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ת ֵסֶדר תפט. ִפלַּ ח ֶשל ֵשִני ֵליל תְּ ת ֶפסַּ ִפירַּ ִעיִפים: ל' ּובֹו ,]א[ָהֹעֶמר ּוסְּ  סְּ
ה ִמְצַות א ִיְספֹּר ַהּתֹוָרה  ִמן  ֲעשֵׂ ָחד  ָכל ]ב[שֶׁ ל אֶׁ   ָקְרַבן  ֲהָבַאת  ִמיֹום  ]ד[ָיִמים  ָשבּועֹות  ִשְבָעה ]ג[ִמִיְשָראֵׂ

ר ֱאַמר  ,]ה[ָהעֹּמֶׁ נֶׁ ם ]ו[שֶׁ ם  "ּוְסַפְרּתֶׁ ם  ִמיֹום  ַהַשָבת  ִמָמֳחַרת  ָלכֶׁ ת   ֲהִביֲאכֶׁ ר  אֶׁ  ַשָבתֹות ַבעשֶׁ   ַהְּתנּוָפה   עֹּמֶׁ

ר  ִּתְהיֶׁיָנה",  ְּתִמימֹּת   ָיכֹול   ָלך",   "ִּתְסָפר  :]ח[ֲחָכִמים  ְוָדְרשּו   ְוגֹו'",  ָלך   ִּתְסָפר  ָשֻבעֹּת  "ִשְבָעה  ]ז[ְואֹומֵׂ

ית ל,   ְכמֹו   ִדין,  ְבבֵׂ ּסֹוְפִרין  ְביֹובֵׂ ית  שֶׁ ַבע  ]ט[ִדין  ְבבֵׂ   ִשים" ַהֲחִמ   "ְשַנת   ּוְמַקְדִשין  ָשִנים",   ַשְבתֹות   "שֶׁ

ל ם   לֹוַמר:  ַּתְלמּוד ?]י[ַליֹובֵׂ ם" "ּוְסַפְרּתֶׁ י ,]יא[ָלכֶׁ ָחד  ְלָכל ְלָסְפָרּה ְכדֵׂ ָחד אֶׁ  .]יב[ְואֶׁ
ין ָחד  ִאם  ַאף  ֻכָלם.  ְבַעד  ִלְספֹּר  ְיכֹוִלים ]יד[ִצבּור  ְשִליחַ   אֹו ]יג[ַהִצבּור  ְואֵׂ ה  אֶׁ רֹו  ְמַצּוֶׁ ִיְספֹּר   ַלֲחבֵׂ  שֶׁ

ינֹו – ְלָכך ָשִליחַ   ַוֲעָשאֹו ִבְשִבילֹו א אֵׂ י יֹוצֵׂ ֹּא ]טו[חֹוָבתֹו ְידֵׂ ל רֹו.  ִמִפי ַהְּסִפיָרה  ָשַמע  ְכשֶׁ  ֲחבֵׂ
רֹו,  ִמִפי  ַהְּסִפיָרה   ָשַמע  ְבַעְצמֹו  הּוא  ִאם  ֲאָבל ן  ִאם  ֲחבֵׂ את  ִנְתַכּוֵׂ י  ָלצֵׂ רֹו  ְוַגם   זֹו,  ִבְשִמיָעה  חֹוָבתֹו  ְידֵׂ   ֲחבֵׂ

ן ִנְתכַ   ַהַמְשִמיעַ  י   ָיָצא  - ]טז[ְלהֹוִציאֹו  ּוֵׂ עַ   ,]יז[ַהּתֹוָרה  ִמן  חֹוָבתֹו   ְידֵׂ ַהשֹומֵׂ רְכאֹו  הּוא   שֶׁ  ְוהּוא  .]יח[מֵׂ

ָשַמע  .]יט[זֹו ְבִמְצָוה ַהְמֻחָיב ִמִפי שֶׁ
ה  ַעל  חֹוְלִקין   ְויֵׂש ָצִריך ]כ[ְואֹוְמִרים  זֶׁ א   שֶׁ ְּתהֵׂ ָחד  ְלָכל  ְסִפיָרה  שֶׁ ָחד  אֶׁ ָכל  ַמָמש,  ְואֶׁ ָחד  שֶׁ  ִיְספֹּר   אֶׁ

ם  ָלחֹּש ְויֵׂש  .]כא[ְבַעְצמֹו יהֶׁ ֹּא  ,]כב[ְלַכְּתִחָלה ְלִדְברֵׂ ל ַהְשִליחַ  ַהְּסִפיָרה  ְשִמיַעת ַעל   ִלְסמֹּך שֶׁ  ִצבּור.  מֵׂ
ַהְשִליחַ   ִלְשמֹּעַ   כֹול יָ   ַהְבָרָכה   ֲאָבל עַ   הּוא  ִאם  ַאף  ְלַכְּתִחָלה   ִצבּור   מֵׂ ך  יֹודֵׂ  ְבַעְצמֹו,  ְלָברֵׂ

ֲעָשָרה עֹוִשין ]כג[שֶׁ ָחד   ָיכֹול   –  ַאַחת  ְבַבת   ִמְצָוה  שֶׁ ן  אֶׁ הֶׁ ך   מֵׂ ר   ְכמֹו   ,]כד[ֻכָלם  ְשִבילבִ   ְלָברֵׂ ִנְתָבאֵׂ   ְבִסיָמן   שֶׁ

ָשַמע   ְוַאַחר .]כה[ח'  .]כז[ ִמָיד ִיְספֹּר – ]כו[ַהְבָרָכה שֶׁ
י   זֹו,  ִמִמְצָוה  ְפטּוִרים  ]כח[ ַוֲעָבִדים  ָנִשים ב הּוא  ִמְפנֵׂ ה   ִמְצַות  שֶׁ ַהְזַמן  ֲעשֵׂ  ּוְבִמְקָצת  .]כט[ְגָרָמא  שֶׁ

ם  זֹו  ִמְצָוה  ַהָנִשים  ָשמּו  ]ל[ְמִדינֹות יהֶׁ ין  .]לא[חֹוָבה  ֲעלֵׂ ן  ְבַמה ]לב[ִאּסּור  ֲחַשש   ְואֵׂ הֵׂ יהָ   ְמָבְרכֹות  שֶׁ  ָעלֶׁ

ם ַאף הֵׂ ָנה,  ְפטּורֹות  שֶׁ ן  ִממֶׁ  . ]לג["]ז[י  ִסיָמן ַעיֵׂ
גֶׁת זֹו  ּוִמְצָוה ץ נֹוהֶׁ ץ, ּוְבחּוָצה ָבָארֶׁ י ָלָארֶׁ ֹּאְושֶׁ  ַהַבִית ִבְפנֵׂ י  ל  .]לד[ַהַבִית ִבְפנֵׂ

ַבְזַמן  ]לה[ אֹוְמִרים  ְויֵׂש ה  שֶׁ ין  ַהזֶׁ אֵׂ ית  שֶׁ ין  ַקָים  ַהִמְקָדש   בֵׂ ר  ַמְקִריִבין  ְואֵׂ ין   –  ָהעֹּמֶׁ גֶׁת  זֹו  ִמְצָוה  אֵׂ  נֹוהֶׁ

י ְכָלל ָלא ּתֹוָרה, ִמִדְברֵׂ י  אֶׁ ִּתְקנּו  סֹוְפִרים ִמִדְברֵׂ ר   שֶׁ כֶׁ ן  .]לו[ַלִמְקָדש" "זֵׂ  . ]לז[ִעָקר  ְוכֵׂ
ִּתְקנּו  ַמה   ָכל  ָמקֹום,   ּוִמָכל ין  ִּתְקנּו  ֲחָכִמים   שֶׁ ל  ְכעֵׂ ין  ,]לח[ּתֹוָרה  שֶׁ ם   ִחלּוק  ְואֵׂ יהֶׁ ינֵׂ לָ   בֵׂ   ַבְדָבִרים   א אֶׁ

ר ִיְתָבאֵׂ  . ]לט[שֶׁ
ר  ַהְקָרַבת  ְזַמן  ג ֱאַמר  ְבִניָסן,   ְבט"ז  הּוא ]מ[ָהעֹּמֶׁ נֶׁ נּו   ַהַשָבת  "ִמָמֳחַרת ]מא[שֶׁ   ְוִקְבלּו  ְוגֹו'",  ְיִניפֶׁ

ה []מבֲחָכִמים זֶׁ ל  ָהִראשֹון טֹוב יֹום ִמָמֳחַרת הּוא שֶׁ ַסח  שֶׁ  .]מג[פֶׁ
ה   ּוִמיֹום  ֹּא   ִלְספֹּר   ַמְתִחיִלין  ַעְצמֹו   זֶׁ ְלַאֲחָריו,  ִמיֹום   ְול ֱאַמר  שֶׁ נֶׁ ל  ]מד[שֶׁ ָהחֵׂ ש   "מֵׂ ְרמֵׂ ל   ַבָקָמה  חֶׁ  ִלְספֹּר  ָּתחֵׂ

ְזַמן  ָלַמְדּתָ   ָהא   ,]מה[ְוגֹו'" אִשית  ִבְזַמן   הּוא   ַהְּסִפיָרה   שֶׁ ר  ְקִציַרת  ִבְזַמן  ְדַהְינּו  ,]מו[ַהְקִציָרה  רֵׂ   ,]מז[ָהעֹּמֶׁ

ם  הּוא ּוְקִציָרתֹו ֹּא ,]מח[ֲהָבָאתֹו קֹּדֶׁ  .]מט[ָכך ַאַחר ְול
ְפָשר   ְוִאי ין ]נ[ַמָמש  ֲהָבָאתֹו  יֹוםבְ   ַהְּסִפיָרה   ְלַהְתִחיל   אֶׁ ר   )ְואֵׂ ב  ָהעֹּמֶׁ ָלא   ָקרֵׂ  (, ]נא[ַמָמש  ַביֹום   אֶׁ

ֱאַמר נֶׁ ין  ִּתְהיֶׁיָנה",   "ְּתִמימֹּת ]נב[שֶׁ א  ַאָּתה   ְואֵׂ ָלא  "ְּתִמימֹּת"  מֹוצֵׂ ַמְתִחיל  אֶׁ ב  ִלְספֹּר  ְכשֶׁ רֶׁ   ְדַהְינּו ,]נג[ָבעֶׁ
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ַמְתִחיל יל  ָהִראשֹון  יֹום   ִלְספֹּר  הּוא  שֶׁ ם  ט"ז  ְבלֵׂ ר  אֹור  קֹּדֶׁ   ַהָיִמים   ְשָאר  ְסִפיַרת  ַהִדין  ְוהּוא  .]נד[ַהבֹּקֶׁ

יָנּה אֵׂ ָלא שֶׁ ִמן  ,]נה[ַבַלְיָלה  אֶׁ ם ַהָיִמים  ָכל ְסִפיַרת ַהְּסָתם שֶׁ  . ]נו[ָשִוין הֵׂ
ר  ַלְיָלההַ   ְוָכל ר  ִלְסִפיַרת  ָכשֵׂ ִאם  ,]נז[ָהעֹּמֶׁ ֹּא ]נח[ָשַכח   שֶׁ ם  ְוִנְזַכר  ַהַלְיָלה  ִבְתִחַלת  ָסַפר  ְול ָעָלה  קֹּדֶׁ  שֶׁ

 ִמָיד ]סא[ַהַלְיָלה  ִבְתִחַלת  ִלְספֹּר   ַהֻמְבָחר  ִמן  ִמְצָוה  ְלַכְּתִחָלה   ֲאָבל  .]ס[ִלְספֹּר  ַחָיב  – ]נט[ַהַשַחר  ַעמּוד

 . ]סב[ַעְרִבית  ְּתִפַלת ַאַחר
ם ִיְספֹּר  ְוקֹּדֶׁ ך,  ָצִריך ]סד[ַבַלְיָלה  ]סג[שֶׁ ךכְ   ְלָברֵׂ רֶׁ ְמָבְרִכין  דֶׁ ין  ַהִמְצֹות,  ָכל  ַעל  שֶׁ ל  בֵׂ ין ]סה[ּתֹוָרה  שֶׁ ל   בֵׂ   שֶׁ

י  . ]סו[סֹוְפִרים ִדְברֵׂ
ֹּא   ִיְספֹּר  –  ַביֹום   ְוִנְזַכר   ַבַלְיָלה   ִלְספֹּר  ]סז[ָשַכח  ִאם   ֲאָבל יֵׂש   ְלִפי   , ]סח[ְבָרָכה  ְבל ִאם  ]סט[אֹוְמִרים  שֶׁ  שֶׁ

ֹּא ר  ִנְקַצר  ל ִזיד  אֹו   ָשַכח  ִאם  ּוְלִפיָכך   ,]ע[םַביֹו   אֹותֹו  קֹוְצִרין  ַבַלְיָלה  ָהעֹּמֶׁ ֹּא ]עא[הֵׂ   ַחָיב   –  ַבַלְיָלה  ָסַפר  ְול

