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  ???? אצל בני המערב אצל בני המערב אצל בני המערב אצל בני המערבחלוקת מלח לספירת העומרחלוקת מלח לספירת העומרחלוקת מלח לספירת העומרחלוקת מלח לספירת העומרהג הג הג הג מנמנמנמנמהו טיב מהו טיב מהו טיב מהו טיב 

נ לכל מתפלל מלח "נהגו בליל שני של פסח לאחר תפילת ערבית לחלק בבהכאכ� 

סגולה "ל ש� "ל בספרו מנחת משה וז"וכ� כתב רבי ברו� אסבאג זצ ,בתו� שקית

והדברי� ידועי� ה� , "וסוד גדול לאחוז בידו מעט מלח בליל ראשו� לספירת העומר

 הפשט שהמלח מסמל כריתת ברית ומבשר ג� על החזרת עבודת הקרבנות י"עפ

י "וה� עפ, ולקראת ספירת העומר אנו מתפללי� להחזרת�, שלא היו באי� בלא מלח

   . והדברי� ג� ידועי� למביני�,סוד

        

     של אבותינו של אבותינו של אבותינו של אבותינוספירת העומרספירת העומרספירת העומרספירת העומר ומהו נוסח לש� יחוד של  ומהו נוסח לש� יחוד של  ומהו נוסח לש� יחוד של  ומהו נוסח לש� יחוד של דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתאהא� ספירת העומר הא� ספירת העומר הא� ספירת העומר הא� ספירת העומר 

  ? ? ? ? ") ") ") ") ייייהוד יוס  חהוד יוס  חהוד יוס  חהוד יוס  ח " " " " ספר ספר ספר ספרמתו�מתו�מתו�מתו�((((

אנו נוהגי� בנוסח של לש� יחוד של ספירת העומד להשאיר את הנוסח על , ת"אמ

ולא להשמיט את מילה " מצות עשה של ספירת העומרמצות עשה של ספירת העומרמצות עשה של ספירת העומרמצות עשה של ספירת העומר"כנו בלא תיקו� קרי לומר 

 כיו� שכ� נמצא בכל שני�אנו לא משני� נוסחות י. אאאא  :וזאת מכמה סיבות, "עשה"

ת "א מצוה זו דאורייתא היא באמ שמ....בבבב  .הסידורי� העתיקי� וכ� שגור בפי כל

ע "� השו"ולא הוכח כלל וכלל שדעת מר, ק קיי�"ג� א� אי� בהמ, �"כדעת הרמב

ל ואינו חוזר "הלא בספק דרבנ� אמרינ� סב, ונית� א  להוכיח זאת, היא שזו דרבנ�

 ג�  ....גגגג. יבר� פע� שנית, � סובר שהמסתפק א� בר� א� לאו"והנה הכא מר, ומבר�

ח וכפי שמגדיר "כפי שכתב הבא, "מצות עשה דרבנ�"ת עשה על נית� לומר מצו

 �ל עשו חיזוק לדבריה� "חז"כמצות עשה והלוא אומרי� " מצות דרבנ�"בספר חרדי

אלא יש לומר , לכ� אי� לשנות או למחוק את המילה חלילה". יותר משל דברי תורה

, ק"� בהמובזכות אמירה זו נזכה לראות בבניי, של ספירת העומד" מצות עשה"

  .ע ספירת העומר דאורייתא תהיה"ולכו

 באמירת �וראיתי את המחמירי: "מתו� ספר הוד יוס� חי ו באריכות "ואלו דברי הרב היה "אמ

מהנוסח המודפס " מצות עשה"של ספירת העומר ומשמיטי� דווקא את המילה ' לש� יחוד'

היה אכ� הנוסח המקובל ג� ותמוה היה הדבר בעיני כי נדמה דווקא שהנוסח הזה , בסידורי�

  .'ואמרתי ג� על השנוי הזה אעמוד בעזר ה, בקהילותינו

 אלא" ת העומררי של ספ עשהמצות" לומר ולאהנוסח הנה טענותיה� עימה� לשנות את 

 בניי� הבית והחזרת ה הזכרת קיומו שלכי בזה נראה בעיניה� תלוי, "מצות ספירת העומר "רק

