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âîñïéùòøò"ùåèç"à
ïîéñèôúóéòñ:à

ÊË‚'ééîíùäëìä:àé
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ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1zAXd zxgOn cr©¦¨¢©©©¨

miXng ExRqY zriaXd©§¦¦¦§§£¦¦
dgpn mYaxwde mFi§¦§©§¤¦§¨

:iil dWcgÊË ‚Î ‡¯˜ÈÂ £¨¨©§¨
.2zxgOn mkl mYxtqE§©§¤¨¤¦¨¢©

z` mk`iad mFIn zAXd©©¨¦£¦£¤¤
zFzAW raW dtEpYd xnrŸ¤©§¨¤©©¨

:dpiidY zninY§¦Ÿ¦§¤¨
ÂË ‚Î ‡¯˜ÈÂ

.3Kl xRqY zraW draW¦§¨¨ªŸ¦§¨
lgY dnTA Wnxg lgdn¥¨¥¤§¥©¨¨¥

:zFraW draW xRql¦§Ÿ¦§¨¨ª
Ë ÊË ÌÈ¯·„
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Á"·‰ ˙Â‰‚‰
È"˘¯äøåú(א) àäú àì ä"ã

äîìùÂ�Ï˘:úåçãì(ב)‰"„

úåðîì 'åëå úøöò óàÊ"Ë·
ÌÈÓÚÙ:ç"éá íéîòô æ"éá
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È"˘¯ ÛÒÂÓ
.ÌÈÓÈ ‰�Óíåé íéùìù
.˘„Á ˘„˜Âïéôñåîì‰�Ó

.ÌÈÓÈíåé íéùîç˘„˜Â
.˙¯ˆÚåéúåðáø÷áחגיגה)

ה) ר"ה וכעי"ז .יז:
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ÌÂ˘¯‚ Â�È·¯
„ÈÓ˙‰ ÈÓÈ ÔÓ ¯˙ÂÈ
[ÌÈÒÂ˙ÈÈ·] (ÌÈ˙‡Â˘·)
‡Ï È„ Â¯Ê‚Â Ì‰ÈÏÚ Â¯ÈÓÁ‰
‰ÁÈ˘Î :ÔÂ‰· ‰�Ú˙‰Ï
‰· ÔÈ‡˘ .ÌÎÏ˘ ‰ÏÈË·
'Â‡ „Á‡ ·Â˙Î :‰�ÚË
‡ÓÏ‡ .ÌÂÈ ÌÈ˘ÓÁ Â¯ÙÒ˙
˙Â˙·˘ Ú·˘ Ô�ÈÚ· ‡Ï„
„ÚÂ ˙·˘· „Á‡Ó ˙ÂÓÈÓ˙
‡ÓÏÚ· ÌÈ˘ÓÁ· ‡Ï‡ ˙·˘
·Â˙ÎÂ :ÂÓÈÏ˘È˘ ÌÂÈ ‰ÊÈ‡·
˙Â˙·˘ Ú·˘ [¯ÓÂ‡ „Á‡]
„Á‡Ó Ô�ÈÚ·‡ÓÏ‡ .˙ÂÓÈÓ˙
‡Ï ˙·˘ „ÚÂ ˙·˘·
ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· Ô‡Î :ÌÈ˘ÓÁ
.˙·˘·˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ÁÒÙ Ï˘
˙Â˙·˘ Ú·˘ ˙ÁÎ˘Ó
˙¯ˆÚ ÈÂ‰Â Ô¯„ÒÎ ˙ÂÓÈÓ˙
ÌÂÈ ·È˙Î„ È‡‰Â :˙·˘ ¯Á‡
ÏÁ˘ Ë"È· Â�ÈÈ‰ ‡ÓÏÚ·
‡ÓÏ‡ .˙·˘ ÚˆÓ‡· ˙ÂÈ‰Ï
:‡ÓÂÈ ÏÎ· ˙¯ˆÚ ‡ÚÏ˜ÈÓ„
·È˙Î„˘„Á˘„˜Â ÌÈÓÈ ‰�Ó
·Â˙Î‰ ‰Ï˙ ÌÈÓÈ ˘„Á „Ú
¯ÓÂÏÎ ÌÈÓÈ· ˘„Á‰ ˙‡
‡Ï‡ÌÈ˘„ÁÏ ÔÈ·˘ÁÓ ÔÈ‡˘
ÍÂÓÒ ˘„Á ‰Ó :ÌÈÓÈ
Â�Â·˘Á ˙ÏÁ˙Ï Â˙‡È·Ï
‰�·Ï‰˘ Á"¯ ‡Â‰˘ ¯ÎÈ�
ÍÂÓÒ ˙¯ˆÚ Û‡ :‰˘Â„Á·
ÍÂÓÒ ¯ÓÂÏÎ .˙¯Î� ‰˙‡È·Ï
˙¯ÎÈ� ‰�ÈÈ�Ó ˙ÏÁ˙‰Ï
È‡„ .Ë"È ˙ÏÁ˙ ‡Â‰˘
ÔÈ�ÈÏÁ˙Ó ‡Ï„ ˙¯Ó‡
‡ÏÂ˙·˘¯Á‡Ï‡Ï‡ È�ÓÈÓÏ
¯Á‡Ï ‡Ï‡ ˙¯ˆÚ ‡ÚÏ˜ÈÓ
‰�ÈÈ�Ó ¯Î�ÈÓ ‡Ï ˙·˘
È�ÓÈÓÏ Ô�ÈÏÁ˙Ó„ ÔÈ�ÓÈÊ„
ÔÈ�ÓÈÊÂ ‡ÁÒÙ· ‡˙Ï˙·
Â‡ ‰˘ÓÁ· Â‡ ‰Ú·¯‡·
¯Á‡ ÌÏÂÚÏ ‡Ï‡ .‡˙È˘·
:‰�ÈÈ�Ó ¯ÎÈ�Â ÔÂ˘‡¯‰ Ë"È
Ï‚¯ ˙¯ˆÚ· ÔÏ‰Ï ‰Ó
ÁÒÙ· Ô‡Î Û‡ Ï‚¯ ˙ÏÁ˙Â
Ï‚¯ Â· ‰¯ÂÓ‡‰ ˙·˘
.ÂÏ ÍÂÓÒ :Ï‚¯ ˙ÏÁ˙Â
Û‡ „Á‡ ÌÂÈ· ˙¯ˆÚ Â�ÈÈ‰„
˙·˘‰ ˙¯ÁÓÓ Ì˙¯ÙÒÂ Ô‡Î
ÍÂÓÒ Ï‚¯ ˙ÏÁ˙Â Ï‚¯ ‡Â‰˘
Ë"È ˙¯ÁÓÓ Â�ÈÈ‰ ÂÏ
‡ˆÂÓ‰˙‡˘ÌÈÓÚÙ :ÔÂ˘‡¯
ÌÈ˘ÓÁ ˙¯ˆÚÏ ÁÒÙ ÔÈ·
ÔÂ‚Î „Á‡Â] (ÚÏ˜ÈÓ Î"Á‡Â)
‡ÁÒÈÙ„ ‡ÓÂÈ [ÚÏ˜ÈÓ„
˙È�Ó ‡Ï È‡Â ‡˙·˘ ÈÏÚÓ·
ÔÈ˘ÓÁ ‡‰ ˙·˘ ¯Á‡Ó ‡Ï‡
:˙¯ˆÚÏ ÁÒÙ ÔÈ· „ÁÂ
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˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ˘
Ú˘Â‰Èא] ¯"ÙÂÒ ¯ÊÚÈÏ‡ Ï˘

