אמור
ְׁ ׁשלִ יטָ ה נְׁ כוֹ נָה עַ ל הָ ְׁרגָ שׁ וֹ ת
אֱ מֹר ֶאל ַהכֹהֲ נִ ים ְּבנֵי ַאהֲ רֹן וְּ ָא ַמ ְּר ָת אֲ לֵ ֶהם ְּלנ ֶֶפ ׁש לֹא
יִ ַט ָמא ְּב ַע ָמיו (כא א)

ָשים
נִ ְׁראָ ה ְׁלבָ אֵ ר ְׁבטַ עַ ם ִאסור זֶהֶׁ ,שהַ ֹכהֲנִ ים הֵ ם הָ ֲאנ ִ ׁ
ֶׁשמ ֹו ִרים לָ עָ ם אֶ ת ֶד ֶר ְׁך ה' ,וְׁ עַ ל כֵן הֵ ם ְׁצ ִריכִ ים ִלהְׁ יוֹ ת
ְׁב ַׁש ְׁלוָ ה ו ְׁב ִש ְׁמחָ ה ָת ִמיד ,וְׁ ִל ְׁ ׁשלֹט עַ ל הָ ְׁרגָ שׁ ֹות ֶׁש ָלהֶ ם וְׁ לֹא
ְׁלהִ ָכנֵס ְׁלעַ ְׁצבות ,וְׁ הַ ֵמת זֶה הַ ֵסמֶ ל ֶׁשל הַ יֵאושׁ וְׁ הָ עַ ְׁצבות,
דול ֶׁש ִנ ְׁתקַ ֵדשׁ ְׁבמַ עֲלָ ה יְׁ ֵת ָרה ,וְׁ הוא רֹאשׁ
וְׁ הַ כֹהֵ ן ָג ֹ
ְׁ
עולָ ם ,נִ ְׁצטַ ָוה ֶׁשלֹא
יקים הַ מ ֹו ִרים אֶ ת ֶד ֶרך ה' ָב ֹ
הַ ַצ ִד ִ
רו ִבים.
אות ְׁכלַ ל וַ אֲפִ לו לְׁ ִ ׁש ְׁבעָ ה ְׁק ֹ
ְׁלהִ ַט ְׁמ ֹ
רובָ יו הוא מַ ְׁמ ִ ׁשיךְׁ
עוד אֶ ָלא ֶׁש ְׁבעֵ ת ְׁפ ִט ַירת אֶ חָ ד ִמ ְׁק ֹ
וְׁ לֹא ֹ
מו ֶׁשלֹא אֵ ַרע ְׁמאומָ ה ,זֶה לִ מוד לְׁ כָ ל אֶ חָ ד וְׁ אֶ חָ ד
לַ ֲעבֹד ְׁכ ֹ
ֶׁש ִי ְׁ ׁשלֹט עַ ל ִרגְׁ שׁ וֹ ָתיו וְׁ לֹא יִ ֵתן לִ ְׁמא ָֹרעוֹ ת הַ זְׁמַ ן לְׁ הַ פְׁ ִריעַ
לְׁ יִ שׁ וב ַדעְׁ תוֹ  .אֶ ָלא יִ ָשׁ אֵ ר ָת ִמיד ְׁב ַׁש ְׁלוָ ה ו ְׁב ִש ְׁמחָ ה ו ְׁבלֵ ב
מָ תון וְׁ סַ ְׁבלָ ן ְׁלכָ ל אֶ חָ ד וְׁ אֶ חָ ד ,ו ִבכְׁ ֵדי ִלזְׁכ ֹות ְׁלכָ ְׁך עַ ל
הָ אָ ָדם ְׁל ַת ְׁרגֵל עִ ם עַ ְׁצמוֹ ָכל ִמינֵי ְׁמא ָֹרעוֹ ת ָק ִ ׁשים ,שֶׁ ִי ָתכֵן
מו ֶׁש ִי ָשׁ אֵ ר ְׁביִ שׁ וב הַ ַדעַ ת,
ֶׁשיַעַ ְׁברו עָ לָ יו ,ו ְׁל ַד ֵבר עִ ם עַ ְׁצ ֹ
תו.
או ֹ
לום עַ ל הַ ס ֹו ְׁב ִבים ֹ
וְׁ לֹא יִ ְׁת ָפ ֵרץ חַ ס וְׁ ָׁש ֹ


מַ הִ י עֲבוֹ דַ ת הַ כֹהֲנִ ים ַבעֲלֵ י הַ מו ִמין?

בו מום לֹא יִ ְּק ַרב
יש ִמ ַז ְּרעֲ ָך ְּלדֹר ָֹתם אֲ ׁ ֶשר יִ ְּהיֶה ֹ
ִא ׁ
(שם יז)
ְּל ַה ְּק ִריב וְּ ֹגו' ׁ ָ

צָ ִר ְׁ
ֲבו ָדה
יך ֵבאור א .מַ דועַ כֹהֵ ן ֶׁש ִק ֵבל מום ָקטָ ן ָפסול לַ ע ֹ
לו ע ֲַדיִ ן אֶ ת הַ ְׁיכֹלֶ ת הַ פִ י ִזית לַ ֲעבֹד? ב .מַ דועַ
הֲגַ ם ֶׁשיֵשׁ ֹ
לו לַ ֲעבֹד ְׁבעֵ ִצים הֲגַ ם ֶׁשהוא ַבעַ ל מום? גִ .מ ְׁפנֵי
ֹנו ְׁתנִ ים ֹ
דו ָׁשה ִאסור זֶה ִבכְׁ לָ ל ופְׁ ָרט וכְׁ לָ ל?
מַ ה ָכ ְׁתבָ ה הַ ת ֹו ָרה הַ ְׁק ֹ
וְׁ נִ ְׁראָ ה ְׁלבָ אֵ ר עַ ל ִפי מַ ה ֶׁש ָכתוב ְׁב ֵרישׁ ָפ ָר ַׁשת שׁ ֹופְׁ ִטים
ֲבו ַדת ה',
ֶׁשהַ ֹכהֲנִ ים הֵ ם אֵ לו ֶׁש ַמ ְׁד ִריכִ ים אֶ ת הָ אָ ָדם ַבע ֹ
עולֶ ה ְׁלבֵ ית הַ ִמ ְׁק ָדשׁ  ,הוא הָ יָה ְׁמקַ ֵבל
וכְׁ ֶׁשהָ אָ ָדם הָ יָה ֹ
ְׁ
ֲבו ַדת הַ ֹכהֲנִ ים ,וְׁ כֵן הַ ֹכהֲנִ ים
ֲבו ַדת ה' ֶד ֶרך ע ֹ
הַ ְׁד ָרכָ ה ַבע ֹ
יאים
ֲבו ַדת הַ ֹכהֲנִ ים הַ ְׁב ִר ִ
נִ ְׁצטַ וו ְׁל ָק ֵרב אֶ ת הָ עָ ם לַ ָק ָב"ה ,וַ ע ֹ
ְׁ
ֲבו ַדת
הָ יְׁ ָתה ְׁללַ ֵמד אֶ ת הָ עָ ם ,לַ ֲעבֹד אֶ ת ה' ֶד ֶרך ע ֹ
הַ ָק ְׁר ָב ֹנות ,וְׁ כַ מובָ א ַבא ֲִריכות ְׁב ֵרישׁ

'מ ִתיקות
סֵ פֶ ר ְׁ

הַ ת ֹו ָרה'.
יד ְׁך הַ ֹכהֲנִ ים ַבעֲלֵ י הַ מו ִמים נִ ְׁצטַ וו ְׁללַ ֵמד אֶ ת הָ עָ ם
ומֵ ִא ָ
ֶׁש ִבכְׁ ֵדי ְׁלהִ ָכנֵס ְׁלבֵ ית הַ ִמ ְׁק ָדשׁ

ֶׁשזֶה ַׁשע ֲֵרי הַ ְׁקדֻ ָשׁ ה

ֲבו ַדת ה' ,עֲלֵ יהֶ ם לָ ַדעַ ת ֶׁשיֵשׁ לָ הֶ ם מו ִמין ֶׁשהֵ ם הַ ִמד ֹות
וַ ע ֹ
דות
הו ֹ
מוחַ ו ְׁל ֹ
או ָתם ,וְׁ כֵן ִל ְׁש ֹ
עות ,וַ עֲלֵ יהֶ ם ְׁל ַת ֵקן ֹ
הָ ָר ֹ
אות
לַ ָק ָב"ה עַ ל ֶׁשאֶ ְׁב ֵריהֶ ם ְׁ ׁשלֵ ִמים ו ְׁמתֻ ָקנִ ים ,וְׁ לֹא ְׁלקַ ְׁנ ֹ
ַבאֲחֵ ִרים.
עו ְׁב ִדים
ו ְׁלפִ י זֶה מובָ ן ֶׁש ַגם הַ ֹכהֲנִ ים ַבעֲלֵ י הַ מו ִמין הָ יו ֹ
(שאֵ לָ ה א) ,ובָ זֶה גופָ א הֵ ם
ְׁבבֵ ית הַ ִמ ְׁק ָדשׁ ַבעֲצֵ י הַ ַמע ֲָרכָ ה ְׁ ׁ
(שאֵ לָ ה ב) ,וְׁ כֵן אָ ֵתי ַׁש ִפיר
הָ יו ְׁמלַ ְׁמ ִדים אֶ ת הָ עָ ם ַכנַ"ל ְׁ ׁ
(שאֵ לָ ה ג)ִ ,כי נִ כְׁ לָ ל
ֶׁש ִאסור זֶה ֶנאֱמַ ר ִבכְׁ לָ ל ופְׁ ָרט וכְׁ לָ ל ְׁ ׁ
ָבזֶה ָכל סוגֵי ַבעֲלֵ י הַ מו ִמין ְׁבגוף ו ְׁבנֶפֶ שׁ  .וְׁ כֵן ְׁכ ֶׁשאָ ָדם
ָשים ַבעֲלֵ י מו ִמין הֵ ן ְׁבגוף וְׁ הֵ ן ְׁב ֶנפֶשׁ
רוֹ אֶ ה ְׁבדוֹ ֵרנו ֲאנ ִ ׁ
ובְׁ ֵשכֶל ,עָ לָ יו לְׁ הִ ְׁתבוֹ נֵן ֶׁש ְׁכמוֹ כֵן יֵשׁ ב ֹו ִמדוֹ ת וְׁ הֶ ְׁרגֵלִ ים
ָרעִ ים ֶׁשעָ לָ יו לְׁ ַת ֵקן ,ובַ ד ְׁבבַ ד לִ ְׁשמוֹ חַ ולְׁ הוֹ דוֹ ת לַ ָק ָב"ה
פו ובְׁ נַפְׁ שׁ וֹ .
ֶׁשהוא ָב ִריא ְׁבגו ֹ


