
מה בין 'ֵיֶצר' ל'ִיצֵרנו'
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַּתֲעׂשּו" (ט ו)

מלבכם,  העבירו  הרע  יצר  'אותו  לישראל:  משה  להם  "אמר 
המקום'"  לפני  לשרת  אחת  ובעצה  אחת  ביראה  כולכם  ותהיו 

(ספרא, מכילתא דמילואים ו). 

מיהו 'אותו יצר הרע' שהצטוו ישראל להעביר מלִבם?

מטרה  נועדה  הוא  באשר  אדם  לכל  הרי"ם':  ה'חידושי  ביאר 
רע  יצר  ישנו  הוא  באשר  אדם  ולכל  נוצר,  שלשמה  מיוחדת 
עצמו  האדם  רק  זו.  מטרה  מהגשמת  למונעו  המנסה  מיוחד 
מכיר ויודע את טיבו של 'אותו יצר' אישי ומיוחד שלו, ועל כך 
פונה משה לכל אחד ואחד מישראל ומורה לו: "אותו יצר הרע 

העבירו מלבכם". 

על פי יסוד זה יישב רבי מאיר לרנר רבה של אלטונה תמיהה 
העולה על נוסח 'יהי רצון' שלאחר ברכת 'המעביר שנה': מדוע 
בתחילה אנו מבקשים: "ואל תשלט בנו יצר הרע", ומיד אחר כך 

אנו כופלים ומבקשים: "וכוף את יצרנו להשתעבד לך"?

ישלוט  שלא  מבקשים  אנו  בתחילה  להבין:  נוכל  האמור  לפי 
 – 'יצרנו'  על  מבקשים  אנו  מכן  ולאחר  הכללי,  הרע,  היצר  בנו 

המיוחד לנו, שאף עליו יסייע לנו הבורא יתברך להתגבר.
'אמרי הרי"ם', שו"ת 'הדר הכרמל' יו"ד סג

בושה כסגולה למחילת עוונות
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְת ְוֶאת 

עָֹלֶת" (ט ז)

"שהיה אהרן בוש וירא לגשת. אמר לו משה: 'למה אתה בוש? 
לכך נבחרת!'" (רש"י). 

מעיון בדברי רש"י נראה כי שתי סיבות מנעו מאהרן לגשת אל 
לבושתו  רק  משה  התייחס  אפוא  מדוע  ויראה.  בושה  המזבח: 

של אהרון כשאמר לו: "למה אתה בוש"?

פירש רבי חיים הכהן רפפורט רבה של אוסטַרַהא: 

במסכת ברכות (יב ב) אמרו חכמינו זיכרונם לברכה: "כל העושה 
כל עונותיו", ופירשו  על  לו  בו – מוחלין  עבירה ומתבייש  דבר 

הראשונים (שיטה מקובצת שם) שהבושה נחשבת לו כתשובה.

כשראה משה שירא אהרן מלגשת לעבודה כי התבייש מחטא 
אתה  'למה  הרי:  למזבח,  מלגשת  ירא  הנך  תמה: "מדוע  העגל, 
בוש' – דווקא מאחר שאתה מתבייש אינך צריך לירא מלגשת, 

שהרי מחמת הבושה נמחלו עוונותיך".

'אוצרות חיים' (נדפס בסוף שו"ת 'מים חיים' ח"א)

אהרן נשא תחילה את 'ידו' ואחר כך את 'ידיו'
"ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם" (שם)

על שני דיוקים העולים למקרא פסוק זה עמד הנצי"ב מוולוז'ין:

א. מדוע נכתבה המילה "ָיָדו" בכתיב חסר? 

ב. מדוע נקטה התורה לשון "ֶאל ָהָעם", ולא "על העם", או "כנגד 
העם"?

