
 

 

ירק או פרי הגדלים בעציץ 
 שבבית מה ברכתם 

 

ה"ו]    בירושלמיתני   דכלאים  נקוב  [פ"ז  שאינו  עציץ 
ואין   מדמעת,  אינה  ותרומתו  מהלכה,  מעשרותיו 
חייבין עליה חומש. רבי יוסי בעי מהו לומר על פיתו  

 א לחם מן הארץ. המוצי
לי בעציץ  ומבואר דמספק"ל  חיטין  גדלו  אם  רושלמי 

הפת   על  לברך  מצי  אי  פת,  מהן  ועשה  נקוב  שאינו 
 המוציא לחם מן הארץ או לא. 

סי"ז]    בחיי אדםואכן   נ"ב  כלל  הפירות  ברכת  כתב דאחד  [הל' 
ועשה   נקוב  שאינו  בעציץ  שגדל  דגן  מיני  מחמשת 

ל  המוציא  עליו  מברך  אינו  פת,  הארץ,  ממנו  מן  חם 
(כדאי לחם  נקרא  ספ"ז).  דאינו  כלאים  בירושלמי  תא 

אלא מברך עליו בורא מיני מזונות. ומ"מ מברך עליו  
שאכלו   ג'  פרק  ריש  בברכות  (כדאיתא  המזון  ברכת 
ועי   נקוב,  שאינו  בעציץ  דנזרע  דמוקי  טבל  באכל 

 במג"א סי' קס"ח ס"ק ט"ז). 
איתא   ה"נ  המזון  ברכת  עליו  מברך  דמ"מ  [ומ"ש 

נשאלתי   -וז"ל רושלמי שם] [הנדפס על גליון הי בציון ירושלים
שאל   ולא  המוציא  דוקא  נקט  למה  טארניפאל  מק"ק 
על ברכת המזון. והשבתי בפשיטות דעיקר הבעיא אי  
המוציא   לומר  דשייך  ארץ  נקרא  נקוב  שאינו  עציץ 
וכו'   בהמ"ז  על  בעי  לא  ולכן  וכו',  הארץ  מן  לחם 

 ע"ש].    
הדביר א']    [סי'  ובפתח  ס"ק  הירושלמיר"ג  דמדברי    כתב 

נשמע דפרי שמברכין עליו בורא פרי האדמה כשגדל  
אם   בספק  קאי  נקוב  שאינו  בעציץ  גדל  אם  בקרקע, 

 מברכין עליו בורא פרי האדמה או שהכל. 
כתב   אדםוכיוצ"ב  מברך    -  החיי  דאינו  דה"ה  ונ"ל 

 בורא פרי האדמה דלא נקרא אדמה אלא במחובר.  
אמנם על פירות האילן צ"ע אם מברך    -והוסיף וכתב  

בורא פרי העץ, אם מקרי פרי, וגם אם נקרא עץ. וציין  
 לדבריו בנשמת אדם בסוף הל' לולב. 

א']  ושם   ס"ק  נ"א  קנ"ב  בעציץ  [כלל  הגדל  בלולב  הסתפק 
שאינו נקוב אי שרי לצאת בו ידי חובה, ובתוך דבריו  
על   האדמה  פרי  בורא  לברך  דאין  דה"ה  דנ"ל  כתב 

רך בורא פרי  בעציץ שאינו נקוב. מיהו לענין לב  הגדל
דנראה דלא מספקא לירושלמי כלל דודאי   העץ כתב 

 מקרי עץ, ע"ש. 
הדבירוהנה   קימ"ל    בפתח  דלא  לדינא  העלה 

בבלי   דאיתא  מהא  ע"ב]  כהירושלמי,  מ"ז  דחיטין  [ברכות 
על   מברך  פת  מהן  ועשה  נקוב  שאינו  בעציץ  שגדלו 

דברכינ וכיון  ברכות,  ג'  מברך  הפת  ברכות  ג'  עליה  ן 
המוצ בתוספתא  בתחילה  כדאיתא  דברכות]  יא,  כל  [פ"ד 

ברכות,   ג'  עליו  מברך  המוציא  תחילה  עליו  שמברך 
טעמים   והביא  בזה  שהאריך  ע"ש  איפכא.  וה"ה 

לדינא   והעלה  דגן    -נוספים.  מיני  מחמשת  פת  דעל 
מברך המוציא  המונח בארץ  הגדל בעציץ שאינו נקוב  

ועל   הארץ.  מן  פרי  לחם  בורא  מברך  בו  הגדל  פרי 
 האדמה. 

ק']    השדי חמדוכן העלה לדינא   כלל  הכ'  דעל פת  [מערכת 
הארץ.   מן  לחם  המוציא  מברך  נקוב  שאינו  מעציץ 
וע"ש דביאר דמ"ש פתח הדביר "שעציץ שאינו נקוב  
המונח על הארץ". היינו משום דאם אין העציץ מונח  

 על גבי קרקע אינו נקרא גידולי קרקע כלל. 
נא דעל הפת  לם בדברי החיי אדם מבואר דס"ל לדיאו

פרי   בורא  לברך  א"א  הירק  ועל  מזונות,  לברך  יש 
האדמה. (ובדבריו מבואר להדיא דס"ל דמהא דמברך  
ג' ברכות ליכא ראיה דמברך עליה המוציא.   על הפת 
דפתח   ואף  הירושלמי.  שעל  ירושלים  הציון  וכדעת 

ד על  לחלוק  והאריך  הח"א  דברי  הביא  בריו.  הדביר 
 ו). מ"מ דעת החיי אדם דלא כדברי

נימא דמ"ש המונח בארץ   ואף לדעת פתח הדביר אי 
הוא בדווקא (כמ"ש השדי חמד), יל"ע בעציץ המונח  
ויש   בארץ.  מונח  אי חשיב  קרקע מרוצפת  ע"ג  בבית 
לדון בזה אף בעציץ נקוב דאפשר דחשיב כאינו נקוב  
קרקע.   קומת  שאינו  בבית  ובפרט  הרצפות.  מחמת 

 יסורי שביעית. כמו שהאריכו האחרונים בזה לענין או
נסתפק  [ח"א סי' ר"ה בהערות על סי' ר"ד]    שבט הלוי  (ובשו"ת

ומסברא דאינו דומה    -לענין ברכת גדולי מים, וכתב  
אבל   האויר  מן  הוא  המין  כל  ופטריות, דשם  לכמהין 
כאן מין זה הלא הוא פרי האדמה, ובחיי"א סוף כלל  

ה בברכת  נסתפק  נקוב,  נ"א  שאינו  בעציץ  גדל 
אדם  מינים כלל קנ"א נסתפק לגבי    ובנשמת  בהל' ד' 

גדול הוא   ספק  וא"כ  כל הדינים ומאריך שם לפלפל, 
עליו   שיברך  לפסוק  אין  למעשה  אך  מים  בגדולי 

 שהכל, ויותר מסתבר לברך ברכתו הראויה).     
 

 [נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 
 

 בס"ד 

 מיקתא ע  מעתאש
 

 המתפלל מעריב מאוחר, האם יספור ספה"ע בתחילת הלילה 
 מצות ספירת העומר בזמן הזה מה"ת או מדרבנן א. 

מה"ת   מיום    מ"טלספור  נצטוונו  השבת  "  )טו  פס'  כ"ג,פויקרא  (שנאמר    , בניסן  ט"ז יום  ממחרת  לכם  ונח'    ."וגו'וספרתם 
  (סי' תפט סע' ב)   הטשו"עבזמן שהבית המקדש קיים או אף בזה"ז. ולהלכה דעת    הראשונים האם מצוה זו נוהגת מה"ת דוקא

כמ"ש   כעיקר  נקטינן  וכן  מדרבנן.  כה)  המ"בשהיא  וס"ק  יד  שמ"מ  .  (ס"ק  מדאו', חיי'  אלא  שהיא  הסוברים  לדעת    לכתחלה 
 . . ועי' בזה בגליון קפ"אס"ק כה)( מ"בה וכ"כ ,(שם סע' ד) הרמ"א כמבואר 

 תחלה ב. זמן המצוה לכ 
שמשמע    (סוף פסחים)  כהר"ןדלא    . "תמימות"שלכתחלה יש לספור מיד בתחילת הלילה משום    (סוף פסחים סי' מ)   רא"שבומבואר  

(סי'    והמ"ב  (רסי' תפט ד"ה והיינו משום)  וקציעה   רמוה   , (סי' תרפא ס"ק א)הט"ז    וכהרא"ש פסקו   תמימות.  בכלל  מדבריו דכל הלילה 
(או"ח  אג"מוה )שם( ר וקציעהמוהכמ"ש   ,למצות זין מקדימין משום זריבספירה מתחילת הלילה), (יש בזה ו"כ כמ. ותפט ס"ק ב)
 .אות א)סוף ח"ד סי' צט 

. אולם  , אבל מעיקר הדין מותר לספור כל הלילה אפי' לכתחלה הא ד"תמימות" אינו אלא מעלה ש  )שם(  באג"מאלא דעי'  
א)  באור לציון אות  פט"ז  ידי  לספור מתחלת הלילה צריך לכתחלה    ו לא, אלא דאין זה מעלה ות  כתב  (ח"ג  , אבל בלא"ה יוצא 

בדיעבד המצוה  מלשון  חובת  כן  [ודקדק  א)  השו"ע.  סע'  תפט  "  (סי'  בתשכתב  לספור  שכח  הלילה  אם  כל  חלת  וסופר  הולך 
כבר ו  ובאמת כדברי  ", משמע שלכתחלה יש לספור מתחלת הלילה. אמנם יש לדחות שהשו"ע אורחא דמילתא נקט]. הלילה 

 [ועיי"ש שהביא שיש סוברים שאם לא ספר בתחלת הלילה שוב אינו מברך]. )שם( במור וקציעהמבואר 
מיד ספירת העומר או דלמא עליו להמתין עד שיתפלל. וכמו כן יש    שעתיד להתפלל מאוחר האם עליו לספורמי  בויש לדון  

 יתפלל ואח"כ יספור. ח"כ יתפלל או אלהסתפק אם מצא הצבור סופרים ספה"ע האם יספור ו
 תדיר קודם ,תדיר ושאינו תדירג. 

עליו להתפלל ואח"כ לספור דמעריב תדירה יותר ממצות ספה"ע ו"תדיר קודם", וכמו  לכאורה  והנה העומד להתפלל מעריב  
  י' כה ס"ק א) (ס  בט"ז[ועי'  .  "מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד"שנא'  ל התדיר מחבירו קודם את חבירו  כ  (פט.)  בזבחים  ששנינו 

בדעת הט"ז משום שמצינו שמעלת מ"ז ס"ק א)    שם (  הפמ"ג. ופירש  (שם)הלבו"ש  שנקט בפשיטות שאין זה אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא היא. וכן נקט  
ג ד"ה  במחנה חייםתדיר נדחת מפני אין מעבירים [עי' בסימן כ"ה], ואם שניהם מה"ת אמאי אין מעבירין עדיף. אולם   הט"ז הקשה על    וראיתי בט"ז)  (ח"א סי' 

 . ](סי' קח אות א וסי' תרפד אות ג. ועיי בסי' כה סוף אות א)   מהלבושכן משמע ושהוא מה"ת. שפסק  (ח"א סי' טז) דברי מלכיאלבדהלא תדיר ילפינן מקרא. ועי' 
 מצוה שמחמת חובת היום דוחה תדיר האם  ד. 

