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  ויהי ביום השמיני 
 כמה ימי מילואים?

. 'ביום השמיני' – יש לפרשת השבוע שלנו שם מאד מעניין

 -רש"י במקום מיד אומר 

 ויקרא, ט', א'(רש"י, ) ..לואים.ישמיני למ. השמיניויהי ביום 

וזה נשמע תמוה כי אין יום שמיני למילואים, יש רק שבעה! זה 

כמו שהיינו מדברים על 'נר תשיעי של חנוכה' או על 'היום 

אף אחד לא היה מבין. איזה מן ביטוי זה?  -העשירי של פסח' 

הרי ימי המילואים היו שבעה ונסתיימו. זו שאלה קשה 

הרי בפרשה ידובר על  -ששואלים כבר מפרשי רש"י. ועוד 

חניכת אהרן ובניו לעבודת הכהונה, אז מה זה קשור לימי 

המילואים של המשכן? אנחנו כבר אחריהם... ונוסיף לזה עוד 

 ינו פרשה שקרויה על שם יום מסוים? האם רא -נקודה 

 -רש"י אגב ממשיך שם ואומר 

ונטל י' עטרות ם הוא ר"ח ניסן, שהוקם המשכן בו ביו ...

 שם() .בסדר עולם השנויות

אכן מדובר על ר"ח ניסן הגדול ששרתה בו שכינה על ישראל 

הרי רש"י כידוע בא  -וכו'. אבל מפרשי רש"י שואלים שם מיד 

לבאר פשוטו של מקרא ולא להביא לנו כל מיני מדרשים, ואם 

מה קשור עכשיו לדבר על ייחוסו של ר"ח ניסן? אלא  -כן 

שרש"י בא לבאר בכך את השאלה בה פתחנו; כיון שימי 

המילואים היו רק שבעה, אז היה צריך לכאורה לומר "ויהי אחרי 

כך מסביר המהר"ל.  -שבעת הימים קרא משה לאהרן..." 

שהרי היום השמיני אינו בכלל ימי המילואים, לכן אומר רש"י 

שיום זה היה ר"ח ניסן ויש לו חשיבות בפני עצמו, ולכן יש לו 

                                                           
פירוש 'כלי יקר' על התורה חובר ע"י רבי שלמה אפרים מלונטשיץ זצ"ל,  1

שפעל כרב, דרשן, ראש ישיבה ואב"ד בפראג במקביל למהר"ל ולשל"ה 
נקבר בסמוך  רת המהר"ל הוכתר כרבה של העיר.(. לאחר פטי1540-1619)

 למהר"ל.
יש כאן רעיון עמוק  האם שבת שהיא היום השביעי הינה חול? -וצ"ל  2

שבהמשך נפתח אותו, רק נזכיר כעת כי שבע, כך מבאר המהר"ל בכמה 
ועוד(, הוא קודש בעולם שלנו בלבד.  מקומות )תפארת ישראל פרק כ"ה

ביעי הוא הקודש. זה המקסימום קודש של כלומר, בשבעת ימי השבוע הש
שבעה. לעומת זאת המספר שמונה הוא למעלה מן ההשגה. אגב, כל החלק 

נידה  -של ספר ויקרא שמתחיל מפרשתנו ואילך עוסק בשביעיות ושמיניות 
סופרת שבעה וכן זבה, גם יולדת סופרת שבעה, עם ישראל סופר שבעה 

 -שם בפני עצמו. נו, אז רש"י בא לענות על השאלה ששאלנו 

 אז בואו נסביר את זה.