שאומרים  לברכה  לכוון  העם  חייבים  שלהלכה  כיוון  וביאר: 
אהרן  שנשא  הכתוב  לנו  רמז  ט),  קכח  או"ח  (שו"ע  הכוהנים 

את  שיְפַנו  להם  להורות  כדי  העם  אל  האחת  ידו  את  תחילה 
העם  כנגד  ידיו  את  נשא  כך  אחר  ורק  לבם,  את  ויכוונו  דעתם 

לשם ברכתם.
שו"ת 'משיב דבר' ח"ב צא

שבחם של ישראל שתפילתם נענית עם סיומה
"ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה'... ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוָּירֹּנּו" (ט כד)

השבח  מהו  להבין  ויש  "ושבחו",   – "ַוָּירֹּנּו"  תרגם:  אונקלוס 
המיוחד ששיבחו?

ביאר מרן ה'חתם סופר': במסכת תענית (כה ב) כותבת הגמרא 
לאחר  מיד  תפילתם  נענתה  אם  הציבור:  תפילת  בעניין  כלל 
למלא  הוא  ברוך  הקדוש  שמיהר  להם  הוא  שבח   – שסיימוה 
מבוקשם, אך אם נענתה טרם סיום תפילתם – גנאי הוא להם, 

שבכך נראה שאין הוא חפץ לשמוע את קולם.

לאחר  המילואים,  לימי  השמיני  ביום  לפרש:  נוכל  זה  לפי 
שסיים אהרן את כל סדר הקרבת הקרבנות כפי שהצטווה מפי 
הגבורה, עדיין לא שרתה השכינה בישראל, עד שיצא יחד עם 
משה והתפללו על כך, ומיד לאחר שסיימו תפילתם יצאה אש 

מלפני ה' ושרתה השכינה בישראל. 

באש,  ישראל  בני  כשהתבוננו   – ָהָעם"  ָּכל  נאמר: "ַוַּיְרא  כך  על 
שאש  שתרגם אונקלוס: "ושבחו" – שהבינו  כפי  מיד "ַוָּירֹּנּו" – 
שרתה  שלא  שולחיהם,  ולציבור  לאהרן  למשה,  שבח  היא  זו 
סיום  עם  מיד  ומשהתפללו,  כך,  על  שהתפללו  עד  השכינה 

תפילתם זכו ונענו.

ברכת 'לחיים' בשתיית יין
"ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת" (י ט)

על הטעם שאסרה התורה על הכוהנים לשתות יין כתבו בעלי 

התוספות שהוא משום שהשכרות יכולה להביאם לידי תקלה, 
שהרי אף אדם הראשון נכשל בחטא עץ הדעת לאחר שהשתכר 

בשתייתו מהכוס שעליה בירך 'ברכת חתנים' בנישואיו לחווה.

'לחיים'  בברכת  רעהו  את  איש  לברך  אנו  מקפידים  זו  מסיבה 
לאחר  במיתה  נקנס  הראשון  אדם  שהרי  יין,  שתיית  בשעת 
זולתנו  את  מברכים  אנו  כן  ועל  יין,  שתיית  מחמת  שנכשל 

ששתייה זו תהיה לו לחיים ולשלום.
'דעת זקנים'

תשעה עשר עופות כנגד תשע עשרה ברכות 
"ְוֶאת ֵאֶּלה ְּתַׁשְּקצּו ִמן ָהעֹוף א ֵיָאְכלּו ֶׁשֶקץ ֵהם..." (יא יג)

הכוונה  חובת  בעניין  העוסקים  ד)  ב  (ברכות  הירושלמי  בדברי 
שמנה  כך  על  שמואל  האמורא  של  עדותו  הובאה  בתפילה, 
ייתכן  זה  הכיצד  תמוה,  ולכאורה  תפילתו.  באמצע  אפרוחים 
שקדוש עליון שכזה יהרהר באפרוחים בעיצומה של תפילתו?

