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  י"לק
  :נושאי השיעור

מדאורייתא או בזמן הזה  ספירת העומרהאם 
ם "וראיה לדעת הרמב, ץ"דעת מהרי ,מדרבנן

  אינו נמצא שממאמר במדרש הגדול 
  .ובמדרשיםס "בש

בזמן שבית רק  מתקייהאם מצות קרבן פסח 
  .והאם בזמנינו ניתן להקריב קרבנות, המקדש קיים

מעשרות ווידוי מעשרות קיימות  האם מצוות ביעור
מה הדין אם לא עשה , מן שאין בית המקדש קייםבז

, או שלא עשה וידוי, ור בערב שביעי של פסחביע
מדוע נקראים  ,מה הקשר בין פסח לוידוי מעשרות

דין פרוטה , מעשרות" וידוי"פסוקים אלה בשם 
  .ט"האם מותר להתוודות בשבת ויוו, חמורה
. באייר' הלל ביום ה. עמידה בצפירה: ת"חלק השו

  .חילול מעשר על סוכר
  

ספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא או האם 
ם "וראיה לדעת הרמב, ץ"דעת מהרי ,מדרבנן

ס "ממאמר במדרש הגדול שאינו נמצא בש
  .ובמדרשים

 ,ר לךבעה שבועֹת תספָ ש ,כתוב בתורה
מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה 

ספירת העומר אם ה .]'ז ט"דברים ט[ עותשבֻ 
 מחלוקת זו, דרבנןמדאורייתא או מבזמן הזה 

' הל[מפורש בם כותב "הרמב .בין הפוסקים
 ,שזה נוהג בזמן הזה ]ד"ז הכ"תמידין ומוספין פ

ז "טמה מנפ שאין לנו קצירת העומר שז"אע
בים את לחם הביכורים בחג שמקריניסן עד 
קצירת , שתי מצוות אלוש משום, השבועות

למרות שיש קשר בין  .ספירת העומרו, העומר
 .מחייב את השני האחד איןאבל  ,הדברים

שאין לנו את האפשרות לקיים את  פ"ואע
ירת העומר ספבכל אופן  ,המצוה בשלמותה

עוד כמה ישנם ו .דאורייתאמ היאבזמן הזה גם 
מרן  ,מצד שני. סוברים כמוהוהנים ראשו

סובר שספירת העומר ] ט"ח תפ"או[ע "השו
, מפורש בבית יוסף הדבר .דרבנןמבזמן הזה 

, שאלותספיקות ו ,מ להרבה עניינים"קיש נפו
  .ספק דאורייתא או ספק דרבנן ואם זהה
 ,מפורשנראה בת פעולת צדיק "ץ בשו"מהרימ
 ,כפי דעת מרן ,דרבנןמ וסובר שזההוא ש

כך  גם בעץ חיים .אינה כן ם"דעת הרמבשפ "אע
החמיר דברים ש נםאם כי יש, הדברים תנטיי

אם אדם  ,למשל .מאן דאמר שזה דאורייתאכ
למאן דאמר , ספר ימים ולא ספר שבועות
 ,אמראם  .יצא ,שספירת העומר בזמן הזה דרבנן

לא אמר ו, בעומרא יומי רעש תהאידנא חמש
, את הימיםרק פר ס, אחד ויוםשתי שבועות  םהש

הדבר  .ח"לא יצא יד למאן דאמר שזה דאורייתא
שם מקור ומ ,א"ע ו"סדף מנחות  ראגמבמובא 

ם "שהרמב ,שנהמף הכסדעת ם לפי "הרמב דין
מימר לא צריך לספור אלדעת שמדייק מהגמרא 

אם , 'זכר למקדש'הוא סופר רק מאחר ו ,שבועות
בתורה כתוב  אכן .כן מספיק לספור את הימים

 ,'שבעה שבועות תספור' ',תספרו חמישים יום'
מספיק לספור  ,למקדש כיון שזה רק זכר אבל
, של אמימרלפי דעתו  שזה רק ,משמע .ימים

 ,שבועות גםשצריך לספור  ל"קיידאבל לפי מה 
וכך  ם"הרמבמביא כך  .דאורייתא הכל כ"א

לפי ו ,בענייןהברכי יוסף מאריך  .הסוגיא פשטות
הסוגיות נוטות כפי דעת שודאי ' פשטות הגמ

ע "השומכל מקום מרן . ם שזה דאורייתא"הרמב
 אבי, כפי דעת רוב הראשונים ,דרבנןמפסק שזה 

במחלוקת של פתח גם תלוי  דברהו ,העזרי ועוד
שאלות שיש ועוד , שהיבארבעה וסיים בחמ

או  ,הארכנו בזה בעברשכמדומני  .בנושא זה
  .ה אולי בהמשך"נ בעז"בל

ם "מקור מפורש לשיטת הרמביש  ,אופן בכל
מדרש הרי  .בעצם ל"מאמר חזב, במדרש הגדול

בל הוא א ,ם"עצמו היה אחרי הרמבבהגדול 
אחד מספרי ממביא מאמר שכנראה היה לו 

הרבה ספרים מהקדמונים נאבדו כידוע כי , ל"חז
ובמדרש הגדול יש אלפי , במשך הדורות

, הרגילים שלנובספרים אותם מאמרים שאין לנו 
בדף הוא מביא מאמר  .ס ובכל המדרשים"בש

וא אומר לפי שה .למה נאמר ,תחל לספור, ס"ש
אין לי אלא  ,יך'דאל 'להשבועות  חגועשית 

תלמוד  ?לא בפני הבית מניןש ,בפני הבית
שלא  בין ,פני הביתב בין .'תחל לספור' לומר

דבר  .מדרש אלא, לא פירוש וזה .פני הביתב
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הרבה  נםישש כמו .ל יכולים להגיד"רק חזש
 הרבה פעמיםו ,ם"פני הרמבב ומאמרים שהי

מצא שאומרים , והמקור של מהלא יודעים כש
היה לו איזה או ש, ברייתא באיזה ספר וזאי

כנראה  ,פה כ"א .בקדמונים ,מקור בגאונים
בכל אופן ו, ם את המאמר הזה"רמבההיה ל

כתוב פה  .מחזק את שיטתושמאמר זה ודאי ב
, פסוקביתור בגלל  הדבר נלמדש ,מפורשב

, שבעה שבועות תספור לך ,הכפילותמ דהיינו
חרמש בקמה תחל לספור שבעה מהחל 
   .שבועות

, מעצמו כךאור החיים אמר בעל , למעשהו
 ,צריך לדעת, הוא כותב .מסברא תירץ כךו

הוא  .לומר תספור שבעה שבועותכפל  למה
ואולי כי , ראשוןתירוץ , ומר שני תירוציםא

ה קמה להחל ב היתהלא  אם, בא לומר להם
אף על פי כן תחל  ,ובא מן העליה ,חרמש

אם אי אפשר , דהיינו .לספור שבעה שבועות
קצירת העומר מתבואה את היה לעשות 

 ,טים ישנות שמונחות בעליהייש רק חו ,חדשה
כ "א ,ב"ע ג"פמנחות דף ' בגמ הנידוןכך 

אפשר להביא גם מחיטים  ,שאיןכבדיעבד 
בכל  'ל לספור שבעה שבועותתח'כי , ישנות

דאמר  ןזה למאו. זה תירוץ הראשון. אופן
צריך הוא  ,ספירת העומר בזמן הזה מדרבנן

לרבות את  בא פסוקהשלהידחק ולתרץ 
כפל  ,אבל למאן דאמר דאורייתא ,הזה האופן

 ,וצרויתבעצם  וזה, כ"א .לזמן הזה הכתוב
כפי אבל , זהרוץ יעצמו כיון לתמהוא ו

 כפי, ל מפורש"עצם מאמר חזב וזהשאמרנו 
  .במדרש הגדול פהשמובא 

  
בזמן שבית רק  קיימתהאם מצות קרבן פסח 

  .והאם בזמנינו ניתן להקריב קרבנות, המקדש קיים
שכותב בעל מדרש הגדול לפני  ,דבר דומה יש

שמור את  פ"עה ,]א"דף שנ[ כן לגבי פסח
כי  ,יך'דאל י"ידש האביב ועשית פסח לחֹ

יך ממצרים 'דאל י"ייאך דש האביב הוצבח
מאמרים  אלו, מאמר ןאהוא מביא גם כ .לילה

לא ו יולא בספר אלא בספר, מצא לפנינונ ינםאש
ס ולא בשום "בתוספתא ולא בש אובמכילתא 

 אלו ,דהיינו .גם לא במפרשים ,ל"ספר מחז
הם בתורת סברא או ילאן יא לכוו"דברים שא

ה פסח מ. ועשית פסח ,הוא אומר כך .רהעהשׁ 
 ןאף עיבורי ,ין אתה עושה אלא בבית הבחירהא

יש , דהיינו .עבר אלא בבית הבחירההא מלא ת
קרבן  ?מה זה ועשית פסח .ק הזהמהפסו היקשפה 

מה קרבן פסח אין את עושה אלא בבית  .פסח
אפשר לעשות  המקדשדווקא בבית כי , הבחירה

א מעבר אלא לא תה ןאף עיבורי, קרבן פסח
לעבר שנים ולקבוע  ,דהיינו .בבית הבחירה

כי , כבר מסודרזה בלוח שנה  אצלינו .חודשים
 ,יהיהרא י"פמקדשים ע איננועוונותינו הרבים ב

עד  ,כבר לוח מסודריש לנו , עדים י"פולא ע
דשים והח תשיבוא גואל צדק ונחזור לקדש א

   .השנים לעבר אתעדים ו י"פע
פה  מצויין, בכמה מקומות תמובאזו  הלכה

את  מעבריןאין , ב"תא בא סוף פמכיל ,בהערות
ומקומו  ,םבירושלש דין הגדולאלא בבית השנה 

 ב"ע א"יבסנהדרין דף  וכן .בלשכת הגזיתהיה 
כמו שקרבן , זה פסוקנלמד מ זהדבר אבל  .'וכו

אין , ןגם העיבורי ,פסח אינו אלא בבית הבחירה
צריך  .בבית הבחירה רק אלאאפשרות לעבר 
לים הם יכוורק , יתלשכת הגזבלהיות סנהדרין 

 הפירושמה  .להחליט שהשנה תהיה מעוברת
 ,התורה מדגישה ?'שמור את חודש האביב'

