
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

                        ימי ספירת העומר כהכנה לקבלת התורה
היא  ספירההמילה ל הכנת האדם את עצמו לקבלת התורה. הנה ידוע ומפורסם שעניין ספירת העומר מרמז ע

מאירה לנשמת האדם הארה אלוקית המכשירה  ,אופן שבכל יום ויום מימות הספירה, בספיר שמאירמלשון 

וא"כ מהי באמת הכנת האדם באלה הימים? שהרי יום מתן תורה. –ומקדשת אותו לקראת אותה התגלות שיא 

הרו ת, אלא רק לקומץ אנשים שעבדו וטמובן שאין לנו שום קשר עם אותן מדרגות והארות עליונות המאירו

שאכן בכל יום מחדש מאירה התגלות  בימים אלה היא להאמין ושעבודתנ עצמם כבר מאהבת עצמם. לכן יוצא

. ובכל יום מחדש צריכים אנו להתבונן ולהאמין שההארה ואולם לנו אין שום חלק והשגה בה ,בעולם ה'

שמתגלה היא גדולה ועצומה יותר, ולנו כאמור אין שום חלק ונחלה בה, ולו גם לחלק הקטן מתוך אותן מ"ט 

, דרך האמת אפשר להתקדם מפני רק כאשר מכיר האדם בכך שהוא רחוקהאמת היא  שרק ו. תגלושה מדרגות

ָקרֹוב " .שהרי זו זעקת אמת ,ורק אז יש את האפשרות שמשמים יענו לו' רק אז יש לו סיבה אמיתית לצעוק אל ה

ת ה' ֱאמֶׁ ר ִיְקָרֻאהּו בֶׁ ת ה' ירגיש בפועל במציאות ולהאמונה בגדבזכות אור  '.הלים קמה יחת "ְלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאשֶׁ

  )מתוך 'במעגלות השנה'( ויוכל לשעבד עצמו במידת מה לבוראו, ה'
 
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
ומתוך שמה שנמשך משלימותו ית' ויתעלה לא יתכן שימצא בו חסרון, לכן הניח לנו מקום להרויח 

 בעצמינו את רוממותינו הנרצית על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות.
 (מתן תורהמאמר  -רבי יהודה ליב אשלג  )

 
 (דברים ל)על פי תפיסת היהדות מעלתו של האדם על בעלי החיים היא יכולת הבחירה שלו. וכך כתוב בפסוקים: 

ה " יךֶ֙ ְרא ֵ֨ י ְלָפנ ֶ֙ תִּ ים ָנת ַ֤ ַחִיִּ֖ ת־ַהַֽ ֹום אֶׁ ע: ַהיּ֔ ת־ָהָרַֽ וֶׁת ְואֶׁ ת־ַהָמִּ֖ ֹוב ְואֶׁ ת־ַהטּ֑ ים..." ובהמשך " ְואֶׁ יִִּּ֔ ח  ְרָתֶ֙ ב ָֽ ה  ּוָבָֽח  ה ַאָתַ֥ ַען ִתְחיִֶּׁ֖ ְלַמַ֥
ָך:  "ְוַזְרעֶַֽׁ

לא  ,לעשות טוב או רע, שאם לא כן והבחירה בידומכאן שהרשות נתונה לו לאדם מסביר רבנו בחיי על המקום: '
" במילים אחרות, יסודה של התורה היא להרחיק את האדם מן .בטלהעונש והשכר והיה  היה מקום לתורה

להביא אותנו  אמצעי רקהעבירה, ולקרב אותו למעשים טובים. אך מתוך כך מסביר רבנו בעל הסולם, שהתורה היא 
. לטובת תכלית זאת "להנות לנבראיו"על פי רצונו של  דבקותנו בבורא, וקבלת שפעולמטרה יותר נעלה, והיא 

ל-ְוָהָיה, ִאםכמו בפרשה השניה של קריאת שמע: " ,ה לנו התורה שכרמבטיח -ְוָנַתִתי ְמַטר ...ַתי, ִמְצו ֹ -ָשֹמַע ִתְשְמעּו אֶׁ
ה ּוַמְלקֹוש ה ְלַבְבכֶׁם; " תנו מעונש:ו" אך היא גם מזהירה א..ַאְרְצכֶׁם ְבִעתֹו, יֹורֶׁ ן ִיְפתֶׁ ה' -. ְוָחָרה ַאף..ִהָשְמרּו ָלכֶׁם, פֶׁ

