
שיח הפרשה

למה נגרע...
ביסודו של פסח שני הקרב ובא עלינו 
לטובה, יש להתבונן ולעיין טובא, כי 
מצוות  בכל  כזאת  מצינו  לא  הנה 
בדבר  אפילו   - שנאנס  שמי  התורה, 
מצוה - ולא עלתה בידו לקיים מצוה 
לקיימה,  שני  זמן  לו  שינתן  בזמנה, 
והלא אותם טמאים לנפש אדם שלא 
הקריבו את הפסח במועדו - אנוסים 
היו, שנתעסקו במת מצוה, או נושאי 
ארונו של יוסף היו, )כמבואר בסוכה 
חכמנו  אמרו  דא  כגון  ועל  כה.(  דף 
ומדוע  פטריה,  רחמנא  שהאונס  ז"ל 
מיוחד  בציווי  התורה  באה  אפוא 
באייר,  בי"ד  שני  פסח  הקרבת  של 
לאותם  וחוזרת  שניה  כהזדמנות 
לעשותו  אונס  מחמת  מידם  שנמנע 

ולהקריבו בי"ד בניסן.
ביסוד  הקדושים  בספרים  בזה  ובאו 
גדול ונוקב, אשר מן הראוי כי יהיה 
ואחד,  אחד  כל  לרגלי  נר  זה,  יסוד 
וגם  צעירים  ללומדי התורה,  ובפרט 

בוגרים, באשר הם:
אותם טמאים לנפש אדם, אשר לא 
הפסח  קרבן  להקריב  בידם  עלתה 
במועדו, לא ויתרו לעצמם, ולא ישבו 
בטומאתם,  שנאנסו  אחרי  בהשקט 
אלא באו בבקשה ובטענה אלימתא, 
נגרע לבלתי הקריב את קרבן  "למה 
ז(. וכי מפני  ה' במועדו" )במדבר ט, 
קרבן  את  הקרבנו  ולא  שנאנסנו 
חלקנו  יגרע  לכן  במועדו,  הפסח 

מקיום המצוה הגדולה הזאת?!
טמאים  אותם  יכלו  באמת  כי 
שהיתה  במצווה  להסתפק  לנפש 
או  מצוה  במת  בהתעסקותם  בידם, 
בנשיאת ארונו של יוסף, ומכח האי 
דינא של "אונס רחמא פטריה", היה 
סיפק בידם כביכול לוותר על קיומה 
של אותה מצוה נשגבה של הקרבת 

הפסח.
הסתפקו  לא  הם  ויתרו,  לא  הם  אך 
אונס  של  ותירוצים  באמתלאות 
וכדומה, אלא באו בטענה של "למה 
הפסח  דם  שיזרק  וביקשו  נגרע", 
יאכלוהו  והם  טהורים,  כהנים  בידי 
בדברים  באו  וכאשר  בטומאה, 
היטב  הם  ידעו  ואהרן,  משה  עם 
הזדמנות  של  פרשה  נשנתה  שלא 
התורה,  ממצוות  אחת  באף  חוזרת 
ולא  ויתרו  לא  הם  זאת  למרות  אך 
נרגשת  ותחינה  בקשה  אלא  שקטו, 
אף  נגרע?!...  למה  בפיהם:  היתה 
מצוות  של  בקיומה  חפצים  אנחנו 
שאנוסים  מפני  וכי  הפסח,  הקרבת 
קיומה  שגב  יקרת  את  נפסיד  היינו 

של מצווה קדושה ונעלית זו.
ועל כך, על טענה זו היוצאת מן הלב, 
על טענת "למה נגרע", נתגלגלה זכות 
בציווי  התורה  ובאה  זכאי,  ידי  על 
מיוחד של "הזדמנות חוזרת", וניתנה 
האפשרות  אחריהם  ולדורות  להם 
לקיים מצוה זו בשנית, ולהקריב את 

הפסח ביום ארבעה עשר באייר.
דברים מאלפים אלו הינם יסוד נפלא 
נאנס  אם  אף  אשר  ה',  מבקש  לכל 
האדם - יום אחד או שעה אחת - ולא 
עלתה בידו לקיים מחשבת ליבו, אם 
כראוי,  בתפילה  ואם  התורה,  בעמל 
וכהנה בשאר מצוות ה', אשר בצוק 
העתים מזדמן לו לאדם אונס בכמות 
לעצמו  יבוא  אך  אם  באיכות.  או 
בטענה של "למה נגרע", ולא יסתפק 
אז  כי  לו,  והדומה  האונס  באמתלת 
לו  ותינתן  שמים,  שערי  לו  יפתחו 
הזדמנות  חוזרת,  הזדמנות  מלעילא 
והתעלות  התרוממות  של  שניה 
ה'  את  בעבודתו  ומחודשת  חדשה 
יתברך, כאשר תחפוץ נפשו להעפיל 

לפסגת הר האלקים.
בני  לכל  ומבורך  בריא  קיץ  זמן 
הדרים  ישראל  בני  ולכל  התורה, 

בעיר הזאת, ה' עליהם יחיו.

דבר המערכת

הרב ש"י באר שליט"א

בן אשה ישראלית והוא בן איש 
מצרי

בפרשת השבוע )ויקרא כד, י(: ויצא בן אשה ישראלית 
וגו', והביא  וינצו  והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל 
משה  של  דינו  מבית  אמרה  "ומתניתא  מהתו"כ:  רש"י 
לו  אמרו  דן,  מחנה  בתוך  אהלו  ליטע  בא  מחויב,  יצא 
לו איש  דן אני, אמרו  מה טיבך לכאן, אמר להם מבני 
על דגלו באתת לבית אבותם כתיב, נכנס לבית דינו של 

משה ויצא מחויב עמד וגידף".
המצרי  הוא  מצרי"  "איש  שבן  מביא  כאן  ברש"י  והנה 
שהרגו משה, ועיין ב"כלי יקר" שכתב, הוא המצרי שהרגו 
לבו  בתוך  מגדף  היה  הימים  וכל  המפורש,  בשם  משה 
וכו'. ומשמע שר"ל דמש"ה  נודע הדבר בחוץ  ולא  וכו', 
ידי "השם המפורש"  "בירך" את השם, בגלל שעל  הוא 
נהרג אביו. אמנם צריך להבין, מדוע נתעורר לזה דוקא 
עכשיו כשיצא חייב בבית דינו של משה על עסק נטיעת 

אהלו בשבט אמו.
ובפשטות היה אפשר לומר, דה"ט, מכיון שמבואר ברמב"ן 
כאן, דהא דכתיב "בתוך בני ישראל" ומפרש בתו"כ מלמד 
שנתגייר, באמת הוא לא היה צריך גירות, מכיון שעכו"ם 
שבא על בת ישראל הולד כשר, אלא הכוונה שהוא הלך 
אביו  אחר  ללכת  רצה  ולא  בישראל,  ונדבק  אמו  אחר 
להיות מצרי. ומעתה יש לומר, שכל השנים הוא חשב 
שהוא נהיה ככל ישראל, ואינו קשור לאביו כלל, אלא 
הרי הוא שייך לגמרי למשפחת אמו, ולפיכך לא היה כ"כ 
איכפת ליה על הריגת אביו המצרי, אבל עכשיו שבבית 
ואינו  דינו של משה פסקו שאינו כשאר משפחת אמו, 
שייך  ולהיות  להתנתק  רצה  הוא  מעתה  לשבט,  שייך 
למשפחת אביו, ולפיכך עתה הוא כעס על כך שהרגו את 
אביו, ומכיון שזה היה על ידי שם המפורש הוא "בירך" 

את השם.
י"ל, דהנה באמת יש לדון מדוע לא צדק  ובדרך פלפול 
דכתיב  אע"ג  הרי  דן,  שבט  אצל  אהלו  ליטע  בטענתו 
"לבית אבתם", מ"מ יש מקום גדול לומר דהיינו דוקא 
היכא שיש לו משפחת אב, אז אינו מתייחס אחר משפחת 
האם, אבל היכא שכלל אין לו משפחת אב, בכה"ג הוא 
חיים  רבנו  בחידושי  ועיין  האם,  אחר משפחת  יתייחס 
הלוי פט"ו מאסו"ב ה"ט ששקו"ט בנדון זה ]לענין לויה 
נימא  אם  אב,  משפחת  שאין  היכא  מעכו"ם[,  שילדה 
יש  ומעתה  האם.  משפחת  אחר  מתייחס  הוא  דבכה"ג 
בכה"ג  אי  משה,  של  דינו  בבית  הנדון  היה  דזה  לומר 
יכול הוא להתייחס אחר משפחת האם, ובפשטות צ"ל 
משפחת  שאין  היכא  שאפילו  היה  מרע"ה  של  שהפסק 
]וכמו  האם.  משפחת  אחר  להתייחס  דין  אין  מ"מ  אב, 
שמסיק שם הגר"ח, דצד האם יכול להועיל רק להחשיבו 

