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 ספירה של שמחה / הרב עידו פכטר

ר היו ימים שמחים לישראל, ואילו המקורות מלמדים כי ימי ספירת העומ
מנהגי האבלות הצטרפו רק בתקופה מאוחרת יותר. לדבר השפעה על 

 ההלכה והתודעה  
בתודעה הציבורית, ימי ספירת העומר נחשבים לימים הפחות שמחים בשנה. הסיבה 

מיעת לכך היא בעיקר מנהגי האבלות הנהוגים בתקופה זו ואשר כוללים איסור ש
רבים מוסיפים לעצמם על  הימנעות מנישואין, איסור תספורת ועוד. מוזיקה משמחת,

מנהגים אלה עוד כהנה וכהנה איסורים, שמטרתם אחת: להוסיף לתחושת העצבות 
 והאבלות של ימים אלה. אך האם כך ראוי? האם באמת אלו ימי אבל ועצבות?

 חול המועד 
יגלה את  –וגמרא תורה, משנה  –כל המתבונן במקורות הראשוניים של ההלכה 

היו ימי שמחה ההפך בכך. מהמקורות הללו עולה כי ימים אלו של ספירת העומר 
הפסח  חגאת המעבר מעל פי התורה, בספירה זו אנו מציינים יתירה לעם ישראל. 

במחזור של שבעה שבועות. חג השבועות פותח את השבוע השמיני, לחג השבועות, 
הרי שתשלומי הקרבנות שלו מתפרשים על פני ועל אף שבפועל הוא נוהג יום אחד, 

כל השבוע שלאחריו. מכאן מהדהדת ההקבלה שבין חגי הפסח והשבועות, 
המופרדים בשבעה שבועות, ובין חג הסוכות ושמיני עצרת שביניהם שבעת ימי חול 

  כג, לו(: המועד. את המסקנה מההקבלה הזו מנסח הרמב"ן בפירושו לתורה )ויקרא
 ובתוכם קדושים כולם כי ולאחריהם לפניהם בקדושה ימים שבעה תהמצו בחג וצוה

 שמיני יום וקדש, עולם כימי שבועות שבעה יום וארבעים תשעה ממנו ומנה', ה
, בחג והשמיני הראשון בין מועד של כחולו בינתים הספורים והימים, חג של כשמיני

 ולכך. האש ךמתו שמעו ודבריו הגדולה אשו את בו שהראם תורה מתן יום והוא
 שקראו חג של שמיני כיום הוא כי, עצרת השבועות חג מקום בכל ל"ז רבותינו יקראו

 . כן הכתוב
הנה כי כן, לדברי הרמב"ן ימי ספירת העומר הם כמו 'חול המועד' ארוך. אלו ימי 

המעבר שבין פסח לשבועות, ולכן הם מאופיינים בשמחה היונקת משני החגים יחד. 
ז"ל את חג השבועות בשם עצרת, שם השמור בתורה ליום השמיני לא בכדי, כינו ח

 של סוכות, ואשר מסמל את סיום המועד שלפניו.
 שמחה חקלאית

זאת ועוד; סביר להניח שבימי המקדש, כאשר לחגים היו גם מאפיינים חקלאיים, ימי 
ספירת העומר היו ימי שמחה לעובדי האדמה. בימים אלו הבשילה התבואה וגשמי 

ה שירדו במהלך החורף הביאו להתחדשות היבול. ראשית ימי הספירה היו הברכ
בהקרבת קרבן העומר )שעורים(, שנקצר בקול רם ושמחה גדולה, ואחריתם 

בהקרבת שתי הלחם, קרבן חטים, בחג השבועות, שנחגג אף הוא בשמחה רבתי 
 חה. במקדש ובמדינה. סביר אפוא להניח שאף הימים שבתווך היו מאופיינים בשמ

חקלאי רווחה מן הסתם תחושת שמחה ורוממות רוח. עם -גם בקרב הציבור הלא
הקרבת העומר הותר לאכול מהתבואה החדשה, ומן הסתם השווקים הוצפו באותה 



עת במבחר של מאכלים טריים וחדשים. ההתחדשות והשמחה ניכרה אם כן גם על 
 שולחנו של כל אחד מישראל, שנהנה מהיבול החדש של הארץ.

נמצא, שמכמה בחינות ימי ספירת העומר הם ימי שמחה, שריח של התחדשות 
 ואביביות ספוג בהם. כיצד הם הפכו לימי צער ואבלות?

 מות התלמידים
תלמידי רבי עקיבא  ,זוגותאלף  21הסיבה הרשמית לאבלות ידועה למדי. מותם של 

וב לדעת כי היא שהביאה לתחושות הצער שמלוות ימים אלו. אולם, חש זמן זה,ב
  :ב( ,)יבמות סב אין מנהגי האבלות מוזכרים בתלמוד כלל

 וכולן, אנטיפרס עד מגבת, עקיבא לרבי לו היו תלמידים זוגים אלף עשר שנים: אמרו
 אצל ע"ר שבא עד, שמם העולם והיה, לזה זה כבוד נהגו שלא מפני אחד בפרק מתו

 בן אלעזר ורבי שמעון ורבי ייוס' ור יהודה' ור מ"ר להם ושנאה, שבדרום רבותינו
 עצרת. ועד מפסח מתו כולם: תנא. שעה אותה תורה העמידו הם והם, שמוע

שלוש אבחנות חשובות צומחות מדברי התלמוד הללו:  א. אין מסורת אחת ברורה 
לגבי מיתתם של תלמידי רבי עקיבא. לפי שמועה אחת, כולם מתו בפרק אחד. 

