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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו             "התשעאייר ' יג

מתוך הפרשה

התורההפרשהשלהראשוניםבפסוקים

כאןאך,השמיטהמצוותאתלנומפרטת

לצייןטורחתהתורההציווייםמשארבשונה

ר",ִסיַניבהרלמשהנאמרואלושדברים ַוְיַדבֵּ

ַהרֹמֶשהֶאל'ה אֹמרִסיַניבְּ הענייןמה."לֵּ

פרטיהזכרתלפניִסיַניהראתלהזכיר

?השמיטהמצוות

שמיטהעניןמה:('אכה)י"רשכךעלעונה

נאמרוהמצותכלוהלא?ִסיַניהראצל

כללותיהנאמרושמיטהמהאלא..מִסיַני

נאמרוכולןאף-מִסיַניודקדוקיהופרטותיה

.ל"עכ.מִסיַניודקדוקיהןכללותיהן

נאמרוהתורהבספרהכתובותהמצוותכל

האחרוןבפסוקשכתובכפי,בסינילמשה

ֶלה":בתורה ֹמֶשהֶאת'הִצוָּהֲאֶשרַהִמְצֹותאֵּ

יֶאל לְבנֵּ אֵּ ַהרִיְשרָּ .('לדפסוקכזפרק)"ִסיָניבְּ

לצדסיניהראתמדגישההתורהאלה

שכמונדעשאנובכדי-השמיטהמצוות

כך,סיניבהרנאמרוהשמיטהמצוותשפרטי

נאמרוהמצוותשארפרטיכלשלמקורםגם

.סיניבהר

הזההלימודאתלנונותנתהתורהמדועו

מצוותעלמדברתשהיאבשעהדווקא

שלשהמהותל"חזכךעלעונים?השמיטה

פעםכלאמונה.אמונההיאהשמיטהמצוות

ששולטהיחידהואה"שהקבמחדשופעם

לאוהביושכרומשלם,בטבעומשגיח

מצוותעלהשכרואף.מצוותיוולשומרי

רמתפיעלאדםלכלמגיעהשמיטה

קיוםבעתשהשקיעוהביטחוןהאמונה

.המצווה

אתלשמורעצמםעלשקיבלואנשיםישנם

,חוששיםעדייןהםאך,השמיטהמצוות

להםשעוניםולאחר?,"נֹאַכלַמה":ושואלים

בסוף3פיתבואהשיקבלומבטיחה"שהקב

לבדוקלשדהרציםהם.השישיתהשנה

להםשאיןולמרות.3פיבדיוקיששבאמת

ת".הבטחהזוהבטחה,אמונההרבה שָּ ְועָּ

הֶאת ִניםִלְשֹלשַהְתבואָּ ,('כאכה)"ַהשָּ

!3פיגדלהבשדההתבואה

לאוהם,אמונהיותרקצתעםאנשיםישנם

,שיבולתכלשוקלתכמהלבדוקלשדהרצים

מתאפקיםלאהםהקצירהלאחראך

נכנסותתבואהשלערמותכמהוסופרים

ְיַצו":מתקיימתההבטחהלהםוגם.לאסם

הֶאתִאְתָך'ה כָּ ֶמיָךַהְברָּ .('חכחדברים)"ַבֲאסָּ

לאסםשנכנסותהערימותאתסופריםהם

!3פיאכןשזהורואים

שלוויםמאמיניםשהםאנשיםישנםאך

לראותבכדיהשדהאלרציםואינם.ובוטחים

אתוסופריםעומדיםאינםוגם,תבואהכמה

ולהם,לאסםהנכנסותהתבואהערימות

:שלבצורההברכהאתה"הקבשולח

שַֹבעַוֲאַכְלֶתם" שהםהאוכל.('יטכה)"לָּ

צריכיםלאהםוכך.במעיהםמתברךאוכלים

לאואף,גדוליבולשלבקצירהלטרוח

.לאסםיבולשלרבהכמותבהכנסתלטרוח

אדם,השמיטהממצוותשלומדיםמהאת

!המצוותשארכללגביללמודצריך

.האמונהאתלהפעילבמצוותצריךאדם

כלעלשמשגיחלעולםבוראשישאמונה

