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 ו"עגליון ק 

 "בית ההוראה" תכנית "קול ברמה" ב שודר בערוץ 

 בן גורג'יה זצוק"ל   עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

 

פירה הס  ימי  נהגיומ  ספירת העומר  ותהלכ

 שאי השיעור: נו

אמירת מנין העומר  .  שליח ציבור שלא ספר את העומר.  בבער  6ספירת העומר בשעה  .  קודם ספירת העומר רחיצה  

.  ספר בעיר חילונית .  תספורת לשידוכים .  ר הימים בספירת העומרטעה במספ.  מר"בעו"או    "לעומר ".  ללא כוונה

 "קול התורה". וקו    –סכנת האינטרנט    .תספורת לבעלי הברית

 

 קודם ספירת העומר רחיצה

מנחה  השאלה:  .  א בצהריים  שהתפלל  לאחר  מהעבודה  חוזר 

בית הכנסת לתפלת  גדולה, ורוצה לאכול ולהתרחץ קודם שהולך ל

ספירת   קודם  להתרחץ  מותר  האם  העומר,  ספירת  בימי  ערבית 

 העומר? 

הרב:   ש תשובת  מי  עדיין  הלגבי  אבל  מנחה  התפלתפלל  ל  לא 

 דין בזה. ומר, ונאמר מה הערבית ולא ספר ספירת הע

הרמ"א  ס"ד(  כתב  תפ"ט  אסורי:  )סי'  הזמן  עד  משהגיע  לאכול  ם 

התחילואפיל  , שיספור וסופר   ו  פוסק  התחיל    . לאכול  אם  אבל 

 יע הזמן לא צריך להפסיק. לאכול קודם שהג

לברר מה הה ברורה  צריך  "ק  )ס גדרה של "הגיע הזמן". המשנה 

ן  לגבי הדיאחרונים לעיל )סי' רל"ה(  שכתבו המה    שלפי כתב   כ"ו(

תפהגישמש זמן  ערבית  ע  או  מנחה  או  ילת  לאכול  לאדם  אסור 

וכו', וכתבו האחרונים  להתרח הזמן ממשדץ  כשהגיע  דוקא    , לאו 

על פי זה כתב המשנה ברורה  לכן אסור.  שעה קודםכבר חצי אלא 

אסור    זמן ספירת העומר,ם  שחצי שעה קוד  , נוניינשהוא הדין בע

ל וכן  לאדם  לפני  לעשאכול  לעשות  שאסור  הדברים  יתר  את  ות 

 ילה. התפ

  ילה, מהו הזמן שממנו מונים לאסור את האכ  לא מבוארין  אבל עדי

  האם חצי שעה קודם צאת הכוכבים, או חצי שעה קודם השקיעה. 

זה  שר,  אסוהמשנה ברורה היקל שחצי שעה קודם צאת הכוכבים  

 רבע שעה קודם השקיעה.  בערך 

השולובאמת   מרן  ערוך  ח דעת  תן  ס"ד()סי'  האדם  ש  פ"ט  יכול 

לספ הדין  ומעיקר  השמשות,  בבין  זמן  ור  כן  השמשות  אם  בין 

בספרו חזון   מרן הגר"ע יוסף . ולכן כתב  ספירת העומר נחשב לזמן  

ומאז    ,קודם שקיעת החמה  חצי שעהיש למנות ש  להחמיר, עובדיה  

 . מתחיל זמן איסור האכילה 

היש   מרבים  ערבית  בעבפו)  קדמת ומתפללים  שבתותרט  ,  (רבי 

פללו ערבית, אבל  התבזה, כי אמנם הם  והם צריכים להיזהר מאד  

סא לא    ת פירת  עדיין  קודם  לואסור    ו ספר העומר  לאכול  הם 

 פירה. הס

 

 

 יותמעש לכותה
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ת  זו שייכלכאורה הבעיה הל קריאת שמע, ויכים לחזור ע רצ  אמנם

 ע.  שאסור לאכול קודם קריאת שמר, ם בלעדי ספירת העומ ג

ה  אבל רסז(מרן  )סימן  יוסף  שה  תבכ בית  ערבית פתשכיון    ללו 

אומרים  מפני שיש  קריאת שמע מוקדם מותר להם לאכול,    ו אוקר

"ובשכבך"  שלומדים הפסוק  קוד  מלשון  ורבע  שעה  ם  שכבר 

משעהערב  כבר  המנחה  פת  ,  שמעאדלג  קריאת  לקרוא  יכול    , ם 

. אמנם איננו סומכים  זהלכים לישון בזמן הפני שיש אנשים שהומ

אורייתא,  שהיא מצוה מד  יאת שמע לגבי קר  להלכה על הדעה הזו 

בצאת   קריאת  לקרוא    וחוזרים כל  אבל    . הכוכבים  שמע  פנים  על 

, שאינו אלא איסור דרבנן,  קודם קריאת שמע   לענין איסור אכילה

 אפשר לסמוך על המקילים.  

י,  לאחר שאנשים מתפללים ערבית מוקדמת ביום שיששומחמת כן 

 ש ולאכול. לביתם לקדמותר להם לשוב 

ס בימי  נתקלים בבעיאבל  הם  העומר  הגיעה  ה פירת  כבר  כי אם   ,

התחיל את הסעודה, מפני  חצי שעה לפני השקיעה הם לא יכולים ל 

ה סמוך לשכבר  נמצא  העומ וא  עד  זמן ספירת  ר ואסור לו לאכול 

יאת שמע אין לנו בעיה, אבל מצד ספירת  אמנם מצד קר  ספור. שי

 אסור לו לאכול. העומר 

כנסיות מצוי מא בבתי  מנין ב  ד  בערבי  פשעושים  ולג  על  שבתות, 

ל  שייזהר  מוקדם,  לאכול  ורגיל  שם  שמתפלל  מי  את  כל  התחיל 

חר ספירת  עד לא  להמתיןהסעודה או חצי שעה קודם השקיעה או  

 אסור להתחיל.  שבינתיים העומר, אבל בזמן 

ה כי  מאד,  מצוי  הזה  שהמכשול  רגילים  להמם  לאחר  תין  לא 

ובזה   ספירת  התפילה,  בימי  אבל  שביארנו,  וכמו  צודקים  הם 

ספרו  העומר   שלא  עוד  לפני  כל  שעה  מחצי  להתחיל  להם  אסור 

 פרו. קיעה עד אחר שיסשה

שהוא התפלל מנחה ורוצה   מראו ולכן לגבי השאלה שנשאלה, הוא

שמע   קריאת  ומצד  רבע  לאכול,  עד  לאכול  לפני  שעה  יכול 

אבל  השקיעה  העומר  ,  ספירת  שעה  מצד  חצי  לאכול  קודם  אסור 

 השקיעה. 