ומצינו דחובת היום    מחמת ימים אלו,  ה שהיא חובה הבאחמת  מעולם יש להקדים ספירת העומר  יש לדון דלבאמת  אלא ד
 ה תדיר ברכת שהחיינואע"ג דד  , זמןה   מברך שהחיינו על  סוכה ואח"כמברך על ה ד  ומרדא   (נו.)  סוכה בש"ס דוחה מעלת תדיר  
(אות    ובשער ציון  )(ס"ק א  בט"ז  , עי'ג)(רסי' תרנ  שו"עה   וכן פסק   .דהוי חובת היום קודמת  סוכה  מכל ברכת ה   ,שנוהג בכל הרגלים

כתב  .  ג) מנוח בועפ"ז  פ"  רבינו  איכא  ד  )הי"ב  ו(סוכה  אבל כי  היום  מצות  חובת  ליכא בהדיה  כי  ה"מ  אמרינן דתדיר קודם  כי 
(סי' תרכב בהגהות   שכנה"גב  הוא, ע"כ. וכן  מים קוד  בהדיה חובת מצות היום כגון מצות סוכה ושופר ולולב והדומה להם אינהו

 (סוכות ח"ב סי' כ)  מקראי קדש ה[ולפי"ז לא קשה הא דהקשה  .  ו אות תקצח)" (כללי הדינים כללי התייד מלאכי  ב  אם הביו),  הטור אות א
 . עיי"ש. די"ל דחובת היום עדיפא]. דאיך אנשי ירושלים היו נוטלים ד' מינים לפני התפילה הא קי"ל תדיר ושאינו תדיר

כל הצבור)   בנוב"י. דיעויין  תדירה  וח ד  מעלת חובת היום  האםאלא דבאמת מצינו מח' בפוסקים   ואם  ק' ססי' מא ד"ה  מד'   (או"ח 
תמה סי' קלא ד"ה גם מ"ש)  לגרש"ק זצ"ל  (  השנות חיים אולם    .מחמת שהיא תדירה ה  לקריאת המגיל  מתקודקידוש לבנה  דשכתב  

קוד נ"ח  הוי  דבבהכנ"ס  קי"ל  שהרי  דיומא  חיובא  כח  מחמת  נדחת  התדיר  מעלת  שהרי  ודאי  במו  להבדלה   מתעליו  גילה 
 ). (או"ח ח"ב סי' תצט אות ג אבנ"זה נקטוכן  קיי"ל כאן דהמגלה קודם להבדלה.

מאוד דסוכה אמרי' בלא זמן וזה עדיף מתדיר דזמן   ה חובת היום שהיא מעלה גדול  אדדוקשכתב    (סי' תרפא ס"ק א)בט"ז  עיין  ו
יו דלא כהשנות  ברמדמבואר  ו .  וחים התדירמשא"כ בשאר מעלת כמו הקדש או שאר מעלה כגון פרסום הנס דחנוכה לא ד

שם בסוף דבריו שכת' שמה שאנו נוהגים בקריאת המגילה במוצ"ש   בט"ז עיין    ,לה יממג  השנות חיים ומה שהקשה  [   .חיים
חובת היום עדיפא אלא משום איחורי יומא דעדיפא שהרי שג אין זה משום  "שמאחרין את ההבדלה כמ"ש רמ"א סי' תרצ

אינה   זמקריאת מגילה  ועוד משום  שבת  קדושת  את  הבדלה   לח   נה סותרת  ולפ"ז  במהר"ם שיק  'ועי  .לפני  ד"ה  נה  סי'    ) (או"ח 
 . ](ח"א סי' יז אות לא) בדברי מלכיאלו

טז)  החק יעקבוכן פסקו  תדיר קודם לה.    כן  ועל  ,בכלל מעלת חובת היום  ה ולפי דברי הט"ז י"ל דספה"ע אינ ,  (סי' תפט ס"ק 
  (רסי' תפט)   כהמור וקציעה דלא  ו  .שום שהיא תדירה לספה"ע מה קודמת  דתפל  ד"ה אחר)שם  (  לכה ור ההביא ו  סי' כב)(ר  השאג"א 

שכתב דלעולם יש להקדים ספה"ע לתפלה כי ספה"ע יש לה עיקר מפורש בתורה והוי כמקודש משא"כ לתפלה שאין לה אלא  
 בסמוך.  עוד ועי'  . שתמה עליו  (שם) באג"מועי' רמז בדרך אסמכתא.  

 מקודש  מעלת  . ה
 (צ:)  בש"ס זבחיםדחשיב "מקודש" ומבואר  על כן יש לומר  חיובה היא מה"ת וש משום ש"הקדים קל  דישובלאו הכי נראה  

וכן דעת כל)  נוב"יה  דמקודש קודם לאינו מקודש.  ואם  ד"ה  מא  וססי'  לט  סי'  ק'  מד'  נגד דרבנן  שדאו'  (או"ח  וכ"כ חשיב מקודש   .
 .(ח"א סי' טו)  מלכיאל הדברי וכן דעת . ): ד"ה שהיין: ד"ה ריב"ל ושם נאברכות ד ( בצל"ח 

סופרים קודמת   פרים, תדע שהרי ברכת היין שהיא מדברישאין דין קדימה לשל תורה על של סוסי' כב) (ר השאג"א  א דדעתאל
ם  פסקו למילתייהו דלעולם ברכת היין קדים לשל יומשום דקיי"ל כבית הלל ש  ,לברכת היום של תורה משום שהיא תדיר

שת היום דבברכת היום יצא זה ידי קידוש של תורה, ואפ"ה ו דום דבר מקיר נמי שולא הזכ  עדיין  לא התפלל ערבית  'אפי
 .ב ד"ה וראיתי)"י(סוכה פ"ו ה  אור שמח הו  (או"ח סי' ד"ה וגם חוץ)  חלקת יואבה  . וכן פסקוכ"ברכת היין דדברי סופרים קדים ליה, ע

ת כדבר הרשות, ובכה"ג רשאי להקדים את דבר הרשות, ועל כן אם צריך לברך  ל נגד ד"תורה הו"דכיון דשל סופרין קלין משל  שכת'(ד"ה וכיון)   בשאג"אועיי"ש [
המ"ז דידיה על בהמ"ז ביו"ט או שבת דהוי תדיר של חובה, דהא לא סגי דלא אכיל פת, וספה"ע לגבי בהמ"ז של חובה הו"ל אינו תדיר, אבל בחול אין קדימה לב

 . ]צ"ה שבסמוך דחה דבריו דבהמ"ז קודמתלהקדים איזה שירצה. אולם האר שות בידוהלכך הר  דהא הו"ל תדיר של מצוי לחוד,ספה"ע, 
החיים ה  אולם להסתפק)  ארצות  ויש  ד"ה  א  ס"ק  כה  אריה   (סי'  השאגת  ראיית  היום    דחה  קדושת  אמר  שכבר  מיירי  ע"כ  דהא 

שכתב שלפ"ז   "שועיי[.  (שם נא: ד"ה שהיין)  הצל"ח ו  )(ברכות נא: ד"ה במשנה  פנ"יה  וכ"כ  .ועל כן מן התורה כבר יצא ידי חובתו  בתפילה 
אם האשה מקדשת לעצמה גם ב"ה מודו שתברך על היום ואח"כ תברך על היין כדברי    ,פלל ערבית ובקידוש היום הם חייבות ד"תתהנשים שאין דרכם לד  "לי

 . ], עיי"ש טעמם. ואכמ"להיין)ו. ד"ה ש(סוכה נ  בערוך לנרכן דחהו ו  דחה דבריו.(שם)    בהגהות השואל ומשיבכ. אולם "ב"ש, ע
  (סי' מט אות ב)   בתורת חסדו  (תנ' או"ח סי' עט ד"ה ואמנם)  בחסד לאברהםאבל    .בזה מספקא ליה  ש(או"ח סי' ז)    בהגהות רע"א ועיין  

  (שם   ההלכהביאור  מ   . וכן מוכח ב ס"ק א)(סי' תרע  מ"בוה(סי' סו)    לשמההתורה  . וכן נראה דעת  נקטו דאיכא מעלה למצוה דאו' 
 .(סי' תפט א"א ס"ק טו) פמ"גוב(פ' וירא אות ד)  בתיבת גמא  ועי' .(ח"ו סי' נג אות ג) השבט הלוי . וכ"כ ה לא מאחרין)ד"

   ו. מעלת תדיר כשאין דעתו לקיים המצוה עתה
בלא"ה   , אבלעכשיולהתפלל  כשכוונתו    אלא דכל זה .  ספורולאחר מכן ל  להתפללמעתה י"ל דהעומד להתפלל מעריב עליו  

לספוי מיד.כול  כן    ר  מאוחרועל  מעריב  להתפלל  שדעתו  לכתחלה    מי  זמנה  שזהו  מיד  העומר  ספירת  מצות  לקיים  עליו 
וכן משמע   לעיל.  יח)  מהמ"בכמבואר  סס"ק  תפט  יצחקוכ"כ  .  (סי'  ב)  במנחת  אות  נו  סי'  ש  .(ח"ט  העולם  אלא  לספור לאחר מנהג 

כי ספה"ע הוא דבר הנשכח בקלות  שביאר דהיינו טעמא דנוהגים כן,    ג)  ' נג אות(ח"ו סי  שבט הלוי בשו"מ  ו  ,"גה אף בכהלהתפ
 .בתחילת הלילה ואח"כ יבואו להתפלל בצבור ולא יספרו, קרוב שהרבה מאד ישכחו הספירה לגמרי לעצמו כל א' יספורואם 

א)   שעדבר יהובש  למגילה. אלא  םדיר וקוד יב תמהנוב"י דס"ל שקידוש לבנה חששהבאנו    'דאות  [ועי' לעיל   אות  לג  סי'   (ח"ב 
(תשובה    מהרש"לבמבואר  מה ש   לפיאולם  שאם אינו רואה הלבנה פטור מלקדשה.    ,חובה   תדיר  נושהרי קידוש לבנה איתמה  

י"ז י"ל ה. ולפלא קש  שלא התחייב עדיין   תדיר אפי'  שכל דבר שבידו להתחייב חשיב  ס"ק ב)סי' קסה  (  מ"בבהמובא להלכה    צז)
ת לבנה  טפי  שקידוש  ש דיר  דימספה"ע  אלא  בשנה.  פעם  י"ב  היא  המצוה "ל  הרי  שמקיימים  הימים  מספר  בתר    , דאזלינן 

כב)(ר  בשאג"א   וכן הוא  .ט פעמים"מעליה  מברכים    וספה"ע יותר מקידוש לבנה   .סי'  בדבר  וכן הוא    .ולפי"ז ספה"ע תדירה 
 ].(שם) יהושע

 ספירת העומר  מצא צבור מקיימים מצותז. 
אם דעתו להתפלל יותר מאוחר מעיקר הדין רשאי    ,מצות הספירה   םצבור מקיי ה ומצא  לה וכדומאיחר לתפנאנס ו שבאופן  ו

שבצאתו משם נמצא מעביר על ואין לחוש  [  .מיםקודומקודש  תדיר  ד  עליו להקדים התפלה משוםלהתפלל  לספור עתה. אבל אם דעתו  
עם".  משום  איכא  עמהם  משתתף    שהרי אםהמצוה   מצות    ).ע (  יומאב הא דאיתא  ד"ברוב  ומקיים  עם"דהנמצא בצבור  על    ",ברוב  אין מעבירין  ליכא משום 
   .](סי' קמז ס"ק יא)  במ"אמשום שאינו עוסק במצוה בגופו, והובא להלכה  ,ללכת ויכול המצות

לספורמ"מ  ו שישכח  חושש  תדיר    , אם  מעלת  דחינן  דבכה"ג  עמהם  א)  ח בכה"מבואר  ן  כו יספור  אות  ז  ות  בתשוב  וכ"כ  .(סי' 
 . ]אות ב)  (ח"ט נה "ימנחבעי' ו .הביא שם בשם החזו"א דדעתו דמ"מ רשאי לברך ואח"כ להתפלל, וצ"ע טעמוו[ (ח"א סי' שי וח"ב סי' רמח) ותוהנהג

 -מסקנא דדינא  -
לו חובה יש בדבר משום  מעיקר הדין מותר לספור מיד בתחלת הלילה אם דעתו להתפלל מאוחר יותר, ויש אומרים שאפי

יקדים  תמימו " הלילה,  בתחלת  ולהתפלל  לספור  דעתו  אם  ומ"מ  הצבור.  עם  ולספור כשמתפלל  להמתין  והמנהג  ש  "קת". 
צבור  אם    ואף  מדין תדיר.  ותפלה  יספור  , סופריםשמצא  כך  ואחר  יתפלל  אלא  ימנה עמהם  לא    .לא  חושש שאם  אם  אבל 

 תפלל.ואחר כך י  פורו) יסמנין אחר להתפלל בשאין  (וכגון  לאחר מכן לספור ישכח יספור עתה 
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 לספירת העומרות ילכות מצוה
 

 - ת העומרפירמצות ס -
 או מדרבנן ן התורהמצות ספירת העומר בזמן הזה מ

ויקרא  (שנאמר    , בניסן  ט"זיום מיום הבאת העומר שהוא יום    מ"טלספור  נצטוונו מה"ת  
דש קיים יש  ת המק בזמן הזה שאין בי ו  ."ו'וגוספרתם לכם ממחרת השבת  "  )טו  פס'  כ"ג,פ

נ גם  שהיא  התורה ואומרים  מן  (ת  .הגת  הכ"ד).ו"[רמב"ם  פ"ז  הלכה  ב עי'  ו  מ  ד"ה תפט    'סי( ביאור 
.  להיפךלספור) שהביא עוד סמוכים לדעה זו (ומש"כ שכן דעת החינוך דבריו צ"ע, שהרי בחינוך שלפנינו מבואר  

פסחים  (ר"ן  וכתב ה  ,)מצוה שו(  חינוך[  . נוהגת מדרבנןברים שוסורוב הפוסקים    ועי' במנ"ח (אות ה)).
. ומ"מ  ועוד  מ"ב (ס"ק יד וס"ק כה)  ,[טשו"ע (סי' תפט סע' ב).  וכן עיקר.  ]מפרשיםהרוב  דכן דעת    יט. ברי"ף)

 . דעת הרמ"א (שם סע' ד) דחיי' לכתחלה לדעת הסוברים שהיא מדאו', עי' במ"ב (שם ס"ק כה)]
 

 זמן המצוה
 לכתחלה מצוה זמן הא. 

