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הלכות ספירת

העומר/הרב חננאל עמי ישראל זייני

א .בליל שני של פסח לאחר תפלת ערבית מתחילי ם לספור העומר  .ואם שכח לספור בתחלת הלילה הולך וסופר
כל הלילה .ומצוה על כל אחד לספור לעצמו  .וצריך לספור בעמידה.
ב .יש לברך בצאת הכוכבים .
ג .מי שברך משקיעת החמה  ,יחזור ויספור לאחר צאת הכוכבים בלא ברכה .
ד .מי שברך לפני שקיעת החמה  ,יחזור ויספור בברכה בצאת הכוכבים .
ה .מי ששואל אותו חבירו כמה ימי הספירה בזה הלילה  ,יאמר לו :אתמול היה כך וכך  ,שאם אומר לו כמה היום –
יצא ידי חובה ,ושוב אינו יכול לברך .
ו .מברכים וסופרים לאחר קדיש תתקבל בין בחול בין ב שבת .והנוהגים לספור בין "ברכו" ל"עלינו לשבח" יש להם
על מי שיסמוכו.
ז .אסור לאכול לפני ספירת העומר  .ואפילו התחיל לאכול  ,מפסיק וסופר  .ואם התחיל לאכול קודם שהגיע הזמן ,
א"צ להפסיק.
ח .אם פתח ואמר :בא"י אמ"ה כדי לומר היום ארבעה ימים  ,שהוא סבור שה יום ד' ,ונזכר וסיים בחמישה ,והיום
ה' – יצא ידי חובה.
ט .אם פתח ואמר :בא"י אמ"ה כדי לומר היום ד' ,והיום ד' ,וסיים בה ' – חוזר בלי ברכה.
י .מי ששכח ולא בירך כל הלילה  ,יספור ביום ויכול לברך .
יא .אם שכח לברך באחד מהימים  ,בין יום ראשון בין משאר ימים  ,סופר בשאר ימים בברכ ה ,שכל יום הוא מצוה
בפני עצמה.
יב .נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל "ג לעומר ,אבל לארס בלא סעודה מותר .
יג .נוהגים שלא להסתפר ולא להתגלח עד ל"ג לעומר ,ואין להסתפר עד יום ל "ד בבוקר .והאשכנזים נוהגים
להסתפר כבר בל "ג עצמו.
יד .מי שהזדמן לו פרי חדש או בגד חדש  ,יש לו להמנע מלברך "שהחיינו" עד ל"ג בעומר ,למעט שבתות  ,ר"ח אייר
ויום העצמאות (אע"פ שאין איסור בדבר ) .ואם עונת הפרי תעבור  ,ושוב לא יוכל לברך – יכול לברך אף בחול .
טו .מותר להתגלח לכבוד יום העצמאות .
טז .אין איסור ללכת לים בספירת העומר .
יז .נוהגים להמנע מלשמוע מוזיקה בימי הספירה .
יח .יש נוהגים את כל מנהגי הספירה מר "ח אייר עד ערב שבועות .
יט .יש שנוהגים לא להסתפר מפסח עד ערב שבועות  .והנוהגים כך אין להם
להתגלח ולהסתפר אף בל "ג לעומר ,יום העצמאות ויום ירושלים .
כ .לנוהגים מנהגי הספירה מפסח עד ערב שבועות  ,אסור גם לשאת אשה
בזמן זה ,אך מותר לברך שהחיינו כל זמן ספירת העומר .
כא .אין אומרים תחנון בל "ג לעומר.
כב .נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה מפסח ועד שבועות  ,משקיעת החמה ואילך .
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