"לוי", אבל אין לו דין להחשב משפחת לויה[. 
והנה כך צריך לומר רק אם נקטינן ששם היה דינו כמו 
כלל  שהולד  מנכרי,  שנתעברה  ישראלית  של  בן  שאר 
לומר  מקום  היה  בזה  וא"כ  אביו,  אחר  מתייחס  אינו 
שיתייחס אחר אמו, ולפי"ז צריך לומר כנ"ל, דהא דמ"מ 
יצא חייב בדינו הוא מכיון שנקטינן שמשפחת אם לא 
מהני אפילו היכי שכלל אין לו יחוס לאביו. אבל באמת 
יש בזה מחלוקת ראשונים, דהרמב"ן כאן נוקט שבאמת 
היה דינו כשאר עכו"ם הבא על בת ישראל, שהולד כלל 
אינו מתייחס אחר אביו, ]ומש"ה הרמב"ן הוצרך לפרש 
כנ"ל שבאמת הוא לא היה צריך להתגייר[, אבל שיטת 
התוס' )הובא ברמב"ן כאן(, דאע"ג דקיי"ל שעכו"ם הבא 
על בת ישראל הולד כשר ואינו מתייחס אחר אביו, ה"מ 
רק לאחר מתן תורה, אבל קודם מתן תורה היה משפטו 
לילך אחר הזכר, ממה שאמרו באומות הלך אחר הזכר, 
ונמצא שבאמת הוא נולד כנכרי ]שהתייחס אחר אביו[, 

ורק אח"כ הוא התגייר.

הרב אריה גברא שליט"א

בדין איסור 'חדש' בכניסתם לארץ

מקום  בכל  בגמ',  אמוראי  נחלקו  לז.(  )דף  בקידושין 
ירושה  לאחר  הכוונה  האם  "מושבות",  בתורה  שכתוב 
וישיבה, כלומר רק בא"י, או בכל מקום שאתם יושבים. 
דכתיב  חדש  באיסור  הוא  שנחלקו  המקומות  ואחד 
בפרשתינו פרשת אמור )כ"ג, י"ד( "ולחם וקלי וכרמל לא 
מושבותיכם"  בכל  לדורותיכם  עולם  חוקת  וכו'  תאכלו 

האם נוהג איסורו אף בחו"ל.
יא(  )ה,  ביהושע  מהפסוק  בע"ב(  )שם  הגמ'  והקשתה 
משמע  הפסח",  ממחרת  הארץ  מעבור  "ויאכלו  דכתיב 
שרק אחר הקרבת העומר הותרה להם התבואה החדשה, 
ולמ"ד 'לאחר ירושה וישיבה' אמאי לא אכלו, הרי איסור 
וישיבה,  ירושה  של  שנים  י"ד  לאחר  רק  מתחיל  חדש 
הביאו  אקרוב(  ד"ה  )לח.  ובתוס'  הגמ'.  בתי'  עיי"ש 
מצות  שאכלו  הנ"ל  הפסוק  מעצם  מדייק  דהירושלמי 
שבליל  משמע  הפסח,  ממחרת  רק  החדשה  מהתבואה 
ט"ו לא אכלו כזית מצה מהתבואה החדשה משום איסור 
חדש, והקשו, אמאי יבא עשה של "בערב תאכלו מצות" 

וידחה ל"ת דחדש? ותי' שם בב' אופנים, עיי"ש בתוס'.
צורתו  ששינה  איסור  בכל  האחרונים  דנו  והנה 
המציאותית ונהפך למציאות של דבר היתר, כגון נבלה 
]שכך  ונהפך החומר של הנבילה לדבש  שטבלוה בדבש 
טבע הדבש[, האם אזלינן בתר השתא, וכיון שדבש הוא 
דבר מותר יהא מותר, או"ד בתר מעיקרא אזלינן, דהיינו 

ששינוי הצורה אינו הופך את האסור למותר.
דנבילה  הנ"ל  בגוונא  התיר  לא.(  )בברכות  יונה  רבינו 
שהפכה לדבש, ותמה עליו המג"א )סי' רט"ז סק"ג( שהרי 
איתא בגמ' בבכורות )דף ח:( דחלב חידוש הוא שמותר, 
שהרי הוא דם שנעכר ונהפך לחלב, ולשיטת רבינו יונה 
ותי'  המותר,  אחר  לחומר  נהפך  הדם  הרי  החידוש  מה 
המקור חיים )או"ח סי' תס"ז אות ד'( בשם החק יעקב, 
דאף רבינו יונה לא מיירי אלא בנהפך לדבר שכבר התירה 
התורה במקו"א כמו דבש, משא"כ חלב לא מצינו בשום 
מקום שהתירתו התורה, אלא כאן. ולהלכה נוקט המקור 
חיים שאיסור הנהפך להיתר פוקע מיניה שם האיסור. 
ולכן מתיר גם ביצה הבאה מתרנגולת טריפה שנהפכה 

לאפרוח, דנהיה חומר חדש ופקע האיסור.
והנה איסור חדש מופיע בתורה כך: "ולחם וקלי וקרמל 
לא תאכלו", ובגמ' בכריתות )דף ה.( איתא דנשנו כאן ג' 
לאווין, הא' על כרמל ]כשהחטים עדיין רכים[, הב' על 
'קלי ]שקלו את הגרעינים של א' מ-5 מיני דגן[, והג' על 
של  לחם  וגם  כרמל  גם  קלי  גם  שהאוכל  כלומר  לחם, 
חדש לוקה ג' פעמים, אע"פ שהתורה הוציאה שלושתם 

בלאו אחד )ד'לא תאכלו'(.
ומעתה יש לדון האם האוכל 'לחם' חדש ילקה ג' פעמים 
כיון שחל על הלחם הזה כבר איסורי כרמל וקלי, ורק 
פקע  לחם  כשנעשה  או"ד  'לחם',  איסור  גם  נוסף עתה 
איסור דקלי וכרמל, ונשאר רק לאו אחד ד'לחם', וילקה 
פעם אחת. ונבאר, דהנה אם התורה היתה אוסרת רק 
כרמל ולא היתה מזכירה איסור לחם, ברגע שיטחן את 
הכרמל האסור ויהפוך אותו ללחם נמצא שהפכו מחומר 
אסור לחומר מותר )דלחם בעלמא מותר(, ולשיטת רבינו 
יונה והמקור חיים יהא מותר, אך לשיטת המג"א עדיין 
נשאר עליו האיסור 'כרמל', וא"כ עכשיו שהתורה אסרה 
בתוספת  בא  לחם  האיסור  המג"א  לשיטת  'לחם',  גם 
על האיסור דקלי וכרמל, וא"כ ילקה ג' על אכילת לחם 
וכרמל  קלי  איסורי  פקעו  חיים'  ל'המקור  ואילו  גרידא, 

ואיכא רק לאו ד'לחם' ולוקה אחד.
ובנידון זה דנו בקצרה האחיעזר )ח"ב סי' ל"ט אות ב'( 
והאור שמח. האחיעזר כתב בפשיטות שפוקע האיסור 
כרמל, ואיכא רק לאו אחד ד'לחם', והוכיח זאת מהסוגיא 

הנ"ל בכריתות )דף ה.( דאמרי' שהאוכל גם קלי 
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והנה לדברי התוס' הללו, תו א"צ לומר שבעלמא נמי בן 
אמו,  משפחת  אחר  מתייחס  אינו  מנכרי  ישראלית  של 
דלדבריו פשוט יש לומר, דהכא הא דיצא חייב בדינו, הוא 
מכיון שבאמת הרי הוא התייחס בתחילה לאביו, ורק אח"כ 
התגייר, ולפיכך אינו מתייחס למשפחת אמו, אבל לאחר 
והוא  יהדות,  לענין  אמו  אחר  מתייחס  שהוא  תורה  מתן 
ישראל גמור, יתכן שבכה"ג הוא גם מתייחס אחר משפחת 
אמו, ויחשב מהשבט של אמו. ולפי דבריו יש לומר, שזה 
היה כאן הדין תורה אצל משה רבינו, שהמקלל טען כשיטת 
אחר  התייחס  לא  ולעולם  גמור,  ישראל  שהוא  הרמב"ן 
אביו, ]ולא היה צריך גירות[, אלא מיד התייחס אחר אמו, 
ולפיכך הוא גם שייך לשבט של אמו, ומשה פסק דאינו כן, 
אלא הוא כן התייחס בתחילה אחר אביו ]כשיטת התוס' 
שקודם מתן תורה הוא התיחס לאביו[, ולפיכך עכשיו הוא 
גר גמור, שהוא כקטן שנולד, וכלל אינו שייך לאמו, ומש"ה 

הוא אינו שייך למשפחת אמו.
כשמשה  שמות  דבפרשת  הק'  כאן  חכמים  השפתי  והנה 
הרג את המצרי כתיב וירא כי אין איש, ופרש"י אין איש 
כן התגייר  נמצא שבנו  והרי  עתיד לצאת ממנו שיתגייר, 
]לכאורה בפשטות היה אפשר לת', דאע"ג שהוא התגייר, 
מ"מ הרי הוא היה רשע גדול, ומשום איש כזה אין סיבה 

