
העומר לי˜וטי ערך ˘"י ספירת

העומר  ספירת 

כת�  מכל  נקיי�  כספיר מאירי� תהיו � לכ�  וספרת�

שבתות  שבע התנופה עמר את הביאכם מיום השבת ממחרת לכם וספרתם

ט"ו)תהיינה תמימת  במלת(כ"ג, הכונה מהו לדייק יש 'לכם'..

דבריומביא שהיו הזוה"ק רבינו שכיון [לצרכיכם], לגרמיכון לכם שפירש,

טומאה שערי במ"ט עצמם משוקעים שיטהרו שבועות שבעה צריכים היו

והפגמים  העבירות .מכתמי

שלועפי"ז הלשון רבינו לכם'מפרש שתהיו'וספרתם ר"ל, מאירים -

הספיר כ'ספיר' לבנת  כמעשה י', כ"ד, שמות [עי' לטהר השמים וכעצם

הפסוק הזוה"ק שפירש דרך על לטהר], השמים ב')וכעצם י"ט, השמים (תהלים

קל  כבוד וזהומספרים כספיר, זוהרים שהם דהיינו ,- לגרמיכון' - 'לכם

כתם  מכל נקיים תהיו א'].א שאתם וספרת� ד"ה כ"ה: [אמור

ומטומאותינו מקליפותינו לטהרינו  'כדי 
בתורה' שכתוב כמו

מצות על אחר לאומרו שנוהגין התפלה רבינו מפרש הנ"ל פירוש פי

העומר מקליפותינו ספירת לטהרנו כדי העומר ספירת לספור צויתנו 'אתה

לכם', וספרתם בתורה שכתוב כמו דמשמע ומטומאותינו להבין, יש ולכאורה

עד"ז.א. שפי' הק' באוה"ח עי'

טו
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מקליפותינו  לטהרינו הוא המצוה שטעם לכם' 'וספרתם מהפסוק ראיה שמביא

לכך. ראי' יש מאיפוא מובן ואינו ומטומאותינו,

תיבתולפי של הלשון יתור הזוה"ק שפירש לגרמיכון,'לכם'מה דהיינו

שכונת  הראי' שפיר מובן לצרכיכם, כספיר מאירים שתהיו הוא הפסוק שכונת

ומטומאותינו  מקליפותינו לטהרינו הוא פ"ט:].ב המצוה [בא

המדריגות  להמשי� הספירה עבודת
ויגיעתנו עבודתנו כפי לאט

רבינו  מפרש שני מספה"קבאופן הידוע עפ"י לצאת , זכו פסח שבליל

דלעילא, באתערותא טומאה, שערי המדריגות ממ"ט ונכנסו מצידנו, עבודה בלי

אחת, עבו בבת ידי ועל המדריגות, נסתלקו כך קונים ואחר הספירה ימי דת

לאט, ויגיעתנו המדריגות מעשינו כפי .ג בהדרגה

ממחרתוכתב לכם וספרתם כתוב טעמא דמהאי דאינו 'השבת',רבינו הגם

כיום  לא ממילא, נעשה דשבת שבת, בבחינת דהוי משום בשבת, דוקא  חל

ממילא, להמדרגות זוכים פסח של ראשון דליל בי"ד, בקביעות שתלוי טוב

ימי ב. מעלת ענין על במדבר בפרשת הראשונים הפסוקים את רבינו שמפרש שם עיין

אל  ה' 'וידבר שם ראשון בפסוק דקשה מה מיישב שם הדברים ובתוך עיי"ש, הספירה,

הציווי  דהרי מיותר, לאמר דתיבת לאמר', מצרים מארץ לצאתם השנית בשנה וגו' משה

מלשון הוא שלאמור רבינו, ומפרש למשה, רק י "ז )היה כ"ו, שפירש (דברים  האמרת, ה' את

ולהתרומם, להתגדל הספירה ימי שניתנו והכונה ורוממות, גדולה לשון שהוא שם הרמב"ן 

עיי"ש.

במקו"אג. רבינו שפירש מה יבואר )עיין ובזה ד"ה ס "ז . הפסוק(ויגש  ד')בזה מ "ו , ואנכי (בראשית

