
ִמיִני ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

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

ִמִּלְּבֶכם,  ַהֲעִבירּו  ָהַרע  ֵיֶצר  'אֹותֹו  ְלִיְׂשָרֵאל:  מֶֹׁשה  ָלֶהם  "ָאַמר 
ַהָּמקֹום'"  ִלְפֵני  ְלָׁשֵרת  ַאַחת  ּוְבֵעָצה  ַאַחת  ְּבִיְרָאה  ֻּכְּלֶכם  ְוִתְהיּו 

(ִסְפָרא, ְמִכיְלָתא ְּדִמּלּוִאים ו). 

ִמיהּו 'אֹותֹו ֵיֶצר ָהַרע' ֶׁשִהְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ְלַהֲעִביר ִמִּלָּבם?

ֵּבֵאר ַה'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם': ְלָכל ָאָדם ַּבֲאֶׁשר הּוא נֹוֲעָדה ַמָּטָרה ְמֻיֶחֶדת 
ֶׁשִּלְׁשָמּה נֹוַצר, ּוְלָכל ָאָדם ַּבֲאֶׁשר הּוא ֶיְׁשנֹו ֵיֶצר ַרע ְמֻיָחד ַהְּמַנֶּסה 
ֶאת  ְויֹוֵדַע  ַמִּכיר  ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ַרק  זֹו.  ַמָּטָרה  ֵמַהְגָׁשַמת  ְלמֹוְנעֹו 
ִטיבֹו ֶׁשל 'אֹותֹו ֵיֶצר' ִאיִׁשי ּוְמֻיָחד ֶׁשּלֹו, ְוַעל ָּכ ּפֹוֶנה מֶֹׁשה ְלָכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ּומֹוֶרה לֹו: "אֹותֹו ֵיֶצר ָהַרע ַהֲעִבירּו ִמִּלְּבֶכם". 

ְּתִמיָהה  ַאְלטֹוָנה  ֶׁשל  ַרָּבּה  ֶלְרֶנר  ֵמִאיר  ַרִּבי  ִיֵּׁשב  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ָהעֹוָלה ַעל ֻנַּסח 'ְיִהי ָרצֹון' ֶׁשְּלַאַחר ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה': ַמּדּוַע 
 ִּבְתִחָּלה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ְוַאל ַּתְׁשֵלט ָּבנּו ֵיֶצר ָהַרע", ּוִמָּיד ַאַחר ָּכ

?"ָאנּו ּכֹוְפִלים ּוְמַבְּקִׁשים: "ְוכֹוף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְׁשַּתְעֶּבד ָל

ְלִפי ָהָאמּור נּוַכל ְלָהִבין: ִּבְתִחָּלה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשֹּלא ִיְׁשט ָּבנּו 
ַהֵּיֶצר ָהַרע, ַהְּכָלִלי, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל 'ִיְצֵרנּו' – ַהְּמֻיָחד 

ָלנּו, ֶׁשַאף ָעָליו ְיַסֵּיַע ָלנּו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְלִהְתַּגֵּבר.

'ִאְמֵרי ָהִרי"ם', ׁשּו"ת 'ֲהַדר ַהַּכְרֶמל' יו"ד סג

ּבּוָׁשה ִּכְסֻגָּלה ִלְמִחיַלת ֲעוֹונֹות
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְת ְוֶאת 

עָֹלֶת" (ט ז)

"ֶׁשָהָיה ַאֲהרֹן ּבֹוׁש ְוָיֵרא ָלֶגֶׁשת. ָאַמר לֹו מֶֹׁשה: 'ָלָּמה ַאָּתה ּבֹוׁש? 
ְלָכ ִנְבַחְרָּת!'" (ַרִׁש"י). 

ֵמִעּיּון ְּבִדְבֵרי ַרִׁש"י ִנְרֶאה ִּכי ְׁשֵּתי ִסּבֹות ָמְנעּו ֵמַאֲהרֹן ָלֶגֶׁשת ֶאל 
ַהִּמְזֵּבַח: ּבּוָׁשה ְוִיְרָאה. ַמּדּוַע ֵאפֹוא ִהְתַיֵחס מֶֹׁשה ַרק ְלבּוָׁשתֹו ֶׁשל 

ַאֲהרֹן ְּכֶׁשָאַמר לֹו: "ָלָּמה ַאָּתה ּבֹוׁש"?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ַהּכֵֹהן ַרַּפּפֹוְרט ַרָּבה ֶׁשל אֹוְסְטַרַהא: 

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (יב ב) ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ָּכל ָהעֹוֶׂשה 
ּוֵפְרׁשּו  ֲעוֹנֹוָתיו",  ָּכל  ַעל  לֹו  מֹוֲחִלין   – ּבֹו  ּוִמְתַּבֵּיׁש  ֲעֵבָרה  ְּדַבר 

ָהִראׁשֹוִנים (ִׁשיָטה ְמֻקֶּבֶצת ָׁשם) ֶׁשַהּבּוָׁשה ֶנֱחֶׁשֶבת לֹו ִּכְתׁשּוָבה.

ֵמֵחְטא  ִהְתַּבֵּיׁש  ִּכי  ָלֲעבֹוָדה  ִמָּלֶגֶׁשת  ַאֲהרֹן  ֶׁשָּיָרא  מֶֹׁשה  ְּכֶׁשָרָאה 
ַאָּתה  'ָלָּמה  ֲהֵרי:  ַלִּמְזֵּבַח,  ִמָּלֶגֶׁשת  ָיֵרא   ִהְּנ ָּתַמּה: "ַמּדּוַע  ָהֵעֶגל, 
ִמָּלֶגֶׁשת,  ִלירֹא   ָצִרי  ֵאיְנ ִמְתַּבֵּיׁש  ֶׁשַאָּתה  ֵמַאַחר  ַּדְוָקא   – ּבֹוׁש' 

."ֶׁשֲהֵרי ֵמֲחַמת ַהּבּוָׁשה ִנְמֲחלּו ֲעוֹונֹוֶתי

'אֹוְצרֹות ַחִּיים' (ִנְדַּפס ְּבסֹוף ׁשּו"ת 'ַמִים ַחִּיים' ח"א)

ַאֲהרֹן ָנָׂשא ְּתִחָּלה ֶאת 'ָידֹו' ְוַאַחר ָּכ ֶאת 'ָיָדיו'
"ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם" (ָׁשם)

ַעל ְׁשֵני ִּדּיּוִקים ָהעֹוִלים ְלִמְקָרא ָּפסּוק ֶזה ָעַמד ַהָּנִצי"ב ִמּוֹולֹוִז'ין:

א. ַמּדּוַע ִנְכְּתָבה ַהִּמָּלה "ָידֹו" ִּבְכִתיב ָחֵסר? 

