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 ïúîì äðëä àåä  ìàøùé éðá øôñî ãåñ .à

 àåáéø íéùùá  ìàøùé úîùð ùøåù éë äøåú

äøåúä úåéúåà

äðä ריבוא ששים שהם ישראל בני מספר  ענין 

כל  כי התורה אותיות ריבוא ששים כנגד 

התורה  מן  אחד באות שורש  לו יש מישראל אחד

ריבוא  ששים הם ודור דור בכל  ישראל  בני מספר (וכלל 

וכמו  רבים, ענפים עוד  יש זה ומלבד  שרשים, בבחי'

והרש "ש האריז"ל  קוראים )àשכתב שנה ובכל ,

שבועות לפני במדבר  למתן áפרשת הכנה הוא כי 

_________________________

אברים א . מתרי"ג כלול פרצוף כל אשר פרצופים ריבוא ששים עד מתפרטת אחת נשמה שורש  דכל ע "ד י' דף  שלום נהר עי'

מתרי"ג  פחות  בה להיות אפשר אי שלמה אחת  נשמה דשורש כולל אחד דאבר פרצופים ריבוא ס' דבכל ע"א י"א דף  ושם וכו',

מתפשטים  ומהם רבוא, ס' עד שהתפשטותם ההוא השורש של איברים התרי"ג כנגד העיקרים שהם חכמים דתלמידי נשמות

עכ"ל. וכו', השרשים בכל שוה מספרם אין וכיוצא הארץ ועמי בתים בעלי כמה סביבותיהם

שהוא ב. שבועות , קודם במדבר פרשת קורין זה ובשביל וז"ל: כ"ד) אות ד' הלכה וההודאה הריח  ברכת הל' (או"ח לקו"ה עי'

בירור  בחינת זהו ישראל בני מספר כי ועצרו". "מנו זה על סימן לברכה זכרונם רבותינו שנתנו וכמו ישראל, בני ממספר מדבר

ישראל  כי דייקא, ישראל נפשות ידי על הוא המדמה בירור עיקר כי כנ "ל, בשבועות התורה קבלת בחינת עיקר שזהו המדמה,

ישראל, בנפשות  תלוי המדמה תיקון עיקר כי כנ "ל, המדמה בלבול שהוא הנחש  זוהמת  זוהמתן, פסקה סיני הר על שעמדו

רבינו  ספרי בכל זה כל כמבואר כולם, תלויים ובהם כולם, העולמות כל של והחיות השורש והם העולמות, כל נבראו שבשבילם

ממוצע, יש  לצומח דומם בין כי שבעולם, הברואים שנוי כל בין ממוצע  בחינת  שיש פ "א) מ "ב שער (כ"ח בכתבים איתא  כי ז "ל.

העולמות  כלליות בין ממוצע  בחינת  שיש  בכתבים שם ומבאר בספרים. זה כל כמבואר למדבר, חי בין וכן לחי, צומח בין וכן

כלליות  בין והמחבר הממוצע והיא ממש, אלקי חלק  והיא בשרשה, מאד גבוה שהיא הישראלי נפש  והוא שמו, יתברך  להבורא

וכל  כידוע. הכל תלוי בישראל כן ועל כולם, העולמות  לכל והקיום והחיות השפע נמשך  ידה ועל יתברך, להבורא העולמות  כל

מדמה  בחינת  הוא המדמה כי והגוף , הנפש  בין החיבור שהוא המדמה, כח  בחינת  הם כולם ממוצעים, בחינת שהם אלו בחינות 

יחד. הפכים שני ומקשר ומחבר למלתא מלתא

הממוצע  בחינת  הוא כי ותחתונים, עליונים המחברת  היא שהיא הישראלי, מנפש  נמשך  בקדושה למעלה למעלה המדמה ושורש

ממש. אלקי חלק והיא מאד, מאד גבוה בשרשה הישראלי נפש ובאמת כנ "ל. העולמות לכלליות יתברך  הבורא בין והחיבור

שהוא  הזה כח  הישראלי בנפש שיש רק חד, כולא ואורייתא וישראל הוא בריך  קודשא כי האחדות, בתכלית יתברך  בו ונכללת

העולמות  לכל והשפע החיות  נמשך  זה ידי שעל והרוחני, הגשמי שמחבר המדמה כח  והוא הישראלי, שבנפש האחרונה הבחינה



לנפשך  חכמה דעה ד

ששים  שהיא התורה את  ישראל שקיבלו תורה

המנין  וענין  ישראל, בני כמספר אותיות ריבוא

בזוה"ק  כמ"ש  הוא ישראל את קי"ז שמנו (במדבר

חיילין ע"ב) למפקד הוא בריך קודשא בעא

ולא  כחד , הוו וכלהו דמשכנא, וחיילין  דאורייתא,

דהא  דלעילא, כגוונא כלא דא, מן  דא מתפרשי 

ואזלין  דא מן דא מתפרשי לא ומשכנא אורייתא

ז"א â כחדא  חיילות הם ישראל דכלל והיינו וכו',

סוד  וזה הנוק ', חיילות  וכן  תורה, הנקרא דאצילות

בקר  י "ב כנגד שהם שבטים עליהם ãי "ב שעמד 

שביאר  וכמו המלכות, שהוא שלמה, שעשה הים

צדק  ד ')הצמח עמ' במדבר התורה שעל ä(אור והיינו  ,

_________________________

כח  שעיקר נמצא שבאדם. הבהמיות כח  בחינת  שהוא האדם, שבנפש האחרון הכח  הוא המדמה שכח  בספרים וכמובא כנ"ל,

עיקר  כן ועל הישראלי. בנפש תלוי העולמות  כל קישור עיקר כן ועל הישראלי, מנפש  דהיינו האדם, מנפש נמשך  שרשו המדמה

כנ "ל. הישראלי בנפש תלוי הכל, יסוד שהיא האמונה עיקר תלוי שבזה המדמה בירור

ידי  על ישראל, נפשות שסופרין ידי על כן על כנ"ל, המדמה בבחינת היא הספירה כי ישראל, בני את לספור נצטוינו כן ועל

קבלת  שהיא שבועות  קודם זאת  פרשה קורין כן ועל כנ"ל. ישראל בנפשות  תלוי המדמה ברור עיקר כי המדמה, נתברר זה

עיקר  כי בסיון, ששה שהוא זה יום עד תלוי היה העולם שכל העולם, חידוש  אמונת עיקר המדמה, בירור עיקר שזה התורה,

חידוש  אמונת  שהיא האמונה עיקר תלוי שבזה התורה, קבלת  ידי על שנתברר המדמה בירור ידי על הוא העולמות  כל תיקון

עכ"ל. כנ "ל, הכל יסוד שהוא העולם

ישראל ג. ונשיאי ואהרן משה פקדו ראשון ישראל, התפקדו  פעמים דשני וז"ל: שם הזוה"ק  דברי על אור ביהל בהגר"א עי'

וכו', מועד לאהל סביבי וכו' דגלו על איש כמ"ש מועד באהל בעצמו הקב"ה פקד ושני סיני. במדבר ויפקדם כמ "ש  סיני, במדבר

ותתאי, ועילאי ונוק' מדכר ולכלול שלם האדם להיות צריך כי פעמים, ב' וטעם למשכנא. ואחד לאורייתא אחד פקודים שני נמצא

לסיני  פקדו מתתאי וישראל למשכנא, פקד הקב"ה לכן ונוק', מדכר כלול אחד וכל מתתאי, ומשכנא מעילאי אורייתא וזהו

עכ"ל. מתפרשי, ולא כחד הוו וכולהו כמש "ו שלים כולהו והוה לעילאי, לאורייתא

לחדש  באחד ובהאי בהאי למשכנא, וחד לאורייתא חד אלא סיני, במדבר אמאי מועד באהל אי כתב שם הזוה"ק  דברי ובהמשך 

שהוא  וחודש  בדכורא, הוא החמה שנת  שהוא ושנה כידוע, זו"נ  הוא וירח ושמש הגר"א ופי' וכו', חד כולא השנית  בשנה השני

הוא  המספר וסוד דא, מן דא מתפרשין לא והן השנית , בשנה השני בחודש וזהו יסוד. הוא ובשניהם בנוק ', הוא הלבנה חודש

הוא  אם בצורתו יראה שמשה דהיינו וז "ל: לגלגלתם זכר כל עה"פ  במדבר אליהו באדרת  וע"ע  עכ"ל. וכו', דרגין ובשני משם,

סביב  אשר עליונה למרכבה שראוי מי היה בדגלים שמנה השני ובמנין התורה, מרכבת העליונה במרכבה אשר לשרשו דומה

הוא  וכן למשכן, סביב לחנות  הוא מועד ובאהל לתורה, המנין הוא סיני מדבר מועד" באהל סיני "במדבר שאמר וזהו המשכן.

עכ"ל.בזוה  עי"ש, דמשכנא, חיילין כמה דאורייתא, חיילין כמה וז"ל: ר

די"ב ד . תחומין תריסר שהן נוק ', ושל ז "א של ר"ל דמשכנא, וחיילין דאורייתא חיילין וז"ל: שם אור ביהל בבהגר"א וכ"כ

י"ב  ששם הרצון היכל דנוק ', ת "ת הוא ומשכנא דז "א, ת "ת הוא ואורייתא דנוק '. בקר ותריסר דז"א, גבולין י"ב הוי"ה צירופי

כחד  הוי וכולהו ושז"א דז"א, דת"ת  גבולין הי"ב הם עצמו מספר ובאותו וכמספרם, ישראל בני מספר וכל דגלים, ד' הנהורין

עכ"ל. וכו', מתפרשי ולא

כימי ה. דכתיב משיחא, ע "י יונתן ותירגם י"ג) ל"ג (ירמי'ה מונה ע"י הצאן תעבורנה עוד כתיב והנה שם: צדק  הצמח  וז"ל

מבחי' התורה פנימיות גילוי יהי'ה שאז  והיינו בנ "י, שמות ואלה ע "פ  בביאור מזה ועמ "ש  נפלאות , אראנו מצרים מארץ צאתך

והיינו  כו', רבוא ששים מספר שהיה ע"י דוקא הוא מ "ת  להיות שכדי ישראל, מנין הי' מצרים שביציאת  כמו והנה דע "ק . מו"ס 

אינון  חיילין כמה לון למפקד קוב"ה בעא ב') קי"ז  במדבר ר"פ (ח "ג זוהר ועיין כו', בתורה אותיות  רבוא ששים יש  שכמו"כ

כשם  בענין היום, אכלוהו בד"ה בשלח פ ' אור בתורה וע' כו'. תורה הנק ' הזעיר חיילות  שהם ישראל במק "מ ופי' כו', דאורייתא

לעת"ל  כמו"כ ומצווות , תורה שהם לזו"נ מרכבה שהם דבריאה, בקר י"ב שבטים י"ב ענין והם כו', רוחות בלי לעולם שא"א

בבחי' כו', בבינה שהם הכוכבים ענין וכמו מונה, בחי' ג"כ יהי' ואז  מהאצילות, שלמעלה בחי' לגילוי מרכבה להיות יותר יתעלו
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מרכבה  ישראל כלל נעשים ריבוא ששים מספר ידי 

אלקות גילוי בחי ' והוא דאצילות, זו"ן של לגילויים

המדרגות. פרטי בכל

 àìà  åðéàù  ìöàðä  úøëä àåä øôñîä ãåñ .á

ìéöàîá ãîåòå éåìú àåäå ,øôñîå  ÷" å 'éçá

 ãåçéä øåà àåäù

ïéðòåשמדרגת להכיר שצריך הוא המספר 

פירוד , בחי ' שהוא ו "ק  בחי' הוא הנאצל

המאצי המדרגותבערך  כל כי יחוד, בחי ' שהוא ל

ואף  ב"ה, א"ס  שהוא המאציל בערך  פירוד בחי ' הם

לגילוי מרכבה להיות יותר  שיתעלו  לבוא לעתיד

על  מספר  בחי' ג"כ אז יהיה מהאצילות, שלמעלה

פה  וה"ס דא"ס , מלכות בחי ' הוי"ה פי' מוצא ידי 

בכלי ספירות הי' כל נכללים בו אשר דעקודים

י ' בחי ' כל ולעולם שם. צדק הצמח כמ"ש אחד,

ו"ק  ובחי ' ופירוד נאצל בחי ' הוא ומספר  ספירות

ב"ה. א"ס  עצמו  המאציל בערך 

ïéðòäå אלא שאינו לדעת  הנאצל שצריך הוא

כל  שאחר לדעת  וצריך  מספר. בבחי '

