
-מ-    ל/לאמאמל '''ל רמאמ

"מכון שבתך"
מאמר ל''ג בעומר

שירממיםלהנמאמיםל

אפילאמה''מלמ ילאברהם צבי קלוגערלש יט''מ

 יתלהאדמשל''נזמלישממ ''ל יתלשאש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



לקבלת המאמרים בדוא"ל:

nezerisroel@gmail.com



-'-    ל/לאשארמתלהשרממתלמת' מתמ

משמעות השערות ותגלחתן

פרק א' – משמעות גילוח השערות

מותר האדם מן הבהמה בדיבור ובקומה

הנה האדם נבדל מן הבהמה בשני דברים בולטים והם הדיבור והקומה שהבהמה אין לה קומה 

ואין לה את כח הדיבור ואילו האדם יש לו את שני המעלות האלו, וזה מחמת הדעת היתירה 

שיש באדם יותר מן הבהמה לכן הוא נבדל הימנה בדיבורו ובקומתו המורים על גודל מעלת 

דעתו יותר מכל הנבראים כולם.

גילוי הראש וכיסויו

והנה כשאדם הולך בגילוי ראש הרי זה מורה חוצפה וגסות הרוח, שמשתמש עם מעלת קומתו 

להיות חצוף כלפי מעלה, והרי הוא כאילו הוא מודיע שאינו מוכן לכפוף ראשו לשמוע ולקבל 

מקבל  כביכול  הוא  הרי  ראשו  כשמכסה  משא"כ  ממנו,  שלמעלה  עליון  דעת  או  זולתו,  דעת 

מרות ונעשה כלי מוכן לשמוע מה שלמעלה הימנו, ולכן כיסוי הראש מורה על יראת שמים 

שכיסוי  )קנו:א(,  שבת  במסכת  המובא  יצחק  בר  נחמן  מרב  המעשה  וכידוע  וכו'  עול  וקבלת 

הראש מנע ממנו לגנוב.

שכינה למעלה מראשי

וכדאיתא בגמרא )קידושין לא.( "אמר רבי יהושע בן לוי אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה 

זקופה שנא' )ישעיה ו ג( מלא כל הארץ כבודו רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות 

למעלה  שיש  על  מורה  הראש  שכיסוי  לנו  הרי  מראשי"  למעלה  שכינה  אמר  הראש  בגילוי 

מהראש את כבוד ה', ונמצא שכיסוי הראש היינו כפיפתו כלפי מעלה.

א גמרא שבת )קנו):, ומדרבי נחמן בר יצחק נמי אין מזל לישראל דאימיה דרבי נחמן בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה 

לא שבקתיה גלויי רישיה אמרה ליה כסי רישיך כי היכי דתיהוו עלך אימתא דשמיא ובעי רחמי לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה 

יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא נפל גלימא מעילויה רישיה דלי עיניה חזא לדיקלא אלמיה יצריה סליק פסקיה לקיבורא 

בשיניה:
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גידול השערות וגילוחם

לא  ועדיין  הטבעי  בגידולם  הם  עוד  דכל  השערות,  במשמעות  יש  כן  שכמו  הבן,  ומעתה 

נתגלחו הם מורים על זה שאין האדם מוכן לכפוף ראשו ולגלחם, כי כשהאדם מספר שערותיו 

זה  תחת  לישב  שצריך  המציאות  מצד  הן  המגלחו,  האדם  תחת  ראשו  לכפוף  צריך  הוא  הרי 

מאחוריו  ראשו  את  לו  ולמסור  אימון  בו  ליתן  שצריך  מצד  והן  מראשותיו,  העומד  שמגלחו 

אליו  ונכנע  ממנו  נמוך  שמלפניו  וזה  מאחוריו,  שלופה  ובתער  בסכין  אוחז  שהמספר  באופן 

ונותן לו רשות לגלח שער ראשו.

אין מסתפרין מהם

וכמו דקי"ל להלכה שאין מסתפרין על ידי עכו"ם רק באופן שיש מראה מלפניו מחשש שמא 

יהרגנו מאחוריו על ידי התער השלופה שבידו )כמבואר כל זה בסוגיית הגמרא בעבו"ז כט. לפרטיה, וכן בשו"ע 

יו"ד סימן קנו(.

