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פרשת בחוקתי תשע"ט
ימים ושבועות
ויקרא פרק כג

מת ִת ְהיֶ ֶֽינָה( :טז) ַעַ֣ד ִ ֶֽמ ָמחֳ ַרֶּ֤ת ַה ַשבָ ת֙
נּופָ֑ה ֶ ֶׁ֥שבַ ע ַשבָ ֶ֖תֹות ְת ִמי ֶׁ֥ ֹ
ם הֲ ִ ַ֣ביאֲ ֶָּ֔כם ֶאת־ע ֶ ֶֹ֖מר הַ ְת ָ
ם ִממָ חֳ ַרַ֣ת ַהשַ ָּ֔ ָבת ִמּיֹו ֙
פַר ֶ ֶּ֤תם ָל ֶכ ֙
ּוס ְ
(טו) ְ
ְחה חֲ דָ ָ ֶ֖שה לַ ֶֽה':
יעת ִת ְספְ ֶ֖רּו חֲ ִמ ִ ַ֣שים יָ֑ ֹום וְ ִה ְק ַרבְ ֶ ֶּ֛תם ִמנ ָ ֶׁ֥
הַ ְשבִ ָּ֔ ִ
אור החיים

רש"י

ממחרת השבת מיום וגו'  -פירוש מעכשיו קודם שתכנסו
(טו) ממחרת השבת  -ממחרת יום טוב :תמי מת תהיינה -
לארץ ,ממחרת השבת ,וכנגד אחר ביאתם לארץ אמר מיום
מלמד שמתחיל ומונה מבערב ,שאם לא כן אינן תמימות:
הביאכם וגו' ,ולזה הקדים ממחרת השבת להיותה מצוה
(טז) השבת השביעת  -כתרגומו שבועתאה שביעתא :עד
ממחרת השבת השביעת תספרו  -ולא עד בכלל ,והן ארבעים שישנה אז ,מה שאין כן מיום הביאכם שהוא אחר ביאה
ותשעה יום :חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'  -ביום לארץ:
החמשים תקריבוה .ואומר אני זהו מדרשו ,אבל פשוטו עד
ממחרת השבת השביעית ,שהוא יום חמשים ,תספרו .ומקרא מסורס הוא:מנחה חדשה  -היא המנחה הראשונה שהובאה
מן החדש .ואם תאמר ,הרי קרבה מנחת העומר ,אינה כשאר כל המנחות ,שהיא באהז מן השעורים:
דברים פרק טז

ֹלהיָך ִמ ַ ֶּ֛סת נִ ְד ַבֶׁ֥ת י ְָדָךֶ֖
ית ַ ֶּ֤חג ָשבֻעֹו ֙ת לַ ַ֣ה' אֱ ָּ֔ ֶ
ש בַ ָק ָּ֔ ָמה ָת ֵ ַ֣חל ִל ְס ָֹּ֔פר ִשבְ ָעֶ֖ה שָ בֻעֶֽ ֹות( :י) וְ עָ ִׂ֜ ִש ָ
ָר־לְָ֑ך ֵמהָ ֵ ֶּ֤חל חֶ ְרמֵ ֙
(ט) ִשבְ ָעֶׁ֥ה שָ ֻב ֶֹ֖עת ִת ְספ ָ
ּוב ֶת ָָ֘ך וְ עַ ְב ְדָךַ֣ וַאֲ ָמ ֶת ָָ֒ך וְ ַהלֵ וִ ֙י אֲ ֶ ַ֣שר ִב ְשעָ ֶ ָּ֔ריָך וְ ַהֵֵּ֛ ֶּ֛ר
ּובנְָךַ֣ ִ
ֹלהיָך ַא ָּ֨ ָתה ִ
ֹלהיָך( :יא) וְ שָ מַ ְח ָּ֞ ָת לִפְ נֵ ַ֣י׀ ַ֣ה' אֱ ֶ֗ ֶ
אֲ ֶ ַ֣שר ִת ֵ ָ֑תן כַאֲ ֶ ֶׁ֥שר יְבָ ֶרכְ ָךֶ֖ ֶׁ֥ה' אֱ ֶ ֶֽ
ית
ית ְב ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם וְ ָש ַמ ְר ָ ַ֣ת וְ עָ ָּ֔ ִש ָ
י־עֶׁ֥בֶ ד ָה ִ ֶ֖י ָ
ֹלהיָך לְשַ ֵכֶׁ֥ן ְש ֶ֖מֹו ָ ֶֽשם( :יב) וְ ָזַ֣כַ ְר ָּ֔ ָת כִ ֶ
וְ הַ ּי ֶָׁ֥תֹום וְ ָה ַאלְמָ נָ ֶ֖ה אֲ ֶ ַ֣שר בְ ִק ְר ֶבָָ֑ך בַ מָ ֶ֗קֹום אֲ ֶ ֶּ֤שר ִי ְבחַ ֙ר ַ֣ה' אֱ ָּ֔ ֶ
ת־החֻ ִ ֶ֖קים הָ ֵ ֶֽאלֶה:
ֶא ַ ֶֽ
רש"י