פ "את החודשים ע מקדשים שאנושלמרות 
, דהיינו. דש האביבכ שמור את חֹ"אעפ, הלבנה

הראה , דשיםחאש דש הזה לכם רהחֹ הרי נאמר 
כזה 'אמר לו ואת הלבנה  בינורשה ה למ"הקב

 הלבנה את, אה לו את המולדהר .'ראה וקדש
בין , אולם .זה נקבע החודש י"פעו ,בחידושה

לא אבל , יש שלושים יום בערך חודש אחד לשני
שתים עשרה , זה עשרים ותשע יוםאלא , קידומב

 .ג"תשצ ב"ט י"כ ,וסימנך. חלקים ג"צותש ,שעות
חכמי ישראל לרק היה המולד המדויק ש וזה

א "אזה דבר י כ, בנבואהו ודשקהח ברו, במסורת
ם כל ע ,אפילו בזמנינו .לבד היה לדעת
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רק אולי . לא ידעו, ריםיההתפתחות של המכש
הצליחו לדייק את  ,בערך לפני מאה שנה

כל אולם ב .קרוב לזה ,בערךרק זה גם ו ,הזמן
 ,כמה המרחקלא ידעו הדורות הקודמים 

 וזהו .מולד הלבנה מחודש לחודשחדש מתש
שתים  ,שע יוםעשרים ות ,ג"תשצ ב"ט י"כ

מאידך אבל  .ג חלקים"ותשצ עשרה שעות
לכן אחרי כמה שנים  ,הפרשים יםמצטבר

את עם זלהתאים  כדי ,עושים שנה מעוברת
ם אם היינו עושים שני כי .השנה של החמה

לא היה  הדבר, חודשים רק לפי הלבנה עשר
ה עונות השנ הרי. מהלך השמשמתאים עם 

 ,אביביו וסת, קיץ, חורף, לפי השמש כותהול
שנה של החמה יותר ארוכה מהשנה של הו

שהיתה  למקוםעד שהחמה חוזרת  ,הלבנה
לכן יש הבדל , פחות או יותר בשנה שעברה

חסרים כמה , הלבנה תהחמה לשנ תן שנבי
כל  ,עיבור כמה שנים עושיםכל  לכן ,ימים

עושים שבע שנים , שרה שנהמחזור של תשע ע
בשנה היינו ד .ט"ח אדז"גו ,וסימנך .מעוברות

 .ח"גו זהו, שית והשמיניתשהשית יהשל
כל מחזור של ב .ט"ז י"ד י"א י"ידהיינו  ,ט"אדז

דבר  .מעוברות והשנים האל ,תשע עשרה שנה
 עיברושאותו דור  חכמיי "ע נקבע לנוכבר זה 

כיון שבמשך הגלות  .למשך כל הדורותאת ז
כבר קידשו  ממילא, האפשרות הזאתאת אין 
אפשרות לחדש ה היהתעד ש ,מאז ולעתידכך 

  . את בחזרהז
, דש האביבשמור את חֹ ,התורה מדגישה לכן

, תעשה שמירה, תשים לב ,דהיינו. ועשית פסח
אם ו ,אביבחודש ההפסח יצא בחג ש יקתדי

צריך  ,אתה רואה שעדיין לא מגיע זמן האביב
אדר ' אדר א לעשות, לעבר את חודש אדר

זה  .ירהרק בבית הבח ?אתזואיפה עושים  .'ב
   .במדרש מה שכתוב פה

ועשית , ואומר בסיפאממשיך מדרש הגדול 
 ,לא בפני הביתאין לי א .יך'דאל י"יפסח ל

כי לומר  תלמוד ?מנין ,שלא בפני הבית
ך ממצרים י'דאל י"ידש האביב הוציאך בחֹ

 .שלא בפני הביתבין בפני הבית  בין, לילה
 דהיינו ,עושים פסח פני הביתברק שהייתי חושב 

ק "ביהמאין אם מנין לי ש, כשבית המקדש קיים
כי בחֹדש ל "ת ?כ צריכים לעשות פסח"גקיים 

 בין, יך ממצרים לילה'אלד י"יהאביב הוציאך 
  .שלא בפני הביתבין בפני הבית 

בכלל לא מובן  ,ראשית .לא מובן שני דברים פה
בחודש המלים על הפסוק  חזרש מה. הדיוק

לא בפני שגם יים שזה ק אומר איך הדבר, האביב
, ברת על קרבן פסחידהרי  ,שנית ?בית המקדש

בבית המקדש אתה  נעשההואמרת שמפסח 
, רק בזמן בית המקדש ןלומד שגם עיבורי
שגם פסח לא נעשה בזמן  ובסיפא אתה אומר

 .סתירה מהסיפא לרישא וזכ "א, ית המקדשב
שפסח זה רק  ,היה פשוט לו, ברישא הוא אמר

רק מביא היקש שגם  הואו ,בבית הבחירה
 ודוקא, רהסנהדרין יכולים לעב רקו כך העיבורים

גם הרי בסוף כי  .,בלשכת הגזיכשהם נמצאים 
נקרא זה אין אבל  ,יתה ביבנההוהסנהדרין גלתה 

צריך להיות רק  .יעזור לאזה ו, בבית הבחירה
 ,הוא אומר בסיפא ,מאידךו .חירהבבית הב

כאורה ל הדבר. גם לא בפני הבית ,תעשה פסח
  .פלא עצום

הם רוצים להגיד ו ,כבר פה בהערות כךעל  עמדו
, עותשהכוונה כמו שאמרנו קודם לגבי חג השבו

מפרשים הם  .לא מדוייק שהדבר ניאבל חושב
ולא על  ,הדרש מוסב על מועד של פסח, פה כך

חג שאת דהיינו הייתי חושב אולי  .קרבן פסח
 ל"קמ, נעשה רק בזמן בית המקדשעצמו בהפסח 

כמו  .עושים את חג הפסח ק"שגם כשאין ביהמ
בחג כי  .נכון אינו הדבראבל  .לגבי חג השבועות

 הואאם חג השבועות הלא היה נידון  השבועות
הנידון היה על , לא רק בזמן בית המקדש או

רק בזמן בית המקדש או  היאאם  ספירת העומר
קודם  שהבאנו כפי ,גם שלא בזמן בית המקדש

, עם שאר הראשונים ם"בהרמהמחלוקת של את 
 .בעצמו לא על חג השבועותאבל , נידוןהעל זה 

על  תשהתורה מדבר ,מה שכן ברור, בכל אופן
אחרי כן בפסוק כתוב הרי כי  ,ק"זמן ביהמ
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יך אתה ובנך ובתך 'דאל 'הלפני ושמחת '
כ "א, 'תתן אשר סת נדבת ידךמ ',וכו והלוי

 וז ,לכן הייתי חושב, בית המקדשזמן מדובר ב
כיון שהתורה מקשרת את  ,מינאאה ההו

תורה וה, ספירת העומר עם חג השבועות
השבועות בזמן שמתנדבים  על חגמדברת 

נדרים ועולות לבית המקדש ומקריבים 
חושב שספירת העומר אם כן הייתי , תקרבנו

תחל לספר , לא, לכן הוא אומר ,קשור עם זה
ה לחג א קשורל הספירה .שבעה שבועות

שאין גם בזמן וממילא היא קיימת  ,השבועות
לא מדברים על חג אבל . בית המקדש

הוא  הנידון ,כ כאן"משא .השבועות בעצמו
   .עצמו לא על המועדו, לכאורה על קרבן פסח

לפני כידוע ש, בהזדמנות אחרת ברנויד
היו כמה גדולים , שלוש מאות שנה־מאתים

בלי גם שאפשר לעשות קרבן פסח  ,שרצו לדון
למרות שבעוונותינו הרבים  ,דשקהמת בי
היה בשנת  .ק"ה ביהמין לא זכינו שיבניעד

 ,רשי ציוןוצבי הירש קלישר מד בב הר"תרכ
שאפשר להקריב , אתזהוא הראשון שעורר 

מה  .ובפרט קרבן פסח ,בנות גם בזמן הזהקר
 יגראיבא קעבי ר, ורדשגדולי ה ,הוא שמפליא

צידדו  ,הוא היה תלמיד שלהםש ,ופרסם חתוה
הזמן במשך  ,פו של דברואבל בס .כךיתו א

 ,הרבה גדוליםהרעיון הזה לא הסכימו עם 
שיש לנו  ,ני שאלותיעוררו כל מ .והדבר נדחה

דע מי כהן מיוחס ומי וומי י ,כהניםהעם  אבעי
אבל  .ועוד ,מקום המזבח היכןלא יודעים ו, לא
היתר להביא  ביןרצו  ,מדרש הגדולתגלה הכש

אין , מפורשבפה כתוב  הנה, זהראיה ממדרש 
, מניןשלא בפני הבית  ,לי אלא בפני הבית

יש  לא בפני הביתשגם כ "א .'וכו תלמוד לומר
  . פסחקרבן 
של  וין בפירושיכתוב חידוש מענ, מאי אלא

 ותלמיד ,רבינו יוסף הלוי מיגאש ,מיגאש י"הר
יש הרי  .ם"ף שנחשב רבו של הרמב"רישל ה

 ןמקריבי, ]ו"מ ח"פ[ עדויותמשנה במסכת 
 ואחד היסודות של אלזה  .פ שאין בית"אע

, קרבנות בזמן הזההשרצו לחדש את הקרבת 
 ןמקריבישכתוב במשנה , קרבן פסחאת בפרט ו

בהלכות  ם פוסק כך"גם הרמב .פ שאין בית"אע
פשר להקריב אש ,]ו"ו הט"פ[ הבחירהבית 

י מיגאש "אבל הר .פ שאין בית"קרבנות אע
אין כי , שהם מבינים כפי אינושהפירוש  ,אומר

בעוונותינו הרבים  שאפילו שבית המקדשהכוונה 
 ,אפשר להקריב קרבנות גם בזמן הזה ,נחרב

 .תלים נפלוהכשרק  ,ק"בזמן ביהמ אלא מדובר
ויש  סנהדריןכהנים ויש יש ו ,ק"בזמן ביהממדובר 