(סי'  ט"ז    ,סי' מ)  סוף פסחים [רא"ש (.  "תמימות"מיד בתחילת הלילה משום    לספורלכתחלה יש  
אג"מ (או"ח ח"ד סי' צט אות א)  . ודעת הס"ק ב)  שםמ"ב (ו  )סי' תפט ד"ה והיינו(ר  ר וקציעהמו  ,תרפא ס"ק א)
ה המצו  ר מתחלת הלילה מקייםפסואם אינו  שאור לציון (ח"ג פט"ז אות א)  דעת המעלה. אולם    דאין זה אלא

 . ]ואג"מ (שם) )שם( ר וקציעהמו[זין מקדימים למצות. . ומשום זרי]בדיעבד 
 לספור מפלג המנחה ב. 

  ויש חולקים.   יש אומרים שהסופר ספירת העומר מפלג המנחה ולמעלה יצא ידי חובתו. 
זמן זה ללא  אחר כך וכדומה, יספור ב לספורשלא יוכל שחושש ועל כן בשעת הדחק וכגון 

[עי' בביאור הלכה (ד"ה מבעוד    .(או עכ"פ ביום ללא ברכה)  ור לספור בברכה ה יחזובליל   .ברכה 
  .יום) ובמ"ב (ס"ק טז)]

 בבין השמשות    לספורג. 
, ומכל  ]ואכמ"ל  ניסן חוהמ"פ א')(לוח אר"י  דקות    17[דהיינו עד    בבין השמשות מותר לספור ולברך  

ומ"ב  שו"[  ודאי לילה.  , דוקא כשהואמקום המדקדקים סופרים לכתחלה   ב)  סע'  תפט  (סי'  ע 
מש"כ(שם)  ועי'  ב   .  י"ב]שמעתא  בזה  גליון  השמשות  ו  .עמיקתא  בבין  ספר  שאם  אומרים  יש  יש 

 [מ"ב (סס"ק טו) בשם הא"ר]. ולספור בלילה ללא ברכה.  להחמיר
 קיבל שבת מוקדם ד. 

ויספור יחזור  ואם כוונתו    ללא ברכה,  אפילו אם ספר אחר שקיבל שבת מפלג המנחה, 
 . [מ"ב (ס"ק יח)]תה ספירה יברך על ספירה זו. ולא לצאת באיתה שה 

 לספור לפני מעריב או לפני הבדלה במוצ"ש ה. 
צאי  פילו הוא במואם יצאו הכוכבים מותר לו לספור אפילו לא התפלל עדיין מעריב וא

 ועיין בסמוך. [מ"ב (ס"ק יח)]. . דבר לילה הוא לכל שהרי  ,שבת
 בלילה כשדעתו להתפלל מאוחר  .ו

יש   כעת  להתפלל  בדעתו  ואין  מאוחרת  בשעה  ערבית  לתפלת  קבוע  מנין  לו  שיש  מי 
. ויש  ]ז אות א בהגה ד"ה הנה)"אור לציון (ח"ג פט[  בתחילת הלילה.מיד  אומרים שיספור ספה"ע  

 מכל מקום לא נוהגים לספור לפני התפלה כי  ,כןהוא  עיקר הדין  ף על פי שאומרים שא
ב הנשכח  דבר  הוא  א'  ואם  קלות  ספה"ע  עצמו,  ביספור  כל  מאד  פני  ישכחו שקרוב 

 .  ](ח"ט סי' נה אות ב) "יבמנחו באג"מ (או"ח ח"ד סי' צט) עוד 'ועי  .שבט הלוי (ח"ו סי' נג אות ג)[הספירה לגמרי. 
 איחר לתפילה ומצא הצבור מונים ספירת העומר ז. 

לספור עם    ל שיכו  יש אומרים   , ספירת העומרמעריב ומצא הצבור סופרים    איחר לתפלת 
ח"ב סי'  תשובות והנהגות  אות ד ו  ' נו מבין פסח לשבועות, ע(  הנהגות החזו"א[  .תפלללה ואחר כך    הצבור

 ספוריאם חושש שישכח  ו  תפלל ואחר כך יספור ד"תדיר קודם".יש  . ויש אומרים]רמח) 
   .]עיללש"כ נח"י (ח"ט סי' נו) ובממב. ועי' (ח"ב סי' רמח) [תשובות והנהגות  .ואחר כך יתפלל

 

 אכילה לפני הספירה 
   אכילה ושתיה לפני הספירה א. 

ל  אסור  הכוכבים  צאת  זמן  מערי(אפי  לואכמשהגיע  התפלל  כבר  קלו  וקרא  עד  "ש)ב   ,
ד)]  .שיספור סע'  תפט  (סי'  כג)]לספירה.    כה יש להחמיר מחצי שעה הסמוו  .[רמ"א  (ס"ק  .  [מ"ב 

 .יותר או פירות אפילו הרבה   ה ולא והיינו פת כביצ  , מותרת   טעימה בעלמא ומכל מקום  
 . ]מ"ב (סי' רלב ס"ק לה)[ .אפילו הרבה (שאינו משכר) משקה  וכן מותר לשתות  .ס"ק ו)]סי' תלא [מ"ב (

 נה שומר ימ .ב
[עי' ברמ"א (סי' רלב סע' ב) ומ"ב  .  זכירנו לספור רשאי לאכול לפני הספירה שי  אם ממנה שומר

"כ המ"ב (ס"ק כג)  ש(חוט שני ח"ד קובץ ענינים עמ' שעו) ודעתו שמיט"א  יח). וכן פסק הגרנ"ק של(סי' רלה ס"ק  
 ]."כ אין לסמוך עליוהיינו כי הוא איננו שומר פרטי ע לענין אכילה קודם צה"כ  הת השמש מועילשקריא

 קבוע   במניןמאוחר גיל להתפלל  רג. 
יתר  ה על    יכולין לסמוך  ריאת שמע, קאכילה לפני  על היתר דמנין קבוע לענין    םהסומכי

 אג"מ (או"ח ח"ד סי' צט)]. [. לענין ספירת העומרזה גם 
 

 פרטי דיני הספירה 
   מצות הספירה לספור ימים ושבועותא. 

לספור והשבועות.  צריך  (בעומר  הימים  אחד  יום  היום  אומר  הראשון  ביום  או    כיצד, 
ילעומר ואז יאמר היום שבעה  ימים  ועל  ,  כו'מים שהם שבוע אחד  ), עד שמגיע לשבעה 

 . ]שו"ע (סי' תפט סע' א)[ רך זה מונה והולך עד מ"ט יום.ד
 ספר ימים לחוד ב. 

שצריך    ש אומריםוי  ,שיצא בדיעבד  ש אומריםי  .אם ספר ימים לחוד ולא הזכיר שבועות
ואם שכח לחזור (בלא ברכה    כדין  חוזר וסופר  ל כןוע  .לחזור ולספור ימים ושבועות כדין

  .מ"ב (ס"ק ז)][. )ה שאר ימים בברכבור מונה ולספ
 ספר ימים לחוד, אבל באותה שבוע ספר אף השבועות ג. 

שהרי הזכיר   , יצא  ,אם לא אמר אלא היום שמונה ימים ולא סיים שהם שבוע אחד וכו' 
  .[מ"ב (ס"ק ט)]. אתמול ביום השביעי ה שבועה 

 ספר שבועות לחוד ד. 
ד ולא הזכיר ימים  וע אח השביעי היום שבמר ביום  כגון שא  ,אם מנה שבועות ולא ימים 

 .[מ"ב (ס"ק ז)]. לא יצא  ל הדעותכלל לכ
 פירות הקודמות אף הימיםסספר שבועות לחוד, אבל ספר ב ה. 

ויום אחד בלחוד   שהרי כבר הזכיר הימים    ,יצא  גםאם לא אמר אלא היום שבוע אחד 
 . ]ובשעה"צ (אות כח) כ"ב  בס"ק ועי' עוד שם .[מ"ב (ס"ק ט). שעברו כל אחד ביומו

 ספר בלשון אחר   ו.
יצא.    ספראם   אחת  חסר  היום ארבעים  ל"ט אמר  ביום  כגון  יא)]. בלשון אחר  (ס"ק   [מ"ב 

[ביאור אם מנה בראשי תיבות כגון שאמר היום ב' ימים וכדומה יחזור לספור בלי ברכה.  ו
 הלכה (ד"ה מונה והולך)]. 

 ספירה בלשון שאינו מביןז. 
לא יצא דהא לא ידע  ספר בלשון שאינו מבין אפילו הוא לשון הקודש  ם  אין ושמב  שון, בתנאיור בכל למותר לספ
ת  השאיל[מג"א (סי' תפט ס"ק ב) ומ"ב (ס"ק ה) אלא דעי' בכה"ח (אות כ) שפסק ע"פ  ה.  ואין זה ספיר  רמאי קאמ

   .רכה]"ץ (סי' קלט) שאם ספר בלה"ק ולא הבין יחזור ויספור בלשון שמבין ללא בעבי
 בלב  ירה ספח. 
ואם אין בידו לספור  [ביאור הלכה (ד"ה מונה)]. . בלב לא יצא דהרהור לאו כדבור דמיפר ס אם

[עי' מ"ב (סי' סב ס"ק . בלבו (ועי' בסמוך לענין ספירה בכתב) בפה על כל פנים יהרהר הספירה 
 .ורות הנ"ל]במק [עי'ואם לא חזר באותו יום לספור בפה, ימנה מכאן והילך ללא ברכה.  .ז)]

 תב בכ הריספט. 
ספר   זו    בכתבאם  ספירה  ידי  על  לצאת  התכוון  לא  יצאאם  ולספור לא  לחזור  ועליו   ,

ואם יכול לשמוע הברכה מאחר עדיף    ,בברכה. ואם כוון לצאת יחזור ויספור ללא ברכה 

י שאין בידו לספור  מו  ]., בערוה"ש (שם אות ט) ועוד)סי' תפט אות א(  "תשעבלב),  -ברע"א (סי' לעי'  [.  טפי
 (ועדיף מספירה בלבו בלבד). ל פנים יכתוב הספירה בכתב בכוונה לצאת ידי חובה על כ בפה 

   תוך כדי דבורתיקן  ספר שלא כהוגן ו י. 
   .[מ"ב (ס"ק לב)] יצא ידי חובה. חזר וספר כהוגן וך כדי דבורות  , כהוגןאם ספר שלא 

 הוגן  וספר שלא כ טעה וך כדי דבור כהוגן ות ספריא. 
ספר   כדות   ,כהוגןאם  דבורוך  כהוגןטעה    י  שלא  חובתו  ,וספר  ידי  שלמה [עי'  .  יצא  בבית 

ו . וכן פסקפסח פי"א אות ה ובהגה)   הליכ"שהגרשז"א זצ"ל (. וכן צידד  הגהות מבן המחבר או"ח סי' ה אות א)(
וכן דעת יא).  והגרח"ק שליט"א (הל' חג בחג ספה"ע פ"ו אות  ו  הגריש"א זצ"ל  ט"א (קובץ דרכי ייס שליהגר"א 

ב ח"ה)   הוראה בס"ד  בזה  והארכנו  נ"ז]שמעתא  .  גליון  לחזור   .עמיקתא  להחמיר  טוב  מקום  ומכל 
 . שם)] הגריש"א זצ"ל והגרח"ק שליט"א ([ ולספור כהוגן ללא ברכה.

