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ביום העומר וֱקצירת ספירת

זצ"ֹל ֱקפֹלין ִדוִד כתריאֹל ר' הגאון מו"ח שֹל מתורתו

בהֹלכה ברכה". בֹלא ביום יספור הֹליֹלה כֹל בירך וֹלא "שכח כתב, ס"ז) תפט (סי' בשו"ע
ֹלספור שכח ִדאם שכתב הבה"ג מִדברי הם השו"ע ִדברי ומֱקור הראשונים, נחֹלֱקו זו
נֱקצר שאם ִדכיון הטעם, מבואר זכר) סִד"ה (סו. מנחות ובתוס' ביום, ֹלספור יכוֹל בֹליֹלה
ספירת ִדזמן משום והוא חובתו, יִדי יצא ביום ספר אם ה"ה כשר, הוא ביום העומר
ביום ֱקצרוהו שאם ה"ז) פ"ז (תו"מ הרמב"ם ִדעת וגם העומר. ֱקצירת בזמן תֹלוי העומר

יצא. ביום ספר אם ה"ה וֹלפ"ז כשר,

פסֱק עֹל תמהו ועוִד) רסב, סי' יו"ִד ש"ך במנחות, הזבח ברכת (ֹלח"מ, שהאחרונים אֹלא
פסֱק ז' ובהֹלכה שבת, ִדוחה העומר שֱקצירת פסֱק ה"ו) פ"ז (תו"מ הרמב"ם שהרי זה,
ֹלסוגיא סותר וזה ט"ז, בֹליֹל שיֱקצרוהו מעכב שאינו והיינו כשר, ביום ֱקצרוהו שאם
הסוברים ִדֹלשיטת בזה, זה תֹלויים אֹלה ִדינים ִדשני שם ִדמבואר (עב:) ִדמנחות
העומר ֱקצירת היתה ִדאיֹלו פסוֹל, ביום ֱקצרוהו שאם מוכח שבת ִדוחה העומר ִדֱקצירת
ה"ה ֹלעיכובא ט"ז ֹליֹל אין ואם מעכבת, ט"ז בֹליֹל הֱקצירה ִדאין נמצא ביום כשרה
אינה מע"ש ֹלעשותה שאפשר מֹלאכה ִדכֹל הוא והכֹלֹל שבת, בערב ֹלֱקצור ִדאפשר
הוא ביום ֱקצרוהו שאם ע"כ שבת ִדוחה הֱקצירה ִדאם מזה ומוכח השבת, את ִדוחה

הרמב"ם. עֹל וֱקשיא פסוֹל,

שנִדפס השמן ֹלשִד ספר בשם ומביא זה, בכֹל האריך ו) (סי' ִדוִד כתר בספרו זצ"ֹל מו"ח
ִדסברו שם, הגמ' ִדברי ע"פ ֹלתרץ ֱק"ס) (סי' צבי החכם בשם שמביא הרמב"ם בסוף
ִדחביבה משום שבת, ט"ז בֹליֹל הֱקצירה יִדחה מ"מ כשר ביום ֱקצרוהו אם ִדאף ֹלומר
אימורים הֱקטרת כֹל וכמו ט"ז, בֹליֹל היא בוִדאי המצוה זמן ִדעיֱקר בשעתה, מצוה
בגמ', זאת ִדחו ושוב טעמא. האי משום במו"ש ֹלהֱקטיר שאפשר הגם שבת ִדִדוחה
שחיטתו שהרי הֱקרבן, גוף אצֹל ֹליִדחות שבת ניתן שכבר אימורים הֱקטרת ִדשאני
ֹלמימר ִדֹליכא העומר בֱקצירת אבֹל שבת, ִדוחה הֱקטרתו גם וֹלכך שבת, ִדוחה בוִדאי
העומר בֱקצירת ִדגם הנ"ֹל הגמ' כִדיחוי הרמב"ם ִדִדעת י"ֹל וֹלפ"ז שבת. ִדוחה אינו הכי
שֱקצירת הגם וֹלכן אצֹלה, ֹליִדחות שבת ניתן שֹלא אף בשעתה מצוה ִדחביבה אמרינן
שבת, ִדוחה ֱקצירתה ט"ז בֹליֹל היא המצוה זמן שעיֱקר כיון אבֹל ביום, כשרה העומר

ִדברים. כמה מיושבין זה שביסוִד ע"ש

ֱקשה שהיה משום ֹלומר יתכן במנחות, הגמ' כִדברי שֹלא ֹלפסוֱק הרמב"ם שֹל והמֱקור
וכֹל חֹלבים והֱקטר ִדֱק"ש ברכות מסכת בריש ִדתנן בש"ס, הראשונה המשנה ֹלו
מִדוע ב) (סי' אריה השאגת ותמה השחר, עמוִד שיעֹלה עִד מצותן וֹליֹלה ֹליום הנאכֹלים
ֹלפי ובשֹלמא העומר), ספירת גם ֹלהוסיף (ויש העומר ֱקצירת גם מונה ֹלא המשנה
משום העומר ֱקצירת ֱקתני ֹלא ִדֹלכן י"ֹל חצות, עִד מִדרבנן חֹלבים הֱקטר ִדגם השיטות
י"ֹל העומר ֱקצירת משא"כ חצות, ֹלאחר מִדרבנן אסורים במשנתינו הנשנין ִדכֹל
וֹלא הם, זריזים הֱקוצרים בי"ִד ששוֹלחי ומשום הבוֱקר, עִד זמנה מִדרבנן ִדאפיֹלו
חֹלבים ִדהֱקטר שם) (רש"י הסוברים ֹלשיטת אבֹל ֹליה. ֱקתני ֹלא ֹלכך שיתעצֹלו, חיישינן

העומר. ֱקצירת גם במשנה ֱקתני ֹלא מִדוע ֹלהֱקשות יש הֹליֹלה, כֹל מִדרבנן גם כשר

גם כשרה העומר שֱקצירת סברה שהמשנה ֹלומר שאין ואומר, ממשיך אריה השאגת
שביעית ִדתוספת (ג:) במוע"ֱק סבר והוא גמֹליאֹל, רבן הוא במשנה התנא שהרי ביום,
שֱקצירת תשבות" ובֱקציר "בחריש מהפסוֱק יֹלפינן ע"כ וא"כ הֹלֹלמ"ס, משום אסור
שבת ִדוחה העומר שֱקצירת או הנ"ֹל מפסוֱק יֹלפינן שם ִדבמוע"ֱק שבת, ִדוחה העומר
הֹלֹלמ"ס, משום אסורה שביעית ִדתוספת סבר ִדר"ג וכיון מה"ת, שביעית ִדתוספת או
ֱקצרוהו ִדאם ִדס"ֹל ע"כ וא"כ שבת, ִדוחה העומר ִדֱקצירת הנ"ֹל מפסוֱק ִדִדריש ע"כ
ִדהא שבת, שתִדחה יתכן ֹלא ביום כשרה הֱקצירה ִדאם הנ"ֹל, ִדמנחות וכגמ' פסוֹל ביום
כשרה העומר שֱקצירת במשנה נזכר ֹלא מִדוע טובא ֱקשה וא"כ מע"ש, ֹלֱקצור אפשר

הֹליֹלה. כֹל

מבואר שע"כ במנחות, הגמ' כִדברי שֹלא ֹלפסוֱק הרמב"ם ִדברי מֱקור באמת ִדזה וי"ֹל
שבת, ִדוחה היא מ"מ ביום כשרה העומר שֱקצירת שאעפ"י סבר שר"ג זו ממשנה

הֱקרבן. גוף אצֹל ֹליִדחות שבת ניתן ִדֹלא אע"ג בשעתה, מצוה ִדחביבה ומשום

שכתב פסח) צֹליית ִד"ה (נח. פסחים רש"י ִדברי ז) (סוס"י ִדוִד בכתר מיישב זה וֹלפי
ויכוֹל הוא הִדיוט שצורך משום שבת ִדוחה הפסח צֹליית אין בע"ש ֹלהיות שחֹל ִדבע"פ
צורך צֹלייתו היתה אם אפיֹלו יום מבעוִד ֹלצֹלות ִדאפשר ִדכיון וצ"ע, יום. מבעוִד ֹלצֹלות
ִדוחה אינה מע"ש ֹלעשותה שאפשר מֹלאכה שכֹל משום שבת, ִדוחה היתה ֹלא גבוה

השבת. את

האכיֹלה ֹלפני בֹליֹלה הוא פסח הֱקרבן שֹל הצֹלייה זמן ִדעיֱקר ִדיתכן ֹליישב, יש וֹלהנ"ֹל
כיון שבת תִדחה שהצֹלייה י"ֹל בשעתה מצוה ִדחביבה סברא ומשום ֹלסעוִדה, סמוך
שבת ִדוחה צֹלייתו שאין ִדהטעם רש"י כתב וֹלכך הצֹלייה, שֹל המצוה זמן עיֱקר שזה

הוא. הִדיוט ִדצורך משום

בטעות ספירה עֹל מוִדעה מסירת בטעותבענין ספירה עֹל מוִדעה מסירת בענין

בטעות ספירה עֹל מוִדעה מסירת בטעותבענין ספירה עֹל מוִדעה מסירת בענין

ֹלהתנות שטוב כ' סט"ז פ"ח שֹליט"א כהן צבי ֹלהג"ר העומר ספירת בספר א.
את שיזכיר שכֹל התנה) ֹלא עִדיין אם הספירה תוך (וה"ה הספירה ימי בתחיֹלת
ֹלא אם אפיֹלו זו בספירה ֹלצאת שֹלא ִדעתו המצוה ֱקיום ֹלשם שֹלא הספירה מנין
שֹלא הרוצה כג: בנִדרים ֹלגמ' וציין המנין. את שיזכיר בעת זה תנאי יזכור
בטֹל יהא ֹליִדור עתיִד שאני נִדר כֹל ויאמר בר"ה יעמוִד השנה כֹל נִדריו יתֱקיימו
הציצית שֹל הטוויה בתחיֹלת ֹלשמה שמחשבה י"א בסי' מגִדים מהפרי גם והביא