ה בין פסח לעצרת.  ב. זמן מיתתם של שמועה אחרת מוסיפה על כך שהיה ז
תלמידי רבי עקיבא על פי הגמרא הוא לאורך כל ימי הספירה.  ג. כאמור, בגמרא 

 לא מוזכרים מנהגי אבלות שהונהגו בעקבות כך.
 מנהג גאונים

הופעתם הראשונה של מנהגי האבלות בימי הספירה מצויה בכתבי הגאונים. רב 
לא לשאת נשים בתקופה זו של השנה. ר' מנחם נטרונאי גאון מזכיר שהמנהג הוא 

המאירי מזכיר מסורת נוספת בשם הגאונים לפי איסור נשיאת נשים הוא רק עד ל"ג 
בעומר, אז פסקה מיתתם )בניגוד לנאמר בתלמוד(. מסורת אחרת, המסתמכת על 
גירסה אחרת בגמרא, מדברת על כך שתלמידי רבי עקיבא מתו מפסח ועד פרוס 

ה עשר יום לפני העצרת, דהיינו ל"ד בעומר )מכאן מחלוקת המנהגים העצרת, חמיש
 שבין האשכנזים לספרדים(.

חשוב לציין שאין זה מקרי שהמסורת בדבר האבלות בימי הספירה מתייחסת רק 
לנשיאת נשים. המעיין בהקשר הרחב של דברי התלמוד שהובאו לעיל יראה 

 אשה אדם להלכה: "נשא שסיפור מיתתם של תלמידי רבי עקיבא מובא בקשר
בזקנותו", האוסרת  בנים לו יהיו - בילדותו בנים לו היו, בזקנותו אשה ישא - בילדותו

על אדם לעמוד בלא אישה גם בגיל מבוגר. מכאן דרש רבי עקיבא שרב צריך 
להעמיד תלמידים גם בזקנותו, והוא עצמו קיים זאת בכך שהעמיד חמישה תלמידים 

 דיו הקודמים.לאחר מיתת רבבות תלמי
לפנינו אם כן קשר, לפחות מן הבחינה הספרותית, בין סיפור מיתתם של תלמידי 

רבי עקיבא ובין חובת נשיאת נשים. מכאן כנראה המקור למנהג להימנע משמחת 
 מצווה זו כציון לאבלות על מיתתם. 

עם הדורות, התווספו על מנהגי האבלות תוספות שונות. בטור )או"ח תצג( הוזכר 
מנהג שלא להסתפר בימים אלו, ובמגן אברהם )שם, ס"ק א( הוזכר המנהג שלא ה

לקיים ריקודים ומחולות של רשות. חשוב לציין, שדחיפה משמעותית למנהגי 
האבלות באה בארצות אשכנז, שם בעקבות מסעי הצלב ופרעות החמירו בציון 

בתפילת האבלות. משם צמח אף המנהג לומר את תפילת 'אב הרחמים' שנאמרת 
מוסף של שבת לזכר קרבנות פרעות תתנ"ו במהלך כל ימי הספירה, אף בשבתות 

   של שמחה. 
 טבע הזמן

למדנו אם כן שימי ספירת העומר הם במקור ימי שמחה יתירה ורק בעקבות 
מאורעות מאוחרים נהגו בהם מנהגי אבלות. מה משמעות הדבר מבחינת ההלכה 

 מחה עם מנהגי צער ואבלות?למעשה? כיצד ניתן לשלב יחד ימי ש
נדמה שתחילה לכל, הבנה זו בדבר אופיים המקורי של ימי הספירה מחייבת אותנו 
שלא להרחיב את מנהגי האבלות יתר על מה שנהגו. ממקורות ההלכה אנו למדים 



הימנעות מנישואין )ומכאן ההימנעות מריקודים  –על שני מנהגים בלבד שנהגו בהם 
אך דברים אחרים הכרוכים בשמחה מעולם לא  –תספורת ומחולות( והימנעות מ

נאסרו. לכן נראה שאין כל מניעה לקנות בימי הספירה נכס או רכב חדש, ללכת 
 לבילויים )שאין בהם ריקודים ומחולות(, לים או לברכה או לשמוע מוזיקה.

 שנית, יש להבחין בין טבעם של הימים הללו )אופי הזמן( ובין מנהגי האבלות שאנו
בדין ברכת נוהגים כזכר למאורע היסטורי שחל באותה עת. חילוק זה בא לידי ביטוי 

. באופן טבעי רבים משווים את דיני ספירת העומר לימי בין הספירהשהחיינו בימי 
המצרים, שם אנו גם נוהגים במנהגי אבלות כזכר לחורבן, ולכן חושבים שחל איסור 

מנעים מאכילת פרי חדש )ראה שו"ע להביא למצב של ברכת שהחיינו וממילא נ
 או"ח תקנא, יז(. שכן, כיצד יברך ויודה על הגעת זמן שהוא מועד פורענות לישראל? 

 )שו"ת יחווה דעת א, כד(: הפריך השוואה זו הרב עובדיה יוסף כבר אבל 
המצרים לימי הספירה, כי ימי בין המצרים שאירעו -נראה שיש חילוק גדול בין ימי בין

בן בית המקדש ושאר פורעניות ]...[ הם ימי אסון כללי לעם ישראל בהם חור
בכללו, ומיילא אין מקום לברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, בזמן שנועד 

לפורענות לכל האומה, שנקבע להם בכיה לדורות, ומגלגלים חובה ליום חייב. אבל 
בה, כתב הרמב"ן ימי הספירה אינם נחשבים לימי פורענות לעם ישראל, ואדר

 שקדושת ימי הספירה כימי חול המועד. 
 התודעה ישינו

בניגוד לימי בין המצרים שהם בעצמם ימי פורענות לעם ישראל, ימי הספירה הם 
בעיקרם ימי שמחה, רק שעליהם התווספו מנהגי אבלות בעקבות מאורעות שונים. 