אבל   הפשוטה,  ההלכה  דינים  ישזה  פרטי  אם  כמה  למשל  ימנה  . 

לו לספור  שאדן    –שומר   אדם  מותר    –יזכיר  ובתנאי שאותו  לו, 

ביחד. יאכל    לא אתו   אבל  עמו  אוכל  אותו אדם  יכול    אם  לא  הוא 

עלי לו לסמוך  שיזכיר  ב ו  ולכן  אתו,  ,  אוכלת  כשאשתו  שבת  ליל 

ם יש לו  יש אומרים שאזכיר לו. וכן  ש ממנה שתקהוא לא יכול לב 

 . למותר לו לאכו  קבועה, מנין קבוע בשעה  

דם  שאסור לא  אף בזה הוא יותר קל.  הדין  י מקלחת?  ומה הדין לגב

למרחץ להיכנ תפילת    ס  שזה  מנחה קודם  האחרונים  כתבו  אבל   ,

ש דו מרחצאות  לגבי  בהם  שהי  עבר בקא  הגמרא ה  חום.    הרבה 

שבת  לאיסור  במסכת  שהטעם  ו  הוא  אומרת  יתעלף",  כי  "שמא 

והתעלף?! למקלחת  היום  נכנס  אצלנו    מישהו  שייך  ולכן  לא 

 האיסור הזה. 

שבת כתוב שאם אדם שכח בבית המרחץ מגבת או  מסכת  בגמרא ב

לבתי מרחץ של    -  ורוצה להכנס לבית המרחץ בשבת פץ מסוים,  ח

שמא יזיע בזמן מועט    ו להיכנס כי אין חשש ערים גדולות מותר ל 

כלל  יכנס  שהיו קטנים אסור להשל כפרים  כזה, אבל לבתי מרחץ  

. ככה היו המרחצאות של  א כבר מתחיל להזיע ברגע שנכנס הוכי  

המקלחות   אבל  מזיע,  היה  מיד  בפנים  נכנס  שאדם  שברגע  פעם, 

לנו  שלנו   האת  אין  לפני  החשש  למקלחת  להיכנס  מותר  ולכן  זה 

שחריתלההתפי בתפילת  בין  ערבית. מנ  , ,  או  ב  חה  שו"ת  )וע"ע 

הלוי לציון(.   שבט  אור  מוקדם  ו  ובשו"ת  זה  יותר מחצי שעה  אם 

 . , מותר גם לאכול בלי חשש קודם השקיעה

 בערב 6ספירת העומר בשעה 

  6:00אחר סיום העבודה בשעה    ציבור שבאופן קבוע  . שאלה: ב

מכן הולכים כל אחד  ערבית במנין, ולאחר    מתפללים תפלת  בערב

 בערב?   6לביתו. האם מותר לספור אז את העומר בשעה 

 ספירת העומר קודם השקיעה.  אי אפשר לספור תשובת הרב: 

השואל ישאל  ערבית,    -  ואמנם  להתפלל  מותר  תפלה  אם  שזו 

 מה האיסור לספור ספירת העומר? השייכת ללילה, 

 העומר. ספירת  ל  תיש הבדל בין תפילת ערבי, ק יאבל זה לא מדוי

אבל יש בעיה לספור אז    מותר,פלג המנחה  לאחר  להתפלל ערבית  

 את ספירת העומר. 

תפילת  מ לגבי  דעדוע?  שתי  יש  בערבית  מתחיל  ות  מתי  גמרא 

אבל    . כל דבר זהו יום ל עד פלג המנחה  רק  יהודה שהזמן, דעת רבי  

מכן ל עדיין   -  אחר  להקר  הוא אמנם  אי אפשר  אבל  קרבן  יום,  יב 

שהתמיד וכגון  לילה,  של  דינים  כמה  בו  ויש  זמן  ,  נקרא  הוא 

ערבית של  שמע  קריאת  בו  לקרוא  ואפשר  ת  דע  . "ובשכבך" 

שעד   הכוכביםחכמים  יום   צאת  נקרא  להתפלל    , זה  אפשר  ואי 

 . ערבית

ה הלכה כמי מהתנאים, ולכן מי  שלמעשה לא נפסקאמרה    גמראה

כדעת חש עד השקיעה    כמיםיעשה  מנחה  לעשות  יכול    –ויתפלל 
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מנחה  פלג הפלל ערבית קודם השקיעה לאחר  מי שרוצה להתכן, ו

 . 1ת כן ל לעשויכו –

ת העומר. גם אם  ספירלזה קשר ל זה לגבי תפילת ערבית, אבל אין 

בפלג המנחה ולאחר מכן כבר    םנאמר שזמן הקרבת התמיד מסתיי

אבל   ערבית,  של  זמן  הוא  הדעו  שלכל  ודאימתחיל  הזה  הזמן  ת 

לעשות  עדיי מותר  יום,  שישי אז  ן  ביום  יהודה    מלאכה  לרבי  בין 

ל גמור,  חובין  יום  עדיין  הוא  במרומים  שהשמש  זמן  וכל  כמים, 

 ממילא ודאי שלא שייך לספור ספירת העומר.  ואם כן 

  . עה לכן ודאי שיש להיזהר שלא לספור ספירת העומר קודם השקי

לת ערבית, אבל אינו יכול לספור ספירת העומר  תפ להתפללמותר  

 . קיעה השא רק לאחר  אל

 שליח ציבור שלא ספר את העומר

לתפלת ערבית, והוא יודע  ותו לעלות חזן  מי שכיבדו א  . שאלה:ג

שלא ספר את העומר לילה אחד, האם בכל זאת רשאי לספור את  

 העומר בברכה כשליח ציבור? 

