
פרשת שמיני

בס"ד

דער אונטערשייד פון 'ֵיֶצר' צו 'ִיְצֵרנו'
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַּתֲעׂשּו" (ט ו)

"משה רבינו האט געזאגט פאר די אידן: אותו יצר הרע העבירו 
לפני  לשרת  אחת  ובעצה  אחת  ביראה  כולכם  ותהיו  מלבכם, 

המקום" (ספרא, מכילתא דמילואים ו). 

באפוילן  זענען  אידן  די  וואס  הרע'  יצר  'אותו  דער  איז  וואס 
געווארן מ'זאל אים דערווייטערן פון זייער הארץ?

איז  מענטש  יעדן  פאר  הרי"ם':  'חידושי  דער  ערקלערט 
באשטימט א ספעציעלע ציל וואס צוליב דעם איז ער באשאפן 
וואס  יצר-רע  ספעציעלע  א  האט  מענטש  יעדער  און  געווארן, 
דער  נאר  ציל.  זיין  אויסצופירן  פון  אפהאלטן  אים  פראבירט 
מענטש אליין ווייסט און טוהט איינערקענען דעם כח פון 'אותו' 
ד.מ. זיין פריוואטער און ספעציעלער יצר, און וועגן דעם האט 
זיך משה געוואנדן צו יעדן איד און האט אים געזאגט: "אותו יצר 

הרע העבירו מלבכם". 

רב  דער  לערנער  מאיר  רבי  פארענטפערט  יסוד  דעם  לויט 
אלטונא א קשיא וואס איז פון זיך אליין שווער אויף דער נוסח 
פון 'יהי רצון' וואס מיר זאגן נאך די ברכה פון 'המעביר שינה': 
הרע",  יצר  בנו  ישלוט  "ואל  מיר:  בעהטן  אנהויב  אין  פארוואס 
יצרנו  את  "וכוף  נאכאמאל:  מען  בעהט  נאכדעם  באלד  און 

להשתעבד לך"?

אבער לויט דעם אויבנדערמאנטן שמועס קען מען פארשטיין: 
אין אנהויב בעהעטן מיר אויף דעם כלליות'דיגן יצר הרע – אז 
מיר  בעהטן  נאכדעם  און  געוועלטיגן,  נישט  אונז  אויף  זאל  ער 
אויף 'יצרנו' – וואס איז ספעציעל פאר אונז, וואס אויך אים צו 

קענען געווינען העלפט אונז דער אויבישטער אויף דעם.

'אמרי הרי"ם', שו"ת 'הדר הכרמל' יו"ד סג

אהרן האט פריער אויפגעהויבן 'ידו' און נאכדעם 'ידיו'
זיך  האט  פסוק  דעם  אויף  שווער  זענען  וואס  דיוקים  צוויי 

געשטעלט דער נצי"ב פון וואלאזשין:

א. פארוואס שטייט די ווארט "ָיָדו" חסר (אן קיין י')? ב. פארוואס 
כאפט אן די תורה "ֶאל ָהָעם", און נישט "על העם", אדער "כנגד 

העם"?

צו  קאפ  צולייגן  ציבור  דער  דארף  להלכה  אזוי:  ער  ערקלערט 
די ברכה וואס די כהנים זאגן (שו"ע או"ח קכח ט), און צוליב דעם 
אז  ווייזן  צו  זיי  פאלק  צום  האנט  איין  אויפגעהויבן  אהרן  האט 
זיי זאלן זיך צוגרייטן און צולייגן זייער מחשבה צו די ברכה, און 
נאר נאכדעם האט ער אויפגעהויבן ביידע הענט אקעגן די אידן 

און האט זיי געבענטשט.
שו"ת 'משיב דבר' ח"ב צא

די שבח פון די אידן אז זייער תפילה איז אנגענומען 
געווארן באלד ביים ענדיגן

"ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה'... ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוָּירֹּנּו" (ט כד)

אונקלוס טייטש: "ַוָּירֹּנּו" - "ושבחו", דארף מען פארשטיין וואס 
איז דער ספעציעלער לויב וואס זיי האבן געלויבט?

