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f"nyz'd
‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰

ÔÈ·‰Ï ספירת ּבענין הּנה העֹומר, ספירת ענין ¿»ƒְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

ּבּדרּוׁשים  ּביאּורים ּכּמה יׁשנם ְְִִֵֶֶַַָָָהעֹומר

אּלא  הענין, ּבביאּור ׁשֹונים אֹופּנים ּכּמה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ[ּובהם

ׁשֹונים]. אֹופּנים ׁשהם לב על ׂשם איׁש ִִִֵֵֵֶֶַַָׁשאין

ּב' ּבּה יׁש העֹומר ספירת ׁשעבֹודת אחד, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּביאּור

טֹוב' ועׂשה מרע ּד'סּור ּגם 1הּקוים וכדמּוכח . ְְְֲִִֵֵַַַָָָ

יֹום  ּבכל העֹומר ספירת אחרי ּׁשאֹומרים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָמּמה

היא  הע ֹומר ׁשּספירת 'רּבֹונֹוֿׁשלֿע ֹולם', ְְִִִֶֶֶַַָָּבנּוסח

'סּור  – רצּויים ּבלּתי מענינים וכּו' לטהרנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָּכדי

עד  העליֹונה, ּבקדּוׁשת לקּדׁשנּו ּכדי וגם ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמרע',

טֹוב'. 'עׂשה ענין ׁשּזהּו ׁשּבזה, הּׁשלמּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָלתכלית

אֹופן  לפי העֹומר ספירת ימי עבֹודת ּתֹוכן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָוזהּו

טֹוב'. ועׂשה מרע ּד'סּור הּקצוֹות ּבב' ְְְֲֵֵֶַַָָזה,

¯e‡È·e רק היא העֹומר ספירת ׁשעבֹודת ׁשני, ≈ְֲִִִֵֶֶַַַָ

מרע' ּד'סּור מהא 2ּבּקו וכּמּובן . ְְֵֵַַַָָָ

ּבּזהר  היא 3ּדאיתא העֹומר ספירת ׁשּמצות ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

לּה וספרה מצות נקּיים,4ּבדּוגמת ז' ספירת , ְְְְְְְִִִִַַַָָָ

ימים, ז' על רק היא לּה וספרה ׁשּמצות ְְְִִִֶֶַַַָָָָָאּלא

את  לטהר יֹום, מ"ט היא העֹומר ספירת ְְְִִִֵֶֶַַַָּומצות

ּדמּתןּֿתֹורה. לּגילּוי ּכהקּדמה יׂשראל ְְְְְִִֵַַַַָָָָָּכללּות

הּוא  ל ּה) (וספרה נקּיים ז' ספירת ענין ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָוהרי

והּטבילה  נקּיים הז' ּגמר לאחרי ׁשעד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּבאֹופן

הרמּב"ם  ׁשּכתב (ּכמֹו הראׁשֹון ּברגע ּכמֹו טהֹורה ּבלּתי נחׁשבת עדין 5ּבּמקוה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

'ערּו ּב'ׁשּולחן הלכה לפסק אז 6וכּמּובא נקּיים הז' ּגמר אחרי ורק וכּו'), ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ּדוהיּו ּבאֹופן עד הּבעל עם הּיחּוד להיֹות מּובן,7אפׁשר ּומּזה אחד. לבׂשר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

רק  היא העבֹודה ׁשּכל זה, אֹופן לפי העֹומר ספירת ּבענין ּגם הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדכן
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï,הדברים של הפנימית המשמעות לפי ¿»ƒƒ¿«¿ƒ«»∆

ÌÈLe¯ca ÌÈ¯e‡Èa ‰nk ÌLÈ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚa ‰p‰ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ«»∆∆¿»«»≈ƒ«¿ƒ
זה  בנושא העוסקים החסידות החסידות בהסברים [Ì‰·eמאמרי שבמאמרי »∆

ÌN LÈ‡ ÔÈ‡L ‡l‡ ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·a ÌÈBL ÌÈpÙB‡ ‰nk«»«ƒƒ¿≈»ƒ¿»∆»∆≈ƒ»
ÌÈBL ÌÈpÙB‡ Ì‰L ·Ï ÏÚ«≈∆≈«ƒƒ
זהים  שהביאורים בטעות וחושבים

עצמם  על ‡Á„,וחוזרים ¯e‡Èa .[≈∆»
LÈ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙„B·ÚL∆¬«¿ƒ«»∆≈

ÌÈÂw‰ 'a da השונים¯eÒ'c »«»ƒ¿
Ú¯Ó שלא וזהירות מהרע התרחקות ≈»

לאֿתעשה  מצוות על ≈¬»NÚÂ‰לעבור
'·BË1 וזהירות טובים מעשים  עשיית

מצוותֿעשה. כפי ÁÎeÓ„ÎÂבקיום ¿ƒ¿»
ÌÈ¯ÓB‡Mשמוכח  ‰nÓ Ìb«ƒ«∆¿ƒ

ÌBÈ ÏÎa ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ È¯Á‡«¬≈¿ƒ«»∆¿»
,'ÌÏBÚŒÏLŒBBa¯' ÁÒea¿«ƒ∆»
הספירה  לאחר הנאמרת מיוחדת תפילה

È„k ‡È‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ«»∆ƒ¿≈
ÈzÏa ÌÈÈÚÓ 'eÎÂ e¯‰ËÏ¿«¬≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

ÌÈÈeˆ¯– זו בתפילה שמפורש כפי ¿ƒ
eLc˜Ï È„k Ì‚Â ,'Ú¯Ó ¯eÒ'≈»¿«¿≈¿«¿≈
„Ú ,‰BÈÏÚ‰ E˙Le„˜aƒ¿»¿»∆¿»«

‰ÊaL ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙Ï שיא ¿«¿ƒ«¿≈∆»∆
'NÚ‰הקדושה, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬≈

ÈÓÈ ˙„B·Ú ÔÎBz e‰ÊÂ .'·BË¿∆∆¬«¿≈
¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ הרוחני במובן ¿ƒ«»∆

Ê‰הפנימי  ÔÙB‡ ÈÙÏ שהיא ¿ƒ∆∆
‰BÂˆw˙עבודה, '·a השונים ¿«¿»

מזה  זה Ú¯Óורחוקים ¯eÒ'c מצד ¿≈»
ÚÂ'·BËאחד  ‰N.שני מצד «¬≈

,ÈL ¯e‡È·e במאמרי שמצינו ≈≈ƒ
של  הפנימית המשמעות אודות חסידות

הוא  העומר »¬∆B·ÚL„˙ספירת
Âwa ˜¯ ‡È‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»∆ƒ«««

'Ú¯Ó ¯eÒ'c2 מדברים התרחקות ¿≈»
על  לעבור שלא וזהירות רצויים לא

לאֿתעשה. Ó‰‡מצוות Ô·enÎÂ¿«»≈»
‡˙È‡c שמובא fa3‰¯מזה ¿ƒ»«…«

¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙ÂˆnL בה ∆ƒ¿«¿ƒ«»∆
לחג  הפסח חג שבין הימים את סופרים

תורה  למתן כהכנה È‰ƒ‡השבועות
dÏ ‰¯ÙÒÂ ˙ÂˆÓ ˙Ó‚e„a4, ¿¿«ƒ¿«¿»¿»»

,ÌÈi˜ 'Ê ˙¯ÈÙÒ ללא ימים שבעה וסופרת מנידתה שנטהרת האשה של ¿ƒ«¿ƒƒ
לטהרה  מטומאה למעבר כהכנה דם dÏראיית ‰¯ÙÒÂ ˙ÂˆnL ‡l‡∆»∆ƒ¿«¿»¿»»

הימים  כאמור ספירת האשה, ÌÈÓÈשל 'Ê ÏÚ ˜¯ ‡È‰ היא שבסיומם ƒ««»ƒ
לטהרתה, ÌBÈ,טובלת Ë"Ó ‡È‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙ÂˆÓe ומטרתה ƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ

ולזכך ËÏ‰¯היא  ‡˙לעדן ¿«≈∆
‰Óc˜‰k Ï‡¯NÈ ˙eÏÏk¿»ƒ¿»≈¿«¿»»

ÈeÏÈbÏ והמיוחד הנעלה האלוקי «ƒ
‰¯BzŒÔzÓc ומתעורר שחוזר ¿««»

ושנה. שנה בכל ÔÈÚמחדש È¯‰Â«¬≈ƒ¿«
) ÌÈi˜ 'Ê ˙¯ÈÙÒ קיום שהוא ¿ƒ«¿ƒƒ

של  ‰e‡המצווה (dÏ ‰¯ÙÒÂ¿»¿»»
'Ê‰ ¯Ób È¯Á‡Ï „ÚL ÔÙB‡a¿∆∆«¿«¬≈¿««

‰Â˜na ‰ÏÈ·h‰Â ÌÈi˜ לאחר ¿ƒƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿∆
נקיים  ימים שבעה ÔÈ„Ú¬«ƒספירת

BÓk ‰¯B‰Ë ÈzÏa ˙·LÁ∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿
ÔBL‡¯‰ Ú‚¯a שתטבול עד »∆«»ƒ

תהליך  זה שאין היינו לטהרתה,

היא  לספירה השני ביום שבו הדרגתי

וכך  הראשון ביום מאשר יותר טהורה

חל  לא הימים שבעת בכל אלא הלאה

במצבה  kL˙·שינוי BÓk)¿∆»«
Ì"aÓ¯‰5˜ÒÙÏ ‡·enÎÂ »«¿«¿«»ƒ¿«

'Ce¯Ú ÔÁÏeL'a ‰ÎÏ‰6'eÎÂ ¬»»¿¿»»¿
שתטבול  עד נטהרת האשה ),שאין

ÌÈi˜ 'Ê‰ ¯Ób È¯Á‡ ˜¯Â¿««¬≈¿««¿ƒƒ
הטבילה  ולאחר ‡LÙ¯כולם Ê‡»∆¿»

‰ÏÚaיכול  ÌÚ „eÁi‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒƒ«««
„Ú מלאה ÔÙB‡aלהתאחדות «¿∆

eÈ‰Âc7‰fÓe .„Á‡ ¯N·Ï ƒ¿»¿»»∆»ƒ∆
,Ô·eÓ הזוהר ומאחר דברי פי ועל »

העומר  ספירת של הרוחנית העבודה

לספירת  האשה,דומה של נקיים שבעה

ÔÈÚaמובן  Ìb ‡e‰ ÔÎc¿≈«¿ƒ¿«
,‰Ê ÔÙB‡ ÈÙÏ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»∆¿ƒ∆∆

‰„B·Ú‰ ÏkL מ"ט כל במשך ∆»»¬»
בשווה  ÏÈÏLa˙הימים ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ¿ƒ«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  .................................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

     להבין ענין ספירת העומרה "מאמר ד  )ג

ה   ........  ז"מתש'ה סיון ח"מבה, בחוקותי-בהרשבת פרשת 

  , חוקותיב פרשת 'יום דשיחת   )ד

אי   .......................  מ"דתש'הפסח שני , אייר ד"י

  בהרפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

לז  ...............................................  ביכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

במ  .................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

דמ  ................  בהרפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

המ  .............  בהרלשבוע פרשת ש שיעור יומי חומ  )ח

סח  .................  בהרלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

סט  ......................................  בהרלשבוע פרשת  

עח  ................  בהרלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

פ  .............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פג   ................  בהרלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

חק   .............  בהרשבוע פרשת לפרק אחד ליום  –  )יד

יגק  .................  בהרלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  מסכת סוטה עם ביאורים  )טז

טזק  .............................................  כהעד  יט מדף 

  נביאים וכתובים   )יז

מדק  ...........................  טיקתהלים פרק , יאפרק  במלכים 

  חוליןמסכת  –משניות   )יח

מוק  ..............................................    ביאור קהתי

 נהק  ............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  הביצמסכת   )כ

קנו  ...............................................  מ ףעד ד להמדף 

  עם ביאורים  ראש השנהמסכת   )כא

קפ  ..................................................   בדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

קפד  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

קפה  .................................................  ר הזקן"אדמו

  תורהלקוטי   )כד

קפה  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

קפו  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"רי הצמאמ –צ "מאמרי הצ  )כו

קפז  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

קפז  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

זקפ  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כט

קפח  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

קפט  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

פטק  .................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )לא

  אגרות קודש   )לב

קצא  .....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קצב  ........................................  גפרקי אבות פרק   )לג

קצג  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לד

קצח  ........................ בהרלשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

קצט  ......  שבת קודשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לו
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מרע', 'סּור – רצּויים הּבלּתי הענינים ְְְְִִִִִִִֵַַָָָּבׁשלילת

ּבא  אז והּטהרה, הּספירה ׁשלימּות לאחרי ְְְְְֲֳִֵֵַַַַָָָָָורק

ּגם  מּובן וכן ֿ ּתֹורה. ׁשּבמּתן טֹוב' ּד'עׂשה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהענין

ּבהמׁש8מהּמבֹואר  הּוא העֹומר ספירת ׁשענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מנחת  ּכמֹו ּדוקא מּׂשעֹורים הּבא העֹומר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָלהבאת

הּזה 9סֹוטה  ּבּזמן יׂשראל ּבני ׁשעבֹודת מּׁשּום , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשּׂשעֹורים  מה ּדזהּו הּבהמית, נפׁש ּבבירּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַהיא

ּבהמה  מאכל סֹוטה 10הּוא ּכמֹו ׁשהם וגם , ְְְֲֵֵֶַַַָָ

נעׂשית  אז הענינים ּכל ּגמר לאחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּדוקא

ׁשעדין  זמן ׁשּכל מּובן, ּדמּזה לבעלּה, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָמּוּתרת

ּבאֹופן  רק עדין הּוא הרי הּבירּור נׁשלם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַֹלא

ּבלבד. מרע' ְְִֵַָּד'סּור

¯e‡È·e העֹומר ּדספירת ׁשהעבֹודה ׁשליׁשי, ≈ְְֲִִִִֶֶַָָָ

טֹוב' ּד'עׂשה ּבקו רק ּדהּנה 11הּוא . ְְֲִֵֵַַַ

נבּוכים' ּב'מֹורה הרמּב"ם ׁשהביא הּכלל 12ידּוע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

וימצא  ּדברים, מּׁשני מּורּכב ּדבר ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּכׁשּימצא

הּדבר  מן חּוץ עצמֹו ּבפני הּדברים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאחד

ּבהכרח  האחר מציאּות מתחּיב הּמּורּכב, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָההּוא

מּובן  ּומּזה ּכן. ּגם הּמּוכרח ההּוא הּדבר מן ְִִֵֶַַַַָָָָחּוץ

ּבביאּור  אֹופן ׁשּמצינּו ׁשּמּכיון ּבעניננּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגם

מב' מּורּכבת ׁשהיא העֹומר, ספירת ְְֲִִִֶֶֶֶַַָעבֹודת

אחד  ּומצינּו טֹוב', ועׂשה מרע ּד'סּור ְֲֲִֵֵֶַָָָָהעבֹודֹות

ּביאּור  (לפי מרע' 'סּור ענין עצמֹו, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָמהם

ּבעבֹודת  אֹופן ּגם ׁשּיהיה מתחּיב ואםּֿכן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹהּזהר),

העֹומר  טֹוב'ספירת ּד'עׂשה ּבקו היא ּכּולּה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

הּמבֹואר  עלּֿפי ּבזה, הּביאּור לֹומר ויׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּבלבד.