ך  יֹוםבַ   ִלְספֹּר ה  ַעל  חֹוְלִקין  ְויֵׂש  , ]עב[ּוְלָברֵׂ ֹּא  ִיְספֹּר  ְלִפיָכך  ,]עג[זֶׁ ק  ,]עד[ְבָרָכה  ְבל ְּספֵׂ  ְבָרכֹות  שֶׁ

ל  . ]עה[ְלָהקֵׂ
ך   ָצִריך  ַהְּסִפיָרה  ד ֱאַמר  ,]עז[ְמֻעָמד ]עו[ְלָברֵׂ נֶׁ  ִּתְקָרא   ַאל  :]עט[ֲחָכִמים  ְוָדְרשּו  "ַבָקָמה", ]עח[שֶׁ

ָלא "ַבָקָמה" ל ]פ["ְבקֹוָמה  אֶׁ  . ]פא[ִלְספֹּר"  ָּתחֵׂ
ְדָרָשה   ְלִפי ָיָצא, –  ְמיָֻשב ָמָנה ִאם ָמקֹום, ּוִמָכל יָנּה זֹו שֶׁ לָ  אֵׂ  .]פב[ָמאְבָעלְ  ַאְסַמְכָּתא אאֶׁ

ֱאַמר  ,]פג[ַהָשבּועֹות  ְוַגם  ַהָיִמים  ִלְמנֹות  ָצִריך  ַהּתֹוָרה  ִמן ה נֶׁ  ַעד  ְכלֹוַמר  יֹום",  ֲחִמִשים  "ִּתְסְפרּו ]פד[שֶׁ

ר  ,]פה[ֲחִמִשים יַצד   ָלך",  ִּתְסָפר  ָשבּועֹות  "ִשְבָעה ]פו[ְואֹומֵׂ ם  ִיְספֹּר   כֵׂ יהֶׁ ַמִגיעַ   ?]פז[ְשנֵׂ   ָיִמים  ְלִשְבָעה   ְכשֶׁ

ֹּאַמר: ם  ָיִמים  ִשְבָעה  "ַהיֹום   י הֵׂ ָחד",  ָשבּועַ   שֶׁ ַמִגיעַ   אֶׁ ֹּאַמר:   ָעָשר  ַאְרָבָעה  ְליֹום  ּוְכשֶׁ  ַאְרָבָעה   "ַהיֹום   י

ם  יֹום   ָעָשר  הֵׂ י   שֶׁ ן  ָשבּועֹות",  ְשנֵׂ ֹּא  ְוִאם   ְוָשבּוַע.   ָשבּועַ   סֹוף   ָכל  ִבְשָאר  ְוכֵׂ ן   ָעָשה  ל ֹּא  –  כֵׂ י  ָיָצא  ל  חֹוָבתֹו  ְידֵׂ

 . ]פח[ַהּתֹוָרה ִמן
ין  ַבָיִמים  ֲאָבל ו  בֵׂ ְשִרים,   יֹום  ַעד  ט"ו  ּוִמיֹום  ִבְכָלל,  ְוַעד  י"ג  יֹום  ַעד  ח'  ִמיֹום  ְדַהְינּו  בּוַע,ְושָ   ָשבּועַ   ָכל  שֶׁ   עֶׁ

ן ין   ַהָיִמים   ְוכֵׂ בֵׂ ין ]פט[אֹוְמִרים  יֵׂש   –  ַהָשבּועֹות  ְשָאר   שֶׁ אֵׂ ן  ִלְמנֹות   ך ָצִרי  שֶׁ ָלא  ַהָשבּועֹות  ָבהֶׁ   ַהָיִמים  אֶׁ

ֹּאַמר: ח' ְביֹום ְכגֹון ִבְלַבד, ין ָיִמים", ְשמֹוָנה   "ַהיֹום י ם  לֹוַמר  ָצִריך  ְואֵׂ הֵׂ ָחד ָשבּועַ  "שֶׁ ָחד".  ְויֹום  אֶׁ  אֶׁ
ֹּאַמר: ח'  ְביֹום   ְלִהפּוך, ]צ[אֹוְמִרים ְויֵׂש ָחד  ָשבּועַ   "ַהיֹום  י ָחד", ְויֹום אֶׁ ֹּאַמר: ט"ו  ּוְביֹום   אֶׁ   ב'  "ַהיֹום   י

ָחד".  ְויֹום ָשבּועֹות  אֶׁ
ָצִריך ]צא[אֹוְמִרים  ְויֵׂש ם   לֹוַמר   שֶׁ ֹּאַמר:  ח'   ְביֹום  ְכגֹון  ְוַהָשבּועֹות,  ַהָיִמים  ְסכּום   ָבהֶׁ   ָיִמים   "ְשמֹוָנה  י

ם הֵׂ ָחד  ָשבּועַ   שֶׁ ָחד",  ְויֹום  אֶׁ ן  אֶׁ   ּוִמְנַין  ְוַהָשבּועֹות  ַהָיִמים  ָכל   ְסכּום  לֹוַמר  ָצִריך  ַהָיִמים  ָכל  ִבְשָאר  ְוכֵׂ

ן ַהָשבּוַע. ַעל ָהעֹוְדִפים  ַהָיִמים ט ְוכֵׂ ל, ְּתפּוצֹות ְבָכל  ַהִמְנָהג ִנְתַפשֵׂ ין ִיְשָראֵׂ  ְלַשנֹות.  ְואֵׂ
ְמַצע  ַבָיִמים  (]צב[)ָהִראשֹונֹות  ַהְּסִפירֹות  ִמב'  ְבַאַחת  ּוָמָנה  ָטָעה  ִאם  ָמקֹום,  ּוִמָכל ְבאֶׁ   –   ַהָשבּועֹות  שֶׁ

ין ה ַבְזַמן ְוִלְספֹּר ַלֲחזֹּר  ָצִריך אֵׂ ַהְּסִפיָרה  ַהזֶׁ י שֶׁ  סֹוְפִרים.  ִמִדְברֵׂ
ם  ַבָיִמים  ְוַאף הֵׂ י  שֶׁ א  ְוי"ד  ז'  יֹום  ְכגֹון  ַהָשבּועֹות,  סֹופֵׂ ם,  ְוַכיֹוצֵׂ ֹּא  ָטָעה  ִאם  ָבהֶׁ ָלא  ָמָנה  ְול   ַהָיִמים  אֶׁ

ֹּא   ִבְלַבד  ין ]צג[אֹוְמִרים  יֵׂש   –   ְכָלל   ַהָשבּועֹות  ִהְזִכיר  ְול אֵׂ ר   ָצִריך   שֶׁ ה,  ַבְזַמן  ְוִלְספֹּר  ַלֲחזֹּ ַהְּסִפיָרה   ַהזֶׁ   שֶׁ

יָנּה ָלא אֵׂ ר" אֶׁ כֶׁ יָון ,]צד["זֵׂ ָּסַפר  ְוכֵׂ  ָיָצא. –  ַהָיִמים שֶׁ
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ָאַמר:   ְכגֹון  ִבְלַבד,  ָשבּועֹות  ָסַפר  ִאם  ֲאָבל ָחד"  ָשבּועַ   "ַהיֹום  שֶׁ י  אֹו   אֶׁ ֹּא  ָשבּועֹות",  "ְשנֵׂ   ִמְנַין   ִהְזִכיר  ְול

ר  ָצִריך  –  ַהָיִמים ִעַקר  ְלִפי  ְוִלְספֹּר,  ַלֲחזֹּ ְבִמְנַין  ַהָיִמים,  ִמְנַין  הּוא  ַהְּסִפיָרה  שֶׁ   ְיכֹוִלין  ִבְלַבד  ַהָיִמים  שֶׁ

ֹּא  ִבְלַבד  תַהָשבּועֹו  ְבִמְנַין  ֲאָבל  יֹום,  ַהמ"ט  ָכל  ִלְספֹּר ְפָשר  ִאי  –  ָיִמים  ִמְנַין  שּום  ַהְזָכַרת  ְבל  ִלְספֹּר   אֶׁ

ָלא ם   ַהָיִמים אֶׁ הֵׂ י  שֶׁ  ַהָשבּועֹות.  סֹופֵׂ
ַאף  ]צה[אֹוְמִרים  ְויֵׂש ר   ָצִריך ]צו[ ְלַבד  ַהָיִמים  ָמָנה  ִאם  שֶׁ ָכל  ְוִלְספֹּר,  ַלֲחזֹּ ִּתְקנּו  ַמה  שֶׁ   ִּתְקנּו  ֲחָכִמים  שֶׁ

ין ל   ְכעֵׂ ם  ָלחֹּש  ְויֵׂש .]צז[ּתֹוָרה שֶׁ יהֶׁ ר  ְלִדְברֵׂ ֹּא ְוִלְספֹּר ַלֲחזֹּ  ְבָרָכה.   ְבל
ָאַמר:   א"ב  ְבאֹוִתיֹות  ָסַפר  ִאם ז "ף",  יֹום   "ַהיֹום  שֶׁ   יֵׂש  –   ָיִמים"   "ג'  אֹו  ,]צח[ב'"  "יֹום  אֹו  ָאלֶׁ

ָיָצא ]צט[אֹוְמִרים י  שֶׁ ֹּא ]ק[ֹוְמִריםא   ְויֵׂש  חֹוָבתֹו.  ְידֵׂ ל ם  ָלחֹּש  ְויֵׂש  ָיָצא.  שֶׁ יהֶׁ ֹּא   ְוִלְספֹּר  ַלֲחזֹּר  ְלִדְברֵׂ  ְבל

 ְבָרָכה. 
ֹּא ִאם ָלא "ַהיֹום",  ָאַמר ל ר ָיִמים ְוָכך  ָכך ְסָתם:  ָמָנה אֶׁ ֹּא  –  ָלעֹּמֶׁ י ָיָצא ל   ַלֲחזֹּר  ְוָצִריך  ,]קא[חֹוָבתֹו ְידֵׂ

יָון  ִבְבָרָכה,  ְוִלְספֹּר ָאַמר:  ְדכֵׂ י  ָיִמים,  ְוָכך  ָכך  שֶׁ ֹּא  ֲהרֵׂ ת  ָסַפר  ל ם  אֶׁ צֶׁ ה  ַהיֹום  עֶׁ הּוא  ַהזֶׁ ד  שֶׁ  בֹו,   עֹומֵׂ

ִּתְספֹּר יֹום", ֲחִמִשים "ִּתְסְפרּו  :]קב[ָאְמָרה ְוַהּתֹוָרה ֹּאַמר: ַעְצמו,  ַהיֹום שֶׁ י  . ]קג[ְוָכך ָכך  ַהיֹום שֶׁ
ֹּא  ְוָכך  ָכך  ַהיֹום  ָאַמר:  ִאם  ֲאָבל ר"  ָאַמר  ְול ִעַקר  ָיָצא,  –  "ָלעֹּמֶׁ מֵׂ ין  ַהִדין  שֶׁ   ְכָלל   לֹוַמר  ָצִריך  אֵׂ

ר" ָלא  ,]קד["ָלעֹּמֶׁ ָנֲהגּו  אֶׁ ר  ָכך  שֶׁ ה  ְלָבאֵׂ ה  ַבְּסִפיָרה  ָיפֶׁ יזֶׁ ין  סֹוְפִרים,  ָדָבר  ְלאֵׂ ה  ְואֵׂ ב  זֶׁ  ְבִדיֲעַבד.   ְכָלל  ְמַעכֵׂ
ר"  לֹוַמר  נֹוֲהִגין ְויֵׂש ין .]קה["ָבעֹּמֶׁ ש  ְואֵׂ ם ִכי נַֻּסח,  שּום ְלַשבֵׂ יהֶׁ  .]קו[ִניםְנכֹו  ְשנֵׂ

ם ַהָידּועַ  ִמַטַעם נֹוֲהִגין )ְויֵׂש ר"  לֹוַמר ]קז[ָלהֶׁ ם  ַהָיִמים ִמְנַין ַאַחר "ָלעֹּמֶׁ   ְכגֹון  ,]קח[ַהָשבּועֹות ִמְנַין קֹּדֶׁ

ר ָיִמים ְשמֹוָנה "ַהיֹום ם ָלעֹּמֶׁ הֵׂ ָחד ָשבּועַ   שֶׁ ָחד" ְויֹום  אֶׁ  (.]קט[אֶׁ
ך ח רֶׁ ש  ְלשֹון  ַצחּות  דֶׁ   ֲאָבל   ,]קיא[ִבְכָלל  ְוַעד  ,]קי[ֲעָשָרה  ְוַעד  ִמְשַנִים  ַרִבים  ְלשֹון  ָיִמים  לֹוַמר  ַהקֹּדֶׁ

ַאַחד יָלך  ָעָשר  מֵׂ ֹּאַמר  ָואֵׂ  .]קיג[ָיִחיד ְלשֹון  יֹום ]קיב[י
ם  ַהמּוָעט   ִמְנַין   לֹוַמר   ְוטֹוב ה,  ִמְנַין  קֹּדֶׁ ָחד  ְכגֹון   ַהְמֻרבֶׁ ְשִרים"  "אֶׁ ֹּא   ְועֶׁ ְשִרים   ְול ָחד"  "עֶׁ ה  .]קיד[ְואֶׁ  ַבמֶׁ

