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  מנהגי ספירת העומר

 שו"ע או"ח תצג  .א

  ...אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג לעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא נוהגים שלא לישא
  ...נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר, שאומרים שאז פסקו מלמות

  נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה מפסח ועד עצרת, משקיעת החמה ואילך.

  יבמות סב ע"ב  .ב

יהיו לו תלמידים בזקנותו,  -ו לו תלמידים בילדותו ילמוד תורה בזקנותו, הי -ר"ע אומר: למד תורה בילדותו 
שנא': בבקר זרע את זרעך וגו'. אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, 

וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום, 
יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה. תנא:  ושנאה להם ר"מ ור'

כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא, ואיתימא ר' חייא בר אבין: כולם מתו מיתה רעה. מאי 
 היא? א"ר נחמן: אסכרה

  שערי תשובה רעח רב נטוראי גאון   .ג

ין בין פסח לעצרת אם מחמת איסו' או לאו. הוו יודעי' שלא משום איסור וששאלתם למה אין מקדשי' ואין כונס
הוא אלא משום מנהג אבלות שכך אמרו חכמי' שנים עשר אלפים זוגים תלמידים היו לו לר' עקיבא וכלם מתו 

  ואילך נהגו ראשונים בימים אלו שלא לכנוס בהן ...בין פסח לעצרת

  שו"ת חיים שאל א,ו  .ד

שאלה עיר שרוב ישראל הן בעון מגלחי' זקנם בתער ויום יום ידרשון חומר האיסו' כי רב ולא אבו שמוע. ויהי 
היום עלתה על לב ראשי העם לגדור הפרצה ולעשות תקנה בועד כללי לשמו' ולעשות תגלחתם במספריים או 

תהיה ככל תקנות הקהל אשר בסם ולמען יקבלו ההמון יותר להם לגלח בימי העומר כי בזה אפשר שיקבלו ו
  ...רובם מקיימין אותם יורינו המורה אי אריך למעבד הכי

על פי הפשט אין בידינו טעם נכון ומרווח לאסור התגלחת. הגם דבעלמא יש לקיים כל המנהגים כמ"ש 
. ולקיים איסור ודאי ותדיר שעוברים רבים אי לא ו בתגלחת העומר גרע טובאזהפוסקים נראה דמנהג העיר ה

סגי בלא"ה אין שום פקפוק להתירו. וכבר נודע מ"ש האחרונים דמנהג שהוא פרישות ואינו משום סייג קיל טפי 
  ממנהג שהוא משום סייג וכ"ש במנהג זה מכל הטעמים הנאמרים 

  אורחות חיים קידושין כא  .ה

מסתפרין מפני אבלות י"ב אלף זוגות תלמידים שהיו לו לר' עקיבא  ומנהג שלא לכנוס מפסח ועד עצרת וגם לא
מועדין לפורענות והבוטח בשם  שהן. ויש מונעין ג"כ להקיז ולקבל רפואה לפי ..ומתו כולן מפסח ועד עצרת

  חסד יסובבנו.

  שבולי הלקט פסח, רלה  .ו

יש תולין הטעם לפי מה שנהגו הנשים שלא לעשות מלאכה לאחר שקיעת החמה בימים שבין פסח לעצרת 
שבין פסח לעצרת מתו תלמידי ר"ע קרוב לשקיעת החמה ובשם הרב ר' שמחה משפירא זצ"ל מצאתי עדיין 
צריכין אנו למודעי בבראשית רבה פרשה י"ז דגרסינן התם מפני מה הנשים מהלכות אצל המת תחלה אמר 

ונשכרות  זריזותן נוהגת מידה זו להן מפני שגרמו מיתה לעולם הולכות אל המת תחילה והלכך בידהן ובה
להודיע שבחן בכל דור ודור שקדמו אצל אותן תלמידים ולכבדן ולהתעסק בהן לפיכך נהגו שלא לעשות מלאכה 

  ..באותו העת זכר לנשים צדקניות שהיו באותו הדור.
פ"ג משפט  ואחי ר' בנימין נר"ו פי' הטעם מה שנהגו שלא לישא בין פסח לעצרת לפי מה שמצינו בסדר עולם

