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  (צעירים)בית הכסת תלמידי ישיבת פויבז' 

   10ר מצאז "רח' האדמו

  בי ברק              

........................................  

  ממורו ורביו שיעור 

  והסביבה"-מרא דאתרא דשכות "אדמור מצאז

גר שליט"אהגאון ר' יו"ט ז   

  ספירת העומרוהקשורים למגיפת הקורוה שאלות מעשיות המשך 

  ערב ש"ק פ' שמיי תש"פ

  תשלומין לקריאת התורה בשבת הבאה

הרבה מיים שמתפללים במרפסות לאור המצב, לא היו להם ס"ת בש"ק פ' צו לפי פסח, ולכן   
י שלא תשתכח בשם המ"א, כד (סי' קמ"ג סק"ט)ת בש"ק בבוקר מתוך חומש כמבואר במ"ב קראו קרה"

תורת הקריאה. אבל ביתיים השיגו ס"ת, וסתפקו האם ישלימו קריאת פ' צו בש"ק פ' שמיי, ויקראו 
הפרשה יחד עם פ' שמיי, ואת"ל שצריכים לקרותה, היאך יחלקו העליות, ועוד יש להסתפק לגבי 

  .של פ' צו ההפטורה

  מקור לתשלומין לקרה"ת בשבת

אם ביטלו שבת אחת קריאת הפרשה בציבור, לשבת הבאה קורין אותה  (סי' קל"ה ס"ב)כ' הרמ"א   
, שהביא מעשה כזה (הל' שבת סי' מ"ה)פרשה עם הפרשה השייכת לאותה שבת, ומקור האי דיא באו"ז 

כי מימות משה רביו תקן לקרות ל וז"קטטה, והסביר שם  שהציבור ביטלו את הקריאה בעקבות
התורה בפרשיותיה, ולהשלימה בכל שה ושה, כדי להשמיעה לעם מצוות וחוקים, ואין לך לומר כיון 
שעבר זמן קריאתה הלכה לה אותה פרשה, לפי כי אין קבע בפרשיות לקרות פרשה זו בשבת זו, וזו 

רע יו"ט בשבת ודוחין הפרשה של אותה יאבשבת זו, אלא כי כן סדרו הפרשיות, וראייה לדבר שאם 
שבת מפי פרשה של יו"ט, הלא מיד בשבת הסמוכה ליו"ט חוזר למקום שפסק, ולא אמרין הואיל 

ית תדחה.... ותו דאפילו תימא יש קבע בשבתות בקריאת הפרשיות, אפ"ה אין לו לבטל ולדחות ודח
  ורין אותה עכ"ל.אותה הפרשה שלא קראת בשבתה, אלא לשבת הבאה חוזרין וק

  סדר קריאת הפרשיות בשבת כשקורין גם לתשלומין לשבת שעברה

דכשקורין ב' פרשיות בש"ק בבוקר, אחת לחובת השבוע ואחת  (סי' קל"ה סק"ח)כ' המ"ב    
לתשלומין קרה"ת של שבת שעברה, יקראו אותן לפי הסדר הכתובות בתורה, מתחילה של שבת שעברה 

ורש באו"ז שהוא המקור להאי דיא. והה לכאורה יש צד לומר שיקדימו ואח"כ של שבת זו, וכ"כ מפ
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לקרוא את הקריאה של שבת זו, דהכי קיי"ל בהלכות תפילת תשלומין, שאם מתפלל תפילת תשלומין 
  אמר שקריאת הפרשה של שבוע שעבר איה בגדר של תשלומין.  לפי החובה לא יי"ח, אא"כ

יא שהעטרת זקים כבר דן בגדר חיוב קרה"ת של שבוע שעבר, הב (שם ס"ב ד"ה אם בטלו)הבה"ל   
ו"מ אם היה מזיד דלא שייך ביה תשלומין, וכ' שהפמ"ג ושלחן עצי שיטים כ' דמסתימת הפוסקים 

אבל  (וכן משמע בשו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' של"ה),משמע שאיה בגדר תשלומין, ולכן משלימין גם במזיד 
מהל' תפילה, דקיי"ל טעה ולא התפלל איזה תפילה, משלים  האי דיאלבביאור הגר"א הביא ראיי' 

  מזיד.בדווקא בשוגג ולא לכאורה אותה בתפלה הסמוכה, משמע 

הביא מחלוקת אם מקדימין לקרוא פרשת היום  (דעת תורה סי' קל"ה ס"ב ד"ה ובדין)אבל המהרש"ם   
רת ה' תמימה בעין כסדרן, והביא קודם כמו בתפילה, או שמקדימין לקרוא הפרשה שביטלו משום שתו

  שכן הורה הודע ביהודה למעשה. 