ועיין ברד"ק )שמואל א' א יא ב( שפירש שהתער נקרא בלשון הכתוב "ומורה" משום שהשיער 

מהתער,  מתיירא  שהמתגלח  היינו  ולדברינו  המגלחו,  התער  סכין  מאימת  ומתיירא  מתפחד 

]אולם בפשטות פירושו הראשונים דהיינו מלשון ירה בים שזה לשון השלכה כי התער משליך 

השערות וכו'[.

הנזיר המוזר והמופרש ודיניו

ולכן הנזיר שאין רוצה לגלח שערות ראשו, הרי הוא מורה בזה על פרישותו מבני אדם, ועל 

זה שאינו רוצה לתת אמונתו בבן תמותה, ולכן אינו מגלח שער ראשו כל ימי נזרו, ועל כן הוא 

נקרא נזיר, שמורה על היותו מזיר ומפריש עצמו מבני אדם, ומה"ט הוא ג"כ אינו שותה יין, 

שיש בה את כח הלגימה המקרבת את הלבבות )עיין סנהדרין קג:( מחמת שרוצה להיות בפרישות 

ובנזירות מהם.

ב רד"ק )שמואל א א יא(, ומורה - תער כמו ומורה לא יעלה על ראשו דשמשון וי"ת של שמשון ומספר ותרגם זה ומרות אנש 

לא תהא עלוהי ועניינו לפי דעתו כמו באל"ף ובדברי רז"ל מחלוקת בזה ר' נהוראי אומר נזיר היה שמואל שנאמ' ומורה לא 

יעלה על ראשו מה מורה האמורה בשמשון נזיר אף מורה האמורה בשמואל נזיר אמר ר' יוסי אין מורה אלא של בשר ודם אמר 

לו ר' נהוראי והלא כתיב ושמע שאול והרגני הרי שכבר היה עליו מורא של בשר ודם אמר רב יוסף כמאן מתרגמי' ומרו' אינש 

לא תהא עלוהי כמאן כרבי יוסי ובדרש מפ' למה נקרא תער מורה א"ר אמי לא תבא שמה יראת שמיר ושית מה הדין מורה לא 

מדחיל אלא מן פרזלא אף הדין שערא לא מדחיל אלא מן פרזלא:
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בהא דאינו מטמא למת

הוא אינו מטמא למתים, שזה ג"כ מורה על פרישותו מתקשורת בני אדם וכמבואר  וכמו"כ 

במשנה בכתובות )עא.ג(, שהמדיר את אשתו שלא תלך ללווית המת הרי זה יוציא ויתן כתובה, 

כי מכיון שהיא לא תלך ללוות המת ג"כ לא יבואו ללוותה ולכן אין הבעל יכול למונעה מזה, 

הרי לנו שזה מדרכי ההדדיות שבין אדם לחבירו.

ומורה לא יעלה על ראשו

יעלה  יעלה על ראשו" דהיינו שלא  מצינו שהנזירות נקראת בלשון הכתוב "ומורה לא  ולכן 

)שמואל א א  יג ה( והן בשמואל  )שופטים  )במדבר ו( והן בשמשון  תער על ראשו, הן בפרשת הנזירות 

ידע שמשון שכל  ולכן  ובזה מתבטא שאין עליו שום מורא מבני אדם,  נזיר,  יא( למ"ד שהיה 

עוד שלא נתן שער ראשו לגילוח הרי שכוחו עליו אולם מרגע זה שמגלח שער ראשו הרי סר 

כוחו מעליו וכמו שאכן היה )והדברים ארוכים, ועיין בסוגיית הגמרא בשלהי נזיר, וברד"ק על 

שמואל ד שם, ואי"ה במק"א נרחיב בזה(. 

פרק ב' – תספורת השערות

השערות הינם ממותרי המוחין

וביותר: דהנה השערות והצפרניים, הינם הדבר היחיד הגודל בגוף האדם, והבדל יש ביניהם 

דהצפורניים הינם פסולת ממש, אולם השערות יש בהם יופי ונוי והידור פני האדם, ועוד יש 

הבדל ביניהם שהשערות הגדלים בראש הינם ממותרי המוחין )האריז"ל(, משא"כ הצפרניים שהם 

משיירי מותרות הגוף, ולכן יש בהשערות מעלה יתירה שהם הוראה על גדילת המוח ופעולתו, 

כי הם גדלים מחמת תנועת המח הבאה מחמימות המח ותנועתו, ומהפרשת הליחות אשר בו.