סיבה  ומאיז .על מכונו אינוהארמון רק ש, מזבח
אפשר  האם, והשאלה היא .תליםנפלו הכ

 ?מיםילא קיבעצם שהקירות כלהקריב קרבנות 
 ,אפילו נפלו כתלי ההיכל, הוא מפרש כך

 ,קדושתו עומדת היא ,שנמצא שאין שם בית
ואין נמנעין מלהקריב קרבנות ציבור על גבי 

שעדיין בית כיוצא שמדברים  כ"א .המזבח
במציאות אין שרק  ,זמן הבית וזה, המקדש קיים
, לבנותיוכלו שהראשון אבל ברגע , בית המקדש

   .אתזלעשות מין שום מניעה ומעצור וא ,והיבנו
מה כי , אין ראיה גם מהמדרש הזה ,לפי זה
בכלל  ,בפני הבית ושלא בפני הביתפה  שכתוב

   .ק"זמן שאין ביהמלא מדובר על 
 אלא, יכול להיות שלא צריכים להגיע לזה אבל

את הפסוק פה בעצם לוקח בעל מדרש הגדול ש
התורה אומרת ועשית , דהיינו .אופניםהי תלש

אפשר להבין שהכוונה קרבן , לא כתוב מה, פסח
 כ הוא"א .ואפשר להבין שהכוונה חג הפסח, סחפ

הפסוק  שברישא נדר, ת לשני המובניםאזלוקח 
 כך. ובסיפא נדרש על חג הפסח ,קרבן פסחעל 

 כךבעצם כבר דיבר על ו, פה בהערותגם מבינים 
מדרש שהוציא לאור את  מי, ופמןה צ"הרד

על שו ,הפירושכך הוא ש הוא כבר שיער, תנאים
גם , שני דבריםאת יש פה ש להגידכרחך צריכים 

 ואכן הדבר .םזה לצדדיו, פסחחג גם קרבן פסח ו
, 'הבחירהבבית 'כתוב ברישא כי , ק בלשוןימדוי

בעל שינה  מדוע, 'פני הביתב'בסיפא כתוב ו
 זהאמרנו לפי מה ש אבל ?את הלשוןהמדרש 

בפני הבית הכוונה ממש בפני , ממש מדויק
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לא אמר בבית הוא  .שקיים בית ,הבית
אבל , ברישא נקט בית הבחירהרק  .הבחירה
אם הבית הוא מדבר , בפני הביתכתב בסיפא 

אבל זה נקרא שיש בית  ,נמצא או לא נמצא
הכוונה  ,זהכנס לדיוק יאם לא נאף ו .הבחירה

 מכך ,הסיפאגם על  תאזהוא דייק שהיא 
הרי כתוב  .מיותרות 'דש האביבבח'המלים ש

 י"לידש האביב ועשית פסח ושמור את ח
לכאורה כבר , כי בחודש האביביך 'דאל

חודש בשוב  בותכ מדוע, חודש האביבאמרת 
דש האביב ות חלהגיד שמור א תיכול ,האביב

 הבאאלא הכפילות , יך'דאל' הכי בו הוציאך 
אל ו, ודש האביבחיהיה בזה שהעיקר ש, להגיד

חודש  ואם זה .דברים אחריםעל תסתכל 
שאין  גם בזמן הזה ,פסחתעשה חג  ,האביב

   .ק"ביהמ
איך אפשר לפרש את הפסוק גם על קרבן פסח 

אבל , קצת קשה לי הדבר, וגם על חג הפסח
 בגלל שכתוב פה בדוחק אני מתרץ שזה

דגש בא וה, הדגוש א"הפ, סחועשית פּ 
   .לותלהראות על כפי

אבל פה יש : לשאלה מהקהל בתשובה
ועשית  .שר להבין הפוךכי לכאורה אפ ,אקושי

תעשה פסח שאפשר להבין , ךי'דאל' הפסח ל
מקום השראת  וזהשבית המקדש ברק 

מצד  כי, סתירה מניה וביה וז כאן. השכינה
לעשות הפסוק בעצמו מראה שאפשר אחד 

ממה שכתוב , בית המקדששיש רק בזמן  זאת
עשית וכאילו כתוב , יך'דאל' הלועשית פסח 

 .בית המקדש זה פירושוו, יך'דאל' ני דפסח לפ
' כ מהו לה"א', הלנעשה  ודאי שהקרבןהרי כי 

רק בזמן  ואני עלול להבין שזהאלא ? יך'אלד
לכן הוא צריך לדייק שפסוק זה , בית המקדש

בר על בית ולא מדשמוכיח בסיפא בעצמו 
 ,האביב ואומר כי בחודשהסיפא  בא .המקדש

כתוב בחודש כבר , זה מיותר שאלנו הרי
זאת כדי  כתבתי לך אלא, האביב ברישא

 אבל, חודש האביב ,מה שקובע שתדע שזה
  .תלוי בזה הדבראין ו מונעבית המקדש לא 

  
האם מצוות ביעור מעשרות ווידוי מעשרות קיימות 

מה הדין אם לא עשה , בזמן שאין בית המקדש קיים
מה , או שלא עשה וידוי, של פסחביעור בערב שביעי 

מדוע נקראים פסוקים  ,הקשר בין פסח לוידוי מעשרות
האם ו, דין פרוטה חמורה, מעשרות" וידוי"אלה בשם 

  .ט"מותר להתוודות בשבת ויו
 הןהאם , ווידוי מעשרות ,ביעור מעשרות מצוות

ובכלל  .לא בפני הביתגם שאו  ,רק בפני הבית
השנה  .הפסחלחג  הםמה הקשר שליש לדון 

, ביעור מעשרותהרי עשינו ] ג"שכ'ב ב"תשע'ה[
עושים  את ביעור מעשרות .תוגם ווידוי מעשרו

שביעי יום בהוידוי את ו, פסחבערב שביעי של 
 הביעורעושים את ש ,ם"דעת הרמבכך  .של פסח

עשות היביעור חייב לה, ט האחרון"בערב יו
דוי מעשרות עושים אבל את הוי, בערב חג
   .ל הפסחבשביעי ש

 בוידוי אתה אומראיך , קשהאורה לכ כ"א
יך ביערתי הקודש מן 'דאל י"יואמרת לפני '

ד "הראבכך  ?יך'דאל' דפני לוכי אתה , 'הבית
בהלכות מעשר כותב שם "הרמב על צועק חמס

 ,פשר לעשות את הוידוי גם בזמן הזהשא ,שני
אומר  .שלא בפני הבית ביןבפני הבית  בין

ש בתורה ואמרת לפני ב מפורוהרי כתו ,ד"הראב
   .דשקהמת זה רק בזמן בי כ"א, ךי'אלד' ה

מספרים  .בהמה ת"ר, הקודש מן הבית ביערתי
. הו בא להתלוצץ עליושישמ, צוברגורוה על

חריף , היה גאון גדול הרוגוצובר ,אתם יודעים
הוא היה גם  ,לו חקירות עמקניות מאד והי, עצום

משהו  ,פרטבם "מבברו, ס"בש, אדיר ,בקי עצום
דקות  ,לו חקירות מאד עמוקות והיו ,הפלא ופלא

 יוסף רוזין בעל צפנת פענח בירזהו  .מן הדקות
גדולי לספר עמוק מאד שאפילו  ,ם"על הרמב

קשה להבין מה הקשר בין  ,תורה קשה ללמוד בו
מישהו בא כ "א .השורה הראשונה לשורה הבאה

להגיד לו כל מיני חקירות  ,להתלוצץ עליו
מר אורובצובר ענה ה .ללגלג עליומ "ע שיותפיט
קנין הרי יש  .חקירהיש גם לי , תשמע ,לו
מן התורה אמנם  ?בהמה מושכיםאיך  .שיכהמ

על ידי לקנות גם אבל אפשר  ,מעות קונות
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 .ובמקל ורצה לפני השמכישדהיינו , משיכה
יש לי פה  ,אם כן .קנה ,משתעקור יד ורגל

לל שהיא האם בג ?למה הבהמה רצה ,חקירה
היא  לכן ,שהוא יתן לה עוד מכה תמפחד

היא כבר  ,רצה שבזמן שהיאאו בגלל  .בורחת
 ההוא שומע את זה. רואה את המקל לא

אתה שואל אותי  מדוע רבלאומר  ,מתחכםו
צריך לשאול את זה  דבר, שאלה כזאת

 .לשאול צריכיםבעל העגלה את , העגלון
לא , 'עגל לא לומד'אתה  ,הרוגוצובר אומר לו

בתורת אלא , עגלון בתוראותך שאלתי 
א מביא בספר "החיד .שאלתי אותך בהמה

' את הגמ ,]'ב אות ו"הערה כ[ דבש לפי
 הרוגוצוברלכן  .שהחוטא נקרא בהמה ,בחולין

 .הוא היה מרושע האיש הזה ,קרא לו בהמה
מביא שם שהוא מצא בספר  א"החידאבל 

אדם על שכתוב שם  ,הקדמוניםמ ,דייבת כת
אמרו לו ואיבו הכ ,בחלוםשציערו אותו אחד 

מה פשעי מה ' ,קם בפחד הוא. שהוא בהמה
 .ברא רבאג ,אחדאדם הלך לשאול  '?חטאתי

התחיל  ?מה עשית באותו יום, שאל אותו
אני שראיתי , היה ספר זוהר בבית ,ולהגיד ל

, לו אמר .אמרתי נמכור אותו ,לא לומד בו
 רתייעבזהו , לכן אמרו לך שאתה בהמה ,אאה
ספר קדוש צריך להשאיר  .ביתהן מקודש ה

אבל תשאיר  ,תלמד או לא תלמד .בבית
  . אותו

זהו  ',הקודש מן הבית ביערתי' הפירוש מה
 ,אתזכל אני אומר  .נקרא קודששהמעשר 

כדי להסביר מה הקשר של ביעור  ראשית
כי , וידוי מעשרות לחג הפסחמעשרות ו

קבעו  מדוע ום קשרש לא נראהלכאורה 
התעוררתי ה נרק הש ?בחג הפסח אתשות זלע

 .בין הדברים לכאורה אין קשרש, ולשאלה ז
' בג צום גדליהחל זה כמו שלא שואלים למה 

ואכן  ?שובהתמי ירת הקשר לעש מה, תשרי
 ,הרגו אותוום גדליה צב .לכאורה אין קשר

אבל בכל אופן מי . אז אתזקבעו  ולכן
 .פעםאת זהסברנו  .ימצא שיש קשר ,שיתעמק

המעשה  תאריךנכון ש .זה לא לחנםו ,יש קשר
לא ו ,מסובב כל הסיבות ,ה"אבל הקב ,היה אז

 .תשריב' בגהדבר יקרה שאת זגלגל הוא נם לח
על גם זה בא להראות ש ,נאמרבקיצור רק ו

בעצם כל הרי  כי. לחבירו דםאן ינים של ביהענ
 ,כ"א .הקנאה הגיע בגלל ן של צום גדליהיהעני

