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 בענין תיקון לספירה דאתמול
וחשש הפסק בזה
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הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

וכן  היום  לפני של  גם של אתמול  מה שמזכיר  אינו הפסק כשמברך  וא"כ  הוי תמימות, 
מדויק בדבריהם שמברך ומזכיר, אבל הרי השו"ע ושאר הפוסקים לא ס"ל כן שמהני לתקן 
חסרון האתמול ע"י כך, ורק שכתב הא"ר לחוש לדעתם ולתקן מה שאפשר אבל בודאי 
שא"א להפסיק בגלל זה, וע"כ כשסופר אחרי ששכח יום שלם ואינו מברך ליכא שום חשש 
אם מזכיר האתמול מקודם, אבל מה שסיים הא"ר "וכ"ש כשמסופק שמברך שצ"ל כך", 
והיינו כשמסופק אי ספר אתמול שסופר היום בברכה כמבו' בשו"ע, שצריך להזכיר של 
אתמול כדי לתקן ספירה דאתמול לדעת הש"ל ותניא, וצ"ע דא"כ בכה"ג כשמברך הרי יש 
כאן חשש הפסק בין הברכה להספירה של היום. ונראה דס"ל להא"ר דהפסק בספק אינו 
הפסק, וכל שסופר ע"ד לחשוש לשיטה שצריך לספור בכה"ג, עדיף לחשוש ממה שנחשוש 
להפסק, ]והארכתי במגדנ"א )ח"ב סי' כ"ה( בדעת הט"ז וא"ר בזה עיי"ש[, אם לא שנאמר 

שכוונת הא"ר שבכה"ג שמברך יזכיר קודם של היום ורק אח"כ של אתמול.
ומצאתי בשו"ת יגל יעקב )סי' ס"ד( שהעיר בזה, וכתב שם לדון אי מעכב לדעתם להקדים 
של אתמול או מהני גם לאח"כ, ודן שם דהוי הפסק אם יקדים של אתמול גם לשיטתם 
ברכה,  בלי  דכתב  הא"ר  על  שם  שתמה  מה  מובן  ואינו  עיי"ש.  מעכב  שאינו  נאמר  אם 
דאה"נ דלר"ה גאון והשבלי לקט ותניא ]ואין הכוונה לשו"ע הרב בעל התניא אלא לאחד 
מהראשונים מח"ס תניא רבתי, ופלא על היגל יעקב בזה[ הוי תיקון גמור, אבל הא"ר בעצמו 
הרי רק חושש לשיטתם ולכן לא ס"ל לברך כשיספור ע"י השלמה כשודאי לא ספר יום א'. 
בין הברכה להספירה דהיום,  יש כאן הפסק  יש לתמוה מש"כ לברך כשמסופק דאז  אך 
והרי משמע בא"ר שמקדים האתמול לספירה דהיום וא"כ הברכה גם עליו קאי, ובזה שפיר 

י"ל כנ"ל.
ובאמת בלשון האבודרהם מפורש איפכא, שכתב דבלילה שאחריו יאמר היום כך ואתמול 
גם  ולאבודרהם  כסדרן  בעי  דספירה  ס"ל  והתניא  לקט  דהשבלי  ואפ"ל  עיי"ש.  כך  היה 
ספירה שלא כסדרה הוי ספירה. ומסתבר שגם להשבלי לקט ותניא הנ"ל אינו מעכב לומר 
דוקא האתמול לפני הספירה דהיום, ומ"מ מכיון שלדעתם נתקן ע"י כן הספירה שנעשה 
ע"י כך תמימות הוי צורך הספירה והברכה ואינו הפסק. וצ"ל שגם לדידן ס"ל להא"ר דמ"מ 

יש כאן צורך לחשוש לשיטה זו ולתקן מה שאפשר, וא"ש בס"ד.

אם יבנה ביהמ"ק בין פסח ראשון לפסח שני 
הרב שרגא קוגל

נדחה  ציבור  ואין  נדחין  מיעוט  שהדין  שני  פסח  לענין  כתב  סקי"ג  ש"פ  מצוה  המנ"ח 
אינו לומר שאי אפשר שרוב ישראל יעשו פסח שני, אלא הוא דין בישראל העומדין חוץ 
נאמר  דבזה  טמאים,  שהם  אלא  פסח  לעשות  ויכולים  ומזומנים  שחיטה  בשעת  לעזרה 
שאם מיעוטם טמאים הם נדחים לפסח שני ואם רובם טמאים עושין את הפסח בטומאה, 
אבל רוב ישראל אם לא היו קרובים למקדש כלל לא נאמר בהם שאין נדחין לפסח שני, 
ולפ"ז כתב המנ"ח דנראה ברור שאם יבנה הבית במהרה בימינו בין פסח ראשון לשני כיון 
שבראשון לא היו ישראל שם ולא היה מקדש אין חילוק בין רוב טמאין למיעוט טמאין אלא 
כל ישראל חייבין לעשות פסח שני כמו שנתגיירו גרים הרבה, והוסיף וכתב וזה לשונו, כן 
נראה לי ברור ואני כותב זה בין הפסחים ויה"ר שיבנה במהרה קודם פסח שני ונזכה ונעשה 
הפסח שני אמן ואמן, עכ"ל. ועוד כתב ואחר זמן רב ראיתי בירושלמי פרק מי שהיה הל"א 
שהוא פלוגתא דתנאי באם יבנה ביהמ"ק בין פסח ראשון לשני דחד אמר שיקריבו פסח 

שני וחד אמר דלא יקריבו.