רבים. ֹלימים מועיֹלה

שמרן המועִדים בתורת כתב המועִדים תורת ביאור עם הֹלכות שונה ובספר
ֹלִדעה ב' סעיף ֱקי"א בשו"ע הִדעות בשתי תֹלוי שזה ֹלו אמר שֹליט"א הגרח"ֱק
עצה זה אך שנוִדר בשעה התנאי את זוכר ֹלא אם רֱק מהני ִדהתנאי שסוברת
יזכור אם רֱק מועיֹל הנִדר את ֹלבטֹל שהתנאי בשו"ע השניה ֹלשיטה אך טובה,
ֹלִדבריהם, ֹלחוש ויש התנאי עֹל שסומך בֹליבו ויאמר התנאי את ֹלנִדר תוכִד"ִד

תוכִד"ִד, יזכור אא"כ העומר בספירת התנאי מהני ֹלא זו ֹלשיטה

שאין שכ' ס"ג סי' שֹליט"א שוב זבוֹלון ר' ֹלהגאון זבוֹלון שערי בספר וראיתי
[ועיין בטעות נִדר שהוי הפשט ִדבנִדר העומר, ֹלספירת נִדרים מביטוֹל כֹלֹל ֹלֹלמוִד
ֱקיים מ"מ בטעות שהוא אף כן חשב שֹלא זמן כֹל בספירה"ע אך שהאריך] שם
ממסורת ראיה ֹלנו שאין שאע"פ ֹלִדון ִדיש שם וסיים המצוה, עשה ִדמ"מ המצוה,
ֹלצאת רוצה שֹלא בֹליבו שהחֹליט ִדאחרי מסברא ישֹל"ִד מ"מ נִדרים עֹל מוִדעה

ע"כ. וצ"ע מצוה ֹלשם נעשה ֹלא ממיֹלא כוונה בֹלי ספירה אמירת ע"י

תוֱקף בכֹל שִדחה ראיתי י"ג סי' ִדייטש מתתיהו ר' ֹלהגאון אִדם נתיבות ובשו"ת
נִדר הוי ִדבנִדר זבוֹלון] השערי ִדברי [כעין ֹלספיה"ע מוִדעה שמסירת זו עיצה
מסירת וע"י שוין וֹליבו פיו שיהיה וצריך חֹלות חֹל בעֹלמא נִדר כשעושה בטעות
כוונה שום ֹלֹלא שפתיו בעֱקימת סגי בספיה"ע אבֹל בטעות, נִדר הוי מוִדעה
בספיה"ע ִדֹל"מ וביה ִדמיני וכ' בִדיעבִד, ֹלצאת עכ"פ מתעסֱק] יהא שֹלא [העיֱקר
הצורך [וכֹל מוִדעה מסירת בֹלי אף הנִדר חֹל ֹלא טעות שהוי כשברור בנִדר ִדהרי
צריך מה בספיה"ע וא"כ רע"א], שכתב כמו שבֹלב ִדברים יהיה שֹלא כִדי במוִדעה
שכֹל רואים אֹלא הפכית ככוונה ויהיה ֹלצאת ֹליה ניחא שֹלא סהִדי אנן הא שיתנה
ֹלא עכשיו שֹל ִדִדיבור המוִדעה כֹלום יוסיף ֹלא וא"כ ֹל"מ, ֹלהיפך ֹלהִדיא כוון שֹלא
ובגיטין ִדיבור מבטֹל ִדיבור שֹל ניִדון שמצאנו ומה אח"כ, שֹל ִדיבור ֹלבטֹל יכוֹל
כמו ביטוֹל שייך ע"ז חֹלות פעֹל ֹלא שעִדיין ִדיבור יש ששם ֹל' ֹלאחר וֱקיִדושין
ֹלטוויה ֱקשור ואי"ז מעשה, בשעת ִדווֱקא צריך הפכית וכוונה הגרש"ש, שבי'
אמירה ֹלבטֹל בא הוא כאן ואיֹלו תחיֹלה שעשה מה ע"ִד הוי שאח"כ מה ששם

אח"כ, שיאמר

מוִדעה מסירת מהני שֹלא זצ"ֹל מהגרשז"א מובא י"א פרֱק שֹלמה הֹליכות ובספר
כזו.

שסובר מה ֹלגבי השנה ֹלכֹל אחִד תנאי שמהני מביא רע"ט סימן יוסף בברכי ב.
ֱקשור זה שאין נראה אך המני משיכבה שיטֹלטֹלנו הנר עֹל יתנה שאם שם השו"ע
הוא שם אך שייך, ֹלא וזה שיספור מה ֹלבטֹל רוצה הוא ספיה"ע.ִדבספיה"ע ֹלענין

מוֱקצה. יהיה ֹלא זה ואז הֱקצאה יהיה שֹלא עושה אֹלא ִדבר מבטֹל ֹלא

אגִדה חיִדושי בחֹלֱק זצ"ֹל) פישר (הרגרי"י ישראֹל באבן כתב עצום חיִדוש עוִד
שיוריִד מה שכֹל השנה ֹלכֹל ֹלהתנות שיכוֹל הגִדוֹל שבת שֹל בִדרשה ע"ו עמ' ח"ב
זצ"ֹל פישר מהגרי"י הברכה וזאת בס' [וע"ע ֹלהחזיר. ע"מ הוא האש מן בשבת
ממרן שמעתי עוִד וצ"ע] מהני אם ברור ֹלא בברכה ִדבר כֹל ֹלפטור ֹלתמיִד ִדֹלכוון
זמן ֹלפני בבוֱקר ֱקרי"ש שֱקורא שמי ספר באיזה פעם שראה שֹליט"א הגרח"ֱק
תנאי יהיה זה שיֱקרא פעם שכֹל ֹלתמיִד תנאי ֹלעשות שמהני תנאי ועושה המג"א
יכוֹל ענה והחזו"א הצוִדֱק הזה הספר האם החזו"א את שֹליט"א מרן ושאֹל ֹלתמיִד

צוִדֱק. שהוא ֹלהיות

עֹל שמברך פעם שכֹל תנאי ֹלעשות מ"ג סי' ח"א והנהגות בתשובות וע"ע
ֹל"ו. סי' הֹלכה פתחי בספר וע"ע הכסא, ֹלבית שיכנס עִד זה התפיֹלין

ִד"ה בביהה"ֹל הי"ט מתרומות ִד' פרֱק שֹליט"א הגרח"ֱק ֹלמרן אמונה בִדרך ושו"מ
זה תנאי עֹל שיהיה שיתרום התרומות כֹל עֹל פ"א יתנה אם שמהני ִדאפשר בִד"א
שאנו ִדתנאי ִדומיא הבור], מן בשֹלום יעֹלה היין אם תחוֹל שהתרומה התנאי [שם

הנִדרים. עֹל ביו"כ מתנין
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העומר ספירת ֹלספור שכח אִדם שאם ר"ט) (עמוִד חיים" "אורח בספרו זיע"א חי איש הבן מרן כתב
בשכח "וגם והוסיף חִדש, מהפרי ֹלאפוֱקי ברכה, עם ומונה הוֹלך ֹליֹלות בשאר ביום, וספר בֹליֹלה,
ויאמר ֹלעצמו, חבירו שמברך הברכה שישמע טוב ברכה, בֹלא ימים שאר שיספור שאומרים ֹלגמרי
ֹלא ואם הברכה, הפסיִד שֹלא שסובר ר"י חובת יִדי ֹלצאת כִדי מאִד נכון וזה ֹלפוטרו, עֹליו כוונה שיעשה
ר"י, ֹלִדעת ֹלחשוש בס"ִד ֹלי נראה כן בֹליבו, הברכה ֹלהרהר טוב מחבירו ֹלשמוע זה ִדבר ֹלו נזִדמן
הִדין ִדמן הימים, באחִד ֹלספור ששכח ִדמי "נראה וז"ֹל אחרת תֱקנה מבריסֱק הרב כתב זאת ֹלעומת
מִדין הוא חיובא בר ובכה"ג בברכתו, הֱקהֹל מן אחִד ֹלהוציא שיכוון הימים, בשאר ֹלברך יכוֹל אינו שוב
והרב הבא"ח ִדעת שיטות, שתי כאן מצאנו וֹלכאורה ֹלברך", ויכוֹל ֹלזה, זה ערבים ישראֹל ִדכֹל ערבות
השני, עֹל חוֹלֱק ֹלא שאחִד נראה ֹלכאורה רֹל"ה) (עמ' הֹלוי בית מבעֹל פסח שֹל בהגִדה מובא מבריסֱק,

כאן, יש חֹלוֱקות ִדעות ששתי נראה אבֹל

שאינו אִדם ִד') סע' (סי'רע"ג באו"ח השו"ע בעֹל מרן פסֱק סעוִדה", במֱקום אֹלא ֱקיִדוש "אין בענין
הוסיף הרמ"א היין, מן יטעם ֹלא והוא חובה, יִדי ֹלהוציאם כִדי ֹלהם ֹלֱקִדש יכוֹל אחרים עם ֹלסעוִד רוצה
ֹלהוציא יכוֹל אינו אִדם בעֹלמא היין שבברכת שאע"ג והטעם כך, ֹלעשות יכוֹל היום בֱקיִדוש שגם
וכתב השו"ע מרן והוסיף מצוה, שזו שהני הגפן בברכות ֱקיִדוש בִדין עמהם, נהנה ֹלא הוא אם אחרים
ֹלא כשאחרים רֱק מצוה בִדבר חובתם יִדי אחרים ֹלהוציא יכוֹל שאִדם כֹלומר יוִדעים" שאינם "והוא
חֹלים וֹלא חובה יִדי ֹלהוציאו אפשר אי ֹלברך יוִדע האחר אם אבֹל ערבות, ִדיני חֹלים שאז ֹלברך יוִדעים
שניים יש אם המזון בברכת ע"ב) (מ"ה ברכות ֹלמס' שם ציין זצ"ֹל מויֹלנא הגאון ערבות. ִדיני כאן