¯"ÓÚÓ Ï‡ÚÓ˘È ‰"�ÂÓ
‰"ËÓÏ ‰„Â‰È:ÔÓÈÒ

ÁÏ„˘ב] ÌÈÚ„ÂÈ Ì‰˘ ˙Â·È˙
Ë"ÂÈ ˙¯ÁÓÓ ˙·˘‰ ˙¯ÁÓÓ

:˜ÁÓ�[ג˙¯ˆÚ ˙"‡Â ˙Â·È˙
‰È�ÙÏ˘Ó ˙¯ÎÈ� 'ÂÎ ÌÏÂÚÏ

:˜ÁÓ�[ד‰ËÓÏ ˙·˘ ¯Ó‡�
:‰ÏÚÓÏ ˙·˘ ¯Ó‡�Â[ה‰ÓÏ

:Ô¯ÁÈ‡[ו˙ÂÁ„Ï ‡ÏÂ ‰ÓÏ˘
:‡ÓÏÚ· Ì„‡[ז˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘

„Á‡ Â˙¯‰ÓÓ„ ˙·˘·
ÛÂÒח]·˘·˙: „Ú ˙Â�ÓÏ

:‡˙˘‰„ ÔÂ·˘Á‰[ט˙ÂÓÏ˘
˙ÂÚÂ·˘ ˙ÁÎ˘Ó ‡Ï„
‰�ÂÓ„ ‡ÎÈ‰ ‡Ï‡ ˙ÂÓÏ˘
˙·È˙Â ‡ÓÏ‡ ˙·˘· „Á‡Ó

:˜ÁÓ� ‡Ï‡[יÍÏ ÔÈÚ·Â˜
:È˙ÓÈ‡ ÍÂ¯ÂÈÂ ˙Â„ÚÂÓ‰

‡„Ì:יא] ÍÈ¯ˆ[יב:ÏÈÁ˙ÓÂ
Ì‰Ï:יג] ¯ÎÈ�[יד˙Â�ÓÏ

:ÌÈÓÚÙ Ê"Ë·[טוÏ‚¯ ˙ÏÁ˙Â
:ÈÂ‰[טז¯·Ú˘ ¯Á‡Ï

:ÚÂ·˘‰[יז„"Ò‰ ÚÂ·˘
:‰ÏÚÓÏ˘ ˙·˘ Û‡ „"‰ÓÂ

‡ÂÓÒ:‡ÓÏיח] ¯ÓÂÚÏ Í
�ÁÓ˜:יט] ÌÈÓÈ ˙·È˙
˘�Èכ] ÌÂÈÓ ˙Â�ÓÏ ˙ÏÁ˙‰˘

·¯Ú· ÁÒÙ 'ÂÎ ·ÂË ÌÂÈ Ï˘
:˜ÁÓ� Ï˘ ˙·È˙Â[כא„Ú

˙"‡Â 'Â‚Â ˙·˘‰ ˙¯ÁÓÓ
˙Ó˜ÂÓ È‡Ó· ‡¯˜„ ‰ÈË˘Ù
Â�È‡ ˙Â˙·˘ Ú·˘ È¯‰ ‰ÈÏ
‡ÏÂ „Ú„ È"˘¯ÙÂ Ë"Ó ‡Ï‡
:˙Â¯Á‡ 'ÒÂ˙ .‡Â‰ ÏÏÎ· „Ú

ÌÏÂÚÏכב] ˘„Á ˘„Á ˘‡¯
„Ú ˙ËÚÓÓ ‰�˘È‰ ‰�·Ï‰
˙ÂÚ˘ „"Î Î"Á‡Â Â‰˘Ó
‡˜È˙ÚÓ Á"È ‡¯‰ÈÒ ÈÒÎÈÓ„
˙¯ˆÚ Û‡ ‡˙„ÁÓ ˘˘Â
˙¯ÎÈ� ‰�·Ï‰ È"Ú ÌÏÂÚÏ
‰˘˘ ‰È‰È ÌÏÂÚÏ„ ‰˙‡È·
ÌÈÒÂ˙ÈÈ·‰ È¯·„Ï Ï·‡ ÔÂÈÒ·
ÔÂÈÒ· ‰˘˘· ÌÏÂÚÏ Â�È‡
„Ú 'Á· Â‡ 'Ê· ÌÈÓÚÙ„ ‡Ï‡
:'‡ 'Â˙ ÔÂÈÒ· ·"È

Â‰ÈÓÂכג] ÔÂÈÏ‚ .Ô‰È‚Â¯˙‡·
Â„ÂÓ„ Â‡Ï È‡ ‡Î‰ Ó"Ó„ Ï"È
‡È‰ ‰·Â˘˙ ‰Ó ÔÈ˜Â„ˆ ‰·
ÏÈ·˘· ˜ÂÁÓÏ ÔÈ‡ Â‰ÈÓ Ì‰Ï
‰"¯ 'ÒÂ˙· ÔÈÈÚ ÌÈ¯ÙÒ‰ ÍÎ

:(‡"Ú ‰ Û„)
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• 1'11''-'0 ':, Jt'I 01' ,,o J;J>'71' r:>6 J'f> ,,,s,u,op'.:, ft'ID ,_,,,~ 
c,,,, ,,,, .:,,101'u1 -pi1DPJ1J>u,oo t .,,,,,, 01r,p tl ""''' 
to,r,,J t,~D (,Jr,) f"t'J" JIJ1''PP J'llJ').Jt{r '1.11 '7Prl pt, o.,(,,:,r, 

,,10 6) o,,,,c, ;,,,,.De hf> .,,,u,r,· ,:u of> b J>J»>JP Jl"'DP I"'' 1~'!)" t,iu,tt ,,, f>,:, o,,,,c, ,r,,,00, fu") ,,,u, w ri, ~ :,r ,tj,,,, ''"' .,,,u; ~,,,, p,r:,,r,,,op;, JntDPI tlft, 

'rt'I J>:JDt'I .,,,,,,,,, "11' ,,.,,,,, "''"' O"P r,ir,,r,,r,,:,c, l"'' 
'1Pl'7l.DCt'l.1''7f'J)J, S •, f>~,t,,r>P"7.»JJCP~~•t'll 01''J 11!>QI'> 

