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))))³îìòô³îìòô³îìòô³îìòô    ð½ð½ð½ð½::::((((        
  

 בכל ,מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ הורקנוס והיה זה על זה חשמונאי בית מלכי כשצרו ר"ת' ):½³îìòô ð(איתא בגמרא 

 להם לעז ,יוונית בחכמת מכיר שהיה אחד זקן שם היה ,תמידין להן ומעלין בקופה דינרין להן משלשלין היו ויום יום

 להן והעלו בקופה דינרין להן שלשלו למחר ,בידכם נמסרין אין בעבודה שעסוקין זמן כל להן אמר יוונית בחכמת

 ,פרסה מאות ארבע על פרסה מאות ארבע ישראל ארץ ונזדעזעה בחומה צפרניו נעץ חומה לחצי שהגיע כיון ,חזיר

 עומר שבא מעשה שנינו שעה אותה ועל .יוונית חכמת בנו שילמד וארור חזיר שיגדל ארור אמרו שעה באותה

 ההוא אתא אכרזו ,עומר אייתי מהיכא ידעי הוו לא עומר מטא כי ,סוכר עין מבקעת הלחם ושתי צריפין מגגות

 צריפין או צריפין גגות דשמה דוכתא איכא מי מרדכי להו אמר ,אצריפא ידיה וחדא אאיגרא ידא חדא אותיב חרשא

 אותיב חרשא גברא ההוא אתא אכרזו ,לאתויי מהיכא ידעי הוו לא הלחם שתי לאתוי בעי כי .ואשכחוה בדקו ,גגות

וכו'  ואשכחו בדקו ,עין סוכר או סוכר עין דשמה דוכתא איכא ומי מרדכי להו אמר ,אסיכרא ידא וחדא אעיניה ידיה

 כולהו ,לשון בשבעים ויודע ודורשן דברים שפותח פתחיה שמו נקרא למה ,מרדכי זה הקינין על פתחיה דתנן והיינו

  '.בלשן במרדכי (ï ,ï í−ôìò) דכתיב והיינו ,ודריש לישני בייל דהוה אלא וכו' לשון שבעים ידעי נמי סנהדרין

  

  

¾îþî¾ìê −ô−ë í−í¾ −×ðþô¾îþî¾ìê −ô−ë í−í¾ −×ðþô¾îþî¾ìê −ô−ë í−í¾ −×ðþô¾îþî¾ìê −ô−ë í−í¾ −×ðþô        
  

סודות נוראים למבינים, ובוודאי שכל פרט ופרט  בהםוהנה כל המתבונן בדברי הגמרא הללו, מבין ומשכיל שנרמזו 

 .עד כמה שידינו מגעתבזה נתבונן אף אנו אורחות חיים את הדרך נלך בה,  לדורותבמעשה זה, נצרך ללמוד הימנו 

שמרדכי זה שהיה בימי חשמונאי, הוא ניהו מרדכי הצדיק שהיה בימי ראש לכל נביא דברי רש"י שם, שכתב 

 בזה, ופירשוו על רש"י כתבו 'ותימה הוא לומר שהאריך ימים כל כך'. ועל כן נחלק (þôê í"ð)אחשורוש, והתוס' שם 

'ונראה על שם מרדכי הראשון היו נקראים הממונים על שמו, לפי שאינם ממנים אלא בקיאים בעלי שכל ומדע'. 

שכתב שנדחקו רש"י ותוס' לפרש דקאי על מרדכי הצדיק, או שנקראו על שמו, משום סיומא ‡Ù˘· ˙Ó˙ ועיי"ש 

וודאי דהוי סייעתא לדברי רש"י, ומ"מ ובדסוגיא, שדברו במרדכי הצדיק, והביאו קרא דמרדכי בלשן, עיי"ש בדבריו, 

  תמיהת התוס' קיימת, שהאריך מרדכי הצדיק ימים רבים כל כך.
  

ö¾ñë −×ðþôö¾ñë −×ðþôö¾ñë −×ðþôö¾ñë −×ðþô        
  

על , שהניח ידו אחת על גג, וידו אחת שלכאורה כל אחד היה יכול להבין את הרמזים של אותו חירשבין, עוד יש לה

או צריפין גגות, ולמה הוצרכו להגיע עד חכמתו העמוקה של מרדכי הצדיק, מרדכי  צריף, שכוונתו על גגות צריפין

דברי אותו חירש. ובעיקר יש להבין בלשן, שהיה פותח בדברים ודורשן, ורק הוא בחכמתו העמוקה מצא פירוש 

 ה לימוד ביקשו חכמי הגמרא ללמדנו, ואיזכך בהבאת כל פרטי אותו מעשה לאיזה צורך האריכו בגמרא עד כדי

  במעשה זה.
  