פיעלשכרלנולתתעתידוהוא,המעשים

אחתבכלשהשקענווההשקעההאמונה

לנולעזוריכולהזוידיעה.התורהממצוות

קיוםלפנירגעניצביםאנושבהפעםבכל

..כלשהימצווהשל

הַעִין":אומרהנשיאיהודהרביהתנא רֹואָּ

ל,שֹוַמַעתְוֹאֶזן ֶפרַמֲעֶשיָךְוכָּ ִביןַבסֵּ אבות)"ִנְכתָּ

באמתזה..לנצחנכתבמעשהכל.('אב

האם!המצווהאתיקייםאניאיךמשנה

?רגעבכלעלימשגיחה"שהקבמביןאני

ייכתבמהקובעשאנילכךמודעאניהאם

??יוםשלבסופובספרעלי

דוגמאמביא(וישבפרשת)שמעוניילקוטה

ןַוִיְשַמע":עליושנכתבלראובן הוְראובֵּ ַוַיִצלֵּ

ם דָּ אך,ממותיוסףאתהציל]('כאלזבראשית)"ִמיָּ

שאילו":כותבהילקוט.[מכירתואתמנעלא

:[בתורה]יכתובה"שהקבראובןיודעהיה

ןַוִיְשַמע" הוְראובֵּ םַוַיִצלֵּ דָּ היהבכתפו,"ִמיָּ

אהרוןיודעהיהואילו.ל"עכ.אביואלמוליכו

אהואִהנֵּה":עליויכתובה"שהקבהכהן ֹיצֵּ

אֶתָך ֲאָך,ִלְקרָּ ַמחְורָּ ,('ידדשמות)"ְבִלבֹוְושָּ

משהלקראתיוצאהיהובמחולותבתופים

יכתובשהפסוקבועזיודעהיהואילו.אחיו

ט":עליו ּהַוִיְצבָּ ִלילָּ "ַוֹתַתרַוִתְשַבעַותֹאַכל,קָּ

מאכילההיהמפוטמותעגלות,('ידברות)

.[שעוריםלחםשלקטנהחתיכהולא]לרות

הגדוליםאצלשרקלומראדםיטעהואל

הדבריםאתומעבירטורחה"הקבשבישראל

המצווה,ואדםאדםלכלאלה,הכתבעל

ִליָּהו"ידיעלנכתבתשנעשית וֶמֶלְך[הנביא]אֵּ

ִשיחַַ דֹוש,ַהמָּ רוְךְוַהקָּ םהואבָּ יֶהםַעלחֹותֵּ "ְידֵּ

חשובהכמה,כןואם.('ח.לדויקרארבהמדרש)

.המצוותקיוםבעתההתלהבותהרגשת

שבאהמצווהכלעללהסתכלחשובכמה

..הנכונהבצורהלידינו

ולא,ונחתםנכתבמצווהכלשלהקיוםאופן

.לתקןבכדי'בלמועדלגשתאפשרותניתנת

שבמצוותשכמוללמודעלינוחובהולכן

האמונהרמתפיעלנקבעהשכר,השמיטה

ישנהומצווהמצווהבכלכך-האדםשל

.האמונהלרמתחשיבות

ומשגיחששולטהיחידהואה"שהקבאמונה

עתידה"שהקבאמונה,ורגערגעבכלבטבע

ומידתההשקעהפיעלשכרלתת

.המצווהקיוםבעתלישהיתהההתלהבות

'גפרק -אבות 
ח לעומר"כ

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

בןפחימה מסעוד ,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתקווהתהל 

דוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  ל"זזוהרה
,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןאלכסנדר ליאור , ל"זעישהבן

,  יוכבדבתויסי ברכה 'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רש

ִכי.ֱאלֶֹקיךָ מְֵָוָיֵראָתֲָעִמיתֹוֶאתִאיׁשתֹונּוְולֹא
('יזפסוקכהפרק)!ֱאלֵֹקיֶכם'הֲאִני

