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כג,  )ויקרא  העמר  ספירת  על  הקדושה  התורה  מצוה  שבו  הפסוק  דברי  על 
שבע  התנופה  עמר  את  הביאכם  מיום  השבת  ממחרת  לכם  טו(:“וספרתם 
שבתות תמימות תהיינה“, מוצאים אנו במדרש )ויק“ר כח, ג( ”תני רבי חיא“: 
עושין  שישראל  בזמן  תמימות?  הן  אימתי  תהיינה,  תמימות  שבע שבתות 
רצונו של מקום“. לכאורה, שואל המהרש“ם בספרו ”תכלת מרדכי“, מהי 
יותר  ומושלמת  תמימה  השבתות  שבע  ספירת  מדוע  הדברים?  משמעות 
המהרש“ם  מבאר  לדבר,  תשובה  מקום?  של  רצונו  עושין  ישראל  כאשר 
בהקדם דברי הפיוט שאנו נוהגים לזמר ביום השבת:“ חמדת הימים קראו 
א-לי צור, ואשרי לתמימים אם יהיה נצור, כתר הלומים על ראשם יצור, צור 
העולמים רוחו בם נחנ“. משמעותם הפשוטה של דברי הפיוט, הנה: תאור 
יזכה לכתר ההולם את מדתו,אשריו  שכרו הנפלא של שומר השבת, אשר 
ואשרי חלקו. לכאורה, יש להבין: מדוע מגיע לשומר השבת שכר כה רב? 
כי בסך הכל שמירת השבת אינה כה קשה... הלא אם נחשב לרגע, נמצא 
לא מבקשים מהאדם לעשות מאומה, אלא להיפך: לנוח ולהמנע מעבודה! 
אומרים לאדם פעם בשבוע לא ללכת לעבודה, לישון טוב, ומעל הכל מצוים 
עליו לענג את השבת, ובכן, מה כל כך קשה בזה?מדוע מגיע על קיומה של 
מצות השבת שכר כה רב? אולם התשובה היא, כי זהו מחסדי הבורא יתברך 
שמו. כאשר אדם מקים המצוות, ומכבד את הקב“ה, מעניק לו ה‘ יתברך 
שכר כפי שראוי למי שכבד את מלך מלכי המלכים, אפילו אם הוא עצמו לא 
זאת, כאשר  הבין את עומק משמעות המעלה העצומה שבמעשיו. לעומת 
וזלזל בכבודו של מלך  דן אותו כמי שפגע  אין הקב“ה  אדם חוטא רח“ל, 
מלכי המלכים, אשר אז לא היתה לו תקוה וכפרה, חלילה. אלא הוא יתברך 
אינך מבין באמת כלפי מי חטאת...הלא חטאת  כביכול לאדם: הלא  אומר 
מתוך טפשות! על כן, אין אני דן אותך אלא כבהמה, שאינה מודעת ומבינה 
כלל את משמעות מעשיה...על כן, כאשר אדם מכבד את השבת, ומקים את 
מצותיה, מעניק לו הקב“ה שכר נפלא כמי שכבד את המחל: כתר הלומים 
על ראשו יצור. אלא שכן יש לשים לב להסתיגות מסוימת:שכן במה דברים 
אמורים? במי שקים את המצוה לשמה, בכדי לכבד את הקב“ה,אף שאינו 
יתברך. אולם מי שאינו מקים  מבין את משמעות הדבר ואת עומק כבודו 
את המצוה לשם שמים, אלא להנאת עצמו או לכבוד שלו, ברור שאינו ראוי 
לחסד זה, ואין מקום להעניק לו שכר כמי שכבד את מלך מלכי המלכים. זה 
ל“כתר  יזכה  מי  כלומר:  נחה“.  בם  רוחו  העולמים  ”צור  הפיוט:  שממשיך 
לעשות  בכדי  המצוה  את  שמקים  מי  שלו?  השבת  שמירת  על  הלומים“ 
נחת רוח לרבונו של עולם, לצור העולמים. מעתה, על פי רעיון זה, יבארו 
אף דברי המדרש בו פתחנו. שכן הנה, אנו סופרים שבע שבתות תמימות. 
האם  הזו?  הספירה  ומעלת  חשיבות  קצה  לאפס  אנו  מודעים  כלום  אולם 
אנו מבינים את עמקה, את סודותיה ואת הרוממות הנפלאה הטמונה בה? 
לא מניה ולא מקצתיה! ספירת שבע השבתות שלנו, רחוקה אפוא מלהיות 
רצונו של מקום,  בזמן שישראל עושים  זאת,  ובכל  ומושלמת...  ”תמימה“ 
ומקימים את המצוה בכדי לעשות נחת רוח לפניו - הרי שהוא יתברך מתיחס 
אל המצוה הזו כאילו היתה שלמה ומושלמת, על פרטיה ודקדוקיה ותרי“ג 
מצוות התלויות בה, כפי מעלתה וחשיבותה בעמקי סודותיה, ואו אז: שבע 

