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ּדֵַּבר ֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וְָאַמְרָּת ֲאֵלהֶם ִּכי ָתבֹאּו   וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: 
ֵראׁשִית  עֶֹמר  ֶאת  וַהֲֵבאֶתם  ְקִציָרּה  ֶאת  ּוְקַצְרֶּתם  ָלֶכם  נֵֹתן  ֲאנִי  ֲאׁשֶר  הָָאֶרץ  ֶאל 
ְקִציְרֶכם ֶאל הַּכֹהֵן:  וְהֵנִיף ֶאת הָעֶֹמר ִלְפנֵי ה' ִלְרצֹנְֶכם ִמָּמֳחַרת הַּׁשַָּבת יְנִיֶפּנּו 
ַלה':  ְלעָֹלה  ׁשְנָתֹו  ֶּבן  ָּתִמים  ּכֶֶבׂש  הָעֶֹמר  ֶאת  הֲנִיְפֶכם  ְּביֹום  וֲַעׂשִיֶתם  הַּכֹהֵן:  
 ּוִמנְָחתֹו ׁשְנֵי ֶעׂשְֹרנִים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן ִאּׁשֶה ַלה' ֵריַח נִיחַֹח וְנְִסּכֹה יַיִן ְרִביִעת 
ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת הַּׁשַָּבת ִמּיֹום הֲִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר הְַּתנּוָפה ׁשֶַבע  הַהִין:... 
ַעד ִמָּמֳחַרת הַּׁשַָּבת הַּׁשְִביִעת ִּתְסְּפרּו חֲִמּׁשִים יֹום"  ׁשַָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתהְיֶינָה: 



 

"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת הַּׁשַָּבת"



 

הלילה,  בתחילת  מונים  ולכן  היום  שמתחיל  משעה  מונים  א. 

אחרי צאת הכוכבים (הלילה הוא תחילת היום היהודי, כפי 

שנאמר: "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" (בראשית א, ה) ומתחילים 

למנות אור לט"ז בניסן, מוצאי החג הראשון של פסח.

ללא  בלילה  וסופר  חוזר  השמשות"  ב"בין  הספירה  על  בירך  אם  ב. 

ברכה.

ספר החינוך כותב שטעם הספירה ממחרת יום טוב של פסח עד יום  ג. 

מתן תורה, להראות את הציפיה אל היום הגדול.

ד.  צריך לספור בעמידה, ובדיעבד, אם ספר בישיבה יצא ידי חובה.

ה.  צריך לספור בשפה המובנת לו. 

ו.  מי שלא ספר בצאת הכוכבים, יכול לספור כל הלילה. שכח ולא ספר 

כל הלילה, יספור ביום למחרת בלא ברכה, ואז יוכל להמשיך לספור 

בשאר ימים בברכה. 

ז.  מי ששכח לספור באחד מן הימים, סופר בשאר הימים בלא ברכה. 

מי שמסופק אם ספר יום אחד, יספור שאר הימים בברכה.  ח. 

בלא  הימים  בשאר  סופר  הספירה,  באמצע  13  שנה  לו  שמלאו  ט.  מי 

ברכה. ויש החולקים על כך וכל אחד ינהג לפי מנהג אבותיו.

י.  מי ששואל את חברו ב"בין השמשות" כמה ימי הספירה בלילה זה? 

יאמר לו אתמול היה כך וכך. שאם יאמר לו היום כך וכך, אינו יכול 

זמן  שאינו  כיוון  השמשות"  קודם "בין  אבל  בברכה.  ולספור  לחזור 

ספירה אין בכך כלום ויכול לענות לו כמה הספירה. 
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"אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד   ó
אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה 

העולם שמם, עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם רבי 

מאיר ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם 

העמידו תורה אותה שעה. תנא: כולם מתו מפסח ועד עצרת" 

(תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף סב, עמוד ב).

נוהגים שלא לשאת אישה עד יום ל"ג בעומר, משום שפסקו  א. 

נוהגים  אשכנז  קהילות  ובני  בעומר,  ל"ד  ביום  רק  למות 

להתיר נישואים ביום ל"ג בעומר בלבד.

ב.  כמו כן נוהגים שלא להסתפר עד יום ל"ד בבוקר, ויש נוהגים להסתפר 

ביום ל"ג בעומר משום שסוברים שביום זה פסקו מלמות. ויש עוד 

מנהגים שונים בעניין זה וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו.

ומשום  בר–יוחאי,  שמעון  רבי  של  ההילולה  יום  זה  בעומר  ל"ג  ג.  יום 

שציווה רשב"י לנהוג שמחה ביום זה, מרבים בשמחה ואין אומרים 

בו תחנון וכן בתפילת מנחה שלפניו. 

זה.  ביום  מדורות  סביב  תורה  של  שמחה  לערוך  ישראל  ילדי  נהגו  ד. 

השמחה היא שמחה של תורה ולא קומזיץ סתמי. 
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