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  כיצד סופרים?  –עומר הספירת 

  הרב אביעד בדנר

  ויקרא כג  .1

ַעד ִמָּמֳחַרת  טז.  ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות, ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה  ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה:-ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם, ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת, ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם, ֶאת טו 
  .ֲחִמִּׁשים יֹום; ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה, ַליהָוהַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת, ִּתְסְּפרּו 

  דברים טז .2

:-ִׁשְבָעה ָׁשֻבֹעת, ִּתְסָּפר ט ֶהי  י.  ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש, ַּבָּקָמה, ָּתֵחל ִלְסֹּפר, ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות  ָל ִמַּסת --ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות, ַליהָוה ֱא
, ֲאֶׁשר ִּתֵּת  ֶהי  ן:ִנְדַבת ָיְד , ְיהָוה ֱא   . ַּכֲאֶׁשר ְיָבֶרְכ

 יז: , חגיגה בבלי .3

  והאמר אביי מצוה למימני יומי דכתיב תספרו חמשים יום 
  ךומצוה למימני שבועי דכתיב שבעה שבועות תספר ל

 
  מנחות סו.בלי, ב .4

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

  אמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר זכר למקדש הוא 
 

  )1040-1105(רבי שלמה יצחקי, צרפת,   שם  רש"י .5

אמר האי מניינא דהשתא לאו חובה הוא דהא ליכא עומר אלא זכר למקדש בעלמא הוא   .ולא שבועי אמימר מני יומי 
  :הלכך ביומי סגי

  )1138-1204(רבי משה בן מיימון, מצרים   כד-מידין ומוספין פרק ז כב רמב"ם ת .6

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.  

 רמב"ם, ספר המצוות, מצווה עשה קסא  .7

ותחשוב שהן שתי מצות. כי כל חלק וחלק  "מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי"  )מנחות סו( ואל יטעך אמרם
ואמנם היו שתי מצות אילו אמרו מנין הימים  מחלקי אי זה מצוה שיהיו לה חלקים מצוה לעשות החלק ההוא ממנה. 

מצוה ומנין השבועות מצוה. וזה מה שלא ייעלם למי שיטעם הדבור. כי אתה כשתאמר חובה לעשות כך וכך הנה לא 
יתחייב מזה המאמר שהפעולה ההיא מצוה בפני עצמה. והראיה הברורה על זה היותנו מונים השבועות גם כן בכל לילה 

ך שבועות וכך וכך ימים. ואילו היו השבועות מצוה בפני עצמה לא היינו מסדרין מנינם כי אם בלילי  באמרנו שהם כך וכ
השבועות לבד והיינו אומרים שתי ברכות אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת ימי העומר ועל ספירת שבועי העומר. 

 .ואין הדבר כן, אבל המצוה היא ספירת העומר ימיו ושבועותיו כמו שתקנו

 )1130-1186ס נבחיה הלוי, פרו (רבי זר הרז"ה  .8

  והמקומות שנהגו שלא למנות שבועות בכל יום ויום עד מלאת השבוע בכל שבוע ושבוע הוא המנהג היפה 

  , אשכנז) 1250-1298, מרדכי בן הלל הכהן  רבי( סוף פרק שני מסכת מגילה, סי' תת"ג רדכי, מ .9

עד שיגיע לכלל שבוע... אבל בח' וט' וי' אין צריך למנות עם השבוע הבא יום של   -אפרים פירש, מצוה למימני יומי רבנו 
שבוע שעבר, אלא הכי... שבוע אחד ויום אחד, ואין צריך לומר היום ח' ימים, שכבר מנאם בשבוע שעבר, וכן לט' ולי' וכן 

  כל הסדר

  )1270-1343, יעקב בן אשר  רבי( סימן תפט טור .10

ביום הראשון עומד ומברך על ספירת העומר היום יום אחד עד שמגיע לשבעה ימים ואז    ?וסופר הימים והשבועות כיצד
אחד וביום שמונה יאמר היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד עד שיגיע לי״ד יאמר היום שבעה ימים שהם שבוע 

    יאמר היום ארבעה עשר ימים שהם ב׳ שבועות וכן לעולם
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וכתב אבי העזרי י״א שא״צ למנות הימים רק עד שיגיע לשבוע כגון היום יום אחד עד שיגיע לשבעה ימים ואז יאמר היום 
מכאן ואילך א״צ למנות ימים של שבוע שעברה עם השבוע הבא אלא ביום שמנה יאמר  שבעה ימים שהם שבוע אחד אבל 