שבתות תמימות תהיינה!.
 ימי ספירת העמר-כמנין ”לב טוב“ בספר ”ברכת חיים“ הובא בשם ה“בני 
ימים, כמנין טו“ב,  י“ז  יום קבלת התורה ישנם  יששכר“: מל“ג בעמר עד 
לרמוז כי איש התורה והעוסק בה צריך להיות טוב לשמים וטוב לבריות. 
בנוסף, עד ל“ג בעמר מונים ל“ב ימים, וביחד עם טו“ב הימים שמל“ג בעמר 
עד קבלת התורה יוצא ”לב טוב“. כי לב טוב משמש הכנה לקבלת התורה. 
כשיש לב טוב, אין מקום לרציחה וגזלה, לגנבה ורמאות, לקנאה ושנאה 
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א. הואיל ונחלקו הפוסקים אם מצות 
יוסף  בבית  כמבואר  כוונה,  צריכות 
באומרים  ולדברי  תקפט(,  וסימן  ס  )סימו 

כל  כוונה,  צריכות  המצות  שאין 
אחר,  אדם  או  צבור  משליח  ששמע 
את הברכה והספירה של העומר, אף 
על פי שלא נתכוון לצאת ידי חובה, 
נראה שיצא ידי חובה בשמיעתו, ולא 
יוכל לברך אחר כך כשיספור בעצנו. 
שמצות  היא  שההלכה  פי  על  ואף 
צריכות כוונה כמבואר בשולחן ערוך 
)סימן ס ס“ד(, מכל מקום בספק ברכות 

מצות  שאין  להאומרים  לחוש  יש 
הדבר  טוב  הילכך  כוונה,  צריכות 
שיאמר בפירוש בתחילת ימי הספירה, 
”אני מכוין שבל לילה מן הלילות של 
ספירת העומר בשנה זו, שלא לצאת 
ידי חובת הברכה והספירה של העומר 
ציבור,  השליח  מפי  אותם  בשמיעתי 
כשאברך  רק  אלא  אחר,  אדם  או 

ואספור העומר בעצמי.

לשון  בכל  העומר  ספירת  מצות  ב. 
לשון  מבין  אינו  ואם  מבין.  שהוא 
הקודש, וספר בלשון הקודש לא יצא, 

ויחזור לספור בלשון שמבין בלא 
                 ברכה.

