכ"כ חמור הוא איסור שחיטה בשבת 

עד שאינו נדחה אף מפני פיקו"נ, אך אין 

ללמוד מכך לכל חילול שבת שאם יראו 

שעושים הקל תחילה שיחשבו שהחמור 

 אסור אף בפיקו"נ.

והלא מפורש הוא במשנ"ב בסימן רעח 

ר בשביל חולה )ס"ק א( שאסור לכבות נ

ע"מ שיישן אם אפשר להוציאו לחדר 

אחר, ובביאור הלכה שם )ד"ה 'מותר'( 

כתב שלרמב"ם ]המחייב על מלאכה 

 שאצל"ג[ חייב מיתה בזה !

ומה שהוכיח הרב הנ"ל מהרמב"ם 

לגבי כהנים טמאים שא"צ לחזר אחר 

כהנים מחוץ לירושלים, מאוד תמהתי 

על כך שלא שת ליבו לכך שכבר עמד 

חד מגדולי מפרשי הרמב"ם, ה"ה  ע"ז

הרדב"ז על אתר, שכתב דפשוט שה"ה 

שצריך לחזר אחר כהנים מחוץ 

לירושלים שיכולים להספיק להגיע, ולא 

אתי הרמב"ם לאפוקי אלא כהנים 

 המרוחקים טובא שלא יספיקו להגיע.

ויש להוסיף עוד, שאף לולא דברי 

הרדב"ז הנ"ל אין לו שום ראיה 

 .מהרמב"ם להיתר שלו

דהנה יש לכאורה קושי עצום בעצם 

הדין של הרמב"ם שכתב שאם רוב 

הכהנים בירושלים טמאים אזי עושים 

 בטומאה, דאמאי לא יעשו בטהורין ?

ועמד ע"ז מרן הסטייפלער בקהלות 

יעקב עמ"ס יומא )סימן ב(, ותירץ דכיון 

שיש מצוה לכהנים שיתעסקו בקרבן לכן 

כמו היכא שרוב הכהנים טמאים אזי כמו 

שלישראל הותר להיטמא כשרוב העם 

טמאים, דרוב העם לא נדחים מקרבן 

מחמת הטומאה, ה"ה לכהנים שגם להם 

הותר לקיים מצוותם היכא שרובם 

 טמאים.

והשתא לדברי הסטייפלער אפשר 

לאמר דבאמת דקדק הרמב"ם בלשונו 

ומיירי בכהנים הנמצאים בירושלים, 

מכיון דאף אם יש מקצת כהנים טהורים 

המתגוררים סמוך לירושלים ]ויכולים 

להספיק להגיע[, אכתי רוב הכהנים 

היכולים להגיע הם טמאים, ויש להתיר 

 לכולם מחמת כך.

ואפשר להוסיף ולהטעים עפ"י דרכו 

של הסטייפלער, דאפש"ל שכשם 

שבקרבן פסח פטורים הישראלים 

הנמצאים מחוץ למודיעין, ה"ה לחיוב 

חיוב  הכהנים להתעסק בקרבן שלא חל

זה אלא על הכהנים הקרובים מן 

המודיעין ולפנים, ולזה נתכוין הרמב"ם 

שכתב שאם רוב הכהנים בירושלים 

טמאים שמותר לכל הכהנים לעסוק 

בקרבן, שאם רוב הכהנים הנמצאים מן 

המודיעין ולפנים טמאים אזי יוצא שרוב 

המחוייבים בדבר המה טמאים ודמי 

בר לקרבן פסח שכשרוב המחוייבים בד

 טמאים הותרו כולם לעשות בטומאה.

עכ"פ, בוודאי שאין שום בדל הוכחה 

 מהרמב"ם להתיר חילולי שבת חו"ח.

ויעו"ע בספרי שו"ת בריתי שלום )ח"ב 

סימן ב'( שהוכחתי בסיד"ש שאף לפני 

שב"ק ישנו איסור דאורייתא להביא 

עצמו למצב של חילול שב"ק משום אונס 

הבאת דפיקוח נפש, וגם לאו דווקא ב

עצמו למצב זה ע"י מעשה אלא אף 

בהימנעות מהשתדלות וטרחה לפני 

השבת, ועובר על זה כמו על כל חילול 

 שבת גמור. 

וממילא ישנה מכל המובא שם ראיה 

נוספת לדברי הביאוה"ל שהבאתי כאן 

שאם חוסך בטירחה ומשום כך מחלל 

שבת לצורך פיקו"נ חייב מיתה על חילול 

 שבת. 

, דפשוט וברור שכ"ה ויש להוסיף עוד

גם לענין חיוב הוצאת ממון ע"מ שלא 

יצטרך לחלל שב"ק עבור פיקו"נ, וכן 
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שאף לפני שב"ק מחוייב להוציא ממונו 

 על כך.

  shapirapinchas@gmail.comלתגובות: 

 

ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י 

רב ומו"צ צברי שליט"א, 

בעיר אלעד ומח"ס ויען 

 יוסף, שלחן מלכים ועוד
 ממחרת השבת השביעית

ם ִמָםֳחַרת ַהַשָבת ִמּיו   ם ָלכֶּ ם ּוְסַפְרתֶּ

ַבע ַש  ר ַהְתנּוָפה שֶּ מֶּ ת ע  ם אֶּ ת ֲהִביֲאכֶּ ָבתו 

ת ִתְהיֶּיָנה. ַעד ִמָםֳחַרת ַהַשָבת  ְתִמימ 

ם ְוִה  ם ַהְשִביִעת ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יו  ְקַרְבתֶּ

 טז(-ִמְנָחה ֲחָדָשה לה'. )כג, טו

ממחרת השבת, ממחרת יום טוב, והוא 

מגמרא במנחות דף ס"ה, והנה מצות 

ספירת העומר היא ממחרת יום טוב 

ראשון של פסח, עד ערב חג השבועות 

שהם מ"ט יום, כי חג שבועות הוא ביום 

 החמישים, ואז כבר אין סופרים )רש"י(.

פירוש הפשוט של צריך עיון, מהו 

הפסוק עד ממחרת השבת השביעית 

תספרו חמשים יום, הרי בחג השבועות 

כבר אין סופרים, ואם כן היה צריך לומר 

עד השבת השביעית תספרו, ולא עד 

 ממחרת השבת השביעית.

ואם הכוונה הוא למחרת השבוע 

השביעית ]דשבוע מיקרי שבת[, אם כן 

 אין זה כמו הרישא של הפסוק, שברישא

הכוונה ממחרת השבת, ממחרת יום טוב, 

 וכמו שכתב רש"י ז"ל.

ויש לומר, שהלוא בשאלה זו כבר עמד 

רבינו הרא"ש )פירוש הרא"ש על התורה, 

ובספר משנת הרא"ש על התורה עמ' 

 ריז(, וביאר את לשון הפסוק, וזה לשונו: 

"יש לדקדק, והלא אין הספירה 

חמישים יום, רק ארבעים ותשעה יום 

ויש לומר דהכי פירושו, ממחרת לבד? 

השבת השביעית, פירוש השבוע 

השביעי, תספרו חמישים יום והקרבתם 

מנחה חדשה. וזהו יום עצרת שהוא יום 

שהרי יש שבועות. תדע שהכי פירושו, 

טרח"א בתספרו, משמע דקאי לראש 

הפסוק ולא לחמישים יום, דאם כן 

שהוא משמע  להיות מקף, הנגינה דינה

תיבה מתספרו לחמישים  שיחבר אותה

 יום, אלא ודאי כדפרשתי" עכ"ל. 

גם המנחת שי ביאר מסדר הטעמים 

 את לשון הפסוק, וז"ל:

ְסְפרו  "עד ממחרת השבת השביעית תִּ

וגו': יש טפחא במלת תספרו. וכתוב 

בהגהת סמ"ק, שיש להוכיח מכאן 

דחמשים יום לא קאי אתספרו, עיין שם 

ת במנחות סימן קמ"ה. וכן כתבו התוספו

דף פ"ו דהכי קאמר קרא: עד ממחרת 

השבת השביעית שהוא יום חמשים 

תספרו, אי נמי חמשים יום אוהקרבתם 

דבתריה קאי, והכי קאמר, עד ממחרת 

השבת השביעית תספרו ולא עד בכלל, 

וביום חמשים יום והקרבתם מנחה 

חדשה וגו'. וכן כתב הסמ"ג ]עשין ב'[, 

לפניו  ווהכהודוגמת זה מצאנו בפסוק 

כדי רשעתו במספר, ארבעים יכנו וגו', 

ושנינו בפרק ג' דמכות כמה מלקין אותו 

ארבעים חסר אחת שנאמר במספר 

ארבעים, מנין שהוא סמוך לארבעים, 

ובגמרא מאי טעמא דתנא קמא, אי כתיב 

ארבעים במספר הוה אמינא ארבעים 

במנין, השתא דכתיב במספר ארבעים, 

ים, עד כאן. מנין שהוא סוכם את ארבע

ר"ל שמלת במספר אינה דבוקה למלת 

ארבעים, שאם כן הוה ליה למיכתב 

ארבעים יכנו במספר, אבל פירושו 

במספר שהוא סוכם ומשלים לארבעים. 

ודברים אלו הם מדרכי תורה וסודותיה, 

כמו שהאריך כמהר"ר יהודה בר בצלאל 

בספר באר הגולה סוף באר הראשון" 

 וכו', עד כאן לשונו. 

יוצא מדברי הראשונים הנזכר לעיל, כי 

פירושו הפשוט של הפסוק הוא: עד 

ממחרת השבת השביעית תספרו, היינו 

תספרו מ"ט יום, ו"חמישים יום", ר"ל 

כשיגיע יום החמישים, אז "והקרבתם 

 מנחה חדשה" וגו'. 

אמנם עדיין יש לדקדק קצת, הלא לפי 

פירוש זה יוצא, שלשון "ממחרת השבת 

פירושו לאחר סיום השבוע  השביעית",

השביעי, ואם כן, מדוע התורה שכבר 

ציותה: "וספרתם לכם ממחרת השבת 

וגו' שבע שבתות תמימות", חזרה 

ממחרת השבת  עדוציותה אותנו כאן "

השביעית", אם את ענין הספירה לבד 

באנו להשמיע, שסופרים מ"ט יום, ולא 

חמישים יום, הלא כבר מרישא ידעינן 

 ר הפסוק וכפל הדברים. לה, ומה חז

ונראה, שיש לפרש כוונת הפסוק לפי 

 עד ממחרתפירושם, שמה שכתוב: "

השבת השביעית תספרו" בא לומר שלא 

תאמר שמאחר שנאמר "שבע שבתות" 

כיון שהגיע זמן יום מ"ט, מיד בתחילתו 

היה על האדם לסופרו, שהרי כבר הגיע 

היום, ואם לא ספר האדם מיד בתחילת 

יק את המצוה, שאומרים בו היום, הפס

מקצת היום ככולו, וכמו גבי יום ז' 

דאבילות שמספיק במקצת היום למצות 

הישיבה ומיד קמים, ובמקצת היום די 

להשלמת המצוה ואם שכח אז לספור 

בלילה לא יספור ביום. לזה אמרינן דאינו 

כן, אלא גם ביום המ"ט, מצות הספירה 

ד היא כל היום גם למחרת, עד סיום כ"

שעותיו, ולזה אמרה תורה: "עד ממחרת 

תספרו", רצה לומר  -השבת השביעית 

עד סיום יום המ"ט, עד השקיעה שתהא 

למחרתו, יוכל האדם להשלים ספירתו 

אם שכח, כיון שהמצוה תלויה בספירתו 

 בפה, ולא בהגעת היום.

 

לב המועדים / הרב 

יהודה לב, מח"ס לב 

 המועדים
 תיומנהגיו והלכו –ל"ג בעומר 

ל"ג בעומר שלושים ושלשה ימים 

לספירת העומר שהוא לעולם חל בי"ח 

באייר וחל רק בימי אגה"ו )מנהגי 

 מהרי"ל(. 

: ל"ג בעומר באיזה יום חל ל"ג בעומר

חל באותו יום שחל פורים שלפניו, 

וסימנך )תהלים סה, י( "פלג אלהים מלא 

בעומר )שו"ע תכח, א(,  ל"גורים פמים" 

פלג"ש כלומר ר"ת,  אחריש שכתבו סימן 

 ווים )ספר מטעמים(. שבעומר ל"ג ורים פ

 זהירות בספירת העומר

צריך להיזהר בערב ל"ג בעומר מבין 

השמשות שלא יאמר היום ל"ג בעומר 

עד שלא יברך ויספור בלילה ככל יום, 

כדי שלא להיכנס בחשש ספק  והטעם:

ברכה )תוס' חיים על חיי אדם כלל קמא 

דם בין השמשות היום ס"ק יא(. אמר קו

משום  והטעם:כך וכך, אין בכך כלום, 

 שאינו זמן הספירה )שו"ע תפט ד(. 

 תספורת

 תספורת בליל ל"ג בעומר
תספורת בליל ל"ג בעומר תלויה בדין 

 תחנון במנחה שלפניו

דעת הרמ"א )תצג, יב( בשם המהרי"ל 

לאסור,וכן סוברים שאומרים תחנון 

במנחה שלפניו, וכן כתב בכה"ח דאין 

להסתפר כל זמן שלא האיר פני מזרח 

 לפי שהם ימי דין. 

ויש שכתבו להקל ובא"ר ובשערי 

תשובה כתבו להקל וכן הביא המשנ"ב 

לפי והטעם )תצג ס"ק יא( דברי הא"ר. 

ליל ל"ג פסקה שסוברים שבתחילת 

האבלות, וראייתם ממה שנוהגים שלא 

 לומר תחנון במנחה שלפניו.

 תספורת בל"ג בעומר

נוהגים איסור תספורת עד  בני אשכנז

יום ל"ג בעומר )טור תצג, א, רמ"א שם 

: משום והטעם שרק עד הבוקרב(, 

 שמקצת היום ככולו )משנ"ב תצג ס"ק י(. 

: להסתפר רק בל"ד בבוקר, מנהג ספרד

ע"פ מה דאיתא במדרש שמתו הטעם: ו

מפסח עד פרוס עצרת הוא ט"ו יום קודם 

עצרת וכשנחסיר ט"ו יום נשאר ל"ד ושרי 

מהבוקר דמקצת היום ככולו )שו"ע תצג, 

 ב(. 

 חל ל"ג בעומר ביום ראשון

נוהגים לדעת הרמ"א להסתפר ביום ו' 

לכבוד שבת כיון שאחרי והטעם: שלפניו, 

לערב שבת השבת יסתפרו יש להקדים 

)שו"ע תצג ס"ק ב(, ולא הותר אלא ביום 

 שישי. 

מותר להסתפר ביום  זמן התספורת:

דל"ש  והטעם:שישי בבוקר לכבוד שבת, 

מבעל ברית בימי הספירה שמסתפר 

mailto:shapirapinchas@gmail.com


 

 4עמ' 

לכבוד הברית שחלה בשבת, וכ"כ הפרי 

מגדים )א"א, ז( שיכול להסתפר מהבוקר 

 מפני כבוד השבת. 

יכול  אינו מי שלא הסתפר בערב שבת

אלא ימתין עד  לעשות כן במוצאי שבת

לפי שזמן והטעם:  יום ראשון ל"ג בעומר,

אבלות הספירה עד יום ל"ג, ויש לו 

לנהוג מקצת היום באבלות כיון דליכא 

כבוד משום כבוד שבת, וגם אין זה כבוד 

שבת שנשאר בשערותיו בשבת ומסתפר 

מיד לאחריה ולא חש לכבד את השבת 

 בתספורת. 

רים בכל השנים להתגלח רק ולמחמי

בל"ד אין שום טעם להתיר להתגלח 

במוצאי שבת )הגרשז"א, בהליכות 

 שלמה ספירת העומר דבר הלכה יא לא(. 

 ומרבים בו קצת בשמחה )שו"ע תצג, ב(

הטעם ששמחים ביום זה אע"פ שביום 

מיתת צדיק יש להתענות )פרי חדש תצג 

 ב(

דסבירא ליה שביום זה פסקו תלמידי 

ר"ע למות )דרשות מהרי"ל, טור תצג א, 

 משנ"ב תצג ס"ק ח, בשם הגר"א(. 

ומיהו הפרי חדש )שם( לא ניחא ליה 

בטעם זה דמה בכך שפסקו למות הרי לא 

נשאר מהם אפילו אחד ומה טיבה של 

 שמחה זה. 

לפי שביום זה  וכתב שהטעם לשמחה:

ידיו וביניהם הסמיך ר"ע את חמשת תלמ

היה רשב"י והם לא מתו כקודמיהם והם 

 המשיכו את התורה )פר"ח שם(. 

ראית הגר"א דכיון שפסקו למות 

 מרבים בשמחה

על פי דברי הגמרא בתענית )ל, ב( 

שביום ט"ו באב פסקו מתי המדבר למות 

ואמרינן התם דמשום הכא לא היו ימים 

טובים לישראל כט"ו באב הרי כיון 

הוי יו"ט ולפי דברי חז"ל שפסקו למות 

שבאתו יום פסקו תלמידי ר"ע למות 

עושים יום שמחה )הגר"א בהגהותיו 

 לשו"ע תצג ס"ק ט(. 

לפי שימי הספירה מכוונים  טעם אחר:

לחמישים שנות האדם לאחר עשרים 

שנות הנעורים וכיון שעברו עליו ל"ג 

שנים ולא חטא שוב אינו חוטא, וזכר 

ת יו"ט קצת לדבר שאנו מדקדקים לעשו

בל"ג בעמר לזכר שבו עברו רוב ימים 

שבהם ב' חלקים ממ"ט ימי הספירה 

)מהרש"א חידושי אגדות מועד קטן כח, 

 א(. 

לפי שהוא יום פטירת טעם אחר: 

רשב"י ורצונו הוא שישמחו ביום הילולא 

דיליה כדאיתה בזוהר )אר"י, בברכ"י 

תצג, בני יששכר מאמרי אייר מאמר ג' 

, חכמת אדם כלל קלא אות אותיות ב' ו'

 יא(. 

לפי שביום זה התחיל לרדת טעם אחר: 

המן לבני ישראל היוצאים ממצרים כי 

בחמשה עשר לחודש השני ]אייר[ באו 

למדבר סין )כמבואר בשמות טז א( וילונו 

על משה ואהרון ונמשך הדבר ג' ימים 

עד שירד המן זכר לזה אנו שמחים 

אמנם, )שו"ת חת"ס יו"ד סימן רלג ד"ה 

וכ"ה בחת"ס עה"ת פרשת בשלח בד"ה 

 בשבתנו על סיר הבשר(. 

לפי שהשמחה היא על הנס  טעם אחר:

שנעשה לרשב"י שניצול מחרב המלכות 

שגזרה עליו מיתה, וקבעו את השמחה 

ביום מיתתו לפי שהרוגי מלכות אינם 

נקברים, ונמצא שקברו מוכיח על הנס 

שמת בידי שמים ולא בידי אדם נמצא 

ה היא על הנס )שו"ת שם אריה השמח

 או"ח סימן יד(. 

לפי שביום זה נסתלק מן טעם אחר: 

העולם וגם יצא מהמערה שבה נתחבא 

 הוא ובנו י"ג שנה )ערוה"ש תצג, ז(. 

לפי שרשב"י עצמו שמח  טעם אחר:

ביום מיתתו )אוצר כל מנהגי ישורון 

 עמוד פז(. 

השמחה היא על גילוי  טעם אחר:

הסודות והאדרא זוטא ע"י רשב"י ביום 

פטירתו )בני יששכר מאמרי חודש אייר 

 מאמר גל עיני אות כג(. 

: לפי שמכל הצדיקם לא היה טעם אחר

מי שהבטיח לכלל ישראל להצילם מיום 

הדין ולפטרן מן הדין )עיין סוכה מה, ב( 

והואיל וביום פטירתו הוא גם ממליץ 

לל ישראל ע"י הסנגוריה טוב בעד כ

שהוא מלמד עליהם לכן עושים סעודה 

ושמחה באותו יום )שיח יצחק, לרבי 

 יצחק אלפייה עמוד קכו(. 

נוהגים להדליק מדורות ביום זה, 
 והטעם:

לפי ששבעת השבועות של ספירת 

העומר הם כנגד ז' קולות שבמזמור לדוד 

)פרק כט( בתהילים "הבו לה' בני אלים" 

ישי הא כנגד "קול ה' חוצב והשבוע החמ

להבות אש" ע"כ מרבים אנו אור בל"ג 

בעומר שהוא השבוע החמישי שהספירה 

היא "הוד שבהוד" והוא ג"כ הילולא 

 דרשב"י )טעמי המנהגים אות תרז(. 

: לפי שהמדורה הם זכר טעם אחר

למשואות שהיו מעלים להודיע על 

קידוש החודש, והרומאים הכובשים 

לכן המדורות הם סמל אסרו לעושת זאת 

של מרד, ולכן ביום הילולא דרשב"י 

שהיה המדור הגדול נגד הרומאים 

תלמידו של ר"ע שהיה נושא כליו של בר 

כוכבא )שנלחם ברומאים( מדלקים 

מדורות על קברו ובמקומות שונים, לרמז 

על חרותינו ופדות נפשינו מכל שלטון זר 

 )זיו המנהגים עמוד קה(. 

ום פטירתו של לפי שי טעם אחר:

רשב"י היה יום ארוך יותר שבאותו יום 

גילה סודות ולא היה רשות לשמש 

 ועודלשקוע עד שסיים לגלות הסודות, 

שבשעת פטירתו הקיף עמוד דנהורא 

]עמוד של אור[ את מטתו )בני יששכר ח' 

 אייר מאמר ג ו(. 

 שמן שביעית להדלקת המדורה

אסור להשתמש בשמן של שביעית 

להדלקת מדורת ל"ג בעומר מפני 

 שמפסידו )דיני השביעית(. 

 עליה לציון הקדוש במירון

לעלות לקברו של רשב"י ובנו רבי 

 אליעזר שבמירון. 

לפי  יש מתנגדים למנהג זה, והטעם:

שלא היה דעתו נוחה לעשות יום שמחה 

ממה שתקנו חז"ל ומוסיף שהרי על 

ם מתענים ואין עושים יו"ט מיתת צדיקי

)הובא בשדי חמד ח"א מערכת א"י אות 

ו בשם בפ"ת יור"ד סימן רנא ס"ק ד בשם 

הגה"ת חת"ס יור"ד ס' רלז, שואל ומשיב 

 . במהדורא חמישאה ס' טח סו ד"ה הנה(

 חלאקה בל"ג במירון

מנהג קדום מובא בשער הכוונה )ענין 

ספירת העומר דף פו עד ודף פז, א( והרב 

יונתן שאגי"ש העיד לי שבשנה  רבי

הראשונה קודם שהלכתי אני אצלו 

ללמוד עם מורי ז"ל ]האר"י[ הוליך את 

בנו הקטן שם עם כל אנשי ביתו ושם 

גילח את ראשו כמנהג הידוע ועשה שם 

יום משתה ושמחה )עיין שערי תשובה 

תקלא ז(. וכ"כ בלחם מן השמים )ענין 

 ספירת העומר( שטוב לעשות כן. 

: שנהגו לעשות חלאקה במירון הטעם

על פי הגמרא בשבת )קלח ,ב( תניא רבי 

שמעון בן יוחאי אומר חס ושלום 

שתשתכח תורה מישראל שנאמר 

)דברים לא כא( "כי לא תשכח מפי 

זרעו", א"כ הבטיח לנו רשב"י שלא תהא 

התורה נשכחת מפי זרעינו וזרע זרעינו, 

לכן כשמכניסים אותו למצוות ולתלמוד 

אומרים על קברו של רשב"י תורה 

הבטחת שלא תשתכח תורה הבאנו את 

בנינו המיועד ליכנס לתורה ואנו 

מבקשים שזכות הצדיק יגן עליו שלא 

תשתכח תורה )מובא בהקדמת לספר 

 אבני חפץ בשם ר' יעקב מאיר שכטר(. 

 נהגו לשיר פיוט "בר יוחאי" ביום זה.

פיוט בר יוחאי מחברו חתום בראשי 

תיבות רבי שמעון בן לביא )שחיבר ספר 

כתם פז על הזוהר( תוכן פיוט זה הוא 

תיאור כבודו ומעלתו של רשב"י ולכן 

שרים זאת בעיקר בל"ג לכבוד התנא 

 רשב"י. 

 אכילת חרובים

 יש שנהגו לאכול חרובים ביום זה,

משום שמובא בגמרא )שבת לג, והטעם: 

רשב"י ורבי אלעזר בנו  ב( כאשר

התחבאו במערה מפני הרומאים י"ב 

שנה נהיה להם נס ונבראו עץ חרובים 

ומעין מים בפתח המערה שמהם ניזונו, 

לזכר הנס אנו אוכלים חרובים ביום 

ההלולא של רשב"י )שערי הלכה ומנהג 

 סימן רכב(. 



 

 5עמ' 

 משחק חץ וקשת

נוהגים שבל"ג בעומר משחקים בחץ 

לפי  והטעם:(, 811מ )אוצר דו"מ ע וקשת

שיום זה הוא הלולא דרשב"י ואמרינן 

בירושלמי )ברכות פרק ט הלכה ב( רב 

חזקיה בשם רב ירמיה כל ימיו של רשב"י 

לא נראת הקשת בענן, לפי שזכות 

הצדיק הגנה על העם וביום עליתו 

למרום עושים סימן זכר לזה )בני יששכר 

מאמרי חודש אייר מאמר ג אותיות ד, 

 ה(. 