 לספור שני ימים מספק יב. 
יש איזה    המסתפק  בספירה  מועיללספור.    יום  שלא  אומרים  ימים  ה לספור    לו   יש 

(יו"ד סי' רמח אות ג) והאבנ"ז    (או"ח סי' קסח אות ד) שמסתפק בזה.  םהבוש  [עי' בערוגת  סתפק בהם.מש
חברתהכתב   מקלקלת  אחת  ספירה  אומרים  ].  דבכה"ג  זה   שמועילויש  באופן  מברך    לספור  ואף 
וכן מבואר  .  ואין דבריו מוכרחים  במקראי קדש (פסח ח"ב סי' סז)  (שפירא ח"א סי' לד) ועי'  [דבר אברהם  .ועלי

שלמה מנין    ].מט)  (סי'  בשאלת  מספק  יספור  בה   הימיםולמעשה  הברכה  םשמסתפק  ולענין   ,
מבואר בשו"ע  כ[ואין משום חשש הפסק באופן זה  ישמע מאחר אם אפשר, ואם לאו יברך בעצמו.  

. וכן  (ח"ח סי' מח)  וכן פסקו במנח"י  .נקה"כ (רסי' שכח)מ. וכן נר'  בתבואות שור (סי' יט ס"ק כא) ו  (סי' לד סע' ב)
שבכה"ג יספור   (ח"ג פט"ז אות ז). אולם דעת האור לציון  (קובץ תשובות ח"ג סי' פג)הגריש"א זצ"ל    ה דעתנרא

 .עמיקתא גליון קפ"ג]שמעתא יש לחוש דספירה בכה"ג אינה בכלל ספירה). ועי' בזה ב דללא ברכה ( 
 בירך על דעת לספור מה שישמע מחברו יג. 

החש יודע  אינו  ופתח  אם  דעתבון  ש לסיים    על  ששמע  כמו  עד  ושתק  מחבירו,  ישמע 
ם  לכתחלה אין לברך אלא א  כל מקוםמ  .[שו"ע (סי' תפט סע' ה)]  .מחבירו וסיים כמוהו, יצא 

   .[מ"ב (ס"ק כט) ושעה"צ (אות לז)].  עליו לספוריודע מתחלה איזה יום  כן
 בירך כשבדעתו לספור שלא כהוגן וספר כהוגן יד. 

ואמ פתח  באם  ה'ר:  אתה  ד'"  לומר  עתד  עלאמ"ה    רוך  ד',  "היום  שהם  סבור  שהוא   ,
 .[שו"ע (סי' תפט סע' ו)]", יצא ידי חובתו. ה' "היוםונזכר וסיים 

 בירך על דעת לספור כהוגן וספר שלא כהוגן טו. 
, וטעה וסיים  "היום ד'"  על דעת לומראמ"ה   רוך אתה ה'באם פתח ואמר:  יש אומרים ש

(סי  ומברך. חוזר    , אינו "ה'"היום   ו)].    ' תפט[שו"ע  והסכמת האחרונים שבאופן זה חייב  סע' 
כיון   ולברך  לספור  הנכון.שלחזור  היום  ספר  לב)]  לא  (ס"ק  המזרח [מ"ב  עדות  ומפוסקי   .

 . [כה"ח (אות עז)]נקטו שיש לחזור ולספור ללא ברכה. 
 ורבירך בדעת לספור שלא כהוגן וספר שלא כהוגן ותיקן תוך כדי דבטז. 

אם בתוך כדי    כל מקום על יום אחר וכן ספר בטעות מ  כן  םתו גאם בעת הברכה היה דע
 . [מ"ב (ס"ק לב) וכה"ח (אות עו)]יוצא בזה. בור נזכר שטעה יסיים תיכף כהוגן די

 

 ספר ללא כוונה לצאת ידי חובה
 צריך לספור יום ענה לחברו איזה א. 

אע"פ    ילך,ה לו מבין השמשות ואענ  אם  ,אם חברו שאלו איזה יום סופרים באותה לילה 
סופר ללא  אינו רשאי לחזור לברך על הספירה, אלא חוזר ו  שלא התכוון לצאת ידי חובה,

ואות כו)]ברכה.   כג  יזו ס"ק כב) ובשעה"צ (אות  ועי' הטעם במ"ב (ס"ק  ד).  ועל מנת  .  [שו"ע (סי' תפט סע' 
בברכה, לספור  לחזור  וכך"  שיוכל  כך  היה  "אתמול  לו  מקוםיאמר  ומכל  לו    .  ענה  אם 

 ועיין בסמוך.  .[שם]המנחה חוזר וסופר בברכה. בפלג 
 כשהגיע לשבועות ב. 
אפילו אמר לו  בדיעבד,    ,הגיע לשבועותאם הספירה    ,חברו שאלו איזה יום סופרים אי  

[מ"ב (ס"ק  . היום כך וכך לאו כלום הוא כל שלא הזכיר שבועות וצריך לחזור ולספור בברכה 

 ר יכול לספור בברכה שהרי לא הזכיר שבועות.  בעומ ר לחברו היום ל"גאם אמ ועל כן .כב)]
 שאין כוונתו לצאת ידי חובה   בפירוש כשכוון ג. 

ולספור בברכה.    כוין בפירוש שלא לצאת ידי ספירה אם מ ועי' יכול לחזור  כב).  (ס"ק  [מ"ב 
(סד"ה שאם)   בים  יד לברך דוקא בצאת הכוכ שאם היה זה בין השמשות והאיש המשיב רגיל תמבביאור הלכה 

 . ונשאר בצ"ע למעשה]. סתברא דבאופן זה הוי כמכוין בהדיא שלא לצאת ומותר לו לחזור אח"כ ולמנות בברכה מ
 אם היום יום פלוני בספירה  החברו  את  ד. שאל 

האם  את  שאל יום  היום    חברו  (שהוא  נכון  שהדבר  לו  וענה  וכדומה,  ששי בספירה  יום 
ך שאלה מוכח שכוונתו שלא לקיים המצוה ועדיף ר מתוכיון שספד[ספור בברכה.  רשאי לחזור ול   , ששי)

ו לצאת).  שלא  הפכית  כוונה  מכוון  (דהכא  לצאת  כוון  ולא  לחברו  שענה  דבכה"ג  ממי  מספק  עוד  ספירה  הוה 
ש לקמן  וחזי  ומבואר  ספירה  שמיה  לא  מספק  ספירה  אומרים  שיטתם  טצלאייש  הפוסקים  רופי  רוב  לדעת 

 ].  ו"ר שכן פסקו הדעת תורה (שם על סע' ד) והכה"ח (אות סא). ושאהי בפנ"עמצוה ויום יום כל  דספה"ע
 מאחר  לפי תומו ספירה שמע .  ה

לא נתכוין כלל להוציאו וגם הוא לא נתכוין  והציבור שספר  מאחד  שמע הספירה מאם  
תומו לפי  שמע  אלא  זו  אומרים  ,לצאת בשמיעה  יברך כשיספור בש  יש  לילה אותה  לא 

לא התנה בדעתו בפירוש  משום שלא  "לצאת בספירה זו תכויןאין אני מ"חשב ם פילו אא
בספירה "ש לצאת  תפט  [.  זו"  לא  (סי'  יבגר"ז  ידי    ].)אות  על  לצאת  רגילות  שאין  ובזמנינו 

[הגרשז"א זצ"ל (שיח הלכה ח"א את ויכול לחזור ולברך.  צ אחרים נחשב כחשב בפירוש שלא ל
 ]. לעיל בסמוךהובא סד"ה שאם) שם ור הלכה (. ועי' בביאסי' ח אות ל)

 

 שכח לספור באחד מהימים
 

 שכח לספור באחד מהימים. א
ועל כן מי ששכח ולא ספר יום אחד הפסיד היא מצוה אחת  ספירת העומר  ש  יש אומרים

והולך ללא ברכה  ([.  ספירתו ומונה  ע"גבה"ג  קלג  מנחות  הלילה)   הובא  ,הל'  כל  ד"ה  כ:  מגילה  בתוס' 
ועל  שספירת העומר כל יום ויום הוי מצוה בפנ"ע הפוסקים  רוב ודעת .]) סי' שכט(ערלה  או"זו

רא"ש (פסחים פ"י סי' תוס' (מנחות סו. סד"ה זכר),  [  .כן אם לא ספר יום א' ממשיך למנות בברכה 
שו) ,  מא) (מצוה  כט)    "ילר(המכריע    ,חינוך  ססי'  הזקן  ברכה למעשה  ו  .]ועודמטראני  לענין  חוששים 
ולא ביום) מונה והולך   לא ספר יום שלם (לא בלילה   אםכן  ועל  הפוסקים,  מיעוט  עת  לד

עיקר ומ"מ    שו"ע (שם סע' ח).[  ועדיף שיבקש מאדם אחר שיכוין להוציאו בברכתו.   .ללא ברכה 
 ועי' מש"כ  ).אות טובבית שלמה (סי' קב) ובערוה"ש (  הואס"ק לז). וכן  (וכן משמע מהמ"ב  .  הדין כרוב הראשונים

 "ח]. ן ניוגלעמיקתא שמעתא בס"ד ב
 שכח לספור בלילה ונזכר ביוםב. 

בל בירך  אם  אפילו מסתפק  או  הלילה  כל  בירך  ולא  ברכה ישכח  ללא  ביום  יספור  . לה, 
הסוברים  שסופר ללא ברכה לחוש לדעת    )ס"ק לדמ"ב (וביאר ה  ור הלכה (ד"ה שכח).א ובי  שו"ע (סי' תפט סע' ב)[

 . [מ"ב (ס"ק לד)]בברכה. לילה ומכאן והילך סופר בכל  .]דאין ספירה אלא בלילה
 . מסתפק אם בירך באחד הימיםג

 . ])ח סע' שםשו"ע ([בשאר הימים בברכה.  סופר , מכל מקוםאם הוא מסופק אם דילג יום 
 ד. שכח לספור וקיבל עליו שבת 

, ה , יספור בלא ברכמי ששכח לספור בליל ששי ונזכר לאחר שקיבל עליו שבת מבעוד יום
 .[אג"מ (או"ח ח"ד סי' צט אות ג)]. כה ברר בולאחר מכן רשאי לספו

 שלא ספר  אחר ברכת המפיל נזכר ה. 
ולספור. לברך  עליו  המפיל,  שבירך ברכת  אחר  שלא ספר  נזכר  אם  זצ"ל    אפילו  [הגריש"א 

עי' בצי"א (ח"ז סי'  [  ולאחר מכן יקרא שוב ק"ש ויאמר איזה פסוקי דרחמי.  (אשרי האיש שם)].
 סג אות ה) ובארחות רבנו (ח"א עמ' צח אות קלה)].  א סי'ח"ז אות ג), בבאר משה ( כ



 

 . היודע שלא יוכל למנות א' מהימים האם מונה בברכה ו
עלול לספור ש  (או משום ימים מחמת איזה אונסה מי שיודע בודאי שלא יוכל לספור א' מ 

כהוגן שעליו )שלא  אומרים  יש  הספירה    לספור  ,  ויבכל  ברכה  שיוצללא  יאנו  קש מאחר 
(ואף מי שקבעו    סופר והולך בברכה   ,. אבל אם אינו בודאי שלא יוכל לספורהברכה יד"ח  

([עי' ב  .לו ניתוח וכדו' י"ל דאינו בכלל ודאי דשמא הניתוח ידחה) לגרש"ק זצ"ל קנאת סופרים 
לט) ח)].סי'  אות  לו  עמ'  ח"ג  לוי  ובמבית  לא)  סי'  (ח"ו  המאיר  שרגא  בשו"ת  אומ  ,  שבכלויש  אופן    רים 
קמז)    ובותשת[יברך.   סי'  (ח"ג  מה)ווהנהגות  וסי'  צח  סי'  (ח"ה  החכמה  וכן עיקר.]בצל  זצ"ל    .  [הגריש"א 