(ט) מהחל חרמש בקמה  -משנקצר העומרז שהוא ראשית הקציר( :י) מסת נדבת ידך  -די נדבת ידך,ח הכל לפי הברכה ,הבא
שלמי שמחה ,וקדש קרואים לאכול( :יא) והלוי והגר והיתום והאלמנה  -ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך ,בנך ובתך ועבדך
ואמתך ,אם אתה משמח את שלי ,אני משמח את שלך( :יב) וזכרת כי עבד היית וגו'  -על מנת כן פדיתיך ,שתשמור ותעשה
את החוקים האלה:
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז

[הלכה כב] מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות,
ומצוה למנות הימים עם השבועות שנאמר תספרו חמשים יום ,ומתחילת היום מונין לפיכך מונה בלילה מליל ששה עשר
בניסן.
[הלכה כג] שכח ולא מנה בלילה מונה ביום ואין מונין אלא מעומד ,ואם מנה מיושב יצא.
[הלכה כד] מצוה זו על כל איש מישראל ובכל מקום ובכל זמן ,ונשים ועבדים פטורין ממנה.
ליקוטי הלכות או"ח נטילת ידים לסעודה – הלכה ו

ירה נ ְִמשָ כִ ין עַ ל י ְֵדי ַה ִדבּור ֶשהּוא ְב ִחינַת ְֵּ֛ בּורֹות וְ כּו' ,כִ י עִ ַקר ַהכְ לָ לִ ּיּות
[לח] וְ זֶה שֶ ְמב ָֹאר בַ ַכּוָ נֹות שֶ עִ ַקר הַ מַ ִקיפִ ין ֶשנ ְִמשָ כִ ין בַ ְספִ ָ
אֹודיעַ אֱ מּונ ְָתָך ְבפִ י .כִ י עִ נְ יַן ַהכְ לָ לִ ּיּות ַהנַ"ל ִאי ֶאפְ שָ ר
הַ נַ"ל הּוא עַ ל יְדֵ י הַ ִדבּור פֶ ה שֶ עַ ל יְדֵ י זֶה ְמ ַגלִין הָ אֱ מּונָה ַה ְקדֹושָ ה בִ בְ ִחינַת ִ
כָאלֶ ה ֶשעַ ל יְדֵ י זֶה
נֹוצצּות ֵ
יקים ִה ְת ְ
ּומ ִא ִירין בָ נּו ַהצַ ִד ִ
לְהַ ִשיג בַ שֵ ֶכל וְ כּו' וְ כַ נַ"לַ ,רק צְ ִריכִ ין ל ְִה ְתחַ ֵזק בֶ אֱ מּונָה עַ ל יְדֵ י שֶ מַ ְר ִאין לָ נּו ְ
רֹואין ְבעֵ ינֵינּו כִ י ה' ִא ָתנּו וְ כּו' וְ ֶזה ָהעֹולָם ָכלּול ְבעֶ לְיֹון וְ עֶ לְיֹון
