
   

  הנפת קורבן העומר בעזרה     פינת המקדשפינת המקדשפינת המקדשפינת המקדש

  
היה מובא לבית המקדש , ביום שלמחרת חג ראשון של פסח

בתמונה נראה הטיפול . הראשון קציר השעורים, קרבן העומר
 טחינה בריחים, קליה באש, הפרדת הגרעינים: בשעורים

במזרח ' מניפים את העומר לפני ה, ההכנהלאחר . וניפוי
נאכל  -המזבח וכל השאר מקטירים קומץ על גבי, העזרה
 לכהנים

.  

        ::::מתוך מעיינה של תורהמתוך מעיינה של תורהמתוך מעיינה של תורהמתוך מעיינה של תורה
  .ענני כבוד: י"רש )מג-כג" (בסכות הושבתי את בני ישראל"

בזמן שיצאו בני , למה אין עושים סוכות בחודש ניסן, הטור מקשה על כך
  ?מיד בענני הכבוד ישראל ממצרים והוקפו

, "למען ידעו"לפי שאצל סוכה נאמר : ל"ם ז"בעל החידושי הריהשיב על כך 
והנה בכל ימות השנה מלא האדם חטאים . בשביל סוכה דרושה דעת –כלומר 
ונמצא שהוא , "אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות"והרי , ועוונות

רק לאחרי ראש השנה ויום , סוכהלפיכך איננו יכול לקיים מצוות , "חסר דעה"
אזי משיג הוא את , משכבר נטהר האדם מחטאיו ונתכפר עליהם, הכפורים

  ...הדעת האמיתית וזהו המועד המתאים למצוות סוכה

הדין הוא שהמצטער פטור מן  –ל "ם ז"היה אומר בעל החדושי הרי –לפיכך 
וממילא , משום שבשעה שאדם שרוי בצער נעדר ממנו ישוב הדעת, הסוכה

  "...למען ידעו"איננו יכול לקיים את המצוה שעליה אמרה תורה 

  : ל באופן זה"את הקושיה הנזכרת של הטור תירץ הגאון מוילנה ז

וירא משה : "כמו שנאמר, הלא ידוע שלאחרי חטא העגל נסתלקו ענני הכבוד
, מענני הכבוד) גלויים(שנעשו בני ישראל פרועים  –" את העם כי פרוע הוא

כשאמר , ק אחרי שחזר הקדוש ברוך הוא ונתרצה לישראל בעשירי בתשריור
חזרו ענני  –ונצטוו ישראל להקים את המשכן , "סלחתי כדבריך: "למשה

  .הכבוד למקומם

, אמר משה לבני ישראל בפעם הראשונה, א בתשרי"בי, ממחרת יום הכפורים
את ובמשך יומיים הביאו הכל , שיביאו תרומה ונדבה להקמת המשכן

היינו  –" לשני בקרים" –" והם הביאו אליו נדבה בבקר בבקר" –נדבותיהם 
ד בתשרי לקחו חכמי הלב את כל הנדבות מידי משה "ובי, ג בתשרי"ב ובי"בי

יוצא . ואז חזרו ענני הכבוד –ו בתשרי החלו עוסקים במלאכת המשכן "ובט
 –נני כבוד היינו ע –" בסוכות"ו בתשרי הוא המועד הנכון של "איפוא כי ט

  ....שאז נשארו ענני הכבוד לתמיד –" הושבתי את בני ישראל"

      אמור בת לפרשתדף לש

יֹום , רֹאׁש ַהָּׁשָנה. ָאנּו לֹוְמִדים ַעל ַחֵּגי ּומֹוֲעֵדי ִיְׂשָרֵאל ּבָּפָרָׁשה זֹו
ָאנּו לֹוְמִדים ַמה ָהיּו . ְוַחג ַהָּׁשבּועֹות, ֶּפַסח, ְׁשִמיִני ָעַצְרָּת , ֻסּכֹות, ַהִּכּפּוִרים

  . ּוַמה ַהִּמְנָהִגים ֶׁשָּנֲהגּו ְּבָכל ַחג, ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשֻהְקְרבּו ְּבָכל ַחג
  

