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    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רצאבירצאבירצאבירצאבי    יצחקיצחקיצחקיצחק    רבירבירבירבי    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    מרןמרןמרןמרן    וביאורוביאורוביאורוביאור), ), ), ), שינוייםשינוייםשינוייםשינויים    עםעםעםעם    בתראבתראבתראבתרא    מהדוראמהדוראמהדוראמהדורא((((    ותפארתםותפארתםותפארתםותפארתם
        . . . . זוזוזוזו    בהגדהבהגדהבהגדהבהגדה    תמוהיםתמוהיםתמוהיםתמוהים    הנראיםהנראיםהנראיםהנראים    ענייניםענייניםענייניםעניינים    חמשהחמשהחמשהחמשה    עלעלעלעל

        . . . . השלחןהשלחןהשלחןהשלחן    עלעלעלעל    אותואותואותואותו    להניחלהניחלהניחלהניח    שצריךשצריךשצריךשצריך, , , , לאפיקומןלאפיקומןלאפיקומןלאפיקומן    שמשאיריםשמשאיריםשמשאיריםשמשאירים    החציהחציהחציהחצי    לגבילגבילגבילגבי' ' ' ' אאאא
        . . . . וחציוחציוחציוחצי    שתיםשתיםשתיםשתים    עלעלעלעל    לבצועלבצועלבצועלבצוע    ישישישיש    שבשבתשבשבתשבשבתשבשבת' ' ' ' בבבב

שבחות    המהוללהמהוללהמהוללהמהולל''''    מנקדמנקדמנקדמנקד, , , , חיחיחיחי    כלכלכלכל    נשמתנשמתנשמתנשמת    בנוסחבנוסחבנוסחבנוסח' ' ' ' גגגג שבחותבּתִ שבחותבּתִ שבחותבּתִ         '. '. '. '. בּתִ
 '.'.'.'.וזמרהוזמרהוזמרהוזמרה    הללהללהללהלל    ושבָחהושבָחהושבָחהושבָחה    שירשירשירשיר''''    כתובכתובכתובכתוב, , , , ישתבחישתבחישתבחישתבח    בברכתבברכתבברכתבברכת' ' ' ' דדדד
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  להקדיש כל שיעור להצלחה ולרפואה, או לעילוי נשמת. ניתן
        השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, 

        וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.
  לפני השיעור.זאת . נא לתאם 050-4140741פרטים בטלפון: 

        והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,
  משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.ימלא המקום ב"ה כל ימלא המקום ב"ה כל ימלא המקום ב"ה כל ימלא המקום ב"ה כל 
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אני מקדיש אותו, להצלחת ידידנו  ,השיעור מוקדש
  מנכ"ל יד מהרי"ץ,  –י"ו הרב שילה יגאלי ה

וכן להצלחת ידידנו הרב ניר טיירי הי"ו מנכ"ל פעולת 
  צדיק, 

השיעורים בני הרב שאול חלק מן וכן להצלחת עורך 
  הי"ו. 

הוא כעת שואחרון אחרון חביב, להצלחת ידידנו, 
מהיום, מתחיל לא  ותיק,אורח כאן בשיעור, אבל הוא 

  .עור היום, שבזכותו נושא השיהבחור רון נסים הי"והבחור רון נסים הי"והבחור רון נסים הי"והבחור רון נסים הי"ו
  

  
    שלשלשלשל    ידוידוידוידו    בכתבבכתבבכתבבכתב" " " " חייםחייםחייםחיים    עץעץעץעץ""""    דפסחאדפסחאדפסחאדפסחא    אגדתאאגדתאאגדתאאגדתא    יייי""""כתכתכתכת    גילויגילויגילויגילוי
    מהדוראמהדוראמהדוראמהדורא((((    ותפארתםותפארתםותפארתםותפארתם    תימןתימןתימןתימן    רבנירבנירבנירבני    גאוןגאוןגאוןגאון    ----    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי

    יצחקיצחקיצחקיצחק    רבירבירבירבי    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    מרןמרןמרןמרן    וביאורוביאורוביאורוביאור), ), ), ), שינוייםשינוייםשינוייםשינויים    עםעםעםעם    בתראבתראבתראבתרא
    תמוהיםתמוהיםתמוהיםתמוהים    הנראיםהנראיםהנראיםהנראים    ענייניםענייניםענייניםעניינים    חמשהחמשהחמשהחמשה    עלעלעלעל    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רצאבירצאבירצאבירצאבי

, , , , לאפיקומןלאפיקומןלאפיקומןלאפיקומן    שמשאיריםשמשאיריםשמשאיריםשמשאירים    א' לגבי החציא' לגבי החציא' לגבי החציא' לגבי החצי ....זוזוזוזו    בהגדהבהגדהבהגדהבהגדה
. ב' שבשבת יש לבצוע . ב' שבשבת יש לבצוע . ב' שבשבת יש לבצוע . ב' שבשבת יש לבצוע השלחןהשלחןהשלחןהשלחן    עלעלעלעל    אותואותואותואותו    להניחלהניחלהניחלהניח    שצריךשצריךשצריךשצריך

על שתים וחצי. ג' בנוסח נשמת כל חי, מנקד 'המהולל על שתים וחצי. ג' בנוסח נשמת כל חי, מנקד 'המהולל על שתים וחצי. ג' בנוסח נשמת כל חי, מנקד 'המהולל על שתים וחצי. ג' בנוסח נשמת כל חי, מנקד 'המהולל 
שבחות'. ד' בברכת ישתבח, כתוב 'שיר ושבחָ  שבחות'. ד' בברכת ישתבח, כתוב 'שיר ושבחָ בּתִ שבחות'. ד' בברכת ישתבח, כתוב 'שיר ושבחָ בּתִ שבחות'. ד' בברכת ישתבח, כתוב 'שיר ושבחָ בּתִ ה ה ה ה בּתִ

        הלל וזמרה'.הלל וזמרה'.הלל וזמרה'.הלל וזמרה'.
        

לקבל דרישת שלום חמה מגאון , השבוע זכינוזכינוזכינוזכינו
עוזנו ותפארתנו מהרי"ץ זיע"א, משהו מיוחד, 

שו, לפי הטביעות אגדתא דפסחא כתב יד קד
עוד מישהו  ר. שמעתי כיעין שיש לי בספ

לפני, אבל לנו  מומחה כנראה כבר קבע זאת
מסתמא יש יותר נסיון, מתוך שאנחנו מכירים 
את כל הספרים שלו. זאת הגדה של פסח 

דפים. הגדה קטנה.  9שכתב מהרי"ץ, בסך הכל 
    ַעִיןַעִיןַעִיןַעִין    טֹובטֹובטֹובטֹובזה בזכות ידידנו הבחור רון נסים הי"ו, 

מסר לי זאת הוא  ,,,,]ט' כ"ב, משלי[    ְיֹבָרךְ ְיֹבָרךְ ְיֹבָרךְ ְיֹבָרךְ     הּואהּואהּואהּוא
  לעיון, לאחר שאביו הי"ו רכש את הכת"י הזה. 

היא שזאת אינה הפעם הראשונה, זאת  האמתהאמתהאמתהאמת
עולת יצחק חלק ג'  בשו"תכבר הפעם השנייה. 
    בחודשבחודשבחודשבחודש    כעתכעתכעתכעתכתבתי כך, [סימן רכ"ג דף תפ"ה] 

    ספרוספרוספרוספרו    עיניעיניעיניעיני    לנגדלנגדלנגדלנגד    האירהאירהאירהאיר, , , , גגגג""""שכשכשכשכ''''בבבב    בבבב""""תשעתשעתשעתשע''''הההה    אדראדראדראדר
    ץץץץ""""של־מהרישל־מהרישל־מהרישל־מהרי    קקקק""""כתיכתיכתיכתי    בקונטריסבקונטריסבקונטריסבקונטריס    טהרהטהרהטהרהטהרה    שערישערישערישערי
) ) ) ) ותועלתותועלתותועלתותועלת    הההה""""דדדד    לקמןלקמןלקמןלקמן    עייןעייןעייןעיין((((    ננננ""""תקתקתקתק''''הההה    משנתמשנתמשנתמשנת    עצמועצמועצמועצמו

, , , , וווו""""היהיהיהי    נסיםנסיםנסיםנסים    רחמיםרחמיםרחמיםרחמים    בןבןבןבן    רוןרוןרוןרון' ' ' ' הההה    ידידנוידידנוידידנוידידנו    באמצעותבאמצעותבאמצעותבאמצעות
    העתקותהעתקותהעתקותהעתקות    בשארבשארבשארבשאר    שאינושאינושאינושאינו    חדשחדשחדשחדש    דברדברדברדבר    שםשםשםשם    וראיתיוראיתיוראיתיוראיתי

 וכו', בקיצור יצא לנו מכך חידוש    טהרהטהרהטהרהטהרה    שערישערישערישערי
. בפעם הזאת, אין לנו רק לגבי שיעור כגריס

חידוש אחד, אלא לכל הפחות חמשה חידושים, 
   חמשה דברים שצריכים ללבן אותם.

לחשוב, בעצם מה קרה השבוע? למה  התחלתיהתחלתיהתחלתיהתחלתי
, השבוע היתה המכירה אמנםדוקא השבוע? 

של הכת"י, מכרו אותו במכירה פומבית, אבל 
'ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא'. החתם 
סופר אומר, כי כל דבר רמוז בפרשת השבוע. 

כתוב בפרשתנו לגבי פסח שני, אלא מפני ש
חֶֹדשׁ  חֶֹדשׁ ּבַ חֶֹדשׁ ּבַ חֶֹדשׁ ּבַ ִני    ּבַ ֵ ִניַהׁשּ ֵ ִניַהׁשּ ֵ ִניַהׁשּ ֵ ַאְרבָּ     ַהׁשּ ַאְרבָּ ּבְ ַאְרבָּ ּבְ ַאְרבָּ ּבְ ר    ָעהָעהָעהָעהּבְ רָעׂשָ רָעׂשָ רָעׂשָ ין    יֹוםיֹוםיֹוםיֹום    ָעׂשָ יןּבֵ יןּבֵ יןּבֵ ִים    ּבֵ ִיםָהַעְרּבַ ִיםָהַעְרּבַ ִיםָהַעְרּבַ     ָהַעְרּבַ

 ט', [במדבר    יֹאְכֻלהוּ יֹאְכֻלהוּ יֹאְכֻלהוּ יֹאְכֻלהוּ     ּוְמרִֹריםּוְמרִֹריםּוְמרִֹריםּוְמרִֹרים    ַמּצֹותַמּצֹותַמּצֹותַמּצֹות    ַעלַעלַעלַעל    ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ַיֲעׂשוּ ַיֲעׂשוּ ַיֲעׂשוּ ַיֲעׂשוּ 
חזרנו כעת לכן על פסח שני, והוא המדובר  ....י"א]

בהשגחה פרטית מן  לדון בענייני הגדה של פסח
  . השמים

        
עברנו על ההגדה בכתי"ק, אז מיד  כאשרכאשרכאשרכאשר

ר את . כיון שאני מכיהתעוררו כמה שאלות
הכת"י של מהרי"ץ, אני רגיל בו, לפי כל 

הם הסימנים, צורת הכתב, והדברים בעצמם, 
מתאימים למהרי"ץ. אבל מצד שני, נחה אמנם 

עינינו על חמשה דברים, אולי ישנם עוד דברים 
קטנים פה ושם, שצריך לעבור עליהם בצורה 
יותר יסודית, אבל אלו חמשה עניינים הנראים 

נו כתמיהות וסתירות, מתמיהים, שנראה ל
דברים שהם לא כ"כ מתאימים. אבל צריך 
לדעת כי הכלל הוא, שלא צריך להיבהל 
מקושיות. אדרבה, כאשר מעיינים, האמת 
נוצצת ומאירה, מתגלית ממש, והדבר מתברר. 

  ואז מקבלים את ההבנה האמיתית.
  

  לפי הסדר, כפי שכתוב בהגדה. נלךנלךנלךנלך
        

דף  רק שלחו ליכאשר היא, שבהתחלה  האמתהאמתהאמתהאמת
, חשבתי כי זאת מהדורא בתרא. כידוע, אחד

למהרי"ץ ישנן שתי מהדורות בהגש"פ. 
מהדורא קמא, ומהדורא בתרא. במהדורא 

היתה לו נטייה יותר ללכת לפי הראשונה, 
השלחן ערוך. הוא כותב במפורש, שזה אינו 

ההנהגה הנראית המנהג המקובל, אלא שזאת 
י עלמא. לו, כיון שעי"כ יוצאים ידי חובה לכול

מברכים על כוס ראשון, ופוטרים את השני, 
כל מיני ועוד והשלישי פוטר את הרביעי וכו'. 

דברים, שהיה נראה לו, כי זאת דרך יותר 
עדיפה. אבל במהדורא בתרא, הוא חזר בו, 
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והנהיג לקבל את מנהגי הקדמונים, ושאין דרך 
לנטות ימין או שמאל. חייב להיות כך. אין 

או לצאת יד"ח בחומץ במקום אפשרות לפטור, 
חייבים בדוקא גם בטיבול הראשון, בחרוסת, 

  חרוסת לפי שיטת הרמב"ם והקדמונים. 
        

במהדו"ב בעץ חיים מבקש, מחלה כל  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
משכיל, להגיה את המהדורא הראשונה. הוא 
אומר, כי ספרי האגדתא דפסחא שהוא כתב, 
כבר נתפשטו, כיון שהוא עשה את ההגדה 

, פירט את כל ההלכות והמנהגים באופן מפורט
בצורה מפורטת, מה שלא היה לפני כן, וממילא 

נתפשטו הספרים שהוא מצא חן בעיני רבים ו
כתב. לכן, הוא מבקש שיתקנו. עד כה, 

לא ראינו מישהו שתיקן. כמדומני שכמעט ו
הגיעו לידינו הרבה הגדות מהדו"ק, ולא ראיתי 

  שתיקנו אותן. 
        

לפנינו, יש לנו הגדה כי אולי בכת"י ש חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי
אחת שהיא מתוקנת. כי בהתחלה כתוב, לגבי 
הנטילת ידים הראשונה, כתוב בקצת קצת 
משונה, לברך על נטילת ידים. זה לא בכתב 
הרגיל, רואים שזה תיקון. ואח"כ כתוב, לטבל 

בלשון כמו זאת בחרוסת. הוא כותב זאת, 
. אלדוכהאלדוכהאלדוכהאלדוכה    וי֗גמסה פיוי֗גמסה פיוי֗גמסה פיוי֗גמסה פיהתכלאל, בלשון ערבית, 

לטבל בחרוסת. אבל רואים בכת"י, כי דהיינו, 
, דהיינו בחומץ. אל֗כלאל֗כלאל֗כלאל֗כלפי פי פי פי מקודם היה כתוב, 

הוא השתמש א"כ אמרתי לעצמי, טוב, כנראה 
במהדורא הראשונה, והוא רק תיקן אותה. אבל 

יתר הדפים הוא זהו רק בדף הראשון, אולם ב
הכל כפי בכלל לא מתייחס לכלום, אלא 

ים על מברככתב ששכתוב במהדו"ב. דהיינו, 
כל כוס וכוס, כמו"כ הוא גורס 'גואל ישראל', 
ולא 'גאל' כפי שהוא חשב במהדורא הקודמת, 

ואם זאת המהדורא בתרא שלו. ועוד. בקיצור, 
זאת המהדו"ב שלו, איך בכל זאת ישנם כמה 
דברים השונים מהמהדורא בתרא? אלו 
הדברים, אשר אנחנו צריכים ללבן. אז בעצם, 

  ישנם חמשה נושאים.
  
שליט"א מראה את הכת"י] למשל כאן  מרןמרןמרןמרן[

, בסוף ברכת אתה גאלת וכו' כן יגיענו 6בעמוד 

ל ישראל. זה גואֵ  י"יה' אלהינו וכו', ברוך אתה 
בודאי כתוב, זה לא תיקון, רואים שאין כאן 
שום גירוד וכדו', כך זה נכתב מעיקרא. ואח"כ 

 בורא פרי הגפן.בורא פרי הגפן.בורא פרי הגפן.בורא פרי הגפן.אמ"ה אמ"ה אמ"ה אמ"ה ם יברך בא"י ם יברך בא"י ם יברך בא"י ם יברך בא"י תֻ תֻ תֻ תֻ כתוב, 
מפורש. וכן לגבי יתר הפרטים הדבר כתוב ב

  האחרים.
        

לפי הסדר, ולא לפי החשיבות. כפי הסדר  נלךנלךנלךנלך
  שכתוב בהגדה.

        
ראשון, הוא כותב שם לגבי החצי השני  דברדברדברדבר

שמשאירים לאפיקומן, שצריך להניח אותו על 
חיים כתוב, כי צריך לשים זאת,  בעץבעץבעץבעץהשלחן. 

'משארותם צרורות בשמלותם על שכמם'. כך 
  ן כתוב, להניח זאת על השלחן. נוהגים. אבל כא

        
, זהו דבר חדש הכתוב כאן, בוצעים נוסף דברדברדברדבר
וחצי, אבל בשבת יש לבצוע על שתים  ככרעל 

וחצי. בעץ חיים הוא כותב במפורש, שגם 
  בשבת בוצעים על אחד וחצי. 

        
שלישי, בנוסח נשמת כל חי, למרות  דברדברדברדבר

שהנוסח הוא בלדי, הוא מנקד 'המהולל 
שבחות',  תחת האות תי"ו. וכן בסוף,  בחירקבּתִ

שבחות', בחירק. מה קרה? מה  'שירות זמירות ּתִ
  נשתנה?

        
רביעי, בברכת ישתבח, גם כאן הנוסח  דברדברדברדבר

בלדי, אבל כתוב 'שיר ושבחה הלל וזמרה'. 
'ושבחה'? כך כתוב במפורש. אף אחד לא נגע 
ולא תיקן. אולי הדבר נשמע יותר טוב, 'שיר 

ר במשקל, אבל הלל וזמרה', זה יות –ושבחה 
  זאת אינה הגירסא שלנו.

        
  מהקהל: כך הספרדים אומרים. הערההערההערההערה

מרן שליט"א: כן, זאת גירסת  תשובתתשובתתשובתתשובת
הספרדים. לכאורה נראה, שהוא הכיר את 

האם הוא הספק הוא טעה. לכן הגירסא הזאת, ו
כתב כפי שהוא היה רגיל, או שהוא אחז כי כך 
שבחות', זאת גירסא של־ צריך להיות. גם 'בּתִ

  פרדים.ס
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המתמיה ביותר, זהו הדבר האחרון, בסוף  הדברהדברהדברהדבר
ההגדה פתאום יש נוסח שבע ברכות לחתן. מה 
קרה? לאחר ישתבח וכו', יהללוך וכו', ברכת 
השיר, נשלם וכו', ואז כתובות הברכות, בורא 
פרי הגפן, בורא עצי בשמים, שהכל ברא 
לכבודו, יוצר האדם, כל שבע הברכות. כאן 

וד לא ראיתי הגדה כזאת, ענגמרת ההגדה. 
לא מארץ שכתבו שבע ברכות בסוף ההגדה. 

תימן, ולא משום ארץ בעולם. הדבר פלא 
  עצום.

  
היא, שאנחנו מגששים באפילה. והסיבה  האמתהאמתהאמתהאמת

, אולי חסר יותר היא, כיון שחסר הדף הראשון
'ותתן לנו', לפני מדף אחד, כן זה ישר מתחיל 

ל 'בבהילו'. מתחיל בסוף הקידוש, הטיבו
הראשון ו'בבהילו'. חסר לפחות דף אחד. אולי 
אם היו לנו את הדפים הראשונים, או אם בעז"ה 

הדבר יתבררו. א"כ כעת נשאר לנו הם יתגלו, 
רק לשער השערות, מה היתה המטרה של 
כתיבת ההגדה הזאת, ובשונה מהסדר שלו 
בעצמו. כי כאן הוא כותב את הסדר בקצרה, 

לא מאריך או  רואים שזאת הגדה קצרה, הוא
היא כמו מרחיב. כמו כן, ההוראות מה לעשות, 

לשון התכאליל, דהיינו בלשון ערבית. אצלינו 
בספר עץ חיים, זה כבר בלשון הקודש, כי הוא 
כבר יותר פירט והרחיב. הקדמונים, כתבו 
בקצרה. אבל כיון שהוא מרחיב ומפרט, ממילא 

אבל בהגדה שלפנינו, כתבו זאת בלשה"ק. 
  הוא העתיק את לשון התכאליל. רואים ש

        
בהתחלה צריכים לבאר, אחד אחד. אולי  נחזורנחזורנחזורנחזור

לראות את הלשון שלו בעצמו, בכדי שנבין את 
העניין. הדבר גם כדאי, כיון שהדור שלנו, אינו 
מכיר את הלשון הערבית. גם אלה שמדברים 
את הלשון התימנית הערבית, אבל רובם 
 ככולם אינם מבינים את הלשון הכתובה

  בספרים. 
        