שלא להרגו, ואולי י"ל דהשפת"ח אינו מת' כן מכיון שס"ל 
שישראל אפילו רשע גמור, מ"מ בודאי יש בידו איזה מעשה 
ומת'  איש"[,  "אין  נחשב  זה  אין  ואכתי  דהוא,  כל  מצוה 
כבר  הרי  אמו[,  נתעברה  ]שכבר  נולד  כבר  שהוא  דמכיון 
להרגו,  שלא  ענין  אין  וכבר  ממנו,  לצאת  עתיד  איש  אין 
נולד  כבר  אם  שאפילו  שנקט  נראה  השפת"ח  בק'  אמנם 
ממנו ישראל, זה כבר סיבה שלא להרגו ]ואולי היינו משום 
שיש בזה איזה בחינה של ברא מזכה אבא, שזה סיבה שלא 

להרגו[.
ולכאורה, גם לפי צד זה שזו סיבה שלא להרגו מה שכבר 
נולד ממנו ישראלי, מסתבר לומר, דהיינו דוקא אם אותו 
ישראלי מתייחס אחריו קצת, אבל אם כלל אינו מתייחס 
שייכות  שום  לו  דאין  להרגו,  שלא  סיבה  זה  אין  אחריו, 
אליו אפילו שלמעשה הוא נולד ממנו, ומעתה דוק ותמצא, 
שדוקא לפי שיטת התוס' הנ"ל שכשהבן נולד הוא מתייחס 
אחריו, לדבריו זה יכול להיות טעם לכך שלא להרגו, מכיון 
שיש ממנו צאצא שהוא ישראל, ]ואמנם אחרי שאותו בן 
התגייר כבר אינו מתייחס אחר אביו, אבל מ"מ חזינן בגמ' 
ואח"כ התגייר,  בגיותו  בנים  לו  דהיכא שהיו  מז.  בכורות 
יצא  שהוא  בגמ'  מ"ד  יש  מ"מ  שנולד,  כקטן  שהוא  אע"ג 
יד"ח מצות פ"ו, מכיון שמ"מ יש קצת יחס אליו, אבל היכא 
שעכו"ם בא על בת ישראל שמיד אפקריה רחמנא לזרעיה, 
בכה"ג כלל אין לו שום חייס אליו, ופשוט שאינו מקיים 
בזה פ"ו[. אבל לשיטת הרמב"ן שגם קודם מתן תורה יש 
לזה דין של נכרי שבא על בת ישראל, שהבן מתייחס רק 
אחריה, לפיכך נמצא שכה"ג כלל אינו קשור לאביו הגוי, 

ואין לאב שום זכות מצאצא זה.

שהוא  כנ"ל,  בד"ת  טען  מקלל  דאותו  לומר  יש  ומעתה 
שייך  הוא  ולפיכך  הרמב"ן,  כשיטת  אמו,  אחר  מתייחס 
למשפחת אמו ולשבט של אמו, ומשה רבינו פסק כשיטת 
ואינו  הזכר,  אחר  הולך  הוא  תורה  מתן  שקודם  התוס' 
מתייחס אחר אמו, ונמצא שעכשיו הוא גר שנתגייר, ואין 
שנולד  כקטן  הוא  אלא  אמו,  למשפחת  שייכות  שום  לו 

עכשיו, ולפיכך אינו שייך לשבט אמו.
ומעתה יובן מדוע עכשיו הוא נתעורר לכעוס על שהרגו את 
אביו, מכיון דס"ל כצד בשפת"ח שאם היה לאותו גוי איזה 
צאצא ישראלי שקצת מתיחס אחריו, היה צריך לא להרגו, 
ובשלמא אם היו פוסקים כרמב"ן, היה מתברר שאין לאביו 
שום צאצא שמתייחס אחריו, וא"כ היה נכון להרגו, אבל 
מכיון שבבי"ד של משה פסקו כתוס' שהוא אינו מתייחס 
אחר אמו, והיינו דפסקו שהא כן התייחס אחר האב, מעתה 
והוא  אחריו  מתייחס  שקצת  צאצא  יש  זה  שלאב  נמצא 
ישראל, וא"כ היו צריכים שלא להרגו, ומש"ה דוקא עכשיו 
לאחר הפסק הזה של משה רבינו הוא כעס מדוע הרגו את 
אביו על ידי שם המפורש, ומש"ה עכשיו הוא חטא ו"בירך" 
את השם, ]והא דבאמת משה פסק שכה"ג זה נחשב "אין 
איש", אולי היינו מכיון דפסק כת' השפת"ח שרק אם עתיד 
לצאת ממנו מכאן ולהבא זה סיבה שלא להרגו, ולא אם יש 
אחד שכבר נולד ממנו. או כדברינו הנ"ל שאם יצא ממנו 
ישראלי רשע זה לא סיבה שלא להרגו, וכאן הרי נמצא שזה 

שנולד ממנו הוא רשע[.

בן אשה ישראלית ומצרי - המשך

שיח השבת
הרב ישראל מאיר גוטפרב שליט"א

בענין רקידה בשבת

שהתפללו  שבת,  בליל  בביתר  שנערכה  עצרת  בעקבות 
במחול  יצאו  התפילה  ולאחר  עיר,  של  ברחובה  כולם 

בשירי שבת, יש לדון ולעיין בזה מצד ההלכה.
ובגמ'  מרקדין.  ולא  ע"ב,  ל"ו  דף  ביצה  במתני'  איתא 
גזירה שמא יתקן כלי שיר. וכתבו התוס' בדף ל' ע"א ד"ה 
ולא וכו', ומיהו לדידן שרי, דדוקא בימיהן שהיו בקיאין 
לעשות כלי שיר שייך למגזר, אבל לדידן אין אנו בקיאין 

לעשות כלי שיר ולא שייך למגזר.
ס"ל  וכנראה  זה,  היתר  הזכירו  לא  הראשונים  שאר  אך 
כהא דמבואר בביצה דף ה' ע"א, דאע"פ שנתבטל טעם 
הב"י  כתב  התוס'  ובדעת  הגזירה.  נתבטלה  לא  הגזירה 
האידנא  דשרו  מגולים  למשקין  ליה  דמדמו  של"ט  בסי' 
לפי שאין נחשים מצויים, כמו שכתבו הם בע"ז דף ל"ה 

ע"א ד"ה חדא.
אמנם הב"י הביא ממהרי"ק בשם רב האי, דלא חילק בין 
דעת  נראה  דכן  וכתב  דידן.  ליומי  התלמוד  חכמי  ימות 

שאר הפוסקים שלא חילקו בזה.
ועפי"ז פסק בשו"ע שם דאסור לרקד בשבת ויו"ט. אמנם 
הרמ"א כתב דמה שנהגו להקל בזה, אפשר דזהו ע"פ דברי 
התוס' הנ"ל. והמשנ"ב כתב דמ"מ אין להקל אלא במקום 
מצוה. ומשמע דכוונתו כעין שמחת חתן וכלה דאיירי בה 
לעיל מיניה. אבל לכבוד שבת לא נכלל בזה, דהרי בשבת 
בדר"כ הוא לכבוד שבת, ומ"מ לא התיר. ואולי יש לדון 
דביו"ט קיל משום דאיכא בה דין שמחה, משא"כ בשבת 

דלית בה אלא דין עונג.
וגם לגבי שמחת חתן וכלה, משמע ברמ"א דלא כ"כ אלא 
כדי ליישב המנהג, אבל מעיקר הדין אין פשוט כ"כ להקל 

בזה. 
דבמקום  דמשמע  ו'  סי'  פ"ה  ביצה  ביש"ש  עיין  אמנם 
מצוה יש לסמוך על זה להקל. וזה מקור דברי המשנ"ב 
בזה,  כ"כ  ליה  ניחא  לא  דמשמע  בשעה"צ  עי'  אך  הנ"ל. 
כמשנ"ת  וזהו  זה,  על  לסמוך  דאין  משמע  דבב"י  משום 
דאף הרמ"א לא פליג על הב"י אלא כתב ליישב המנהג. 
וכן מבואר גם בפרמ"ג א"א סק"ה, בגר"ז ס"ב ובכף החיים 
ס"ק י"ג, דמעיקה"ד יש לאסור בזה. וכן נקט השבט הלוי 

ח"ד סי' ל"ז.
אמנם עי' בשו"ת שלמת חיים סי' רפ"ח, דמבואר דמנהג 
היה  )בזמנם  בשבת,  חתן  בשמחת  לרקוד  היה  ירושלים 
המנהג לערוך החופה ביום ו' והמשתה ביום השבת(. וע"ע 
בשו"ת אור לציון פמ"ג אות ט', שכתב דהמיקל יש לו על 

