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בענין ספירה ול"ג בעומר

שולחן ערוך אורח חיים סימן תצג

סעיף א  /נוהגי שלא לישא אשה בי פסח לעצרת עד ל"ג לעומר ,מפני שבאותו זמ מתו תלמידי רבי
עקיבא; אבל לארס ולקדש ,שפיר דמי ,ונשואי נמי ,מי שקפ וכנס אי עונשי אותו .הגה :מיהו מל"ג
בעומר ואילך הכל שרי )אבודרהם ב"י ומנהגים(.
סעיף ב  /נוהגי שלא להסתפר עד ל"ג לעומר ,שאומרי שאז פסקו מלמות ,ואי להסתפר עד יו ל"ד
בבקר אלא א"כ חל יו ל"ג ערב שבת שאז מסתפרי בו מפני כבוד השבת .הגה :ובמדינות אלו אין נוהגין
כדבריו ,אלא מסתפרין ביום ל"ג ומרבים בו קצת שמחה ואין אומרים בו תחנון )מהרי"ל ומנהגים( .ואין
להסתפר עד ל"ג בעצמו ולא מבערב )מהרי"ל( .מיהו אם חל ביום ראשון ,נוהגין להסתפר ביום ו' לכבוד
שבת )מהרי"ל( .ומי שהוא בעל ברית או מל בנו ,מותר להסתפר בספירה לכבוד המילה) .הגהות מנהגים(.
ביאור הגר"א

ספר פרי חדש על או"ח סימן תצג

נוהגי .שבמדרש איתא שמתו עד פרוס העצרת
והוא ט"ו יו קוד העצרת נשארו ל"ד יו
ומקצת היו ככולו וז"ש ואי להסתפר כו'.
ואמר בבקר כמ"ש בי"ד בסי' שצ"ה ס"א דלא
אמרי' מקצת היו ככולו עד שתנ החמה
והביאו ראיה מספ"ב דמגילה וכ שומרת יו
כו' ומ"ש נוהגי שלא להסתפר כו' הוא לשו
הטור וע' בהג"ה :ומרבי כו' .כמ"ש בסו"
תענית שבו פסקו מתי מדבר:

]ב[ ומ"ש ומרבי בו קצת שמחה כו' .תימא דעכשיו
נהגו בזה להרבות בשמחה ושלא לומר תחנו
ואעפ"י כ אינ מסתפרי אלא עד ל"ד ויראה תרתי
דסתר ולפיכ #מי שנהג עצמו להסתפר בל"ג אי
מוחי בידו ומיהו יש לדקדק בשמחה זו למה ואי
משו שפסקו מלמות מה בכ #הרי לא נשאר אחד
מה וכול מתו ומה טיבה של שמחה זו ואפשר
שהשמחה היא על אות תלמידי שהוסי" אח"כ
ר"ע שלא מתו כאלו:

מסכת יבמות דף סב ע"ב

אמרו :שני עשר אל" זוגי תלמידי היו לו לרבי עקיבא ,מגבת עד אנטיפרס ,וכול מתו בפרק אחד
מפני שלא נהגו כבוד זה לזה ,והיה העול שמ ,עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרו ,ושנאה לה ר"מ
ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעו ורבי אלעזר ב שמוע ,וה ה העמידו תורה אותה שעה.
המאירי על מסכת יבמות )שם(

אמרו על ר' עקיבא ששני עשר אל" זוגות תלמידי היו לו וכל מתו בפרק אחד על שלא נהגו כבוד זה
לזה והיה העול שמ בלא תורה עד שבא לו אצל רבותינו שבדרו ושנה לה לר' מאיר ור' שמעו ור'
יהודה ור' יוסי ור' אלעזר ב שמוע וה ה העמידו את השעה ותלמידי אלו הוזכר כא שכל מתו
מפסח ועד עצרת וקבלה ביד הגאוני שביו ל"ג בעומר פסקה המיתה ונוהגי מתו #כ #שלא
להתענות בו וכ נוהגי מתו #כ #שלא לישא אשה מפסח עד אותו זמ :
ספר חיי אדם  -כלל קלא