הייתי בחור בישיבה, אמר לי מישהו,  כאשרכאשרכאשרכאשר
תלמד אידיש, ִמלה אחת בכל יום, וכך אתה 

לא התייחסתי לזה, אבל  . לא לבי הלך.תדע

העדפתי ללמוד לשון ערבית, לא את הכתב, 
אלא את הערבית שבספרים. אבא מארי זצ"ל, 
אפשר לומר שאפילו קצת אילצתי אותו לכך, 

זה, לא ידע מה יצא  הוא לא כל כך אהב את
התועלת מכך. אבל בסופו של דבר נתברר, 
שהכל מֻכוון מן השמים. אם לא, הרבה דברים 

וכמובן בספרי חכמי תימן, לא היה לי יד ורגל, 
. מן וזולתו בלשון התכלאל של מהרי"ץלא 

  השמים, הדבר היה מכוון. 
        

הרה"ג שמעון צאלח זצ"ל, זהו הרש"צ,  פעםפעםפעםפעם
בא לארץ , כאשר הוא מצאצאי מהרי"ץ זיע"א

כאן בבני ברק  זיןאלישראל, הוא למד בכולל וו
. אז מישהו אמר לו, תלמד אידיש. ענה לו, ת"ו

בשביל מה? מה יצא לי מאידיש? אני יודע לשון 
ערבית, כעת אני יודע מה כתוב ברמב"ם, אני 
קורא את פירוש המשניות להרמב"ם בלשון 
ערבית, ואני מבין מה הוא אמר, כיון 

המתרגמים נתבלבלו ושיבשו. זאת תורה, מה ש
  שיוצא מזה. 

        
אני אומר, כי אולי הדבר כדאי. אני רוצה  לכןלכןלכןלכן

שתשמעו את הלשון, להנציח זאת, ואולי 
במשך הזמן תצא תועלת מן העניין. בדרך 
אגב, כיון שיש לנו את זה, אבל אני אסביר 

  זאת.
        

שאמרתי לכם, אחרי הכוס השני, זהו הקטע  כפיכפיכפיכפי
סביר את ענייני אכילת המצה בו הוא מ

והאפיקומן, עד ברכת המזון. הוא כותב מה 
תם תם תם תם  עושים. אחרי כוס שני, בא"י גואל ישראל,

    ון עלאון עלאון עלאון עלאיברך בא"י אמ"ה בורא פרי הגפן, ויתכיברך בא"י אמ"ה בורא פרי הגפן, ויתכיברך בא"י אמ"ה בורא פרי הגפן, ויתכיברך בא"י אמ"ה בורא פרי הגפן, ויתכ
דהיינו, יסבו על צד שמאלם, וישרבון. וישרבון. וישרבון. וישרבון.     יסארהםיסארהםיסארהםיסארהם
    מרהמרהמרהמרהיטלו את ידיהם,  ם,ם,ם,ם,אידיהאידיהאידיהאידיהסלו סלו סלו סלו גגגגיייים ם ם ם תתתתוישתו. 

    מןמןמןמן    רגיפיןרגיפיןרגיפיןרגיפין    ללללוווואאאאננננויתויתויתויתבפעם השנייה, , , , , אניהאניהאניהאניהתתתת
ות מן ככריקח שתי  משומרת,משומרת,משומרת,משומרת,אלאלאלאלמצה מצה מצה מצה אלאלאלאל

המצה המשומרת, הרי כעת זאת מצוה 
מדאורייתא של אכילת מצה, אז גם אם אין לו 
מצה משומרת בשביל הסעודה, כעת לפי 
שיטת מהרי"ץ הוא חייב לקחת מצה משומרת, 
ולא יוצאים ידי חובה במצה שאיננה משומרת. 
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אכד נצף אכד נצף אכד נצף אכד נצף ויויויויהן, ישבור אחת מ ן,ן,ן,ן,אחד מנהאחד מנהאחד מנהאחד מנהר ור ור ור וויכסויכסויכסויכס
ר ר ר ר ע אלנצף אלאכ֗ ע אלנצף אלאכ֗ ע אלנצף אלאכ֗ ע אלנצף אלאכ֗ ויצ֗ ויצ֗ ויצ֗ ויצ֗ יקח את החצי הזה, , , , , דאלךדאלךדאלךדאלך

ות, ככרדהיינו, תקח שתי  ....אלמאידהאלמאידהאלמאידהאלמאידה    עלי'עלי'עלי'עלי'
ים, ואת החצי השני תשים תשבור אחת לשת

  אפיקומן. אפיקומן. אפיקומן. אפיקומן.  ,על השלחן
        

רואים, שהם לא שמו את האפיקומן על  מכאןמכאןמכאןמכאן
  הכתף, אלא הניחו אותו על השלחן.

        
א א א א בא"י אמ"ה המוציבא"י אמ"ה המוציבא"י אמ"ה המוציבא"י אמ"ה המוצי    קרץ ונצף ויברךקרץ ונצף ויברךקרץ ונצף ויברךקרץ ונצף ויברך    ד֗ ד֗ ד֗ ד֗ ויאכ֗ ויאכ֗ ויאכ֗ ויאכ֗ 

וחצי.  ככר' היינו, ונצף קרץ'לחם מן הארץ. לחם מן הארץ. לחם מן הארץ. לחם מן הארץ. 
יתן     לא אקל מן כזית,לא אקל מן כזית,לא אקל מן כזית,לא אקל מן כזית,חד חד חד חד אאאאכל וכל וכל וכל ו    ויעטיויעטיויעטיויעטיבסדר. 

ויברך ויברך ויברך ויברך  לא פחות מכזית, לכל אחד מן המסובים
הא הא הא הא סונסונסונסונויגמויגמויגמויגמעל אכילת מצה. על אכילת מצה. על אכילת מצה. על אכילת מצה.     בא"י אמ"ה אקב"ובא"י אמ"ה אקב"ובא"י אמ"ה אקב"ובא"י אמ"ה אקב"ו

, , , , ויאכלוןויאכלוןויאכלוןויאכלוןיטבילו זאת בחרוסת, , , , , דוכהדוכהדוכהדוכהללללפי אפי אפי אפי א
ה פי ה פי ה פי ה פי סוסוסוסוויגמויגמויגמויגמיקחו מרור, ו מרור, ו מרור, ו מרור, ו מרור, ד֗ ד֗ ד֗ ד֗ כ֗ כ֗ כ֗ כ֗ אאאאויויויויויאכלו. 

ויברך בא"י ויברך בא"י ויברך בא"י ויברך בא"י טבלו אותו בחרוסת, י, , , , לדוכהלדוכהלדוכהלדוכהאאאא
ויאכלונה, ויאכלונה, ויאכלונה, ויאכלונה,     אמ"ה אקב"ו על אכילת מרור,אמ"ה אקב"ו על אכילת מרור,אמ"ה אקב"ו על אכילת מרור,אמ"ה אקב"ו על אכילת מרור,

דהיינו  לדוכה,לדוכה,לדוכה,לדוכה,אאאאונה פי ונה פי ונה פי ונה פי ולא ילב֗ת ולא ילב֗ת ולא ילב֗ת ולא ילב֗ת ויאכלו אותו. 
ל ל ל ל לא יבטלא יבטלא יבטלא יבטלללל לא להשהות את המרור בחרוסת,

זאת הלכה ידועה, שלא מרור. מרור. מרור. מרור. אלאלאלאל    ''''ייהייהייהייהטעמטעמטעמטעמ
להשהות את המרור בחרוסת, כיון שצריך 
להרגיש טעם מרור. בלע מרור, לא יצא. בלע 

צה, יצא. לגבי המרור, צריך להרגיש את מ
אח"כ , , , , ם יגמעון מצה ומרור מעאם יגמעון מצה ומרור מעאם יגמעון מצה ומרור מעאם יגמעון מצה ומרור מעאתתתתימררו'. וה'

פי פי פי פי     ההההסוסוסוסוויגמויגמויגמויגמיקחו מצה ומרור ביחד, זהו ה'כורך', 
בלא ברכה זכר למקדש בלא ברכה זכר למקדש בלא ברכה זכר למקדש בלא ברכה זכר למקדש ויאכלון ויאכלון ויאכלון ויאכלון     לדוכה,לדוכה,לדוכה,לדוכה,אאאא

        על מצות ומרורים יאכלוהו. על מצות ומרורים יאכלוהו. על מצות ומרורים יאכלוהו. על מצות ומרורים יאכלוהו. כהלל הזקן שאמר כהלל הזקן שאמר כהלל הזקן שאמר כהלל הזקן שאמר 
רגיפין רגיפין רגיפין רגיפין     ד֗ ד֗ ד֗ ד֗ פיאכ֗ פיאכ֗ פיאכ֗ פיאכ֗ ואם היה שבת, , , , , תתתתבבבבואן כאן סואן כאן סואן כאן סואן כאן ס

הדבר פלא ויברך. ויברך. ויברך. ויברך. ות וחצי, ככריקח שתי  ונצף,ונצף,ונצף,ונצף,
  עצום. 

        
ימשכו באכילה , , , , ימתדו באלעשאימתדו באלעשאימתדו באלעשאימתדו באלעשאם ם ם ם תתתת

, , , , טאב להםטאב להםטאב להםטאב להם    ומאומאומאומאישרבון ישרבון ישרבון ישרבון וווולון לון לון לון ויאכויאכויאכויאכ ובסעודה,
    אןאןאןאן    ךךךךאלאלאלאלד֗ ד֗ ד֗ ד֗ וכוכוכוכיאכלו וישתו מה שהם רוצים. 

    פי וצט אלקראה להם אןפי וצט אלקראה להם אןפי וצט אלקראה להם אןפי וצט אלקראה להם אןישרבו ישרבו ישרבו ישרבו ן ן ן ן אאאאדו דו דו דו אאאארררראאאא
כמו־כן אם הם רוצים לשתות באמצע  ישרבו.ישרבו.ישרבו.ישרבו.

הקריאה, דהיינו באמצע ההגדה, הדבר מותר. 
ך מוסיף על הכוסות, כי זה בלי ברכה. אין בכ

ויגסלו ויגסלו ויגסלו ויגסלו יסלקו את השלחן, מאידה, מאידה, מאידה, מאידה, תם ירפעו אלתם ירפעו אלתם ירפעו אלתם ירפעו אל
הא הא הא הא וימלווימלווימלווימלוגם את הכוסות, ח, ח, ח, ח, אאאאאקדאקדאקדאקדאידיהם ואלאידיהם ואלאידיהם ואלאידיהם ואל

יו יו יו יו ך עלך עלך עלך עלארארארארם יבם יבם יבם יבתתתת ימלאו את הכוסות יין.גפן, גפן, גפן, גפן, 
 השלישי.כוס היברך על , , , , ל֗ת ל֗ת ל֗ת ל֗ת אאאא֗ת ֗ת ֗ת ֗ת ללללס אס אס אס אאאאאככככאלאלאלאל

הוא קצת קיצר פה, חסר  ון.לברכת המז ,הכוונה
  ן'. המלים 'ברכת המזופה את 

        
יה בורא פרי הגפן, יה בורא פרי הגפן, יה בורא פרי הגפן, יה בורא פרי הגפן, עלעלעלעל    אלך, יבארךאלך, יבארךאלך, יבארךאלך, יבארךד֗ ד֗ ד֗ ד֗     בעדבעדבעדבעדוווו

בע, ויבתדי בע, ויבתדי בע, ויבתדי בע, ויבתדי אאאארררראלכוס אלאלכוס אלאלכוס אלאלכוס אלוימלו וימלו וימלו וימלו     ויתכון וישרבון.ויתכון וישרבון.ויתכון וישרבון.ויתכון וישרבון.
ואחרי     ....וכו'א, שפוך חמתך א, שפוך חמתך א, שפוך חמתך א, שפוך חמתך והוא הד֗ והוא הד֗ והוא הד֗ והוא הד֗     בלג֗ בלג֗ בלג֗ בלג֗     מן חי֗ת מן חי֗ת מן חי֗ת מן חי֗ת 

ויסבו וישתו. וימלאו את  זה יברך עליו בפה"ג
הכוס הרביעי, ויתחיל מן המקום שהפסיק 

  'שפוך חמתך'.(בהלל) והוא זה, 
        

כותב כך,  אגדתא דפסחא]ב[ בעץ חיים מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
    ואםואםואםואם    ....הואהואהואהוא    יפהיפהיפהיפה    ומנהגומנהגומנהגומנהג    ....לשמרולשמרולשמרולשמרו    נהגונהגונהגונהגו    ,,,,השניהשניהשניהשני    החציהחציהחציהחצי

    רמזרמזרמזרמזלו לו לו לו     איןאיןאיןאין"ל אעפ"י שאין לו. פרי עץ חיים] [ר
דהיינו, כאשר בוצעים ). ). ). ). ץץץץ""""הרשבהרשבהרשבהרשב((((    מקוםמקוםמקוםמקום    בשוםבשוםבשוםבשום

את החצי מצה, שומרים את החצי השני 
לאפיקומן. מה המקור? אין מקור. אבל 
הרשב"ץ כותב, שכך נוהגים. נו, א"כ לא פלא 
אם מהרי"ץ העתיק כאן את לשון התכאליל 

  הראשונות, ובדורות הראשונים לא נהגו כך. 
    לקשרהלקשרהלקשרהלקשרה    ונהגוונהגוונהגוונהגומהרי"ץ מוסיף עוד דבר,  אבלאבלאבלאבל

    ד]ד]ד]ד]""""לללל    ב,ב,ב,ב,""""יייי    [שמות[שמות[שמות[שמות    שםשםשםשם    עלעלעלעל    ,,,,שכמושכמושכמושכמו    שעלשעלשעלשעל    בסודרבסודרבסודרבסודר
    וגםוגםוגםוגם    ,,,,שכמםשכמםשכמםשכמם    עלעלעלעל    בשמלותםבשמלותםבשמלותםבשמלותם    צרורותצרורותצרורותצרורות    משארותםמשארותםמשארותםמשארותם

    וכןוכןוכןוכן    לללל""""רשרשרשרש    בשםבשםבשםבשם    אחרוניםאחרוניםאחרוניםאחרונים((((    ישכחנהישכחנהישכחנהישכחנה    שלאשלאשלאשלא    כדיכדיכדיכדי
            דת ימים).דת ימים).דת ימים).דת ימים).חמחמחמחמ    כתבכתבכתבכתב

        
, קצת התלבטתי בעניין, 'חיים פרי עץ' בפירושבפירושבפירושבפירוש

מדוע מהרי"ץ כותב זאת בשמם? תכתוב, שכך 
הוא מנהגינו. אבל כעת הבנתי, אורו עיני. אין 
הכי נמי, קדמונינו לא נהגו כך. לכן מהרי"ץ לא 
יכל לכתוב, כך מנהגינו. כנראה בדורות 
האחרונים, ראו כי כך כותב הרשב"ץ 

וג, אז והאחרונים, והחמ"י כותב שכך ראוי לנה
תיקרא הם נהגו כך, מבחינת 'מהיות טוב אל 

, ובשכתפוסקים רע', כיון שעלולים לשכוח. יש 
להניח אותו מתחת המפה. 'צרורות בשמלותם' 
זה עוד יותר טוב, כיון שזה נמצא על הכתף. 

כך, לגמרי אבל כנראה שקדמונינו לא נהגו 
ושמו זאת על השלחן. אין הלכה אחרת. א"כ, 

  לא. זה מצויין וטוב.הדבר הפלא ופ
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[שיעור מוצש"ק חיי שרה ומוצש"ק בזמנו אגב,  דרךדרךדרךדרך
רי יהרב יואב גובידידנו , ]שנת ה'תשע"ווישלח 

כת"י, דיברנו עליו הי"ו מצא תכלאל ישן 
דבר ( געתי לידי החלטהיבעבר, ולאחרונה ה

, כי לא פחות ולא )שבעבר לא היה ברור אצלי
זצוק"ל. יותר, זהו כתב יד של מהר"י בשירי 

שמחתי מאד בכך. השוויתי גם את הכת"י, וגם 
מבחינת הדיוק זה מתאים לו, וגם לפי השנה 
שבה נכתב התכלאל, שנת הת"ז, זה היה עדיין 
בחייו. הכת"י הזה, מתאים לו מאד. וממילא, 
ערך התכלאל הזה עלה בעיני הרבה יותר. 
בהקדמתו כתב הרב גובירי, 'נשתדל להוציא 

לל תרגום כל המלים וכו', זה את הספר לאור כו
נכתב בשנת ה'תשע"ו, ולבינתיים אינני רואה 
שזז משהו. אבל חושבני, כי כעת אם הוא יידע 
  שזהו כת"י של מהר"י בשירי, הוא יותר יזדרז. 

  
המלים שכתב מהרי"ץ באגדתא דפסחא  כלכלכלכל

הקטנה הזאת שלפנינו, כתובים גם בכת"י הזה 
הוא  של מהר"י בשירי. לשון מהרי"ץ כאן,

כלשון מהר"י בשירי בתכלאל הזה. האמת 
היא, כי בפירוש 'פרי עץ חיים' הבאתי זאת 
מספרי תכאליל אחרים, אבל לא בדיוק. 
בכת"י הזה, הדבר יותר דומה לכך. כתוב שם 

' עלי'בדיוק את המלים האלה, שישים זאת 
', דהיינו על השלחן. וגם לגבי העניין אלמאידה

ים וחצי, גם השני, שבשבת צריך לקחת שת
אני הבאתי זאת בפרי עץ דבר זה כתוב כאן. 

חיים, בשם תכאליל שכתוב בהם כך, ומאידך 
  שישנם כאלה האומרים ההיפך. 

        
 ככרכעת בעז"ה, את הנושא הזה של  נבררנבררנבררנברר

  וחצי, ובשבת שתים וחצי.
        

להקדים, כי הנושא הזה, כמה לקחת  צריךצריךצריךצריך
'לחם עוני' בליל הסדר, זהו דבר השנוי 

הרי"ף והרמב"ם פוסקים, אחד וחצי. במחלוקת. 
הם לא כותבים במפורש, מה עושים בשבת. 
למה אחד וחצי? חיזקנו זאת מדברי הגר"א 
האומר, שכאשר עושים יותר מאחד וחצי, זה 

  לא דרך עניות. 

לפני שאמשיך, כיון שכעת אנחנו מדברים  אוליאוליאוליאולי
 על מצרים, נזכרתי במשהו שברצוני לומר לכם.

תא, כדי לרענן קצת את זו מילתא דבדיחו
   המחשבה.

        
י    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאתבתורה,  כתובכתובכתובכתוב יַהִחּוִ יַהִחּוִ יַהִחּוִ יִני     ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ַהַעְרִקיַהַעְרִקיַהַעְרִקיַהַעְרִקי    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ַהִחּוִ יִני ַהּסִ יִני ַהּסִ יִני ַהּסִ ַהּסִ

היכן היא ארץ סין? גם בספר  ....]י"ז י', בראשית[
בכמה . . . . ִסיִניםִסיִניםִסיִניםִסיִנים    ֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץכתוב, ] י"ב מ"ט,[ וישעיה

והרבה חושבים מקומות, מוזכרת ארץ סין, 
שהכוונה לארץ סין הנמצאת במזרח הרחוק. 

זה לא נכון. ארץ סין המוזכרת במקרא,  אבל
היא בסביבות ארץ ישראל. אולי ישנם כמה 
'סין', ישנם כאלה האומרים שזה טריפולי, אבל 
טריפולי יש בכמה מקומות, בלבנון וגם בלוב, 
אבל יש 'סין' שהיא במצרים. ישנו פסוק מפורש 

ּמִֹתי ]ט"ו-ל', י"ד[בספר יחזקאל  ּמִֹתיַוֲהׁשִ ּמִֹתיַוֲהׁשִ ּמִֹתיַוֲהׁשִ ְתרֹוס     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוֲהׁשִ ְתרֹוס ּפַ ְתרֹוס ּפַ ְתרֹוס ּפַ ּפַ
י, וגו' ַפְכּתִ יְוׁשָ ַפְכּתִ יְוׁשָ ַפְכּתִ יְוׁשָ ַפְכּתִ . . . . וגו' ִמְצָרִיםִמְצָרִיםִמְצָרִיםִמְצָרִים    ָמעֹוזָמעֹוזָמעֹוזָמעֹוז    ִסיןִסיןִסיןִסין    ַעלַעלַעלַעל    ֲחָמִתיֲחָמִתיֲחָמִתיֲחָמִתי    ְוׁשָ

דבר או וישנו משהו הדומה לכך, או שזה אותו ה
 יחזקאלשהוא קשור לדבר זה, כתוב בנביא 

ְגּדֹל ]י' [כ"ט, ְגּדֹלִמּמִ ְגּדֹלִמּמִ ְגּדֹלִמּמִ בּול    ְוַעדְוַעדְוַעדְוַעד    ְסֵוֵנהְסֵוֵנהְסֵוֵנהְסֵוֵנה    ִמּמִ בּולּגְ בּולּגְ בּולּגְ המדובר  ....ּכּושׁ ּכּושׁ ּכּושׁ ּכּושׁ     ּגְ
  ג"כ על המקום הזה. 