לפי של"ג בעומר הוא יום טעם אחר: 

שמסוגל לקבלת התפילה, וקשת ר"ת 

 פילותינו לרמז על כך. תול קמע ש

בשאלה האיך אכלו רשב"י ובניו מעץ 

 חרובים ולא חששו לערלה

בעובדה דרשב"י איתא הכי אזלו טשו 

במערתא איתרחיש ניסא ואיזברא להו 

חרובתא ועינא מים ]פירוש רבי שמעון 

התחבאו במערה והיה להם ובנו אלעזר 

נס שנברא להם עץ חרובים ומעין מים[ 

 )שבת לג, ב(. 
השאלה האיך אכלו רשב"י ובניו 

 מעץ החרובים ולא חששו לערלה

כיון שהיה על יד הנס ועץ מנס אין בו 

דין ערלה דכתיב )ויקרא יט, כג( "ונטעתם 

כל עץ מאכל" והוא לא בא דרך נטיעה 

ו שמצאנו אלא דרך נס וליכא איסור כמ

ברד"ק )במ"ב פרק ד, ז( בעובדא דנס 

השמן של אלישע דשמן שנברא על ידי 

נס אין בה חיוב תרומות ומעשרות כך 

נראה כאן דכיון שהיה על ידי נס אין 

 חיוב של ערלה )שו"ת בית יצחק(. 

על פי הירושלמי )פ"ק טעם אחר: 

דערלה ה"ה( דאילן העולה במדבר 

, א"כ שאינו מקום ישוב פטור מערלה

כיון שברחו למערה מחוץ לעיר שלא 

במקום ישוב פטור מערלה )שו"ת גבעות 

 עולם(. 

: דבמקום פיקוח נפש היה טעם אחר

מותר לאכול וכיון שלא היה להם דבר 

אחר לאכילה, ואם לא היה אוכלים היה 

בא לכלל פיקוח נפש לכך אכלו ולא 

 חששו לאכילה )מחמדי תורה(. 

ו רבותינו על פי מה שאמר טעם אחר:

לא עביד קב"ה ניסא למגנא ]הקב"ה לא 

עושה ניסים לחינם[ כיון שראה רשב"י 

שעשה לו הקב"ה האי ניסא ידע דלא 

עביד הקב"ה ניסא למגני וודאי דליכא 

 שם איסור )מחמדי התורה(. 

בשאלה האיך קיים רשב"י את 

 המצות במערה

איך קיים רשב"י את המצוות ובפרט 

סעודת שבת דאמר באדרא "כל ימי לא 

בטילנא תלת סעודתו דשבתא" האיך 

אמר לא ביטל. והאיך קיים אכילת מצה 

בליל פסח ושאר דברים שצריכים פת 

 )שו"ת רב פועלים חלק א יור"ד סימן נב(. 

אונס רחמנא פטרא כיון  תירוץ א':

ות שבאותם שנים שנתחבא מפני המלכ

מסכנת מות פטור מג' סעודות ואכילת 

מצה ומרור בפסח וכל המצוות של קיים 

ולא נחשב כביטול )שו"ת רב פועלים 

 חלק א יור"ד סימן נב(. 

על פי מה דאיתא במדרש תירוץ ב: 

תלפיות )אות ה' ענף חרוב( כתב שחכם 

אחד שקיבל מהזקנים איש מפי איש עד 

רשב"י שאילן חרובים שהיה לרשב"י 

רה היה מתהפך בערב שבת לאילן במע

דאמרו בברכות  ומ"ט בערב שבתתמרים, 

)יב, א( דאם בירך ברכת המזון על 

תמרים יצא ידי חובה כיון דמיזן זין )וכ"ה 

בשו"ע רח, יז( וכתב הפמג"ד )רעג א"א 

ס"ק מו( דלפי זה אפשר לצאת ידי חובת 

ולפי זה אפשר קידוש במקום סעודה, 

תמרים כדי שהחרובים נהפכו ללומר 

שיוכל לקיים סעודת שבת בתמרים )ספר 

 בירורי חיים חלק ג' עמוד תתנג(.

 

לב טהור ברא לי / הרב 

יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

לבנו', על התורה 

 ומועדים
מה לימד רבי עקיבא את רבי 

 טרפון במצוות צדקה
ש ִקְנַין ַכְספו  הּוא פֶּ ה נֶּ ן ִכי ִיְקנֶּ הֵׁ אַכל  ְוכ  י 

אְכלּו ְבַלְחמו  )כב, יאבו   ם י  יתו  הֵׁ  (ִויִליד בֵׁ

הגמרא ירושלמי יבמות פ"ד הי"ב, דף 

ו' ע"ב מספרת ש"רבי טרפון "אביהם של 

נשים  033כל ישראל" הערים וקידש 

בשנות רעב, כי רצה להאכילם תרומה, 

כי הוא היה כהן ואז מותר לנשים לאכול 

 בתרומה, כי הם כקניין כספו של הכהן".

טרפון בוודאי לא עשה זאת מתוך  ורבי

שהיה מקל בהלכות תרומה, אדרבה הוא 

היה מחמיר, שהרי לגבי גידולי תרומה 

דהיינו שזרעו תרומה במזיד, לדעת 

התנא הראשון יש להקל שעניי ישראל 

ועניי כהנים מלקטים, ועניי ישראל 

מוכרים את שלהם לכהנים בזול, ואילו 

טו רבי טרפון חולק ומחמיר, שלא ילק

אלא עניי כהנים, ולמה?? כי רבי טרפון 

מחמיר כי חשש שמא עניי ישראל מתוך 

משנה  -רעב ישכחו ויתנו לתוך פיהם 

תרומות פ"ט, אז אם כן מדוע רבי טרפון 

המחמיר בהלכות תרומה בכל זאת עשה 

נשים רק בכדי  033הערמה וקידש 

להאכילם בתרומה?? הלוא בגידולי 

ם שהפסידו תרומה הוא החמיר על העניי

 אוכל בגלל פסיקתו???

וייתכן שרבי טרפון אכן החמיר וגזר 

בתרומה ואפילו כשהעניים מפסידים 

מזה, אבל הוא כן עזר לעניים בהיתר ועל 

פי ההלכה ואפילו על חשבון רכושו 

 הפרטי.

נשים בשנות  033ועל כן הוא קידש 

רעב, שכך הותר לנשים הללו לאכול 

ושי אמת בתרומה. והקידושין היו קיד

לכל עניין, והנשים באמת אסורות 

לאחרים באיסור אשת איש גמור, בפרט 

שגם הכניסן לחופה, כי בלי חופה אין 

בת ישראל אוכלת בתרומה, ואם כן 

שהכל היה על פי ההלכה נשאר רק 

 לשאול למה נחשב זה להערמה??

ועוד יש מקום לשאול, מה הוא בדיוק 

ון ??? וגם במה זכה רבי טרפ033המספר 

לתואר " אביהם של כל ישראל"??? ועוד 

תמוה למה לא תרם להם כסף ישירות 

במקום לדאוג להם לאוכל של אכילת 

תרומה בהערמה, הרי רבי טרפון עשיר 

 גדול היה???

והנה מסופר במסכת כלה, "אמרו עליו 

על רבי טרפון שהיה עשיר גדול, ולא 

היה נותן מתנות לאביונים, פעם אחת 

היה גבאי צדקה, אמר לו מצאו עקיבא ש

רבי: רצונך שאקנה לך עיר אחת או 

שתים?? אמר לו כן, מיד עמד רבי טרפון 

ונתן לו ארבעת אלפים דינרי זהב, נטלן 

רבי עקיבא וחילקן לעניים, לימים מצאו 

רבו טרפון, אמר לו: עקיבא, היכן 

העיירות שלקחת לי?? תפסו רבי עקיבא 

ספר  בידו והוליכו לבית המדרש, והביא

תהלים והניחו לפניהם, והיו קורין 

והולכים עד שהגיעו לפסוק זה "פזר נתן 

לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום 

בכבוד", עמד רבי טרפון ונשקו על ראשו, 

אמר לו רבי אלופי, רבי בחכמה, ואלופי 

 בדרך ארץ, והוסיף לו עוד כסף לבזבז.

ושיהיה ברור, היה כאן ויכוח עקרוני 

ולי התנאים מה הצורה הטובה בין גד

ביותר לעזור לעניים, ולכן רבי טרפון 

הסכים והלך אחרי רבי עקיבא לבית 

הכנסת, ובלי ויכוחים ושאלות פתחו 

תהילים וביחד הם קראו בתהילים, ורק 

אחרי כמה פסוקים הגיעו לפסוק "פזר 

נתן לאביונים", וכאן בלי שרבי עקיבא 

קיבל  מדבר מילה, רבי טרפון מבין וכבר

את תשובתו של רבי עקיבא על השאלה 

 "איפה הכסף", ונשקו וכו'.

וכמובן שעלינו לברר מה היה הוויכוח 

בניהם, מה חשב רבי טרפון תחילה 

וסוף?? ואיך יתכן שלא נתן מתנות 

לאביונים למרות העשירות שלו?? ומה 

ראה בפסוק שכל כך התלהב??? ולמה 

יש לשון "כסף לבזבז"??? וכי לצדקה 

 עניים זה נחשב כסף לבזבוזים??????ל

לכן נראה לי שרבי טרפון, רצה לפרנס  

עניים בצורה הכי מכובדת, לכן לא תרם 

בשנות הבצורת כסף לעניים, אלא דאג 

לצורכם באופן הכי מכובד, ולכן גם 

נשים. ולמרות שהתחייב  033התחתן עם 

להם פרנסה וכתובה הוא רצה להראות 

צה להתיר ולהבליט שהוא בסך הכל ר

 להם בהערמה לאכול בתרומה.

ואכן מזה אפשר להוכיח שהערמה 

בתרומה מותרת, כי אם הערמה אסורה 

א"כ רבי טרפון לא היה יכול להשתמש 



 

 6עמ' 

נשים,  033בתירוץ הזה ולהתחתן עם ה 

שהרי בשנות רעבון אסורים בתשמיש 

המיטה כמפורש בגמרא תענית יא' ואם 

תה כן ברור היה שכל נישואיו להן היי

אך ורק למטרה שיוכל להאכילם 

בתרומה ולא לשם פריה ורבייה, אומנם 

בפשטות מלבד התרומות שהותר להן 

לאכול הוא פרנס אותן משלו, כי בשנות 

 רעב לא גודל כמעט בשדות.

נשים???? אולי זה  033ולמה דווקא 

קשור למחלוקת התנאים שבת כ"ה 

בשאלה, מי הוא עשיר??? לרבי מאיר כל 

חת רוח ומרוצה בעשרו, רבי שיש לו נ

כרמים ו  833טרפון אומר: כל שיש לו 

עבדים שעובדים בהן.   833שדות, ו  833

רבי עקיבא אומר: כל שיש לו אשה נאה 

במעשים. רבי יוסי אומר: כל שיש לו בית 

  . לשולחנו הכסא סמוך 

ונשים לב ונתבונן, לרבי טרפון, 

עשירות לא נמדדת בנחת רוח, אלא 

, הוא 033=  833+  833+  833! במספרים!

הבין שיותר מזה זה מעל מתנת 

העשירות הנדרשת, אז הוא חיי בחשבון 

שיותר מזה הוא לא צריך, ואולי ר"ט 

למד מעשירות יצחק שהתברך ב"מאה 

 0שערים", וליצחק אבינו כתוב שהיה לו 

 סוגי נכסים שדות עבדים ובהמות.

  

 033ולכן בשני רעב הוא התחתן עם 

, כי על פי ההלכה שו"ע אבן העזר נשים

א' ט' רק מי שיש לו נכסים יכול להתחתן 

עם נשים רבות וככל שירבה נשים כך 

חייב להרבות כסף בכדי שיוכל לפרנס 

אותם בכבוד, ולכן על כל אישה הוא 

 שהיו לו. 033שיעבד נכס מתוך ה

ויתכן שכך תרם רבי טרפון, לא בצורה 

ורה של מתנות לאביונים, אלא רק בצ

של השגת מקום עבודה ותמיכה בצורה 

הכי מכובדת, ולא במתנות חינם!!! כי 

מלבד האכפתיות שלו לפרנסתם של 

ישראל גם היה אכפת לו מכבודם של 

 ישראל.

עד שבא רבי עקיבא והוכיח לו 

מהפסוק "פיזר נתן לאביונים", שלתת 

עבודה לעני זה לא נקרא פיזר, רק מתנות 

ה זה נחשב חינם בלי תמורה של עבוד

פיזר, כן!! כביכול יש מצווה לבזבז את 

 הכסף בלי תמורה כנגד.

ולכן התלהב רבי טרפון, כי לא הייתה 

כאן חלילה וחס קמצנות או צרות עין 

של רבי טרפון בעניים וזלזול חלילה 

במידת הצדקה, אלא אדרבה נשקו לרבי 

עקיבא והתלהב שלימד אותו דבר גדול 

לתת צדקה בהלכות צדקה, שאכן נכון 

בצורה מכובדת כמו מציאת פרנסה או 

כדרך שרבי טרפון עשה שהתחתן עם 

הנשים, כי זו רמת הצדקה הגדולה  033

ביותר, וכפי שכתב הרמב"ם בסוף 

הלכות מתנות עניים שזו מעלת הצדקה 

מעלות שבצדקה,  1הגדולה ביותר מתוך 

אבל רבי עקיבא הוכיח מתוך התהלים 

דרגות שבצדקה צריך גם להשתמש ב

הנמוכות של הצדקה, גם במידת "פיזר 

 לבזבז. -נתן" 

ולכן מאותו יום רבי טרפון השתמש 

בשתי דרגות הצדקה, ואולי לכן כונה 

"אביהם של כל ישראל" שתמך עם כל 

הלב בכל סוגי היהודים, כי חלק 

מהעניים כבר התרגלו לצדקה ולא ראו 

כל בושה בבקשת הצדקה, ומתלהבים 

לי עבודה, וזכה רבי יותר מלקבל כסף ב

טרפון לרצות מכל הלב את כל סוגי 

העניים, בין העניים ששמחים לשמור על 

כבודם, ובין העניים שלא אכפת להם 

 מכבודם, ומתלהבים ממתנות חינם.

ויתכן שהסיפור עם רבי עקיבא היה 

נשים, כי אם  033עוד לפני הסיפור עם ה

היה זה רק אחרי זה, אז למה כבר אז 

טרפון אביהם של ישראל, הרי כונה רבי 

 באותו זמן לא נתן מתנות לאביונים??? 

ולפי זה מובן גם שרבי טרפון חיפש 

לקנות עוד ערים, כי אז עדיין לא היה לו 

נכסים הנצרכים לעשירות,  033את ה

ואם כן הדברים, הרי גם לאחר שרבי 

טרפון פיזר צדקה לעניים עדיין 

בתחבולות חיפש לפרנס בכבוד עניים 

שהיה אכפת להם מכבודם והעדיפו 

להתפרנס בכבוד מאשר לקבל מתנות 

נשים  033חינם, ולכן בתחבולת קידש 

בשני רעבון ומעוצמת מעשי הצדקה 

שעשה, עד כדי שאפילו עשה חסד עצום 

נשים שלא היו במעמדו ולפי  033עם 

כבודו שהיה גם תנא קדוש וגם עשיר 

מופלג והתחתן עמם כחלק ממשפחתו, 

נה רבי טרפון "אביהם של לכן כו

 ישראל". 

  

וכמובן נלמד מרבי טרפון, עד כמה יש 

להקפיד על כבוד של כל יהודי גם מסכן 

ונזקק, ולעזור לו בתמיכה מכובדת בדרך 

של כבוד של עבודה או תמורה כביכול, 

ומצד שני להתחשב גם באלו שפחות 

חשוב להם הכבוד, וכן מעדיפים מתנות 

וזבז", אבל אנחנו חינם כביכול "כסף מב

נהיה רחומים ולא מחנכים ונעזור להם 

 בשמחה עם כל הלב.

ועוד נלמד מגדולתו של רבי טרפון, 

שגם צדיק שיש לו דרך טובה בטוחה 

ומהודרת עדיין יכול ללמוד אפילו 

מתלמיד, כי רבי טרפון היה רב לפני רבי 

עקיבא ולכן בתחילת הסיפור מופיע 

ות דרך "עקיבא" בלי תואר רבי, ולשנ

אפילו במחיר יקר של הפסד כספי של 

שווי של כמה ערים!!! כי רבי טרפון 

 חיפש את האמת בכל מחיר.

אז גם אנחנו במחיר הרבה פחות 

מהמחיר ששילם רבי טרפון נשנה את 

דרכינו, בפרט שלנו אין מסלול ודרך 

בטוחה של צדקות מושלמת, אלא אצלנו 

זה שינוי מחושך לאור גדול, אז קדימה 

נתחזק עכשיו ומיד ולא נדחה, ומהרגע 

נפעל לתקן את עצמנו, וכמו רבי טרפון 

שברגע שקיבל את דברי רבי עקיבא מיד 

נתן לו עוד כסף לבזבוזים, כי לא רק 

קיבל בדעתו, אלא ישר עבר למעשים, 

וביצע מיד את השינוי, בלי להתעכב 

ולדחות!!! ככה באמת עושים שינוי 

 !!!!בחיים, במעשים!!!! בהצלחה

עוד נקודה שונה, שימו לב מה עשה 

רבי עקיבא כשהיה צריך לתת תשובה 

לרבי טרפון: איפה הכסף?? הוא לקח 

אותו לבית מדרש ולא מיד הוא פתח לו 

את מזמור קי"ב שבתהילים להראות לו 

את הפסוק "פזר נתן לאביונים", אלא 

הוא פתח את התהילים וביחד "הלכו 

למה??? כי וקראו" עד שהגיעו למזמור, ו

רבי עקיבא באותה שעה התפלל בכל 

לבו שרבי טרפון יקבל את המסר באופן 

הכי מכובד ובהבנה ובהסכמה, ואכן 

בדיוק כפי שהתפלל כך באמת קרה, ורבי 

 טרפון נישקו!!
 

לוית ח"ן / הרב חיים 

נתן היילפרין, מח"ס 

'לקוטי שערי תשובה' 

 )מנצ'סטר(
 נשמת ל"ג בעומר

 ומה שעדיין צ"ב -א. דברי הפרי צדיק 

גילוי גדול אודות ל"ג בעומר מצינו 

מרבי צדוק הכהן בספרו פרי צדיק )ל"ג 

 -אות א( וז"ל: -בעומר וסיום הש"ס 

יום זה נקרא הלולא דרשב"י מפני שבו 

ביום נסתלק. אף שמצינו שקבעו תענית 

ביום מיתת צדיקים כמו בז' אדר פטירת 

משה רבינו ע"ה, וכן ראש חודש אב, 

שהוא ראש חודש מותר להתענות  דאף

בו, מפני שהוא יום פטירת אהרן הכהן 

)כדאיתא במגילת תענית וטוש"ע או"ח 

סימן תק"פ(, ולמה בפטירת ר' שמעון 

 ב"ר יוחאי עשו יום טוב.

אך מה שקבעו תענית ביום מיתת 

צדיקים דוקא בצדיקים שהיו משורש 

תורה שבכתב, ומה שמצינו תענית 

י מלכות, הוא מפני צדיקים במיתת הרוג

ומשה רבינו שנהרגו ולא מתו על מטתן. 

ע"ה היה שורש תורה שבכתב. ורבי 

עקיבא היה שורש תורה שבעל פה 

)כדאיתא בכתבי האריז"ל(, ואיתא 

במדרש )במדרש רבה פ' י"ד( ובעלי 

אסיפות אימתי הם נטיעים דברי תורה 

באדם בזמן שבעליהם נאספין מהם כל 

ביום שנסתלק אז וזמן שרבו קיים כו' 

נקבעו הדברי תורה בלבב ישראל 

, ור' שמעון ב"ר יוחאי היה תלמודיו

תלמיד רבי עקיבא ואמר )גיטין סז.( שנו 

מדותי שמדותי תרומות מתרומות 



 

 7עמ' 

מדותיו של רבי עקיבא. והיינו שורש 

למודי רבי עקיבא. והיה זה בל"ג בעומר 

בספירת הוד שבהוד. דהוד הוא מדת 

רועים נגד ז' מדות )כמו אהרן הכהן. דז' 

שחשב בזוהר חדש תולדות(, והוא היה 

גם כן שורש תורה שבעל פה. דמשה 

רבינו עליו השלום היה שורש תורה 

שבכתב. ואהרן שורש תורה שבעל פה 

כמו שנאמר כי שפתי כהן וגו' ותורה 

יבקשו מפיהו. וכמו שנאמר והוא יהיה 

לך לפה. וספירת הוד שבהוד הוא שורש 

על פה כמו תרומות מתרומות תורה שב

וביום הסתלקותו מדותיו של רבי עקיבא, 

נקרא הילולא דר' שמעון ב"ר יוחאי דכל 

ישראל שבדורו קבלו ונקבע בלבם אז 

, כמו שדרשו במדרש הדברי תורה שלו

 בזמן שבעליהם נאספין מהם.

רבי עקיבא היה שורש תורה שבעל פה 

שהיה דורש כתרי אותיות )כדאיתא 

ע"ב( ואיתא במדרש )תנחומא  מנחות כט

חוקת ח'( דברים שלא נגלו למשה נגלו 

לרבי עקיבא וחביריו. ולא יכלו לקבוע 

יום הלולא ביום פטירת רבי עקיבא מפני 

שנהרג. ולכן קבעו ההלולא ביום פטירת 

ר' שמעון ב"ר יוחאי שהיה בו תרומות 

מתרומות מדותיו של רבי עקיבא, ומנין 

' שהקדוש ברוך שבז' באדר נולד משה כו

הוא יושב וממלא שנותיהן של צדיקים 

מיום ליום וכו' ולכן ביום זה ירדה נפש 

ובכל זה שהיה שורש תורה שבעל פה. 

שנה כשבא יום זה יכול כל אדם לזכות 

לפי כחו להשיג קביעת הדברי תורה 

שירד ביום זה בתורה שבעל פה, ולכן 

 עכ"ד.קבעוהו למועד, 

* 

"ג בעומר תמצית הדברים, שיום ל

נקבע למועד מכיון שמצינו שר"ע היה 

שורש תורה שבעל פה, וביום שנסתלק 

הרבי נקבע התורה בלבב ישראל 

ותלמידיו, לכן בידינו להשיג ביום זה 

קביעת הדברי תורה שירד בההסתלקות. 

ורק מכיון שר"ע היה נהרג, לכן לא קבעו 

ההילולא ביום פטירת רבי עקיבא, רק 

למידו, הרשב"י. ביום הסתלקות של ת

וזהו הענין של ספירת הוד שהוא כנגד 

 תורה שבעל פה.

ויש לנו להתבונן בזה כי הרי עומדים 

אנו בין פסח לעצרת, יצאנו ממצרים 

וסופרים יום יום לזכך ולטהר עצמינו 

לקראת יום חתונתינו יום מתן תורה, 

הוא היום שמחכים ומצפים לקבל 

בזה הלוחות ראשונות, וא"כ מהו הכוונה 

שניתן לנו עכשיו מועד שנקבע לשמוח 

ולקבוע בליבינו הגילויים הנוראים 

שזכינו להם ביום ההסתלקות של רשב"י, 

הלא עדיין עומדים לפני כל, והדברים 

 צ"ב.

 ב. ביום שיהיה פורים יהיה ל"ג בעומר

לעולם כתב המחבר )או"ח סי' תכח( "

ביום שיהיה פורים יהיה ל"ג לעומר, 

)וכן הוא בטור שם(". וסימן פל"ג
א

 .

וכנראה שיש איזה שייכות בעצם בין הני 

תרי יומי, פורים ול"ג בעומר, ומצינו 

בספה"ק שביארו זה בדרכים שונים, 

 ובס"ד גם אנן נבאר בזה.

 ג. ל"ג בעומר בבחינת יום כיפור

עוד מצינו בדרשות חת"ס )עמוד ר"פ( 

 למ"ד גימ"ל -אודות ל"ג בעומר וז"ל:

שהוא רצון העליון  זק"ןבמילואו גמטרי' 

בגמטרי'  הוד. גם בחינת יום כיפור כידוע

, הוד שבהוד ט"ו פעם ט"ו עולה ט"ו

במילואו כזה  כת"ר, שהוא עולה רכ"ה

", והיינו זק"ן )שהוא רי"ש כ"ף ה"ה"

למ"ד גימ"ל( היינו כת"ר )הו"ד פעמים 

הו"ד(, והיינו תר"ך אותיות שבעשרת 

כזק"ן יושב בישיבה, הדברות שנגלה 

 עכ"ל.

נמצינו למדים כי יום ל"ג בעומר 

בבחינת יום כיפור, וכנראה מאיר אור 

הכתר כמו ביום הקדוש. והדברים צ"ב 

מהו השייכות בין ל"ג בעומר ליום 

 הקדוש.

 ד. כמה הקדמות בכדי לבאר הענין

ואולי יש להציע בזה בהקדם איזה 

 -הקדמות, ואלו הן:

ג בדרשות בשו"ת בית הלוי )ח" (א

דרוש י"ח( מוכיח בראיות
ב

ברורות  

                                                             
א

וראיתי לזה רמז נאה "נכנס יין, יצא סוד" כי  

פורים הוא היום ש"נכנס יין", ול"ג בעומר הוא 

היום שיצאו לאור העולם סודות נוראים 

 בהסתלקות רשב"י "יצא סוד".
ב

 -ונעתיק כאן חלק מדבריו הנפלאים שם: 

הנה במדרש פרשת כי תשא )רמז תד(  (א)

כז( כתב לך את הדברים על פסוק )שמות כו 

האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך 

ברית ואת ישראל. ואיתא במדרש רבה )שמות 

רבה מז א( וז"ל בשעה שנגלה הקב"ה בסיני 

ליתן תורה אמר למשה על הסדר מקרא 

ומשנה ותלמוד ואגדה, שנאמר )שמות כ א( 

"וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר", 

ותיק שואל לרב כו' אמר אפילו מה שהתלמיד 

לו משה אכתוב אותה להם בכתב, אמר לו 

לא, מפני שגלוי לפני שעתידין אומות העולם 

לשלוט בהן וליטול אותה מהם כו', אלא 

המקרא אני נותן בכתב והמשנה והתלמוד 

והאגדה אני נותן להם בעל פה שאם יבאו 

אומות העולם וישתעבדו בהם כו' עכ"ל 

 המדרש.