היּו מצרים יציאת ׁשּבעת חסידּות, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּבדרּוׁשי

צּדיקים  ּבבחינת ּכקטן 13יׂשראל ׁשּנתּגּיר וגר , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÓÈÏL È¯Á‡Ï ˜¯Â ,'Ú¯Ó ¯eÒ' Y ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿«¿«¬≈¿≈
ŒÔzÓaL '·BË ‰NÚ'c ÔÈÚ‰ ‡a Ê‡ ,‰¯‰h‰Â ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿«»√»»»»ƒ¿»«¬≈∆¿««

‰¯Bz של הראשונים הימים בין הבדל אין נמשכת, הספירה עוד כל אבל »
מהרע  התרחקות רק יש ובכולם הספירה סיום של הימים ובין העומר ספירת

היטהרות  של תהליך אין ועדיין

טוב". "עשה של בדרך והתקדשות

¯‡B·n‰Ó Ìb Ô·eÓ ÔÎÂ8 ¿≈»«≈«¿»
החסידות  ÈÙÒ¯˙בתורת ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ«

˙‡·‰Ï CLÓ‰a ‡e‰ ¯ÓBÚ‰»∆¿∆¿≈«¬»«
בט"ז ‰ÓBÚ¯קרבן  המקדש בבית »∆

פסח, של הראשון החג למחרת בניסן,

BÓk ‡˜Âc ÌÈ¯BÚOÓ ‡a‰«»ƒ¿ƒ«¿»¿
‰ËBÒ ˙ÁÓ9, והביא" נאמר עליה ƒ¿«»

את  והביא הכהן אל אשתו את האיש

עשי  עליה קמח קרבנה האיפה רית

(הובא  ז"ל חכמינו ואמרו שעורים",

– שעורים הפסוק): על רש"י בפירוש

בהמה  מעשה עשתה היא חטים. ולא

בהמה", מאכל ÌeMÓƒוקרבנה
ÔÓfa Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·ÚL∆¬«¿≈ƒ¿»≈«¿«

‰f‰ קיים המקדש בית שאין «∆
בגלוי  מאירה לא È‰ƒ‡והאלוקות
˙ÈÓ‰a‰ LÙ ¯e¯È·a ידי על ¿≈∆∆««¬ƒ

והעלאתו  הרע מן שבה הטוב הפרדת

ÌÈ¯BÚOLלקדושה, ‰Ó e‰Êc¿∆«∆¿ƒ
‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ‡e‰10 על להורות «¬«¿≈»

הבהמית, הנפש Ì‰Lבירור Ì‚Â בני ¿«∆≈
ËBÒ‰ישראל BÓk זה במובן ¿»

Ïk ¯Ób È¯Á‡Ï ‡˜ÂcL∆«¿»¿«¬≈¿«»
ÌÈÈÚ‰ המפורט התהליך ככל »ƒ¿»ƒ

נשא  בפרשת ÈNÚ˙בתורה Ê‡»«¬≈
dÏÚ·Ï ˙¯zeÓ לאמור בדומה ∆∆¿«¿»

בסיום  שרק נדה אשה לגבי לעיל

היא  והטבילה הימים שבעת כל ספירת

ÔÓÊנטהרת, ÏkL ,Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»∆»¿«
¯e¯Èa‰ ÌÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL של ∆¬«ƒ…ƒ¿««≈

לגמרי  הבהמית ‰e‡הנפש È¯‰¬≈
'Ú¯Ó ¯eÒ'c ÔÙB‡a ˜¯ ÔÈ„Ú¬«ƒ«¿∆¿≈»

„·Ïa להתחברות מוכן ואינו ƒ¿«
טוב". "עשה ידי על הנפעלת הוא ברוך הקדוש עם והתאחדות

,ÈLÈÏL ¯e‡È·e של הפנימי הרוחני התוכן לגבי חסידות במאמרי שמצינו ≈¿ƒƒ

הוא  העומר ספירת בימי ה' ‰e‡עבודת ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«»∆
'·BË ‰NÚ'c Â˜a האדם 11¯˜ את המקרבים ומעשים חיוב של בדרך «¿««¬≈

הוא. ברוך הקדוש ‰ÏÏkאל Úe„È ‰p‰c ההיגיון פי על המחויב ¿ƒ≈»««¿»
'ÌÈÎe· ‰¯BÓ'a Ì"aÓ¯‰ ‡È·‰L12¯·c ‡ˆÓiLkL ∆≈ƒ»«¿«¿∆¿ƒ∆¿∆ƒ¿»»»

‡ˆÓÈÂ ,ÌÈ¯·c ÈMÓ ·k¯eÓ¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»
ÈÙa ÌÈ¯·c‰ ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈
‡e‰‰ ¯·c‰ ÔÓ ıeÁ BÓˆÚ«¿ƒ«»»«
˙e‡ÈˆÓ ·iÁ˙Ó ,·k¯en‰«¿»ƒ¿«≈¿ƒ
¯·c‰ ÔÓ ıeÁ Á¯Î‰a ¯Á‡‰»«≈¿∆¿≈«ƒ«»»

Ôk Ìb Á¯Îen‰ ‡e‰‰,כלומר ««¿»«≈
משני  שמורכבת מציאות לפנינו כאשר

ובי"ת  אל"ף מציאות חלקים, וגם ,

ללא  בלבד, אל"ף מרכיב של נוספת

גם  שתהיה מחייב הדבר בי"ת, מרכיב

עצמו, בפני בי"ת מרכיב של מציאות

שהתברר  ברגע (כי אל"ף מרכיב ללא

יופיעו  המרכיבים ששני הכרח שאין

יכול  שאל"ף כשם הרי ביחד, דווקא

להיות  יכול בי"ת כך בי"ת, בלי להיות

אל"ף). Ìbבלי Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«
eÈˆnL ÔÂÈknL ,eÈÚa¿ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆»ƒ

חסידות  e‡È·a¯במאמרי ÔÙB‡∆¿≈
‡È‰L ,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙„B·Ú¬«¿ƒ«»∆∆ƒ
¯eÒ'c ˙B„B·Ú‰ '·Ó ˙·k¯eÓ¿∆∆ƒ»¬¿
eÈˆÓe ,'·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó≈»«¬≈»ƒ

במפורש  ÈÙaמבואר Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿≈
ÈÙÏ) 'Ú¯Ó ¯eÒ' ÔÈÚ ,BÓˆÚ«¿ƒ¿«≈»¿ƒ

¯‰f‰ ¯e‡Èa את המדמה האמור ≈«…«
הנקיים  שבעת לספירת העומר ספירת

האשה  'עשה ),של של העבודה ללא

במקביל, iÁ˙Ó·טוב' ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈ƒ¿«≈
הרמב"ם  מדברי האמור הכלל לפי

˙„B·Úa ÔÙB‡ Ìb ‰È‰iL∆ƒ¿∆«∆«¬«
dÏek ÏkL ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»∆∆»»
„·Ïa '·BË ‰NÚ'c Â˜a ‡È‰ƒ¿««¬≈ƒ¿«

מרע'.בלי  'סור של המרכיב

,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
של  בקו העומר ספירת של בעבודה

בלבד  טוב' ‰B·n‡¯'עשה ÈtŒÏÚ«ƒ«¿»
ÈLe¯„a מאמריÏ‡¯NÈ eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÚaL ,˙e„ÈÒÁ ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈ˜Ècˆ ˙ÈÁ·a13, האלוקית ההתגלות ביציאת כי שהייתה העצומה ƒ¿ƒ««ƒƒ
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ּדמי  ׁשל 14ׁשּנֹולד ענין אצלם היה לא זה ׁשּלפי , ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

ּבענין  היתה העבֹודה ּכל אּלא מרע', ְְְֲִֵֶַָָָָָָָ'סּור

חיל  אל מחיל עלּיה ּבלבד, טֹוב' 15ּד'עׂשה ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

אחר  ּבמקֹום [וכּמבֹואר ּגּופא. ׁשּזהּו16ּבּקדּוׁשה ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

ּולאחריו, ניסן חֹודׁש עבֹודת ּבין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָההפרׁש

חֹודׁש ּדעבֹודת  ּולאחריו, ּתׁשרי חֹודׁש ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָועבֹודת

סּורֹו ּדבעלּֿתׁשּובה הּתׁשּובה, עבֹודת היא ְְְְֲִִֵַַַַָָּתׁשרי

מרע' ּד'סּור ּבקו היא העבֹודה ולכן ,17רע, ְְְֲִֵֵַַָָָָ

עבֹודת  היא ניסן חֹודׁש עבֹודת ֲֲִִֵֵֶֶַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן

ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ּבלבד]. טֹוב' 'עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַהּצּדיקים,

את  הרי ׁשאז ּדלעתידֿלבא, העבֹודה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעלּֿדר

הארץ  מן אעביר הּטּומאה והעבֹודה 18רּוח , ְְֲֲִִֶַַַָָָָָ

ּגּופא, ּבקדּוׁשה חיל אל מחיל ּבהליכה ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה

הּקדׁש' ּב'אּגרת אחר 19ּכדאיתא ּבמקֹום ּומבֹואר , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אֹופן  לפי  העֹומר  ספירת ענין ּגם ּדזהּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּבארּוּכה.

ּגּופא. ּבקדּוׁשה חיל אל מחיל ועלּיה הליכה ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָזה,

הּגדה  ּבמדרׁש ּׁשּכתּוב מּמה ׁשענין 20ּולהעיר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּדיׂשראל  הּתׁשּוקה מחמת הּוא העֹומר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָספירת

מׁשמע  ׁשּמּזה הּתֹורה, לקּבלת מצרים ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָּביציאת

ּבלבד  חּיּובי ענין הּוא העֹומר ספירת ענין ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָׁשּכל

למּתןּֿתֹורה. ְֲַַַָָָוהכנה

‰p‰Âּדספירת ּדלעיל הא' אֹופן יׁשלפי העֹומר ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ועׂשה  מרע ּד'סּור ּביחד העבֹודֹות ּב' ְְֲֲֵֵַַַָָָּבּה

העֹומר  ׁשּספירת זה מּצד ׁשּזהּו לֹומר יׁש ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָטֹוב',

ּתֹורה  למּתן מצרים יציאת ּבין ממּוצע .21היא ְְְְִִִִֵַַַַָָ
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ואילך. ג ע' תרנ"ב שס. 16.)14ע' בהערה הנסמן ואילך. 119 ע' חי"ח לקו"ש – בנדו"ד וראה א. כב, תהלים )15יבמות

ח. ועוד.)16פד, נ. ע' תרכ"ו סה"מ .13 שבהערה סה"מ ואילך). רנז (ע' החודש ד"ה בא אוה"ת לקו"ת )17ראה ראה

ובכ"מ. ד. ט, ב.)18ואתחנן יג, ע')20סכ"ו.)19זכרי' חכ"ב לקו"ש שו. מצוה חינוך וראה פסחים. מס' סוף בר"ן הובא

וש"נ. ועוד.)11421, תרע"ח. וספרתם וסד"ה רד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מטומאת  יציאה של הרוחני במובן לחירות מעבדות הקיצוני והמעבר מצרים

צדיקים  של למצב אותם העלתה לקדושה, ÔË˜kמצרים ¯ib˙pL ¯‚Â¿≈∆ƒ¿«≈¿»»
ÈÓc „ÏBpL14, הי שלא הגר שנולד כלומר, כמי נחשב ונתגייר יהודי ה ∆»»ƒ

נקי  חדש" "דף מתחיל הוא אלא היה לא כאילו הקודם עברו וכל מחדש

ביציאת  ישראל בני וכך לחלוטין,

על  הבט מבלי לצדיקים הפכו מצרים

הקודם, Ê‰מצבם ÈÙlL מאחר ∆¿ƒ∆
כצדיקים  מוגדרים ‰È‰שהיו ‡Ï…»»

'Ú¯Ó ¯eÒ' ÏL ÔÈÚ ÌÏˆ‡ כי ∆¿»ƒ¿»∆≈»
להם  ואין הרע עם קשר כל להם אין

אותו, ולהעלות לברר Ïkצורך ‡l‡∆»»
‰NÚ'c ÔÈÚa ‰˙È‰ ‰„B·Ú‰»¬»»¿»¿ƒ¿««¬≈

‰iÏÚ ,„·Ïa '·BË והתקדמות ƒ¿«¬ƒ»
ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ15 לעליה והכוונה ≈«ƒ∆»ƒ

לדרגה  מדרגה מתמדת והתקדמות

‡Ùeb ‰Le„wa.עצמה ƒ¿»»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ]16 ¿«¿»¿»«≈

החסידות  ‰‰L¯Ùבתורת e‰fL∆∆«∆¿≈
ÔÒÈ L„BÁ ˙„B·Ú ÔÈa≈¬«∆ƒ»
L„BÁ ˙„B·ÚÂ ,ÂÈ¯Á‡Ïe¿«¬»«¬«∆

,ÂÈ¯Á‡Ïe È¯Lz של זה עניין ƒ¿≈¿«¬»
מרע" "סור בדרך העבודה בין ההבדל

הוא  טוב" "עשה בדרך לעבודה

ניסן  חודש עבודת בין ההבדל

עבודת  שהיא אחריו הבאה והתקופה

לדרגה הצדיקים  מדרגה המתעלים

תשרי  חודש לעבודת עצמה, בקדושה

עבודת  שהיא אחריו הבאה והתקופה

ומתרחקים  ההולכים בעליֿתשובה

שבחודש  בחסידות כמבואר מהרע,

אלוקות  והתגלות הארה יש ניסן

אחריה, נמשך שהאדם למטה מלמעלה

על  היא ההדגשה תשרי בחודש ואילו

למעלה, מלמטה לאלוקות התקרבות

ומצבו, מעמדו ערך ולפי האדם מצד

הוא  הדבר ‰eLz·‰,וטעם ˙„B·Ú ‡È‰ È¯Lz L„BÁ ˙„B·Úc«¬«∆ƒ¿≈ƒ¬««¿»
B¯eÒ ‰·eLzŒÏÚ·c עברו¯eÒ'c Â˜a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÔÎÏÂ ,Ú¯ ¿««¿»«¿»≈»¬»ƒ¿«¿