        
בזמנינו, מדברים על סין הידועה. הרבה  היוםהיוםהיוםהיום
ו, כנראה בגלל שישנם מפרשים גויים טע

שאמרו, שארץ סין הכוונה לצ'יינה, זאת הארץ 
שע"י יפן. כנראה דימו את השם, ולא שמו לב 
שזה לא בדיוק מתאים, כי בנביא לא מדברים 

  על המקום הזה. 
        

אומרים, שפעם בדורות שעברו, בדורות  הםהםהםהם
  הקודמים, היו שם חכמים וכו' בחכמת התכונה.

        
ים, על אחד מהרבנים העוסקים מספר שמעתישמעתישמעתישמעתי

בקירוב רחוקים, שהוא ניצל זאת פעם. 
לצערינו, ישנם היום אנשים הרחוקים מתורה 
ויר"ש, ואם יבואו ויגידו להם, תשמעו, חז"ל 
אומרים כך וכך, הם לא מקבלים. אז הוא אמר 
להם, היום אני אגיד לכם משהו מחכמי סין. אם 

זה גויים,  זה מחכמי סין, הם מוכנים לשמוע. אם
מאומות העולם, או מאיזו אוניברסיטה, או 
מאיזה 'גיהנם', זה טוב להם. זאת הם מוכנים 
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לשמוע. אבל אם תגיד להם בשם חז"ל, הם לא 
יקבלו. א"כ הוא בא ואמר להם כל מיני דברים. 
והם התפעלו, אה, איזה דברי חכמה. לאחר 
שהם שמעו את כל ההרצאה, הם אמרו לו, אה, 

, איזה חכמים, ממש. היו פעם חכמים איזה יופי
גדולים וכו'. יפה מאד. אמר להם, כעת תשמעו. 
אפתח לכם את משניות מסכת אבות, וכל מה 
שאמרתי כתוב שם. פותח להם בפרק ד', 

ארבע ארבע ארבע ארבע שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם. שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם. שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם. שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם. 
מדות באדם, שלי שלי שלך שלך. ארבע מדות מדות באדם, שלי שלי שלך שלך. ארבע מדות מדות באדם, שלי שלי שלך שלך. ארבע מדות מדות באדם, שלי שלי שלך שלך. ארבע מדות 

כן הייש ספוג ומשפך. הראה להם, בתלמידים, בתלמידים, בתלמידים, בתלמידים, 
הכל כתוב. הוא הסביר להם את כל הדברים 
בהרחבה, והראה להם שהכל כתוב במסכת 
אבות. הם התפעלו מאד. שאלו אותו, למה לא 
אמרת לנו מתחילה שזה כתוב במסכת אבות? 
ענה להם, מה אתם רוצים? אם הייתי אומר לכם 
שזה כתוב במסכת אבות, לא הייתם רוצים 

בכל זאת לשמוע. אבל אגיד לכם את האמת, 
אני לא שיקרתי, כי כתוב בהתחלת המסכת, 

את זה אתם  ............""""מסיִנימסיִנימסיִנימסיִני""""משה קיבל תורה משה קיבל תורה משה קיבל תורה משה קיבל תורה 
  תקבלו.

        
כפי שאמרנו, זאת ארץ סין הנמצאת שם  א"כא"כא"כא"כ

במזרח הרחוק, אבל אנחנו מדברים על סין 
הנמצאת במצרים. כיון שאנחנו מדברים כעת 

  על יציאת מצרים, לכן קישרתי בין הדברים. 
  

ו. הגר"א אחז, כי צריך לקחת לעניינינ נחזורנחזורנחזורנחזור
מצה וחצי. כך הוא עשה למעשה, למרות 
שהאשכנזים לא נהגו כך. ואחריו נהגו כך כמה 
גדולים, אשר נמשכו אחרי ההנהגות שלו. אבל 

הר"ר מ, ל[בשו"ת ח"ג סי' כ"ב]בעל מנחת אלעזר 
חיים אלעזר ממונקטש זצ"ל, דוחה את דברי 

הגר"ש הגר"א הללו, ומשיג עליו. מצד שני, 
[במדריך כשרות לפסח "גלאט" אלישיב זצ"ל 

שבהוצאת בד"צ שארית ישראל, שנת ה'תשע"א דף 
, עונה לו על טענותיו. לא אכנס לכל ק"ח]-ק"ז

הזה, כיון שזהו נושא ארוך, אלא  הענייןפרטי 
  רק לשני דברים הנוגעים לעניינינו.

        

 'הביאו מצה', ,לשון המשנהמדייק מ הגר"אהגר"אהגר"אהגר"א
ולא מצות, משמע שזאת מכך שכתוב 'מצה' 

מנחת אלעזר, מתווכח  ובעלרק מצה אחת. 
מביא את מה שכתוב בראשונים  איתו. הוא

איזו קושיא חזקה. הוא  כעת תשמעו אבל וכו',
    וטעםוטעםוטעםוטעם    נהנהנהנהווווכוכוכוכו    כתבכתבכתבכתב    לללל""""דבכהאריזדבכהאריזדבכהאריזדבכהאריז    ובפרטובפרטובפרטובפרט, כך טוען

קוני קוני קוני קוני בתיבתיבתיבתי    זהזהזהזה    מבוארמבוארמבוארמבואר    כיכיכיכי    וגםוגםוגםוגם    ,,,,דוקאדוקאדוקאדוקא    מצותמצותמצותמצות' ' ' ' לגלגלגלג
    תקינותקינותקינותקינו    אלואלואלואלו    יפיןיפיןיפיןיפיןטטטט' ' ' ' גגגג    ולקבלולקבלולקבלולקבל    בבבב""""עעעע    טטטט""""קקקק    דףדףדףדף    קקקק""""זוהזוהזוהזוההההה

    לברכאלברכאלברכאלברכא    לעילאלעילאלעילאלעילאדדדד    מצהמצהמצהמצה    חדחדחדחד    ,,,,דפסחדפסחדפסחדפסח    מצותמצותמצותמצות    תלתתלתתלתתלת
    בלאבלאבלאבלא    עניעניעניעני    לחםלחםלחםלחם' ' ' ' גגגג    ,,,,משנהמשנהמשנהמשנה    לחםלחםלחםלחם' ' ' ' בבבב    ,,,,המוציאהמוציאהמוציאהמוציא    בהבהבהבה

    בביאורבביאורבביאורבביאור    שםשםשםשם    בתיקוניםבתיקוניםבתיקוניםבתיקונים    וכןוכןוכןוכן    ....הההה""""עכלעכלעכלעכל    מלחאמלחאמלחאמלחא
    הריהריהריהרי    ....שינוישינוישינוישינוי    בליבליבליבלי    נוסחאנוסחאנוסחאנוסחא    יייילהאילהאילהאילהאי    להלהלהלה    גרסגרסגרסגרס    אאאא""""הגרהגרהגרהגר

    ....מצותמצותמצותמצות' ' ' ' גגגג' ' ' ' דצריכידצריכידצריכידצריכי    ,,,,קקקק""""זוהזוהזוהזוהקוני הקוני הקוני הקוני הבתיבתיבתיבתי    כןכןכןכן    מפורשמפורשמפורשמפורש
    שהקבלהשהקבלהשהקבלהשהקבלה    מקוםמקוםמקוםמקום    כלכלכלכלבבבבדדדד    דאףדאףדאףדאף    ,,,,הכללהכללהכללהכלל    ונודעונודעונודעונודע

    היכאהיכאהיכאהיכא    ממממ""""ממממ    ,,,,''''כגמכגמכגמכגמ    הלכההלכההלכההלכה    ,,,,ילןילןילןילןדדדד' ' ' ' הגמהגמהגמהגמ    עםעםעםעם    חולקתחולקתחולקתחולקת
    ומפורשיםומפורשיםומפורשיםומפורשים    וסקיםוסקיםוסקיםוסקיםפפפפוהוהוהוה    ,,,,הכרעהכרעהכרעהכרע    נמצאנמצאנמצאנמצא    לאלאלאלא    סססס""""דבשדבשדבשדבש

    הקבלההקבלההקבלההקבלה    אזאזאזאז    ,,,,סססס""""השהשהשהש    בריבריבריברידדדד' ' ' ' בפיבפיבפיבפי    מחולקיםמחולקיםמחולקיםמחולקים
    אואואואו    קקקק""""הזוההזוההזוההזוה' ' ' ' כדכדכדכד    לעשותלעשותלעשותלעשות    הכריעהכריעהכריעהכריע    ימיתימיתימיתימיתהפנהפנהפנהפנ

העניין אינו ברור.  ,בש"ס    הרי. . . . לללל""""האריזהאריזהאריזהאריז
הפוסקים הראשונים, נחלקו בכך. ישנם 
האומרים, תקח שנים ותבצע אחד. וישנם 
האומרים, תקח שלש ותבצע אחד, כי ה'לחם 
משנה' הוא השלישי. הויכוח הוא, כי צריך 
לקחת מיו"ט 'לחם משנה', מאידך צריך גם 
'לחם עוני'. השאלה היא, האם ה'לחם עוני', 
הוא מתוך השתים של לחם משנה, או שזה חוץ 
מן השתים הללו. ישנו ויכוח בכך, איך לפרש, 

  אז הקבלה תכריע, הזוהר והאר"י. 
        

    תותותותוווווקיאקיאקיאקיאבבבב    לרובלרובלרובלרוב    לללל""""זזזז    אאאא""""הגרהגרהגרהגר    כיכיכיכי    ,,,,לומרלומרלומרלומר    ואיןואיןואיןואין
    וווורבינרבינרבינרבינ    מדברימדברימדברימדברי    ככככ""""ככככ    זדעזעזדעזעזדעזעזדעזעננננ    לאלאלאלא    הקבלההקבלההקבלההקבלה    בחכמתבחכמתבחכמתבחכמת

    הכונותהכונותהכונותהכונות' ' ' ' בסבסבסבס    שששש""""למלמלמלמ    חשחשחשחש    לאלאלאלא    כןכןכןכן    עלעלעלעל    כיכיכיכי    ,,,,לללל""""האריזהאריזהאריזהאריז
    בשאריבשאריבשאריבשארי    כיוצאכיוצאכיוצאכיוצא    וכןוכןוכןוכן    ,,,,דוקאדוקאדוקאדוקא    מצותמצותמצותמצות' ' ' ' לגלגלגלג    לללל""""להאריזלהאריזלהאריזלהאריז
    פירושופירושופירושופירושו    בהקדמתבהקדמתבהקדמתבהקדמת    וכמבוארוכמבוארוכמבוארוכמבואר    ינו,ינו,ינו,ינו,אאאאה ה ה ה זזזז    ,,,,מנהגיומנהגיומנהגיומנהגיו

    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    המובהקהמובהקהמובהקהמובהק    תלמידותלמידותלמידותלמידו' ' ' ' שכשכשכשכ    ,,,,דצניעותאדצניעותאדצניעותאדצניעותא    ראראראראפפפפלסלסלסלס
    כיכיכיכי    ''''וכוכוכוכ    ,,,,''''הנזהנזהנזהנז    ספקספקספקספק    שמכחיששמכחיששמכחיששמכחיש    לללל""""זזזז    אזיןאזיןאזיןאזיןמוולמוולמוולמוול    חחחח""""מהרמהרמהרמהר
    אישאישאישאיש    כיכיכיכי    ,,,,אאאאווווהההה    ניחתניחתניחתניחת    לללל""""דהאריזדהאריזדהאריזדהאריז    שמושמושמושמו    יייימפנמפנמפנמפנ    אאאא""""הגרהגרהגרהגר

    נתפעלנתפעלנתפעלנתפעל    מאתומאתומאתומאתו    דברודברודברודברו    ומדיומדיומדיומדי    ,,,,הואהואהואהוא    ושושושושקדקדקדקד    יםיםיםיםאלהאלהאלהאלה
        . עליו נו, אז תסביר לי, כיצד אתה חולק    ....''''וכווכווכווכו
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    גםגםגםגם    מפורשמפורשמפורשמפורש    שהואשהואשהואשהוא    כיוןכיוןכיוןכיון    ,,,,דידןדידןדידןדידן    בנידוןבנידוןבנידוןבנידוןעכ"פ עכ"פ עכ"פ עכ"פ 
    ככככ""""עעעע    ,,,,לללל""""כנכנכנכנ    מצותמצותמצותמצות' ' ' ' גגגג    דצריכיןדצריכיןדצריכיןדצריכין    ,,,,קקקק""""זוהזוהזוהזוהההההני ני ני ני ווווקקקקבתיבתיבתיבתי

        ....לללל""""זזזז    אאאא""""הגרהגרהגרהגר    עלעלעלעל    רבתירבתירבתירבתי    תימהתימהתימהתימה    הואהואהואהוא    בודאיבודאיבודאיבודאי
        

ה לא 'תימה' הגרי"ש אלישיב זצ"ל ואומר, זבא בא בא בא 
מה הקושיא שלך. שכתוב בזוה"ק  ולא 'רבתי'.

ירושלמי, כתוב שתים. תלמוד אחרת? אבל ב
כעת יש לנו תלמוד בבלי, שם הדבר אינו ברור, 
ובתלמוד ירושלמי כתוב שתים, ובזוה"ק כתוב 

  שלש, אז הגר"א הכריע כדברי הירושלמי. 
        

    הדברהדברהדברהדבר    ובעיקרובעיקרובעיקרובעיקרהגרי"ש אלישיב כותב שם,  כךכךכךכך
    מוכחמוכחמוכחמוכח    ,,,,לשונולשונולשונולשונו    וזהוזהוזהוזה    ב]ב]ב]ב]""""ננננ' ' ' ' סיסיסיסי    בבבב""""[ח[ח[ח[ח    רוערוערוערועזזזז    אוראוראוראור    עייןעייןעייןעיין

    דאמרינןדאמרינןדאמרינןדאמרינן    ,,,,שתיםשתיםשתיםשתים    אםאםאםאם    כיכיכיכי    בעינןבעינןבעינןבעינן    דלאדלאדלאדלא    בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי
    ברכתברכתברכתברכת    היאהיאהיאהיא    איזואיזואיזואיזו    ,,,,פסחיםפסחיםפסחיםפסחים    ערביערביערביערבי    בפרקבפרקבפרקבפרק    בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי

    מןמןמןמן    ופורסופורסופורסופורס    שלימהשלימהשלימהשלימה    גביגביגביגבי    עלעלעלעל    פרוסהפרוסהפרוסהפרוסה    מניחמניחמניחמניח    ,,,,מצהמצהמצהמצה
    הארץ,הארץ,הארץ,הארץ,    מןמןמןמן    לחםלחםלחםלחם    המוציאהמוציאהמוציאהמוציא' ' ' ' וכווכווכווכו    ומברךומברךומברךומברך    הפרוסההפרוסההפרוסההפרוסה
    ההיאההיאההיאההיא    עלעלעלעל    דמברךדמברךדמברךדמברך    עדעדעדעד    אכילאכילאכילאכיל    ולאולאולאולא    במילחאבמילחאבמילחאבמילחא    וטמישוטמישוטמישוטמיש
    וציונווציונווציונווציונו    תיותיותיותיובמצובמצובמצובמצו    קדשנוקדשנוקדשנוקדשנו    אשראשראשראשר    דהמוציאדהמוציאדהמוציאדהמוציא    אומצאאומצאאומצאאומצא

    הגהותהגהותהגהותהגהות    כתבכתבכתבכתב    וכןוכןוכןוכן    ....שםשםשםשם    עייןעייןעייןעיין' ' ' ' כוכוכוכו    מצהמצהמצהמצה    אכילתאכילתאכילתאכילת    עלעלעלעל
    שאיןשאיןשאיןשאין    גאוניםגאוניםגאוניםגאונים    וישוישוישויש    ,,,,מ]מ]מ]מ]""""מחומחומחומחו    חחחח""""פפפפ    םםםם""""[ברמב[ברמב[ברמב[ברמב    מיימוניותמיימוניותמיימוניותמיימוניות

    ....''''וכווכווכווכו    לשתיםלשתיםלשתיםלשתים    פורספורספורספורס    ואחתואחתואחתואחת    מצותמצותמצותמצות    שתישתישתישתי    אלאאלאאלאאלא    עושיןעושיןעושיןעושין
    וכןוכןוכןוכן    ....הרואההרואההרואההרואה    פרקפרקפרקפרק    בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי    בפירושבפירושבפירושבפירוש    הואהואהואהוא    וכןוכןוכןוכן

    בכלליבכלליבכלליבכללי    חמדחמדחמדחמד    שדישדישדישדי    ועייןועייןועייןועיין    ....וכו'    הההה""""הראביהראביהראביהראבי    כתבכתבכתבכתב
    דפליגידפליגידפליגידפליגי    דהיכידהיכידהיכידהיכי    ט'],ט'],ט'],ט'],    אותאותאותאות' ' ' ' בבבב' ' ' ' סיסיסיסי[[[[    הפוסקיםהפוסקיםהפוסקיםהפוסקים

    ....כהירושלמיכהירושלמיכהירושלמיכהירושלמי    נקטינןנקטינןנקטינןנקטינן    ,,,,הקדושהקדושהקדושהקדוש    והזוהרוהזוהרוהזוהרוהזוהר    ושלמיושלמיושלמיושלמיהירהירהירהיר
    אאאא""""הגרהגרהגרהגר    עלעלעלעל    רבתירבתירבתירבתי    ולאולאולאולא    תימהתימהתימהתימה    לאלאלאלא    כאןכאןכאןכאן    ואיןואיןואיןואין

        ....הההה""""זצוקללהזצוקללהזצוקללהזצוקללה
        

פרי עץ חיים, בס"ד ב    כתבתיהנושא הזה, לגבי לגבי לגבי לגבי 
בעצם זאת אינה תשובה. הדבר אינו כי נלע"ד 

לא היה  ,הזה הירושלמיהירושלמיהירושלמיהירושלמינכון. והסיבה היא, כי 
. דהיינו, בתלמוד ירושלמי שלפנינו, ולא נברא
נר  נמצא. כבר הסברתי זאת בספר הדבר לא

, בהרבה מקומות. כי ראשונים רבים, יום טוב
כגון האור זרוע והראבי"ה, מביאים דברים בשם 
הירושלמי, וזה היה רק בירושלמי שלפניהם, 

הוספות  כיון שבירושלמי שהיה להם, היו הרבה
אבל, זה  הירושלמי.זמן יו אחרי מן הגאונים שח

נה סיבה. זה לא עונה לא מקורי. לכן, זאת אי
  על השאלה.

וכי הגר"א , מה עונים על השאלה הזאת? א"כא"כא"כא"כ
  שכח את דברי הזוה"ק?

        
לכך, פשוטה מאד. מי האמיתית  התשובההתשובההתשובההתשובה

שיעיין שם בתיקוני הזוהר, יראה כי הפיסקא 
הזאת סגורה בסוגריים. ברוב הדפוסים, הדבר 
כך. בקיצור, זאת הוספה. זה לא כתוב במקור. 

  שם בכלל גירסא אחרת. חוץ מזה, יש 
        

מנחת אלעזר טוען, שהגר"א בעצמו גורס  בעלבעלבעלבעל
דפוס שעם זאת. אבל מחילה מכבודו, גם ב

ביאור הגר"א זה כתוב בסוגריים. יתירה מכך, 
הגר"א מסביר שם את כל דברי הזוהר הק', ואת 
הפיסקא הזאת הוא לא מסביר. הדבר סימן, כי 
הגר"א אוחז שהפיסקא הזאת אינה קיימת 

  ור, וממילא הוא לא התייחס לכך. במק
        

, [בתשובה שעדיין לא נדפסה] על זאת כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי
מהפיסקא הזאת, לא בפירושו התעלם שהגר"א 

לקביל אילן ' כתובשפירש עליה כלום, ומה 
וכו', הוא בכלל מסביר שהדבר אינו תלת טיפין 

  קשור. בקיצור, אין קשר בין הדברים.
        

רי לגבי דב מה שעוד יותר מפליא, זה אבלאבלאבלאבל
אומר, שצריך לקחת שלש מצות. האר"י ז"ל ה

  תשמעו דבר מעניין מאד. 
        

פירש זצ"ל, ישנן הגהות על ספר אפ למהר"םלמהר"םלמהר"םלמהר"ם
[אור זרוע עמ' שער הכוונות להאר"י, וכתוב שם 

דהיינו הר"ר מאיר אמר מאיר, אמר מאיר, אמר מאיר, אמר מאיר, בזה"ל, רכ"ח] 
פירש, הוא היה אחד ממפיצי תורת האר"י אפ

 שמעו מה הוא אומר, דבר ממשבעולם, ת
    ףףףף""""הריהריהריהרי    ביןביןביןבין    מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקת    שיששיששיששיש    לפילפילפילפי    הנההנההנההנהמפליא. 