דמשום הכי לא ניתן הכל ולמדנו ממנו 

בכתב משום שאומות העולם היו נוטלין אותו 

וכמו שראינו אחר כך בימי תלמי  גם כן,

שהעתיקו להם התורה שבכתב ולא היו 

ישראל מובדלין מהם, ומשום הכי נתן בעל 

פה שלא יקבלו אותו מהם וישארו ישראל 

מובדלין מהם, וכמו שאנחנו רואין עתה בחוש 

ן ישראל לאומות העולם דעיקר המבדיל בי

הוא רק הך תורה שבעל פה, וסמכו דרשתם 

על הפסוק "כתב לך את הדברים האלה" זו 

תורה שבכתב, ובא למעט אינך "כי על פי 

הדברים האלה", היינו שבעל פה, "כרתי אתך 

 ברית ואת ישראל". 

וזהו גם כן כוונת הגמרא במסכת גיטין )דף 

ברית עם  ס ב( אמר רבי יוחנן לא כרת הקב"ה

ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה שנאמר 

חידוש נורא, אשר בלוחות הראשונות 

היו כתובים כל התורה כולה, תורה 

שבכתב ותורה שבעל פה, וכל מה 

שתלמיד ותיק עתיד לחדש. ורק בלוחות 

שניות נתחדש שתורה שבעל פה הוא 

 כפשוטו בעל פה, ע"ש. 

איתא במגילה )לא:( תניא רבי  (ב

ר אומר עזרא תיקן להן שמעון בן אלעז

לישראל שיהו קורין קללות שבתורת 

כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה 

קודם ראש השנה, מאי טעמא, אמר אביי 

ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה 

וקללותיה. בשלמא שבמשנה תורה 

איכא כדי שתכלה שנה וקללותיה, אלא 

שבתורת כהנים אטו עצרת ראש השנה 

י ראש השנה היא, היא, אין, עצרת נמ

 דתנן ובעצרת על פירות האילן.

וביאר השל"ה הקדוש )מסכת שבועות 

 -פרק נר מצוה )ט(( וז"ל: -

                                                                       
"כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית 

 ואת ישראל", דזהו עיקר המבדיל שביניהם.

והנה טעם זה שייך אחר שיהיו ישראל 

בגלות, וכמו דאמר במדרש הנ"ל שגלוי לפני 

שעתידין אומות העולם לשלוט בהן וליטול 

זק בהבדל אותה מהם ובבבל היה צריך להתח

יותר ויותר, ואם כן זה שייך בלוחות 

האחרונות דאחר שנשברו לוחות הראשונים 

נגזר על ישראל להיות בגלות אם יחטאו עוד 

יותר, אבל קודם שנשברו הרי איתא במסכת 

עירובין )דף נד א( אלמלא לא נשתברו 

הלוחות אין כל אומה ולשון שולטת בהם 

ואם כן  שנאמר חרות על הלוחות חירות כו',

בשעת נתינת לוחות הראשונים היה יכול 

 להיות הכל בכתב.

ד"כתב לך את  ובאמת דהך פסוק (ב)

הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי 

אתך ברית ואת ישראל", דמהך פסוק דרש 

המדרש דהמשנה והתלמוד ואגדה מוכרחין 

להיות בעל פה, וכן במסכת גיטין )דף ס ב( 

פה אי אתה  דרש מהך פסוק דדברים שבעל

הרי כתוב בפרשה כי רשאי לאומרו בכתב 

, וכשנתרצה ליתן תשא אחר מעשה העגל

ובודאי נראה לוחות השניות אמר לו פסוק זה, 

מזה מוכרח לומר דבראשונים היה הכל בכתב 

דכל מה שהתלמיד ותיק עתיד לחדש היה 

הכל נכתב על הלוחות על ידי כתב אלקים 

ות דבנס היו שהיה בנס, וכמו מם וסמך שבלוח

עומדים, וכמו כן היה עליהם בנס כל התורה 

 .שבעל פה

ועיין בירושלמי דשקלים פרק ו' )ה"א(  (ג)

מזה ומזה המה כתובים )והאי פסוק כתוב גבי 

לוחות ראשונים( חנינא בן אחי רבי יהושע 

בין כל דיבור ודיבור דקדוקיה אומר 

. הרי להדיא דהכל היה ואותיותיה של תורה

 כתוב בהם.

יין במסכת שבת )דף קד א( ואמר רב וע (ד)

חסדא כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא 

"רהב",  -"בובן", "בהר"  -מבחוץ, כגון "נבוב" 

תפסה הגמרא הני שלשה "ורס",  -"סרו" 

תיבות שאינם כלל בעשרת הדברות ורק משום 

. ורק אחר כך דכל התורה היה כתוב בהם

ם כשחטאו ונגזר גלות אם יחטאו עוד נתן לה

המשנה והתלמוד והאגדה בעל פה משום 

 הטעם דאמר במדרש הנזכר למעלה.

ועיין בזוהר חדש על רות ובזוהר  (ה)

הקדוש פרשת כי תצא נראה משם ראיה 

 .ברורה לכל הנאמר לעיל



 

 8עמ' 

בפרק קמא דראש השנה )טז, א(, 

בארבע פרקים העולם נידון וכו', בעצרת 

על פירות האילן. וכבר ביארנו כי 

הפירות ההם הם הנשמות הפורחות 

ם מאילנו של הקדוש ברוך הוא. והעול

נידון ביום זה על התורה שנתנה בו 

שבטלו עצמם ממנה, והוא אמרם על 

פירות האילן בלא השלימם בתורה 

 ובמצות כראוי.

ודבריו הקדושים ידועים, )ובפרט 

בעולם הישיבות(, אשר שבועות הוא יום 

הדין עבור כמה סייעתא דשמיא נזכה 

 להשיג בתורה"ק במשך השנה הבאה.

לתורה הוא נמצינו למדים אשר השנה 

משבועות עד שבועות, ולכן קורין 

הקללות שבפרשת בחקתי לפני שבועות, 

 כדי שתכלה שנה וקקלותיה.

איתא בשבת )פח.( "ויתיצבו  (ג

בתחתית ההר" אמר רב אבדימי בר חמא 

בר חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא 

עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם 

אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם 

א קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב תה

 -מכאן מודעא רבה לאורייתא ]ופרש"י 

שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה 

שקבלתם עליכם יש להם תשובה, 

שקבלוה באונס[. אמר רבא אף על פי כן 

 -הדור קבלוה בימי אחשורוש ]פרש"י 

מאהבת הנס שנעשה להם[ דכתיב קימו 

 ר.וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כב

והקשו שם התוס' )בד"ה כפה( שהרי 

כבר קדמו נעשה לנשמע ולמה הצריך 

הקב"ה לכפות עליהם הר כגיגית. והנה 

מצינו במדרש תנחומא )פ' נח( שמחלק 

בזה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, 

דהיינו שאמרנו נעשה ונשמע על תורה 

שבכתב, והכפייה היה על תורה שבעל 

 פה, ע"ש.

במתן תורה קבלנו נמצינו למדים כי 

רק התורה שבכתב, אבל להיות עמל 

ולייגע על תורה שבעל פה כמבואר 

במדרש גודל המסירות נפש שצריכים 

 לזה, לא קבלנו עד פורים מאהבת הנס.

ביום הנה תנן בתענית )כו:(  (ד

חתונתו זה מתן תורה, ופרש"י "זה מתן 

יום הכפורים, שניתנו בו לוחות  -תורה 

מבואר ברש"י עה"ת בפ' האחרונות". וכן 

 עקב.

 ד. היוצא לנו מזה

מדי שנה בשנה מתחילים "שנת  (א

התורה" עם היו"ט דשבועות. הוא היום 

שקבלנו הלוחות הראשונות, ועדיין לא 

ניתן לנו המושג של תורה "שבעל פה", 

 כי הכל היה כתוב על הלוחות ראשונות.

ביום הכיפורים מקבלים מדי  (ב

נתחדש לנו שנה הלוחות שניות, אשר בו 

הענין של תורה שבעל פה, לעמול ולייגע 

 להבדיל בין ישראל לעמים.

בפורים מקבלים מחדש מאהבת  (ג

הנס התורה שבעל פה כראוי
א
. 

בל"ג בעומר "יכול כל אדם  (ד

לזכות לפי כחו להשיג קביעת הדברי 

תורה שירד ביום זה בתורה שבעל פה" 

 )כלשון הפרי צדיק הנ"ל(.

בעומר  ה. ישוב וביאור מה של"ג

 בבחינת פורים ויום כיפור

הנה עמדנו להבין האיך יתכן שיש לנו 

בל"ג בעומר מועד על תורה שבעל פה, 

אם עדיין עומדים אנו רק איזה ימים לפני 

קבלת התורה, והנה לאור המובאר 

יתבאר היטב, כי אה"נ דעדיין מכינים 

ומחכים לזמן מתן תורתינו, ראש שנת 

ם אנו בסוף התורה, מ"מ מצד שני עומדי

מעגל השנה של קבלת התורה. כי במשך 

השנה עברנו מלוחות ראשונות, עד 

הלוחות שניות ביוה"כ, לה"הדר קבלוה" 

התורה שבעל פה בפורים, עד שמגיעים 

 להתורה שבעל פה של ל"ג בעומר.

ולכן אע"פ שעומדים אנו בימי הספירה 

כהכנה לקראת מתן תורה, מ"מ מצד שני 

עכשיו השנה  נכון הוא שמסיימים

שעברה עלינו, ועומדים אנו בסוף שנת 

התורה
ב
. 

ואלמלא דמסתפינא אמינא להציע בזה 

מה שהבאנו ש"ביום שיהיה פורים יהיה 

ל"ג לעומר", ומה שהבאנו מהחת"ס 

שבל"ג בעמור מאיר בחינת יו"כ, כי 

מכיון שיומי קדישי הדין שייכים כולם 

קבלת -לקבלת תורה שבעל פה, יו"כ

ונות )שאז נתחדש הענין של לוחות אחר

תורה שבעל פה, כמבואר לעיל מהבית 

"הדר קבלוה", ל"ג בעומר  -הלוי(, פורים 

יום שנקבע בליבינו התורה שבעל פה,  -

 לכן שפיר מצינו שכולם קשורים אהדדי.

 ו. תורת הרשב"י

ואולי לכן שייך ל"ג בעומר לתורת 

הרשב"י דייקא, סתרי תורה. כי הרי ידוע 

ה שבעל פה צריכים דייקא אשר לתור

לקבל התורה תלמיד מרב, וכל שכן 

בנוגע לחלק הנסתר של התורה, אשר 

הוא ממש תורה "שבעל פה". ואולי לכן 

כי כפי  –הוא דייקא "הוד שבהוד" 

המבואר לעיל בפרי צדיק אשר "הוד" 

                                                             
א

ואולי יש לנו הבנה חדשה בזה שידוע ש"יום  

פורים", )מי נתלה במי, -כיפורים" הוא "יום כ

שבעל פה כידוע( כי עתה נשלם התורה 

שהתחיל ביום הכיפורים, בלוחות שניות, 

 כמבואר בבית הלוי הנ"ל.
ב

כי הרי מעתה )בהשבעה עשר ימים אחרונים  

מל"ג בעומר עד שבועות( כבר מאיר האור 

דשבועות ושייך ביותר להשנה הבאה, כפי מה 

שמבואר בספה"ק )ע' בבני יששכר ועוד( כי 

ה ימי הספירה, מ"ט ימים הם "לב טוב" העול

מ"ט. ומחולקים הם לשתי חלקים, "לב" ימים 

ראשונים מיועדים בעיקר לעבודת המדות, 

לזכות הלב, כי עיקר עבודת המדות שייכים 

עד ספירת הוד, ומאז ואילך הוא כבר מדות 

כלליות. ולכן בהשבעה עשר ימים האחרונים 

של הספירה כבר מאיר האור של שבועות, אין 

 טו"ב אלא תורה.

היינו תורה שבעל פה, ונמצא של"ג 

בעומר הוא התורה שבעל פה של 

צה לומר החלק התורה שבעל פה, רו

שצריכים לתורת הרב ביותר, בתוך חלקי 

התורה של תורה שבעל פה שמחייב 

 לקבל מרב דוקא.

 ז. סיום

לאור זאת נבוא לל"ג בעומר באופן 

אחר לגמרי, ביודעים אנו דברי הפרי 

"ובכל שנה כשבא יום צדיק אשר כתב 

זה יכול כל אדם לזכות לפי כחו להשיג 

ביום זה קביעת הדברי תורה שירד 

", בתורה שבעל פה ולכן קבעוהו למועד

ונבין ונידע אשר עתה נעילת שנת 

התורה, ועת רצון ביותר. ונזכר גם מש"כ 

במדרש משלי )פרק י', המובא בביאור 

הלכה סי' קנ"ה ד"ה עת(, אשר לעתיד 

לבוא "בא מי שיש בידו תלמוד, הקב"ה 

אומר לו, בני, הואיל ונתעסקת בתלמוד, 

שאין הנייה בעולמי , כו', צפית במרכבה

אלא בשעה שתלמידי חכמים יושבין 

ועוסקין בדברי תורה ומציצין ומביטין 

, כסא ורואין והוגין המון התלמוד הזה

כבודי האיך הוא עומד כו' ע"ש
ג

. )וידוע 

מהגר"א במשלי אשר חלק הסוד הוא 

העיקר שבתורה(. ובזכות התנאי אלקי 

ם רשב"י נזכה להיות נכלל ב"אשרי הע

 העומדים על סודך", אכי"ר.

 

למען הסר ספק / הרב 

ישראל מאיר ווייל, 

מח"ס וביום השבת 

 והשולחן כהלכתו
שאלות בענייני כשרות המאכלים 

 והכלים במטבח

 אכילת בשר אחרי חלב
האם צריך להמתין אחרי שאכל חלב 

 ורוצה לאכול בשר?

האוכל גבינה ]או שאר מאכל תשובה: 

בשר אחריו,  חלבי[, יכול לאכול מיד

ואינו צריך להמתין כלל
ד

, אלא שצריך 

לקנח ולהדיח פיו על ידי אכילת מאכל 

                                                             
ג

עוד מה שמובא בשם האריז"ל  ויש לציין 

)בספר סור מרע ועשה טוב להרה"ק רצ"א 

מדינוב מספר ויקהל משה מתלמיד האריז"ל( 

לענין הטעם שפתח הרשב"י את האידרא 

"תניא הוא שם.. קליפה בתיבת "תניא", כי 

תקועה בלב הלומדים כו' המניע אותם 

מלימוד רזין דאורייתא דרך גאוה ובוז לומר 

ואין ביטולם אלא התורה. די לכם בפשטי 

בלימוד רזין כו' ", ע"ש. כי כאשר יודעים מזה 

יכולים להתפלל לינצל מיצר זה ולזכות 

 לטעום מאילנא דחיי בעזרת השי"ת.
ד

יש שנהגו להמתין חצי שעה, ואין לזה מקור,  

אלא הוא כעין 'פשרה' בדברי הזוהר שכתב 

להמתין שעה בין אכילת חלב לאכילת בשר 

רה שנהגו הרבה מקהילות אירופה ]כעין הפש

להמתין שלש שעות בין חלב לבשר מפני 

 ששש שעות אינם חיוב ממש מעיקר הדין[.
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יבש ]וכל מאכל טוב לזה חוץ מירקות 

ותמרים וקמח
א

[ ושתיית מים ]או שאר 

משקין[, וכן צריך להדיח ולנקות 

אצבעותיו במים צוננים
ב

ולנגבם לפני  

אכילת הבשר
ג

. וראוי לעשות כן בכל 

כשאכל במזלג או שתה חלב מקרה, וגם 

בכוס
ד

]השותה חלב, אינו צריך קינוח  

אלא רק הדחה ורחיצת ידים
ה

.] 

 שאלות בענייני שבת

 תינוק שמחזיק מוקצה
ילד קטן שמחזיק מוקצה ביד. מה צריך 

 לעשות?

אסור לנער את ידו של  תשובה:

אם  -התינוק כדי שהמוקצה יפול מידו

עושה כן משום שחושש שהמוקצה ישבר 

י התעסקותו של התינוק או שעושה כן ע"

להפריש התינוק מאיסור
ו

. אבל מותר 

לנער את המוקצה מידו של התינוק כדי 

שיוכל להרימו בהיתר
ז
. 

                                                             
א

 סי' פ"ט, ב' וש"ך סקי"ב ופת"ש סק"ו. 
ב

ולא ידיח בשאר משקין שאינם מנקים כ"כ  

טוב, ש"ך שם סק"י. ולא יטול במים חמים, 

משנ"ב או"ח סי' קפ"א סק"ח לגבי מים 

אחרונים, וה"ה למים אמצעים כמבו' שם סי' 

קע"ג, ג'. ואם אין לו אלא מים חמים בחום 

היד סולדת בהם, יטול בהם. משנ"ב  שאין

עות, שם. ושיעור נטילה עד פרק שני של אצב

או"ח סי' קע"ג סק"ו. וצריך לנגב ידיו, שם 

 סעיף ג'.
ג

יו"ד סי' פ"ט, ב'. וכתב הש"ך ]סקי"א[ שאין  

נפק"מ מה יקדים משניהם ויכול להקדים 

הקינוח או ההדחה ]ובלבוש סעיף ב' כתב 

שי"א שעדיף להקדים ההדחה, אך להלכה 

נקטינן איזה שירצה יקדים[. וכתב הפמ"ג 

לעשות קינוח והדחה כל ]בשפ"ד שם[ שעדיף 

אחד בפני עצמו מאשר לקחת פת טבול 

במשקה ולאוכלו וע"י כך לעשות גם קינוח 

 וגם הדחה.
ד

בגמ' חולין דף קד: מבואר שאם אוכל ביום  

ורואה שידיו נקיות אין צריך לרוחצם, אמנם 

כתב הש"ך סי' פ"ט סק"ט שיש לרחוץ הידים 

ם גם ביום מפני שלפעמים הגבינה נדבקת בידי

 ולא שם לב.

ולגבי האוכל גבינה במזלג או כף, הביא 

הבאה"ט ]שם סק"ה[ בשם הפר"ח ]סק"ט[ 

שאין צריך נטילה וכ"כ הרש"ש ]חולין דף קג: 

ד"ה ואסור[ והערוה"ש ]סק"ח[. אמנם הפמ"ג 

]בשפ"ד סק"כ והביאו הפת"ש בסק"ד[ כתב 

שנכון להחמיר וליטול ידיו גם אם אכל בכלי, 

ה חלב בכוס, אלא אם כן ולפי"ז ה"ה אם שת

נחלק ונאמר שעל דבר שאי אפשר להחזיק 

 ביד לא גזרו, ודוחק הוא.
 ה

 רש"ש שם ודרכ"ת שם סקל"א.
ו

עיין לעיל בהערה י"ח שטלטול לצורך הצלה  

 מאיסור אינו נחשב לצורך דבר המותר.

צורך הרמת התינוק לכאורה נחשב צורך  ז

דבר המותר, כמו כל דבר היתר שמונח עליו 

דבר מוקצה שמותר לנער ממנו המוקצה כדי 

להשתמש בו ]עי' סי' ש"ט, ד'[. וכן מבואר 

 במג"א סי' ש"ט סק"א.

וכן אסור להרים תינוק שיש בידו חפץ 

מוקצה
ח

ואף אסור ליתן יד לתינוק  

שמחזיק בידו השניה חפץ מוקצה בעל 

ערך
ט

]אלא א"כ עלול להיות חולה מרוב  

שלא מרימים אותו, וגם זה אין צער 

 להתיר אם המוקצה בעל ערך[.

 

לשון לימודים / הרב 

 שמואל ברוך ליפשיץ
 מה עניין שבת אצל המועדות?
ָתם ִמְקָראֵׁ  ר ִתְקְראּו א  י ה' ֲאשֶּ ֲעדֵׁ י מו 

ת ָיִמים שֶּ ֲעָדי. שֵׁ ם מו  ה הֵׁ לֶּ ש אֵׁ דֶּ ה ק  ָעשֶּ  תֵׁ

ם ַהְשִביִעי ַשַבת ן  ְמָלאָכה ּוַבּיו  ַשָבתו 

א ַתֲעשּו ַש  ש ָכל ְמָלאָכה ל  דֶּ ָבת ִמְקָרא ק 

ם. יכֶּ תֵׁ ְשב  ל מו   ג(-)כג, ב ִהוא ַלה' ְבכ 

פרשת המועדים מתחילה במילים 

ה ֵהם מֹוֲעָדי', אחריהם נזכרה מצוות  'ֵאלֶּ

השבת. נראה איפוא כי השבת היא חלק 

מן המועדים, והראשונה להם. אולם 

לבאר את דיני כאשר מתחילה התורה 

המועדים האחרים, נפתחו דיני המועדים 

ה מֹוֲעֵדי ה'  שוב במילים )פסוק ד(: 'ֵאלֶּ

ְקְראו ֹאָתם ְבמ ר תִּ ׁש ֲאׁשֶּ ְקָרֵאי ֹקדֶּ  ֹוֲעָדם',מִּ

מפסוק זה נראה כי רק המועדים מכאן 

ואילך נקראים 'מועדים', ושבת לאו 

 בכללן.

הוכחה נוספת שאין השבת מכלל 

סוף הפרשה אחרי כל המועדים, יש ב

ה מֹוֲעדֵ -המועדים נאמר )כג, לז י לח(: 'ֵאלֶּ

ׁש ְקָרֵאי ֹקדֶּ ְקְראו ֹאָתם מִּ ר תִּ וכו'.  ה' ֲאׁשֶּ

ְלַבד ַׁשְבֹתת ה''. גם כאן נבדלה השבת  מִּ

 משאר המועדים.

אמנם אם אין השבת מכלל המועדים, 

יש לבאר מפני מה נזכרה שבת בזו 

 הפרשה, בתחילתה.

 

 יצאתהשבת לחלק 

תשובה לדבר, כתב הרמב"ן )בפי' הב'( 

כי הזכרת השבת בין המועדים, נאמרה 

דווקא בגלל שהיא אינה בכללם, בגלל 

הדמיון באיסור המלאכה בשבת 

ובמועדים אשר עלול לגרום להבנה לא 

נכונה במצוותם, בא הכתוב להזכיר זאת 

ולומר כי השבת שונה היא מהם. לכן 

רה השבת בתחילת פרשת המועדים הוזכ

                                                             
ח

סי' ש"ט, א'. וחמור משאר טלטול מן הצד  

שהותר לצורך דבר המותר כיון שאינו מטלטל 

המוקצה בכדי לנערו, ומאידך גיסא הקילו 

במקום חולי לטלטל כך אע"פ שמוקצה גמור 

במקום חולי, והיינו מפני שנחשב  לא הקילו

טלטול שלא בידיים ]אפשר מפני שמעשה 

החזקת המוקצה מתייחס גם לתינוק לכן אינו 

 נחשב ממש טלטול מוקצה[.
ט

סי' ש"ט, א'. שמא יפול וירימנו. ובבאה"ל  

שם כתב שרק במקום חשש חולי סומכים על 

שיטת הרמב"ן שמתיר, אבל שלא במקום 

חולי אינו מצוי  חשש חולי אסור, וחשש

 בימינו.

כדי לחלק בינה לבין כל המועדים, וכן 

חזרה התורה בסוף הפרשה לומר כי 

המועדים נאמרו 'מלבד' שבתות ה'. 

החילוק בין המצוות הוא הוא הגורם 

 -לכתיבת השבת בסמוך אל המועדים 

 כדי להבדיל ביניהם.

לפי זה מפרש הרמב"ן כי הפתיחה 

ה ֵהם מֹוֲעָדי' אינה  בראש הפרשה 'ֵאלֶּ

לת את השבת, ושייכת למועדים כול

שנזכרו בהמשך אחרי השבת, השבת 

הפסיקה בין המועדים לציווי ולכן נאמר 

ה מֹוֲעֵדי ה''.  אחרי השבת שוב: 'ֵאלֶּ

 

 שבת ומועדי ה'

נתבאר כי השבת נכתבה כאן כדי 

להבדילה מן המועדים, ויש לשאול למה 

 הוצרכה התורה כל כך לחלק ביניהם?

ו המפרשים כמה וכמה דינים למד

בהבדלת השבת. ראשית כל השבת 

נאסרה בכל מלאכה גם במלאכת אוכל 

נפש, בשונה מן המועדים, עליהם נאמר 

בפרשה שאסורים הם ב'מלאכת עבודה' 

 דהיינו ומותרים במלאכת אוכל נפש.

עוד נלמד מכך שהוזכרה השבת 

ראשונה שדיני השבת קיימים גם אם 

היא חלה ביום מן המועדים, אין היא 

נדחית מפניהם, כפי שרמוז בדברי רש"י 

)ע"פ התו"כ(: 'ללמדך שכל המחלל את 

המועדות מעלין עליו כאלו חלל את 

השבתות וכל המקיים את המועדות 

מעלין עליו כאלו קיים את השבתות' 

והוסיף בספר 'גור אריה': 'שהמועדים 

הם חלקי השביתה, והשבת הוא כולל 

 כל השביתה'.

 *  

הר"י אברבנאל( יש דיוק נוסף )ע"פ 

בפרשה שבמצוות השבת נאמר כי השבת 

קיימת ויש לשמור אותה, ובמועדים 

נאמר לבני ישראל לקרוא אותם מועד. 

כי השבת הרי היא 'שבת לה'' ואינה 

תלויה בקידוש החודש ובמועדי ישראל, 

ואחריה נכתבו החגים התלויים במעשה 

 בי"ד המקדשים את הזמנים.

