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 ג בעומר"ול בגדר של ספירת העומר בין פסח לעצרת :כללישיעור 
ספירת "של גדר ההלכתי והמהותי ב אנו מבקשים לעסוק ג בעומר"ללרגל . זה אנו עוסקים במסכת פסחים ובברור עניינו של חג "זמן"ב

 .ג בעומר בתוך ספירת העומר"ל"ובאופן מיוחד במקום של , המחברת בין פסח לעצרת" העומר
ספירת העומר בין פסח לעצרת ": במאמר ."על הגבורה ועל התמורה": ת חודש איירלקרא ד"בס שהוצאנו מבואר בהרחבה בחוברתהשיעור  

 עיון פורה  . "ל"עיון במשנתו של הרב קוק זצ -סינתיזה דיפרנציאלית שבין שני קטביםאו התפתחותי תהליך  -ובין יום עצמאות ליום ירושלים

  21:21 בשעהיתקיים לכלל תלמידי הישיבה ר השיעו

לאחר סיום שאר המקורות-ומעלה' המקורות המסומנים באפור מיועדים להעמקה לשיעור ב

 (א"סו ע)מנחות  'גמ;("וספרתם" שם)תוספות  (ב 'עמסה )מנחות  'גמ; (שם)י "רש (ב 'עמו )ראש השנה  'גמ (כג טו)ספר ויקרא  .1
 .(א 'עממנחות דף סו )ז "חידושי הגרי ;(קיד דפוס ישן סימן רסא )ספר יראים  (ב"ע מגילה דף כ)תוספות  (שם)' תוס (שם)י "רש
  לכיצד זה משפיע ע? א המועד היחיד שהתורה לא קובעת לו תאריךיהמדוע ? רההתורה קושרת את חג עצרת ליום מתן תוהאם 

 ?האם יש לכך נפקא מינא הלכתית ?ספירת העומרהמשמעות של מה זה מלמד על  ?התאריך

  שהספירה היא לכל אחד ואחדלכך מה המשמעות  ?(יובל זבה והעומר)ההבדל בין שלושת הספירות מה? 

 האם יש דין שונה לספירת הימים לספירת השבועות?במה זה תלוי? ן במי ששכחמה הדי? ן הזה דאוריתא או דרבנןמהאם הספירה בז ? 

  (לספור העומר* ה "א דתפט ) ביאור הלכה;(שם)כסף משנה (ז כדתמידין ומוספין ) ם"רמב (קסאעשה ספר המצות ) ם"הרמב .2
 חלק ממצוות העומר או שתי הלחםכא ול מדוע מנה אותה כמצוה עצמאית? ובזמן הזה? ם לגבי מצוות ספירת העומר"הרמב 'שי יהמ? 

עין  ,ב"ו ע"כ) תענית' גמ (ב-א"צז עג "ח)זוהר  (מצוה שו)ספר החינוך  (לוכג ויקרא ) ן"רמב (שם)י"רש (ב 'עמ סח) פסחים 'גמ .3
 (דרשה נד) ספר תורת המנחה( יאג ) י שיר השירים"רש (א"ע רטוא "ח) זוהר (יב פסקה ח 'פבמדבר ) מדרש רבה ( (עט)אות יעקב 

 על כל יוםזו מצוה אחת או האם לפי זה ? ועל פי החינוך ? ן"י הרמב"של ימי הספירה עפ מה הגדר? מה הקשר בין עצרת ליום מתן תורה? 

 שנוצרת בין שני הקטביםשלישית או על מהות ? יךהאם מדובר על תהל? מה הדימיון שיש בין ספירת העומר לספירת הזבה? 
  (ויצא) קדושת לוי (שה 'ב עמ"ח) עולת ראיה(נה ט"פשבת ב   ) עין איה (שם)י"רש (ב"פז ע) שבת'גמ .4

 המשמעות של הספירה כמעבר בין קרבן שעורים מה ? ל"י הרב קוק זצ"עפ, מה המשמעות של הדיון אם אייר היה חודש מעובר או לא
 ?"קדושת לוי"פי הג בעומר ל"מה המשמעות של ל ?לקרבן חיטים

 

 
 

 

  ספר ויקרא פרק כג טו .1

ַבע ּוְסַפְר  (טו) ֶּ נּוָפה ש  ר ַהּתְ ת עֹמֶּ ם אֶּ ת ִמּיֹום ֲהִביֲאכֶּ ּבָ ַ ֳחַרת ַהש ּ ם ִמּמָ ם ָלכֶּ ּתֶּ
יָנה ְהיֶּ ִמימֹת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַ ים  (טז)  :ש  ִ רּו ֲחִמש ּ ְסּפְ ִביִעת ּתִ ְ ת ַהש ּ ּבָ ַ ֳחַרת ַהש ּ ַעד ִמּמָ

ה לד ם ִמְנָחה ֲחָדש ָ צֶּ  (כא)         :'יֹום ְוִהְקַרְבּתֶּ עֶּ ם ּבְ ם ַהּיֹום ַהזֶּּה ִמְקָרא ּוְקָראתֶּ
ם  ֹבֵתיכֶּ ָכל מֹוש ְ ת עֹוָלם ּבְ ת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו ֻחּקַ ל ְמלֶּאכֶּ ם ּכָ ש  ִיְהיֶּה ָלכֶּ קֹדֶּ

ם    :ְלדֹרֵֹתיכֶּ

  ב 'עמראש השנה דף ו ' גמ .2

               . פעמים שבעה, פעמים ששה, פעמים חמשה, עצרת: כדתני רב שמעיה
אחד מלא ואחד , שבעה -שניהן חסרין , חמשה -שניהן מלאין ? הא כיצד 10 