ת ם, ְוָעַצר אֶׁ ת-ַהָשַמִים ְוֹלא-ָבכֶׁ ן אֶׁ יסוד של כל ציווי מוסרי עומד על ה..." אבל ְיבּוָלּה-ִיְהיֶׁה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה ֹלא ִתת 
האדם היה מתוכנת באופן בלעדי לעשות  לו. ולא היתה נצרכת שום מצווה, שלא לקיים אותוהאפשרות של האדם 

מק, נתקשה להבין את טענתו של רבנו בחיי ורבים נוספים. כי אם התורה היא טוב ולא רע. אמנם, אם נתבונן לעו
להגיע למטרת החיבור עם ה', והנהגת שכר ועונש סיוע לשכנוע האדם, למה זקוקים אנחנו לתורה אמצעי רק 

 מתחילהאולם כאן עמדו חכמי הקבלה ושאלו, למה לא בראנו : ')מאמר מתן תורה(כותב רבנו  ךולעבודה? ועל כ
של  המשא והטורח הזה, ומה היה לו ית' לגלגל עלינו את כל הרוממות הרצויה להדבק בו ית'בכל אותה 

'כי מטבע הפועל השלם שפעולותיו שלמות'. הווי אומר, אם היינו  )בהקלסה"ז(ועונה  הבריאה והתורה והמצוות?
וזה לא יתכן  ,ת חינם )לחם בושה(לוהי היינו מרגישים פגם של קבלת מתנ-"רובוטים" דבוקים מלידתנו באור הא

מצדו השלם שכל פעולתיו שלמות בתכלית. לכן אפשרות של בחירה, המקפלת בתוכה האפשרות לחטא, היא 
. לפי הסבר זה, מטרת חינםמתנת ה נו העצמיים ולהסתלק מפגם קבלתימאפשרת את קניין מדרגות הדבקות בכוחות

 , וזאת בשל אהבתו האין סופית אלינו. בשלמות וללא צערהבחירה היא שנוכל לקבל את השפע 
 

 פנינה לשבת
 זתשע" שמיני פרשת

 



 רפואת הנפש
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 נחת רוח ליוצרו

 

על האדם לעשות את כל אשר הוא עושה מן היום בו ניתנה בו דעת ואחריות למעשיו על מנת לעשות 

 ומהי נחת רוח ליוצרו?  רוח ליוצרו.נחת 

כתיב בגמרא ברכות )דף יז(: "אשרי אדם שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו וגדל בשם 

 טוב ונפטר בשם טוב מן העולם כו'".

ותוכן נחת רוח ליוצרו, הוא שיוציא מן הכוח אל הפועל כל כוח שנטוע בו ופירש בעין איה: "

. זהו נחת רוח ליוצרו שברא את בריותיו תכלית המעלה שאפשר בחוקובהתחלת יצירתו את 

 להשלמתם העליונה" עכ"ל.

אם כן, על האדם להשלים את עצמו בכל ענייניו, והוא סוד החיים, אשר שכרם הארת אור העליון 

 בנפשו לתענוג ומנוחה.

 על האדם לרפא את נפשו ממידותיה הרעות, תאוותיו ודעותיו הכוזבות.

 .)שאינו אפשרי ללא לימוד רב ועבודה!(על האדם להתאחד עם בת זוג למהות אחת 

)שאינו אפשרי ללא , ולחנכם כיאות לתורה, חופה ומעשים טובים אעל האדם להעמיד זרע של קיימ

 .לימוד והשקעה, כאשר הנזק לילד בלעדיהם עלול להיות קשה מנשוא!(

 תר ויותר רחבים, ולא יעמוד על מקומו לעולם.על האדם להשפיע לחברה ממעלותיו במעגלים יו

 על האדם להכיר העולם העליון ולהדבק בו ככל יכולתו, ולא יסיח דעתו אפילו רגע אחד.