מה לסמוך.
ריקוד  גבי  אמאי  שהוקש"ל  חיים  בשלמת  עיי"ש  ]והנה 
מבואר במשנ"ב דשמחת תורה קיל משמחת חתן, דבש"ת 
כנ"ל.  לכתחילה  אינו  חתן  ובשמחת  איסור  כלל  אין 
ס"ב  של"ח  בסי'  מבואר  בשבת,  גוי  מנגן  גבי  ומאידך 
כתב  סק"י  ובמשנ"ב  התירו,  וכלה  חתן  שמחת  דלצורך 
דמ"מ בשמחת תורה אסור. ודחה הגרי"ח, דהא דהקילו 
בשמחת חתן גבי כלי שיר, משום דאין חתונה בלא כלי 
יש להעיר  עיי"ש. אך  גריעותא טובא.  שיר, הלכך חשיב 

בדבריו, דלכאו' בלא רקידה ג"כ הוי גרעותא טובא.
המשנ"ב  דברי  את  ליישב  שמעתי  שליט"א  וממו"ח 
באופ"א, דשמחת חתן ושמחת התורה חלוקים הם בעצם, 
דגבי שמחת חתן וכלה המצוה היא לשמחם, משא"כ גבי 
שיר  כלי  והנה  עצמו.  את  לשמח  המצוה  תורה  שמחת 
עצמו  את  לשמח  ענינם  כפים  וסיפוק  לשמח,  ענינם 
הקילו  תורה  בשמחת  הלכך  למצב(,  עצמו  את  )להכניס 
גבי סיפוק כפים, וגבי שמחת חתן הקילו גבי כלי נגינה. 
אך עדיין צ"ע מדין ריקוד, שהרי ענינו לשניהם, וא"כ בהא 
הו"ל להקל. ויל"ע. ועכ"פ לדברי הגרי"ח אתי שפיר טפי[.

דסיפוק  ביותר,  בזה  שהקיל  ס"ט  השולחן  בערוך  וע"ע 
כלל. אך שאר  נאסר  לפי קצב, לא  וריקוד שלנו שאינם 

הפוסקים לא הזכירו סברא זו.
ועיין עוד בשו"ת מנחת אלעזר ממונקטש ח"א סי' כ"ט, 
דס"ל דריקוד מתוך התלהבות דקדושה, לא גרע משמחת 
כדבריו,  משמע  לא  הפוסקים  מסתימת  אך  וכלה.  חתן 
מיירי  בפשטות  והרי  אסור,  בשבת  דריקוד  מדסתמו 
בריקוד לכבוד שבת, וכי למה רוקד בשבת, ומ"מ סתמו 

ולא חילקו בכך.
אין  מצוה,  במקום  שלא  דאף  מבואר,  שם  בגמ'  אמנם 
למחות דבמידי דשבות דרבנן אמרי' דמוטב שיהיו שוגגין 
ואל יהיו מזידין. וצ"ע מה הגדר בזה, וכי בכל מקום לא 

ישמעו לו, ובמקום שישמעו צריך למחות. ויל"ע.
שם  בביצה  חננאל  ברבינו  עי'  רקידה,  חשיב  מה  ובגדר 
ומניח  אחת  רגלו  עוקר  ריקוד  מרקדין  ולא  וז"ל,  שכתב 
עוד  מצאתי  ולא  ע"כ.  כאחת.  רגליו  ב'  קיפוץ  אחת, 

ראשונים שמבארים ענין זה.

והנה ל' ר"ח אינו מובן כ"כ מה כוונתו, דממש"כ עוקר 
רגלו אחת ומניח אחת, משמע דאף כשאינו קופץ באויר 
משמע  כאחת,  רגליו  ב'  קיפוץ  וממש"כ  ריקוד,  חשיב 
דריקוד היינו קפיצה באויר כששתי רגליו אינן נוגעת יחד 
ואין  קפיצה,  ואיכא  ריקוד  דאיכא  דכוונתו  או  בקרקע. 

להם שייכות. וצ"ע.
אינו  דריקוד  מדבריו,  מוכח  נראה  עכ"פ  מיהא  הא  אך 
מידי,  למימר  הו"ל  לא  דא"כ  מעגל[   –[ במחול  הליכה 
כן  על  ריקוד.  במחול בשמחה חשיב  הליכה  דכל  משום 
ריקוד.  ל"ח  במחול  הליכה  דעכ"פ  דמוכח מדבריו  נראה 
אמנם מאידך רקידה ממש, נראה דא"א להוציא מדבריו 
דשרי, אף באופן שאינו מגביה את ב' רגליו כאחת. ]וע"ע 
בספר שמחת יו"ט למהר"ל צינץ שג"כ דן לחלק בין ריקוד 

למחול[.
כלי  שישנם  במקום  דהרי  מסתברא,  דהכי  גם  ונראה 
במחול.  מהלכים  רק  ולא  ממש,  מרקדים  בדר"כ  נגינה, 
כלי  לתקן  שיבוא  לחששא  ליכא  במחול  בהליכה  וא"כ 
שיר. דרק בריקודים ומחולות באופן המצריכים כלי שיר, 
יש לחשוש לכך. נמצא דחז"ל לא גזרו בכך. שו"מ בשלחן 
כמשנ"ת,  הגרשז"א  דעת  מבואר  ס"ג  תקכ"ד  סי'  שלמה 
דהליכה במחול ל"ח ריקוד. ]אמנם הוא כ"כ מסברא, ולא 

הביא את דברי ר"ח[.
אמנם ראיתי מי שאוסר אף במחול, וטעמו דדברי הר"ח 
כנ"ל, אך כתב  ונראה דהוקשה ליה  דיים,  אינם ברורים 
כתבנו דאמנם דברי ר"ח אינם ברורים, אך נראה דעכ"פ 
במחול  הליכה  ואם  רקידה,  איזה  דבעי'  מדבריו  מוכח 
ממילא  דהרי  מידי,  לפרש  לו  היה  לא  אוסר,  היה  ג"כ 
הכל אסור. אמנם היה מקום לדון להחמיר בזה, משום 
דבמהרה יכול לבוא לידי ריקוד ממש, מ"מ נראה דעכ"פ 
במקום שמחה של מצוה, דלדעת היש"ש אין איסור כלל, 
וכן היה המנהג כנ"ל. א"כ אף דלדעת המשנ"ב יש מקום 
להחמיר, מ"מ מסתמא אפשר לסמוך על משנ"ת דהליכה 
במחול אינו ריקוד. ובפרט שיש בזה עוד כמה צירופים 

להיתר כנ"ל. אך בריקוד ממש אין מקום להקל כלל.
)כגון  ממש  ריקוד  לידי  שיבוא  למיחש  דליכא  ובגוונא 
בנידון דידן, ברחובה של עיר(, לכאורה אין מקום לחשוש 
כלל, אף שלא במקום שמחת חתן וכיו"ב, שהרי המחול 
גופיה לא חשיב ריקוד כנ"ל, ואיך שיהיה אין למחות ביד 

המקילים, כמבואר בגמ' אפילו לגבי ריקוד ממש.

נימא דלא פקע איסור  ואי  ג',  וגם לחם לוקה  וגם כרמל 
קלי וכרמל, יצטרך ללקות 6 ]אחד על הכרמל 2 על הקלי 
ו-3 על הלחם )שנוסף על  )שהרי הקלי נוסף על הכרמל(, 
על  ג'  שלוקה  משמעות  יש  באו"ש  אך  והקלי([.  הכרמל 
הלחם גרידא, והיינו כשיטת המג"א, ועל הוכחת האחיעזר 
]קלי,  ג' שמות  הגמ' שלוקה משום  שכוונת  יתכן  מהגמ', 

כרמל, לחם[ אך באמת ילקה ג' פעמים על לחם גרידא.
וניהדר לקושית הירושלמי שהביאו תוס', הנה הירושלמי 
ל"ת  וידחה  מצות"  תאכלו  ד"בערב  עשה  דיבוא  הקשה 
ד'חדש'. והנה 'מצה' זה 'לחם' ולהסוברים שעל 'לחם' של 
חדש איכא ג' לאווין, כי לא פקעו איסורי קלי וכרמל, האם 
והרי  לאווין,  כמה  דוחה  ד'עשה'  מהירושלמי  להוכיח  יש 
בפשיטות  נקטו  מא:(  )דף  נזיר  דבתוס'  נידון,  בזה  מצינו 
שזו  בגמ'  משמע  שם  מח:  בדף  אך  לאווין,  כמה  שדוחה 
פלוגתת ר' ישמעאל ור"ע ]בגוונא שהוא גם כה"ג וגם נזיר, 
אם סגי בעשה אחד שידחה ב' לאווין של טומאת מת גם 

דכה"ג וגם דנזיר, דבשיטת ר' ישמעאל אמרינן בגמ' להדיא 
)דף מ"ט: סד"ה  ר"ע כתבו תוס' שם  שדוחה, אך בשיטת 

