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        לק"ילק"ילק"ילק"י
  

        
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

ל דברי הגמ' במס' ברכות (דף י"ד:) בעניין מגמת מצות ל דברי הגמ' במס' ברכות (דף י"ד:) בעניין מגמת מצות ל דברי הגמ' במס' ברכות (דף י"ד:) בעניין מגמת מצות ל דברי הגמ' במס' ברכות (דף י"ד:) בעניין מגמת מצות ביאור תלמיד רבינו יונה עביאור תלמיד רבינו יונה עביאור תלמיד רבינו יונה עביאור תלמיד רבינו יונה ע
תפילין ומזוזה, שבהן משעבד האדם את גופו נשמתו וממונו להקב"ה, ומאידך דברי תפילין ומזוזה, שבהן משעבד האדם את גופו נשמתו וממונו להקב"ה, ומאידך דברי תפילין ומזוזה, שבהן משעבד האדם את גופו נשמתו וממונו להקב"ה, ומאידך דברי תפילין ומזוזה, שבהן משעבד האדם את גופו נשמתו וממונו להקב"ה, ומאידך דברי 
הרמב"ם בהלכות מזוזה כי מגמת המזוזה היא שבכל זמן שהאדם נכנס ויוצא יפגע הרמב"ם בהלכות מזוזה כי מגמת המזוזה היא שבכל זמן שהאדם נכנס ויוצא יפגע הרמב"ם בהלכות מזוזה כי מגמת המזוזה היא שבכל זמן שהאדם נכנס ויוצא יפגע הרמב"ם בהלכות מזוזה כי מגמת המזוזה היא שבכל זמן שהאדם נכנס ויוצא יפגע 

קה וכיסוי קה וכיסוי קה וכיסוי קה וכיסוי בייחוד שמו של הקב"ה וכו'. המשך לשיעור מוצש"ק יתרו בעניין מצות מעבייחוד שמו של הקב"ה וכו'. המשך לשיעור מוצש"ק יתרו בעניין מצות מעבייחוד שמו של הקב"ה וכו'. המשך לשיעור מוצש"ק יתרו בעניין מצות מעבייחוד שמו של הקב"ה וכו'. המשך לשיעור מוצש"ק יתרו בעניין מצות מע
        הבור וכו', ובירור דעת הגרשז"א לגבי מצוות "הנמשכות".הבור וכו', ובירור דעת הגרשז"א לגבי מצוות "הנמשכות".הבור וכו', ובירור דעת הגרשז"א לגבי מצוות "הנמשכות".הבור וכו', ובירור דעת הגרשז"א לגבי מצוות "הנמשכות".

        תמיהה על הנצי"ב ּבביאור דברי הרמב"ם שהוסיף לגבי ברכת מעקה את המלה 'לגגו'.תמיהה על הנצי"ב ּבביאור דברי הרמב"ם שהוסיף לגבי ברכת מעקה את המלה 'לגגו'.תמיהה על הנצי"ב ּבביאור דברי הרמב"ם שהוסיף לגבי ברכת מעקה את המלה 'לגגו'.תמיהה על הנצי"ב ּבביאור דברי הרמב"ם שהוסיף לגבי ברכת מעקה את המלה 'לגגו'.

השלמה לשיעור מוצש"ק תרומה לגבי תפילת מהרי"ץ זצוק"ל לרפואת חולי השלמה לשיעור מוצש"ק תרומה לגבי תפילת מהרי"ץ זצוק"ל לרפואת חולי השלמה לשיעור מוצש"ק תרומה לגבי תפילת מהרי"ץ זצוק"ל לרפואת חולי השלמה לשיעור מוצש"ק תרומה לגבי תפילת מהרי"ץ זצוק"ל לרפואת חולי 
ניין שמהרי"ץ הביא ניין שמהרי"ץ הביא ניין שמהרי"ץ הביא ניין שמהרי"ץ הביא האבעבועות, האם שמות המלאכים קבועים או משתנים, וכן מה העהאבעבועות, האם שמות המלאכים קבועים או משתנים, וכן מה העהאבעבועות, האם שמות המלאכים קבועים או משתנים, וכן מה העהאבעבועות, האם שמות המלאכים קבועים או משתנים, וכן מה הע

        דוקא את אברהם יוסף ואהרן.דוקא את אברהם יוסף ואהרן.דוקא את אברהם יוסף ואהרן.דוקא את אברהם יוסף ואהרן.

דברי מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים בעניין ערב פסח שחל בשבת, כמו בשנתנו זו. כיצד דברי מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים בעניין ערב פסח שחל בשבת, כמו בשנתנו זו. כיצד דברי מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים בעניין ערב פסח שחל בשבת, כמו בשנתנו זו. כיצד דברי מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים בעניין ערב פסח שחל בשבת, כמו בשנתנו זו. כיצד 
מקיימים השנה מצוות סעודה שלישית. האם אפשר לחלק את סעודת ליל שבת לשתי מקיימים השנה מצוות סעודה שלישית. האם אפשר לחלק את סעודת ליל שבת לשתי מקיימים השנה מצוות סעודה שלישית. האם אפשר לחלק את סעודת ליל שבת לשתי מקיימים השנה מצוות סעודה שלישית. האם אפשר לחלק את סעודת ליל שבת לשתי 

        סעודות, ולמחרת ביום שבת לאכול רק סעודה אחת, וכו'.סעודות, ולמחרת ביום שבת לאכול רק סעודה אחת, וכו'.סעודות, ולמחרת ביום שבת לאכול רק סעודה אחת, וכו'.סעודות, ולמחרת ביום שבת לאכול רק סעודה אחת, וכו'.

צאת קובץ דינים והלכות 'זאת חוקת הפסח' בעניין ערב פסח צאת קובץ דינים והלכות 'זאת חוקת הפסח' בעניין ערב פסח צאת קובץ דינים והלכות 'זאת חוקת הפסח' בעניין ערב פסח צאת קובץ דינים והלכות 'זאת חוקת הפסח' בעניין ערב פסח הודעה משמחת בדבר הוהודעה משמחת בדבר הוהודעה משמחת בדבר הוהודעה משמחת בדבר הו
 בן מרן שליט"א.בן מרן שליט"א.בן מרן שליט"א.בן מרן שליט"א.    ––––שחל בשבת מאת הרב שאול רצאבי הי"ו שחל בשבת מאת הרב שאול רצאבי הי"ו שחל בשבת מאת הרב שאול רצאבי הי"ו שחל בשבת מאת הרב שאול רצאבי הי"ו 

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות

  יוצ"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

            yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
        

        הטלפון:הטלפון:הטלפון:הטלפון:להאזנה לשיעור דרך להאזנה לשיעור דרך להאזנה לשיעור דרך להאזנה לשיעור דרך 
        6666שלוחה שלוחה שלוחה שלוחה     642642642642----23232323----33333333----072072072072    ––––קול יהודי תימן קול יהודי תימן קול יהודי תימן קול יהודי תימן 

  585 – ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים
  03-6171031 -קול הלשון לשמיעת השיעור במערכת 

    ��
    

        השיעור מוקדש להצלחת הנדיב הנכבד השיעור מוקדש להצלחת הנדיב הנכבד השיעור מוקדש להצלחת הנדיב הנכבד השיעור מוקדש להצלחת הנדיב הנכבד 
        רבי ישראל בן רבי שלמה ברזילי הי"ו, ומרת לינוי בת רבי עזרא שתחי', רבי ישראל בן רבי שלמה ברזילי הי"ו, ומרת לינוי בת רבי עזרא שתחי', רבי ישראל בן רבי שלמה ברזילי הי"ו, ומרת לינוי בת רבי עזרא שתחי', רבי ישראל בן רבי שלמה ברזילי הי"ו, ומרת לינוי בת רבי עזרא שתחי', 

        בעבור שהתנדבו בעין יפה למוסדות יד מהרי"ץ.בעבור שהתנדבו בעין יפה למוסדות יד מהרי"ץ.בעבור שהתנדבו בעין יפה למוסדות יד מהרי"ץ.בעבור שהתנדבו בעין יפה למוסדות יד מהרי"ץ.    וכל משפחתם,וכל משפחתם,וכל משפחתם,וכל משפחתם,
        הוא ירצה נדבתם, ויברך מעשי ידיהם, ומכל צרה ונזק יצילם, הוא ירצה נדבתם, ויברך מעשי ידיהם, ומכל צרה ונזק יצילם, הוא ירצה נדבתם, ויברך מעשי ידיהם, ומכל צרה ונזק יצילם, הוא ירצה נדבתם, ויברך מעשי ידיהם, ומכל צרה ונזק יצילם, המקום ברוך המקום ברוך המקום ברוך המקום ברוך 

        ויזכם לבית של תורה ויראת שמים, עבודה טובה ופרנסה בשפע,ויזכם לבית של תורה ויראת שמים, עבודה טובה ופרנסה בשפע,ויזכם לבית של תורה ויראת שמים, עבודה טובה ופרנסה בשפע,ויזכם לבית של תורה ויראת שמים, עבודה טובה ופרנסה בשפע,
        שלום־בית ובריאות איתנה, וימלא הקב"ה גם כל שאר משאלות ליבםשלום־בית ובריאות איתנה, וימלא הקב"ה גם כל שאר משאלות ליבםשלום־בית ובריאות איתנה, וימלא הקב"ה גם כל שאר משאלות ליבםשלום־בית ובריאות איתנה, וימלא הקב"ה גם כל שאר משאלות ליבם

        וליבכם לטובה, אכי"ר.וליבכם לטובה, אכי"ר.וליבכם לטובה, אכי"ר.וליבכם לטובה, אכי"ר.
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  בשם רחמן.
  

  

להצלחת הנדיב הנכבד רבי ישראל  השיעור מוקדש
בן רבי שלמה ברזילי הי"ו, ומרת לינוי בת רבי עזרא 
שתחי', וכל משפחתם, בעבור שהתנדבו בעין יפה 

  למוסדות יד מהרי"ץ.
 

המקום ברוך הוא ירצה נדבתם, ויברך מעשי ידיהם, 
ומכל צרה ונזק יצילם, ויזכם לבית של תורה ויראת 

עבודה טובה ופרנסה בשפע, שלום־בית , יםשמ
משאלות שאר כל גם ימלא הקב"ה ובריאות איתנה, ו
  לטובה, אכי"ר.וליבכם ליבם 

  
ביאור תלמיד רבינו יונה על דברי הגמ' במס' ברכות ביאור תלמיד רבינו יונה על דברי הגמ' במס' ברכות ביאור תלמיד רבינו יונה על דברי הגמ' במס' ברכות ביאור תלמיד רבינו יונה על דברי הגמ' במס' ברכות 
(דף י"ד:) בעניין מגמת מצות תפילין ומזוזה, שבהן (דף י"ד:) בעניין מגמת מצות תפילין ומזוזה, שבהן (דף י"ד:) בעניין מגמת מצות תפילין ומזוזה, שבהן (דף י"ד:) בעניין מגמת מצות תפילין ומזוזה, שבהן 

ממונו להקב"ה, ממונו להקב"ה, ממונו להקב"ה, ממונו להקב"ה, גופו נשמתו וגופו נשמתו וגופו נשמתו וגופו נשמתו ומשעבד האדם את משעבד האדם את משעבד האדם את משעבד האדם את 
מב"ם בהלכות מזוזה כי מגמת מב"ם בהלכות מזוזה כי מגמת מב"ם בהלכות מזוזה כי מגמת מב"ם בהלכות מזוזה כי מגמת ומאידך דברי הרומאידך דברי הרומאידך דברי הרומאידך דברי הר

א יפגע א יפגע א יפגע א יפגע היא שבכל זמן שהאדם נכנס ויוצהיא שבכל זמן שהאדם נכנס ויוצהיא שבכל זמן שהאדם נכנס ויוצהיא שבכל זמן שהאדם נכנס ויוצ    המזוזההמזוזההמזוזההמזוזה
המשך לשיעור מוצש"ק המשך לשיעור מוצש"ק המשך לשיעור מוצש"ק המשך לשיעור מוצש"ק     ....בייחוד שמו של הקב"ה וכו'בייחוד שמו של הקב"ה וכו'בייחוד שמו של הקב"ה וכו'בייחוד שמו של הקב"ה וכו'

יתרו בעניין מצות מעקה וכיסוי הבור וכו', ובירור דעת יתרו בעניין מצות מעקה וכיסוי הבור וכו', ובירור דעת יתרו בעניין מצות מעקה וכיסוי הבור וכו', ובירור דעת יתרו בעניין מצות מעקה וכיסוי הבור וכו', ובירור דעת 
        הגרשז"א לגבי מצוות "הנמשכות". הגרשז"א לגבי מצוות "הנמשכות". הגרשז"א לגבי מצוות "הנמשכות". הגרשז"א לגבי מצוות "הנמשכות". 

  

    כך,    אומרת [דף י"ד ע"ב]במסכת ברכות הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא 
    ,,,,"ש בלא תפילין"ש בלא תפילין"ש בלא תפילין"ש בלא תפיליןכל הקורא קכל הקורא קכל הקורא קכל הקורא קאמר עולא, אמר עולא, אמר עולא, אמר עולא, 

א"ר חייא בר א"ר חייא בר א"ר חייא בר א"ר חייא בר     ....כאילו מעיד עדות שקר בעצמוכאילו מעיד עדות שקר בעצמוכאילו מעיד עדות שקר בעצמוכאילו מעיד עדות שקר בעצמו
כאילו הקריב עולה בלא כאילו הקריב עולה בלא כאילו הקריב עולה בלא כאילו הקריב עולה בלא     ,,,,אבא א"ר יוחנןאבא א"ר יוחנןאבא א"ר יוחנןאבא א"ר יוחנן

        ....וזבח בלא נסכיםוזבח בלא נסכיםוזבח בלא נסכיםוזבח בלא נסכים    ,,,,מנחהמנחהמנחהמנחה

הרוצה שיקבל עליו עול הרוצה שיקבל עליו עול הרוצה שיקבל עליו עול הרוצה שיקבל עליו עול     ,,,,ואמר רבי יוחנןואמר רבי יוחנןואמר רבי יוחנןואמר רבי יוחנן
מי שנדבו ליבו לקבל     ----    מהמהמהמהמלכות שמים שלֵ מלכות שמים שלֵ מלכות שמים שלֵ מלכות שמים שלֵ 

יפנה ויטול ידיו יפנה ויטול ידיו יפנה ויטול ידיו יפנה ויטול ידיו  -עול מלכות שמים בשלימות 
וזו היא וזו היא וזו היא וזו היא     ,,,,ללללויניח תפילין ויקרא ק"ש ויתפלויניח תפילין ויקרא ק"ש ויתפלויניח תפילין ויקרא ק"ש ויתפלויניח תפילין ויקרא ק"ש ויתפל

        ....מלכות שמים שלמהמלכות שמים שלמהמלכות שמים שלמהמלכות שמים שלמה

טעם טעם טעם טעם על כך תלמיד רבינו יונה בזה"ל, אומר אומר אומר אומר 
מפני מפני מפני מפני     -מה עושה ופועל התפילין?     ----הדבר הדבר הדבר הדבר 

עבד לבורא עבד לבורא עבד לבורא עבד לבורא אדם משאדם משאדם משאדם מש    ,,,,שבתפילין שבראששבתפילין שבראששבתפילין שבראששבתפילין שבראש
    ,,,,ובתפילין שבזרועובתפילין שבזרועובתפילין שבזרועובתפילין שבזרוע    ....יתברך הנשמה שהיא במוחיתברך הנשמה שהיא במוחיתברך הנשמה שהיא במוחיתברך הנשמה שהיא במוח

  אדם משעבד גופו. אדם משעבד גופו. אדם משעבד גופו. אדם משעבד גופו. 

אלו שתי מצוות, של יד ושל ראש. התפילין  הריהריהריהרי
"ה את הגוף. שביד, האדם משעבד להקב

ובתפילין שבראש, משעבד את הנשמה 
וו להשים אותם כנגד וו להשים אותם כנגד וו להשים אותם כנגד וו להשים אותם כנגד ייייומפני כך צומפני כך צומפני כך צומפני כך צ    השרויה במוח.

הלב, שהלב היא עיקר התאוות והמחשבות, הלב, שהלב היא עיקר התאוות והמחשבות, הלב, שהלב היא עיקר התאוות והמחשבות, הלב, שהלב היא עיקר התאוות והמחשבות, 
        ובזה יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו. ובזה יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו. ובזה יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו. ובזה יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו. 

            ....משעבד אדם ממונומשעבד אדם ממונומשעבד אדם ממונומשעבד אדם ממונו    ,,,,ובמזוזהובמזוזהובמזוזהובמזוזה

פני פני פני פני אלא שלא הזכירו בכאן המזוזה, מאלא שלא הזכירו בכאן המזוזה, מאלא שלא הזכירו בכאן המזוזה, מאלא שלא הזכירו בכאן המזוזה, מ
לא  שם    בגמרא    שמצוותה נעשית בשעה אחרת.שמצוותה נעשית בשעה אחרת.שמצוותה נעשית בשעה אחרת.שמצוותה נעשית בשעה אחרת.

מזוזה, כי זה לא הזמן, אין שעתה כעת, מוזכר 
קבועה זה לא בבוקר, בלא"ה יש את המזוזה 

כבר לפני כן. אבל מטרת ומגמת מצות המזוזה, 
זאת , , , , היא לשעבד את כל הרכוש של־אדם

        זה בעצם מתלווה. שלמה'. 'מלכות שמים
  

ם אמנו להוסיף ולומר גם ציצית.היה צריך  אוליאוליאוליאולי
שמא אבל  בגמרא. גם ציצית אינה מוזכרת שם

בציצית האדם משעבד את  יש לפרש כי
וכדומה. כי המטלטלין, דהיינו הרכוש והבגדים, 

  דבר קבוע, נכסי דלא ניידי.  ואההבית 
  

על תפילין רק לא מזכיר זאת, אלא מדבר  הואהואהואהוא
ועל מזוזה. ולדבריו, במזוזה האדם משעבד 
להקב"ה את ממונו. דהיינו, בכך שהמזוזה 

ת, בכניסה לבית, האדם מונחת בפתח הבי
מוכיח ומעיד על עצמו שכל מה שיש לו, כל מה 

וגם אם יש לו דברים שהם  -שמונח בתוך הבית 
זהו המקום העיקרי של הבית מחוץ לבית, אבל 

משכנו, במציאות שם הוא נמצא בדר"כ 
  הכל משועבד להקדוש ברוך הוא.  -בקביעות 

  

שני, ידועים דברי הרמב"ם בהלכות מזוזה  מצדמצדמצדמצד
    חייב אדםחייב אדםחייב אדםחייב אדםהכותב כך, [פרק ששי הלכה י"ג] 

    ....מפני שהיא חובת הכל תמידמפני שהיא חובת הכל תמידמפני שהיא חובת הכל תמידמפני שהיא חובת הכל תמיד    ,,,,זהר במזוזהזהר במזוזהזהר במזוזהזהר במזוזהיייילהלהלהלה
שמו של שמו של שמו של שמו של     ,,,,יפגע ביחוד השםיפגע ביחוד השםיפגע ביחוד השםיפגע ביחוד השם    ,,,,וכל זמן שיכנס ויצאוכל זמן שיכנס ויצאוכל זמן שיכנס ויצאוכל זמן שיכנס ויצא

כאשר האדם נכנס לביתו או יוצא . . . . הקדוש ב"ההקדוש ב"ההקדוש ב"ההקדוש ב"ה
צריך הוא מביתו, הוא רואה את המזוזה, 

והדבר מזכיר לו את ייחוד שמו להסתכל בה. 
פגש עכשיו, פסוק  של הקב"ה, זה מה שהוא

  'שמע ישראל וגו' י"י אחד'. 

זהו     ....ויזכור אהבתוויזכור אהבתוויזכור אהבתוויזכור אהבתו    הוא,ברמב"ם  וההמשךוההמשךוההמשךוההמשך
  , 'ואהבת את י"י אלהיך וגו'. השני הפסוק

האדם צריך     ....ר משנתו ושגיותיו בהבלי הזמןר משנתו ושגיותיו בהבלי הזמןר משנתו ושגיותיו בהבלי הזמןר משנתו ושגיותיו בהבלי הזמןעוֹ עוֹ עוֹ עוֹ יֵ יֵ יֵ יֵ וְ וְ וְ וְ 
תמיד דברים שיזכירו לו, כפי שהמסילת ישרים 

במקום במקום במקום במקום הקב"ה לאדם הקב"ה לאדם הקב"ה לאדם הקב"ה לאדם     מוֹ מוֹ מוֹ מוֹ שָׂ שָׂ שָׂ שָׂ  ]בפרק הראשון[אומר 
בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם שרבים שרבים שרבים שרבים 

הם התאוות החמריות אשר אם ימשך אחריהן הם התאוות החמריות אשר אם ימשך אחריהן הם התאוות החמריות אשר אם ימשך אחריהן הם התאוות החמריות אשר אם ימשך אחריהן 
, , , , הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתיהנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתיהנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתיהנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי

שהוא מושם באמת בתוך המלחמה שהוא מושם באמת בתוך המלחמה שהוא מושם באמת בתוך המלחמה שהוא מושם באמת בתוך המלחמה ונמצא ונמצא ונמצא ונמצא 
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כי ברוב הטרדות האדם וכו' יעו"ש.  החזקההחזקההחזקההחזקה
שוכח את חובתו בעולמו, במרוצת החיים, ולכן 
הוא צריך דברים שיזכירו לו מדי פעם, את 
הטעיות והשגיאות שלו, על כל צעד ושעל. 

        הדבר יעורר אותו. 