ב. ַמּדּוַע ָנְקָטה ַהּתֹוָרה ְלׁשֹון "ֶאל ָהָעם", ְוא "ַעל ָהָעם", אֹו "ְּכֶנֶגד 
ָהָעם"?

ֶׁשאֹוְמִרים  ַלְּבָרָכה  ְלַכֵּון  ָהָעם  ַחָּיִבים  ֶׁשָּלֲהָלָכה  ֵּכיָון  ּוֵבֵאר: 
ַאֲהרֹן  ֶׁשָּנָׂשא  ַהָּכתּוב  ָלנּו  ָרַמז  ט),  קכח  או"ח  (ׁשּו"ַע  ַהּכֲֹהִנים 

ֶאת  ֶׁשְּיַפּנּו  ָלֶהם  ְלהֹורֹות  ְּכֵדי  ָהָעם  ֶאל  ָהַאַחת  ָידֹו  ֶאת  ְּתִחָּלה 
ָהָעם  ְּכֶנֶגד  ָיָדיו  ֶאת  ָנָׂשא   ָּכ ַאַחר  ְוַרק  ִלָּבם,  ֶאת  ִויַכְּונּו  ַּדְעָּתם 

ׁשּו"ת 'ֵמִׁשיב ָּדָבר' ח"ב צאְלֵׁשם ִּבְרָכָתם.

ִׁשְבָחם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּתִפָּלָתם ַנֲעֵנית ִעם ִסּיּוָמּה
"ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה'... ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוָּירֹּנּו" (ט כד)

ַהֶּׁשַבח  ַמהּו  ְלָהִבין  ְוֵיׁש  "ְוַׁשָּבחּו",   – "ַוָּירֹּנּו"  ִּתְרֵּגם:  אּוְנְקלֹוס 
ַהְּמֻיָחד ֶׁשִּׁשְּבחּו?

ַהְּגָמָרא  ּכֹוֶתֶבת  ב)  (כה  ַּתֲעִנית  ְּבַמֶּסֶכת  סֹוֵפר':  ַה'ֲחַתם  ָמָרן  ֵּבֵאר 
ְלַאַחר  ִמָּיד  ְּתִפָּלָתם  ֶנֶעְנָתה  ִאם  ַהִּצּבּור:  ְּתִפַּלת  ְּבִעְנַין  ְּכָלל 
ְלַמֵּלא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּמֵהר  ָלֶהם  הּוא  ֶׁשַבח   – ֶׁשִּסְּימּוָה 
ָלֶהם,  הּוא  ְּגַנאי   – ְּתִפָּלָתם  ִסּיּום  ֶטֶרם  ֶנֶעְנָתה  ִאם   ַא ְמֻבָּקָׁשם, 

ֶׁשְּבָכ ִנְרֶאה ֶׁשֵאין הּוא ָחֵפץ ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹוָלם.
ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָפֵרׁש: ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִליֵמי ַהִּמּלּוִאים, ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים 
ַאֲהרֹן ֶאת ָּכל ֵסֶדר ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבנֹות ְּכִפי ֶׁשִהְצַטָּוה ִמִּפי ַהְּגבּוָרה, 
מֶֹׁשה  ִעם  ַיַחד  ֶׁשָּיָצא  ַעד  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַהְּׁשִכיָנה  ָׁשְרָתה  א  ֲעַדִין 
ְוִהְתַּפְּללּו ַעל ָּכ, ּוִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשִּסְּימּו ְּתִפָּלָתם ָיְצָאה ֵאׁש ִמִּלְפֵני 

ה' ְוָׁשְרָתה ַהְּׁשִכיָנה ְּבִיְׂשָרֵאל. 
ָּבֵאׁש,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּכֶׁשִהְתּבֹוְננּו   – ָהָעם"  ָּכל  ֶנֱאָמר: "ַוַּיְרא   ָּכ ַעל 
ֶׁשֵאׁש  ֶׁשֵהִבינּו  אּוְנְקלֹוס: "ְוַׁשָּבחּו" –  ֶׁשִּתְרֵּגם  ְּכִפי  ִמָּיד "ַוָּירֹּנּו" – 
ָׁשְרָתה  ֶׁשֹּלא  ׁשֹוְלֵחיֶהם,  ּוְלִצּבּור  ְלַאֲהרֹן  ְלמֶֹׁשה,  ֶׁשַבח  ִהיא  זֹו 
ִסּיּום  ִעם  ִמָּיד  ּוִמֶּׁשִהְתַּפְּללּו,   ,ָּכ ַעל  ֶׁשִהְתַּפְּללּו  ַעד  ַהְּׁשִכיָנה 

ְּתִפָּלָתם ָזכּו ְוַנֲענּו.

ִּבְרַּכת 'ְלַחִּיים' ִּבְׁשִתַּית ַיִין
"ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת" (י ט)

ַעל ַהַּטַעם ֶׁשָאְסָרה ַהּתֹוָרה ַעל ַהּכֲֹהִנים ִלְׁשּתֹות ַיִין ָּכְתבּו ַּבֲעֵלי 

ַהּתֹוָספֹות ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ֶׁשַהִּׁשְכרּות ְיכֹוָלה ַלֲהִביָאם ִליֵדי ַּתָּקָלה, 
ֶׁשֲהֵרי ַאף ָאָדם ָהִראׁשֹון ִנְכַׁשל ְּבֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת ְלַאַחר ֶׁשִהְׁשַּתֵּכר 

ִּבְׁשִתָּיתֹו ֵמַהּכֹוס ֶׁשָעֶליָה ֵּבֵר 'ִּבְרַּכת ֲחָתִנים' ְּבִנּׂשּוָאיו ְלַחָּוה.

'ְלַחִּיים'  ְּבִבְרַּכת  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש   ְלָבֵר ָאנּו  ַמְקִּפיִדים  זֹו  ִמִּסָּבה 
ְלַאַחר  ְּבִמיָתה  ִנְקַנס  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶׁשֲהֵרי  ַיִין,  ְׁשִתַּית  ִּבְׁשַעת 
זּוָלֵתנּו  ֶאת  ְמָבְרִכים  ָאנּו  ֵּכן  ְוַעל  ַיִין,  ְׁשִתַּית  ֵמֲחַמת  ֶׁשִּנְכַׁשל 

ֶׁשְּׁשִתָּיה זֹו ִּתְהֶיה לֹו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום.

