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לגאולה ספירה

לעולם נפסק שלא ָמן
מן של בטעם ָמצות

ע"א)הגמרא לח "ּובני(קידושין אומרת: התורה איך ששואלת ברייתא ְֵמביאה
והלא אכלּו, ׁשנה ארּבעים וכי ׁשנה", ארּבעים הּמן את אכלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹיׂשראל
"ּבחמּׁשה לרדת התחיל המן הרי אכלּו? יֹום ׁשלׁשים חסר ׁשנה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹארּבעים

מצרים" מארץ לצאתם הּׁשני לחדׁש יֹום א)עׂשר טז, לאכול(שמות והפסיקו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּמחרת הארץ מעבּור "וּיאכלּו שנאמר הארבעים. בשנת בניסן בט"ז ְֲֳִֵֶַַָָָֹממנו

מּמחרת" הּמן וּיׁשּבת הּזה: הּיֹום ּבעצם וקלּוי מּצֹות יא)הּפסח ה, .(יהושע ְְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
"אּלא ואומרת: הגמרא מתרצת מן. של יום שלושים אפוא להם ֶָחסרים

מן". טעם ּבהם טעמּו מּמצרים ׁשהֹוציאּו עּגֹות לָך, ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֻלֹומר

עוד ולא באדמה. שצמחו מחיטים שהוכנו במצות גם להיות יכולה ה' ברכת
משפחות ל-600,000 אוכל הכינו אלו ממצות שהרי חזקה, יותר שהיא אלא
יום. שלושים במשך והכל יותר. לא אם ילדים, שישה יש מהן אחת שבכל

אחד. יום רק כלל בדרך להתפרנס יכולים היו שאספו מהמן ואילו

סגולות לביטול תלונות
גלוי בנס התחלפה היא למה המצות? של הברכה המשיכה לא למה כן אם
"וּיּלֹונּו המן: לירידת שקדם באירוע עצמה, בתורה כתובה התשובה מן? ִַשל
יׂשראל ּבני אלהם וּיאמרּו ּבּמדּבר: אהרן ועל מׁשה על יׂשראל ּבני עדת ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכל
לחם ּבאכלנּו הּבׂשר סיר על ּבׁשבּתנּו מצרים ּבארץ ה' ביד מּותנּו יּתן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
ּברעב". הּזה הּקהל ּכל את להמית הּזה הּמדּבר אל אתנּו הֹוצאתם ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלׂשבע
לא אילו השמים. מן נס צריכים והיו מן להם ירד התלונות בגלל רק

ידיהם. מעשה דרך מגיעה הברכה הייתה התלוננו,

האדם יחיה ה' פי מֹוצא ּכל ְִִֶַָָָָָעל
התורה השנים. ארבעים בסוף המן אכילת על הגמרא שואלת (שמותעוד

ארץטז) אל ּבאם עד ׁשנה ארּבעים הּמן את אכלּו יׂשראל "ּובני ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאומרת:
והגמרא ּכנען". ארץ קצה אל ּבאם עד אכלּו הּמן את לחנֹוׁשבת, (קידושין ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לכאורהע"א) כי ּבאםמדייקת 'עד לֹומר אפׁשר "אי בפסוק. סתירה ְִֶַַָָֹיש
'אל לֹומר אפׁשר ואי ּכנען', ארץ קצה 'אל נאמר ׁשּכבר נֹוׁשבת', ארץ ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאל
ּכיצד? הא נֹוׁשבת', ארץ אל ּבאם 'עד נאמר ּכבר ׁשהרי ּכנען', ארץ ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקצה

מּלירד מן ּופסק מׁשה מת ּבאדר כנען)ּבׁשבעה ארץ בקצה והיּו(כשהיו , ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבניסן" ט"ז עד ׁשּבכליהם מּמן נושבת)מסּתּפקין בארץ כבר .(כשהיו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

זה גדול. פלא לא היא אחד יום של מן ושבוע חודש לאכול ָהאפשרות
אין שכמעט ככפור" "דק שהוא, כל מן אוספים ויום. יום בכל שקרה ָנס

