
ברכת רפאנו כנגד מצוות מילה 
"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו" (יב ג)

שברכת  לברכה  זיכרונם  חכמינו  אמרו  ב)  (יז  מגילה  במסכת 
בידי  נקבעה  עשרה,  שמונה  ברכות  בסדר  השמינית  'רפאנו', 
ביום  המתקיימת  מילה  מצוות  כנגד  הגדולה  כנסת  אנשי 
השמיני, כיוון שהמילה צריכה רפואה. ויש להבין: מדוע תוקנה 
ברכה זו דווקא כנגד המילה, והלוא לדאבון לב קיימות מחלות 

קשות ומייסרות יותר מן המילה?

יישוב נפלא לדברים אמר ה'אמרי אמת': אכן בעוונותינו הרבים 
היו  לא  אחרות  בתקופות  אך  וקשות,  רבות  מחלות  בימינו  יש 
שמבואר  כפי  המילה.  מלבד  רפואה  הצריך  דבר  ישראל  בעם 
הייתה  לא  אבינו  יעקב  של  תקופתו  שעד  א)  פז  (ב"מ  בגמרא 
תורה  שבמתן  א)  ז  (במ"ר  במדרש  מבואר  וכן  בעולם,  חולשה 
נתרפאו כל החולים. על כן תיקנו את ברכת רפאנו דווקא כנגד 

ברכה זו.

בדומה לכך ביאר רבי שלמה זלמן אויערבך:

שלעתיד  נמצא  המחלות,  לכל  הגורמים  הם  שהחטאים  כיוון 
לבוא כשיכרית הקדוש ברוך הוא את היצר הרע מן העולם, לא 
תהיינה מחלות, והרפואה תידרש רק לצורך מצוות המילה, על 
כן תיקנו את ברכת רפאנו כברכה שמינית דווקא כנגד המילה.

'ברכת אליהו' עמ' ריז; 'מזמור לתודה' עמ' 481 

ובאותו עניין: על פי דברי הגמרא האמורים ביאר הגאון רבי יוסף 
'אשר  ברכת  של  חתימתה  בין  השינוי  פשר  את  זוננפלד  חיים 
'רופא   – 'רפאנו'  ברכת  של  לחתימתה  בשר',  כל  'רופא   – יצר' 

חולי עמו ישראל':

של  רפואתן  על  כהודיה  שנתקנה  יצר'  'אשר  לברכת  בניגוד 
המילה  רפואת  על  נתקנה  'רפאנו'  ברכת  בשר',  'כל  מחלות 
השייכת רק בקרב 'עמו ישראל', ועל כן ראוי לחתום בה: 'רופא 

'חכמת חיים' עמ' שנגחולי עמו ישראל'.

להכניסו בבריתו של אברהם אבינו
"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו" (שם)

למוהל:  האחת  המילה;  מצוות  על  חכמים  תיקנו  ברכות  שתי 
'על המילה', והשנייה לאבי הבן: 'להכניסו בבריתו של אברהם 

אבינו'.

ב'הגהות מיימוניות' על הרמב"ם (מילה ג ג) תמה: הלוא כלל הוא 
בידינו כי בכל מצווה המתקיימת באמצעות שליח, השליח הוא 
בפני  ברכה  תיקנו  מילה  במצוות  ומדוע  המצווה,  על  שמברך 

עצמה גם למשלח – אבי הבן?

הדברים  את  יישב  א)  רסה  (יו"ד  ה'לבושים'  בעל  יפה  מרדכי  רבי 
בחידוש נפלא: ברכת 'להכניסו' לא נתקנה רק על עצם מצוות 
המילה, אלא על כל החיובים שיהיו לאב כלפי בנו מכאן ואילך; 
לפדותו – אם בכור הוא, ללמדו תורה, להשיאו לאישה וכיוצא 
בזה, ועל כן עונים הקהל אחר ברכה זו: "כשם שנכנס לברית כן 

יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים".