ערקלערט דער 'חתם סופר': אין מסכת תענית (כה ב) זאגט 

די גמרא לגבי א תפילה וואס דער ציבור דאוונט: אויב איז זייער 
תפילה באלד אנגענומען געווארן נאך ווען זיי האבן געענדיגט 
צו בעהטן – איז עס א לויב פאר זיי אז דער אויבישטער האט 
שנעל נאכגעגעבן זייער בקשה, אבער אויב עס איז אנגענומען 
געווארן נאך בעפאר זיי האבן געענדיגט צו דאווענען – איז עס 
פאר זיי א שאנד, ווייל עס זעהט אויס אז ער וויל נישט הערן 

זייער שטימע.

אין דעם אכטן טאג, נאך ווען אהרן האט געענדיגט דעם גאנצן 
סדר פון מקריב זיין די קרבנות אזוי ווי דער אויבישטער האט 
רועהן  געקומען  אראפ  נאכנישט  שכינה  די  איז  באפוילן,  אים 
זיך  האבן  משה  מיט  צוזאמען  אהרן  ביז  ישראל,  כלל  צווישן 
איז  דאווענען  צו  ענדיגן  נאכן  באלד  און  דאווענען,  געשטעלט 
געקומען א פייער פון השי"ת און די שכינה איז געקומען רועהן 

צווישן די אידן.

האבן  אידן  די  ווען   – ָהָעם"  ָּכל  "ַוַּיְרא  שטייט:  דעם  אויף 
אריינגעטראכט אין דעם, איז געווען "ַוָּירֹּנּו" – אזוי ווי אונקלוס 
טייטש: "ושבחו" – ווייל זיי האבן פארשטאנען אז דאס איז א 
שבח פאר משה און אהרן און פאר דער ציבור וואס האבן זיי 
געשיקט, אז די שכינה האט נישט גערוהט ביז מ'האט געדאוונט 
אויף דעם, און ערשט נאך וואס מ'האט געענדיגט דאווענען איז 

מען געהאלפן געווארן.

וואונטשן 'לחיים' ביים טרינקען וויין
"ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת" (י ט)

כהנים  די  פאר  גע'אסר'ט  האט  תורה  די  פארוואס  טעם  דער 
צו טרינקען וויין שרייבן די בעלי התוספות אז דאס איז צוליב 
וואס שכרות קען צוברענגען צו שטרויכלונגען, ווייל אויך אדם 
הראשון איז געשטרויכלט געווארן אין די זינד פון די עץ הדעת 
די  פון  געטרינקען  האט  ער  ווען  געווארן  שיכור  ער  וואס  נאך 
בעכער וואס אויף דעם האט ער געזאגט די 'ברכת חתנים' ווען 

ער האט חתונה געהאט מיט חוה.

אלץ די סיבה זענען מיר מקפיד ביים טרינקען וויין צו וואונטשן 
'לחיים' איינער דעם צווייטן, ווייל אדם הראשון איז געשטראפט 
געווארן מיט טויט נאך וואס ער איז נכשל געווארן צוליב דאס 
טרינקען וויין, וועגן דעם וואונטשן מיר איינער דעם צווייטן אז 

די טרינקען זאל אים זיין לחיים ולשלום.
'דעת זקנים'

ניינצן ברכות אקעגן ניינצן עופות
"ְוֶאת ֵאֶּלה ְּתַׁשְּקצּו ִמן ָהעֹוף א ֵיָאְכלּו ֶׁשֶקץ ֵהם..." (יא יג)

חוב  די  איבער  מ'רעדט  וואו  ד)  ב  (ברכות  ירושלמי  די  אין 
פון  עדות  דער  געברענגט  ווערט  דאווענען,  ביים  כוונה  פון 
האט  ער  אז  זיך  אויף  דערציילט  ער  וואו  אמורא  דער  שמואל 
זייער  עס  איז  לכאורה  דאווענען.  אינמיטן  אפרוחים  געציילט 
זאל  ער  ווי  עליון  קדוש  אזא  אז  זיין  קען  וויאזוי  וואונדערליך, 

טראכטן פון אפרוחים אינמיטן זיין דאווענען?

