
  

  
 ירושלי�,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותלכל הזכויות שמורות © 

1
  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ו"לפרשת אמור תשס

   הכנה למת� תורה
ספירת העומר 
  

  ?מדוע אי� סופרי� את ספירת העומר בספירה לאחור
, וספרת� לכ� ממחרת השבת: "התורה ְמַצוה אותנו בפרשתנו

עד . ימֹת תהיינהשבע שבתות תמ, מיו� הביאכ� את עֹמר התנופה
מה . )טזטו, ויקרא כג(" ממחרת השבת השביִעת תספרו חמשי� יו�

בלי , וכי אי אפשר לַחֵ)ב מתי יחול חג השבועות? הטע� לספירה זו
מדוע מהָוה ספירת ? "היו� כ( וכ( לעומר"ולמנות , לעמוד בכל יו�

 טע� פשוט ? הימי� שבי+ פסח לשבועות מצוה שֵלמה בפני עצמה
שהספירה ַ.ֶ-ה בכל יו� באה לבטא את העובדה , ו בזה הואשאמר

ומצפי� כבר ַליו� בו נקבל , שאנו מעריכי� ומחשיבי� את התורה
הרי כשאד� מצפה למאורע גדול שעתיד להתרחש אצלו . אותה

כמה ימי� עוד נותרו לו עד , הוא מונה בכל יו�, )חתונה: למשל(
אנו , יתנו למת+ תורהכדי לבטא את ִצפ, ועל כ+. לאותו מאורע

  .סופרי� בכל יו� את הימי� לקראת מאורע זה
מדוע סופרי� אנו את : הרי קשה לכאורה מאד, אלא שא� כ(

שֵני ", "יו� אחד לעומר(" מימי ספירה שכבר עברוהימי� 
שהמצפה בקוצר רוח , הרי דרכו של עול� היא? )'וכו, "ימי� לעומר

,  לו לחכותנותרוד מונה את מספר הימי� שעו, ליו� מסויי�
היה עלינו לספור , וא� כ+. שכבר עברוולא את מספר הימי� 

עוד שבעה שבועות למת+  "ט ראשו+ של פסח "במוצאי יו: כ(
"! עוד שמונה וארבעי� יו� למת+ תורה "בלילה שאחריו "! תורה

  ?מדוע איננו סופרי� את ספירת העומר בצורה זו. וכ+ הלאה
', וכו" שני ימי�", "יו� אחד" סופרי� שאנו, אולי מותר להסביר

הרי אבותינו לא ידעו . משו� שכ( ספרו אבותינו כשיצאו ממצרי�
ה� ידעו שתכלית יציאת� ממצרי� היא להגיע . מתי יהיה מת+ תורה

בהוציֲא( את הע� ["ה למשה "כפי שאמר הקב, למת+ תורה
ה� אבל , ])יב, שמות ג(" תעבדו+ את האלקי� על ההר הזה, ממצרי�

ולכ+ לא יכלו לספור את ;  בדיוק יהיה מת+ תורהמתילא ידעו 
אלא רק את הימי� ,  לה� עד קבלת התורהנותרוהימי� שעוד 

ועוד , יו� אחד כבר עבר(" ועוד לא קבלו את התורה עברושכבר 
"! ועוד לא קבלנו תורה, שני ימי� כבר עברו"! "לא קבלנו תורה

  .כפי שספרו אבותינו, ממילא ג� אנו סופרי� כ(). וכ+ הלאה

   עליה ִמַ�דרגת בהמה למדרגת אד�
ספירת העומר 
א� הטע� לספירת העומר הוא כדי לבטא את ִצפיתנו , והנה

וג� במטבע , הרי בלשו+ בני אד�: הרי שעדי+ קשה, למת+ תורה
נקראת ספירה זו בש� , ל לבר( על הספירה"הברכה שתקנו לנו חז

ת את הספירה להקרבת ג� התורה מיחס". העומרספירת "
, ויקרא כג(" מיו� הביאכ� את עֹמר התנופה... וספרת� לכ�: "העומר

עֹת תספר ָל(: "או במקו� אחר, )טו ֵמָהֵחל חרמש בקמה , שבעה 6ָב5
ע7ת מדוע : וקשה לכאורה. )ט, דברי� טז(" תחל לספר שבעה 6ָב5

הרי הקרבת העומר אינה עני+ ? "העומרספירת "נקראת ספירה זו 
, שהרי לא אל הקרבת העומר מתייחסת הספירה; לכאורה, לכא+

ספירת "כ היה צרי( לכנות ספירה זו בש� "וא, אלא אל מת+ התורה
  "!ספירת העומר"ולא , "התורה

, למה העומר שקֵרב בפסח, הרי 6ָאלו: אולי מותר להסביר כ(
קרבי� , ואילו שתי הלח� שקרבי� בשבועות, קרב מ+ השעורי�

השעורי� צומחות . זהו בגלל המצב בשדות,  בפשטות.מ+ החיטי�
ולכ+ בפסח , )לבלא, שמות ט(כפי שנזכר בתורה , לפני החיטי�

ואת שתי , שצומחות ראשונות, מביאי� את העומר מ+ השעורי�
אבל . שצומחות אחריה+, הלח� בשבועות מביאי� מ+ החיטי�

, הרי שעורי� ה� בעיקר+ מאכל בהמה: אמרו בזה ג� טע� אחר
ועוד , כשרק יצאנו ממצרי�, בפסח, ולכ+.  מאכל אד�והחיטי� 

ולכ+ ג� הקרב+ שאנו , אנו במדרגת בהמה, לא קבלנו את התורה
אבל בשבועות .  מאכל בהמההוא מ+ השעורי� ' מביאי� אז לה 

ולאחר , ט שערי טומאה"אחרי ארבעי� ותשעה יו� בה� יצאנו ממ
ולכ+ את שתי הלח� ,  אנו במדרגת אד�שקבלנו את התורה 

  . מאכל אד�אנו מביאי� מ+ החיטי� , שמביאי� בשבועות
 המנחה של אמנ� ג� בפסח יש קרבנות שבאי� מ+ החטי� 

 אבל כדי לַרמז לנו קרבנות התמידי� והמוספי� באה מ+ החטי� 
נתנו לנו את קרב+ העומר שבא , שבפסח היינו עדי+ בבחינת בהמה

 להתרומ� ממצב של ספירה שלנו ועל זה באה ה. מ+ השעורי�
, "העומרספירת "לכ+ נקראת הספירה . בהמה למצב של אד�

י הספירה אנו עולי� ִמ8ֵי יו� "שע, לרמז על תוכ+ הספירה
) ומה+ בא העומר, שמאכלה שעורי�(ממדרגת בהמה , במדרגתנו

  .י קבלת התורה"ע, ד בחג השבועות למדרגת אד�" עד שנגיע בס

ד� יוצא ממצרי� ומקבל את בכל שנה ושנה א
  !התורה

ארע לא , של עליה ממדרגת בהמה למדרגת אד�, תהלי( זה
אלא חוזר ומתרחש ֵמחדש בכל , רק לאבותינו שיצאו ממצרי�

מכתב "ב(ל "א דסלר זצ"צ רא"ר הגה"כפי שהסביר מו, שנה ושנה

אינ� , המאורעות שאנו מצייני� בכל שנהש, )21' ב עמ"ח" מאליהו
אלא ה� , ו פע� בעבר ואנו עושי� לה� ֵזֶכרמאורעות שהי

כשאנו חוגגי� ! מאורעות החוזרי� על עצמ� בכל פע� ֵמחדש
אי+ פירושו של דבר שאנו חוגגי� מאורע , בפסח את יציאת מצרי�

אלא אנו , שנהושלש מאות לפני כשלשת אלפי� , שהיה בעבר
, חוזרי� ממש לאותה נקודת זמ+ שבה יצאו אבותינו ממצרי�

שאנו , כי הזמ+ הוא כמעגל! את מצרי� מתרחשת בה מחדשויצי
ובכל , ומגיעי� בכל שנה אל אות+ התחנות, נוסעי� בו סחור סחור

בכל !  חוזר ומתרחש הארוע שקרה באותה תחנה בעברתחנה 
בכל שנה מתחדש מת+ , שנה מתחדשת יציאת מצרי� בחג המצות

חוזר , המי שזוכ. וכ+ בכל שאר המועדי�, תורה בחג השבועות
ועולה בכל שנה במדרגת , ויוצא ממצרי� בפסח של כל שנה ושנה

אנו : כ( ג� לגבי חג השבועותו. החרות שלו מטומאת מצרי�
ומקבלי� בו שוב את , חוזרי� בו בכל שנה מחדש למעמד הר סיני

אמנ� איננו רואי� בעינינו מחדש את האש ואת הברקי� ! התורה
אבל מת+ תורה וכל , הראשונהואת קול השופר כמו שראינו בפע� 

במידה מסויימת בכל מתרחש , מה שנתלוה אליו בפע� הראשונה
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 לכ+ הרבה יהודי� לומדי� בליל .שנה מחדש בחג השבועות
  .כדי לשוב ולקבל בו את התורה, שבועות

" שתהא ספירה לכל אחד ואחד", לכ+ הדי+ הוא בספירת העומר
שתהא ספירה לכל אחד ", יש אפילו דעה בפוסקי�. )ב, מנחות סה(

פירושו הוא שבספירת העומר אד� לא יכול להוציא את , "ואחד
אחד יכול להוציא , מגילה שופר ועוד מצוות, בשאר מצוות. חברו