'ַּדַעת ְזֵקִנים'

ִּתְׁשָעה ָעָׂשר עֹופֹות ְּכֶנֶגד ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ְּבָרכֹות 
"ְוֶאת ֵאֶּלה ְּתַׁשְּקצּו ִמן ָהעֹוף א ֵיָאְכלּו ֶׁשֶקץ ֵהם..." (יא יג)

ַהַּכָּוָנה  חֹוַבת  ְּבִעְנַין  ָהעֹוְסִקים  ד)  ב  (ְּבָרכֹות  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ְּבִדְבֵרי 
ֶׁשָּמָנה   ָּכ ַעל  ְׁשמּוֵאל  ָהָאמֹוָרא  ֶׁשל  ֵעדּותֹו  הּוְבָאה  ִּבְתִפָּלה, 
ִיָּתֵכן  ֶזה  ָהֵכיַצד  ָּתמּוַּה,  ְוִלְכאֹוָרה  ְּתִפָּלתֹו.  ְּבֶאְמַצע  ֶאְפרֹוִחים 

ֶׁשְּקדֹוׁש ֶעְליֹון ֶׁשָּכֶזה ְיַהְרֵהר ְּבֶאְפרֹוִחים ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְּתִפָּלתֹו?

ְלֵבאּור ִעְנָין ֶזה ִחֵּבר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶהעִליר ַּבַעל 'חֶֹסן ְיהֹוֻׁשַע' 
 ֻקְנְטֵרס ְמֻיָחד ְּבֵׁשם 'ִּדְבֵרי ְיהֹוֻׁשַע – ֵּבית ְּתִפָּלה', ְלַהָּלן ָנִביא ִמּתֹו

ְּדָבָריו:

ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ֻסָּכה נה ב) ְמבָֹאר ִּכי ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשִהְקִריבּו ִיְׂשָרֵאל 
ַאף  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ּוְלִפי  ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ֶׁשל  ְלַכָּפָרָתם  הֹוִעילּו 
ַעל  ְלַכֵּפר  מֹוִעיָלה  ָקְרָּבנֹות  ִּבְמקֹום  ְּבָיֵמינּו  ֶׁשִּנְתְקָנה  ַהְּתִפָּלה 

ֻאּמֹות ָהעֹוָלם.

ְוִהֵּנה, ִאם ִנְמֶנה ֶאת ִמְסַּפר ָהעֹופֹות ַהְּטֵמִאים ֶׁשֻהְזְּכרּו ְּבָפָרָׁשֵתנּו, 
ָהֲעִמיָדה.  ְּתִפַּלת  ִּבְרכֹות  ְּכִמְנַין   – ָעָׂשר  ִּתְׁשָעה  ִהָּנם  ִּכי  ִנְמָצא 
ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ִּכי  יא)  טו  (ְּבֵראִׁשית  יֹוָנָתן'  ַה'ַּתְרּגּום  ִּדְבֵרי  ּוְלאֹור 
ְׁשמּוֵאל:  ֶׁשל  ֵעדּותֹו  ֶאת  ְלָפֵרׁש  נּוַכל  ְטֵמִאים,  ְלעֹופֹות  ִנְמְׁשלּו 
"ֲאִני ָמִניִתי ֶאְפרֹוִחים", ֶׁשִהְקִּפיד ְלַכֵּון ִּבְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ַאף ְּכֶנֶגד 

ָהעֹופֹות ַהְּטֵמִאים ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם.

רֹוְמִזים  ֵּכיַצד  ְלָפֵרט  ְיהֹוֻׁשַע'  ַה'חֶֹסן   ֶהֱאִרי ְּדָבָריו   ְּבֶהְמֵׁש
ְׁשמֹוֶנה  ִמִּבְרכֹות  ַאַחת  ְלָכל  ַהְּטֵמִאים  ָהעֹופֹות  ֶׁשל  ְׁשמֹוֵתיֶהם 
ֶעְׂשֵרה. ִמְּפֵני ֲאִריכּות ַהְּדָבִרים א ֵהֵבאנּו אֹוָתם ַּבֲעלֹוֵננּו, ּוְכַדאי 

ְלַעֵּין ִּבְמקֹוָרם. 

ּכָֹחּה ֶׁשל ִמְצָוה ַאַחת
ַהַחָּיה  ּוֵבין  ַהֶּנֱאֶכֶלת  ַהַחָּיה  ּוֵבין  ַהָּטהֹר  ּוֵבין  ַהָּטֵמא  ֵּבין  "ְלַהְבִּדיל 

ֲאֶׁשר א ֵתָאֵכל" (יא מז)

ֶאָּלא:  ֵהם!  ְמפָֹרִׁשים  ְּכָבר  ַוֲהלֹוא  ְלָפָרה?  ֲחמֹור  ֵּבין  לֹוַמר   ָצִרי"
ֵּבין ְטֵמָאה ְל ִלְטהֹוָרה ְל – ֵּבין ִנְׁשָחט ֶחְציֹו ֶׁשל ָקֶנה ְלִנְׁשָחט 

ֻרּבֹו" (ַרִׁש"י).

ַהַּמְׁשִּגיַח  ְׁשוֹואְּב  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָלַמד  ֵמַהְּדָבִרים  ָהעֹוֶלה  ִנְפָלא  מּוָסר 
ְּדֵגייְטְסֵהד:

ַהֶהְבֵּדל "ֵּבין ְטֵמָאה ְל ִלְטהֹוָרה ְל – ֵּבין ִנְׁשָחט ֶחְציֹו ֶׁשל ָקֶנה 
ִעְנָין  ְּבָכל  הּוא   ָּכ ְוָאֵכן  ַהַּׁשֲעָרה.  ְּכחּוט  ַּדק  ִהּנֹו  ֻרּבֹו"  ְלִנְׁשָחט 
ֶׁשל  ַמהּותֹו  ֶאת   ַֹלֲהפ ַאַחת  ַקָּלה  ִמְצָוה  ֶׁשל  ְּבכָֹחּה  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, 
ֶאת  ַלֲעלֹות  ְיכֹוָלה  ַאַחת  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ַלָּקֶצה;  ַהָּקֶצה  ִמן  ָהָאָדם 

ָהעֹוָלם ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתית ְלַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן.
'ַמַעְרֵכי ֵלב' ח"ג עמ' צז

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ְּבָרָכה ְוָאֵמן
ְּבָפָרַׁשת ְׁשִמיִני צ"א ְּפסּוִקים ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן. ִמְּלַבד 
ְלַכְׁשרּות  ַהּנֹוְגעֹות  ַּבֲהָלכֹות  ִמְסַּתֶּיֶמת  זֹו  ָּפָרָׁשה  זֹאת, 
ַהַּמֲאָכִלים, ְוָאֵכן 'ַמֲאָכל' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן' – ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֵאין 
ַּדי ֶׁשִּנְסַּתֵּפק ִּבְבָרָכה ַעל ָהֲאִכיָלה, ֶאָּלא ָעֵלינּו ְלִהְׁשַּתֵּדל 

ֶׁשָּתִמיד ִיְהֶיה ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכֵתנּו.