]יא[ בי פסח לעצרת מתו תלמידי ר"ע ,ולא מתו בימי שאי אומרי בו תחנו  ,וא"כ נשאר ל"ג יו.
ולכ נוהגי קצת אבלות ,אי נושאי נשי ואי מסתפרי ל"ג ימי .ויש בזה מנהגי שוני.
ובקהלתנו ,אמר לי הרב ר' שמעו ז"ל מ" דקהלתנו שנוהגי איסור מיו א' דר"ח אייר עד ג' סיו ,
דאמרינ מקצת היו ככולו ,מלבד בל"ג בעומר נוהגי היתר ,שהוא יו הילולא דרשב"י ולכבודו
נוהגי קצת שמחה .וא חל יו ל"ג ביו א' ,נוהגי בקהלתנו שמסתפרי ביו ו' .ולכ הנשי נוהגי
שלא לעשות מלאכה מפסח עד עצרת משקיעת החמה ,שאז היה זמ הקבורה:
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ספר בני יששכר  -מאמרי חדש אייר )ל"ג בעומר(  -מאמר ג

]ב[ ועתה אתה ברו #י"י קורא נעי תשכיל
ותבי אשר ביו זה התחלת התגלות הטוב של
התורה שנגנז בה האור כי טוב ,הוא האור
שהאד מביט בו מסו" העול ועד סופו ]ב"ר
פי"א ב[ ,בזה האור רואי מסטורי של יוצר
בראשית ,הנה ר' שמעו ב יוחאי קראוהו
בוצינא קדישא כי על ידו נתגלו באיתגליא
סודות התורה הוא סוד האור כי טוב הגנוז
בתורה ,על כ נקרא ספרו הקדוש זהר אור
המבהיק מסו" העול ועד סופו אור הטוב
הגנוז בתורה ,על כ יומא הדי טו"ב ימי
למת תורה אשר מתחיל להתנוצ האור כי
טוב בתורה וכמש"ל הנה יו הזה ל"ג בעומר
יומא דהילולא דרבי שמעו ב יוחאי ,בו ביו
עלה לשמי מרומי ,ומסתמא ביו זה נולד ג
כ כי הקב"ה יושב וממלא שנותיה של
צדיקי מיו אל יו ]ר"ה יא ,[.הנה בו ביו
שמתחיל האור כי טוב להאיר מ התורה היינו
טו"ב ימי קוד מת תורה ,בו ביו נתגלית
הנשמה הקדושה בעול אשר תגלה דר #אור
כי טוב בתורה ,על כ נקרא הקדוש ההוא
בוצינא קדישא )היינו נר הקדוש( ,בו ביו עלה
לשמי מרומי וצוה לר' אבא לכתוב כל הגנזי
נסתרות אשר נתגלו להשאיר ברכה מהארת
האור הגנוז )כי טוב ,כד"א מה רב טוב #אשר

צפנת כו' ]תהלי לא כ[( שמור לנו ולבנינו עד
יתגלה במהרה אור משיח צדקינו כמו שאמרו
רז"ל ויאמר אלקי יהי אור ]בראשית א ג[ זה
אורו של מל #המשיח בזכות התעסקות בהאור
כי טוב אשר השאיר בוצינא קדישא לברכה
ולחיי ולאור לכל ישראל:
]ג[ ובזה תבי מנהג ישראל תורה הוא להדליק
נרות ומאורות ביו זה ,לכבוד האור כי טוב
שמתחיל להתנוצ ביו זה היקר ל"ג בעומר
טו"ב ימי קוד מת תורה ,ולכבוד נשמת
מאור התורה בוצינא קדישא אשר נתגלה ביו
הזה ,וביו הזה עלה לשמי מרומי והוא יומא
דהילולא דיליה לאורו נסע ונל ,#לכבוד ספרו
הקדוש זהר המאיר ומבהיק מסו" העול ועד
סופו )אשר כתב ר' אבא ביו הזה( ,והוא מאיר
לנו בגלותינו עד כי יבא משיח צדקנו דאתמר
ביה ויאמר אלקי יה"י או"ר )בגימטריא ע"ב
ס"ג מ"ה ב" ( זה אורו של מל #המשיח יבא
במהרה בימינו ויגלה לנו האור הגנוז,
והמשכילי יזהירו כזהר הרקיע ,ותבי לפי"ז
אשר נתאמת לנו מאנשי אמת אשר השמחה
ביו הזה על ציו ר' שמעו ב יוחאי היא שלא
כטבע דכתיב אור צדיקי ישמח ]משלי יג ט[:
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