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 רחהדיבווהעומרוכספירת

ישלימסרייחודישקשורלפרשת. אבלישלישיחהשממשרציתילתתשבועשעבר, רציתילדברעלמגילתרות

 .נתחילעםזה. אמורוליוםהזיכרוןלחלליצהל
 .ספירתהקילו. עכשיועוסקיםבהאנירוצהלדברקצתעלספירתהקילושאנחנו

 .לכלקרבןיששםמהותי? מהזה? מאיפהבאהשםעומר
 .שלמים, אשם, חטאת, ישקרבןעולה
 ".והעומרעשיריתהאיפההוא! "עומרזהחציקילו? מהזהעומר
 ?ממתיהקילוהואשםהקרבן? איזהמיןשםזה? קרבןהקילו

 .מצוותהקילו. ביםעלהשםהמוזרהזהולאחוש, אנחנוכולנוסופריםאתהעומר
ואנחנולאשמיםלב, ישהמוןמושגיםשאנחנודשיםבהם. ועלהדברהשלישיצריךלדבר, דיברנועלשנידברים)

 .שהםלאמתאימים
 ?מההניסיוןבלקשור. לשחוט, המצווההיתהלהרוג! היאלאשוםדבר, העקידהלמשל

הוא, אםהמלאךלאהיהעוצרואברהםלאהיהשוחט! מצויין -חוטאותואםאברהםהיהשוחטאתיצחקבלילש

 .לאהיהעומדבניסיון
 !לזבוח, הואהיהצריךלשטוח, הניסיוןגםלאהיההעלאה

 .בחודשאדרישחגמוזרשנקראפורים, אותודבר
 .מילא. המילההיאלאעברית? מהזהפורים

הדרךבההוארצהלבחוראת, שבההמןרצהלהרוגאתכלהיהודיםהדרך? מהזההיה. הפילפורהואהגורל

 ?מהפרטהשוליהזהאתהעושהשםחג. התאריךלהרגהיהודים
 !הפילפור, לא. חגמדרכיואסתר, היהצריךלהיותחגונהפוךהוא

 ?אלינואיךקוראיםלחגשמתקרבובא. הואהחגשאליואנחנומגיעים, עודדברשאנירוצהשתחשבועליו
 .אנחנוקוראיםלוחגמתןתורהלפעמיםאבלזהלאכתובבתורה, בתורהקוראיםלושבועות

 .זההשבועותשאנחנוסופרים? זהשםשלחג? מהזהשבועות
 .אנחנוקוראיםלחגשבועות? מימאתנואומרשבזמןמתןתורתנומקבליםבישיבהשיעורכללי

 (.תחשבועלזה
 

 ?םספירתהעומראזלמהלעומרקוראי
 .רקניקחנקודהקטנה, אתכלהשיחההזולאנאמרהערב

 .אנירוצהלדברעלכחהדיבורשקשורלספירתהעומר
איןכמעטימיםבשנהעםמצוותעשה, ישמצווהדאורייתאלאכול. עיקרמצוותהפסחהםבפה, אתםיודעים

 .אפילובשבתאיןמצווהמהתורה! לאכול
 .ישמצהומרורוקרבןפסחוכוסות, להאחתישפהלארקאכי
 .המצווההיאההגדה, אבלחוץמהאכילה

 .עלהאוכלישנןמצוותהדיבורוכלהלילההואמצוותוהגדתלבנך, הפההואהכלישבועושיםאתמצוותהסדר
 .זהחגשבוצריךשהפהישיח. פהשח -לכןקוראיםלחגפסח. ישענייןשללדבר

 !רוחממללא -" ויפחבאפיונשמתחיים! "כיהאדםנקראמדבר? חשובלמהזהכלכך
 .לאואדם, כשרצולחלקאתהבריאהבימיהבינייםהחלוקההיתהלדומםצומחחיומדבר, לכן

 .אישכייפליאלנדור, כיזהפלא? למה. םקראהפלאה"לכלהלכותהדיבורהרמב
 .דבררוחניבדברגשמישקושר, כיישפהומפליאלעשות? למהזהפלא

