
הפרשה מסתיימת בפסוקים: "ושמרתם את כל 
תקיא  ולא  אתם  ועשיתם  משפטי  כל  ואת  חקתי 
אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת 
משלח  אני  אשר  הגוי  בחקת  תלכו  ולא  בה. 
מפניכם כי את כל אלה עשו ואקץ בם. ואמר לכם 
אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת 
אתה ארץ זבת חלב ודבש אני ה' אלהיכם אשר 
הבדלתי אתכם מן העמים. והבדלתם בין הבהמה 
ולא  לטהר  הטמא  העוף  ובין  לטמאה  הטהרה 
תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר 
לטמא.  לכם  הבדלתי  אשר  האדמה  תרמש 
והייתם לי קדשים כי קדוש אני ה' ואבדל אתכם 

מן העמים להיות לי".

דיני  להיזהר בכל  יש  הפרשה מדגישה עד כמה 
הטומאה והטהרה שהוזכרו בפרשות האחרונות, 
פרשות  מאכלות,  באיסור  שמיני  מפרשת  החל 
ובטומאת  לידה  בטומאת  שעסקו  מצורע  תזריע 
המשפחה  טהרת  בדיני  וכלה  הצרעת 
"ושמרתם  הכתוב  מזהיר  כך  בשל  שבפרשתנו. 
את כל חקתי". אם נתבונן בפסוק נראה הדגשה 
מספר  שחוזרת  ההבדלה,  עניין  של  מיוחדת 
שעולה  נוספת  נקודה  אלה.  בפסוקים  פעמים 
הטהרה  שמירת  שבין  הקשר  היא  מהפסוקים 

בעם ישראל לישיבתם בארץ.
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בכדי להבין את הקשר בין הדברים נתבונן בדברי 
הגמרא (בבא מציעא דף פו.):

בהרת  אם  דרקיעא  במתיבתא  מיפלגי  "קא 
ואם שער לבן קודם  - טמא,  קודמת לשער לבן 
- טהור. ספק, הקדוש ברוך הוא אומר:  לבהרת 
טמא.  אמרי  דרקיעא  מתיבתא  וכולהו  טהור, 
דאמר  נחמני.  בר  רבה  נוכח   - נוכח  מאן  ואמרי: 
יחיד  אני  בנגעים,  יחיד  אני  נחמני:  בר  רבה 
מצי  הוה  לא  בתריה,  שליחא  שדרו  באהלות. 
מלאך המות למקרב ליה, מדלא הוה קא פסיק 
פומיה מגרסיה. אדהכי נשב זיקא ואויש ביני קני, 
נפשיה  תינח  אמר:  הוא.  דפרשי  גונדא  סבר 
דההוא גברא, ולא ימסר בידא דמלכותא. כי הוה 
קא ניחא נפשיה אמר: טהור, טהור. יצאת בת קול 
טהור,  שגופך  נחמני  בר  רבה  אשריך  ואמרה: 

ויצאתה נשמתך בטהור".

דרקיעא  למתיבתא  הקב"ה  בין  המחלוקת 
נפסקת דווקא בידי רבה בר נחמני שהיה מיוחד 
כסברת  מכריע  ובדעתו  צרעת,  בדיני  בגדולתו 
הקב"ה שבהרת שיש לנו ספק אם השיער הלבן 
קדם לה או לו- טהורה. ועל אף הכרעת הגמרא 
פסק הרמב"ם (טומאת צרעת פרק ב הלכה ט): 
"ספק שיער לבן קדם ספק הבהרת קדמה הרי זו 

המשך בעמוד הבא
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הפרשה מסתיימת בפסוקים: "ושמרתם את כל 
תקיא  ולא  אתם  ועשיתם  משפטי  כל  ואת  חקתי 
אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת 
משלח  אני  אשר  הגוי  בחקת  תלכו  ולא  בה. 
מפניכם כי את כל אלה עשו ואקץ בם. ואמר לכם 
אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת 
אתה ארץ זבת חלב ודבש אני ה' אלהיכם אשר 
הבדלתי אתכם מן העמים. והבדלתם בין הבהמה 
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מן העמים להיות לי".

