
בּועֹות ִהְלכֹות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ְוׁשָ

ַסח ּוְסִפיַרת ָהֹעֶמר ּובֹו ל' ְסִעיִפים. ל ּפֶ ִני ׁשֶ ת ֵליל ׁשֵ ִפּלַ תפט ֵסֶדר ּתְ

בּועֹות ָיִמים4 ִמּיֹום  ְבָעה ׁשָ ָרֵאל3 ׁשִ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ְסּפ]ֹו[ר ּכָ ּיִ ה ִמן ַהּתֹוָרה2 ׁשֶ א ִמְצַות1 ֲעׂשֵ
ֶאת  ֲהִביֲאֶכם  ִמּיֹום  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֳחַרת  ִמּמָ ָלֶכם  ם  "ּוְסַפְרּתֶ ֱאַמר5  ּנֶ ׁשֶ ָהֹעֶמר,  ן  ָקְרּבַ ֲהָבַאת 

ר ָלְך ְוגֹו'",  ְסּפָ ֻבֹעת ּתִ ְבָעה ׁשָ ְהֶייָנה", ְואֹוֵמר6 "ׁשִ ִמיֹמת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נּוָפה ׁשֶ ֹעֶמר ַהּתְ

ַבע  "ׁשֶ ין8  ּדִ ֵבית  ּבְ ּסֹוְפִרין  ׁשֶ יֹוֵבל,  ּבְ מֹו  ּכְ ין,  ּדִ ֵבית  ּבְ ָיכֹול  ָלְך",  ר  ְסּפָ "ּתִ ֲחָכִמים7:  ְוָדְרׁשּו 

ֵדי  ם ָלֶכם", ּכְ ְלמּוד לֹוַמר: "ּוְסַפְרּתֶ ים" ַלּיֹוֵבל9? ּתַ ִ ַנת ַהֲחִמּשׁ ין "ׁשְ ׁשִ ִנים", ּוְמַקּדְ תֹות ׁשָ ּבְ ׁשַ

ְלָסְפָרּה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד10. 

ְסּפֹר  ּיִ ה ַלֲחֵברֹו ׁשֶ ם11. ַאף ִאם ֶאָחד ְמַצּוֶ ּלָ ַעד ּכֻ ִליַח ִצּבּור ְיכֹוִלים ִלְסּפֹר ּבְ ּבּור אֹו ׁשְ ְוֵאין ַהּצִ

י ֲחֵברֹו12. ִפיָרה ִמּפִ ַמע ַהּסְ ּלֹא ׁשָ ׁשֶ ִליַח ְלָכְך – ֵאינֹו יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ּכְ אֹו ׁשָ ִבילֹו ַוֲעׂשָ ׁשְ ּבִ

ִמיָעה  ׁשְ ן ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבִ ּוֵ י ֲחֵברֹו13, ִאם ִנְתּכַ ִפיָרה ִמּפִ ַמע ַהּסְ ַעְצמֹו ׁשָ ֲאָבל ִאם הּוא ּבְ

הּוא  ֹוֵמַע  ַהּשׁ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ִמן  חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָיָצא   - ְלהֹוִציאֹו14  ן  ּוֵ ִנְתּכַ ִמיַע  ׁשְ ַהּמַ ֲחֵברֹו  ְוַגם  זֹו, 

ִמְצָוה זֹו16.  ב ּבְ ֻחּיָ י ַהּמְ ַמע ִמּפִ ָ ּשׁ אֹוֵמר15. ְוהּוא ׁשֶ ּכְ

1. לכללות סימן זה – ראה דברי נחמיה או"ח סט, ב.
2.  רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז הכ"ב. וראה לקמן סוף ס"ב )שהעיקר דבזמן הזה הוא מדברי סופרים(. לקו"ש 

חל"ח ע' 16 הערה 56. התוועדויות תנש"א ח"ג ע' 100.
3.  ברייתא מנחות סה, ב. רמב"ם שם הכ"ד. טור ושו"ע ס"א.

4.  רי"ף )כז, ב(. רא"ש פ"י סימן מ. כלומר, ולא שנים כביובל. וראה לקמן ס"ה.
5.  ויקרא כג, טו.
6.  דברים טז, ט.

7.  ספרי פיסקא קלו.
8.  ספרא בהר פרשה ב. תוס' מנחות שם ד"ה וספרתם. רא"ש שם. פר"ח ס"א ד"ה ומצוה.

9.  ראה ויקרא כה, ח-י. ספרא שם.
10.  ספרי שם. מנחות שם. לבוש ס"א. ט"ז ומ"א סק"ב. פר"ח שם.

11.  אגודה מנחות סימן לב )ולא שליח צבור(. ח"י סק"ד.
12.  פר"ח שם, בפירוש דברי הר"ן )ד, א( ד"ה ואיכא.

13.  שו"ת הרשב"א ח"א סימן תנח. ב"י ד"ה כתב הרשב"א. מ"א סק"ב. פר"ח שם.
14.  פר"ח שם. וכדלעיל סימן ריג ס"ד )לענין ברכות( וש"נ. וראה לעיל שם, ולקמן סי"ב, שלמ"ד מצות אין צריכות 

כוונה, יוצא אף כששניהם לא התכוונו.
15.  סוכה לח, ב. מ"א שם. פר"ח שם. וכדלעיל סימן ח סי"א )כמדבר, כעונה, כמברך( וש"נ. וראה לקמן סי"ב. שו"ת 

משנה הלכות חי"ג סימן י.
16.  ראה ר"ה כט, א. רמב"ם הל' ברכות פ"א הי"א. פר"ח ס"ח ד"ה נשאלתי.



ל ֶאָחד  ּכָ ׁש, ׁשֶ ֵהא ְסִפיָרה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמּמָ ּתְ ִריְך ׁשֶ ּצָ ְוֵיׁש חֹוְלִקין ַעל ֶזה ְואֹוְמִרים17 ׁשֶ

ִליַח  ְ ִפיָרה ֵמַהּשׁ ִמיַעת ַהּסְ ּלֹא ִלְסֹמְך ַעל ׁשְ ה, ׁשֶ ִחּלָ ַעְצמֹו�. ְוֵיׁש ָלֹחׁש ְלִדְבֵריֶהם ְלַכּתְ ִיְסּפֹר ּבְ

ִצּבּור18.

ַעְצמֹו19,  ּבְ ְלָבֵרְך  יֹוֵדַע  הּוא  ִאם  ַאף  ה  ִחּלָ ְלַכּתְ ִצּבּור  ִליַח  ְ ֵמַהּשׁ ֹמַע  ִלׁשְ ָיכֹול  ָרָכה  ַהּבְ ֲאָבל 

ֵאר  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ם20, ּכְ ּלָ ִביל ּכֻ ׁשְ ַבת ַאַחת – ָיכֹול ֶאָחד ֵמֶהן ְלָבֵרְך ּבִ ין ִמְצָוה ּבְ עֹוׂשִ ָרה ׁשֶ ֲעׂשָ ׁשֶ

ד23. ָרָכה – ִיְסּפֹר22 ִמּיָ ַמע ַהּבְ ָ ּשׁ ִסיָמן ח'21. ְוַאַחר ׁשֶ ּבְ

ָרָמא25. ּוְבִמְקָצת  ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ הּוא ִמְצַות ֲעׂשֵ ֵני ׁשֶ ְצָוה זֹו24, ִמּפְ טּוִרים ִמּמִ ים ַוֲעָבִדים ּפְ ב ָנׁשִ
ֵהן ְמָבְרכֹות  ֶ ַמה ּשׁ ׁש ִאּסּור ּבְ ים ִמְצָוה זֹו ֲעֵליֶהם חֹוָבה26. ְוֵאין ֲחׁשַ ׁשִ מּו ַהּנָ ְמִדינֹות ׂשָ

ן ִסיָמן י"]ז[27. ה, ַעּיֵ ּנָ טּורֹות ִמּמֶ ֵהם ּפְ ָעֶליָה ַאף ׁשֶ

ִית28.  ְפֵני ַהּבַ ּלֹא ּבִ ִית ְוׁשֶ ְפֵני ַהּבַ ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ, ּבִ ּוִמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ּבָ

ם ְוֵאין ַמְקִריִבין ָהֹעֶמר30 - ֵאין ִמְצָוה זֹו  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ה ׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ ְוֵיׁש אֹוְמִרים29 ׁשֶ

ל  ר32. ּוִמּכָ ׁש"31. ְוֵכן ִעּקָ ְקּדָ נּו "ֵזֶכר ַלּמִ ּקְ ּתִ ְבֵרי סֹוְפִרים ׁשֶ א ִמּדִ ְבֵרי ּתֹוָרה, ֶאּלָ ָלל ִמּדִ נֹוֶהֶגת ּכְ

ָבִרים  ּדְ ּבַ א  יֵניֶהם ֶאּלָ ּבֵ ל ּתֹוָרה33, ְוֵאין ִחּלּוק  ֵעין ׁשֶ נּו ּכְ ּקְ נּו ֲחָכִמים ּתִ ּקְ ּתִ ֶ ל ַמה ּשׁ ָמקֹום, ּכָ

ֵאר34. ְתּבָ ּיִ ׁשֶ

17.  לבוש ס"א. ח"י סק"ד.
18.  פר"ח ס"א שם )בתחילת דבריו(.

19.  שו"ת הרשב"א ח"א סימן קכו. מ"א שם.
20.  תוספתא ברכות פ"ו ה"כ )עשרה(. 

21.  סי"א )ולא נזכר עשרה(. וראה גם סימן ריג ס"ו.
22.  רשב"א שם.

23.  ראה גם לעיל סימן תלב ס"ח. ואם הפסיק בינתיים בדבור – ראה לעיל שם ס"ו.
24.  רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז הכ"ד. מ"א סוף סק"א. וראה גם זהר ח"ב קפג, א. ח"ג צז, ב )רע"מ(.

25.  כסף משנה שם. מ"א שם.
26.  מ"א שם. וראה מנחת חינוך מצוה שו. לקו"ש ח"ז ע' 280 הערה 9. חט"ז ע' 219. שלחן המלך ח"ב ע' קטז הערה 

9. לקמן סימן תצג סוף ס"ט.
27.  ס"ג. וראה לעיל סימן רצו סוף סי"ט וקו"א סק"ג. 

28.  רמב"ם שם. ראבי"ה סימן תקכו )ע' 176(. הובא במרדכי מגילה רמז תתג. טור. וראה ב"י ד"ה וכתב עוד אבי העזרי.
29.  תוס' מנחות סו, א ד"ה זכר. רא"ש פסחים פ"י סימן מ בסופו. ר"ן שם )כח, א( דבור הא' בשם רוב המפרשים. 

ב"י ד"ה ומ"ש וזמן.
30.  ר"ן שם.

31.  אמימר מנחות שם.
32.  ב"י שם ושם. משמעות שו"ע ס"ו )ראה באר הגולה שם(.

33.  ראה פסחים קטז, ב וש"נ. וראה גם לקמן ס"ו. 
34.  לקמן סעי' ו, יב, יג.



לּו  ת ְיִניֶפּנּו ְוגֹו'". ְוִקּבְ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ֱאַמר35 "ִמּמָ ּנֶ ִניָסן, ׁשֶ ט"ז ּבְ ג ְזַמן ַהְקָרַבת ָהֹעֶמר הּוא ּבְ
ַמְתִחיִלין  ַעְצמֹו  ֶזה  ּוִמּיֹום  ַסח,  ּפֶ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  יֹום טֹוב  ֳחַרת  ִמּמָ ה הּוא  ּזֶ ׁשֶ ֲחָכִמים36 

ָהא  ְוגֹו'",  ִלְסּפֹר  ֵחל  ּתָ ָמה  ּקָ ּבַ ֶחְרֵמׁש  "ֵמָהֵחל  ֱאַמר38  ּנֶ ׁשֶ ַאֲחָריו37,  ּלְ ׁשֶ ִמּיֹום  ְולֹא  ִלְסּפֹר 

ְזַמן ְקִציַרת ָהֹעֶמר39, ּוְקִציָרתֹו  ַהְינּו ּבִ ִציָרה, ּדְ ית ַהּקְ ְזַמן ֵראׁשִ ִפיָרה הּוא ּבִ ַמן ַהּסְ ּזְ ָלַמְדּתָ ׁשֶ

ְך40. הּוא ֹקֶדם ֲהָבָאתֹו ְולֹא ַאַחר ּכָ

ׁש41(,  ּיֹום ַמּמָ ּבַ א  ׁש )ְוֵאין ָהֹעֶמר ָקֵרב ֶאּלָ יֹום ֲהָבָאתֹו ַמּמָ ּבְ ִפיָרה  ר ְלַהְתִחיל ַהּסְ ְוִאי ֶאְפׁשָ

ֶעֶרב,  ְתִחיל ִלְסּפֹר ּבָ ּמַ ׁשֶ א ּכְ ִמיֹמת" ֶאּלָ ה מֹוֵצא "ּתְ ְהֶייָנה", ְוֵאין ַאּתָ ִמיֹמת ּתִ ֱאַמר42 "ּתְ ּנֶ ׁשֶ

ין ְסִפיַרת  ֵליל ט"ז ֹקֶדם אֹור ַהּבֶֹקר43. ְוהּוא ַהּדִ ְתִחיל הּוא ִלְסּפֹר יֹום ָהִראׁשֹון ּבְ ּמַ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ

ִוין�. ִמים ֵהם ׁשָ ל ַהּיָ ָתם ְסִפיַרת ּכָ ן ַהּסְ ּמִ ְיָלה, ׁשֶ ּלַ א ּבַ ֵאיָנּה ֶאּלָ ִמים ׁשֶ ָאר ַהּיָ ׁשְ

ָעָלה  ר ֹקֶדם ׁשֶ ְיָלה ְוִנְזּכַ ת ַהּלַ ְתִחּלַ ַכח ְולֹא ָסַפר ּבִ ִאם ׁשָ ר ִלְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ׁשֶ ׁשֵ ְיָלה ּכָ ְוָכל ַהּלַ

ד  ְיָלה ִמּיָ ת ַהּלַ ְתִחּלַ ְבָחר ִלְסּפֹר ּבִ ה ִמְצָוה ִמן ַהּמֻ ִחּלָ ב ִלְסּפֹר44. ֲאָבל ְלַכּתְ ַחר – ַחּיָ ַ ַעּמּוד ַהּשׁ

ת ַעְרִבית45. ִפּלַ ַאַחר ּתְ

ין  ּבֵ ל ּתֹוָרה  ין ׁשֶ ּבֵ ְצֹות,  ל ַהּמִ ּכָ ָבְרִכין ַעל  ּמְ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ְיָלה ָצִריְך ְלָבֵרְך46,  ּלַ ּבַ ְסּפֹר  ּיִ ׁשֶ ְוֹקֶדם 

ְבֵרי סֹוְפִרים. ל ּדִ ׁשֶ

ִאם  ׁש אֹוְמִרים48 ׁשֶ ּיֵ ָרָכה47, ְלִפי ׁשֶ לֹא ּבְ ּיֹום – ִיְסּפֹר ּבְ ר ּבַ ְיָלה ְוִנְזּכַ ּלַ ַכח ִלְסּפֹר ּבַ ֲאָבל ִאם ׁשָ

ְיָלה  ּלַ ַכח אֹו ֵהִזיד49 ְולֹא ָסַפר ּבַ ּיֹום, ּוְלִפיָכְך ִאם ׁשָ ְיָלה קֹוְצִרין אֹותֹו ּבַ ּלַ לֹא ִנְקַצר ָהֹעֶמר ּבַ

35.  ויקרא כג, יא.
36.  ספרא אמור פרשה י. מנחות סה, ב. רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז הי"א.

37.  ברייתא מנחות סו, א. רש"י שם ד"ה מיום.
38.  דברים טז, ט.

39.  רש"י עה"ת דברים שם.
40.  רש"י מנחות שם ד"ה תלמוד לומר וד"ה קצירה וספירה בלילה.

41.  ברייתא שם. 
42.  ויקרא כג, טו. ברייתא שם.

43.  ראה דברי נחמיה שם. 
44.  טור ושו"ע ס"א, ממשנה מגילה כ, ב. וראה הגהת הצ"צ בסידורו )סדר ספירת העומר( דמשמע שלכתחילה יש 

לספור קודם חצות לילה. וראה ס' ספירת העומר )כהן( ע' נא הערה ג.
45.  טור ושו"ע שם. וכ"ה בסידור. וראה לקמן סט"ז וסי"ז. 

46.  רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז הכ"ה. טור ושו"ע שם. וראה העו"ב תתנה ע' 32.
47.  תוס' מגילה שם ד"ה כל הלילה. מנחות שם סו, א. רא"ש פסחים פ"י סימן מא. טור ושו"ע ס"ז. וכ"ה בסידור. 

48.  משנה מנחות עא, א )שקוצר ביום(.
49.  ראה דברי נחמיה שם.



ָרכֹות  ֵפק ּבְ ּסְ ָרָכה, ׁשֶ לֹא ּבְ ּיֹום ּוְלָבֵרְך50, ְוֵיׁש חֹוְלִקין ַעל ֶזה51, ְלִפיָכְך ִיְסּפֹר ּבְ ב ִלְסּפֹר ּבַ – ַחּיָ

ְלָהֵקל.

ְקָרא  ּתִ ַאל  ֲחָכִמים55:  ְוָדְרׁשּו  ָמה",  ּקָ "ּבַ ֱאַמר54  ּנֶ ׁשֶ ד,  ְמֻעּמָ ְלָבֵרְך53  ָצִריְך  ִפיָרה52  ד ַהּסְ
ְלִפי  ָיָצא56,   – ב  ָ ְמֻיּשׁ ָמָנה  ִאם  ָמקֹום,  ל  ּוִמּכָ ִלְסּפֹר�.  ֵחל  ּתָ קֹוָמה"  "ּבְ א  ֶאּלָ ָמה"  ּקָ "ּבַ

ָעְלָמא57. א ּבְ א ַאְסַמְכּתָ ה זֹו ֵאיָנּה ֶאּלָ ָרׁשָ ּדְ ׁשֶ

ים יֹום",  ִ רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ ֱאַמר59 "ּתִ ּנֶ בּועֹות58, ׁשֶ ָ ִמים ְוַגם ַהּשׁ ה ִמן ַהּתֹוָרה ָצִריְך ִלְמנֹות ַהּיָ
ֵניֶהם?  ׁשְ ִיְסּפֹר  יַצד  ּכֵ ָלְך",  ר  ְסּפָ ּתִ בּועֹות  ׁשָ ְבָעה  "ׁשִ ְואֹוֵמר61  ים60,  ִ ֲחִמּשׁ לֹוַמר ַעד  ּכְ

ְליֹום  יַע  ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ ֶאָחד",  בּוַע  ׁשָ ֵהם  ׁשֶ ָיִמים  ְבָעה  ׁשִ "ַהּיֹום  ֹיאַמר:  ָיִמים  ְבָעה  ְלׁשִ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ל סֹוף  ּכָ ָאר  ׁשְ ּבִ ְוֵכן  בּועֹות",  ׁשָ ֵני  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ יֹום  ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ "ַהּיֹום  ֹיאַמר:  ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ

ה ֵכן – לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ִמן ַהּתֹוָרה63. בּוַע62. ְוִאם לֹא ָעׂשָ בּוַע ְוׁשָ ׁשָ

ְכָלל, ּוִמּיֹום ט"ו  ַהְינּו ִמּיֹום ח' ַעד יֹום י"ג ְוַעד ּבִ בּוַע, ּדְ בּוַע ְוׁשָ ל ׁשָ ין ּכָ ּבֵ ִמים ׁשֶ ּיָ ו ֲאָבל ּבַ
ֵאין ָצִריְך ִלְמנֹות  בּועֹות – ֵיׁש אֹוְמִרים64 ׁשֶ ָ ָאר ַהּשׁ ין ׁשְ ּבֵ ִמים ׁשֶ ִרים, ְוֵכן ַהּיָ ַעד יֹום ֶעׂשְ

מֹוָנה ָיִמים", ְוֵאין ָצִריְך  יֹום ח' ֹיאַמר: "ַהּיֹום ׁשְ גֹון ּבְ ְלַבד, ּכְ ִמים ּבִ א ַהּיָ בּועֹות ֶאּלָ ָ ֶהן ַהּשׁ ּבָ

בּוַע ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד".  ֵהם ׁשָ לֹוַמר "ׁשֶ

50.  בה"ג הל' עצרת )ל, ד שסופר ביום ומברך(. וראה תוס' ורא"ש שם. רמב"ם שם ה"ז והכ"ג.
51.  משנה מגילה כ, ב. תוס' מגילה שם ומנחות שם בשם ר"ת )דהעיקר כסתמא דמגילה(. 

52.  )מנחות סו(. מדרש תנאים לדברים טז, ט. מדרש לקח טוב עה"פ וספרתם )ויקרא כג, טו(. הרי"ץ גיאת ח"ב 
טור  פ"י סוס"י מא.  יראים השלם סוס"י רסא. רא"ש פסחים  הכ"ג.  פ"ז  ומוספין  הל' תמידין  )ע' קח(. רמב"ם 
ושו"ע ס"א. וראה לעיל סימן ח ס"ד )שמכאן לומדים לעטיפת ציצית(. לקמן סימן תקפה ס"א )שמכאן לומדים 
לתקיעת שופר, ושלפיכך לא יסמוך על שום דבר בענין שאם ינטל אותו דבר שסמך עליו היה נופל, שאין זו עמידה 

אלא סמיכה(.
53.  כ"ה הלשון במדרש תנאים שם, וברי"ץ גיאת ויראים ורא"ש שם. וראה לעיל סימן ח ס"ג )כל ברכות המצות 

צריך להיות מעומד(. מחנה יוסף )ציצית( סימן כ. העו"ב תשעז ע' 100.
54.  דברים טז, ט. 

55.  מדרש שם ושם. יראים ורא"ש שם. 
56.  רמב"ם שם. מ"א סק"ג. וראה גם לקמן שם.

57.  כס"מ שם. וראה גם לקמן שם.
58.  אביי שם מנחות סו, א. טור ושו"ע ס"א.

59.  ויקרא כג, טז. חגיגה יז, ב. לבוש ס"א.
60.  תוס' מנחות סה, ב ד"ה כתוב. רא"ש פסחים פ"י סימן מ.

61.  דברים טז, ט. חגיגה שם. לבוש שם.
177(. מרדכי מגילה סימן תתג. בעל  62.  יראים השלם סוס"י רסא, בשם רבנו אפרים. ראבי"ה סימן תקכו )ע' 

המאור ור"ן סוף פסחים.
63.  ובזמן הזה שהוא מדרבנן - ראה לקמן ס"ו.

64.  ראבי"ה שם בשם בתשובות מצאתי. הובא במרדכי שם ובטור. בעל המאור ור"ן שם.



