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 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון  
 

 לסעודה ראשונה - המנחה שאין לה שם

לספירת העומר פתיחה-הקדמה

הננו מוכנים ומזומנים יום טוב ראשון של פסח  ו שלעם צאת

 את המילים הבאותלספור את ספירת העומר, ואנו נקדיש 

למצווה המיוחדת הזו שתלווה אותנו בשבעת השבועות 

 הקרובים.

 מעטפת של מצווה

כדאי לזכור ולהזכיר כבר בתחילת דברנו, כי המצווה לספור היא 

לא זכינו לקיים עדיין רק המעטפת של המצווה האמיתית ש

בימינו, ואשר בעזרת ה' נזכה לקיימה במהרה בבנין המקדש, 

שהרי מיד בלילה שממחרת הפסח היו יוצאים הכהן, עם 

ישראל ושלוחי בית דין אל השדות שליד ירושלים, לוקחים 

מהעומרים שהיו מחוברים ומסומנים כבר מערב החג, וכפי 

  -שמספרת המשנה 

ת דין היו יוצאין מערב יום טוב שלוחי בי ?כיצד היו עושין
 .ועושין אותו כריכות במחובר לקרקע כדי שיהא נוח לקצור

כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהא נקצר 
אומרין  ?בא השמש - כיון שחשיכה אומר להן .בעסק גדול

מגל  .אומרין הין ?בא השמש ,אומרין הין ?בא השמש ,הין
 ,אומרין הין ?קופה זו ,אומרין הין ?מגל זו ,אומרין הין ?זו

אומרין  ?שבת זו -בשבת אומר להן  .אומרין הין ?קופה זו
 .והן אומרין לו קצור ?אקצור .אומרין הין ?שבת זו ,הין

כל  .שלשה פעמים על כל דבר ודבר והן אומרין הין הין הין
מפני הבייתוסין שהיו אומרין אין קצירת העומר  ?כך למה

 1.במוצאי יום טוב

את העומר הזה היו מוליכים אל בית המקדש ומניפים אותו 

היו  2'עסק'-כדי להתחיל את כל ה .וזוהי 'הנפת העומר'

ת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר מתחילים לספור ' ֳחַרת ַהַשבָּ ִממָּ

ֶיינָּה ִמיֹמת ִתהְּ תֹות תְּ ה ֶשַבע ַשבָּ נּופָּ אך אנו בימינו עדיין  - 3'ַהתְּ

הקצירה,  -העיקר חסר כש ,ולכן אנו רק סופריםלא זכינו לכך 

 . , המנחהההנפה

 ספירה שמחברת

נעצום רגע את עינינו ונחשוב על עם ישראל בארצו כשרוב רובו 

מעכשיו קוצרים  -חקלאים, וכעת מתחילה התבואה החדשה 

אותה בחגיגה גדולה שמתחילה כעת וממשיכה שבעה 

                                                           
 משנה, מנחות, י', ג'. 1
 כלשון המשנה לעיל. 2
 ויקרא, כ"ג, ט"ו. 3
   הכלבו, בעל המאור המובא , 'ברכות בסי' שעאבעה"מ והר"ן והרוקח בהל'  4

אל שבעת  ,ות עד חג הביכורים שבו הולכים אל האילנותשבוע

 המינים. חג עצום וארוך בן שבעה שבועות.

ים בספירת העומר, וזו אחת הסיבות אנו מסתפקבינתיים 

ננו מברכים עליה את ברכת שאיעל כך  4הראשונים שמביאים

דומה למצוות זה ואין כי העיקר חסר מן המצווה.  -שהחיינו 

במקום  תפילה - החסר שים משהו במקוםוע אנואחרות שבהן 

 -ליל הסדר החסר את קרבן הפסח או את קרבן התמיד  ,קרבן

ובכל זאת אנו מצווים  שכאן אנו סופרים ואין עבור מה,אלא 

לספור את הספירה הזו שהיא הגשר שמחבר אותנו מפסח 

 לשבועות.

 שמות הקרבנות

'ורוממתנו  כדרכנו, אנו שמים לב ונותנים דעת ללשון העברית,

 -, וננסה הפעם להבין את שמה של המצווה 5מכל הלשונות'

 מר'.העֹ '

מר'? זו שאלה לא פשוטה ומאוד חשובה מה פירוש המילה 'עֹ 

 וראוי להתמקד בה. כולנו מכירים הרבה סוגי קרבנות ומנחות.