עומר להיות מתרבה והוא ממשות, ק"ג)לו 2.4 בני(אוכל למדו המן מירידת .
המתעטף הוא המחיה, הוא ה' פי שמוצא שנה ארבעים במשך ישראל
אחד ליום לאדם עומר להיות יכול ה' פי מוצא להפך. ולא הגשמי, באוכל
בבית. אנשים חמישה יש אם עומרים חמישה גם להיות ויכול צריך, אם
לצורך שישי ביום יורד הוא אם נפש, לכל עומרים שני להיות גם יכול הוא
האיסוף כמות לפי לא הוא שהמן לומדים הם שנה ארבעים אחרי השבת.
חודשיים. או לחודש יספיק אחד יום של מן כי מניעה אין הצורך. לפי אלא

כלתה לא הּקמח ֶַַַָָָֹּכד
אלישע. ותלמידו הנביא אליהו שמלמדים מה את מזכיר הזה הלימוד
כף "מלא רק לה שיש ורואה הצרפתית לאישה הנביא אליהו מגיע ְַֹשכאשר
לך שיש המעט את הניפי לה: אומר הוא ּבּצּפחת", ׁשמן ּומעט ּבּכד ְֶֶֶַַַַַַַָקמח
והּוא היא וּתאכל אלּיהּו ּכדבר וּתעׂשה "וּתלְך די. בלי עד ברכה בו ותראי ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלה'

חסר" לא הּׁשמן וצּפחת כלתה לא הּקמח ּכד ימים: יז)ּוביתּה א, .(מלכים ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּכי "ּבּבית לה שאין הנביאים מנשי אחת לאישה הנביא אלישע מלמד ִִַַכן
ׁשמן" אסּוְך ד)אם ב, "וסגרּת(מלכים משכנייך כלים קחי לה: אומר הוא . ְְְִֶַָָָ

שיש מהשמן הריקים הכלים כל את ומלאי לכי ּבניְך". ּובעד ּבעדְך ְֲִֵֶֶַַַַָהּדלת
ה' ברכת הכלים. שיכלו עד לנבוע יפסיק לא שלך השמן שכד ותראי לך,
קיים והוא זיע"א סאלי הבבא אצל רבות פעמים היה כזה נס תעשיר. היא
בו. שמשתמשים בשמן או שאוכלים בלחם נס הטבע. בדרך נס תמיד.
סופו. עד מתחילתו אותו שראה למי אלא ניכר שלא השמן פך נס כמו נס

ושעה. שעה בכל לישראל המן צנצנת מזכירה הזה החשוב היסוד את
אמרו בתורה? עוסקין אתם אין מה מפני לישראל: ירמיה שאמר "שבשעה

במה בתורה עוסקין אנו אם צנצנתלו: להן הוציא שעה באותה נתפרנס?
ואתם נתפרנסו, מהיכן ראו בתורה שעסקו אבותיכם וכו': להם ואומר המן.

מזה" אתכם אפרנס ואני בתורה כא)עסקו פרק בשלח תנחומא הא(מדרש .
ידיהם. במעשה קיימת תמיד המן שברכת למדת



המן לירידת המשך – העומר הקרבת
פסק שבו יום באותו בדיוק ישראל בארץ ניסן בט"ז העומר מנחת הקרבת
במדבר אחרות. בדרכים לימוד אותו המשכיות. כאן שיש מלמדת ַָהּמן
אׁשר הּמן את וּיאכלָך וּירעבָך "ויעּנָך הקשה: בדרך ה' פי מוצא על ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָלמדנו
יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ּכי הֹודיעָך למען אבתיָך ידעּון ולא ידעּת ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹלא

האדם" יחיה ה' פי מֹוצא ּכל על ּכי ג)האדם ח ישראל(דברים בארץ . ְִִִֶַָָָָָָָָ
חלב זבת "ארץ של אוכל אוכלים טובה: בדרך ה' פי מוצא על ֶֶַָָָלומדים
הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקיָך ה' עיני "ּתמיד הזמן. כל בה' שתלוי אוכל ְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּודבׁש",