בעיקר  לחפש  וצריך  ב"ה, בא"ס  תלוי הכל הגילויים,

תלוי שהכל ולדעת  פשוטה, באמונה הדבקות  את 

בבחי ' הגמור לבטחון  ולהכנס יתברך , בו רק 

חיים, חקי ותלמדם בך" שבטחו אבותינו "בעבור 

יתברך , בלעדו תנועה שום לעשות  יכול אין והאדם

פשוטה, באמונה עת  בכל בטחונו לתלות וצריך 

עוד  ואין יתברך מציאותו  רק  הוא לכל שהכל

.å מלבדו

_________________________

וארבה  ע"ד האורות ריבוי' ענין והוא י"ו) י"ג לך  (לך ימנה, זרער גם הכוכבים לספור תוכל אם מ"ש ע "ד מספר, אין ולתבונתו

לעת"ל  אך  מצרים , דיציאת המנין וזהו ה', פי נקראת  דאצילות ומלכות  הפה, בחי' הוא והמונה כו', יצחק  את  לו  ואתן זרעו את 

וברבות  אחד, בכלי עקודים בחי' נמשך הפה מאורות  ושם כו', משיח  ענין וזהו כו', דא"ס מל' הוי' פי מוצא ע "י המונה יהי'

דאצילות, ספירות מעשר דעכשיו מספר כי לומר ואפשר לעת"ל, ואחד עד כו' ישראל נמנו מקומות בעשרה פ"ב) (במדבר

עכ"ל. כו', הגנוזות מע "ס  ודלעת"ל

כל ו. בסוד השקל מחצית וסוד ישראל בני מספר סוד בענין כ"ה) פתח א"א פרצוף  (נתיב ז"ל להגריא "ח שערים פתחי ועי'

בא  בזוה"ק  שפי' הפקודים על שם:העובר פת"ש  וז "ל וכו', השרביט סוד שהוא דא"א בגלגלתא העובר ארחא האי שה"ס  דר"ר

בחסד  דרדל"א, בבינה מתלבש הוא הזה והשרביט  ידו. על עוברים ישראל שכל השרביט, סוד שהוא דא"ק, יסוד הוא הזה וקשר

שב' הגוף , בנין לקיום באמצע המתפשט השדרה חוט בבחינת  הוא באמצע  העברתו וענין הראש . באמצע מתגלה שהוא שבבינה

שם  מתפשט הזה והשרביט שבז"א, המאורות  לכל וחסדים תיקונים נשרש בגלגלתא ששם כאן, הוא וכן עליו. תלויים הצדדים

הבלתי  האור גילוי וה"ס וב"ן. מ"ה חיבור סוד עצמו והוא וגבורות, מחסדים השלם והתיקון היחוד לגלות הצדדים, שני לחבר

בע "ת. בבחינת  מקושר שיהיה תכלית  בעל

שכל  הנשמות. פרטי לפי המתחלק הזמן הנהגת  סוד שהוא יספר", לא אשר הים כחול ישראל בני מספר "והיה מאה"כ וה"ס

למקום  אח "כ עולים שיהיו הזמן, הנהגת  בכל ית ' המאציל שיער אשר הפרטים מספר לפי הבריאה בכל אחר תיקון עושה אחד

שנמשלו  מה וז"ס מרוב. ימנו שלא לישראל ניתן אשר הברכה והוא הזמן. תחת שאינו היחוד וה"ס מספר. בו שייך  שאין

יהיה  כה לו ויאמר אותם, לספור תוכל אם הכוכבים וספור השמימה נא הבט לו ויאמר החוצה אותו "ויוצא וכתיב לכוכבים,

המוציא  אלה ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו וכתיב יקרא", בשם לכולם לכוכבים מספר "מונה אומר אחר וכתוב זרעך ",

החרכים. מבין כמציץ לגלות דודים ועת מאד, עמוקים סודות  אלו וכל וגו'. צבאם" במספר

מספר, להם יש שם ובאמת הרבה. הקבועים וכוכבים מזלות  והי"ב לכת , כוכבי ו' סוד הם התחתון שבעולם כתבנו כבר והנה

תחת  העולם כל אמרו שלכן העולם, לכל להשפיע  פרטי דבר לו יש  כוכב שכל הנבראים, להשפעת המסודרים הכחות  כפי שהרי

דהיינו  שבכוכ"ב כ"ו אותיות (שהוא הוי"ה שם הארת  ובתוכם וכו', אותיות  כ"ב של שלם בנין הוא כוכ"ב ובכל עומד, אחד כוכב

כן. נקרא ולכן הזה, לכוכ"ב המאורות  הרכבת מציאות הנותן שהוא כ"ב) כ"ו

הראשון  כתר שהוא דא"א בגלגלתא השורשים שבשורש  עד עולם, בכל הוא כן ומזלות , כוכבים סוד התחתון בעולם שהם וכמו
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 ãçà ìëù øùôà éàù  äðáìä âåøè÷ ãåñ .â

äìåë äéäú  äîçä àìà íäéðù çë  íò  ùîúùé

ìàîù äìåë äðáìäå ïéîé

 äðäå'בגמ ע"ב)איתא ס' את(חולין אלהים ויעש

המאור  את  וכתיב הגדולים, המאורות שני 

הקב"ה: לפני ירח אמרה הקטן , המאור ואת הגדול

בכתר  שישתמשו  מלכים לשני אפשר רבש "ע

לפניו אמרה עצמך, את ומעטי לכי  לה אמר  אחד,

אמעיט  הגון  דבר לפניך ואמרתי  הואיל רבש "ע

הרמ"ק וביאר וכו '. עצמי  י"ח את שער (פרד"ס

הירח) והם מיעוט דאצילות ז"ן  הם וירח דשמש

המלכות היתה ובתחילה הדין , ומדת החסד  מדת

הצלע, את  אלקים ה' ויבן בסוד  הז"א, תחת

כלול  אחד כל היה ולכן  תחתיו , הנוק ' שהיתה

של  החסד  בבחי' כלול שהיה דהיינו  ושמאל, מימין

של  הדין  ובבחי' דין , שהוא השמאל בחי ' הז"א

וטענת חסד , שהוא הימין  בחי ' כלול היה הנוק '

ישמשו מלכים ששני אפשר שאי היתה הלבנה

וגם  בחסד  גם ישמשו  ששניהם דהיינו  אחד, בכתר

עצמו בענין  לשמש  צריך אחד  כל אלא בדין,

וכל  הז"א תחת המלכות תהיה שלא והיינו  לגמרי,

שוים  יהיו  אלא האצילות , רוחב בכל מהם אחד

כולה  והנוק' ימין, כולו יהיה והז "א בקומתם,

העצמי ענינו עם משמש  אחד כל ואז שמאל,

כיון  אבל הגון, דבר טענתה היתה ובאמת  לגמרי.

ומעטי לכי לה אמר מעלה, כלפי דברים שהטיחה

שנתמעט  היינו  עצמך  ואף את  נקודה, לבחי ' ה

שעה היפה וכמ"ש  לבי"ע, פ"ב נטרדה ל"ו (שער

ב') .אות

ïéðòäå האריז"ל דברי עפ"י היטב מתבאר

י"ב  דף  כ"ו ושער ספ"ה, כ "ה שער (ע"ח

החזה ע"ד ) מן באח' עומדת הנוק ' שכאשר

בסוד  הם והרי לשניהם, אחד כתר נעשה ולמטה,

_________________________

שם  אבל כמ "ש . מזלות סוד החיוורתי וי"ב גלגלתא תיקוני ז' בסוד שם ג"כ והם המאורות , כל שם נשרשים האצילות, כל של

שרשי  עצמם והם מספר, אין עד הכוכבים עולים שם ולכן בנצחיות . המקושר הרצון סוף שהוא וברדל"א, בעתיק נשרשים הם

עלותם  בסוד נשרשים הם ושם בבריאה, פרטי תיקון שעושה וכו' מלא עולם הוא מישראל אחד  שכל ישראל, של הנשמות

ומספר. גבול בלתי לבחינת 

הראש  חסד הוא שאברהם ידעת שכבר באברהם. מ "ש  וארז"ל וז "ס  החוצה", אותו "ויוצא נאמר ולכן דבגלגלתא, חיוורתי ון

ולכן  והזמן. הטבע ביטול הוא ושם והזמן, העולם מהנהגת  למעלה שורשו סוד לו שהראה והיינו עולם, של מחללו אותו שהוציא

ושם  דא"א, גלגלתא סוד דהדר דרקיע גלגלא ה"ס הזה ושמים למטה, מלמעלה הוא הבטה וכל השמימה", נא "הבט לו אמר

באמת  שם כי צדקה", לו ויחשבה בה' "והאמין שם נאמר זה ועל זרעך", יהיה "כה לו אמר וע"ז  לכוכבים, מספר אין באמת

השתלשלות  ה"ס  ושם שם. המתלבש  עתיק  בסוד עליונה אמונה והוא האמונה. שורש הוא ושם צדקה, בתורת גדולים חסדים הוא

דרדל"א. דבינה דיסוד החסד שהוא דאברה"ם, מסטרא ישראל נשמות

ועי"ז  באמת , מספר להם אין ששם שבגלגלתא, העליון משרשם שנכרתים מראה זה כי לישראל, המספר נאסר הטעם ומזה

דמיתו. מלכין בסוד נגף , בסוד הוא אשר הסט"א משתלשל שמשם וצמצום, הגבול ע "י הוא אשר ב"ן שם מסוד הקטרוג נתהוה

המספר  המחבר שהוא מ "ה חיבור בלא לבד, ב"ן שם מסוד הגבול סוד שהוא מלכות, בבחינת  הוא מספר שכל שמצינו מה וז "ס 

הנפש  בבחינת  התיקון ענין שהוא לה'", נפשו כופר איש  "ונתנו נצטוו  ולכן מספר. ממדרגת  למעלה הוא אשר עליונה לבחינה

והוא  וגו', השקל" מחצית  הפקודים על העובר "כל שיתנו ותקנתם הקלקולים, וכל החטאים כל דבוק שבו ב"ן, מדרגת  שהוא

וכמ"ש  המספר, בו אשר הב"ן סוד המתקן שהוא הפקודים" על "העובר והוא הראש, באמצע  העובר הנ "ל דרדל"א דבינה יסוד

מחצית  שהוא כתבנו כבר הזה והעובר לספ "ד. בפירושו שם הגאון וכמ"ש יסוד, דא הפקודים על העובר כל חדש זוהר בתיקוני

גולגלתין  לכל המתפשט  והוא שם. הגאון כמ "ש  גופא, פלג הוא נוקבא שבלא דכורא, בחינת  שהוא דכסופין עלמין ת' מסוד

השקלים  והם כלל. מספר בו שייך שאין עליונה בבחינה אותם מקשר הוא בהם הארתו שע "י כמ "ש , חושבני לון דלית  דלתתא

עכ"ל. וכו', העולם לקיים קרבנות בהם שלוקחים



תשע"ב  במדבר פר' ז של"ס

אחד  בכתר משמשים מלכים יש æ שני  ואמנם ,

הנזכר  והוא אחד  בכתר מלכים שני  של בחי' עוד 

ל"ו ע"ב)בשער  נ"ה דף  בנין (פ"ב בשלמות שהוא

שהוא  ז ' במדרגה בקומתם שוים הם כאשר  זו"ן

דלעתיד . מדרגה והוא לכתרה, שוה כתרו כאשר

קטרוג  בחי' הוא אז הראשונה דבמדרגה ונמצא

באופן  אחד בכתר  לשמש אפשר  שאי  הלבנה,

אז  דלעתיד ובמדרגה כנ"ל, מזה למעלה שזה

שוים  ששניהם הלבנה, תיקון  שלמות  הוא

בקומתם.

