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בגלל  רק  רמה,  תרועה  בקול  זאת  לעשות  קבעו  שהחכמים  מהגמרא  ההסבר  ואת  העומר, 

שקבוצות אחרות בעם ישראל עוררו על המסורת של תאריך הקצירה. חכמים רצו להדגיש את 

חשיבות המסורת ולדחות את הפרשנות של אותן קבוצות.
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מהו המקור למנהג ניסוך המים? מסורת! רבי עקיבא אמנם מסביר שזה כדי לברך את מי הגשמים 

)מקור 5(, עם זאת, מנהג זה לא כתוב במפורש בתורה. הצדוקים שאינם מאמינים במסורת אכן 
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הרבי מסביר שזוהי הסיבה לכך שערכו את שמחת בית השואבה באירוע כה גדול ופומבי בתור 

הכנה לשאיבת המים. זה נעשה כדי לחזק ולהדגיש את המסורת של ניסוך המים עליה עוררו 

הצדוקים. החגיגה הייתה ביטוי למחויבותנו למסורת. 

הגמרא מציינת שהוקמו מרפסות מיוחדות עבור הנשים עבור החגיגה. הרבי מדגיש שזה מבטא 

את העובדה שחכמים עוררו את הנשים לבוא בהמוניהן לחגיגה זו )דבר שלא היה תדיר באותם 

ימים(, משום שהחכמים רצו שכל אחד ואחת יפנימו את חשיבות המסורת.
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פתיחה
"כאן  בעיירה:  היהודיים  החיים  על  ומספר  החלבן  טוביה  עומד  הגג",  על  "כנר  הידוע  במחזה 
באנטבקה הקטנה שלנו, יש לנו מסורת לכל דבר: מה לאכול, איך לעבוד, איך לישון ומה ללבוש. 
לדוגמה: אנחנו הולכים עם כיסוי ראש וציצית בגלל דבקותנו בקב"ה. עכשיו בטח תשאלו: איך 
התחילה המסורת הזאת? אני אגיד לכם: אין לי מושג.  אבל, זאת מסורת. בזכות מסורת זו יודע 

כל אחד מאתנו מיהו ומה הקב"ה מצפה ממנו. מסורת! מסורת!"

יוצרי המחזה אכן שמו בפיו של טוביה דברי אמת. היהדות כולה מבוססת על מסורת. לפעמים אנו 
לא יודעים מתי היא התחילה ומה הסיבות לכך, אך אנו שומרים עליה באדיקות. 

ונראה כיצד במקרים בהם היו  ומנהגים שונים שנהוגים ביהדות,  זה נעמוד על מצוות  בשיעור 
כאלו שעוררו על מסורת מסוימת, הנהיגו החכמים לעשות את אותם מסורות בצורה מודגשת 

ובפרסום כדי לבטא את הקשר ההדוק ואת הכבוד שאנו רוחשים למסורת.
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מקור 1  חומש דברים, פרק ט"ז פסוקים י"ד-ט"ו
דיני  שחיטה,  אלילים,  עבודת  איסור  מצוות;  מספר  ישראל  בני  את  רבינו  משה  מצווה  בפרשתנו 
כשרות, וגם חגי פסח, שבועות וסוכות. בנוגע לחג הסוכות, מדגישה התורה שיש לשמוח ולשמח 

אחרים. 

ר ְוַהיָּתוֹם ְוָהַאְלָמָנה  ִוי ְוַהגֵּ ָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהלֵּ ָך ְוַעְבדְּ ה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ ָך, ַאתָּ ַחגֶּ ַמְחתָּ בְּ ְושָׂ
ָעֶריָך: שְׁ ר בִּ ֲאשֶׁ

כֹל  י ְיָבֶרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך בְּ ר־ִיְבַחר ה', כִּ קוֹם ֲאשֶׁ מָּ חֹג ַלה' ֱאלֶֹקיָך בַּ ְבַעת ָיִמים תָּ שִׁ
ֵמַח׃ ה ָיֶדיָך ְוָהִייָת ַאְך שָׂ בּוָאְתָך ּוְבכֹל ַמֲעשֵׂ תְּ

מקור 2  מסכת סוכה, דף מ"ח עמוד ב'
חג הסוכות הוא חג מאוד שמח. יש בו מנהג מסוים בעל שמחה מיוחדת – מנהג ניסוך המים.