ג גמרא כתובות )עא.(, אלא לבית האבל מאי נועל בפניה איכא תנא למחר היא מתה ואין כל בריה סופדה ואיכא דאמרי אין כל 

בריה סופנה תניא היה ר' מאיר אומר מאי דכתיב טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם והחי 

יתן אל לבו מאי והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דספד יספדוניה דקבר יקברוניה דידל ידלוניה דלואי ילווניה דטען יטענוניה:

ד רד"ק שמואל א א יא(, ומורה - תער כמו ומורה לא יעלה על ראשו דשמשון וי"ת של שמשון ומספר ותרגם זה ומרות אנש 

לא תהא עלוהי ועניינו לפי דעתו כמו באל"ף ובדברי רז"ל מחלוקת בזה ר' נהוראי אומר נזיר היה שמואל שנאמ' ומורה לא 

יעלה על ראשו מה מורה האמורה בשמשון נזיר אף מורה האמורה בשמואל נזיר אמר ר' יוסי אין מורה אלא של בשר ודם אמר 

לו ר' נהוראי והלא כתיב ושמע שאול והרגני הרי שכבר היה עליו מורא של בשר ודם אמר רב יוסף כמאן מתרגמי' ומרו' אינש 

לא תהא עלוהי כמאן כרבי יוסי ובדרש מפ' למה נקרא תער מורה א"ר אמי לא תבא שמה יראת שמיר ושית מה הדין מורה לא 

מדחיל אלא מן פרזלא אף הדין שערא לא מדחיל אלא מן פרזלא:
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בתער הסופר

לו  )ירמיה  זה המגלח את שערות הראש בשם "סופר" כמו שמצינו בלשון הכתוב  נקרא  ולכן, 
ַתַער ַהּסֵֹפר" וכן מצינו תמיד בלשון התרגומים שגילוח הראש נקרא בשם תספורת, וכן  כג( "ּבְ

הסכין הנקרא "מספריים", והדברים מתמיהים מה בין סופר לשערות הראש.

השערות כספר עלי ראש

אולם להנ"ל יבואר שכמו שהסופר כותב את הגיגי מוחו או את הגיגי זולתו - עלי ספר וגליון, 
ידי שערותיו את מה שהוא פועל בתנועתו שעי"ז  כמו"כ המח עצמו כותב על גבי ראשו על 

לא  שעדיין  כדיבור  הם  הרי  בגופו  מחוברים  השערות  עוד  כל  אולם  וכנ"ל,  השערות  גדלים 

נעתק מפי המדבר, אולם ברגע שמגלח שערות ראשו הרי הוא כאילו מוציא את פרי מוחו, ולכן 

נקרא המגלח בשם "סופר" מחמת שהוא כאילו מוציא את הספר של המתגלח לאור.

המח כשדה המגדל פירות

ונבאר הדברים ביתר שאת, דהנה מח האדם יש בו כח של חידוש ויצירה, וחידושי פרי מוחו 
הדיבור  כח  ידי  על  רק  וגילוי  ביטוי  לו  אין  עצמו  המח  אולם  האדם,  של  יפיו  עיקר  הם  הם 

והכתיבה שבהם מגלה ומספר האדם את מה שמוחו מחדש, אולם כל עוד לא גילה האדם את 

מה שבמוחו הרי שאין פירות מוחו נפרדים ממנו אלא הם מאוחדים עימו, אולם ברגע שמספר 

ומגלה את חידושי מוחו, או שכותבם עלי ספר, הרי שנעשו נפרדים הימנו ואין לו בהם שוב 

שליטה כי כבר יצאו מרשותו.

חציבת האותיות מן ההר

וזימר את גידולי  זו נקראת "קצירה" או "זמירה" כי בכח דיבורו וכתיבתו קצר  פעולה  ולכן 
בלשון  מ"ה(  )פ"ג  יצירה  בספר  הדיבור  אותיות  נקראים  ולכן  ממחצבתם,  מוחו  ותבואת  פירות 

"חקקן וחצבן וצרפן" כי כשהמח מתגלה באותיות הרי הוא נחצב ונחקק ממקור מחצבתו כאבן 

הנחצבת מן ההר שבו היתה מאוחדת. 