אין זה אומר שהימים לכן, על אף שאנו נוהגים מנהגי אבלות בגופנו בימים הללו, 
 על הגעתם.  ךהללו ימי עצב הם. אדרבה, אלו ימי שמחה ובהחלט ניתן לבר

יש לחלק אפוא בין טבע הזמן שהוא שמח וחיובי ובין המאורע ההיסטורי שהוא 
למה הדבר דומה? לאדם שלילי ועצוב ועם זאת איננו מקרין על אופיים של הימים. 

למרות שהאדם נוהג כות תעניות א, יב(. שמתענה תענית חלום בשבת )רמב"ם הל
ספירת  כן הוא הדבר בימי .שקדושת ושמחת השבת אינה מתבטלתבתענית, ברור 

אנו שרויים בזמן שמח וחגיגי, ורק מפני צרות אישיות שעברו עלינו אנו  –העומר 
 מתאבלים. 

מלבד ההלכה המתירה לברך ברכת שהחיינו בימים אלה, חשוב לשנות אשר על כן, 
ת התודעה בנוגע לימי הספירה. אלו ימי שמחה לישראל, וכל אחד צריך לשמוח א

במניעה מנישואין  –על בואם כשם ששמחים על בוא החגים. בשני אופנים בלבד 
נזכיר שגם קרו צרות לעם ישראל באותה עת, אבל אין בכך כדי לשנות  –ותספורת 

 בקדושה ובטהרה.בשמחה,  –ולא במעט את החוויה הבסיסית של אותם ימים 
      

הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה 
 ומרבני צוהר.

 

 ניצה דוריד"ר / אגדות אליהו הנביא 
 ִמי גָר ָשם? ַרק נַַער

 !ָכעֹוף ִבְדִמי יַַער
 לֹוֵמד ָשם ּתֹוָרה הוא

  ִמִפי ַהמִָביא ֵאלִטָהו
 (2121)מתוך השיר "אגדה" מאת יעקב פיכמן, 

 פעם אחת בא וישב לפני אדם
 ,ֶשטֵש בֹו ִמְקָרא וְֵאין בֹו ִמְשנָה ָאָדם ֶאָחדַפַעם ַאַחת ָבא וְיַָשב לְָפנַי  :ֵאלִטָהוָאַמר 

 !ָאַמר לִי: ַרִבי
ְמַדְדִּתים לֹו ְבַביִת ָאֵפל ֶמֱחָצה ֶשל ְּתָמִרים ו ַאְרָבָעה כִֹריםַמֲעֶשה ָהיָה ִבי ֶשָםַכְרִּתי לְגֹוי 

 ;ַעל ֶמֱחָצה



 ,"יִם יֹוֵדַע ְבִמָדה ֶשַאָּתה מֹוֵדד לִיַאָּתה וְָהֱאֹלִהים ֶשַבָשמַ " :ָאַמר לִי ַהגֹוי
 .ֶשל ְּתָמִרים ָשלֹוש ְסִאיןוְִחַןְרִּתיו ַבְםִדיָדה 

ְ  נַָטלְִּתילְַאַחר ִמָכאן  ָבֶהן ַכד ֶאָחד ֶשל ֶשֶמן וְִהמְַחִּתיו ַבָםקֹום ֶשָםַכְרִּתי  לַָקְחִּתיַהָםעֹות ו
 .ֶאת ַהְּתָמִרים לַגֹוי, נְִקַרע ַהַכד וְנְִשַפְך ַהֶשֶמן
 ;ַמּׂשֹוא ָפנִיםָאַמְרִּתי לֹו: ְבנִי, ָברוְך ַהָםקֹום, ֶשֵאין לְָפנָיו 

 "וְֹלא ִתגְזֹל ֵרֲעָךַהָכתוב אֹוֵמר: "ֹלא ַתֲעשֹק ֶאת 
 .ֵרֲעָך ֲהֵרי הוא ְכָאִחיָך, ָהא לַָמְדָּת ֶשגֵזֶל ַהגֹוי גֵזֶל –
  (סדר אליהו רבה, פרק טז)

 פעם אחת הייתי מהלך בדרך
 ַפַעם ַאַחת ָהיִיִתי ְמַהלְֵך ַבֶדֶרְך, ָאַמר ֵאלִטָהו:

 ֶשטֵש בֹו ִמְקָרא וְֵאין בֹו ִמְשנָה, ָאָדם ֶאָחדוְמָצָאנִי 
 ִמינותוָבא ֵאלַי ְבֶדֶרְך 

 וְָאַמר לִי: ִמְקָרא נִַּתן לָנו ֵמַהר ִסינַי, ִמְשנָה ֹלא נְִּתנָה לָנו ֵמַהר ִסינַי.
 נֶֶאְמרו! ַהגְבוָרהִמְקָרא וִמְשנָה ִמִפי  ָאַמְרִּתי לֹו: וֲַהֹלא

 וָמה ֵבין ִמְקָרא לְִמְשנָה?
 ְמָשלֹו ָמָשל, לְָמה ַהָדָבר דֹוֶמה?

 לְֶמלְֶך ָבָשר וָָדם ֶשָהיו לֹו ְשנֵי ֲעָבִדים, וְָהיָה אֹוֲהָבם ַאֲהָבה גְמוָרה.
 וְלָזֶה ֲאגָֺדה ֶשל ִפְשִּתים. ֲאגָֺדה ֶשל ִפְשִּתיםִחִחים וְלָזֶה ַקב ִחִחים, לָזֶה  ַקבנַָתן לָזֶה 

 ֶשָבֶהם ֶמה ָעָשה? ִפֵקחַ הַ 
, ְטָחנָה וְלָָשה ְבָרָרהֶאת ַהִפְשָּתן וֲַאָרגֹו ַמָפה, וְנַָטל ֶאת ַהִחִחים וֲַעָשָאן סֹלֶת,  נַָטל

 ָרה ַעל גֵַבי ַהֺשלְָחן, וָפַרס ָעלֶיָה ַמָפה, וְִהמִיָחה ַעד ֶשטָבֹוא ַהֶםלְֶך.וְָאָפה וְִסדְ 
 וְַהִחֵפש ֶשָבֶהם ֹלא ָעָשה וְֹלא ְכלום.