נופך לדברי ה'לבוש' הוסיף רבי עקיבא איגר (שו"ת, ַקָּמא סי' מב) 
על פי דברי בעל 'עוללות אפרים' (מאמר שנב) כי בד בבד עם 

הסרת ערלת הבשר מוסרת מהתינוק גם 'ערלת הלב' הפנימית, 
וכך מוכשרת נפשו ונפתח לבו להבין ולהשכיל בלימוד התורה 
ומצוותיה. והרי הדברים תואמים לדברי ה'לבוש', כי ראוי לברך 
הבן  בהם  שיזכה  הרוחניים  העניינים  יתר  על  שעה  באותה 

בעתיד מכוח מצוות המילה.

תשובה קודמת לתפילה
"ַטֵּמא ְיַטְּמֶאּנּו ַהּכֵֹהן ְּברֹאׁשֹו ִנְגעֹו" (יג מד)

מלבד בפסוק שלפנינו, נכתבה במקום אחד נוסף בתנ"ך המילה: 
'ִנְגעֹו'; בתפילת שלמה בעת חנוכת בית המקדש הראשון (דה"י 
 ב ו כט): "ָּכל ְּתִפָּלה ָכל ְּתִחָּנה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָכל ָהָאָדם ּוְלכֹל ַעְּמ

ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵיְדעּו ִאיׁש ִנְגעֹו ּוַמְכאֹבֹו ּוָפַרׂש ַּכָּפיו ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה".

ללמדנו כי בטרם ייגש האדם לתפילה – "ּוָפַרׂש ַּכָּפיו ֶאל ַהַּבִית 
ַהֶּזה", עליו לקיים: "ְּברֹאׁשֹו ִנְגעֹו" – להתוודות על חטאיו ולשוב 
שחוטא  (תריב)  חסידים  בספר  שכתב  כפי  עליהם,  בתשובה 

המתפלל מבלי לעשות תשובה – אין תפילתו נשמעת.
'בעל הטורים'

הזכרת שם שמים בראש מגולה
"ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה" (יג מה)

מפסוק זה למדו חכמים (ויק"ר טז ד): "שאין הקדוש ברוך הוא 
חפץ בקילוסו של אדם רשע".

רבי  דעת  את  אריק  מאיר  רבי  הגאון  הביא  הדברים  לביאור 
היא,  ָפרּוַע"  ִיְהֶיה  "ְורֹאׁשֹו  הציווי:  כוונת  כי  א)  טו  (מו"ק  עקיבא 
שהמצורע ילך בראש מגולה. והנה הלוא נפסק ב'שולחן ערוך' 
(או"ח צג א) שאסור להזכיר שם שמים בראש מגולה, ולפי זה יש 

לומר כי כך דרשו חכמים את לשון הפסוק: "ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע" 
– גלוי, ולפיכך: "ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה" – עליו להימנע מלהזכיר שם 
שמים בתפילתו, ומכאן שאין הקדוש ברוך הוא חפץ בקילוסו 

של אדם רשע.
'טל תורה' מו"ק טו א

המזלזל באחרים – סופו שיזדקק לטובתם
"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא" (יג מה)

"'ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא' – צריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו 
עליו רחמים" (שבת סז א).

מוסר נפלא מדברי הגמרא למד רבי זלמן סורוצקין:

לזלזל  לו  שגרמה  גאוותו  הייתה  המצורע  של  עונשו  סיבת 
שלצורך  הפלא  מן  לא  לפיכך  הרע,  לשון  עליו  ולדבר  בזולתו 
כדי  פניו  ולחלות  זולתו,  במעלת  להכיר  דווקא  נאלץ  תקנתו 

שיבקש עליו רחמים.
'אזנים לתורה'

שתהא תורתך עמנו לעולם הבא
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו" (יד ב)

ז)  הכניעה  (שער  הלבבות'  'חובות  בעל  של  דבריו  הם  ידועים 
נזקפות  המתגנה  של  שעוונותיו  גורם  חברו  בגנות  שהמספר 
ביאר  זאת  פי  על  למתגנה.  עוברות  שלו  וזכויותיו  לחובתו, 
הגרי"י אורדנטליך זצ"ל, רב בית הכנסת איצקוביץ, את הפסוק 

שלפנינו:

התורה  זכות  ייוותרו  אימתי   – ַהְּמצָֹרע"  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  "זֹאת 
כאשר   – ָטֳהָרתֹו"  "ְּביֹום  ברשותו?  המצורע  שקיים  והמצוות 
ישוב בתשובה על חטא לשון הרע שדיבר על חברו (ערכין טז ב), 

שאם לא כן יעברו זכויותיו לידי חברו.