  . ינֹוֶׁשּנֹוֶהֶגת ַּגם ִּביֵמ , עֶֹמרֵּבין ַהֶּיֶתר ָאנּו לֹוְמִדים ַעל ְסִפיַרת הָ 
  

ָהיּו סֹוְפִרים ֶאת ַהָּיִמים ַעל ְמַנת ְלַהִּגיַע , ְּכֶׁשָּיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְּמָצִרים
ת ֶׁשִּנְתּכֹוֵנן ּוְנַׁשֵּפר ֶא ְוַגם ָאנּו ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה ָחׁשּוב , מּוָכִנים ְלַמֵּתן ּתֹוָרה

    . ה מּוָכִנים  ַלַחג ַמֶּתן ּתֹוָרה"ַמֲעֵׂשינּו ּוִמּדֹוֵתינּו ְּכֵדי ֶׁשַּנִּגיַע בע

 !!!!שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

 ד"בס

        בקצרהבקצרהבקצרהבקצרה: : : : ספירת העומרספירת העומרספירת העומרספירת העומר
נשים פטורות כיון שזו מצוה . כל אחד מישראל ?מי חייב

  .שתלויה בזמן

ועד הלילה , ז בניסן"מהלילה של ט, בלילה ?מתי סופרים
  .בסיון ' של ה

   ,בעמידה ?סופריםאיך 

  יספור ביום בלי ברכה ?ואם שכח לספור בערב

 ימשיך עד סוף  ?ביוםגם בלילה וגם לספור  ואם שכח
  .בלי ברכהלספור  ,בשנה זו ספירת העומר
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        אמוראמוראמוראמור    לפרשתלפרשתלפרשתלפרשת    שששש""""למוצלמוצלמוצלמוצ    תשבץתשבץתשבץתשבץ
ברובו שמכיל  מלאו את התשבץ

. פרשת השבועל שקשוריםמושגים 
  !בהצלחה

  

  

  :מאוזן

  הערבותהמקום לידו צומחות  2
 מצבו של לחם הפנים כשהיה נאכל 6
  )הפוך מקשה(
 יום בשנה שבו מתענים מהתורה 8
  )בכתיב חסר(
שם הקרבן שמקריבים ממחרת  9

  )בכתיב מלא(לחג הפסח 
  כן 11
  .המתנה שקיבלנו בחג השבועות 12
  ולא לזנב____ שנהיה ל 13
  אחת משבעה הקרובים שמותר 14

  . לכהן הגדול להטמא להם
  
 

סימן סימן סימן סימן , , , , מתוך ילקוט יוסףמתוך ילקוט יוסףמתוך ילקוט יוסףמתוך ילקוט יוסף    ::::ספירת העומרספירת העומרספירת העומרספירת העומר    עלעלעלעל
        טטטט""""תפתפתפתפ

וספרתם לכם ממחרת '')ויקרא כא טו(נאמר בתורה 

שבתות  השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע

שפירוש , ל''וקיבלו רבותינו ז. ''תמימות תהיינה

טוב הראשון של  היינו מחרת יום'' השבתממחרת ''

להוציא , ולא שבת בראשית, פסח שהוא יום שבתון

ממחרת השבת זה שבת  מלב הצדוקים שהיו אומרים

  . בראשית

ז ''לפיכך מצות עשה לספור ספירת העומר החל מליל ט

  . עד סוף שבעה שבועות בניסן

תלה הכתוב , וכתב בשבולי הלקט בשם מדרש אגדה

שבעה ''שנאמר , השבועות בספירת העומר יום חג

 ,''אלהיך' ועשית חג שבועות לה, שבועות תספור לך

לפי שכאשר נתבשרו ישראל בצאתם ממצרים שהם 

 שנאמר, עתידים לקבל התורה לסוף חמישים יום

את האלהים על '' תעבדון''בהוציאך את העם ממצרים ''