עולה כולה  -'עולה' -כך ה ;חלק מהם נקראים על שם מהותם

שמביאים שלום  -'שלמים' -הא, באה על חט -'חטאת' -הה', -ל

 אשם ועוד.קרבן הבין הבעלים לכהן ולמזבח וכן 

, 'מנחת כהן גדול' -נקראים על שם מי שמקריב אותם אחרים 

 ועוד. 'קרבן מצורע', 'קרבן יולדת'

לפעמים יש מנחות שנקראות על שם הכלי או הצורה 

מנחת מאפה ', 'מנחת מרחשת' -המיוחדת והמייחדת אותם 

 .'מנחת חביתין', 'תנור

 'מנחת העמר'? מהו העומר? -אבל מה פירוש 

לוקח אותנו לפרש שהיא אמנם החשק הראשון  -בל נמהר 

ר. שמהם קצרו את קצירת העומ העומריםנקראת כך על שם 

 זה אמנם נכון, אך זה לא מספיק;

 קרבן הקילוגרם

מר מופיעה בתורה הוא בהקשר הפעם הראשונה שהמילה עֹ 

  -בפרשת המן, שם נאמר אחר לגמרי, 

ה ֽהּוא ית ָהֵאיָפָ֖ ִ֥ רִׂ ֶמר ֲעש ִׂ  6.ְוָהע ֹ֕

 ועוד. ועי' אף במהרי"ל ובמנהיגבר"ן וברשב"א,    
 ברכת קדושת היום בתפילה לשבת וליו"ט 5
 שמות, ט"ז, ל"ו. 6

 תשע"ז פסחחוה"מ  שבת 
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ילו סוג של שיבולים, כלומר, אין אלו עומרים אגודים או אפ

 המידה שבה היה יורד המן לבני ישראל.  זו אלא -תבואה 

האם ניתן לקרוא לקרבן או למנחה על שם  -עכשיו תגידו לי 

שיש מוצר  הכמות, המשקל, שבו?! האם יעלה על הדעת

קילו'?! האם כאשר ניכנס חצי שנקרא 'מאתיים גרם' או '

בשר, גבינה, שמן,  -למרכול נוכל למצוא בין מגוון המוצרים 

נכון  אכןזה לא הגיוני!  -'? גרםקילואחד מוצר ששמו ' -סבון 

  - , כפי שהורה לקוצרים ֹבעז'עמרים'-בשרות הלכה ללקוט 

ם ים ּגַּ ין ָהֳעָמרִׂ ט ּבֵ ּקֵ לַּ  7...ּתְ
אבל זה שמם כי הוא בא מהמידה שאותה צריך להביא, כמו 

 שירד המן.

 סופרים ומתקדמים

כשעם  -תשמעו הסבר מופלא שנוכל להתנחם בו גם אנו 

ישראל יצא ממצרים, עדיין לא הייתה קצירת העומר ועדיין לא 

היה בית מקדש להביא אליו ולהניף בו את המנחה הזו, ממש 

אך בכל זאת הם התחילו  -נו נמצאים כמו במצב שבו אנו בימי

רק אליה יתחילו לספור  -לספור. לא לקראת התבואה החדשה 

אלא התחילו לספור חמישים יום לקראת  -אחרי שיכנסו לארץ 

  -מתן תורה, אל המעמד שהבטיח הקב"ה למשה עוד במצרים 

יֲאָך   ְוֶזה ֽ צִׂ הו  ִּ֑יָך ּבְ ְחּתִׂ לַּ ָ֖י ש ְ נ כִׂ ִ֥י ָאֽ ת ּכִׂ ָךָ֣ ָה֔או  ם  ֶאת ּלְ יִׂ ֔ ְצרַּ ּמִׂ ָהָע֙ם מִׂ
ְבדּו֙ן ֶאת ה ּתַּֽעַּ ֽ זֶּ ל ָהָהִ֥ר הַּ ָ֖ ים עַּ ֱאל הִׂ֔  8.ָהָ֣