 .לכןהדיבורנקראפלא, זהפלא. נשמתחיים, שישגוףובתוכונפש, זההפלאשלהאדם
 

 !בעומרהתנופהצריךלהיותעומרהתנופה, אזאםבפסחהיהפהשח
 .שלקדושתהפהשלפסח, ספירתהעומרקוראתלנולהמשיךאתהרעיוןשלפסח

 .לספירתהעומרקוראיםספירתהעומראנירוצהלומרלכםבקיצורלמה
 !ובמן, בספירתהעומרוקצירו: התשובההיאשהמילהעומרמופיעהבתורהבשנימקומות

 .שניהעומריםהאלומתחבריםביחד, למרותשבגמראאיןגזירהשווה, בליצלשלספק
 .כנראהקוראיםלוכךכירוציםשניקחאתהמסרשלהמןונעביראותולעומר

 .המןיורדככהויורדככה, המרבהוהממעיטמקבלעומרלגולגולת. המסריםשלהמןזההסתפקותבמועטאחד
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 .בשבילזהישאתהמן, לאניתןהמןאלאללומדיתורה: אתםיודעיםשהמןקשורלקבלתהתורה. אמרתילכםפעם
 ?מהזהקשורלתורה

 .בדורהמדברלאהיהשירותים. לאהיהלופסולת, כיהמןהיהאוכלשנבלעבאיברים
איזהגזלן, אובמקרהשהםקנואוכלמהגויים, אומצגהכניסהלארץ? אזלמהכתובויתדתהיהלךעלאזנך)

 (.שמוכראוכלשישלושיריים
 

 !זהענייןחטאאדםהראשון? מהזהכלענייןהצואהוהדבריםהמלוכלכיםבאוכל
 !רבשרונתנולוייןמשומר"דהלפניחטאאדםהראשוןהמלאכיםצלולא

 .בצלייההדםיוצא. הדם, הדברהכיגסבבשרזההנפש? מהזהבשרצלוי
 .אוכלשלאהיובודבריםרעים, הואאכלאוכלנטו, כשהםצלולואתהבשר
הוא,ייןמסונןמאלכוהול -אבלייןמשומר, השמריםשישבייןזהמהשעושהאותושיכור. אותודברייןהמשומר

 !אוכלנטו
שמישאכלמזה, איןהכוונהשהואמאפשרלהבדילביןטובוביןרע, הנפשהחייםאומרישעץהדעתטובורע

אלאשהעץהוא -ולפניכןאדםהראשוןהיהטמבלשלאידעביןטובורע, פתאוםקיבלשכללהבדילביןטובורע

 !עץשלערבובהטובוהרעזה", וידעהאדםאתחוהאשתו"כמו, שלדעתטובורע
 .האדםהיהכולוטוב, לפניכןהיהרעבחוץ

 .אנירוצה! אבלמישישלויצרהרעמרגישאתהיצרהרעשלובפנים, לכםאיןיצרהרע
 !אדםהראשוןקיבליצרהרעמבחוץ

 .ערבובטובורע, חטאאדםהראשוןהיהעץהדעתטובורע
 .עםפיכס, בבשהאוכלנהיהמעור, זהגםהיהעונשו

 !אתםיודעיםמהזהדיאליזה. הורג, האוכלשלנוממית
הואצריך, מישהכליותשלולאעובדותהואבסכנתחיים! השתןשלנוהיההורגאותנו, כבד, אםלאהיהלנוכליות

 .מסםהמוותשישבאוכלכדישאתזהנפריש, הכליותמפרידותאתהטובשבאוכלמהזבל! השתלתכליות
 .היהאוכלנטוהמן

 .תפסיקלרדוףאחריהגשמיות: מהשרוציםלומרלנוזה
 

 .אנירוצהלעסוקבענייןהדיבורבעיקר
 .אנימבקשלקחתאתכםלמסעייחודישלספירתהעומרכעבודהעלהדיבור. פטפטת, הבעיהשלנוהיאדיבור
לאכלמה. לעצמוולאכלמהשבאלושאדםצריךלשלוטע, בקדושתהעינייםוהמחשבות, כמושישאיפוקבאוכל

 .גםבדיבורצריךאיפוק -כמוהאיפוקהזה, לאכלמהשאנירוצהאנימהרהר, שאנירוצהאנימסתכל
 .אנירוצהללמודאיתםקטעמפרשתאמורשיוכיחלנואתהנקודההזו