ץ לק, לומר לך, יתירה של תעבדון' הרי נ'', ההר הזה

של חמישים יום תעבדון את האלהים על ידי קבלת 

מרוב חיבתם לתורה היו מונים בכל יום  וישראל. התורה

, ימים הרי עברו שני, ואומרים הרי עבר יום אחד, ויום

כי היה הדבר בעיניהם כזמן ', וכו, ארבעה, שלשה

ולכן , התורה מרוב חיבתם הגדולה לקבלת, ארוך

  . נקבעה הספירה לדורות

 לפי שימים אלה ימי מלאכת, יהודה החסיד אמר ביור

אם , ואין מי שיגיד לבני הכפרים החקלאים, השדה הם

תספרו חמישים  לכן אמרה תורה, אייר מלא או חסר

  . ר כך מקרא קודש יהיה לכםואח, יום

  )מילים 3(שמו של האתרוג בפרשה  1
  שמו של חג הפסח בפרשה 3
שמו של הלחם שהיה מוקרב בחג השבועות  4

  בכתיב חסר
ולחן בבית המקדש בפרשה הלחם שהיה על הש 5

  ).בשם אחר
  .בהיפוך אותיות –שור  6

 .___אין להקריב קרבן שיש בו  10
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 ד"בס

        אתגר לפרשהאתגר לפרשהאתגר לפרשהאתגר לפרשה
        

  :שאלה ראשונה
  

?ם ֶזהָלָּמה ְקרּוָיה ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ַּבּׁשֵ   

  
  :שאלה שניה

  
ַהָּבִאים  ִמְצאּו ֲעבּור ָּכל ֶאָחד ֵמַהַחִּגים

  :נּובּוַע ֶׁשּלָ ַמה ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו ְּבָפָרַׁשת ַהּׁשָ 

  

 ראש השנה •

 יום כיפור •

 סוכות •

 שמחת תורה •

 פסח  •

  שבועות •
  

  :שלישיתשאלה 
  

, ָּפָרָׁשהַצְּינּו ְׁשלֹוָׁשה ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ּבַ 
  !ֶׁשָּבֶהם ְמֻדָּבר ַעל ֶלֶחם

  

  ור בהמשכיםור בהמשכיםור בהמשכיםור בהמשכיםפפפפסיסיסיסי

ִאָּמא , ִמְׁשָּפָחה ּוָבּה Hָּבא: ַּתְקִציר ַהֶּפֶרק ַהּקֹוֵדם

ְּׁשִליחֹות ְיָלִדים ִהִּגיעּו ָלִאי ַטְסַמְנָיה ּבַ  ּוְׁשלֹוָׁשה

ְּקָׁשה ַהְּקִהָּלה ַהְּמקֹוִמית ּבִ . ַהּסֹוְכנּות ַהְּיהּוִדית

 ִית ִהְכַנְסּתָ ֵמֲאִבי ַהִּמְׁשָּפָחה ִלְהיֹות ַהַחָּזן ַּבּבַ 

ּלֹו ִּבְגַלל ַהֶּיַדע ׁשֶ , ַהְּמקֹוִמי Hף ִּכי ָהָיה לֹא ָּדִתי

 ִקֵּבל, ְּלִליםְּכֵדי ְלַקֵּבל ַהְדָרָכה ֵאיְך ִמְתּפַ  .ְּבִעְבִרית

  ".ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוךְ "ִמְבֵני ַהְּקִהָּלה ֶאת ָסַפר ה

 

ֹו ָלִעיר יֹום ֶאָחד ָנְסעּו ַהָּׁשִליַח ְוִאְׁשּת

יֵדי ְוֶאת ַהְּיָלִדים ִהְפִקידּו ּבִ , ַהְּסמּוָכה

ֹות ֶאת ְּכֶׁשָחְזרּו ֻהְפְּתעּו ְלַגּל. ְמַטֶּפֶלת

ֶּבָחֵצר , ַהְּמַטֶּפֶלת סֹוֶרֶגת ַלֲהָנNָתּה

. ְוֶאת ַהְּיָלִדים ֵהם לֹא ָראּו, ַהַּבִית  

, ָׁשֲאלּו ַההֹוִרים" ?ִדיםֵהיָכן ַהְּילָ "

ַהְתָחָלה ְוַהְּמַטֶּפֶלת ִסְּפָרה ָלֶהם ִּכי ּבַ 

ה ָלּה ַהְּיָלִדים ִהְׁשּתֹוְללּו ְוָהָיה ָקׁשֶ 

יֶזה ַעד ֶׁשֵהם ָמְצאּו אֵ . ְלִהְׁשַּתֵּלט ֲעֵליֶהם

ל ּוֵמNז ַהֵּבן ַהָּגדֹו, ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַּבַּבִית

ּוַמֲאִזיִנים לֹו  ַמְקִריא ָלHִחים ֶׁשּיֹוְׁשִבים

.ַּבֶּׁשֶקט   

ֶחֶדר ֲאחּוֵזי ַסְקָרנּות ִנְכְנסּו ַההֹוִרים לַ 

ִקּצּור "ַהְּיָלִדים ְוִנְדֲהמּו ְלַגּלֹות ֶאת ה

ֶׁשָּיַׁשב , ִּביֵדי ַּבָּנם ַהְּבכֹור" ֻׁשְלָחן ָערּוךְ 

ּכֹה ְׁשקּוִעים . ְוִהְקִריא ְלNִחיו ַהְּקַטִּנים

ְבִחינּו ַהְּׁשלֹוָׁשה ַעד ֶׁשּלֹא הִ ַּבֵּסֶפר ָהיּו 

;ְּבִהָּכֵנס ַההֹוִרים   

 

 רבי עקיבארבי עקיבארבי עקיבארבי עקיבא: : : : סיפורי צדיקיםסיפורי צדיקיםסיפורי צדיקיםסיפורי צדיקים

הבחינה , בתו של כלבא שבוע. עקיבא היה רועה הצאן של עשיר ושמו כלבא שבוע
שמה לב לצניעותו ולמעלותיו הטובות והציעה לו להינשא לה בתנאי , ברועה העני

וכלבא שבוע הזועם גירשם מביתו ונישל את , הם נישאו בחשאי. שילך ללמוד תורה
  . בתו מכל נכסיו

רועה הצאן שלא ידע קרוא וכתוב עד . למוד תורההלך עקיבא ל, למרות עוניים הרב
ועד מהרה עשרות אלפי , גיל ארבעים זכה במהרה להערכה רבה מצד רבותיו

 . תלמידים סבבו אותו ולמדו תורה מפיו

  תלמידי רבי עקיבא

משום שלא , תלמידי רבי עקיבא במגיפהעשרים וארבע בימי ספירת העומר מתו 
ולא  לא מסתפרים: אלו אנו נוהגים מנהגי אבילותמים ולכן בי. נהגו כבוד זה בזה

  .ועוד, לא מתחתנים בימים אלו, לא לובשים בגדים חדשים, מתגלחים

  .ג בעומר הוא יום של שמחה"ולכן ל –ג בעומר פסקה המגיפה "אבל בל

ג "יש הנוהגים שימי האבל הם עד ל. כאן יש מנהגים שונים? ג בעומר"ומה אחרי ל
, ג בעומר ממשיכים ימי האבל על תלמידי רבי עקיבא"ויש הנוהגים שאחרי ל, בעומר

  .סיון ראש חודשעד ערב 

על אף הגזרות , שהצליחו, תלמידים נוספים חמישהמאוחר יותר העמיד רבי עקיבא 
אחד מתלמידיו אלה היה . לשמור על רצף העברת התורה לדורות הבאים, הרומיות

 .רבי שמעון בר יוחאי

  רבי שמעון בר יוחאירבי שמעון בר יוחאירבי שמעון בר יוחאירבי שמעון בר יוחאי: : : : סיפורי צדיקיםסיפורי צדיקיםסיפורי צדיקיםסיפורי צדיקים
 

מלכות רומי שלטה . אל רבי עקיבאחד מחמשת תלמידיו שרבי שמעון בר יוחאי היה 
רבי כשהתבטא , ורדפה את לומדי התורה ושומרי המצוותבארץ באותם הימים 

ביקשו להוציא אותו להורג כעונש על זלזול  ,בחריפות נגד המלכותשמעון בר יוחאי 
   .במלכות

  
אך כשהסכנה לשלומם גברה הם , רבי שמעון הסתתר יחד עם בנו בבית המדרש

ים חיים החל בפתח המערה צמח באופן ניסי עץ חרוב ומעיין מ. מצאו מקלט במערה
שנות שהותם  13מן החרובים והמעיין ניזונו רבי שמעון ובנו במשך . לפכות לידו