היום שבוע אחד ויום אחד ואצ״ל היום שמנה ימים שכבר מנאם בשבוע שעבר וכן ביום ט׳ עד שיגיע לי״ד יאמר היום 
    ארבעה עשר ימים שהם שני שבועות וביום ט״ו יאמר היום ב׳ שבועות ויום אחד וכן לעולם

ויש אומרים שאין להזכיר השבועות אלא בסוף השבוע כגון ביום ז׳ יאמר היום ז׳ ימים שהן שבוע אחד וביום ח׳ אינו  
  .אומר אלא היום ח׳ ימים עד שיגיע לי״ד וכן לעולם וכאשר כתבתי כן נהגו וכן עיקר

  שם  בית יוסף .11

להזכיר השבועות וכו׳ הוא במרדכי פ״ג (ו) ומ״ש רבינו בשם אבי העזרי שי״א שא״צ למנות הימים וכו׳ וי״א שאין 
דמגילה. והר״ן כתב בסוף פסחים והפירוש הנכון במצוה למימני שבוע היינו בתשלום כל שבוע ושבוע אבל ברוב 

המקומות החמירו על עצמם לומר בכל יום ויום היום כך וכך לעומר שהן כך שבועות וכך ימים וכ״כ הרא״ש בתשובה 
אל למנות יומי ושבועי בכל לילה ואומרין שהם כך וכך שבועות כך וכך ימים ולא שמענו מי  וז״ל נהגו בכל תפוצות ישר

  :שערער בדבר אלא הרז״ה ומנהג אבותינו תורה היא עכ״ל

 )1488-1575(רבי יוסף קארו  שולחן ערוך יורה דעה סימן תפט .12

יֹאַמר:  ְוַהָּׁשבּועֹות. ֵּכיַצד, ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון אֹוֵמר: ַהּיֹום יֹום ֶאָחד {ָּבֹעֶמר,} ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלִׁשְבָעה ָיִמים ְוָאזְוסֹוֵפר ַהָּיִמים …א) (
ַע ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד {ָּבֹעֶמר,}  ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד {ָּבֹעֶמר,} ּוְביֹום ְׁשִמיִני יֹאַמר: ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּו 

ל ֶּדֶר ֶזה מֹוֶנה ְוהֹוֵל ַעד מ"ט ְוֵכן ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹאַמר: ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ָיִמים ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות {ָּבֹעֶמר,} ְועַ 
 יֹום

 , פולין) 1637-1682, הלוי גומבינר  אברהם אבלי רבי(  מגן אברהם .13

(ד) והשבועות. נ"ל דאם ספר הימי' לחוד ולא ספר השבועות א"צ לחזור כדאי' בגמ' למ"ד ספירה דרבנן וב"י כ' בשם רוב  
 הפוסקים דקי"ל ספירה בזמן הזה דרבנן ואם מנה שבועות לבד נמי יצא כמ"ש הטור:

 , פראג) 1670-1733(רבי יעקב ריישר,  חק יעקב  .14

(ח) וסופר הימים והשבועות. ואם מנה הימים ולא השבועות יצא בדעבד הסכמת האחרונים ואם מנה השבועות ולא 
הימים כתב המ"א דיצא כמ"ש הטור וכוונתו כמ"ש בשם אבי העזרי דביום שמונה יאמר רק היום שבוע א' ויום א'  

בר מנאם בשבוע העבר וכן ביום ט' עד שמגיע לי"ד יאמר היום י"ד יום שהם שני שבועות  ואצ"ל היום שמנה ימים שכ
משא"כ אם ביום ז' או ביום י"ד לא הזכיר הימים אפשר  וביום ט"ו יאמר היום שני שבועות ויום א' וכן לעולם עכ"ל 

 ... וכ"כ גיסי הרב בסא"ז בשם ר"י דלא יצא

 ב טיהאר ב .15

א ספר השבועות. או שספר השבועות לבד ולא הימים צריך לחזור ולספור בברכה (ו) והשבועות. ואם ספר הימים לחוד ול
פר"ח וכ"כ מהר"ש הלוי חא"ח סי' ה' אבל הכה"ג והמ"א והח"י הסכימו דיצא בדיעבד. לכן נ"ל דיספור בלא ברכ'  

  דברכות אינן מעכבות.  

 )1839-1933, ליטא רבי ישראל מאיר כהן(  שנה ברורהמ .16

דכתיב תספרו חמשים יום וכתיב שבעה שבועות תספר לך. ואם סיפר ימים לחוד ולא  –(ז) וסופר הימים והשבועות 
הזכיר שבועות י"א שיצא בדיעבד וי"א שצריך לחזור ולספור ימים ושבועות כדין וע"כ חוזר וסופר בלא ברכה [ואם שכח  

שאר ימים בברכה] ואם מנה שבועות ולא ימים כגון שאמר ביום השביעי היום שבוע אחד ולא הזכיר  לחזור ולספור מונה
 ימים כלל לכו"ע לא יצא: 

ואם לא אמר אלא היום שמונה ימים ולא סיים שהם שבוע אחד וכו' נמי יצא שהרי הזכיר   –(ט) וביום שמיני יאמר וכו' 
ביום השביעי וכן אם לא אמר אלא היום שבוע אחד ויום אחד בלחוד נמי יצא שהרי כבר הזכיר הימים  שבועות אתמול

 שעברו כל אחד ביומו. 