                             )חזון עובדיה(      

ההלכה השבועית
הלכות ספירת העומר

וימי הספירה



סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע: “ידידי הנכבד והיקר מר יחזקאל יומטוב. 
חלפו להן שנים רבות מאז אותו יום מיוחד עבורי, בו נפגשנו 
במשרדי בבנק. אני זוכר שהיית במצוקה גדולה. קשיי הפרנסה 
ביקשת  פניך.  על  ניכרו  הישראלית  בחברה  כאן  וההסתגלות 
הלוואה מן הבנק, ונענית בשלילה, היית עמוס בחובות, פוטרת 
פעם אחר פעם ממקומות עבודה. האזנתי לך בקשב רב. הסבל 
סגן  “כבוד  לי  כשאמרתי  בעיקר  ללבי,  נגעו  שלך  והיסורים 
המנהל אני מתבייש להגיד לך, אבל הגעתי לפת-לחם”. האמנתי 
לכל מילה שלך, אבל לא מצאתי מוצא לסייע לך. לא העליתי 
בדעתי באותן דקות שעלי להלוות לך מכספי האישי. יצאת מן 
החדר ואמרת לי שכתוב במגילת אסתר, ש”רווח והצלה יגיעו 
אלי ממקום אחר”, יצאת באדיבות ובחביבות. שידרת לי אמונה 
פנימית יוקדת... הסתכלתי עליך יוצא ממשרדי, ונע לכוון תחת 
האוטובוס מוציא כנראה ספר תהילים ומתפלל. חשבתי באותן 
שניות, זלמן זלמן, תראה יהודי דתי, שמאמין שיש לו אלוקים 
בשמים. מטופל בשישה ילדים, על סף הרעב, אבל כולו אמונה 
שרווח והצלה יגיעו ממקום אחר. ואז הבזיק ממוחי ומרגשות 
ליבי הרעיון, שאולי אני זלמן, אני הרווח וההצלה. ואז ישבנו 
שוב במשרד ולפני שחתמתי על הצ’ק המכובד, שאלתי אותך 
מי העֵרב שלך, וענית “מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא”, 
התבדיתי.  לא  השם  וברוך  מילה.  לכל  יחזקאל  לך  והאמנתי 
שחי  איש  אני  האחרונה.  הפרוטה  עד  זו  הלוואה  החזרת 
תורה.  למדתי  לא  מעולם  תורה,  לי  אין  יחזקאל,  חילוני,  כמו 
הקטנה  המצווה  אבל  וספורות,  קלושות  הן  שלי  המצוות  גם 
שעשיתי עמך ליוותה אותי כל יום במשך 20 השנים האחרונות, 
ונתנה לי הרבה אושר ותקווה בימי המחלה האנושה שלי. אין 
לבקש  רוצה  אני  כוחותי  בשארית  אבל  ולמה,  מדוע  מושג  לי 
ממך שתעשה עמדי טובה תחת טובה. הנה אנוכי הולך למות 
פוחד  ואני  דיין,  ויש  דין  שיש  הבא.  עולם  שיש  ספק  לי  ואין 
הבערות  השיגרה,  מספיקות...  זכויות  עם  אבוא  לא  שמא 
היהדות,  לכוון  צעד  לעשות  ממני  מנעו  החברתית  וההשפעה 
אבל בזכותך ידידי היקר, אני חש שיש לי תקווה שיש לי עתיד 
ברוך הוא הוא לא רק אבא  כי העֵרב שלך הקדוש  יותר.  טוב 
שלך, הוא גם אבא שלי. ורציתי ידידי, שתהיה סניגור שלי בבית 
דין של מעלה, ותבקש עלי רחמים מאבא שלנו. אנא! יחזקאל 
המיועד  המכתב  את  וגם  לבני,  שלך  המכתב  את  הקֵרא  אנא! 
להם אל מול הקבר. ואני מקוה ומייחל שתהיה שליח נאמן...                                                                                                                                         
בצהריים,  ועשרים  שתיים  בשעה  א’  יום  קוחנובסקי  זלמן 
שם  היו  הבור.  לכוון  קוחנובסקי  זלמן  של  ההלוויה  מסע  נע 
ידידים. הם הביטו  וקומץ  נכדים  בניו, שתי כלותיו, כמה  שני 
לעברו של הסוחר החרדי יומטוב בתימהון. הם לא הכירו אותו 
שלהם  המגומגם  הקדיש  אחרי  הוא.  מי  אותו  שאלו  לא  ואף 
ברשות  מילים  כמה  לשאת  יחזקאל  ביקש  הגולל,  מול  אל 
הבנים. הוא הציג את עצמו בכמה מילים ואחר כך הקריא את 
הרקיעה  והסקרנות  מופתי  היה  אליו. השקט  המיועד  המכתב 
ועוד  דיין,  ויש  דין  שיש  להם  כותב  החילוני  אביהם  שחקים. 
המכתב  את  פתח  יומטוב  אליהם.  המיועד  מכתב  להם  מחכה 
לי  היקרים  אהובי  “בני  קורא.  והחל  זלמן  של  לבנים  המיועד 
מאד. אתם בוודאי תמהים מה אבא רוצה מכם מול הגולל, מה 

