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  לג בעומרמנהג 

  שו"ע או"ח תצג  .א

  נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג לעומר, מפני שבאותו זמן  מתו תלמידי רבי עקיבא
  : מיהו מל"ג בעומר ואילך הכל שרי (אבודרהם ב"י ומנהגים). הגה

נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר, שאומרים שאז פסקו מלמות, ואין להסתפר עד יום ל"ד בבקר 
  אלא א"כ חל יום ל"ג ערב שבת שאז מסתפרין בו מפני כבוד השבת. 

: ובמדינות אלו אין נוהגין כדבריו, אלא מסתפרין ביום ל"ג ומרבים בו קצת שמחה ואין אומרים בו הגה
ומנהגים). ואין להסתפר עד ל"ג בעצמו ולא מבערב (מהרי"ל). מיהו אם חל ביום  תחנון (מהרי"ל

  ראשון, נוהגין להסתפר ביום ו' לכבוד שבת (מהרי"ל)

  יש נוהגים להסתפר בראש חדש אייר, וטעות הוא בידם. 
פרו מל"ג בעומר ת: מיהו בהרבה מקומות נוהגים להסתפר עד ראש חדש אייר, ואותן לא יסהגה

אעפ"י שמותר להסתפר בל"ג בעומר בעצמו. ואותן מקומות שנוהגין להסתפר מל"ג בעומר  ואילך,
ואילך, לא יסתפרו כלל אחר פסח עד ל"ג בעומר. ולא ינהגו בעיר אחת מקצת מנהג זה ומקצת מנהג 

  זה, משום לא תתגודדו (דברים יד, א) וכל שכן שאין לנהוג היתר בשתיהן. (ד"ע).

 יבמות סב ע"ב  .ב

נים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד אמרו: ש
מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם 
ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה. תנא: 

  ם מתו מפסח ועד עצרתכול

  ספר מהרי"ל (מנהגים) דיני הימים שבין פסח לשבועות  .ג

אמר מהר"י סג"ל אע"ג דאיתא בגמרא דתלמידי ר"ע מתו מן פסח עד עצרת, מכל מקום עושין ביום 
ל"ג בעומר יום שמחה, משום דמתו רק הימים שאומרים בהן תחינה בשבעה שבועות העומר, וכל יום 

השתא דל מן המ"ט יום של הספירה, ז' ימי החג, וג' ימים דחל בהן ר"ח, שנים שא"א תחנה לא מתו, ו
לאייר ואחד לסיון, וז' שבתות, פשו להו ל"ב, נמצא דלא מתו רק ל"ב ימים, לכן כשכלו אותן ל"ב ימים 

  שמתו עושין למחרתן שמחה לזכר. 

 ספר המנהיג, ראב"ן (הירחי), אירוסין ונישואין קה  .ד

נצ' לכנוס מל"ג לעומר ואילך. ושמעתי בשם רבי' ר' זרחיה מגירונדא שמצא כתו' מנהג בצרפת ופרובי
בספר ישן הבא מספרד, שמתו מפסח ועד פרוס העצרת, ומאי פורסא פלגא כדתנן שואלין בהלכו' 

  הפסח קודם לפסח ל' יום ופלגא חמשה עשר יום קודם העצרת וזהו ל"ג לעומר. אב"ן.

 ון של פסחדרשות ר"י אבן שועיב, יום ראש  .ה

. שמעתי שיש במדרש עד פרס ..ומה שנהגו רוב העם להגדיל שפם עד ל"ג לעומר לא מצינו בו ענין
העצרת כאמרם פרס הפסח פרס החג שהם חמשה עשר יום  [קודם] העצרת והוא חמשה עשר יום

בניסן ובתשרי, וכשתסיר חמשה עשר יום מארבעים ותשעה יום נשארו שלשים וארבעה, והנה הם 
  ים ושלשה שלימים ומגלחין ביום שלשים וארבעה בבקר כי מקצת היום ככולו.שלש

 שער הכוונות לר' חיים ויטאל  .ו

עניין מנהג שנהגו ישראל ללכת ביום ל״ג בעומר על קברי רשב״י ורבי אלעזר בנו אשר קבורים במירון, 
פעם אחת ביום ל״ג  כנודע, ואוכלים ושותים ושמחים שם. אני ראיתי למורי ז״ל הוא האר״י שהלך לשם

וזה היה פעם ראשונה  בעומר, הוא וכל אנשי ביתו, וישב שם שלושה ימים ראשונים של השבוע ההוא,
  שבא ממצרים.

העיד הה"ר אברהם הלוי, כי בשנה הנזכרת הלך גם הוא שם, והיה נוהג לומר בכל יום בברכת וגם 
', ואחר שגמר העמידה אמר לו מורי ז"ל, כי ראה בהקיץ את להינו את אבלי ציון וכו-נחם ה' א –תשכון 

רשב"י ע"ה עומד על קברו ואמר לו: אמור את האיש הזה אברהם הלוי, כי למה אתה אומר נחם ביום 
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שמחתנו, והנה לכן הוא יהיה בנחמה בקרוב. ולא יצא חדש ימים עד שמת לו בן אחד וקבל עליו 
שרש במנהג הזה הנזכר, ובפרט כי רשב"י ע"ה הוא מחמשה  תנחומים. וכתבתי כל זה להורות כי יש

  תלמידיו הגדולים של רבי עקיבא, ולכן זמן שמחתו ביום ל"ג לעומר.

 טוב עין, החיד"א  .ז

ומה שעושין שמחה בל"ג בעומר אפשר דרבי עקיבא היה כלל גדול בתורה, ולמדה לכ"ד אלף 
ת לרשב"י ורבי מאיר ורבי יוסי וכו' ויאור תלמידים ומתו, ונשאר העולם שמם. ויום ל"ג התחיל לשנו

  להם שתחזור התורה, ולכך עושים שמחה, וגם אמרו הלולא דרשב"י ביום ל"ג.

  רמב"ן כג, לו   .ח

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

בינתים כחולו של 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  .ט

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

 אגרת רב שרירא גאון, נוסח ספרד  .י

ל על והעמיד ר' עקיבא תלמידים הרבה והוה שמדא על התלמידים של ר' עקיבא, והות סמכא דישרא
התלמידים שניים של ר' עקיבא, דאמור רבנן שנים עשר אלף תלמידים היו לו לר' עקיבא מגבת ועד 
אנטיפטרס וכלם מתו מפסח ועד עצרת והיה העולם שמם והולך עד שבאו אצל רבותיהם שבדרום 

 ושנאה להם

 ד-רמב"ם, הלכות מלכים, יא, ג  .יא

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

  ...ולא מופת

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

ככולם בפורענות  נראים הדברים שיש לקבל כעובדה היסטורית, כי תלמידיו של רבי עקיבא מתו רובם
תורה" ושיקמו את חיי הציבור היהודי  -ו צעירי התלמידים ש"העמידו בימי מרד בר כוכבא, ונשתייר

כוכבא. -כי תלמידיו של רבי עקיבא נכחדו בגלל זיקתם למרד בר.. לאחר ימי המרד ב"שלפי השמד".
מלך המשיח, ותלמידיו  -רבי עקיבא, כפי שנברר להלן, תמך במרד וראה בבר כוזיבא שעמד בראשו 

  ונתחברו ללוחמים. הלכו אחריו והצטרפו למרד

 בעוד מועד, הרב אורי שרקי  .יג

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

 ישראל נוספו שני ימי שמחה בתקופה הזו...