לדעתי ו, ה אינה דאורייתא ולכולי עלמאהעומר בזמ� הז תשספירלומר בפה מלא , רה ליושנההעט

  . כ� היאהדלה לא

שנחלקו רבותינו הקדושי� הראשוני� הא� מצות ספירת העומר , בראשית דברי אזכיר

  . עדיי� דאורייתא א� לאו,רב� הביתו ג� לאחר ח,היא

ק חשיכה יכול נראה דבספש "הרא כתב בעניי� זמ� הספירה של)'תפט' סי( מר	 הבית יוס�

 	"הרוג� כתב את דברי ' כולבר! ואי� צרי! להמתי� עד שיהא ודאי לילה כיו� דהוי ספיקא דרבנ� ו

� נ אינה אלא מדרב,י� דספירת העומר דליכא הבאה ולא קרב�מכי שרוב המפרשי� מס ציי�אשר

 �"הרמבאבל '  טוב לספור וכו, דכיו� דמדרבנ� היאולפיכ! אמרו בתוספות, בעלמא זכר למקדש
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בכל מקו�  שמצוה זו של ספירת העומר מוטלת על כל איש ישראל )ח מהלכות תמידי� ומוספי�"בפ(כתב 

� והמפרשי� או שמא כדעת הרמב"א� כהר, ע מהי דעתו" ולא הכריע מר� השו,ובכל זמ�" �

  .שהביא אחרונה

ר! על ל לבא� התחיש, המרדכיוכ� היא דעת , האבי עזרי הבית יוס" את דברי הביאעוד 

זלינ� לחומרא א, � דלדעת� הספירה דאורייתאווסיי� ביו� אחר כיו דעת לספור יו� מסויי�

� שרוב המפרשי� "כ הר"והוסי" שלפי מש, ואי� בו ברכה לבטלה' וכו וצרי! לחזור ולבר!

 �לקולא בעלמא הויא ספיקא במידי דרבנ� מסכימי� דספירת העומר עכשיו אינה אלא מדרבנ

  .ר!ואינו חוזר ומב

�"בלשו� הר"ע להכריע אלא דכיו� שרוב המפרשי� "ד לא בא מר� השו"וג� הכא לענ" 

�� "לדעת הר ואכ� , מעכבות�ברכה לבטלה והברכות אינ בכגו� זה שיש ספק ,סוברי� שהיא מדרבנ

 י שדאורייתא� ורברב"� או כדעת הרמבא� דרבנ,  כלל דעתו לא גילה אתבר�, אי� לחזור ולבר!

  .הביא את הדברי�) �"הר(אומרו  בש� אלא הכל, היא

ש "ת הראאחר אשר הביא את דע, מדוע מר�ח " המהרל בש�וכ� הקשו אחרוני�

 אי� וכביכול,  הסובר שהיא דאורייתא,חזר להביא את האבי עזרי בסת�, שהספירה דרבנ� היא

ספירת ע ד"ל לשו"סל דלעול� " על דברי עצמו אלא דיאח שאי� קושי"ותיר# המהרל. ק עליוחול

  .    עיי� ש�, העומר דאורייתא

 א� דעתו ,לא ימצא שו� הכרעה, ע בספרו הארו!"דק בדברי מר� השוובאמת המעיי� היטב ה

 �אבל "� בלשו� "כיו� שהביא את דעת הרמבמ , הכרעה ישנהוא�, לכא�או נוטה לכא

נראה ו, � בלבד"ועוד דלא נקט שספירה דרבנ� אלא בש� הר,  והאבי עזרי בסת�,"�"הרמב

  .  ג� בזמ� הזה דאורייתא היא,ת העומררישספ היא ח שדעתו של מר� מלכא"כדעת המהרל

 : ואלו ה�, שדאורייתא היאע" כול" קדושה דסה� מצטרפי� חבור" הרמבו שלת לדעת"ובאמ

' סי( ז"האווכ� היא דעת , ה"הרמ, )ד"רל' סי( שיבולי הלקט הביא ב אשרנו ישעיה מטראנירב

