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 ב"ה

  שבועות

  מדוע לשבועות יש תשלומין ולספירת העומר לא

מה שאין . 1אין לה תשלומין, שאם שכח ולא ספר כל היום, אינו יכול לספור למחרתו בברכה –ספירת העומר 

יש לו תשלומין כל שבעה, שאם לא הקריב הקרבנות בחג השבועות, יכול להקריבם בימי  –כן חג השבועות 

 .2התשלומין

כי, חיוב הקרבנות בחג השבועות אינו על שבעה ימים, אלא על יום אחד בלבד,  –בפשטות  –לוק וטעם החי

ואם לא הקריבו ביום זה, יכולים להשלים בימי התשלומין, שמצד עצמם אין בהם חיוב, כי אם בתור תשלומין, 

תשלומין  הוני יהיהימים, לא שייך שיום פל ארבעים ותשעתמה שאין כן בספירת העומר שהחיוב הוא על כל 

 .ליום שלפניו, כיון שיום זה מצד עצמו חייב בספירת העומר

דכיון שהחיוב דתלמוד תורה הוא בכל יום ובכל רגע,  –ועל דרך מצות תלמוד תורה שלא שייך בה תשלומין 

והרגע על היום  תשלומין שביום זה וברגע זה (ודיו שיפקיע את עצמו), ולא בתור החיוב הרי, לימודו הוא מצד

 .שלפני זה

ומזה מובן גם שאין תשלומין לעבודה הרוחנית דספירת העומר, בירור המדות, שאינו יכול להשלים חסרון 

כי, סדר העבודה הוא באופן שמיום ליום צריך להיות הוספה  –העבודה דיום זה על ידי שלימות עבודתו מחר 

מחר צריכים לקום אחרת  רגיל לומר בכל לילה: " השהי 4החסיד ר' גרשון דוב 3בעילוי אחר עילוי, וכפתגם

עובד עבודתו ביום זה היתה עבודתו מחר באופן נעלה יותר, אינו יכול להשלים  השאילו הי  ", וכיוןלגמרי

 .שהיתה יכולה להיות אצלו על ידי עבודתו ביום זה החסרון העלי
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  משלי כד, טז. 3 
  תניא חינוך קטן בסופו. 4 



 

בכל הזמנים,  כל אחד ואחתב המוטל על שמילוי שליחות זו הוא חו –ועל דרך זה בנוגע להשליחות של הרבי 

וכשמחסיר יום אחד ממילוי החוב אינו יכול להשלים חוב זה בזמן אחר, שמצד עצמו יש בו החוב דמילוי 

  .השליחות

  קטע משיחת לג בעומר, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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