יש לאבא לחדש לנו מול הקבר הטרי. הרי אנחנו כבר יודעים 
הכל על אבא שלנו. טעות. מזה 20 שנה מאז הכרתי את האיש 
הצדיק יחזקאל יומטוב מנקרת בי אמונה תמימה שיש אלוהים 
זרע  ומקריא את המכתב,  לפניכם  בשמים. האיש הזה העומד 
בי זרע של אמונה, שיש אמון בבני אדם, שיש ישרות בעולם, 
שיש אלוקים בשמים. במשך 20 השנים האחרונות הייתי אולי 
ביטוי  קיבלה  אמונה שלא  גדוש  היה  ליבי  אך  במעשי,  חילוני 
ראוי. אבל עכשיו הגיע רגע האמת, נשימתי נוסעת למקום אחר, 
מקום שבו התורה והמצוות חשובים יותר מכל דבר גשמי. אני 
מאמין בזאת בכל נים שבנפשי.”בני הטובים שלי, הענקתי לכם 
הכל מתוך אהבת אמת. לא החסרתי מכם דבר. חינכתי אתכם 
במוסדות הכי יוקרתיים, קניתי לכם דירות נאות, השתמשתם 
כמעט  הצלחתם  השם  וברוך  עסקיכם,  את  לקדם  כדי  בקשרי 
נורא  ברגע  עכשיו,  לנו.  הגשמי המוכר  בעולם  וענין  דבר  בכל 
זה, אני מתחנן לפניכם עשו לי טובה תחת טובה והעניקו לי, 
לו  זקוק  כה  שאני  הרוחני  המזון  את  יחזקאל,  של  בהנחייתו 
מבקש  אני  קדיש,  עלי  שתגידו  רוצה  אני  כן,  האמת.  בעולם 
נשמתי,  לעילוי  המדרש  בבתי  תורה  ילמדו  חכמים  שתלמידי 
שיעשו מצוות בלי סוף בעבורי, מצוות שאני לא זכיתי לקיים. 
אתם אולי מזדעזעים, אולי המומים, אך אין מסרבים לצוואת 
המת. אין לי ספק בני האהובים שתדעו להכיר לי טובה וליישם 
את צוואתי זו. אוהב אותכם ואת כל המשפחה, אבא” דמעות 
שאבא  ידעו  הם  נרעשות...  לחיים  על  זלגו  המשפחה  בני 
ידעו  לא  אך  נעלות,  מידות  ובעל  ויקר  טוב  איש  הוא  שלהם 
עד כמה. הם בהחלט היו מופתעים. יחזקאל אף הוא ניגב את 
דמעותיו, והחזיר את המכתב למעטפה. הוא הבחין שם בפתק 
 50,000(  ,₪  200,000 ע”ס  צ’ק  שם  וגילה  פתחו  הוא  מקופל. 
רשום:  היה  המצורף  בפתק  יומטוב”.  “יחזקאל   ... המוטב   )$
הכנסת  במצוות  בעיקר  עסוק  עליך שאתה  “יחזקאל, שמעתי 
כלה, קח את ההלוואה שלך בחזרה, עכשיו היא תרומה ותמשיך 
חיבקו את  הבנים  לבך הרחום”.  כמיטב  וחתנים  כלות  לשמח 
ביקש. מה שתאמר  כל מה שאבא  “נעשה  רב.  בחום  יחזקאל 
לנו – קדוש”. במשך כל ימי השבעה פקדו את בית האבלים של 
משפחת קוחנובסקי תלמידי חכמים אברכים ובני תורה, ונשאו 
הסוחר  הגיע  השביעי  היום  של  בבוקרו  חיזוק.  ודברי  דרשות 
יחזקאל יומטוב כדי להקימם מן השבעה, ולפקוד את קבר האב. 
טובה  בעין  לך  תרם  “אבא  הבנים  אמרו  יחזקאל”  לך  “תודה 
לטובת הכנסת כלה, אנא קח גם את תרומתנו הצנועה ותעשה 
ממנה מצוות”. הסכום היה כפול ממה שנתן אביהם. “אנחנו 
יומטוב  הסוחר  נשען  הביתה  קדיש...”.בדרך  להגיד  נקפיד  גם 
ממושכות.  וחשב  עיניו  את  עצם  במונית  הכסא  משענת  על 
“לפעמים יהודי דתי, מסוגל בכמה מילים פשוטות של אמונה 
להנביט הרהור קטן של תשובה ביהודי שנראה רחוק, כמו זלמן 
למשל... ולשמח עשרות כלות המשוועות לעזרה. לא יאומן. לא 
זלמן  זו. לפעמים מצווה של חסד מן הלב, כמו שעשה  זו אף 
שחי חיי חילוני, בכוחה להצילו מן הדין ולהביאו מתוקן בשערי 
גן-עדן”. יחזקאל יומטוב חייך בינו לבין עצמו כאומר “האיתות 

של זלמן, הוא ספר מוסר”.
באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166

אמץ משפחה נזקקתלחגלחג
תרום “לח”ג” לחם, חלב, גבינה

לחם • חלב • גבינהלחם • חלב • גבינה

איך תורמים?

בשקל אחד בלבד!

לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

מתקשרים לחסדי ינון

תורמים את שווי המוצר: לחם חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!