ובמשך חכמה פ' פנחס הביא דעה זו בירושלמי שיעשו פסח שני, והוסיף ע"ז חידוש גדול 
והוא שיעשו אחרי פסח שני גם ז' ימים של פסח, ודייק לה מקרא ומסתייע מפסוק בדברי 
הימים, וזה לשונו, הנה בתוספתא וירושלמי פסחים ט'. פליגי אם ניתן להם לישראל לבנות 
בית הבחירה וכמו שהיה בימי ר' יהושע בן חנניה, ואם ניתן להם אחר הפסח ונבנה בית 
המקדש קודם פסח שני סבר ר' יהודה דהצבור עושין בפסח שני דאם הם טמאים עושין 
בראשון אבל כיון שלא היה להם ביהמ"ק עדיפא מאילו היו זבים בפסח ראשון ואין כאן 
המקום להאריך, ומביא שם בירושלמי מחזקיה המלך שעישה את הצבור לעשות פסח שני 
יעוי"ש היטב, וכיון שלא יכלו לטהר הבית בראשון הוי כמו שלא נבנה עד לאחר הפסח, 
ונראה לי דזה הוי דריש חזקיה מה דכתוב ובחודש הראשון וכו' פסח לה' ובחמשה עשר 
וכן כתוב  לחודש הזה, ולא כתב בחודש הראשון, וכתוב הזה, דלא כמו בחודש השביעי, 

באמור, הוא להורות דאם כל ישראל לא היה להם בית הבחירה בניסן ואז עושים כל 
בחודש  פסח  עושים  ישראל  שכל  הזמן  ובזה  השני,  בחודש  הפסח  ישראל 

השני גם כן עושין כל ישראל חג המצות בשני שבעת ימים, אע"ג 
ט"ו,  בליל  רק  מצות  על  נאכל  יחידים  של  שני  דפסח 

מאוצרותיו של רבינו הגדול
הגאון רבי אלטר אליהו רובינשטיין זצ"ל

מתוך שו"ת מגדנות אליהו חלק ד'.
לקראת יומא דהילולא

במלאות י"א שנים להסתלקותו לשמי מרום
ח"י אייר - ל"ג בעומר תשס"ה

דהיכי  תירץ  ועוד  וז"ל,  גאון  ר"ה  בשם  כתב  סופר(  בד"ה  ס"ח  תפ"ט  )סי'  הביה"ל  הנה 
דאישתלי יום א' יספור בליל שני שתי ספירות, כגון בשכח ספירה ראשונה יאמר בספירה 
שניה אתמול היה אחד בעומר ויומא דין תרי בעומרא וכיון דמני של אתמול לא נפיק מכלל 
תמימות, וכ"מ בשבלי הלקט בשם תשו' הגאונים וכו', ובא"ר מצאתי שכתב דטוב לחוש 
ושאר  וכנ"ל,  ברכה  ובלי  ביחד  גם ספירה של אתמול  ולספור  ר"ה בתירוצו השני  לדברי 

אחרונים לא הזכירו דבר זה עכ"ל.
וכוונתו לדברי הא"ר )שם ס"ק כ"ד( וז"ל, נ"ל משבלי לקט ותניא, שיאמר בפעם ראשון 
ומשמע  עיי"ש.  וכו'  כך  וכ"ש כשמסופק שמברך שצ"ל  כן,  והיום  כן  הי'  שיזכרו, אתמול 
מדיוק לשונם דדוקא בספירה הראשונה לאחר ששכח אפשר לתקן ע"י ספירת האתמול 
ביחד עם של היום, ולא מהני אם יזכר לאח"כ כגון אם נזכר לאחר ב' ימים, ל"מ שיאמר 

היום ג' ימים שלשום היה יום א' לתקן למפרע.
ויל"ע ע"ד הא"ר ז"ל דכתב דטוב לחוש לדבריהם ובלי ברכה וכ"ש כשמסופק 

שמברך שצריך לומר כך וזה לכאורה עם ברכה, דאה"נ לדעת ר"ה 
גאון דס"ל דהוי תיקון גמור שע"י שמזכיר של אתמול 

 
 זה הקטן גדול יהיה

  ברכה ושמחה ברכות מזל טוב

 שליט"א להרב שמעון כץ
 בנו של 

 הגאון רבי יהודה אריה כץ שליט"א
 ר"מ ישיבת "דברי אמת" 

 וראש ישיבת "תורת מרדכי" לצעירים
 מודיעין עילית

 מייסד ונושא בעול השבועון התורני החשוב

 "עומקא דפרשה"
 רמת שלמהמודיעין עילית ו

 
 לרגל הולדת בנו בשעטו"מ

 ויה"ר שיזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעוב"ז
 ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

 ברכה ותהילה מעומקא דליבא
 מערכת "עומקא דפרשה"
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 14רחוב הרב ז'ולטי 

 
 
 

 



הוקש אכילת מצה כל שבעה, שאפילו אכילת מצה כל שבעה הוא כדי שבזה מזכיר יציאת 
מצרים, הרי שאינו דין רק בסיפור יצ"מ, אלא הוא דין בעצם הפסח. 

וגדולה מזה העיר החתם סופר שגם פסח שני צריך לקיים "ואמרתם זבח פסח" דהיינו מה 
שאומרים בהגדה לגבי "פסח זו על שום מה, וכו'". שהרי לא אתמעיט מפסח שני, רק כמה 
דברים מסוימים, ולא מצאנו מיעוט בזה. וא"כ לא רק שצריך לזכור יציאת מצרים, אלא 

שאפילו צריך לפרש בפיו איך שהוציאנו ה' ממצרים. 
וכן י"ל למעשה, כשנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים במהרה בימינו, שנזכיר יציאת 

מצרים באכילתו, הן בפסח ראשון, והן בפסח שני. כן יה"ר. 

 חיזוק גדול לכל אחד מישראל
ובפרט ללומדי התורה

רבי אבא קליינרמן
במשנה באבות )פרק ג' משנה ה'( איתא, "רבי נחוניא בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול 

תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ".
ופירש הרע"ב "ועול דרך ארץ, עמל וטורח הפרנסה לפי שמלאכתו מתברכת".

