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   הקשר בין ספירה לקרבן העומר-ספירת העומר 

  

וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות ): טז, טו/ויקרא כג(כתוב בפסוק 

ההתחלה של הספירה .  'תמימת תהיינה עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה

ומה שייכות יש ?  ע למה הספירה נקראת על שם העומר"וצ.   יום מתן תורההיא ביום קרבן העומר וסופרים ממנו עד

, ובפרט יש להבין זה שלא כתוב שהספירה מתחילה ביציאת מצרים?  וממילא לקבלת התורה, בין קרבן עומר לספירה

 ן שם שמסביר טעם הדבר שהספירה מתחילה מקציר שעורים והבאת ראשית קצירו"רמב' וע.  אלא בקרבן העמר

ע "וצ, כי קרבנות אלה באים בגלל המנחות שהם העיקר בחג הזה, ונשלם בקצירת חטים והבאת סולת מנה ממנו

ולא יתכן שקרבן עמר עיקר בחג הפסח שזה אחרי , שמשמע שקרבן העמר וגם שתי הלחם עיקרים בחג, פירוש דבריו

  .  ן מקומואלא ננסה להבין מה זה קרבן העומר ואז נבי?  1מ"יום טוב אלא רק בחוה

ר ינאי בנוהג שבעולם אדם לוקח ליטרא אחת של בשר מן השוק כמה "א) א/ויקרא רבה כח(כתוב במדרש 

ה משיב רוחות ומעלה עננים "יגיעות הוא יגע כמה צער הוא מצטער עד שבישלה והבריות ישנין על מטותיהן והקב

ד והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל "ומגדל צמחים ומדשן את הפירות ואין נותנים לו אלא שכר העומר הה

לוי אמר ' ר) ו/שם כח(עוד במדרש ' וע.  ה בשביל שהוא מנהיג הטבע"רואים מכאן שמביאים עומר אל הקב. כ"ע, הכהן

לוי כיון שראה מרדכי את המן בא כנגדו והסוס בידו אמר דומה אני ' שעמדה להם בימי המן דאמר ר] קרבן עומר[היא 

לא להרגני והוון תלמידיו יתבין תניין קמוי אמר להם עמדו וברחו שמא תכוו בגחלתי אמרו ליה שאין רשע זה בא א

ה ותלמידוי יתבין תניין "בין לקטול בין לחיי אנן עמך ולא נשבקך מה עשה נתעטף בטליתו ועמד בתפלה לפני הקב

ם הזה אמר להון הדין עומרא אמר להם במה אתם עוסקים אמרו לו במצות העומר שהיו ישראל מקריבין במקדש ביו

מנין ' במאי הוה דדהב או דכסף אמרו לו דשעורין אמר להון וכמה הות טימי דידיה בעשרה קנטרין אמרין ליה סגין בי

א שהמן תפס שהטעם שכלל ישראל לא "ז.  כ"אמר להון קומו דנצחו עשרת מנכון לעשרת אלפים קנטריא דכספא ע

וזה ,  הדבר היא שהעומר בפרט מגלה שהטבע לא נוהג לעצמו אלא שיש לו מנהיגוטעם, נמסרו לידו היה בגלל העומר

כן הדבר בימי גדעון [ז יש לו מנהיג "בדווקא בזמן שאין ניסים ונפלאות גלוי בעולם אלא נראה שעולם כמנהגו נוהג ועכ

  .  א]מ"יג ואכ/שפוטים ו

' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה'  הוהיה.) דף נ( יש להביא הגמרא בפסחים בלהבין הענין ביתר עומק

מאי אחד אטו האידנא לאו שמו אחד הוא אמר רב נחמן בר יצחק לא כעולם הזה העולם הבא ' אחד ושמו אחד וכו

.  כ"ע, י"ד ה"י ונכתב ביו"ד ה"ת אבל לעולם הבא כולו אחד נקרא ביו"ף דל"י ונקרא באל"ד ה"העולם הזה נכתב ביו

וגם אין שום יחס , ואין שום מוגבלות, ששולט על הכל, ה כעושה ניסים ונפלאות" גילוי הקבה היא"פירוש השם הוי

דני הוא השם -אבל השם א.  ולכן אין שום דחף מאתנו לשנות הנהגתו', שהרי אין שום גבול לו ית, למעשה בני אדם

לכן דווקא בשם , דון מבלי עבדיםאבל אין שום א, כמו האדון שהוא מושל ומנהג כסדר שלו, מנהיג עולם הטבע' שבו ה

דני הוא -ולכן תמיד כשנזכר השם א.  שיש חיבור בין אדון לעבד, והיות מציאות לנבראים, זה שייך מעשה תחתונים

, אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ' ה) י/שם ח(וכן , מלפני אדון חולי ארץ) ז/תהלים קיד(כמו , מוזכר כאדון כל הארץ

  . במקום שיש לקלוט את הגילוים, דון שייכים בפרט לארץכא' שכאן כגילויו ית

שהוא הגילוי של עליונים לכאן עד כדי שאם יש מה שמתנגד בעצם , בחג הפסח היה גילוי של מכת בכורות

אבל זה דרך הטבע אחרי , גשהרי נפסק החג, אז היום אחרי זה מתחיל סדר של דרך הטבע, הוא נכלה לגמרי' לרצונו ית

 שכאן הקשר בין דרך הטבע לדרך הניסים בין התעוררות של בני אדם לגילוים א"ז,  של יציאת מצריםכל הגילויים

ומציאות הטומאה , שאז שבת סדר הטבע, בגלל זה היא נקרא ממחרת השבת.  ד'רק מחסדו ית הבאים מלמעלה

אם נתגלה ). מקום אחרזה שונה לחלוטין לשביתת השבת ונבאר ב(ונתגלה סדר יותר עליון , ההקשור לכלל ישראל

כך פסח צריך , כמו שכל שבת גורם ספירה אחרת של השבוע, אז יש להתחיל ספירה אחרת, עולם אחר ומערכת אחרת

המצוה הראשונה .  [ושההפסק גרם מערכת חדשה, וממילא ספירה אחרת של המערכת החדשה, לגלות מערכת אחרת

והכניסה לארץ גם היא היתה יציאה ממערכת .  העומרשקיימו ישראל בפעם הראשונה בארץ ישראל היא הבאת 

וגם אין לו תאריך לעצמה , מצות העומר איננו חלק של הרגל.]  י ענני הכבוד וכניסה לדרך הטבע"הניסים שהתבטאה ע

  .  'והיא מגלה שסדר הטבע ממנו ית, אלא היא המשך של הרגל לתוך סדר הטבע

שהגילויים של פסח לא , ל"ן הנ"ר עיקר החג כלשון הרמבל יש לנו פתח להבין למה מנחת העומ"לפי הנ

במילים אחרות נטהרנו מהמציאות של טומאה , אלא רק נתגלה מה שיש ואנחנו צריכים לעלות לקראתו, נקלטו אצלנו

אם כן אפשר לומר שעיקר החג היא .  חולכן לא אומרים הלל שלם, זאבל לא קלטנו את הגילוים של עולם הניסים



  ספירה

2  

שכלל ישראל בליל הסדר היו אז בבחינת נקבה שנטהרה מטומאת זיבה אבל עוד , מביא לידי מתן תורהההמשך שזה 

  . טצריכה שבעה נקיים להיות מותרת לבעלה להתחבר בחיבור השלם

ולכן צריך להיות שהיא שייכת , שהרי הקרבן בא עבור האדם, לפי זה מובן למה הקרבן בא מן השעורים

ברא נבראים הוא בראם ' אם כן כאשר ה, ומגלה רצונו, ברא הבריאה שהכל מלא כבודו' ה.  לאדם כפי מה שהוא אז

תנא דבי אליהו לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור :) ז ה"ע(כ "הגילוי של הבהמה היא כמש.  לגלות משהו

  ברור הדבר שהיות .כבהמה, מ"חיוב להיות סובל עול תו' פירוש הדבר היא שיש בעבודת ה.  לעול וכחמור למשא

ושאין חיים חוץ , ושל אחריות, כאן הוא המערכת של חיוב.  יהאדם כבהמה לא השלימות אבל זהו ודאי ההתחלה

ולכן , אבל אי אפשר להגיע מהדעת אל החיוב, וההמשך היא לקלוט את הדעת, כבהמה, וזהו בדווקא בלי דעת, מזה

ולכן מגיעים מקרבן עומר שהיא משעורים שהיא מאכל .  תן תורההעבודה היא כך פסח ואחר כך ספירה כדי להגיע למ

  .  אדם לשתי הלחם בשבועות היא מאכל אדם

, הוא לא היה יכול בפרט בגלל קרבן העומר, ולכן בדווקא כשהמן רצה לעקר את כלל ישראל מהשורש

לא ימסר ישראל ' וי שהולכן מצד זה רא, ה שהוא מנהיג העולם הטבעי- לאלו' ית' שבקרבן העומר אנו מקבלים ה

 כי נמכרנו אני ועמי )ד/ז(ולפי זה מובן מה שאסתר אמרה , שזה מקלקל מנהגו של עולם,  ביטול גופם-להריגה 

אבל , שקרבן העומר רק יעזור להריגה ואבדון גמורה, להשמיד להרוג ולאבד ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי

  .  להיות כעבדים ושפחות לא

י מצות העומר זכה אברהם "לעולם אל תהי מצות העומר קלה בעיניך שע) ו/ויקרא רבה כח(במדרש ' וע

, בריתי תשמור ואיזה זה מצות העומרמ ואתה את "ונתתי לך ולזרעך אחריך ע) בראשית יז(ד "לירש את ארץ כנען הה

לא היה אדם שקראו עד שבא אברהם :) ברכות ז(כ "כמש, בפרט' כ ומובן הדבר שאברהם היה מקבל אדנותו ית"ע

ולכן נתגלה הנהגת המנהיג , נוהג כלפיו כאדון' ולכן ה', ית' ולכן בגלל שאברהם העמיד את עצמו כעבד כלפי ה, אדון

  . ל שמידת האדנות שייך לארץ בפרט"כנ, ולכן בדווקא בזה זוכים לארץ, הטבע

, מהם הקרבת העומר' וא', גהוא לשון של רשות חוץ מ' אם'שכל מקום שכתוב ) כב/שמות כ(י "כתוב ברש

, וצריך שיעשה מרצונו, ה" אין הדבר לרצון להקב- הדבר היא שאם יעשה מחובה כאילו מקיים גזירת המלך יאוטעם

א שזה "ז, ה בשכר כל הנהגת העולם הזה"העומר להקבאת מחזירים ל ש"וזה שייך בפרט לעומר על פי המדרש הנ

ויתכן עוד טעם שאם זה לא בא מעצמנו אז אנחנו , עצמנו זה איננו הודאהואם זה לא בא מ, על מעשיו' ית' הודאה לה

  .  לא מודים שאנחנו נכללים בזכות העומר

 ורוצה שלא יפרוש ,שכאשר יש בן אדם שיש לו אוהב כנפשו, םצדדי' במכל ברית היא 

 הדבר  והן נקשרים על ידי,ן לו דבר שכל מגמתו ותשוקתו אליות נו,א להיות אצלו" אבל א,ממנו

ו הכריתה שבברית שכורת וזה, אימ כל מחשבתו שם ה"פ שנוטל ממנו את הדבר מ"ואע, הזה

יב ונותן לשניממנו דבר שהוא דבוק בו
' על פי המדרש שבזכות העומר זכה אברהם אבינו בארץ כנען שנא. 

ברית העומר יוצרת .  ל ברית העומר"וזה נקרא בלשון חז, רואים שמצות העומר היא ברית, ואתה את בריתי תשמור

.  יגנותן לנו כל מערכת הטבע' וה, קרבן העומר' וכריתת הברית היא שאנחנו נותנים לו ית, קשר בין הבורא לנבראים

עולם שבו יש קשר , שברית היא מלשון בריאת רואים שכאן נברא צורה חדשה של עולם) יח/בראשית ו(ן "ועל פי הרמב

  .  והשתייך לעולם הנסים, ולם הזהועל ידיו אפשר להתעלות מעל ע, לבוראו

ומגיעים לשבועות מפסח אך ורק דרך , ושבועות הוא התכלית, ל מובן שפסח הוא התחלת הכל"לפי הנ

אלא פסח ספירה ושבועות כולם יחד מהווים מציאות , ולכן רואים שפסח איננה ענין לחוד ושבועות ענין לחוד, העומר

  .  יקר בחג הזה של בין פסח לשבועותולכן בדווקא הקרבן עומר היא ע, שלימה

  

  

  ל עומר שייך למעט"המשך הנ

  
שהלילה לפני כן ) ו/ויקרא רבה כח(וכתוב במדרש .  המן נתלה ביום שני של פסח שהוא יום הבאת העומריד

והמלך אמר להמן להוליך את מרדכי על סוס , שאז היה בין שתי משתאות של אסתר, היה הלילה שאחשורוש לא ישן

, רואים שביום של הבאת העומר המן חיפש את מרדכי'  ולקרא ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו וכוברחוב

                                                                                                                                                                      
1
  כן כתוב בשער הכונות 
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כיון שראה מרדכי את המן בא כנגדו והסוס בידו אמר דומה אני : ל המדרש"וז.  והוא מצא ילדים שהיו לומדים אתו

אמר להם עמדו וברחו שמא ] ולומדים לפניויושבים [שאין רשע זה בא אלא להרגני והוון תלמידיו יתבין תניין קמוי 

מה , ]ולא נעזבך, גם לחיים וגם למות אנחנו עמך[תכוו בגחלתי אמרו ליה בין לקטול בין לחיי אנן עמך ולא נשבקך 

במה ] המן[אמר להם , ]ותלמידיו ישבו ולמדו[ה ותלמידוי יתבין תניין "עשה נתעטף בטליתו ועמד בתפלה לפני הקב

אמר להון הדין עומרא במאי הוה , ו לו במצות העומר שהיו ישראל מקריבין במקדש ביום הזהאתם עוסקים אמר

מנין אמר להון ' דדהב או דכסף אמרו לו דשעורין אמר להון וכמה הות טימי דידיה בעשרה קנטרין אמרין ליה סגין בי

אמרו ?  מזהב או מכסף?   הוהאמר להם העומר הזאת במה[, קומו דנצחו עשרת מנכון לעשרת אלפים קנטריא דכספא

אמר להם תקומו .  אמרו לו בעשרה מנין?   שיעור גדול-אמר להם וכמה היה שיעור שלו בעשר קנטרין .  לו משעורים

 אלו עשרת אלפי ככרי כסף שהמן קנה בהם את בני ישראל -שהעשרה שלכם נצחו לעשרת אלפים ככרי כסף שלי 

  . כ"ע] מאחשורוש

שכתוב במגילה שהמן נתן , ופירוש הדבר הוא, את העשרת אלפים ככרי כסף שלוהמן אמר שהעמר דחה 

שהיא , קרויה רבבהוהטעם של המספר עשרת אלפים שהיא , לאחשורוש עשרת אלפים ככרי כסף תמורת כלל ישראל

'  דשאין מעל, ומעל המספר הזה הוא חוץ מהמערכת, ואלפים, מאות, עשרות, שיש אחדות, מעל המערכת של מספרים

בחינת יעקב . יש לי רב) ט/בראשית לג(כ "בחינת עשו היא הרבה כמש.  רבבה זהו הרבה מאד ואינו סך מסוים. 2קומות

הוא המקסימום , קומץ הוא הפך ריבוי.  שאצלו הכל שואף לאחד, יש לי כל) יא/בראשית לג(כ "היא כל כמש

בכם ויבחר בכם כי אתם המעט ' מכל העמים חשק הלא מרבכם ) ז/דברים ז(וזהו תוכן ענין מה שכתוב , שבמינימום

אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל חושקני : ל"על הפסוק הנ.) דף פט(וזה מה שכתוב בגמרא חולין .  מכל העמים

נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר , בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני

אבל עובדי כוכבים אינן כן נתתי גדולה לנמרוד , לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש, מר ונחנו מהלמשה ואהרן א, ואפר

לנבוכדנצר אמר אעלה על במתי ' לסנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות וגו', לפרעה אמר מי ה, אמר הבה נבנה לנו עיר