'חוסן  בעל  העליר  יהושע  רבי  הגאון  חיבר  זה  עניין  לביאור 
יהושע' קונטרס מיוחד בשם 'דברי יהושע – בית תפילה', להלן 

נביא מתוך דבריו:

בדברי הגמרא (סוכה נה ב) מבואר כי הקרבנות שהקריבו ישראל 
אף  כי  לומר  יש  זה  ולפי  העולם,  אומות  של  לכפרתם  הועילו 
על  לכפר  מועילה  קרבנות  במקום  בימינו  שנתקנה  התפילה 

אומות העולם.

והנה, אם נמנה את מספר העופות הטמאים שהוזכרו בפרשתנו, 
העמידה.  תפילת  ברכות  כמניין   – עשר  תשעה  הינם  כי  נמצא 
העולם  אומות  כי  יא)  טו  (בראשית  יונתן'  ה'תרגום  דברי  ולאור 
שמואל:  של  עדותו  את  לפרש  נוכל  טמאים,  לעופות  נמשלו 
אף  העמידה  בתפילת  לכוון  שהקפיד  אפרוחים",  מניתי  "אני 

כנגד העופות הטמאים כדי לכפר על אומות העולם.

רומזים  כיצד  לפרט  יהושע'  ה'חוסן  האריך  דבריו  בהמשך 
שמונה  מברכות  אחת  לכל  הטמאים  העופות  של  שמותיהם 
עשרה. מפני אריכות הדברים לא הבאנו אותם בעלוננו, וכדאי 

לעיין במקורם. 

כוחה של מצווה אחת
"ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹר ּוֵבין ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין ַהַחָּיה 

ֲאֶׁשר א ֵתָאֵכל" (יא מז)

אלא:  הם!  מפורשים  כבר  והלא  לפרה?  חמור  בין  לומר  "צריך 
בין טמאה לך לטהורה לך – בין נשחט חציו של קנה לנשחט 

רובו" (רש"י).

המשגיח  שוואב  משה  רבי  למד  מהדברים  העולה  נפלא  מוסר 
דגייטסהד:

ההבדל "בין טמאה לך לטהורה לך – בין נשחט חציו של קנה 
לנשחט רובו" הינו דק כחוט השערה. ואכן כך הוא בכל עניין 
שבקדושה, בכוחה של מצווה קלה אחת להפוך את מהותו של 
את  לעלות  יכולה  אחת  'אמן'  עניית  לקצה;  הקצה  מן  האדם 

העולם משאול תחתית לשערי גן עדן.
'מערכי לב' ח"ג עמ' צז

פרשת שמיני

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

ברכה ואמן
בפרשת שמיני צ"א פסוקים כגימטרייה של אמן. מלבד 
לכשרות  הנוגעות  בהלכות  מסתיימת  זו  פרשה  זאת, 
ללמדנו   – 'אמן'  בגימטרייה  'מאכל'  ואכן  המאכלים, 
עלינו  אלא  האכילה,  על  בברכה  שנסתפק  די  שאין 

להשתדל שתמיד יהיה מי שיענה אמן אחר ברכתנו.

למניין  במסורה  שנתנו  הסימן  אף  עוד:  להוסיף  וניתן 
על  שהמקפיד  כלומר  'עבדיה',  הוא  הפרשה  פסוקי 

עניית 'אמן' מתחזקת אמונתו ונהיה עבד י-ה.
'אמונת יצחק' ח"ב עמ' לג

עניית אמן משרישה אמונה
"ִּכי ַהּיֹום ה' ִנְרָאה ֲאֵליֶכם" (ט ד)

על  המקפיד  כי  ללמדך  'אמן',  בגימטרייה  ַהּיֹום"  "ִּכי 
ִנְרָאה  "ה'  בבחינת:  בלבבו,  אמונה  משריש  אמן  עניית 
באמונתו  פוגם  הוא  הרי  בכך  נזהר  שאינו  ומי  ֲאֵליֶכם", 