דער גאון רבי יהושע העליר דער בעל 'חוסן יהושע' האט מחבר 
צו  כדי  תפילה  בית   - יהושע  דברי  ספר  עקסטערע  א  געווען 

ערקלערן דער ענין:

אין גמרא (סוכה נה ב) ווערט געברענגט אז די קרבנות וואס די 
אומות  די  אויף  געווען  מכפר  האט  געווען  מקריב  האבן  אידן 
העולם, און לויט דעם קען מען זאגן אז היינטיגע צייטן וואס די 
תפילה איז אנשטאט די קרבנות העלפט עס צו מכפר זיין אויף 

די אומות העולם.

ווערן  וואס  עופות  טמא'נע  די  פון  צאל  די  ציילן  מ'וועט  אויב 
זענען  זיי  אז  טרעפן  מיר  וועלן  פרשה,  אונזער  אין  דערמאנט 
ניינצן – אזוי ווי די צאל פון די ברכות ביי די שמונה עשרה. און 
לויט דעם תרגום יונתן (בראשית טו יא) וואס זאגט אז די פעלקער 
זענען נמשל צו טמא'נע עופות, קען מען ערקלערן די ווערטער 
פון שמואל: 'איך האב געציילט די אפרוחים', אז ער האט מכוון 
זיין ביים דאווענען אויך אויף די טמא'נע עופות – כדי צו מכפר 

זיין אויף די אומות העולם.

און דער 'חוסן יהושע' איז דארט מאריך אויסצורעכענען וויאזוי 
זענען יעדע איינס פון די טמא'נע עופות מרמז אקעגן א געוויסע 
עס  מיר  קענען  אריכות  די  צוליב  עשרה.  שמונה  די  פון  ברכה 

נישט אראפ ברענגען אין די קאלום. 

די כח פון איין מצוה
ַהַחָּיה  ּוֵבין  ַהֶּנֱאֶכֶלת  ַהַחָּיה  ּוֵבין  ַהָּטהֹר  ּוֵבין  ַהָּטֵמא  ֵּבין  "ְלַהְבִּדיל 

ֲ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)

האט  ווערטער  די  איז  ליגט  השכל  מוסר  געוואלדיגע  א 
ערקלערט רבי משה שוואב דער משגיח פון געיטסהעד:

דער אונטערשייד "בין טמאה לך לטהורה לך - בין נשחט חציו 
של קנה לנשחט רובו" איז ווי א חוט השערה, און טאקע אזוי 
ליגט  מצוה  קליינע  א  אין  אויך  שבקדושה,  דבר  יעדע  ביי  איז 
צווייטן;  צום  עק  איין  פון  מענטש  דעם  איבערצודרייען  כח  א 
שאול  פון  וועלט  די  ברענגען  ארויף  קען  'אמן'  איין  ענטפערן 

תחתית ביז צו טויערן פון גן עדן.
'מערכי לב' ח"ג עמ' צז

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
נו'

פע ם

ענטפערן אמן ווארצלט איין די אמונה
"ִּכי ַהּיֹום ה' ִנְרָאה ֲאֵליֶכם" (ט ד)

איז  וואס  דער  ווייל  'אמן',  בגימטריה  איז  ַהּיֹום"  "ִּכי 
אין  אמונה  די  איין  ווארצלט  אמן  ענטפערן  צו  מקפיד 
דער  און  ֲאֵליֶכם",  ִנְרָאה  פון: "ה'  בחי'  די  אין  הארץ,  זיין 
פוגם  חלילה  ווי  ער  איז  דעם  אין  נזהר  נישט  איז  וואס 

אין זיין אמונה.
'ישרש יעקב' עמ' קכח, וראה 'מורא מקדש' אות ח' 

פרייטאג כ"ה ניסן וועט זיין דער יארצייט פון מרן הרה"ק בעל 'דברי חיים' פון צאנז, וואס 
אויף אים האט דערציילט זיין אייניקל און ממשיך דרכו דער בעל 'שפע חיים' זצ"ל 

אין איינס פון זיינע דרשות:
"ביי מיין הייליגער צאנזער זיידע זי"ע איז געווען א קביעות'דיגער 

