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ימי הספירה נזכרים תוך המועדות שהמה ימים טובים כמו חול המועד שיש קדושה 

לפניהם ולאחריהם מיצ"מ עד קבלת התורה. וכתי' תמימות תהיינה ובמד' אימתי הן 

תמימות כשעושין רצונו של מקום. כדאיתא ע"פ יודע ה' ימי תמימים כשם שהם 

לו דכתי' תמימות תהיינה ונק' תמימים כך שנותיהם תמימים. כמו כן קאי על ימים א

ימי תמימים. ונזכרים למעלה כמ"ש יודע ה'. לכן הם בכלל מועדי ה' והרי נקראו בפ' שבע שבתות. מכלל 

שכל הימים אלו יש להם בחי' שבתות בצד מה. והימים הללו מסייעין טהרה כמ"ש בא לטהר מסייעין 

. יש לנו לבקש טהרה. לכן הכין לנו הש"י אלה אותו. ואחר יצ"מ שנעשין כקטן שנולד ויצאנו מידי סט"א

 וכל השנה תלוי באלה הימיםהימים דכתי' וספרתם לכם שהיא מתנה לטובתינו שנוכל לבוא לטהרה. 

כמו שגידול כל התבואות בימים אלו כן חיות האדם מתגלה עתה כי הכל רק רמז אל הנהגה הפנימיות 

  ועי' במדרש בפ' העומר:

  )(שפת אמת, אמור, תרמב
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במד' אמרות ה' אמרות טהורות אמרות ב"ו אינם טהורות. פי' אדוני מו"ז ז"ל כי אף שהמלך ב"ו מקיים 

לפעמים דבריו אבל כיון שלפעמים מת והולך לו א"כ אין מאמרו טהור אבל הקב"ה [אומר ועושה פי'] 

סף צרוף בעליל שמאמרו הוא עצמו קיום המעשה. לכן נק' אמרות טהורות כו' דפח"ח. וסיום הפסוק כ

לארץ כו'. פי' שדיבורו טהור אבל בהתמשך המאמר להמקבלים בעולמות התחתונים אז מתערב בהם 

סיגים וצריכין בירור. וזה עבודת האדם כאשר אמרנו ע"פ מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו פי' 

בשפתיו. והאמת  כמו המצרף והכור מזקק הכסף והזהב. כן פי איש העוסק בתורה מתבררין הדברים

כי כמו שיש מ"ט פנים בתורה כמו כן יש שערים בנפש האדם. וכפי מה שמברר הדעת שלו כמו כן 

מתבררין בפיו דברי תורה. ובאמת נקודת נפש הישראלי הוא עצמו ג"כ עיקר הכח מעשרה מאמרות 

ון המאמר שבמעשה בראשית שעיקרן האדם. וזהו י"ל ענין אמור ואמרת ב' המאמרים הוא הכנת תיק

שיקבע בלב איש ישראל שזה הכנה לקבל (חסר כאן איזה תיבות) החדש כענין אם שמוע בישן תשמע 

לכם והקרבתם מנחה חדשה (חסר תיבה א') פי' בזוה"ק וזה י"ל ענין הספירה וספרתם לכם כו' בחדש. 

וזאת  . כי עצם נפש ישראל הוא קודש שזה המתנה שנתן הש"י לבנ"י בהוציאם ממצריםלעצמיכם

הנקודה שבנפש צריכה בירור. וכפי זה הבירור זוכין להתחדשות. וז"ש במד' נירו לכם ניר כי הניר 

החרישה הוא קודם הזריעה רק לעורר כח האדמה שתהי' מוכנת עי"ז לקבל הזריעה. (חסר כאן איזה 

מכח אל הפועל  תיבות) [*וכן ענין] הספירה לתקן ולגלות הנקודה פנימיות שיש בלב איש ישראל להוציח

להיות מוכן (חסר כאן איזה תיבות) [*לקבל הארה] חדשה. ודבר זה נוהג לעולם. אך הימים אלו מסוגלים 

לזה ביותר לאשר אבותינו הקדושים תיקנו עצמם (חסר תיבה א') בימים אלו מיצ"מ עד קבלת התורה 

  הללו:עד שהיו מוכנים לשמוע דברי אלקים חיים מתוך האש לכן נשאר זה בימים 

  (שפת אמת, אמור, תרלו)
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במד' אמרות טהורות כו'. דקשה איך יכול ב"ו להתטהר כראוי. ורק כי הכל במאמר נברא כמ"ש בעשרה 

מאמרות נברא העולם. ולכך המאמר נותן טהרה לכל דבר. ורק להיות דבוק בשורש החיות שבכל דבר. 