ׁשנה". אחרית ְֲִַַָָועד

שכנסת כיוון
ישראל
מתעטרת
בכתרים
ניסן, בחודש
נשארים הם
שלושים אתה
ולא יום
נלקחים
ממנה.
ובאותם
יום שלושים
כנסת יושבת
עם ישראל
שלה הכתרים
החיילים וכל
בשמחה שלה

העומר מנחת הנפת עד הארץ תבואת את לאכול האיסור
האוכל כי ונראה העומר את נניף שלא עד כי לנו אומר לה'
לפני אוכלים שלא כמו ממנו. לאכול נוכל לא - לה' הוא
העומר ספירת ומלואה". הארץ ש"לה' ומזכירים שמברכים
משחררת העומר מקצירת יום ממ"ט ואחד אחד כל של
"לא שאומרים מצרים של הטומאה שערי ממ"ט אותנו
עבודה של תוצאה היא שהפרנסה וחושבים ה'" את ידעתי
יודעים וגם עובדים גם אנחנו אלא כמוהם, לא אנחנו בלבד.
ּבכל אלקיָך ה' יברכָך "למען ידינו. מעשה את מברך ה' ְְְְֱֶֶַַָָֹכי

ּתעׂשה" אׁשר ידָך כט)מעׂשה יד העומר(דברים ספירת לכן . ְֲֲֲֵֶֶַַָ
דווקא אלא המקדש, בבית העומר מהנפת מתחילה לא
בלילה. ידינו על שנעשה מהקציר שלנו. העבודה מרגע

השדה. שבעבודת ה' ברכת את להדגיש

במקדש העומר הנפת כמות בין ההשוואה האיפה)גם (עשירית

במדבר שאספנו המן כמות האיפה)לבין מלמדת(עשירית ,
שנה ארבעים שירד למן המשכיות הוא הזה שהקרבן
לעצמו ואחד אחד כל מזכיר הזה החשוב היסוד את במדבר.

העומר בספירת שנה מןבכל לחם "המוציא כשמברכים יום (ובכל

ברכות) שאר או .הארץ"

שני לפסח ראשון מפסח הארה
קנג/א)הזוהר דף ג על(חלק שלמדבר המתמשכת ההארה

בשאלה: מתחיל והוא מצרים. יציאת אחרי גם המצה סגולת
שלטא בה עאלין דישראל דמהימנותא רזא דפסח רזא "אי
יכילו דלא אלין יכלין איך לחדוה, זמנא איהו וכדין בניסן,
– זמנא?" אעבר דהא תניינא, בירחא למעבד דאסתאבו, או
מצרים יציאת מנס באה שנה שבכל הפסח קדושת אם

עבר הרי אייר? בחודש פסח לנפש הטמאים לעשות יכולים איך בניסן,
ניסן? חודש של הארה אותה זמן

קיימת שהיא עד כך, כל גדולה היא פסח של ההארה כי הזוהר ועונה
דכנסת כיון "אלא באייר. ט"ו עד יום, שלושים במשך שנה בכל במצות
מינה ועטרהא כתרהא אתעדיאת לא בניסן, בעטרהא מתעטרא ישראל
יתבא מפסח, ישראל דנפקו יומא מן יומין תלתין אינון וכל יומין, תלתין
מתעטרת ישראל שכנסת כיוון בחדוה". חילהא וכל בעטרהא, מטרוניתא
ממנה. נלקחים ולא יום שלושים אתה נשארים הם ניסן, בחודש בכתרים
החיילים וכל שלה הכתרים עם ישראל כנסת יושבת יום שלושים ובאותם
חודש ניסן, חודש שעבר למרות שני פסח לחגוג אפשר לכן בשמחה. שלה

הגאולה.