 .אחרים היא -ומאן תנא דפליג עליה דרב שמעיה . ששה -חסר 

  ב 'עמראש השנה דף ו  י שם"רש .3

 - שניהם מלאים    .שים לעומרייום החמ, ה בסיוןשהוא שש - פעמים ששה
מלא להו חמשים  -ושלשים דאייר , הרי חמשה עשר ימים מניסן ניסן ואייר

    .בחמשה בסיון
  ב 'עממנחות דף סה  'גמ .4

 .לכל אחד ואחדשתהא ספירה -"וספרתם לכם"(:ג"ויקרא כ): ר"ת

 "וספרתם"ב  'עמתוספות מנחות דף סה  .5

ושמא  ,להו רחמנא דאבית דין קאמר ".וספרת לך" :(ויקרא כה)כתיב  גבי יובל
דכתיב  וגבי זבה .כמו שאנו מברכין על ספירת העומר בית דין סופרין ומברכין 20 

י חזיא אפילו בשביעי דא כיון שסותרת ,לא שייך בה ברכה "וספרה" :(שם טו)
 .סתרה

 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף סו עמוד א  .6

רבנן דבי . י יומי ומצוה למימני שבועימצוה למימנ: אמר אביי, גופא
: אמר, אמימר מני יומי ולא מני שבועי. רב אשי מנו יומי ומנו שבועי

 .זכר למקדש הוא

 י מסכת מנחות דף סו עמוד א "רש .7

דהא  ,האי מניינא דהשתא לאו חובה הוא :אמר – אמימר מני יומי ולא שבועי 
 .הלכך ביומי סגי ,הוא אלא זכר למקדש בעלמא ,ליכא עומר

 30  א 'עממנחות דף סו שם ' תוס .8
לברך ואין צריך להמתין עד  נראה דבספק חשיכה יכול -זכר למקדש הוא 

ועוד אומר דאפילו ביום סמוך לחשיכה  .שיהא ודאי לילה כיון שהוא ספיקא דרבנן
 .ואין נראהעדיף משום תמימות כדאמרינן לעיל 

וכן היה נראה מתוך סתם  שסופר ביום ג"פסק בהוהיכא דשכח לספור בלילה  
 דתנן מצותו בלילה לקצור ואם נקצר ביום כשר .( דף עא)קין מתניתין דסוף פיר

ומייתי לה :( דף כ)עיקר אידך סתמא דמתניתין דפרק שני דמגילה  ת"אבל נראה לר
ודייקינן מינה דקתני ' כל הלילה כשר לקצירת העומר כו.( דף עב)בסוף פירקין 

ריש מועד ואמרינן ב .  מה דיום בלילה לא אף דלילה ביום לאלילה דומיא דיום 

ג ובית דינו נמנו על שלשה פרקים הללו והתירום ומסיק רב אשי "ר:( דף ג)קטן 
התם דסבר לה כרבי ישמעאל דדריש מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר  40 

כדמוכח  וכיון דדחיא שבת אין נקצר אלא בלילההעומר שהוא מצוה ודחיא שבת 
ר נטיעות הלכה למשה מסיני סבר עש.( שם ד)בסוף פירקין ועוד דרבי יוחנן דאמר 

ישמעאל דדריש מה חריש רשות ודחי שבת עוד חשיב כי האי גוונא הלכתא ' לה כר
גבי כל המשנה ידו על .( דף ז)ז "ק דע"ובפ.( ק קב"ב)פסיקתא בהגוזל קמא 

התחתונה ומיהו אין כל כך ראיה משם דאין הלכה לגמרי כאותה משנה דקתני התם 
:( מ עז"ב)התחתונה ואין הלכה כן כדמוכח בפרק האומנין וכל החוזר בו ידו על 

ועיקר מילתא לא סמיך התם אלא אהא דהוי מחלוקת ואחר כך סתם ומהא דמוקי 
' רבי אלעזר ברבי שמעון דאמר נקצר שלא כמצותו פסול כר.( דף עב)בסוף פירקין 

ע הא "ג דקיימא לן כר"אין ראיה דאע' עקיבא דאמר כל מלאכה שאי אפשר כו
 50 .מסקינן התם דרבי נמי סבר לה כוותיה

שאם הפסיק יום אחד ולא ספר שוב אינו סופר משום  עוד פסק בהלכות גדולות 
 .ותימה גדולה הוא ולא יתכן דבעיא תמימות

 ב /תוספות מגילה דף כ .9

אבל  ,ג כתב דהיכא דאינשי לברך בלילה ימנה למחר בלא ברכה וכן הלכה"ובה
  .רכה דבעינן תמימות וליכאאם שכח לילה ויום לא ימנה עוד בב

 [ קיד -דפוס ישן ]ספר יראים סימן רסא  .11
ואי איכא אינשי דלא בריך ספירת העומר בחדא . ל"כתב רב יהודאי גאון ז

ל שבועי "אפרים זצ' ושמעתי מהרב ר. זימנא מברך בשאר יומי ונראה הדבר
לבד  .בלא יומי ויומי דלא הגיעו לכלל שבועי לא איצטריך לממני אלא שבועי

 60ביום השלמת שבוע צריך לממני יומי ושבועי דאי לא מני אז יומי חסרו ליה 
ואין מברכין אלא . ואמנם נהגו העולם לממני יומי ושבועי לעולם. חמשים יום

דרשה זו . ]מעומד דכתיב מהחל חרמש בקמה אל תיקרי בקמה אלא בקומה
 [.  שמעתי ולא ידעתי מקומה