הסביר דמה שקורין לשבת הבאה איה בגדר תשלומין  (ח"ד סי' י"ז סק"ב)בשו"ת בצל החכמה   
לחובת קרה"ת שתיקן משה רביו לקרות כל שבת, דא"כ היה חובה לקרות בשבת הבאה י"ד עולים, ז' 

שעברה שלא קראו בתורה, כמו בטעה ולא התפלל מעריב שמתפלל  בשביל אותה שבת וז' בשביל שבת
שחרית שתים, ולכן הסביר שבקרה"ת בשחרית בשבת יי"ח ב' חיובים, חדא תקת משה רביו משום 
לימוד התורה, ושית לגמור קריאת הפרשה כדי שבמשך כל השה יגמור קריאת כל התורה, ולכן כשלא 

לימה מצד תקת משה ללמוד תורה, מ"מ צריך להשלימה כדי קראו בשחרית בשבת, אע"פ שא"צ להש
  לגמור כל התורה.

  היאך יחלקו העולים לתורה כשקורין פרשה לתשלומין ופרשה לחובת היום

הוסיף שרוב העולים יעלו בחובת היום, ואחד יעלה לקריאת הפרשה שביטלו,  (שם)המהרש"ם   
לפרשה שביטלו וגם יתחיל בקריאת ג' פסוקים של הוסיף שהכהן יעלה (סי' קל"ה סוסק"ה)  והכף החיים

פסק  (שער ז' ס"ט)חובת היום, כדי שכולם יברכו בקריאת הפרשה של חובת היום. אבל השערי אפרים 
בשו"ת  כגון תזריע מצורע).( שהעולה הרביעי יחבר שתי הפרשיות יחד, כמו בשבת רגילה שקורין ב' פרשיות

 ח"ב סי' ס"ד) -איטיגא ז"ל בו של בעהמח"ס שו"ת מפרשי הים ושו"ת מאמר מרדכי  (הג"ר יצחק אהרן הלוי הלוי מהרי"א
אחת ואין  פרשהאפרים, וכתב בשלמא אם יש שי סדרות מחוברים, דים כ שעריהוסיף הסבר לשיטת ה

דווקא,  פרשהאחת הרביעי יעלה באמצע ה פרשהקפידא היכן יחברם, דמעולם לא שמעו להקפיד שב
בשם  (סי' רפ"ב סק"א)כדי לקרא חצי הקרואים בכל סדרה כמבואר בט"ז  ברם ברביעיחאלא שהגו ל

הלבוש, אבל בד"ד כל פרשה יש לה מעלה בפ"ע, דהפרשה של שבת שעברה חל חיוב קריאתה קודם 
, ואילו הפרשה של שבת (זבחים צ:)הפרשה של שבת זו, ושיו שלמים של אמש קודמין לשלמים של היום 

ולכן כיון שכל פרשה יש לה מעלה, יש לחלק העולים  (ע' סוכה "ו.),עלה דחיובא דיומיה עדיפא זו יש לה מ
   שוה בשוה, ולכן הרביעי יעלה לחבר שתי הפרשיות כשיטת השערי אפרים.  

  פרשה לתשלומין ופרשה לחובת היום קריאת הפטורה כשקורין

בשבוע שעבר, ומשלימין אותה לשבת חידש, שאם לא קראו הפרשה  (סי' קל"ה ס"ז)הערוך השלחן   
הבאה, מפטיר צריך לומר שי הפטורות כיון שקראו שתי פרשיות. אבל לע"ד דבר זה תמוה, דהרי כלל 

אם קראו בשלש ס"ת באותה שבת, בכל זאת הכל  רה תלויה במה שקראו למפטיר, גםבידיו שההפטו
צו היתה הפטורה מיוחדת לשבת הגדול, ההפטורה של פ' ש ,ד"דובלא"ה שאי תלוי בקריאת המפטיר, 

  וזה לא שייך לקרא בש"ק פ' שמיי אחרי פסח, ולכן ראה שיש לקרוא רק את ההפטורה של פ' שמיי.

  האם יש חיוב תשלומין בקרה"ת גם כשלא היה מין כלל בש"ק
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לא היה מין כלל כש גםאמר  ,יש להסתפק אם חידושו של האו"ז שיש חיוב תשלומין בקרה"ת  
אבל משום אוס לא היתה  ,שהיה מין ז הואשעבר מחמת אוס, דהרי המעשה שמובא באו" בשבת

קרה"ת, ו"מ בתקופה זו שכל בתי הכסיות סגורות מחמת מגיפת הקורוה, וא"כ אפשר כשלא היה 
 משום שחיוב קרה"ת הוא על מין אשים, ולא על כל יחיד ויחיד שלא ,מין, אין חיוב כלל של תשלומין

  היה במין.