ó−þëð íòîô¾î ó−¼ëþêë ³−òšò íþî³íó−þëð íòîô¾î ó−¼ëþêë ³−òšò íþî³íó−þëð íòîô¾î ó−¼ëþêë ³−òšò íþî³íó−þëð íòîô¾î ó−¼ëþêë ³−òšò íþî³í        
  

הנה יומא זכאה, דהאי  ומלמד שהזמן גרמא, לעסוק בענינא זכינו להתאסף עתה ביום שלישי דחוה"מ, ליל ג' לעומר,

, העומר ספירת ימי ט"שמ, ‡"ÈÁ‰ È˘Â¯‰Ì"È ÚÈÊ„ ˜"‰¯‰בענין ימי הספירה הקדושים, זכינו לגילוי נפלא שגילה לן 

 בארבעים נקנית התורה'  )³îëê î ,í( במשנה ל"חז שמנו, בהם נקנית שהתורה דברים ושמונה ארבעים כנגד הם
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 הקנין את ולקנות לעמול האדם נצרך ויום יום ובכל, הכל כולל הוא עצרת שלפני אחרון ויום'. דברים ושמונה

 עומדים שאנו' הג היום והנה, ק"התוה קבלת יום לקראת דרבה בהכנה עצמו להכין, היום לאותו והמסוגל המיוחד

   '.שפתים בעריכת' במשנה שאמרו' הג הקנין כנגד הוא, בו

  

ñêþ¾−ñ îêëò³ò ó−ê−ëò íòîô¾î ó−¼ëþêñêþ¾−ñ îêëò³ò ó−ê−ëò íòîô¾î ó−¼ëþêñêþ¾−ñ îêëò³ò ó−ê−ëò íòîô¾î ó−¼ëþêñêþ¾−ñ îêëò³ò ó−ê−ëò íòîô¾î ó−¼ëþê        

  

ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù˘‰ ˜"‰¯‰ )ó−þîõ ½þ³"ê ó−ðîí−ñ í"ð¼"¼î , ëîñš¾ô ô"ôþèí −ë³×ëîñš¾ô ô"ôþèí −ë³×ëîñš¾ô ô"ôþèí −ë³×ëîñš¾ô ô"ôþèí −ë³×  í"ð è"š ³îê ó−¬îš−ñ"‡נוסיף בזה עוד גילוי נפלא שכתב 

ñ×ñî( ' וכו', . התורה אל מתחברים הללו הדברים ל ידישע ,בהם נקנית התורה דברים ח"במ חכמים אמרווזלה"ק

 �·Ô˙Â‡Â Ó"Á ÌÈ‡È. בפורים זו ישועה עד למוטב החזירום לא וכולם. לישראל היו נביאים ח"מ (ð− íñ−èô.) ראבגמ ואיתא

ÌÈ�ÂÂÎÓ ÓÏ"Á ÌÈ¯·„ ‰¯Â˙‰˘ ˙È�˜� Ì‰·'.  נמצא שהיום הזה, שלישי למנין בני ישראל, הוא כנגד הנביא השלישי

  '. ÚÈ˜·שעמד להם לישראל, הוא יעקב אבינו ע"ה, וכדרך שמנה רש"י במגילה שם את מ"ח הנביאים 'אברהם יצחק 

  

í×îþ¼í×îþ¼í×îþ¼í×îþ¼    ñ×ëñ×ëñ×ëñ×ë    íþîô¾îíþîô¾îíþîô¾îíþîô¾î        

  

ממש ם', הוא יישפת ÎÈ¯Ú˙'קנין שמגלגלין זכות ליום זכאי, וכפתור ופרח,  א ממשובאמת השייכות שבין הענינים הו

 ,בלחישה גריס קא דהוה תלמידא לההוא אשכחתיה ברוריה' ):èò(עירובין ע"פ מאמר הגמרא ב זאתבחינת יעקב אבינו, 

 ואם ,משתמרת שלך אברים ח"ברמ ערוכה אם ,רהוושמ בכל ערוכה (¾"í ,è× ë) כתוב כך לא ליה אמרה ,ביה בטשה

 אבל, בידו מתקיים תלמודו תלמודו בשעת ˜ÂÏÂ המשמיע כל' )Ó¯"Ì ³"³ô è"õ) í−"ë·‰פסק כן '. ומשתמרת אינה לאו

'הקול קול (ë× ,ï× ³−¾êþë) בחינת יעקב אבינו, הוא מה שאמר בו הכתוב הנה שורש ו .'שוכח הוא במהרה בלחש הקורא

בכל ושמורה', ומשתלבים  ÎÂ¯Ú‰, והיא בחינת ערבות ונעימותב ˜ÏÂ‰השמעת יכת שפתיים בבחינת ערשהיא יעקב'. 