מנהג, טאג טעגליך: איינער און אמאל צוויי צי מער פון זיינע קליינע 
קינדער צי פון זיינע אייניקלעך פלעגן זאגן פאר אים די ברכות השחר, 

און ער האט געענטפערט אויף זיי אמן".
הליכות חיים סדר היום עמ' קסב

א קביעות
'דיגער -
 מנהג 

טאג טעגליך
ברברכות השחר מיט א חברותא –  צו גלייבן יעדן אינדערפריה פון דאסניי
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דער פערטער און לעצטער באזוך פון הרה"ק רבי 
אברהם אלימלך פון קארלין זצ"ל אין ארץ הקודש 
וועט אויף אייביג זיין איינגעקריצט אין די הערצער 
פון זיינע חסידים אלץ א מורא'דיגער באזוך, ארום 
גענומען מיט ערנסקייט און באגלייט מיט תפילות 

אן קיין אויפהער אויף די ישועה פון כלל ישראל.

תרצ"ט,  יאר  פון  זומער  אין  געווען  איז  דאס 
א  מיט  געבלאזן  שוין  האבן  ווינטן  מלחמה  די 
שטארקייט אין אייראפא, דער רשע דער נאצי ימח 
הערן  לאזן  צו  פון  אויפגעהערט  נישט  האט  שמו 
זיין וואונטש אויסצומעקן דאס אידישע פאלק פון 
צו  געווען  נענטער  יעצט  שוין  איז  ער  וועלט,  די 
פארווירקליכן זיין שרעקליכן ווילן רחמנא ליצלן, 
גרויס  מיט  האט  וועלט  אידישע  גאנצע  דאס  און 

זארג און ציטער נאכגעקוקט וואס עס פאסירט.

איז  שמו  ימח  נאצי  דער  ווען  פריער,  יאר  זעקס 
דייטשלאנד,  אין  אמט  רעגירונג'ס  זיין  אויף  ארויף 
געזעהן  שוין  אלימלך  אברהם  רבי  האדמו"ר  האט 
מיטן  געשעהן  גייט  וואס  אומגליק  גרויסן  דעם 
נישט  ער  האט  דעמאלטס  פון  און  פאלק,  אידישן 
אויפקלערן  און  זיין  מעורר  צו  פון  אויפגעהערט 
יעצט  ליגט  עס  אז  אנהענגער  און  חסידים  זיינע 
א  וואס  ישראל  כלל  אויף  דאווענען  צו  זיי  אויף 

מורא'דיגע סכנה שוועבט העכער זייער קאפ.

פארשטאנען  אלע  נישט  האבן  יארן  יענע  אין 
תרצ"ט,  יאר  אין  אויך  רבי,  דער  פון  ווערטער  די 
און  גע'רעש'ט  האט  וועלט  גאנצער  דער  ווען 
געטומלט פון די שרעק פון די מלחמה וואס האט 
געווען  זענען  געקומען,  איז  און  דערנענטערט  זיך 
אסאך וואס האבן געהאלטן אז ער טרייבט איבער, 
איינציגע  די  פון  געווען  איז  וואס  רבי  דער  אבער 
וואס האבן געזעהן מיט זייערע הייליגע אויגן דאס 
ארגסטע פון אלעס, האט ווייטער ערוועקט זיינע 

חסידים און נאנטע זיי זאלן דאווענען און בעהטן.

באלד נאך יו"ט פסח אין יאר תרצ"ט, האט דער רבי 
שטארקע  זיין  איבער  נאנטע  זיינע  פאר  געמאלדן 
צווישן  באזוך  לאנגע  א  אויף  ארויסלאזן  זיך  רצון 
זיינע חסידים וואס וואוינען אין די הייליגע לאנד, 
רחמי  זיין  מעורר  קלאר:  געווען  איז  ציל  די  ווען 
איבערהויפט  הקדושים  מקומות  אלע  אין  שמים 
וואס  גזירה  שלעכטע  די  אז  המערבי  כותל  ביים 
הענגט העכער דאס אידישן פאלק זאל בטל ווערן.