מעדני מלך / הרה"ג ר' 

מרדכי מלכא שליט"א, 

הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא 

וראש מוסדות "אור המלך", 

מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד
 -סוד מצוות ספירת העומר 

 אחדות
ל ר אֶּ ר. ַדבֵׁ אמ  ה לֵׁ שֶּ ל מ  ר ה' אֶּ י  ַוְיַדבֵׁ ְבנֵׁ

ל אּו אֶּ ם ִכי ָתב  הֶּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵׁ ץ  ִיְשָראֵׁ ָהָארֶּ

ת ְקִצ  ם אֶּ ם ּוְקַצְרתֶּ ן ָלכֶּ תֵׁ ר ֲאִני נ  יָרּה ֲאשֶּ

ם אֶּ  אִשית ְקִציְרכֶּ ר רֵׁ מֶּ ת ע  ם אֶּ אתֶּ ל ַוֲהבֵׁ
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נְ  י ה' ִלְרצ  ר ִלְפנֵׁ מֶּ ת ָהע  ִניף אֶּ ן. ְוהֵׁ הֵׁ ם ַהכ  כֶּ

ן. ַוֲעִש  הֵׁ מּו ַהכ  ם ִמָםֳחַרת ַהַשָבת ְיִניפֶּ יתֶּ

ש ָתִמים בֶּ ר כֶּ מֶּ ת ָהע  ם אֶּ ם ֲהִניְפכֶּ ן  ְביו  בֶּ

ם ִמָםחֳ  ם ָלכֶּ ָלה ַלה' ּוְסַפְרתֶּ ַרת ְשָנתו  ְלע 

ר ַהְתנ מֶּ ת ע  ם אֶּ ם ֲהִביֲאכֶּ ּוָפה ַהַשָבת ִמּיו 

ת ִתְהיֶּיָנה) ת ְתִמימ  ַבע ַשָבתו  טז( ַעד שֶּ

ִמִשים ִמָםֳחַרת ַהַשָבת ַהְשִביִעת ִתְסְפרּו חֲ 

ם ִמְנָחה ֲחָדָשה ַלה' . )פר ם ְוִהְקַרְבתֶּ ק יו 

 כג(

יש לשאול ולהתבונן, מדוע התורה 

מצוה לספור את ימי העומר איזה תוכן 

יש במעשה זה? ולמה מצווה לספור 

 ימים ושבועות?

המצב בעם ישראל וסוד הצלחתו  

 כישלונוו

נקדים ונאמר עד כמה חסר הערך 

והידע על סוד הצלחת האומה של עם 

ישראל שהכל תלוי באחדותו ולצערנו 

כל הצרות והרדיפות שאופפות את עם 

ישראל הן מפני פירוד הלבבות 

והמחלוקות, ולו חכמו השכילו להבין 

שעד כמה שנשתדל בזה כן תתעצם 

ההצלחה הבטחונית והכלכלית והשלום, 

ום להשקיע את המאמצים להגיע ובמק

לשלום עם אוייבנו עלינו להשקיע את 

את מחננו  בתוכינוכל המאמצים לאחד 

 כי כוחנו באחדותנו.

זאת אשר תורתנו הקדושה מלמדת 

אותנו במצוות ספירת העומר כאשר 

נבאר. עצם המצווה של ספירת העומר 

מורכבת משני חלקים קרבן העומר 

ן מדוע וספירת העומר, וכאשר נתבונ

היינו  עומרנקרא קרבן העומר כי פירוש 

על שם שהיו עושים את השעורים 

עומרים עומרים וקוצרים אותם, ועניין 

לרמז לנו כי  -הצורך בעומרים בדווקא 

אלו הימים שבהן חובה על כלל ישראל 

להיות עומרים ולהתאחד כי זה סוד 

 הצלחתם.

לכן כל מהות הקרבן של שעורים הוא 

חדות, וכמו כן כל מצוות העומרים והא

ספירת העומר מתייחסת לאותו יסוד של 

עבודה על אהבת הזולת והאחדות, וגם 

עצם מהות המצווה אין לה קיום ללא 

אחדות. כאשר רמז יסוד זה בספר 

דרשות הבן איש חי על הפסוק על כן 

יאמרו המושלים בואו חשבון, ודרשו 

חז"ל אל המושלים ביצרם, ועניינו של 

שר האדם יתבונן במספרי דבר שכא

החשבון ישכיל להבין שסוד כל ההצלחה 

תלויה בחיבור ובסדר הנכון, וכאשר נקח 

מספר ונחבר לו בסמוך אליו מספר אחר 

הרי הוא גודל עשרת מונים, וכמו כן אם 

נשכיל להקדים את הגדול הרי שיהיה 

המספר יותר גדול, ולכן המושלים ביצרם 

שבון עושים חשבון הנפש ממספרי הח

לדעת כיצד להתנהג בין אדם לחבירו 

ועי"ז מצליחים. מה גם שכל ימי הספירה 

הן כהכנה לקבלת התורה אשר עם 

ישראל זכה למעמד הר סיני ולקבלת 

התורה רק לאחר שהגיעו לדרגה של 

ויחן ישראל תחת ההר כאיש אחד בלב 

אחד, ולכן הוא תנאי בסיסי בכדי לזכות 

 לקבלת התורה. 

מים אלו נפטרו עשרים לכן דווקא בי

וארבעה אלף תלמידי ר"ע על שלא נהגו 

כבוד זה בזה, כיון שימים אלו הם 

מסוגלים וגם מחוייבים להרבות באהבת 

הזולת ובאחדות עם ישראל יותר מכל 

הזמנים, כיון שזהו סוד ספירת העומר 

שעל כולנו חובה להתאמץ בדבר זה 

למען עשות רצון השי"ת כמ"ש חז"ל 

ין( שלא מצא הקב"ה כלי )בסוף עוקצ

מחזיק ברכה אלא השלום שנאמר השם 

עוז לעמו יתן השם יברך את עמו 

בשלום. וביארו חז"ל מהו גדר אחדות 

)בירושלמי נדרים פ"ט( על לאו של לא 

תיקום ולא תיטור וז"ל היכי עבידא, 

ודהיינו הנוקם בחבירו למה נחשב 

מעשהו, הוה מקטע קופד, היה חותך 

נא לידוי, ופגעה הסכין בשר, ומחת סכי

בטעות בידו ופצעתה, תחפור ותמתה 

לידויו, היעלה על הדעת שינקום ויפצע 

את ידו השניה שאחזה בסכין, וביאור 

הדברים הוא שכל עם ישראל נחשב 

לגוף אחד עד כדי כך שכמו שאדם פוצע 

בטעות את עצמו אינו כועס ומשיב, כך 

צריכה להיות ההתייחסות לפגיעתו מן 

כמו שחלק מעצמו פגע בו ומה השני 

 א"כ יש טעם לנקמה.

כאשר מתאחדים כבית זוכים לבית 
 אלוקים

וכתב הרה"ג משה אפשטיין זצ"ל 

בספרו באר משה מפורש בפרקי דרבי 

אליעזר פל"ה בא המקום להודיעו 

שעתידין לעמוד ממנו י"ב שבטים ונעשו 

כולם אבן אחת להודיעו שכולם עתידין 

וכו' וזה שאמר  להיות גוי אחד בארץ,

יעקב והאבן הזאת אשר שמתי מצבה 

יהיה בית אלקים, כלומר' באמצעות 

האחדות האבן הזאת בלשון יחיד ייבנה 

ביהמ"ק השלישי דלעתיד שהוא נצחי 

והוא יהיה בית אלקים, כארז"ל )פסחים 

פ"ח א'( כיעקב שקראו בית, וכמו 

שביארו בזוה"ק )ח"ב ס"ט ב' ע א'( 

עוד כתב וזה שהכונה לעתיד לבא. 

שאמרו חז"ל )סנהדרין ל"ט א'( כל בי 

עשרה שכינתא שריא היינו שע"י שנעשו 

ציבור מסוגלים שתשרה השכינה עליהם 

לפי שגדול כח הרבים, וכמו שכתב 

הרמ"ק ז"ל )בפרדס רמונים שער מהות 

והנהגה פ"ד( ההתחברות ברוחניות כל 

המתרבה מוסיף אור עד שיש ריבוי אין 

זה דומה לבנין שהוא מספר. הא למה 

מורכב מחומרים שונים ובכל זאת 

בחיבור כולם קרויים הם בית ואין זה 

התחברות של חומר ולבנים וטיט 

וכדומה אלא בית מהות מחודשת לגמרי 

 ע"כ.

ללמדנו כמו שבניין בית למרות  

שנעשה מחומרים רבים מלט וחול וחצץ 

וברזל וכו' אם מתחברים כולם יחד על 

יבנה הבית ואם כל  ידי המים הרי

החומרים נמצאים ואינם מחוברים הרי 

שיש רק ערימת חומרים אבל לא יהיה 

בית, כך בית המקדש שנקרא בית יכול 

 להיבנות אך ורק בחיבור כלל ישראל. 

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך

 בידידות ואהבה

 מרדכי מלכא

 

מפרדס הכהונה / הרה"ג 

ר' גמליאל הכהן 

מח"ס  רבינוביץ שליט"א,

'גם אני אודך' כ"ח כרכים, 

 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועוד
האם מותר לחלק לילדים 

סוכריות שהורסות את 

 השיניים?

. )כב, יא אְכלּו ְבַלְחמו  ם י  יתו  הֵׁ  (ִויִליד בֵׁ

יש לעיין על מה סמכו העולם לחלק 

לילדים סוכריות ודברי מתיקה, והלא 

 הסוכר שבהם הורס את השינים.

עצמו מדברים המאבדים את להרחיק 

 הגוף

והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון 

שליט"א )מח"ס "גם ברוך יהיה" ושא"ס( 

כתב לי, וז"ל: כתב הרמב"ם )פרק ד' 

מהלכות דעות הלכה א'( וז"ל: הואיל 

והיות הגוף בריא ושלם מדרכי עבודת ה' 

הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר 

פיכך צריך בידיעת הבורא והוא חולה ל

האדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים 

והמזיקים את הגוף, ולהנהיג עצמו 

 בדברים המבריאים והמחלימים. עכ"ל. 

 מחלקים מיני מתיקה לקטנים ביום טוב

והרמב"ם עצמו כתב בספר המצוות 

)חלק העשין סימן נ"ד( בענין שמחת 

יו"ט, מחלקים מיני מתיקה לקטנים. וכן 

י"ח(, כתב שקטנים בהלכות יו"ט )פ"ו ה

נותן להם קלות ואגוזים ומיגדנות. 

ומדבריו מוכח דלא חייש כלל לדברי 

 מתיקה שמא מזיקים לשיניים. 

 אין זה איסור ממש אלא הנהגה טובה

ובספר לב אברהם ח"ב )עמ' י"ז( הביא 

בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל, שלשונו 

הנזכרת של הרמב"ם איננה בלשון 

טובה,  איסור, אלא בלשון הנהגה

והאריכו הפוסקים לגבי דברי סכנה 

שדשו בהם רבים, וסכנתם רחוקה, ורוב 

האנשים לא מסתכנים בהם, שלדעתם 

אין זה איסור ממש, ראה אגרות משה 

חחו"מ ח"ב )סימן ע"ו(, והראי"ה קוק 

בספר מצות ראי"ה או"ח )סימן ג' סי"ז(. 

ובנוסף הסוכריה כשלעצמה איננה 

צטברת מזיקה אלא רק הפעולה המ

לאחר חודשים ושנים של אכילת 

סוכריות ודברי מתיקה הם הגורמים 

לעששת וחורים בשינים )וראה בזה עוד 

בלב אברהם ח"ב עמ' ל"ה(. ולפי זה 



 

 11עמ' 

הדבר תלוי בילד שאם ירצה לשמור על 

שיניו, יצחצח שיניו מיד לאחר אכילתם, 

ובכך יגן על שיניו מחומצות ההורסת 

חשש לתת אותם, ועל כן אין בזה כל 

לקטנים סוכריות ומיני מתיקה, וכן מנהג 

 העולם.

לחלק לילדים קודם התפילה מיני 

 מתיקה

וכבר ראינו גדולי ישראל שחילקו 

סוכריות וממתקים לילדים, ולא חשו בזה 

כלל, וכן נהג הרה"ק מקשאנוב זצ"ל, 

לחלק לילדים קודם התפילה ואמר: כיון 

שחז"ל אמרו ליתן צדקה לעני קודם 

לה, אין לך עני יותר מילד התאב התפי

לדבר מתוק. )שיחתן של עבדי אבות 

ח"א עמ' קס"ט(. וכן הגר"י קניבסקי זצ"ל, 

היתה לו קופסת סוכריות רכות במגירתו, 

כדי שגם הפעוטות שלא יכולים ללעוס 

 יהנו מהם. )רודף צדקה וחסד עמ' י"ג(.

היה מחלק תמרים ושקדים ולא 

 סוכריות

ים מקדם בלומדי והן אמת, אזכרה ימ

בילדותי אצל רבי אברהם שרביט זצ"ל, 

בכל שבת חומש עם פירש"י, היה מחלק 

לנו תמרים ושקדים ולא סוכריות, כדי 

שלא יהרסו לנו השינים. וכן נהג הרה"צ 

רבי משה בן טוב זי"ע, לחלק תמרים 

לילדים, והיה אומר שיש בהם הסגולות 

לכל הרפואות, ובפרט לילד שאינו רגוע 

בב, היה אומר להוריו להאכילו ושו

תמרים, ושב ורפא לו, ורבים נושעו 

 מסגולותיו. )עכ"ל(.
 

משפטי צדקך / הרב 

יהודה טננהויז, בעהמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ
 -עיון בפרשת ספירת העומר 

הקרבת העומר הוא סיבה או 

 סימן
ם ִמָםֳחַרת ַהַשָבת ִמּיו   ם ָלכֶּ ם ּוְסַפְרתֶּ

ת  ם אֶּ ַבע ַשבָ ֲהִביֲאכֶּ ר ַהְתנּוָפה שֶּ מֶּ ת ע  תו 

ת ִתְהיֶּיָנה. ַעד ִמָםֳחַרת ַהַשָבת  ְתִמימ 

ם ְוִהְקַרבְ  ם ַהְשִביִעת ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יו  תֶּ

 ִמְנָחה ֲחָדָשה ַלה'. )כג, טו טז(

יש לעיין האם מה שמציינת תורתנו 

הקדושה שמצות הספירה היא מיום 

י לקיום המצוה הביאכם הוא סיבה ותנא

ואם חלילה לא יביאו קרבן העומר או 

מפני שחרב הבית או מפני גזירות אויבי 

ישראל, אין מצות ספירה או שאמנם 

המצוה קיימת בכל זאת והתורה מציינת 

מיום הביאכם כנקודת זמן שנדע מתי 

 מתחיל המצוה.

כמו"כ יש לעיין בסיום הפרשה 

והקרבתם מנחה חדשה האם תנאי 

וה שהספירה הוא כדי הכרחי במצ

להקריב מנחה חדשה או שהוא סימן 

 למצוה. 

 ספירת ימים או ספירת שבועות

כמו כן יש לעיין במצות הספירה האם 

המצוה לספור שבועות כמו הנראה 

מפסוק טו שבע שבתות תמימות או 

ספירת ימים כנאמר בפסוק טז תספרו 

חמישים יום, או שאכן המצווה כוללת 

ות ויתכן שזה שני גם ימים וגם שבוע

מצוות נפרדות ספירת ימים וספירת 

שבועות. בחומש דברים )טז ט( נאמר 

ְסָפר ָלְך ֵמָהֵחל חֶּ  ְבָעה ָׁשֻבֹעת תִּ ְרֵמׁש ׁשִּ

ְבָעה ָׁשֻבעֹות. ְסֹפר ׁשִּ וכאן  ַבָקָמה ָתֵחל לִּ

לא הוזכר כלל ספירת ימים אלא ספירת 

 שבועות.

בכדי לעמוד ולהשיב על שאלות אלו 

מה עלינו ללמוד קטע גמרא במסכת שו

מנחות )סו.( גופא, אמר אביי מצוה 

למימני יומי ומצוה למימני שבועי. רבנן 

דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי. אמימר 

מני יומי ולא מני שבועי, אמר זכר 

למקדש הוא. ומבאר רש"י את דברי 

אמימר אמר האי מניינא דהשתא לאו 

זכר  חובה הוא דהא ליכא עומר אלא

למקדש בעלמא הוא הלכך ביומי סגי. 

ולכאורה נראה ששורש המחלוקת בין 

רבנן דבי רב אשי לאמימר האם ספירת 

העומר בזמן הזה היא מהתורה או 

מדרבנן, ולכן רבנן מנו גם ימים וגם 

 שבועות ואמימר מנה רק ימים.

ואולם סברת אמימר אינה מובנת וכפי 

שעמד על כך ה'שפת אמת' ]שם[ תמהני 

דלא מצינו כזה, דמה בכך שהמצוה כיום 

היא זכר למקדש, למה לא נעשה 

 בשלמות כמו שעשו בזמן המקדש. 

שבפסוק  –ומבאר ה"שפת אמת" 

שבעה שבועות תספר לך ועשית חג 

. לא נזכר מקרבן העומר ושתי שבועות

א"כ משמע דמצות ספירה הלחם כלל, ו

זו היא לצורך חג השבועות בעצמו 

שבאמת נקרא כן שבועות על שם ספירת 

מיום השבועות. ורק בפרשת אמור 

הביאכם את עמר התנופה וגו' תספרו 

 .חמשים יום

נראה שאכן ב' מצות הם, אחת ספירת 

ימים וזה תלוי בהקרבת העומר ובסיומה 

בהקרבת שתי הלחם. והשניה ספירת 

עות לשם החג בעצמו. ואמר אמימר שבו

שכל המצות שאין נוהגין בזמן הזה לא 

מצינו להם זכר. רק מצות שהיו נוהגין 

במקדש, עשו זכר למקדש ולכן מנה ימים 

זכר למקדש. אבל מצות ספירת שבועות 

 אין בהם זכר למקדש. 

מקשה השפ"א על כך שא"כ מדוע 

מצות ספירת שבועות לא יהיה מהתורה 

זה כיון שאינו תלוי בקרבן גם בזמן ה

העומר והוא לצורך חג השבועות. 

ומתרץ על כך שהיות וכתוב מהחל 

חרמש כו' והיא קצירת העומר וכיון דאין 

 לנו עומר ליכא מה"ת ספירה כנ"ל. 

ביאור דבריו דיש שני סוגי מצוות א. 

שתלויות בזמן בית המקדש. ב. שתלויות 

בהקרבת הקרבנות. ודוקא למצוות 

בעבודת הקרבנות עבידנן זכר אך שתלוי 

למצוות שהיו בזמן הבית לא עושים זכר 

כמו שאנו לא עושים זכר למצות יובל. 

 ימיםוזהו הפירוש בדברי אמימר שמנה 

מפני שזה תלוי בהקרבת קרבנות ועבדינן 

זכר למקדש. ולא מנה שבועות מפני שזה 

מצווה הנוהגת רק בזמן הבית דכתיב 

דוקא בזמן  מהחל חרמש בקמה והיינו

 הקרבת העומר.

עלה בידינו הפסוק בפרשת אמור 

מדבר על מצוות ספירת ימים והפסוק 

בפרשת ראה מדבר על ספירת שבועות, 

ואכן רבינו ירוחם כותב שבזמן בית 

המקדש היו מברכים שתי ברכות על 

 ספירת ימים ועל ספירת שבועות. 

בדברי רבותינו הראשונים יש עוד 

כאן אך במעט, כהנה וכהנה ונגענו 

ולסיכומם של דברים יש ג' שיטות א( 

דעת הרמב"ם כי מצות הימים 

והשבועות היא מצוה אחת הנחלקת 

לשני פרטים, ולכן מזכיר כל יום גם 

השבועות וגם הימים. ב( דעת הרז"ה כי 

מצות השבועות היא מצוה נפרדת ולכן 

רק בתשלום השבועות הוא מונה 

י רק שבועות. ג( דעת רבינו אפרים כ

בימים שמסתיימים השבועות מונה ימים 

ושבועות אך באמצע השבוע כגון ביום 

העשירי אומר היום שבוע אחד ושלשה 

ימים ובזה הזכיר כבר גם הימים וגם 

 השבועות.
 

מתוק לחכי / הרב אריה 

 לייב גולדשטוף
 -הקשר בין שבת למועדים 

 ובין המועדים לשבת
ה ְמָלאָכה ָעשֶּ ת ָיִמים תֵׁ שֶּ ם  שֵׁ ּוַבּיו 

ש דֶּ ן ִמְקָרא ק   וגו'. ַהְשִביִעי ַשַבת ַשָבתו 

 )כג, ג(

כתב רש"י: "מה ענין שבת אצל 

מועדות, ללמדך שכל המחלל את 

המועדות מעלין עליו כאילו חלל את 

השבתות, וכל המקיים את המועדות 

מעלין עליו כאילו קיים את השבתות". 

ויש לבאר מה המיוחד בשבתות שנמשלו 

מועדות אליהם, ולמה היה הו"א לומר ה

 שחילול שבת חמור יותר מחילול המועד.

ונראה לבאר שבשבת עצם היום הוא 

שונה משאר הימים ומיוחד מששת ימי 

בראשית להיות לשבת, משא"כ 

המועדים הם בימי חול רגילים 

שמתווספת בהם קדושה על ידי קביעת 

המועד בהם, והיה הו"א לומר 

ושים בעצם היום, שהמועדים אינם קד
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אלא רק תוספת על היום יש כאן, ולכן 

חילול שבת יהיה חמור מחילול 

המועדים, כי המחלל את השבת חילל 

יום שהוא בעצמותו קדוש, והמחלל את 

המועדים חילל ימים רגילים שרק תוספת 

קדושה יש עליהם. ולכן נאמרה שבת 

בפרשת המועדות, ללמדינו שגם 

ואינם יום חול המודעים הם 'יום אחר', 

עם תוספת קדושה. והמחלל את 

 המועדים כאילו חילל את השבת.

* 

עוד יש לבאר, למה המחלל את 

המועדות מחלל את השבת, והרי עינינו 

 הרואות כי שומר שבת הוא.

והביאור הוא, שיום שבתון הוא דבר 

שנהוג בכל הדתות ואצל כל העמים, וכל 

אחד קבע אותו ביום אחר, וח"ו עלולים 

לחשוב שיום השבת גם הוא יום שבתון 

כבכל העמים. והאמת היא שהשבת היא 

'יום קדוש' עבור עם ישראל, ולא 

'שבתון' כמו אצל שאר העמים. 

וההוכחה לזה היא מימי המועדים, שהם 

חלים בימי חול רגילים, ימים שבהם לא 

נהוג לשבות, וכאשר אנו שובתים גם 

בהם, הרי זה הוכחה גם על השבתות 

 ם 'ימים קדושים' לנו.שה

ולכן כל המחלל את המועדות מחלל 

את השבת, כי במעשיו הוא מוכיח 

שהשבת אינה 'יום קדוש' עבורו, אלא 

רק 'שבתון' כמו בכל העמים. וזהו חילול 

 יום השבת.

* 

טעם חדש לעשיית המדורות 
 בל"ג בעומר

נראה לומר טעם חדש למנהג לעשות 

מדורות גדולות בל"ג בעומר, יום 

ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי, דהנה 

ידועה המימרא "נוח לו לאדם שיפיל 

עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני 

חבירו ברבים", ובעל המימרא הוא רבי 

שמעון בר יוחאי )ב"מ נ"ט ע"א, סוטה י' 

 ע"ב(.

וי"ל שאחרי הימים שמתו בהם 

תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד 

ק גדול בעשיית זה בזה, עושים חיזו

מדורות ענק, להזכיר לעצמינו את 

ההלכה שחידש רבי שמעון בר יוחאי 

בעל ההילולא, שנח לו לאדם להפיל 

עצמו לכבשן האש ולא להלבין פני 

 חבירו ברבים.

ושמעתי ת"ח אחד שהתקרב עם בנו 

הקטן למדורה, עד שהרגישו חזק את 

חום האש, ואמר לו: אם היו אומרים לך 

ברך ברבים או לקפוץ לאש, להלבין פני ח

והילד הטהור השיב:  -מה היית עושה? 

 קופץ לאש! וכך היא ההלכה, וזהו הדין!
 

נחשבה / הגאון רבי 

יחיאל הלוי נוביק 

ראש כולל דעת שליט"א, 

אשדוד, עורך ספרי מרן  –יוסף 

 הגר"ש רוזובסקי זצ"ל
ימי התעלות  -ימי הספירה 

 והתרוממות
 ימי הספירהדברים נפלאים על מהות 

ועל החיובים המיוחדים בימים האלה 

שמקיפים את כל שעות היממה ולא רק 

היום כך את אותו רגע שבו אנו סופרים: 

, אלא שכל הימים הללו בעומר וכך

צריכים להיות מאופינים כימים של 

 -, התבוננות חשבון הנפש, והתרוממות

הכתב יש ללמוד ממה שכתב בספר 

וספרתם לכם ממחרת על הפסוק  והקבלה

 וגו' )ויקרא פרק כ"ג פסוק ט"ו(. השבת 

 וכך היה אומר בעל הכתב והקבלה:

אינו לתוספת  לכםמלת  וספרתם לכם.

שאין בו צורך כמו שיראה בתחלת 

המחשבה, שאינו אלא תקון הלשון 

בלבד, אבל הוא באמת עיקר המכוון 

במאמר זה, ובא להורות שלא תהיה 

לה לבחינת ספירת שבעת השבועות הא

כמות מספרם בעצמותן בלבד כאשר 

 יחשבו ההמוניים.