עלהזהירכאן.עמיתואתאישתונוולא

אתאיש(יצער)יקניטשלא,דבריםאונאת

לפי,לוהוגנתשאינהעצהישיאנוולא,חבירו

.[ותועלתרווחשמחפש]יועץשלוהנאתודרכו

"?לרעהנתכוונתיאםיודעמי":תאמרואם

ָיֵראתָָ":נאמרלכך היודע[ה"הקב],"ֵמֱאֹלֶקיָךוְּ

!יודעהוא,מחשבות

מיאלאמכירשאין,ללבהמסורדברכל

ָיֵראתָָ"בונאמר,בלבושהמחשבה ."ֵמֱאֹלֶקיָךוְּ

,סחורותבמכירתהמתעסקשאדםמצוילעיתים

ההללאתשגומרולאחר."קלטרף"בנתקל

לאדםהואגורם,הפושרתסחורתועל(בברכה)

מזהיריםכךועל..מופקעבמחירלקנותההתמים

הִמיִלְפנֵּי"תזכור:('אגאבות)לאדםל"חז ַאתָּ

ִתיד ןעָּ ."ְוֶחְשבֹוןִדיןִלתֵּ

שיודע.שלושבעולםהסחורותשכלמילפני

.הוגנתהלאעצתךואת,מחשבתךאתלבטח

אור החיים הקדוש

ֵמֶאֶרץֶכםֶאְתָהֹוֵצאִתיֲאֶׁשרֱאלֵֹקיֶכם'הֲאִני
ןְכנָ ֶאֶרץֶאתָלֶכםָלֵתתִמְצָרִים ָלֶכםִלְהיֹותע 

('לחפסוקכהפרק)!ֵלאלִֹקים

להוציאלכםאומרשאניוהגם:פירוש.'הֲאִני

ֶאֶרץֶאתָלֶכםָלֵתת",מצריםמארץאתכם

ַנַען הואמפריהולשבועמטובהלאכוללא."כְּ

יֹות"אלא,התכלית הוא"ֵלאֹלִקיםָלֶכםִלהְּ

וזהכהניםתורתבל''חזואמרו!הארץעיקר

עליומקבל,ישראלבארץהיושבכל:לשונם

!שמיםמלכותעול

גדולהזכותישנהישראלבארץשחילאדם

עםאך,המלךשלבארמונושגרכאדםוחשובה

..כיאותלהתנהגהחובהגםמגיעהזוזכות

י" ןְנחּוְנָיאַרבִּ הבֶּ ֹעלָעָליוַהְמַקֵבללָכָּ,אֹוֵמרַהָקנֶּ
ין,[לשיעוריםובא]ּתֹוָרה ירִּ ּנּוַמֲעבִּ מֶּ ַמְלכּותֹעלמִּ
ְךְוֹעל רֶּ ץדֶּ רֶּ ריםבדבטרודלהיותיצטרךופחות]אֶּ

ּנּוַהּפֹוֵרקְוָכל.[אחרים מֶּ לושאיןבטענה]ּתֹוָרהֹעלמִּ

ין,[זמן ְךְוֹעלַמְלכּותֹעלָעָליונֹוְתנִּ רֶּ ץדֶּ רֶּ ואז]אֶּ

('הגאבות)"...[הֹעלמרובזמןלואיןשבאמתנראה

ֵבר ְיד  רֹמֶׁשהֶאל'הו  יְבה  ֵבר:ֵלאֹמרִסינ  ְרָתָלִיְשָרֵאְָבֵניֶאלד  ֶאלָתֹבאּוִכיֲאֵלֶהםְוָאמ 
ָבתָהָאֶרץְוָׁשְבָתהָלֶכםֹנֵתןֲאִניֲאֶׁשרָהָאֶרץ הׁש  ('ב-'אסוקיםפכהפרק).'ל 



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (       'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ ים(' משלי ו כג) דֶׁ לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ֹון: ַעל כ ֵּ ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ (' במדבר כא כז)! ב 

ְרָתָ עְלךָ ְוָספ  ְבֹתתֶׁשב  עָׁשִניםׁש  עיםָׁשנִֶָׁשב  יְימְֵָלךָ ְוָהיּוְפָעִמיםֶׁשב 
ע ְבֹתתֶׁשב  ָשִניםׁש  עה  ְרָבִעיםֵתׁש  ('חפסוקכהפרק)ָנהׁשְָָוא 