ְמחַ זְ ִקין הָ אֱ מּונָה הַ ְקדֹושָ ה שֶ מַ אֲ ִמינִ ים בֶ אֱ מּונָה ְש ֵל ָמה כְ ִאלּו ִ
ּומ ְתנַהֲ גִ ים בִ ְרצֹונֹו הַ פָשּוט י ְִתבָ ַרְך ִב ְב ִחינַת כִ י כֹל בַ ָש ַמיִם ּובָ ָא ֶרץ וְ כּו' .וְ כָ ל ָהאֱ מּונָה
שּורים זֶה בָ זֶ ה ִ
ּוק ִ
בְ ַת ְחתֹון ,כִ י ֻכלָם כְ לּולִ ים ְ
ירה כַ מּובָ ן בַ כַ ּוָנֹות:
ירה שֶ ְמ ַת ְק ִנין ַה ִדבּור פֶה עַ ל י ְֵדי ִמ ְצוַ ת ַה ְספִ ָ
הַ ְקדֹושָ ה הַ ז ֹאת צְ ִריכִ ין לְדַ בֵ ר בַ פֶה ַכנַ"ל .וְ זֶ ה מַ ְמ ִשיכִ ין בַ ְספִ ָ
לְדבֵ ר ְבפִ ינּו
עֹוס ִקין ַ
ּותפִ לָה וְ כּו'ֶ .ש ָאנּו ְ
כֹותיו ְ
ּוב ְר ָ
יאת ְש ַמע ִ
ּוק ִר ַ
סּוקי ְדזִ ְמ ָרה ְ
עֹוס ִקין בְ סֵ דֶ ר הַ ְתפִ לָה בְ כָל יֹום ִבפְ ֵ
וְ כָל זֶה ָאנּו ְ
הָ אֱ מּונָה הַ ְקדֹושָ ה שֶ ה' י ְִתבָ ַרְך בָ ָרא ֶאת הַ כֹל וְ כּו' .וְ עַ ל ְי ֵדי זֶה כֹו ְללִ ין יַחַ ד עֶ ְליֹון ְב ַת ְחתֹון וְ ַת ְחתֹון ְבעֶ לְיֹון ֶשזֶ הּו ְב ִחינַת ֶש ְצ ִריכִ ין
ּומדַ ת יֹום בְ ַל ְילָ ה ,כִ י צְ ִריכִ ין לִכְ ֹלל יַחַ ד בְ ִחינַת יֹום ָולַ ְילָ ה ֶש ֵהם ְב ִחי ַנת ַח ָמה ּולְבָ נָהֶ ,ש ֵהם ְב ִחינַת
לִכְ ֹלל ִמדַ ת ַל ְילָ ה בְ יֹום ִ
תֹורה ַהנַ"ל .שֶ כָ ל
ירהֶ ,שהֵ ם ְב ִחינַת הֶ ָא ַרת דָ ֵרי ַמעְ לָ ה וְ ֶה ָא ַרת ָד ֵרי ַמ ָטה כַמּובָ ן ְב ַה ָ
ירה וְ ַא ְס ַפ ְקל ְַריָא שֶ ֵאינָּה ְמ ִא ָ
לַריָא הַ ְמ ִא ָ
פַק ְ
ַא ְס ְ
יִהיֶה
ּוספַ ְר ֶתם ָלכֶם וְ כּו' שֶ בַ ע שַ בָ תֹות ְת ִמימֹת ִת ְהיֶינָהֶ .ש ְצ ִריכִ ין לִ ְספֹר ַהּי ִָמים כְ ֵדי ֶשכָ ל יֹום וָ יֹום ְ
ירה ,בְ ִחינַת ְ
זֶה בְ ִחינַת ְספִ ָ
ירה