מצא מוציא
לאכול שצריך כך כדי עד באייר, י"ד עד רבה חשיבות יש שלמצה כיוון
זצוק"ל אליהו הרב מרן מו"ר פסק הפסח, קרבן עם שני בפסח מצות
ימי בכל עליה שמברכים כמו באייר, ט"ו עד "המוציא" מצה על לברך
שאנו בגלל היא בפסח "המוציא" מצה על שמברכים הטעם שהרי הפסח.

עליה לברך האשכנזים נוהגים כן על כעוגה. ולא כלחם אותה מחשיבים
לקוראה בפסח לה שהייתה החשיבות לשיטתם "המוציא", השנה בכל

כולה השנה כל ממנה פוקעת לא רה."לחם" סימן א חלק הלוי" "שבט (שו"ת

זצ"ל זוין יוסף שלמה רבי הגאון כתב וכך י"ז. סימן א' חלק שהם" "אבני בשו"ת הוא וכן

ד. ד"ה מח סימן חיים אורח יעקב" "חלקת שו"ת ועיין שי"ט. וספרים" "סופרים בספרו

"המוציא" עליהן לברך דבר" עמא "וכן ואומר שמסכם י' אות ברכות מערכת חמד" ו"שדי

כולה) השנה .כל

השנה כל לחם להחשיבה האם זו. בהלכה הסתפקו הספרדים מחכמי חלק
ונכססת יבשה שהיא בגלל עוגה להחשיבה או פסח בגלל

וקרקרים ביסקוויטים בסי'כמו מחב"ר כנה"ג. שיורי ורדים. (גינת

מ"ג) ס"ק קנ"ח סי' כה"ח ע'. סי' או"ח דוד בית ה'. סעי' כן,קנ"ח על .
בהגדת שכתוב כמו יעשה מספק להימנע אדם רוצה אם

לחם על "המוציא" שברך אחרי לאוכלה חיים" (עמוד"אורח

כ"ג) לבדהרי"ג יאכלנה לא הפסח אחר המצה לו נשאר "אם :
ז"ל הפוסקים מחלוקת של גדולה במבוכה בזה יכנס כי

המ נט"י עםבשביל לאוכלה יזהר כן על המזון. וברכת וציא
כזית ויאכל הפת על המוציא ויברך ידיו שיטול דהיינו הפת
פסק לכך, פנאי לו אין ואם בהמצה". סעודתו ויגמור פת
יום שעד באייר. ט"ו עד "המוציא" לברך זצוק"ל הרב מרן

המצה. על שרוי "לחם" שם בוודאי זה

לכם ְְֶֶַָּוספרּתם

ּתהיינה ְְִִֶָֹּתמימת
ערוך" ה"שולחן ח)כתב סעיף תפט סימן חיים שכח(אורח "אם :

סופר ימים, משאר בין ראשון יום בין מהימים, באחד לברך
יום דילג אם מסופק הוא אם אבל ברכה; בלא ימים בשאר
זה הלכה פסק בברכה". ימים בשאר יספור ספר, ולא אחד
מצוות האם בראשונים גדולה מחלוקת של סיכום הוא
סופה, ועד העומר מתחילת אחת מצווה היא העומר ספירת
הימים שאר את לספור יכול לא שוב אחד יום שכח ואם

גדולות) הלכות בעל = עצמה,(בה"ג בפני מצווה הוא יום שכל או ,
התוס' ע"א)כדברי סו בהלכות(מנחות פסק "עוד שכותבים:

סופר אינו שוב ספר ולא אחד יום הפסיק שאם גדולות
יתכן". ולא הוא גדולה ותימה 'תמימות', דבעיא משום

בעיני גדולה תימה הוא גדולות הלכות בעל של דעתו למה להבין וצריך
החכמה" "בצל בשו"ת מה)התוס'. סימן ה ישעיהו(חלק רבנו דעת את הביא

זצ"ל הזקן כ"ט)מטראני סימן סוף המכריע מימי(ספר ויום יום כל כי שהוכיח ,
אנו ויום יום בכל שהרי "תדע עצמה: בפני מצווה הוא העומר ספירת
ומעכבין אחת מצוה אלא שאינן איתא ואם העומר. ספירת על מברכים

