
  ס"ס בספירת העומר ושאר ברכות
  תרומת הדשן סימן לז 

יראה דיספור בברכה מכאן  ... אם ספק לאחד, אם ספר לילה אחת או לאו, האיך יעשה מכאן ואילך ,שאלה
 ... ואף על גב דבודאי שכח יום אחד כו', נהגינן כבה"ג דכתב, שכח יום אחד שוב אינו סופר, פי' בברכה ... והלאה

  .מיסמך עלייהו. דמצאתי בספר א"ז הגדול דראבי"ה סבר, דספירה בזמן הזה דאורייתאבספק, מצינו ל

  חישוע"ר סי' 
  .יכול לברך עליהן עד צאת הכוכבים ...אם מתעטף בציצית  ח

  פסקי הסדור הלכות ציצית
  .בערב אחר תחלת השקיעה שאז הוא תחלת בין השמשות ...אין לברך על הציצית 

  שוע"ר סי' סז
קריאת שמע ספק לא קרא צריך לחזור ולקרות מפני שקריאת שמע הוא מן התורה וספק של תורה  ספק קרא א

אף על  ,ומטעם זה צריך גם כן לחזור ולברך הברכות שלפניה ולאחריה אם נסתפק לו אם אמרם ... הוא להחמיר
פילו מפני הספק לפי שכך היתה התקנה שכל זמן שקורין קריאת שמע של תורה א ,פי שהברכות מדברי סופרים
  .בלבד קורין אותה בברכותיה

  פרי חדש סי' תפט ס"ח
ספק אם דילג או לא, ואם תמצי לומר  ,בספק מצינן למסמך עליה דהוה ליה ספק ספיקא... אבל אם הוא מסופק 

  .ולפיכך יספור בברכה ,דילג אפשר שיהיה הלכה כר"י שלא הפסיד הספירה

 טפתשוע"ר סי' 
לספור בלילה אחת אין צריך לספור כלל בשאר כל הלילות לפי שכבר הפסיד ממצות  ויש אומרים שאם שכח כג

ספירת העומר לגמרי כשחיסר ממנו יום אחד שנאמר תמימות תהיינה ויש חולקין ואומרים שצריך לספור בשאר 
  .כל הלילות לפי שכל לילה היא מצוה בפני עצמה ואינן תלויות זו בזו

כשלא נזכר כל הלילה וכל יום  ... במה דברים אמוריםבשאר לילות בלא ברכה  ולענין הלכה נוהגין לספור כד
  .יספור בשאר כל הלילות בברכה ,אבל אם נזכר למחר ביום וספר בלא ברכה כמו שנתבאר למעלה ,המחרת

וכל זה כשברי לו שלא ספר בלילה אחד אבל אם הוא מסופק בדבר אף שלא ספר למחר ביום יספור בשאר  כה
  .שיש כאן ספק ספיקא להחמיר להצריך ברכה וספירה בשאר הלילות ... לילות בברכה

  דברי נחמי' סי' תפט
ל "חמיר ולהתוס' דסה דספירה בזמן הזה דין תורה ספיקו לה"ובתרומת הדשן איתא בענין אחר כיון דלראבי

  ז אין ללמוד מכאן למקום אחר."מ דלפ"נ ...ל שכל לילה מצוה בפני עצמה "מדברי סופרים הרי ס

  אגרת התשובה פי"א
נכון לבו בטוח בה' כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאתו ית' ... בלי 

מברכין בכל תפלת י"ח תיכף שמבקשים סלח לנו כו' ברוך אתה ה' חנון  שום ספק וספק ספיקא בעולם. וכמו שאנו
המרבה לסלוח, והרי ספק ברכות להקל משום חשש ברכה לבטלה, אלא אין כאן שום ספק כלל מאחר שבקשנו 

  סלח לנו מחל לנו.

  שו"ת צמח צדק או"ח סי' ג ס"ה
משמע דקי"ל שבספק מצוה  ,בברכותממ"ש בש"ע א"ח סי' ס"ז דבספק אם קרא ק"ש חוזר וקורא   ולכאורה

  דאורייתא אף שהברכה היא מדרבנן חוזר ומברך.

  אות י י' א סי"חשדי חמד, מערכת ברכות ס
במה שנחלקו הפוסקים אי בדאיכא ס"ס לברך לא אמרינן ספק ברכות להקל או לא שנא, מבואר בדברי רבנן 

דהוי ספק דאורייתא  ,תא, בהא אזלינן לחומראבתראי ... היכא דאיכא בהדי הס"ס חד ספקא דדילמא הוי דאוריי
  ובהא לא חיישינן משום לא תשא. ,דאזלינן לחומרא

  ו'תתכה חי"ח אגרתאגרות קודש 
הצ"ע ... באחרונים  ... ראה שו"ע או"ח סתפ"ט ס"ח, והועתק גם בשו"ע לאדה"ז שם –ספק לו אם ספר ספה"ע. 

לא מפני הפלפול  –כ להקל. ואף שיש לפלפל בדבריהם ג" –) דספק ספיקא בברכות הם ורביםבזה להסוברים (
  נסור מפס"ד ברור בשו"ע. 