  א 'עמז מסכת מנחות דף סו "חידושי הגרי .11
ונראה , בגמרא אמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר זכר למקדש הוא

תקנה שתקנו רבנן מצוות ספירה בזמן הזה כמו שהיה החיוב דאין זה 
דגם , דאם כן גם יומי ושבועי בעי למימני, מדאורייתא בזמן המקדש

אלא דזה תקנה שיהיה זכר למקדש והוא , לשבועי בעי זכר כמו ליומי
ה תקנו רק למימני יומי ולא "ומשו, תקנה דרבנן מיוחדת זכר למקדש

 70 . שבועי
 א /ז על מסכת מנחות דף סו ע"הגרי .21

ג שאם הפסיק יום אחד ולא ספר שוב אינו "בה עוד פסק, ד"בא, שם .0
ונראה , כ"ע, ותימה גדולה לומר כן, סופר משום דבעיא תמימות

דהיינו  ,ל דמצות ספירה הכל מצוה אחת היא"דסג "בכוונת הבה
, וזהו דילפינן מתמימות דהיא מצוה אחת, חמישים יום ושבע שבתות

ז שלא קיים את "דכן הדין בכל המצות כ והא דמברכין בכל יום משום
ל דאם שכח יום אחד שוב "כ ס"וע ,כולה דמברכין גם על חלק ממנה

חיה לאה : לזכרהלימוד מוקדש 
 ואמנון בן צבי, בת פנינה
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ל דכל יום "שכתבו דתימה גדולה לומר כן משום דס' והתוס, אינו סופר
  :ע"הוה מצוה בפ

 

  מצוה קסא -עשה מצות  -ם "ספר המצות להרמב  13

 .היא שצונו לספור מקצירת העומר תשעה וארבעים יום -מצוה קסא 
כמו ודע כי  ."'וספרתם לכם ממחרת השבת וגו" :'והוא אמרו ית

טה כמו שנה שנה ושמטה שמ שנתחייבו בית דין למנות שנות יובל
כן חייב כל אחד ואחד ממנו למנות ימות העומר  ,שבארנו במה שקדם

שבעה " :ואמר ,"תספרו חמשים יום" :שהוא אמר יום יום ושבוע שבוע
 10  ".שבועות תספר לך

 הלכות תמידין ומוספין פרק ז כד ם"רמב .13

ונשים ועבדים פטורין  ובכל מקום ובכל זמןכל איש מישראל  מצוה זו על
 .ממנה

  .הלכות תמידין ומוספין פרק ז כדכסף משנה  .14
ומדברי רבינו נראה : "'וכו" דעת רבינו שאף בזמן הזה היא מצוה מן התורה"

שהוא מפרש דאי הוה סבירא להו דזכר למקדש בעלמא הוא לא הוו מצרכי 
בזמן הזה מצוה מן התורה מצרכי  ומשום דסבירא ליה דגם ,למימני שבועי

 ."ן לדעת רבינו"כ הר"למימני שבועי ופסק כוותייהו וכ
 לספור העומר * ה "ביאור הלכה סימן תפט סעיף א ד .15

 20 .ם והחינוך שהוא נוהג מן התורה גם עתה"הנה דעת הרמב -לספור העומר * 
ז אלא זכר למקדש שהקריבו "ע וכמה פוסקים שאינה בזה"אכן דעת הטור ושו 

 .עומר
 .וכן הוא סוגית הפוסקים בסימן זה 
כן הוא  רבינו ישעיהם דעת שג, כ לאו יחידאה הוא בדעתו"ג ם"אכן באמת הרמב 

שם עיין שם בסוף  בנימין' רכ דעת "וכן הוא ג . ד"ל ריש סימן רל"עיין בשב
 ז"דגם האוט ומשמע שם "שכ' ז סי"הובא באו ה"דעת ראביכ "וכן הוא ג . הסימן

שהסכים  ץ גיאות"ורי  ורב עמרם  רב יהודאיוכן מדברי . ש"מודה ליה בדינו ע
 .לדבריהם

משמע מנה מבערב שהפסיד דמקפידין אנו על תמימות שאם לא  בעיטורוהובא  
ולא לזכר בעלמא מדדחי העיטור לדבריהם מטעם לכאורה שהוא מן התורה  30 

דספירת העומר לדידן ליתא מדאורייתא דהשתא ליכא לא הבאה ולא קרבן 
ל "ל קצת דס"אמנם י]וליכא לדקדוקי בתמימות משמע דלדידהו הוי דאורייתא 

 [ ש עשאוהו רבנן כעין דאורייתא דדוקא תמימותדאף שהוא רק זכר למקד
ז יש סעד גדול למנהגנו שאנו זהירים שלא לספור עד צאת הכוכבים אחרי "ולפ

ר אלא שלא "כ בא"כ מצאתי כעין זה ג"אח דלדעת כמה רבוותא הוא דאורייתא
 :זכר כל הני גדולים שכתבנו

  ב 'עמ מסכת פסחים דף סח
יום  ?מאי טעמא ,"לכם"דבעינן נמי  בעצרתהכל מודים אמר רבי אלעזר 

 .שניתנה בו תורה הוא
 40  ב' עמ פסחים דף סח שם י"רש

להראות שנוח ומקובל יום זה , שישמח בו במאכל ומשתה - דבעינן נמי לכם
 .לישראל שנתנה תורה בו

  ב 'עמ דף סחשם פסחים ' גמ .16

לבר מעצרתא ופוריא  ,מר בריה דרבינא כולה שתא הוה יתיב בתעניתא
  .עצרת יום שניתנה בו תורה .ומעלי יומא דכיפורי

