
הלכות ומנהגי 
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ֶּפֶרק

כט
ִמי ֶׁשִּנְמָצא ְּבִקְרַבת ָמקֹום עֹוֶלה ְלִצּיּונֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר 

יֹוַחאי ְּבֵמירֹון.

בּועֹות  ַחג ַהּׁשָ
ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה: "ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות ַלה' ֱאֹלֶקיָך, ִמַּסת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאֶׁשר ִּתֵּתן, כב. 

ְיֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר חֹוְגִגים  ְּבִסּיּום  ְוָלֵכן  )ְּדָבִרים טז, י(  ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹלֶקיָך"  ַּכֲאֶׁשר 

ֶאת ַחג ַהָּׁשבּועֹות. 

ְּכִניַסתכג.  ִלְפֵני  ַּתְבִׁשיִלין'  'ֵערּוב  ַלֲעֹרְך  ֵיׁש  ִׁשִּׁשי,  ְּביֹום  ָחל  ַהָּׁשבּועֹות  ְּכֶׁשַחג 

ֶהָחג, ַּכְּמֹפָרט ְלַהָּלן ְּבֶפֶרק ַאְרָּבִעים.

ִּדיֵני ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ּוְכִניַסת ֶהָחג
ֵנר ֶׁשל כד.  ְלַהְדִליק   .. ַאָּתה  "ָּברּוְך  ּוְלָבֵרְך:  ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ֵיׁש  ֶהָחג  ְּכִניַסת  ִלְפֵני 

ְּבַׁשָּבת  ֶהָחג  ֶׁשל(  ַהֵּׁשִני  ַהּיֹום  ָלָאֶרץ,  )ְּבחּוץ  ָחל  ְוִאם  ְו'ֶׁשֶהֱחָינּו',  יֹום טֹוב" 

ֵיׁש ְלָבֵרְך "ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶׁשל יֹום טֹוב". 

ֶהָחג, כה.  ְּכִניַסת  ְלַאַחר  ַּגם  ַהֵּנרֹות  ֶאת  ְלַהְדִליק  ִנָּתן  ֹחל  ְּביֹום  ָחל  ְּכֶׁשֶהָחג 

ְּבַהֲעָבָרה ֵמֵאׁש ֶׁשֻהְדְלָקה ִלְפֵני ְּכִניַסת ֶהָחג, ַאְך ְלַכְּתִחָּלה ָרצּוי ְלַהְדִליק ֶאת 

ֵנרֹות ֶהָחג ִלְפֵני ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה8.

ֵצאת כו.  ְזַמן  ְלַאַחר  ַרק  ַהֵּנרֹות  ֶאת  ְלַהְדִליק  ֵיׁש  ַׁשָּבת,  ְּבמֹוָצֵאי  ֶהָחג  ָחל  ִאם 

ֹקֶדם  לֹוַמר  ְוָעֶליָה  ַהַּׁשָּבת,  ְּכִניַסת  ִלְפֵני  ֶׁשֻהְדְלָקה  ֵמֵאׁש  ְּבַהֲעָבָרה  ַהַּׁשָּבת, 

ַהַהְדָלָקה ֶאת ֻנַּסח "ַוּתֹוִדיֵענּו" ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית, אֹו "ָּברּוְך ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש 

ְלֹקֶדׁש"9. 

ֶיֶתר ִּדיֵני ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות מֹוִפיִעים ְּבֶכֶרְך ב, ִהְלכֹות ַׁשָּבת, ֶּפֶרק ֵׁשִני.

ֵליל ֶהָחג
ֶׁשִאםכז.  ַהּכֹוָכִבים,  ֵצאת  ַעד  ַעְרִבית  ְּתִפַּלת  ֶאת  ְמַאֲחִרין  ַהָּׁשבּועֹות  ַחג  ְּבֵליל 

ַהְּסִפיָרה,  ְיֵמי  ִממ"ט  ְמַעט  ָחֵסר  טֹוב,  יֹום  ְקֻדַּׁשת  ִויַקְּבלּו  ֹקֶדם  ִיְתַּפְּללּו 

 ְוַהּתֹוָרה ֲהֵרי ָאְמָרה: "ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמיֹמת )=ְׁשֵלמֹות( ִּתְהֶייָנה" )ַוִּיְקָרא כג, טו(.

)ְסִעיף יא(

ְּכֶׁשָחל ֵליל ֶהָחג ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, מֹוִסיִפים ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶאת ֻנַּסח כח. 