'Ú¯Ó17,מהרע התרחקות על דגש L„BÁעם ˙„B·Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ≈»«∆≈≈¬«∆
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ‡È‰ ÔÒÈ,רע עם קשר כל להם BË·'שאין ‰NÚ' ƒ»ƒ¬«««ƒƒ¬≈

.[„·Ïaƒ¿«
e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ ללא בלבד טוב" ב"עשה עיסוק של זו בדרך ה' עבודת ¿≈«∆∆

היא  הרע עם התעסקות C¯cŒÏÚ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏcכל ‰„B·Ú‰ בימות «∆∆»¬»ƒ¿»ƒ»…
‰¯Èהמשיח, Ê‡L הזמן אותו על הנביא כדברי בעולם רע שום יהיה לא ∆»¬≈

ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰ Áe¯ ˙‡18‰È‰z ‰„B·Ú‰Â , ∆««¿»«¬ƒƒ»»∆¿»¬»ƒ¿∆
ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ ‰ÎÈÏ‰a ועלייה Ùeb‡התקדמות ‰Le„˜a עצמה, «¬ƒ»≈«ƒ∆»ƒƒ¿»»

'L„w‰ ˙¯b‡'a ‡˙È‡„k19 ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆«…∆
בהרחבה  מבואר שם התניא, שבספר

איסור  בדיני יעסקו לעתידֿלבוא שגם

שלא  למרות וטהרה, וטומאה והיתר

 ֿ וסטרא וקליפות רע של מציאות תהיה

השכינה  כאשר שכעת, בעוד כי אחרא,

לברר  הוא התורה עסק בגלות, היא

השכינה  ניצוצות את ולהעלות בירורים

לעתידֿלבוא  אבל הקליפות, מתוך

לאחר  בקליפות מהגלות השכינה בצאת

יופרד  והרע יושלם הניצוצות שבירור

לברר  יהיה לא התורה עסק מהטוב,

עליונים  יחודים ליחד אם "כי בירורים

יותר", עליונים אורות להמשיך יותר

מדרגה  להתעלות לעיל, כאמור והיינו,

עצמה  בקדושה «¿B·Óe‡¯לדרגה
e‰Êc .‰ke¯‡a ¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈«¬»¿∆
ÈÙÏ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«¿ƒ«»∆¿ƒ
ÏÈÁÓ ‰iÏÚÂ ‰ÎÈÏ‰ ,‰Ê ÔÙB‡∆∆¬ƒ»«¬ƒ»≈«ƒ

‡Ùeb ‰Le„˜a ÏÈÁ Ï‡ מבלי ∆»ƒƒ¿»»
הרע. עם nÓ‰התעסקות ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ«

‰„b‰ L¯„Óa ·e˙kM20 ∆»¿ƒ¿««»»
‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ«»∆
Ï‡¯NÈc ‰˜eLz‰ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿ƒ¿»≈
˙Ïa˜Ï ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«»«

‰¯Bz‰ ליום להגיע החזק והרצון «»
להם  שגרם זה הוא התורה קבלת

עד  מצרים שמיציאת הימים את לספור

התורה, ÚÓLÓקבלת ‰fnL∆ƒ∆«¿«
‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿«¿ƒ«»∆
‰Î‰Â „·Ïa È·eiÁ ÔÈÚƒ¿»ƒƒƒ¿««¬»»

,‰¯BzŒÔzÓÏ."מרע ב"סור לעסוק מבלי טוב", "עשה ¿««»
ÏÈÚÏc '‡‰ ÔÙB‡ ÈÙÏ ‰p‰Â הפנימי התוכן בביאור הראשון האופן ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿≈

¯Ó ¯eÒ'c „ÁÈa ˙B„B·Ú‰ 'a da LÈ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒcÚ ƒ¿ƒ«»∆≈»»¬¿««¿≈»
‡È‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙqL ‰Ê „vÓ e‰fL ¯ÓBÏ LÈ ,'·BË ‰NÚÂ«¬≈≈«∆∆ƒ«∆∆¿ƒ«»∆ƒ

ÚˆeÓÓ ומקשר Bz¯‰המחבר ÔzÓÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈa21 שהם ¿»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿««»
ולעבור  חיבור ביניהם ליצור שכדי קיצוני באופן מזה זה רחוקים מצבים שני
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ז f"nyz'd oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay

מרע', 'סּור – רצּויים הּבלּתי הענינים ְְְְִִִִִִִֵַַָָָּבׁשלילת

ּבא  אז והּטהרה, הּספירה ׁשלימּות לאחרי ְְְְְֲֳִֵֵַַַַָָָָָורק

ּגם  מּובן וכן ֿ ּתֹורה. ׁשּבמּתן טֹוב' ּד'עׂשה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהענין

ּבהמׁש8מהּמבֹואר  הּוא העֹומר ספירת ׁשענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מנחת  ּכמֹו ּדוקא מּׂשעֹורים הּבא העֹומר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָלהבאת

הּזה 9סֹוטה  ּבּזמן יׂשראל ּבני ׁשעבֹודת מּׁשּום , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשּׂשעֹורים  מה ּדזהּו הּבהמית, נפׁש ּבבירּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַהיא

ּבהמה  מאכל סֹוטה 10הּוא ּכמֹו ׁשהם וגם , ְְְֲֵֵֶַַַָָ

נעׂשית  אז הענינים ּכל ּגמר לאחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּדוקא

ׁשעדין  זמן ׁשּכל מּובן, ּדמּזה לבעלּה, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָמּוּתרת

ּבאֹופן  רק עדין הּוא הרי הּבירּור נׁשלם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַֹלא

ּבלבד. מרע' ְְִֵַָּד'סּור

¯e‡È·e העֹומר ּדספירת ׁשהעבֹודה ׁשליׁשי, ≈ְְֲִִִִֶֶַָָָ

טֹוב' ּד'עׂשה ּבקו רק ּדהּנה 11הּוא . ְְֲִֵֵַַַ

נבּוכים' ּב'מֹורה הרמּב"ם ׁשהביא הּכלל 12ידּוע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

וימצא  ּדברים, מּׁשני מּורּכב ּדבר ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּכׁשּימצא

הּדבר  מן חּוץ עצמֹו ּבפני הּדברים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאחד

ּבהכרח  האחר מציאּות מתחּיב הּמּורּכב, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָההּוא

מּובן  ּומּזה ּכן. ּגם הּמּוכרח ההּוא הּדבר מן ְִִֵֶַַַַָָָָחּוץ

ּבביאּור  אֹופן ׁשּמצינּו ׁשּמּכיון ּבעניננּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגם

מב' מּורּכבת ׁשהיא העֹומר, ספירת ְְֲִִִֶֶֶֶַַָעבֹודת

אחד  ּומצינּו טֹוב', ועׂשה מרע ּד'סּור ְֲֲִֵֵֶַָָָָהעבֹודֹות

ּביאּור  (לפי מרע' 'סּור ענין עצמֹו, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָמהם

ּבעבֹודת  אֹופן ּגם ׁשּיהיה מתחּיב ואםּֿכן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹהּזהר),

העֹומר  טֹוב'ספירת ּד'עׂשה ּבקו היא ּכּולּה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

הּמבֹואר  עלּֿפי ּבזה, הּביאּור לֹומר ויׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּבלבד.

היּו מצרים יציאת ׁשּבעת חסידּות, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּבדרּוׁשי

צּדיקים  ּבבחינת ּכקטן 13יׂשראל ׁשּנתּגּיר וגר , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
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ואילך.)8 תעד ע' א) (כרך תקס"ה אדה"ז מאמרי (ברע"מ). א שם, זהר וראה ואילך. תתמח ע' ג) (כרך אמור אוה"ת ראה

ואילך. א'פט ע' ד) (כרך אמור אוה"ת ג. קמ, אמור סע"א.)9ביאוה"ז יד, סוטה סע"ב.)10משנה ג, פסחים שם. סוטה

.3 שבהערה וספרתם ד"ה .8 שבהערה דרושים ואילך. א לו, אמור לקו"ת צב.)11וראה ד. שם, א. פט, מסעי לקו"ת ראה

ואילך. ו ס"ע עזר"ת סה"מ וספירה. העומר מצות להצ"צ סהמ"צ שני.)12ב. עיון ד"ה פ"א ח"ב )13ח"ב תרל"ו סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÓÈÏL È¯Á‡Ï ˜¯Â ,'Ú¯Ó ¯eÒ' Y ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿«¿«¬≈¿≈
ŒÔzÓaL '·BË ‰NÚ'c ÔÈÚ‰ ‡a Ê‡ ,‰¯‰h‰Â ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿«»√»»»»ƒ¿»«¬≈∆¿««

‰¯Bz של הראשונים הימים בין הבדל אין נמשכת, הספירה עוד כל אבל »
מהרע  התרחקות רק יש ובכולם הספירה סיום של הימים ובין העומר ספירת

היטהרות  של תהליך אין ועדיין

טוב". "עשה של בדרך והתקדשות

¯‡B·n‰Ó Ìb Ô·eÓ ÔÎÂ8 ¿≈»«≈«¿»
החסידות  ÈÙÒ¯˙בתורת ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ«

˙‡·‰Ï CLÓ‰a ‡e‰ ¯ÓBÚ‰»∆¿∆¿≈«¬»«
בט"ז ‰ÓBÚ¯קרבן  המקדש בבית »∆

פסח, של הראשון החג למחרת בניסן,

BÓk ‡˜Âc ÌÈ¯BÚOÓ ‡a‰«»ƒ¿ƒ«¿»¿
‰ËBÒ ˙ÁÓ9, והביא" נאמר עליה ƒ¿«»

את  והביא הכהן אל אשתו את האיש

עשי  עליה קמח קרבנה האיפה רית

(הובא  ז"ל חכמינו ואמרו שעורים",

– שעורים הפסוק): על רש"י בפירוש

בהמה  מעשה עשתה היא חטים. ולא

בהמה", מאכל ÌeMÓƒוקרבנה
ÔÓfa Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·ÚL∆¬«¿≈ƒ¿»≈«¿«

‰f‰ קיים המקדש בית שאין «∆
בגלוי  מאירה לא È‰ƒ‡והאלוקות
˙ÈÓ‰a‰ LÙ ¯e¯È·a ידי על ¿≈∆∆««¬ƒ

והעלאתו  הרע מן שבה הטוב הפרדת

ÌÈ¯BÚOLלקדושה, ‰Ó e‰Êc¿∆«∆¿ƒ
‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ‡e‰10 על להורות «¬«¿≈»

הבהמית, הנפש Ì‰Lבירור Ì‚Â בני ¿«∆≈
ËBÒ‰ישראל BÓk זה במובן ¿»

Ïk ¯Ób È¯Á‡Ï ‡˜ÂcL∆«¿»¿«¬≈¿«»
ÌÈÈÚ‰ המפורט התהליך ככל »ƒ¿»ƒ

נשא  בפרשת ÈNÚ˙בתורה Ê‡»«¬≈
dÏÚ·Ï ˙¯zeÓ לאמור בדומה ∆∆¿«¿»

בסיום  שרק נדה אשה לגבי לעיל

היא  והטבילה הימים שבעת כל ספירת

ÔÓÊנטהרת, ÏkL ,Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»∆»¿«
¯e¯Èa‰ ÌÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL של ∆¬«ƒ…ƒ¿««≈

לגמרי  הבהמית ‰e‡הנפש È¯‰¬≈
'Ú¯Ó ¯eÒ'c ÔÙB‡a ˜¯ ÔÈ„Ú¬«ƒ«¿∆¿≈»

„·Ïa להתחברות מוכן ואינו ƒ¿«
טוב". "עשה ידי על הנפעלת הוא ברוך הקדוש עם והתאחדות

,ÈLÈÏL ¯e‡È·e של הפנימי הרוחני התוכן לגבי חסידות במאמרי שמצינו ≈¿ƒƒ

הוא  העומר ספירת בימי ה' ‰e‡עבודת ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«»∆
'·BË ‰NÚ'c Â˜a האדם 11¯˜ את המקרבים ומעשים חיוב של בדרך «¿««¬≈

הוא. ברוך הקדוש ‰ÏÏkאל Úe„È ‰p‰c ההיגיון פי על המחויב ¿ƒ≈»««¿»
'ÌÈÎe· ‰¯BÓ'a Ì"aÓ¯‰ ‡È·‰L12¯·c ‡ˆÓiLkL ∆≈ƒ»«¿«¿∆¿ƒ∆¿∆ƒ¿»»»

‡ˆÓÈÂ ,ÌÈ¯·c ÈMÓ ·k¯eÓ¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»
ÈÙa ÌÈ¯·c‰ ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈
‡e‰‰ ¯·c‰ ÔÓ ıeÁ BÓˆÚ«¿ƒ«»»«
˙e‡ÈˆÓ ·iÁ˙Ó ,·k¯en‰«¿»ƒ¿«≈¿ƒ
¯·c‰ ÔÓ ıeÁ Á¯Î‰a ¯Á‡‰»«≈¿∆¿≈«ƒ«»»

Ôk Ìb Á¯Îen‰ ‡e‰‰,כלומר ««¿»«≈
משני  שמורכבת מציאות לפנינו כאשר

ובי"ת  אל"ף מציאות חלקים, וגם ,

ללא  בלבד, אל"ף מרכיב של נוספת

גם  שתהיה מחייב הדבר בי"ת, מרכיב

עצמו, בפני בי"ת מרכיב של מציאות

שהתברר  ברגע (כי אל"ף מרכיב ללא

יופיעו  המרכיבים ששני הכרח שאין

יכול  שאל"ף כשם הרי ביחד, דווקא

להיות  יכול בי"ת כך בי"ת, בלי להיות

אל"ף). Ìbבלי Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«
eÈˆnL ÔÂÈknL ,eÈÚa¿ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆»ƒ

חסידות  e‡È·a¯במאמרי ÔÙB‡∆¿≈
‡È‰L ,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙„B·Ú¬«¿ƒ«»∆∆ƒ
¯eÒ'c ˙B„B·Ú‰ '·Ó ˙·k¯eÓ¿∆∆ƒ»¬¿
eÈˆÓe ,'·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó≈»«¬≈»ƒ