 ן על ויקרא פרק כג פסוק לו"רמב .17
וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם כי כולם קדושים  

, ומנה ממנו תשעה וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם', ובתוכם ה
והימים הספורים בינתים כחולו של מועד , וקדש יום שמיני כשמיני של חג

והוא יום מתן תורה שהראם בו את אשו הגדולה  ,אשון והשמיני בחגבין הר 50 
ל בכל מקום חג השבועות "ולכך יקראו רבותינו זודבריו שמעו מתוך האש 

  .שקראו הכתוב כן כי הוא כיום שמיני של חג, עצרת
  מצוה שו -ספר החינוך  .18

, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, משרשי המצוה על צד הפשט
אם [ ה"כ, ג"ירמיהו ל] וכמו שכתוב, ומפני התורה נבראו שמים וארץ וישראל

והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי . 'לא בריתי יומם ולילה וגו
וזה [ ב"י', שמות ג]וכמו שאמר השם למשה , שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה

לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים 
ך אותם ממצרים יהיה לך אות הוציא, ופירוש הפסוק כלומר, על ההר הזה

כלומר שתקבלו התורה שהיא העיקר , שתעבדון את האלהים על ההר הזה 60 
וענין גדול הוא . הגדול שבשביל זה הם נגאלים והיא תכלית הטובה שלהם

ולכן יעשה השם למשה אות צאתם מעבדות , יותר מן החירות מעבדות, להם
 :קרכי התפל עושין אות לעולם אל העי, לקבלת התורה

כי היא כל עיקרן של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה , ומפני כן
, נצטוינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, שעלו אליה

, כעבד ישאף צל, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו
 וימנה תמיד מתי 

ן מראה לאדם כי כל ישעו וכל כי המני, יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות
 . חפצו להגיע אל הזמן ההוא

 70  ב-א"זוהר חלק ג דף צז ע .19
וספרתם " :כתיב, אמר רבי חייא, רבי אבא ורבי חייא הוו אזלי באורחא

, מאי קא מיירי, "את עמר התנופה לכם ממחרת השבת מיום הביאכם
הוו , כד הוו במצריםישראל , אבל תא חזי, הא אוקמוה חברייא, אמר ליה

א יתבא כאתתא דא כד הי, והוו אחידן במסאבותא, ברשותא אחרא
ישראל כשהיו במצרים היו טמאים כמו אשה בימי ) .ביומי דמסאבותא

עאלו בחולקא קדישא  (ש.לאחר שנימולו א), בתר דאתגזרו ,(ש.טומאתה א
לאחר הברית ) ,פסק מסאבותא מנייהו, כיון דאתאחדו ביה, דאקרי ברית

כדא אתתא כד פסקו מינה דמי  ,(הפסיקו להזיל הזלות של טומאה
 (ש.כמו אשה שדם הטומאה פסק ממנה א) .מסאבותא

, "וספרה לה שבעת ימים" :(ויקרא טו כח), בתר דאתפסקו מינה מה כתיב 80 
ואמר קודשא , פסקא מסאבו מנייהו, כיון דעאלו בחולקא קדישא, אוף הכא
כמו באשה שצריכה לספור ) .מכאן ולהלאה חושבנא לדכיותא, בריך הוא

. כאן ואילך יספרו ישראל לטהרתםה שמ"לטהרתה אמר הקב, שבעה יי נקיים
 (ש.א
, "וספרה לה שבעת ימים" :כמה דאת אמר, דייקא "לכם", "וספרתם לכם"
  ".לעצמכם –לכם "אוף הכא , "לעצמה –לה "

ולבתר למיתי לאתחברא , בגין לאתדכאה במיין עלאין קדישין ?ולמה
במי כמו אשה לאחר הספירה ישראל יטהרו ) .ולקבלא אורייתיה, במלכאביה 

 (ש.א. ה ולקבל את התורה"לקב טהרה קדושים כדי להתחבר
שבע "אמאי  ".שבע שבתות"הכא , "וספרה לה שבעת ימים" ,התם 90 

ואקרי מים , בגין למזכי לאתדכאה במיין דההוא נהר דנגיד ונפיק, "שבתות
, ועל דא שבע שבתות ודאי, וההוא נהר שבע שבתות נפקו מניה, חיים

 .בגין למזכי ביה
במדבר יא )כך כתיב , לאשתמשא בבעלה, תתא דכיו דילה בליליאכמה דא

ולא כתיב וברדת הטל , על המחנה כתיב, וברדת הטל על המחנה לילה( ט
על אינון יומין , בגין דיורד מההוא נקודה, אלא על המחנה, לילה

 .ומתחברת במלכא קדישא, דאתקריאו מחנה
כדין נחת ההוא , ניכד קריבו ישראל לטורא דסי, ואימתי נחת האי טלא

ואתחברו ביה במלכא , ואתפסקת זוהמתן מנייהו, ואדכי, טלא בשלימו
והטהרו ונפסקה זוהמתן ) :והא אוקימנא, וקבילו אורייתא, וכנסת ישראל 100 

 (ש.א. את התורה וקבלה ו"והתחברו לקב
  :סדר ספירת העומר .21

ל עֹוָלם ִרּבֹונוֹ  ֶּ ר. ש  ָך ִלְסּפֹור ְסִפיַרת ָהעֹומֶּ ה ַעְבּדֶּ ֶּ יָתנּו ַעל ְיֵדי מש  ה ִצּוִ  ַאּתָ
אֹוֵתינוּ  ִלּפֹוֵתינּו ּוִמּטּומְּ ַטֲהֵרנּו ִמקְּ ֵדי לְּ ךָּ   'וכו. ּכְּ ׁשֹות ַעּמְּ ֲהרּו ַנפְּ ּטָּ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ּכְּ