מהו "ניסוך המים"? מדי יום ביומו, בהקרבת הקורבנות על גבי המזבח, היו מנסכים – שופכים – יין 

כּו גם מים.  בנקבים מיוחדים שהיו על גבי המזבח.  אולם בחג הסוכות תיקנו שבנוסף ליין ְיַנסְּ

ִמן  א  ְמַמלֵּ ָהָיה  ים  לּוגִּ ה  לֹשָׁ שְׁ ַמְחֶזֶקת  ָזָהב  ל  שֶׁ ְצלוִֹחית  יַצד?  כֵּ ִים  ַהמַּ ִניּסּוְך 
מֹאלוֹ  ֶבׁש ּוָפָנה ִלשְׂ כֶּ ְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו, ָעָלה בַּ ִים תָּ ַער ַהמַּ יעּו ְלשַׁ ילוַֹח, ִהגִּ ַהשִּׁ
ה  ין )ְוֶאָחד( ְמעּובֶּ קִּ ֵני חוָֹטִמין דַּ ִמין שְׁ ִבין כְּ ֶסף ָהיּו... ּוְמנּוקָּ ל כֶּ ֵני ְסָפִלים שֶׁ שְׁ

ל ַיִין. ל ַמִים ִמְזָרחוֹ שֶׁ ַבת ַאַחת ַמֲעָרבוֹ שֶׁ ִלין בְּ ֵניֶהם כָּ הּו שְׁ יְּ ֵדי שֶׁ ק כְּ ְוֶאָחד דַּ

מקור 3  מסכת סוכה, דף נ"א עמוד א'
המים שנוסכו על גבי המזבח נשאבו ממעין השילוח. טקס שאיבת המים נעשה מתוך שמחה מיוחדת. 
בכל לילה מלילות החג, נערכה בבית המקדש שמחה ענקית שנקראה "שמחת בית השואבה", עם 

ריקודים, תזמורת ולהטוטים, בה השתתפו מאות אלפי אנשים. 

בתום החגיגה היה הקהל פוסע אל מעיין השילוח, ולקול תרועות השופר היו שואבים מים, מביאים 

אותם לבית המקדש ומנסכים אותם על גבי המזבח. 

מוָֹצֵאי יוֹם טוֹב  ְמָחה ִמיָָּמיו. בְּ וֵֹאָבה לֹא ָרָאה שִׂ ית ַהשּׁ ְמַחת בֵּ ּלֹא ָרָאה שִׂ ִמי שֶׁ
ל  שֶׁ ְמנוֹרוֹת  דוֹל,  גָּ יּקּון  תִּ ם  שָׁ ִנין  ּוְמַתקְּ ים  ָנשִׁ ְלֶעְזַרת  ָיְרדּו  ַחג  ל  שֶׁ ָהִראׁשוֹן 
וֵֹאָבה.  ית ַהשּׁ ֵאיָנּה ְמִאיָרה ְמאוֹר בֵּ ַלִים שֶׁ ירּושָׁ ם... ְולֹא ָהָיה ָחֵצר בִּ ָזָהב ָהיּו שָׁ
יֵדיֶהן,  בִּ שֶׁ אוֹר  ל  שֶׁ ֲאבּוקוֹת  בַּ ְפֵניֶהם  בִּ ִדין  ְמַרקְּ ָהיּו  ה  ַמֲעשֶׂ י  ְוַאְנשֵׁ ֲחִסיִדים 
ּוִבְנָבִלים  ִכּנוֹרוֹת  בְּ ם  ְוַהְלִויִּ חוֹת,  בָּ ְותּושְׁ ירוֹת  שִׁ ְבֵרי  דִּ ִלְפֵניֶהם  ְואוְֹמִרים 
ַמֲעלוֹת  ֵרה  ֶעשְׂ ֲחֵמׁש  ַעל  ר,  ִמְספָּ לֹא  בְּ יר  שִׁ ּוִבְכֵלי  ּוַבֲחצוְֹצרוֹת  ִים  ּוִבְמִצְלתַּ
ים  ִהלִּ תְּ בַּ ֵרה )ַמֲעלוֹת( שֶׁ ֶנֶגד ֲחֵמׁש ֶעשְׂ ים, כְּ ָרֵאל ְלֶעְזַרת ָנשִׁ ַהּיוְֹרדוֹת ֵמֶעְזַרת ִישְׂ