,:,{, t'lft'I P,01)'")"7'7' (,~(; o:,f,',Jt, 01'7' "~" t,~r,Y, .,.,,,,,, 
)'(, '7J) t,ip;,~ i:>r 61t'l~ ~'7JI ti1pP~ i:,r S,I.PllO) Ot'l!)ID 
.,,,.,ID )r,'r, n:ru,f>, r,o, !,h:,,,,f>.t'l1t'l1 ''7P ,,11' J':>"01' 
,~1 • tPP ""'!)P,, t'"til'll?Ol:i 1:,11' Ot'lD ·,,,,,,, ,,6-pS 
:i,~o',:, r,,:, ,,,u,c, ,;,,.:, t'b1» >'vD ,,,., c,,.,,·,"1!)10 ,,,,t'I 
tl1'P ,,.,,,-,,,.,,,)°t,)pJJ')p~ ,.,~, 'u,0r,,r,,,r,p(, ~,, J')")r,r, bi,i:;11:,,', 
,,,,,,,,,,t,, ti,,.,.,t> I" ,,,,, ~ , '»1:,0 ')"'P~ t1JjP1 ,m, ,,,,,,,~ 
t,:,t6 iJn:,pt'J ',;.t,p',.o 61t'I D1pPS 'X)f J'f> '»OP ')P P~I 1p1, 

t'6 x,(>· 'tp't) :,'l.10.PJ»J:IP v~>P c,,t, 6~ -p)11pp~ 'Dr (,~ 





J>•6 :,,-,.i:;, -,J)(, 5·,i::,, (';, qi) l,,m,,, "'"' P :l·l 
m~p> ;,r,JJ)7 ,-,:, ,,, ,mi,;, r,mn t,,,r,i:; 1J) r 5:::fl> 
t,,, ,., ~2',i :m, ,,5,, :,, o)r.f> . ,i::, :,•!)t,, ,rm,:, o,,p 
,•,s,• ·,1~•65 o•:,-,;, t')fl)'~ 1:,J) fmP)l o•,,5 ,~p 'l')tili'l 
')J)(,) ~6 ;,-,•~j>:, :,},J)t:, :,•f,t :,")•~j':, 01,p J'Cit:)::, 'jl5 

: pm ,,,0,t,5 0,,., ,,m 651 
rnic1 't) n~ v» ,,a:,., v·~ :l~ :,~',n 

• ·~ m11~n cv C'~'n nuc, 
c>i,f> , ,.,,,,, 1r,J)1 ,,t,,, ,,,,.,5 r,,~,,., ,!)o:, MNi 
r,•;,i, t,,;, mi.,i:,i:;:, r>m ,,.,t,:, :,•i,-,:, r,1,:fo 
,,, :,"i'' cn,r, >n:,i, ,,.,,1 n,,1 O"i' p·n:i,t 1m, flp11 
::.:i jnr, qt, i•M r,•::,J) 61\l o•i,•;, J'"' 5:,t, mi.,1,c :,i.,:,i:; 
c1j7n5 -,,r p•r, i,,:,c •m t,5, ,,,,, •m .,,,.,,,, ,,r.f> 1•i.,1 
,mfi r•i., 2mn 56ci, oh, , r,•:,i, 1>•f> mi.,,:,c;:, l'"' '' f>i:, 
,,,:;-,:, o•-,::;;:, J:::1 , t,,:,, '!) 1p15t, 1l0ll f,1:, 75i, m•tJ 
l)'lnl"> 1;~ l~'lC l'f>i•5 '7 110 fll:, r,r,f,:, •r,i.,151 , or,,-,, 
.tl'lnl ;,,t,-, l')l),">j') J'Pl)Cl') '!))'1 :,•-,1 j''!)l 1,r,5r,:, •5t3 
1'')!)\ l'l)i,5 r,-,~J) qt, l'l)J)) 1:111'> ::,r., :,i.,3c; 5:, r,-,~i.,:, 
,,, p•.m h> •i.,1,c p·m •r,,• ,..,t, t,,-, -,r,t, foll' 1r, 6n•~1 
>:> 6:mc r,,s,,,c .1m •c,11 Mm , ,,,,, r,,i.,1,i:: Jr, ,,i,1 
,,0:, i> t'">!)r,•t, ,•t,, ,5i:: Jr,:, ,,,,,,p5 1•m5cr, i.,1,c;:, 
:im tim• 1r, ,1u 01• r,-,~i., c,p, o•n• :,,,, ::,-,,r, .,,,,t,1 
0 ,,t, , r,,c:, )r,:,1 >.li:i m,::; ,p5 mi.,,,c Jr, tip, ri,i.,,:,i:; 
m~i, >c: ,,i, 01•:, :•t, , rr.i>i:;, •r.·, p, ,,,p::,5 o•f>c:, 
r,1,n5 ::;• l t,,:, ,~c: pr,::, p~ 05,i., r,p,r, o:>•m·,,,5 t,,::, 
.,,,, t,;, 01• o•c;r,r, r,,c:, mm,n o,5 0mc0, ,,r,, r,t,,> f,,.,, r.,i,,,i:; Jr, tip ;,-,,r, :i,r,t, 5,t, , mi.,,:,c; ,r, cc: 
:,• .l mt1:,i:;:, J')l' t,1:, l)C J')J):, p Jr,:, l'l):;-,p5 l'r.l~tr, 
mi.,,,c :,i,:,c; ,,r,, J:>> o•,,p ,,,,,,p::,c 1m, p, 1>•6 
-,i,u):, }1'!1' tli'!) il!)0) ~r,r, :,i,p:, c;r.-,r, )r,:,i, 15 -,!)gr, 
c11r,i, J'l1' t,,:,; >>:> o•i,•:, j'm :,•r,:, t,5, l'l1'l3C ln r,•c~, 
.,,,., j'Dl» :in , ,:, o•,,p ,,,,,,p;,, O"i' p•i,:i,:ic im, rm,, ,,r,i:;r, ,,,c, ,,.,~1'1 ":f1'% • ., ,,,,0 ,,, · J"J)i,5 
•>c: p•r, 0 16,,p 1;f',c; oi,p:, :,n , c;•1i,• m>•:,t, 1')1'5 
1'l3C:, 5:>t n,, r,,i.,,3c;:, .l"1 oiti, ,,::,:, 5:> r,-,~i,1 

: p,,, rm5cr,5 
,,,t, (:,•0 qi) 56»nt• ,, p,!), t>,m:, 11c:5 -:fl,:• i1f~i 
,,, o,, o•c;nr, 1-:!)or, ,mt, ir,t, ''"' ::,i,,c ,5 
.. ,t,i, fln5·1 •t,,r I' , • .,,,, ,t, t,:,-,•!) 5•t, 1:,5,, t,,-, .,,,,, 
j'i~, , '1'l)C: ')1''J)) ,11~"1 6m• ')l''D5 :,1~i, ••3f, -,t,f,7 
fo, t,:, .. ,,, >J) p5,n 1nm .. ,,,,, t,,,5., .,,,,, ,,,,,, .,,t,,, 
t,,pn .,,,, q•~, r,,i,1,c; :,-,•!)0, ,,l!, , I' :>'.l ,nt, :,••,:, 
.,,,,,n, ,,, :inpl ci,-,r, ~r,:,i, 'P ,tel'> i,1i,u~ ;"IJ).3C1 

:tl'lD 

• io~r, n,~., a-np 
,mJ) ""'~i'' i:;,n r,-,r,n ,m» ~Ci :,ft:,;,-, j>0!) 1l\~i 
,,.,,,~1 10,,,, J)l"> r,c,, J:) on , :i,,sp r,-,rm 
,c;,,c;, oft, t,c">'l:i ;,~r,i 6"1>:1 l)')!)~ •r,~c;,-,,,, , ,, l)•c 
f>j'0!);1 ;,•J:,5 .,,,.,, ,·,»~, , ,,, ')t)t, :,)\' ,., '1:> .,,,11)~ '0,,~ 
.,,~p5 ,,ct, •r,D•h i» '.1•}D ,•i,, -,n,J);, '>r>~n .,,~i'~m h~ 
,,ct, .,,,,~:, ,,,.,i':, 0,,p c,,,!) , ;,f,l;,5 0,,p .,,,,, :>),, ,., 
-,n,J):, m•Sp ,J), c,.,,r> ;,-,,sp5 o,,p ,nt, •c,, ,., , .,,~p~ 
t,)c•~, •0,0 r,0-,•J ,,,j 10n , mft,,r,:, 5, ,,.,,jp, 0,.,