íðîàå הם כאשר זו"ן מדרגת  בשלמות  גם

עומדים  הם הרי  מ"מ בקומתם, שוים

גבוה  הוא שהימין  ובהכרח ושמאל, ימין  בבחי '

חכם בתורת  וכמ"ש ע"ג )מהשמאל, ק"ג ç(דף 

ואין  הויו "ת בחי ' ששניהם רק הוא שהשואתם

אך  עמדי, אלקים אין  בסוד אלקים, נקראת הנוק '

מהנוק' יותר  גבוה נחשב ימין  בחי ' הזכר מ"מ

עי "ש . שמאל בחי' שהיא

äøéçáäå äòéãéä ãåñ àåä  ìàîùäå ïéîéä .ã

 úòãìå  äòéãéá øåçáì àåä çøéä èåòéî ïå÷éúå

 ãáìá äøéçáä  çë àìà  åì ïéà ìöàðäù

ïéáäìåבדברי לעיין  יש  הללו  הדברים כל עומק 

הרימון בפלח מפאנו (שם הרמ"ע

י"ח) שער הנ "ל  סוד בפרד"ס כל בזה שביאר  ,

התורה  סודות שכל שם וכתב והבחירה, הידיעה

והבחירה  הידיעה סודות שהם הנבואה וסודות

הוא  ז "א בחי' שהוא השמש  כי והוא, בזה. תלוי 

והלבנה  המאציל, בחי ' שורש שהוא הידיעה סוד

שורש  שהוא הבחירה, סוד הוא הנוק ' בחי ' שהוא

שורש  וזה הבחירה, סוד שבהם הנאצלים בחי '

ימין  דצד בכ"מ, והשמאל הימין ענין כללות 

דאצילות שמאל וצד  הידיעה סוד הוא דאצילות

וכל  החמה תחת  הלבנה וכאשר הבחירה, סוד

פירו ושמאל, מימין  כלול הידיעה אחד שנכלל שו

והיינו הידיעה, עם והבחירה הבחירה עם

כביכול  והוא הידיעה גם לו  שיש חושב שהנאצל

העליונה, בידיעה תלוי בחירתו  ואין המאציל, כמו

_________________________

כאשר ז. הנ"ל) ל"ו דשער ג' מדרגה (שהוא באח ' העומדת הנוק' מדרגת על זה ענין שביאר ה' פרק סוף כ"ה שער ע "ח עי'

משליש  המתחיל אחד כתר הוא כי אחד, בכתר משמשים מלכים שני בחי' זה הרי דאימא, חדשים נה"י מסיום הכתר מקבלת 

כתב  ע "ד י"ב דף ו' בפרק  ושם לנוק ', כתר בסיומם הנעשים דאימא חדשים בנה"י ומסתיים לז "א כתר הנעשה דאימא תפארת 

יודע  הוא אחד יום וה"ס דז"א, כתר נעשה דת "ת חסד ומאותו דת"ת , חסד ידי על נעשה באח' העומדת  דנוק' הנ "ל דהכתר

ומש"כ  הלבנה, קטרוג בעת הוא אחד בכתר מלכים דשני זה דסוד ונמצא עי"ש. אחד בכתר משמשים מלכים שני שה"ס  לה'

פב"פ  עומדים שהם באופן הגמור היחוד שלמות שהוא דנוק ', ז ' במדרגה שהוא אחד בכתר מלכים שני סוד פ"ב ל"ו בשער

וכמו  הלבנה מיעוט של התיקון שלמות  והוא שם, כמ "ש  דלעתיד מדרגה הוא לכתרה, שוה שכתרו באופן בקומתם שוים

להלן. שמתבאר

אפילו ח. שורש  לז "א שיש נמצא במקומם, נשארים שרשם אבל למטה, יורדים דז "א הבחינה הארת והנה שם: התו"ח וז"ל

ח"ב  (ש "ג שערים מבוא בספר וכן הנשמה, בענין ב') שער ג' (חלק  הקדושה בשער ז "ל הרב וכמ "ש לו, המתייחס בא"ק

הגדולים, המאורות שני שוים הם דמ"ס , מחו"ג שרשם מכאן כי דא"א, פאות  הב' באלו בהיותם זו"ן שורש  אמנם וז"ל: פי"ג)

לענין  כמש"ל, דא"ק  דא"א בחו"ג מדבר וזה ע"כ. שמאל, וזה ימין שזה זולת הפרש ביניהם ואין הויו"ת, בחי' היו ושניהם

שם, הויו"ת  ששניהם ומפני מנוק', גדול הז "א שם שאפילו ודאי אבל הויו"ת, בחי' הם ששניהם שוים שהם דווקא הוא זה

לבד, ס "ג משם שיצאו או"א כמו אחד משם זו"ן יצאו לא שלכך  פ "ז ח "א בש"ה כתב שהרי גדולים, שניהם נקראו לכך 

ע "ש, התחתונים הנהגת  לצורך שוים בלתי אלו מאורות  שני שיהיו שמוכרח  לפי דא"א, דח"ס וב"ן מ "ה שמות  מב' יצאו אלא

עמדי, אלהי"ם אין כי אלהי"ם, בחינת ונוק ' הוי"ה בחינת ז"א ואינו הויו"ת , בחינת  ששניהם שוים, הם דווקא זה לענין אלא

עכ"ל.
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שהבחירה  מבין  ואינו הפועל, שהוא שחושב והיינו

באמת לאדם ואין  הידיעה, להשיג כלי  רק  היא

וכמו המאציל, בכח רק מעצמו  לפעול כח שום

הלבבות בחובת  היטב פרקשביאר הבטחון (שער

לפועל ד ') להוציא אבל לאדם, ניתנה שהבחירה

האדם  כי  ובטחון , בתפלה תלוי העבודה מעשה

בכח  רק פעולה שום לעשות  יכול אינו עצמו מצד

המאציל.

 éë בבורא רק  האדם שירצה הוא הבחירה עיקר 

זה  וזולת שנצרך, מה כל יעשה ושהבורא ית '

העליונה  מדרגה והוא אחר , רצון  שום לו  יהיה לא

הם  מעשיו כל אז  אשר בידיעה בחירה סוד שהוא

בקומתם, שוים זו"ן סוד  והוא נבואה, בבחי '

בחי ' כולה והלבנה ימין  בחי' כולה שהשמש

העושה  בעצמו  שהוא כשמדמה אבל שמאל,

וכן  לעצמו, הידיעה לקח הרי  דבר , בכל והפועל

זה  הרי ח"ו הבורא זולת רצון איזה לו כשיש 

נעשה  ועי "כ  והפועל, המצוה עצמו  הוא ¤©§כאילו 

בעת שהיה אמלוך  אנא סוד  שהוא השבירה

בחי ' כולו להיות  צריך  אלא מלכים, הז' מיתת 

לו ואין נברא שהוא להבין  דהיינו בלבד  שמאל

בבחי ' ה' ברצון לבחור  רק  כלום, לעשות כח שום

ופעולה, פעולה בכל בקב"ה ולבטוח מצווה,

כח  לאדם ואין  יתברך  בו תלוי שהכל ולדעת 

לבדו. ותנועה תנועה שום לעשות 

ìë ìù øåîâ  ìåèéá àåä äàåáðä ãåñ .ä

 çëá ÷ø  ìòôð æàå åãáì ' äì éúìá úåðåöøä

äðåéìòä äòéãéä

äæå עד מתבודד הנביא שהיה הנבואה, סוד

לגמרי ומתרוקן רצונו , כל לגמרי שמבטל

והגוף , החומר מן בהתפשטות  מציאותו מכל

המושך  הדעת עץ שהוא בי "ע דעולמות  ומהפירוד 

כמ"ש  המצוה שהוא וחושב לרצונותיו , האדם ¤©§את 

לגמרי עצמו  מבטל אלא וכו', כאלקים והייתם

שנעשה  וזהו עצמי, רצון שום מבלי  לבד  ה' לרצון

של  האמיתי  מקום בסוד  בלבד , שמאל בחי' כולו 

ברוה"ק , מעשיו כל ואז  דאצילות, שמאל בקו  הנוק '

והמה  ישר , האדם את  עשה האלקים באמת  כי

רבים. חשבונות בקשו 

 êëæì àåä ø" äãà àèç ïå÷éúå  äáåùúä ø÷éò .å

 ðåîàá ÷åáã  úåéäìå ïåöøäå  äøéçáä ïåçèáå ä

 øåîâä

íðîàåאת ולבקר  הנפש חשבון עם לחיות צריך

ורוצה  בטוב שבוחר לדעת  מעשיו , כל

במי וכמ"ש עת, בכל ית' רצונו  לעשות  באמת 

פנחס)השילוח בכל (פרשת  עצמו לבדוק  שצריך

ה' רצון לעשות  רק הוא רצונו  אכן אם עת 

רצון  מכל לגמרי נקי  שהוא באופן ורק בשלימות,

אז  עת , בכל הטוב בתכלית ובוחר  ה', נגד שהוא

וכמו ממש . ברוה"ק  הם מעשיו שכל לסמוך  יכול

שאל  שהקב"ה הראשון, אדם חטא בענין  ביארו  כן 

ממנו אכל לבלתי  ציויתי  אשר העץ "המן אותו 

יודע  הקב"ה והרי זו , שאלה ענין  ומה אכלת",

מברר  הראשון אדם היה שאם אלא שאכל,

כלל  רצה לא שבאמת  שלו, הרצון  אמיתיות 

רצון  לעשות  אלא רצה לא לבו  ובפנימיות לחטוא,

לא  המעשה שפועל למפרע מתגלה היה אז  ה',

אדם  בני על עלילה נורא בסוד אלא בידו , היה

שלו היתה שהפעולה דימה שאדה"ר  כין  אבל וכו ',

לעצבות עי "כ  נפל הקדושה, מן ושנפל וברצונו,

דהיינו בידו , תלוי הבחירה שכל שמדמה באופן

תחת בזה, נפל לכן  למעשה, הפועל גם שהוא

להשיג  שיזכה באופן  בתכלית תשובה שיעשה

עמוקים  דברים והם בידו . אינה בפועל שהבחירה

בביאורם, להאריך  אפשר בדרושואי  עוד (ועי'

בים  בזה ובמש "כ  ז"ל להרמ"ע והבחירה הידיעה

עמ' והבחירה הידיעה סוד  במאמר תש"ע החכמה

לעמול תתנ "ג ) האדם שצריך  הוא היוצא הכלל אך  .

כלי תהיה בחירתו שכל עד  ובטחון , אמונה על

שאין  לגמרי  לו  שיתברר  באופן הידיעה, להשיג

מעשה  פועל וכל יתברך , מכחו רק תנועה שום
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לעשות שיוכל בה' בטחון בכח רק  יעשה הבחירה

המעשים. ולקיים

ïëìå,במעשיו הצליח ולא בטוב בחר האדם אם

לחפש  צריך  ואין  ח"ו , ברוחו  ליפול לו אין 

רק  לחפש אלא ההצלחות , אחר  עת בכל ולחשוב

לאשתאבא  ולבקש  יתברך , אליו והביטול האמונה

צריך  במעשיו , מצליח כאשר  ואף  דמלכא, בגופא

הכל  אלא המצליח, והוא הפועל הוא שלא לדעת

ית "ש . המאציל בכח

 äæå כל את לספור צריכים שהיו המספר  סוד

לברר כדי מדרגתישראל, אמיתות בזה

בחי ' שהוא דהיינו מספר, בבחי' אלא שאינו  הנאצל

בכל  לחפש וצריך  עצמי , כח שום לו  ואין  וכלי גבול

גמור , ובטחון  שלמה באמונה הקב"ה את רק עת 

יכולים  ועי "כ  בך , שבטחו  אבותינו  בעבור וכמ"ש

תורה. למתן לזכות

'÷åðäù àåä íúîå÷á íéåù  íéìåãâä ï"åæ ãåñ .æ

ìà øåîâ ìåèéáá ìàîùä íå÷îá  ÷ø úãîåò

 ïéîéä  íå÷îá àåäù  ìéöàîä

äæå,לגמרי בקומתם שוים הגדולים זו"ן סוד

הנבראים  שורש  שהיא שהנוק' דהיינו

לגמרי שמאל בבחי' רק וכולה השמאל, כל לוקחת 

לגמרי בטל שהנברא והיינו  ימין, בחי ' ללא

והבחירה  הרצון רק  הוא מציאותו וכל לבורא,

בעצמו לפעול יכול שאין בבירור  ויודע בלבד,

ואז  מצוה, ולא מצווה אלא אינו  כי  מעשה, ¤©§שום

הימין  שהוא הדכורא בכח נפעלים מעשיו  כל

הנ"ל  התו "ח וכמ"ש  יתברך, הבורא שהוא הגמור 

הויו "ת, בחי' ושניהם בקומתם שוים ששניהם דאף 

הוא  הרי השמאל, לגבי  הימין מהות  עצם מ"מ

התיקון , שלמות  זהו ואדרבה מהשמאל, גבוה

והשמאל  בו, תלוי והכל ימין  כולו הוא שהימין 

מכח  ולא הימין ידי  על לעולם ונפעל שמאל כולו 

עצמו.

