בס"ד

על המותר והאסור בימי ספירת העומר
מלוקט וערוך ע"י מרדכי אפרתי ,רב ביהכנ"ס "רינת ישראל"  ,גבעת שמואל.
ע"פ פיסקי הרב יוסף והרב אליהו לספרדים וע"פ פיסקי הרב אליעזר מלמד והרב צבי כהן לאשכנזים.

האם מותר ?
להסתפר ולהתגלח

לנשים להסתפר

לקטנים להסתפר
להסתפר ביום ל"ג בעומר אם
חל יום ל"ג בעומר ביום שישי.
להסתפר בליל ל"ד בעומר (יום
חמישי בלילה) אם ל"ד בעומר
חל ביום שישי
להסתפר ביום ו' אם חל יום
ל"ג בעומר במוצאי שבת.
להסתפר ביום ו' אם חל ר"ח
אייר יחול בשבת
להסתפר ביום שלפני ברית
המילה (סמוך לערב).
לגזוז שפם
לאבל להסתפר כאשר מסיים
את "השלושים" בימי הספירה
ויש לו צער בגלל ריבוי
שערותיו
להתחתן

מנהג הספרדים

מנהג האשכנזים
מנהג א'
מותר רק מיום ל"ג בעומר (ובשעת הדחק יש
מקילים כבר מליל ל"ג בעומר)ואילך.

המנהג הרגיל
מותר רק מיום ל"ד בעומר (בבוקר החל מהנץ
החמה) והלאה.

מנהג ב'
מותר מתחילת הספירה עד עד ר"ח אייר ומשם
דהיינו מיום ראשון של ר"ח אייר (ל' ניסן)עד ג' סיון
אסור פרט ליום ל"ג בעומר עצמו שמותר.
יש מתירים להתגלח לקראת יום העצמאות.
אסור גם לנשים להסתפר אבל אם יש בעיית
צניעות
(כגון  :שיער הבולט הרבה מכיסוי הראש ,טבילה)
– מותר .כמו כן מריטת שיער גבות וכד' מותרת.
עדיף להחמיר ולא לספר קטן בימי הספירה אבל
אם יש צורך גדול או לשם מניעת צער מהילד –
מותר.
מותר

מנהג האר"י
אסור כל ימי הספירה עד ערב חג השבועות.
ולפי מנהג האר"י אפילו חתן ביום חתונתו לא
יגלח בכל ימי העומר.

מותר

מותר כל ימי הספירה.

עדיף להחמיר ולא לספר קטן בימי הספירה.
מותר להסתפר ביום ל"ג בעומר אם חל יום ל"ג
בעומר ביום שישי .מפני כבוד השבת (למרות
שספרדים מסתפרים בד"כ רק בל"ד בעומר) ואם
אינו יכול ,מותר אפילו בליל שישי.
מותר

מותר.

אסור.

מותר

מותר רק בשעת הדחק.

מותר לסנדק ,המוהל ואבי הבן בלבד

מותר לסנדק ,המוהל ואבי הבן בלבד.

מותר אם מפריע לו בשעת האכילה
נראה שמותר (וכמובן אם אבל על אביו או אימו
צריך לפני כן גערה).

מותר אם מפריע לו בשעת האכילה
מותר (וכמובן אם אבל על אביו או אימו צריך לפני
כן גערה).

מנהג א'
אסור מתחילת הספירה אבל רק ביום ל"ג בעומר
עצמו (ויש מקילים כבר מליל ל"ג בעומר) מותר .
מל"ד בעומר שוב אסור עד סוף חודש אייר ומר"ח
סיון והלאה מותר.
מנהג ב'
אסור מתחילת הספירה עד כט' אייר ומר"ח סיון
מותר וכן מותר בל"ג בעומר (ויש מקילים כבר
בערב)
לדעת כה"ח והמ"ב מותר להחזיר גרושתו אפילו
לפני ל"ג בעומר כיון שאין בזה כ"כ שמחה.
מותר להתחתן ביום ר"ח אייר.

מותר רק מיום ל"ד בעומר (בבוקר) והלאה.
ובשעת הדחק גדולה (ולאחר התיעצות עם פוסק
הוראה) מותר כבר בליל ל"ד בעומר (במוצאי ל"ג
בעומר)
לדעת כה"ח והמ"ב מותר להחזיר גרושתו אפילו
לפני ל"ג בעומר כיון שאין בזה כ"כ שמחה

האם מותר ?
לספרדים להשתתף בחתונה של
אשכנזים הנערכת עם כלי נגינה
ביום ל"ג בעומר
לאשכנזים (לאלו הנוהגים לפי
מנהג א' לעיל) להשתתף בחתונה
של ספרדים הנערכת עם כלי
נגינה מיום ל"ד בעומר ואילך ?
להתארס