בכך פירש ראש ישיבת 'פורת יוסף' רבי יהודא צדקא את נוסח 
הזה  בעולם  אומנתנו  תורתך  "שתהא  מסכת:  המסיים  תפילת 
ותהא עמנו לעולם הבא" – שלא ניכשל חלילה בעוון לשון הרע 

ותינטל מאתנו זכות לימוד מסכת זו לעולם הבא.
'פניני נפש'; 'אוצרות האגדה', שה"ש ח"ב עמ' 22

מעלתו של השב מעצמו
"ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע" (יד ג)

דרש רבנו אפרים מלונטשיץ בספרו 'עוללות אפרים' (ח"ב מאמר 
רלו):

מתחרט  האדם  כאשר  היא  בתשובה  ביותר  הגבוהה  הדרגה 
מעצמו בטרם יוכיחוהו או יבואו עליו ייסורים, וזאת אשר רמז 
ַהָּצַרַעת", כיצד? "ִמן  ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע  כאן הכתוב: "ְוָרָאה 

ַהָּצרּוַע" – בעצמו, בלא שיעוררוהו אחרים.

תקנתם של מספרי לשון הרע
"ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר... ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב" (יד ד)

במסכת ערכין (טו ב) הובאה תקנתם של מספרי לשון הרע: "אם 
תלמיד חכם הוא – יעסוק בתורה... ואם עם הארץ הוא – ישפיל 

דעתו".

על פי זה פירש ב'פרדס יוסף' (לעיל יג א) את נוסח בקשת 'אלוקי 
נצור' הנאמרת בסיום תפילת 'שמונה עשרה'.

הרינו  כך  ולשם  מרע",  לשוני  נצור  "אלוקי  אנו:  מבקשים 
מבקשים לקבל על עצמנו: "ונפשי כעפר לכל תהיה" – לעם 

הארץ, ו"פתח לבי בתורתך" – לתלמיד חכם.

פרשת תזריע-מצורע

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ילה

פני ם

שערי אמן נפתחים בטהרת המצורע
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע..." (יד ב)

תורגמה  כאן)  באונקלוס  וכעי"ז  א,  פ  (יתרו  הקדוש  בזוהר 
מכך  ללמוד  יש  רמז  בדרך  'סגירא'.   – 'מצורע'  המילה 
כי עוון לשון הרע גורם לסגירת שערי השפע הנפתחים 

בזכות עניית אמן כמבואר בזוהר פרשת וילך (רפה ב).

ויש להוסיף רמז: ראשי התיבות של שלושת השותפים 
הסיפור]  [נשוא  'ֶנֱאמָר'  'אומר',  הרע:  לשון  בעוון 
נעשית  המצורע  של  טהרתו  וכן,  'אמן'.  הם:  ו'מקבל', 
תיבותיהם  שראשי  ואזוב,  ציפורים  הבאת  באמצעות 
נפתחים  בטהרתו  כי  'אמן',  של  כגימטרייה  צ"א  הוא: 

שערי 'אמן' שננעלו בפניו.
'פרפראות לחכמה'; 'מגן אברהם' (למגיד מטריסק)

תיבה  כל  התיבה...  לפני  העומדים  על  ואזהרה:  "התעוררות 
הברכות,  בסיום  ובפרט  ברורה –  ובשפה  הלשון  בחיתוך  יוציאו 
שיוכלו השומעים לענות אמן, כי גדול שכר עניית אמן" (פרק מח).

עניית  לבטל  שלא  הכנסת  לבית  ורץ  בכוונה  אמן  העונה  כל  "כי 
אמן, זוכה לש"ע עולמות" (פרק פב).