  .סודות התורההם ניצלו שנים אלו ללימוד  !במערה
  

עלה עימם , לאחר צאתו מהמערה קיבץ רבי שמעון בר יוחאי סביבו תשעה תלמידים
 .ל הקבלהספר הספרים ש, למערה קטנה במירון וכתב בעזרתם את ספר הזוהר

עוד בטרם יצא העם לגלות . באותה תקופה היה עם ישראל אחרי חורבן בית המקדש
כבר ניבא רבי שמעון בר יוחאי כי ספר הזוהר עתיד להתגלות רק בסוף הגלות וכי 

ומשום שעתידים ישראל לטעום : "התגלותו ברבים תסמל את סיום הגלות הרוחנית
  ).נשא, זוהר" (ו מן הגלות ברחמיםיצאו ב, מעץ החיים שהוא ספר הזוהר הזה

  
וביום פטירתו גילה לתלמידו את סודות , ג בעומר נפטר רבי שמעון בר יוחאי"בל

 . התורה שנתגלה ביום זה ולכן מדליקים מדורות לזכר אור, התורה

        מתורגם מספר הזוהרמתורגם מספר הזוהרמתורגם מספר הזוהרמתורגם מספר הזוהרקטע קטע קטע קטע : : : : כדור הארץ הוא עגולכדור הארץ הוא עגולכדור הארץ הוא עגולכדור הארץ הוא עגול
ְניָין ְוָכל ִאיּנּון ִּבְריָין ְמׁשַ , ְוִאֵּלין ְלֵעיָּלא ,ִאֵּלין ְלַתָּתא, ְּדָהא ָּכל ִיׁשּוָבא ִמְתַּגְלְּגָלא ְּבִעגּוָלא ַּכַּכּדּור

וַעל ָּדא . ִּכְׁשNר ְּבֵני ָנָׁשא ְּבִקּיּוַמיְיהּו ְוַקיְיִמין, ְּכפּום ָּכל ֲאַתר ַוֲאַתר. ִמִׁשנּוָיא ַּדֲאוִיָרא ְּבֶחְזוַויְיהּו
ְוִאית ֲאַתר . ֵליְלָיא ּוְלִאֵּלין, ְלִאֵּלין ְיָמָמא, ָחִׁשיְך ְלִאֵּלין, ַּכד ָנִהיר ְלִאֵּלין ,ִאית ֲאַתר ְּבִיּׁשּוָבא

 ,ֵאיNַמר ְּבִסְפֵרי ַקְדמָ ְוַהאי ּדְ . ַּבר ְּבַׁשֲעָתא ֲחָדא ְזֵעיָרא ,ְוָלא ִאְׁשְּתַכח ֵּביּה ֵליְלָיא, ְּדכּוֵליּה ְיָמָמא
   ... ְּדָהִכי ְּכִתיב. ּוְבִסְפָרא ְּדNָדם ָהִראׁשֹון ָהִכי הּוא

   :תרגום
  ,ְוֵאּלּו ְלַמָּטה, ֵאּלּו ְלַמְעָלה, ָּכל ָהעֹוָלם ִמְתַּגְלֵּגל ָּבִעּגּול ְּכַכּדּור

ְוַקָּיִמים , ְּכִפי ָּכל ָמקֹום ּוָמקֹום, רְוָכל ֵאּלּו ַהְּבִרּיֹות ְמֻׁשּנֹות במראיהן ִמִּׁשּנּוי ָהֲאוִי
  ,ֹוָמם ִּכְׁשNר ְּבֵני ָהNָדםִּבְמק

ֵיׁש וְ , ּוְלֵאּלּו ַלְיָלה, ְלֵאּלּו יֹום, ָחׁשּוְך ְלֵאּלּו, ְוַעל ֶזה ֵיׁש ָמקֹום ָּבעֹוָלם ַּכֲאֶׁשר מּוNר ְלֵאּלּו
ִרים ַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבְּספָ ּו, ץ ִמָּׁשָעה Hַחת ְקַטָּנהחּו, ָמקֹום ֶׁשֻּכּלֹו יֹום ְולֹא ִנְמָצא ּבֹו ַלְיָלה

  ....ּוְבִסְפרֹו ֶׁשל Nָדם ָהִראׁשֹון ָּכְך הּוא, ַהְּקדּוִמים
  
  


