
  ספירת העומרנרות חנוכה ואכילה קודם 
  

  ה הלכך"ב ד, ן סוכה יח"ר
 דהייו , או סמוך לה,ומיהו הי מילי בדאתחיל בתר דאתא זמן חיובא. מפסיקין לקריאת שמע

  .חצי שעה

  ה"ע ס'  סיר"שוע
במה דברים אמורים ... צריך להפסיק ולקרות ) ... אפילו בסעודה קטה(היה עסוק באכילה 

' א סוף סי"רמ. ן"ר (דהייו שהתחיל לאכול תוך חצי שעה לעלות השחר, איסורכשהתחיל ב
  .))רלה' ע סי"דלא כמשמעות שו(תלא ' א סי"מ. תרב

  ב"רלה ס' ע סי"שו
  . מפסיק וקורא קריאת שמעואם התחיל לאכול אחר שהגיע זמה

  ד" ס רפו'ר סי"שוע
ותר לטעום קודם תפלת המחה  כמו שמ,מותר לטעום אחר תפלת שחרית קודם תפלת המוספין

 כמו , ופת כביצה ולא יותר, דהייו אכילת פירות אפילו הרבה כדי לסעוד הלב,משהגיע זמה
   .ב"רל' שתבאר בסי

  תפט' ר סי"שוע
 ויש אומרים שבזמן הזה שאין בית .ל בפי הבית ושלא בפי הבית"ומצוה זו והגת בארץ ובחו ב

 אלא מדברי סופרים , אין מצוה זו והגת כלל מדברי תורה,המקדש קיים ואין מקריבין העומר
ומכל מקום כל מה שתקו חכמים תקו כעין של תורה ואין  . וכן עיקר,שתיקו זכר למקדש

  .חילוק בייהם אלא בדברים שיתבאר

 , כיון שהספירה בזמן הזה מדברי סופרים ...יש אומרים שמותר לברך ולספור בבין השמשות יב
ויש חולקין על זה ואומרים שלכתחלה אין להכיס עצמו לידי ספק  .ופרים להקלספק דברי ס

 וכן עושין המדקדקים וכן . ואין לספור עד צאת הכוכבים שהוא לילה ודאי,אפילו מדברי סופרים
 ומכל מקום המהג ההמון עכשיו כסברא הראשוה לספור בבין .ראוי לכל אדם לעשות

  .השמשות

 אף שמותר לו לאכול ,פרשיות' רבית מבעוד יום ולקרות על מטתו כל הגואם דרכו להתפלל ע יז
  .ה"רל'  כמו שתבאר בסי,קודם קריאת שמע שעל המטה

 ,לא יתחיל לאכול אפילו סעודה קטה חצי שעה קודם זמן ספירה מכל מקום בימי הספירה
 אם  ... גזירה שמא ימשוך בסעודתו וימע מספירת העומר,דהייו חצי שעה קודם בין השמשות

  .ה אין צריך להפסיק באמצע סעודתועבר והתחיל בסעודה בתוך חצי שעה סמוך לזמן הספיר

 , צריך להפסיק ולספור באמצע סעודתו,אבל אם התחיל הסעודה לאחר שהגיע זמן הספירה
 ואף שהעיקר .ה"ימן רללהאומרים שספירה בזמן הזה היא מן התורה כמו שתבאר בס

 מכל מקום בדבר שאין בו טורח כלל דהייו ,כהאומרים שספירה בזמן הזה היא מדברי סופרים
  .להפסיק מעט ולספור יש לחוש לסברא הראשוה

  ב"תרנב ס' א סי"רמ
  .אין צריך להפסיק... ואם התחיל לאכול יותר מחצי שעה קודם שהגיע זמן חיובו 

  ב"תערב ס' א סי"רמ
.  ליזהר ולהדליק קודם שתכלה רגל מן השוק שבזמן הזה שמדליקין בפים אין צריךמריםש אוי

  .ומכל מקום טוב ליזהר גם בזמן הזה



  :סדרת שיעורים בושאממשיכה , ת"בעזהי, ד"בס
  

  אכילה קודם תפלה ומצוה
  

  :ל"שבהם ידוו השיעורים הבע, ושא כללי זה מתחלק למספר ושאים פרטיים

  

  .דם תפלת המנחהאכילה קו) א

  . קודם תפלת ערביתהאכיל) ב

  .אכילה קודם תפלת שחרית) ג

  .אכילה קודם תפלת מוסף) ד

  .אכילה קודם תקיעת שופר) ה

  .אכילת קודם נטילת לולב) ו

  .בדיקת חמץקודם ולימוד אכילה ) ז

  .נרות חנוכהאכילה קודם ) ח

  .ספירת העומראכילה קודם ) ט
  .טעימה קודם קידוש) י

  .ימה קודם הבדלהטע) אי

  .האכלת קטנים קודם קידוש) בי

  .האכלת קטנים ביום הכיפורים) גי

  .האכלת קטנים חוץ לסוכה) די
  

  


