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עלון מס' 82

השומר שבת חלק ל"א
תקציר הפרקים הקודמים
לאחר עבודה מאומצת השלימו הנערים את פרויקט כתיבת הקונטרס בהלכות פסח ,הנערים בקשו ממר שכטר כי יעזור להם
להוציא את הקונטרס לאור ,מר שכטר רתם את יהודה חברו למשימת הוצאת הקונטרס וכדי לזרז את הוצאת הקונטרס ביקש
יהודה מהנערים לסייע לו להוציא עלונים לכבוד החגים .חוט הערוב של הישוב נקרע והנערים הציעו לעזור לרב יעקב
לתקן אותו .לאחר שהרב יעקב סיים לעבור על חלק מהקונטרס בהלכות פסח צלצל הטלפון בביתו

"שלום הרב יעקב" אמר הקול מעבר לשפופרת –"ערב טוב
יקי" זיהה הרב יעקב את קולו של יקי  ,אחראי הביטחון
בישוב "סליחה שאני מפריע לרב בשעה כזו ,אבל חשבתי
שבטח הרב ירצה לדעת שהיה עוד ניסיון חדירה לישוב,
ומצאנו שנעשו עוד כמה פירצות בגדר ההיקפית של
הישוב" –"מה אתה אומר" קרא הרב יעקב והוסיף "ראשית,
שתדע שאני שמח שעדכנת אותי על כך ,אבל קודם ברצוני
לדעת אם היה ני סיון חדירה מדוע לא עדכנו את אנשי
הישוב בכך?" –"זה היה שיקול מחושב של הצבא" ענה יקי
"כי בזמן האחרון הצבא הציב
מארבים סביב הישוב על מנת
לתפוס את מי שרוצה להיכנס
לישוב בזמן אמת ,כך שלא היה
חשש לחיי התושבים ,אבל בכל
זאת המפגעים הצליחו לחתוך את
הגדר עד שתפסנו אותם ,ולכן
חשבתי שיש צורך לעדכן את הרב
בכך" –"תזכה למצוות יקי" נענה
הרב יעקב ואז הוסיף "אני מיד
מעדכן את אבי שיש לתקן את
הגדר בעוד כמה מקומות –רגע"
עצר הרב יעקב את דיבורו "עכשיו שאני מדבר איתך
עולות לי שתי נקודות חשובות ,אחת האם תוכל לדאוג
לביטחון האנשים שיתקנו את הגדר? ושנית ,אשמח אם
תוכל מחר להראות לי את המקומות שצריך לתקן" ויקי
ענה "אין לרב מה לדאוג ,כבר חשבתי על זה ,ובעז"ה הכל
כבר מסודר ,רק שהרב יגיד מתי הוא רוצה להתחיל את
העבודה ,ואני אדאג לכל השאר" הרב יעקב חשב כמה
רגעים אחר ענה "מחר כבר יום שישי ,ויש צורך להתכונן
לכבוד שבת קודש ,א"כ נקבע בעז"ה למחר בשעה תשע" –
"סגור" ענה יקי "בעז"ה אני אארגן את כל מה שקשור
לחלק שלי" –"יישר כוח" ברך הרב יעקב את יקי ,לאחר
שסיים הרב יעקב לדבר עם יקי מיהר הרב יעקב להתקשר