 צרי( כל אחד ואחד לספור אבל בספירת העומר , את הרבי�
אולי לרמז בכ( ? למה. )ה ומצוה"א ד"ט ס"תפ' באור הלכה סי' עי(בעצמו 

 שכל אחד יוצא ממצרי� ומקבל את התורה לפי המדרגה ,לדבר הזה
אמנ� ג� א� אד� . ולכ+ לא יכול אד� להוציא בזה את חברו, שלו

והיא מחייבת את , התורה ִ:נת+ בכל אופ+, לא יספור ולא יתכונ+
כ כל אחד יכול לעשות את ההכנות לפי המדרגה "אבל אעפ, כל�
ג� במת+ . היה נמוכהקבלת התורה שלו ת, א� הוא לא מתכונ+. שלו

 קול הע� כלויע+ : "כתוב, שהיה במדבר סיני" המקורי"תורה 
י "רש' ועי. ג, שמות כד(" נעשה' כל הדברי� אשר דבר ה: אחד ויאמרו

אבל , )פ שנכתבה אחריו"אע, שפרשה זו קוד� מת+ תורה נאמרה, ש�' בפסוק א
" נעשה ונשמע"ודאי אינו דומה ה.  אחדלבלא ,  אחדקולזהו רק 

של דת+ ואביר� או של הערב רב " נעשה ונשמע"ל, של אהר+ הכה+
  .כל אחד קיבל לפו� דרגא דיליה. שג� ה� קבלו את התורה

' עי(" נעשה ונשמע"ל מצד אחד משבחי� מאד את אמירת "חז

ל ג� התייחסות שונה לאותו "אבל מצד שני מוצאי� בחז, )א, שבת פח
כל 'עה שהיו אומרי� אפילו בש: "ל אומרי�"חז". נעשה ונשמע"

, היו אומרי� בפיה� אחד ובלב� אחד', נעשה ונשמע' אשר דבר ה
' ולב� לא נכו+ עמו, ויפתוהו בפיה� ובלשונ� יכזבו לו': שנאמר

היתה " נעשה ונשמע"אמירת ה, כלומר. )ד, ר ז"במ(" )לו, תהלי� עח(
ל "כיצד מתיישבי� דברי חז. ו"אמירה של אחד בפה ואחד בלב ח

נעשה "שתלוי מי אומר את ה, התירו; הוא? ו ע� אלוהללו אל
, "נעשה ונשמע"נחשו+ וָכלב אומרי� , יהושע, כשאהר+". ונשמע

אבל . כל אחד לפו� דרגא דיליה, ה� אומרי� אותו ע� הלב שלה�
ה� אומרי� , "נעשה ונשמע"כשדת+ ואביר� והערב רב אומרי� 

( נראה ג� וכ, והלב שלה� הוא גרוע למדי, אותו ע� הלב שלה�
לב שהוא בבחינת , הוא נאמר בלב חסר. שלה�" נעשה ונשמע"ה
וממילא ג� ההשגות הרוחניות שה� זוכי� לה+ , "לב� לא נכו+ עמו"

בלב " נעשה ונשמע"אינ+ יכולות להיות כמו של מי שאמר , כ"אח
  .של�

שבכל שנה מת+ תורה חוזר ומתרחש מחדש , ראיה לדבר זה 
שאי+ להקיז ד� בערב ,  הגמרא אומרת.מדברי הגמרא במסכת שבת

) 6ֵד(יצא רוח , כי כשישראל עמדו לקבל תורה? למה. חג השבועות
ו "היה ח, וִא� ישראל לא היו מקבלי� את התורה', טיבוח'ששמו 

כי שעת , ועל כ+ אי+ להקיז ד� בערב שבועות. טובח את כל ישראל
ה לפני שלושת 6ֵד שהי, מה נוגע לנו היו�. )ב, שבת קכט(סכנה היא 

וכבר שלשת אלפי� שנה , ה קבלנו את התורה"הרי ב? אלפי� שנה
, אלא מוכח מכא+? וא� כ+ איזו סכנה יש כא+, אנו מקיימי� אותה

, בכל שנה בערב חג השבועות! ששד זה מתעורר בכל שנה מחדש
,  מת+ תורהקֶֹד�אנו נמצאי� מבחינה מסויימת במצב של 

ועל כ+ , למחרת לקבל את התורהושכביכול ישנו ספק א� נסכי� 
ולכ+ אסור להקיז ד� , בכל שנה ושנה ישנה סכנה מצד אותו שד

ל "ומשו� ערב שבועות גזרו חז[בערב חג השבועות ג� בזמ+ הזה 
' ח סי"ע או"שו' ועי. שבת ש�( שלא להקיז א> בשאר ערבי ימי� טובי�

  )].ב ש�"י ובמשנ"ח ס"תס

בכל . עגל השבועיאלא ג� במ, ולא רק במעגל השנתי כ(
ובכל שבת מסתיימת , שבוע חוזרת על עצמה מלאכת הבריאה

אמנ� ִמ8ֵי שבוע אנו רואי� את אות� . מלאכת הבריאה מחדש
א( , הבתי� ואת אות� האנשי� שאנו מכירי� מ+ השבוע שעבר

. הבריאה מתחדשת בכל שבוע מחדש, במוב+ רוחני, בכל זאת
י� במקדש בכל ימות שהיו מתענ, אנשי מעמד מראיה לדבר 

לא התענו ' ביו� ו. )ב, תענית כז(' ומיו� ו' חו; מיו� א, השבוע
) לפי אחד הטעמי� בגמרא(לא התענו ' וביו� א, מפני כבוד השבת

, האד� נברא ביו� שישי. מפני שהוא יו� שלישי ליצירת האד�
ועל כ+ ; שבו הפרידו ממנו את חוה, קשה" ניתוח"ובו ביו� עבר 

כאנשי שכ� שהיו חלשי� ביו� השלישי למילת� (א חלש הו' ביו� א 

הרי . ולכ+ לא היו אנשי מעמד מתעני� ביו� זה, )כה, בראשית לד
עברו למעלה " ניתוח"שלמרות שמאז שבוצע אותו , לפנינו

בכל זאת החולשה של יו� ראשו+ מתחדשת , מחמשת אלפי� שנה
אבל , תה איננו מרגישי� כל כ( את החולשה הזא"ב. בכל שבוע

ל "שבגללה אומרי� חז,  יש איזו בחינה של חולשהכ "אעפ
, שג� במעגל השבועי, הרי. שקשה לצו� ביו� ראשו+ ַ.שבוע

ג� לאחר , הארועי� של ימי בראשית מתחדשי� בכל שבוע מחדש
  .מאות ואלפי שני�

  ! הכנה למת� תורה
האבלות בימי הספירה 
, צפייה למת+ תורהבמקו� שיהיו ימי שמחה ו, ימי� אלו, והנה

'  על עשרי� וארבעה אל> תלמידי רהפכו אצלנו לימי אבל 
מפני שלא נהגו כבוד זה בזה , שמתו במגפה בימי� אלו, עקיבא

בימי , עקיבא בתקופה זו' לא במקרה מתו תלמידי ר. )ב, יבמות סב(
 דווקא, נראה שמתו בימי� אלו. ההכנה לקראת מת+ תורה

דר( אר; קדמה "שכ+ . לת התורהבגלל היות� ימי הכנה לקב
י התחזקות "וההכנה לקבלת תורה היא ג� ע, )ג, ר ט"ויק(" לתורה

וכשתלמידי חכמי� גדולי� , בדר( אר; ובכבוד בי+ אד� לחברו
 הקטרוג עליה� כאלו לא מכיני� את עצמ� כראוי למת+ תורה 

  .גדול מאד
ת  הרי שואל א)ב"א ש"ח" שערי קדושה"ב(ל "ויטאל זחיי� ' ר

לחלק קט+ מ+ . מדוע אי+ בתורה ציווי מפורש על המידות, השאלה
לא תשנא את אחי( : "למשל, המידות יש אמנ� צוויי� בתורה

אבל . ועוד, )יח, ש�(" ואהבת לרע( כמו(", )יז, ויקרא יט(" בלבב(
ל או מ+ השכל שה+ "על רוב המידות שאנו יודעי� מדברי חז

אי+ ציוויי� , 'וב וכדעי+ טובה ולב טכגו+ , מידות טובות
ה+ "מפני שהמידות , חיי� ויטאל' אומר ר? מדוע זה. מפורשי�

, ה+ הקדמה ובסיס לתורה; "ג המצוות"הכנות עיקריות אל תרי
 על האד� להיות בעל מידות טובות ובשביל לקבל את התורה 

כשהתורה . כ אי+ מקו� לצוות עליה+ בתורה"וא, עוד קוד� לכ+
אמנ� נכו+ . ר אחרי שיש את המדות האלהזה כב, מדברת אלינו

אינו דומה אהבת הבריות , שהתורה מעדנת את מידותנו עוד יותר
אבל בשביל לקבל , של ע� האר; לאהבת הבריות של תלמיד חכ�

. תורה כבר צרי( התחלה מסויימת ומשמעותית של מידות טובות
, זוהי ההכנה למת+ תורה. לכ+ ה+ אינ+ מופיעות כמצוות בתורה

. עקיבא שמתו מפני שלא נהגו כבוד זה בזה' התבונ+ בתלמידי רל
ואי אפשר לקבל את , כי הכבוד ההדדי הוא חלק ממת+ תורה

