
 לשוןו סדר ,פסקנות –ניתוח הלכות ספירת העומר 

                                                             
היכא דשכח לספור בלילה פסק בה"ג שסופר ביום וכן היה נראה מתוך סתם מתניתין דסוף פירקין (דף עא.) דתנן  -תוספות מנחות סו  1

מצותו בלילה לקצור ואם נקצר ביום כשר אבל נראה לר"ת עיקר אידך סתמא דמתניתין דפרק שני דמגילה (דף כ:) ומייתי לה בסוף פירקין 
  ודייקינן מינה דקתני לילה דומיא דיום מה דיום בלילה לא אף דלילה ביום לא (דף עב.) כל הלילה כשר לקצירת העומר כו'

הרמב"ם בהל' תו"מ (פ"ז הלכ"ד) פסק דמצות ספירת העומר הוא מהתורה גם בזמן הזה, וכן מורה לשון הרי"ף,  -חידושי הגרי"ז מנחות סו  2
, ומשו"ה בואלתיד בא דמ"ד דקדושת המקדש לא קדשה לערי אלידהכא איי ומרלריך צ ...וצ"ע מגמרא דידן דאמימר אמר זכר למקדש הוא

כיון דבטל דין הקרבת העומר בטל גם מצות ספירה התלויה בה, אבל למ"ד דקדשה לעתיד לבוא שפיר נוהגת מצות ספירה גם בזמן הזה אף 
ההקרבה, וא"כ הרמב"ם דפסק בהל' בה"ב דבפועל אין מקריבין עומר אין זה מבטל את המצוה של ספירה, כיון דאפשר להקריב ולקיים דין 

  .(פ"ו הלט"ו) דקדושת המקדש לא בטלה ויכולין להקריב בזמן הזה, א"כ מצות ספירה נמי לא בטלה מן התורה

  הלכות הרמב"ם  פסיקת הרי"ף  סוגיות הגמרא
  סו ע"א -מנחות סה ע"ב 

  
  
  
  
  
  

שתהא ספירה לכל אחד  -ת"ר: וספרתם לכם 
  .ואחד 

  
ממחרת יום טוב, או אינו  -ממחרת השבת 

אלא למחרת שבת בראשית? רבי יוסי בר 
יהודה אומר: הרי הוא אומר תספרו חמשים 

יום, כל ספירות שאתה סופר לא יהו אלא 
חמשים יום, ואם תאמר: ממחרת שבת 

בראשית, פעמים שאתה מוצא חמשים ואחד, 
ופעמים שאתה מוצא חמשים ושנים, חמשים 

ושלשה, חמשים וארבעה, חמשים וחמשה, 
[ראיות נוספות שהספירה .. חמשים וששה.

  מתחילה למחרת החג]
  

יכול  -תספרו  את עומר התנופה אכםמיום הבי
יספור? תלמוד  יקצור ויביא ואימתי שירצה

לומר: מהחל חרמש בקמה תחל לספור. אי 
מהחל חרמש תחל לספור, יכול יקצור ויספור 
ואימתי שירצה יביא? ת"ל: מיום הביאכם. אי 
מיום הביאכם, יכול יקצור ויספור ויביא ביום? 

ת"ל: שבע שבתות תמימות תהיינה, אימתי 
אתה מוצא שבע שבתות תמימות? בזמן 

מבערב. יכול יקצור  שאתה מתחיל לימנות
ויביא ויספור בלילה? ת"ל: מיום הביאכם, הא 

  ...כיצד? קצירה וספירה בלילה והבאה ביום 
[דיון אמוראי במדרשי ההלכה לגבי 'ממחרת 

  השבת']
  

אמר אביי: מצוה למימני יומי ומצוה למימני 
שבועי. רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי. 

שבועי, אמר: זכר אמימר מני יומי ולא מני 
  למקדש הוא

  כח ע"א -פסחים כז ע"ב 
  
  
  
  
  
  

ומיחייבין למימני יומי דשבעה שבועי 
מאורתא דחמיסר בניסן נגהי שיתסר 
דכתיב וספרתם לכם ממחרת השבת 

[מנחות ס"ה ע"ב] ות"ר וספרתם לכם כל 
  אחד ואחד מונה לעצמו 

  
  ממחרת השבת ממחרת יום טוב 

  
  
  
  
  
  
  

מיום הביאכם תספרו יכול  כיהיא נמי ותנ
יקצור ויביא ויספור אימתי שירצה ת"ל 

תחל לספור יכול  מהחל חרמש בקמה
יקצור ויספור ויביא אימתי שירצה ת"ל 
מיום הביאכם תספרו חמשים יום יכול 

יקצור ביום ויביא ביום ויספור ביום ת"ל 
שבע שבתות תמימות תהיינה אימתי הן 

הא  תמימות בזמן שהוא מתחיל מבערב
   .ד קצירה וספירה בלילה והבאה ביוםכיצ

  
  
  
  
  

וכי היכי דמצוה למימני יומי ה"נ מצוה 
למימני שבועי דאמר אביי מצוה למימני 

  יומי ומצוה למימני שבועי

ספר עבודה, הלכות תמידין 
  ומוספין, פרק ז

כותרת: לספור כל איש ואיש 
 הקרבתשבעה שבועות מיום 

  העומר
  

  הלכה כב
מצות עשה לספור שבע 

שבתות תמימות מיום הבאת 
העומר שנאמר וספרתם לכם 

ממחרת השבת שבע שבתות, 
ומצוה למנות הימים עם 

השבועות שנאמר תספרו 
חמשים יום, ומתחילת היום 

מונין לפיכך מונה בלילה מליל 
  ששה עשר בניסן. 

שכח ולא מנה  )הלכה כג(
ואין מונין  1בלילה מונה ביום

ואם מנה מיושב  אלא מעומד,
  יצא. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הלכה כד
מצוה זו על כל איש מישראל 

, ונשים 2ובכל מקום ובכל זמן
  ועבדים פטורין ממנה. 