 
ושםאמושלומיתבתדברי. ויקלל' ויקובבןהאשההישראליתאתה... ויצאבןאישהישראליתוהואבןאישמצרי

 .למטהדן
 .האישהמצריהואהמצרישהרגומשה? מיזההיה: י"אומררש

 .זומילהחריפה. שהיאלבדההיתהזונה, ישהכתובפרסםשבחםשלישראל"עלשלומיתבתדבריאומררש
 .לפיכךקלקלה, דברניתהיתהומדברתעםכלאדם -בתדברי. שואלתבשלוםהכל, מפטפטתשהיתה: שלומית

ילאמביאאת"ופהרש, ימשמותרבה"ישבספרשמותמובארש"ברש. יבספרשמות"יהזהלאמתאיםלרש"הרש

 .אבלהואהולךעלפיהעיקרוןשלו, ויקרארבה
 

שהלךנוגשמצריאצלשוטריהודיונתןעיניואצל", ישמצריויראא"יבשםמדרשרבהעל"בשמותאומררש

 .והיאהיתהסבורהשהואבעלה, ובאעלאשתהעברי, הואחיכהלשעתהגברוהוציאאתהשוטרמביתו. אשתו
 .ישאצלנו"ממשלאכמורש! אנוסה? מההאשה

 !בררעיבספרשמותהיאלאעשתהשוםד"אבללפירש, יאצלנואומרשהיאקלקלה"רש
 .היאהיתהבטוחהשזהבעלה, היהלילה

 .עכשיונראהאתויקרארבה
, אבלאםאמאשלויהודיהואבאשלומצרי. הואהיהממזר, המדרשאומרשלמרותשלאהיוממזריםבאותהשעה

 .זהלאהופךאותולממזר
 .עלהנכנסוקלקלעמהכיווןשיצאב. כיכיווןשנכנסהמצרישחקהלואשתו? למההמדרשקוראלוממזר
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ולכןהואחשבשהואיכוללפתות, המדרשאומרשהיאהראתהלמצריפניםשוחקותודיברהאיתובדברישחוק

 .אותהושיוכללזנותעצמה
אבללפי, לפיהמדרשבשמותהיאלאעשתהכלום. יקוראלהזונהואומרשהיאקלקלה"לכןרש? אתםמבינים

 ".התחילה"המדרשפההיא
 

 .י"זהפותרקושיהגדולהעלרש
במדרש! אבלאנחנויודעיםשצריךלהקדיםשלוםלכלאדם, יאומרשהיאהיתהאומרתשלוםלכולםכגנאי"רש

 !וקראתאליהלשלום -לפתוחלשלום' שאפילולשונאיםאמרה, כמהגדולכוחושלשלום, כתובאפילויותר
 .עוניםלכםעליכםהשלום? כםאומריםשלוםעלי? אתםאומריםקידושלבנה)

 ?למהלאעוניםלושלוםעליכםחזרה
 .איןאלוקים -? ישאלוקים. אתהאומרליככהאזאניאומראחרת, זהיהודים

 .תשכחואתהבדיחההזו! כלדבריסודותיובהרריקודש
 .ותאםהואימ? למה'! אלאקרבןלה, קרבן' הגמראאומרשכשאדםעושהנדרהואלאאומרלה

אבלאםאמרנדרומתלפנישהספיק. אזהואהוציאשםשמיםלבטלה, וימותלפנישאמרנדר' אםהואיגידלה

 .הואלאהוציאשםשמיםלבטלה', לומרלה
 .הגמראאומרתשמישמקדיםשלוםלחברוזוכהלאריכותימיםושנים'. שלוםזהאחדמשמותה

אבלאניצריךלומרלועליכםהשלוםכדילאלהוציאשםשמים, אניפוגשחברורוצהלומרלושלוםעליכם

 .לבטלה
לכןאני, אזאנילאצריךלחשוששמאאניאמותבאמצע, אבלכיווןשמישמקדיםשלוםלחברוזוכהלאריכותימים