  .התורה בלי זה
" שלא נהגו כבוד זה בזה"מה פירוש , כשמנסי� להבי+ 

במעשה נורא שמובא בעני+ זה , דוגמא לכ(חושבני שנית+ לראות 
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אחד , רת על יהודה ב+ נחמיההגמרא מספ. )ב, מנחות סח(בגמרא 
התלמיד . וניצחו, טרפו+ בהלכה' שהתוכח ע� ר, עקיבא' מתלמידי ר

והנה , טרפו+ היה כבר זק+' ר. יהודה ב+ נחמיה ָ<ַמח על כ( מאד
מנצח את רבו , עקיבא' תלמיד צעיר של ר,  יהודה ב+ נחמיההוא  

ו את עד שרא, הוא כל כ( ָ<מח על כ(! של רבו ְ.ויכוח הלכתי
אמר לו רבי . צהבו פניו של יהודה ב+ נחמיה "שמחתו על פניו 

אתה שמח ! ?"צהבו פני( 6ֵֶה6ְַבָ: את הזק+, יהודה: עקיבא
"! ְ:ֵמהני א� תארי( ימי�! "?טרפו+' שניצחת בויכוח את ר

אותו הפרק פרוס : אלעאי' אמר רבי יהודה בר: "'ומספרת הגמ
לעצרת ) לרגל(כשעליתי ). פסחכשבוַעִי� לפני חג ה(הפסח היה 

נפטר והל( : ואמרו לי? יהודה ב+ נחמיה היכ+ הוא: שאלתי אחריו
עקיבא ' כפי ששיער ר, יהודה ב+ נחמיה אכ+ לא הארי( ימי�". לו

כנראה היה בי+ תלמידי . (ונפטר בסמו( מאד לאותו מעשה, שיקרה
  ).עקיבא שמתו בי+ פסח לשבועות' ר

העבירה הנוראה של יהודה ב+ מה היתה כבר : לכאורה קשה
, יהודה ב+ נחמיה אמר תירו;, רבי טרפו+ שאל שאלה? נחמיה

הרי לא ? מה רע בזה! ולכ+ הוא שמח, התירו; התברר כתירו; נכו+
, אה: "אפילו משהו כמו! טרפו+' ו נגד ר"אמר א> מילת גנאי ח

התשובה ? על מה נענש בחומרה שכזו, וא� כ+. לא אמר"! ניצחתי
ה דקדק "הקב, עקיבא' פי מדרגת� הגבוהה של תלמידי רשל, היא

כי כ( דרכו של [אית� כחוט השערה ג� על פג� קט+ במידות 
אי( . ])ב, יבמות קכא(שהוא מדקדק ע� צדיקיו כחוט השערה , ה"הקב

שהוא אינו , טרפו+ מרגיש עלבו+' עלי( להצטער שר? אתה שמח
  !עקיבא יודע' יודע מה שתלמיד צעיר של ר

מוטעית (אסור שמידות טובות תגרומנה להפרעה , ( גיסאמאיד
ר ישראל מסלנט "מספרי� על הג. בלימוד התורה) ובלתי מוצדקת

וראה שהלומדי� ש� צועקי� זה , שבא פע� לבית מדרש אחד, ל"זצ
אמר "! אינ( צודק"! "ע� האר;"! "טיפש: "על זה בלהט הויכוח

". אלא בדר( אר;, אבל לא כ(, צרי( ללמוד תורה! רבותי: "לה�
וראה שכול� אומרי� זה לזה על כל , למחרת שב לאותו בית מדרש

אמר "! מסתמא כבודו צודק"! "מסתמא כבודו צודק! כ+: "דבר
"!... אבל צרי( ג� ללמוד, אמנ� צריכי� לנהוג בדר( אר;: "לה�

אבל אחרי הדר( אר; צריכה ג� , )ג, ר ט"ויק(דר( אר; קדמה לתורה 
 אפשר להסכי� לפשט שאינו נכו+ רק בגלל דר( אי... לבוא תורה

א( יש ! יש לעשות זאת, "חברותא"א� צרי( לחלוק על ה. אר;
  .להזהר מפגיעות אישיות

   שליטת ישראל על מערכת הזמני�
ספירת העומר 
, אולי מותר לומר טע� נוס>, בנוס> למה שהסברנו כבר, והנה

הקדושה של התחלת . למה סופרי� את הימי� לקראת חג השבועות
 היא  המצוה הראשונה שנצטוו בה ְ?ע� עוד במצרי� ע� ישראל 

ה נות+ "שהקב? "לכ�"מהו . )ב, שמות יב(" לכ�החֹדש הזה "מצַות 
ה תהא "י ש� ד"א ורש, ה כב"ר' עי(מעכשיו לבית די+ לקדש את הזמני� 

ועכשיו הוא מוסר , ה קידש את הזמני�"עד עכשיו הקב. )מסורה לכ�
בעוד שבשבת איננו , לכ+. את הכח לקדש את הזמני�לישראל 