  

  

 

על  ולא  עלינו  לא  חלה,  שלנו  הרב 
אף אחד מישראל, מצבו התדרדר עד 
כדי שהיה על ערש דויי. היה מאושפז 
בבית חולים במצב קשה. עשו עבורו 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ובסיעתא 
מתפקד  וכיום  לאיתנו  חזר  דשמיא 
לעולם  כי  טוב  כי  לה‘  הודו  כרגיל. 

חסדו...   
)מ.א. מבני ברק(

כי  ינון“  פניתי ל“חסדי  כי טוב“,  ”הודו לה‘ 
הכל  לפני  אז  לב.  מפוי  לעבור  אמור  היתי 
ראו  במפוי  נפש“.  ”פדיון  לי  שיעשו  בקשתי 
הרופאים  העורקים.  באחד  סתימה  שיש 
פלא  איזה  וראו  לב.  צנתור  על  המליצו 
בקצב  הפרעה  היתה  עדין  נעלמה.  הסתימה 
בחשמל...בשעת  צנתור  על  המליצו  ואז  הלב 
רופאים,  כמה  בין  התיעצות  היתה  הצנתור 
מה  ידעו  לא  הם  תקין.  היה  והכל  מאחר 
בלב  לביתי  שוחררתי  לבסוף  איתי.  לעשות 

שמח....תודה לבורא עולם..בתודה והוקרה 
ש.יצחק - אשדוד                                                                                                                          

לפני יומיים ילדתי בשעה טובה ובמזל טוב תינוקת בריאה ובלידה טבעית ברוך השם. במהלך ההריון 
חששו לבעיות גנטיות, היתי מאד חרדה ומפוחדת, בנוסף אמרו שאצטרך ללדת בניתוח קיסרי. אז בכלל 
נכנסתי ללחץ. הזמנתי ”פדיון נפש“ שאלד בלידה רגילה וטבעית ילד בריא. וכך באמת היה, נולדה שירה, 
ילדה של שירים ותשבחות לבורא עולם. ולכם תודה שהיתם שליחים טובים.                                                                                              
)אילנית -פתח תקוה(

בעקבות שצמצמו לי את משרת העבודה שלי ב50% נאלצתי לחפש עבודה אחרת, לאחר כמה ראיונות 
שלא צלחו במיוחד, החלטתי להתקשר אליכם, ל“חסדי ינון“ על מנת לעשות ”פדיון נפש“ הידוע 

כמסוגל לישועות, על מנת שיהיה לי סיעתא דשמיא למצא עבודה טובה ובמהירות...התקשרתי בסביבות 
השעה 12 והנה זה פלא, כשעה לאחר מכן קבלתי הצעת עבודה. נגשתי לראיון עבודה שברוך השם היה 

מוצלח. בראיון עצמו כבר הודיעו לי שאוכל לבוא לחתום חוזה. עכשיו אני מתקשרת לאחר חתימת 
החוזה, ויכולה להגיד בפה מלא שראיתי ישועה במידי,

”עשיתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ונושעתי
רוצה להודות לבורא עולם לפני הכל, ולכם שהיתם שליחים נאמנים...           

 ר. כוכבי/בני ברק                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                     

 לפני חודש בערך פניתי ל“חסדי ינון“ לעשות ”פדיון נפש“ מאחר שהגרוש שלי תבע אותי למשפט 
לא פחות ולא יותר על סכום של 400.000 ₪. לא ידעתי אם לצחוק או לבכות. בקושי אני גומרת 
שזה  אמר  אסטרונומי.  כזה  לסכום  הגיע  פתאום  איך  כך,  כל  בריאה  אישה  לא  ואני  החודש,  את 
רטרואקטיבית מלפני שנים. היתי מיואשת, ולא היה לי למי לפנות או להעזר. הוא שכר עו“ד שהדריכה 
אותו מה לעשות. למחרת עשו את ה“פדיון נפש“ ואני ישבתי וחיכיתי לישועה. כאילו היתה לי ברירה 
אחרת. אבל כמו שנאמר במשפט ”גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי...“ לא עבר 
חודש והעו“ד שלו ברחה לו מהתיק עם הדמי קדימה, וירד מהתביעה. לבסוף הבן שלי דיבר איתו 
והגיע איתו לפשרה על סכום ממש מזערי והוא הסכים. ראיתי בחוש שהקב“ה ברחמיו הרבים שומר 
עלי...אין עוד מלבדו. תודה ה‘!                                                                            )בעילום שם(



לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

בפלג  העומר  ספירת  בימי  ערבית  המתפלל  שאלה: 
המחנה אם יכול לספור אז את העומר?