מבואר במשנה שהמקבל עליו עול תורה, זוכה לקבל סייעתא דשמיא לא רק בלימוד תורה 
עמל  ואפילו  בתורה.  לעסוק  פנוי  בכדי שיהיה  כל  בכל מכל  עצמו, אלא הקב"ה מברכו 
וטורח הפרנסה, שבדרך כלל צריך לעמול ולטרוח בעבור זה הרבה, הרי אצל מי שמקבל 
עליו עול תורה הקב"ה מסייע בעדו שלא יצטרך לעמול על זה, אלא מלאכתו תתברך ללא 

טורח כלל.
זה שיושב  ולפחד שמא מחמת  רואים מזה את מעלת התורה, שאדם לא צריך לחשוש 
ובלב  עול תורה באמת  ומקבל  היא שמי שלומד  לו בפרנסתו, אלא האמת  יחסר  ולומד 
שלם הקב"ה נותן לו סייעתא דשמיא שלא כדרך הטבע להצליח בכל מכל כל, בכדי שיוכל 

לשקוד ולעמול בתורה בכל כוחותיו.

כתר תורה מונח ועומד
ובאמת כדי לקבל עול תורה לא צריך זכויות מיוחדות ונשגבות, אלא כל אחד באשר הוא 
באיזה דרגה ובאיזה מצב שהוא עומד בו, אם מתעורר ומקבל עליו עול תורה באמת, זוכה 

לכל המעלות הנשגבות והעליונות שזוכה לה העמל בתורה.
וברמב"ם בכמה מקומות האריך בדבר הזה שכתר תורה מונח ועומד כל הרוצה ליטול יובא 
ויטול, בהלכות תלמוד תורה )פרק ג' הלכה א'( כתב "בשלשה כתרים נכתרו ישראל, כתר 
תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרן, שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו 
ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי. 
כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה ציוה לנו משה מורשה קהלת 

יעקב, כל מי שירצה יבוא ויטול וכו'".
ארץ  בנחלת  לוי  זכה  לא  "ולמה  כתב,  י"ב-י"ג(  י"ג הלכה  )פרק  ויובל  ובהלכות שמיטה 
ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את ה' וכו'. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל 
איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, להבדל לעמוד לפני ה' 
עול  צווארו  ופרק מעל  כמו שעשהו האלוקים  ישר  והלך  ה',  ולעובדו לדעה את  לשרתו 
החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה ה' חלקו 
ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים 

ללווים וכו'".

וכי תאמרו מה נאכל
והנה כדי לחזק את הדבר הזה לכל ישראל ובפרט ללומדי התורה שמקבלים על עצמם 
עול תורה, ראוי להעתיק דברים נפלאים שכתב בפרשה בספר "נועם אלימלך" בשם אחיו 

הגדול רבי זושא זיע"א.
הנה כתוב בפסוק )פרק כ"ה פסוק כ'-כ"א( "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא 
נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה 

לשלש השנים".
וכתב בנועם אלימלך, "וכי תאמרו מה נאכל בשנה כו' וצוויתי את ברכתי לכם כו', בשם 
אחי החסיד המפורסם, ויש לדקדק היות שהתורה יצאה כאן מדרכה, שדרך הקרא לכתוב 
איזה יתור לשון בפסוק אפילו אות אחת ועל ידי זה מתורץ כמה קושיות, אבל הקושיה לא 
נכתב בעצמה בתורה. וכאן נכתב הקושיא בתורה, וטוב היה שלא לומר כי אם וצוויתי את 

ברכתי, וממילא לא יקשה שום אדם לומר מה נאכל.
ונראה שהשם יתברך ברוך הוא כשברא את העולם השפיע מטובו צינורות מושכין שפע 
לצרכי בני אדם, ודרך השפע שלא להפסיק כלל. אלא כשהאדם נופל ממדרגתו ואין לו 
בטחון בבורא ברוך הוא, המשגיח האמיתי הזן ומפרנס בריווח בלי הפסק כלל, אז עושה 
האדם ההוא במחשבתו ההיא אשר לא מטוהר פגם חלילה בעולמות עליונים, ומתישין 
כח פמליא של מעלה רח"ל, ואז נפסק השפע חלילה. וצריך השם יתברך ברוך הוא לצוות 
כו', שהתורה מלמדת  וכי תאמרו  הוא  וזה  כמו מתחילת הבריאה.  מחדש השפע שתלך 
יאכל, כי כאשר  ולא יאמר כלל מה  לאדם דרכי השם שיהיה שלם בבטחונו על אלוקיו 
חלילה יפול מן הבטחון לחשוב מה יאכל הוא עושה פגם חלילה בהשפע ואטרחו כלפי 
שמיא לצוות מחדש, וכי תאמרו פירוש כאשר תאמרו כך ואז תטריחו אותי וצויתי כו', אלא 
לא תתנהגו כך ותבטחו בה' בכל לבבכם ואז תלך השפע בלי הפסק כלל תמיד לא יחסר 

כל בה".
והוא  ובלב שלם שהוא הזן והמפרנס  זמן שאדם בוטח בה' באמת  מבואר בדבריו שכל 
נפגם  אדם  כאשר  אבל  מהקב"ה.  השפע  את  מקבל  הוא  הרי  ברויח,  מזונו  את  לו  יתן 

באמונה ומתחיל לשאול מה נאכל, הוא מקלקל לעצמו את ההשפעה ושוב אינו זוכה 
לסייעתא דשמיא וצריך לעורר את השפע מחדש שזה כבר הרבה יותר קשה.