יָרה. יר ְואוְֹמִרים שִׁ ְכֵלי שִׁ ם עוְֹמִדין בִּ ֲעֵליֶהן ְלִויִּ שֶׁ

א. החגיגה הגדולה
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שואלת הגמרא: מהיכן למדנו שיש לקיים את טקס שאיבת המים בשמחה כה גדולה?

שׂוֹן ְוגוֹ'  שָׂ ם ַמִים בְּ ַאְבתֶּ ָאַמר ְקָרא ּושְׁ י? ָאַמר ַרב ֵעיָנא דְּ ָמָרא: ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ גְּ
)ממעייני הישועה(.

לומדים זאת מהפסוק ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה שמופיע בישעיהו )ב, ג(. שם מוזכר 
ששאיבת מים מהמעיין  תהיה בששון )אין עוד שאיבת מים ביהדות מלבד ניסוך המים בחג הסוכות( .

<< הרבי 
הסיבה למסיבה 

ומריעין  )דתוקעין  מילי  הני  "מנא  בגמרא1:  איתא  השואבה  בית  שמחת  אודות 
בשאיבת המים של נסוך2( . . דאמר קרא3 ושאבתם מים בששון וגו'", היינו, שהפסוק 
"ושאבתם מים" קאי על שאיבת המים לצורך הניסוך על גבי המזבח, ועל זה נאמר 
"ושאבתם מים בששון", ששאיבת המים צריכה להיות בשמחה, ולכן מצינו שעיקר 
השמחה היתה )לא בעת ניסוך המים על גבי המזבח, כי אם( בעת שאיבת המים דוקא.

אמנם, הראיה מהפסוק "ושאבתם מים בששון" אינה אלא על הצורך בשמחה בשאיבת 
המים; אבל במשנה ובגמרא4 נאמר )לא רק שצריך להיות שמחה, אלא יתירה מזה( 
"מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו", היינו, ששאיבת המים 

היתה בשמחה גדולה, יותר משמחת החג -

ואינו מובן:

 – ליום-טוב  בנוגע  בו  שנתפרש  בתורה  מפורש  פסוק  ישנו   – החג  שמחת  אודות 
"ושמחת בחגך"5; מה שאין כן "ושאבתם מים בששון" – נאמר בפסוק סתם, אלא כיון 
שלא מצינו חיוב של שאיבת מים מלבד לצורך ניסוך המים על גבי המזבח, למדים 

פסוק זה על שאיבת המים לניסוך המים.

ואף על פי כן, גדולה השמחה שבשאיבת המים )שצריכים ללמדה מהפסוק "ושאבתם 
מים בששון"( משמחת החג )שנתפרשה בכתוב(.

נשאלת איפוא השאלה: מנא הני מילי? מניין הראיה לכך?

1( סוכה מח, ב. 
2( פרש"י שם. 
3( ישעי' יב, ג. 

4( סוכה נא, א-ב. 
5( דברים טז, יד. 
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מקור 4  חומש ויקרא, פרק כ"ג, פסוקים ד, ו, י-י"א, ט"ו-ט"ז, כ"א
בחג הפסח הוקרבה מנחה מיוחדת בשם מנחת העומר. התורה מציינת מפורשות מתי יש להקריבו: 

אחרי חג הפסח ולפני חג השבועות. אך מתי בדיוק? על כך יש דיון...

חג הפסח חל ביום החמישה עשר לחודש. 