כי אם אמנם עיקר הספירה תהיה 

לבחינת איכות הנהגת האדם בכל פרטי 

, לכםעניניו ומעשיו... וכן כאן וספרתם 

לתועלת נפש האדם ירמוז במלת הכנוי 

ולטובתו להתקדש ולהתטהר ביותר 

מכל  בהמשך זמן שבעת השבועות האלה

יות ומחשבות הפחותות, כי תאות הטבע

אין המכוון בו לבד  תספרוגם במלת 

הימים והשבועות, אבל  כמותלדעת 

כענין  העיון וההשגחהענינו כאן גם 

)איוב י"ד( צעדי תספור, וכן שם )ל"א( 

וכל צעדי יספור, שאין ענינם שם לדעת 

כמות מצעדי רגליו, אבל עיקר המכוון בו 

עדיו צ איכותענין ההשגחה והעיון על 

 -וספרתם לכם והנהגותיו... וכן כאן טעם 

, ותתבונן על נפשך תפקחו על עצמכם

מה הוא הטוב האמתי שתבחר בו, והרע 

האמתי שתברח ממנו, ולא תעשה שום 

מעשה בלי לשקול תחלה במאזני משקל 

 הדעת לראות הטובה היא או רעה. 

וכמו שיתנהג האדם בקבלו מחברו סך 

כמות על  מה מן הדמים, שהוא מקפיד

בל  הנספריםכל פרטי  איכותועל  המספר

תבא לידו גם מטבע אחת החסרה 

בספירת הגרועה והפסולה, ככה תתנהג 

על  תקפידוהאלה, שלא  שבעת השבועות

ביותר  תדקדקומספרם בלבד אבל  כמות

כל פרט ופרט מהמשך זמן זה,  איכותעל 

שלא יאבד אחד מהם בחסרון שלמות 

לת נפש האדם הנפשי המגרע והפוסל מע

ויתרונה, ובכולם ישמור אל נפשו מאד 

עד כאן לשונו להיותם בם תמים עם ה'. 

 בקוצר.

 בספירתולמדנו מדבריו שלא די 

הימים, אלא שעלינו להפוך את הימים 

ולדקדק באיכותם,  דבר שבמנין,הללו ל

וכל זה על ידי התבוננות מה הוא הטוב 

האמתי שיבחר בו, והרע האמתי שיברח 

וכמו כן שלא יעשה שום מעשה  ממנו,

בלי לשקול תחלה במאזני משקל הדעת 

לראות הטובה היא או רעה. שזהו כלל 

מסילת מידת הזהירות כפי שביאר בספר 

 , כידוע. ישרים

מצוה למימני יומי ומצוה למימני הנה ו

. ויתכן על פי הדברים האלה, כי שבועי

על האדם לזכור ולבחון את עצמו, 

מתקדם, ולכן צריך ולבדוק כמה הוא 

להתבונן ולחשוב כי הנה חלפו עברו כבר 

כך וכך ימים, האם ניכרת ההתקדמות 

לפי מספר הימים, והרי הם גם כן 

מחולקים לכך וכך שבועות, האם מצבו 

הרוחני הוא כשל אחד שעברו עליו כך 

 שבועות וכך ימים.

אין ספק שעבודה זו תשפיע רבות, 

עלה, לטהרינו ולקדשינו בקדושה של מ

ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל 

העולמות, ונזכה לקבלת התורה באהבה, 

 אמן סלה. 

 

עומקה של הלכה / 

הרה"ג ר' עקיבא לוי, 

 בעהמ"ח עומק הפשט
 שיר וכליזמר בגלות

 הטורלהלכה, סיכם  ארבע שיטות:

)סימן תקס( שיש בזה ד' דעות 

בראשונים, באיסור שירה בזמן הזה. א. 

שאסור כל מיני שיר בין בכלי  רש"ידעת 

בין בפה ודוקא בבית המשתה. ב. שיטת 

דאפילו בלא משתה נמי, ודוקא  התוס'

ביד  הרמב"םלמי שרגיל בכך. ג. דעת 

)תעניות ה' יד( דבכלי אסור  החזקה

לשמוע בכל ענין, ובפה דוקא על היין, 

החמיר יותר ממה  בשו"ת הרמב"םד. 

לו שכתב בספרו היד החזקה, ואסר אפי

בפה אף בלא משתה שצריך להסתייג 

מהשירה לגמרי. מדבריו עולה שאסור 

כל סוג של זמר, בין בפה ובין בכלי, בין 

"על היין" בין שלא "על היין", לרבות 

 ניגון ללא מילים.

יש פלא מדוע נהגו העולם להקל 

הגר''נ בדבר, וכפי ששמעתי בשם 

שליט''א שהטעם שלא כתוב  קופשיץ

עומר שאסור לשמוע בהלכות ספירת ה

מוזיקה כי גם כל השנה אסור לשמוע 

מוזיקה, ומדוע רוב העולם אין מחמיר 

 בזה. 

יש מלמדים זכות על מנהג העולם לפי 

)תורת האדם( בשם  הרמב''ןמה שכתב 

גאון אחד, דזמרא האסור הוא רק לשבח 

יפה ביפיו ונגינות אדם על חבירו, אבל 
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שירות ותשבחות וזכרון חסדיו של 

 ב''ה מותר כמנהג כל ישראל. הק

 הג''ר מנדל שפרןעוד שמעתי בשם 

שליט''א שהסיבה שכיום נהגו להתיר 

לשמוע מוזיקה, כיון שגם מטאטא 

רחובות הולך עם נגן ואוזניות נמצא 

שאין זה דרך בני מלכים, והרמב''ם כתב 

את האיסור של שמיעת כלי שיר יחד 

עם האיסור לבנות בניין מפואר כבניין 

 ים.מלכ

האדמו"ר רבי אהרן ראה במאמר 

 שומר אמוניםזצ''ל בספרו  ראטה

)קונטרס אהבת הבורא מאמר צהלי 

ורוני( שהאריך במעלות הזמרה להשגת 

הדביקות בה'. וכמבואר בגמ' אין 

השכינה שורה אלא מתוך דבר שמחה 

י ְמַנֵגן  של מצוה, שנאמר ְוַעָתה ְקחו לִּ

י ָעָליו ַיד ה'. ו לפי ְוָהָיה ְכַנֵגן ַהְמַנֵגן ַוְתהִּ

דבריו ברור שכל שהמטרה הוא 

מותר לכתחילה ואדרבה יש  הדבקות

 בזה מצוה. 

ם י ל ו ע ה ם  י נ י  ד

מדינא דגמ' אסור לשמוע מוזיקה מדינא דגמ' אסור לשמוע מוזיקה 

בגלות משום זכר לחורבן, ומשום שלא בגלות משום זכר לחורבן, ומשום שלא 

יקל ראש יותר מדי ולא ידבר דברי יקל ראש יותר מדי ולא ידבר דברי 

  נבלות.נבלות.

נהגו העולם להקל בדבר לשמוע נהגו העולם להקל בדבר לשמוע 

מוזיקה בימים רגילים, ויש בפוסקים מוזיקה בימים רגילים, ויש בפוסקים 

כמה לימודי זכות על מנהג זה; א. יש כמה לימודי זכות על מנהג זה; א. יש 

מפרשים טעם ההיתר שלא יכנסו מפרשים טעם ההיתר שלא יכנסו 

לעצבות, )ויש לדון לפי זה מה שיעור לעצבות, )ויש לדון לפי זה מה שיעור 

ההיתר(. ב. זה צורך מצוה כאשר זה ההיתר(. ב. זה צורך מצוה כאשר זה 

  מביא דבקות ושמחה בעבודת ד'. מביא דבקות ושמחה בעבודת ד'. 

אכן באמצע הסעודה אין להקל מכח אכן באמצע הסעודה אין להקל מכח 

יש הרבה מדקדקים שאין יש הרבה מדקדקים שאין   טעמים אלו.טעמים אלו.

שומעים מוזיקה כי אם בראש חודש או שומעים מוזיקה כי אם בראש חודש או 

  ערב שבת אחרי חצות או סעודת מצוה.ערב שבת אחרי חצות או סעודת מצוה.

אין להעיר את התלמידים על ידי אין להעיר את התלמידים על ידי 

שיר, למרות שמעיקר הדין היה מקום שיר, למרות שמעיקר הדין היה מקום 

להקל כאשר אינו עושה כן לתענוג. להקל כאשר אינו עושה כן לתענוג. 

והטוב ביותר שלא יעורר בשיר אלא והטוב ביותר שלא יעורר בשיר אלא 

באמירה בנעימה 'קומו לעבודת הבורא' באמירה בנעימה 'קומו לעבודת הבורא' 

  וכדומה.וכדומה.

גיליון מלא:לתג  ובות וקבלת 

 5047867@gmail.com 
 

פרחים לתורה / הרב 

 ישראל חיים בלומנטל
מכח  –קדושת הכהנים לדורות 

 אהרן הכהן
ן ְוָאַֹמְרתָ  י ַאֲֹהר  ֲֹהִנים ְבנֵׁ ל ַהכ  ר אֶּ  ֱאמ 

ֹא ִיַטָםא ְבַעָםֹיו.  ש ל  פֶּ ם ְלנֶּ הֶּ  )כא, א(ֲאלֵׁ

בפסוק זה ישנן כמה תמיהות: ראשית 

הרי כולנו יודעים שהכהנים הם בני  –כל 

אהרן, מדוע אם כן צריך הכתוב לומר 

 "הכהנים" ולהוסיף "בני אהרן"?

שנית, ישנה כאן כפילות לשון "אמור 

"ואמרת אליהם", אשר  -אל הכהנים" 

 נראית מיותרת לכאורה.

 מקור קדושת הכהנים

, שאהרן קדוש ה' היה מבאר הכלי יקר

מקור קדושת הכהנים, ולכן נאמר עליו: 

"כי נזר שמן משחת אלקיו עליו" )פסוק 

יב(, שהוא קדוש מצד עצמו, ולא קיבל 

קדושתו באמצעות אדם אחר. ממנו 

נמשכה הקדושה לבניו וצאצאיו אחריו, 

 אך הם היו רחוקים מדרגת קדושתו.

 –לכן אהרן שהיה מקור הקדושה 

יטמא אפילו לאביו ולאמו, נאסר לו לה

 –וכן כל הכהנים הגדולים מזרעו 

מקבלים את שפע הקדושה ישירות ממנו 

ונאסרים כמוהו להיטמא לקרוביהם 

 ואפילו להוריהם. 

 קדושת כהן הדיוט = כלי שני

אבל בניו שהיו רחוקים מקדושתו 

 –הנשגבה, ומצד עצמם אין להם קדושה 

נם אלא רק מצד היותם בני אהרן, לכן די

חלוק: למתים רחוקים אסור להם 

להיטמא, כי יש בהם צד קדושה. אך 

לקרוביהם הותר להם להיטמא, כי הם 

 רחוקים קצת ממקור הקדושה.

"ואמרת", שתי אמירות  -"אמור" 

 שונות!

מעתה יתיישבו השאלות וכן כפל 

האמירה  -הלשון עליו עמדנו. "אמור" 

 –" בני אהרןהראשונה היא "אל הכהנים 

היותם בני אהרן, לכן דבקה בהם מצד 

קדושה באמצעות אהרן, ונצטוו "לנפש 

נאסר להם להיטמא  -לא יטמא בעמיו" 

 למתים.

אבל ישנה אמירה נוספת: "ואמרת 

" = אמירה שניה מצד עצמותם, אליהם

שאין בעצמותם כל כך קדושה יתירה, 

 לכן הותר להם להיטמא לקרוביהם.

 סיבת טומאת המת

קר ומגלה לנו את כאן מוסיף הכלי י

כשמלאך  -סיבת ומקור טומאת המת 

המוות נוטל את נשמת האדם, הוא 

 מביא טומאה על גופו.

 שפתי כהן ישמרו דעת

הספורנו לומד את הדברים באופן 

אחר. הוא מבאר שהכהן הוא בעל בעמיו 

ְׁשְמרלהבין ולהורות, " ְפֵתי ֹכֵהן יִּ י שִּ ו כִּ

י פִּ " )מלאכי ב, ז(. הוַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשו מִּ

ממילא ראוי לאיש כזה לנהוג בנשיאות 

כדי שישמעו לדבריו, ולכן אין ראוי 

 –שיחלל את הכנתו למקדש ה' וקדשיו 

 כדי לכבד מתים שאינם קרוביו.

אך לקרוביו הותר הדבר, כי כבודם 

 הוא כבודו.

יזכנו ה' לראות במהרה כהנים 

 בעבודתם, ולזכות להנות מזיו קדושתם.

 לום ומבורך!שבת ש

לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

blu.israel@gmail.com 

פתגמי אורייתא / הרב 

יוסף חיים אלבוים, 

בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת 

 חכמה'
 "וקדשתו"

יָך הּוא מַ  הֶּ ם ֱאל  חֶּ ת לֶּ ְקִריב ְוִקַדְשתו  ִכי אֶּ

ש ֲאִני ה' ְמַקִדְש ָקדש ִיְהיֶּה  ם. ָלְך ִכי ָקדו  כֶּ

 )כא, ח(

כתב המרדכי )הגהות גיטין תסא( וז"ל: 

"אין כהן נרצע. מעשה בכהן שיצק מים 

על ידי רבינו תם, והקשה לו תלמיד, הא 

שנינו בירושלמי 'המשתמש בכהונה 

מעל', והשיב לו אין בהם קדושה בזמן 

הזה, דקיימא לן בגדיהם עליהם קדושה 

לא. והקשה אם כן כל  -יהם, ואי לא על

מיני קדושות לא ליעבד להו. ושתיק 

רבינו תם. והשיב הרב פטר דנהי דיש 

יכול למחול, כדאמרינן  -בהן קדושה 

פ"ק דקדושין אין כהן נרצע מפני שנעשה 

בעל מום, והשתא בלא הך טעמא תקשי 

האיך מצי משתעביד ביה, אלא ודאי מצי 

עמא דבעל מחיל, והלכך איצטריך לט

 מום, דאם כן היה נרצע". 

מבואר שנחלקו רבותינו הראשונים 

בטעם וגדר האיסור להשתמש בכהן, 

וצ"ב שיטתם א. מהי תשובת ר"ת 

לשאלת התלמיד. ב. מדוע לא הוכיח 

ר"ת דינו מהפסוק עצמו, שבפסוק נזכר 

הטעם מחמת שלחם אלקיך הוא מקריב, 

ואילו עתה בזמן הזה אין הכהנים 

כלל, ובזה אזל דין קדושתם מקריבים 

מצד ישראל. ג. על שיטת רבינו פטר צ"ב 

מה ראיה מצא בעבד נרצע, הלא כמו 

שנהיה עבד בראשונה מחמת שמכרוהו 

בית דין, כמו כן אם אומר אהבתי את 

אדוני דינא הוא לשעבדו עד היובל, ולולי 

האיסור לעשותו בעל מום אכן היה 

 רוצעו ומשעבדו, ולא מחמת רצונו של

האדון אלא מחמת מה שהתורה 

משעבדת אותו. ד. אטו אם יש כהן בעל 

מלאכה כנפח או סנדלר, האם אסור 

לתת לו מלאכה לעשותה לאיש ישראל, 

 ואם כן במה נחלקו.

ונראה בביאור הענין, שנחלקו 

הראשונים בביאור 'וקדשתו' האמור כאן 

בפסוק, האם בא להורות על הקדמת 

אזהרה  הכהן לכל דבר, או שיש כאן

לישראל לשמר את קדושת הכהנים, 

להודיעם על כל דבר טומאה, ומכש"כ 

 שלא לטמאותם בפועל.

שהנה, ענין זה זה שהמשתמש בכהונה 

מעל, ביארו בירושלמי )סוף ברכות( 

"מניין המשתמש בכהונה מעל, רבי אחא 

 בשם שמואל אמר, )עזרא ח, כח( 'ָוֹאְמָרה

ׁש ַליֹקָוק וְ  ם ֹקדֶּ ם ַאתֶּ ׁש',ֲאֵלהֶּ ים ֹקדֶּ  ַהֵכלִּ

מה כלים המשתמש בהן מעל, אף 

המשתמש בכהנים מעל". המה דברי 

עזרא לאחיו הכהנים, ומבואר בדבריו, 

שבאמת אין הכהנים עושים שום 

mailto:5047867@gmail.com
mailto:blu.israel@gmail.com
mailto:blu.israel@gmail.com
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מלאכה, אולם על מלאכת אסיפת הכסף 

והזהב למקדש, אין מניעה, שהרי כמו 

שהכלים קודש והם עומדים לשרת 

ל שירות במקדש, כך הכהנים עומדים לכ

של בנין המקדש. ממילא מובן מכך 

שאסור להשתמש עם הכהנים לשום 

 מלאכה.

הנה לשיטת ר"ת, אין זה ביאור הקרא 

של 'וקדשתו', אלא הלכה חדשה 

ונוספת, שמא מתקנת עזרא הוא, והוא 

תלוי ועומד במה שהכלים קודש, 

שמחמת שהם משרתים את פני ה', לכן 

מדים הם קודש. אולם בזה"ז שאין הם עו

לשרת, אין דינם ככלי שרת, ואין בהם 

 דין מעילה. 

אולם ר"פ סבר, שוקדשתו הוא דין 

דאורייתא, שדברי עזרא הם ביאור 

הקרא, שמאחר שהם מקריבים את 

הקרבנות, לכן דינם קודש, והמשתמש 

בהם מעל. אולם יש הבדל בדברים, 

שהכהן יכול למחול על קדושה זו, 

שלשם כך  ובצריך לחייו, או לשלם חובו

נמכר לעבד, הנה רצון הכהן בכך, ואין 

פסול בישראל המשתמש בו, כי הוא 

מצידו מקדשו, אלא שהכהן רוצה 

 במלאכה זו.

 *  

באופן נוסף נוכל לבאר, שלעולם 

לכו"ע 'וקדשתו' בא ללמד על החובה 

לכבד את הכהן ראשון, וכמאמרם )גיטין 

 נט:(. אלא שנחלקו בביאור הפסוק עצמו.

וק ב' חלקים, א' וקדשתו כי הנה בפס

את לחם אלקיך הוא מקריב, ב' קדוש 

 יהיה לך כי קדוש אני ה' מקדישכם.

נוכל להסביר שלשיטת רבינו תם, טעם 

'וקדשתו', הוא רק משום שהוא מקריב 

קרבנות. עפי"ז בעת שאינו מקריב, כמו 

בזמן הזה, שאין מקדש וכהן מכפר, אין 

דין וקדשתו. אלא שהביא ראיה 

רושלמי, ששם מביאים מקרא מהי

דעזרא, שאכן יש מצוה כזו שהכהנים 

יהיו קודש כמו הכלים. עפי"ז נוכל לומר, 

שכמו שכיום אין כלי קודש, כך גם 

הכהנים אינם נחשבים לכלי שרת 

במקדש, וממילא אין חובה לכבדם יותר 

 משאר עם ישראל. 

עוד הלכה יש בפסוק, קדוש יהיה לך, 

שבזה הכונה, שעם ישראל צריכים 

לשמור את הכהנים בקדושתם, גם 

כשאין מקדש, כי דין קדושתם לבל 

יטמאו למתים, ולבל יחללו יחוסיהם, 

אינו נוגע למה שהם משרתים עתה 

בפועל, אלא במה שהם צריכים להיות 

מוכנים אל השירות בעתיד. או ביתר 

מטרה שיהיה בעם ישראל  ביאור, שיש

ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהם משרתי 

ה', וגם באין מקדש, מכל מקום יורו 

משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ענין זה 

הוא קדושה כמו 'אני ה' מקדישכם', כי 

כמו שהקב"ה מקדש את ישראל, ויש 

להם תפקיד ללמד את העולם ללכת 

בדרכי ה', והעולם צריך את ישראל 

כת כהנים וגוי קדוש, ביחס שהם ממל

לאומות, כך גם עם ישראל צריכים את 

הכהנים שהם שבט הכהונה, שיהיו 

 קדושים ומוכנים אל הקדושה.

נמצא שיש כאן בפסוק ב' קדושות. 

קדושת וקדשתו לכבדם ולרוממם 

ולהבדילם מהעם, וזה תליא במציאות 

אם הם מקריבים את לחם אלקיך. דין 

י בזה הם שני, לשמור על קדושתם כ

צריכים להיות קדושים מצד עצמם, כמו 

שעם ישראל קדושים מצד עצמם, ואסור 

להם לחלל קדושתם. כמו שנזכר בפרשת 

עריות ומאכלות אסורות וכדומה, 

 שנצטוינו על קדושים תהיו.

אולם לשיטת ר"פ, אין כאן ב' מצוות, 

אלא ב' טעמים למצוה אחת. המצוה 

א היא לקדש את הכהנים ולכבדם. אל

שיש בזה ב' טעמים. א' כי הם מקריבים 

את לחם אלקיך. גם אם בפועל אינם 

מקריבים עתה, כגון כהן שיש לו מום, או 

שאין מקדש, מכל מקום הם המוכנים 

והמזומנים לכך. ]יתכן עוד, שלכך נזכר 

לחם אלקיך ולא אישי ה', כי למרות 

שאינם מקריבים אישי ה' על המזבח, 

ה וכדומה, גם מכל מקום אכילת התרומ

הם בכלל לחם אלקיך הם מקריבים. 

 נמצא שהם כהנים בפועל גם בזמן הזה[.

טעם נוסף למצוה זו, קדוש יהיה לך כי 

אני ה' מקדישכם. שכמו שרצה ה' 

בישראל לקדשם ולרוממם מכל העמים. 

כך רצה בשבט הכהונה לרוממם מכל 

ישראל. נמצא שהרצון האלקי לקדשם, 

 לקדשם.הוא המחייב את ישראל 

וידוע הנידון האם הכהנים שלוחי דידן 

או שלוחי דרחמנא, וכאן בפסוק נמצאים 

ב' הטעמים. שצריכים לקדשם ולכבדם, 

הן מצד שהם שלוחי דידן שהם מקריבים 

בשביל כל ישראל את לחם אלקיך. הן 

מצד שהם שלוחי דרחמנא, שלכן קדוש 

יהיה לך, כמו שה' קידש את ישראל 

שם ורוממם לכן בקדושתו, ומצד שקד

 אנו צריכים לקדשם. 

 *  

 סימן 'פלג' -ל"ג בעומר 
בטשו"ע ריש סי' תכח, אמרו בזה 

"לעולם ביום שיהיה פורים יהיה הלשון 

 ל"ג לעומר, וסימן פל"ג". 

הדברים צ"ב, מדוע אכן ביום שיהיה 

פורים יהיה ל"ג בעומר, מה עוד שיש 

עוד דברים שחלים ביום זה בשבוע, ומה 

יך בין הדברים, ומהו הסימן ראו לשי

 פל"ג. 

נראה בזה ענין עמוק, הנה גזירת המן 

היה בי"ג ניסן כנאמר במגילת אסתר )ג, 

ׁש ָהרִּ  ְך ַבֹחדֶּ לֶּ ָקְראו ֹסְפֵרי ַהםֶּ אׁשֹון יב(, 'ַויִּ

ָכֵתב ְכָכל ְׁשלֹוָׁשה ָעָשר יֹום בֹו ַויִּ ר  בִּ ֲאׁשֶּ

ָוה ָהָמן' וכו', ואילו סיום הגזרה  היה צִּ

בכ"ג סיון כמו שנאמר באגרות מרדכי 

ְך ָבֵעת  לֶּ ָקְראו ֹסְפֵרי ַהםֶּ )שם ח, ט( 'ַויִּ

ׁש י הוא ֹחדֶּ יׁשִּ ׁש ַהְחלִּ יא ַבֹחדֶּ יָון  ַההִּ סִּ

ָכֵתב ְכָכל ים בֹו ַויִּ ְשרִּ ְׁשלֹוָׁשה ְועֶּ ר  בִּ ֲאׁשֶּ

ים' וכו'. נמצא  ל ַהְיהודִּ ָוה ָמְרדֳַּכי אֶּ צִּ

ה גזירת המן, מי"ג ששבעים ימים הית

ניסן עד כ"ג סיון, ולכשתבדוק תמצא 

שמחצית הימים הם בל"ג בעומר, אמור 

מעתה, שפלגא של הימים של גזירת המן 

הם בל"ג בעומר, ומובן מאוד השייכות 

שבין ל"ג בעומר לפורים, הלא זהו הסימן 

 בזה, של"ג בעומר הוא הפל"ג של פורים. 

יזה אולם נראה פשוט, שאין כאן רק רמ

על מחצית הימים של הגזירה. אלא 

הטעם לשבירת רוע הגזירה של המן היה 

ל"ג בעומר, יעוין בספר "עד הגל הזה" 

למקובלי הגאון הרב יעקב הלל שליט"א, 

שביאר שעל פי הסוד ענין הוד שבהוד 

הוא השמחה הגדולה של יום זה, ]ולא 

פטירת רשב"י[, ויום גדול זה וענינו 

זה היה הגורם העמוק על פי סודו, 

לשבירת זרוע רשע, עד שניתן לומר 

שהגזירה נתקיימה והיה לה קיום והמשך 

עד בוא יום זה שהוא הוד שבהוד, ועל 

ידי ששבו ישראל בתשובה שלמה בדברי 

הצומות וזעקתם, בזה שברו זרוע רשע, 

עד שניתן להבין שבו ביום פלגו וחצו 

ושברו את תוקפה של גזירת המן. ובזה 

ראו לסמן את שני הימים האלה יובן מה 

בצוותא, ומה טעם אכן יוצאים שני 

הימים הללו בשוה, יען ענינם אחד, 

שבשניהם נשבר כח רשעת המן 

 והוציאנו משבעוד לגאולה. 

ובתורת המנחה )ר' יעקב סקלי תלמיד 

הרשב"א( מאריך בספרו להשוות גאולת 

מרדכי ואסתר לגאולה העתידה, באמרו 

שגם לעתיד תהיה מלחמת עמלק בחודש 

אדר והגאולה השלמה בבנין המקדש 

בחודש ניסן, אם כן יתכן עוד, שהשמחה 

הגדולה של ל"ג בעומר, משום שהיא 

מר שייכת לענין הגאולה העתידה, לז

עריצים, והיתה לה' המלוכה וממילא אז 

תשמח, ואז ימלא שחוק פינו. באופן 

שכח התפילה של ב' ימים אלה, פורים 

ול"ג בעומר, הם ההכנה לגאולה 

 השלימה. 