אבל כשכל ישראל עושים אותו אז עושין חג מצות שבעת ימים, לכן כתוב ובחמשה עשר 
לחודש הזה, פירוש, לחודש שנעשה הפסח מכל ישראל, אף אם אינו בחודש הראשון 
רק בי"ד לחודש הזה, רקבי" של חודש השני אז בט"ו הוי חג המצות בחודש השני, וכמו 

שכתוב בדברי הימים ב'-ל'-י"ג ויאספו לעשות חג המצות ודייק בזה, עכ"ל.
הרי עולה מדברי המשך חכמה שקביעת זמן של ז' ימי פסח הוא בחודש שרוב ישראל 
עושים קרבן פסח, ולכך בזמן חזקיה עשו ז' ימי פסח בחודש אייר. )ובבבלי מבואר שהיה 

מטעם אחר שעיבר ניסן בניסן(
חג  המצות  לחג  שקוראים  טעם  שליט"א  שניידר  יהודה  הר"ר  מידידי  שמעתי  ולפ"ז 
הפסח, אע"פ שבתורה רק יום י"ד נקרא פסח ע"ש הקרבן, אבל מיום ט"ו ואילך נקרא 
בתורה חג המצות ולא פסח, דלפ"ז י"ל דלפיכך הכל נקרא חג הפסח שהרי התורה תלתה 
את כל חג המצות בעשיית הפסח, שאם כל ישראל לא עשו פסח ראשון עושין פסח שני 

ואחריו חג המצות, ונמצא שהפסח גורם לכל החג ולכך נקרא החג על שמו.
כמו"כ שמעתי לפרש מה שביו"ט ראשון של פסח מזכירין במוסף את הפסוק בחודש 
וגו'  ימים  ז'  חג  הזה  לחודש  יום  עשר  ובחמשה  לה'  פסח  יום  עשר  בארבעה  הראשון 
והקרבתם וגו', וצ"ב למה מזכירין כאן פסח שאינו מענין המוסף של יום ט"ו, ולפה"נ י"ל 
שאומרין כן בשביל להזכיר הזמן המחייב את הפסח והיינו בחודש הזה של הקרבן פסח.
הקרבן  של  שעה  שמאותו  דקסד"א  יום,  מבעוד  יכול  פסח  של  בהגדה  לפרש  יש  וכן 

מתחיל החיוב מאחר והחיוב של חג המצות מתחיל בקרבן.
משיצאו  ישראל  ששהו  ימים  ח'  כנגד  בציצית  חוטין  ושמונה  שלח  פ'  סוף  רש"י  ועי' 
ממצרים ]נ"א מששחטו פסחיהן בי"ד בניסן[ עד שאמרו שירה, משמע שכל הח' ימים 
יש להם יחידת זמן אחת וממילא שפיר י"ל שהפסח מחחיב  נמי ז' ימים שלאחריו, דוק 
בזה, ואני כותב דבר זה בין הפסחים ויה"ר שנזכה ונעשה השנה פסח שני עם ז' ימי חג 

המצות אמן ואמן.
אלא שעדיין יש לחקור בזה מאחר ודין ז' ימי פסח הוא אפי' בלא פסח כלל כמו בזה"ז 
וא"כ צ"ל דאיכא תרי דיני ז' ימי פסח, א' בלא שקדם להם קרבן הפסח, ב' ז' ימי פסח 

שבאו מחמת קרבן.
שני  בפסח  ג"כ  יחולו  אם  ותשביתו,  יראה,  בל  כמו  בא  בפ'  שנתנו  הדינים  בכל  ויל"ע 
בז' ימי החג המצות שאחרי יום הקרבת הפסח, או"ד דרק דיני היו"א והקרבנות ומצה 
דכתיבא בקרא בפרשת אמור ובפרשת פנחס דמהתם מדייק המשך חכמה שתלה אותם 
הכתוב בקרבן פסח, אבל הדינים הכתובים בפרשת בא חיילי בחודש ניסן דוקא כדמשמע 
בקראי התם דכתי' בפסוק י"ד והיה היום הזה לכם לזכרון, ושם פסוק י"ז כי בעצם היום 
הזה הוצאתי וגו', ושם פסוק י"ט שאור לא ימצא וגו', ושם פרק י"ג פסוק י"ד היום אתם 
יוצאים בחודש האביב והיה כי יביאך וגו' מצות יאכל וגו' ולא יראה לך שאור וגו' ובפסוק י' 
ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, ומדוייק שתלה הכתוב את בל יראה רק 
במועד יום היציאה שבחודש אביב, ובפרשת אמור ופנחס לא כתי' איסור בל יראה, וצ"ע.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                 

הלל בפסח שני
הרב נחום באדנער

ז"ל הגמ' פסחים דף צ"ה ע"ב:
בן  שמעון  רבי  משום  יוחנן  רבי  אמר  מילי  הני  מנא  וכו'  באכילתו  הלל  טעון  הראשון 
יר ִיְהֶיה ָלֶכם ְּכֵליל ִהְתַקֶּדׁש ָחג לילה המקודש לחג טעון  יהוצדק אמר קרא ]ישעיהו ל[ ַהּׁשִ
הלל לילה שאין מקודש לחג אין טעון הלל. זה וזה טעונין הלל בעשייתן כו' מאי טעמא 
איבעית אימא לילה קא ממעט יום לא קא ממעט ואיבעית אימא אפשר ישראל שוחטין 

את פסחיהן ונוטלין את לולביהן ואין אומרים הלל! עכ"ל.
ופירש רש"י כליל התקדש חג - כמו שאתם נוהגים לשורר בליל התקדש חג, ואין לך לילי 
חג להטעין שירה חוץ מלילי פסחים על אכילתו. ]וז"ל פסקי רי"ד שם פי' הנביא היה 
מתנבא על מפלת סנחריב ואמ' שישירו בזה הלילה כמו שאתם אומ' הלל בלילי הפסח 

בזמן אכילתו. עכ"ל.[
לילה המקודש לחג - כגון פסח ראשון.