חלילה.
'ישרש יעקב' עמ' קכח, וראה 'מורא מקדש' אות ח' 

ביום ו' כ"ה בניסן יחול היארצייט של מרן הרה"ק בעל 'דברי חיים' מצאנז,
 שעל אודותיו סיפר נכדו וממשיך דרכו בעל 'שפע חיים' זצ"ל באחת מדרשותיו:

"אצל זקני הקדוש מצאנז זי"ע היה חוק קבוע, דבר יום ביומו: אחד 
ולפעמים שניים ויותר מבניו הקטנים או מנכדיו היו אומרים לפניו 

ברכות השחר, והוא היה עונה אחריהם אמן".
הליכות חיים סדר היום עמ' קסב

חוק קבוע
 דבר

יום ביומו
ברכות השחר בחברותא – להאמין בכל בוקר מחדש.
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ייחרת  הקודש  בארץ  זצ"ל  מקרלין  אלימלך  אברהם  רבי  הרה"ק  של  והאחרון  הרביעי  ביקורו 
לנצח בלבבות חסידיו כביקור נורא הוד, אפוף רצינות ומלווה בתפילות בלתי פוסקות לישועתם 

של ישראל.

היה זה בקיץ של שנת תרצ"ט. רוחות המלחמה כבר נשבו בעוז ברחבי אירופה. הצורר הנאצי 
יימח שמו שלא חדל מלהשמיע את חלומו המזוויע למחות את העם היהודי מעל פני האדמה, 
קרוב היה מתמיד להגשמת שאיפתו הנוראית, רחמנא ליצלן, והעולם היהודי כולו עקב במתח 

ובחרדה אחר המתרחש.

חזה  כבר  בגרמניה,  השלטון  כס  על  שמו  יימח  הנאצי  הצורר  בעלות  לכן,  קודם  שנים  שש 
חדל  לא  ומאז  היהודי,  העם  על  להתרחש  העומד  האסון  את  אלימלך  אברהם  רבי  האדמו"ר 
ישראל  של  ישועתם  על  ולזעוק  להתפלל  השעה,  לחובת  מרעיתו  צאן  את  ולעורר  מלהתריע 

שסכנה נוראית מרחפת על ראשם.

מאימת  וגעש  רעש  כולו  כשהעולם  תרצ"ט,  בשנת  אף  הרבי.  את  הבינו  הכול  לא  שנים  באותן 
המלחמה הקרֵבה ובאה, היו רבים שסברו כי הוא מגזים בחששותיו. אך הרבי שהיה מהיחידים 
שראו בעיניהם הקדושות את הנורא מכול, המשיך כל העת ביתר שאת וביתר עוז לעורר את 

חסידיו ומקורביו לתפילה ולזעקה.

מיד לאחר חג הפסח תרצ"ט, הודיע הרבי למקורביו על רצונו העז לצאת לביקור ממושך בקרב 
שמים  רחמי  לעורר  ברורה:  הייתה  המטרה  כאשר  הקדושה,  הארץ  תושבי  מרעיתו  עדת  קהל 
בכל המקומות הקדושים ובפרט בכותל המערבי כדי שתתבטל הגזֵרה הקשה שתלויה ועומדת 

על העם היהודי.

בשלהי חודש אייר הטילה האנייה שבה נסע הרבי עוגן בנמל תל אביב שזה עתה נחנך. מאות 
רבות מחסידי קרלין כבר המתינו בכיליון עיניים לאנייה ההולכת ובאה, ומיד עם ראותם את זיו 
פני רבם פצחו בשירת 'ברוכים הבאים בשם ה'...', אלא שלמרבה הפלא וההפתעה, מיהר הרבי 

להסותם תוך שהוא קורא לעברם בפנים רציניות ובקול רועד:

"יהודים! לא באנו הפעם לארץ ישראל לשם ביקור! באנו כדי לעורר רחמי שמים על אחינו בני 
גיל  עת  לא  ראשם.  מעל  תלויה  הצורר  חרב  אשר  אירופה,  מדינות  ושאר  פולין  יושבי  ישראל 
ושמחה עתה! באנו לכאן כדי להרבות בתחנונים במקומות הקדושים ובציוני הצדיקים, לישועה 

ולרחמים בעבורם, אולי יחוס, אולי ירחם...!"