'תעבדון' נאמר ולא 'תעבדו', והאות נ' באה לרמוז אל חמישים 

. 9הימים שנספור מיום צאתנו ממצרים ועד למעמד הר סיני

כשיצאנו אז ממצרים היינו שקועים במ"ט שערי טומאה והיינו 

'היום יום אחד שהתקדמנו בו קדימה',  -יום  צריכים לספור יום

'היום שני ימים שהתקדמנו בהם קדימה', עד שהגענו אל חג 

השבועות בזכות זה שספרנו. כמה מדהים שלחג השבועות, 

ליום שקיבלנו בו את התורה, אין תאריך מוגדר בתורה אלא הוא 

 בספירה שלנו בלבד!תלוי בנו, 

 לאבינו -ספירת השעבוד 

יש מילה בעברית שמקורה באותו שורש  -ילה 'עמר' נחזור למ

אך היא מופיעה בהקשר אחר לגמרי. מי שקונה עבד צריך 

בו. מי שלוקח במלחמה  להתעמרלעבוד בו בכבוד ואסור לו 

  -עליו אומר הכתוב  'אשת יפת תואר'

ר ל א ָ֣ ּמֵ ְתעַּ יתָֽהּ  תִׂ ּנִׂ ִ֥ר עִׂ ת ֲאש ֶ ָ֖חַּ ּה ּתַּ  10.ּבָ֔

 אסור, בעינוי. גדול, להתעמר משמעו להשתעבד בשעבוד 

' הוא LET MY PEOPLE GO' -כבר הזכרנו שהביטוי באנגלית 

לחפשי, לחירות.  'שלח את עמי' -כזה  ישגוי כי בתורה אין ביטו

 -כתוב הוא כן מה ש

֙ח ֶאת ּלַּ י  ש ַּ ּמִׂ֔ יעַּ נִׂ ָ֖ ְבד  עַּ ֽ  11...ְויַּ

 חררים בסגנוןחופשיים ומשולא יצאנו ממצרים כדי להיות 

כדי להיות  , משעבוד פרעה,יצאנו משם - 'אקסודוס'

ום דבר בעולם לא יוכל משועבדים לקב"ה, כדי לקבוע שש

 ה' יתברך.-עבוד המוחלט שלי ללבטל את הש

סופרים לעומר, אנו  -המושג 'ספירת העומר'  לפי זה נסביר

עבוד, לכמה אנחנו מעומרים תחתיו ית'. כאילו אנו פונים לש

אבא, תשעבד אותנו אליך, לא לשום דבר ' -ואומרים  לקב"ה

 וואלד!י. זה ג'אחר. אנחנו רוצים להיות מעומרים רק תחתיך

כי כשיש שם לקרבן  -המידה? על שם דווקא הוא נקרא אז למה 

יש לי בו קצת הבנה, בין אם זה בגלל תוכנו או נדמה לי שאז 

רק רם' אז אני בגלל צורתו, אבל כשאני אומר 'מאה וחמישים ג

מתאר את הכמות שאותה מביאים אבל אני אפילו לא מתיימר 

. כלפיולגמרי ואת עצמי מבטל את דעתי להבין את המהות, אני 

. 'גם אני רוצהככה אז  -ככה אתה רוצה, אבא אם כי 'למה? 

 בלי להבין.

 12.שנעשה את רצוננו כרצונךאבינו למדנו 

 
 
 

  

                                                           
 רות, ב', ט"ו. 7
 שמות, ג', י"ב. 8
 "ח.פסחים כ ,על הרי"ףהר"ן  9

 דברים, כ"א, י"ד. 10
 שמות, ז', ט"ז. 11
 ב', ד'.ע"פ אבות,  12
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 לסעודה שניה - שלשת השלבים ביציאת מצרים

למה לא סופרים את ימי ספירת העומר בספירה לאחור?

 אסור, מותר או מצוה? -חמץ 

מורכבת כידוע משעורים, בניגוד לשאר המנחות מנחת העומר 

שבאות מהחיטים. השעורים הן מאכל בהמה לעומת החיטים 

שהן מאכל אדם, והמשנה איננה מסבירה מה הטעם לשינוי 

, אך נדמה שאם נתבונן במרכיב המיוחד הייחודי של 13כאן

מנחת העומר, שבזמן המקדש הייתה מונפת וקרבה והיום אנו 

תה, נבין גם את התוכן העמוק של הימים אך עוסקים בספיר

 הללו בהם אנו נמצאים.

