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       ברכת האילנות       
א ניתן לברך 	ת ברכת ה	ילנות עד  ל’ ניסן1.	.
א 	ינו מברך 	ל	 בפעם הר	שונה שרו	ה, ולכן, ב.

	ם ר	ה 	ילן במהלך החודש ול	 בירך, לדעת 
חלק מן הפוסקים הפסיד 	ת הברכה2.

      חמץ שעבר עליו הפסח     
א נ	סר 	. ל	וי  נמכר  ול	  בפסח  עליו  שעבר  חמץ 

ב	כילה ובהנ	ה.
א חנות שמכרה 	ת החמץ ויש לה 	ישור כלשהו ד.

לסמוך  ניתן  וכדומה(,  הרבנות  )מטעם  כך  על 
על כך3.

א ב	ם יש ספק, ה	ם בעל החנות מכר 	ת החמץ ה.
	ל	  כזו,  מחנות  חמץ  מוצרי  לקנות  	ין  ל	וי – 
	ם-כן מופיע על ה	ריזה שיוצר 	ו נ	פה ל	חר 

הפסח4.
ניתן  	ך  זה,  כיתוב  מופיע  ש	ין  מוצרים  יש 
קוד  ב	מצעות  הפסח  ל	חר  יוצר  	ם  לזהות 
הקוד  לשימוש.  	חרון  הת	ריך  ליד  המופיע 

השנה הו	אא2107א	וא20107 5.

1.אכוונתא	דה"זאדווק	אבימיאניסןאול	אבתקופתאניסן.אעייןא		"קאחכ"	אע'אשסה.א
ומשמעאשם,אשל	חראימיאניסןא–אל	איברךא	פילואבל	א'שםאומלכות'.אודל	אכמוא

שכתבאבלוחאברה"נ.

2.אסדראברכותאהנהנין,אפי"	אסי"ד.אקצותאהשולחןאסימןאסואסקי"ח.

3.אבדיעבד,אמיאשמכראבל	אערבאקבלןא	יןא	יסוראלקנותאממנוא	חריאפסח,אכיא
ה	יסוראבחמץאשעבראעליואהפסח,אהו	אדרבנןאבלבד.אור	האשו"עאסי'אתמחא

ס"חאוסי"	.

4.אשו"עא	דה"זאסי'אתמחאס'אל.

5.אהמספראהר	שוןאמסמלא	תאשנתאהיצוראהנוכחיתא-א2020,אוש	ראהספרותא
מסמלותא	תאמספראהימיםאשעברואמתחילתאשנהאהלועזית(.

      דיני ברכת ספירת בעומר      
הספירה

א ספר 	. 	ם  	ך  בעמידה,  להיות  צריכה  הספירה 
בישיבה - יצ	6. 

א של ב. 	חת  ולתיבה  הלילה,  	ותו  של  לספירה  יכוון 
“	נ	 בכח”, ותיבה 	חת של מזמור “	לקים יחננו”, 

ו	ות 	חת מפסוק “ישמחו”7.
א כ	שר השליח ציבור מברך, כד	י לכוון ש	ינו רוצה 	.

לצ	ת ידי חובה בברכת הש”ץ8, 	ך 	ם 	ם ל	 כיוון 
יכול לברך9. 

א שמעאברכהאול	אכיווןאשל	אלצ	תאידיאחובהאבברכהאד.
ל	א שובא 	חרא במנייןא 	ל	א מידא סופרא ל	א 	םא -א זוא

מברך10.
א הן ה. 	מנם,  העומר.  ספירת  מלספור  פטורות  נשים, 

קיבלו  שהנשים  מקומות  ויש  בברכה.  לספור  יכולות 
סופרות  נשים  ולמנה	נו,  כחובה11.  זו  מצוה  עליהם 

ובברכה.
א בטלפוןאו. תפילהא שומעא 	םא )	ףא ביחידותא המתפללא

מיד בתחילת הלילה  וברדיואוכיו”ב(א-אצריךאלספורא
התפילהא לשידורא ימתיןא ול	א ערבית,א כשמתפללא

וכדו’.