עמ'  (חוט שני שבת  שליט"א  והגרנ"ק  עיי"ש.  לו) מטעם אחר,  סי'  (ח"א  לציון  אור  פג),  סי'  ח"ג  (קובץ תשובות 
 . פ"א]עמיקתא גליון קשמעתא שעד) נשאר בזה בצ"ע. ועי' בזה ב 

 האם יכול להוציא רבים ידי חובתם  , הספירה מימי  שכח לספור יום. ז
מכל מקום    ,צמו בברכה עאע"פ שאינו סופר ליום אחד לספור,  מי ששכח  יש אומרים ש 

בעל הבית    ס"ק י)  שם(  ר"המאמ  ,חדפר"ח (סי' תפט אות ח) בשם דיין א[  . יכול להוציא רבים ידי חובתם
ב (הובא  סיהלוי  ח"ב  צבי  עה) הר  ו'   .) במ"ז    שם הפמ"ג  וודאי  ס"ק  הברכה  ממנו  לשמוע  אחר  יש  דאם  מסיק   (

יש ו  .בדבר]  כי אינו נחשב מחויב  , אות ה)שם  מובא בשע"ת    )ברכ"י (שם[הפר"ח (שם),  ויש חולקים.  .  ]יעשה
 ]. חן נ"עמיקתא גליושמעתא . ועי' בזה ב כה"ח (סי' תפט אות צא) ושבט הלוי (ח"ד סי' קנז)[. להחמיר

 האם מותר לו לברך מפני הבושה   ,העומרששכח לספור ספירת    ש"ץ .ח
לציבורש יוודע  שהדבר  מתבייש  אם  הספירה  מימי  באחד  ספר  ולא  ששכח  בשעת    ,"ץ 

אם אפשר  (ובכה"ג לכתחלה    הכל לפי ענין הבושה   ומ"מ  .על הספירה   רשאי לברך  החדק
כה לבטלה  רך בר שמצדד שמותר לב   לנקביו)סי' צב ד"ה היה צריך  רביאור הלכה ([עי' ב  .ימנע מלהיות ש"ץ)

דהיכן    ),סס"ק כ  סי' תקסו(  ואע"פ שנשאר בזה בצ"ע מ"מ עיי"ש במ"ב  דהוי איסור דרבנן.  םבמקום בושה משו
עיקר הדין  דידן דבאמת  בנידון  וק"ו  הבריות,  כבוד  עליהם במקום  לסמוך  לגמרי, אפשר  דיש שיטות המתירות 

  עמיקתא גליון נ"ו].שמעתא בעוד ועי' . א'כמ"ש לעיל באות כה כהסוברים דרשאי להמשיך לספור בבר
כ)סי' תקסו  (במ"ב  [עי'    .חלול ה'חשש  בזה משום    שיש  ת"ח ובפרט אם הש"ץ הוא   דעת  סס"ק  וכן   .

 .  ]תפילה פט"ז אות כא) שםוכן דעת הגרשז"א זצ"ל ( , עי' באות ז'.אחריםהיכן שהש"ץ מוציא  "שהשבט הלוי (ח"ג סי' צו). וכ

  ומררת העבספי  קטנים ואונן נשים,
 נשים בספירת העומר א. 

וכן פסקו .  "ז הכ"ב)פ  ו"מ(תמ  בואר ברמב"ם ממ"ע שהז"ג היא כ[דנשים פטורות ממצות ספירת העומר.  
 ].  (ח"ג סי' ה)בדברי מלכיאל ו (סי' שפד)באבנ"ז , עי' ברמב"ן (קדושין לג: ד"ה והוי) ו ).(ס"ק גוהמ"ב  )י' תפטסר(המ"א 

ובערוה"ש    .[מ"א (שם)   עליהן חובה לספור ספירת העומר.שוו    קום יש אומרים שנשים ל מ ומכ
ויש  .  ] בנזירות שמשון (שם)ו  במנ"ח (מצוה שו אות ד). ועי'  (שם אות ד) הביא שהנשים נהגו לברך ככל מ"ע שהז"ג

מו הנשים  [עי' בגר"ז (סי' תפט אות ב) שכתב ש"במקצת מדינות" ש.  מקומות שהנשים לא החמירו בזה 
עליהם זו  וחובה   מצוה  ג)  .  (ס"ק  לספורש  כת'במ"ב  כלל  נשי  נהגי  לא  דבמדינותינו  מפוסקי ו].  כמדומה    יש 

 '"א קונטרס סוד ישרים סי[עי' רב פעלים (חלספור כלל.  אין על הנשים  ששסוברים  עדות המזרח  
  . ה וכל אחת תנהג כמנהג  .] ) וכן פסק האור לציון (ח"ג פט"ז אות ח  .אין לנשים לספורשע"פ הסוד  שכת'    )יב
 . עמיקתא גליון קפ"ב]שמעתא עי' בזה באורך ב[ו

 נשים הסופרות האם יספרו בברכה ב. 
יש אומרים שנשים הסופרות ספירת העומר שלא יברכו על הספירה משום חשש שיטעו  

שכתב  עיי"ש בשלחן שלמה  . ואות ג)(שם    שולחן שלמהה  בשם)  תפט ס"ק ג  (סי'  מ"ב[  ביום אחד מהספירה.
ועוד דהא אינה מבינה מה היא סופרת ובזה מאד צריך ליזהר מה שהוא אומר   ,דעין הדיןלא יויום ו"ודאי יטעו ב

לברך על    ותת פרטי ההלכה יכולוויודע  ןת במעשיה ו מדקדקנשים ה   אמנם   דאל"כ לא יצא"].
הגה  [ספירת העומר.   פ"ב  בחג  חג  (הלכות  זצ"ל    , ות לספורעדות המזרח הנוהג  ונשי  .] )3הגריש"א 

 .  ]ברכ"י (סי' תפט)[ת מלברך על מצות עשה אינן מברכות על מצוה זו. נמנעואלו שאם הן מ
 קטנים במצות ספירת העומר  ג. 

הערוה"ש  מכן משמע מהשערי תשובה (סי' תפט אות כ),  [  מדין חינוך לספור ספירת העומר.קטן חייב  
טו),  ( (מאות  צט)  הכת"ס  פסק  סי'  וכן  זצועוד.  (אשרי ההגריש"א  אות "ל  פס"ד  ואם שכח לספור    .]ב)  איש 

 . תא עמיקתא גליון ק"מ]ועי' בשמע .[הגריש"א זצ"ל (שם)  אחד מהימים מונה והולך ללא ברכה.ב
 לחנכו לספור בלילהבידו  ןכשאיד. 

כשאין ביד האב (או האם) לחנך את בנו לספור בלילה וכגון שאינו מצוי בביתו בזמן זה.  
הספיר על  הקטן בת"ת.  יכול לסמוך  ש[כמה שסופר  תורה מצו  בנו  את  ללמד  האב  חובת  לענין  ינו 

יכול  גם  שאז  בלילה  היא  הספירה  שעיקר  ואע"פ  ד'.  סע'  סי' רמ"ה  ביו"ד  כמבואר  מלמד  שמשכיר  עי"ז  דיוצא 
בפרט במצות    .שש"כ (פ"י אות יד הגה מא) , עי'  בזה  ניתן לסמוך על המקילין  ךמ"מ לענין מצות חינולברך לכו"ע.  

והארכנו   . סי' ע סע' ב)עי' בשו"ע ( ,כשאין האב מצוי בלילה לחנך את בנודאין האב מחויב יש מקום לומר ספירה ד
 . ]עמיקתא גליון ק"משמעתא ב בזה 

 קטן שהגדיל בימי ספירת העומר . ה
בר מצוה תוך ספירת העומר. אם ספר כדין עד יום זה, סופר והולך  ונעשה  קטן שהגדיל  

ערוה"ש (סי' תפט אות טו) הגרנ"ק שליט"א (חוט שני ח"ד עמ'   א),מהר"ם שיק (ח"ב סי' רסט ד"ה אל[.  בברכה 
 .]גליון י"אבשעמתתא עמיקתא  עי' ו .שעח), האור לציון (ח"א סי' לו וח"ג טז) ועוד

 בספירת העומר  אונן ו. 
העומר ספירת  לספור  חייב  (ל אונן  הימים  ושאר  ברכה.  ללא  ימנה  מקום  ומכל  אחר . 

(סי' תפט על סע' ח  ו  נוב"י (מ' ק' או"ח סי' כז ד"ה אמנם)[  האנינות) סופר והולך בברכה. ביאור הלכה 
וציא רבים יד"ח אין יוצאין דפטור מן להאם בירך האונן  שבפמ"ג (סי' קצט א"א ס"ק ג)  ועי'    .ד"ה בלא ברכה) 

מקרי. עת  באותו  לט)  הדבר  סי'  (ח"ו  בחת"ס  המזרח שנקטו שאינו סופר    ויש מפוסקי עדות   .]ועי' 
אם האונן ספר בלילה מעצמו ומדעתו והיה מי שישתדל בעדו לצרכי . ועיי"ש שחז"ב (סי' תפט אות ו)המ[  כלל.

לשיטה זו באונן דאין מי שישתדל   צ"עקבורת המת אז שאר ימים מצי לברך ולספור. וכן פסק בכה"ח (אות פה). ו
  .] ה אלא ספירה של רשותוב"י סופר לשם מצוה ואם לאו אין זבעדו אם רשאי לספור על תנאי דאם הל' כהנ

דבר זה תלוי בב' הטעמים שכת' הנוב"י  [ .  הדין כנ"ל  אף אם אנינותו חלה ביום אחרון שבספירה ו
ו ז)  "ש  במנחעי'  הנ"ל.  ס"ק  כה  אות  צא  סי'  דהרי  ו.  בזהסתפק  מש(ח"א  לספור,  עליו  בכה"ג  דאף  י"ל  למעשה 

טול עסק בקבורת המת וכ"כ בביאור הלכה (שם),  עם לחייבו הוא כי אין בזה משום בימשמעות הנוב"י דעיקר הט
ולפי טעם זה ודאי שסופר בנ"ד, ועוד דמשמע מסתימת דברי הפוסקים דאין חילוק בזה. ואפשר דאף לטעם השני  

 . ]גליון קל"חעמיקתא בשמעתא ועי' ב. בנן במצוה זודלא חילקו ר "טשל הנוב"י הדין כן והיי
 

 -שיית מלאכה משקיעת החמה ע-
 מנע ממלאכה משקיעת החמה ילה מנהג א. 

ונהגו   ואילךהאנשים  החמה  משקיעת  עצרת,  ועד  מפסח  מלאכה  לעשות  שלא  .  הנשים 
נקברו אחר שקיעת החמה והיו העם לתמידי ר"ע ש . משום[שו"ע (סי' תצג סע' ד) ומ"ב (ס"ק יח)]

ובעומר כתיב שבע שבתות מלשון    שאז זמן ספירת העומרועוד משום    .בטלים ממלאכה 
ממלאכה שבו לשבות  יש  הספירה  שבזמן  דהיינו  יט)].  ת  (ס"ק  יש  [מ"ב  השני  טעם  ולפי   .

הנוהגים להחמיר ו.  [עי' בשער הציון (אות טז)].  אבלות  לנהוג כן אף בימים שלא נוהגים בהם  
 .דש ניסן)] [לוח ארץ ישראל (לגרימ"ט סוף חו .(עיין בסמוך) נוהגים להימנע כל הספירה 

 מלאכה מנע מ יעד מתי יש להב. 
. "כדי קבורה זמן של "אין להחמיר משקיעת החמה ואילך רק  הנ"ל  לפי טעם הראשון  
טז)] (אות  הציון  השני  [שער  טעם  ולפי  במלאכה .  תיכף  מותר  שספר  יט)].  אחר  (ס"ק  .  [מ"ב 

 .[לוח ארץ ישראל (לגרימ"ט סוף חודש ניסן)]. שיספורונוהגים להימנע עד  
 מאיזה מלאכה יש להימנע ג. 