ֹלעצמו. יברך אחִד וכֹל ֹלחֹלֱק מצוה ֹלברך שיוִדעים

שיצא פי עֹל אף כוֹלן הברכות כֹל זירא ִדר' ברי אהבה "תני ע"א) (כ"ט השנה ראש במס' אומרת הגמ'
ממשיכה הגמ' מוציא", אינו יצא ואם מוציא יצא ֹלא שאם היין וברכת הֹלחם מברכת חוץ מוציא,
פירש נהנה. שֹלא אע"פ מוציא הן שחובה כיון הֱקיִדוש עֹל ביין וכן המצה עֹל הֹלחם שברכת ואומרת
ִד"ה רשי"י הוסיף זה ואחרי ֹלמצוות", בזה זה ערבין ישראֹל כֹל "שהרי מוציא שיצא אע"פ ִד"ה שם רש"י
שאסור אֹלא חובה, שאינו וריחנו פירות ברכת "ושאר מוציא, אינו יצא שאם והיין" הֹלחם מברכת "חוץ
ֹליבריך", וֹלא ֹליתהני ֹלא האִדם עֹל חובה שאינה ערבות כאן אין ובזו ברכה בֹלא העוה"ז מן ֹלהנות
יוִדע חברו שאם השו"ע מרן פסֱק וֹלכן מֱקום, בכֹל איננה ֹלחברו אִדם שֹל שהערבות רש"י מִדברי היוצא
חִדש, הפרי חוֹלֱק השו"ע מרן שֹל זו הֹלכה עֹל חובה. יִדי ֹלהוציאו ניתן וֹלא ערבות ִדין כאן אין ֹלֱקִדש
וֹלִדבריו חובה, יִדי ֹלצאת יכוֹל אופנים בכֹל וֹלִדעתו יוִדעים" שאינם "והוא ִד"ה הֹלכה הביאור והביאו
בעֹלמא מצוה רֱק הבֱקיא את ֹלהוציא שניתן ממנה שמשמע ברכות ֹלגמרא מציין שהגאון מה
תרומת סברת את יוסף הבית מרן הביא שופר תֱקיעת בִדין וכן השו"ע, מרן ִדעת כן אין אבֹל ֹלכתחיֹלה,
חובתם יִדי אחרים ֹלהוציא בא הוא וכעת שופר תֱקיעת חובת יִדי כבר יצא אִדם שאם ֱק"מ) (סי' הִדשן
פסֱק והרמ"א תֱקפ"ה) יוסף (בית כן" נוהגין אין "אבֹל והוסיף השומע, אֹלא התוֱקע יברך ֹלא הִדין מן
( ג' (ס"ֱק שם אברהם המגן זה עֹל וכתב חובה, יִדי השני את וֹלהוציא ֹלברך שיכוֹל ב') סע' תֱקפ"ה (סי'
זה עֹל וכתב ברכות", שתי ֹלעצמו יברך שיוִדע מי אבֹל יוִדעין שאין ֹלאנשים הוא זה שמנג ֹלי "ונראה
אם אֹלא ברכות שתי עצמם השומעים שיברכו יותר שטוב האחרונים שכתבו ה') (ס"ֱק ברורה המשנה
כן כי בהם ֹלמחות ואין גווני בכֹל ֹלהוציאם ֹלהֱקֹל העוֹלם "שמנהג המ"ב והוסיף ֹלברך, יוִדעים אינם כן
אִדרבה סובר הגר"א אבֹל תֱקפ"ה בסי' מובא חִדש הפרי והגר"א, חִדש הפרי שכתב וכמו מִדינא עיֱקר
ס"ֱק (שם המ"ב עֹל החיים הכף שואֹל ע"ב) (מ"ה ברכות מהגמרא סייעתא ֹלו שהביא השו"ע מרן כִדעת

האחרונים? וִדברי השו"ע פסֱק נגִד כן יכתוב איך וצ"ע וז"ֹל: כ"א)

את גם יכוֹל הרא"ש שֹלִדעת ג') (סע' השוֹלחן ערוך שהביא ֹלמה כוונתו האחרונים ִדברי ומיהם ש.
עֹל מגיֹלה בהֹל' החיים הכף כתב וכן בֱקי, שאינו אֹלא מוציא שאינו בו והכֹל הבה"ג ִדעת אבֹל הבֱקי,
ג') סע' תרצ"ב (סי' השו"ע מרן חובה", יִדי אחר את ֹלהוציא מברך כבר שיצא פי עֹל "אף השו"ע ִדברי
ע"ז וכתב השומע, יברך ֹלֱקרוא יוִדע שאינו רֱק ֹלברך יוִדע השומע שאם כ"ה) (ס"ֱק החיים הכף ע"ז כתב
העוֹלם שמנהג והוסיף שיברכו, בעצמם ֹלברך יוִדעים שאם שסוברים פוסֱקים שיש י') ס"ֱק (שם המ"ב
אם השומע יברך ֹלכתחיֹלה מבין הוא שאם שופר תֱקיעת בהֹלכות הביא וכן גווני, בכֹל ֹלהוציאן ֹלהֱקֹל

כן. נהגו שֹלא רֱק יוִדע הוא

ומרן יום, וֹלא ֹליֹלה ֹלא ספר, שֹלא ֹלברך, יכוֹל אינו שאִדם במֱקרה, ֹלִדון ונבוא חִדש הפרי שֹל ספֱקו
ספירת בברכת חיובא בר נֱקרא כזה אִדם האם עֹליו, חֹלֱק ֹלא והרמ"א ֹלברך, יכוֹל שאינו פסֱק השו"ע
שיכוֹל יצא, ֹלא כאיֹלו והוי חיובא בר נֱקרא הוא ֹלספור, חייב שהוא שמכיוון ֹלהיות יכוֹל העומר?
ֹלהוציא יכוֹל ֹלא והוא חיובא, בר נֱקרא ֹלא שהוא שנאמר או ֹלברך,ף יוִדעים אם גם אחרים, ֹלהוציא
שֹלא אִדם שאותו ֹלומר חשב הוא בהתחֹלה חִדש, הפרי הסתפֱק הזב והספֱק ֹלברך, יוִדעים אם אחרים
בברכה, בֱקיאים שכוֹלם פי עֹל אף חובתם, יִדי אחרים וֹלהוציא ברכה, עם ֹלספור יכוֹל ויום ֹליֹלה ספר
ברכה הוי ֹלעצמו ֹלברך יכוֹל ֹלא והוא ֹלברך יוִדעים שאחרים שמכיון שגגה, שזו ואמר בו חזר כך ואחר
ֹלברך, יוִדע שהשומע ובפרט חובה, יִדי יצא ֹלא ממנו השומע וממיֹלא מחויב, אינו הוא שכן ֹלבטֹלה,
ֹליה", ֱקרינן בִדבר מחויב מֱקום מכֹל ברכה עם הוא ספירה, בר ִדֹלאו נהי ֹלומר "ואין חִדש הפרי ובֹלשון
אִדם יכוֹל שֹלא הזמן ֹלפני ֹלֱקרוא שמֱקִדימים הכפרים אנשי בענין בהר"ן וכן מהירושֹלמי, משמע כ'
והוסיף מיוחִדת, תֱקנה זו ֹלהם ֱקורא מבניהעיר שאחִד רש"י ֹלִדעת ואפיֹלו ֹלהם, ֹלֱקרוא העיר מבני
בֱקיא, הוא אם גם חברו, את ֹלהוציא יכוֹל אִדם כוֹלם, הברכות שכֹל סובר שהוא פי עֹל שאף חִדש הפרי
העומר ספר שֹלא אִדם אותו יכוֹל וֹלפיכך ִד') סע' רע"ג (סימן שבת בהֹלכות השו"ע מרן מִדברי היפך
ֱקיִדוש בענין הֹלֹלו, הִדינים שני את ֹלהשוות שאין חִדש הפרי כותב הבֱקיא, את גם ֹלהוציא ויום, ֹליֹלה
וכבר בִדבר, שמחויב שופר בתֱקיעת וכן חובה, יִדי ֹלצאת רוצה ֹלא כרגע רֱק בִדבר חייב שהוא מִדובר
ֹלברך, יכוֹל ֹלא הוא וֹלכן בברכה, חיובא בר ֹלאו בכֹלֹל הוא ויום, ֹליֹלה ספר שֹלא כאן אבֹל חובה, יִדי יצא
שיכוון ֹלחברו שיאמר אֹלא ֹלזה תֱקנה רואה אינו "וֹלפיכך חִדש הפרי וסיכם אמן, אחריו ֹלענות ואין
אע"פ חובה יִדי יצא העומר ספר שֹלא והשומע בֱקיא", שהוא אפיֹלו ויוצא העומר מברכת ֹלהוציאו
מרן נגִד שמיֱקֹל חִדש, הפרי שֹל ֹלִדעתו שגם ֹלמִדים נמצאנו ֹלעצמו, מברך המברך כי בֱקיא, שהוא
היא התֱקנה וֹלכן חיוב, בר אינו הזה במֱקרה הבֱקיא, את גם חובה יִדי ֹלהוציא שיכוֹל וסובר השו"ע
ספר שֹלא שמי הציע וֹלא חובה, יִדי השני את ויוציא יברך ובספירה בברכה שמחויב שאִדם שמציע,
ֹלִדעת יוסף, הברכי הסכים וכן ֹלבטֹלה, ברכה הוי ֹלִדעתו כי חובה יִדי אחרים יוציא ויום ֹליֹלה בירך וֹלא
שערי י') (ס"ֱק מרִדכי ומאמר הגִדוֹלה, הכנסת ִדעת את שם הביא וכן י"ט) ס"ֱק תפ"ט (סימן חִדש, הפרי
ֹלֱקִדש רוצה ואם ֱקבועה ארוחה העומר ספירת ֹלפני ֹלאכוֹל ֹלאִדם אסור מזו, ויתירה כ') (ס"ֱק תשובה
ספירת זמן ֹלפני כביצה, שיאכֹל ובֹלבִד ֹלֱקִדש שיכוֹל באו"ח הטוב הרי"ח כתב העומר, ספירת ֱקוִדם
העומר, ספירת ֹלפני ממש סעוִדתו וֹלגמור ֹלאכוֹל, שיכוֹל אחר, תיֱקון ֹלמצוא הוסיף כך ואחר העומר
ֹלִדין ֹלמנותה שיכוֹל כמו אשתו את ימנה וֹלא העומר, ֹלספור ֹלו שיזכיר אחר אִדם או שמש וימנה
אין העומר ובספירת חיובא בר היא האשה שם כי עֹליו, ֹלשמור יכוֹלה שאשתו בשבת, הנר ֹלאור ֱקריאה
ויום, ֹליֹלה העומר ספירת ֹלספור ששכח אִדם שומר, ֹלשים יכוֹל אם הרב והסתפֱק חיובא בר האשה
ִדנהי ִדמהני ֹלהכריע בס"ִד ֹלי "נראה וז"ֹל: ֹלאו, או חיובא, בר נֱקרא האם ברכה, בֹלא סופר ועכשיו
ברכה, בֹלא ֹלספור שחייב בספירה, חיוב בר הוא זה כֹל עֹל ֹלהֱקֹל ברכות ספֱק משום ֹלברך יכוֹל שאינו
הפרי וכִדעת רי"א) עמ' (או"ח בס"ִד" ֹלי נראה כן ֹלזה, שמירתו ומועיֹל עצמו בעבור ֹלזכור מוכרח וֹלכן
יכוֹל ואינו ברכה, ֹלענין חיוב בר ואינו ספירה ֹלענין חיוב בר הוא ויום ֹליֹלה ספר שֹלא שאִדם חִדש