לּו  ִבְמִדינֹות  ֲאמּוִרים?  ְדָבִרים  ךשֶׁ  ]קטו[אֵׂ רֶׁ ם,  ַהמּוָעט   ִמְנַין   ִלְספֹּר  דֶׁ ך   ִבְמקֹומֹות  ֲאָבל  קֹּדֶׁ רֶׁ דֶׁ  ִלְספֹּר   שֶׁ

ם הַהְמֻרבֶׁ  ִמְנַין  . ]קיז[ְמקֹומֹו ְכִמְנַהג ַבְּסִפיָרה ַגם ]קטז[ לֹוַמר ָיכֹול –  קֹּדֶׁ
ן  ָזָכר,  ְלשֹון  הּוא  "ָשבּוַע" ט ֹּאַמר  ְוָלכֵׂ ָחד"  "ָשבּועַ   י ֹּא  אֶׁ ִני  ּוַבָשבּועַ   "ַאַחת",  ְול ֹּאַמר  ַהשֵׂ י"  י ֹּא  "ְשנֵׂ  ְול

י",  ֹּאַמר ַהְשִליִשי ּוַבָשבּועַ  "ְשּתֵׂ ֹּא  "ְשֹלָשה" י ן "ָשֹלש",  ְול  .]קיח[ַהָשבּועֹות ִבְשָאר ְוכֵׂ
ִבין,  ָלשֹון   ְבָכל   ִלְספֹּר   ֻמָּתר י מֵׂ ינֹו  ִאם   ֲאָבל  שֶׁ ִבין  אֵׂ ר  ַהָלשֹון  מֵׂ ּסֹופֵׂ ש,  ִבְלשֹון  ָסַפר  ֲאִפלּו   בֹו,  שֶׁ  ִאם  ַהקֹּדֶׁ

ינֹו ֹּא –  ְמִבינֹו  אֵׂ יָון ָיָצא, ל ינֹו  ְדכֵׂ אֵׂ עַ   שֶׁ ין –  ַהִמְנָין  יֹודֵׂ  ְכָלל.  ְסִפיָרה זֹו אֵׂ
ִיָבנֶׁה  ָרצֹון  "ְיִהי  לֹוַמר:   ֲהִגין נֹו  ַהְּסִפיָרה  ַאַחר יא ית  שֶׁ ַעְכָשו   ְלִפי   ,]קיט[כּו'"  ַהִמְקָדש   בֵׂ ין  שֶׁ  ָאנּו   אֵׂ

ָלא  סֹוְפִרין  ר  אֶׁ כֶׁ ין  ,]קכ[ַלִמְקָדש"  "זֵׂ ַהִמְצָוה   ְכָלל,   ִמְצָוה   ַית ֲעִש   זֹו  ִבְסִפיָרה  ְואֵׂ   ִלְספֹּר  הּוא  שֶׁ

ר ין   ְוַעְכָשו  ,]קכא[ָלעֹּמֶׁ ר  ָלנּו  אֵׂ ָלא  לֹו,  ִלְספֹּר  עֹּמֶׁ ֲחָכִמים  אֶׁ ר  ִלְספֹּר   ִּתְקנּו  שֶׁ כֶׁ  ְלִפיָכך   ,]קכב[ַלִמְקָדש"  "זֵׂ

ה ִמְתַפְלִלין: ִיָבנֶׁ ית "שֶׁ  ְכִתקּוָנּה.  ַהִמְצָוה ּוְנַקיֵׂם ]קכג[ַהִמְקָדש"  בֵׂ
ם  ַהָידּועַ   ִמַטַעם  ]קכד[נֹוֲהִגין  )ְויֵׂש נּו  "ֱאֹלִהים ]קכו[ִמְזמֹור  ָכך:  ַאַחר  לֹוַמר ]קכה[ָלהֶׁ נּו"   ְיָחנֵׂ   ִויָבְרכֵׂ

ל ְו"ִרבֹונֹו ]קכז[ְבכַֹּח" ְו"ָאָנא  עֹוָלם"(.   שֶׁ
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ֻמָּתר ]קכח[אֹוְמִרים  יֵׂש יב ך  שֶׁ ין  ְוִלְספֹּר   ְלָברֵׂ הּוא  ִפי   ַעל  ַאף  ַהְשָמשֹות.  ְבבֵׂ ק  שֶׁ ק   ַלְיָלה  ְספֵׂ  ּוְספֵׂ

ָעָבר, ]קכט[יֹום ן  םְוִא   הֶׁ יַאך   כֵׂ ֹּאַמר:   הֵׂ י  "ַהיֹום   י ָמא  ָיִמים",   ְשנֵׂ   ָמקֹום  ִמָכל   ִראשֹון?   ם יֹו  הּוא  ֲעַדִין  שֶׁ

יָון ַהְּסִפיָרה  כֵׂ ה ַבְזַמן שֶׁ י ַהזֶׁ ק –  סֹוְפִרים ִמִדְברֵׂ י ְספֵׂ ל.  סֹוְפִרים  ִדְברֵׂ  ְלָהקֵׂ
ה   ַעל   חֹוְלִקין  ְויֵׂש ְלכַ  ]קל[ְואֹוְמִרים  זֶׁ ין  ְּתִחָלה שֶׁ י   ַעְצמֹו   ְלַהְכִניס  אֵׂ ק  ִלידֵׂ י  ֲאִפלּו   ָספֵׂ   ִמִדְברֵׂ

ין   ,]קלא[סֹוְפִרים את  ַעד   ִלְספֹּר  ְואֵׂ הּוא  ַהכֹוָכִבים   צֵׂ ן  ַוַדאי.   ַלְיָלה   שֶׁ ן   ַהְמַדְקְדִקים.   עֹוִשין   ְוכֵׂ   ָראּוי   ְוכֵׂ

ָהמֹון  ַהִמְנָהג ָמקֹום,  ּוִמָכל  ַלֲעשֹות.  ָאָדם ְלָכל ין ִלְספֹּר ָהִראשֹוָנה  ַכְּסָבָרא ַעְכָשו הֶׁ  ַהְשָמשֹות.  ְבבֵׂ
ה  ּוִמי רֹוצֶׁ קְלדַ   שֶׁ את  ִלְספֹּר  ְקדֵׂ ל  ְוהּוא  ַהכֹוָכִבים  ְבצֵׂ   ַהִמְתַפְלִלין   ִצבּור  ִעם  יֹום  ִמְבעֹוד  ַעְרִבית  ִמְתַפלֵׂ

ָכה  ָסמּוך  ִעם  ַעְרִבית ין  ְוסֹוְפִרים ]קלב[ַלֲחשֵׂ ִיְספֹּר  טֹוב  -  ָמשֹותַהְש   ְבבֵׂ ם  שֶׁ ֹּא  ִעָמהֶׁ  ְוַיְחשֹּב   ְבָרָכה,  ְבל

ְשַכח ִאם ְבַדְעּתֹו:  יִני –  ַבַלְיָלה  ִלְספֹּר  אֶׁ ך  ֲהרֵׂ את  זֹו ְסִפיָרה  ַעל  סֹומֵׂ י  ָבּה ָלצֵׂ ֹּא  ְוִאם  חֹוָבִתי, ְידֵׂ ְשַכח ל  אֶׁ

י   –   ַבַלְיָלה ֹּא  ַעְכָשו  ַדְעִּתי  ֲהרֵׂ ל את  שֶׁ ַאף   ,]קלג[זֹו   ְסִפיָרה בִ   ָלצֵׂ ִמְצֹות ]קלד[ְלָהאֹוְמִרים  שֶׁ ין  שֶׁ  ְצִריכֹות  אֵׂ

את  ַכָּוָנה ן  ָלצֵׂ י  ָבהֶׁ ן  ָמקֹום   ִמָכל  חֹוָבתֹו,  ְידֵׂ ְמַכּוֵׂ רּוש   ְכשֶׁ ֹּא  ְבפֵׂ ל את  שֶׁ ן  ָלצֵׂ י  ָבהֶׁ ינֹו   ְבַוַדאי  –  חֹוָבתֹו  ְידֵׂ  אֵׂ

א יִ  ּוְלִפיָכך ,]קלה[ָכְרחֹו ְבַעל  יֹוצֵׂ  ִבְבָרָכה. ִיְספֹּר ַבַלְיָלה  ְזכֹּרְכשֶׁ
ֹּא  ִאם  ֲאָבל רּוש  ְבַדְעּתֹו  ִהְתָנה  ל ֹּא  ְבפֵׂ ל את  שֶׁ ִיְזכֹּר  זֹו  ִבְסִפיָרה  ָלצֵׂ ָלא  ַבַלְיָלה,  ְכשֶׁ ֹּא   ַאף  ְסָתם,  ָסַפר  אֶׁ ל  שֶׁ

ַרך ֹּא  ְוַגם  ַעְכָשו  בֵׂ ן"  ָעָנה  ל ֹּא  –  ַהִצבּור   ִבְרַכת  ַאַחר  "ָאמֵׂ ִיְספֹּר  ךְיָברֵׂ   ל ָמא  ַבַלְיָלה,  ְכשֶׁ  ַלְיָלה   ְכָבר  ָהָיה  שֶׁ

ָּסַפר  ין  ְכשֶׁ י   ָיָצא   ּוְכָבר  ַהְשָמשֹות,   ְבבֵׂ ִמְצֹות  ְלָהאֹוְמִרים   חֹוָבתֹו  ְידֵׂ ין  שֶׁ   ְלָהאֹוְמִרים  ְוַאף   ַכָּוָנה.  ְצִריכֹות  אֵׂ

ִמְצֹות ה   ַבְזַמן  ַהְּסִפיָרה  ָמקֹום  ִמָכל   ,]קלו[ַכָּוָנה  ְצִריכֹות  שֶׁ י  ַהזֶׁ  אֹוְמִרים   ְויֵׂש ]קלז[סֹוְפִרים  ִמִדְברֵׂ

ִמְצֹות י שֶׁ י   סֹוְפִרים  ִמִדְברֵׂ ין ַהכֹּל  ְלִדְברֵׂ ר  ְכמֹו ַכָּוָנה,  ְצִריכֹות אֵׂ ִנְתָבאֵׂ  .]קלח[תע"ה ְבִסיָמן שֶׁ
ֹּא  ַוֲאִפלּו  ם   ָסַפר  ל ָלא  ל,ְכלָ   ִעָמהֶׁ ָשַמע  אֶׁ ָחד  ִמן ]קלט[ַהְּסִפיָרה  שֶׁ ָּסְפרּו   ַהִצבּור  ִמן   אֶׁ ֹּא   שֶׁ ן   ְול   ְכָלל   ִנְתַכּוֵׂ

ֹּא   הּוא  ְוַגם  ְלהֹוִציאֹו, ן  ל את  ִנְתַכּוֵׂ ָלא  זֹו,  ִבְשִמיָעה   ָלצֵׂ ֹּא  –  ֻּתמֹו  ְלִפי  ָשַמע  אֶׁ ך  ל ִיְספֹּר  ְיָברֵׂ  ְכשֶׁ

עַ   ,]קמ[ַבַלְיָלה ַהשֹומֵׂ ה  שֶׁ ב:   ָהָיה  ִאם  ַוֲאִפלּו  .]קמא[ְכעֹונֶׁ ין  ְמַחשֵׂ ן  ֲאִני  אֵׂ את  ִמְתַכּוֵׂ ין  –  זֹו  ִבְסִפיָרה  ָלצֵׂ   אֵׂ

ה ִמְצֹות  ְלָהאֹוְמִרים  ְכלּום   זֶׁ ין  שֶׁ ָלא  ְכָלל,   ַכָּוָנה   ְצִריכֹות  אֵׂ ן  ִאם   אֶׁ ב:  כֵׂ ן   ֲאִני  ְמַחשֵׂ ֹּא  ִמְתַכּוֵׂ ל את   שֶׁ  ָלצֵׂ

 .]קמב[ָבּה
ה  ְוָכל ין  הּוא  זֶׁ ם  ֲאָבל ַהְשָמשֹות, ְבבֵׂ ין קֹּדֶׁ ין –  ַהְשָמשֹות  בֵׂ  ִלְספֹּר.  ְכָלל  ִמְנָהג אֵׂ

ב  ֲאִפלּו רֶׁ ַמְקִדיִמין  ַשָבת  ְבעֶׁ ת  יתְבבֵׂ   ְבִצבּור   ַעְרִבית   ְּתִפַלת  ִלְגמֹּר   שֶׁ סֶׁ ם  ַהְכנֶׁ ין  קֹּדֶׁ   – ]קמג[ַהְשָמשֹות  בֵׂ

ין ית  ְכָלל סֹוְפִרין ַהִצבּור אֵׂ ת, ְבבֵׂ סֶׁ ָלא ַהְכנֶׁ ָחד  ָכל אֶׁ ר אֶׁ יתֹו  סֹופֵׂ ַיִגיעַ  ְבבֵׂ  ַהְזַמן.  ְכשֶׁ
ְרכּו  ַהְמֻעָנן   ַביֹום   ָטעּו   ְוִאם ָעִבים   ִנְתַפְזרּו   ָכך  ְוַאַחר  ְוָסְפרּו,   ּובֵׂ ָהָיה  ְונֹוַדע   הֶׁ ם   שֶׁ ין   קֹּדֶׁ   –   ַהְשָמשֹות  בֵׂ