מדברים על שלשה זמנים, שלבים, ביציאת  14בתורת החסידות

פסח, ספירת העומר ושבועות. פסח קשור עם אכילת  -מצרים 

מצה, ספירת העומר כפי שראינו עם שעורים ואילו חג 

   -השבועות קשור עם קרבן שתי הלחם, שהכלל שבו הוא 

יָנה ָאֶפִּ֑ יָנה ָחֵמָ֖ץ ּתֵ ְהֶי֔ ֶלת ּתִׂ  15...ס ָ֣

כיון שבפסח החמץ אסור ואנו  -וצריך להבין לעומק את הדבר 

כולנו עסוקים בכך שהוא מבטא את היצר הרע ואת השאור 

שבעיסה וכו', ואם כן מדוע הוא מותר כל השנה? האם רק 

בגלל שאנחנו לא מסוגלים לחיות בלעדיו? ולא עוד, אלא 

הוא הופך למוכרח כי צריך להביא את המנחה שבשבועות 

 'חמץ תאפינה'! -חמץ בדווקא 

מה שהיה אסור בפסח הופך בשבועות למצווה, ובעצם  ,כלומר

בתחילה  -אם מתבוננים נכון מוצאים כאן שלשה שלבים 

 מצווה.  -מותר ובשלב השלישי  -איסור, בשלב שני 

 'משכני אחריך נרוצה'

השלבים הללו, כך מובא בתורת החסידות, מקבילים ליציאתה 

של הנפש ממיצריה, כמו גם היציאה ההיסטורית של העם 

  -ממצרים, והם רמוזים בפסוק 

יׇמ ֵכָ֖נִׂ יךָ  ש ְ ֲחֶרָ֣ ּוָצה אַּ רִּ֑ י ּנָ נִׂ יאַַּ֨ ֶלךְ  ֱהבִׂ ּמֶֶּ֜ י הַּ  16...וֲחָדָרָ֗

שלב ב', ו'הביאני המלך  -'משכני' הוא שלב א', 'אחריך נרוצה' 

שלב ג'. יש כמה הבדלים בין 'משכני' לבין 'נרוצה'.  -חדריו' 

ההבדל הראשון הוא שהמילה 'משכני' בעצם מתארת אותי 

כפסיבי, אני קורא לקב"ה שימשוך הוא אותי. לי אין כח, אני 

כבר רץ בעצמי  'נרוצה' אני-בעצם לא עושה כלום. מנגד, ב

והופך לאקטיבי. כלומר 'משכני' זה מלמעלה, משיכה, 'נרוצה' 

 זה מלמטה. 

'משוך אותי',  -'משכני' הוא בלשון יחיד -הבדל נוסף הוא ש

לשון רבים, 'אנחנו נרוץ'. וצריך להבין למי  -לעומת זאת 'נרוצה' 

                                                           
 עי' בבלי מנחות פ"ד: 13
 אוצר ב , וכן וספרתם תשי"אד"ה  מאמר, תורת מנחם, התוועדויות 14

 א'. ,ליקוטי שיחות, מועדים    
 ויקרא, כ"ג, י"ז. 15
 שיר השירים, א', ד'. 16

הכוונה כאן שכן לא יתכן שהכוונה אלי, זה שביקש את 

 א יחיד ואילו כאן, בשלב השני, רבים ירוצו. המשיכה, כי הו

'הביאני המלך  -לאחר שני שלבים אלו מגיעים אל השלב הבא 

 חדריו'. 

 למה ברחנו ממצרים?

שלשה שלבים ביציאת מצרים. בעת שיצאנו ממצרים היינו 

  -שקועים במ"ט שערי טומאה 

ה ֽ ם ְוֶעְריָ ָּ֖תְ ֵער ִ֥  17.ְואַּ
 -ויצאנו רק בגלל 

ְגָלה שֶ  רּוְך הּוא, ּנִׂ דוש  ּבָ ּקָ ים, הַּ ָלכִׂ ּמְ ְלֵכי הַּ ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך מַּ
 18.ּוְגָאָלם

  -הוא נגלה עלינו בכבודו ובעצמו, ואילו לא הוציא הקב"ה 

ים  דִׂ ְעּבָ ם, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמש   ְצָריִׂ ּמִׂ ֶאת ֲאבוֵתינּו מִׂ
ם ְצָריִׂ מִׂ ְרעה ּבְ ינּו ְלפַּ  19.ָהיִׂ