ֹלבטֹלה, ברכתו מברך ואם חובה יִדי אחרים ֹלהוציא

ספר שֹלא אִדם אם בשאֹלה נוגעת זיע"א הֹלוי והבית חי איש הבן הגאון שמחֹלוֱקות ֹלמִדים נמצאנו
חובה, יִדי אחרים ֹלהוציא ויכוֹל ֹלברכה חיוב בר הוא הֹלוי בית ֹלִדעת ֹלברכה. חיובא בר הוא ויום ֹליֹלה
ֹלהוציא אפשר אי ֹלברך יוִדע השני שאם רע"ג) (בסימן השו"ע מרן נגִד פוסֱק שהוא מִדבריו משמע וכן
ֹלכתחיֹלה, ֹלא אבֹל בִדיעבִד, שזה כותב ברורה שהמשנה ואפיֹלו ברורה שהמשנה ואפיֹלו חובה, יִדי
כיון ב. ברכה, ֹלִדין חיובא בר אינו א. ֹלברך. יכוֹל אינו טעמים, שמשני הֹלוי, הבית תמוהים ֹלכאורה וֹלכן
השו"ע שמרן שמאחר הֹלוי, הבית ִדברי את ֹלהבין ניתן ועִדיין בברכה, חייב השני ֹלברך, יוִדע שהשני
ויחיִד יחיִד ֹלכֹל הכוונה ֹלכם" "וספרתם הפס' פירוש ֹלעצמו, ֹלספור ואחִד אחִד כֹל עֹל שמצוה פסֱק
חוֹלֱקים ויש ואחִד, אחִד כֹל עֹל ספירה חיוב שיש ֹלנו גֹלתה התורה כי כעונה שומע שֹל ִדין כאן ואין
שומע ִדין ֹלו יש מחברו שמע שאם נמי הכי ואין הציבור עֹל מצווה שאין היא התורה שכוונת הסוברים
אחרונים כתבו הברכה, ֹלענין אבֹל העומר ספירת ֹלענין זה וכֹל י"ג) ס"ֱק כה"ח ה' ס"ֱק (משנ"ב כעונה
ֹלא וֹלכן ספירה כִדין הברכה שִדין סובר הֹלוי הבית וִדעת חובה, יִדי חברו את וֹלהוציא ֹלברך שיכוֹל

זיע"א. חי איש והבן חִדש הפרי כִדעת תיֱקן

מִדין מברך אינו ברכה אבֹל ֹלספור שחייב השו"ע מרן כִדעת הֹלכה ויום ֹליֹלה ספר שֹלא אִדם ֹלסיכום:
סוברים הפוסֱקעם רוב וכן מברך, ספיֱקא שבספֱק פוסֱק השו"ע שמרן ומאחר ֹלהֱקֹל, ברכות ספֱק
חובה יִדי ֹלהוציאו שמברך ֹלאחר יאמר תם, רבנו חובת יִדי וֹלצאת ֹלברך שנהגו ומפני תם, רבינו כִדעת

ֹלעצמו. יספור והוא

העומר ספירת ֹלספור ששכח אִדם בִדין
ֹלנהוג עֹליו כיצִד

העומר" בספירת העומר""ניִדונים בספירת "ניִדונים

כהן-ֹלוין פנחס כהן-ֹלויןהרב פנחס סנִדומירסֱקיהרב יחזֱקאֹל סנִדומירסֱקיהרב יחזֱקאֹל הרב

ֹלמעשה) וֹלא ֹלמעשה)(ֹלהֹלכה וֹלא (ֹלהֹלכה

היום וֹלא בעומר" ראשון יום "היום הראשון ביום שאמר במי ֹלִדון, א.יש
ִד"ה תפ"ט בביאוה"ֹל (וראה ִדכן. ומסתבר ֹלא. או יִד"ח יצא אם אחִד, יום
בס' שו"ר ימים). שני היום וֹלא ימים" ב' "היום שאמר מי ֹלגבי מש"כ מונה
אכתי אמנם - יִד"ח. ִדיצא שכתב (פ"ה-י"א) כהן ֹלהגר"צ העומר ספירת
אותו ששואֹלים חשב והוא ? היום" יום "איזה ששאֹלוהו בכה"ג ֹלִדון יש
ֹלספירה היתה ֹלא וכונתו ראשון" יום "היום והשיב בשבוע, הוא יום איזה
ֹליום אֹלא ֹלספירה נתכוין ִדֹלא ִדכיון ונראה בשבוע. ראשון ֹליום אֹלא
יִד"ח שיצא שכתבנו מה כֹל והנה - וצ"ע. ֹלצאת, שֹלא כמתכוין הוי בשבוע
יום "היום האחרון ביום אמר אם אבֹל ראשון", יום "היום כשאמר ה"ִד
ֹלא וכִדו' ספיה"ע שֹל האחרון היום ֹלפני ימים חמישה היום או אחרון"
הגרי"ש מרן בשם ס"ו) (פי"א כהֹלכתו פסח סיִדור בס' כתב כן - יִד"ח יצא
אֹלא בעומר, הימים מספר ספר ִדֹלא כיון הִדבר וטעם שֹליט"א, אֹלישיב
ארבעים "היום ֹל"ט ביום ֹלסופר ִדומה ואינו ֹלספור, עִדיין ֹלו יש ימים כמה
במ"ב מובא (תפ"ט-א') הרעֱק"א כמ"ש יִד"ח שיצא אחת" חסר יום

מפותֹל. בנוסח רֱק בעומר הימים מספר ספר ִדשם סֱקי"א,

יום איזה יוִדע א"כ אֹלא ֹלברך אין ִדֹלכתחיֹלה כתב כ"ט) (ס"ֱק ב.המ"ב
שיִדע ֹלכתחיֹלה ִדין יש גם ֹלשבועות כשמגיע אם ונסתפֱקתי היום.

ג'). אות (סוף ֹלהֹלן וראה ֹלא, או היום שבועות כמה מראש

אם ִד' או ג' יום הוא אם ג' ביום במסופֱק ִדן ֹל"ִד סימן ח"א אברהם ג.בִדבר
אינו ִדאם בשו"ע ממש"כ ֹלהבין ויש עי"ש. מספֱק, שניהם ֹלספור יכוֹל
בכה"ג גם הֹלא וכו', מחברו ֹלשמוע יכוֹל הוא הִדין מעיֱקר אזי המנין יוִדע
הברכה בשעת ורֱק יוִדע, כבר הוא "הספירה" ִדבשעת וצ"ֹל יוִדע. אינו הוא
הברכה, בזמן ֹליִדע ראוי ִדֹלכתחיֹלה שכתב כ"ט) (ס"ֱק במ"ב וראה - ֹלא.
ועי"ש , ֹלספירה) הברכה בין ֹלהפסיֱק (שֹלא אחר טעם כתב שם אך
שֹל המנין את שיִדע בעינן ִדֹלכתחיֹלה שכתב הט"ז בשם בשעה"צ
פ"ה) הספֱקות (שער יושר בשערי ע"ז וכתב הברכה. בזמן הספירה
טעמו שזהו וכנראה ומנין, מספר חשוב ֹלא ברור שאינו "מספר בזה"ֹל:
שֹל המנין שיִדע בעינן ִדֹלכחיֹלה שכתב סֱק"ח תפ"ט סימן או"ח הט"ז שֹל
בכִדי הט"ז שֹל ִדטעמו בִדבריו ומבואר עכ"ֹל. הברכה", בשעת הספירה
אם ב') (אות הנ"ֹל הניִדון יתיישב ֹלכאו' וֹלפ"ז מסופֱק. בעוִדו יברך שֹלא
זה יום איזה יוִדע שהוא ִדכיון השבועות את הברכה ֱקוִדם ֹליִדע צריך
ֹלִדחות) יש (ואוֹלי השבועות מספר את יוִדע שאינו אע"פ ספירה וחשיב

וִדו"ֱק.

מהני שֹלא וֹלהצִד ספֱק. בספירת הִדב"א שֹל הניִדון את ג' באות ִד.הבאנו
האופן: בזה שאֹלה בֹלשון חברו את שאֹל שאם נמצא ֹלכאו' ספֱק ספירת
ֹלהצִד אך בברכה, ֹלספור אח"כ ויכוֹל יִדי"ח. יצא ֹלא ימים?" שֹלושה "היום
וראה יִד"ח. יצא בכה"ג ִדגם ִדנמצא שם שהסיֱק וכמו יִד"ח שיצא השני
אם -אוֹלם יִד"ח. יצא שֹלא הנ"ֹל הא' כהצִד שכתב ס"א ס"ֱק תפ"ט בכה"ח
שזוהי מֹליבו ספֱק שֹל צֹל כֹל ֹלהוציא כִדי רֱק ושאֹל הספירה מנין את יִדע
הזכור בשם י"א) (פ"ח ספיה"ע בס' וכ"כ חובתו, יִדי יצא ֹלכאורה הספירה

ֹלאברהם.