המשנה עפ"י רבינו ומפרש עלי'. של הלשון כפל להבין דיש עלה, גם פ "ב אעלך (ב "מ 

שנאמרמ"ט ) להחזירה, חיב פעמים וחמשה ארבעה אפילו וברחה, כ"ב)החזירה (דברים

וז"ל  המשניות בפירוש שם הרמב"ם ופי' תשיבם, השב

ולפיכך  וכו', הרוב ועל המעט על נופל המקור כי לשון, בעלי כל אצל וידוע מקור 'והשב,

וכונתו  מקור, הוא 'עלה ' תיבת  שגם י"ל ועד"ז רבות', פעמים להחזיר שחייב השב מורה

אני  אעשה שתחילה – אעלך' 'ואנכי ליעקב הקב"ה שאמר והיינו הרוב, ועל המעט על

– עלה' 'גם יהיה זה  אחר אבל אחת, ובבת דלעילא באתערותא לבנ"י, עלי' של פעולה

בהדרגה. עלי' אחר עלי' יום כל שיעלו הספירה, ימי במ"ט מעט, מעט עליות הרבה שיהיו

העומר  ספירת

של  עבודה שהוא הספירה, עבודת מתחיל הזה שבת של במחרת ולמחרתו

שתהיה'לכם'וספרתם משלכם דייקא, וב'].ד עבודה וספרת�  ד"ה כ"ה: [אמור

פסח  ליל  – ונפלאות  נסי� 
בהדרגה  ספירה של – מספר אי� עד 

בהדרגה עפ"י שלא להשפעות פסח בליל שזכו הנ"ל האריז"ל דברי

דלעילא, במשך באתערותא לאט לאט לזכות צריכין שהיו המדריגות שכל

לילה  באותו מיד נכנס הספירה, רבינוימי מפרש לריבוי , הסיבה גם היה דזה

לילה, באותו ואמונה הניסים אמת בברכת מעריב בתפילת שאומרים וזהו

עד  ונפלאות מספר''נסים מספר'אין 'אין עוד הנסים לכל שזכו דהיינו –

המדריגות, לכל אז שזכו הספירה, ימי מ"ט של המספר שהתחילו קודם –

עכשיו  זכו הספירה, ימי מ"ט של במספר בהדרגה בהם לזכות צריכים שיהיו

אחת  בבת בהם פסח ואמרת�].ה בליל ד"ה פ"ט. [בא

השנה  ימות  לכל שורש הספירה  בימי האד� הנהגת

ג')רבהבמדרש תהיינה איתא:(כ"ח, תמימות שבתות שבע חייא רבי תני

מקום. של רצונו עושין שישראל בזמן תמימות, הן צריך אימתי והמדרש

ביאור.

דבריומפרש בהקדם ויחי)האריז"ל רבינו, פרשת הרקיע בו (זהר שנעשה דיום

דיוקן  קדישא, דיוקנא יום אותו ונעשה המצוה, ידי על היום עצם נתקן מצוה,

במקו"אד. רבינו שכתב מה לפי)ועיין ונ"ל  ד"ה מ "ב . אותנו (נשא  לזכות הקב"ה שרצה 'לפי

וזה  פסח, בליל שנעשה הגדולה וטהרה הקדושה נסתלק לכן בעצמינו, הקדושה שנמשיך

וזה  ספירתכם, ידי על והטהרה הקדושה שתמשיכו לעצמיכם לכם, וספרתם שכתוב

מלשון  בלילות, יצי"מ שתאמר זכיתי ולא הגדה בכונת כדאיתא להם אמור שכתוב

עיי"ש. וכו' האמירך וה' מלשון התרוממות,

קבלה.ה. עפ"י וכו' בחיים נפשנו 'השם התפלה המשך רבינו שמפרש שם עיין
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מקליפותינו  לטהרינו הוא המצוה שטעם לכם' 'וספרתם מהפסוק ראיה שמביא

לכך. ראי' יש מאיפוא מובן ואינו ומטומאותינו,

תיבתולפי של הלשון יתור הזוה"ק שפירש לגרמיכון,'לכם'מה דהיינו

שכונת  הראי' שפיר מובן לצרכיכם, כספיר מאירים שתהיו הוא הפסוק שכונת

ומטומאותינו  מקליפותינו לטהרינו הוא פ"ט:].ב המצוה [בא

המדריגות  להמשי� הספירה עבודת
ויגיעתנו עבודתנו כפי לאט

רבינו  מפרש שני מספה"קבאופן הידוע עפ"י לצאת , זכו פסח שבליל

דלעילא, באתערותא טומאה, שערי המדריגות ממ"ט ונכנסו מצידנו, עבודה בלי

אחת, עבו בבת ידי ועל המדריגות, נסתלקו כך קונים ואחר הספירה ימי דת

לאט, ויגיעתנו המדריגות מעשינו כפי .ג בהדרגה

ממחרתוכתב לכם וספרתם כתוב טעמא דמהאי דאינו 'השבת',רבינו הגם

כיום  לא ממילא, נעשה דשבת שבת, בבחינת דהוי משום בשבת, דוקא  חל

ממילא, להמדרגות זוכים פסח של ראשון דליל בי"ד, בקביעות שתלוי טוב

ימי ב. מעלת ענין על במדבר בפרשת הראשונים הפסוקים את רבינו שמפרש שם עיין

אל  ה' 'וידבר שם ראשון בפסוק דקשה מה מיישב שם הדברים ובתוך עיי"ש, הספירה,

הציווי  דהרי מיותר, לאמר דתיבת לאמר', מצרים מארץ לצאתם השנית בשנה וגו' משה

מלשון הוא שלאמור רבינו, ומפרש למשה, רק י "ז )היה כ"ו, שפירש (דברים  האמרת, ה' את

ולהתרומם, להתגדל הספירה ימי שניתנו והכונה ורוממות, גדולה לשון שהוא שם הרמב"ן 

עיי"ש.