דיני  להיזהר בכל  יש  הפרשה מדגישה עד כמה 
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פרשות  מאכלות,  באיסור  שמיני  מפרשת  החל 
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בעם ישראל לישיבתם בארץ.
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דעת  אף  על  בספק".  שטומאתו  לי  ויראה  טמא, 
הקב"ה ורבה בר נחמני פסק כך הרמב"ם משום 
שגם  משנה  הכסף  והסביר  היא".  בשמים  ש"לא 
משום  כ"בשמיים"  נחשבת  נחמני  בר  רבה  דעת 

שפסק כן בשעת יציאת נשמתו. 

מיוחד,  ארצי  עניין  הוא  והטהרה  הטומאה  עניין 
ברורים  הדברים  בשמיים  בשמיים.  שייך  שלא 
ומבוררים, אין ספקות ואין טומאות. ההבחנה בין 
המיוחדת  הבחנה  היא  ואסור  מותר  וטהור  טמא 
לנו בני האדם היושבים פה בארץ. הסביר השפת 
לבני  נתן  והארץ  לה'  שמיים  ש"השמיים  אמת 
כדי  אך  שמיים,  ממנה  לעשות  בכדי  אדם"- 
לעשות זאת עלינו לעסוק בהתחלה בהבדלה בין 
דווקא  נשנות  אלו  פרשיות  לכן  לטהור.  טמא 
תפקיד  כהנים"-  "תורת  שנקרא  ויקרא  בספר 
הכהונה היא ההבדלה בין דם לדם בין דין לדין ובין 
ומבחינים  הולכים  בטהרתם  הכהנים  לנגע.  נגע 
ישראל  גם עם  אותן. כך  ומטהרים  בין הטומאות 
וגוי קדוש" עסוק בטיהור  "ממלכת כהנים  שהוא 

הטומאה מן הארץ עד לאחרית הימים.

ראש לכל הטומאות היא טומאת הגאוה, המשולה 
העיסה.  את  ומגביה  המחמיץ  לשאור  חז"ל  בפי 
והיכולת  חמץ,  במשהו  נזהרנו  הפסח  בימי 
להבדיל בין חמץ למצה מצריכה הבדלה ודקדוק 
מלבד  הדומות,  באותיותיהם  שנרמז  כפי  רב, 

ביניהן.  מבדיל  יו"ד  של  שקוצו  וה'  ח'  האותיות 
בדייקנות  נזהרנו  ימים  שבעה  שבמשך  לאחר 
רבה מהטומאה אנו עסוקים בימי ספירת העומר 
אחר  רב  בחשבון  צעד  אחר  צעד  להיטהר 
ראויים  כלים  נהיה  אשר  עד  ומעשינו  מידותינו 

לקבלת התורה בטהרה. 

בכדי להבין את הקשר בין הדברים נתבונן בדברי 
הגמרא (בבא מציעא דף פו.):
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הקב"ה שבהרת שיש לנו ספק אם השיער הלבן 
קדם לה או לו- טהורה. ועל אף הכרעת הגמרא 
פסק הרמב"ם (טומאת צרעת פרק ב הלכה ט): 
"ספק שיער לבן קדם ספק הבהרת קדמה הרי זו 
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דעת  אף  על  בספק".  שטומאתו  לי  ויראה  טמא, 
הקב"ה ורבה בר נחמני פסק כך הרמב"ם משום 
שגם  משנה  הכסף  והסביר  היא".  בשמים  ש"לא 
משום  כ"בשמיים"  נחשבת  נחמני  בר  רבה  דעת 

שפסק כן בשעת יציאת נשמתו. 

מיוחד,  ארצי  עניין  הוא  והטהרה  הטומאה  עניין 
ברורים  הדברים  בשמיים  בשמיים.  שייך  שלא 
ומבוררים, אין ספקות ואין טומאות. ההבחנה בין 
המיוחדת  הבחנה  היא  ואסור  מותר  וטהור  טמא 
לנו בני האדם היושבים פה בארץ. הסביר השפת 
לבני  נתן  והארץ  לה'  שמיים  ש"השמיים  אמת 
כדי  אך  שמיים,  ממנה  לעשות  בכדי  אדם"- 
לעשות זאת עלינו לעסוק בהתחלה בהבדלה בין 
דווקא  נשנות  אלו  פרשיות  לכן  לטהור.  טמא 
תפקיד  כהנים"-  "תורת  שנקרא  ויקרא  בספר 
הכהונה היא ההבדלה בין דם לדם בין דין לדין ובין 
ומבחינים  הולכים  בטהרתם  הכהנים  לנגע.  נגע 
ישראל  גם עם  אותן. כך  ומטהרים  בין הטומאות 
וגוי קדוש" עסוק בטיהור  "ממלכת כהנים  שהוא 

הטומאה מן הארץ עד לאחרית הימים.