אזהרה לבעלי התפילה

אייר,  חודש  ראש  ה',  ביום 
של  דהילולא  יומא  חל 
רבי  המקובל  הקדוש  הגאון 
בספרו  דובנא.  אב"ד  יוסף 
המופלא 'יסוד יוסף' האריך 
'אמן',  עניית  של  במעלתה 

ובין הדברים כתב 

בני אמונים. כולנו נזהרים בעניית אמן.
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לאוטובוס  ממושכת  המתנה  תוך  וקרה,  מאוחרת  לילה  בשעת  צדדית  אוטובוס  בתחנת  עמידה 
המתעכב מלהגיע – אינה מן החוויות שנעים להיזכר בהן, אולם מתברר כי לעתים יכולה המתנה זו 

להפוך לבלתי נשכחת ולשמש פתח לסיפור השגחה מפתיע, כפי שאירע בסיפור שלפנינו.

משנעצרה המכונית הקטנה סמוך לתחנה החשוכה, אבן כבדה נגולה מלבו של הרב ש., מגיד שיעור 
באחת הישיבות החשובות בירושלים. לאחר כמחצית השעה של המתנה חסרת תוחלת, שמח הוא 

לראות 'היימישע איד' המאיץ בו בחיוך להיכנס לרכבו.

"להיכן פניך מועדות", התעניין הרב ש., והנהג החביב השיב בשאלה: "להיכן הרב צריך?" הרב ש. ציין 
את מחוז חפצו והנהג פסק מיד: "אסיע אותך לשם".

האפשרות  לי  שמזדמנת  ועד  פרטי,  רכב  ברשותי  "אין  התעקש:  הנהג  אולם  למחות,  ניסה  ש.  הרב 
לגמול חסד שכזה, אני שמח לעשות זאת 'עד הסוף'!".

מהנהג  ש.  הרב  ביקש  בסיפור",  לך  'לשלם'  לי  הרשה  הפחות  לכל  עצום,  חסד  עמי  שגמלת  "כיוון 
החביב, ופתח מיד בסיפור חסידי אותנטי:

"נוהג היה האדמו"ר הזקן רבי יחיאל מאלכסנדר לנסוע מדי שנה לכפר באלטה הסמוך לאלכסנדר, 
כדי לנפוש ולהתרענן מעמל עבודת קודשו. בנו הגדול רבי ירחמיאל ישראל יצחק בעל 'ישמח ישראל' 

הצטרף אליו למסעותיו ושימשו בנאמנות.

באחת השנים, כאשר יצאו הרבי ובנו לשאוף אוויר צח בין עצי היער, נתקף לפתע הרבי בשיעול חריף. 
ה'ישמח  הדרך.  אם  על  שניצב  ספסל  על  אונים  בחוסר  התיישב  והוא  פניו,  על  התפשט  עז  חיוורון 
ישראל' הביט באביו בדאגה רבה. בריאותו של הרבי הייתה לקויה למדי בשנים האחרונות, וגם מבלי 

להבין יתר על המידה בענייני רפואה, ניכר היה מסבר פניו כי הוא שרוי בסכנת חיים ממשית.

"חש אני כי קצי קרב", שח הרבי הזקן בחרדה, אולם אז הושיט לו בנו הגדול את ידו ואמר בביטחון:

"ינוח נא אבא מעט על הספסל. אל נא ידאג ממצבו, בטוחני מעל לכל ספק כי במהרה ישוב לאיתנו 
כבתחילה!". 

דברי הבן שנאמרו בביטחון רב הרגיעו מעט את רוחו של הרבי הישיש. שמורות עיניו נעצמו, והוא 
שקע בתנומה מרגיעה.

בתפילה  לזעוק  החל  העבותים  העצים  בין  שם,  היער.  מעבה  אל  ישראל'  ה'ישמח  פסע  בינתיים 
לרפואת אביו: "ריבונו של עולם, אין מבלעדיך מי שיוכל להושיענו. חוס נא על אבי הצדיק שמוסר 

נפש לעובדך, ושלח דברך להושיעו..."

חזרה  החיוניות  אליו.  שבה  רוחו  הנס  ולמרבה  מתנומתו,  התעורר  הרבי  חלפה.  השעה  כמחצית 
להיראות על פניו, וכוחותיו שבו אליו אט אט.

לאחר זמן מה, כשהרבי התאושש די צורכו, פנה לשוב לאכסניה. בדרכם שאל הרבי את בנו: "מהיכן 
את  אמרת  שלא  בטוחני  אתה,  אמת  איש  כי  אותך  בהכירי  הן  בדבריך?  הרב  הביטחון  את  שאבת 

הדברים מן השפה ולחוץ, רק כדי להשיב את רוחי".

