
  אחר תפלת ערביתמיד  –ספירת העומר זמן 
  

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

  .עמוד השחר יצא ידי חובתו

  ב"י שם
הרמב"ם כתב בפ"א מהלכות קריאת שמע (ה"ט) איזהו זמן קריאת שמע בלילה מצותה משעת יציאת כוכבים עד 
חצי הלילה ואם עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה עמוד השחר יצא ידי חובתו שלא אמרו עד חצות אלא כדי להרחיק 

  .משמע דלחכמים כיון דעבדי סייג עיקר מצותה לקרותה בצאת הכוכבים מיד ... אדם מן הפשיעה

  סי' תלאשוע"ר 
מכל מקום עובר על מצות  ...יסן ואילך אף על פי שאין אדם עובר על חמצו בבל יראה ובל ימצא אלא מליל ט"ו ב א

שאמר שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום  ,עשה מחצות יום י"ד ואילך בכל רגע ורגע שאיו מבער החמץ מן העולם
  .דהייו מחצות יום י"ד ולמעלה ...הראשון תשביתו שאור מבתיכם וגו' 

ל תורה וגם היא תדירה בכל יום ויום ב' פעמים ואף על פי שעדיין לא קרא ק"ש של ערבית וק"ש היא מצות עשה ש ו
וכל התדיר מחבירו קודם את חבירו אעפ"כ צריך להקדים את הבדיקה לפי ק"ש ותפלה לפי שהיא מצוה עוברת 
שאם לא יבדוק מיד בצאת הכוכבים הרי הוא קרא עובר על תקת חכמים אבל בק"ש אף על פי שמצוה מן המובחר 

  .מקום איו קרא עובר על תקת חכמים אלא אם כן קורא אותה אחר חצי הלילהלקרותה בתחלת הלילה מכל 

  לבוש סי' תפט ס"א
וכל שכן עד למחרתו ביום  ,צריכים להתחיל לספור מתחלת הלילה שכס יום ט"ז ביסן, שאם ימתין תוך הלילה א

  .לא יהיו שבתות תמימות, הלכך מצוה מן המובחר לספור בתחלת הלילה ,ט"ז

  סי' תפט שוע"ר
 ,שאם שכח ולא ספר בתחלת הלילה וזכר קודם שעלה עמוד השחר חייב לספור ,וכל הלילה כשר לספירת העומר ג

  .מיד אחר תפלת ערבית ,אבל לכתחלה מצוה מן המובחר לספור בתחלת הלילה

שאיו ראוי להקדים תפלת ערבית לספירה שתפלת ערבית היא תדירה והספירה איה תדירה ותדיר קודם ל טז
  .תדיר

  .ומיד שסתלקה התפלה בקדיש שלאחריה חל עליו מצות ספירה ,שיש לו להקדים הספירה בכל מה שאפשר כו

  שוע"ר סי' תקפח
  .זמן תקיעת שופר ביום שאמר יום תרועה וגו' ביום ולא בלילה וכל היום כשר לתקיעת שופרא 

  שחרית –פסקי הסדור 
  מן ראש חדש אלול עד אחר הושעא רבה אחר שיר של יום, ובמחה קודם עליו, אומרים זה: לדוד ה' אורי גו'.

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

  שער הכולל 
ריך לומר אחר שיר של יום יאמרו לאחר ברכי פשי או לדוד אורי, ובמחה כוותו שהקדיש שצ פי"א סכ"ט:

הקדיש שאחר עליו קאי גם על לדוד אורי, ולא יאמרו קדיש אחר לדוד אורי, כי בסדר התפלה אין לרבות 
  בקדישים, רק מה שתקו הקדמוים ... וכן שמעתי מהרב ר' הלל ז"ל [מפאריטש] שכן צריך להוג".

טעם שההיג אדמו"ר לספור ספירת העומר קודם עליו, הייו משום שע"פ קבלת האריז"ל הגו ה פמ"ט ס"ז:
לומר בספירה מזמור ופסוקים, ולא תקו ולא סדרו באופן שיאמרו קדיש יתום אחר הספירה, לכן סופרים קודם 

  עליו, כדי שהקדיש שאחר עליו יהי' גם על הספירה.

  אגרות קודש ח"ה אגרת א'תקי
איישר חילי, הייתי מהיג מתאים שלא להרבות בקדישים שלא לצורך, שיאמרו הקדיש רק לאחר ספירת העומר  אי

ורוצים לאמר קדיש יתום לאחר עליו, הה אפשר  ל זהאין מסכימים ע ם אופןולא בין עליו להספירה ואם בשו
  לומר קדיש גם לאחר הספירה אם מהג המקום כן הוא.

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

  
  