במקו"אג. רבינו שפירש מה יבואר )עיין ובזה ד"ה ס "ז . הפסוק(ויגש  ד')בזה מ "ו , ואנכי (בראשית

המשנה עפ"י רבינו ומפרש עלי'. של הלשון כפל להבין דיש עלה, גם פ "ב אעלך (ב "מ 

שנאמרמ"ט ) להחזירה, חיב פעמים וחמשה ארבעה אפילו וברחה, כ"ב)החזירה (דברים

וז"ל  המשניות בפירוש שם הרמב"ם ופי' תשיבם, השב

ולפיכך  וכו', הרוב ועל המעט על נופל המקור כי לשון, בעלי כל אצל וידוע מקור 'והשב,

וכונתו  מקור, הוא 'עלה ' תיבת  שגם י"ל ועד"ז רבות', פעמים להחזיר שחייב השב מורה

אני  אעשה שתחילה – אעלך' 'ואנכי ליעקב הקב"ה שאמר והיינו הרוב, ועל המעט על

– עלה' 'גם יהיה זה  אחר אבל אחת, ובבת דלעילא באתערותא לבנ"י, עלי' של פעולה

בהדרגה. עלי' אחר עלי' יום כל שיעלו הספירה, ימי במ"ט מעט, מעט עליות הרבה שיהיו

העומר  ספירת

של  עבודה שהוא הספירה, עבודת מתחיל הזה שבת של במחרת ולמחרתו

שתהיה'לכם'וספרתם משלכם דייקא, וב'].ד עבודה וספרת�  ד"ה כ"ה: [אמור

פסח  ליל  – ונפלאות  נסי� 
בהדרגה  ספירה של – מספר אי� עד 

בהדרגה עפ"י שלא להשפעות פסח בליל שזכו הנ"ל האריז"ל דברי

דלעילא, במשך באתערותא לאט לאט לזכות צריכין שהיו המדריגות שכל

לילה  באותו מיד נכנס הספירה, רבינוימי מפרש לריבוי , הסיבה גם היה דזה

לילה, באותו ואמונה הניסים אמת בברכת מעריב בתפילת שאומרים וזהו

עד  ונפלאות מספר''נסים מספר'אין 'אין עוד הנסים לכל שזכו דהיינו –

המדריגות, לכל אז שזכו הספירה, ימי מ"ט של המספר שהתחילו קודם –

עכשיו  זכו הספירה, ימי מ"ט של במספר בהדרגה בהם לזכות צריכים שיהיו

אחת  בבת בהם פסח ואמרת�].ה בליל ד"ה פ"ט. [בא

השנה  ימות  לכל שורש הספירה  בימי האד� הנהגת

ג')רבהבמדרש תהיינה איתא:(כ"ח, תמימות שבתות שבע חייא רבי תני

מקום. של רצונו עושין שישראל בזמן תמימות, הן צריך אימתי והמדרש

ביאור.

דבריומפרש בהקדם ויחי)האריז"ל רבינו, פרשת הרקיע בו (זהר שנעשה דיום

דיוקן  קדישא, דיוקנא יום אותו ונעשה המצוה, ידי על היום עצם נתקן מצוה,

במקו"אד. רבינו שכתב מה לפי)ועיין ונ"ל  ד"ה מ "ב . אותנו (נשא  לזכות הקב"ה שרצה 'לפי

וזה  פסח, בליל שנעשה הגדולה וטהרה הקדושה נסתלק לכן בעצמינו, הקדושה שנמשיך

וזה  ספירתכם, ידי על והטהרה הקדושה שתמשיכו לעצמיכם לכם, וספרתם שכתוב

מלשון  בלילות, יצי"מ שתאמר זכיתי ולא הגדה בכונת כדאיתא להם אמור שכתוב

עיי"ש. וכו' האמירך וה' מלשון התרוממות,

קבלה.ה. עפ"י וכו' בחיים נפשנו 'השם התפלה המשך רבינו שמפרש שם עיין

יז



לי˜וטי ערך ˘"ילי˜וטי ערך ˘"י העומר  ספירת

ושלם],שלם  קדושה נכלל [צורה מצוה שכל משום מצות, תרי"ג בסוד

מצוה מתרי"ג, נעשה ולא מקום, של רצונו עושים כשאין ועפי"ז עיי"ש.

המדרש  שאמר וזהו באיבריו. ופגום יום, אותו מהאדם חסר יום, באותו

מקום  של רצונו עושין שישראל  בזמן תמימות, הן הם 'אימתי דהימים - '