זמנה
א ו	ם ז. ערבית.  ל	חר  מיד  הלילה  בתחילת  לספור  יש 

ל	 ספר, זמנה כל הלילה עד עלות השחר12. 

6.אשו"עא	דה"זאסי'אתפ"טאס"ד.

7.אסידורא	דה"ז.

8.אמכיווןאששומעאכעונה.אשו”עא	דה”זאסי’אתפטאסי”ב.

9.אכיאבזהאשמתכווןאלברךאמידא	חריאהחזן,אהריאזהאכ	ילואהתנהאבפירושאשל	א
ור	הא יב;א סעיא תפטא לסי'א בה	הותא נחמיהא )דבריא מהש"ץ.א חובהא ידיא לצ	תא

פסקיאתשובותאשםאס"חאובהערותאשם(.

10.אשו"עא	דה"זאסי'אתפטאסי"ב.

11.אשו"עא	דה"זאסי'אתפ"טאס"ב.

12.אשו"עא	דה"זאסי'אתפ"טאס"	.
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א ויוכל ח. ברכה,  לל	  ביום  יספור  בלילה,  לספור  שכח 
להמשיך בש	ר הימים לספור עם ברכה13. 

א שכח 	ם ביום ול	 ספר, ימשיך לספור בש	ר הלילות ט.
בל	 ברכה14. וישתדל לשמוע הברכה מ	חר, ויענה 

‘	מן’ כל ברכתו.
א לספור י. ממשיך  הקודם,  בלילה  ספר  	ם  המסופק 

בברכה15. 
א מי של	 ספר בלילה הקודם, 	ך מסתפק ה	ם ספר י	.

הב	ים  בימים  לספור  להמשיך  יכול   – היום  במשך 
בל	 ברכה16.

א נוה	ים של	 לעשות מל	כה מהשקיעה עד שיספור יב.
ר	וי  ]ולכן  נשים.  ובין  	נשים  בין  העומר,  ספירת 
לעשות  שיוכלו  כדי  הלילה  בתחילת  מיד  לספור 

מל	כה ככיבוס וכדו’[ 17.
א לעשותן י	. שמותר  פשוטות  מל	כות  לעשות  מותר 

בחול המועד - כ	ון בישול, 	פיה ונקיון. 
א שעה יד. מחצי  החל  קטנה,  סעודה  	פילו  	וכלים  	ין 

קודם השקיעה עד שיספור ספירת העומר18. סעודת 
ער	י - היינו, מיני מזונות 	ו לחם פחות מכביצה, וכן 
מותר,  השתיה  ל	כול.  מותר  בשר,  ירקות,  פירות, 

לל	 ה	בלה19. 
א 	ם מעמיד שומר שיזכיר לו לספור, מותר לו ל	כול טו.

למעשה  השקיעה20.  שלפני  שעה  החצי  בתוך 
ל	חר  	ם  	כילה,  לעניין  שומר  על  לסמוך  מקילים 

צ	ת הכוכבים21.
א 	ין טז. השקיעה  לפני  התחיל  	ם  ל	כול,  והתחיל  שכח 

צריך  השקיעה,  ל	חר  התחיל  ו	ם  להפסיק,  צריך 
להפסיק מסעודתו ולספור22.

הסופר שלא בכוונה
א השו	ל 	ת חברו, החל מפל	 המנחה, מה הספירה יז.

13.אשו"עא	דה"זאסי'אתפטאס"	,אכ"ד.

14.אשו"עא	דה"זאסי'אתפטאסכ"ד.

15.אשו"עא	דה"זאסי'אתפ"טאסכ"ה.

16.אמשמעותאלשוןא	דה”זאהנ”לאוכןאפסקאכףאהחייםאתפטאס”קאפט

17.אשםאסי'אתצ"	אס"ט.אקובץאמביתאלויאח"	אע'אנז.

18.אשםאסי'אתפ"טאסי"ז.

19.אעייןאמ”באתל	אס”קאו

20.אשםאסי'אתפ"טאסי"ז.