החסידים נדהמו לשמע הדברים. הם לא העלו בדעתם כי המצב כה קשה, והרבי שכאמור צפה 
פנה  הגיעו  עם  שבירושלים.  למעונו  שהובילו  לרכב  ולהיכנס  מהם  להיפרד  מיהר  הבאות  את 

היישר אל הכותל המערבי, שם החל מיד לזעוק בתפילה לישועת הכלל והפרט.

כצפוי, החל מיום בואו אל הארץ, במשך הימים והשבועות שלאחר מכן ועד לתום ביקורו, הרבה 
ולבקוע  מלהתפלל  חדל  ולא  הקדושים  המקומות  וליתר  המערבי  הכותל  אל  להגיע  האדמו"ר 

שערי שמים.

כיוון שמעונו של הרבי היה בעיר העתיקה, הקפיד בכל שבת מיד עם סיום קריאת התורה, לרדת 
מבית המדרש דחסידי קרלין שבעיר העתיקה, לתפילת מוסף בכותל המערבי הסמוך.

מנהג של קבע היה לרבי בשבתות אלו; באותם ימים לא התיר שלטון המנדט ליהודים להכניס 
ספר תורה אל הכותל, ומתוך כך לא יכלו המתפללים לומר את 'שיר הכבוד' כנהוג, לפיכך מיד 
לאחר סיום תפילת המוסף פונה היה הרבי לפינה הימנית של הרחבה, סמוך לשער ה'זאווייה' 
המעלות'  'שירי  עשר  חמשה  את  חסידיו  עם  אומר  היה  ושם  הכותל,  אל  נכנסים  היו  שדרכו 

שבתהלים, במקום 'שיר הכבוד'.

מוסף  להתפלל  ירד  הרבי  תרצ"ט.  אב  במנחם  י"ג  ואתחנן-נחמו,  פרשת  קודש  בשבת  זה  היה 
בכותל כהרגלו, אלא שבניגוד לרגיל, מיד עם סיום קדיש 'תתקבל' שלאחר תפילת המוסף הודיע 

הרבי למשמשו כי ברצונו לסיים את התפילה בבית הכנסת שבעיר העתיקה.

החסידים התפלאו על פשר השינוי, אך מיהרו בלא אומר ודברים לצעוד אחר הרבי שעשה את 
דרכו במהירות לכיוון העיר העתיקה.

יהודי  הכותל.  רחבת  מכיוון  נשמע  פיצוץ  כשקול  הנס  גודל  התברר  מכן  לאחר  ספורות  דקות 
שברח במרוצה לכיוון פמלייתו של הרבי סיפר בהתרגשות כי פצצה שהונחה בדיוק במקום שבו 
היה אמור הרבי לעמוד באותה שעה, התפוצצה בקול רעם אדיר. למרבה הנס לא גרמה הפצצה 

כל נזק, משום שכמה דקות קודם לכן עזבו אחרוני המתפללים את המקום יחד עם הרבי. 

מתברר כי השכנים הערביים שלא רוו נחת מהנוכחות היהודית שהתגברה במיוחד בכל עת שבא 
הרבי להתפלל בכותל המערבי, החליטו לפתור את ה'בעיה' בדרך ישמעאלית טיפוסית, ואך נס 

מנע ממחשבתם לצאת אל הפועל.

נקל היה לשער מה היה מתרחש אילו היה נותר הרבי כהרגלו לומר את פרקי התהלים במקום. 
סייעתא דשמיא נפלאה הובילה את הרבי להחליט לוותר הפעם על מנהגו, וכך נמנע אסון כבד.

