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בריש מס' יומא אנו רואי כמה שמירה
היה צרי הכה"ג שלא יבא לידי טומאה ,א
בהיותו במקו המקודש ביותר ,ועאכו"כ
כמה שמירה צריכי בשעה שיוצאי
בשווקי הטמאי ,וזה א"א רק בכח התורה

)זוה"ק בלק קפ"ו(.

מדברי רבינו שליט"א בסיו מס' מכות

)תק"ו(

דשאניבניאדםשהחומרמעכבאתהקדוש,לזהאמרכיאני
קחלךעגלבןבקרלחטאת .פרש"י להודיע שמכפר לו ד' המעלה אתכם מארץ מצרים ,וזה היה ע"י שבא הקב"ה
הקב"הע"יעגל זהעל מעשה העגל שעשה .ויש לדקדקעל למצרים וביטל את הטומאה מכל וכל ,ולכן גם עתה אם
הלשוןלהודיע,שהיהלולומרסתםשמכפרלווכו',ועודמה תתקדשו מעט ,יקדש אתכם הקב"ה בקדושתו העליונה

הלשון עגל זה ,היה די לומר שמכפר לו על מעשה העגל .ונתרומםלמעלהלמעלהכימיצאתנומארץמצרים.
ונראהדהנהאיתאבגמראדלכןנשחטהעולהבמקוםחטאת
כדי שלא לביישהשביםהמביאיםקרבןחטאת ,אלאיאמרו
ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את
עולההואמקריב,ומסקינןבגמראדהנימיליבשארחטאות,

דבריחיים

אבל בחטא עבודה זרה אדרבה חייב להודיע לרבים שחטא חטאתך ואת עולתיך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן
כיבושתוהיאכפרתו.וזהשכתברש"יכיהיהקשהלוהאיך העםוכפרבעדםוגו' .ויל"דמהצורךהיהשקרבןאהרןיכפר
צוה הקב"ה ליקח קרבן חטאת בגלוי ,והלא מתבייש בזה בעדהעם,והריהםהביאוקרבןלכפרבעדם,כדכתיבועשה

לעיני זקני ישראל השומעים שזה חטאת .ולזה כתב רש"י ,את קרבן העם וכפר בעדם .וי"ל כי אהרן הכהן בעצמו לא
להודיע שכאן מעלה היא להודיע לרבים על אודות החטא היהזקוקלכפרה,שהריכוונתוהיתהלשמים במעשההעגל,
הואילוהחטאתבאהעלמעשההעגלשהיתהבגדרע"ז.וזה כדאיתאבמדרששאמרמוטביתלההסרחוןביולאבישראל.

שכתבשמכפרלוהקב"הע"יעגלזה,היינועגלהזההנקרב אלאשהיהצריךכפרהעלמהשנכשלוישראללהתחבראל
הע"רשעשואתהעגל,והתחברותזונגרמהלהםע"ישלמדו
בגלויוביודעים,זהמכפרעלמעשההעגל.
חנוכתהתורה מדת השלום מאהרן ,ולכן הגיע הפגם גם אליו ,הוצרך

לכפרה .וז"פ הכתוב וכפר בעדך ובעד העם ,כלומר טעם
ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את שאתה צריך קרבן לכפר בעדך ,הוא לצד שנגע אליך חטא
חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם .פרש"י שהיה העם ,שנכשלו בהתחברות עם הרשעים ,אבל אהרן מצד
אהרן בוש וירא לגשת אמר לו משה למה אתה בוש לכך עצמוהיהשלםונקימכלחטאועוון,כילאהשתמשבמדת

נבחרת .ותמוה ,דאטו בשביל שנבחר לכך על כן אינו ראוי השלוםאלאלהתחברעםיראיה'.
ליראולהתביישבדבר.ונראההכוונהשאמרלולכךנבחרת,

דברייואל

כלומר מפני שיש לך יראה ובושה מן הקב"ה לכך דייקא
איתא בתורהכהנים עה"פ ויאמר משהזההדבר אשר
נבחרת ,כי זבחי אלקים רוח נשברה והקב"ה שוכן על דכא
ושפלרוח,ולכןנבחראהרןלהיותהכהןהגדולכיהיהחביב צוהה'תעשוויראאליכםכבודה',אמרלהםמשהלישראל
אותו יצר הרע העבירו מלבבכם ,ותהיו כולכם ביראה אחת
מאדאצלהקב"הבגללענוותנותוובושתו.
בעלשםטובהקדושזי" ע

ובעצהאחתלשרתלפניהמקום,אםעשיתםכןויראאליכם
כבוד ה' .ואפ"ל עפ"י המבואר בספרים הקדושים אשר

ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם עבודתכלישראלמתעלהע"יעבודתהצדיקים,וכמושהביא
ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה ה' .קשה למה בדגל מחנהאפרים משמיה דק"ז מרן הבעש"טהקדושזי"ע,
נאמר בקרבן אהרן בעדך ובעד העם ,והלא בעד העם היה כי כל עליות של האדם אי אפשר להיות כי אם ע"י ראשי
קרבן בפניעצמו כדכתיב מיד לאחר זה .ונראהשמשהאמר וצדיקי הדור .אמנם כמו"כ מצינו כי האדם הפשוט
לאהרן שאף שהצבור חשוב מן היחיד ואם מן הראוי היה במחשבותיו הפסולות יכול לבלבל את הצדיק ולהפריעו

שיקריב קרבן העם מקודם ,אך הואיל ובעינן שיבא זכאי בעבודתוהקדושה,וכאשרשמעתימהרה"צרבימשהיצחק
ויכפר על החייב וכדכתיב והזה הטהור על הטמא ,על כן
מּפשעווארסקזללה"האשרעינוראוולאזראצלדו"זהגה"ק
ָ
צריך אהרן להקדים קרבנות עצמו כדי שאחר כך יוכל משינאוואזי"עשפעםאחתבאמצעקבלתשבתירדממקומו

להקריב את קרבן העם ולכפר בעדם .ומכיון שקרבנו שלו אל ירכתי בית המדרש ,ונגש אל אדם אחד והוכיחו על
גורם שיוכל לכפר על העם ,נמצא שקרבנו הוא התחלה שמבלבל את דעתו במחשבותיו הפסולות .ואשר על כן
והכנהלכפרתהעם.ולכןנאמראצלקרבנובעדךובעדהעם ,כאשר יבקשו בני ישראל שתתעלה עבודתם באמצעית
כדי להסביר שאף שציבור חשוב מיחיד ,הכא מקדימין את עבודתהצדיק,עליהםלהזהרולהשמרשלאיעלועלרעיוני
היחידכיגםבזהישכפרהבעדהעם.
לבם מחשבות לא טהורות כדי שלא לבלבל את הצדיק
אגראדכלה

והייתם קדושים כי קדוש אני וגו' כי אני ה' המעלה
אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים .קשה על נתינת