מקום. של רצונו בהם כשעושים תמימות

שכתבומה מה להקדים יש ספירה, במצות שלום שרמזו דפסח ,בנהר

בה  בהם, הולך שאדם ובדרך השנה, ימות לכל השורש הם הספירה וימי

השנה  ימות כל אותו -מוליכין תהיינה תמימות  הפסוק שאמר וזהו עיי"ש. ,

הם הספירה ימי אז'תמימות'שאם בכל 'תהיינה', בהווייתם נשארים שתהיו

עה"פ שפירש"י דרך [על תמימות בבחינת השנה כ"ג)ימות שנים (י"ט, שלש

יהיה,יהיה  ת"ל מותר, יהא שנים שלש לאחר הצניעו אם יכול ערלים, לכם

יהא]. דבר]בהוייתו ד"ה  כ"ד. [אמור

עבודת  לנו יחזיר הוא  ב 'הרחמ� 
פנימי אור  ממשיכי�  � המקדש' בית

דיש ומפרש הקבלה, מספרי המצות כונת מיסודות אחד בהקדם רבינו,

מצוה, כל בקיום להאדם הנמשכים אורות מקיףשני אור אור יש שהיא

מבחוץ, לו סביב האדם את פנימי המקיף אור לבו ויש בתוך נכנסת שהוא

אלא  מקיף, האור עם רק ישאר שלא הוא, ה' העובד ושאיפת האדם. של

לתוכו.גם הפנימי אור חסידים ואיתאשימשך משנת פרק בספר העומר (מסכת

נמשך א') הקרבן, לנו שאין בגלותינו ועכשיו פנימי, אור נמשך העומר דבקרבן

'ואגבן  דכתב אלא העומר, ספירת מצות של הדיבור בהבל  מקיף אור רק

הפנימיות'. להמשיך יעקב נכוין קול הפנימיות ובסידור נמשכים דעכשיו כתב

כתב  וכן ביהמ"ק'. עבודת לנו יחזיר הוא 'הרחמן אמירת כונת ע"י מאיליהם

האריז"ל קצת בסידור ונכנס דבר איזה נתקן הרחמן שמתפללין ידי דעל

שקלי�]פנימיות. במוס� ד"ה קי"ג: [תשא

העומר  ספירת

ודעת  רצו�  מתו� ה' עבודת  � ספירה

הכהן  אל קצירכם ראשית עומר את  והבאתם ישראל בני אל י')דבר (כ"ג,

רבה ו')ובמדרש בעיניך,(כ"ח, קלה העומר מצות תהי אל לעולם אמר יוחנן ר'

כנען, ארץ את לירש אברהם זכה העומר, מצות ידי ח'-ט')הה"דשעל י"ז, (לך

אחריך, ולזרעך לך מצות ונתתי ואיזה, תשמור, בריתי את ואתה מנת על

ע"כ.העומר  ,

הקרא ומדייק לך "ואתה בלשון אמר דהלוא מיותר דהוא וגו', בריתי את "

אחריך. להבין ולזרעך צריך מה גם וגם ברית, בשם נקרא העומר דמצות מה

כנען. ארץ את יורש ידה, דעל

דעת  בלי כבהמה - רצון בלי עבודה

התניאבהקדםומבאר, שיהיה ביאור צריך ה' עבודת שעיקר בסידורו,

עבודתו שעובד ומי רצון, העונש,מתוך יראת יראת מתוך כמו יראתו נחשב

של  השליטה לקבל רצון בבהמה שאין במקל, בהכותה האדם מן הבהמה

עכ"ד  מבוארו האדם, וכן דאורייתא,בזוה"ק . גדפין תרין הן ורחימו שדחילו

של  הכנפים שני המה ויראה [אהבה לעילא. פרחת לא ורחימו דחילו ובלא

למעלה]. פורחות אינם ואהבה יראה ובלי והמצוות, צ"ט:)ובזוה"ק התורה (וירא

להקב"ה מבואר והחיבור הדביקות ע"ידעיקר הלב הוא רצון מתוך .ז עבודה

מגלות  הדעת יציאת – מצרים יציאת

בספריםוהנה איתא לפרעה, משועבדים כשהיו היתה במצרים, שהדעת

מצרים,בגלות, וביציאת בדעתם להתבונן יכולים היו לא העבודה שמקושי

מהגלות. הדעת יצאה

שמבאר ו. ודור, דור בכל וממשלתך עולמים, כל מלכות מלכותך בפסוק התניא דברי אלו

וחכמתו  מדעתו שמבין המקבל, מרצון הוא שהמלוכה לממשלה, מלוכה בין החילוק

שעושה  ברצון, שלא בהכרח שליטה נקרא וממשלה שמים, מלכות לקבל והיקר החשיבות

בבהמה  שאין במקל, בהכותה האדם מן הבהמה יראת כמו העונש, יראת מתוך עבודתו

עכ"ד. האדם, של השליטה לקבל רצון

לאתדבקא,ז. וברעותא, ובעובדא במלין תליא דמילתא דעיקרא דאיתא: הזוה"ק דברי אלו

בדיבור  תלוי הדבר [עיקר בה. דאתדבק סטרא ההוא לתתא, מלעילא אתמשך ובדא

מפי' בו, שנתדבק הצד אותו למטה, ממעלה נמשך ובזה להתדבק, וברצון ובמעשה

יח



לי˜וטי ערך ˘"ילי˜וטי ערך ˘"י העומר  ספירת

ושלם],שלם  קדושה נכלל [צורה מצוה שכל משום מצות, תרי"ג בסוד

מצוה מתרי"ג, נעשה ולא מקום, של רצונו עושים כשאין ועפי"ז עיי"ש.

המדרש  שאמר וזהו באיבריו. ופגום יום, אותו מהאדם חסר יום, באותו

מקום  של רצונו עושין שישראל  בזמן תמימות, הן הם 'אימתי דהימים - '