  .בקנה אחד כפתור ופרחכל הענינים ועולים 

  

í"¼ îò−ëê ëš¼− ñîèñè š−ð®í −×ðþôí"¼ îò−ëê ëš¼− ñîèñè š−ð®í −×ðþôí"¼ îò−ëê ëš¼− ñîèñè š−ð®í −×ðþôí"¼ îò−ëê ëš¼− ñîèñè š−ð®í −×ðþô        

  

שנשמת מרדכי הצדיק היה גלגול ÌÈÏ·Â˜Ó‰Ó )³îòîî×í þ¼¾³îòîî×í þ¼¾³îòîî×í þ¼¾³îòîî×í þ¼¾ ê ó−þîõ −¾îþð ¼"¼î ,ê"ð−ì ëþñ ³îôðš þëðôê"ð−ì ëþñ ³îôðš þëðôê"ð−ì ëþñ ³îôðš þëðôê"ð−ì ëþñ ³îôðš þëðô ô í×þ¼ô  (í× ³îêוהנה איתא 

יעקב אבינו ע"ה, ובזה יתיישב מאד בירור המעשה שהביאו בגמרא הנ"ל, מרדכי הצדיק, מרדכי בלשן, שהיה פותח 

כוח  קב אבינו בבחינת 'הקול קול יעקב',, קיבל את מעלת יעלישני בייל הוהו ,לשון בשבעים ויודע ודורשןבדברים 

עוד בחינות ומדרגות רבות במעלת הפה, קדושת הפה, ומתוך שהכיר וידע במעלת הדיבור והקול, והוסיף מדיליה 

הפה, היה הוא היחיד שהבחין והכיר במעלת רמיזותיו המקוטעות של אותו חרש, ורק הוא בחכמתו המרובה, 

ובהשגתו במעלת הדיבור ועריכת השפתיים, היה יכול להבין מתוך רמיזותיו המשונות, היכן נשארה שדה אחת 

  ., וכדלהלןממנה יכולים להביא את העומרש

  

ê³êê³êê³êê³ê    êîííêîííêîííêîíí    ê¾þìê¾þìê¾þìê¾þì        

  

זה מעשה ההנה הציור המעשה הנ"ל, בתיאור חי שיעמוד לנגד עיננו, על מנת להבין עומק הענין, נצרך להקדים את 

שצרו זה על זה, והביאו לביטול  מפני מחלוקת האחים כאשר היה עת צרה ליעקבבימי מלכי חשמונאי,  ארע

שדה אחת שיביאו הימנה קרבן  אפילו לא מצאו בכל סביבות ירושליםע"כ הקרבנות בבית המקדש מפני מלחמתם, ו

 מדי שנה בשנה, הגיע הזמן הקשה ההוא, שלא היו יכוליםהעומר, ואחר שנים רבות שהקריבו ישראל את העומר, 

ועמלו כל העם לתור ולחפש ולפשפש בחורין ובסדקין, זה,  מצערבענין הכל  העומר, ובוודאי היו עסוקים תלהביא א

עסקו בזה בפלפול וסברא, ע"מ למצוא מעט שעורים לקרבן העומר, וכל הסנהדרין והתלמידי החכמים שבירושלים 

½−’ (Î¯··ÛÒÂÈ È  ì"îêועי' אי יכשירו להביא עומר מעבר הירדן וכדו', למצוא איזה אופן שיוכלו להביא קרבן העומר, 

õ³ (¬לענין זה, שלחו להכריז בכל גבולות ישראל אם יש אדם  אמוצשום ומשלא מצאו  .אריכות גדולה בענין זה
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היודע על שדה אחת שיש בה שעורים למנחת העומר, והנה תוך כדי שהיו יושבים ועוסקים בסוגיא עמומה זו, הגיע 

והתחיל להחוות בידיו תנועות משונות ומוזרות, בידו אחת הצביע לעבר  בלתי מוכר וידוע, לפניהם אדם משונה,

ובידו השנית לעבר מקום לא נודע, ומסתמא כאשר ראוהו התלמידי חכמים ויושבי הסנהדרין, מיהרו לדחותו  ,הגג

 ם מעיסוקם העמוק בסוגיא נבוכה זו שהם עוסקים בה, ולא נתנו לבםאות ולשלחו מחוץ לבית דין, שלא יפריע

לפי שלא העלו על דעתם שאותו חרש יכול להועיל בענין מצות העומר לנסות להבין רמיזותיו של אותו אדם חרש, 

  כלל.
  