בעבודתו .וזהשאמרהכתובויאמרמשהזההדבראשרצוה
ה'תעשוויראאליכםכבודה',היינושהזהיראתכלישראל

לעשות את הדבר אשר צוה ה' ,ואף שלא תהיה עבודתם

במדריגה העליונה ,מכל מקום תתעלה השמימה באמעית
הטעם כי קדוש אני ,דהאיך נוכל להתדמות להקב"ה ,והלא
עבודת הצדיק ויזכו כולם להתגלות כבוד ה' ,ועל זה דרשו
אנחנו שוכנים בגוף גשמי והאיך נוכל להתקדש ,אולם
בתורת כהנים ,אמר להם משה לישראל אותו יצר הרע
מבואר בספרי קודש דכשבא הקב"ה למצרים להכות את
העבירו מלבבכם ,היינו אותו יצר הרע המכניס בלב האדם
הבכורות ,אז נעו אלילי מצרים ונמוגו וכל הסט"א נבתטלה
מחשבות זרות באמצע העבודה וגורם לבלבל את הצדיק
לגמריוהיתהכאפס,כיהקדושההגדולהבטלהמכלוכלאת
בעבודתוהקדושה,אותותעבירומלבבכם,ואזתהיוכולכ"ם
הגשמיותוהטומאה,וכמוכןעכשיוהרוצהלהתקדשבאמת
ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום ,כי על ידי
מעניק עליו הקב"ה מקדושתויתברך ופותח לו פתח כפתחו
עבודת הצדיק תתעלה גם עבודתם של האנשים הפשוטים
של אולם עד שכח הגשמי מתבטל והוא נעשה קדוש .וזה
ויהיוכולםביראהאחתובעצהאחתלפניהמקום.
שאמר הכתוב והייתם קדושים כי קדוש אני ,וכי תימא
ברךמשה
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עוד זאת הקפיד רבינו על העניבה של החגורה A
 Aשאי מני שאומרי תהלי .ואכ בזמני המיוחדי בייטב לב פ' נצבי ד %מח.(:
המיוחד
*
 Aבשנה כשרבינו אומר תהלי ע הציבור )כגו בי"ג
מלאחריו .לתפלה שתהיה תלויה מלפניו ולא A
שמעתי מפי וכו' חדב" שליט"א ,שאמר פע"א
מדות ,או ביומא דהילולא של רבינו ז"ל אצל הציו(
A
*
בשני קדמוניות כשהיה סמו על שולח מו"ח ,ראה
 Aאומר היה"ר[.
דר כלל כשנשאל רבינו מתלמידי הישיבה
את רבינו פע"א מביט ולומד דרשות חת סופר
*
פע"א )לער שנת תשנ"ה( בא לפני רבינו מלמד בערב תשעה באב אחצה"ר ,ואמר הרהגה"צ חדב" הא לקבוע שיעור מיוחד באיזה ספר ,משיב ואומר A
A
 Aתשב"ר ,ושאלו רבינו מה מלאכתו ,והשיב שאומנתו היות שהייתי בשנות נעורי ,והי' בי רתיחות הד ,שאי בזה שו פרט מיוחד ,כי בכלל בכל הספרי A
הוא מלומדות ,אמר לו רבינו הלא זהו אומנתו של הרהבתי עוז בנפשי א מותר ללמוד ספרי אגדה צריכי לעסוק ,ושיעור מיוחד תלוי כל אחד לפי
לעסוק A
בזה הזמ ,הלא נהני ממנו ,אמר לי מו"ח שליט"א בחינתו ,אמנ כשהדחיקו לו השיב רבינו
 Aהקב"ה ,המלמד תורה לעמו ישראל.
)זצ"ל( "מע זעט דא ער רעדט דא פונע חורב ,בספה"ק ייטב לב שהוא כמו תלמוד בבלי,
*
שהוא A
A
אחר יו הקדוש תשנ"ה בא איש אחד לרבינו דאס האר' בלוטיגט אזויפיל אויפ חורב ,ווי אזוי בלול מהכל ,פלפול ודרוש ,אגדה וחסידות ומוסר
 Aלקבל ברכת שנה טובה ,וסיפר לרבינו שבנו שיכנס קע מע הנאה האב".
ועוד ]כוונתו לתורת הח"[ ,וג כשעוסקי בו רואי A
אופ אי לחדש ולפרש פסוק - .אמנ בספרי מוסר
*
לעול המצות בשנה הבאה כבר צ ביוה"כ העבר
האסט ,ראיתי לרבינו שנוהג לומר הספירה של היו משיב ואומר תמיד שילמדו ספה"ק ראשית חכמהA .
 Aאמר רבינו אל הילד "דו האסו געפאסט? ,דו
הלימוד
על
עורר
שמ
בדרשות
הרבה
שמעתי
ג
,
העומר
ספירת
סופרי
הקהל
אשר
בעת
שנית
פע
?,
געהאט
 Aדא נישט קיי עבירות ,ווע האסטו אינזי
A
האסט אינזי געהאט כלל ישראל? ,האסט מי אע"פ שקוד לזה ממש כבר ספר הוא בתור ש"' ,בספרי דבי רב מר רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע.
*
והוא משו שהיה רוצה להצטר %עצמו בהקהל
A
 Aאינזי געהאט?".
שמעתי מבחור אחד ששאל לרבינו שיורהו
שסופרי) .עיי בר משה פ' בא אות כג בש
*
בחודש ניס שנת תשנ"ז חילק רבינו לתלמידי מהר"ש מבעלזא( .וטע זה אמר ג"כ הרב הגאו איזה ספר חסידות ילמוד ,אמר לו רבינו שיש כמה A
A
 Aישיבת סני %לצעירי ח"ג ,את הספה"ק מאור ושמש הצדיק גאב"ד ור"מ קרית יואל שליט"א ,וכ ספרי ,וא אומר ל איזה ספר ,אזי
תלמודללמודרק A
הספר ההוא ,ועל כ מה אומר ,הרי צריכי
בביתו נאוה קודש ,אמר רבינו לבחור אחד "והגית בו המשב"ק מו"ה שמואל הכה פר"מ שיחי'.
הכל) .ואח"כ אמר לו שילמוד ספר קדושת יו"ט שיש A
*
 Aיומ ולילה ,מאור מיינט נאכט ,שמש מיינט טאג".
ארשו מה שאמר רבינו פע"א להרה"צ בזה לשו נאה ולא קבלה(.
*
A
A
*
שמעתי בש הגה"צ אב"ד ויוא"מ מאנסי מסאסוב שליט"א באה"ק ,על מה שאמר לשנה