מקום. של רצונו בהם כשעושים תמימות

שכתבומה מה להקדים יש ספירה, במצות שלום שרמזו דפסח ,בנהר

בה  בהם, הולך שאדם ובדרך השנה, ימות לכל השורש הם הספירה וימי

השנה  ימות כל אותו -מוליכין תהיינה תמימות  הפסוק שאמר וזהו עיי"ש. ,

הם הספירה ימי אז'תמימות'שאם בכל 'תהיינה', בהווייתם נשארים שתהיו

עה"פ שפירש"י דרך [על תמימות בבחינת השנה כ"ג)ימות שנים (י"ט, שלש

יהיה,יהיה  ת"ל מותר, יהא שנים שלש לאחר הצניעו אם יכול ערלים, לכם

יהא]. דבר]בהוייתו ד"ה  כ"ד. [אמור

עבודת  לנו יחזיר הוא  ב 'הרחמ� 
פנימי אור  ממשיכי�  � המקדש' בית

דיש ומפרש הקבלה, מספרי המצות כונת מיסודות אחד בהקדם רבינו,

מצוה, כל בקיום להאדם הנמשכים אורות מקיףשני אור אור יש שהיא

מבחוץ, לו סביב האדם את פנימי המקיף אור לבו ויש בתוך נכנסת שהוא

אלא  מקיף, האור עם רק ישאר שלא הוא, ה' העובד ושאיפת האדם. של

לתוכו.גם הפנימי אור חסידים ואיתאשימשך משנת פרק בספר העומר (מסכת

נמשך א') הקרבן, לנו שאין בגלותינו ועכשיו פנימי, אור נמשך העומר דבקרבן

'ואגבן  דכתב אלא העומר, ספירת מצות של הדיבור בהבל  מקיף אור רק

הפנימיות'. להמשיך יעקב נכוין קול הפנימיות ובסידור נמשכים דעכשיו כתב

כתב  וכן ביהמ"ק'. עבודת לנו יחזיר הוא 'הרחמן אמירת כונת ע"י מאיליהם

האריז"ל קצת בסידור ונכנס דבר איזה נתקן הרחמן שמתפללין ידי דעל

שקלי�]פנימיות. במוס� ד"ה קי"ג: [תשא

העומר  ספירת

ודעת  רצו�  מתו� ה' עבודת  � ספירה

הכהן  אל קצירכם ראשית עומר את  והבאתם ישראל בני אל י')דבר (כ"ג,

רבה ו')ובמדרש בעיניך,(כ"ח, קלה העומר מצות תהי אל לעולם אמר יוחנן ר'

כנען, ארץ את לירש אברהם זכה העומר, מצות ידי ח'-ט')הה"דשעל י"ז, (לך

אחריך, ולזרעך לך מצות ונתתי ואיזה, תשמור, בריתי את ואתה מנת על

ע"כ.העומר  ,

הקרא ומדייק לך "ואתה בלשון אמר דהלוא מיותר דהוא וגו', בריתי את "

אחריך. להבין ולזרעך צריך מה גם וגם ברית, בשם נקרא העומר דמצות מה

כנען. ארץ את יורש ידה, דעל

דעת  בלי כבהמה - רצון בלי עבודה

התניאבהקדםומבאר, שיהיה ביאור צריך ה' עבודת שעיקר בסידורו,

עבודתו שעובד ומי רצון, העונש,מתוך יראת יראת מתוך כמו יראתו נחשב

של  השליטה לקבל רצון בבהמה שאין במקל, בהכותה האדם מן הבהמה

עכ"ד  מבוארו האדם, וכן דאורייתא,בזוה"ק . גדפין תרין הן ורחימו שדחילו

של  הכנפים שני המה ויראה [אהבה לעילא. פרחת לא ורחימו דחילו ובלא

למעלה]. פורחות אינם ואהבה יראה ובלי והמצוות, צ"ט:)ובזוה"ק התורה (וירא

להקב"ה מבואר והחיבור הדביקות ע"ידעיקר הלב הוא רצון מתוך .ז עבודה

מגלות  הדעת יציאת – מצרים יציאת

בספריםוהנה איתא לפרעה, משועבדים כשהיו היתה במצרים, שהדעת

מצרים,בגלות, וביציאת בדעתם להתבונן יכולים היו לא העבודה שמקושי

מהגלות. הדעת יצאה

שמבאר ו. ודור, דור בכל וממשלתך עולמים, כל מלכות מלכותך בפסוק התניא דברי אלו

וחכמתו  מדעתו שמבין המקבל, מרצון הוא שהמלוכה לממשלה, מלוכה בין החילוק

שעושה  ברצון, שלא בהכרח שליטה נקרא וממשלה שמים, מלכות לקבל והיקר החשיבות

בבהמה  שאין במקל, בהכותה האדם מן הבהמה יראת כמו העונש, יראת מתוך עבודתו

עכ"ד. האדם, של השליטה לקבל רצון

לאתדבקא,ז. וברעותא, ובעובדא במלין תליא דמילתא דעיקרא דאיתא: הזוה"ק דברי אלו

בדיבור  תלוי הדבר [עיקר בה. דאתדבק סטרא ההוא לתתא, מלעילא אתמשך ובדא

מפי' בו, שנתדבק הצד אותו למטה, ממעלה נמשך ובזה להתדבק, וברצון ובמעשה

יט



לי˜וטי ערך ˘"ילי˜וטי ערך ˘"י העומר  ספירת

הבהמיות  מידות בירור עומר

בעומר)התניאובסידור ל"ג הוא מבאר(בשער דשעורים העומר ספירת ענין

הבהמיות  הרעות מידות שבע וללבן לברר הוא והעבודה בהמה. שיניקתה מאכל

ה' שעבודת הוא העומר ספירת עבודת הנ"ל, ולאור עכ"ד. שעורים, מעומר

מתוך  האדם כמעשה תהיה אלא ורצון דעת בלי הבהמה, כמעשה תהיה לא

ורצון  .ח דעת

להבורא  התקשרות - ברית נקרא עומר

נקראובזה העומר דמצות מה ההתחברות,"ברית מתבאר, ענין הוא שברית "

