
  

  

  
  
  
  
  
  
  

 

  

  
  
  
  
 
 

 התורה או מדרבנןמ
(ויקרא  צטווו מה"ת לספור מ"ט יום מיום הבאת העומר שהוא יום ט"ז ביסן, שאמר  

השבת וגו'". ו  פכ"ג, פס' טו) ן בית בזמן הזה שאייש אומרים שאף  "וספרתם לכם ממחרת 
[רמב"ם (תו"מ פ"ז הכ"ד). ועי' בביאור הלכה (סי' תפט ד"ה  .  מדאורייתא  צוה זווהגת מהמקדש קיים  

להיפך. ועי'   מבואר  שלפיו  בחיוך  שהרי  דבריו צ"ע,  החיוך  דעת  שכן  זו (ומש"כ  סמוכים לדעה  שהביא  לספור) 

ח (אות הבמ"[(.  ה אלאשבזה"ז שאין ברוב הפוסקים  דעת  ון.    המ"ק קיים איוך  מדרבחי]

(ס"ק  ע' ב), מ"ב  שו"ע (סי' תפט ס[. וכן עיקר.  הר"ן (פסחים יט. ברי"ף) דכן דעת רוב המפרשים]  (מצוה שו), וכת'

  .(ס"ק כה)]עי' במ"ב , לדעת הסוברים שהיא מדאו' דחיי' לכתחלהסע' ד) (ומ"מ דעת הרמ"א ס"ק כה). יד ו

 א. זמן המצוה לכתחלה 
(סי'  [רא"ש (סוף פסחים סי' מ), ט"ז  לכתחלה יש לספור מיד בתחילת הלילה משום "תמימות".  

אג"מ (או"ח ח"ד סי' צט אות א)  ומ"ב (שם ס"ק ב). ודעת ה  (רסי' תפט ד"ה והייו)  ר וקציעהמו  ,)תרפא ס"ק א

איו סופר מתחלת הלילה    שהוא דין ואם אור לציון (ח"ג פט"ז אות א)  דעת המעלה. אולם    אלא   ו אי"תמימות"  ד

  . ואג"מ (שם)]  )שם( ר וקציעהמו[. ומשום זריזין מקדימים למצות. בדיעבד] רק מקיים המצוה
 ב. לספור מפלג המנחה 

. ויש חולקים. ועל  מעלה יצא ידי חובתושהסופר ספירת העומר מפלג המחה ויש אומרים  
. בלא ברכהכגון שחושש שלא יוכל לספור אחר כך וכדומה, יספור בזמן זה  כן בשעת הדחק  

  .  ](ד"ה מבעוד יום)ביאור הלכה [ ).בלא ברכהספור בברכה (או עכ"פ ביום ויובלילה יחזור  

 ג. לספור בבין השמשות  
השמשות   בבין  ולברך  לספור  עד  מותר  השקיעה   דקות  17[דהייו  א')    אחר  חוהמ"פ  יסן  אר"י  (לוח 

שו"ע (סי' תפט  [, ומכל מקום המדקדקים סופרים לכתחלה דוקא כשהוא ודאי לילה.  ואכמ"ל]

ויש אומרים שאם ספר בבין השמשות .  עמיקתא גליון י"ב] . ועי' מש"כ בזה בשמעתאסע' ב) ומ"ב (שם)
  [מ"ב (סס"ק טו) בשם הא"ר]. . בלא ברכהיש להחמיר ולספור בלילה 

 ד. קיבל שבת מוקדם
. ועי' במ"ב (ס"ק  [מ"ב (ס"ק יח)  .לג המחה, יחזור ויספור בברכהאם ספר אחר שקיבל שבת מפ 

  . ]ביאור הלכה (ד"ה מבעוד יום)הוא ב ) שמבואר שאם ספר בפלג מחה חוזר וסופר בברכה. וכן  יג) ובשעה"צ (אות יח

 ה. לספור לפני מעריב או לפני הבדלה במוצ"ש 
 צאי שבת,ואפילו במו  ,לא התפלל עדיין מעריב  אם  לספור אפילו   רשאיאם יצאו הכוכבים  

  בסמוך. ועיין [מ"ב (ס"ק יח)]. דבר.  לילה הוא לכל שהרי

 ו. דעתו להתפלל מאוחר בלילה 
יש אומרים    , מי שיש לו מין קבוע לתפלת ערבית בשעה מאוחרת ואין בדעתו להתפלל כעת 

הלילה. בתחילת  מיד  ספה"ע  פט[  שיספור  (ח"ג  לציון  הה)"אור  ד"ה  בהגה  א  אות  פי ו.  ] ז  על  אף 
התפלה לפי  לספור  והגים  לא  מקום  מכל  כן,  הוא  הדין  דבר   ,שעיקר  הוא  ספה"ע  כי 

שבט הלוי  [קרוב מאד שישכחו הספירה לגמרי.    בקלות ואם כל א' יספור בפי עצמוהשכח  

  . ](ח"ט סי' ה אות ב) "יבמח ו באג"מ (או"ח ח"ד סי' צט) עוד 'ועי .  (ח"ו סי' ג אות ג)
 צבור מונים ספירת העומר איחר לתפילה ומצא ז. 