בחתונת אחד מנכדיו ,לפני שהלכו
 Aשליט"א בש מו"ח כ"ק מר רבינו עטת"ר שליט"א הבאה בירושלי ,שבאמת הלא צרי לומר שתיכ%
להחופה A
)זצ"ל( שאמר בש כ"ק רביה"ק זי"ע ,שהג שלא נל לירושלי "נאר יעדע מינוט איז ביי מיר ווי א ראה רבינו שלא היו ש הבדלות ,וצוה רבינו
שחלילה לא ישנו ממנהג אבותינו והמתינו כחצי A
 Aשמע כזאת מאבותיו הקדושי ,אבל בטוח הוא יאר".
שעה עד שהלכו לקנות הבדלות ,ואח"כ הי' החופה.
*
אשר כל מה שכתוב בסה"ק ייטב לב בדברי קבלה
עלי בליל חג השבועות תשנ"ו בוויליאמסבורג ,פי' וכשהביאו ההבדלות אמר רבינו בדר צחוק מכאיבA ,
A
עפ"י סוד ,לא אמר הייט"ל בגלוי רק כתב
רבינו בדברי הפייט עליוני ששו ותחתוני עלזו "א אי דעת הבדלה מני".
 Aספר.
A
*
בקבלת תורה מסיני תואר כלה מאוד נתעלה
*
שמעתי מהרה"ג ר' חיי הלל היללער הי"ו בקבלת תורה מסיני ,דהנה אמרו חז"ל )שמו"ר פכ"ח בסעודתא דעתיקא קדישא יו שב"ק פ' שמיני A
A
אחר
ק
"
בשב
בקודש
כמנהגו
,
מצות
רבינו
אכל
קלסתר
ה
"
הקב
צר
למרו
משה
שעלה
בשעה
(
א
"
ס
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השיעור
הרצה
רבינו
אשר
בעת
זוכר
שהוא
 Aד %ד' בישיבת עצי חיי סיגוט )נדפס בס' זבח פסח פניו של משה דומה לאברה וכו' עכ"פ קבלת הפסח ,ואמר רבינו הג שנראה כבל תוסי ,%מכל A
 Aמהדורא קמא להגה"צ אב"ד ור"מ שליט"א( ,בתו התורה היתה על ידי זה ,וזהו תואר כלה ,הכוונה על מקו הרי עיקר המצוה היא על מצות ומרורי A
שיחות קודש הורה רבינו לאסור המורה שעות שיש משה רעיא מהימנא ,מאד נתעלה ,שהיה דומה יאכלוהו.
A
*
 Aלו "עלעקטער" שמדליקי אותו באמצע הלילה לידע לאברה ,בקבלת תורה מסיני ,שאז הסכימו
ביו כ"ה אייר )תשנ"ט( בא רבינו להיכל
 Aהשעה ,כיו שילבשנו ג בעת שינתו בשב"ק ,וישכח העליוני ותחתוני לקבלת התורה.
בפתח A
המתיבתא לסיו סדר נזיקי ,כשהופיע רבינו
*
שהיו הוא שב"ק וידליקנו.
סיפר הרה"ח מו"ה שמואל הכה פריעדמא הביהמ"ד שוררו התלמידי חסדי ה' ,לרגל הצלתו A
A
*
כאשר ביקרו הג"מ ר' משה שטערנבו והג"מ ר' משב"ק שליט"א ,שהיה נוכח בשעת מעשה כשרצה מגיא ההריגה ,ואמר רבינו לבנו האב"ד ור"מ
 Aיעקב בלוי שליט"א מארה"ק )שבאו לכא לרגל מו"ל תהלי עצי חיי לפרס ש 'תיקו הכללי' שליט"א ,שאי זה עיקרי החסדי ,כי עיקר הישועה A
 Aהיובל העשרי מהתייסדות קר הצלה ובאו לבקר של הרה"ק מהר" מברסלוב זצללה"ה ,לפי שבספר יהי' בביאת גואל צדק במהרה בימינו.
A
*
את רבינו ביו בוא א' שלח אחצ"ה( שאל רבינו נר המאיר נמצא כתוב שצוה הקדושת יו"ט לאומרו,
) Aבתו הדברי( את ר' יעקב הנ"ל" ,שאלו שלו ולא הניח רבינו בשו אופ ,באומרו "דער פעטער ואגב ארשו מה ששמעתי מאיש אחד ששאל A
ירושלי" וענה ר' יעקב ,נראה היו בלילה )אצל ז"ל האט דא אסא מאל מעורר געווע אוי %דע את רבינו )לשאלת הבחורי( בשני
הראשוני A
A
הכינוס קידוש ש שמי( א שאלו שלו ירושלי ,עני ,האט ער דאס דע איינמאל דערמאנט ,ער האט מנשיאותו של רבינו ,א אמת הוא שיו הצלת
 Aאמר רבינו שאמרו חז"ל ואת כל היקו אשר נאר געזאגט אז מע ווערט חלילה נכשל דאר %מע רבינו הי' ביו כ"ה אייר ,וא אמת היא ,מפני מה A
ברגליה ,זה ממונו של אד שמעמידו על רגליו ,תשובה טוה ,דאר %מע מתפלל זיי ,אבער דאס אינ עושי מישהו לרגל יו ההצלה ,וענה
רבינו A
 Aא הוא מעמידו על רגליו הרי הוא טוב "אבער אויב האט ער קיינמאל נישט דערמאנט" ,עכ"ל .וכ סיפר ואמר ,אמת שהי' ביו כ"ה אייר ,אמנ "מיר זענע
שטעלט עס אי קויפ קאפ )היינו שנהני מהסט"א תלמיד אחד מתלמידי הישיבה שנכנס לרבינו וביקש אלע יוצא כ"א כסלו".
A
A
 Kממעיינות התאחדותנו OOOOOOOOOOk
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 'ñîáחגיגה )ד ג (.דרש רבא ,מאי דכתיב )שיר
והרמז בזה כי סגולת הריקודי בשירת הי מטהר את A
A
האד כמו מקוה ,וכמו שאמרו חז"ל )ראש השנה טז(:
השירי ז ב( מה יפו פעמי בנעלי בת נדיב ,כמה נאי
חייב אד לטהר עצמו ברגל ,הכוונה שעל ידי A
A
רגליה של ישראל בשעה שעולי לרגל ,בת נדיב בתו
של אברה אבינו שנקרא נדיב ,שנאמר )תהלי מז י(
הריקודי שמנשא ומגביה את הרגלי לרקד לפני A
A
הקב"ה ,מטהר האד את עצמו כטהרת המקוה) .ועיי