כחודש לאחר מכן, בי"ד לחודש אלול, עזב הרבי את הארץ הקדושה באנייה האחרונה שיצאה 
מהארץ לכיוון אירופה הדוויה, ושלוש שנים לאחר מכן עלה על המוקד עם בני משפחתו ואלפי 

חסידיו. ה' יקום דמם.

'גדול בישראל' פי"ג; 'זכרונם לברכה' י"ג במרחשוון; 'יומן הכותל המערבי' עמ' 179

ציפייה לקבלת התורה

ועל  המופלאים  הנסים  על  קראנו  פסח'  של  'הגדה  אמירת  בעת  והנורא,  הקדוש  בלילה 
האותות והמופתים שעשה הקדוש ברוך הוא כדי להוציא את בני ישראל ממצרים. כיוון 
שכל תכלית יציאת מצרים הייתה כדי שיקבלו בני ישראל את התורה, על כן מיד לאחר 
יציאת מצרים הצטוו ישראל לספור ארבעים ותשעה יום, כדי להגביר בלבם את הציפייה 
והתשוקה ליום החשוב ביותר שהיה בעולם מאז ששת ימי בראשית – יום קבלת התורה, 
(ספר  האלוקים  לעבודת   – מצרים  מעבדות  הוא,  ברוך  הקדוש  אותנו  הוציא  למענו  אשר 

החינוך שו).

מאז לאותו היום ועד ימינו אנו, בכל שנה ושנה מחדש אנו מעוררים תשוקה נפלאה זו על 
ידי קיום מצוות 'ספירת העומר' במשך ארבעים ותשעה הימים שבין פסח לעצרת. רבי יוסף 
בכור שור, מבעלי התוספות (ויקרא כג טז) הביא על כך משל נפלא, לאדם שהיה חבוש בבית 
האסורים במשך שנים רבות, והנה הגיע שליח המלך ובישר לו: "ביום פלוני יוציאך המלך 
מבית האסורים, ולאחר חמשים יום מיציאתך ייתן לך את בתו לאישה". האיש שהיה שבע 
"אם  אמר:  הוציאו,  והמלך  המיוחל  היום  כשהגיע  אך  המבשר,  לדברי  האמין  לא  אכזבות 
קיים המלך את  הבטחתו הראשונה, בוודאי יקיים את ההבטחה השנייה וייתן לי את בתו", 

ומתוך ציפייתו החל למנות את הימים עד ליום המובטח.

כך ישראל, כאשר בתוך קושי העבודה הבטיחם משה כי יוציאם הקדוש ברוך הוא ממצרים 
אולם  לכך.  לבם  שתו  לא  שם),  וברש"י  יב  ג  שמות  (ראה  התורה  את  להם  ייתן  מכן  ולאחר 
כשראו כי התקיימה ההבטחה הראשונה, מיד החלו לספור עד ליום הגדול שבו יזכו בתורה 

הקדושה.

'ספירת העומר' על שום מה?

למחרת  העומר,  קרבן  הקרבת  שיום  משום  כך,  נקרא  העומר'  'ספירת  מצוות  של  שמה 
יום טוב ראשון של פסח, הוא היום שקבעה התורה כיום התחלת קיום המצווה, ככתוב: 
"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם... ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה" (ויקרא כג 

טו).