שאין מקודש לחג - כגון )ליל( אכילת פסח שני, שאינו יום טוב.
לילה - דפסח שני מיעט, אבל יום שהוא זמן עשייתו - לא מיעט, והרי הוא כפסח ראשון 

שטעון הלל בשעת שחיטתו, כדאמרן בתמיד נשחט )פסחים סד, א(, וכו' עכ"ל.
הרי מבואר בקרא, וגם בסברא, שבעשיית קרבן פסח צריך שיהיה הלל, בין פסח ראשון 

בין פסח שני הגם שבאכילתה דוקא פסח ראשון בעי הלל, ולא פסח שני.
)והקשה השפת אמת למה לא אמרינן "אפשר ישראל אוכלים פסחיהם ואינם אומרים 

הלל" ואפילו בפסח שני. 
ותי' שכבר קיימו אמירת ההלל בעשייתו. עכ"ד.

והוסיף המאירי וז"ל: 
והוא  עזרה  בשמחת  למעט  רצו  שלא  בשחיטתו  בעבודתו  הלל  טעונין  שניהם  ומ"מ 

שאמרו אפשר ישראל שוחטין את פסחיהם ונוטלין לולביהן ואין אומרין הלל. עכ"ל(
וכן נפסק ברמב"ם, ז"ל רמב"ם הל' ק"פ פ"י הט"ו 

מה בין פסח ראשון לפסח שני, הראשון אסור בחמץ בבל יראה ובל ימצא, ואינו נשחט על 
חמץ, וכו' וטעון הלל באכילתו, וכו', אבל פסח שני חמץ ומצה עמו בבית, ואינו טעון הלל 
באכילתו, וכו' ושניהם דוחין את השבת, וטעונין הלל בעשייתן ונאכלין צלי בבית אחד על 

מצה ומרור, ואין מותירין מהן, ואין שוברין בהם עת העצם. וכו'. עכ"ל.
]וע"ע בחי' מרן הגרי"ז הלוי על הרמב"ם מה שהקשה וביאר בנוגע אלו שאמרו ההלל, 

וב' דינים בזה, מצד המקריבים, ומצד הקרבן, ואכמול"י.[
והנה נראה פשוט שאף שאינו חייב בהלל באכילתו בפסח שני, וכנ"ל, מ"מ עדיין שייך 

בזכירת יציאת מצרים, כמו שיתבאר בס"ד.
ומצאתי בחזקוני ]דברים ט"ז, ג'[ סמך גדול לזה, שענין הפסח הוא להזכיר יציאת 

מצרים, )ובאמת מבואר כן להדיא בהגדה פסח זו על שום מה וכו'( ובזה 

 



ודבריו הללו הם עצה טובה לכל בן תורה בכלל ובפרט, "קבל על עצמך באמת ברצינות 
ובחשק עול תורה, מתוך בטחון גמור בהשי"ת שיתן לך את כל צרכיך, וברור בלא שום 

ספק שתזכה שלא יחסר לך מזונות כל ימי חייך".

פרשת המן
שנים מקרא  המן"  "פרשת  יום  בכל  לומר  לפרנסה,  מאוד  סגולי שמועיל  ענין  עוד  יש 
ואחד תרגום, ואפילו בשבתות וימים טובים )אלא שבאלו הימים לא יאמר את התפילות 

והבקשות שאומרים לפניו ולאחריו(. כך קיבלתי מת"ח גדול נ"ע.
ובספר "שבט מוסר" לאחד מן הראשונים, כתב שעיקר הסגולה באמירת פרשת המן הוא 

דווקא כשאומרו שנים מקרא ואחד תרגום.
וכדי לא למנוע טוב מבעליו, הנני מציע את זה לכל בני התורה החביבים, ובעזרת ה' נזכה 

להיות מאושרים בתורה וגדולה במקום אחד בבני חיי ומזוני רוויחי.
ובאמת הסברא פשוטה מאוד, הלא הקב"ה זן ומפרנס את העולם כולו מקרני ראמים עד 
ביצי כינים, האם הוא ח"ו לא יזון ויפרנס את תלמידי החכמים? אלא וודאי אם תלמד 

באמת וביראת שמים אין ספק שלא יחסר לך!
וב"אור החיים" )בריש פרשת בחוקתי ופרשת האזינו( מבאר את המשנה באבות )פרק ג' 
משנה י"ז( "אם אין קמח אין תורה" שכוונת המשנה לומר שאם אתה רואה שאין קמח, 
שהפרנסה דחוקה וחסרה, דע לך כי הטעם משום שאין תורה, שיש רפיון בתורה. וכאשר 

תחזור ותתחזק בתורה שוב יהיה לך קמח בשפע רב כפי הנצרך לך.
לכן אחי היקר, עמוד וחזק בתורה כל יום ויום בהתחדשות, כמו שאמרו בגמרא שתורה 
הוא אחד מהדברים שאדם צריך לעמוד ולהתחזק בהם כל יום, וכשתתחזק בהתחדשות 
בקבלה חדשה שלא לבטל היום מהתורה, תקבל סייעתא דשמיא מיוחדת על כל היום 
שיסורו ממך כל הענינים המבטלים אותך מהתורה. ואז תשכיל ותצליח בקדושת התורה 

ותזכה לחיים מאושרים בזה ובבא.

