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פרשת: שמיני   
 74‘ עלון מס

 ניסן תשע"ג‘ כו

 ַויְִהי ַבּיֹום ַהְשִמינִי
מצינו שהתורה הרבה פעמים מתייחסת אל המספר שבע ומה נשתנה כאן שדווקא המספר שמונה הוא 

 ?העיקר 

שבעה, הוא החשבון שנמצא בהרבה מצוות התורה, כגון: מצות השבת, השמיטה, רבינו בחיי: כותב 

היובל כי השביעי מקודש בימים וגם ימי הפסח שבעה וימי הסוכות וארבעת המינים גם הם שבעה 

ערבות, עולים למנין שבעה( גם ימי האבלות שבעה וימי שמחת ‘ הדסים וב‘ )אתרוג אחד, לולב אחד, ג

 הכל ענין אחד, והם שבעת ימי בראשית.‘ חתן וכלה שבעה, וכו

הספרה שבע חוזרת על עצמה לא רק במצוות התורה אלא גם במציאות העולם, כגון: שבעה ימים 

בשבוע, וכן כל סוגי המוסיקה שאנו מכירים הם בנויים משבעה תוי נגינה, וכן מערכת השמש שלנו בנויה 

 משבעה כוכבי לכת.

נמצאנו למדים שהספרה שבע מסמלת את מציאות העולם הזה, ומצוות התורה, הם כנגדם, שהרי העולם 

ָחְכמֹות ָבנְָתה ֵביָתּה ָחְצָבה ’על הפסוק ‘( )פרק טשבמדרש משלי נוצר על פי התורה וכמו שנאמר 

 זאת התורה שבנתה את כל העולמות.  -חכמות בנתה ביתה ‘(א‘, )ט‘ ַעּמּוֶדיָה ִשְבָעה

אך הספרה שמונה, היא למעלה מכל מנבראים, שהרי אם הספרה שבע מסמלת את הטבע, אז הספרה 

 שמונה מסמלת את מה שמעבר לטבע.

יתברך, שהוא למעלה מן הכל, והכל פועל תחת הנהגתו, שהיא ‘ הספרה שמונה מסמלת את כבוד ה

 למעלה מן הכל.

הוא היה משתמש דוקא ה “הקבהיה רוצה להלל ולשבח את ילקוט שמעוני: שמשה כתוב במדרש 

  ‘(.א‘, )שמות טו‘ ָאז יִָשיר מֶֹשה’שנאמר ‘ אז‘במילה 

היא בגימטריה אחד, ‘ יתברך, שהאות א‘ מורה על הנהגתו של ה‘ אז‘מפני שהמילה הכלי יקר כותב 

היא בגימטריה שבע, שהם כנגד שבעה כוכבי הלכת, שהם ‘ יחידו של עולם, והאות זה, “הקבשהוא 

 כללות הבריאה. 
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לתורן השבתיישר כח גדול   

  
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

ד “בס  

יתברך‘ בעזרת ה  
 ביום רביעי הקרוב,

לאחר תפילת ערבית,   
תתקיים בבית הכנסת 

 סעודת ראש חודש אייר 
 הציבור מוזמן. 

 הוא אחד, והוא שולט על כללות הבריאה שהיא שבע. ‘ מורה על כך, שה משה רבינו‘ אז‘במילה 

 ה.“הקבנמצא שהספרה שמונה מרמזת לנו על עניין שהוא נעלה מן הטבע, על 

 וזה הטעם שמחללים שבת שהוא היום השביעי, בשביל למול את התינוק ביום השמיני ללידתו, שהשמונה דרגתו גבוהה מן השבע.

הונהג תחת הספרה שמונה, כגון: שהמזבח חונך ביום השמיני, ושהקרבן אינו יכול ליקרב על גבי , שהוא מקום השראת השכינה לכן בית המקדש

כן המזבח רק אחר שיימלאו לו שמונה ימים, וכן הכהן הגדול היה לובש שמונה בגדי כהונה, וכן הבשמים שהיו בשמן המשחה והקטורת היו שמונה, ו

 הבדים במקדש היו שמונה, וגם השיר שהיו שרים הלויים היה בשמונה לחנים.