דע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי דע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי דע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי דע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי יֵ יֵ יֵ יֵ וְ וְ וְ וְ 
ומיד הוא חוזר ומיד הוא חוזר ומיד הוא חוזר ומיד הוא חוזר     ,,,,אלא ידיעת צור העולםאלא ידיעת צור העולםאלא ידיעת צור העולםאלא ידיעת צור העולם    ,,,,עולמיםעולמיםעולמיםעולמים

בכדי שח"ו לא     ....לדעתו והולך בדרכי מישריםלדעתו והולך בדרכי מישריםלדעתו והולך בדרכי מישריםלדעתו והולך בדרכי מישרים
תהיה התגברות של יצה"ר, זה מיישר אותו, 

תפקידו בעולמו,  ומהמזכיר לו נשכחות, 
        א הולך בדרך התורה וירא"ש.וממילא הו

לגבי מצות  [בשיעור מוצש"ק יתרו התשפ"א] דיברנודיברנודיברנודיברנו
לכאורה אין במצוה זו שום קדושה, שמעקה, 

חוץ ממה שהבאנו שישנה איזו דעה מיוחדת 
, הכותב חידוש [הלכות חנוכה]בספר שבלי הלקט 

שאינו מובא בפוסקים, ולא נשמע ולא נראה 
כי  בכך.ל תפוצות ישראל שמישהו ייזהר בכ

לדבריו יש לו קדושה, ולכן אסור לדרוס על 
  מעקה כי זה נחשב ביזוי מצוה. 

אופן, מעקה זו אחת ממצוות עשה  בכלבכלבכלבכל
י ִתְבֶנה  ]'ח ,ב"דברים כ[שבתורה, כמו שנאמר  י ִתְבֶנה ּכִ י ִתְבֶנה ּכִ י ִתְבֶנה ּכִ ּכִ

ִית ָחָדשׁ  ִית ָחָדשׁ ּבַ ִית ָחָדשׁ ּבַ ִית ָחָדשׁ ּבַ ךָ     ,,,,ּבַ יָת ַמֲעֶקה ְלַגּגֶ ךָ ְוָעׂשִ יָת ַמֲעֶקה ְלַגּגֶ ךָ ְוָעׂשִ יָת ַמֲעֶקה ְלַגּגֶ ךָ ְוָעׂשִ יָת ַמֲעֶקה ְלַגּגֶ ִמים     ,,,,ְוָעׂשִ ים ּדָ ִמים ְולֹא ָתׂשִ ים ּדָ ִמים ְולֹא ָתׂשִ ים ּדָ ִמים ְולֹא ָתׂשִ ים ּדָ ְולֹא ָתׂשִ
ֵביֶתךָ  ֵביֶתךָ ּבְ ֵביֶתךָ ּבְ ֵביֶתךָ ּבְ י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל     ,,,,ּבְ י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ּכִ י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ּכִ י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ּכִ ּנוּ ּכִ ּנוּ ִמּמֶ ּנוּ ִמּמֶ ּנוּ ִמּמֶ כפי  ,לכאורה .ִמּמֶ

כאשר האדם רואה את ששהרמב"ם אומר 
רר ולזכור את ייחוד המזוזה הוא צריך להתעו

ולאהוב את הקב"ה וכו', א"כ  שמו של הקב"ה
גם לגבי מעקה, שזו מצוה אחרת, זה אינו יסוד 

עוד מצוה בתורה, עכ"פ כ"כ עיקרי אבל זאת 
'השמר לך ושמור נפשך מאד', 'ולא תשים כמו 

מים בביתך', תשמור על עצמך מסכנות, ד
שאתה לא תסתכן וגם שלא תסכן אחרים. זאת 
מצות מעקה. הדבר בא לעורר דברים אחרים, 
אבל זאת אחת מתרי"ג מצוות, שהאדם צריך 
  לשמור על גופו. הוא על עצמו, וגם על האחרים. 

, לא מצאנו דבר כזה. וכי אדם שעולה לגג ברםברםברםברם
זה עניין שיחשוב על ביתו ורואה מעקה, ישנו אי
  כך? לא נשמע ולא נראה.

  

, 'דבר פרק שלישי דף כ"ה[הליכות שלמה  בספרבספרבספרבספר
הגרשז"א זצ"ל, הוא מדבר מו"ר ל] הלכה' אות א'

מנין לנו שהאדם מקיים לגבי מצות ציצית, 
מצוה כשהוא לובש טלית? הרי המצוה היא, 
לשים ציצית. אבל בלבישת הטלית, איזו מצוה 

ר שישנה כזאת מצוה, אזי מקיימים? ואם תאמ
כשהאדם נכנס לבית שיש בו מעקה, הוא מקיים 
מצוה, כי בבית הזה ישנו מעקה. כפי שבטלית, 
שזהו רק בגד, אם עשיתי בו ציצית קיימתי את 
המצוה, כי הבגד הזה מחוייב בציצית, וכשאני 
לובש זאת, איזו מצוה אני מקיים בכך שהנחתי 

  את זה עלי? 

שיש בו מעקה, אני מקיים אני נכנס לבית  אםאםאםאם
הוא לא אומר זאת, אבל  –מצוה? וכי מצאנו 

שאם לאדם ישנה  –אפשר להוסיף את זה 
אפשרות לבחור בין שתי דירות, הוא יכול 
לקנות דירה שיש בה מעקה או דירה שאין בה 
מעקה, דירה אחת אינה צריכה מעקה, וכי יש 
עניין לקנות בדוקא את הדירה שיש בה מעקה, 

כנס לבית אקיים מצוה? כי בבית אשכשבכדי 
  הזה יש מעקה? 

    ,,,,בעיקר הך מלתא יש לדוןבעיקר הך מלתא יש לדוןבעיקר הך מלתא יש לדוןבעיקר הך מלתא יש לדוןכותב כך,  הגרשז"אהגרשז"אהגרשז"אהגרשז"א
מצות מצות מצות מצות     ייםייםייםייםצת מקצת מקצת מקצת מקויויויוידמנלן שהלובש טלית מצדמנלן שהלובש טלית מצדמנלן שהלובש טלית מצדמנלן שהלובש טלית מצ

והרי אפשר שרק אם לובש והרי אפשר שרק אם לובש והרי אפשר שרק אם לובש והרי אפשר שרק אם לובש     ,,,,עשה בלבישתועשה בלבישתועשה בלבישתועשה בלבישתו
ב ב ב ב חייחייחייחייוהוא מתוהוא מתוהוא מתוהוא מת    ,,,,בגד של ד' כנפות שאין בו ציציתבגד של ד' כנפות שאין בו ציציתבגד של ד' כנפות שאין בו ציציתבגד של ד' כנפות שאין בו ציצית

אבל אבל אבל אבל     ....רק אז הוא מקיים המצוהרק אז הוא מקיים המצוהרק אז הוא מקיים המצוהרק אז הוא מקיים המצוה    ,,,,בהטלת ציציתבהטלת ציציתבהטלת ציציתבהטלת ציצית
דינו כנכנס לבית דינו כנכנס לבית דינו כנכנס לבית דינו כנכנס לבית     ,,,,ו ציציתו ציציתו ציציתו ציציתר שכבר יש בר שכבר יש בר שכבר יש בר שכבר יש בחַ חַ חַ חַ לאלאלאלא

דלא נזכר כלל בשום מקום דלא נזכר כלל בשום מקום דלא נזכר כלל בשום מקום דלא נזכר כלל בשום מקום     ,,,,שיש מעקה בגגושיש מעקה בגגושיש מעקה בגגושיש מעקה בגגו
            ....דמקיים מצוה בכךדמקיים מצוה בכךדמקיים מצוה בכךדמקיים מצוה בכך

בשו בשו בשו בשו מזה שמותר ללָ מזה שמותר ללָ מזה שמותר ללָ מזה שמותר ללָ     הּ הּ הּ הּ ק לומר דידעינן לַ ק לומר דידעינן לַ ק לומר דידעינן לַ ק לומר דידעינן לַ חחחחודוודוודוודו
הרי בדין ציצית, מותר     ....אע"פ שיש בו כלאיםאע"פ שיש בו כלאיםאע"פ שיש בו כלאיםאע"פ שיש בו כלאים

, כמו שיהיה בזה כלאים, צמר ופשתים יחדיו
. שלמדו חז"ל מסמיכות הפסוקים בפ' כי תצא

משום דאתי עשה משום דאתי עשה משום דאתי עשה משום דאתי עשה     ----    סיבה היאהו    ----כ כ כ כ """"והיינו בעוהיינו בעוהיינו בעוהיינו בע
לא מתקבל א"כ זה     ....י לאו דשעטנזי לאו דשעטנזי לאו דשעטנזי לאו דשעטנזחחחחודודודוד    ,,,,דציציתדציציתדציציתדציצית

        על הדעת. 

    ,,,,מנלן שהדר בבית שיש בו מזוזהמנלן שהדר בבית שיש בו מזוזהמנלן שהדר בבית שיש בו מזוזהמנלן שהדר בבית שיש בו מזוזה    ,,,,וכמו כן צ"עוכמו כן צ"עוכמו כן צ"עוכמו כן צ"ע
            ????מקיים מצוה בכל רגעמקיים מצוה בכל רגעמקיים מצוה בכל רגעמקיים מצוה בכל רגע

  

בדברי הגרשז"א. מהא דעשה מהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה
, ולא דוחה וכו', מוכח שיש מצוה בלבישה

גם יש לעיין אם [. אין זו הוכחה הבנתי מדוע
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כה לכאן המחלוקת אם גם בציצית שייך שיי
  ].עניין מעיד עדות שקר בעצמו כמו בתפילין

מרן שליט"א: הוא לא כתב שאין זו  תשובתתשובתתשובתתשובת
הוכחה, אלא שזה דחוק לומר כן. לא מסתבר 
לו שזה כל המקור ללמוד ענין זה, אם אין לכך 

  סיבה עצמית.

, דיברנו על זאת בזמנו, כי לגבי מצות כידועכידועכידועכידוע
בית במקיים מצוה כשהוא נמצא מזוזה, האדם 

שיש בו מזוזה. למרות שבעצם הוא לא עשה 
כעת כלום, את המזוזה הוא שם לפני עשרים 

. מדי פעם דק אותהושנה, גם אם נאמר שהוא ב
בזמנינו בדרך כלל נוקטים שאין חובה לבדוק 
את המזוזה, כיון שאין רטיבות בכתלים, אא"כ 

, או החזק שמששם ישנם חששות, כגון אם יש 
שהיתה איזו סיבה, כגון אם צבעו ויכול להיות 

נזק. אבל גם אם נגיד שבדק את לה שנגרם 
המזוזה לפני שנתיים שלוש, אז בזמן הקביעה 

איזו מצוה הוא הוא קיים את המצוה, אבל כעת 
  מקיים? 

מובא, כי זאת 'מצוה נמשכת'. בכל רגע,  אבלאבלאבלאבל
אני מקיים מצוה. למרות שלא עשיתי כלום. 

זה לא כפי שהאדם נמצא עם התפילין י שאעפ"
עליו, או טלית על גביו. המזוזה נמצאת שם 

  בדלת, ואני נמצא בתוך החדר.

ואילו ואילו ואילו ואילו     ,,,,מצוהמצוהמצוהמצוה    ויויויויודלמא רק לקבוע מזוזה הוא דהודלמא רק לקבוע מזוזה הוא דהודלמא רק לקבוע מזוזה הוא דהודלמא רק לקבוע מזוזה הוא דה
"כ רואים את הבית שיש בו מזוזה כבית "כ רואים את הבית שיש בו מזוזה כבית "כ רואים את הבית שיש בו מזוזה כבית "כ רואים את הבית שיש בו מזוזה כבית חחחחאאאא

דלא מקיים כלל שום מצוה במה דלא מקיים כלל שום מצוה במה דלא מקיים כלל שום מצוה במה דלא מקיים כלל שום מצוה במה     ,,,,שיש לו מעקהשיש לו מעקהשיש לו מעקהשיש לו מעקה
דר דר דר דר ובת הובת הובת הובת החחחחדהא אידי ואידי דהא אידי ואידי דהא אידי ואידי דהא אידי ואידי     ,,,,שהוא דר בתוכושהוא דר בתוכושהוא דר בתוכושהוא דר בתוכו

        ....נינהונינהונינהונינהו

דאף שאין לנו לדרוש דאף שאין לנו לדרוש דאף שאין לנו לדרוש דאף שאין לנו לדרוש נראה נראה נראה נראה וווואבל הוא אומר, 
מ"מ פשוט הוא דבציצית מ"מ פשוט הוא דבציצית מ"מ פשוט הוא דבציצית מ"מ פשוט הוא דבציצית     ,,,,מעצמנומעצמנומעצמנומעצמנו קראיקראיקראיקראי

מסתבר דזהו מסתבר דזהו מסתבר דזהו מסתבר דזהו     ,,,,דכתיב בו וראיתם אותו וזכרתםדכתיב בו וראיתם אותו וזכרתםדכתיב בו וראיתם אותו וזכרתםדכתיב בו וראיתם אותו וזכרתם
    ההההשילבש בגד של ד' כנפות שיהישילבש בגד של ד' כנפות שיהישילבש בגד של ד' כנפות שיהישילבש בגד של ד' כנפות שיהי    ,,,,עיקר המצוהעיקר המצוהעיקר המצוהעיקר המצוה

      ....זכורזכורזכורזכורויויויויבו ציצית כדי שיראה בו ציצית כדי שיראה בו ציצית כדי שיראה בו ציצית כדי שיראה 

. האות תי"ו המצוות ציצית, רמוז תרי"גב הריהריהריהרי
הן שלוש מאות,  זה בגימטריאשוהאות רי"ש, 

ועוד י"ג, שהם שמונה גימטריא של ציצי"ת. 
לפי אלו הסוברים כך,  -חוטים וחמשה קשרים 

שישנם שבעה  -או לפי מנהגינו התימנים 

שבע החוליות שקושרים, ועוד קשרים, דהיינו 
בסה"כ שלוש עשרה, זה  רים ביניהם,ששה אוי

הציצית מזכירה לי את  יכנמצא  כנגד תרי"ג.
  ת ה'. כל מצוו

עניין, שהאדם מידי פעם ימשמש בציציות.  ישנוישנוישנוישנו
זאת חוץ מן העניין להפריד את הציציות, 

זהו שציצי"ת ר"ת צ'דיק י'פריד צי'צותיו ת'מיד. 
עניין נוסף, עפ"י הסוד, להפריד. אבל להסתכל 
בציציות, או אם בא לאדם ח"ו מחשבות רעות, 
כתוב בספרים שיסתכל על הציצית, וזאת 

כן אם האדם ח"ו כועס, ע"י שהוא סגולה. ו
[עיין להחפץ־ מסתכל בציצית, זה מרגיע אותו

חיים בחתימת ספרו שמירת הלשון סוף חלק ב' פרק 
. אין הכוונה שהוא סתם 'מסתכל', אלא שלישי]

וממילא הוא בא שהוא מתעמק בכך, 
בכנפות הציצית הרי ישנם למחשבות קדושות. 

 ',משלי ו[כנגד הלב. נאמר בפסוק ל"ב חוטים, 
ה ]ב"ל ָ הֹנֵאף ִאׁשּ ָ הֹנֵאף ִאׁשּ ָ הֹנֵאף ִאׁשּ ָ . חסר לו את הל"ב של ֲחַסר ֵלבֲחַסר ֵלבֲחַסר ֵלבֲחַסר ֵלב    ,,,,ֹנֵאף ִאׁשּ

  או אפילו חוט אחד שנקרע מן הציציות. ציצית.
  

מהקהל: א"כ שישים את הציצית בסלון  שאלהשאלהשאלהשאלה
  ויראה אותה כל הזמן, למה עליו?

  

מרן שליט"א: ואם הוא הולך לחדר  תשובתתשובתתשובתתשובת
אחר, או יוצא החוצה? אכן, אתה שואל שאלה 

ְוָהָיה ָלֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְוָהָיה ָלֶכם בן עזרא על הפסוק הר"א אטובה. 
המתפללים המתפללים המתפללים המתפללים     כתב,[במדבר ט"ו, ט"ל]  ְלִציִצתְלִציִצתְלִציִצתְלִציִצת

יעשו זה בעבור יעשו זה בעבור יעשו זה בעבור יעשו זה בעבור     ,,,,להלהלהלהייייבטלית בשעת התפבטלית בשעת התפבטלית בשעת התפבטלית בשעת התפ
    ''''והיה לכם לציציתוהיה לכם לציציתוהיה לכם לציציתוהיה לכם לציצית''''שיקראו בקריאת שמע שיקראו בקריאת שמע שיקראו בקריאת שמע שיקראו בקריאת שמע 

רק לפי דעתי יותר הוא חייב רק לפי דעתי יותר הוא חייב רק לפי דעתי יותר הוא חייב רק לפי דעתי יותר הוא חייב     ',',',',ועשו להם ציציתועשו להם ציציתועשו להם ציציתועשו להם ציצית''''
להתעטף בציצית בשאר השעות משעת להתעטף בציצית בשאר השעות משעת להתעטף בציצית בשאר השעות משעת להתעטף בציצית בשאר השעות משעת 

למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה     ,,,,להלהלהלהייייהתפהתפהתפהתפ
כי בשעת התפלה לא יעשה כי בשעת התפלה לא יעשה כי בשעת התפלה לא יעשה כי בשעת התפלה לא יעשה     ,,,,שעהשעהשעהשעה    בכלבכלבכלבכל    עבירהעבירהעבירהעבירה
ישנם כאלה האומרים, כי לכן ע"כ.  עבירהעבירהעבירהעבירה

יוצאים  היו אבותינו נע"ג נהגו, שכאשר הם
[על צד שמאל החוצה, שמים את הטלית עליהם 

ולא כאותם המניחים אותה על כתף ימין, כנגד הלב, 
   .]ה"וישב התשעעיין שיעור מוצש"ק 

  

בארצנו  היה נוהג מהרח"כ גם כאן וכךוכךוכךוכך[
הקדושה, שהיה לובש טלית קטן כשיוצא 
מביתו, וכשחוזר פושטה. אבל לעת זקנתו 
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כי יפסיד  שכבר לא היה יוצא מביתו, וראה
  . איתמר].המצוה, היה לובשה תדיר

וכן במזוזה שהיא וכן במזוזה שהיא וכן במזוזה שהיא וכן במזוזה שהיא הגרשז"א וכותב כך,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
בכל פעם שנכנס בכל פעם שנכנס בכל פעם שנכנס בכל פעם שנכנס     ,,,,ךךךךוד שמו יתברוד שמו יתברוד שמו יתברוד שמו יתברחחחחלהזכיר יֵ להזכיר יֵ להזכיר יֵ להזכיר יֵ 

שפיר שפיר שפיר שפיר     ייםייםייםייםומקומקומקומק    ,,,,לכן המזוזה היא עיקרלכן המזוזה היא עיקרלכן המזוזה היא עיקרלכן המזוזה היא עיקר    ,,,,צאצאצאצאיויויויווווו
            ....מצוה בכל רגעמצוה בכל רגעמצוה בכל רגעמצוה בכל רגע

  

            ה?ה?ה?ה?אטו מעקה קדושה אית ביאטו מעקה קדושה אית ביאטו מעקה קדושה אית ביאטו מעקה קדושה אית בי    ,,,,כ במעקהכ במעקהכ במעקהכ במעקה""""משאמשאמשאמשא

הלא כל עיקרו אינו בא אלא למנוע את הלא כל עיקרו אינו בא אלא למנוע את הלא כל עיקרו אינו בא אלא למנוע את הלא כל עיקרו אינו בא אלא למנוע את 
בין הדר בבית בין הדר בבית בין הדר בבית בין הדר בבית     ,,,,ולכן אין שום חילוקולכן אין שום חילוקולכן אין שום חילוקולכן אין שום חילוק    ....ההההלָ לָ לָ לָ ְק ְק ְק ְק ּתַ ּתַ ּתַ ּתַ הַ הַ הַ הַ 

ייב ייב ייב ייב חחחחלא לא לא לא     רירירירילדר בבית שלגמלדר בבית שלגמלדר בבית שלגמלדר בבית שלגמ    ,,,,שיש בו מעקהשיש בו מעקהשיש בו מעקהשיש בו מעקה
        ....והוא פשוטוהוא פשוטוהוא פשוטוהוא פשוט    ,,,,במעקהבמעקהבמעקהבמעקה

[בשיעור מוצש"ק יתרו על כך בזמנו  דיברנודיברנודיברנודיברנו
לא מוזכר נראה כי , אבל אינני יודע, "א]התשפ

בשום מקום שישנו עניין במעקה, להתייחס לכך 
. בגוף המעקה, אין קדושה. כפי פץ קדושכחֵ 

, לא שמענו שאסור לשים איזה דבר אז שאמרנו
שאינו מכובד, כגון פח זבל, ע"ג המעקה. או 
לעשות על יד המעקה, דבר שאינו מכובד. לא 

ה כזאת. מעולם לא מוזכר בשום ספר, הלכ
שיקפידו  –אפילו לגבי צדיקים וחסידים  –נשמע 

  על כך. 

לבוא ולהגיד, כי אולי ישנו עניין, שכאשר  אבלאבלאבלאבל
שבני כי לפחות יש בכך האדם רואה מעקה, חו

כי זה מזכיר לי להיזהר, שלא  מדת חסידות.
שישנה לענ"ד ולא לסכן. מסתבר  ,להסתכן

  כזאת מדת חסידות. 

, שישנם כאלה אז שאמרנולפי מה  ובפרטובפרטובפרטובפרט
הסוברים כי על כל דבר שיש בו הסרת נזק, יש 

כגון סולם רעוע, וכלב רע שאסור עניין לברך. 
או כל מסלקים אותו, אם הורגים אותו,  –לגדלו 

דבר סכנה ח"ו, יש על כך ברכה. וק"ו אם האדם 
נה על כך יששלדעתם עושה מכסה לבור, 

. ישנם יניםבר עניּדָ ברכה. א"כ בודאי שיש בַּ 
כאלה הסוברים, כי יש בכך מצות עשה מן 

  התורה. 