ראש לכל הטומאות היא טומאת הגאוה, המשולה 
העיסה.  את  ומגביה  המחמיץ  לשאור  חז"ל  בפי 
והיכולת  חמץ,  במשהו  נזהרנו  הפסח  בימי 
להבדיל בין חמץ למצה מצריכה הבדלה ודקדוק 
מלבד  הדומות,  באותיותיהם  שנרמז  כפי  רב, 

ביניהן.  מבדיל  יו"ד  של  שקוצו  וה'  ח'  האותיות 
בדייקנות  נזהרנו  ימים  שבעה  שבמשך  לאחר 
רבה מהטומאה אנו עסוקים בימי ספירת העומר 
אחר  רב  בחשבון  צעד  אחר  צעד  להיטהר 
ראויים  כלים  נהיה  אשר  עד  ומעשינו  מידותינו 

לקבלת התורה בטהרה. 
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רבי אריה היה גומל חסד עם החיים ועם המתים כאחד.
בדרכו  כשהוא  ברחוב  מקורביו  בו  פגשו  אחת  פעם 
ללויה. שאלוהו: "מיהו הנפטר?". השיב רבי אריה: "איני 
יודע. ראיתי במודעות האבל שפורסמו בחוצות כי האיש 
הלה נפטר לאחר ייסורים קשים. מכאן שאותו איש הוא 
"בעל מדרגה", והולך אני לגמול עם אדם זה חסד של 

אמת...".

(איש צדיק היה עמוד 104)

כן בעת שכבו על ערש דווי בבית החולים הדסה נפטר 
נתכנס  הידיעה  לשמע  אשכול.  לוי  הממשלה  ראש 
הצוות הרפואי של בית החולים לעצרת אבל. כששמע 
בית  לחצר  יקחוהו  כי  באחיות  הפציר  אריה  ר'  כך  על 
החולים על מנת ליטול חלק בעצרת. אחר שניסו אנשי 
"אם  להם:  אמר  זאת  מלעשות  להניעו  הרפואי  הצוות 
אחרון  כבוד  למנוח  לחלוק  ממני  נבצר  חוליי  מחמת 
בעצרת  אשתתף  לפחות  בלוויתו,  אישית  ולהשתתף 
האבל לזכרו". וכך, כשהוא נתמך בקביים הובל ר' אריה 

לחצר בין החולים.  

(איש צדיק היה עמוד 117)



הלכה ומנהג
הברכות האמצעיות של תפילת עמידה הן ברכות הבקשה. אנשי כנסת הגדולה תיקנו את 
סדר הברכות בהסתמך על לשון המקרא (כמבואר במסכת מגילה יז:); לאחר שבירכנו את 
ברכת "האל הקדוש" אנו אומרים "חונן הדעת" על פי הפסוק "והקדישו את קדוש יעקב ואת 
אלהי ישראל יעריצו וידעו תועי רוח בינה". לאחר מכן ברכת "השיבנו" על פי הפסוק "ולבבו יבין 
ושב ורפא לו", ולכן אחר השיבנו מזכירים את ברכת הרפואה, אלא שמקדימים לה את ברכת 
"סלח לנו" ככתוב בפסוק "וישוב אל ה' וירחמהו" ומיד אחר כך "ואל אלהינו כי ירבה לסלוח", 
ורפואה שייכת גם אחר הסליחה- "הסולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי", ומקדימים לה 
גם את ברכת הגאולה משום שהפסוק ממשיך ואומר "הגואל משחת חייכי". שואלת הגמרא 
בפסוק  והלא  הרפואה,  בקשת  קודם  השביעית  לברכה  הגאולה  את  הקדמנו  מדוע  במקום 
הרפואה קודמת לגאולה? ועונה הגמרא שקבלה בידם שביאת בן דוד שהיא הגאולה השלמה 
תהיה בשנה השביעית משנות השמיטה. וכן עניין הרפואה בברכה השמינית משום שתחילת 

הרפואה של האדם היא אחר ברית המילה הנעשית ביום השמיני.