ֹיאַמר:  ּוְביֹום ט"ו  ְויֹום ֶאָחד",  ֶאָחד  בּוַע  ׁשָ ֹיאַמר: "ַהּיֹום  יֹום ח'  ּבְ ְלִהּפּוְך,  ְוֵיׁש אֹוְמִרים65 

בּועֹות ְויֹום ֶאָחד".  "ַהּיֹום ב' ׁשָ

מֹוָנה  יֹום ח' ֹיאַמר: "ׁשְ גֹון ּבְ בּועֹות, ּכְ ָ ִמים ְוַהּשׁ ֶהם ְסכּום ַהּיָ ִריְך לֹוַמר ּבָ ּצָ ְוֵיׁש אֹוְמִרים66 ׁשֶ

ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ְסכּום  לֹוַמר  ָצִריְך  ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ּבִ ְוֵכן  ֶאָחד",  ְויֹום  ֶאָחד  בּוַע  ׁשָ ֵהם  ׁשֶ ָיִמים 

ָרֵאל67,  פּוצֹות ִיׂשְ ָכל ּתְ ְנָהג ּבְ ט ַהּמִ ֵ ּשׁ בּוַע. ְוֵכן ִנְתּפַ ָ ִמים ָהעֹוְדִפים ַעל ַהּשׁ בּועֹות ּוִמְנַין ַהּיָ ָ ְוַהּשׁ

ּנֹות. ְוֵאין ְלׁשַ

ֶאְמַצע  ּבְ ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ )ָהִראׁשֹונֹות68(  ִפירֹות  ַהּסְ ִמב'  ַאַחת  ּבְ ּוָמָנה  ָטָעה  ִאם  ָמקֹום,  ל  ּוִמּכָ

ְבֵרי סֹוְפִרים69.  ִפיָרה ִמּדִ ַהּסְ ה ׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ בּועֹות – ֵאין ָצִריְך ַלֲחֹזר ְוִלְסּפֹר ּבַ ָ ַהּשׁ

א  ֶהם, ִאם ָטָעה ְולֹא ָמָנה ֶאּלָ גֹון יֹום ז' ְוי"ד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ בּועֹות, ּכְ ָ ֵהם סֹוֵפי ַהּשׁ ִמים ׁשֶ ּיָ ְוַאף ּבַ

ַמן  ּזְ ּבַ ְוִלְסּפֹר  ֵאין ָצִריְך ַלֲחֹזר  ׁשֶ ֵיׁש אֹוְמִרים70  ָלל –  ּכְ בּועֹות  ָ יר ַהּשׁ ְלַבד ְולֹא ִהְזּכִ ּבִ ִמים  ַהּיָ

ִמים – ָיָצא71. ַפר ַהּיָ ּסָ א "ֵזֶכר", ְוֵכיָון ׁשֶ ִפיָרה ֵאיָנּה ֶאּלָ ַהּסְ ה, ׁשֶ ַהּזֶ

בּועֹות", ְולֹא  ֵני ׁשָ בּוַע ֶאָחד" אֹו "ׁשְ ָאַמר: "ַהּיֹום ׁשָ גֹון ׁשֶ ּכְ ְלַבד,  ּבִ בּועֹות  ֲאָבל ִאם ָסַפר ׁשָ

ִמְנַין  ּבְ ִמים73, ׁשֶ ִפיָרה הּוא ִמְנַין ַהּיָ ר ַהּסְ ִעּקַ ִמים – ָצִריְך ַלֲחֹזר ְוִלְסּפֹר72, ְלִפי ׁשֶ יר ִמְנַין ַהּיָ ִהְזּכִ

ַרת ׁשּום  לֹא ַהְזּכָ ְלַבד ּבְ בּועֹות ּבִ ָ ִמְנַין ַהּשׁ ל ַהמ"ט יֹום, ֲאָבל ּבְ ְלַבד ְיכֹוִלין ִלְסּפֹר ּכָ ִמים ּבִ ַהּיָ

בּועֹות. ָ ֵהם סֹוֵפי ַהּשׁ ִמים ׁשֶ א ַהּיָ ר ִלְסּפֹר ֶאּלָ ִמְנַין ָיִמים ִאי ֶאְפׁשָ

נּו ֲחָכִמים  ּקְ ּתִ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ְוִלְסּפֹר, ׁשֶ ִמים ְלַבד ָצִריְך ַלֲחֹזר  ַאף ִאם ָמָנה ַהּיָ ׁשֶ ְוֵיׁש אֹוְמִרים74 

ָרָכה76. לֹא ּבְ ל ּתֹוָרה75. ְוֵיׁש ָלֹחׁש ְלִדְבֵריֶהם ַלֲחֹזר ְוִלְסּפֹר ּבְ ֵעין ׁשֶ נּו ּכְ ּקְ ּתִ

65.  יראים שם, בשם רבנו אפרים. ראבי"ה שם, בשם יש מרבותי, הובא במרדכי שם ובטור. 
66.  יראים ור"ן שם. שו"ת הרא"ש כלל כד סימן יג. טור ושו"ע ס"א.

67.  יראים ורא"ש ור"ן שם. טור.
68.  שמנה כאחת מב' הדעות הראשונות דלעיל.

69.  עיין מ"א סק"ד. ח"י סק"ח. פר"ח שם )דלא פליג אלא על סופי שבועות(.
70.  כנסת הגדולה הגהות ב"י. מ"א שם.

71.  כדעת אמימר במנחות שם.
72.  ח"י שם. אליה זוטא סק"ב, בשם רבנו ירוחם נתיב ה ח"ד )מד, ג(.

73.  ראה רבנו ירוחם שם, שרק מנין הימים הוא מהתורה.
74.  שו"ת הר"ש הלוי או"ח סימן ה. פר"ח שם.

75.  כדלעיל ס"ב.
76.  עולת שבת סוף ס"ק א. באר היטב סק"ו. וראה פעמי יעקב כט ע' כח.



ֵיׁש   – ָיִמים"  "ג'  אֹו  ב'",  "יֹום  אֹו  ָאֶל"ף",  יֹום  "ַהּיֹום  ָאַמר:  ׁשֶ אֹוִתּיֹות א"ב  ּבְ ָסַפר  ז ִאם 
ַלֲחֹזר  ְלִדְבֵריֶהם  ָלֹחׁש  ְוֵיׁש  ָיָצא.  ּלֹא  ׁשֶ אֹוְמִרים78  ְוֵיׁש  חֹוָבתֹו�.  ְיֵדי  ָצא  ּיָ ׁשֶ אֹוְמִרים77 

ָרָכה79. לֹא ּבְ ְוִלְסּפֹר ּבְ

ְך ְוָכְך ָיִמים ָלֹעֶמר – לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו80, ְוָצִריְך  א ָמָנה ְסָתם: ּכָ ִאם לֹא ָאַמר "ַהּיֹום", ֶאּלָ

הּוא  ה ׁשֶ ְך ְוָכְך ָיִמים, ֲהֵרי לֹא ָסַפר ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ָאַמר: ּכָ ֵכיָון ׁשֶ ְבָרָכה, ּדְ ַלֲחֹזר ְוִלְסּפֹר ּבִ

ּיֹאַמר: ַהּיֹום  ְסּפֹר ַהּיֹום ַעְצמֹו, ׁשֶ ּתִ ים יֹום", ׁשֶ ִ רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ עֹוֵמד ּבֹו, ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה81: "ּתִ

ְך ְוָכְך�. ּכָ

ין ֵאין ָצִריְך לֹוַמר  ַהּדִ ר  ִעּקַ ּמֵ ׁשֶ ָיָצא82,  ְוָכְך ְולֹא ָאַמר "ָלֹעֶמר" –  ְך  ּכָ ֲאָבל ִאם ָאַמר: ַהּיֹום 

ב  ָבר סֹוְפִרים, ְוֵאין ֶזה ְמַעּכֵ ִפיָרה ְלֵאיֶזה ּדָ ּסְ ְך ְלָבֵאר ָיֶפה83 ּבַ ֲהגּו ּכָ ּנָ א ׁשֶ ָלל "ָלֹעֶמר", ֶאּלָ ּכְ

ִדיֲעַבד�.  ָלל ּבְ ּכְ

ֵניֶהם ְנכֹוִנים85.  י ׁשְ ח, ּכִ ׁש ׁשּום ֻנּסַ ּבֵ ֹעֶמר"84. ְוֵאין ְלׁשַ ְוֵיׁש נֹוֲהִגין לֹוַמר "ּבָ

בּועֹות,  ָ ִמים ֹקֶדם ִמְנַין ַהּשׁ דּוַע ָלֶהם86 לֹוַמר "ָלֹעֶמר" ַאַחר ִמְנַין ַהּיָ ַעם ַהּיָ )ְוֵיׁש נֹוֲהִגין ִמּטַ

בּוַע ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד"(. ֵהם ׁשָ מֹוָנה ָיִמים ָלֹעֶמר, ׁשֶ גֹון "ַהּיֹום ׁשְ ּכְ

ְכָלל,  ּבִ ְוַעד  ָרה,  ֲעׂשָ ְוַעד  ַנִים  ְ ִמּשׁ ים  ַרּבִ ְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש לֹוַמר "ָיִמים"  ְלׁשֹון  ֶרְך ַצחּות  ח ּדֶ
ר ָוֵאיָלְך ֹיאַמר "יֹום" ְלׁשֹון ָיִחיד87. ְוטֹוב לֹוַמר ִמְנַין ַהּמּוָעט ֹקֶדם ִמְנַין  ֲאָבל ֵמַאַחד ָעׂשָ

ְמִדינֹות ֵאּלּו  ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבִ ה ּדְ ּמֶ ִרים ְוֶאָחד". ּבַ ִרים" ְולֹא "ֶעׂשְ גֹון "ֶאָחד ְוֶעׂשְ ה, ּכְ ַהְמֻרּבֶ

ה ֹקֶדם – ָיכֹול  ֶרְך ִלְסּפֹר ִמְנַין ַהְמֻרּבֶ ּדֶ ְמקֹומֹות ׁשֶ ֶרְך ִלְסּפֹר ִמְנַין ַהּמּוָעט ֹקֶדם, ֲאָבל ּבִ ּדֶ ׁשֶ

ִמְנַהג ְמקֹומֹו88. ִפיָרה ּכְ ּסְ ם ּבַ לֹוַמר ּגַ

77.  שו"ת הר"ש הלוי שם. כנסת הגדולה שם.
78.  פר"ח שם.

79.  עולת שבת ס"א. חק יעקב שם.
80.  ט"ז סק"ז. מ"א סק"ט. וראה גם לקמן סוף סי"ד.

81.  ויקרא כג, טז.
82.  מ"א סק"י.

83.  שו"ת הרשב"א ח"א סימן תנז. ב"י ד"ה כתב הרשב"א. לבוש ס"א.
84.  רמ"א ס"א. ט"ז סק"ג. מ"א שם.

85.  חק יעקב סק"ט. אליה רבה סק"ז. ובסידור הנוסח לעומר. וראה לקו"ש ח"ג ע' 1002.
86.  סידור האריז"ל וסידור יעב"ץ. אבל בסידור הנוסח לומר לעומר בסוף הספירה.

87.  שבלי הלקט סימן רלד. ח"י סק"י.
88.  מ"א סק"ה. ח"י שם, בשם שו"ת אמונת שמואל סימן מט, מגמרא יומא נה, א.



ִני  ֵ ַהּשׁ בּוַע  ָ ּוַבּשׁ "ַאַחת"90,  ְולֹא  ֶאָחד"  בּוַע  "ׁשָ ֹיאַמר  ְוָלֵכן  ָזָכר89,  ְלׁשֹון  הּוא  בּוַע"  ט "ׁשָ
ָאר  ׁשְ ֹלׁש", ְוֵכן ּבִ ה" ְולֹא "ׁשָ ֹלׁשָ י ֹיאַמר "ׁשְ ִליׁשִ ְ בּוַע ַהּשׁ ָ י", ּוַבּשׁ ּתֵ ֵני"91 ְולֹא "ׁשְ ֹיאַמר "ׁשְ

בּועֹות. ָ ַהּשׁ

ְלׁשֹון  ּסֹוֵפר ּבֹו, ֲאִפּלּו ָסַפר ּבִ ׁשֹון ׁשֶ ִבין, ֲאָבל ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ַהּלָ ּמֵ ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ ר ִלְסּפֹר ּבְ י ֻמּתָ
ָלל92. ְנָין – ֵאין זֹו ְסִפיָרה ּכְ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַהּמִ ֵכיָון ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש, ִאם ֵאינֹו ְמִבינֹו – לֹא ָיָצא, ּדְ

ו ֵאין  ַעְכׁשָ ׁש כּו'", ְלִפי ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ִפיָרה נֹוֲהִגין לֹוַמר: "ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ יא ַאַחר ַהּסְ
ְצָוה  ַהּמִ ׁשֶ ָלל93,  ּכְ ִמְצָוה  ת  ּיַ ֲעׂשִ זֹו  ְסִפיָרה  ּבִ ְוֵאין  ׁש",  ְקּדָ ַלּמִ "ֵזֶכר  א  ֶאּלָ סֹוְפִרין  ָאנּו 

"ֵזֶכר  ִלְסּפֹר  נּו  ּקְ ּתִ ֲחָכִמים  ׁשֶ א  ֶאּלָ לֹו,  ִלְסּפֹר  ֹעֶמר  ָלנּו  ֵאין  ו  ְוַעְכׁשָ ָלֹעֶמר,  ִלְסּפֹר  הּוא 

ִתּקּוָנּה95.  ְצָוה ּכְ ם ַהּמִ ׁש" ּוְנַקּיֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ִלין: "ׁשֶ ּלְ ׁש"94, ְלִפיָכְך ִמְתּפַ ְקּדָ ַלּמִ

א  נּו ִויָבְרֵכנּו"97 ְו"ָאּנָ ְך: ִמְזמֹור96 "ֱאלִֹהים ְיָחּנֵ דּוַע ָלֶהם לֹוַמר ַאַחר ּכָ ַעם ַהּיָ )ְוֵיׁש נֹוֲהִגין ִמּטַ

ל עֹוָלם"98(. ֹכַח" ְו"ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּבְ

ַלְיָלה  ְסֵפק  הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָמׁשֹות.  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ ְוִלְסּפֹר  ְלָבֵרְך  ר  ָתּ ּמֻ ׁשֶ אֹוְמִרים99  יב ֵיׁש 
יֹום  הּוא  ֲעַדִין  א  ּמָ ׁשֶ ָיִמים",  ֵני  ׁשְ "ַהּיֹום  ֹיאַמר:  ֵהיַאְך  ן  ּכֵ ְוִאם  ֶהָעָבר,  יֹום100  ּוְסֵפק 

ְבֵרי סֹוְפִרים ְלָהֵקל.  ְבֵרי סֹוְפִרים – ְסֵפק ּדִ ה ִמּדִ ַמן ַהּזֶ ּזְ ִפיָרה ּבַ ַהּסְ יָון ׁשֶ ל ָמקֹום ּכֵ ִראׁשֹון? ִמּכָ

ְבֵרי  ִמּדִ ֲאִפּלּו  ָסֵפק  ִליֵדי  ַעְצמֹו  ְלַהְכִניס  ֵאין  ה  ִחּלָ ַכּתְ ּלְ ׁשֶ ְואֹוְמִרים101  ֶזה  ַעל  חֹוְלִקין  ְוֵיׁש 

ִקים. ְוֵכן ָראּוי  ין ַהְמַדְקּדְ אי. ְוֵכן עֹוׂשִ הּוא ַלְיָלה ַוּדַ סֹוְפִרים, ְוֵאין ִלְסּפֹר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ׁשֶ

89.  רש"י על התורה בראשית כט, כז. לבוש ס"א. ט"ז סק"ד. מ"א סק"ה. פר"ח ס"א ד"ה יראה לי.
90.  ט"ז שם. פר"ח שם.

91.  לבוש שם.
92.  מ"א סוף סק"ב. וראה לקו"ש כב ע' 118.

93.  תוס' מגילה כ, ב סוד"ה כל. ב"ח סוף הסימן. ח"י סקי"א. ובסידור הנוסח: הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית 
המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה )וכ"ה באבודרהם סדר ספירת העומר, ובכמה סידורים(. וראה תורת 

מנחם תנש"א ח"ג ע' 87 הערה 80.
94.  כדלעיל ס"ב.

95.  ראה לקו"ש חל"ח ע' 11 ואילך ובהערות 55-56. שלחן המלך ח"ב ע' קיז.
96.  תהלים סז.

97.  מ"א סוף סק"ה. ח"י סקי"א.
98.  פרי עץ חיים. סידור האריז"ל. וכ"ה בסידור.

99.  סברא הא' בתוס' מנחות סו, א רד"ה זכר. סמ"ג מ"ע ר )רכ, ב( בשם הרשב"א. רא"ש פ"י סימן מ. טור.
100.  כדלעיל סימן רסא ס"א וש"נ.

101.  מסקנת התוס' שם. ר"ן פסחים )כח, א( דבור הא'. ב"י ד"ה ומ"ש וזמן. ט"ז סק"ה. וראה גם לעיל סימן רנב 
קו"א סוף סקי"ד.



ֵבין  ָבָרא ָהִראׁשֹוָנה ִלְסּפֹר ּבְ ּסְ ו ּכַ ְנָהג ֶהָהמֹון ַעְכׁשָ ל ָמקֹום, ַהּמִ ְלָכל ָאָדם ַלֲעׂשֹות102. ּוִמּכָ

ָמׁשֹות103. ְ ַהּשׁ

ִצּבּור  יֹום ִעם  עֹוד  ִמּבְ ַעְרִבית  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ְוהּוא  ַהּכֹוָכִבים  ֵצאת  ּבְ ִלְסּפֹר  ק  ְלַדְקּדֵ רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי 

ְסּפֹר  ּיִ ׁשֶ טֹוב   - ָמׁשֹות105  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ ְוסֹוְפִרים  ָכה  ַלֲחׁשֵ ָסמּוְך  ִעם  ַעְרִבית104  ִלין  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ

ְיָלה ֲהֵריִני סֹוֵמְך ַעל ְסִפיָרה  ּלַ ח ִלְסּפֹר ּבַ ּכַ ַדְעּתֹו106: ִאם ֶאׁשְ ב ּבְ ָרָכה, ְוַיְחׁשֹ לֹא ּבְ ֶהם ּבְ ִעּמָ

ְסִפיָרה זֹו,  ּלֹא ָלֵצאת ּבִ ו ׁשֶ י ַעְכׁשָ ְעּתִ ְיָלה ֲהֵרי ּדַ ּלַ ח ּבַ ּכַ ּה ְיֵדי חֹוָבִתי, ְוִאם לֹא ֶאׁשְ זֹו ָלֵצאת ּבָ

ן  ַכּוֵ ּמְ ׁשֶ ל ָמקֹום ּכְ ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו, ִמּכָ ָנה ָלֵצאת ּבָ ּוָ ְצֹות ֵאין ְצִריכֹות ּכַ ּמִ ַאף ְלָהאֹוְמִרים107 ׁשֶ ׁשֶ

ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ּכְ ּוְלִפיָכְך  ְרחֹו108,  ּכָ ַעל  ּבְ יֹוֵצא  ֵאינֹו  אי  ַוּדַ ּבְ  – חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ֶהן  ּבָ ָלֵצאת  ּלֹא  ׁשֶ ֵפרּוׁש  ּבְ

ְבָרָכה109. ְיָלה ִיְסּפֹר ּבִ ּלַ ּבַ

ָסַפר  א  ֶאּלָ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ּכְ זֹו  ְסִפיָרה  ּבִ ָלֵצאת  ּלֹא  ׁשֶ ֵפרּוׁש  ּבְ ַדְעּתֹו  ּבְ ִהְתָנה  לֹא  ִאם  ֲאָבל 

ְסּפֹר  ּיִ ׁשֶ ּבּור – לֹא ְיָבֵרְך ּכְ ת ַהּצִ ְרּכַ ו ְוַגם לֹא ָעָנה "ָאֵמן" ַאַחר ּבִ ַרְך ַעְכׁשָ ּלֹא ּבֵ ְסָתם110, ַאף ׁשֶ

ָמׁשֹות, ּוְכָבר ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ְלָהאֹוְמִרים  ְ ֵבין ַהּשׁ ַפר ּבְ ּסָ ׁשֶ ָבר ַלְיָלה ּכְ א ָהָיה ּכְ ּמָ ְיָלה, ׁשֶ ּלַ ּבַ

ִפיָרה  ל ָמקֹום ַהּסְ ָנה, ִמּכָ ּוָ ְצֹות ְצִריכֹות ּכַ ּמִ ָנה. ְוַאף ְלָהאֹוְמִרים ׁשֶ ּוָ ְצֹות ֵאין ְצִריכֹות ּכַ ּמִ ׁשֶ

ְבֵרי סֹוְפִרים ְלִדְבֵרי ַהּכֹל ֵאין ְצִריכֹות  ְצֹות ִמּדִ ּמִ ְבֵרי סֹוְפִרים111 ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ה ִמּדִ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ

ִסיָמן תע"ה112. ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ָנה, ּכְ ּוָ ּכַ

ְולֹא  ְפרּו  ּסָ ׁשֶ ּבּור  ַהּצִ )ו(ִמן  ֶאָחד  ִמן  ִפיָרה  ַהּסְ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ ֶהם  ִעּמָ ָסַפר  לֹא  ַוֲאִפּלּו 

לֹא  ּמֹו –  ּתֻ ְלִפי  ַמע  ׁשָ א  ֶאּלָ זֹו,  ִמיָעה  ׁשְ ּבִ ָלֵצאת  ן  ּוֵ ִנְתּכַ לֹא  ְוַגם הּוא  ְלהֹוִציאֹו,  ָלל  ּכְ ן  ּוֵ ִנְתּכַ

ן ָלֵצאת  ּוֵ ב: ֵאין ֲאִני ִמְתּכַ ֵ עֹוֶנה. ַוֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ְמַחּשׁ ֹוֵמַע ּכְ ַהּשׁ ְיָלה113, ׁשֶ ּלַ ְסּפֹר ּבַ ּיִ ׁשֶ ְיָבֵרְך ּכְ

102.  שו"ת הרשב"א ח"א סימן קנד. שו"ע ס"ב. 
103.  ב"ח ריש הסימן. ח"י סקי"ב.

104.  אבודרהם סדר ספירת העומר, בשם מחזור ויטרי ח"א ע' 301. שו"ע ס"ג.
105.  לבוש ס"ג. ט"ז סק"ו.

106.  אבודרהם ולבוש שם )אמר(. ט"ז שם )דעתו(.
107.  כדלעיל סימן ס ס"ה.

108.  רמ"א ולבוש שם. מ"א סק"ח. ח"י סקי"ד.
109.  שו"ע ורמ"א שם.

110.  לבוש שם. מ"א שם.
111.  כדלעיל ס"ב.
112.  סכ"ט, וש"נ.