, , , , ''''גגגג    אואואואו    מצותמצותמצותמצות' ' ' ' בבבב    הםהםהםהם    אםאםאםאם    לללל""""זזזז    שששש""""להראלהראלהראלהרא    םםםם""""והרמבוהרמבוהרמבוהרמב
    אתאתאתאת    עירבעירבעירבעירב    לאלאלאלא    קדושתוקדושתוקדושתוקדושתו    רוחרוחרוחרוח    הגדולהגדולהגדולהגדול    הרבהרבהרבהרב    גםגםגםגם    לכןלכןלכןלכן
    ככככ""""ואחואחואחואח    ,,,,''''הבהבהבהב    סודותסודותסודותסודות    אמראמראמראמר    תמידתמידתמידתמיד    אלאאלאאלאאלא    ,,,,עמהםעמהםעמהםעמהם' ' ' ' הגהגהגהג

    ,,,,בלבדבלבדבלבדבלבד    חובהחובהחובהחובה' ' ' ' הבהבהבהב    כיכיכיכי    צמו.צמו.צמו.צמו.עעעעני ני ני ני בפבפבפבפ' ' ' ' הגהגהגהג    סודסודסודסוד    מבארמבארמבארמבאר
    ,,,,הדעתהדעתהדעתהדעת    כיכיכיכי    ....''''בגבגבגבג    ככככ""""משאמשאמשאמשא    ,,,,ברכהברכהברכהברכה    בהםבהםבהםבהם    ישישישיש    לכןלכןלכןלכן

      ....ספירהספירהספירהספירה    ולאולאולאולא    נקודהנקודהנקודהנקודה
        



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

10  

שתים. אבל האלו  .'בינה', ויש 'חכמה'יש  הריהריהריהרי
'דעת',  דעת'.ה'מדובר על לגבי השלישית, 

זאת 'נקודה', לא 'ספירה'. הרי ישנן עשר 
ספירות, כח"ב חג"ת נהי"ם. כ'תר ח'כמה ב'ינה 
ח'סד ג'בורה וכו'. 'חכמה' ו'בינה' הן ספירות, 
אבל 'דעת' זאת לא ספירה, אלא נקודה. א"כ 

על השלישית באופן נפרד, תמיד האר"י דיבר 
  כי זהו דבר בפני עצמו.

        
א"כ שהדברים מאירים, גם עפ"י הסוד  רואיםרואיםרואיםרואים

וגם עפ"י הפשט, ושלא קרב זה אל זה. ברוך ה', 
  הכל כאן מיושב.

  
לגבי שבת.  ,היאשנשארה השאלה  אבלאבלאבלאבל

    ומהומהומהומהכותב במפורש בזה"ל,  בעץ חייםמהרי"ץ 
    ,,,,המגידהמגידהמגידהמגיד    הרבהרבהרבהרב    כתבכתבכתבכתב    ,,,,''''וכווכווכווכו    וחציוחציוחציוחצי    ככרככרככרככר    ולוקחולוקחולוקחולוקח    שכתבשכתבשכתבשכתב

    שאמרושאמרושאמרושאמרו    מהמהמהמה    עלעלעלעל    ונסמכוונסמכוונסמכוונסמכו    ,,,,ףףףף""""בהריבהריבהריבהרי    בוארבוארבוארבוארממממ
    פרוסהפרוסהפרוסהפרוסה    שנותןשנותןשנותןשנותן    בפסחבפסחבפסחבפסח    מודיםמודיםמודיםמודים    הכלהכלהכלהכל    ],],],],שםשםשםשם[[[[    בברכותבברכותבברכותבברכות

    הגאוניםהגאוניםהגאוניםהגאונים    מןמןמןמן    הרבההרבההרבההרבה    דעתדעתדעתדעת    וזהוזהוזהוזה    ,,,,ובוצעובוצעובוצעובוצע    שלימהשלימהשלימהשלימה    לתוךלתוךלתוךלתוך
        ....לללל""""עכעכעכעכ    וכו'

  
    סברא, ליקחסברא, ליקחסברא, ליקחסברא, ליקח    עודעודעודעוד    דישדישדישדיש    ודעודעודעודע, כך אומר ומהרי"ץומהרי"ץומהרי"ץומהרי"ץ

    השלימיםהשלימיםהשלימיםהשלימים    ....באמצעבאמצעבאמצעבאמצע    ופרוסהופרוסהופרוסהופרוסה    שלימיםשלימיםשלימיםשלימים    ככרותככרותככרותככרות    שנישנישנישני
    ,,,,טוביםטוביםטוביםטובים    ימיםימיםימיםימים    כבשארכבשארכבשארכבשאר    משנהמשנהמשנהמשנה    לחםלחםלחםלחם    משוםמשוםמשוםמשום

    ....עעעע""""השהשהשהש    ןןןן""""מרמרמרמר    דעתדעתדעתדעת    וכןוכןוכןוכן    ....ייייעונעונעונעונ    לחםלחםלחםלחם    משוםמשוםמשוםמשום    והפרוסהוהפרוסהוהפרוסהוהפרוסה
    ....שנתבארשנתבארשנתבארשנתבאר    כמוכמוכמוכמו    ,,,,כןכןכןכן    אינואינואינואינו    ,,,,ורבינוורבינוורבינוורבינו    ףףףף""""הריהריהריהרי    וסברתוסברתוסברתוסברת
    וסייםוסייםוסייםוסיים    ,,,,בזהבזהבזהבזה    הפוסקיםהפוסקיםהפוסקיםהפוסקים    מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקת    הביאהביאהביאהביא    ץץץץ""""והרשבוהרשבוהרשבוהרשב

    בחולבחולבחולבחול    דביןדביןדביןדבין    ,,,,ףףףף""""הריהריהריהרי    שכתבשכתבשכתבשכתב    מהמהמהמה    אאאאהוהוהוהו    והעיקרוהעיקרוהעיקרוהעיקר    ,,,,בהבהבהבה
    וכןוכןוכןוכן    ....שששש""""יעיעיעיע    אחדאחדאחדאחד    ובוצעובוצעובוצעובוצע    שתיםשתיםשתיםשתים    מביאמביאמביאמביא    בשבתבשבתבשבתבשבת    ביןביןביןבין

הוא כותב במפורש, שזה     ....המנהיגהמנהיגהמנהיגהמנהיג    בספרבספרבספרבספר    כתבכתבכתבכתב
        בין בחול בין בשבת. 

        
המדובר שלפנינו,  בכת"ילכאורה,  אבלאבלאבלאבל

  מהרי"ץ מביא כי בשבת יש לקחת שתים. 
        

 אתשאי אפשר להכחיש לדעת, ברור  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
כתוב רק בתכלאל אחד, או במה  לא זה, הדבר

חושבני, כי בזמן הזה, אבל שכתב מהרי"ץ כאן. 
כאשר מהרי"ץ כתב את ההגדש"פ הזאת, 
מסתמא הוא עוד לא כתב את העץ חיים. 

ם שלפנינו, נכתב יותר דהיינו, הספר עץ חיי

מאוחר. ולמעשה, אכן כך נוהגים. זאת אומרת, 
יש אצלינו את שתי הקצוות'. אלו הנוהגים 

ים תמיד שלש מצות. לקחת שלש מצות, לוקח
תמיד אחד  ומי שלוקחים אחד וחצי, לוקחים

שתים, וחוצה אחת בעה"ב וחצי. דהיינו, לוקח 
לשתים, ומברך. גם בשבת. יש את שתי 

הקיצוניים, או תמיד אחד וחצי, או הקצוות 
תמיד שתים וחצי. אין את הפשרה הזאת 

  באמצע. 
        

כך שרבים מקדמונינו , אי אפשר להכחיש, אבלאבלאבלאבל
הדבר גם מובא בדברי הגאונים. יתירה  עשו.

מכך, ישנם כאלה האומרים, שאפילו לדעת 
הרשב"ץ מבין מדברי אלא שהרי"ף הדבר כך. 

ך אחריו, הרי"ף, שאין הבדל. ומהרי"ץ נמש
  וכתב כך להלכה ולמעשה.

        
בספרי התכאליל הקדמונים, לדעת,  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים

כפי שהבאנו מקודם מהתכלאל של מהר"י 
בשירי, וב'פרי עץ חיים' הבאתי שישנם הרבה 
תכאליל כאלה, האומרים כי יום שבת שאני. 
וזאת מחלוקת בעצם כבר מזמן הראשונים. 
בעץ חיים מהרי"ץ הכריע, שאפילו בשבת הדין 
כך. אבל שימו לב, מהרי"ץ לא כתב שכך 

  מנהגינו, אלא שכך כותב הרשב"ץ. 
        

מהרי"ץ ממש מאירים עיניים. הוא נזהר,  דברידברידברידברי
הוא לא כתב שכך נוהגים, אלא שהרשב"ץ כך 

בספרי שמהרי"ץ לא ראה כיון אומר. כנראה 
שישנן דעות אחרות, והיה נראה לו הפוס' 

אבל שהדבר צודק, וממילא הוא הכריע כמותו. 
מהרי"ץ לא כתב, שכך נוהגים. גם אי אפשר 
לומר שכך נוהגים, כיון שבמציאות רואים 
בספרי קדמונינו, שישנם כאלה אשר עשו 
בשבת אחרת. בימות החול, עשו אחד וחצי, 

  ובשבת שתים וחצי. 
        

כתבתי בס"ד כך, [דף שנ"ב] עץ חיים  בפריבפריבפריבפרי
    ,,,,ושוניםושוניםושוניםושונים    רביםרביםרביםרבים    יייי""""כתכתכתכת    אלילאלילאלילאלילבתכבתכבתכבתכ    וכשבדקתיוכשבדקתיוכשבדקתיוכשבדקתי

    היינוהיינוהיינוהיינו    וחציוחציוחציוחצי    שככרשככרשככרשככר    מהםמהםמהםמהם    קקקקבחלבחלבחלבחל    כתובכתובכתובכתוב    מצאתימצאתימצאתימצאתי
    בשבתבשבתבשבתבשבת    חלחלחלחל    אםאםאםאם    אךאךאךאך    ,,,,בחולבחולבחולבחול    פסחפסחפסחפסח    כשחלכשחלכשחלכשחל    דוקאדוקאדוקאדוקא
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    ובחלקובחלקובחלקובחלק    ....וכו'    וחציוחציוחציוחצי    ככרותככרותככרותככרות    שנישנישנישני    ליקחליקחליקחליקח    צריךצריךצריךצריך
    אינואינואינואינו    בשבתבשבתבשבתבשבת    דאףדאףדאףדאף    ומשמעומשמעומשמעומשמע    ,,,,חילקוחילקוחילקוחילקו    מהתכאלילמהתכאלילמהתכאלילמהתכאליל

        ....וכו'    וחציוחציוחציוחצי    ככרככרככרככר    אםאםאםאם    כיכיכיכי    נוטלנוטלנוטלנוטל
        

    לכשחללכשחללכשחללכשחל    בשבתבשבתבשבתבשבת    כשחלכשחלכשחלכשחל    ביןביןביןבין    לחלקלחלקלחלקלחלק    הדברהדברהדברהדבר    ויסודויסודויסודויסוד
    בבבב""""קמקמקמקמ    דףדףדףדף    בבבב""""[ד[ד[ד[ד    גדולותגדולותגדולותגדולות    בהלכותבהלכותבהלכותבהלכות    מבוארמבוארמבוארמבואר    ,,,,בחולבחולבחולבחול

    דאפילודאפילודאפילודאפילו    ,,,,תיבתאתיבתאתיבתאתיבתאדמדמדמדמ    רבנןרבנןרבנןרבנן    ופירשוופירשוופירשוופירשו    ,,,,לללל""""וזוזוזוז    ג]ג]ג]ג]""""קמקמקמקמ
    לאלאלאלא    נמינמינמינמי    טטטט""""וווווביוביוביובי    ,,,,''''וכווכווכווכו    ככרותככרותככרותככרות' ' ' ' בבבב    עלעלעלעל    בוצעבוצעבוצעבוצע    טטטט""""ביוביוביוביו
    בשבתאבשבתאבשבתאבשבתא    פסחאפסחאפסחאפסחא    דמיקלעדמיקלעדמיקלעדמיקלע    והיכאוהיכאוהיכאוהיכא    ,,,,''''וכווכווכווכו    מןמןמןמן    ירדירדירדירד

            ....ככככ""""עעעע    ופרוסהופרוסהופרוסהופרוסה    תרתיתרתיתרתיתרתי    עלעלעלעל    בוצעבוצעבוצעבוצע
        

יוצא, שישנן שתי דעות. ואכן, צריך להבין א"כ א"כ א"כ א"כ 
   את השיטות האלה.

        
[פרק שלשה ועשרים] בספרו יבין שמועה  הרשב"ץהרשב"ץהרשב"ץהרשב"ץ

    בבבב""""עעעע    כ"הכ"הכ"הכ"הדף דף דף דף     [בפסחים[בפסחים[בפסחים[בפסחים    לללל""""זזזז    ףףףף""""ייייהרהרהרהר    תבתבתבתבכככככותב כך, 
    שיהיושיהיושיהיושיהיו    מצותמצותמצותמצות    שתישתישתישתי    אלאאלאאלאאלא    צריךצריךצריךצריך    שאיןשאיןשאיןשאין    ,,,,בדפיו]בדפיו]בדפיו]בדפיו]

    יייישנשנשנשנ    ורדורדורדורדיייי    ההההייייהההה    שהמןשהמןשהמןשהמן    ,,,,שבתשבתשבתשבת    ללללככככככככ    משומרותמשומרותמשומרותמשומרות
    ויחלקויחלקויחלקויחלק    ....בשבתבשבתבשבתבשבת    מומומומוככככ    טובטובטובטוב    ביוםביוםביוםביום    לאחדלאחדלאחדלאחד    העומרהעומרהעומרהעומר
    שלשלשלשל    וווודרכדרכדרכדרכ    מהמהמהמה    י,י,י,י,עונעונעונעונ    לחםלחםלחםלחם    משוםמשוםמשוםמשום    ,,,,םםםםיייילשנלשנלשנלשנ    האחתהאחתהאחתהאחת

    הפרוסההפרוסההפרוסההפרוסה    ויתןויתןויתןויתן    ....בפרוסהבפרוסהבפרוסהבפרוסה    אןאןאןאןככככ    אףאףאףאף    בפרוסהבפרוסהבפרוסהבפרוסה    ייייענענענענ
    עלעלעלעל    אאאאייייהמוצהמוצהמוצהמוצ    ברךברךברךברךייייוווו    ,,,,ובוצעובוצעובוצעובוצע    מהמהמהמהייייהשלהשלהשלהשל    בתוךבתוךבתוךבתוך

    ללללהכהכהכהכ    ב]ב]ב]ב]""""עעעע    ט"לט"לט"לט"ל    [ברכות[ברכות[ברכות[ברכות    דאמרינןדאמרינןדאמרינןדאמרינןוכוכוכוכ    ,,,,הפרוסההפרוסההפרוסההפרוסה
    השלימההשלימההשלימההשלימה    בתוךבתוךבתוךבתוך    פרוסהפרוסהפרוסהפרוסה    שמניחשמניחשמניחשמניח    בפסחבפסחבפסחבפסח    מודיםמודיםמודיםמודים
ומנהג ומנהג ומנהג ומנהג     לאפיקומן,לאפיקומן,לאפיקומן,לאפיקומן,נהגו להניח החצי נהגו להניח החצי נהגו להניח החצי נהגו להניח החצי וווו כו'.ו    ובוצעובוצעובוצעובוצע

. . . . וכו'יפה הוא, ואם אין לו רמז בשום מקום יפה הוא, ואם אין לו רמז בשום מקום יפה הוא, ואם אין לו רמז בשום מקום יפה הוא, ואם אין לו רמז בשום מקום 
והעיקר הוא מה שכתב הרי"ף ז"ל, דבין בחול והעיקר הוא מה שכתב הרי"ף ז"ל, דבין בחול והעיקר הוא מה שכתב הרי"ף ז"ל, דבין בחול והעיקר הוא מה שכתב הרי"ף ז"ל, דבין בחול 

  . . . . בין בשבת מביא שתים ובוצע אחתבין בשבת מביא שתים ובוצע אחתבין בשבת מביא שתים ובוצע אחתבין בשבת מביא שתים ובוצע אחת
        

כתב הרי"ף דבר כזה, שבין בשבת בין  היכןהיכןהיכןהיכן
ברי"ף. הוא אומר,  בחול? הדבר לא כתוב

הדבר לא  'והעיקר הוא מה שכתב הרי"ף, אבל
כתוב שם במפורש. גם לא ברבינו הרמב"ם. 

תם. ולא רק הוא מבין זאת, מכך שהרי"ף סָ 
הרי"ף אומר, כי מאחר ששהרי"ף סתם, אלא 

אתא דין לחם עוני וגרע לדין לחם משנה. 
לחם משנה, וגם דהיינו, כאשר כתוב בתורה 

נה גם מן, א"כ יש דין לחם מש ביו"ט לא ירד
לחם עוני? הרי  בשבת וגם ביו"ט, ומה עם דין

י הטעם פלחם עוני, מגרע מלחם משנה. אז ל
שהרי"ף כותב, מבין הרשב"ץ, שזהו ג"כ כאשר 

יחול יו"ט בשבת. לא שהדבר כתוב ברי"ף 
  וממילא מובן שה"ה לרמב"ם.במפורש. 

        
שאמרנו, יש בכך מחלוקת. והרשב"ץ  כפיכפיכפיכפי

כך, בדעת הרי"ף, וממילא מסתבר כותב 
שכך היא גם דעת הרמב"ם, וכך גם נהגו לדידיה 

חלק מקדמונינו, וכך גם מהרי"ץ זיע"א כתב 
בפועל בספרו עץ חיים. הוא קיבל את השיטה 

  הזאת, מבלי לכתוב במפורש שכך נוהגים. 
        

מצד שני, מהרי"ץ הרבה פעמים לא נכנס  אבלאבלאבלאבל
ן שהמטרה למחלוקת שישנה בין קדמונינו, כיו

שלו היתה כנגד השיטה השנייה. לכן, הוא לא 
רצה להביא את המחלוקות שיש 'בינינו', הוא 
רצה להציג קו מגובש, קו אחד. הוא לא דן, על 
דברים שקדמונינו נחלקו בהם, בדרך כלל, רק 
בא לאפוקי ממנהג הספרדים, או מדעת השלחן 
ערוך. הוא מציג צד אחד, ועליו הוא דן. אם אלו 

שלא נחלקו בהם, או שלא נידונו בזמנו, רים דב
חילוקי בזמנו ובמקומו דברים שלא היו בהם 

דעות, ממילא הוא לא נכנס לכל הנושא הזה, 
        והשאיר לנו מקום להתגדר.

        
מה שכן, עלינו להבין זאת. כיצד להבין  אבלאבלאבלאבל

את המהלך הזה? דהיינו, אלה המחלקים בין 
שבת לבין חול, ואומרים שבשבת יש לקחת 
שתים וחצי, לכאורה מה פתאום? מישהו מבין 
את הסברא? מה פתאום לחלק ולהגיד 
ש[כאשר חל יו"ט] בחול, לקחת אחד וחצי, 

   ו[אם חל יו"ט] בשבת לקחת שתים וחצי?
        

זה.  לומר בעז"ה, שלש סברות בעניין ברצוניברצוניברצוניברצוני
כל זאת, בזכות מהרי"ץ זיע"א, ובעיקבות העיון 

 ברך.בכתי"ק שזכינו לו כעת בעזרתו ית
להסביר את השיטה הזאת, לא להלכה 

. כי כעת מתברר, לשם הלימודולמעשה, אלא 
שהשיטה הזאת היא מבוססת, ואפילו מהרי"ץ 
ידע אותה, ואפילו כתב אותה, לא נמנע 
מלהביאה, רק שבסופו של דבר הוא הכריע 
אחרת. אבל מהרי"ץ לא הסביר, למה הוא 
הכריע אחרת? לא נראה שהוא נכנס, לקבוע 

  זה מסמרות.ב
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דשמיא, ברצוני להסביר שלשה  בסייעתאבסייעתאבסייעתאבסייעתא
טעמים ונימוקים, מדוע הם מחלקים בין אם חל 
בחול לבין אם חל בשבת. כי לכאורה, הסברא 

אם אתה אומר, שביום טוב יש דין אינה כך. 
א"כ גם לחם עוני, ולכן אין דין לחם משנה, 

מהו ההבדל, בין יום בשבת צריך להיות כך. 
  טוב לשבת?

        
מהקהל: כי בכל שבת מברכים על  הההההערהערהערהער

שתים, אבל בפסח שחל בשבת נוסף החצי, 
  משום לחם עוני.