ר   ְצִריִכין  ְוִלְספֹּר.  ַלֲחזֹּ
ֹּא  ֲאָבל ך  ל ִנית   ְיָברֵׂ ָּסְפרּו   ִאם  שֵׂ יָלך,  ַהִמְנָחה  ִמְפַלג  ָהָיה  ְכשֶׁ ֲהרֵׂ   ָואֵׂ   ְשַמע  ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ָהעֹוָלם  ִמְנַהג  ישֶׁ

ל  יָלך  ַהִמְנָחה  ִמְפַלג  ַעְרִבית  שֶׁ ּסֹוְמִכין  ְלִפי   ,]קמד[ָואֵׂ ִמְפַלג  ]קמה[ָהאֹוְמִרים  ַעל   שֶׁ יָלך  ַהִמְנָחה   שֶׁ  ָואֵׂ

ם הּוא  ְכשֵׂ ל   ְשַמע  ְקִריַאת  ְלִעְנַין  ַלְיָלהכְ   הּוא  ָכך ]קמו[ְיהּוָדה  ְלַרִבי  ַעְרִבית  ְּתִפַלת  ְלִעְנַין  ְכַלְיָלה  שֶׁ   שֶׁ

ן ְוִאם  ַעְרִבית, הּוא ַהִדין הּוא  כֵׂ ר ְסִפיַרת ְלִעְנַין  ְכַלְיָלה  שֶׁ ם.   ְלִפי  ְיהּוָדה ְלַרִבי   ָהעֹּמֶׁ יהֶׁ  ִדְברֵׂ
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ר  ְצִריִכים   ָמקֹום,  ּוִמָכל ַיִגיעַ   ְוִלְספֹּר  ַלֲחזֹּ ָהִעָקר   ְלִפי   ַהְזַמן,   ְכשֶׁ ִמְפַלג  ]קמז[ְמִריםְכָהאֹו  שֶׁ ינֹו   ַהִמְנָחה  שֶׁ   אֵׂ

ָלא  ְיהּוָדה  ְלַרִבי  ֲאִפלּו  ְיָלה ְכלַ   ָחשּוב  ֹּא  ֲאָבל   ִבְלַבד,   ְּתִפָלה  ְלִעְנַין   אֶׁ ִמְצוָ   ְדָבִרים   ְשָאר   ְלִעְנַין  ל   ָתםשֶׁ

ר  ְכמֹו ַבַלְיָלה, ִנְתָבאֵׂ  .]קמח[רל"ה ְבִסיָמן שֶׁ
את  ִלְספֹּר  ַהְמַדְקְדִקים   ֲאָבל  יג ָטעּו ]קמט[ַהכֹוָכִבים  ְבצֵׂ ין   ְוָסְפרּו  ַהְמֻעָנן   ַביֹום  שֶׁ ין   –  ַהְשָמשֹות  ְבבֵׂ   אֵׂ

ר  ְצִריִכ]ים[ את  ְכָלל  ְוִלְספֹּר  ַלֲחזֹּ ִעַקר  ַהכֹוָכִבים  ְבצֵׂ ֹּא  ֲאִפלּו  ַהִדין  מֵׂ ְכָבר  ְלִפי  ְבָרָכה,  ְבל י   ָיְצא]ּו[  שֶׁ   ְידֵׂ

י  חֹוָב]ָתן[ ִעַקר  ְלַגְמרֵׂ ָּסְפרּו  ְבַמה  ַהִדין  מֵׂ ין   שֶׁ הּוא  ַהְשָמשֹות  ְבבֵׂ ק  שֶׁ ק  ַלְיָלה,  ְספֵׂ י  ּוְספֵׂ   סֹוְפִרים  ִדְברֵׂ

ל  . ]קנ[ְלָהקֵׂ
י  ָמקֹום,  ִמָכל)ּו י   ָלחֹּש   ְכדֵׂ ְּסִפיָרה  ]קנא[ָהאֹוְמִרים  ְלִדְברֵׂ ה   ַבְזַמן   שֶׁ ם  טֹוב  –   ַהּתֹוָרה  ִמן  ַהזֶׁ ַיְחְזרּו   ָלהֶׁ   שֶׁ

את ִלְספֹּר ֹּא ַהכֹוָכִבים ְבצֵׂ  (. ְבָרָכה ְבל
ל  ִמי יד שֹואֵׂ רֹו  אֹותֹו   שֶׁ ין  ֲחבֵׂ י  ַכָמה ]קנב[ַהְשָמשֹות  ְבבֵׂ ה  ְבַלְיָלה  ַהְּסִפיָרה  ְימֵׂ ֹּאַמר  –  זֶׁ ְתמֹול   לֹו:  י   אֶׁ

ִאם  ְוָכך,  ָכך   ָהָיה ֹּאַמר  שֶׁ ֹּא  –   ְוָכך   ָכך   ַהיֹום   לֹו:  י ר  ַעְצמֹו   הּוא   יּוַכל   ל ְכָבר   ְלִפי  ִבְבָרָכה,   ְוִלְמנֹות  ַלֲחזֹּ   שֶׁ

י   ָיָצא ָאַמר  ְבַמה  חֹוָבתֹו   ְידֵׂ רֹו:  שֶׁ י   ְלִפי  ְוָכך,  ָכך   ַהיֹום  ַלֲחבֵׂ ין ]קנג[ָהאֹוְמִרים  ִדְברֵׂ אֵׂ את.   ַכָּוָנה   ָצִריך  שֶׁ  ָלצֵׂ

ֹּא ַאף ל ר"  ָאַמר שֶׁ ין –  "ָלעֹּמֶׁ  .]קנד[ְכלּום ְבָכך  אֵׂ
ל  ֲאָבל ָשמַ   ַאף  ִבְבָרָכה  ִלְספֹּר   ָיכֹול  ַהשֹואֵׂ ִשיב,  ַהִּספּור  ְכָבר   עשֶׁ ַהמֵׂ ָשַמע  ְבָשָעה  ָמקֹום  ִמָכל   מֵׂ  ָהָיה  שֶׁ

ר  ְבַדְעּתֹו י  ְוִלְספֹּר,  ַלֲחזֹּ ֲהרֵׂ ַע,   הּוא  ָכך  ִבְשִביל  שֶׁ ָהָיה  ְוִנְמָצא  שֹומֵׂ רּוש  ְבַדְעּתֹו  שֶׁ ֹּא  ְבפֵׂ ל את  שֶׁ  ִבְשִמיָעה  ָלצֵׂ

 . ]קנה[זֹו
ִשיב   ֲאָבל ֹּא  ַהמֵׂ רּוש  ְבַדְעּתֹו  ָהָיה  ל ה   ַהְּתשּוָבה  ִבְשַעת  ְבפֵׂ רֹוצֶׁ ר  שֶׁ ִנית  ְוִלְספֹּר   ַלֲחזֹּ ת  ַאף  ָכך  ַאַחר  שֵׂ ֱאמֶׁ בֶׁ  שֶׁ

ן יָון  ָמקֹום   ִמָכל   ,]קנו[הּוא  כֵׂ ֹּא כֵׂ ל רּוש   ְבַדְעּתֹו  ָהָיה  שֶׁ י  ָיָצא –  ְבפֵׂ ין ְלָהאֹוְמִרים חֹוָבתֹו  ְידֵׂ אֵׂ  ְצִריכֹות  שֶׁ

 ַכָּוָנה. 
ֹּא  ִאם  ֲאָבל ָלא   ְוָכך,  ָכך  ַהיֹום  לֹו:   ָאַמר  ל ִשיב  אֶׁ ֹּא  –  רָלעֹּמֶׁ   ְוָכך  ָכך  ְסָתם:   לֹו  הֵׂ ה   ָיָצא  ל י   ָבזֶׁ   ְלִדְברֵׂ

 ִבְבָרָכה.   ְוִיְספֹּר ְוַיְחזֹּר  ,]קנז[ַהכֹּל
ר  ָמקֹום, ּוִמָכל ְתמֹול לֹוַמר: טֹוב  יֹותֵׂ  ְוָכך.  ָכך ָהָיה אֶׁ

ה   ְוָכל  טו  שֹוֲאלֹו  זֶׁ ין  ְכשֶׁ ם   ֲאָבל  ַהְשָמשֹות,  ְבבֵׂ ן   קֹּדֶׁ ר   ְוָכך  ָכך  ַהיֹום  לֹו:   ָאַמר  ִאם   ַאף  ָלכֵׂ ר  –  ָלעֹּמֶׁ  חֹוזֵׂ

ר יָון  ָרָכה,ִבבְ   ְוסֹופֵׂ ָהִעָקר  כֵׂ ַאף  ְכָהאֹוְמִרים  שֶׁ יָלך  ַהִמְנָחה  ִמְפַלג  שֶׁ ינֹו  ָואֵׂ ָלא  ְכַלְיָלה  ָחשּוב  אֵׂ   ְנַין ְלעִ   אֶׁ

הּוא   ְלָהאֹוְמִרים  ְוַגם   ,]קנח[ִבְלַבד  ְּתִפָלה י  –  ְכַלְיָלה  שֶׁ ַאף ]קנט[אֹוְמִרים   יֵׂש   ֲהרֵׂ י   ִמְצֹות  שֶׁ   ִמִדְברֵׂ

את  ַכָּוָנה ְצִריכֹות סֹוְפִרים  ן ָלצֵׂ  .]קס[ָבהֶׁ
ר טֹוב  ְלַכְּתִחָלה   ָמקֹום, )ּוִמָכל יָלך  ַהִמְנָחה  ִמְפַלג ִלָזהֵׂ ֹּא  ָואֵׂ ל ֹּא שֶׁ  (.]קסא[ְוָכך  ָכך ַהיֹום ַמר: י

ם  ִלְספֹּר  ֻמָּתר טז י  ֲאִפלּו  ַעְרִבית  ְּתִפַלת  קֹּדֶׁ מֹוִסיִפין  ַשָבת  ְבמֹוָצאֵׂ חֹּל  שֶׁ ש,  ַעל  מֵׂ ִמָכל  ַהקֹּדֶׁ  ַלְיָלה  ָמקֹום  שֶׁ

ינֹו הּוא ְחָשב   ְואֵׂ ָעָבר  ְליֹום נֶׁ ָלא ]קסב[הֶׁ  . ]קסג[ַהָמֳחָרת ְליֹום  אֶׁ
ְּתִפַלת  ,]קסד[ַלְּסִפיָרה  ַעְרִבית  ְּתִפַלת  ְלַהְקִדים  ָראּוי   ָמקֹום,  ּוִמָכל  ִהיא   ַעְרִבית  שֶׁ

יָנּה  ְוַהְּסִפיָרה ]קסה[ְּתִדיָרה ם ְוָתִדיר ,]קסו[ְּתִדיָרה אֵׂ ינֹו  קֹודֵׂ אֵׂ  .]קסז[ָּתִדיר ְלשֶׁ
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ל  ַדְרכֹו  ְוִאם יז ֻמָּתר  ַאף  ,]קסט[ָפָרִשיֹות  ג'הַ   ָכל ]קסח[ִמָטתֹו  ַעל  ְוִלְקרֹות  יֹום  ִמְבעֹוד  ַעְרִבית  ְלִהְתַפלֵׂ  שֶׁ

ֱאכֹּל   לֹו ם   לֶׁ ַעל   ְשַמע  יַאת ְקִר   קֹּדֶׁ ר   ְכמֹו קע[]ַהִמָטה  שֶׁ ִנְתָבאֵׂ י  ָמקֹום   ִמָכל   ,]קעא[רל"ה  ְבִסיָמן   שֶׁ  ִבימֵׂ

ֹּא  ַהְּסִפיָרה ֱאכֹּל  ַיְתִחיל  ל ם  ָשָעה  ֲחִצי  ְקַטָנה  ְסעּוָדה  ֲאִפלּו  לֶׁ ם  ָשָעה  ֲחִצי  ְינּוְדהַ   ְסִפיָרה,  ְזַמן  קֹּדֶׁ ין   קֹּדֶׁ  בֵׂ

ָרה   ,]קעב[ַהְשָמשֹות ָמא  ְגזֵׂ ר.  ִמְּסִפיַרת   ְוִיָמַנע  ִבְסעּוָדתֹו  ִיְמשֹּך  שֶׁ ָלא  ָהעֹּמֶׁ ן  ִאם  אֶׁ נֹוֲהִגין  ָמקֹום   הּוא  כֵׂ   שֶׁ

ַהשַ  א  ָמששֶׁ ַמִגיעַ   ְסִפיָרה  ִלְספֹּר  קֹורֵׂ ָאז  ְזַמָנּה,  ְכשֶׁ ין  שֶׁ ָמא  ָלחֹּש  אֵׂ ר   ְכמֹו  ִבְסעּוָדתֹו,  ִיְמשֹּך  שֶׁ ִנְתָבאֵׂ  שֶׁ