106 :,t,,:,5 mrm :,t,:,:, '01' ,., ,Df> (0•0 qi) J'1ln5r,i nnp 
t,,,.,, .,,» cf> 1;1 cir, 1'~':>f> .,,r,,, ,mi,:, r,,,p:,, e,,,

0
1 

:,),, .,.,, .,,,sp~ i,-,i,D 0,•~p, [ ,mn or,~:, •nt~ 0,,p 
-,i,,i,:, i,,-,p:,; Cl">'D] , ~•~, O')•~p, :,t,.3:, l'>")ilr, :in,:, 
,,., p 01£)5 [ ,,,,,,,r,:, ~, r,-,•~p, r,,t,,,r,:, 5:> r,5•:t, ')'t)I) 
c;,.,,!) , ,-,,0,f,5 ,,,,,:, ""' f>i,,:)1 0,,.,5 .,, •n:, •01• 
r,,t,,,;,:, 5:> l)')'~i' Pil'D ">DU.? r,-,•~p7 ,nt,i, 1'61 :,i;pn, 
,,.,,,,, :,t,,,s, .,,~p5 ,,.,,,,,, hm,)1 o•,,5 ,si' ,, :·n, 
')t:> ,ml):, 0,,p 1•r,•~ ,,~p5 1,10•6~ 56->c• ~, ,.,,,, ,mi,~ 
5•~ ,.,,,,, , f>nP>C ,ml? m•~p .,,,,, .,,,,, ,,m:,i; :,n 
.,,,,, , • ., ">'l'>J') ,ml?:, ,m1'5 o,,p ,c;,,i:;;, 06 t,po•D:t : :i~,, l' , t,i,i,»J)c:, ~, t5:i~, .,,,sp~ o,,p 
t,,,t, (f>•5p qi) r,,i:;, •m:, ,nt,1 :,t, c,!)n• Mt!li 
-,i,t,r, ,~,p .,,,p M" 06 pc; .,,,,J)5 :in 1">!)'"5 
,~,, t,5 ,,,, 1)":, I ,s,p l)•t, .,,,p ,,,,, ohc; or,~:, •r,:J 
t,,:, r1 .,,,,i,,, , -,s,p ,,~p MJ) ct, •m or,~:, •r,i;e q~,,,~ 
n•ct,,, :,,,p, c,,,,, 5r,:,n ,,i,,1 ,mi, oc:;5 :,-,•;p •i,,,,, 
r,,•~p 5, i'l'>1' ,.,.,,,i' p ::,~•:,t, .,,,,,, ,r,t,:,:,c; ,,,,, 0,.,,;~ 
,r,,,;p rflt or,5:, 'l'>C ~,t, I 5f>l.mc• ,., j'i!) .,,,,,,,, r,,f,1,r,~ 
~,•~p:,; .,,,,,,, on, I ::,i,c~ :,-,•,p •i:,,•;1 t,-,,i'cn 1•n r,')l'J'. 
, cipr., Cil') Ml'>D ,r,f,,: Ci ,,,, ;"ll).)~ .,,,;i' l'>il')I) n:ir. 
5,t, o•pr, 0•,o:, cr,5, r,;10 l'"i'' r,,r,,i,:, ;:,; pr,• 65 :,i 
J)li\ C'l1'' l'l51'j)) l'>ll')jD 15t, j'')!) q10 -,f,,JJ)j :inrJ t,l 

: P1Ci!)1 :,,, 1:,•-,t,:, '011')3 
• •~ -,Q,Vi"I ciiip i"ltt'itt'i"lrt/ nN~ ,, M~~:, 

:,-,•~p:, -,r,t,5 15•£>61 ')J)ll):, i,,-,p:, 011j' Cil')'D !l"~ 
,,ct,e ,.,,, 0"0 1,5, , ,,~p5 ,.,,r,,, ,mi, r,,-,p:i : p•,,, :,5:,65 
C'.:lcm n·imc l'k'~C l'Ntv ,).,N:l .,:l.:l t11 ;,~',ii ,,c!) k'.:l.i CINi ~,vn MN.:l.i c,,p ·,.:) 
• ,iv~ k'.:l.i ciN, ciri,n 'ntv ntc:ln', c-np M':l' 1e,, 
, cr,5:, •rit5 c,,p~ .,,,,J)~ 0,,p l'' :m (r,•c q1) NiQJ.: 
D'\'')1 t,:,,5t, f,r,J15i, 'J')5J:i1-,•.3 t,r,•f,i pr,,, 

1 ct, ,mi,:, 1s:,, -,•rm r,-,ri,:, ,,t,:, C"i' p•,,:,,c 1~,1~n 
-,,t,:,i::m ,.,., , ,,ct, r,•:,m ,,0 ::,,,,-,, ,.,, :i,m ;f ,.,.,m:i 
, .,,,,,, .,,,,,.,.,, c,t,,,:, 11?, :it1' p, ,t,5 ,,c•t, ,, I ,,; ,-f: 
)'f> r,')ti,:, -,,t,:,i:: -,r,t, ll")')j'::,) 011p lC:'it:> 0fl I -,r,1i:~ 
:,c:i, ')ll)•f, I')") .,,,,,:, "" 1>Mi, ,,~, ,,,,, ,,,,,, ,o•f, -,-~ 
cf, p•,,;,, ~,,~, l"" ,,,,, ,,mi,:,:, ,}r, (,5 ,n; ., 

6 
,p,, 

:i>c5 01•:, c~s:, t,,, ,c; ii, 0•,106 r,-,m:, .,,f,:,e "" ~,,,~ 
,,5 :ici,:i p, ,ms:,:i .,,,,. t,5 c"p r·r-:i,r; I"'' J: ;:,,.,~. 
:i>c5c n,m:i -,,f,:, ,,,s :,,:, or:, c;i, 1»i , "" ~t,,:i " :,,:,, ., .. ,, . ,r,i:; 'I'll '1'l1 m, f>Sm :,c,r;:,:, ,,r,n • ' , er,);, 
of, 16,, 1)~ :,t,-,, J"1C::i Mc. ,,·l'>•t ,.,,, .,~: ,~.,,,;, 
.,,t,:,i:;n q,,i, :,~1,65 ,,m:i ,,, ,,,p:, r,,.,i':, °; ,,.,m:t 
i,:,-,p:, c:,•5» .,,, .,,,, ;,c:,c::i:, ,.,,,,, :,t,,:, •,~ ; .,,,u,:t 
-,,f,;, 5c 1m o:,•~» .,,J), o,t,,,:i ii,, t,,p 0 P, ,,.,ir.:i 
J6•:,:, 06 J':,,:,i 6Sm , :,fo:, :i>t5 01•:i o~i, ,,,,,; ciir 
, 1:,:, fl,,.,~ ~,,.,,, :,i,~m,i pr;:,} ,.,,,,:, ,,:, .,,, 



now 
}~i,;1 ::,m, l'Jl).,) r,t,,,,1) r,,::,~;,,, t,,, r,-,s,, ::,•i:;,i,::,, ::,~nil:, ~,.,, I,,,,, ,,;, )'l)lr,i;::,, (i•0 qi) ,,,,,, , .. ,, c,::, 1DI:' 