 

פינת ההלכה מאת מרן 

 הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

פינת ההלכה / מרן 

הראשון לציון הגאון 

רבי יצחק יוסף שליט"א, 

הרבני נשיא בית הדין 

 הגדול ובעל ילקוט יוסף
העלול להפסיד יום מימי 

 ספירת העומר, האם יברך?
שאלה: מי שצריך לעבור ניתוח מורכב 

בימי ספירת העומר, וכנראה שיפסיד 

ספירת יום אחד, האם עד הניתוח יוכל 

לספור ספירת העומר עם ברכה, כיון 

 שיודע שיפסיד את הברכה?
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נידון זה תלוי במחלוקת תשובה: 

המפורסמת בראשונים, לגבי אדם ששכח 

לספור יום אחד, האם הפסיד את כל 

הספירה מכאן ולהבא, וגם למפרע, או 

לא. שדעת בה"ג )הובא בתוס' מנחות דף 

סו.( שאם לא ספר יום אחד, שוב אינו 

סופר, כי צריך שיהיו שבעה שבועות 

'תמימות', וזה כמו שרשרת אחת גדולה, 

הרי זה כמו ואם שכח לספור יום אחד, 

 שנקרעה השרשרת.

אולם התוספות חולקים על בה"ג 

וכתבו: "והיא תימה גדולה, ולא יתכן", 

ולדעתם, כל לילה היא מצווה בפני 

עצמה, ואין זה דומה לשרשרת, ולכן 

תיקנו לברך בכל לילה ולילה, ואם שכח 

לספור בלילה ולא נזכר גם ביום, יכול 

להמשיך לספור עם ברכה. ובאמת רוב 

ראשונים אינם מסכימים לדעת בה"ג. ה

כך מבואר בדברי רב האי גאון, וכן כתב 

צדק, וכך כתב באריכות בספר -רב כהן

המכריע וכן בספר המנהיג, וכך דעת 

הרא"ש )פסחים פ"י סוף סי' מא( שכל יום 

 מצווה בפני עצמה.

הכתב סופר הביא את השו"ע שפסק 

שאם שכח לספור בלילה וגם לא ביום, 

ספור בלי ברכה, שאין זה שמרן ימשיך ל

עזב את רוב הראשונים ופסק כמו דעה 

הבה"ג, ובאמת דעתו כרוב  –יחידאה 

הראשונים, רק מחמת חומר איסור ברכה 

לבטלה, חשש. וכיון שקיי"ל שאין הברכות 

מעכבות את המצוה, לכן פסק שיספור 

בלי ברכה, ואינו מעיקר הדין, אלא רק 

 מצד חשש לדעת הבה"ג.

זה מסביר הכתב סופר מה שפסק ולפי 

השו"ע )סי' תפט( שמי ששכח לספור 

בלילה וספר ביום בלי ברכה, ממשיך 

לספור בשאר הימים בברכה, כי על 

ספירת יום יש מחלוקת אם מועיל או לא, 

ומרן סמך על המקילים שאם שכח לספור 

בלילה וספר ביום, מועיל, וימשיך לספור 

סר לילה עם ברכה. ולכאורה מדוע, הרי חי

אחד? אלא שמרן רק חשש לסברא שאם 

חיסר לילה, איבד את המצווה, אבל 

מעיקר הדין הלכה כדעת רוב הראשונים, 

 ולכן אם ספר לכל הפחות ביום, מועיל.

ויש להוסיף עוד, שיש כאן ספק ספיקא: 

שמא כל יום מצוה בפני עצמה, ואפילו 

אם כל יום הוא מחובר ליום שלפניו, שמא 

מועילה, ולכן פסק מרן שאם ספירת יום 

ספר ביום, יכול להמשיך מכאן ולהבא 

לספור עם ברכה, ורק עם שכח לילה ויום 

 ימשיך לספור בלי ברכה.

עכ"פ מכך שמרן חשש לדעת בה"ג ואם 

הפסיד יום אחד יספור בלי ברכה, א"כ 

לכאורה מי שיודע שבמשך הימים הללו 

לא יוכל לספור את העומר מפני שעובר 

ויהיה מורדם וכדו', לכאורה לא ניתוח, 

יוכל לספור את העומר כבר מתחילה, כי 

צריך לחשוש לבה"ג שסובר דבעינן 

 'תמימות'.

אבל באמת אינו כן, כי גם נחלקו 

הפוסקים במי שהחסיר ולא ספר לילה 

ויום, האם מה שבירך עד עכשיו היה 

ברכה לבטלה. בספר סדר היום )סדר 

שלא  ספירת העומר( כתב שיש להיזהר

יאבד אפילו יום אחד בלי ספירה, ויספור 

אותו בזמנו הראוי לו, "ואם שכח ולא 

ספר, בטלה כל הספירה", ומשמע מדבריו 

שכל מה שבירך הוי ברכה לבטלה. גם 

בספר יוסף אומץ כותב שאם לא ספר 

בלילה הפסיד את כל שכר הברכה, צא 

וחשוב כמה עשרות זהובים הפסיד, שכן 

זהובים. ועוד, שאם כל ברכה זה עשרה 

דילג יום אחד, נמצא שביטל מצוות רבות 

ועשה ברכה לבטלה, כל הספירה היתה 

 לבטלה. 

גם החיד"א כתב בספר עבודת הקודש, 

שיזהר כל אדם ויעשה סימנים שלא ישכח 

לילה אחד לספור את העומר, לדוגמא, 

יניח פתק סמוך למיטתו או על המקרר 

לה, כדי שיזכור, ואם שכח לספור בלי

יספור ביום, שאם לא כן, "למפרע יהיו 

ברכותיו לבטלה, ונמצא ביטל מצות עשה 

של ספירת העומר". ומדבריהם נראה 

שאדם שצריך לעבור ניתוח ולא יוכל 

לספור יום אחד, לא יספור עם ברכה כבר 

 מתחילה, שלא יהיו ברכותיו לבטלה.

אבל באמת הם לא התכוונו שזה ממש 

וא עשה מה שה' ברכה לבטלה, מכיון שה

ציווה אותו, ואין הקב"ה בא בטרוניה עם 

בריותיו, והוא ספר את העומר, ולאחר 

רחמנא  -מכן אם הוא אנוס, "אנוס 

פטריה", אך לעת עתה הוא מצווה. ומה 

שכתב החיד"א שזה ברכה לבטלה, היינו 

 שאינה בשלימות ובהידור. 

]וכן מה שכתב ש"ביטל מצות עשה", 

מהתורה?! ואמנם וכי זה מצוות עשה 

דעת הרמב"ם, הראבי"ה, אור זרוע, 

והחינוך, שספירת העומר מהתורה, אך 

דעת רוב הראשונים, שהם: הרא"ש, הר"ן, 

הריטב"א, הרשב"א, תוספות, וכך כתב 

הבית יוסף שהסכמת רוב המפרשים 

שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, 

וכך משמע בשו"ע. וספירת העומר קשור 

, ובזמן שבית המקדש קיים לקרבן העומר

ויש קרבן העומר, הספירה היא מהתורה, 

אך בזמן הזה שאין לנו קרבן העומר, גם 

הספירה היא מדרבנן. אלא היינו כעין 

 מצות עשה.

ולכן יכול לסמוך על רוב הראשונים 

שכל יום זו מצוה בפני עצמה, ויספור עם 

ברכה, ולאחר מכן כשירדימו אותו בניתוח 

אנוס רחמנא פטריה. ובפרט  והפסיד יום,

שיתכן שיעשה לו נס, אם ילך לחכם 

ויבקש עליו רחמים או יתפלל אצל קברי 

צדיקים, ולאחמ"כ יערכו לו בדיקה נוספת 

ויאמרו לו שהכל בסדר, ולכן יספור כבר 

מתחילה עם ברכה. וכ"כ בשו"ת קנין 

תורה )להגאון רבי אברהם דוד הלוי 

ם ברכה. הורביץ, חלק ה( שיכול לספור ע

אולם אח"כ אם באמת יפסיד יום אחד, 

יספור מכאן ולהבא בלי ברכה, לחשוש 

 לדעת בה"ג.

 

 מצות עשה בחצי שיעור

יש שצירפו את סברת הפוסקים שיש 

מצות עשה גם בחצי שיעור, כגון מי 

שספר שלש שבועות ולאחמ"כ עבר ניתוח 

ולא ספר, ומה שספר עד עכשיו זה כמו 

שיש לו חצי כזית חצי שיעור, כמו אדם 

מצה וחצי כזית מרור וכדו', אינו יכול 

לברך על זה, כי הברכה על אכילת מצה 

ועל אכילת מרור זה רק בכזית, כך כתב 

בשו"ת רב פעלים )ח"ג סימן לג( שמי 

שספר את העומר כמה ימים זה בגדר של 

מצוה בחצי שיעור. ואמנם יש לפלפל 

 בדבריו, אבל מ"מ חזי לאיצטרופי.

אפשר לומר שגם לבה"ג שהכל זה ועוד 

מצוה אחת, מ"מ תיקנו חכמים ברכה על 

כל חלק וחלק מחלקי המצוה, והיכן מצינו 

מצוה אחת שמברכים עליה ארבעים 

ותשע יום?! ולמה לא מברכים רק ביום 

הראשון?! אלא מכאן שחכמים תיקנו 

ברכה על כל חלק וחלק מחלקי המצוה, 

ספור עם ולפי"ז כל עוד שהוא בריא יכול ל

 ברכה.

וכ"כ בשו"ת בצל החכמה )חלק ה סי' 

מה( כתב שחולה שלדעת הרופאים 

שעותיו ספורות, יכול לספור, )ואי"צ 

לספור דוקא בעמידה(, כי אולי לבסוף 

יחיה, ואפילו אם לא, מ"מ תקנו חכמים 

לברך על כל חלק וחלק מחלקי המצוה, 

ואח"כ אם נאנס, רחמנא פטריה, ובשמים 

 תו על ברכה לבטלה. לא ידונו או

וכן הדין כשיודע בעצמו שהוא שכחן 

וכל שנה מפסיד את הספירה, בכל זאת 

יספור עם ברכה, עד שישכח ומכאן ואילך 

ימשיך לספור בלי ברכה. אך יעשה לעצמו 

 סימנים, וכדברי החיד"א.

גם הגרב"י זילבר בשו"ת אז נדברו )חלק 

ו( כתב שאף אם התברר למפרע שלא 

'תמימות', כיון שעשה מה קיים מצוות 

שנצטווה, מה שעשה לא מתבטל למפרע. 

וכן דעת הגר"ש ואזנר )קובץ מבית לוי( 

שזקוק לעבור ניתוח בימי הספירה, יכול 

לספור עם ברכה, ומביא שדעת הגר"ש 

קלוגר בס' קנאת סופרים שגם אם יודע 

שישכח יום אחד, יספור. וכן דעת הגרש"ז 

לכן יש אויערבאך )הליכות שלמה(, ו

 להורות למעשה שיספור עם ברכה. 

 קטן שהגדיל

ומכל זה נלמד לענין נער שנעשה בר 

מצוה בימי הספירה, שאף שאינו רשאי 

 להמשיך לספור ספירת העומר בברכה,

מפני שכל ספירותיו שהיו בקטנותו אינן 

מוציאות אותו ידי חובתו לכשיגדל, מ"מ 

עד אותו יום יספור עם ברכה, שמחויב 

מצות חינוך. וספירותיו בקטנותו משום 

לא עלו לו, כמבואר בגמרא )ר"ה דף כח( 

שמי שעושה מצוה בשעה שהיה פטור 

ממנה, כגון שהיה שיכור וחזר והתפקח, 

יחזור לקיים המצוה, ומה שעשה אינו 

נחשב. וכן פסק הרמב"ם )פרק ו הלכות 

חמץ ומצה הלכה ג(: "אכל כזית מצה 

ך נתרפא, והוא נכפה בעת שטותו ואחר כ

חייב לאכול אחר שנתרפא, לפי שאותה 
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אכילה היתה בשעה שהיה פטור מכל 

המצות", וכך פסק מרן בשו"ע )סי' תעה 

 סעיף ה(. 

ובפרט לדעת רש"י )ברכות דף מח., וכן 

בחגיגה ובנזיר( שמצות חינוך הוא על 

האב, והקטן עצמו אינו מחויב במצות 

 אפילו מדרבנן. ולפ"ז מה שספר הקטן לפני

שהגדיל, היה פטור לגמרי, כי הוא אינו 

מחוייב במצות כלל, וכמאן דליתא דמי, 

ונמצא שאין כאן 'תמימות', הלכך כשיגדל 

לא יוכל לברך על ספירת העומר. וכן 

מתבאר בירושלמי )סוף פרק ג דראש 

השנה(. וכן דעת רוב הראשונים: הרמב"ן 

)במלחמות ברכות פרק ג דף כח:(, 

במגילה )דף יט:(, הר"ן הריטב"א, המאירי, 

בקידושין )דף לא.( הרא"ש, המרדכי. 

ובכסף משנה )פרק ו מהלכות חמץ ומצה 

הלכה י( שכך דעת הרמב"ם, ובשו"ת 

חקרי לב )להראש"ל הגר"י חזן, חאו"ח סי' 

מה( הוכיח שכן דעת רבי משה מקוצי 

בספר מצות גדול )הסמ"ג(. וכן הסכימו 

הרבה אחרונים, ומהם: הפרי מגדים 

)בפתחיה כוללת אות כח(, והישועות 

יעקב )סימן רעג סק"א(, ובשו"ת אמרי 

בינה )דיני שבת סימן י"א( הצפנת פענח 

)סימן קה( האדמו"ר מגור בספרו חידושי 

הרי"מ, האדמו"ר מסוכוטשוב בספרו אבני 

נזר, כולם הסכימו שהמצוה היא על האב 

 ולא על הבן.

וכן כתבו בשו"ת פרי הארץ )ח"ג סימן 

(, החיד"א בברכי יוסף )סימן תפט(, רבי א

חיים פלאג'י במועד לכל חי )סימן ה אות 

ח(, שלמי ציבור, הרב ענתבי, הרב ענגיל, 

חידושי הרי"ם, שו"ת שערי דעה, רע"א, 

אמרי בינה, רע"א, חזון איש )הלכות 

ברכות סימן כח אות ה(, אבני נזר, שו"ת 

מנחת אלעזר )חלק ג סימן ס(, שו"ת הר 

להקת גדולי אחרונים, שכותבים  צבי,

שקטן שהגדיל מכאן ולהבא סופר בלי 

ברכה. וכי לא נחשוש לספק ברכות 

להקל?! ואם כי יש חולקים, אבל מאידך 

רוב האחרונים סוברים שקטן שהגדיל לא 

יכול לספור עם ברכה, ומי לא יחוש 

לדבריהם?! ויקיים את מצוות הספירה בלי 

את ברכה. והברכות אינם מעכבות 

 המצוה.

יש אחד מרבני זמנינו שחידש שיש 

מצות חינוך גם לאחר שהקטן הגדיל. 

ברגע שהאבא מחנך אותו לספור ספירת 

העומר באותה שנה ובאמצע הגדיל 

החינוך, ממשיך גם כשהגדיל. וזו המצאה! 

כי אדרבה, בתוס' בפסחים משמע להדיא 

שדין חינוך זה רק עד שנעשה בר מצוה 

 ולא אח"כ.

גדול נגד החיד"א, החזו"א,  מה כוחו

רעק"א, הרב פרנק, כל גדולי הפוסקים 

הנ"ל?! איך אפשר לפסוק כמוהו נגד כל 

הפוסקים הנ"ל?! ולכן יש לנו לחשוש 

לברכה לבטלה. יש לנו כללי הפסיקה, לא 

כל אחד יכול לפסוק מה שעולה לו בראש! 

ומכללי הפסיקה הוא ש'ספק ברכות 

דיל באמצע להקל'. ולכן להלכה: קטן שהג

מצוה -ימי ספירת העומר, עד שיעשה בר

יספור עם ברכה, מדין חינוך, ומכאן ואילך 

 יספור בלי ברכה.

 *  

מנהגי וטעמי האבילות בימי 

 ספירת העומר
אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, 

בהם נוהגים מנהגי אבלות. לא מסתפרים, 

לא שומעים כלי שיר, ולא נושאין נשים 

 כידוע. 

לכך, כי מובא בגמרא )יבמות דף הסיבה 

סב( ששתים עשר אלף זוגות תלמידים 

( היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו 00,333)

מפסח ועד עצרת. וכתבו הגאונים שקבלה 

בידם שמתו מפסח ועד פרוס עצרת, 

דהיינו יום ל"ג בעומר, אם כי ביום ל"ד 

בעומר עדיין מתו עוד קצת, ולכן אצל 

ביום ל"ג האשכנזים מתחתנים כבר 

בעומר, כי הולכים אחר הרוב, אך אצל 

הספרדים נוהגים מנהגי אבלות עד יום 

ל"ד בעומר בבוקר, ש'מקצת היום ככולו', 

 כיון שכבר הנץ החמה, קצת היום ככולו.

אם נעשה חשבון על תקופה קצרה זו 

בה מתו עשרים וארבע אלף תלמידים, 

ורק בימי החול, אפשר להבין שלמעלה 

ות של תלמידי חכמים נערכו מאלף הלווי

בכל יום, עד כדי שהיה העולם שמם 

מתורה, עד שירד רבי עקיבא אצל רבותינו 

שבדרום, והעמיד חמשה תלמידים, רבי 

מאיר ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי 

אלעזר בן שמוע, ומאותם חמשה 

תלמידים יש לנו תורה היום. כל מה 

שהיתה התורה מעשרים וארבע אלף, 

לא ניתן אפשר לתאר מה הם היו, וכמה ש

תורה היתה להם, והיה העולם שמם 

מתורה, וכל זה בגלל שלא נהגו כבוד זה 

 בזה.

לא כתוב שביזו זה את זה, או קיללו זה 

את זה או שהשניאו זה את זה, אלא 

"שלא נהגו כבוד זה בזה". הייתה להם 

כמין קנאה מוסתרת, ולכן אף אחד לא 

אחד דאג רק לעצמו, כיבד את השני, כל 

 ולא כיבד את חבירו.

כתוב "הרבה למדתי מרבותי ומחברי 

יותר מרבותי". אדם שיש לו חברותא ודן 

עמו בכל מיני נושאים, מביא לו ראיה 

מכאן וראיה משם, וע"י כך מתבררת 

שמועתו, ועל כן צריך לכבד את חבירו, 

והם לא נהגו כבוד זה בזה ומתו, ולכן 

י אבלות, לא מסתפרים אנחנו נוהגים מנהג

 ולא מתגלחים וכו'.

 האם גזרו על גילוח הזקן?

הרדב"ז כתב שכל התקנה שלא 

להסתפר היתה על תספורת הראש, אך 

על גילוח הזקן, מי דיבר על כך בכלל?! לא 

היו מגלחים כמו בימינו, ולכן לא היתה 

להם גזירה על הזקן. ולפי דבריו מותר 

אבל לגלח זקנו בימי ספירת העומר, 

בדברי השו"ע ושאר האחרונים לא מובא 

חילוק זה ו"אין מסתפרים" היינו בין 

תספורת הראש ובין תגלחת הזקן. וכך 

בתים -נוהגים כל בני התורה, וכל הבעלי

שקובעים עיתים לתורה, לא מסתפרים 

 ולא מתגלחים.

מינה לאדם שעובד במקום -אך נפקא

הבית שלו אומר לו שכיון -מסויים, ובעל

עים למקום זה אנשים נכבדים, אינו שמגי

יפטר  -מוכן שלא יגלח זקנו, ואם לא יגלח 

אותו, בכה"ג יכול לסמוך על דברי 

 הרדב"ז.

-כשמרן זצ"ל כיהן כרב הראשי לתל

אביב, היו הגבאים שם אנשים דתיים, 

אבל לא כל כך חזקים כמו בירושלים. 

אדם יכול היה להתפלל שלש תפילות 

-ין, ללכת לשיעוריבכל יום, להניח תפיל

תורה, אך הלבושים לא היו כל כך... כך 

היה לפני חמישים שנה, זה היה המצב, 

והיו מתגלחים גם בימי העומר, אולם מרן 

זצ"ל לא היה אומר להם שום דבר, רק 

אמר לגבאי אחד, "אם אתה יכול להתגלח 

בערב שבת לכבוד שבת, עדיף", אך הוא 

על  לא רצה, ומרן הניח אותו, כי סמך

הרדב"ז שלא אסרו בגילוח הזקן, וסמך 

עליו בשתיקה. אולם לכתחילה מי שיבוא 

לשאול, יאמר לו שמרן השו"ע לא חילק 

 בין גילוח הזקן לתספורת הראש.

 ל"ג בעומר במוצ"ש

והשנה של"ג בעומר חל במוצאי שבת, 

אף שיש מי שמקיל להסתפר ולהתגלח 

כבר מיום שישי, מכל מקום, אין לספרדים 

ובני עדות המזרח הנוהגים איסור 

בתספורת עד ל"ד לעומר בבוקר להסתפר 

ולהתגלח ביום שישי, אלא אך ורק ביום 

 .שני ל"ד לעומר בבוקר

 שירים וואקאליים

במגן אברהם )סי' תצג( כתב שאסרו 

ריקודים ומחולות, מחמת האבילות, וכי 

עכשיו ירקוד וישמח?! ועל כן נהגו גם 

וכל שירה שלא לשמוע כלי שיר, 

המעוררת לריקודים ומחולות )עי' שו"ת 

אגרות משה )פיינשטיין( או"ח ח"א סי' 

קס"ו(, והיינו כלי זמר וכן הקלטת כלי זמר, 

אבל שמיעת הקלטת שירה ווקאלית 

)שירה בפה, ללא כלי זמר( אין איסור, ולא 

מסתבר שעי"ז יבוא לריקודים ומחולות, 

 ואין לך בו אלא חידושו.

 שמוע שירים?מתי מותר ל

מצוה בימי -כשעורכים סעודת בר

העומר, מותר להביא כלי שיר. וכן 

מילה. וכן בפדיון הבן. וכן -בסעודת ברית

שמחת נישואין שנערכת בראש חודש 

אייר )עפ"י הוראת חכם(, אפילו הספרדים 

פעמים שמקילים להם. כגון אם בא ספרדי 

להירשם לנשואין, ורשם הנשואין חשב 

, והיש אשכנזים שמקילים שהוא אשכנזי

בראש חודש אייר, והזמין אולם וכו', 

וכעת אומר לו החכם: "אתה ספרדי, אסור 

לך! כי רק הרמ"א התיר בר"ח אייר, 

ואנחנו הספרדים מחמירים", ברם, בהפסד 

מרובה מותר לערוך את החתונה, ועם כלי 

 שיר. וכן בשבע ברכות מותר. 

 

 



 

 17עמ' 

 סיום מסכת

מצוה -סעודת ברכמו כן מי שעורך 

לבנו, שלא בזמנו, כגון שנולד בחול 

המועד, ועשה אם יביא מישהו שיעשה 

שם סיום מסכת, מותר לשמוע שירים. 

מצוה יעשה -וכמובן שעדיף שחתן הבר

סיום מסכת ואז מותר לשמוע נגינה. אך 

ילמד מסכת קלה, כגון מגילה וכיו"ב, ולא 

יתן לו מסכת קשה כמו בבא קמא, בבא 

 האיך הוא יבין?!מציעא, 

מצוה, -השתתפתי פעם בשמחת בר

ואבי החתן סיפר לי שהבן שלו סיים את 

כל הש"ס, אך אני לא התפעלתי מכך, 

הוא בסך הכל גרס וגרס, וכי זה חכמה?! 

עיקר התורה שלנו זה הלימוד בהבנה. 

ואם ילמד את בנו לגרוס בלי להבין, 

ומתפאר בעצמו 'איזה כבוד גדול'. ולכן 

לו ללמוד מסכת קצרה, וכחצי  צריך לתת

שנה קודם יקח תלמיד חכם שילמד עימו 

לאט לאט מסכת מגילה, או מסכת 

 דף. 80הוריות, שהיא מסכת קצרה מאד, 

מרן זצ"ל היה בכור ובכל ערב פסח היה 

רגיל לסיים מסכת. שנה אחת היה טרוד 

באיזה ענינים, ושכח לסיים מסכת. אחרי 

ותי בדיקת חמץ התקשר אלי לשאול א

האם סיימתי מסכת, כי גם אני הייתי 

מסיים בשביל בני הבכור הי"ו, וקרא לי 

לביתו, ובתוך מספר שעות סיימנו מסכת 

הוריות, גמרא עם פרש"י ותוספות. מי 

שעדיין לא למד זה יותר קשה, אבל 

בחזרה, פעם שניה ושלישית וכו' זה כבר 

קל. ובסיום מסכת מותר להביא תזמורות. 

האבלות על תלמידי רבי  וכל זה משום

 עקיבא.

 "והיה העולם שמם"

יש לנו הלכה בשו"ע )יו"ד סי' שצ"ד 

ס"ו( שכל מי שאינו מתאבל כמו שציוו 

חכמים, הרי זה אכזרי, אלא יפחד וידאג 

ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה. מידת 

עם ישראל "רחמנים, ביישנים, גומלי 

חסדים", ומי שאינו מתאבל על מתו הרי 

זרי. מה, אתה לא עושה חשבון זה אכ

נפש?! "והחי יתן אל ליבו" )איוב א כא(. 

אחד מבני החבורה שמת, תדאג כל 

החבורה כולה )שבת ק"ה, שו"ע יו"ד שם 

 ס"ה(.