לברך צריך היה לא הראשון בלילה שבירך כיון זה, את הימים)זה (בשאר

על התוס' תמה שבגללה הסיבה שזאת ייתכן ברכה". בלא מונה היה אלא
גדולות. הלכות בעל

להקל ספירות ספק
בלי הימים בשאר יספור אחד יום ספר שלא שמי אומרים אנו להלכה
ספק יש ביום, ספר אם אמנם להקל". ברכות ש"ספק כיוון זה כל ברכה.
ממשיך ספיקא ספק פה שיש וכיוון לא, או מועילה הזאת הספירה אם

אדם" ב"נשמת והקשה בברכה. הימים בשאר ה)לספור כלל א ומה(חלק :
להקל" ברכות "ספק אמרינן ספיקא בספק גם הרי ספיקא? הספק הועיל

ג') אות ז' סימן יוסף" ב"ברכי החיד"א בשם ז ס"ק יח סימן החיים כף הביא .(כן



דילוגים ללא ספירה
של להגדה בפירושו זצוק"ל שפירא אברהם הרה"ג השיב זו שאלה על
אחד יום ספרו שלא במקרה לברך ממשיכים אם המחלוקת יסוד כי פסח,
וכמה כמה מצינו שהרי מצוות. כמה או אחת מצווה זו אם בשאלה אינה
של תפילין זו. את זו מעכבות ואינן אחת מצווה שנחשבות אחרות מצוות
בלבד ראש של תפילין בעבודתם מניחים שהכוהנים למשל, ראש, ושל יד
גם נאמרה זו הלכה כהונה. לבגדי חציצה מהוות יד של שתפילין משום
כן כמו אחת. מצווה היא ראש ושל יד של תפילין שמצוות שסובר למי
מצווה היא הערביים בין של ותמיד שחר של תמיד שקרבן יודעים אנו
הקריבו לא אם גם לכן זה. את זה מעכבים לא הללו והקרבנות אחת,
בין של תמיד בערב להקריב יכולים שחר, של תמיד המקדש בבית
מעכבים ולא אחת מצווה שנחשבים מוספים בקרבנות הדין כן הערביים.
מלספור מנוע אחד יום ספר שלא מי הבה"ג לדעת למה כן אם זה. את זה

בברכה? הימים שאר את

העומר ספירת
אחד כל של
ממ"ט ואחד
מקצירת יום
העומר
משחררת
ממ"ט אותנו
שערי
של הטומאה
מצרים
"לא שאומרים
ה'" את ידעתי
וחושבים
שהפרנסה
תוצאה היא
עבודה של
בלבד

היא הזה במקרה הסיבה כי זצ"ל שפירא הרב מסיק מכאן
לפני שני יום לספור אי-אפשר בספירה. שמדובר בגלל
לראות אפשר לדבר דוגמה אחד. יום לפניו שספרת
ובדקה נקיים שבעה ספרה אישה אם נקיים, שבעה בספירת
הסיחה אם אבל ספירה. לה עלתה – ושביעי ראשון רק
ראשון שבדקה אע"פ בו, ספרה ולא הימים באחד דעתה
שאין רביעי יום שאין כיוון ספירה, לה עלתה לא – ושביעי

הדרך. זה על וכן לפניו, שלישי

הגמרא יובל. בספירת הדין ע"ב)כן יב עשרת(ערכין כי כותבת
חזקיהו. מלכות בתקופת גלו ישראל מלכות של השבטים
אי-אפשר ישראל בארץ יושבים ישראל עם רוב וכשאין
הפסיקו כן על יובל, שנות חמישים ספירת את לספור
שנה, כ-90 אחרי השבטים. עשרת בגלות היובל בספירת

יאשיהו המלך המלך)בימי חזקיהו של הנביא(הנין ירמיהו הלך ,
ישראל לארץ השבטים עשרת את כךלהחזיר אחר גלו (והם