מוֲֹעָדם׃ ְקְראּו אָֹתם בְּ ר־תִּ ה מוֲֹעֵדי ה' ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאשֶׁ ֵאלֶּ

אֵכלּו׃ ְבַעת ָיִמים ַמּצוֹת תֹּ ּצוֹת ַלה' שִׁ ה ַחג ַהמַּ ה ָעשָׂר יוֹם ַלחֶֹדׁש ַהזֶּ ּוַבֲחִמשָּׁ

קצירת והנפת העומר נעשות "ממחרת השבת". 

ָלֶכם  נֵֹתן  ֲאִני  ר  ֲאשֶׁ ֶאל־ָהָאֶרץ  י־ָתבֹאּו  כִּ ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרתָּ  ִישְָׂרֵאל  ֵני  ֶאל־בְּ ר  בֵּ דַּ
ֵהן׃ ית ְקִציְרֶכם ֶאל־ַהכֹּ ם ֶאת־ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת־עֶֹמר ֵראשִׁ ּוְקַצְרתֶּ

ֵהן: ת ְיִניֶפּנּו ַהכֹּ בָּ ְוֵהִניף ֶאת־ָהעֶֹמר ִלְפֵני ה' ִלְרצְֹנֶכם ִמּמֳחַרת ַהשַּׁ

חג השבועות חל חמישים יום לאחר מכן.

תוֹת  בָּ ַבע שַׁ נּוָפה שֶׁ ת ִמּיוֹם ֲהִביֲאֶכם ֶאת־עֶֹמר ַהתְּ בָּ ם ָלֶכם ִמּמֳחַרת ַהשַּׁ ּוְסַפְרתֶּ
ְהֶייָנה׃ ִמימֹת תִּ תְּ

ה  ֲחָדשָׁ ִמְנָחה  ם  ְוִהְקַרְבתֶּ יוֹם  ים  ֲחִמשִּׁ רּו  ְספְּ תִּ ִביִעת  ַהשְּׁ ת  בָּ ַהשַּׁ ִמּמֳחַרת  ַעד 
ַלה'׃

לֹא  ֲעבָֹדה  ּכל־ְמֶלאֶכת  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִמְקָרא־קֶֹדׁש  ה  ַהזֶּ ַהּיוֹם  ֶעֶצם   בְּ ּוְקָראֶתם 
בֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם׃ כל־מוֹשְׁ ת עוָֹלם בְּ ַתֲעשּׂו ֻחקַּ

תאריך חג הפסח כתוב מפורשות – ט"ו ניסן. תאריך חג השבועות גם הוא כתוב ברור – חמישים יום 
לאחר קצירת העומר. השאלה היא, מהו תאריך קצירת העומר? התורה כותבת "ממחרת השבת", אך 

מתי זה בדיוק "ממחרת השבת"? 

לחז"ל הייתה קבלה בעל פה, שהמילה "שבת" בפסוק הזה אינה מובנת כפשוטה – היום השביעי 
ומניפים את העומר,  בשבוע, אלא לחג הראשון של פסח. המשמעות היא, שלמחרת החג קוצרים 
ומתחילים לספור חמישים יום עד חג השבועות. )באופן הזה, חג השבועות תמיד נופל באותו תאריך 

– ו' סיון, חמישים יום לאחר ט"ו ניסן.(

הבייתוסים* לא קיבלו מסורת זו. הם פירשו 
את המילה "שבת" כפשוטה – היום השביעי 
בשבוע. לשיטתם, זמן קצירת והנפת העומר 
הוא למחרת השבת הראשונה שתחול לאחר 
ביום  חל  הפסח  חג  אם  למשל:  הפסח.  חג 
ראשון  ביום  תהיה  העומר  הקרבת  רביעי, 
חמישים  לספור  יתחילו  אז  ורק  שלאחריו, 
השבועות.  חג  את  יחגגו  שלאחריהם  יום, 
שנה  כל  יחול  השבועות  חג  הזה,  )באופן 

בתאריך אחר.(

ב. מנהג מקביל בחג הפסח

*בייתוסים: קבוצת כוהנים אריסטוקרטית שפעלה במחצית 
כאחת  נחשבת  לספירה.  הראשונה  המאה  של  הראשונה 

הכתות הדתיות ביהדות של ימי בית שני. 