 .יכוללומרשלוםעליכם
עלוללמותבאמצעולהוציאשםכיהוא, הואלאיכוללומרשלוםעליכם, החברשלילאהקדיםשלוםלחברו, אבל

 !לכןהואמוכרחלומרליעליכםהשלום, שמיםלבטלה
 .תזכרואתזהבפעםהבאהשאתםאומריםאתזה

 .ן(עכשיוהדברמוב. איןלנופולקלורסתם, זהלאוורט
 

 .י"כלהסיפורהזההואכדילשאולעלרש
 !מצויין? היאאמרהשלוםעליכם? ירוצה"מהרש

 !לחייךאליו! לומרלושלוםעליכםולקרבאותו, אדםצריךלהלביןאתהשינייםשלולחברשלו! לבןשינייםמחלב
 ?ירוצהממנה"מהרש

 .אבלהואבונהעלהמדרששמאשיםאותהבפטפוטיתר, ילאמצטטאתהמדרש"רש
אל, כלעלייךבעינייםשלתאווהכבאאישמצריומסת! כשבאנוגשאלתהיהנחמד! לפעמיםצריךלסתוםאתהפה

 .אלתהיהשלוםעלייכם! תהיהנחמדה
 .עשיריתהאיפה, עומר. אנילאמדבר! לחסוםאתהפהולומרדי, אזצריךלהתאפק

 .זההמידהשבהצריךלמדודכלדבר! אסורלקחתיותר. המידהשלהעומרזההאיפוק
 .החטאההיאלאמדדבבעומרוזההי, האשההזודיברהודיברה

 .יכוללהיותשפעםאחתזההיהכךופעםאחרתכך. י"ילרש"אנילאיודעאםזוסתירהביןרש
 .שאדםלאחושבעלמהשהואאומר, מכלמקוםמפהאנחנורואיםאתחומרתהדיבורוהפטפוט

 
 .ל"בשבועשליוםהזיכרוןלחלליצה, אמרתילכםשאתהשיעורהזההייתיצריךלתתלפנישבוע

 .ייתכןשאתםמכירים, אנירוצהלספרלכםסיפור
 .למרותשהואלמדבגוש, אניחושבשהואיצאלהסדרמטעםישיבתהכותל. זכריהבאומל
 .היהקרבמרממוותשנקראקרבסולטןיעקב, 1982, במלחמתלבנוןהראשונה. בקצריקיצור

הואהיהצריךלנסועלפיקודצפון. דונרהיהיאנושאבלהאוג, אנילאאגידאתשמותהגנרליםשלאיהיהלשוןהרע

 ".אלתרוצו"הואאמרלהםשצריךלהגיעלדמשקאבל. טים"והיולושנימח
 .הואפיקדעלגדודשריוןשהיתהבופלוגהשלמהשלהסדרניקים, טאחדשבערהלוהדרך"היהמח

 .אחריזהאיןפלוגותהסדר, דרניקיםאחריהקרבשלסולטןיעקבפרקואתהענייןהזהשלפלוגותשלהס
ישרלתוךמארבשל, נכנסלתוךסולטןיעקבבלימודיעיןובליכלום, שהיתהלופלוגתהסדר, מהשקרהזהשגדוד

 .שניגדודיםסוריםעלהגבעות
 .נוראואיום. הסדרניקים 22בקרבהזהנהרגו, הלךשםטבחאיוםונורא

 !אבלנעדר, מתחזקהשישתכחמןהלב. עדרזהיותרכואבממתנ. הבעיההיאשהיושלושהנעדרים
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הואמתאו -איךהםנאבקועםהידיעה. שניםהייתמעבירשםשיעורים, אנייותרקשורלמשפחהשליהודהכץ

 .וכלהזמןמקטריםעלהממשלהשלאעושיםמספיק', הולכיםורבניםוכו, לא
 

 .ודאידבריונאמנים, אתהסיפורהזהשמעתימהרבשמואלאליהו
אבלשםבפרשהנאמר, אנילאיודעאםזההיהבפרשתקדושים. משפחתבאומלהחליטוביוםבהיראחדשדי

 .הווידןאתכלהאדםלכףזכות -בצדקתשפוטעמיתיך
 .הואככהוהואככה: אנחנושופטיםבמחשבה. לארקמישיושבבביתמשפט, כלאחדמאתנושופט