 שבע חול, שמונה קודש

מתייחס לזה ונפתח בדבריו, כי עיון טוב בהם יגלה  1הכלי יקר

לנו את עניינה של פרשת שמיני, של ספירת העומר, של כל 

 -ספר ויקרא ובעצם עולם ומלואו 

זה יום שמיני למילואים. נראה מזה שגם . ויהי ביום השמיני

וזה אינו, שהרי  - יום זה הוא מכלל ימי המילואים שקדמו לו

. 'כי שבעת ימים ימלא את ידכם' (לג .ויקרא ח) הכתוב אומר

ואע"פ שיום זה מלואים לחנוכת המזבח מ"מ מה ענין חינוך 

ואולי לפי שר"ל כי בעצם היום  ?אהרן ובניו לחנוכת המזבח

]שבעה ימים אלו  ההוא נראה ה' אליהם ולא בימים הקודמים

באו למשה ולאהרן בטענה שהובטח  ימים מתסכלים מאד. בנ"ילכאורה היו 

להם ששכינה תשרה בישראל באם יבנו משכן, והנה הם נמצאים כבר 

וכלום לא קורה. לא  -עובדים משה ואהרן ובניו בהם שבעה ימי מילואים 

ע"כ  ,[יוצאת אש מלפני ה', לא שורה שכינה. אפילו אהרן היה מתוסכל

שמיני  הוצרך ליתן טעם מה יום מימים לפי שהיה יום זה

יקר, הענין  ]כלומר לפי הכלי דבר זה גרם לו קדושה ביתר שאת

, [ביום הזה איננו שהיום הוא השמיני למילואים אלא שהוא שמיני באופן כללי

כדעת  2,קודש -חול ומספר שמיני  -כי כל מספר ז' 

לוסו של משה יהאומר שכל ק (טו )יל"ש שמות רמא. המדרש

כו',  'אז ישיר משה', 'בשמךומאז באתי לדבר 'היה באז, 

]אגב, גם סולם מוסיקלי מורכב  3היינו אחד רוכב על ז' 'אז'כי 

והוא להשליט את השי"ת על כל ז'  משבעה תוים, ואכמ"ל[

, 4כוכבי לכת ועל כל הנמצאים שנתהוו בז' ימי בראשית

וע"כ נראה להם ה' ביום זה דווקא מצד היותו שמיני כי 

ל קרבן יהיה שבעה ימים תחת אמו שבועות לעומר, ושבע שמיטות ליובל, וכ
 ורק ביום השמיני ירצה לקרבן ועוד. נרחיב בהמשך.

, ששירת העתיד תהיה הא' שמעל השבע )ומכאן לתחיית המתים דהיינו 3

מן התורה(. זה לא אותו תו רק בסולם מוסיקלי גבוה יותר אלא זו השגה 
 אחרת לגמרי. נראה להלן.

ולמרות שגם כעת אנו יודעים שהקב"ה שולט על כל כוכבי הלכת, הרי  4
, ואילו אז המציאות משמעות לכוכבי הלכת עצמםלנו שעדיין בעולמנו יש 

תהיה של השגה אחרת לגמרי, שנבין ונראה שהקב"ה שולט יחיד על כל 
השבעה. המהר"ל מתאר את השמונה כמתנה שניתנת לנו מלמעלה, 

 פירה אנושית, הבנה אנושית, השגה אנושית.לעומת השבע שהינו ס

 "אפתששמיני שבת פר'  

  השבתאת יציזמני כניסת ו
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וזה טעם הקרבן שאינו מרוצה  מספר זה מיוחד אליו ית'.

ה כ"א מן יום הח' והלאה, וזה טעם שהמילה שבח' דוח

 5י.השבת שבז' כי הרוחני דוחה הגשמ

הקושי בדברים המדהימים הללו של הכלי יקר, הוא שלכאורה 

הם מרחיקים אותנו מפשוטו של מקרא. הוא הרי הציע הצעה 

נהדרת אבל אמר שבעצם השכינה לא שרתה במהלך שבעת 

ימי המילואים בגלל שזה המדרגה של השבע, שלנו פה, ואילו 

ביום השמיני קורה דבר שהוא מלמעלה, מעל הטבע, אבל לפי 

)ונחזור על מה ששאלנו למילואים  -הפשט מדובר על היום השמיני 

השמיני לכאורה איננו קשור לשבעת ימי המילואים. הם היו רק  -בהתחלה 

 .שבעה!(

 לעומר?כמה ימים סופרים 

עוד נחזור לכלי יקר, אבל אני מבקש לפתוח את הכל בלימוד 

אנו סופרים בספירת  -של נקודה אחת בענין ספירת העומר 

העומר שבעה שבועות שבכל אחד מהם שבעה ימים, כלומר 

  -ארבעים ותשעה ימים, נכון? כך מופיע במפורש 

תׇּוְסַפְרּתֶֶּ֤ם ָלֶכ֙ם ִממּ  ת ִמּיֹום֙ ַהש ַּ  ֳחַרַ֣ ם ֶאת ּבָָּ֔ יֲאֶכָּ֔ ה  ֲהִבַ֣ נּוָפָ֑ ֶמר ַהּתְ ֹעֹ֖