הרמב"ם בפרק י"א  להוסיף עוד, כי מלשון ישישישיש
כבית מברכות הלכה ב' דנקט גבי מזוזה לשכון, 

וגבי מעקה לבנות, מוכח החייב במזוזה, 
  .אלא בשעת עשייתואינה דבמעקה המצוה 

*  

לגבי פירוש המלה בזמנו אגב, דיברנו  דרךדרךדרךדרך
אמרנו כי זה מלשון 'מונע עקא', 'מעקה', 
] טור שני 911מנדל' בדף [קונקורדנציה בוראיתי כי 

. הרי במובן של החיסוםמובא, שבלשון ערב זה 
עקה' אין חבר, אין איזו אמרנו, כי למלה 'מ

רק בל' ארמית, 'עקא', אם זה  מלה דומה.
קשור בכלל. אבל בלשה"ק, אין שום חבר וריע 

שנלמד את  בכדילמלה הזאת במקרא, 
רשי של־מלה. אבל כידוע, פירושה היסודי והשָׁ 

הרבה מלים למדו הראשונים מל' ערב, וא"כ 
ועל הזה בל' ערב זה בלשונם ההוראה של הפ

  כל דבר שעוצר וחוסם.  עצירה וחסימה.

גם מכסה של בור יכול  מובן לי כיזה,  לפילפילפילפי
. כפי שאמרנו, כי מעקה זה נכלל בכך להיות

מסביב, אלא כל דבר לאו דוקא מחיצה 
  גם מכסה מלמעלה נכלל בעניין הזה.ושחוסם, 

*  
מה שהקדמנו, שישנן כאן שני הבנות  לפילפילפילפי

יסודיות במצות מזוזה, לפי הרמב"ם אדם 
בייחוד ה', ולפי רבינו  נפגששנכנס ויוצא הוא 

יונה מגמת המזוזה היא לשעבד את ממונו 
להקב"ה, לכאורה מה שהגרשז"א אומר הוא 

הרמב"ם, כי אז מובן שזאת מצוה צודק לפי 
נמשכת, מצוה כל הזמן, כי בכל פעם שהאדם 
נכנס ויוצא הוא פוגע בייחוד ה'. אבל לפי רבינו 
יונה, שעניין המזוזה הוא לשעבד להקב"ה, 

בזה לכאורה זאת לא מצוה נמשכת. אני מודיע 
מתעורר זה לא עניין ש הכל שייך להקב"ה.ש

י כמו ּתִ ְמ שַׂ  אלאבכל פעם שהוא נכנס ויוצא. 
  שלט, מי הוא בעל הבית. -הודעה 

הוא, שרבי' אברהם בן הרמב"ם,  והמענייןוהמענייןוהמענייןוהמעניין
את הטעם כמו רבינו יונה. הוא כותב מעצמו 

מה שאביו אומר, וגם מוסיף  תחילה כמומביא 
  רבינו יונה. טעם את 

  

, שיצא לעובדי ה' מובא בספר המספיק הדברהדברהדברהדבר
ת לאור בשנים האחרונות, נדפס לראשונה בשנ

תשמ"ט וישנה מהדורא חדשה בשנת תש"פ. 
הוא מביא שם את שני הטעמים. רק כיון 

  להבנה. קצת שלשונו מתורגם, הדבר קשה 
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היא אות היא אות היא אות היא אות הרי הרי הרי הרי אשר למזוזה, אשר למזוזה, אשר למזוזה, אשר למזוזה, כותב כך,  הואהואהואהוא
כל זמן כל זמן כל זמן כל זמן     לפניו.לפניו.לפניו.לפניו.    שהמאמין מוצאהּ שהמאמין מוצאהּ שהמאמין מוצאהּ שהמאמין מוצאהּ     ,,,,גוריםגוריםגוריםגוריםּמְ ּמְ ּמְ ּמְ בַּ בַּ בַּ בַּ 

ידה בייחוד השם, ובכל ידה בייחוד השם, ובכל ידה בייחוד השם, ובכל ידה בייחוד השם, ובכל ־־־־עלעלעלעלכר כר כר כר זָּ זָּ זָּ זָּ יִ יִ יִ יִ     ,,,,נס לביתונס לביתונס לביתונס לביתוכָּ כָּ כָּ כָּ שיִּ שיִּ שיִּ שיִּ 
הכתובות בה, כגון הכתובות בה, כגון הכתובות בה, כגון הכתובות בה, כגון     מה שנכלל בשתי פרשיותמה שנכלל בשתי פרשיותמה שנכלל בשתי פרשיותמה שנכלל בשתי פרשיות

ההתעוררות לתורתו יתעלה ולעבודתו, ההתעוררות לתורתו יתעלה ולעבודתו, ההתעוררות לתורתו יתעלה ולעבודתו, ההתעוררות לתורתו יתעלה ולעבודתו, 
ח"ו דברים  זולת זה.זולת זה.זולת זה.זולת זה.והאזהרה מפני מה שוהאזהרה מפני מה שוהאזהרה מפני מה שוהאזהרה מפני מה ש

  הפוכים, סור מרע. 
  

ת האלה הכתובות במזוזה, ת האלה הכתובות במזוזה, ת האלה הכתובות במזוזה, ת האלה הכתובות במזוזה, יוֹ יוֹ יוֹ יוֹ והמשמִע והמשמִע והמשמִע והמשמִע והואיל והואיל והואיל והואיל 
כיון שאת הדברים האלה  - בתבניתהבתבניתהבתבניתהבתבניתה    מוצנעותמוצנעותמוצנעותמוצנעות

אנחנו לא רואים, זה בתוך המזוזה, הרי דיברנו 
זה לגבי מזו] פ"ק ראה התש"שיעור מוצש[בזמנו 

המכוסה, שהיא צריכה להיות מכוסה ולא 
בגלוי, ומה הדין בדיעבד אם אדם עשה מזוזה 

 והבאנו את דבריו שם בתחילת הפרק,גלויה, 
בפירוש המצוה ההלכה שניתנה כך היא כי 

כך היא המסורת, שזה חייב רבינו, למשה 
  להיות מכוסה, אחרת זה לא מועיל. 

  

המלים  , כיון שזה מוצנע, אני לא רואה אתאבלאבלאבלאבל
האלה, המלים שמע ישראל וגו' כתובות בפנים 

    ,,,,שהדעת מוסחת או ששוכחים אותןשהדעת מוסחת או ששוכחים אותןשהדעת מוסחת או ששוכחים אותןשהדעת מוסחת או ששוכחים אותןויש ויש ויש ויש  -
עלפי מה עלפי מה עלפי מה עלפי מה     יהָ יהָ יהָ יהָ חוייב לגבֶּ חוייב לגבֶּ חוייב לגבֶּ חוייב לגבֶּ     בגלל היותן מכוסות,בגלל היותן מכוסות,בגלל היותן מכוסות,בגלל היותן מכוסות,

ם ם ם ם תב עליה מבחוץ שֵׁ תב עליה מבחוץ שֵׁ תב עליה מבחוץ שֵׁ תב עליה מבחוץ שֵׁ כָּ כָּ כָּ כָּ שיִּ שיִּ שיִּ שיִּ     שנכלל במסורת,שנכלל במסורת,שנכלל במסורת,שנכלל במסורת,
יתברך יתברך יתברך יתברך     ,,,,והוא שדיוהוא שדיוהוא שדיוהוא שדימשמותיו הגדולים יתעלה, משמותיו הגדולים יתעלה, משמותיו הגדולים יתעלה, משמותיו הגדולים יתעלה, 

עניין, לכתוב על . לכן ישנו זכרוזכרוזכרוזכרו    שמו ויתעלהשמו ויתעלהשמו ויתעלהשמו ויתעלה
 כדיכדיכדיכדי, את השם הקדוש הזה. אחורגב המזוזה מ

מזהיר ומזכיר את העיקר הנמצא מזהיר ומזכיר את העיקר הנמצא מזהיר ומזכיר את העיקר הנמצא מזהיר ומזכיר את העיקר הנמצא שזה יהיה שזה יהיה שזה יהיה שזה יהיה 
        כר תמיד ולא יסור מהמחשבה. כר תמיד ולא יסור מהמחשבה. כר תמיד ולא יסור מהמחשבה. כר תמיד ולא יסור מהמחשבה. זָּ זָּ זָּ זָּ בפנים, שיִּ בפנים, שיִּ בפנים, שיִּ בפנים, שיִּ 

  

ונקבעה על המזוזה הימנית משתי מזוזות ונקבעה על המזוזה הימנית משתי מזוזות ונקבעה על המזוזה הימנית משתי מזוזות ונקבעה על המזוזה הימנית משתי מזוזות 
הדלת, משום שתשומת־לב האדם היא יותר הדלת, משום שתשומת־לב האדם היא יותר הדלת, משום שתשומת־לב האדם היא יותר הדלת, משום שתשומת־לב האדם היא יותר 

    אם הוא חכם, לב חכם לימינואם הוא חכם, לב חכם לימינואם הוא חכם, לב חכם לימינואם הוא חכם, לב חכם לימינו    לימין, במיוחדלימין, במיוחדלימין, במיוחדלימין, במיוחד
הולך כאן הוא עד זהו דבר אחר.  ....[קהלת י', ב'][קהלת י', ב'][קהלת י', ב'][קהלת י', ב']

  כפי שיטת אביו הרמב"ם.
  

יש משמעות נוספת יש משמעות נוספת יש משמעות נוספת יש משמעות נוספת ווווהוא מוסיף, אח"כ  אבלאבלאבלאבל
צריך לתקן זאת, 'על  ----    שזה על הדלתשזה על הדלתשזה על הדלתשזה על הדלתלכך לכך לכך לכך 

ס ס ס ס כֶ כֶ כֶ כֶ נֶּ נֶּ נֶּ נֶּ הבחנה לגבי הַ הבחנה לגבי הַ הבחנה לגבי הַ הבחנה לגבי הַ כדי שתהיה כדי שתהיה כדי שתהיה כדי שתהיה  והיאוהיאוהיאוהיא -השער' 
בדומה בדומה בדומה בדומה     שהאדם מתפאר בו, שהוא שלו יתעלה.שהאדם מתפאר בו, שהוא שלו יתעלה.שהאדם מתפאר בו, שהוא שלו יתעלה.שהאדם מתפאר בו, שהוא שלו יתעלה.

ללוחות שחורטים על בתי המלכים, שהם ללוחות שחורטים על בתי המלכים, שהם ללוחות שחורטים על בתי המלכים, שהם ללוחות שחורטים על בתי המלכים, שהם 
 שלהם, כדי לציינם בעיני הגרים בהם וזולתם.שלהם, כדי לציינם בעיני הגרים בהם וזולתם.שלהם, כדי לציינם בעיני הגרים בהם וזולתם.שלהם, כדי לציינם בעיני הגרים בהם וזולתם.

בבתים של מלכים, עושים שלט שזה שייך 

למלך. המלך נתן לאנשים לגור שם, אבל זה 
        שייך למלך. 

צל מרעה וההתפעלות מהרכוש, צל מרעה וההתפעלות מהרכוש, צל מרעה וההתפעלות מהרכוש, צל מרעה וההתפעלות מהרכוש, נָּ נָּ נָּ נָּ יִ יִ יִ יִ     ,,,,כךכךכךכך    דידידידיייייועל־ועל־ועל־ועל־
הוא לא מרגיש מי בעל הבית  הגורמת לכפירה.הגורמת לכפירה.הגורמת לכפירה.הגורמת לכפירה.

ובתים טובים ובתים טובים ובתים טובים ובתים טובים     ,,,,כפי שאמר יתעלהכפי שאמר יתעלהכפי שאמר יתעלהכפי שאמר יתעלה    האמיתי.
תבנה וישבת וגו' ורם לבבך ושכחת את י"י תבנה וישבת וגו' ורם לבבך ושכחת את י"י תבנה וישבת וגו' ורם לבבך ושכחת את י"י תבנה וישבת וגו' ורם לבבך ושכחת את י"י 

[דברים ח' [דברים ח' [דברים ח' [דברים ח' כרת את י"י אלהיך וגו' כרת את י"י אלהיך וגו' כרת את י"י אלהיך וגו' כרת את י"י אלהיך וגו' אלהיך וגו' וזאלהיך וגו' וזאלהיך וגו' וזאלהיך וגו' וז
        ....י"ב. י"ד, י"ח]י"ב. י"ד, י"ח]י"ב. י"ד, י"ח]י"ב. י"ד, י"ח]

, לפי רבינו יונה ולפי המשמעות הזאת לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
רבי' אברהם, זאת אינה מצוה נמשכת. שכתב 

  וא"כ תחזור שאלת הגרשז"א. 
  

המקור לכך, שהמזוזה נחשבת מצוה  לגבילגבילגבילגבי
נמשכת, ראיתי כי בספר שיטה מקובצת על 

לשון לשון לשון לשון ממממך, כ למטה בהערהכתוב ] 181[דף קדשים 
דהמצוה היא דהמצוה היא דהמצוה היא דהמצוה היא נראה נראה נראה נראה , , , , ''''לקבוע מזוזהלקבוע מזוזהלקבוע מזוזהלקבוע מזוזה''''הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם 

שו"ת רע"ק איגר שו"ת רע"ק איגר שו"ת רע"ק איגר שו"ת רע"ק איגר בבבב    ועי'ועי'ועי'ועי'    בשעת הקביעה דוקא.בשעת הקביעה דוקא.בשעת הקביעה דוקא.בשעת הקביעה דוקא.
שדן אם הברכה במזוזה היא על שדן אם הברכה במזוזה היא על שדן אם הברכה במזוזה היא על שדן אם הברכה במזוזה היא על [סימן ט'] [סימן ט'] [סימן ט'] [סימן ט'] 

קביעות המזוזה, או על קיום המצוה שיש לו קביעות המזוזה, או על קיום המצוה שיש לו קביעות המזוזה, או על קיום המצוה שיש לו קביעות המזוזה, או על קיום המצוה שיש לו 
הקביעה, או פעולת האם זה על מזוזה בביתו. מזוזה בביתו. מזוזה בביתו. מזוזה בביתו. 

שקבועה אצלי על כך שאני מקיים בזה מצוה, 
  מזוזה.  בבית

  

, דמזוזה נוהגת , דמזוזה נוהגת , דמזוזה נוהגת , דמזוזה נוהגת סוף מגילה איתאסוף מגילה איתאסוף מגילה איתאסוף מגילה איתאירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ובובובוב
 לקיים איך אפשר ימים טובים.ימים טובים.ימים טובים.ימים טובים.וווו    בשבתותבשבתותבשבתותבשבתות

בכל בכל בכל בכל     ,,,,דמקיים המצוהדמקיים המצוהדמקיים המצוהדמקיים המצוהמשמע משמע משמע משמע אלא אלא אלא אלא 'בשבתות'? 
זאת הראיה, שמצוה רגע שיש לו מזוזה בביתו. רגע שיש לו מזוזה בביתו. רגע שיש לו מזוזה בביתו. רגע שיש לו מזוזה בביתו. 

וכן נראה בתוס' ב"ק וכן נראה בתוס' ב"ק וכן נראה בתוס' ב"ק וכן נראה בתוס' ב"ק . כל רגע ורגעזו נחשבת 
  ואכמ"ל.ואכמ"ל.ואכמ"ל.ואכמ"ל.    ,,,,דף נ"ו ע"ב עיי"שדף נ"ו ע"ב עיי"שדף נ"ו ע"ב עיי"שדף נ"ו ע"ב עיי"ש

  

 צריך להוסיף את מה שהסברנו בזמנו, כןכןכןכן־־־־ואםואםואםואם
מצוה נמשכת, מכיון נחשבת זאת הסיבה שכי 

שהאדם יכול לעקור את המזוזה. אמנם הוא 
קבע את המזוזה לפני עשרים שנה, ובדק אותה 

כעת לפני שנתיים או שנה, אבל הוא יכול 
להוריד אותה. גם בשבת, למרות שבשבת 
אסור לו להוריד, אבל הוא יכול להחליט 

וא כביכול , ואז ח"ו האותה שבמוצ"ש הוא יוריד
. אבל כאשר היא קבועה, אזי מבלעדי המצוה

  אדרבה, הדבר עושה שזה ייחשב מצוה נמשכת.
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    שהוסיףשהוסיףשהוסיףשהוסיףביאור דברי הרמב"ם ביאור דברי הרמב"ם ביאור דברי הרמב"ם ביאור דברי הרמב"ם בּ בּ בּ בּ     תמיהה על הנצי"בתמיהה על הנצי"בתמיהה על הנצי"בתמיהה על הנצי"ב
        . . . . 'לגגו''לגגו''לגגו''לגגו'    ההההמעקה את המלמעקה את המלמעקה את המלמעקה את המל    ברכתברכתברכתברכתלגבי לגבי לגבי לגבי 

את [בשיעור מוצש"ק יתרו התשפ"א] בזמנו  הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו
[פרק י"א הלכה ם בהל' ברכות דברי רבינו הרמב"

תב את נוסח הברכה 'אשר קידשנו , שכי"ב]
במצוותיו וציונו לעשות מעקה', והבאנו את 
השאלה שעמד עליה הנצי"ב, למה דוקא 
במעקה הרמב"ם הביא את הנוסח הזה ולא 

  לגבי דברים אחרים. 

מברך מברך מברך מברך     ,,,,לבש תפיליןלבש תפיליןלבש תפיליןלבש תפיליןכותב שם בזה"ל,  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
מברך מברך מברך מברך     ,,,,נתעטף בציציתנתעטף בציציתנתעטף בציציתנתעטף בציצית    ....להניח תפיליןלהניח תפיליןלהניח תפיליןלהניח תפילין

וכן וכן וכן וכן     ....בסוכהבסוכהבסוכהבסוכהמברך לישב מברך לישב מברך לישב מברך לישב     ,,,,ישב בסוכהישב בסוכהישב בסוכהישב בסוכה    ....להתעטףלהתעטףלהתעטףלהתעטף
ולגמור את ולגמור את ולגמור את ולגמור את     ,,,,הוא מברך להדליק נר של שבתהוא מברך להדליק נר של שבתהוא מברך להדליק נר של שבתהוא מברך להדליק נר של שבת

מברך לקבוע מברך לקבוע מברך לקבוע מברך לקבוע     ,,,,וכן אם קבע מזוזה לביתווכן אם קבע מזוזה לביתווכן אם קבע מזוזה לביתווכן אם קבע מזוזה לביתו    ....הללהללהללהללהההה
מברך אשר קדשנו מברך אשר קדשנו מברך אשר קדשנו מברך אשר קדשנו     ,,,,עשה מעקה לגגועשה מעקה לגגועשה מעקה לגגועשה מעקה לגגו    ....מזוזהמזוזהמזוזהמזוזה

. מה קרה כאן, ונו לעשות מעקהונו לעשות מעקהונו לעשות מעקהונו לעשות מעקהיויויויובמצותיו וצבמצותיו וצבמצותיו וצבמצותיו וצ
שפתאום הרמב"ם הכניס את המלים 'אשר 

  קידשנו במצוותיו וציונו'? 

ממה בכלל,  אגב, ראיתי חיזוק לדיוק הזה דרךדרךדרךדרך
, שהוא אחד מהר"ר יוחנן מזרחישכתב 

יש לו ספר על  .הּ נַּ מרבותיו של מהר"ר יצחק וַ 
נדפס בינתיים שנקרא בשם 'המזרחי', הש"ס, 

ברכות פסחים ומס'  רק מעט מאד מסכתות,
נמצא  או רובו.ר על כל הש"ס, הוא חיב סופרים.

 -תים מסכתות אפילו עד היום על שלושים וש
את הרמב"ם הזה, ח"פ]  ברכות דף[והוא מביא 

ומדלג על המלים הללו, 'אשר קידשנו 
במצוותיו וציונו'. הוא מביא את המעקה, כמו 

  היתר. 

רואים שהוא הרגיש בכך, ולכן השמיט זאת. 
אבל אין פירושו שהוא לא גרס זאת ברמב"ם, 

רק לא מסתבר, כי כך נמצא בכל הנוסחאות. 
גם רכו. כך דשהוא לא צמוד ללשון הרמב"ם. 

אם הוא הולך לפי הרמב"ם, פתאום הוא מוסיף 
מלים או מגרע, וישנה לכך משמעות. בנ"ד 
רואים שהמלים הללו הפריעו לו, כי היה נראה 

זאת. לא  דילגלו שהדבר מיותר, ולכן הוא 
שלחן ערוך המקוצר הביא את זה. מי שיראה ב

יו"ד סי' קל"ב בעיני יצחק [ חליטת הבשרהלכות 
, הבאתי כיצד ]כמו, ואות ט"ו ד"ה עוד אות א' ד"ה

את הרמב"ם, במסכת חולין  כת"י הוא מעתיק 
וכל מלה שלו היא  לים.או גורע ִמ ומוסיף 

מרגלית. גם מה שהוא מוסיף, וגם מה שהוא 
  משמיט. 

  

  אופן, את הרמב"ם צריך להסביר ולהבין. בכלבכלבכלבכל

כי הרמב"ם רצה להגיד שלא בס"ד  והסברנווהסברנווהסברנווהסברנו
קה קדושה, לכן לא שכיון שאין במעלחשוב 

בשעת כעת צריכים להגיד אקב"ו. לכל הפחות 
, בזמן העשייה, בכך אני מקיים את מצות השם

  .הברכה

ָאָלה אמרנו, שהנצי"ב  אבלאבלאבלאבל [על בספר ַהֲעֵמק ׁשְ
שאילתות דרב אחאי גאון, פרשת עקב, סימן קמ"ה] 

דיברנו על  כותב דברים תמוהים בעניין הזה.
ירוצו על השאלה שתי תמיהות, ראשית לגבי ת

מה לגבי לכך כעת. חוץ מזה,  נחזורהזאת, ולא 
שהוא מתרץ, למה רב אחאי גאון גורס 'על 
המעקה', והרמב"ם גורס 'לעשות מעקה', הוא 

  אומר איזה חילוק. 

ברצוני לומר תמיהה שלישית, שגם עליה  כעתכעתכעתכעת
. שלשה תמיהות בדף אחד, לגבי אין לי מענה

הים שכותב מ"ש באות אחת, דברים מאד תמו
הנצי"ב, וחושבני כי התמיהה השלישית עולה 

  על כולנה.

, למה רב אחאי גאון גורס 'על שואל הנצי"בהנצי"בהנצי"בהנצי"ב
 עקה', והרמב"ם גורס 'לעשות מעקה'.המ

לכאורה הרמב"ם צודק, כי צריך לפרש את 
תוכן הברכה, כפי שמברכים על המזוזה 'לקבוע 
מזוזה', אותו הדבר לגבי מעקה 'לעשות 

  מעקה'. 