 . ]קעג[רל"ב ְבִסיָמן
ֹּא   קֹומֹותִבְמ   )ַוֲאִפלּו  ל ן  ָנֲהגּו   שֶׁ  ִלְזַמן  ָסמּוך   ָשָעה   ֲחִצי   ְבתֹוך  ִבְסעּוָדה  ְוִהְתִחיל   ָעַבר  ִאם   ,]קעד[כֵׂ

ין  –  ַהְּסִפיָרה ְמַצע ְלַהְפִסיק  ָצִריך אֵׂ  (.]קעה[ְסעּוָדתֹו ְבאֶׁ
ִהִגיעַ   ְלַאַחר  ]קעו[ַהְּסעּוָדה  ִהְתִחיל  ִאם  ֲאָבל ְמַצע  ְוִלְספֹּר  ְלַהְפִסיק  ָצִריך  –   ַהְּסִפיָרה  ְזַמן  שֶׁ  ְסעּוָדתֹו   ְבאֶׁ

ְּסִפיָרה   ְלָהאֹוְמִרים  ה   ַבְזַמן  שֶׁ רשֶׁ   ְכמֹו   ,]קעז[ַהּתֹוָרה  ִמן  ִהיא   ַהזֶׁ  ְוַאף  . ]קעח[רל"ה  ְבִסיָמן  ִנְתָבאֵׂ

ָהִעָקר  ְּסִפיָרה   ְכָהאֹוְמִרים  שֶׁ ה   ַבְזַמן   שֶׁ י  ִהיא  ַהזֶׁ ין   ְבָדָבר  ָמקֹום  ִמָכל   ,]קעט[סֹוְפִרים  ִמִדְברֵׂ אֵׂ  טַֹּרח  בֹו   שֶׁ

 .]קפ[ָהִראשֹוָנה ַלְּסָבָרא ָלחֹּש   יֵׂש  –  ְוִלְספֹּר ְמַעט ְלַהְפִסיק ְדַהְינּו  ְכָלל,
ינֹו  ִאם יח עַ   אֵׂ ה   יֹודֵׂ יזֶׁ ַרך  ּוָפַתח   ַבְּסִפיָרה   הּוא  יֹום  אֵׂ ִיְספֹּר  ַדַעת  ַעל  ּובֵׂ ִיְשַמע  ְכמֹו  שֶׁ רֹו,  שֶׁ ֲחבֵׂ  ְוַאַחר  מֵׂ

רֹו  ְוָשַמע  ָשַתק  ַהְבָרָכה ֲחבֵׂ י  ָיָצא   –  ָכמֹוהּו  ְוָסַפר  מֵׂ ין   ַהְבָרָכה,  חֹוַבת  ְידֵׂ ר  ָצִריך  ְואֵׂ ך  ַלֲחזֹּ ִנית   ּוְלָברֵׂ  שֵׂ

ם ִבְשַעת  ִפי  ַעל ַאף ְסִפיָרתֹו  קֹּדֶׁ ֹּא  ִראשֹוָנה ְבָרָכה  שֶׁ עַ   ָהָיה ל ה ַעל יֹודֵׂ יזֶׁ ך.  הּוא יֹום אֵׂ  ְמָברֵׂ
ין  ְלַכְּתִחָלה   ֲאָבל יט ן,  ַלֲעשֹות  אֵׂ ֹּא  כֵׂ ך  ְול עַ   ַעד  ְיָברֵׂ יֹודֵׂ ה   שֶׁ יזֶׁ ַהְּסִפיָרה,  הּוא  יֹום  אֵׂ י  מֵׂ יֵַׂדע  ְכדֵׂ  ַמה  לעַ   שֶׁ

ך.  הּוא  ְמָברֵׂ
ַרך   ִאם כ ר",  ָיִמים   "ַאְרָבָעה   ִלְספֹּר  ַדַעת  ַעל   בֵׂ הּוא  ָלעֹּמֶׁ ַהיֹום   ָסבּור  שֶׁ ָגַמר  ּוְלַאַחר   ְרִביִעי,  יֹום   שֶׁ  שֶׁ

ַהיֹום  ִנְזַכר  ַהְבָרָכה ין  –  ֲחִמיִשי  יֹום  שֶׁ ר   ָצִריך   אֵׂ ך,  ַלֲחזֹּ ָלא  ּוְלָברֵׂ ר  אֶׁ  ַהְבָרָכה  ְסַמך  ַעל  ה" "ֲחִמשָ   ִמָיד  סֹופֵׂ

ַרך בֵׂ ַהְבָרָכה  ִפי  ַעל  ַאף  ְכָבר.  שֶׁ ין  –  ְרִביִעי  יֹום  ַדַעת  ַעל  ָהְיָתה  שֶׁ ְדָבִרים  ְלִפי  ְכלּום,  ְבָכך  אֵׂ ב  שֶׁ ַבלֵׂ יָנן   שֶׁ   אֵׂ

ה,  ְלִעְנָין  ְדָבִרים ר ְכמֹו  זֶׁ ִנְתָבאֵׂ  .]קפא[ ר"ט ְבִסיָמן שֶׁ
ד  ָהָיה  ִאם כא ַרך  ְרִביִעי  ְביֹום  עֹומֵׂ  ָצִריך   –  "ֲחִמָשה"  ְוָסַפר  ְבִדבּורֹו  ְוָטָעה  "ַאְרָבָעה"  ִלְספֹּר  ַדַעת  ַעל  ּובֵׂ

ר  יָון   "ַאְרָבָעה",   ְוִלְספֹּר   ַלֲחזֹּ ָיָצא  כֵׂ ר   שֶׁ קֶׁ ַהיֹו  ,ִמִפיו  שֶׁ  ְבִפיו.   "ֲחִמָשה"   ָסַפר   ְוהּוא  הּוא  ְרִביִעי  יֹום   ם שֶׁ

ָהָיה ַאף ין –  "ַאְרָבָעה"   ְבַמֲחַשְבּתֹו  שֶׁ ה  אֵׂ ִמְצַות  ְכלּום,  זֶׁ ה ִהיא ַהְּסִפיָרה  שֶׁ  . ]קפב[ַבפֶׁ
ין   ָמקֹום,  ּוִמָכל ר   ָצִריך   אֵׂ ך   ַלֲחזֹּ ם   ּוְלָברֵׂ ר  קֹּדֶׁ חֹוזֵׂ  ִבְתִחָלה   ָטָעה   ִאם   )ֲאִפלּו  ]קפג[ "ַאְרָבָעה"  ִלְספֹּר  שֶׁ

ָהָיה  ְבַדְעּתֹו, הּוא  ָסבּור  שֶׁ ַרך  ֲחִמיִשי  יֹום  שֶׁ ָּסַפר  ּוְלַאַחר  "ֲחִמָשה",  ִלְספֹּר  ַדַעת  ַעל  ּובֵׂ ַהיֹום  ִנְזַכר  שֶׁ   שֶׁ

ן  ִפי  ַעל  ַאף  –  ְרִביִעי  יֹום ין  כֵׂ ר  ָצִריך  אֵׂ ך  ַלֲחזֹּ א  ְלִפי  (,]קפד[ּוְלָברֵׂ יֹוצֵׂ ַרך  ַבְבָרָכה  שֶׁ בֵׂ ֹּא  ִאם  ְכָבר   שֶׁ  ל

יְנַתִים  ִהְפִסיק ִרים.  ִבְדָבִרים  בֵׂ י ]קפה[ ָהִראשֹוָנה  ַהְּסִפיָרה  ֲאָבל  ֲאחֵׂ ק,  ֲחשּוָבה  ָנּהאֵׂ ְפסֵׂ יָון  הֶׁ ק  כֵׂ ִנְתַעּסֵׂ  שֶׁ

ַרך ְבָדָבר בֵׂ ָלא ָעָליו  שֶׁ ֹּא  אֶׁ ל ן.   ְבָידֹו  ָעָלה שֶׁ  ַכהֹּגֶׁ
ר כב חֹוזֵׂ ר ְוִאם .]קפו[כּו'" ַאְרָבָעה "ַהיֹום לֹוַמר: ָצִריך –  "ַאְרָבָעה"  ִלְספֹּר  )ּוְכשֶׁ י  ְבתֹוך ִלְספֹּר חֹוזֵׂ   ְכדֵׂ

ין   –   ָהִראשֹוָנה  ַלְּסִפיָרה  ִדבּור ר   ָצִריך   אֵׂ ָלא   "ַהיֹום",   ְולֹוַמר  ַלֲחזֹּ ֹּאַמר  אֶׁ   ָיִמים   "ַאְרָבָעה   ִמָיד:   י

ר"  (. ]קפז[ָלעֹּמֶׁ
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ִאם ]קפח[אֹוְמִרים  יֵׂש כג ין  –  ַאַחת  ְבַלְיָלה  ִלְספֹּר  ָשַכח  שֶׁ ילֹות,  ָכל  ִבְשָאר  ְכָלל  ִלְספֹּר  ָצִריך  אֵׂ   ְלִפי   ַהלֵׂ

ְכָבר  ר  ְסִפיַרת  ִמִמְצַות  ִהְפִסיד   שֶׁ י  ָהעֹּמֶׁ ר  ְלַגְמרֵׂ ִחּסֵׂ נּו   ְכשֶׁ ָחד,   יֹום  ִממֶׁ ֱאַמר  אֶׁ נֶׁ  "ְּתִמימֹּת ]קפט[שֶׁ

 ִּתְהיֶׁיָנה". 
ָצִריך ]קצ[ְואֹוְמִרים  חֹוְלִקין  ְויֵׂש ילֹות  ָכל  ִבְשָאר   ִלְספֹּר   שֶׁ ָכל   ְלִפי   ,]קצא[ַהלֵׂ י  ִמְצָוה   ִהיא  ַלְיָלה  שֶׁ   ִבְפנֵׂ

יָנן  ַעְצָמּה  ָבזֹו.  זֹו  ְּתלּויֹות  ְואֵׂ
ילֹות  ִבְשָאר  ִלְספֹּר  נֹוֲהִגין  ֲהָלָכה,  ּוְלִעְנַין כד ֹּא  לֵׂ ין  ְבָרָכה,  ְבל ָשַכח  בֵׂ ין ]קצב[ָהִראשֹון  ַבַלְיָלה   שֶׁ ָשַכח  בֵׂ  שֶׁ

ָחד ילֹות ָכל ִמְשָאר ְבאֶׁ ק ְלִפי ,]קצג[ַהלֵׂ ְּספֵׂ ל.  ְבָרכֹות  שֶׁ  ְלָהקֵׂ
ה ֹּא  ֲאמּוִרים?  ְדָבִרים  ַבמֶׁ ל  ְוָסַפר   ַביֹום  ְלָמָחר  ִנְזַכר  ִאם  ֲאָבל  ַהָמֳחָרת,  יֹום  ְוָכל  ַהַלְיָלה  ָכל  ִנְזַכר  ְכשֶׁ

ֹּא ר  ְכמֹו  ְבָרָכה   ְבל ִנְתָבאֵׂ ילֹות  ָכל  ִבְשָאר  ִיְספֹּר  - ]קצד[ָלהְלַמעְ   שֶׁ י   ִבְבָרָכה,  ַהלֵׂ ֲהרֵׂ  ַהְּסָבָרא  ְלִפי   ַאף  שֶׁ

ֹּא ]קצה[ָהִראשֹוָנה ְסרֹון  ַהְּסִפיָרה  ִמְצַות  ִהְפִסיד  ל ָחד,  ַלְיָלה  ְבחֶׁ יָון  אֶׁ ּסָ   כֵׂ י  ַביֹום,  ְלָמָחר  ַפרשֶׁ ן  ַוֲהרֵׂ   הֵׂ

ר "ְּתִמימֹּת", ִנְקָראֹות ּסֹופֵׂ  יֹום.  ַהמ"ט ָכל שֶׁ
יֵׂש  ְוַאף ַהְּסִפיָרה  ]קצו[אֹוְמִרים  שֶׁ יָנּה   שֶׁ ָלא   אֵׂ ַאף ַבַלְיָלה,  אֶׁ ין   ַבַלְיָלה   ִלְספֹּר ַכחשָ   ִאם   שֶׁ  ִלְספֹּר   ָצִריך   אֵׂ

ן  ְוִאם  ַביֹום, ין  ַביֹום  ָסַפר  ִאם  ַאף  כֵׂ   ָמקֹום   ִמָכל  יֹום,  ַהמ"ט  ִמְסַפר  ְלַהְשִלים  ְכלּום  ָשָוה  זֹו  ְסִפיָרה  אֵׂ

י ַאף ]קצז[ אֹוְמִרים  יֵׂש   ֲהרֵׂ ֹּא   ִאם   שֶׁ ָחד   יֹום  ְכָלל   ָסַפר   ל ה  ָיִמים   ֲאִפלּו   אֹו   אֶׁ ר   ַהְרבֵׂ ילֹות  ִבְשָאר   סֹופֵׂ  ַהלֵׂ