מרן שליט"א: בחג שבועות, או  תשובתתשובתתשובתתשובת
בסוכות, בצעת על שתים, א"כ מה ההבדל? 

  למה בפסח שחל בשבת, על שתים וחצי? 
        

מהקהל: שתים כרגיל, כמו כל יו"ט, ועוד  הערההערההערההערה
  חצי משום לחם עוני?

יט"א: א"כ גם יום טוב [שחל מרן של תשובתתשובתתשובתתשובת
בחול], שיהיה כמו כל השנה. כמו שבכל הימים 
טובים, תקח שתים, ותוסיף עוד חצי. מה 

  ההבדל?
  

ספק, האם ירד לכל־הפחות מחלוקת, או  ישנהישנהישנהישנה
יש אומרים, כי גם ביו"ט  ָמן ביו"ט, או שלא?

ירד מן, כמו בימות החול, וממילא לפי דבריהם 
ות, אלא רק אחת. רככלא לוקחים ביו"ט שתי 

לגבי שבת, בודאי שהיה לחם משנה. א"כ 
לשיטתם, ישנו חילוק. לגבי יו"ט, שזהו ספק אם 
היה לחם משנה, א"כ ה'לחם עוני' מתגבר על 
ה'לחם משנה'. אבל לגבי שבת, שבודאי היה 
לחם משנה, לכן הם אחזו שצריך שתים וחצי. 

  זהו טעם אחד.
        
ירד מן, שני, גם אם נגיד שביו"ט לא ה טעםטעםטעםטעםהההה

כפי שלא ירד בשבת, אבל ביו"ט שחל בשבת, 
משנה. גם בגלל לחם יש לך שתי סיבות לקחת 

שבת, וגם בגלל יום טוב. דהיינו, הרי ישנה 
התנגשות בין 'לחם משנה' לבין 'לחם עוני', 
ואומר הרי"ף כי 'אתא לחם עוני וגרעא ללחם 
משנה'. ישנו לחם משנה, מצד יום שבת. ויש 

ד יום טוב. א"כ ביום טוב שחל לחם משנה, מצ

בשבת, יש לך שתי סיבות לקחת לחם משנה. 
ממילא, כאשר יש לנו 'לחם עוני' כנגד 'לחם 
משנה', אכן הדבר בסדר. אבל ביו"ט שחל 

שנן שתי יבשבת, יש לי אחד כנגד שתים, כי 
סיבות לקחת לחם משנה. לכן הם סוברים, 
שביו"ט שחל בשבת צריך לקחת שתים וחצי. 

  הטעם השני. זהו
        

שיעור מוצש"ק ויקרא [השלישי, בזמנו  הטעםהטעםהטעםהטעם
וכבר הבאתי זאת דיברנו על כך, ] ה'תשע"ח

שישנם שני פירושים, באגד"פ פרי עץ חיים, 
בין הרי"ף לבין רב כהן יותר הסברים מחולקים, 

צדק גאון, ורב כהן צדק גאון אומר, כי גם אחד 
צינו במסכת וחצי נחשב לחם משנה, כפי שמ

    משמרותמשמרותמשמרותמשמרות    נמינמינמינמי    ופלגאופלגאופלגאופלגא    משמרהמשמרהמשמרהמשמרה] ע"ב [דף ג'ברכות 
'לחם עוני' שדהיינו, הוא לא אומר     ....להולהולהולהו    קרוקרוקרוקרו

שזה אלא כמו הרי"ף, מתנגש עם 'לחם משנה', 
נחשב לחם משנה. אולי לא לכתחילה, אבל 

זהו לחם משנה. א"כ הדבר יוצא טוב סוף סוף 
מאד, כי לפי שיטת רב כהן צדק גאון, שבעצם 

משנה, א"כ גם בשבת, זה לא נורא.  שזה לחם
נכון שישנן כאן שתי סיבות לקחת לחם משנה, 
אבל זהו לחם משנה. אולם לפי הרי"ף, שזה 
גרע, א"כ בנ"ד ישנו שיקול שבעצם אכן עדיף 

  לקחת שתים וחצי. 
        

יוצא, שישנם שלשה צדדים, להסביר את  א"כא"כא"כא"כ
השיטה הזאת. אבל כפי שאמרנו, זה רק בכדי 

כי בסופו של דבר, מהרי"ץ  ם.להבין את דעת
זיע"א פסק אחרת. וכפי שאמרנו לעיל, היו 
קדמונים שעשו כך, ומהרי"ץ משום מה, כאשר 

, הוא באגד"פ כת"י שלפנינו הוא כתב זאת
העתיק את לשון התכאליל האלה. יכול להיות, 
כי מי שרצה שמהרי"ץ יכתוב לו את ההגדה, 

והוא ביקש ממנו שיכתוב זאת לפי ספר מסויים, 
העתיק זאת. בכל אופן, זה לא נגד שיטתנו, 

ה, זה בהחלט 'במשפחה', השיטה הזאת בואדר
  אינה מופרכת, ואינה נגד המנהג.

        
מהקהל: למה ביו"ט שחל בשבת, זה  שאלהשאלהשאלהשאלה

  נקרא שנים כנגד אחד?
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מרן שליט"א: כאשר חל בפסח בשבת,  תשובתתשובתתשובתתשובת
נה הזאת, הם אומרים שצריך כפי שהיה בש

ם, רק כשחל ליל לדבריהים וחצי. לקחת שנ
ים. אבל כשחל בחול, הסדר בשבת, תקח שנ

תקח אחד וחצי. אז הסברתי, כי כעת יש לי 
שתי סיבות לקחת לחם משנה, גם בגלל שבת 
וגם בגלל יו"ט. כאשר לחם עוני מתנגש עם 

הכי נמי, אבל לא כאשר 'לחם משנה' אחד, אין 
הוא כנגד שנים. כעת יש לי שתי סיבות לקחת 

  ים.שנ
        

  מהקהל: זה מוגדר כ'שתי סיבות'? שאלהשאלהשאלהשאלה
        

מרן שליט"א: הכוונה שישנן שתי  תשובתתשובתתשובתתשובת
מעלות, שתי קדושות. זה אולי רעיוני, לא 

  ברעיון זה כך.די שמציאותי, אבל 
אחד ממשתתפי השיעור, מפלפל עם מרן [

שליט"א בנושא. כיון שהשאלות אינן ברורות 
. בהקלטה, לכן השמטתי את רוב הדברים

  העורך]. 
  

נחזור אל הדבר השלישי, מדוע מהרי"ץ  כעתכעתכעתכעת
שבחות'?    זיע"א ניקד 'בּתִ

        
שאמשיך אומר, כי ידידנו הבחור רון נסים  לפנילפנילפנילפני

הי"ו, ניסה להתמודד עם השאלה הזאת, [וכן 
ץ עם השאלה הרביעית, מדוע כתב מהרי"

  'שבחה']. 
        

לגבי הניקוד, מ"ש מהרי"ץ לגבי הניקוד, מ"ש מהרי"ץ לגבי הניקוד, מ"ש מהרי"ץ לגבי הניקוד, מ"ש מהרי"ץ כתב לי כך,  הואהואהואהוא
שב שב'שבחה' במקום 'שבח', ו'ּתִ שב'שבחה' במקום 'שבח', ו'ּתִ שב'שבחה' במקום 'שבח', ו'ּתִ חות' במקום חות' במקום חות' במקום חות' במקום 'שבחה' במקום 'שבח', ו'ּתִ

שבחות', הינם "תיקונים" שעשו אחריו,  שבחות', הינם "תיקונים" שעשו אחריו, 'ּתֻ שבחות', הינם "תיקונים" שעשו אחריו, 'ּתֻ שבחות', הינם "תיקונים" שעשו אחריו, 'ּתֻ 'ּתֻ
ה עפ"י מנהג הבלדי ה עפ"י מנהג הבלדי ה עפ"י מנהג הבלדי ה עפ"י מנהג הבלדי שהרי כל ההגדה לארכשהרי כל ההגדה לארכשהרי כל ההגדה לארכשהרי כל ההגדה לארכ

כביכול, מישהו תיקן הכא. הכא. הכא. הכא.     נאנאנאנאששששוגרסתו, ומאי וגרסתו, ומאי וגרסתו, ומאי וגרסתו, ומאי 
בנוסף, יתכן ונראה "שארית" של נקודה בנוסף, יתכן ונראה "שארית" של נקודה בנוסף, יתכן ונראה "שארית" של נקודה בנוסף, יתכן ונראה "שארית" של נקודה זאת. 

  ב'תשבחות'. ב'תשבחות'. ב'תשבחות'. ב'תשבחות'. 
        

שרואה שם, ישנו קצת טשטוש, אולי נראה  מימימימי
שהיה שורק במלה 'בתשבחות', ומישהו מחק 

א ישן, וישנן פה ושם קצת את. ואכן הכת"י הוז
  כך הוא סבר. נקודות.

בסוף נוסח זה לא כך. ועוד, האמת היא, כי  אבלאבלאבלאבל
ישתבח, הדבר חוזר על עצמו עוד הפעם, 'דברי 
שבחות דוד וכו'. כאן בודאי  שירות זמירות ּתִ
אין שום נקודה. כאן הדבר 'חלק'. לא רואים 

  שום גירודים.
        

כבר קורא את מכתבו אלי, אגב, אם אני  דרךדרךדרךדרך
הוא גם מנסה לתרץ את השאלה החמישית, 

הוא מדוע מהרי"ץ כתב את נוסח שבע ברכות. 
ישנן כמה גירסאות שונות בבלדי, ישנן כמה גירסאות שונות בבלדי, ישנן כמה גירסאות שונות בבלדי, ישנן כמה גירסאות שונות בבלדי, כותב כך, 

ואינן ואינן ואינן ואינן וכו', כגון הוספת 'קול חתן וקול כלה' כגון הוספת 'קול חתן וקול כלה' כגון הוספת 'קול חתן וקול כלה' כגון הוספת 'קול חתן וקול כלה' 
בהגדה הזאת, בנוסח הברכה הוא לא בכת"י. בכת"י. בכת"י. בכת"י. 

"ץ "ץ "ץ "ץ כמו כן כתב מהריכמו כן כתב מהריכמו כן כתב מהריכמו כן כתב מהריגורס 'קול חתן וקול כלה'. 
'קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים 'קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים 'קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים 'קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים 
מנגינתם', בעוד שבהרבה מקומות מופיע 'קול מנגינתם', בעוד שבהרבה מקומות מופיע 'קול מנגינתם', בעוד שבהרבה מקומות מופיע 'קול מנגינתם', בעוד שבהרבה מקומות מופיע 'קול 

        מצהלות חתנים ממשתה ונערים מנגינתם'. מצהלות חתנים ממשתה ונערים מנגינתם'. מצהלות חתנים ממשתה ונערים מנגינתם'. מצהלות חתנים ממשתה ונערים מנגינתם'. 
        

אי נמי, מכיון שהחל מליל שני של פסח סופרים אי נמי, מכיון שהחל מליל שני של פסח סופרים אי נמי, מכיון שהחל מליל שני של פסח סופרים אי נמי, מכיון שהחל מליל שני של פסח סופרים 
עומר, ומאז לא מתחתנים, אזי רבו החתונות עומר, ומאז לא מתחתנים, אזי רבו החתונות עומר, ומאז לא מתחתנים, אזי רבו החתונות עומר, ומאז לא מתחתנים, אזי רבו החתונות 
והשמחות בימים שלפני, והיה מצוי ז' ברכות והשמחות בימים שלפני, והיה מצוי ז' ברכות והשמחות בימים שלפני, והיה מצוי ז' ברכות והשמחות בימים שלפני, והיה מצוי ז' ברכות 

עו על פה הברכות עו על פה הברכות עו על פה הברכות עו על פה הברכות באותה עת. ומכיון שלא ידבאותה עת. ומכיון שלא ידבאותה עת. ומכיון שלא ידבאותה עת. ומכיון שלא יד
כשאר התפילה, ראה לנכון מהרי"ץ להביא כשאר התפילה, ראה לנכון מהרי"ץ להביא כשאר התפילה, ראה לנכון מהרי"ץ להביא כשאר התפילה, ראה לנכון מהרי"ץ להביא 
הדברים בסוף ההגדה, שהרי אסור לטלטל הדברים בסוף ההגדה, שהרי אסור לטלטל הדברים בסוף ההגדה, שהרי אסור לטלטל הדברים בסוף ההגדה, שהרי אסור לטלטל 

דהיינו, כיון שבימי הספירה התכלאל ביו"ט. התכלאל ביו"ט. התכלאל ביו"ט. התכלאל ביו"ט. 
אין חתונות, מצוי שיהיו חתונות לפני פסח, ולכן 

  היה צורך שיכתבו זאת בהגדה.
        

הגדה, זאת באמר לי, מה הבעיא? יש לו  מישהומישהומישהומישהו
לעת שיקראו מתוכה  בכדישמו זאת שם, 

את שבע הברכות? אמרתי לו, תשמע, הצורך 
כל ימות השנה אינני חושב שכדאי להשתמש 

. אתה רוצה 'שבע ברכות'בהגדה בשביל 
שבתוך ההגדה, ישימו חמץ? זאת הגדה של 
פסח, אל תכניס בה חמץ. כעת ישנה סעודה 

מישהו בכל ימות השנה, יבוא ויקח את וכי וכו'. 
  רכות?קרוא מתוכה את ז' בבכדי ל ,ההגדה

        
האמת היא, שהדבר אינו כ"כ מדוייק,  אבלאבלאבלאבל

אינני חושב כך, כי בדרך כלל, אינני מכיר 
מארי תימני שאומר שבע ברכות מתוך הספר. 

  אם הוא יגיד מתוך הספר, זה 'עם הארץ'. 
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אני מקווה כי אולי  ,כך חושבני, אני משערלכן לכן לכן לכן 
 נזרקה כאן רוח הקודש, אני חושב שמהרי"ץ
זיע"א נתן את ההגדה הזאת בתורת מתנה 

והיה לו ז' לחתן, שהתחתן סמוך לליל הסדר, 
ברכות בליל הסדר. מהרי"ץ כתב לו הקדשה, 
הוא כתב לו זאת במהירות, כתב לו הגדה 
קצרה, הביא רק את הדברים העיקריים מבלי 
להאריך, לא היה לו זמן לפרט הכל, ובסוף הוא 

בשביל החתן, כתב לו את נוסח שבע ברכות. 
לא בשביל המארי. המארי לא צריך זאת, 

  מארי לא יקרא מתוך הספר. 
        

אחד מן הדברים, שאומרים בעל פה.  זהוזהוזהוזהו
עד היום, א. ע" ט'כמבואר בגמ' חולין דף 

הרבנים התימנים אומרים את הברכות בע"פ. 
ק"ו הדור שעבר, פשיטא. מי שהכיר את הדור 

ף של שעבר, יודע שהיו מתפללים אפילו מוס
יו"ט בע"פ. וכבר אינני מדבר על נוסח 'נשמת', 
שאומרים בשבת. ראיתי בעצמי את הדור 
שעבר. אפילו את האשמורות, אמרו בע"פ 
מהתחלה ועד הסוף, בלי ספר. כך היה בדור 
שעבר, ק"ו לפני כן. זאת היתה בושה וחרפה, 

מתוך הספר. חושבני, שזה היה בשביל לקרוא 
מהרי"ץ, והוא כתב החתן. החתן קיבל מתנה מ

  לו זאת למזכרת. 
        

  תכף תראו, כי ישנו כאן עניין יותר עמוק. אבלאבלאבלאבל
  

שבחות', צריכים לדעת  לגבילגבילגבילגבי הגירסא 'בּתִ
כדלקמן. מהרי"ץ זיע"א, גם במהדורא 

ישנם כוונתי בתכלאל עץ חיים הידוע, שלפנינו, 
כמה וכמה מקומות, שמהרי"ץ מעיר על 

כולנו  גירסאות, וכותב כנגד המקובל. למשל,
 'איזהו מקומן', 'לִזְכֵרי כהונה'.אומרים בנוסח 

, ]ח"א דף קט"ז ע"ב[אבל מהרי"ץ כותב בע"ח 
למ"ד למ"ד למ"ד למ"ד     ,,,,פי הדקדוק יש לומר ִלְזָכֵרי כהונהפי הדקדוק יש לומר ִלְזָכֵרי כהונהפי הדקדוק יש לומר ִלְזָכֵרי כהונהפי הדקדוק יש לומר ִלְזָכֵרי כהונהלללל

הזא"ן הזא"ן הזא"ן הזא"ן והכ"ף בקמץ, והעולם קורין והכ"ף בקמץ, והעולם קורין והכ"ף בקמץ, והעולם קורין והכ"ף בקמץ, והעולם קורין     בחירקבחירקבחירקבחירק
  לא שמעתי, מי שיקרא כך. בחירק. בחירק. בחירק. בחירק. 

        
בוידוי יום הכיפורים, 'חנק והרג שריפה  כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו

ש שקורין ש שקורין ש שקורין ש שקורין חנק, יחנק, יחנק, יחנק, יותב מהרי"ץ כך, וסקילה', כ
שקורים אותה בסגול, והוא שקורים אותה בסגול, והוא שקורים אותה בסגול, והוא שקורים אותה בסגול, והוא ויש ויש ויש ויש     ,,,,החי"ת בקמץהחי"ת בקמץהחי"ת בקמץהחי"ת בקמץ

הנכון, על משקל הרג, וכן שמעתי שהיה קורא הנכון, על משקל הרג, וכן שמעתי שהיה קורא הנכון, על משקל הרג, וכן שמעתי שהיה קורא הנכון, על משקל הרג, וכן שמעתי שהיה קורא 
דהיינו, לא 'ָחֵנק והרג', כפי     הרא"ש והרד"א.הרא"ש והרד"א.הרא"ש והרד"א.הרא"ש והרד"א.

  המקובל, אלא 'ֶחֶנק והרג'.
        

, כי בזמן שמהרי"ץ כתב את ההגדה חושבניחושבניחושבניחושבני
הזאת, הוא חשב שכך צריך לומר, 

שבחות' , אבל כך בקדמונים. נכון שכתוב 'בּתִ
כך את זה סבר כפי שהוא מתקן הרבה דברים, 

צריכים לדעת,  אז שצריך לשנות ולתקן.
מהרי"ץ זיע"א היה איש אמת, היה אמיתי. 
ישנם דברים רבים, למרות שאבותינו נע"ג היו 
מאד דייקנים, אבל מהרי"ץ לפעמים אומר, 

  'העולם טועים'. 
        

היה מקובל, ורות לפני כמה ד, בעבר למשללמשללמשללמשל
איננו יודע זאת, היו ושלפניו כבר הדור הזה 

אלו הן אלו הן אלו הן אלו הן קוראים בנוסח 'איזהו מקומן' כך, 
ָאָשם ָאָשם ָאָשם ָאָשם מעילות, מעילות, מעילות, מעילות, ָאָשם ָאָשם ָאָשם ָאָשם ם גזילות, ם גזילות, ם גזילות, ם גזילות, שָׁ שָׁ שָׁ שָׁ אשמות, אָ אשמות, אָ אשמות, אָ אשמות, אָ 

ָאָשם ָאָשם ָאָשם ָאָשם מצורע, מצורע, מצורע, מצורע, ָאָשם ָאָשם ָאָשם ָאָשם נזיר, נזיר, נזיר, נזיר, ָאָשם ָאָשם ָאָשם ָאָשם שפחה חרופה, שפחה חרופה, שפחה חרופה, שפחה חרופה, 
מדוע אנחנו אומרים, למה זה לא נכון? תלוי. תלוי. תלוי. תלוי. 

ם ם גזילות, ם גזילות, ם גזילות, ם גזילות, ֲאשַׁ ֲאשַׁ ֲאשַׁ ֲאשַׁ  ם ֲאׁשַ ם ֲאׁשַ ם ֲאׁשַ שפחה שפחה שפחה שפחה ם ם ם ם ֲאשַׁ ֲאשַׁ ֲאשַׁ ֲאשַׁ מעילות, מעילות, מעילות, מעילות, ֲאׁשַ
ם חרופה, חרופה, חרופה, חרופה,  ם ֲאׁשַ ם ֲאׁשַ ם ֲאׁשַ ם נזיר, נזיר, נזיר, נזיר, ֲאׁשַ ם ֲאׁשַ ם ֲאׁשַ ם ֲאׁשַ מה  מצורע, ָאָשם תלוי.מצורע, ָאָשם תלוי.מצורע, ָאָשם תלוי.מצורע, ָאָשם תלוי.ֲאׁשַ

ם, ההבדל? למה כולם  ם, ֲאׁשַ ם, ֲאׁשַ ם, ֲאׁשַ     ?ָאָשםָאָשםָאָשםָאָשםורק האחרון ֲאׁשַ
כיון שזה סמוך. בגלל הסמיכות. התשובה היא, 

אבל בדורות שעברו, גם כשישנה סמיכות, היו 
ח"א דף קי"ז [[וז"ל מהרי"ץ בע"ח קוראים כך. 