 אינו רשאי.   הרב: תשובת 

 נבאר את הנושא בהרחבה:  ו

הראשונים שיכול  ר יום אחד, דעת רוב  אדם שלא ספר את העומ

לדעת  לס חוששים  אנחנו  למעשה  בברכה.  הימים  ביתר  בעל  פור 

ת העומר היא מצוה אחת  מצות ספירדולות שאומר שכל  הלכות ג

 ר ביתר הימים. פולסד אינו יכול , ולכן מי שלא ספר יום אחארוכה 

בגלל שאנשים יודעים שאדם שלא ספר יום אחד אינו יכול  אגב,  

הם  אנשים שישנם    –  ורכחו לספלספור עוד בברכה, אם קורה וש

 כלל לספור ספירת העומר. פידים כבר לא מק

ה בשעה מאוחרת  זה מתבטא בכך שיש אנשים שמגיעים מהעבוד

ולא תמיד מצליחים להתפלל ערבית במנין, אבל בימי העומר הם  

ה וחס  ליל שאם חם יודעים  מנין, כי הבל יום יום  ידים להתפלמקפ

  ת העומר ספיר יום אחד הם לא יתפללו במנין הם יכולים לשכוח  

פור,  לסאבל אם הם באמת שכחו יום אחד    פספס את הספירה. לו

 כך להתפלל ערבית במנין. שוב אינם מקפידים כל  

ל"ג  ש  מקרים או   כשמלאחר  החתונות  לעומר  את  תחילים 

אירוע והוא עדיין לא מצא ערבית, והוא    ש לאדם, אם יועיםוהאיר

 
כ   1 הפוסקיםרק  סתיר   ותבים  יעשה  לא  מנחה  שאדם  יתפלל  בעצמו,  ה 

ולאחר  וחצי  ערבית   בשש  מיד  יתפלל  מנחה    םא.  שמסיים  התפלל  הוא 

ד שני בזה  יעה, ומצ זאת אומרת שבשבילו יום הוא עד השקלאחר הפלג  

מ השקיעה  שהוא  קודם  ערבית  שתפלל  מוכיח  פלג  משעת  בשבילו  הוא 

ולא  ודה.  שהוא סובר כרבי יהבזה    מר ואכבר הגיע הלילה, והוא  המנחה  

פלל  תיפלג תפלל מנחה לפני הפלג ולאחר הי -מי שרוצה ונכון לנהוג כך, 

 )ויש בזה כמה שיטות, ואכמ"ל(.  . ערבית

ל רוצה לאחר  לעצמו  לא  אומר  והוא  ככה מאוחר,  כבר  כי  אירוע 

יתפ הוא  האירוע  שוכח  שלאחר  הוא  חוזר  שהוא  ולאחר  לל, 

לא מקפיד יותר על  הוא  פירת העומר,  ס  וממילא שכח גםלהתפלל  

ספירה בלי ברכה זה כבר לא  הספירת העומר, כי הוא חושב שאם 

גם לא אכפת לו שישכח עוד פעם לספור והוא  , ואז  כל כך חשוב 

 גם לא כל כך מקפיד על תפילה במנין. 

הראשונים   ככל  רוב  לדעת  טעות.  זו  באבל  ההספירה  יום  א  יכל 

גם אם  לכן    רך על הספירה. ם אומרים לב, והם גהמצוה בפני עצמ

לספור  עליו  אחד  יום  פנים  פספס  על כל  אבל  ברכה,  בלי  , אמנם 

 ור בפה. פלס

על   הקדוש  בזוהר  שכתוב  מה  ההכנה  גודל  ידוע  של  החשיבות 

ס שלא  שמי  העומר,  "טהור". לספירת  נקרא  לא  העומר  את    פר 

 העומר. עות היא בספירת בוכנה לקבלת התורה בחג השהה

ידוע  ים עם ישראל היה שקוע במ"ט שערי טומאה, ואת מצרביצי

הוריד בש הקב"ה  הסדר  הגדו  ליל  האורות  כל  לחלץ    ליםאת  כדי 

את   חשף  הוא  שהנשמה    הזו אדירה  הרה  הטה   כל אותם,  כדי 

מחצבתהו תרגש  ותעורר  תת לצור  למעלה  לעלות  כדי  תרצה   ,

כיס  להישאר  שיהיה  להם  נח  היה  כי  ממצרים,  לצאת  לאדם  ופים 

הקדו  במצרים. אחרי  קמו  ובאמת  ישראל  עם  הזו  האדירה  שה 

ממצרים.  ויצאו  הכ  בבוקר  בלי  היה  וזה  היות  אותה  נה,  אבל  כל 

 קדושה נעלמה והלכה לה לאחר זמן קצר. 

אלינו בחג השבועות, אבל זה תלוי בהכנה של  וזרת  הקדושה הזו ח

קדושה  מקבל את כל ה   ארבעים ותשעה יום, עם ההכנה הזו אדם

לא מקבל. רק בליל הסדר מקבלים  מכין  , ואדם שלא  זו מיוחדת הה

ואותה   מחדש,  שנה  כל  יורדת  חסד  אדירה  בליל    . נו אליטהרה 

מה שאנחנו מקבלים על ידי הכנה בחג  אבל זה רק חד פעמי,  הסדר

 השבועות זה נשאר איתנו. 

להדגיש חשוב  הציבור   לכן  אחד    לכל  יום  פספס  אדם  אם  שגם 

ל  ור כל יום. אפהקפיד לסוימשיך ל,  ייבהל א  של  –ת העומר  בספיר

 לא תפסיד את כל יתר הימים הבאים. תאבד טובה הרבה ו 

סשללגבי   שלא  ציבור  אחד  יח  יום  חדש  הרב    –פר  '  )סיפרי 

ידי    כול להוציא את חברו ידוע שאדם ין בפתרון לבעיה.  תפ"ט( ד

על  חובה יברך  שלא  מהקהל  מאחד  לבקש  יכול  הוא  ולכאורה   ,

ויכוון להוציא את  רת העומר, והספי שליח ציבור יברך בקול רם 

כך   חובה.  ידי  לברך  החבר  ברכה  יוכל  איסור  על  לעבור  בלי 

 לבטלה. 
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חד  אבל פרי  הדש  הרב  את  הזה וחה  שלפי  פתרון  מפני  מה  , 

שחוששים לדעת בה"ג שאדם שלא ספר יום אחד את העומר הוא  

אם כן הוא כבר לא יכול לברך    יב בספירת העומר, יכבר לא מחו

כי   חובה,  ידי  להוציא  בדבר  כדי  מחויב  שאינו  שכל  כלל  לנו  יש 

חובה  ידי  בדבר  המחויבים  אחרים  להוציא  יכול  כיון אינו  ולכן   .  