113.  משמעות שו"ת הרשב"א ח"א סימן תנח, הובא ב"י סוד"ה כתב הרד"א. וכדלעיל סימן ריג ס"ד )במוסגר( 
וש"נ. וראה לעיל סוף ס"א. דברי נחמיה שם סי"ב אות ט.



ב:  ֵ ן ְמַחּשׁ א ִאם ּכֵ ָלל, ֶאּלָ ָנה ּכְ ּוָ ְצֹות ֵאין ְצִריכֹות ּכַ ּמִ לּום ְלָהאֹוְמִרים ׁשֶ ְסִפיָרה זֹו – ֵאין ֶזה ּכְ ּבִ

ּה114. ּלֹא ָלֵצאת ּבָ ן ׁשֶ ּוֵ ֲאִני ִמְתּכַ

ָלל ִלְסּפֹר�.  ָמׁשֹות – ֵאין ִמְנָהג ּכְ ְ ין ַהּשׁ ָמׁשֹות, ֲאָבל ֹקֶדם ּבֵ ְ ֵבין ַהּשׁ ְוָכל ֶזה הּוא ּבְ

ָמׁשֹות  ְ ין ַהּשׁ ֶנֶסת ֹקֶדם ּבֵ ֵבית ַהּכְ ִצּבּור ּבְ ת ַעְרִבית ּבְ ִפּלַ יִמין ִלְגֹמר ּתְ ְקּדִ ּמַ ת ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ֲאִפּלּו ּבְ

ַמן�. יַע ַהּזְ ּגִ ּיַ ׁשֶ ֵביתֹו ּכְ ל ֶאָחד סֹוֵפר ּבְ א ּכָ ֶנֶסת115, ֶאּלָ ֵבית ַהּכְ ָלל ּבְ ּבּור סֹוְפִרין ּכְ – ֵאין ַהּצִ

ָמׁשֹות  ְ ין ַהּשׁ ָהָיה ֹקֶדם ּבֵ רּו ֶהָעִבים ְונֹוַדע ׁשֶ ּזְ ְך ִנְתּפַ ן ּוֵבְרכּו ְוָסְפרּו, ְוַאַחר ּכָ ּיֹום ַהְמֻעּנָ ְוִאם ָטעּו ּבַ

ְנָחה ָוֵאיָלְך117,  ַלג ַהּמִ ְפרּו ָהָיה ִמּפְ ּסָ ׁשֶ ּכְ ִנית ִאם  – ְצִריִכין ַלֲחזֹר ְוִלְסּפֹר116. ֲאָבל לֹא ְיָבֵרְך ׁשֵ

ּסֹוְמִכין ַעל  ְנָחה ָוֵאיָלְך ְלִפי ׁשֶ ַלג ַהּמִ ל ַעְרִבית ִמּפְ ַמע ׁשֶ ֲהֵרי ִמְנַהג ָהעֹוָלם ִלְקרֹות ְקִריַאת ׁשְ ׁשֶ

י ְיהּוָדה119  ת ַעְרִבית ְלַרּבִ ִפּלַ ַלְיָלה ְלִעְנַין ּתְ הּוא ּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ ְנָחה ָוֵאיָלְך ּכְ ַלג ַהּמִ ּפְ ּמִ ָהאֹוְמִרים118 ׁשֶ

ַלְיָלה ְלִעְנַין ְסִפיַרת  הּוא ּכְ ין ׁשֶ ן הּוא ַהּדִ ל ַעְרִבית, ְוִאם ּכֵ ַמע ׁשֶ ַלְיָלה ְלִעְנַין ְקִריַאת ׁשְ ְך הּוא ּכְ ּכָ

ַמן, ְלִפי  יַע ַהּזְ ּגִ ּיַ ׁשֶ ל ָמקֹום, ְצִריִכים ַלֲחזֹר ְוִלְסּפֹר ּכְ ְבֵריֶהם120. ּוִמּכָ י ְיהּוָדה ְלִפי ּדִ ָהעֶֹמר ְלַרּבִ

ְלִעְנַין  א  ֶאּלָ ְיהּוָדה  י  ְלַרּבִ ֲאִפּלּו  ַלְיָלה  ּכְ ָחׁשּוב  ֵאינֹו  ְנָחה  ַהּמִ ַלג  ּפְ ּמִ ׁשֶ ָהאֹוְמִרים121  ּכְ ר  ָהִעּקָ ׁשֶ

ִסיָמן רל"ה122. ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְיָלה, ּכְ ּלַ ְצָוָתם ּבַ ּמִ ָבִרים ׁשֶ ָאר ּדְ ְלַבד, ֲאָבל לֹא ְלִעְנַין ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ ּתְ

ָמׁשֹות  ְ ֵבין ַהּשׁ ן ְוָסְפרּו ּבְ ּיֹום ַהְמֻעּנָ עּו ּבַ ּטָ ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ׁשֶ ִקים ִלְסּפֹר ּבְ יג ֲאָבל ַהְמַדְקּדְ
ָרָכה, ְלִפי  ּבְ לֹא  ּבְ ין ֲאִפּלּו  ר ַהּדִ ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ֵמִעּקַ ָלל ּבְ ּכְ ְוִלְסּפֹר  – ֵאין ָצִריְך ַלֲחֹזר 

ְסֵפק  הּוא  ׁשֶ ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ ְפרּו  ּסָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ין  ַהּדִ ר  ֵמִעּקַ ְלַגְמֵרי  חֹוָבתֹו123  ְיֵדי  ָיָצא  ָבר  ּכְ ׁשֶ

ְבֵרי סֹוְפִרים ְלָהֵקל124.  ַלְיָלה, ּוְסֵפק ּדִ

ה ִמן ַהּתֹוָרה – טֹוב ָלֶהם  ַמן ַהּזֶ ּזְ ִפיָרה ּבַ ּסְ ֵדי ָלֹחׁש ְלִדְבֵרי ָהאֹוְמִרים125 ׁשֶ ל ָמקֹום, ּכְ )ּוִמּכָ

ָרָכה126(. לֹא ּבְ ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ּבְ ְחְזרּו ִלְסּפֹר ּבְ ּיַ ׁשֶ

114.  ראה לעיל סימן ו ס"ט. סימן רצו סי"ז. לקמן סי"ד.
115.  שו"ת רש"ל סימן יג. ב"ח ריש הסימן. ח"י סקי"ב.

116.  תשובת הרשב"א ח"א סימן קנד. שו"ע ס"ב.
117.  עולת שבת סק"ב. ח"י שם.

118.  ר"ת ור"י בתוס' ברכות ב, א ד"ה מאימתי.
119.  ברכות כו, א.

120.  ראה ח"י סקי"ג.
121.  רא"ש שם פ"א סימן א. טור ושו"ע סימן רלה ס"א.

122.  סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה לעיל סימן רסז ס"ב.
123.  מ"א סק"ו.

124.  אליה רבה סק"י.
125.  כדלעיל ס"ב.

126.  אליה רבה שם.



ֹיאַמר לֹו:  ַלְיָלה ֶזה –  ּבְ ִפיָרה  ַהּסְ ְיֵמי  ה  ּמָ ּכַ ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ ֹוֵאל אֹותֹו ֲחֵברֹו  ּשׁ ׁשֶ יד ִמי 
ַלֲחֹזר  ַעְצמֹו  הּוא  יּוַכל  לֹא   – ְוָכְך  ְך  ּכָ ַהּיֹום  לֹו:  ֹיאַמר  ִאם  ׁשֶ ְוָכְך,  ְך  ּכָ ָהָיה  ֶאְתמֹול 

ְלִפי  ְוָכְך,  ְך  ּכָ ַהּיֹום  ַלֲחֵברֹו:  ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְיֵדי חֹוָבתֹו  ָיָצא  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְלִפי  ְבָרָכה127,  ּבִ ְוִלְמנֹות 

לּום130.  ָכְך ּכְ ּלֹא ָאַמר "ָלֹעֶמר" – ֵאין ּבְ ָנה ָלֵצאת129. ַאף ׁשֶ ּוָ ֵאין ָצִריְך ּכַ ְבֵרי ָהאֹוְמִרים128 ׁשֶ ּדִ

ָעה  ׁשָ ל ָמקֹום ּבְ יב, ִמּכָ ׁשִ ּפּור ֵמַהּמֵ ָבר ַהּסִ ַמע ּכְ ָ ּשׁ ְבָרָכה ַאף ׁשֶ ֹוֵאל ָיכֹול ִלְסּפֹר ּבִ ֲאָבל ַהּשׁ

ַדְעּתֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ְוִנְמָצא  ׁשֹוֵמַע,  ְך הּוא  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ֲהֵרי  ׁשֶ ְוִלְסּפֹר,  ַלֲחֹזר  ַדְעּתֹו  ּבְ ָהָיה  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ

ִמיָעה זֹו�.  ׁשְ ּלֹא ָלֵצאת ּבִ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּבְ

ִנית ַאַחר  רֹוֶצה ַלֲחֹזר ְוִלְסּפֹר ׁשֵ ׁשּוָבה ׁשֶ ַעת ַהּתְ ׁשְ ֵפרּוׁש ּבִ ַדְעּתֹו ּבְ יב לֹא ָהָיה ּבְ ׁשִ ֲאָבל ַהּמֵ

חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָיָצא   – ֵפרּוׁש  ּבְ ַדְעּתֹו  ּבְ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָמקֹום  ל  ִמּכָ הּוא,  ן  ּכֵ ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ַאף  ְך  ּכָ

ָנה. ּוָ ֵאין ְצִריכֹות ּכַ ְלָהאֹוְמִרים ׁשֶ

ֶזה131  ְך ְוָכְך ָלֹעֶמר – לֹא ָיָצא ּבָ יב לֹו ְסָתם: ּכָ א ֵהׁשִ ְך ְוָכְך, ֶאּלָ ֲאָבל ִאם לֹא ָאַמר לֹו: ַהּיֹום ּכָ

ְך ְוָכְך132. ל ָמקֹום, יֹוֵתר טֹוב לֹוַמר: ֶאְתמֹול ָהָיה ּכָ ְבָרָכה. ּוִמּכָ ְלִדְבֵרי ַהּכֹל, ְוַיְחֹזר ְוִיְסּפֹר ּבִ

ְוָכְך  ְך  ּכָ ַהּיֹום  ָאַמר לֹו:  ָלֵכן ַאף ִאם  ֹקֶדם  ֲאָבל  ָמׁשֹות,  ְ ַהּשׁ ֵבין  ּבְ ֹוֲאלֹו  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֶזה  טו ְוָכל 
ְנָחה  ַהּמִ ַלג  ִמּפְ ַאף  ׁשֶ ָהאֹוְמִרים  ּכְ ר  ָהִעּקָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְבָרָכה133,  ּבִ ְוסֹוֵפר  חֹוֵזר   – ָלֹעֶמר 

ַלְיָלה – ֲהֵרי  הּוא ּכְ ְלַבד134, ְוַגם ְלָהאֹוְמִרים ׁשֶ ה ּבִ ִפּלָ א ְלִעְנַין ּתְ ַלְיָלה ֶאּלָ ָוֵאיָלְך ֵאינֹו ָחׁשּוב ּכְ

ֶהן�.  ָנה ָלֵצאת ּבָ ּוָ ְבֵרי סֹוְפִרים ְצִריכֹות ּכַ ַאף ִמְצֹות ִמּדִ ֵיׁש אֹוְמִרים135 ׁשֶ

ְך ְוָכְך136(. ּלֹא ֹיאַמר: ַהּיֹום ּכָ ְנָחה ָוֵאיָלְך ׁשֶ ַלג ַהּמִ ֵהר ִמּפְ ה טֹוב ִלּזָ ִחּלָ ל ָמקֹום, ְלַכּתְ )ּוִמּכָ

ַהּקֶֹדׁש,  ַעל  ֵמֹחל  ּמֹוִסיִפין  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ֲאִפּלּו  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ֹקֶדם  ִלְסּפֹר  ר  טז ֻמּתָ
ל ָמקֹום,  ֳחָרת. ּוִמּכָ א ְליֹום ַהּמָ ב ְליֹום ֶהָעָבר ֶאּלָ ל ָמקֹום ַלְיָלה הּוא137 ְוֵאינֹו ֶנְחׁשָ ּכָ ּמִ ׁשֶ

127.  אבודרהם סוף סדר ספירת העומר . שו"ע ס"ד.
128.  לעיל סי"ב.

129.  מ"א סק"י. ח"י סקי"ד.
130.  מ"א שם. וראה גם לעיל ס"ז.

131.  ט"ז סק"ז. מ"א סק"ט. וכדלעיל ס"ז.
132.  ט"ז סוף סק"ז.

133.  אבודרהם שם. שו"ע שם.
134.  כדלעיל סוף סי"ב.

135.  פר"ח ס"ד ד"ה ולכן. וראה גם לעיל סימן תעה סכ"ט, וש"נ.
136.  לחוש לדעת האומרים שמפלג המנחה הוי לילה לכל דבר )דברי נחמיה שם(.

137.  מ"א סוף סק"ז. וראה גם לקמן סימן תצא ס"ג.



ֵאיָנּה  ִפיָרה  ְוַהּסְ ִדיָרה  ּתְ ַעְרִבית ִהיא  ת  ִפּלַ ּתְ ׁשֶ ִפיָרה138,  ַלּסְ ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ים  ְלַהְקּדִ ָראּוי 

ִדיר140. ֵאינֹו ּתָ ִדיָרה139, ְוָתִדיר קֹוֵדם ְלׁשֶ ּתְ

ַאף  ּיֹות,  ָרׁשִ ּפָ ַהג'  ל  ּכָ תֹו  ִמּטָ ַעל  ְוִלְקרֹות  יֹום  עֹוד  ִמּבְ ַעְרִבית  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְרּכֹו  ּדַ יז ְוִאם 
ל  ִסיָמן רל"ה141, ִמּכָ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ר לֹו ֶלֱאֹכל ֹקֶדם ְקִריַאת ׁשְ ָתּ ּמֻ ׁשֶ

ְזַמן  ֹקֶדם  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ה143  ְקַטּנָ ְסעּוָדה  ֲאִפּלּו  ֶלֱאֹכל142  ַיְתִחיל  לֹא  ִפיָרה  ַהּסְ יֵמי  ּבִ ָמקֹום 

ַנע  ְוִיּמָ ְסעּוָדתֹו  ּבִ ְך  ִיְמׁשֹ א  ּמָ ׁשֶ ֵזָרה  ּגְ ָמׁשֹות145,  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ֹקֶדם  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ַהְינּו  ּדְ ְסִפיָרה144, 

יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ׁש קֹוֵרא ִלְסּפֹר ְסִפיָרה ּכְ ּמָ ַ ַהּשׁ ּנֹוֲהִגין ׁשֶ ן הּוא ָמקֹום ׁשֶ א ִאם ּכֵ ִפיַרת ָהֹעֶמר�. ֶאּלָ ִמּסְ

ִסיָמן רל"ב147. ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְסעּוָדתֹו, ּכְ ְך ּבִ א ִיְמׁשֹ ּמָ ָאז ֵאין ָלֹחׁש ׁשֶ ּה146, ׁשֶ ְזַמּנָ

ָעה ָסמּוְך ִלְזַמן  תֹוְך ֲחִצי ׁשָ ְסעּוָדה ּבְ ן148, ִאם ָעַבר ְוִהְתִחיל ּבִ ּלֹא ָנֲהגּו ּכֵ ְמקֹומֹות ׁשֶ )ַוֲאִפּלּו ּבִ

ֶאְמַצע ְסעּוָדתֹו149(.  ִפיָרה – ֵאין ָצִריְך ְלַהְפִסיק ּבְ ַהּסְ

ֶאְמַצע  ִפיָרה – ָצִריְך ְלַהְפִסיק ְוִלְסּפֹר ּבְ יַע ְזַמן ַהּסְ ִהּגִ עּוָדה ְלַאַחר ׁשֶ ֲאָבל ִאם ִהְתִחיל ַהּסְ

ִסיָמן  ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה151,  ִמן  ִהיא  ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ִפיָרה  ּסְ ׁשֶ ְלָהאֹוְמִרים  ְסעּוָדתֹו150 

ל  ִמּכָ סֹוְפִרים153,  ְבֵרי  ִמּדִ ִהיא  ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ִפיָרה  ּסְ ׁשֶ ָהאֹוְמִרים  ּכְ ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ְוַאף  רל"ה152. 

ָבָרא  ַלּסְ ָלֹחׁש  ֵיׁש   – ְוִלְסּפֹר  ְמַעט  ְלַהְפִסיק  ַהְינּו  ּדְ ָלל,  ּכְ ֹטַרח  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָדָבר  ּבְ ָמקֹום 

ָהִראׁשֹוָנה154.

138.  ח"י סקט"ז. וכ"מ בטור ושו"ע ס"א.
139.  ח"י שם.

140.  משנה הוריות יב, ב. וכדלעיל סימן כה ס"ב וש"נ.
141.  סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה ט"ז שם סק"ג. מ"א שם סוף סק"ב וסק"ה. לעיל סימן רסז בקו"א.

142.  דרכי משה  ס"ק א. רמ"א ס"ד.
143.  ראה שו"ע סימן רלב ס"ב. וראה גם לעיל סימן ע ס"ה )במוסגר(.

144.  עולת שבת ס"ק ד. מ"א סקי"א.
145.  כדלעיל סי"ב וסי"ג.

146.  מ"א שם. 
147.  סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם סוף ס"ב ומ"א סק"ח.

148.  שהשמש קורא.
149.  רמ"א סוף ס"ד. וראה גם לעיל סימן ע ס"ה )לענין תפלה(. סימן תלא קו"א סוף סק"א )במוסגר(. דברי 

נחמיה שם.
150.  רמ"א שם.

151.  ח"י סקי"ז. 
152.  ראה מ"א שם סק"ה )בקריאת שמע שהוא מן התורה(. וראה גם לעיל סימן ע ס"ה.

153.  כדלעיל ס"ב.
154.  ח"י שם.



ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְסּפֹר  ּיִ ׁשֶ ַעת  ּדַ ַעל  ּוֵבַרְך  ּוָפַתח  ִפיָרה  ּסְ ּבַ יֹום הּוא  ֵאיֶזה  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  יח ִאם 
ָרָכה155,  מֹוהּו – ָיָצא ְיֵדי חֹוַבת ַהּבְ ַמע ֵמֲחֵברֹו ְוָסַפר ּכָ ַתק ְוׁשָ ָרָכה ׁשָ ֵמֲחֵברֹו, ְוַאַחר ַהּבְ

ָרָכה ִראׁשֹוָנה לֹא ָהָיה  ַעת ּבְ ׁשְ ּבִ י ׁשֶ ִנית ֹקֶדם ְסִפיָרתֹו ַאף ַעל ּפִ ְוֵאין ָצִריְך ַלֲחֹזר ּוְלָבֵרְך ׁשֵ

יֹוֵדַע ַעל ֵאיֶזה יֹום הּוא ְמָבֵרְך156.

ֵדי  ִפיָרה, ּכְ ּיֹוֵדַע ֵאיֶזה יֹום הּוא ֵמַהּסְ ן, ְולֹא ְיָבֵרְך ַעד ׁשֶ ה ֵאין ַלֲעׂשֹות ּכֵ ִחּלָ יט ֲאָבל ְלַכּתְ
ַדע ַעל ַמה הּוא ְמָבֵרְך157. ּיֵ ׁשֶ

ְרִביִעי,  יֹום  ַהּיֹום  ׁשֶ ָסבּור  הּוא  ׁשֶ ָלֹעֶמר",  ָיִמים  ָעה  "ַאְרּבָ ִלְסּפֹר  ַעת  ּדַ ַעל  ַרְך  ּבֵ כ ִאם 
א סֹוֵפר  י – ֵאין ָצִריְך ַלֲחֹזר ּוְלָבֵרְך, ֶאּלָ ַהּיֹום יֹום ֲחִמיׁשִ ר ׁשֶ ָרָכה ִנְזּכַ ַמר ַהּבְ ּגָ ּוְלַאַחר ׁשֶ

ַעת יֹום ְרִביִעי  ָרָכה ָהְיָתה ַעל ּדַ ַהּבְ י ׁשֶ ָבר�. ַאף ַעל ּפִ ַרְך ּכְ ּבֵ ָרָכה ׁשֶ ה" ַעל ְסַמְך ַהּבְ ָ ד "ֲחִמּשׁ ִמּיָ

ִסיָמן ר"ט158. ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ָבִרים ְלִעְנָין ֶזה, ּכְ ב ֵאיָנן ּדְ ּלֵ ּבַ ָבִרים ׁשֶ ּדְ לּום, ְלִפי ׁשֶ ָכְך ּכְ – ֵאין ּבְ

ִדּבּורֹו ְוָסַפר  ָעה" ְוָטָעה ּבְ ַעת ִלְסּפֹר "ַאְרּבָ יֹום ְרִביִעי ּוֵבַרְך ַעל ּדַ כא ִאם ָהָיה עֹוֵמד ּבְ
ַהּיֹום יֹום  יו159, ׁשֶ ֶקר ִמּפִ ָצא ׁשֶ ּיָ יָון ׁשֶ ָעה", ּכֵ ה" – ָצִריְך ַלֲחֹזר ְוִלְסּפֹר "ַאְרּבָ ָ "ֲחִמּשׁ

לּום,  ּכְ ֶזה  ֵאין  ָעה" –  ְבּתֹו "ַאְרּבָ ַמֲחׁשַ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ִפיו�. ַאף  ּבְ ה"  ָ ְוהּוא ָסַפר "ֲחִמּשׁ ְרִביִעי הּוא 

ה160.  ּפֶ ִפיָרה ִהיא ּבַ ְצַות ַהּסְ ּמִ ׁשֶ

ָטָעה  ִאם  )ֲאִפּלּו  ָעה"161  "ַאְרּבָ ִלְסּפֹר  חֹוֵזר  ׁשֶ ֹקֶדם  ּוְלָבֵרְך  ַלֲחֹזר  ָצִריְך  ֵאין  ָמקֹום,  ל  ּוִמּכָ

ה", ּוְלַאַחר  ָ ַעת ִלְסּפֹר "ֲחִמּשׁ י ּוֵבַרְך ַעל ּדַ הּוא יֹום ֲחִמיׁשִ ָהָיה ָסבּור ׁשֶ ַדְעּתֹו, ׁשֶ ה ּבְ ְתִחּלָ ּבִ

ּיֹוֵצא  ׁשֶ ְלִפי  ּוְלָבֵרְך162(,  ַלֲחֹזר  ָצִריְך  ֵאין  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף   – ְרִביִעי  יֹום  ַהּיֹום  ׁשֶ ר  ִנְזּכַ ַפר  ּסָ ׁשֶ

ָהִראׁשֹוָנה  ִפיָרה  ַהּסְ ֲאָבל  ֲאֵחִרים.  ְדָבִרים  ּבִ יְנַתִים  ּבֵ ִהְפִסיק  לֹא  ִאם  ָבר  ּכְ ַרְך  ּבֵ ׁשֶ ָרָכה  ּבְ ּבַ

ֹהֶגן163. ָידֹו ּכַ ּלֹא ָעָלה ּבְ א ׁשֶ ַרְך ָעָליו ֶאּלָ ּבֵ ָדָבר ׁשֶ ק ּבְ ְתַעּסֵ ּנִ יָון ׁשֶ ֵאיָנּה ֲחׁשּוָבה ֶהְפֵסק, ּכֵ

155.  טור בשם ראבי"ה סימן תקכו )ע' 177(. שו"ע ס"ה.
156.  ראה דברי נחמיה שם.