סופרים ספירת העומר, יש אומרים שיכול לספור עם  איחר לתפלת מעריב ומצא הצבור  
ח"ב סי'  אות ד ותשובות וההגות    ' ו מבין פסח לשבועות, ע(   ההגות החזו"א[  הצבור ואחר כך להתפלל.

ויש אומרים]רמח) ו  .  ד"תדיר קודם".  יספור  כך  ואחר  חושש שישכחשיתפלל   ספורי  ,אם 
[שכן יוצא לכו"ע.    וכן עיקר..  ]. ועי' במח"י (ח"ט סי' ו)(ח"ב סי' רמח)[תשובות וההגות    ואחר כך יתפלל.

  .]רט"זעי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון ו

 א. אכילה ושתיה לפני הספירה  
 .שיספורעד    , כבר התפלל מעריב וקרא ק"ש)  (אפי'   לואכמשהגיע זמן צאת הכוכבים אסור ל

. ומכל מקום  [מ"ב (ס"ק כג)]יש להחמיר מחצי שעה הסמוכה לספירה.  ו  .[רמ"א (סי' תפט סע' ד)] 
[מ"ב (סי' תלא ס"ק    .הרבה  'או פירות אפי  ,והייו פת כביצה ולא יותר  מותרת,טעימה בעלמא  

  .]מ"ב (סי' רלב ס"ק לה)[  .הרבה 'אפי משקה שאיו משכר)( וכן מותר לשתות ו)].
 ב. מינה שומר 
[עי' ברמ"א (סי' רלב סע' ב) ומ"ב  שיזכירו לספור רשאי לאכול לפי הספירה.    אם ממה שומר

ס"ק כג)  סי' תפט  ודעתו שמש"כ המ"ב (  , (חוט שי ח"ד קובץ עיים עמ' שעו) ל"ק זצ" גר(סי' רלה ס"ק יח). וכן פסק ה

  אין לסמוך עליו].  לעין אכילה קודם צה"כ הייו כי הוא איו שומר פרטי ע"כדוקא  שקריאת השמש מועילה  

 ג. רגיל להתפלל מאוחר במנין קבוע  
זה  היתר  יכולין לסמוך על    ריאת שמע,קאכילה לפי  על היתר דמין קבוע לעין    םהסומכי

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

 ימים ושבועות  ספירתא. 
והשבועות. הימים  לספור  (בעומר  צריך  אחד  יום  היום  אומר  הראשון  ביום  או   כיצד, 

ועל דרך    .כו'), עד שמגיע לשבעה ימים ואז יאמר היום שבעה ימים שהם שבוע אחד  לעומר
  . ]שו"ע (סי' תפט סע' א)[ זה מוה והולך עד מ"ט יום.

 ב. ספר ימים לחוד
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)]). שאר ימים בברכהבולספור מוה 

 שבוע ספר אף השבועות  ג. ספר ימים לחוד, אבל באותו
  כי   [מ"ב (ס"ק ט).  יצא  ,אם לא אמר אלא היום שמוה ימים ולא סיים שהם שבוע אחד וכו'

   .]הזכיר השבוע אתמול ביום השביעיהרי  

 ד. ספר שבועות לחוד
כגון שאמר ביום השביעי היום שבוע אחד ולא הזכיר ימים    ,אם מה שבועות ולא ימים

  . [מ"ב (ס"ק ז)]. לא יצא  ל הדעותלכ ,כלל
 אף הימים  ספר ה. ספר שבועות לחוד, אבל בספירות הקודמות

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

 ו. ספר בלשון אחר  
אם ו  [מ"ב (ס"ק יא)].יצא.    ,חדחסר א  ארבעיםביום ל"ט אמר היום  כגון    ,אם ספר בלשון אחר

  . (ד"ה מוה)]בה"ל  [  ברכה.  איחזור לספור בל  ,'ימים וכדוות כגון שאמר היום ב'  מה בראשי תיב 

 ז. ספירה בלשון שאינו מבין
ל בכל  לספור  בתאימותר  מביןואם    .שמבין  שון,  שאיו  בלשון  לשון   אפי'  ,ספר  הוא 

(אות    אלא דעי' בכה"ח   .[מ"ב (ס"ק ה)  ה.ואין זה ספיר  רדהא לא ידע מאי קאמ  ,לא יצא  ,הקודש

    ].בלא ברכה"ץ (סי' קלט) שאם ספר בלה"ק ולא הבין יחזור ויספור בלשון שמבין עבת י השאילכ) שפסק ע"פ  
 ח. ספירה בלב 

ואם אין בידו לספור   [ביאור הלכה (ד"ה מוה)]. .  בלב לא יצא דהרהור לאו כדבור דמיאם ספר  
[עי' מ"ב (סי' סב ס"ק  בפה על כל פים יהרהר הספירה בלבו (ועי' בסמוך לעין ספירה בכתב). 