יָנה ֶֽ ְהיֶ ת ּתִ ִמימֶֹׁ֥ ֹות ּתְ תֹ֖ ּבָ ֶַׁ֥בע ש ַ  )ויקרא כ"ג, ט"ו( .ש ֶ

  -אבל מיד לאחר מכן כתוב משהו אחר 

מּ  ד ִמֶֽ תַׇעַ֣ ֹוםהַ  ֳחַרֶּ֤ ים יָ֑ ַ֣ ִ ּו ֲחִמש ּ רֹ֖ ְסּפְ ת ּתִ ִביִעָּ֔ ְ ת֙ ַהש ּ ּבָ ַ  )שם ט"ז( ...ש ּ

אחרי כל נאמרו בזה הרבה תירוצים ואני מודע להם, אבל 

תכל'ס, זה עדיין קשה. ארבעים ותשעה ימים או  -התירוצים 

חמישים? התירוץ הכי קרוב לפשט אותו מביא רש"י הוא 

שכתוב 'עד ממחרת השבת' והכוונה היא עד ולא עד בכלל. 

. היום )וכך מודה אף רש"י שם על הפסוק(אבל עדיין זה קשה 

 חמישים הזה הוא היום של השבוע השמיני. ה

נשים לב כי בכל פעם שכתוב לספור בכפולות של שבע, מופיע 

לעומת זאת  6שם שהספירה צריכה להיות 'לך' או 'לכם'.

המילה הזו איננה מופיעה. עדיין  -כשכתוב לספור חמישים 

ובינתיים נחזור לדברי  -איננו יודעים איך זה עונה על השאלה 

 הכלי יקר דלעיל;

על השבת אמרו חז"ל שהיא 'מתנה טובה' שניתנה לנו מאת 

 -הקב"ה 

ָנַזי ָמּה, ואני מבקש ִליְתָנהּ  מתנה טובה יש לי בבית ּגְ  ושבת ש ְ

 )שבת, י':( .לך והודיעם -לישראל 

 -יש גמרא מפורסמת אחרת שאומרת 

תנות טובות נתן שלש מ רבי שמעון בן יוחאי אומרתניא 

על ידי  הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא

 )ברכות ה'( .והעולם הבא אלו הן: תורה וארץ ישראל, יסורין

כשאני מקבל מתנה, אני לא אמור לשלם עליה, נכון?  -שאלה 

כמה ייסורין שילמנו עליהן לאורך  -ואילו על שלש מתנות אלו 

                                                           
ואל תתמה שהשבת נחשבת כדבר גשמי, שהרי היא הקודש שבגשמי כפי  5

 'ברבורים ושלו ודגים'. -שהסברנו לעיל, להתענג בגשמיות שבעולם הזה 

פירוש 'מתנה' אם צריך לשלם הדורות וגם בפן האישי! אז מה 

 עליהן ועוד כזה מחיר כבד?

יש ביטוי שמביא הרב חרל"פ זצ"ל שכאשר נקבל את המתנות 

הללו נבין שכל הייסורים שעברו עלינו היו כמו תחושה שחש 

אדם כאשר שילם פרוטה אחת ותמורתה קיבל בית מלון של 

ור זה בכלל לא היה תשלום. אז בת -מאה כוכבים. שבסוף נגיד 

ביטוי זה נחמד אבל בינתיים אנחנו מרגישים את כל הייסורים, 

אם היא מתנה, למה צריך להכין  -הלא כן?! גם לגבי שבת 

? כי אם באמת )'מי שטרח בערב שבת..', 'והכינו את אשר יביאו'(אותה 

אז תשלח לי אותה מוכנה לשימוש ועטופה בעטיפה  -זו מתנה 

לא הכנה ותשלום אז זה יפה. ואל תגידו שאם נקבל אותה ל

כי אני יכול להבין אבל  - )לחם חינם, חסד(יהיה 'נהמא דכיסופא' 

אל תקרא לזה מתנה. אלו אינן שאלות בפרשנות אלא שאלות 

 על החיים. 

 בלי השגה בכלל

רעי ואהובי, הכלי יקר אינו אומר שמכוחו של היום השמיני 

שקדמו  עצמו זכינו לכך ואם הוא היה מגיע בלי שבעת הימים

 לו היינו זוכים לכך גם כן. הרי הוא נקרא היום השמיני.