"לא על דעתי הבטחתי את הדברים", השיב ה'ישמח ישראל' על אתר, "כי אם על דעת גדולים, הלוא 
הוא רבנו ישראל מרוז'ין זיע"א, אשר דרש בעניין זה את ביאור הפסוקים בתהלים (יג): 'ַעד ָאָנה ַּתְסִּתיר 
ֶאת ָּפֶני ִמֶּמִּני – ַעד ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי' – הסתרת פנים תיתכן רק כל זמן שהאדם בטוח כי יש 
ה'  ֲעֵנִני  'ַהִּביָטה  מפיו:  פורצת  והקריאה  אונים,  חוסר  חש  כשהוא  ורק  למצבו.  ופתרון  עצה  ברשותו 
ֱאקָי ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות' אזי זוכה הוא ל: 'ַוֲאִני ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה ַלה' 

ִּכי ָגַמל ָעָלי'.

בדרך  נמצאים  אנו  הרי  זה:  בפסוק  המתואר  במצב  עומדים  אנו  אף  כי  חשבתי  בדברים  כשהרהרתי 
שוממה, ללא כל רופא וללא משמש שיוכל לסייע בעדנו. ברור היה לי כי בשעה זו אין לנו כל עצה 
ותבונה אלא לפנות לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שיעלה ארוכה למכאובך, וכך אכן אירע", סיים 

ה'ישמח ישראל' את דבריו.

הרב ש. סיים את הסיפור בדיוק כשהמכונית נכנסה לרחוב מגוריו. הוא מיהר להיפרד מהנהג בתודה 
וירד מהרכב.

*

הערבים,  באחד  והנה  מכבר,  זה  מהמאורע  לשכוח  הספיק  ש.  הרב  מקרה.  אותו  מאז  חלפה  כשנה 
כשחלף סמוך לאזור מגוריו, ניגש אליו לפתע אברך לא מוכר ושאלו:

"האם אתה הוא היהודי שנסע אתי בעבר מתחנה פלונית לביתך, ובמהלך הנסיעה סיפר לי את הסיפור 
על ה'ישמח ישראל'?"

הרב ש. הופתע לחלוטין מהשאלה הישירה. ארכו לו כמה שניות להיזכר ולהשיב בחיוב.

"שמע נא", המשיך איש שיחו בדבריו, "באותו ערב שנפגשנו ציינתי עם זוגתי עשור לנישואיי. היה זה 
'יום נישואין' עצוב וקודר בעבורנו, באשר לצערנו לא זכינו עד אז להיפקד בזרע של קיימא. 

לנו.  הועיל  לא  דבר  אך  והמומחים,  הרופאים  בגדולי  ודרשנו  והסגולות  העצות  כל  את  כבר  ניסינו 
ובדיוק באותו ערב קודר ועצוב פגשתי בך כמלאך מושיע.

בדברי  שהסתיים  סיפור  שעה.  לאותה  ביותר  המתאים  הסיפור  את  לי  סיפרת  משמים  נבואה  כמו 
קודשו הנפלאים של רבי ישראל מרוז'ין.

בטח לא חשבת שהסיפור ישנה את חיינו, אולם בעבורנו היה הוא כמו ברק שהאיר לנו את העלטה 
והחשכה שבהן היינו שרויים.

בשובנו לביתנו גמלה בלבנו ההחלטה כי יותר לא נדרוש ברופאים, לא עוד נחזר אחר עצות וסגולות 
ונמתין בפתח בתיהם של עסקנים... החלטנו לפנות אך ורק לבורא העולם מתוך אמונה שלמה והכרה 

כי מבלעדיו אין מי שיושיענו".

את סיפורו הבלתי יאמן, "זכינו אני וזוגתי לחבוק בזרועותינו ילד יהודי  האיש  "לפני כחודש", סיים 
טהור, בסייעתא דשמיא..."