21.א		ר”מא	ו”חאח”דאס’אצט.אבנו	עאלתזכורתאבפל	פון,אה	םאנחשבא'שומר',א
שםא כתבא כיא מועיל,א של	א תל	א סי'א בסוףא 	דה"זא מלשוןא ללמודא שרצוא ישא
סובריםא זמנינוא פוסקיא ורובא מוכרח,א 	ינוא 	בלא מלימודו".א "יפסיקוא שהשומרא
ישא וכןא משינה(.א להעירא צריךא בוא ממקרה,א )חוץא בפל	פוןא תזכורתא שמועילא

להוכיחאמדבריא	דה”זאבסימןאתפטאסי”זאבדיןאקרי	תאהשמש.

22.אשםאסי'אתפ"טאסי"ז.

י	מר  ול	  וכך”,  כך  היה  “	תמול  לו  יענה  הערב, 
“היום כך וכך”. 

א לפני יח. זה  היה  	ם   - וכך”  כך  “היום  וענה  טעה  	ם 
בברכה. 	ך 	ם זה היה 	חר  השקיעה, יכול לספור 
כיוון  	ם  	מנם,  הספירה.  על  יברך  ל	  השקיעה, 
זו,  ב	מירה  הספירה  חובת  ידי  לצ	ת  של	  בפירוש 
יספור בברכה. השו	ל יכול לברך בכל מצב – מ	חר 
לספור  כמה  לדעת  כדי  היתה  חבירו  	ת  וש	לתו 
רוצה  ש	ינו  בבירור  שכיוון  כ	ילו  זה  והרי  בתפילה, 

לצ	ת כעת ידי חובה בשמיעת הספירה מחבירו23.
א 	ם ענה לחברו רק במספר הימים - ש	מר שלושה יט.

ימים, 	רבעה ימים וכדומה, ול	 	מר “היום כך וכך” 
– יכול לספור בברכה24.

הטועה בספירה
א טעה וספר ספירה של יום 	חר. 	ם נזכר מיד – יתקן כ.

הפסיק  כבר  	ם  	ך  שוב.  יברך  ל	  	ך  עצמו,  	ת 
בדברים 	חרים, יספור שוב בברכה25.

א ממשיךאכ	. הספירה,א ימיא ב	מצעא למצוותא שה	יעא קטןא
ספירתואבברכה26.

      דינים הנוהגים בימי הספירה      
-אא.  מנה	נוא-אהחלאמשבתאפרשתאשמיניא פרקי אבות: 

לומראפרקיא	בות ל	חר תפילת מנחה - בכל שבתות 
הקיץ, עד ר	ש השנה27. 

א ע”פאהור	תאכ”קא	ד”שאישאללמודאבעיוןאמשנהא	חתאב.
עלאכלאפנים,אמתוךאהפרקאשלומדיםאב	ותואשבועא28.

מסכת 	.  הספירה  בימי  ללמוד  נוה	ים  מסכת סוטה: 
סוטה דף ליום29. 

עד ד.  הספירה  בימי  מסתפרים  	ין  תספורת: 
ל”	  עד   3 ל	יל  שה	יעו  ילדים  שבועות.  ח	  ערב 
בעומר  ל”	  ל	חר  בעומר,  בל”	  יסתפרו   - בעומר 
לשבועות30  הסמוכה  שבת  בערב  יסתפרו   - 
בשנה זו: מיאשהשעראמציקאלואמ	וד,אורצהאלהסתפרא
המצבא מחמתא הצליחא ל	א 	ךא הספירהא ימיא לפניא

23.אשםאסי'אתפ"טאס'אי"ד-ט"ו.

24.אשם.

25.אשו"עא	דה"זאסי'אתפ"טאס'אכ'-כ"	.

26.אר	האלקו”שאחל”ח,אעמ’א7.

27.אסידורא	דה"ז.אלוחאכוללאחב"ד.

28.אמשיחתאש"פאנש	אה'תנש"	.

29.אהיוםאיוםאז'א	ייר.אספראהמנה	יםאעמ'א34.