נדיבי עמי נאספו ע אלקי אברה .ויש להבי מדוע
מכ¢ק מר אדמו¢ר שליט¢א בדגל מחנה אפרי ליקוטי( .ולזה רמז טהרת המקוה A
A
נתייחסו בכא דייקא אחר אברה אבינו.
 äðäåהרה"ק מהרי"ד מבעלזא זללה"ה פי'
 ÷"ôì ò"ùú úðù çñôä âç úìéòðבראשי תיבות של וביו השביעי מקרא קודש ,שהוא A
A
יו ז' של פסח שאז מזמרי ומרקדי שירת הי .וזה
הכתוב מה יפו פעמי בנעלי ,הכוונה כי טר כניסת
 Aהחג עושי הכנה לקבל קדושת המועד ולקיי מצות נתפרס ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מר אדמו"ר שליט"א רמזו חז"ל וטובלי במקומ ,שבעלי השיר שאומרי A
 Aהיו ,אבל בעת עמדו להפרד מ החג במוצאי יו
השירה ומרקדי ושמחי על הנסי ועל הנפלאות A
שעשה הקב"ה לאבותינו ולנו ,טובלי במקומ,
אלקיכ כה הוא וכו' במאי טבל ,אהדר ליה בנורא.
טוב מתבונ על מה שלא קיי כמשפט הראוי בכוונה
 Aנכונה כמה מצות דאורייתא ומצות דרבנ ומנהגי כי עיקר טבילה בנורא ,וטובלי מטומאה בנורא וכאמור כי סגולת השירה והריקודי הוא לטהר את A
האד כמו מקוה.
בהתלהבות השיר ,וזה וטובלי במקומ ,עכדה"ק.
 Aישראל ,ובכלל אי שער את היו טוב ,ונשבר לבו
A
 äúòîåיתבאר מאמר הגמרא ,דרש רבא מאי
 äàøðåלהרחיב ולפרש דבריו הקדושי ביתר
בקרבו .וזה מה יפו פעמי" ,מלשו )בראשית מא ח(
 Aותפע רוחו ,מה יפו הדפיקות הלב של ישראל ,ביאור ,כל בעלי שיר יוצאי בשיר ,שיוצאי מכל רע ,דכתיב מה יפו פעמי בנעלי ,כמה נאי רגליה של A
 Aבנעלי ,בנעילת החג ,עכ"ד.
על פי מה שכתב בנוע מגדי )פ' חקת( עה"פ אז ישיר ישראל ,כי על ידי הריקודי ושירות ותשבחות A
להשי"ת ,אנו זוכי להיות דבקי בה' ולהיות נמש
ישראל ,כי על ידי השירה נמחלי העונות )שהש"ר פ"ד
 øàáúéåעל פי דברי מר החת סופר בדרשותיו
) Aלפסח ד רעא (:על הכתוב וירא ישראל את היד הגדולה ,ס"ג( ,ואמרו חז"ל )ברכות טז (.למה נסמכו אהלי אליו ית"ש בקני הגבהה ,ולהטהר ולהתקדש A
 Aפי' בזוהר )בשלח ד נג (.ישראל סבא ,וקשה מאי שנא לנחלי ,מה נחלי מעלי מטומאה לטהרה וכו') ,יומא בקדושה עליונה ,ונמש עלינו שפע פרנסה טובהA .
פה (:מה מקוה מטהר את הטמאי וכו' ,והוי טהרת
דפרט יעקב יותר משארי אבות דהא כתיב )תהלי עח יב(
 øáòעלינו ימי קדושי ונעלי ,מה יפו פעמי
מתקשרי A
ישראל מעו נמשל למקוה ,וזה שאמר אז ישיר ,בעת
 Aנגד אבות עשה פלא .ותיר #על פי מה שכתב בספר
בנעלי" ,בעת נעילת החג שאנו
 Aמעשה רוקח במס' פסחי מחצות ערב פסח זמ ביעור שישירו שירה ,אזי עלי באר ענו לה ,כמו העולה מבאר ומתדבקי בהקב"ה בשבח והודאה על מה שזכינו A
נטהר כ על ידי השירה נטהרו מעו ,עכ"ד .וזה יש
חמ #עד סו ז' ימי ,ושעה אחד הוסיפו חז"ל קוד
לקיי מצות ביעור חמ #ואכילת מצה וד' כוסות,
מה A
להעמיס במאמר המשנה ,וכל בעלי השיר יוצאי
 Aחצות ,יש קע"ה שעות נגד שנותיו של אברה אבינו,
כאשר זכינו לסדר אותו כ נזכה לעשותו ,אשרינו
 Aעי"ש .ומעתה י"ל שנבקע הי ונטבעו מצרי ונושעו בשיר ,פי' שעל ידי השירה יוצאי מכל רע ,היינו מכל טוב חלקינו ומה נעי גורלינו ,מי ידמה לנו ,אי בכל A
החטאי שנקראו רע ,ונמחל עוונותיה של ישראל,
ישראל באשמורת הבוקר של יו ז' של פסח ,שאז הוא
אומה ולשו אשר זוכה לקיי מצות הקדושות הללו,
בנו A
ומזי עליה ,מלשו )יחזקאל לו כה( וזרקתי עליכ מי
 Aק"ס שעות ,כשהיה אברה ב ק"ס נולד יעקב ,ובזכות
אתה בחרתנו מכל העמי אהבת אותנו ורצית
 Aלידתו של יעקב שהוא מדת הרחמי נושעו ישראל ,על טהורי ,וטובלי במקומ ,שנטהרו מכל עו ואשמה .ורוממתנו מכל הלשונות וכו' ותת לנו ה"א באהבה A
 äîåשאמר ונמשכי בשיר ,י"ל על פי מה דהוה
כ כתיב וירא ישראל סבא את היד ,עכ"ד.
את יו חג המצות הזה ,ובו זכינו לקיי כל
המצות A
A
אצל כ"ק מר דו"ז זללה"ה ביו שמחת תורה בעיר
 ìòåפי זה יש לפרש מאמר המדרש )הובא במאמר
הללו ,ובודאי שיושפע עלינו כל השפעות טובות
 Aמרדכי( הי ראה וינס ,מה ראה ,ברייתא דרבי ישמעאל סאטמאר אצל ההקפות ,היה ש איש אחד שלא היה וסגולת המצות ,סגולת המצה הוא להשפיע חייA ,
רגיל לבא ,והביע תמיהתו לחבירו ממילא הרבי
ראה ,והוא פלאי .ולפי דרכינו י"ל כי מבואר במדרש
שכ מצ"ה בגימטריא חיי" טובי" ,וכ מצה הוא
דמצה A
משפיע רפואה ,כמבואר בזוה"ק )תצוה קפג(:
שלומד תורה כל השנה ,שפיר הוא מפזז ומכרכר
