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שהתורה  ואזהרות  ציווים  כמה  מצינו  בפרשה 
מצווה ומזהירה אותנו כיצד על האדם להתנהג עם 
חביריו. בתחילת יש ציווים שלא לפגוע בממונו של 
הזולת "לא תגנובו, לא תכחשו.. לא תעשוק את רעך 
ְתַקֵּלל  "לֹא  ציווים  עוד  נוספים  ואח"כ  תגזול"  ולא 
ֵּמֱאֹלֶקיָך".  ְוָיֵראָת  ִמְכֹׁשל  ִתֵּתן  לֹא  ִעֵּור  ְוִלְפֵני  ֵחֵרׁש 
"בצדק  בציווי  עשה  מצות  מצינו  אלה  לכל  בנוסף 
תשפוט עמיתך" ובאו חז"ל וביארו (גמ' שבועות ל 
לכף  לדון את חבירו  כל אדם  על  זה  ע"א) שציווי 
זכות. ובהמשך נאמר "לא תלך רכיל בעמך" ובגמ' 
(כתובות מ"ו א') אזהרה למוציא שם רע מניין, א"ר 
בירושלמי  בגמ'  אמרו  עוד  רכיל.  תלך  לא  אלעזר, 
רכיל"   תלך  "לא  הפסוק  על  א)  הלכה  פ"א  (פאה 
תנא ר' ישמעאל, זו רכילות, זו לשון הרע, [ולמה 
כן], תנא ר' נחמיה שלא תהא כרוכל הזה שמטעים 
ציווים  מכל  ע"כ.  לזה.  זה  ושל  לזה  זה  של  דבריו 

שלימות  את  מחפשת  שהתורה  למדים  אנו  אלו 
חיי הציבור. אך אולם יש להתבונן מדוע מצות אלו 
שייכות לפרשת 'קדושים', מה ענין שלימות החברה 

נוגע לענין קדושה.
מבארים המפרשים כי באמת ענין של 'קדושה' 
ואכן  הגוף הטבעיות.  נטיות  הוא התרוממות מעל 
הנטיה הטבעית של האדם היא 'אהבת עצמו'. ישנם 
לדבר  כגון  רב,  סיפוק  מוצא  האדם  דברים שבהם 
מעמדו  את  מחזק  הוא  שבזה  חבירו,  של  בגנותו 
לעומת חבירו. ולפעמים אהבת עצמו מורה לו היתר 
או  בגניבה  כגון  ישרה,  בדרך  שלא  ממון  לקחת 
גזילה, ואפילו הוא מוצא היתרים לעצמו, שבאופן 
זה לא נורא אילו אני ארויח משהוא וחבירי יפסיד, 
בני אדם מחפשים תמיד את  כך  לו הרבה.  יש  כי 
טובת עצמם מבלי לחשוב על הצד השני של חבירו. 
וכאן באה התורה ודורשת 'קדושים תהיו' תתרומם 
של  בענינים  רק  לא  שלך,  הטבעיות  הנטיות  מעל 
חיי משפחה, אלא  קדושת  או  'קדושת המאכלים' 
החברה,  של  הכלליים  בחיים  גם  אלו  לכל  בנוסף 
'כמוך'.  עימו  ולהרגיש  הזולת  אהבת  את  לחיות 
ודבר זה מצריך הרבה התרוממות מעל נטיות הגוף 
אלו,  במצוות  דבוק  יותר  שהאדם  וככל  ותאותיו. 
ומיישר את מידותיו, הרי זה מקדש את גופו, שאינו 
נמשך אחר תאוות הגוף, ואכן דוקא מצוות אלו הם 

עושים את האדם מקודש.
בספר 'זכרון מאיר' מביא את דברי חז"ל בתורת 
כהנים אמר רבי אליעזר בן עזריה מנין שלא יאמר 
אדם אי אפשי לאכול בשר חזיר, אי אפשי ללבוש 

אפשי,  אלא  ערוה.  על  לבוא  אפשר  אי  כלאים, 
תלמוד  עלי.  גזר  שבשמים  ואבי  אעשה  מה  אבל 
לומר "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי". נמצא 
מלכות שמים.  עול  עליו  מקבל  הערוה  מן  הפורש 
ע"כ. והביאור בזה שמדברי ר' אליעזר אנו למדים 
דבר גדול כי בעיקר חביב להקב"ה שבירת התאוה 
והרצון של האדם. כי אין הפירוש רק שיגיד אפשי 
תועבת  שקר  זה  הלא  לזה,  תאוה  לו  אין  ובאמת 
תאותו  למרות  מחויב  האדם  אלא  שקר.  שפתי  ה' 
ורצונו ובאמת אפשי ואחרי הכל מחויב אני לשבור 