 ãçà  ìëå íúîå÷á íéåù  íðéà úåìéöàã ï"åæ . ç

 àáà éë  íúîå÷á  íéåù à"åàå ï"áå  ä"îî  ìåìë

 ï"á 'éçá äìåë àîéàå  ä"î 'éçá  åìåë

äðäå מיעוט יש הזו "ן  במקום האצילות בעולם

והז"א  בקומתם, שוים אינם ולכן הלבנה,

וב"ן  המ"ה שהוא ושמאל מימין כלול למעלה הוא

שהוא  ושמאל מימין  כלולה למטה והנוק' דמ"ה,

נפקין  כחדא ואימא אבא אמנם דב"ן. וב"ן המ"ה

זה  בקומתן שוים שניהם ועומדים שריין, וכחדא

מ"ה  בחי ' הוא דאבא והיינו בשמאל, וזה בימין

בחי ' ואימא ימין, בחי ' כולו  שהוא דב"ן  ומ"ה דמ"ה

תיקון  וזה שמאל, בחי' שכולה דב"ן וב"ן דמ"ה ב"ן

הלבנה. מיעוט

ïëìåדהיינו או "א, במקום נגדלים זו "ן  כאשר 

עולה  שני . דגדלות המוחין כשמקבלים

כולו הוא גם ונעשה אבא מקום על ומלביש  הז"א

עולה  והנוק ' דב"ן, ומ"ה דמ"ה מ"ה שהוא ימין

שמאל  כולה ונעשית אימא מקום על ומלבשת 

בקומתם, שוים הם ואז דב"ן . וב"ן דמ"ה ב"ן  שהוא

יחוד  להיות  שבת,ויכול במוסף כמו  דפב"פ  שלם

בשעה"כ  שם שביאר ע"א)וכמו  ע"ד דף שבת (דרושי

אביו מקום ויורש  הז"א עולה שבת  מוסף שבחזרת

מקום  ויורשת עולה והנוק' בלבד, אבא במקום והוא

וכו'. בלבד באימא  והיא אימא

 êà  äðáìä èåòéî  íäá ïéà  ÷"àã ï"åæ .è

 èåòéîì  ùøåù  ùé  ô" çà  íå÷îá ï"åæ ùøåùá

äðáìä

äðäå עומדים דא"ק, וב"ן  המ"ה שהם זו "ן  שרשי

בקומתם, שוים ובשמאל בימין לעולם

הרש"ש  ע"ג )וכמ"ש כ"ג זו"ן (דף  שרשי  כן וכמו  ,

בימין  הם דא"א, הראש פאות  בשני  שהם שבא"א

המאורות שני  בבחי ' בקומתם שוים ושמאל

הרש"ש  כמ"ש ע"ג )הגדולים ל"ד היה (דף לא ושם .

דא"ק  ברישא הזו "ן  שורש  ואמנם הלבנה, קטרוג

כי מזה, למעלה זה שהם מצינו  אח"ף, במקום
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בפה  הנוק ' ושורש דא"ק בחוטם הוא הז "א שורש 

ב')דא"ק  פרק טנת"א שער ע"ח זה (עי' הם והרי  ,

מיעוט  שורש בא"ק גם דיש ונמצא מזה. למעלה

וב"ן  המ"ה במקום שהוא בגוף אינו אך הלבנה,

הוא  אלא הלב, במקום שהוא ולמטה, הטיבור  שמן 

המח. במקום בראש 

ïéðòäå הלבנה מיעוט יש  באצילות שלמטה הוא

ניכר  ושם הלב, במקום שהוא זו"ן במקום

כרצונו שאינו  הבחירה אחר  נמשך כאשר  הפגם

שהוא  כרצונו, ולפעול לעשות  שיכול וחושב ית',

שחושב  הבחירה, במקום הידיעה עירוב ענין 

ומשמאל  מימין  כלול הוא כי  בו , תלויה שהפעולה

ח"ו, ובעבירות  בתאוות ליפול יכול ואז  כנ"ל,

שם  א"ק , במקום למעלה אך  ית '. רצונו נגד לעשות 

מקום  שהוא וב"ן  המ"ה במקום הלבנה מיעוט אין 

הראש , במקום שהוא המוח במקום אלא הלב,

ראיה  של החושים בבחי ' מאד , בדקות  שהוא והיינו

ואורות אח"פ  אורות  שהם ודיבור  ריח שמיעה

בפועל. במעשים ולא העינים,

íå÷îá ï"åæ ùøåùá åúãåáò ìë úîà  ÷éãöä .é

 àåäù àáì íå÷îá ï"åæä  íéð÷úð  ë"éòå àçåî

ìòåôá  íéùòîä ïå÷éú

äðäã לוהצדיק אין א"ק, במדרגת  שהוא אמת 

מאד  בדקות  רק במעשים, שבירה בחי '

דהיינו החושים, השגת במקום שהוא רישא בבחי '

דיבור , ריח שמיעה ראיה של השגות  מבקש כאשר

במציאות לגמרי בטל ואינו  בזה, ההצלחה ומחפש

בגופא  לאשתאבא האמונה פשיטות רק לבקש 

המוחין . השגת בהצלחת  תלוי  להיות  בלתי  דמלכא

יצה"ר  אחיזת עיקר כי אחיזה, כך כל אין  שם אך

המעשים, במקום שהוא לבא במקום למטה הוא

ולא  ורקיע מים במקום הוא האחיזה עיקר כי הוא (והסוד 

ואכמ"ל ) האור עבודתובמקום כל אמת  הצדיק  ולכן ,

בשורש , הדינים להמתיק שהוא המוחא לתקן  הוא

עד  הדרגין , בביטול הגמור  היחוד אל ולפנות

ממילא  ואז  הצמצום, דקודם ההוי"ה לסוד  שיעלה

כי המעשים. תיקון  שהוא לבא בחי ' למטה נתקן

ולבטל  להמתיק בנקל יכול מוחא במקום למעלה

למטה  התיקון נמשך  זה ובכח הלבנה, קטרוג

זו "ן . במקום

 äæåכמו וחנון , רחום אל ה' דה' ההויו"ת  שני  סוד 

ז "ל, מפאריטש הלל מוהר "ר הרבה שהאריך

לעלות שצריך החסידות, תורת  עיקר בזה וביאר

הצמצום, דקודם להוי"ה הצמצום שלאחר מההוי"ה

בדקות שהוא העליונה ההוי "ה בשורש  ולעבוד

שהוא  גבול, לבלי  הגבול מבחי ' העליה והוא גדול,

ולראות מופשט, באופן התורה סודות דקות השגת

סודות השגת עומק  והוא דבר, בכל במוחש אלקות 

משה  עליית  סוד הוא אשר  היחוד, בדקות  התורה

ישראל. לארץ

äðäå'הק באר "י  דקר"שאיתא ה' דרוש  (שעה"כ 

ע"ג כ"ז דף ח' דרוש  ושם וע"ג, ע"ג כ"א דף 

וע"ב) ע"א שאומרים כ"ח אמת  פעמים ח' בסוד

עזרת עד אמת  פעמים ד ' והם ויציב, באמת 

אבותינו, בעזרת אמת פעמים ד ' ועוד אבותינו,

פעמים  וד ' הרצון, שבהיכל ההיכלות בפרטי והם

שבהיכל  היכלות ו ' בסוד הם הראשונים אמת 

הראשונים הרצון 'אמת' ג' דהיינו לעילא מתתא (והם

וב'אמת ' הרצון, דהיכל ונצח והוד  יסוד בהיכלות עולים

הרצון) דהיכל  החג"ת בהיכלות  עולים וד'הרביעי ,

היכל  שהוא בכחב"ד  הם השניים אמת פעמים

הוא  אלא עצמו, קה"ק  בהיכל אינו אך קה"ק ,

כל  עי"ש הרצון , היכל במקום קה"ק  היכל הארת

הענין .

 úúéîà úâùä àåä  úîà íéîòô 'ç ãåñ .àé

íåöîöä øçàù  äéðùä ä"éåäá ãåçéää"éåäáå

íåöîöä  íãå÷ù äðåéìòä

ãåñäå הו"ק שהם הראשונים אמת  דד' הוא,

הוי "ה  אותיות ד ' בסוד הם הרצון , דהיכל

היכל  שה"ס  השניים אמת  וד' ולמטה, הצמצום שמן 



תשע"ב  במדבר פר' יא של"ס

הרצון)קה"ק בהיכל  ההוי "ה (המאיר השגת  הוא ,

ולכן  הגאולה, סוד  הוא ושם הצמצום, מן  שלמעלה

גאולה  סמיכת בסוד  הגאולה ענין  מזכירים שם

השגת שהוא "אמת " בסוד  הוא והכל לתפלה.

שלאחר  בהוי"ה הן והיחוד , האמונה אמיתות

הצמצום, שקודם העליונה בהוי "ה והן  הצמצום

אמת פעמים הד ' שהם העליונה בהוי"ה גם ואמנם

אלא  במקומו , עצמו קה"ק היכל זה אין  השניים,

אי כי  הרצון . בהיכל קה"ק  היכל התלבשות  הוא

שהוא  במקומה העליונה ההוי"ה להשיג אפשר

דהיכל  ג"ר בבחי ' בהתלבשות  רק  לגמרי, מופשט

הו"ק  לתקן  כי והגאולה, התיקון עיקר ושם הרצון,

מתקן  כאשר  אך קשה, הוא במקומו הלב שהוא

ההוי "ה  בחי ' הג"ר , בחי' שהוא מוחא בבחי' בשורש 

הרצון  עבודת  לשלמות להגיע וזוכה השרשית ,

התיקון  מתפשט אז  לגמרי, בידיעה הבחירה שהוא

זו"ן  ונעשים הצמצום, אחר  של השניה בהוי"ה גם

והוא  הגדולים, המאורות  שני בסוד בקומתם שוים

גוא"צ  בביאת ציון , ה' בשוב יראו בעין  עין  סוד

אמן . בימינו  במהרה



לנפשך  חכמה דעה יב 

העומר  ספירת בהל' àהערות

 øçà øåôñì à"ãéçäå  åðàôî ò" îøä  íòè

 øãñä  úëéøò

ïéðòá [àספירת לגבי  שישנה הידועה המח'

דפסח שני יו "ט בליל (לבני העומר

הסדר חו"ל ) עריכת  לפני  הספירה לספור  האם ,

הרש "ש  רבינו שיטת  בזה וידועה לאחריה, או 

ע"ב) לב דף  שלום הסדר .(נהר לפני לספור שיש

על  חולק  החיד"א ג"ע דהרש "ש תלמידו ואילו 

אחרי לספור  שיש מפאנו הרמ"ע כדעת וס "ל רבו

הסדר .