ם תָּ ֵאל ִמזֲֻּּהמָּ רָּ יָך ְידָֹוד :ִישְֹּ ָפנֶּ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו  ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
י ַהּיֹום ַפְרּתִ ּסָ ֶּ ר ש  ְזכּות ְסִפיַרת ָהעֹומֶּ ּבִ ֶּ י ש  ּתִ ַגמְּ ּפָּ ן ַמה ׁשֶׁ ּקַ תֻּ ה יְּ ִפירָּ סְּ השייך ) ּבִ

ה(. לאותו הלילה לָּ ל ַמעְּ ה ׁשֶׁ ָּ ׁשּ דֻּ קְּ ׁש ּבִ ַקּדֵ תְּ אֶׁ ֵהר וְּ ּטָּ אֶׁ ע . וְּ ּפַ ׁשְּ ה יֻּ ֵדי זֶׁ ַעל יְּ וְּ
מֹות  עֹולָּ ל הָּ כָּ ַפע ַרב ּבְּ ל ׁשֶׁ מֹוֵתינּו ִמּכָּ ִנׁשְּ רּוחֹוֵתינּו וְּ ׁשֹוֵתינּו וְּ ת ַנפְּ ן אֶׁ ַתּקֵ ּולְּ

ַגם ה. ִסיג ּופְּ יֹונָּ לְּ עֶׁ ךָּ הָּ תְּ ׁשָּ דֻּ קְּ נּו ּבִ ׁשֵ ַקּדְּ ַטֲהֵרנּו ּולְּ ָלה. ּולְּ  :ָאֵמן סֶּ
 110 ( עטאות  עין יעקב ' גי)ב "ו ע"דף כתענית  'גמ .21

יָנה ְבנֹות ִצּיֹון( "ש ג"שה), ְוֵכן הּוא אֹוֵמר  לֹמֹה ְצֵאיָנה ּוְראֶּ ְך ש ְ לֶּ ּמֶּ ָבֲעָטָרה , ּבַ
ְמַחת ִלּבוֹ  תֹו ּוְביֹום ׂשִ ָרה לֹו ִאּמֹו ְביֹום ֲחתּוּנָ ִעּטְ ֶּ תוֹ "". ש  יֹום ֲחתּוּנָּ ן " ּבְּ זֹו ַמּתַ

ה ַחת ִלּבוֹ ", ּתֹורָּ מְּ יֹום ש ִ שׁ " ּובְּ ּדָּ קְּ ית ַהּמִ ַין ּבֵ ה ִבנְּ ה ִבְמֵהָרה ֵבָיֵמינּו  זֶׁ נֶּ ִיּבָ ֶּ ש 
 :ָאֵמן

 פרשה יב פסקה ח מדרש רבה במדבר  .22

וקדשתם היום ומחר וביום ( שמות יט)' שנא חתונתו זה סיני חיתונין היו
ככלתו ' ויתן אל משה ככלותו וגו( שם לא)' שנא שמחת לבו זה מתן תורה

א ביום חתונתו זה אהל מועד וביום שמחת לבו זה בית העולמים "ד .כתיב
ה להקים את המשכן ומנין לאהל מועד שחיתונין היו דכתיב ביום כלות מש

 120 :כלת כתיב ביומא דעלת כלתא לגננא
 א /זוהר חלק א דף רטו .23

ה למיעבד לכל זכאה וזכאה חופה "עתיד קב, תנא אמר רבי שמעון 
כד תיתוב , קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה( ירמיה לג), בירושלם

צאינה ( שיר ג)הדא הוא דכתיב , מטרוניתא למלכא ועביד לה ארוסין
, ביום חתונתו זה מתן תורה, ביום חתונתו וביום שמחת לבו' ינה וגוורא

 :שיבנה במהרה בימינו, וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש

 י שיר השירים פרק ג פסוק יא "רש .24

וביום . יום מתן תורה שעטרוהו להם למלך וקבלו עולו -ביום חתונתו 
 :דברזה שמיני למילואים שנתחנך בו המשכן במ -שמחת לבו 

 130 תלמוד בבלי מסכת שבת דף פז עמוד ב  .25
, ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהם: תא שמע

: אלא? סלקא דעתך, לערב. רב לקו בכורותולע, ובחמישה עשר יצאו
מדחמיסר בניסן . ואותו היום חמישי בשבת היה. מבערב לקו בכורות

, חד בשבת -וריש ירחא דסיון , ריש ירחא דאייר שבתא -חמשה בשבת 
  .עבורי עברוה -אייר דההיא שתא : אמרי לך רבנן! קשיא לרבנן

בארבעה עשר  ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים: תא שמע דלא עברוה
לערב סלקא . ולערב לקו בכורות, בחמשה עשר יצאו, שחטו פסחיהם

, ואותו היום חמישי בשבת היה. מבערב לקו בכורות: אלא אימא? דעתך
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 ואירע סיון להיות באחד, חסר אייר. ואירע אייר להיות בשבת, השלים ניסן
 . הא מני רבי יוסי היא -! קשיא לרבנן, בשבת 

ויסעו מאלים ויבאו כל עדת בני + שמות טז+מע תא ש: אמר רב פפא
דכתיב , בחמשה עשר יום לחדש השני ואותו היום שבת היה' ישראל וגו

ששת ימים + שמות טז+וכתיב ' ובקר וראיתם את כבוד ה+ שמות טז+
קשיא , ריש ירחא דסיון חד בשבת -ומדחמיסר באייר שבתא . תלקטהו
 . א עבורי עברוהאייר דההיא שת: אמרי לך רבנן -! לרבנן