ב דעת  אשה  שלפי  כמו  ודינו  בדבר,  כלל  מחויב  אינו  הוא  ה"ג 

אדם להוציא  יכול  אינו  ממילא  העומר,  בספירת  מחויבת    שאינה 

 , וכך באמת נפסק להלכה. אחר בברכת ספירת העומר

שלא רק אם אותו אדם  והוסיף , כן  כתברבי חיים פלאג'י הגאון גם 

ש קבוע,  שאינו  ציבור  שליח  לההוא  יכול  תמיד  הוא  תחמק  אז 

ציבור  ולומר שלא מתאי הוא שליח  אפילו אם  לעלות, אלא  לו  ם 

יכו לא  כן  פי  על  אף  העומר קבוע,  על  לברך  שאפילו  ל  ומשמע   .

א וכדומה,  בושה  מכך  לו  כן  שתהיה  פי  על  לספור  ף  לו  אסור 

 שליח ציבור. כבברכה ואפילו 

 אמירת מנין העומר ללא כוונה 

ים וכל הציבור העירו  יח ציבור שטעה במספר הימשל  . שאלה:ד

את  לו   לספור  מכן  לאחר  האם רשאים  ואמרו את המספר הנכון, 

 העומר? 

  י' תפט ס"ד( )ס  מה שכתב מרן השולחן ערוךידוע  :  תשובת הרב

הספירה,   ימי  כמה  חברו  אותו  לו "אתמול היה  שמי ששאל  יענה 

וכך" אם    . כך  וכך"  כי  כך  "היום  לו  לחזור    לאיאמר  יותר  יוכל 

  ברים שמצוות אינן צריכות כוונה ולספור בברכה, מפני שיש הסו 

יכול  פוב ולא  לדעתם  חובה  ידי  יצא  ממילא  דרבנן,  במצוות  רט 

 לברך שוב. 

 : פרטנו  ,עם זאת יש כאן כמה קולות 

משה", אפילו שלא אמרו "לעומר"  אם אמרו לו כל הקהל "היום ח

 . אינה חובה  ר" עומ ל"זה נחשב שהם ספרו את העומר, כי מילת  

אם   ול  אמרו   כולם אבל  אמרו  "חמשה"  כתב  א  "היום",  מילת 

 שהם יכולים לחזור ולספור בברכה.  ה )סק"כ(במשנה ברור 

ספפמ  הטעם, ו כאן  שיש  ספיקני  שק  אומרים  יש  כי  מצוות  א, 

והם לא התכוונו לקיים עכשיו את המצוה, ואפילו  צריכות כוונה  

יש  הלדעת   כוונה,  צריכות  אינן  שמצוות  בפוסקים אומרים    דעות 

שאין  נאמר    גם אם.  מר "היום" לא יצא ידי חובתו אם אדם לא אש

ו הלכה כמותם, מכל מקום יש כאן ספ ם לא אמר  א  לכן ק ספיקא, 

 ד באותו הערב. יכול להמשיך ולספור בברכה עו "היום"

ואילך נוספת שייכת מהשבוע השני  כלקולא  בדרך  טועים  ל  .  אם 

.  מבחינים במספר הימיםלא בשבוע הראשון, כי אז כולם עדיין  זה  

נו קולא  לקורות יותר, ואז יש  הללו  טעויות  המתקדמים  בועות  בש

 נפלאה. 

ועה ואומר  והוא ט   ר יום לעומר,ש נמצאים בארבעה עשאנחנו  ניחנ

ד לא  , אף אחים לו "ארבעה עשר!" שלושה עשר יום, וכולם צועק

ש שהם  עשר  ארבעה  "היום  לו  שבועותאומר  שלא  וכיון  ",  ני 

ממילא עדיין  שבועות, ויש אומרים שזה מעכב, זכירו את מספר ה ה

 ר בברכה. ויכולים לחזור ולספ

והוא ענה    והוא הדין לאדם ששאל אותו חברו כמה היום לעומר, 

מלו   בלי  היום  מספר  יכול  את  השבועות,  ולנין  ור  ספלחזור 

 בברכה. 

 מר" בעו "או  "לעומר "

הספרדים  "בעומר"?  " או  אגב, כיצד נכון יותר לומר, "לעומר.  ה

וכך  "לעומר",  לומר  יות   נוהגים  כי  רנכון  בזה  ,  מתכוונים  אנחנו 

העומר לקצירת  וכך  כך  הוא  העומר  שהיום  את  קצרנו  ממחרת  . 

 ירת העומר וכו'. הפסח, והיום יום אחד לקצ

כן  פי  על  טוענים  אף  והם  "בעומר",  לומר  נוהגים  האשכנזים   ,

ימי   הם  הללו  ולכן  שהימים  נמצאנחנהעומר,  ימי  ו  בתוך  אים 

אבל  יש לפלפל על זה,  שון "בעומר" היא נכונה. אמנם  עומר והלה

הפוסקי קפידא, ם  כתבו  מילת    שאין  מיות  " העומר"כי  רת  כולה 

אין    –פילו שזה לא כל כך מדויק  ה, ולכן אר הוהיא רק לתוספת הב 

 . קפידה

 ר הימים בספירת העומר טעה במספ

כנראה שטעה  שביום  מי    שאלה:.  ו אך  ספר את העומר,  הקודם 

 במספר הימים, האם רשאי להמשיך לספור היום בברכה? 

ם ברור לו שטעה, הוא לא יכול להמשיך ולספור  אתשובת הרב:  

 , מפני שטעות במספר זה נחשב כאילו לא ספר. בברכה 

ק  כי יש לנו ספלהמשיך לספור בברכה,    יכולאבל אם הוא מסופק  

פר  ר כהוגן אתמול, וגם אם נאמר שלא סספ   ם אכן א: ספק  2ספיקא

כדע הלכה  שמא  מקום  מכל  הראשונים  כהוגן,  ורוב  התוספות  ת 

 רה בפני עצמה. א ספיומר ה פירת העום ויום מימי סשכל יו

 כאן חשוב להוסיף הנהגה טובה. 