¹−þ®¹−þ®¹−þ®¹−þ®    î¾îþ−õî¾îþ−õî¾îþ−õî¾îþ−õ    öîñôöîñôöîñôöîñô    ñ¾ñ¾ñ¾ñ¾    −þôî¾−þôî¾−þôî¾−þôî¾    ³îð¾³îð¾³îð¾³îð¾    ö−ê¾ö−ê¾ö−ê¾ö−ê¾    îñîñîñîñ    èèèèèèèè        
  

 את הדעה והתבונההיה להם  שכןשם אחד או שניים מחברי הסנהדרין,  אפילו אם היו, שלהוסיף בזהויתכן עוד 

מ"מ סברו , שכוונתו על מקום הקרוי גגות צריפין או צריפין גגות, של ההוא חרשא להבין מתוך רמיזותיו המשונות

גג, וכלשון  לושאין  מקוםמתוכו, שהלוא צריף הוא  מופרךשיהיה מקום בשם זה, לפי ששם זה הוא שלא יתכן כלל 

‡"Ó¯‰ ô"îì)  ’−½èòš "½−( 'שדות שומרי של מלון ופירוש צריף ÔÈ‡˘ ÂÏ ‚‚ ,והולכות בזו זו נוגעים למעלה הקורות אלא 

 ÔÈÓÎ בזו זו דבוקות הדפנות ראשי שהיו כגון, ‚‚ ÔÈ‡˘ ‰Ï סוכה' )−½" ì"îê) ’−½êñþ³ '. וכך לשון המחבר למטה ומתרחבות

ÛÈ¯ˆ ואגב חריפותיהו של אותם תלמידי חכמים, לא עיינו בה שפיר, ותיכף ומיד פטרוהו ושלחוהו, ואמרו שנראה .'

, צריפין והלוא סתראי נינהו, ואם גגות אינןשאינו מן היישוב ואינו בר דעת, שמרמז על מקום בשם גגות צריפין, 

  .ואם צריפין אינן גגות, וע"כ פטרוהו בלא לויה ושלחוהו לנפשו
  

ë−³îêë−³îêë−³îêë−³îê    êðìêðìêðìêðì    êð−êð−êð−êð−    êþè−êêêþè−êêêþè−êêêþè−êê    êðìîêðìîêðìîêðìî    í−ð−í−ð−í−ð−í−ð−    êõ−þ®êêõ−þ®êêõ−þ®êêõ−þ®ê        
  

אמנם מרדכי הצדיק, מרדכי בלשן, שידע והכיר בערך כל תיבה וכל מילה, ואפילו בערך הקול בלא תיבות, בחינת 

מיהר לקרב את אותו חרש אומלל, ופנה אליו  ה משובחת של 'אל תהי בז לכל אדם',מידבוהחזיק , ˘ÌÈÈ˙Ùעריכת 

דכי הצדיק ליגרר אחריו אל מקום הוצרך מרעוד ולהבין את כל רמיזותיו, ויתכן לומר ש ע"מ לנסותבאהבה וחיבה 

 ,מושב הסנהדרין גגות וצריפין אצל מקום מצויים לא היולפי שמסתמא סמוכים זה לזה,  גגות וצריפיןשם היו ש

א מקום שיוכל להניח לך אחריו בין בתים מטים ליפול, עד שמצוע"כ נצרך ליבלשכת הגזית המפוארה בבית המקדש, 

ידו אחת על הגג וידו אחת על הצריף, ואע"פ שבוודאי גם מרדכי הצדיק ידע שבחינת גגות צריפין הם תרתי דסתרי, 

החשיב כל תיבה כמוך, ע"כ  ואהבת לרעךעדיין מתוך חיבתו לכל דיבור של כל איש ישראל, וקיום מצות מכל מקום 

סו"ס ם אפילו מן הטפשין, ויהחכדל, ו לאמונה, ומתוך כך הבין והשכיל וכל הגה שיצא מפי איש ישראל בתמימות וא