והגר"ש קלוגר זצ"ל  (שער ז' סל"ט)הביא בשם השערי אפרים  (דעת תורה סי' קל"ה סוס"ב)המהרש"ם   
שאם לא היה מין כלל, א"צ להשלים הפרשה בשבת הבאה, ולפ"ז כשלא  ,(סי' קל"ה)בספר החיים 

שג"כ כ' שאין מצות  ן)קל"ה סי"ד ד"ה אין מביאי (סי'התפללו במין כלל, אין חיוב השלמה, וע"ע בבה"ל 
"ם בשו"ת חיים שאל  ס.השלמת קרה"ת על היחיד שלא היה יכול ללכת לביהכ(ח"א סי' ע"א סק"ה)אמ 

שאל בעין כפר שיש להם מין מצומצם, ואחד מהמתפללים היה אוס ולא הגיע לביהכ"ס בש"ק 
וגם  גברי ויעלו שבעהק במחה, בבוקר, וממילא לא היה להם מין, ופסק שיקראו את הפרשה בש"

יקראו את ההפטורה, או שרק ג' יעלו ויקראו את כל הפרשה. אבל ראה דאין הכרח לומר שהרב 
החיד"א חולק על השערי אפרים והגר"ש קלוגר ז"ל, משום שהקריאה במחה היא עדיין מחיובי 

   תשלומין.הקריאה של היום, ולא בגדר תשלומין, ואה" גם הוא יסכים שבשבת הבאה אין חיוב 

  סיכום לדיא

 אם מין אשים לא שמעו קרה"ת מס"ת בש"ק פ' צו, ובש"ק פ' שמיי יש להם ס"ת, יקראו א.  
יעלו לשתי הפרשיות שעולים החלקו הפוסקים אם שבע  ב.שתי הפרשיות לפי הסדר שכתובים בתורה. 

שהכהן יעלה לפ' צו י הפרשיות, או שמא עדיף העולה לרביעי קורא החיבור בין שתבאופן ש יעלו
(פ' צו אע"פ שיש אומרים שבכה"ג יקראו ב' הפטורות ג. וימשיכו לקרא קצת בפ' שמיי, ואז יעלה הלוי. 

בכל אופן אם בש"ק פ' צו לא היה מין, ד. למעשה ראה שרק יקראו ההפטורה של פ' שמיי.  ופ' שמיי),
    ' שמיי כיון שהיחידים לא תחייבו בקרה"ת.ורק בפ' שמיי ארגו מין, אין חיוב לקרא ב' פרשיות בפ

   

  תספורת בערב שבת כשחל ר"ח אייר בשבת

אז פסקו תלמידי ר"ע והגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר שאומרים ש (סי' תצ"ג ס"ב)כ' השו"ע              
מ"מ אם חל לאלו שוהגים איסור גם עד ר"ח אייר,  , אףבשם האחרויםהביא  (שם סק"ה)המ"ב מלמות. 

 ,מפי כבוד השבת רב שבתר"ח בשבת, כיון שיש כאן תוספת שמחה שבת ור"ח, יש להתיר להסתפר בע
  כיון שעיקר הסעודה יהיה בשבת ור"ח. ,וגם לישא אשה בו ביום

    איסור תספורת בר"ח אפילו כשחל בערב שבת

שאין מגלחין ויש להסתפק אם כוות המ"ב להקל גם לאלו הוהגים לפי חומרת ר"י החסיד 
כ' דיש מקומות שאין מגלחין ואין וטלין צפריים בר"ח אפילו  (סי' ר"ס סק"ז)בר"ח, דהרי המ"ב בעצמו 

חל ביום עש"ק כי כן צוה ר"י החסיד, והרי כשחל ר"ח אייר בש"ק, תמיד חל יום הראשון של ר"ח 
תפר בעש"ק, והייו בעש"ק, ובכל זאת המ"ב כ' דמשום תוספת שמחה של שבת ור"ח יש להקל ולהס

  אע"פ שהוא ר"ח.

  שיטת הפוסקים המתירים תספורת בר"ח אייר שחל בערב שבת  

, )20ומקורו בחוברת לתורה והוראה ח"ב עמוד  ,ח"ו סוסי' ל"ואו"ח  -ח"ט  (אג"ממרן האג"מ זצ"ל היקל בזה   
, מ"מ ד"ד והסביר דגם לאלו שזהרים כצוואת ר"י החסיד שלא להסתפר בר"ח אפילו לכבוד שבת

  שאי ויש להקל, כיון שלא הי' יכול להסתפר מקודם לפי מהגו.
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(סי' ר"ס ג"כ ס"ל הכי, והוכיח מהמ"א (בספר אמת ליעקב על או"ח סי' ר"ס) הג"ר יעקב קמצקי זצ"ל   