 úðòèåוהחיד "א מפאנו הולכים הרמ"ע (שהם

שבקבלה) הפשוט הפשט בחי' אחר

ליל  שבעבודת  לנו  גילה האריז "ל שרבינו  שכיון

יש  כך ואחר  המוחין כל ממשיכים אנו פסח

של  העבודה ישנה שע"ז  המוחין כל סילוק 

כן  אם קמא, קמעא המוחין  להחזיר  הספירה

לפני הספירה לספור  שייך שאין בפשטות  מובן 

המשכת אחרי – הסדר גמר  אחרי  ורק הסדר,

המצוה  יש אז מסתלקים הם שאז  המוחין  כל

המוחין, החזרת להתחיל הספירה מובן של (וכ"ז

הקבלה) פשט .ע"פ

 øãñä éðôì øåôñì ù" ùøä  åðéáø  íòè

êà [á עמוק חידוש בזה מגלה הרש "ש  רבינו

היא  ספיה"ע שמצות  שהיות  בקבלה,

דאו ' כשיטתמ"ע בזה שפוסק  דהרש "ש  (לשיטתו

ודעימיה) ב'הרמב"ם יו "ט דליל הסדר עריכת ואילו ,

היסוד הרש"ש  הניח כבר הרי מדרבנן , (בנה"שהוא

ע"ד ) יב הגדולים,דף  בזו "ן  פועלת דאו' מצוה שכל

ורחל, יעקב – הקטנים בזו"ן פועלת  דרבנן  ומצוה

כדי היא ספיה"ע מצות שכל לרש"ש  ס"ל ובזה

הגדולים, בזו "ן  שנסתלקו  המוחין החזרת להמשיך

של  הסדר  ליל לגבי רק מתייחס שספיה"ע והיינו

בזו"ן  המוחין פעל והוא מדאו ', שהוא א' יו"ט

הסיל  נהיה ומשם המצוה הגדולים, ישנה שע"כ  וק ,

וע"כ  המוחין , שוב לשם להמשיך  דספיה"ע מדאו'

להסדר  ספיה"ע בענין  מתייחסים שאין לרש"ש  ס"ל

מדרבנן  שהוא ב' אינה דליל דספיה"ע דאו' (והמצוה

דליל סדר ידי על  שממשיכים המוחין לגבי כלל מתייחסת

עד ב') הספירה את  לדחות  איסור  הוי ולהרש "ש ,

לגבי בחריפות  הרש "ש שכותב וכמו  הסדר , לאחר

בהקדם  להיות  שצריכה יום כל של הספירה

דחית ע"י הקלי ' לאחיזת  מקום ליתן  שלא האפשרי

הספי ' ).á(עיי"שמצות

_________________________

מוגה א. אינו

עם ב. שייכות לה אין כי לילות  כשאר ערבית  אחר צ"ל ודאי חו"ל לבני העומר ברכת  וענין  ע"ב), לב דף  (נה"ש הרש "ש ז "ל

דזו"ן  הכוללים ונה"י חג"ת  פרצו' בשני שהם דאורייתא עשה מצות  היא העומר ספירת  מצות כי חו"ל לבני זו בלילה הסדר

מ"ע  ענין כמ "ש  כנודע  ורחל יעקב פרצופי שהם ביסוד שהם  דרבנן ממצות  הוא חו"ל לבני זו בלילה והסדר כנודע  הכוללים

שאם  הסדר אחר עד יאחרנה ולא ב' דיו"ט  ערבית  אחר תיכף  העומר ברכת צ"ל ולפיכך  ע "ש הקרבנות סדר בהקדמת  ומל"ת

המשכת  סדר כפי כי ז"ל הרב כמ "ש  ממנו אחיזתם נסתלקה כבר אשר החכמה מוח  בכלי לחיצונים אחיזת  לתת  גורם הרי יאחרנה

המקובלים. קצת  כמ "ש  הסדר אחר עד יאחרנה ולא ערבית  אחר לאמרה מאד להזהר צריך לפיכך  אחיזתם ביטול סדר כך  המוחין

עכל"ק .



העומר  ספירת בהל' יג הערות

ù"ùøä  úøáñì  óà  úåøòä äîë

 äðäå [âהאמרי דברי את  במקו"א הבאנו כבר

מרן  לרבו שאמר  בזה זי "ע יוסף

רק  הם הנ"ל הרש "ש דברי  שכל זי"ע הדב"ח

דאו', בזה"ז  דספיה"ע כמ"ד  לפסוק  שס"ל לשיטתו

הראשונים כרוב בשו"ע דקיי"ל לדידן (כמו אך 

הר"ן) בזה אף שהעיד  א"כ  מדרבנן שספיה"ע

הסדר  אחרי  לספור יש המצוה לרש "ש (שאם

מקום  באותו נערכת היא הרי מדרבנן היא דספיה"ע

שנסתלקו  אחרי לספור יש וא"כ ב' דליל  הסדר שנערך 

ב') דליל  בסדר שנמשכו להוסיף המוחין יש ועפ "ז ,

ברש "ש  אף  אשכחן שבאמת א) הערות. כמה

זה בענין סתירה כעין  לגמרי עצמו  ס"ל (האם

דאו') הקטן דספיה"ע הכוונות בסידור מצינו דהרי 

לכוין  שם שכותב ה' בתיבת  הספירה בברכת 

ã" îì שאין נראה זה ומלשון דאו ', היא שהמצוה

בודאי אצלו מוכרע צ"ע â הדבר  דבאמת  ב) .

עצמו הרש"ש  מש"כ  ע"פ הנ"ל הרש"ש  בהסבר 

כד,בנה"ש דף בתו"ח בארוכה דבריו כמבואר מ', (דף

חי) איש  הבן מרבינו קבלה ע"פ בשו"ת שבכל וכן ,

הגדולים  בזו"ן היא הפעולה שעיקר אף דאו ' מצוה

הקטנים, בזו"ן ג"כ  תיקון נפעל ממילא בדרך מ"מ

שמצות שאף בעניננו, שה"נ י"ל לכאו ' א"כ

בזו"ן  ופועלת דאו ', היא להרש "ש ספיה"ע

בספיה"ע  שיש הרש"ש  מודה מ"מ הגדולים,

וא"כ  הקטנים, בזו"ן גם ממילא בדרך תיקון  פעולת 

הקטנים בזו "ן  הנפעל זה תיקון ממילא)לגבי (בדרך 

לספור  עדיפות  דיש  מודה הרש "ש דגם י "ל

ב', דליל הסדר  אחרי  המוחין הספירה לשם (להמשיך

הסדר) אחרי שם שמאריך שנסתלקו הרש"ש  ואף  ג) .

איחור  ע"י החיצו' אחיזת  שישנה חמורים בדברים

הספי ' לאחר  שא"צ שס "ל לשיטתו  זה כל הספירה

כנ "ל ) הגדולים דזו"ן במוחין בעיקר הוא שהתיקון (היות 

כרוב  ס"ל שאנו  דלדידן  מודה הרש "ש גם אך

האיחור  אין וא"כ מדרבנן , דספיה"ע הפוסקים

אחיזה  שום אין  בכה"ג הרי לצורך , אלא בכדי 

טעם)בהאיחור ללא כשהאיחור רק .(שהאחיזה

 øçà øåôñì  åðâäðî áåùéá íé÷ñåôä 'éúù 'éúä

ù÷ù äîå ,áéøòîäæá ä

ùéå [ã ג"כ הפוסקים שדנו מה לזה להסמיך 

תפילת אחר לספור מנהגינו בעניין 

בשלימות פוגמים בזה והלא בזה ודנו  מעריב,

דתמימות כלהמצוה את  לספור היינו (ד 'תמימות '

אך הלילה, בכניסת תיכף  כשסופרים דוקא וזה היום

חלק הרי מעריב תפילת  לאחר הספירה כשמאחרים

הספירה) בכלל  היה לא הלילה דתחילת ויש הראשון ,

שהמור  זו, שאלה על תשובות כמה בפוסקים

היו(מהיעב"ץ)וקציעה הקדום שבזמן  מפרש 

מבעו "י ערבית עדיין (מפלה"מ)מתפללים שאז  ,

לספור  אז הונהג כבר ע"כ ספיה"ע לספור  א"א

דאין  הכלל הרי כן  שנהגו וכיון  מעריב, אחרי

גרוע מנהג אף מנהג שום מנהגמשנים (היינו

כדהכא) שרשיו דחוקשנשתנו קצת  תירוץ וזה (ולהלן ,

זה) תי' עומק ביתר יעקבנפרש  החק  ב) אות, תפט (סי'

מטעם טז) הספי' קודם מעריב להתפלל שיש מתרץ

דין  שהוא קודם, תדיר – תדיר  ושאינו דתדיר הדין

הפסוקים מדרשות הנלמד  זבחים גמור  בגמ' (כדאי'

התדיר) כל ר"פ ע"א פט החק דף לתי' בנוגע והנה ,

להקדים  עצה יש לכאו ' הלא להקשות יש  יעקב

מעריב לפני דתמימותהספירה המצוה תהא (שבזה

הריבשלימות ) וכו', תדיר ואינו  דתדיר  דין ולגבי ,

רק  תדיר  לאינו קודם דתדיר דין  דאין קיי"ל אנן

לפניו עומדים רעק"א כששניהם בחי' אא"ז (כמש "כ 

ס"א) רפה סי' אתיור"ד קצת לדחות עצתו הרי וא"כ ,

מעריב הלילה)תפי ' בתחי' תיכף  מעריב יתפלל (שלא

מצות את רק  הלילה בתחי ' לפניו יהא ובזה

לתדיר  אף  הקודמת  התדירה ספיה"ע מצוה (כשאין

_________________________

ממנו.ג. ודאי הם שלום שבנהר דבריו משא"כ הרש "ש מכת "י הוא הקטן שסידור ברור שאין לדחות יש  ע"ז  אמנם



לנפשך  חכמה דעה יד

עכשיו) לקיימה לפניו מצוה עומדת לקיים יוכל ואז  ,

כן . עושים אין  ומדוע כראוי, דתמימות 

íäéðù ïéàùë óà àåä  íãå÷ øéãú ïéãù äòãä

åéðôì

øåàéáäå [ äבאמת דהנה בזה, לבאר שיש 

יחידאה דעה שבתישנה (בהל '

ס"ד ) רפו בשב"ק סי' ומנחה מוסף תפילת לגבי שס"ל

מוסף ) התפלל  לא ועדיין מנחה זמן כבר שיש (כשהגיע ,

היות המוספין , לתפילת המנחה תפילת להקדים

ושאינו תדיר  שאמרינן  זו  לדעה וס "ל תדירה, שהיא

שניהם  שאין  אף  קודם, תדיר – לפניו,תדיר  עומדים

מנחה  תפילת לפניו  עומד אין  אדם סתם שהלא

קודם  להתפלל ורצונו  מוסף  התפלל לא כשעדיין 

ס"ל  ובכ"ז  מנחה, להתפלל היום בסוף  ואח"כ  מוסף

המנחה, תפילת  להקדים יש  זה באופן  דאף  זו  לדעה

זו כדעה קיי "ל שלא שכשאין אלא כהדעה (אלא

כנ "ל ) קודם תדיר דין אין לפניו .שניהם

 ô"òå המור דברי  בין  ולקשר  לפרש  יש הנ"ל

הנ"ל, יעקב החק  לדברי  הנ"ל וקציעה

רעהו, דברי  משלים אחד המו"קשבאמת  תי' (שכנ"ל

וכן  כזה, גרוע במנהג  להחזיק יש  טעם דמה דחוק  הוא

שלא  באופן מעריב לאחר דהו"ל  צ"ב יעקב החק  דברי

הלילה) בתחי' כדין לספור יוכל ואז לפניו, שניהם ,יהיו

שכיון  המו"ק דברי  פנימיות לבאר  שיש והיינו

ערבית להקדים הקודמים מדורות  נהגו שכבר

שהתחילו אחר אף  הזה המנהג ונמשך לספיה"ע

שפנימיות ומפרשינן אמרינן בלילה, להתפלל

מנהגים, בהל' שישנו הכלל ע"פ  הוא הזה המנהג

לבטלו אין מהפוסקים א' כדעת  נהגו  שכבר שמנהג

שיש  כיון וא"כ  עליו, חולקים הפוסקים שרוב אף

תדיר  ואין  דתדיר דין  שיש  הסובר מהפוסקים אחד

הרי לפניו, שניהם שאין  באופן אף קודם תדיר 

כלול  ספיה"ע לפני  להתפלל ישראל שנהגו במנהג

כהדעה  נהגו  וספיה"ע דמעריב זה שבענין בזה

שניהם  שאין אף  קודם תדיר  תדיר  ואינו שתדיר

שבדרך  אף זה, מנהג מבטלים אנו  אין וע"כ לפניו ,

דספיה"ע  זה בענין מ"מ זו, כדעה קיי"ל לא כלל

זאת. מבטלים אין  זו כדעה שנהגו 

 øçà ãò  äøéôñä øåçéàá 'éçä  úæéçà ïéà

 áéøòî

äðäå [ å שהרש "ש שאף  כנ"ל י"ל זה בענין  גם

כשמאחרים  החיצ' אחי' שישנה האריך 

אחרי עד  מ"מ הלילה, בתחי' סופרים ואין  הספי '