הָ עַ בְׁ דות לַ ָק ָב"ה הִ נָה הַ חֵ רות הַ ְׁגדוֹ לָ ה ְׁביוֹ תֵ ר
ו ַבחֲ ִמ ׁ ָשה ָע ָשר ֹיום לַ ח ֶֹד ׁש ַה ֶזה ַחג ַה ַמצ ֹות (כג ו)

או ְׁמ ִרים "עֲבָ ִדים
מו ֶׁשאָ נו ֹ
חַ ג ֶפסַ ח זֶה זְׁמַ ן ֶׁשל חֵ רות וכְׁ ֹ
ְׁ
קום וְׁ כו'" ,וְׁ צָ ִריך ֵבאור מַ דועַ
הו ִציאָ נו הַ ָמ ֹ
הָ יִ ינו ,וְׁ עַ ָתה ֹ
ישים
ישים הַ ְׁר ֵבה אֶ ת הַ חֵ רות מֵ עַ ְׁב ֵדי ַפ ְׁרעֹה וְׁ לֹא מַ ְׁד ִג ִ ׁ
מַ ְׁד ִג ִ ׁ
ְׁ
ָכל ָכך אֶ ת הָ עַ ְׁבדות לַ ָק ָב"ה ֶׁשזֶה הָ עִ ָקר? וְׁ נִ ְׁראָ ה ְׁלבָ אֵ ר
דולָ ה ְׁב ֹיו ֵתרִ ,מכֵיוָ ן
ֶׁשהָ עַ ְׁבדות לַ ָק ָב"ה זֶה הַ חֵ רות הַ ְׁג ֹ
לו כָל
ֲשה ֹ
ֶׁשהָ אָ ָדם מַ ְׁר ִגישׁ סָ מו ְׁך ובָ טוחַ עַ ל הַ ָק ָב"ה ֶׁש ַיע ֶ

ְׁצ ָרכָ יו עַ ל הַ ַצד הַ ט ֹוב ְׁביוֹ תֵ ר ִמתוֹ ְׁך אַ הֲבָ ה עֲצומָ ה אֵ לָ יו,
וכְׁ עֶ בֶ ד ֶׁש ָסמו ְׁך עַ ל שׁ ֻ לְׁ חַ ן אֲדוֹ ֹנו וְׁ הַ ְׁר ֵבה יוֹ תֵ ר ִמ ָכ ְׁךִ ,מכֵיוָ ן
ֶׁשאָ נו ָבנִ ים ֶׁשל הַ ָק ָב"ה.
אור הַ ְׁדבָ ִרים הַ ָללו ָראוי ְׁלכָ ל אֶ חָ ד וְׁ אֶ חָ ד ְׁלסַ ֵפר ְׁבג ֶֹדל
ְׁל ֹ
עו ֶשה עִ ם ְׁכלַ ל יִ ְׁש ָראֵ ל ִבכְׁ לָ ל
הַ ִנ ִסים וְׁ הַ חֲסָ ִדים ֶׁשהַ ָק ָב"ה ֹ
ְׁ
תו הָ עֲצומָ ה
וְׁ עִ ם ָכל אֶ חָ ד וְׁ אֶ חָ ד ִבפְׁ ָרט ,וְׁ כָ ל זֶה ִמת ֹוך אַ הֲבָ ֹ
אוכְׁ לִ ים אֶ ת הַ ַמצ ֹות ָראוי ְׁלהִ ְׁתבוֹ נֵן ֶׁשזֶה
אֵ לֵ ינו ,וְׁ כֵן ְׁכ ֶׁש ֹ
ֲבותֵ ינו ְׁב ִמ ְׁצ ַריִ םִ ,בכְׁ ֵדי ֶׁשעַ ל יְׁ ֵדי זֶה לֹא
אכֶל ֶׁשאָ כְׁ לו א ֹ
הָ ֹ
1

לום ַרק יִ ָשׁ אֲרו עִ ם הַ ָק ָב"ה.
יִ ְׁתעָ ְׁרבו ַבג ֹויִ ם חַ ס וְׁ ָׁש ֹ


ְׁספִ ַירת הָ עֹמֶ ר  -הַ ָכ ָרה ְׁברֹב טובוֹ וְׁ חַ ְׁסדוֹ ֶׁשל מֶ לֶ ְׁך
הָ עוֹ לָ ם
(שם טו)
ו ְּס ַפ ְּר ֶתם לָ ֶכם ִמ ָמחֳ ַרת ַה ׁ ַש ָבת וְּ ֹגו' ׁ ָ

נְׁ בָ אֵ ר אֶ ת עִ נְׁ יַן ְׁספִ ַירת הָ עֹמֶ ר עַ ל ִפי מָ ָׁשלְׁ ,לקֵ יסָ ר ָגדוֹ ל

גַם כֵן אֶ ת רוֹ ב הַ ט ֹוב וְׁ הַ חֶ סֶ ד ֶׁשהוא עוֹ ֶשה עִ ָמנו ,וְׁ נוֹ דֶ ה
לִ ְׁ ׁשמוֹ יִ ְׁת ָב ַר ְׁך מֵ רֹב הַ ָכ ַרת הַ ט ֹוב ,ומֵ חֲמָ ת ָכ ְׁך מובָ א
ילים ְׁלהָ ִביא
(בכו ִרים פ"א) ֶׁש ַרק מֵ עֲצֶ ֶרת מַ ְׁתחִ ִ
ַב ִמ ְׁ ׁשנָה ִ
ִבכו ִריםִ ,מכֵיוָ ן ֶׁשאָ ז זֶה הַ זְׁמַ ן ֶׁשל הַ הִ ְׁתב ֹונְׁ נות ְׁברֹב חַ ְׁס ֵדי
ה' ֶׁשעִ ָמנו וְׁ הַ הַ ָכ ַרת הַ ט ֹוב ְׁכלַ ָפיו.


ָתו  -הָ יָה מַ ְׁ ׁש ִגיחַ
ינות ַרבוֹ תְׁ ,ב ַרם ִב ְׁמ ִדינ ֹ
ֶׁש ָשׁ לַ ט עַ ל ְׁמ ִד ֹ

עוֹ מֶ ק מִ צְׁ וַ ת סְׁ פִ ַירת הָ עֹמֶ ר

ְׁב ֹיו ֵתר ו ְׁמסַ ֵפק לָ ה ֵדי צָ ְׁר ָכה ְׁב ֶרוַ ח ו ְׁב ֶׁשפַ ע ,וְׁ הִ נֵה ֹנו ַדע
בו וְׁ חַ ְׁסד ֹו
רוב טו ֹ
לַ ֵקיסָ ר ֶׁשהַ ד ֹור הֶ חָ ָדשׁ לֹא מַ ע ֲִריכִ ים אֶ ת ֹ

(שם
ִת ְּס ְּפרו חֲ ִמ ׁ ִשים ֹיום ְּו ִה ְּק ַר ְּב ֶתם ִמנְּ ָחה חֲ ָד ׁ ָשה לַ ה' ׁ ָ

מֵ חֲמַ ת ֶׁשנ ֹו ְׁלדו ְׁלחַ יֵי ֶׁשפַ ע וְׁ כָ ל טוב.
ִמשֶׁ ָשׁ מַ ע זֹאת הַ ֵקיסָ ר הֶ חְׁ ִליט ְׁלהָ ִסיר אֶ ת הַ ְׁ ׁש ָגחָ תוֹ
מֵ הַ ְׁמ ִדינָהִ ,בכְׁ ֵדי ֶׁש ְׁבנֵי הַ ְׁמ ִדינָה ַיע ֲִריכו אֶ ת הַ זְׁמַ ִנים
הַ ִנפְׁ לָ ִאים ֶׁש ִשׁ ֵמשׁ ָבהֶ ם ְׁכקֵ יסָ ר ,וְׁ אָ כֵן הֵ ִסיר הַ ֵקיסָ ר אֶ ת

טז)

צָ ִר ְׁ
יך ֵבאור ְׁב ִמ ְׁצוַ ת ְׁספִ ַירת הָ עֹמֶ ר ְׁבכַ ָמה ְׁדבָ ִרים הַ ְׁטעונִ ים
עומֶ ק
סופְׁ ִרים ַדוְׁ ָקא לָ עֹמֶ ר? ב .מַ ה ֹ
ֵבאור א .מַ דועַ אָ נו ֹ
עוד ִמ ְׁצוָ ה ֶׁשל ְׁספִ ַירת
הַ ְׁספִ ָירה ֶׁשה ֲֵרי לֹא מָ צָ אנו ַבתוֹ ָרה ֹ
י ִָמים ְׁלכָ ל יִ ְׁש ָראֵ ל ְׁביַחַ ד? גִ .מ ְׁפנֵי מַ ה אָ ְׁס ָרה הַ ת ֹו ָרה

ָשים ְׁבנֵי ְׁב ִליַעַ ל,
תו מֵ הַ ְׁמ ִדינָה ,וְׁ עַ ל יְׁ ֵדי כֵן ָבאו ֲאנ ִ ׁ
ְׁ ׁש ִמ ָיר ֹ

לֶ אֱכוֹ ל מֵ הַ ְׁתבואָ ה הַ ח ֲָד ָׁשה עַ ד הֲבָ אַ ת הָ עֹמֶ ר? ד .מַ ה

הִ ְׁ ׁש ַת ְׁלטו עַ ל הַ ְׁמ ִדינָה וְׁ הִ ְׁמ ִליכו עֲלֵ יהֶ ם קֵ יסָ ר ַרע וְׁ אַ כְׁ זָר
שֶׁ הִ נְׁ הִ יג אֶ ת ְׁבנֵי הַ ְׁמ ִדינָה ְׁביַד ָק ָׁשה.