 

 בזה בונה לו שולחן ערוך מכל טוב לחיי העוה"ב ויעיד נאמנה: "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי".
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 פרשת שמינילאור  העומר ספירת

 
 ַביֹום "ַוְיִהיהקים את המשכן. משה ימים בהם  תאת היום שלאחר שבעמציינת ה, שמיניהשבוע היא פרשת פרשת 
ה ָקָרא ַהְשִמיִני ל" ּוְלִזְקנ י ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ֹמשֶׁ כמו ביום השמיני נחנך המשכן בראש חודש ניסן,  .)ויקרא ט, א(ִיְשָרא 

ר. "ניסן חדש ראש ביום היה 'בגי. משה קרא השמיני ביום ויהי"שכותב בעל הטורים:  ל "ַוֹיאמֶׁ  ְלָך ַקח ַאֲהֹרן אֶׁ
גֶׁל גם  .שעשה" העגל מעשה זה, על עגל י"ע ה"הקב לו שמכפר "להודיעורש"י מציין שהסיבה היא  .(ב, ט ויקרא)"ע 

אואז  .אש זרההקטירו הוסיפו מדעתם ובדרכם כאשר ניסו לכפר על חטא העגל נדב ואביהו  בני אהרון: צ  ש "ַות   א 
 .אובדן ביהוהצירוף  יקוקדן  גימטריא נדב אביהו מצאתי כי ב( )ויקרא י,ה' " ִלְפנ י ַוָיֻמתּו אֹוָתם ַוֹתאַכל ה' ִמִלְפנ י

בין את טעמי ההוא  אב אוהבוכ הרחמים.אותם במידת  דן ה'ש לכך לאהרון אביהם וכמו כן בדןוהאהמרמז על 
-ו הערב רב קלקלו כל כךמאחר שכי טעמי האחים: את  מסבירפעולת בניו. רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב 

ַעָתה" הּוַקם שֶׁ ל ַהְשִכיָנה ְוָיְרָדה ַהִמְשָכן שֶׁ ָרא  ה ְלִיֹשְ ֹּלא ַמה ָהעֹוָלמֹות ְבָכל ִנְפָלא ִתּקּון ְוַנֲעֹשֶׁ  ִמימֹות ָכֹזאת ָהְיָתה שֶׁ
ן-ַעל...עֹוָלם ַעָתה ָסְברּו כ  ת שֶׁ ר ָהע  י ָאֳחָרא ַהִסְטָרא ּוְלַכלֹות ְלַבע  ֹּלא ַעד ְלַגְמר  י עֹוד ֹכחַ  ִיְהיֶׁה שֶׁ ַשע ְלַאְנש  ם, רֶׁ ה   ְבִחיַנת שֶׁ
ב רֶׁ ל, ַרב ע  ן-ַעל, עֹוד ְלַקְלק  ש ִהְקִריבּו כ  ת ִעם א  ֹּלא ְקֹטרֶׁ ָרצּו, ְלטֹוָבה ָהָיה ְבַוַדאי ְוַכּוָנָתם ִבְזַמָנּה שֶׁ ר שֶׁ י-ַעל ְלעֹור   זֶׁה-ְיד 
ש ָרה ִבְקֻדָשה ל"ַהנַ  ַהִמְשָפט א  ן, ְית  ָהִרְשָעה ְבֹאפֶׁ ָעָשן ֻכָלּה שֶׁ ה כֶׁ ַעל-ַעל...ִתְכלֶׁ ן ָזכּו שֶׁ ה, ִכי -כ  י ִמיָתָתם ִתְּקנּו ַהְרב  ְיד 

ש ַהִמְשָכן ַעל ָיָדם נה טובה לכל מעשה כמה חשובה כוועד מהנ"ל, יש ללמוד  .)לקוטי הלכות תערובות ה, אות ז("ִנְתַקד 
 פחות מדויק. המעשהגם אם 

העומר. ובסוף ספירת חמישים הימים, נגיע ליום עת מתן  ימי את התחלנו לספור ומידעבר יום טוב ראשון של פסח ו
ואז לקבל את שראל, יוי להן כראשי תיבות  :כלים להכין יתה תכלית יציאת מצריכי זו ה. רתנו ונברך שהחיינותו

מקיפה את  תואותיות הכי  תכליתבתיבה  נרמזזה ו .בחיינובכל תחום  אותנוהמקיפה תורה  ,תורת ה' ומשה עבדו
לתיבות פסוקים  נחתך הרצףעל פי המסורה ורק רצף אותיות תו של נכתבה כ כיהיא התורה  תוולמעשה  ,כלי