מספרבחשבוןהכתובכאןהאריךמהלשם:מדובנאהמגידשואל

ַפְרתַָּ":אומרהכתובהיהאםמספיק,השנים ַשְבֹתתֶשַבעְלָךְוסָּ

ִנים ?"שָּ

שכללאחד:דומההדברלמהמשל,משלבדרךכהרגלומתרץוהוא

שמעאחדיום.נדבותומקבץהפתחיםעלמחזר,היהמרודעניימיו

הממוןעלהכנסתביתמתפלליבאוזנימתפארשהואממכריואחד

שאסףבשללמתפארשידידולחברכאב...לעצמושצברהרב

כלמתפאראתהבמה":כנגדווהטיחתמימיםאנשיםשלמרחמנות

בכלאתה-קטניםמטבעותהרבהלךישדברשלבסופוהרי!?כך

זהבבדינריאלוכלאתתצרוףאםאך...פרוטותלספורהורגלתיום

..."לעיננומתנשאשאתהכפירבכהממוןלךשאיןתראה

בגבורותואםשנהשבעיםהזהבעולםחיהאדם:הנמשלגםהואכך

נכבדשניםבמספרולביתולעצמואדוןכברמרגישוהואשנהשמונים

יששמיטותכמהנספוראם-מדובנאהמגידאומר,אבל...כךכלורב

הואכינראה...הואחייובלותכמהנחשבאםשכןוכלחייובימילאדם

בשנותיויתפארזהוכיצד...ומועטמוקצבלזמןשבא"גר"-כממש

!....?שהואַאדוןַבארץוירגישַ

ךָׁ  בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' דברים ד לט) ְויָׁ

מןקמיםש,מנהגינוולכן.ביוםדוקאשייךככולוהיוםשמקצת
.שביעיבלילולא,ממשהשביעיביוםדוקאהאבלות

,חדשפריהשלדעת,הפוסקיםבזהנחלקוכןגם,הספירהימיולגבי
שייךככולוהיוםשמקצתפוסקיםאנו,ממשאבלותשלגביפיעלאף

להקליש,הספירהבימיהאבלותמנהגילגבי,מקוםמכל,ביוםדוקא
השלחןמרןאולם.האחרוניםמגדוליעודפסקווכן.מהלילהכברבזה
אלאלהסתפרשאיןוכתב,הספירהבימיאףזהבדיןהחמירערוך

היוםמקצת"ש,(שצהסימןדעהביורה)אבלותבהלכות,בידינוכלל
אין,לאבלותהאחרוןהיוםמןמקצתשעברמשעה,כלומר,"ככולו
ימישבעתשנוהגמי,ולדוגמא.האבלותבמנהגילנהוגחובהעוד

,השבעהלימיהשביעיביוםהרי,שנפטרמקרוביואחדעלאבלות
,האבלותמנהגיכלונוהג,הקרקעגביעלהבוקרבשעותיושבהוא

,שחריתשמתפלליםמכןולאחר,וכדומהעורנעלינועלשאינו
.האבלותמןקםוהואנחמהפסוקילוואומרים,המנחמיםעומדים