 לְיִָמים ָבא ַהֶםלְֶך לְתֹוְך ֵביתֹו
 וְָאַמר לֶָהם: ָבנַי, ָהִביאו לִי ָמה ֶשמַָתִּתי לֶָכם.

 ֶאת ַפת ַהןֹלֶת ַעל גֵַבי ַהֺשלְָחן וַמָפה ְפרוָסה ָעלָיו,ֶאָחד הֹוצִיא 
 וֲַאגָֺדה ֶשל ִפְשָּתן ֲעלֵיֶהן. ֺקָפהוְֶאָחד הֹוִציא ֶאת ַהִחִחים בְ 

 אֹוי לָה לְאֹוָתה בוָשה, אֹוי לָה לְאֹוָתה ְכלִָםה!
ֹלא נְָתנָה ֶאלָא ְכִחִחים לְהֹוצִיא ֵמֶהן ּתֹוָרה לְיְִשָרֵאל ַאף ָכְך, ְכֶשמַָתן ַהָקדֹוש ָברוְך הוא 

 .סֹלֶת וְכִפְשָּתן לְהֹוצִיא ִמֶםמו ֶבגֶד
 .(סדר אליהו זוטא, ב)

 שש שנים טובות
, לְסֹוף נֲַעָשה ָשכִיר. ַפַעם ְכֵשָרהַמֲעֶשה ְבָחִסיד ֶאָחד ֶשטַָרד ִממְָכָסיו, וְָהיְָתה ִאְשּתֹו 

 בֹו ֵאלִטָהו, זָכור לַחֹוב, ִבְדמות ַעְרִבי ֶאָחד. ָפגַעַאַחת ָהיָה חֹוֵרש ַבָּׂשֶדה. 
 ַעְכָשו אֹו ְבסֹוף יֶָמיָך? –ַאָּתה ְמַבֵקש אֹוָתן  ַתיֵאימָ ָאַמר לֹו: יֵש לְָך ֵשש ָשנִים טֹובֹות; 

 ֵמָעלַי ְבָשלֹום. ִהָפֵטרֶאלָא  –ַאָּתה, ֵאין ָמה לִֵּתן לְָך  קֹוֵסםָאַמר לֹו: 
 ָחזַר ֶאְצלֹו ַעד ָשלֹוש ְפָעִמים.

 ְ  ְבִאְשִּתי. ֶאָםלְֵךְבַפַעם ְשלִיִשית ָאַמר לֹו: ֵאלְֵך ו
ָהלְַך ֵאֶצל ִאְשּתֹו וְָאַמר לָה: ָבא ֵאלַי ֶאָחד וְִהְטִריַח אֹוִתי ַעד ָשלֹוש ְפָעִמים, וְָאַמר לִי: 

 ַעְכָשו אֹו ְבסֹוף יֶָמיָך"? –"יֵש לְָך ֵשש ָשנִים טֹובֹות; ֵאיָמַתי ַאָּתה ְמַבֵקש אֹוָתן 
 ָאַמר לָה: וָמה ַאְּת אֹוֶמֶרת?

 ָאְמָרה לֹו: לְֵך ֱאמֹר לֹו: ָהֵבא אֹוָתן ַעְכָשו.
 ָהלְַך וְָאַמר לֹו: לְֵך ָהֵבא אֹוָתן ַעְכָשו,

 ַבַביִת. ְפרוָסהָאַמר לֹו: לְֵך לְֵביְתָך, וְֵאין ַאָּתה ַמגִיַע לְַשַער ֲחֵצְרָך ַעד ֶשִּתְרֶאה ְבָרָכה 
 ָ ָדם ֶבָעָפר, וָמְצאו ָממֹון ֶשטִזֹונו בֹו ֵשש ָשנִים, וְָקְראו לְִאָםם. וְָהיו יֹוְשִבים ָבנָיו לְַחֵפש ְבי

וְֹלא ִהגִיַע ֶהָחִסיד לַַשַער ַעד ֶשטְָצָאה ִאְשּתֹו לְִקָראתֹו וִבְּׂשָרה אֹותֹו. ִמטָד הֹוָדה לְַהָקדֹוש 
 ָברוְך הוא וְנָָחה ַדְעּתֹו ָעלָיו.

 ְשּתֹו ַהְכֵשָרה?ֶמה ָעְשָתה אִ 
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וְנַָתן לָנו ְמזֹון  ָמַשְך ָעלֵינו ַהָקדֹוש ָברוְך הוא חוט ֶשל ֶחֶסדָאְמָרה לֹו: ִמָכל ָמקֹום ְכָבר 
ֵשש ָשנִים, נֲַעסֹק ִבגְִמילות ֲחָסִדים ָשנִים ַהלָלו, ֶשָםא ַהָקדֹוש ָברוְך הוא מֹוִסיף לָנו 

נו וְֵכן ָעְשָתה. ָכל ָמה ֶשמְָתנו ְבָכל יֹום וָיֹום ָאְמָרה לְִבנָה ָקָטן: ְכתֹב ָכל ָמה ֶשָאִמֶשלֹו. 
 .נֹוְתנִים. וְֵכן ָעָשה

 לְסֹוף ֵשש ָשנִים ָבא ֵאלִטָהו, זָכור לַחֹוב,
 לִחֹל ָמה ֶשמַָתִּתי לְָך. עֹונָהָאַמר לֹו: ְכָבר ִהגִיָעה 

, ַאף ְכֶשֲאנִי ַמֲחזִיר ֹלא ַאֲחזִיר ֶאלָא נַָטלְִּתי ֶאלָא ִמַדַעת ִאְשִּתי: ְכֶשמַָטלְִּתי ֹלא ָאַמר לֹו
 ִמַדַעת ִאְשִּתי.