שדה מלאה באמת את המקום ההוא, גגות צריפין, ושם היתה  על ידי דבריו חיפשו ומצאוהשיג כוונת אותו חרש, ו

  הקריב את העומר.ל ו, שמהם זכשעורים
  

êñêñêñêñ    îþ½ôîþ½ôîþ½ôîþ½ô    þëðíþëðíþëðíþëðí    íïííïííïííïí    êñêêñêêñêêñê    ó−¾þìñó−¾þìñó−¾þìñó−¾þìñ        
  

ובזה תתיישב התימה הגדולה שתמהו התוס' על דברי רש"י, שהוא דבר תימה ופלא שיאריך מרדכי הצדיק ימים כל 

 ‰Ó‰¯˘"‡שכתב  יבואר ע"פ מהעומק הענין בזה , אמנם ³îþîðí þð½ë³îþîðí þð½ë³îþîðí þð½ë³îþîðí þð½ë (ð"³ ê"è(¼−’ כך, שעולה בחשבון שחי ד' מאות שנים 

 ושתי העומר באים שמהם והשעורין החטין תבואות החריבו דבכוונה ,בזה פירוש להוסיף וישוז"ל ' ·Á‡"‚שם 

 מהרחוקים מקומות' ב אלו רק נשתיירו ולא ,זה מטעם החריבו הרחוקים במקומות וגם ,העבודה לבטל כדי הלחם

 בו יכירו שלא צריפים של בגג השעורים זריעת אותן וכסו מקומן שהסתירו ש"ע כן נקרא ,צריפין גגות דהיינו

 ˘‡ÍÎÏÂ ‡Ï Â¯ÒÓ ¯·„‰ ‰Ê‰ ‡Ï‡ ÌÈ˘¯ÁÏ Ô�È ,העין מן וסמוי הסגור במקום החטין שזרעו סוכר עין וכן ,האויבים

ÌÈ¯·„Ó ק"ודו ,החרשים רמיזות מתוך בחכמתו אלא ידע הוי לא נמי ומרדכי ,לאויבים זה דבר יודע שלא כדי.'  
   

¾êþô ³îþîðí êþîš¾êþô ³îþîðí êþîš¾êþô ³îþîðí êþîš¾êþô ³îþîðí êþîš        
  

, שיסתירו מפני האויבים והרשעים את שדות העומר מציאת השעורים לעומר, נצרך להיות אך ורק באופן זהנמצא ש

הדבר אלא לחרשים, כדי שלא יוודע הדבר, ויהיה חד בדרא אשר ישים לבו את סוד ע"י גגות וצריפין, ולא ימסרו 

ויטה אזנו להבין את הרמיזות והתנועות, ובזכות כוחו ומעלתו בענין חשיבות הדיבור, ישתמר ענין הקרבת קרבן 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾    ììììì½õ ð¼îôí ñîì½õ ð¼îôí ñîì½õ ð¼îôí ñîì½õ ð¼îôí ñî    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³êêêê    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš  ð 
הדורות מראש, ומגיד מראשית אחרית, ראה שיארע מאורע קשה כזה אשר לא יוכלו בני ישראל העומר, וקורא 

רק מרדכי הצדיק מרדכי בלשן, ו להקריב קרבן העומר, מתוך המלחמות והמצור, אלא ע"י רמיזות אותו חרש משונה,

בקול רמיזות בעלמא, בלא כיר בערך כל דיבור של איש ישראל, ואפילו ידע ויישזכה לקנות מעלת עריכת השפתיים, 

של ההוא חרשא, ע"מ היה יכול להבין רמיזותיו והוא ', ˘ÌÈÈ˙Ùהשמעת קול ובלא חיתוך הדיבור, בחינת 'עריכת 

וע"כ העניקו משמים אריכות ימים ושנים מופלגת למרדכי הצדיק, ע"מ לקיים את את קרבן העומר,  לזכות להקריב

  .מצות העומר כהלכתה במועדה
  

¼ôî¾¼ôî¾¼ôî¾¼ôî¾     îò−êî îò−êî îò−êî îò−êîþëðôþëðôþëðôþëðô    îíïîíïîíïîíï    óñêóñêóñêóñê        
  

 ההוא ה"ד י"רש, על דברי רש"י במנחות שם, וז"ל '‰‚‡ÔÂ ‰¯˘"˘ועל דרך זו אפשר ליישב תמיהה גדולה שתמה 

 זהו ינו מדברוא שומע ,חרש זהו ינו שומעוא המדבר נןגרסי (ë:) חגיגה דבריש ע"צ. ינו מדברוא שומע חרש - חרשא