הכריעו שהפוסקים כיון החיצ', אחי ' אין מעריב

אין  הרי  מעריב אחרי  לספור דיש  הנ"ל מטעמים

בסתם  היא כשהדחיה רק היא הקלי' דאחי' אחיזה,

והכרעת הוראת ע"פ  כשהיא וללא צורך ללא

דורנו מקובלי  מגדולי  מא' לאפוקי [וזה הפוסקים,

בתחי ' סופר  וע"כ  הנ"ל הרש "ש לדברי החושש

הכרעת נגד  שזה מעריב, תפילת  לפני הלילה

אינו החיצ' מאחי' שחושש  חששו  וכל הפוסקים,

וכנ"ל]. נכון 

 êåîñ ãò áéøòî úìéôú øçàì âäðîä  íòè

ò"äéôñ øåçéà  ïéðòì  äæî àöåéäå úåöçì

 æãåò ימות] כל תמיד  שמנהגינו  להוסיף, יש

סמוך  עד  מעריב תפילת  לאחר השנה

ובנו זי"ע מצאנז הרה"ק הנהגת ע"פ  וזהו  לחצות,

סטרעליסק  מנהג היה וכן זי"ע משינאווא הרה"ק 

לתפילת ההכנה בענין  הרבה משקיעים שהיו ועוד,

[וידוע  התורה"ק, לימוד  של שעות בכמה מעריב

כל  של ההכנה זמן שעיקר  להוכיח בזה שכתבו  מה

להם  א"א וע"כ עצמה, המצוה בזמן היא מצוה

והוכחתם  מעריב, למצות הלילה קודם עצמם להכין

את ויחבוש  בבקר אברהם 'וישכם מדכתיב לזה

עלוה"ש  קודם השכים לא מדוע ולכאו ' וגו ', חמורו 

תיכף  לדרך  לצאת שיוכל כדי  החמור את לחבוש 

הכנה  היא החמור שחבישת  כיון  אלא בעלוה"ש ,

הרי הש"י, מאת  בה שנצטוה לדרך היציאה למצות

קיום  זמן  בעת להיות  צריכה למצוה ההכנה



העומר  ספירת בהל' טו הערות

יוצאים  שבו הזמן  שהוא – ביום היינו המצוה,

ספיה"ע  בימי גם הרי ועפ"ז  בעניננו ]. וה"נ לדרך,

השנה  ימות  כל של ממנהגינו משנים אנו  אין 

אנו חצות  ועד  לצות , סמוך  ערבית  אנו  ומתפללים

מצות לקיום רבתא בהכנה שעות כמה עוסקים

ההכנה  ובזמן ספיה"ע, ומצות ומעריב קר "ש

גם  וע"כ עצמם, דהמצווה האורות כל כבר  מאירים

המצוה  הארת ישנה שכבר  החיצ', אחיזת אין  בזה

מהחיצונים)דספיה"ע הלילה (המגינה בתחי '

'שומר  ובבחי ' המצוה, לקיום להתכונן כשמתחילים

המצוה  קיום שדחיית  היות רע', דבר  ידע לא מצוה

קיום  מחמת  אלא ח"ו , ועצלות פשיעה מחמת אינה

דבר  בזה ידע לא הרי המצוה, אל רבתא ההכנה

ח"ו. החיצ' אחיזת של רע,

ìò íò áåøáã øåãéä óéãòäì  å÷ñôù åìàá ò"ö

íãå÷ øéãúã ïéã

äðäå [ç מנהג בפנימיות הנ"ל ביאורנו ע"פ 

מעריב  תפילת  להקדים ישראל

תדיר לספיה"ע ושאינו דתדיר הדין על  מיוסד  (שזה

כנ "ל ) מדאו' ששרשו דין על שהוא הרבה צ"ע הרי  ,

בפסק "ת  המובא ס"ג )הפסק  תפט כו"כ (סי' בשם

הפוסקים לועז,מגדולי  מעם ילקוט פאלאג 'י, (הגר"ח

ועוד ) נו, סי' ח"ט המנח"י לביהכנ"ס וכ "פ שבא שאדם ,

התפילה  את  שם המנין  שגומרים שם ומוצא

בספיה"ע מעריב ואוחזים להתפלל  יצטרך  (והוא

אח"כ ) נוסף מנין יהא שלא במקום שנמצא הריביחידות 

לקי כדי מעריב לפני  עמהם הספירה יספור  מצות ים

לענ"ד  תמוה זה ופסק עכ "ד. מלך , הדרת עם ברוב

דין  הוא הספי' לפני מעריב הקדמת  כנ"ל שהלא

קודם, דתדיר  וגם מדאו' יותר תדיר גם הוי (ומעריב

לכו"ע  שהיא קר"ש  מצות במעריב שיש יותר, מקודש 

מדרבנן) היא שלרוה"פ מספיה"ע יותר ומקודשת  ,מדאו'

לו שאין מלך  הדרת עם דברוב הידור דוחה ואיך

דתדיר  הדין  את  ספיה"ע לעניין בחז "ל שורש כלל

הוא קודם עם ברוב הספי' של זה הידור שורש (וכל 

זה) הידור שחידש  הק' השל"ה .מדברי

 øåãéä â"äëá àëéìã  çéëåäù  íéðåøçàäî ùé

ììë íò áåøáã

 ùéå [ è מהאחרונים אחד מש "כ עוד להוסיף 

שדין  ראיות מכמה בארוכה להוכיח

שאחד  במצוה רק הוא מלך הדרת  עם דברוב

אחד  שכל במצוה ולא הרבים את בה מוציא

ספיה"ע במצות  ולדבריו  בפ "ע, אחדעושה (שכל

לעצמו) עם סופר ברוב של ההידור  את כלל אין 

מלך . הדרת 

 íðîàåשישנו ראיה שהביא לא' ראינו  מאידך 

אף  מלך  הדרת  עם דברוב הידור

בשלטי שאי' מהא כולם, את  מוציא אחד כשאין 

כדי ת"ת  שמבטלים מגילה במס' גבורים

עם  ריבוי שיהיה כדי מילה, בברית  להשתתף 

אבי רק מילה בברית  והלא המצוה, קיום בעת 

בזה  יש  ובכ "ז המצוה, מקיימים והמוהל הבן

מלך הדרת עם דברוב השל"ה ההידור (ומסתמא

ספיה"ע  במצות  עם דברוב הידור שיש  שמחדש הק '

הנ "ל ) כשלט"ג  ג"כ מצינוס"ל  לא לכאו' סו "ס  אך ,

הידור  דוחה איך צ"ע וא"כ  בש "ס, זה לדבר  מקור

דאו', דין  שהוא קודם דתדיר  לדין עם דברוב זה

וצ"ע.

äëøáá  íéøôåñ ïéãä ø÷éòîã ò" åùä ÷ñô

ù"äéáá

ãåò [éדהמנח"י הנ"ל פסק  נגד ראיה להביא יש

בשו "ע המחבר מדברי תפט ודעימיה (סי'

מצותס"ג ) לקיים אפשר  הדין שמעיקר  אי' ששם ,

שמבארים  וכמו  השמשות, דבין בזמן ספיה"ע

במ"ב)האחרונים למחבר (כמובא שס "ל שהיות

לקולא, דרבנן ספק הרי  מדרבנן  בזה"ז שספיה"ע

בזמן  אף דספיה"ע המצוה יד "ח יוצאים וע"כ 

אפשר  המצוה שיוצאים וכיון  דביה"ש , הספק

שאף  בביה"ש , הספירה על לברך  גם מעיקה"ד

ספק , אין  כבר  כאן  הרי – להקל ברכות שספק 
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המצ  חובת ידי  יוצא שודאי  יכול מאחר א"כ וה

עליה  לברך  .ãכבר 

 øåãéä ãâðë  óà äìéìä ãò  íéðéúîî íé÷ã÷ãîä

íò áåøáã

'éàå [àé ממתינים שהמדקדקים בשו"ע שם

מקיימים  ואין בלילה המצוה לקיים

לו שנזדמן שמי  בשו "ע עוד ואי ' בביה"ש , אותה

ימנה  בביה"ש וסופרים שמתפללים במנין להיות 

לספור  יחזור  בלילה ואח"כ ברכה בלא עמהם

האחרונים בזה ומבארים במ"ב בברכה, (כמובא

ישכח סק "ג ) שאם בתנאי  עמהם שיספור שהכוונה

לצאת מכוין  הוא הרי בלילה שוב מלספור  אח"כ

הוא  הרי לספור אח"כ יזכור אם אך המצוה, עתה

יכול  וע"כ  זו, בספירה עתה לצאת  שלא מכוין 

בברכה. ולספור  לחזור 

 úòã áåùéå] ì"ðä  äëìäî é" çðîä  ìò àéùå÷

[é"çðîä

ïðéæçå [ áé עם דברוב הידור  שאין זו מהלכה

הספי ' של הדקדוק את  אף דוחה

דקדוק,בלילה בחי' רק הוא בלילה ספי' ענין (שכנ"ל

אלא  זו בספי' עתה לצאת שלא לכוין הראוי מן ובכ "ז

בלילה) ביחידות אח"כ  שיספור גם בספי' יש ומזה ,

דברוב  שהידור שס"ל ודעימיה המנח"י על להקשות

דלכאו ' קודם, דתדיר  דאו' הדין  את דוחה עם

הנ"ל  דקדוק  דוחה עם ברוב אין  דאם ק "ו  הדברים

דתדיר  הדין  את ידחה שלא כ"ש  בלילה דספי'

לתרץ  יכולים ודעימיה המנח"י [ואמנם קודם.

מפני הוא בלילה לספור  המדקדקים שהידור

דאורייתא, בזה"ז שספיה"ע להדעות שחוששים

דבין  בספירה כלל יוצאים אין  זה לחשש וא"כ 

הידור  את  זה ודקדוק  הידור דוחה כן  ועל השמשות,

דודאי קודם, דתדיר  דין לגבי משא"כ  עם, דברוב

תדיר ]. השאינו שהקדימו אף יוצאים

 ïîæã øåãéä  úåçãì  ÷ñôä  ì"ðä  äëìäî àéùå÷

íò áåøáã øåãéä éðôî ú"ø

ãåò [âéהאלו השו "ע מדברי להקשות  (שימנה יש

ברכה) בלא בביה"ש הציבור מש "כ עם על

יב)הפסק "ת  המנח"י (אות מה)בשם סי' שאדם (ח"ו

רבינו בזמן  הספירה לספור  תמיד תם שמקפיד 

דאורייתא) דיני כל  לגבי ר"ת זמן על ועתה (שמקפיד  ,

לו יהא ולא זה, זמן  לפני שסופר  מנין  לו נזדמן

הידורו על לוותר  עליו  הרי ר"ת, בזמן מנין  אח"כ

והידור  מעלת  להפסיד שלא כדי  ר "ת  בזמן  לספור 

מלך הדרת  עם לרוה"פ דברוב דקיי"ל  כיון (והוא

דרבנן) הוא בזה"ז מוקשים שספיה"ע דבריו  לכאו ' אך ,

דהמדקדקים  שם אי' דהלא הנ"ל, השו"ע מדברי 

כנ"ל  בשו"ע אי ' וכן דוקא, הלילה עד ממתינים

הלילה  לפני  בביה"ש  שמונים למנין שנזדמן שאדם

ידי ולצאת עמהם לספור  יכול הדין שמעיקר אף

המצוה ויוצאים חובת לקולא דרבנן דספק (וכנ"ל

בביה"ש ) לדקדק המצוה רוצה שאם בשו"ע אי' מ"מ ,

ברכה, עם ביחידות יספור  ואז  הלילה עד  ימתין 

דענין  וחזינן  ברכה, ללא הציבור  עם עתה וימנה

את דוחה בלילה לספור זו במצוה ודקדוק ההידור 

דההידור  נראה וה"נ מלך , הדרת עם רוב מעלת 

מהידור  חשוב יותר  ר "ת , בזמן  לספור  והדקדוק 

דהלכה  הדין  מעיקר ס "ל אם אף [וזה וכו' עם דברוב

בתור  ר"ת לזמן ולהמתין  להדר  ורוצה כהגאונים

_________________________

לברך ד . שאין פסח בהל' במ "ב דאי' הא וכגון דרבנן, מצוה קיום ספק  על מברכים שאין שמצינו הא ליישב כתבנו ובמקו"א