"ַוּתֹוִדיֵענּו"10 ַּכּמֹוִפיַע ַּבִּסּדּור.
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כט
ֵסֶדר כט.  ְלִפי  ַיַחד,  ְוַהְבָּדָלה  ִקּדּוׁש  עֹוְרִכים  ַׁשָּבת,  ְּבמֹוָצֵאי  ֶהָחג  ֵליל  ְּכֶׁשָחל 

ְוַהְּזַמִּנים",  ִיְׂשָרֵאל  "ְמַקֵּדׁש  ִּבְרַּכת   – ִקּדּוׁש  "ַהָּגֶפן",  ִּבְרַּכת   – )ַיִין   ַיְקְנַה"ז 
ֹקֶדׁש  ֵּבין  "ַהַּמְבִּדיל  ִּבְרַּכת   – ַהְבָּדָלה  ָהֵאׁש",  ְמאֹוֵרי  "ּבֹוֵרא  ִּבְרַּכת   – ֵנר 

ְלֹקֶדׁש", ְזַמן – ִּבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָינּו"(11.

ְוֵאין  ָלֶזה  ֶזה  ַהֵּנרֹות  ְמָקְרִבים  ֵאין  זֹו  ְּבַהְבָּדָלה  ַחַּב"ד:  ִמְנַהג 
ְּכִפי  ַּבֵּנרֹות  ַהְּבָרָכה  ְּבֵעת  ַמִּביִטים  ֶאָּלא  ַּבִּצָּפְרַנִים,  ַמִּביִטים 

ֶׁשֵהם12.

יֹום ֶהָחג
ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות אֹוְמִרים 'ַהֵּלל ָׁשֵלם'13.ל. 

ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות עֹוְרִכים ִלְפֵני ְּתִפַּלת מּוָסף 'ַהְזָּכַרת ְנָׁשמֹות'.לא. 

ִמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים: ֵאין ַמְזִּכיִרים ְנָׁשמֹות ַּדְוָקא ְּבַחִּגים, ֶאָּלא 
עֹוְרִכים 'ַהְׁשָּכָבה' ְּבָיִמים ֶׁשָּבֶהם קֹוְרִאים ַּבּתֹוָרה.

ֶיֶתר ִּדיֵני ַהְזָּכַרת ְנָׁשמֹות מֹוִפיִעים ְלֵעיל ֶּפֶרק ִׁשִּׁשי, ְּבִהְלכֹות יֹום ַהִּכּפּוִרים.

ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ָׁשבּועֹות נֹוֲהִגין ֶלֱאֹכל ַמַאְכֵלי ָחָלב. ְוֵיׁש ָּבֶזה ַּכָּמה ְטָעִמים. לב. 

ָראֵׁשי  כו(,  כח,  )ַּבִּמְדָּבר  ְּבָׁשבּועֹוֵתיֶכם"  ַלה'  ֲחָדָׁשה  "ִמְנָחה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָלֶזה  ְוֶרֶמז 

ֵּתבֹות ֵמָחָל"ב. )ִסיָמן קג, ְסִעיף ז(

ָלֶהם, לג.  ִנְמְׁשָלה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ִמְּפֵני  ְּדַבׁש,  ַמַאְכֵלי  ַּגם  ְּבָׁשבּועֹות  ֶלֱאֹכל  ֵיׁש 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנְך" )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ד, יא(. )ִסיָמן קג, ָסִעיף ז(

ֶׁשֲהֵרי לד.  ָּבָׂשר,  ֶלֱאֹכל  ֵּכן  ַּגם  ּוְצִריִכין  ָחָלב,  ַמַאְכֵלי  ְּבָׁשבּועֹות  ֶׁשאֹוְכִלים  ֵּכיָון 

ִמְצָוה ֶלֱאֹכל ָּבָׂשר ְּבָכל יֹום טֹוב, ְצִריִכין ְלִהָּזֵהר ּוְלַהְמִּתין ֵּביֵניֶהם ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

ָיבֹואּו ִליֵדי ִאּסּור ָּבָׂשר ְוָחָלב. )ִסיָמן קג, ָסִעיף ז(
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כט

ֲהִליכֹות ּוִמְנָהִגים 
ָנִׁשים ְּפטּורֹות ִמִּמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמא. א. 

ַאְך ַהִּמְנָהג ֶׁשַהָּנִׁשים ַמְקִּפידֹות ִלְסֹּפר ְוַאף ְמָבְרכֹות ַעל ָּכְך. 

ְמַחְּנִכים ַּגם ֶאת ַהְּקַטִּנים ְוַהְּקַטּנֹות ִּבְסִפיַרת ָהֹעֶמר )ֶיֶלד ֶׁשִהִּגיַע ְלִגיל ִמְצוֹות ב. 

ְּבֶאְמַצע ְיֵמי ַהְּסִפיָרה – ַמְמִׁשיְך ִלְסֹּפר ּוְלָבֵרְך ָּכָרִגיל(. 

נֹוֲהִגים ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ִּביֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ְלהֹוִציא ְיֵמי ַחג ַהֶּפַסח, ג. 

ַׁשָּבתֹות ְוֹל"ג ָּבֹעֶמר13.

ַּדִּפים, ד.  מ"ט  ָּבּה  ֶׁשֶּיׁש  סֹוָטה  ַמֶּסֶכת  ֶאת  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ִּביֵמי  ִלְלֹמד  נֹוֲהִגים 

ַּדף ְליֹום.