חכמת הפרצוף המתגלית בשערות

ומעתה הבן, שגדילת השערות הינם ביטוי טבעי הנעשה בגוף האדם מאיליו, של גידול פירות 
מוחו, ולכן אחז"ל )שבת קנב:( ש"הדרת פנים זקן" כי בצורת שערות האדם מתבטא צורת מוחו, 

וצבען  וגדילתן  צורת השערות  ידי  על  לידע  יכול  היה  בקי בחכמת הפרצוף  והאריז"ל שהיה 

בשער  באריכות  )עיין  האריז"ל  בכתבי  הרבה  וכמבואר  לפניו  אשר  האדם  תכונות  אופי  את 
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על  הקדוש  בזוהר  הרבה  מבואר  וכן  ה(,  רוה"ק  בשער  הרבה  ועוד  ולח  לו  הקמות  הגלגולים 

צורת השערות והוראתן, כי הם גילוי מוחו של האדם.

פירותיו,  את  השדה  מן  וזומר  קוצר  כאילו  הוא  הרי  האדם  שערות  את  המגלח  זה  וממילא 
וכאילו חוצב מן ההר את אבני המח של האדם אשר לפניו, ולכן שמו "סופר" שהרי הוא כסופר 

זה המוציא וקוצר את פירות מח האדם אשר לפניו.

בישול אשם הנזיר בשער ראש נזירותו

ובזה יובן הדין של הנזיר שלאחר שגידל את שער נזירותו שהפריש את מוחו רק למען ה', ולא 
נתן לתער לעבור על ראשו, הרי הוא מגלח את כל שערות ימי נזרו ומבשל בהם את אשמו, כי 

בזה הרי הוא כמקריב את פירות מוחו ללמעלה כקרבן אשה לה'.  וכלשון רבינו בחיי )במדבר ו 

ג( וציוותה תורה בנזיר כשיגלח ראשו שיתן שערותיו על האש אשר תחת זבח השלמים, מפני 

שהם קודש ודוגמא לקודש".

בהא דאין מגלחין השערות לקטן עד ג' שנים

וזה מחמת  ג' שנים,  בן  היותו  ישראל שאין מגלחים שערות הראש לקטן עד  מנהג  וכמו"כ 
שעדיין אין בו דעת ללמוד אותיות וממילא יש בו אחיזת החיצונים ובכדי לא להתגרות בהם 

מגלח  הקטן  הרי שאין  האחיזה  יבואר שמחמת  ולהנ"ל  הראש,  בשערות  אחיזה  להם  נותנים 

שאז  שלש  בן  כשנעשה  ורק  עדיין  נכנע  שאינו  באופן  בגאוותו  בהיותו  דיניו  בתוקף  והוא 

לכפוף  ראשו  שערות  מגלחים  וממילא  המוחין  בו  נכנסין  ממילא  אותיות  ללמדו  מתחילים 

קומתו לפני המלך ה', ולפני הוריו ומוריו.

ה שער רוח הקודש, ובענין השגתו אין הפה יכולה לספר הכללים של מיני החכמות ומכ"ש פרטי כל מין ומין. אמנם מה שראיתי 

בעיני דברים נפלאים ואמיתים הם אלו. היה יודע להמשיך לפניו נפש מי שתהיה. או מן החיים או מן הנפטרים. מן הראשונים 

או מן האחרונים, ושואל מהם כל רצונו בידיעת העתידות וברזי התורה. גם היה נגלה אליו אליהו הנביא ז"ל ומלמדו. גם היה 

מכיר באותיות המצח ובחכמת הפרצוף. ובאורות שיש בעור גוף האדם. ובאורות שבשערות. ובצפצופי עופות. ובשיחת דקלים 

ואילנות ועשבים. ואפי' שיחת הדומם כמש"ה אבן מקיר תזעק ]חבקוק ב'[ וגו'. ושיחת להבת הנר. ולהבת גחלי אש. ורואה 

המלאכים המכריזים בעולם כל ההכרזות כנודע. ומדבר עמהם ובקי בכל העשבים ובסגולותיהם האמיתים. וכאלה רבות לא 

יכילם ספר. לא יאמינום השומעים כי יסופר להם ואשר עיני ראו ולא זר כתבתי באמת:

ושם עוד בהמשך, גם בשערות האדם של הראש והזקן ובכל שאר גופו יש בהם הוראות גדולות המורים על דברים רבים. והוא 