, 'ובכן יתקדש שמך'רק  אומרים אנוכ "ה ויו"בר
 לכן? ן אדם לחבירוומה עם ב, 'וכו 'חטאנו לפניך'

 אתזהסברנו  .כדי לעורר על זה ,בא צום גדליה
נראה , לכאורהגם פה  כ"א. פעם באריכות

   .במקום אינם ווידוי מעשרות מעשרות שביעור
ביעור  אם אדם לא עשה מה הדין ,ובכלל

 ינםאשנשים הרבה א נםנו ישיצערל, מעשרות
ו מה זה "וק ,ומעשרותיודעים מה זה תרומות 

שהיו אנשים או , וידוי מעשרותוביעור מעשרות 
, אחרי פסח ונזכרו, לעשות טרודים ולא הספיקו

מה הדין או  ?או לאאז לעשות  יםיכולהם האם 
 .לא התוודההוא להתוודות אבל  ,ביעראם 

לפי כי , יתוודה שאמרו שלאיש כאלה  אמנם
אבל , וידוי בזמן הזהבכלל ד אין "ראבדעת ה

 וידוי נוהגהש פוסקיםע "ם ומרן בשו"רבינו הרמב
נכון שכתוב  .שלא בזמן הבית ביןבזמן הבית  בין

י "אומר מהראבל , יך'דאל' הבתורה לפני 
פה זה לא לפני וכי  .'הכל מקום זה לפני  ,קורקוס

כל מקום ב ?'הרק בבית המקדש זה לפני  ?'ה
יש בזה נידון ו, כך הוא אומר .תהשכינה נמצא

לפי זה גם אפשר אולי ו, בכמה וכמה מקומות
בכל אופן  .ברנו קודםילהעיר על מה שד

 ,ם אומר"הרמב, מפורשבכך ם כתוב "ברמב
תודה הואם  .'השנאמר לפני  ,ומצוותה במקדש

לכתחילה צריך בית , דהיינו .יצא ,בכל מקום
 זה לא אולם ,כך סוברם "גם הרמב, המקדש

 .בזמן הזה אףפוסק שיש וידוי  ע"שוהגם . מעכב
לא שא הנהיג "החזוו ,בכך ספרי האחרונים דניםב

א הוא לא כפוף לכי  ,ראשית .להתוודות
הוא  ,ד"ש לו ראבאם י .ע"ם ולא לשו"רמבל

הרבה דברים שבכיון  ,שנית .יכול לפסוק כמוהו
לנהוג  ,הלכות מעשרותיכולים לקיים את  איננו

ם דיני הרבה פרטיר בזהיגם צריך להו ,בהם כהוגן
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לא להקדים כגון , עשו אותםיאולי לא ש
איך ו, לא להפריש בטומאה, מעשר אחד לשני

וכי אנחנו , רתי ממנו בטמאתגיד ולא ביע
   ?לומר כן יכולים

היה  היודע מ אינני, ם"בזמן הרמב ,מצד שני
ם "שבזמן הרמב נים אבל חושב"בזמן הרמב

ובזמן , וטהרה טומאהבלא היה מי שנוהג כבר 
מביא איך  כ"א, ודאי שלא היהע ב"השומרן 

לא בפני מרן את ההלכה הזאת שזה נוהג גם ש
 ,לעשות זאת לכן אנחנו הנהגנו שכן ?הבית

 וא ז"מהחזו .םכמו שהנהיגו גדולי רבני ירושל
, אפילו שאנחנו פה בבני ברקו, לא ראיה

 כי ,לא התקבלו א"הרבה הוראות של החזו
, למשל .תקבל כמרא דאתראהוא לא ה

א "הרי החזו, ו"ין של קריאת המגילה בטיהענ
צריכים לקרוא את המגילה  ני ברקפסק שבב

יש ואכן , בגלל החיבור שלה ליפו ,ו"גם בט
אבל רוב  ,בכמה מקומותכך נהגו כאלה ש

הרי  ,ובפרט לפי שיטתנו .ןם לא פסקו כניהרב
לא  עיר שעל יד ספקו, יפו בעצמה זה ספק

שכותב  כמו, 'מדינה למדינה'ה מנתרב
הוא , תימןארץ ץ לגבי "מהריכן ו ,א"החיד

 היוזו', וכוחוץ למדינה כותב עתה שיצאנו 
החשש הוא מצד שיפו  .בעצם אותה שיטה

 .לספק ונראהב סמוך "אז ב ,היא ספקעצמה 
כמדומני  ,ו"שקראו בעבר בט וגם אל למעשהו

והסיבה  ,ו"יום כבר אף אחד לא קורא בטכש
זה הפריד  ,שמאז שעשו את כביש אילון יאה

, ביניהםיש מרחק כבר וכיון ש, את הערים
להחשיב וברור שאין צד להגיד שיש חיבור 

 שהןמדבר מצד אינני כבר  .את כמקום אחדז
 ריהיהע, ניהול העיר מבחינתרשויות נפרדות 

זה אבל מבחינת , סברות אחרות אלו, 'וכדו
חמירו גם אלה שה, שעשו את כביש אילון

כבר לא  ,ו"גם בטב "בבודקדקו לקרוא 
ל על תזה היום אם יש נידון  .זאתקוראים 

ב כבר אין "אבל ב, שהיא סמוכה ליפו ,ביבא
  .ו"צד לקרוא בטושאלה 

 .וידוי מעשר וזה, ביערתי הקודש מן הבית, כ"א
שנאמר , מעשר שני נקרא קודש ?מה זה קודש

 י"ליוכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ '
וגם נטע רבעי , ]'ז ל"ויקרא כ[י "ליהוא קֹדש 

ויקרא [י "לידש הילולים שנאמר קֹ ,נקרא קודש
עיקר הוידוי כ "א .שניהם נקראים קודש ,]ד"ט כ"י

אם  ,אחרים דבריםאבל על , על המעשר הוא
  .הוא לא עשה זה לא מעכב

בשאלה מסתפק  ]ז"מצוה תר[מנחת חינוך בעל 
אחר ללבער  האם מי שלא ביער בפסח יכול

לא אבל ביער אם  ,גם על הוידוי יש נידון .פסח
אם ביער ולא התודה מר הוא או כךעל ו, התודה

מאידך  .שוט לי שאחרי כן לא צריך להתודותפ
, ח קנייבסקי"להגר[ ם"על הרמב בדרך אמונה

ביא ראיה מפורשת ה] מעשר שני' א מהל"פי
קבוע  אינושהזמן שם כתוב מהמאירי במגילה 

ודה בפסח יתוודה ושלא הת מיו ,רגללדוקא 
דברים שמצותם על המשנה דנה שם  .אחרי פסח

א שואל למה לא הוו, כל היוםמעלות השחר 
עוד ו מגילהשם מוזכר  ?ברית מילה גםכתוב 

מצות וידוי כי , גם וידוי מעשר מוזכר, כמה דברים
אפשר להתוודות כל . ביום ולא בלילהמעשר 

 הוידויקבעו את זמן כי , לכתחילה במנחהו ,היום
אבל  .יוםאפשר להתודות כל ה אולם, בסוף היום

והטעם  .לא יוצא ידי חובה ,בלילהאם התודה 
פרשת כי תבוא  בתחילתהרי בתורה ש, הוא כך

מקרא  היאפרשה ראשונה , ניםישה ענישל נםיש
מפרי  קחתול 'וכווהיה כי תבוא , ביכורים
וענית ואמרת ארמי  ,ובאת אל הכהן, האדמה

כי , זו וידוי מעשרותשניה ה פרש .'וכו אובד אבי
' לפני ה תואמר' וכוונתת ללוי  'וכולעשר  תכלה

 הוידויזה  .עד השקיפה ממעון קדשך, יך'אלד
 ,םכמו שנהגו בירושל ,לעשות הנהגנוואותו 
כך , בטעמי המקראו ,בציבור ופרשה זלקרוא 

או מי שלא  ,כמו שצריך אתזשגם אם לא קיימנו 
כדרך קריאת זאת רא קי ,בכללעור ביקיים 

 כ"גזה ש ,בבית הכנסתו .כמו תפילה ,פסוקים
היום הזה  ,שלישיתכ פרשה "אח .קצת' הלפני 

קים ואת את החו לעשותמצווך יך 'דאל י"י
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 מכאן. 'וגו תרהאמ 'את ה ,'וכומשפטים ה
 ,וב היוםכתכאן מה , סמוכין אומרת הגמרא
   .אף מעשר ביום

איה עצומה לשיטת אפשר להביא ר, כך אם
הרי  .וגם להבין מה הקשר לפסח ,ם"הרמב

בליל  יםרומאאנחנו ש ההגדה הכתוב היכן
מארמי אובד אבי  ,כי תבואפרשת ב, הסדר

ואנו  ,עיקר ההגדה של פסחזהו  ,והלאה
 ויענונו ,'וכו וירעו, כל פרט ופרטעל  דורשים

 ואת, 'וכו נינוא את עויר ,'וכו נצעקו ,'וכו
דרך מדרש כך בם אנחנו מפרטי .'וכו עמלנו

הפרשה  היוזו ,ארמי אובד אביפרשת את כל 
 ?אתזמתי עשינו , כ"א .בכי תבוא הראשונה

כי תכלה באה פרשת  כןאחרי  .בליל הסדר
אכן  .שביעי של הפסחב ?המנמתי ז, לעשר

זה לפני  'כי תכלה לעשר'שלפי מאן דאמר 
ש "רבינו שמשון והרא לפידהיינו , פסח

, יעור מעשרות הוא בערב פסחברים שבסוה
מחלוקת הרי יש  .אכן זה לא יהיה לפי הסדר

האם , ביעור מעשרותזמן מתי  בין הראשונים
 .ט אחרון"או בערב יו ,ט ראשון"ב יובער

כך ו ,אחרוןהט "ערב יושזהו בם גורס "הרמב
 וזוהי ,ע"וכך נפסק בשו ,סים גאוןרב נסובר 

 הביעוראת  נו עושיםוכך א ,א"שיטת הגר
לדידן הסדר הוא  כ"א ,שביעי של פסחבערב 

 שדרשנו אתליל הסדר דהיינו לאחר  ,טוב
 אבל. עכשיו כי תכלה לעשר, ארמי אובד אבי

זה בעצם  ,ש"לפי שיטת רבינו שמשון והרא
כי הרי עוד לפני פסח כבר , לא לפי הסדר

  . כי תכלה לעשראמרנו 
בעצם יש קשר בין נראה שאם נשים לב  אבל

 .זהן יבפרשה לענישיש חוץ מהרמז , הדברים
יש דמיון בכמה דברים בין ביעור מעשרות 

ליציאת מצרים לכאורה אין קשר  .פסחחג הל
עור בי לדוגמא כמו שישאבל  ,וכדומה

פה יש לנו  .ביעור חמץבפסח יש לנו , מעשרות
פסח גם הגדה של ו ,וידוי שאומרים בפה

של  הכסף את, וסףנ דבר .אומרים בפה

 .בעו בים סוףטֻ  וכ זה"א, משליכים לים הביעור
  . דבריםה ודמיון ביןיש קשר , דהיינו
 ,יש ענין של פרוטה חמורה, לדעתצריכים  אבל