אפילו דם פסח ודם מילה כדי שנוכל להתחיל לנו לא היה 

להתכונן בעצמנו ליציאה, לגאולה. הוא משך אותנו אליו, 

ואנחנו עשינו בסך הכל פעולה קטנטנה אבל תפסנו שהוא 

  -מוציא אותנו ממ"ט שערי הטומאה והתחלנו לברוח ממצרים 

ם ח ָהָעִּ֑ ָ֖ ִ֥י ָברַּ ם ּכִׂ יִׂ ֔ ְצרַּ ֶלְך מִׂ ֙ד ְלֶמָ֣ ּגַּ ּי   20...וַּ
מדוע ברחנו? הרי פרעה בסוף נשבר וכל כך רצה  -לכאורה 

שכבר נלך, הוא אפילו היה עושה טקס מרשים כדי להיפרד 

 מאתנו! 

לא מפני פרעה ברחנו ממצרים. ברחנו בגלל שאם לא היינו 

היינו נשקעים שם לעולם. ברחנו מפני  -בורחים באותו הרגע 

שום מישהו אחר מושך אותי, אין כאן  -עצמנו. זוהי המשיכה 

המשיכה הזו גם לא  ח לפעול.כואין פעולה מצידי, לי עדיין 

היא מושכת אותי כמו  -משנה שום דבר אצלי מבפנים עדיין 

כדי שהמשיכה תצליח צריך לתפוס את  -שאני. אך העיקר 

 .הנקודה הפנימית, את החבל הדקיק שעוד ניתן לתפיסה

צריך למשוך את הנפש  -ו נמיכות כולי שקוע בכזובגלל ש

יכולה להתעורר ולהימשך בשלב עוד האלוקית שבי, שרק היא 

  הזה. הנפש הבהמית כבר שקועה לגמרי בטומאה.

 מעלת הנפש הבהמית

אפשר להמשיך  , אחרי משיכת הנפש האלוקית,רק לאחר מכן

הרי הנפש האלוקית שבי לא הייתה צריכה  -אל השלב הבא 

היה לה טוב למעלה, תחת  -מה כלל לרדת לעולם הזה מצד עצ

 יחזקאל, ט"ז, ז'. 17
 מתוך ההגדה של פסח. 18
 שם. 19
 שמות, י"ד, ה'. 20
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כיסא הכבוד. היא ירדה לעולם והושמה פה בגוף שלנו רק כדי 

 להרים ולרומם את הגוף, את העולם. 

אמנם אם מעמיקים ניתן לראות כי דווקא לנפש בהמית יש 

מעלה אחת שאין בנפש האלוקית. לבהמה יש תוקף, ֹעצמה, 

 -הריצה וההשתוללות שבה את יש לה 

נָּ  ז ּכַּ יעַּ ֲארִׂ ר ּכָ ּבו  י ְוגִׂ בִׂ ּצְ ר ְוָרץ ּכַּ ּנֶש ֶ ל ּכַּ  21.ֵמר ְוקַּ

זה נובע ממשהו טבעי,  -זה לא בא משכל או מבירור מורכב 

משהו שטבוע בה. הטבעיות הזו מאפיינת גם את המלאכים 

בשפה המדוברת הביטוי שיש  מעיןהמכונים 'חיות הקודש'. 

מו אצל אתה 'חם על זה' כמו אצל חיה, כ -חיה שלנו לגבי ה

 בהמה, במובן החיובי, הטבעי. 

 קדושה חייתית

 22הנפש הבהמיתהגוף לצד הנפש האלוקית הנמצאת בתוך 

מקבלת ממנה את העוצמה החייתית הזו. אם השלב הראשון 

את הנפש האלוקית, הרי  -ליציאה ממצרים היה 'משכני' 

שתי הנפשות, הבהמית  -'אחריך נרוצה'  -שבשלב השני 

ם יחד, כי עכשיו כבר יש לנו כח. הרצון, והאלוקית רצות ג

העצמה, התוקף של הנפש הבהמית נכנסה לתוך הנפש 

'נרוצה',  -אלוקית ועכשיו על ידי עבודה מלמטה למעלה 

 -בעצמנו, יחד.  פעם הארכנו בזה שזוהי כל עבודת חודש אייר 

לא במובן  -העבודה של מנחת השעורים, מנחת הבהמה 

והמדהים של העוצמה. רק אחרי  השלילי אלא במובן העמוק

 -שני השלבים הללו נוכל להגיע אל השלב השלישי והגדול 

'הביאני המלך חדריו' של מעמד הר סיני, להתהפך לגמרי 

 ולראות 'את הקולות'.