157.  ט"ז סק"ח. אליה זוטא סקי"ב, בשם צידה לדרך כלל ג.
דעת  על  ופתח  יין,  שהוא  וסבור  מים,  של  )בכוס  ס"א  שם  שו"ע  וראה  לידינו,  הגיע  לא  בשוע"ר  זה  סימן    .158
לומר בורא פרי הגפן, ונזכר שהוא של מים וסיים שהכל, יצא(. וראה הטעם במלחמות ברכות פ"א )ו, ב(, ובהשגת 
הראב"ד שם )הובא ברא"ש שם פ"א סי"ד(, כי אין הכוונה מעכבת ולא מצינו פסול במחשבה כגון זו. וראה דברי 

נחמיה שם. מ"מ וציונים.
159.  ב"ח ד"ה ומ"ש וכתב עוד. מ"א סקי"ב. וכמסקנת הפוסקים רס"י רט )ט"ז ומ"א שם ס"ק א(.

160.  פר"ח ס"ו ד"ה גם לפי.
161.  מ"א שם. 

פוסלת הברכה, סגי במה שלא  אינה  לעיל ס"כ, שהכוונה  ולפי האמור  דיבור.  כדי  תוך  )כשנזכר  162.  מ"א שם 
הפסיק בדברים אחרים(. וראה דברי נחמיה שם.

163.  ראה דברי נחמיה שם.



ָעה כּו'". ְוִאם חֹוֵזר ִלְסּפֹר  ָעה" – ָצִריְך לֹוַמר: "ַהּיֹום ַאְרּבָ חֹוֵזר ִלְסּפֹר "ַאְרּבָ כב )ּוְכׁשֶ
א ֹיאַמר  ִפיָרה ָהִראׁשֹוָנה – ֵאין ָצִריְך ַלֲחֹזר ְולֹוַמר "ַהּיֹום", ֶאּלָ ּבּור ַלּסְ ֵדי ּדִ תֹוְך ּכְ ּבְ

ָעה ָיִמים ָלֹעֶמר"164(. ד: "ַאְרּבָ ִמּיָ

ל  ָאר ּכָ ׁשְ ָלל ּבִ ַלְיָלה ַאַחת – ֵאין ָצִריְך ִלְסּפֹר ּכְ ַכח ִלְסּפֹר ּבְ ִאם ׁשָ כג ְוֵיׁש165 אֹוְמִרים166 ׁשֶ
ּנּו יֹום ֶאָחד,  ר ִמּמֶ ִחּסֵ ׁשֶ ְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ְלַגְמֵרי ּכְ ָבר ִהְפִסיד ִמּמִ ּכְ ילֹות, ְלִפי ׁשֶ ַהּלֵ

ְהֶייָנה". ִמיֹמת ּתִ ֱאַמר167 "ּתְ ּנֶ ׁשֶ

ְפֵני  ל ַלְיָלה ִהיא ִמְצָוה ּבִ ּכָ ילֹות, ְלִפי ׁשֶ ל ַהּלֵ ָאר ּכָ ׁשְ ִריְך ִלְסּפֹר ּבִ ּצָ ְוֵיׁש חֹוְלִקין ְואֹוְמִרים168 ׁשֶ

זֹו�. לּויֹות זֹו ּבָ ַעְצָמּה169 ְוֵאיָנן ּתְ

ְיָלה  ּלַ ּבַ ַכח  ָ ּשׁ ׁשֶ ין  ּבֵ ָרָכה170,  ּבְ לֹא  ּבְ ֵלילֹות  ָאר  ׁשְ ּבִ ִלְסּפֹר  נֹוֲהִגין  ֲהָלָכה,  כד ּוְלִעְנַין 
ָרכֹות ְלָהֵקל172. ֵפק ּבְ ּסְ ילֹות171, ְלִפי ׁשֶ ל ַהּלֵ ָאר ּכָ ְ ֶאָחד ִמּשׁ ַכח ּבְ ָ ּשׁ ין ׁשֶ ָהִראׁשֹון ּבֵ

ּיֹום  ר ְלָמָחר ּבַ ֳחָרת, ֲאָבל ִאם ִנְזּכַ ְיָלה ְוָכל יֹום ַהּמָ ל ַהּלַ ר ּכָ ּלֹא ִנְזּכַ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּכְ ה ּדְ ּמֶ ּבַ

ֲהֵרי ַאף  ְבָרָכה174, ׁשֶ ילֹות ּבִ ל ַהּלֵ ָאר ּכָ ׁשְ ֵאר ְלַמְעָלה173 - ִיְסּפֹר ּבִ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ָרָכה ּכְ לֹא ּבְ ְוָסַפר ּבְ

ַפר ְלָמָחר  ּסָ יָון ׁשֶ ֶחְסרֹון ַלְיָלה ֶאָחד, ּכֵ ִפיָרה ּבְ ָבָרא ָהִראׁשֹוָנה175 לֹא ִהְפִסיד ִמְצַות ַהּסְ ְלִפי ַהּסְ

ִפיָרה  ַהּסְ ׁש אֹוְמִרים176 ׁשֶ ּיֵ ל ַהמ"ט יֹום. ְוַאף ׁשֶ ּסֹוֵפר ּכָ ִמיֹמת", ׁשֶ ּיֹום, ַוֲהֵרי ֵהן ִנְקָראֹות "ּתְ ּבַ

ן ַאף ִאם ָסַפר  ּיֹום, ְוִאם ּכֵ ְיָלה ֵאין ָצִריְך ִלְסּפֹר ּבַ ּלַ ַכח ִלְסּפֹר ּבַ ַאף ִאם ׁשָ ְיָלה, ׁשֶ ּלַ א ּבַ ֵאיָנּה ֶאּלָ

ל ָמקֹום ֲהֵרי ֵיׁש אֹוְמִרים177  ר ַהמ"ט יֹום, ִמּכָ ִלים ִמְסּפַ לּום ְלַהׁשְ ָוה ּכְ ּיֹום ֵאין ְסִפיָרה זֹו ׁשָ ּבַ

ְבָרָכה. ילֹות ּבִ ָאר ַהּלֵ ׁשְ ה סֹוֵפר ּבִ ָלל יֹום ֶאָחד אֹו ֲאִפּלּו ָיִמים ַהְרּבֵ ַאף ִאם לֹא ָסַפר ּכְ ׁשֶ

164.  מ"א שם )לענין טעה בדיבורו. ולפי הנ"ל ס"כ-כא, כן הוא גם בטעה בדעתו(. וראה דברי נחמיה שם.
165.  אוצ"ל: יש.

166.  טור בשם בה"ג הל' מנחות )קלז, ג(. וראה חקרי הלכות ח"ג עב, ב.
167.  ויקרא כג, טו.

168.  הרי"ץ גיאץ ח"ב )ע' קט( בשם רב האי גאון. תוס' מנחות סו, א סוד"ה זכר. רא"ש פסחים פ"י סימן מא, וטור, 
בשם רבנו יונה.

169.  רב האי שם. ב"י ד"ה והר"ן.
170.  תרומת הדשן סימן לז. שו"ע ס"ח. וראה גם תוס' מגילה כ, ב ד"ה כל, וטור, בשם בה"ג.

171.  שו"ע שם.
172.  פר"ח ס"ז.

173.  סעיף ג.
174.  תרומת הדשן שם. לבוש ס"ח.

175.  היא דעת בה"ג, שכשהחסיר אין צריך לספור בשאר הלילות, סבירא ליה לעיל ס"ג שכשלא ספר בלילה יספור 
ביום.

176.  דעה הב' דלעיל ס"ג.
177.  דעה הב' דלעיל סכ"ג.



ּלֹא  ָבר, ַאף ׁשֶ ּדָ ּבַ ק  ַלְיָלה ֶאָחד, ֲאָבל ִאם הּוא ְמֻסּפָ ּבְ ּלֹא ָסַפר  ִרי לֹו ׁשֶ ּבָ ׁשֶ ּכְ כה ְוָכל ֶזה 
א  ּמָ ׁשֶ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵכיָון  ּדְ ְבָרָכה178,  ּבִ ֵלילֹות  ָאר  ׁשְ ּבִ ִיְסּפֹר   – ּיֹום  ּבַ ְלָמָחר  ָסַפר 

ְפֵני  ּבִ ִמְצָוה  ִהיא  ְוַלְיָלה  ַלְיָלה  ל  ּכָ ׁשֶ ָהאֹוְמִרים  ּכְ א  ּמָ ׁשֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ְוֵיׁש  ְיָלה,  ּלַ ּבַ ָסַפר 

ָרָכה ּוְסִפיָרה  אן ְסֵפק ְסֵפָקא ְלַהֲחִמיר ְלַהְצִריְך ּבְ ׁש ּכָ ּיֵ ֶזה, ִנְמָצא ׁשֶ לּויֹות ֶזה ּבָ ַעְצָמּה ְוֵאיָנן ּתְ

ילֹות179.  ָאר ַהּלֵ ׁשְ ּבִ

ִפיָרה  ּסְ ׁש ּבַ ּיֵ ֵפק ׁשֶ ָרָכה ֵמֲחַמת ַהּסָ לֹא ּבְ ִריְך ַלֲחֹזר ְוִלְסּפֹר ּבְ ּצָ ֵאר180 ׁשֶ ְתּבָ ּנִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ְוֵכן ּבְ

ְבָרָכה181. ילֹות ּבִ ָאר ַהּלֵ ׁשְ ָהִראׁשֹוָנה, ִאם לֹא ָחַזר ְוָסַפר – ִיְסּפֹר ּבִ

ָהֹעֶמר  ִין – סֹוְפִרים  ַהּיַ ַעל  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ יל183  ּוְלַהְבּדִ ׁש182  ְלַקּדֵ ּנֹוֲהִגין  ׁשֶ ְמקֹומֹות  כו ּבִ
ת ַהּיֹום ֵיׁש  ַ ים ְקֻדּשׁ ּנּוַכל ְלַהְקּדִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ּדּוׁש184, ְלִפי ׁשֶ ת ְויֹום טֹוב ַאַחר ַהּקִ ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ

ּנּוַכל  ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ָלה186, ְלִפי ׁשֶ ת ְויֹום טֹוב סֹוְפִרים ֹקֶדם ַהַהְבּדָ ּבָ ים185. ּוְבמֹוָצֵאי ׁשַ ָלנּו ְלַהְקּדִ

אֹוי188. ַמּשׂ ת ַהּיֹום ִנְרֵאית ָעֵלינּו ּכְ ַ ֵהא ְקֻדּשׁ ּלֹא ּתְ ֵדי ׁשֶ ָלה ֵיׁש ָלנּו ְלַאֲחָרּה187, ּכְ ְלַאַחר ַהַהְבּדָ

ל"  ְתַקּבֵ "ּתִ יׁש  ַקּדִ ַאַחר  ד  ִמּיָ ְלָך"  ן  "ְוִיּתֶ ֹקֶדם  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ יִלין  ְבּדִ ּמַ ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ ּוֵבין 

יׁש  ַקּדִ ַאַחר  ד  ִמּיָ סֹוְפִרים   - ָלה189  ַהַהְבּדָ ֹקֶדם  ְלָך"  ן  "ְוִיּתֶ אֹוְמִרים  ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ ]ּוֵבין 

ָקה  ּלְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ד  ּוִמּיָ ר,  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ִפיָרה  ַהּסְ ים  ְלַהְקּדִ ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלִפי  ל"190[191,  ְתַקּבֵ "ּתִ

ַאֲחֶריָה – ָחל ָעֵלינּו ִמְצַות ְסִפיָרה192. ּלְ יׁש ׁשֶ ַקּדִ ה ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

ָלה ַעל ּכֹוס ֶאָחד – ִאי  אֹוְמִרים ִקּדּוׁש ְוַהְבּדָ ת ׁשֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ָחל יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ּבְ כז ּוְכׁשֶ
תֹות,  ּבָ ָאר ֵליל יֹום טֹוב ּומֹוָצֵאי ׁשַ ׁשְ מֹו ּבִ ָלה ּכְ ּדּוׁש ְוֹקֶדם ַהַהְבּדָ ר ִלְסּפֹר ַאַחר ַהּקִ ֶאְפׁשָ

178.  תרומת הדשן שם. שו"ע שם. וראה לקו"ש חי"ז ע' 466.
179.  פר"ח ס"ח. וראה תרומת הדשן שם.

180.  סעי' ו, ז, יב, יג, יד, כא.
181.  ראה ט"ז סוף סק"י.

182.  כדלעיל סימן רסט ס"ב.
183.  כדלעיל סימן רצה ס"ד.

184.  תרומת הדשן סימן ס. שו"ע ס"ט.
185.  תרומת הדשן שם. ט"ז ס"ק י. מ"א סקי"ד. וראה גם לעיל סימן ער ס"ב.

186.  תרומת הדשן שם. שו"ע שם.
187.  תרומת הדשן שם. ט"ז שם. מ"א סקט"ו.

188.  ראה ברכות נב, א. פסחים קה, ב. וראה גם מ"א סקט"ז.
189.  ח"י ס"ק כ.

190.  כ"ה בדפוס זיטאמיר. ובדפו"ר יש רק ובין כו' הא', ובלוח התיקון שם תוקן: וכן.
191.  אבודרהם ריש סדר ספירת העומר. שו"ע שם.

192.  ח"י שם.



ְך,  ָלה193 ְולֹא ַאַחר ּכָ ּדּוׁש ְוַהַהְבּדָ ָלל, ֲאַזי סֹוְפִרים ֹקֶדם ַהּקִ יֵניֶהם ּכְ ֲהֵרי ָאסּור ְלַהְפִסיק ּבֵ ׁשֶ

ָלה ֵיׁש ָלנּו ְלַאֲחָרּה194.  ּנּוַכל ְלַאֵחר ַהַהְבּדָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ְלִפי ׁשֶ

ֵבית  ּבְ ָלל  ּכְ יִלין  ַמְבּדִ ְוֵאין  ין  ׁשִ ְמַקּדְ ֵאין   – ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ָחל  ׁשֶ ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ִני  ׁשֵ יֹום  )ֲאָבל 

ִסיָמן תפ"ז196(. ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ַעם ׁשֶ ֶנֶסת195, ִמּטַ ַהּכְ

ֲעָרִבית197  ַהּמַ ִני  ׁשֵ ֵליל  ּבְ לֹוַמר  נֹוֲהִגין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִראׁשֹון  יֹום  ָחל  ׁשֶ ּכְ טֹוב  יֹום  ָכל  כח ּבְ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ַעם  ִמּטַ ַמֲעָרִבית  אֹוְמִרים  ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ׁשֶ ִראׁשֹון198,  ְלֵליל  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ

ִני  ֵליל ׁשֵ ּנֹוֲהִגין לֹוַמר ּבְ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ַסח ׁשֶ ל ּפֶ ִסיָמן ער"ה199, חּוץ ִמּיֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ּבְ

ר ּבֹו ֵסֶדר ְקִציַרת ָהֹעֶמר  ֻהְזּכַ ִפיָרה201 ׁשֶ ּכּור ַלּסְ ּום ּבִ ִני200, ִמּשׁ ִכים ְלֵליל ׁשֵ ּיָ ַ ֲעָרִבית ַהּשׁ ַהּמַ

ַלְיָלה ֶזה202. ָהָיה ִנְקַצר ּבְ ׁשֶ

ת ֵליל  ִחּלַ ְרֶמל204, ַעד ּתְ ין ּכַ ין ָקִלי ּבֵ ין ֶלֶחם ּבֵ ה203, ּבֵ ַמן ַהּזֶ ּזְ כט ָאסּור ֶלֱאֹכל ָחָדׁש ַאף ּבַ
ה ְוגֹו'",  ֱאַמר206 "ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא ֹתאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ּנֶ ִניָסן205, ׁשֶ י"ז ּבְ

ר  ֻהּתַ  – ט"ז  יֹום  ּבְ ָהֹעֶמר  ַרב  ּקָ ֶ ִמּשׁ ם,  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ְכָלל207.  ּבִ ְוַעד  ַעד 

ן  ֵאין ָלנּו ָקְרּבָ ו ׁשֶ ן ֱאלֵֹהיֶכם", ֲאָבל ַעְכׁשָ ֱאַמר209 "ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרּבַ ּנֶ ד208, ׁשֶ ֶהָחָדׁש ִמּיָ

ל ֶעֶצם ַהּיֹום210. ָעַבר ּכָ ַהְינּו ְלַאַחר ׁשֶ יר, ּדְ – ֲהֵרי ֶעֶצם ַהּיֹום ַמּתִ

193.  תרומת הדשן שם. שו"ע שם.
194.  תרומת הדשן שם. וראה גם מ"א סקט"ז.

195.  ח"י סקכ"א.
196.  סעיף ז.

197.  פיוטים שאומרים בלילות יו"ט בתפלת ערבית. בסידור לא הובאו כלל פיוטים אלו.
198.  כדלקמן סימן תרמב ס"ב.

199.  סעיף ג.
200.  לבוש ס"א. מ"א ריש הסימן.

201.  מ"א שם. ח"י סק"א. כלומר, עדיפות וקדימה לספירה.
202.  לבוש שם.

203.  משנה מנחות סח, א. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"י ה"ב. טור ושו"ע ס"י וביו"ד סימן רצג ס"א. וראה לעיל 
סימן שח סוף ס"ט אם החדש מוקצה בשבת.

204.  ויקרא כג, יד )ראה פרש"י שם, שכרמל הן קליות, וקלי הוא הקמח העשוי מכרמל, הנזכרים לעיל סימן תסב 
ס"ב(. טור ושו"ע ס"י.

205.  משנה שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע יו"ד שם.
206.  ויקרא כג, יד. רבי יהודה במשנה שם.

207.  גמרא שם סח, ב.
208.  משנה שם. רמב"ם שם )הקרובים, והרחוקים מותרים מחצות היום(.

209.  ויקרא שם.
210.  ראה רש"י סוכה מא, רע"ב ד"ה עד עצם.



ָרֵאל – ָהיּו ֲאסּוִרין ֶלֱאֹכל ָחָדׁש  ֶאֶרץ ִיׂשְ ע ּבֹו ַהֹחֶדׁש ּבְ ְקּבַ ּנִ ּלֹא ָהיּו יֹוְדִעים יֹום ׁשֶ ׁשֶ ּוַבּגֹוָלה ּכְ

ם  ּגַ ֶהָחָדׁש ָאסּור  ׁשֶ ּתֹוָרה212,  ל  ׁשֶ ָסֵפק  הּוא  ׁשֶ ְלִפי  ֵליל י"ח211,  ת  ִחּלַ ּתְ י"ז ַעד  יֹום  ל  ּכָ ם  ּגַ

יֹום  יֹוְדִעים  ָאנּו  ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ְוַגם  ֹבֵתיֶכם".  ֹמׁשְ ֹכל  "ּבְ ֱאַמר214  ּנֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה213,  ִמן  ָלָאֶרץ  חּוץ  ּבְ

ֵאר216. ְתּבָ ּיִ ַעם ׁשֶ ּנֹות ִמְנַהג ֲאבֹוֵתינּו215, ִמּטַ ְקִביעּות ַהֹחֶדׁש – ֵאין ְלׁשַ

ִאּסּור ָחָדׁש217. ָלל ּבְ ו ֵאין ָהעֹוָלם ִנְזָהִרין ּכְ ל ְוַעְכׁשָ
אֹו  ַסח,  ַהּפֶ ֹקֶדם  ִנְזַרַעת  בּוָאה  ַהּתְ ֹרב  ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ ְזכּות218  ֲעֵליֶהם  דּו  ּמְ ּלִ ׁשֶ ְוֵיׁש 

ּה  ֵאין ּבָ ַסח, ׁשֶ בּוָאה ִנְזַרַעת ֹקֶדם ַהּפֶ ֹרב ַהּתְ קֹומֹות ׁשֶ בּוָאה ִמּמְ ִביִאין ָלֶהם ּתְ ּמְ ְמקֹומֹות ׁשֶ ּבִ

ם. ן ׁשָ ָעה ִסיָמן רצ"ג219 ַעּיֵ יֹוֶרה ּדֵ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ִאּסּור ָחָדׁש, ּכְ

ִהיא  ׁשֶ לֹו  ְידּוָעה  ֵאיָנּה  ׁשֶ בּוָאה  ּתְ ָתם  ִמּסְ ְוִנְזָהר  ָהֵהם  קֹומֹות  ּמְ ּבַ ַעְצָמם  ַעל  ְחִמיִרים  ְוַהּמַ

ו  ַעְכׁשָ ל  ֵ ְלַבּשׁ רֹוֶצה  ׁשֶ ין  ִמּמִ ֶהם220  ּבָ ל  ֵ ּשׁ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ ִליַטת  ִמּפְ ֵהר  ִלּזָ ָצִריְך  ֵאין  ָנּה –  ֶיׁשְ

ְך  ּכָ ל  ּכָ ְלַהְחִמיר  ְוֵאין  ְבֵרי סֹוְפִרים222,  ִמּדִ א  ֶאּלָ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ָצִריְך  ֵאין  ִמינֹו  ּבְ ין  ּמִ ׁשֶ ְלִפי  ן221,  ָיׁשָ

ָעְלָמא223. א ֻחְמָרא ּבְ ּה ֶאּלָ ֵאין ּבָ בּוָאה ׁשֶ ְסָתם ּתְ ּבִ

ׁשּוָעל  ּבֶֹלת  ִ ַהּשׁ ֹרב  ׁשֶ ּפֹוִלין  ְמִדינֹות  ּבִ גֹון  ּכְ ַסח,  ַהּפֶ ַאַחר  ִנְזַרַעת  בּוָאה  ַהּתְ ֹרב  ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ ְוַגם 

ִדינֹות  ָלל ִמּמְ בּוָאה ּכְ ם ּתְ ַסח, ְוַגם ֵאין ְמִביִאין ְלׁשָ ָכר ִנְזָרִעין ַאַחר ַהּפֶ ֵ ין ֵמֶהם ַהּשׁ עֹוׂשִ עֹוִרים ׁשֶ ְוַהּשְׂ

ם ִאּסּור ָחָדׁש. י ֵכן ֵאין רֹב ָהעֹוָלם נֹוֲהִגין ׁשָ ַסח224 - ַאף ַעל ּפִ ֶהם ֹקֶדם ַהּפֶ ּזֹוְרִעין ּבָ ֲאֵחרֹות ׁשֶ

211.  כרבינא בגמרא שם )משמיה דאבוה(. רמב"ם שם. טור ושו"ע ס"י וביו"ד שם.
212.  גמרא, לפירוש רש"י שם ד"ה וסבר. וראה שו"ת צמח צדק יו"ד סימן שנב אות ד.

