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1. VAYIKRA 23 – THE MITZVA OF SEFIRAT HA-OMER 

 םֶתאֵבֲהַו ּהָריִצְק תֶא םֶּתְרַצְקּו םֶכָל ןֵתֹנ יִנֲא רֶשֲא ץֶרָאָה לֶא ּואֹבָת יִּכ םֶהֵלֲא ָּתְרַמָאְו לֵאָרְשִי יֵנְב לֶא רֵּבַד

 ... .ןֵהֹכַה ּוּנֶפיִנְי תָּבַשַה תַרֳחָמִמ םֶכְנֹצְרִל 'ה יֵנְפִל רֶמֹעָה תֶא ףיִנֵהְו .ןֵהֹּכַה לֶא םֶכְריִצְק תיִשאֵר רֶמֹע תֶא

 תַרֳחָמִמ דַע .הָניֶיְהִּת תֹמיִמְּת תֹותָּבַש עַבֶש הָפּונְּתַה רֶמֹע תֶא םֶכֲאיִבֲה םֹוּיִמ תָּבַשַה תַרֳחָמִמ םֶכָל םֶתְרַפְסּו

 הָפּונְּת םֶחֶל ּואיִבָּת םֶכיֵתֹבְשֹוּמִמ .'הל הָשָדֲח הָחְנִמ םֶּתְבַרְקִהְו םֹוי םיִשִמֲח ּורְפְסִת תִעיִבְשַה תָּבַשַה

.'הל םיִרּוּכִב הָניֶפָאֵּת ץֵמָח הָניֶיְהִּת תֶלֹס םיִנֹרְשֶע יֵנְש םִיַּתְש  

 

2. NETIVOT SHALOM – WHY IS SEFIRAT HA-OMER PART OF THE FESTIVALS? 

 ראשכ םירוכיב רדגב איה ירה הרואכלד ?תודעומה תשרפ ךותב הרמאנ רמועה תוצמ המל ןיבהל שי

 ?"'הל םירוכב" םחלה יתש תאבהב ופוסו "םכריצק תישאר" רמועה תאבהב ותלחתש ,םירוכיב ינינע

  .םידעומל רושק רמועהש עמשמד ,תודעומה תשרפב ןאכ בתכנ המל הומת כ"או

 ,"הפונתה רמוע תא םכאיבה םוימ תבשה תרחממ םכל םתרפסו" ביתכד ,רמועה תריפס ןינעב ב"צ ןכ

 הריפסה הרושק המב ב"צו .רמועה תריפס תארקנ איהש ומכו ,רמועה ןברקל תסחיתמ הריפסהש ונייהו

 ורהטישו ,וניתואמוטמו וניתופילקמ ונרהטל ,הרותה תלבקל הנכהכ הריפסה ימי לש םנינע ירה ?רמועל

 ?רמועל הז ןינע ךייש המו ...ןתמהוזמ לארשי ךמע תושפנ

 וניצמ ןכו ."הפונת םחל" םיארקנ םחלה יתש ןכו ,"הפונתה רמוע" ארקנ רמועהש ןינעה ראבל שי דוע

 ,"הפונתה רמוע תא םכאיבה םוימ" ביתכדכ ,הפונתה ש"ע דחוימב סחיתמ רמועהש השרפה לכב

 םכריצק תישאר אוה רמועה ןינע רקיע הרואכלש ,"םימת שבכ רמועה תא םכפינה םויב םתישעו"

 רמאנ אל תבשה תרחממ רמועה תברקה ןמז ןכו ?"םכריצק תישאר רמוע תא םכאיבה םוימ" ל"ליהו

 הז לכמ עמשמו ."ןהכה ונפיני תבשה תרחממ" :הפונתה יבגל םא יכ ,הברקהה םצע לע הלחתב דימ

 ....הוצמה םצעו םירקיעה רקיע איה הפונתהש

 )ג"צרת-ד"מרת ;ינשה( גרבניו םהרבא יבר[ םהרבא תיב לעב רומדא ןרמ רמאמ פ"ע ןינעה( ל"יו

 שודקה ויבא םשב הנושארה הריפסה ינפל הנש לכ וילע רזוח היהש ,ע"יז ]'ץיבונרבב םינולסמ ר"ומדאה

 ַעיִשֹות הָמֵהְבּו םָדָא" בותכה רמאמב זמרנ הריפסה ימי ןינעש ,]םינולסמ ר"ומדאה גרבניו לאומש יבר[

 םהש םיטחמ םיבירקמ םחלה יתשו ,המהב לכאמ םהש םירועשמ ברק רמועהש ,)ז ו"ל םילהת( "'ה

 ראבל שי ז"פעו .םדא תניחבל אובלו ...המהב תניחבמ ךכדזהל הריפסה ימי תדובע וזש -- םדא לכאמ

 ?ופינמ היה דציכו" :'ה ינפל רמועה תא ףינהו פ"הע )ה ,ה"כ הבר ארקיו( שרדמב אתיאדכ ,הפונתה ןינע