לפני שאנחנו סופרים את  כאשר אני עולה שליח ציבור בערבית,  

 מפני שלש סיבות. וזה   העומר אני אומר את היום של אתמול,

 
רשאים לברך במקום שיש ספק ספיקא.    בהלכות ספירת העומרידוע ש  2

מברכים במקום  פק ברכות להקל, ואין  אף על פי שבכל מקום אומרים ס

ספיקות.   בשיש  הרבנאמרו  מדה  זה  ספ טעמים  עושים  כדי  וע  ספיקא  ק 

 . אבל לא ניכנס לזה כרגע , לברך
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ני טועה  כשאו  -  תאשונה היא מפני שגם אני יכול לטעוהר  הסיבה

, ואז הם לא יוכלו  ן הנכוןולומר את המני  הציבור עלול לתקן אותי 

אם לספור בברכה או בלי ברכה.   ר או שהם נכנסים בספיקותלספו

  ולכן הנהגתי לומר כל ערב קודם הספירה את המספר של אתמול 

מ וסופר ואז  טעו.  ברך  לי  יש  כבר  אם  בכך  יבחינו  הם  קודם  ות 

 . ר של אתמולת המספהספירה ויתקנו א

ו יכול  שאינ)  שאדם שלא ספר יום אחד   אומרים יש    –סיבה שניה  

עו בברכה לספור  "תמימות"  כי  , ד  שיהיה  אומר  (צריך  אם   ,

והיום" וכך  כך  היה  וכך  אתמול  נחש "כך  זה  למעשה  ל,  ו  ב 

 פור בברכה. להמשיך לס " ויכול "תמימות

אנשים שלא ספרו את העומר  ישנם    –לישית והעיקרית  יבה השהס

אינם יכולים לספור בברכה. מה  ום בעיה  יום אחד, וממילא יש לה

  ליח ציבור הששל   שהם יכולים לעשות זה לצאת ידי חובה בברכה 

 ור את ספירת העומר בעצמם. לאחר הברכה לספו

שאבל   היא  הוא כשאהבעיה  מברך  הוא    דם  מה  על  לדעת  צריך 

ר שאני רוצה  העומר עלי לדעת מה המספ עלמברך, וכשאני מברך  

פנים  ור,  לספ כל  על  ולכן  לכתחילה שיהיה  צריך  כך  צריך  . 

חובה,  שבש ידי  לצאת  מכוונים  והם  מברך  שהחזן  כל  קודעה  ם 

המספר  שי מה  צריכיםשדעו  שלומר   הם  כדי  מה  .  בודאי  ידעו 

שה המספר  את  אומר  אני  יומספר,  הם  וכך  אתמול  מה  ל  דעים 

 . רכהל היום כבר בשעת הבהמספר ש 

ל שרציתי  נוספת  נמצאים  עוררנקודה  החכמים  מתלמידי  הרבה   :

ו ברק,  בבני  נמצאים  כולם  לא  שבשדות,  העם  אנשים    ישאצל 

פעם לבית הכנסת ובפרט בליל שבת, אבל הם לא  שמגיעים מדי  

ישנם   קבוע.  באופן  רק בשבמגיעים  שמגיעים  בכל  ו תות,  אנשים 

השבוע  פוקד  ימי  ה   יםלא  את בית  להניח שהכלל  וסביר    ם כנסת, 

 את העומר.  ים רלא סופ

על העומר  כן מברכים  גם  אנשים  רואים  אותם  הם  כי  כולם  ,  את 

מצ והם  האמברכים  אליהם.  להם  טרפים  להעיר  צריכים  אנחנו  ם 

 ? על זה

הקהיל שרב  הראוי  יעימן  שלא זה    את ר  ה  שמי  כללית,    בהערה 

  ה , עליו לשמוע מהשליח ציבור את הברכספר את העומר יום אחד 

בברכתוו לצאת  אמן יכוון  יענה  יס  ,  כך  העומר  ומיד אחר  פור את 

 . ולא יותר מכך  יחד עם החזן

ם האלה לא  , שהאנשיסיון אישי של שנים רבות לומר מנ  אני  יכול

לא מרגישים בנח שכל הציבור  ם אם מבינים הם  גמבינים, ו  כל כך

שותקיםפ סו  כולו  הם  ואילו  בברכה  העומר  את  כשכל  ר  ולכן   ,

 ם. הציבור מברכים בקול גם הם מצטרפים אליהם ומברכי

נעלאנשי כאלה מה  זהם  על  להם  נעיר  ברכה  שה, האם  זו  הרי   ?

צריך לומר לו    כאורהל  עומד על ידך אתה ם כזה  לבטלה, ואם אד

 . לא יברךשישתוק ו

להם  להעיר  צריך  לא  למעשה  שרבי,  אבל  מהראשונים  מפני  ם 

שכל   הסוברים  ויום  עצמה יום  בפני  מצוה  רוב  וא  לפי  כן  ואם   ,

 בסדר. הראשונים הם עושים  

לא  ם  מצוה אחת וא  דעת בה"ג שכל הימים הם   גם לפייותר מזה,  

ה  שוב אינו יכול לספור בברכה ואנחנו חוששים לדעספר יום אחד  

מקום מכל  להם,    זו,  לשתוק  נאמר  צריך  זה  שיהיו  "מוועל  טב 

 דים". יהיו מזי אלשוגגים ו

הוא יהיה נבוך, כולם יברכו והוא לא יברך והוא    ו לר תעי אתה  אם  

אלא  יתבייש מכך,   חכם  תלמיד  להתזה לא אדם  פלל  יהודי שבא 

אומר   שואתה  בזה  לו  מרגיש  הוא  יברך,  לא  ו הוא    . רחוק דחוי 

שאפילו במצוות דאורייתא, כאשר יש ענין    פוסקיםהידועים דברי  

 צורך להעיר לאדם. אין  –כבוד הבריות  של

לד צריך  לאמנם  דבר  כל  אומרים  גופו, ון  גדול    ויש  בגנאי  שרק 

שר אתה מעיר לאדם בתוך הציבור  , כא, אבל אף על פי כןהתירו 

  אישית זה אחרים מברכים והוא לא מברך, בשבילו  שוהוא רואה  

 ביזיון ולכן ראוי לסמוך על הדבר הזה. 

על רבי יוסי שהיה כהן ומסר    שמובא  הירושלמיא את הרא"ש מבי

כל אדם שיצא  באחד החדרים.    שיעור בבית המדרש, והיה שם מת

יוסי   שרבי  ידע  והוא  מת,  שם  שיש  ראה  המדרש  נמצא  מבית 

. הוא ישב  לה את זה לרבי יוסיי כן אף אחד לא גיף על פ, אבפנים

מי שיצא הניח  הסמוך, ו רת בחד ולא ידע שיש שם מית המדרש  בב

 לרבי יוסי להישאר שם ולא גילה לו. 