הַ ַשׁ יָכות ֶׁשל ְׁספִ ַירת הָ עֹמֶ ר ְׁלמַ ַתן ת ֹו ָרה? הִ .מ ְׁפנֵי מַ ה אָ נו
קו ְׁר ִאים
עות? וִ .מ ְׁפנֵי מַ ה ֹ
סופְׁ ִרים ַגם י ִָמים וְׁ גַ ם ָׁשבו ֹ
ֹ
עות? זִ .מ ְׁפנֵי מַ ה נִ פְׁ טַ ר ָדוִ ד הַ ֶמלֶ ךְׁ
ְׁמגִ ַלת רות ְׁב ָׁשבו ֹ

וְׁ ָׁשלַ ח ְׁמ ַר ְׁגלִ ים ִבכְׁ דֵ י לִ ְׁבדוֹ ק ִאם ְׁבנֵי הַ ְׁמ ִדינָה ָׁשבִ ים
חוז ְִׁרים ָבהֶ ם וְׁ הֵ ם
ִמ ַד ְׁרכֵיהֶ ם הַ ְׁנלוֹ זִיםְׁ ,כ ֶׁש ָשׁ מַ ע ֶׁשאָ כֵן הֵ ם ֹ

עו ִרים ְׁבפֶ סַ ח
עות? ח .מַ ה הַ ַשׁ יָכות ֵבין ִמנְׁ חַ ת הַ ְׁש ֹ
ְׁב ָׁשבו ֹ

ְׁב ַרם הַ ֵקיסָ ר הַ טוֹ ב וְׁ הָ ַרחום לֹא ָׁשכַח אֶ ת ְׁבנֵי ְׁמ ִדינָתוֹ

רוב הַ ע ֲָרכָ ָתם ְׁלהַ נְׁ הָ גָ תוֹ
תו מֵ חֲמַ ת ֹ
חֲפֵ ִצים ֶׁשיָשׁ וב ְׁלמַ ְׁלכו ֹ
או הָ אַ ִדיר ְׁלהִ ְׁ ׁש ַת ֵלט עַ ל
הו ָרה ִל ְׁצבָ ֹ
הַ ט ֹובָ ה ְׁכלַ ֵפיהֶ םִ ,מיַד ֹ
לות אֶ ת הַ ֵקיסָ ר הָ אַ כְׁ זָר עַ ל ֶפ ַתח הַ ְׁמ ִדינָה,
הַ ְׁמ ִדינָה ,וְׁ ִל ְׁת ֹ
בו ֶׁשל הַ ֵקיסָ ר
רוב טו ֹ
ִבכְׁ ֵדי ֶׁשכ ָֻלם יִ ז ְְׁׁכרו לְׁ ָת ִמיד אֶ ת ֹ
הַ ט ֹוב.
ְׁלאַ חַ ר ִמכֵן ָׁשלַ ח ְׁ ׁש ִליחִ ים ֶׁש ַיעֲשו ְׁכרוזִים ַב ְׁמ ִדינָהֶׁ ,שכ ָֻלם
יִ ְׁתכוֹ ְׁננו לַ ַמעֲמָ ד הַ ִנ ְׁש ָגב בוֹ יוֹ פִ יעַ הַ ֶמלֶ ְׁך ִב ְׁמלֹא הוֹ דוֹ
הו ָדאָ ה וְׁ אַ הֲבָ ה יַחַ ד עִ ם ָכל ְׁבנֵי
ֲשה ְׁסעו ַדת ֹ
וַ ה ֲָדרוֹ  ,וְׁ ַיע ֶ
עוד אֶ ָלא ֶׁש ְׁיחַ ֵלק לְׁ כָ ל אֶ חָ ד וְׁ אֶ חָ ד ִאג ֶֶרת
הַ ְׁמ ִדינָה ,וְׁ לֹא ֹ
תו ֶׁשל
ֲשר ב ֹו יְׁ פָ ֵרט אֶ ת רוֹ ב ְׁגדֻ ָל ֹ
ישית ,וַ א ֶׁ
הַ ְׁד ָרכָ ה ִא ִ ׁ
הַ ֶמלֶ ְׁך ,ו ִמיַד הֵ חֵ לו כ ָֻלם ִל ְׁספֹר אֶ ת הַ י ִָמים עַ ד הַ ַמעֲמָ ד
אות אֶ ת מַ ְׁל ָכם וְׁ ִתפְׁ אֶ ֶרת אַ הֲבָ תוֹ
הַ ִנ ְׁש ָגב ,מֵ רֹב ִצ ִפי ָָתם ִל ְׁר ֹ

ידי ַר ִבי
ִל ְׁ ׁש ֵתי הַ ֶלחֶ ם ְׁב ָׁשבועוֹ ת? טִ .מ ְׁפנֵי מַ ה נִ פְׁ ְׁטרו ַת ְׁל ִמ ֵ
ע ֲִקיבָ א ַדוְׁ ָקא ִבימֵ י ְׁספִ ַירת הָ עֹמֶ ר? יִ .מ ְׁפנֵי מַ ה ְׁב ָׁשבועוֹ ת
סופְׁ ִרים? יא .מַ ה הַ ֶק ֶׁשר ֵבין
סוף הַ ְׁספִ ָירה] אָ נו לֹא ֹ
[שזֶה ֹ
ֶׁ
עות ִלזְׁמַ ן הֲבָ אַ ת הַ ִבכו ִרים ( ַכמובָ א ְׁב ֵרישׁ מַ ֶס ֶכת
ָׁשבו ֹ
ִבכו ִרים)?
סוטָ ה יד).
וְׁ נִ ְׁראָ ה ְׁלבָ אֵ ר עַ ל ִפי מַ ה ֶׁש ָכתוב ַב ְׁגמָ ָרא ( ֹ
סופָ ה
" ָד ַרשׁ ַר ִבי ִש ְׁמלָ אֵ י ת ֹו ָרה ְׁתחִ ָל ָתה ְׁג ִמילות חֲסָ ִדים וְׁ ֹ
הולֵ ְׁך ִל ְׁלמֹד ,עָ לָ יו
ְׁג ִמילות חֲסָ ִדים" ,וְׁ הַ יְׁ נו ֶׁש ִלפְׁ נֵי ֶׁשאָ ָדם ֹ
מו
בותְׁ ,כ ֹ
ִלהְׁ ֹיות עִ ם ֶד ֶר ְׁך אֶ ֶרץ ֶׁשזֶה ְׁכלַ ל הַ ִמד ֹות הַ ט ֹו ֹ
"ד ֶר ְׁך אֶ ֶרץ קָ ְׁדמָ ה לַ ת ֹו ָרה" ,וְׁ הָ עִ ָקר זֶה
ֶׁשאָ ְׁמרו ֲחזַ"ל ֶ

מו ֶׁש ָד ְׁרשׁ ו ֲחזַ"ל (נְׁ ָד ִרים נה ).עַ ל הַ ָפסוק
הָ ֲענָוָ ה וכְׁ ֹ
דו ָׁשה ,עַ ל
"ו ִמ ִמ ְׁד ָבר מַ ָתנָה" ֶׁ -ש ִבכְׁ ֵדי ִל ְׁזכ ֹות לַ ת ֹו ָרה הַ ְׁק ֹ

תו וְׁ יִ ְׁת ַנ ֲהגו
ִל ְׁבנֵי עַ מ ֹו ֶׁ -שעַ ל יְׁ ֵדי כֵן כ ָֻלם ַיע ֲִריכו אוֹ ֹ

מו ַכ ִמ ְׁד ָבר ֶׁשהַ כֹל ָד ִ ׁשין ב ֹו.
הָ אָ ָדם לָ ִשים עַ ְׁצ ֹ
סופְׁ ִרים אֶ ת ְׁספִ ַירת
וְׁ עַ ל כֵן ַכהֲכָ נָה לְׁ מַ ַתן תוֹ ָרה אָ נו ֹ

ְׁכלַ ָפיו ְׁבהֶ ְׁתאֵ ם.