) Aב"ר פ"ה ס"ה( וישב הי לאיתנו ,תנאי התנה הקב"ה
 Aע הי שיקרע לפני ישראל ,אול באשמורת הבוקר בשמחת התורה כי יש לו במה לשמוח ,אבל הציבור היא מיכלא דאסוותא ,וכמו כ הוא משפיע פרנסהA ,
וכתב בזרע קודש )לפסח( יח" #גימטריא ח"ק,
המוני ע הטרודי כל השנה על המחיה ועל
כאשר הגיעו בני ישראל אל הי ,סירב מלקרוע ,כי
הוא( A
לישנא דמזוני )ביצה טז ,(.וזה שאמר )שמות יב כד
הכלכלה למה ה מרקדי כאילי ,בתו כ נכנס מר
 Aטע שמיו א' דפסח עד אשמורת יו ז' עדיי לא
 Aנשלמו הק"ס שעות ,א ראה ברייתא דרבי ישמעאל ,דו"ז זללה"ה לההקפות והתחיל לרקוד ,וכשעבר את ושמרת את הדבר הזה לח"ק ל ולבני עד עולA ,
תמשי לעצמ פרנסה מהלילה הזה ,על ידי
מקומו עמד אצלו ,והתחיל לומר תורה ,פתח ואמר,
דדריש במס' פסחי )ד ה (.לא תשחט על חמ #ד
מצות A
אכילת מצה ומרור ,עכ"ד .יעזור השי"ת שיושפע
הנה זה תמיה על מה שאנו שמחי בשמחת התורה,
 Aזבחי ,לא תשחט את הפסח ועדיי חמ #קיי ,ולזה
 Aהוסיפו חז"ל לבער את החמ #שעה אחת קוד חצות הלא לב איש יודע מרת נפשו שלא למדנו כראוי מש עלינו בריאות השלימות בגשמיות וברוחניותA ,
ופרנסה בריוח ובניקל ,וכ יושפע עלינו השפעה
השנה ,ועל מה אנו מרקדי ,אמנ קי"ל הגבהה קונה
של ערב פסח ,א כ כבר נשלמו ק"ס שעות ,וצרי
של A
לימוד התורה ,וכמו שכתב בתפארת שלמה )לפסח( על
בכל מקו ,והיינו שהג שצרי להיות הקני ברשות
 Aלקרוע בזכות יעקב אבינו ,על כ וינס.
 åäæåביאור דברי הגמרא ,מאי דכתיב מה יפו הקונה ,אול הגבהה קונה בכל מקו ,ובכ על ידי מה שאמרו חז"ל )פסחי קטו (.מצה בזמ הזה A
A
דאורייתא ,הכוונה שמשפיע כח התורה לבני ישראל,
שאנו מרקדי ומנשאי את עצמינו למעלה מ
פעמי" בנעלי" ,רמז על זמ נעילת החג מ התורה
 Aאחר גמר קע"ה שעות של חג הפסח ,שאז נתעורר הקרקע ג' טפחי ,על ידי זה אנו נקני להקב"ה עי"ש .ובבני יששכר )ניס מאמר ד דרוש י רמז( הביא בש A
 Aעלינו זכותא דאברה רחימא ,מה יפית ומה נעמת בקני הגבהה ,ופי' בזה החרוז ירו #עבד כמו איל ,השל"ה הקדוש )פסחי דרוש רביעי מצה עשירה( דפסח A
מצה ומרור רומזי אל ג'
דהיינו כאיל הזה שמנשא ומגביה את עצמו למעלה,
הימי הקדושי והנעלי שעברו עלינו ,ובעת נעילת
עמודיעי"ש.שהעול עומד A
עליה ,היינו תורה עבודה וגמ"ח,
כ אנחנו על ידי הריקודי כמו האילי ,ישתחוה אל
 Aהחג כאשר כלו קע"ה שעות אז זוכי לתואר בתו של
מול הדרי ,וזוכי להיות נקני אל הקב"ה ,עכ"ד.
 Aאברה אבינו.
 ú"éùäיעזור לשנה הבאה בירושלי ,ואז נזכה A
לקיי כל מצות החג ,להקריב קרב פסח במועדו
)ועיי בדברי יואל לשמח"ת עמוד תקעט( .ובכ יתכ לומר
*
 ãåòיתבאר על פי מה שפירש רבינו הקדוש דהכי נמי על ידי השירה שבני ישראל מרקדי ושלמי חגיגה ,ונזכה לבר על הקרב פסח ברכת A
A
 Aמלובלי זללה"ה בספה"ק דברי אמת )פ' תרומה( על ושמחי בשירת הי ,נמשכי" בשיר ,שנקני אשר קדשנו במצותיו וצונו לאכול הפסח ,ועל הקרב A
חגיגה ברכת אשר קדשנו במצותיו וצונו
להקב"ה בקני משיכה והגבהה.
המשנה )שבת נא (:כל בעלי השיר יוצאי בשיר ,פי'
לאכול A
הזבח ,ואז יהיה ככ"ל משפטו וחוקתו ,והשי"ת יעזור
 åàיאמר וטובלי במקומ ,בהקד הכתוב
 Aיוצאי מכל רע ח"ו ,בשיר על ידי שירה ,ונמשכי לו
 Aיתבר בשיר ,ומזי עליה ,מלשו מזונות ,כי )במדבר כח כה( וביו השביעי מקרא קודש ,וקשה מהו שיתעורר עלינו הנסי שעשה הקב"ה ע אבותינוA ,
וכימי צאתנו ממצרי יראנו
וביו ,כי אות ו' אינו נמש אשלפניו ,וי"ל רמז כי
כשגבורות נמתקי בא פרנסה לעול ,וטובלי
אמ.נפלאות ,ונזכה לביאת A
גואל צדק במהרה בימינו
ו'ביו ה'שביעי מ'קרא ק'ודש ראשי תיבות מקו"ה,
 Aבמקומ ,כי מצינו )סנהדרי לט (.כששאל הרשע
A
A
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השבוע
ממעיי
A
A
)המש מעמוד א(
 åøåäù é"ò àìà ïøäà éðá åúî àì øîåà à"ø ì"æø å÷ìçð ïøäà éðá úúéî ïéðòá äøåúä øàáá áúëå Aבירורי הלכות ,נער ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמי" שע"י מבצר הכוללי קרית יואל A
éøä ,øáãì íòè úúì åëøöåä äîì äæá øøåòúäì ùéå .åñðëð ïéé ééåúù øîåà ù"ø ,ïáø äùî éðôá äëìä
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"! קרית יואל שליט"א
A