יוסי   שרבי  רגע  אכל  על  עובר  הוא  שם  של  יס נמצא  טומאה  ור 

אלא שכיון שהוא לא ידע    ? גילו לו, ואיך האנשים שתקו ולא  למת

 כבוד הבריות. כאן כי יש  לא צריך לומר לו 

מכך י אמי  ,ותר  רבי  על  מספרת  ל  הגמרא  שהיה  שהיה  תלמיד  ו 

חולצה לב אחר    וש  תלמיד  שם  ישב  מכך,  ידע  לא  והוא  מכלאים 

מתעס היה  פשתן,  שכנראה  ומה  צמר  מה  יודע  בבגדים,  ומבין  ק 

וא אותו  ראה  לבווהוא  שהוא  לו  ופשתים,  מר  צמר  עם  בגד  ש 

לפשוט  וההל שעליו  אומרת  אותו    את כה  ואכן  מיד.  הזה  הבגד 

 ט את הבגד. התלמיד פש
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אמי   והקפידררבי  כך  אותו    אה  ההערה,  שה  תלמידעל  את  עיר 

דק, אבל את החולצה שהוא לובש שיביא  ואמר לו שאמנם הוא צו

י שלא  כדי  כלאים  לבוש  שהיה  שלו  בבית  לחבר  בביזיון  ישאר 

 חולצה. כשאין לו המדרש 

מ לו  דוע  לכאורה  והלא  אמר  הזה  כך,  שלא  זהתלמיד  אותו  יכה 

באיסור היא שלא היה?  יעבור  לומר  סיבה לזה  לו  זה,  ה  הוא  את 

כך  שוהיה   ואחר  הבגד  את  שיחליף  עד  להמתין  צריך  והיה  גג, 

, לא היה צריך להעיר  לומר לו שהבגד שהיה לבוש בו הוא כלאים

 לו כשהוא שוגג.

הרמב"ם    כילמעשה    נו לא פוסקים כךאנח  זו דעת הרא"ש. אמנם

:  פיקאק סדעת הרא"ש לספמצרפים את  אנחנו  , אבל  כך   לא כתב 

דעת  ם במסביריאף על פי ש  , האדם להתבייש ולהתבזות יכול  אם  

השולח מכל  ערוך  ן  מרן  דאורייתא,  איסור  היא  לבטלה  שברכה 

 שים. מקום יש מקום להקל ואין צורך להעיר לאותם אנ

א  לומר, אבל לון וראוי  כן נכאערה כללית  נבהיר פעם נוספת: כה

ולא כדאי ללכת לאותו אדם באופן אישי ולהעיר לו, מוטב  צ ריך 

 קרה שכזה. עדיף לשתוק בממזידים ויהיו  אליהיו שוגגים ו

 תספורת לשידוכים 

שאלה: ז ל  .  לה  מותר  האם  בשידוכים  פניםנערה  טיפולי    עשות 

האם   לפגישות,  היוצא  בחור  וכן  העומר?  ספירת  בימי  וכדומה 

 מותר לגלח את הזקן? 

מי  יבשאין להקל לגלח את הזקן  ודאי    –בי בחור  לגתשובת הרב:  

פגישות עד לאחר יום  מנע מהספירת העומר לצורך פגישות. ניתן ל

 . ל"ד לעומר

מתחת  לגבי שפם, מה שמעכב את האכילה, דהיינו מה שיורד    אבל

ה את  לקו  ואפזה  שפתיים,  לקצץ  המועדמותר  בחול  או    ילו 

 מותר בימי העומר. , וודאי ש(לא אליכם)באבלות 

 מותר.  –שידוכים לגבי נערה ב

ובשו" מחלוקת,  יש  בו  שחל  שבוע  כתב  פנית  לגבי  מאירות  ם 

מ זה  את  למד  והוא  אבלודילהתיר,  אב   :ת ני  שבדיני  לות  כמו 

בו  אילו לגבי נשים כתושים יום,  הגברים אסורים להסתפר כל שלו

וה הר להסתי"ף  שאסורה  אבלות  רמב"ם  ימי  שבעת  בתוך  רק  פר 

מותרת   מכן  ערוך לולאחר  בשולחן  מרן  פסק  אכן  וכך    הסתפר, 

ש סימן  ס"ה()יו"ד  בו"צ  שחל  בשבוע  מותר  יהיה  כך    אמנם.  , 

( שם(הרמ"א  יום   ביו"ד  שלושים  שבכל  אבלה  באשה  החמיר 

כמו האנשים.  בגילוח  בדין    אסורה  בית המקדשאבל  ,  אבלות של 

 ירים אפשר להקל. גם לדעת המחמכתב בשו"ת פנים מאירות ש

הרי"ף  לעומתו לדעת  שגם  להיפך,  כתב  ביהודה  נודע  בשו"ת   ,

להסת לאשה  שהתירו  מותרת   שים, בשלופר  והרמב"ם  אז  ,  דוקא 

להסתפר ני שאי אמפ לא  חודש שלם  על אשה  להחמיר  כדי    פשר 

ל בשבוע שחל בו שזה רק כמה ימים,  בשלא תתגנה על בעלה, א

 גם הרי"ף והרמב"ם יודו לאסור. 

ת  נוכל להקל, הן לדעיש ללמוד שבימי העומר לכל הדעות    לפי זה

פנים להקל,    הרב  אפשר  ישנה  באבלות  מדובר  שכאשר  מאירות 

ש אובודאי  הזה  נובזמן  הרב  לדעת  והן  להקל,  ביהודה  פשר  דע 

בו,   שחל  בשבוע  להחמיר  שםששכתב  אחד    דוקא  שבוע  שזה 

כאן   אבל  כשלובלבד,  ששזה  בודאי  יום,  לנשים  שים  מותר  יהיה 

 להסתפר. 

טי אלא  זה,  רק  שנשים  פולי  ולא  דברים  ושאר  לנשים  פנים 

 ר בהחלט להקל בימי העומר ואין בזה חשש. אפשצריכות, 

י  הגאון רבדעת  כשנשים לא מספרות שיער ראשן  מנהג    אצלנו  יש

בי  כל מקום לג, אבל מ)ח"ד ס"ס טו(  רב פעליםיוסף חיים בשו"ת  

בדבר הזה כלל  להחמיר  ואין  ספק  בלי  הדבר מותר  פנים    טיפולי 

 ועיקר. 