 םינוילעש ימל דירומו הלעמ ,ולש ולוכ םלועהש ימל ,איבמו ךילומ ,דירומו הלעמ איבמו ךילומ

  ".ולש םינותחתו
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 ּויָהְו ... 'ה יֵנְפִל הָפּונְת םִיִוְלַה תֶא ןֹרֲהַא ףיִנֵהְו" )'ח רבדמב( ביתכד ,םייולה לצא הפונת ןינע וניצמ ןכו

 יול לכ ףינה ןהכה ןרהאש ."םִיִוְלַה יִל ּויָהְו לֵאָרְשִי יֵנְב ]ֹוּתִמ םִיִוְלַה תֶא ָתְלַדְבִהְו ... 'ה תַדֹבֲע תֶא דֹבֲעַל

 הרומאה הפונתה ז"דע .'ה תדובע תא דובעל 'הל שדוק תויהל ודמעממ ותוא םירה הזבו 'ה ינפל הפונת

 ומצע ףיניו הזה םלועהמ רענתי ידוהיש הנינעו ,םתוצמ רקיע איה -- הפונת םחלו הפונתה רמועב

  .ת"ישהל

 רענתי ידוהיש ,ךורא דעומה לוח תניחבב ן"במרה ש"מכ םהש הריפסה ימי תפוקת לכ לש הדועי והז

 ,הריפסה ימי םיאב 'הל רחבנה םעה ויהנ לארשיש מ"יציו חספה גח רחאלש .הזה םלועה ינינע לכמ םהב

 תוימהב תוואתמ ]רמולכ[ ,םחלה יתש תפונתו רמועה תפונתב ז"הועהמ רענתהל אוה םהב דיקפתהש

 ,לכוא אוה רשא םחלה לע ל"זח תשרדכ ןכו וטושפכ םחל לע םיזמור םחלה יתשו .תוישונא תוואתמו

  .'הל שדוק ויהיש ולא םינינע 'ב ךכזל ךירצ ידוהיש

 רמועה ןינע יכ .רמועל תסחיתמ הריפסהש המ ןכו ,תודעומה תשרפב רמועה ןינע בתכנ המל ז"פל ראובמו

 הלחתבש המו .וניתואמוטמו וניתופילקמ ונרהטל םידעוימה הריפסה ימי לש הפוקתה תדובעל רושק

 תברקה ןמזבש ינפמ ,'הל םירוכיב ביתכ אלו םכריצק תישאר רמוע תא םתאבהו קר בותכ רמועה יבגל

 ימי לש הדובעה רחאל -- ףוסב קרו ,האמוט ירעש ט"מב םיעקושמ המהב תניחבב ןיידע םה רמועה

 םיתש הפונת םחל ואיבת םכיתובשוממ ביתכ זאו ,םדא תניחבל תועובשה גחב םיעיגמ -- הריפסה

 רחאל ןושאר אבה ,דחוימה 'קה גחה אוה יכ ,םירוכיבה םוי ארקנ ומצע תועובשה גח ןכו .'הל םירוכב

  .'הל םירוכיב לש תיאליעה הגרדל לארשי םיעיגמ ובש ,מ"יצי

 ותדובעב ךכדזי ידוהיש ,םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקלא 'ה יכנא ,םירצמ תאיצי לש תילכתה וזו

 שודקה םויל דע ,וירוענמ ער םדאה בל רציו )ב"י א"י בויא( "דֵלָוִי ... אֶרֶפ רִיַע" םדאש המהב תניחבמ

 י"דשרהומ ר"ומדא ןרמ רמאש ומכו .'הל םירוכיב וינינע לכש םדא תניחב םיגישמ ובש םירוכיבה םוי

 קלחמ ,םירצממ תאצל וילעש ידוהיל םיריכזמש ונייה ,םירצמ תאיציל רכז םה ט"ויו תבש לכש ,ע"יז

 ,חספה גח דחוימבו םיבוט םימיה לכ לש תילכתה יהוז ,וברקבש ץראה תורע לש הפילקהו ולש םירצמ

 םינוציחה תזיחא לש תורבגתה וילע שי םירצממ תאצל הצור ידוהי רשאכו ... תודעומ לכ שארב רשא

 רהטהל ותעיגיב ידוהי ךכדזי םהבש הריפסה ימי תא ה''בקה ןתנ ךכלו ,תאצל ול םיחינמ םניאש

 אוה ."ןתמהוז הקספ יניס רה ינפל לארשי וברקש ןויכ" תניחבל הכזיש דע וניתואמוטמו וניתופילקמ

 םדא" תניחבל עיגהלו ,םירצממ תאצל ידוהיל רוזעלו עייסל ה"בקה ונל ןתנש םידעומה לכ לש תילכתה

 .וינינע לכב ומצע לע טלושה םדא תניחבל המהב תניחבמ ךופהל ,"'ה עישות המהבו

 