לאבי ,הגבאי"- ,ערב טוב אבי" –"ערב טוב הרב" השיב אבי
ואז המשיך הרב יעקב ואמר "אני מצטער על השעה ,אבל
עכשיו עדכן אותי יקי שיש צורך לתקן עוד כמה פירצות
בגדר ,ולכן קבענו למחר בשעה תשע ,אין בעיה בכלל"
ענה אבי "אצלי כל הציוד כבר מאורגן" –"יופי ,ב"ה" השיב
הרב יעקב ,והשמיע אנחת רווחה"- ,א"כ מה שנשאר"
המשיך הרב יעקב ואמר "זה רק לעדכן את הנערים" –"הרב
רוצה שאני אעשה זאת?" שאל אבי "לא ,זה בסדר" השיב
הרב יעקב "אני אתקשר לאבינועם ,אבא של נחום ,ואני
סומך שנחום כבר ידאג לשאר"
סיכם הרב יעקב את השיחה
"אז בינתיים שיהיה לילה טוב"
–"לילה טוב גם לרב" ברך אבי,
לאחר מכן שוב מיהר הרב
יעקב להתקשר הפעם היה זה
אבינועם "ערב טוב אבינועם ,או
שאולי צריך להגיד כבר לילה
טוב?" אמר הרב יעקב בבת
ענה
שחוק "-זה בסדר"
אבינועם "אני בטוח שאם הרב
מטריח את עצמו להתקשר
עכשיו כנראה שמדובר בדבר שאינו סובל דיחוי ,א"כ במה
אוכל לעזור?" –"אתה צודק" ענה הרב יעקב וסיפר
לאבינועם את כל מה ששמע מיקי ,ועל כך שקבע גם עם
אבי מחר בשעה תשע ,אבינועם הקשיב לדברי הרב ואמר
"גם אני אצטרף אליכם ,אי"ה" –"יישר כוח" אמר הרב
יעקב "אבל יש לי עוד בקשה ,נחום וחבריו ביקשו ממני
שאודיע להם על הזמן שבו אנחנו מתכננים לתקן את
העירוב ,ועכשיו שעומדת בפנינו עבודה רבה אני חושב
שגם נהיה זקוקים לעזרתם" –"אין בעיה בכלל" אמר
אבינועם "אני כבר מעדכן את נחום" –"חזק וברוך" ברך
הרב יעקב את אבינועם "א"כ ,בעז"ה ניפגש מחר" –"בעז"ה"
השיב אבינועם

לאחר שסיים אבינועם ,אבא של נחום ,לדבר עם הרב

בספירת העומר אם אדם שכח לספור בערב יכול לספור

יעקב ,הוא פנה לנחום "נחום" –"כן אבא" השיב נחום -

ביום (שו"ע תפט סעיף ז) ואם שכח גם לספור ביום ממשיך

" הרב יעקב התקשר כרגע והודיע שמחר בתשע בבוקר הם

לספור בשאר הימים ללא ברכה( .שו"ע תפט סעיף ח) .את

מתחילים בתיקון העירוב ,והוא ביקש שאעדכן אותך" –

ספירת העומר יש לספור בעמידה ואם ספר בישיבה – יצא

"תודה אבא" אמר נחום "ברשותך אני כבר ממהר להודיע

ידי חובה( .שו"ע תפט סעיף א  ,מ"ב ס"ק ו).

לכל החבר'ה" –"בסדר גמור" נענה אבא של נחום

את ספירת העומר יש לספור בעברית אך ניתן לספור בכל

ונחום

מיהר

להתקשר

שפה אחרת אם הסופר מבין( .מ"ב

למתן

סימן תפט ס"ק ה).

"שומע מתן ,הרב יעקב כרגע
הודיע לנו שמחר על הבוקר

'אה ,יפה' חשב הרב יעקב לעצמו יש

מתחילים לתקן את העירוב" –

פה גם שאלות ותשובות

"כן גם אני שמעתי על זה" –"מה,

האם מותר לאכול לפני שסופרים

איך כבר שמעת על זה?" התפלא

את העומר ?

נחום "כי בדיוק כרגע אבא שלי

תשובה:

סיים שיחה עם אבי הגבאי

לספור (צאת הכוכבים) אסור לאכול

שעדכן אותו בכל מה שקרה,

עד שיספור( .רמ"א תפט סעיף ד) ויש

וגם" הוסיף מתן "הוא אמר לו

מחמירים חצי שעה קודם צאת

שההקפצה של החבר של איתן

משהגיע

הזמן

שאפשר

הכוכבים( .מ"ב ס"ק כג)

לא היתה הקפצת תרגול ,אלא באמת היה ניסיון חדירה

מה עושה מי שמסתפק אם ספר בלילה הקודם או לא ספר ?

לישוב" –"מה אתה אומר?" אמר נחום" את זה כנראה אבא

תשובה  :מי שמסופק אם ספר או לא ביום הקודם ,ממשיך

עוד לא הספיק להודיע לי ,בכל מקרה" הוסיף נחום חבל

לספור עם ברכה( .שו"ע תפט סעיף ח)

על הדיבורים ,כדאי שנמהר להתקשר לשאר החברים לפני

האם נשים צריכות לספור ספירת העומר ?