  . עמה�ועוד רבי�, )ס רלד"ר( ל"השה ,)שו' יס( �החינו, )שכט

שא� טעו ביו� מעונ� וברכו ספירת העומר "ל "וז )'ב' סע' ט סי"תפ( ע "השוג� כאשר פסק מר� ו

ולא , "חוזרי� לספרו כשתחש! והמדקדקי� אינ� סופרי� עד צאת הכוכבי� וכ� ראוי לעשות

 ב"נהמשאכ� העיר ו.  היא�ספירת העומר דרבנ באמת מר� שא� סוברנתברר מעל לכל ספק 

ש " דבה,כ"ל דמ� הדי� היה אפשר להקל לספור א" קוד� צה" ר',המדקדקי�' דבלשו� )ד"סקי(

  .הספירה לרוב הפוסקי� דרבנ� היאשבספק דרבנ� קל וחומר  ,אזלינ� לקולא השהוא ספק ליל

ר אחר אש, )מרה לספור העו"ד' א' סעי( ל"בבה בעצמו סייג את דבריו וג� הוא כתב ב"נהמשאמנ� 

ולפי זה יש סעד  "ל"והסיק וז ,ומנה כל אלה הסוברי� כמותו� אינה יחידה "ציי� שדעת הרמב

גדול למנהגנו שאנו זהירי� שלא לספור עד צאת הכוכבי� אחר אשר לדעת כמה רבוותא הוא 

  ".' וכור"באכ מצאתי כעי� זה "דאורייתא ואח

, � וסיעתו עד להלכה למעשה"ת הרמבב בדעת מר� יש להתחשב בדע"כ ג� לדעת המנש"וא

  . יש לחוש לה� ולחזור לספור בלי ברכה)'ב' סעי( ביו� מעונ� וטעה  א� ספרר"ולדעת הא

 ה דרבנ�רידעת מר� היא שהספשפשטות ב הטועני�ושיא גדולה מזו על אלה  קקיימת, ועוד

פר  אחד ולא סאבל א� הוא מסופק א� דילג יו�"ל " וז)'ח' סו" סעי( פסק  מר� הלא ג�,היא

  לקולא בספק דרבנ�י הכלל הידוע"דבר זה אינו עולה בברור עפ ו,"יספור בשאר הימי� בברכה

  !  להקלותוספק ברכ

כ "וא. ל דיש אומרי� דספירה בזמ� הזה דאורייתא"� הנ" כתב על דברי מרא"ובביאור הגר

  .ל באמירתה� עד כדי להיכנס בספק ברכה ולא הק"ע חושש ג� הכא לדעת הרמב"� השו"מר
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 יותר נראה שמר� פסק , לומר שאולי מיירי בספק ספיקא עדי"המחצית השקלולמרות מאמצי 

  .    הסובר שהיא דאורייתא)'נז' סי( ה"התכא� כדעת 

היה מסופק א� דילג "ל " וז)ל"הנ(ע "י דברי השו" עפ החיי אד�ולא אמנע מלהזכיר את דברי

, הא יש אומרי� דספירה בזמ� הזה דאורייתאמבר! שאר הלילות בברכה ד, יו� אחד או לא

  ".'וא� כ� הוי ספק דאורייתא ומבר! מספק כו

י ת בשלב תופסי� את הח,קת זו בי� הראשוני�ו שבמחל,חיי אד�ה לעודבר חשוב ציי� הכא ב

כנס לספק י עד כדי לה,א היארה דאורייתי שמא הספ,�" שלא לבטל את דעת הרמב,קצותיו

  .אברכה ולהחמיר בדאוריית

  מ� שישא",  החמירו לבר! בכל מקרהברכה לבטלה ספקואומר אני שא� למרות החשש של 

 א� כ� קל ,דרבנ� סוריאלכל הפחות ל  מחשיבי� אותורוב�ור תורה וסיהסוברי� שהוא א

שמא " עשה"וחובה להשאיר את המילה , גורע כלל וכלל  שאי� זה'לש� יחוד'אמירת  בוחומר

  . � ודעימיה"הלכה כהרמב

אשר פסק ' � וכו"אבל לדעת הרמב ")'או ג( אשר כתב הערו� השולח	וכעי� זה נדמה לי בדברי 