הפשט פה הוא געוואלד; אני לא יודע מה זה משיח ומהו העולם 

הבא, אבל אני יודע שזה הכל. אני יודע שאין אני יכול להשיג 

את הטעם של זה אבל אני כן יודע שהמתנה הגדולה הזו שהיא 

בודה שלי פה. אני לא תופיע על פי הע -בלתי ניתנת להשגה 

'כל ימי חייך להביא לימות -יודע איך זה קורה אבל אני יודע ש

המשיח'. אני לא עוסק בכלל בהשגה, בעומק המתנה שאוכל 

להגיע אליה, אבל אני יודע שהכל תלוי בעבודתנו פה, 

והייסורים האלו, הזיכוך הזה, מייצרים דבר שאינני מבין ואין לי 

רת שאני עומד לעסוק בה, אפילו בו השגה. בכל עבודה אח

בהשקעות גדולות בבורסה, שאני לא יודע כמה מליארדים 

יש לי איזו שהיא השגה מינימלית.  -ארוויח או אפסיד בהן 

אין  - )קידושין ל"ט:(לעומת זאת, "שכר מצווה בהאי עלמא ליכא" 

לך שום השגה מה קורה בעולם בפעולה אחת של מצווה 

 שאתה עושה.

פרשתנו פותחת במה שקרה באותו יום  -קשה נגיד דבר 

 -שמיני. אש ירדה מן השמיים, השראת שכינה, עשר עטרות 

ובאותה אש נשרפים גם נדב ואביהוא, עליהם אמר משה 

'גדולים הם ממני וממך'. אך מיד אחרי  -לאהרן' בקרובי אקדש' 

זה, כשמגיעים לקריאת 'שישי', הפרשה משנה את התוכן, 

ועוסקת בשקצים ורמשים, יתושים,  'מחליפה דיסקט'

פרעושים, עכברים וחולדות. איזה מעבר חד! והיא מדגישה לנו 

להבדיל בין טמא לטהור, בין 'נשחט רובו של קנה' ל'נשחט 

חלקו'. היא דורשת מאתנו להגדיר הגדרות, ובעצם היא אומרת 

גם מה שנדב ואביהוא יכולים להגיע  -גם את הדבר הבא 

מה שיהודי פשוט יכול להגיע אליו בקשירה  אין זה -בהשגתם 

פשוטה של תפילין, בנשיכת שפתיים אחת בהתגברות על 

ְסָפר ָלְך" 6 ְבָעה ָשֻבֹעת תִׁ  ." וכו'....." )דברים ט"ז, ט'(, "וספרתם לכם. שִׁ
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 -היצר, בהימנעות מאכילת שקצים ורמשים. רש"י שואל שם 

והרי כל כך קל להימנע מאכילת שקצים ורמסים שהרי נפשו 

כן, אני רוצה ללמד אותך  -של אדם קצה בהם?!, והוא עונה 

השכר של מצווה כזו שאתה קץ בה מעצמך,  עד כמה גדול הוא

 אבל אתה מקיים אותה כי הקב"ה ציווה. 

היום השמיני הוא מחוץ לתחום ההבנות שלנו אבל הוא תוצאה 

ישירה של שבעת הימים. הוא 'היום השמיני', ואולי לכן 

הפרשה פותחת במילה 'ויהי', שכידוע מרמזת על צער. הרבה 

צער הנשמה שירדה לעולם הזה  -צער עוברים באותם ימים 

והצער שלי על המרחק הגדול בין המקום בו אני נמצא לבין 

המקום בו אני באמת רוצה להיות. היום השמיני הוא בלתי ניתן 

נדב ואביהוא  -לתפיסה, והנה ההנגדה, ההשוואה הנוראית 

הקדושים, שביקשו להשיג אש אשר לא ציווה ה' אותה. הם 

 יני, להישאר שם בנקודת השמונה.ביקשו לחיות ביום השמ

 איברין דמלכא -מצוות 

משה לא שר לבד, אלא כל עם  -"אז ישיר משה ובני ישראל" 

ישראל שר שירה של א' מעל ז', של אחד מעל השבע. כל 

בעולם הזה אתה סופר  -הספירות הן אותה תופעה בעצם 

שבעה ימים. פה לא ניתן להגדיר את שכר המצווה ומסיבה 

השכר בעולם הזה, גם הגבוה ביותר שניתן לדמיין,  -פשוטה 

בא לייצג איזו הערכה, איזו תובנה. נתאר לעצמנו הורים 

שמשקיעים את כל כולם בבנם הקטן ולאחר שנים בא אליהם 

הבן ואומר להם 'אני רוצה לשלם לכם עבור כל מה שעשיתם 

אבל אני מנתק מכם כל קשר מעתה  -עבורי ואף יותר מזה 

הזהו השכר שההורים ציפו לו?! ברור שלא. השכר ולהבא'. 

