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  ט"התשסאייר                                             ד                                                                                                                         "סב

  ספירת העומר
  לפרשת אמור

  
  :המקורות לספירת העומר.א
  :אמורפרשת  -ג " ויקרא פרק כ.1
ָתבֹאּו -ִּכי, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-ַּדֵּבר ֶאל י  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ט

עֶֹמר ֵראִׁשית -ַוֲהֵבאֶתם ֶאת--ְקִציָרּה-ּוְקַצְרֶּתם ֶאת, ָלֶכם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן-ֶאל
 ,ַהַּׁשָּבת, ִמָּמֳחַרת; ִלְרצְֹנֶכם,  ִלְפֵני ְיהָוהעֶֹמרהָ -ֶאת ְוֵהִניף יא   .ַהּכֵֹהן-ֶאל ,ְקִציְרֶכם

ַעד --ַהֶּזה ֶעֶצם ַהּיֹום-ַעד, ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו יד  .ַהּכֵֹהן ,ְיִניֶפּנּו
  }ס { .ְּבכֹל מְֹׁשבֵֹתיֶכם , ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם  :ָקְרַּבן ֱאלֵֹהיֶכם-ֶאת, ֲהִביֲאֶכם

 ֶׁשַבע  :עֶֹמר ַהְּתנּוָפה-ֶאת, ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם, ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת, ָלֶכם ַפְרֶּתםּוְס  טו
; ֲחִמִּׁשים יֹום ִּתְסְּפרּו, ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת טז   .ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה, ַׁשָּבתֹות

ְׁשַּתִים ְׁשֵני , ֶלֶחם ְּתנּוָפה ֵתיֶכם ָּתִביּאּוִמּמֹוְׁשבֹ יז  .ַליהָוה, ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה
     .ַליהָוה,  ִּבּכּוִרים :ֵּתָאֶפיָנה ָחֵמץ, סֶֹלת ִּתְהֶייָנה--ֶעְׂשרִֹנים

לֹא , ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה-ָּכל--ָלֶכם קֶֹדׁש ִיְהֶיה-ִמְקָרא, ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה כא
  .ְלדֹרֵֹתיֶכם, מֹוְׁשבֵֹתיֶכם-ְּבָכל  ֻחַּקת עֹוָלם :ַתֲעׂשּו

    :פרשת ראה  -ז "דברים פרק ט.2

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֲעֶצֶרת ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ) ח(

ָעה ִׁשבְ ,  ָּתֵחל ִלְסּפֹר,ַּבָּקָמה,  ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש  :ָלְך -ִּתְסָּפר, ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹת ט:ְמָלאָכה

 ַּכֲאֶׁשר  :ֲאֶׁשר ִּתֵּתן, ִמַּסת ִנְדַבת ָיְדךָ --ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ ,  ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹותי   .ָׁשֻבעֹות

   .ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ְיָבֶרְכךָ 

  
  ההקבלה בין ספירת העומר ובין ספירת שמיטין ויובל. ב
  :פרשת בהר -ה "כויקרא פרק . 3
ְיֵמי ֶׁשַבע , ְוָהיּו ְלךָ ; ֶׁשַבע ְּפָעִמים, ֶׁשַבע ָׁשִנים--תֹת ָׁשִניםֶׁשַבע ַׁשְּב , ְוָסַפְרָּת ְלךָ  ח

, ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִבִעי,  ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעהט  .ָׁשָנה, ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים, ַׁשְּבתֹת ַהָּׁשִנים
ֵאת , ְוִקַּדְׁשֶּתם י   .ַאְרְצֶכם-ָכלְּב , ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר, ַהִּכֻּפִרים, ְּביֹום; ַלחֶֹדׁש, ֶּבָעׂשֹור

, ִּתְהֶיה ָלֶכם, יֹוֵבל ִהוא; יְֹׁשֶביהָ -ְלָכל, ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ, ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה
ְׁשַנת ,  יֹוֵבל ִהואיא  .ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו-ְוִאיׁש ֶאל, ֲאֻחָּזתֹו-ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל

ְולֹא ִתְבְצרּו , ְסִפיֶחיהָ -ְולֹא ִתְקְצרּו ֶאת--לֹא ִתְזָרעּו; ִּתְהֶיה ָלֶכם--הַהֲחִמִּׁשים ָׁשנָ 
-ֶאת, ּתֹאְכלּו--ַהָּׂשֶדה-ִמן; קֶֹדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם,  ִּכי יֹוֵבל ִהואיב   .ְנִזֶריהָ -ֶאת

    .ֲאֻחָּזתֹו-ִאיׁש ֶאל, ָּתֻׁשבּו, ַהּזֹאת,  ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבליג  .ְּתבּוָאָתּה
  
    ספירת הזב והזבה לטהרתם. ג
   ו"ויקרא ט. 4

ְוָרַחץ ; ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו,  ָיִמים ְלָטֳהָרתֹוִׁשְבַעת לֹוְוָסַפר --ִמּזֹובֹו,  ַהָּזבִיְטַהר-ְוִכי יג: זב 

ֵני יֹוָנה  ִיַּקח לֹו ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּב ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני) יד( .ְוָטֵהר, ְּבָׂשרֹו ְּבַמִים ַחִּיים

  :ּוָבא ִלְפֵני ְיהָֹוה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ּוְנָתָנם ֶאל ַהּכֵֹהן

ּוַבּיֹום ) כט( .ְוַאַחר ִּתְטָהר,  ָיִמיםִׁשְבַעת ָּלּהְוָסְפָרה --ִמּזֹוָבּה, ָטֲהָרה-ְוִאם כח: זבה 

יָאה אֹוָתם ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפַתח  ִּתַּקח ָלּה ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ְוֵהבִ ַהְּׁשִמיִני

  :אֶֹהל מֹוֵעד
  
   הלכה למעשה–ספירת העומר . ד

 ט"ח סימן תפ"טורי זהב על או. 5
  כ וספרת לך וכן "ג דגבי יובל כתיב ג"אע. מתחילין לספור) א(

 מנין ממש דהאי וספרת דגבי עומר הוא רבנן גמירי להובזבה כתיב וספרה 

  :ן"כ הר"כ באינך ספירות כ"משא
  ' הלכות תמידין ומוספין פרק ח–ם "רמב. 6

    שנאמר—מיום הבאת העומר, מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות  יט
עם , למנות הימים ומצוה; )טו,ויקרא כג" (ממחרת השבת, וספרתם לכם "

     ).טז,ויקרא כג" (חמישים יוםתספרו "שנאמר --השבועות

שכח ולא  .מליל שישה עשר בניסן ,לפיכך מונה בלילה; ומתחילת היום מונין
 .יצא, ואם מנה מיושב ; ואין מונין אלא מעומד .מונה ביום, מנה בלילה

פטורין  ,ונשים ועבדים; ובכל מקום ובכל זמן, מצוה זו על כל איש מישראל   כ
 וציוונו על, אשר קידשנו במצוותיו,  וצריך לברך בכל לילה .מספירת העומר

   .ואינו חוזר ומברך, יצא--מנה ולא בירך; קודם שיספור--ספירת העומר

  
  ? כלומר ספירה בפה מנין–אופן הספירה . ה
  ...":וספרתם לכם"על בביאורו , ע"ראב. 7
  ".היה נראה כי ספירת הימים כשנות היובל, הקבלהלי לו"
  ):קנג' עמ(בפירושו לאותו פסוק   הופמןצ"דהר. 8
כי לפי פשוטו של מקרא אין פירוש , לי נראה כי ביובל אין צורך לברך"
  . כמו בזב וזבה, אלא חישוב בחשבון, ספירה בפה) בספירת העומר" (וספרתם"

