
  ספירת העומר קודם סדר של פסח
 

  סדר ספירת העומר –פסקי הסדור 
אחר תפלת ערבית. אך יש מי שאומר שהבא בסוד ה' יש  בליל שי של פסח מתחילין לספור ספירת העומר תיכף

  .פור מיד אחר התפלה מוקדם לברכהוהמקדים לברך ולס .לספור אחר שגמר כל הסדר בחוץ לארץ
  וזמן התחלת עמוד השחר מח"י אייר ואילך במדיות אלו הצפויות הוא בחצות הלילה, לכך אין לספור אחר חצות.

  הגהות צמח צדק לסידור 
  דלפי הדין אסור לאכול עד שיספור, ומה גם דבכל אורך הסדר קרוב הדבר שישכח מלספור, או שיספור אחר חצות.

  פמ"טשער הכולל 
ו"ר בעל צמח צדק ז"ל, שמ"ש בסדור אך יש מי שאומר שהבא בסוד ה' שוב תברר בבירור גמור ששמעו מאדמ(ב) 

יספור אחר הסדר כו', דפס שלא על פי אדמו"ר הזקן, רק על פי אחיו בעל שארית יהודה ז"ל, וכשראה זה אחר 
   ההדפסה הקפיד עליו עד מאוד.

  שוע"ר סי' קפח
ואין כאן סתירה  ,אם אכל כזית משחשיכה ,מוצאי שבת הוא ראש חודש מזכיר של שבת וגם של ראש חודש... אם 

ואע"פ שאי אפשר לומר שמקבל עליו ראש חודש עכשיו  .כיון שמזכיר של שבת תחלה ואח"כ של ראש חודש
אין זו סתירה כל שהוא לא עשה ... שהרי מקובל ועומד היא מששקעה החמה  ,בתכשמזכירו אחר שהזכיר כבר ש

כשמזכיר של שבת לא עשה עדיין דבר הסותר לזה ואח"כ כשמזכיר של ראש חודש האמת  ...כבר דבר הסותר לזה 
  .הוא שהוא מזכיר

  שו"ע סי' רלה ס"ג
ואם עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה  .וזמה עד חצי הלילה ,מיד בצאת הכוכבים ריאת שמעלקרות ק לכתחלה צריך

  .עמוד השחר יצא ידי חובתו

  קונטרס אחרון סי' תלא ס"ק א
  .שקרא עבריין ,אחר חצי הלילה ריאת שמעקורא ק

  שוע"ר סי' תפט
ואם דרכו להתפלל ערבית מבעוד יום ולקרות על מטתו כל הג' פרשיות אף שמותר לו לאכול קודם קריאת שמע  יז

מכל מקום בימי הספירה לא יתחיל לאכול אפילו סעודה קטה חצי שעה  ,שעל המטה כמו שתבאר בסי' רל"ה
  .ודם בין השמשות גזירה שמא ימשוך בסעודתו וימע מספירת העומרקודם זמן ספירה דהייו חצי שעה ק

  כסף משנה הל' סוכה פ"ו הי"ג
יום שי של פסח עבדין  יום טובואע"ג דב .יום טובכי היכי דלא ליתו לזלזולי ב ...הטעם שאין מברכין בשמיי עצרת 

ואיכא למיחש טפי  ,הכא שאי דבכוס אחד או מקדשין ומברכין לישב בסוכה ,על ספירת העומרומברכין  טוב
לדחותה ולא את ברכתה  י אפשרוא ,דכיון דבקיאין בקיבועא דירחא הוי ספירת העומר דאורייתא י מיא .לזלזולי

  .משום חששא בעלמא

  ספ"ח  פרי עץ חיים, הגהה שנוספה בהוצאת קאריץ תקמ"ה, שער חג המצות
כתב הרמ"ע אין לספור עומר בליל ב' עד אחר גמר כל הסדר כולו תחלה. וראין דבריו, שהרי בחית הסדר הם כל 

  .ט אחד לבד, ואיך הפך סדר הדבריםפרטי המוחין, והעומר פר

  משנת חסידים מסכת העומר פ"א ס"א
  בליל שי דפסח, אחר שגמר כל הסדר, אם הוא בחוצה לארץ, יתחיל לספור העומר.

  חיים שאל ח"ב ס"י
ועתה זכי ה' שבא לידי סדור עיר וקדיש הרב השלם מהר"ם זכות ז"ל מכתיבת ידו הקדושה, וראיתי לו ז"ל שכתב 

דר עד גמירא, ואח"כ יספרו העומר. חו"ל ביו"ט ב' של פסח יעשו כל הסבפה מלא, להזהיר לאשר הריחו בסוד ה', שב
  וכתב כן משם הרב המקובל המפורסם בעל מצת שמורים ז"ל.

  מחזיק ברכה סי' תפט ס"ב
דפס משם המקובל המופלא בדורו מהר"ש שרעבי ז"ל, שיאמרו בי חוץ לארץ ליל יום טוב ב' ספירת העומר אחר 

  הערבית, ותן טעם ויישב עפ"י הסוד.

  סי' תפטברכי יוסף 
  .כל אורך הסדר קרוב שישכח מלספוראך מה עשה דלפי הדין אסור לאכול עד שיספור, ומה גם דב 

  336תשי"ז, תורת מנחם חי"ט ע' שיחת אחרון של פסח 
  ת.בגלל ספירת העומר צריכים לקצר ולסיים את ההתוועדו