  . [עי' במקורות ה"ל]. בלא ברכה. ואם לא חזר באותו יום לספור בפה, ימה מכאן והילך ז)]
 ט. ספירה בכתב 

ליו לחזור ולספור בברכה. , וע לא יצא ,לא התכוון לצאת על ידי ספירה זוו אם ספר בכתב
[עי'  , ואם יכול לשמוע הברכה מאחר עדיף טפי.  בלא ברכהיחזור ויספור    ,ואם כוון לצאת

על כל    ,ומי שאין בידו לספור בפה  בערוה"ש (שם אות ט)].ולב), בשע"ת (סי' תפט אות א)  -ברע"א (סי' ל
 פים יכתוב הספירה בכתב בכווה לצאת ידי חובה (ועדיף מספירה בלבו בלבד).

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

 יא. ספר כהוגן ותוך כדי דבור טעה וספר שלא כהוגן  
בבית שלמה (הגהות  [עי'  .  יצא ידי חובתו  ,וספר שלא כהוגןטעה    וך כדי דבורות  ,כהוגןאם ספר  

. וכן פסקו הגריש"א  פסח פי"א אות ה ובהגה)  הליכ"שהגרשז"א זצ"ל ( . וכן צידד  מבן המחבר או"ח סי' ה אות א)

.  הגר"א וייס שליט"א (קובץ דרכי הוראה ח"ה)חג בחג ספה"ע פ"ו אות יא). וכן דעת   זצ"ל והגרח"ק שליט"א (הל' 

בלא . ומכל מקום טוב להחמיר לחזור ולספור כהוגן  והארכו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון "ז]
  .שם)]הגריש"א זצ"ל והגרח"ק שליט"א ([  .ברכה

 יב. לספור שני ימים מספק 
המסתפק איזה יום בספירה יש לספור. יש אומרים שלא מועיל לו לספור הימים שמסתפק  

דבכה"ג  כתב  (יו"ד סי' רמח אות ג)  והאב"ז    (או"ח סי' קסח אות ד) שמסתפק בזה.  [עי' בערוגת הבושםבהם.  

(שפירא ח"א סי'    [דבר אברהם   ויש אומרים שמועיל לספור באופן זה.].  ספירה אחת מקלקלת חברתה

בכה"ג.  לד) לברך  אין  אולי  דמ"מ  שכתב  סז)  ועי'  ועיי"ש  סי'  ח"ב  קדש (פסח  מוכרחים.    במקראי  דבריו  וכן  ואין 

שלמה  בשאלת  מט)  מבואר  לברר  ולמעשה  ].(סי'  בידו  אין  הספירה,  אם  מין   יום  מספק  יספור 
בהם,   שמסתפק  ספירההימים  על  מברך  הימים    ואם  (ובשאר  לסמוך  מי  על  לו  אם יש 

בין הברכה  אין משום חשש הפסק  ב"ד  [ו.  אף לכתחלה ממשיך וסופר בברכה)התברר היום הכון,  

  וכן פסק   .קה"כ (רסי' שכח)המ . וכן ר'  בתבואות שור (סי' יט ס"ק כא)ו  מבואר בשו"ע (סי' לד סע' ב) כ  לספירה

מח)מח"י  ה סי'  בספירה  (ח"ח  יד"ח  הגריש"א זצ"ל  זו  דיוצא  דעת  ראה  וכן  פג).  סי'  ח"ג  תשובות  דעת  ו .  (קובץ 

(דיש לחוש דספירה בכה"ג איה בכלל ספירה). ועי' בזה    בלא ברכהשבכה"ג יספור    (ח"ג פט"ז אות ז)האור לציון  

  בשמעתא עמיקתא גליון קפ"ג]. 

 יג. בירך על דעת לספור מה שישמע מחברו 
לסיים כמו שישמע מחבירו, ושתק עד ששמע מחבירו   על דעתאם איו יודע החשבון ופתח  

יודע   ם כןלכתחלה אין לברך אלא א  כל מקוםמו  .[שו"ע (סי' תפט סע' ה)]   . וסיים כמוהו, יצא
 .[מ"ב (ס"ק כט) ושעה"צ (אות לז)]עליו לספור. מתחלה איזה יום  

 וספר כהוגן יד. בירך כשבדעתו לספור שלא כהוגן 
, שהוא סבור שהם ד', וזכר  "היום ד'"  לומר  על דעתאמ"ה    רוך אתה ה'אם פתח ואמר: ב

  .[שו"ע (סי' תפט סע' ו)]", יצא ידי חובתו. ה' "היוםוסיים שהוא ה', 
 טו. בירך על דעת לספור כהוגן וספר שלא כהוגן 