הָ עֹמֶ רֶׁ ,שזֶה ְׁספִ ַירת ָכל חַ ְׁס ֵדי ה' ֶׁשעִ ָמנו ִבכְׁ לָ ל ובִ פְׁ ָרט,

עומֵ ד
מות כ ָֻלםֹ ,
עולָ ֹ
הַ ִנ ְׁמ ָׁשל מובָ ן הַ ָק ָב"ה ב ֹו ֵרא ָכל הָ ֹ
ומַ ְׁ ׁש ִגיחַ ְׁביוֹ ֵתר עַ ל עַ מ ֹו ,וְׁ אָ כֵן הָ אָ בוֹ ת  -הֶ ע ֱִריכו אֶ ת

וְׁ עַ ל כֵן אָ נו סוֹ פְׁ ִרים גַם אֶ ת הַ י ִָמים ֶׁשזֶה הַ ְׁפ ָרט וְׁ גַם אֶ ת
הַ ָשׁ בועוֹ ת ֶׁשזֶה הַ ְׁכלָ ל ,וְׁ כָל הַ חֲסָ ִדים נִ כְׁ לָ לִ ים ְׁבעֹמֶ ר

רות אַ ח ֲֵריהֶ ם לֹא
צו ֹנוְׁ ,ב ַרם הַ ד ֹו ֹ
תו וַ עֲבָ דוהו ִכ ְׁר ֹ
מַ ְׁלכו ֹ

יסי ֶׁשל הָ אָ ָדם ,וְׁ עַ ל יָדוֹ ְׁגדֵ לָ ה
ְׁשעוֹ ִרים ֶׁשזֶה הַ ָמזוֹ ן הַ ְׁב ִס ִ

או ָתם
תו ,וְׁ עַ ל כֵן ִ ׁשיע ֲֵבד ֹ
הֶ ע ֱִריכו מַ ְׁס ִפיק אֶ ת מַ ְׁלכו ֹ
צונָם לָ שׁ וב
הַ ָק ָב"ה ְׁל ִמ ְׁצ ַריִ ם ,וכְׁ ֶׁש ָשׁ מַ ע אֶ ת ַנא ֲָק ָתם וְׁ אֶ ת ְׁר ֹ

ַדעַ ת הָ אָ ָדם ו ִמ ְׁתיַשֶׁ בֶ ת עָ לָ יו ,וְׁ עַ ל כֵן ִצ ְׁו ָתה הַ ת ֹו ָרה

ִלהְׁ ֹיות עַ ְׁב ֵדי ה' ִב ְׁלבַ דָׁ ,שלַ ח אֶ ת מ ֶֹׁשה ַר ֵבנו עָ לָ יו
לום ִבכְׁ ֵדי ְׁל ַׁשחְׁ ֵרר אֶ ת יִ ְׁש ָראֵ ל ו ְׁלהַ ְׁט ִביעַ אֶ ת הַ ִמ ְׁצ ִרים.
הַ ָשׁ ֹ
ְׁ
ְׁ
צון
אַ חַ ר ָכך סָ פְׁ רו יִ ְׁש ָראֵ ל ְׁספִ ַירת הָ עֹמֶ ר ִמת ֹוך ִצ ִפיָה וְׁ ָר ֹ
רוב ַרחֲמָ יו
ְׁלהַ ִגיעַ לַ י ֹום הַ ְׁמיֻחָ ל ֶׁשב ֹו י ְַׁראֶ ה הַ ָק ָב"ה אֶ ת ֹ
מו ֶׁשאָ ְׁמרו ֲחזַ"ל
וַ חֲסָ ָדיו ֶׁ -שהוא זָן ו ְׁמפַ ְׁרנֵס לַ כֹל וכְׁ ֹ
סופָ ה
(סוטָ ה יד" ):ת ֹו ָרה ְׁתחִ ָל ָתה ְׁג ִמילות חֲסָ ִדים וְׁ ֹ
ֹ
ְׁג ִמילות חֲסָ ִדים".
וכְׁ בָ ר הֶ א ֱִר ְׁ
יך ָבזֶה מָ ָרנָא הַ חָ פֵץ חַ ִיים ְׁבהַ ְׁק ָדמָ תוֹ לְׁ ִספְׁ רוֹ
אַ הֲבַ ת חֶ סֶ דֶׁ ,ש ַמ ְׁט ַרת ָכל הַ תוֹ ָרה כ ָֻלה זֶה ִבכְׁ דֵ י ֶׁש ִנ ָדבֵ ק
ִב ְׁד ָרכָ יו הַ ַנעֲלוֹ ת ֶׁ -שהוא ַרחום וְׁ חַ נון ,וְׁ עַ ל יְׁ דֵ י כֵן ַנע ֲִר ְׁ
יך

ֱכול מֵ הַ חָ ָדשׁ ִבכְׁ ֵדי ֶׁש ִיהְׁ יֶה ִלכְׁ לָ ל
דו ָׁשה ֶׁשלֹא לֶ א ֹ
הַ ְׁק ֹ
יִ ְׁש ָראֵ ל הַ ְׁר ָג ָׁשה ֶׁשל ְׁמ ִתיקות ַב ְׁתבואָ ה הַ ח ֲָד ָׁשה וְׁ ֹיודו
לַ ָק ָב"ה עַ ל הַ ְׁתבואָ ה ,וְׁ יִ כְׁ ְׁללו ָבזֶה אֶ ת ְׁ ׁשאָ ר ָכל הַ חֲסָ ִדים
עו ֶשה עִ ָמנו ,וכְׁ ֶׁשהָ אָ ָדם ֹזוכֶה ִלהְׁ ֹיות
ֶׁשהוא יִ ְׁת ָב ַר ְׁך ֹ
ְׁב ִ ׁשפְׁ לות ,ו ְׁלהַ ע ֲִר ְׁ
עו ֶשה עִ מ ֹו,
יך אֶ ת ָכל הַ ט ֹוב ֶׁשהַ ָק ָב"ה ֹ
עו ֶשה חֲסָ ִדים עִ ם
ֲאזַי הוא חָ פֵ ץ ְׁלהִ ָדבֵ ק ְׁב ִמד ֹו ָתיו ,וְׁ הוא ֹ
הַ ְׁב ִרי ֹות ֶׁשזֶה הָ עֹמֶ ק ֶׁשל קַ ָבלַ ת הַ ת ֹו ָרה.
קו ְׁר ִאים אֶ ת ְׁמגִ ַלת רותִ ,מכֵיוָ ן
עות ֲאנַחְׁ נו ֹ
וְׁ עַ ל כֵן ְׁב ָׁשבו ֹ
רו וְׁ גַ ם רות הָ יו ְׁב ִ ׁשפְׁ לות א ֲִמ ִתית ,וְׁ כֵן עָ שו חֶ סֶ ד
ֶׁש ַגם יִ ְׁת ֹ
רו הָ יָה ֹיועֲצָ ם
דו ָׁשה שֶׁ ִי ְׁת ֹ
עִ ם הַ ְׁב ִרי ֹותַ ,כמובָ א ַבת ֹו ָרה הַ ְׁק ֹ
ֶׁשל יִ ְׁש ָראֵ ל ,וְׁ כֵן ִב ְׁמגִ ַלת רות מובָ א הַ חֶ סֶ ד ֶׁשעָ ְׁש ָתה רות
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ֲמו ָתה ,וְׁ עַ ל כֵן הֵ ם זָכו ֶׁשהַ ת ֹו ָרה ִתנ ֵָתן עַ ל י ָָדם,
עִ ם ח ֹ
עו ִרים ְׁבפֶ סַ ח אָ נו
יאים אֶ ת ִמנְׁ חַ ת הַ ְׁש ֹ
וְׁ אַ ח ֲֵרי ֶׁש ֲאנַחְׁ נו ְׁמ ִב ִ

ֲבו ַדת ה' ֶׁשזֶה לַ עֲש ֹות חֶ סֶ ד עִ ם
ְׁמקַ ֵבל מֵ הַ ֹכהֲנִ ים ֶד ֶר ְׁך ַבע ֹ
כ ָֻלם וְׁ עַ ל יְׁ ֵדי זֶה לֹא ֶיחֱטָ א ,וְׁ עַ ל כֵן ְׁכ ֶׁשאָ ָדם נוֹ תֵ ן מַ ְׁתנוֹ ת

עותֶׁ ,שאָ ז ֲאנַחְׁ נו
הו ָדאָ ה עַ ד ָׁשבו ֹ
יבים ְׁב ֹ
מַ ְׁמ ִ ׁשיכִ ים ומַ ְׁרחִ ִ

עֲנִ ִיים ָכ ָראוי עִ ם לֵ ב טוֹ ב וְׁ ֶנ ֶפשׁ ֲחפֵצָ ה מַ עֲלֶ ה עָ לָ יו

יאים אֶ ת ְׁ ׁש ֵתי הַ ֶלחֶ ם ֶׁש ַנע ֲִשים מֵ הַ חִ ָטהֶׁ ,שזֶה ְׁמ ַר ֵמז עַ ל
ְׁמ ִב ִ

הַ ָכתוב ְׁכ ִאלו עָ לָ ה לְׁ בֵ ית הַ ִמ ְׁק ָדשׁ וְׁ הִ ְׁק ִריב קָ ְׁר ְׁבנוֹ ָתיו,

עו ֶשה עִ ָמנו ,וְׁ כֵן זֶה
דו ִלים ֶׁשהַ ָק ָב"ה ֹ
ָכל הַ חֲסָ ִדים הַ ְׁג ֹ

ִמכֵיוָ ן ֶׁשזֶה הַ ַתכְׁ ִלית ֶׁשל הֲבָ אַ ת הַ ָק ְׁר ָב ֹנות.