שילכו לישון שמחר בתשע צריכים להתייצב ,אחרי תפילה

תשובה  :מצוות ספירת העומר היא מצווה שהזמן גרמא

וארוחת בוקר ,ליד בית הכנסת" –"סגור" נענה מתן ,הם

(מצווה שתלויה בזמן) ולכן נשים פטורות.

חילקו ביניהם את שמות החברים שכל אחד מהם צריך

אשה מעדות אשכנז שרוצה לספור ולברך ,יכולה לעשות

לעדכן ולאחמ"כ סיימו את השיחה

כן( .מג"א ס"ק א) אך הרבה נשים לא נהגו כן( .מ"ב ס"ק ג)

בינתיים ישב הרב יעקב בביתו והתכונן ללכת לישון 'וואי

נשים מעדות ספרד לא תברכנה על ספירת העומר ,כי

איזה ערב עמוס ,אבל משום מה אני לא מרגיש צורך כל

שיטת השו"ע שאשה אינה יכולה לברך על מצווה שהזמן

כך ללכת לישון כנראה שהאדרנלין התחיל לזרום לי

גרמא( .שו"ע סימן תקפט סעיף ו) ואם ברכו ברכתן לבטלה.

בקצב מוגבר ,טוב אז אני יודע מה אעשה ,אתיישב לקרוא

ויש שכתבו שאסור לנשים לספור בכלל את ספירת העומר.

עוד פרק בקונטרס של הנערים ,וחוץ מזה מגיע לנערים

(שו"ת רב פעלים א יב ; ילקוט יוסף )

שאסיים את חלקי בפרויקט שלהם כמה שיותר מהר.

דברים שאסור לעשות בימי ספירת העומר .חז"ל מספרים

הרב יעקב פתח את הקונטרס ושם לב שהוא הגיע לפרק

לנו (יבמות סב ע"ב) שלר' עקיבא היו שנים עשר אלף

האחרון בקונטרס הלכות ספירת העומר ומנהגי הספירה

תלמידים וכולם מתו בזמן אחד והיה העולם שומם מתורה.

והרב יעקב החל לקרוא

באמצע תקופת התנאים שהיתה התקופה החשובה ביותר

המקור לספירת העומר ומה חשיבותה .בתורה נאמר :

בהנחלת התורה שבעל פה ,נפטרו כל כך הרבה תנאים,

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר

שהיה ממש חשש שהתורה תיפסק ותעלם מעם ישראל .ר'

התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה( ".ויקרא פרק כג)

עקיבא ראה זאת ולימד בסוף ימיו חמשה תלמידים צעירים

כלומר התורה ציוותה אותנו לספור מיום הבאת קרבן

– ר' מאיר ,ר' יהודה ,ר' יוסי ,רבי שמעון בר יוחאי ,ורבי

העומר במוצאי חג ראשון של פסח 05 ,ימים .ספירה זו

אלעזר בן שמוע והם העמידו שוב את התורה .אך לזכר

מכינה אותנו לקראת חג שבועות חג מתן תורה שחל ביום

תקופה קשה זו שהיתה סכנה רוחנית בעם ישראל ,הנהיגו

החמישים לספירה .בימינו שאין בית מקדש ואין קרבן

לא עושים

העומר,

ספירת

העומר

היא

מצווה

מדרבנן

לרוב

לקיים מנהגי אבלות מפסח עד ל"ג בעומר.

חתונות ,לא מסתפרים (שו"ע סימן תצג) ונהגו לא לשמוע

הראשונים( .ביה"ל תחילת סימן תפט)

מוזיקה (שו"ת אגרות משה א ,קסו ,שו"ת יחווה דעת ג ,ל )

את ספירת העומר מברכים לכתחילה משעת צאת

'אה ,איזה יופי' אמר הרב יעקב לעצמו 'מחר כבר אוכל גם

הכוכבים לאחר תפילת ערבית .מצוות הספירה היא כל

להודיע לנערים שסיימתי לעבור על הקונטרס'

הלילה ,ומי שלא ספר בלילה יכול לספור ביום ללא ברכה.

למחרת בשעה תשע התייצבו כלום ליד בית הכנסת אבל

(שו"ע תפט ,סעיף א)

אז הוכנה להם הפתעה...

העלון מוקדש השבוע לעילוי נשמת
מו"ר אבי ר' דוד שלום ב"ר שלמה דב שיפמן ע"ה