ְלִמְנַין  ַּבָּמסֹוָרה  ֶׁשָּנְתנּו  ַהִּסיָמן  ַאף  עֹוד:  ְלהֹוִסיף  ְוִנָּתן 
ְּפסּוֵקי ַהָּפָרָׁשה הּוא 'עַֹבְדָיה', ְּכלֹוַמר ֶׁשַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית 

'ָאֵמן' ִמְתַחֶּזֶקת ֱאמּוָנתֹו ְוִנְהֶיה ֶעֶבד ָי-ּה.
'ֱאמּוַנת ִיְצָחק' ח"ב עמ' לג

ֲעִנַּית ָאֵמן ַמְׁשִריָׁשה ֱאמּוָנה
"ִּכי ַהּיֹום ה' ִנְרָאה ֲאֵליֶכם" (ט ד)

"ִּכי ַהּיֹום" ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן', ְלַלֶּמְד ִּכי ַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית 
ָאֵמן ַמְׁשִריׁש ֱאמּוָנה ִּבְלָבבֹו, ִּבְבִחיַנת: "ה' ִנְרָאה ֲאֵליֶכם", 

ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר ְּבָכ ֲהֵרי הּוא ּפֹוֵגם ֶּבֱאמּוָנתֹו ָחִליָלה.
'ַיְׁשֵרׁש ַיֲעקֹב' עמ' קכח, ּוְרֵאה 'מֹוָרא ִמְקָּדׁש' אֹות ח' 

ְּביֹום ו' כ"ה ְּבִניָסן ָיחּול ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ָמָרן ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ִּדְבֵרי ַחִּיים' ִמַּצאְנז, 
ֶׁשַעל אֹודֹוָתיו ִסֵּפר ֶנְכּדֹו ּוַמְמִׁשי ַּדְרּכֹו ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ָזָצ"ל ְּבַאַחת ִמְּדָרׁשֹוָתיו:

"ֵאֶצל ְזֵקִני ַהָּקדֹוׁש ִמַּצאְנז ִזי"ַע ָהָיה חֹק ָקבּוַע, ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו: ֶאָחד 
ְוִלְפָעִמים ְׁשַנִים ְויֹוֵתר ִמָּבָניו ַהְּקַטִּנים אֹו ִמְּנָכָדיו ָהיּו אֹוְמִרים ְלָפָניו 

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ְוהּוא ָהָיה עֹוֶנה ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן".
ֲהִליכֹות ַחִּיים ֵסֶדר ַהּיֹום עמ' קסב    

חֹק ָקבּוַע 
ְּדַבר יֹום 
ְּביֹומֹו

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא – ְלַהֲאִמין ְּבָכל ּבֶֹקר ֵמָחָדׁש.
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ִּבּקּורֹו ָהְרִביִעי ְוָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ֱאִליֶמֶל ִמַּקְרִלין ָזָצ"ל ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ֵיָחֵרת ָלֶנַצח 
ְּבִלְבבֹות ֲחִסיָדיו ְּכִבּקּור נֹוָרא הֹוד, ָאפּוף ְרִצינּות ּוְמֻלֶּוה ִּבְתִפּלֹות ִּבְלִּתי ּפֹוְסקֹות ִליׁשּוָעָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

ָהָיה ֶזה ַּבַּקִיץ ֶׁשל ְׁשַנת ַּתְרָצ"ט. רּוחֹות ַהִּמְלָחָמה ְּכָבר ָנְׁשבּו ְּבעֹז ְּבַרֲחֵבי ֵאירֹוָּפה. ַהּצֹוֵרר ַהָּנאִצי ִיַּמח 
ְׁשמֹו ֶׁשֹּלא ָחַדל ִמְּלַהְׁשִמיַע ֶאת ֲחלֹומֹו ַהַּמְזִויַע ִלְמחֹות ֶאת ָהָעם ַהְּיהּוִדי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ָקרֹוב ָהָיה 
ַאַחר  ּוַבֲחָרָדה  ְּבֶמַתח  ָעַקב  ַהְּיהּוִדי ֻּכּלֹו  ְוָהעֹוָלם  ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן,  ַהּנֹוָרִאית,  ְׁשִאיָפתֹו  ְלַהְגָׁשַמת  ִמָּתִמיד 

ַהִּמְתַרֵחׁש.

ֵׁשׁש ָׁשִנים קֶֹדם ָלֵכן, ַּבֲעלֹות ַהּצֹוֵרר ַהָּנאִצי ִיַּמח ְׁשמֹו ַעל ֵּכס ַהִּׁשְלטֹון ְּבֶגְרַמְנָיה, ְּכָבר ָחָזה ָהַאְדמֹו"ר 
ַרִּבי ַאְבָרָהם ֱאִליֶמֶל ֶאת ָהָאסֹון ָהעֹוֵמד ְלִהְתַרֵחׁש ַעל ָהָעם ַהְּיהּוִדי, ּוֵמָאז א ָחַדל ִמְּלַהְתִריַע ּוְלעֹוֵרר 
ְמַרֶחֶפת  נֹוָרִאית  ֶׁשַּסָּכָנה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְיׁשּוָעָתם  ַעל  ְוִלְזעֹק  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהָּׁשָעה,  ְלחֹוַבת  ַמְרִעיתֹו  צֹאן  ֶאת 

ַעל רֹאָׁשם.