במפורש  ÈÙaמבואר Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿≈
ÈÙÏ) 'Ú¯Ó ¯eÒ' ÔÈÚ ,BÓˆÚ«¿ƒ¿«≈»¿ƒ

¯‰f‰ ¯e‡Èa את המדמה האמור ≈«…«
הנקיים  שבעת לספירת העומר ספירת

האשה  'עשה ),של של העבודה ללא

במקביל, iÁ˙Ó·טוב' ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈ƒ¿«≈
הרמב"ם  מדברי האמור הכלל לפי

˙„B·Úa ÔÙB‡ Ìb ‰È‰iL∆ƒ¿∆«∆«¬«
dÏek ÏkL ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»∆∆»»
„·Ïa '·BË ‰NÚ'c Â˜a ‡È‰ƒ¿««¬≈ƒ¿«

מרע'.בלי  'סור של המרכיב

,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
של  בקו העומר ספירת של בעבודה

בלבד  טוב' ‰B·n‡¯'עשה ÈtŒÏÚ«ƒ«¿»
ÈLe¯„a מאמריÏ‡¯NÈ eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÚaL ,˙e„ÈÒÁ ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈ˜Ècˆ ˙ÈÁ·a13, האלוקית ההתגלות ביציאת כי שהייתה העצומה ƒ¿ƒ««ƒƒ
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ּדמי  ׁשל 14ׁשּנֹולד ענין אצלם היה לא זה ׁשּלפי , ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

ּבענין  היתה העבֹודה ּכל אּלא מרע', ְְְֲִֵֶַָָָָָָָ'סּור

חיל  אל מחיל עלּיה ּבלבד, טֹוב' 15ּד'עׂשה ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

אחר  ּבמקֹום [וכּמבֹואר ּגּופא. ׁשּזהּו16ּבּקדּוׁשה ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

ּולאחריו, ניסן חֹודׁש עבֹודת ּבין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָההפרׁש

חֹודׁש ּדעבֹודת  ּולאחריו, ּתׁשרי חֹודׁש ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָועבֹודת

סּורֹו ּדבעלּֿתׁשּובה הּתׁשּובה, עבֹודת היא ְְְְֲִִֵַַַַָָּתׁשרי

מרע' ּד'סּור ּבקו היא העבֹודה ולכן ,17רע, ְְְֲִֵֵַַָָָָ

עבֹודת  היא ניסן חֹודׁש עבֹודת ֲֲִִֵֵֶֶַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן

ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ּבלבד]. טֹוב' 'עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַהּצּדיקים,

את  הרי ׁשאז ּדלעתידֿלבא, העבֹודה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעלּֿדר

הארץ  מן אעביר הּטּומאה והעבֹודה 18רּוח , ְְֲֲִִֶַַַָָָָָ

ּגּופא, ּבקדּוׁשה חיל אל מחיל ּבהליכה ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה

הּקדׁש' ּב'אּגרת אחר 19ּכדאיתא ּבמקֹום ּומבֹואר , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אֹופן  לפי  העֹומר  ספירת ענין ּגם ּדזהּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּבארּוּכה.

ּגּופא. ּבקדּוׁשה חיל אל מחיל ועלּיה הליכה ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָזה,

הּגדה  ּבמדרׁש ּׁשּכתּוב מּמה ׁשענין 20ּולהעיר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּדיׂשראל  הּתׁשּוקה מחמת הּוא העֹומר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָספירת

מׁשמע  ׁשּמּזה הּתֹורה, לקּבלת מצרים ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָּביציאת

ּבלבד  חּיּובי ענין הּוא העֹומר ספירת ענין ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָׁשּכל

למּתןּֿתֹורה. ְֲַַַָָָוהכנה

‰p‰Âּדספירת ּדלעיל הא' אֹופן יׁשלפי העֹומר ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ועׂשה  מרע ּד'סּור ּביחד העבֹודֹות ּב' ְְֲֲֵֵַַַָָָּבּה

העֹומר  ׁשּספירת זה מּצד ׁשּזהּו לֹומר יׁש ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָטֹוב',

ּתֹורה  למּתן מצרים יציאת ּבין ממּוצע .21היא ְְְְִִִִֵַַַַָָ
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ואילך. ג ע' תרנ"ב שס. 16.)14ע' בהערה הנסמן ואילך. 119 ע' חי"ח לקו"ש – בנדו"ד וראה א. כב, תהלים )15יבמות

ח. ועוד.)16פד, נ. ע' תרכ"ו סה"מ .13 שבהערה סה"מ ואילך). רנז (ע' החודש ד"ה בא אוה"ת לקו"ת )17ראה ראה

ובכ"מ. ד. ט, ב.)18ואתחנן יג, ע')20סכ"ו.)19זכרי' חכ"ב לקו"ש שו. מצוה חינוך וראה פסחים. מס' סוף בר"ן הובא

וש"נ. ועוד.)11421, תרע"ח. וספרתם וסד"ה רד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מטומאת  יציאה של הרוחני במובן לחירות מעבדות הקיצוני והמעבר מצרים

צדיקים  של למצב אותם העלתה לקדושה, ÔË˜kמצרים ¯ib˙pL ¯‚Â¿≈∆ƒ¿«≈¿»»
ÈÓc „ÏBpL14, הי שלא הגר שנולד כלומר, כמי נחשב ונתגייר יהודי ה ∆»»ƒ

נקי  חדש" "דף מתחיל הוא אלא היה לא כאילו הקודם עברו וכל מחדש

ביציאת  ישראל בני וכך לחלוטין,

על  הבט מבלי לצדיקים הפכו מצרים

הקודם, Ê‰מצבם ÈÙlL מאחר ∆¿ƒ∆
כצדיקים  מוגדרים ‰È‰שהיו ‡Ï…»»

'Ú¯Ó ¯eÒ' ÏL ÔÈÚ ÌÏˆ‡ כי ∆¿»ƒ¿»∆≈»
להם  ואין הרע עם קשר כל להם אין

אותו, ולהעלות לברר Ïkצורך ‡l‡∆»»
‰NÚ'c ÔÈÚa ‰˙È‰ ‰„B·Ú‰»¬»»¿»¿ƒ¿««¬≈

‰iÏÚ ,„·Ïa '·BË והתקדמות ƒ¿«¬ƒ»
ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ15 לעליה והכוונה ≈«ƒ∆»ƒ

לדרגה  מדרגה מתמדת והתקדמות

‡Ùeb ‰Le„wa.עצמה ƒ¿»»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ]16 ¿«¿»¿»«≈

החסידות  ‰‰L¯Ùבתורת e‰fL∆∆«∆¿≈
ÔÒÈ L„BÁ ˙„B·Ú ÔÈa≈¬«∆ƒ»
L„BÁ ˙„B·ÚÂ ,ÂÈ¯Á‡Ïe¿«¬»«¬«∆

,ÂÈ¯Á‡Ïe È¯Lz של זה עניין ƒ¿≈¿«¬»
מרע" "סור בדרך העבודה בין ההבדל

הוא  טוב" "עשה בדרך לעבודה

ניסן  חודש עבודת בין ההבדל

עבודת  שהיא אחריו הבאה והתקופה

לדרגה הצדיקים  מדרגה המתעלים

תשרי  חודש לעבודת עצמה, בקדושה

עבודת  שהיא אחריו הבאה והתקופה

ומתרחקים  ההולכים בעליֿתשובה

שבחודש  בחסידות כמבואר מהרע,

אלוקות  והתגלות הארה יש ניסן

אחריה, נמשך שהאדם למטה מלמעלה

על  היא ההדגשה תשרי בחודש ואילו

למעלה, מלמטה לאלוקות התקרבות

ומצבו, מעמדו ערך ולפי האדם מצד

הוא  הדבר ‰eLz·‰,וטעם ˙„B·Ú ‡È‰ È¯Lz L„BÁ ˙„B·Úc«¬«∆ƒ¿≈ƒ¬««¿»
B¯eÒ ‰·eLzŒÏÚ·c עברו¯eÒ'c Â˜a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÔÎÏÂ ,Ú¯ ¿««¿»«¿»≈»¬»ƒ¿«¿

'Ú¯Ó17,מהרע התרחקות על דגש L„BÁעם ˙„B·Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ≈»«∆≈≈¬«∆
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ‡È‰ ÔÒÈ,רע עם קשר כל להם BË·'שאין ‰NÚ' ƒ»ƒ¬«««ƒƒ¬≈

.[„·Ïaƒ¿«
e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ ללא בלבד טוב" ב"עשה עיסוק של זו בדרך ה' עבודת ¿≈«∆∆

היא  הרע עם התעסקות C¯cŒÏÚ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏcכל ‰„B·Ú‰ בימות «∆∆»¬»ƒ¿»ƒ»…
‰¯Èהמשיח, Ê‡L הזמן אותו על הנביא כדברי בעולם רע שום יהיה לא ∆»¬≈

ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰ Áe¯ ˙‡18‰È‰z ‰„B·Ú‰Â , ∆««¿»«¬ƒƒ»»∆¿»¬»ƒ¿∆
ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ ‰ÎÈÏ‰a ועלייה Ùeb‡התקדמות ‰Le„˜a עצמה, «¬ƒ»≈«ƒ∆»ƒƒ¿»»

'L„w‰ ˙¯b‡'a ‡˙È‡„k19 ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆«…∆
בהרחבה  מבואר שם התניא, שבספר

איסור  בדיני יעסקו לעתידֿלבוא שגם

שלא  למרות וטהרה, וטומאה והיתר

 ֿ וסטרא וקליפות רע של מציאות תהיה

השכינה  כאשר שכעת, בעוד כי אחרא,

לברר  הוא התורה עסק בגלות, היא

השכינה  ניצוצות את ולהעלות בירורים

לעתידֿלבוא  אבל הקליפות, מתוך

לאחר  בקליפות מהגלות השכינה בצאת

יופרד  והרע יושלם הניצוצות שבירור

לברר  יהיה לא התורה עסק מהטוב,

עליונים  יחודים ליחד אם "כי בירורים

יותר", עליונים אורות להמשיך יותר

מדרגה  להתעלות לעיל, כאמור והיינו,

עצמה  בקדושה «¿B·Óe‡¯לדרגה
e‰Êc .‰ke¯‡a ¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈«¬»¿∆
ÈÙÏ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«¿ƒ«»∆¿ƒ
ÏÈÁÓ ‰iÏÚÂ ‰ÎÈÏ‰ ,‰Ê ÔÙB‡∆∆¬ƒ»«¬ƒ»≈«ƒ

‡Ùeb ‰Le„˜a ÏÈÁ Ï‡ מבלי ∆»ƒƒ¿»»
הרע. עם nÓ‰התעסקות ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ«

‰„b‰ L¯„Óa ·e˙kM20 ∆»¿ƒ¿««»»
‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ«»∆
Ï‡¯NÈc ‰˜eLz‰ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿ƒ¿»≈
˙Ïa˜Ï ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«»«

‰¯Bz‰ ליום להגיע החזק והרצון «»
להם  שגרם זה הוא התורה קבלת

עד  מצרים שמיציאת הימים את לספור

התורה, ÚÓLÓקבלת ‰fnL∆ƒ∆«¿«
‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿«¿ƒ«»∆
‰Î‰Â „·Ïa È·eiÁ ÔÈÚƒ¿»ƒƒƒ¿««¬»»

,‰¯BzŒÔzÓÏ."מרע ב"סור לעסוק מבלי טוב", "עשה ¿««»
ÏÈÚÏc '‡‰ ÔÙB‡ ÈÙÏ ‰p‰Â הפנימי התוכן בביאור הראשון האופן ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿≈

¯Ó ¯eÒ'c „ÁÈa ˙B„B·Ú‰ 'a da LÈ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒcÚ ƒ¿ƒ«»∆≈»»¬¿««¿≈»
‡È‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙqL ‰Ê „vÓ e‰fL ¯ÓBÏ LÈ ,'·BË ‰NÚÂ«¬≈≈«∆∆ƒ«∆∆¿ƒ«»∆ƒ

ÚˆeÓÓ ומקשר Bz¯‰המחבר ÔzÓÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈa21 שהם ¿»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿««»
ולעבור  חיבור ביניהם ליצור שכדי קיצוני באופן מזה זה רחוקים מצבים שני
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f"nyz'dח oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay

ּבתכלית  יׂשראל ּבני היּו ּבמצרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּדּבהיֹותם

ּבתכלית  היּו מּתןּֿתֹורה ּובׁשעת ְְְְִִִַַַַַָָהּׁשפלּות,

ׁשהיא  ׁשּבינּתים ׁשהעבֹודה מּובן ּומּזה ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהעילּוי,

 ֿ למּתן מצרים מיציאת לבא וההכנה ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָֹהּממּוצע

והּׁשלילה  הּיציאה הענינים, ּב' ּבּה יׁש ְְְְִִִִֵַַָָָָָָּתֹורה,

הכי  להּגילּוי  וההכנה מרע', 'סּור – ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָדמצרים

טֹוב' 'עׂשה – ּדמּתןּֿתֹורה .20נעלה ְֲֲֵֶַַַָ

‰p‰Â'ג חסידּות ּבדרּוׁשי ׁשּנתּבארּו מּזה ¿ƒ≈ְְֲֲִִִִֵֶֶָ

העֹומר, ספירת ׁשּבעבֹודת ְֲִִֶֶַַַַָָהאֹופּנים

ּוב' טֹוב', ּד'עׂשה העבֹודה מרע', ּד'סּור ְֲֲֲֵֵַָָָָָהעבֹודה

ּכּולם  אּלּו אֹופּנים ׁשג' מּובן יחד, ֲִֵֶַַַָָָהעבֹודֹות

ּבמעׂשה  והינּו העֹומר, ספירת ּבעבֹודת ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָיׁשנם

ׁשענין  זאת, ועֹוד ויֹום. יֹום ׁשּבכל העֹומר ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹספירת

ספירה  ׁשּספר זה ליֹום ּבלבד זמּני ענין אינֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָזה

מצוה  ּכל ׁשהרי נצחי, ענין ׁשּזהּו אּלא וכּו', ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּכמבֹואר  למעלה נצחי יחּוד ּפֹועלת ְְְְְִִִִֶֶַַָָָּומצוה

עם 22ּבּתניא  העֹומר ספירת מצות ועלּֿדרֿזה , ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

אּלּו, עבֹודֹות ׁשג' ונמצא, ׁשּבּה. הענינים ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָּכל

ענינים  ּב' ׁשהם ּכפי טֹוב' ועׂשה מרע ְְֲִִִֵֵֵֶַָָ'סּור

הם  הרי ּביחד, ׁשּׁשניהם ּוכפי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבפניֿעצמם,

אּלא  עֹוד ולא ּתמיד. מּיׂשראל אחד ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבעבֹודת

הן  ּגם ׁשהרי יׂשראל, לנׁשי ּגם ׁשּי זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשענין

נׁשים  ואדרּבה, למּתןּֿתֹורה, להכנה ְְְֲִַַַַַַָָָָָָׁשּיכֹות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לאנׁשים, לבית 23קדמּו תאמר ּכה ְְְֲִֵֶַַָָָֹֹ

יׂשראל  לבני ותּגד ואחרּֿכ הּנׁשים, אּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹיעקב

ּבמצֹות  ׁשהמדּוּבר ּגם ּומה האנׁשים. אּלּו -ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ּתמידּיֹות  מצֹות ׁשהן כּו' ויראה ולכן 24ּדאהבה , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ

לּנׁשים. ּגם ִַַַָָׁשּיכֹות

‰p‰Â'ּבג) ּגּופא העֹומר ּדספירת זֹו עבֹודה ¿ƒ≈ְְֲִִֶַָָָ

ּבאֹופן  היא ּפעּולתּה הרי ׁשּבּה) ְְֲִִֵֶֶַָָָָהאֹופּנים

מקֹומֹות  ּבכּמה וכּמבֹואר אֹור, ּגילּוי ּדענין 25ׁשל ְְְְְְִִֶַַַָָ
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עה"פ.)23פכ"ה.)22 ופרש"י ובמכילתא ג יט, החינוך.)24יתרו ספר בהקדמת המחבר בלקו"ת )25אגרת וספרתם רד"ה

ואילך. קסז ע' אמור תשא; ר"פ ואילך; קו, שרה חיי אוה"ת: ואילך. ע ע' להצ"צ ביאוה"ז ב. לה, אמור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שממשיך. כפי ומקשר, מחבר באמצעי צורך יש לשני «¿Ì˙BÈ‰ac¿ƒמאחד 

˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ Èa eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓa בקבלה כמבואר ¿ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ¿
שקועים  היו הם אלא גשמי רק היה לא ישראל בני של שהשעבוד וחסידות

רוחנית, גלות בתוך מצרים ÈÏÎ˙a˙בטומאת eÈ‰ ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚL·eƒ¿«««»»¿«¿ƒ
ÈeÏÈÚ‰ וזכו והזדככו שהתעלו לאחר »ƒ

עצומה  אלוקית fÓe‰להתגלות ,ƒ∆
ÌÈzÈaL ‰„B·Ú‰L Ô·eÓ בימי »∆»¬»∆≈¿«ƒ

ממצרים  היציאה שבין העומר ספירת

התורה ‰ÚˆeÓnלקבלת ‡È‰L∆ƒ«¿»
החיבור Ï·‡אמצעי ‰Î‰‰Â¿«¬»»»…

,‰¯BzŒÔzÓÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÓƒƒ«ƒ¿«ƒ¿««»
ÌÈÈÚ‰ 'a da LÈ נועדה שהיא ≈»»ƒ¿»ƒ

אחד  מצד ביניהם, «Èˆi‰«¿ƒ‡‰לחבר
ÌÈ¯ˆÓ„ ‰ÏÈÏM‰Â התרחקות ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

– מצרים Ú¯Ó',מטומאת ¯eÒ'≈»
Â שני ‰ÈÎמצד ÈeÏÈb‰Ï ‰Î‰‰ ¿«¬»»¿«ƒ¬ƒ

‰NÚ' Y ‰¯BzŒÔzÓc ‰ÏÚ«¬∆¿««»¬≈
'·BË20.וקדושה לאלוקות התקרבות

ÈLe¯„a e¯‡a˙pL ‰fÓ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ∆∆ƒ¿»¬ƒ¿≈
ÌÈpÙB‡‰ '‚ ˙e„ÈÒÁ¬ƒ»«ƒ
,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙„B·ÚaL∆«¬«¿ƒ«»∆

אחד  Ú¯Ó'אופן ¯eÒ'c ‰„B·Ú‰»¬»¿≈»
שני  אופן עצמה, «¬«‰B·Ú„‰בפני

'·BË ‰NÚ'c,עצמה אופן Âבפני «¬≈¿
Ô·eÓשלישי ,„ÁÈ ˙B„B·Ú‰ '·»¬««»

ÌLÈ ÌÏek el‡ ÌÈpÙB‡ '‚L∆«ƒ≈»∆¿»
ÈÙÒ¯˙למעשה  ˙„B·Úa«¬«¿ƒ«

˙¯ÈÙÒ ‰NÚÓa eÈ‰Â ,¯ÓBÚ‰»∆¿«¿¿«¬≈¿ƒ«
¯ÓBÚ‰ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL זו ולא »∆∆¿»»

אלא  לזה זה סותרים שאינם בלבד

מימי  ויום יום יש שבכל העומר ספירת

משלושת  אחת בכל וצורך מקום

הללו. ÔÈÚLהעבודות ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ¿»
‰Ê שלושת בכל ה' עבודת של ∆

האמורים  ÈpÓÊהאופנים ÔÈÚ BÈ‡≈ƒ¿»¿«ƒ
‰¯ÈÙÒ ¯ÙqL ‰Ê ÌBÈÏ „·Ïaƒ¿«¿∆∆»«¿ƒ»

'eÎÂ BÊ,והספירה היום ובסיום ¿
והסתיים,העניין  e‰fLחלף ‡l‡∆»∆∆

‰ÂˆÓ Ïk È¯‰L ,ÈÁˆ ÔÈÚƒ¿»ƒ¿ƒ∆¬≈»ƒ¿»
ÈÁˆ „eÁÈ ˙ÏÚBt ‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆ƒƒ¿ƒ

‡Èza ¯‡B·Ók ‰ÏÚÓÏ22 ¿«¿»«¿»««¿»
כל  המצוות בקיום ה' עבודת שעלֿידי

הגוף  את שמחיה החיונית הנפש האלוקית, (הנפש האדם של המציאות

הרצון  עם מתאחדת והמעשה) הדיבור המחשבה, שהם הנפשות ולבושי

סוף] אין האור עם היהודי נפש [של זה "ויחוד סוף, אין ואור העליון האלוקי

מהזמן...", למעלה ורצונו יתברך הוא כי ועד, לעולם נצחי הוא למעלה

daL ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÚ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙ÂˆÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ»»ƒ¿»ƒ∆»
המשך  לה יש אלא בפועל המצווה קיום בעת שמתרחשת פעולה רק איננה

B„B·Ú˙נצחי. '‚L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¬
'·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒ' ,el‡≈≈»«¬≈
ŒÈÙa ÌÈÈÚ 'a Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒƒ¿≈
,„ÁÈa Ì‰ÈML ÈÙÎe ,ÌÓˆÚ«¿»¿ƒ∆¿≈∆¿««
„Á‡ Ïk ˙„B·Úa Ì‰ È¯‰¬≈≈«¬«»∆»

„ÈÓz Ï‡¯NiÓ בזמן רק ולא ƒƒ¿»≈»ƒ
ומוגבל. ‡l‡מסויים „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»

‰Ê ÔÈÚL של הרוחנית העבודה ∆ƒ¿»∆
האופנים  שלושת בכל העומר ספירת

הן  שנוגע כללי עניין היא האמורים

העומר  ספירת בעת רק ולא זמן בכל

ואחת  אחד לכל נוגע הוא לכך ובנוסף

והוא  ישראל ÈLÏמבני Ìb CiL«»«ƒ¿≈
˙BÎiL Ô‰ Ìb È¯‰L ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¬≈«≈«»

,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰Ï שהיא «¬»»¿««»
ספירת  של הפנימית והמשמעות התוכן

Ï‡העומר  ‰a¯„‡Â בלבד זו ¿«¿«»
אלא  לכך שייכות הנשים ש"גם"

ÌÈL‡Ï,להיפך, eÓ„˜ ÌÈL»ƒ»¿«¬»ƒ
·e˙kL BÓk23 בפרשת בתורה ¿∆»

ההכנות  על המדברים בפסוקים יתרו

תורה  למתן ישראל בני …k‰של
el‡ - ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯Ó‡…̇«¿≈«¬…≈
È·Ï „b˙Â CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈLp‰«»ƒ¿««»¿«≈ƒ¿≈

ÌÈL‡‰ el‡ - Ï‡¯NÈ הרי ƒ¿»≈≈»¬»ƒ
לאנשים. קודמות Ìbשהנשים ‰Óe««

¯ae„Ó‰L הוא הרוחנית ה' בעבודת ∆«¿»
'eÎ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡c ˙BˆÓa¿ƒ¿¿«¬»¿ƒ¿»

˙Bi„ÈÓz ˙BˆÓ Ô‰L24 שאין ∆≈ƒ¿¿ƒƒ
אלא  מסויים ומצב ומקום זמן להם

תמיד, Ìbקיימות ˙BÎiL ÔÎÏÂ¿»≈«»«
ÌÈLpÏ עשה ממצוות בשונה «»ƒ

שנשים  בלבד מסוים בזמן שתלויות

מהן. פטורות

˙¯ÈÙÒc BÊ ‰„B·Ú ‰p‰Â¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ«
ÌÈpÙB‡‰ '‚a) ‡Ùeb ¯ÓBÚ‰»∆»¿»«ƒ

daL"מרע ה"סור חלק גם כולל ∆»
‰È‡שבה  d˙ÏeÚt È¯‰ (¬≈¿»»ƒ

,¯B‡ ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a מלמעלה המשכה אלוקי אור של והתגלות ¿∆∆ƒ
BÓB˜Ó˙למטה  ‰nÎa ¯‡B·nÎÂ25 החסידות ÔÈÚcבתורת ¿«¿»¿«»¿¿ƒ¿«
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לכם  מסּפרים 26ּוספרּתם הּׁשמים מּלׁשֹון הּוא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ

אֿל  הּזהר 27ּכבֹוד ּפירּוׁש נהרין 28לפי ּדהיינּו ְְְְֲִִֵֵַַַַֹ

מרע  סּור הּמצֹות, עניני ׁשּכל והינּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָונצצין.

נעׂשים  ּכּולם יחד, ׁשניהם וחיּבּור טֹוב, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָועׂשה

מּזֹו, ויתירה ּובהירּות. והתנֹוצצּות אֹור ְְְְִִִִִֵָמּתֹו

לעיני  ּבגׁשמּיּות ניּכרת להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּבהירּות

מו"ח  כ"ק ׁשּסיּפר הּסיּפּור וכּידּוע ְִִֵֶַַַָָָּבׂשר.

הּׁשמים 29אדמּו"ר  מּלׁשֹון ּכן ּגם הּוא (סיּפּור ְְִִִֵַַַַָ

מחסידי 30מסּפרים  אחד אֹודֹות ּומנצצין), נהרין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָ

ּבאֹופן  ה'מעמד' מעֹות ׁשהביא הּזקן ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאדמּו"ר

זה  א ּכאילּו ונֹוצצֹות מבריקֹות היּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָׁשהּמטּבע ֹות

נעׂשה  ׁשהּׁשפׁשּוף הּיציקה, מּבית יצאּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָעּתה

ּובהמׁש ׁשם. ּבּסּפּור ּכמבֹואר אּׁשה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעלֿידי

אדמּו"ר  כ"ק ּׁשּביאר מה ׁשם מביא ְְִִֵֵֵֶַַָָָהענין

מּלׁשֹון  ׁשהּוא לכם, ּוספר ּתם ּבענין צדק' ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָה'צמח

לעׂשֹות  צריכים לכם, ּוספר ּתם ּובהירּות, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָסּפירּות

הענינים, קׁשר לבאר ויׁש ּבהיר. ה"לכם" ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

צרי הּמצֹות ׁשעלֿידי והאֹור הּבהירּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשענין

מבריקֹות  ׁשהּמטּבעֹות ּבגׁשמּיּות ּגם ניּכר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלהיֹות

ּגם  נּכרת היתה ׁשהּבהירּות ועד כּו'. ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָּומתנֹוצצֹות

ּכמאמר  רגליו, על ׁשּמעמידֹו אדם ׁשל ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָּבממֹונֹו

ז"ל  הּפסּוק 31רּבֹותינּו אׁשר 32על הּיקּום ּכל ואת ְְֲֵֶֶַַַַַָָ

על ּב ׁשּמעמידֹו אדם ׁשל ממֹונֹו זה - רגליהם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הראׁש, את ּגם הגּביּה ׁשעלֿידי ֿזה ועד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹרגליו,

מסּפרים  ענין ּבפׁשטּות נֹוסף ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַועד

ועלּֿדרֿזה  האֿל. ּבכבֹוד ׁשהֹוסיף אֿל, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָּכבֹוד

ּבאֹופן  להיֹות ׁשּצריכֹות העבֹודֹות ּבכל ּגם ְְְְֲִִֶֶַָָָיּובן

להיֹות  צרי זה וכל וׂשמחה, ּובהירּות אֹור ְְְְְִִִִֶֶָָָׁשל

כּו'. ּבגׁשמּיּות ּגם ְְִִַַָניּכר

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ הּנה זה, ּבכל העבֹודה ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

את  ׁשּמקרבת צדקה ְְְֶֶֶֶָָָָּגדֹולה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe26 העומר ספירת מצוות לעניין בתורה האמור הביטוי  שזהו ¿«¿∆»∆

תמימות") שבתות שבע התנופה עומר את הביאכם מיום ... לכם ("וספרתם

Ï-‡ „B·k ÌÈ¯tÒÓ ÌÈÓM‰ ÔBLlÓ ‡e‰27Le¯Èt ÈÙÏ ƒ¿«»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ≈
¯‰f‰28 שהשמים היינו סיפור, לשון "מספרים", הפשוט הפירוש שמלבד «…«

כבודו  את ביטוי לידי ומביאים מספרים

מפרש  הזוהר הקדושֿברוךֿהוא, של

ÔÈˆˆÂ"מספרים" ÔÈ¯‰ eÈÈ‰c¿«¿«¬ƒ¿»¿ƒ
בחסידות  שמובא כפי ונוצצים, מאירים

גם משמעו כמו ש"וספרתם" אור לשון

מאירה. אבן שהיא ספיר" "אבן

,˙Bˆn‰ ÈÈÚ ÏkL ,eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿¿≈«ƒ¿
¯eaÈÁÂ ,·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒ≈»«¬≈¿ƒ