יֶאת ְבֹתת  ('בפסוקכופרק)!'היֲאנִִָתיָראּוּוִמְקָדִׁשיִתְׁשֹמרּוׁש 

,ציבורהשליחחזרתבאמצעבטלהשיחהלשוחחהואחמוראיסור

מנשואעוונווגדולחוטאנקראהחזרהבאמצעבטלהשיחהוהשח

פרשת)הקדושזוהרבואמרו.(קכד'סיערוךהשלחןמרןלשון)בווגוערים

בשבחועסוקיםשהציבורבשעההכנסתבביתהמדברשכל:(תרומה

.ישראלבאלהיחלקלושאיןבעצמומראההואהרימקוםשל

בטלהשיחהשלזהבעווןש,הפוסקיםוכתבו.הפוסקיםוהביאוהו

.בוהכלכתבוכך–כנסיותבתיכמהנחרבוהחזרהבשעת

ישראלרביהקדושהחסידג"הרהבשםואמרו.האחרוניםוהביאוהו

ניצלובישראלקהלותשכמהגדולהשסיבה,"סאליבבא"אבוחצירא

נזהריםשהיוזכותםלהםשעמדהמפניהיא,הגדולההמלחמהבימי

למנותוראוי.ידועיםוהדברים.הכנסתבביתבטלהמשיחהמאד

שיעירו,הכנסתבביתהשתיקהשמירתעלאחראיםשיהיואנשים

אלועלאשר.זהבעווןושונהוחוזרששונהמיאתויביישוויענישו

לישעיהויתברך'האמרהכנסתבביתבטלהבשיחהזמנםהמבלים

ֹבאוִכי":('יבאפרק)נביאו אֹותתָּ רָּ ילֵּ נָּ שִמיפָּ ְרֹמסִמֶיְדֶכםזֹאתִבקֵּ

י רָּ ,הכנסתביתבכבודשנזהרשמי,טובהמידהמרובהובוודאי."ֲחצֵּ

.מושלםשכרווייתןיכבדוה"הקבגם,יתברך'האתמכבדוהוא

דְמַכְבַדיִכי":שנאמר "ַאַכבֵּ

גלגליםכסאבליהולך

פשוטלאישפתאומיאסוןאירעג"תשכבשנת

בתחנתעובד,היהבריאאיש,הספרדיםמעדות

באמצעהתעלףאחדיום,הארץבמרכזדלק

הרופאים.גופוברובמשותקונשאר,העבודה

לרפאמאמציםעשוהחוליםבביתבוהמטפלים

שנוישוםחללאעדיןשנתייםלאחרברם,אותו

,אדםבידיאינהשישועתוהחליטהוא.במצבו

רביאצלולהתפלללמירוןלנסועבדעתווגמר

.י"רשבבזכותרפואתותבואשאולי,שמעון

.ה"תשכאלולבימיברכבחבריועםהגיעהוא

שראומירושליםבחוריםשלקבוצהשםהיתה

ספר-לבלאהרןרבי-מהםאחד.אתוודברואותו

.המעשהאתלנו

שלהציוןלידגלגליםבכסאישבהאישיוםכל

בשברוןתפלתואתושפך,אלעזררביובנוי"רשב

ניסההואימיםכמהלאחר.שלישובדמעותלב

,הקהללעיניפלאיםולפלא,מהכסאלקום

!סיועבליראשונותפסיעותלפסועהתחיל
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,קסטלתושב,חדדאברהם,שניםכיובללפני