 בהאי רסאהגי דשקלים ה"פיש ר ובירושלמי. 'וכאלם לא יפתח פיו אשמע לא כחרש ואני' (ð− ,ìñ ó−ñí³) דכתיב אלם

, ולא היה ‡ÌÏ, בעוד שהיה Á¯˘למה פירש"י שההוא חרשא היה היא דבר תימה רבתי, ובאמת '. עכ"ד. ‡ÌÏ עובדא

'. וא"כ לא על רש"י תלונתו אלא על הגמרא, יש לפרש Á¯˘‡'ההוא  היאיכול לפתוח פיו, ואף שלשון הגמרא 

הוא איקרי חרש, אמנם  שאףאינו שומע, גם אינו מדבר וגם לולי פירש"י היה אפשר לפרש שהיה חרש שתמיהתו ש

  ואינו מדבר. ˘ÚÓÂלמה כתב שהיה  ,פירש"י צ"ע

  

של מרדכי הצדיק, מרדכי ולהפליג בשבחו על פי דברינו יש לומר, שרש"י הק' ביקש בדבריו לעורר על לב אמנם 

, וע"כ להם פשר למצואשנלאו ל חכמי לב יותר מכ הכיר מתוך רמיזות החרש,למה מרדכי הצדיק  וליישבבלשן, 

שאין דעתו מיושבת  מתוךביאר שמרדכי הצדיק הבחין שאותו חרש אינו מסמן דברים בעלמא שאין להם שחר, 

 מחמתהוא הסוד שמסרו לו בייחוד יקירי ירושלים, דייקא שנסתר איזה סוד חתום בדבריו, אלא הכיר בו עליו, 

לבו מרדכי הצדיק אל נתן אינו יכול לדבר, והראו לו בסתר המדרגה את מקום המחבוא של שעורי העומר, וע"כ ש

רק משום אותה חיבת הקודש בסבר פנים יפות ובאהבה וחיבה, ו , להאזין ולהקשיב לולהבין ולהעמיק בדבריו

ב את קרבן העומר במועדו בשנה להעריך ולייקר כל עריכת שפתיים של איש ישראל, זכו עם בני ישראל להקרי

  ההיא, ודו"ק.

  

ôìñôôìñôôìñôôìñôîîîî³³³³    íõîò³íõîò³íõîò³íõîò³    íïíïíïíï    ³õîò³³õîò³³õîò³³õîò³    þôî¼íþôî¼íþôî¼íþôî¼í        
  

והנרצה לנו בדורותינו, ונקדים בזה דבר מופלא שכתב נבוא אל תכלית המכוון אחר שנתיישבה סוגיית הגמרא, 

‰ ˜"‰¯‰Ù˘‡"ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙ ) ï"òþ³ ì½õ(ê³−ê í"ð, ' רשבמד איתאוזלה"ק (î ,ì× þ"þš−î) תנופה תומלחמ )(ëñ ,ñ í−¼¾− תנופת זה 

 ממצרים העם את בהוציאך' ההי יאת מצריםיצ תכלית דהנה ,עמלק מזרע המן מפלת ההי העומר דבזכות. העומר

 התשוקה מכח י ישראלבנ להפסיק הדרך באם עמד עמלק הרשע ואותו. (¾ë− ,è ³îô) 'על ההר הזה האלקים את תעבדון

 מן ידיהם שרפו (ê šñô¼ −"þð ê³ñ−×ô) ה שאמרווז ,ציננך 'בדרך קרך אשר' ×ó−þëð)(ì− ,í ו שכתוב כמ ,התורה אל להם השהי

 המשכה להם היה יאת מצריםביצ כי. ש"ימ הרשע אותו י"ע מעט נתקררה התורה את לקבל התשוקה רושפי ,התורה

 יאת מצריםיצ שנתחדש שנה בכל הוא וכן. 'במדבר אחרי לכתך' (−ë ,ë í−ôþ) ו שכתובכמ ,לב בכל הוא ברוך הקדוש אחר

 למחיית עצמו להכין השבת ממחרת מיד לזכור צריכין לכן ,להורגו השכם להורגך בא (ìò ³î×þë.) ואיתא. התורה וקבלת

 נעוריך חסד לך זכרתי' (−ó¾ í−ôþ) ו שכתובכמ ישראל של חיבתן זוכר הוא ברוך הקדוש אשר הללו והימים ,עמלק זכר

 לקבל ונוכל עמלק שם ימחה ובזה. להתחזק צריכין. (¾è ó) 'יאשמו אוכליו תבואתה כלראשית ' לה ישראל קודש' כו

 .בימי אחשורוש קבלוה הדר (¾ìõ ³ë.) ו שאמרוכמ ואסתר מרדכי בימי נתקיים וזה ,בשבועות בשלימות התורה

  עכלה"ק.