שיטת רב אחאי גאון היא,  הוא אומר, לא. אבלאבלאבלאבל
להכליל בברכה דברים שאין עליהם ברכה. 
כמו שלגבי חלה, סובר רב אחאי גאון שהברכה 
היא 'על התרומה', לא 'להפריש תרומה', בכדי 
לכלול בכך את השריפה, או כמו שבזמן 
בדיקת חמץ מברכים 'על ביעור חמץ' בכדי 

ת שכעת להכליל את מה שיהיה ממחרת, למרו
אינני מבער את החמץ אלא רק בודק, אותו 
הדבר לגבי מעקה, מברכים 'על המעקה', כיון 
שישנם דברים הנכללים במצות מעקה אבל אין 
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עליהם ברכה, כגון כיסוי הבור או סולם רעוע. 
 הולך לפי השיטות שאין עליהם ברכה.הוא 

  וא"כ רצו לכלול זאת בברכת 'על המעקה'. 

 על כך, שזהו חילוק תמוה. כבר דיברנו בזמנובזמנובזמנובזמנו
עוד דבר. הוא אומר בס"ד וסיף אבל כעת, נ

שהרמב"ם לשיטתו, כי הרמב"ם סובר שאין 
דבר כזה, לפי הרמב"ם הברכות צריכות להיות 
מפורשות, לא מכלילים דברים אחרים. 
הרמב"ם סובר, אקב"ו להפריש חלה, במפורש, 
לא מכלילים בברכות נושאים אחרים. לגבי 

כי זהו סובר הרמב"ם ידוע שר חמץ', 'על ביעו
על הביטול בלב, והדבר כבר נעשה, ולכן אני 
 מברך כעת. זה לא על מה שאעשה למחרת.

   כמבואר בפי"א מהלכות ברכות.
  

    אינו כןאינו כןאינו כןאינו כןדרכו של הרמב"ם דרכו של הרמב"ם דרכו של הרמב"ם דרכו של הרמב"ם , כך אומר הואהואהואהוא
הוא לא כמו בעל  - כמש"כ בכלל על המעקהכמש"כ בכלל על המעקהכמש"כ בכלל על המעקהכמש"כ בכלל על המעקה

משום הכי כתב בדיוק העושה משום הכי כתב בדיוק העושה משום הכי כתב בדיוק העושה משום הכי כתב בדיוק העושה  -השאילתות 
כו', שאין צריך לברך אלא על הגג, כו', שאין צריך לברך אלא על הגג, כו', שאין צריך לברך אלא על הגג, כו', שאין צריך לברך אלא על הגג, מעקה לגגו ומעקה לגגו ומעקה לגגו ומעקה לגגו ו

    ובה"ג ס"ל כדעת רבינו.ובה"ג ס"ל כדעת רבינו.ובה"ג ס"ל כדעת רבינו.ובה"ג ס"ל כדעת רבינו.    ולא בעי למיכלל ג"כ.ולא בעי למיכלל ג"כ.ולא בעי למיכלל ג"כ.ולא בעי למיכלל ג"כ.
  בעל הלכות גדולות סובר כדעת השאילתות.

, הסיבה שהרמב"ם כתב 'העושה מעקה לדבריולדבריולדבריולדבריו
לגגו', היא מפני שזה רק על גגו, זה לא כולל 
בור או סולם רעוע. הוא מדייק זאת מכך 

כי לכאורה  שהרמב"ם הוסיף את המלה 'לגגו',
רק 'עושה מעקה'. הרמב"ם היה צריך לכתוב 

בכך 'לגגו'? אלא רצה  למה אתה צריך להוסיף
  להגיד, שהברכה היא רק על גגו.

שמבין ומתבונן, חושבני כי 'תימה תימה  ומיומיומיומי
יקרא', אחר נשיקת עפר רגליו זאת פליאה 

כאשר  צומה, הרמב"ם בכלל לא התכוין לכך.ע
לגגו', כוונתו  הרמב"ם כתב 'העושה מעקה

לומר בגגו ולא בגג של אחרים. הרי זהו כל 
הוא הנושא של הרמב"ם בהלכה  הזאת, שהרי 

בהלכה זו את שיטתו, שישנו הבדל בא להגיד 
בנוסח הברכה בין אם האדם עושה זאת לעצמו 

זאת לאחרים. אם אתה עושה לבין אם עושה 
רכה היא 'לעשות מעקה', ואם בהלעצמך, 

למישהו אחר, ואתה מברך  אתה עושה מעקה
'על עשיית מעקה'. לכן בנוסח ברך לו, ת

זאת. הדבר פשוט מאד. דברי  הוסיףהרמב"ם 

כי זה מה לומר הנצי"ב הם ממש פליאה עצומה, 
  שהרמב"ם רצה להגיד כאן.

כל כל כל כל , [פי"א מברכות הלי"א] הרמב"ם שם וז"לוז"לוז"לוז"ל
בין שהיתה חובה עליו בין שאינה בין שהיתה חובה עליו בין שאינה בין שהיתה חובה עליו בין שאינה בין שהיתה חובה עליו בין שאינה     ,,,,העושה מצוההעושה מצוההעושה מצוההעושה מצוה

מברך מברך מברך מברך     ,,,,שה אותה לעצמושה אותה לעצמושה אותה לעצמושה אותה לעצמואם עאם עאם עאם ע    ,,,,חובה עליוחובה עליוחובה עליוחובה עליו
מברך על מברך על מברך על מברך על     ,,,,עשה אותה לאחריםעשה אותה לאחריםעשה אותה לאחריםעשה אותה לאחרים    ....לעשותלעשותלעשותלעשות

לבש לבש לבש לבש     ????כיצדכיצדכיצדכיצדובהלכה י"ב כתב,  העשייה.העשייה.העשייה.העשייה.
    ,,,,נתעטף בציציתנתעטף בציציתנתעטף בציציתנתעטף בציצית    ....מברך להניח תפיליןמברך להניח תפיליןמברך להניח תפיליןמברך להניח תפילין    ,,,,תפיליןתפיליןתפיליןתפילין

מברך לישב מברך לישב מברך לישב מברך לישב     ,,,,ישב בסוכהישב בסוכהישב בסוכהישב בסוכה    ....מברך להתעטףמברך להתעטףמברך להתעטףמברך להתעטף
    ,,,,וכן הוא מברך להדליק נר של שבתוכן הוא מברך להדליק נר של שבתוכן הוא מברך להדליק נר של שבתוכן הוא מברך להדליק נר של שבת    ....בסוכהבסוכהבסוכהבסוכה

    ,,,,וכן אם קבע מזוזה לביתווכן אם קבע מזוזה לביתווכן אם קבע מזוזה לביתווכן אם קבע מזוזה לביתו    ....הללהללהללהללההההולגמור את ולגמור את ולגמור את ולגמור את 
למה הרמב"ם כתב     ....מברך לקבוע מזוזהמברך לקבוע מזוזהמברך לקבוע מזוזהמברך לקבוע מזוזה

'לביתו'? כי בבית של אחרים, הברכה אינה 
        'לקבוע מזוזה', אלא 'על קביעת מזוזה'. 

  

מברך אשר מברך אשר מברך אשר מברך אשר     ,,,,עשה מעקה לגגועשה מעקה לגגועשה מעקה לגגועשה מעקה לגגו    דבר כעת,אותו אותו אותו אותו 
הפריש הפריש הפריש הפריש     ....ונו לעשות מעקהונו לעשות מעקהונו לעשות מעקהונו לעשות מעקהיויויויוקדשנו במצותיו וצקדשנו במצותיו וצקדשנו במצותיו וצקדשנו במצותיו וצ

    ,,,,מל את בנומל את בנומל את בנומל את בנו    ....מברך להפרישמברך להפרישמברך להפרישמברך להפריש    ,,,,תרומה לעצמותרומה לעצמותרומה לעצמותרומה לעצמו
    ,,,,שחט פסחו וחגיגתושחט פסחו וחגיגתושחט פסחו וחגיגתושחט פסחו וחגיגתו    ....ל את הבןל את הבןל את הבןל את הבןוֹ וֹ וֹ וֹ ּמ ּמ ּמ ּמ מברך לִ מברך לִ מברך לִ מברך לִ 

        ....מברך לשחוטמברך לשחוטמברך לשחוטמברך לשחוט
  

 בהלכה הבאהבמפורש כותב זאת  והרמב"םוהרמב"םוהרמב"םוהרמב"ם
מברך על מברך על מברך על מברך על     ,,,,אבל אם קבע מזוזה לאחריםאבל אם קבע מזוזה לאחריםאבל אם קבע מזוזה לאחריםאבל אם קבע מזוזה לאחרים, בזה"ל

מברך על מברך על מברך על מברך על     ,,,,עשה להם מעקהעשה להם מעקהעשה להם מעקהעשה להם מעקה    ....קביעת מזוזהקביעת מזוזהקביעת מזוזהקביעת מזוזה
מברך על מברך על מברך על מברך על     ,,,,הפריש להם תרומההפריש להם תרומההפריש להם תרומההפריש להם תרומה    ....עשיית מעקהעשיית מעקהעשיית מעקהעשיית מעקה

מברך על מברך על מברך על מברך על     ,,,,מל את בן חבירומל את בן חבירומל את בן חבירומל את בן חבירו    ....הפרשת תרומההפרשת תרומההפרשת תרומההפרשת תרומה
        וכן כל כיוצא באלו.וכן כל כיוצא באלו.וכן כל כיוצא באלו.וכן כל כיוצא באלו.    ....המילההמילההמילההמילה

, הרי לפני כן כבר כתוב דברי הנצי"ב לפילפילפילפי
מברך בשעת מברך בשעת מברך בשעת מברך בשעת     ,,,,אבל אם עשה מעקהאבל אם עשה מעקהאבל אם עשה מעקהאבל אם עשה מעקהח', בהלכה 

אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות     ,,,,עשייהעשייהעשייהעשייה
בהלכה ח' הרמב"ם לא כתב רואים כי . . . . מעקהמעקהמעקהמעקה

זאת. לפי שיטתו, הוא רוצה להגיד שהרמב"ם 
סובר כי רק על גגו ישנה ברכה, ולא על דברים 
אחרים, א"כ למה הרמב"ם לא כתב זאת 

א בהלכה ח'? אלא התשובה, כי שם הרמב"ם ל
הפרט הזה, האם זה גגו או גג של מדבר על 

  זהו האמת. זה הפשט האמיתי. אחרים.
  

את  אולי יש ליישב בדוחקמהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה
דאם כן היה לו  .תמיהת מעכ"ת על הנצי"ב

להרמב"ם לכתוב העושה מעקה לעצמו. ואין 
ראיה מדנקט מזוזה לביתו, דשם אכן לא שייך 

  .אלא בבית
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רא. כי אם היה מרן שליט"א: לא נהי תשובתתשובתתשובתתשובת
כותב לעצמו, לא היה מובן. וכי עושים מעקה 
סביב לגוף האדם... הלכך נקט כלשון הפסוק 
'ועשית מעקה לגגך'. ועוד, שאם־כן היה צריך 
לכתוב כך גם לעיל בהלכה ח', וכמו שאמרנו 

  מקודם.

לבאר זאת , בלאו הכי היה אפשר מזה חוץחוץחוץחוץ
ם ק משפטי"שיעור מוצש[. בזמנו באופן אחר

דברי החזון איש, האומר כי הבאנו את  ]א"התשפ
לגבי מעקה, זהו חידוש שישנו דין לעשות 
מעקה, מאחר שכאשר האדם עולה לגג הוא 
שם לב, או אם אחרים עולים לגגו הוא מזהיר 

ְוֵאָליו הּוא ְוֵאָליו הּוא ְוֵאָליו הּוא ְוֵאָליו הּוא  ]ו"ט ,ד"דברים כ[אותם, ע"ד שנאמר 
א ֶאת ַנְפׁשוֹ  א ֶאת ַנְפׁשוֹ ֹנׂשֵ א ֶאת ַנְפׁשוֹ ֹנׂשֵ א ֶאת ַנְפׁשוֹ ֹנׂשֵ , האדם נזהר כשמישהו נמצא ֹנׂשֵ

לבור, או במקום סכנה. לגבי לעשות מכסה 
לסלק צואה ארבע אמות, זהו דבר פשוט, כי 
זהו מכשול שהאנשים עלולים להיכשל מחוסר 
תשומת לב, האדם הולך ופתאום הוא נופל 
לבור, הוא לא יודע מהמכשול הנמצא שם. 
אבל בגג, כשהאדם עולה לגג הוא שם לב, לכן 

  . שחידשה התורה זהו חידוש

כתב יף והוס, כי לכן הרמב"ם לפ"ז אומר הייתיהייתיהייתיהייתי
'לגגו', בגלל שזהו חידוש, שאפילו על זה 
צריכים לברך. אבל לא צריך להגיע לכך. מה 
שאמרנו מקודם, זאת האמת הברורה. השם 

ניבוש ולא ניכלם ברוך הוא יאיר עינינו, שלא 
ִגיאֹות ִמי ָיִבין , ולא ניכשל לעולם ועד ִגיאֹות ִמי ָיִבין ׁשְ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ׁשְ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ׁשְ ׁשְ

ִני רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִניִמּנִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִניִמּנִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִניִמּנִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ   .]ג"י ,ט"תהלים י[ ִמּנִ
  

עור מוצש"ק תרומה לגבי תפילת עור מוצש"ק תרומה לגבי תפילת עור מוצש"ק תרומה לגבי תפילת עור מוצש"ק תרומה לגבי תפילת השלמה לשיהשלמה לשיהשלמה לשיהשלמה לשי
רפואת חולי האבעבועות, האם רפואת חולי האבעבועות, האם רפואת חולי האבעבועות, האם רפואת חולי האבעבועות, האם ללללזצוק"ל זצוק"ל זצוק"ל זצוק"ל מהרי"ץ מהרי"ץ מהרי"ץ מהרי"ץ 

יין יין יין יין , וכן מה הענ, וכן מה הענ, וכן מה הענ, וכן מה העניםיםיםיםאו משתנאו משתנאו משתנאו משתנ    יםיםיםיםהמלאכים קבועהמלאכים קבועהמלאכים קבועהמלאכים קבוע    ותותותותשמשמשמשמ
        יוסף ואהרן. יוסף ואהרן. יוסף ואהרן. יוסף ואהרן. שמהרי"ץ הביא דוקא את אברהם שמהרי"ץ הביא דוקא את אברהם שמהרי"ץ הביא דוקא את אברהם שמהרי"ץ הביא דוקא את אברהם 

  

א, התחלנו לדבר בעניין מוצש"ק בֹ  בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור
[בשיעור מוצש"ק הבאנו שאלה והמלאכים, 

בעניין מ"ש בעניין מ"ש בעניין מ"ש בעניין מ"ש  בזה"ל, משפטים ומוצש"ק תרומה]
שיש שיש שיש שיש ] ] ] ] 5555מוצש"ק בא, דף מוצש"ק בא, דף מוצש"ק בא, דף מוצש"ק בא, דף     בשערי יצחקבשערי יצחקבשערי יצחקבשערי יצחק[[[[מו"ר מו"ר מו"ר מו"ר 

מלאכים תחת גבריאל שגם הם נקראים מלאכים תחת גבריאל שגם הם נקראים מלאכים תחת גבריאל שגם הם נקראים מלאכים תחת גבריאל שגם הם נקראים 
נכון לציין שבילקוט מעם לועז על נכון לציין שבילקוט מעם לועז על נכון לציין שבילקוט מעם לועז על נכון לציין שבילקוט מעם לועז על  גבריאל,גבריאל,גבריאל,גבריאל,

הפסוק בוישלח, אין מלאך קבוע שנקרא הפסוק בוישלח, אין מלאך קבוע שנקרא הפסוק בוישלח, אין מלאך קבוע שנקרא הפסוק בוישלח, אין מלאך קבוע שנקרא 

מיכאל או גבריאל וכיו"ב, אלא שבשעת אותה מיכאל או גבריאל וכיו"ב, אלא שבשעת אותה מיכאל או גבריאל וכיו"ב, אלא שבשעת אותה מיכאל או גבריאל וכיו"ב, אלא שבשעת אותה 
  .השליחות, הוא נקרא בשם הזההשליחות, הוא נקרא בשם הזההשליחות, הוא נקרא בשם הזההשליחות, הוא נקרא בשם הזה

  

 ס"דותירצנו ב כבר על השאלה הזאת, דיברנודיברנודיברנודיברנו
ישנם מלאכים ששמם משתנה, וישנם כי 

השואל כתב, 'שאין מלאכים ששמם קבוע. 
מלאך קבוע הנקרא רפאל או גבריאל', אבל 
הדבר אינו נכון. הוא מציין לספר מעם לועז, 
אבל האמת היא כי בספר מעם לועז לא כתוב 
'רפאל או גבריאל' אלא 'עזריאל', ומקור 

עכ"פ  המעם לועז הוא בס' יפה תואר. אבל
  נראה, כי למסקנא זה לא כך. 

, ]פרשה ע"ח אות ז'[בראשית רבה מדרש ב כתובכתובכתובכתוב
ַאל ַיֲעקֹב  ]'ל ,ב"בראשית ל[לגבי הפסוק  ׁשְ ַאל ַיֲעקֹב ַויִּ ׁשְ ַאל ַיֲעקֹב ַויִּ ׁשְ ַאל ַיֲעקֹב ַויִּ ׁשְ ַויִּ

ֶמךָ  א ׁשְ יָדה ּנָ ֶמךָ ַויֹּאֶמר ַהּגִ א ׁשְ יָדה ּנָ ֶמךָ ַויֹּאֶמר ַהּגִ א ׁשְ יָדה ּנָ ֶמךָ ַויֹּאֶמר ַהּגִ א ׁשְ יָדה ּנָ  , אומר על כך המדרשַויֹּאֶמר ַהּגִ
אי, אי, אי, אי, ּתַ ּתַ ּתַ ּתַ סְ סְ סְ סְ וּ וּ וּ וּ רב אמר בשם רבי יוסי בן דּ רב אמר בשם רבי יוסי בן דּ רב אמר בשם רבי יוסי בן דּ רב אמר בשם רבי יוסי בן דּ , בזה"ל
ר ַלּכוֹ     ,,,,אחד אומראחד אומראחד אומראחד אומר    כתובכתובכתובכתוב ר ַלּכוֹ מֹוֶנה ִמְסּפָ ר ַלּכוֹ מֹוֶנה ִמְסּפָ ר ַלּכוֹ מֹוֶנה ִמְסּפָ ם ָכבִ ָכבִ ָכבִ ָכבִ מֹוֶנה ִמְסּפָ ם ים ְלֻכּלָ ם ים ְלֻכּלָ ם ים ְלֻכּלָ ים ְלֻכּלָ

מֹות ִיְקָרא מֹות ִיְקָראׁשֵ מֹות ִיְקָראׁשֵ מֹות ִיְקָראׁשֵ     ,,,,אחד אומראחד אומראחד אומראחד אומר    וכתובוכתובוכתובוכתוב, , , , ]]]]''''דדדד    ,,,,זזזז""""תהלים קמתהלים קמתהלים קמתהלים קמ[[[[    ׁשֵ
ם ִיְקָרא ׁשֵ ם ּבְ ר ְצָבָאם ְלֻכּלָ ם ִיְקָראַהּמֹוִציא ְבִמְסּפָ ׁשֵ ם ּבְ ר ְצָבָאם ְלֻכּלָ ם ִיְקָראַהּמֹוִציא ְבִמְסּפָ ׁשֵ ם ּבְ ר ְצָבָאם ְלֻכּלָ ם ִיְקָראַהּמֹוִציא ְבִמְסּפָ ׁשֵ ם ּבְ ר ְצָבָאם ְלֻכּלָ     ַהּמֹוִציא ְבִמְסּפָ

        ? 'בשם'או  'שמות'. . . . ]]]]וווו""""ככככ    ',',',',ישעיהו מישעיהו מישעיהו מישעיהו מ[[[[

לא לא לא לא למה 'שמות'?  מלמד שיש שם שינוי.מלמד שיש שם שינוי.מלמד שיש שם שינוי.מלמד שיש שם שינוי.אלא אלא אלא אלא 
כשם שנקרא עכשיו, כך הוא נקרא לאחר זמן. כשם שנקרא עכשיו, כך הוא נקרא לאחר זמן. כשם שנקרא עכשיו, כך הוא נקרא לאחר זמן. כשם שנקרא עכשיו, כך הוא נקרא לאחר זמן. 

ו, 'למה זה לכן המלאך עונה ליעקב אבינ
    תשאל לשמי'? וכן המלאך שאמר לגדעון,

    "יָ "יָ "יָ "יָ ַויֹּאֶמר לֹו ַמְלַאְך יְ ַויֹּאֶמר לֹו ַמְלַאְך יְ ַויֹּאֶמר לֹו ַמְלַאְך יְ ַויֹּאֶמר לֹו ַמְלַאְך יְ ] ] ] ] חחחח""""יייי    ,,,,גגגג""""שופטים ישופטים ישופטים ישופטים י[[[[שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר 
ִמי ְוהּוא ֶפִלאי. ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה זֶּה ּתִ ִמי ְוהּוא ֶפִלאי.ָלּמָ ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה זֶּה ּתִ ִמי ְוהּוא ֶפִלאי.ָלּמָ ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה זֶּה ּתִ ִמי ְוהּוא ֶפִלאי.ָלּמָ ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה זֶּה ּתִ איני יודע אי איני יודע אי איני יודע אי איני יודע אי     ָלּמָ

        אין טעם שתדע.    זה שם אני מתחלף.זה שם אני מתחלף.זה שם אני מתחלף.זה שם אני מתחלף.

