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 .1תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סב/ב
אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה
והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע
והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת
 .2תשובות הגאונים  -שערי תשובה סימן רעח
ששאלתם למה אין מקדשי' ואין כונסין בין פסח לעצרת אם מחמת איסו' או לאו .הוו יודעי' שלא משום איסור הוא אלא משום
מנהג אבלות שכך אמרו חכמי' שנים עשר אלפים זוגים תלמידים היו לו לר' עקיבא וכלם מתו בין פסח לעצרת על שלא נהגו זה
בזה ותני עלה וכלם מתו מיתה משונה באסכרה ומאות' שעה ואילך נהגו ראשונים בימים אלו שלא לכנוס בהן ומי שקפץ וכנס
אין אנו קונסי' אותו לא עונש ולא מלקות אבל אם בא לשאול לכתחילה אין מורי' לו לכנוס ולענין קדושין מי שרצה לקדש בין
פסח לעצרת מקדש לפי שאין עיקר שמחה אלא בחופה:
 .3שו"ע אורח חיים  -סימן תצג
ב) נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר ,שאומרים שאז פסקו מלמות ,ואין להסתפר עד יום ל"ד בבקר אלא א"כ חל יום ל"ג
ערב שבת שאז מסתפרין בו מפני כבוד השבת :הגה  -ובמדינות אלו אין נוהגין כדבריו ,אלא מסתפרין ביום ל"ג ומרבים בו קצת
שמחה ואין אומרים בו תחנון (מהרי"ל ומנהגים) .ואין להסתפר עד ל"ג בעצמו ולא מבערב (מהרי"ל) .מיהו אם חל ביום ראשון,
נוהגין להסתפר ביום ו' לכבוד שבת (מהרי"ל) .ומי שהוא בעל ברית או מל בנו ,מותר להסתפר בספירה לכבוד המילה( :הגהות
מנהגים):
(ג) יש נוהגים להסתפר בראש חדש אייר ,וטעות הוא בידם :הגה  -מיהו בהרבה מקומות נוהגים להסתפר עד ראש חדש אייר,
ואותן לא יספרו מל"ג בעומר ואילך ,אעפ"י שמותר להסתפר בל"ג בעומר בעצמו .ואותן מקומות שנוהגין להסתפר מל"ג בעומר
ואילך ,לא יסתפרו כלל אחר פסח עד ל"ג בעומר.
 .4ספר טורי זהב על או"ח  -סימן תצג
(ב) ואותן לא יספרו מל"ג ואילך .כי הם ס"ל דגם אחר ל"ג בעומר מתו עד עצרת כי ל"ג אינו סימן להפסקת המיתה בו ביום אלא
מנין ל"ג הוא סימן לכמה ימים היתה המיתה משא"כ לאותן שמסתפרין אחר ל"ג בעומר דס"ל דהמיתה היתה אף ביום שא"א
תחינה אלא שביום ל"ג בעומר פסקה המיתה לגמרי וא"כ עד ל"ג בעומר אסור בכל הימים ואחר ל"ג בעומר מותר בכולם []
ובודאי אין מנהגנו כדעה זו האחרונה כיון שאנו מסתפרים ומרבים קצת שמחה בל"ג בעומר ואלו לדיעה ראשונה אין שום מעלה
ליום ל"ג בעומר והמנהג בכל המקומות שאין עושין נשואין אלא ביום ל"ג בעומר לא לפניו ולא לאחריו עד עצרת ואין לזה טעם
וא"ת שאוחז בחומרי שניהם א"כ ביום ל"ג בעומר לא יסתפרו ולא יעשו נשואין מטעם השני .וי"ל דודאי העיקר שאחר ל"ג
בעומר לא מתו ואפ"ה נוהגים קצת אבילות מחמת גזרת תתנ"ו שהיתה באשכנז בין פסח לעצרת כמו שמפורש ביוצרות
ופיוטים שאנו אומרים בשבתות ההם שהם נתיסדו כמו קינות כנלע"ד טעם המנהג שלנו שאין נושאין אחר ל"ג בעומר
אבל להסתפר ודאי שרי אחר ל"ג בעומר שמחמת גזירה זו לא החמירו אלא בשמחה יתירה של נישואין מה שאין כן קודם ל"ג
בעומר שמתו תלמידי ר' עקיבא ומוטל על כל העולם להתאבל בשבילם החמירו טפי אפילו בתספורת .בהגמ"נ כתוב באם חל ר"ח
אייר בשבת נושאין בו:
 .5ערוך השולחן תצג:א
אלו הימים שבין פסח לעצרת ,מוחזק אצל כל ישראל זה שנות מאות רבות לימי דין וימי אבל ,מפני שבזמן הקצר הזה מתו שנים
עשר אלף זוגות תלמידי חכמים תלמידי רבי עקיבא ,כדאיתא ביבמות )סב ב( וכולם מתו במיתת אסכרא .ועוד :ראינו שעיקרי ימי
הגזירות בשנות מאות שעברו בצרפת ואשכנז הוו בימים אלו ,כמבואר מהפיוטים שעשו קדמונינו על שבתות אלו שבין פסח
לעצרת .והם מלאים קינים והגה ונהי.