, וטעה וסיים  " 'היום ד"  על דעת לומראמ"ה    רוך אתה ה'אם פתח ואמר: ביש אומרים ש
ומברך.כון)   שאיויום  ה(שהוא    "ה'"היום   חוזר  איו  ו)].    ,  סע'  תפט  (סי'  והסכמת [שו"ע 

.  [מ"ב (ס"ק לב)] האחרוים שבאופן זה חייב לחזור לספור ולברך כיון שלא ספר היום הכון. 
  .[כה"ח (אות עז)]. בלא ברכהומפוסקי עדות המזרח קטו שיש לחזור ולספור 

  דכ" דעת לספור שלא כהוגן וספר שלא כהוגן ותיקן תעל טז. בירך 
אם בתוך כדי דיבור זכר שטעה   ,על יום אחר וכן ספר בטעות  אם בעת הברכה היה דעתו

  .[מ"ב (ס"ק לב) וכה"ח (אות עו)]. ידי חובה יוצא בזהויסיים תיכף כהוגן  

 א. ענה לחברו איזה יום צריך לספור 
היום כך    והשיב לולילה,    ואיזה יום סופרים באותמבין השמשות ואילך  אם חברו שאלו  

, אע"פ שלא התכוון לצאת ידי חובה, איו רשאי לחזור לברך על הספירה, אלא חוזר וכך
ועל כן על מת שיוכל לחזור לספור בברכה, יאמר לו "אתמול היה כך .  בלא ברכהוסופר  
ואם לא אמר    .ס"ק כב) ובשעה"צ (אות כג ואות כו)]ו). ועי' הטעם במ"ב (ס"ק יז  [שו"ע (סי' תפט סע' דוכך".  

מ"ב (ס"ק  ["היום" אין חשש בכל אופן כי עיקר מצות הספירה הוא שיאמר היום כך וכך.  

  . ועיין בסמוך. ])שםשו"ע ([אם עה לו בפלג המחה חוזר וסופר בברכה.  כןו .]כ)
 ב. הגיע לשבועות

אפילו אמר בדיעבד,    ,שבועות  הספירה למין  הגיע  וכבר  איזה יום סופרים,חברו שאלו    םא
וכך כך  ולספור בברכה  לו היום  הזכיר    צריך לחזור  כב)].  .  שבועותמין  כל שלא  [מ"ב (ס"ק 

  אם אמר לחברו היום ל"ג בעומר יכול לספור בברכה שהרי לא הזכיר שבועות.  "כוע
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 חובה ג. כוון בפירוש שאין כוונתו לצאת ידי 
מ ספירהאם  ידי  לצאת  שלא  בפירוש  בברכה.    ,כוין  ולספור  לחזור  ועי'  יכול  כב).  (ס"ק  [מ"ב 

שאם)   (סד"ה  הלכה  היהבביאור  בצא  שאם  דוקא  לברך  תמיד  רגיל  המשיב  והאיש  השמשות  מסתברא    ה"כ,בין 

  . ושאר בצ"ע למעשה]. שלא לצאת ומותר לו לחזור אח"כ ולמות בברכה דבאופן זה הוי כמכוין בהדיא 
 ד. שאל את חברו האם היום יום פלוני בספירה  

שאל את חברו האם היום יום ששי בספירה וכדומה, ועה לו שהדבר כון (שהוא יום ששי), 
בברכה.   ולספור  לחזור  המרשאי  לקיים  שלא  שכוותו  מוכח  שאלה  מתוך  שספר  ממי    , צוה[דכיון  ועדיף 

  בכה"ג הוה ספירה מספק ומבואר לעיל שעה לחברו ולא כוון לצאת (דהכא מכוון כווה הפכית שלא לצאת). ועוד ד

ספירה מספק לא שמיה ספירה וחזי לאיצטרופי שיטתם לדעת רוב הפוסקים דספה"ע כל יום ויום  ש שיש אומרים  

  (שם על סע' ד) והכה"ח (אות סא)].   למהרש"ם שכן פסקו הדעת תורה  מצוה בפ"ע היא. ושו"ר
 ה. שמע לפי תומו ספירה מאחר  

להוציאו וגם הוא לא תכוין לצאת הסופר  לא תכוין  ו  ,הציבורשמע הספירה מאחד מאם  
ם  לילה אפילו א   ואותלא יברך כשיספור בש  , יש אומריםבשמיעה זו אלא שמע לפי תומו

לא לצאת  "התה בדעתו בפירוש ש" משום שלא  אין אי מתכוין לצאת בספירה זו"חשב  
ובזמיו שאין רגילות לצאת על ידי אחרים חשב כחשב [גר"ז (סי' תפט אות יב)].  זו".    בספירה

[הגרשז"א זצ"ל (שיח הלכה ח"א סי' ח אות ל). ועי' בביאור  בפירוש שלא לצאת ויכול לחזור ולברך.  

