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יע"אמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אתורת מרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ תורת מרן רבי

 תשע"זספירת העומר ה' –שמיני פרשת 
 

 בכח התעוררות העליון אפשר להתחיל בעבודת ה'
 

"וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה 
שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית 

 יום והקרבתם מנחה חדשה לה'" תספרו חמשים
ממחרת הפסח, יום הנפת מנחת העומר, מצווה לספור חמישים 

יום קבלת התורה. והקשר בין יום הנפת  -ימים עד יום החמישים 
העומר, שהוא היום הראשון לספירה, 
עד יום קבלת התורה, שהוא היום 
האחרון, הוא קשר גדול, והוסבר 

פי  באופנים שונים. ואנו נסבירו על
המדרש המפורסם שכשחטא אדם 
הראשון נתקלל מאת ה' ואמר לו "קוץ 
ודרדר תצמיח לך האדמה", נחלשה 
דעתו, ואמר "אני וחמורי נאכל באבוס 
אחד?" היינו שאדם הראשון הבין 
שהולך לאכול קוצים כחמורו. אמר לו 
ה' "בזיעת אפיך תאכל לחם", ומיד 
נתקררה דעתו. אפשר לומר שהביאור 

רמז לחומריות,  -שהחמור  לזה הוא
 והיינו שכשאדם הראשון חטא הוא

נתגשם להיות לו נפל ממעלתו הרמה ו
גוף חומרי ורצונות חומריים, ושאל 

את ה' "איך אוכל לצאת מנפילתי הזאת? וכי עבודתי שאתייגע 
ממקום כזה תועיל לי? הלא כל כוונתי לעצמי, ואין לי אפשרות 

י אוכל עם חמורי באבוס אחד, לעלות מ"ן בטהרה, וזה נבחן שאנ
ואיך אצא ממעגל החומריות?" ענה לו ה' "בזיעת אפיך תאכל 

שמשמעותה התאמצות  ,היינו יש מושג של "זיעת הפנים" -לחם" 
"אני אתן לך כח מצידי, שלא בכוחך,  –ויגיעה מלפני המלך 

יל עבודתך הזו לעלות נחת רוח להתחיל בעבודה לפני, ותוע
זיעת הפנים, כי כתב הרמב"ם "כל זיעת הגוף לפני" שזהו ענין 

רעל, חוץ מזיעת הפנים" ופירושו הוא שכל עוד שאדם לא קיבל 
כח מה' לעובדו, והוא אוכל עם חמורו באבוס אחד, אין בכוחו 

לזיעת הגוף שהיא רעל,  חומריותו, ונבחנת עבודתולצאת ממעגל 
לא נושא  -כי כל כוונתו לעצמו, וכל מה שמתיגע ומזיע בעבודתו 

תערותא דלעילא, שלא רי, אבל כשהקב"ה מרומם את האדם באפ
מצידו כלל, אז זוכה האדם לעבודה שאינה רעל אלא זיעת הפנים 

 יגיעה באור פניו ית'. –
 

 תערותא דלעילאא–יציאת מצרים 
 

כך היה קודם שיצאו ישראל ממצרים. עבודתם היתה בבחינת 
שום תועלת, וכמו שאמרו  ההביאשלא  זיעת הגוף שהוא רעל,

חז"ל שכל מה שהיו בונים בנינים במצרים היה נבלע באדמה, 
אבל ע"י שנגלה עליהם השי"ת ביום הראשון של פסח שלא 
מכוחם עצמם, בזו העת קבלו בזה עם ישראל כח לעבוד את ה', 
ומעתה ישאו פרי בעבודתם בחינת "זיעת הפנים" כנ"ל יגיעה 

 באור פניו. 
 העשויה העומרמנחת להקריב את  נצטוינו מיד אחרי פסח

משעורים, שהוא מאכל בהמה, ומהיום הזה שהאדם והבהמה 
מתחילה עבודת האדם להתרומם במעלתו על הבהמה. כי  -שוים 

גם קודם הפסח בהיותינו במצרים, שוים היינו לבהמה בגלותינו, 
אלא אז לא היה בכוחנו לצאת ממצבינו כי טרם נגלה עלינו ה' 

שהיא  "זיעת הגוף"ררות מצידו, והיתה עבודתינו בבחינת בהתעו
יכול האדם להתרומם בדרגותיו על הבהמה בזמן זה רעל, אבל 

 שהיא עבודה הנושאת פרי. "זיעת הפנים"בבחי' 
 

 האדם והכיסופים
 

 ההבדל בין האדם לבהמה הוא עניין הרצון והכיסופים למושכלות
והסביר זאת רבינו הקדוש בפירושו על ההגדה "וזאת  התורה.