ְּבִמְנָחה ה.  אֹוְמִרים  ֲאָבל  ַּתֲחנּון,  ּבֹו  אֹוְמִרים  ְוֵאין  ֵׁשִני'  'ֶּפַסח  הּוא  ְּבִאָּיר  י"ד 

ֶׁשְּלָפָניו. ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּבֹו ַמָּצה.

ל"ג ָּבֹעֶמר
ָנהּוג ֵאֶצל ֲחִסיִדים ַלֲעֹרְך ִהְתַוֲעדּות ִלְכבֹוד ַרְׁשִּב"י ְּבֹל"ג ָּבֹעֶמר ֵּבין ִמְנָחה ְלַמֲעִריב.ו. 

ְּבֹל"ג ז.  ְיָלִדים  ְוִכּנּוֵסי  ַּתֲהלּוכֹות  ַלֲעֹרְך  עֹוֵרר  ּדֹוֵרנּו  ְנִׂשיא  ַאְדמֹו"ר  ְקֻדַּׁשת  ְּכבֹוד 

ָּבֹעֶמר.

ָׁשבּועֹות
ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש ִסיָון ְוַעד י"ב ּבֹו )ּכֹוֵלל יֹום י"ב(, ֵאין אֹוְמִרים ַּתֲחנּון, ְלִפי ֶׁשָּיִמים ח. 

ֵאּלּו ָהיּו, ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ְיֵמי ַהַּתְׁשלּוִמים, ֶׁשָּבֶהם ִהְׁשִלימּו ֶאת 
ֲהָבַאת ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשֹּלא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלָהִביא ֶּבָחג ַעְצמֹו.14

ְּביֹום 	.  ָחל  ַהָּׁשבּועֹות  ְּכֶׁשַחג  ַהָּׁשבּועֹות.  ַחג  ֶעֶרב  ַעד  ִמְסַּתְּפִרים  ֶׁשֹּלא  נֹוֲהִגים 

ִראׁשֹון, ִמְסַּתְּפִרים ְּביֹום ִׁשִּׁשי ֶׁשְּלָפָניו.
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ָנהּוג ִלְהיֹות ֵעִרים ְּבֵליל ֶהָחג ְולֹוַמר ֶאת 'ִּתּקּון ֵליל ָׁשבּועֹות'.י. 

)ְוֶאת יא.  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ָּכל  ֶאת  ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  ִלְקִריַאת  ְלָהִביא  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ֵיׁש 

ָּכל ַהְּׁשֵכִנים ְוַהַּמָּכִרים( – ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ְוַטף, ֲאִפּלּו ַהְּקַטִּנים ְוַהְּקַטּנֹות ְּביֹוֵתר. 

ְלִכּוּון יב.  ַהָּפִנים  ֶאת  ּוְמסֹוְבִבים  ַלֲעֹמד,  ָנהּוג  ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  ְקִריַאת  ִּבְׁשַעת 

ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה.

מּוָסף יג.  ְּתִפַּלת  ִסּיּום  ְלַאַחר  ַהָּׁשבּועֹות:  ְּבַחג  ָחָלב  ַמַאְכֵלי  ֶלֱאֹכל  ִיְׂשָרֵאל  ִמְנַהג 

ָׁשָעה  ֶׁשל  ַהְפָסָקה  ּוְלַאַחר  ֲחָלִבִּיים,  ַמֲאֶפה  ִמיֵני  ְואֹוְכִלים  ִקּדּוׁש  עֹוִׂשים 

)ְלָפחֹות( אֹוְכִלים ְסעּוָדה ְּבָׂשִרית.

1.   שולחן ערוך סימן תפט סי"ב-יג.

2.   נהר מצרים. כה"ח סימן' תפט סוף ס"ק פ.

3.   ראו שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן תפט סכ"א-כב )וראו משמרת שלום סוף סימן לו(.

4.   שולחן ערוך סימן תצג ס"ב, כף החיים שם ס"ק ל"ג.

5.   כה"ח סימן תצג ס"ק יג, לה, לז.

6.   ראו 'שבח המועדים' עמ' 237-238 ובמקורות שצוינו שם.

7.   ראו 'שבח המועדים' עמ' 237-238 ובמקורות שצוינו שם.

8.   מטה אפרים סימן תרכה, סעיף לג.

9.   ראו בכל זה ב'שבח המועדים' עמ' 14 ובמקורות המצוינים שם בשולי הגליון.

10.  שולחן ערוך, סימן תקצא.

11.  סידור אדמו"ר הזקן.

12.  ספר המנהגים, עמוד 39.

13.  סידור אדמו"ר הזקן.

14.  אדמו"ר הזקן בסידורו, לפני 'למנצח' )שלפני 'ובא לציון'(. וראו שולחן אדמו"ר הזקן סימן תצד, סעיפים יט-כ.

14.  אדמו"ר הזקן בסידורו, לפני 'למנצח' )שלפני 'ובא לציון'(. וראו שולחן אדמו"ר הזקן סימן תצד, סעיפים יט-כ.
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