ֹלהעירו צריך אם ישן והוא בֹליֹלה בירך שֹלא בחברו יוִדע באם ֹלִדון ה.יש
הספירה עֹל בִדיעבִד ֹלסמוך שיוכֹל או בברכה, שיספור כִדי משנתו
הביא תורה מבֱקשי בס' (נ.ב. ֹלִדינא. וצ"ע יעירנו, וֹלא ברכה, בֹלי ֹלמחרת
ברכת ֹלאחר ונזכר בירך ֹלא ִדאם שֹליט"א אֹלישיב הגרי"ש בשם

ֹלספור). חייב "המפיֹל"

נותן כך ִדע"י הספירה את יאחר ִדֹלא שכתב וסֱקי"ב) (סֱק"ג בכה"ח ו.עיין
אך הֹליֹלה. בתחיֹלת מיִד ֹלברך ראוי וֹלפי"ז עי"ש. ֹלחיצונים, אחיזה
מנין ֹלו יש שאם ועוִד) זצ"ֹל פיינשטיין (הגר"מ הפוסֱקים בשם שמעתי

עמם. אֹלא ֱקוִדם יברך שֹלא מאוחרת בשעה "ֱקבוע"

שאוֹלי נסתפֱק בתוכ"ִד הספירה וֹלאחר כהוגן שספר באופן ֹלִדון ז.יש
ִדנעֱקרה יצא ֹלא אחרת ספירה שספר כיון אם אחר, יום וספר היום אי"ז
ספירה"ע) (עניני תורה מבֱקשי בס' שו"ר ֹלא. או הראשונה הספירה
שיצא שֹליט"א ֱקניבסֱקי והגר"ח שֹליט"א אֹלישיב הגרי"ש בשם שהביא
ִדיבור כִדי תוך מ"מ תוכ"ִד היתה שהשניה ואע"פ הראשונה בספירה
ִדברכות ֱקמא פרֱק בסוף במֹלחמות ברמב"ן כמבואר אמרינן ֹלא ֹלֱקֹלֱקֹל

עי"ש. ִדשכרא, בסוגיא

וספרתם ִד"ה ס"ה: במנחות וכן וספרה ִד"ה ע"ב. בכתובות התוס' (ח.
תראה שאם כיון העומר כבספירת מברכת ואינה סופרת ִדזבה כתבו
בוִדאי ֹלברך יוכֹל שֹלא יוִדע אם ספירה"ע ֹלגבי ִדה"ה נמצא וֹלפ"ז תסתור.
ֹלו אסור ֹלברך יוכֹל וֹלא בהרִדמה ניתוח ֹלו שיש וכגון הימים מן בא'
ִדחיישינן כיון וֹלמעשה שפ"ִד. בפנ"ע נחשב יום כֹל אם אך ֹלברך. ֹלהתחיֹל
ברכה, ֹלענין ֹלחומרא ֹליֹלך צריך אחת מצוה היא הספירה שכֹל ֹלשיטה

ֹלברך). וֹלא
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הספירה גִדר "וספרתם" -

בהרהור ספירה

כעונה שומע ִדין "ֹלכם" -

השבת" "ממחרת

[ִדין המספר את ֹלומר או היום, את ֹלספור המצוה אם חֱקרו האחרונים
שיוציא הספירה ענין ִדאין כ' (ֹלִד) אברהם הִדבר כֱקיִדוש]. אמירה
מבין, כשאינו ִדנפֱק"מ וכ' הימים. מנין את שיִדע אֹלא מפיו, המספר
הספירה בשעת אם וכן ו

מסופֱק. היה

ִדמהני ומצאתי) ִד"ה ֱקו יו"ִד בכת"ס (שהובא מהחת"ס נראה וכן
ֹלספירה מ"מ כִדבור ֹלאו כתיבה אם ִדאף בספיה"ע
הוא ִדהגִדר ומבואר בכתיבה. ישראֹל את מנו מִדֹלא כִדמוכח מהני

אמירה. וֹלא ספירה

שאם תפ"ט) (בטור הראבי"ה שי' ִדהנה כן, סבר ֹלא ִדהגר"א נראה אך
וביאר ומברך, חוזר כראוי שספר אע"פ הימים במנין טעה הברכה בשעת
שצ"ֹל הראשונים שיטת וזו (תפט,ו) הגר"א
ִדגִדר מזה מוכרח וֹלכאו' עי"ש. הברכה, סיום שהיא ִדמשמע "שהיום"
הוי ִדהכֹל הברכה עם מחובר וֹלכן הימים מספר אמירת היא המצוה

הֱקיִדוש. נוסח כעין אחת אמירה

עי"ש. הברכה, סיום שהיא ִדמשמע "שהיום" שצ"ֹל הראשונים שיטת וזו
מחובר וֹלכן הימים מספר אמירת היא המצוה ִדגִדר מזה מוכרח וֹלכאו'

הֱקיִדוש. נוסח כעין אחת אמירה הוי ִדהכֹל הברכה עם

עֹל מברכים איך כִדיבור הרהור ֹלמ"ִד הֱק' הֱקה"י
יצא כבר וא"כ סֱק"ח) (ט"ז היום מנין את ֱקוִדם ֹלִדעת צריך והרי ספיה"ע

ֹלצאת. ֹלא כשמכוון ִדמהני ותי' יִד"ח.

יט הו"מ חת"ס ועי'
שייך ֹלא וֹלפ"ז והוִדיה, שבח תפֹלה בִדבר רֱק הוא כִדבור ִדהרהור

בספיה"ע.

(ו) והשאג"א בבהמ"ז, כִדבור הרהור מהני אם והרא"ש הרמב"ם נח' והנה
ברכות (עי' בם וִדברת ִדכתיב משום הרהור ֹל"מ ִדבֱק"ש הרמב"ם בשי' כ'
בהרהור. סגי ִדיבור, נאמר וֹלא סתמא וברכת שכתוב בבהמ"ז אבֹל כ:),
הרהור יועיֹל ִדיבור כתוב ֹלא ִדג"כ ִדבספיה"ע (כו) יעבץ במשנת כ' וֹלפי"ז
ֹלִד' ורֱק ֹלהזהר יש וֹלכן בבהמ"ז. כמו

בספירה. גם כ"ה הרהור ֹל"מ שבבהמ"ז הרא"ש

מונה) (ִד"ה הבה"ֹל וכ"פ בהרהור, יוצא ִדאינו והברכ"י הפר"ח ִדעת אמנם
ספירה ִדפשטות (בפר') ִדבר בהעמֱק ועי' כִדבור. ֹלאו ִדהרהור ִדֱקי"ֹל כיון

ִדיבור, ִדבעי שמעינן תספרו מִדכפֹל אך זבה ספירת כמו בֹלב היא
ובשו"ת
מורה וספרתם ֹלשון פשטות ִדאמנם כ' איגר) מהגר"ו כט, (ח"א רעֱק"א
הוציא ֹלא אם יצא ֹלא הספירה עֹל ברכה שתֱקנו תֱקנ"ח מצִד אוֹלם בֹלב,

בֹלב. ִדהוא כיון חמץ ביטוֹל עֹל מברכין ִדאין תֹל"ב הב"י כמ"ש בשפתיו.

האגוִדה וכ' ואחִד. אחִד ֹלכֹל ספירה שתהא ֹלכם וספרתם סה: במנחות
בספירה. מוציא שאינו ֹלאפוֱקי ִדהוא ֹלב) (סי'

(ח"א הרשב"א וִדעת
ומג"א). בב"י (מובא הש"ץ, בספירת שיוצאין תנח)

ִדמה יעֱקב חֱק ועי' תפט,א השו"ע וֹל'
במג"א אך ֹלהִדיא. המֱקרא מן שהתמעט משום הוא כעונה שומע שֹל"מ

בספיה"ע. ִדֹל"מ כעונה שומע ִדין מצִד ִדהוא משמע

רש"י שי' עפ"י (כו) יעבץ במשנת כ' בזה והביאור
ִדיבור, תורת שמיעתו עֹל ואין ממש אמירה אינו ִדשו"כ והרמב"ם
ֹל"מ, ביכורים] ומֱקרא מעשרות ויִדוי [כגון ממש אמירה שצריך ובִדברים

ֹלעצמו. ספירה שצריך בספיה"ע וכן

פ"ז והרמב"ם בראשית, שבת וֹלא יו"ט מחרת ִדהוא ִדרשו סה במנחות
שבת אֹלא שאינה חכמים ֹלמִדו שכך שכ' אחר הי"א ומוספין מתמיִדין
גם כן הכריח וִדור" ִדור בכֹל והסנהִדרין הנביאים תמיִד ראו "וכן יו"ט

ו (ה,יא). ביהושע הרֹלב"ג וכ"כ עי"ש. מסברא

" (ב,ִד) חגיגה בפיה"מ כ' שבת בשם פסח שנֱקרא ומה
תושבע"פ כח ֹלמִדנו ִדבזה במפר' ועי'
מ"ש בפר' חת"ס עי' בראשית, בשבת ֹלהעמיִד כ"כ טרחו הצִדוֱקים [וֹלכן

שבת. כמו האמונה יסוִד ִדפסח שכ' ויש בזה].