 . ‘כינור של ימות משיח יהיה בשמונה נימין’)יג:( במסכת ערכין ל “אמרו חז

יתווסף בנו השגה גבוהה יותר, שנכיר כח מלכותו ומציאותו של  פירוש הדברים הוא שעכשיו יש בהשגתינו רק שבעה תוי נגינה, ואילו בימות משיח

 יתברך, שהוא בבחינת שמונה ואז אפילו הטבע ישתנה ויהיה בהשגתינו כינור עם שמונה נימים דהיינו שיהיה בהשגתינו שמונה תוי נגינה, נוכל‘ ה

ר  ליהנות ממוסיקה שאינה בנמצא כלל, שהיא עכשיו העבר להשגת שכלינו הדל, אלא שרק אז נוכל להשיג השגות שכליות ורוחניות גבוהות הרבה יות

  .מעכשיו

 ‘   ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת יְהָוה ַכַּמיִם ַלּיָם ְמַכִסים’‘( ט‘, )יאוכמו שנאמר בנביא ישעיה על ימות המשיח 

 שבת מברכין
 מולד הלבנה לחודש אייר: ליל חמישי

חלקים 15-דקות ו 5בערב,  7בשעה    

 תזכורת לברכת האילנות
למי שעדיין לא בירך, לכתחילה 

יש לברך ברכת האילנות עד ראש 

 חודש אייר

http://www.shoovaisraelspi.com/


 סיפור לשבת

 פינת ההלכה

 הלכות ספירת העומר

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 כח ההרגל

         שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןכל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

הריח הטוב התפשט לכל אורכו של הרחוב, ומשך אליו את העוברים ושבים. הם הריחו את 

 הריחות שיצאו מחנות הבשמים והתמרוקים, ונמשכו אליה כמו דבורים אל הצוף.

בעל החנות התפרנס בכבוד, על לקוחותיו נמנו בעלי הון וממון, נשות אצולה וגבירות אנינות 

טעם וריח שידעו שאצלו אפשר למצוא את המיטב שבמיטב. מאושר היה האיש, וחשב שזה 

 ימשך לנצח.

בוקר אחד, כבר מקצה הרחוב הוא מרגיש שמשהו לא בסדר, הוא עוצר לרגע, מסתכל, 

מרחרח, והוא קולט באפו את הצחנה. במקום ריחם הטוב של היסמין, הנרקיס ופריחת 

ההדרים העולים מחנותו בכל בוקר וממלאים את הרחוב בריח משכר, עולה ריח צחנה, נודף 

סרחון...תחושת גועל ממלאת אותו, ארוחת הבוקר שלו מאיימת להיפרד מבטנו... אין לאן 

לברוח, הריח ממלא כל פינה, וככל שהוא מתקרב לחנותו הריח מתחזק והולך, מסריח 

 ומתעצם.

ליד החנות, ממש בסמוך, חונה משאית גדולה, פועלים נמרצים פורקים ממנה ארגזי מתכת 

עמוסים בתכולה נודפת צחנה ומובילים אותה לאולם הסמוך לחנות הבשמים שלו. הוא מגלה 

 שממש סמוך אליו, קיר נושק לקיר, עומד להיפתח בית מלאכה לעיבוד עורות.

הוא, המפונק, אנין הטעם, יפה הנפש, לא מסוגל לעמוד בריח הסרחון שממלא את חנות 

הבשמים שלו, הריח מחליא אותו. אבל זו רק הבעיה הקטנה שלו. באותם רגעים של בחילה 

הוא מבין שהעסק נגמר, אין סיכוי שמישהו יבוא לקנות אצלו בשמים כשבחוץ נודף הריח 

 הנורא הזה. הלכה הפרנסה...

הוא מתלונן, מוחה, צועק, מתחנן, הוא מוכן גם לשלם לבורסקאי סכום יפה אם יסכים לחפש 

מקום אחר לבית המלאכה שלו, אבל הבורסקאי מתעקש על זכותו החוקית, אלו הם העובדות, 

 ולא מעניין אותו כלום.

האיש יושב בחנותו, הוא הספיק לנקות גם את המדפים העליונים, היה לו פנאי לסדר את 

המחסן ואת ארונות השירות, אף אחד לא הטריד אותו היום, אף אחד לא נכנס לקנות בשמים 

 בחנות שיש בה ריח של עורות.

כמה ימים חולפים, החנות ריקה והכיס עוד יותר. האיש מבין את הרעיון, הוא משלים עם רוע 

 הגזירה, מגיף את התריסים, סוגר את הדלתות, ותולה שלט גדול בפתח החנות 'למכירה'.