הערות לפרשת השבוע
"והחזקת בו גר ותושב וחי עמך"

הרמב"ן בסה"מ כתב עשה ט"ז שנצטוינו להחיות גר ותושב להצילו מרעתו, שאם היה 
נטבע בנהר או נפל עליו הגל שנטרח בכל כחנו בהצלתו וכו', וכ"ש מאחינו ישראל שאנו 
מחוייבים לו בכל אלה, והוא בהם פקוח נפש שדוחה שבת, והוא אמרו יתעלה וכי ימוך 
אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, והרב כולל אותה עם הצדקה במצות 

קצ"ה מפסוק פתוח תפתח את ידך, והם שתים מצוות באמת.
הנה הרמב"ם בסה"מ עשה רמ"ז כתב היא שצונו להציל הנרדף מיד הרודף להורגו, ואפי' 
בנפש הרודף וכו', והוא אמרו ית' וקצותה את כפה וגו', וכן כתב בהל' רוצח פ"א הט"ו 
דאם לא הציל ה"ז ביטל מ"ע שהיא וקצותה את כפה, ועבר על שני לאוין על לא תחוס 
עינך ועל לא תעמוד על דם רעך ע"ש, יל"ע למש"כ הרמב"ן דהרמב"ם כולל מצות הצלה 
במצות הצדקה, א"כ יקשה מפני מה לא כתב הרמב"ם נמי דביטל עשה דהצלה הנכלל 

במצות הצדקה. 
ושמא אין כונת הרמב"ן דבמצות צדקה כולל הרמב"ם למצות הצלה, דהרי לא הזכיר 
הרמב"ם בעשה דצדקה כלל מענין הצלה, אלא דכונתו דהרמב"ם לא ס"ל דעשה וחי 
עמך היא מצות הצלה, אלא דהוי עוד עשה בענין הצדקה, והכי קאמר דהרמב"ם כולל זה 

הכתוב והעשה עם כל העשין דצדקה במצוה אחת. 
וכן מוכח ברמב"ם )שם( דכ' שצונו לעשות צדקה ולחזק החלשים ולהרחיב אליהם, וכבר 
בא הצווי במצוה זו במלות מתחלפות, אמר פתוח תפתח את ידך וגו' ואמר והחזקת בו 
גר ותושב וחי עמך ואמר וחי אחיך עמך, והכוונה באלו הלשונות כולם אחת והוא שנעזור 
עניינו ונחזקם די ספוקם, הא קמן דהזכיר זה הכתוב לענין צדקה ולא לענין הצלה כלל, 
וסיים הרמב"ן והם שתים מצוות באמת, ר"ל דאינו כן דוחי עמך היא מצות צדקה, אלא 

מצוה אחריתי היא דהצלה. 
הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" )כ"ה, י"ד( 
וכתב רש"י, אל תונו - זו אונאת ממון. ולקמן )שם י"ז( "ולא תונו איש את עמיתו ויראת 
על  הזהיר  כאן   - עמיתו  את  איש  תונו  ולא  רש"י,  וכתב  אלהיכם"  ה'  אני  כי  מאלהיך 
אונאת דברים, שלא יקניט איש את חברו ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו 
יוחנן משום רבי  יועץ. וחז"ל השוו הונאת דברים להונאת ממון: אמר רבי  והנאתו של 
וזה  ויראת מאלהיך  בו  נאמר  גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה  יוחאי  בן  שמעון 
לא נאמר בו ויראת מאלהיך )בבא מציעא נח:(, ויש לעיין מהו ביאור המלה "הונאה", 
דלכאורה לא דמו כלל הונאת ממון להונאת דברים, דהונאת ממון היינו רמאות, שמרמה 
את חבירו במחיר וכדומה, ואילו הונאת דברים היינו שמקניט ומצער את חבירו, וממאי 
דכתבה התורה לשתי ההונאות באותה מילה משמע שיש שייכות ביניהן. וכן ממה שדימו 
חז"ל והשוו ההונאות להדדי משמע דענין אחד הם. וביותר קשה, דבדברי רש"י מבואר 
דהונאת דברים היא בין הקנטת חבירו ובין השאת עצה שאינה הוגנת, ואין מבואר מהי 

השייכות בין שתיהן.
ב. בדברי הגמ' בבא מציעא הנ"ל יש לעיין, דלכאורה אין ראיה ממאי דכתיב בהונאת 
דברים "ויראת מאלקיך" שהיא גדולה יותר, דהרי כתב רש"י )שם י"ז( ואם תאמר, מי 
יודע אם נתכוונתי לרעה, לכך נאמר ויראת מאלהיך, היודע מחשבות הוא יודע. כל דבר 
]ומקור  מאלהיך  ויראת  בו  נאמר  בלבו,  שהמחשבה  מי  אלא  מכיר  שאין  ללב,  המסור 
הדברים מהתורת כהנים כאן[. ודבר זה שייך בהונאת דברים בלבד לכאורה, ואין מכאן 

ראיה דגדולה היא מהונאת ממון.
ג. בתורת כהנים כאן )פרשה ג' אות ד'( אל תונו איש את אחיו, זו הניית 

 

דברים  אוניית  הרי  עמיתו  את  איש  תונו  לא  אומר  וכשהוא  דברים  הניית  זו  יכול  ממון 
אמורה, הא מה אני מקיים אל תונו איש את אחיו זו אונאת ממון. וצריך ביאור היאך ס"ד 
דהך קרא בהונאת דברים כתיב, והא כתיב ביה להדיא "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה 

מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו", ומבואר דבהונאת ממון איירי.