כי , ")מקדש השבת"אלא רק " ( והשבתישראלמקדש "אומרי� 
קדושת השבת קביעא וקיימא מששת ימי בראשית ואינה תלויה 

מקדש "הרי שבמועדי� אנו אומרי� , )ב, חולי+ קא(בבית די+ 
וישראל ה� , כי החגי� מסורי� לבית די+, " והזמני�ישראל

כאשר , "מקדש ישראל והזמני�"לכ+ מברכי� ; קדשי� אות�שמ
שנת+ לה� כח , ה מקדש את ישראל בכ("שהקב, הכוונה בזה היא

ה� . ישראל שולטי� על הזמ+. )א, ברכות מט(לקדש את הזמני� 
 א� וממילא , קובעי� א� השנה תהיה מעוברת או לא מעוברת

או , )ודש אדרכשעומדי� בסו> ח(זמ+ חרותנו יגיע בעוד שבועי� 
  .שזמ+ חרותנו ידחה בעוד חודש

כ "אעפ, למרות שהשבת אינה תלויה בקידוש בית די+, והנה
נראה שג� בנוגע לקדושת השבת רצתה התורה שקדושת השבת 

זכור "מה שציותה התורה . תהיה תלויה במידה מסויימת בישראל
נראה שאי+ זה רק כדי שתקח כוס יי+ , "את יו� השבת לקדשו

, אלא הכוונה היא; עליה דברי� מעני+ קדושתה של השבתותאמר 
', י ה"אמנ� השבת נתקדשה כבר ע! שבזה אתה מקדש את השבת

ותעשה אותה ,  תקדש אותהאתההתורה רוצה שג� , אבל ע� זאת
, שהוא קדוש מרגע שנולד, בדומה לקדושת בכור בהמה. לקודש

ד( אלא ג� אתה מצי, ובכל זאת התורה רוצה שלא תסתפק בכ(
' ה: כ( אולי ג� בנוגע לקדושת השבת. )א, ערכי+ כט(תקדישו בפה 

ג� אתה מצד( תכריז על , פ שהוא קידש את השבת"שאע, רוצה
רצה שקדושת הזמני� תהיה כפופה ' כי ה. היו� הזה כיו� קדוש

  .במידה מסוימת לישראל
ישנה הרי ? כיצד. עני+ זה קיי� לכאורה ג� בספירת העומר

והנשאל , "כמה היו� בעומר"שואל את חברו שא� אחד , הלכה
: אלא יאמר לו, "היו� כ( וכ( בעומר: "לא יאמר לו, עוד לא ספר

כדי שלא יכנס לספק א� יוכל לבר( על , "אתמול היה כ( וכ("
, למשל. )ד"ט ס"תפ' ח סי"ע או"שו(הספירה שיספור לעצמו אחר כ( 

� יו� היו� עשרי: "לא יאמר לו, א� היו� עשרי� יו� לעומר
". אתמול היה תשעה עשר יו� בעומר: "אלא יאמר לו, "בעומר

שא� , הרי כל אד� יודע: מעול� נתקשיתי בהלכה הזאת, והנה
מה , וא� כ+. הרי שהיו� זה עשרי�, אתמול היה תשעה עשר

ההבדל א� אני אומר שאתמול תשעה עשר או אומר שהיו� 
הרי ? "7תָיד"למה שאמירה זו לא תחשב כספירה מדי+ ? עשרי�

, שא� אד� אומר דברי� שאינ� גמורי�, "ָיד7ת"יש בתורה די+ של 
הרי זה כאילו אמר את , ומתוכ� נית+ כבר להבי+ מה היתה כוונתו

הרי זה כאילו , הרי א� אמרתי שאתמול תשעה עשר, וא� כ(. הכל
שזה ששאל , והרי זאת ג� היתה מטרתי, אמרתי שהיו� עשרי�

יבי+ מתו( דברי מה מני+ הימי� , "כמה היו� לעומר"אותי 
אתמול היה כ( "כשאמרתי , א� כ(. כדי שיוכל לספור, היו�

? מדוע אי+ הדבר נחשב כאילו ספרתי את הספירה של יו�, "וכ(
" שרידי אש"עד ששמעתי בזה מה, שני� רבות נתקשיתי בזה

+ סובר שג� "הרי  הרמב, )כ נדפסו הדברי� ג� בספרו"אח(, ל"זצ
בניגוד , )ב, + קדושי+ לג"חידושי הרמב( בספירת העומר נשי� חייבות

. לפוסקי� אחרי� שפוטרי� משו� שזאת מצַות עשה שהזמ+ גרמא
+ אי+ מצוה זו נחשבת למצות עשה שהזמ+ "מדוע להרמב, וקשה
כ "וא, הרי רק בי+ פסח לשבועות אפשר לקיי� אותה? גרמא