יש סבורים שהצדוקים והביתוסים חד המה. הכתות קרובות 
רחוקות  אך  והדתיות,  המדיניות  ובהנהגותיהם  בדעותיהם 
המייסדים.  שמות  על  נקראות  הכתות  מהפרושים.  מאוד 
ועונש,  שכר  שאין  הפרושים:  על  חלקו  עקרונות  בשלושה 
אין תחיית המתים, ובפירוש המקראות ככתבם ולא כדרך של 

חז"ל.(
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<< הרבי 
להוציא מליבן של בייתוסין 

ויש לבאר זה בהקדם דוגמא לדבר שמצינו בנוגע לחג הפסח, – כידוע שחודש תשרי 
וחודש ניסן שקולים זה כנגד זה: חודש תשרי הוא "ראש השנה" וחודש ניסן הוא 
"ראש חדשים", וגם בהמועדים שבהם )סוכות ופסח( ישנם כמה ענינים שמשתווים 
זה לזה – שישנו ענין מסויים שהיו עושים בפומבי ובפירסום מיוחד, – קצירת העומר 

במוצאי יום-טוב:

איתא במשנה6: "כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהא נקצר בעסק 
גדול, כיון שחשיכה אומר להן בא השמש אומרים הין . . מגל זו אומרין הין . . קופה 
זו אומרים הין . . אקצור והן אומרים לו קצור . . שלש פעמים על כל דבר ודבר והן 

אומרים לו הין הין הין".

וטעם הדבר שהיו עושים קצירת העומר בפירסום ובפומבי – נתפרש בהמשך המשנה 
– "כל כך למה, מפני הבייתוסים שהיו אומרים אין קצירת העומר במוצאי יום-טוב" 
)"שבת  "אלא במוצאי שבת", דסבירא לן "דהאי ממחרת השבת, שבת ממש הוא" 
בראשית"(, ולא "ממחרת יום-טוב", ולכן היו עושים "המולה גדולה" בקצירת העומר, 
"שיבינו בייתוסין שבמוצאי יום-טוב קוצרין אותו", "לפיכך הקוצרים מגביהין קולן 

כדי שישמעו בייתוסין, להוציא מלבן"7.

לקצירת  ההכנות  את  אפילו  עושים  היו  בייתוסים,  של  מלבן  להוציא  כדי  כלומר, 
העומר בפרסום גדול – אף על פי שהבאת העומר היתה על דרך הרגיל כמו שהיו 
רגילים להביא קרבנות מנחה בבית המקדש, אבל ההכנה להבאת העומר – קצירת 

העומר – היתה נעשית "ברוב עם".

אך   – אחרות  למנחות  בדומה  לקרבן  הכנה  רק  הייתה  העומר  שהבאת  שלמרות  מסבירה,  המשנה 
מכיוון שהבייתוסיים לא קיבלו את המסורת ועוררו מחלוקת בפרשנותה ובתאריך הקרבתה, תיקנו 
אבותיו  למסורת  נצמד  ישראל  שעם  לכולם  להבהיר  כדי  גדול,  בפרסום  העומר  את  לקצור  חכמים 

ומקריב זאת ביום הראשון שלאחר חג הפסח.

6( מנחות סה, א. 
7( פרש"י שם. 



9

מקור 5  תוספתא, ראש השנה, א' א'
מצוות ניסוך המים עליה נסוב השיעור אינה מופיעה במפורש בתורה. משה רבינו מסרּה בעל-פה 

והיא עברה מדור לדור. רבי עקיבא מעניק הסבר למצווה:

ֵדי  ֶרק שְׂעוִֹרין, כְּ הּוא פֶּ ַסח שֶׁ פֶּ י ֲעִקיָבא: ָאְמָרה ּתוָֹרה ֲהֵבא שְׂעוִֹרין בַּ ָאַמר ַרבִּ
ֵדי  ֶרק ִאיָלן, כְּ הּוא פֶּ ֲעֶצֶרת, שֶׁ ּכּוִרים בָּ ּובִּ ים  בּוָאה. ֲהֵבא ִחטִּ ַרְך ָלֶכם תְּ ְתבָּ תִּ שֶׁ
ְרכּו ]ָעֶליָך[  ְתבָּ יִּ ֵדי שֶׁ ַחג, כְּ ִים[ בֶּ ירוֹת ִאיָלן, ]ֲהֵבא ִנּסּוְך ַהמַּ ְרכּו ]ָעֶליָך[ פֵּ ְתבָּ יִּ שֶׁ

ִמים. ֵמי ְגשָׁ

כשם שמקריבים את מנחת העומר בחג הפסח כדי לברך את התבואה החדשה ואת הביכורים בשבועות 
כדי שפירות האילן יתברכו, כך גם מנסכים את המים בחג הסוכות, כדי שמי הגשמים יתברכו. 