האמיתי בנחת שלי מהילד שלי לא מיוצג לא במאה אלף דולר 

וגם לא במאה מיליון. אי אפשר לאמוד שכר מצווה במושגים 

של האי עלמא, כי העולם הזה הוא מוגבל, ואילו הפעולה שלנו 

 בקיום המצווה היא איננה מוגבלת, היא אינסופית; 

רים במקום אחד שהמצוות הן כנגד רמ"ח איברי חז"ל אומ

, ובמקום אחר הם אומרים שהמצוות הן כנגד )מכות כ"ג:(האדם 

כלומר  - )"רמ"ח איברין דמלכא, הזוה"ק(רמ"ח איבריו של הקב"ה 

כמו שהאבר באדם מקיים את רצון המוח, כך המצוות הן רצונו 

של הקב"ה. תארו לעצמכם, שאלעזר ואיתמר, אחיהם של 

קדושים, או אפילו משה רבנו נוחתים לפנינו פה ומבקשים ה

מאתנו תפילין. האם הם יניחו את אותם תפילין שלנו? הרי הם 

במדרגה אחרת לגמרי מאתנו. אבל גם הם מחויבים בהנחת 

ואין זה משנה שהכוונות שלהם בקיום המצווה הן  -תפילין 

משו אחרות ולא ניתנות להשוואה מול הכוונות שלנו. הם ישת

 50גם בתפילין של אחד שהניח את התפילין שלו בארון משך 

חיוב  -שנה. זו אותה מצווה בדיוק, וכן בדוגמא לכיוון השלילה 

הכרת שחייב מי שאכל חמץ בפסח ואפילו הוא רחוק מקיום 

מצוות ולא יודע שהיום פסח וחיוב הכרת שיתחייב בו ח"ו 

הוא  -החמץ  יהושע בן נון ואלעזר ואיתמר אם הם יאכלו את
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אותו כרת בדיוק. המצווה היא אותה מצווה וזהו האבר של 

אתה יכול ליצור את היום  -הקב"ה שאין לנו בזה שום השגה 

 השמיני. 

שלש מתנות טובות נתן לנו הקב"ה. אתה מגיע לסוף סולם 

האוקטבה שאתה נמצא בה. אתה עולה עוד ועוד אך לעולם לא 

בו מתחילה 'סיסטמה  תגיע לשער החמישים. אבל יש שלב

חדשה', כלשון המהר"ל, ספירה מספרית אחרת. לכאורה 

אחרי ספירת ארבעים ותשע, הינו צריכים להוסיף עוד שביעיה 

ולהגיע לחמישים ושש, אבל אז יש מעבר לחמישים, כלומר 

מעבר משביעיות לעשיריות. אתה עובר לסיסטמה אחרת, 

 אתה בכלל מקבל את זה במתנה.

ירה שיש בעומר, בין ספירת שבעה שבועות שאלנו על הסת

לבין 'תספרו חמישים יום', והעומק בהבנת הדבר הוא מופלא 

', ואז אתם תגלו שאתם ספרתם אתה סופר שבע שבתות 'לָך -

בעצם חמישים יום. עכשיו אנחנו לא מבינים את זה אבל יום 

יבוא ונגלה שספרנו חמישים, שעשינו את החמישים למספר. 