עם  שהמתפלל  ס”ג(  תפט  )סי’  השו”ע  כתב  תשובה: 
הצבור מבעוד יום, מונה עמהם בלא ברכה. ואם יזכור 
בכוונת  ונחלקו האחרונים  ויספור. ע”כ.  יברך  בלילה 
מר”ן י”א שכוונת מרן באדם שהתפלל אחרי השקיעה 
לפני צאת הכוכבים וע”ז אמר מרן שיספור בלי ברכה 
ויחזור בלילה ויספור בברכה. ויש אומרים שכוונת מרן 
שאפילו עם התפלל עם הציבור מבעוד יום ממש מפלג 
ובלילה  ברכה,  בלי  אז  שיספור  ראוי  אפ”ה  המנחה, 
ועי’  ברכה.  עם  ויספור  יחזור  הכוכבים,  צאת  אחרי 
באורך בביאור הלכה שם שהביא מחלוקת האחרונים 
בביאור דברי מר”ן ושהרב מאמר מרדכי והנהר שלום 
יום ממש  זה מבעוד  כוונת מר”ן שאפילו אם  פירשו 
בלי  אז  יספור  אפ”ה  המנחה,  בפלג  שהתפלל  כגון 
זמן שאינו לילה אינו  ברכה דאע”ג דמעיקר הדין כל 
זמן ספירה, מ”מ יש מקומות שנהגו להקל בזה, משום 
וחששו  חשיכה  קודם  מעריב  להתפלל  רגילין  שהיו 
שאם לא יספרו אז בצבור וילכו כל אחד לביתו ישכחו 
מחמת טרדא ולא יספרו ותתבטל עיקר תורת ספירה, 
שאומר  מי  יש  דעת  על  הדחק  במקום  סמכו  וע”כ 
דבספירה בזה”ז שהוא רק זכר למקדש לרוב הפוסקים 
אין להחמיר בה יותר מבק”ש ותפלה, וכיון דחשבי זו 
להתחלת לילה וקורין שמע ומתפללין מעריב, כמו כן 
יש לנו לחשוב ללילה לענין ספירה, ואפילו מי שהוא 
ת”ח אם לבו נוקפו שמא יטרד וישכח לספור ביחידות 
יכול לספור עם הצבור אך לא יברך אז עכ”פ דמעיקר 
במנהג  מחינן  שלא  אלא  אז,  ספירה  זמן  אין  הדין 
אותן המקומות, וכדי שלא יתבטלו לגמרי ממצוה זו, 
וכשיגיע הזמן בלילה יברך ויספור ואינו ברכה לבטלה 
ע”כ.  דינא.  מעיקר  הוא  כלום  לאו  קמייתא  דספירה 
ולפ”ז משמע דבמקומות שלא נהגו לספור אז הציבור 
את העומר גם היחיד לא יספור אז כלל דהא סו”ס אינו 
זמן ספירה. אך נראה דאם הוא חושש ממש שישכח, 
יזכור  עדיף שיספור אז בלי ברכה ויעשה תנאי שאם 
באותה  צאת  כלל  מתכוין  אינו  בברכה  אח”כ  לספור 
ספירה, ואם ישכח אח”כ לספור את העומר בברכה, 

יסמוך על מה שספר אז בלי ברכה.

מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

ניתן להוריד את העלון באתר

לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

 תמונת מקורית מהצדיק, נר הבדלה, 
גביע הנהרות לקידוש... ועוד..

בואו לקבל מתנות!

אמץ
משפחה נזקקת

תרום לח”ג
לחם, חלב, גבינה

מתקשרים לחסדי ינון < 
תורמים את שווי המוצר: לחם 

חלב וגבינה <
המשפחה הנזקקת תקבל 

קופון לקניית לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!

השנה
 כל 
ח”ג
לנו ל

אצ

מטפלת מוסמכת מעל 20 שנה
  אבחון, יעוץ וטיפול איזון גוף-נפש
רפוי במגון שיטות טיפול טבעיות

להבראת הגוף והנפש 
טיפול בשמנים אתרים, תמציות צמחים, ופרחי באך

לתופעות שונות:
ממתח נפשי, כאבי גב, מחלות חורף,

הפרעות בעיכול ועוד...

עבודת נפש:
מודעות עצמית, חשיבה חיובית,

צמיחה אישית לנשים וילדים
 053-3158822 

צביה