 י מסכת שבת דף פז עמוד ב "רש .26

שהרי ניסן  - ריש ירחא דאייר שבתא   .לערב הבאלערב משמע  -לערב 
נתמלא  - השלים ניסן   .וריש ירחא דסיון בחד בשבתא, מלא הוא לעולם 10 

ומתרמי סיון בחד , שהרי אייר חסר כסדרן -חיסר אייר , לשון שלם, בשלשים יום
                 .בשבתא

שנתרעמו בו ביום על  - 'ואותו היום שבת היה שנאמר ובקר וראיתם וגו
והבטיחם , להמית את כל הקהל הזה ברעב' וילונו על משה וגו: בכדכתי, המן

ששת : שנאמר, ועל כרחך בחד בשבת ירד להם מן תחלה, להוריד להם מן למחר
ריש ירחא דסיון חד    .שבת לא יהיה בו, לירידתו, ימים תלקטוהו וביום השביעי

 .ויום חמשה עשר ראש חדש סיון, כשתשלים לאייר עד חמשה עשר - בשבת
 .נה/ פרק תשיעי  / שבת ב  /   עין איה .27

לו תכונה עצמית  ישהזמן  :אייר דההיא שתא עבורי עברוה, לך רבנן אמרי
העדונים , והרווחיםתכונה עצמית מצד אותם ההופעות . אמצעית נהותכו 20 

והאמצעית היא מצד אותו התוכן שזה הזמן , וא בעצמווהענוגים של הזמן הה
מזו שהוא בעצמו מוכשר לזה בנקודתו  ומלאהמכשיר ומכין למדרגה יותר עליונה 

 . בחוגו המיוחד לו, העמדתית
המלאות מורה על הרחבת . מתואר הדבר בתיאור החודש המלא והחסר, בחדשים

להמדד  הואוראוי , ערכו אתלדחוק ולצמצם  איןשמצדו , הזמן מצד תוכנו העצמי
 הואכ "שע, והחסר מורה יותר על תכונתו האמצעית. בטפיפה במדה שוחקת

 יציאתאותו החודש הממצע בין הופעת . ולא יותר ההכרחפ מדת "מתפשט רק ע
לו  ישהגודל שבאלה המעמדים  אלמצד יחושו , (תורה מתן)ת "להופעת מ מצרים

שלעומתו  ,האמצעית שבזמן 1הכונה תואר שביל ממצע ומעביר שהוא התוכן של 
באמצעית שהיא מטרה  אופןעוד  ישאבל . החוסר בחדשים ורמצטייר תיא 30 

, אורותמורכב שמכשיר לקלוט שני  כחא "כ, כלומר לא רק מעבר פשוט, לעצמה
ובהיקותם מוכרחים להיות מופסקים זה מזה  גדלםשמפני , והופעות גדולות

[ עצמות( ]עצמית)שקונה , הכשר מורכב משום בווזה הזמן כשיש . הפסק זמני
 . לו כבר מטרה עצמית יש, משתי התמציות מורכבה

העמדה על , שבחירות האומה מצרים הוא קנין האופי העצמי יציאתשל  הקנין
( תורה מתן)=ת "משל  והתכונה, מחופשה מכל מועקת זרים, התכונה הנשמתית

[ העצמות( ]העצמית) 2הלא היא אותו האור האלהי שראוי להקלט רק בהיות 
אשר  הוא, זיו ירח, החודש האמצעי. ומוצאה לאור משוכללההישראלית כבר 

 הישראליתהטפוסית [ העצמות[ ]העצמית)ההכשר המורכב של  את בוקלט 
כל  עם, ומתוך אופיו המיוחד, ז"התורה שהוכשרו עי אורוהקליטה העליונה של  40 

למעמד החזון  מצרים יציאתשל  גדול חזיוןשהוא משמש בתור מעביר ממעמד  מה
שהיה ראוי מטעם שימושו ההכנית , (תורה מתן)=ת "של מ גדלותהמתרומם מכל 

שתא עבורי  דההיא אייר כ"שע, כ משום תוכן עצמי מורכב"ג בו יש, להחסר
 . עברוהו

 . העצמית: לקרוא ישבהמשך , ואם כך. בחיות: ק ניתן אולי לקרוא"בכתי 2  . התכונה: ל"אולי צ 1

  השבועות לחג  עולת ראיה חלק ב עמוד שה .12
שצדיקים מרגישים  מה. העולם כולו מתבכר בחג השבועות. השבועות לחג

כל , כל העולם שמח. כל העולם כולו כדאי לו אין, בשבועותבתוכיות לבבם 
ת וישראל מתעלים להיו. עליון בגילוי' דכל הארץ היא של , הוא גדולהעולם 

והאהבה , הצחצחהנראות בבהירותן  ישראלונשמתם של , העמים כלמ סגולה 50 
מתגדלת , בפני עצמו אחדלכל , ונשמה מישראל נשמהוהחיבה היתירה לכל 

 קודשבהדר , עליונה רתמתגלה בתפא הואממש כל אחד מישראל , קץ לאין
 האור אתאי אפשר לעולם לסבול . נפלאה סגולה, וקצב ערךשאין לו  חןכאבן 

השמחה . היקר ברות גודל את להסתירמוכרחים , השירים בשבועות שירשל 
ונועם  שלום ברבמאוחדת ומורכבת , בהרכבה ממוזגת תאחדיםוהתענוג מ