  

öê×ôöê×ôöê×ôöê×ô    î¼ëšî¼ëšî¼ëšî¼ëš    ó−ô×ìó−ô×ìó−ô×ìó−ô×ì    ³þ−õ½ñ³þ−õ½ñ³þ−õ½ñ³þ−õ½ñ    þôî¼íþôî¼íþôî¼íþôî¼í        

  

(þ"þš−î  כדאיתא במדרש והנפת העומר נקראת 'מלחמת תנופה'.מצות הקרבת הנה , בהוספת נופךוביאור דברי קדשו 

(î ,ì× 'הדא הוא דכתיב ,חזקיהו בימי להם שעמדה היא העומר מצותמר רבי שמואל בר נחמני א )í−¼¾− ëñ ,ñ( כל והיה 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾    ììììì½õ ð¼îôí ñîì½õ ð¼îôí ñîì½õ ð¼îôí ñîì½õ ð¼îôí ñî    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³êêêê    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš  í 
 באותו תנופה מלחמת יש וכי ,·‰ �ÂÓÁÏÓ·Â ‰ÙÂ�˙ ÌÁÏ˙ ובכנורות בתופים עליו' ה יניח אשר מוסדה מטה מעבר

אל קבלת התורה, וכמו והענין בזה, שמצות העומר רומזת על ההשתוקקות הגדולה  '.העומר מצות זו אומר הוי הדור

 אמרו ,הזה ההר על יםקהאל את תעבדון (¾ë− ,è ³îô) משה להם שאמר בשעה אמרו בהגדה' Ô"¯· (þ"íðô .ì× ó−ì½õ)שאיתא 

 קבעו מכאן ,לעצמו ואחד אחד כל מונין והיו ,יום חמשים לסוף להם אמר ,זו עבודה אימתי רבינו משה ישראל לו

'. ועמלק הרשע ימ"ש רוצה לעמוד באם הדרך, בין פסח לשבועות, ולעצור את אותה העומר לספירת חכמים

השתוקקות ולקרר את אותה התחדשות, ועל כן תיכף ומיד אחר יציאת מצרים, ממחרת השבת, צריך להתחיל 

זרעו של עמלק שבכל דור ודור, וזה היה סוד מפלת המן בזכות מצות  בהתחדשות מחודשה, להכין הלבבות למחות

ופירש"י  - וכו' לרבנן קמיצה הלכות להו ומחוי קמיה רבנן דיתבי אשכחיה אזל' ).¬íñ−èô) ïהעומר, וכדרך שאמרו בגמרא 

 אמר -˙�ÌÂÈ ‡Â‰  '¯ÓÂÚ‰ ˙ÙÂלהתם 'מחוי להו לרבנן הלכות קמיצה דורש בענינו של יום, וששה עשה בניסן היה, 

 ,ליה ומתכפר דסולתא קומציה מלי מייתי מנחה דמנדב מאן קיים המקדש שבית בזמן ליה אמרו ,עסקיתו במאי להו

  '. דידי כספא ככרי אלפי עשרה ודחי דידכו קמחא קומצי מלי אתא להו אמר

  

ó−−³õ¾ ³×−þ¼ëó−−³õ¾ ³×−þ¼ëó−−³õ¾ ³×−þ¼ëó−−³õ¾ ³×−þ¼ë        

  

כנגד הקרבת העומר ביום ט"ז בניסן, ודרשו  דווקא ויש לומר שזה היה עומק ענינם של הצדוקים ימ"ש, שנלחמו

ההתחדשות את ענין ממחרת השבת, מחרת שבת בראשית, וכמו שהיה בשנה שיצאו ממצרים, לפי שביקשו לבטל 

שבכל שנה, ולעקר את ההתעוררות וההשתוקקות לקבלת התורה, במנין וספירה מחודשה בכל יום ויום מחדש, 

ה, האיר לנו את הדרך לזכות לבוא לבחינה זו של קבלת התורה מחדש, ע"י קנין ומרדכי הצדיק, גלגול יעקב אבינו ע"

עריכת שפתיים, לקרב לייקר ולחבב כל דיבור קל של איש ישראל, אפילו מי שנראה שאינו יכול לדבר, ואין שפתו 

  נשמעת, בחינת הקול קול יעקב, הקול שהם מצפצפין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.