, יספרו באמירת פה מדוייקת, ת העומרבספיר, שכאן, רק מפי הקבלה שמענו
  "ביובל... מה שאין כן

  ...":וספרתם לכם"ן בבאורו ל"רמב. 9
 שתהא ספירה ולקיחה - 'לכםולקחתם ') מ, ג"כ(כמו ' לכםוספרתם 'וטעם "
כאשר קבלו , שימנה בפיו ויזכיר חשבונו, לכל אחד ואחד) של ארבעת המינים(

  . רבותינו
שתזהר במספר , דיובל' לךוספרת 'וכן ... דזבין' לה וספרה' 'לווספר 'ואין כן 

  ).אך אין הכוונה שתמנה בפיך(שלא תשכח 
  ן"המשך הרמב

  בביתוספרת לך '): א', פרשתא ב,  בהרספרא(ובתורת כהנים 

לספור שנים ושבועות  ולא ידעתי אם לומר שיהיו בית דין הגדול חייבין. ' דין
או לומר שיזהרו , בספירת העומר בראש כל שנה ולברך עליהן כמו שנעשה 

  בית דין במניין

  ". ויקדשו שנת החמישים

  ):עשה קמ (ם בספר המצוות" הרמב.10
כלומר , ומצווה זו. שבע שבע שנים עד שנת היובל... נצטווינו לספור את השנים"

שהם הם , כלומר סנהדרין גדולה,  היא מסורה לבית דין-ספירת שני שמיטה 
החמישים כדרך שכל אחד ואחד ממנו מונה ימי שסופרים שנה שנה מן 

  ."והוא שנמנה את השנים בפני עצמן ונמנה גם את השמיטין עמהן.. .העומר
שבע שנים ': תלמוד לומר? יכול יספור שבע שמיטים זו אחר זו ויעשה יובל"

   –'  לא שמענו-ואם לא , הא עד שיאמרו שני כתובים הללו. 'שבע פעמים
והוא שנמנה ,  נלמדה איכות עשייתה אלא משני כתוביםשמצווה זו לא, כלומר

וכיוון שאמר שעניין זה לא . את השנים בפני עצמן ונמנה גם את השמיטין עמהן
שלא נשלמה ...  משמע שהיא מצווה אחת בהחלט-נלמד אלא משני כתובים 

  ".ידיעת דיניה אלא משני כתובים
  "ווינו בספירת העומרהציווי שנצט "-) עשה קסא(ם בספר המצוות "רמב. 11
כמו , שכמו שחייב בית דין לספור שני יובל שנה שנה ושמיטה שמיטה, ודע"

כך חייב כל אחד ואחד ממנו לספור ימי העומר יום יום ושבוע , שביארנו לעיל
שבעה שבעת ') ט, ז"דברים ט(ואמר ', תספרו חמשים יום' לפי שאמר ,שבוע

 כך ספירת העומר -... מצווה אחתכשם שמניין השנים והשמיטין . 'תספר לך
  ".מצווה אחת) ספירת הימים וספירת השבועות(

  
  ? כיצד-ספירת הזב וספירת הזבה . ו
  א"מסכת כתובות עב ע. 21
  ',וספרה לה שבעת ימים'שנאמר ?  שסופרת לעצמה)זבה (מנין לנידה"
  ".  לעצמה-' לה '
  :"וספרה לה לעצמה"ה "דתוספות . 31
,  כמו שמברכין על ספירת העומרברכת זבה על ספירתהמאין ) מדוע(אמאי "

  "'?וספרה'דהא כתיב 
  ה"השל. 41
  .דקדקתי מדברי התוספות שאין ראוי לה לברך משום שיש חשש ברכה לבטלה"
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: ואין לומר. 'וספרה לה'דהא כתיב , אבל לספור בלא ברכה היא מחוייבת 

) חיוב(דהא , ה אינו ז-ממילא לא חייבה התורה לספור , מאחר שלא תוכל לברך
 תחזור ותמנה -ואם תסתור ? ואם כן מאיזה טעם לא תמנה.  מדרבנן-הברכות 