~' t,}i:; C:t')l:i ll)r,GI t,f .,,,,, ')r,, f,r,1)01r,::, l"l)" 
~: ,rifi pni, m-..,, ::,• );I~ ,..,s, .,,.,, , i:;•1»• :,}•r,r,::, C')l:I 
: pm r'»f)} .,,.,,, ys, .iti,> ,, , ·>i:} l" ,~ ,,..,, mi:;~ 

: .,,.,,,,,, :i, ,.,1)1 ,~c,,,, . ,,..~ ,ro i1~,n 
: :i•r,n::, 6,r,, q•!,• ,,,.,, !l"l 

c"'1~ "':) 10-w rntc:li, an',:, 'l'lt' no :,~',:, 
''1:1 l"IIC.:lr-, :,.., C'e' :):) "IM~C• tct:e' '\:) 

~ll'lf' t,,,i:; c,i:,, :i,•u , • ., ,nt, 6xi \ ,.,, qi) Ni~.l!l .,,,,,,} "} ,,::, :i,,t,,~ , ,,,,,, -,r,t,~ c•i:;:,::, c:,!, 
,,,1 }i, ,.,,,,,, :ifl,>1 , t,::,:, t,::,•t, o,•u •t,m mm• fmc 
01)~ r,t, i:ip• ,,,,:it •l),, i,r.cm I 0'0't,l:i r,i,i:;:, c,r,!, t,::,•i:; ,•i:,,,,, Mi•:, ~D•!l en!,:, i:;1,p ,,,t, i:;ipi, .,,,,, c6 qt,, 
, t,~1•::, x,,•~ en~ c,p,, '"P'"' 16 r,:,1::, r,\)•r,i:; p,, ·0,r,, r,•r,n ,!, rti, •1:, "'' fib 1•t>,, r,1t0,r,, ,.,,,,,, 
o:,} l:i'I r,,rc, 0l) rti, ., r, M,,, r!le,, •}:::, ,c,p•i:i,, 
r,,i:,i:; .,,, Mm, 1m:;,,p "ll'1.1 ·~, m:mr rti p•r,i, 
,,,, ., }:,t, , M,•, ~IC)!)•!, :i,1m ::,c:,1,r er,}::, r,t, tip• 
-,,-,r,,t, •::, ,r, Mi•:, ~CD•::,!, 1r,i:;1ii' :i,m •!,::,;,1 r,31 t,!,:, 
r,t, •i:;ipn t,!, o•i:;:,::,:,c I''' er,!, fib 0•c;:,::,::, ,,::, o•r,:,1 
•~10D•6S l._,,,p!, •r,m, 0•c;:,::, fih m,i:; I''' ,,~ , er,~::, 
:,'7 l'l) q,) 'C)II) l''l)' 0•c::;::,::, Cl) ,t,,:,•c I"' t,!,i:; M,•, 
, ;II •,r,t, 0'1:)::> Cl) ,:,)'l'l"I)!, •ir, t,~ ,r, , .,i,t, ~•, 
'll')r>•fl :,1 ,nt, )IP Cl':; ,:,!, q•,c:, •::, t,i,~•77 p•::, r, 
n::,r,i:;•t,, 0•·,nt, c•i,n!, •r,c:, CP ct,,,,, 0•c;,, ::,•!, 
r1>,c;)c;::>i l•rt,, "'''' ri, Mc: q;c 1mt, q,c;, _,,,, 
rm ,t,,, c•;nt, o•r.n!, fl,,,,, t,::,::, ".,,, l''it:) I"'~"' 
ch .,, 11)7 ,,c) on, I) ,tr:,,::, q,0, ,.,,,,,, '"" , l'l>it:) 
rt-:i:)1 I"'~"' l''it:)i ,,p•n ::· l p,-:~, c•,i,• 1!,,::, l'l>.,Ci) 
it,, }:,t, • inf! !,::,i, j'in ~•t,1:, m;nn • » tin 1c:i::, r,•:,t, 
,,-,p~t, t,!, •fir.i' 0•r.n!, •;:, 1m;r:::, on!,, o•i;:,::, 1•nt, t,,,_,, 
}, 1i,::, '0•1• :,r,,, l"''"t: ::,•::, f,~, ~,ct, o•,,c:)::> •1::,1 !,~, 
, \l>l')Cil'l t;f,:, ')l:i ii'I) iP ;r,,)::,p q•!,•7 l'C:ij'm;, ')IC!) 
'J)0'1 t,~ !,:,t, ,,, c•c::,::, o::,!, l)Pit' t,i,i:; ;l')'ll .,,,,, ,,~, 

: i',,, c•c::,::,} "" o•nn} 

pib 
c,i, '31l0 :,"p:, 0,, 0-,,p nt-~:i 0, M M~,i1 
<I")~'"'> r0,,p :i,,v •i.:i•ac ,i,:,c nN~n., 

.1•,,o•tt '""' 
0•ni::, ')Cl 00'>1:i l'C"C>t: t,p,, ::,,i; ,,,, 01p,,r. '11',j1 
I)')!)) l:"l')I) ,-,:,,f,1 0•i,i::, ')ti i'"llti -,r,f,1 'I:> I)')!)!, 
'')!))). :,r,,t, ,•,p::,!,1 r,t,pr,::, p,r,i;!, ,..,~ :,!,•r,r,::,!, !,:,t, .,, 
0•1!,, ""i'" q•!,•, t,-,m::, PC!) .,,::,, . 'I:) :t)ll):, l:ll"lt:• ::,•nt,1 
r,t,~ ;\j''')l)7 •-,:, 'I:> r,t,i:n ir,t,:, r,t, .it::DI :,•r,::,7 c•,ii 
~!,., •-,:, . ')l:i .,,, ,,,,,, 0,,i' :,!,,i, ::,:,-,i':,!,i l':D6 o,,i' 
b} ,,t,-,::, 1'7::, !,•!,::, :,cp), mi p,1>1 0,,p r,f,l)r,:, PnC) 
,.,, ,,.,,,,:, '')'0\ )'i'C, fo•in t,:,, ,,i,, , 0'i'"'i' ••-,:, ""'t: 
Oll:I) ')!)f, in1 ;\)ll) )C) 1',,,lr ,t,-,r,:, "1)1'1) 'li fi>:oi• 
~, }•pt o,::, r,i1.:1i,,, ,.,::, • .,,,,, l)l)l')!)) )•r,r,:,, 11•,, 

1'61 ~•!,,, 1::,!, ,,,,,pt,!, .,,,,,, t,-,,0 1"t: of, t,,,,,:i 
• ,,_,ir.,!, r,i,,,t,::, ""Pi"::, o,pr :i!,1:0::, :ii:nc:) t,!,c; 11•,, J!, 
''ll!)•t,, :,~,:o c, ,,.,,,.):,) •i,:,,,,, t,::,, • .,,,,,,, 1)•6, p,r,,!, c:•1 
~'ll)l ~c> 0t,1 i''•-,:,::, t,!,i p•,nt,, ::,,, ,,!,, !'Pfi iJ6,=n 
~..,:,,t, ')•pp::,!,, :im p1,1>1 ;,511):"I ,.,,nc} fn:, , • .,) r,t,,.,r,::, 
""i'-" '•::,•, I'll' ,.,,, )')::> pc: r,t,i:n::,i, o•,m•t,::, o,,r 