 .]קצח[ִבְבָרָכה
ה   ְוָכל  כה ָבִרי  זֶׁ ֹּא  לֹו   ְכשֶׁ ל ָחד,   ְבַלְיָלה  ָסַפר  שֶׁ ֹּא  ַאף  ,]קצט[ַבָדָבר  ְמֻסָפק  הּוא  ִאם  ֲאָבל   אֶׁ ל  ְלָמָחר   ָסַפר  שֶׁ

ילֹות   ִבְשָאר  ִיְספֹּר   –  ]ר[ַביֹום יָון   ִבְבָרָכה,  לֵׂ יֵׂש  ְדכֵׂ ק  שֶׁ ָמא  ְלִהְסַּתפֵׂ ק  ְויֵׂש  ,]רא[ַבַלְיָלה  ָסַפר   שֶׁ  ְלִהְסַּתפֵׂ

ָמא ן כֵׂ   ַגם ָכל  ְכָהאֹוְמִרים  שֶׁ י   ִמְצָוה  ִהיא   ְוַלְיָלה   ַלְיָלה   שֶׁ יָנן   ַעְצָמּה   ִבְפנֵׂ ה   ְּתלּויֹות   ְואֵׂ ה,  זֶׁ יֵׂש   ִנְמָצא ָבזֶׁ   שֶׁ

ק ָכאן ָקא ְספֵׂ ילֹות.  ִבְשָאר ּוְסִפיָרה ְבָרָכה  ְלַהְצִריך  ְלַהֲחִמיר ְספֵׂ  ַהלֵׂ
ן ר  ָמקֹום  ְבָכל  ְוכֵׂ ִנְתָבאֵׂ ָצִריך ]רב[שֶׁ ֹּא  ְוִלְספֹּר  ַלֲחזֹּר  שֶׁ ֲחַמת  ְבָרָכה  ְבל ק   מֵׂ יֵׂש  ַהָּספֵׂ  ָהִראשֹוָנה,   ַבְּסִפיָרה  שֶׁ

ֹּא ִאם ילֹות ִבְשָאר ִיְספֹּר –  ְוָסַפר ָחַזר ל  .]רג[ִבְבָרָכה  ַהלֵׂ
נֹוֲהִגין  ִבְמקֹומֹות כו  ש  שֶׁ ית ]רה[ּוְלַהְבִדיל ]רד[ְלַקדֵׂ ת  ְבבֵׂ סֶׁ ר  סֹוְפִרים  –   ַהַיִין   ַעל  ַהְכנֶׁ יל   ָהעֹּמֶׁ  ַשָבת   ְבלֵׂ

ָכל   ְלִפי  ַהִקדּוש,  ַאַחר  טֹוב   ְויֹום נּוַכל  ַמה  שֶׁ י  .]רו[יםְלַהְקִד   ָלנּו  יֵׂש  ַהיֹום  ְקֻדַשת  ְלַהְקִדים  שֶׁ   ּוְבמֹוָצאֵׂ

ם  סֹוְפִרים   טֹוב  ְויֹום  ַשָבת ָכל   ְלִפי  ַהַהְבָדָלה,  קֹּדֶׁ נּוַכל   ַמה  שֶׁ י  ְלַאֲחָרּה,   ָלנּו   יֵׂש  –  ַהַהְבָדָלה  ְלַאַחר   שֶׁ   ְכדֵׂ

ֹּא ל א שֶׁ ית  ַהיֹום   ֻדַשתְק  ְּתהֵׂ ינּו ִנְראֵׂ  ְכַמּׂשאֹוי.   ָעלֵׂ
ין ַמְבִדיִלין  ִבְמקֹומֹות  ּובֵׂ י  שֶׁ ם  ַשָבת  ְבמֹוָצאֵׂ ן  קֹּדֶׁ ל"  ַקִדיש  ַאַחר  ִמָיד  ְלָך"  "ְוִיּתֶׁ ין  "ִּתְתַקבֵׂ  ִבְמקֹומֹות   ]ּובֵׂ

אֹוְמִרים  ן  שֶׁ ם  ְלָך"  "ְוִיּתֶׁ ל"  ַקִדיש  ַאַחר   ִמָיד  סֹוְפִרים  -  ]רז[ַהַהְבָדָלה  קֹּדֶׁ יֵׂש   ְלִפי  [,]רח["ִּתְתַקבֵׂ   ָלנּו   שֶׁ

ְפָשר  ַמה  ְבָכל  ַהְּסִפיָרה  ְלַהְקִדים אֶׁ ִנְס   ּוִמָיד  ,]רט[שֶׁ יהָ   ְבַקִדיש  ַהְּתִפָלה  ַּתְלָקהשֶׁ ְלַאֲחרֶׁ ינּו  ָחל  – ]רי[שֶׁ   ָעלֵׂ

 . ]ריא[ְסִפיָרה ִמְצַות
ָחל כז י   ָהַאֲחרֹון  טֹוב   יֹום  ּוְכשֶׁ אֹוְמִרים  ַשָבת   ְבמֹוָצאֵׂ ָחד  כֹוס  ַעל   ְוַהְבָדָלה   ִקדּוש   שֶׁ ְפָשר  ִאי  –  ]ריב[אֶׁ  אֶׁ

ם  ַהִקדּוש ַאַחר ִלְספֹּר יל  ִבְשָאר ְכמֹו ַהַהְבָדָלה ְוקֹּדֶׁ י טֹוב יֹום לֵׂ י ַשָבתֹות, ּומֹוָצאֵׂ ֲהרֵׂ  ְלַהְפִסיק ָאסּור שֶׁ
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ם יהֶׁ ינֵׂ ם  סֹוְפִרים  ֲאַזי  ְכָלל,  בֵׂ ֹּ  ]ריג[ְוַהַהְבָדָלה  ַהִקדּוש  קֹּדֶׁ ָכל  ְלִפי  ָכך,  ַאַחר  אְול נּוַכל  ַמה  שֶׁ ר  שֶׁ  ְלַאחֵׂ

 ְלַאֲחָרּה. ָלנּו   יֵׂש ַהַהְבָדָלה 
ִני   יֹום   )ֲאָבל ל   שֵׂ ַסח   שֶׁ ָחל   פֶׁ י  שֶׁ ין  –   ַשָבת  ְבמֹוָצאֵׂ ין  ְמַקְדִשין  אֵׂ ית   ְכָלל   ַמְבִדיִלין  ְואֵׂ ת,   ְבבֵׂ סֶׁ   ִמַטַעם  ַהְכנֶׁ

ר ִנְתָבאֵׂ  (.]ריד[תפ"ז ְבִסיָמן שֶׁ
ָחל  טֹוב  יֹום  ְבָכל כח יל  לֹוַמר  נֹוֲהִגין  ְבַשָבת  ִראשֹון  יֹום  ְכשֶׁ ִני  ְבלֵׂ יל  ַהַשָיִכים ]רטו[ַה"ַמֲעָרִבית"  שֵׂ   ְללֵׂ

יל  , ]רטז[ִראשֹון ְבלֵׂ ין   ַשָבת  שֶׁ ר   ִמַטַעם   "ַמֲעָרִבית"  אֹוְמִרים   אֵׂ ִנְתָבאֵׂ   ִמיֹום   חּוץ   ,]ריז[ער"ה  ְבִסיָמן  שֶׁ

ל  ִראשֹון ַסח  שֶׁ ָחל  פֶׁ נֹוֲהִגין  ְבַשָבת,  ִלְהיֹות  שֶׁ יל  ַמרלֹו  שֶׁ ִני  ְבלֵׂ יל  ַהַשָיִכים  ַה"ַמֲעָרִבית"   שֵׂ ִני  ְללֵׂ  , ]ריח[שֵׂ

ֻהְזַכר  ,]ריט[ַלְּסִפיָרה  ִבכּור ִמשּום ר  בֹו שֶׁ דֶׁ ר ְקִציַרת סֵׂ ָהָיה  ָהעֹּמֶׁ ה ְבַלְיָלה  ִנְקַצר  שֶׁ  .]רכ[זֶׁ
ֱאכֹּל  ָאסּור כט ה,  ַבְזַמן  ַאף  ָחָדש  לֶׁ ין  ַהזֶׁ ם   בֵׂ חֶׁ ין  לֶׁ ין  ָקִלי  בֵׂ ל  בֵׂ יל  ְּתִחַלת  ַעד  ,]רכא[ַכְרמֶׁ  ְבִניָסן,  י"ז  לֵׂ

ֱאַמר נֶׁ ם ]רכב[שֶׁ חֶׁ ל  ְוָקִלי  "ְולֶׁ ֹּא  ְוַכְרמֶׁ ֹּאְכלּו  ל ם  ַעד   ת צֶׁ ה  ַהיֹום  עֶׁ ָלא  ִבְכָלל.  ְוַעד  ַעד  ְוגֹו'",  ַהזֶׁ ִבְזַמן   אֶׁ   שֶׁ

ית בֵׂ ָקַרב  ַקָים,  ַהִמְקָדש  שֶׁ ר  ִמשֶׁ ָחָדש  ֻהַּתר  –  ט"ז  ְביֹום  ָהעֹּמֶׁ ֱאַמר  ִמָיד,  הֶׁ נֶׁ ם  "ַעד ]רכג[שֶׁ ת   ֲהִביֲאכֶׁ  אֶׁ

ם",  ָקְרַבן יכֶׁ ין  ַעְכָשו  ֲאָבל  ֱאֹלהֵׂ אֵׂ י  –  ָקְרָבן  ָלנּו  שֶׁ ם  ֲהרֵׂ צֶׁ ָעַבר  ְלַאַחר  ְדַהְינּו  ַמִּתיר,  ַהיֹום   עֶׁ ם  ָכל  שֶׁ צֶׁ   עֶׁ

 ַהיֹום. 
ֹּא ּוַבגֹוָלה  ל ִנְקַבע  יֹום  יֹוְדִעים ָהיּו   ְכשֶׁ שַהחֹּ  בֹו  שֶׁ ץ  דֶׁ רֶׁ ל   ְבאֶׁ ֱאכֹּל   ֲאסּוִרין ָהיּו   –  ִיְשָראֵׂ   יֹום  ָכל   ַגם ָחָדש לֶׁ

יל  ְּתִחַלת  ַעד  י"ז הּוא  ְלִפי  י"ח,  לֵׂ ק  שֶׁ ל  ָספֵׂ ָחָדש  ,]רכד[ּתֹוָרה  שֶׁ הֶׁ ץ  ְבחּוץ  ַגם  ָאסּור  שֶׁ   ִמן  ָלָארֶׁ

ֱאַמר  ,]רכה[ַהּתֹוָרה נֶׁ ם".  "ְבכֹּל ]רכו[שֶׁ יכֶׁ ָאנּו  ַעְכָשו  ְוַגם  מְֹּשבֹּתֵׂ ש  ְקִביעּות  יֹום  יֹוְדִעים  שֶׁ ין   –  ַהחֹּדֶׁ   אֵׂ

ינּו,  ִמְנַהג ְלַשנֹות ר ִמַטַעם ֲאבֹותֵׂ ִיְתָבאֵׂ  . ]רכז[שֶׁ
ין ְוַעְכָשו  ל  .]רכח[ָחָדש ְבִאּסּור  ְכָלל ִנְזָהִרין עֹוָלםהָ  אֵׂ

ִלְמדּו  ְויֵׂש ם   שֶׁ יהֶׁ רֹּב   ִבְמקֹומֹות ]רכט[ְזכּות   ֲעלֵׂ ם  ִנְזַרַעת   ַהְּתבּוָאה  שֶׁ ַסח,  קֹּדֶׁ ְמִביִאין   ִבְמקֹומֹות   אֹו  ַהפֶׁ   שֶׁ

ם רֹּב  ִמְמקֹומֹות   ְּתבּוָאה  ָלהֶׁ ם  ִנְזַרַעת  ַהְּתבּוָאה  שֶׁ ַסח,  קֹּדֶׁ ין  ַהפֶׁ אֵׂ ר  ְכמֹו  ָחָדש,  ִאּסּור  ָבּה  שֶׁ ִנְתָבאֵׂ  שֶׁ

ה ָעה ְביֹורֶׁ  ָשם.  ַעיֵׂן ]רל[רצ"ג ִסיָמן  דֵׂ
ם  ַבְמקֹומֹות  ַעְצָמם  ַעל  ְוַהַמְחִמיִרים יָנּה  ְּתבּוָאה  ִמְּסָתם  ְוִנְזָהר  ָההֵׂ אֵׂ ִהיא  לֹו  ְידּוָעה  שֶׁ ין   –  יֶָׁשָנּה  שֶׁ   אֵׂ

ר  ָצִריך ִלים  ִמְפִליַטת  ִלָזהֵׂ ל  ַהכֵׂ ִנְתַבשֵׂ ם  שֶׁ ה  ִמִמין   ָבהֶׁ רֹוצֶׁ ל  שֶׁ ִמין  ְלִפי  ָיָשן,   ַעְכָשו  ְלַבשֵׂ ין  ְבִמינֹו  שֶׁ  ָצִריך  אֵׂ