סיבה איו יכול לגלח בערב  ודאמם יש מצוה מן המובחר לגלח בערב שבת, אבל אם מאיזבהתחלת הסימן) 
כול להקדימו ליום חמישי דגם זה חשב לכבוד שבת, ולכן הביא המ"א בהמשך דבריו מש"כ ש"ק, י

הכה"ג דלשיטת ר"י החסיד אין מגלחין בר"ח אפילו אם חל בערב ש"ק, וצ"ל דטעמו הוא משום שיכול 
לגלח ביום חמישי דגם זה חשב לכבוד שבת, אבל אם זה לא היה חשב לכבוד שבת, לא הייו חוששין 

דשומר מצוה לא ידע דבר רע, ורק משום שאם מסתפר ביום חמישי ג"כ מקיים כבוד שבת,  ,וואתולצ
ביום חמישי ובערב ש"ק, כיון דאם  חל אם ר"ח, לכן לא דחין צוואתו. לפ"ז חידש הגר"י קמצקי זצ"ל

ה מן יסתפר ביום רביעי אין זה חשב לכבוד שבת, ממילא בכה"ג מותר לו לגלח בערב ש"ק משום מצו
המובחר אע"פ שהוא ר"ח. והוסיף דלפ"ז בד"ד כשחל ר"ח אייר בעש"ק ובש"ק, כיון שאיו יכול לגלח 

, מותר לו לגלח בר"ח כיון שהוא לכבוד שבת ור"ח, ואפילו לאלו (משום שהוא תוך ימי הספירה) ביום חמישי
  שזהרין בצוואת ר"י החסיד.   

(הובא בהגהות יד אפרים הובא בשם בעל הדרכי תשובה ואפשר יש להוסיף עוד סיף להקל ע"פ מה ש

דכשיש שי ימים ר"ח, אין הקפידא רק  על צוואת ר' יהודה החסיד, והובא בספר שמירת הגוף והפש סי' ס"ח ס"ט)
דר' יהודה החסיד לא ציוה בכלל לגבי ר"ח  ,עוד יש להוסיףי בלבד ולא ביום הראשון של ר"ח. ביום הש

הביא בשם הכה"ג דאין מגלחין אפילו כשחל ר"ח בערב  (ריש סי' ר"ס)שהמ"א  שחל בערב שבת, אלא
, אבל הכה"ג ומ"ב סי' ר"ס סק"ז) ,צשו"ע סי ע"ב סי"ד, וק(שו"ע הרב סי' ר"ס ס"אשבת, וכן קטו הרבה אחרוים 

' בעצמו הביא דיש חילוקי מהגים בזה, וכתב דבקושטטיא מסתפרין כשחל ר"ח בערב שבת, ולכן כ
אחרי שהביא המ"א, דלכאורה לפ"ז כשחל ר"ח בערב שבת יש להקל דשומר  (סי' ר"ס סק"א)התהלה לדוד 

שהתיר לגלח שערות  (ח"ב סי' צ"ט)מצוה לא ידע דבר רע. כעין סברא זו מבואר גם בשו"ת מהר"ם בריסק 
  ילד שיגיע לג' שים בר"ח, דשומר מצוה לא ידע דבר רע.    

             למי שוהג כר"י החסיד בר"ח אייר שחל בערב שבתלהסתפר  האוסריםשיטת 

(משת הגרי"ש על פסח עמוד והגריש"א זצ"ל  (הובא בס' בין פסח לשבועות פ"י הערה ז')ן הקה"י זצ"ל אבל מר

דאין להקל בזה, ואע"פ שהמ"ב כ' מפורש בשם האחרוים להקל להסתפר בר"ח אייר שחל  ופסקקצ"ד) 
רק כ'  (סי' ר"ס סק"ז)להאשים שאים מחמירים כמו ר"י החסיד, דהרי המ"ב ה"ל  בעש"ק, צ"ל דהייו

ד"יש מקומות" והגים שאין מגלחין בר"ח ואפילו כשחל בערב שבת, משמע דיש מקומות שאים 
  והגים בחומרא זו.

 (או"ח סי'ס"ל הכי, דהרי בשו"ת חת"ס  זצ"ל החת"סרביו וראה דאפשר יש להביא ראיי' דגם   

שאל היאך התיר לאבל להסתפר תוך השלושים, והסביר דחלילה לומר כן בשמו, אלא  ק"ח ד"ה ומה)
, ואם לא יראה לו פים יפסיד יותר (המושל)מעשה שהי' שבא אליו יהודי וסיפר שיש לו פגישה עם הדוכס 

סדק בו ביום,  מאלף רובל, ואמר לו שבקושי יש להקל, אבל למעשה ימתין כמה ימים עד ר"ח, וגם יהי'
ואז יוכל לצרף ב' קולות, ראשית כל שהוא סדק ויש כמה קהלות המתירין לאבל תוך שלושים להסתפר 

 (ע' סי' תק"א ס"ט)לכבוד המילה, ועוד שהוא ר"ח ומבואר בשכה"ג דמי שאיו אוכל בשר בין המצרים 
לאכול בר"ח אב דהרי האשכזים מסתפרים בר"ח אייר, וא"כ יש בזה ג"כ קצת קולא למאן דלא  מותר

חייש לצוואת ר"י החסיד ומסתפר בר"ח, ולכן התיר לו משום כבוד השר והפסד ממוו, בצירוף שהוא 
  סדק ומדובר בר"ח עכתו"ד. 