ם ם ם ם ואלו הששה אשמות, חמשה הראשוניואלו הששה אשמות, חמשה הראשוניואלו הששה אשמות, חמשה הראשוניואלו הששה אשמות, חמשה הראשוני: ]ע"א
הם סמוכים, ולכך נקודים האל"ף בשוא פתח. הם סמוכים, ולכך נקודים האל"ף בשוא פתח. הם סמוכים, ולכך נקודים האל"ף בשוא פתח. הם סמוכים, ולכך נקודים האל"ף בשוא פתח. 
אבל הששי שהוא אשם תלוי, האל"ף נקודה אבל הששי שהוא אשם תלוי, האל"ף נקודה אבל הששי שהוא אשם תלוי, האל"ף נקודה אבל הששי שהוא אשם תלוי, האל"ף נקודה 

למשל, קמץ, מפני שהוא שם דבר (הרד"א)]. קמץ, מפני שהוא שם דבר (הרד"א)]. קמץ, מפני שהוא שם דבר (הרד"א)]. קמץ, מפני שהוא שם דבר (הרד"א)]. 
ץ מעיר על כך מהרי"גם על זה 'ְמָנחֹות כהנים'. 

  , שהדבר אינו מדוייק. שלו משניותב
  

, עד היום תשמעו אנשים, אפילו בנוסח כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו
הרגיל, רכות השחר) (רבון העולמים, אחרי ב

, מרוָצה? הרי ומקובל ומרוָצה לפניך'. מדוע'
  היה צ"ל, מרוֶצה? 

        

בפיטום הקטורת, 'שלש מאות וששים  וכןוכןוכןוכן
ושמוֶנה מנים וכו'. המלה 'שמוֶנה', היא לשון 
זכר או לשון נקיבה? היה צ"ל, 'שמוָנה מנים', 

   בלשון זכר.
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כולם אומרים, מסכת 'ֲאֵהלֹות'. , בזה כיוצאכיוצאכיוצאכיוצא
כל הדור שעבר, אמרו כך. אבל בקהילותינו 

מהרי"ץ אומר, שזאת טעות, וצ"ל מסכת 
ֹאָהלֹות. כפי שאומרים בל' יחיד, ֹאֶהל, כך 

  ֹאָהלֹות.  אומריםרובם 
        

כותב בספר מכלול, כי זאת טעות,  הרד"קהרד"קהרד"קהרד"ק
שבחות'.  כיון שמשקל המלה, הוא לומר 'בּתֻ

שבחות. גם האר"י כמו 'תפארת'. ל כן צ"ל ּתִ
שבחות. ומהרי"ץ לא ידע  ז"ל אומר, שצ"ל ּתִ
כיצד להתמודד עם זה, ואיך להסביר זאת. בעץ 
חיים במהדורא שלפנינו, תראו שהוא מביא 
 זאת בשתיקה. אין לו מה להסביר על כך. וז"ל

 שבחות, בוא"ו ושורק.שבחות, בוא"ו ושורק.שבחות, בוא"ו ושורק.שבחות, בוא"ו ושורק.וווובתבתבתבת, ]ט"ז עמוד א'ע"ח דף [
היה לו הסבר  למה? הוא שתק. לא הסביר. לא

  זה.על 
        

מהרי"ץ כתב את ההגדה הזאת, הוא  כאשרכאשרכאשרכאשר
מה חשב שאכן הם צודקים, והוא קיבל את 

האמת. 'קבל את האמת ממי שחשב כי זאת 
שאמרו'. הרד"ק וגם האריז"ל אומרים, להגיד 
שבחות. לא היה למהרי"ץ תירוץ, כיצד  בּתִ
להסביר זאת. יכול להיות שהם צודקים, כי לפי 

שבחות. כפי שאתה אומר  הדקדוק צ"ל בּתִ
פארת'. ולכן כל העולם,  ְפֶאֶרת', ולא 'ּתֻ 'ּתִ

  שינה את הגירסא. 
        

 כך בעל מרפא לשוןברוך ה', שעמד על  אבלאבלאבלאבל
בפרשת קדושים, לגבי  (בדור שלפני־פנינו),

. . . . ַלְי"יָ ַלְי"יָ ַלְי"יָ ַלְי"יָ     ִהּלּוִליםִהּלּוִליםִהּלּוִליםִהּלּוִלים    קֶֹדשׁ קֶֹדשׁ קֶֹדשׁ קֶֹדשׁ     ]כ"ד י"ט, ויקרא[הפסוק 
כותב על כך בעל קדש תושבחן. קדש תושבחן. קדש תושבחן. קדש תושבחן. התרגום הוא, 

, , , , כל לשון תושבחות בתרגוםכל לשון תושבחות בתרגוםכל לשון תושבחות בתרגוםכל לשון תושבחות בתרגוםא לשון, מרפ
התי"ו בשורק לא בחירק, וכצ"ל, ורק בלה"ק התי"ו בשורק לא בחירק, וכצ"ל, ורק בלה"ק התי"ו בשורק לא בחירק, וכצ"ל, ורק בלה"ק התי"ו בשורק לא בחירק, וכצ"ל, ורק בלה"ק 

בשער בשער בשער בשער התי"ו בחירק, כמ"ש הרד"ק ז"ל התי"ו בחירק, כמ"ש הרד"ק ז"ל התי"ו בחירק, כמ"ש הרד"ק ז"ל התי"ו בחירק, כמ"ש הרד"ק ז"ל 
דהיינו, מה  השמות, אבל לא בלשון ארמי.השמות, אבל לא בלשון ארמי.השמות, אבל לא בלשון ארמי.השמות, אבל לא בלשון ארמי.

שהרד"ק טוען, הוא נכון לגבי לשון הקודש, לא 
שכן שכן שכן שכן     לגבי לשון ארמית. בארמית, זה תושבחן.
התי"ו התי"ו התי"ו התי"ו הוא בכל הנוסחאות, כל לשון תושבחא הוא בכל הנוסחאות, כל לשון תושבחא הוא בכל הנוסחאות, כל לשון תושבחא הוא בכל הנוסחאות, כל לשון תושבחא 

בשורק. וכן הוא לתפארת הקריאה, להיות בשורק. וכן הוא לתפארת הקריאה, להיות בשורק. וכן הוא לתפארת הקריאה, להיות בשורק. וכן הוא לתפארת הקריאה, להיות 
, מפני שהשי"ן מאותיות השריקה, וכמו , מפני שהשי"ן מאותיות השריקה, וכמו , מפני שהשי"ן מאותיות השריקה, וכמו , מפני שהשי"ן מאותיות השריקה, וכמו בשורקבשורקבשורקבשורק

שם תורביינא שהוא תר' האומן. ופשוט הוא שם תורביינא שהוא תר' האומן. ופשוט הוא שם תורביינא שהוא תר' האומן. ופשוט הוא שם תורביינא שהוא תר' האומן. ופשוט הוא 

דגם בכל ל' ארמי צ"ל כן, כמו בקדיש שצ"ל דגם בכל ל' ארמי צ"ל כן, כמו בקדיש שצ"ל דגם בכל ל' ארמי צ"ל כן, כמו בקדיש שצ"ל דגם בכל ל' ארמי צ"ל כן, כמו בקדיש שצ"ל 
שירתא ותושבחתא בשורק, אלא שראיתי שירתא ותושבחתא בשורק, אלא שראיתי שירתא ותושבחתא בשורק, אלא שראיתי שירתא ותושבחתא בשורק, אלא שראיתי 
טועים בזה לקרותו בחירק מפני שראו בסידור טועים בזה לקרותו בחירק מפני שראו בסידור טועים בזה לקרותו בחירק מפני שראו בסידור טועים בזה לקרותו בחירק מפני שראו בסידור 

מהולל מהולל מהולל מהולל     האר"י ז"ל שכתוב שצ"ל מלךהאר"י ז"ל שכתוב שצ"ל מלךהאר"י ז"ל שכתוב שצ"ל מלךהאר"י ז"ל שכתוב שצ"ל מלך
בתשבחות, בתי"ו בחירק, וסוברים שיש בזה בתשבחות, בתי"ו בחירק, וסוברים שיש בזה בתשבחות, בתי"ו בחירק, וסוברים שיש בזה בתשבחות, בתי"ו בחירק, וסוברים שיש בזה 
סוד, והאומר בתושבחות בשורק מקצץ סוד, והאומר בתושבחות בשורק מקצץ סוד, והאומר בתושבחות בשורק מקצץ סוד, והאומר בתושבחות בשורק מקצץ 
בנטיעות, ואפילו בקדיש נזהרים בזה, כי לא בנטיעות, ואפילו בקדיש נזהרים בזה, כי לא בנטיעות, ואפילו בקדיש נזהרים בזה, כי לא בנטיעות, ואפילו בקדיש נזהרים בזה, כי לא 
ידעו מה הוא הטעם של הרב זלה"ה. ואינו אלא ידעו מה הוא הטעם של הרב זלה"ה. ואינו אלא ידעו מה הוא הטעם של הרב זלה"ה. ואינו אלא ידעו מה הוא הטעם של הרב זלה"ה. ואינו אלא 
מטעם הרד"ק ז"ל, והוא לא אמר אלא על מטעם הרד"ק ז"ל, והוא לא אמר אלא על מטעם הרד"ק ז"ל, והוא לא אמר אלא על מטעם הרד"ק ז"ל, והוא לא אמר אלא על 

הם חושבים, שזה עפ"י בתשבחות בלה"ק. בתשבחות בלה"ק. בתשבחות בלה"ק. בתשבחות בלה"ק. 
מקצץ  הסוד, ומי שאומר בתושבחות הוא

בנטיעות. אבל הוא אומר, שזה לא נכון. כי 
הטעם של האר"י, הוא בגלל הרד"ק, והוא 
דיבר על לשון הקודש, כגון 'מלך מהולל 
בתשבחות'. כאשר זה בלשה"ק, אני מסכים 
איתך שצ"ל בתשבחות. אבל בלשון ארמית, 

ועדיין יש להסתפק בו, כי ועדיין יש להסתפק בו, כי ועדיין יש להסתפק בו, כי ועדיין יש להסתפק בו, כי אומרים בתושבחות. 
ו דומה הלשון, ו דומה הלשון, ו דומה הלשון, ו דומה הלשון, ראייתו הוא מל' תפארת, ואינראייתו הוא מל' תפארת, ואינראייתו הוא מל' תפארת, ואינראייתו הוא מל' תפארת, ואינ

שזה פ"א הפעל שלו שי"ן מאותיות השריקה, שזה פ"א הפעל שלו שי"ן מאותיות השריקה, שזה פ"א הפעל שלו שי"ן מאותיות השריקה, שזה פ"א הפעל שלו שי"ן מאותיות השריקה, 
וכן גי' הראשונים גם בלה"ק, בתושבחות וכן גי' הראשונים גם בלה"ק, בתושבחות וכן גי' הראשונים גם בלה"ק, בתושבחות וכן גי' הראשונים גם בלה"ק, בתושבחות 
בשורק. ולכן אין מזה הכרח לשבש הגי' בשורק. ולכן אין מזה הכרח לשבש הגי' בשורק. ולכן אין מזה הכרח לשבש הגי' בשורק. ולכן אין מזה הכרח לשבש הגי' 

        בלה"ק, כ"ש בתרגום.בלה"ק, כ"ש בתרגום.בלה"ק, כ"ש בתרגום.בלה"ק, כ"ש בתרגום.
        

כתבתי בס"ד בשו"ת עולת יצחק הקטן אני  גםגםגםגם
    הערתהערתהערתהערת    קצתקצתקצתקצת    ליישבליישבליישבליישב    דדדד""""נלענלענלענלעכך, [חלק א' סימן פ"ד] 

    י"וי"וי"וי"והתהתהתהת    בתשבחותבתשבחותבתשבחותבתשבחות    לללל""""דצדצדצדצ    שסובריםשסובריםשסובריםשסוברים    המדקדקיםהמדקדקיםהמדקדקיםהמדקדקים
    ,,,,''''וכווכווכווכו    תפארתתפארתתפארתתפארת    משקלמשקלמשקלמשקל    עלעלעלעל    ,,,,בשורקבשורקבשורקבשורק    ולאולאולאולא    בחירקבחירקבחירקבחירק

    סופרסופרסופרסופר    שששש""""והרוהרוהרוהר    ....בחירקבחירקבחירקבחירק    בקדישבקדישבקדישבקדיש    תשבחתאתשבחתאתשבחתאתשבחתא    כןכןכןכן    וכמווכמווכמווכמו
    ישארישארישארישאר    ארמיארמיארמיארמי    שבלשוןשבלשוןשבלשוןשבלשון    ,,,,דברדברדברדבר    פשרפשרפשרפשר    עשהעשהעשהעשה    בסידורובסידורובסידורובסידורו

    בתרגוםבתרגוםבתרגוםבתרגום    נמצאנמצאנמצאנמצא    שכןשכןשכןשכן    מאחרמאחרמאחרמאחר    ,,,,בשורקבשורקבשורקבשורק    תושבחתאתושבחתאתושבחתאתושבחתא
עשה ר' שבתאי סופר מפרמישלא, . . . . וכו'    שששש""""עעעע

פשרה, בארמית תושבחתא, ובלשה"ק 
כיון שהוא הסתבך, הוא חילק  תשבחות.

ביניהם. אבל אני כתבתי שם נימוק, כי כיון 
כל המלה 'בתשבחות' אינה בלשון שבעצם 

הקודש, אין מלה כזאת בלשה"ק, המלה הזאת 
באה מהלשון ארמית, ממילא כיון שיסוד 
המלה היא בארמית לכן השאירו אותה כפי 

דהיינו, נכון שלפי המשקל שהיא בל' ארמית. 
מלים  בלשה"ק, אין דבר כזה תושבחות, אין

כאלה בלשון הקודש, אבל נד"ד הוא יוצא מן 
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הכלל. זהו כפי שרואים בהרבה דברים בלשון 
אנשי כנסת הגדולה, כפי שאנחנו אומרים 
'נביאְך' 'תורתְך' 'עבדְך', אין דבר כזה בלשון 
הקודש, אלא אומרים בלשה"ק 'נביאָך' 

. בלשון הקודש, בגלל 'תורתָך' 'עבדָך'
. וכן בנוסח ברכת המשקל, עושים זאת בקמץ

הלבנה, 'ברוך יוצריך ברוך עושיך ברוך קוניך 
ברוך בוראיך', זה הכל בא מלשון ארמית. 
ובפרט שהמלה 'תשבחות' באה מהלשון 
        ארמית, השאירו אותה כפי שהיא, תושבחות. 

  
אם תשימו לב, מהרי"ץ בע"ח כתב כך,  אבלאבלאבלאבל

לכאורה, מה זה  בתושבחות, בוא"ו ושורק.בתושבחות, בוא"ו ושורק.בתושבחות, בוא"ו ושורק.בתושבחות, בוא"ו ושורק.
ו קובע? העיקר הוא, שישנו הוא"ו? וכי הוא"

מה זה משנה, קבוץ. -מה שנקרא שורקשורק. 
  אם ישנה האות וא"ו? הרי גם בלי וא"ו, זה כך?

        
כוונת מהרי"ץ לומר, כי אם אתה מדבר  אלאאלאאלאאלא

לגבי הדקדוק, אני יכול להסביר לך זאת, כמו 
 –'ֶחֶנק', 'אֵהלות'  –'ְזָכרי', 'ָחֵנק'  –לגבי 'ִזְכרי' 

ת אפשר להתווכח. אבל בנדון 'אָהלות'. על זא
דידן, לגבי המלה בתושבחות, בספרי 
הקדמונים כתובה האות וא"ו, אי אפשר 
להכחיש זאת. לכן בנ"ד, בסופו של דבר 

  מהרי"ץ חזר בו, שצריך להיות בתושבחות. 
        

מהרי"ץ חשב, שהם אכן  , בשלב הקודםדהיינודהיינודהיינודהיינו
. שבחותצודקים, וצריך לתקן זאת ולומר בּתִ 

למרות כך חזר בו. -. אך אחרסבר וקיבל אז
שאין לו הסבר לכך, לא היה לו נימוק על כך, 
הוא לא ידע לתרץ את קושיית הרד"ק. לכן, 

בשלב מסויים הוא קיבל זאת, אבל אף כי 
התחזקה בדעתו שיטת בסופו של דבר 

אי אפשר להכחיש זאת, כי בודאי אבותינו, 
וגם שהקדמונים כתבו תושבחות עם וא"ו, 

כ זהו כבר אינו רק עניין של ניקוד, א"הרמב"ם. 
אלא כתובה האות וא"א, גם הרמב"ם כותב 

בנ"ד אני נשאר עם זה. אמנם 'בתושבחות', לכן 
יר זאת, אבל אני נשאר בכך, אינני יודע להסב

שצ"ל בתושבחות. ברוך ה', שיותר מאוחר באו 
  ותירצו והסבירו את הדבר. 

סתירה, כפי הכל מיושב, ואין בכלל  ממילאממילאממילאממילא
  שאמרנו.

  
'שיר ושבחה', במקום 'שיר ושבח',  לגבילגבילגבילגבי

מצאתי ברמב"ם מהדורת פרנקל, כי ישנה 
גירסא כזאת ברמב"ם. אנחנו אומרים 'שיר 
ושבח', אבל ישנם כתבי־יד מתימן ומעוד 
ארצות, שכתוב אצלם ברמב"ם 'ושבחה'. 
ממילא אין פלא, אם הגיע לידי מהרי"ץ ספר 

היה צריך  בפרט אם הוא שכתוב בו כך.תכלאל 
לכתוב זאת לאותו אדם מסויים, הוא כתב לו 

  לפי הספר שלו.
  
  

האחרון שנשאר לנו לברר, הוא בעניין  הדברהדברהדברהדבר
נוסח שבע ברכות. זהו הדבר המפליא ביותר 
כאן. אבל תשמעו טוב, כי ישנו כאן חידוש 

  ., הנוגע להלכה ולמעשהממש גדול
        

אפשר לבוא ולומר, שהמדובר על כוס  איאיאיאי
כך, כי אולי לדחוק לה חשבתי חמישית. בהתח

המדובר על כוס חמישית. דהיינו, הרי בליל 
' כוסות, אבל ישנם כאלה הסדר שותים ד

הסוברים לעשות גם כוס חמישית, כך דעת רבי 
, ובספרי ]א"ח ע"דף קיפסחים [טרפון בגמרא 

בעניין זה. ישנם גדול הפוסקים ישנו נידון 
האומרים, שאסור לעשות כוס חמישית, כיון 

וסיף על הכוסות. וישנם כאלה האומרים, שזה מ
שהדבר אינו אסור, כי כפי ששתית אחרי 
האפיקומן שתי כוסות, תשתה עוד כוס אחת. 
הדבר אינו משמעותי. הוא אומר עליו, את 

 חמץ הלכותפרק ח' מ[ההלל הגדול. הרמב"ם 
סובר, שזה רשות. וישנם גאונים ] 'י הלכה, ומצה

האומרים, שזה מצוה מן המובחר. מהרי"ץ כותב 
ם, שלא נהגו לעשות כוס חמישית, כיון בעץ חיי

שגם הרמב"ם סובר שזה רק רשות, ומאידך 
ישנם פוסקים הסוברים שהדבר אסור, לכן כיון 
שהעולם ראה שהרמב"ם סובר שזה רק רשות, 
החליטו לא לעשות. אבל מי שנוהג לעשות, יש 

  לו על מה לסמוך.
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בהתחלה, אולי מהרי"ץ כתב זאת,  חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי
כוס חמישית על שבע עכ"פ בכדי לעשות 

  ברכות. 
        

, הדבר אינו נכון. כי מי שיעיין בכת"י הזה, אבלאבלאבלאבל
יש שם את נוסח יראה שהדבר ממש מדוייק. 

ישתבח וכו', יהללוך וכו', לכאורה כאן היה 
צריך לבוא כוס רביעית, אבל מהרי"ץ לא כתב 
כוס רביעית, אלא הוא כותב את ברכת בורא 

ע ברכות. פרי הגפן, ובורא עצי בשמים, ושב
א"כ רואים, שאת שבע הברכות עשו על כוס 

  רביעית. 
        