ח	אהשבועות,א ערבא קודםא ה	בלה,א בימיא )"כשהסתפרוא סיוןא 	'א יוםא היוםא 30.א
ל	אהיתהארוחאכ"קא	דמו"ראמוהרש"באנ"עאנוחהאמזה"(,אלקו"שאח"זאע'א943,א

		"קאחי"באע'אתמ"	,אלוחאכוללאחב"ד.



בימיםא	לוא-אישאלש	ולארבאבהקדם.
חתונה: ל	 מתחתנים בימי הספירה )למעט שלושת ה. 

לחיים  לערוך  	ך  בעומר(31.  ול”	  הה	בלה  ימי 
תזמורת32  לל	  	ך  סעודה  עם  	פילו  מותר   וו	רט 
הפסח,א ח	א לפניא להתחתןא שתכננוא 	לוא זו:  בשנה 
יש	לוארבאמורהא -א יכלואלהתחתןא ומחמתאהמצבאל	א

הור	הא	יךאלנהו	.
שהחיינו ו.  מברכים  ש	ין  נוה	ים  ‘שהחיינו’:  ברכת 

ובל”	  בשבתות  מלבד  העומר33  ספירת  בימי 
בעומר34.

א של	 ז. למנה	ינו  	ף  חשוב,  חדש  ב	ד  ללבוש  	ין 
מברכים שהחיינו על ב	דים חדשים. 	ך הזקוק לכך, 
ולחדשו  הספירה,  בימי  חשוב  ב	ד  	ף  לקנות  יכול 
בשבת 	ו 	חר הספירה, כיוון שבימינו ל	 נהו	 לברך 

נחלקוא -א ל	א ו	חריםא 	בילותא נוה	יםא 	נוא בהםא בימיםא לחתונהא המוזמןא 31.א
בדבראזהאהפוסקיםאכיצדאישאלנהו	,אה		"מא]	ו"חאח"	אסי'אקנט,אעיי"שאטעמו,א
וליקוטיאהערותאלשו"תאחת"סא	ו"חאסיאקמב[אסבראשכיווןאשלחתןאוכלהאמותרא
להינש	אלכןא	יןא	יסוראעלאהמשתתפיםאלשמוחאעמהםא	ףאב	םאהםאנוה	יםא

	יסוראנישו	יםאבזמןאזה.
למיא היתרא הביןאבפשטותאש	יןא סי'אפד[א ]ח"דא יצחקא לעומתואבשו"תאמנחתא
ש	צלואהו	אזמןאשהנישו	יןא	סוריםאלרקודאבחתונתאמיאשמותראלואלהנש	.א
	ךאיוכלאלבו	אלהשתתףאבחופהאוללכתא	ח"כ,אוכ"פאהשבה"לא]קובץאמביתא

לוי[.
למעשהאישאלש	ולארבאמורהאהור	האכיצדאישאלנהו	א]כיאשיטתאה		"מאצ"עא
ה	םאהי	אמת	ימהאעםאדבריא	דה"זאהחולקאעלאה	"ראומחה"שאוסובראש	ףא
ומחולותא ריקודיםא 	זא לעשותא 	יןא הספירהא בימיא בהיתרא קידושיןא העושהא
ו	כמ"ל[.אוכש	יןאקשראקרובא	ואידידותאחזקהאעםאבעליאהשמחהא	יןאלהקלא

בזה.

ל	חרא סעודהא לעשותא 	"כא ]"ומותרא ס"	א תצ"	א סי'א 	דה"זא שו"עא ר	הא 32.א
השידוכיןא	ואל	חראהקידושיןא	בלאל	איעשואריקודיןאומחולותאו	יןאצריךאלומרא
של	איעשואריקודיןאומחולותאשלארשותא	בלאמותראלעשותאסעודתאהרשותאכ	וןא

שמחתאמריעותאבל	אריקודיןאומחולותאושמחותאיתירות"[.א

33.אהיוםאיוםאכ"דאניסן.אספראהמנה	יםאעמ'א34.

34.אסה"שאתשמ"טאח"באעמ'א547.