בפירושו  ,על כך מהר"ש יפה אשכנזי אומראומראומראומר
ששליחותם ששליחותם ששליחותם ששליחותם     ,,,,נוינוינוינוייייישם ששם ששם ששם ששיש שיש שיש שיש  הנקרא יפה תואר,

    ,,,,זהזהזהזה    לדברלדברלדברלדברישולחו ישולחו ישולחו ישולחו     םםםםפעמיפעמיפעמיפעמי    ד.ד.ד.ד.ה תמיה תמיה תמיה תמימשתנָּ משתנָּ משתנָּ משתנָּ 
    כ"א,כ"א,כ"א,כ"א,אמר לעיל פרשה אמר לעיל פרשה אמר לעיל פרשה אמר לעיל פרשה דדדדוכוכוכוכ    ....זהזהזהזה    לדברלדברלדברלדברופעמים ופעמים ופעמים ופעמים 

ים ים ים ים אנשאנשאנשאנש    םםםםפעמיפעמיפעמיפעמי    ,,,,שהם מתהפכיםשהם מתהפכיםשהם מתהפכיםשהם מתהפכים    ,,,,המתהפכתהמתהפכתהמתהפכתהמתהפכת
    חחחחכשמשתלכשמשתלכשמשתלכשמשתל    ....וכפי שליחותם נקרא שמםוכפי שליחותם נקרא שמםוכפי שליחותם נקרא שמםוכפי שליחותם נקרא שמם    ',',',',כוכוכוכווווו

    ,,,,וכשמשתלח לעזרהוכשמשתלח לעזרהוכשמשתלח לעזרהוכשמשתלח לעזרה    ....נקרא רפאלנקרא רפאלנקרא רפאלנקרא רפאל    ,,,,לרפואהלרפואהלרפואהלרפואה
      ....וכיוצאוכיוצאוכיוצאוכיוצא    ....עזריאלעזריאלעזריאלעזריאל

הקב"ה שולח מלאך בכדי לעזור לאדם  כאשרכאשרכאשרכאשר
עזריאל. א"כ מובן  קרא אז בשםהוא נמסויים, 

לפי העניין. אם הוא שולח הנקבע שזהו שם, 
לו שרפיאל. אם הוא שולח  קוראאותו לשרוף, 

  וכו'. אותו לחזק משהו, הוא נקרא חזקיאל. 



  ה'תשפ"א ב'של"ב פרה -כי תשא מוצש"ק 
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ן', 'רוֹ  באותיות נגמר שמם אשרמלאכים,  ישנםישנםישנםישנם
  נעורירון, וכדומה. כגון 

ל', רפאל מיכאל גבריאל, נגמרים בשם 'אֵ  אלהאלהאלהאלה
לה נגמרים בשם 'רון', ע"ש שהם משבחים וא

ומרננים להקב"ה. ישנם כללים בכך. לא כל 
  אחד. 

וא אופן, חושבני כי הדבר חצי נכון. ה בכלבכלבכלבכל
אמנם הוא  כותב, שלרפואה הוא נקרא רפאל.

לא הזכיר את גבריאל, למרות שנשמע תמוה 
  הוא משתנה. ומוזר לומר כי שמו של גבריאל 

א אחרי כן כותב האמת היא, כי בפיסק אבלאבלאבלאבל
'לא בשם שנקרא עכשיו', 'לא בשם שנקרא עכשיו', 'לא בשם שנקרא עכשיו', 'לא בשם שנקרא עכשיו', היפה תואר כך, 

שמותיהם שמותיהם שמותיהם שמותיהם ששששמיכאל וגבריאל מיכאל וגבריאל מיכאל וגבריאל מיכאל וגבריאל שהרי שהרי שהרי שהרי קשה, קשה, קשה, קשה, 
ְבִריֵאל ] ] ] ] אאאא""""ככככ    ',',',',דניאל טדניאל טדניאל טדניאל ט[[[[כדכתיב כדכתיב כדכתיב כדכתיב , , , , קבועיםקבועיםקבועיםקבועים ְבִריֵאל ְוָהִאיׁש ּגַ ְבִריֵאל ְוָהִאיׁש ּגַ ְבִריֵאל ְוָהִאיׁש ּגַ ְוָהִאיׁש ּגַ

ר ָרִאיִתי ר ָרִאיִתיֲאׁשֶ ר ָרִאיִתיֲאׁשֶ ר ָרִאיִתיֲאׁשֶ שהוא העומד תמיד שהוא העומד תמיד שהוא העומד תמיד שהוא העומד תמיד     ,,,,וכן מיכאלוכן מיכאלוכן מיכאלוכן מיכאל    ....ֲאׁשֶ
ר ישראל, וכי שמו מיכאל שַׂ     ....וכו'ראל ראל ראל ראל ל ישל ישל ישל ישעעעע

איני איני איני איני ''''ואם כן, מאי קאמר ואם כן, מאי קאמר ואם כן, מאי קאמר ואם כן, מאי קאמר של מיכאל משתנה? 
אי זה שם אני מתחלף', דמ"מ יש לו שם אי זה שם אני מתחלף', דמ"מ יש לו שם אי זה שם אני מתחלף', דמ"מ יש לו שם אי זה שם אני מתחלף', דמ"מ יש לו שם     יודעיודעיודעיודע

 ? ? ? ? קבוע לא יתחלףקבוע לא יתחלףקבוע לא יתחלףקבוע לא יתחלף

דשאני מיכאל דשאני מיכאל דשאני מיכאל דשאני מיכאל     ,,,,מרמרמרמרווווויש לויש לויש לויש להיפה תואר,  עונהעונהעונהעונה
שאינן מתחלפין שאינן מתחלפין שאינן מתחלפין שאינן מתחלפין     ,,,,להלהלהלהעעעעי מי מי מי מֵר ֵר ֵר ֵר שהם שָׂ שהם שָׂ שהם שָׂ שהם שָׂ     ,,,,וגבריאלוגבריאלוגבריאלוגבריאל

    ,,,,והכאוהכאוהכאוהכא. . . . דהני דוקא אית להו שם קבועדהני דוקא אית להו שם קבועדהני דוקא אית להו שם קבועדהני דוקא אית להו שם קבוע    ,,,,ילילילילעעעעכדלכדלכדלכדל
ואילו הוה ואילו הוה ואילו הוה ואילו הוה     ....ייייררררסתם מלאכים השלוחים מייסתם מלאכים השלוחים מייסתם מלאכים השלוחים מייסתם מלאכים השלוחים מייבבבב

לא הוה לא הוה לא הוה לא הוה     ,,,,ריאלריאלריאלריאלבבבבגגגג    וווומיכאל אמיכאל אמיכאל אמיכאל א    ,,,,לוח למנוחלוח למנוחלוח למנוחלוח למנוחהשָׁ השָׁ השָׁ השָׁ 
משמע מדבריו,     '.'.'.'.ייייממממלמה זה תשאל לשלמה זה תשאל לשלמה זה תשאל לשלמה זה תשאל לש''''ר ר ר ר ממממאאאא

שמותיהם  -מיכאל וגבריאל  -כי רק שניהם 
  אינם מתחלפים. 

בפירוש מהרז"ו על מדרש רבה שם, וגם  עיינתיעיינתיעיינתיעיינתי
הוא כותב כך, כי מיכאל וגבריאל אין שמם 

  משתנה.

  מהקהל: ואוריאל? שאלהשאלהשאלהשאלה

קנא גם זה לא מרן שליט"א: למס תשובתתשובתתשובתתשובת
רק אומר . אני משתנה. עוד מעט תשמע

, כאן בינתיים, לפי מה שנראה מלשונם
  שהזכירו רק את שניהם.

  

על מדרש רבה  שני, בפירוש מהרז"ו מצדמצדמצדמצד
מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל כתב בזה"ל, [פרק י"א אות ז'] במדבר 
  . 'ודומיהםודומיהםודומיהםודומיהם''''וגבריאל וגבריאל וגבריאל וגבריאל 

, פרשה ע"התחילת [ביפה תואר בעצמו  בעלכבר כבר כבר כבר 
לגבי מ"ש במדרש 'זה מיכאל וגבריאל שהן שדין של 

כותב ] מתחלפין ואינון לא מתחלפין'מעלה, דכולא 
    כלומר, זה יצדק במיכאל וגבריאל, שאינןכלומר, זה יצדק במיכאל וגבריאל, שאינןכלומר, זה יצדק במיכאל וגבריאל, שאינןכלומר, זה יצדק במיכאל וגבריאל, שאינןכך, 

לעיל לעיל לעיל לעיל     מתחלפים. ואף על גב דלפי מה שאמרמתחלפים. ואף על גב דלפי מה שאמרמתחלפים. ואף על גב דלפי מה שאמרמתחלפים. ואף על גב דלפי מה שאמר
של עשו, הוה אי אפשר שיהיה לא מיכאל של עשו, הוה אי אפשר שיהיה לא מיכאל של עשו, הוה אי אפשר שיהיה לא מיכאל של עשו, הוה אי אפשר שיהיה לא מיכאל     רוֹ רוֹ רוֹ רוֹ שָׂ שָׂ שָׂ שָׂ 

ולא גבריאל, דמיכאל שר ישראל, וגבריאל ולא גבריאל, דמיכאל שר ישראל, וגבריאל ולא גבריאל, דמיכאל שר ישראל, וגבריאל ולא גבריאל, דמיכאל שר ישראל, וגבריאל 
נמי מבקש זכות על ישראל, כדאיתא בפ' יום נמי מבקש זכות על ישראל, כדאיתא בפ' יום נמי מבקש זכות על ישראל, כדאיתא בפ' יום נמי מבקש זכות על ישראל, כדאיתא בפ' יום 

    ,,,,יש לומריש לומריש לומריש לומריך. יך. יך. יך. הכיפורים בפ' ואני באתי בדברהכיפורים בפ' ואני באתי בדברהכיפורים בפ' ואני באתי בדברהכיפורים בפ' ואני באתי בדבר
דלאו דוקא מיכאל וגבריאל הוא שאינן דלאו דוקא מיכאל וגבריאל הוא שאינן דלאו דוקא מיכאל וגבריאל הוא שאינן דלאו דוקא מיכאל וגבריאל הוא שאינן 
מתחלפין, אלא הכי קאמר, מיכאל וגבריאל מתחלפין, אלא הכי קאמר, מיכאל וגבריאל מתחלפין, אלא הכי קאמר, מיכאל וגבריאל מתחלפין, אלא הכי קאמר, מיכאל וגבריאל 

 שהן שרי מעלה, אינן מתחלפין.שהן שרי מעלה, אינן מתחלפין.שהן שרי מעלה, אינן מתחלפין.שהן שרי מעלה, אינן מתחלפין.    ,,,,ודומין להוודומין להוודומין להוודומין להו
, קבועים בעליוניםא"כ כל המלאכים שהם 

  אינם מתחלפים.
  

הביא מספר [פרשת וישלח] מלאכי עליון  בספרבספרבספרבספר
 - כידוע 'הציוני' זהו ספר קבלה קדמון -הציוני 

ַויֹּאֶמר ַויֹּאֶמר ַויֹּאֶמר ַויֹּאֶמר  ]ז"כ ,ב"בראשית ל[הפסוק  לגביהאומר 
ֵחִני ּלְ ֵחִניׁשַ ּלְ ֵחִניׁשַ ּלְ ֵחִניׁשַ ּלְ בורא הקב"ה בורא הקב"ה בורא הקב"ה בורא הקב"ה יום ויום יום ויום יום ויום יום ויום כל כל כל כל בבבב    ,,,,אמר ר"חאמר ר"חאמר ר"חאמר ר"ח, ׁשַ

כת חדשה של מלאכים ואומרים שירה, חוץ כת חדשה של מלאכים ואומרים שירה, חוץ כת חדשה של מלאכים ואומרים שירה, חוץ כת חדשה של מלאכים ואומרים שירה, חוץ 
ממיכאל וגבריאל ושרי המרכבה ומטטרון ממיכאל וגבריאל ושרי המרכבה ומטטרון ממיכאל וגבריאל ושרי המרכבה ומטטרון ממיכאל וגבריאל ושרי המרכבה ומטטרון 
וסנדלפון וכיוצא בהם שאינם מתחדשים, אלא וסנדלפון וכיוצא בהם שאינם מתחדשים, אלא וסנדלפון וכיוצא בהם שאינם מתחדשים, אלא וסנדלפון וכיוצא בהם שאינם מתחדשים, אלא 
עומדים בכבוד ששת ימי בראשית, ואין עומדים בכבוד ששת ימי בראשית, ואין עומדים בכבוד ששת ימי בראשית, ואין עומדים בכבוד ששת ימי בראשית, ואין 

   ם.ם.ם.ם.מתחלפים לעולמתחלפים לעולמתחלפים לעולמתחלפים לעול    שמותםשמותםשמותםשמותם
  

, מצייןהוא ו הוא כבר מזכיר עוד מלאכים. כאןכאןכאןכאן
פי' פי' פי' פי'     מקדש מלך על הזוה"ק פרשת שמינימקדש מלך על הזוה"ק פרשת שמינימקדש מלך על הזוה"ק פרשת שמינימקדש מלך על הזוה"ק פרשת שמיניעיין עיין עיין עיין 

  . זה בדף כ"ב. רמ"ז ל"ט סע"ברמ"ז ל"ט סע"ברמ"ז ל"ט סע"ברמ"ז ל"ט סע"ב
  

הציוני, דברי ספר "א, הוא גם מביא את צ ובדףובדףובדףובדף
  ומציין למאמר צבאות השם להרמ"ע מפאנו. 

  

דברי ס' קי"א, הוא מביא שוב הפעם את  ובדףובדףובדףובדף
הוא לא  בה',שרי מרכ' שהבאנו לעיל.הציוני, 

הוא מביא פירוש מהרז"ו  ואח"כמפרט כמה. 
[פ"ג ח' ד"ה גבריאל ומיכאל וכו'] לאיכה רבתי 

כל המלאכים כל המלאכים כל המלאכים כל המלאכים ואינון לא מתחלפין, וכן ואינון לא מתחלפין, וכן ואינון לא מתחלפין, וכן ואינון לא מתחלפין, וכן בזה"ל, 
בגמרא ובזוה"ק ובמדרשים בגמרא ובזוה"ק ובמדרשים בגמרא ובזוה"ק ובמדרשים בגמרא ובזוה"ק ובמדרשים     ,,,,בשמותםבשמותםבשמותםבשמותםשנזכרו שנזכרו שנזכרו שנזכרו 

. השמות שלהםלא משתנה וספרי המקובלים. וספרי המקובלים. וספרי המקובלים. וספרי המקובלים. 
הם, אלה קבועים, רק ישנם אם מוזכרים שמותי

רק את  אחרים שהם עראי. א"כ למה מזכירים
    ----מיכאל וגבריאל מיכאל וגבריאל מיכאל וגבריאל מיכאל וגבריאל     ----ותפס שנים אלו ותפס שנים אלו ותפס שנים אלו ותפס שנים אלו שניהם? 

לדוגמא, על שנזכרו בדניאל, ולא נמצא בכל לדוגמא, על שנזכרו בדניאל, ולא נמצא בכל לדוגמא, על שנזכרו בדניאל, ולא נמצא בכל לדוגמא, על שנזכרו בדניאל, ולא נמצא בכל 
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 ועיין מקדש מלךועיין מקדש מלךועיין מקדש מלךועיין מקדש מלך    התנ"ך שם של מלאך אחר.התנ"ך שם של מלאך אחר.התנ"ך שם של מלאך אחר.התנ"ך שם של מלאך אחר.
לזוה"ק ויקרא ב' ע"ב, ארבע לתתא בגין וכו', לזוה"ק ויקרא ב' ע"ב, ארבע לתתא בגין וכו', לזוה"ק ויקרא ב' ע"ב, ארבע לתתא בגין וכו', לזוה"ק ויקרא ב' ע"ב, ארבע לתתא בגין וכו', 

כמו שם כמו שם כמו שם כמו שם     ,,,,דקשה ליה למה לא הזכיר שם הארבעדקשה ליה למה לא הזכיר שם הארבעדקשה ליה למה לא הזכיר שם הארבעדקשה ליה למה לא הזכיר שם הארבע
ארבע שהם לתתא, ארבע שהם לתתא, ארבע שהם לתתא, ארבע שהם לתתא, מיכאל ורזיאל? ותירץ, שמיכאל ורזיאל? ותירץ, שמיכאל ורזיאל? ותירץ, שמיכאל ורזיאל? ותירץ, ש

משתנה שמם, ולכך לא הזכיר שמם. אבל משתנה שמם, ולכך לא הזכיר שמם. אבל משתנה שמם, ולכך לא הזכיר שמם. אבל משתנה שמם, ולכך לא הזכיר שמם. אבל 
רזיאל ומיכאל, אין שמם משתנה, לכך רזיאל ומיכאל, אין שמם משתנה, לכך רזיאל ומיכאל, אין שמם משתנה, לכך רזיאל ומיכאל, אין שמם משתנה, לכך 

  . , רזיאלהוא מוסיף לנו עוד אחד    כעת    הזכירם.הזכירם.הזכירם.הזכירם.

  , כי גם אוריאל. ומובןומובןומובןומובן

לגבי המלאכים, [שם] בזמנו דיברנו  הריהריהריהרי
ששומרים על האדם העוסק בגמרא, כפי 
שהסברנו זהו ר"ת גמר"א, ג'בריאל מ'יכאל 

פאל א'וריאל, כמובא בספר החיים. ישנו ר'
אל, אבל בעצם הוא אותו ימלאך נוסף בשם נור

גבורה. כשהוא גבורה, הוא זה ו ,אחד. כי זה חסד
אוריאל.  ־כןגם מוֹ שְׁ נקרא נוריאל, דהיינו אש. וּ 

אלו המלאכים הנקראים ארגמ"ן, גמר"א 
וארגמ"ן זה בעצם אותו הדבר. לפי פעולתו 

  באותו זמן.

פן, אמרנו כי כנראה זה לאו דוקא לגבי או בכלבכלבכלבכל
כל מי שלומד  אלא אפשר כימי שלומד גמרא, 

דברים בעומק העיון. גמרא זהו הספר הכי עמוק 
בעולם, אבל גם מי שלומד דברים אחרים, כגון 
מדרשים או פוסקים, אבל הוא לומד זאת בעיון, 
יכול להיות שתהיה לו ג"כ הזכות הזאת של 

  . הללו םהמלאכישמירת ארבעת 

ודומיהם, השמות הללו כי , מדברינו היוצאהיוצאהיוצאהיוצא
  .אינם משתנים

מהקהל: מה המקור לכך שאוריאל  שאלהשאלהשאלהשאלה
  ונוריאל, היינו הך?

זה מפורש בספרים רבים. מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
לדוגמא, בפירוש כסא מלך על תיקוני הזוה"ק 

כתוב בזה"ל, [תיקונא חמשין ושיתא, דף פ"ט ע"א] 
צד צד צד צד  -הכוונה תפארת  - אוריאל, שהוא ת"תאוריאל, שהוא ת"תאוריאל, שהוא ת"תאוריאל, שהוא ת"ת

ימין נקרא אוריאל, וצד שמאלו נקרא נוריאל, ימין נקרא אוריאל, וצד שמאלו נקרא נוריאל, ימין נקרא אוריאל, וצד שמאלו נקרא נוריאל, ימין נקרא אוריאל, וצד שמאלו נקרא נוריאל, 
צד ימין, חסד. אור זכרי צד ימין, חסד. אור זכרי צד ימין, חסד. אור זכרי צד ימין, חסד. אור זכרי דהיינו אש. לשון נור. לשון נור. לשון נור. לשון נור. 

וכו' הוא ת"ת. דכורא עם ו"ה של שם גי' רזיאל הוא ת"ת. דכורא עם ו"ה של שם גי' רזיאל הוא ת"ת. דכורא עם ו"ה של שם גי' רזיאל הוא ת"ת. דכורא עם ו"ה של שם גי' רזיאל 
  יעו"ש.

*  

לגבי דבר  ]שיעור מוצש"ק בשלח[בזמנו  דיברנודיברנודיברנודיברנו
נוסף, שאלה על תפילת מהרי"ץ למכת 

כאן תפילה האבעבועות, למה מהרי"ץ ייסד 
  א מצאנו דוגמתה. של

מי שענה לאברהם אבינו מי שענה לאברהם אבינו מי שענה לאברהם אבינו מי שענה לאברהם אבינו כתב כך,  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
באור כשדים, והצילו בעמק השדים, ישמור כל באור כשדים, והצילו בעמק השדים, ישמור כל באור כשדים, והצילו בעמק השדים, ישמור כל באור כשדים, והצילו בעמק השדים, ישמור כל 
ילדי עמו בית ישראל בכל שס"ה גידים. מי ילדי עמו בית ישראל בכל שס"ה גידים. מי ילדי עמו בית ישראל בכל שס"ה גידים. מי ילדי עמו בית ישראל בכל שס"ה גידים. מי 
שענה ליוסף בבית האסורים, ישמור אותם בכל שענה ליוסף בבית האסורים, ישמור אותם בכל שענה ליוסף בבית האסורים, ישמור אותם בכל שענה ליוסף בבית האסורים, ישמור אותם בכל 

בעמדו בעמדו בעמדו בעמדו לאהרן הכהן לאהרן הכהן לאהרן הכהן לאהרן הכהן     רמ"ח איברים. מי שענהרמ"ח איברים. מי שענהרמ"ח איברים. מי שענהרמ"ח איברים. מי שענה
בין החיים ובין המתים, ועצר מלאכים בין החיים ובין המתים, ועצר מלאכים בין החיים ובין המתים, ועצר מלאכים בין החיים ובין המתים, ועצר מלאכים 

  . וכו'שחיתים שחיתים שחיתים שחיתים ממממ

נכנסנו 'מלאכים משחיתים',  ,המלים הללו ןןןןממממ
איך נכנס כאן 'מלאכים' הרי היה לעניין דלעיל. 
  רק אחד. וכו'.