דער  וואס  אין  שיף  די  האט  אייר  חודש  סוף  אין 
רבי איז מיט דעם געפארן זיך אפגעשטעלט אין די 
תל אביב'ער פארט וואס איז יעצט באנייט געווארן, 
אסאך הונדערטער קארלינער חסידים האבן קוים 
געווארט אויף דער שיף וואס דארף שוין אנקומען, 
האבן  רבי'ן  זייער  געזעהן  האבן  זיי  ווען  באלד  און 
בשם  הבא  'ברוך  געזאנג  א  מיט  אויסגעבראכן  זיי 
און  וואונדער  גרויסער  זייער  צו  אבער  ה'...', 
געמאכט  שטיל  רבי  דער  זיי  האט  איבערראשונג, 
ווען ער ווענדט זיך צו זיי מיט א ערנסטן געזוכט 

און א ציטערדיגע שטימע:

געקומען  נישט  מיר  זענען  מאל  דאס  "אידן! 
מיר  זענען  אונז  באזוך!  א  אויף  ישראל  ארץ  קיין 
אונזערע  אויף  שמים  רחמי  זיין  מעורר  געקומען 
ברודער וואס וואוינען אין פוילן און אין די אנדערע 
פון  שווערד  דער  וואס  לענדער,  אייראפא'שע 
יעצט  קאפ!  זייער  העכער  הענגט  פיינד  דעם 
זענען  מיר  פרייען!  זיך  פון  צייט  קיין  נישט  איז 
בקשות  מיט  איינרייסן  צו  כדי  געקומען  אהער 
די  ביי  און  הקדושים  מקומות  די  ביי  תחנונים  און 

ציונים פון די צדיקים, אולי יחוס, אולי ירחם...!"

די חסידים זענען אויפגעציטערט געווארן הערנדיג 
דער  אז  געטראכט  נישט  האבן  זיי  ווערטער,  די 
מצב איז אזוי שווער און ביטער, און דער רבי וואס 
ווי פריער געזאגט האט שוין געזעהן וואס עס גייט 
און  זיי,  פון  געזעגענען  זיך  געאיילט  זיך  האט  זיין 
איז אריין אין די אויטא וואס האט אים געפירט צו 
זיך  ער  האט  דארט  פון  ירושלים,  אין  אכסניא  זיין 
האט  דארט  המערבי,  כותל  צום  געוואנדן  שנעל 
ער באלד אנגעהויבן צו איינרייסן מיט תפילה און 

תחנונים אויף די ישועה פון דער כלל און פרט.

ווי געראכטן, פון דעם טאג וואס ער איז אנגעקומען 
קיין ארץ ישראל, און אזוי ווייטער די קומענדיגע 

רבי  דער  איז  באזוך,  ענדע  ביזן  וואכן  און  טעג 
און  המערבי  כותל  דעם  צו  געגאנגען  מאל  אסאך 
האט  און  הקדושים  מקומות  אנדערע  די  צו  אויך 
נישט אויפגעהערט פון צו בעהטן און איינרייסן די 

טויערן אין הימל.

ווייל דער רבי האט זיך אויפגעהאלטן אין די אלט-
נאכן  שבת  יעדן  געווען  מקפיד  ער  האט  שטאט, 
שוהל  קארלינער  אינעם  התורה  קריאת  ענדיגן 
וואס איז געווען אין אלט-שטאט צו גיין דאווענען 
ווייט  נישט  איז  וואס  המערבי  כותל  ביים  מוסף 

געווען פון דארט.

זיך  רבי  דער  האט  מנהג  קביעות'דיגע  א 
דעמאלטס  ווייל  שבתים;  יענע  אין  איינגעפירט 
פאר  געלאזט  נישט  מאנדאט  בריטישע  די  האט 
און  כותל,  צום  תורה  ספר  א  אריינטראגן  אידן  די 
זאגן  געקענט  נישט  ציבור  דער  האט  דעם  וועגן 
איינגעפירט,  איז  עס  ווי  אזוי  הכבוד'  'שיר  דעם 
מוסף  דאווענען  ענדיגן  נאכן  באלד  דעם  וועגן 
ווינקל,  רעכטע  די  צו  געוואנדן  רבי  דער  זיך  האט 
נאנט צו די שער ה'זאווייה' וואו דורך דעם איז מען 
אריין צום כותל, און דארט האט ער געזאגט מיט 
זיינע חסידים די פופצן 'שיר למעלות' פון תהלים, 

אנשטאט 'שיר הכבוד'.