כדי  ,דהיינו. לעשותה מדקדקיםונוהגים ה נםישש
דבר שהוא פחות משוה  לחללשיהיה אפשר 

שיהיה ניתן להחיל את ההפרשה על  ,פרוטה
 ,דהיינו. הם עושים פרוטה חמורה ,מטבע

הרי  כי, דגן תירוש ויצהרמבהתחלה מפרישים 
רק על  הואי "דעת רשמ ל"ורחיוב תמדאורייתא 

 ,חמשת מיני דגןכלומר , ויצהרךדגנך תירושך 
כל פירות  ,ם"לפי דעת הרמבאמנם  .שמן ויין

 אהולכים לחומר אבל ,יבים מן התורהיהעץ ח
 .גן תירוש ויצהרדמחללים את המעשר שני על ו

ביעור  לאחר שעשה ,אדם אחרי פסח באכ "א
לא משאירים ו מחללים את הכל שבו תמעשרו

צריך , 'כי תכלה לעשר'הרי צריך וכעת , כלום
וגם את הפרוטה , ולהפריש הכל מחדשלהתחיל 

אחרי פסח אלא , אפשר להשאיר חמורה אי
, וש ויצהרדגן תיר עלצריך להשיג פרוטה חמורה 

כבר שכאלה ישנם אולי  .אתזעשות קל ללא ו
דעת אבל צריכים ל, את לציבורזדואגים להכין 

אמנם יש  .לא נוראהדבר , אתזשמי שלא עושה 
אבל , ם"דעת הרמבהיא כאלה שסוברים שכך 

ס איגרתא ימי שיראה בקונטר .כך אליש ראיות 
אף , כותב כך ]א"אות י, ש דבליצקי"להגר[ חדא

חדו ישי שתמיד נהוג להשאיר במטבעות
כדי ב ,פרוטה חמורה ודאית לחילול מעשר שני

גם מעשר שני שאינו שוה לחלל כ "לאפשר אח
אסור בזמן הביעור , מטבעפרוטה על אותה 

הוא , לכן. עכל פרוטה בשום מטבלהשאיר 
שני כל המעשר , 'יקח מטבע ויאמר ,אומר

שיש בכל המטבעות שייחדתי  נטע רבעיהו
הוא מחולל הוא  הרי ,לחילול מעשר שני ורבעי

ויאבד את המטבעות או  ',ווחומשו על מטבע ז
מעשר יש לפעמים  ,דהיינו .'וכול "המטבע כנ

שאין בו שווי של  ,הוא כל כך קטן ומועטששני 
רק שתים עשרה  היאהיום פרוטה  .פרוטה

מעשרות על צריך להפריש אבל הוא  ,ורותאג
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לכן , דבר כל כך מועט שאין בו שוה פרוטה
שיש פה פרוטה  דהיינו, רוטה חמורהצריכים פ

אם הוא מחלל  .ן תירוש ויצהרדגממעשר  לש
זה יהיה או אם  ,פירות אחריםעל על ירקות או 

אם אמנם  .זה לא נתפס ,רוטהפוה פחות מש
אפשר להחיל  ,מורהחרוטה פ פהיש כבר 

 ,אם אין אולם ,רוטהפוה ש שאינועליה דבר 
על לכן אלה שמקפידים  .זה בכלל לא נתפס

מיד אחרי פסח להשיג  צריכים ,פרוטה חמורה
אבל  ,אבל הוא מביא בהערה .פרוטה חמורה
משמע דלא בעינן ' ם פרק ה"לדעת הרמב
כל מעשר שני שאין בו שוה ו .כלל פרוטה

אף ו .יכול להתחלל על מטבע חולין ,פרוטה
 ם להחמיר"דעת הרמבב גםכתבו כמה ש

 מ"מ, ה"ל' ע מעשר והתרומההב עיין ,בזה
פחות משוה נתפס ש כתב להדיאבמאירי 
כפתור בעל גם  .על כל מטבע חוליןפרוטה 

רץ כך היה המנהג בא ,'בפרק מ כותב פרחו
, הגדולה על הקטנההמטבע  לפדות ,שראלי

היה אם ו, טה חמורההוא לא מזכיר בכלל פרו
יכול  איך .שתיק מנייהולא היה  ,דבר כזה
א זה לודין  .דבר כזההוא יתעלם מלהיות ש

  .ע"בשובכלל מובא 
מה  ,לכאורה. זה נקרא וידוי מעשר מדוע
אשמתי  יחטאתאומרים  הרי לא ?פה הוידוי

   .חטאנו אנחנו ואבותינו או, בגדתי
 החזיקהוא זה ש: בתשובה להערה מהקהל

חושב  אינני, בביתואת המעשרות ועיכב 
 ?יש חובה להפריש מיד וכי .שהוא עשה עבירה

רואה  אינניאבל , שכןגם אם נגיד  ,בכל אופןו
לא אמר הוא  .בגדנו אשמנוכמו  ליםפה מ
הקודש מן  ערתייב, מה הוא אומר .כלום
אומר אני בסדר בא והוא  ,אדרבה, הבית
 ,נתתים ללויוגם , כבר עשיתי .ביערתי, גמור

לא , לא עברתי ,אשר ציויתני ככל מצותך
, ממנו בטמא ביערתי לאי ממנו ונאובאכלתי 
 ?איפה הוידוי, כ"א .'וכו י"בקול י שמעתי

אני  ,חלקיאשרי ואשרי הוא בא ואומר  ,הפוך
השקיפה  .כדת וכדיןהכל עשיתי , צדיק גמור

, פה מרימים את הקול ,אגב. ן קדשךממעו
כתוב  כך. בקול גבוהאומרים השקיפה 

 .שבפסוק הזה מגביהים את הקול ,שלמיבירו
 .וידוישום אין פה כ "א, 'וכו את עמךוברך 
   .שאלה וה זלכאור

] י"ה מ"פ[ מעשר שנימסכת יום טוב ב תוספותה
עובדיה ספורנו  ר"מהרכתב החכם  ,מביא

שבחטאינו על שהוידוי  ,בפרשת כי תבוא
דש מן לבער הקנו כרצהו ונות אבותינוובע

 .זה עוון ביערתי הקודש מן הבית ,דהיינו .הבית
 ?העבודה מי היתה צריכה להיותהרי ב כי

 ,כ"א .כל בית יש בכורב ללכרך בדו .בבכורות
לא הייתי מוציא את  ,אם היה לי בכור בבית

נשארת הקדושה היתה אלא , הקדושה מהבית
אר שהדבר הקדוש יש הייתי זוכה, בתוך הבית

בעוונותינו אבל  .שיאכלו אותו בבית בקדושה
ויאספו אליו כל בני 'ומאז  ,חטאנו בעגל הרבים

ומאז , 'ויאת שבט הל' הבעת ההיא הבדיל ', 'לוי
 ,בגלל שחטאנו. 'הבלו לשרת בשם יהכהנים ק

, תנה לכהניםיבבכורות אלא נ אינההעבודה היא 
, אם כן אני חייב להוציא את הקודש מן הבית

נות אבותינו ואינו ובעבחטעל ש. זה עוון ממילאו
לבלתי תת דש מן הבית הוצרכנו לבער הק

אותם לבכורות שהיו ראויים לתרומות 
ואטמא  ',כ מביא פסוק ביחזקאל ואוה ,ומעשרות

 ויאמר. אותם במתנותם בהעביר כל פטר רחם
פ שנתתיו ללוי "כמו ואע ,'וגם נתתיו ללוי'

ככל ועשיתי נתתי ללוי שנכון  ,וזולתו כמצותיך
 .שיש האפשרות ואבל ז, ניאשר ציוית מצוותיך

 ,השקיפה ממעון קדשך ,אני מתפלל כ"אעפ
ה הראוי השקיפה לטובה במקום ההשקפה לרע

, בשתיקה יום טובהתוספות  מביאוכך  .לעוני
  .מסכים איתו הוא דהיינו .ד"עכוכותב 

ענין של וידוי במסביר ] ז"תר[ך החינו ספר
בשביל מה צריך שלכאורה  ,מעשרות

הענין של אומר ספר החינוך כיון ש ?להתוודות
 בה תלויהוגם  ,זה דבר גדול עשרותמרומות ות

ה "הקבציוה אותנו  למה כי .מחית משרתי האל
 מפרישים ונותניםבזמן שהיו , מ"ורלהפריש ת
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, לכהןניתנת לה הרי תרומה גדו ?לכהן ממש
נס את קעזרא אבל , מעשר ראשון ללוי

יהיה זה לא עלו לבית שני שהלויים בגלל ש
 .לתת ללוי, כך זמנים שנהגו והי בלא, לכהנים

