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        ::::זזזז""""עעעעתשתשתשתש    קקקק""""אחואחואחואחושבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור     דדדד""""בסבסבסבס
        

 איזו מצוה קודמתאיזו מצוה קודמתאיזו מצוה קודמתאיזו מצוה קודמת    ,,,,הבדלה וספירת העומרהבדלה וספירת העומרהבדלה וספירת העומרהבדלה וספירת העומר    ,,,,קידושקידושקידושקידוש

יש על האד� , הנה במקומות שרגילי� להתפלל ערבית מבעוד יו� בערב שבת .א
דהיינו חצי [להתחיל את סעודתו קוד� שיגיע הזמ� הסמו� לחובת ספירת העומר 

משו� שא� יגיע זמ� זה אסור לו להתחיל את סעודתו עד , ]�שעה קוד� צאת הכוכבי
 .שיגיע צאת הכוכבי� שאז לאחר שיספור יתחיל את סעודתו

, הא� יקדי� את הקידוש או את הספירה, אי� יעשה האד�, ויש לעיי� בא� אירע כ� .ב
שהלא , ואמנ� למנהגנו ליטול ידי� קוד� הקידוש בהכרח יקדי� את הספירה לקידוש

הפסיק בספירה בי� הקידוש לסעודה לאחר שנטל ידיו והרי אסור לו לאכול אי� לו ל
ומה שיש לדו� הוא לנוהגי� ליטול ידי� , כ יספור קוד� קידוש"כ ע"קוד� הספירה וא

 .הא� יקדימו את הספירה או את הקידוש, אחר הקידוש
נ יש לקדש קוד� הספירה משו� שעיולי יומא "כתב שבביהכ 1והנה בתרומת הדש� .ג

ה כא� יקדש "שלדבריו ה' ומסתבר לכאו, ]2והובאו דבריו להלכה בשלח� ערו�[די" ע
 .כ יספור את העומר קוד� נטילת הידי�"ואח

ולא ספרו עד שהגיע זמ� , וכעי� זה יש לדו� בדי� נשי� הרגילות לספור את העומר .ד
ל נראה לכאורה שימתינו עד לאחר "שלהנ, הקידוש הא� יספרו קוד� הקידוש

 .ורק אז יספרוהקידוש 
, מצוות לאד�' דהנה פשוט שכל דיני הקדימה ה� כשמזדמני� ב, ואמנ� יש לדו� .ה

שבאופ� זה לא נאמרו דיני , אול� אי� איסור לאד� להקדי� דבר הרשות לפני מצוה
ע דשמא נשי� שאינ� חייבות כלל "ומעתה קצ, כ בשאגת אריה"וכמש, קדימה כלל

צות� כדבר הרשות שאי� בו די� קדימה א" כשסופרות חשיבא מ, בספירת העומר
א" , יש כא� קיו� מצוהקיו� מצוהקיו� מצוהקיו� מצוהאול� בפשטות נראה יותר דכיו� דסו" סו" . [ע בזה"וצ, כלל

 � .]יש כא� די� קדימה חיוב מצוהחיוב מצוהחיוב מצוהחיוב מצוהשאי� כא
ד לתת טע� להקדי� "מדוע הוצר� התרוה, ובעיקר דברי התרומת הדש� יש לעיי� .ו

הלא בודאי קידוש של שבת תדיר , דלכאורה ג� בלי זה, קידוש משו� עיולי יומא
 .ומטע� זה יש להקדימו לספירת העומר, הוא יותר מספירת העומר

הוא תדיר ' שלכאו, ט"ד הוצר� לטע� זה מחמת קידוש של יו"ל דהתרוה"ואולי י .ז
ט יו� בשנה ואי� מקדשי� את "שהרי סופרי� את העומר מ[פחות מספירת העומר 

כ יש להקדי� את "ואעפ, ] ב ימי�"ל י"וימי� טובי� אלא שבעה פעמי� בשנה ובח
 .לספירה] בליל שביעי של פסח[ט "קידוש יו

דא� באמת היתה מצות ספירת העומר נחשבת תדירה יותר , אול� באמת זה אינו .ח
דהלא כבר כתבו , ט היה לנו להקדי� את הספירה לקידוש"ממצות קידוש של יו

וכדמוכח מכ� , עיולי יומאשמעלת תדיר קודמת למעלת ] 3א"ז והגר"הט[האחרוני� 
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  .'סימן ס' חלק א 
2

  .ט"ס תפ"סו 
3

 .ב"תרפ' ח סי"או 
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כ שאי� הספירה נחשבת "וע, שמקדימי� בקידוש את ברכת הגפ� לברכת הקידוש
 .תדירה יותר מהקידוש

ל "ובטע� הדבר י, ט אינו נחשב לאינו תדיר מול הספירה"ועל כרח� שקידוש של יו .ט
, 4ט נידונות כמצוה אחת"שמצות קידוש שבת ומצות קידוש יו] א: אופני�' בב