ְּבאֹוָתן ָׁשִנים א ַהּכֹל ֵהִבינּו ֶאת ָהַרִּבי. ַאף ִּבְׁשַנת ַּתְרָצ"ט, ְּכֶׁשָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָרַעׁש ְוָגַעׁש ֵמֵאיַמת ַהִּמְלָחָמה 
ַהְּקֵרָבה ּוָבָאה, ָהיּו ַרִּבים ֶׁשָּסְברּו ִּכי הּוא ַמְגִזים ַּבֲחָׁשׁשֹוָתיו. ַא ָהַרִּבי ֶׁשָהָיה ֵמַהְּיִחיִדים ֶׁשָראּו ְּבֵעיֵניֶהם 
ַהְּקדֹוׁשֹות ֶאת ַהּנֹוָרא ִמּכֹל, ִהְמִׁשי ָּכל ָהֵעת ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז ְלעֹוֵרר ֶאת ֲחִסיָדיו ּוְמקָֹרָביו ִלְתִפָּלה 

ְוִלְזָעָקה.

ִמָּיד ְלַאַחר ַחג ַהֶּפַסח ַּתְרָצ"ט, הֹוִדיַע ָהַרִּבי ִלְמקָֹרָביו ַעל ְרצֹונֹו ָהַעז ָלֵצאת ְלִבּקּור ְמֻמָּׁש ְּבֶקֶרב ְקַהל 
ֲעַדת ַמְרִעיתֹו ּתֹוָׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה, ַּכֲאֶׁשר ַהַּמָּטָרה ָהְיָתה ְּברּוָרה: ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ָׁשַמִים ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות 

ַהְּקדֹוִׁשים ּוִבְפָרט ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַּבֵּטל ַהְּגֵזָרה ַהָּקָׁשה ֶׁשְּתלּוָיה ְועֹוֶמֶדת ַעל ָהָעם ַהְּיהּוִדי.

ַרּבֹות  ֵמאֹות   .ֶנְחַנ ַעָּתה  ֶׁשֶּזה  ָאִביב  ֵּתל  ִּבְנַמל  עֶֹגן  ָהַרִּבי  ָנַסע  ֶׁשָּבּה  ָהֳאִנָּיה  ִהִּטיָלה  ִאָּיר  חֶֹדׁש  ְּבִׁשְלֵהי 
ֵמֲחִסיֵדי ַקְרִלין ְּכָבר ִהְמִּתינּו ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים ָלֳאִנָּיה ַההֹוֶלֶכת ּוָבָאה, ּוִמָּיד ִעם ְראֹוָתם ֶאת ִזיו ְּפֵני ַרָּבם ָּפְצחּו 
ְּבִׁשיַרת 'ְּברּוִכים ַהָּבִאים ְּבֵׁשם ה'...', ֶאָּלא ֶׁשְּלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא ְוַהַהְפָּתָעה, ִמֵהר ָהַרִּבי ְלַהּסֹוָתם ּתֹו ֶׁשהּוא 

קֹוֵרא ְלֶעְבָרם ְּבָפִנים ְרִציִנּיֹות ּוְבקֹול רֹוֵעד:

"ְיהּוִדים! א ָּבאנּו ַהַּפַעם ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלֵׁשם ִּבּקּור! ָּבאנּו ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ָׁשַמִים ַעל ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
יֹוְׁשֵבי ּפֹוִלין ּוְׁשַאר ְמִדינֹות ֵאירֹוָּפה, ֲאֶׁשר ֶחֶרב ַהּצֹוֵרר ְּתלּוָיה ֵמַעל רֹאָׁשם. א ֵעת ִּגיל ְוִׂשְמָחה ַעָּתה! 
ָּבאנּו ְלָכאן ְּכֵדי ְלַהְרּבֹות ְּבַתֲחנּוִנים ַּבְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ּוְבִצּיּוֵני ַהַּצִּדיִקים, ִליׁשּוָעה ּוְלַרֲחִמים ַּבֲעבּוָרם, 

אּוַלי ָיחּוס, אּוַלי ְיַרֵחם...!"

ָצָפה  ֶׁשָּכָאמּור  ְוָהַרִּבי  ָקֶׁשה,  ּכֹה   ַהַּמָּצב  ִּכי  ְּבַדְעָּתם  ֶהֱעלּו  א  ֵהם  ַהְּדָבִרים.  ְלֶׁשַמע  ִנְדֲהמּו  ַהֲחִסיִדים 
ֶאת ַהָּבאֹות ִמֵהר ְלִהָּפֵרד ֵמֶהם ּוְלִהָּכֵנס ָלֶרֶכב ֶׁשהֹוִבילֹו ִלְמעֹונֹו ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים. ִעם ַהִּגיעֹו ָּפָנה ַהְיֵׁשר ֶאל 

ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי, ָׁשם ֵהֵחל ִמָּיד ִלְזעֹק ִּבְתִפָּלה ִליׁשּוַעת ַהְּכָלל ְוַהְּפָרט.

ִהְרָּבה  ִּבּקּורֹו,  ְלתֹם  ְוַעד  ִמֵּכן  ֶׁשְּלַאַחר  ְוַהְּׁשבּועֹות  ַהָּיִמים   ְּבֶמֶׁש ָהָאֶרץ,  ֶאל  ּבֹואֹו  ִמּיֹום  ֵהֵחל  ַּכָּצפּוי, 
ָהַאְדמֹו"ר ְלַהִּגיַע ֶאל ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ּוְלֶיֶתר ַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְוא ָחַדל ִמְּלִהְתַּפֵּלל ְוִלְבקַֹע ַׁשֲעֵרי 

ָׁשַמִים.

ָלֶרֶדת  ַהּתֹוָרה,  ְקִריַאת  ִסּיּום  ִעם  ִמָּיד  ַׁשָּבת  ְּבָכל  ִהְקִּפיד  ָהַעִּתיָקה,  ָּבִעיר  ָהָיה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֶׁשְּמעֹונֹו  ֵּכיָון 
.ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַּדֲחִסיֵדי ַקְרִלין ֶׁשָּבִעיר ָהַעִּתיָקה, ִלְתִפַּלת מּוָסף ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ַהָּסמּו

ִמְנָהג ֶׁשל ֶקַבע ָהָיה ָלַרִּבי ְּבַׁשָּבתֹות ֵאּלּו; ְּבאֹוָתם ָיִמים א ִהִּתיר ִׁשְלטֹון ַהַּמְנָּדט ַלְּיהּוִדים ְלַהְכִניס ֵסֶפר 
ְלַאַחר  ִמָּיד   ְלִפיָכ ַּכָּנהּוג,  ַהָּכבֹוד'  'ִׁשיר  ֶאת  לֹוַמר  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ָיְכלּו  א   ָּכ  ּוִמּתֹו ַהּכֶֹתל,  ֶאל  ּתֹוָרה 
ִסּיּום ְּתִפַּלת ַהּמּוָסף ּפֹוֶנה ָהָיה ָהַרִּבי ַלִּפָּנה ַהְּיָמִנית ֶׁשל ָהְרָחָבה, ָסמּו ְלַׁשַער ַה'ַּזאִווָייה' ֶׁשַּדְרּכֹו ָהיּו 
ִנְכָנִסים ֶאל ַהּכֶֹתל, ְוָׁשם ָהָיה אֹוֵמר ִעם ֲחִסיָדיו ֶאת ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 'ִׁשיֵרי ַהַּמֲעלֹות' ֶׁשַּבְּתִהִּלים, ִּבְמקֹום 

'ִׁשיר ַהָּכבֹוד'.