0"),i,•f,;:, 
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')l')'I)~ :,,~n; .. ,,,,, t,r,!,•, .,,.,fl, c:•t, :,,:,, • , ... 'l,) :i,· ,,, 
p•t, !,)-,;1 1)1)3')P, qt, O''i' i,-i,;,:, )1')13 ')#! _,,,, 
n,,,,c '" ~!,, ""> t,!,, .,,,,,, r,c-,,:, p~ rn,!,c;r,:, l",i' 
r,r.t,, !,:,t, , nu,uc:i ,,DC} :,,me: , • ., :,r,::, ,,.,~P'7 p-,, i'" ~,,, ,,,,,.,,,, ,,,,,,c »:>!:ii '0.,. ,,.,,,,,,, t,,::, r,:,i:;::, ,,.,,,,,,, :i,,, ,,i:;,o, r, ,,,,,,c::, .,,r.,o~ ,,,, ,,~, ,,,i:;::, .,,,,, ,,,,::,~ 
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IX

♦).3א ילא  מליו עינחי טייס נסדורי שהמליחי וקטן גדול דנר אץ ט 0WW3 ועדי ס
 מאת ואף קדמונים, בסדורים ומוחמך ומוכח הלשון כדקדוק מוסכם ומצאתיו היטב בגדץ

 משטליס עם דעצסי חשוטס חכמים ט את שאלתי אס כי עצמי דעת על סמכתי לא
 החוקרים ראש האתד גמלים חכמים שני סעדוני ובפרט בעחרי. סיו והס אהובים
 המשויידם ספריו גציי לבד לא p; על העמידט אשר נריו צוק ליפמן טוב מס מוהדר

 והשני טהו, את עליהם ששאלתי דברים כמה על שהשימי היקרות תשונותמ ע־י גס ט
 העניקני וגס באוט דבט כל את ובדק בתן והוא נר־ו קליין שלמה מוהר־ר הדור גמל

 לט תודות את פה ואתן נאוט*♦). נערוגת ושתלתיס ופרטם ציצים נחמדים טחשיס.
שגמלוני. טובם רוב על הגמלים לאלופי

העמר סטרת טסח על בבאורי הבטחט אשר דברי את להקים אבוא ובק
על יושב שהיה נ״ע ימונטהייס טוטה משה ר״ להיה־ג התשובה פה ואביא )362 (דף
דבריו: ואלה בהאטיא, הוראה נס

וכו׳ אמד שסע שהם לממד יעיס שמגה טוס לומד שלו כסדור מגנ״ץ טוהיד הגאון כתב ״נם׳ד.
 מריו לתזק אטיניו ובענ״ד ע״ש. וכו' האר׳י ע״ש וק הדוקרס טכל הטוסכס והוא לשטר היטיס להסטץ

 דממ טא וק דאידמא, הזה סטן דסכירה וטוספק תטידין טהלמת ז' כט׳ הדטכ״ם דמת מטוס. שלא סתד
 תייג היי דידיזא בקניטא דידעינן דכיון ום׳ ימכינן טיתג והלכמא ד״ה שם שאמר כמה סוכה היין

 ומי ד׳ה ש״ו דף מכתות התוספות ה׳ה הפוסקים רוב דעת ק ולא מ״ש, וכו׳ טדאוריתא המטר מפירת
 המטר דספימו טסכיטים מפלגים ורוב חיל כתג בפירוש ט״פ פ׳ סוף והדין פ'פ, פ׳ סוף והדאיש לטק̂ז
 עמדו סתירה דנראה (וצ״ע וכו' לטקדש זכר בעלמא טדדבנן אלא אינה קחק ולא הכאה דליכא עבשו
 •חתם תינו טסרעת, שלישית דעת וטצאתי תפ״ט. ס' יוסף כימה גם והובא תכה) סוף אתג לטה הכיל

לימים א' כרכות כ' עברכק אין למה קשה וז״ל תא, ובאלי' זוטא באלי' גם והביאו ט׳ד, דף שכתב מה
וכ״ל אתד, שבוע והיום לוטר לנו היה אתד שבוע שהם אומדים למה ועוד ק, מצוות נ' שסד לשממת וא׳

 לא היעים ספירת אבל שטר, גבי אם מ שבושת ספירת נכתבה שלא נטצא ומ׳ שבועות שבעה דסמיב טשום
ק אפילו השדה פן הוא דמים יטצא. שטר, גבי כתיב  דליכא הזה בזק השבושת ספירת תבל הזה, ס
 אכריכא דהוה שז־י מקדכק אק בלבד למקדש זכר אלא שאינו ובדבר לטקדש זכר אלא אינה שטר
ובזה השבושת. ספירת ק ולא סברז, אפילו יאוריית' שהם הימים ספירת p טתלק שהוא נמצא עיש, זכו׳

 כי כידעי אטת, פשפט בטשפטם אשמת סדורי את יבקרו כי הנאטגים הטבידם התוקרים ק! •)
ש או מד ששכתתי יטצאו אם גם  עי על תטאת ששת ״לא התכם כטאטד אמי יעשו אשר בדבר נו^

^/ עד הגיע לא באשר הנבונים המדים ק קצת שהביא ל כ  הטמתסדיס הקנתרדם האנשים אבל מ
t בתבלי p לטשץ תכרכיםטה עצטם טמש תץ כגשם כל החאיס בתרבס אק ורק שהם בתלקלקות t 

« ובטשתתס בשמם ל^ול1  תסק ל• אץ רשע, בלשק •p ולהכות .ולהכליס לתרף p לפו כטל דרכם ו
טשקצם. ולא מדוכשם לא לצרעה כש עליהם ואוסר כגדי, כאץ שנאתם וגם באהבתם

),44 (דף יטענו מה על פירוש נר׳ו: הרב לי שנמנם הפירושים ק קצת על פה ארמוז ••)
 ברכת ועל ).181 לכז(דף טבח לקראת ),164 (דף גקי ואינו ),102 (דף חסן עליהם כטעסד

ש מר ולטלשידם במסת הנה סהיל; דעתו את לי גלה לטלשינים  מי הציל לט« המגיהים ידי בה ע
 עכ״ל, «כזת וישפוט בז^ זדם בהתליף שדי לשתש דליכא נלפענ׳ד לק שקר דתדי ש סתרנזמ ישראל

 המגלה ברכת ססת בענץ טאד צדקו מריו לסענ׳ד וזיל: אלי כמג סגלה x אתרונה ברנה אוחת ועל
 והטשלם חד עיי למ הנפרע שש' כדבריו נראה הכלם טסי׳ וגם שלם וגאור כיי עסו בתים כי ובסרט

 שרש לה יש מסתתם שגס נראה טהתמיטה כי מק אגן הנמתג ק מאותר המשלם וא'כ ואסתר מרדכי איי
 שיעשה נ׳ל ואשסה אטת טמסתת זאת מסתא השתסת טל טעם מוס המקובלים וגם נתטשטה וככר כקדש
עשיתי. ק כעצתו ואני עגיל בשלום יבא סקוטז הטס כל ואז מסתאות שמי ידפוס אס והישר הטוב