ואתחנן  פרשת  קודש  שבת  פאסירט  האט  דאס 
רבי  דער  תרצ"ט.  אב  מנחם  י"ג  נחמו,  שבת   –
זיין  ווי  כותל  ביים  מוסף  דאווענען  געגאנגען  איז 
באלד  יעצט,  ביז  ווי  אנדערשט  אבער  שטייגער, 
מוסף  דאווענען  נאכן  'תתקבל'  קדיש  ענדיגן  נאכן 
ער  אז  משמש  זיין  פאר  דעמאלדן  רבי  דער  האט 
וויל ענדיגן דאס דאווענען אין שוהל וואס איז אין 

אלט-שטאט.

טויש,  אויפן  געוואונדערט  זיך  האבן  חסידים  די 
אבער אן צו רעדן א ווארט האבן זיי זיך געאיילט 
נאכגיין נאכן רבי'ן וואס איז געגאנגען מיט שנעלע 

טריט צו די ריכטונג פון אלט-שטאט.

ארויסגעוויזן  זיך  האט  נאכדעם  מינוט  עטליכע 
א  ווען  פאסירט  האט  דא  וואס  נס  גרויסן  דעם 
זיך  האט  אופרייס  א  פון  גרודער  שטארקער 
געהערט פון די ריכטונג פונעם כותל. א איד וואס 
צו  צוגעקומען  איז  און  דארט  פון  אנטלאפן  איז 
מיט  דערציילט  האט  רבי  דער  פון  באגלייטער  די 
אראפגעלייגט  איז  וואס  באמבע  א  אז  התרגשות 
רבי  דער  וואו  פלאץ  די  אויף  פונקט  געווארן 
זיך  האט  שטיין,  געדארפט  דעמאלטס  האט 
צו  גרודער.  געפערליכע  א  מיט  אויפגעפלאצט 
געמאכט  נישט  באמבע  די  האט  נס  גרויסן  דעם 
די  האבן  בעפאר  מינוט  עטליכע  ווייל  שאדן,  קיין 
לעצטע מתפללים פארלאזט דעם פלאץ צוזאמען 

מיט דער רבי.

ווי עס זעהט אויס זענען די אראבישע שכנים נישט 
וואס  אנוועזנהייט  אידישע  די  פון  געווען  צופרידן 
וואס  מאל  יעדע  ספעציעל  פארמערט  זיך  האט 
דער רבי איז געקומען דאווענען אין כותל המערבי, 
און זיי האבן באשלאסן צו לעזן די פראבלעם אויף 
א געווענליכע אראבישע וועג, און נאר א נס האט 
ווערן  אויסגעפירט  נישט  זאל  עס  אפגעהאלטן 

זייער פלאן.

עס איז גרינג זיך צו פארשטעלן וואס וואלט ווען 
געשעהן ווען דער רבי בלייבט ווען ווי זיין שטייגער 
קאפיטעלך  פופצן  די  פלאץ  אויפן  דארט  זאגן  צו 
דשמיא  סייעתא  געווענליכע  אויסער  א  תהלים. 
איינמאל  יעצט  זאל  רבי  דער  אז  צוגעפירט  האט 

מוותר זיין אויף זיין מנהג.

רבי  דער  האט  אלול,  י"ד  נאכדעם,  חודש  א  ארום 
שיף  לעצטע  די  מיט  לאנד  הייליגע  די  פארלאזט 
וואס איז אוועק געפארן פון די לאנד צו די ריכטונג 
יאר  דריי  און  אייראפא,  אנגעווייטיגטע  די  צו 
נאכדעם איז ער פארברענט געווארן צוזאמען מיט 
זיין משפחה און טויזנטער חסידים. ה' ינקום דמם.