ì"æø åâéìôà äîì äù÷ ãåòå .äøæ ùà íáéø÷äì äéä åúî øùà íàèçù ñçðô úùøôá øîåà áåúëä A
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
äî ìò é"ùøéô íùù) íéèôùî úùøôá ìéòì é"ùøéôãë íé÷ìàä úà åæçéåî äúéî åáééçúð øáëå ,íúúéîá
A
A
áãð íä ,éìéöà ìàå é"ùøéôå .åúùéå åìëàéå íéäìàä úà åæçéå åãé çìù àì ìàøùé éðá éìéöà ìàå áåúëù
t øîåòä úøéôñá ïè÷ éðéã T
åá ïéìëúñî åéä ,íéäìàä úà åæçéå .ãé íäá çìúùäì íéåàø åéäù ììëî ,åãé çìù àì .íéð÷æäå àåäéáàå A
 áìáא( מי שיש לו ילד שיכול לספור ספירת העומר ,ומבי העני שסופרי מ"ט יו A
àåäå ,áåúëä øúñðù éìá ì"æ íäéøáã éôë øîåì ïëúéã éæðëùà à"ø áøä áúëå .(äéúùå äìéëà êåúî ñâ
] àéää äúéîä úåéä ïë éë íðîà ,'åâå øäá òâåðä ìë øîàðù åîëå ,ì"æø åøîàù åîë ,æàî åáééçúð äúéîäù Aוהוא כשהב הוא כב ו' או ז' שני כל ב לפי חריפותו [ ,ראוי לחנכו במצות ספירת
לספור A
 à"ø å÷ìçð äæ ìò ,'ä éðôì åúåîéå øîàðù åîë íåñøéôá íúúéî úåéä ìòå ,äøæ ùà úáéñì äéä ,äôéøùáהעומר ואפילו א ברור לו שהילד יחסר הרבה ימי מהספירה אפ"ה יתחיל
 ù"øå ,íåñøéôá åúî ïëì ,íéáøá ïáø éðôì åôéöçäù ïåéëå ,ïáø äùî éðôá äëìä åøåäù øîåà à"øù ,ù"øå Aבברכה .
A
.ë"ò 'ä éðôì åúåîéå øîàð êëì ,äôöåç äéä äæ íâù ,ïéé ééåúù åéäù øîåà
ב( וכ"ז א עדיי לא דילג שו יו מהספירה ,אבל א הילד לא סיפר יו
 íäéøáã åîúñ íäå ,íåñøéôä ìò ÷ø äéäé íú÷åìçî ø÷éòù øîåì ÷çåãå äøåúä øàáá æ"ò äù÷äå Aאחד ,נכו לחנכו לספור בשאר הימי בלא ברכה  ,ועל כ הילדי שאי סופרי בכל A
).íú÷åìçî äéä äúéî ø÷éòàã òîùî ,'åëå ïøäà éðá åúî àì (åáúëå
השבוע נכו לחנכ דג בשבת ומוצ"ש כשסופרי ע הצבור ,שלא יברכו הברכה.
בברכה A
A
à"é ,ïáø äùî éðôá äëìä åøåäù äîá íéùøôîä å÷ìçð éë úòãì äúà êéøö øåàéáä ìà àáà íøèå
ג( א הילדי הולכי ליש בכל יו קוד צאת הכוכבי ,יכולי לספור
 úà åìàù àìå ,'åâå ùà ïøäà éðá åðúðå øîàðù èåéãää ïî àéáäì äåöî íéîùä ïî ãøåé ùàäù ô"òà åùøãùמהשקיעה ואיל! אחר תפלת ערבית.
 áéø÷äì äúàøåäá åòèù íéùøôî ùéå .äùîì ÷ø äåö àì íúåà ì"ø íúåà äåö àì øùà áéúëã ,ïáø äùî Aד( מהנכו להרגיל הילדי שיספרו ספה"ע ג ביו ]כגו אחר ברכת התורה A
,èåéãää ïî àéáäì äåöî íéîùä ïî ãøåé ùàù ô"òàù ,ùà ïøäà éðá åðúðå áåúëù äîå ,äøæ ùà íåé åúåàá
וכדומה [.כדי שא" א ישכח מלספור פע"א בלילה ,יוכל לספור שאר הימי A
A
 ä"á÷ä äöøå íéîùä ïî äãøé àì ïééãòù íåé åúåàá ìáà ,íéîùä ïî äãøé øáëù êìéàå íåé åúåàî åðééäבברכה
íéëàìî) åîéùú àì ùàå åäéìàá åðéöîù åîë äðéëù ãåáë èòîì íúåà äåö àì íòä ìë éðéòì äá ãáëúäì
 úòá íúúéî úåéä ìòå ,ùàá äéä àì åà ,íúúéî úà ä"á÷ä ïéúî äéä äæ àèç éìåì àåä ïë íàå ,(ä"ë ,ç"é 'à Aה( ילד ששכח יו א' מלספור ,וכשרצה לספור יו האחר אחר השקיעה נזכר A
שעדיי לא סיפר אתמול ]ואפי' כבר התפלל תפלת ערבית[  ,יספור עכשיו הספירה
.äøæ ùà íáéø÷äá åäéáàå áãð úîéå áéúëãë äøæ ùà úáéñá àåä ,ùàáå úàæä
ליש A
A
 ïî ãøåé ùàù é"ôòàù ãîìð äðîîå ,çáæîä ìò ùà åðúðå áéúë àäå åàèç äîá íäì åù÷ä ì"æø äðäåשל אתמול בלא ברכה ,וימתי עד הלילה לספור הספירה של היו ]וא הול!
 úòãë ïáø äùî éðôá äëìä åøåäù é"ò àìà ïøäà éðá åúî àì à"ø øîàå .èåéãää ïî àéáäì äåöî íéîùäקוד ביהש"מ יספרנו למחר ביו[ .
A
A
éìåãâù àåä ÷åçø éë ,íéðåøçàä íéùøôîä úòã éôë äúàøåäá åòèù øîåì åöø àì ìáà ,íéðåùàøä íéùøôîä
åäéáàå áãð úîéå áåúëä 'éô äéäéå ,ïáø äùî éðôá äëìä åøåäù øîà ïë ìò ,íúàøåäá åòèé åäéáàå áãðë íìåò A
A
åòèù äøæ ùà íáéø÷äá åèåùôë áåúëäù ù"ø úòãå .ïáø äùî úà åìàù àìå ,íîöòî äøæ ùà íáéø÷äá
,úåøëùä êåúî íìëù áìáúðå ,ïéé ééåúù åñðëðù äéä íúåòè úáñå ,íéðåøçàä íéùøôîä úòãë íúàøåäá A
A
äìòåé ,äúéîä ø÷éò ìòå ,íéùøôîä ú÷åìçî ïôåà ìò íú÷åìçî àöîð .äæá úåòè åéä àì äæ éìåìå ,åòè äæ êåúîå
øùôà éë 'éàø íùî ïéà øæòéìà 'ø úòãìå ,ïøäà éðá úúéîì øëùå ïéé úëéîñ ïåòîù 'ø ìù åúééàøå .ïåëð ìò ìëä A
A
íéìáà íçðì àìà ïéé éøáéà àìå ,íéìáà åéðáå ïøäà åéäù éôì ïøäà éðá úúéîì øëùå ïéé úåëéîñì íòè úúì