כפי גוון שלהם, או כפי ארכם. או כפי קמיטתם. או כפי נטייתם לצד מעלה או למטה. כנז' בזוהר בפ' יתרו דף ע"א ע"ב ובתיקו' 

תיקון ע'. גם בצפרני ידיו של האדם א"ל מורי ז"ל כי יש בהם הוראות וידיעות גדולות )אבל( ]אלא[ כשהוא בימי החול. אז 

ההוראות של האדם הם מסטרא אחרא של הקליפה השולטת על הצפרנים. אבל בע"ש אחר שטבל האדם לכבוד שבת. האור 

שלהם מסטרא דקדושה. וכל ההוראות שלהם הם מצד הקדושה, ונמשך זה עד מ"ש ואז חוזרת הארתם כמו שהיה בתחלה בימי 

החול:
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פרק ג' – עומר שעורים

שעורים ושערות

ומעתה נבוא לסוד מצוות ספירת העומר, דהנה העומר בא משעורים דייקא, הנקראים על שם 
ניתר לקצור את התבואה  ידו  ועל  השערה שבראש כל שיבולת ושיבולת כמו שכתב הרוקח, 

החדשה, וחוץ מזה ניתרת התבואה החדשה באכילה, ומאידך גיסא מצינו שדייקא בימים אלו 

אסור לספר שערות הראש, ויש לעיין בזה דהרי ביארנו שגילוח השיער דומה לקצירת התבואה 

ואייך העומר מתיר בקצירה והוא עצמו אסור בגילוח הראש.

וכמו"כ מצינו שהלשון עומר כתוב בפסוק דייקא על שיער הראש, והוא בפסוק שבדניאל )ז 
ט( "שער רישיה כעמר נקא" הרי לנו ששערות הראש נקראים עומר, בבחינת "עומר לגולגולת" 

וא"כ שומה עלינו לברר סודן של דברים וסגולת ימים אלו של ימי העומר.

טעם איסור התספורת בימי העומר ובזמן המנחה

ראשית דבר מצינו שבימי העומר אסור לגלח ולספר שערות הראש, מחמת שהם ימי דין וכמו 
שכתב הרה"ק ר' פנחס מקוריץ )אמרי פנחס מועדים אות שג( בזה"ל "לכך אסור להסתפר בימי העומר 

שהוא כמו אבילות, מחמת שדנין אז נשמות, מ'איז שארף דן". ולדברינו הנ"ל יובן שהגילוח 

מורה על דין כיון שמגלח בסכין מאחוריו, וממילא בימים שהדין שולט בהם וכן בזמן תפילת 

המנחה שאז זמן הדינים אין נכנסין לספר ואין דנין וכו' )משנה שבת פ"א מ"ב( כי כל אלה מעוררין 

את הדין.

מנחת שעורים בדרגת בהמה

והנה השעורים הם מאכל בהמה והחיטים הם מאכל אדם, ולכן אין המנחות באים משעורים 
קרבנה  לכן  בהמה  מעשה  עשתה  שהסוטה  מחמת  בלבד,  סוטה  ומנחת  העומר  ממנחת  חוץ 

)סוטה טו:( ובימי העומר שאז אנו נחשבים לדרגת בהמה קודם מתן תורה ואח"כ  מאכל בהמה 

אנו רק עולים לדרגת אדם לכן אנו מביאים קרבן משעורים הנחשב למאכל בהמה.

מותר האדם מן הבהמה בקומה ודיבור

והחי  הבהמה  בין  הראות  לעין  הנראה  ההבדל  שעיקר  המאמר  בתחילת  כתבנו  כבר  והנה 
דעתו  יתרון  על  מורים  והם  בהם,  האדם  שניחון  ובקומה  בדיבור  הינו  האדם  אל  בכלליותו 

ושכלו מן הבהמה שאין לה קומה ודיבור.
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מצוות הספירה בקומה ובדיבור דייקא

וממילא יובן שבימים אלו שבהם אנו עולים מדרגת בהמה לדרגת אדם, אנו מתקנים את כח 
ידי  והדעת שאנו מקבלים בימים האלו על  ידי המוחין  לנו על  ואת קומתינו, הבאים  הדיבור 

מצוות הספירה, ולכן עיקר מצוות הספירה נעשית בדיבור בפה, וכן דייקא בעמידה ובקומה 

וכמו שדרשו ע"ז חז"ל )הובא בדברי הראשונים עה"ת ו( מלשון הכתוב "מהחל חרמש בקמה 

– אל תיקרי בקמה אלא בקומה" ולהנ"ל יובן שכל מטרתינו במצווה זו היא לקבל הקומה ולכן 

מצוותה בעמידה.