 ו חמישים יום.אנחנו ספרנ

'וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות', שבע שנים שבע 

פעמים, ואז תבוא המתנה, ורק אז תבין איך כל ספירה היא 

ספירה  -ללטש ולזכך  7בעצם זיכוך. לספור מלשון אבן ספיר,

שנראית לנו מאד כואבת, שאפילו אולי רק מרחיקה אותי 

 ועוד קבלת עול.מההשגה שאני שואף אליה. זו עוד קבלת עול 

 עשה אותי כלי לשליחותך -עומר 

תשמעו דבר מדהים שהזכרנו כבר לפני כמה שנים. מהו 

  -המושג 'עומר'? התורה מגדירה במפורש 

ִרֶׁ֥ ְוָהֹע   ּואית ָהֵאיָפֹ֖ ֶמר ֲעש ִ  )שמות ט"ז, ל"ו( .ה הֶֽ

לפי זה עומר הוא מידת משקל. אמנם אם כך, אז מה פירוש 

'קרבן העומר'? 'מנחת העומר'? קרבן של מאה גרם של מידת 

)חטאת, משקל? אנחנו ידעים שקרבנות נקראים על שם תוכנם 

)פר כהן גדול, קרבן מצורע, או על שם המביא אותם  עולה, אשם(

)מנחת  . לפעמים על שם התפריט שהם מורכבים ממנויולדת(

על שם  -, אבל אין עוד שום קרבן נקרא על שם כלום חביתין(

 מידת המשקל!

עומר בא  -מבאר באופן בלתי יאומן  8בעל 'הכתב וקבלה'

שמופיעה בפרשת  )דברים כ"א, י"ד(מהמילה "לא תתעמר בה" 

אשת יפת תואר. להתעמר זה לשעבד. אסור להתעמר בעבד 

ומר הכתב והקבלה, הוא או באשת יפת תואר. עומר, לפי זה, א

שיעבוד טוטאלי. בכל יום ממוצאי יו"ט ראשון של פסח ועד 

שבועות אני סופר כמה אני מצליח להיות משועבד לה' ית'. 

כמה היום לעומר. איזו עוד מידה שעבדתי היום. זו עבודתנו 

'אתה אוהב אותי?, אתה  –בעולם. אני פונה לקב"ה ומבקש 

את כולי להיות כלי לשליחותך.  אז תתעמר בי. קח -האינסוף? 

רק אתה  -אני יכול להכין את הכלי אבל אינני יכול למלא אותו 

, תרכ"ה - בערך תקמ"ה, )מעקלענבורג יעקב צבי ֶמְקֶלְנּבּורג רבה 8

, ובעל הפירוש 'הכתב 19-מאה הב גרמניה היה מרבני( 1785 – 1865
 תורה. פעל יחד עם המלבי"ם כנגד הרפורמים. והקבלה' על ה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%9E%22%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%9B%22%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1865
https://he.wikipedia.org/wiki/1785
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
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יכול למלא אותי, אבל בכלל לא לפי הכלי שאני בניתי אלא זו 

תהיה מתנה שאין לי בה שום השגה'. ואני יכול גם לפספס ח"ו 

את זה אם אני אפול כמו נדב ואביהוא, כשבמקום להיות עומר 

קש 'להשיג השגות'. לכן אומר רש"י כאשר הוא מבאר אני מב

  -את הפשט של חטא נדב ואביהוא 

 ותצא אש. רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על יד

  )רש"י ויקרא י', ב'(. הלכה בפני משה רבן.. שהורו

 את השבע שיביא אחר כך את המתנה. הם לא קלטו 

 לא לאבד מורא מקדש

  -פירוש שני שמביא שם רש"י הוא 

 )שם( רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש...

שתויי יין, מופיע בחסידות, שבמובן הרוחני מדובר על השגה 

גבוהה, יינה של תורה וזה טוב להיות שתויי יין, ומבאר הרבי 

זיע"א, שבאמת כל חייך אתה צריך ללמוד ולהבין  מליובאוויטש

אבל למקדש צריך להיכנס  -בשכל עוד ועוד השגות של תורה 

במורא מקדש. למקדש צריך להיכנס בלי להבין, בלי השגות. 

צריך לשתות יין, להשיג את כל הטעמים והפלפולים  -כן 

בלימוד תורה אבל אסור לאבד את הכוח לספור את ספירת 

 ור לאבד את מורא מקדש. העומר, אס

באימה לעמוד " -בליל שבועות, ביום החמישים, איך סופרים? 