מקור 6  מסכת סוכה, דף מ"ח עמוד ב'
הצדוקים* שהאמינו בתורה שבכתב בלבד לא קיבלו את המנהג הזה. 

באחת השנים, הכהן שנבחר לנסך את המים היה צדוקי. כדי להראות 
לכולם שאינו מאמין במנהג, הוא ניסך את המים על רגליו ולא על 

המזבח. העם נפגע מאד ממעשה חצוף זה וסקל אותו באתרוגים. 

בשנים שלאחר מכן התבקש הכהן להגביה את ידיו בעת ניסוך המים 
בו  יטעו  שלא  כדי  כהלכה,  זאת  עושה  שהוא  לכולם  ברור  ושיהיה 

ויסקלוהו באתרוגים.

ַרְגָליו  י  בֵּ גַּ ַעל  ֶאָחד  ְך  ִנסֵּ ֶאָחד  ַעם  פַּ שֶׁ ָיֶדָך,  ּה  ַהְגבַּ לוֹ  אוֵֹמר  ְך  ְוַלְמַנסֵּ
ֶאְתרוֵֹגיֶהן. ּוְרָגמּוהּו ּכל ָהָעם בְּ

<< הרבי 
להוציא מליבן של צדוקין 

על פי זה יש לבאר גם בנוגע לגודל השמחה בשאיבת המים לניסוך המים על גבי המזבח:

כפי שמצינו"8  בו,  מודים  אין הצדוקים   – בתורה שבכתב  נתפרש  – שלא  ניסוך המים 
ש"למנסך אומר לו הגבה ידך )שנראה שתתן המים בספל, לפי שהצדוקין אין מודים 
בניסוך המים(, שפעם אחד נסך )צדוקי( אחד )את המים( על גבי רגליו ורגמוהו כל העם 

באתרוגיהן".

ויש לומר, שזהו גם הטעם לגודל השמחה בשאיבת המים – דאף שמהפסוק )"ושאבתם 

8( סוכה מח, ב )במשנה( ובפרש"י. וראה פיה"מ להרמב"ם שם.

ג. להעביר מסר

הבית  בימי  דתית  כת  *צדוקים: 
לבין  בינה  ההבחנה  השני. 
התנגדו  ברורה.  אינה  הבייתוסים 
פה,  שבעל  התורה  למסורת 
לשכר  המתים,  בתחיית  לאמונה 
ולמצוות  המשיח,  ולביאת  ועונש 
שבעל-פה.  מהתורה  נוספות 
הצדוקים הבינו את התורה שבכתב 
"עין  הפסוק   את  למשל:  כלשונה. 

תחת עין", עם פירשו – עין ממש.(
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מים בששון"( יש רק ראיה ששאיבת המים צריך להיות בשמחה, מכל מקום, כדי להוציא 
מלבן של צדוקים שאינם מודים בניסוך המים כל עיקר, תיקנו חכמים בנוגע לשאיבת 
המים – שאינה אלא הכנה לניסוך המים – שתהיה בשמחה גדולה באופן יוצא מן הכלל 

)על דרך הפירסום והפומבי בנוגע לקצירת העומר(.

השמחה האדירה בבית השואבה שהייתה קשורה ישירות למנהג שאיבת המים, תוקנה אף היא 
כדי לשלול את דעת הצדוקים, להדגיש לעם את הדבקות במסורה שהתקבלה בעל פה איש מפי 
איש עד משה רבינו, ולהראות לכולם שממשיכים לנסך את המים על המזבח בחג הסוכות כמאז 

ומקדם.