כן מצאנו דבר כזה? ומה דיברנו, היבנוסף  אבלאבלאבלאבל
א אברהם ויוסף ואהרן? ? למה דוקהעניין בכך

היה צ"ל, או לכאורה שתם? מדוע רק שלָ 
י ברית. מה ֵת רוּ שלושת האבות, או שבעה כְּ 

  ? אמרנו בזמנו קצת משהו.בהםהעניין דוקא 

עירוב דורון הי"ו הסבר  לי ר' כתבכך בעיקבות בעיקבות בעיקבות בעיקבות 
את אשר צדה את אשר צדה את אשר צדה את אשר צדה נראה להוסיף נראה להוסיף נראה להוסיף נראה להוסיף על כך בזה"ל, 

עיני, כי אברהם הוא זה הראשון אשר נתנסה עיני, כי אברהם הוא זה הראשון אשר נתנסה עיני, כי אברהם הוא זה הראשון אשר נתנסה עיני, כי אברהם הוא זה הראשון אשר נתנסה 
הנסיון של להעלותו לעולה. להעלותו לעולה. להעלותו לעולה. להעלותו לעולה.     ,,,,בעניין בנו יצחקבעניין בנו יצחקבעניין בנו יצחקבעניין בנו יצחק

אברהם אבינו היה עם יצחק בנו, וכאן מדברים 
הילדים. הרי מכת האבעבועות היתה בזמנם על 

אצל הילדים, לכן מהרי"ץ מזכיר בעיקר את 
הוא זה אשר נמכר ע"י אחיו הוא זה אשר נמכר ע"י אחיו הוא זה אשר נמכר ע"י אחיו הוא זה אשר נמכר ע"י אחיו     ,,,,יוסףיוסףיוסףיוסףהילדים. 

כי לא שמענו בהתחננו אלינו. כי לא שמענו בהתחננו אלינו. כי לא שמענו בהתחננו אלינו. כי לא שמענו בהתחננו אלינו.     ,,,,שאמרו לבסוףשאמרו לבסוףשאמרו לבסוףשאמרו לבסוף
נאמר עליו וידום נאמר עליו וידום נאמר עליו וידום נאמר עליו וידום     ,,,,אהרןאהרןאהרןאהרןזה קשור לתחנונים. 

דהיינו נדב כאשר שני בניו נלקחו. כאשר שני בניו נלקחו. כאשר שני בניו נלקחו. כאשר שני בניו נלקחו.     ,,,,אהרןאהרןאהרןאהרן
        ואביהוא.

לחוס לחוס לחוס לחוס     ,,,,"ץ לזכות זו של הבנים"ץ לזכות זו של הבנים"ץ לזכות זו של הבנים"ץ לזכות זו של הבניםאולי כיוון מהריאולי כיוון מהריאולי כיוון מהריאולי כיוון מהרי
        על בנים.על בנים.על בנים.על בנים.

יהי רצון דורון הי"ו, ו ר'לנו הרעיון שאומר  זהוזהוזהוזהו
יוסיף כהנה וכהנה. יישר כוחו. מלפני המקב"ה ש

מי שיוסיף לחשוב על כך, עוד משהו כזה, בכדי 
ליישב את הדעת, שנהיה רגועים, אם יש לכך 

קצת כבר איזה בסיס. אבל בכל אופן, יש לנו 
  מת.הבנה מסויי
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אפשר לתת טעמים  מהקהל: אולי שאלהשאלהשאלהשאלה
. למה דוקא אברהם יוסף ואהרן ,נכונים לכך

אברהם, מפני שמדתו חסד, ואותה אנחנו 
מבקשים כעת. יוסף, מפני שמדתו יסוד צדיק 
עולם, ובזה אנו מעוררים על הקטנים את זכות 

צדיקים כנודע. אהרן, לפי נקראים עצמם, שהם 
ר שעצר מלאכים שהוא מן העניין, שהרי הזכי

  .משחיתים

מרן שליט"א: יפה מאד. וכמ"ש גם  תשובתתשובתתשובתתשובת
מהרי"ץ עצמו בעץ חיים בטעם מנהגינו 
שמעלים קטן לס"ת מברך ששי, שזהו מדת 
יסוד וכו'. אבל קצת קשה שדוקא מהרי"ץ עצמו 
לא הזכיר כאן תיבת יוסף 'הצדיק', אלא כתב 

  יוסף סתם. ואולי סומך על שהדבר ידוע.
  

זיע"א בעץ חיים בעניין ערב פסח שחל זיע"א בעץ חיים בעניין ערב פסח שחל זיע"א בעץ חיים בעניין ערב פסח שחל זיע"א בעץ חיים בעניין ערב פסח שחל     דברי מהרי"ץדברי מהרי"ץדברי מהרי"ץדברי מהרי"ץ
מקיימים השנה מצוות מקיימים השנה מצוות מקיימים השנה מצוות מקיימים השנה מצוות כמו בשנתנו זו. כיצד כמו בשנתנו זו. כיצד כמו בשנתנו זו. כיצד כמו בשנתנו זו. כיצד     ,,,,בשבתבשבתבשבתבשבת

האם אפשר לחלק את סעודת ליל האם אפשר לחלק את סעודת ליל האם אפשר לחלק את סעודת ליל האם אפשר לחלק את סעודת ליל     ....סעודה שלישיתסעודה שלישיתסעודה שלישיתסעודה שלישית
שבת לשתי סעודות, ולמחרת ביום שבת לאכול רק שבת לשתי סעודות, ולמחרת ביום שבת לאכול רק שבת לשתי סעודות, ולמחרת ביום שבת לאכול רק שבת לשתי סעודות, ולמחרת ביום שבת לאכול רק 

        . . . . , וכו', וכו', וכו', וכו'סעודה אחתסעודה אחתסעודה אחתסעודה אחת

בין והמרחק חל ערב פסח בשבת, והגבול  השנההשנההשנההשנה
  החמץ לבין המצה הוא קשה ודק.

[עץ חיים,  כך מהרי"ץ ב'תיקון פסח' על כותבכותבכותבכותב
בזה"ל, לגבי סעודה שלישית ] חלק שניתחילת 

פשיטא פשיטא פשיטא פשיטא     ,,,,כשחל יום טוב הראשון דפסח בשבתכשחל יום טוב הראשון דפסח בשבתכשחל יום טוב הראשון דפסח בשבתכשחל יום טוב הראשון דפסח בשבת
דכיון דהותרה דכיון דהותרה דכיון דהותרה דכיון דהותרה     ,,,,דבעי לאכול כזית פת ממצהדבעי לאכול כזית פת ממצהדבעי לאכול כזית פת ממצהדבעי לאכול כזית פת ממצה

    ????היאך סעד סעודת שחריתהיאך סעד סעודת שחריתהיאך סעד סעודת שחריתהיאך סעד סעודת שחרית    ,,,,דאם לא כןדאם לא כןדאם לא כןדאם לא כן    ....הותרההותרההותרההותרה
וכתבתים וכתבתים וכתבתים וכתבתים     ,,,,אין כן מקומםאין כן מקומםאין כן מקומםאין כן מקומם    ,,,,ועוד ראיות הרבהועוד ראיות הרבהועוד ראיות הרבהועוד ראיות הרבה

            ....בקונטריסי ע"שבקונטריסי ע"שבקונטריסי ע"שבקונטריסי ע"ש

כדי כדי כדי כדי     ,,,,שבת זה דייסא וכיוצא בהשבת זה דייסא וכיוצא בהשבת זה דייסא וכיוצא בהשבת זה דייסא וכיוצא בהאין מבשלין לאין מבשלין לאין מבשלין לאין מבשלין ל
    ....שלא יצטרך הקדירה הדחה אחר אכילהשלא יצטרך הקדירה הדחה אחר אכילהשלא יצטרך הקדירה הדחה אחר אכילהשלא יצטרך הקדירה הדחה אחר אכילה

דהיינו, לא לבשל דברים הנדבקים בכלים. הרי 
מותר לאכול חמץ, ובסעודת שבת חובה 

  לאכול פת.

    ,,,,להלהלהלהיייילהזהיר לחזנים שלא יאריכו בתפלהזהיר לחזנים שלא יאריכו בתפלהזהיר לחזנים שלא יאריכו בתפלהזהיר לחזנים שלא יאריכו בתפ    ךךךךוצריוצריוצריוצרי
שלא יבואו לידי שלא יבואו לידי שלא יבואו לידי שלא יבואו לידי     ,,,,ושיאמרו אותה קצת במרוצהושיאמרו אותה קצת במרוצהושיאמרו אותה קצת במרוצהושיאמרו אותה קצת במרוצה

וחמדת וחמדת וחמדת וחמדת     ,,,,פרי חדש סימן תמ"דפרי חדש סימן תמ"דפרי חדש סימן תמ"דפרי חדש סימן תמ"ד[[[[חשש איסור חמץ חשש איסור חמץ חשש איסור חמץ חשש איסור חמץ 
            ....]]]]ימיםימיםימיםימים
יתחילו להתפלל יתחילו להתפלל יתחילו להתפלל יתחילו להתפלל     ,,,,שעלה עמוד השחרשעלה עמוד השחרשעלה עמוד השחרשעלה עמוד השחר    ףףףףותכותכותכותכ

            ....]]]]שםשםשםשם[[[[

ינער ינער ינער ינער     ,,,,אחר שאכל סעודת שחרית בשבת זואחר שאכל סעודת שחרית בשבת זואחר שאכל סעודת שחרית בשבת זואחר שאכל סעודת שחרית בשבת זו
    ,,,,ויקנח הקערות באצבעוויקנח הקערות באצבעוויקנח הקערות באצבעוויקנח הקערות באצבעו    ,,,,המפה שאכלו בההמפה שאכלו בההמפה שאכלו בההמפה שאכלו בה

      ....וכו'    ויטמנם מן העין עם שאר כלי החמץויטמנם מן העין עם שאר כלי החמץויטמנם מן העין עם שאר כלי החמץויטמנם מן העין עם שאר כלי החמץ

כותב, מה עושים לגבי סעודה  מהרי"ץכן  לפנילפנילפנילפני
] דף י"ג ע"א[שלישית? הרי הגמרא בפסחים 

ירין מזון שתי סעודות לצורך ירין מזון שתי סעודות לצורך ירין מזון שתי סעודות לצורך ירין מזון שתי סעודות לצורך משימשימשימשיאומרת, 
        . . . . השבתהשבתהשבתהשבת

יש יש יש יש     ,,,,סעודה שלישיתסעודה שלישיתסעודה שלישיתסעודה שלישית, על כך מהרי"ץ אומראומראומראומר
ותעלה לו ותעלה לו ותעלה לו ותעלה לו     ,,,,אומרים דיחלוק סעודת שחריתאומרים דיחלוק סעודת שחריתאומרים דיחלוק סעודת שחריתאומרים דיחלוק סעודת שחרית

כלומר, לחלק את סעודת  ....לסעודת מנחהלסעודת מנחהלסעודת מנחהלסעודת מנחה
שחרית לשתים, לברך ברכת המזון, ואח"כ 

סעודה תיחשב לברך שוב המוציא, וזאת 
שלישית. יוצא שסעודה שלישית היא בבוקר. 

רגילה, אסור לאכול בזמן זה, לא חמץ כי בשנה 
ולא מצה. חמץ אסור, כי מארבע שעות ומעלה 
כבר אסור. ומצה אסור, כי אסור בערב פסח 

  לאכול מצה. 

דכיון דכיון דכיון דכיון     ,,,,ויש אומריםויש אומריםויש אומריםויש אומרים    מהרי"ץ וכותב, ממשיךממשיךממשיךממשיך
אינו יוצא אם עושה אינו יוצא אם עושה אינו יוצא אם עושה אינו יוצא אם עושה     ,,,,שזמנה אחר מנחה דוקאשזמנה אחר מנחה דוקאשזמנה אחר מנחה דוקאשזמנה אחר מנחה דוקא

או או או או     ,,,,לכן יעשנה במצה עשירהלכן יעשנה במצה עשירהלכן יעשנה במצה עשירהלכן יעשנה במצה עשירה    ,,,,אותה בשחריתאותה בשחריתאותה בשחריתאותה בשחרית
כן כתבו כן כתבו כן כתבו כן כתבו [[[[הוי במקום סעודה הוי במקום סעודה הוי במקום סעודה הוי במקום סעודה וווו    ,,,,ישתה רביעית ייןישתה רביעית ייןישתה רביעית ייןישתה רביעית יין

            ....]]]]ושכן דעת הזוהר דף צ"ה ע"א פרשת אמורושכן דעת הזוהר דף צ"ה ע"א פרשת אמורושכן דעת הזוהר דף צ"ה ע"א פרשת אמורושכן דעת הזוהר דף צ"ה ע"א פרשת אמור    ,,,,אחרוניםאחרוניםאחרוניםאחרונים
  

בשבת  כיצד לעשותכל מיני פתרונות,  ישנםישנםישנםישנם
סעודה שלישית, ואלו שתי העצות  ערב פסח

הכי מפורסמות. או לחלק את סעודת שחרית 
לשתים, ובכדי לא להיכנס לברכה שאינה 

ת ת הפסקה ביניהם, כגון ללכלעשו –צריכה 
להמתין קצת בין הסעודות. אבל זה לא  וכדו'.

'חלק', כי לפי הראשונים הסוברים שסעודה 
שלישית חייבת להיות אחרי מנחה, לא יוצאים 
בכך ידי חובה. והעצה הכי מקובלת היא, 

כפי שכתבתי  -לאכול בסעודה שלישית 
הלכות ערב פסח  -ט "סימן פ[בשלחן ערוך המקוצר 

אם זה  לביבות מטוגנות, - ]סעיף ד' - שחל בשבת
ות קודם הלילה, השנה זה לפני שלוש שע

או בשר ופירות, שיוצאים בהם  .3:50בשעה 
יד"ח סעודה שלישית בדיעבד, בלית ברירה, 

  למרות שאין ברכתם המוציא לחם מן הארץ. 
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דהיינו על לביבות מטוגנות, בדוקא  המדוברהמדוברהמדוברהמדובר
לא על מצות מטוגנות. ישנם מקמח מצה. 

כאלה, אשר נוח להם יותר לעשות מצות 
מטוגנות, לסעודת הבוקר וגם מבושלות או 

הדבר אינו כ"כ פשוט, אבל לסעודת הלילה. 
למרות שלכאורה זה נראה דבר קל, כי לגבי 
מצה מבושלת או מטוגנת, יש אומרים שאין 
בכך איסור אכילת מצה בערב פסח, כיון שזה 
מבושל או מטוגן. הרי לא יוצאים בכך ידי חובה 

שני,  מצד. ו'בליל פסח, כיון שזה לא 'לחם עוני
הברכה על כך היא המוציא לחם מן הארץ, אם 
יש בכך כזית, דהיינו שזה מטוגן או מבושל 

  בשלימות, שלא התפורר. 

כאלה העושים את העצה הזאת, וישנם רבים  ישישישיש
המתנגדים לכך, כפי שכתב בפסקי תשובות 

הרבה פוסקים הרבה פוסקים הרבה פוסקים הרבה פוסקים בזה"ל, ] ל"ו[חלק חמישי, דף 
ליל ליל ליל ליל     אלא בסעודתאלא בסעודתאלא בסעודתאלא בסעודת    ,,,,הסכימו שאין לנהוג כךהסכימו שאין לנהוג כךהסכימו שאין לנהוג כךהסכימו שאין לנהוג כך

וכל שכן וכל שכן וכל שכן וכל שכן     ,,,,אבל לסעודת שב"ק בבוקראבל לסעודת שב"ק בבוקראבל לסעודת שב"ק בבוקראבל לסעודת שב"ק בבוקר    ....שבתשבתשבתשבת
אין לאכול מצה אין לאכול מצה אין לאכול מצה אין לאכול מצה     ,,,,לאחר זמן איסור אכילת חמץלאחר זמן איסור אכילת חמץלאחר זמן איסור אכילת חמץלאחר זמן איסור אכילת חמץ

משום שחששו לדיעות הסוברים משום שחששו לדיעות הסוברים משום שחששו לדיעות הסוברים משום שחששו לדיעות הסוברים     ,,,,מבושלתמבושלתמבושלתמבושלת
שאפשר לצאת במצה כזו ידי חובת מצות שאפשר לצאת במצה כזו ידי חובת מצות שאפשר לצאת במצה כזו ידי חובת מצות שאפשר לצאת במצה כזו ידי חובת מצות 

            ....אכילת מצה בליל הסדראכילת מצה בליל הסדראכילת מצה בליל הסדראכילת מצה בליל הסדר

כי אף כי אף כי אף כי אף     ,,,,עעעעדדדדווווהוא כותב, [דף ל"ז] מכן  ולאחרולאחרולאחרולאחר
שכתבנו כמה עצות כיצד יוכל לקיים סעודות שכתבנו כמה עצות כיצד יוכל לקיים סעודות שכתבנו כמה עצות כיצד יוכל לקיים סעודות שכתבנו כמה עצות כיצד יוכל לקיים סעודות 

מ"מ יש שכתבו מ"מ יש שכתבו מ"מ יש שכתבו מ"מ יש שכתבו     ,,,,מבלי להזקק לחמץמבלי להזקק לחמץמבלי להזקק לחמץמבלי להזקק לחמץ    שבת זושבת זושבת זושבת זו
שלכתחילה אין לשנות מלשון השו"ע שלכתחילה אין לשנות מלשון השו"ע שלכתחילה אין לשנות מלשון השו"ע שלכתחילה אין לשנות מלשון השו"ע 

    ,,,,שמשיירין חמץ מזון ב' סעודות לשבת זושמשיירין חמץ מזון ב' סעודות לשבת זושמשיירין חמץ מזון ב' סעודות לשבת זושמשיירין חמץ מזון ב' סעודות לשבת זו
וקא וקא וקא וקא ול דול דול דול דלאכלאכלאכלאכ    ,,,,וכמנהג ישראל מדורי דורותוכמנהג ישראל מדורי דורותוכמנהג ישראל מדורי דורותוכמנהג ישראל מדורי דורות

ובזהירות ובזהירות ובזהירות ובזהירות     ,,,,חמץ בסעודות שבת ערבית ושחריתחמץ בסעודות שבת ערבית ושחריתחמץ בסעודות שבת ערבית ושחריתחמץ בסעודות שבת ערבית ושחרית
לפי זה אפילו     ....שלא יתפזר החמץ ובביעורו כדיןשלא יתפזר החמץ ובביעורו כדיןשלא יתפזר החמץ ובביעורו כדיןשלא יתפזר החמץ ובביעורו כדין

        קודש.־בליל שבת

הוסיף מנהג הוסיף מנהג הוסיף מנהג הוסיף מנהג ויש עוד לויש עוד לויש עוד לויש עוד ל, ]35[בהערה מציין  והואוהואוהואוהוא
נז נז נז נז צצצצממממ    ----    ייםחברי הד    ----הד"ח הד"ח הד"ח הד"ח ידוע מקדושי עליון ידוע מקדושי עליון ידוע מקדושי עליון ידוע מקדושי עליון 

שהיו נוהגים לאכול בכל שנה ושנה שהיו נוהגים לאכול בכל שנה ושנה שהיו נוהגים לאכול בכל שנה ושנה שהיו נוהגים לאכול בכל שנה ושנה     ,,,,זי"ע ועודזי"ע ועודזי"ע ועודזי"ע ועוד
    ....ביום י"ד בבוקר סעודה גדולה בלחם ובשרביום י"ד בבוקר סעודה גדולה בלחם ובשרביום י"ד בבוקר סעודה גדולה בלחם ובשרביום י"ד בבוקר סעודה גדולה בלחם ובשר

שבאכילת חמץ שבאכילת חמץ שבאכילת חמץ שבאכילת חמץ כתוב, כתוב, כתוב, כתוב, ובהגש"פ חקל יצחק ובהגש"פ חקל יצחק ובהגש"פ חקל יצחק ובהגש"פ חקל יצחק 
    ,,,,ביום י"ד בבוקר מקיים מצות עשה דתשביתוביום י"ד בבוקר מקיים מצות עשה דתשביתוביום י"ד בבוקר מקיים מצות עשה דתשביתוביום י"ד בבוקר מקיים מצות עשה דתשביתו

י כשאנ ....םםםםכי ע"י אכילתו נתבער החמץ מן העולכי ע"י אכילתו נתבער החמץ מן העולכי ע"י אכילתו נתבער החמץ מן העולכי ע"י אכילתו נתבער החמץ מן העול
  אוכל וגומר את החמץ, אני משבית אותו. 

ת, שהן לא יתוֹ העצה היא לאכול פִּ  בזמנינובזמנינובזמנינובזמנינו
, כמו הלחם הרגיל והחלות המצויות מתפוררות

ולשעבר  וממילא יותר קל לקיים את שניהם.
אצל אבותינו בתימן, היו אך ורק פיתות כל 

  ימות השנה.