ומה שסיימו התוספות . שתספור שבעה ימים רצופים', וספרה לה'כדי לקיים 
, כי כן התחילו התוספות, למנות עם ברכה,  פירוש-' אין לה למנות'דבריהם 

אין לה 'וצריך להיות , ת סופרואפשר שהוא טעו. והזכירו בדבריהם ברכה
קודם שקיעת , וציוויתי לאשתי שתספור לעת הערב, וכן נהגתי כל ימי .'לברך

וכן ', היום יום שני לספירת ליבוני', 'היום יום אחד לספירת ליבוני': החמה
  ".כולם

  ו"ג ט"ן ויקרא כ"רמב. 51
ואין , בותינוכאשר קבלו ר, שימנה בפיו ויזכיר חשבונו... 'וספרתם לכם'וטעם "

אלא ,  עומדים בטומאתם-אם רצו שהרי , דזבין' וספרה לה', 'וספר לו'כן 
  ".שלא ישכחוהו

  
  "תודעת זמן פעילה. "ז
   ) ד, קצו( שולחן ערוך יורה דעה .61
ויש אומרים ... ימי הספירה צריכה להיות בודקת לכתחילה' בכל יום מז"
  ".ואין להקל, וביום השביעישצריך שתבדוק ביום הראשון מהשבעה ) שבדיעבד(
  .על פי תשובות אחרונים, ק כ"ס, ג, ו"קצ, טהרת ישראל. 71
ואחר כך נסע הבעל , אשה שספרה שניים או שלושה ימים מהשבעה נקיים"

ולכן הסיחה דעתה מלמנות , למקום רחוק על דעת שלא ישוב במהרה לביתו
 יש -בעה נקיים ולבסוף חזר הבעל מהדרך ובא קודם היום השביעי מהש, עוד

  ".רק תמנה שבעה נקיים מחדש, שלא תוכל לצרף הימים שעברו, להחמיר
   " לתת לכל יום ויום את משמעותו ":אלוןמרדכי הרב . 81

הּכֹח להגיע אל הדברים לֹקי מופלא הנותן לנו את -הספירה היא חסד א
  . בתהליך שלנו

ה יכולה " הקבמצדו של. אפשר לקֵצר-אפשר לדלג על ימים בספירה ואי-אי
הזה של הרעיה והדוד בלי לזיווג היתה התורה לִהנתן מיד אבל אי אפשר להגיע 

בספירת העומר כפי אחד העקרונות החשובים . להתיחס לכל שלב בתהליך
ִמצוה למיְמני יוֵמי ומצוה לִמיְמֵני אמר אביי " :שאומרת הגמרא במנחות

  ," שבועי
, ל אביי עליה נעמוד בהמשךומעבר למשמעות ההלכתית של אמירה זאת ש

, את פעולתו, לתת לכל יום ויום את משמעותוחובה  המשמעות הרעיונית היא ה
כל שבוע אך חובה לא פחות גדולה היא לעצור , את התקדמותי הפרטית בו

יש יותר , לאחר שהתקדמתי בכל מדרגות החסד. ולראות כמה כבר התקדמתי
  .פארת וכן הלאהּכֹח להתחיל להתקדם במדרגות הגבורה והת

. גם מבחינה ביולוגית אין הזיווג יכול להצליח מיד לאחר תום הדם :הערה(
רק בתום ימי . ה להתרגל לטהרתי\תום הדם והזיבה הוא הזמן שבו אני מתחיל

לחופה , להתקדשותונוכל לעלות מטהרה ) הִּביוץ(הטהרה יבואו ימי הזיווג 
   ).וִקדושין

  רבי נחמן. 91
כי . ת העומר אחר יציאת מצרים היא הכנה לקבלת התורהענין מצות ספיר"

, היא שצריך לדעת שימי האדם מנויים וספוריםכוונת הספירה בפשיטות 
ודרך בני אדם . והאדם צריך ליתן דין וחשבון מכל יום ומכל שעה ורגע