דירותבנהשניםבמשך.כקבלןלעבודהתחיל

בעבודתוכשעסקאחדיום.בנייניםוהקים

מגובהשייפולהשמיםמןעליונגזר,כהרגלו

נצלוהחוליםבביתנמרץבטפול.קומותארבע

.גופובכלמשותקנשארהואאך,חייו

חשבה,במצבושינוישוםחלשלאשנתייםלאחר

אם:להשםנדרנדרההיא.חדשרעיוןעלאשתו

סעודתתעשההיא,בעלהאתירפאה"הקב

.יוחאיברשמעוןרבילכבודבעמרג"בלהבראה

אשרעדמצבוהשתנה,דבריהבצאתמיד

משפחתשמחוכך.לגמריאברהםהתאושש

גדולהסעודהבעריכתשנהאחרישנהחדד

לשנותהגיעאברהםכאשר.האלקיהתנאלכבוד

.הדרדרבריאותוומצבזקנהעליוקפצה,הגבורה

שהסעודהאשתואמרהבעומרג"לבערב

יכולאינושאברהםאפילוכרגילתתקיים

אברהםהסעודהלאחרשעותכמה.להשתתף

שנהארבעים.טובהבשיבה,עולמולביתנפטר

ולא,שמעוןרביבזכות,בנסאברהםחי

!בעמרג"בללהפטרעליונגזרבמקרה

הנכוןבזמןזווג

שניהלכמיהקודםבדורהידוע,לבליונהרבי

.בירושליםהתגורר,במירוןחינםשתייהחלוקת

–ל"חזדבריאתלקייםבקשמאדהואבבחרותו

להתחתן-הקודשעירשלישןמנהגגםשהם

לאעדיןהמתאיםהשידוך,ברם.עשריםגילעד

הולדתוליוםעדאחדחודשנותרונמצא

וגםהתנאיםלסכםגםאפשרכיצד.העשרים

?קצרכהבזמןהחופהתחתלעמוד

שלשהכשנותרו!התיאשלאיונהרביאולם

אתלשפוךלמירוןיונהרבינסע,בלבדשבועות

.הזההקדושבמקוםהעולםבוראלפניתפלתו

,י"הרשבציוןלידהתפללהואהלילהאותוכל

ובקשלבובכלהתחנן,תהליםספרכלאתקרא

חזרהואלמחרת.האישיתבקשתואת

נאמןביתלבנותזכההשםובחסדי...לירושלים

!העשריםהולדתויוםלפניבישראל

רפואהמשחתשמן

בתועםאחדאישבא,שנהכשמוניםלפניפעם

רבי,מטשורטקובר"האדמושלברכתולקבל

שהגיעהבתו.מופתכבעלהידוע,פרידמןישראל

ובכונכנסוהם.בפניהמעיוותסבלהלפרקה

מה":הנערהלאביואמרבכהר"האדמוגם.לפניו

ר"האדמומביתיצאוהםבסוף"?לעשותביכולתי

ישראלרביפתחלפתע.לדרכםללכתוהתחילו

נזכרתי".אליולחזורלהםוקראביתודלתאת

ששלחוזיתשמןלישיש"ר"האדמוהסביר"עתה

.בעמרג"בלשהשתמשובמירוןמההדלקהלי

,לבתךאותוותמשחהזההמסוגלהשמןאתקח

!נתרפאהלאטולאטעשהכך."יעזורה"והקב

"ואמרתםָכהָלחי"מתוךָהספרָהסיפורים

.שלָרביָשמעוןָברָיוחאיָבמירוןקברוָבזכותָהתפילותָעלָ,ָארבעהָסיפוריָישועותָשהתרחשוָבזמננו

היוםמקצת",בידינוכלל,העומרספירתבימיהאבלותמנהגילעניןוכן
ליוםעדאבלותלנהוגשישפיעלאף,האשכנזיםלמנהג,ולפיכך,"ככולו

מיוםדקותכמהוחלפומאחר,זאתבכל,עצמולעומרג"לכולל,לעומרג"ל
.האבלותבמנהגילנהוגחובהאיןושוב,"ככולוהיוםמקצת"הרי,לעומרג"ל

אין,לעומרד"לביוםהאבלותממנהגישמפסיקים,הספרדיםלמנהגוכן
,מקצתושעברבכךדיאלא,כולולעומרד"ליוםשיחלוףעדלהמתיןצורך

כבר,התפלהאחרבבוקרלעומרד"לביום,ולכן,"ככולוהיוםמקצת"ו
.להסתפררשאים
כברחל,"ככולוהיוםמקצת"שלזהכללהאם,הראשוניםרבותינוונחלקו

שיחלפולאחרהאם,מקרוביואחדעלשבעההיושבאדם,כלומר,מהלילה
זהשכללאו,האבלותמןלקוםיוכלכבר,השביעיהיוםמלילדקותכמה
,הראשוניםרובכדעת,יוסףהביתמרןפסק,ולהלכה.עצמוביוםדוקאשייך

שבשעת,ל"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןפסקזאתובכל.ממשד"למיום
כברככולוהיוםמקצתלחשבשישהפוסקיםדבריעלבזהלסמוךיש,הדחק

ד"ליוםשחל,(ו"התשע)בהעומדיםשאנוהשנהכמובשנה,ולכן,הלילהמן
שהרי,שבתערבשהואשישיביוםלהסתפרמאדוקשה,שישיביוםלעומר
להקלאפשר,ולפיכך,זהביוםאותםשיספרוהספריםאצלהולכיםכולם
,נשואיןלעניןוכן.בדברצורךכשישלעומרד"למלילכברולהסתפר,בדבר

כבראשהלישאמותרזובשנהזאתובכל,הספירהבימיאשהלישאשאסור
.השבתיוםלאחרעדהנשואיןיתעכבוכןלאשאם,לעומרד"למליל

:לסיכוםו
להקליש,הדחקבשעת,שישיביוםיחוללעומרד"לשיום,זושנהכמובשנה

.בלילהחמישיביום,כלומר,לעומרד"למלילכבראשהלישאאולהסתפר
.בבוקרלעומרג"למיוםכברבזהלהקלישהכיבלאוהאשכנזיםולמנהג