 ספר בעיר חילונית 

וקש  שאלה: .  ח חילונית,  בעיר  גברים  במספרת  מאד  ספר  לו  ה 

להפסיק מעבודתו בימי ספירת העומר, ויש בזה הפסד כספי גדול,  

כי מלבד ההפסד הכספי יש חשש סביר שהלקוחות יעברו להסתפר  

המתחרים ולספר  אצל  להמשיך  העומר  ספירת  בימי  מותר  האם   .

 הבאים להסתפר? ם שומרי תורה ומצוות שאינאנשים 

שו"ת מקור  ו כתב בספר א הישיבה שליט"  מרן ראשתשובת הרב: 

להקל בזה, מפני שאם לא יסתפרו אצלו   )ח"א סימן תל"ט(נאמן  

 סתפר אצל ספר אחר. הם ילכו לה 

הזה באיסור    המקרה  נכלל  תתן  דאורייתא  לא  לא  עיור  לפני 

זה    מכשול,  "כי  דנהרא",  לא  עברי  בתרי  לו  קאי  יש  כלומר 

 . רר אח ר אצל ספ פדמנות להסתהז

סייע בידי  יש בזה על כל פנים איסור דרבנן של מלכאורה  אמנם  

  איסור   מעיקרא אין עוברי עבירה, אבל כתב מרן ראש הישיבה ש

אינו  כלל דרבנן   הספירה  בימי  תספורת  איסור  כידוע  כי    אלא , 

 . וא מסייע בידי עוברי עבירהה ומר של ר מנהג, ולכן אי אפש

בכללובפ הזה  באיסור  נהגו  שלא  קהילות  יש  שכידוע  וכמו  רט   ,

הרדב"ז בשו"ת  תרפ"ז(    שכתב  סי'  התימנים  ועוד)ח"ב  ה.    םגם 

כי כל מה שהרמב"ם ע"ה לא כתב  ,  כידוע לא נוהגים באיסור הזה

 . מנהגי הספירה נוהגים בלכן הם לא ו  בו,ם לא נוהגיהם 
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הית  וכמה  כמה  עוד  שיש  לגלובפרט  העומר רים  ספירת  בימי  ,  ח 

השולחן   בערוך  שכתב  ס"ג(וכמו  תצג  לגלח     )סי'  למי  שמותר 

ם שנעשה  וגלח בימקלים ליש    . וגםריאותו בימי בשהוצרך לגלח  

, ויש  )עי' מועד לכל חי סי' ו, שו"ת ישכיל עבדי ח"ו סי' ו(  לו נס

  בשו"ת אגרות משה עי'  )  .לצורך פרנסה במקום הפסד ו גם מקלים  

ח" קב,  סי'  כדח"ד  סימן  ה  (.ה  )עי'    בזה   דן אוירבך  גרש"ז  גם 

לות שנאמרו  קוכמה דיונים וועוד   קע(.   , קמב   , מעדני שלמה עמ' יט 

 . בענין

מרן   כתב  הישיבה  ולכן  את  ראש  לספר  להמשיך  לספר  שמותר 

 בימי ספירת העומר.  האנשים 

 תספורת לבעלי הברית 

שאלה:  ט האם.  העומר,  בימי  הנערכת  הבן    ברית  לאבי  מותר 

 להסתפר? 

הרב:   ס"ב(הרמ"א  תשובת  תצ"ג  פי שאין כתב   )סימן  על    שאף 

או   ברית  בעל  שהוא  מי  מקום  מכל  הספירה,  ימי  בכל  מסתפרים 

 הספירה.  פר בימיתשמל את בנו מותר להס

בריתבע" הבן על  הכוונה    " ל  המוהל,  אבי  או  הסנדק  שלשתם  , 

 פר בימי הספירה. ומותרים להסת נקראים בשם "בעל ברית"