ומשני וכו'( שאין עשה דוחה ב' לאווין[.
לא  )אך  זצ"ל  מפוניבז'  הרב  בשם  נפלא  פלפול  ושמעתי 
מצאתיו כתוב( לדחות זאת. עפ"י קושית ה'טורי אבן' )ר"ה 
בחולין  מהגמ'  הנ"ל  בקידושין  הגמ'  על  שהקשה  יג.(  דף 
)דף יז.( דבשבע שנים שכבשו ישראל את א"י הותר להם 
מדכתיב  וילפי'  דחזירי',  'כתלי  ואפי'  אסורות,  מאכלות 
"ובתים מלאים כל טוב", ואם אפי' חזיר הותר להם, ודאי 
קרבן  ע"י  שרק  בגמ'  אמרינן  וכיצד  להם,  הותר  ש'חדש' 
העומר הותר? ונשנו כמה תירוצים ליישב קושית ה'טורי 
ההיתר  דכל  הלוי'  ה'בית  של  חידוש  הוא  מהם  וא'  אבן,' 
בבתי  שמצאו  במה  דוקא  הוא  אסורות  מאכלות  לאכול 
כל  מלאים  "ובתים  הפסוק  וכלשון  שהוא,  כמות  הנכרים 
טוב", אך מה שלקחו ויצרו מאכלים חדשים אסור, ומשו"ה 
'מצות',  מהם  ועשו  מהעכו"ם  'חדש'  של  חטים  כשלקחו 
אומר  ולפי"ז  עכ"ד.  'חדש'  איסור  משום  אסורות  המצות 
לא  וכרמל'  ה'קלי  שעל  דנמצא  נפלא,  דבר  מפוניבז'  הרב 
כמות  העכו"ם  בבתי  מצאו  זה  דאת  'חדש',  איסור  היה 
שהוא, ורק על ה'לחם' )המצה( שהם יצרו יש 'לאו', א"כ 

יש כאן רק לאו אחד, לכן שואל הירושלמי שיבוא עשה 
ד'בערב תאכלו מצות' וידחה ל"ת דאיסור חדש )שהוא לאו 

אחד(.
שם(  )קידושין  ה'מקנה'  קושית  את  ליישב  נראה  ועפי"ז 
בעשה  מצווים  היו  לא  דלכאורה  הירושלמי,  על  שהקשה 
תאכל  בבל  שהוא  מי  רק  שהרי  מצות",  תאכלו  ד"בערב 
חמץ הוא בקום אכול מצה, ועד כמה שנוקטת הגמ' שהיה 
איסור  התבואה  על  חל  לא  'חדש',  איסור  התבואה  על 
'חמץ', דאין איסור חל על איסור, וכיצד יבוא עשה דבערב 
וידחה ל"ת דחדש? ולהנ"ל מיושב כמין חומר, דכיון  וכו' 
שהאיסור 'חדש' מתחיל רק אחר אפיית הלחם דקודם לכן 
הכל מותר מקרא ד"ובתים מלאים כל טוב", א"כ האיסור 
ואי"ז  כאחת  באין  הם  אלא  חמץ  לאיסור  קדם  לא  חדש 
איסור חל על איסור אלא ב' איסורים שחלים בב"א. ]ויש 
ממש,  שיאפה  עד  דלחם  חדש  איסור  אין  שהרי  להוסיף 
וא"כ ממ"נ אם נאפה כ'מצה' כלל לא היה ולא יהיה כאן 
איסור חמץ, ואם נאפה כ'לחם' דהיינו שהחמיץ, האיסורים 

באין כאחת[.

בעניין איסור חדש - המשך



שיח ההלכה
הרב חיים טודרוס קופשיץ שליט"א

המסתפק על שני ימים אם ספר 
ספירת העומר

אם  שמסופק  שמי  ח'  סעיף  תפ"ט  או"ח  בשו"ע  נפסק 
ספר ספירת העומר יכול להמשיך לספור בברכה, ומטעם 
ספק ספיקא, ספק שמא ספר וגם אם לא ספר שמא חייב 

להמשיך לספור, שכל יום הוי מצוה בפני עצמה.
והמשיך  ספר,  אם  אחד  יום  שהסתפק  באחד  לדון  ויש 
לספור בברכה, ולאחר מכן שוב הסתפק על יום אחר אם 
כל  את  ספר  שלא  צדדים  שני  שיש  כיון  האם  בו.  ספר 
הימים, א"כ הוי ספק ספקא לחומרא שלא ספר את כל 
הימים, ושוב אי אפשר לצרף את הצד שספר כל הימים 
לצד שכל יום הוי מצוה בפני עצמה, כיון שזה צד רחוק 

שיש נגדו ס"ס.
זצ"ל[  פלמן  ציון  בן  רבי  ]להגאון  תודה  שלמי  ובספר 
להמשיך  שיכול  שאמר  שליט"א  מרבותינו  מאחד  מביא 
כיון  הימים,  כל  ספר  שלא  לס"ס  נחשב  שאינו  לברך, 
לא.  או  מהספירה  לו  חסר  אם  אחד  משם  ס"ס  שהוי 
י"א  ס'  ס"ס  בכללי  שהש"ך  בדברים,  לדון  שיש  ונראה 
ומביא  הוא,  אחד  אונס  ששם  התוס'  דברי  את  מביא 
חולבת  עז  על  שנשאל  ק"ל  ס'  בפסקים  התרה"ד  דברי 
להתיר  יש  האם  הבכור,  מי  ידוע  ואין  שנים,  שילדה 
משום ס"ס, שכיון שהיא כבר חולבת יש ספק שמא כבר 
ודן השואל שהוי ס"ס  מי הבכור.  יש ספק  וכעת  ילדה, 
זכר  ילדה  אם  שגם  עונה  הדשן  והתרומת  אחד,  משם 
ונקבה והספק מי נולד קודם הזכר או הנקבה, חכם אחד 
אמר שזה ס"ס משם אחד והוא הביא ראיות שאומרים 
בכה"ג ס"ס, אך במקרה זה שילדה שני זכרים וודאי שזה 
היתר  מוסיף  קודם  ילדה  כבר  שמא  שהספק  כיון  ס"ס, 
ששני הנולדים כעת לא בכורים. ומבואר מדבריו שסובר 
להתיר גם בילדה זכר ונקבה אף שזה אותו היתר שמא 
הנקבה  את  הולידה  כעת  ושמא  כן  מלפני  הולידה  כבר 
נחשב לתוספת  ביאר שמ"מ  י"ב[  ]סעיף  ובש"ך  מקודם. 
בכורים  לא  שניהם  קודם  שהולידה  שלצד  בספק  היתר 
אף שאין בזה נפק"מ לגבי הנקבה. ומלבד מה שזה קשה 
בכך  אין  אם  היתר  שמוסיף  נחשב  למה  בסברא  מאד 
שבאופן  מאד  משמע  התרה"ד  בלשון  שגם  הרי  נפק"מ, 

זה לא נחשב למוסיף היתר ומ"מ הוי ס"ס. 
ע"ח  ס"ק  ובקצר  י"ח  אות  ס"א  ס"ק  ]ארוך  יהודה  וביד 
חד  אונס  מה שאמרינן שם  לבאר שכל  כתב  ל"א[  אות 
הוא, היינו רק כששני הצדדים באים לפנינו ביחד, בזה 
אחד  ספק  הוי  הוא  אחד  אונס  שכיון ששם  לומר  שייך 
האם היה באונס או ברצון, אך כאשר כבר היה לנו ספק 
לנו  נוצר  ושוב  חולבת,  שהיא  מחמת  כבר  הולידה  אם 
ספק נוסף, א"א לכלול אותם בספק אחד שהרי כבר היה 

בו הספק קודם שנולד הספק השני א"כ הוי ס"ס.
ולפי דברי היד יהודה נראה שהוא הדין בנידון דידן שאם 
על  הסתפק  ושוב  אחד,  יום  על  הסתפק  כבר  מתחילה 
יום אחר, אין זה נחשב ס"ס משם אחד, כיון שאי אפשר 
קודם  היה  לומר שהוי ספק אחד שהרי הספק הראשון 
שנולד הספק השני, ורק באופן שנוצר לו כעת ספק על 

שני ימים האם ספר בהם,  בזה י"ל שהוי ספק אחד.
אמנם יש לדון שבנידון דידן גם במקרה זה לא הוי ספק 
ובכור  לאונס  דומה  זה  שאין  הש"ך,  לדעת  ואף  אחד 
ושאר דוגמאות, ששם הצד של רצון הוא שולל כל אונס, 
וכן הצד שזה בכור הוא שולל שנולד קודם, ולכן יש לדון 
זאת כספק אחד, משא"כ כאן שכדי לומר שחייב לספור 
ביום  גם  שספר  שונות  פעולות  שני  שעשה  לומר  צריך 
הזה וגם ביום השני, א"כ כל יום הוא צד לעצמו שספר 
בו או לא, ואף שיוצא מזה תוצאה אחת שחייב בספירת 
העומר, מ"מ זה נובע משני דברים שעל כל אחד מהם יש 

ספק וא"כ יש ס"ס שאינו חייב.
אמנם יש לדון שכיון שמבואר בפוסקים שהעיקר להלכה 
שכל יום הוי מצוה בפני עצמה, א"כ אולי די בכך שיש 
להמשיך  שיכול  הימים  כל  את  שספר  שהוא  כל  צד 
לספור בברכה, וכעין זה דנו האחרונים במי שנזכר בבין 
השמשות שלא ספר בלילה וספר אז, האם יכול להמשיך 
ולספור בברכה, שהשערי תשובה ]ס"ק ד'[ מביא משו"ת 
מפקפק  והברכ"י  לברך,  להמשיך  יכול  שאינו  דוד  בית 
שה"ה  נראה  ובפשטות  זמנינו,  חכמי  בזה  ונחלקו  בזה. 

