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ל"ה לעומר    
LAST WEEK’S RIDDLE 

On a מצוה that comes from time to time we make a  שהחיינו. 
On which מצוה that comes from time to time do we not make a  שהחיינו and why not? (7 Reasons) 

ANSWER 
This week’s answer is quite easy. When a person begins counting ספירה, on the second night of פסח, he doesn’t say  שהחיינו 

even though this a   הבאה מזמן לזמןמצוה  as it only comes once a year. But why doesn’t he? Why is it different than לולב or שופר? 
This question is asked by many ראשונים and אחרונים and various reasons are given to explain why. 
 1) The בעל המאור (at the end of מס' פסחים) says that the מצוה of רת העומרספי  is only a זכר למקדש and, although it is a מנהג, 
since it is only a ,זכר  no שהחיינו is said. 
 2) The בעל המאור also answers that a שהחיינו is only said on something that brings pleasure – such as a לולב that comes to 
bring  שמחה, a שופר that symbolizes the connection between כלל ישראל and אבינו שבשמים or מגילה that reminds us how Hashem 
saves us from our oppressors. ספירת העומר doesn’t bring any pleasure but rather reminds us that we don’t have a בית המקדש to 
which we could bring the קרבן העומר.(It would seem, therefore, that, according to both answers of the בעל המאור, when the   בית
במהרה בימינו, will be built המקדש  we wil make a שהחיינו when we count ספירה the first night.) 

3) The (סי' תפ"ט ס"א) לבוש says that when a person counts ספירה towards ,ותשבוע  he can’t wait for the day on which he 
will receive the תורה. So how can he say that he has שמחה when he hasn’t reached his goal yet. (Obviously, the לבוש holds that 
 (.בעל המאור similar somewhat to the first answer brought before from the ,שמחה  is only said on something that brings שהחיינו

4) The (סי' רל"ד)  on the day – ממחרת השבת  as it is counted פסח is dependent of ספירה says that since the שבלי הלקט 
following the first day of פסח – the שהחיינו said on the first night of פסח is valid for the ספירה as well. The (.פסחים ז) מאירי says the 
same. (It would seem that, according to these ראשונים, when one says שהחיינו at קידוש on פסח one should have in mind the ספירה 
as well.) 

[With this סברא, that the מצוה of ספירה is dependent on פסח, the (או"ח שפ"ד) אבני נזר explains an astounding רמב"ן. The 
 which women are required to fulfill. How could that ,מצוות עשה  שאין  הזמן גרמא among the ספירת העומר lists קידושין ל"ד. in רמב"ן
be, for, after all, ספירה counting is time-limited as it is only done between פסח and שבועות? Explains the אבני נזר, the רמב"ן doesn’t 
really mean that ספירה is a מצוה שאין הזמן גרמא but rather that it is similar to one and has the same rule, since it is linked to Pesach 
whose מצוות are required of women despite the fact that the מצוות of פסח are זמן גרמא (because of the דרשה of   מי שישנו בבל תאכל
  [(.חמץ ישנו בקום אכול מצה 

5) The (ח"ד סי' אלף שכ"ז) רדב"ז answers differently. He says that the ספירה is a הכנה for שבועות and the חז"ל never instituted 
a ברכה on the הכנה for a מצוה but rather on the actual performance of the מצוה. But since the  ספירה is connected to שבועות the 
 for the שבועות on שהחיינו at the כוונה  as well. (According to this, too, one should have ספירה is valid for the שבועות said on שהחיינו
 ([.Good riddle] .מצוה said after the performance of a שהחיינו as well. In addition, here we have an example of a ספירה

6) The רדב"ז also answers that one doesn’t make a שהחיינו on a מצוה that has no מעשה because it isn’t discernible that a 
  .has been done מצוה

7)  The מהר"ם מינץ says that the שהחיינו isn’t said to prevent saying a ברכה לבטלה since if someone forgets to count one 
night the מצוה hasn’t been fulfilled thus retroactively rendering the שהחיינו said earlier a  לבטלהברכה  (הובא במטה משה סי' תרס"ט) .

 דבר תורה 
 ה "נ ה"כ אויקר...ֱא�ֵהיֶכם ד'ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני  ֹ

 The .'גמ' ב"ב י Tells us, קרוים בנים וקרוים עבדים. We are called both ‘sons of 'ד’ & ‘slaves of 'בזמן שאתם   .’ד
מקום קרוין בנים, ובזמן שאין אתם עושין רצונו של מקום, קרוין עבדיםעושין רצונו של   . The פרי מגדים explains that   אין עושין

 Rather, it .עבדים as then we wouldn’t even be considered ,עבירות doesn’t mean that we’re doing רצונו של מקום
means that the Yidden are worshiping לקבל פרס  על מנת . That is considered by 'ד, as אין אתם עושין רצונו של מקום. 
Since their motive is to get ממילא ,שכר they are considered עבדים. When they worship  'ד, only for His כבוד & His 
 .as they are acting like children who serve their father without other considerations ,בנים they are called ,רצון 