  

−òõô−òõô−òõô−òõô    êñ¾êñ¾êñ¾êñ¾    îèíòîèíòîèíòîèíò    ë×ë×ë×ë×ðîðîðîðî    íïíïíïíï    íïñíïñíïñíïñ        
  

 אחד בפרק מתו וכולן ,אנטיפרס עד מגבת עקיבא לרבי לו היו תלמידים זוגים אלף עשר שנים' ):½³îôë−) ëאיתא בגמרא 

ויש מקום תימה בזה, וכי בשביל שלא נהגו כבוד זה לזה, מתו כולם  '.לזה זה כבוד נהגו שלא מפני עצרת ועד מפסח

ם מן העולם, דכמה צריך למאוס בתאוות הכבוד, המוציאה את האידוע עד אדרבא בפרק זמן קצר כ"כ, והלוא 

עד כמה החמירו במקהלות החסידים בענין זה, לברוח עד הקצה הכי אחרון מקצה נדנוד חשש כבוד, וכי  ומפורסם

î)óìòô ³þî³óìòô ³þî³óìòô ³þî³óìòô ³þî³ ¼îî³íñ ³î−îð" þôî¼ë è¼−’  .מיתה משונה כ"כשנחסר לתלמידי רבי עקיבא כבוד, נצרכו למות בזמן קצר בבשביל 

−¾³"è(  ,שלא נהגו יש לבאר ולשבר את האוזן,  אמנםובוודאי שאין לנו עסק בנסתרות, ובהדי כבשי דרחמנא לית לן

נקודת כבוד ומעלה אחד בחבירו, והיו מזלזלין במעלת חבריהם, וראו חסרונותיהם כבוד זה לזה, היינו שלא מצאו 

ולא מעלותיהם, וזה היפך בחינת מצות העומר, שגילה לן מרדכי הצדיק, לייקר ולכבד כל דיבור של איש ישראל, 

  ., וע"כ לפי מעלתם דקדק עמהם הקב"ה כחוט השערהאפילו מי שנראה כחרש זר ומשונה

  

îñ−êîñ−êîñ−êîñ−ê    î−íî−íî−íî−í    ñêþ¾−ñêþ¾−ñêþ¾−ñêþ¾−    ó−þ½ìó−þ½ìó−þ½ìó−þ½ì    ðìêðìêðìêðìê    êñêñêñêñ    î−íî−íî−íî−í    ó−ñëšôó−ñëšôó−ñëšôó−ñëšô    ³ê³ê³ê³ê    íþî³ííþî³ííþî³ííþî³í        
  

ובאמת ענין זה של קירוב וחיבה לכל אשר בשם ישראל יכונה, ולייקר ולהעריך ולכבד כל דיבור היוצא מפיו, באהבה 

' ה ירד השלישי ביום 'כי (è ’þõ ¾ðìë îþ³− −"þð)מכילתא וחביבות ואחדות, היא יסוד קבלת התורה, וכמו שאמרו חז"ל ב

לקבל'. וכן אמרו  כדאי אינו, אחד עד חסרים היו שאם מלמד העם כל לעיני ,−³îô¾) ¬− (êסיני  הר על העם כל לעיני

, בסיני לה פתר יוחנן , רביêþë) ¬× ,ë-(è¾−³ העדרים וגו' כל שמה ונאספו וגו', בשדה באר והנה וירא' (þ"þë ¼, ¬)במדרש 

 שאילו שמואל רבי משום אמר עכו כפר איש יהודה בן רבי שמעון ,העדרים כל שמה ונאספו סיני. זה באר והנה וירא

ועתה בעת שמתחילים את ימי ההכנה דרבה לקבלת התורה'.  את מקבלים היו לא אחד עוד חסרים ישראל היו

התוה"ק מחדש, צריך כל אחד להתחזק בענינים הללו, לעמוד בשוה עם כל איש ישראל, להרגיש ולהכיר במעלת כל 

חד ואחד מישראל, גם מי שנראה שונה ומשונה, גם מי שאין מבינים את שפתו ולשונו, ונראה שהוא מדבר דברי א

הבל ורעות רוח, ולעולם אל תהי בז לכל אדם, למצוא המעלה והחן שבכל איש ישראל, ובזה נזכה לקבל את 

  אכי"ר. ,התוה"ק בשמחה ובטוב לבב
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