  שאם) הובא לעיל בסמוך].  הלכה (שם סד"ה

 א. שכח לספור  
ועל כן מי ששכח ולא ספר יום אחד הפסיד   ,יש אומרים שספירת העומר היא מצוה אחת

או"ז  הובא בתוס' מגילה כ: ד"ה כל הלילה) ו  ,הל' מחות קלג ע"ג[בה"ג ( .  בלא ברכהספירתו ומוה והולך  

ועל כן   ,ודעת רוב הפוסקים שספירת העומר כל יום ויום הוי מצוה בפ"ע  .)]סי' שכט(ערלה  
[תוס' (מחות סו. סד"ה זכר), רא"ש (פסחים פ"י סי' מא),  אם לא ספר יום א' ממשיך למות בברכה.  

שו),   (מצוה  כט)    "ילר (המכריע  חיוך  ססי'  הזקן  לדעת    .ועוד]מטראי  ברכה  לעין  חוששים  ולמעשה 
והולך   מוה  ביום)  ולא  בלילה  (לא  שלם  יום  ספר  לא  אם  כן  ועל  הפוסקים,  בלא מיעוט 

ומ"מ עיקר הדין    [שו"ע (שם סע' ח).. ועדיף שיבקש מאדם אחר שיכוין להוציאו בברכתו.  ברכה

ועי' מש"כ בס"ד    ).אות טובבית שלמה (סי' קב) ובערוה"ש (  הואס"ק לז). וכן  (וכן משמע מהמ"ב  כרוב הראשוים.  

  בשמעתא עמיקתא גליון "ח].  

 ב. שכח לספור בלילה ונזכר ביום 
שו"ע  [.  בלא ברכהאו אפילו מסתפק אם בירך בלילה, יספור ביום    ,בירך כל הלילהשכח ולא  

לחוש לדעת הסוברים דאין    בלא ברכהשסופר    )ס"ק לדמ"ב (וביאר ה  וביאור הלכה (ד"ה שכח).  (סי' תפט סע' ב)

  . [מ"ב (ס"ק לד)]ילך סופר בכל לילה בברכה. ומכאן וא. ספירה אלא בלילה]

 לספור שכח אם  מסופק ג. 
  . ])ח סע' שםשו"ע ([אם הוא מסופק אם דילג יום, סופר בשאר הימים בברכה. 

 ד. שכח לספור וקיבל עליו שבת 
שכח לספור בליל ששי וזכר לאחר שקיבל עליו שבת מבעוד יום, יספור בלא ברכה, ולאחר 

 . [אג"מ (או"ח ח"ד סי' צט אות ג)]מכן רשאי לספור בברכה. 
 שלא ספר   ה. נזכר אחר ברכת המפיל

[הגריש"א זצ"ל (אשרי  אפילו אם זכר שלא ספר אחר שבירך ברכת המפיל, עליו לברך ולספור.  

[עי' בצי"א (ח"ז סי' כז אות ג),    ולאחר מכן יקרא שוב ק"ש ויאמר איזה פסוקי דרחמי.  האיש שם)].

  רבו (ח"א עמ' צח אות קלה)].  בבאר משה (ח"א סי' סג אות ה) ובארחות

 האמריקיום א' ונסע לשכח לספור ו. 
מאר"י   מ(או    הלאמריקהוסע  מוקדם  שזמו  אחר  ספירת    , אר"י)למקום  לספור  ושכח 

יום אותו  של  העבר  ,העומר  מיום  שעות  כ"ד  באמריק   באר"י  ועברו  יום  האולם   ,עדיין 
זר זצ"ל (מבית לוי ח"ג  אהגר"ש ו[  .יספור שם בלא ברכה וימשיך לספור בימים הבאים בברכה

  )]. 2עמ לז). ועי' בהררי קודש (מקראי קודש פסח ח"ב סי' סג הגה  
 . היודע שלא יוכל למנות א' מהימים האם מונה בברכה ז

שלא יוכל לספור א' מהימים מחמת איזה אוס (או משום שעלול לספור   מי שיודע בודאי
הספירה   כל  לספור  שעליו  אומרים  יש  כהוגן),  ברכהשלא  שיוציאו    ,בלא  מאחר  ויבקש 

מי שקבעו לו (ו יד"ח הברכה. אבל אם איו בודאי שלא יוכל לספור, סופר והולך בברכה  
סי'  לגרש"ק זצ"ל  קאת סופרים ([עי' ב  ח ידחה).י"ל דאיו בכלל ודאי דשמא היתו  ,יתוח וכדו'

ויש אומרים שבכל אופן יברך.   , בשו"ת שרגא המאיר (ח"ו סי' לא) ובמבית לוי ח"ג עמ' לו אות ח)].לט)
זצ"ל (קובץ תשובות    [הגריש"א  . וכן עיקר.]בצל החכמה (ח"ה סי' צח וסי' מה)ו תשובות וההגות (ח"ג סי' קמז)  [

(חוט שי שבת עמ' שעד) שאר בזה בצ"ע.    ל "ק זצ"גרח"ג סי' פג), אור לציון (ח"א סי' לו) מטעם אחר, עיי"ש. וה

  . ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון קפ"א]
 א' מהימים שכח לספור אחר שלהוציא רבים ידי חובתם ז. 