213.  ערלה פ"ג מ"ט. רבי אליעזר קידושין לז, רע"א במשנה. גמרא לפירוש רש"י במנחות שם, שכן גם דעת אבוה 
דרבינא. רי"ף קידושין )טו, א(. רמב"ם שם. סמ"ג ל"ת סימן קמב. סמ"ק סימן ריז. שו"ת הרא"ש שם. טור ושו"ע 

ס"י וביו"ד שם ס"א. ש"ך שם בנקה"כ. וראה לקמן סוף ס"ל. לעיל סימן שח סוף ס"ט.
214.  ויקרא שם. מנחות פד, א.

215.  ראה ביצה ד, ב. רמב"ם שם )מדברי סופרים(. רדב"ז שם.
216.  ראה לקמן סימן תצ ס"א. סימן תרמט סכ"א. דברי נחמיה שם סכ"ט אות ה.

217.  ב"ח סוף הסימן וביו"ד סימן רצג. ט"ז שם ס"ק ד. באר הגולה יו"ד שם. מ"א בסוף הסימן.
218.  סמ"ג ל"ת סימן קמב-ד, בשם רבנו יצחק ברבנו שמואל. הגהות מיימוניות שם אות ג. שו"ת הרא"ש כלל ב 

ס"א. מרדכי קידושין רמז תקא. תרומת הדשן סימן קצא. טור ורמ"א יו"ד סימן רצג ס"א.
219.  סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם. ומה שאינו אסור משום דבר שיש לו מתירין, ראה לקמן 

סימן תקיג קו"א סק"ה.
220.  שו"ת רמ"א סימן קלב אות טו. מ"א סקי"ז.

221.  מ"א שם.
222.  כדלעיל סימן תמב סי"ג וש"נ.

223.  שו"ת רמ"א שם. מ"א שם.

224.   של"ה שער האותיות אות ק )עז, א( ד"ה עתה באתי על ענין דין של חדש. מ"א שם.



ָכר,  ֵ ַהּשׁ ָתם הּוא  ִתּיָ ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ָחק,  ַהּדְ ַעת  ׁשְ ם הּוא  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלִפי  ְזכּות225  ֲעֵליֶהם  דּו  ּמְ ּלִ ׁשֶ ְוֵיׁש 

א  ֶאּלָ ֵאיָנּה  ָלָאֶרץ  חּוץ  ּבְ ָחָדׁש  ׁשֶ ַהּסֹוְבִרים  ָהִראׁשֹוִנים226  ִמְקָצת  ַעל  ֵהם סֹוְמִכים  ְלִפיָכְך 

ְלֶאֶרץ  מּוִכים  ַהּסְ קֹומֹות  ּמְ ּבַ א  ֶאּלָ ְזרּו  ּגָ ְולֹא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּום  ִמּשׁ ְזרּו  ּגָ ׁשֶ סֹוְפִרים  ְבֵרי  ִמּדִ

ָעה ִסיָמן של"א228. יֹוֶרה ּדֵ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ גֹון ִמְצַרִים ְוַעּמֹון ּומֹוָאב ּוָבֶבל, ּכְ ָרֵאל227, ּכְ ִיׂשְ

ל  הּוא ׁשֶ ְתבּוָאה ׁשֶ א ּבִ ָחָדׁש ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ ּסֹוְבִרים ׁשֶ דּו ֲעֵליֶהם ְזכּות ַאֵחר229 ׁשֶ ּמְ ּלִ ְוֵיׁש ׁשֶ

ִרים  ְרֵאִלים ַהּדָ ּוְלִפי ֶזה ָצִריְך ְלַהְזִהיר ְלִיׂשְ ל ָנְכִרים.  ׁשֶ ּבְ ַעת ְקִציָרה, ֲאָבל לֹא  ׁשְ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ּה ִאּסּור ָחָדׁש. ְנֲהגּו ּבָ ּיִ ר ׁשֶ ל ַהּשַׂ ֶדה ׁשֶ ׂשָ ַסח ּבְ בּוָאה ְזרּוָעה ַאַחר ַהּפֶ ׁש ָלֶהם ּתְ ּיֵ ָפִרים ׁשֶ ּכְ ּבַ

ר לֹו230  ֶאְפׁשָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ לּו ְוַיֲחִמיר ְלַעְצמֹו ּבְ יִרים ַהּלָ ּתִ ַעל ֶנֶפׁש לֹא ִיְסֹמְך ַעל ַהּמַ ל ּבַ ֲאָבל ּכָ

ָלָאֶרץ232  חּוץ  ּבְ ַאף  ַהּתֹוָרה  ִמן  נֹוֵהג  ֶהָחָדׁש  ׁשֶ ְוָהַאֲחרֹוִנים231  ָהִראׁשֹוִנים  ֹרב  ַמת  ַהְסּכָ ּכְ

ר234. ן ִעּקָ י ּכֵ ל ָנְכִרים233, ּכִ ׁשֶ ּוְבָכל ָמקֹום ַאף ּבְ

ַבׁש  ּדְ י  ּוִמּמֵ ָרף  ין-ׂשָ ִמּיֵ ם  ּגַ ֵהר  ִלּזָ לֹו  ֵיׁש  ֵמָחָדׁש  ְזָהר  ַהּנִ ׁשֶ רצ"ג235  ִסיָמן  ָעה  ּדֵ יֹוֶרה  ּבְ ן  ַעּיֵ

ין ֶהָחָדׁש. ָרֵטי ּדִ ל ּפְ ם ּכָ ן ׁשָ ָכר236, ַעּיֵ ְמֵרי ׁשֵ ׁשִ ֶהֱעִמידּוהּו ּבְ ׁשֶ

225.  אור זרוע ח"א סימן שכח. ט"ז יו"ד שם סק"ד. מ"א סקי"ז ד"ה ונראה לי.
226.  תשובת רבנו ברוך, הובאה בשו"ת מהר"ם )לבוב( סימן קצט, ובשו"ת הרא"ש כלל ב סימן א. אור זרוע שם. 

הובא בתרומת הדשן סימן קצא. ליקוטי מהרי"ל )ע' תרטז(.
227.  רבנו ברוך שם. מ"א שם.

228.  סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם ס"א )לענין תרומות ומעשרות(.
יו"ד שם )להקל בשל  וביו"ד שם ריש הסימן. שו"ת הב"ח החדשות סימן מח-מט.  ט"ז  229.  ב"ח סוף הסימן, 
יו"ד שם, בשם הגהות מהרש"ל לטור, בשם תשובת מעיל צדק, בשם הריב"א,  ובב"ח  נכרים(. באר הגולה שם. 
ומשמעות בה"ג )להתיר עכ"פ בשל נכרי בחו"ל(. וכן מסיק בשו"ת כנסת יחזקאל סימן מא ד"ה ואני הקטן אענה, 
ובשו"ת שב יעקב סימן סא. וראה שו"ת צמח צדק סימן ריח )לח, ד(, בשם מהרי"ל בשם רבנו, צד נוסף ליישב מנהג 

העולם. ליקוט הדעות בזה ראה שו"ת צמח צדק יו"ד סימן שנב )נז, ג-ד(.
230.  ב"ח יו"ד שם סוף הסימן )שהמחמיר לא יחמיר אלא לעצמו(. מ"א סוף הסימן )שבעל נפש יחמיר(. וראה 
גם שו"ת רבנו סוס"י ו )שנהוג עלמא להחמיר בשל ישראל, ולצורך זיתים של אכילת מצה ואפיקומן יש להקל(, 
וסוס"י ז )שבדורות שלפנינו נהגו כדעת המקילין ובדורות הללו רבו כמו רבו הנוהגים להחמיר(, וסימן כ )להתיר 
יי"ש מטעם תערובת(. שו"ת צמח צדק סימן שנא )מנהג מדינות אלו לאסור חדש של ישראל ולהתיר חדש של 

נכרי(. שיחות קודש אחרון של פסח תש"מ )שבפועל מקילין בזמנינו(.
231.  טור ושו"ע כאן ס"י וביו"ד שם ס"א. ש"ך שם בנקה"כ. כנסת יחזקאל סימן מא ד"ה וע"פ הדברים.

232.  כדלעיל סכ"ט וש"נ.
233.  תוס' קידושין לז, רע"א. ראבי"ה סימן תקכז. שו"ת הרא"ש שם. טור ושו"ע יו"ד שם ס"ב. ט"ז שם סק"ב. 

ש"ך שם סק"ו.
234.  ראה שו"ת אדה"ז סימן ו בסופו, שהביא דעת כנסת יחזקאל סימן מא )ד"ה ואני הקטן אענה, ואילך( לאסור 
בשל ישראל, ומסיק שהעיקר כדעת המ"א להקל בחו"ל, במצות של מצוה. וראה שו"ת צמח צדק יו"ד סימן שנב 

)נז, ד(.
235.  ראה ט"ז שם סק"א. ש"ך שם סק"ו. ח"י כאן סקכ"ב. 

236.  ראה לעיל סימן תמב ס"ט )גבי חמץ(. חידושי צמח צדק משניות )ז, ד(. שו"ת רבנו סימן כ. 



יֵמי ָהֹעֶמר ּובֹו ט' ְסִעיִפים יִנים ַהּנֹוֲהִגים ּבִ תצג ּדִ

ִלין240 ַעל  ְתַאּבְ ּמִ ַסח ַלֲעֶצֶרת239, ׁשֶ ין ּפֶ ר238 ּבֵ ּפֵ ּלֹא ְלִהְסּתַ ה237 ְוׁשֶ ָ א ִאּשׁ ּלֹא ִלּשָׂ א נֹוֲהִגין ׁשֶ
לּו241. ִמים ַהּלָ ּיָ תּו ּבַ ּמֵ י ֲעִקיָבא ׁשֶ ְלִמיֵדי ַרּבִ כ"ד ֲאָלִפים ִמּתַ

ם  ר ּגַ יֶמּנּו ַאֵחר243. ּוֻמּתָ א ַיְקּדִ ּמָ ּוִאין242, ׁשֶ לֹא ִנּשׂ ין[ ּבְ ּדּוִכין ]אֹו ִקּדּוׁשִ ר ַלֲעׂשֹות ׁשִ ֲאָבל ֻמּתָ

ין245.  ּדּוׁשִ ּדּוִכין244 אֹו ְלַאַחר ַהּקִ ִ ן ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה ְלַאַחר ַהּשׁ ּכֵ

ל ְרׁשּות246. ֲאָבל  ּלֹא ַיֲעׂשּו ִרּקּוִדין ּוְמחֹולֹות ׁשֶ ֲאָבל לֹא ַיֲעׂשּו ִרּקּוִדין ּוְמחֹולֹות. ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ

ָמחֹות ְיֵתרֹות247. לֹא ִרּקּוִדין ּוְמחֹולֹות ּוׂשְ ְמַחת ְמֵריעּות, ּבְ גֹון ׂשִ ר ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ָהְרׁשּות, ּכְ ֻמּתָ

ה ִמְצָוה. ֲאָבל ִמי  ָעׂשָ יָון ׁשֶ לּום248, ּכֵ לּו – ֵאין קֹוְנִסין אֹותֹו ּכְ ִמים ַהּלָ ּיָ א ּבַ ַפץ ְוָנׂשָ ּקָ ב ִמי ׁשֶ
ְנָהג249. ָעַבר ַעל ַהּמִ לּו – קֹוְנִסין אֹותֹו ַעל ׁשֶ ִמים ַהּלָ ּיָ ר ּבַ ּפֵ ִהְסּתַ ׁשֶ

לֹו  ר  ָתּ ּמֻ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּנּו250,  ׁשֶ ּמְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ִמי  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ה אֹו  ּוְרִבּיָ ה  ִרּיָ ּפְ ִמְצַות  ֲעַדִין  ם  ִקּיֵ ּלֹא  ׁשֶ ג ִמי 
ֵזַרת  ִמּגְ ֲעֵליֶהם  ל  ְלִהְתַאּבֵ ב  ַחּיָ ׁשֶ ְוִאּמֹו251  ָאִביו  ַלֲאֵבלּות  ים  ֹלׁשִ ׁשְ תֹוְך  ּבְ ֲאִפּלּו  א  ִלּשָׂ

ָעְלָמא253.  ּבְ ִמְנָהג  א  ֶאּלָ ֵאיָנן  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ָיִמים  ֲאֵבלּות  ּבַ א  ִלּשָׂ לֹו  ר  ָתּ ּמֻ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ֲחָכִמים252, 

ְמִדינֹות ֵאּלּו ָנֲהגּו ְלַהְחִמיר254. ל ָמקֹום, ּבִ ּוִמּכָ

237.  טור ושו"ע ס"א.
238.  טור )יש מקומות שנהגו(. ב"י ריש הסימן, בשם דרשות הר"י אבן שועיב )מא, ד(. שו"ע ס"ב. ומנהג חב"ד 
שאין מברכים שהחיינו בימי ספירת העומר, מלבד שבתות ול"ג בעומר )ספר המנהגים - חב"ד ע' 43. ספר תורת 

מנחם התוועדויות תשמ"ט ח"ג ע' 134. וראה המלך במסיבו ח"א ע' שיז-ח(.
239.  והיינו בל"ג ימים )שבתוך מ"ט ימים( שבין פסח לשבועות, וכדלקמן סעי' ה-ו.

240.  הרי"ץ גיאת ח"ב )ע' קט(. לבוש ס"א.
241.  יבמות סב, ב. טור ושו"ע ס"א.

242.  טור בשם הרי"ץ גיאת שם )שמותר לארס(. שו"ע ס"א. ח"י סק"ד )בזמנינו שידוכין(.
243.  מ"א ס"ק א.

244.  ח"י שם.
245.  מ"א שם. וראה דברי נחמיה או"ח )ע, ד(.

246.  מ"א שם. ח"י שם.
247.  ח"י שם.

248.  הרי"ץ גיאת ח"ב )ע' קט(. טור ושו"ע ס"א.
249.  שיירי כנסת הגדולה הגב"י אות ו. אליה זוטא סק"ב.

250.  הר"ם לונזאנו בספר שתי ידות )נא, ב(. כנסת הגדולה הגה"ט. פר"ח ס"א.
251.  ראה רמ"א יו"ד סימן שצב ס"ב.

252.  ראה מו"ק ל, ב. רמב"ם הל' אבל פ"ו ה"א.
253.  פר"ח שם.

254.  ב"ח ריש הסימן. ח"י סק"א.



ַוֲאִבי  ק  ְנּדָ ְוַהּסַ ַהּמֹוֵהל  ַהְינּו  ּדְ ִרית255,  ַהּבְ ֲעֵלי  ּבַ ִרים  ֻמּתָ  – לּו  ַהּלָ ִמים  ּיָ ּבַ ִמיָלה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ד ּכְ
ר257. ּפֵ ֶנֶסת ְלִהְסּתַ יָלה ָסמּוְך ָלֶעֶרב ֹקֶדם ֲהִליָכה ְלֵבית ַהּכְ ְפֵני ַהּמִ ּלִ ּיֹום ׁשֶ ן256, ּבַ ַהּבֵ

ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  ִמּיֹום  ַמְתִחיִלין  ֵהם  ׁשֶ אֹוְמִרים259  ֵיׁש  ָיִמים258  ה ל"ג 
ל ַהכ"ד ֶאֶלף�. ְלִפיָכְך נֹוֲהִגין  אֹותֹו יֹום ֵמתּו ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ּבְ ֹעֶמר, ׁשֶ ל"ג ּבָ ִמין ּבְ ּוְמַסּיְ

ְסקּו  ּפָ ּיֹום  ּבַ ּבֹו  ׁשֶ ְלִפי  ֲחנּון261,  ּתַ ּבֹו  אֹוְמִרים  ְוֵאין  ֶזה260,  יֹום  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ְקָצת 

ָלמּות262. 

ל ָמקֹום ֲהֵרי ְלִעְנַין ֲאֵבלּות יֹום ָהַאֲחרֹון ָאנּו אֹוְמִרים:  יֹום ֶזה, ִמּכָ תּו ִמְקָצת ֵמֶהם ּבְ ּמֵ ְוַאף ׁשֶ

ּנֹוֵהג ֲאֵבלּות  ׁשֶ ָעה ִסיָמן שצ"ה263, ְלִפיָכְך ּכְ יֹוֶרה ּדֵ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֻכּלֹו", ּכְ "ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ

ֵהִאיר ַהּיֹום265  ׁשֶ ַעד ְלַאַחר  ר264  ּפֵ ִהְסּתַ ִמּלְ ּמֹוֵנַע  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ יֹום ל"ג,  ּבְ חֹות  ּפָ ָעה ַאַחת אֹו  ׁשָ

ּבֹו  א  ְוִלּשָׂ ֵמַהּיֹום  הּו  ֶ ַמּשׁ ָעְברּו  ׁשֶ ְלַאַחר  ל"ג266  ּבְ ר  ּפֵ ְלִהְסּתַ לֹו  ר  ּוֻמּתָ ָכְך,  ּבְ י  ּדַ  – ל"ג  ּבְ

ה267, ְוֵכן ִמל"ג ָוֵאיָלְך268.  ָ ִאּשׁ

ת269. ּבָ ַ בֹוד ַהּשׁ ֵני ּכְ ת ִמּפְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ר ּבְ ּפֵ ת – נֹוֲהִגין ְלִהְסּתַ ּבָ ַ ּשׁ ֶאָחד ּבַ ְוִאם ָחל ל"ג ּבְ

255.  הגהות מנהגים מנהגי אייר אות מח. רמ"א סוף ס"ב. 
256.  ח"י סק"ח. וראה רמ"א שם. מ"א סק"ד. לעיל סימן תע ס"ח וש"נ.

257.  הגהות מנהגים שם. דרכי משה  ס"ק ג בסופו. ח"י שם.
258.  ל"ג ימים שנוהגין בהם אבלות בין פסח לעצרת, שיש בזה כמה דעות, כדלקמן. וראה שלחן המלך ח"ב ע' 

קלה הערה 1.
259.  המנהיג סימן קו, בשם הרז"ה, שמצא בספר ישן מספרד. הובא באבודרהם תפלות הפסח בסופו. דרשות הר"י 
אבן שועיב )מא, ד( בשם המדרש. רבנו ירוחם נ"ה ח"ד מד, ד. תשב"ץ ח"א סימן קעח )עד ל"ד בעומר(. טור )שאז 

פסקו מלמות( ושו"ע ס"ב.
260.  מהרי"ל דיני הימים שבין פסח לשבועות )ע' קנז(. רמ"א ס"ב. והטעם הפנימי, ראה פע"ח שער ספה"ע פ"ז. 
יום  )לעשות  ע' קיז  גם אג"ק לאדה"ז  וראה  יום ההילולא של רשב"י.  פ"ו מ"ו, שהוא  משנת חסידים מס' אייר 

משתה ושמחה בח"י אייר ... יומא דהלולא דרשב"י(. לקו"ש ח"ג ע' 1002 ובהערות. שלחן המלך ח"ב ע' קלה-ו. 
261.  מנהגים )קלויזנר( סימן קל. )טירנא( מנהגי אייר. מהרי"ל דיני הימים שבין פסח לשבועות )ע' קנו(. רמ"א 

שם.
262.  מננגים )טירנא( סוף מנהג של פסח. מהרי"ל שם )ע' קנז(. ט"ז ס"ק ב.

263.  סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"א.
264.  ראה ט"ז יו"ד סימן תב סק"ה.

265.  דרשות הר"י אבן שועיב שם )לענין ל"ד(. שו"ע שם )בבוקר(.
266.  מנהגים )טירנא( שם. מהרי"ל שם. רמ"א ס"ב.

267.  לבוש ס"ב. וראה גם אבודרהם שם וב"י )לענין מל"ג ואילך( שאין הפרש בין תספורת לנישואין.
)לישא  שם  אבודרהם  טור.  שם.  תשב"ץ  )להסתפר(.  שם  שועיב  אבן  הר"י  דרשות  )לישא(.  שם  המנהיג    .268

ולהסתפר(. מנהגים )טירנא( שם. ב"י ד"ה ודע. שו"ע ס"ב )להסתפר(. רמ"א ס"א )לישא(.
269.  מהר"י ווייל דינים ומנהגים סימן נא. רמ"א ס"ב.