  .  כ"ע, לחירם מלך צור אמר מושב אלקים ישבתי בלב ימים, עב
, שהגוים גדולתם מצד עולם הזה הגשמי, א שכל גדולתם של כלל ישראל היא היפך הגויםטעם הדבר היטו

אבל כלל ישראל הם שייכים , שהגאוה שייך לגשמיות, נותן להם גדולה וחשיבות הם מתגאים יותר' ית' ולכן כאשר ה

ראל הם מגיעים יותר אל ולכן כל כמה שיש גדולה יותר בכלל יש, שכל מי שזוכה לזה נמצא בו הענוה, למעלה אלקית

, וזה הנבדלות מן הגשמי, שמידת הענוה היא מידת הפשיטות, אז זוכים לענוה ולכן ממעטים את עצמם, דרגת אלקי

ויש יותר מקום לקבלת , אז יש יותר פשיטות מצדנו' שכל כמה שיש יותר השפעה מצדו ית, ולכן כתוב חושקני בכם

  .השפעה

שבכחנו לכופף כל , בזה שאנחנו יכולים למעט את עצמנו, זה שאנחנו מעטאלא ב, הכח שלנו הוא לא בריבוי

דבר שלם לא יוצא מהרבה .  דרך הטבע לקומץ העומר וזהו עצם ברית העומר שכל דרך הטבע מתכופף לקומץ העומר

עוד יותר התרבות של היום מכוונת ל.  צריך לכופף אותו עד קומץ העומר' כדי להחזיר את הריבוי אליו ית.  רק ממעט

הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן הפחמי תמה : י כותב בתחילת וישב"ועל ריבוי זה רש. הרבה ולעוד יותר הרבה

הכל בטל , כלומר. אנה יכנס כל הפשתן הזה היה פיקח אחד משיב לו ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו

וממנו , שהוא שורשו, ברית שכל המרובה יבטל את עצמו למועט, זה ענינו של קרבן העומר.  ומבוטל כנגד ניצוץ אחד

  .הוא יונק את כחו

ויבא גדעון והנה איש מספר ) שופטים ז(היא שעמדה להם בימי גדעון שנאמר : ל"עוד איתא במדרש הנ

ם לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה צליל לחם שעורים מהו צליל לחם שעורים רבנן אמרי על שצלל עליה

' פרק ו(כתוב בשופטים .  כ"ע, אותו הדור מן הצדיקים ובזכות מה ניצולו בזכות לחם שעורים ואיזו זו מצות העומר

מפני מדין עשו להם בני , ותעז יד מדין על ישראל, ביד מדין שבע שנים' ויתנם ה' ויעשו בני ישראל הרע בעיני ה) 'וז

והיה אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני קדם ועלו , צדותישראל את המנהרות אשר בהרים ואת המערות ואת המ

ויבא מלאך ' וכו' וידל ישראל מאד מפני מדין ויזעקו בני ישראל אל ה' ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ וכו, עליו

יו מלאך וירא אל, וישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חבט חטים בגת להניס מפני מדין' ה

עמנו ולמה מצאתנו כל זאת ואיה כל נפלאתיו ' ויאמר אליו גדעון בי אדני ויש ה, עמך גבור החיל' ויאמר אליו ה' ה

ל שדברים אלו "כתוב בחז[ויתננו בכף מדין ' ועתה נטשנו ה' אשר ספרו לנו אבותינו לאמר הלא ממצרים העלנו ה

ולכן הוא הגיע בטענה למלאך ,  הוא למד סיפור של יציאת מצריםנאמרו ביום שני של פסח ועל כן גדעון אמר שאתמול

צריך לעשות ' או באמונה שה[ויאמר לך בכחך זה ' ויפן אליו ה].  עשה נסים לכלל ישראל במצרים וכאן לא' למה ה' ה
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עמו וגדעון לקח , מדין היה עם גדול מאד[והושעת את ישראל מכף מדין הלא שלחתיך ] או בזכות כיבוד אב, נסים

לבשה את ' וכל מדין ועמלק ובני קדם נאספו יחדו ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל ורוח ה. 'וכו] הרבה אנשים להלחם בם

גדעון ויתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו וישכם ירבעל הוא גדעון וכל העם אשר אתו ויחנו על עין חרד ומחנה מדין 

ון רב העם אשר אתך מתתי את מדין בידם פן יתפאר עלי ישראל אל גדע' ויאמר ה. היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק

. וישב מן העם עשרים ושנים אלף ועשרת אלפים נשארו' וכו] וכי היו שם מדי הרבה אנשים[לאמר ידי הושיעה לי 

הורד אותם אל המים ואצרפנו לך שם והיה אשר אמר ] עשרת אלפים הוא גם עם רב[אל גדעון עוד העם רב ' ויאמר ה

' עמך הוא לא ילך ויורד את העם אל המים ויאמר ה. יך זה ילך אתך הוא ילך אתך וכל אשר אמר אליך זה לא ילךאל

ויהי מספר . אל גדעון כל אשר ילק בלשונו מן המים כאשר ילק הכלב תציג אותו לבד וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות

נשארו אם כן עם גדעון רק .  רכיהם לשתות מיםהמלקקים בידם אל פיהם שלש מאות איש וכל יתר העם כרעו על ב

גדעון ביקש לקבל אות משמים כדי לדעת אם תהיה .  עמלק ובני קדם, שלש מאות אנשים כדי להלחם נגד כל מדין

ויבא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה צלול לחם שערים מתהפך , וכתוב, ישועה

הוא , אותו צליל לחם שעורים שראו בחלומם. אהל ויכהו ויפל ויהפכהו למעלה ונפל האהלבמחנה מדין ויבא עד ה

גדעון טען .  זה צריך לבא ממעט, כשהצלה באה מכח העומר.  שבזכות העומר ינצלו, ולומר לנו הדבר בא, מנחת העומר

  .י המןוכך היה גם בימ, ז הצלה היא צריכה לבא מהעומר"ואמנם כשבאה בכ, למלאך שאין נסים

, ברית המילה עושה לנו צורה של אדם אחר.  ארץ ישראל נמצאת בידינו רק מכח ברית העומר וברית המילה

ואם אנחנו אומרים , ורק על ידי המעט אפשר לעמוד נגד כל הריבוי שעומד נגדנו.  וברית העומר משייכת אותנו למעט

אנו , שאנחנו מוציאים את עצמנו ממציאות של בני בריתכל כמה .  אין לנו שום מקום במערכת הזאת' ידי הושיעה לי'

  .  מפקיעים עצמנו מהשייכות שלנו לארץ ישראל

  

  דם' א
  

, והוא כצורת אדם, וזה בעצם לגלות הצלם אלקים', כל תכלית בריאת העולם היא כדי לגלות מלכותו ית

ולכן כל גלות , כסה חלק מהגילוי הזהוממילא מ', ו מלכות המתנגדת למלכותו ית"ולכן כל גלות וגלות היא מגלה ח

שהוא המעבר , 3עיקר גלות מצרים היה כיסוי על הגרון).  ה/ר לה"ש' ע, לא/דניאל ב(מרומזת בחלק של גופו של אדם 

המעבר של הגון היא  [והיה למצרים כח לשלוט על ישראל בגלל שהם פגמו בדווקא בחיבור הזה, בין הראש לשאר הגוף

 יש בו שתי צדדים והשלישי שמכריע ביניהם ומוביל הלאה כחות המח, להבין.  טז] נקרא מצריםולכן, ההכי צר בגוף

אורות המוחין לא היו מאירים .  אז נשאר המוחין למעלה ללא הובלה למטה בכלל, אחרי שפגמו במעבר הזה, למטה

ובגלל שהגוף היא , למטה אלא רק דרך הכיסוי של הקליפות של מצרים שהוא מאחוריים של הגרון שהוא העורף

הגילוי שצריך לרדת למטה היא .  לכן כל חיות שקבלו אז היה דרך מצרים, ומקבלים את החיות מהראש, מקום החיות

, י"אה, ה"א' וזה נתגלה כך א, וכאשר זה לא מתגלה זה כן מתגלה אבל בבחינה הקטנה ביותר, היה-הגילוי של א

אם הדם של ישראל מגיע להם רק דרך מצרים .  זה עשר פעמים,  שלימהובגלל זה גילוי של קומה, )ם"ד' גימ(ה "אהי

 כאשר כלל דהיינו,  לגוף האדם אז היא דם האדםמגיעכאשר הגילוי הזה .  אז יש למצרים זכות ואפשרות לשפוכו

 ישראל ואז לא היה כח לחיצונים לאחוז בדם, ישראל נגאלו אז אלו הגילוים נכנסו לגוף הגילוי ללא כיסוי של מצרים

ובגלל שהקומה שלימה של הגילוי של המוחין היא בדווקא בעשרה , אבל זה רק התחיל הענין בספירת העומר, בכלל

כאשר זה לא .  ימים של ספירה ושבועות שתקנו את הענין הזה' וזה הנ, שמות' אותיות וי' שהם מ, היה- שמות א

ואפשר לשפוך הדם ,  דם למטה והם לא נהיו לדבר אחדשיש דם למעלה ויש,  דמים בדמים נגעו)ב/הושע ד(מתוקן זה 

שהיא שייך לדמים העליונים מתחברים לדמים ' דהיינו הא, זה נקרא דם אדם, אבל כאשר זה בשלימות, שלמטה

דהיינו , ואומר לך בדמיך חיי שהגידול של כלל ישראל היה רב על פי הפסוק מובן הנאמר בהגדה התחתונים ואז

  .  ברו עם הדמים של מעלה זכו לחיותבדווקא מהדמים שנתח

וממנה נמשכת חיות , ף היא תמיד נכונה כמו שאומרים נשמה שנתת בי טהורה היא"המדריגה הקרויה אל

וקשורה , אלא היא צורת חיים יותר עליונה, ף לא מתפרנסת מהדם"האל.  וזה נמשך על ידי הדם, לכל הקומה כולה

השורש (בריש כל מרעים אנא דם :) דף נח(כתוב בחזקת הבתים .  נפח באפיווהיא הנשמת חיים ש, יותר למקור החיים

החלק , והוא הנפש, שכאן הוא השורש לכל הרע, וגם מבחינה נפשית, כך הוא גם מבחינה פיזית, )לכל מחלות הוא הדם

  .  יזלכן הוא השורש לכל הנמוכיות הרוחנית של האדם, התחתון ביותר במערכת הרוחנית של האדם

                                                                                                                                                                      
2
  אולי גבורות מג 
3
  ע אם זה בדווקא בגרון או בעורף ששניהם כתובים וחיצונים תמיד מתלבשים על העיקר"צ 
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בשעה שבקש הקדוש ברוך ):  מדרש אותיות רבי עקיבא השלם נוסח ב-בתי מדרשות חלק ב ( במדרש איתא

בתחלה נכנסה , הוא לברא את העולם מיד ירדו כולם ועמדו לפני הקדוש ברוך הוא זה אומר לפניו בי תברא את העולם

ן ואות "ואחר כך אות שי,  את העולםו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לפניו רבונו של עולם רצונך שתברא בי"האות תי

וכך זה המשיך עד אות בית ואמר לפניו רבונו של עולם רצונך שתברא בי את עולמך שבי משבחין לפניך באי , ש"רי

מיד קבל הקדוש ברוך הוא ממנו ואמר לו ברוך ' י לעולם אמן ואמן וגו"ברוך י) תהלים פט נג(עולם בכל יום שנאמר 

ף כיון ששמע הדבר וראה "אל.  להים- בראשית ברא א) בראשית א א(ת שנאמר "ת עולמו בביהבא בשם יי וברא בו א

ף "ף אל"י עמד לו לצד אחר ושתק עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו אל"ה ביקש לברא את העולם בב"שהקב

 במנין מרובה מפני מה אתה שותק ואי אתה אומר לי כלום אמר לפניו רבונו של עולם מפני שכל האותיות כולן

א בחמשה ואני באחד השיב הקדוש ברוך הוא "ת בארבע ה"ל בשלשה דל"י בשנים גימ"מתחשבין ואני במנין מועט ב

ף אל תתעצב שאתה ראש לכולן כמלך אני אחד ואתה אחד ותורה אחת ואתה שעתיד אני ליתן תורה בך "ואמר לו אל

ולכן , מעמד הר סיני היא תכלית גילוי האחדות.  כ"ע, להיך-י א"אנכי י) שמות כ ב(לישראל עמי שנקרא אחד שנאמר 

  .  יח'צריכים פתוח בדווקא בא

שהאדם בשלימות רק כאשר הוא מאחד הדם שלו עם , ף הרומז ליחודו וסופו דם"ולכן שם האדם פותח באל

  .  ל למקורםשבזה יש יחוד שם שמים אמיתי בביטול הכ, וזה בדווקא במיתתו, ע שיצתה נשמתו באחד"כמו ר', הא

אל נא ) במדבר יב(וימת מלך מצרים שנצטרע והמצורע חשוב כמת שנאמר ) לד/שמות רבה א(כתוב במדרש 

נ בבקר ורחץ בדמיהם "נ בערב וק"אמרו חרטומי מצרים אין לך רפואה אם לא נשחוט מקטני ישראל ק' תהי כמת וכו

וכשהמצרים שלטו על כלל , נולדה צורת אדם מחדשמ "כדי להבין דברי המדרש יש להקדים שביצי.  שתי פעמים ביום

לשפוך , הביטוי לענין זה יש לראות במה שהאצטגנינים של פרעה אמרו. ישראל הם עכבו את צורת האדם מלהתגלות

אם כן נמצא שפרעה יכול לחיות רק על חשבון צורת האדם , שבגלל שמצורע חשוב כמת, דמם כמים ולרחוץ בדמם

  .'אתם קרוים אדם'צורת אדם של , האמיתי

היה בצורה שהוא , אבל בגלל שהשעבוד תחת פרעה, ף של האדם"ליל יציאת מצרים היה הלידה של האל

ף "והוא שאחרי שביום הראשון האל, לכן לא די בזה אלא אנחנו צריכים עוד תיקון, היה יכול לשפוך דמנו כמים

אחרי הלידה .  וזה נעשה על ידי הדם, אה הספירהולצורך זה ב, ף תתגלה בכל הקומה כולה"צריכים שהאל, נתגלתה

אזי אין מציאות שיכולה לפגוע בו כמו שאי אפשר , אם אדם שלם.  זה נקרא היניקה אחרי הלידהיטו, צריכים להמשיך

  .  .וכך אנשים עוברים מהעולם, ף יעלה למעלה"ואז האל, אפשר לשפוך את הדם, אבל אם הוא לא שלם, ף"לפגוע באל

  
  

  נפש אדם 
  

וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה עד ממחרת 

ימי הספירה תחילתם ביום , כלומר)  טז- טו /ויקרא כג(' השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה

  .  הקרבת מנחת העומר וסיומם בעת הקרבת שתי הלחם

מנחת העומר , באה מן השעורין) מנחת סוטה(המנחות באות מן החטין וזו כל .) דף יד(כתוב במשנה בסוטה 

ג אומר כשם שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה "אף על פי שבאה מן השעורין היא היתה באה גרש וזו באה קמח ר

ומכיון .  היא מתקשרת למעשה בהמה, ג שמנחה שדינה לבא ממאכל בהמה"למדים אנו מדברי ר.  מאכל בהמה

עד , ומר באה מן השעורין מוכח שהספירה מתחילה ממצב שבו עלינו להביא קרבנות שהם מאכל בהמהשמנחת הע

  .שבסיומה אנחנו מביאים קרבנות של מאכל אדם

ל וזה עד ערב שבועות אבל לא סופרים לא פסח "יש לשים לב שספירת העומר מתחילה לאחר ליל הסדר כנ

דהיינו שמספר .  ה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספרוהי) א/הושע ב(ועוד הרי כתוב ?  ולא שבועות

אלא ?  וקשה שהרי אם אי אפשר לספר אז אין מספר ואם יש מספר אז אפשר לספרו, בני ישראל אי אפשר לספרו

אם .  ולא מוכרח מצד עצמו, פירוש הדבר היא שצריכים תמיד לדעת שכל גבול שיש בעולם ובאדם היא חידוש שנברא