רשעים בגיהנם שנים עשר חדש שנאמר והיה מידי חדש בחדשו ר' יוחנן בן נורי אמר מן הפסח עד עצרת 
  שנאמר ומדי שבת בשבתו 

וכן פי' הטעם מה שנהגו שלא לעשות מלאכה לאחר שקיעת החמה בימי ספירת העומר לפי שהעומר בא 
ה שעשירית האיפה קמח שעורים. על כן נהגו משעורים ושיעורו עשירית האיפה קמח וכן מנחת סוטה הית

הנשים צדקניות שלא לעשות מלאכה כל הלילות של ספירת העומר להיות להם לכבוד ולתפארת ולהיות להם 
  ...לזכר וסימן לבעבור תהיה יראת ה' על פניהן
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  ספר 'מנהג טוב'  .ז

צפורניו מאחר הפסח  ומנהג טוב שלא להסתפר ושלא לחנך כסות ושום דבר חדש ולהתענג במרחץ ולעשות
  עד עצרת, לכבוד החסידים התמימים והישרים שמסרו נפשם על קדושת השם.

  ספר המנהגים (טירנא)  .ח

בין פסח לעצרת אין נושאין נשים ואין מסתפרין ואין עושין מלאכה אחר שקיעת [החמה] לפי שתלמידי ר' 
  ואומרים אב הרחמים בכל שבתות שבין פסח לעצרת גם כשמברכין החדש ..עקיבא מתו באותו זמן.

  רמב"ן כג, לו   .ט

וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם כי כולם קדושים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה 
של וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם, וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתים כחולו 

מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן תורה שהראם בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש. 
  ולכך יקראו רבותינו ז"ל בכל מקום חג השבועות עצרת, כי הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן.

 ערוך השולחן תצג, ט  .י

לאכה רק מן אחר השקיעה עד אחר תפלת נמנעו ממ... יש שכתבו דגם אנשים לא יעשו מלאכה בזמן זה 
 ערבית אחר הספירה ויש רמז לזה וספרת וגו' שבע שבתות לשון שבות ממלאכה

 אגרת רב שרירא גאון, נוסח ספרד  .יא

והעמיד ר' עקיבא תלמידים הרבה והוה שמדא על התלמידים של ר' עקיבא, והות סמכא דישראל על 
ים עשר אלף תלמידים היו לו לר' עקיבא מגבת ועד אנטיפטרס התלמידים שניים של ר' עקיבא, דאמור רבנן שנ

 וכלם מתו מפסח ועד עצרת והיה העולם שמם והולך עד שבאו אצל רבותיהם שבדרום ושנאה להם

  רבי עקיבא בן יוסף, חייו ומשנתו (שמואל ספראי)  .יב

ם בפורענות בימי ככול נראים הדברים שיש לקבל כעובדה היסטורית, כי תלמידיו של רבי עקיבא מתו רובם
תורה" ושיקמו את חיי הציבור היהודי לאחר ימי המרד  -מרד בר כוכבא, ונשתיירו צעירי התלמידים ש"העמידו 

כוכבא. רבי עקיבא, כפי שנברר -כי תלמידיו של רבי עקיבא נכחדו בגלל זיקתם למרד בר.. ב"שלפי השמד".
שיח, ותלמידיו הלכו אחריו והצטרפו למרד מלך המ -להלן, תמך במרד וראה בבר כוזיבא שעמד בראשו 

  ונתחברו ללוחמים.

 ד-רמב"ם, הלכות מלכים, יא, ג  .יג

אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא 
בדברים אלו, אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא 

וא המלך המשיח, עד שנהרג המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שה
  ...בעונות, כיון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל 
אם עשה והצליח ונצח כל  ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח,

האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. ואם לא הצליח עד כה או נהרג 
בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו. ולא העמידו 

  ...הקדוש ברוך הוא אלא לנסות בו רבים

 ב אורי שרקיבעוד מועד, הר  .יד

אם כן יש לזכור, שהתשתית הבסיסית של ימי הספירה זה שמחה, ובאופן מקרי אבילות... בימינו האבילות של 
מאז שנוסדה מדינת ישראל נוספו שני ימי  –ימי ספירת העומר הולכת ומתבטלת והשמחה חוזרת במידת מה 

  שמחה בתקופה הזו...

 