א למת� תורה לכ� המצוה יל דעיקר הספירה ה"יו ,ג דעתה אי� קרב�"כדעת רוב האמוראי� ואע

  ".ג� בזמ� הזה

) א"המג(וזה שהחמיר '  שאפילו החל לאכול פוסק וסופר וכו)'יא' או(עוד כתב בש� האחרוני� 

א� לא , ש יש להחשיב"והנה ג� לדעת העה, � הוי דאורייתא"ינו מפני שלהרמבלפסוק ה

  .וכ� היא דעת הרבה אחרוני�, �"את דעת הרמב, להעדי"

חלק (ת רב פעלי� "שוב ח"בעל הבא  ראיתי להביא הכא את דברי,וא" שאי� לי עסק בנסתרות

ת "ט ראשו� הוא בפרצופי חג"דיו, ל" זש"רבנו הרשש "הנה ידוע מ "ל" וז)סוד ישרי� סימ� ו%א

והוא הדבר שכתבתי לעיל בש� , ט שני בפרצופי יעקב ורחל"ויו, � הכוללי�"י הכוללי� דזו"ונה

, ופרצופי� התחתוני� נקראי� חיצוניות, כי פרצופי� העליוני� נקראי� פנימיות, תורת חכ�

ת "א בשני פרצופי חגידכל מצות דאורייתא ה, ש"ל בנה" זש"הרשוהוא הדבר שכתב רבנו 

ולכ� , ד שה� פרצופי יעקב ורחל"ת דרבנ� ה� ביסוואבל מצו, � הכוללי�"י הכוללי� דזו"ונה

כי ,  אחר ערבית כשאר לילות�צרי! לאומרה בלילה הראשודל "כתב בספירת העומר לבני חו

, יתאכי מצות ספירת העומר היא מצוה דאורי, ל" לבני חוהאי� לה שייכות ע� הסדר בלילה ז

ל הוא ממצות "והסדר בלילה זו לבני חו, � הכוללי�"י הכוללי� דזו"ת ונה"שה� פרצופי חג

�  .ל" עכ,"ש"ע, שה� ביסוד שה� פרצופי יעקב ורחל כנודע, דרבנ

לשנות את נוסח , מרחוק תביא לחמה, לפסוק לשעבר צ"ולכ� לא אבי� למה טרח הראשל 

   !להורות שאינה דאורייתא לדעת מר�מ "ע ',מרמצוה של ספירת העו' ל'ש� יחוד מצות עשהל'ה

 ' סי' ו'ת יחוה דעת ח"שועיי� (אחר אשר ד� בדבר אחר לגמרי , ת יחווה דעת"הנה קיצור דבריו בשוו 

ומכל מקו� הואיל וספירת העומר בזמ� הזה רק  ":)'תיב' עמ' י מוע" וכ� הביא לשונו בילק'כט

�בכל הלילות של , ל"חוד אמירת הפסוק הנלכ� נכו� להשמיט מהנוסח של לש� י, מדרבנ

. 'ודי לומר הרי אנחנו באי� לקיי� מצות ספירת העומר לעשות נחת רוח ליוצרנו וכו, הספירה

  ."ולשומעי� ינע� ועליה� תבוא ברכת טוב

וא� גילה הרי , אחר אשר מר� לא גילה דעתו בצורה ברורה, מ להלכה"ולא הבינותי מאי נ 

  .ספירה בזמ� הזה דאורייתאשה� וסיעתו הסוברי� "ת לדעת הרמב"שחשש באמ

 וכ� ראוי ,כדעת ספר החרדי�,  מצות עשה דרבנ� א" שיש הטועני� שיש,ואומר יותר מזה 

  . א" במצוות דרבנ�להיות הנוסח
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  בלש� יחוד שיסודו,מ"ש שהיא דאורייתא ממש ויש נ"י הקבלה כדעת הרש"עני� עפוויש הט 