ן כאשר מדברים על מערכת הרוחני שבאדם חייב להיות שיש חלק שהיא מוגבל בתוך האדם שהרי זה צריך להשתייך כ

והוא .  וזה לא תחת גבול ומדה, וזה מעליו, וגם חייב להיות שיש חלק שלא שייך לגבולו של האדם, אליו אל גבולו

אבל .  כמדה ומספר כאשר מתעלים לדרגה גבוה זוהכתוב מדריגת ישראל אשר לא ימד ולא יספר שאינם נכנסים בסוד 

שגם החלקי רוחניות שיש בתוך הגוף מתעלים על ידי שפע , כאשר מתעלים לדרגה זו זה לא ביטול הגוף אלא התעלות

  .  וזה מספר בני ישראל דהיינו דרגתם נפשם שמוגבל בגוף לא ימד שמתעלה לדרגה שאין בו גבול, זו

, וזה נתגלה כבהמה, הבריאה חסרה היא הגילוי הכי נמוכה ששייך, צפה לתיקוןומ, להבין העולם נברא חסר
  .  התיקון של זה היא גילוי של האדם, דהיינו חי שכולו גוף
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קוראת למן לחם אבירים :) יומא דף עה(והגמרא , בני ישראל אכלו מן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת

 לחם שנבלע במאתים וארבעים ושמונה - ישמעאל ' ולפי ר, י עקיבא לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו כך לפי רב-
שהוא שייך רק , ובהמות לא היו יכולים ליזון ממנו,  המן היה מאכל מסוג שונה ואכילתו היתה בצורה אחרת-אברים 
נה לא נת) 'מכילתא ויסע ב(כ "כמש, רק בגלל שבני ישראל נתעלו לדרגה שיכלו לאכול המן קבלנו תורה.  לישראל

 לא מסוגלת -ומותר האדם מן הבהמה אין ): יט/קהלת ג(הנפש אשר עליה נאמר .  כאתורה לדרוש אלא לאוכלי המן
ונפשנו קצה בלחם ) ה/במדבר כא(וכמו שבאמת אמרו בני ישראל לאחר מכן כשירדו מדרגתם בהתלוננות , לאכול מן

שלא , מערכת של נפש האדם לבד, ם אחרתהאפשרות לזון מהמן מותנית בכך שהאדם יחיה במערכת חיי.  הקלקל
  .  4שייכת כלל לבהמה

   .תיקונים סוף קטז' ע
   עת אימת ניתב בקיימא דחד סמכא -א "ספר אדיר במרום ח) 12(

, כי אור הקדושה היה גובר. כמו שעתיד להיות בסוף התיקון, וכל רע חוזר לטוב, מתוקן
כי היתה נשארת כל הבריאה בקדושה בלי , )ד, חבקוק ג(נוגה כאור תהיה , והיה נעשה התיקון של

וזה הטעם שלא . אורחא דפלגותא דשערי, ועיין פירוש זה הענין לקמן בפירוש. שום טומאה כלל
, ר לא כך היתה"אבל דרך אדה. א"כי זה סוד העבודה למטה בסוד ז, ג מצות"ר בתרי"נצטוה אדה

ואז רוב . והיה די שלא ימנע לה, בתעד יום הש, אלא להשיג הקדושה הבאה אליו בהתגברות גדול
 זהו, והיה העולם נתקן מיד, ר יהיה טוב מאד"היצה' שאפילו בחי, הקדושה היה מקדשו לגמרי

צריך טורח , א שצריך לתקן דרך שם"אך בז. א עצמו"א המשפיע רוב הקדושה ומתקן לז"בסוד א
היו במדרגות , ם החטאר קוד"ותדע שהבהמות שבזמן אדה. ג מצות"גדול ומעשה רב בסוד התרי

וזה כי אדם ). שבת קיב ב(פנחס בן יאיר ' ולא כחמורו של ר, אנו כחמורים, וזה סוד, בני אדם עתה
והבהמות היו . ק להשיג הקדושה הגדולה"אלא תיקונו בסוד ע, כבר אמרתי לא היה לו לטרוח

האדם למדריגת ואחר כך ירד . א"וזה היה תיקון הז, ג"להם לעבוד האדם ולטרוח בסוד התרי
מותר , והוא סוד). יג, תהלים מט(נמשל כבהמות נדמו , והוא סוד, ג מצות"ואז נצטוה בתרי, בהמה

ועוד , דומה, ולא, )ד, תהלים קמד(אדם להבל דמה , והוא סוד.  אין כי הכל הבלההאדם מן הבהמ
  :אפרש לך זה לקמן

ן יש לו שני "הנו.  דברים נפרדים זה מזהשהם שני , נמצינו למדים שישנה נפש בהמית ויש נפשו של אדם
ולעומת קצה זה יש תהום , ן שהוא הגבול הגבוה ביותר שאליו יכול אדם להגיע" אחד הוא בשפת של שער הנו- קצוות 

ואפשר לרדת עד מקום , אפשר להגיע עד מעמד הר סיני.  ן שערי טומאה"שהוא נו, שמשם אי אפשר לחלץ, של טומאה
  .  שממנו אי אפשר לצאת

במקום , סדר של דברים שמצטרפים לסדר ומערכת אחת, אחד מהם הוא.  למושג מספר יש כמה מובנים
יצירת מערכת שלימה של , הוא, שהיא שורש המילים מספר וסיפור' ר'פ'הפירוש של השורש ס.  להיות דברים בודדים

כ בתרגום אונקלוס על הפסוק "כמש, לשון של ריבוי, השורש של המלה נפש הוא פש.  דברים שמכוונים לדבר אחד
וכאן בנפש הפש לא נמצא , ומספר מורה על ריבוי, פש הוא בגימטריא מספר.   פושו וסגו-פרו ורבו ) כב/בראשית א(

  .אלא הוא ריבוי שמצטרף למה שהיה קודם והוא ממשיך הלאה, בריבוי
הנפש היא ענין של .   של נפש אדםאו, ן של נפש בהמית"ן של הנפש יהיה נו"שייך שהנו, על פי מה שהסברנו

ן שאין "או לצרף הכל לנו, אך יש לה שתי אפשרויות.  ותפקידה ומטרתה לצרף את כל חלקי הגוף לתהליך אחד, ריבוי
או מספר של מצרים שכתוב .  ן שאין למטה ממנו"או לצרף לבחינת אותו נו, וזאת על ידי נפש האדם, למעלה ממנו

  .  או המספר של נפשו של אדם שאליו צריכים להגיע, בשר חמורים בשרםאשר ) כ/יחזקאל כג(עליהם 
מכילתא (כ "כמש, שאז עשינו מעשה בהמה, התורה צוותה אותנו לספור מיום הביאכם את עמר התנופה

.   נולדנו במצרים-אין תלמוד לומר גוי מקרב גוי אלא כאדם שהוא שומט את העובר ממעי הפרה ) פרשת בשלח פרשה ו
אלא רק , ן"מספר ועוד נו' שהוא בגמ, אך עד אז לא היינו במדריגה של נפשו של אדם,  מחדש היתה אחר כךהלידה

  .ממאכל של אדם ולא של בהמה' אז הקרבנו מנחה חדשה לה, אחרי שספרנו חמישים על המספר של מצרים
ולן מתו בפרק אחד אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היה לו לרבי עקיבא וכ:) יבמות סב(' איתא בגמ

מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה לרבי מאיר ורבי 
תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת , יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם העמידו התורה באותה שעה

  . ין כולם מתו מיתה רעה מאי היא אסכרא עד כאןאמר רב חמא בר אבא ואיתימא רבי חייא בר אב
 שמפסח ועד עצרת היא זמן שמורה על כבוד התורה שמתעלים לקראת התורה עד כבומבואר בדברי רבותינו

לכן מתו בזמן , א שלא נתנו גובה ורמה לתורה לנהוג כבוד בחבריהם"והם שלא נתנו כבוד לתורה ז, שער החמישים
  .  שמורה על הרמה של תורה

כתוב ברבותינו
כג

כ "ולכן התורה נקראת כבוד כמש, ש שהם נלקחים מכסא הכבוד"ת ב" שלחת היא כסא בא
ע פירוש הדבר "וצ, כ למען יזמרך כבוד"והנפש המקבלת התורה ששרשה בכסא נקראת כבוד כמש, בבוד חכמים ינחלו

  .  וגם הנפש העוסקת בה נקראת כבוד, למה תורה נקראת כבוד
אבל , ושניהם שייכים לגוים, ויראה היא הרגשה של ריחוק, ל רצון של קרבה אל הדבראהבה היא הרגשה ש

ולכן כתוב .  והיא התפיסה של עליונות שיש אצל המכובד, המידה המיוחד ליהודים שהיא כבוד היא המיזוג בין שניהם
כל הנקרא בשמי , )מגישעיה (שנאמר , כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו) יא/אבות ו(

ולכן כל מה שנברא היא רק , היא התפיסה של נברא המכיר בוראו' שכבודו ית.  יצרתיו אף עשיתיו, ולכבודי בראתיו
ואפשר , שיש אהבה עצמי, ה כביכול הוא האדם"היצור היחיד שממנו יכול לעלות כבוד להקב.  'נברא לכבודו ית
עצם טבעה של הנפש היא לחזור .  בגלל זה הנפש נקרא כבוד, ידי בחירהכ אבל כבוד רק תופסים על "להטיל יראה בע

אבל זה רק בבחירה שרק בגלל , תמימה משיבת נפש' תורת ה) תהלים יט(כ "וזה בפרט על ידי התורה כמש, למקורו
בל זה ל שכבוד היא תפיסה העליונות של תורה א"שאפילו אחרי הנ.  ז מכבדים אז יש כאן כבוד"שבידה לא לכבד ועכ
  .ולבזותו, ואפשר לכפור בו, תפיסה שהיא אפשרי

, וזה רק דרך הכבוד, ל יוצא שענין של ימי הספירה היא לצאת מנפש בהמה ולהתעלות לנפש אדם"לפי הנ
  .  לתפוס העליונות
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  דברינו בברכת הנהנין להבין יותר'  ע
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  עומר ויש
  

ר ינאי בנוהג שבעולם אדם לוקח ליטרא אחת של בשר מן השוק כמה "א) א/ויקרא רבה כח(איתא במדרש 
ה משיב רוחות ומעלה עננים "יגיעות הוא יגע כמה צער הוא מצטער עד שבישלה והבריות ישנין על מטותיהן והקב

ד והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן "ומגדל צמחים ומדשן את הפירות ואין נותנים לו אלא שכר העומר הה
ה "אמר רבי ברכיה אמר הקב): ג/כח(א במדרש ועוד אית?  קשה מאד פירוש הדבר שכר העומר איזה שכר יש בה.  כ"ע

) שמות טו(ד "למשה לך אמור להם לישראל כשהייתי נותן לכם את המן הייתי נותן עומר לכל אחד ואחד מכם הה
  ? כ וקשה מהלך הדברים"ע, עומר לגלגולת ועכשיו שאתם נותנים לי את העומר אין לי אלא עומר אחד מכלכם

ולכן מביאים קרבן , מנהיג הטבע' ו שמצות העומר היא בשביל שהוא ית כמו שהסברנכדפירוש הדבר היא
וקרבנו היא ראשית הקציר כה.  ולכן שייך בזה בדווקא מאכל יותר חמרי, העומר שהוא מן השעורים שהטבע היא חמרי

כיר וכשהוא מ', להכיר שהכל ממנו ית' ית' והוא מביא את זה לה, שהיא ראשית חיות האדם שהאדם חי מאוכל שלו
שהרי ראשיתה היא יציאתה מהעלם ' ית' נקודת הראשית של כל דבר תמיד מחוברת לה.  רבונו הוא נכנס לרשות רבונו

את נקודת הראשית של ' ית'וענינו של העומר היא לתפוס ולהחזיר לה , וכל מקום לטעות היא משם ואילך, לגילוי
  .  הבריאה

א שהחכמה היא המציאות "והחכמה מאין תמצא ז) יב/ב כחאיו(וכתוב , יש' כתוב ברבותינו שעמר היא גימ
ולכן כתוב בתרגום ירושלמי על הפסוק בראשית ברא אלקים , אם כן היא נקודת הראשית, של היות יש שיוצא מאין

.  חכמה תמיה היא ההגשה הראשונה מרב לתלמיד וזה תחילת המציאות.  שהחכמה היא הראשית, י"בחוכמא ברא י
מאמר שהיא ' נמי'היא רק בגדר , מזכירים המאמר של בראשית שהיא ראשית המציאות.) ה לב"ר (ל"ולכן כאשר חז

  .  בריאת היש
כל .): סוטה דף יד(איתא במשנה .  וזה שמו יש, יש חסרון בחכמה והיא שאין תפיסת מהות אלא רק היות

שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה ג אומר כשם "ר' המנחות באות מן החטין וזו באה מן השעורין מנחת העומר וכו
ועל כן העומר מעיד על דרגת בני , מראה את דרגת המקריב, הקרבת קרבן של מאכל בהמה, כלומר.  מאכל בהמה

ובסוף חמישים יום הגענו לדרגת , א שזו היתה דרגתנו"ז, אם אנחנו מקריבים קרבן בהמה בקרבן עמר.  ישראל אז
וזה איננו ,  עד כה נמצא שבעמר יש רק תפיסת מציאות בלי תפיסת מהותעל פי מה שנתבאר.  והקרבנו חיטים, אדם

אם כן ספירת העמר היא בינת , החכמה נמצא בכח והיא יוצאת לפועל בבינה בחמישים שערים שלה.  תפיסת אדם
 והמהות, ביציאת מצרים נתפס רק מציאות בלי שום מהות.  ולפרט הכלל, דהיינו לשים כל דבר ודבר במקומו, היש

כאן נתברר אותו , אלקיך והגילוי הוא שאני הוא זה שנגלה ביציאת מצרים' נתגלתה בשלמות בקבלת התורה באנכי ה
  .  גילוי שהתחיל ביציאת מצרים

עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש , אמר רבי יהושע בן לוי) יב/עקצים ג(כתוב במשנה 
ל עצם המציאות בלי "היש היא כנ.   להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא,)משלי ח(שנאמר , מאות ועשרה עולמות

  .  הרכבה אלא פשיטות לגמרי
.  אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפלות קדושות והבדלות.) ברכות דף לג(איתא בגמרא 

אנחנו לא סופרים את שהרי , תמוה מאד, והנה הנוסח שאנחנו מברכים אשר קדשנו במצותיו וציונו על ספירת העמר
שהלא עיקר , וגם יש לתמוה על עיקר השם קרבן העמר. אלא סופרים את הימים שעברו מאז הקרבת קרבן עמר, העמר

  .  שזה רק השיעור של השעורים שמקריבים, הקרבן איננו העמר
 ראשון שאין, שכל ספירה מתחילה רק בשנים שלא סופרים דבר אחד, ל"שני דברים אלה מיושבים על פי הנ

אם כן ספירת העמר היא לייחס כל מה .  אלא כל עצם ספירה היא להתיחס להאחד שבו התחלנו, אם אין שני אחריו
והוא נקודת , וכן הוא הקרבן שמקריבים שזה המידה של המקסימום שבמינימום.  כל מערכת המדה אל העמר, שיש

  .  ולכן עיקרו הוא המידה שבו, הראשית של הקציר
  

  ספירהאבילות שב

  

מצאתי כתוב מנהג שלא לעשות מלאכה בין שקיעה עד הבוקר בספירת : כתוב בטור בשם רב האי גאון

ונקברו אחרי , שהם מתו קרוב לשקיעת החמה, ע"בגלל האבילות על תלמידי ר, ולא לנשא, ושלא להסתפר, העומר

ולא מצינו הסבר , ע"ל על מות תלמידי רמדוע גזרו על כל הציבור להתאב, ויש לעיין באופן כללי.  ל"שקיעת החמה עכ

שאיך שייך לאסור , וזה קשה להבין, ומדברי הטור נראה שהאיסור מלאכה תלוי בזמן הלויה.  ל"ברור לזה בחז

דלא מצינא עוד פעם , גם האיסור להסתפר וכל דיני האבילות טעון ביאור?  כשהלויות היו מזמן, מלאכה בזמן הלויה