מקום מיוחד לנשים

וזהו גם הטעם לכך ש"במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם 
. חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא והתקינו   . תיקון גדול"9, "מאי תיקון גדול 
 . גזוזטראות  "כל שנה מסדרין שם  ואנשים מלמטה"10,  יושבות מלמעלה  נשים  שיהו 
. כדי שיהו נשים עומדות שם בשמחת בית השואבה ורואות, וזהו תיקון גדול דקתני 

מתניתין שמתקנין בכל שנה"11:

מן התורה יש רק פעם אחת שגם נשים חייבות לבוא לבית המקדש – במצות הקהל: 
לרגל  בעלותם  שמיטה  מוצאי  בכל  ונשים  אנשים  ישראל  כל  להקהיל  עשה  "מצות 

ולקרות באזניהם מן התורה כו' ובעזרת הנשים היו קורין"12.

ומלבד זה – מצינו רק פעם אחת שעושים תקנה מיוחדת, "תיקון גדול", לסדר בבית 
המקדש )בעזרת נשים( מקום מיוחד לנשים – בנוגע לשמחת בית השואבה: "שיהו נשים 

עומדות שם בשמחת בית השואבה ורואות".

וההסברה בזה – על פי האמור – שהצדוקים היו חולקים על כללות הענין דניסוך המים, 
ולכן החשיבו ענין זה לעיקר בדת, ועשו... שתהיה שאיבת המים בשמחה גדולה, וגם 

הנשים יהיו עומדות שם ורואות, כדי להוציא מלבן של צדוקים.

ומובן, שכאשר מביאים לידי פועל כל פרטי הענינים דשאיבת וניסוך המים כפי רצון 
התורה, הרי זה גורם שמחה גדולה ביותר.

ידוע שבחג הסוכות היו עושים "תיקון גדול" – מקום מיוחד בעזרה לנשים. בדרך כלל לומדים 
מכך על חשיבות הצניעות, וכיצד עוד בזמן בית המקדש הייתה מחיצה מטעמי צניעות. 

כאן הרבי מדגיש נקודה שונה: הפעם היחידה שהייתה מצווה על הנשים להגיע לבית המקדש 
מנחה,  או  כקרבן  פרטי  לצורך  הגיעו  נשים  הזמן,  בשאר  ב"הקהל".   – שנים  בשבע  פעם  הייתה 
אך לא בצורה המונית עבור השתתפות בטקסים. והנה, בשמחת בית השואבה, עוררו החכמים 
שהנשים יבואו בהמוניהן לקחת חלק בשמחת בית השואבה, עד כדי כך שהיו צריכים לסדר להן 

9( סוכה נא, א. 
10( שם סע"ב. 

11( פרש"י שם. 
12( רמב"ם הל' חגיגה פ"ג ה"א-ג.
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מקום מיוחד. 

דבר זה, אומר הרבי, נעשה אף הוא במטרה לחזק את חשיבות המסורת בעיני העם ובעיני הנשים, 
כדי שגם הן ייקחו חלק באירוע שמח זה שמדגיש את הדבקות במסורת ואת שלילת דעתם של 

צדוקים. 

 משיחת שמחת בית השואבה, ה'תשי"ב, רשימת השומעים בלתי מוגה
 תורת מנחם חלק ח' עמוד 43

)לחץ כאן לשמיעת השיחה(

לנו  שניתנה  שבעל-פה  בתורה   – ובפירושה  שבכתב,  בתורה  האמונה  על  מבוססת  ישראל  תורת 
על ידי משה בסיני. במשך הדורות, אנו מעבירים את המסורת והמנהגים מדור לדור. דבר זה שומר 
עלינו ומעצב אותנו. בכל הדורות, גילו היהודים כבוד רב לזקנים ולחכמים, בעיקר משום שהם אלה 

שהעבירו את המסורת לדורות הבאים. 