, צריך לדעת בעצם, מה קורה כאשר בליל לכןלכןלכןלכן
הסדר ישנו חתן. אם תשאלו את הדור הקודם, 
הם לא ידעו, כי בתימן לא היה מצוי דבר כזה, 
אין חתונות בליל הסדר, אין שבע ברכות לפני 
ליל הסדר, אלא היו גומרים את החתונה כמה 

  מים מלפני כן.י
        

[חלק ד' פרק ט"ו דף פ"ו] ויצבור יוסף בר  בספרבספרבספרבספר
    פסחפסחפסחפסח    שלשלשלשל    הסדרהסדרהסדרהסדר    בלילבלילבלילבליל    אםאםאםאם    נשאלתינשאלתינשאלתינשאלתיכתוב כך, 

    ימיימיימיימי    שבעתשבעתשבעתשבעת    בתוךבתוךבתוךבתוך    בביתובביתובביתובביתו    חתןחתןחתןחתן    המסוביםהמסוביםהמסוביםהמסובים    ביןביןביןבין    ישנוישנוישנוישנו
    הזימוןהזימוןהזימוןהזימון    בברכתבברכתבברכתבברכת    אומריםאומריםאומריםאומרים    אםאםאםאם    ,,,,שלושלושלושלו    המשתההמשתההמשתההמשתה

    אחראחראחראחר    אומריםאומריםאומריםאומרים    ואםואםואםואם    ,,,,''''וכווכווכווכו    במעונובמעונובמעונובמעונו    שהשמחהשהשמחהשהשמחהשהשמחה    תחלהתחלהתחלהתחלה
        ....הכוסהכוסהכוסהכוס    עלעלעלעל    ברכותברכותברכותברכות    שבעשבעשבעשבע    המזוןהמזוןהמזוןהמזון    ברכתברכתברכתברכת

        
    לאלאלאלא    ,,,,תימןתימןתימןתימן    ביהדותביהדותביהדותביהדות    כיכיכיכי    ידועידועידועידועהההה    מןמןמןמן    ,,,,מרמרמרמרלולולולו    ונקדיםונקדיםונקדיםונקדים

    במעונובמעונובמעונובמעונו    שהשמחהשהשמחהשהשמחהשהשמחה    שיאמרושיאמרושיאמרושיאמרו    כזהכזהכזהכזה    מאורעמאורעמאורעמאורע    היההיההיההיה
    ימיםימיםימיםימים    בשארבשארבשארבשאר    ולאולאולאולא    פסחפסחפסחפסח    בלילבלילבלילבליל    לאלאלאלא    ,,,,ברכותברכותברכותברכות    ושבעושבעושבעושבע
    כמהכמהכמהכמה    חופותחופותחופותחופות    עריכתעריכתעריכתעריכת    מפסיקיםמפסיקיםמפסיקיםמפסיקים    שהיושהיושהיושהיו    לפילפילפילפי    ,,,,טוביםטוביםטוביםטובים

    היההיההיההיה    שלאשלאשלאשלא    כךכךכךכך    ,,,,וחגוחגוחגוחג    מועדמועדמועדמועד    כלכלכלכל    כניסתכניסתכניסתכניסת    לפנילפנילפנילפני    ימיםימיםימיםימים
    משבעתמשבעתמשבעתמשבעת    אחדאחדאחדאחד    יוםיוםיוםיום    אפילואפילואפילואפילו    החגיםהחגיםהחגיםהחגים    ימיימיימיימי    בתוךבתוךבתוךבתוך    חלחלחלחל
נגמר. כאשר הגיע החג, שבועות  ....המשתההמשתההמשתההמשתה    ימיימיימיימי
    שכןשכןשכןשכן    דודאידודאידודאידודאי    סוכות. אין מציאות כזאת. או

    שמחתשמחתשמחתשמחת    עםעםעםעם    לערבלערבלערבלערב    שלאשלאשלאשלא    כדיכדיכדיכדי    ,,,,עצמםעצמםעצמםעצמם    עלעלעלעל    החמירוהחמירוהחמירוהחמירו
    שיורישיורישיורישיורי    אפילואפילואפילואפילו    ,,,,כללכללכללכלל    נישואיןנישואיןנישואיןנישואין    שמחתשמחתשמחתשמחת    שוםשוםשוםשום    החגהחגהחגהחג

            ....נישואיןנישואיןנישואיןנישואין    שמחתשמחתשמחתשמחת
        

    חופותחופותחופותחופות    לערוךלערוךלערוךלערוך    שנוהגיםשנוהגיםשנוהגיםשנוהגים    ישראלישראלישראלישראל    בארץבארץבארץבארץ    םםםםכיוכיוכיוכיו    אךאךאךאך
    כניסתכניסתכניסתכניסת    לפנילפנילפנילפני    עדעדעדעד    החגיםהחגיםהחגיםהחגים    בערביבערביבערביבערבי    אפילואפילואפילואפילו    ,,,,תמידתמידתמידתמיד

    חחחח""""[או[או[או[או    ערוךערוךערוךערוך    בשולחןבשולחןבשולחןבשולחן    הקדושהקדושהקדושהקדוש    מרןמרןמרןמרן    שפסקשפסקשפסקשפסק    כפיכפיכפיכפי    ,,,,החגהחגהחגהחג
    ימיימיימיימי    ששבעתששבעתששבעתששבעת    כךכךכךכך    ,,,,שששש""""עייעייעייעיי    ]]]]''''גגגג    יףיףיףיףסעסעסעסע    וווו""""תקמתקמתקמתקמ' ' ' ' סיסיסיסי

    השאלההשאלההשאלההשאלה    כןכןכןכן    אםאםאםאם    ,,,,החגהחגהחגהחג    ימיימיימיימי    תוךתוךתוךתוך    חליםחליםחליםחלים    המשתההמשתההמשתההמשתה
    ומהומהומהומה    ,,,,במעונובמעונובמעונובמעונו    שהשמחהשהשמחהשהשמחהשהשמחה    אומריםאומריםאומריםאומרים    אםאםאםאם    מתעוררתמתעוררתמתעוררתמתעוררת

    טוביםטוביםטוביםטובים    ימיםימיםימיםימים    בשארבשארבשארבשאר    הדיןהדיןהדיןהדין    והואוהואוהואוהוא    פסחפסחפסחפסח    בלילבלילבלילבליל    לעשותלעשותלעשותלעשות
    לעשייתלעשייתלעשייתלעשיית    מסוביםמסוביםמסוביםמסובים    החתןהחתןהחתןהחתן    בביתבביתבביתבבית    עשרהעשרהעשרהעשרה    כשישכשישכשישכשיש
טוב, אז . . . . ברכותברכותברכותברכות    שבעשבעשבעשבע    אומריםאומריםאומריםאומרים    והיכןוהיכןוהיכןוהיכן    מתימתימתימתי    ,,,,הסדרהסדרהסדרהסדר

        ברור שאומרים 'שהשמחה במעונו'.
        

הוא מביא את דברי [בסימן ב'] ך בהמש אח"כאח"כאח"כאח"כ
[חלק ב' סימן מהרי"ץ זיע"א בשו"ת פעולת צדיק 

. הרי את השבע ברכות, עושים על הכוס. קי"ב]
כיצד? מברכים ברכת המזון על הכוס, ובסוף 
מברכים בורא פרי הגפן, וממשיכים את כל 
ששת הברכות על אותו הכוס. בהמשך הוא 

י בהמשך מביא את כל המחלוקות בעניין, אול
  נראה זאת באופן יותר מדוייק. 

        
ם, וגם הרבה מן הספרדים, בעצם האשכנזי הריהריהריהרי

י כוסות לשבע ברכות. דהיינו, הם לא עושים שנ
מברכים על אותה הכוס, אלא על כוס אחת הם 
מברכים את כל ששת הברכות, ואח"כ ברכת 
בורא פרי הגפן על הכוס של ברכת המזון. 

ברכת המזון, כלומר, מי שמזמן, גומר את 
ומישהו אחר מן המסובים לוקח כוס אחר, כוס 
נפרד, שתי כוסות, מברכים על הכוס השני שש 
ברכות, וכאשר גומרים אותם חוזר המברך 
הראשון ומברך בורא פרי הגפן ושותה. כך מנהג 
האשכנזים, וגם הספרדים. אינני יודע אם כל 
הספרדים, או רובם. אבל אצל התימנים, 

ברכות כמו בחופה, על אותה אומרים שבע 
הכוס. כלומר, כאשר גמר ברכת המזון, מברך 
בורא פרי הגפן, ואומר את כל ששת הברכות 
על אותה כוס. או הוא בעצמו, או כפי שנוהגים 
כיום, שמחלקים את הברכות למסובים. אבל 

  זהו הסדר. 
        

שם בספר ויצי"ב, מביא את המחלוקת  מאריךמאריךמאריךמאריך
בדורות בראשונים. הוא גם מביא, כי 

הראשונים, כולם העידו שכך היה המנהג, 
למרות שחלק מן הראשונים סברו אחרת. הוא 
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מה כי מביא שם בשם בעל העיטור הכותב, 
 וזה לברך על שתי כוסות,שנהגו איזה מקומות 

[הדברים כפולים, כי כבר כתב מנהג משובש. 
כל זאת בהגש"פ מגיד מראשית סי' ל"ד, מדף 

  ק"פ].
        

ההלכה בעניין זה, כפי שפסק  לדעת את צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
. וזה סימן ס"ב סעיף ט']אבן העזר [מרן בשלחן ערוך 

    כוסכוסכוסכוס    עלעלעלעל    ברכותברכותברכותברכות' ' ' ' וווו    לומרלומרלומרלומר    שאיןשאיןשאיןשאין    אומריםאומריםאומריםאומרים    ישישישיש, שונול
    עליועליועליועליו    ואומרואומרואומרואומר    אחראחראחראחר    כוסכוסכוסכוס    מביאמביאמביאמביא    אלאאלאאלאאלא, , , , המזוןהמזוןהמזוןהמזון    ברכתברכתברכתברכת

    המזוןהמזוןהמזוןהמזון    ברכתברכתברכתברכת    שלשלשלשל    כוסכוסכוסכוס    ולוקחולוקחולוקחולוקח    וחוזרוחוזרוחוזרוחוזר, , , , ברכותברכותברכותברכות' ' ' ' וווו
כי כיון ישנה דעה, . . . . הגפןהגפןהגפןהגפן    פריפריפריפרי    בוראבוראבוראבורא    עליועליועליועליו    ואומרואומרואומרואומר

עושין מצוות חבילות חבילות',  שלפי הדין 'אין
ממילא אי אפשר לעשות גם את הברכות 
האחרות, על הכוס של ברכת המזון. לכן, 
תעשה זאת על כוס אחר, ורק את ברכת בפה"ג 

        תאמר על הכוס הזה. 
        

    עלעלעלעל    אלאאלאאלאאלאהדבר מיותר.     ....צריךצריךצריךצריך    שאיןשאיןשאיןשאין    אומריםאומריםאומריםאומרים    וישוישוישויש
 ....ברכותברכותברכותברכות    שבעשבעשבעשבע    מברךמברךמברךמברך    המזוןהמזוןהמזוןהמזון    ברכתברכתברכתברכת    שלשלשלשל    כוסכוסכוסכוס

במשך אך מאז     ....המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    פשטפשטפשטפשט    וכןוכןוכןוכן    ומוסיף מרן,
הדבר הזה נשתנה אצל הספרדים, והם הדורות, 

נוהגים לעשות כמו הדעה הראשונה. מרן הש"ע 
כותב, 'כך פשט המנהג', וזהו המנהג שלנו 

        התימנים עד היום, שמברכים על כוס אחת.
        

כעת, מה עשים בליל הסדר? זהו כבר  השאלההשאלההשאלההשאלה
מאריך על [שם] עניין מסובך. הפתחי תשובה 

תשובת חיים שאל, אם אירע בליל תשובת חיים שאל, אם אירע בליל תשובת חיים שאל, אם אירע בליל תשובת חיים שאל, אם אירע בליל עיין בעיין בעיין בעיין בכך, 
וכו', מה לעשות? איך מברכים? הוא מביא פסח פסח פסח פסח 

כמה ספרים הדנים בנושא הזה. המעניין הוא, כי 
שנה, לא דיברו ולא דנו  200-300עד לפני 

בעניין הזה. הדבר מובא, רק בספרי האחרונים. 
  מה עושים? 

        
כי אם תברך הבעיא היא, לפי שיטתם.  עיקרעיקרעיקרעיקר

הכוס, וכי תיקח כוס שני בכדי ברכת המזון על 
לברך את שבע הברכות? הרי בכך אתה מוסיף 

מערבבים עוד הרי אחר כך, הם ועל הכוסות? 
את הכוסות. א"כ, אתה לוקח כוס נוסף, ובכך 
אתה מוסיף על ד' הכוסות? לכן החיד"א בא 

ימות השנה אנחנו ואומר, כי למרות שבכל 
עשה י כוסות, אבל בליל הסדר נמברכים על שנ

כפי שמרן כותב, נעשה על כוס אחת, ובכך 
יצאת ידי כולם. זאת בכדי לצאת מן העניין 

  הזה. 
        

הרה"ג שריה דבליצקי שליט"א, המקום  בזכותבזכותבזכותבזכות
ברוך הוא ישלח לו רפואה שלימה בתוך כל 
חולי עמו ישראל, זכיתי לפענח את מהרי"ץ 

  בעניין שלנו. הדבר הפלא ופלא.
        

בליצקי, הוא חו של הרב דאגב, יישר כו דרךדרךדרךדרך
בהרבה תחומים, גם בנושא המנהגים,  בקי עצום

והוא ממש מן היחידים אשר הביא בספריו את 
, 'שובע שמחות'מנהגי התימנים. למשל, בספרו 

זהו ספר מיוחד שהוא כתב על ענייני שבע 
לאורך שברכות, תראו שם אפילו במפתחות, 

כל הדרך הוא מביא את מנהגי התימנים. 
רט בירושלם רט בירושלם רט בירושלם רט בירושלם הספרדים בפהספרדים בפהספרדים בפהספרדים בפ    איך מנהגאיך מנהגאיך מנהגאיך מנהגלמשל, 

כשיוצאים  ,דהיינו בעניין לברך בכל מקום.בעניין לברך בכל מקום.בעניין לברך בכל מקום.בעניין לברך בכל מקום.
בסעודה הראשונה מברכים  מבית החתן, האם

שגם הספרדים שגם הספרדים שגם הספרדים שגם הספרדים שאר אופנים שאר אופנים שאר אופנים שאר אופנים  בכל מקום.
איך מנהג התימנים איך מנהג התימנים איך מנהג התימנים איך מנהג התימנים     מברכים לא בבית החתן.מברכים לא בבית החתן.מברכים לא בבית החתן.מברכים לא בבית החתן.

גם בהמשך, בדיני ברכת אשר ברא,  בכל זה.בכל זה.בכל זה.בכל זה.
הספרדים הספרדים הספרדים הספרדים     מה הדין אם יש אורח אשה וקטן.מה הדין אם יש אורח אשה וקטן.מה הדין אם יש אורח אשה וקטן.מה הדין אם יש אורח אשה וקטן.

סדר סדר סדר סדר גם בפרק ד',  כים בלי אורח.כים בלי אורח.כים בלי אורח.כים בלי אורח.והתימנים מברוהתימנים מברוהתימנים מברוהתימנים מבר
ת, מנהג בני תימן לעניין ת, מנהג בני תימן לעניין ת, מנהג בני תימן לעניין ת, מנהג בני תימן לעניין וווותשלומין שבע ברכתשלומין שבע ברכתשלומין שבע ברכתשלומין שבע ברכ

כידוע ישנו     התחלת זמן 'שהשמחה במעונו'.התחלת זמן 'שהשמחה במעונו'.התחלת זמן 'שהשמחה במעונו'.התחלת זמן 'שהשמחה במעונו'.
מנהג מיוחד אצל התימנים, שמתחילים לומר 
'שהשמחה במעונו' כבר מן השבת שלפני 

ת־ַהַהְתָחָלה'החתונה, הנקראת  ּבָ '. כאשר ׁשַ
באים אורחים, כבר מתחילים. אפילו 

פסוקים ובקשות פסוקים ובקשות פסוקים ובקשות פסוקים ובקשות מפתחות הוא מציין זאת, ב
פני הטעימה אצל בני פני הטעימה אצל בני פני הטעימה אצל בני פני הטעימה אצל בני לאחר השבע ברכות ללאחר השבע ברכות ללאחר השבע ברכות ללאחר השבע ברכות ל

שם אחר. ברכת החזקת שם אחר. ברכת החזקת שם אחר. ברכת החזקת שם אחר. ברכת החזקת     תימן, ואם מתכבדתימן, ואם מתכבדתימן, ואם מתכבדתימן, ואם מתכבד
שמביאים בתוך מה בשמים אצל בני תימן. בשמים אצל בני תימן. בשמים אצל בני תימן. בשמים אצל בני תימן. 

השבע ברכות, עצי בשמים. איך עושים? ואם 
בא מישהו אשכנזי או ספרדי, והוא לא נוהג כך, 

ק או האם הוא יכול לברך כך, האם זה הפס
שלא? הוא מפרט על כל דבר ודבר. אשריו 

  ואשרי חלקו. 
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, של זמנינו אם תסתכלו בספרים אחרים אבלאבלאבלאבל
כמעט כגון ספר פסקי תשובות, התימנים בכלל 

לא קיימים שם. לא מהרי"ץ זיע"א, ולא אף ו
אחד. לא מכירים. וכן ספר הלכה ברורה, וספר 
ילקוט יוסף, כמעט ואין אצלם זכר למנהגי 

ם. אבל הרב דבליצקי, הביא זאת ממש התימני
  לאורך כל הדרך.

        
ברצוני לומר לכם, כי במחשבה שנייה  אולםאולםאולםאולם

אמרתי, אשרינו מה טוב חלקינו, יותר טוב כך, 
עדיף שלא יביאו את התימנים. כיון שאם הם 
יביאו אותנו, הם יתבלבלו, הם לא יידעו את מי 

. , ואת מה להביא, וכיצד להביאלהביא
ליצקי, הוא יודע. כאשר הוא משא"כ הרב דב

 מביא, הוא בקי, הוא יודע מה שהוא מביא.
אבל הם, עדיף שלא יביאו. הרב דבליצקי, הוא 

דקדוק , בכל הפרטים מדייקמביא זאת ו
  .חזקההלכה אצלו מאד 

        
אגב, מרוב שהוא היה כ"כ חרד לדבר ה',  דרךדרךדרךדרך

אני זוכר זאת בעצמי אבל אח"כ אמרו לי זאת 
שבא אליו, הוא היה שואל  רבים, כי כל תימני

אותו, תגיד לי, איך אתה אומר את האות 
דל"ת הרפויה, של המלה 'אחד'? כיצד אתה 
מאריך באות דל"ת? איך אתם התימנים 
אומרים? היה קשה לו לומר זאת, במבטא שלו. 
הוא רצה לומר אחד, אבל האות דל"ת יצאה 
לו כמו האות זא"ן. לכן הוא רצה לדעת, איך זה 

, ושישמעו אותו הוא היה מסתכל לראותיוצא? 
  .אם הוא מבטא זאת נכון

        
כשביקרתי אצלו בסוכתו, לפני שלושים  פעםפעםפעםפעם

או ארבעים שנה, הייתי אז אברך צעיר, היה לנו 
קשר בענייני הסכמות לספרים וכו', כאשר 
נכנסתי לסוכה, תהיתי האם לברך על הסוכה. 
אמרתי לו, במחילה מכבוד הרב, אנחנו נוהגים 

רך בכל פעם שיושבים בסוכה. ענה לי, לב
אדרבה ואדרבה, תוציא אותי ידי חובה, אני 
רוצה שתוציא אותי ידי חובה, אני בעצמי הייתי 
מברך, רק בשנה שעברה הפסקתי. אני רוצה 
שתכוון להוציא אותי ידי חובה. אשריו ואשרי 

חלקו, וירבו כמותו בישראל. וכפי שאמרנו, 
רפו"ש בתוך כל המקום ברוך הוא ישלח לו 

ויתקיים עליו מקרא  חולי עמו ישראל, אכי"ר.
שכתוב עוד ינובון בשיבה וגו', ויאריך ימיו בטוב 

  ושנותיו בנעימים.
  