רי כשחל ר"ח אייר הרי מבואר מתו"ד דאפילו אם מקילין להסתפר בר"ח אייר, ומסתמא מיי
רביו בעש"ק ובש"ק, הייו דווקא למי שאיו חושש לצוואת ר"י החסיד. אבל יש לדחות דאפשר 

כ"כ דווקא באופן שחל ר"ח אייר באחד משאר ימות השבוע, והם מקילין להסתפר בב'  זצ"ל החת"ס
(סי' תצ"ג במ"א ימים של ר"ח אייר משום שוהגין אבילות ימי הספירה מפסח עד ר"ח סיון כמבואר 



 5

, וע"ז החמיר החת"ס לאלו סק"ה, וכן במ"ב שם סקט"ו בשם הדרך החיים, ואג"מ או"ח ח"א סי' ק"ט ד"ה והה מציו)
שוהגין כר"י החסיד שלא יסתפרו בר"ח, אבל כשחל ר"ח אייר בשבת, ויש תוספת שמחה של שבת 

  דיש להקל.ור"ח, ולא הי' יכול להסתפר קודם לכן, אפשר גם החת"ס יסכים 

    שיטת הפוסקים המתירים להסתפר ביום חמישי כשחל ר"ח אייר בשבת

כיון שהאחרוים התירו להסתפר בימי הספירה לכבוד ר"ח שחל , אלא דעדיין יש מקום לדון
בש"ק כיון שיש בו תוספת שמחה, גם אם חמיר כצוואת ר"י החסיד, בכל זאת אפשר יש להקל 

הביא בשם  (סי' תצ"ג סקמ"ז)היות ואיו עדיין ר"ח, ובאמת בכה"ח להסתפר ביום חמישי לכבוד ש"ק 
השיירי כה"ג ועוד כמה פוסקים הסוברים שבשה זו יש להקל להסתפר ביום חמישי אחרי חצות. 

סק מאידך גיסא י"א דאין להקל להסתפר ביום חמישי, משום שהאיסור של תספורת בימי הספירה שפ
ר"י החסיד, ומהיכ"ת להקל להסתפר ביום חמישי באמצע ימי הספירה הוא יותר חמור מצוואת  בשו"ע,

, וכן החמיר מרן הגריש"א זצ"ל כדי שלא להסתפר בעש"ק שהוא ר"ח ולעבור על צוואת ר"י החסיד
   .(משת הגרי"ש על פסח עמוד קצ"ד)

  תספורת וטילת צפריים ביום חמישי

יש להסתפר בערב שבת הביא בשם המהרש"ל ש (סי' ר"ס סק"א)דהרי הט"ז גם בזה, אלא דיש לדון   
ולא ביום חמישי שאיו יכר שעושה כן לכבוד שבת, והוסיף המהרש"ל דיש עוד טעם למה אין וטלין 

דרך השערות והצפריים המגולחים שי, והסביר הט"ז ששמע שהטעם הוא משום שהצפריים ביום חמי
בשבת, ולפי טעם זה גם אין  לגרום שזה יקרהולכן אין  ,להתחיל לצמוח ביום השלישי שאחר הטילה

דאשי  (ט"ו:)העיר על המהרש"ל ממתי' בתעית  )ריש סי' ר"ס(לגלח שערותיו ביום חמישי. אבל המ"א 
דביום חמישי של משמרתן מותרין, דדרך  )שם(משמר היו מסתפרין ביום ה' מפי כבוד השבת, ופרש"י 

ת מפי הטורח. המ"א בעצמו יישב קושייתו דאפשר בערב רוב בי אדם להסתפר בחמישי ולא בערב שב
שבת היא מצוה מן המובחר, אבל אשי מעמד לא היו פויים בערב שבת. אבל לכאורה דברי הט"ז 

להסתפר ביום חמישי סתרים מהגמ', ואפשר מהאי טעמא המהרש"ל באמת לא הזכיר  ואסרשהחמיר 
  ת צפריים, אלא דעדיין צריך טעם  לחלק בייהם.רק עין של טיל ,עין של תספורת ביום חמישי