 !דאורייתאלנסותלמצואצדזכותבכלאחדואחדישמצווה
 .בצדקתשפוטעמיתיך, מספיק! ויוםאחדהםאמרודי, המשפחההזודיברהכלהזמןברכילותוקיטרה

 .בטחהםעסוקיםומשתדלים, הםהחליטולדברטובעלהממשלה
 .לידעאיפהזכריהבאומלקבור"צה. דבראחדאנייכוללומרלכם

 ?איך
 ?אתםשמעתםשהיתהדלתפתוחהשישראלריפאההרבהסורים

 .בטחהיושיקולים, אנילאיודעלמהעשואתזה. כשאנישמעתיאתזהאנירתחתי
 !וחקראותועלהענייןשלהנעדרים, בהתלבשעלכלסורישנכנס"שהש, תדעולכם

 .כךנודעלהםאיפה. כךהםגילואיפהביתהקברותשלזכריהבאומל
 .זהחציביתקברות. הםלאידעובדיוקאתמיקוםהקבר, אבלישראללאהיתהיכולה

 
 .ביביטלפן, כמהחודשיםאחרישמשפחתבאומלהחליטהלהתחיללדברדבריםטובים

 !אזהואטלפןלאחותואמרלהשזכריהבאומלבידינו, האבאנפטרוהאמאלאהייתהמשהו
חותשהיאחייבתלספרלואתההחלטהשהםקיבלולדברטובעלהממשלהאמרהלוהא. האחותכמעטהתעלפה

 .ושאיןלהספקשאלוקיםשילםלהםעלזהבכךשהואהביאלהםאתזכריה, והמדינה
 .ואמרלהשגםהואצריךלספרלהסיפור, ביבימאודהתרגשמזה

יוחייביםלשלםלישראלטביןוכמובןשהרוסיםה, הואסיפרלהשישראלעשתהלרוסיהאיזוטובהעצומה

 .ותקילין
 .ובסוףהגיעולשלושהבקשותשביבינסעאיתםבכיסלבקשמפוטין, לוחשבומהלבקשמרוסיה"ישבובמטכ

 .אחדמהםהיההדברהזה
 .עולהלביביבראשזכריהבאומל, יוםאחדלפניהפגישה

אבלעלהלוהשםזכריה, גםעודשנינעדריםיש. הואודאישמעעלקרבסולטןיעקבוידעאתשמותהנעדרים

 .ביודעאיפההואקבור"כנראהשהואידעשהש. באומל
 .טוב. ללבקשאחרת"החליטומטכ, החליטוהקבינט? מהאנימשוגע: אומרביבי

 
 .ומחכהלשמועאתהדרישותשלביבי, פוטיןאומרלותודהתודה, הגיעהיוםהפגישה

 .יצאליהשםזכריהבאומלמהפה, אנילאיודעאיך: יהאומרביבילאחותושלזכר
 .הרוסיםלאמטומטמים, הואהכיןשיעוריבית. פוטיןהיהנדהם

 !אבלהואלאידעמהזהבאומל, לשלובטחישבוניחשמההישראליםיבקשווהתכוננולזה"המטכ
 .שהיהאיזהמשהוכזהבזמןהאחרוןאמרפוטיןשהואלאזוכר. אמרלוביבישזהחיילשהואנפלבסוריה

 .שנים 37אלאלפני, אומרלוביבישזהלאהיהעכשיו
 ?אתהמבקשממניאתהשטויותהאלו. רקאפר? מהנשאר! שלושיםושבעשנים. פוטיןהתחיללצחוקעליו

 .ביביהתחיללספרלומהזהלהביאחלללקבורתישראל. אצלנוזהלאשטויות: עונהלוביבי
 ...טיןמאודהתרגשמהעובדהשישאומהשמוכנהלחשובעלחללשלושיםושבעשניםאחריפו

 .קיבלת, היינוסגור. פוטיןאמרלושזהעליו
 .אבלביבילאידעאםהואיכללבקשממנועודדברים

 .לוהואאמר, אתזהאניעושה. סטה'שאתזההואנותןלוכג, כשהואראהשביבימהסס, הסבירלופוטין
 .אתזהפוטיןלקח