במהלך ההיסטוריה, היו קבוצות בעם ישראל שפקפקו במסורת ורצו להסתמך רק על התורה שבכתב, 
ועל פרשנותם העצמאית בכתובים. לעתים, רצו גם אותה לשנות לפי אופנת הזמן. הם חשבו לשמור 
על "עיקר" היהדות ולזנוח את הטפל וה"ישן". ההיסטוריה הוכיחה שקבוצות אלו נעלמו ונכחדו – או 

שהתבוללו לגמרי ונפרדו מהיהדות או שצאצאיהם חזרו ליהדות המסורתית.

על  ששמרה  היהדות  ההיסטוריה,  וגלגולי  הזמן  פגעי  את  ששרדה  היהדות  מכירים,  שאנו  היהדות 
המסורת מכל משמר היא היהדות המסורתית. היא זו שתשמור עלינו גם בעתיד.

וכפי שאומר טוביה ב"כנר על הגג": טרַאדישָאן!! טרַאדישָאן!! ]מסורת, מסורת[

במנהג שמחת בית השואבה אנו רואים בצורה מדהימה כיצד היהדות חיבקה את המסורת. כאשר 
בעלת  ממש  של  חגיגה  ליצור  החכמים  דאגו  המים,  ניסוך  במסורת  שמפקפקת  קבוצה  שיש  נודע 
מאות אלפי משתתפים, אנשים נשים וטף, רק כדי שהם ילמדו להעריך, לאהוב ולהוקיר את המסורת.

*

מנהג שמחת בית השואבה המשיך עד לחורבן בית המקדש השני. למרבה הצער, לאחר חורבן הבית, 
לא הוקרבו קרבנות ולא נסכו יין ומים, ולפיכך גם לא התקיימו חגיגות שאיבת המים.

אולם בשנת תשמ"א – 1980, נפל דבר בחסידות חב"ד.

בלילה הראשון של חג הסוכות תשמ"א, לאחר שהרבי איחל לקהל "חג שמח" בסיום תפילת ערבית, 
אירע דבר מפתיע. במקום לרדת מהבימה ולצאת מבית הכנסת, הרבי החל לשאת שיחה בהפתעה!

השואבה.  בית  שמחת  את  לחגוג  עלינו  שומה  בגלות,  שאנחנו  שלמרות  אמר  הרבי  קצרה,  בשיחה 
מכיוון שבלב כל יהודי יש בית מקדש רוחני, כעת זה הזמן ל"שמחה גדולה ביותר". הרבי סיכם: "מכאן 
עלינו להגיע לשמחה הגדולה של ביאת משיח צדקנו, כאשר נודה לקב"ה שהחיינו וקיימנו והגיענו 

לזמן הזה". 

נמשכו  והשירה  הריקודים  בעוצמה.  השירה  את  ועודד  בחרתנו",  "אתה  הניגון  את  לנגן  החל  הרבי 

https://ashreinu.app/player?event=46&parentEvent=45&share=1
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בבנין 770 לאורך כל הלילה.

למחרת בערב, לאחר תפילת ערבית, הרבי שוב נשא שיחה, והדגיש שהשמחה הלילה חייבת להיות 
חזקה יותר מהלילה הקודם, "למרות שרבים בוודאי חגגו את שמחת בית השואבה בלילה הראשון 

של סוכות, יש להוסיף בשמחה, בשירים וריקודים, ביתר שאת וביתר עוז". 

שכמו  הדגיש,  הרבי  והריקודים.  השירה  את  ועודד  הענין  על  לדבר  הרבי  המשיך  הבאים  בלילות 
שבבית המקדש הריקודים היו ברחובות ירושלים, כך גם כאן בשכונה יש לרקוד ברחוב, ולשתף את 

כולם בשמחה.

החסידים לא היו צריכים יותר מזה. הם ארגנו חגיגה ענקית ברחוב קינגסטון עם תזמורת חיה, רקדנים 
וזמרים. עד מהרה, עשרות אלפי איש הגיעו מדי לילה לשכונת קראון הייטס כדי להשתתף בחגיגה.

זלג מנהג זה לחוגים ומקומות אחרים, ובשנים האחרונות מקובל בכל קהילות  כמו בכל דבר טוב, 
ישראל ברחבי העולם לרקוד ולחגוג את שמחת בית השואבה, זכר לחגיגה שהייתה בבית המקדש, 

בתקווה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

 