הלב רצון מתוך עבודה ע"י שמדגיש והוא וזהו העמר, מצות של יסודה והוא -

" לשון תשמור הכתוב בריתי את מהבנתך ואתה" עצמך, מצד שאתה ר "ל, ,

הברי  תשמור עי"כ שרק כרחך, בעל לא ת.ורצונך,

ישראל  ארץ רושת סוד

כנען  ארץ את לירש אבינו אברהם זכה -ובזה זו מדה הוא שיסודה -

חז"ל כנען שדרשו בהכנעה ארץ שמרוצה קונה, רצון לעשות שרצתה ארץ ,ט ,

הלשון מורה מגוריך וכן רצון "ארץ מתוך יראתך שתהא ר"ל דא"י י " ואוירא ,

ולעיל]מחכים. וד"ה והבאת� ד"ה כ"ה דחילו, וכ� ד"ה - כ"ד והבאת�, ד"ה כ"ד. [אמור

ודיבורי  המצוות מעשה ע"י הוא בהשכינה, ולהתחבר להתדבק האופן שעיקר הרי הסולם].

רצון. מתוך שנעשית והתפילה התורה

שםח. במדרש דאיתא מה בזה רבינו א ')ומבאר ג ')הה"ד(אות א', לאדם (קהלת  יתרון מה

עפ"י  רבינו ומפרש העומר. למצות הקשר להבין וצריך השמש. תחת שיעמול עמלו בכל

ר'עותא  מ'ילולא, ע'ובדא, - עמ"ר של דהר"ת הקודמת, בהערה המובא הזוה"ק דברי

והדעת  הרצון מן נובעים והדיבורים המעשים כל שיהיו - דיסודה רצון] דיבורים, [מעשים,

הבהמה. מן האדם מותר שהוא

שמדבר  השמש, תחת שיעמול עמלו בכל לאדם יתרון מה הפסוק, המדרש שמביא וזהו

נקרא  זה ולכן ל'בד. מ'ילולא ע'ובדא תיבות, ראשי שעמ"ל רצון, בלי שנעשית בעבודה

למטה, ונשאר למעלא, פורחות אינם ויראה אהבה בלי שעבודה השמש" "תחת עמל

כ "א )וכמוש"כ ג' דנקרא (קהלת מה מבאר שני ובאופן למטה. היא היורדת הבהמה שרוח

והדי  שהמעשים השמש" הרצון "תחת אבל השמש, תחת כל לעין בפרהסיא ניכרים בורים

מחשבות. ליודע רק ניכר אין

הכנעה.ט. מלשון וכנע"ן רצון, מלשון הוא שאר"ץ היינו

הלכה  מדור

הלכה מדור

ובהרהור  כעונה  בשומע  העומר  ספירת 

הרשב"א  סתירת - מג"א

סק"ב)במג"א  תפ"ט, הרשב"א מביא(סי' קכ"ו)משו"ת שיספור (סי' דצריך

כדרשת בעצמו, בעצמו יספור הספירה אבל מהש"ץ, הברכה שומע ירצה, ואם

ס"ה:)חז"ל ואחד.(מנחות אחד לכל ספירה שתהא לכם, וספרתם והקשה ת"ר

בעצמו  סותר דהרשב"א בב"י)המג"א הובא תנ"ח, לצאת (בסי' שלא דעתו שאם

מ"מ  כונה, צריכות אין דמצות ואע"ג ולברך, לחזור צריך הש"ץ, בספירת

לצאת, שלא להדיא מכוין אבל הסתם, מן דוקא שזה הצרפתים, חכמי כתבו

הש"ץ. בספירת לצאת שיכול והמבואר, הרשב"א. דברי כאן עד יוצא , אינו

בעצמו  סיפר כאילו חשוב כעונה, דשומע דכיון המג"א .ומתרץ

רבינו  קושית

חדא,והקשה בתרתי, דבסי'רבינו, עומדת, במקומה עדיין הרשב"א דסתירת

הש"ץ, בספירת יצא שלא כתב -קכ"ו, הוא רבינו דשיטת דשומע ושנית,

שליחות  מדין מהני, דבנטילת ,א כעונה, כמו כן, ואם המשלח, כפה שליח דפה

חז"ל דרשו י)לולב, מ"א, ואחד,(סוכה אחד כל ביד לקיחה שתהא ולקחתם,

ויראהי. פחד מלשון הוא שמגורי"ך ומפחדין והיינו שמיראין מסביב , מגור י"ד, ל "א , תהלים רש "י  (עי'

שאחז"לאותי) מה מוסיף ורבינו קנ"ח:). כונתו (בב"ב ואולי מחכים, ישראל דארץ אוירא

הפסוק י')עפ"י קי "א, ה'.(תהלים  יראת חכמה ראשית

ע"י א. חמץ ביטול בענין תל"ד סי' בסוף מהב"ח זה יסוד בונה ס"א סימן סוף באו"ח רבינו

לעשות  דיכול וברכות תפילה כמו בדיבור התלויות יש מצות 'דכמה הב"ח וז"ל שליח,

ע"ש  שליח' ע"י

כ
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הבהמיות  מידות בירור עומר

בעומר)התניאובסידור ל"ג הוא מבאר(בשער דשעורים העומר ספירת ענין

הבהמיות  הרעות מידות שבע וללבן לברר הוא והעבודה בהמה. שיניקתה מאכל

ה' שעבודת הוא העומר ספירת עבודת הנ"ל, ולאור עכ"ד. שעורים, מעומר

מתוך  האדם כמעשה תהיה אלא ורצון דעת בלי הבהמה, כמעשה תהיה לא

ורצון  .ח דעת

להבורא  התקשרות - ברית נקרא עומר

נקראובזה העומר דמצות מה ההתחברות,"ברית מתבאר, ענין הוא שברית "