ָהָיה ֶזה ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן-ַנֲחמּו, י"ג ִּבְמַנֵחם ָאב ַּתְרָצ"ט. ָהַרִּבי ָיַרד ְלִהְתַּפֵּלל מּוָסף ַּבּכֶֹתל 
ָהַרִּבי  הֹוִדיַע  ַהּמּוָסף  ְּתִפַּלת  ֶׁשְּלַאַחר  'ִּתְתַקֵּבל'  ַקִּדיׁש  ִסּיּום  ִעם  ִמָּיד  ָלָרִגיל,  ֶׁשְּבִנּגּוד  ֶאָּלא  ְּכֶהְרֵּגלֹו, 

ִלְמַׁשְּמׁשֹו ִּכי ִּבְרצֹונֹו ְלַסֵּים ֶאת ַהְּתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּבִעיר ָהַעִּתיָקה.

ַהֲחִסיִדים ִהְתַּפְּלאּו ַעל ֵּפֶׁשר ַהִּׁשּנּוי, ַא ִמֲהרּו ְּבא אֶֹמר ּוְדָבִרים ִלְצעֹד ַאַחר ָהַרִּבי ֶׁשָעָׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו 
ִּבְמִהירּות ְלִכּוּון ָהִעיר ָהַעִּתיָקה.

ֶׁשָּבַרח  ְיהּוִדי  ַהּכֶֹתל.  ַרֲחַבת  ִמִּכּוּון  ִנְׁשַמע  ִּפיצּוץ  ְּכֶׁשּקֹול  ַהֵּנס  ּגֶֹדל  ִהְתָּבֵרר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּורֹות  ַּדּקֹות 
ִּבְמרּוָצה ְלִכּוּון ָּפַמְלָיתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ִסֵּפר ְּבִהְתַרְּגׁשּות ִּכי ְּפָצָצה ֶׁשֻהְּנָחה ְּבִדּיּוק ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָהָיה ָאמּור 
ָהַרִּבי ַלֲעמֹד ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ִהְתּפֹוְצָצה ְּבקֹול ַרַעם ַאִּדיר. ְלַמְרֵּבה ַהֵּנס א ָּגְרָמה ַהְּפָצָצה ָּכל ֶנֶזק, ִמּׁשּום 

ֶׁשַּכָּמה ַּדּקֹות קֶֹדם ָלֵכן ָעְזבּו ַאֲחרֹוֵני ַהִּמְתַּפְּלִלים ֶאת ַהָּמקֹום ַיַחד ִעם ָהַרִּבי. 

ֶׁשָּבא  ֵעת  ְּבָכל  ִּבְמֻיָחד  ֶׁשִהְתַּגְּבָרה  ַהְּיהּוִדית  ֵמַהּנֹוְכחֹות  ַנַחת  ָרוּו  ֶׁשֹּלא  ָהַעְרִבִּיים  ַהְּׁשֵכִנים  ִּכי  ִמְתָּבֵרר 
ָהַרִּבי ְלִהְתַּפֵּלל ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי, ֶהְחִליטּו ִלְפּתֹר ֶאת ַה'ְּבָעָיה' ְּבֶדֶר ִיְׁשְמֵעאִלית ִטּפּוִסית, ְוַא ֵנס ָמַנע 

ִמַּמֲחַׁשְבָּתם ָלֵצאת ֶאל ַהּפַֹעל.

ַּבָּמקֹום.  ַהְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי  ֶאת  לֹוַמר  ְּכֶהְרֵּגלֹו  ָהַרִּבי  נֹוַתר  ָהָיה  ִאּלּו  ִמְתַרֵחׁש  ָהָיה  ָמה  ְלַׁשֵער  ָהָיה  ָנֵקל 
ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ִנְפָלָאה הֹוִביָלה ֶאת ָהַרִּבי ְלַהְחִליט ְלַוֵּתר ַהַּפַעם ַעל ִמְנָהגֹו, ְוָכ ִנְמַנע ָאסֹון ָּכֵבד.

ְּכחֶֹדׁש ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבי"ד ְלחֶֹדׁש ֱאלּול, ָעַזב ָהַרִּבי ֶאת ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ָּבֳאִנָּיה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשָּיְצָאה ֵמָהָאֶרץ 
ְלִכּוּון ֵאירֹוָּפה ַהְּדוּוָיה, ְוָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן ָעָלה ַעל ַהּמֹוֵקד ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוַאְלֵפי ֲחִסיָדיו. ה' 

ִיּקֹם ָּדָמם.

'ָּגדֹול ְּבִיְׂשָרֵאל' פי"ג; 'ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה' י"ג ְּבַמְרֶחְׁשָון; 'יֹוַמן ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי' עמ' 179

ִצִּפָּיה ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה

ְוַעל  ַהֻּמְפָלִאים  ַהִּנִּסים  ַעל  ָקָראנּו  ֶּפַסח'  ֶׁשל  'ַהָּגָדה  ֲאִמיַרת  ְּבֵעת  ְוַהּנֹוָרא,  ַהָּקדֹוׁש  ַּבַּלְיָלה 
ָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפִתים ֶׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים. ֵּכיָון ֶׁשָּכל 
ְיִציַאת  ְלַאַחר  ִמָּיד  ֵּכן  ַעל  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ְּכֵדי  ָהְיָתה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַּתְכִלית 
ִמְצַרִים ִהְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ִלְסּפֹר ַאְרָּבִעים ְוִתְׁשָעה יֹום, ְּכֵדי ְלַהְגִּביר ְּבִלָּבם ֶאת ַהִצִּפָּיה ְוַהְּתׁשּוָקה 
ַלּיֹום ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ֶׁשָהָיה ָּבעֹוָלם ֵמָאז ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית – יֹום ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ֲאֶׁשר ְלַמֲענֹו 

הֹוִציא אֹוָתנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֵמַעְבדּות ִמְצַרִים – ַלֲעבֹוַדת ָהֱאִקים (ֵסֶפר ַהִחּנּו שו).