ֵאין אֹוְמִרים  ר ֹקֶדם אֹור ַהּיֹום270, ְלִפי ׁשֶ ּפֵ ּלֹא ְלִהְסּתַ ֵהר ׁשֶ ל"ג ַעְצמֹו ִיּזָ ל ָמקֹום, ֲאִפּלּו ּבְ ּוִמּכָ

ְסָקה ֲאֵבלּות  ָכל ַהּיֹום271, ְולֹא ּפָ ּה – ֵאיָנּה ּכְ ּלָ ֻכּלֹו", ֲאָבל ַלְיָלה ֲאִפּלּו ּכֻ א "ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ ֶאּלָ

ל ֶעֶרב ל"ג272. ְנָחה ׁשֶ ת ַהּמִ ְתִפּלַ ֲחנּון ּבִ ּיֹום. ְוָלֵכן אֹוְמִרים ּתַ ַעד ְלָמָחר ּבַ

ת  ְתִחּלַ ּבִ ּסֹוְמִכין ׁשֶ ל ֶעֶרב ל"ג273, ְלִפי ׁשֶ ִמְנָחה ׁשֶ ֲחנּון ּבְ ּלֹא לֹוַמר ּתַ ְוֵיׁש ְמקֹומֹות נֹוֲהִגין ׁשֶ

אֹוְמִרים  ֵאין  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָפָניו,  ּלְ ׁשֶ ִמְנָחה  ּבְ ֲחנּון  ּתַ אֹוְמִרים  ֵאין  ְוָלֵכן  ָהֲאֵבלּות,  ְסקּו  ּפָ ל"ג  ֵליל 

יֹוָמם.  יָלם ּכְ ּלֵ ֲחנּון274 ׁשֶ ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ָאר ַהּיָ ְפֵני ׁשְ ּלִ ִמְנָחה ׁשֶ ּבְ

ְבֵריֶהם ֵאין נֹוֲהִגין ֲאֵבלּות  ִפי ּדִ ּלְ ֵליל ל"ג )ׁשֶ א ּבְ ר275 ְוִלּשָׂ ּפֵ ן ְלִהְסּתַ ם ּכֵ ִרים ּגַ ּוְלִפי ִמְנָהָגם ֻמּתָ

א ל"ב יֹום276(. ֶאּלָ

בּועֹות.  ֶעֶרב ׁשָ ִמין ּבְ ר ּוְמַסּיְ ל"ג ָיִמים ֵאּלּו ַמְתִחיִלין ִמּיֹום ב' ְלֹחֶדׁש ִאּיָ ו ְוֵיׁש אֹוְמִרים277 ׁשֶ
א  ר ֶאּלָ ֵאין ֶהּתֵ יָון ׁשֶ ל ָמקֹום ּכֵ ֹעֶמר278, ִמּכָ ל"ג ּבָ א ּבְ ר ְוִלּשָׂ ּפֵ ר ְלִהְסּתַ ָתּ ּמֻ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

ּבֹון ַהל"ג ָיִמים  ן ְלֶחׁשְ ם ּכֵ ֹעֶמר ּגַ ֻכּלֹו, ָלֵכן עֹוֶלה ַהל"ג ּבָ הּוא ּכְ ָעַבר ִמְקָצת ַהּיֹום ׁשֶ ְלַאַחר ׁשֶ

ֶהם ֲאֵבלּות279.  ּנֹוֲהִגין ּבָ ׁשֶ

ֵהם  א ׁשֶ ָלה282, ֶאּלָ ה ְיֵמי ַהְגּבָ ֹלׁשָ ָכל ׁשְ א ּבְ ר ְוִלּשָׂ ּפֵ ְבֵריֶהם280 ֵיׁש נֹוֲהִגין281 ְלִהְסּתַ י ּדִ ְוַעל ּפִ

ֵדי  ּכְ ְכָלל,  ּבִ ַעד  ְולֹא  ְלַבד  ּבִ ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ַעד  א  ֶאּלָ ר  ִאּיָ ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ּבְ ִאין  ְונֹוׂשְ ִרין  ּפְ ִמְסּתַ ֵאין 

ל  יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ִמין ּבְ ר ּוְמַסּיְ ֹראׁש ֹחֶדׁש ִאּיָ ֵהן ַמְתִחיִלין ּבְ ְהיּו נֹוֲהִגין ֲאֵבלּות ל"ג ָיִמים, ׁשֶ ּיִ ׁשֶ

ֵהִאיר יֹום  ֶ ִאין ִמּשׁ ִרין ְונֹוׂשְ ּפְ ֻכּלֹו283, ְוָלֵכן ִמְסּתַ ָלה. ּוִמְקָצת אֹותֹו יֹום ָהַאֲחרֹון הּוא ּכְ ַהַהְגּבָ

ָלה ָוֵאיָלְך�. ל ַהְגּבָ ִראׁשֹון ׁשֶ

270.  דרכי משה  ס"ק א בשם מהרי"ל. רמ"א שם )ולא מבערב(. ב"ח ד"ה ומ"ש ויש מסתפרים )ביום ולא בלילה(.
271.  תשב"ץ שם )לענין ל"ד( לדעת הפוסקים כן. שו"ע יו"ד סימן שצה ס"א )לענין אבלות, מנץ החמה(. שיירי 

כנסת הגדולה הגב"י אות א.
272.  משמעות מהרי"ל שם. מלבושי יום טוב על הלבוש ס"ב, בשם מנהג א"י. ח"י סק"ו.

273.  מנהגים )טירנא( מנהג חדש אייר. ח"י שם. וכ"ה בסידור לפני ובא לציון.
274.  ראה שו"ע סימן קלא ס"ו. סידור שם.

275.  מלבושי יום טוב שם. ח"י שם. אליה זוטא ס"ק ו בדעת הרמ"א והלבוש.
276.  ראה מהרי"ל שם. דרכי משה ס"ק ג. לבוש סוף ס"ב. אליה זוטא ס"ק ז.

277.  מהרי"ל שם )ע' קנז(, בשם מהר"ז שטיין. ב"י ד"ה ויש נוהגים. דרכי משה  ס"ק ג. רמ"א ס"ג.
278.  דרכי משה ורמ"א שם.

279.  ב"ח. מ"א סק"ה. וצ"ע במהרי"ל ובב"ח ובלבוש )ראה מהרי"ל ולבוש שם, החשבון ל"ב יום, משא"כ בב"ח 
החשבון ל"ג יום, וגם ל"ג בעומר בחשבון, ומקצת היום ככולו(.

280.  היינו לפי מה שאומרים, שמקצת היום עולה לחשבון ל"ג. ואוצ"ל: ואף על פי דבריהם )יגדיל תורה נ.י. ט ע' ל(.
281.  מ"א שם. 

282.  ראה ספר המנהגים - חב"ד ע' 44 שלא היתה רוח אדמו"ר הרש"ב נוחה מזה שהסתפרו בשלשת ימי ההגבלה 
)קודם ערב חג השבועות(.

283.  מ"א שם.



ר  ְנַהג ֶהּתֵ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ְנָהִגים284, ּדְ י ַהּמִ קֹום – ֵאינֹו ָיכֹול ִלְתּפֹס ֻקּלֵ ִמְנַהג ַהּמָ ז ִאם ֵיׁש לֹו ָסֵפק ּבְ
ֶעֶרב  ַעד  ָוֵאיָלְך  ֹעֶמר  ּבָ ִמל"ג  ר  ֶהּתֵ ִיְנַהג  ְוַגם  ָהַאֲחרֹוָנה,  ָבָרא  ּסְ ּכַ ר  ִאּיָ ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ַעד 

ב' ֻקּלֹות ֵאּלּו סֹוְתרֹות זֹו ֶאת זֹו�.  יָון ׁשֶ ָבָרא ָהִראׁשֹוָנה, ּכֵ ּסְ ֲעֶצֶרת ּכַ

בּועֹות אֹו ַעד יֹום  ַסח ְוַעד ֶעֶרב ׁשָ ְנַהג ִאּסּור ִמּפֶ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ְנָהִגים285, ּדְ ֲאָבל ָיכֹול ִלְתּפֹס ֻחְמֵרי ַהּמִ

ְכִסיל  ּסֹוְתרֹות זֹו ֶאת זֹו – ֵאינֹו ּכִ ּנֹוֵהג ב' ֻחְמרֹות ׁשֶ ֹעֶמר�. ְוַאף ׁשֶ ָלה חּוץ ִמל"ג ּבָ ל ַהְגּבָ ִראׁשֹון ׁשֶ

ר287.  ק לֹו ֵאיֶזה ִמְנָהג הּוא ִעּקָ ּפֵ ְסּתַ ּנִ ֵפק ׁשֶ ן ֵמֲחַמת ַהּסָ ה ּכֵ ָעׂשָ יָון ׁשֶ ְך286, ּכֵ ֹחׁשֶ ַההֹוֵלְך ּבַ

א  ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ ְרֶצה, ְוֵאין חֹוׁשְ ּיִ א ָיכֹול ִלְתּפֹס ֵאיֶזה ִמְנָהג ׁשֶ ן288, ֶאּלָ ל ָמקֹום, ֵאין ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּכֵ ּוִמּכָ

ְסֵפָקא. ָעְלָמא – ֵאין ְלַהְחִמיר ּבִ א ִמְנָהג ּבְ ֲאֵבלּות ֵאיָנּה ֶאּלָ יָון ׁשֶ ן, ּכֵ ה ֵאינֹו ּכֵ ִמְנַהג ָמקֹום ַהּזֶ

י  ַאְנׁשֵ ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ְלָהֵקל  קֹום  ּנֹות ִמן ִמְנַהג ַהּמָ ְלׁשַ ֵאין לֹו  קֹום –  ָידּוַע לֹו ִמְנַהג ַהּמָ ֲאָבל ִאם 

ֻחְמָרא  ֵמֲחַמת  ן  ּכֵ ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  ִאם  ין,  ְמִקּלִ ֵהן  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ְלַהֲחִמיר  אֹו  ַמֲחִמיִרין,  קֹום  ַהּמָ

א הּוא ִמְתָרֶאה290  ָיִמים ֵאּלּו289, ֶאּלָ ֲחִמיִרין ּבְ ֲחִמיר ַעל ַעְצמֹו ָלֹחׁש ְלִדְבֵרי ַהּמַ ּמַ ָעְלָמא ׁשֶ ּבְ

ָאז ִנְרֶאה  ֲחִמיִרין, ׁשֶ ַהּמַ ר הּוא ּכְ ָהִעּקָ ֵני ׁשֶ ן ָראּוי ַלֲעׂשֹות ְלָכל ָאָדם, ִמּפְ ּכֵ ן ְלִפי ׁשֶ ה ּכֵ עֹוׂשֶ ׁשֶ

ִאּסּור  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ְלֵהֶפְך,  אֹו  ין  ְמִקּלִ קֹום  ַהּמָ י  ְוַאְנׁשֵ ַמֲחִמיר  הּוא  ׁשֶ ּתֹורֹות291,  י  ּתֵ ׁשְ ּכִ ָבר  ַהּדָ

ֵאין ָלֹחׁש  ׁשֶ ִעְנָין  ּבְ ֲאִפּלּו ִאם הּוא  ֲאֻגּדֹות293.  ֲאֻגּדֹות  ֲעׂשּו  ּתַ לֹוַמר: לֹא  ּכְ ְדדּו"292,  "לֹא ִתְתּגֹ

ה ֵמֶהן  ְך ְוַהְרּבֵ קֹום נֹוֲהִגין ּכָ י ַהּמָ ה ֵמַאְנׁשֵ א ַהְרּבֵ ִעיר ֶאּלָ ֵאין הּוא ְיִחיִדי ּבָ גֹון ׁשֶ ְלַמֲחלֶֹקת, ּכְ

ָלל294. יִדין ֶזה ַעל ֶזה ּכְ ְך, ְוֵאין ַמְקּפִ נֹוֲהִגין ּכָ

ׁש  ּיֵ יָון ׁשֶ ת295, ּכֵ ּבָ ׁשַ ל ָמקֹום ִאם ָחל ּבְ ר, ִמּכָ ם ַעד ֹראׁש ֹחֶדׁש ִאּיָ ח ַאף ְלַהּנֹוֲהִגין ִאּסּור ּגַ
ֵני  ת ִמּפְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ר ּבְ ּפֵ יר ְלִהְסּתַ ת ְוֹראׁש ֹחֶדׁש296 - ֵיׁש ְלַהּתִ ּבָ ְמָחה, ׁשַ אן ּתֹוֶסֶפת ׂשִ ּכָ

284.  דרכי משה  ס"ק ג. רמ"א סוף ס"ג.
285.  מ"א סוף סק"ו. ח"י סקי"א.

286.  ראה קהלת ב, יד. עירובין ו, ב. ח"י שם.
287.  מ"א שם. ח"י שם.

288.  ח"י שם.
289.  כנסת הגדולה לשונות הרמב"ם הל' ע"ז פי"ב הי"ד, בשם תשובה כת"י. יד מלאכי כללי הדינים סימן שנה 

)שבזה לא חיישינן ללא תתגודדו(.
290.  ראה לעיל סימן תסח סי"ג-ד.

291.  רש"י יבמות יג, ב ד"ה לא תעשו. וראה גם לעיל סימן קסא ס"ח.
292.  דברים יד, א. יבמות יד, א. דרכי משה  ס"ק ג. רמ"א ס"ג. מ"א סק"ו.

293.  יבמות שם.
294.  ראה תמת ישרים, אהלי תם, סימן קע, אם לא תתגודדו תלוי במביא למחלוקת.

295.  הגהות מנהגים מנהגי פסח אות לו. ב"ח. מ"א סק"ב. ח"י סק"ב.
296.  ב"ח.



ת ְוֹראׁש  ּבָ ׁשַ ּוִאין ִיְהֶיה ּבְ ּשׂ ר ְסעּוַדת ַהּנִ ִעּקַ יָון ׁשֶ ּיֹום, ּכֵ ה297 ּבֹו ּבַ ָ א ִאּשׁ ת, ְוַגם ִלּשָׂ ּבָ ַ בֹוד ַהּשׁ ּכְ

ֹחֶדׁש.

ִקיַעת  ְ ִפיָרה ִמּשׁ ל ְיֵמי ַהּסְ ים ּכָ ים299 ְוֶאָחד ָנׁשִ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה298 ֶאָחד ֲאָנׁשִ ט נֹוֲהִגין ׁשֶ
ׁשֹון  תֹות", ִמּלְ ּבָ ַבע ׁשַ ֱאַמר302 "ׁשֶ ּנֶ ה300 ַעד ְלַאַחר ְסִפיַרת ָהֹעֶמר301, ְוֶרֶמז ָלֶזה, ׁשֶ ַהַחּמָ

ָלאָכה ַעד ְלַאַחר  ּבֹת ִמּמְ ה ָוֵאיָלְך, ֵיׁש ִלׁשְ ִקיַעת ַהַחּמָ ְ ַהְינּו ִמּשׁ ִפיָרה, ּדְ ְזַמן ַהּסְ ּבִ בּות, ׁשֶ ׁשְ

ל  ּכָ ָלאָכה  ִמּמְ ּבֹת[  ִלׁשְ ]ָלֶהן  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ  - סֹוְפרֹות303  ֵאיָנן  ׁשֶ ים  ׁשִ ַהּנָ )ְואֹוָתן  ְסּפֹר  ּיִ ׁשֶ

ְיָלה(304. ַהּלַ

בּועֹות ּובֹו כ' ְסִעיִפים  ָ ת ַחג ַהּשׁ ִפּלַ תצד ֵסֶדר ּתְ

ְלׁשֹון  ּבִ ֲעֶצֶרת306  ְקָרא  ַהּנִ בּועֹות305  ָ ַהּשׁ ַחג  הּוא  ָהֹעֶמר  ִלְסִפיַרת  ים  ִ ֲחִמּשׁ יֹום  א ּבְ
ַהּיֹום  ֶעֶצם  ּבְ ּוְקָראֶתם  ְוגֹו'308  ם  ְוִהְקַרְבּתֶ יֹום  ים  ִ ֲחִמּשׁ רּו  ְסּפְ "ּתִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֲחָכִמים307, 

ה ִמְקָרא ֹקֶדׁש ְוגֹו'"309.  ַהּזֶ

ר הּוא  ֹחֶדׁש ִניָסן הּוא ָמֵלא ְלעֹוָלם ְוֹחֶדׁש ִאּיָ ָיֵדינּו ׁשֶ סּור ּבְ ים ַהּמָ ּבֹון ְקִביעּות ַהֳחָדׁשִ ּוְלִפי ֶחׁשְ

ִניָסן311, ִאם  ִפיָרה ַמְתִחיִלין ִמט"ז ּבְ ֲהֵרי ְיֵמי ַהּסְ ִסיָון, ׁשֶ ה ּבְ ָ ּשׁ ׁשִ ָחֵסר ְלעֹוָלם310 - ִיְהֶיה ַחג ֶזה ּבְ

ים יֹום. ְלִפיָכְך  ִ ִסיָון ֵהם ֲחִמּשׁ ה ָיִמים ּבְ ָ ּשׁ ר ְוׁשִ ל ִאּיָ ט"ז ַעד סֹוף ַהֹחֶדׁש ְוכ"ט יֹום ׁשֶ ּמִ ן ט"ו יֹום ׁשֶ ּכֵ

ָרֵאל313. ָנה ַהּתֹוָרה ְלִיׂשְ ִסיָון ִנּתְ ה ּבְ ָ ּשׁ ׁשִ ּבְ ן ּתֹוָרֵתנּו"312, ׁשֶ בּועֹות: "ְזַמן ַמּתַ ׁשָ ָאנּו אֹוְמִרים ּבְ

297.  הגהות מנהגים שם. ב"ח . מ"א וח"י שם.
298.  רבנו ירוחם נתיב ה ח"ד )מה, א( בשם רב האי בתשובה. טור ושו"ע ס"ד.

299.  כנסת הגדולה הגהות הטור. ח"י סקי"ב.
300.  רבנו ירוחם שם. טור ושו"ע שם.

301.  ט"ז סק"ג.
302.  ויקרא כג, טו. רבנו ירוחם שם. טור. ט"ז שם.

303.  כדלעיל סימן תפט ס"ב.
304.  ראה משנה הלכות ח"ח סימן רטו.

305.  רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ח ה"א. טור ושו"ע ס"א.
306.  רמב"ם שם.

307.  ראה פסחים סח, א. ר"ה ו, רע"ב. ועוד. וראה ברכי יוסף סק"א.
308.  ויקרא כג, טז.

309.  שם כא.
310.  ראה רמב"ם הל' קדוש החדש פ"ח ה"ה. טור סימן תכח.

311.  כדלעיל סימן תפט ס"ג.
312.  שו"ת הריב"ש סימן צו. פר"ח ס"א. ח"י סק"א.

313.  כרבנן שבת פו, ב.



ם ֹחֶדׁש ִניָסן ָחֵסר,  ר ִלְהיֹות ּגַ ה ָהָיה ֶאְפׁשָ י ָהְרִאּיָ ים ַעל ּפִ ין ַהֳחָדׁשִ ׁשִ ָהיּו ְמַקּדְ ְזַמן ׁשֶ ֲאָבל ּבִ

ר  ִאּיָ ֹחֶדׁש  ם  ּגַ ָהָיה  ְוִאם  ִסיָון�.  ּבְ ְבָעה  ׁשִ ּבְ ָלֹעֶמר,  ים  ִ ֲחִמּשׁ יֹום  הּוא  ׁשֶ בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  ְוָהָיה 

יֹום  ּבְ ֵאינֹו  ׁשֶ ִסיָון314. ַאף  ּבְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבַ ים ָלֹעֶמר,  ִ הּוא יֹום ֲחִמּשׁ בּועֹות, ׁשֶ ָ ָמֵלא, ָהָיה ַחג ַהּשׁ

ה ָיִמים  ַכּמָ ן ּתֹוָרה, ְולֹא ּבְ יֹום ַמּתַ ה ּבְ ָלה ַחג ַהּזֶ תּוב לֹא ּתָ ַהּכָ לּום, ׁשֶ ָכְך ּכְ ן ּתֹוָרה – ֵאין ּבְ ַמּתַ

ים  ִ ָיֵדינּו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה יֹום ֲחִמּשׁ סּור ּבְ ּבֹון ַהּמָ ִפי ֶחׁשְ ּלְ א ׁשֶ ים ָלֹעֶמר, ֶאּלָ ִ ֲחִמּשׁ ַלֹחֶדׁש, ַרק ּבַ

ן ּתֹוָרה315. הּוא יֹום ַמּתַ ִסיָון ׁשֶ ה ּבְ ָ ּשׁ ׁשִ ָלֹעֶמר ּבְ

ְצַרִים, ְוַהּתֹוָרה  ָרֵאל ִמּמִ ּבֹו ָיְצאּו ִיׂשְ ִניָסן ׁשֶ נּו הּוא יֹום נ"א ִמט"ו ּבְ ּלָ ִסיָון ׁשֶ ה ּבְ ָ ּשׁ ִ ּשׁ ְוַאף ׁשֶ

ֵאר  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְצַרִים316 ּכְ ת ָיְצאּו ִמּמִ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ָ ֲחִמּשׁ ֲהֵרי ּבַ ְצַרִים, ׁשֶ יֹום נ"ב ְלֵצאָתם ִמּמִ ָנה ּבְ ִנּתְ

ִסיָון,  ּבְ ה  ָ ּשׁ ׁשִ הּוא  ׁשֶ ת318,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ י"  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֹחֶדׁש  "ּבַ ָנה  ִנּתְ ְוַהּתֹוָרה  ת"ל317,  ִסיָמן  ּבְ

ת ָהָיה יֹום  ּבָ ַ ּשׁ י ּבַ ִניָסן ָהָיה ֲחִמיׁשִ ט"ו ּבְ ֵניֶהם ְמֵלִאים, ְוֵכיָון ׁשֶ ר ָהיּו ָאז ׁשְ ֹחֶדׁש ִניָסן ְוִאּיָ ׁשֶ

יֹום  ל ִסיָון ָהָיה ּבְ ְצַרִים, ְויֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ַהְינּו ]י"ז[ יֹום ְלֵצאָתם ִמּמִ ת, ּדְ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ל ִאּיָ ִראׁשֹון ׁשֶ

יֹום ְלֵצאָתם  ַהְינּו נ"ב  ּדְ ִסיָון,  ּבְ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ת הּוא  ּבָ ְוׁשַ ְצַרִים,  ִמּמִ יֹום ְלֵצאָתם  ַהְינּו ]מ"ז[  ּדְ ב', 

ים  ִ ֲחִמּשׁ ן ּתֹוָרֵתנּו" ּבַ י ֵכן ָאנּו אֹוְמִרים: "ְזַמן ַמּתַ הּוא יֹום נ"א ָלֹעֶמר – ַאף ַעל ּפִ ְצַרִים, ׁשֶ ִמּמִ

ָנה ַהּתֹוָרה. ִסיָון ִנּתְ ה ּבְ ָ ּשׁ ִסיָון, ּוְבׁשִ ה ּבְ ָ ּשׁ ׁשִ הּוא ָלנּו ּבְ יָון ׁשֶ ָלֹעֶמר, ּכֵ

עֹוד יֹום  ל יֹום טֹוב ִמּבְ ת ַעְרִבית ׁשֶ ִפּלַ ים ּתְ ָכל ַעְרֵבי יֹום טֹוב נֹוֲהִגין ְלַהְקּדִ ּבְ י ׁשֶ ב ַאף ַעל ּפִ
ל320  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמַאֲחִרין  בּועֹות  ׁשָ ֵליל  ּבְ ָמקֹום  ל  ִמּכָ רס"ז319,  ִסיָמן  ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ַעם  ִמּטַ

עֹוד יֹום – ֲהֵרי ֶזה  ה ִמּבְ ְתִפּלָ ת יֹום טֹוב ּבִ ַ לּו ְקֻדּשׁ ימּו ִויַקּבְ ִאם ַיְקּדִ ְלַאַחר ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ׁשֶ

תֹות  ּבָ ַבע ׁשַ ה, ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה321: "ׁשֶ ְפֵני ַחג ַהּזֶ ּלִ ִפיָרה ׁשֶ רּו ְמַעט ִממ"ט ְיֵמי ַהּסְ ִחּסְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֹקֶדם  ַאף  יֹום323  עֹוד  ִמּבְ ַהּיֹום  ִקּדּוׁש  ן  ּכֵ ם  ּגַ ׁש  ְלַקּדֵ ֵאין  ַעם  ַהּטַ ה  ּוִמּזֶ ְהֶייָנה322.  ּתִ ִמיֹמת  ּתְ

ת ַעְרִבית324. ִפּלַ ּתְ

314.  רב שמעיה ר"ה ו, ב.
315.  ריב"ש שם. פר"ח שם. ח"י שם. וראה אג"ק חי"ז ע' קנח, ולקו"ש ח"ג ע' 997-1000, בענין העובר את קו 

התאריך בימי הספירה. וראה שלחן המלך ח"ב ע' קלז-ט.
316.  ראה לקו"ש ח"ג ע' 997 הערה 10. שלחן המלך ח"ב ע' קלט.