מהקהל: לגבי מה שהרב אמר מקודם,  שאלהשאלהשאלהשאלה
שלת המוציא דוקא אם יש שברכת מצה מבו

לא הבנתי, שהרי מנהגינו לברך על כזית, 
המוציא, אף שאין כזית בשום חתיכה  ּת וּ ּת פְ 

רגילה,  מלבד המחמירים לברך אז על פת
זאת הערתו (. ואחר כך אוכלים את הפתות

ושאלתו של ידידנו הרה"ג איתמר חיים כהן 
  .א, ועי' לקמן)שליט"

  

כ בס"ד מרן שליט"א: תעיין מש" תשובתתשובתתשובתתשובת
[כרך חמישי הל' בבארות יצחק על פסקי מהרי"ץ 

  בהרחבה, ואז תבין.ברכת המוציא, מדף פ"ד] 
  

שמעתי שיש שמעתי שיש שמעתי שיש שמעתי שיש בדף פ"ו כתבתי בזה"ל,  שםשםשםשם
קצת הנוהגין לברך המוציא קצת הנוהגין לברך המוציא קצת הנוהגין לברך המוציא קצת הנוהגין לברך המוציא בקהילותינו בקהילותינו בקהילותינו בקהילותינו 

וברה"מ על מה שקורין פתו"ת בל"ע [ושרשו וברה"מ על מה שקורין פתו"ת בל"ע [ושרשו וברה"מ על מה שקורין פתו"ת בל"ע [ושרשו וברה"מ על מה שקורין פתו"ת בל"ע [ושרשו 
מלשה"ק, מן פתות אותה פתים בפרשת מלשה"ק, מן פתות אותה פתים בפרשת מלשה"ק, מן פתות אותה פתים בפרשת מלשה"ק, מן פתות אותה פתים בפרשת 

ון, אע"פ ון, אע"פ ון, אע"פ ון, אע"פ ויקרא] שמבשלין אותו בכלי ראשויקרא] שמבשלין אותו בכלי ראשויקרא] שמבשלין אותו בכלי ראשויקרא] שמבשלין אותו בכלי ראש
שאין בהן כזית כל שיש עליהן צורת הפת, שאין בהן כזית כל שיש עליהן צורת הפת, שאין בהן כזית כל שיש עליהן צורת הפת, שאין בהן כזית כל שיש עליהן צורת הפת, 
ונראה שסומכין על שיטה זו בפי' דברי ונראה שסומכין על שיטה זו בפי' דברי ונראה שסומכין על שיטה זו בפי' דברי ונראה שסומכין על שיטה זו בפי' דברי 
הרמב"ם. אמנם הבא לימלך נלע"ד דמאחר הרמב"ם. אמנם הבא לימלך נלע"ד דמאחר הרמב"ם. אמנם הבא לימלך נלע"ד דמאחר הרמב"ם. אמנם הבא לימלך נלע"ד דמאחר 
שדברי הרמב"ם סתומים ונבוכו בהם שדברי הרמב"ם סתומים ונבוכו בהם שדברי הרמב"ם סתומים ונבוכו בהם שדברי הרמב"ם סתומים ונבוכו בהם 
המפרשים, זה אומר בכה וזה אומר בכה כאשר המפרשים, זה אומר בכה וזה אומר בכה כאשר המפרשים, זה אומר בכה וזה אומר בכה כאשר המפרשים, זה אומר בכה וזה אומר בכה כאשר 
צייננו לדבריהם לעיל, וגם אצלינו אין מנהג צייננו לדבריהם לעיל, וגם אצלינו אין מנהג צייננו לדבריהם לעיל, וגם אצלינו אין מנהג צייננו לדבריהם לעיל, וגם אצלינו אין מנהג 

להורות להורות להורות להורות ברור ופשוט בדבר, על כן העיקר ברור ופשוט בדבר, על כן העיקר ברור ופשוט בדבר, על כן העיקר ברור ופשוט בדבר, על כן העיקר 
כדעת רבי' יונה והרא"ש והטור שכתבו דין זה כדעת רבי' יונה והרא"ש והטור שכתבו דין זה כדעת רבי' יונה והרא"ש והטור שכתבו דין זה כדעת רבי' יונה והרא"ש והטור שכתבו דין זה 
    באר היטב, ופסק מרן ז"ל בש"ע כוותייהו,באר היטב, ופסק מרן ז"ל בש"ע כוותייהו,באר היטב, ופסק מרן ז"ל בש"ע כוותייהו,באר היטב, ופסק מרן ז"ל בש"ע כוותייהו,

בפרט שהסכימו לו ג"כ הפוסקים שאחריו. בפרט שהסכימו לו ג"כ הפוסקים שאחריו. בפרט שהסכימו לו ג"כ הפוסקים שאחריו. בפרט שהסכימו לו ג"כ הפוסקים שאחריו. 
וכתב במעשה רוקח שנכון לחוש לכל וכתב במעשה רוקח שנכון לחוש לכל וכתב במעשה רוקח שנכון לחוש לכל וכתב במעשה רוקח שנכון לחוש לכל 
הפירושים וליטול ידיו ולברך המוציא על לחם הפירושים וליטול ידיו ולברך המוציא על לחם הפירושים וליטול ידיו ולברך המוציא על לחם הפירושים וליטול ידיו ולברך המוציא על לחם 
גמור, ואח"כ יאכל מאכל זה [שנפטר עי"ז גמור, ואח"כ יאכל מאכל זה [שנפטר עי"ז גמור, ואח"כ יאכל מאכל זה [שנפטר עי"ז גמור, ואח"כ יאכל מאכל זה [שנפטר עי"ז 

כן נוהגין החסידים כן נוהגין החסידים כן נוהגין החסידים כן נוהגין החסידים מברכה כדאיתא בסי' קע"ז] ומברכה כדאיתא בסי' קע"ז] ומברכה כדאיתא בסי' קע"ז] ומברכה כדאיתא בסי' קע"ז] ו
ואנשי מעשה ע"כ. וע"ע בכף החיים ס"ק פ"א ואנשי מעשה ע"כ. וע"ע בכף החיים ס"ק פ"א ואנשי מעשה ע"כ. וע"ע בכף החיים ס"ק פ"א ואנשי מעשה ע"כ. וע"ע בכף החיים ס"ק פ"א 

, עד "ח"ח"ח"חסימן מסימן מסימן מסימן מ        ובשו"ת דברי חכמים להרשי"הובשו"ת דברי חכמים להרשי"הובשו"ת דברי חכמים להרשי"הובשו"ת דברי חכמים להרשי"ה
  כאן לשוני שם.
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לעצמי בגליון שם לאחר מכן, על־ציינתי  אמנםאמנםאמנםאמנם
פי מה שנודע לי לאחר מכן, כי כנראה אינם רק 

, אלא רבים. גם אמרו שמהר"י אלשיך קצתקצתקצתקצת
ציא אף כשהוא זצ"ל כך היה נוהג, לברך המו

פחות מכזית, וכך העיד עליו ג"כ ידידנו הרה"ג 
[ומלפני שנים רבות, כתב לי נתנאל שליט"א. 

ידידנו הרה"ג איתמר שליט"א עצמו, בהיפך 
מדבריו דלעיל בזה"ל, המנהג להחמיר ולברך 
על פת המוציא ולפטור הפתות, לחוש לחד 
פירושא בד' רמב"ם ע"כ]. ויתכן שיש חילוק בין 

מות. אי נמי שמא הם החשיבו כזית, המקו
שיעור קטן הרבה ממה שחושבים כיום, לפי 
הנפח, וכמאן דאמר שהשיעור הוא כרביעית 
ביצה, לא שליש ביצה, וכל־שכן שלא מחצית, 

  כידוע המבוכה וחילוקי דעות בזה, ואכמ"ל.
  

*  

צה יותר השאלה, כי לכאורה ישנה ע נשאלהנשאלהנשאלהנשאלה
ל מצה. בליל שבת, הרי מותר לאכוהרי  טובה.

נוהג  ,הלוא איסור אכילת מצה בערב פסח
מעלות השחר, אבל בלילה מותר לאכול מצה. 
ק"ו לפני ליל ערב פסח. אמנם ישנם המחמירים 
בכך, אבל אנן קיי"ל שהדבר מותר, כי איסור 

  אכילת מצה הוא רק בערב פסח, משחרית. 

בכך שלוש שיטות. י"א כבר מהלילה, י"א  ישישישיש
מץ, דהיינו ממתי שאסור רק אחרי זמן איסור ח

צה, אבל לאכול חמץ אסור ג"כ לאכול מ
ואנחנו הולכים  בבוקר מותר לאכול גם מצה.

דעת  היא כךובדרך הממוצעת, מעלות השחר. 
רוב הפוסקים. א"כ יוצא, שבליל ערב פסח 
מותר לאכול מצה. אא"כ ישנם איזה 'עניינים', 

אבל מצד הדין,  ., וכדלעיללאכול דוקא חמץ
  לאכול מצה.מותר 

לפתור את עניין קיום סעודה שלישית,  בכדיבכדיבכדיבכדי
לעשות שלוש סעודות, לכאורה אפשר לחלק 
את סעודת ליל שבת לשתים. למה מדברים על 
לחלק את סעודת שחרית לשתים? לכאורה, 

נאכל  8נעשה בליל שבת שתי סעודות? בשעה 
נעשה סעודה  11סעודה ראשונה, ואח"כ בשעה 

  שנייה.

בל סעודה שלישית אוכלים מהקהל: א שאלהשאלהשאלהשאלה
  ביום, לא בלילה.

מרן שליט"א: זאת גופא השאלה. אם  תשובתתשובתתשובתתשובת
נגיד שלכל אחת משלושת הסעודות בשבת יש 
זמן, חוק ולא יעבור, לילה שחרית ומנחה, אין 
הכי נמי, הדבר אינו שייך. אבל לפי הדעות 
והשיטות האומרות שאפשר לאכול את סעודה 

א"כ וך אחריה, סמשלישית עם סעודה שנייה, 
למה אי אפשר לאכול את הסעודה השנייה עם 
הסעודה הראשונה? אם אפשר לצרף את 
שחרית ומנחה, אפשר גם לצרף את ערבית 

  ושחרית. 

מכך, אני יכול לעשות שלוש סעודות  יתירהיתירהיתירהיתירה
נעשה סעודה ראשונה, ובשעה  8בלילה. בשעה 

לפנות בוקר סעודה  3סעודה שנייה, ובשעה  11
כל עם חמץ, בלי שום בעיות. אין ה -שלישית 

הכי נמי. מי אמר, שעניין שלוש סעודות הוא 
? אכן לפי האומרים אחת בלילה ושתים ביום

וכפי שמתבאר מהרמב"ם שהן רק בזמנן, 
אין הכי נמי. אני מדבר לפי בפכ"ט מהל' שבת, 

וגם כאן עסיקינן בשעת  אלה האומרים אחרת.
  הדוחק.

ג גמליאל השאלה ששאל ידידנו הרה" זאתזאתזאתזאת
לכבוד מרן שר התורה לכבוד מרן שר התורה לכבוד מרן שר התורה לכבוד מרן שר התורה א, וז"ל, רבינוביץ שליט"

            ....האמיתי והאדיר רבינו יצחק רצאבי שליט"אהאמיתי והאדיר רבינו יצחק רצאבי שליט"אהאמיתי והאדיר רבינו יצחק רצאבי שליט"אהאמיתי והאדיר רבינו יצחק רצאבי שליט"א

גם גם גם גם     ,,,,לפני י"ז שנים חקרתי שאלה חדשה בספרילפני י"ז שנים חקרתי שאלה חדשה בספרילפני י"ז שנים חקרתי שאלה חדשה בספרילפני י"ז שנים חקרתי שאלה חדשה בספרי
האם אפשר לצאת האם אפשר לצאת האם אפשר לצאת האם אפשר לצאת     ,,,,אני אודך ח"א סימן ס"חאני אודך ח"א סימן ס"חאני אודך ח"א סימן ס"חאני אודך ח"א סימן ס"ח

י סעודות י סעודות י סעודות י סעודות תתתתכשאוכל שכשאוכל שכשאוכל שכשאוכל ש    ,,,,שלש סעודות בשבתשלש סעודות בשבתשלש סעודות בשבתשלש סעודות בשבת
וזה נוגע למעשה וזה נוגע למעשה וזה נוגע למעשה וזה נוגע למעשה     וסעודה אחת ביום.וסעודה אחת ביום.וסעודה אחת ביום.וסעודה אחת ביום.    ,,,,בלילהבלילהבלילהבלילה

לכן רציתי לדעת מה דעתכם לכן רציתי לדעת מה דעתכם לכן רציתי לדעת מה דעתכם לכן רציתי לדעת מה דעתכם . . . . לשבת ערב פסחלשבת ערב פסחלשבת ערב פסחלשבת ערב פסח
        ....בזהבזהבזהבזה

            ....בברכת כהנים באהבהבברכת כהנים באהבהבברכת כהנים באהבהבברכת כהנים באהבה

מח"ס "גם מח"ס "גם מח"ס "גם מח"ס "גם , , , , גמליאל הכהן רבינוביץגמליאל הכהן רבינוביץגמליאל הכהן רבינוביץגמליאל הכהן רבינוביץ    כעתירתכעתירתכעתירתכעתירת
            ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.    אני אודך"אני אודך"אני אודך"אני אודך"

  מהקהל: מה עם הקידוש? שאלהשאלהשאלהשאלה

מרן שליט"א: אם שתי הסעודות  תשובתתשובתתשובתתשובת
בלילה והשלישית בבוקר, נעשה את הקידוש 

  ש. בבוקר, כי בלילה לא צריך עוד קידו
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הרה"ג אח"כ שליט"א הוסיף כאן  וידידיוידידיוידידיוידידי[
מה עם הקידוש. הלא כדי שיהיה בזה"ל, 

הקידוש במקום סעודה, אפשר בדברים אחרים 
שאין יוצאים בהם ידי חובת סעודה. ואפילו פת 
כזית, לדעת מרן דלסעודה בעינן כביצה. והרי 
בכזית אפשר להיזהר יותר שלא יתפזרו 

דסגי באכילת  פירורים. וכמדומה יש סוברים
ודה, המקדש, ונחשב לכולם קידוש במקום סע

  ].אך קשה לסמוך על זה לכתחילה

עוד ספרים, כגון בס' כבר דנו בכך ב ,שיראה מימימימי
  . , וכדלקמןומגדנות אליהו רבבות אפרים

  

, ישנו נדון [ס"ק ט']סימן ער"ד  רורהבבמשנה במשנה במשנה במשנה 
א אכל הפוך. מי שהיה אנוס בליל שבת ול

 ,אומר המג"א ראשונה. סעודה, הפסיד סעודה
שהוא יכול להשלים את סעודתו ביום, דהיינו 

ובא שם מ הדברשיעשה שלוש סעודות ביום. 
אם יש לו אונס שאינו יכול אם יש לו אונס שאינו יכול אם יש לו אונס שאינו יכול אם יש לו אונס שאינו יכול במשנ"ב בזה"ל, 

    ,,,,ידחה הסעודה עד למחרידחה הסעודה עד למחרידחה הסעודה עד למחרידחה הסעודה עד למחר    ,,,,לקיים סעודת ערביתלקיים סעודת ערביתלקיים סעודת ערביתלקיים סעודת ערבית
ובלבד שיקדש בלילה ובלבד שיקדש בלילה ובלבד שיקדש בלילה ובלבד שיקדש בלילה     ,,,,שיאכל ג' סעודות ביוםשיאכל ג' סעודות ביוםשיאכל ג' סעודות ביוםשיאכל ג' סעודות ביום

    ,,,,ויאכל מיד אחר הקידוש כזית מחמשת המיניםויאכל מיד אחר הקידוש כזית מחמשת המיניםויאכל מיד אחר הקידוש כזית מחמשת המיניםויאכל מיד אחר הקידוש כזית מחמשת המינים
רק  ...."ש בסימן רע"ג"ש בסימן רע"ג"ש בסימן רע"ג"ש בסימן רע"גכמכמכמכמ    ,,,,או שישתה רביעית ייןאו שישתה רביעית ייןאו שישתה רביעית ייןאו שישתה רביעית יין

  לא יאמר. 'ויכולו'

ומי ומי ומי ומי , [בדף ש"ס] שובותתעל כך הפסקי  מוסיףמוסיףמוסיףמוסיף
י י י י תתתתשיודע שלא יהיה באפשרותו לאכול ששיודע שלא יהיה באפשרותו לאכול ששיודע שלא יהיה באפשרותו לאכול ששיודע שלא יהיה באפשרותו לאכול ש

יש לדון אם כמו כן יוכל להקדים יש לדון אם כמו כן יוכל להקדים יש לדון אם כמו כן יוכל להקדים יש לדון אם כמו כן יוכל להקדים     ,,,,סעודות ביוםסעודות ביוםסעודות ביוםסעודות ביום
וכיון שאין הדבר וכיון שאין הדבר וכיון שאין הדבר וכיון שאין הדבר     ....ולאכול שני סעודות בלילהולאכול שני סעודות בלילהולאכול שני סעודות בלילהולאכול שני סעודות בלילה

לא יעשה כן אלא לא יעשה כן אלא לא יעשה כן אלא לא יעשה כן אלא     ,,,,מבורר להדיא בפוסקיםמבורר להדיא בפוסקיםמבורר להדיא בפוסקיםמבורר להדיא בפוסקים
כשאין באפשרותו אף לא כשאין באפשרותו אף לא כשאין באפשרותו אף לא כשאין באפשרותו אף לא     ,,,,קום אונס גמורקום אונס גמורקום אונס גמורקום אונס גמורבמבמבמבמ

וכדלהלן סי' וכדלהלן סי' וכדלהלן סי' וכדלהלן סי'     ,,,,לחלק סעודה אחת לשתייםלחלק סעודה אחת לשתייםלחלק סעודה אחת לשתייםלחלק סעודה אחת לשתיים
ן מקום ן מקום ן מקום ן מקום אך בודאי שבזה איאך בודאי שבזה איאך בודאי שבזה איאך בודאי שבזה אי    ....רצ"א אות ד'רצ"א אות ד'רצ"א אות ד'רצ"א אות ד'

   .שאוכל בלילהשאוכל בלילהשאוכל בלילהשאוכל בלילה    שיקדש קודם לסעודה שניהשיקדש קודם לסעודה שניהשיקדש קודם לסעודה שניהשיקדש קודם לסעודה שניה

הזה, לא עלה במפורש בספרי הפוסקים.  הנושאהנושאהנושאהנושא
אם היינו מוצאים ראיה ברורה לכך, ניחא. אבל 

אין , אז כיון שלא מוצאים לזה ראיה ברורה
. אולם אם בלא"ה הוא לא משענת של־ממש

יותר טוב  יכול, אין עצה אחרת, תעשה כך.
  מכלום. ואם לא יועיל, עכ"פ לא יזיק.

עיין בהרחבה בשו"ת עיין בהרחבה בשו"ת עיין בהרחבה בשו"ת עיין בהרחבה בשו"ת  ,]139[בהערה מציין  והואוהואוהואוהוא
שו"ת מגדנות שו"ת מגדנות שו"ת מגדנות שו"ת מגדנות     ,,,,רבבות אפרים ח"א סי' ר"זרבבות אפרים ח"א סי' ר"זרבבות אפרים ח"א סי' ר"זרבבות אפרים ח"א סי' ר"ז

ותלוי אם הלכה זו דלא ותלוי אם הלכה זו דלא ותלוי אם הלכה זו דלא ותלוי אם הלכה זו דלא     ....אליהו ח"א סי' קמ"חאליהו ח"א סי' קמ"חאליהו ח"א סי' קמ"חאליהו ח"א סי' קמ"ח
הוא מתורת השלמה הוא מתורת השלמה הוא מתורת השלמה הוא מתורת השלמה     ,,,,אכל בלילה אוכל ביוםאכל בלילה אוכל ביוםאכל בלילה אוכל ביוםאכל בלילה אוכל ביום

אי אפשר להקדים סעודת היום ללילה אי אפשר להקדים סעודת היום ללילה אי אפשר להקדים סעודת היום ללילה אי אפשר להקדים סעודת היום ללילה     ההההזזזז    ולפיולפיולפיולפי((((
שהרי לא הגיע זמנה ואי אפשר שהרי לא הגיע זמנה ואי אפשר שהרי לא הגיע זמנה ואי אפשר שהרי לא הגיע זמנה ואי אפשר     ,,,,שקודםשקודםשקודםשקודם

או מעיקרא דדינא יוכל לקיים ג' או מעיקרא דדינא יוכל לקיים ג' או מעיקרא דדינא יוכל לקיים ג' או מעיקרא דדינא יוכל לקיים ג'     ),),),),ימהימהימהימהדדדדלהקלהקלהקלהק
אך אך אך אך     ....בכל עת וזמןבכל עת וזמןבכל עת וזמןבכל עת וזמן    ,,,,היום'היום'היום'היום'''''סעודות הרמוזות בג' סעודות הרמוזות בג' סעודות הרמוזות בג' סעודות הרמוזות בג' 

יתכן שבלילה אין יוצא בב' יתכן שבלילה אין יוצא בב' יתכן שבלילה אין יוצא בב' יתכן שבלילה אין יוצא בב'     ,,,,אם נאמר כןאם נאמר כןאם נאמר כןאם נאמר כן
עיי"ש דיוקים עיי"ש דיוקים עיי"ש דיוקים עיי"ש דיוקים     ,,,,דהא כבוד יום עדיףדהא כבוד יום עדיףדהא כבוד יום עדיףדהא כבוד יום עדיף    ,,,,סעודותסעודותסעודותסעודות

      ....וסקים לזהוסקים לזהוסקים לזהוסקים לזהמהפמהפמהפמהפ

 נלמד ,דין שלוש סעודות בשבת, למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
תנו תנו תנו תנו , [דף קי"ז ע"ב]ידועה במסכת שבת הגמרא ב

    ????ת חייב אדם לאכול בשבתת חייב אדם לאכול בשבתת חייב אדם לאכול בשבתת חייב אדם לאכול בשבתדוֹ דוֹ דוֹ דוֹ עוֹ עוֹ עוֹ עוֹ כמה סְ כמה סְ כמה סְ כמה סְ     ,,,,רבנןרבנןרבנןרבנן
דהיינו, לפי     ....ארבעארבעארבעארבע    ,,,,רבי חידקא אומררבי חידקא אומררבי חידקא אומררבי חידקא אומר    ....שלששלששלששלש

רבי חידקא, סעודה אחת בליל שבת, ושלוש 
בדיוק מתי  מפרטסעודות ביום. רבי חידקא לא 

אין זמן לדידיה על כך הר"ן, כי  ביום. אומר
קבוע, לא משנה איך תעשה, אפשרי בבוקר 

לפי רבנן, סעודה עכ"פ וובצהרים ובמנחה. 
  אחת בלילה, ושתים ביום.