'תבונות' משפטים תשע"ז; 'הישמח ישראל מאלכסנדר' עמ' 123

הכנה לספירה
'לשם  מאמירת  החל  אליה;  הנלוות  המיוחדות  בתפילות  התייחדה  העומר  ספירת  מצוות 
החיים'  ב'כף  וראה  פ"ה,  הזמירות  שער  חיים'  עץ  ('פרי  המקובלים  כתקנת  לפניה,  באריכות  יחוד' 
תפט ז) שהתקבלה ברבות מקהילות ישראל (ראה 'נוהג כצאן יוסף'), וכלה בתפילות ובבקשות 

שנאמרות אחריה.

'שהחיינו'  על ספירת העומר
רבים תמהו על העובדה כי בניגוד לשאר המצוות שיש זמן קבוע לעשייתן שאנו מקדימים 
לברך 'שהחיינו והגיענו לזמן הזה' בעת עשייתן בפעם הראשונה, על מצוות ספירת העומר 

איננו מברכים 'שהחיינו'.

תירוצים רבים נתנו הראשונים והאחרונים לכך, להלן נביא כמה מהם:

א.  יש מהראשונים שפסקו שאכן מן הדין היה שנברך שהחיינו ('ברכת הזמן') על העומר, 
ושלאחריה,  שלפניה  טוב  יום  בקביעות  התורה  תלתה  הספירה  'זמן'  שאת  שכיוון  אלא 
אנו  לפיכך  ַהַּׁשָּבת",  ִמָּמֳחַרת  ַעד  ַהַּׁשָּבת...  ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  "ּוְסַפְרֶּתם  טו):  כג  (ויקרא  ככתוב 
'לבוש'  יוצאים ידי חובה בברכת שהחיינו הנאמרת בקידוש של ליל יום טוב (של שבועות – 
'חיים לראש' על הגש"פ, נרצה סוף אות יא), ועל כן ראוי  תפט א, או של יו"ט שני של פסח בחו"ל ראה 

לכוון בה על ספירת העומר ('שבלי הלקט' רלד; מאירי פסחים ז ב; ספר האשכול פסח קנט ועוד).

הנאה  בהן  שיש  למצוות  רק  נתקנה  'שהחיינו'  ברכת  תירץ:  פסחים)  (סוף  המאור'  'בעל  ב.  
כלשהי, אך ספירת העומר אין בה הנאה, ואדרבה היא גורמת לנו לעגמת נפש על חורבן 
בית המקדש, שאין אנו יכולים בזמן הזה להקריב את קרבן העומר כפי שהיה בזמן שבית 
המקדש היה קיים. שאז התחילו לספור בזמן הקרבת העומר (ואף מקפידים אנו להזכיר זאת 

ב'הרחמן' שלאחר הספירה).

ג.  'בעל העקידה' (אמור שער סז) תירץ: מהותה של הספירה היא ביטוי השתוקקות וציפייה 
וככל  התורה,  מקבלת  רחוקים  הננו  הספירה  ימי  שבתחילת  וכיוון  התורה,  קבלת  ליום 
שעוברים הימים כך מתקרבים אנו יותר אל היעד והמטרה, על כן אין ראוי לברך שהחיינו 
בתחילת ימי הספירה, אלא אדרבה עם סיומם, כשהשלמנו את תכלית ימי הספירה ביום 

קבלת התורה, אזי ראוי שנברך.

ד.  הרה"ק רבי פנחס מקוריץ פירש זאת על פי דברי האר"י: כשם שביציאת מצרים כדי 
להוציא את ישראל השפיע עליהם הקדוש ברוך הוא מזיוו, כך בליל חג הפסח, באמצעות 
קיום מצוות הלילה הנשגב, זוכים לכל האורות שיאירו בימי הספירה. אלא שמיד אחר כך 
השבועות  לחג  עד  להחזירם  מתאמצים  אנו  הספירה  ובאמצעות  מאתנו,  מסתלקים  הם 
מדרגה אחר מדרגה, לפיכך אין כאן דבר חדש שיש לברך עליו ('תוספתא למדרש פנחס' קפד, 

וביתר ביאור ב'בני יששכר' מאמרי ניסן יב).