 ופרשות.
ת ם, אֶׁ ם, ִמָמֳחַרת ַהַשָבת, ִמיֹום ֲהִביֲאכֶׁ ם ָלכֶׁ ַבע ַשָבתֹות, ְתִמיֹמת ִתְהיֶׁיָנה-"ּוְסַפְרתֶׁ ר ַהְתנּוָפה: שֶׁ ַעד ִמָמֳחַרת ַהַשָבת  .ֹעמֶׁ

ם ִמְנָחה ֲחָדָשה,ְוִהְקַר  ,ַהְשִביִעת, ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום שיש  הנ"ל ה' מרמז לנו בפסוקים. טז(-)ויקרא כג, טו"  'ַלה ְבתֶׁ
האלוקיות. הספירות מרמזות על הנהגות  הספירותמדרגה על פי אחר לאט לאט, מדרגה  ינודותיתקון מאת ליישם 

הבורא ועל העבודה הפנימית המיוחדת של האיש הישראלי בכל יום ויום לתכלית הידמות למידות ה'. יש שבע 
. וכל יום בספירת העומר הוא בעצם מדרגה של ספירה הוד, יסוד ומלכות חסד, גבורה, תפארת, נצח,ספירות והן 

 חסדדספירה כמו חסד דחסד גבורה דחסד וכו' עד מלכות דמלכות. כל ספירה מיוחסת לכל אחד משבעת הרועים: 
לדוד. כי אותה ספירה  ומלכותליוסף  יסודלאהרון,  הודלמשה,  נצחליעקב,  תפארתליצחק,  גבורהלאברהם, 

ובמכפלת שבע ספירות בשבע יש סך הכל ארבעים  מן הרועים.ואחד ת של כל אחד והמיוחד ותדת על התכונמלמ
מבין כל העמים בהא  השמחיםהוא היום בו בני ישראל הם החמשים ותשע מדרגות לתכלית הספירה של יום 

את הבורא למרגלות הר סיני שם נגלה אליהם מחדש וקבלו ממנו את עשרת  ידעוכי ביום החמישים  הידיעה.
 הדברות. 

ְנָחה ֲחָדָשה, ל  "וביום החמישים  ם מִּ ְבת  ְקר  כי ביום החמישים מרמז, ה לפסוקצרוף  יש )ויקרא כג, טז("  ה'ְוהִּ
לא היה קיים קודם. ה' כבר נגלה לבני כי דבר חדש . ומדוע יש מאין? לה'יש מאין  נחמה חדשהלוהתקרבתם 
, מה שלא קרה מבריאת פנים אל פניםאליהם בהר סיני ה' קריעת ים סוף, אך ביום החמישים נגלה נס ישראל לאחר 

  ש מאין.י חדשה נחמהזוהי העולם, לכן 
ם ספירת העומר צריכה להיות בהשתוקקות מרובה לאורך חמישים הימים, הנרמזים בכתוב  )ויקרא "ָלכ ם"ּוְסַפְרתֶׁ

יוצא  כ - ו לסכום אותיות כי  של הספירהחמישים הימים המרמזים, על  לך מהצירוף  לכםתיבה בכי  כג, טו(
סיני  מהרלשובו של משה בנ"י מרמזת על ההשתוקקות, שהרי ארבעים ימים ולילות ציפו היא ה מהאות ו חמישים.

וזה היה שלוש פעמים: בעת קבלת הלוחות הראשונים, בעת שהתחנן משה לה' שיסלח לבני ישראל על חטא העגל 
 ובעת קבלת הלוחות השניים. 

בצורה של יום מתן התורה כמו מדרגה, ספירה דספירה עד עת אחר אז בע"ה שנזכה לתקן את עצמנו מדרגה 
ָנה "ִאם ככתוב: יםמונימים מט הן אותיות  מטמוניםכהשתוקקות  ף ְתַבְקשֶׁ ָנה ָאז ַכָכסֶׁ ִיְרַאת  ָתִבין ְוַכַמְטֹמִנים ַתְחְפשֶׁ

 אמן כן יהי רצון. ה(-")משלי ב, דְוַדַעת ֱאֹלִהים ִתְמָצא ה'
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