זו שבת זה מגֹל גִדוֹל בעסֱק עושים היו מהצִדוֱקים-הבייתוסים וֹלהוציא
הוצרך ִדהרמב"ם אורה ֱקרן ועי' סה. מנחות במשנה כמבואר וכו'

האפיֱקורסין. עִדיין יתבערו ֹלא אוֹלי ֹלעת"ֹל ֹלהֹל' ֹלכותבה

ֱקֹלט). (סו"ס יעבץ והשאֹלת (תפט,ב) המג"א בזה נחֹלֱקו
ֹלֱק']. בכ"ז' [עי וכתיבה כעונה ושומע הרהור גם בזה תֹליא וֹלכאו'

ֹל] סי' כרעֱק"א [ִדֹלא

ב') החִדשים ֱקה"י (כתבי

ִדֹלמ"ִד הרא"ה ִדִד' תֱקפט ב"י עי' [אמנם
אביו בשם תי' והגרח"ֱק ֹלצאת]. רוצה שאינו וצווח בעומִד אפי' ֹל"מ אצ"כ מצוות

הענין. את וֹלא התיבות את כשמהרהר רֱק הוא כִדבור ִדהרהור

ועי'
תספרו. ִד"ה מש"ח ועי' בפה. צריך וֹלכן מיותר שוספרתם ֱקכג יו"ִד נובי"ת

ִדהוא משמע בתוס' אך
פסחים. בסוף הרא"ש וכ"כ בבי"ִד. שהיא יובֹל ספירת ֹלאפוֱקי

משום ִדהוא מחה"ש ועי'
ִדהוא מבואר האגוִדה בִד' אכן כ"א. ֹלספור שהִדרך כיון ֹלהוציא ש"צ כוונת ִדֹליכא

ֹלכ"א. ִדספירה הִדין מעיֱקר

טו) (יו"ִד המור שמן בשו"ת כ'
שבת. נֱקרא זה] בשבוע [שיחוֹל יו"ט ִדאף ֹלֹלמִד כן נֱקראת ִד

כתיבה

מהספירה חֹלֱק היא שהברכה

שמברך. ֹלפני בספירה ֹלהרהר שֹלא

ש"ץ

ֹלעצמו. ֹלספור כאו"א עֹל ומצוה

יו"ט ֱקרא והפסוֱק
ה'." שבתות כוֹלם שֱקרא כמו שבת

הגִדוֹל שבת

הציון הציוןשער שער הציון הציוןשער שער

בזה"ז הביאכם" - "מיום

ושבועות ימים ספירת שבתות" - "שבע

הֹליֹלה בתחיֹלת ספירה "תמימות" -

יום" חמשים "תספרו

זכר היא המצוה בזה"ז אבֹל העומר, בהבאת הספירה את תֹלה הכתוב
בזה"ז ִדספיה"ע הראשונים רוב ִדעת ועפי"ז סו. במנחות כִדאי' ֹלמֱקִדש
ִדין ִדאינו הגרי"ז בחי' וביאר מִדרבנן,
שיהיה מיוחִדת ִדרבנן תֱקנה היא אֹלא המֱקִדש, בזמן שהיה כמו ֹלספור

עי"ש. ֹלמֱקִדש, זכר

ִדהוא מהגמ' הֱק' והכס"מ זמן. ובכֹל מֱקום בכֹל ִדנוהגת כ' הרמב"ם אבֹל
משום הוא ֹלמֱקִדש זכר בגמ' ִדמ"ש (עו) רפאֹל בתורת וביאר ִדרבנן.
שפסֱק וֹלרמב"ם החִדש. הותר השבת שממחרת הארץ בֱקִדושת ִדתֹליא

מה"ת. הוי ספיה"ע גם מה"ת, אסור בזה"ז ִדחִדש כמ"ִד ממאכ"א) (בפ"י

אינו בעומר תֹלויה ִדהספירה ִדמה כ' הגר"ח בשם (שם) הגרי"ז ובחי'
המֱקִדש ִדֱקִדושת הר"מ ֹלשי' וֹלכן העומר, בִדין אֹלא ההֱקרבה במעשה

מה"ת. ספיה"ע בטֹלה ֹלא בזה"ז, ֹלהֱקריב ואפשר בטֹלה ֹלא

אבֹל הימים, ספירת עֹל רֱק הוא החיוב ִדבזה"ז ח"ִד) (נ"ה ירוחם רבינו שי'
בזה"ז, שייכת ֹלא העומר במנחת שתֹלויה השבועות ספירת

ה. ר"ה עפ"י האו"ש וביאר הרמ"ה וכ"ִד
שהם הימים משא"כ ֱקרבן, ֹלענין והיינו ֹלתשֹלומין השבועות ִדמנין

מִדאורייתא. הימים רֱק ֱקרבן, ִדֹליכא בזה"ז וֹלכן היו"ט, ֹלֱקביעת

תוס' (עי' אמירת ביאור בזה ותֹליא
הבית, בבנין תֹלויה אינה שהספירה ִדאע"פ (רֹלִד) בשבה"ֹל וכ' כ:) מגיֹלה
ֹלשי' הוא ִדטעמו השעה"צ וכ' הבית. בבנין תֹלויים וההבאה הֱקצירה מ"מ
ִדרבנן ִדהוא ֹלשי' אבֹל במֱקִדש. תֹלוי ואינו מִדאורייתא בזה"ז ִדספיה"ע

הנ"ֹל. התוס' שי' והיא ביהמ"ֱק. שיבנה שמתפֹלֹלים א"ש ֹלמֱקִדש זכר

רבינו שי' אך אחת, מ"ע שֹל חֹלֱקים ב' שהן ֱקסא במ"ע הרמב"ם ִדעת
אֹלא בפנ"ע השבועות עֹל ֹלברך ראוי והיה נפרִדות, מצוות ב' שהן ירוחם
יז. חגיגה ועי' מִדאורייתא. אינם השבועות ִדבזה"ז
יום, חמשים תספרו ִדכתיב יומי ֹלמימני מצוה מֱקומות, מב' ֹלה ִדיֹלפינן
ועוִד ֹלך, תספר שבועות שבעה ראה] [בפר' ִדכתיב שבועי ֹלמימני ומצוה

כתיב. שבועות חג

נספור כך תמימות משום היום בתחיֹלת שסופרים ִדכשם מֱקשים יש
המועִדים מאורי ובס' בפנ"ע, מצוה שהיא השבועות את

ימים. ז' שיש אחר אֹלא בתחיֹלתו שבוע שֹל מציאות שאין תי'

ִדרבנן, ספֱק ִדהוי ֹלֹליֹלה סמוך ֹלספור שאפשר מ) פ"י (פסחים הרא"ש כ'
ועוִד

מתחיֹל שאז הטעם וכ'
כֹל וסופר הוֹלך הֹליֹלה בתחֹלת ֹלספור שכח "ואם בשו"ע וכ"מ הִדין.

הֹליֹלה. בתחיֹלת ֹלספור צריך ִדֹלכתחי' ומשמע הֹליֹלה".

הוא שתמימות (שו) חינוך ועי' הֹליֹלה. בתחיֹלת ִדא"צ משמע ברמב"ם אך
בתמימות ֹלהחמיר ִדא"צ כ' בפסחים והר"ן ֹלעיכובא. וֹלא ֹלמצוה רֱק

ִדרבנן. שהוא בזה"ז

עֹל "ויתר מֱקִדימין, ִדזריזין מעריב ֹלפני ֹלספור שצריך וֱקציעה המור ִדעת
בה מיוחִד נוסף מטעם תיכף, הֹליֹלה בכניסת ִדוֱקא ִדמצותה זו במצוה כן
מהחֱק הביא הביה"ֹל אך ֹלאחרה". א"א וִדאי הא תמימות, ִדבעינן משום

תִדיר. שהוא ותפֹלה ֱק"ש ֹלהֱקִדים ִדצריך כן ִדֹלא (טז) יעֱקב

התוס' וכ' בֱקרא. כִדכתיב נ' וֹלא מ"ט מונין אנו ֹלמה הֱק' הראשונים
חמשים, יום שהוא השביעית השבת מחרת עִד ֱקרא ִדה"ֱק סה: מנחות
כ' פסחים) (סוף והרא"ש אוהֱקרבתם... תספרו יום חמשים א"נ תספרו.
תספר שבועות "שבעה בהִדיא ביה ִדכתב כיון אֹלא הֹלֹלו ֹלִדחוֱקות ִדא"צ
מיִדי ֹל"ֱק יום חמשים ומתספרו שבועות. משבעה יותר ֹלספור אין ֹלך",
אותו מונה אחת פחות עשירית ֹלסכום כשמגיע המֱקרא ִדרך שכן

האחִד. חסרון עֹל משגיח ואינו עשירית בחשבון

ֹלספור א"צ נ' ביום "אבֹל שכ' פסח הֹל' סוף ברוֱקח איכא חיִדוש וִדבר
הוא שהיום והֱקיִדוש ִדהתפֹלה ומשמע

חמשים. ִדיום הספירה ז"ג שבועות

פסחים. סוף ור"ן ורא"ש במנחות תוס' עי'

חזון ועי'
א,ח. ֱקיִדושין יחזֱקאֹל

ֹלא [וֹלכן
עט). סי' (אגרות ברכות]. ב' מברכים

עי' אך
יז. חגיגה רא"ש בתוס'

ועי'
שום זכר בו אין "וֹלספיה"ע - שהחיינו] מברכים שאין [בטעם פסחים סוף ור"ן בעה"מ

הנאה

בזה"ז]. שי' ֹלעיֹל [ראה

בכֹל השבועות שהזכרת ז,כב) (תו"מ ֱקורֱקוס הר"י מ"ש ועי'
חומרא. היא ֹליֹלה

ֱק' הוא אך
שבוע באיזה ֹלמנות רגיֹלים בשבוע וגם בתחיֹלתן, שנספרות יובֹל משני שנא מאי
בעומר, יום ועשרים תשעה "היום [ויאמר החמישי השבוע הוא שכעת עומִדים,

בעומר"]. חמישי שבוע השבוע

(ִד"ה סו. מנחות תוס' ועי'
השבת, ממחרת ִדיֹליף משמע בפר' המור ובצרור זכר)

הראשון היום [ֹלגבי
סִד]. פסח ֱקִדש מֱקראי עי'

ִדמ"מ ומשמע
הֹליֹלה. ֹלתחיֹלת ֹלהסמיך צריך

ֱקרב"נ. ועי'

ביהמ"ֱק, עבוִדת יחזיר הוא הרחמן

השבוע בתחיֹלת

תמימות". משום ֹלחשכה סמוך טפי "ִדעִדיף

ובתפֹלה". בברכה נזכר שהרי

מאויינו". בית ֹלחרבן נפשנו ֹלעגמת אֹלא



ֱקר
בו

אחה"צ
ערב

נושא

גמרא

יומי ִדף

בֱקיאות

יומי ִדף

נִדה

ֹליום כעמ' - גמרא

ֹליום עמ'