מצוה : "שידי אש"אמר ה! לכאורה היא מצַות עשה שהזמ+ גרמא
אבל כא+ זה . היינו שהזמ+ גור� שתעשה מצוה, שהזמ+ גרמא

תקבע את הזמ+ שאתה , המצוה היא שתעשה את הזמ+, להפ(
לכ+ . או יו� אחר, הזה ליו� שביעי בעומר או עשרי� בעומר

כי כא+ לא הזמ+ עושה את , + סובר שכא+ ג� נשי� חייבות"הרמב
� בנוגע לתוספת וכ( אמר ג. [אלא אתה עושה את הזמ+, המצוה

, כ"שאני עושה עכשיו קדושת יוה, שגדר המצוה בזה הוא, כ"יוה
אתמול : "כשאני אומר: לפי זה מוב+]. ולכ+ ג� נשי� חייבות בזה

א� יש לי . לא עשיתי כלו� על היו�, "היה תשעה עשר יו� בעומר
וכי "! בהמה זו איננה עולה: "ואמרתי על אחת מה+, שתי בהמות
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בזה שאמרתי ! ?ת חברתה הקדשתי לעולהמונח בדבַרי שא
. לא עשיתי כלו� על היו�, שאתמול היה תשעה עשר בעומר

לכ+ אי+ אמירה זו נחשבת . והתורה הרי רצתה שאעשה על היו�
  .כספירה לגבי היו�

כדי , מטע� זה רצתה התורה שנספור את ספירת העומר, פ"עכ
י ספירתנו "ע" נעשה"שאנחנו ; למסור בידינו את השליטה על הזמ+

כאילו אי+ הזמ+ קיי� ללא שנעשה אותו , את ימי הספירה לימי�
  .אנחנו

  ' כדי לנצלו לעבודת ה
שליטה על הזמ� 
למסור את השליטה על הזמ+ , למה כל כ( חשוב היה לתורה

עד כדי ד( , למה זהו דבר כל כ( יסודי לע� ישראל? לישראל
 אולי בשביל ? שנבחר להיות המצוה הראשונה שנצטוו בה ישראל

ימינו כצל "אמנ� . ה"לדעת שהזמ+ שלנו שיי( לקב: הנקודה הזאת
, ה"אנו פועלי� של הקב, אבל כל זמ+ שאנו בעול� הזה, "עובר

שפועל יכול לחזור בו , הרי ההלכה היא. ה"והזמ+ שלנו שיי( לקב
כי יהודי הוא עבדו של ?  מדוע.)א, מ י"ב(אפילו באמצע היו� 

כי לי . " לו למכור את עצמו לעבד לבשר וד�ועל כ+ אסור, ה"הקב
ולא עבדי� לעבדי� , )נה, ויקרא כה(" ֲעָבַדי ֵה�, בני ישראל עבדי�

א� בעל הבית שכר אותי לחרוש את השדה שלו יו� ,  לכ+.)מ ש�"ב(
אינני : "אני יכול לומר באמצע הזמ+, או שבוע או חודש, אחד

וחפש , עבדתי כברשל� לי בעד הזמ+ ש. מעוניי+ להמשי( בעבודה
קבל+ אינו יכול לחזור בו באמצע , לעומת זאת". ל( פועל אחר

לפי שעות או לפי , פועל הוא מי שמקבל משכורת לפי זמ+. [היו�
א� יחרוש שדה יקבל . וקבל+ הוא מי שמקבל לפי תוצרת, ימי�

למה ]. עבור עבודתו סכו� מוסכ� מראש כפי שסיכ� ע� בעל הבית
מדוע פעול רשאי לחזור בו בחצי ?  לקבל+ההבדל הזה בי+ פועל

, א� לא יוכל לחזור בו" עבד"פועל נחשב למדוע ? היו� וקבל+ לא
  ?א� לא יוכל לחזור בו" עבד"וקבל+ לא נחשב ל

הקבל+ מוכר לחברו תוצרת : חושבני שההבדל הוא זה
. אלא דר( מקח וממכר, זו איננה עבדות. ובכ( אי+ כל רע, )עתידית(

,  שלו לחברוהזמ�אלא מוכר את ,  מוכר תוצרתואול� פועל לא
כי הזמ+ הוא הבסיס ,  התורה לא רוצה שתמכורהזמ�ואת 

אמנ� ג� קבל+ שקיבל על עצמו לעשות איזו עבודה . 'לעבדות לה
ברגע שרוצה יכול , אבל בכל זאת', אינו פנוי כל כ( לעבוד את ה

. תואחר כ( ישוב לעבוד. ליטול פסק זמ+ מעבודתו ולעיי+ בספר
חייב . אסור לו לעיי+ בספר, אבל פועל שמכר את הזמ+ לבעל הבית