 , כמו אז במעמד הר סיני. )ברכות כ"ב:(" וביראה וברתת ובזיע

בעצם, המעבר הזה מארבעים ותשע לחמישים הוא המעבר בו 

'רבש"ע, זה הכלי. מפה אני לא יכול לעשות יותר  -אני אומר 

)מל"ב וד מולך. "כלים ריקים, אל תמעיטי" כלום חוץ מאשר לעמ

, ואתה נותן, )שם ו'("הם מגישים אליה והיא מוצקת"  - ד', ד'(

רבש"ע'. המעבר משבעת הימים ליום השמיני הוא מעבר 

שלנו בחיים כל יום, כל רגע, והוא עובר דרך 'ויהי'. הוא ממהותו 

, איננו מעבר כיפי. זה לשון צער. עצם המעבר מתאר את הצער

לצורך  -את הפער, את ההשתוקקות, את הגלות, את הירידה 

עליה. וההבנה שהנה הגיע היום השמיני עכשיו שכינה שורה, 

והוא יגיע, ובעצם הוא מגיע כל הזמן ואני מקבל ממנו כל הזמן 

והיא תביא אותך לשבת  -'דוגמיות'. 'מתנה טובה ושבת שמה' 

 ומנוחה לחיי העולמים. 

'חול', כוונתו היא שזה שייך  -ו הכלי יקר השביעי הזה שקרא ל

לעולמנו פה. זה נמדד בכלי המדידה שלנו. אתה מתפעל, אתה 

'לכל שבת  -וזה מצוין, אבל אז, כמו שלמדנו בטירונות  -נהנה 

יש מוצאי שבת'. וגם אם אתה חושב שאליך זה לא נוגע, כי לך 

בת גם אתה תחטוף את 'הבומבה'. הש -יש איזו 'מלווה מלכה' 

 של פה היא רק דוגמית של השבת ומנוחה לחיי העולמים.

שהתורה שלנו היא הבל לעומת  -יש ביטוי מדהים בחז"ל 

. איך אפשר לומר דבר ('ח קהלת רבה פרשה יא,)תורתו של משיח 

כן. הבל הוא הה"א שבו נברא העולם הזה  –כזה? הבל? 
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אתה מבין  -ובלעדיה אתה לא תגיע, ורק כשאתה תופס את זה 

 שהיא איננה הבל ח"ו אלא רק לפני תורתו של משיח. 

 כימי צאתנו מארץ מצרים

  -נחזור לספירת העומר, על הפסוק

ֹות ִים ַאְרֶאֹּ֖נּו ִנְפָלאֶֽ ֶרץ ִמְצָרָ֑ יֵמֶׁ֥י ֵצאְתָךֹ֖ ֵמֶאַ֣  )מיכה ז' ט"ו( .ּכִ

פלא ממני. שואל האדמו"ר נפלאות בפשט זה דבר שהוא מו

הרי יצאנו ממצרים ביום אחד מוגדר, ט"ו בניסן, ואם כן  - 9הזקן

האמת היא,  -'כיום צאתך'. והוא עונה  -היה צריך להיות כתוב 

שעוד לא יצאנו ממצרים. שלמות היציאה ממצרים תהיה רק 

בגאולה העתידה ועד אז עוד יש מצרים, וכל יום אני נמצא 

במאבק ועוד טיפה יוצא ממצרים, לפעמים גם מאד קשה לי 

ויש רגעים שבהם אני לא מאמין שאני רוצה לצאת ממצרים 

 יל. ושהכל מוביל אל המתנה הגדולה שעליה דיברנו לע

 -דיברנו על הפסוק  )לשביעי של פסח(בשיעור בשבוע שעבר 

'ויסע משה את בני ישראל מים סוף', שמשה היה צריך להסיע 

 -ולהוציא את ישראל משם, וחז"ל אומרים שהם אמרו למשה 

'די, הקב"ה רצה שהמצרים יטבעו? הנה טבעו, רצה להראות 

למצרים!',  ראינו אותם. עכשיו בוא נחזור -לנו ענני כבוד? 

ומשה מנסה לשכנע אותם אך הם עדיין עומדים בטענתם 

שמצרים כבר מתו. ואז הם היו צריכים לעבור בעצם עוד יום 

 'צאתך מארץ מצרים' ועוד יום ועוד יום. 

אנחנו בכל  -שנים ועוד עשרה ימים ועד היום  3,333מאז לפני 

יום ובכל רגע יוצאים עוד יום מצרים, ונדמה לנו באמצע 

האדם הפרטי, האדם הכללי...  -שאנחנו לפעמים רק יורדים 

לאן  -המדינה נראית לנו כאילו היא השתגעה, אנחנו תמהים 

הכל הולך? ואנחנו לא מצליחים לתפוס שבאהבת ה' אותנו, 

בספירת העומר הזו שאנחנו נמצאים בה, כל יום הוא עוד 

 יציאה ממצרים.