מנע רק ממלאכה שיש בה שיהוי זמן, כגון תפירת  ישלא לעשות מלאכה עליהן לה  הנוהגין
מותר.   וכדומה,  כביסה  וקיפול  כלים  שטיפת  אבל  וכדומה,  תצגבגדים  (סי'  נד)   [כה"ח  אות 

 .פסח פי"א אות יג)]והגרשז"א זצ"ל (הליכ"ש 
 בזמנינו  נוהג המנהג האם  ד. 

דברי החק    השמיטמשמע מהמ"ב ש  ש (סי' תצג אות ט) וכן[עי' בערוה"ו יש נוהגים מנהג זה.  אף בזמנינ 
חק יעקב (שם אות יב)  עי' ב[. ויש שלא נוהגים בו. ]. וכן הוא בלוח אר"י (לגרימ"ט חודש ניסן)יעקב שבסמוך 

. וכל אחד ינהג  בזה]  שבביתו של הגרשז"א זצ"ל לא נהגו  )50עי' בהליכ"ש (פי"א הגה  שלא ראה נזהרין בזה. ו
 . כמנהג אבותיו 

 -אבלות מנהגי  -
 

 נישואים
 שא אשה בימים אלוימנהג שלא לא. 

נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג לעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי  
והמנהג להחמיר אף במי שאין    .[שו"ע (סי' תצג סע' א)]  . מותרי עקיבא אבל לארס ולקדש,  רב

  .[מ"ב (ס"ק א)]. שמחה  ל כךשאינו כמשום  ,ריש תוולהחזיר גרוש .[מ"ב (ס"ק א)] לו בנים. 
 שידוכין ב. 

   [מ"ב (ס"ק ג)]..  ומחולות נהגו איסור ריקודיםאבל לעשות  ,סעודה עם מותר לעשות שידוכין 
 וזמר ריקודים

   של רשות  ריקודיםא. 
יש ליזהר  ריקודים (ס"ק  .  בימים אלו  ומחולות של רשות    אבלות ולנוהגין מנהגי    ג)].[מ"ב 

  ריקודים יש להסתפק אם יש להקל ב  , להסתפרנוהגין  מראש חדש סיון עד עצרת,  ומר"ח  
רשות של  ד)].  ומחולות  (אות  בזה.  ו  .[שעה"צ  להחמיר  לשבועות  נוהגים  פסח  (בין  זצ"ל  [הגרשז"א 

 . פט"ו הגה ד) ומבית לוי (ח"ג עמ' לח)]
 שמיעת זמר  ב. 

אלה   בימים  להימנע  איש  (דהיינו  ריקוד  המעוררת  שירה  רוקדים)  מכל  שנים  או  חד 
מביאתו   אינה  אך  האדם  את  המרוממת  שירה  אבל  הרבה),  אנשים  של  (ריקוד  ומחול 

מותרת.   ומחול  ריקוד  והגה  לידי  יד  אות  פי"א  (הליכ"ש  מבואר  53[הגרשז"א  הדבר  שאין  שאע"פ   (
לה נהגו  משירהמניבפוסקים  אף  וכןע  ח"  .  (יו"ד  האג"מ  קיא)דעת  סי'  (ח"א  והמנח"י  קלז)  סי'  דעת  ב  ומ"מ   .

 . ]הגרשז"א זצ"ל (שם) שמעיקר הדין מותר לשמוע שירים שלא מביאים לידי ריקוד כנ"ל
 שירה בפה ג. 

ועי' בארות רבנו (פ"ז   .) 34[הגריש"א זצ"ל (הלכות חג בחג פ"ז הגה שירה בפה המעוררת ריקוד מותרת. 
יש מתירין.    א ליווי כלי זמר וקלטות לל  ש פי"א אות יד) לאסור].). ודעת הגרשז"א זצ"ל (הליכ"34הגה  

 . שבט הלוי (ח"ב סי' נז אות ב) שזה נחשב לשירה בכלי]ה . ודעת[אג"מ (או"ח ח"א סי' קסו) כי נחשב לשירה בפה 
 חינוך הקטניםד. 

 . אות ד)](או"ח ח"ד סי' כא אג"מ כן משמע מה[ חנוך יש לחנכם שלא לשמוע כלי זמר. קטנים שהגיעו ל
 ירים  סיפורים משולבים עם שה. 

 )].  53[הגרשז"א (פי"א הגה  קלטות סיפורים אף אם משולבים בהם מעט שירים. מותר לשמוע 
 לצורך חולה ו. 

 )].  59) והגרח"ק שליט"א (הל' חג בחג פ"ז הגה 54הגה שם [הגרשז"א זצ"ל (מותר לנגן לצורך חולה לחזק מזגו. 
 התעמלות לצורך  ז. 

שזקו זמרולצ  בריאות  מטעמי  התעמלותלעשות  ק  מי  לשמוע  צריך  כך  (כגון    ורך 
וכדומה) הנגינה  קצב  פי  על  להקלשההתעמלות  מקום  יש  הגרש"ז .  בדבר  ,  בשם  שמענו  [כן 

 .אולמן שליט"א ע"פ המ"ב (סי' תקס ס"ק יג)]
 לצורך פרנסה ח. 

[אג"מ (א"ח  שמחה.  הלומד לנגן לצורך פרנסה מותר לו לנגן לצורך כיון שאינו עושה לצורך  
 )].  55ריש"א זצ"ל (סדור פסח כהלכתו פי"ב אות טז הגה ח"ג סי' פז) והג

 גני ילדים ט. 
הגיעו לחינוך.   ילדים לצורך קטנים שלא  לנגן בגני  הגה  מותר  שם  בחג  חג  (הל'  צז"ל  [הגריש"א 

 . *) והגרנ"ק שליט"א (חוט שני שבת ח"ד עמ' שעט)]34
 סעודת מצוה י. 

שכתב    גר"ז (סי' תצג אות א)עי' ב[.  לותומחו  ריקודיםלא יעשו  בסעודת מצוה  יש אומרים שאף  
"קידושין" בסעודת  מצוה  שאפילו  סעודת  שהיא  אע"פ  לעשות,  קיא)אין  סי'  (ח"א  המנח"י  דעת  וכן   "אוי  .]. 

(שאינה סעודת מצוה, עי'    בסעודת שידוכין  ריקודים[עי' במ"א (ס"ק א) שכתב לאסור    ודת מצוה שרי.שבסע
אבל בסעודת אירוסין    .)בסמוך  ועי'  רמ"ט ס"ק ט'סי'  מ"ב  בו  'ס"ק ח  "זמ  שםמ"א סי' תפמ"ד ס"ק ט', בפמ"ג  ב

סעודת מצוה משמע דשרי.   ב[  וכן עיקר..  ]עיי"ש במחצה"שודהוי  ג) עי'  (ס"ק  כן ו   .שהביא דברי המג"א  מ"ב 
ב צהמבואר  סי'  ח"ב  (או"ח  ובדבר) ד  אג"מ  ז'  "ה  ישלכתח   מ"מו.  ]ברכות  לענין  להימנע    מקום  לה 

זמ בכלי  מצוה   ר מנגינה  בסעודת  [אף  ב.  לוי עי'  נז)  א(ח"  מבית  כד)ועי'  .  עמ'  ס"ק  תמד  (סי'   במ"ב 
(סי' תטו ס"ק ב) שסעודת אירוסין או סעודת קנין שנוהגין לעשות עכשיו גם  ש"תנאים" הוי סעודת מצוה. ועיי"ש  

 ועיין בסמוך. .]המ"ב שמשמע שסותר. ועי' מש"כ לעיל בהגה הקודמת בשם אלו סעודת מצוה הם
 סעודת תנאיםיא. 

 . פי"א אות יח), עיי"ש הטעם]  שם[הגרשז"א זצ"ל (אף שירי שמחה.  בה  מותר לשיר  ,בסעודת תנאים 
 קבלת חתן בשירה כנהוג בישיבות יב. 

אין לערכה בימים    , קבלת חתן בשירה וכו' כנהוג בישיבות הקדושות בשאר ימות השנה 
 . ריש"א זצ"ל (אשרי האיש פס"ה אות כג)][הג .םיויש מתיר  הגה כ)]. שםצ"ל ([הגרשז"א זאלה. 

 (לנוהגים להחמיר)  "דליום לזימרה אור , היתר סמוך לערב גהתחתן בל"יג. 
בל"ג בעומר ביום סמוך לערב מותר לעשות סעודה בשמחה אח"כ בלילה שהוא התחתן  

 (אה"ע ח"א סי' צז)].  [אג"מכסעודה רגילה. ריקודים ואור לל"ד אף בכלי שיר 
 ות שבע ברכיד. 

המשתה   ימי  ז'  שירו  ריקודים כל  ולשמוח    יכולו   .םמותרי   כלי  שם  להיות  אדם  כל 
 ]. ובמשנה הלכות (ח"ו סי' קט) התיר אפילו בג' שבועות [אג"מ (או"ח ח"ב סי' צה ש"ה ובדבר). בשמחתם

 סיום מסכת טו. 
תזמורת  עם  הספירה  בימי  סיום מסכת  לערוך  לעשות  א  ,מותר  היה רגיל  שלא  מי  פילו 

 [הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש פס"ה אות כב)]. ת בסיום דשמחת התורה אין לה גבול. תזמור
 בר מצוה טז. 

מותר לערוך חגיגת וסעודת בר מצוה ולשמוח בה, אף על פי שאינה ביום שנעשה גדול.  
כ   הגה[שם    ריקודים ותזמורת.יש להימנע מש  י"א ואם אינה בזמנה    )].פי"א אות יז  שםגרשז"א זצ"ל (ה[

  דעת המתירים לעיל בסעודת מצוה אף באופן זה מותר (אם הנער דורש דהוי סעודת מצוה)]. [ל . ] )65ו
 הכנסת ספר תורה יז. 

  36פ"ז הגה  הגריש"א זצ"ל (הל' חג בחג  [בהכנסת תורה מותרת.    ריקודים שמחה ויש אומרים ש
הגה    וסדור יד  אות  פי"ב  כהלכתו  אומרים  ו  .]) 53פסח  ומילה   שיש יש  ימי  ב  כל מקוםמנע  שלשת 

  .]) 57(הליכ"ש פי"א הגה [הגרשז"א זצ"ל . אף לדעה זו הגבלה מותר
 בל"ג בעומר   וזמר ריקודיםיח. 

ולרקוד לכבוד הילולת   זמר  בין אשכנזים) לשמוע כלי  (בין ספרדים  נוהגים  יש 
  שם(עמ' שפ). ודעת הגרשז"א זצ"ל  הגרנ"ק שליט"א (חוט שני שבת ח"ד  [  רשב"י אף בליל ל"ג בעומר.

ובשבט הלוי (ח"ח   .ריקודים של רשות  אפי'  שלנוהגים כהרמ"א (להסתפר ביום ל"ג) שפיר שרי  )58י"א הגה כג והגה  פ
 .  ]עושין נשואין בליל ל"ג גם כלי שיר מותרוה ,שמיעת כלי שירלענין בליל ל"ג כתב שיש להחמיר  סי' קסח אות ה) 

 תספורת 
 להסתפר מנהג שלא א. 

עי' ברדב"ז (סי' תרפז) שיש מקומות שלא  שו"ע (סע' ב).  [  .ירת העומרספבימי    נוהגים שלא להסתפר
אם  ועי' במ"ב (ס"ק ד) שכתב ש  .להחמיר אולם הב"ח (רסי' תצג) כת' שבכל המקומות נהגו    .נהגו איסור תספורת

 עיין לקמן. ולענין נשים וקטנים  ו].נסתפר בימי העומר היו נוהגין לקנסו ולהעניש
 שער הזקן ב. 