תו הַ ָכ ַרת הַ ט ֹוב
ְׁתחִ ַלת זְׁמַ ן הֲבָ אַ ת הַ ִבכו ִרים ֶׁש ַמהו ֹ
לַ ָק ָב"ה.
ְׁ
ו ִמ ְׁלבַ ד ֶׁשהַ חֶ סֶ ד ,הָ ֲענָוָ ה וְׁ הַ הוֹ ָדאָ ה ,הֵ ם הַ ֶד ֶרך לְׁ קַ ָבלַ ת
מו ֶׁש ָד ַרשׁ
הַ תוֹ ָרה הֵ ם גַם כֵן הָ עֹמֶ ק ֶׁש ַבתוֹ ָרה הַ ְׁקדוֹ ָׁשהְׁ ,כ ֹ
ַר ִבי ִש ְׁמלָ אֵ י "ת ֹו ָרה ְׁתחִ ָל ָתה ְׁג ִמילות חֲסָ ִדים" ִמכֵיוָ ן ֶׁש ָכל
חות חַ ִיים ,כֵיצַ ד
או ְׁר ֹ
או ָתנו ֹ
דו ָׁשה זֶה ְׁללַ ֵמד ֹ
הַ ת ֹו ָרה הַ ְׁק ֹ
דושׁ
לַ עֲש ֹות חֶ סֶ ד עִ ם הַ זולַ ת ָכ ָראוי ,וְׁ כַ מובָ א ַבזֹהַ ר הַ ָק ֹ
דו ָׁשה נִ ְׁת ָנה ְׁב ֶד ֶר ְׁך ֶׁשל מַ ע ֲִשיוֹ תִ ,מכֵיוָ ן ֶׁשעַ ל
ֶׁשהַ ת ֹו ָרה הַ ְׁק ֹ
או ָתם
יְׁ ֵדי זֶה הָ אָ ָדם מַ חְׁ ִדיר אֶ ת הַ ְׁדבָ ִרים ְׁל ִלב ֹו ו ְׁמבַ ֵצעַ ֹ
לום
ָארצַ ייט ֶׁשל ָדוִ ד הַ ֶמלֶ ְׁך עָ לָ יו הַ ָשׁ ֹ
ַכיָאות ,וְׁ עַ ל כֵן הַ י ְׁ
עותִ ,מכֵיוָ ן ֶׁשהוא הָ יָה הַ ֵסמֶ ל ֶׁשל הַ ִשׁ פְׁ לות
חָ ל ְׁב ָׁשבו ֹ
ְׁ
ִבכְׁ לַ ל יִ ְׁש ָראֵ ל מֵ חֲמַ ת ָכל מַ ה ֶׁש ִבזוהו ,וְׁ כָ ך נִ ְׁת ָבאֵ ר
דו ָׁשה ,זֶה
ַב ְׁגמָ ָרא (ע"ז כֶׁ ):ש ַמ ְׁט ַרת לִ מוד הַ ת ֹו ָרה הַ ְׁק ֹ
ידי זְׁהִ ירות ֶׁשזֶה הַ זְׁהִ ירות ִמ ַלחְׁ טֹא
ְׁלהָ ִביא אֶ ת הָ אָ ָדם ִל ֵ
הור וְׁ נ ִָקי לַ ָק ָב"ה.
ְׁכלַ ֵפי הַ זולַ ת ,וְׁ כֵן לִ נְׁ ִקיות ֶׁשזֶה לֵ ב טָ ֹ
דולָ ה ִמכ ָֻלם"ִ ,מכֵיוָ ן
ובַ ס ֹוף הַ ְׁגמָ ָרא ְׁמסַ יֶמֶ ת "וַ ֲענָוָ ה ְׁג ֹ
ֶׁשהַ ַתכְׁ לִ ית ֶׁשל הַ תוֹ ָרה הַ ְׁקדוֹ ָׁשה זֶה ֶׁשהָ אָ ָדם זוֹ כֶה
לְׁ הִ ְׁתקָ ֵרב לַ ָק ָב"ה וְׁ לַ עֲשוֹ ת חֶ סֶ ד עִ ם הַ זולַ ת ,וְׁ עַ ל כֵן ַדוְׁ קָ א
ידי ַר ִבי ע ֲִקיבָ אְׁ ,ללַ ְׁמ ֵדנו
ִבזְׁמַ ן ְׁספִ ַירת הָ עֹמֶ ר נִ פְׁ ְׁטרו ַת ְׁל ִמ ֵ
ְׁ
דו ָׁשה וְׁ הַ ֶד ֶרך ְׁלקַ ָבלָ ָתה ,זֶה עַ ל
ֶׁשעִ ַקר ִלמוד הַ ת ֹו ָרה הַ ְׁק ֹ
יְׁ ֵדי ִשׁ פְׁ לות ונְׁ ִתינָה לַ זולַ ת ,וְׁ עַ ל כֵן ְׁב ָׁשבועוֹ ת ֲאנַחְׁ נו לֹא
סופְׁ ִרים ְׁספִ ַירת הָ עֹמֶ רִ ,מכֵיוָ ן שֶׁ עֶ צֶ ם הַ תוֹ ָרה הַ ְׁקדוֹ ָׁשה זֶה
ֹ
הַ כְׁ ָרזָה עַ ל חַ ְׁס ֵדי ה' ֶׁשעִ ָמנו ,וְׁ ֵכן לִ מוד ִב ְׁ ׁשבִ ילֵ נו לַ עֲשוֹ ת
חֶ סֶ ד עִ ם הַ זולַ תֶׁ ,שזֶה הָ עֹמֶ ק ֶׁשל ְׁספִ ַירת הָ עֹמֶ ר ה' יְׁ ז ֵַכנו.

(שם כ)
וְּ ֵהנִ יף ַהכ ֵֹהן א ָֹתם ַעל לֶ ֶחם ַה ִבכו ִרים וְּ ֹגו' ׁ ָ

אכֶל הַ ָבא מֵ הַ צ ֹומֵ חַ ְׁכמוֹ
עִ נְׁ יַן הַ ְׁתנופָ ה זֶה ְׁללַ ְׁמ ֵדנו ֶׁשהָ ֹ
מו הַ ְׁכבָ ִשים ,הַ כֹל מֵ הַ ָק ָב"ה
הָ עֹמֶ ר וְׁ כֵן הַ ָבא ִמן הָ חַ י ְׁכ ֹ
עולָ ם ,וְׁ זֶה גַם
חות הָ ֹ
ֶׁששׁ ֹולֵ ט ְׁלמַ עְׁ לָ ה ו ְׁלמַ ָטה ו ְׁבאַ ְׁר ַבע רו ֹ
כֵן עִ נְׁ יַן הַ נַעְׁ נועִ ים ֶׁש ַבלולָ ב הַ מובָ א ְׁבסוֹ ף הַ ָפ ָר ָׁשהֶׁ ,שאָ נו
מו ִדיעִ ים ֶׁש ָכל הַ צוֹ מֵ חַ ָבא מֵ הַ ָק ָב"ה וְׁ הוא שׁ וֹ לֵ ט ַבכֹל,
ֹ
הו ִדיעַ ֶׁש ָכל
וְׁ עַ ל כֵן נִ ְׁצטַ ֵוינו ָבזֶה ַדוְׁ ָקא ְׁבחַ ג הָ אָ ִסיף ְׁל ֹ
יתנו זֶה מֵ אֵ ת הַ ָק ָב"ה.
או ְׁספִ ים ְׁלבֵ ֵ
הַ ְׁתבואָ ה ֶׁשאָ נו ֹ

(שם כב)
ו ְּב ֻק ְּצ ְּר ֶכם ֶאת ְּק ִציר ַא ְּר ְּצ ֶכם וְּ ֹגו' ׁ ָ

תון
יעי ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש יִ ְּהיֶה לָ ֶכם ׁ ַש ָב ֹ
ַבח ֶֹד ׁש ַה ׁ ְּש ִב ִ
(שם כד)
רון ְּתרו ָעה ׁ ָ
זִ ְּכ ֹ

רות ְׁברֹאשׁ הַ ָשׁ נָה זֶה ִבכְׁ ֵדי ֶׁש ַנ ֲאזִין ִל ְׁק ִריאָ תוֹ
עִ נְׁ יַן הַ שׁ ֹופָ ֹ
ְׁ
תו ,הֵ ן עַ ל
ֶׁשל הַ ָק ָב"ה אֵ לֵ ינו ,וְׁ נִ ְׁת ָק ֵרב אֵ לָ יו וְׁ נ ְַׁמ ִליך אוֹ ֹ
גופֵ נו וְׁ הֵ ן עַ ל ָכל מַ ה ֶׁש ְׁס ִביבֵ נו ,וְׁ עַ ל כֵן ְׁברֹאשׁ הַ ָשׁ נָה
או ְׁמ ִרים ְׁפסו ִקים ַר ִבים
אָ נו מַ כְׁ ִריזִים ֶׁשהַ ָק ָב"ה הַ ֶמלֶ ְׁך ,וְׁ ֹ
תו ֶׁשל הַ ָק ָב"ה.
ֶׁש ֻמ ְׁז ָכר ָבהֶ ם מַ ְׁלכו ֹ


יֵשׁ קוֹ נֶה עוֹ לָ מוֹ ְׁבדַ ָקה אַ חַ ת...
(שם
יכם ְּב ִת ׁ ְּש ָעה לַ ח ֶֹד ׁש ָב ֶע ֶרב ׁ ָ
יתם ֶאת נַ ְּפ ׁש ֵֹת ֶ
וְּ ִע ִנ ֶ
לב)