 ָהלְַך ֶאְצלָה, ָאַמר לָה: ְכָבר ָבא ַהזֵָקן לִחֹל ֶאת ֶשלֹו.
 ָמנִים ִמֶםמו ֵּתן לֶָהם ִפְקדֹונְָך.ָאְמָרה לֹו: לְֵך ֱאמֹר לֹו: ִאם ָמָצאָת ְבנֵי ָאָדם נֶאֱ 

ָרָאה ַהָקדֹוש ָברוְך הוא ִדְבֵריֶהם וגְִמילות ֲחָסִדים ֶשָעשו וְהֹוִסיף לֶָהם טֹוָבה ַעל טֹוָבה, 
 לְַקטֵם ָמה ֶשמֱֶאַמר: "וְָהיָה ַמֲעֵשה ַהְצָדָקה ָשלֹום" 

 .(תרז ,מדרש ילקוט שמעוני לרות)
 מי קודם?

ָאַמר ֵאלִטָהו: ַפַעם ַאַחת ָהיִיִתי עֹוֵבר ִמָםקֹום לְָמקֹום. ָבא לְָפנַי ָאָדם ֶאָחד וְָהיָה שֹוֲאלֵנִי 
ר לי: ַרִבי, ְשנֵי דברים יש לי בלבבי, ואני אוהבם אהבה גדולה: ְבִדְבֵרי ּתֹוָרה. ָאמַ 

. אמרתי לו: דרכם של בני אדם איזה מהם קודםּתֹוָרה ויְִשָרֵאל, אבל איני יודע 
 שאֹוְמִרים: ּתֹוָרה קודמת לכל; אבל אני הייתי אֹוֵמר: יְִשָרֵאל קדושים קודמים .

 

 
 
 
קדמית הדתית שאנן אד"ר ניצה דורי משמשת כראש החוג לגיל הרך במכללה ה  

 בחיפה, סופרת ועורכת המשנה של העלון מ"סביב לשולחן".
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/ הרב ד"ר רונן מתן תורה או ארץ ישראל –מטרת יציאת מצרים  

 לוביץ

טובה ההכרעה ששני המחנות צודקים, ומקובלת עלינו ההדגשה של מעמד 
התורה כפי שעושה המחנה החרדי, כמו גם ההעצמה של ערך ארץ ישראל 

כפי שמדגיש המחנה הציוני, ובלבד שיחיו שני המחנות בשלום אלה עם 
 יהיו מחנאים אלא יהפכו למחניים. אלה, שלא

 לשם מה יצאנו ממצרים?
"לפני ימים אחדים יצאנו ממצרים, ועכשיו, אחרי שעשינו כברת דרך והתרחקנו 
מעט, דומה שהגיע הזמן לשאול את עצמנו: לשם מה יצאנו? כמובן, בראש 

רועם ובראשונה ברחנו פשוט מפני שהיה לנו רע שם. היינו עבדים וסבלנו מנחת ז
הקשה, והם אף עמדו עלינו לכלותינו, וגזרו להשליך ליאור את בנינו. אולם עכשיו, 
כשאנחנו בהפוגה מהיציאה החפוזה, נחים ליממה שלמה את מנוחת השבת, מתאים 
שנשאל את עצמנו לא רק מה נמלטנו, אלא גם לאן אנו הולכים ולמה אנו חותרים 

 ”.להגיע
לבין עצמם כאשר עברה עליהם ברגיעה השבת  כך מן הסתם דנו בני ישראל בינם

הראשונה בהיסטוריה בתור עם, עם שנודד וצועד במדבר אל האופק הלא נודע ולא 
משמעיות, אולם ברור היה להם שבעתיד -מוגדר. ייתכן שהם לא הגיעו למסקנות חד

הקרוב הדברים יתבררו, והם יבינו דבר לאשורו: מה המטרה הגדולה של כל 
הם הניחו שגם אם באותם ימים חפוזים ובהולים הגדרת המטרה של המהלך הזה? 

שנתיים, או -יציאת מצרים לוטה בערפל, היא תתבהר כשמש בצהרים בעוד שנה
דורותיים. אני מניח שהם היו מופתעים ביותר לשמוע שגם בדיעבד, במבט -בעוד דור

המטרה שנים יהודים עדיין חלוקים בדעותיהם בדבר  3,327לאחור ממרחק של 
 הגדולה של יציאת מצרים.

גם בימינו אלה ישנן שתי תשובות שונות לשאלה לשם מה התרחשה יציאת מצרים: 
האחת, הגישה החרדית, קובעת  שיציאת מצרים נועדה כדי להגיע למעמד הר סיני 

דתית סבורה שמטרת היציאה היתה -ולקבל את התורה, ואילו האחרת, הציונית
 ל. בעיקר להגיע לארץ ישרא

 הגישה החרדית מול הגישה הציונית
הגישה החרדית עומדת על כך שכבר בתחילת ספר שמות, כאשר ה' מינה את משה 

"בהוציאך את העם  רבנו לשליח שיוציא את עם ישראל ממצרים, הוא הודיע לו:
)שמות ג, יב(. בכך סימן ה' למשה את  ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה"

יאה. גישה זו ממשיכה ומטעימה שבהמשך, כאשר משה התייצב הייעוד של היצ
לפני פרעה, הוא ציין בפניו במפורש את המטרה של יציאת מצרים כשאמר לו: 
"שלח את עמי ויעבדוני" )שמות ז, כו(. עבודת ה' היא אפוא המטרה של כל המהלך 

 הגדול הזה.
אולה: "וְֵהֵבאִתי לשון חמישית של ג הגישה הציונית מנגד, מדגישה שיש בתורה

ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ... וְנַָתִּתי אָֹתה לֶָכם מֹוָרָשה ֲאנִי ה'". ה' לא מבטיח לעם ישראל 
את בעודם במצרים רק והוצאתי, והצלתי וגאלתי ולקחתי, אלא כבר מסמן להם 

היעד אליו עליהם לצעוד, ארץ ישראל. בלי ההגעה לארץ, כך טוענת גישה זו, לא 
 לעם ישראל להגשים את מטרתו בעולם. היה מתאפשר

נהג לטעון שאפשר להיות יהודים שומרי תורה גם מחוץ לארץ ישראל, אך  הרב שך
אין בכך כל טעם ותועלת.  –אם עם ישראל נמצא בארץ ישראל בלי לקיים תורה 

דומה כמי  –הציונות הדתית מנגד, מצטטת את דברי חז"ל: "כל הדר בחוצה לארץ 
אך תורה בלי הארץ, שאין לו אלוה", ולשיטתה יש ערך לחיי העם בארץ בלי תורה, 

 תמיד תהיה תורה לא שלמה.