[הגרשז"א זצ"ל (מעדני שלמה עמ' כ) והגריש"א זצ"ל (אשרי האיש   זקן.ה ורת כולל אף שער איסור תספ
 .  ]מאיסור תספורת בחוה"מ פס"ה אות ב). ועי' בסמוך בשם הביאור הלכה שלמד גדרי איסור

 תספורת השפה ג. 
האכילה.   את  מעכבת  אינה  אפילו  השפה  לספר  במותר  שה[עי'  תצג)  (סי'  הלכה   םמותרי ביאור 

גם בספירה  סתפר בחוהלה ושו  רשאים"מ  דומיא דחוה"מ.  י"ל דהספה שרי  ולפי דבריו  עדיף מחוה"מ.  "מ דלא 
באג"מ (או"ח ח"ב סי' צו) שתמה על המ"ב שאין   שכתב שהשפה שריא בכל גוונא. ועי')  באבני ישפה (ח"א סי' ק

 . רי האיש פס"ה אות ב)] [הגריש"א (אשויש אוסרים. . ן עלה]אתינ אבלותספה"ע מטעם דזה ענין לחוה"מ 



 

 ושאר הגוף  עיניםהסי ישער הגבות ורד. 
שער   מריטת  מקום  מכל  לקמן)  בזה  (עיין  בתספורת  אסורות  שנשים  הסוברים  לדעת 

.  [הגרשז"א זצ"ל (בין פסח לשבועות פ"ט הגה יח)   הגבות וריסי העינים, מותרות, אפילו לצורך יפוי.
תספורת  ועיי"ש   כן  תמישכמו  הנוהגת  מותרת וגילוח  לטהרתה  הגוף .  ]ד  שער  כל  שאף  אומרים  ויש 

[אבני ישפה (ח"א סי' צט) ונראה להקל כדבריו. כי בלא"ה   מותר (פרט לשער הראש). וכן נראה עיקר.
 .  אור לציון (ח"ג פי"ז אות ד)]ב . ועי' כלל שים לא נוהג האיסורניש סוברים שב

 תספורת) ב(אם מותר  שבת   –שי בש שחל  ר"ח אייר  ה. 
חל ששי  באייר  ר"ח    אם  ור"ח ימי  שבת  שמחה  כאן תוספת  שיש  כיון    יש להתיר  , שבת 

ודעת בעל האג"מ (בין פסח לשבועות פ"י הגה   [מ"ב (ס"ק ה).  מפני כבוד השבת   רב שבתלהסתפר בע
להסתפר בר"ח שאף המקפידים שלא    וי"א   .]כב) שדין זה הוא אף לנוהגים להסתפר לאחר ל"ג בעומר

ז')  משום צוואת ר"י החסיד סי' ר"ס ס"ק  מ"ב  ([  .יכולים להקל בר"ח אייר  (עי'  שם  בעל האג"מ 
פ"ז הגה   חג בחג  (הל'  זצ"ל  והגריש"א  ח)  קניבסקי ויש מחמירים בזה.    .])51הגה  פסח    זצ"ל  [הגרי"י  (בין 

 . לשבועות שם הגה ז) ומבית לוי (ניסן עמ' עו)]
   אשון רר"ח סיון שחל ביום ו. 

מר"ח   תספורת  איסור  מותרים  הנוהגים  א'  ביום  סיון  ג'  חל  אם  בסיון,  ג'  עד  אייר 
פי"א הליכ"ש  [הגרשז"א זצ"ל (.  השבתלהסתפר בערב שבת שלפניו שהוא ר"ח סיון מפני כבוד  

 .]איידער אות ט) –בעל האג"מ (הלכות ספה"ע [. מסתפקים בזה ויש  ]. ועי' במקראי קדש (ססי' סז)  אות כד)
 י הספירה  תספורת ביממנהג האר"י ז"ל לענין  ז.

ז"ל   השבועות  נהגהאר"י  חג  ערב  עד  כלל  מנהגו    .שלא להסתפר  יזדמן    לואפיולפי  אם 
 [שערי תשובה (סי' תצג אות ח)]. . ברית מילה אין להסתפר בכל זמן העומר

 

 המותרים להסתפר 
 מי שנאנס ולא יכל להסתפר לפני הספירה א. 

בחו  םהמותרי תקל"א  בשו"ע  (עי'  המועד  ללהסתפר  להסתפרמו  )סימן  אף   תרים 
באג"מ (או"ח ח"ב סי'   'ועי  [ביאור הלכה (סי' תצג על סע' ב ד"ה נוהגים)  .דלא עדיף מחוה"מבספה"ע,  

 ]. צו) שתמה על הביאור הלכה והתיר בכה"ג דוקא כשיש משום ניוול
  המנהג בנשיםב. 

ל[  בתספורת.  ותיש אומרים שאין נשים אסור אות ט)]  ציוןאור  פי"ז  ל מקום  שמכ  "אוי  .(ח"ג 
קלז)].  נחוץ כל כך  אם אין הדבר  ראוי שיחמירו על עצמן סי'  (יו"ד ח"ב  ויש אומרים    .[אג"מ 

 . [הגרשז"א זצ"ל (בין פסח לשבועות פט"ו הגה יט* ומעדני שלמה עמ' כ)] . אסורות בתספורת נשים שגם 
 קטניםבהמנהג ג. 

אסורים   קטנים  שאין  אומרים  או  בתספורת.יש  פי"ז  (ח"ג  לציון  ט)][אור  אומרים    .ת  ויש 
 . בסמוךועיין  .)] 58[הגריש"א זצ"ל (הל' חג בחג ספה"ע פ"ז הגה  אם לא במקום צורך.  וים בשאסור

 בימי הספירה  החלאק ד. 
("חלאק שלש  בני  ילדים  שמספרים  ראשונה  הספירה. ה תספורת  ימי  בכל  מותרת   ("  

פ"ז בחג  חג  (הל'  זצ"ל  הקדים התספורת על מנת  ויש אומרים שמותר אף ל  )].59הגה    [הגריש"א 
בבאר היטב (סי'  [תשובות והנהגות (ח"ב סי' רמו). ועי' .לעשותו ביום הילולת רשב"י על קברו במירון

להשהות שמחת התגלחת שעושי ז) שמותר  ישראל.  םתקלז ס"ק  ספר  ומגלחין ע"י  עד המועד  אולם דעת   לקטן 
 .]לגלחו בחוה"מ פסח אלא יש להמתין עד ל"ג בעומר שמ"מ אין אנו נוהגים )83י"א הגה פ(הליכ"ש הגרשז"א זצ"ל 

 מצטער מריבוי השער ה. 
כי    יכול לגלחו בספירת העומר צער בגידול השער  ויש לו  מי שרגיל להסתפר  יש אומרים ש

ועי'    ."ה סי' רעא)והגר"ח פלאג'י (הגהות רחמים לחיים על הרשב"א ח  רדב"ז (סי' תרפז)[  . אין זה אלא מנהג
הביאור הלכה מ  משמע[כן    .אבל להלכה הדבר אסור אף כשמצטער מריבוי השער.  "ט]באורך בגליון נ

ו  (סי' תצג)  בעומר,  להסתפר  בחוה"מ מותרים  דהמותרים להסתפר  צער  בחוה"מ  שפסק  לו  שיש  רגיל  מחמת שאסור להסתפר אף 

ור הלכה למד מחוה"מ לקולא ולא  ויש לדחות דשמא הביא  . ר הלכה (שם)מ"ב (שם) ובביאוב  , שו"ע (סי' תקלא)כמבואר ב  ,להסתפר

 בשעמתתא עמיקתא גליון צ"ז].   עוד עי'ו לחומרא כי אין זה אלא מנהג, וצ"ע.

 לצורך בריאות או משום מיחוש הראש ו. 
ריבוי השער   אם וכן    .[ערוה"ש (אות ג)].  בריאותועשות כן לצורך  אם צריך למותר להסתפר  

   ].אות יז ואות טו) בשם עיקרי הד"ט (סי' כא אות ח)כה"ח ([ ר.חוש הראש מותר לו להסתפ גורם לו מי
 תספורת לצורך הליכה לפני שרים ז. 

שצריך   להסתפר    סלהיכנמי  וצרך  העומר  ספירת  בימי  השררה  שלום  מלמקום  שום 
[זרע    בימי הספירה.  ח מלכות או משום חשש איבה או הפסד ממון מרובה מותר לו להתגל

 .  נח)]מת (ח"א סי' סט) וחת"ס (או"ח סי קא
 במקום הפסד ממון ח. 

לו  יהיה  הספירה  בימי  זקנו  את  יסתפר  לא  שאם  מסחר  באיזה  שהעוסק  אומרים  יש 
[אג"מ (ח"ד סי' קב) והגרשז"א (מעדני שלמה עמ'  הפסד ממון אז מותר כי לא נהגו במקום הפסד.  

ויש מחמירים בזה.כ)] ח  .  (הלכות  זצ"ל  הגה  [הגריש"א  בחג  (סי65ג  אמת  בזרע  ועי'  שכתב  ).  סט)  דא"א  ' 
 ].להתיר מנהג מפני איבהלענין לבטל מנהג מפני בושה. ועיי"ש 

 ברית  יבעלט. 
  ים מותר  ,הסנדק והמוהל ואבי הבן אף שאינו מוהלו בעצמו  אם יש מילה בימי הספירה,

המילה  לכבוד  המוציא והמביא.  להסתפר בספירה  (סי' [  אינו רשאי להסתפר.  אבל  רמ"א 
 .יב)]תצג סע' ב) ומ"ב (ס"ק 

להסתפר שמותרים  לבהכ"נ   ואלו  הליכה  קודם  לערב  סמוך  המילה  שלפני  ביום    אפילו 
  . קודם חצות  'אפי   רב שבת . ואם חל המילה בשבת מותרים להסתפר בערשאים להסתפר

 .]לקרבן ויו"ט שלו הוא דומהכי בשביל מילה דמה שהתירו תספורת  )קנט-סי' קנח("ס תחב 'ועי. מ"ב (ס"ק יג) [
 ביום ראשון  הה חל כשהמילי. 

יש אומרים שמותר לבעלי ברית המותרים בתספורת (עיין    , המילה ביום ראשון  ה אם חל
[כה"ח    . . ויש אוסרים[כה"ח (אות לז) בשם תשובה מאהבה]  . בערב שבתבאות הקודמת) להסתפר  

 . (אות לז) בשם אגורה באהליך]
 בר מצוה יא. 
([  .בר מצוה להסתפרה תן  לח   תרו שמי"א   [משנה הלכות .  אוסריםויש    .]לחו"י סי' תצג) מקור חיים 

עי' [להסתפר בו ביום.    לו  מותר ובדיעבד  יסתפר בעודו קטן,  לכתחלה  ולמעשה    .(ח"ו סי' מה)]

 . ]ל מי לסמךפס"ה אות ה) דהמיקל יש לו עאשרי האיש ודעת הגריש"א זצ"ל (. פי"א אות טז)  פסח הגרשז"א זצ"ל (הליכ"שבדברי 
 החתונה חתן לפני יב. 

 . )]שם ס"ק ז[שע"ת (לפני חתונתו. שבת  שחתן רשאי להסתפר ב
 הקרואים לחתונה יג. 

לעיל)  והקר בזה  הפרטים  (עי'  העומר  בימי  לחתונה  אולם  להסתפר,    םרשאי  םאינאים 
לחתונה רשאי להסתפר אף שהוא מימים שנוהג איסור.  לילך ימנע מלא תספורת כאשר ב

[אג"מ (ח"ב סי' צה ד"ה ולכן אם) ועיי"ש לא יגיע.    שלא יקפידו עליו אםהקרואים  מהוא   אף אם ו
וכשלא יסתפר לא יוכל להיות שם רשאי להסתפר ול"ד    ,יש מצוה על כל אחד בשמחת חתן וכלהכי    נו טעמא דהיי

וה על שאר לברית מילה שאין מתירין לכל הקרואים להסתפר אלא לאבי הבן והמוהל והסנדק, ששם ליכא מצ
ברית אלא על אבי הבן הוא מצוה שיעשה בשמחה ברבוי עם ושיקרא חבריו לשמוח אדם מצד עצמם שיבואו לה

 .]עמו, אבל בנישואין הוא מצוה על כל אדם שילכו לשמחת הנישואין
 

 ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
 או על פירות  בגדים חדשיםברכת שהחיינו על א. 