ולא גזרו , והרי במשך הגלות נחרבו ומתו עוד עיירות שלמות כידוע?  על ציבור מסויםשכל כלל ישראל מתאבלים 

  .מחמת כן אבילות לדורות

שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו :) יבמות סב(בגמרא איתא 
' מ ור"אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם רע "והיה העולם שמם עד שבא ר, בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה

, תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת, יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה' יהודה ור
, ולכן מי שאינו מכבד את התורה כראוי, כי הזמן של הספירה הוא זמן מיוחד לכבודה של תורה, כבר נתבאר.  כ"ע

כמו , אך גם רצון להתרחק, הביטוי החיצוני של רחישת כבוד הוא תשוקה להתקרב למכובד. דוהזמן הזה עומד כנג
שצריכים להתקרב , והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים) י/ב(שמבארים המשנה באבות 

 צריכה לכלול את התפיסה האמיתית של כבוד.  אך לא להתקרב כל כך כדי שלא להכוות, כדי להתחמם מאורם
זהו דבר שסותר את , שאם רואים את כל מעלותיו, ההכרה שמה שרואים אצל המכובד הוא בגדר טיפה מהים שיש בו

תלמידי , לכן כל מקום שיש חיוב כבוד יש גם חיוב מורא כמו שרואים שיש חיוב מורא וכבוד כלפי הורים.  הכבוד
 חיובים אלו -ו כבוד מאכילו ומשקהו מלביש ומכסה מכניס ומוציא איזה) מ"ר' ד ס"יו(ע "כתוב בשו.  ומלך, חכמים

איזו מורא לא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חביריו או .  הם תוצאות התשוקה של אהבה
 סייגים אלו הם מגדר - מקום המיוחד לו להתפלל ולא ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו ולא סותר את דבריו 

  . זו היא הצורה השלימה של כבוד- צירוף אהבה ומורא יחדיו .  ה של ריחוקהתשוק
אוי , בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת, אמר רבי יהושע בן לוי) ב/ו(כתוב באבות 

ת ובהכרח אם כן שהבת קול הזא, לימוד אלא העלבון-הבת קול לא מדברת על האי.  להם לבריות מעלבונה של תורה
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ויהי ביום ) טז/שמות יט(כ "כמש, אלא היא בת של הקולות וברקים שהיו במתן תורה, היא לא מהדברות המחייבות
החרדה אז .  השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה

הקול של הדברות קיים עכשיו כמו .   רוממותאלא היתה זו חרדה של, לא היתה בגלל שהם פחדו שיקרה להם משהו
אבל התביעה , לכן אין מזה בת קול, וכתוב בתרגום ולא פסק, קול גדול ולא יסף) יט/דברים ה(כ "שהיה בשעתו כמש

מהקול שגרם שיחרד כל העם אשר .  כמו שהיה במעמד הר סיני, על העדר הפחד והחרדה, היא על כבודה של תורה
כתוב בגמרא .  ולא ביטול מצותיה, עלבונה הוא כאמור ביטול כבודה.  ותובעת את עלבונהבמחנה יוצאת בת קול 

 מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה - שצריכים ללמוד תורה כנתינתה .) ברכות דף כב(
נראה שזה ביאור דברי כ.  שצריכים שיהא עכשיו אותו כבוד לתורה כמו שהיה אז, פירוש הדבר הוא.  וברתת ובזיע

שאין ענינה בחיזוק לימוד התורה אלא בחיזוק כבודה של , רבותינו שעצם ענינה של הספירה הוא כבודה של תורה
 שאימה היא במוחה יראה כווכתוב ברבותינו.  ושרק אפשר ללמוד מתוך אימה יראה רתת וזיע, לתפוס עליונותה, תורה

  .  שכאן כבוד התורה בשלימות שייכת לכל הקומה כולה, וצנים ביותרוזיע היא באברים החי, בלב רתת היא בגוף
לכן סופרים את הימים להגיע אל , בראשונים מבואר שכל הספירה היא ענין של תשוקה להגיע לזמן נכסף

.  'ט וים הוא בגימטריא נ" וכתוב שמדה היא בגימטריא מ-ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים ) ט/איוב יא(התורה שהיא 
ט והלאה אין אנו יכולים להשיג מכח "ממ.  ט שערים שהם ביכולת השגתנו"ידי לימוד התורה ניתן להשיג המעל 

וזה מה שכתוב , משום ששער זה אפשר לקבל רק מלמעלה, ואנו צריכים ויכולים רק להכין את עצמנו לקבל, עצמנו
הספירה היא מעשה של .  ופה מתנהתחלתה השתדלות וס, ו על קדושה שתחלתה עבודה וסופה גמול"י פרק כ"במס

  .  ואז אנחנו מתבטלים אליו, שהוא מעבר לנו, שאנחנו הולכים עם כל הגעגועים לאותו יום, כבוד התורה
.  האציל נפשנו מכסא כבודו' בגלל שה, זרחיה הלוי כותב בהתחלת ספר המאור שהנפש נקראת כבוד' ר

כ "כמש, אל-שאיפה, הפירוש של המילה נפש היא רצון.  רך כבודלמען יזמ) יג/תהילים ל(כ "כמש, הנפש נקראת כבוד
) כב/בראשית א(כ בתרגום על הפסוק "וגדילה כמש, נפש גם שייכת לענין של ריבוי.  אם יש את נפשכם) ח/בראשית כג(

כת את הנפש היא שהופ: ביאור הענין כך הוא.  מןשתיל פר נת "כתוב ברבותינו שנפש הוא ר.   פושו וסגו-פרו ורבו 
האור תמיד מושך .  שמן ופתילה המאפשרים להדליק אור) הכלי(לנר , שבה אנחנו חיים, המערכת היותר תחתונה

הנפש היא החלק התחתון ביותר במערכת הרוחנית שמתקשרת , כמו כן.  וזה מתאפשר על ידי הנר, אחריו את השמן
אזי על ידי הנפש הדברים מתחילים לעלות , אם האדם הולך בדרך הישרה.  לכן היא תחילת העליונים, עם הגוף

אך אם האדם מקלקל מעשיו אזי הוא סוחב את המערכת הרוחנית , כמו האור המושך השמן מלמטה למעלה, למעלה
א " וכתוב בגר- ק הכנת הנר שיהא ראוי להדלקה נקראת הטבה "בלשה.  אחרי הנפש והוא מוריד אותה מלמעלה

בלא דעת נפש לא טובגם ) ב/משלי יט(במשלי על הפסוק 
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א "ז, לכן כשהנפש היא טוב, ש היא טוב"ת ב"שנפש בא, 
נמצא כי .  והארץ האירה מכבדו) ב/יחזקאל מג(על ההדלקה נאמר בפסוק .  אזי היא ראויה להדלקה, שעשו הטבה

, רא אורהטוב נק.   שהאור יחול עליו-להכין את הנר שיהיה ראוי להדלקה , הענין של הנפש הוא לעשות הטבת נר
משום שהפעם הראשונה , אמר רב יהודה אמר רב לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב.) פסחים דף ב(כ "כמש

שזה , לכן הכנה לנר נקראת הטבה.  וירא אלקים את האור כי טוב) ד/בראשית א(שכתוב בתורה טוב זה ביחס לאור 
,  היא גם הרצון וגם הריבוי וגם החיבור למה שמעברשאותה נפש, העולה מכל הדברים.  מביא אותו למה שנקרא טוב

  .  שיתבטלו כלפי הלהבה של האור, ומטרתה ותפקידה לחבר את הנר פתיל ושמן
ה שיושב "אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב:) מנחות דף כט(כתוב בגמרא 
ו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ע מי מעכב על ידך אמר ל"אמר לפניו רבש, וקושר כתרים לאותיות

ע הראהו לי אמר לו חזור "אמר לפניו רבש, ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות
ע הבין במה שמשה הוריד "שר, א"ז(לאחורך הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו 

כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני ) ה שמשה הביןמסיני יותר ממ
י אמר לו שתוק "ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע"חזר ובא לפני הקב, נתיישבה דעתו

משום שהיא מעבר ,  הדיבורמי יתן את התורה לא יכולה להתברר בכח, השאילה.  ל"כך עלה במחשבה לפני עכ
אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני : וכן הוא גם המסופר בהמשך הגמרא.  ושייכת רק למחשבה, לתפיסת דיבור

ל כתוב "במקום אחר בחז(אמר לו חזור לאחורך חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו במקולין , תורתו הראני שכרו
גם נושא זה אי .  ל שתוק כך עלה במחשבה לפני"ו תורה וזו שכרה אע ז"אמר לפניו רבש, )שמוכרים בשרו במקולין

  .אפשר להבינו בדיבורים
ד אלף "הכ, ובמקביל לכך.  והוא הנותן התורה, ע הוא באמת במקום משה רבינו"בתוך מערכת הדיבור ר

שמוריד דברי ע הוא רבם "ור, ולקבלת התורה, היו צריכים להיות בית מדרש שמביא להר סיני, ע"תלמידים של ר
התגים מכוונים אל .  והתגים הם מה שהתורה שותקת, האותיות הן מה שהתורה מדברת.  תורה משער החמישים

עם הגילוי המלא של , ע היה צריך להיות כאמור כמו הר סיני"בית המדרש של ר.  שכתובה בתורה' שתוק'בחינת ה
ע עובדה זו "אצל ר.   פשוט כמו הר סיני-  אש של תורה ע היתה צריכה להיות בוערת"בבית מדרשו של ר.  כבוד התורה

, ע חלה על כל הדיבורים כולם"מיתתם של כל תלמידי ר.  שהתורה הגיעה למקומות שהם מעבר למדה, היתה בולטת
  .  בזה עוברים אל מעבר למדה ותופסים משהו משם, אבל אם מבינים משהו מתוך השתיקה

ד "הגמרא דקדק בלשונה ולא אמרה שהיו לו כ.  אלף זוגים תלמידיםע שנים עשר "בגמרא נזכר שהיו לו לר
ל שאם "על דרך מה שאיתא בחז.  א שזה צורה של בית מדרש שלם"ז, אלא שתים עשר אלף חברותות, אלף תלמידים

כל .  לקומה שלימה, שהיא ניתנת רק לציבור שלם, התורה לא היתה ניתנת, כלל ישראל היו ששים ריבוא חסר אחד
.   בלי כל הבית מדרש- צריך לדעת שהתורה שהוא לומד לא היתה יכולה להתקבל אצלנו בלי שחבירו היה על ידו אחד

היא ניתנת רק בציבור , אבל לא כן קבלת תורה, בעת שלומדים אפשר שלא להתיחס אל זה שאני לא לומד עמו עכשיו
כך היה צריך .  ח לקבלת התורה של הזולתאזי כל אחד ואחד מוכר, אם אנחנו עסוקים בדרך לקבלת תורה.  שלם

וכמובן היו נראים , כלל ישראל היו חוזרים ומקבלים תורה, ואם אכן הוא היה כך, ע"להיראות הבית מדרש של ר
גמרא שבת דף (ה בהר סיני "היה בזה קיום מאמר הקב, משום שלא נהגו כבוד זה בזה, ע"וכשמתו תלמידי ר.  אחרת

  .היא הופכת לחרב, ואם לאו, מוטב, אם מקבלים התורה כתקונה.  ורתכםואם לאו שם תהא קב.) פח
הספירה היא להגיע לים דרך כל .  והוא לא קיים יותר, ע עבר מהעולם ענין הספירה"מאז שמתו תלמידי ר

האפשרות היחידה שנשארה להגיע לדרגת הר סיני היא אותו אדם שיהיה בסוף כמה דורות , אחרי החרבנות.  המדה
ואנו מוצאים .  ע בתורה שבעל פה הוא מקביל למשה רבינו בתורה שבכתב"י שר"וכתוב באר.  בא בן יוסף שמוועקי

אמר רבי .): סנהדרין דף פו(כדאיתא בגמרא , ע"שגדולי התנאים מחברי עיקר תורה שבעל פה כולם היו תלמידי ר
ודה סתם ספרי רבי שמעון וכולהו אליבא יוחנן סתם מתניתין רבי מאיר סתם תוספתא רבי נחמיה סתם ספרא רבי יה

אבל אסור בעשיית מלאכה דכתיב .) דף טו(כתוב במועד קטן .  ע אמרום"ממה שלמדו מר, י"ומפרש רש, דרבי עקיבא
וכל דיני החג , א שהחג עצמו הפך להיות אבל"ז.  מה חג אסור במלאכה אף אבל אסור במלאכה, והפכתי חגיכם לאבל
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ימי .  ט ימי הספירה ענינם בעצם כמו חול המועד בין פסח לשבועות"ינו בחיי אומר שכל מרב.  התהפכו להיות עצב
ע שמתו "שהאבל הוא לא רק על תלמידי ר, ולמה שנתבאר ביאור הענין הוא.  חול המועד של הספירה הפכו להיות אבל

ולבסוף , ע למקום הנכסףעל הימים האלה שהיו צריכים להיות אלה שעל ידיהם אנחנו נגי, אלא על הספירה עצמה
שהלילה הוא זמן , וזה ביאור במה שכתוב בטור.  זהו עומק ענין האבילות שעל הספירה.  ונתהפכו להיות אבל, נחרבו

  .ולכן דווקא בזמן שסופרים חל איסור מלאכה, והיינו שאז נחרבה הספירה, ע"ואז היו הלויות של תלמידי ר, הספירה
  

' לבדו ביום ההוא וכו'  שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה.)סנהדרין דף צז(איתא בגמרא 
השני .  כ"תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי עלמא שני אלפים תוהו שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח ע

של השני א כותב שבזמן "והגר, וזה היה זמן קצר אחרי חרבן הבית, אלפים של ימות המשיח התחילו באלף החמישי
א שאחרי חרבן "ז.  מלכה ושריה בגוים אין תורה) ט/איכה ב(כמו שכתוב , העולם חזר לתהו, אלפים של ימות המשיח

והמציאות נקראת , ומאז ואילך התורה לא נמצאת בעולם כמו שהיה מקודם, חזרנו למצב שהוא כמעט תהו, בית שני
  .  תהו כלפי מה שהיה לפני כן

להים מרחפת על פני המים ויאמר - הארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח או) ג-ב/בראשית א(כתוב 
בפרשה הראשונה מקבילים לחמשה חומשי ' אור'ל שחמשת הפעמים שכתוב "וכתוב בחז, אלקים יהי אור ויהי אור

שתוהה והוא דבר , הוא חומר חסר צורה' תהו'ן ש"כתוב ברמב.  א שהתורה מוציאה מהמציאות של תהו"ז, תורה
, א שגילה שהעולם חזר אחרי חרבן הבית לתהו"ואם כן עומק דברי הגר, שאי אפשר לומר עליו דבר ברור, ומשתומם

, ולאן הכל מוביל, בזמן השני אלפים של תורה היה גלוי לנו למה העולם נמצא.  שהעולם חזר להיות חסר צורה, הוא
שכן בעת קיומם התקיים מאמר הכתוב , ת אורו של עולםומשום כך מכונים בתי המקדשו.  וזהו הבנת צורת העולם
ולאחר מכן הוא חיפש דרך לתקן , מסופר שהורדוס הרג את כל החכמים.) דף ד(ב "בגמרא ב.  ויאמר אלקים יהי אור

 ילך ויעסוק באורו של -הוא כבה אורו של עולם דכתיב כי נר מצוה ותורה אור , ואמרו לו חכמים, את אשר קלקל
  .  שהוא מראה לאן ללכת ולאן לא ללכת, העולם מואר על ידי בית המקדש.  ב ונהרו אליו כל הגויםעולם דכתי

ורוצים להחיל , הוא משום שכמו חומר שקיבל צורה מסוימת, הטעם שהחזיר אותנו הבורא למצב של תהו
בדומה לכך .  צורה חדשהואז אפשר להחיל עליו , צריכים להחזיר אותו להיות חומר לבד בלא צורה, עליו צורה חדשה

שאין בין העולם הזה :) ברכות לד(ד "אפילו למ[גם כלל ישראל המצפים לקבל צורה חדשה לגמרי בימות המשיח 
יש עליהם לחזור מקודם , ]זה הרי כולל גם את המלכות של היצר הרע, יח אלא שעבוד מלכויות בלבדלימות המש