לערוך מסיבת בר מצוה

לעשות סעודת ברית מילה ,פדיון
הבן  ,סעודת סיום מסכת ,או
סתם סעודה לכבוד חברים
וידידים (שאינה סעודת מצוה)

לשמוע מוזיקה מלווה בכלי נגינה
(כולל מרדיו  ,טייפ ,דיסק וכד')

לשמוע מוזיקה מכלי שיר ולרקוד
בהכנסת ספר תורה
ללמד שימוש בכלי נגינה

לגזוז צפרנים
לברך "שהחיינו" על פרי חדש
לברך "שהחיינו" בשעת המילה
או פדיון הבן
ללבוש בגד חדש

מנהג האשכנזים

מותר ויש שאסרו

מותר לערוך סעודה וגם לשיר לכבודו בפה (אפילו אם
הסעודה אינה בדיוק ביום היותו בן שלש עשרה) אך לא
בכלי נגינה ומוזיקה וללא ריקודים (.ואם יקבעו לסיים מסכת
או סדר משניות בתחילת המסיבה יוכלו להשמיע מוזיקה
כמו בכל בר מצוה)
ואם הסעודה היא בדיוק ביום היותו בן שלוש עשרה  ,מותר
גם לרקוד ומותר גם כלי נגינה ומוזיקה.

מותר להתארס ולעשות סעודה רק
ללא כלי נגינה ולא ירבה בריקודים
ומחולות.
מותר לערוך סעודה וגם לשיר לכבודו
בפה (אפילו אם הסעודה אינה בדיוק
ביום היותו בן שלש עשרה) אך לא
בכלי נגינה ומוזיקה וללא ריקודים .
ואם הסעודה היא בדיוק ביום היותו
בן שלוש עשרה  ,מותר גם לרקוד
ומותר גם כלי נגינה ומוזיקה.

מותר להתארס ולעשות סעודה רק ללא כלי נגינה ולדעת
המשנ"ב לא יעשו ריקודים ומחולות כלל.

בסעודת ברית מילה ,פדיון הבן  ,סעודת סיום מסכת מותר
גם לרקוד וגם כלי נגינה (ולגבי נגנים – מותר אם רגיל
להזמין נגנים לאירועים כאלה)

בסעודת ברית מילה ,פדיון הבן ,
סעודת סיום מסכת מותר גם לרקוד
וגם כלי נגינה

סעודת רשות עם חברים מותרת אבל ללא כלי נגינה וללא
ריקודים

סעודת רשות עם חברים מותרת אבל
ללא כלי נגינה וללא ריקודים

מותר רק מיום ל"ג בעומר ואילך (וי"א מיום ל"ד בעומר)
ולא לפני כן.
ויש (פוסקים בודדים) שהתירו שמיעת מוזיקה מלווה בכלי
שיר כבר מתחילת הספירה בתנאי שהיא שקטה ולא
משמחת.

מותר רק מיום ל"ג בעומר ואילך (וי"א
שבליל ל"ד בעומר אסור אבל ביום
ל"ד בעומר מותר) ולא לפני כן.

מותר.

מותר.
מותר בשעת הדחק אם זו פרנסתו
ואם המלמד והמתלמד לא עושים
זאת להנאתם אלא רק לצורך למידה.

מותר .אבל תלמיד שממילא אינו רגיל ללמוד ברצף כל
השנה עדיף שיעשה הפסקה בימי הספירה (ואם צריך
לבחור לעשות הפסקה בספירה או בשלושת השבועות של
ימי בין המצרים – עדיף שיעשה אותה בימי בין המצרים)
כנראה שמותר.
מותר.
מותר.
טוב להחמיר ולא ללבוש בגד חדש עד יום ל"ג בעומר ויש
מתירים כאשר מחדש את הבגד בשבת או בר"ח.

לעבור דירה
לסייד לצבוע דירה
לקנות או לתפור בגדים חדשים
לקנות רהיטים

מנהג הספרדים
מותר להשתתף ולרקוד למרות
שלדעת הספרדים חתונה וכלי נגינה
מותרים רק מיום ל"ד בעומר.

מותר.
מותר.
מותר ויש נוהגים להחמיר.
מותר ויש שהחמירו וישתדל לחדשו בזמני שמחה (שבת)

מותר כל ימי ספירת העומר.
מותר בין בימי חול ובין בימי השבת.
מותר.
טוב להחמיר ולא ללבוש בגד חדש עד
יום ל"ד בעומר.
בשבתות וכן בחוה"מ – מותר.
לשמחת מצוה כגון בגד חדש לרגל
בר המצוה או ברית או פדיון הבן –
מותר.
מותר.
מותר.
מותר ויש נוהגים להחמיר.
מותר אם חושש שהמחיר יתייקר.