על קניית ב	ד חדש35.
ריקודים ומחולות: 	ין עושים ריקודים ומחולות36. ח. 
שיר. ט.  מכלי  מוזיקה  שומעים  	ין  מוזיקה:  שמיעת 

כמו”כ, יש להימנע 	ף משמיעת מוזיקה מוקלטת37. 
א ושמחה, י. לריקוד  מעוררת  ש	יננה  מוזיקה  שמיעת 

בימים  	סורה  	ינה  והתעוררות,  דביקות  כני	וני 
בדידות,  להפ	ת  מוזיקה  שמיעת  כמו”כ,  	לו38. 
	ל	  מותרת,  בנסיעות,  שינה  מניעת  עצבות, 
המנ	ינות  מסו	  זו  מוזיקה  שתהיה  להת	מץ  שיש 

המותרות39.
א בנו	עאלשמיעתאמוזיקה,אכשםאשמקיליםאב	ניאילדיםאי	.

)ריתמיקהא בהפעלהא הילדיםא 	תא להעסיקא בכדיא
וכדו’(אשמשמיעיםאלהםאמוזיקהאומנ	ינות,אכךא	פשרא
)ול	א בהפעלהא מדוברא כ	שרא בבתים,א 	םא להקלא

בריקודיםאומחולות(.
א ינה	ו יב. כיצד  רב  עם  יתייעצו  מנ	ינה,  המתפרנסים 

בתקופה זו.

35.אר	האבירוריאמנה	יםאמועדיםא)פרידמן(אעמ'א95.אישאשכתבואלהקלאבדבר.א
ברכתא 	יסורא 	תא למדנוא שמהםא הר	שוניםא שמדבריא שכיוןא שכתבוא ישא 	ךא
'שהחיינו'אבספה"עאמובןאכיא	סוראללבושאב	דאחדשא	ףאכש	יןאמברכיםאעליוא
שהחיינוא]כ"האבלקטאיושר,איוסףא	ומץאועוד,אשו"תאבצלאהחכמהאח"דאסי'אמח[.א

ולכןא	יןאלהקלא	ל	אבמקוםאהצורך.

36.אשו"עא	דה"זאסי'אתצ"	אס"	.

יצחקא המנחתא מוזיקה.א שמיעתא עלא 	יסורא במפורשא מוב	א ל	א בשו"עא 37.א
]ח"	אסי'אקי	[אמב	ראע"פאדבריאהפוסקיםאכיאבכללאה	יסוראלעשותאריקודיםא
ומחולותאבימיאהספירה,אנכללא	םאה	יסוראלנ	ןאבכליאשירא	ףאבל	אריקודיםא
ומחולותא]המנח"יאמב	ראשםאש	ףאלוליאשמצ	נואיסודאלדיןאזהאהדברא	סורא
עלינואמחמתאשכךאשנתקבלאבמנה	יאישר	לאעיי"ש[.אמכ	ןאלמדואהפוסקיםא
ה	חרוניםאכיאישאלהמנעא	ףאמשמיעתאמוזיקהאמוקלטתא]		"מאח"	אסי'אקסוא

ועוד[.

38.אכןאהו	אבסבר	אוכ"פאה	רשז"	.

39. ראה בספר אלה הם מועדי ח"ג סי' סג-סה, שהביא באריכות את 
דעת פוסקי זמננו בזה.

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

לשכת
ההלכה

055-7081737
smslarav.co.il

077-2251770
בשעות הבוקר: 11:00-13:00 
בשעות הערב: 16:00-24:00

 יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(  |  הגהה: הגה"ח הרב מיכאל אבישיד רב קהילת חב"ד בית שמש – רמה א',  
 הגה"ח הרב משה קורנוייץ רב קהילת חב"ד הר יונה,  הגה"ח הרב חיים קיז'נר דיין ורב קהילת חב"ד עמנואל 
תרשים זה אינו מהווה תחליף ללימוד בספרי ההלכה.

ברכת קיץ בריא!

מדריך קצר – דיני ספירת העומר ודינים נוספים - ה'תש"פ

הספר שאיתו מגיעים מוכנים לחג השבועות
כולל תיקון ליל שבועות מהודר ע"פ מנהגי חב"ד

הפצה - 02-3011770 •
חיש - הפצת המעיינות •
בחנויות ספרים המובחרות •