317.  ס"א, וש"נ. וראה לקו"ש חי"ז ע' 63 בשוה"ג להערה 46.
318.  שבת שם: דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה.

319.  סעיף ב. 
320.  ט"ז ריש הסימן. ח"י סק"א בשם אחרונים.

321.  ויקרא כג, טו. וראה לעיל סימן תפט ס"ג.
322.  ט"ז שם. ח"י שם.

323.  מ"א ריש הסימן ד"ה בליל, בשם עמק הברכה ליקוטים חג השבועות ע' רסד, ומשאת בנימין חידושי דינים 
או"ח אות ד.

324.  ראה לעיל סימן רסז ס"ג. וראה העו"ב תשצט ע' 47. רשימות שיעורים )פסחים( ע' ריא.



ל ָמקֹום, ִאם הּוא ֵליל  ּתֹוָרה325 )ּוִמּכָ ְיָלה ַלֲעֹסק ּבַ ל ַהּלַ ה ִלְהיֹות ֵנעֹוִרים ּכָ ג נֹוֲהִגין ַהְרּבֵ
ה328.  ַעל ּפֶ ּבְ תֹוָרה ׁשֶ ר ָהֵעֶסק ִיְהֶיה ּבְ ן ִסיָמן ר"מ327(, ְוִעּקַ תֹו326, ַעּיֵ ׁש ִמּטָ ּמֵ ְטִביָלה – ְיׁשַ

ּלֹא ְלָבֵרְך  ן ִסיָמן ד'330, ְוׁשֶ ּבֶֹקר"329 ַעּיֵ ּלֹא ְלָבֵרְך "ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים" ּבַ ֵהר ׁשֶ ּוְצִריִכים ֵהם ִלּזָ

ּבֶֹקר  ת ַהּתֹוָרה ּבַ ְרּכַ ן ִסיָמן ח'332. ְוִאם ְיָבְרכּו ּבִ ְיָלה331 ַעּיֵ ּלַ ָהָיה ָלבּוׁש ּבֹו ּבַ ית ָקָטן ׁשֶ ּלִ ַעל ַהּטַ

ם. ן ׁשָ ִסיָמן מ"ז333, ַעּיֵ ֵאר ּבְ – ִנְתּבָ

ִסיָמן  ּבְ ֵאר  ִנְתּבָ ֶזה  יֹום  ּבְ ל  ַהַהּלֵ יֵני  ּדִ )ְוָכל  ל  ַהַהּלֵ ַמר  ּגְ ַאַחר  בּועֹות  ׁשָ ל  ׁשֶ א'  יֹום  ד ּבְ
ֵסֶפר  ִסיָמן תפ"ח336. ְוקֹוִרין ּבְ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ַעם ׁשֶ תפ"ח334( מֹוִציִאין ב' ִסְפֵרי ּתֹוָרה335 ִמּטַ

ְדָרה339,  י ְלֵצאת"338 ַעד סֹוף ַהּסִ ִליׁשִ ְ ֹחֶדׁש ַהּשׁ ת ִיְתרֹו: "ּבַ ָפָרׁשַ ְבֵרי337 ּבְ ה ּגַ ָ ּתֹוָרה א' ֲחִמּשׁ

ת  ָפָרׁשַ ּבְ ב'  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ קֹוֵרא  ְפִטיר  ְוַהּמַ ַהּתֹוָרה340.  ָנה  ִנּתְ ּבֹו  ׁשֶ יֹום  ל  ׁשֶ ִעְנָינֹו  הּוא  ׁשֶ

ְגָלה  ּנִ ׁשֶ ם  יֶחְזֵקאל342, ַעל ׁשֵ ּדִ ָבה  ֶמְרּכָ ּבְ ִביא  ּנָ ּבַ ּוַמְפִטיר  ְוגֹו'"341.  ּכּוִרים  ְנָחס: "ּוְביֹום ַהּבִ ּפִ

ֵאִני  ּשָׂ סּוק "ַוּתִ ּפָ ם ּבַ ְנָאן"343. ְונֹוֲהִגין ְלַסּיֵ ִרּבֹוא ְרָבבֹות "ַאְלֵפי ׁשִ ִסיַני ּבְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ָבה. ְרּכָ ָלל ֵאֶצל ַהּמֶ תּוב ּכְ ֵאינֹו ּכָ רּוַח"344, ַאף ׁשֶ

325.  מ"א שם ד"ה איתא, בשם הזהר ח"א ח, א. ח"ג צח, רע"א. ח"י שם.
326.  מ"א שם ד"ה ואיתא, בשם כתבים )פע"ח שער חה"ש פ"א הגהה ב(. ח"י סוף סק"א.

327.  סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה מ"א שם סק"ג.
328.  זהר ח"ג שם. וראה שם ח"א ח, א. ומנהג חב"ד לומר "תיקון ליל שבועות" )ללא התפילות והבקשות( – ראה 
רצז בקשר  ע'  עוד שם  וראה  ע' רצה-ו.  ע' שטו. אוצר מנהגי חב"ד חה"ש  ע' קסט-קע. שם  המלך במסיבו ח"א 

לאמירת התיקון בליל ב'.
329.  מ"א ריש הסימן ד"ה ועיין.

330.  סי"ג. וכ"ה בסידור סדר הנטילה. וראה בנסמן שם מנהג חב"ד.
331.  מ"א שם.
332.  סעיף כז.
333.  סוף ס"ז.

334.  סעי' ב-ד.
335.  טור ושו"ע ס"א.

336.  סעיף ו.
337.  כדלעיל שם ס"ה.

338.  שמות יט, א. כדעת אחרים בברייתא מגילה לא, א. טור ושו"ע ס"א.
339.  טור ושו"ע שם.

340.  ראה רש"י שם סוד"ה והאידנא. לבוש ס"א.
341.  במדבר כח, כו. טור ושו"ע שם. וראה לעיל סימן תפח ס"ו. 

342.  יחזקאל א. כדעת אחרים בברייתא שם. טור ושו"ע שם. וראה לקו"ש חל"ג ע' 18 ואילך. 
343.  רש"י שם ד"ה במרכבה, ע"פ תהלים סח, יח. וראה שם בהגהת הב"ח. לקו"ש שם הע' 8, 9.

344.  שם ג, יב. טור ושו"ע שם. וראה לקו"ש ע' 23 ואילך.



ָבר: "ְולֹא  דֹול ְוָחָכם קֹוֵרא ֹזאת ַהַהְפָטָרה345. ְוֶסֶמְך ַלּדָ ּגָ ִמְקָצת ְמקֹומֹות ׁשֶ ה ְונֹוֲהִגין ּבְ
ְעּתֹו"346. ן ָהָיה ָחָכם ּוֵמִבין ִמּדַ א ִאם ּכֵ ָבה, ֶאּלָ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ּבְ

ָכל  ה ּבְ ִחּלָ הּוא ָצִריְך ַלֲעֹמד ְלַכּתְ ְלַבד ׁשֶ ְפִטיר ּבִ ד347, ְולֹא ַהּמַ ו ֵיׁש נֹוֲהִגין ְלָאְמָרּה ְמֻעּמָ
ְפִטיר349  ַלַחׁש ִעם ַהּמַ ּקֹוֵרא אֹוָתּה ּבְ ל ִמי ׁשֶ א ַאף ּכָ ּבּור348, ֶאּלָ בֹוד ַהּצִ ֵני ּכְ ַהַהְפָטרֹות ִמּפְ

בֹוָדּה. ֵני ּכְ ד, ִמּפְ קֹוְרָאּה ְמֻעּמָ

ְפִסיִקין  ּמַ י ׁשֶ סּוק ִראׁשֹון, ַאף ַעל ּפִ ּתֹוָרה ּפָ ְראּו ּבַ ּקָ מּות"350 ַאַחר ׁשֶ ז ַהּנֹוֲהִגין ְלׁשֹוֵרר "ַאְקּדָ
ִבין  ְ ַיּשׁ ּמְ ׁשֶ ֵיׁש  י  ּכִ ָיָדם,  ּבְ ִלְמחֹות  ֵאין   – ִריָאה  ַהּקְ ֹצֶרְך  ֵאינֹו  ׁשֶ ָדָבר  ּבְ ִריָאה  ַהּקְ ֶאְמַצע  ּבְ

ֵהן  ַהּכֹ ְתִחיל  ּיַ ׁשֶ מּות" ֹקֶדם  ְלׁשֹוֵרר "ַאְקּדָ יֹוֵתר טֹוב  ִמְנָהג,  ֵאין  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ֲאָבל  ִמְנָהָגם351. 

ְתִחיל  ּיַ ִני, יֹוֵתר טֹוב לֹוַמר ֹקֶדם ׁשֶ יֹום ׁשֵ ם"352 ּבְ ְתּגָ יב ּפִ ְלָבֵרְך ִלְפֵני ְקִריַאת ַהּתֹוָרה. ְוֵכן "ַיּצִ

ה ְמקֹומֹות. ַהְרּבֵ ו ּבְ ְפִטיר ְלָבֵרְך ִלְפֵני ַהַהְפָטָרה353. ְוֵכן ָנֲהגּו ַעְכׁשָ ַהּמַ

סּוק ֶאָחד, ַאף  ּבּור ּפָ ל ּדִ ה ִמּכָ רֹות354 ֵיׁש ב' ִמיֵני ְנִגינֹות355: ָהֶאָחד עֹוׂשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ ח ּבַ
ה ְלָך", ְו"לֹא  "ָאֹנִכי", ְו"לֹא ִיְהֶיה ְלָך", ְו"לֹא ַתֲעׂשֶ ַהְינּו ׁשֶ הּוא ָאֹרְך אֹו ָקָצר ְמֹאד, ּדְ ׁשֶ

ֶאָחד  ִדּבּור  ּבְ ְלָך"  ִיְהֶיה  ְו"לֹא  "ָאֹנִכי"  ׁשֶ ֶאָחד,  סּוק  ּפָ ֵהם  ֶחֶסד",  ה  "ְוֹעׂשֶ ֲחֶוה",  ּתַ ִתׁשְ

א ְולֹא  ם ֶאְתַנְחּתָ ֲהֵרי ֵאין ׁשָ "ח ְולֹא ָקַמ"ץ, ׁשֶ ּתָ ַני" ַהּנּו"ן ְנקּוָדה ּפַ ַבת "ּפָ ֶנֶאְמרּו356. ּוְלִפיָכְך ּתֵ

סּוק.  סֹוף ּפָ

"ף  סּוק ֶאָחד�. ּוְלִפיָכְך ַהּכָ ת", ֵהם ּפָ ׁשֶ ִביִעי", ְו"ִכי ׁשֵ ְ ת ָיִמים", "ְויֹום ַהּשׁ ׁשֶ ְוֵכן "ָזכֹור", ְו"ׁשֵ

ה.  גּוׁשָ יָת" ִהיא ְרפּוָיה ְולֹא ּדְ מּוָכה ְלֵתַבת "ְוָעׂשִ ַבת "ָכל" ַהּסְ ל ּתֵ ׁשֶ

345.  ח"י סק"ה. וראה לעיל סימן רפד ס"ח.
346.  משנה חגיגה יא, ב. ח"י שם.
347.  אליה זוטא סק"ד. ח"י שם.

348.  ראה רמב"ם הל' מגילה פ"ב ה"ז, לענין קריאת מגילה.
349.  ראה לעיל סימן רפד סי"א.

350.  בענין אמירת אקדמות – ראה שער הכולל פ"מ אות יז. ספר המנהגים - חב"ד ע' 44 )שאין אומרים אותן(. 
אג"ק חי"ח ע' תכז. אוצר מנהגי חב"ד שם ע' שג.

351.  ח"י סק"ג, בשם שו"ת שער אפרים או"ח סימן י.
352.  לא הובא בסידור. וראה אוצר מנהגי חב"ד חה"ש ע' שה שאין נוהגין לאמרו.

353.  ט"ז סק"א.
354.  הן בפרשת יתרו )שמות כ ב-יד( והן בפרשת ואתחנן )דברים ה ו-יח(.

355.  בהבא להלן )סעי' ח-יא( - ראה חזקוני שמות כ, יד. שו"ת משאת בנימין סימן ו. מ"א ריש הסימן ד"ה כתב. 
אליה רבה סימן קמב סק"א. שערי תפלה )ע' שכח(. העו"ב תתלח ע' 109. אנציקלופדיה תלמודית ח"כ ע' תרו-ז.

356.  ילקוט שמעוני ירמיהו רמז רסו. 



ׁש  ּיֵ יָון ׁשֶ ִד"י ִהיא ְנקּוָדה ָקַמ"ץ, ּכֵ ֵלם. ּוְלִפיָכְך ַהּצָ סּוק ֶאָחד ׁשָ ְרָצח" ֵהם ּפָ בֹות "לֹא ּתִ ּוב' ּתֵ

ַהְינּו  ּדְ ַמְפִסיק,  ַטַעם  ּבְ ֻמְטֶעֶמת  ִהיא  "לֹא"  ַבת  ּתֵ ׁשֶ ְלִפי  ה,  גּוׁשָ ּדְ י"ו  ְוַהּתָ סּוק,  ּפָ סֹוף  ם  ׁשָ

ָחא.  ִטּפְ

ה ְוָהָאֶל"ף ְנקּוָדה ָקַמ"ץ.  גּוׁשָ י"ו ּדְ ֵלם, ְוַהּתָ סּוק ֶאָחד ׁשָ ְנָאף" הּוא ּפָ ְוֵכן "לֹא ּתִ

ה. גּוׁשָ י"ו ּדְ ְגֹנב", ַהּתָ ְוֵכן "לֹא ּתִ

ל  ֵני. ּוְלִפי ֶזה ַהּנּו"ן ׁשֶ סּוק ׁשְ סּוק ֶאָחד, ּוִמ"ּלֹא ִיְהֶיה ְלָך" ּפָ ה ֵמ"ָאֹנִכי" ּפָ ִני עֹוׂשֶ ֵ ט ְוַהּשׁ
סּוק.  ם סֹוף ּפָ ׁש ׁשָ ּיֵ ָקַמ"ץ, ׁשֶ ָני" הּוא ּבְ "ּפָ

ל"  ַבת "ּכָ ל ּתֵ "ף ׁשֶ ִני. ּוְלִפי ֶזה ַהּכָ סּוק ׁשֵ ת ָיִמים" הּוא ּפָ ׁשֶ סּוק ֶאָחד, ְו"ׁשֵ ְוֵכן "ָזכֹור" הּוא ּפָ

ה.  גּוׁשָ ִהיא ּדְ

י"ו  ל ּתָ סּוק ֶאָחד�. ּוְלִפי ֶזה ּכָ "לֹא ִתְרַצח", ְו"לֹא ִתְנָאף", ְו"לֹא ִתְגֹנב", ְו"לֹא ַתֲעֶנה", ַהּכֹל ּפָ

ׁש  ּיֵ ָקַמץ, ְלִפי ׁשֶ ל "ִתְנָאף" ִהיא ּבְ ח, ְוָהָאֶלף ׁשֶ ַפּתָ ל "ִתְרַצח" ִהיא ּבְ ִד"י ׁשֶ ֵמֶהם ְרפּוָיה, ְוַהּצָ

א. ם ֶאְתַנְחּתָ ׁשָ

ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ב  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ תּוב,  ַהּכָ ְלִפי  ר  ְמֻסּדָ הּוא  ָהִראׁשֹון  ׁשֶ הּוא,  ְנִגינֹות  ב'  י ְוַטַעם 
ְוִדּבּור  ְסתּוָמה  ַאַחת  ה  ָרׁשָ ּפָ ִהיא  א"  ִתּשָׂ "לֹא  ַעד  "ָאֹנִכי"  ּמֵ ׁשֶ ַעְצָמּה,  ְפֵני  ּבִ ה  ָפָרׁשָ ּבְ

ְרָצח" ַעד  ְרָצח". ֲאָבל ִמ"ּלֹא ּתִ כֹור" ַעד "לֹא ּתִ סּוק ֶאָחד�. ְוֵכן ִמ"ּזָ ּנּו ּפָ ה ִמּמֶ ֶאָחד, ְלָכְך ַנֲעׂשָ

סּוִקים. ה ֵמֶהם ד' ּפְ ּבּוִרים, ְלָכְך ַנֲעׂשָ ּיֹות ְסתּומֹות, ְוֵהם ד' ּדִ ָרׁשִ ד' ּפָ ב ּבְ "לֹא ַתְחֹמד" ִנְכּתַ

ִריָאה ֵאין ִמ"ּלֹא ִתְרַצח" ַעד "לֹא ַתְחֹמד"  ִעְנַין ַהּקְ ּלְ ִרי, ׁשֶ ר ְלִפי ַהּקְ ִני הּוא ְמֻסּדָ ֵ יא ְוַהּשׁ
תֹוְך ֶאְמַצע  ָאסּור ְלַהְפִסיק ְקִריָאתֹו357 ְלַגְמֵרי358 ּבְ ַהְינּו ׁשֶ ְלַבד, ּדְ סּוק ֶאָחד ּבִ א ּפָ ֶאּלָ

יַני,  ִמּסִ ה  ְלֹמׁשֶ ֲהָלָכה  ֵהם  סּוִקים  ַהּפְ ַהְפָסקֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ָיִחיד359,  ּבְ ּקֹוֵרא  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ֶזה  סּוק  ּפָ

ִריָאה  ַהּקְ ְלַהְפִסיק  ָאסּור  ׁשֶ ְוֵכיָון  יַני360,  ִמּסִ ה  ָלנּו ֹמׁשֶ ַסק  ּפָ ּלֹא  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ְלַהְפִסיק  ְוָאסּור 

ַפַעם ֶאָחד – ֵהם ִנְקָרִאים  ּקֹוְרִאין ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ן ּגַ לּו, ִאם ּכֵ ּיֹות ְקַטּנֹות ַהּלָ ָרׁשִ ֶאְמַצע ד' ּפָ ְלַגְמֵרי ּבְ

ֵאין ָלנּו  סּוק ֶאָחד, ׁשֶ ֱאֶמת ּפָ ֵהם ּבֶ מֹו ׁשֶ סּוק ֶאָחד, ּכְ ן ּפָ ּלָ ֶרת אֹוָתן ַלֲעׂשֹות ִמּכֻ ְנִגיָנה ַהְמַחּבֶ ּבִ

בֹות361.  חֹות ִמג' ּתֵ סּוק ּפָ ָכל ַהּתֹוָרה ּפָ ּבְ

357.  תענית כז, ב. מגילה כב, א.
358.  כלומר שאינו מסיים קריאתו, אבל בשהיה בלבד - ראה סוכה לט, רע"א: אסוקי מילתא לית לן בה. תוס' שם 

לח, ב ד"ה אמר. וראה אנציקלופידה תלמודית שם ע' תרטו.
359.  משמעות הגמרא תענית ומגילה שם, ממעשה דרבי חנינא.

360.  תענית שם. מגילה שם. וראה לעיל סימן לב סמ"ז.
361.  חזקוני שם. משאת בנימין שם. מ"א שם. וראה גם תוס' קידושין ל, א ד"ה יתר.



סּוִקים  ה ּפְ כֹור" ַעד "לֹא ִתְרַצח", ֵהן ֻמְפָסִקים ְלַכּמָ א", ּוִמ"ּזָ ְוֵכן ֵמ"ָאֹנִכי" ַעד "לֹא ִתּשָׂ

ֶאְמַצע  ּבְ ְלַגְמֵרי362  ְקִריָאתֹו  ְלַהְפִסיק  ר  ֻמּתָ ִחיד  ַהּיָ ׁשֶ ְלִעְנַין  ַהְינּו  ּדְ ִריָאה,  ַהּקְ ְלִעְנַין 

ם  ׁשָ ְלַהְפִסיק  ִאּסּור  ֵאין  ִצּבּור  ּבְ ְוַאף  סּוק.  ּפָ סֹוף  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַרק  ְו"ָזכֹור",  "ָאֹנִכי"  ת  ָרׁשַ ּפָ

ְנִגיָנה  ִסיָמן קל"ח363, ְלָכְך ֵהם ִנְקָרִאים ּבִ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְכָנִסין ְויֹוְצִאין, ּכְ ּום ַהּנִ א ִמּשׁ ֶאּלָ

סּוִקים ְלִעְנַין ִמְנַין  ה ּפְ ּמָ ֱאֶמת ּכַ ֵהן ּבֶ מֹו ׁשֶ סּוִקים, ּכְ ה ּפְ ּמָ ְפֶסֶקת אֹוָתן ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ּכַ ַהּמַ

סּוִקים364. ַהּפְ

סּוק ֶאָחד,  ּבּור ּפָ ל ּדִ ָהִראׁשֹון, ַלֲעׂשֹות ִמּכָ ִצּבּור ּבְ ֲעֶצֶרת נֹוֲהִגין ִלְקרֹות ּבְ ל ָמקֹום, ּבַ ּוִמּכָ

ָפסּוק  ּבְ ּבּור  ּדִ ל  ּכָ נּו  ּתְ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹותֹו  קֹוִרין  ְלָכְך  רֹות,  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ נּו  ִנּתְ ּיֹום  ּבַ ּבֹו  ׁשֶ ְלִפי 

ֶאָחד365. 

ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַאף  ְלעֹוָלם,  ָהִראׁשֹון  ּבְ ִצּבּור  ּבְ ִלְקרֹות  נֹוֲהִגין366  ְוֵיׁש 

ִני. ֵ ּשׁ ִחיד ַהּקֹוֵרא ְלַעְצמֹו – קֹוֵרא ּבַ ן, ַרק ַהּיָ ָוֶאְתַחּנַ

ּתֹוָרה  ְפִטיר קֹוֵרא ּבַ כֹור"367, ְוַהּמַ ל ַהּבְ ת "ּכָ ָפָרׁשַ ְבֵרי ּבְ ה ּגַ ָ ִני קֹוִרין ֲחִמּשׁ יֹום טֹוב ׁשֵ יב ּבְ
ַעד  ַלֲחַבּקּוק"370  ה  ִפּלָ "ּתְ ִביא369  ּנָ ּבַ ּוַמְפִטיר  ִראׁשֹון368,  ּבָ מֹו  ּכְ ּכּוִרים"  ַהּבִ "ּוְביֹום 

ֵהיַכל ָקְדׁשֹו"372. ְתִחיִלין ִמן "ְוה' ּבְ ּמַ ְנִגינֹוָתי"371. ְוֵיׁש ְמקֹומֹות ׁשֶ ַח ּבִ "ַלְמַנּצֵ

ָנה  ּלֹא ִנּתְ ֵדי ִלְלֹמד ׁשֶ ן ּתֹוָרה, ּכְ הּוא ְזַמן ַמּתַ בּועֹות373 ׁשֶ ׁשָ ת רּות ּבְ יג נֹוֲהִגין ִלְקרֹות ְמִגּלַ
לּום  ָרה. ְוֵאין ְמָבְרִכין ּכְ ּיְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ָהָיה ְלרּות ּכְ מֹו ׁשֶ א ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין ְוֹעִני374 ּכְ ּתֹוָרה ֶאּלָ

ִסיָמן ת"צ375. ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ה זֹו, ּכְ ַעל ְקִריַאת ְמִגּלָ

362.  ראה מ"א ריש סימן רפב.
363.  סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם ס"א.