יאשיהו) של נכדו צדקיהו, בימי הבית בחורבן .שוב

היובלות של השנים חשבון את באריכות מחשב שם רש"י
שנת מניין היה השבטים עשרת גלות בזמן אם כי וכותב
שנות של הספירה את להמשיך אי-אפשר ,12 או 10 היובל
"בעל ירמיהו. על-ידי השבטים עשרת כשחוזרים היובל
אם למה נבין ומכאן ד'". ג' ב' א' למנות התחילו אז כרחך

בספירה. להמשיך יכול לא בעומר אחד יום ספר לא

ספירה של רצף
התוספות שכותב מה מובן זה ע"ב)לפי כ כתב(מגילה "ובה"ג :

וכן ברכה, בלא למחר ימנה - בלילה לברך דאינשי דהיכא
בברכההלכה עוד ימנה לא - ויום לילה שכח אם אבל .

העומר בקצירת תלויה ברכה כי ביום, מברך לא וליכא". 'תמימות' דבעינן
בלילה. הוא העומר קצירת זמן ועיקר לספור". תחל בקמה חרמש "מהחל
ולא שלמה, תהיה שהספירה בשביל אלא המצווה בשביל לא סופר אבל

לא. או מועילה ביום ספירה אם ספק מחמת

יוסף" ה"בית שכותב הדברים משמעות הדשן"(תפט)כך "תרומת בשם
ל"ז) סימן -(ח"א ברכה בלא ביום וסופר לספור בלילה שכח בודאי "אפילו :
שוב הימים)סופר דילג(בשאר ולא הואיל 'תמימות' שפיר דמיקרי בברכה

לספור ממשיך הוא ספיקא ספק מחמת לא זה לפי לגמרי". אחד יום
על-פי ספירה. של רצף פה שיש ודאי מחמת אלא בברכה, ימים בשאר
להמשיך יוכל בקטנותו שספר קטן כי זצוק"ל שפירא הרה"ג מרן פסק זה
כיוון גדול, כמו בחיוב הייתה לא בקטנות שהספירה אע"פ בגדלותו לספור

כאן. יש ספירה ששם

המקדש לבית חיבור – העומר ספירת

מהתורה ימים ספירת למקדש, זכר שבועות ספירת
ע"א)הגמרא סו סובר(מנחות שבועות וגם ימים גם שסופר מי כי אומרת

שהיא סובר – ימים רק שסופר מי ואילו מהתורה, היא בימינו שהספירה
ירוחם רבנו של דבריו את להביא רגיל היה זצוק"ל אליהו הרב מרן מדרבנן.

גאוןז"ל דבריו את שהסביר וכפי ג, טור מד דף ד חלק ה נתיב וחוה" אדם ("תולדות

ד') סעיף רכ"ד עמ' חיים" "אורח בהגדה זיע"א חי" איש ה"בן בעל ותפארתנו .עוזנו
את ולא העומר, להקרבת השבועות ספירת את רק הצמידה התורה
הּׁשּבת מּמחרת לכם "ּוספרּתם כתוב: השבועות ספירת על הימים. ְְֳִֶֶַַַַָָָספירת
את אבל ּתהיינה". ּתמימת ׁשּבתֹות ׁשבע הּתנּופה עמר את הביאכם ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמּיֹום
הּׁשּבת מּמחרת "עד העומר: להקרבת הצמידה לא התורה הימים ֳִַַַַָָספירת

יֹום". חמּׁשים ּתסּפרּו ְְְֲִִִִִַהּׁשביעת

המקדש בית שאין בזמן אשי, רב דבי ורבנן אביי לדעת לכן
וספירת מהתורה. ממש של חיוב היא הימים ספירת קיים
בית שהיה בזמן לדבריו, למקדש". "זכר רק היא השבועות
שתי מברכים והיו ספירות שתי סופרים היו קיים המקדש

ברכה העומר, ספירת על הימיםברכות ספירת על אחת
השבועות ספירת על אחת בספרוברכה הרמב"ם כדברי (שלא