והה מלשון הט"ז משמע דאיסור טילת צפריים ותספורת ביום חמישי הוא משום סרך איסור   
של מלאכה בשבת, כיון שמתחילים לצמוח ג' ימים אח"כ, ואין לעשות כן שיתחילו לצמוח בשבת, אבל 

ך מלאכה אלא משום תיקון כבוד שבת, ממש"כ הפמ"ג בשם הא"ר משמע דאין הטעם משום סר
דבמציאות אם יטול צפריו ביום חמישי שוב יהי' לו צפריים מגודלים בש"ק, וא"כ טעם זה שייך אך 

באמת העתיק האי (סי' ר"ס סק"ו) ורק בצפריים, משא"כ בשערות ראשו דלא שייך טעם זה כ"כ, והמ"ב 
וא"כ מובן היטב למה המ"ב הביא את חומרת טעם של הא"ר דהאיסור הוא משום תיקון כבוד שבת, 

המהרש"ל שלא ליטול צפריו ביום חמישי ולא הביא האי תוספת של הט"ז שלא להסתפר ביום חמישי. 
שכתב דכשחל ר"ח בערב ש"ק מסתפרים וקוצצין צפריים ביום חמישי ואין  (סי' ר"א)וע' בשע"ת 

  חוששין.

דמותר לבתולות לספר שערות ראשן ביום ה' לכבוד  (ח"ו סי' כ"א) שבט הלויומה"ט פסק בשו"ת 
שבת, דכיון דקטין דאיסור טילת צפריים ביום חמישי איו משום סרך מלאכה שיחזרו לצמוח 

  בשבת אלא משום כבוד שבת, א"כ אדרבה במה שמקצרות שערותיהן זהו כבוד ש"ק.

   סיכום לדיא
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ג בעומר ואים אבלות מפסח עד ל" לאלו שוהגים ימיא. כשחל ר"ח אייר בעש"ק ובש"ק, 
לאלו  ב.ם להסתפר בערב שבת אע"פ שהוא ר"ח. החסיד, כו"ע מודו דמותר לה והגים כחומרת ר"י

הוהגים כר"י החסיד שאין מסתפרין בר"ח אפילו כשחל בעש"ק, חלקו הפוסקים אם מותר להסתפר 
הקה"י ן מר להקל, ומאידך גיסאי קמצקי זצ"ל פסקו דיש הגר"האג"מ ון מר מצד אחדבעש"ק זו, 
דאין להסתפר ביום ראשון של ר"ח אע"פ שיש תוספת שמחה כשחל ר"ח  זצ"ל החמירוהגריש"א 

אין להסתפר ביום חמישי בערב ר"ח, ודלא כמש"כ בכה"ח באמצע ימי הספירה ש ,המהג הואג. בשבת. 
להסתפר לכבוד שבת בערב בזמים שמותר להסתפר, לכתחילה יש ד. בשם כמה אחרוים להקל בזה. 

 ,לכתחילה ביום חמישי יכול להסתפרסיבה שאיו יכול להסתפר בערב שבת,  ושבת, אבל כשיש איז
ואיו צריך לחוש שאין זה מכבוד שבת או שיש איזה סרך איסור במה שגורם ששערותיו יתחילו לגדול 

  בשבת. 

  

  ספירת העומר לפי צאת הכוכבים לזקים

לישון לפי צאת הכוכבים בימות הקיץ, ובפרט בחו"ל באירופה שצאה"כ  הרבה זקים הולכים  
כ"כ מאוחר, ואמם הם יכולים  , ואין להם שום אפשרות להשאר ערים23.00 – 22.00הוא רק בשעה 

לספור ספה"ע בבוקר, אבל אז אים יכולים לברך, ולכן פשם בשאלתם ומצות ספה"ע בבקשתם, האם 
, ואם הדבר כמו שמתפללים מעריב כל יום מבעוד יום רכה לפי צאה"כמותר להם לספור ספה"ע בב

דהרי מתפללים מעריב אחרי פלג המחה,  ,כבר מפלג המחהלספור בברכה האם יכולים להקל מותר, 
  או שמא אין להקל רק בבין השמשות אחרי השקיעה.

  לפי צאה"כספה"ע שיטת הראשוים הסוברים שמותר לספור 

, וא"צ להמתין עד שיהא ראה דבספק חשיכה יכול לברךכ' וז"ל  "ו. ד"ה זכר)(סתוס' במחות   
 וך לחשיכה עדיף משום תמימות עכ"לודאי לילה כיון שהוא ספיקא דרבן, ועוד אומר דאפילו ביום סמ

דביום הראשון  כ' בשם תוס' )ח. לדפי הרי"ף(כ"וגם הר"ן בפסחים  ,)"ואין ראה" אמם תוס' כ' על שיטה זו(
(אבל חולק על תוס', וכ' דאין זה כון שיכיס עצמו בספק  לכתחילה יש לספור בין השמשות כדי דלהוי תמימות

ג"כ הביא דברי  )פ"י סוסי' מ' שם( והרא"ש ,לכתחילה, ואי משום תמימות, אין להחמיר בתמימות בזה"ז שהוא מדרבן)
יש אומרים דלאחר שהתפללו תפילת ל כ' וז"(אות קצ"ב)  פסקי תוס' במחותולמעשה ההתוס' ה"ל. 