כוונות אדם בספירת העומר

בהם  לכוון  שיש  הספירה  למצוות  ז(  הפסח  דרושי  )שעה"כ  האריז"ל  בכוונות  מצינו  ולכן 
כוונות הרבה העולים בגימטריא 'אדם', כי זה כל עבודתינו בימים אלו לעלות מדרגת בהמה 

לשלימות דרגת אדם, הנשלמת במתן תורה.  

הוראת איסור התספורת בימי הספירה

וממילא יובן שאיסור תספורת השערות בימים אלו משלים את קומת האדם להיות לו קומה, 
כי בימים אלו הרי הוא מקבל קומה מחמת שעולים בימים אלו מדרגת בהמה לדרגת אדם.

דהיינו שאין  נסירה בשלימות  יכולת של  אין  זה שעדיין  על  איסור התספורת  מורה  ומאידך 
יכולת של דיבור שזה מיוחס לדרגת אדם, אלא עדיין אנו בדרגת בהמה שאינה יכולה לחתך 

דיבורה וזה מתבטא בזה שאין אנו יכולים לספר שערותינו וכנ"ל שזה פעולה של גילוי הדעת 

והמוחין כדיבור וכתיבת ספרים, עד יום החמישים שאז אנו מקבלים את ספר התורה ממשה 

רבינו הנקרא ספרא רבא דישראל.

ו בעלי התוספות עה"ת )דברים טז טו(, מהחל חרמש בקמה. אל תיקרי בקמה אלא בקומה שכל מעשה העומר בעמידה ולפיכך 

אנחנו מברכין על ספירת העומר בעמידה.

וברא"ש עה"ת )ויקרא כג טז( וצריך לברך הברכה מעומד דילפינן מדכתי' מהחל חרמש בקמה אל תיקרי בקמה אלא בקומה 

וכן ברכת ציצית וכן ברכת לולב דילפי' ג"ש לכם דבכולם כתיב לכם כתי' הכא וספרתם לכם וכתיב התם ולקחתם לכם בלולב 

ובציצית והיה לכם מלמד שיהיה מעומד:

ז שעה"כ דרושי חג הפסח )דרוש יא(, והנה עתה אנו צריכים לבאר ברכת ספי' העומר ע"ד הכונות כולם שביארנו למעלה. 

בא"י הנה בשם ההויה הזאת תכוין אל הויה דמ"ה דמילוי אלפין לפי שכל ענין ברכה זו וספי' זו תלויה בז"א כנ"ל ותכוין כי 

בזו ההויה כלולות עשר הויות דמ"ה דאלפין. והכונה היא כמש"ל כי בזמן גלות מצרים לא היו מאירים בז"א אלא בחינ' עשר 

הלבושים דאחוריים דיסוד דאימא בסוד עשרה דמים כנ"ל אשר לכן היו החיצונים נאחזים בהם ועתה בגאולת מצרים אנו 

ממשיכין החס' והגבו' עצמן שהם עשר' תוך ז"א ואנו ממשיכים אותם העשר דמים של הלבושים שיהיו נבלעים תוך גופא דז"א 

ע"ד מ"ש למעלה כי ז"ס בחי' אות א' שבמלוי ואו של הויה דמ"ה דאלפין והיא בחי' שם אהי"ה בריבוע העולה ד"ם כנ"ל וע"ש 

היטיב. ולכן אנו מכונים עתה בעשר הויו' דמ"ה דז"א שהם סוד ה' חסד' וה' גבו' שבו שיבלעו בתוכה אלו הי' דמים תוך עשר 

הויות דמ"ה ממש ע"ד מש"ל בסו' שופך דם האדם באדם כו':
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קצירת הדיבור בתורת רבינו

סיון  בחודש  שנאמרו  הקדוש  רבינו  של  תורתו  בדברי  להציץ  וחלון  חרך  לנו  יפתח  ומעתה 
שהאדם  ז"ל  רבינו  מגלה  שבו  השעורים,  מקציר  המדבר  רות  במגילת  עה"פ  תקס"ו  בשנת 