רצוני מפני רצונו יתברך. 
מקדישים  אתם  אם  חז"ל  דרשו  כהנים  ובתורת 
את עצמכם מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. 
מסביר המלבי"ם 'אם מקדישים אתם את עצמכם' 
והטבע  החומר  דרכי  מכל  ולהתנשא  לפרוש  היינו 
אזי  בשר,  ענייני  מכל  ונעלים  גבוהים  עניינים  אל 
כלומר  אותי"  קידשתם  כאילו  עליכם  אני  "מעלה 
שה'קדושה' הנאמרת אצל הקב"ה הוא מה שיעלה 
מן ההנהגה הטבעית אל ההנהגה הניסית פלאית. 
שאם הטבעים מושלים באדם והנפש נמשכת אחר 
החומר והטבע, אזי גם בעולם שורר הטבע והעולם 
והאדם  הטבע  מערכת  ומנהגי  סדרי  כפי  מתנהג 
נמצא תחת הסכנות הטבעיות. אבל כאשר מתקדש 
על  עליונה  הנהגה  אל  החומר  מן  ומתנשא  האדם 
טבעית גם בעולם יתקדש שם ה' ותתעורר הנהגה 

ניסית ופלאית.   

טו-טז)  פסוקים  כג'  פרק  (ויקרא  בתורה  כתוב 
מיום הביאכם את  לכם ממחרת השבת  "וספרתם 
עד  תהיינה  תמימות  שבתות  שבע  התנופה  עומר 

ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום".
המצוה  טעם  רעג')  (מצוה  החינוך  בספר  וכתב 
כיון שכל עיקרן של ישראל זה לשמור את התורה 
וללמוד אותה שכן בזכות התורה נבראו שמים וארץ 
וכן זה הסיבה והעיקר שנגאלו בני ישראל ממצרים 
לשמור את התורה וללמוד אותה, לכן נצטוו ישראל 
למנות את הימים ממחרת יום טוב ראשון של פסח 
עד נתינת התורה להראות בנפשנו את החפץ הגדול 
כמו שעבד שואף  ללבנו,  והנכבד  הנכסף  היום  אל 
מעבודתו  לנוח  שיוכל  כדי  ערב  לעת  המנוחה  אל 
התורה  קבלת  יום  יבוא  מתי  סופרים  אנו  כן  כמו 
וכל חפצו של האדם  שהספירה מראה שכל ישעו 

להגיע לזמן הזה, עכ"ל ספר חינוך.

רבותינו הראשונים נחלקו בזמן הזה שאין לנו בית 
העומר  קרבן  להקריב  יכולים  אנו  אין  ולכן  מקדש 

האם ספירת העומר היא מדאורייתא או מדרבנן:
העומר  ספירת  שמצות  והרי"ף  הרמב"ם  דעת 
ישעיה  רבינו  דעת  אולם  מדאורייתא,  היא  היום 
וכן דעת הרז"ה והרשב"א וכן עוד ראשונים כתבו 
שהיום מצות ספירת העומר היא מדרבנן וכן נראה 

שדעת מרן השולחן ערוך,

ולכך פסק הרב עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה 
את  אומר  אדם  שכאשר  ריד')  (עמוד  טוב"  "יום 
ה'לשם יחוד' לפני ספירת העומר ראוי שישמיט את 

המילים "הריני בא לקיים מצות עשה" כיון שספירת 
העומר היום היא מדרבנן.

מצות ספירת העומר צריך לספור אותה בשפתיו 
ולכן  בהרהור,  שסופר  מועיל  ולא  בפיו  ולהוציאה 
לחזור  וצריך  חובה  ידי  יצא  לא  בהרהור  ספר  אם 
ולספור בפה. ולכתחילה צריך להשמיע לאזנו ואם 

לא השמיע לאזנו אלא ספר בשקט יצא ידי חובה.