ֵמָאז ְלאֹותֹו ַהּיֹום ְוַעד ָיֵמינּו ָאנּו, ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ֵמָחָדׁש ָאנּו ְמעֹוְרִרים ְּתׁשּוָקה ִנְפָלָאה זֹו ַעל 
ְיֵדי ִקּיּום ִמְצַות 'ְסִפיַרת ָהעֶֹמר' ְּבֶמֶׁש ַאְרָּבִעים ְוִתְׁשָעה ַהָּיִמים ֶׁשֵּבין ֶּפַסח ַלֲעֶצֶרת. ַרִּבי יֹוֵסף 
ְּבכֹור ׁשֹור, ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות (ַוִּיְקָרא כג טז) ֵהִביא ַעל ָּכ ָמָׁשל ִנְפָלא, ְלָאָדם ֶׁשָהָיה ָחבּוׁש ְּבֵבית 
 ַהֶּמֶל  יֹוִציֲא ְּפלֹוִני  לֹו: "ְּביֹום  ּוִבֵּׂשר   ַהֶּמֶל ְׁשִליַח  ִהִּגיַע  ְוִהֵּנה  ַרּבֹות,  ָׁשִנים   ְּבֶמֶׁש ָהֲאסּוִרים 
ְׂשַבע  ֶׁשָהָיה  ָהִאיׁש  ְלִאָּׁשה".  ִּבּתֹו  ֶאת   ְל ִיֵּתן   ִמיִציָאְת יֹום  ֲחִמִּׁשים  ּוְלַאַחר  ָהֲאסּוִרים,  ִמֵּבית 
ַאְכָזבֹות א ֶהֱאִמין ְלִדְבֵרי ַהְּמַבֵּׂשר, ַא ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהּיֹום ַהְּמֻיָחל ְוַהֶּמֶל הֹוִציאֹו, ָאַמר: "ִאם ִקֵּים 
 ּוִמּתֹו ִּבּתֹו",  ֶאת  ִלי  ְוִיֵּתן  ַהְּׁשִנָּיה  ַהַהְבָטָחה  ֶאת  ְיַקֵּים  ְּבַוַּדאי  ָהִראׁשֹוָנה,  ַהְבָטָחתֹו  ֶאת   ַהֶּמֶל

ִצִּפָּיתֹו ֵהֵחל ִלְמנֹות ֶאת ַהָּיִמים ַעד ַלּיֹום ַהֻּמְבָטח.

ָּכ ִיְׂשָרֵאל, ַּכֲאֶׁשר ְּבתֹו קִֹׁשי ָהֲעבֹוָדה ִהְבִטיָחם מֶֹׁשה ִּכי יֹוִציֵאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמִּמְצַרִים 
ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִיֵּתן ָלֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה (ְרֵאה ְׁשמֹות ג יב ּוְבַרִׁש"י ָׁשם), א ָׁשתּו ִלָּבם ְלָכ. אּוָלם ְּכֶׁשָראּו 
ִּכי ִהְתַקְּיָמה ַהַהְבָטָחה ָהִראׁשֹוָנה, ִמָּיד ֵהֵחּלּו ִלְסּפֹר ַעד ַלּיֹום ַהָּגדֹול ֶׁשּבֹו ִיְזּכּו ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה.

'ְסִפיַרת ָהעֶֹמר' ַעל ׁשּום ָמה?

ְׁשָמּה ֶׁשל ִמְצַות 'ְסִפיַרת ָהעֶֹמר' ִנְקָרא ָּכ, ִמּׁשּום ֶׁשּיֹום ַהְקָרַבת ָקְרַּבן ָהעֶֹמר, ְלָמֳחָרת יֹום טֹוב 
"ּוְסַפְרֶּתם  ַּכָּכתּוב:  ַהִּמְצָוה,  ִקּיּום  ַהְתָחַלת  ְּכיֹום  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּקְבָעה  ַהּיֹום  הּוא  ֶּפַסח,  ֶׁשל  ִראׁשֹון 

ָלֶכם... ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה" (ַוִּיְקָרא כג טו).

ֶׁשֵּכן  ָלֶזה,  ֶזה  ְקׁשּוִרים  ַהְּסִפיָרה  ּוִמְצַות  ָהעֶֹמר  ַהְקָרַבת  ְזַמן  ִּכי  ָהִראׁשֹוִנים  ָּכְתבּו  זֹאת  ִמְּלַבד 
ִּבְתקּוָפה זֹו ֶׁשל ִסּיּום עֹוַנת ַהְּגָׁשִמים ּוְתִחַּלת עֹוַנת ַהַּקִיץ, ְנתּוִנים עֹוְבֵדי ָהֲאָדָמה ַּבֲחָׁשׁש ַרב; 
ֵּפרֹוֵתיֶהם.  ֶאת  ִויַיֵּבש  ָלעֹוָלם  ִׁשָּדפֹון  ָיבֹא  ֶׁשָּמא  אֹו  ְּתבּוָאָתם,  ֶאת  ְוַיְפִסידּו  ְּגָׁשִמים  ֵיְרדּו  ֶׁשָּמא 
ְלִפיָכ ִהְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ַהְקָרַבת ָהעֶֹמר, ְּכֵדי ֶׁשִּתְתָּבֵר ַהְּתבּוָאה ֶׁשַּבָּׂשדֹות (ר"ה טז א), ּוֵמאֹוָתּה 
ִסָּבה ִהְצַטּוּו ִלְסּפֹר ֶאת ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֹּכר ֶאת ַצַער ָהעֹוָלם ּוִמּתֹו ָּכ ָנׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה 
ְׁשֵלָמה ְוִנְתַחֵּנן ִלְפֵני ה' ֶׁשְּיַרֵחם ָעֵלינּו, ֶׁשִּיְהיּו ַהְּתבּואֹות ְּכִתְקָנן ְוָכ נּוַכל ַלֲהגֹות ַּבּתֹוָרה ָּכָראּוי, 

ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים (ָאבֹות ג כא): "ִאם ֵאין ֶקַמח – ֵאין ּתֹוָרה" (ַאּבּוִדְרַהם, ְּתִפּלֹות ַהֶּפַסח).