שמתרחקים מעבודת השם על ידי שדוחים מיום ליום מחמת המניעות 
נדמה להם על פי רוב כאילו אין זה עד ש, כל יוםוהעיכובים והבלבולים שיש ב

כגון , בפרט כשיש לו איזה סיבה. היום נמנה ונספר כלל וכאילו אינו מימי חייו
שיום זה הוא יום השוק וביום זה הוא עסוק בחשבונות וביום זה הוא יוצא 

, לדרך ובאלו הימים הוא נע ונד ומטולטל בדרכים ובזה היום הוא שב מן הדרך
ם משא מעל העגלה ולסדר את הסחורה הקנויה ולחלקה או שהוא צריך להרי

וביום פלוני נזדמנה לו איזה קטטה עם שכן או שותף או שהוא נקרא , כראוי
ואין לך יום שאין לו ביטול , לסעודת רעים וכיוצא באיזו ביטולים ובלבולים

 צריכים -אבל באמת . ובלבול משלו עד שמדמה האדם שזה היום אינו כלום
 שזה היום הוא יום עולה בחשבון וצריכים לצאת חובת היום ,לידע היטב

היום אם 'וזו היא בחינת . שיש לו חובות משלו. כי מחר הוא יום לעצמו, דווקא

ועל כן ציונו השם יתברך  .לא לדחות, היום דווקא,  היינו-' בקולו תשמעו
  ". קודם קבלת התורה לספור הימים בפה מלא

  
   השמיני הוא הקדושההיום, הספירה היא הטהרה. ח

  ו"ויקרא ט. 20
ֶאל ֶּפַתח  ִיַּקח לֹו ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ּוָבא ִלְפֵני ְיהָֹוה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני) יד(

 : ּוְנָתָנם ֶאל ַהּכֵֹהןאֶֹהל מֹוֵעד
ו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוִכֶּפר ָעָליְוָעָׂשה אָֹתם ַהּכֵֹהן ֶאָחד ַחָּטאת ְוָהֶאָחד עָֹלה ) טו(

  :ִמּזֹובֹו
  ספר החינוך.12
' כעבד ישאף צל, 'להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו"

וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחרות כי המנין מראה לאדם כי 
  ".כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא

נתיחד כולו להזכרת הנס הגדול )  בניסןו"ט(= כי היום הראשון , התשובה"
על בני ' והוא יציאת מצרים שהוא אות ומופת בחדוש העולם ובהשגחת ה

ועל כן נתקן , ואין לנו לערב בשמחתו ולהזכיר עמו שום ענין אחר, האדם
  ".החשבון מיום שני מיד

  ):פי הזוהר הקדוש-על(החיים -האור. 22
ל כי "ואמרו ז, לספר שבע שבתות' ו האומרו לכם לצד שיצ. 'וספרתם לכם וגו"

 שדינה להזדוג לאומה זו דן בה כמשפט נדה' ורצה הלצד שהיו בטמאת מצרים 
שבועות ואז יהיו מוכשרים להכניסתם כלה ' וצוה שיספרו ז, נקיים' לספר ז
והוא ... הפלגת הטומאהלצד , שבועות' ימים וכאן ז' והגם כי שם ז, לחופה

, פרוש סבת ספירה זו היא לסבתכם' לכםם וספרת'מאמר הכתוב כאן 
  . לטהרתכם

ממחרת ולדרך זה ידויק על נכון טעם . נותן להם התורה' שזולת זה תכף היה ה
, כי כן משפט הספירה שיהיו כל הימים שלמים, השבת ולא מיום השבת עצמו

שקצת היום היו עדין בארץ ו בניסן שהוא יום השבת האמור כאן "ולצד שיום ט
  . לספור ממחרת' זה יצו ה למצרים

ֵיָעשה באותו פרק עצמו מדי שנה כמשפט הזה , והגם כי זה היה בפסח מצרים
  ".כידוע ליודעי חן' כי כמו כן יעשה בסוד ה, בשנה