לומַ ר
וְׁ כִ י ְׁב ִת ְׁ ׁשעָ ה ִמ ְׁתעַ ִנין וַ ֲהלֹא ָבע ֲִש ִירי ִמ ְׁתעַ ִנין? אֶ ָלא ֹ
ְׁל ָך ֶׁש ָצ ִר ְׁ
עוד יוֹ ם ,וְׁ עַ ל יְׁ ֵדי זֶה יֵחָ ֵׁשב ְׁכמוֹ
הו ִסיף ִמ ְׁב ֹ
יך ְׁל ֹ
ֶׁשהִ ְׁתעַ נָה ַב ְׁת ִ ׁשיעִ י (ר"ה ט .).צָ ִר ְׁ
יך ֵבאור מַ ה עִ נְׁ יַן
הַ ת ֹוסֶ פֶ ת ֶׁשאֵ ינָה אֶ ָלא ָכל ֶׁשהוא ְׁלפִ י הַ ְׁר ֵבה מֵ הַ פ ֹו ְׁס ִקים,
תוסֶ פֶ ת ָכל ֶׁשהוא נֶחְׁ ָׁשב ְׁכ ִאלו הִ ְׁתעַ נָה כָל
וְׁ כֵיצַ ד יִ ָתכֵן ֶׁש ְׁב ֹ
הַ י ֹום? וְׁ נִ ְׁראָ ה ְׁלבָ אֵ ר ְׁב ִסיַעְׁ ָתא ִד ְׁ ׁשמַ יָא עַ ל ִפי מַ ה ֶׁשאָ ְׁמרו
חו ֶׁשל
"פ ְׁתחו ִלי ֶפ ַתח ְׁכפִ ְׁת ֹ
ֲחזַ"ל (שיה"ש ַר ָבה פ"ב) ִ
חו ֶׁשל אולָ ם".
מַ חַ ט וַ אֲנִ י אֶ פְׁ ַתח לָ כֶם ֶפ ַתח ְׁכפִ ְׁת ֹ
ֶׁשהַ ְׁדבָ ִרים הַ ְׁקטַ ִנים ֶׁשאָ נו עוֹ ִשים עִ ם כ ַָונָה וְׁ לֵ ב לַ ָק ָב"ה
זֶה נֶחְׁ ָׁשב ְׁדבָ ִרים ְׁגדוֹ לִ ים ְׁמאֹד ,וְׁ עַ ל כֵן ִצ ָונו הַ ָק ָב"ה
הו ִסיף ִמשֶׁ ָלנו ו ְׁלהִ ְׁתעַ נ ֹות ְׁמעַ ט ַב ְׁת ִ ׁשיעִ יִ ,בכְׁ ֵדי ֶׁש ַנ ְׁראֶ ה
ְׁל ֹ
רו ִצים לָ שׁ וב אֵ לָ יו ו ְׁלהִ ְׁתנַקוֹ ת
אֶ ת אַ הֲבָ תֵ נו אֵ לָ יו ֶׁשאָ נו ֹ
מֵ הַ ְׁפסֹלֶ ת ֶׁשל הָ ע ֲֹו ֹנות ,ובָ זֶה הַ ָק ָב"ה מַ חְׁ ִ ׁשיב לָ נו ְׁכמוֹ
או ָתה ְׁקדֻ ָשׁ ה ֶׁשל ֹיום הַ ִכפו ִרים,
ֶׁשהִ ְׁתעַ נְׁ נו ָכל הַ י ֹום ְׁב ֹ
ְׁ
תוסֶ פֶ ת ֹזו
חול ְׁלק ֶֹדשׁ ְׁב ֹ
וְׁ הַ יְׁ נו ֶׁשיֵשׁ ְׁבכֹחֵ ינו לַ ֲהפֹך אֶ ת הַ ֹ
[וְׁ זֶה עִ נְׁ יַן הַ ִודוי ק ֶֹדם ֹיום הַ ִכפו ִרים וְׁ כַ ְׁמבֹאָ ר ָב ַר ְׁמ ַב"ן].
סוד זֶה אָ מור ְׁכלַ ֵפי ָכל הַ ְׁדבָ ִרים ֶׁש ִב ְׁקדֻ ָשׁ ה ,ו ְׁלדֻ גְׁ מָ א
וִ יְׁ ֹ
רואֶ ה
רוצֶ ה לַ חְׁ שׁ ֹב עַ ל הַ ָק ָב"ה ָכל הַ י ֹום וְׁ הוא ֹ
ְׁכ ֶׁשהָ אָ ָדם ֹ
ְׁ
ש ִי ְׁתבוֹ נֵן
ֶׁשהַ ָדבָ ר ָק ֶׁשה עָ לָ יו ,עֵ צָ ה טוֹ בָ ה לִ זְׁכוֹ ת לְׁ כָ ך ֶׁ
ִב ְׁתחִ ַלת ָכל ָׁשעָ ה ַד ָקה עַ ל הַ ָק ָב"ה וְׁ יוֹ דֶ ה לוֹ עַ ל הַ ְׁפ ָר ִטים
הַ ְׁקטַ ִנים ֶׁשהוא מֵ ִטיב עִ מ ֹו ,וְׁ כֵן יְׁ בַ ֵקשׁ ִמ ֶמנו ֶׁש ִיזְׁכֶה
לַ עֲשוֹ ת ָת ִמיד אֶ ת ְׁרצוֹ נוֹ  ,וְׁ עַ ל יְׁ דֵ י זֶה יִ הְׁ יו ָכל ְׁ ׁשעוֹ ָתיו
מו ְׁצ ִאים ִב ְׁתפִ ַלת הַ כֹהֵ ן
ְׁבמַ חְׁ ָׁשבָ ה עַ ל הַ ָק ָב"ה .וְׁ כֵן אָ נו ֹ

ימי ְׁב ַר ִבי ֹיוסֵ ף מַ ה ָראָ ה הַ ָכתוב ִל ֵתן אֶ ת
"אָ מַ ר ַר ִבי אַ ְׁב ִד ִ
ָ
מַ ְׁת ֹנות עֲנִ ִיים ְׁבאֶ ְׁמצַ ע הָ ְׁרגָ ִלים? ְׁללַ ֶמ ְׁדך ֶׁש ָכל הַ נ ֹו ֵתן לֶ קֶ ט

עות
דול ְׁב ֹיום הַ ִכפו ִריםֶׁ ,ש ִב ְׁתפִ ָלה ְׁקצָ ָרה זָכָ ה ִלפְׁ עֹל יְׁ שׁ ו ֹ
ָג ֹ
מות הַ ָשׁ נָה עַ ל ְׁכלַ ל יִ ְׁש ָראֵ ל.
לות ְׁלכָ ל יְׁ ֹ
דו ֹ
ְׁג ֹ

ִ ׁשכְׁ חָ ה ופֵ אָ ה לֶ עָ נִ י ָכ ָראוי ,מַ ע ֲִלין עָ לָ יו ְׁכ ִאלו ָבנָה אֶ ת
כו" .וְׁ צָ ִר ְׁ
יך ֵבאור מַ ה
תו ֹ
ֵבית הַ ִמ ְׁק ָדשׁ וְׁ הִ ְׁק ִריב ָק ְׁר ְׁב ֹנו ָתיו ְׁב ֹ



הַ ַשׁ יָכות ֵבין ע ֲִשיַת חֶ סֶ ד ְׁלהַ ְׁק ָרבַ ת ָק ְׁר ָב ֹנות ְׁבבֵ ית
הַ ִמ ְׁק ָדשׁ ? וְׁ נִ ְׁראָ ה ְׁלבָ אֵ ר ְׁב ִסיַעְׁ ָתא ִד ְׁ ׁשמַ יָא ֶׁש ְׁכ ֶׁשאָ ָדם הָ יָה
ָבא ְׁלבֵ ית הַ ִמ ְׁק ָדשׁ ְׁלהַ ְׁק ִריב אֶ ת ָק ְׁר ְׁב ֹנו ָתיו ,הוא הָ יָה

הַ ִש ְׁמחָ ה הִ יא הַ ַמפְׁ ֵתחַ ֶׁשל הַ ָשׁ נָה
(שם מ)
יכם ׁ ִש ְּב ַעת י ִָמים ׁ ָ
ו ְּש ַמ ְּח ֶתם ִל ְּפנֵי ה' אֱ לֹ ֵק ֶ

ְׁב ִת ְׁ ׁש ֵרי זֶה זְׁמַ ן ֶׁשאָ נו ְׁממַ ְׁל ִאים אֶ ת הַ ַמ ְׁצ ְׁב ִרים ֶׁשל הַ ְׁקדֻ ָשׁ ה
מוחַ ִ ׁש ְׁבעַ ת
ְׁלכָ ל יְׁ מוֹ ת הַ ָשׁ נָה ,וְׁ עַ ל כֵן ִצ ָונו הַ ָק ָב"ה ִל ְׁש ֹ
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י ִָמים וְׁ לַ ֲעש ֹות ִש ְׁמחַ ת ֵבית הַ שׁ ֹואֵ בָ הִ ,בכְׁ ֵדי ֶׁש ְׁנבַ טֵ א אֶ ת
ג ֶֹדל אַ הֲבָ ֵתנו וְׁ ִש ְׁמחָ ֵתנו ב ֹו יִ ְׁת ָב ַר ְׁך ,וְׁ עַ ל יְׁ ֵדי זֶה נ ְַׁמ ִ ׁש ְׁ
יך
ית אַ ְׁך
מו ֶׁש ָכתוב "וְׁ הָ יִ ָ
מות הַ ָשׁ נָהְׁ ,כ ֹ
אֶ ת הַ ִש ְׁמחָ ה ְׁלכָ ל יְׁ ֹ

טוב
חוז ֶֶרת הֶ אָ ַרת הַ י ֹום ֹ
דו ִ ׁשים ֶׁש ְׁבכָ ל ָׁשנָה ֹ
ַב ְׁספָ ִרים הַ ְׁק ֹ

ָכל הַ תוֹ ָרה הַ ְׁקדוֹ ָׁשה ִכ ְׁרצוֹ ן הַ ָק ָב"ה ,וְׁ עַ ל כֵן לֹא ֻהז ְְׁׁכ ָרה

וְׁ הַ ִנ ִסים ֶׁש ַנעֲשו ִבזְׁמַ ן יְׁ ִציאַ ת ִמ ְׁצ ַריִ ם ,ו ְׁבוַ ַדאי ֶׁשהַ כ ַָונָה
ֶׁש ָכל אֶ חָ ד וְׁ אֶ חָ ד צָ ִר ְׁ
יך לְׁ הַ ְׁמחִ ישׁ אֶ ת הַ ִנ ִסים ֶׁש ַנעֲשו עִ ם

ידה לְׁ קַ יֵם אֶ ת
ָשמֵ חַ "ִ ,מכֵיוָ ן ֶׁשהַ ִש ְׁמחָ ה הִ יא הַ ֶד ֶר ְׁך הַ ְׁיחִ ָ