מנחת העומר באה מן השעורים לא כדי לתאר את הנמיכות 

כדי לתאר את העוצמתיות שאנו  -שלנו אלא בדיוק להיפך 

 בה יום יום ביציאתנו ממצרים.מתמלאים 

כיצד זה החמץ לעיתים  - הבנה זו תתרץ לנו אף את שפתחנו בו

בתחילת התהליך,  ;אסור, לעיתים מותר ולעיתים מצווה

הכל  -. אין לנו שום כח משלנו בתכלית בפסח, כל חמץ אסור

'משכני'. אבל  -, בלי עצמיות, בלי אגו הוא בתהליך מלמעלה

כי האגו קיים מה לעשות, ולאחר הפסח אנו מכירים בעצמנו 

היכולת השכלית שלי רוצה לבוא ולבטא את עצמה וזהו ו

 -המאבק, התהליך של המירוק והזיכוך שבימי ספירת העומר 

'נרוצה', אשר בסופם, לאחר חמישים ימי הספירה והיציאה 

 ', חג השבועות,חדריו של המלך'עים אל משערי הטומאה מגי

מקריבים ממנו  -ושם משתמשים בחמץ בקדושה, במצווה 

הנפש מות תיה', יונקים את החייתיות והעוצמ-קרבן ל

מגיעים למדרגות קדושה בנפש  ןבעזרתדווקא הבהמית, ו

 . האלוקית שלא ניתן היה להגיע אליהן קודם לכן

 ספירה ְלפנים, ספירה לאחור

זה אולי גם נבין את פשר העניין שאנו סופרים את  לפי הסבר

 -יום אחד, שני ימים, שלשה ימים וכו'  -העומר מתחילה לסוף 

חמישים  -ולא כמו שסופרים הילדים לסיום שנת הלימודים 

יום, ארבעים ותשעה יום וכו'. כי לכאורה אם אנחנו משתוקקים 

 -צאים להגיע לתאריך מסוים היה ראוי שנספור את הימים היו

'עוד ארבעים ושמונה ימים לתאריך, עוד ארבעים ושבעה 

 ימים... עוד יומיים, עוד יום אחד'. 

ספירת העומר היא ההזדככות, הימים שאנו סופרים  -אך לא 

'היום רצנו עוד שלב, עוד יום של התמרקות' והנפש  -למרוץ 

האלוקית קיבלה עוד קצת כוח ועוצמה של חיה, של מנחת 

הנפש האלוקית והנפש בהמית שנמשכה  -חד שעורים, וי

אנו רצים לקראת מעמד הר  -ממ"ט שערי טומאה ממצרים 

 סיני, לשם נגיע בריאים ושלמים עם שתי הנפשות בשלום.

 

  

                                                           
  ב'.-א'תניא, פרקים  22 אבות, ה', כ'. 21
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 לסעודה שלישית  -פסח ותפילין 

בהגדהשארבע פרשיות שבתפילין וארבעת הבנים 

 תפילין בפסח?

אך אולי כפיצוי  ,23בחול המועד אנו נוהגים שלא להניח תפילין

על כך, אנו קוראים ביום השני של חול המועד פסח את 

 ,25ואף את פרשיית 'והיה כי יביאך' 24פרשיית 'קדש לי כל בכור'

שתי פרשיות בהן מוזכרת יציאת מצרים מחד, ומאידך מוזכרת 

בהן גם מצוות התפילין, והן הן שתי פרשיות מתוך הארבע 

אשר בהן מוזכרת מצוות התפילין בתורה, הכתובות בתוך בתי 

 התפילין של כולנו.