הלב רצון מתוך עבודה ע"י שמדגיש והוא וזהו העמר, מצות של יסודה והוא -

" לשון תשמור הכתוב בריתי את מהבנתך ואתה" עצמך, מצד שאתה ר "ל, ,

הברי  תשמור עי"כ שרק כרחך, בעל לא ת.ורצונך,

ישראל  ארץ רושת סוד

כנען  ארץ את לירש אבינו אברהם זכה -ובזה זו מדה הוא שיסודה -

חז"ל כנען שדרשו בהכנעה ארץ שמרוצה קונה, רצון לעשות שרצתה ארץ ,ט ,

הלשון מורה מגוריך וכן רצון "ארץ מתוך יראתך שתהא ר"ל דא"י י " ואוירא ,

ולעיל]מחכים. וד"ה והבאת� ד"ה כ"ה דחילו, וכ� ד"ה - כ"ד והבאת�, ד"ה כ"ד. [אמור

ודיבורי  המצוות מעשה ע"י הוא בהשכינה, ולהתחבר להתדבק האופן שעיקר הרי הסולם].

רצון. מתוך שנעשית והתפילה התורה

שםח. במדרש דאיתא מה בזה רבינו א ')ומבאר ג ')הה"ד(אות א', לאדם (קהלת  יתרון מה

עפ"י  רבינו ומפרש העומר. למצות הקשר להבין וצריך השמש. תחת שיעמול עמלו בכל

ר'עותא  מ'ילולא, ע'ובדא, - עמ"ר של דהר"ת הקודמת, בהערה המובא הזוה"ק דברי

והדעת  הרצון מן נובעים והדיבורים המעשים כל שיהיו - דיסודה רצון] דיבורים, [מעשים,

הבהמה. מן האדם מותר שהוא

שמדבר  השמש, תחת שיעמול עמלו בכל לאדם יתרון מה הפסוק, המדרש שמביא וזהו

נקרא  זה ולכן ל'בד. מ'ילולא ע'ובדא תיבות, ראשי שעמ"ל רצון, בלי שנעשית בעבודה

למטה, ונשאר למעלא, פורחות אינם ויראה אהבה בלי שעבודה השמש" "תחת עמל

כ "א )וכמוש"כ ג' דנקרא (קהלת מה מבאר שני ובאופן למטה. היא היורדת הבהמה שרוח

והדי  שהמעשים השמש" הרצון "תחת אבל השמש, תחת כל לעין בפרהסיא ניכרים בורים

מחשבות. ליודע רק ניכר אין

הכנעה.ט. מלשון וכנע"ן רצון, מלשון הוא שאר"ץ היינו

הלכה  מדור

הלכה מדור

ובהרהור  כעונה  בשומע  העומר  ספירת 

הרשב"א  סתירת - מג"א

סק"ב)במג"א  תפ"ט, הרשב"א מביא(סי' קכ"ו)משו"ת שיספור (סי' דצריך

כדרשת בעצמו, בעצמו יספור הספירה אבל מהש"ץ, הברכה שומע ירצה, ואם

ס"ה:)חז"ל ואחד.(מנחות אחד לכל ספירה שתהא לכם, וספרתם והקשה ת"ר

בעצמו  סותר דהרשב"א בב"י)המג"א הובא תנ"ח, לצאת (בסי' שלא דעתו שאם

מ"מ  כונה, צריכות אין דמצות ואע"ג ולברך, לחזור צריך הש"ץ, בספירת

לצאת, שלא להדיא מכוין אבל הסתם, מן דוקא שזה הצרפתים, חכמי כתבו

הש"ץ. בספירת לצאת שיכול והמבואר, הרשב"א. דברי כאן עד יוצא , אינו

בעצמו  סיפר כאילו חשוב כעונה, דשומע דכיון המג"א .ומתרץ

רבינו  קושית

חדא,והקשה בתרתי, דבסי'רבינו, עומדת, במקומה עדיין הרשב"א דסתירת

הש"ץ, בספירת יצא שלא כתב -קכ"ו, הוא רבינו דשיטת דשומע ושנית,

שליחות  מדין מהני, דבנטילת ,א כעונה, כמו כן, ואם המשלח, כפה שליח דפה

חז"ל דרשו י)לולב, מ"א, ואחד,(סוכה אחד כל ביד לקיחה שתהא ולקחתם,

ויראהי. פחד מלשון הוא שמגורי"ך ומפחדין והיינו שמיראין מסביב , מגור י"ד, ל "א , תהלים רש "י  (עי'

שאחז"לאותי) מה מוסיף ורבינו קנ"ח:). כונתו (בב"ב ואולי מחכים, ישראל דארץ אוירא

הפסוק י')עפ"י קי "א, ה'.(תהלים  יראת חכמה ראשית

ע"י א. חמץ ביטול בענין תל"ד סי' בסוף מהב"ח זה יסוד בונה ס"א סימן סוף באו"ח רבינו

לעשות  דיכול וברכות תפילה כמו בדיבור התלויות יש מצות 'דכמה הב"ח וז"ל שליח,

ע"ש  שליח' ע"י

כי



לי˜וטי ערך ˘"ילי˜וטי ערך ˘"י הלכה  מדור

שליחות  מהני לא לכל ,ב ולכן ספירה שתהא מקרא, שדרשו בספירה, כן כמו

שליחות  דין יהני לא ואחד, .ג אחד

בהרהור  יוצא דבדיעבד הרמב"ם שיטת

הרמב"םומתרץ דשיטת ז')רבינו, פ"א ברכות בירך (הל' אם הברכות דכל

יצא, הלב.בלבו בהרהור גם העומר, ספירת מצות לצאת יוכל הדין מעיקר

שהרהר  במה יוצא מש"ץ, הספירה בשמע גם וא"כ הרשב"א, סבר דכן וי"ל

בעצמו  ספירה ומיקרי לצאת,ד בלבו, שלא דבדעתו הרשב"א שכתב ומה .