מלבד זאת כתבו הראשונים כי זמן הקרבת העומר ומצוות הספירה קשורים זה לזה, שכן 
בתקופה זו של סיום עונת הגשמים ותחילת עונת הקיץ, נתונים עובדי האדמה בחשש רב; 
שמא ירדו גשמים ויפסידו את תבואתם, או שמא יבוא שידפון לעולם וייבש את פירותיהם. 
א),  טז  (ר"ה  שבשדות  התבואה  שתתברך  כדי  העומר,  הקרבת  על  ישראל  הצטוו  לפיכך 
כך  ומתוך  העולם  צער  את  שנזכור  כדי  העומר  ספירת  את  לספור  הצטוו  סיבה  ומאותה 
נוכל  וכך  כתקנן  התבואות  שיהיו  עלינו,  שירחם  ה'  לפני  ונתחנן  שלמה  בתשובה  נשוב 
להגות בתורה כראוי, שהרי אמרו חכמים (אבות ג כא): "אם אין קמח – אין תורה" (אבודרהם, 

תפילות הפסח).

עוד כתבו הראשונים, כי כיוון שבתקופת העומר, בין פסח לעצרת, עמלים הכול בעבודת 
המועד  את  לשכוח  הם  עלולים  בעבודתם  הכרוכה  הטרחה  ומתוך  שבשדות,  הקציר 
את  למנות  הצטוו  כן  על  השבועות,  לחג  לירושלים  להגיע  כדי  מביתם  לצאת  שעליהם 

חשבון הימים, שלא ישכחו את זמן החג (שם).

טעם נוסף בדרך דרוש כתב המהרש"א (ח"א, ר"ה טז א, וראה 'מחשבות חרוץ' אות טו):

מנחת העומר המוקרבת למחרת הפסח מובאת מן השעורים שהן מאכל חמורים (פסחים ג 
ב), ולעומת זאת מנחת 'שתי הלחם' המוקרבת בחג מתן תורה מובאת מן החיטים שהן סמל 
הדעת (ראה ברכות מ א: "אילן שאכל ממנו אדם הראשון... רבי יהודה אומר: 'חטה היתה, שאין התינוק יודע 

לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן'").

כשיצאו ישראל ממצרים, טרם קיבלו את התורה והמצוות, היו הם בבחינת חמורים ועל 
כן המנחה המוקרבת למחרת הפסח באה מן השעורים. רק כשהגיעו להר סיני וקיבלו את 

התורה, אזי נחשבו כבני אדם, ועל כן הצטוו להביא מנחה מן החיטים.

'מנחת  מבחינת  ויותר  יותר  אנו  מתרחקים  הספירה  מימי  ויום  יום  שבכל  נמצא  זה  לפי 
העומר' הבאה ממאכל בהמה, ומתקרבים ל'שתי הלחם' שהם בבחינת הדעת, ועל כן ראוי 

לכנות ימים אלו בכינוי 'ספירת העומר'.

עמידה בשעת הספירה

במדרש (מדרש תנאים דברים טז ט) דרשו חכמים שיש לעמוד בשעת הספירה מהפסוק (דברים 
בקומה,  אלא  'בקמה'  תקרא  "אל   – ַּבָּקָמה"  ֶחְרֵמׁש  ֵמָהֵחל   ָל ִּתְסָּפר  ָׁשֻבעֹת  "ִׁשְבָעה  שם): 

מכאן שאין מברכין על ספירת העומר אלא מעומד".

טעם נוסף הובא ב'שבלי הלקט' (רלד): הכתוב הקיש את הספירה לקצירה, כפי שקצירה 
נעשית מעומד כך הספירה צריכה להיעשות במעומד.

מעניין לציין כי ממצווה זו למדו הראשונים (מנהגי מהרי"ל הלכות לולב; אבודרהם ברכות השחר 
ועוד) על מצוות נוספות שנכתבה בהן המילה 'לכם' שיש לעשותן מעומד. סימן לדבר נתנו 
הראשונים (ספר המנהגים טירנא, פסח טז) מהכתוב בתהלים (לג יא): "ֲעַצת ה' ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד": 
'עצת' ראשי תיבות: עומר ציצית תפילין (ראה עוד בהגהות 'עטרת זקנים' או"ח סי' ח' שדרש מצוות 

נוספות מפסוק זה).

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

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

רגלי חסידיו ישמור