ובגמ' ה' האמירך כו עשנו חטיבה אחת ואנו וזהו אמור כו' ואמרת. שהטהרה בא ע"י בחי' מאמר כנ"ל. 

ובתוס' ביאור כי עושין אותו חטיבה א' כו' ע"ש שפי' אמירה הוא החיבור והדיבוק בשורש החיות כנ"ל. 

שאומרים שציונו כדי לטהרנו כו' כי ביצ"מ נתגלה בכל איש ישראל אשר יוכל  זה ענין ספירת העומר

צון תמיד ליבטל ולהיכלל בהשי"ת. וזהו הי' אז ביצ"מ שהי' לצאת מכל רצון אחר. וזה חירות להיות הר

שהם דבקין  לברר המידותהגאולה ע"פ נס והוא בחי' ביטול שלא בדרך השכל והטבע. ואח"כ סה"ע 

בנפש האדם להיות נמשך חיות הש"י בתוך המידות. כי הש"י א"ס ואין לו מדה וגבול. והמשכות חיות 

ש במ"א עמ"ש במדה שאדם כו'. וכפי מה שמקבל האדם חיות עליון ממנו לנבראים נק' מדה כנ"ל. כמ"

תוך המידות שלו היינו להיות החפץ והרצון לקרב כל המידות אהבה ויראה וניצוח כו' הכל אליו להיות 

מתנהגים רק ע"פ רצונו ית'. כפי מה שנכנס הארה מנקודה הראשונה תוך המידות שבנפשו. כן מגרש 



ורצונות אחרים אשר לא לה' המה. וכן ענין ש"ק וימי המעשה ג"כ כנ"ל. ומטהר האדם מכל טומאות 

שבש"ק בחי' ביטול אליו ית'. ובחול להמשיך חיות ש"ק תוך כל מעשה גשמיי לכך נק' ימי עבודה כנ"ל. 

וזה עצמו בחי' אמור ואמרת אליהם דייקא. דהיינו מה שהש"י מקרב אותנו אליו שנוכל להיכלל בו ע"י 

כנסת ישראל. וזהו אמור עשנו חטיבה א'. ואמרת אליהם זה מה שאנו מקבלין אמירתו  הביטול לכלל

  בכל המידות ורצונות ומזה בא הטהרה:

  (שפת אמת, אמור, תרלב)
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ענין הספירה שתלה הכתוב בפרשת אמור במחרת השבת, "וספרתם לכם ממחרת השבת וגו' עד 

ממחרת השבת השביעית" וגו'. ומפי השמועה וקבלת רז"ל (מנחות ס"ה ב') ידענו דשבת קמא רוצה 

ה קרייה כאן שבת ונתן מקום לצדוקים לטעות. וכל שכן דקשה אשבת לומר יום טוב, וצריך טעם למ

תנינא דצריך לומר דפירושו שבוע... אבל הכתוב גילה בזה סוד הספירה שהוא כספירת נקיים דאשה 

כמ"ש בזוהר וברע"מ פרשת אמור צ"ז ב'', ובפסח פסקה הטומאה, עיין שם, ועל כן צריך לומר ממחרת 

יך הפסק טהרה ביום הקודם. וידוע קדושת שבת הוא קבוע וקיימא מה הפסח כז' נקיים דאשה דצר

שהשי"ת מקדשו ואין תלוי בהשתדלות אדם כלל, ויום טוב דהוא מה דישראל מקדשי היינו בהתחלת 

האתערותא דלתתא בפתיחה כחודה של מחט, אבל מכל מקום גם הוא עיקר קדושתו מה שאחר 

ו הרבה, ועל כן נקרא גם כן שבת על שם השביתה שהאדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אות