[שם דבליצקי מביא את ההלכה הזאת  הרבהרבהרבהרב
    אםאםאםאםבזה"ל, בספר שובע שמחות פרק רביעי דף ק"ה] 

    ,,,,הסדרהסדרהסדרהסדר    בלילבלילבלילבליל    בראבראבראברא    אשראשראשראשר    אואואואו    ברכותברכותברכותברכות    שבעשבעשבעשבע    אומריםאומריםאומריםאומרים
    לברךלברךלברךלברך    הנוהגיםהנוהגיםהנוהגיםהנוהגים    אלהאלהאלהאלה    אצלאצלאצלאצל. . . . כדלקמןכדלקמןכדלקמןכדלקמן    נוהגיםנוהגיםנוהגיםנוהגים
    ,,,,אחתאחתאחתאחת    ססססכוכוכוכו    עלעלעלעל    בראבראבראברא    אשראשראשראשר    אואואואו    ברכותברכותברכותברכות    תמידתמידתמידתמיד
    כוסו,כוסו,כוסו,כוסו,    עלעלעלעל    ,,,,הברכותהברכותהברכותהברכות    אתאתאתאת    המזמן,המזמן,המזמן,המזמן,    ,,,,םםםםווווהיהיהיהי    גםגםגםגם    מברךמברךמברךמברך

בין כה וכה אתה     הגפן.הגפן.הגפן.הגפן.    ברכתברכתברכתברכת    מקודםמקודםמקודםמקודם    ומברךומברךומברךומברך
מברך על כוס אחת, א"כ תתחיל בורא פרי 

    ,,,,בברכותבברכותבברכותבברכות    אחריםאחריםאחריםאחרים    אואואואו    אחראחראחראחר    לכבדלכבדלכבדלכבד    גםגםגםגם    ויכולויכולויכולויכולהגפן. 
את הכוס שלך תתן     ,,,,להםלהםלהםלהם    כוסוכוסוכוסוכוסו    מסירתמסירתמסירתמסירת    ידיידיידיידי    עלעלעלעל

    ....לולולולו    הכוסהכוסהכוסהכוס    אתאתאתאת    מחזיריםמחזיריםמחזיריםמחזירים    הברכותהברכותהברכותהברכות    ואחרואחרואחרואחר    להם,
    ,,,,כמנהגנוכמנהגנוכמנהגנוכמנהגנו    ,,,,כוסותכוסותכוסותכוסות    שתישתישתישתי    עלעלעלעל    תמידתמידתמידתמיד    לברךלברךלברךלברך    והנוהגיםוהנוהגיםוהנוהגיםוהנוהגים

    ברכתברכתברכתברכתז לפני ז לפני ז לפני ז לפני """"ברכהמברכהמברכהמברכהמ    לאחרלאחרלאחרלאחר    ,,,,זהזהזהזה    באופןבאופןבאופןבאופן    נוהגיםנוהגיםנוהגיםנוהגים
    הואהואהואהוא    אםאםאםאם    ביןביןביןבין    הברכות,הברכות,הברכות,הברכות,    אתאתאתאת    המברךהמברךהמברךהמברך    קחקחקחקחלולולולו    הגפןהגפןהגפןהגפן

    שלשלשלשל    השלישיתהשלישיתהשלישיתהשלישית((((    הכוסהכוסהכוסהכוס    אתאתאתאת    ,,,,אחראחראחראחר    אישאישאישאיש    אואואואו    המזמןהמזמןהמזמןהמזמן
      ....הברכותהברכותהברכותהברכות    אתאתאתאת    עליועליועליועליו    ואומרואומרואומרואומר    החתן,החתן,החתן,החתן,    שלשלשלשל    ))))הסדרהסדרהסדרהסדר

        
הם איזה פתרון יש להם. הרי יש ל תשמעותשמעותשמעותשמעו

בעיא, כי אם הוא יקח כוס שני, אזי הוא מוסיף 
על הכוסות. אבל הוא אומר, אין בעיא, הרי 
לכולם יש כוסות, תקח את הכוס של החתן, 
תברך על הכוס שלו שבע ברכות, ואח"כ 

    וכמווכמווכמווכמותחזור לכוס שלך ותברך בורא פרי הגפן. 
    בברכותבברכותבברכותבברכות    מסוביןמסוביןמסוביןמסובין    כמהכמהכמהכמה    להתכבדלהתכבדלהתכבדלהתכבד    יכוליםיכוליםיכוליםיכולים    כןכןכןכן

    הברכותהברכותהברכותהברכות    ובגמרובגמרובגמרובגמר    ,,,,לידםלידםלידםלידם    החתןהחתןהחתןהחתן    שלשלשלשל    הכוסהכוסהכוסהכוס    בהעברתבהעברתבהעברתבהעברת
הוא ישתה אותו. אין     ....לחתןלחתןלחתןלחתן    הכוסהכוסהכוסהכוס    אתאתאתאת    מחזיריםמחזיריםמחזיריםמחזירים

בעיא. לא צריך כוס נפרדת, אלא הכוס של 
    בלילבלילבלילבליל    כנהוגכנהוגכנהוגכנהוג    כוסוכוסוכוסוכוסו    עלעלעלעל    מברךמברךמברךמברך    אחדאחדאחדאחד    וכלוכלוכלוכלהחתן. 

   ....הסדרהסדרהסדרהסדר
        

התימנים, אחד מברך לכולם. אבל  אצלינואצלינואצלינואצלינו
האשכנזים נוהגים, שכל אחד אומר בורא פרי 

  הגפן לעצמו. לכן הוא אומר, תעשה כך. 
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    החתןהחתןהחתןהחתן    רקרקרקרק    שותהשותהשותהשותה    החתןהחתןהחתןהחתן    מכוסמכוסמכוסמכוס    מדגיש, הוא אבלאבלאבלאבל
    המסוביןהמסוביןהמסוביןהמסובין    וכלוכלוכלוכל    לכלהלכלהלכלהלכלה    ואיןואיןואיןואין    ....שלישישלישישלישישלישי    כוסכוסכוסכוס    כדיןכדיןכדיןכדין

כי אז המזמן. המזמן. המזמן. המזמן.     אואואואו    החתןהחתןהחתןהחתן    כוסכוסכוסכוס    משיורימשיורימשיורימשיורי    אזאזאזאז    לטעוםלטעוםלטעוםלטעום
יצא שהיא תשתה גם מהכוס שלה וגם מהכוס 
של החתן, וזה יהיה מוסיף על הכוסות. בדרך 
כלל, שותים אנשים מהכוס הזאת, אבל הפעם 

  אל תשתו. 
        

להביא את כל שם, בהערות מאריך  הואהואהואהוא
המקורות מן הפוסקים, והוא פתאום מציין, 

השיטות האלה מובא השיטות האלה מובא השיטות האלה מובא השיטות האלה מובא כי כי כי כי הפנה את תשומת לבי, 
ואח"כ ועיין עוד בכמה ספרים. ועיין עוד בכמה ספרים. ועיין עוד בכמה ספרים. ועיין עוד בכמה ספרים.     ,,,,בפתחי תשובהבפתחי תשובהבפתחי תשובהבפתחי תשובה

הזכור לאברהם הביא עוד כמה הזכור לאברהם הביא עוד כמה הזכור לאברהם הביא עוד כמה הזכור לאברהם הביא עוד כמה     הוא מציין,
        דרכים בזה.דרכים בזה.דרכים בזה.דרכים בזה.

        
את הספר זכור לאברהם, וממש אורו פתחתי פתחתי פתחתי פתחתי 

 הוא אומר, כך יוצא מדבריו, כמו שכותב עיני.
מהרי"ץ כאן בכת"י, שזה הולך על הכוס 

[אלקלעי דף קכ"ה] הרביעית. בעל זכור לאברהם 
נשאל לגבי השאלה הזאת, איך לא יהיה נראה 
כמוסיף על הכוסות, והוא מביא כמה דרכים. 

יש יש יש יש הדרך האחרונה שהוא אומר, היא כדלקמן, 
    ,,,,יקח כוס אחר יברך ברכת חתניםיקח כוס אחר יברך ברכת חתניםיקח כוס אחר יברך ברכת חתניםיקח כוס אחר יברך ברכת חתניםדדדדלומר, לומר, לומר, לומר, 

בתורת בתורת בתורת בתורת אותו אותו אותו אותו     ואח"כ יגמור את ההלל וישתהואח"כ יגמור את ההלל וישתהואח"כ יגמור את ההלל וישתהואח"כ יגמור את ההלל וישתה
כוס ד', ואין זה כאומר ב' קדושות, כיון שההלל כוס ד', ואין זה כאומר ב' קדושות, כיון שההלל כוס ד', ואין זה כאומר ב' קדושות, כיון שההלל כוס ד', ואין זה כאומר ב' קדושות, כיון שההלל 
מצד עצמו א"צ כוס, ואין הכוס בא בשביל מצד עצמו א"צ כוס, ואין הכוס בא בשביל מצד עצמו א"צ כוס, ואין הכוס בא בשביל מצד עצמו א"צ כוס, ואין הכוס בא בשביל 

בסוף סימן בסוף סימן בסוף סימן בסוף סימן     ההלל, וכמ"ש הכלבו הביאו השו"גההלל, וכמ"ש הכלבו הביאו השו"גההלל, וכמ"ש הכלבו הביאו השו"גההלל, וכמ"ש הכלבו הביאו השו"ג
לדבריו, אל תאמר זאת על הכוס של תפ"ו. תפ"ו. תפ"ו. תפ"ו. 

ברכת המזון, אלא לאחר שתגמור ברכהמ"ז, 
הרי אומרים שפוך חמתך וכו' לא לנו וכו', על 

ם לא חייבים כוס, א"כ תגיד כעת זאת בעצ
ברכת חתנים, דהיינו שהכל ברא לכבודו, יוצר 
האדם וכו', הרי הוא ספרדי, ובכל מקרה אין לו 
ברכה על כוס רביעית, א"כ תתחיל ותגיד עם 

  הכוס הזה. 
        

אומר דבר דומה, לגבי הכוס בסידורו  היעב"ץהיעב"ץהיעב"ץהיעב"ץ
השלישית, לקחת כוס נפרד, להגיד עליו ברכת 

ר אותו. אח"כ תברך ברכת חתנים, ותשאי
בורא פרי הגפן, ואז תשתה את הכוס ההוא. 

גדול בין  הפסק לדבריו, שיש ובעצם יוצא

רק מהרי"ץ אומר לכן . הברכות לשתיית הכוס
  דבר הדומה לכך. 

        

אחרות, זה יוצא כמו הזכור לאברהם,  במליםבמליםבמליםבמלים
שזה על הכוס הרביעית. אבל אצל בעל זכור 

שבע ברכות, לאברהם, עושים זאת בהתחלת ה
כיון שאצלם כך הוא המנהג, כי מברכים בורא 
פרי הגפן בסוף. אבל לדידן, שברכת בורא פרי 

מהרי"ץ עשה הגפן היא לפני השבע ברכות, 
כן, אני אגיד על הכוס הרביעית את לא  ההיפך.

לנו וכו', את כל ההלל, ויברך בורא פרי הגפן 
ושהכל ברא לכבודו וכו'. את הכל נעשה, על 

  הרביעית.  הכוס
        

לא רצה לעשות זאת על הכוס של  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
אם כי ברכהמ"ז, כיון שזה יהיה כבר מוגזם. 

 ,את ברכת החתן על הכוס של ברכהמ"זנעשה 
יוצא שהוא אמר על הכוס הזאת את כל ברכת 

בורא פרי הגפן, וגם ארבע ברכות וגם המזון, 
הז' ברכות. זה יותר מדאי  יתר עוד את כל

הכוס. נכון שבעצם  מעמיסים על אותה
ברכהמ"ז אינה טעונה כוס, אבל הרי הכוס 
השלישית של ברכהמ"ז היא אחת מד' הכוסות 

סדר, א"כ הוא בעצם כן כוס של של ליל ה
. משתמשים בו, גם לברכת המזון, למרות חובה

שבעצם היא לא טעונה כוס. ונכון גם ששבע 
ברכות לא טעונות כוס, שהרי אם אין כוס של 

. אבל לברך ז' ברכות גם בלעדיהםין אפשר י
בנ"ד יוצא, כי על אותה הכוס, אומרים יותר 
מדאי ברכות. גם ברכת המזון, גם בפה"ג שזה 
כוס שלישית, וגם שבע ברכות. לכן מהרי"ץ 
אומר, שעדיף שתעשה את הכל על הכוס 

נראה כביכול 'חבילות  כדי שלא יהאהרביעית. 
  כעין זה.חבילות'. 

        

ופלא. יש לנו חידוש גדול,  יוצא, הפלא ממילאממילאממילאממילא
הזה של מהרי"ץ. כי בליל הסדר, הז' מהכת"י 

ברכות לא על כוס ברכהמ"ז, אלא בסוף, על 
. וכפי שאמרנו, בזכור לאברהם הכוס הרביעית

כתוב משהו כמעט דומה לכך, שלעשות זאת 
על כוס רביעית. או שמהרי"ץ הכריע כך 

  מדעתו, או שכך היה המנהג.
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עדיין צריך לכה למעשה, בזה לגבי ה מסקנאמסקנאמסקנאמסקנא
להתיישב. כי הדברים לא מפורשים ממש, ועוד 

  שמהרי"ץ לא חתום על כך.
        

בכל אופן, צריך להעיר על מה שכתב  אבלאבלאבלאבל
לפי דבריו, כי . דלעיל בספר ויצבור יוסף בר

אבותינו 'החמירו על עצמם' לא לעשות חתונה 
בליל הסדר או בשאר ימים טובים, בכדי שלא 

. האמת היא, כי בהמשך לערב שמחה בשמחה
כותב שאין בכך איסור של מערבין, בעצמו הוא 

כי זה לא עיקר השמחה. דהיינו, מצד הדין, מה 
שאין מערבין שמחה בשמחה, זהו כפי 
המתבאר בש"ע סימן תקמ"ו סעיף ג', שאסור 
לעשות חופה בתוך החג. אבל בנ"ד, שבעצם 
החתונה היתה מלפני כן, ורק ממשיכים את 

. אבל הוא הדבר מותרהמשתה,  שבעת ימי
אומר, שאבותינו 'החמירו על עצמם לא לערב 

  אפילו שיורי שמחת נישואין'. 
        

צריכים להעיר כאן הערה. כי לפי  לפענ"דלפענ"דלפענ"דלפענ"ד
דבריו יוצא, שהיום בזמנינו בעצם שינינו את 
המנהג. כלומר, אבותינו 'החמירו' לא לעשות 

כפי שכתוב לגבי 'בנות ישראל הן והרי זה זאת, 
חמירו על עצמן', כתוב בפוסקים שזאת הלכה ה

פסוקה. ואם תגיד, שכאן בארץ ישראל נשתנה 
. נפק"מ לדידיה בגלל שיש היום לחץזה המנהג, 

  . שצריך או עכ"פ ראוי להחמיר היכא דאפשר
  

חושב שזה כך. דהיינו, אין פירושו שהם  אינניאינניאינניאינני
החמירו, אלא פשוט הם לא היו צריכים. לא 

לכתי, לא לעשות ששבעת שהיה איזה עניין ה
ימי המשתה יתנגש עם יו"ט, לא זאת היא 
הנקודה, זה לא שהם 'החמירו', אלא 
שבמציאות הם לא היו צריכים זאת. כל אחד 
היה בכפר שלו או בשכונתו, ולא היה לחץ של 
אולמות, כמו שיש בזמנינו. היום בגלל הלחץ, 
עושים את החתונה אפילו סמוך לפסח, כי אין 

חרת. אבל שם בארץ תימן, בין כה אפשרות א
וכה האנשים היו מפוזרים בכל מיני מקומות, 
ולא היו עושים את החתונות באולם אלא 
בבית, א"כ הכל היה מסודר. זה לא שהם 

'החמירו לא לעשות', אלא שלא היו צריכים 
את המצב הזה. בשביל מה להם להגיע עד ערב 
פסח, בהכנות לליל הסדר, להכניס את כל 

ץ של החתונה. לפני פסח עסוקים בהכנת הלח
מצות ובכל ההכנות, לכן הם סיימו את השבע 

לא חיכו לרגע  ברכות מבעוד מועד מראש.
האחרון. כי היתה השמחה גדולה בשבעת ימי 

  המשתה, ולכן סיימו מבעוד מועד.
        

היו מצבים בכל זאת , מסתבר שלפעמים אבלאבלאבלאבל
 ,ממהרי"ץ. הנה יש לנו מהרי"ץכאלה. והראיה 

שבליל הסדר כתב את נוסח שבע ברכות. 
  משמע שהיה דבר כזה.

  
נוסף, וכי לא כתבו מהרי"ץ וחכמי תימן,  דברדברדברדבר

מה הדין לגבי יום טוב, האם הוא נחשב 'פנים 
חדשות' או שלא? הרי הכלל הוא, שאומרים ז' 
ברכות רק כאשר יש פנים חדשות, דהיינו 
אורחים שלא שמעו. לגבי שבת, לא מחפשים 

ות, כיון שהשבת בעצמה נחשבת פנים חדש
בעץ [פנים חדשות. ולגבי יום טוב, מהרי"ץ כותב 

במפורש, 'שבת ויו"ט נחשב ] ב"ע ע"קחיים דף 
פנים חדשות'. ולא רק מהרי"ץ כותב זאת, אלא 

, כמו שהבאתי בס"ד בשע"ה עוד מחכמי תימן
בשביל מה הם כתבו זאת? הרי . חלק שביעי

  ? אתה אומר, שביו"ט אין שבע ברכות
        

סימן, שלפעמים זה כן היה. לכן כתבו  הדברהדברהדברהדבר
הלכה כזאת, כיון שהדבר כן מציאותי, כי 
לפעמים לעתים רחוקות זה היה. או שבדורות 
שעברו הדבר היה מצוי יותר, או שבכל זאת 
במקרים נדירים כאשר יזדמן דבר כזה. אבל 
לא שח"ו לבוא לקבוע הלכה, שכביכול היה 

זה. הם לא הגיעו מנהג שלא עושים. אין דבר כ
שום . אין לכך מחייבלמצב הזה, אבל זה לא 

משקל הלכתי, אפילו לא בתורת מנהג, 
  שכביכול בגלל כך הם נמנעו.

  
בעזרת ה', ואם מקווה שהדברים ברורים,  אניאניאניאני

  ישנן שאלות אפשר לשאול כעת.
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מהקהל: אז מהרי"ץ בכת"י הזה בעצם  שאלהשאלהשאלהשאלה
  ?על כוס רביעית לא כתב שצריך לברך ברכה

מרן שליט"א: נכון. כפי שאמרתי, הוא  תשובתתשובתתשובתתשובת
כנראה נתן זאת מתנה לחתן. בכך הוא רצה 
להגיד, שכאן זה נגמר. אחרת, איפה הכוס 
הרביעית? מה נפשך. הרי זה חסר? על כרחך, 

  שהוא סמך על זה. זאת ההוכחה שלי.
למסקנא למדנו כי אין שום יסוד להחמיר בזה 

זמנינו,  להימנע, אם נוח להם בכך לפי מצב
   ואפילו היכא דאפשר היה להימנע מכך.

  
מהקהל: לגבי המחלוקת בין הרי"ף לבין  שאלהשאלהשאלהשאלה

  רב כהן צדק גאון, 
לפי רב כהן צדק, זה מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת

בעצם לחם משנה, א"כ הדבר לא מפריע לו. 
  ולפי הרי"ף, 

        
  לפי הרי"ף חוזרים לטעם השני?מהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה

ף, מפסידים את לפי הרי"מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
  חל   שכאשר להגיד  צד  משנה, וישנו  הלחם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

י. לפי רב כהן יבצע על שנים וחצבשבת אז 
מרווח. אבל לפי זה  ,צדק, מה איכפת לנו

הרי"ף, צריך קצת להילחץ. לכן הם עשו, 
שבשבת כן. לפי זה יוצא, שגם הרי"ף יודה 

, ואכן ישנם כאלה הטוענים כך, שאנישבשבת 
ת זה אחרת, לא כמו שגם הרי"ף מודה שבשב

הרשב"ץ. זה לא פשוט מה שהרשב"ץ אומר, זה 
  לא מחוייב שהרי"ף לפי שיטתו.

  
עם מרן  ן[אחד מבני הישיבות נר"ו נושא ונות

שליט"א בעניין, אבל כיון שהקושיות 
והתשובות בעניינים דקים ומסובכים, וקשה 
להעתיק את ההקלטה להעבירה לכתב, 

יין אפשר זאת מעונהשמטתי זאת. מי שבכל 
  לשמוע בסוף הקלטת. העורך].

        
ברוך הוא יזכנו תמיד לשובע שמחות, והמקום והמקום והמקום והמקום 

והבחור רון נסים יצ"ו יהי רצון מלפני המקום 
ברוך הוא שיזכה בקרוב לחופה ולשבע ברכות, 

  אכי"ר.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

  הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן דברים רבים,
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

 בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו.ענבצר ממנו ל

  
לברר האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין בשיעור זה, יש לו  לאור

  את הדבר היטב 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  , ולרפואה להצלחה שיעור כל להקדיש ניתן

  .נשמת לעילוי או
  ,א"שליט מרן מפי השיעור בתחילת נ"בל יוזכר השם

  .השיעור בסוף" שבירך מי" באמירת וכן
  

  . 050-4140741: בטלפון פרטים
  .השיעור לפני זאת לתאם נא

  
  ,הרבים ולזיכוי התורה להפצת והמסייעים והתורמים

 .ר"אכי. לטובה ליבם משאלות כל ה"ב המקום ימלא



  ה'תשע"ח ב'שכ"ט בהעלותךמוצש"ק 

23  
  

 לעילבשיעור דץ שנתגלה כעת, שהרחבתי עליו "י קדשו של מהרי"פ כת"דף מתוך אגדילום צ
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 16ל דף "פ דלעיל, נוסח שבע ברכות לחתן על הכוס הרביעי כנז"שלפני אחרון באגדהדף צילום 