ש אומרים  ששכח  יש  אחדמי  יום  מקום לספור  מכל  בברכה,  לעצמו  סופר  שאיו  אע"פ   ,
בית הלוי  בעל    ,ס"ק י)  שםר ("מאמחד,  פר"ח (סי' תפט אות ח) בשם דיין א[  .יכול להוציא רבים ידי חובתם

. ]כן  מ"ז ס"ק ב) מסיק דאם יש אחר לשמוע ממו הברכה וודאי יעשה  שםפמ"ג (ה. ו הר צבי ח"ב סי' עה)(הובא ב 
. ויש להחמיר  .בדבר]  , כי איו חשב מחויב אות ה)שם  מובא בשע"ת    ) ברכ"י (שם,  [הפר"ח (שם)ויש חולקים.  

  ח]. . ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון "כה"ח (סי' תפט אות צא) ושבט הלוי (ח"ד סי' קז)[
 האם מותר לו לברך מפני הבושה  , ספה"עששכח לספור   ח. ש"ץ

  קבשעת הדח  , מתבייש שהדבר יודע לציבורו  ,"ץ ששכח ולא ספר באחד מימי הספירהש
לברך הספירה.  רשאי  הבושה  ומ"מ  על  עין  לפי  ימע   הכל  אפשר  אם  לכתחלה  (ובכה"ג 

שמצדד שמותר לברך ברכה לבטלה במקום    סי' צב ד"ה היה צריך לקביו)רביאור הלכה ([עי' ב   מלהיות ש"ץ).

דהיכן דיש שיטות    )סס"ק כ  סי' תקסו(  עיי"ש במ"ב  מ"מ  ,ואע"פ ששאר בזה בצ"ע  בושה משום דהוי איסור דרבן.

כהסוברים   הדין  עיקר  דבאמת  דידן  בידון  וק"ו  הבריות,  כבוד  במקום  עליהם  לסמוך  אפשר  לגמרי,  המתירות 

ובפרט אם הש"ץ    בשמעתא עמיקתא גליון "ו].כמ"ש לעיל באות א'. ועי' עוד  דרשאי להמשיך לספור בברכה  
"ש  שבט הלוי (ח"ג סי' צו). וכ. וכן דעת  סס"ק כ)סי' תקסו  (במ"ב  [עי'    .חלול ה'  חששבזה משום    שיש  ת"חהוא  

  .  ]פט"ז אות כא) שםוכן דעת הגרשז"א זצ"ל ( אחרים, עי' באות ז'.היכן שהש"ץ מוציא 

  שהספירה מאוחרת מספירתו הגיע למקום   א.
קו   את  וסע לכיוון מערב ועבר  ,ריך וספר יום שלישי לעומ התארמי שהיה במזרחו של קו  

יום  הת ספרו  שכבר  למקום  והגיע  לעומראריך  יום    ,רביעי  שם  יספרו  הלילה  ובתחילת 
רביעי בלא ברכה, ושאר הימים יספור יום    ,ן שם יום רביעי לעומראם עדיי  .חמישי לעומר

בברכה. לספור  לעומר  ימשיך  ד'  יום  ספר  לא  זה  ,ואם  יום  בלא   ,הפסיד  לספור  וימשיך 
  . [הגרשז"א זצ"ל (מעדי שלמה עמ' כא)] ברכה.

  
  
  
  
  
  

  הספירה מוקדמת מספירתו הגיע למקום שב. 
וון מזרח והגיע למקום  וסע לכי  ,מי שהיה במערבו של קו התאריך וספר יום שלישי לעומר

סופר עמהם פעם וספת    , ובתחילת הלילה יספרו יום שלישי לעומר  ,רשי לעומשספרו יום  
  [הגרשז"א זצ"ל (שם)].  וממשיך לספור שאר הימים בברכה. ,יום שלישי לעומר בלא ברכה

  ג. נחסר לו יום אחד
והג שבועות לפי   ,או וסף לו יום א' למיו  ימי הספירה את קו התאריך וחסרמי שעבר ב 

  [מח"י (ח"ח סי' )]. ).מ' יום המקום שבו מצא (אע"פ שעברו עליו פחות או יותר

  א. נשים בספירת העומר 
העומר.   ממצות ספירת  פטורות  כמשים  היא  שהז"ג  (תמ[דמ"ע  ברמב"ם  הכ"ב).    ו"מבואר  המ"א  פ"ז  פסקו  וכן 