והדיבור  נקצר ממנו  ודיבור שיוצא מפיו הרי הוא  דיבור  דיבורי התפילה שלו אזי כל  בשעת 

מבקש ומתחנן אליו שלא יקצר ממנו וכו'. ולהנ"ל זה כל סוד ענין ספירת העומר וקרבן שני 

הלחם הבא בסוף ימי הספירה שאז נשלם כח הדיבור והקצירה וכו', וכן כל ענין ליקוט דיבורי 

התפילה לאלומה אחת שזה סוד קיבוץ ימי הספירה וכו' כמבואר לפי ההקדמות הנ"ל, וכל זה 

רמז רביז"ל בלי לפרש כלל ועיקר, וכל המוסיף גורע.

בעל התפילה המלקט פרחים בדיבורו

וזה לשון רבינו ז"ל שם )ליקו"מ סה( "כי כל דבור ודבור הוא עולם מלא, וכשאדם עומד להתפלל, 
בשדה,  ההולך  כאדם  נאים.  ושושנים  ופרחים  ציצים  מלקט  הוא  אזי  התפלה,  דבורי  ומדבר 

ומלקט שושנים ופרחים נאים אחת לאחת, עד שעושה אגודה אחת. ואחר כך מלקט עוד אחת 

יפים  וכמה אגודות  וכן הולך ומלקט ומקבץ כמה  יחד,  ועושה אגודה אחרת ומחברם  לאחת 

ונאים. כמו כן הוא הולך בתפלה מאות לאות, עד שמתחברים כמה אותיות, ונעשה מהם דבור. 

וכן עושה בתיבות שלמות, ואחר כך נתחברין שתי התיבות. ואחר כך הולך ומלקט יותר, עד 

שגומר ברכה אחת. ואחר כך מלקט יותר ויותר, והולך מאבות לגבורות, ומגבורות לקדשות, 

יותר. מי יפאר גודל פאר הליקוטים והקבוצים, שאדם מלקט ומקבץ בדבורי  וכן הולך להלן 

התפילה".

תחנוני הדיבור בשעת הקצירה

לנפש  האדם  "ויהי  ב(:  )בראשית  שכתוב  כמו  מהנפש,  יוצא  הוא  והדבור  יוצא,  "וכשהדבור 
חיה", ותרגומו: 'לרוח ממללא'. והדבור בא ונשמע לאזניו, כמו שאמרו רז"ל )ברכות ט"ו( 'השמע 

לאזניך מה שאתה מוציא בפיך'. אזי הדבור מבקש ומתחנן מהנפש, לבל תפרד ממנו. ותיכף 

תפרד  לבל  מהנפש  ומתחנן  מבקש  אזי  ברוך,  מתיבת  בי"ת  אות  כגון  ראשונה,  אות  כשיוצא 

ממנו. כי איך תוכל להתפרד ממני, לגודל ההתקשרות והאהבה שיש בינינו. כי אתה רואה את 

שאתה  אמת,  הן  מאתי.  ולפרד  ממני  עצמך  לנתק  תוכל  ואיך  ותפארתי,  והדרי  וזיוי  יפיי  יקר 

יותר, כדי ללקט עוד סגולות יקרות וחמודות גדולות, אבל איך תוכל לפרד ממני  צריך לילך 

ולשכוח אותי, על כל פנים תראה שבכל מקום שתלך ותבוא לשם לא תשכח אותי, ולא תפרד 

ממני. מכל שכן כשגומר תיבה אחת, אזי כל התיבה מבקשת כל הנ"ל. ומלפפת ומחבקת אותו, 

ואינה מנחת אותו לילך מאתה כנ"ל".
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לחבר הדיבורים לאלומה אחת

"ובאמת הוא צריך ומוכרח לדבר עוד הרבה דבורים, וכמה ברכות וענינים עד גמר התפלה. 
על כן הכלל שצריך לעשות אחד מכל התפלה כלה. ובכל דבור שמדבר, יהיה נמצא שם כל 

הדבורים של התפלה ומהתחלת התפלה עד הסוף יהיה הכל אחד. וכשעומד בהדבור האחרון 

של התפלה, יהיה עדיין עומד בתיבה ראשונה של התפלה. כדי שעל ידי זה יוכל להתפלל כל 

התפלה כולה, ואף על פי כן לא יתפרד אפילו מאות ראשונה של התפילה".

******