  )1829-1908(הרב יחיאל מיכל אפשטיין, בלארוס,  רוך השולחן ע .17

למימני שבוע, שאומר: ״היום יום אחד לעומר״ או ״בעומר״; ״היום שני ימים״ עד שבעה. ומצוה למימני יומי, ומצוה ה. 
ובשבעה אומר: ״היום שבעה ימים, שהם שבוע אחד״. ובשמונה אומר: ״היום שמונה ימים, שהם שבוע אחד ויום אחד״.  

דאינו כן. וכשמגיע ליותר  וכן משם ולהלן. ודלא כמי שאומר שאין למנות השבוע רק בסוף השבוע (עיין בית יוסף),
לא עיכב. וכן אם ספר   –מעשרים, אומר ״אחד ועשרים״, ״שנים ועשרים״, דלעולם המספר המועט קודם. ואם שינה 

יצא (מגן אברהם סעיף קטן ד). וכן הוא בטור, עיין שם. ויש  –יצא. וכן אם מנה השבועות לבד  –הימים ולא השבועות 
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לא יצא, ובפרט בסוף שבוע שאין כאן ימים כלל (עיין אליה רבה וח״י). וספק   –מים חולקין וסוברין דשבועות בלא י
  .ברכות להקל, מיהו זהו וודאי שיחזור וימנה בלא ברכה. וכן בכל ספק יעשה כן

  שולחן ערוך יורה דעה סימן תפט .18

, ֶׁשִאם יֹאַמר לֹו: ַהּיֹום ָּכ   (ד) ִמי ֶׁשּׁשֹוֵאל אֹותֹו ֲחֵברֹו ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות ַּכָּמה ְיֵמי ַהְסִפיָרה ְּבֶזה ַהַּלְיָלה, יֹאַמר לֹו: ֶאְתמֹול ָהָיה ָּכ
, ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחֹזר   ְוִלְמנֹות ִּבְבָרָכהְוָכ

 )1839-1933, ליטא רבי ישראל מאיר כהן(  משנה ברורה .19

כתבו האחרונים דמיירי ששאל אתו קודם שהגיע לשבועות הא אי שאל לו בשעה שהגיע לשבועות אפילו אמר לו ... ) כב(
  היום כך וכך לאו כלום הוא כל שלא הזכיר שבועות וצריך לחזור ולספור בברכה:

 , ספרד) 1290-1350( :רבינו ירוחם [נ"ה ח"ד] .20

שבועות והיום כ"א יום שהם שלשה שבועות והיה לנו לומר היום י"ד יום   ועוד איך אנו סומכין היום י"ד יום שהם ב'
ונראה לן משום דכתיב ז' שבועות תספור לך וגו' [דברים]. וכתיב נמי מיום הביאכם את עומר וגו' ז'   ...והיום ב' שבועות

[ויקרא]., נמצא שלא נכתבה ספירת שבועות כי אם גבי העומר אבל ספירת הימים לא כתיב גבי  שבתות תמימות תהיינה 
עומר. נמצא דספירת הימים הוא מן התורה אפילו בזמן הזה, וספירת השבועות בזמן דאיכא עומר והיו מברכין על זה 

  .בזמן שביהמ"ק קיים

  , פראג) 1660-1712(רבי אליה שפירא,  אליה רבה  .21

(ד) הימים והשבועות וכו'. באליהו זוטא הבאתי דברי רבינו ירוחם דף מ"ד קשה למה אין מברכין שתי ברכות אחד  
י מצוות הן כתפילין של יד ושל ראש, ועוד למה אומרים שהם שבוע אחד היה לנו לומר  לימים ואחד לשבועות שהרי שנ 

ולפי זה ראוי לפסוק על כל פנים דאם שכח למנות ימים אף שמנה שבועות צריך לחזור ולברך מיהו  ...היום שבוע אחת
נראה דוקא בסוף כל שבוע ושבוע אבל באמצע השבועות כיון דיש פוסקים שאין צריך להזכיר אפילו לכתחילה רק היום 

 ן לחזור ולברך ולקמן ס"ק י"ד יתבאר עוד:שבוע אחד ויום אחד אף דלא קיימא לן הכי מכל מקום אי

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