ומכל מקום  ].  בדברי מלכיאל (ח"ג סי' ה)ו   באב"ז (סי' שפד),  עי' ברמב"ן (קדושין לג: ד"ה והוי)(רסי' תפט) והמ"ב (ס"ק ג). ו
העומ ספירת  לספור  חובה  עליהן  שוו  ששים  אומרים  ד)    ר.יש  אות  (שם  ובערוה"ש  (שם).  [מ"א 

ויש מקומות ].  בזירות שמשון (שם)ו  במ"ח (מצוה שו אות ד) הביא שהשים הגו לברך ככל מ"ע שהז"ג. ועי'  
בזה החמירו  לא  תפט .  שהשים  (סי'  בגר"ז  זו    [עי'  מצוה  השים  שמו  מדיות"  ש"במקצת  שכתב  ב)  אות 

ויש מפוסקי עדות המזרח ].  כמדומה דבמדיותיו לא הגי שי כלל לספורש  כת'במ"ב (ס"ק ג)  עליהם חובה. ו
שכת' ע"פ הסוד    )יב  '"א קוטרס סוד ישרים סי[עי' רב פעלים (ח שסוברים שאין על השים לספור כלל. 

פ וכן  לספור.  לשים  ח)].אין  אות  פט"ז  (ח"ג  לציון  האור  כמהגה.  סק  תהג  אחת  באורך    וכל  בזה  [עי' 

  . בשמעתא עמיקתא גליון קפ"ב]

  ב. נשים הסופרות האם יספרו בברכה 
יש אומרים ששים הסופרות ספירת העומר לא יברכו על הספירה משום חשש שיטעו ביום  

"ודאי יטעו    'ג). ועיי"ש בשלחן שלמה שכת(שם אות    שולחן שלמה) בשם הס"ק גשם  (  [מ"באחד מהספירה.  

ביום ולא יודעין הדין, ועוד דהא איה מביה מה היא סופרת ובזה מאד צריך ליזהר מה שהוא אומר דאל"כ לא  

ספירת   אמםיצא"].   על  לברך  יכולות  ההלכה  פרטי  ויודעות  במעשיהן  המדקדקות  שים 
הגה    [הגריש"אהעומר.   פ"ב  בחג  חג  (הלכות  הן    ושי  )].3זצ"ל  אם  לספור,  הוהגות  המזרח  עדות 

עשה   מצות  על  מלברך  שמעות  זושהז"ג  מאלו  מצוה  על  מברכות  תפט)[  אין  (סי'    , ]ברכ"י 
  והמהג הפשוט (אצל עדו"ה) שאין מברכות.

 ג. קטנים במצות ספירת העומר  
הערוה"ש  מכן משמע מהשערי תשובה (סי' תפט אות כ),  [  מדין חיוך לספור ספירת העומר.קטן חייב  

טו),   צט)  מ (אות  (סי'  פסק  הכת"ס  וכן  ב)ועוד.  אות  פס"ד  האיש  (אשרי  זצ"ל  לספור ]הגריש"א  שכח  ואם   .
 יכול אף לברך. ובשעת הצורך    .][הגריש"א זצ"ל (שם)  .בלא ברכהבאחד מהימים מוה והולך  

.  דבר שיש פוסקים המתירין אף לגדול, אף דלא קיי"ל כן מ"מ לקטן שריע"פ המ"א (סי' רסט ס"ק א) דס"ל דוזה [

עי' בשמעתא  , והגרשז"א זצ"ל (חיוך הבים למצוות הגה עב)   דעת  וכן הוכיח בשש"כ (פ"י אות יד הגה מא), וכן

 . עמיקתא גליון ק"מ]
 אין בידו לחנכו לספור בלילה ד.

בביתו בזמן זה. יכול    ן דרכו להיותכגון שאי לחך את בו לספור בלילה  כשאין ביד האב  
[כמו שמציו לעין חובת האב ללמד את בו תורה דיוצא עי"ז  לסמוך על הספירה שסופר הקטן בת"ת. 

  , מלמד כמבואר ביו"ד סי' רמ"ה סע' ד'. ואע"פ שעיקר הספירה היא בלילה שאז גם יכול לברך לכו"ע  שוכר לו ש

בפרט במצות ספירה דיש  ו .  שש"כ (פ"י אות יד הגה מא)מ"מ לעין מצות חיוך יתן לסמוך על המקילין בזה, עי'  

בשמעתא  . והארכו בזה  סי' ע סע' ב)מקום לומר דאין האב מחויב לחך את בו כשאין האב מצוי בלילה, עי' בשו"ע (

  . ]עמיקתא גליון ק"מ
 קטן שהגדיל בימי ספירת העומר ה. 
ן שהגדיל ועשה בר מצוה תוך ספירת העומר. אם ספר כדין עד יום זה, סופר והולך קט

(חוט שי ח"ד עמ' שעח),    גר"ק זצ"לערוה"ש (סי' תפט אות טו) ה  מהר"ם שיק (ח"ב סי' רסט ד"ה אלא),[בברכה.  