'גדול בישראל' פי"ג; 'זכרונם לברכה' י"ג מרחשון; 'יומן 
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דער רבי האט פארלאזט אין די צייט...

די האפענונג אויף קבלת התורה
אין דעם הייליגן נאכט, ווען מיר האבן געזאגט די 'הגדה של פסח' האבן מיר דערמאנט די 
אלע וואונדערליכע נסים און די אותות און מופתים וואס דער אויבישטער האט געטוהן 
ווען ער האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים, אבער וויבאלד אז דער גאנצער ציל פון 
יציאת מצרים איז געווען כדי די אידן זאלן מקבל זיין די תורה, דעריבער נאכן ארויסגיין פון 
מצרים זענען די אידן באפוילן געווארן צו ציילן ניין און פערציג טעג, כדי שטערקער צו 
מאכן אין זייערע הערצער די האפענונג און די גלוסטעניש אויף דעם חשוב'סטן טאג אין 
דער וועלט פון ווען דער וועלט איז באשאפן געווארן – דער טאג פון קבלת התורה, וואס 
צוליב דעם האט דער אויבישטער אונז ארויסגענומען, פון צו ארבעטן פאר די מצריים – 

כדי צו דינען דעם אויבערשטן (ספר החינוך שו).

פון יענעם טאג ביז צו די היינטיגע צייטן, יעדעס יאר פון דאסניי טוהן מיר ערוועקן פון 
אין  העומר'  'ספירת  פון  מצוה  די  זיין  מקיים  דורך  גלוסטעניש  וואונדערליכע  די  פריש 
לויף פון ניין און פערציג טעג צווישן פסח און שבועות. רבי יוסף בכור שור, פון די בעלי 
התוספות (ויקרא כג טז) ברענגט אויף דעם א וואונדערליכן משל, א מענטש וואס איז געווען 
איינגעשפארט אסאך יארן אין א ארעסטהויז, און דער שליח פון דער קעניג איז געקומען 
די  פון  נעמען  ארויס  דיך  קעניג  דער  וועט  טאג  געוויסע  א  אין  געמאלדן:  אים  האט  און 
ארעסטהויז, און נאך פופציג טעג פון דיין ארויס גיין וועט ער דיר געבן זיין טאכטער צו 
חתונה האבן מיט איר. דער מענטש וואס איז שוין געווען זאט פון אנטוישונגען האט נישט 
געגלייבט וואס מ'האט אים געזאגט, אבער ווען עס איז אנגעקומען די באשטימטע טאג 
איינגעהאלטן  ער  האט  אויב  געזאגט:  ער  האט  ארויסגענומען,  אים  האט  קעניג  דער  און 
געבן  מיר  וועט  ער  און  צוזאג  צווייטע  די  איינהאלטן  זיכער  ער  וועט  צוזאג,  ערשטע  די 
זיין טאכטער, און צוליב זיין האפענונג האט ער אנגעהויבן צו ציילן די טעג ביז צו דעם 

באשטימטן טאג.

דער  אז  צוגעזאגט  משה  זיי  האט  ארבעט  שווערע  די  אינמיטן  ווען  אידן,  די  אויך  אזוי 
אויבישטער וועט זיי ארויסנעמען פון מצרים, און נאכדעם וועט ער זיי געבן די תורה (ראה 
שמות ג יב וברש"י שם) האבן זיי נישט צוגעלייגט זייער הארץ צו דעם, אבער ווען זיי האבן 

געזעהן אז די ערשטע הבטחה איז פארווירקליכט געווארן, האבן זיי באלד אנגעהויבן צו 
ציילן ביז צו דעם גרויסן טאג וואס דעמאלטס וועלן זיי באקומען די הייליגע תורה.

'ספירת העומר' וועגן וואס?
די נאמען פון די מצוה פון 'ספירת העומר' איז אזוי באשטימט געווארן צוליב וואס דער 
פון  טאג  ערשטן  דעם  פון  אויפצומארגנ'ס  'עומר',  דעם  געווען  מקריב  מ'האט  וואס  טאג 
יום-טוב פסח, איז דער טאג וואס די תורה האט באשטימט אלץ דער טאג וואס מ'הייבט 
אן די מצוה, אזוי ווי עס שטייט: "ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם... ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע 

ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה".