.úåìéáà íåù åâäð àì ïë éë íéìáà øàùë úùú ìà øëùå ïéé êîñ äæì ,ùôð éøîì ïééå ãáåàì øëù åðú áéúëã A
A
,åðù úåî éøçà úùøôá íéðäë úøåúá ìáà ì"æå áúë é"ùø àéáîù úåèéùä 'á øàáîù øçà éçøæîá
A
úáø÷ä ìò àìå ,íéðôìå éðôì åñðëðù ,"åúî äáéø÷ä ìò ,øîåà éìéìâä éñåé éáø 'åúåîéå 'ä éðôì íúáø÷á" A
,øîåà àáé÷ò 'ø" .íéðôìå éðôì åñðëðù àìåì ,åùòù äî åùò ïâåäëù ,äøæ ùà úáø÷ä ìò àì íâ ,úøåè÷ä
A
áåúëä òéøëä ,'äøæ ùà 'ä éðôì åáéø÷éå' øîåà ãçà áåúëå ,'åúåîéå 'ä éðôì íúáø÷á' øîåà ãçà áåúë A
"'ø .[äáéø÷ä ìò àìå ,äáø÷ää ìò] (äáø÷ää ìò àìå 'ä éðôì äáéø÷ä) øîåà éåä ,'"ä éðôì äøæ ùà íáéø÷äá
A
.åúúéî äîøâ ïäéúùî úçà ìëù ,øîåìë ."äîöòì äáø÷ä éãëå äîöòì äáéø÷ éãë ,øîåà äéøæò ïá øæòìà A
,ïøäà éðá éðù åúî íéøáã äòáøà ìéáùá ,øîåà øæòìà ïá äéîøé éáø íùá àøô÷ øá" ,åøîà äáø àø÷éåáå
A
åìèð àìù ìòå ,åñéðëä íéøéëä úéáî ùà äøæ ùà ìòå ,ååèöð àìù ïáø÷ åáéø÷äù äáø÷ää ìòå ,äáéø÷ä ìò A
øéëæî àåä ïìåëáå ïøäà éðá ìù ïúúéî øéëæä úåîå÷î òáøàá ,øæòìà ïá äéîøé éáø øîà .äæî äæ äöò
A
A
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A
A
éãë "íúåà äåö àì øùà" áåúëä øîà àìù øîåì çøëäá áéåç ,"ùà àöúå" ãéî åéøçà áåúëù ,"íúåà
éáø éøáãë åðééäå '"ä éðôìî ùà àöúå" åùðòð ïâåäë àìù åùòù éðôîù øîåì ,íúåðâì éãë ÷ø ,íçáùì A
A
íéøúåðä åéðáìå ïøäàì äùî øîàî ïéáå àåäéáàå áãð úúéî ïéá ïéé ééåúù úùøô äñðëðù éðôîå .øæòéìà
,åîöòì øåôñ àåäù ,íåéä åúåà ìù úåðáø÷ä ìù ÷åùå äæçäå àåää íåéä ìù äçðîä ïî úøúåðä åìëàéù A
A
éðáî íéøúåðä øéëæä êëéôìå ,äúéî åáééçúð ïéé ééåúù åéäù øåáòáù çøëäá äøåî ,ììë úåëééù åì ïéàù
A
éñåé éáø éøáã ìáà .ìàòîùé éáø éøáãë åðééäå ,ä÷ñôä äæá ïéàå ïúúéî äúéä äæ øåáòáù øîåì ,ïøäà A
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א כ"כ הב"ח באו"ח סי' ע' שאז מיקרי מחויב בחינו לגבי מצות קר"ש ,וכ"כ הפמ"ג בא"א סי' ק"ו סק"ג שאז
מתחייב בקרי"ש ותפלה ,וכ"כ המ"ב בסי' ע' סק"ו לעני קר"ש ,ומסתבר דה"ה לעני ספירת העומר ,וע"ע בפמ"ג בפתיחה
כוללת ח"ב אות י' מ"ש בזה.
ב המחבר בסי' ע' סעי ב' מביא פלוגתא אי האב חייב לחנ את בנו בקר"ש ומעיקר הדי נקט כרש"י דפטור מלחנכו
)וכמ"ש הפמ"ג והגר"א והמ"ב סק"ט( משו! שהאב אינו מצוי אצלו בזמ צאה"כ ,ומכ"מ סיי! המחבר ש! דראוי לנהוג
כר"ת ולהחמיר לחנכו במצות קר"ש ,ולכאורה ג! ספירת העומר שזמנה בלילה תלוי בפלוגתא הנ"ל ,וע"כ כתבנו דראוי
לחנכו ע"ז) ,ובספרי המלקטי! ציינו להשערי תשובה בסוס"י תפ"ט שכתב דמחויב לחנכו ע"ז ,אכ המעיי בשע"ת יראה
דלא כתב כ ,אלא שהמנהג במקומו שהקטני! שהגיעו לחינו נוהגי לספור ע"ש היטב( .ומ"מ יש לדו ולומר דדי חיוב
חינו על ספירת העומר חמיר יותר מחיוב חינו על קר"ש ,כיו דיש פוסקי! דמצותה ג! ביו! ,וכמבואר בסי' תפ"ט ס"ז
ע"ש ,א"כ דומה למצוה הנמשכת כל היו! שמחויב לחנ הקט ,וצ"ע בזה.
ג דרוב הראשוני! סוברי! דא בשכח יו! אחד סופר שאר הימי! בברכה ,אלא דבשו"ע פוסק כהבה"ג דיספור שאר
הימי! בלא ברכה ,וביאר בשו"ת בית שלמה או"ח סי' ק"ב דמשו! דהמנהג הי' כהבה"ג ,ע"כ הניחוהו על המנהג ,וידוע
שהגה"ק מקאמארנא זצ"ל פסק שיבר בשאר הימי! ,וכ פסק הדברי חיי! זצ"ל ,וע"כ הג! דלמעשה נוהגי כפסק השו"ע,
זהו רק כשכבר עבר יו! אחד ולא מנהו ,אבל מותר לו להתחיל א א! בודאי ידלג איזה יו! ובפרט שהרבה אחרוני! כתבו
שא להבה"ג שאסור לספור בברכה א! חיסר יו! אחד ,מכ"מ מה שביר מקוד! לא הוי ברכה לבטלה ,ואכמ"ל בזה ,וכ
בירר בשו"ת בצל החכמה ח"ה סי' צ"ח באור שא היודע בבירור שיחסר יו! אחד ,יכול להתחיל בברכה.
ד דכש! שמחויב לחנכו בעצ! מצות הספירה כ מחויב לחנכו בכל הדיני! שתלויי! בזה ,ומבואר בשו"ת משיב
דבר להנצי"ב סי' מ"א שאסור לחנ הקט לבר על לולב שאול )ביו"ט ראשו( ,משו! דאסור לחנכו לבר ברכה לבטלה
ע"ש ,וא"כ ה"ה בנידו דיד אסור לאביו לחנכו שיבר ברכת ספירת העומר לבטלה ,מאחר שנוהגי כפסק המחבר בסי'
תפ"ט סעי ח' ,שא! דילג יו! אחד סופר שאר הימי! בלא ברכה .ומכ"מ זהו רק לעני שאביו לא יצווהו לבר ,אבל א!
הילד סופר מעצמו יש מקו! לומר שאי"צ למחות בידו ,לפי מה שהביא הברכי יוס בסי' תרנ"ח סו אות ו' בש! הרא"! דאי