. ונהרה זיוהעולמים הרוחניים מתמלאים , לבהקודש מתגלה בכל  רוח. עליון
הרוחניות , מתעלהישראל  כנסת, יראה ושקטה ארץ, והכל רועד ששהכל 

 ורהא אתשואבת , למרומיה עולה, כל העולמים ושל, ראלית של כל הדורותהיש
כל התענוגים של הבשמים  את תוכה אלהיא שואפת , פיה מלא נעימות, ממקורו

כל הנשמה ,  ערב מה, נעים מה, גני העדנים מפיחים ריחם הטוב, שבעדנים 60 
מתפשט ומתמלא אורים אורים , השכל מתרחב, הרצון מתעלה. תהלליה

 יום, תורתנו ןמת יום, שמחת גילנו יום, נחמד ואהוב, ונעים טוב. וליםגד
שלנו ושל כל , הבהמית נפששל  היסוד אתהגבהנו . החמישים יום, הבכורים

 עםמשיעבוד , יציאתנוממועד , לאט לאט, בצאתנו ממצרים אז, העולם כולו
 אנום מתחילי. בפרק זה תמידוהננו הולכים ועושים זה , שבשר חמורים בשרם

, החיים שלהם כחמאכל הבהמות המקור שהם שואבים ממנו , העומר עם
מטהרת , לאט לאט מתרוממת, העולם כולו מתרוממה ונפשונפשנו הבהמית 

, אדםצורת  אורבהמה לקבל  מצורתיוצאת , מזדככת ומתעלה, מטומאתה
 יום, השבועות חג אתואנו באים לחוג . שעורים לתכונת חיטים תיוצאת מתכונ

וזיו הקוממיות מתחדש עלינו בכל , שר עמדנו בקומה הרוחנית הגמורה שלנוא 70 
, הבהמה והיא בעצמה עלתה נפשעז החיים של  כחחמושים אנו בכל . שבועות

והיא מוכנת להתחבר , נטהרה וצוחצחה, ויפעה לה, לה ועז, נתעדנה ונזדככה
, מורההאצילות הג, הדעת העליון שאור, בחיבור אמיץ לצורת האדם השלמה

והדעת  המעשיתהדעת , בשני ערכיה הכלליים, הדעת העליונה, שורה עליו
בשתי הלחם של , שתיהן בחוברת עולים ברוממותם. השכלית הרוחנית העיונית

ואמא  אבאאינו יודע לקרא  קגם התינו. דעתמאכל הנותן , אדםמאכל , חיטים
שכוללת , בחטה היא -אבל הדעה המובלטת בבירורה , דגן טעםעד שיטעום 

, תורההתור של  קול, הבהמית האלמותותחת , ב אותיות הדיבור במספרה"כ
  .נשמע בארצנו, מלאהדיבור ה
 80 פרשת ויצא  -ספר קדושת לוי  .29

 .ג"כי גל הוא אותיות ל, ג בעומר"הפסוק הזה מרמז על ל .ויקרא לו יעקב גלעד
במתן תורה  ל בים סוף נדמה להם כבחור"ויבואר הענין על ידי מאמר חכמינו ז

המשל בזה לתינוק שמרגילין אותו לילך לבית הספר ומרגיל אותו . נדמה כזקן
דהיינו שאומר לו ששם בבית הספר יש דבר , אביו על ידי דבר שהתינוק מתאוה לו

 שהתינוק מתאוה לו ועל ידי זה מרגילו לילך לבית הספר
אה לנו בים סוף וכיון שמרגילו אז לומד עמו הרבה תורה כך הקדוש ברוך הוא הר 

ניסים ונפלאות ולא היה עיקר הטעם של הניסים ונפלאות הניסים והנפלאות 
רק הניסים והנפלאות עשה והראה לנו כדי שנדע שיש אלוה בעולם ונתאוה , עצמם

לו לעבדו ולכך עשה לנו ניסים ונפלאות בים סוף כדי שעל ידי זה נתאוה לקבל 
ונמצא עיקר הניסים והנפלאות היה  התורה ביום מתן תורה ולעבדו בלבב שלם 90 

. בים סוף כדי שנקבל התורה במעמד הר סיני ונתאוה לו לעבדו ולקבל התורה
ג בעומר מתחיל "ג בעומר ומל"והבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד ל

וכבר כתבנו שההארה של יציאת . ההארה של מעמד הר סיני שהיא קבלת התורה
הנסים והנפלאות היה כדי שנתאוה למתן תורה מצרים היה הכנה למתן תורה ו

ל שהוא מרומז "כלומר כיון שמגיע ג, וזהו ויקרא לו יעקב גל עד. על ידי הניסים
ד הוא "ומלת ע .ג בעומר אז מתחילין להאיר בחינות הארה קבלת התורה"על ל

ג "כלומר שעד ל( ה, שמות לג)הורד עדייך ( ז, יחזקאל טז)י עדיים "מלשון עד
ג בעומר מאיר ההארה של קבלת "היה ההארה של יציאת מצרים ומלבעומר 

 .ד שרומז על התורה"התורה שמרומז במלת ע
 100 דרשה נד  -ספר תורת המנחה לרבי יעקב סקילי  .31

וכשם . כי כוחם בבינה אדוק, יסובבנהו יבוננהו( דברים לב)' ועל זה הסוד הגדול נא
ה שתהיה שכינתו מסובבת "כך רצה הקב, שהם מסובבים מלמעלה ואדוקים זה בזה

לת את והגב, כ נאמר במעמד הקדוש של הר סיני"ע, בהם בארץ ויהיו מדובקים יחד
 :ביום מתן תורה, ד בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו"הה, העם סביב לאמר