 This explains the :רבי חנינא בר פפא .גמ' ברכות ל"ה asked, one פסוק says ולקחתי דגני בעתו while the other 
מקום,  כאן בזמן שישראל עושין רצונו של   ,answers גמרא ours or is it Hashem’s? The דגן  Is the ?ואספת דגנך says פסוק
 means, of course אין עושין רצונו של מקום explains that תוספות (ד"ה כאן בזמן) .כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום
they are doing Hashem’s will, but not to the point where they are considered צדיקים גמורים. The מהרש"א explains 
that they are doing 'ד’s מצוות, not only for 'ד, but also for themselves,  דהיינו, they want שכר! Yet even at this 
 they are doing ח"ו But if !מלאכתן נעשית על ידי אחרים but it won’t be ,דגן  it will be your ,ואספת דגנך it is ,מדרגה
 !תוכחה at all, as we see in the תבואה then they won’t have ,עבירות
 Fregt der פרי מגדים, doesn’t the משנה say,   הוו אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא 
משמש שלא על   if they are being עבדים Why are they referred as ?כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס 
ימותתכלית השל  Isn’t the ?מנת לקבל פרס , as they are עושין רצונו של מקום & are קרוים בנים? Why עבדים? 
 Enfert der פרי מגדים, since every person sins, as it says אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, we must 
do the entire תורה & all the מצוות in order to get כפרה for our עוונות. If so, we are doing all the מצוות as עבדים, as 
we have to do them, for we have a חוב to our master! This is what the משנה means,   כעבדים...שלא על מנת  הוו
 This is what .ד' that we have to חוב the מזכך  & ממרק that we do should be מצוות  & תורה  all the הלואי  as ,לקבל פרס
,say חז"ל  . בעל תשובה יעסוק בתורה וירבה חבילות מצוות ויכופר עונו 
פרס when we are doing ,ממילא  לקבל  מנת  על   ,is telling us תנא but the ,בנים we are considered ,שלא 

בעיניכם כעבדים' 'הוו  , do the מצוות because we have a big חוב to pay! 
 

RIDDLE OF THE WEEK 
In last week’s (אמר) פרשה, we learn that a  כהן, who is usually not allowed to be מטמא למת,  

must be  מטמא to a close relative. When is it an עבירה for a  כהן to do so? 
 

 
 

ANSWER TO PREVIOUS WEEK’S ???מי אני 
 שבזכות ָרָחב שילדה רק בנות והיתה זקנתו של ְׂשָרָיה, היה כדלהלן 

 שבזכות רחב זכו כל ישראל להתברך בברכת כהנים על ידי כל הכהנים שזכתה להעמיד ולהקים 
 שְׂשָרָיה זכה לתפקיד הרם ביותר ששייך בזרע משפחתו, שהתמנה להיות כהן גדול

 שזכיתו זו של ְׂשָרָיה להיות כהן גדול, היא מלבד מה שנתמנה לשררה להיות שר במלכות צדקיה, שהיה 'שר מנוחה' 
ירמיה, המקונן על חורבן הבית, ובשליחותו הלך לבבל ושם קרא את הספר שכתב ובסופו של דבר השליכו לתוך נהר פרת דשְׂשָריָה תלמידו   

נביאים שעמדו לישראל   מ"חרבו, וכן נמנה עמו בתוככי הנביא ירמיה  כזכה ְׂשָרָיה למעלת הנבואה שלאחר שנים, בתקופה של שיבת ציון,   
נביא ישראל  , ַמְחֵסָיה  בן  ֵנִרָּיה  בן ְׂשָרָיה  

 

, בזכות זקנתי שרק בנות ילדה   
 זכו כל ישראל לברכה מרובה. 

 לתפקיד הרם בזרע משפחתי זכיתי, 
 וזאת מלבד מה שלשררתי נתמניתי. 

 תלמיד המקונן הייתי ובשליחותו הלכתי, 
 ולאחר שנים כמעלתו זכיתי ועמו נמניתי. 

ני ???מי א  
 

BONUS RIDDLE 
כ"ד. -ֲאבֹוָתם"...מלאכי ג' כ"גִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל "ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא. ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ   

מצינו דיבור או מעשה או שליחות על ידי מלאך.   )בהר( היכן בפרשתינו   
 

 
If you have any comments or answers to the riddles or the  דבר תורה, please fax them to 732-363-4947 or email me at ichudbchidugmail.com. 

If we receive a good answer from you, your name will be placed in a  גורל for a trip to  ארץ ישראל. If you would like the English or Hebrew 
 !! emailed to you at no charge, please send us a request at ichudbchidud@gmail.com איחוד בחידוד 

 
Riddles of the week & the answers are written by R’ Michoel Levi of Bais Yaakov D’Rav Meir 

 מי אני ???
On the day I was born, there was no blessing, 

In my very hard mission, I was just commencing.  
Among the people of my שבט, through my name I was oppressed, 

My proper role, I never addressed. 
The locals accused me, and spread lies about me, 

And for the loss of their reward, I prayed for them mercifully.  
 מי אני??? 

 רמז:דמות הקשורה לפרשה 
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