וביטול ההשתדלות בפעולת אדם, רק מה שהשי"ת מקדשו. והספירה היא השתדלות אדם הסופר, אלא 

שכל השתדלותו רק בספירה לבד, וכמו באשה גוף הנקיות הוא מעצמו ומן השמים שנפסק נידתה וזוב 

ום לב לדעת זה שכל יום הוא נקי בבדיקה וידיעה טומאתה, והיא צריכה רק לספור הימים הנקיים ולש

ברורה, וכך ספירת עומר מונין מיום הבאת העומר ראשית הקציר, שהוא ראשית השתדלות האדם 

וזהו כל פסיקת הטומאה מהאדם שהם הסטרא לקיום חיותו, מביא הראשית להשי"ת דהכל ממנו. 

שהכל מהשי"ת הוא יוצא מרשות  דמסאבו המשכיחים האדם מידיעת והכרת השי"ת, ומיד שמכיר

הסטרא דמסאבו שהיא רשות החיצוני, שהוא חוץ ומובדל מהדביקות בקדושתו ית', וכשמכיר רבונו הרי 

. ובפסח שהיה התגלות האורות נתבטלו אצלם כל כחות האנושי לגמרי, ועל כן הוא נכנס לרשות רבונו

בהשתדלות אדם דימי המעשה שאחר  יום טוב ויום השביתה. ולמחרתו שנעלם התגלות זה והתחילו

השבת ויום טוב הביאו העומר להכיר דגם כל ההשתדלות הוא מהשי"ת. וזהו המשכת הקדושה דשביתת 

יום טוב שהוא מסירת הכל להשי"ת גם בימי המעשה דפעולת אדם. וזהו כל ימי הספירה שממחרת 

ה שהוא שבת גם כן בקדושה השבת שהוא המשכת קדושת אותו שבת דפסח, היינו הקדושה שבו מצד מ

שלמעלה דקבוע וקיימא לתוך כחות פעולות אדם שהם ז' כחות כל אחת כלול מז' כידוע שהם נגד ז' ימי 

הבנין, דו' ימים הם ימי המעשה ממש, וגוף הבנין ויום הז' הוא השלמת הבנין שבו שבת וינפש כדרך 

אחר השלמת הפעולה ונפשו נוחה ממנה השובת ממלאכתו ומושך נפשו אליו רוחו ונשמתו היא הנשימה 

  וזהו השלמתה, ונמצא השביתה הוא הכח האחרון של כחות הפעולה הבא בהשלמתה...

  אות י')ץ / ר' צדוק הכהן מלובלין, רומחשבות ח(
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שאל השואל שלה דברים נתקשה משה עד שהרא' לו הקב"ה והן מנורה החדש שקל, שהוא מענין 

מוסיף על הראשנים מה הם מסיני אף אלו פרשת שקלים פתח הרב ואלה המשפטים פרש"ז ואלה 

מסיני ואח"כ לפניהם ולא לפני ערכאות של גוים שמיקר שם אלילי' שנאמר כי לא כצורינו צורם ואויבינו 

פלילים. הענין הוא שלא לגשם מצות דיני' שהם לכאורה גשמים מורכבים כי תקנה עבד ומצות ד' שומרים 

שואל שהרי לכאורה חכמת תכונה פלוספיא שחכמתם ובינתם כסף או כלים לשמור או פקדונו' כשאלת ה

לעיני העמם והיא מדברת בגשמים יותר פשוטים ממצות דינים ומשפטים אם אמנם בלא"ה הבל המה 

מעשי תעתועי' מה לתבן את הבר וחכמת מה להם המשוער בשכל האדם הגשמי הכלה ונפסד משא"כ 

א סוד אלהותו ית' וכמה פנים כפטיש יפולץ סלע תורתינו בקדושה שנסתכל בה וברא את העולם שהי

וקדמה לעולם ונעלמ' מעיני כל חי וכל אות ותיבה ענין ומצוה הכל סוד אלהותו וסוד בריאת העולמים 