נקרא  הואלכן  ,מעשר שני צריך לפדות אותו
כאשר  ,אם כן .צריך פדיון לל שהואבג ,קודש

 ,יש לו פירותו זכה ,אדם רואה שיש לו תבואה
ברכה מאת  והכל זבעצם שהוא צריך לדעת 

זה תגיד , לעצמךאל תיקח הכל  כ"א, ה"הקב
תתן תרומה ומעשר  אלא, זה שליוגדל אצלי 

לכן  .ה"שתרגיש שזה שייך להקב כדי ,ראשון
אם  לאממי .מ זה דבר גדול"ורין של תיהענ

 ,להתוודות אדם ידע שיום אחד הוא יצטרך
השביעית צריך הרי בשנה הרביעית ו

ק "צריך לבוא לביהמכ הוא "א, להתוודות
לא , הכל עשיתי ,ע"רבשה "להגיד להקב

? מדוע ,את כל זה והוא מקדים ',וכואכלתי 
, לפי שסגולת האדם וגודל שבחו הוא הדיבור

 יןענ ,שהוא יתר בו על כל מיני הנבראים
הדבר המיוחד  הוא הדיבור אצל האדם

שאילו  ,בעלי חייםמ דםאי שמבדיל את בנ
גם שאר בעלי חיים , מצד יתר התנועות

 ועל כן יש הרבה מבני אדם .יתנועעו כמוהו
שהוא ההוד הגדול , םול דיבורלפסמ םשיראי
הדבר  ,דהיינו .יותר מלחטוא במעשה, שבהם

מה שמבדיל את האדם  ,דםהכי מעולה בא
, דומם ,מ"דצחיש הרי  .ח זה הדיבור"עמב

מה מבדיל את האדם מן  .מדבר, חי, צומח
כמו  ,העוש גם הבהמה תנועותאת ה ?הבהמה

ויהי  .הדיבור ?מה המיוחד בךכ "א .א"בנ
 לכן יש .לרוח ממללא, האדם לרוח חיה

 ,אנשים בעלי מדרגה, מפחדיםשאנשים 
יותר גרוע מחטא הוא בור אצלם שחטא של די

 ,אבל דיבור, תנועהמעשה זה בכי  .השל מעש
 ,דברים נוראים אלו ,ר"לשוהו שקר ניבול פה

ו "גבוה ואני ח דברה קיבלתי איז כאןכי 
עכשיו ש יודע אתה, כ כאן"א .מקלקל אותו

 ,לכן .ו"שקר חותדבר  ה"תצטרך לבוא להקב

כיון שאתה יודע שבשנה , מ"ורזה יחזק את הת
וודות עית תצטרך להתהרביעית ובשנה השבי

 ,ועוד בבית המקדש ,בפיךמפורש זאת בולהגיד 
 ,ומילא האדם למפרע ישתדל לקיים מצוות אלמ

ישתדל לעשות  .כךשיש בים יכל הקשלמרות 
כי הוא יודע שיום אחד יצטרך  ,הכל כדת וכדין

אמנם  .וזה נקרא וידוי ,וחשבון דיןעל זה לתת 
רבינו  אבל, למה זה נקרא וידוי לא הסבירהוא 
   .ךכ אתזלנו סביר הה ספורנו דיעוב
גם  ,כךמערערים על היש פה קצת  ,שני מצד

   .כאן במשנה ראשונה
 .אחרת אבכלל יש לי קצת קושי, אבל קודם לכן

מותר  וכי. ט"ביו ?מתי עושים את הוידויהרי 
אסור ט "ויובשבת הרי  ?ט"דות ביוולהתו

כשאתה אומר שלפי דבריו  ,כ"א .להתוודות
, אני לא בסדרשהבית פירושו ביערתי הקודש מן 

כיון שזה לא  ,דנגיאלא . ט"כ זהו וידוי ביו"א
אנשים  יש לפעמים הרי .נאמר בצורה מפורשת

שאדם , אתזץ כותב "גם מהרי ,עושים וידויה
וכי מותר להתוודות . לפני השינה יגיד וידוי

  ? ט"בשבת ויו
 איזואדם באה לאם : בתשובה להערה מהקהל

 רגשי קודש, שהוא מרגיש משהו ,התעוררות בחג
ה ולבקש "לדבר עם הקב צורךמרגיש הוא ש

, דהיינו .עם זה כבאבל לא להתע ,מותר ,מחילה
אינו גלינו מפני חטבתפילה וכמו שאנחנו אומרים 

אין איסור להזכיר את  .זה לא וידוי, מארצינו
 להגיד חטאנו אסוררק , עווןאו לה חטא המ

  . וילשון של הויד והישז ,'וכדוחטאתי 
אשמנו  הוא הנוסח ,על המיטהשש "בק אבל

את זיל שבת מותר להגיד בלכ האם "א, בגדנו
 המסקנה היא לא להגידו ,דנו בזה ?או אסור

ת עולת יצחק "הבאתי זאת בשו. ט"בשבת ויו
משמע שבשבת אסור ו, דף רו ט"קי 'סי' חלק ב

ת "בשו אהדיבץ פירש כן "מהרי ,'וכו תלהתוודו
א דף "ה ובעץ חיים ח"מן ערג סי"חפעולת צדיק 

ט דוקא "ויו בשבתאסור להזכיר ש, ב"ד ע"קי
, לשון וידוי אסור, דהיינו .מה שהוא דרך וידוי

מה שאומרים באדון  כמו ,דברים אחריםאבל 
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ביהי רצון  כמו שכתוב. מותר להגיד ,העולמים
ני כשותח, ערכי רעיוניטהר מל, שם בסוף

לי כל ותמחול  ,ותנקני משגיונות ,תמזדונו
י יוזפא ביוסף "מאידך מצאתי להר .נותוע

אחר שהביא בשם ראשית , ט"אומץ סימן קע
ם יושישן יפשפש במעשיו שב חכמה שקודם

כתב שבהגהת רבינו אשר , עליהםדה ויתוו
 ,בהספד ותעניתבלילות שאסורים ש איתא

, והעיר על זה בעל יוסף אומץ .אל יתודה
ו טה אפילש שעל המ"קבמנהגו להתוודות ש

ל "מפני שאחז ,כך הוא טוען ,בליל שבת
 ,שוב יום אחד לפני מיתתך )י"ב מ"אבות פ(

מששים אחד שינה הו, מי יודע מתי ימותו "ח
מסכת במשנת חסידים  ברם .ש"ע מיתהב

ש "ק ,אהדיבמצאתי ב "ו הל"ליל שבת פ
חוץ מן  ,כמו בחול השעל המיטה יאמרנ

וכן מבואר בכף החיים  .לאומרוהוידוי שאין 
 ,דשחאש בר, מסקנה בסוףהו. 'וכו ט"סימן רל

תוודות אלא אם אין לה, ב"וכיוחנוכה ופורים 
 .תשובהבתעורר אז שנכן בשעת הצורך או 

, קדושותבות איזה מחשלו  ובאפתאום אם 
 ,רוצה להגיד וידויהחליט לחזור בתשובה ו

אסור להתוודות בכל ט "בשבת ויו .מותר
 זולת ,]ש שעל המטה"וגם לא בק[, גווני

הזכרת . ב"הנוטה למות וכיוחולה מסוכן 
ואפילו  .מותר, חטא ועוון שלא בדרך וידוי

מנע ייש לה, ה חשוב לנו עכשיוז, ש"במוצ
וכן , בת ויום טובשאי צוודות גם במומלהת

עד כי  .עד חצות הלילה ,ב"ח וכיו"במוצאי ר
 ,ראוי ולכן ,חצות הלילה מנצנץ קדושת שבת

אחרי ורק , להתודות לא אלא ראוי ,לא איסור
   .חצות לילה אפשר להתוודות

נקרא  וידוי מעשרותלמה כ "א, לעניינינו נחזור
על פסוק  ופירושבו ספורנו "לפי רע ,בשם וידוי

ני פירושו שא ,דש מן הביתביערתי הק ,זה
להוציאם מהבית אני נאלץ על ש מצטער

   הוא מדועיודע  אינני .בגלל שחטאנו בעגל
הרי זה  ,'אבותינוונות עובחטאותינו ב'כותב 

, א בכמה מקומותמוב והדבר, עון אחד רק

שמשהוקם , ו"קטדף ו ב"קידף במסכת מנחות 
 יש גם ירושלמי .העבודה לכהניםעברה המשכן 

פ "עה בפרשת במדבר כךי כותב "וגם רש ,כזה
הדבר ש, ךהעלותפרשת בוגם ב, הלויים קח את

 מדברלא יודע למה הוא  .חטא העגלבגלל הוא 
בעצמו ספורנו ו "רע, גם הוא בעצמו .לשון רביםב

ל "פשטות חזאכן ב .חטא העגלעל רק מדבר 
הכוונה  אין ,'ערתי הקודש מן הביתיב'שאומרים 

אלא , מן הבית המעשר שנישהוצאתי את 
   .הבית בתוךבערתי הקודש 

מעשרות מה עם וידוי  ,לגבי מה ששאלנו כ"א
הוא לא  יכ, אכ קושי"לא כ וז אכן אולי .ט"ביו

רק יש פה אלא  ,עויתיחטאתי  מפורשבאומר 
   .ונים על זהומתכ ,רמז
תוספות אנשי שם על המשניות בפה מביא  אבל
הוא כותב  ,ריקי חי רפאלעמנואל ' נקרא ר, שם
המתודה ומודה מה , הון עשירבשם בעל  כך

צריכים  .נקרא וידוי ,הן טוב והן רע ,שעשה
מי הכריחו  אולא ידענ .להבין מה הוא אומר

ס עוונות וחטאים "ט להזכיר בשם הרע"לתוי
כי , להגיע לכך לא צריך, אומר הוא .בלשון זה

   .וידויגם דברים טובים נקראים 
על דבר טוב ש ,אתזאיך אפשר להבין , לכאורה

 ד עשיתיאם אדם יגי .אדם עושה זה נקרא וידויש
אבל כך ? זה נקרא וידוי, מצוה כך וכךקיימתי ו

מה שעשה הן טוב והן  ומודההמתודה , אומרהוא 
   .נקרא וידוי ,רע
בדרך גם כך ראיתי ו, כפשוטואת זהבינו ש נםיש

הרי , אבעצם לא רק פה הקושיאבל . אמונה
, ל בלשון וידוי"חזבמקרא ביכורים גם נקרא 

לא שייך ששם ודאי ו ,אתזמעתיק הדרך אמונה ו
פה צריך להכניס ש, ד"נלענ אבל .ךלהסביר כ
לא כל דבר , כותבם "המלבי .קצת ותאיזה עמק

שאדם דבר טוב רק אלא , נקרא וידויהוא טוב 
 מה רוצההרי , דהיינו .לא רוצה להגיד אותו