ובטעם מצוות ספירת העומר כתב בספר  .ליהודה" )עיין שם(
נצטוינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד "  :החינוך וזה לשונו

יום נתינת התורה, להראות בנפשינו החפץ הגדול אל היום 
ת הנכסף הנכסף לליבנו, כעבד ישאף צל וימנה תמיד מתי יבא הע

אליו שיצא לחרות, כי המניין מראה 
שעו וכל חפצו להגיע אל לאדם כי כל י

ספר  אם כן מסביר לנו "הזמן ההוא
שעיקר עבודת ימים אלו הוא  החינוך

ענין התשוקה והחפץ למושכלות שזה 
ההבדל בין האדם לבהמה ומעלתו עליה, 
והספירה מתחילה מיום הנפת קרבן 
שעשוי ממאכל בהמה, שענינה חוסר 
ההשתוקקות, והאדם מזדכך מבהמיותו 
ע"י כיסופים ליום החמישים, יום קבלת 
התורה, שאז מביאים  או מקריבים את 

שתי הלחם מחיטים, שהם מאכל קרבן 
אדם, שבכח ההשתוקקות זוכה האדם 
לתורה. והרב מקמארנא ז"ל בספרו 

 עמר"אוצר החיים" רמז ענין זה במלת 
'עותא ר'לין מ'ובדין עשהוא ר"ת 

 רצון, שזוהי מעלת האדם.  –שעבודת הספירה הוא לבא לרעותא 
 

 עומקן של געגועים
 

היא היא הכוספת לאדם,  בעומק עבודת הכיסופין נבין שהתורה
ועי"ז מתגלה באדם ג"כ געגועים אליה. האדם חושב שהוא 
התחיל אבל האמת שהתורה התחילה בגעגועים. התורה מחכה 
תמיד להזדמנות שתיכנס בלב האדם השתוקקותה אליו, ואז 
האדם מתחיל להשתוקק גם כן כמ"ש "כמים פנים אל פנים". 

מזה שבימים אלו ההשתוקקות בימי ספירת העומר נובעת 
ינו הקדוש באגרת כ"ג התורה משתוקקת אלינו וכמו שכתב רב

על דרך שפירש זקינך הבעל שם טוב "ה' צלך" דכמו "וזה לשונו" 
הצל המתנוענע אחר תנועת האדם וכל נטיותיו בהתאם לנטיות 
האדם, כמו כן כל תנועות האדם בהתאם להשי"ת, פירוש 

שהשי"ת התעורר אליו שבהתעוררות אהבה להשי"ת יבין 
. נמצא שעיקר עבודת ההשתוקקות בספירת בגעגועים עצומים"

 ברתגתזה מעומר הוא להבין שה' משתוקק אליו שבה
ואנו נהפכים להיות כלי מוכשר לקבל  ההשתוקקות עד אין קץ

 .את התורה

 

 "כעבד ישאף צל"
 

ומעתה אפשר לבאר בלשונו הזך של ספר החינוך מה שהבאנו 
"להראות בנפשנו החפץ הגדול ספירת העומר הוא  קודם שענין

, שהפירוש הוא שעבד אל היום הנכסף ללבינו כעבד ישאף צל"
הוא המדריגה הנמוכה של עבדות מצרים, שהאדם והבהמה 

כוסף העבד ומשתוקק בכח  -שוים, וע"י ספירת העומר ישאף צל 
ה"צל", "ה' צלך" כנ"ל, שמבין שה' משתוקק אליו, ועי"ז מתעלה 

נהפך הקוץ  -לבחינת בן, ואז תחת הקללה "קוץ ודרדר תצמיח" 
ודרדר  ל"קוצו של י" שהוא דרגת כתר המתגלה ביום החמישים,

שהוא החרות המתגלה, אז "דרור" גמטריא  מתהפך "לדרור"
וכמו שאומרים ביהי רצון "קודש" כמובא ב"אגרות הסולם", 

לה" שלאחר ספירת העומר: "ואטהר ואתקדש בקדושה של מע
. ביום החמישים עולים מדרגת טהרה לדרגת קדושהומכאן ש

 יזכנו ה' לעובדו באמת.

 

 מחצבת הנשמה  – יש לי מושג
 

"בחינת הרצון לקבל שהוטבעה בנשמות, היא 

אותן מן האור העליון, המבדילה אותם ו'חוצבת' 

כי שינוי הצורה הוא המבדיל ברוחניים. וענין 

דבר מחצבת הנשמה, היא בחינת מעבר שבן 

עולם האצילות לעולם הבריאה שיתבאר 

 "במקומו.

 ()תלמוד עשר הספירות ח"א
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