בנידון דידן.

הרב מנחם רבינוביץ שליט"א
 

מכור הברזל – למרגלות ההר 
 

"דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם". וברש"י: 
קדושים תהיו הוו פרושים מן העריות ומן העבירה שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה 
מוצא קדושה אשה זונה וחללה וגו' אני ה' מקדשכם, ולא יחלל זרעו אני ה' מקדשו, קדושים 

יהיו אשה זנה וחללה וגו'.
הנה מברכים אנו לאלקינו בכל יום על שהבדילנו בכל הענינים מן התועים ונתן לנו תורת 
אמת, אך כאשר רואים אנו תעיית התועים בחילול קדושתם, וממילא בחורבן בתיהם, הרי 
ראוי לנו לתת הודאה מיוחדת לבורא יתברך שמו על כל גדר וגדר שנתן לנו ואותנו גאל ואת 

בתינו הציל. וכאן הבן שואל היכן היא הברכה וההודאה בפרט על דבר גדול זה?
והיה נראה לומר שזו היא הברכה שמברכים אנו בברכת האירוסין: "אשר קדשנו במצוותיו 
וציונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו ע"י חופה וקידושין" 
הרי הודאה ראשונה באוסרו עלינו את העריות, והודאה אחר הודאה בגדרים אשר העמיד לנו 
במה שהתיר לנו שלא יהא בדרך של רצה הוא והיא - כמו שהיה קודם מתן תורה - שצורה זו 
אין בה כלל סדר ובנין קיים, אלא דווקא ע"י חופה וקידושין, וודאי אינה ברכת הנהנין, וכלל 
לא מצינו בשום מקום ברכה על היתר, וחתימת הברכה תעיד: "מקדש עמו ישראל על ידי 

חופה וקידושין".
ושמחתי שמצאתי הדברים מפורשים ומבוארים בדברי רבותינו הראשונים, שני נביאים בסגנון 
אחד. הר"ן כתב" וא"ת היכן מצינו ברכה כגון זו שמברכין על האיסור, והלא אין מברכין שאסר 
לנו אבר מן החי והתיר לנו את השחוטה, ועוד למה אין מברכין במטבע קצר אשר קדשנו על 
הקידושין, כמו שמברכין על כל המצוות במטבע קצר, על המילה ועל השחיטה, י"ל דודאי אין 
ברכה זו ברכת המצוה ממש וכו', והביא ראיה לזה עיי"ש, "ותקנו לברך בה על קדושתן של 

ישראל, והיינו שהקב"ה בחר בהם וקידשם בענין זווג, במותר להם ובאסור להם".   
קב"ו  אשר  להקב"ה  שבח  לתת  נתקנה  זו  "וברכה  וכתב:  לדבר  ראיה  כן  גם  הביא  וברא"ש 

להבדילנו מן העמים, וצונו לקדש אשה המותרת לנו ולא אחת מן העריות". 
הרי לנו ברכה והודאה מיוחדת להשי"ת המקדש עמו על שרוממנו וקידשנו במצוותיו.

ויש לבאר מאימתי זכו ישראל לזה, מאימתי נתקדשו ישראל בבתים טהורים ונאמנים, והן 
אמת ודאי שקידשנו במצוותיו ובהם ציוונו בהר סיני, אך בתהילים, על הפסוק "ששם עלו 
שבטים שבטי י-ה עדות לישראל להודות לשם ה'", פירש רש"י - ששם עלו שבטים. אשר שם 
בשילה עלו שבטים, כשעלו ממצרים ונקבע המשכן בתוכה. שבטי י-ה שהוא עדות לישראל. 
אם  ממזרים,  שהם  עליהם  ואומרים  ממצרים,  כשיצאו  אחריהם  מליזין  האומות  שהיו  לפי 
בגופם היו שולטין המצרים, בנשותיהם לא כל שכן, אמר הקב"ה אני מעיד עליהם שהם בני 
עליהם אותיות השם  הוסיף  כ"ו(,  )במדבר  אבותיהם, הטיל שמו עליהם הראובני השמעוני 

אחת מכאן ואחת מכאן, נמצא השם הזה י-ה עדות לישראל.
וכן מצינו בפרשת אמור בפרשת המקלל שכתב רש"י: ושם אמו שלומית בת דברי. שבחן של 

ישראל שפרסמה הכתוב לזו לומר, שהיא לבדה היתה זונה. 
נמצא שכבר במצרים מסרו נפשם על הדבר ונתקיים בידם והעיד הקב"ה בהם.

 - קדושים  מים  הסוטה:  בפרשת  כתב  ורש"י  אמונים,  שמרו  התפוח  תחת  צדקניות  ונשים 
שהיו  מדרכיהן,  פירשה  וזו  הצובאות,  מראות  מנחשת  הכיור  שנעשה  לפי  בכיור,  שקדשו 

נבעלות לבעליהן במצרים תחת התפוח, וזו קלקלה לאחר, תבדק בו.
ודבר גדול הוא זה, שהרי היפך טבען של עבדים הוא, כאשר למדנו בגיטין גבי מזכה גט שחרור, 
אמר רבי שמואל בר רב יצחק מפני שמפסידו משפחה כנענית, אדרבה הרי הוא מתירו בבת 
חורין, עבדא בהפקירא ניחא ליה, זילא ליה שכיחא ליה פריצה ליה, וברש"י, זילא ליה. זוללה 
היא בעיניו לזלזל בה לכל תאותו. פריצה ליה. מתנהגת עמו בפריצות. ודבר ברור הוא שהרי 
אינו בר הכי לתכנן תכנית של העמדת בית שאינו בן חורין, וברשות אחרים הוא, וממילא 
אינו מעמיד עצמו על ביתו, וישראל במצרים שבטי י-ה עדות לישראל, עדות של מי שאמר 
והיה עולם, אף שכבר נולדו לתוך מציאות של עבדים בני עבדים גדרו עצמם מן העריות ומן 

האיסורים.
ונראה לומר דזה הדבר עצמו הוא הוא הטהרה אשר נטהרו בכור הברזל, דלכאורה יפלא מה 
שנטמאו  האוה"ח  דברי  ומפורסמים  וידוע  הארץ,  ערות  של  מקום  באותו  ונטהרו  נתקדשו 
בארץ חם, עד שהיו כבר במ"ט שערים גוי בקרב גוי, והיכן הזיקוק והטהרה, ולהמבואר מצאנו 
דרך מפורשת ומבוארת, שעל אף טומאת עבודת כוכבים שהגיעו למציאות שלא הבדילו בהם 
מלאכי השרת, ואמרו הללו עובדי כוכבים והללו עובדי כוכבים, הרי בדבר זה של גדרי קדושת 

ישראל נתעלו ונתרוממו.
והיה זה הכנה רבה לכניסת ישראל להיות עם ה', כאשר הראה הגר"ש וולבה זלה"ה בפסוק 
ממזר לא יבוא בקהל ה', שהציווי אינו אלא שלא ישא אשה, ובלשון זה נאמר ללמדנו דקודם 
וקיבוץ  ה',  בקהל  להיות  היא המביאתו  הנישואין  וברית  יחיד,  הוא  הרי  שישא אדם אשה, 

יחידים אינו עם, ונישואין בקדושה הם היצירה והפיכת היחידים ל"קהל".
והנה אף שלכאורה הגדרים שבהם נגדרו אינו ממין הטומאה אשר היה במצרים, שהטומאה 
היתה טומאת ע"ז, ומה שייך בענין זה ריחוק מטעיית עובדי כוכבים, אשר מכריזים מי ה' אשר 
אשמע בקולו, ולי יאורי ואני עשיתני, אך הלא ברש"י מצינו על המקרא "לא טוב היות האדם 
לבדו אעשה לו עזר כנגדו". מפני מה לא טוב - שלא יאמרו שתי רשויות הן, הקב"ה בעליונים 
יחיד ואין לו זוג, וזה בתחתונים ואין לו זוג, הרי שמלבד בנין הבתים אשר על ידם מתייסד 

עם, הרי זה מבוא להינצל מכפירה בעיקר.
ואמת דלא במצרים בלבד מצינו כך, אלא אף כל התורה כולה כך ניתנה לעם הקודש, ודבר 
הראשון שנצטוו למעשה אחר מתן תורה הוא לך אמור להם שובו לכם לאהליכם. ולמשה נאמר 
ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם, ועשו 
בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה. ונראה פשוט שלא נאמר בזה רק למשה ציווי של עמוד 
עמדי, ואת כל ישראל הוציאו מהתמונה, שהרי משה סרסור הוא, וכנסת ישראל היא הכלה, 
והנראה דהכוונה היא, שובו לכם לאהליכם והכינו עצמכם בבתים נאמנים, ותשרה שכינה 
והחוקים  המצוה  כל  את  אליך  ואדברה  העם,  בכלל  השכינה  השראת  תהא  ועי"ז  בבתיכם, 

והמשפטים אשר תלמדם, ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה.