 .והישבחושבודאי  ?והיגנושו או והשישבח ,האדם
או  הוא רוצה לגנות ,חבר שלוהאת  ,מאידך
צריך לשבח את החבר אם הוא ו. לגנות ?לשבח

מצד הטבע , וא מטבעוכי ה .וידוינקרא זה , שלו
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אבל אם הוא , רוירוצה לשבח את חב אינו
לשני הולך  הדבר כ"א .זה וידוי ,משבח אותו

לפי מה , עכשיו מובן ממילא .הצדדים
ם אומר "וגם הרשב ,שהקדמנו מספר החינוך

הוא הוידוי  שהציווי של, לים קצרותאת במז
בעצם הוידוי בא  ,אילוץ על האדםבעצם קצת 

כי . מ"ורתו שיקיים את התהכריח אולכדי 
, בעצם הוא היה מעדיף לא להגיד את הוידוי

כפוף לקיים חייב להיות כ הוא "אחש משום
כביכול בעל אם כן , את כל הדברים כמו שהם

 ,למרות שהוא קיים .אתז אומרכורחו הוא 
הוא ש רק ,שזה לא יהיהיה מעדיף וא האבל ה

   .מתגבר על עצמו
נקרא  זהלמה , ביכורים מקראעל  נאמר מה

בעצם משנה מפורשת במסכת  ווז ?וידוי
 ם כותב"גם הרמב .זה נקרא וידויש, ביכורים

עשה מצות  ,בפרק ששי מהלכות ביכורים
קורא גם  הוא. להתוודות על אמירת הביכורים

הסבר לכך לא מצאתי  ?דמה שם נגי .לזה וידוי
 .רמז זה מובןהאבל מה שכן בדרך  ,לפי הפשט

ענין של מקרא על הך ם אלשי"מהרכותב 
ין של הבאת פירות יהענשהוא אומר , ביכורים

דהיינו כאשר , 'והיה כי תבואו אל הארץ'
 ,הנשמה של האדם מגיעה אל הארץ העליונה

 ,את כל הפירות ה"מביא להקבואז הוא 
את כל המצוות והמעשים טובים שהוא  כלומר
, דל ואביון ,הוא כבר הביאאבל מה  .הביא
אתה שם אותם , הבאת מצוות קצת כמה

 מצטער אני ,ריבון העולמיםואומר בטנא 
כי אחרי ראותך הושם  ,הרבהלא הבאתי ש

הלא לא יבצר ממך , טנא מצותיך לפני קונך
כי מן הפירות הללו , מהצטער ולומר אויה לי

כי , לאותה בושהלה אוי ו ,לא הבאתי הרבה
אשר אין בם  עסקתי בעניני העולם השפל

, התעסקתי עם שטויות, יוןמועיל בעולם העל
ומה  .צותמרה ותו ויום לסגללא יגעתי לילה ו

לו באתי ברבוי עצום , נכבד היה היום הזה
כי בושתי , ולא במועטים כאלו', מצות ה

אם הייתי בא עם הרבה כמה טוב היה . מקוני
לכן אני  .רמזה וזה ,עם הרבה פירות ,מצוות

נואלתי תשת עלי חטאת אשר נא אל  ,מתנצל
, י הזההרמא ,ארמי אובד אבי כי? מדוע, ' כוו

, הוא איבדלא רק אותי ו .סידר אותי יצר הרע
הייתי , רד מצרימהאו .גם את אבא שליאלא 

הם  ,שם במתי מעט ויגר .במיצר במצרים דהיינו
 .כל האיברים עזרו לו, שכולם בעוזריו, האברים

הנעשים  מלאכי חבלההם , וירעו אותנו המצרים
אפשר ש ,יש פה רמז כ"א. 'ונים וכובעונות ראש

   .נקרא וידוי זה מדועלהבין  זהעל דרך 
וידוי ש, הבינו כפשוטושנם כנראה שיש אולם

לא זה  לכאורה אבל .הודאהלשון היא מהכוונה 
היה צריך  ,נקרא וידוי בלשון כבד זה מדוע ,מובן

יכול להיות אבל בכל זאת  .הודאה להיות כתוב
כך כנראה ש ,כןשכתב  ראיתי בשם טובוכן , כך

הם הבינו , כתב כך ך אמונהדרהגם  ,הם הבינו
אבל זה , יכול להיות שיש צד כזה .הודאהזה ש

טוב יף היה לתת הסבר עדו, כ בפשטות"לא כ
בלשון , וידוינאמר  מדועובן ישבכדי , לכךיותר 
  .חזקה

  
  :ת הציבור"שו
או שיש בזה  ,האם מותר לעמוד בצפירה :אלהש

  ?תלכו בחוקות הגויים לא מצדאיסור 
מה עושים כשעומדים  :א"מרן שליט שובתת
אפשר לקרוא אולי  ?מה חושבים על? צפירהב

כנראה  ?בזה מה הרעיוןאבל , לא לזוז .תהלים
   .ליחד את המחשבה .חדים איתםישמתי

א "יש מחלוקת יסודית בין הרמ, כךהוא ן יהעני
 .ק"יגם המהר .ן של חוקות הגוייםיא בעני"והגר

מנהג , בלי טעם חוק דבר שהוא וקות הגויים זהחו
רופאים , דוגמאל אבל. עולםהמות של או

 עולםהמות או דברים שא, בגד לבן לובשיםה
החליטו  ,זה הגיוניאלא  ,חוק אינםאבל עושים 

 יש, נגד השכלאבל זה לא דבר , כךשעושים כך ו
דבר  וחוק זה .זה לא חוקכ "א, לו הבנה שכלית

דוגמא ל ,עושים דבר מסויים אםאבל  ,בלי טעם
עשו  יםגוישה וכי תגיד, כך נראה החליטו שעט
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 לשים את הכפתור איפההחליטו  םא ?את זה
 זה לא, את הכיס םלשיאו היכן , בחולצה

יודע  אינני .אתזגויים עשו הבגלל ש נקרא חוק
דבר כל  אבל ,גויים או יהודים ,אתזמי עשה 

של  יןיענ בואין  ,על פי השכלמובן שהוא 
אתה נוטה אחרי נחשב שאו ש, ז"קשר לע

 אומרכי השכל כך , עולםהמות דעות של או
שבכל מקרה  ,א סובר"הגר .מובן דברהו

לכן  .א"הרמשיטת כ ןלקיימא ולמעשה , אסור
זה , חוקות הגויים מצדאם נדון ש ניחושב ,פה

הסיבה היא כי , עולםהמות לא חוקות של או
ם יכניסו שאנשי ,רוצים להתייחד איתםשהם 

רק מבחינת אני אומר זה אבל . את למחשבהז
אבל לכתחילה עדיף לא , לא אסור הדברש

רק אני  .למצבים כאלהולא להגיע קלע ילה
 עדיף, אפשראבל אם , אומר שזה לא אסור

   .יחס לזהילא להת
כדי שלא יצלמו  ,יעמוד ,ברחובנמצא  אם הוא

 .בכוונה בשביל לצלם הם באים היום .אותו
ור כל הסיפ דוגמאל, איש בעיכלל בהיום 

מישהו  ,באוטובוסיםשהיה בזמנו עם ההפרדה 
ובתוך דקות זה  ,מיד מצלמים אותוראה ו

 ,דאגכבר ר "יצהההיום  .מתפרסם בכל העולם
בעוברי עבירה כי א למחות "כבר א, זה מסוכןו

לכן  .'העשו מזה חילול י. מיד יצלמו את זה
אם  רק. קלע למצבים האלהיעדיף לא לה

 .מטעמים מכךיעשו עלול שאתה במקום ש
מי ו, לא צריך להתייחס לזה, כךאבל סתם 

או במקום שאין  אמותיו' ובד בביתוהוא ש
לא צריך להתייחס למה ו, ימשיך כרגיל ,אבעי

  .שהם עושים
יש חילונים שנפגעים מזה שאתה לא ש מה

בחור ישיבה שראו אותו כבר סיפרו על  ,עומד
אני לא  ,אמרו שאלוהו. מדוע אינושבצפירה 

אני צריך לשמור את המצוות  ,מה .דתי
אכן  .את המצוות שלנואתם תשמרו  ?שלכם

 .דבר תלוי בהקדמות ובדעות של בני אדםה
 .חס לזה בכללילא צריך להתי ,יןילגופו של ענ

כשנמצאים במקומות כאלה שעלול לצאת  רק

הוא  ,אין ברירהכ "א ,ו"כל מיני דברים חמזה 
יקרא ולים או יוציא ספר א מזמור תהיכול לקרו

  .לעיניהם, רק כלפי חוץ .משהו
  

נו לגבי יום ימה דעת מורינו ורב :אלהש
 דעת מורינו ורבינו מענו בעבר אתש .העצמאות
  .בעניין זה

   .לא כתובזה מקוצר שלחן ערוך הב :שובהת
וברצוני לשאול , שמענו בעבראבל  .נכון :אלהש

כמו  ,יש להקלשלפסוק האם אפשר  ,הללהלגבי 
 ,ם בהלכות חנוכה פרק רביעי"שפסק הרמב

, מאתים שנה לע יותרמלכות לישראל  שעמדה
פ שהחשמונאים בסוף התקופה שלהם הרגו "אע

גם היום ו, היתה מושחתתהמלכות בחכמים ו
 ,יודעים שזה לא האידיאל אנוהמלכות שלנו 

נו עדין או ,של תורה ומצוות מלכות ואנחנו רוצים
יש לנו ו, ובתשעה באבל תשעה באב ים בליכוב

 .ועוד על אהבת ישראל ,הרבה על מה לבכות
שהרי , דרך אם אפשר למצואה ,השאלהאבל 

או כרבינו תם שסובר  ,מרכז רוחניכארץ ישראל 
וזה  ,על כל צרה וצרה שתבוא שתיקנו הלל

. ו יונהכתוב ברבינש כפימוסב על כלל ישראל 
לא אם היהודים שיושבים בארץ ישראל ה

 ?שאפשר אולי להקל, נחשבים כלל ישראל
  ?להקלוסניפים סעיפים למצוא 

 כשאתה מדבר על :א"מרן שליט שובתת
לא היו הם אבל  ,כך וכך הם היושהחשמונאים 

אבל . בסוף התקופה, יותר מאוחר רק, רשעים
מדינת  .השלטון לא היה על דעת זה ,לכתחילהמ