U



X

 אק *fio תס דאמימא. 00c היפים pלס לשטר מסו לספון ויסה דפוג הפכריט כדמיי הלכה לוטר cי
 ונו', ןלא0 ליה «י ואליי פשולת זה דהרי ס״ה דן כרכות ירושלם מונה אפו לטנק דאטדק להא לדפותו
 אפן ליס טני פנים כל מל המוס׳ וכס׳ש אליי אפילו ®מלים דליכא ולדיק ללתישה ליה מני דר״א ואטיג

 לפלאכיום ©לכיס המפלים שאין דמבשו קפ״ו ס׳ א״ת הכ״יו ודמת לדרלק דאודימא לרכה p להפפיון
 שאוסרים לפה היפים פנק p לשפר כמלת להפסיק דידן לנחן לומר יש נש ק וכו׳, שיזלזלו לשמש ליכא
^ כאן פד ו®/ והמתום*׳ הגלוי דמת להסכים. לענ״ד נראה כן דאודית/ שהוא לידט כדי אח״כ ל

.380 נדף עליהס העירוחי אשר ישעך אמן הושענא של האחרונים החרחיס את פה אערוך עוד
הס; ואלה

ואוסר מכשר אורך כא כי אורי קומי לתארך חש עד אכי
ואומר מכשר ההרים על מדלג כא נמהרים לב לחזק
ואומר מכשר מעזך כל והושיעי עזך לבשי עורי עורי
ואומר מכשר יהודי איש ככנף והחזיקו בהורי לןדע זרעך
ואומר מבשר מעלה שדכן כח ישב כי למעלה למעלה ונסבה רחבה
ואומר מכשר ה(שע יהודה בימיו רשע ימית שסתיו כרוח
ואומד מכשד אשיש שוש בשמחת עסיס ההרים ימסו
ואומד מכשר P יהודה ונשוצות P בהק^ ואלסים רבבות
ואוסר מכשר רשות ירים הזקו ללסות היכל בכנץ
ואומר מכשר כעאמו חד הוא שמו שמש לסני
ואוסר מכשר ערי כשמש כסאו תגיח בא חדי מול
ואומר מכשר עולם ועד מעתה האולם כית זקים9
ואוסר מכשר כו תשמחה כגילה לו מחכים חייתם יום
ואוסר מכשר ככוד תן לשמך כי והוד דת והצלח רוח
ואומר מכשר כשמחה הזה כהיום והנחה נמצא חיים
ואומר מכשר ושמחים ששים חזה כהיום לאנוחים מוב זבד
ואומר מכשר המקדש בית בבנץ נתחדש ובלב העלנו קחש

ואומר. מכשר תהיה ברוך לי ואסרו תהיו. ברוכים וכלכם תהית כרכגו שדי
יני׳• מלכו ישועות מגדול ככתוב

:p ואלה לשון, p' נאודי דנרי את p על להתנדס חוכמות מקצת פה לסדר לי יש גס

היא ארוכה הספרדים ״ונוסמת להוסיף: יש ״שללרכה." אחרי מלמעה 10 שורה 75 בדף
 תססחאו אל למשלמות, ופסלל גחל פלן ״לא׳י לשונה: וכס פססממנו

 כשירי הסיור הפטשים, כל רלק סנשפות, כל בורא הנפלאות, אדק
אכדהס, לס משם והנה — אפן״ ולפיםטס ש (ימיד) סלך זפרה,
אניס.״ אלרהם זכות לזסר או פסדח, לשם רפז ©א כי ואפשר

חיטה ל״א דף כנדה גם p״ להוסיף: יש “כ־א. ״פשנה אחרי מלמטה 13 ״ 90 ״
“והשכל. וכינס









 תמצית השיעור
 

הוא שהיה לו לומר על  ותמה ,( וז"לד טור ג, דף מחלק ד )נתיב ה רבינו ירוחםכתב 
"ל לומר על ספירה לעומר או על ום דבר והמר אינו שספירת הימים כי ספירת העו

ספירת הימים, ועוד למה אין מברכין ב' ברכות אחת לימים ואחת לשבועות שהרי ב' 
ושל יד דאמר ב' ברכות אפילו לא שח, ועוד איך אנו פילין של ראש מצות הן והן כת

ו שבועות והיום כ"א יום שהם שלשה שבועות והיה לנ סומכים היום י"ד יום שהם ב'
לומר היום י"ד יום והיום ב' שבועות אבל מה לנו לומר שהן ב' שבועות וכי אין אנו 

 יודעים שי"ד יום הן ב' שבועות.
ונראה לן משום דכתיב ז' שבועות תספור לך וכו' וכתיב נמי מיום הביאכם את עומר 

מצא שלא נכתבה ספירת שבועות כי אם גבי העומר וכו' ז' שבתות תמימות תהיין, נ
ל ספירת הימים לא כתיב גבי עומר נמצא דספירת הימים הוא מה"ת אפילו בזה"ז אב

 וספירת השבועות בזמן דאיכא עומר והיו מברכין )זה( על זה בזמן שבהמ"ק קיים
, ובזה"ז אנו סופרים לשבועות זכר למקדש ובדבר שהוא זכר למקדש לבד אין וכו

דז' של סוכות, לכך אנו אומרים מברכין עליו מידי דהוה אכריכה דליל פסח ואערבה 
שהם כך וכך שבועות שאין זו ספירה ממש, ואילו היינו סופרים ממש כמו שהיו עושין 
בזמן העומר היה נראה הברכה חוזרת אף אספירת שבועות, ולכך אמרו במנחות אמר 

בועי ר"ל יומי מה"ת, ואמימר מני יומי ולא אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני ש
בועי אמר זכר למקדש הוא פי' ספירת השבועות אינה אלא זכר למקדש ולכך מני ש

לא היה מונה שבועות עם ברכת הימים אבל אין לפרש ששניהם זכר למקדש דא"כ 
 למה מונה מן השבועות וכו' עכ"ל. 

 
ואחת לשבועות שהרי ב' מצות ומה שהקשה למה אין מברכין ב' ברכות אחת לימים ]

, ע' ספהמ"צ מ"ע קס"א שהוכיח באמת מזה שהכל מצוה אחד הן והן כתש"ר ושל יד
 [וע' או"ש פ"ז מתמידין הכ"בע"ש. 

 
והנה ברבינו ירוחם נקט החילוק כי בפ' אמור גופיה כתיב וספרתם לכם ממחרת 

עד ממחרת  השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה,
ר' ירוחם דקרא קמא תולה על העומר  השבת השביעית תספרו חמשים יום, וביאר

וקרא בתרא אינו תולה על העומר, אבל האו"ש מפרש בדעת הרמ"ה דטעמו דפרשת 
אמור כתיב בו לדורותיכם חוקת עולם, ולכן לא נזכר שם חג שבועות, משא"כ בפ' 

א בגמ' דילמא כדאביי דאמר אביי ראה דכתיב מהחל חרמש בקמה. ובזה פי' ההו"
א ומצוה למימני שבועי, דהו"א דקמ"ל דגם בזה"ז מצוה למימני מצוה למימני יומ

יומא. ומה שכתב הרמ"ה דאין חיוב ימים בזה"ז, אף דכתיב בקרא תספרו חמשים 
יום וכתיב עליו לדורותיכם חוקת עולם, פי' האו"ש דהיינו כדדרש ר' יוחנן בן זכאי 

וי שבע שבתות ו חמשים יום היכא דחל פסח בתוך השבוע ולכן לא הדכתיב תספר
 תמימות דהיינו דוקא בחל להיות אחר השבת.  