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

לו. מב' ע"א זכין לאדם שלא בפניו, דעת הרשב"א דזכיה לאו מטעם שליחות דקאמר מנין 
לשלוחו של אדם כמותו ודחי דאיכא קטנים וקאמר מנין לזכין לאדם שלא בפניו מבור 
דזכיה לאו מטעם שליחות והנראה בזה דיעוין תו' כתובות יא' מבואר דבזכת גמור יש זכיה 
לקטן והביאור בזה נראה דקטן לא הופקע משליחות רק ממינוי דאין לו כח למנות שליח 
אבל בזכות גמור יש זכיה לקטן דאי"צ למנותו לשליח. ולפ"ז נראה דדההו"א היה דלזכות 
באר"י הוה זכות גמור ובזה יש זכיה לקטן ודחי דחובה נמי איכא נראה דאין הכונה דזהו 
חובה, אלא דחובה נמי איכא והוה זכות שאינו גמור וא"כ צריכים לפרשת שליחות ואין 

שליחות לקטן ודו"ק.
לז. מב' ע"ב, בתו' כאן מבואר דבשוגג יש שלדב"ע אבל יעוין רש"י נ' ע"א מוכח דאין שליח 

לדבר עבירה אף בשוגג ותלוי אם יליף לה מסברא או מקרא.
דבר  דהוה  תיפו"ל  לכאו' קשה  וזה מתחייב,  נהנה  זה  בכה"ת  מצינו  ע"א שלא  מג'  לח. 
שבגופו ואין שליחות בדבר שבגופו כמו שאין שליח להנחת תפילין ולאכילת מצה. ויעוין 
וזה מתחייב אין הכונה דהוה  ברכ"ש בשם רבו מרן הגר"ח דלא מצינו בכה"ת זה נהנה 

איסור הנאה אלא דהוה דבר שבגופו ואין שליח לדבר שבגופו ודו"ק.
לט. מז' ע"א מלוה להוצאה נתנה, יעוין רש"י ב"מ ד' ע"א מבואר דהילך פטור משבועה 
אף  וא"כ  נתנה  להוצאה  דמלוה  וקשה  הוציאה.  שלא  ובמלוה  בפקדון  דהיינו  ר"י  וכתב 
דכיון  היינו  נתנה  דלהוצאה  לרש"י  דס"ל  ונראה  להוצאה.  נתנה  הרי  הוציאה  לא  דעדין 

שכבר נתן לאשה אין לה הנאה מחודשת מהמעות ומה"ט אינה מקודשת ודו"ק.

תגובות
גדול  לכהן  הדיוט  כהן  בין  הפסוקים  נשתנו  למה  כהן  מנחם  שמואל  הרב  ששאל  מה 
בנשים הפסולות להם, יש לתרץ דגבי כהן הדיוט נקט החמור קודם דהיינו זונה ואח"כ 
חללה, וגרושה כתב בפני עצמו כיון שבא לומר אפילו גירשה ללא טעם וכדעת רבי עקיבא 
והייתי אומר שאין בה שום חסרון אפילו הכי לא יקחנה, ואצל כהן גדול חידש מקודם מה 
שהוסיפו לו דהיינו אלמנה, וכיון שהתחיל בקל הרי הוא הולך מהקל אל החמור גרושה 
חללה וזונה, ולכן פירש בו ולא יחלל זרעו שלא תאמר הרי אלמנה אין שום חסרון ואינה 

אשימה בזה אפילו הכי לא יחלל.
בדברי חיזוק כתבתם להעיר למה אין מקפידין לעשות ברוך הוא וברוך שמו, ויש לומר 
נראה  ושלא  לבטלה  ברכה  משום  חשש  שיש  היכא  רק  לענותו  קבלו  לא  הנראה  דלפי 
שרוצה לצאת בו, כגון בחזרת הש"ץ שנתקנה לשאינם בקיאין וכל אחד צריך לשמעו לכן 
עונים אותו ומפסיקין בזה להראות שלא רוצים לצאת ממש ולהיות כעונה, וכמו שכתב 

בערוך השלחן סימן ו' לגבי ברכות השחר לענות ברוך הוא וברוך שמו.
תגר  קורא  וז"ל, בשל"ה  צ"ח  בסימן  דברי המ"ב  גם את  להביא  יש  בענין הבאת קטנים 
הילדים  כי  מטעם  לחינוך  הגיעו  לא  שעדיין  קטנים  והיינו  לבהכ"נ  ילדים  המביאים  על 
משחקים ומרקדים בבהכ"נ ומחללים קדושת בהכ"נ וגם מבלבלים דעת המתפללים, ועוד 
קדושת  ולבזות  להשתגע  בילדותם  נתחנכו  אשר  הרע  ממנהגם  יסורו  לא  יזקינו  כי  גם 
לישב  חיים  אורחות  וילמדהו  לבהכ"נ  אתו  יביאנו  לחינוך אדרבה  בהכ"נ, אבל כשהגיעו 

באימה וביראה ולא יניחנו לזוז ממקומו ויזרזהו לענות אמן וקדיש וקדושה ע"ש עוד.
הרב דוד אריה שלזינגר

על דברי הרב נחום באדנער במי שספר ביום י"ז לעומר, ואמר היום ט"ו שהם שני שבועות 
ושלושה ימים שיצא וממשיך לספור בברכה, וציין למ"ב סי' תפ"ט סק"ז שהסופר שבועות 
בלבד יצא, נראה שזה גרע טובא, כיון שלא אמר היום שני שבועות ושלושה ימים, אלא 
תיבת היום קאי על ט"ו יום, והוא מנין מקולקל, ומה שאמר אח"כ מנין השבועות, הרי אמר 
"שהם" וכו' וזה אינו נכון, ואין זו ספירה, ועי' מ"ב שם סק"כ שעיקר הספירה שיאמר היום 
כך וכך ע"ש, והרי הוא כאומר היום הרת עולם שהם שני שבועות וכו' שהם פטפוטי מילי 

בעלמא, לכן נראה פשוט שלא יצא, ואין לו להמשיך לספור בברכה.
 הרב מיכאל המאירי  

תגובה לרב שלזינגר שליט"א
כתבנו שהמ"ב ]קכ"ג, ס"ק ט'[ מביא בשם המהרי"ל "דכשהיה מסיים שמו"ע והש"ץ נפל 
על אפיו, אז היה נשאר במקומו שפסע שם ונפל על אפיו עם הציבור בשוה ולא היה חוזר 