שיח המוסר
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מנהגי האבלות בימי ספירת 
העומר

מנהג האבלות בימי ספירת העומר שנפסק להלכה בטור 
ושולחן ערוך )או"ח סימן תצג(, מקורו קדום מאוד, והוזכר 
כבר בימי הגאונים כמנהג עתיק שכבר נהג בימי התנאים.

מיתתם  על  היא  והראשונים שהאבלות  הגאונים  וכתבו 
על  לעצרת  פסח  בין  שמתו  עקיבא  רבי  תלמידי  של 
)סב:(.  יבמות  בגמרא  כדאיתא  בזה,  זה  כבוד  נהגו  שלא 
רעח(  סימן  תשובה  )שערי  הגאונים  בתשובות  ויעויין 
מרב נטרונאי גאון, שמבואר בדבריו שכבר משעת אותו 
מאורע של מיתת תלמידי רבי עקיבא ואילך החלו לנהוג 

מנהג אבלות בימים אלו.
והנה אבלות זו של ימי הספירה הנוהגת במשך זמן ארוך 
כל כך ונמשכת כל ימי מיתתם, צריכה ביאור רב, שכן היכן 
מצינו שיקבעו ימי אבל על צרה במשך כל הימים שאירעו 
זו, שמצינו  ביאור חומרת אבלות  וכן צריך  בהם הצרה. 
לענין כמה דינים שהיא עולה בחומרתה על האבלות שבין 
י"ז בתמוז לר"ח אב. שכן בין י"ז בתמוז לר"ח אב מותר 
מעיקר הדין לישא אשה, כמו שנפסק בשו"ע )או"ח סימן 
תקנא ס"ב(, וכן הוא מנהג ספרד. אלא שמנהג אשכנז הוא 
להחמיר בזה מי"ז בתמוז ואילך, כמו שכתב הרמ"א שם. 
אסור  אינו  בין המצרים  לענין תספורת שבימי  הוא  וכן 
מעיקר הדין אלא בשבוע שחל בו תשעה באב, ורק למנהג 

אשכנז מחמירים בזה ממנהגא מי"ז תמוז.
וכמו כן בימי בין המצרים מותר מעיקר הדין נישואין של 
מצוה, אלא שנהגו שלא לשאת אשה בימי בין המצרים 
אף במקום מצוה, משום דלא מסמנא מילתא, כמו שכתב 
הבית יוסף )סימן תקנא(. ואילו בימי ספירת העומר אסור 
אף נישואין של מצוה, כמו שכתב הב"ח )סימן תצג(, וכן 

פסק המשנה ברורה )שם ס"ק א(.
כך  כל  חמורה  מה  מפני  טובא,  ביאור  צריך  זה  ודבר 
רבי  תלמידי  מיתת  על  העומר  ספירת  בימי  האבלות 
עקיבא, שקבעו בהם לדורות מנהגי אבל חמורים למשך 

זמן ארוך כל כך, ולא הקילו בהם כדין אבלות ישנה.

ימי דין ומשפט
לעצרת  פסח  בין  האבלות  מנהג  על  הטעם  מלבד  והנה 
שכתבו הגאונים והראשונים, שהוא משום מיתת תלמידי 
טעמים  ב'  עוד  מצינו  אלו,  בימים  שאירעה  עקיבא  רבי 

בראשונים למנהג האבלות.
בשבלי הלקט )סימן רלה( כתב: "ואחי ר' בנימין נר"ו פירש 
הטעם מה שנהגו שלא לישא בין פסח לעצרת, לפי מה 
שמצינו בסדר עולם )פרק ג( משפט רשעים בגיהנם שנים 
עשר חדש שנאמר והיה מידי חודש בחדשו, ר' יוחנן בן 
נורי אמר מן הפסח עד עצרת שנאמר ומדי שבת בשבתו".

יהושע אבן  רבי  פי קבלה כתב בדרשות  נוסף על  וטעם 
)יום ראשון של פסח( לפי שמנחת העומר מורה  שועיב 
דין. וז"ל: "וזה עניינו מורה דין ליודעים כי העומר בא מן 
השעורים וכו', והוא כקרבן הסוטה שהיא באה שעורים, 
והכל טעם אחד מלשון סערת ה' מן השערה. ולכן נהגו 
לגדל שפם עד עצרת, ואין כונסין נשים בזה הפרק, ואף 
על פי שיש טעם אחר במדרש על אותן שנים עשר אלף 
זוגות תלמידי דר' עקיבא שמתו מן הפסח עד העצרת". 
וכן מובא ברבינו ירוחם )תולדות אדם וחוה נתיב ה חלק 

ד(.
והמבואר מכללם של ג' טעמים אלו, כי יסודם של מנהגי 
האבלות בימי העומר הוא משום שימים אלו הם ימי דין 
עקיבא  רבי  בתלמידי  הדין  מידת  פגעה  כן  ועל  ומשפט, 
בימים אלו על שלא נהגו כבוד זה בזה. וכן מבואר בשבלי 
"ויש מקומות שנהגו שלא להסתפר  רלה(:  )סימן  הלקט 
לישא  שלא  נוהגין  יש  וכן  לעומר  ל"ג  עד  פסח  לאחר 
שנפלה  הן  עלולין  שהימים  לפי  לעצרת  פסח  בין  נשים 
מגפה בתלמידי ר"ע". וכן הוא בספר האסופות )המיוחס 
בזה  הוא  "מנהג  סימן שפב(:  הרוקח,  בעל  לתלמידו של 
המלכות שאין נושאין נשים בין פסח לעצרת ואין מקיזין 
דם עד ל"ג בעומר, לפי שימים הן עלולין, שנפלה מגפה 
בתלמידי ר"ע כמה אלפים שמתו מן פסח עד ל"ג בעומר 

וכולם מתו עבור שנאת חנם".

השמחה בימי העומר בזמן המקדש
אמנם עצם ענין זה שימי העומר הם ימי אבל וצער משום 
שהם ימי דין ומשפט צריך ביאור טובא, שכן ימי ספירת 
הקציר  זמן  עצם  שהרי  שמחה,  ימי  הם  ביסודם  העומר 
ב(:  ט  )ישעיה  שנאמר  כמו  גדולה,  שמחה  של  זמן  הוא 
'הגדלת השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר'. וכן נאמר 
'בוא  )תהלים קכו ה-ו(: 'הזורעים בדמעה ברינה יקצרו'; 
זו  תקופה  מתוארת  וכך  אלומותיו'.  נושא  ברינה  יבוא 
בשיר השירים )ב יא-יג(: 'כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף 
הלך לו; הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור 
נשמע בארצנו; התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו 

ריח'.
וכן מבואר מדברי החינוך על מצות קרבן העומר )מצוה 
שב(: "משרשי המצוה, כדי שנתבונן מתוך המעשה החסד 
שנה  להם  לחדש  בריותיו  עם  ב"ה  השם  שעושה  הגדול 
ברוך  לו  שנקריב  לנו  ראוי  לכן  למחיה,  תבואה  שנה 
נהנה  טרם  הגדול  וטובו  חסדו  נזכור  למען  ממנה,  הוא 
ממנה, ומתוך שנהיה ראויין לברכה בהכשר מעשינו לפניו 
מרוב  שחפץ  בנו,  השם  חפץ  ויושלם  תבואתינו  תתברך 
ולא  ונצטוינו בזה בשני של פסח  טובו בברכת בריותיו. 
בראשון, כדי שלא נערב שמחה בשמחה... וכל העיירות 
הסמוכות לשם מתכנסות, כדי שיהא נקצר בעסק גדול, 
כדי שיתנו הכל לבם לדבר  זה מן השורש שכתבנו,  וכל 

השם יתברך מתוך המעשה והשמחה".
כמו כן ימי ספירת העומר הם ימים מקודשים מצד היותם 
הימים שבין יציאת מצרים למתן תורתנו. וידועים דברי 
הרמב"ן )ויקרא כג לו( שימים אלו הם כימי חול המועד, 
בקדושה  ימים  שבעה  המצות  בחג  "וצוה  לשונו:  וזה 
ומנה  ה',  ובתוכם  קדושים  כולם  כי  ולאחריהם  לפניהם 
עולם,  כימי  שבועות  שבעה  יום  וארבעים  תשעה  ממנו 
וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתים 
כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן 
מתוך  ודבריו שמעו  הגדולה  אשו  את  בו  תורה שהראם 
האש. ולכך יקראו רבותינו ז"ל בכל מקום חג השבועות 
עצרת, כי הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן". וכן 

כתב רבינו בחיי )שם( עיין שם.
שמחים  ימים  שדווקא  יתכן  איך  ביאור  צריך  זה  ומכל 
ומקודשים אלו נקבעו לימי דין ומשפט, ומשום כך נוהגים 