  .  וזה פשר הדבר שכתוב שלפני ביאת משיח ירד העולם לתהום שלא היה עד אז, לתהו
אבל , שזהו זמן שהמשיח יכול לבא, הפירוש במה שאומרת הגמרא שיש שני אלפים של ימות המשיח היא

והביאור במה שכתוב בקש הקדוש ברוך הוא לעשות יחזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג .  נו הוא עוד לא הגיעבעוונותי
משום שהוא יכול , ולא משיח בן דוד, י שהיינו רק לעשותו משיח בן יוסף"איתא באר, ובשביל שלא אמר שירה נסתם

היה המשיח , ום הראשון של האלף החמישיאזי בי, אבל אם יחזקיהו היה משיח בן יוסף, להגיע רק בימות המשיח
  .  מגיע

ומיד אחרי החרבן הוא בנה בית מדרש .  של תורה שבעל פה' משה רבינו'ע היה בבחינת ה"י כותב שר"האר
שהיו צריכים להיות אלה שעל ידם לא תתבטל אותה אורה של תורה באלפיים של ימות , ד אלף תלמידים"שהכיל כ

, האומרת שהיה העולם שמם, כך גם משמע מהגמרא.  לים את שנחסר על ידי החרבןוהם היו צריכים להש, המשיח
, ולא היה חוזר לתהו, אז העולם לא היה שמם, ע היו זוכים"ד אלף תלמידי ר"אם הכ.  והפירוש של שמם הוא תהו

' תני ר) ה/ירושלמי תענית ד(כתוב .  היה המשיח מגיע, ע"ומיד בתחילת אלף החמישי שהתחיל אחרי הסתלקות ר
עקיבה כד הוה חמי בר כוזבה הוה אמר דין ' ר. היה דורש דרך כוכב מיעקב דרך כוזבא מיעקב' שמעון בן יוחי עקיבה ר

פירוש המשפט שאמר .  יוחנן בן תורתא עקיבה יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבא' ל ר"הוא מלכא משיחא א
  .  ואחר כך המשיח יכול לבא, בא היה צריך למות בתחילהעקי' שר, הוא, ע יעלו עשבים בלחייך"י לר"ר

שבזה נעוצה , ד אלף האנשים שנפלו בשיטים בפרשת בלק"ע היו צריכים לתקן את אשר קלקלו כ"ד אלף תלמידי ר"הכ
לה כולם חזרו לקל:) סנהדרין דף קה(כדאיתא , ד אלף הפכו כל ברכות בלעם לקללה"שמכח אותם כ, נקודת החטא של כלל ישראל

מאז חטא .  קללה ולא קללות, להיך-א' להיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה- א' חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות שנאמר ויהפוך ה
, טעם האבלות שלנו בימים האלה הוא. מה שנשאר לנו הוא רק מה טבו אהליך יעקב.  חזרו כל הנבואות של בלעם להיות קללה, זה

  .  בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו.) סוטה דף מט(עד כדי כך שכתוב ,  יום ויוםשאנחנו יורדים יותר ויותר כל
וכי ?  ומה היה התיקון אם כן היו נוהגים כבוד זה בזה, ויש לנו להבין עומק החטא שלא נהגו כבוד זה בזה

היה צריך להגיע יתכן אם כתוב שעל ידיהם המשיח ?  ע כולם היו נוהגים כבוד זה בזה ורק הם נכשלו"עד תלמידי ר
שכשהעולם היה נמצא , אכן ביאור הענין הוא.  ומדוע בגין חטא זה הגיע להם עונש כה כבד?  שלא נהגו כבוד זה בזה

אבל מה שהתחיל אחרי החרבן , והשיגו אותה אפילו בלי נבואה, אזי התורה היתה גלויה בעולם, בשני אלפים תורה
וזהו מה .  ולא בעולם, ההשגה שהתורה נמצא בלומד, ומד עם התורה הזהות המלאה של הל-בשנות התהו הוא 

דאילו , כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה:) מכות דף כב(שאומרת הגמרא 
.   שלומדי תורה הם עצם התורה יותר מהספר תורה עצמוכזוכתוב ברבותינו, ת כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדא"בס

שמעתה צריכים להוסיף כבוד , וזהו עומק החטא שלא נהגו כבוד זה בזה היינו שלא הבינו הנקודה הזאת כפי דרגתם
ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי .) קידושין דף סו(כתוב בגמרא .  שכל אחד כלפי חבירו הוא יותר מספר תורה, זה לזה

היה , הקים להם בציץ שבין עיניו,  להם בציץ שבין עיניךהקם, ומה אעשה, ינאי המלך לבם של פרושים עליך, המלך
שם זקן אחד ויהודה בן גדידיה שמו ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך ינאי המלך רב לך כתר מלכות הנח כתר 

ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך ינאי המלך הדיוט שבישראל כך הוא דינו ואתה מלך ' כהונה לזרעו של אהרן וכו
הרי כרוכה ומונחת בקרן ?  ותורה מה תהא עליה, אם אתה שומע לעצתי רומסם, ומה אעשה, הן גדול כך הוא דינךוכ

אמר רב נחמן בר יצחק מיד נזרקה בו אפיקורסות דהוה ליה למימר תינח תורה , זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד
אלא , ה לא נמצאת בעולם כמו התורה שבכתבומבואר יסוד דברינו שהתורה שבעל פ.  שבכתב תורה שבעל פה מאי

הרי הגמרא אומרת עליו , כל מי שחושב שאפשר להשיג תורה שבעל פה בלי חכמים.  היא נמצאת בלבם של חכמים
אמרו שנים עשר אלף , ל"וכמו שנרמז הדבר בלשון הגמרא הנ, תיקון חטאם הוא בהנהגת כבוד זה בזה.  שהוא מין

, אם הקלקול הוא בזה.  ד אלף אלא שנים עשר אלף זוגים"ולא נאמר שהיו לו כ,  עקיבאזוגים תלמידים היו לו לרבי
  .  לעולם' יהי אור'וזה יחזיר את ה, צריך להיות שזהו גם הוא מקום ונקודת התיקון

הטעם , כשהגמרא רוצה לומר על אמורא שאמר דברתו לדעתו בלבד היא משתמשת בלשון אליבא דידיה
, התורה היא לא רק מחשבות אלא היא חיים של כל אחד ואחד, שמלב תוצאות חיים, תא הואשנאמר אליבא ולא אדע

מה תהא על , שאם אני לא לומד, כל אחד חייב לומר על עצמו.  אי אפשר שלא ינהגו כבוד זה בזה, ואם לומדים כך
שהתורה נמצאת בלב א "וזה מה שכתוב בגר.  שאין אף אחד אחר שיכול לקיים ולהשיג החלק שלי בתורה, התורה

  .הלומדים ואין בארץ הימנה
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ועל כן ', ויאמר אלקים יהי אור'ל', תהו'ע מתו מפסח ועד עצרת בגלל שאז הוא זמן המעבר בין "תלמידי ר
וזה ענין , וזה הענין של ימי הספירה, תפיסת מציאות בלי תפיסת מהות זהו תהו.  אז צריכים לתקן החסרון הזה

חג ) יג/דברים טז(ויש לדרוש כמו שדורשים , וחג שבעת תעשה לך) כב/שמות לד(בפסוק כתוב .  האבלות בספירה
, זה איננו שבועות, אם זה מן העשוי.  כך שבועות תעשה ולא מן העשוי, שתעשה ולא מן העשוי, הסכת תעשה לך

  .   על ידי הספירה-והכיצד עושים את חג השבועות 
  

  ה"עצרת נמי ר
  

א שהיות שיום זה הוא "ז, צרת נמי ראש השנה היא דתנן ובעצרת על פירות האילןע:) דף לא(כתוב במגילה 
א שיש איזה "שהרי אם יש ראש השנה ז, ע"היום שבו דנים על פירות האילן ומזה נוצר היותו כיום של ראש השנה וצ

  .  ענין שנגמר בערב שבועות ובשבועות מתחיל ענין חדש
בראש השנה בבריאת , בשני ימים אלה נוצר צורת אדם שלימהה לשבועות היא ש"הצד השוה שיש בין ר

שכלל ישראל במעמד הר סיני .) שבת קמו(כ "ובשבועות בקבלת התורה כמש, העולם שבו נברא אדם הראשון בטהרתו
, ומזה שנברא אדם בצורה שלימה לכן כאן מתחיל סדר זמן חדש.  והיו כמו אדם הראשון לפני החטא, פסקא זומתם

  ?  ה בגלל שבו דנים על התבואה וכן סוכות"ע למה פסח אינו ר"ועוד צ, ע גדרו"וצ
ולכן בכל שנה ושנה האדם , להבין ענין ראש השנה של תשרי שהוא יום דין היא שאז נברא אדם הראשון

מים דברינו בגבורות גש' ע(וכל שינוי היא בדין , וכדי שיברא שיצא מכח אל הפועל זה מחייב שינוי, הולך להיות נברא
, וכן בשבועות נברא צורת אדם הראשון לפני החטא עוד פעם.  ולכן הוא צריך לעבור דין כדי להיברא, )בתחיית המתים

  .  שנידון עוד פעם אם לברא צורת אדם כזאת, ומכאן והלאה מתחיל סדר זמן חדש
  

 שמירת והיא הדרגה של,  שיש דרגה באדם שהוא הדרגה של יוסף הצדיקכחלהבין את זה יש להקדים
, והוא התיקון של ספירת העומר, וזה הצדיק שבו, מבלי לפרץ כלל, א שמירת כל מערכת הגשמי בגבולו"ז, הברית

שאין לו שימוש כאן אלא רק בגבולו , ולהקריב אותו למעלה) שעומר היא קרבן עמר(והקרבן עומר לקחת כל הבהמיות 
אז זוכים למתן תורה שבו ,  וכאשר זה נעשתה בשלימות,)שכל אי שמירת הברית וזנות היא בגלל הבהמיות שבאדם(

שאז כל הבהמיות , שאין כתוב בחטאת עצרת חטא שאין שם עוד חטא כלל, נעשים בני חורין מיצר הרע וממלאך המות
א שהברית ממשיכה "ז, אלא לעטרת הברית, ואז זוכים לא רק לשמירת הברית, שבנו נהיה מזוקק ונזדכך בקדושה

וההתחלה של השפעת הפסח , ולכן נקרא עצרת מלשון קליטה שהזריעה, וזה הפירות האילן, ירותהלאה ויוצרת פ
, אבל זה רק דרך ראיה ולא קנין, שאז היתה התחלה שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, נקלטת

 אחרי שאני עובר מן אבל הזכות לפירות היא הזכות נצחי שאפילו.  שעוד לא נלקט הקדושה להיות קבוע וקיימא
, :)כתובות נט(ואין אשה אלא לבנים ) א שם במשלי"גר' ע(ח "וזה האשת חיל שהיא הת.  העולם הבנים חיים לעד

וכל זה רק שייך דרך קבלת התורה שהרי באותו .  שהאדם בשלימות נוצר רק להוליד פירות שהוא הענין של שבועות
והמח , שהזרע בא מהמח, כטא שהדעת היא דבר עיקרי בהולדת פירות"ז, רגע שהאדם ראוי להוליד הוא נחשב בר דעת

  .  ולכן רק אז אפשר ליצור קשר ולהוליד פירות, רק מתקשר עם מערכת הגוף דרך הדעת
  

שאדם נתן לו שבעים שנה אלא , שדוד המלך לא היה צריך לחיות בכלל) יא/מדרש רבה במדבר יד(כתוב 
והמלך המשיח הוא זה שיביא , א שדוד הוא שורש של המלך המשיח בעולםטעם הדבר הו.  משנותיו ומהם הוא חי

אם כן , וגם שחי שבעים שנה בדיוק, כתוב בדוד המלך מת בשבועות.  העולם לתיקונו אחרי קלקולו של אדם הראשון
, וןוהוא ממשיך ומשלים עבודתו של אדם הראש, ואם דוד היה טמון באדם הראשון.  יוצא שהוא גם נולד בשבועות

אם כן מובן מאד .  אם כן יוצא שצורת אדם ודוד נולדו פעמים, ה ובפועל בשבועות"אם כן יוצא שדוד נולד בכח בר
  .  ראשי השנה רק שהזה בשבועות יותר פנימי' שיש ב

.  לוגם מכאן רואים שדיבור נקרא פרי, פירות של הפה) כ/ישעיה נז(השורש למילה נביא היא נביא שפתים 
ל שיש דיבורים שהם כפרי "אלא צ?  והרי כולם מדברים, אה שהשם נביא היא על השם הדיבור כפריקשה מאד שנר

ל "והוא כנ.  והם שייכים בפרט לנביאים ויש דיבורים שהם אינם כפרי וזה כל מערכת הדיבור מחוץ למערכת של נביא
שכאן הפירות הם יותר פנימיים וכמובן , ומהם יוצא הפירות, שהפירות של האדם באים דרך המח משולב עם הדעת

ולכן הוא נקרא , ולכן כאשר הנביא מדבר נכון הוא מוציא ניב, )ולכן אבידת רבו קודמת לאבידת אביו(מאשר בנים 
כמו ', ית' אבל צריכים לדעת שכל דיבור של דברי תורה הוא דבר ה.  וזה כל עמידתו בדין של פירות האילן, אילן

  .וענין זה נתחדשה ביום מתן תורתנו, ביא שייך לכל אחד ואחד שמדבר דברי תורהאם כן מעלת הנ, שנתנה בסיני
א שניתן "ז, להבין את זה יותר ברור צורת האדם הוא שונה מכל נבראים אחרים בזה שיש לו כח הבחירה

לקל וזה תלוי איך הוא לוקח את מערכת הניתן ולהוציא מזה פירות או לק, לאדם הכח לבחור מה לעשות עם העולם
, אז המהדורא שניה של אדם נוצרה במתן תורה, וכאשר חטא, וצריכים לדעת שזה ניתן לאדם הראשון בתחילה.  הכל

. וזה באמת הכנה הכוללת לכל עבודת המצות, מה שרוצים' ה על כלל ישראל הכח לפעול בעולמו ית"שבה החיל הקב
. 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ')ו/מות יטש(והוא מה שכתוב , וזה מה שאנו אומרים וקרבתנו לשמך הגדול

לתקן בהם כל הבריאה , ומעוטרים בכח עליון לשמור כל המצוות, ומשם והלאה נשארו ישראל מובדלים מן העמים
  .לאכולה

  
גייר בגלל התא שיתרו הגיע ל"ז[א המודעי אומר מתן תורה שמע ובא "ר.) דף קטז(כתוב בגמרא זבחים 

שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עובדי כוכבים ] ורהשהוא שמע מתן ת
כל מלכי אומות העולם אמרו שירה לכבוד (אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה שנאמר ובהיכלו כולו אומר כבוד 

'  אמר להם ה,לעולם שמא מבול בא ,נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו) שמים
 אמרו לו מבול של מים אינו ,ה שאינו מביא מבול לעולם"מלך לעולם כבר נשבע הקב' למבול ישב אמר להם וישב ה

 ומה קול ההמון , אמר להן כבר נשבע שאינו משחית כל בשר,נשפט' כי הנה באש ה' מביא אבל מבול של אש מביא שנא
ד דורות קודם שנברא העולם וביקש "ית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע אמר להם חמדה טובה יש לו בב,הזה ששמענו

  .  כ"ע, יברך את עמו בשלום' עוז לעמו יתן מיד פתחו כולם ואמרו ה' ליתנה לבניו שנאמר ה
, שהוא מוכרח, א שזה גילוי רצונו בעולם"ז, לעמו' ל היא הנתינת עוזו ית"רואים מכאן שנתינת התורה כנ

היה צריך להזכיר שכל מלכי עובדי כוכבים השתתפו בקבלת ' ולכן הגמ, זה יפעול בכל העולםולכן חייב להיות ש
  .  התורה

עומדים הם ע איך "וצ, באבות שיש תלמידי אברהם אבינו והיפוכם הוא תלמידי בלעם' כתוב בסוף פרק ה
ודיבוריו של , ם לכבוד שמיםשכל דיבוריו של אברהם אבינו היו להביא את העול, הנקודה ההפכיית היא? זה כנגד זה