ומאידך, מבואר בשו"ע )שם ס"א וכן 

בסי' שצ"א( שאין להתאבל על המת יותר 

מדי. ואם כי תמיד יש זכרונות, אבל 

הוא עד ל' יום  לבכות ולהתאבל ולהספיד

ועד י"ב חודש. ואם מתאבל גם אח"כ, 

כתוב בגמ' )מו"ק כז:( ובשו"ע )שם( שעל 

מת אחר הוא בוכה, ח"ו. ומצינו אצל דוד 

כג( שכשהיה בנו -ב, יב טז-המלך )שמואל

חולה, היה יושב על הארץ ובוכה ומתפלל 

להקב"ה, וכיון שמת בנו, תיכף קם, החליף 

ייב אדם לברך שמלותיו ורחץ וכו', כי "ח

על הרעה כשם שמברך על הטובה". 

הקב"ה הוא דיין האמת, "ה' נתן וה' 

 לקח".

והנה במקרה של תלמידי רבי עקיבא, 

כבר עברו מאז למעלה מאלפיים שנה, 

ועדיין מתאבלים בכל מיני דברים, ויש 

להבין האיך באמת מותר, הרי יותר מי"ב 

חודש זה מאד חמור?! אלא שהאבילות 

ומר, אינה אבילות על גופות שבימי הע

התלמידים שמתו, אלא  00,333אותם 

שבפטירתם היה העולם שמם מן התורה. 

אם יש לנו היום תורה, וב"ה יש הרבה 

תורה, זה בזכות חמשת רבותינו שבדרום, 

שאצלם ירד רבי עקיבא ולימדם. ואילו 

היו נשארים כל תלמידי רבי עקיבא, וכי 

ם ניתן לתאר כמה תורה היתה בע

ישראל?! ועל תורה זו שחסרה מן העולם, 

 על כך האבילות, ולאבילות כזו אין גבול. 

וזה מוסר השכל, בפרט לבני הישיבות 

בתים, לנהוג -והאברכים, וכ"ש לבעלי

כבוד זה בזה. לא להתלונן למה הוא קיבל 

תפקיד כזה ואני לא?! למה הוא נעשה דיין 

ואני לא, הרי בישיבה הייתי יותר ממנו?! 

הכל מאיתו יתברך. וכי אין לך אמונה 

בהקב"ה?! אתה חושב שהכל תלוי 

ב'קשרים'?! זה לא תלוי בזה כלל, אלא 

הכל מהקב"ה. ובגמ' )ברכות נח ע"א( 

מבואר שאפילו חופרי הבורות משמים 

ממנים אותם. גם את זה קבע הקב"ה. מי 

שיש לו אמונה בהקב"ה, אינו מקנא 

נקבע בחבירו. הוא יודע שהכל נגזר ו

 למעלה.

 *  

 –"שאלו שלום ירושלים" 

 ירושלים ועם ישראל
דברים שהשמיע מרן הראשל"צ 

שליט"א בהתאסף ראשי עם יחד שבטי 

 ישראל

במעמד 'הקבלת פני רבו' שהתקיימה 

חג  –ב'בריכת הסולטן' בירושלים 

 הסוכות תשע"ז

"אנחנו נמצאים עכשיו למרגלות העיר 

עכשיו ירושלים העתיקה. אנחנו זוכים 

לקיים זכר למצוות 'עליה לרגל'. רב האי 

גאון, שהיה לפני כאלף שנים, היה עולה 

-לרגל ומקיף את הר הזיתים בהושענא

רבא שבע פעמים, כמו שמספר ב'ספר 

 חסידים'.

הגאון ה'נודע ביהודה' בספרו 'צל"ח' 

הוכיח שכבר בזמן התלמוד, מיד לאחר 

המקדש, במשך שנים רבות, -חורבן בית

ראל היה מקיים את המצוה זכר עם יש

לעליה לרגל, למרות שבית המקדש חרב 

-על-ולא היתה סיבה להביא קרבנות, אף

כן היו עולים זכר למצוות עליה לרגל -פי

)ועי' ר"ן תענית י ע"א, מהר"ץ חיות נדרים 

כ"ג ע"א(. גם אנחנו זוכים עכשיו לקיים 

 מצווה זו לעלות לרגל, למרגלות ירושלים.

נחנו שומעים עכשיו קולות לצערינו, א

לארץ שירושלים אינה שייכת לעם -מחוץ

ושלום -ישראל, אלא היא שייכת חס

למוסלמים, לנוצרים. איך אפשר להתכחש 

למציאות?! כאן בסמוך, בהר הבית, בהר 

הוא -ברוך-המוריה, נתגלה הקדוש

לאברהם אבינו ואמר לו שיעקוד את 

יצחק בנו. במקום זה היתה עקידת יצחק, 

קום זה נבנה בית המקדש. לפני אלפי במ

שנים. הם מתעלמים מכל זה. הם באים 

להוכיח לנו, רבותי, שמה שכתוב בהלכה 

 זה נכון. הלכה היא: "עשיו שונא ליעקב".

שום דבר לא מזיז אותם מהדעות 

הקדומות האלו שכביכול ירושלים אינה 

שייכת לעם ישראל. אז למי שייכת 

"שאלו  ירושלים אם לא לעם ישראל?!

שלום ירושלים". ירושלים שייכת לנו! 

צריכים להוקיע את כל מה שמדברים 

במקומות האלו! ומה שבאים לכאן, 

אדרבה, זה מה שמחזק את אחיזתינו כאן 

 בעיר הקודש ירושלים".

 *  

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ע"י 

הרב מרדכי גור ונערך ע"י הרב יצחק 

 gmail.com@8033050קורלנסקי. לתגובות: 

 

 חינוך

חינוך בפרשה / הרב 

יחיאל מיכל 

מונדרוביץ', מחנך, 

מנהל ת"ת, ומרצה 

 חינוכי
 עין טובה

ם מביטים בחפץ או  כאשר ְׁשַניִּ

במעשה, אין ערובה כי ישמיעו פרשנות 

זהה. כל אחד 'רואה' על פי תפיסתו, 

המשתנה לפי אישיותו, אופיו ומצב 

רוחו. פרשנות הראייה היא תוצאה של 

מחשבות ומוסכמות, רואים מה שרוצים 

 לראות. 

בשלהי פרשתנו נלמד על ה'יציאה' 

ָחה  , ַוֵיֵצאהמגדףהעגומה של  ן אִּ בֶּ

ת ַהֵחם ַוְיַקֵלל ֹקב אֶּ ית... ַויִּ ְשְרֵאלִּ . יִּ

שואלים חז"ל "מהיכן יצא? רבי ברכיה 

ָפָרָׁשה שלמעלה יצא )הנושא  אומר, מִּ

הקודם שנלמד, מצות עריכת לחם 

מו ואמר ְביֹום ַהַחָבת ַיַעְרכֶּ  לגלגהפנים(. 

ְפֵני ה'? דרך המלך לאכול פת חמה  לִּ

של תשעה  פת צוננתאו שמא  -בכל יום 

 ימים?"

מקשים, היאך לגלג על צינת לחם 

הפנים, הרי לחם הפנים נשאר חם, בדרך 

נס, גם בתום שבוע ימים שהיה מונח 

לפני ה', הוא שנא' בבוא דוד אל נוב עיר 

םהכהנים ָלשום  ם ח  חֶּ ָלְקחֹו.  לֶּ ְביֹום הִּ

הגמרא ׁ)חגיגה כו( דורשת 'כסידורו כך 

זי"ע  רבינו ה'אמרי אמת'מתרץ הילקחו'. 

' רומז על תכונתו, הפניםשכינוי 'לחם 

ים )משלי כז(.  ים ַלָפנִּ ם ַהָפנִּ מלשון ַכַםיִּ

כך יראה.  –באופן שאדם מביט בלחם 

יהודי 'חם' המסתכל על קדשי ה' 

בחמימות ולהט, זוכה ורואה את הבל 

לחם הפנים עולה בחמימות גם ביום 

דף היה 'קר' התשיעי לאפייתם. אך המג

ומזלזל, קלוקל היה וקל דעת. הוא לא 

זכה לראות את חום הלחם. מה שאדם 

mailto:8033050@gmail.com
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מחפש לראות, מוצא! לחם 'הפנים' 

לעיני הרואה, את  בהשתקפותמחזירים 

 מצבו הוא.

בעבודתנו עם ציבור, תלמידים 

והוריהם, לא אחת מושפעת הצלחת 

ואיכות העבודה מהמבט בו אנו מביטים 

נו 'עין טובה' כלפי עליהם. כאשר יש ל

תלמיד, בגין מראהו, היכרות עם 

משפחתו, מעשה מסוים שעשה, ועוד, 

נמצא את עצמנו נותנים פרשנות חיובית 

להיקף רחב של מעשיו והליכותיו. 

חיוביות זו מניע שוב ושוב את 'גלגל 

ההצלחה' של התלמיד, עד שבאמת יהיו 

מעשיו ראויים ומתוקנים. אך כאשר יש 

לי על תלמיד, אם מתוך לנו מבט שלי

שקיבלנו עליו מידע מוקדם שלילי, או 

בגין דברים קטנטנים אחרים, אזי נגלה 

ונגדיל את כל נקודות התורפה 

 הוא יחוש את הרגשותינווכישלונותיו. 

כלפיו, ובאופן מצער, הללו ישפיעו עליו 

לרע ועל יכולתו להטיב את דרכיו 

 ולהצליח. 

ו שיפוט הזולת וראיית חסרונותי

רבינו , כיסוד שקבע את עצמנומשקפת 

זי"ע שהרואה מולו  ה'בעל שם טוב'

נקיות, הרי אלו הפנים -ַבַםְרָאה פנים לא

המלוכלכות של עצמו! כמליצה "כל 

מנגעי עצמו".  -חוץ  -הנגעים אדם רואה 

זצ"ל מוסיף, שהקב"ה הרב שלמה וולבה 

מסייע לנו לזהות את עצמנו, וזאת ע"י 

ינו בזולת )עלי שור ח"א ראיית חסרונות

עמ' קס"א(. הוא קורא לתכונה זו 'פנס 

 נתיבותינוקסם', כי נועדה להאיר את 

 . לנוולגלות את הדרוש תיקון 

עצה ל'עין טובה' היא להעריך את 

. שני אליךולא ביחס  לעצמוהזולת ביחס 

אחים לומדים בשתי כיתות. המחנכים 

מתמודדים גם עם הוריהם. יש קשיים 

תפקודיים המשפיעים על התנהלות 

הילדים. מחנך אחד מטיב לתקשר עמהם 

ומביא להתקדמות של ממש, ואילו רעהו 

מוצא את עצמו בקונפליקטים תמידיים. 

הראשון מתבונן במצבם הרגשי, הכלכלי, 

שורת שסיגלו ברקע שלהם ובסגנון התק

 מביןבקשייהם,  חשלעצמם. הוא 

ש'אינם מסוגלים להרבה',  יודעלמצבם, 

על כל התקדמות  שמחומתוך כך 

ומעודד כל פסיעה, אף קטנטנה. ואילו 

המחנך האחר כועס ונעלב. "למה אין 

האב יושב עם הילד מדי ערב?" הוא 

מרבה לקטרג. אילו היה מביט בעין טובה 

שרות, וכלל היה יודע שהאב משגיח כ

אינו נמצא בבית בערב. "למה הילד 

עייף?" אילו היה רגיש היה יודע שהילד 

חולק חדרון צר עם ארבעה, ביניהם ילד 

אסתמטי המשתעל חצי לילה. "החלף 

ְוֻרדֹות, וגל ֵכהֹות לִּ יָך, מִּ ְׁשָקפֶּ ה עדשות מִּ

 סביבך עולם בהיר ויפה".

בעבודה עם 'מתחזקים'  בפרט

עדיין זרות להם,  שההליכות המקובלות

דבר הבולט בלבוש, שפה וסגנון. אבל 

. את הרצון הזה עלינו להעריך רוציםהם 

ולהוקיר. אם חלילה נסתכל עליהם 

בקרירות, בהתנשאות ובשיפוטיות, נצנן 

את הלהט שבקרבם. המגדף לא השכיל 

, לכן לא זכה שבקרבולעורר את החום 

לראות את החום הקדוש, ונחקק לדיראון 

כאשר החמימות שלנו תזהה את עולם. 

החום שלהם, נזכה להיות ממצדיקי 

 הרבים, ככוכבים לעולם ועד!

בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל 

 חבר -מרצה  -מנהל  -מונדרוביץ', מחנך 

800ymm@gmail.com  
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וליל משוררים על רש"י 

 הגש"פ
 שאלות בפרשת אמור 

אלו דינים בפרשה מוטלים על בית  .א

 דין?

איזו דרשה נדרשה על ביטוי הנאמר  .ב

בכהנים, בנזיר, ובמשה רבינו בעת 

 פטירתו?

היכן בפרשתינו נכתבה נקבה בלשון  .ג

 זכר?

היכן נרמז ההיתר לעשות בחוה"מ  .ד

 מלאכת דבר האבד?

היכן מצאנו לכאו' סתירה למאמר  .ה

ז"ל )קידושין ס"ח:( בן בתך הבא מן ח

 העכו"ם קרוי בנך? 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או 

 חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il   

 *  

 תשובות ל'חדוותא' אחרי מות

מנין שבן קודם לאחרים בירושת  .א

 שררה?

לעניין ירושת הכהונה הגדולה נא' )טז, 

ר ַהֹכֵהן  פֶּ ְמַׁשח ֹאתֹו ַואֲ לב( ְוכִּ ר יִּ ר ֲאׁשֶּ ׁשֶּ

ת ָידוֹ  ן ַתַחת ָאִביו  ְיַמֵלא אֶּ וכו', ְלַכהֵׁ

ופירש"י לכהן תחת אביו. ללמד שאם 

בנו ממלא את מקומו, הוא קודם לכל 

 אדם:

אבל מצאנו עוד לימוד, שנא' )שמות 

ְלָבָׁשם ַהֹכֵהן ים יִּ ְבַעת ָימִּ ַתְחָתיו  כט, ל( ׁשִּ

וכו', ופירש"י תחתיו מבניו. מלמד,  ִמָבָניו

שאם יש לו לכהן גדול בן ממלא את 

מקומו, ימנוהו כהן גדול תחתיו )ת"כ ו, 

 טו.(: וכן הקשה במהרש"א )יומא עב:(.

 והנה במלך נאמר כבר )דברים יז, כ(

ְשָרֵאל, ופירש''י מגידהּוא ּוָבָניו  ב יִּ רֶּ  ְבקֶּ

הוא קודם לכל שאם בנו הגון למלכות 

ויעוין בשו"ת חתם סופר )ח"א סימן  :אדם

יב( שהק' מדוע נצרך פסוק לכה"ג, וז"ל: 

"למה לי קרא הא בספרי דרשינן מדכתיב 

במלך 'בקרב כל ישראל' לרבות כל 

המינויים בישראל" ותי' שם בהמשך 

"דלא נאמר דבר זה אלא במלך וכדומה 

לו, אבל כל מינויי קדושה אינן בכלל זה, 

דול קרא יתירה ומשום הכי בעי כהן ג

לרבות, וחוזר וממעט משוח מלחמה, 

ומכל שכן כל שארי מינויי קדושה", 

 עיי"ש.

איזה הנהגה של הקב"ה משותפת  .ב

לעושה חטא מסויים בפרשתינו וב' 

חטאים בפרשת קדושים, ולמואס בכל 

 חוקי ד'?

  פונה אני מכל עסקי ועוסק בו.הנהגת 

ְוָנַתִתי שבאחרי מות נאמר )יז, י(  .1

ת ַהָדם וכו' ופיר ָפַני ת אֶּ לֶּ ׁש ָהֹאכֶּ ש"י ַבמֶּפֶּ

פונה אני מכל ונתתי פני. פנאי שלי, 

 עסקי ועוסק בו: 

י .2  ובפרשת קדושים נא' )כ, ג( ַוֲאנִּ

ת ָפַני ן אֶּ תֵׁ ַזְרע אֶּ י מִּ יׁש ַההוא וכו' כִּ ֹו ָבאִּ

ְך וכו' ופירש"י כנ"ל.  ָנַתן ַלֹםלֶּ

ׁש ֲאׁשֶּ  .3  רועוד נא' שם )כ, ו( ְוַהמֶּפֶּ

ְזנֹות  ים לִּ ְדֹענִּ ל ַהיִּ ל ָהֹאֹבת ְואֶּ ְפנֶּה אֶּ תִּ

ם  ת ָפַניַאֲחֵריהֶּ וא וכ ְוָנַתִתי אֶּ ׁש ַההִּ  ו'.ַבמֶּפֶּ

ועי' ברמב"ן שכ' בענין האוכל דם )יז, 

בנפש האוכלת ונתתי פני  יא( "ולכך אמר

את הדם כמו שאמר בנותן מזרעו למולך 

שהוא מביא למין ממיני ע"ז", עיי"ש 

נמצא דכל המקומות האלו הביאור. 

שייכים לעניין ע"ז שבו יש חרון אף וכעס 

 מיוחד.

-ובפרשת בחוקותי נאמר )כו, טו .4

ְמָאסו וכו'  ם ְבֻחֹקַתי תִּ  ְוָנַתִתי ָפַנייז( ְואִּ

ם וכו' ופירש ְפֵני ֹאְיֵביכֶּ ם לִּ ַגְפתֶּ ם ְונִּ "י ָבכֶּ

ונתתי פני. פנאי שלי, פונה אני מכל 

השייכות בין  עסקי להרע לכם: וצ"ב

 הדברים.

יׁש  והנה עה"פ )שמות טו, ג( ד' אִּ

ְלָחָמה ד' ְׁשמֹו: כתב רש"י ד"א  אף מִּ

, אוחז בשעה שהוא נלחם ונוקם מאויביו

הוא במדתו לרחם על ברואיו ולזון את 

כל באי עולם, ולא כמדת מלכי אדמה, 

פונה עצמו מכל כשהוא עוסק במלחמה 

ע"כ. , ואין בו כח לעשות זו וזו, עסקים

נמצא לכאורה שד' מעניש לישראל 

כביכול בנתינת פנים לרעה יותר 

 ממלחמתו באויביו. וצ"ב.

ואפשר לבאר ע"ד הכתוב )עמוס ג, ב( 

ְׁשְפחֹות ָהאֲ  ֹכל מִּ י מִּ ם ָיַדְעתִּ ְתכֶּ ָדָמה ַרק אֶּ

ם ם ֵאת ָכל ֲעֹוֹנֵתיכֶּ ְפֹקד ֲעֵליכֶּ : ַעל ֵכן אֶּ

וביאר בדרך ה' )ח"ב פ"ד( דבזה נרמז 

ניין ההשגחה הפרטית, וא"כ גם בשעה ע

שכועס ונפרע מהם הוא בהשגחה פרטית 

להיטיבם באחריתם. ועפי"ז מתבאר עוד, 

שבשעה שעובדים ע"ז נותן פניו להפרע 

בהם, שאז מנתקים הקשר של "רק 

 אתכם ידעתי". 

 ומדה טובה מרובה, שנא' )כו, ט(

ם  יכֶּ ם וכו' ּוָפִניִתי ֲאלֵׁ ְתכֶּ י אֶּ ְפֵריתִּ ְוהִּ

אפנה מכל עסקי לשלם שכרכם. רש"י ופי

-משל למלך ששכר פועלים וכו', )

ההמשך עפ"י שפתי חכמים( ולא עבדו 
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לו באמונה חוץ מא', נכנסו לטול שכרם, 

נכנס עמהם הפועל ההוא, א"ל המלך 

אלו עשו עמי מלאכה  אפנה לך, בני

מועטת ואני נותן להם שכר מועט, אבל 

 אתה חשבון רב יש לי עמך, כך הקב"ה

לעכו"ם משלם שכרם במהירות וכשבא 

לישראל פונה מכל עסקיו ששכרם הרבה 

מאד וצריך פנאי לעשות עמהם חשבון 

 לפרוע כל הזכיות. 

מהיכן נלמד איסור ספייה  .ג

 בפרשתינו?

ְשָרֵאל כָ  ְבֵני יִּ י לִּ ל )יז, יב( ַעל ֵכן ָאַמְרתִּ

ם ֹלא ֹתאַכל ָדם וכו', ופירש"י כֶּ ׁש מִּ כל  נֶּפֶּ

 להזהיר גדולים על הקטנים: נפש מכם.

והוא חלק מהצריכותא שאמרו חז"ל 

)יבמות קיד:( ת''ש )ויקרא יא, מב( לא 

תאכלום כי שקץ הם לא תאכילום 

להזהיר הגדולים על הקטנים מאי לאו 

דאמר להו לא תאכלו לא דלא ליספו 

ליה בידים, תא שמע כל נפש מכם לא 

תאכל דם להזהיר הגדולים על הקטנים, 

ו דאמרי להו לא תאכלו לא דלא מאי לא

ליספו להו בידים, ת''ש )ויקרא כא, א( 

אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים 

מאי לאו דאמר להו לא תיטמו, לא דלא 

 ליטמו להו בידים וכו'

היכן בפרשיות אחרי וקדושים  .ד

מוזכרת עשיית מצוות כמין "גזירת 

 (?4המלך")

ְשָראֵ  .1 ל ְבֵני יִּ ל )יח, ב( ַדֵבר אֶּ

ם: ופירש י ד' ֱאֹלקיכֶּ ם ֲאנִּ "י ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶּ

אני הוא שאמרתי בסיני, אנכי ה' אלקיך 

מלכותי, )שמות כ, ב.(, וקבלתם עליכם 

 מעתה קבלו גזרותי. 

ְׁשָפַטי ַתֲעשו וְ  .2 ת מִּ ת )יח, ד( אֶּ אֶּ

ם: ופירש"י  ת ָבהֶּ כֶּ ְׁשְמרו ָללֶּ ֻחֹקַתי תִּ

שיצר הרע שהם גזירת המלך, דברים 

משיב עליהם למה לנו לשומרן, ואומות 

העולם ע"א משיבין עליהן, כגון אכילת 

חזיר, ולבישת שעטנז, וטהרת מי חטאת, 

לכך נאמר אני ה', גזרתי עליכם, אי אתם 

 רשאים להפטר: 

ְׁשֹמרו  .3 ת ֻחֹקַתי תִּ )יט, יט( אֶּ

ם ָשְדָך ֹלא ְלַאיִּ יַע כִּ ְמְתָך ֹלא ַתְרבִּ ְזַרע  ְבהֶּ תִּ

ם ַׁשַעְטֵנז ֹלא ַיֲעלֶּ  ְלַאיִּ גֶּד כִּ ְלָאיִּם ובֶּ ה כִּ

יָך: ופירש"י חקים  אלו גזרות מלך ָעלֶּ

 שאין טעם לדבר: 

י .4 ן ָהַעםִּ ם מִּ ְתכֶּ ל אֶּ ם )כ, כו( ָוַאְבדִּ

י: ופי ְהיֹות לִּ רש"י רבי אלעזר בן עזריה לִּ

אומר מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה 

בבשר חזיר, אי אפשי ללבוש כלאים, 

ואבי אבל יאמר אפשי, ומה אעשה 

תלמוד לומר ואבדיל  שבשמים גזר עלי,

אתכם מן העמים להיות לי, שתהא 

הבדלתכם מהם לשמי, פורש מן העבירה 

 ומקבל עליו עול מלכות שמים:

 בין ארץ לאדם? היכן מצאנו דמיון .ה

ם  ְתכֶּ ץ אֶּ יא ָהָארֶּ )יח, כח( ְוֹלא ָתקִּ

ת הַ  ר ָקָאה אֶּ ם ֹאָתה ַכֲאׁשֶּ גֹוי ְבַטַםֲאכֶּ

ם: ופירש"י משל ְפֵניכֶּ ר לִּ לבן מלך  ֲאׁשֶּ

שהאכילוהו דבר מאוס שאין עומד 

אינה ארץ ישראל במעיו אלא מקיאו, כך 

מקיימת עוברי עבירה. ותרגומו ולא 

 מריקה עצמה מהם: תרוקן, לשון ריקון, 

 תשובות ל'חדוותא' קדושים

היכן מוזכר בפרשה עיקר  .א

 האמונה שד' יודע מחשבות לב האדם?

ֵור לֹ  ְפֵני עִּ א )יט, יד( ֹלא ְתַקֵלל ֵחֵרׁש ְולִּ

י ד': יָך ֲאנִּ ְכֹׁשל ְוָיֵראָת ֵםֱאֹלקֶּ ֵתן מִּ  תִּ

ופירש"י לפי שהדבר הזה אינו מסור 

ה או לבריות לידע אם דעתו של זה לטוב

לרעה, ויכול להשמט ולומר לטובה 

נתכוונתי, לפיכך נאמר בו ויראת 

וכן כל דבר  , המכיר מחשבותיך.מאלהיך

המסור ללבו של אדם העושהו, ואין 

שאר הבריות מכירות בו, נאמר בו ויראת 

 מאלקיך:

אלו לשונות של תיעוב מוזכרים  .ב

 בפרשה? ואלו לשונות של מיאוס?

גול הוא לֹ  ה: ופירש"י )יט, ז( פִּ א ֵיָרצֶּ

כמו ומרק פגולים כליהם  פגול. מתועב,

 )ישעי' סה, ד.(:

ְׁש  ָפט: שנא, )יט, טו( ֹלא ַתֲעשו ָעוֶּל ַבםִּ

ופירש"י מלמד שהדיין המקלקל את הדין 

 עול, שנאוי, ומשוקץ, חרם, ותועבה. קרוי

שנאמר כי תועבת  תועבה, שהעול קרוי

ז(, ה' וגו' כל עושה עול )דברים כה, ט

שנאמר ולא  וחרם,שקץ  והתועבה קרויה

תביא תועבה אל ביתך והיית חרם 

 כמוהו שקץ תשקצנו וגו' )שם ז, כו(: 

ועוד נא' )יט, לה( ֹלא ַתֲעשו ָעוֶּל 

ְׁשָקל וַבְםשורָ  ָדה ַבםִּ ְׁשָפט ַבםִּ ה: ַבםִּ

ופירש"י אם לדין הרי כבר נאמר לא 

 תעשו עול במשפט, ומהו משפט השנוי

כאן, היא המדה והמשקל והמשורה. 