אגב, בשתי הפרשיות האחרות המופיעות בתפילין, 'שמע 

ומרים בכל בוקר וערב שאנו א 27'והיה אם שֹמע'-ו 26ישראל'

כי  28בקריאת שמע, לא מופיעה יציאת מצרים ולכן קבעו חז"ל

יש להוסיף להן פרשיה שלישית, פרשת ציצית, החותמת 

  -באזכור יציאת מצרים, במילים 

י  ִ֞ ת  'הָ֣ ֲאנִׂ ו  ְהיִ֥ ם לִׂ יִׂ ֔ ְצרַּ ֶרץ מִׂ י ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶאָ֣ אתִׂ ֵצ  ר הו  ם ֲאש ֶַ֨ ֵהיֶכָ֗ ֱאל ֽ
י  ָ֖ ִּ֑ים ֲאנִׂ ם 'הִ֥ ָלֶכָ֖ם ֵלאל הִׂ   29.ֱאל ֵהיֶכֽ

הארה שפתחה לי הבנה נ"י בליל הסדר האחרון האיר לי בני 

 . בפרשיות הללו מיוחדת

 ללמד את הבנים

האם שמנו לב לכך שארבע פרשיות אלו הן ארבע פרשיות בהן 

 מוזכר הענין ללמד את הבנים?

 -מופיעה מצוות העשה של  'שמע ישראל'ב

ִּ֑ם ָ֖ ּבָ ְרּתָ ּבַּ יָך ְודִׂ ְנּתָָ֣ם ְלָבֶנ֔ ּנַּ   30...ְוש ִׂ

 -'והיה אם שֹמע' מופיעה המצווה ב

ִ֥ם א תָָ֛ם ֶאת ְדּתֶ ּמַּ ִּ֑ם ְולִׂ ר ּבָ ָ֣ ּבֵ ֵניֶכָ֖ם ְלדַּ  31...ּבְ
  -'קדש לי כל בכור' מופיעה המצווה המרכזית של ליל הסדר ב

ּור ֶזָ֗ה ָעש ָ ה ה֙  ֲעבָ֣ ֽ ר ּבַּ ּוא ֵלאמ ִּ֑ הָ֖ ם הַּ ו  ּיִ֥ ְנָך֔ ּבַּ ְדּתָָ֣ ְלבִׂ ּגַּ ָ֖י  'ְוהִׂ ֵצאתִׂ י ּבְ לִׂ֔
ם יִׂ ְצָרֽ ּמִׂ  32.מִׂ

  -'והיה כי יביאך', מופיע הסיפור של הבן התם -וב

י ֽ ה ְוָהָיִ֞ה ּכִׂ ר מַּ ר ֵלאמ ָ֣ ְנָךָ֛ ָמָחָ֖ ְלָךִ֥ בִׂ ָאֽ ש ְ ֶזק  יִׂ ח ָ֣ יו ּבְ ְרּתָָ֣ ֵאָל֔ מַּ זּ ִּ֑את ְוָאֽ
נּו הָ֛  יָאָ֧ צִׂ ד ֽהו  ים 'ָיָ֗ ֽ ִ֥ית ֲעָבדִׂ ּבֵ ם מִׂ יִׂ ָ֖ ְצרַּ ּמִׂ  33.מִׂ

היחס הזה בין האבות לבנים הוא המשותף, מעבר למצוות 

מעבר לתפילין התפילין, בין ארבע הפרשיות הללו, ואולי אין זה 

לשים לב אליו תמיד  אנו צריכיםאולי יש כאן משהו מדהים ש -

                                                           
 שו"ע או"ח ל"א, ב'. 23
 י'.-שמות, י"ג, א' 24
 ט"ז.-שם, שם, י"א 25
 דברים, ו', ד'. 26
 , י"ג.Tשם, י" 27
 עזריה בא בהגדה של פסח בשם ר' אלעזר בן ברכות, י"ב: והוא הענין המו 28

 .'...זומא יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן ולא זכיתי שתאמר... ' -    

כדי שניתן עליו את  פסחלאבל כנראה היינו צריכים להגיע עד 

 הדעת.

 תורה שמחבקת, מצווה כרוכה

ננתם לבניך' היא מצווה ללמד, 'להעביר את החומר', זה וִש '

ללמד טקסט, אבל בואו נחזור שוב  -נשמע כמעט אקדמאי 

ונקרא את הפסוק. לא רק לשנן אנו מצווים בפסוק אלא אף 

'ודיברת בם', כלומר תחילה יש ללמד את הדברים באופן 

י, בשינון, עד שיהיו הדברים מחודדים בפיך, מובנים ממש

 -אך גם לאחר מכן, יש לדבר בם, שפירושו  -ומסודרים 

שהתורה הזו לא תהיה רק לימוד, אלא שתהיה דיבור, שיחה, 

 סיפור. תורה מחבקת ומקיפה את כל החיים.