  .ועי' בשעמתתא עמיקתא גליון י"א] .האור לציון (ח"א סי' לו וח"ג טז) ועוד
 ו. אונן בספירת העומר  

ימה   מקום  ומכל  העומר.  ספירת  לספור  חייב  ברכהאון  (לאחר  בלא  הימים  ושאר   .
ביאור הלכה (סי' תפט על סע' ח ד"ה  ו  וב"י (מ' ק' או"ח סי' כז ד"ה אמם)[  האיות) סופר והולך בברכה.

דפטור מן הדבר    ,ים יד"ח אין יוצאיןוציא רבלה אם בירך האון  שבפמ"ג (סי' קצט א"א ס"ק ג)  . ועי'  בלא ברכה)

מקרי. עת  לט)  באותו  סי'  (ח"ו  בחת"ס  כלל.   .]ועי'  סופר  שאיו  שקטו  המזרח  עדות  מפוסקי    ויש 

והיה מי שישתדל בעדו לצרכי קבורת    ,אם האון ספר בלילה מעצמו ומדעתו. ועיי"ש שהמחז"ב (סי' תפט אות ו)[

לשיטה זו באון דאין מי שישתדל בעדו    צ"עאז שאר ימים מצי לברך ולספור. וכן פסק בכה"ח (אות פה). ו  ,המת

ואף אם   ].אם רשאי לספור על תאי דאם הל' כהוב"י סופר לשם מצוה ואם לאו אין זה אלא ספירה של רשות
ת' הוב"י ה"ל. ועי'  [דבר זה תלוי בב' הטעמים שכ איותו חלה ביום אחרון שבספירה הדין כ"ל.  

למעשה י"ל דאף בכה"ג עליו לספור, דהרי משמעות הוב"י  בזה. וסתפק  שמ(ח"א סי' צא אות כה ס"ק ז) "ש במח 

דעיקר הטעם לחייבו הוא כי אין בזה משום ביטול עסק בקבורת המת וכ"כ בביאור הלכה (שם), ולפי טעם זה ודאי  

לטעם השי של הוב"י הדין כן  קים דאין חילוק בזה. ואפשר דאף  שסופר ב"ד, ועוד דמשמע מסתימת דברי הפוס 

  . ]גליון קל"חועי' בשמעתא עמיקתא בדלא חילקו רבן במצוה זו.  "טוה

  

  

 
 א. להימנע ממלאכה משקיעת החמה 

[שו"ע  .  השים שלא לעשות מלאכה מפסח ועד עצרת, משקיעת החמה ואילךהאשים והגו  

קברו אחר שקיעת החמה והיו העם בטלים  מידי ר"ע  לתש  . משום(סי' תצג סע' ד) ומ"ב (ס"ק יח)]
משום    .ממלאכה שבות ועוד  מלשון  שבתות  שבע  כתיב  ובעומר  העומר  ספירת  זמן  שאז 

ן אף  . ולפי טעם השי יש להוג כ[מ"ב (ס"ק יט)] .  מלאכהדהייו שבזמן הספירה יש לשבות מ
. והוהגים להחמיר (עיין בסמוך) [עי' בשער הציון (אות טז)].  בימים שלא והגים בהם אבלות

  .[לוח ארץ ישראל (לגרימ"ט סוף חודש יסן)] והגים להימע כל הספירה.
 ב. עד מתי יש להימנע ממלאכה 

[שער  ".  כדי קבורהזמן של "אין להחמיר משקיעת החמה ואילך רק  לפי טעם הראשון ה"ל  

טז)] (אות  השי  הציון  טעם  ולפי  במלאכה.  תיכף  מותר  שספר  יט)].  אחר  (ס"ק  ווהגים [מ"ב   .
  . [לוח ארץ ישראל (לגרימ"ט סוף חודש יסן)]להימע עד שיספור. 

 ג. מאיזה מלאכה יש להימנע
עשות מלאכה עליהן להימע רק ממלאכה שיש בה שיהוי זמן, כגון תפירת הוהגין שלא ל 

מותר.   וכדומה,  כביסה  וקיפול  כלים  שטיפת  אבל  וכדומה,  ד)  בגדים  אות  תצג  (סי'  [כה"ח 

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

[עי' בערוה"ש (סי' תצג אות ט) וכן משמע מהמ"ב שהשמיט דברי החק  אף בזמיו יש והגים מהג זה.  

[עי' בחק יעקב (שם אות יב)  . ויש שלא והגים בו.  יעקב שבסמוך. וכן הוא בלוח אר"י (לגרימ"ט חודש יסן)]

. וכל אחד יהג  ל לא הגו בזה]) שבביתו של הגרשז"א זצ"50שלא ראה זהרין בזה. ועי' בהליכ"ש (פי"א הגה  
 כמהג אבותיו. 
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