אלה כמו אלה תומכים יסודותיהם במגילת שיר השירים שאנו קוראים בשבת חול 
המועד פסח. הגישה החרדית מוצאת בו רמזים רבים למתן תורה, בעוד הגישה 

 הציונית מגלה בו את ניחוחות הגאולה בארץ ישראל.
מדתה המתנגדת לעליה לארץ על שיר הגישה החרדית הקיצונית ביססה את ע

השירים בו מדובר שלוש פעמים על שבועה שהשביע ה': "השבעתי אתכם בנות 
ירושלים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ )ב,ז(. חכמים פרשו בגמרא: 
"ג' שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה; ואחת, שהשביע הקדוש 

ימרדו באומות העולם; ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא ברוך הוא את ישראל שלא 
קיא, -את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי". )כתובות קי, ב

 א(.
הגישה הציונית חיזקה יתדותיה בפסוק: "הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול 

י הגמרא לדברי ר' ( היתה צפויה על פ1840התר נשמע בארצנו" )ב, יב(. שנת הת"ר )
דוסא )סנהדרין צט, ב( ועל פי ספר הזוהר )וירא קיז( להיות שנת 'פקידה' ותחילת 
תקומתה של כנסת ישראל מעפר הגלות. מבית מדרשו של הגאון מווילנא יצא 
הספר 'קול התר' שיצר מהפכה בתפיסת הגאולה וקבע שהיא תתחיל בשנה זו 

אולה בדרך הטבע', שבה עם ישראל בדרך של'אתערותא דלתתא', בתהליך של 'ג
 יחל לעלות לארצו ולבנותה. 

 האמת נמצאת בשני המחנות
מי, אם כן, צודקים? בני ישראל היוצאים ממצרים עודם עומדים שם, במנוחת השבת 

 הראשונה שלהם כעם ומצפים להכרעה בשאלה: לשם מה יצאנו ממצרים?
לדעתי, התשובה הנכונה דומה לתשובה לשאלה: כמה שעות יש לישון בלילה? 

 –שמונה שעות, וסימן לדבר בפסוק בתהילים: "ישנתי אז ינוח לי"  –הרמב"ם קבע 
שעות. מה אם כן יש לעשות  6-. הגר"א טען שיש להסתפק ב8אז בגימטריה =

 שעות. 14הלכה למעשה? כדי לצאת ידי שניהם צריך לישון 
 -מתן תורה, וגם למען היעד  -כאן שני המחנות צודקים: יצאנו גם למען הייעוד  גם

ארץ ישראל. הוכחה לדבר נמצאת בהגדה של פסח, שבה יש שני סיפורים של 
גאולה מעבדות לחרות. המשנה במסכת פסחים מלמדת שבליל הסדר צריך 

דעת האחד יש ל –"להתחיל בגנות ולסיים בשבח". בגמרא )קטז( נחלקו רב ושמואל 
להתחיל באמירת "עבדים היינו", ולדעת האחר יש להתחיל במילים: "מתחילה 
עובדי עבודה זרה היו אבותינו". אם נתבונן בשני הקטעים הללו בהגדה נראה 
שהסיום בשבח לפי השיטה הראשונה הוא באמירת המצוות לבנים, כלומר השבח, 

נתינת התורה. לעומת זאת המהלך המצב האידיאלי, אליו הובילה יציאת מצרים הוא 
שמתחיל באמירת המילים: "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו" מסתיים 

 שהוא עיקרה של ארץ ישראל.”, במילים: "ובנה לנו את בית הבחירה
המטרה האחת בלי האחרת היא בכל מקרה חלקית. המטרה הסופית היא חיים 

רים את התורה אל העבודה, את טבעיים ולאומיים בריאים בארץ בה אנו מחב
הרוחניות אל החומריות, את ההלכה אל החיים. קבלת תורה בלי חיים בארץ 
משאירה אותנו עם רוחניות מופשטת ותלושה, ואילו חיים בארץ בלי יישומה של 
תורה מותירה אותנו בקיום פיזי שחסר את התוכן והמשמעות שלשמה נבחרנו לעם 

 ולמענה יצאנו ממצרים.
שנה,  3000-י את התשובה המלאה לבני ישראל שמחכים לה במדבר זה  כשלחת

והם קיבלו אותה בשמחה, והוסיפו: טובה ההכרעה ששני המחנות צודקים, ומקובלת 
עלינו ההדגשה של מעמד התורה כפי שעושה המחנה החרדי, כמו גם ההעצמה של 

חנות בשלום ערך ארץ ישראל כפי שמדגיש המחנה הציוני, ובלבד שיחיו שני המ
 אלה עם אלה, שלא יהיו מחנאים אלא יהפכו למחניים.