הַ ִש ְׁמחָ ה ְׁכ ִמ ְׁצוָ ה ִבפְׁ נֵי עַ ְׁצמָ ה.
עוד ֹיום ,וְׁ ִל ְׁ ׁשב ֹות ב ֹו
הו ִסיף ֹ
ו ְׁלבַ ד ִמ ָכ ְׁך ִצ ָונו הַ ָק ָב"ה ְׁל ֹ
מוחַ ב ֹו יִ ְׁת ָב ַר ְׁך
ִמ ְׁמלָ אכָ ה ִבכְׁ ֵדי ֶׁש ִנהְׁ ֶיה ְׁפנויִ ים ִל ְׁש ֹ
דו ִ ׁשים
דו ָׁשה ,וכְׁ בָ ר ָכ ְׁתבו ַב ְׁספָ ִרים הַ ְׁק ֹ
תו הַ ְׁק ֹ
תו ָר ֹ
ו ְׁב ֹ

ְׁבנִ יסָ ן ֶׁ -שב ֹו נִ גְׁ אֲלו יִ ְׁש ָראֵ ל? וְׁ ַרבו הַ ֵתרו ִצים ַב ָדבָ ר ,וְׁ אַ ף
ֲשר חָ נ ִַני ה' ָבזֶה ,הִ נֵה יָדועַ
אֲנִ י אַ ֲענֶה אֶ ת חֶ ְׁל ִקי א ֶׁ

יציאַ ת ִמ ְׁצ ַריִ ם ,וְׁ יַחַ ד עִ ם זֶה לִ חְׁ יוֹ ת אֶ ת הַ ִנ ִסים
אֲבוֹ תֵ ינו ִב ִ
ֶׁשהַ ָק ָב"ה עוֹ ֶשה עִ ָמנו כַיוֹ ם ,וכְׁ מוֹ ֶׁשאָ נו אוֹ ְׁמ ִרים ַבהַ ָג ָדה
"חַ יָב אָ ָדם לִ ְׁראוֹ ת אֶ ת עַ ְׁצמוֹ ְׁכ ִאלו הוא ָיצָ א ִמ ִמ ְׁצ ַריִ ם".
מו כֵן ְׁבסֻ כ ֹות צָ ִר ְׁ
יך לַ חְׁ שׁ ֹב עַ ל הַ ֻסכ ֹות ֶׁשהַ ָק ָב"ה
וכְׁ ֹ

פות ְׁ ׁשנִ יוֹ ת,
הו ִסיף וְׁ לַ עֲש ֹות הַ ָק ֹ
ֶׁש ָראוי ְׁלכָ ל אֶ חָ ד וְׁ אֶ חָ ד ְׁל ֹ

מו ִ ׁשיב אוֹ ָתנו כַי ֹוםֶׁ ,שהֵ ם הַ ָב ִתים ֶׁשיֵשׁ לָ נו ,וְׁ כָ לול ָבזֶה
ֹ

דולָ ה
פות הַ ְׁשׁ נִ י ֹות ְׁג ֹ
וְׁ כַ מובָ א ְׁבכִ ְׁתבֵ י הָ א ֲִר"י ֶׁש ַמעֲלַ ת הַ הַ ָק ֹ

ָכל מַ ה ֶׁשיֵשׁ לָ נו ַב ַביִ ת ,וְׁ כֵן ֶׁשהַ ָק ָב"ה שׁ ֹומֵ ר עָ לֵ ינו

פות ֶׁש ְׁב ִש ְׁמחַ ת ת ֹו ָרהִ ,מכֵיוָ ן ֶׁש ָבזֶה ֲאנַחְׁ נו
ִמ ַמעֲלַ ת הַ הַ ָק ֹ
ְׁמבַ ְׁט ִאים אֶ ת אַ הֲבָ ֵתנו לַ ָק ָב"הֶׁ ,שאָ נו ְׁשמֵ חִ ים ב ֹו
מוחַ עִ מ ֹו יִ ְׁת ָב ַר ְׁך.
מו ִסיפִ ים מֵ עַ ְׁצמֵ נו זְׁמַ ן ִל ְׁש ֹ
ו ֹ

ֲבו ֵתנו ,ו ִב ְׁתחִ ַלת הַ ָשׁ נָה ֶׁשזֶה
בוד ֶׁשהָ יו לַ א ֹ
ְׁכדֻ גְׁ מַ ת ֲע ָננֵי הַ ָכ ֹ
לו ְׁבבֵ יתוֹ
זְׁמַ ן הָ אָ ִסיףֶׁ ,שאָ ָדם מַ ְׁר ִגישׁ ֶׁש ָכל הַ ט ֹוב ֶׁשיֵשׁ ֹ



ְׁבסֻכֹת אָ נו יוֹ צְׁ ִאים מֵ הַ ַביִ ת ִבכְׁ דֵ י לְׁ הַ ע ֲִר ְׁיך אֶ ת ָכל
הַ טוֹ ב ֶׁשיֵשׁ לָ נו בוֹ

ֵשב ַב ֻסכ ֹות ְׁלמַ עַ ן
ָדוִ ,צ ָונו הַ ָק ָב"ה ֶׁשנ ֵׁ
לו ַבעֲמַ ל י ֹ
ָבא ֹ
נִ ְׁזכֹר ֶׁשהַ ַביִ ת ֶׁש ָלנו וְׁ כָ ל הַ ט ֹוב ֶׁשב ֹו זֶה מֵ אֵ ת הַ ָק ָב"ה,
מו יִ ְׁת ָב ַר ְׁך ,וְׁ עַ ל כֵן
דות ו ְׁלהַ ֵלל ִל ְׁ ׁש ֹ
הו ֹ
וְׁ עָ לֵ ינו לְׁ ַׁש ֵבחַ ְׁל ֹ
נִ ְׁק ַבע חַ ג זֶה ַדוְׁ ָקא ִבזְׁמַ ן הָ אָ ִסיף.

(שם מב)
ַב ֻסכֹת ֵת ׁ ְּשבו ׁ ִש ְּב ַעת י ִָמים ׁ ָ



יְׁ דועָ ה הַ ְׁשׁ אֵ לָ ה מַ דועַ אָ נו יוֹ ְׁ ׁש ִבים ַב ֻסכ ֹות ְׁב ִת ְׁ ׁש ֵרי וְׁ לֹא