יומי ִדף

יומי ִדף

מציאות אֹלו עִדיף

ֹלחוִדש ִדף 2

גמ'

ש"ס ֱקנין

יומי עמוִד או ִדף

משה זכרון

ברכפֹלִד

שִד"ח חברון

משה זכרון אזור

מנחם אוהֹל

המרכזי ביה"כ אזור

יצחֱק היכֹל אזור

ברכפֹלִד עֱקיבא ר'

המרכזי אזור

ֱקמ"ח אזור

יחזֱקאֹל אור

יצחֱק בית

פתוח

ברכפֹלִד

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

8:30-10:00

9:00-1:00

8:30-10:00

9:00-10:30

10:00-11:00

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-10:00

8:00-10:00

7:00-8:00

6:45-7:45

9:00-12:00

12:00-13:00

9:00-1:00

(גמיש) ברכפֹלִד

ברכפֹלִד

גמיש

אוה"ח הישיבות חניכי

ברכפֹלִד
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הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים

והנצחות: ֹלתרומות הענין. המשך ֹלתועֹלת עמנו השתתפו אנא רבות, בהוצאות כרוך זה 050-4122753עֹלון

עיון גמרא

הש"ס מפעֹל גמרא

יומי ִדף

יומי ִדף

/עיוני משניות

ֹלכוֹלֹל ֹלהצטרפות אפשרות

9:00-1:00

9:00-1:00

7:00-8:00

7:00-8:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

יצחֱק שיח ביהכ"נ

הִדרומית הגבעה אזור

נתיה"מ הישיבות 77חניכי

ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

יצחֱק שיח

ֱק"ס או ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

חֹלה מסכת

עיון ֱקיִדושין

עיון

עיון

והיתר איסור
זבחים

בֱקיאות גמרא

נִדה הֹלכות

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח ניתן

gal200@neto.bezeqint.net

ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או
מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת

בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

בפרך תרִדה ֹלא - בחוֱקותי בהר
ֹלוי שבט - במִדבר

ת"ת מצות [שבועות] - נשא
במצוה עוסֱק - בהעֹלותך

ציצית - שֹלח
עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת

שִד"ח. רח' יוסף בית אוצה"ס שבפתח בתיבה ֹלהניח אפשר
הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או

ֹלמערכת. שנשֹלחים ִדיסֱקים או ִד"ת ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

מיֹלים]700

ֹלחברו: אִדם שבין במיִדות עבוִדה א.ימי

בזה... זה כבוִד נהגו שֹלא
ֹלההנות ֹלזה'. זה בתורה צרה היתה 'שעיניהם

ֹלעצמו

ֹלתורה: ֱקנין המיִדות ב.עבוִדת

עיֱקריות הכנות
ֱקִדמה

בשוגג

תורה: מתן הגִדוֹל ֹליום ג.הכנה

החפץ רוצים

העומר.. ֱקרבן והוא

ֹלתורה, הבטחון
כִדי מתכנסות

גִדוֹל'. בעסֱק נֱקצר שיהא

בתורה: רוממות ע"י התורה ֹלֱקבֹלת ִד.היסוִד

ונתרוממתי,

ומרומם מגִדֹל

י-ו) (פי"א רבתי ֱקהֹלת במִדרש מפני מתו ..וכוֹלן ֹלר"ע ֹלו היו תֹלמיִדים אֹלף י"ב : ס"ב ביבמות
ֹלזה זה רוצים היו וֹלא ֹלזה זה שונאין שהיו מסביר יוסף ובעץ כתוב
בֹלש' ִדמִדוייֱק שם, שיישב כ"ב) באו"י(מיִדות וראיתי ביבמות? הגמ' ֹלִדברי המִדרש ִדברי סותר וֹלכאורה בֹלימוִד.
שאִדם מר"ע ֹלומִדים וזה ֹלזה', זה בתורה 'צרה עיניהם היא הכבוִד' 'נתינת אי שֹל שהגורם ראה עצמו ִדר"ע המִדרש
רעות ממיִדות ֹלברוח הספירה, בימי עבוִדתינו וזו כבוִד, בנתינת חייב הזוֹלת ועם מהכבוִד, מבריחה ֹלהתנהג חייב
פסח בין אֹלו ִדבימים זיע"א הגרי"ס מרן מתֹלמיִדי יִדוע . הטוב עשיית בשעת אף ממנו ֹלהתרחֱק כִדי הרע וֹלֹלמוִד
בֱקניני ורואים המ"ח, כֹל עֹל חזרו המ"ט וביום א' ֱקנין עֹל עבִדו יום ובכֹל התורה, ֱקניני מ"ח וישנם ימים, מ"ט ֹלעצרת
צריכים אֹלו שבימים מובא וכן וכִדו'. חבירו עם בעוֹל נושא טוב, ֹלב הבריות, את אוהב בבאִדֹל"ח, מהם ִדהרבה התורה

המיִדות?! עבוִדת התורה ֹלֱקנין ֱקשור מה ֹלבאר וצריך זה. בזמן ִדווֱקא נפטרו ר"ע ִדתֹלמיִדי בבאִדֹל"ח במיוחִד ֹליזהר

שבתורה, המצוות תרי"ג בכֹלֹל המיִדות אין ֹלמה ש"א) ח"א ֱקִדושה (שערי ויטאֹל ובר"ח י,ג) (אסתר בגר"א מובא
התורה? ככֹל ששֱקוֹל ורואים רבות, ועוִד בעיֱקר, ככופר הרוח גסות בו שיש מי ע"ז, עובִד כאיֹלו הכועס כֹל בחז"ֹל כמש"כ
מיִדות בעֹל בהיותו כי וֹל"ת, מ"ע מֱקיום מהן ֹליזהר צריך ויותר מצוות, התרי"ג אֹל ִדהן ברור אֹלא
ֹלֱקבֹל צריך אֹלו בימים א"כ ֹלתורה', ארץ 'ִדרך וכ"כ טהור, בכֹלי ֹלשכון חפיצה התורה כי המצוות. כֹל יֱקיים טובות
הכתובים במעשים העיון מן זה ֹלו 'וייצא הזהירות בֱקנית פ"ִד המס"י כִדברי ֹלכך והעיצה אֹלו. במיִדות וסייגים גִדרים
הביא עב) כִד מאמר מוסר (שיחות זצ"ֹל שמואֹלביץ ר"ח מרן ע"ז'. המעוררים חז"ֹל במאמרי הֹלימוִד הֱקוִדש,ומן בספרי
ִדין עשיית ואינו אוכֹלת', כ'אש ִדזה תחיֹלה בכונה וֹלא אפי' הוא באִדֹל"ח עוון שעונש מהגמ' נוראים מֱקרים כמה
ומת ונפֹל העֹליה ִדנפחתה רחומי ברב מעשה ס"ב: בכתובות מצינן כאש. פוגע זה שעוון בבריאה ומציאות טבע זה אֹלא
עֹליו מֹלעיג כהנא ִדרב סבר יוחנן ִדר' ֱקי"ז. בב"ֱק וכן החיים. ֹלכֹל אֹלמנה נשארה כי חמור יותר ֹלאשתו ִדהעונש אף
יש ִדעות שֹלֱקֹל וברור ר"י, עֹל ֹלחייך כֹלֹל התכוון שֹלא אף כהנא, רב ונפטר ִדר"י ִדעתיה וחֹלשה השסועה בשפתו

אוכֹלת'. כ'אש בבאִדֹל"ח ֹליזהר ִדצריכים חזינן אנן אבֹל רבים חשבונות

'ֹלעומר' סופרים ֹלמה וצֹל"ה תורה. מתן יום הוא חתונתו ויום ֹלחתונתו, המצפה כאִדם הימים שספירת מבואר בספרים
היא, ספה"ע שמהות כתב ש"ו) (מצוה בחינוך השבועות? ֹלחג ֹלצפיה העומר ענין ,מה העומר מֱקרבן עברנו כמה היינו
והרצון התשוֱקה את בנו ֹלעורר היא, ֹלכך וההכנה התורה. ֹלֱקבֹלת ֹלהגיע היחוֹל הציפיה, העצומה, ההשתוֱקֱקות
הנכבִד היום אֹל הגִדוֹל בנפשינו ֹלהראות ֹלספור 'נצטוינו ת"ִד וזה הֱקִדושה. התורה את שאנו והשאיפה
ֹלמנות הותֱקן 'וע"ז והמשיך ֹלחירות, שיצא אֹליו הנכסף העת יבא מתי תמיִד וימנה צֹל ישאף כעבִד ֹלֹליבנו והנכסף
ֹלהחיותם רוצה בנ"א עֹל בהשגחתו ב"ה השם כי מאמינים שאנו זכר שבו בו שנעשה ממה המנין
בא ִדעומר ֹלספירה, העומר ֱקרבן בין הֱקשר מה מובן ואכתי . בו' ֹלחיות תבואות זרע ושנה שנה בכֹל ֹלהם ומחִדש
וכן ֹלֱקב"ה מביאים הראשונה ִדהתבואה השי"ת מאת שהכֹל הביאכם' מיום ֹלכם 'וספרתם בתורה כִדכ' ֹלֹלמִדינו
בזה ויש הראשית' 'הֱקרבת העומר ענין שזהו אהרן(י"ג) ר' במשנת כת' תורה, ֹלמתן ֱקשור ואיך מצוות. ועוִד בביכורים
חיים'. חוֱקי ותֹלמִדם בך שבטחו אבותינו 'בעבור בתפיֹלה אומרים שאנו וכמו הכרחי שכ"ז ממִדת