(שם אות , וכמו"כ כ' עכ"ל שמע ותפלה, הוי לילה גם לעין עומרת קריאערבית, כיון דהוי לילה לעין 

דהא יצאו ובלילה מברכין, ואין ראה,  יש בי אדם בעוד שהיום גדול, סופרים בלא ברכהוז"ל  קצ"ד)

הביא (סי' תפ"ט סקי"ג) החק יעקב ברכה לבטלה עכ"ל. דאין הברכות מעכבות, והוי  מספירתם הראשוה,
סומכים על הדעה הזו, אבל הוסיף דהרוצה לחוש לעצמו יספור שהם סופרים מפלג המחה שהקהל 

  ע"פ הפסקי תוס'. (שם סקמ"ז)בזמו, וכן הוכיח הכף החיים 

, אין לספור בבין דגם לשיטת תוס' (מהדורא ד' ח"ג סי' קכ"ז),יש לציין מש"כ בשו"ת שואל ומשיב   
השמשות רק ביום הראשון של הספירה כדי שיהיו "תמימות", אבל בשאר הימים, אין לספור בבין 
השמשות משום שעדיין לא גמר זמן הספירה של היום הקודם, ואם בבין השמשות יספור הספירה 

   סי' ק"ט).(או"ח שלמחר, אין כאן תמימות, וכעין זה כ' הגר"ח ברלין זצ"ל בשו"ת שמת חיים 

  שיטת הראשוים הסוברים שאסור לספור לפי צאה"כ

, כל שמה מבעוד יום לא עשה ולא כלוםכ' וז"ל  (ח"א סי' רל"ה)מאידך גיסא בשו"ת הרשב"א   
, ואדרבה כמעיד מה שאיו עכ"ל, ומ"מ הוסיף דלפי אלא הרי הוא עומד ביום ראשון ומוה יום שי
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מפלג המחה, א"כ גם יכול לספור ספה"ע מפלג המחה, ואדרבה  שמתפלל וקורא ק"ש (ר"ת) השיטות
שאם (ח"א סי' ק"ד) אם יספור שית בלילה עם ברכה, הרי זו ברכה לבטלה. עוד כ' בשו"ת הרשב"א 

לספור עוד פעם, ואע"ג שאים הצבור טעו ביום המעון והתפללו מעריב ובירכו על ספה"ע, צריכים 
מ"מ בספה"ע צריכים לספור שית אע"פ שיש טירחא דציבורא, חוזרים ומתפללים שית משום 

  טירחא דצבורא, כיון שספרו לפי צאה"כ.

  שיטת המהרש"ל ושו"ע הרב שאיו יוצא בספה"ע אחרי פלג המחה

כ' דאע"פ דלר' יהודה מתפללים מעריב אחרי פלג המחה משום  (סי' י"ג)בשו"ת מהרש"ל   
בי מעריב ולא לשאר דברים, והראיי' דאיו צריך לקבל שבת אחרי שלשיטתיה דיו כלילה, הייו רק לג

לפי ומ"מ צריכים לחזור ולספור כשיגיע הזמן,  וז"ל (סי' תפ"ט סי"ב)פלג המחה, וכ"כ בשו"ע הרב 

, אבל שהעיקר כהאומרים שמפלג המחה איו חשוב כלילה אפילו לר' יהודה, אלא לעין תפלה בלבד
  תם בלילה עכ"ל.לא לעין שאר דברים שמצו

  שיטת השו"ע במי שספר ספה"ע אחרי פלג המחה

פסק כשיטת הרשב"א, וכתב שאם טעו ביום המעון ובירכו על  (סי' תפ"ט ס"ב)והה להלכה השו"ע   
ספה"ע, חוזרים לספור כשתחשך, והמדקדקים אים סופרים עד צאה"כ, וכן ראוי לעשות, אבל חלקו 

שצריך לחזור לספור בברכה, או שמא יש לחוש לשיטות שכבר יי"ח  האחרוים אם כוות השו"ע לומר
פסק כשיטת הא"ר ומאמר מרדכי שצריך לחזור  (סקי"ג)ולכן יחזור לספור בלילה בלי ברכה. המ"ב 

(שם ס"ג וכ"כ עוד פעם בבה"ל  ,(ע"ש בשעה"צ סקי"ז)ולברך על ספירתו בלילה, אע"פ שספר אחרי פלג המחה 