עוד נחלקו רבותינו הראשונים לענין מצות ספירת 
העומר האם היא מצוה מתמשכת לכל זמן הספירה 

או שכל יום ויום זה מצוה בפני עצמה.
שכתוב  התורה  כוונת  מה  מחלוקתם  ושורש 
"שבע שבועות תמימות תהיינה" (הפירוש המילולי 
של המילה תמימות זה שלימות, היינו שבע שבועות 

שלמות לספור).
ספירת  מצות  שכל  גדולות  הלכות  בעל  דעת 
חיסר  אם  ולכך  מתמשכת  אחת  מצוה  זה  העומר 
אינו  ביום)  ולא  בלילה  (לא  ספר  ולא  אחד  יום 
יכול לספור את הימים הבאים בברכה כיון שחסר 
כאן "בתמימות" היינו בשלמות הדבר, ולכן ימשיך 

לספור שאר הימים בלא ברכה.
אולם דעת הרא"ש וכן דעת ר"י בעל התוספות 
בפני  מצוה  זה  שאחריו)  היום  (עם  לילה  שכל 
עצמה, והכוונה "תמימות" זה שיספור כל יום היינו 
לילה והיום שאחריו וזה נקרא שלם לענין אותו היום 
ולא  יום אחד  לפי שיטתם אם החסיר  ולכן  עצמו, 
ספר (לא בלילה ולא ביום) בכל זאת יכול לספור 
בהמשך הימים הבאים את העומר בברכה, שכן מה 
שהפסיד אתמול זה אינו שייך להיום, שכל יום ויום 
הוא בפני עצמו ואתמול זה מצוה בפני עצמה והיום 

זה מצוה בפני עצמה.

פסק  ח')  סעיף  תפט'  (סימן  ערוך  בשולחן  מרן 
שאם אדם החסיר לילה ויום ולא ספר יספור בשאר 

הימים בלא ברכה כיון שספק ברכות להקל.
במה דברים אמורים, ששכח לילה ויום שאחריו 
אבל אם לא ספר בלילה ונזכר ביום למחרת בבוקר 
או בצהרים יספור בלא ברכה ושאר הימים הבאים 

יכול לספור בברכה לכולי עלמא.

מרן  פסק  לא,  או  אתמול  ספר  אם  מסופק  אם 
בשולחן ערוך (סימן תפט' סעיף ח') שיוכל להמשיך 
משום  הוא  והטעם  בברכה,  הימים  שאר  לספור 
ספק  ספר  אתמול  שספק  ספיקא,  ספק  כאן  שיש 
לא ספר, ואם תאמר שלא ספר ספק הלכה כדעת 
ר"י בעל התוספות שכל לילה ולילה זה מצוה בפני 
עצמה ואז יוכל להמשיך ולספור בברכה, והוא הדין 
אם הוא מסופק אם ספר בלילה הקודם את המספר 
הנכון או לא (ולא ספר ביום את המספר הנכון), 

שיוכל לספור בהמשך הלילות עם ברכה.

וכן אותו הדין אם ספר רק את הימים כמו שצריך 
באותו יום וטעה במנין השבועות (כגון שהיום יט' 
לעומר  יום  עשר  תשעה  היום  אמר  והוא  לעומר 
את  שאמר  להיפך  או  שבועות),  שלושה  שהם 
השבועות כהוגן וטעה במספר הימים (כגון שהיום 
יט' לעומר והוא אמר היום עשרים יום לעומר שהן 
באותו  נזכר  אם  לכן  ימים),  וחמשה  שבועות  שני 
כמו  ויספור  יחזור  בבוקר  למחרת  ביום  או  הלילה 
שצריך בלא ברכה, אולם אם שכח ונזכר רק בלילה 
ולספור את העומר בברכה  יכול להמשיך  למחרת 

משום ספק ספיקא.

את  ספר  ולא  הימים  את  רק  ספר  אם  וכן 
השבועות  את  רק  שספר  להיפך  או  השבועות, 
ולא ספר את הימים, נחלקו בזה גדולי האחרונים, 
למחרת  ביום  או  לילה  באותו  נזכר  אם  ולהלכה 
בבוקר יחזור ויספור כמו שצריך בלא ברכה, אולם 
להמשיך  יכול  למחרת  בלילה  רק  ונזכר  שכח  אם 

ולספור את העומר בברכה משום ספק ספיקא.

שזה  כיון  העומר  ספירת  ממצות  פטורות  נשים 
מצוה שיש לה זמן וכל מצוות שיש להן זמן קבוע 
לספור  רוצות  הנשים  חייבות, אבל אם  אינן  נשים 
פי  על  אולם  רשאיות,  ברכה  בלא  העומר  ספירת 

הסוד אין להם לספור כלל אפילו בלא ברכה.
(ע"פ הלכה ברורה, ילקוט יוסף ואחרונים)