דקה חולפת, הוא עוד לא מספיק להתרחק משם, ומהפתח הסמוך יוצא הבורסקאי, איש גבוה 

וחסון, סינר בד מטונף קשור למותניו, 'יש לי הצעה בשבילך' הוא אומר ומושיט את ידו. היד 

נשארת תלויה באוויר. 'בוא נהפוך לשותפים. נשבור את הקיר שמפריד בין בית המלאכה 

לחנות, ונעבוד ביחד'. האף מתעקם בסלידה, ובעל חנות הבשמים שלא מסוגל לחשוב על 

 הרעיון נודף הסירחון צועד לאחור, 'אני אחשוב על זה', הוא אומר וממהר לברוח משם.

אף אחד לא מתעניין בחנות שלו. אף אחד לא רוצה לעבוד ליד הריח הנורא הזה. השלט הגדול 

כבר מעלה אבק ואפילו הצעה רצינית אחת לא מגיעה. האיש המפונק מבין שאם הוא רוצה 

להתפרנס אין לו ברירה, הוא מהדק את אצבעותיו היטב סביב הנחיריים ונכנס למעבדת 

תוך שעה קלה נפרץ הקיר בין שתי החנויות,  העורות, 'עשינו עסק!' הוא אומר לבורסקאי.

הוא עוטה סינר מצחין וניגש לבחוש בסיד, כשפניו מביעות סלידה. הבורסקאי מביט ברחמים 

על שותפו המפונק ונד בראשו. ביום הראשון, זה היה בלתי נסבל. בטנו התהפכה, והבחילה 

 אפפה אותו בעוצמה אדירה, הראש שלו כאב, הוא לא היה מסוגל לסבול את עצמו.

ביום השני כבר פחתה במעט תחושת הסלידה, והבחילות נחלשו, ביום השלישי היו הריחות 

נסבלים יותר. ביום הרביעי היה זה רק ריח רע, כבר לא צחנה. וביום החמישי הוא נשם 

 נשימות חופשיות מלוא ריאותיו, כמו בימים הטובים בחנות הבשמים.

תקופה ארוכה חלפה, הוא הרוויח יפה והצליח לצבור סכום גדול בצד. לאשתו הייתה הצעה 

 בשבילו 'אולי כעת תפתח חנות בשמים גדולה במרכז העיר, יש לך מספיק כסף בשביל זה'.

והאיש שפעם לא היה מסוגל להריח משהו אחר, מעקם את פניו בסלידה ואומר: 'אני לא סובל 

אותם, את האנשים הרכרוכיים שאינם מסוגלים לשאוף אוויר פשוט וזקוקים לניחוח של 

 בשמים...'

 )שלום לעם(זהירות. כי בלי תשומת לב נכונה, אפשר להתרגל ולאהוב גם את הרע ביותר . 

במוצאי שבת סופרים העומר קודם ההבדלה. וכן כשחל יו"ט האחרון א. 

 של פסח במוצ"ש, יספרו את העומר קודם ההבדלה.

צריך לברך קודם שיספור העומר: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם ב. 

ואם ספר ספירת העומר  אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר".

 בלי ברכה יצא ידי חובתו, שאין ברכות מעכבות

מצות ספירת העומר בכל לשון שהוא מבין. ואף בלשון הקודש צריך ג. 

לכתחילה להבין הספירה. ואם אינו מבין לשון הקודש, וספר בלשון 

  הקודש לא יצא, ויחזור לספור בלשון שמבין בלא ברכה.

נוסח הספירה הוא "לעומר" ולא "בעומר". וכשמגיע לשבעה ימים, ד. 

  אומר היום שבעה ימים לעומר, שהם שבוע אחד.

נשים פטורות ממצות ספירת העומר, הואיל ויש לה זמן קבוע. וכל ה. 

מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. ואם רצו לספור בלי ברכה 

רשאות. אבל אינן רשאות לברך, שהיא ברכה לבטלה. ועל פי הסוד טוב 

  שהנשים לא תספורנה כלל העומר אף בלי ברכה.

מצוה לחנך את הקטנים לספור את העומר בכל יום, ויש לחנכם לספור ו. 

עם ברכה כדת. וקטן ששכח לספור איזה לילה בימי הספירה רשאי 

להמשיך לספור בברכה משום חינוך, כדי להרגילו לברך בכל שנה 

 לכשיגדיל.

 ספירת העומר צריכה להיות מעומד. ומכל מקום אם מנה מיושב יצא. ז.