והתי' זו, מרור באכילת  ויוצא לקולא, דרבנן שספק  כנ"ל ג"כ בזה נימא לא מדוע ולכאו' פסח, ליל חצות אחרי מרור אכילת  על

פסח, ליל חצות אחר מרור במצות  כלל חייב אין וא"כ מהמצוה נפטר שכבר תלינן הרי לקולא דרבנן שספק כיון ששם בזה

להיפך  תלינן בזה הרי מהמצוה עדיין נפטר ואין קיים אין עדיין דודאי בביה"ש  בספיה"ע  משא"כ ע"ז , לברך יכול אין וע "כ

מקומות ). עוד בישוב (ואכמ "ל עליה לברך גם יכול בביה"ש זו בספירה המצוה שיוצא לקולא דרבנן שספק



העומר  ספירת בהל' יז הערות

מעלת להפסיד לו מותר  הרי בעלמא, והידור דקדוק

זה, הידור  עבור  עם מהשו"ע ברוב מוכח שכן (וכנ"ל

בביה"ש ) ולא בלילה למנות והדקדוק ההידור ויש לגבי ,

ולדקדק  להדר הרוצה לגבי זל"ז  הענינים לדמות 

דוחה  זה שהידור ר "ת , לדעת אף  המצוה ידי  לצאת 

עם]. דברוב הידור 

äéåàøä úåøøåòúä êøåöì  ÷ôñ ïîæá øåôñì

äøéôñä  úåöîá

íðîà [ãéבספירתו שדוקא שיודע במי  נשאלנו

לספור  יוכל עם ברוב הציבור  עם

חסידות בספרי  כמבואר  הראויה, בהתעוררות

בהשתוקקות הספירה בעת  לבו [לעורר ומוסר 

כדאיתא  התורה לקבלת  לזכות  וחזקה נמרצת

המצוה  בקיום ולהתפלל ולכוין כידוע, החינוך בספר

שבבחי ' שבנה"ב הרעות המדות כל תיקון  על

העומר , קרבן  בבחי' בהמה, מאכל – שעורים מאכל

שעל  התורה קניני  ולכל טובות  המדות לכל ולזכות 

העשויה  – חדשה למנחה השבועות  בחג יזכה ידם

יזכה  מתוקנות  למדות  וכשיזכה אדם, מאכל מחטים

קדמה  ארץ דרך בבחי ' התורה לקבל ידם על

זה כל וכדאי' וכו', הרבה)לתורה בספרי(ויותר

ספירת מצות שקיום שמאריכים ומוסר  חסידות 

של  הדרגה לכל והכלי  והיסוד השורש  היא העומר 

שזה  השבועות  בחג האדם שיזכה התורה קבלת

השנה  בכל האדם של הרוחניות  עליות לכל היסוד 

בזמנה ביחידות יספור  ואם בלילה)הבאה], (היינו

ובהתעוררות בכוונה לספור  יוכל שלא יודע

כמוהרא  לנהוג לו להורות  שיש נראה בזה הרי ויה,

יצא  השמשות בבין  שהסופר  שקיי "ל ההלכה עיקר

לקולא דרבנן דספק המצוה חובת לספור ידי  (ויכול

כנ "ל ) בברכה אף  שוב אז ימנה הרי טוב [ומהיות ,

שלגבי שאף והיינו  לכו"ע], לצאת ברכה ללא בלילה

לעיל  הוכחנו מלך הדרת  עם דברוב ההידור 

בזמנה  לקרות  ההידור מפני  זה הידור  שנדחה

ר"ת )הגמור בזמן לילה ודאי ענין (כשהוא מ"מ

לעצם  הנוגע ענין הוא בהתעוררות  הספירה

הנ"ל  להידור  דוחה וזה כנ"ל, המצוה קיום פנימיות 

שקיי "ל  הדין  עיקר על לסמוך ויכול בלילה, לספור 

לקולא. דרבנן  דספק  בביה"ש  אף שסופרים

ì"ðä ÷ñôì  úåàîâåã ãåò

äàøðå [ åèרבינו שיטת  שאצלו  מי לגבי  דה"נ

בבחי ' הוא בצאה"כ והגאונים תם

מוכרע שאינו  בדאורייתא ספק לחוש תמיד (ומחמיר

אחת על ולסמוך  להקל  יכול ובדרבנן השיטות , לשני

הסותרות קולות בב' עצמו סותר כשאין תמיד מהשיטות

לזו) הוא זו הנ"ל התעוררות לו  יהא ששם והמנין 

למנות שיכול הגאונים, בזמן שם שסופרים במנין 

לדעת גמור לילה כבר שהוי  מזמן בברכה עמהם

השקיעה)הגאונים אחר דק ' יום (ח"י עדיין  שהוא ואף  ,

שספק  קיי"ל שבספיה"ע וכנ"ל ר "ת , לשיטת גמור 

של  באופן  אף  המצוה חובת ידי ויוצא לקולא דרבנן

יכול  הגאונים כדעת מוכרע שאצלו [ומי ספק.

כבר  דהוי דהגאונים מהשקיעה בברכה למנות

למנות יכול ר "ת  כדעת  מוכרע שאצלו  ומי  ביה"ש ,

אחר  דק ' נ"ח דהיינו דר"ת ביה"ש מזמן  בברכה

שיש  קולא הוא כנ"ל וכ"ז  הראשונה], השקיעה

בהתעוררות המצוה קיום לצורך בעבורו  להקל

המצוה. פנימיות  עצם שהוא והנצרכת, הראויה

 àìì  íäîò øåôñéã ì"ðä äëìäá à"øâä øåàéá

' åëå äëøá

 äðäå [æèההלכה בביאור  לעיל (שבשו"ע מש "כ

מבעו"יס"ג ) הציבור עם שהמתפלל

וכו', תנאי  שעושה דהיינו ברכה, ללא עמהם יספור

זה בסעיף המג"א פי' במ"ב הוא פירושו (ומובא

משמע סקט"ז) הגר"א בביאור  שלכאו ' נציין ואמנם ,

זה בדין  אחר פירוש  מ שמפרש  יוצא פירושו (ולכאו'

כדלהלן) אחרים דינים לגבי להלכה לשון נפ"מ שזה ,

זה סעיף  על הגר "א וכו'.(סק"ה)ביאור המתפלל ,

שהוא  כיון בדיעבד שיוצא השמשות בין  היינו 

דברכה  וס"ל בס"ד  שכתב וכמו כנ"ל, דרבנן ספיקא
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ס' בסי ' וכמ"ש  ויברך, שיחזור  זה לענין מעכבת

פ"א  בירושלמי שכתב וכמו שמע קריאת לענין ס"ב

וכו ' ועמש"ש  עכ "ל.äדברכות .

 òîùîå חז"ל שתקנו  שכיון דהגר "א מלשונו

אין  כן על המצוה קיום על לברך  שיש 

הדין  לזה ומשוה ברכה, ללא קודם שספר במה יוצא

לחזור  צריך  התפילה לפני קר "ש שהקורא שאי'

הכוונה  לפרש א"א אמנם בברכותיה, ולקרותה

יוצאים  אין ברכה עליה שיש  מצוה שכל כפשוטו ,

ממשניות נסתר  שזה הברכה, ללא המצוה בקיום

מעכבת הברכה שאין  מקום בכל מפורשות והלכות

הגר"א  כוונת לפרש נראה אלא המצוה, בקיום

תלינן  א"כ  המצוה קיום על לברך תקנו  דרבנן  דכיון

חכמים  כתקנת המצוה לקיים רוצה אדם כל דבודאי

כל  ובלב שבלבו דברים בבחי' הר"ז  וע"כ  דייקא,

ללא  עמהם ספר  זה שכשאדם סהדי שאנן אדם

לצאת רוצה שאין  להדיא כיוון כאילו הר"ז  ברכה

עשה  כאילו  והוי הספירה, מצות  חובת  ידי עתה

יכול  וע"כ  זו , בספי ' עתה יוצא שאין  להדיא תנאי

זו ספירתו לו  שהועילה אלא בברכה, ולספור לחזור

ספר  ולא שכח לבסוף  שאם לענין  ברכה ללא שספר 

עמהם, שספר זו  בספירה יד "ח שיצא שוב, בלילה

סהדי שאנן מפני  הוא יצא שלא שאמרינן  מה דכל

אך  חז "ל, כתקנת  שלא במצוה לצאת רצונו שאין

להיפך  סהדי אנן הרי  שוב לספור  אח"כ  בשכח

המצוה  יפסיד  זו בספירה יצא לא שאם שבכה"ג

זו, בספירה לצאת שרוצה ודאי הרי  (וא"כלגמרי,

עשיית ללא אף קאי השו"ע דין דכל הגר"א לביאור יוצא

עשה  כאילו נחשב הנ"ל סהדי דהאנן אלא תנאי שום

תנאי) .בהדיא

 ÷"áù  ìéìá  ùåãé÷ éáâì à"øâä éøáãî  î"ôðä

øåàéáìå [æé בזה יש הגר"א בדברי הנזכר

נוספים, למקומות  מינה נפקא

קידוש  הל' ריש שבמ"ב הידועה השאלה לגבי  כגון

רעא) סי' יד"ח (ריש  יוצאים אם לגבי הדג"מ בשם

שמו "ע  בתפילת  היום קדושת שהזכירו במה קידוש

להוציא  יכול אין שמו"ע שהתפלל שאדם לפ"ז (ונפ"מ

שמו"ע  התפלה לא היא אם שבת  דליל  בקידוש  אשתו

דאורייתא  החיוב יצא כבר והוא מדאו', קידוש  וחייבת 

אין ,בתפילתו) שמסתמא שם הביאוה"ל והאריך

אלא  הקדוש  מצות  חובת ידי  לצאת  חפץ אדם

לביאור  הרי  וכו', היין על שתיקנוה חז"ל כתקנת

הכא  בשו "ע להלכה נפסקת  זו סברא הנ"ל הגר"א

כנ"ל]. ספיה"ע בהל'

–––– ã"ñî  åúèéùì à"øâä äù÷îù äøéúñä

 à"âîä úòãì äæá áåùééäå

 íðîà [çé זה בענין  סתירה מקשה עצמו הגר "א

השו"ע ד ')מדברי ששואלו(סעיף שמי

לו יאמר  הלילה בזה הספירה ימי כמה חבירו 

כך  הוא היום לו  יאמר שאם וכך, כך היה אתמול

הגר"א  מקשה ובזה בברכה, לספור  יוכל לא וכך

שהטעם  הנ"ל בסברא ס "ג את שפירש  לשיטתו

יום  מבעוד המתפללים הציבור עם לספור שיכול

לשוב  ואח"כ תנאי  עשיית  ללא אף ברכה בלא

לצאת רצה שלא סהדי דאנן  משום בברכה ולמנות 

שלא  ברכה ללא שהיתה הראשונה בספירה יד "ח

היום  לחבירו העונה דגם צ"ע וא"כ חכמים, כתקנת

רצה  לא דודאי  בברכה, ולספור  לחזור  יוכל וכך  כך 

ברכה, ללא שהיתה זו  באמירה חובתו  ידי לצאת 

_________________________

עיקר,ה. וכן יצא בירך ולא מנה אם כתב הרמב"ם אבל וכ' בו חזר עצמו הרד"א אבל וז "ל, הגר"א כותב דבריו ובהמשך 

שכתב  וזה ספירה, ידי שיוצא איירי דשם ראיה, אין דמהרמב"ם הראשונה כדעת ערוך לשלחן ליה דסבירא ואפשר כו', ולפיכך

כמו  ראיה אין שמע ומקריאת  בחזירתו, הרד"א דברי כתב ד' בסעיף  אבל הברכה לענין דוקא כו' דעתו היה אם בהג"ה הרב

כתב  שאחר שם וכתב זה, על מאד שתמה קלה סי' ברשב"א ועיין וכמש "ש. נתקנו שמע קריאת על לא דברכות הרשב"א שכתב