וקיומם איך הדבר מוכרח וא"א בענין אחר להיותו משתלשל ממקום גבוה ולכל מצוה שבתורה שורש 

לל נאמר לחזור אל הראשונות כי א"ס ב"ה דיו באלהותו למעלה בפרטית אבל בכדי להבין הענין דרך כ

ואינו צריך לשום נברא שהרי הכל מאותו ולא רצה בבריאה העולם כי אם מגודל חסדו וטבעו להטיב 

כמאמר עולם חסד יבנה בכדי שיהיה למי להטיב ולהיות החסד הנשפע מא"ס ב"ה ג"כ א"ס לרעי' 

בול ודבר שהוא בלתי מוגבל אינו ניכר ויחזור העולם ולטובים ולא ניכר שוע לפני דל שהוא בלי ג

לפשיטותו הראשון בהיותו בא"ס לכן הוצרך להיות הגבלת התורה עד פה תבא שהוא ענין הצמצום 



והחכמה הקדימה בכל דבר ודבר להתגלות אלהותו שהוא קיום העולם ובריאתו מתחלה ע"י חוק קצוב 

ודל לא תהדר שלא לרחם בדין כי תקנה עבד שש  ושקול בפלס מאזני משפט התורה והמצוה כמאמ'

שנים יעבוד שמגבילים החסדי' שלא יתפשטו יתר על הראוי וכן כל עניני הדינים והמשפטים בעניני 

השומרים ופקדונות והלואות להגביל ולהפריש לכל א' המגיע אצלו. ומחמת הגבול אשר שם ניכר ומוגבל 

לחבירו. והנה הגבול וההכרה הוא ההתגלות אלהותו ית' וקיום  כל דבר ודבר למינהו ואין א' נוגע במוכן

העולם משא"כ רבוי החסדים והתפשטות בלי גבול אינו ניכר ומתגלה כי אם שוה ומשוה קטן וגדול שם 

הוא שהוא מבול מים וחזרת העולם לתוהו ובוהו. והנה ענין דייני ישראל הצריכי' להיות דבקים בה' 

ו ית' והיו ראוים להתחסד הרבה שהוא הראשית והתכלית הדביקות של אלהים חיים ובהתדבקם אלי

העלולים בעילת העילות שהוא ההתפשטות בעולם חסד יבנה בכדי להטיב לברואיו, והנה אותה 

הדביקות הוא בלי גבל לרחמיו מרובין כגודל חסדי השם שאין לה סוף אבל התורה צותה בגבול החסדים 

ועושה לחזור מן החסדי' עד לדין הרי שבמשפט זה הוא מחבר ומשתף  שלא לרחם בדין והנה הוא מצוה

מדת הרחמי' למדת הדין שהוא קו המשפ' קו האמצעי המיחד ומחבר חסדי' וגבורות יחד שהוא תחילת 

בריאת העולם עד"ז והוא קיום העולם והוא ארז"ל מאן דבעי למהוי חסידא יקיים מילי דנזיקין אשר 

ועמוק עמוק כי החסידי' להתחסד עם קונו לבד בלי שום הפסק גשמים וכל  לכאורה רחוק הוא מחסדים

ענין מילי דנזיקין הם רק גשמים. אבל לפי דברינו כי המשפט לאלהי' הוא החסד כי רב חסד המטה כלפי 

חסד אינו שייך בעולם כלל כי אם לחזור לפשיטות א"ס ב"ה מגודל התפשטותו שהוא בלי גבול. אבל 

סד בעולם שהוא לשון העלם א"ס צריך גבול לחסד והוא המשפט. וזהו ארז"ל שהדין בכדי שיתראה הח

דין אמת כו' נעשה שותפו של הקב"ה במעשה בראשית כי הגבול הן הם סדרי בראשית בתחילת 

בריאתם והם קיומו וזהו תרגומו ואלין דינייא די תסדר קדמיהון שהרי בתחינת דין צריך לסדר לפניו 

הראשון מא"ס ב"ה בלי גבול ואח"כ מוכרח היא ע"פ התורה לתת גבול ולעשות  סדרי בראשית חסד