שמשלמים אמצעים  בעלי  אנשים  ס  יש  להיות  כדי  וכך  כסף  נדק 

 . הדין מותרומן    – ם להזה ממש מציק ר ולהתגלח, כי פכלו להסתיו

מ שהם  הזכות  היא  קבליאבל  בסנדקאות  ביותר.  ם  מרן  החשובה 

יוס נוסע  ףהגר"ע  מז  בעבר  היה  לאנשים שהיו  לעיר  מינים  מעיר 

.  הזו מצוה  אותו ומתכבד בסנדקאות, עד כדי כך היה מחבב את ה

אבל  ם  בשני אליו,  באים  והיו  לנסוע  הפסיק  כבר  הוא  האחרונות 

א מצוה  מצות הסנדקאות הי  לבריתות. בעבר הוא היה ממש נוסע  

 . גדולה מאד

לציון   בראשון  בקהלה  לי  הראוי  של    -פעם  נדיב  תמונה  איזה 

  על כך   רוסיה יא  שס גדול מנר פקיבל  ש,  לב לביובמפורסם בשם  

הוא לא התגלח  ם, ועם זאת  לה שים את הכלכעצשפיתח וגרם לה

  כזה ראה וקדש. . עם הזקן  מו שהואבימי העומר וקיבל את הפרס כ

בנושא   כולם  את  לחזק  הזקן.  מצוה  את  לגלח  לא  שיקפידו  הזה, 

 ר לגלח, כגון חתן בר מצוה או בעלי הברית. מלבד למי שמות

 קול התורה" "מערכת  ו  -סכנת האינטרנט 

ה בי  י. הת  למערכת הוראה  התורה  תחבר  ש"קול  ניתן  ",  שם 

אלפי שיעורי   ישראל ותלשמוע  מגדולי  במגוון  ורה  שונים  רבנים 

נושאים. של  ביב  גדול  מעמך  רבה  דרישה  היתה  ישראל  זמנו  ת 

התורה של מרנן  ארץ ובתפוצות לתת להם לטעום מדברי  רחבי הב

רך  לצו לשמוע את דבריהם בהלכה ובאגדה, ו,  ני הישיבה רב   ורבנן 

ון הרב  אבי הגאר  " טרנט. מולפתוח אתר אינ  ום צעצורך    וצרכך נ

שליט"א   לעניצמח  נחרצות  שטמונה  ן  התנגד  הסכנה  בגלל 

לשמוע   כדי  אותו  יפתחו  שאנשים  וחשש  תורה באינטרנט,    דברי 

 חלילה וחס למקומות שליליים.  גיעוומשם י

שתהיה  אבא שליט"א דרש  ה טעמים,  היה צורך גדול מכמאבל כש 

ומ הסכנות,  מפני  באתר  שאזהרה  שלפותי  האתר  את  ישיבה  ה  ח 

לא שגרתית בשורה  לנתקל  ולבני  יד:  יעתך, האינטרנט מסוכן לך 

, ואם אתה בכל זאת נאלץ להשתמש בו לצורכי עבודה,  משפחתך

וכו' ראויה  חסימה  ידי  על  זאת  לעשות  שלא  ז   .יש  דבר  נמצא  ה 

 . בנפשו של מור אבי שליט"אה ממש ה הימקום, וזבשום 

שישנם אנשים שלא היה  שיחיה  נודע לאבא שנים שעברו במהלך ה

ני  להם אינטרנט, אבל בגלל הרצון לשמוע את השיעורים של רב

אותם,   להשיג  דרך  להם  היה  ולא  את  הישיבה  לביתם  הכניסו 

הוא    האינטרנט. כל פעם שאבא  כזה  דבר  שום    אין פרסם ששמע 

לשמוע דברי תורה. הוא דיבר על כך  כדי    טרנטאינ  פתוחהיתר ל

בחריפות הדברים    ממש  את  מקום  בכל  ופרסם  רבים  במקומות 

 הללו. 

הסת לא  באפק  אבא  אלטרנטיבה  רק  למצוא  שיש  והבין  זהרה 

רה". זו מערכת  התו  קול לבעיה הזו, ולכן הוא הקים את מערכת "

אשעלת יש  ושם  כסף,  מאד  הרבה  כלה  שנמצאים  ורע השי  ת  ים 

 הישיבה.    באתר

דברי  כך   את  לשמוע  כדי  לאינטרנט  להיכנס  צורך  שום  שאין 

ש באתר.התורה  אין ל   נמצאים  התורה  בני  של  המוחלט    רוב 

וכ לאינטרנט,  להיכנס  לא  אפשרות  שחלילה  סיבה  די  להם  תהיה 

הזו להיכנס   המערכת  את  החמור    נטטרהאינ  .הקמנו  הדבר  הוא 

ל כך בקול חוצב  , ומרן ראש הישיבה שליט"א תמיד זועק ערביות

כמה   עד  אש  שלהבות  צורה  בכל  מאינטרנט  להתרחק  תהיה  יש 

 ולמרות כל החסימות. 

לשאול שאלות מבית ההוראה,  צה  שרוכמה שלוחות, ומי  שם  יש  

 . מהבמשך כל שעות הימ לוחה הזו ולקבל מענה יכנס לשיכול לה

מלב ההוראזה  בית  של  הקיימים  המספרים  שבמספר  אלא  ,  ה ד 

 . תורה השיעורי  את גם לשמוע  החדש ניתן 

ה'   מאברוך  השבועות  שהבשלושת  הופתענו  ז  נפתחה  מערכת 

למערכת    ם שנכנסו הטלפוני  לפי ת א, את הרבהת ההיענות אלראו

קיבלו פסקי הלכה בבית  למדו דף היומי ו,  והאזינו לשיעורי תורה 

 ההוראה. 
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מדי  אני מוסר  ך ה' השיעור שדף היומי, וברוהשיעורי  הזכרנו את  

במערכת  מופיע,  שם, בנוסף למקומות הרבים שהוא  יע גם  יום מופ

 . קומותבעוד ועוד מו שוןקול הל

המיוחד בשיעור הזה שהוא אמנם שיעור של כחצי שעה, אבל הוא  

סיכ אנחנלא  אלא  הדף,  של  שורה  ום  שורה  קוראים  ומסבירים  ו 

ים  נשודברי שאר הראוב  בוננות בדברי רש"י אחר עיון והתאותה  

לא    ונים.והאחר במתמיד  זה  ובפרט  שנלמדת  סכ פשוט  יבמות  ת 

הדף  במסגרת  חכמים  .  כעת  תלמידי  גם  מזה,  נהנים  רבים  וב"ה 

 הנבחנים וחוזרים על הש"ס. 

זה יהיה לתועלת עם ישראל, להרבות  הקו הוהעיקר הגדול הוא ש

שמים   היחידכבוד  התכלית  הענשזו  בכל  ההתנדב ה  הגדול  ין  ותי 

 הזה. 

 

 03-5050550: וקו קול התורה ל בית ההוראה שהמספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פ"ב התש  ניסן כ"גון ראש וםיעור נמסר בישה

 םבצהריי 12עה בש  ברמה"ערוץ "קול בדי יום ראשון כמי

 . זוזמא קיצחב הרביקורת:   ה נחוםשלמ : הרב לוןהע ךרעו

 ליט"א: רב שספרי ה השיג את ניתן ל

 שנת תשע"ח. ו בבהלכה, שנמסר"א שליט שיעורי הרבאת  וללהכ - 'א  חלק ""תורת חייםספר . 1

 תשע"ט, תש"ף.    תבשנרו סשנמ,  יט"א בהלכהשל יעורי הרבל את שהכול -ק ב' " חלםת חיירור "ת. ספ2

   פ"א.בשנת תששנמסרו בהלכה,  א ט"י הרב שליאת שיעור הכולל  -' ים" חלק גחי  ורתת" ספר. 3

  הנומש  על כל השלחן ערוךרה  ומעשיות בקצ  יותקטואלותשובות א  אלותל שכולה  -'  חלק את מעשיות"  הלכוספר ".  4

 כות שבת. בהל הברור

, הנהגה שלחן ערוךעת חלקי הארבת בושיותשובות אקטואליות ומע  לותשא  לכולה  -" חלק ב'  יותהלכות מעשספר "  .5

 השקפה. ו

 בהלכה.  רביםים ושאבנ וןק העירוכות בעומות אאלות ותשובלל שהכו -" רי הלכהת "בירוו"ש .6

 .שיםרת חיים" דרו"תוספר  .7

ח.  8 "תורת  חידושיה  -  סל הש"ע  יים"ספר  הכולל  על  במסכם  ב גמרא  פת  אישנ  רקבא מציעא  סוגיות  יוחזם  על  וכן  ן. 

 ת הש"ס.כתובמס ותנוספ

 0533-121357' הארץ בפל בכל רחבי יתן להשיגנ

   il.com@gma26065352A0 -דוא"ל שר בר ק יצול ן וכיל,  העלון במי ם את פים המקבלילאל להצטרף  ניתן

 וכן במערכת "קול הלשון"  02-5606532חיים" קו "תורת ב  שליט"אורנו הרב  מר לשאוה ניתן להאזין לשיעור ז
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