אויסער דעם שרייבן די ראשונים אז דער צייט פון מקריב זיין די עומר און די מצוה פון 
ציילן זענען פארבינדן איינס צום צווייטן, וויל אין די תקופה פון די ענדע צייט פון די רעגן 
און די אנהייב פון די צייט פון זומער, זענען די פעלד-ארבייטער זייער דערשראקן; אפשר 
וועט קומען א רעגן און עס וועט קאליע ווערן זייער תבואה, אדער וועט פארטרוקנט ווערן 
זייערע פירות, און וועגן דעם זענען די אידן באפוילן געווארן צו מקריב זיין דעם עומר, כדי 
אז די תבואה וואס איז אין די פעלדער זאל געבענטשט ווערן (ר"ה טז א), און צוליב די סיבה 
זענען מיר באפוילן געווארן צו ציילן ספירת העומר כדי מיר זאלן געדענקען די צער פון 
דער וועלט און דורך דעם וועלן מיר ריכטיג תשובה טוהן און בעהטן פון השי"ת ער זאל 
אויף אונז רחמנות האבן, אז די תבואה זאל גוט וואקסן און אזוי וועלן מיר קענען לערנען 
תורה ווי עס דארף צו זיין, ווייל די חז"ל זאגן דאך (אבות ג יז): "אם אין קמח - אין תורה" 

(אבודרהם, תפילות הפסח).

נאך שרייבן די ראשונים, ווייל אין די צייט פון די עומר, צווישן פסח און שבועות זענען 
דעם  צוליב  און  תבואה,  די  פון  שניט  די  מיט  פעלדער  די  אין  פארפלאגט  מענטשן  אלע 
קענען זיי פארגעסן די צייט וואס זיי דארפן ארויסגיין פון זייערע הייזער כדי אנצוקומען 
קיין ירושלים אויף יו"ט שבועות, דעריבער זענען זיי באפוילן געווארן צו ציילן די חשבון 

פון די טעג, כדי אז דורך דעם זאלן זיי נישט פארגעסן די צייט פון דער יו"ט (שם).

נאך א טעם בדרך דרוש שרייבט דער מהרש"א (ח"א, ר"ה טז א, וראה 'מחשבות חרוץ' אות טו):

די מנחת העומר וואס מ'איז מקריב אויפצומארגנ'ס פון יו"ט פסח איז פון גערשטן וואס 
דאס איז די עסן פון אייזלען (פסחים ג ב), אנדערשט איז די מנחה פון די 'שתי הלחם' וואס 
מ'האט מקריב געווען אין יו"ט שבועות וואס מ'האט געברענגט פון די ווייץ וואס איז דער 
סימבאל פון 'דעת' (ראה ברכות מ א: "אילן שאכל ממנו אדם הראשון... רבי יהודה אומר: חיטה הייתה, 

שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן").

ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים, בעפאר זיי האבן מקבל געווען די תורה און די מצוות, 
זענען זיי געוען אין א בחי' פון אייזלען און וועגן דעם די מנחה וואס מ'האט מקריב געווען 
אויפצומארגנ'ס פון פסח איז געווען פון גערשטן, און נאר נאך וואס מ'איז אנגעקומען צו די 
בארג סיני און מ'האט מקבל געווען די תורה, זענען זיי שוין גערעכנט געווען ווי מענטשן, 

און וועגן דעם זענען זיי דעמאלטס באפוילן געווארן צו ברענגען א מנחה פון די ווייץ.

לויט דעם קומט אויס אז יעדן טאג פון די טעג פון ספירת העומר טוהן מיר זיך מער און 
מער דערווייטערן פון די בחי' פון די 'מנחת העומר' וואס מ'ברענגט פון א מאכל בהמה, 
און דערנענטערן זיך צו די 'שתי הלחם' וואס איז א בחי' פון דעת, און וועגן דעם איז פאסיג 

מ'זאל די טעג אנרופן טעג פון 'ספירת העומר'.

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די מצוה פון ספירת העומר (א)

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

רבי האט ר
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