אברהם היה ראש .  פירות-א אפילו אחרי שאמרו שירה בלעם הפך את זה לאי"ז, בלעם היו להפקיע מכבוד שמים
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אמנם .   שצומח מהעץדיבור שצומח מאדם כפרי, ושניהם עשו פירות, נביאים לכלל ישראל ובלעם היה לאומות העולם
  .  מתחת כנפי השכינהיםשמוציא. כל העולם תחת כנפי השכינה ביסים את שמכנ.  א:י סוגי פירותניש כאן שבאמת 

רבי שמעון בן יוחי אומר אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו שכל חולה :) ב טז"ב(' איתא בגמ
 וזה מובן. כ"ע, הרואה אותו מיד מתרפא ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה

' א שהשמש משבח ומקלס ליוצרו הודו לה"ז, אלמלא קול המונה של רומי נשמע קול גלגל חמה:) יומא כ(' על פי הגמ
והוא , השמש הוא הממונה על כל מערכת העולם, ה" שהשמש מפרסם נוראותיו ונפלאותיו של הקבלבא"ז, קראו בשמו

ולכן אומנותו של השמש היא .   בורא הכל נכללשאם הגדול שבכולם מורה על, נברא והוא מראה לכל שיש בורא הכל
, וזו באמת המרגלית שהיה בצוורו של אברהם אבינו.  וקול המונה של רומי עומד נגד זה', ית' להכריז על יחוד ה

שכל מי שהיה חולה נפש באמונות .  וייחודו בעולם' שהמרגלית הזאת היא לשונו שבו היה מכריז ומפרסם אלקותו ית
אבל מאז החטאים , ברור הדבר שהיה לשמש כח זו מתחילת בריאת העולם.  ה היחוד ומיד נתפרארעות היה רוא

מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה אדם שקראו :) ברכות ז(נפסק הגילוי של אדון כל בבריאה ולכן 
אבל אחרי שאברהם , שנהדני במה אדע כי איר-להקדוש ברוך הוא אדון עד שבא אברהם וקראו אדון שנאמר ויאמר א

יצא .  אז כאשר הוא מת אין טעם ליתן את זה ליצחק שזה עצם הבריאה עצמה', גילה שהבריאה עצמה מגלה יחודו ית
-של קלקול והרס ואי, גם מבלעם יצאו פירות.  ופירות אלו היו כל הגרים שהוא גייר, פירות מלשונו של אברהם אבינו

וכך אמרו , ורה שהיה שייך בעצם למלכי אומות העולם בתור בטלים לכלל ישראלשאפילו במתן ת.  'גילוי יחודו ית
  .  שכאשר אנחנו בטלים להם זה סימן שיש להם השלום, יברך את עמו בשלום' שה

ולכן בדעתו הוא ניסה לעשות פירות לעקור , ולכן הוא נתן העצה, בלעם היה שייך לדעת רע של העץ הדעת
  .  י פיואת כלל ישראל מהשורש על יד

אומרים בתפילה אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו 
ל רואים ברור שהרוממות "אבל מהנ, וקצת קשה הרוממות בלשוננו מעל האומות.  במצותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך

  .  6 ללשונו של אברהם אבינוומאז אנחנו שייכים, והנביאות שיש בדיבורים שלנו, היא הקשר אל הדעת
באשר דבר ) ד/קהלת ח(כ "ואפילו דיבור היא לשון של הנהגה כמש, טמון בפה של האדם כל כח ההנהגה

א שהיה כולל כח הדיבור בשלימות הוא היה המגלה של כח "ז, דוד המלך שהוא אנעים זמירות ישראל.  מלך שלטון
כל דיבור אמיתי של כל ,  דודהמציא, הדיבור של כל הבריאה אתו, הבריאה אילמת, וכח הדיבור בעולם, ההנהגה

רות מאי :) דף ז(כתוב בגמרא ברכות .  שירה של תהליםהבכל פסוקי , הוא גילה את כל זה, הבריאה נמצאים אצלו
בלי .  רוה הוא לשון רויה.  רות אמר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד שריוהו להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות

.  חל באותו מקום ששותים, וכשכתוב רויהו,  מקום שמדבריםמורגשת בגוף באותוצמאון הרגשת .  היה צמאון, ודד
הרויה של שירות .  הפירוש של רויה הוא שהוא באותו מקום שמשם יוצא הדיבור?  למה דווקא רויה ולא שביעה

  .שכל הבריאה מדברתדיבור , ותשבחות הוא דיבור שלם
הדין על .  ועצרת הוא גם זמן מתן תורתנו, ה" רו פירות האילן עושה את היום להיותהדין של עצרת על

כשדנים על .  ובמתן תורה כולנו היינו נביאים, הפירות של אדם הוא ניב.   כמה הוא אילן לעשות פירות,האילן הוא
  . ת של עץ הדעת והוא פירוילדיבור אמית,  עד כמה אנחנו שייכים לניב שפתייםהדין הוא ,פירות האילן

ה מכיון " בכל הקרבנות כתיב חטא ובעצרת אין כתיב חטא אמר להן הקב:)ח/ה ד"ר(כתוב בירושלמי 
א כל מה שקרה עד עכשיו לא שייך "ז.  כ"ע, שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם

א מי שמקבל עול "ז, ורוממתנו מכל הלשונות.  שנה שעצרת היא ראש המה מובן בזהו, נו בכלל והכל מתחיל מחדשיאל
 ואשמתן תורה ה, כל פרשת גירות נלמדת ממתן תורה.  ונמצא בהתחלה חדשה, תורה נמצא במדריגה יותר גבוה

זה סוד לידת .  כאילו מקבל על עצמו גירות, כל מי שבא אחר כך ומקבל על עצמו עול תורה. הגירות של כלל ישראל
 יםכל הדיבוראת הוא דיבר .  דוד החזיר את הכל לעץ החיים, א פירות האילן של כלל ישראלשהו, עותודוד בשב

לינוק ,  מלכות פההלהצטרף לאות, בעצרת אנחנו יכולים להיות נטועים מחדש.   של כל הבריאה כולהייםתיהאמ
  .וזהו קבלת עול תורה אמיתית, מחדש מאותו עץ חיים שכל מי שטועם ממנו חי לעולם

  

   של עשרת הדברותברית

  

וכל אחד כתוב בפרשה בפני עצמה , וחג השבועות, ספירה, עומר,  חג הפסח פרשיות על בפרשת אמורנאמרו

, וצריך עיון טעם הדבר, שבועות מתחיל מהספירהחג  שומזה אנו רואים, חוץ מספירה ושבועות שהם כתובים יחד

  . העומרהא כתובה עם תספירה השהרי על פי שכל היה צריך להיות ש

אלי את שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלקים ועליהם ככל הדברים אשר '  ויתן ה:)י/דברים ט(כתוב 

ויכתב על הלחת כמכתב הראשון את עשרת הדברים ) ד/י(וכתוב עוד פעם , יום הקהלעמכם בהר מתוך האש ב' דבר ה

אלקיך בחרב ' ככל אשר שאלת מעם ה) טז/יח(וכתוב , אלי'  ויתנם היום הקהלאליכם בהר מתוך האש ב' אשר דבר ה

                                                           

שרק אצלו הקולות של מתן , והוא יתרו,  רק אחד מכל מלכי הגוים לא נפגע מדיבוריו של בלעם הרשע6

) ג/ר כז"ש(ואפילו כתוב במדרש , והוא זכה שפרשת קבלת התורה תהיה כתובה בפרשה שלו, תורה השפיעו לבא לגייר

 אלא ברכן ולא עוד אלא כיון שראה עמלק התחיל לקללו בשעה שבא בלעם לקלל את ישראל לא דיין שלא קללן

איתן מושבך ושים בסלע קנך ) שם(ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד אבל ליתרו מהו אומר ) במדבר כד(שנאמר 

אמר לו קיני עמנו היית בעצה מי הושיבך אצל איתני עולם משל לצפור שברח מן הצייד ונפלה לתוך ידו של 

ן שראה אותו הצייד התחיל מקלסה ואמר לו כמה נאה בריחה שברחת כך היה בלעם משבח את יתרו אנדרואנטיא כיו

  ואמר לו איתן מושבך
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 נאמר בפסוק זה .אלקי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות'  לאמר לא אסף לשמע את קול היום הקהלב

?  מצוין כיום הקהלהואזה שיום נתינת התורה בע מה הפירוש "וצ, שלש פעמים שיום מתן תורה נקרא יום הקהל

  .  ע"וצ, דהיינו שביום הזה נעשה הרבה אנשים לקהל אחת, ם שנתכסו הקהלהתרגום יונתן מתרגם שזה יו

ה עשרת הדברות "מלמד שאמר הקב,  את כל הדברים האלה:)א/שמות כ(י כותב על עשרת הדברות "רש

שחזר ופירש על כל דבור ודבור בפני ? ל עוד אנכי ולא יהיה לך"כ מה ת" א,בדבור אחד מה שאי אפשר לאדם לומר כן

ובאופן זה , ברות בדיבור אחריכלליות עשרת הד. א: בשתי אופנים,  שעשרת הדברות נתנו פעמייםמבואר. כ"ע, עצמו

 .שכך צריך להיות דרך מתן התורהמשום ורק נעשה ,  בזה שום תפיסהנושאין למפני ,  בכללנראה שהם לא נתנו לנו

  . עשרת הדברותפירוש ופירוט והוא ה. צריך עיון איזה מתן תורה יש בזה בואמנם 

והלא במאמר אחד , ומה תלמוד לומר. בעשרה מאמרות נברא העולם) א/אבות ה(פירוש הדבר היא מובן כך 

ולתן שכר טוב לצדיקים , אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, יכול להבראות

, בראשית בו נברא נשמה של כל המציאותפירוש הדבר היא שבמאמר .  שמקימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות

מאמרים אחרים נבראו החלקים היותר תחתונים ' ואחר כך בט, וזה היה בגדר כולו טוב, ובו טמון כל התולדות

אחרי .  לגוכאן טמון הליתן שכר וגם אפשרות ליפרע.  ובחירה ושכר ועונש, ושם יש אפשרות של יצר הרע, שבמציאות

, ה חד הוא"ז אורייתא וקב"אבל עכ.  ולכן יש עשרת הדברות, שראל בצורה של חילוקניתנה לכלל יזה גם התורה 

ובו אין מקום ', ולכן יש רובד שבו נתגלה אחדותו ית, וזה שייך בכל דרגה ודרגה', שהתורה היא הגילוי של רצונו ית

אפילו .   היה בדיבור אחדולכן כאשר נתגלה התורה ברובד הזה זה, ולכן גם שם אין מקום לחילוק בדברות, לפירוד

אם כן נתגלה בזה שכל .  שזה לא נקלט אצל כלל ישראל אבל מה שנקלט היא שהגילוי שכן נתגלה שורשו באחדות

ולכן בגלל זה כל האומר כל התורה כולה מן השמים חוץ מפסוק זה שאמרו משה , )ה/ז' סנ' תוס (התורה ענין אחד

  .  לדשכל התורה היא מציאות אחת, בזה וכופר בכל התורה'  כי דבר הוזה אפילו עטרת ודיבון הוא בכלל, מעצמו

וזה היה המעלה של יום , ולא בפרטיות, א שיש מציאות של כלל ישראל שאליו ניתן התורה בכללות"ז

' אבל בשבועות ניתן לכלל ישראל המציאות של ציבור של מקיימים רצונו ית, כ"שהרי הלוחות נתנו ביוה, שבועות

  .  בעולם' באמת כגילוי מלכותו יתו, להבעולם

וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ) טו/שמות כ(כתוב 

 -את הקולות ) שם( רואין את הנשמע שאי אפשר לראות במקום אחר - רואים את הקולות י "רש' פי, ויעמדו מרחק

אלא זה בא מיחוד , ו" הנביאים והשגותיהם מדריגה בכלל הבריאה הגשמי חאין בנבואת.  כ"ע, היוצאין מפי הגבורה

שהרי , וזה רוח הקודש, וזה הקול במעמד הר סיני, ולמעלה אין קול ודיבור נחלקים, וזה בא מקול למעלה, פנימה

  .  לוומדבר מאליו, המדבר ברוח הקודש לא ישמע קול אלא הרוח ההוא תבא בקרבו

  .ע קשר של זה ליום הקהל,וצ.  ל עשרת הדברות במילה אחתכ הסברנו את המעלה ש"ע

ומקור הדבר , אפילו אם מתפלל ביחידות,  מתפלליןשהציבורשיש חיוב להתפלל בזמן .) ברכות ח(' בגמ איתא

הרי ש לזאוטעם הדבר ה. כ"ע, אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין, עת רצון'  הלךה שכתוב ואני תפלתי מהוא 

 למעלה מן קיימיםהם  ואז , מתבטלים לגבי השורשכל היחידיםאז ש, .)סנהדרין לט(שכינתא שריא  בי עשרה בכל

שציבור יש להם כח ,  של רביםלא מואס בתפילתן'  שהמפני עת רצון ו הדבר שזהטעםלח. ולכן אז הוא עת רצון, הזמן

 ,ואין מקום לחטא, שלםלעולם א  אבל הכלל הו,לפרט שהוא חסררק חטא שייך הרי ש,  חטאאיןומצד הכלל , כללשל 

, הציבורעם נמצא '  מובן הדבר שרצונו ית,ואין בהם חטא, הציבור הם הכללכיון ש,  לקטרוג בתפילתןמקוםולכן אין 

אז , אדם את קומתואיבד ה וכאשר, כדי להטיב לובאדם הראשון את  ברא ה"הקב, וביתר ביאור. 'והם דבוקים בו ית

אליהם כל מערכת שמים וארץ פונה ומאז , הראשונהתורה שבו לדרגה את השראל קבלו וכאשר כלל י, היה בחסרוןנ

ואין , פונה אליהם להטיב' אז ה, של כל כלל ישראלמידה מסוימת שהם , ישראל עשרה של כללוכאשר יש , להטיב

ברצונו מעכב שכל ה, לגמרי'  אז מתגלה רצונו ית, חטאשאיןכל כמה שקיימים במצב כ שהרי ,השפעה-לחסרוןמקום 

אין הרי  הותרה בציבור ששטומאהוהוא הענין .  [רצוןמתגלה ה חטא איןשולכן בציבור , בנושהוא מצד החסרון ' ית

  .  ללא פירוט אז יש גילוי אליהם ככלל ללא פירוט,   דהיינו כאשר כלל ישראל נמצאים ככלל אחת].לט שום חסרוןבצבור

@  

  
  

 :)ט/ביאורים ב(ה "צורך להבין דבר מתוך דבר אם מקבלים הכל מפי הקבשאין , משה רבינו לא היה צריך לבינה
  

ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם ) יג/דברים ד(כתוב לגבי עשרת הדברות 
). יא/דברים ט(והלוחות נקראו לוחות הברית , רואים שעשרת הדברות נקראים דברי הברית. על שני לחות אבנים

  .  לכלל ישראל' ית' ה היא הברית בין ההתור
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ולכן עשרת הדברות שנאמרו , כל ברית היא בין שני דברים אחד הוא כורת הברית ואחד הוא מקבל הברית
ולכן מובן שהתורה היא צורת כלל , ובהם כלולים כל התורה כולה, כדיבור אחד קרוב אל כורת הברית' ית' מפי ה
  .  מוזה על ידי התורה' ית'  התורה שכל מציאותם היא בבריתם עם הולא שייך כלל ישראל מבלי, ישראל

 ,שצריך להבינם על בורים, הם ציוויםכן ש, א דבר שצריך להיות נקלטיבחינת הפירוט של עשרת הדברות ה
כ "כמש, מסירת נפשברית מחייבת כל פעם . אבל נקודת הברית שבעשרת הדברות היא מחייבת עומק יותר גודל

שמסירת , עליהם נאמר אספו לי חסידי כורתי בריתי', כל מי שמוסר נפשו על קידוש ה) ד/סודי התורה הי(ם "בהרמב
לכן צריכים למסור נפש ,  שעצם הקיום שלי כלול בבריתתברית אומרוזאת מפני שכאמור לעיל , נפש היא קיום הברית