ובאמת היה נראה מהגמ' דלמסקנא יש לפרש באמת בקרא כדדרש ר' יוחנן בן זכאי ]
דכתיב תספרו חמשים יום היכא דחל פסח בתוך השבוע ולכן לא הוי שבע שבתות 

 נת הגמ'.בחל להיות אחר השבת.  וכן נקט האו"ש הנ"ל למסק תמימות דהיינו דוקא
ולכן לכא' נכון מה שמפרסמים חב"ד בשנה שחל פסח בשבת דאז מתקיים הקרא 
כפשוטו וספרתם לכם ממחרת השבת, מיהו לא דרש כן הגמ' מדכתיב וספרתם לכם 
ממחרת השבת, אלא מדכתיב שבע שבתות תמימות אבל באמת מחרת השבת היינו 

 .S[לם ממחרת היו"טלעו



צ"ב מהיכי תיתי שיהיו שני מצוות חלוקות, וזה  ובעיקר דברי רבינו ירוחם לכא'
תולה בקרבן וזה אין תולה בקרבן. וע' או"ש כי בחג השבועות ג"כ יש בו שני דינים. 

 וכפשוטו צ"ל דאה"נ דאין להם שייכות כלל שני מצוות אלו, אבל צ"ב. 
 

ימים יצא, וכתב בשעה"צ  ועות ולאבמג"א כתב דאם מנה שבדהנה ולכא' עוי"ל 
סקי"א דהיינו לאחר ז' ימים כגון שאמר היום שבוע א' ויום א' ולא אמר מקודם 
היום ח' ימים, ואז יוצא כיון דכן הביא הטור דהכי ס"ל לראבי"ה בשם יש מי שאומר 

ים הוא כמ"ש וכ"כ המרדכי במגילה אות תת"ג בשם רבינו אפרים. וטעם רבינו אפר
סק"ט שהרי כבר הזכיר הימים שעברו כל אחד ביומו, ונמצא הטור ומובא במ"ב 

 כשאמר שבוע א' כלול בתוכו ז ימים שכבר ספר.
ובעיקר טעם רבינו אפרים שכבר הזכיר הימים שעברו כל אחד ביומו, לכא' צ"ב מה 

נתו כיון בכך שכבר הזכיר הימים והרי היום לא אמר היום שמונה ימים. ואם כוו
ול של ז' ימים, והו"ל כאומר היום ז' ימים ועוד יום אחד, שעשה מעשה ספירה אתמ

א"כ קשה חדא מה מועיל הספירה של אתמול לפרש מה שסופר היום, ועוד דא"כ 
הו"ל למימר שכבר הזכיר ז' ימים אתמול, ומה זה שכתב שכבר הזכיר הימים שעברו 

 כל אחד ביומו. 
דבעי תמימות, ואם חסר  במה שכב בהגהאחרונים ים כמ"ש ונראה בדעת רבינו אפר

יום שוב לא יספור, דאין פירושו שיש מצוה א, דבאמת יש מט מצוות, אבל א"א 
לספור אלא "ימים ספורים" ואם חסר יום ג אכ למחר כבר אינו יום ד. וע חינוך ש"ו 

, ונראה בדילג יום , למחר אומר בלי ברכה אתמול היה כך, ומונה עם כל ישראל
ברכה אתמול היה כך, מברך וסופר של אותו יום. והיינו  כוונתו דאחר שאמר בלי

 כנ"ל.
)וע' מקור חיים בשם תניא בשם גאונים, כדברי החינוך. וע' ב"ה ד"ה יספור בשם א"ר 

 בשם גאונים(.
 

דספירה הוא דין בימים שהם ימים ספורים ולא רק דין במעשה ספירה, ונמצא 
ח' לעשות יום זה לאחד מימים ב רבינו אפרים כיון דבא ביום ולפי"ז שפיר כת

ספורים, והמצוה הוא לעשות כל יום ליום מימים ספורים, לכן כיון שמנה אתמול ז' 
 ימים ממילא יש לפרש כן בדבריו היום. 

ולכן כיון שכבר עשה כל הימים הספורים עד היום, לכן אם אומר שבוע אחד ויום 
 פירת הימים. חד מימים הספורים וקיים דין סאחד הרי עשה יום זה א
 ויש לזה הרבה ראיות. 

 
ומעתה נראה לומר בדעת ר ירוחם, אמאי מצות שבועות תולה על העומר, דהנה כל 

ספורים, והלא אם יאמר בסוף א"ש בימים אבל בשבועות איך יהיו שבועות הנל 
כי אין לשבוע זה שהיום הוא סוף שבוע אחד לא נעשה בזה שבועות ספורים  השבוע

)וכעין שפירשו בדעת בה"ג אם לא ספר יום אחד שוב אין כאן ימים התחלה וסוף, 
ספורים(, ואף שהשבוע מתחיל אחר יום א' דפסח הרי אין זה תחילת השבוע אלא 
לפני תחילת השבוע, )ואם נימא שיאמר כן בתחילת השבוע הרי אין לו סוף, ולא 

שהעיר בזה )שו"ר ילת שבוע ובסוף שבוע(, מסתבר שמצות התורה שיאמר כן בתח
ולכן אמרה תורה גדר במשך חכמה עה"פ תספרו חמשים יום, לענין ספירת שבועות(, 

מתי נקרא שבועות ספורים אם ביום הראשון של השבוע מקריב העומר, ואז סופר 
בסוף השבוע, וזהו שכתב רבינו ירוחם דדוקא בזמן שיש קרבן שייך המצוה למימני 

 ת. שבועו



 
כ"כ ר"י ב"ר ורוחם בפי' שהם וכו' כי הוא רק זכר למקדש, רבינו יוהנה ע לעיל בשם 

. ולדברינו טעמם כי בספירה בעי ימים ספורים. ומקור לזה ממה שכתב יקר בעמ' ע"ט
 החינוך בדעת בהג.

דספירה ביום יש לו בלא ספר בלילה, וסופר למחר, ע' או"ז שכ"ט בשם ר"י ב"ר יקר ו
דלא קיים  יש לפרש כוונתו כמבואר כאןואולי ולא שכר ספירה בזמנו.  שכר ספירה

 מצוה אבל עכפ עשה בזה שם ימים ספורים. 
 

סידור עבודת ישראל בהקדמה הביא מכתב מר' משה טוביה זונטהיים בענין וע 
חידוש היעב"ץ שאמר היום שבעה ימים לעומר שהם שבוע א'. היעב"ץ כתב משום 

לדרבנן, לפי שיטת רבינו  ה כתב משום הפסק בין דאורייתאדקדוק, ור' משה טובי
 וכ"כ מקראי קודש ח"ב סוס"י ס"ד. ירוחם שהביא הא"ר. 

שו"ר בהמשך דברי רבינו ירוחם שכתב היום ז' ימים לעומר שהם שבוע אחד, וכן 
 הביא מאמ"ר בשמו. וא"ש מה שכתבו בדעתו. 

 מטעם ידוע להם(. )ונזכר זה בגר"ז תפ"ט ז' בסוגריים בשם יש שנהגו