ָלא  ִשִשים י  אֶׁ ין   ,]רלא[סֹוְפִרים  ִמִדְברֵׂ ין  ְּתבּוָאה  ִבְסָתם   ָכך  ָכל   ְלַהְחִמיר  ְואֵׂ אֵׂ ָלא  ָבּה  שֶׁ  ֻחְמָרא  אֶׁ

 ְבָעְלָמא. 
רֹּב   ִבְמקֹומֹות   ְוַגם ַסח,   ַאַחר   ִנְזַרַעת   ַהְּתבּוָאה  שֶׁ רֹּב   פֹוִלין   ִבְמִדינֹות   ְכגֹון  ַהפֶׁ תַהִשבֹּ   שֶׁ   ְוַהְּׂשעֹוִרים  שּוָעל   לֶׁ

עֹוִשין ם  שֶׁ הֶׁ ָכר  מֵׂ ַסח,   ַאַחר  ִנְזָרִעין  ַהשֵׂ ין  ְוַגם  ַהפֶׁ רֹות  ִמְמִדינֹות  ְכָלל  ְּתבּוָאה  ְלָשם  ְמִביִאין  אֵׂ  ֲאחֵׂ

זֹוְרִעין  ם  שֶׁ ם ָבהֶׁ ַסח קֹּדֶׁ ן  ִפי  ַעל ַאף - ַהפֶׁ ין כֵׂ  ָחָדש.  ִאּסּור  ָשם  נֹוֲהִגין ָהעֹוָלם  רֹּב אֵׂ
ִלְמדּו  יֵׂשוְ  ם  שֶׁ יהֶׁ ָשם  ְלִפי ]רלב[ְזכּות  ֲעלֵׂ ִעַקר  ַהְדָחק,  ְשַעת  הּוא  שֶׁ ָכר,  הּוא  ְשִתָיָתם  שֶׁ ם  ְלִפיָכך  ַהשֵׂ   הֵׂ

ָחָדש  ַהּסֹוְבִרים  ]רלג[ָהִראשֹוִנים  ִמְקָצת  ַעל  סֹוְמִכים ץ  ְבחּוץ  שֶׁ יָנּה  ָלָארֶׁ ָלא  אֵׂ י  אֶׁ ָגְזרּו   סֹוְפִרים  ִמִדְברֵׂ   שֶׁ

ץ  ִמשּום רֶׁ ל,   אֶׁ ֹּא   ִיְשָראֵׂ ָלא  ָגְזרּו   ְול ץ  ַהְּסמּוִכים  ַבְמקֹומֹות  אֶׁ רֶׁ ל,ִיְש   ְלאֶׁ  ּומֹוָאב   ְוַעמֹון  ִמְצַרִים   ְכגֹון  ָראֵׂ

ל, ר  ְכמֹו  ּוָבבֶׁ ִנְתָבאֵׂ ה שֶׁ ָעה  ְביֹורֶׁ  .]רלד[של"א ִסיָמן דֵׂ
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ִלְמדּו  ְויֵׂש ם  שֶׁ יהֶׁ ר  ְזכּות  ֲעלֵׂ ּסֹוְבִרים ]רלה[ַאחֵׂ ָחָדש  שֶׁ ינֹו  שֶׁ ג  אֵׂ ָלא  נֹוהֵׂ הּוא  ִבְתבּוָאה  אֶׁ ל  שֶׁ ל   שֶׁ   ִיְשָראֵׂ

ֹּא   ֲאָבל   ְקִציָרה,  ִבְשַעת  ל   ל ה  ּוְלִפי   ָנְכִרים.   ְבשֶׁ ִלים   ְלַהְזִהיר   ָצִריך  זֶׁ יֵׂש   ַבְכָפִרים  ָדִרים הַ   ְלִיְשְראֵׂ ם  שֶׁ   ָלהֶׁ

ַסח ַאַחר  ְזרּוָעה ְּתבּוָאה ה  ַהפֶׁ ל ְבָשדֶׁ ִיְנֲהגּו ַהַּׂשר שֶׁ  ָחָדש.   ִאּסּור ָבּה שֶׁ
ש  ַבַעל  ָכל   ֲאָבל פֶׁ ֹּא  נֶׁ ְפָשר   ַמה  ְבָכל  ְלַעְצמֹו  ְוַיֲחִמיר  ַהָללּו  ַהַמִּתיִרים   ַעל  ִיְסמֹּך  ל אֶׁ  ְכַהְסָכַמת  ]רלו[לֹו  שֶׁ

ָחָדש  ]רלז[ְוָהַאֲחרֹוִנים  ָהִראשֹוִנים  רֹּב הֶׁ ג   שֶׁ ץ  ץְבחּו   ַאף   ַהּתֹוָרה  ִמן  נֹוהֵׂ ל   ַאף   ָמקֹום  ּוְבָכל  ]רלח[ָלָארֶׁ   ְבשֶׁ

ן  ִכי ,]רלט[ָנְכִרים  .]רמ[ִעָקר  כֵׂ
ה  ַעיֵׂן ָעה  ְביֹורֶׁ ַהִנְזָהר ]רמא[רצ"ג  ִסיָמן  דֵׂ ָחָדש   שֶׁ ר  לֹו  יֵׂש  מֵׂ י  ָשָרף-ִמיֵׂין  ַגם  ִלָזהֵׂ ֱעִמידּוהּו   ְדַבש  ּוִממֵׂ הֶׁ   שֶׁ

י ָכר ְבִשְמרֵׂ י  ָכל ָשם  ַעיֵׂן ,]רמב[שֵׂ ָחָדש.  ִדין ְפָרטֵׂ  הֶׁ
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ּנֹוֲהִגים  ִדיִנים  תצג. ִעיִפים: ט' ּובֹו ָהֹעֶמר, ִביֵמי הַּ  סְּ
ֹּא ]א[נֹוֲהִגין א ל ֹּא  ִאָשה  ִלָּׂשא  שֶׁ ל ר  ְושֶׁ ין ]ב[ ְלִהְסַּתפֵׂ ַסח  בֵׂ ת  פֶׁ רֶׁ ִמְתַאְבִלין  ,]ג[ַלֲעצֶׁ   ֲאָלִפים   כ"ד  ַעל  שֶׁ

י תּו  ֲעִקיָבא ַרִבי  ִמַּתְלִמידֵׂ מֵׂ  .]ד[ַהָללּו ַבָיִמים שֶׁ
ֹּא  ִקדּוִשין[   ]אֹו  ִשדּוִכין  ַלֲעשֹות  ֻמָּתר  ֲאָבל ָמא  ִנּׂשּוִאין,  ְבל נּו  שֶׁ ר.  ַיְקִדימֶׁ ן   ַגם  ּוֻמָּתר  ַאחֵׂ  ְסעּוָדה   ַלֲעשֹות   כֵׂ

 ַהִקדּוִשין.  ְלַאַחר  אֹו ּוִכיןַהִשד ְלַאַחר
ֹּא  ֲאָבל ין  ּוְמחֹולֹות.  ִרקּוִדין  ַיֲעשּו   ל ֹּא לֹוַמר ָצִריך  ְואֵׂ ל ל  ּוְמחֹולֹות  ִרקּוִדין  ַיֲעשּו  שֶׁ  ֻמָּתר  ֲאָבל  ְרשּות.  שֶׁ

עּות ִשְמַחת ְכגֹון  ָהְרשּות,  ְסעּוַדת ַלֲעשֹות ֹּא  ,]ה[ְמרֵׂ רֹות ּוְשָמחֹות ּוְמחֹולֹות ִרקּוִדין ְבל  . ]ו[ְיתֵׂ
ָקַפץ  ִמי ב ין  –  ַהָללּו  ַבָיִמים  ְוָנָשא ]ז[שֶׁ יָון   ְכלּום,  אֹותֹו  קֹוְנִסין  אֵׂ ָעָשה   כֵׂ ר   ִמי   ֲאָבל  ִמְצָוה.  שֶׁ ִהְסַּתפֵׂ  שֶׁ

ָעַבר ַעל  אֹותֹו קֹוְנִסין –  ַהָללּו  ַבָיִמים  ַהִמְנָהג.  ַעל   שֶׁ
ֹּא  ִמי ג ל ין  אֹו  ּוְרִבָיה,  ְפִרָיה  ִמְצַות  ִין ֲעדַ  ִקיֵׂם  שֶׁ אֵׂ נּו, ִמי  לֹו  שֶׁ ְיַשְמשֶׁ יָון  שֶׁ ֻמָּתר  כֵׂ  ְבתֹוך   ֲאִפלּו  ִלָּׂשא  לֹו  שֶׁ

לּות  ְשֹלִשים ַחָיב ]ח[ְוִאמֹו  ָאִביו  ַלֲאבֵׂ לְלִהְת   שֶׁ ם  ַאבֵׂ יהֶׁ ַרת  ֲעלֵׂ ן   ָכל  ,]ט[ֲחָכִמים  ִמְגזֵׂ כֵׂ ֻמָּתר  שֶׁ  ִלָּׂשא   לֹו  שֶׁ

לּות יָנן  ַהָללּו ָיִמים ַבֲאבֵׂ אֵׂ ָלא שֶׁ לּו ִבְמִדינֹות ָמקֹום, ּוִמָכל ְבָעְלָמא. ִמְנָהג  אֶׁ  ְלַהְחִמיר.  ֲהגּו נָ  אֵׂ
יֵׂש ד י   ֻמָּתִרים   –   ַהָללּו  ַבָיִמים  ִמיָלה   ְכשֶׁ ל   ְדַהְינּו   ַהְבִרית,  ַבֲעלֵׂ ן  ַוֲאִבי   ְוַהַּסְנָדק  ַהמֹוהֵׂ י   ַביֹום   , ]י[ַהבֵׂ ִלְפנֵׂ   שֶׁ

ב  מּוךסָ  ַהִמיָלה רֶׁ ם ָלעֶׁ ית  ֲהִליָכה קֹּדֶׁ ת ְלבֵׂ סֶׁ ר  ַהְכנֶׁ  . ]יא[ְלִהְסַּתפֵׂ
ם ]יג[אֹוְמִרים  יֵׂש ]יב[ָיִמים  ל"ג ה הֵׂ ל  ִראשֹון  ִמיֹום  ַמְתִחיִלין  שֶׁ ר  ְסִפיַרת  שֶׁ   ְבל"ג   ּוְמַסְיִמין  ָהעֹּמֶׁ

ר בְ   ,]יד[ָבעֹּמֶׁ תּו  יֹום  אֹותֹושֶׁ ל  ָהַאֲחרֹוִנים  מֵׂ ף.  ַהכ"ד  שֶׁ לֶׁ   ְבִשְמָחה ]טו[ְלַהְרבֹות  ְקָצת  נֹוֲהִגין  ְלִפיָכך  אֶׁ

ה  ְביֹום ין  ,]טז[זֶׁ בֹו ְלִפי  ַּתֲחנּון, בֹו  אֹוְמִרים ְואֵׂ  ָלמּות.   ָפְסקּו ַביֹום שֶׁ
תּו  ְוַאף מֵׂ ם   ִמְקָצת  שֶׁ הֶׁ ה,  ְביֹום ]יז[מֵׂ י   ָמקֹום  ִמָכל  זֶׁ לּות  ְלִעְנַין   ֲהרֵׂ  אֹוְמִרים:   ָאנּו   ָהַאֲחרֹון  ֹוםי  ֲאבֵׂ

ר  ְכמֹו  ,]יח[ְכֻכלֹו"  ַהיֹום  "ִמְקָצת ִנְתָבאֵׂ ה  שֶׁ ָעה  ְביֹורֶׁ ג  ְלִפיָכך  ,]יט[שצ"ה  ִסיָמן  דֵׂ נֹוהֵׂ לּות  ְכשֶׁ   ָשָעה   ֲאבֵׂ

עַ   ְדַהְינּו   ל"ג,  ְביֹום ]כ[ָפחֹות  אֹו  ַאַחת מֹונֵׂ ר ]כא[שֶׁ ִאיר  ְלַאַחר  ַעד ]כב[ִמְלִהְסַּתפֵׂ הֵׂ   –   ְבל"ג ]כג[ַהיֹום  שֶׁ

ר לֹו  רּוֻמּתָ   ְבָכך, ַדי ָעְברּו  ְלַאַחר  ְבל"ג ְלִהְסַּתפֵׂ הּו שֶׁ ַהיֹום ַמשֶׁ ן ,]כד[ִאָשה בֹו  ְוִלָּׂשא מֵׂ יָלך. ִמל"ג ְוכֵׂ  ָואֵׂ
ָחד ל"ג ָחל  ְוִאם ר  נֹוֲהִגין – ַבַשָבת ְבאֶׁ ב ְלִהְסַּתפֵׂ רֶׁ י ַשָבת ְבעֶׁ  .]כה[ַהַשָבת ְכבֹוד ִמְפנֵׂ

ר   ַעְצמֹו  ְבל"ג   ֲאִפלּו   ָמקֹום,  ּוִמָכל ֹּא  ִיָזהֵׂ ל ם   רְלִהְסַּתפֵׂ   שֶׁ ין  ְלִפי  ַהיֹום,  אֹור   קֹּדֶׁ אֵׂ ָלא  אֹוְמִרים  שֶׁ  "ִמְקָצת   אֶׁ