 23. ספר "מעולפת ספירים" אות מו:
שנו בתוספתא כי , ב"א וע"ז ע"כתב בספר ויקרא דף צ, מצות ספירת העומר

וזהו , עדיין לא היו טהורים לגמרי, משעבוד מצריםישראל אף על פי שיצאו 
כך ישראל כשיצאו ממצרים , כי כמו שהנדה סופרת ימי טומאה, ספירת העומר

, ולכן הוא הטעם שאין הלל גמור בימי הפסח כמו בסוכות, ספרו חמשים יום
:שעדיין אין ישראל שלימים  

 24. משכיל לדוד
בעצם וכו' הוצאתי וכו' שאם עדיין היו יום אחד בלי מצוה היו נטמאים במ"ט 

 שערי טומאה ולא היה עוד תקומה:
 25. ספר התודעה 

מפני , ט ימים"מ, וזה שאנו מונים ספירת העומר מיום טוב ראשון של פסח
והכניסם לשער של כח , שבכל יום ויום הוציא אותם משער כח הטומאה

   ):זהר חדש. ( שיהיו ראויים לקבל התורההטהרה
  

  )סידורים נוסח ספרד ואשכנז(בסיום ספירת העומר תפילה . 26
ַאָּתה ִצִּויָתנּו ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִלְסּפֹור ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ְּכֵדי . ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

ֳחַרת ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמ . ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבָּת ְּבתֹוָרֶתךָ . ְלַטֲהֵרנּו ִמְקִלּפֹוֵתינּו ּוִמּטּוְמאֹוֵתינּו
ַעד . ַהַּׁשָּבת ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹוֶמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹות ִּתְהֶייָנה

ְּכֵדי ֶׁשִּיָּטֲהרּו ַנְפׁשֹות ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל . ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום
 :ִמֻּזֲהָמָתם

ִמְּלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּבְזכּות ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון 
 ְוֶאָּטֵהר ).השייך לאותו הלילה(ְיֻתַּקן ַמה ֶׁשָּפַגְמִּתי ִּבְסִפיָרה ֶׁשָּסַפְרִּתי ַהּיֹום 

 ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתֵּקן ֶאת ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻיְׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב. ְוֶאְתַקֵּדׁש ִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשל ַמְעָלה
ּוְלַטֲהֵרנּו ּוְלַקְּדֵׁשנּו ִּבְקֻדָׁשְתָך . ַנְפׁשֹוֵתינּו ְורּוחֹוֵתינּו ְוִנְׁשמֹוֵתינּו ִמָּכל ִסיג ּוְפַגם

  :ָאֵמן ֶסָלה. ָהֶעְליֹוָנה
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                                       ד"בס
  יקובסון'מון ג הרב סי– תיקון המדות היומי –ספירת העומר 

  
?  כצפיה וכהכנה לקבלת התורה,  הימים הללו49של המשמעות מהי 

ואיך מתקשר עניין זה להתבוננות בנקודות , כיצד זה נוגע לנו כיום
התשובה טמונה בהבנה פנימית של ענין יציאת ?         הנסתרות בנפשינו

  .בני ישראל ממצרים
יצגת את כל מה שמונע מי, שפירושה גבולות ומצרים" מצרים "המילה

לכן היציאה ממצרים משמעה שחרור . ובולם את הביטוי העצמי החופשי
י את "לאחר היציאה ממצרים הכינו בנ. וחירות אמיתית, מכל ההגבלות

 יום למאורע הגדול 49מבחינה רוחנית במשך , עצמם בהיותם במדבר
  .  מתן תורה–ביותר בכל הזמנים 

 יום העפילו היהודים 49במשך . ן עצמיתקופה זו שימשה לתיקון ועידו
  .שלב אחרי שלב בסולם המידות לקראת היטהרות שלימה