אנו מצווי להפרישו מברכה לבטלה ע"ש ,והובא בשעה"צ ש! סקל"ו במוסגר וכ בשדי חמד בכללי! מערכת הלמ"ד כלל קמ"א
אות ע"ה ע"ש ,ובפרט שבנדו דיד להרבה פוסקי! לא הוי ברכה לבטלה ,שסוברי! דמבר שאר הימי! א בדילג יו! א',
וכמובא לעיל ,ומכ"מ להורות כ למעשה צ"ע כי כבר נפסק בשו"ע סי' שמ"ג שהאב מחויב להפריש את בנו מאיסורי! ,ולא נזכר
חילוק בי ברכה לבטלה לשאר איסורי! ]ומהרא"! ליכא ראי' ,דהמעיי בפני! ברא"! על הסמ"ג ריש הל' מגילה יראה דקאי על
הבית די ,וכדקיי"ל שאי בי"ד מצווי להפרישו אבל אביו מחויב[ וצ"ע ,ולמעשה כתבנו דנכו לחנכו ע"ז ,והמציאות מוכיח
שא! הקט מתחנ ע"ז בקטנותו ,יזכרנו היטב א כשיגדיל ,ועי"ז נזהר ביותר שלא לדלג שו! יו! מהספירה.
ה בשו"ע סי' תפ"ט ס"ג כתב "המתפלל ע! הציבור מבעוד יו! מונה עמה! בלא ברכה ,וא! יזכור בלילה יבר
ויזכור" ,מבואר שהציבור הי' מונה מבעוד יו! בברכה ,והט"ז סק"ו מפרש דהיינו בביהש"מ ,דקוד! ביהש"מ אסור לבר,
ולאו ברשיעי עסקינ ,וכ מפרש הגר"א סק"ה ,וכ פסק הפר"ח ,וכ נראה דעת הביה"ל בד"ה מבעוד יו!.
אבל בא"ר סקי"א השיג על הט"ז וכתב דמלבוש מבואר דמיירי מבעוד יו! אחר פלג המנחה ,ויוצאי המצוה לפי
השיטות הסוברי דאחר פלג המנחה הוי לילה לכל דבר ,וכ מפרש החק יעקב סקי"ג והחק יוס סקט"ז ,והנהר שלו!,
והובא בביה"ל הנ"ל ,והנראה מדבריה! דבמקו! שהוא שעת הדחק ויש חשש שלא יספרו כשיגיע הצאה"כ ,מותרי הצבור
לספור בברכה מפלג המנחה ואיל ,והנהר שלו! הנ"ל ציי לדברי השו"ע )סי' תרצ"ב ס"ד( דמי שקשה עליו לישב בתענית
כ"כ מותר לשמוע קריאת המגילה ]בברכה[ מפלג המנחה ואיל ,משו! דבשעה"ד סמכינ על השיטות הסוברי דמפלג
המנחה הוי לילה לכל דבר ]כ מבואר בתרה"ד סי' ק"ט ,והג! שהפר"ח ש! חולק ע"ז וסובר דהמבר קוד! צאה"כ הוי
ברכה לבטלה ,כבר השיב ע"ז הבגדי ישע ש! דהמנהג להקל ,ושכ מבואר בסי' רצ"ג ס"ג ,דבשעה"ד יכול לבר ברכת
הבדלה ביו! השבת מפלג המנחה ואיל ומקורו מתו' ורא"ש ועוד ראשוני! ,ומסיי! הבגדי ישע ש! דבוודאי יכולי לסמו
ולהקל ע"ז בכל מילי דרבנ ולא במצוה דאורייתא[.
היוצא מזה שיש פלוגתא אי מותר לבר על ספירת העומר מפלג המנחה ואיל ,כשהוא שעה"ד וא"א לבר אחר
צאה"כ) ,ועדיי יש לדו בדעת השועה"ר בסעי י"ב בנדו זה ,אלא שאכמ"ל בזה( ,וע"כ למעשה קשה להקל ולבר
בכה"ג ,מיהו לאחר השקיעה שאז לשיטת הגאוני! מתחיל להיות בי השמשות ,ובבי השמשות לכו"ע מותר לבר כשהוא
שעה"ד )וכמבואר בט"ז סק"ה וסק"ו ,ויותר מזה כתב החק יעקב בסקי"ב בש! הב"ח דמנהג העול! לבר בספק חשיכה,
והובא ג! בשועה"ר ריש סעי י"ב( ,ואע"ג דנקטינ לעיקר כדעת ר"ת שלאחר השקיעה עדיי יו! גמור ,מכל מקו! כיו
שיש שני צירופי! ,א( להרבה פוסקי! מותר לבר בשעה"ד מפלג המנחה ,ב( דלדעת הגאוני! הוא ביהש"מ .ועוד יש לצר
הסוברי! דמצות החינו הוא רק על עצ! המצוה ולא על כל פרטי הדיני! ]כמבואר במ"ב סי' תרנ"ח סקכ"ח בש! המרדכי
בש! ראב" וע"ש בשעה"צ סקל"ו[ והג! דמעיקר הדי לא נקטינ כ ,בצירו כל הני סברות אפשר לסמו ולצוות להקטני!
לבר מהשקיעה ואיל ,וכ"פ הגאו הגדול דומ" $קרית יואל שליט"א ,וע"ע במאזני צדק ח"א סי' מ"ח ובשו"ת מקדש
ישראל סי' ל"ה מה שכתבו בנדו זה.
ו וכמבואר בסי' תפ"ט ס"ז ,ובלא"ה כתב בס' מנח! ציו להגה"ק מרימנוב זצ"ל נהגתי לעצמי לומר כמה פעמי!
ביו! בלי ברכה היו! כ וכ לעומר עכ"ל.
ז כ"כ בשו"ת בית שלמה סי' ק"ב לעני מי ששכח לספור עד ביהש"מ ,שסובר בביהש"מ הספירה של אתמול,
ובצאה"כ סופר כרגיל ,וכתב הטע! משו! דהוי ספק ספיקא ,א( שמא ביהש"מ עדיי יו! ,ב( שמא א א! דלג יו! סופר
בשאר הימי! בברכה ,ובפרט שמעיקר הדי הוי ל לנקוט כדעה זו שסופר בברכה א כשדילג יו! אחד שכ דעת רוב
ראשוני! ,אלא שמאחר שנתפשט המנהג כבה"ג ,הניחוהו על מנהג! ,ובכה"ג שסיפר בביהש"מ ליכא מנהג ,עכת"ד הבי"ש
ע"ש שהארי ,וא"כ ה"ה בנדו דיד לגבי השקיעה.
אלא דמאחר שסופר של אתמול אחר השקיעה ,שוב אי יכול לספור אז הספירה של היו! דהוי תרתי דסתרי
וכמבואר בסי' רל"ג ,שאי לעשות תרתי דסתרי ביו! אחד ,ע"כ צרי להמתי ביו! זה עד הלילה.
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