יָנּה   –   ֻכָלּה   ֲאִפלּו ]כו[ַלְיָלה  ֲאָבל   ְכֻכלֹו",   ַהיֹום  ֹּא  ַהיֹום,   ְכָכל  אֵׂ לּות  ָפְסָקה   ְול  .]כז[ַביֹום  ר ְלָמחָ   ַעד   ֲאבֵׂ

ן ל ַהִמְנָחה  ִבְתִפַלת ַּתֲחנּון אֹוְמִרים ְוָלכֵׂ ב שֶׁ רֶׁ  .]כח[ל"ג  עֶׁ
ֹּא  נֹוֲהִגין   תְמקֹומֹו  ְויֵׂש  ל ל   ְבִמְנָחה  ַּתֲחנּון   לֹוַמר   שֶׁ ב   שֶׁ רֶׁ ּסֹוְמִכין  ְלִפי  ,]כט[ל"ג  עֶׁ ִבְתִחַלת   שֶׁ יל   שֶׁ   ל"ג   לֵׂ

לּות  ָפְסקּו ן  ,]ל[ָהֲאבֵׂ ין  ְוָלכֵׂ ְלָפָניו,   ְבִמְנָחה  ַּתֲחנּון  אֹוְמִרים  אֵׂ ין   ְכמֹו  שֶׁ אֵׂ י   ְבִמְנָחה   אֹוְמִרים  שֶׁ ִלְפנֵׂ  ְשָאר   שֶׁ

ין  ַהָיִמים אֵׂ ם אֹוְמִרים שֶׁ יָלם ]לא[ַּתֲחנּון ָבהֶׁ לֵׂ  ְכיֹוָמם.  שֶׁ
ן  ַגם   ֻמָּתִרים   ִמְנָהָגם   ּוְלִפי  ר  כֵׂ יל   ְוִלָּׂשא   ְלִהְסַּתפֵׂ ְלִפי   ל"ג   ְבלֵׂ ם   )שֶׁ יהֶׁ ין   ִדְברֵׂ לּות  ִגיןנֹוהֲ   אֵׂ ָלא   ֲאבֵׂ  ל"ב  אֶׁ

 (. ]לב[יֹום
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ל"ג ]לג[אֹוְמִרים  ְויֵׂש ו  לּו  ָיִמים  שֶׁ ש   ב'   ִמיֹום  ַמְתִחיִלין   אֵׂ ב  ּוְמַסְיִמין  ִאָיר  ְלחֹּדֶׁ רֶׁ   ִפי   ַעל  ְוַאף   ֹות.ָשבּוע  ְבעֶׁ

ֻמָּתר ר  שֶׁ ר  ְבל"ג  ְוִלָּׂשא  ְלִהְסַּתפֵׂ יָון  ָמקֹום  ִמָכל  ,]לד[ָבעֹּמֶׁ ין  כֵׂ אֵׂ ר  שֶׁ ּתֵׂ ָלא  הֶׁ ָעַבר  ְלַאַחר  אֶׁ   ַהיֹום  ִמְקָצת  שֶׁ

הּוא ן  , ]לה[ְכֻכלֹו שֶׁ ה ָלכֵׂ ר ַהל"ג עֹולֶׁ ן ַגם  ָבעֹּמֶׁ ְשבֹון  כֵׂ נֹוֲהִגין ָיִמים  ַהל"ג  ְלחֶׁ ם  שֶׁ לּות.  ָבהֶׁ  ֲאבֵׂ
ם  ִפי   ְוַעל  יהֶׁ ר ]לז[נֹוֲהִגין  יֵׂש ]לו[ִדְברֵׂ י  ְשֹלָשה  ְבָכל  ְוִלָּׂשא  ְלִהְסַּתפֵׂ ָלא  ,]לח[ַהְגָבָלה  ְימֵׂ ם  אֶׁ הֵׂ ין   שֶׁ   אֵׂ

ֹּאש   ְונֹוְשִאין   ִמְסַּתְפִרין ש  ְבר ָלא  ִאָיר  חֹּדֶׁ ֹּאש  ַעד  אֶׁ ש  ר ֹּא  ִבְלַבד  חֹּדֶׁ י  ִבְכָלל,  ַעד  ְול ִיְהיּו  ְכדֵׂ לּות  נֹוֲהִגין  שֶׁ  ֲאבֵׂ

ןשֶׁ   ָיִמים,  ל"ג ֹּאש  ַמְתִחיִלין  הֵׂ ש  ְבר ל  ִראשֹון  ְביֹום  ּוְמַסְיִמין  ִאָיר   חֹּדֶׁ  יֹום  אֹותֹו  ּוִמְקָצת  ַהַהְגָבָלה.  שֶׁ

ן  ְכֻכלֹו,  הּוא ָהַאֲחרֹון ִאיר ְונֹוְשִאין  ִמְסַּתְפִרין ְוָלכֵׂ הֵׂ ל ִראשֹון יֹום  ִמשֶׁ יָלך.  ַהְגָבָלה שֶׁ  ָואֵׂ
ק  לֹו  יֵׂש  ִאם ז ינֹו  –  ַהָמקֹום  ַהגְבִמנְ   ָספֵׂ י  ִלְתפֹּס  ָיכֹול  אֵׂ ִיְנַהג  ְדַהְינּו  ַהִמְנָהִגים,  ֻקלֵׂ ר  שֶׁ ּתֵׂ ֹּאש  ַעד  הֶׁ ש   ר   חֹּדֶׁ

ר  ִיְנַהג  ְוַגם  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַכְּסָבָרא  ִאָיר ּתֵׂ ר  ִמל"ג   הֶׁ יָלך  ָבעֹּמֶׁ ב  ַעד  ָואֵׂ רֶׁ ת  עֶׁ רֶׁ יָון  ָהִראשֹוָנה,   ַכְּסָבָרא  ֲעצֶׁ   כֵׂ

ב' ת זֹו  סֹוְתרֹות לּואֵׂ  ֻקלֹות שֶׁ  זֹו.  אֶׁ
י   ִלְתפֹּס   ָיכֹול   ֲאָבל ִיְנַהג  ְדַהְינּו   ַהִמְנָהִגים,  ֻחְמרֵׂ ַסח   ִאּסּור  שֶׁ ב  ְוַעד   ִמפֶׁ רֶׁ ל   ִראשֹון   יֹום  ַעד   אֹו   ָשבּועֹות  עֶׁ   שֶׁ

ר  ִמל"ג   חּוץ   ַהְגָבָלה ג   ְוַאף  .]לט[ָבעֹּמֶׁ נֹוהֵׂ ּסֹוְתרֹות  ֻחְמרֹות  ב'   שֶׁ ת  זֹו   שֶׁ ינֹו   –   זֹו   אֶׁ ך   ִכְכִסיל  אֵׂ   ַההֹולֵׂ

ך יָון ,]מ[ַבחֹּשֶׁ ָעָשה  כֵׂ ן  שֶׁ ֲחַמת כֵׂ ק מֵׂ ק ַהָּספֵׂ ִנְסַּתפֵׂ ה לֹו  שֶׁ יזֶׁ  ִעָקר.  הּוא ִמְנָהג אֵׂ
ין  ָמקֹום,  ּוִמָכל ן,  ַלֲעשֹות  ָצִריך  אֵׂ ָלא   כֵׂ ה   ִלְתפֹּס  ָיכֹול   אֶׁ יזֶׁ ה,  ִמְנָהג   אֵׂ ִיְרצֶׁ ין   שֶׁ ָמא  חֹוְשִשין  ְואֵׂ  ִמְנַהג   שֶׁ

ה  ָמקֹום ינֹו ַהזֶׁ ן,  אֵׂ יָון  כֵׂ לּות כֵׂ ֲאבֵׂ יָנּה שֶׁ ָלא אֵׂ ין  –  ְבָעְלָמא ִמְנָהג אֶׁ ָקא. ירְלַהְחִמ  אֵׂ  ִבְספֵׂ
ין   –   ַהָמקֹום  ִמְנַהג  לֹו  ָידּועַ   ִאם   ֲאָבל ל  ַהָמקֹום  ִמְנַהג  ִמן  ְלַשנֹות  לֹו   אֵׂ י   ַבָיִמים  ְלָהקֵׂ ַאְנשֵׂ   ַהָמקֹום   שֶׁ

ן  ַבָיִמים  ְלַהֲחִמיר  אֹו  ַמֲחִמיִרין, הֵׂ ינֹו  ִאם  ְמִקִלין,  שֶׁ ה  אֵׂ ן  עֹושֶׁ ֲחַמת  כֵׂ ַמחֲ   ְבָעְלָמא  ֻחְמָרא  מֵׂ   ַעל   ִמירשֶׁ

י ָלחֹּש ַעְצמֹו לּו, ְבָיִמים ַהַמֲחִמיִרין ְלִדְברֵׂ ָלא אֵׂ ה הּוא אֶׁ ה ]מא[ִמְתָראֶׁ עֹושֶׁ ן שֶׁ ן  ְלִפי כֵׂ כֵׂ  ַלֲעשֹות  ָראּוי שֶׁ

י  ָאָדם,   ְלָכל  ָהִעָקר   ִמְפנֵׂ ָאז   ְכַהַמֲחִמיִרין,   הּוא  שֶׁ ה  שֶׁ י   ַהָדָבר  ִנְראֶׁ הּוא   ,]מב[ּתֹורֹות   ִכְשּתֵׂ י   ַמֲחִמיר   שֶׁ   ְוַאְנשֵׂ

ך,  אֹו  ְמִקִלין,  ַהָמקֹום פֶׁ ה  ְויֵׂש  ְלהֵׂ ֹּא  ִאּסּור  ָבזֶׁ ֹּא   ְכלֹוַמר:  ,]מג[ִתְתגְֹּדדּו"  "ל  .]מד[ֲאגֻדֹות  ֲאגֻדֹות  ַּתֲעשּו  ל

ין  ְבִעְנָין  הּוא  ִאם  ֲאִפלּו אֵׂ ת,  ָלחֹּש  שֶׁ ין  ְכגֹון  ְלַמֲחֹלקֶׁ אֵׂ ָלא  ָבִעיר  ְיִחיִדי  הּוא  שֶׁ ה  אֶׁ י  ַהְרבֵׂ ַאְנשֵׂ   ַהָמקֹום   מֵׂ

ה ָכך נֹוֲהִגין ן ְוַהְרבֵׂ הֶׁ ין  ָכך, נֹוֲהִגין  מֵׂ ה  ַמְקִפיִדין ְואֵׂ ה  ַעל  זֶׁ  .]מה[ְכָלל זֶׁ
ֹּאש   ַעד   ַגם  ִאּסּור  ְלַהנֹוֲהִגין   ַאף ח ש   ר יָון   ְבַשָבת,  ָחל  ִאם  ָמקֹום  ִמָכל  ִאָיר,  חֹּדֶׁ יֵׂש  כֵׂ ת   ָכאן   שֶׁ פֶׁ   ּתֹוסֶׁ

ֹּאש  ַשָבת  ְמָחה,ִש  ש  ְור ר   ְלַהִּתיר   יֵׂש   –  חֹּדֶׁ ב  ְלִהְסַּתפֵׂ רֶׁ י   ַשָבת  ְבעֶׁ   ִאָשה   ִלָּׂשא  ְוַגם   ,]מו[ַהַשָבת  ְכבֹוד  ִמְפנֵׂ

יָון ַביֹום, בֹו ִעַקר  כֵׂ ֹּאש  ְבַשָבת ִיְהיֶׁה ]מז[ּׂשּוִאיןַהנִ  ְסעּוַדת שֶׁ ש.  ְור  חֹּדֶׁ
ֹּא נֹוֲהִגין ט ל ָחד ]מח[ְמָלאָכה ַלֲעשֹות  שֶׁ ָחד  ֲאָנִשים  אֶׁ י ָכל  ]מט[ָנִשים ְואֶׁ  ַהַחָמה ִמְשִקיַעת ַהְּסִפיָרה  ְימֵׂ

ר,  תְסִפיַר   ְלַאַחר  ַעד ז  ָהעֹּמֶׁ מֶׁ ה,  ְורֶׁ ֱאַמר  ָלזֶׁ נֶׁ ַבע ]נ[שֶׁ ִבְזַמן  , ]נב[ְשבּות  ִמְלשֹון  ,]נא[ַשָבתֹות"  "שֶׁ  שֶׁ

יָלך,  ]נג[ַהַחָמה ִמְשִקיַעת ְדַהְינּו ַהְּסִפיָרה,  ִיְספֹּר.שֶׁ  ְלַאַחר  ַעד ִמְמָלאָכה  ִלְשבֹּת  יֵׂש  ָואֵׂ
יָנן  ַהָנִשים )ְואֹוָתן אֵׂ ְפָשר - ]נד[סֹוְפרֹות שֶׁ יֵׂש  אֶׁ ן שֶׁ  . ]נו[(]נה[ַהַלְיָלה ָכל  ִמְמָלאָכה  ִלְשבֹּת[  ]ָלהֶׁ
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