  .לא אחר בקבלה לומר דוקא עשה וכולו

ולא ,  ביותרוהמדויקי�וזאת אפילו בסידורי� העתיקי� , פ ובכתב" הנוסח בעהות ז"באמו 

  .ולא חששו לשנות מאז ומעול�, אמרו כ� גדולי עול�  ג� בפני,היה פוצה פה ומצפצ"

כ יאמר נוסח זה הכתוב "ואח"ל " וז)ז"סק'  א' סעי" תפט( ח סופר"הכהכ בעל "וחזיתי למש 

: ל "י ז"י דברי האר"# ההולכי� עפ"ל ונוהגי� לאומרו חסידי בית אל יכב"זש "בסידור הרש

 וזאת ,ח"ל הכה" עכ"' של ספירת העומר וכועשה הנה אנחנו באי� לקיי� מצות' לש� יחוד וכו

�  .למרות שדעתו נוטה כרוב המפרשי� שספירת העומר דרבנ

הנני מוכ� ומזומ�  ",אשו�בפרט ביו� הר,  בעדות אשכנז המנהג לשירראיתי'  אני הקטוג� 

  ".'כמו שכתוב בתורה וספרת� לכ� וכו, לקיי� מצות עשה.. עשהעשה לקיי� מצות 

ות דרבנ� כמו וובפרט כאשר אומרו במצ, ות צריכות כוונהו הא� מצ,כ לעיל"בצירו" משו 

 ובנדו� דיד� המשמיט, ח" ואולי לא יצא בה י,ובא האומר לחייב את עצמו לכוו� כדבעי, תפילה

� בראש� הסוברי� שמצוה זו "לא יצא לדעת כל אלה והרמב,  תחילה את המילה עשההבכוונ

 �"וא� הלכה כהרמב,  והבא לתק� קלקל,יוצא שכרו בהפסדוו. דאורייתא וצריכה כוונה

   .ד לא יצא"לענ, רבנ�מצוה דלדעתו רק  ש הואכריזמ ות"באמ

לש� 'ניי� אמירת הולמרות שלדעתנו הקלה אי� להפריז בע, ל"המור� מכל הנ

  אי� לשנות מנוסחשבמקרה דנ� על ספירת העומר, בכלל כאמור לעיל' יחוד

ולאלה המקפידי� לומר , אלה מ� המערבל בפרט ,י הקבלה"כ עפ"המקובל כש

 )או אחר(לומר בנוסח לש� יחוד ו להמשי� עליה�, לש� יחוד בספירת העומר

 , מר� לא גילה דעתוכי באמת, �בלא להשמיט" מצות עשה "בציו� המילי�

את " עשה" ומתו� שלא ישמיטו בקו� .�" חששו להלכה כדעת הרמברבי�ו

נזכה לראות כ� , כי שב ואל תעשה עדי� בנוגע למסורת אבותינו, "עשה"המילה 

 ותהיה ,ק במקומה במהרה בימינו"בקרוב ממש שהרחמ� יחזיר את עבודת בהמ

   .אמ�, ע מ� התורה"מצוה זו לכו

ת " בשוח"בעל בא וכ� בדברי )ב"י' סי( שבספר כה לחיי ג� אחר עיו� בתשובות כל זאת כתבת{

 אשר השתדלו ליישב  בטוב טע� ולהסביר כטעמ� את פירוש הלש� )'א' ח סי"א א"ח(פעלי� 

א! ג� אחר כל זאת , בסוד שכינתא הנמצאת בגלותא, יחוד ג� לפשוטי הע�  אשר שאלו אות�

לחשוב , למרות הסברי� רבי� ודרשות אי� ספור, ב הע�כ ממשי! רו"דיוה' כל נדרי'ג� ב

ל "� במז"לכ� סמכתי את דעתי על דברי הר, ואי� מושיע, שמיירי בהתרת נדרי� לעצמ�

לאחד מעולה מתו! עשרת אלפי� "ש� הקדי� וכיו� את מאמרו , בפתיחה לספר המורה

 . }�ואי� הדבר שונה בהבנת סוד אמירת לש� יחוד רק ליחידי� שבע, "אחרי�
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 ומה נוסח הלש� יחוד  ומה נוסח הלש� יחוד  ומה נוסח הלש� יחוד  ומה נוסח הלש� יחוד ????הא� יוכל לספור ע� ברכההא� יוכל לספור ע� ברכההא� יוכל לספור ע� ברכההא� יוכל לספור ע� ברכה, , , ,  בבי� השמשות  בבי� השמשות  בבי� השמשות  בבי� השמשות א� ענה לשואלא� ענה לשואלא� ענה לשואלא� ענה לשואל