זקן או חולה שקשה להם לעמוד רשאים לספור העומר לכתחלה כשהם ח. 

  יושבים

מצוה על כל אחד ואחד מישראל לספור ספירת העומר בעצמו, שנאמר ט. 

"וספרתם לכם", בלשון רבים, שתהיה ספירה בפי כל אחד. ומכל מקום 

אם נתכוון לצאת בספירת שליח צבור, וגם השליח צבור נתכוון להוציאו, 

 יוצא ידי חובתו בשמיעה, שהשומע כעונה.

מנהג יפה אף נעים בכמה קהלות מישראל שבימי הספירה בין מנחה י.

 )ילקוט יוסף(  לערבית קוראים מעט מפרקי אבות

 ‘(א‘, )אבות אעשו סיג לתורה 

 , ַרֵבנּו יְֶחזְֵקאל ָלִוינְְשַטיִין זַַצ"לאֹוֵמר 

ֹּלא נִָכֵשל ֵדי שֶׁ יָגִים כְּ ֵמחֹוָבֵתנּו ַלֲעׂשֹות גְָּדִרים ּוסְּ  שֶׁ

ֹׁחַ   ר ֹׁב ָהָאָדם ִכי בְַּקּלּות יּוַכל ִלבְּ א. ַאל יַחְּש ֵחטְּ  בְּ

ָחק. ַעל ֵכן,  רְּ ת ִחָציו ִממֶׁ א, ִכי ַהיֵצֶׁר ָהַרע שֹוֵלַח אֶׁ  ֵמַהֵחטְּ

ת ַעצְּמֹו ַאף  ִחיק אֶׁ יָגִים, וְּיַרְּ ה גְָּדִרים ּוסְּ ר יֲַעׂשֶׁ  ַרק ַכֲאשֶׁ

ֵהָחֵלץ   א, יּוַכל לְּ רֹוִבים ַמָמש ַלֵחטְּ ֵאינָם קְּ ָבִרים שֶׁ  ִמדְּ

 ִמַתחְּבּולֹות ַהיֵצֶׁר. 

 , ָאַמר ַעל ַהָגאֹון ַרִבי יְהּוָדה ָצְדָקה זַַצ"ל

ִשים אּוַלי זֹו  חֹוב, וְּחֹושְּ אֹום ָברְּ ַגָּלה ִפתְּ ִהתְּ ָכְך ָמָשל ַלֵחפֶׁץ שֶׁ

ָדן נְָּפשֹות. ָבִאים ַאנְֵּשי  ס וְָּאבְּ רֶׁ ֹׁם הֶׁ ָצָצה ָהֲעלּוָלה ִלגְּר  פְּ

ֹּלא  ִרים וְָּשִבים, כְֵּדי שֶׁ נֵי ָהעֹובְּ ָטָרה, ּוַמִציִבים ָגֵדר ִבפְּ  ַהִמשְּ

ַחק  רְּ ת ַהַמחְּסֹום? בְּמֶׁ ָקֵרב ַלָמקֹום. ֵהיָכן ַמִציִבים אֶׁ  יֹוכְּלּו לְִּהתְּ

ָבתֹו ַמָמש, כְֵּדי ִקרְּ פֶׁץ, וְֹּלא בְּ ִרים ִמן ַהחֶׁ טְּ ל ֲעָׂשרֹות מֶׁ  שֶׁ

ַחֵכְך   הּו ִמן ַהגֵָדר, ֲעַדיִן ֹלא יִתְּ ֲאִפילּו ִאם יֲַעבֹור ִמישֶׁ  שֶׁ

גַע ָחִליָלה.   ָצָצה" ַויִפְּ  ַב"פְּ

יָגִים  ִקינּו סְּ ֲחָכֵמינּו ז''ל ִהתְּ ָשל: מֹוצְִּאים ָאנּו שֶׁ  ַהנִמְּ

ת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵבָרה.  ִחיק אֶׁ ֵדי לְַּהרְּ  ּוגְֵּדרֹות כְּ

יָגִים מֹו ִבסְּ ת ַעצְּ ֹׁר אֶׁ  וְָּכְך ָראּוי לֹו ָלָאָדם ִלגְּד

ֹּלא יָבֹוא ַאף   ָכל ִענְּיָנָיו, כְֵּדי שֶׁ  בְּ

 ַפַעם ִליֵדי ֲעֵבָרה.
 )אבות ישראל(