תכף למקומו"
והעיר הגאון הרב דוד אריה שלזינגר "נראה שבזמנם נפלו על אפיהם כרגע ואח"כ קמו 
ואמרו בישיבה איזה תחינה, עיין רמ"א סי' קל"א ולכן היה המהרי"ל נופל מיד דאל"כ לא 

יפול עם הציבור, משא"כ בזמנינו שיש עוד זמן עד גמר הפרק שאומרים" עכ"ד. 
מה שהביא מהרמ"א בסי' קל"א לא מצאנו שם, ובכלל כוונת המ"ב להביא מהמהרי"ל 
שלא חזר למקומו ליפול שם עם הציבור ]כמו שמביא המ"ב אח"כ לענין קדושה[ בכדי 
לקיים הדין לשהות במקום בו סיים תפילת שמו"ע, ולא כמו שהבין הרב שלזינגר שכל 
כוונת המ"ב היתה שרצה ליפול בשעה שהציבור נופל, וכמו שכתבנו מוכח במהרי"ל לע"ש 
שנהג כן גם בויהי נועם במוצש"ק שנשאר במקומו ואמר שם ויהי נועם, ולכן גם בימינו מי 

שמסיים שמו"ע בשעה שהציבור נופלים על פניהם יפול במקום בו כלו פסיעותיו.
מדור דברי חיזוק



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

בחוקותי – כל ישראל ערבים
במדבר – קדושת מחנות

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

מקיימים  קדושה  שבאמירת  הכותבים  אחרונים  ישנם  קדושה-  א. 
מצוות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל ]קונטרס מרגניתא טבא 
אות כ"ג )נדפס בסוף אהבת חסד( באר היטב )קכ"ה ס"ק ג'(, וסידור 
יעב"ץ בדיני קדושה[ ובמ"ב בס"ק ד' אמנם לא הביאם אבל בספרו 
לקיים  לכוון  שיש  ונפ"מ  בזוהר.  בשם  כן  הח"ח  כותב  הבית  תורת 

מצוות עשה של ונקדשתי לפי הפוסקים הנ"ל.

אינו  רם  בקול  התפילה  "כשיחזור  שמו"ע-  בסיום  הש"ץ  הנהגת  ב. 
צריך לחזור לפסוע שלוש פסיעות ]שו"ע קכ"ד סעיף ה'[ דסומך על 
חוזר  אחריהם  של  וקדיש  לציון..  ובא  שאחר  הקדיש  של  הפסיעות 
ומכאן  )שם(  המ"ב  ומוסיף  י"ח(  )ס"ק  שמו"ע"  תפילת  על  עיקרו 
]שלא מעניני  וביני בשיחה  ביני  לדבר  לש"ץ  דאין  דקדקו האחרונים 

התפילה[ כי הקדיש חוזר על התפילה.

ג. ברירת כלים לסעודות שבת- כידוע לכל יש בורר גם בכלים וחפצים 
וכדו'. ולכן אין לברור סכו"ם המעורב זה בזה ע"מ לערוך את השולחן, 
בשם  נ'  הערה  פ"ג  שבת  בא'  ועיין  ]פשוט,  לסעודה.  בסמוך  אלא 
הגרשז"א[, ובשמחות שמזמינים קייטרינג וכדו' צריך להזהירם על זה 
שלא יערכו השולחן בלילה לסעודת היום אם יש בזה חשש דבורר, 
ומצוי הרבה שהמלצרים אינם בני תורה כ"כ ונכשלים גם אחר שטיפת 
הכלים בברירת הסכו"ם והצלחות, וע"י מעט אכפתיות אפשר להצילם 

מאיסור.

ד. ברירת חלות מהמקפיא לצורך הפשרה או חימום- הבורר חלה מן 
ההקפאה על מנת שתופשר ותהא ראויה לאכילה לאחר שעה בסעודה 
בסמוך  החלה  את  אוכל  שאינו  כיון  לאלתר  כבורר  זה  אין  הסמוכה 
לברירה ]אורחות שבת פ"ג סעיף נ"ה בשם הגריש"א זצ"ל והגרנ"ק, 

ובהערה מביאים שגם להגרשז"א בהרבה מהאופנים הוי בורר[

ה. כבוד בתי הכנסת ובתי המדרש- זכינו ובבתי כנסיות רבים בשכונה 
ישנם כוללים חשובים. אולם הלומדים צריכים לשים ליבם שמקומות 
על  הפזורים  מאכל  ושיירי  בכוסות  מלוכלכים  יהיו  לא  לימודם 
השלחנות, המושבים והרצפה, דבר שגורם אי נוחות ללומדים אח"כ, 
השם,  חילול  חשש  גם  ]לעיתים  המדרש.  בית  צורת  לכל  כבוד  ואי 
גם  אלו[  במקומות  להתפלל  שלנו  מהציבור  לא  אנשים  מגיעים  אם 
כ"כ,  נעים  לא  מצב  לעיתים  יש  והאשפה  השתיה  הכנת  במקומות 
ומוכרחים הת"ח להרגיש כל אחד אחריות ולחשוב כאילו המקום הוא 

ביתו שלו.

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272

הצטרף ללגיונו 
של מלך

במדרשות  ממתינים  שבוע  מידי 
אדומים  במעלה  לאחים"  "לב 
הצמאים  מתקרבים  יהודים 

ללמוד תורת ה'.

הם ממתינים ומצפים !!!

מחשובי  לעשרות  והצטרף  בוא 
היוצאים  בשכונתנו  האברכים 
בערב  בשבוע  פעם  מהשכונה 

לעיר מעלה אדומים.

הלימוד מתקיים בחברותות בבית הכנסת.
בימי ראשון (אפשרי גם בשאר הימים)

יציאה מהשכונה 20:30 
חזור משוער 22:45 

לפרטים: חיים צימרמן 
052-7632603

אין צורך בניסיון כלל וכלל.