ה.  הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורא ביאר: כפי שאנו אומרים ב'רבונו של עולם' שלפני 
היה  אכן  וכך  ומטמאותינו...",  מקליפותינו  לטהרנו  "כדי  נועדה:  הספירה  העומר,  ספירת 
ביציאת מצרים: בני ישראל היו שקועים במ"ט שערי טומאה ולא יכלו לקבל את התורה 
עד שיזדככו וימורקו מטומאתם במ"ט ימי הספירה. וכיוון שמלכתחילה מוטב היה אילו 
שלמה' –  ('בנין  'שהחיינו'  כך  על  לברך  הראוי  מן  אין  כן  על  זו,  נזקקים להזדככות  היינו  לא 

ליקוטים, תלפיות אות לז).

יהי רצון שיבנה בית המקדש
את ספירת העומר נוהגים אנו לחתום בתפילה שישיב הקדוש ברוך הוא את עבודת בית 
המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה. מקורה של תפילה זו בדברי האבודרהם (תפלות 
הפסח): "ואחר שמנה העומר מבקש מאת השם ואומר: 'הרחמן יחזיר עבודת בית המקדש 

למקומה במהרה בימינו'".

את טעם המנהג ביאר השל"ה (פסחים, נר מצוה סג): "הואיל ואין בית המקדש קיים, על כן אנו 
אומרים: 'יהי רצון שיבנה בית המקדש' – ואז יהיה מן התורה ונקיים מצוותיה". אלא שכבר 
דווקא  מדוע  מדרבנן,  הוא  הזה  בזמן  שקיומן  נוספות  מצוות  קיימות  הלוא  השל"ה  תמה 

אחר הספירה אנו מבקשים על בניין בית המקדש?

מקום  מכל  מדרבנן,  הוא  שחיובן  הזה  שבזמן  שאף  אחרות  ממצוות  בשונה  כי  לומר  ויש 
אנו מקיימים אותן בדיוק באותו אופן שהתקיימו בזמן הבית, מצוות ספירת העומר שונה 
לגמרי שאין בה הקרבת העומר ושתי הלחם, על כן מתוך השתוקקות לקיומה כדבעי אנו 
מסיימים ב'יהי רצון' (ראה בשל"ה שם, ע"פ הגרי"ז מבריסק הגש"פ 'מבית לוי', דיני ספירת העומר ויסוד 

הדברים בתוספות במגילה כ ב ד"ה כל).

התורה,  מן  מצווה  היא  בימינו  שאף  הסוברים  לדעת  שגם  הוסיף  י)  (תפט  ברורה'  ב'משנה 
בוודאי שאין ערוך למעלתה כשהיא נעשית כפי שנאמר בתורה, מיום הקרבת העומר ואילך 

(ראה בשעה"צ שם).

'למנצח בנגינות' אחר הספירה
ברבות מקהילות ישראל נהגו לומר לאחר הספירה את מזמור "ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת" (תהלים סז) 
שיש בו ארבעים ותשע תיבות כנגד מ"ט ימי העומר, ושבעה פסוקים כנגד שבעת השבועות 

שבין פסח לעצרת ('בעל העקידה' אמור סז פ"ד).

כנגד  אותיות  מ"ט  ישנן  וגו'  ְלֻאִּמים"  ִויַרְּננּו  (ה): "ִיְׂשְמחּו  שבפסוק  המקובלים  הוסיפו  עוד 
מ"ט ימי הספירה, ועל כן כתבו שיש לכוון בכל יום מימי הספירה, מלבד התיבה מ'למנצח' 
השייכת לאותו היום, גם על האות מפסוק זה לפי סדר הימים ('פרי עץ חיים' שער כב פרק ג-ה; 

'שלמי ציבור' דף רחצ בשם 'נגיד ומצוה').

סגולה מיוחדת הביא הגאון רבי חיים פלאג'י ('מועד לכל חי' ה כא) בשם בעל 'שלמי חגיגה': 
"בכל ימי העומר יאמר בשעת ברכת כהנים (שבברכות השחר – ראה 'מועדי יעקב' – 'זכרון משה' סי' 
י) מזמור 'למנצח בנגינות' בצורת המנורה, והוא סגולה נפלאה שיצליח בכל מעשיו ואינו 

ניזוק כל אותו יום".

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ספירת העומר (ב)

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

סיפור ישועה על אם הדרך