יום שאתה יוצא בו על כל יום ו -'כימי צאתך מארץ מצרים' 

ממצרים אתה תקבל עליו שכר. על פי יציאתך. זה געוואלד. 

הנפלאות, הדברים המופלאים ממך, שאתה לא יכול לתפוס 

אותם בגלל המיצרים שלך, זה יופיע על פי ימי צאתך מארץ 

 מצרים.

וגם הנפילה הזו היא  - )משלי כ"ד, ט"ז("כי שבע יפול צדיק וקם" 

 ואראנו נפלאות. חלק מיציאת המצרים, 

הוא יום המוזכר במקרא, הוא היום בו הגענו  10יום כ"ד בניסן

למרה. שם למדנו להמתיק את המים. רק משם הגענו אילימה 

ומשם להר סיני. שלשת ימים הלכנו במדבר מאז קריעת ים 

סוף כדי לרדת, כדי להרגיש 'מה נשתה?'. הרי שם במצרים 

הזו, אבא שאוהב אותי,  היתה לנו לפחות שתיה... ושם בירידה

לקח אותי לעוד יציאת מצרים, לעוד התמודדות, לעוד 'כימי 
הוּ צאתך'. " ם ִנּסָ ט ְוש ָ ּפָ ם לֹו ֹחק ּוִמש ְ ם ש ָ  . )שמות ט"ו, כ"ה(" ש ָ

  -ביום הזה נאמר 
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רל ׇכּ ... ה ֲאש ֶ ֲחָלָ֞ ִי֙ם ֹלא ַהּמַ י ְבִמְצַר֙ ְֶּ֤מּתִ י ֲאִנֶׁ֥י  ש ַ ִּ֛ יָך ּכִ ַ֣ים ָעֶלָּ֔ ָאש ִ

ךָ  ה'  )שם, כ"ו( .ֹרְפֶאֶֽ

הרי אם לא אשים עליך מחלה, למה בכלל  -זה פסוק קשה 

 צריך רופא? אלא הפשט הוא שהמחלה ששמתי עליך היא היא

מצרים, זה שם המחלה, ואתה צריך להבין שאני ה' רופאך, 

בכל פעולה ובכל מאבק. המים מרים? אני שמתי אותך פה 

בעולם כדי ללמד אותך איך למתק אותם. אף מלאך לא יכול 

 לעשות את זה. 

והן שלנו, ובארבעים ושמונה  שלש מתנות טובות ניתנו לנו

 ולא ניתנו אלא ע"י יסורין.  -דברים התורה נקנית והיא שלי 

האם אתה מבין שהיום השמיני הוא השמיני למילואים? אז, 

ביום זה, נחנכים אהרן ובניו ואז נחנך כל אחד בתור הכהן 

 שהוא. 

 קדושה אמיתית

זוהי הפתיחה לחלק השני של ספר ויקרא. מכאן אנו נוחתים 

 אל שקצים והרמסים, אל הזיבה, אל הנפילות הכי נמוכות של

פרשיות תזריע ומצורע, אל התיסכולים, ורק הם מייצרים את 

לא נדב ואביהוא, לא ההשגות העליונות. אלא  -ספר הקדושה 

 מאכלות אסורות, איסורי ביאה. 

ספר הקדושה ברמב"ם שעוסק בכך, עוסק רק בדברים עליהם 

 – כתוב בתורה

י  ֹוש  ֲאִנַ֣ ֶׁ֥י ָקדֹ֖ ים ּכִ יֶתם ִל֙י ְקֹדש ִָּ֔ ֶּ֤ ם ִמן ה'ִוְהיִ ל ֶאְתֶכִּ֛ ֶׁ֥ ֹ֖ים  ָוַאְבּדִ ַעּמִ ָהֶֽ

י ֹות ִלֶֽ    )ויקרא כ', כ"ו( .ִלְהיֶׁ֥

, אנחנו קדושהכשמדברים על  ואלו הדברים הכי גופניים שיש!

, אבל הנה הרמב"ם כתבי האריז"ל היינו מצפים שזה יהיה

זבה, אכילת דם וכיו"ב. בדווקא בנידה, מגדיר לנו כי קדושה זה 

ואז אני  'וספרתם לכם' –רק בגוף, בפעולות שלי פה. בלספור 

 .ואתם נספור יחד חמישים יום