ועי' תשובות    .) בשם רבו התרוה"ד98[לקט יושר (עמ'  חדש בימי עומר.  יש אומרים שאין ללבוש בגד  
לעשות כסות חדשה מפסח עד   ופסקים (מקיץ נרדמים סי' סט שכתב דמחמת אבלות על תלמידי ר"ע נוהגין שלא

שהחיינוו  .]שבועות זה  על  שמברכים  משום  הוא  הדבר  בימי    ,טעם  זו  ברכה  לברך  ואין 
(סי' סט) בש  י המצרים.הספירה כמו שאין מברכים בימ יוסף  (ח"ב מאמר  [גנזי  העוללות אפרים  ם 

ויקז)] שהחיינו"א  .  לברך  וכדומה)  שמותר  פירות  ועל  בין  חדשים  כלים  על  מאמר [  .(בין 
  זבחי צדק (החדשות סי' קיט). וכ"כ בלבושי מרדכי (סי' קנג)   ,עיקרי הד"ט (סי' כא אות יז)מרדכי (שם ס"ק ב),  

[מ"ב   .יך לברך עליו שהחיינו, יברךנזדמן לו איזה דבר שצר  שאם  "אוי  .]והגרשז"א זצ"ל (שם) 
 . ינהג כמנהגו וכל א'. ]ודעת הגרשז"א זצ"ל (שם) דכוונת המ"ב לאו דוקא (סי' תצג ס"ק ב)

 ברכת הטוב והטיב ב. 
שכתב    שד"ח (מע' בין המצרים סימן ב ס"ק ג)עי' ב[עומר.  ה טיב בימי  ממותר לברך ברכת הטוב וה 

בימי בין המצריםשמות (ח"ג סי' פ ד"ה ד"ה ומכונית) אלא שאסר לקנות מר"ח אב דבר  אגוכן ה  . ר לברכה  "מ 
נטעי גבריאל (פי"ז אות  . וכן הביא בשמחייב ברכה זו (ושם איירי לענין מכונית) כי הוא כבנין של שמחה שאסור

 ].ע"פ סידור היעב"ץ. וא"כ ק"ו בספמ"ע דקילא טפי כב)
 

 עומר שחיה בים בימי ה
 שחיה בים  א. 

זהר מאוד שלא ללכת  ייש לה אך    .[אורחות רבנו (ח"ב עמ' צה)]ם בימי הספירה.  מותר להתרחץ בי
 [הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש פס"ה אות טו)]. ימות השנה.  שארלמקומות מסוכנים בימים אלו יותר מ 

 

 נוהגים מנהגי אבלותשימים 
 אבלות  ממתי נוהגים דיני א. 

שלא   נוהגים  מתח יש  מיוילהסתפר  (דהיינו  הספירה  ש לת  נוהגים  ם  ויש  פסח).  של  ני 
אב אייר.  מנהגי  ר"ח  של  שני  (ס"ק  לות מיום  ומ"ב  ג)  סע'  תצג  (סי'  רמ"א  שו"ע,  וס"ק  [עי'   . יד)]ה 

ש אומרים  יש  זה  לישא ולמנהג  ליזהר שלא  חודש  ולהסתפר ב  אשה   צריך  של  ימים  שני 
א'  ויש אומריםאייר.   טו)].  דר"ח   שנוהגים איסור מיום  (ס"ק  ת שנוהגין  ויש מקומו  .[מ"ב 

  ל אחד ים אלו יתפוס כלהקל רק בר"ח אייר ובל"ג בעומר ובר"ח סיון עד שבועות. ובענינ 
 .]. ועי' בשע"ת (ס"ק א) שצירף לעוד צדדים אף לנוהג איסור, המנהג המיקל[מ"ב (ס"ק טו). כפי מנהג מקומו 

 ם מיום שני של פסח) (לנוהגידיני אבלות בחולו של מועד פסח ב. 
פמ"ג (א"א ה[משמעות  ומחולות של רשות אפילו בחולו של מועד פסח.    ודיםריק יש אוסרים  

וכן (אות ד) שהביא ספקו של הפמ"ג רק על ר"ח סיון ועד העצרת].    ע"צ[כן מוכח מהשויש מתירין.  ס"ק א)].  
 )]. 95. [הגריש"א זצ"ל (הל' חג בחג ספה"ע פ"ז הגה המנהג

 אייר בשבת חל ר"ח ג. 
לישא אשה בו ביום  רב  אם חל ר"ח בשבת יש להתיר בע   ,איירר"ח  באיסור    םנוהגיאף ל

   .]מ"ב (ס"ק ה)[. כיון שעיקר הסעודה יהיה בשבת ור"ח 
 (לנוהגים מיום שני של פסח)   עד מתי נוהגים דיני אבלותד 

ש אומרים  להסתפר  יש  שלא  אשה)  נוהגים  לישא  פסקו  (ושלא  שאז  לעומר,  ל"ג  עד 
ודעת השו"ע    למותמ ב)  (סי'תלמידי ר"ע.  סע'  יום ל"ד בבקרשאין להסתפר    תצג  דאז   עד 

ת שאז מסתפרין בו מפני  אלא א"כ חל יום ל"ג ערב שב  .[עי' מ"ב (ס"ק ז)]הפסיקו מלמות.  
   .[שו"ע (שם)]. כבוד השבת

משום  והטעם    .לאחר שתנץ החמה   .ביום ל"גשמותר להסתפר    (שם)אולם דעת הרמ"א  
ומה  ).  ח ו"ק ימ"ב (ס"ק  [  . מקצת היום ככולורינן ואמ  סוברים שביום ל"ג הפסיקו למותשאנו  

לענין  בשכת אף  הוא  בזה  שהמנהג  (ס"ק  שלא  נו  המ"ב  כ"כ  אשה,  אומרים    .)]הלישא  שמקילין  ויש 
רב חל ל"ג בעומר בע אלא אם כןלענין נשואין  ולמעשה נוהגים להחמיר  .להסתפר מבערב

 .[מ"ב (ס"ק יא)]. שלפניו בלילה  םיש להקל לעשות  שואין ביום,וקשה לערוך הני שבת,
 כשל"ג בעומר חל בערב שבת (למחמירים לעיל) ה. 

  מותר להסתפר חל יום ל"ג ערב שבת    אם עד יום ל"ד בבקר  אף לנוהגים שלא להסתפר  
 . [שו"ע (סי' תצג סע' ב)]מפני כבוד השבת. 

 כשל"ג בעומר חל ביום ראשון ו. 
חל   בעומראם  ראשון,    ל"ג  לה ביום  שמותר  הרמ"א  ל"ג,  לדעת  ביום  נוהגין  סתפר 

שבת.   לכבוד  ו'  ביום  ב)].להסתפר  סע'  תצג  (סי'  יכול    [רמ"א  ששי  ביום  הסתפר  לא  ואם 
  .[הגרשז"א זצ"ל (הליכ"ש פי"א אות כא)]להסתפר אף במוצאי שבת. 

 ר"ח אייר) מעד מתי נוהגים דיני אבלות (לנוהגים ז. 
  שמותר אלא    .ל"ג בעומר ואילךלא יספרו מת מיום שני שבר"ח אייר  לוהנוהגין דיני אב

בעצמו  להם בעומר  בל"ג  ג).  להסתפר  (סע'  בעומר]  אותיותועי'    .[רמ"א  בל"ג  תספורת  לענין  . דלעיל 
ראשון של  וזה שרי מיום    הג לישא ולהסתפר בג' ימי הגבלה המנ  ומכל מקום אף לדעה זו

בבו הגבלה  מקצתימי  דאמרינן  דוקא  ככולו  קר  שנוהגין  .  היום  מקומות  רק  ויש  להקל 
.  (ולענין ריקודין ומחולות, עיין בסמוך)  בר"ח אייר ובל"ג בעומר ובר"ח סיון עד שבועות

טו)].  כפי מנהג מקומו  ל אחדיתפוס כים אלו  ובענינ (ס"ק  ידוע    .[מ"ב  יכול ואם אין מנהג 
 ן מנהג ארץ ישראל בזה. ועיין לקמן לעני .[מ"ב (ס"ק יז)] . לתפוס איזה מנהג שירצה 

 דיני הספירה מר"ח אייר)  םעד העצרת (לנוהגיסיון מר"ח  םריקודיח. 
האם אסורים בריקודים  אלא שיש להסתפק  מר"ח סיון עד העצרת מותרים בתספורת  

   ]. בהגה שם)פי"א אות טו ו שם([הגרשז"א זצ"ל  ונוהגים להחמיר.(אות ד)].  ה"צ[שעומחולות של רשות. 
 רץ ישראל מנהג אט. 

לת ימי הספירה בפסח. ולענין  יהחל מתח   אבלותהגים דיני ה נו  בארץ ישראל בני אשכנז 
(לגרימ"ט .  נישואין מחמירין עד ר"ח סיון חוץ מל"ג בעומר ביום שמקילים ישראל  ארץ  [לוח 

 . ומנהג הספרדים להקל אף לענין נישואין מיום ל"ד בעומר בבוקר.סוף חוד ניסן)]
נישואין כנ"ל הוא הדין שאין  אומרים שבארץ ישאל שנהגו להחמיר בולענין תספורת יש  

ומרים שלענין תספורת  א. ויש  )]סוף חוד ניסן  [לוח ארץ ישראל (לגרימ"טלהסתפר עד ר"ח סיון.  
   .[עי' במבית לוי]מיום ל"ג בעומר אפשר להקל. 

   הספירהבכל ימי   בדיני אבלות  להחמירי. 
ולנהוג אי הוי כהרוצה להחמיר על עצמו  ו"לא  כסיל בחושך  סור כשתי המנהגים רשאי 

(כלל לז אות  ואזיל לשיטתו בספרו מנחת יעקב  יעקב (סי' תצג ס"ק יא)  [חק  הולך", כיון שכוונתו לצאת מהספק.  

   גליון נ"ט].. ועי' עוד בזה בשמעתא עמיקתא חזו"א (שביעית סי' כג ס"ק א)ב . וכן פסק המ"ב (ססי' תצג ס"ק ז). ועי'א)

 מפני המנהג  נאסרספק אם הדבר יא. 
 . ע"פ החק יעקב] שעה"צ (סי' תצג אות יד)[ המנהג. מצד  רק שהוא בדבר להחמיר אין בספק

 

 בימים אלו הנערכתלהשתתף בחתונה 
 הנוהג היתר להתחתן בימים אלו   חברו  להשתתף בחתונה שלא. 

א המותרים  יהנושא  בימים  מנהגולהתחתן  שה  פי  הנוהגי  , על  חבריו  איסור  מותרים  ם 
 . ]פסח פי"א אות יט)[הגרשז"א זצ"ל (הליכ"ש  .ו ולשמחובאותם הימים להשתתף בשמחת

 בימי הספירה  ןלהשתתף בחתונה שנערכת שלא כדיב. 
מותר  מקום , אף על פי שעושה שלא כדין מכל שנוהגים בהם איסורשה בימים י הנושא א

 )סע' א(שם  "ע  ודהא איתא בש  )החת"ס  סי' קנט ד"ה והנהא  ח"  או"ח(  אג"מ[.  ולשמחובחתונה    השתתףל
 .]ואם יהיה אסור לילך אל הסעודות ולשמחו אין לך עונש גדול מזה ,שאם קפץ וכנס שאין עונשין אותו

 

 -פסח שני  -
 אכילת מצה א. 

ויש נוהגים כן גם בליל   .ב"ץע[עי' סידור י  ביום י"ד אייר שהוא פסח שני יש נוהגים לאכול מצה.
  ועיי"ש שיש נוהגים לאכול גם מרור וביצה מבושלת]. ).הרי"ח ודרכי חיים ושלום (אות תקלאעי' ליקוטי מ, ט"ו
 בפסח שני  אמירת תחנון ב. 

כז)    סח שני לא אומרים תחנון.פב אות  י  (שער  אפרים  כ)].  ו[שערי  אות  פי"א  (הליכ"ש  זצ"ל  הגרשז"א 
אאבל בי"ג אייר במנחה אומרים תחנון.   חודש  (לגרימ"ט  אר"י  הגה  [לוח  (שם  זצ"ל  והגרשז"א  ייר) 

ינו  בשל תעניות בה"ב אין אומרים אף א  שניביום  יום י"ד אייר  וכשחל  .  עיי"ש הטעם]כט),  
[לוח אר"י (לגרימ"ט חודש אייר) והגרשז"א זצ"ל (הליכ"ש שם) ועי' במהרש"ם (ח"ו סי' לב)   מלכנו וסליחות.

בלבד].   תעניות  ב'  אלא  בה"ב  יתענו  לא  שבכה"ג  אף  ובטשהביא  וסליחות  תחנון  אומרים  אייר  "ו 
 [הגרשז"א זצ"ל (שם)]. בחו"ל. 
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