 .6סידור נוסח אשכנז:
אין אומרים אב הרחמים בשבת שחל בו יום שאין אומרים בו תחנון בחול .ולא בשבת של ארבע פרשיות .ולא בשבת שמברכין
החודש מלבד כשמברכין חודש אייר סיון ואב אומרים אפי' כשיש ברית מילה או חתן:
ַאב ה ַָרחֲמִים ׁשֹוכֵן ְמרֹומִים .ב ְַר ֲח ָמיו ָהעֲצּומִים הּוא יִפְק ֹד ב ְַר ֲחמִים ַה ֲחסִידִ ים ְו ַהיְׁש ִָרים ְו ַה ְתמִימִיםְ .קהִּלֹות הַק ֹדֶ ׁש ׁשֶ מָ סְרּו נַפְׁשָ ם עַל
צּורם .יִזְכ ְֵרם
קְ דֻ שַת הַשֵ םַ .הנֶ ֱא ָהבִים ְו ַהנְעִי ִמים ְב ַחי ֵיהֶם ּובְמֹותָ ם ֹלא נִפ ְָרדּוִ .מנְׁש ִָרים קַּלּו ֵמא ֲָריֹות ָגבֵרּו ַלעֲשֹֹות ְרצֹון קֹונָם ְו ֵחפֶץ ָ
ְתֹורת מׁשֶה אִיׁש ָהאֱֹלהִים .ה ְַרנִינּו גֹוי ִם עַמֹו כִי דַ ם
אֱֹלהֵינּו לְטֹובָה עִם ׁשְָאר צַדִ י ֵקי עֹולָםְ .וי ִקֹום נִ ְקמַת דַ ם ֲעבָדָ יו ַהשָפּוְךַ .ככָתּוב ב ַ
ֲעבָדָ יו י ִקֹום ְונָ ָקם יָׁשִיב ְלצ ָָריו ְו ִכפֶר ַאדְ מָתֹו עַמֹו ְ :ועַל י ְדֵ י ֲעבָדֶיָך ַהנְבִי ִאים כָתּוב לֵאמ ֹרְ .ונִ ֵקיתִ י דָ ָמם ֹלא נִ ֵקיתִ י וַידֹוָד ׁשֹכֵן ְבצִיֹון :
ּו ְבכִתְ בֵי הַק ֹדֶ ׁש נֶ ֱאמַר ָלמָה י ֹאמְרּו הַגֹוי ִם ַאי ֵה אֱֹלהֵיהֶם .יִּוָדַ ע בַגֹוי ִם ְלעֵינֵינּו נִ ְקמַת דַ ם ֲעבָדֶ יָך ַהשָפּוְך:וְאֹומֵר ,כִי ד ֵֹרׁש דָ מִ ים אֹותָ ם
זָכָר ֹלא ׁשָ כַח ַצ ֲעקַת ֲענָוִים:וְאֹומֵר ,י ָדִ ין בַגֹוי ִם ָמלֵא גְוִיֹות ָמחַץ ר ֹאׁש עַל א ֶֶרץ ַרבָהִ .מנַחַל בַדֶ ֶרְך יִׁשְתֶ ה עַל כֵן י ִָרים ר ֹאׁש:
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