בהם אבל וצער.
שמחת הקציר שהושבתה בחורבן בית המקדש

והנראה בעז"ה, כי ימים אלו של זמן הקציר היו אכן בזמן 
המקדש ימי שמחה וגיל, כשבכל ימי הקציר – מראשית 
הקציר  את  חגגו   – השבועות  חג  עד  השעורים  קציר 
הארץ,  תבואת  ברינה את  קצרו  וכאשר  גדולה.  בשמחה 
חגגו בהודאה לה' השומר לנו חוקות קציר ומוציא לחם 
של  ושיאם  עיקרם  ואמנם  שהנחילנו.  הטובה  הארץ  מן 
העומר  בהקרבת   – בראשיתם  נחגגו  הקציר  ימי  חגיגות 
הביכורים  יום  הקציר  בחג  ובסיומם  הקציר,  מראשית 
– בהקרבת שתי הלחם ביכורי קציר חיטים. אך במידה 
על  לה'  והודאה  בשמחה  הקציר  ימי  כל  נחגגו  מסוימת 
יבולה  ועל  ישראל  ארץ  מתנת  על  המזון,  ועל  הארץ 

המבורך.
בימי  וגיל  שמחה  נאספה  מקדשנו,  בית  משנחרב  אך 
הקציר ונהפך לאבל מחולנו, כי אין זרע ואין קציר בארץ, 
העומר  מנחת  את  להקריב  כהן  ולא  מזבח  לא  לנו  ואין 
בבית מקדשנו כי נחרב בעוונותינו. ובכך נהפכה שמחת 
ימי הקציר לתוגה ועצבון, ולימים בהם מורגש צער הגלות 

ביתר שאת.
בטעם  שכתב  כח.(  )פסחים  הבעה"מ  מדברי  מבואר  וכן 
שאין מברכים שהחיינו על ספירת העומר: "שלא מצינו 
נטילת  כגון  הנאה,  שום  בו  שיש  בדבר  אלא  זמן  ברכת 
לולב שהוא בא לשמחה וכו', ולספירת העומר אין בו זכר 

לשום הנאה אלא לעגמת נפשנו לחרבן בית מאויינו".
והמבואר בדבריו כי בזמן המקדש היו מברכים שהחיינו 
על ספירת העומר, לפי שהיתה זו מצוה שיש בה הנאה, 
לישראל  ה'  ברכת  את  שביטאה  הקציר  שמחת  שהיא 
אנו  שאין  המקדש  בית  משחרב  אך  הארץ.  בתבואת 
מקריבים את העומר, שוב אין בו זכר לשום הנאה אלא 
לעגמת נפשנו לחורבן בית מאויינו, ועל כן אין מברכים 
שהחיינו בזמן הזה. ולכן גם אומרים בזה"ז לאחר ספירת 
המקדש  בית  עבודת  לנו  יחזיר  הוא  'הרחמן  העומר: 

למקומה במהרה בימינו אמן סלה'.
הדין בימי הספירה - על מתנת הארץ לישראל

האבלות  מנהג  של  ומהותו  טעמו  יסוד  יתבאר  ובזה 

עלולים,  וימים  ומשפט  דין  ימי  שהם  לפי  אלו  בימים 
כמו שמבואר מג' הטעמים שכתבו הראשונים. דהנה הדין 
השנה  בראש  ששנינו  מה  הוא  אלו  בימים  בו  שנידונים 
)טז.(: "בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, 
בעצרת על פירות האילן". ואיתא בברייתא )שם(: "מפני 
זמן  מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח, מפני שהפסח 
כדי  בפסח  עומר  לפני  הביאו  הוא, אמר הקב"ה  תבואה 
שתתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה תורה 
הביאו שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן 
כדי  בעצרת  הלחם  שתי  לפני  הביאו  הקב"ה  אמר  הוא, 
)תפלות  באבודרהם  ועיין  האילן".  פירות  לכם  שיתברכו 
הפסח( שביאר על פי זה את מצות ספירת העומר משום 

שמפסח עד שבועות נידונים על התבואות והאילנות.
הארץ  יבול  על  הקציר  בימי  זה  דין  של  שיסודו  ונראה 
הוא בעצם דין על מידת נתינת הארץ לישראל. כי כאשר 
נגזר דין זה לטובה וזוכים לשפע ברכת ה' בתבואת הארץ 
ופירותיה, משמעו שישראל זוכים במתנת הארץ במידה 
מרובה. וכאשר חלילה אין זוכים לברכה בתנובת הארץ, 

משמעו שמתנת הארץ אינה ניתנת לישראל בשלימות.
ועל כן כאשר עם ישראל ישב על אדמתו היו ימי הקציר 
ימים של שמחה על אף שהם ימי דין, ואדרבה הא גופא 
היתה סיבת השמחה בזמן המקדש, שכאשר קצרו ברינה 
הארץ  נתינת  על  הדין  כי  בכך  ראו  הארץ  תבואת  את 
ושפע  הברכה  וכמידת  לטובה.  נגזר  יבולה  ועל  לישראל 
התבואה הנקצרת כך היתה מידת שמחת הקציר, בחגיגה 

והודאה לה' על ארץ חמדה טובה ורחבה שהנחילנו.
חטאנו  ומפני  ותפארתנו  מקדשנו  בית  משנחרב  אולם 
גלינו מארצנו, הרי בהגיע ימי הקציר שבהם נידונים אנו 
על הארץ, רואים אנו שעדיין איננו זוכים למתנת הארץ 
יבולה נפסק  ועל  והיינו שהדין על הארץ  יבולה,  וברכת 
לנו בימים אלו לחובה, ועלינו לסבול עוד את עול הגלות 
וזהו יסוד טעמו של מנהג האבלות בימי ספירת  המרה. 
העומר, שהפכו בזמן הגלות מימי שמחה לימי אבל וצער, 
כי בימים אלו נגזר לנו הדין שאיננו זכאים למתנת הארץ 
להמשיך  ועלינו  והגשמיים,  הרוחניים  סגולותיה  ולכל 
כשבית המקדש  ניכר,  בארצות  ומפוזרים  פזורים  להיות 
במנהגי  מרה  אנו  מתאבלים  כך  ועל  בחורבנו.  עומד 
גואל  ביאת  עד  אלו,  דין  ימי  כל  במשך  חמורים  אבלות 

צדק במהרה בימינו.
האבלות על תלמידי רבי עקיבא בימי הדין של הספירה

ומה שהחלו לנהוג אבלות בימי הספירה משעת המאורע 
של מיתת תלמידי ר"ע שפגעה בהם מידת הדין בימי דין 
אלו, נראה משום שתלמידי ר"ע היו בדור שאחר חורבן 
שכל  הגלות,  גזירת  בתוקף  נשלמה  ובסילוקם  שני,  בית 
חכמי התורה שבאותו דור שאחר החורבן מתו עד שהיה 
העולם שמם בלא תורה, והיה זה המשך והשלמה לגזירת 
חורבן הבית והגלות. וכמו שהתנבא ישעיהו הנביא )כט 
יד(: 'לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא 
ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר'. ומפסוק זה 
למדו במדרש )איכה רבה פרשה א( שסילוקן של צדיקים 

קשה לפני הקב"ה יותר מחורבן בית המקדש, עיין שם.
ולפי שהיה זה המשך לגזירת החורבן הגלות, לכך נגזרה 
גזירה זו בימי הדין על הגלות. ועל כן משעת אסון זה של 
הנורא  ביותר את המשבר  סילוק חכמי התורה, שביטא 
שאירע בעקבות החורבן, קבעו מנהג אבלות לדורות בימי 

הדין הללו של ימי הספירה.
ובזה יבואר מה שאמרו בגמרא שכולם מתו מפסח ועד 
בל"ג  מלמות  פסקו  דבר  של  שלאמיתו  אף  על  עצרת, 
בעומר ולא מתו בכל משך הזמן הזה. כי מכיוון שגזירה 
זה  ודין  הגלות,  על  הדין  מחמת  אירעה  מיתתם  של  זו 
נמשך בכל הזמן שבין פסח ועד העצרת, לפיכך מתייחס 
זמן מיתתם לכל תקופת זמן זה שבין פסח לעצרת. שהרי 
מחמת דין זה היה להם למות בכל משך ימי הדין שמפסח 
למות  ופסקו  עליהם  הגינה  שזכותם  אלא  העצרת,  עד 
נוהגים בו שמחה. אך מכיון שהגזירה  ולכן  בל"ג בעומר 
מעיקרה היתה על כל ימי הדין שבין פסח לעצרת, על כן 

נחשבת כל התקופה הזאת לזמן מיתתם.
על פי מהלך זה מתבאר המנהג שנקבע אצל בני אשכנז 
לנהוג אבלות בכל ימי ספירת העומר, שנדחקו הפוסקים 
ליישב טעם מנהג זה. וכן יתבארו לפי זה דברי הפוסקים 
שאירעו  תתנ"ו  גזירות  על  גם  מתאבלים  אלו  שבימים 
באשכנז בימים אלו. ועוד חזון למועד בעז"ה להרחיב בזה.
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