אפילו במגילת , כך ישראל קמה מלכתחילה
אז  והיו ,'השם את מאות הם לא רצו להזכיר העצ

הם , גואלוצור ישראל ו גם. דוליםמאבקים ג
הם לא היו מוכנים לכתוב שם  .התכוונו על הצבא

 כתבוהם לים האלה גם את המו, מפורשבשמים 
לפירוש  בגלל שזה ניתןרק ו ,אחרי מאבקיםרק 

   .ה"לא על הקב
 ,ממש קלעל "הרב כהנמן זצש חושבניחוץ מזה 

 מדוע אינו הושאלולמה ש תשובה יפהואמר 
אני צריך  ,מה ,אמרהוא  ?באייר' מר הלל בהוא



  ב"תשע'ק תזריע מצורע ה"מוצש
 

 
 טו

 כמואני  ?משלהמהראש להיות ציוני יותר מ
לא אומר לא נפילת אפים , ראש הממשלה

ממה  יותרציוני צריך להיות  אינני .ולא הלל
 .גם אני לא אומר .לא ?הלל הוא אומר .שהוא

הוא ש "קגם  .רנפילת אפים הוא גם לא אומ
 .חדה מאדאבל התשובה הזאת  ...לא אומר

  .יאיר עינינוברוך הוא  'הו
  

של המעשר  לחלל את המטבעאפשר  :אלהש
  ?גם לכתחילה ,על סוכר

טוב ששאלת את  :א"מרן שליט שובתת
על אף , ין לחלל על סוכריענב השאלה הזאת

אולי יותר זאת צריך להסביר  שאולי
, חלל על מטבעל עדיף לכתחילה .באריכות

ולהשליך  ,טובהוא לפי כל הדעות מטבע כי 
לפי דעת אבל  .אותו לים או לבור עמוק

, רותיגם על פאפשר לחלל ע "שווהם "הרמב
על פירות שלא דוקא זה שיש אומרים  אולם

דהיינו שלא בא עליהם , טומאה הוכשרו לקבל
צריך , לכן מי שרוצה לצאת מכל ספק .מים

 יושלא בא על, שקד או מו אגוזפרי כ לקחת
, 'וכדו ץעח ופת כגון, אבל פירות אחרים .מים

לקבל  והוכשר דברים אלו ,'וכדולחם  ו"וק
   .בא על זה מיםכי בודאי ש, טומאה

שיש  מביא שראלירץ בספר א ,למעשהאבל 
ות למר ,רבנים שנהגו לחלל אפילו על סוכר

מובא  כך .וכשר לקבל טומאהה הואשבעצם 
והרב , בספר ארץ החייםובספר טל אורות גם 

דף  בספר ארץ ישראלכותב טיקוצינסקי 
 םשהיו מגדולי ירושלשמעתי  ,כך א"קכ

חתיכת סוכר גם על שהורו לחלל מעשר שני 
ולמסמס  ,סוכר הוא פריגם כי  ,שווה פרוטה

מציעים ה ויש כאל .אותו במים ולשפוך אותו
לאבד אותו  שאפשרדבר  ולקחת סוכר כי זה

לקלקל וצריך לאבד , ריאם זה פ .בקלות
צריך  ,כדי שלא יבואו ידי מכשולבהרי  .אותו

 .לאבדו סוכר זה דבר הכי קלו, אותולאבד 
כי  ,שיש מערערים על זה ,אומרהוא מצד שני 

ואין לחלל , זה דבר שהוכשר לקבל טומאה

 ,בסוף הוא אומרו .'וכו מעשר שני על פרי טמא
למעשה נהגינן להקל לחלל גם על פרי 

חיים וגם ה ארץכמובא בספר , ר ונטמאשהוכש
ז אוירבעך "הגרשמאידך  .אורות טל בספר

וכותב שזה  ,במנחת שלמה לא מסכים עם זה
דבר שהוכשר לקבל זה גם בגלל ש .אסור

 טמא אותולולמסמס אותו במים גם ו ,טומאה
גידולי ו בספר כרם ציוןגם  .זה אסור ,ממש בידים

מסכת מועד א ב"גם החזוו, בדברמתווכחים  ציון
. זה לא חללפי דבריו אפילו בדיעבד ו, כךכותב 
 ,אם לוקחים דבר שהוכשר לקבל טומאה ,דהיינו

 .לא חל בכללממילא החילול כיון שזה טמא 
לחלל , תלוי מהשאומרים האבל יש כאלה 

על דבר שהוכשר לקבל טומאה זה מעשר שני 
אבל פה אני לא עושה בשביל , לא תופסאכן 

, המטרה בשביל לאבד אותוא אל, לאכול אותו
   .מותר ,אם זה בשביל לאבדו

מי  .מטבעלחלל על הכי טוב  ,כ למסקנה"א
חלק לפי כל הדעות טוב והכי זה הכי  ,שיכול

, פירותיחלל על  יאז ,אם לא .כל הבחינותמו
 כפי, פירות שלא הוכשרו לקבל טומאהעל אבל 

 .קד או אגוזפירות יבשים כמו שכגון אמרנו ש
אפילו ו, על ייןאו אפשר אפילו על לחם  ,אם לאו

מי שעושה גם ו .אפשר לפזר אותו באויר על קמח
אם ירצה ו. ךיש לו על מה לסמו ,על סוכר

שאפשר לעשות מקודם שאמרנו  כפי ,להחמיר
 יש לו עכשיו אפשרות כ"א, פסחגם אחרי זאת 

כי יש אומרים , היותר טוב עודבצורה  לעשות
יש מקום גדול . שזה לא תפס אפילו בדיעבד

שיעשה  ,אתזלעשות עכשיו אם אפשר . להחמיר
כי מי שלא היתה לו  ,מ גדולה"נפכאן יש . כן

כאלה פוסקים  יש, אפשרות לעשות עד עכשיו
את זשיעשה לכן  ,שזה לא חל אפילו בדיעבד

 .את הביעור וגם את הוידוי מעשרות גם ,עכשיו
עבר זמנו המנחת חינוך לדעת כמו שאמרנו ש

אבל בדרך אמונה הביא ראיה , ידויהושל 
  .אתזיעשה  מתי שיזכר ,מהמאירי שאין לזה זמן
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העניין ץ מביא טעם נוסף לגבי "מהרי :אלהש
שאר שאומרים בלהקדים את המזמורים של 

 ]לפני עלינו לשבח של ערבית[ ימות השנה
מדין תדיר  ,כ להגיד למנצח בנגינות"ורק אח

ידוע רה לכאואבל  .תדיר קודם ושאינו תדיר
שכאשר יש סיבה להקדים  ,הזהלגבי הכלל 

מקדימים ולא אומרים  ,אחד על פני השניה
נו אומרים שכאן אכ מה הסיבה "א. תדיר קודם

  ?התדיריםאותו אחרי המזמורים 
ולכן , אתה שואל טוב :א"מרן שליט שובתת

אבל  ,מטעם זה ,בשנים שעברו כך היינו עושים
מעשה לכאורה ל כי .בסופו של דבר חזרנו בנו

בין שיש קשר בין ספירת העומר ל ,כך חושבים
אכן אבל , למנצח בנגינות מזמור שירמזמור 

בספר , דהיינו .ספירהקשר בין המזמור ל אין
את המזמור הזה  לומרכותב  אבודרהם

בכלל לא ש זאת אומרת, בשחרית בבוקר
מזמור  וזה .עם ספירת העומר ותוקשרו א

 אינואבל  ,העומרשאומרים אותו בימי ספירת 
ם א ,ממילא .קשור ישירות לספירה

מובן  ,רבכלל בבוק ותואמר א אבודרהםה
מזמור הזה הץ שם את "למה מהריהיטב 
כי הוא לא  ,הרגילים אחרי המזמורים לאומרו
אלא  ,כקשור ישירות עם הספירה ותוראה א

נו לא אומרים אש נכון. ספירת העומר לימירק 
 כראיהאותו  הבאתיאבל רק  ,בבוקר ותוא

הרי  .בבוקר ותואמר א שהוא, תקיצוני
הוא השאיר את ו, הספירה ודאי בלילה

ודאי שהוא לא  משמע ,לבוקרהזה המזמור 
כיון  ,ץ עושה חשבון"מהרי .לספירה רוקש

 ה אבל לאספירהשהמזמור קשור לימי 
עדיף להגיד אותו  לכן בעצם ,עצמה לספירה

קשר  לאהאבודרהם  .הרגילים אחרי המזמורים
את זהוא אמר להגיד , את בכלל בספירהז

טום יפשיר של יום לפני אחרי  בשחרית
 אינוהוא בכלל ממש  אחרי הספירהו, הקטורת

רואים שהם בכלל לא קשרו  ,מזמור זהמזכיר 
 אמסקנל לכן הגענו .עם הספירה ותוא

, קשור אינוכי  ,ץ צודק בהחלט"שמהרי

 םלהקדימו לפני המזמורי יןיאין ענ וממילא
שיש כאלה שעשו  ,מה שכן יכול להיות .הרגילים

אמרו למנצח בנגינות מזמור שיר לפני שני [את ז
 ,לאומרו כדי שלא ישכחוב] המזמורים הרגילים

לכן יש  .עלולים לשכוח ,אתזכי אם דוחים 
לא כי עלולים  ,ביחד ו מידתומעדיפים להגיד אה

 .ותולשים לב ולהשמיט א

  !הודעה חשובה
   ,י שמיעה בלבד"שיעור זה הוקלד עפ

  . פי הבנת השומעל נערך והוגהה
   א"עבר את הגהתו של מרן שליטהשיעור לא 

   .לא היה לנגד עיניו קודם הוצאתוו
  דברים ל מאד להיצמד העורך השתדל

  , י סגנוןלמעט שנוי, בשיעור ונאמרכפי ש
  , להוסיף ציוני מקורות ולהדגישם', כפל לשון וכדו

  . ת שבסוף השיעור"וכן להוסיף חלק נכבד מהשו
 בכל ספק או שאלה המתעוררת ,אף האמורעל 

  את הדבר יש לו לברר היטב  ,שיעור זהלמעיין ב
  .א"אצל מרן שליט להלכה ולמעשה

  . הערות ותיקונים יתקבלו ברצון
  , נ"ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע

  .הצלחה ופרנסה טובה, או לרפואה
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