שאם  משום היינו כונה, צריכות אין מצות למ"ד אפי' ולברך, לחזור צריך

שבלבו. בהרהור יוצא היה לצאת, כונה בלי גם יוצא בסי'היה הרשב"א אבל

שיספור  צריך דלכתחלה משום היינו לעצמו, שיספור שצריך שכתב, קכ"ו

בזה בפה, שליחות מהני תפ"ט].ה ולא סי' או"ח שו"ע ש "י [ער�

והרבה ב. שליחות מהני ולא שבגופו מצוה הוי הא קרא צריך למה הקשה תמרים הכפות

קדיש  דיני למטה ובאלף שבגופו. מצוה דהוי והדרשא ב"ד על מצוה דהוי דס"ד לומדים

אפרים  בבית דלפמש"כ וכתב  ע"ש ב"ד על דין דהוי ס"ד דבלולב לומר דדוחק כתב סק"י ,

הכפ"ת, קושית מיושב כהקצות] [דלא שבגופו במצוה רי"ד התוס' בביאור [ס"ז] סי' חו"מ

ליעשות  צריך דהמצוה וכדומה וסוכה תפילין כגון רק הוי שבגופו דמצוה יסודו וע"ש

אפרים. הבית כשיטת דסובר דמבואר רס"ו יו"ד ש"י בערך ועי' ממש. בגופו

שאין ג. להלכה יעקב והחק הלבוש סוברים שכן ומצוה, ד"ה תפ"ט סי' הלכה ביאור עי'

הקשה  אמנם לכאו"א. ספירה דבעינן כיון כעונה, שומע ע"י העומר ספירת ידי יוצאים

ב' אות במשב"ז ובפרמ"ג ע"ש ב"ד, על דין הוי דלא לומר בא רק דהדרשא הא"ר שם

דלעיל. הערה עי' רבינו שיטת וביאור שתירצו, מה

בהרהו ד. ולא דוקא, הש"ץ בספירת לצאת מכוין אם יצא.ודוקא לא שבלבו, ר

כן ה. אם כעונה, שומע מדין דיוצא המג"א להבנת הרשב"א, על שקשה מה מיישב ובזה

לצאת, שלא להדיא כשמכוין כונה, צריכות אין דמצות דין בזה שיהיה אמינא, ההוה מהו

דיוצא  להנ"ל, אבל שליחות]. מדין כעונה דשומע - [להבנתו כרחו בעל שליחות יחול אטו

כונה. בהיפוך גם שיצא דעתך סלקא שבלבו, הרהור מדין

בעומר  ל"ג

בעומר  ל"ג

רחמי�  � שבהוד הוד 

שבהוד  הוד שהוא בעומר ל"ג עד ספירה בימי מתו עקיבא ר' ,א תלמידי

תורה. יצא שמהם תלמידים, חמשה עקיבא ר' סמך שאז ומובא

הוא וכתב שהוד ר"פ] עמ' ח"ב חת"ס בדרשות [הובא בסידורו היעב"ץ

ההלכה  שכן רחמים, נעשה שבהוד הוד וכשהוא אלקים, שם הדין, ממדת

זכאי. הוא הרי חייב, אומרים שכולו דין שבית 

אלקים וכתוב חילוף אכדט"ם שם מתגלה בעומר דבל"ג אריז"ל, בכונות

שהוא  אלקים] שבשם לה"י שקודמין האותיות הם כד"ט האותיות [דהיינו

עיי"ש.ב רחמים  מלמות, פסקו הזה השם בהתגלות ולכן ,

הנ"ל  עפ"י בתהלים נפלא פירוש

'ועפי"ז בתהלים, ע"ה במזמור הפסוקים רבינו תשחת...מפרש אל למנצח

אני  מועד אקח כי נפלאותיך. ספרו שמך, וקרוב הודינו אלקים לך הודינו

סלה'. עמודיה תכנתי אנכי יושביה וכל ארך נמוגים אשפוט. מישרים

תשחת' אל אלקים''למנצח לך ש'הודינו כיון עוד, עקיבא ר' תלמידי את –

כמבואר  רחמים ונעשה ב' פעם הוכפל - 'הודינו' אלקים, שם שהוא שהוד –

הוא א. החמישית לשבוע יום שהוא ובל"ג בהוד, הכונה הספירה שבועות משבע ה' יום כל

שבהוד. הוד

הבטחון ב. ושם לחיצונים, אחיזה בו דאין הזה' הג"ל ו'ע"ד ע"ד, דעולה האריז"ל: וממשיך

ע"ד'. עדי בד' 'בטחו

כי


