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בס"ד

Counting the Omer and Building the Mikdash
 .1כתר שם טוב  -שאלה
כרך ב' ,עמוד תשי"ז  -מדוע נהגו לומר אחר כל ספירה וספירה הרחמן יחזיר עובדת ביהמ"ק למקומה במהרה בימינו?
 .2בראשונה ,מין התורה
שׁ ָבּתוֹת תְּ מִימ ֹת תִּ ְהי ֶינָה:
שׁבַע ַ
שּׁ ָבּת מִיּוֹם ֲהבִי ֲאכֶם אֶת־עֹמֶר הַתְּ נוּפָה ֶ
ויקרא כג:טו  -וּ ְספ ְַרתֶּ ם ָלכֶם ִמ ָמּח ֳַרת ַה ַ
שׁבֻעוֹת:
שׁ ְבעָה ָ
שׁבֻע ֹת תִּ ְס ָפּר־לֵָ Jמ ָהחֵל ח ְֶרמֵשׁ ַ ּב ָקּמָה תָּ חֵל ִלסְפ ֹּר ִ
שׁ ְבעָה ָ
דברים טז:ט ִ -
 .3בזה"ז מן התורה או מדרבנן?
מנחות סו - .אמר אביי :מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי .רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי .אמימר מני
יומי ולא מני שבועי ,אמר :זכר למקדש הוא.
 .4מין התורה
רמב"ם הל' תמידין ומוספין ,פ"ז:
הלכה כ"ב :מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת שבע
שבתות ,ומצוה למנות הימים עם השבועות שנאמר תספרו חמשים יום ,ומתחילת היום מונין לפיכך מונה
בלילה מליל ששה עשר בניסן.
הלכה כ"ג :שכח ולא מנה בלילה מונה ביום ואין מונין אלא מעומד ,ואם מנה מיושב יצא.
הלכה כ"ד :מצוה זו על כל איש מישראל ובכל מקום ובכל זמן ,ונשים ועבדים פטורין ממנה.
הלכה כ"ה :וצריך לברך בכל לילה בא"י אמ"ה אקב"ו על ספירת העומר קודם שיספור ,מנה ולא בירך יצא ואינו
חוזר ומברך.
ביאור הלכה ,או"ח תפ"ט:א ,ד"ה לספור העומר  -הרמב"ם ג"כ לאו יחידאה הוא בדעתו שגם דעת רבינו ישעיה כן
הוא עיין בשב"ל ריש סימן רל"ד וכן הוא ג"כ דעת ר' בנימין שם עיי"ש בסוף הסימן וכן הוא ג"כ דעת ראבי"ה
הובא באו"ז סי' שכ"ט ומשמע שם דגם האו"ז מודה ליה בדינו ע"ש .וכן מדברי רב יהודאי ורב עמרם ורי"ץ גיאות
שהסכים לדבריהם...
 .5מדרבנן
תוספות ,מנחות סו .ד"ה זכר למקדש הוא  -נראה דבספק חשיכה יכול לברך ואין צריך להמתין עד שיהא ודאי לילה
כיון שהוא ספיקא דרבנן...
המאור הקטן ,פסחים כח) .בדפי הרי"ף(  -ובספירת העומר יש ששואלין מה טעם אין אנו אומרים בו זמן ...ועוד מה
טעם אין אנו סופרין שתי ספירות מספק כמו שאנו עושין שני י"ט מספק? וכללו של דבר אין לנו להחמיר בספירת
העומר שאינו אלא לזכר בעלמא ...ולספירת העומר אין בו זכר לשום הנאה אלא לעגמת נפשנו לחרבן בית
מאויינו...
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 .6הלכה למעשה
שו"ע או"ח תפט:ב  -אם טעו ביום המעונן וברכו על ספירת העומר ,חוזרים לספור כשתחשך) .יד( והמדקדקים אינם
סופרים עד צאת הכוכבים ,וכן ראוי לעשות.
משנה ברורה שם ,סעי"ק י"ד :והמדקדקים  -ר"ל דמן הדין היה אפשר להקל לספור משתחשך אף קודם צה"כ
דבה"ש הוא ספק לילה ואזלינן לקולא בספק דרבנן בספירה בזה"ז שהוא מדרבנן לרוב הפוסקים אלא דמ"מ אינו
נכון להכניס עצמו לספק לכתחלה ולהכי המדקדקים ממתינים עד צה"כ שהוא בודאי לילה:
 .7כתר שם טוב  -תשובה
כרך ב' ,עמוד תשי"ז  -טעם שנהגו לומר אחר כל ספירה וספירה הרחמן יחזיר עבודת ביהמ"ק וגו' כן מובא בס'
אבודרהם שם ונ"ל בטעם הדבר שעתה שנתבטלה הבאת העומר ולא נשאר בידינו מקיום המצוה הזאת כי אם הספירה
ואין הספירה של היום מדאורייתא .אלא מדרבנן זכר למקדש ,משום הכי אנו מתחננים אחר הספירה הרחמן יחזיר
עבודת ביהמ"ק כלומר שיבנה ונביא את העומר.
אבל בס' התניא )סי' נ'( כתב בנוסח זה "יהי רצון מלפניך ה' או"א שתשיב" עובדת ביהמ"ק וגו' אבל התוספות )מגילה
ד"כ (:כל הלילה כתב ואחר שבירך על הספירה אומר יהי רצון "שיבנה".
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