 .כךסיפרביבילאחות
 

 .והיאדיברהבצורהיוצאתדופןגםעלביביוגםעלפוטין, בהלוויההאחותהספידה? איךכלזההתגלה
 .רואיםקציניםרוסיםמעוטריםמצדיעיםלארון, אניראיתישהיהשםטקסמאודמפואר
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שלבאומלאחריההלוויהושאלאותהמההיאהתחילההרבאליהוניגשאלאחותו. שאלואותהמההיאראתה

 .ואזהיאסיפרהלואתהסיפורהזה, להללאתפוטין
 !תראומההכחשלהדיבור

אבלאיאפשרלהתעלםמהקשר. אףאחדלאיכוללהבטיחלנושישפהסיבהותוצאה. אנחנולאסגניםשלאלוקים

 .נראהפה
תקבללשמוראת, תקבללשמוראתהפה! תקבלעלעצמךמשהו -בעיהאםישלך. זהברורשכךצריךלחשוב

 !העניים
 .(.וכלשכןלאשתידקותאחריכן, הואלאחייבלךתשלוםבאופןהזה, לאעבדשלך' אבלתזכורשה)

 
 .אנירוצהלגמורבעודשניסיפורים

פלוניתשהתארסהעםהשפיץשללפניהיושבותשתיסמינריסטיותומלהגותעל. יושבת, עולהאשהלאוטובוס

 .ישיבתכתרהשניפישו
 .אתםיודעים, היאבחורהכזווכזו? מההואמצאבה: הןמתחילותלפטפט

אחריכמהדקותשהןמלהגותהיאטופחתלהןעלהשכםואומרתלהןשהיא, האשהיושבתמאחוריהןומתפוצצת

 !כיהבחורהזההואהבןשלה, חייבתלומרלהןתודהרבה
ומהןהיא, כיכשהיאביררהעלהבחורהאמרולהשהיאפלאיפלאים, היאאומרתלהםשהיאהיתהמאודמופתעת

שלאינשאלאותה, שהצילאתהבןשלהשלאיפולבתוךפיהאתון' היאהודתהלה. שומעתסיפוראחרלגמרי

 .היאהודתהגםלהןמקרבלב. בחורהמרשעת
 ".סתםצחקנו, היאבחורהטובה, לא. "ורותכשהןשמעואתזההןנעשוחיו

תארולעצמכןשידעובסמינר -עכשיוישלכןעניין. הואנאמן, קודםהייתןמשיחלפיתומו: אמרהלהןהאשה

 .אתןגמרתןאתהקריירה, שזרקואתהבחורההזובגללכן
 .עכשיואנילאמאמינהלמהשאתןאומרות. אניאתהבןשליהצלתי, אבללאמשנה

 .הןהתחילולבכותבכיתמרורים
 !אבל יכולתי להיות .אנילאהאמאשלו, תשמעו: אמרהלהןהאשה, אחריכמהדקותשלבכי

 
 .הסיפורהשני

אנירוצהשתגידלירכילות, אניצריךממךמשהומיוחד: אחרישחריתהולךאחדלאחדהמתפלליםומבקשממנו

 .אבלמאודנחוץלירכילותעלפלוני. חיפשתי, איןליהיתר. עלפלוני
 .וההואמסרב, ההואמציעשטרשלמאהשקל. מהפתאום: אומרלוהשני

 .מהפתאום, לא. ההואמעלהאתהמחירלאלףשקל
 ?הייתאוכלחזירבשבילעשרתאלפיםשקל! בשוםפניםואופן? אתהנורמלי: אמרלוהשני! עשרתאלפיםשקל
 .זהענייןשלחייםומוותבשבילי! חמישיםאלףשקל

 !עזובאותי! מהפתאום. בשבילחמישיםאלףשקלאנילאעושהאיסורדאורייתא, אומרלוהאיש
 ...?למהאתמולאחריהתפילהעמדתודיברתפהלשוןהרעעלפלוניבחינם, אזתגידלי: אומרלואותויהודי

 אבלכןאמרבחינם, ילחמישיםאלףשקלאיךהאדםלאהיהמוכןלומררכילותבמודעבשב? איךזה
 ...אלאמה, פטפטנות
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