יש לתקופה זו משמעות גדולה ,  שנה מאוחר יותר3,300, גם לגבינו כיום
כך אנו עלולים להיות , כשם שהיינו עבדים למצרים. ביותר בחיינו

  .משועבדים להרגלים ולנטיות שונות ומונחים על ידם
וכיצד לעדן , מי הספירה מלמדים אותנו איך לשלוט על הרגשות שלנו י49

בדרך שמבוססת על האמיתות הנצחיות , בהדרגה את התכונות העצמיות
  .של התורה

  יקובסון' הרב סימון ג–מידות הרגש שבספירה 
בספרו , ק"המקובל הנודע הרמ. בעברית כמה פירושים" ספירה"למילה 

מילה נוספת ". ספור"והן " מספר" הן כותב שהספירה משמעה, "פרדס"
  . אבן קריסטל שקופה ומאירה– "ספיר"מאותו שורש היא 

ימים אלו . בכח הספירה להאיר את הבחינות השונות בחיינו הרגשיים
  .  ספור נשמותינו אנו–מספרים לנו סיפור 

י שבעת כוחות הרגש הנקראים "התנהגותינו ומעשינו בחיים מונעים ע
כ הם "ובסה, חד מכוחות רגש אלו אף הוא מורכב משבעכל א". ספירות"

  . צרופי מידות49מהווים 
  . חיים משלו, לכל יום מזמנינו

לאחר תהליך ממושך בו , בכל יום מימי הספירה מאיר צרוף מידות שונה
 מעתה אנו .מתן תורהאנו מוכנים ל, עידנו ותיקנו את כל מגוון הצרופים

קדושות מהן נובעות המידות  צירופי המידות ה49 –מחוברים ל 
  .האנושיות

  שבע מידות הרגש
, ריסון עצמי, משמעת, צדק –גבורה .  השפעת הטוב, אהבת הטוב –חסד 
, חוזק, התמדה –נצח .  רחמים,  יופי והרמוניה -תפארת .  יראה

 –מלכות .  הטמעה, חבור –יסוד .  הדר, שפלות –הוד .  שאפתנות
  .מנהיגות, שליטה, אצילות

מימד מסויים מאותה , שבוע המידה שלו ולכל יום באותו שבועלכל 
  .מידה

היום .  אהבת הטוב– החסדהשבוע הראשון שייך למידת : לדוגמא
 בחינת אהבת הטוב בתוך – חסד שבחסדהראשון בשבוע הראשון הוא 

גבורה ביום השני של השבוע הראשון אנו מתמקדים על . אהבת הטוב
היום השלישי בשבוע .  שבאהבת הטובבחינת הריסון העצמי –שבחסד 

  .וכן הלאה, ההרמוניה שבאהבת הטוב –תפארת שבחסד הראשון הוא 
  

ניתוח יומי זה מאפשר לעמוד מהצד ולהסתכל בצורה אובייקטיבית על 
  .שהם למעשה סובייקטיביים, הרגשות שלנו

נוכל לפתח ולעדן , על ידי איתור הנקודות החזקות והחלשות גם יחד
  . עד להשגת בגרות רוחנית ורגשית כאחדרגשות אלו

  
  אמת, אחדות,  רחמנות– תפארת –שבוע שלישי   :דוגמא

ממזגת ומאחדת את הנביעה החופשית של אהבת החסד עם הרחמנות 
הפארת שואבת כח זה מכל שהיא מכילה מימד . המשמעת שבגבורה

ואין בה ,  האמת אינה בחינת אהבה כשלעצמה מחד.האמתשלישי והוא 
לכן יכולה האמת להכיל את שניהם גם . המשמעת שבגבורה מאידךאת 
 בכל שתתרומם מעל האני שלך .ביטולי "הדרך לאמת היא ע. יחד

האמת נותנת לך תמונה . תצליח להגיע לאמת גבוהה יותר, והרגליך
  .אובייקטיבית וברורה על הצרכים שלך ושל אחרים