דפסק בשו"ע שאם התפלל מעריב עם הציבור מבעו"י, מוה עמהם בלא ברכה, ואם  אהא ד"ה מבעוד יום)
כשיגיע הזמן בלילה יברך ויספור, ואיו ברכה לבטלה, וז"ל וכ' הבה"ל יזכור בלילה יברך ויספור, 

  עכ"ל. דספירה קמייתא לאו כלום הוא מעיקר דיא

  עד צאה"כ אין לספור ספה"ע ג מחהתפלל מעריב מפללה דגם כשיש צורךשיטת מרן הגריש"א זצ"ל 

הרי מבואר במ"ב ובה"ל שאם ספר אחרי פלג המחה, לא יי"ח מעיקר הדין, ולכן פסק שיחזור   
מרבי חו"ל שצאה"כ כבר שאל מרן הגריש"א זצ"ל  (ח"ג סי' פ"ד)ובקובץ תשובות  לספור בלילה בברכה,

כ' שהעולם  (סי' רל"ה)מחה, והביא שהמ"א לגבי מעריב וספה"ע מפלג ההוא מאוחר מאוד בימות הקיץ, 
(על בקריאת שמע שקוראים בביהכ"ס אע"פ שהוא מבעו"י, ובאליה זוטא  ת ויוצאיןהגו עכשיו כר"

 , ויש להסתפק אםבציבור(.ב. יש לדייק שכ' שאין למות  כ' "הגין שלא למות בציבור עד צאה"כ" הלבוש סי' תפ"ט)

ר מרן הגריש"א זצ"ל י, והסב), כגון זקן שאיו הולך להתפלל בביהכ"ס ומצא בביתוחידיב לפי דבריו יש מקום להקל
דמה שהגו להתפלל מעריב מפלג המחה, עצם מהג זה מבוסס לא רק על שיטת ר"ת, אלא גם להי 

"ל דגם לר' יהודה מפלג המחה ואילך לא הוי לילה, ורק לגבי מעריב שאין לה קבע אפשר סקדמאי ד
לאחר כלות זמן מחה, ובשעה"ד סומכים על שיטת ר"ת לצאת ידי חובת קר"ש לאחר פלג  להתפלל
  דלא הגו לספור מבעו"י, והמהג הזה לא יתכן אך ורק ע"פ דעת ר"ת., משא"כ בספה"ע ההמח

    שיטת השבט הלוי דאין להרהר אחר זקן שסופר ספה"ע בברכה אחרי פלג המחה

שהתרוה"ד היקל  (סי' תרצ"ב ס"ד)הביא ראיי' מהל' מגילה  קכ"ג)(ח"ט סי' אבל בשו"ת שבט הלוי   
א את המגילה כבר מפלג המחה למי שמתעה והוא אוס שאיו יכול ללכת לביהכ"ס, וכמו"כ ולקר

יק כבר מפלג המחה, להדלשיש להקל  ,למי שהוא טרוד (סי' תער"ב ס"א) , פסק בשו"עלגבי רות חוכה
ראשון, וכמו"כ הדיין יום עהוא י אע"פ שדליק שתי רות בליל שי מבעו"שי )אע"פ שהוא דומה לספה"ע(

מבדילין בשבת על היין ואומר המבדיל בין קודש לחול אע"פ שהוא קודש גמור עדיין, ומוכח שהיה מהג 
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להקל בשעה"ד, ולכן פסק דהמתיר לזקים חלושים לספור ספה"ע מפלג המחה, אין לך שעה"ד גדול 
(אבל ע' מש"כ בשו"ת שבט הלוי חי"א סי' הרהר אחר זה כלל, ומה טוב שיספרו אח"כ בלי ברכה מזה, ואין ל

   .קכ"ד)

  האם מותר לחך ילדים לספור ספה"ע  מפלג המחה כשאים יכולים להשאר ערים עד צאה"כ

ור הביא עוד כמה ראשוים דס"ל שיכול לספ (הל' פסח ח"ג בשו"ת בסוף הספר סי' י"ג)בטעי גבריאל   
לחך ילדים לספור ספה"ע בברכה אע"פ  פסק שבמקום הצורך מותרכבר מפלג המחה, ולכן ספה"ע 

כיון שהם הולכים לישון אח"כ, והביא שם תשובה שקיבל ממרן  ,שהם צריכים לספור מפלג המחה
  השבט הלוי זצ"ל שהסכים לו.

  

îòþ³êë ê"¬−ñ¾ ëþí öþô −þî¼−¾ ñ× ³ê ð−þîíñî ³îõ®ñ ö³−ò: 
http://pninim.co.il/  :šò−ñí ³ì³öîêèí −þî¼−¾  óî− −ëþ
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