,„ÁÈ Ì‰ÈL כל לעיל שכמבואר ¿≈∆««
של  התוכן הם הללו הדברים שלושת

ÌÈNÚהעומר ספירת  ÌÏek»«¬ƒ
˙eˆˆB˙‰Â ¯B‡ CBzÓƒ¿ƒ¿¿
,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ .˙e¯È‰·e¿ƒƒ≈»ƒ
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙e¯È‰a‰L∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿
¯Na ÈÈÚÏ ˙eiÓL‚a ˙¯kÈƒ∆∆¿«¿ƒ¿≈≈»»
כי  בלבד, רוחני כעניין נשארת ולא

כל  אל חודרים הללו והבהירות האור

הגשמיות. אל גם המציאות, פרטי

˜"Î ¯tÈqL ¯etÈq‰ Úe„iÎÂ¿«»««ƒ∆ƒ≈
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ29 הריי"צ הרבי «¿

ÔBLlÓ Ôk Ìb ‡e‰ ¯etÈÒ)ƒ«≈ƒ¿
ÌÈ¯tÒÓ ÌÈÓM‰30ÔÈ¯‰ , «»«ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ

ÔÈˆˆÓe ונוצצים ),מאירים ¿«¿ƒ
¯"eÓ„‡ È„ÈÒÁÓ „Á‡ ˙B„B‡∆»≈¬ƒ≈«¿

Ô˜f‰ נושא גבריאל "ר' לכינוי שזכה «»≈
‰'ÓÚÓ„'חן" ˙BÚÓ ‡È·‰L∆≈ƒ»««¬»

לרבי  שנמסרים צדקה ∆¿ÔÙB‡aכספי
˙B˜È¯·Ó eÈ‰ ˙BÚaËn‰L∆««¿≈»«¿ƒ

˙BˆˆBÂ ומאירות‰Ê C‡ eÏÈ‡k ¿¿¿ƒ«∆
,‰˜Èˆi‰ ˙ÈaÓ e‡ˆÈ ‰zÚ«»»¿ƒ≈«¿ƒ»

ÛeLÙM‰L המטבעות לו שהודות ∆«ƒ¿
כחדשות  ונוצצות למאירות הפכו

¯‡B·Ók ‰M‡ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈ƒ»«¿»
ÌL ¯etqa.ובפרטיות באריכות «ƒ»

ÌL ‡È·Ó ÔÈÚ‰ CLÓ‰·e¿∆¿≈»ƒ¿»≈ƒ»
הריי"צ Î"˜הרבי ¯‡ÈaM ‰Ó«∆≈≈

ÔÈÚa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡«¿«∆«∆∆¿ƒ¿«
ÔBLlÓ ‡e‰L ,ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe¿«¿∆»∆∆ƒ¿

‰È‰iL ˙BNÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe ,˙e¯È‰·e ˙e¯ÈtÒ«ƒ¿ƒ¿«¿∆»∆¿ƒƒ«¬∆ƒ¿∆
¯È‰a "ÌÎÏ"‰.האישית המציאות כל את להאיר כלומר «»∆»ƒ

,ÌÈÈÚ‰ ¯L˜ ¯‡·Ï LÈÂ המטבעות הברקת על האמור הסיפור בין ¿≈¿»≈∆∆»ƒ¿»ƒ
ה"לכם" את להאיר שצריך צדק' ה'צמח של ‰ÔÈÚL˙e¯È‰aוהאימרה ∆ƒ¿««¿ƒ

CÈ¯ˆ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ¯B‡‰Â¿»∆«¿≈«ƒ¿»ƒ
˙eiÓL‚a Ìb ¯kÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ
˙B˜È¯·Ó ˙BÚaËn‰L∆««¿≈«¿ƒ
„ÚÂ .'eÎ ˙BˆˆB˙Óeƒ¿¿¿«
Ìb ˙¯k ‰˙È‰ ˙e¯È‰a‰L∆«¿ƒ»¿»ƒ∆∆«
B„ÈÓÚnL Ì„‡ ÏL BBÓÓa¿»∆»»∆«¬ƒ
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ««¿»¿«¬««≈

Ï"Ê31˜eÒt‰ ÏÚ32Ïk ˙‡Â «««»¿∆»
‰Ê - Ì‰ÈÏ‚¯a ¯L‡ Ìe˜i‰«¿¬∆¿«¿≈∆∆
ÏÚ B„ÈÓÚnL Ì„‡ ÏL BBÓÓ»∆»»∆«¬ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL „ÚÂ ,ÂÈÏ‚«̄¿»¿«∆«¿≈∆

,L‡¯‰ ˙‡ Ìb dÈa‚‰ ובכך ƒ¿ƒ««∆»…
אור  מחדירה ה' שעבודת מודגש

ובכל  הרוחניים הפרטים בכל ובהירות

ובכלל  האדם, של הגשמיים הפרטים

חשיבות  לו שיש הממון נושא זה

יציבות  לו וגורם האדם בחיי מיוחדת

ÛÒBוהגבהה  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL „ÚÂ¿«∆«¿≈∆«
„B·k ÌÈ¯tÒÓ ÔÈÚ ˙eËLÙa¿«¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿
.ÏŒ‡‰ „B·Îa ÛÈÒB‰L ,ÏŒ‡≈∆ƒƒ¿»≈
ÏÎa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿»

˙B„B·Ú‰ השונים האופנים ובכל »¬
ה' עבודת BÈ‰Ï˙של ˙BÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿

˙e¯È‰·e ¯B‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ
,‰ÁÓNÂ ברשימת שמפורט כפי ¿ƒ¿»

ר' החסיד אודות האמורה הריי"צ הרבי

עודדה  אשתו כיצד חן נושא גבריאל

שהיה  במצב גם בשמחה להיות אותו

לשמוח ˆ¯CÈקשה ‰Ê ÏÎÂ¿»∆»ƒ
'eÎ ˙eiÓL‚a Ìb ¯kÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ
המטבעות  גם האמור שבסיפור כשם

ומבריקים. נוצצים היו הגשמיים

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈»¬»
,‰Ê ÏÎa כפי הצדקה עבודת כולל ¿»∆

שהמעשה  האמורה ברשימה שמסופר

שבוים" ל"פדיון בצדקה קשור היה

˙·¯˜nL ‰˜„ˆ ‰ÏB„b ‰p‰ƒ≈¿»¿»»∆¿»∆∆
‰Ïe‡b‰ ˙‡33‰Ê ˙¯eÓ˙c , ∆«¿»ƒ¿«∆
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ט f"nyz'd oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay

ּבתכלית  יׂשראל ּבני היּו ּבמצרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּדּבהיֹותם

ּבתכלית  היּו מּתןּֿתֹורה ּובׁשעת ְְְְִִִַַַַַָָהּׁשפלּות,

ׁשהיא  ׁשּבינּתים ׁשהעבֹודה מּובן ּומּזה ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהעילּוי,

 ֿ למּתן מצרים מיציאת לבא וההכנה ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָֹהּממּוצע

והּׁשלילה  הּיציאה הענינים, ּב' ּבּה יׁש ְְְְִִִִֵַַָָָָָָּתֹורה,

הכי  להּגילּוי  וההכנה מרע', 'סּור – ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָדמצרים

טֹוב' 'עׂשה – ּדמּתןּֿתֹורה .20נעלה ְֲֲֵֶַַַָ

‰p‰Â'ג חסידּות ּבדרּוׁשי ׁשּנתּבארּו מּזה ¿ƒ≈ְְֲֲִִִִֵֶֶָ

העֹומר, ספירת ׁשּבעבֹודת ְֲִִֶֶַַַַָָהאֹופּנים

ּוב' טֹוב', ּד'עׂשה העבֹודה מרע', ּד'סּור ְֲֲֲֵֵַָָָָָהעבֹודה

ּכּולם  אּלּו אֹופּנים ׁשג' מּובן יחד, ֲִֵֶַַַָָָהעבֹודֹות

ּבמעׂשה  והינּו העֹומר, ספירת ּבעבֹודת ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָיׁשנם

ׁשענין  זאת, ועֹוד ויֹום. יֹום ׁשּבכל העֹומר ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹספירת

ספירה  ׁשּספר זה ליֹום ּבלבד זמּני ענין אינֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָזה

מצוה  ּכל ׁשהרי נצחי, ענין ׁשּזהּו אּלא וכּו', ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּכמבֹואר  למעלה נצחי יחּוד ּפֹועלת ְְְְְִִִִֶֶַַָָָּומצוה

עם 22ּבּתניא  העֹומר ספירת מצות ועלּֿדרֿזה , ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

אּלּו, עבֹודֹות ׁשג' ונמצא, ׁשּבּה. הענינים ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָּכל

ענינים  ּב' ׁשהם ּכפי טֹוב' ועׂשה מרע ְְֲִִִֵֵֵֶַָָ'סּור

הם  הרי ּביחד, ׁשּׁשניהם ּוכפי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבפניֿעצמם,

אּלא  עֹוד ולא ּתמיד. מּיׂשראל אחד ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבעבֹודת

הן  ּגם ׁשהרי יׂשראל, לנׁשי ּגם ׁשּי זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשענין

נׁשים  ואדרּבה, למּתןּֿתֹורה, להכנה ְְְֲִַַַַַַָָָָָָׁשּיכֹות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לאנׁשים, לבית 23קדמּו תאמר ּכה ְְְֲִֵֶַַָָָֹֹ

יׂשראל  לבני ותּגד ואחרּֿכ הּנׁשים, אּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹיעקב

ּבמצֹות  ׁשהמדּוּבר ּגם ּומה האנׁשים. אּלּו -ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ּתמידּיֹות  מצֹות ׁשהן כּו' ויראה ולכן 24ּדאהבה , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ

לּנׁשים. ּגם ִַַַָָׁשּיכֹות

‰p‰Â'ּבג) ּגּופא העֹומר ּדספירת זֹו עבֹודה ¿ƒ≈ְְֲִִֶַָָָ

ּבאֹופן  היא ּפעּולתּה הרי ׁשּבּה) ְְֲִִֵֶֶַָָָָהאֹופּנים

מקֹומֹות  ּבכּמה וכּמבֹואר אֹור, ּגילּוי ּדענין 25ׁשל ְְְְְְִִֶַַַָָ
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עה"פ.)23פכ"ה.)22 ופרש"י ובמכילתא ג יט, החינוך.)24יתרו ספר בהקדמת המחבר בלקו"ת )25אגרת וספרתם רד"ה

ואילך. קסז ע' אמור תשא; ר"פ ואילך; קו, שרה חיי אוה"ת: ואילך. ע ע' להצ"צ ביאוה"ז ב. לה, אמור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שממשיך. כפי ומקשר, מחבר באמצעי צורך יש לשני «¿Ì˙BÈ‰ac¿ƒמאחד 

˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ Èa eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓa בקבלה כמבואר ¿ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ¿
שקועים  היו הם אלא גשמי רק היה לא ישראל בני של שהשעבוד וחסידות

רוחנית, גלות בתוך מצרים ÈÏÎ˙a˙בטומאת eÈ‰ ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚL·eƒ¿«««»»¿«¿ƒ
ÈeÏÈÚ‰ וזכו והזדככו שהתעלו לאחר »ƒ

עצומה  אלוקית fÓe‰להתגלות ,ƒ∆
ÌÈzÈaL ‰„B·Ú‰L Ô·eÓ בימי »∆»¬»∆≈¿«ƒ

ממצרים  היציאה שבין העומר ספירת

התורה ‰ÚˆeÓnלקבלת ‡È‰L∆ƒ«¿»
החיבור Ï·‡אמצעי ‰Î‰‰Â¿«¬»»»…

,‰¯BzŒÔzÓÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÓƒƒ«ƒ¿«ƒ¿««»
ÌÈÈÚ‰ 'a da LÈ נועדה שהיא ≈»»ƒ¿»ƒ

אחד  מצד ביניהם, «Èˆi‰«¿ƒ‡‰לחבר
ÌÈ¯ˆÓ„ ‰ÏÈÏM‰Â התרחקות ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

– מצרים Ú¯Ó',מטומאת ¯eÒ'≈»
Â שני ‰ÈÎמצד ÈeÏÈb‰Ï ‰Î‰‰ ¿«¬»»¿«ƒ¬ƒ

‰NÚ' Y ‰¯BzŒÔzÓc ‰ÏÚ«¬∆¿««»¬≈
'·BË20.וקדושה לאלוקות התקרבות

ÈLe¯„a e¯‡a˙pL ‰fÓ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ∆∆ƒ¿»¬ƒ¿≈
ÌÈpÙB‡‰ '‚ ˙e„ÈÒÁ¬ƒ»«ƒ
,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙„B·ÚaL∆«¬«¿ƒ«»∆

אחד  Ú¯Ó'אופן ¯eÒ'c ‰„B·Ú‰»¬»¿≈»
שני  אופן עצמה, «¬«‰B·Ú„‰בפני

'·BË ‰NÚ'c,עצמה אופן Âבפני «¬≈¿
Ô·eÓשלישי ,„ÁÈ ˙B„B·Ú‰ '·»¬««»

ÌLÈ ÌÏek el‡ ÌÈpÙB‡ '‚L∆«ƒ≈»∆¿»
ÈÙÒ¯˙למעשה  ˙„B·Úa«¬«¿ƒ«

˙¯ÈÙÒ ‰NÚÓa eÈ‰Â ,¯ÓBÚ‰»∆¿«¿¿«¬≈¿ƒ«
¯ÓBÚ‰ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL זו ולא »∆∆¿»»

אלא  לזה זה סותרים שאינם בלבד

מימי  ויום יום יש שבכל העומר ספירת

משלושת  אחת בכל וצורך מקום

הללו. ÔÈÚLהעבודות ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ¿»
‰Ê שלושת בכל ה' עבודת של ∆

האמורים  ÈpÓÊהאופנים ÔÈÚ BÈ‡≈ƒ¿»¿«ƒ
‰¯ÈÙÒ ¯ÙqL ‰Ê ÌBÈÏ „·Ïaƒ¿«¿∆∆»«¿ƒ»

'eÎÂ BÊ,והספירה היום ובסיום ¿
והסתיים,העניין  e‰fLחלף ‡l‡∆»∆∆

‰ÂˆÓ Ïk È¯‰L ,ÈÁˆ ÔÈÚƒ¿»ƒ¿ƒ∆¬≈»ƒ¿»
ÈÁˆ „eÁÈ ˙ÏÚBt ‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆ƒƒ¿ƒ