אלא על מה , העשרת הדברותמ ת ואחתלא חלה על כל אחהזו ברית ה. שהברית העיקר ולא אני, כדי לקיים הברית
  . על כלליות הענין, כלומר,  לזהדםשק

לכן ,  כל מצוה ומצוה שבתורהתוהברית כולל, כל המצות הם קיום של הברית, המצות יוצאות מהברית
 מסירת ובגלל שז, אם עומד אנס ורוצה להעביר על דעת חייבים למסור את הנפש, או מנהג קלה, אפילו על מצוה קל

א ואלא החומר ה,  שיש אנסמהלא נותן חומר למצוה זה . שהאנס בא להפר ברית עם בורא העולם, ש על הפרת בריתנפ
כל לבגלל שזה מעבר , לא היה שייך שמיעה או דיבור, כשנאמרו כל הדברות בבת אחת. הפרת הבריתשיש בזה ענין של 

הברית ממנו ניתנה  כך .מעבר לכל מיני הסברים, שמסירת נפהאופן של  גםא ווכך ה, מעבר לכל פה ואוזן, טעם ודעת
  ?איך אנחנו מצטרפים לבריתוהשאלה היא , נויאל

, ה במקרהתהאמירה כאחד לא הי, כתוב בזמירות של שבת ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד
ולכן פרטים לא ,  אחדותשהברית היא הקשר השייך לעולם של, אלא זה היה צריך להיות כך בגלל שאין ברית עם יחיד

כאשר כלל ישראל אמרו כאחד הם העמידו את .  אם כן רואים ברית עם יחיד זהו בגלל היותו כולל הכלל, שייכים לשם
אחד מהכינוים .  כמציאות אחת, שהם עומדים כאיש אחד, ולכן אפשר לקבל עליהם הברית, עצמם על נקודת האחדות

היא .  היא כנסת ישראל, שנמצאת אתנו גם בגאולה וגם בגלות' ותיו ית צורת התגלות מידאשר הוא, של השכינה
  .  ונקודת החיבור היא כנסת ישראל, עם כלל ישראל, השכינה שורה אתנו, נקראת כך בגלל שזה עצם המדה

כל פעם ולכן , וזה נקרא כרת, את עצמו מהציבורו "חוכל אחד יכול להפריד , ידוע ששכינה שורה בציבור
שהוא נכרת , )י/ויקרא יז(או מקרב עמה , )יד/שמות לא(היא מעמיה ה הוא כתוב בלשון ונכרתה הנפש ,שכתוב כרת

כתוב כל .  הכרת חלה על הניתוק מהשורש הזה.  שהוא כנסת ישראל, וממקור חייו, מבחינת ציבור של כלל ישראל
שכל ישראל , וא נכרת מהענין הזהשמי שחייב כרת ה) ח/תשובה ח(ם כותב "והרמב, ישראל יש להם חלק לעולם הבא

אלקיכם ' ואתם הדבקים בה') ד/דברים ד(אנחנו כולנו ענפים מאותו שורש של החיבור של .  יש להם חלק לעולם הבא
  .  של כנסת ישראל שהיא דבקה כביכול בשכינה, כלומר, 'חיים כלכם היום

 ניתן היה של מתן תורה אם לא חלקנחשב במה זה , ויש לשאול, עשרת הדברות נאמרו בתחילה בבת אחת
אם כן מה תועלת יש , ה ברא העולם"ה כתובה אלפיים שנה לפני שהקבתהתורה הלא כבר הי?   אותםלשמוע

ובה נעשה ברית עם כנסת , הדיבור הזה נקלט על ידי כנסת ישראלש ,התשובה היא? באמירתה אם לא שומעים אותה
ומוכנה בכל רגע , ישראל יחד והיא נמצאת תמיד עם השכינה יחדאותה מציאות של כל כלל וזוהי .  ישראל כאחד

. המוציא אתכם מארץ מצרים) ו/ספרא אמור ט(כתוב .  'שכל עצמיותה היא קידוש שמו ית', למסור נפשה על קידוש ה
?  מאיפה יש לנו כח לעשות את זה.  על תנאי הוצאתי אתכם מארץ מצרים על תנאי שתמסרו עצמיכם לקדש את שמי

 כח לעשות הדבר מהיכן הם שאבו, בשמחה לפני חמישים וחמש שנים,  בפועלזאתשעשו , אנשים פשוטים,  כאלויש
ונתגלה הכח של כנסת ,  הברית עצמה מתעוררתאזי, אלא במקום שהדבר נוגע לברית, א לא שלנווהכח ה?  הזה

) אלא פתוחים יותר, בחכמת התורהלא (ץ כותב על מגורשי ספרד שאלו שהיו מתוחכמים יותר "החסיד יעב.  ישראל
הפשוטים שמסרו את הנפש לקחו .  שהם נלקחו משורשם שהוא כנסת ישראל לשורש אחרת, פחות מסרו את נפשם

  .  את הכח משורש של כנסת ישראל
זה לא . הואנולד ביום ההזה המימד הנוסף , יום שנתגלה הענין של כנסת ישראל, זה הענין של יום הקהל

זה עשה , כשזה נתגלה.  זה יצא מתוך אותו עומק שבאמת כולם אחד, אלא אמרו כאחד, אותו זמןשכולם אמרו ב
שהם נאמרו ,  שמוזכר יום הקהל מדברים על עצם אמירת עשרת הדברותעמיםפה תשובכל של.  ונכרת הברית, פירות
ועד , ה הוא שייך לבריתככ, עד כמה שאדם מצורף לקהל, אחרי נתינתם.  א הקהלווהצד השני של הברית ה, כברית

  .כך הוא נכרת מעם ישראל, כמה שהוא לא מצורף לקהל
בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני ויסעו ) ב, א/שמות יט(כתוב 

ויתכן שהבדילו מתוכם כל , ן"וכתוב ברמב, מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר
כמו שאמר כה , כי לישראל יתן התורה, וערב רב אחריהם, וחנו בני ישראל לבדם לפני ההר, סוף אשר בקרבםהאספ

ן שיש מציאות בתוך כלל ישראל שלא "רואים מהרמב.  תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל וזה טעם ויחן שם ישראל
אלו , שראל נקראים אחד והערב רב נקראים רבי.  והיא הערב רב, וממילא לא שייך לברית, לכנסת ישראל, שייך לקהל

 מןאבל במתן תורה הם עמדו , והקריבו קרבן פסח, ז שהערב רב מלו"ן מחדש שעכ"הרמב. עושים מאחד רב, שנתערבו
 זהוחלק מההכנות למתן תורה .  שהם מתנגדים לזה בעצם, בגלל שהם לא יכולים להצטרף ליום הקהלוזאת , הצד

  .ורק אז אפשר לקבל תורה, הערב רבלהפריד מכלל ישראל את 
א "כל דבר שלא נמנה ז.  למספר שלם שכולל הכל, א לצרף כל המספרים לכללועיקר הענין של כל ספירה ה

ולא עד , )ט"מ(עד מדה , )חמישים(' כל'אנחנו יכולים לפעול עד לסף של .  אז הוא פרט לעצמו, שאין לו מקום בכלל
 וישמיע לנו כל הדברות ' ההיתר יעשה, אבל אם אנחנו כן נגיע, נויל לא יתגלה אלהכ, אם אנחנו לא נגיע לזה, בכלל

  . יחד
הדרגה אבל מעבר לזה שהוא , ט של מדה"אנחנו יכולים להגיע עד מ, חג השבועות היא הסוף של הספירה

 והספירה מביאה, ואנחנו צריכים לספור עד כל ולא עד בכלל, והיא הדרגה הבאה, היא אינה מידה אלא הכל, כל' שבגי
 ציבור הבחינה האמיתית של.  כך יתגלה הקהל, עד כמה שאנחנו יכולים להגיע לסף הזהו .אותנו עד חג השבועות

.   עד כמה ששמים את הערב רב אחורה והולכים קדימה, היאלזהוהבדיקה היחידה ,  רק אם היא נקראת קהלקיימת
.  מתקרב יותר ליום הקהלהוא שכל מי שנפרד יותר מהערב ערב  ,אנויודעים זאת אבל , אין לנו מערכות בדיקה לזה

  . כדאי הוא לאדם בימים האלה להמציא את עצמו בתוך ציבור כזה שאפשר לומר עליהם ובאו כולם בברית יחד
  

  ח את הר סיני"ההוא טייעא הראה לרבב
  

ני אזלי חזאי דהדרא ליה ההוא טייעא אמר לרבה בר בר חנה תא אחוי לך הר סי.) דף עד(ב "איתא בגמרא ב
והלך , א השגה של הר סיני איך שהוא היום ולא ראיה ממש"ז, אני יראה לך הר סיני(עקרבא וקיימא כי חמרי חוורתי 

ח לא נכתבו "המעשים האלה עם רבב. והם היו גדולים כחמורים ולבנים, עמו והראה לו שהיו עקרבים מקיפים אותו
ל שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי כי אתאי לקמיה דרבנן שמעתי בת קו). כדי שנפרשם כפשוטם



  ספירה

14  

ל שכל אבא הוא "והם א, ח"אבא בב' ח היינו ר"י שרבה בב"ופירש(אמרו לי כל אבא חמרא כל בר בר חנה סיכסא 
  .  כ" למה עכ אוי לי"היה לך לומר מופר לך והוא סבר דלמא שבועתא דמבול הוא ורבנן א) וכל בר חנה שוטה, חמור

אם כן היא הנקודה שלא מגלה , לברואיו' ית' עצם המציאות של הר סיני היא המקום הראשון שבו נגלה ה
בפנים תיקון ' ע(והיא עומדת לקבל צדיקים , והיא נקודת המקבל של שאר הגילוים' את עצמה אלא מגלה את רצונו ית

ולכן מובן .  תכלים בה היא מהדרת פניה לאחורה מהםוכאשר הם מס, וסתום מצד השני מלקבל רשעים. ) יט דף לה
בת עיין היא השחור שבעין שבו יש ראיה וקשר ולא רק נראה אלא [שבשבועות כלל ישראל היו נגד ההר ועמדו כבת עין 

, כל הנוגע בהם כאלו נוגע בבבת עינו) יב/זכריה ב(כ "ה כמש"והם בת עינו של הקב, שכאן עצם מציאותם, ]מארואה
ר הם כמו עננים המכסים "ועמלק והע).  שהם העמלקים הערב רע של ישראל: קכ/מ ב"רע' ע(עין ' יני הוא בגמולכן ס

עליהם ' וה) יד/זכריה ט(אבל כאשר הם יעברו מן העולם אז , סתומה' כל זמן שהם קיימים אז בית ענו ית, את העין
א שכאן נתגלה שהגילוי של הר סיני יש סביב "ז.  ןה בשופר יתקע והלך בסערות תימ"דני הוי- יראה ויצא כברק חצו וא

וטעם הדבר , הם נקראים עקרבים על שם שהם עוקרים מילים של הרבנן ודנים לשקר.  ר"שהם משלים לע, עקרבים
  .  מבהיא שהם עומדים מרחוק מהחכמה ורק תופסים את הגילוי החיצוני

הוא חכמת התורה שהאדם ' ני חכמות אח על ידי טייעא היא שיש שתי מי"טעם הדבר שזה נתגלה לרבב
והראשון שייך רק לכלל ישראל והשני , ומשיג, היא חכמת העולם שהאדם מקבל ממה שהוא רואה' וא' ית' מקבל מה

השכל של האדם נקרא טייעא .  שייך לגוים וזה מה שכתוב במדרש יש חכמה בגוים תאמין יש תורה בגוים אל תאמין
ולכן כאן , האלקיח הוא משל לשכל "רבב.  וכן הדבר בשכל האנושי, ובב בכל העולםוזה סוחר ישמעאל שכל סחור ס
  .  ] שכל האנושי אין שום גישה להר סיניא שעל פי"ז [מגהשכל אנושי מגלה לשכל התורה

שהעקרב הוא ממית , ]ר"ל בגלל הע"כנ[השכל האנושי מגלה לשכל אלקי שהר סיני נבדל מן האדם לגמרי 
אבל עקיצת עקרב היא עוקץ אחד , האדם לדרגה הזאת הוא נעדר בגלל רוממות ומעלת הר סיניולכן בגישת , ודאי

והליבון שבהם היא בגלל שההעדר .  גוף ונפש, שההעדר היא העדר מוחלט, אבל חמור נושך ומשבר עצמות, שממית
לא היא פשוט ונבדל מן שאין גוון בלבן א, שמקבל האדם כאשר הוא ניגש להר סיני היא בגלל הפשיטות של הר סיני

  .מדהמערכת
.) פסחים מט(ח ואנשכנו כחמור "ע שאמר על עצמו מי יתן לי ת"והענין של החמורים הלבנים היא כמו ר

ומגלים פנים בתורה ) הליבון כנראה(ח והם החנפים המראים עצממם ככשרים "ה ורשעי הדור השונאים ת"שהם ע
  .  מהשלא כהלכה

וזה מעל מערכת , י יפר לי"י וזה מ"וההתרה היא במעלה שנקרא מ, שכינההשבועה היא סתימה של הגילוי 
  .  מוח שבדור יכול לתקן בהפרתו"אבל בזה יש מקום שת, של עולם הזה

ק יוצאת מהר סיני שרק על ידי "והב, האוי לי היא שאין השבועה דבר מדצ עצמו אלא היא חידוש של גזירה
ולכן , לנבראים' ית' ובהר סיני נתהוה מציאות של קשר בין ה, אלא מזולתוהר סיני ראוי להפר הנדר שאין הפרת הנדר 

ואת , ה את העליונים לעליונים"ברא הקב) ב/ר י"דב(והוא הכתוב במדרש .  מכאן ואילך יש אחד שיכול להפר
 בא משה ועשה את". והארץ נתן לבני אדם' השמים שמים לה) "טז/תהלים קטו(שכן כתיב . התחתונים לתחתונים

על הר ' ומשה עלה אל האלקים וירד ה) "כ, ג/שמות יט(שכן כתיב , ואת העליונים לתחתונים, התחתונים לעליונים
  . מז"סיני

שכאשר מצטרף השגה זאת משתייך לרבים שהוא הרבנן שהיא שכל , ח היה נחשב כחמור שוטה"ורבב
  .  מחובידם להגיד מופר לך, ]ולכן הלכה כמותם בכל מקום[הרבים 

אשר נשבעתי באפי ) יא/תהילים צה(וזה מה שכתוב ,  שעליה באמת מדובר פה היא שבועת הגלותהשבועה
  . מטאם יבאון אל מנוחתי

  
רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ) ט/דברים ד(ן על הפסוק "כתוב ברמב

כי , הזהיר בה מאד, זה לפי דעתי מצות לא תעשההכתוב ה: ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך
חזר ואמר רק אני מזהירך מאד להשמר ולשמור , כאשר אמר שנזהר בכל המצות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם

שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך הקולות , עצמך מאד מאד לזכור מאין באו אליך המצות
ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד , ת גדלו ודבריו אשר שמעת שם מתוך האשוהלפידים את כבודו וא

ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם ופירש הטעם כי השם עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים ואת 
הזהיר , רות שנאמרו שםאם כן עשו אתם ככה ואל תשכחו אותו והנה קודם שיזכיר הדב, בניכם תלמדון לדורות עולם

וצוה במצות עשה שנודיע בו לכל זרענו , במצות לא תעשה שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא נסירהו מלבנו לעולם
שאם היו דברי התורה באים אלינו , מדור לדור כל מה שהיה שם בראיה ובשמיעה והתועלת במצוה הזאת גדולה מאד

תות ובמופתים אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום ויצונו בהפך מן פ שנבואתו נתאמתה באו"אע, מפי משה בלבד
אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאזנינו ועינינו , התורה ונתן אלינו אות או מופת יכנס ספק בלב האנשים

ה לא יועילהו אות ולא יצילהו מופת מן המית, ונשקר אותו, נכחיש כל חולק וכל מספק, הרואות אין שם אמצעי
כי כשנעתיק גם כן הדבר , וגם בך יאמינו לעולם) ט/שמות יט(כי אנחנו היודעים בשקרותו זהו שאמר שם , בידינו

כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל , לבנינו ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק כאלו ראוהו כל הדורות
וכל מה שספרנו , ל יאמינו בודאי שראינו כולנו בעינינואב, ואין בם מועיל והם לא יסתפקו כלל בעדותנו שנעיד להם

  .  ל"להם עכ
. שהרי רואים בכל מקום אנשים שלא מאמינים במעמד הר סיני ולא מאמינים בנתינת התורה, ויש לשאול

וכבר הבטיחנו הבורא יתברך כאדם הנכנס ערב לחברו ודי לנו : ם כותב באגרת תימן"הרמב?  וקשה איך זה יתכן
והודיענו שכל מי שעמד על הר סיני שהם מאמינים בנבואות משה רבינו בכל מה שבא על ידו הם ובניהם ובני , בערבותו

הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם ) ט/שמות יט(ה יתברך "שכן אמר הקב, בניהם עד עולם
ה במעמד ההוא שאינו מזרע האנשים ההם וכן לפיכך יש לדעת שכל מי שנטה מדרך הדת הנתונ, בך יאמינו לעולם

המקום יצילנו ויצילכם מן הספק וירחיק , ל על כל המסתפק בנבואה לא עמדו אבותיו על הר סיני"אמרו רבותינו ז
  . ל"עכ, ממנו ומכם המחשבות המביאות לידי ספק ולידי מכשול

איך יתכן שיהיו ,  בך יאמינו לעולםאם אחד מעיקרי עניני מעמד הר סיני הוא ההבטחה וגם, ויש לנו לשאול

א"הגר?  שני אחים מאותם הורים והאחד יהא מאמין ואחד לא
7

משום שבפרשה , שאחד לא מוכיח על השני,  מתרץ
הגם שהם בני אברהם , ולא כולם סולת נקייה, של אספסוף נוצרה מציאות שיש תערובת בתוך כלל ישראל עצמם

  .ך לאבות וגם יכול להוציא את עצמו מהמערכת הזאתוכל אחד יכול להיות שיי, יצחק ויעקב
  

                                                           
7

   לחפש
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כ קשה איך "וא, ועל כן התודעה שלנו לא מגיעה לשמה, והנה אנחנו הלא לא ראינו בעינינו מעמד הר סיני
האם ? האם זוהי כל ההוכחה.  ן כותב כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל"הרמב?  אנחנו מאמינים בזה

  ?   מעמד הר סיני נחשב לראיה המסתברת יותר מכל דבר אחרמחמת טענה זו 
מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה ): ד/ל(כתוב במשלי 

א "ז, ואין הם בסגנון של שאלה אלא כקביעת עובדה, פסוקים עלה מדברים על משה רבינו. שמו ומה שם בנו כי תדע
): ג/שמות לא(כתוב בפסוק ].  אבות' ן שנוספה לשמו היא כנגד הג"השי.  ['מה'של משה רבינו הוא שעיקר השם 

 מה שאדם שומע דברים -בחכמה , י"ומבאר רש, ואמלא אתו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה
החכמה .  בנה יותר עמוקהא ה"ז,  רוח הקדש- ובדעת ,  מבין דבר מלבו מתוך דברים שלמד- ובתבונה , מאחרים ולמד

ואם , אבל ידוע שחכמים נקראים על שם החכמה.  עד שהיא מתלבשת בבינה, נראית לנו שהיא חסרת משמעות וריקה
  ? למה זהו התואר שלהם, זה באמת דבר ריק

עד , זוהי תפיסת המהות של הדבר עצמו וענינו.  שבדבר' מה'פירושו תפיסת ה, חכמה היא אותיות כח מה
כתוב על .  אלא מוציאה מהדבר דברים אחרים, בינה לא תופסת את עצם מהות הדבר.  יך שיתפס אצלנוכמה ששי

אלא מעבר , והבנה שלו, ולא דרך דיבורים, שבדבר עצמו' מה'א שהוא תפס את ה"ז, משה רבינו שהוא היה כבד פה
של ' מה'כמה הוא תופס את המי שנמצא ברמה של ח.  שכן לדבר אפשר רק על הדבר אבל לא את הדבר, לדיבורים

שאני לא ניתן ) י/שמות ד(וזה מה שכתוב לא איש דברים אנכי , וענין זה לא יכול להיות מועתק על ידי דיבורים, הדבר
  .  להיות מדובר

כמו שאנחנו לו תופסים , נבואה נודע לנביא לא כידיעה הבא מחוצה לו אלא שהוא תופס שזה עצם מציאותו
וזה הבחינה שבהו אם לאו , בהר סיני כל כלל ישראל היו נביאים.  ים כך היא דרך הנבואהאת עצמנו דרך דיבור

וגם מצד כלל ', וזה בת עיין שלהם גם מצדו ית, נביאים הם בני נביאים הם שעצם מציאותם היא כמקבלי התורה
אין זה ,  אותם דבר הבלהענין שאנחנו יודעים על קבלת התורה ושבגלל כך לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל. ישראל

, אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית.) דף קה(כתוב בגמרא שבת .  אלא זה כמו שיודעים עצמנו, בגדר של הוכחה
ומילים , שאי אפשר לתאר במילים, א דברי תורה נמסרים בדרך של מהות"ז.  כתב ונתן כביכול נפשו לנפשנו' א שה"ז

  .שזה רק מגיע מלמעלה ממנו, ואי אפשר להשיג לבד, קבלכח מה שייך רק ל.  רק פוגמים בה
  

לא שייך לנו בגלל , שלמעלת הר סיני שהיא הפשיטות, הכבד פה של משה היא העקרבים שסביב הר סיני
ולכן משה כאשר הוא מדבר כאן הוא כבד פה, הגלות

נ
והגלות , הכח מה היא סיני והיא המילים של תורה שבכתב.  

אבל זה , ז כל מציאותנו מהר סיני"עכ.  נאשהיא תורת משה,  יהיה מעבר בנינו לתורה שבכתבמחייב שתורה שבעל פה
  .רק דרך הקבלה ממשה שלנו אין גישה אליו

  
  
  
  
  

, יותר ויותר יום אחרי יום, אז אפשר להעלות, מזה שתופסים האדון הכל, דרך הגילוי היא בפרט מהעומר
שאם היו מונים אותו הוא , ואז יש יום החמישים שבו לא מונים,  יוםט"וזה עד מ, עד שמגיעים לסוף אפשריות שלנו

  .  נבהיה משותף עם הארבעים ותשע שלפני כן
  
  
  

  ע"תלמידי ר
  

ע אומר למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו "ר:) יבמות דף סב(' איתא בגמ
אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד ' וגותלמידים בזקנותו שנאמר בבקר זרע את זרעך 
ע אצל רבותינו שבדרום " כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא רואנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהג

כולם יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא ' יהודה ור' מ ור"ושנאה להם ר
ר נחמן "חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה מאי היא א' מתו מפסח ועד עצרת אמר רב חמא בר אבא ואיתימא ר

  .  כ"ע, כרהאס
ולכן כאשר אין כבוד אז חסר גם המציאות של , אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד) 'משלי ג(נאמר בתורה 

א זמן המורה על כבוד התורה שהספירה היא עליה מדריגה אחר ולכן דווקא מתו מפסח ועוד עצרת שהו, אורך ימים
והארץ האירה מכבודו ועיקר האור נמצא בעולם ) יחזקאל מג(כ "הכבוד נקרא אור כמש.  מדריגה עד שער החמישים

  .מפסח ועד עצרת
   פרק יב - נתיב התורה - ספר נתיבות עולם א ) 3 (

וידוע כי אין הזיו ואור בעולם רק , והארץ האירה מכבודו) ג"יחזקאל מ(כי הכבוד נקרא אור דכתיב ,  ועוד יש לך לדעת
מפני שאתו זמן הזיו והאור בעולם והתורה נתנה , מפסח ועד עצרת שאז האור הוא זך וטוב לכך נקרא חדש אייר זיו

תלמידי והם לא נהגו כבוד בחבריהם שהם , וכל זה מורה על כבוד ואור התורה, בעצרת שהוא סוף הזמן שהוא זיו
ידוע כי מיתת אסכרה מתחיל בפה ומסיים בגרון וכל , ומתו במיתת אסכרה. חכמים יודעי התורה לכך מתו בזמן הזה

 תלמוד טולאסכרה בא על ב) ב"ג ע"שבת ל(וכמו שאמרו בפרק במה מדליקין , אשר חוטא בתורה ראוי למיתה זאת
כי הדבור הוא החיות של אדם וזה , דם עיקר החיותופירוש זה כי מיתה זאת היא מיתת אסכרה מבטל מן הא, תורה

א למדנו אורחות "וכשאמרו לר. ולכך מיתת אסכרה היא מיתה עצמית יותר מכל המיתות, מבואר בכמה מקומות
 אין נוהגים כבוד זה בזה דבר זה מביא מיתה שרוהפך זה כא, חיים במסכת ברכות אמר להם הזהרו בכבוד חבריכם

ויהי האדם לנפש חיה תרגום ) 'בראשית ב(עצמית כמו בגרון ששם הדבור שהוא האדם כדכתיב ואין לך מיתה , עצמית
והנה , כי הדבור הוא הנפש מן האדם ולכך אסכרה מיתה עצמית, שלו והוה לרוח ממללא כמו שבארנו במקום אחר

ומצאנו בדברי חכמים , ה ומחויב שיהיו מסוגלים תלמידי חכמים במדה הזאת לנהוג כבוד זה בזוילפי דבר זה היה רא
   :הפך זה

   פרק ג - נתיב אהבת הריע -ספר נתיבות עולם ב ) 7(
עקיבא מגבת עד אנטיפרס ' אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר) 'ב, ב"יבמות ס( הבא על יבמתו בפרק

צל רבותינו שבדרום וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא א
תנא כולם , ושנאה לרבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם העמידו תורה באותה שעה

אמר רבי חמא בר אבא ואיתימא רבי חייא בר אבין כלם מתו מיתה רעה מאי היא אמר רב נחמן , מתו מפסח עד עצרת
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במה ) 'א, ח"מגילה כ(וכמו שאמרו בפרק בני העיר ,  זה הוא עצם החייםכאשר נוהג כבוד בחבירו דבר' פי. אסכרה
ובארנו ענין זה למעלה בנתיב התורה אצל למדנו אורחת חיים הזהרו , ל לא נתכבדתי בקלון חברי"הארכת ימים א
מפסח ומה שמתו . ואלו שלא נזהרו בכבוד חבריהם לכן מתו, שם בארנו כי דבר זה אורח חיים ממש, בכבוד חבריכם

 מתו מיתת אסכרה מפני כי אסכרה מתחיל בפה זהעם כל , ל אף שהזמן הוא טוב ביותר מכל הזמנים"ועד עצרת ר
ומפני כי החיים תולה בפה ובגרון לפי שממנו הדבור וכתיב ויהי האדם לנפש חיה , ומסיים בגרון שממנו הדבור

ו הדבור שהוא עצם החיים ולכך המיתה הגמורה ותרגומו לרוח ממללא ולכך נקרא אסכרה על שם שנסכר הגרון שממנ
 שאמרו אצל למדנו ארחות חיים שיהיה נזהר בכבוד חבירו ואם לא נזהר הוא הפך זה הוא מווכ, היא מיתת אסכרה

ת מיתות הם בעולם "כמנין תוצא) 'א', ברכות ח(ואמרו , עצם המיתה ולכך מתו מיתת אסכרה שהיא עצם המיתה
 ולפיכך היא גרוןוכל זה מן הטעם אשר אמרנו כי ניטל ממנו עצם החיים הוא סתימת ה, קשה שבכולם הוא אסכרה

ומאמר זה , כי הכבוד הוא ארחות חיים והם שלא נהגו כבוד נוטל מהם החיים ומתו מיתת אסכרה, קשה מכולם
  :ש"פרשנו עוד למעלה בנתיב התורה ע

  
   מסכת יבמות - ספר חדושי אגדות חלק ראשון עמוד קלג ) 9(

וידוע כי אין הזיו ואור בעולם , והארץ האירה מכבודו) ג"יחזקאל מ( יש לך לדעת כי הכבוד הוא נקרא אור דכתיב ועוד
והתורה נתנה בעצרת שהוא סוף הזמן שהוא זיו , שאז האויר זך וטוב] ונקרא חודש אייר זיו[רק מפסח ועד עצרת 

בוד בחבירהם שהם בעלי תורה לכך מתו בזמן הזה גם יש והם לא נהגו כ, התורהוכל זה מורה על כבוד ואור , ואור
לכך מתו מפסח ועד , לומר מאחר כי הזמן הזה הוא זיו ואור אשר האור הוא כבוד והם שלא נהגו כבוד ואור בחבריהם

 בפה ומסיים תחילומתו מיתת אסכרה מפני כי אסכרא מ]. והם לא נהגו בכבוד[עצרת בזמן חודש זיו אשר הוא הכבוד 
) 'בראשית ב(שהרי כתיב , ומפני כי החיים תולה בפה ובגרון שממנו הדיבור, ן שממנו הדיבור שהוא עצם החייםבגרו

ולכך נקרא אסכרא על שם שנכסכר הגרון שממנו הדבור שהוא עצם , ויהי האדם לנפש חיה ותרגומו לנפש ממללא
ת חיים שיהיה נזהר בכבוד חבירו עצם  אצל מדנו אורחשאמרנווכמו , החיות ולכך מיתה הגמורה יא מיתת אסכרה

תוצאות ) 'ז ב"מ ק"ב(ולכך מתו מיתת אסכרה שהוא עצם המיתה ואמרו , הוא עצם המיתה] היפך זה[החיים מגיע לו 
מיתות הם קשה שבכולן הוא אסכרה וכל זה מן הטעם אשר אמרנו כי נוטל ממנו עצם החיים היא פתיחת הגרון 

כי הכבוד הוא אורחות חיים והם שלא נהגו כבוד נטל מהם החיים ומתו מיתת ומפני ,  קשה מכולםואולפיכך ה
 :אסכרה

  
                                                           

  )ח קפג"או(ל " מהרא
   שם קפדב
  ג/ד/ שערי לשם בג
  ה ענין"ד' ח פרק י" מד
  ג/ פרדס יגה
  יא/א ויקרא כג" גוו
  ג/ פרדס יגז
  .צז/מ ג" רעח
  ג/פרדס יג ט
  ל דרוש על התורה" מהרי

  )כב/שמות כ(א " גויא
  ח/י א"א ס" גריב
  )ח קפד"או(ל " מהריג
  ח קפד" אויד
  ' נתיב הענוה פרק בטו
טז
 :.כ פד"שעה 

  . אפיקי ים סוטה היז
  ה ואמרו"ף רבתי ד" אור זרוע לצדיק מאמר אליח
  דרושי פסח טכ "שעה יט
כ
 'ע ג"ש קיצר אבי"פת 
כא

  קר היתה שכבתל שמות על הפסוק ובב" רמח
   נתיב התורה יבכב
  יח/בחיי שמות לא'  רכג
  ח קפג" אוכד
  ה ענין"ח י ד" מכה
  י/ע מפאנו מאמר הנפש ד" רמכו
   תפארת ישראל סטכז
  ה ואז"מחשבות חרוץ פרק טו ד כח
  ב"א שבועות מ" שפכט

  ' נתיב האמת פרק אל
   דעת תבונות קנחלא
  ח/ק ג" עבהלב
לג
  ז"ט' ן סע"ב מערכת הב"אות ל' אבני מלואים לספר הכללים סימן ח 
  א/א שמות כ" גולד
   יד מצרים אלו קרבנולה
  לא/ק ד"עבה לו
  :)דובר צדק מז(צדוק '  רלז
  )דרך החיים עד(ל " מהרלח
  23 שושן סודות לט

   תפארת נומ
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מא

   עץ הדעת טוב ויצא
מב

  ל "הנ'  אפיקי ים על הגמ
מג

   נצח לא
מד

   נצח לא
מה

  ל "הנ'  אפיקי ים על הגמ
מו

  ל "הנ'  אפיקי ים על הגמ
מז

   נצח לא
מח

   נצח לא
מט

   נצח לא
נ

  למגזר מלין דקשוט' ב א" א
נא

  . ב עג" אפיקי ים ב
   תפארת כהנב