  ? ? ? ? ####49494949של היו� השל היו� השל היו� השל היו� ה

�א  דאיתא בפוסקי� שא� , סבור אני שא� אד� נשאל מה וכמה היא הספירה היו

ח " כיו� דלכאורה כבר יצא יע� ברכהע� ברכהע� ברכהע� ברכהענה בבי� השמשות אינו יכול לספור עוד 

 שלא לצאת בפירוש באמירה זאת אלא רק כוונה היפכיתכוונה היפכיתכוונה היפכיתכוונה היפכיתאול� א� כיוו� , באמירה זו

לא נית� לדעתי הדלה לכפות עליו בעל כורחו לצאת , להשיב לאד� תשובה בעלמא

ס שהל� " עובדה דרבא בש היאהלוא, ח במצוה שאי� הוא חפ& לקיי� אותה כעת"י

 כי לדעתו א  שהמעשה זהה, ע� לולב כדר� גדילתו ודחה מי שטע� כלפיו שכבר יצא

. וכא� הכוונה ההפוכה והגלויה היא הקובעת, הכוונה היא העיקר, לקיו� המצוה

כי " 'שבע שבתות וכו"ה ביו� האחרו� של הספירה שאי� לחשוש מהנוסח האומר "וה

שכוונתו , אלא גלוי לכל' מט# ח בספירה ה"ג� הכא אינו מתכוו� בפירוש לצאת י

וזה מנהגינו לשמור על נוסח , ללכ� ג� הכא אי� לשנות כל, להכי� את עצמו למצוה

" עשה"ואי� משמיטי� לא את מילת , הלש� יחוד זהה ללא שנוי כל תקופת הספירה

  ". שבע השבתות"ולא את 

�        ???? בעומר ממתי ועד מתי בעומר ממתי ועד מתי בעומר ממתי ועד מתי בעומר ממתי ועד מתינישואי�נישואי�נישואי�נישואי

ס ושהוא רק מנהג "בעומר כיו� שאי� לו זכר בש' המנהג שלא לישא אשה עד לג

כאשר ישנה , ד"ק הי'"מות תלמידי רע על לאבלותבעלמא מזמ� הגאוני� לעשות זכר 

ר או שמא יש חשש שיל� החת� לתרבות רעה אצל "כגו� שלא קיי� מצוה פו, סיבה

הדבר פשוט דאזלינ� לקולא, נכריות
1

א� לא בבית , בבית דוקא, ק בצנעה" לקיי� חו

  .הכנסת ובפרסו� רב

כל עדה בימי לר  נישואי� בימי העומערו� לנית� ,בשעת דחק גדולה כגו� מחלה או אחרו[

 חמורה  שהיאמסיבה אחרת, ר"מי שלא קיי� מצות פול  אפילוא� שלא נהגו להקלו ,איסורה

א�  וזאת . לא שיי� בזה לומר שהמנהג דוחה כיו� שאי� בזה כלל מנהגד , אכ� יש להתחשביותר

כ "כש, לבר� לה�א� גדולה והדחק המותר לקיי� את הנישואי� בשעת ד נראהלזוג ספרדי היה 

אבל רב  לא דומה ל,ולעני� לבר� לה�. ח אייר"� זאת בימי היתר� עד רילזוג אשכנזי אשר מקיימ

אבילות ישנה ) שאי� לה� יסוד בגמרא(ומנהגי העומר , שהיא אבילות חדשה', באבילות ל

י לא יקל בשמחה דוהעיקר שהרב המסדר הספר. ולכ� יכול הרב הספרדי לבר� לה�, תחשב

  .]נימוסי� ושמחת חת� וכלה כדבעיהדברי כל ט ל פר,יתירה אחר החופה

  

 

                                                 

    