לכ+ הקפידה . לעבוד לבעל הבית במש( כל הזמ+ שהתחייב לו
שלא תהיה , התורה שפועל יוכל לחזור בו אפילו באמצע היו�

 לכ+ חשוב כל .ה"כי הזמ+ קנוי לקב. מכירת הזמ+ מכירה מוחלטת
לדעת שהזמ+ שלנו הוא . כ( להדגיש את שליטת ישראל על הזמ+

מתי יו� הביכורי� , אנו קובעי� מתי חג המצות. 'זמ+ של עבודת ה 
  .'הכל לעבודת ה

עד כמה צרי( אד� לנצל את הזמ+ , החפ; חיי� אמר משל יפה
עבר ש� . משל למל( שהל( להתרח; בי� וכמעט טבע: 'לעבודת ה

. ורצה המל( לגמול ַלכושי חסד כמפעל. כושי אחד והציל אותו
שהיו (ציוה לתת לו <ק ולהכניסו למש( שעה אחת לאוצר המלכות 

וכל מה שיכניס לשק במש( אותה שעה יהיה , )ש� אבני� יקרות
וסבר שבמקו� שיכירו , הכושי לא הבי+ בדיוק מה שאמרו לו! שלו

החליט . לסחוב שק מלא אבני�, נותני� לו עבודה קשה, לו טובה
שלא יאשימו אותו שלא (ות בשק <� אבני� בודד. לבזבז את הזמ+

כשהוא שמח , וכעבור שעה יצא ע� שק כמעט ריק, ...)עשה כלו�
, הגיע ַלכפר!... סו> סו> מוציאי� אותי לחופש מכא+: בלבו

ולהתחמק מ+ , וסיפר לכול� אי( הצליח להערי� על המל( הרשע
א� ! שוטה שבעול�: אמרו לו. המשימה הכבדה שהטיל עליו

הרי אתה ובני( , המל( וממלא את השק באבני�היית עושה כדבר 
טעות ! ובני בני( היית� חיי� מ+ האבני� הללו עד סו> כל הדורות

  .שלקחת אבני� מעטות כל כ( שאינ+ שוות הרבה, מרה עשית
למלא אותו , ז ע� <ק"שולח אותנו לעוה, ה"כ( ג� הקב
. ב ונחיה ממנו חיי נצח"כדי שנבוא עמו לעוה, בתורה ובמצוות

שמח על כל הזדמנות , אול� האד� מתעצל ואינו ממלא את השקו
עכשיו יש לו פטור מללמוד תורה כי הוא . להפטר מ+ העבודה

ועכשיו הוא צרי( משהו , ועכשיו הוא צרי( לישו+, צרי( לאכול
להצטער ! היה צרי( להיות להפ(.  העיקר לא ללמודאחר 

 בכל הזדמנות ולשמוח, כשאינו יכול ללמוד או לקיי� איזו מצוה
להשתדל . לא לבזבז את הזמ+, לנצל את הזמ+. שכ+ יכול לעשות

לא לחזור אחרי מאה ועשרי� ע� , למלא את השק כמה שיותר
  .ידי� ריקות

 זה מי  )לא, במדבר טו(" ָ.ָזה' כי דבר ה: "ל אומרי�"חז
למה זה . )א, צט' סנה(" שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק"
 מונחי� לפני אד� מטבעות יקרי� ואסימוני� כי א�? "ָ.ָזה"

ובמקו� לקחת את , ונותני� לו רשות ליטול מה שירצה, פשוטי�
 הרי זה המטבעות היקרי� הוא מחליט לקחת אסימוני� פשוטי� 

הוא מראה שה+ אינ+ חשובות . סימ+ שהוא מבזה את המטבעות
שק א� אד� יכול למלא את ה, ממילא. בעיניו יותר מ+ האסימוני�

ובמקו� זה הוא ממלא אותו בשטויות , של( בתורה ובמצוות 
לנצל אותו , צרי( לדעת להערי( את הזמ+. זהו בזיו+ גדול לתורה

ישראל ' הרי ר. ולא רק בכמות אלא ג� באיכות, לעליה בתורה
והוא אינו עושה כ+ , שא� אד� יכול ללמוד לעומק, מסלנט הסביר

כמו שיניח דברי ; ה באיכותזהו ביטול תור, אלא לומד בשטחיות
  . במידה מסוימת"ָ.ָזה' דבר ה"ג� זהו . זהב ויקח דברי כס>

נלמד מספירת הימי� שלפני , כ לנצל את הזמ+ שלנו"נשתדל א
ונזכה להגיע , מת+ תורה על החשיבות של הזמ+ ועל ניצול הזמ+

וג� ע� <קי� , למת+ תורה ג� ע� מידות טובות בי+ אד� לחברו
  ...כדי למלא� בתורה כמה שנוכל, חי� לרווחהגדולי� פתו