  
הרב רונן לוביץ מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון רבני בית 

 הלל



 על קצה הלשון לפסח / משה אוסי

 
 אמירה שיש בה חידוש  -הגדה   .א

ההגדה של פסח היא אוסף של תפילות, מדרשים, קטעי מקרא ופיוטים הנאמרים 
, ובמיוחד מצריםיציאת בליל הסדר. עיקר ההגדה הוא קיום מצוות סיפור 

ָּ ְלִבְנךָּ" )שמות י"ג ח'(. ההגדה  ְדתֻּ ַּ העברתו אל דור הבנים כדי לקיים את "ְוִהגֻּ
 מורכבת שכבות שכבות, טקסט שהלך והתרחב מימי בית שני ועד ימינו.  

כמעט תמיד מציין, שהמגיד מבקש לומר דבר שיש בו  -הפועל 'להגיד' במקרא 
ת ִהנֵֻּּהמן החידוש, כמו הפסוק בישעיה )מ"ב  ֹּנוֹּ ִראש  יד -ט'(; "הָּ גִֻּ ת ֲאִני מַּ וֹּ ש  אוֻּ וֲַּחדָּ בָּ

ִמיעַּ ֶאְתֶכם". בסיפור חידת שמשון חוזר הפועל 'להגיד'  ְ ש  ְחנָּה אַּ ְצמַּ ִ ֶטֶרם תֻּ ְ  10בֻּ
י"ז(, ומשמעו לגלות דבר חדש שלא היה ידוע, בדומה  -פעמים )שופ' י"ד ט' 

דיד'=חדש.   למילה הערבית 'גַּ
יד'  יל'שרש  הפועל 'להגֻּ נפ"ל(, וממנו המנהיג או המושל -הוא 'נג"ד' )כמו 'להפֻּ

וזהו  –הנקרא 'נָּגיד', ובימינו 'ְנגיד הבנק'; שורש זה פירושו בארמית 'למשוך' 
 -'ְנגיד הסדר'  –למשוך את השומעים הצעירים, ועל המגיד  -עיקרה של ההגדה 

גות לחדש דברים ולא להסתפק במה שכתוב, ואם אפשר באמצעות דרמה, הצ
ושירים, ובמיוחד עליו לחדש ולהגיד את הרלוואנטיות של סיפורי ההגדה לימינו 

לספר לבנים ולנכדים על השורשים  –אלה, ולהפוך את הסדר ל'לילה של א"י' 
 של המשפחה בחו"ל, עלייתה ארצה, שירות בצבא ועל הזכות לחיות בארץ. 

נוי צורה בלבד ללא היש הבדל בין הגדה לאגדה? אין בין אגדה להגדה אלא שי
כל הבדל במשמעות, 'הגדה' נכתבת בתלמוד הבבלי ו'אגדה' בתלמוד הירושלמי, 

 –וברבות הימים גברה הצורה אגדה ודחקה את הגדה, ונותרנו עם 'ההגדה' 
 הגדה של פסח. 

 עם איחולי התחדשות וחג שמח!
 

   .    "חסל סידור פסח כהלכתו"ב 

הסדר הוא בעצם סיום של פיוט ארוך שנכתב המשפט המפורסם הזה הנאמר בסוף 
הפיוט נכתב במקורו לשבת  לפני כאלף שנה ע"י ר' יוסף טוב עלם מצרפת.

 ושינון הלכות הפסח. 'הגדול', השבת שלפני חג הפסח, ונועד לשמש אמצעי ללימוד
 היום נהוג לשיר אותו במסגרת 'נרצה', שבסוף הסדר הקבוע של ליל הסדר:

וֻּר פֶֻּ  ל ִסדֻּ תוֹּ ֲחסַּ ִהְלכָּ ְ ח כֻּ   סַּ

. תוֹּ ָּ קֻּ טוֹּ ְוחֺּ ָּ פֻּ ְ ל ִמש  כָּ ְ   כֻּ

תוֹּ  ר אוֹּ דֵֻּּ ר זִָּכינוֻּ ְלסַּ ֶ ֲאש  ַּ   כֻּ

. תוֹּ ֲעׂשוֹּ ה לַּ ֶ ן ִנְזכֻּ ֵּ   כֻּ

מין ממיני הארבה. פעם  –מה מקור המלה 'חסל'? השרש 'חסל' קשור לחסיל 
האחת מופיע פועל משרש זה: " ֶ ְרבֻּ אַּ וֻּ הָּ י יְַּחְסֶלנֻּ ִ " )דב' כ"ח ל"ח(, דהיינו יאכל כֻּ

ועונים: שהוא חוסל את  –אותו ויכריתנו. ושואלים חז"ל: ולמה נקרא שמו חסיל? 
הכל; החסיל, הארבה, נקרא כך כי הוא מחסל את הכל. בארמית נמצא שרש זה 

ֶסףבמשמעות של ְגמר וסיום כמו בבר' מ"ז ט"ו: " ָּ ס כֻּ פֵּ י אָּ ִ והתרגום הארמי:  –" כֻּ
 וחסל כספא. 

, ומשמשת LIQUIDATIONהמלה 'חיסול' שבפינו היא תרגום של המלה הלועזית 
הן לפירוק העסק ולחיסולו והן לביטוי השגור 'מכירת חיסול'. ומכאן ועד 
די,  –ה'חיסולים' בעולם התחתון הדרך קצרה. ונראה לי שהמלה הערבית 'חלס' 

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-14301,00.html


סל'. אז, חדרה עמוק לסלנג העברי בעקבות קרבת ההגייה למלה 'ח –נגמר 
 בברכת "חסל סידור פסח כהלכתו"!חלס, סיימנו.             

 

 המימונה על שום מה?   .ג

חג המימונה משתלב עם טקסים המצויים בין עמים שונים, ואף אצל עדות 
מישראל, ובו הם חוגגים את בואו של אביב עם הפריחה וההתעוררות הטבע 

שים סגורים בבתיהם, ועם בוא לאחר חורף, גשמים, רוחות ושלגים, שבו היו האנ
האביב יוצאים אל הטבע. ליהדות חדרה גם האמונה ש"בניסן נגאלו ישראל 

ובניסן עתידים להיגאל", ועם סיום החג עורכים מפגשים וסעודות כדי להתעודד 
 שהמשיח והגאולה יבואו בעתיד, ומכאן גם "סעודת משיח" שעורכים אנשי חב"ד.