משפט הרי שהמשפט הוא המחבר אל החסד הראשון לעשות כאשר צוה. משא"כ ערכאות של גוים 

אע"פ שהדינים שוים אבל הוא משוער ע"פ שכל ואין לו התחברות אל החסד הראשון של ההתפשטות 

ראשון שאין שם חלוק הוא ענין ארז"ל אל יאמר אי אפשי בבשר חזיר בלי גבול שהוא ענין התפשטות 

אלא אפשי וארי' הוא דרביע עלי' שהוא התורה הגבול בכדי לחבר מעשה המצוה אל רצונו ית' שאר 

ונעשה רצונו. וכן ארז"ל גדול המצוה ועושה ממי שאינו מצוה ועושה כי העושה מחמת צוי הוא מחבר 

נו מצוה. לכן בערכאות של גוים אפילו אם הדין שוה הרי אינו מצוה שהוא המעשה אל הצוי משא"כ שאי

 לשון דביקות אבל הוא משוער עפ"י השגה אנושית גוף וקליפה שהוא חורבן העולם.

וזהו ארז"ל שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית שהרי הגבול בין שלו לשל חבירו הוא המשפט קו האמצעי 

בינונית ויש אומרים זו מדת סדום אם המשפט והגבול אינו עפ"י התורה המחבר חסד וגבורה שהוא מדה 

והדיברות בו ית' כי אם עפ"י שכל אנושי הרי זו מדת סדום שהוא חורבן העולם שכל גבול הוא גבורה 

וקליפה וזהו ענין מחצית השקל שנתקשה משה שהוא הדעת כי אין הדבר זה שייך ומיוחס אל הדעת 

השפעה והתפשטות ובתוכו מחצית שהוא גבול. עד שהראה לו שהוא  שהרי השקל הנתינה הוא

ההסתכלות שעושה כלי' וגבול כמו שהסתכל הקב"ה בתורה וברא את העולם ע"י גבולי התורה שהוא 

כלי מחזיק ברכה והשפעה שהוא יחוד וחיבור שניהם שהוא הדעת שמקבל אחר ההסתכלות והוא ענין 

בני ה"ז צדיק להיות נתינתו מחמת אמונתו בתורה נתון תתן שהוא ארז"ל סלע זו לצדקה בשביל שיחי' 

הגבול והכי מחזיק ברכה והתגלות החסדים בעולם שאם אין גבול אין עולם ולכן ע"י הגבול הוא השביל 

 להתפשטות החיות וזהו בשביל שיחיה בני לכן הרי זה צדיק שהוא המחבר.

  )פרשת משפטים, קמנחם מנדל מוויטבס(פרי הארץ / 

  

6  

כשמדובר על שליט  -אמר החבר: אלוהים הוא תואר לשליט או לשופט. תואר זה נאמר בכלל ובפרט: בכלל 

ר על כח מכוחות הגלגל או על טבע מן הטבעים, או על שופט מבני אדם... ואין כשמדוב -העולם כולו, ובפרט 

יתברך ויתרומם. זה הוא שם פרטי,  -שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות יוד הא ואו הא 

בו רומזים לאלוה, לא בתואר המקום, כדרך שרומזים לכל מתואר בלתי ידוע, ולא בתארים (נוספים על 

תו), ולא בהכללה, כבשם הכללי אלוהים, כי אם בשם המיוחד לו, שכן הוא נקרא ה' על דרך היחוד. עצמו

כאלו שאל שואל: מי הוא אלוהים שיש לעבדו: השמש, או הירח, או השמים, או המזלות, או אחד הכוכבים, 

ו ושלטון משלו, או האש, או הרוח, או המלאכים, הרוחניים או זולתם, כי הלא לכל אחד מאלה פעולה משל

ה'! כאלו אמרת: פלוני! וקראת לו  -וכל אחד מהם סיבה להתהוות דברים ולהאפסם? ועל זה באה התשובה 

  .אובן ושמעון תיוודע אמיתת עצמותםבשם פרטי, ראובן ושמעון למשל, בתנאי שעל ידי השמות ר

  .(הכוזרי, מאמר רביעי א)

 