364.  ראה קידושין שם.
365.  חזקוני שם. משאת בנימין שם. מ"א שם. אליה רבה שם.

366.  מ"א שם, בשם אור תורה שתי ידות יא, ב; והכותב בעין יעקב בירושלמי שקלים פ"ו אות ל.
367.  דברים טו, יט. מגילה לא, א. טור ושו"ע ס"ב.

368.  טור ושו"ע שם.
369.  גמרא שם. טור ושו"ע שם.

370.  חבקוק ג, א. מ"א שם.
371.  שם ג, יט. טור ושו"ע שם.

372.  שם ב, כ. טור ושו"ע שם. וכ"ה מנהג חב"ד.
373.  ילקוט שמעוני רות רמז תקצו. אבודרהם סדר תפלות הפסח. רמ"א סימן תצ ס"ט.

374.  ילקוט שמעוני שם. מ"א סימן תצ סק"ח. 
375.  סעיף יז.



ן  ַמּתַ ְמַחת  ְלׂשִ ֵזֶכר  בּועֹות,  ׁשָ ּבְ ים377  ּתִ ּוַבּבָ ֶנֶסת376  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִבים  ֲעׂשָ ֹטַח  ִלׁשְ יד ְונֹוֲהִגין 
ֶהם  ְטָחן ֲאִפּלּו ִאם ֵאיָנן ְראּוִיין ְלַמֲאָכל, ְוֵאין ּבָ ר ְלׁשָ יֹום טֹוב ַעְצמֹו ֻמּתָ ּתֹוָרה378. ְוַאף ּבְ

ן ִסיָמן ש"ח380. יֹום טֹוב379, ַעּיֵ ְטָחן ּבְ ב ֲעֵליֶהן ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ְלׁשָ ָחׁשַ יָון ׁשֶ ִאּסּור ֻמְקֶצה, ּכֵ

ר ְלַטְלְטָלם,  ָתּ ּמֻ ת381. ַאף ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְטֵחם ּבְ ת – לֹא ִיׁשְ ּבָ ַ בּועֹות ַאַחר ַהּשׁ ל ָמקֹום, ִאם ָחל ׁשָ ּוִמּכָ

ת ְליֹום טֹוב, ְוָאסּור  ּבָ ַ מֹו ֵמִכין ִמּשׁ ת ְלֹצֶרְך יֹום טֹוב – ֲהֵרי ֶזה ּכְ ּבָ ׁשַ ְטָחן ּבְ ָ ּשׁ ׁשֶ ל ָמקֹום ּכְ ִמּכָ

ֵאר  ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ֵאין ּבֹו ׁשּום ֶסֶרְך ְמָלאָכה, ּכְ ָדָבר ׁשֶ ת ְליֹום טֹוב382 ֲאִפּלּו ּבְ ּבָ ַ לּום ִמּשׁ ְלָהִכין ּכְ

ִסיָמן תק"ג383. ּבְ

ֲעֶצֶרת ִנּדֹוִנין ַעל  ּבַ יר ׁשֶ ֵדי ְלַהְזּכִ ים384, ּכְ ּתִ ֶנֶסת ּוַבּבָ ֵבית ַהּכְ טו נֹוֲהִגין ְלַהֲעִמיד ִאיָלנֹות ּבְ
לּו ֲעֵליֶהם386. ּלְ רֹות ָהִאיָלן385 ְוִיְתּפַ ּפֵ

בּועֹות387, ּוִמְנַהג ֲאבֹוֵתינּו  ל ׁשָ יֹום א' ׁשֶ קֹומֹות ֶלֱאֹכל ַמַאְכֵלי ָחָלב ּבְ ָכל ַהּמְ טז נֹוֲהִגין ּבְ
ה ְטָעִמים ֶנֶאְמרּו ָעָליו389.  י ַהְרּבֵ ּתֹוָרה ִהיא388, ּכִ

ְצִריִכין  ְלִפיָכְך  תקכ"ט390,  ִסיָמן  ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ טֹוב  יֹום  ָכל  ּבְ ר  ׂשָ ּבָ ֶלֱאֹכל  ְצָוה  ּמִ ׁשֶ ּוְלִפי 

ָעה ִסיָמן פ"ח ופ"ט392. יֹוֶרה ּדֵ תּוב ּבְ ּכָ ָחָלב, ְוַיֲעׂשּו ּכַ ר ּבְ ׂשָ ּלֹא ָיבֹואּו ִליֵדי ִאּסּור391 ּבָ ֵהר ׁשֶ ְלִהּזָ

ה  ּנּור ֹקֶדם ָהֲאִפּיָ יִקין ַהּתַ ּסִ ּמַ ׁשֶ ֲהרּו ּכְ ֶחְמָאה – ִיּזָ ָחָלב אֹו ּבְ ְוַהּנֹוֲהִגים ֶלֱאפֹות ֶלֶחם ִנּלֹוׁש ּבְ

ל  ׁשֶ ֹרֶטב  ּנּו ֶאת  ִמּמֶ ְלַהְפִליט  ֵדי  ּכְ ּנּו394,  ִמּמֶ ִזין  ִנּתָ ִנּצֹוצֹות  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ִעְנַין  ּבְ ָיֶפה393  יקּוהּו  ּסִ ּיַ ׁשֶ

376.  מהרי"ל הל' שבועות. רמ"א ס"ג.
377.  רמ"א שם.
378.  רמ"א שם.

379.  מ"א סק"ה.
380.  סעיף נ.

381.  מהרי"ל שם.
382.  מ"א שם.

383.  סעיף ג. וראה גם לעיל סימן תנה סי"א.
384.  מ"א סוף סק"ה. ח"י סק"ז.

385.  ראה משנה ר"ה טז, א.
386.  מ"א שם.

387.  רמ"א ס"ג.
388.  מ"א סק"ו.

389.  מ"א שם. וראה אהלי שם ח"ו ע' רא.
390.  סעיף ז.

391.  מ"א שם.
392.  ראה העו"ב תת ע' 121.

393.  מ"א סק"ח. ובסימן תסא סוף ס"ק א.
394.  כדלעיל סימן תסא ס"א, וש"נ. וראה לעיל סימן תנא סי"ג בהגהה.



ן  ַעּיֵ ּלֹו,  ּכֻ ֵני  ּפְ ַעל  ִכים  ְמַהּלְ ָחִלים  ַהּגֶ ְהיּו  ּיִ )ְוׁשֶ תֹוכֹו  ּבְ ְוִנְבַלע  ִלְפָעִמים  ָעָליו  ְך  ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ר  ׂשָ ּבָ

ִסיָמן תס"א395(. 

יֹוִציאּוהּו  ְולֹא  ּנּור�.  ַהּתַ ִמן  ֶזה  ֶלֶחם  ּה  ּבָ ְלהֹוִציא  ה396  ֲחָדׁשָ ה  ַמְרּדֶ ח  ִלּקַ ֲהרּו  ִיּזָ ְוֵכן 

ל ָחָלב, ֲאִפּלּו ִאם רֹוִצים ְלָהְפָכּה  ֵאיָנן ׁשֶ ָחִמים ׁשֶ ל ַהּלְ ּכָ ָאר  ּה ׁשְ ּבָ ּמֹוִציִאין  ה ׁשֶ ַמְרּדֶ ּבְ

ּה  ּיֹוִציאּו ּבָ ׁשֶ ָכל ָעְבָיּה398 ּכְ ּה ַטַעם ֶהָחָלב ּבְ ו ְיֵהא ִנְבָלע ּבָ ַעְכׁשָ ִני397, ְלִפי ׁשֶ ֵ ּה ַהּשׁ ַעל ִצּדָ

ה  ַמְרּדֶ ּבְ ְויֹוִציאּוהּו  ר  ׂשָ ּבָ ּיֹאפּו ֶלֶחם ַאֵחר ְלָאְכלֹו ִעם  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָחָלב,  ּבְ ִנּלֹוׁש  ֶלֶחם 

ִסיָמן  ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְקִליָפה,  ֵדי  )ּכְ ֶחם  ּלֶ ּבַ ַלע  ְוִיּבָ ֶהָחָלב  ַטַעם  ּנּו  ִמּמֶ ִנְפָלט  ְיֵהא   – זֹו 

תנ"א399(. 

ר נֹוֵתן  הּוא נֹוֵתן ַטַעם ּבַ ר, ְלִפי ׁשֶ ׂשָ ר ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ַההּוא ִעם ּבָ ן ֻמּתָ ה ּכֵ ִאם ָעַבר ְוָעׂשָ ְוַאף ׁשֶ

ה ָאסּור  ִחּלָ ל ָמקֹום ֲהֵרי ְלַכּתְ ָעה ִסיָמן צ"ד400, ִמּכָ יֹוֶרה ּדֵ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ל ֶהּתֵ ַטַעם ׁשֶ

ָעה ִסיָמן צ"ה401.  יֹוֶרה ּדֵ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר נֹוֵתן ַטַעם, ּכְ ַלֲעׂשֹות נֹוֵתן ַטַעם ּבַ

ם(. ן ׁשָ ִסיָמן תק"ה402, ַעּיֵ ֵאר ּבְ יֹום טֹוב – ִיְתּבָ ֱחַלב ּבְ ּנֶ )ְוִדין ֶהָחָלב ׁשֶ

רּוְך  ִמ"ּבָ ָלֶהם  ק  ְלַחּלֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ִיּזָ  – ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ּבּור  ְלַהּצִ ִמים  ׂשָ ּבְ ֵבי  ִעׂשְ ק  יז ַהְמַחּלֵ
ֵרה  מֹוֶנה ֶעׂשְ ָאַמר" אֹו ְלַאַחר ׁשְ רּוְך ׁשֶ ּקֶֹדם "ּבָ ֵרה403, ׁשֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ ָאַמר" ַעד ְלַאַחר ׁשְ ׁשֶ

ֵרה  מֹוֶנה ֶעׂשְ ָאַמר" ַעד ְלַאַחר ׁשְ רּוְך ׁשֶ יַע ָלֶהם, ֲאָבל ִמ"ּבָ ּגִ ְיכֹוִלין ֵהן ְלָבֵרְך ַעל ָהֵריַח ַהּמַ

ר  ָתּ ּמֻ ׁשֶ ְלֶפֶרק  ֶרק  ּפֶ ין  ּבֵ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָרָכה,  ּבְ לֹא  ּבְ ֵמָהֵריַח  ְוֵיָהֶנה  ִדּבּור404  ּבְ ְלַהְפִסיק  ָאסּור 

י ֵכן ָאסּור ְלַהְפִסיק ְלָבֵרְך ַעל ָהֵריַח406,  ר ָוָדם405 - ַאף ַעל ּפִ ׂשָ בֹוד ּבָ ִביל ּכְ ׁשְ ְלַהְפִסיק ֲאִפּלּו ּבִ

ן ְלָהִריַח,  ּוֵ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ א ּכְ ֲהֵרי ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרְך ַעל ָהֵריַח ֶאּלָ ָלל, ׁשֶ ָרָכה זֹו ֵאיָנּה חֹוָבה ּכְ ּבְ ְלִפי ׁשֶ

ּנּו – ֵאינֹו  ְרחֹו ֶנֱהָנה ִמּמֶ ַעל ּכָ ּבְ ן ֵאָליו ַאף ׁשֶ ּוֵ יַע לֹו ֵמֵאָליו ְוהּוא ֵאינֹו ִמְתּכַ ֲאָבל ִאם ָהֵריַח ַמּגִ

395.  שם, וש"נ. וראה מ"א שם סק"ד.
396.  מ"א סק"ח.

397.  מ"א שם.
398.  מ"א שם. דאין אנו בקיאים בין כחוש לשמן )כדלעיל סימן תמז ס"ז וש"נ(, ואוסר החלב את כולו.

399.  סנ"ו וסס"ו. וראה העו"ב תתנב ע' 79.
400. סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם ס"ה. פסקי אדה"ז ע' 167.

401.  סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם ס"ב. פסקי אדה"ז שם. שערי יו"ד ע' שיז. העו"ב תרנה ע' 
.25

402.  סעי' א-ו.
403.  של"ה ריש מסכת שבועות. מ"א סק"ט.

404.  כדלעיל סימן נא ס"ד.
405.  כדלעיל שם ס"ה.

406.  דלא כח"י סק"ז. וראה העו"ב תת ע' 127.



ָאסּור ְלַהְפִסיק – לֹא  ָמקֹום ׁשֶ עֹוֵמד ּבְ ן ֶזה ׁשֶ ִסיָמן רי"ז407, ִאם ּכֵ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ְמָבֵרְך ָעָליו ּכְ

ן ְלָהִריַח ְולֹא ַיְפִסיק ְלָבֵרְך ַעל ָהֵריַח. ּוֵ ִיְתּכַ

ּבֹו  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ יֹום  הּוא  ׁשֶ ְלִפי  בּועֹות408,  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ֲחלֹום  ֲעִנית  ּתַ ְלִהְתַעּנֹות  יח ָאסּור 
ָנה  ּתְ ּנִ ָרֵאל יֹום ׁשֶ ל ְלִיׂשְ ּנַֹח ּוְמֻקּבָ ֹמַח ּבֹו410, ְלַהְראֹות ׁשֶ ַהּתֹוָרה409, ְוָצִריְך ֶלֱאֹכל ְוִלׂשְ

ֶהם  ּבָ ְלִהְתַעּנֹות  ר  ָתּ ּמֻ ׁשֶ תֹות  ּבָ ְוׁשַ טֹוִבים  ָיִמים  ָאר  ִלׁשְ ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ְלִפיָכְך  ַהּתֹוָרה411,  ּבֹו 

ִסיָמן רפ"ח412. ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֲעִנית ֲחלֹום ּכְ ּתַ

ָהָיה "יֹום ְטבֹוַח"415  ין414, ְלִפי ׁשֶ ר ַהּדִ בּועֹות ָאסּור ְלִהְתַעּנֹות413 ֵמִעּקַ ָ מֹוָצֵאי ַחג ַהּשׁ יט ּבְ
ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ה  ְרִאּיָ עֹולֹות  ַמְקִריִבין  ָהיּו  ּיֹום  ּבַ ּבֹו  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ם,  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ

ִלין יֹום טֹוב  ֶהם ׁשּום ֹצֶרְך ֹאֶכל ֶנֶפׁש, ְוֵאין ְמַחּלְ ֵאין ּבָ יֹום טֹוב ַעְצמֹו, ְלִפי ׁשֶ ְיכֹוִלין ְלַהְקִריב ּבְ

ְבָעה.  ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ ָהֲעֶצֶרת ֵיׁש ָלּה ּתַ ר ְלַהְקִריָבן ַאַחר יֹום טֹוב, ׁשֶ ֶאְפׁשָ יָון ׁשֶ ִביָלם, ּכֵ ׁשְ ּבִ

יֹום טֹוב  ר ְלַהְקִריָבן ַאף ּבְ ל ֻמּתָ ית ִהּלֵ אי, ֲאָבל ְלִדְבֵרי ּבֵ ּמַ ית ׁשַ ה הּוא ְלִדְבֵרי ּבֵ ּזֶ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

ָרֵאל ָנֲהגּו  ׂשְ ה ִמּיִ ִדְבֵריֶהם, ְוַהְרּבֵ ל417 ּכְ ית ִהּלֵ ָדָבר ֶזה ָעׂשּו ּבֵ ּבְ יָון ׁשֶ ל ָמקֹום ּכֵ ַעְצמֹו416, ִמּכָ

מֹו יֹום טֹוב  הּוא מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ּכְ ה ָלֶהם יֹום ֶזה ׁשֶ מֹוָתם ְלַהְקִריָבן ַאַחר יֹום טֹוב, ְוַנֲעׂשָ ּכְ

ָרה  ׁש – לֹא ֻהּתְ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ ה ִמּשׁ ן ַאף ַעּתָ ד418 ְוַתֲעִנית, ִאם ּכֵ ֶהְסּפֵ ַעְצמֹו ְלֵהָאֵסר ּבֹו ּבְ

ּיֹום. ֲעִנית ּבֹו ּבַ ד ְוַהּתַ ַהֶהְסּפֵ

407.  סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה ט"ז שם סק"א וסק"ד. וראה גם סדר ברה"נ פי"א ה"ג וה"י.
ב  סח,  פסחים  דרבינא  בריה  דמר  ה(,  ס"ק  קו"א  רמט  סימן  לעיל  )הובא  רסב  סימן  ח"ד  הרשב"א  שו"ת    .408
)דבכולא שתא יתיב בתעניתא בר מעצרתא ופוריא ומעלי יומא דכפורי( דבתענית חלום איירי. ח"י סק"ח, בשם 
מהרי"ל הל' יו"ט )ע' קפה, לענין יו"ט(. וראה לקמן סימן תרד סוף ס"א )ערב יוה"כ(. לעיל סימן רפח סוף ס"ג 

)פורים(. 
409.  פסחים שם.

410.  רבי אלעזר פסחים שם ורש"י ד"ה דבעינן. וראה לקו"ש חכ"ג ע' 27.
411.  רש"י שם. וראה שלחן המלך ח"ב ע' קמא הערה 8. 

412.  סעיף ג.
413.  אגור סימן תרסה בשם ה"ר ישעיה )תוס' רי"ד חגיגה יח, א ד"ה לא. פסקי רי"ד שם(. ר"י בן חביב בספר עין 

יעקב בפרק ב דחגיגה )הכותב אות טז(. שו"ע ס"ג. 
414.  ראה גם לעיל סימן תכט סי"ח. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1030 הערה 26 שכן הוא גם במוצאי חג השבועות בחו"ל. 

וראה לקמן ס"כ.
 24 415.  ראה משנה חגיגה יז, א. גמרא שם יח, סוע"א. תוס' רי"ד שם. לבוש ס"ג. מ"א סק"ג. לקו"ש חכ"ח ע' 

ואילך. שם ע' 79. שלחן המלך ח"ב ע' קמב ואילך. סופרים וספרים פסקים ע' 16
416.  משנה שם.

417.  בקונטרס השלחן הגיה: ב"ש. וראה לקו"ש חכ"ח ע' 26 הערה 26: אבל דוחק להגיה כן בשו"ע מאחר שכ"ה 
בכל הדפוסים שתח"י. 

418.  ראה חגיגה יח, סוע"א.



ית  ל ֻסּכֹות לֹא ָהָיה "יֹום ְטבֹוַח" ַאף ְלִדְבֵרי ּבֵ ַסח ְוׁשֶ ל ּפֶ מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ֲאָבל ּבְ

ל מֹוֵעד419,  הּוא ֻחּלֹו ׁשֶ מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ה ָהיּו ִנְקָרבֹות ּבְ ל עֹולֹות ְרִאּיָ ּכָ אי, ׁשֶ ּמַ ׁשַ

ֵאר  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ָעְלָמא, ּכְ א ֵמֲחַמת ִמְנָהג ּבְ ין ֶאּלָ ר ַהּדִ ֶהם ִאּסּור ְלִהְתַעּנֹות ֵמִעּקַ ְלִפיָכְך ֵאין ּבָ

ִסיָמן תכ"ט420. ּבְ

ֲחנּון422 ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש423 ַעד ח'  ּלֹא לֹוַמר ּתַ ּלֹא ְלִהְתַעּנֹות421 ְוׁשֶ ְמִדינֹות ֵאּלּו ׁשֶ כ ְונֹוֲהִגין ּבִ
ד  ּיָ ּמִ ְקָרא "ִאְסרּו ַחג"425, ְלִפי ׁשֶ ַהְינּו ַעד ַאַחר מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ַהּנִ ּדְ ְכָלל,  ּבִ ְוַעד  ּבֹו424 

ת  ּבָ ַ ּשׁ ִני ּבַ ֵ ּשׁ ּבַ ַלת ַהּתֹוָרה426, ׁשֶ ִעְנַין ַקּבָ ֶהם ּבְ ק ִעּמָ ה ְלִהְתַעּסֵ ַאַחר ֹראׁש ֹחֶדׁש ִהְתִחיל ֹמׁשֶ

ֲהִנים ְוגֹו'"428,  ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֹ ם ּתִ ת ָאַמר ָלֶהם: "ְוַאּתֶ ּבָ ַ ּשׁ י ּבַ ִליׁשִ ְ ָהָיה ֹראׁש ֹחֶדׁש427, ּוַבּשׁ

י ָאַמר ָלֶהם  ָהר ְוגֹו'"429, ּוַבֲחִמיׁשִ ְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ּבָ ָ ָלה: "ִהּשׁ ּוָבְרִביִעי ָאַמר ָלֶהם ִמְצַות ַהְגּבָ

הּוא  י"430 ׁשֶ ִליׁשִ ְ ׁשֹוֵתיֶהן "ַהּיֹום ּוָמָחר", ְוִיְהיּו ְנכֹוִנים "ַלּיֹום ַהּשׁ ְפְרׁשּו ִמּנְ ּיִ ה, ׁשֶ ִריׁשָ ִמְצַות ּפְ

ָנה ַהּתֹוָרה431. ּבֹו ִנּתְ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ

419.  לבוש שם.
420.  סעיף יז.

421.  מ"א סק"ד. וראה גם לעיל סימן רפח ס"ג.
422.  הגהות מיימוניות הל' תפלה פ"ה אות ש. מנהגים )טירנא( מנהגי סיון. רמ"א ס"ג.

423.  בר"ח האיסור להתענות הוא מן הדין, וראה לקו"ש חי"ח ע' 19 הערה 15.
424.  בסידור )לפני ובא לציון(: מנהג ספרד דאין אומרים תחנון עד י"ב בו ועד בכלל ... כי החג יש לו תשלומין כל 

שבעה, וש"נ. וראה לקו"ש חכ"ח ע' 76 הערה 2.
425.  כדלעיל סימן תכט סי"ז. וראה לעיל סי"ט שהוא יום טבוח ואסור להתענות בו מן הדין. וראה לקו"ש חל"ח 

ע' 4 הערה 31.
426.  ראה מ"א סק"ד. לקו"ש חל"ח ע' 1 ואילך. שלחן המלך ח"ב ע' קנב ואילך.

427.  כדעת רבנן שבת פז, א. וראה לקו"ש חי"ח ע' 19 הערה 15. חכ"ח ע' 7 הערה 12.
428.  שמות יט, ו. וראה לקו"ש חי"ח ע' 20 ואילך.

429.  שם יט, יב.
430.  שם יט, י-יא )באמירת ה' למשה( וראה שם יט, טו )באמירת משה לעם(. רש"י שם.

431.  כדלעיל ס"א.