‡Èza ¯‡B·Ók ‰ÏÚÓÏ22 ¿«¿»«¿»««¿»
כל  המצוות בקיום ה' עבודת שעלֿידי

הגוף  את שמחיה החיונית הנפש האלוקית, (הנפש האדם של המציאות

הרצון  עם מתאחדת והמעשה) הדיבור המחשבה, שהם הנפשות ולבושי

סוף] אין האור עם היהודי נפש [של זה "ויחוד סוף, אין ואור העליון האלוקי

מהזמן...", למעלה ורצונו יתברך הוא כי ועד, לעולם נצחי הוא למעלה

daL ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÚ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙ÂˆÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ»»ƒ¿»ƒ∆»
המשך  לה יש אלא בפועל המצווה קיום בעת שמתרחשת פעולה רק איננה

B„B·Ú˙נצחי. '‚L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¬
'·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒ' ,el‡≈≈»«¬≈
ŒÈÙa ÌÈÈÚ 'a Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒƒ¿≈
,„ÁÈa Ì‰ÈML ÈÙÎe ,ÌÓˆÚ«¿»¿ƒ∆¿≈∆¿««
„Á‡ Ïk ˙„B·Úa Ì‰ È¯‰¬≈≈«¬«»∆»

„ÈÓz Ï‡¯NiÓ בזמן רק ולא ƒƒ¿»≈»ƒ
ומוגבל. ‡l‡מסויים „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»

‰Ê ÔÈÚL של הרוחנית העבודה ∆ƒ¿»∆
האופנים  שלושת בכל העומר ספירת

הן  שנוגע כללי עניין היא האמורים

העומר  ספירת בעת רק ולא זמן בכל

ואחת  אחד לכל נוגע הוא לכך ובנוסף

והוא  ישראל ÈLÏמבני Ìb CiL«»«ƒ¿≈
˙BÎiL Ô‰ Ìb È¯‰L ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¬≈«≈«»

,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰Ï שהיא «¬»»¿««»
ספירת  של הפנימית והמשמעות התוכן

Ï‡העומר  ‰a¯„‡Â בלבד זו ¿«¿«»
אלא  לכך שייכות הנשים ש"גם"

ÌÈL‡Ï,להיפך, eÓ„˜ ÌÈL»ƒ»¿«¬»ƒ
·e˙kL BÓk23 בפרשת בתורה ¿∆»

ההכנות  על המדברים בפסוקים יתרו

תורה  למתן ישראל בני …k‰של
el‡ - ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯Ó‡…̇«¿≈«¬…≈
È·Ï „b˙Â CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈLp‰«»ƒ¿««»¿«≈ƒ¿≈

ÌÈL‡‰ el‡ - Ï‡¯NÈ הרי ƒ¿»≈≈»¬»ƒ
לאנשים. קודמות Ìbשהנשים ‰Óe««

¯ae„Ó‰L הוא הרוחנית ה' בעבודת ∆«¿»
'eÎ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡c ˙BˆÓa¿ƒ¿¿«¬»¿ƒ¿»

˙Bi„ÈÓz ˙BˆÓ Ô‰L24 שאין ∆≈ƒ¿¿ƒƒ
אלא  מסויים ומצב ומקום זמן להם

תמיד, Ìbקיימות ˙BÎiL ÔÎÏÂ¿»≈«»«
ÌÈLpÏ עשה ממצוות בשונה «»ƒ

שנשים  בלבד מסוים בזמן שתלויות

מהן. פטורות

˙¯ÈÙÒc BÊ ‰„B·Ú ‰p‰Â¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ«
ÌÈpÙB‡‰ '‚a) ‡Ùeb ¯ÓBÚ‰»∆»¿»«ƒ

daL"מרע ה"סור חלק גם כולל ∆»
‰È‡שבה  d˙ÏeÚt È¯‰ (¬≈¿»»ƒ

,¯B‡ ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a מלמעלה המשכה אלוקי אור של והתגלות ¿∆∆ƒ
BÓB˜Ó˙למטה  ‰nÎa ¯‡B·nÎÂ25 החסידות ÔÈÚcבתורת ¿«¿»¿«»¿¿ƒ¿«
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לכם  מסּפרים 26ּוספרּתם הּׁשמים מּלׁשֹון הּוא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ

אֿל  הּזהר 27ּכבֹוד ּפירּוׁש נהרין 28לפי ּדהיינּו ְְְְֲִִֵֵַַַַֹ

מרע  סּור הּמצֹות, עניני ׁשּכל והינּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָונצצין.

נעׂשים  ּכּולם יחד, ׁשניהם וחיּבּור טֹוב, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָועׂשה

מּזֹו, ויתירה ּובהירּות. והתנֹוצצּות אֹור ְְְְִִִִִֵָמּתֹו

לעיני  ּבגׁשמּיּות ניּכרת להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּבהירּות

מו"ח  כ"ק ׁשּסיּפר הּסיּפּור וכּידּוע ְִִֵֶַַַָָָּבׂשר.

הּׁשמים 29אדמּו"ר  מּלׁשֹון ּכן ּגם הּוא (סיּפּור ְְִִִֵַַַַָ

מחסידי 30מסּפרים  אחד אֹודֹות ּומנצצין), נהרין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָ

ּבאֹופן  ה'מעמד' מעֹות ׁשהביא הּזקן ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאדמּו"ר

זה  א ּכאילּו ונֹוצצֹות מבריקֹות היּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָׁשהּמטּבע ֹות

נעׂשה  ׁשהּׁשפׁשּוף הּיציקה, מּבית יצאּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָעּתה

ּובהמׁש ׁשם. ּבּסּפּור ּכמבֹואר אּׁשה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעלֿידי

אדמּו"ר  כ"ק ּׁשּביאר מה ׁשם מביא ְְִִֵֵֵֶַַָָָהענין

מּלׁשֹון  ׁשהּוא לכם, ּוספר ּתם ּבענין צדק' ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָה'צמח

לעׂשֹות  צריכים לכם, ּוספר ּתם ּובהירּות, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָסּפירּות

הענינים, קׁשר לבאר ויׁש ּבהיר. ה"לכם" ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

צרי הּמצֹות ׁשעלֿידי והאֹור הּבהירּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשענין

מבריקֹות  ׁשהּמטּבעֹות ּבגׁשמּיּות ּגם ניּכר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלהיֹות

ּגם  נּכרת היתה ׁשהּבהירּות ועד כּו'. ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָּומתנֹוצצֹות

ּכמאמר  רגליו, על ׁשּמעמידֹו אדם ׁשל ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָּבממֹונֹו

ז"ל  הּפסּוק 31רּבֹותינּו אׁשר 32על הּיקּום ּכל ואת ְְֲֵֶֶַַַַַָָ

על ּב ׁשּמעמידֹו אדם ׁשל ממֹונֹו זה - רגליהם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הראׁש, את ּגם הגּביּה ׁשעלֿידי ֿזה ועד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹרגליו,

מסּפרים  ענין ּבפׁשטּות נֹוסף ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַועד

ועלּֿדרֿזה  האֿל. ּבכבֹוד ׁשהֹוסיף אֿל, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָּכבֹוד

ּבאֹופן  להיֹות ׁשּצריכֹות העבֹודֹות ּבכל ּגם ְְְְֲִִֶֶַָָָיּובן

להיֹות  צרי זה וכל וׂשמחה, ּובהירּות אֹור ְְְְְִִִִֶֶָָָׁשל

כּו'. ּבגׁשמּיּות ּגם ְְִִַַָניּכר

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ הּנה זה, ּבכל העבֹודה ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

את  ׁשּמקרבת צדקה ְְְֶֶֶֶָָָָּגדֹולה
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טו.)26 כג, ב.)27אמור יט, ואוה"ת )28תהלים ביאוה"ז פ"ב. (ח) והנהגה מהות שער להרמ"ק פרדס וראה ב. קלו, זח"ב

.24 ואילך.)29שבהערה ב] [שיד, צד ע' ו חוברת ואוה"ת )30"התמים" ביאוה"ז וראה שם. תשא אוה"ת שם. פרדס ראה

וש"נ.)31שם. יג. פי"ח, במדב"ר א. קי, סנהדרין א. קיט, מפסחים – ו יא, עקב שם.)32פרש"י עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe26 העומר ספירת מצוות לעניין בתורה האמור הביטוי  שזהו ¿«¿∆»∆

תמימות") שבתות שבע התנופה עומר את הביאכם מיום ... לכם ("וספרתם

Ï-‡ „B·k ÌÈ¯tÒÓ ÌÈÓM‰ ÔBLlÓ ‡e‰27Le¯Èt ÈÙÏ ƒ¿«»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ≈
¯‰f‰28 שהשמים היינו סיפור, לשון "מספרים", הפשוט הפירוש שמלבד «…«

כבודו  את ביטוי לידי ומביאים מספרים

מפרש  הזוהר הקדושֿברוךֿהוא, של

ÔÈˆˆÂ"מספרים" ÔÈ¯‰ eÈÈ‰c¿«¿«¬ƒ¿»¿ƒ
בחסידות  שמובא כפי ונוצצים, מאירים

גם משמעו כמו ש"וספרתם" אור לשון

מאירה. אבן שהיא ספיר" "אבן

,˙Bˆn‰ ÈÈÚ ÏkL ,eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿¿≈«ƒ¿
¯eaÈÁÂ ,·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒ≈»«¬≈¿ƒ

,„ÁÈ Ì‰ÈL כל לעיל שכמבואר ¿≈∆««
של  התוכן הם הללו הדברים שלושת

ÌÈNÚהעומר ספירת  ÌÏek»«¬ƒ
˙eˆˆB˙‰Â ¯B‡ CBzÓƒ¿ƒ¿¿
,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ .˙e¯È‰·e¿ƒƒ≈»ƒ
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙e¯È‰a‰L∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿
¯Na ÈÈÚÏ ˙eiÓL‚a ˙¯kÈƒ∆∆¿«¿ƒ¿≈≈»»
כי  בלבד, רוחני כעניין נשארת ולא

כל  אל חודרים הללו והבהירות האור

הגשמיות. אל גם המציאות, פרטי

˜"Î ¯tÈqL ¯etÈq‰ Úe„iÎÂ¿«»««ƒ∆ƒ≈
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ29 הריי"צ הרבי «¿

ÔBLlÓ Ôk Ìb ‡e‰ ¯etÈÒ)ƒ«≈ƒ¿
ÌÈ¯tÒÓ ÌÈÓM‰30ÔÈ¯‰ , «»«ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ

ÔÈˆˆÓe ונוצצים ),מאירים ¿«¿ƒ
¯"eÓ„‡ È„ÈÒÁÓ „Á‡ ˙B„B‡∆»≈¬ƒ≈«¿

Ô˜f‰ נושא גבריאל "ר' לכינוי שזכה «»≈
‰'ÓÚÓ„'חן" ˙BÚÓ ‡È·‰L∆≈ƒ»««¬»

לרבי  שנמסרים צדקה ∆¿ÔÙB‡aכספי
˙B˜È¯·Ó eÈ‰ ˙BÚaËn‰L∆««¿≈»«¿ƒ

˙BˆˆBÂ ומאירות‰Ê C‡ eÏÈ‡k ¿¿¿ƒ«∆
,‰˜Èˆi‰ ˙ÈaÓ e‡ˆÈ ‰zÚ«»»¿ƒ≈«¿ƒ»

ÛeLÙM‰L המטבעות לו שהודות ∆«ƒ¿
כחדשות  ונוצצות למאירות הפכו

¯‡B·Ók ‰M‡ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈ƒ»«¿»
ÌL ¯etqa.ובפרטיות באריכות «ƒ»

ÌL ‡È·Ó ÔÈÚ‰ CLÓ‰·e¿∆¿≈»ƒ¿»≈ƒ»
הריי"צ Î"˜הרבי ¯‡ÈaM ‰Ó«∆≈≈

ÔÈÚa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡«¿«∆«∆∆¿ƒ¿«
ÔBLlÓ ‡e‰L ,ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe¿«¿∆»∆∆ƒ¿

‰È‰iL ˙BNÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe ,˙e¯È‰·e ˙e¯ÈtÒ«ƒ¿ƒ¿«¿∆»∆¿ƒƒ«¬∆ƒ¿∆
¯È‰a "ÌÎÏ"‰.האישית המציאות כל את להאיר כלומר «»∆»ƒ

,ÌÈÈÚ‰ ¯L˜ ¯‡·Ï LÈÂ המטבעות הברקת על האמור הסיפור בין ¿≈¿»≈∆∆»ƒ¿»ƒ
ה"לכם" את להאיר שצריך צדק' ה'צמח של ‰ÔÈÚL˙e¯È‰aוהאימרה ∆ƒ¿««¿ƒ

CÈ¯ˆ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ¯B‡‰Â¿»∆«¿≈«ƒ¿»ƒ
˙eiÓL‚a Ìb ¯kÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ
˙B˜È¯·Ó ˙BÚaËn‰L∆««¿≈«¿ƒ
„ÚÂ .'eÎ ˙BˆˆB˙Óeƒ¿¿¿«
Ìb ˙¯k ‰˙È‰ ˙e¯È‰a‰L∆«¿ƒ»¿»ƒ∆∆«
B„ÈÓÚnL Ì„‡ ÏL BBÓÓa¿»∆»»∆«¬ƒ
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ««¿»¿«¬««≈

Ï"Ê31˜eÒt‰ ÏÚ32Ïk ˙‡Â «««»¿∆»
‰Ê - Ì‰ÈÏ‚¯a ¯L‡ Ìe˜i‰«¿¬∆¿«¿≈∆∆
ÏÚ B„ÈÓÚnL Ì„‡ ÏL BBÓÓ»∆»»∆«¬ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL „ÚÂ ,ÂÈÏ‚«̄¿»¿«∆«¿≈∆

,L‡¯‰ ˙‡ Ìb dÈa‚‰ ובכך ƒ¿ƒ««∆»…
אור  מחדירה ה' שעבודת מודגש

ובכל  הרוחניים הפרטים בכל ובהירות

ובכלל  האדם, של הגשמיים הפרטים

חשיבות  לו שיש הממון נושא זה

יציבות  לו וגורם האדם בחיי מיוחדת

ÛÒBוהגבהה  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL „ÚÂ¿«∆«¿≈∆«
„B·k ÌÈ¯tÒÓ ÔÈÚ ˙eËLÙa¿«¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿
.ÏŒ‡‰ „B·Îa ÛÈÒB‰L ,ÏŒ‡≈∆ƒƒ¿»≈
ÏÎa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿»

˙B„B·Ú‰ השונים האופנים ובכל »¬
ה' עבודת BÈ‰Ï˙של ˙BÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿

˙e¯È‰·e ¯B‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ
,‰ÁÓNÂ ברשימת שמפורט כפי ¿ƒ¿»

ר' החסיד אודות האמורה הריי"צ הרבי

עודדה  אשתו כיצד חן נושא גבריאל

שהיה  במצב גם בשמחה להיות אותו

לשמוח ˆ¯CÈקשה ‰Ê ÏÎÂ¿»∆»ƒ
'eÎ ˙eiÓL‚a Ìb ¯kÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ
המטבעות  גם האמור שבסיפור כשם

ומבריקים. נוצצים היו הגשמיים

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈»¬»
,‰Ê ÏÎa כפי הצדקה עבודת כולל ¿»∆

שהמעשה  האמורה ברשימה שמסופר

שבוים" ל"פדיון בצדקה קשור היה

˙·¯˜nL ‰˜„ˆ ‰ÏB„b ‰p‰ƒ≈¿»¿»»∆¿»∆∆
‰Ïe‡b‰ ˙‡33‰Ê ˙¯eÓ˙c , ∆«¿»ƒ¿«∆
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.n"cyz'd ipy gqt ,xii` c"i ,izewega 't 'c mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הזהר ‡. מאמר גם 1ידוע שהרי - הקב"ה ע"י נברא ויום יום כל עבידתי'": עביד ויומא יומא "כל
נברא  הוא לבטלה"2ה"זמן" אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל ומכיון שלכל 3, מובן, ,

עבודה  מילוי ע"י זה יום שינצלו כדי - בריאתו תכלית וזוהי ("עבידתי'"), בפ"ע ועבודה ענין יש ויום יום
בשלימותה. זה) ליום (המיוחדת זו

בזה: והענין

בכ"מ  ומבואר היינו,4ידוע ושבוע, שבוע בכל ונשנים חוזרים בראשית ימי דשבעת הענינים שכל
של  ב"שיר - בהלכה מתבטא שהדבר וכפי הראשונה. כבפעם זה דיום הבריאה מתחדשת ויום יום שבכל
אומרים  היו בשני גו', ומלואה הארץ לה' אומרים היו בראשון במקדש, אומרים הלוים שהיו "השיר יום",

הארץ 5וכו'" לה' ראשון "ביום בראשית: ימי בששת זה דיום הפרטית הבריאה עם קשור זה ש"שיר" ,
וכו'" המים נחלקו שבו בשני בראשית, מעשה תחלת שהוא לפי השבוע.6ומלואה ימי בכל וכיו"ב ,

הבעש"ט  תורת ע"פ ביותר מודגש זה -7וענין המוחלט ואין מאפס הבריאה התהוות חידוש אודות
רגע  בכל אלא היום), (בהתחלת יום" "בכל רק ולא בראשית", מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש

בראשית". מעשה תמיד . . "המחדש - ורגע

זה  דיום הזמן מציאות אם כי זה, ביום שנבראו הדברים רק (לא עצמו זה יום התהוות גם נכלל ובזה
- ד"תמיד" (ובאופן ויום יום בכל מתחדש הוא גם ולכן נברא, הוא ה"זמן" שגם לעיל כאמור - עצמו)

ורגע). רגע בכל

הק  שברא מה ש"כל בן-אדם ומכיון אפילו וק"ו: ובמכ"ש - לבטלה" אחד דבר ברא לא בעולמו ב"ה
לא  לגמרי הוא כן אם (אלא ולריק" "להבל תועלת, כל ללא דבר יעשה לא השלימות בתכלית שאינו
- לבטלה" אחד דבר ברא "לא שבודאי ומנהיגו, האדם ובורא ומנהיגו העולם בורא ועאכו"כ בסדר...),
שאינו  מיוחד ענין בו שיש היינו, מיוחדת, ותכלית מטרה לשם היא זה יום שבריאת לומר בהכרח הרי

עבידתי'". "עביד הימים, בשאר

בנוגע  יתירה בהדגשה הוא לבטלה") אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ("כל זה וכלל
זו: שבבריאה המיוחד התוקף מפני הזמן, לבריאת

הזמן. העדר יתכן כיצד בן-אדם של בשכל לצייר אפשרי) בלתי (או ביותר קשה - הזמן בריאת לאחרי
לצייר  כדי יתירה וחכמה בהתבוננות צורך אין מדבר, חי צומח דומם הנבראים, פרטי לשאר בנוגע -
למציאות  בנוגע משא"כ מסויים; דומם או מסויים עשב מסויים, בעל-חי ללא העולם מציאות את בשכלנו
(או  הזמן העדר של באופן הבריאה מציאות את לצייר ביותר קשה הרי - המקום) מציאות (וכן הזמן

זו. שבבריאה התוקף גדול כך כדי עד המקום),

סברות  שכל, עניני כמו: (והמקום), הזמן מציאות עם קשורים שאינם לענינים דוגמאות אמנם [ישנן
שישנו  דבר אעפ"כ, אבל ועתיד, הוה עבר בין שינוי הזמן, גדר עם קשר להם שאין וכיו"ב, התורה,

בשכלנו]. לצייר אפשרי) בלתי (או ביותר קשה - (ומקום) זמן עם קשור שאינו גשמי, דבר במציאות,
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ב.1) רסד, זח"א וראה רע"ב. צד, ח"ג
ואילך.2) ג מ, שם אמ"ב סע"ד. עה, הק"ש שער סידור

וש"נ. .176 ע' ח"י לקו"ש
ב.3) עז, שבת

(4.192 ע' תש"ד סה"מ א. כה, שה"ש לקו"ת ראה
תמיד.5) סוף
א.6) לא, מר"ה - שם פרש"י
בתחלתו.7) שעהיוה"א

f"nyz'd oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay

הּקּב"ה 33הּגאּולה  עׂשה ׁשּצדקה זה ּדתמּורת , ְְְִֶֶַַַָָָָָָָ

האּומֹות  לבין ׁשּפיזרן לצּדקה 34ּביׂשראל ּבאים , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשּיקּוים  עלֿידי יׂשראל עם הקּב"ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיעׂשה

יׂשראל  ּבני אחד לאחד ּתלּוקטּו ואּתם ,35הּיעּוד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מּיׂשראל  ואחד אחד ּכל את לֹוקח ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהּקּב"ה

ׁשּבגלּותא 36ּבזרֹועֹו ׁשכינּתא עם יחד והֹול ,37 ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון רּבי מקֹום 38(ּכמאמר ׁשּבכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָ

האמיּתית  הּגאּולה אל עּמהם), ׁשכינה ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּגלּו

ּכהרף  אפילּו עיּכבן ּדלא ּובאֹופן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹוהּׁשלמה,

יהיה 39עין  וׁשם לבב. וטּוב ׂשמחה ּומּתֹו , ְְְְִִִִֵֶַָָָ

העׂשירי  צדקנּו40הּמנין ּומׁשיח הּקּב"ה עלֿידי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ׁשּקֹורין  ּבּמדּבר חּומׁש עם קׁשּור ׁשּזה ְְִִִֶֶֶַַָָָעצמֹו,

(ּבּמׁשנה  נקרא זה חּומׁש ׁשּכל ּבמנחה, 41הּיֹום ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

מנין 42ּובּגמרא  ׁשם על הּפקּודים חּומׁש ּבׁשם ( ְְְְִִֵֵַַַַַָָ

ׁשּבפרׁשת  והּמנין הּספר ׁשּבתחילת יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבני

אלּיהּו זה ּפינחס הּגאּולה 43ּפינחס, וכן 44מבּׂשר . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּקּב"ה  עלֿידי העׂשירי לּמנין ׁשּנזּכה לנּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּתהיה

ּומּתֹו לבב וטּוב ׂשמחה ּומּתֹו צדקנּו, ְְְְִִִִִֵֵַָָּומׁשיח

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשיר, ּכלי עם יחד ּגדֹולה ּכּנֹור 45ׁשירה ׁשיר, ּכלי עם הּׁשירה ׁשּתהיה הּׁשמינית, על למנּצח ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

נימין  ׁשמֹונה עׂשֹור 46ׁשל עלי לזה ונֹוסף נימין 47, עׂשר ׁשל ּכּנֹור ּובמהרה 45, עין, ּכהרף אפילּו עיּכבן ולא , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

מּמׁש. ְֵַָָּבימינּו
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ואילך).)33 ב (מח, פל"ז תניא וראה א. י, ב.)34ב"ב פז, שבה )35פסחים בפרש"י הובא יב. כז, הבאה.ישעי' ראה )36ערה

ג. ל, נצבים ב.)37פרש"י קכ, זח"א א. כט, מגילה שם.)38ראה מא.)39מגילה יב, בא ופרש"י מכילתא תנחומא )40ע"פ

יא. פ"ב, במדב"ר ט. ב.)41תשא מ, רע"ב.)42סוטה לו, סע"א.)43שם קצ, ח"ב זהר פמ"ז. פדר"א יח. ו, וארא תיב"ע

כהן. מר לאו בֿד"ה קיד, ב"מ פרש"י פינחס. ר"פ יל"ש (ברע"מ). א רטו, (פינחס) כו,)44ח"ג (בחוקותי) פרשתנו פרש"י

ה"ב. פי"ב מלכים הל' רמב"ם הקודמת. שבהערה ויל"ש תיב"ע גם וראה ב.)45מב. יג, ערכין א. יב, ערכין )46תהלים

ד.)47שם. צב, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÓe‡‰ ÔÈ·Ï Ô¯ÊÈtL Ï‡¯NÈa ‰"aw‰ ‰NÚ ‰˜„vL34, ∆¿»»»»«»»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿≈»

אבל  הוא, ברוך הקדוש מצד צדקה של עניין בעצם היא הגלות שגם כך

אחרת  צדקה הזו הצדקה תמורת תהיה NÚiL‰בגאולה ‰˜cˆÏ ÌÈ‡a»ƒ«¿»»∆«¬∆
‰eË˜eÏz Ìz‡Â „eÚi‰ ÌÈe˜iL È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‰"a˜«»»ƒƒ¿»≈«¿≈∆¿««ƒ¿«∆¿¿

Èaתאספו „Á‡ „Á‡Ï¿∆»∆»¿≈
Ï‡¯NÈ35Á˜BÏ ‰"aw‰L , ƒ¿»≈∆«»»≈«

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙‡∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
BÚB¯Êa36CÏB‰Â ואחד , אחד כל ƒ¿¿≈
zÈÎL‡מישראל ÌÚ „ÁÈ««ƒ¿ƒ¿»

‡˙eÏ‚aL37 גם הגאולה בוא שעם ∆¿»»
מהגלות תצא »¬»¿(Ó‡Ók¯השכינה

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯38 «ƒƒ¿∆»ƒ
‰ÈÎL eÏbL ÌB˜Ó ÏÎaL∆¿»»∆»¿ƒ»
‰Ïe‡b‰ Ï‡ ,(Ì‰nÚƒ»∆∆«¿»
ÔÙB‡·e ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿∆
Û¯‰k eÏÈÙ‡ Ô·kÈÚ ‡Ïc¿…ƒ¿»¬ƒ¿∆∆

ÔÈÚ39, מבלי במהירות גאולה היינו «ƒ
נוסף  אחד רגע CBzÓeƒהתעכב

‰È‰È ÌLÂ .··Ï ·eËÂ ‰ÁÓNƒ¿»¿≈»¿»ƒ¿∆
È¯ÈNÚ‰ ÔÈn‰40 המדרש כדברי «ƒ¿»»¬ƒƒ

ונספרו  נמנו ישראל בני הגלות שבזמן

תהיה  העשירית והפעם פעמים תשע

יהיה  הזה והמניין הגאולה בוא לאחר

ÁÈLÓe ‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»»¿ƒ«
ÌÚ ¯eL˜ ‰fL ,BÓˆÚ e˜„ƒ̂¿≈«¿∆∆»ƒ

ÌBi‰ ÔÈ¯BwL ¯a„na LÓeÁ פרשיות תשמ"ז, המאמר, אמירת (בשנת »«ƒ¿»∆ƒ«
מחוברות) היו שבת,ÁÓa‰בהרֿבחוקותי ˜¯‡של ‰Ê LÓeÁ ÏkL ¿ƒ¿»∆»»∆ƒ¿»

‰Lna)41‡¯Ób·e42ÔÈÓ ÌL ÏÚ ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁ ÌLa ( «ƒ¿»«¿»»¿≈««¿ƒ«≈ƒ¿«
¯Ùq‰ ˙ÏÈÁ˙aL Ï‡¯NÈ Èaבמדבר L¯ÙaL˙בפרשת ÔÈn‰Â ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ««≈∆¿«ƒ¿»∆¿»»«

e‰iÏ‡ ‰Ê ÒÁÈt ,ÒÁÈt43 ƒ¿»ƒ¿»∆≈ƒ»
‰Ïe‡b‰ ¯O·Ó44 ונמצא ¿«≈«¿»

מיוחד  קשר יש ישראל בני שלספירת

הגאולה. לענין

ÔÈnÏ ‰kÊpL ,eÏ ‰È‰z ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆»∆ƒ¿∆«ƒ¿»
‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ È¯ÈNÚ‰»¬ƒƒ«¿≈«»»

,e˜„ˆ ÁÈLÓe,השלימה בגאולה ¿ƒ«ƒ¿≈
··Ï ·eËÂ ‰ÁÓN CBzÓeƒƒ¿»¿≈»
ÌÚ „ÁÈ ‰ÏB„b ‰¯ÈL CBzÓeƒƒ»¿»««ƒ

·e˙kL BÓk ,¯ÈL ÈÏk45 ¿≈ƒ¿∆»
ÁvÓÏ על למנצח שחובר מזמור «¿«≈«

המקדש  בבית והזמרה »ÏÚהשירה
‰¯ÈM‰ ‰È‰zL ,˙ÈÈÓM‰«¿ƒƒ∆ƒ¿∆«ƒ»

,¯ÈL ÈÏk ÌÚ ז"ל חכמינו ואמרו ƒ¿≈ƒ
פירושו  השמינית" ÏLש"על ¯Bpkƒ∆

ÔÈÓÈ ‰BÓL46‰ÊÏ ÛÒBÂ , ¿»ƒƒ¿»»∆
נגינה  גם לעתידֿלבוא ≈¬ÈÏÚתהיה

¯BNÚ47¯NÚ ÏL ¯Bpk , »ƒ∆∆∆
ÔÈÓÈ45eÏÈÙ‡ Ô·kÈÚ ‡ÏÂ , ƒƒ¿…ƒ¿»¬ƒ

eÈÓÈa ‰¯‰Ó·e ,ÔÈÚ Û¯‰k¿∆∆«ƒƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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