הוא , )יוות שהואובאותה מידה כל ע(חוסר איזון בין אהבה למשמעת 
  .ולכן גם מוגבלת, תוצאה של ראייה סובייקטיבית

  

  
עליך לבטל דעות קדומות כדי שתוכל לבטא את רגשותיך באופן בריא 

יוצרת מיזוג של ,  יופישהיא משורש המילה, תפארתמידת ה. יותר
  .עד לאחדות יפה ביניהם, הגוונים השונים של האהבה והמשמעת
  

  התיקון היומי
   יום לעומרחמישה עשר

  . בדוק את מידת האהבה שברחמנותך -חסד שבתפארת 
  : שאלות לבחינה עצמית 

  ?האם הרחמים שבי מתבטאים באופן אוהב •

 ?האם הזדהותי עם השני היא מתוך הכנעה או מתוך בעלות •
 ?האם הרחמים שבי שופעים אהבה וחום •
 ?או בחוסר חיות, האם הם מתבטאים בהתלהבות •

  :האתגר  היומי 
עשה זאת באופן חיובי ובלווי תנועות , שאתה מגיש עזרה לשניבשעה 
  .חיבה

  שישה עשר יום לעומר
 עליך לבקר ולמקד את רחמיך בכדי לבטאם בצורה  -גבורה שבתפארת 

פעל בשיקול דעת הן כלפי השני והן במידת . היעילה והבריאה ביותר
 עליך להבחין מתי לפעול מתוך רחמים ומתי ליש להמנע או. רחמיך

משמעת תעזור לך להכיר בעובדה שלעיתים המנעות . להגביל אותם
שרחמים אינם ביטוי לצרכי כיוון , מרחמים היא היא הרחמות אמיתית

  .המרחם אלא לצרכי המקבל
  : שאלות לבחינה עצמית 

ואם כן ? האם אני רחמן לזרים יותר מאשר לקרובים אלי •
  ?מדוע

 ?האם רחמי נובעים מרגשות אשם •
 ?חרים באים על חשבון צרכי האישייםהאם רחמי לא •
רחמי למשפחתי ולקרובי מאפילים על צרכי , האם להיפך •

 ?אחרים
 ?האם אני נדחף לרחמנות בחוסר זהירות •
 ?האם אני מעריך נכונה את מידת הרחמים הנחוצה למצב נתון •
 ?האם אני מעניק הרבה מידי או פחות מידי •
 ?האם אחרים מנצלים את טבעי הרחמן •
 ?מתוך אחמי אני מסייע לאחר בפעולות מזיקותהאם קורה ש •

  :האתגר  היומי 
השתדל להביע רחמים באופן בונה כדי לענות על צרכיו המיוחדים של 

  .המקבל
  

  שבעה עשר יום לעומר
הם אינם ביטוי . רחמים אמיתיים אינם מוגבלים  -תפארת  שבתפארת 

חמים ר. י נקודת ראייתך המוגבלת"נוסף של צרכיך אשר מוגדרים ע
  .י ביטול האני והעמדת עצמך במקומו של השני"מושגים ע

  : שאלות לבחינה עצמית 

  ?ואם לא מדוע? ל"האם אני עומד בתנאים הנ •

האם אני מצליח לבטא ולממש את רגש הרחמים וההזדהות  •
 ?מה חוסם בעדי מלממש זאת, אם לא? שבליבי

האם רחמי  הם תוצאה של רגשות אשמה יותר מאשר הזדהות  •
 ?תיתאמי

 ?האם אני מרחם כי אני מרגיש מחוייב •
האם רחמי הם תוצאה של הרגל או שאני מצליח באמת  •

ולזכך את רחמי תוך שאני מבחין במגבלותי , לבחון, ליישם
 ?הפנימיות והחיצוניות כאחד

  :האתגר  היומי 
תוך יציאה , השתדל להביע רחמיך לאדם איתו נהגת בנוקשות

     .ממגבלותיך הקודמות
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