 מקור השם
עממי הנחוג בקרב יוצאי מרוקו במוצאי חג הפסח. מהו מקור המימונה הוא חג 

 השם?
רבי משה בן מימון,   –אביו של הרמב"ם  –. "מימונה" מקורו בשם מימון 1

שנפטר ביום זה, והמימונה היתה תחליף להילולה. אך קשה, מדוע השם מימון 
 שהוא בזכר הפך למימונה בנקבה?

ה לישועה, ובו מביעים את האמונה . שיבוש של המילה "אמונה". יום ציפיי2
בגאולה של ימות המשיח, שהרי "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל" )מכאן 

לסעודת משיח אצל החסידים(. גם הסבר זה מוקשה, שהרי המלה אמונה, נשארה 
בעינה גם כשהיהודים הכניסו את המלה למשפט בערבית: "מא ענדוש 

 אמונה"=אין לו אמונה.
במלה זֵּכר לממון של מצרים, בביזת הים, שאספוהו באסרו חג; וטענו . יש שראו 3

שהיהודים היו עורכים טקס של קריעת ים סוף, ע"י 
 שמשפחות  שלמות הלכו לים וטבלו בו את רגליהן.

. יש שסוברים שמקורותיו נעוצים בטכס מאגי שנועד לפייס 4 
דת המזל, שכונתה בשם ֵּ דה, ש   לאלא ִמימוֻּנָּה, בת את  השֵּ

ד גדול ושחור בשם סידי ִמימוֻּן. הפיוס  זוגתו של של ש 
בשיטה נפוצה ומוכרת מתקופת המקרא על־ידי  מתבצע

ומזל,  עריכת שולחן שתפריטיו מסמלים שפע, ברכה
הִמימוֻּנָּה לאיסרו חג פסח  ובאמצעות שירי הלל וברכות לאלת הגורל. זיקת

 שיש להיזהר בו. פורענותקשורה למסורת יהודית עתיקה הרואה בכ"ג בניסן יום 
. יש הרואים בו חגיגה חברתית והוא ֶנחגג כי  בימות הפסח היו נזהרים שלא 5

, והקפדה על חומרות; ולכן מיד מנהגיםלאכול האחד אצל חברו בגלל שוני ב
חים האחד את השני כדי להראות שזה לא היה בגלל איבה לאחר הפסח היו מאר

אלא בגלל חומרה, והנה עתה הם מבדרים זא"ז ואוכלים האחד ממאכלי השני. 
הם היו מביאים לחבריהם היהודיים ׂשקים  -וגם למוסלמים היה חלק בחגיגה 

מלאים במוצרי חמץ והיו מניחים אותם בחוץ, ובצאת החג היו היהודים מכינים 
ת מטעמי החמץ. והיהודים היו מחזירים להם מתנות בצום רמדאן. כמו מהם א

כן האירוח בבית הפתוח גרם לאנשים ולשכנים שהיו בריב ורוגז להשלים 
 ולהתפייס בערב זה. 

. לסיום אביא את ההסבר המשכנע ששמעתי מפי פרו' אהרן ממן מהאוניברסיטה 6
בְֻּ  ְימוֻּן' )על משקל מַּ תוב( פירושה העברית: המילה הערבית 'מַּ ְ כֻּ ְגנון, מַּ סוט, מַּ

מזל והצלחה )משורש 'ימין' שהוא סמל לכח, מזל  והצלחה(. חכמי המגרב ראו 
שבמשך כחודשיים לא נערכו אירוסין וחתונות )בגלל חשש לחמץ הפסיקו לערוך 

מסיבות כבר בפורים והוסף לכך את האיסורים עד ל"ג בעומר(, ולכן התירו 
א מְימונה=הגבירה בת ב'אסרו חג' לערוך אירו אלַּ סין, ולמסיבה זו קראו: לַּ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%92


המזל, שהיא הכלה המיועדת; והנשים ערכו לכבודה מסיבת אירוסין, ושרו לה: 
אה לאלא מימונה, אה ְמבארכה מְסעודה = הוי הגבירה בת המזל, אה המבורכת 

המאושרת. והתקרובת כללה שיבולי חיטה, דבש וחלב, צמחים ירוקים, מאפים 
כיבוד שמסמל שפע, פריון וברכת מזל טוב לזוג המאורס; ועל  –ודגים מתוקים 

כך תעיד הברכה המקובלת: תרבחו )'תרוויחו'( ותסעדו )תהיו מאושרים, מכאן 
'סעודיה'=ערב המאושרת(, והיא מכוונת לזוג, ופירושה: איחולי אושר ועושר. 

ווג לבין הייחול ומעניין השיר ששרו הנשים בעת הלישה, ובו קישרו בין שמחת הזי
חזרתו של עם ישראל, שהיא הכלה, לארצו: "בסימן טוב ובהצלחה תהיה  -המשיחי 

לעדתנו, וקול ששון וקול שמחה יישמע בארצנו, ואז תהיה הרווחה בביאת 
למימונה 'הסבר' בעברית:  את ִמימונה  יש שמצאו -משיחנו". ואסיים בבדיחותא 

היא ִמימונה על המופליטה. תהא אשר על הריבה, אני ִמימונה על עמיר פרץ ו
תהא סיבת המימונה, מה שחשוב הוא שהעדה המרוקאית המפוארת הוסיפה לנו 
חגיגה ישראלית שבה הבתים פתוחים עם תקרובת מסורתית עשירה, ואז הלבבות 

 תסעדו ותרבחו! מתאחדים והאנשים מתחברים.        

 
 משה אוסי בלשן, למדן, עורך עלון, עורך ערבים על יהדות ספרד ועוד.

 