ֹלשם הסמוכות העיירות וכֹל ומצותו.. ש"ב במצוה החינוך כתב ִדבאֹל"ח, ֹלאחִדות העומר ֱקשור והאיך
ֹלֱקבֹלת עיֱקרי תנאי ִדזה העומר, בֱקרבן אֹלו בימים מתאחִדים יחִדיו שכוֹלם ענין שיש חזינן
באחִדות היו כי התורה ֱקיבֹלו שם ורֱק היו חניות ִדהרבה רש"י כ' ההר' נגִד ישראֹל שם 'ויחן י"ט) (שמות ִדכ' התורה.
וֱקיבֹלו ֹלמֹלך ֹלהם שעטרוהו תורה מתן יום חתונתו' 'ביום יא) ג (שרה"ש המֹלך שֹלמה אומר וזה אחִד. בֹלב אחִד כאיש

ורעות. שֹלום באחוה שנמצאים ע"י זה ונישואין שֹלנו נישואין זה ִדהתורה עוֹלו, את

ִדֹלוֹלי יוסף רב טען ֹלמה וצֹל"ע בשוֱקא', איכא יוסף כמה גרים ִדֱקא יומא האי ֹלאו אי אמר יוסף 'רב (ס"ח:) פסחים בגמ'
ששמן בשוֱק יש אנשים הרי תורה שֹלמִדתי כ' ִדרש"י וי"ֹל השוֱק? אנשי שבב"א כפחותים היה תורה מתן
אֹלא יִדיעתה ֹלשם רֱק התורה ֹלימוִד ואין ונעֹלה, מרומם איש עשהו יוסף ר' שֹל התורה ֹלימוִד אֹלא ֹלבינם, ביני ומה יוסף
עסֱק מחמת שנתרוממתי מה תֹלמוִדו ששכח אף וֹלכן האִדם, את ומֱקִדש שבה שהמאור יִדיעתה תכֹלית
התורה מנותן התורה ֹלֱקבֹל נזכה ושֹלמותה ֱקניניה כֹל עֹל חכמה ונֱקנה ונעמוֹל נעסוֱק וכאשר ֹלנצח, הוטבע התורה

ֹלתורה. ֹלזכות איך התורה עֹל הִדין יום זה ששבועות בשֹל"ה ִדכ' תורתינו. מתן בחג

תורה! ֹלמתן הכנה ימי - הימיםספה"ע שספר ֱקוִדם השבועות ספר
יִדע וֹלא

פֹלִד נתן רוזנהןהרב יוסף הרב
הש"ץ את כששמעו הספירה, מימי בא' תימנים שֹל הכנסת בבית אשכנזיים אברכים שני שהתפֹלֹלו היה מעשה
בֹלשון ספיה"ע ֹלספור הוא תימנים עִדת אותה שֹל שמנהגם ֹלשמוע התפֹלאו העומר, ספירת סופר התימני
ס"ֱק תפ"ט סי' מ"ב (עי' שאומר, מה שמבין והעיֱקר ֹלשון, בכֹל העומר ספירת ֹלספור שאפשר שיִדעו כיון ארמית.
מתוך ארמית בֹלשון הספירה את וֱקראו כך הם גם עשו בתֹלמוִדם, רגיֹלותם מתוך ארמית ֹלשון הבינו והם ה')

ֹלפניהם. שהיה תימני בנוסח סיִדור

עוִד שיש אחִד ֹלו והעיר התימנים, מנהג ֹלו שנתחִדש מה ֹלחביריו מהאברכים א' סיפר מביהכ"נ שחזרו אחר
ביום כגון הימים, מנין ֱקוִדם השבועות מנין שסופרים והוא השפה, שינוי מֹלבִד בספיה"ע התימנים במנהג שינוי
שסופרים כמנהגנו וִדֹלא ֹלעומר" יומי תמני ִדאינהו חִדא, ויומא חִדא שבוע "היום יאמרו ֹלספירה השמיני
הכנסת בבית שספר בשעה ֹלכך ֹלב שם שֹלא התפעֹל האברך, זאת כששמע השבועות. ואח"כ הימים תחיֹלה

הארמית. בֹלשון התימני

שספר, בשעה שיִדע בזה ִדי האם חובתו, יִדי יצא ֹלא שספר מה הבין וֹלא ספר שאם ִדֱקי"ֹל כיון שאֹלה, התעוררה
אמירתו בשעת הבין שֹלא אף שבועות, וכך וכך ימים וכך כך שסופר הוא שאומר אֹלו מיֹלים שֹל הכֹלֹלי שפירושן
בשעת ומיֹלה מיֹלה כֹל שֹל פירושו ֹלהבין שצריך או שאומר, מיֹלה אותו שֹל פירושו מה ומיֹלה מיֹלה כֹל שֹל

אמירתו.

ומיֹלה מיֹלה שכֹל פירושו ויִדעו ארמית, ֹלשון הבינו הם הרי מיֹלה, כֹל ֹלהבין שצריך נימא אם ִדאף ֹלומר, ואין
בפירוש ֹלחשוב ֹליבם את שמו שֹלא רֱק שבועות, שֹל זה ומנין ימים שֹל זה מנין סופרים שהם יִדעו וגם שאמרו,
פירוש יוִדע שרֱק ממי עִדיף זה ושמא הסִדר, ֹלשינוי ֹלב שמו ֹלא וֹלכן שאמרום, בשעה אומרים שהם המיֹלים

בפ"ע. ומיֹלה מיֹלה כֹל שֹל פירושו יוִדע ואינו ביחִד המיֹלים כֹל שֹל הכֹלֹלי

ואף מבין, שאינו בֹלשון כשסופר העומר ספירת מצות יִדי יוצאין שאין שהטעם (שם), ברורה במשנה כתוב והנה,
מסתבר וֹלפי"ז ספירה. זה אין שאומר מה מבין אינו שאם משום היינו יוצא, אינו הבין וֹלא בֹלה"ֱק סופר אם
וכך כך ספירת פירושן אומר שהוא שהִדברים שמבין כֹל מ"מ שאומר, ומיֹלה מיֹלה כֹל מבין אינו אם ִדאף ֹלומר
מנין איזה שיִדעו בניִד"ִד כ"ש וא"כ ספירה, מֱקרי עִדיין ִדבכך כיון חובתו, יִדי ויצא בזה סגי שבועות, וכך וכך ימים
כֹל שֹל פירושן עֹל חשבו ֹלא הספירה שבשעת רֱק ארמית, בֹלשון שאמרו ומיֹלה מיֹלה כֹל הבינו ואף סופרים, הם

וֹלספור. ֹלחזור צריכין ואינו חובתן, יִדי שיצאו פשוט ֹלכאורה שסופרים, הספירה כֹלֹל עֹל אֹלא ומיֹלה מיֹלה

ח"א הֹלוי בית בשו"ת הובא ה', פרֱק ִד' (נתיב ירוחם רבנו שכתב מה פי עֹל בזה, ֹלהסתפֱק מֱקום יש עִדיין אמנם
מצוה הן, מצוות ששתי משמע שבועי" ֹלמימני ומצוה יומא ֹלמימני "מצוה (סו.) במנחות הגמ' ִדמִדברי ֹל"ט) סי'
כמו ברכות שתי מברכים ֹלא ֹלמה א"כ ירוחם רבנו (ומֱקשה השבועות, ֹלספור א' ומצוה הימים, ֹלספור א'

ִדבריו). ע"פ ֹלִדינא גִדוֹל חיִדוש הֹלוי הבית שחיִדש ומה שתירץ, מה עיי"ש ראש, שֹל ותפֹלין יִד שֹל בתפֹלין

יִדע שבועות וכשספר ימים, שסופר יִדע הימים כשספר אם ִדבשֹלמא ֹלהסתפֱק, יש ירוחם רבנו ִדברי וֹלפי
שיִדע כיון שאמרם, בשעה המיֹלים שֹל פירושן עֹל חשב שֹלא או מיֹלה, כֹל הבין שֹלא ִדאף י"ֹל שבועות, שסופר
ֹלב שמו שֹלא בניִד"ִד אבֹל חובתו, יִדי בזה ויצא ספירה מֱקרי שאומר, המיֹלים שֹל פירושן ושזהו הספירה מנין
ספירת ֹלהֱקִדים היינו הרגיֹל, מנהגם כסִדר שסופרים היה מחשבתם סתם א"כ ֹלימים, השבועות שהֱקִדימו
היה ִדעתם הימים וכשספרו הימים, ֹלספור היה ִדעתם השבועות שכשספרו ונמצא השבועות, ֹלספירת הימים
אחִד שבכֹל נמצא, השבועות, ומנין הימים מנין הם, מצוות ששתי ירוחם רבנו ִדברי וֹלפי השבועות, ֹלספור
אחִד ובכֹל זו, ֹלמצוה זו מצוה בין בִדעתם שהחֹליפו ונמצא כֹלֹל, זו ספירה ֹלעשות בִדעתם היה ֹלא מהספירות

חובתם. יִדי בזה יצאו ואיך אחרת, מצוה עושים שהם חשבו מהמצוות

ע"פ ֹלהֱקֹל אם ֹלגבי מיירי התם ירוחם, רבנו ִדברי עֹל חוֹלֱקים הראשונים ִדרוב הֹלוי בית שם כתב שכבר ואף
ספירה יִדי יצאו שֹלא חומרא יוצא ירוחם רבנו ִדברי פי שעֹל בני"ִד אבֹל שם, ֹלחִדש הביה"ֹל שרצה בחיִדוש ִדבריו
ספֱק ִדבכֹל במ"ב ִדאיתא הא ע"פ בברכה, ֹלספור ֹלהמשיך יכוֹלים בוִדאי חזרו ֹלא (שאם וֹלספור, ֹלחזור וצריכים
יום ִדכֹל כיון בברכה וֹלספור ֹלהמשיך יכוֹל ִדיֹלג בוִדאי ִדאף ִדס"ֹל הראשונים ִדעת ֹלצרף יש יום ִדיֹלג או ספר אם
יש גוונא בכהאי אוֹלי בברכה), ֹלספור ֹלהמשיך שיכוֹל ֹלענין גם ֹלֱקוֹלא ספיֱקא ספֱק והוה הוא, בפ"ע מצוה

ברכה. בֹלי יום באותו וֹלספור וֹלחזור ירוחם, רבנו ֹלִדברי ֹלחומרא ֹלחשוש

הגֹליון מהוצאות חֹלֱק
גיסו נשמת ֹלעיֹלוי הכותבים אחִד ע"י נתרם
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