מלמד שהמודד נקרא דיין, שאם שיקר 

במדה הרי הוא כמקלקל את הדין, וקרוי 

 שנאוי ומשוקץ חרם ותועבה. עול

י ועוד נא' )כ, כג( ְוֹלא ֵתְלכו ְבֻחֹקת ַהגוֹ 

ת כָ  י אֶּ ם כִּ ְפֵניכֶּ י ְמַׁשֵלַח מִּ ר ֲאנִּ ה ֲאׁשֶּ ל ֵאלֶּ

 לשון ואקץ.ירש"י ָעשו ָוָאֻקץ ָבם: ופ

קצתי בחיי )בראשית כז, מו(,  מיאוס,

 כאדם שהוא קץ במזונו:

היכן מוזכר שכנסת ישראל היא  .ג

 כרעיה להקב"ה?

ְך ְלַמעַ  ַזְרעֹו ָנַתן ַלֹםלֶּ י מִּ ן שנא' )כ, ג( כִּ

ת ֵׁשם קָ  י וְלַחֵלל אֶּ ְקָדׁשִּ ת מִּ י: ַטֵםא אֶּ ְדׁשִּ

את כנסת ישראל  ופירש"י את מקדשי.

, כלשון ולא יחללו את שהיא מקודשת לי

 מקדשי )ויקרא כא, כג.(:

 היכן הוזכרה מכת בכורות? .ד

ק ֵאיַפת דֶּ ק ַאְבֵני צֶּ דֶּ  )יט, לו( ֹמאְזֵני צֶּ

ם  ְהיֶּה ָלכֶּ ק יִּ דֶּ ין צֶּ ק ְוהִּ דֶּ םצֶּ יכֶּ קֵׁ  ֲאִני ד' ֱאל 

ץ ִמְצָרִים: רֶּ אֶּ ם מֵׁ ְתכֶּ אִתי אֶּ צֵׁ ר הו   ֲאשֶּ

י אתכם. על מנת ופירש"י אשר הוצאת

אני הבחנתי במצרים בין כן. דבר אחר 

, טפה של בכור לטפה שאינה של בכור

ואני הנאמן להפרע ממי שטומן 

משקלותיו במלח להונות את הבריות 

 שאין מכירים בהם: 

ונראה לבאר, דכידוע כל המכות באו 

ללמד מציאות ד' והשגחתו, והיה במכת 

ניתן בכורות לימוד מיוחד, שעד כה היה 

לומר שהשגחת ד' היא כשרוצה בכך 

ויורד להשגיח, אבל בשאר הזמן עזב ד' 

את הארץ, וכאן התחדש שד' משגיח 

בתמידות, שהרי כל בכור ובכור 

מהמצרים נוצר בזמן אחר, ובכולם 

 השגיח ד'.

ל -ובשמות )ד, כב כג( נא' ְוָאַמְרָת אֶּ

ל  ַפְרֹעה ֹכה ָאַמר ד' ִרי ִיְשָראֵׁ כו' וְבִני ְבכ 

ת  י ֹהֵרג אֶּ ֵמה ָאֹנכִּ ָך: הִּ רֶּ ועפי"ד ִבְנָך ְבכ 

יתבאר, שפרעה הבין שבזמן השיעבוד 

ואינם בנו לא השגיח ד' בכלל ישראל, 

בכורו שאוהבו בתמידות, שאל"כ למה 

, אבל במכת שתק והניח להם להשתעבד

בכורות כשידע להבחין בטפה של בכור 

אז מתברר שמה ששתק עד כה אינו 

השגיח, ובאמת הם בנו משום שלא 

 בכורו.

 היכן הוזכר "אטום"? .ה

ם ץ וְנַטְעתֶּ ל ָהָארֶּ י ָתֹבאו אֶּ  )יט, כג( ְוכִּ

ת פִּ  ם ָעְרָלתֹו אֶּ ְריֹו ָכל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלתֶּ

ים ֹלא ם ֲעֵרלִּ ְהיֶּה ָלכֶּ ים יִּ ֵיָאֵכל:  ָׁשֹלׁש ָׁשנִּ

ואטמתם  ופירש"י וערלתם ערלתו.

ות ונסתם מליהנ אטום יהא אטימתו,

 ממנו:

ועי' ברש''י )שמות ו, יב( כל לשון 

ערלה ערלה אני אומר שהוא אטום. 

אזנם )ירמיהו ו, י.(, אטומה משמוע. 

לב )שם ט, כה.(, אטומים מהבין. ערלי 

)חבקוק ב, טז.(,  והערלשתה גם אתה 

כרות כֹוס הקללה )נ"א  וֵהָאֵטם משִּ

בשר, שהגיד אטום וערל התרעלה(. 

)ויקרא יט,  רלתווערלתם עומכוסה בה. 

כג.(, עשו לו אוטם וכיסוי, איסור שיבדיל 

יהיה לכם בפני אכילתו. שלש שנים 

)שם(, אטום ומכוסה ומובדל ערלים 

 מלאכלו:

ָלה. וכן עה"פ כֹוס  )ישעיה נא, יז( ַהַתְרעֵׁ

ומתיש כח משקה המטמטם פירש"י הוא 

האדם כאסור וקשור ומעוטף כמו 

ים ָהְרָעלו )נ חום ב(, ְוַהֵחירֹות ְוַהְבֹרׁשִּ

ְוָהְרָעלֹות )ישעיה ג, יט( שהוא לשון 

עיטוף ובמס' שבת מדיות רעולות, מין 

 סרבל נאה להתעטף בו, ע"כ.

ואף במצודת ציון שפי' שהוא לשון סם 

המוות עדיין שרשו בלשון ערלה ואיטום, 

שכן כתב )שם( ענינו סם הממית ודוגמתו 

ב יין תרעלה )תהלים ס( המטמטם את הל

והוא מל' ערל בדרך ההפך מרוע תכונתו 

)ירמיה  שהוא ענין אוטם כמו ערלה אזנם

 ו(.

 סיפור

סיפור מיוחד / הרב יאיר 

 וינשטוק
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העומדים בראשותו של אחי היקר הרב 
הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן. היו אלו ימי 
הבראשית של המוסדות, וסוגיית המימון 
הייתה סבוכה וכרוכה בעבודה והשקעה 

 רבה. 
 83היה זה ביום ששי בקיץ בשעה 

בבוקר. הייתי בבית המארח שלי בלונדון 
כאשר על הדלת דפקו שני יהודים 

ילה החרדית חשובים מנכבדי הקה
בלונדון. הם בקשו להיפגש אתי ונכנסו 

 פנימה בבהילות.

"באנו אליך בענין דחוף" פתח אחד 
 מהם בהתרגשות.

"ענין של פיקוח נפש שאינו סובל 
 החזיק אחריו חברו.-דיחוי" החרה
 "מה קרה?"

פתחו וספרו לי, על ידידם הקרוב, אחד 
מן הגבירים הידועים של לונדון, יהודי 

שיראתו וחכמתו קודמים לעשירותו יקר 
הגדולה, ממקורבי האדמו"ר הקדוש רבי 
איציקל מאנטוורפן. )כל שמות האישים 
המוזכרים בסיפור שמורים עמדי, ומי 
שזוכר את המעשה בודאי יזהה את 
הדמויות(. האיש מתגורר כמנהג המקום 
בבנין גדול בן שלוש קומות. ביום ראשון 

ילדה בת באותו שבוע, התכופפה בתו, 
, מעבר למעקה בקומה השלישית, 6

וצנחה משם הישר אל הקרקע בקומה 
 הראשונה כשראשה כלפי מטה.

מעוצמת המכה הנוראה איבדה 
הילדה את הכרתה ושכבה כאבן דומם. 
תחילה סברו כי היא נהרגה במקום. אך 
בדיקה מקרוב גילתה סימני חיים 
קלושים. נשימה רופפת ושטחית ודופק 

הובהלה מידית לבית חלש. הילדה 
החולים האזורי ושם עמלו טובי 
הרופאים חמישה ימים להשיבה לחיים, 

 וללא הועיל.
"המצב כרגע הוא כזה" הסביר לי אחד 
מהם, "הילדה במצב קריטי עד נואש. 

מתה. הרופאים אומרים כי כל  99%היא 
מוחה נפגע ללא תקנה כתוצאה מן 
המכה הקשה שספגה. גם אם תיוותר 

יהיה זה במצב של "צמח", בחיים, 
סייגו  -כשהיא חסרת הכרה. אלא אם כן 

ינתחו אותה ניתוח מוח  –הרופאים 
מורכב וקשה. דבר הפותח סיכוי מזערי 

 שהיא תתעורר.
הרופאים מבקשים מהורי הילדה 
לחתום על הסכמה לניתוח, אך בה 
בשעה אינם מעודדים אותם במיוחד 
כאשר הם מודים בפה מלא, כי מירב 

כויים שהילדה לא תשרוד, אלא הסי
שכדאי לנסות את האפשרות הקלושה 

 לעורר את הילדה באמצעות ניתוח.
הגבתי בזעזוע מול הידיעה הקשה 
והמכאיבה שהביאו, אך טרם הבנתי 

 כיצד הענין קשור בי ישירות.
"פשוט מאד" הסבירו לי. "שמענו 
שאתה מאד מקורב לצדיק הקדוש 
 האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא,
הבאבא סאלי. נודע לנו כי בימים אלו 
הוא נמצא בפריס לרגל טיפול עיניים. 
הוא שוהה בבית חתנו הגה"צ רבי דוד 

בוסו המשמש שם כשוחט בקהילה 
היהודית, ובכן אנו מבקשים ממך לעשות 
לנו את החסד הזה ולטוס עמנו תיכף 
ומיד לפריס, כדי להזכיר את הילדה 

לך  החולנית אצל הצדיק. שמענו שיש
 דלת פתוחה בביתו".

ואמנם, אל הבאבא סאלי זכיתי 
להתוודע בשנת תשכ"ד ומאז הייתי 

 מקורב אליו מאד ובן בית אצלו.
"ובכן", פתחתי ואמרתי, "אמנם אני 
נמצא כאן לצורך מגבית לטובת מוסדות 

אור, ובשבת הנוכחית מתוכננת -מגדל
לנו כאן מגבית גדולה וחשובה, שעל 

י קשה. אבל למען הכנתה וארגונה עבדת
מטרה נעלה של פיקוח נפש אני מוכן 
לקום מיד ולנסוע אתכם לפריס, ולדחות 

 את המגבית לשבת אחרת".
"הבעיה היא אחרת". המשכתי, 
"כאחד מבני ביתו של הרב אבוחצירא, 
אני מכיר את הנהגותיו היטב, ואני יכול 
לומר לכם כי אין טעם לנסוע היום 

ין כה וכה לפריס כיון שהבאבא סאלי ב
לא יקבל אותנו. הוא נעול בחדרו ואינו 
מקבל איש בימי ששי. )במאמר המוסגר 
ייאמר כי מרוב ענוותנותו של הבאבא 
סאלי כלל לא ראה עצמו ראוי לקבל 
אנשים ולברך אותם. אך כשנוכח לראות 
שהציבור אינו מניח לו ואנשים 
מתמלאים שמחה כשהם נכנסים אליו 

ומתברכים,  ומגוללים את מועקת לבם
לא סירב עוד והסכים לקבל קהל בכל 

 יום בשבוע חוץ מימי ששי(. 
בימי ששי ושבת הוא סגור ומסוגר 
בחדרו. בוער כולו בהכנות לשבת בימי 
ששי, ובקדושת השבת ביום השבת 

 עצמו".
"אי לכך" אמרתי לשני האישים. "עדיף 
שתחזרו אלי ביום ראשון ואז ניסע. אין 

 היום". סיכוי להיכנס אליו 
אז ראיתי ידידות אמיתית מהי. הם היו 
חברים מושבעים של אבי הילדה, ולא 
יכלו לראות בצרתו, ועקב כך גם לא 
לקבל תשובה שלילית. צרתו של החבר 
כאבה להם כאילו הייתה צרתם 

 הפרטית. 
"איננו מבקשים נס של תחיית המתים. 
עד יום ראשון היא תמות, זה ברור. אנו 

ן שהנשמה בקרבה' מבקשים 'כל זמ
שהצדיק יפעל ישועה עבור הילדה 
החולה. היום עדיין יש לברכה על מה 
לחול. אך לדחות עד יום ראשון? אתה 
מבקש להחיותה לאחר הקבורה?" חייכו 

 במרירות. 
"אז מה אתם אומרים?" שאלתי 

 רטורית. הבנתי מה הם עומדים לומר.
"אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון 

רות שקרוב לודאי שלא ולטוס לצרפת למ
יקבל אותנו. אך על צד הספק הקטן 
ביותר שמא כן ייאות לקבלנו, כדאי לנו 
לעשות את המאמץ, ואנחנו רוצים 

 שתבוא אתנו".
זה היה יום ששי קייצי כאמור. ערכנו 
את חשבון השעות: שבת קודש נכנסת 
בלונדון בעשר בלילה. אם לא נצליח 

נספיק להיכנס אליו, נטוס תיכף בחזרה ו
 לחזור ללונדון עוד לפני שבת. 

ובכל זאת, שמא לא נספיק לשוב. 
ארזנו במהירות בגדי שבת ויצאנו לעבר 

 נמל התעופה. 
  *  

נחתנו בפריס ומיד דהרנו במונית לעבר 
ה"פלעצל", השכונה היהודית העתיקה 

 בלב פריס בה התגורר חתנו של הרב. 
הגענו אל המקום. זה היה בית דירות 

שנה שנבנה בסגנון פריסאי ישן  033בן 
וכבד. אם איני טועה קיים הבנין עד 

שנה.  03היום, אלא שנוספו לו עוד 
טיפסנו בגרם מדרגות לולייני כאשר אין 
בין קומה לקומה מקום לעצור ולנוח 
קמעא, ואנחנו שואלים את עצמנו, מילא 

אך הבאבא  אנחנו אברכים צעירים,
סאלי, יהודי ישיש, כיצד הוא מטפס את 

 המדרגות הקשות והמפותלות האלו. 
אנחנו מגיעים לבית משפחת בוסו. 
מביטים בדלת ונרתעים קמעא ביראה. 

 כאן נמצא עתה קודש הקודשים!
אני מתאזר עוז ונוקש בדלת. הרבנית, 
חמותו של בעל הבית ואם בעלת הבית 

ת פתחה את הדלת והופתעה לראו
 אותנו. 

 סיפרתי לה למה באנו.
הרבנית הגיבה בפליאה "טסתם 
במיוחד מלונדון לכאן להיכנס אל הרב 
ביום ששי? מי כמוך יודע שהרב לא 

 מקבל ביום ששי!"
"נכון, אני יודע וזה מה שאמרתי לשני 
היהודים האלו". עניתי. "אבל מה אפשר 
לעשות? הם כואבים מאד את צרתו של 

לפעול ישועה החבר שלהם ורוצים 
בשביל הבת שלו. זה פיקוח נפש, 

 בבקשה". התחננתי אליה.
בינתיים התקרבה אל הדלת, בתה, 
הרבנית בוסו, ושתיהן יחד אומרות לנו. 
"הרב סגור ומסוגר בחדר. אין לנו שום 

 אפשרות להיכנס". 
ידעתי שכך הם פני הדברים, מתוך 
היכרותי הממושכת עם בית הרב. ביום 

יה להיכנס אליו כלל, ששי אי אפשר ה
הוא היה שקוע כולו בהכנות לשבת. 
וכיון שלא טעם מאומה, ממילא היה 
הקשר בינו לבין העולם סביבו מנותק 
לחלוטין. גם בשבת היו בני הבית 
מכניסים אליו את האוכל לחדר ותיכף 
ומיד היו יוצאים החוצה כדי לא 

 להפריעו מעבודתו היוקדת. 
מרתי: כיון שראיתי כך, עניתי וא

בגמרא כתוב "אשת חבר כחבר". לא 
באנו אלא לפעול ישועה עבור הילדה 
החולה. בקשתי שטוחה, אם הרב אינו 

 יכול, שהרבנית תברך את הילדה".
תגובתה של הרבנית הייתה פרץ בכי 
ספונטני, שנבע מתוך ענוה עצומה. איך 
אני מרהיב להשוות אותה אל בעלה 
מלאך ה'. ראיתי כי מאד כואב לה 
לשמוע את הבקשה שהיא תברך את 
הילדה. היא התבטלה כליל כלפי גדלותו 

 הבלתי מושגת של בעלה.
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"אני אתייעץ עם הבת שלי הרבנית 
 בוסו מה לעשות" אמרה לי.

האם ובתה הסתגרו לדקה בחדר ושבו 
אלינו: פיקוח נפש גובר על כל 
השיקולים. הן החליטו ליטול את הסיכון 

הפריע לו ולהיכנס לחדרו של האבא ל
 בסדריו הקדושים. 

הן ביקשו מאתנו להיכנס אל הבית, 
ושתיהן יחדיו ניגשו עד הדלת וכך עמדו 
לרגע כשהן אינן מעזות לדפוק על הדלת. 
פחד ויראת רוממות כאלו בקרב בני 
משפחה אין רואים כלל. באותה שעה 
נזכרתי במאמר ההגדה של פסח 
"ובמורא גדול זה גילוי שכינה". כשיש 

 י שכינה בבית, יש מורא גדול. גילו
שמענו מתוך החדר את קולו של 
הבאבא סאלי "מי דופק?". כשאמרו לו, 

 מיד הורה להן להיכנס.
הן נכנסו פנימה ואמרו לו שאני נמצא 
כאן, יחד עם עוד שני יהודים. השלושה 
הגיעו זה עתה מלונדון באופן מיוחד 
ו"חכם בן ציון" )כך הוא קרא לי תמיד( 

ות להיכנס לחדר יחד עם שני מבקש רש
האנשים, לבקש ברכה עבור ילדה 
שנפלה מקומה גבוהה והיא מחוסרת 

 הכרה ובמצב קריטי. 
כעבור דקה הן יצאו אלי: "הרב יקבל 

 אתכם, אבל הוא מבקש את סליחתכם".
  - - -הרב מבקש סליחה מאיתנו?! 

כן, הרב מבקש סליחה. אלמלי יום 
הכבוד  ששי היום, היה מקבל אתכם בכל

הראוי ובשולחן ערוך בתקרובת ובסעודה 
דשנה כיאה לאורחים שהגיעו 
ממרחקים. אך כיון שזהו יום ששי, אין 
באפשרותו לארח אתכם בעצמו ולהכין 
לכם סעודה כיד המלך. הוא יכול לקבל 

 אתכם רק לברכה.
דרכו של הבאבא סאלי כשהיה בא 
אליו אורח, היה מקבל אותו בתקרובת 

ט כללה מגוון מיני שבמקרה הממעי
מזונות ומיני תופינים ומעדנים חוץ 
מבקבוקי ערק שאף פעם לא חסרו. אך 
על פי רוב היה מגיש לפני אורחיו סעודה 
שלמה כדת וכהלכה, עם נטילת ידיים 
ומנות גדולות של בשר בקר או כבש 
מתוך רוחב לב אופייני. כעת ביקש מבני 
המשפחה להכין עבורנו את הכיבוד 

ני בעוד אנחנו ניכנס אליו בחדר הש
לקבלת ברכה. ואכן, מאוחר יותר 
הוכנסנו לחדר השני, שם הוכן לכבודנו 

 שולחן ערוך בתקרובת בשפע עצום.
-זה היה הבאבא סאלי. מלאך ה' צב

אות המרחף בגובהי מרומים, ובה בשעה 
אדם מלא אנושיות העומד עם שתי 
רגלים על הארץ. אדם היודע שהגיעו 

שעשו דרך ארוכה מלונדון אליו אורחים 
 עד כאן והם אולי רעבים גם צמאים.

לאמיתו של דבר, באותה שעה ענין 
אותנו האוכל כשלג דאשתקד. חייה של 
הילדה הרכה היו מוטלים על כף 

 מאזניים.
נכנסתי אליו לחדר. הוא ישב על 
כורסה רחבה "פוטל", והיה שרוי 
בדבקות עילאית. הכרתי את הרגעים 

ו. נזדמן לי במרוצת המרטיטים האל
השנים להיות אתו בבית שעות רבות. 
יכול היה לשבת על מיטתו שקוע 
בשרעפים וראית עליו שרק גופו כאן, 
בעוד רוחו משוטטת במרומים. זכורני 
איך לא פעם נתמלאתי חרדה נוראה 
לנוכח המחזה, כאשר מתוך דבקות 
עליונה היה מרים לפתע פניו כלפי 

אומר בקול מעלה כשעיניו עצומות ו
 מתחנן "רחמים, רחמים". 

התקרבתי אליו ביראה והזכרתי לפניו 
 את שם הילדה ושם אמה. 

ידעתי מה ערכה של ברכתו. ברכת 
צדיק שאינה חוזרת ריקם. פעמים רבות 
הזכרתי לפניו מקרים קשים וראיתי כיצד 
הוא מהפך בן רגע דין לרחמים. באחד מן 
י המקרים הייתי מעורב במקרהו של ידיד

פלוני, אברך ירושלמי יקר, מן המשפחות 
שנות  81השורשיות של חסידי ברסלב. 

נישואין עברו עליו וטרם נפקד בזרע של 
קיימא. בשנים אלו פקד בתי רבנים; 
אדמו"רים; ומקובלים והם הבטיחו לו 
ישועה, אבל זו התמהמהה ולא באה. 
ביתו נותר ריקן מילדים. הוא היה שבור 

 מאד. 
אלי בבכיה מרה. "כלו כל יום אחד בא 

הקיצין. אין לי כוח לשאת את הצער. 
הייתי אצל כל הרבנים והצדיקים ואין 
ישועה. אני רוצה לנסוע אתך לבאבא 
סאלי. אבל ממנו אני לא רוצה ברכה. 
אני כבר שבע מברכות, ממנו אני רוצה 

 הבטחה!"
 "בוא ניסע לנתיבות" אמרתי לו.

 נסענו.
ל הצדיק, הגענו אל ביתו. ניגשתי א

ומכיון שהייתי מאד מקורב היה לי את 
העוז והכוח לומר לבאבא סאלי שאני 

 רוצה הבטחה ולא ברכה.
לא! ענה הצדיק, להבטיח אני לא 

 רוצה. אני רק אתן לו ברכה. 
התחלתי לפרט את עניינו של אותו 
אברך. בתוך הדברים אמרתי לו "האברך 
הנ"ל הוא נכד של הבעל שם טוב הקדוש 

 חמן מברסלב".ורבי נ
כיון ששמע את המילים האלו, אורו 
פניו של הבאבא סאלי ואמר "אם כך, 

אני מבטיח לו שייפקד בעזרת ה' בילדים. 
אני נשען על כוחם של צדיקים גדולים, 

 ואני מבטיח לו צאצאים".
כששבנו מנתיבות עברנו ליד חנות של 
רהיטי חדרי ילדים. אמרתי לאותו אברך 

רצינות, "אתה יכול בחצי צחוק וחצי 
להיכנס ולקנות מיטת תינוק. בתוך שנה 

 כבר יהיה לך ילד"...
ואכן, לא חלפה שנה וצאצא ראשון 
נולד, ועוד אחד, ועוד אחד. כיום ילדים 

 אלו בעצמם הורים לילדים!
  *  

באותה שעה ידעתי כי ברגע זה ייקבע 
גורלה של הילדה לשבט או לחסד. לבי 

 נה.פרפר במתח עצום. מה יע
לתדהמתי לא היה גבול. הבאבא סאלי 
שמע את שמות הילדה ואמה והרים את 

 שתי ידיו הקדושות כלפי שמיא. 
 הוא אמר שתי מילים:
 "התפילה התקבלה".

מידת הרחמים התגלגלה, גורלה של 
 הילדה נגזר לחסד, לחיים!

יצאנו מחדרו מלאי שמחה ובהרגשה 
מרוממת. לא ידענו את נפשנו מרוב 

ינו לחזור ללונדון תיכף ומיד אושר. רצ
ולהביא מכלי ראשון את הבשורה 
הטובה לביתו של אבי הילדה, אבל נודע 
לנו כי יש פקק תנועה עצום בדרך לנמל 
התעופה ועדיף שלא נסתכן בנסיעה 
מאוחרת של יום ששי. הרבנית ובתה 
בעלת הבית הזמינו את שלושתנו 
להתארח בבית הרב בשבת. רוחנו קצרה 

את גדול הבשורה, אבל לא ביודענו 
הצלחנו ליצור קשר טלפוני עם לונדון. 

 באותם ימים לא היה זה כה קל ופשוט. 
היתה זו שבת מרוממת שקשה לתאר. 
זכיתי להיכנס לחדרו שעה שהכניסו לו 
את המאכלים. לראות אותו בשבת, 
לבוש בבגדי השבת הלבנים שלו, פניו 
מאירות כפני מלאך, היה זה טעם גן עדן 

 מש. מ
 במוצאי שבת התקשרנו ללונדון. 

טרם הספקנו לומר מילה ובני 
המשפחה ממש צעקו אל תוך השפופרת, 
"נס, נס גדול". לא הופתענו לשמוע כי 
בית החולים ממש "הולך על גלגלים". 
הילדה שכבר נחשבה למתה, התעוררה 

 –ללא שום התערבות רפואית  –פתאום 
 ומאז הלך מצבה והשתפר.

מא בריאה לשמונת ילדיה. כיום היא א
)תשואות חן חן למספר הסיפור, הגה"ח 
רבי בן ציון גרוסמן ממגדל העמק. ברכות 

 ותודות לרב חנוך חיים וינשטוק(

 

הגהה ועריכה )או אחד מביניהם(, מתנדב בעל רצון טוב, לטיפול לשוני בדחיפות דרוש אספקלריא ל
 בשבוע רבע שעהכ

  gmail.com@2248228 נא לפנות בהקדם לכתובתהמעוניין )בעל היכרות מוקדמת או קורא חדש( 
 תודה רבה!
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