קס"א) עשה העומר,המצוות מנחת את מקריבים שאין בימינו, .
הפוסקים לדעת כלל. שבועות סופרים לא אמימר לדעת
ימים. רק אלא בברכה שבועות לספור יכולים לא האחרים
ולכן הימים ספירת על השבועות ספירת את סומכים לכן
השבועות שספירת לרמוז וכו'. אחד שבוע שהם אומרים
מברכים שבגללה הסיבה גם זאת הימים. ספירת על נסמכת
"על או הימים" ספירת "על ולא העומר" ספירת "על בימינו

הנ"ל. הספירות שתי על לרמוז השבועות", ספירת

מהגלות ליציאה תפילה – בכוח אנא
בשער שכתוב מה את מזכיר היה זצוק"ל אליהו הרב מרן

בנגינות" "למנצח לפני בכוח" "אנא לומר (דרושיהכוונות

יא) דרוש בכוח".הפסח "אנא תפילת בתחילה כתובה שם ,
ז"ל האר"י את ראה שהוא ויטאל חיים רבי מעיד כך ואחר
אלקים 'מזמור העומר ספירת אחר לומר מאד וזהיר "מקפיד
ימים המ"ט מן ויום יום בכל ולכוין מעומד. כולו כו' יחננו'
באות יכו'ן גם המזמור. בזה שיש תיבות ממ"ט אחת בתיבה

וכו'." וירננו' 'ישמחו בפסוק שיש אותיות ממ"ט אחת

על תפילה שזו בגלל הוא בכוח" "אנא להקדמת הטעם
צרּורה". ּתּתיר ימינָך, ּגדּלת ּבכח, "אּנא מהגלות, ְְְְִִֶַַַָָָֹֻיציאה
אנו שבה מלכויות, ומשעבוד הגלות מצרת להצלה תפילה
נמצא לכך רמז העולם. אומות בידי ושבויים כבולים "צרּורה". כמו ְָנחשבים
שעברו מסעות מ"ב כנגד מ"ב, שהוא הזו התפילה של המילים במספר
שלבים מ"ב כמותם עוברים אנו גם ישראל. לארץ ממצרים בדרך ישראל

בימינו. גם הגלות מצרת היציאה בתהליך ומסעות

בגאולה עליות למ"ט תפילה – בנגינות למנצח
דרך פנים בהארת ישראל ארץ ליישוב מתפללים אנו ּבכח" "אּנא ְַָָֹאחרי
והארת ברכה חן, מבקשים אנו זה שבמזמור בנגינות". "למנצח מזמור
השלמה. הגאולה שזו סלה". אּתנּו ּפניו יאר ויברכנּו. יחּננּו "אלקים ְְֱִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹפנים.

עֹולם" לאֹור ה' לְך ס)"והיה בארץ(ישעיה חקלאי לשפע גם מתפללים אנו . ְְָָָָ
שכל מתפללים אלקינּו". אלקים יברכנּו יבּולּה. נתנה "ארץ – ְְְְֱֱִֵֵֶֶָָָָֹֹישראל
את מנהל שה' להבנה כולו העולם את יביא ישראל עם על שיבוא השפע



אֹותֹו וייראּו אלקים. "יברכנּו – לקצה מקצה שמים ליראת יביא ְְְְֱִִֵָֹהעולם.
ספירת אחרי יום כל לומר צריכים שאנו התפילה זו ארץ". אפסי ְֵֶַָָּכל
ה כאילו הזה, המזמור בקריאת כאן, במיוחד לכוון ראוי ולכן ואהעומר.

עיניו. מול היא כאילו המקדש. בבית שיש המנורה על כתוב

העולם לגאולת – לאּמים וירּננּו יׂשמחּו של באותיות ְְְְִִִַֻכוונה
מהפסוק אחת באות הימים ממ"ט יום כל מכוונים אנו הנ"ל הכוונות מלבד
מיׁשר. עּמים תׁשּפט ּכי לאּמים. וירּננּו "יׂשמחּו למנצח. מזמור של ְְְְְִִִִִִִַַֹֹֻהמרכזי
היא בזה והכוונה אותיות. מ"ט יש זה בפסוק סלה". ּתנחם ּבארץ ְְִֵֶֶַָָָֻּולאּמים
הזה. הפרק עוסק בזה שגם העמים. כל לעיני בגאולה שיהיה ה' קידוש על
מצרים ביציאת היה שכך העומר, ספירת בכל לכוון צריכים אנחנו בזה גם