גם בפרשת 'והיה אם שמע' מופיע לא רק ללמד את הבנים 

י יכול ללמוד וללמד תורה מבוקר עד אלא אף 'לדבר בם'! אנ

במקום אחר, ולכן באה התורה  שלי יהיו ערב אבל 'הדיבורים'

ומדגישה שצריך ללמד את הבנים גם לדבר בתורה, לא רק 

 ללמוד אותה.

מצוות התפילין היא המצווה היחידה שהדרך לקיים אותה היא 

לקשור אותם פיזית לגוף שלך. בטלית אנו עוטפים את הגוף, 

אבל מצווה שמתקיימת רק  -נרות השבת אנו מדליקים  את

 כאשר היא כרוכה בך? רק תפילין!

בראש וביד, בחלק שכנגד  -ואיפה הם נקשרים התפילין הללו? 

הלב. כלומר המצווה היא שכל החיים יהיו בעצם מה שמתגלה 

בתפילין. נכון, סיפור יציאת מצרים כתוב שם בפרשיות 'קדש' 

אבל ההבדל בין הסיפור בתפילין לבין זה  'והיה כי יביאך',-ו

שמסופר בליל הסדר הוא שבתפילין הסיפור סגור וחתום בתוך 

  ;בתים שחורים אטומים והוא לא נראה

 להפוך כל לימוד לסיפור

הרמב"ן אומר שהתפילין באים ללמד ולתאר את הניסים 

 -הנסתרים 

ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל 
ה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ושע או כופר, יצור

ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם 
והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו ... לדור אחרון

והכל להיות ... באותות ובמופתים על ידינו ועל בין עינינו
לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו, ולא יהיה 

 34 .פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלוקים

 במדבר ט"ו, מ"א. 29
 דברים, שם, ז'. 30
 שם, שם, י"ט. 31
 שמות, י"ג, ח'. 32
 שם, שם, י"ד. 33
  רמב"ן על שמות י"ג, ט"ז. 34
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הקב"ה איננו מטריח את עצמו ואותנו לעשות ניסים גלויים 

אבל אם נעצום לרגע את העיניים נוכל  -בכל יום, בכל דור 

להבין איך בעצם החיים שלנו, כל רגע בהם, גם הוא נס עצום 

ובכל  -סי יציאת מצרים וקריעת ים סוף מנִ ונפלא שאיננו נופל 

אלו נוכל להרגיל את עצמנו להפוך כל לימוד לסיפור. מה 

ההבדל בין לימוד לסיפור? מסיפור טוב אנשים יוצאים 

מקסימום עושים עליו  -מופעמים, מורשמים. לימוד טוב? 

מבחן בסוף הסמסטר, ואז עוברים לנושא הבא ואת המחברת 

 של הסמסטר הקודם זורקים...

 נסים שבכל יום

יפור הזה יכול להיות קשור וכרוך בי, ולכן התפילין הם איך הס

הן בזו שעוסקת בקבלת עול מלכות  -בכל ארבע הפרשיות 

שמים ובאהבת ה', הן בזו שעוסקת בעול מצוות, הן בזו 

שעוסקת ביציאת מצרים עם הבן שאינו יודע לשאול והן בזו 

העוסקת בעולמו של הבן התם שבקושי רוצה לדעת 'מה זאת' 

הצורך  -בנים ואת כל העניינים הוא אל"ף המחבר את כל ה -

הקשר שבין הלימוד  -שבקשר הזה שבין אבות ובנים, ובי"ת 

לדיבור, המתבטא בפסח בנגלה, ובהמשכו של פסח בכל 

השנה באופן נסתר בתפילין, בקשר הקושר אותי עם 

האלוקות, בגוף, בלב ובמחשבה. כך גם נקשרים גם אבות 

 ובנים.

 -נסתרים שבכל דור ודור, בכל יום ויום ניסים גלויים וניסים 

 כאילו היום יצאנו ממצרים.

 

 

 

 

 

 

בכתובת:  -הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע 
http://eepurl.com/bC0OHn 
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פרשת השבוע שמע יומי קצר על  שיעור קבלתל
 050-4340772- בוואטסאפ, שלחו הודעה לנייד
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