ַּבֲעבֹוַדת  ַהּכֹל  ֲעֵמִלים  ַלֲעֶצֶרת,  ֶּפַסח  ֵּבין  ָהעֶֹמר,  ֶׁשִּבְתקּוַפת  ֵּכיָון  ִּכי  ָהִראׁשֹוִנים,  ָּכְתבּו  עֹוד 
ַהָּקִציר ֶׁשַּבָּׂשדֹות, ּוִמּתֹו ַהִּטְרָחה ַהְּכרּוָכה ַּבֲעבֹוָדָתם ֲעלּוִלים ֵהם ִלְׁשּכַֹח ֶאת ַהּמֹוֵעד ֶׁשֲעֵליֶהם 
ָלֵצאת ִמֵּביָתם ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות, ַעל ֵּכן ִהְצַטּוּו ִלְמנֹות ֶאת ֶחְׁשּבֹון ַהָּיִמים, 

ֶׁשֹּלא ִיְׁשְּכחּו ֶאת ְזַמן ֶהָחג (ָׁשם).

ַטַעם נֹוָסף ְּבֶדֶר ְּדרּוׁש ָּכַתב ַהַּמַהְרָׁש"א (ח"א, ר"ה טז א, ּוְרֵאה 'ַמְחְׁשבֹות ָחרּוץ' אֹות טו):

ִמְנַחת ָהעֶֹמר ַהֻּמְקֶרֶבת ְלָמֳחָרת ַהֶּפַסח מּוֵבאת ִמן ַהְּׂשעֹוִרים ֶׁשֵהן ַמֲאַכל ֲחמֹוִרים (ְּפָסִחים ג ב), 
ּוְלֻעַּמת זֹאת ִמְנַחת 'ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם' ַהֻּמְקֶרֶבת ְּבַחג ַמַּתן ּתֹוָרה מּוֵבאת ִמן ַהִחִּטים ֶׁשֵהן ֵסֶמל ַהַּדַעת 
(ְרֵאה ְּבָרכֹות מ א: "ִאיָלן ֶׁשָאַכל ִמֶּמּנּו ָאָדם ָהִראׁשֹון... ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: 'ִחָּטה ָהְיָתה, ֶׁשֵאין ַהִּתינֹוק יֹוֵדַע ִלְקרֹות 

ַאָּבא ְוִאָּמא ַעד ֶׁשִּיְטַעם ַטַעם ָּדָגן'").

ְוַעל  ֲחמֹוִרים  ִּבְבִחיַנת  ֵהם  ָהיּו  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִקְּבלּו  ֶטֶרם  ִמִּמְצַרִים,  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָּיְצאּו 
ֶאת  ְוִקְּבלּו  ִסיַני  ְלַהר  ְּכֶׁשִהִּגיעּו  ַרק  ַהְּׂשעֹוִרים.  ִמן  ָּבָאה  ַהֶּפַסח  ְלָמֳחָרת  ַהֻּמְקֶרֶבת  ַהִּמְנָחה  ֵּכן 

ַהּתֹוָרה, ֲאַזי ֶנְחְׁשבּו ִּכְבֵני ָאָדם, ְוַעל ֵּכן ִהְצַטּוּו ְלָהִביא ִמְנָחה ִמן ַהִחִּטים.

ְלִפי ֶזה ִנְמָצא ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ִמיֵמי ַהְּסִפיָרה ִמְתַרֲחִקים ָאנּו יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמְּבִחיַנת 'ִמְנַחת ָהעֶֹמר' 
ְלַכּנֹות  ָראּוי  ֵּכן  ְוַעל  ַהַּדַעת,  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהֶּלֶחם'  ִל'ְׁשֵּתי  ּוִמְתָקְרִבים  ְּבֵהָמה,  ִמַּמֲאַכל  ַהָּבָאה 

ָיִמים ֵאּלּו ַּבִּכּנּוי 'ְסִפיַרת ָהעֶֹמר'.

ֲעִמיָדה ִּבְׁשַעת ַהְּסִפיָרה

ַּבִּמְדָרׁש (ִמְדַרׁש ַּתָּנִאים ְּדָבִרים טז ט) ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ֶׁשֵּיׁש ַלֲעמֹד ִּבְׁשַעת ַהְּסִפיָרה ֵמַהָּפסּוק (ְּדָבִרים 
ָׁשם): "ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹת ִּתְסָּפר ָל ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה" – "ַאל ִּתְקָרא 'ַּבָּקָמה' ֶאָּלא ְּבקֹוָמה, ִמָּכאן 

ֶׁשֵאין ְמָבְרִכין ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ֶאָּלא ְמֻעָּמד".

ֶׁשְּקִציָרה  ְּכִפי  ַלְּקִציָרה,  ַהְּסִפיָרה  ֶאת  ִהִּקיׁש  ַהָּכתּוב  (רלד):  ַהֶּלֶקט'  ְּב'ִׁשֳּבֵלי  הּוָבא  נֹוָסף  ַטַעם 
ַנֲעֵׂשית ְמֻעָּמד ָּכ ַהְּסִפיָרה ְצִריָכה ְלֵהָעׂשֹות ִּבְמֻעָּמד.

ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַאּבּוִדְרַהם  לּוָלב;  ִהְלכֹות  ַמֲהִרי"ל  (ִמְנֲהֵגי  ָהִראׁשֹוִנים  ָלְמדּו  זֹו  ִמִּמְצָוה  ִּכי  ְלַצֵּין  ְמַעְנֵין 
ָנְתנּו  ַלָּדָבר  ִסיָמן  ְמֻעָּמד.  ַלֲעׂשֹוָתן  ֶׁשֵּיׁש  'ָלֶכם'  ַהִּמָּלה  ָּבֶהן  ֶׁשִּנְכְּתָבה  נֹוָספֹות  ִמְצוֹות  ַעל  ָועֹוד) 
ַּתֲעמֹד":  ְלעֹוָלם  ה'  "ֲעַצת  יא):  (לג  ִּבְתִהִּלים  ֵמַהָּכתּוב  טז)  ֶּפַסח  ִטיְרָנא,  ַהִּמְנָהִגים  (ֵסֶפר  ָהִראׁשֹוִנים 
ִמְצוֹות  ֶׁשָּדַרׁש  ח'  סי'  או"ח  ְזֵקִנים'  'ֲעֶטֶרת  ְּבַהָּגהֹות  עֹוד  (ְרֵאה  ְּתִפִּלין  ִציִצית  ֹעֶמר  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  'ֲעַצת' 

נֹוָספֹות ִמָּפסּוק ֶזה).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיְׁשמֹר

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֲחס רגלי

ססִספפּפּורר ם
ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר (א)

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