מתיקות המועדים  -ספירת העומר:
ִּירת הָעֹמֶּר מַּדּו ַע ָאנּו סֹופ ְִּרים ּדַ ְוקָא לָעֹמֶּר? ב .מַה
" תִּ ְספְרּו ֲח ִּמשִּים יֹום ְו ִּהק ְַר ְבתֶּם ִּמנְחָה ֲח ָדשָה לַה'" א .צ ִָּריְך בֵּאּור ְב ִּמ ְצוַת ְספ ַ
ַתֹורה ֶּלאֱכֹול
ִּירת יָמִּים ְלכָל י ִּש ְָראֵּל ְביַחַד? גִּ .מ ְפנֵּי מַה ָאס ְָרה ה ָ
ַתֹורה עֹוד ִּמ ְצוָה שֶּל ְספ ַ
שה ֲֵּרי ֹלא ָמצָאנּו ב ָ
ִּירה ֶּ
עֹומֶּק ַה ְספ ָ
תֹורה? הִּ .מ ְפנֵּי מַה ָאנּו סֹופ ְִּרים גַם יָמִּים ְוגַם
ִּירת הָעֹמֶּר ְלמַתַן ָ
שי ָכּות שֶּל ְספ ַ
ֵּמהַתְ בּוָאה ַה ֲח ָדשָה עַד ֲהבַָאת הָעֹמֶּר? ד .מַה ַה ַ
שי ָכּות בֵּין ִּמנְחַת
קֹוראִּים ְמגִּלַת רּות ְבשָבּועֹות? זִּ .מ ְפנֵּי מַה נִּ ְפטַר ּדָ וִּד ַה ֶּמלְֶּך ְבשָבּועֹות? ח .מַה ַה ַ
שָבּועֹות? וִּ .מ ְפנֵּי מַה ְ
ִּירת ָהעֹמֶּר? יִּ .מ ְפנֵּי מַה
ְעֹורים ְב ֶּפסַח ִּלשְתֵּי ַה ֶּלחֶּם ְבשָבּועֹות? טִּ .מ ְפנֵּי מַה נִּ ְפטְרּו תַ ְלמִּידֵּי ר' ֲעקִּיבָא ּדַ ְוקָא בִּימֵּי ְספ ַ
ַהש ִּ
ִּּכּורים [ּכַמּובָא ב ְֵּריש ַמ ֶּסכֶּת
ִּירה] ָאנּו ֹלא סֹופ ְִּרים? יא .מַה ַה ֶּקשֶּר בֵּין שָבּועֹות ִּלזְמַן ֲהבַָאת ַהב ִּ
שזֶּה סֹוף ַה ְספ ָ
ְבשָבּועֹות [ ֶּ
"תֹורה תְ ִּחלָתָ ּה גְמִּילּות ֲחסָדִּים וְסֹופָּה ְגמִּילּות
ָ
ש ְמ ָלאֵּי
שּכָתּוב ַב ְגמ ָָרא בְסֹו ָט ה (ידּ ).ד ַָרש ר' ִּ
ִּּכּורים]? ְונ ְִּרָאה ְל ָבאֵּר עַל פִּי מַה ֶּ
ב ִּ
שזֶּה ְּכלַל ַהמִּּדֹות הַּטֹובֹותּ ,כְמֹו שֶָּאמְרּו ֲחז ַ"ל "ּדֶּ ֶּרְך א ֶֶּּרץ
ש ִּל ְפנֵּי שֶָּאדָם הֹולְֵּך ִּללְמ ֹדָ ,עלָיו ִּלהְיֹות עִּם ּדֶּ ֶּרְך א ֶֶּּרץ ֶּ
ֲחסָדִּ ים"ְ ,ו ַהי ְנּו ֶּ
ַתֹורה ַהקְדֹושָה,
ש ִּבכְדֵּ י ִּלזְּכֹות ל ָ
ְדָרים נה ).עַל ַהפָסּוק "ּו ִּממִּדְ בָר מַתָ נָה" ֶּ
ַתֹורה"ְ ,ו ָה ִּעקָר זֶּה ָה ֲענָוָה ּוכְמֹו שֶּּדָ ְרשּו ֲחזַ"ל (נ ִּ
קָדְ מָה ל ָ
שז ֶּה ִּלסְפ ֹר אֶּת ּכָל
ִּירת הָעֹמֶּרֶּ ,
תֹורה ָאנּו סֹופ ְִּרים אֶּת ְספ ַ
שהַּכ ֹל ּדָ שִּין בֹוְ ,ועַל ֵּּכ ן ַּכ ֲה ָכנָה ְלמַתַן ָ
עַל הָָאדָ ם ָלשִּים ַעצְמֹו ַכמִּדְ בָר ֶּ
שזֶּה ַה ְּכלָלְ ,וכָל ַה ֲחסָדִּים נ ִּ ְכ ָללִּים
שזֶּה ַהפ ְָרט ְוגַם אֶּת ַהשָבּועֹות ֶּ
ַחסְדֵּי ה' ִּעמָנּו ִּב ְכלָל ּו ִּבפ ְָרטְ ,ועַל ּכֵּן ָאנּו סֹופ ְִּרים גַם אֶּת ַהיָמִּים ֶּ
ַתֹורה ַהקְדֹושָה שֶּאֹּא
שבֶּת ָעלָיוְ ,ועַל ּכֵּן ִּצּוְתָ ה ה ָ
שזֶּה ַהמָזֹון ַה ְבסִּיסִּי שֶּל הָָאדָ םְ ,ועַל י ָדֹו גְדֵּ לָה ּדַ עַת הָָאדָ ם ּומִּתְ י ַ ֶּ
ְעֹורים ֶּ
בְעֹמֶּר ש ִּ
ש ה שֶּל מְתִּ יקּות בַתְ בּוָאה ַה ֲח ָדשָה וְיֹודּו ַל ָקבָ"ה עַל הַתְ בּוָאהְ ,וי ִּ ְכלְלּו ָבז ֶּה אֶּת
שי ִּ ְהי ֶּה ִּל ְכלָל יִּש ְָראֵּל ה ְַר ָג ָ
ֶּלאֱכֹול ֵּמ ַהחָדָ ש ִּב ְכדֵּי ֶּ
שה עִּמֹוֲ ,אז ַי
ש ַה ָקבָ"ה עֹו ֶּ
שפְלּותּ ,ו ְל ַהע ֲִּריְך אֶּת ָּכל הַּטֹוב ֶּ
שהָָאדָ ם זֹוכֶּה ִּלהְיֹות ְב ִּ
שְָאר ּכָל ַה ֲחסָדִּים שֶּהּוא י ִּ ְתב ַָרְך עֹושֶּה ִּעמָנּוּ ,ו ְכ ֶּ
קֹוראִּים אֶּת
ַתֹורהְ ,ועַל ּכֵּן ְבשָבּועֹות ֲאנַחְנּו ְ
שזֶּה הָעֹמֶּק שֶּל ַק ָבלַת ה ָ
הּוא ָחפֵּץ ְלהִּּדָ בֵּק ְבמִּּדֹותָ יו ,וְהּוא עֹושֶּה ֲחסָדִּים עִּם ַהב ְִּריֹות ֶּ
שי ִּתְ רֹו ָהי ָה
ַתֹורה ַהקְדֹושָה ֶּ
שפְלּות ֲא ִּמתִּיתְ ,וכֵּן עָשּו ֶּחסֶּד עִּם ַהב ְִּריֹותּ ,כַמּובָא ב ָ
שגַם י ִּתְ רֹו ְוגַם רּות הָיּו ְב ִּ
ְמגִּלַת רּותִּ ,מּכֵּיוָן ֶּ
שהַתֹו ָרה תִּ ָָּתֵּן עַל י ָדָ םְ ,ועַל ּכֵּן ַאח ֲֵּרי
ש ָעשְתָ ה רּות עִּם חֲמֹותָ ּהְ ,ועַל ּכֵּן הֵּם זָכּו ֶּ
יֹו ֲעצָם שֶּל יִּש ְָראֵּלְ ,וכֵּן ִּב ְמגִּלַת רּות מּובָא ַה ֶּחסֶּד ֶּ
ְעֹורים ְב ֶּפסַח ָאנּו ַמ ְמשִּיכִּים ּומ ְַרחִּיבִּים בְהֹודָָאה עַד שָבּועֹות ,שֶָּאז ֲאנַחְנּו ְמבִּיאִּים אֶּת שְתֵּ י ַה ֶּלחֶּם
ש ֲאנַחְנּו ְמ ִּבאִּים אֶּת ִּמנְחַת ַהש ִּ
ֶּ
שמַהּותֹו ַהּכ ַָרת
ִּּכּורים ֶּ
ש ַה ָקבָ"ה עֹושֶּה ִּעמָנּוְ ,וכֵּן זֶּה ְת ִּחלַת זְמַן ֲהבַָאת ַהב ִּ
שזֶּה מ ְַרמֵּז עַל ּכָל ַה ֲחסָדִּים ַהגְדֹו ִּל ים ֶּ
שַָּ ֲעשִּים ֵּמ ַה ִּחּטָהֶּ ,
ֶּ
תֹורה ַהקְדֹושָהְּ ,כמֹו שֶּּדָ ַרש ר'
ַתֹורה הֵּם גַם ּכֵּן הָעֹמֶּק ַב ָ
ש ַה ֶּחסֶּדָ ,ה ֲענָוָה ְוהַהֹודָָאה ,הֵּם הַּדֶּ ֶּרְך ְל ַק ָבלַת ה ָ
הַּטֹוב ַל ָקבָ"הּ ,ו ִּמ ְלבַד ֶּ
אֹורחֹות ַחי ִּיםּ ,כֵּיצַד ַלעֲשֹות ֶּחסֶּד עִּם
ַתֹורה ַהקְדֹושָה זֶּה ְל ַלמֵּד אֹותָ נּו ְ
שּכָל ה ָ
"תֹורה תְ ִּחלָתָ ּה ְגמִּילּות ֲחסָדִּ ים" ִּמּכֵּיוָן ֶּ
ָ
ש ְמ ָלאֵּי
ִּ
שעַל י ְדֵּי זֶּה הָָאדָ ם ַמחְּדִּ יר אֶּת הַּדְ ב ִָּרים
ַתֹורה ַהקְד ֹושָה נִּתְ נָה ַבּד ֶֶּּרְך שֶּל ַמ ֲעשִּיֹותִּ ,מּכֵּיוָן ֶּ
שה ָ
הַזּולַת ּכ ָָראּויְ ,וכַמּובָא בַזֹהַר ַהקָדֹוש ֶּ
שפְלּות ִּב ְכלָל
ָארצַייט שֶּל ּדָ וִּד ַה ֶּמלְֶּך ע"ה חָל ְבשָבּועֹותִּ ,מּכֵּיוָן שֶּהּוא ָהי ָה ַה ֵּסמֶּל שֶּל ַה ִּ
ְללִּבֹו ּו ְמ ַב ֵּצ ַע אֹותָ ם ַּכי ָאּותְ ,ועַל ּכֵּן ַהי ְ
ַתֹורה ַהקְדֹושָה ,זֶּה ְל ָהבִּיא אֶּת הָָאדָ ם לִּידֵּ י
ש ַמּט ְַרת לִּמּוד ה ָ
שבִּזּוהּוְ ,וכְָך נִּתְ ָבאֵּר ַב ְגמ ָָרא ְבעֲבֹודָ ה ז ָָרה (כֶּ ):
יִּש ְָראֵּל ֵּמ ֲחמַת ּכָל מַה ֶּ
שזֶּה לֵּב טָהֹור ְונָקִּי ַל ָקבָ"הּ ,ובַסֹוף ַהגְמ ָָרא ְמ ַסיֶּמֶּת ַו ֲענָוָה גְדֹולָה ִּמ ֻּּכלָם,
שזֶּה ַהזְהִּירּות ִּמ ַלחְט ֹא ְּכ ַלפֵּי הַזּולַתְ ,וכֵּן ִּלנְקִּיּות ֶּ
זְהִּירּות ֶּ
ִּירת
שהָָאדָ ם זֹוכֶּה ְלהִּתְ ק ֵָּרב ַל ָקבָ"ה ְו ַלעֲשֹות ֶּחסֶּד עִּם הַזּולַתְ ,ו ַעל ּכֵּן ּדַ ְוקָא ִּבזְמַן ְספ ַ
ַתֹורה הַקְ דֹושָה זֶּה ֶּ
שהַתַ ְכלִּית שֶּל ה ָ
ִּמּכֵּיוָן ֶּ
שפְלּות ּונְתִּ ינָה לַזּולַתְ ,ועַל
ַתֹורה ַהקְדֹושָה ְוהַּדֶּ ֶּרְך ְל ַק ָבלָתָ ּה ,זֶּה עַל י ְדֵּ י ִּ
ש ִּעקַר לִּמּוד ה ָ
הָעֹמֶּר נִּ ְפטְרּו תַ ְלמִּידֵּ י ר' ֲעקִּיבָאְ ,ל ַלמְדֵּ נּו ֶּ
שבִּי ֵּלנּו
ש ִּעמָנּוְ ,וכֵּן לִּמּוד ִּב ְ
ַתֹורה ַהקְדֹושָה זֶּה ַהכ ְָרזָה עַל ַחסְדֵּי ה' ֶּ
ש ֶּעצֶּם ה ָ
ִּירת הָעֹמֶּרִּ ,מּכֵּיוָן ֶּ
ּכֵּן ְבשָבּועֹות ֲאנַחְנּו ֹלא סֹופ ְִּרים ְס פ ַ
ִּירת הָעֹמֶּר ה' יְזַּכֵּנּו.
שזֶּה הָעֹמֶּק שֶּל ְספ ַ
ַלעֲשֹות ֶּחסֶּד עִּם הַזּולַת ֶּ
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