 5על פי מה שכתב בערו� לנר] ב. כ תדירה יותר ממצות הספירה"קידוש אומצות 
אלא מצוה , להוכיח דתדיר אינו נקבע לפי מספר הפעמי� שאד� מקיי� את המצוה

תדירה היא מצוה שמקיימי� אותה במש� תקופות שונות בשנה לעומת מצוה 
ט המתקיי� "ל שקידוש של יו"שלדבריו י, 6שמקיימי� אותה רק בתקופה מסוימת

 .7במש� תקופות שונות בשנה נחשב תדיר יותר מספירת העומר
ד שיש להקדי� קידוש "מדוע לא כתב התרוה, אלא שמעתה הדרא קושיא לדוכתא .י

אלא שבא לומר שקידוש שונה , ושמא באמת יכל לכתוב כ�, לספירה משו� תדיר
כ "משא, 8יש לאחרה משו� אפוקי יומאשבהבדלה למרות שהיא תדירה , מהבדלה
 .     9ע"וצ, בקידוש

והנה המנהג הוא במוצאי שבת בו מברכי� את ברכת הלבנה להקדי� את ספירת  .יא
ברכת הלבנה נחשבת ' דלכאו, ולדברי הערו� לנר יש לעיי�, העומר לברכת הלבנה

ת ומדוע שלא נקדי� את ברכת הלבנה לספיר, תדירה יותר שכ� מצוותה בכל השנה
 .העומר

שאי� מצוה לחפש  �11"והרמב 10דהנה מבואר מדברי הירושלמי, ל בפשיטות"אלא די .יב
ל שכל "ומעתה י, אלא הרואה אותה בחידושה חייב לבר�, את הלבנה ולבר� עליה

 .שלא ראה אותה לא חלה עליו כלל מצות ברכת הלבנה ואי� כא� דיני קדימה כלל
, בנה למקרא מגילה משו� תדירכתב להקדי� את ברכת הל 12י"ת נוב"אול� בשו .יג

ואולי כוונתו באופ� שהקהל רואי� את הלבנה מהחלו� , ל כסברא זו"ומשמע דלא ס
 .ב"וצ, 13והתחייבו במצותה

                                                
4

הוי מצוה ואף הוא נלמד מזכור את יום השבת לקדשו דבודאי ', ט מדאו"דלא מיבעיא לסוברים דקידוש דיו 

ל דגדר המצוה מדרבנן היא להרחיב "י, מ"אוחם גם לסוברים דהוא מדרבנן וכדכתבו הפוסקים בשם המ, אחת

 .ועיין, את חובת קידוש דשבת
5

 .ו"סוכה נ 
6

משום , אורי וישעי' א שכתב להקדים ברכי נפשי לאמירת לדוד ה"תקפ' מטה אפרים סי' וכעין זה מצינו בס 

 .למרות שאת לדוד אומרים הרבה יותר פעמים, ח"בכל רשברכי נפשי תדיר שהוא 
7

  .ב שמדבריו נראה להיפך"א סוף סימן כ"ואמנם עיין שאג 

אף , ח מיקרי תדיר יותר ממוספי הרגלים"דמוסף דר' בשבועות ט' נ היא מדברי הגמ"והנה עיקר ראיית הערול[

' גלים יש מצוה בפני עצמה על כל רגל דיינידמאחר דבר, ד יש לדון קצת"ולו. ה"עייש, שיש יותר מוספים ברגלים

  .ועיין, ח מיקרי תדיר טפי"ולכן ר, ע"על כל רגל בפ
8

אלא דיש , ב נקט שמעלת אפוקי יומא לא דוחה את מעלת תדיר"תרפ' ז בסי"אמנם הט, ד"כן הוא לתרוה 

  .משום שחובתה חלה קודם הלילה משום תמימות, להקדים הספירה
9

, ע אין בהם תדיר זה לעומת זה"ט וספיה"ד דקידוש של יו"ל לתרוה"ל דס"א שמעתי שי"ד וולפסון שליט"ומהגר 

  .ולכן הוצרך לטעם עיולי יומא, ולקידוש יש מעלת ריבוי הזמנים, דלספירה יש מעלת ריבוי הספירות
10

  .'הלכה ג' ברכות פרק ט' מס 
11

 .ז"י הט"ברכות פ' הל 
12

  .א"מ' ק סי"ח מהדו"או 
13

, קר דבריו שכתב להפסיק באמצע קריאת המגילה לקידוש לבנה מטעם מצוה עוברתט יש לדון בעי"ומה 

  .ועיין, ש"אולם אם נימא דמיירי בראוה א, ז שלא ראו הלבנה לא התחייבו כלל במצוה"כ' דלכאו