 ":חתן"וביאור , יום חתונתו זה מתן תורה
ונקרא מעמד הר סיני יום חתונתו על שם ירידת השכינה על הר סיני ושרייתה עליו 

ברגע ו( איוב כא יג), עלינו מי יחת( ירמיה כא יג)וחתונתו מלשון  ,לעיני כל ישראל
ותנחת עלי ( שם), כי חציך נחתו בי( תהלים לח ג)שהוא לשון ירידה כמו , שאול יחתו

דברים ), ומצינו במעמד הר סיני ביאה, ועוד הוא לשון ביאה. ונחת -ותרגום וירד , ידך
כ נקרא האדם כשנושא "וע. הנה אנכי בא אליך בעב הענן( שמות יט), מסיני בא' ה( לג 110 

 :כי יקח איש אשה ובעלה' ה כדכתעל שם הביא, חתן, אשה
 ה עם ישראל "כי דרך חתנים נהג הקב, ופקח עיניך לסוד הגדול הזה
וכמו שהאדם כשנושא אשה הוא נשלם בכל ונקרא אדם . במעמד הקדוש של הר סיני

זכר ונקבה בראם ' שנא, ל אין האדם נקרא שלם עד שישא אשה"שלם כמו שארז
ויקח אחת ' שמחזירים לו אבידתו דכת ,ומהו שלימותו, ויקרא את שמם אדם

' הראש וב, איברים גדולים וראשים יש באדם' ז, איברים' ונשלם בח. 'מצלעותיו וגו
וכשנושא אשה שהיא אבר אחד ממנו ועצם , הרגלים וראש הגויה והגויה' הידים וב

א ירמיה ל), ן"נו, ומה היא השמינית, ת שמונה"ח, "ת נ"וזהו חתן ח. 'נשלם לח, מעצמו
אז , וכשיהיו לו בנים ויקיים מצות פריה ורביה שהם זכר ונקבה. נקבה תסובב גבר( כא

 120 :הם עשרה מנין עדה שלימה ומספר כולל כל המספרים
וכשיולדו הבנים ', ובבת זוגו ביום חתונתו מצטרף לח, וכמו שהאדם לבדו הוא שבעה

נקודה האמצעית ששה קצוות וה, ה הכל תלוי בו"כך הקב, יצטרף לעשרה זכר ונקבה
וכשבחר בישראל , איברים' וזהו סוד השביעיות וזהו דוגמת האדם שהוא ז', הרי ז

אז נדבקו , ולקחם לו לעם סגולה וקדשם לשמו כאיש שקידש את אשתו ומיחדו לעצמו
ועל כן נאסרו לידבק בנשותיהם כדי , ומתי נתקדשו לו ביום מתן תורה', בו והיו ח

  :ולא באשתך, כמו ושמחת בחגך, לי ולא גופנישיהיה דבוקם דבוק אלקי שכ
, ת שמונה"ח, וזהו חתן, יום אחר שיצאו ישראל ממצרים' נ, ומתי היה זה המעמד

. ן"ן יום חמשים הרי חת"והנו', דיבוק ישראל עם השכינה והשכינה עמהם שהם ח
ה שמיע, ויש בה שני עניני מצות, והפירות שעשו היא קבלת התורה שהיא פירות העולם

והיא כלולה בשני ענינים עשה ולא . זהו בקבלתה, נעשה ונשמע' כל אשר דבר ה, ועשיה 130 
נמצא . ואחת דבר אלקים שתים זו שמעתי, פ"תורה שבכתב ותורה שבע, תעשה

ונכלל החשבון היסודי בעשרת הדברים . שבמעמד הר סיני נשלם הבנין תשלום גמור
' י', ולא ט' וזהו סוד עשרת הדברים י ,שכליים וגופניים, הידועים עליונים ותחתונים

:ונשלם מנין העשר בזיווג איש ואשתו בפירותיהם וזהו תכליתם הגופני. א"ולא י

 מלכות יסוד הוד נצח תפארת גבורה חסד 
 1 2 3 4 5 6 7 

חסד  חסד
 שבחסד

גבורה 
 שבחסד

תפארת 
 שבחסד

נצח 
 שבחסד

הוד 
 שבחסד

יסוד 
 שבחסד

מלכות 
 שבחסד

 8 9 11 11 12 13 14 
 חסד גבורה

 שבגורה
גבורה 

 שבגבורה
תפארת 
 שבגבורה

נצח 
 שבגבורה

וד ה
 שבגבורה

יסוד 
 שבגבורה

מלכות 
 שבגבורה

 15 16 17 18 19 21 
 עצמאות

21 

חסד  תפארת
 שבתפארת

גבורה 
 שבתפארת

תפארת 
 שבתפארת

נצח 
 שבתפארת

הוד 
 שבתפארת

יסוד 
 שבתפארת

מלכות 
שבתפאר

 ת
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חסד  נצח
 שבנצח

גבורה 
 שבנצח

תפארת 
 שבנצח

נצח 
 שבנצח

הוד 
 שבנצח

יסוד 
 צחשבנ

מלכות 
 שבנצח

ג "ל 33 32 31 31 29 
 בעומר

34 35 

חסד  הוד
 שבהוד

גבורה 
 שבהוד

תפארת 
 שבהוד

נצח 
 שבהוד

הוד 
 שבהוד

יסוד 
 שבהוד

מלכות 
 שבהוד
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 שביסוד
גבורה 
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תפארת 
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יום  43 
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 שבמלכות

גבורה 
 שבמלכות

תפארת 
 שבמלכות

נצח 
 שבמלכות 

הוד 
 שבמלכות

יסוד 
 שבמלכות

מלכות 
 שבמלכות
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