ברכת השנים נתקנה כברכה התשיעית על פי מה שבה מתפללים כנגד מפקיעי השערים, 
זו נוסדה על פי הפסוק "שבר זרע רשע"  אותה העלאת מחירים הפוגעת בצרכנים. בקשה 
שגם היא נאמרה בפרק התשיעי מתהלים (אצלנו היא מופיעה בפרק י' מספר תהלים, אלא 
השנים  ברכת  אחר  לאחד).  נחשבים  היו  הראשונים  הפרקים  ששני  המפרשים  שמסבירים 
נאמר את ברכת קיבוץ גלויות על שם "ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי 
ישראל כי קרבו לבוא". אחר קיבוץ גלויות שב המשפט לישראל כאמור בפסוק "ואשיבה ידי 
עליך ואצרוף כבור סיגיך... ואשיבה שופטיך כבראשונה", לכן אנו מבקשים "השיבה שופטינו 
כבראשונה". צריף הסיגים כוללת את עשיית הדין במינים, ואחר שנעשה דין בהם מתרוממת 
קרן הצדיקים עליהם מתפללים ב"ועל הצדיקים"- "וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות 
ירושלים",  ב"ובנה  מתפללים  עליה  בירושלים  הצדיקים  קרן  התרוממות  שלמות  צדיק". 
ובנייתה נעשית עם ביאת משיח בן דוד המוזכר בברכת "את צמח דוד", שעניינו המיוחד של 
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הלכה ומנהג
דוד המלך היא התפילה המוזכרת ב"שומע תפילה", כפי שהעיד דוד על עצמו "ואני תפילה".

בסדר הברכות מעלה עצומה וסודות גדולים, משום שתוקן בידי נביאים האחרונים אשר היו 
בין אנשי כנסת הגדולה. לכן אדם שחלילה דילג על ברכה בתפילתו חוזר אליה וממשיך ממנה 
והלאה על פי סדר הברכות. עם זאת, אדם שנמצא במצב בו לא יכול לדעת את כל הברכות 
כולן, כגון שאין בידו סידור תפילה, ולא יוכל להתפלל כהוגן קודם סוף זמן תפילה- יאמר את 
הברכות שזוכר. אם אחר תפילה שכזו עלה בידו להשיג סידור קודם סוף זמן תפילה יתפלל 
יתפלל אחר התפילה הבאה פעם  זמן תפילה-  כהוגן. אם עבר  שוב תפילת שמונה עשרה 

נוספת תפילת עמידה משום תשלומין. 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

מדוע לא מברכים "שהחיינו" על מצוות ספירת העומר?

הבאה"ט (סי' תפ"ט סק"ה) ביאר שברכת "שהחיינו" באה רק על מצוה שיש בה הנאה ומעשה, 
ואילו בספירת העומר אין בה לא הנאה ולא מעשה. בנוסף, מצוה זו היא זכר לחורבן בית המקדש, 
ולכן לא שייך לברך עליה "שהחיינו". עוד ביאר רבנו  כפי שכותב בעה"מ (סוף מסכת פסחים), 
ירוחם (ח"א סי' נ"ה ח"ד. הביא את דבריו הרמ"ע מפענו בספרו אליהו זוטא (סי' תצ"ג)) שימים אלו 

הם ימי דין ולא שייך לומר עליהם "לזמן הזה". 

שאלה |

תשובה |

את  וכשהגעתי לספור  קודם תפילת ערבית,  לעומר'  ימים  'היום תשעה  ואמרתי לחברי  טעיתי 
העומר ספרתי בלי ברכה, האם עשיתי נכון?

עשית נכון. שכן פסק מרן בשו"ע (סי' תפ"ט ס"ד), שבמה שאמרת לחברך כמה היום לעומר כבר 
קיימת את הספירה. לכן ראוי להתריע על כך שבבין השמשות של ל"ג בעומר אם אחד אומר לשני 
משפט סתמי כמו 'היכן תהיה במדורת ל"ג בעומר' הדבר נחשב לספירה וכבר אינו יכול לספור 
בברכה. כי גם ספירה בראשי תיבות נחשבת לספירה, כפי שכתב מרן הביה"ל (שם ס"א), משום 
שיש בדבר מחלוקת אחרונים ולמעשה יש להחמיר. ואין זה משנה אם הוא אמר 'ל"ג בעומר' או 

'למ"ד גימ"ל בעומר' (שע"ת שם ס"א).
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