ָת ִמים וְ שָ לֵ ם עַ ל ְי ֵדי שֶ כֹו ְל ִלין יֹום וָ ַל ְילָ ה י ַַחד שֶ הֵ ם בְ ִחינַת חַ מָ ה ּולְבָ נָהְ ,ב ִחינַת ָד ֵרי ַמעְ לָ ה וְ ָד ֵרי ַמ ָטה ֶשזֶה עִ ַקר ְב ִחינַת ַה ְספִ ָ
ֹלקים בַ ָש ַמיִם ִממַ עַ ל,
תֹורה שֶ עִ ָק ָרּה בִ ְשבִ יל ֶז ה ַכנַ"ל .בְ ִחינַת וְ יָדַ עְ ָת ַהּיֹום וַהֲ ֵשב ָֹת ֶאל לְ בָ בֶ ָך כִ י ה' הּוא ָהאֱ ִ
שֶ הּוא הֲ כָ נָה ְל ַקבָ לַת הַ ָ
ֹלקים ַה ַמנ ְִהיגָם ִב ְרצֹונֹו וְ כֹולְ לָ ם יַחַ ד,
בְ ִחינַת דָ ֵרי מַ עְ לָה .וְ עַ ל הָ ָא ֶרץ ִמ ָתחַ ת בְ ִחינַת דָ ֵרי מַ טָ ה ּובְ כֻלָ ם ֵאין עֹוד כִ י ִאם ה' הּוא ָהאֱ ִ
יאת ְש ַמע ֶשהּוא ְמל ֹא כָל
יאת ְש ַמע ק ֶֹדם ְק ִר ַ
אֹומ ִרים סֵ ֶדר ְקדֻשָ ה בְ בִ ְרכַת ְק ִר ַ
אֹומ ִרים ,הַ כֹל יָכֹול וְ כֹו ְללָם יָחַ ד .וְ עַ ל כֵן ְ
כְ מֹו שֶ ְ
הָ ָא ֶרץ כְ בֹודֹו ּובָ רּוְך כְ בֹוד ה' ִמ ְמקֹומֹו ֶשהֵ ם בְ ִחינַת ֶה ָא ַר ת דָ ֵרי מַ טָ ה שֶ הּוא ְמל ֹא כָל ָה ָא ֶרץ כְ בֹודֹו וְ ֶה ָא ַרת ָד ֵרי ַמעְ לָה ֶשהּוא
יאת ְש ַמעֶ ,שהּוא אֱ מּונַת ַהּיִחּוד ,הּוא
בְ ִחינַת ַאּיֵהְ ,ב ִחינַת מֶ ה חָ ִמית ,שֶ זֶהּו בְ ִחינַת בָ רּוְך כְ בֹוד ה' ִמ ְמקֹומֹו כַ ּיָדּועַ  .כִ י עִ ַקר ְק ִר ַ
בֹורא ַהּי ִָחיד ַה ַק ְדמֹון
ְהֹודיעַ ְב ֶפה ָמלֵא כִ י ַה ֵ
ידע ּול ִ
ּומל ֹא ַהנַ"ל .שֶ הֵ ם הֶ ָא ַרת דָ ֵרי ַמעְ לָה וְ הֶ ָא ַרת דָ ֵרי ַמטָ ה .לֵ ַ
בְ ִחינַת כְ לָלִ ּיּות ַאּיֵה ְ
שֶ הּוא סָ תּום וְ נֶעְ לָם בְ ַתכְ לִ ית הַ הֶ עְ לֵם ,כִ י ֵלית מַ חֲ שָ בָ ה ְתפִ יסָ א בֵ ּה כְ לָל ,שֶ זֶ הּו ְב ִחינַת ַמהְ ,ב ִחינַת ַאּיֵה הּוא בָ ָרא וְ יָצַ ר וְ עָ ָשה הַ כֹל
וְ כָל הָ ָא ֶרץ מָ לֵא ִמכְ בֹודֹו כִ י הּוא ְמחַ ּיֶה ֶאת ֻכלָם וְ כּו':
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