ואמן. אמן העתידה. בגאולה גם יהיה וכך
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שלום מדרכי מישהו, פוגש אתה אם אבל התפילה. סוף עד נכון,

טוב. בוקר לו להגיד מותר
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עלול אתה – משבחים ואם בגאווה. נופל לא אתה – אותך מבזים אם

בעולם, תפקידך גודל את יודע שאתה ככל לדעת, והעיקר ליפול.

שאומרים ממה מתרגש פחות אתה טוב, לפעול עוד לנו יש וכמה

עליך.
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עליו תתפלל אבל פנים. לו להאיר חייב לא אתה לחייך יורד הוא אם

לחייך. ירד ולא בתשובה שיחזור

הּוא ׁשּלּה וׁשּלכם, ְִֶֶֶֶָָׁשּלי
מגאון ששמע זצוק"ל, שלו מנשה מחכם פעם שמעתי זצ"ל: הרב סיפר
אחת אישה שהייתה זצוק"ל, חי איש בן הרב בעל ותפארתנו עוזנו
חכמים תלמידי היו ובניה בעלה "מלכה". בערבית שזה "חתון", לה שקוראים
לבית-דין הגיעה היא שנה 120 אחרי ובפוסקים. בש"ס בקיאים חשובים,
על עדן גן תקבלי לה: ואמר גדולה גמרא אחד מלאך לה והביא מעלה של
"טור" של ספר לה והביא אחר מלאך בא כך אחר הזה. בספר שלך הלימוד
"שולחן והביא שלישי מלאך בא כך אחר דבר. אותו לה ואמר וכבד גדול

הבא. עולם לה מגיע עליו שגם לה ואמר גדול ערוך"

הדחתי הזה בעולם אני שלי. לא זה אחרת. חתון זאת טעיתם. להם: אמרה
עזרת את טעויות. אין האמת, עולם פה לה: אמרו רצפה. ושטפתי כלים
שלהם. התורה על שכר תקבלי את – תורה ללמוד אותם ודחפת ולבנך לבעלך

– וׁשּלכם ׁשּלי לּה, "הניחּו אשתו: על לתלמידיו עקיבא רבי שאמר מה ְִִֶֶֶָָָזה
של התורה גם אלא שלה, עקיבא רבי של תורתו רק לא דהיינו הּוא". ֶָׁשּלּה
ברבות כי לדעת, ועוד שכרה! גדול כמה כן, ואם שלה. היא תלמידיו כל
וגודל. הולך שכרה וכמה תלמידים, אלפי רבבות עקיבא לרבי יש הדורות

לאמיתה. האמת אלא המליצה, לתפארת היו לא עקיבא רבי ודברי

השלוםמכרכר למען
כתב ומישהו עניין, באיזה תשובה אחד רב כתב אחת פעם זצ"ל: הרב סיפר
והיה מאוד עליו הקפיד שהרב כמובן מקרקר?" הוא "מה זלזול: בלשון עליו
עשיתי וכך אנשים, בין שלום ולעשות ללכת נהגתי בצעירותי גדול. כעס
כתב אדם שאותו לו, ואמרתי שהקפיד רב לאותו הלכתי הזה, במקרה גם
שהיה עוז', בכל מכרכר 'ודוד – המלך דוד אצל שכתוב כמו 'מכרכר', עליו

הקדוש-ברוך-הוא. את ומשבח רוקד

כ'. כבת ק' בת לו: אמרתי בקו"ף! 'מקרקר', כתב הוא אבל הרב: לי אמר
יכול היה לא בסוף אבל זכות! ללמד כדי רק זאת אומר אתה הרב: לי אמר

בו. שפגע אדם לאותו ומחל חיוכו את לכבוש