עכ"ל. עליו. חתום רש "י שלאו הוא וכתב רש "י בשם כן



העומר  ספירת בהל' יט הערות

לשיטתו, המחבר  סתירת  על בצ"ע הגר"א ונשאר

שעושה  מיירי שבס "ג הנ"ל המג"א לביאור  ואמנם

עם  שמונה במנין לצאת  רוצה שאין  להדיא תנאי

כשעונה  ששם מס "ד, מידי קשה לא א"כ הציבור

המצוה  חובת  ידי  בזה יצא תנאי ללא לחבירו  המנין 

לצאת כיוון  שלא צריכותאף אין מצוות  (דבדרבנן

הנ "ל ) סהדי אנן סברת  בזה אמרינן ולא .כונה,

 à"øâä øåàéáî íéàöåéä  äùòîì î"÷ôð äîë

 øáë äàø÷ùë  äéúåëøáá  ù"ø÷ ïéã ïééðòì

íãå÷

à÷ôðå [èéהיוצאת למעשה נוספת מינה

בשיטת הנ"ל הגר "א מביאור

לעיל  להמובא זה ענין מדמה שהגר"א המחבר,

חוזר  התפלה לפני  שמע קריאת שהקורא ס ' בסי'

הגר"א  שמפרש [והיינו בברכותיה, שוב וקוראה

שקרא  במה קר "ש ידי  יצא שלא זו  להלכה טעם

חז "ל], כתקנת שאינה היות  הברכות ללא קודם

פוסקים כמה לפי הרב)והנה והשו"ע ורעק "א (הפר"ח

תנאי עשה התפלה לפני קר"ש  שכשקרא מיירי

עד  הזמן יעבור  אם רק  זו  בקר"ש  לצאת שרוצה

יעבור  לא עדיין אם אך בברכותיה, קר"ש  שיקרא

מכוי הוא הרי  ברכותיה עם כשיקראנה קר"ש  ן זמן

השניה בקר "ש רק  כתקנתלצאת  המצוה שיקיים (כדי

ברכות ) עם קר "ש חז"ל וקרא זה תנאי  עשה לא ואם ,

שמע  קריאת מצות חובת ידי יצא כבר  הרי  בסתם,

שקרא הראשונה ס בקריאה בסי' המ"ב (וכמש "כ 

קורא  שאדם קר"ש  מצות  שלענין  החיי"א בשם סק "ח

בסתם  בקורא אף  לכו"ע יוצא מצוה לשם שנעשה שניכר

כוונה) צריכות מצוות למ"ד  המ"ב אף מחדש ומזה ,

על  לדלג בכה"ג יכול הדין שמעיקר  חידושים, כמה

בברכותיה אח"כ שקורא אלא הקר"ש  דינה (שאין

בתפלה  לעמוד כדי שוב שיקרא טעם וכל בתורה, כקורא

דב"ת ) שצריך מתוך למעשה מינה נפקא הוי וכן ,

השניה  קר"ש  באמצע ששומע אמן כל לענות

הפרק  באמצע כעומד זה שאין  בברכותיה, שקורא

כקורא  דינה זו  קריאה שהלא אמן , לענות שאסור 

בתורה.

ë"àùî כל הרי  הנ"ל, הגר"א ביאור לדברי

התפלה  קודם בסתם קר "ש הקורא

חז"ל  כתקנת המצוה לצאת  דעתו  שמסתמא תלינן

המצוה  יוצא וע"כ בברכותיה, קר"ש  שיקרא

להפסיק  ואסור  בברכותיה שיקרא השניה בקריאה

הפרק . אמצע כדין אמן  לכל בה

 áìåì ïéðòì à"øâä  úøáñî  úôñåð î" ôð

ùéå [ëשמצינו מה את זה לעניין  להסמיך עוד 

כו)במ"ב ס"ק  תרנא שלקח (סי' שמי

אח"כ  יכול אין  ברכה, ללא בו  ונענע בידו הלולב

על  ומביא המצוה, חובת  ידי  יצא שכבר  כיון  לברך 

הציון בשער לב)זה יכול (ס"ק שלדעתו הגר"א בשם

הנ"ל, ע"פ זאת  לפרש  ונראה שוב, ולנענע לברך 

רוצה  אדם כל שבודאי  סהדי שאנן הגר"א שדעת 

כן  ועל דוקא, בברכה חז "ל כתקנת המצוה לקיים

הנ"ל. מסברא בברכה ולנענע לחזור  יכול

 úòãá  åðãù  äîå) úååöîá éàðú ùéã  ì"éé÷

(äæá á" îä

øçàîå [àë בקיום תנאי עשיית ענין  שהזכרנו

במ"ב  קיי"ל [שכן  ספיה"ע, מצות 

ולא  תנאי , עשיית  ע"פ ההלכה לפרש בס"ג הנ"ל

בצוות, תנאי עשיית  על החולק  הט"ז כשיטת  קיי "ל

דקיי "ל  פוסקים הרבה וכ"כ  תנאי, מהני  דלא וס "ל

שיש  מה לציין יש ואמנם במצוות , תנאי  דיש

קר "ש בהל' לעיל שהמ"ב ועי'שדייקו נח, סי' (ריש 

בביאוה"ל ) מו לפניסי' קר "ש שהקורא הזכיר  לא

תנאי יעשה שםהתפלה הזכיר הפר"ח (ולא דברי את 

תנאי) לעשות שם שכתבו הרב והשו"ע ורצווהרעק"א

לדין  במצוות תנאי ענין  דימה שהמ"ב לפרש

ויש  דאורייתא, בדינים ברירה שאין  שקיי "ל ברירה,

שהוא  קר"ש  בענין  וע"כ דרבנן, בדינים ברירה

ברורה  המשנה מזכיר אין התורה מן  עשה מצות



לנפשך  חכמה דעה כ 

מדרבנן  שהיא העומר בספירת ורק  תנאי , עשיית

התנאי].(לרוה"פ) ענין  מזכיר

' åëå ò" î  íéé÷ì ' åëå å" äá÷éùìä úøéîàá éàðú

[' åàãî àåäù  ã" îã àáéìà]

æ" ôòå [áëבמצות שיש נוסף תנאי  לציין  יש

הנדפס  הנוסח לגבי העומר, ספירת

המצוה, קיום קודם לאומרו  שרגילים בסידורים

של  עשה מצות  לקיים ומזומן  מוכן  הנני  לשיקבה"ו

בפוסקים נידון ומצינו  וכו', העומר (עיין ספירת 

ס"י) תפט סי' כרוה"פ בפסק "ת  דקיי "ל שלדידן

אומרים  איך א"כ דרבנן היא בזה"ז  שספיה"ע

על  מורה שהלשון ספיה"ע, של עשה מצות  לקיים

תוסיף , בל איסור לכאורה והוי  מדאו', מ"ע

מצות בה לקיים שרוצה דרבנן מ"ע על כמשכוין 

דאורייתא ממרים עשה מהל' בפ"ב הרמב"ם (כמש"כ

מדאו' בחלב עוף בשר לאכול שאין האומר לגבי ה"ט,

תוסיף ) בל על היה שעובר הנ"ל הנוסח שתיקן [ומי  ,

שפוסק  הרש "ש כדעת שסבר  הקבלה מחכמי  אחד

הפוסקים  רוב לדעת אך  דאו ', שספיה"ע כהרמב"ם

כמה  בזה ויש זה, נוסח לומר  מותר  אם צ"ע

ולהזכיר  לומר נוהגים ואנו  באחרונים], תירוצים

ומזומן  מוכן הנני תנאי, של נוסח בלשיקבה"ו

שהוא  דאמר  [למאן  ספיה"ע של מ"ע לקיים

הכוונה  מוכח אלו תיבות שבהוספת  דאורייתא]

דאו', מ"ע לקיים מכוונים אנו  אין דרבנן  שלמ"ד 

הפוסקים וכמש"כ  תנאי , כעשיית שלמתוהוי  (שו"ת 

פסח  הל' פראנק  להגרצ"פ קדש מקראי נ -נא, סי' חיים

נו) סי' דיניח"ב כל צריך אין במצוות תנאי שלגבי 

ראובן  ובני  גד בני של כפולתנאים תנאי (שא"צ

.וכו')

íéùðì øîåòä  úøéôñ éáâì úìòåî éàðúä úöò

ïééöðå [âëבעצת להשתמש נוספת אפשרות

לגבי והוא ספיה"ע, במצות התנאי 

הנשים, כמובא ספי ' רבים מנהגים חילוקי בזה (שמצינו

ואכמ"ל )באורכה  הלקוטים, דבריבספרי ידועים והנה ,

צז)הזוה"ק דף רע"מ וח"ג  ע"א קפג דף שמצות(ח"ב

מצוה  היא אלא לנשים, שייכת  אינה העומר ספירת 

שהבינו  שיש  מצינו  והנה לגברים, רק  (עי'השייכת 

ועי' יב, סי' סו"י קונטרס ח"א להבא"ח פעלים רב שו"ת 

ט) אות תפט סי' שיש כה"ח הזוה"ק  øåñéàשכוונת

כן  לא דאם וראייתם ספיה"ע, לספור לנשים ופגם

פטורות שנשים ודאי  הלא הזוהר, משמיענו מה

גרמא, שהזמן עשה מצות ככל זו עשה ממצות

סוד  ע"פ ואיסור  פגם שיש  סובר  שהזוה"ק ודאי  אלא

יתכן  מאידך  אך העומר, ספירת  לספור  לנשים

נשים  מדוע הפנימיות לפרש רק  הזוה"ק  שכוונת 

זו עשה  ממצות כמו פטורות הזו המצוה אין (ומדוע

בהם) חייבות הנשים שאף הפסח מצוות  ואין שאר ,

לספור , לנשים איסור  שיש  הזוה"ק בדברי מוכרח

הנשים  שיתנו  תנאי, שמהני לומר יש זה ועל

לספור) זו(החפצות  בספירה ופגם איסור  יש  שאם

זו, בספירה מצוה שום לקיים שלא מכוונות הרי

וכעין  לכו "ע, בספירתם פגם שום אין גם ובזה

בחול  תפילין הנחת  איסור לגבי בפוסקים דאשכחן 

המ"ב שפוסק הזוה"ק, לדברי  סק"ח)המועד  לא (סי'

ואיסור  פגם יש שאם שיכוין תנאי בזה שמהני

[ויש  מצוה, לשם שלא מניחן  הוא הרי  בהנחתן 

המ"ב  על שם החולקים להפוסקים שאף להוסיף 

תפילין  הנחת איסור לגבי  תנאי מהני שלא וס "ל

הזלזול  מחמת האיסור ששם משום זה בחוה"מ,

התנאי, מהני לא זה זלזול ולגבי חוה"מ, בקדושת 

מתנאו יודעים אין תפילין מניח אותו  שהרואים

ראיית בעצם בחוה"מ זלזול עדיין  וניכר  שעשה,

נראה  דידן בענין משא"כ ראשו, על התפילין

פגם  יעשו  שלא לנשים התנאי מהני  דלכו "ע

בספירתם].

äëøáá  íéùðä  úåøôåñù ã"áç âäðî áåùé

ùéå [ãë שנוהגים חב"ד מנהג על להתפלא

וזה  בברכה, סופרות  שהנשים אצלם

ברוב  נוהגים הם והלא הזוה"ק, דברי כנגד ודאי 
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בזה  מתעלמים ואיך  הקבלה חכמי בתר  דבריהם

לומר  ויש הזוה"ק, צחות )מדברי  דרך שהיות(כעין

הנשים  את  אף ללמד וההוראה המנהג שאצלם

התורה ופנימיות  חסידות כ "קדברי התיר (וכן

היות תושבע"פ בכלל אותם ללמד מלובאוויטש הרמ"מ

מדברי  בלא"ה בהם החריפות  נכנסה בלא"ה שכבר

הח"ח  רבינו כבר בזה שפתח ההיתר כעין וזה העולם,

ה  לקוטי בספרו ואכמ"ל )כמבואר קדשים סדר על ,לכות

בענין  האחרונים בדורות הרב עיסוקם ע"י ובפרט

שתבא  העתידה הגאולה אל והשתוקקות  הכנה

היחוד  בחי ' כבר  אצלם שמאיר  י "ל ע"כ  בב"א,

בדרגת הנוק ' דרגת ויתעלו שיוכללו דלעת"ל

– דהמלכות עטרה בבחי' הנוק' שיהיו עד  הדוכרא

מצות עתה כבר  מקיימות  הן  וע"כ  בעלה, עטרת

לעלמא  השייכות  מצוה שהיא אף העומר  ספירת 

של  אור  והתנוצצות הכנה בבחי ' כנ"ל, דדוכרא

ה' את דעה הארץ כשתמלא שיתגלה לבוא לעתיד

בב"א.