שמות שמות שמות שמות [[[[    ,,,,ושניהם מקרא אחד דרשוושניהם מקרא אחד דרשוושניהם מקרא אחד דרשוושניהם מקרא אחד דרשו    ,,,,א"ר יוחנןא"ר יוחנןא"ר יוחנןא"ר יוחנן
ה ִאְכֻלהוּ ַהיֹּום    ]]]]הההה""""ז, כז, כז, כז, כ""""טטטט ה ִאְכֻלהוּ ַהיֹּוםַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ה ִאְכֻלהוּ ַהיֹּוםַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ה ִאְכֻלהוּ ַהיֹּוםַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ת ַהיֹּום     ,,,,ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ּבָ י ׁשַ ת ַהיֹּום ּכִ ּבָ י ׁשַ ת ַהיֹּום ּכִ ּבָ י ׁשַ ת ַהיֹּום ּכִ ּבָ י ׁשַ ּכִ

ֶדה.ַהיֹּום לֹא ִת ַהיֹּום לֹא ִת ַהיֹּום לֹא ִת ַהיֹּום לֹא ִת     ,,,,"יָ "יָ "יָ "יָ ַליַליַליַלי ָ ׂשּ ֶדה.ְמָצֻאהּו ּבַ ָ ׂשּ ֶדה.ְמָצֻאהּו ּבַ ָ ׂשּ ֶדה.ְמָצֻאהּו ּבַ ָ ׂשּ רבי חידקא רבי חידקא רבי חידקא רבי חידקא     ְמָצֻאהּו ּבַ
ורבנן ורבנן ורבנן ורבנן     ....לבר מאורתאלבר מאורתאלבר מאורתאלבר מאורתא    ',',',',היוםהיוםהיוםהיום''''הני תלתא הני תלתא הני תלתא הני תלתא     ,,,,סברסברסברסבר

  . בהדי דאורתאבהדי דאורתאבהדי דאורתאבהדי דאורתא    ,,,,סבריסבריסבריסברי

המלה 'היום' מיותרת, למה צריך לחזור על  הריהריהריהרי
המלה 'היום' שלוש פעמים? אלא הדבר בא 
להגיד, שצריך שלוש סעודות, 'אכלוהו היום'. 
השאלה היא, האם 'היום' זה כולל את הלילה, 

ץ מהלילה, כי בלילה בלא"ה סועדים, גם או חו
בימות החול סועדים בלילה. לכן רבי חידקא 

  אומר, ארבע. כמובן, ההלכה היא כרבנן. 

[בספרו גם אני מביא שליט"א  רבינוביץ הרבהרבהרבהרב
מה ענו לו כמה רבנים, ישנם כאלה אודך] 

  שאמרו שכן, וישנו מישהו שאמר שלא.

להביא בעז"ה שלוש ראיות, שלא  ברצוניברצוניברצוניברצוני
  יוצאים בכך ידי חובה.

, כל הפוסקים שדיברנו על עניין ערב ראשיתראשיתראשיתראשית
רק לגבי חלוקת דיברו פסח שחל בשבת, 

אף אחד לא העלה על  סעודת שחרית לשתים.
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לחלק את סעודת ליל שבת  ,דל שפתיו
לשתים. משמע שהיה להם פשוט, כי לגבי 
הלילה זה לא שייך, אין דבר כזה. את שתי 

צמיד, אבל סעודת הסעודות ביום ניתן לה
הלילה היא בפני עצמה, ואי אפשר לחלק אותה 
לשתים. בכך בודאי שלא יוצאים יד"ח. כך 

  משמעות דבריהם.

מכך, בספר העתים להר"ר יהודה  יתירהיתירהיתירהיתירה
האריך על הנושא ] 284[בסימן קס"ד, דף ברצלוני 

. הזה, והוא כותב שהיו כאלה שנהגו כך
ל לא רק בע"פ שחל בשבת, אלא בכ והמדובר

  השנה. 
  

דינהו דינהו דינהו דינהו יייילמעבלמעבלמעבלמעב    יגיגיגיגאיכא מאן דנהאיכא מאן דנהאיכא מאן דנהאיכא מאן דנהספר העתים,  וז"לוז"לוז"לוז"ל
או או או או כגון שיש לאדם שני תבשילין, כגון שיש לאדם שני תבשילין, כגון שיש לאדם שני תבשילין, כגון שיש לאדם שני תבשילין,         ....זה אחר זהזה אחר זהזה אחר זהזה אחר זה

י ידיה י ידיה י ידיה י ידיה ששששקרב תכא ומקרב תכא ומקרב תכא ומקרב תכא ומממממוווו    ,,,,כפום מאי דאית ליהכפום מאי דאית ליהכפום מאי דאית ליהכפום מאי דאית ליה
והיינו קידושא והיינו קידושא והיינו קידושא והיינו קידושא     ל,ל,ל,ל,בקובקובקובקו    "ג"ג"ג"גוס בפהוס בפהוס בפהוס בפההכהכהכהכומקדש על ומקדש על ומקדש על ומקדש על 

    ת,ת,ת,ת,ייייששששהמוציא אתרתי ריפתי כדפריהמוציא אתרתי ריפתי כדפריהמוציא אתרתי ריפתי כדפריהמוציא אתרתי ריפתי כדפרי    ושריושריושריושרי    ,,,,רבהרבהרבהרבה
ומשי ומשי ומשי ומשי     ,,,,בעיבעיבעיבעידדדדיל מאי יל מאי יל מאי יל מאי ככככדא ואדא ואדא ואדא ואחחחחתרתי ובצע תרתי ובצע תרתי ובצע תרתי ובצע     טטטטקיקיקיקיננננדדדד
והדר משי והדר משי והדר משי והדר משי     ,,,,מפה ומברך ברהמ"זמפה ומברך ברהמ"זמפה ומברך ברהמ"זמפה ומברך ברהמ"ז    ססססופורופורופורופור    יהיהיהיהדדדדיייי

    ססססעל הכועל הכועל הכועל הכו    גגגגושי בפה"ושי בפה"ושי בפה"ושי בפה"דדדדכ"ע לקכ"ע לקכ"ע לקכ"ע לק    גגגגלא נהולא נהולא נהולא נהו. ו. ו. ו. וידיהידיהידיהידיה
יה ובצע אתרתי יה ובצע אתרתי יה ובצע אתרתי יה ובצע אתרתי דדדדאלא משי יאלא משי יאלא משי יאלא משי י    ,,,,כדקדמיתאכדקדמיתאכדקדמיתאכדקדמיתא

    ההההואפילו כמואפילו כמואפילו כמואפילו כמ    ,,,,שבתאשבתאשבתאשבתאבבבבאכיל אכיל אכיל אכיל דדדדכל עידן כל עידן כל עידן כל עידן     ,,,,ריפתאריפתאריפתאריפתא
דאצנע עד דאצנע עד דאצנע עד דאצנע עד     ,,,,מן מאכלי דאית ליהמן מאכלי דאית ליהמן מאכלי דאית ליהמן מאכלי דאית ליה    ייייומייתומייתומייתומיית    ....זימניזימניזימניזימני

    ,,,,ר מברך ברהמ"זר מברך ברהמ"זר מברך ברהמ"זר מברך ברהמ"זדדדדוהוהוהוה    ,,,,יל מה דבעייל מה דבעייל מה דבעייל מה דבעיככככואואואוא    ,,,,תאתאתאתאהשהשהשהש
        ....אאאאככככומסלקי תומסלקי תומסלקי תומסלקי ת

    ....ל חדא בפני עצמהל חדא בפני עצמהל חדא בפני עצמהל חדא בפני עצמהככככנהו נהו נהו נהו יייינהונ למעבדנהונ למעבדנהונ למעבדנהונ למעבדדדדדואית ואית ואית ואית 
    ....דא במנחהדא במנחהדא במנחהדא במנחהחחחחוווו    ,,,,דא בצפראדא בצפראדא בצפראדא בצפראחחחחוווו    ,,,,דא בלילאדא בלילאדא בלילאדא בלילאחחחח

ש ידי ש ידי ש ידי ש ידי ייייי נפיק איני נפיק איני נפיק איני נפיק אינככככובהובהובהובה    ....והיינו עיקר ג' סעודותוהיינו עיקר ג' סעודותוהיינו עיקר ג' סעודותוהיינו עיקר ג' סעודות
        . . . . חובהחובהחובהחובה

מכן הוא דן על כך, כי לכאורה זאת  לאחרלאחרלאחרלאחר
היכי אפשר להני היכי אפשר להני היכי אפשר להני היכי אפשר להני ברכה שאינה צריכה, וז"ל, 

    ,,,,אאאאככככדא תדא תדא תדא תחחחחי למעבידינהו לתרתי דיומא בי למעבידינהו לתרתי דיומא בי למעבידינהו לתרתי דיומא בי למעבידינהו לתרתי דיומא בגגגגדנהידנהידנהידנהי
בשילי בשילי בשילי בשילי כל ותכא ותכל ותכא ותכל ותכא ותכל ותכא ותיב ובדעתיה למייב ובדעתיה למייב ובדעתיה למייב ובדעתיה למיתתתתאפשר יאפשר יאפשר יאפשר י

תיה ומברך ברכות שאין תיה ומברך ברכות שאין תיה ומברך ברכות שאין תיה ומברך ברכות שאין דדדדקמיה ומפסיק סעוקמיה ומפסיק סעוקמיה ומפסיק סעוקמיה ומפסיק סעו
וקרוב להיות עובר משום וקרוב להיות עובר משום וקרוב להיות עובר משום וקרוב להיות עובר משום     בתמיהה.    ,,,,צריכות לוצריכות לוצריכות לוצריכות לו

        . . . . וכו'    מוציא שם שמים לבטלהמוציא שם שמים לבטלהמוציא שם שמים לבטלהמוציא שם שמים לבטלה

אומר, כי בודאי שלכתחילה היה עדיף  והואוהואוהואוהוא
הם מתרצים כי להפסיק ביניהם, אבל לדבריו 

ברכות לאו ברכות לאו ברכות לאו ברכות לאו דהני דהני דהני דהני הברכות אינן לבטלה. וז"ל, 

ונו ונו ונו ונו יייישצשצשצשצות ות ות ות דדדדעועועועו' ס' ס' ס' סגגגגאלא לקיומי אלא לקיומי אלא לקיומי אלא לקיומי     ,,,,לה אינוןלה אינוןלה אינוןלה אינוןטטטטלבלבלבלב
וכדאשכחן דשרו רבנן וכדאשכחן דשרו רבנן וכדאשכחן דשרו רבנן וכדאשכחן דשרו רבנן     הו,הו,הו,הו,מברכינן למברכינן למברכינן למברכינן ל    ,,,,המקוםהמקוםהמקוםהמקום

    ,,,,אוכל ושותה וקידש עליו היוםאוכל ושותה וקידש עליו היוםאוכל ושותה וקידש עליו היוםאוכל ושותה וקידש עליו היום    ההההש אם היש אם היש אם היש אם הי""""בעבעבעבע
ציא וגמר ציא וגמר ציא וגמר ציא וגמר י המוי המוי המוי המושרשרשרשר"כ "כ "כ "כ חחחחואואואוא    ,,,,ששששדדדדשפורס מפה ומקשפורס מפה ומקשפורס מפה ומקשפורס מפה ומק

כפי שלגבי . . . . וכו'ז ז ז ז תיה ומברך ברהמ"תיה ומברך ברהמ"תיה ומברך ברהמ"תיה ומברך ברהמ"דדדדלסעולסעולסעולסעו
בנדון ערב שבת, כתוב שפורס מפה ומקדש, כך 

        .דידן מותר

אומר בלשון, 'ציונו המקום', משמע  הואהואהואהוא
מלשונו שהוא סובר שזה מן התורה. ישנן דעות 

  .ששלוש סעודות הן מן התורה כאלה
  

כך גם בעל שכתב של דבר, הוא מביא  בסופובסופובסופובסופו
ת"ר ת"ר ת"ר ת"ר     ,,,,בעל הלכות כתבבעל הלכות כתבבעל הלכות כתבבעל הלכות כתבוווווז"ל, הלכות גדולות, 

    ....שלששלששלששלש    ,,,,כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבתכמה סעודות חייב אדם לאכול בשבתכמה סעודות חייב אדם לאכול בשבתכמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת
ולא ולא ולא ולא     ....לכה כרבנןלכה כרבנןלכה כרבנןלכה כרבנןההההוווו    ....ארבעארבעארבעארבע    ,,,,קא אמרקא אמרקא אמרקא אמרדדדדר' חיר' חיר' חיר' חי

לא לא לא לא דדדדג ג ג ג ואע"ואע"ואע"ואע"    ....' סעודות' סעודות' סעודות' סעודותגגגגאלא לקיים אלא לקיים אלא לקיים אלא לקיים     ,,,,כלכלכלכלמימימימילללל
    ,,,,מוציאמוציאמוציאמוציאההההושרי ושרי ושרי ושרי     ,,,,פורס מפה ומברךפורס מפה ומברךפורס מפה ומברךפורס מפה ומברך    ,,,,מסלק תכאמסלק תכאמסלק תכאמסלק תכא

  ....מברךמברךמברךמברךווווה ה ה ה יציציציצואכיל כבואכיל כבואכיל כבואכיל כב
  

מסביר את  -בעל עתים לבינה  -שם  המפרשהמפרשהמפרשהמפרש
פירוש המלים 'ולא למיכל אלא לקיים שלוש 

נראה נראה נראה נראה כך, [באות קע"ט] סעודות', והוא כותב 
  . שצריך לומר ולא מיתבע אלא וכו'שצריך לומר ולא מיתבע אלא וכו'שצריך לומר ולא מיתבע אלא וכו'שצריך לומר ולא מיתבע אלא וכו'

  

לא מובן, מה הוא רוצה? מה הפירוש  אבלאבלאבלאבל
  תביעה? כאןמה קשור 'מיתבע'? 

בע', כי זאת טעות, וצ"ל 'ולא מישׂ  חושבניחושבניחושבניחושבני
דהיינו לא לשבוע. אתם יודעים, האשכנזים 
מתבלבלים בין האות תי"ו הרפויה, לבין האות 

כי אצלם נשתבש המבטא לקרותם אותו סמ"ך. 
  דבר.

ספר תורה אשכנזי, שהיה כתוב בו אפילו  מצאומצאומצאומצאו
סח ופ –במקום 'ופתח התיבה' בצדה תשים  –

התיבה... הפכו את המלה. אותו הדבר בנ"ד, 
צ"ל 'ולא למישבע', כלומר תאכל בלי לשבוע. 
אפילו אכלת ולא שבעת, בכדי לקיים מצות ג' 

  סעודות אתה יכול להפסיק באמצע. 
  

הוכחה שנייה. לפי ספר העתים להר"י  זאתזאתזאתזאת
ברצלוני, רואים שהם היו נוהגים באופן קבוע 

עודת שחרית, לעשות זאת, הם הפסיקו את ס
  ולא עלה על ליבם לעשות כך בלילה.
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 מי היא ההוכחה השלישית. ,היותר חזק אבלאבלאבלאבל
שיראה בספר בן יהוידע, הגרי"ח שואל שאלה 
לגבי הכתוב בסוגיא דלעיל, 'שניהם מקרא 
אחד דרשו', גם רבנן וגם רבי חידקא. הכל יצא 

  מן הפסוק, 'אכלוהו היום'. 
  

 -לדקדק' 'יש  ר"ת - י"לי"לי"לי"לכותב כך,  הגרי"חהגרי"חהגרי"חהגרי"ח
על על על על     ''''היוםהיוםהיוםהיום''''הוצרך ללמדנו בחד הוצרך ללמדנו בחד הוצרך ללמדנו בחד הוצרך ללמדנו בחד אמאי  לרבנןלרבנןלרבנןלרבנן
ולא גרע ולא גרע ולא גרע ולא גרע     ,,,,והלא גם בחול אוכל בלילהוהלא גם בחול אוכל בלילהוהלא גם בחול אוכל בלילהוהלא גם בחול אוכל בלילה    ,,,,הלילההלילההלילההלילה

 ....כדי לקבל שכר כמצוה ועושהכדי לקבל שכר כמצוה ועושהכדי לקבל שכר כמצוה ועושהכדי לקבל שכר כמצוה ועושה    ,,,,ונ"לונ"לונ"לונ"ל    ....שבתשבתשבתשבת
דהיינו, הרי בעצם בלא"ה אוכלים, אבל כאן זה 

  ייחשב מצוה. אפילו שאתה אוכל בלא"ה. 
  

למה כינה של הלילה בתיבת למה כינה של הלילה בתיבת למה כינה של הלילה בתיבת למה כינה של הלילה בתיבת     ,,,,א לרבנןא לרבנןא לרבנןא לרבנןייייאך קשאך קשאך קשאך קש
ן האומרים שג' סעודות היינו לפי רבנ    '?'?'?'?היוםהיוםהיוםהיום''''

אחד בלילה ושתים ביום, א"כ למה כתוב 
 מפרששלוש פעמים 'היום'? כתוב 'היום', ואתה 

לי שזה לילה? בשלמא לרבי חידקא, הדבר 
מובן. אבל קשה לרבנן. למה מכנים את הלילה 

  בשם היום?
  

ונ"ל ונ"ל ונ"ל ונ"ל עונה על כך, שתי תשובות. וז"ל,  והואוהואוהואוהוא
יש יש יש יש     ,,,,ל בלילהל בלילהל בלילהל בלילהשאם נאנס ולא אכשאם נאנס ולא אכשאם נאנס ולא אכשאם נאנס ולא אכ    ,,,,בס"ד לומרבס"ד לומרבס"ד לומרבס"ד לומר

נכון שזה     ....כנז' בש"עכנז' בש"עכנז' בש"עכנז' בש"ע    ,,,,לה תשלומין ביוםלה תשלומין ביוםלה תשלומין ביוםלה תשלומין ביום
בלילה, אבל כפי שאמרנו לעיל, מה הדין אם 
אדם היה אנוס ולא אכל בלילה, הוא יכול 
להשלים זאת ביום. ממילא, כיון שלפעמים 
אפשר לצאת יד"ח ביום, לכן זה נכלל במלה 

        'היום'. 

כותב בלשון, 'כנזכר בשלחן ערוך'. אבל  הואהואהואהוא
זאת מזכרונו. הדבר אינו מוזכר  הוא כתב

בשלחן ערוך, אלא במגן אברהם, הוא אשר דן 
  בכך. 

מכן הוא אומר תירוץ נוסף, אם אתם  לאחרלאחרלאחרלאחר
ק "שיעור מוצש[זוכרים דיברנו על כך בעבר 

בכל המקרא, יש , הוא אומר ש]התשע"ד משפטים
הכי הרבה. דהיינו, האות 'היום' את אותיות 

מנו א. בז"ד וא"ו מי"ם. זהו חידוש נפלה"א יו
[דף ל.] הגמ' בקידושין הארכנו על כך, לגבי 

למה נקרא שמם סופרים, שהיו סופרים כל '
תירוץ אחר. לדבריו, כיון  ו. זה'אותיות שבתורה

שהאותיות הללו הם רבים, לכן תרבה בסעודות 
  שבת.

אני מדבר, לגבי תירוצו הראשון. לפי  כעתכעתכעתכעת
התירוץ הראשון, מכאן ישנה הוכחה שבלילה 

א יעזור. קוראים לכך 'היום', כיון שאפשר זה ל
  אבל לא הפוך.לצאת יד"ח גם ביום. 

כן, צריכים להקדים ולהסביר את  ילפנ אוליאוליאוליאולי
  דבריו. 

מה השאלה? הרי הרבה פעמים כתוב  לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
כך, כגון 'ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד'? הרי בכל 

. חוץ הלילההולך אחר  היוםהתורה כולה, 
 –, אפשר לקרוא ללילה קדשים. א"כ בעצםבמ

יום. אלא מאי, כאן התורה מתכוונת בדוקא 
מר 'אכלוהו היום', לאחר יום, כי משה רבינו א
עד הבוקר'. א"כ בעצם,  שכתוב 'ויניחו אותו

כאשר משה רבינו אמר 'אכלוהו היום', המדובר 
כבר ביום. א"כ, כיצד אתה מדבר כעת על 

על כרחך, שבנ"ד סעודה שעשינו בלילה? 
רים על 'יום' בדוקא. כך חייבים להסביר. מדב

כי בנדון דידן, המלה 'היום' אינה כוללת את 
  הלילה. 

ה  ]ד"כ ,ז"שמות ט[    ב כך,ותכ הריהריהריהרי ה ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרּמָ ה ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרּמָ ה ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרּמָ ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרּמָ
ה ִאְכֻלהּו כן, ואחרי . לֹא ָהְיָתה ּבוֹ לֹא ָהְיָתה ּבוֹ לֹא ָהְיָתה ּבוֹ לֹא ָהְיָתה ּבוֹ  ה ִאְכֻלהּו ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ה ִאְכֻלהּו ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ה ִאְכֻלהּו ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ

י מובא, כי בשחרית "ורשבמכילתא ו וגו'. ַהיֹּוםַהיֹּוםַהיֹּוםַהיֹּום
באו לשאול אם ללקוט, ושהיו רגילים לצאת 

         נצא, אם לאו וכו'.

כרחנו, המדובר כאן על 'יום' דוקא, כי מ"ש  עלעלעלעל
ם ולא לילה, א"כ יוצא 'היום' היינו יו

שהאפשרות היחידה להכליל את סעודת ליל 
  שבת במלה 'היום', היא רק בגלל שהוא אנוס.

, אמרנו שלוש הוכחות, שבליל שבת בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור
אין אפשרות לקיים סעודה נוספת. גם אם האדם 

 3יפסיק, אפילו כמה שעות, אפי' יאכל בשעה 
לפנות בוקר, זה לא ייחשב לו סעודה שנייה, 

  צריך עדיין לקיימה.ו

ים רכעצה ואין תבונה, אלא רק לפי הד אין א"כא"כא"כא"כ
ובשיעור נוסף, נמשיך [ האחרות, כפי שאמרנו.

  נ לדון עוד בעניין זה]."בל
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 .עוד דבר אחדבעזרתו יתב' להסביר  ברצוניברצוניברצוניברצוני
לכאורה ישנו כאן דבר תמוה, למה חז"ל 
אומרים בלשון 'כמה סעודות חייב אדם לאכול 
בשבת? שלש'. מדוע צריך לעשות מכך, שאלה 

אפשר להגיד, 'שלוש סעודות הרי ותשובה? 
יב אדם לאכול בשבת'. וכי ישנה כאן איזו חי

  ? 'כמה'?של ממש שאלה
  

] [שם במס' שבתח בספר בניהו על כך הגרי" עמדעמדעמדעמד
ל בשבת? ל בשבת? ל בשבת? ל בשבת? וווומה סעודות חיב אדם לאכמה סעודות חיב אדם לאכמה סעודות חיב אדם לאכמה סעודות חיב אדם לאכככככוז"ל, 

לישנא לישנא לישנא לישנא     יייישלש. יש לדקדק, אמאי נקיט כהאישלש. יש לדקדק, אמאי נקיט כהאישלש. יש לדקדק, אמאי נקיט כהאישלש. יש לדקדק, אמאי נקיט כהאי
לימא כאורחא לימא כאורחא לימא כאורחא לימא כאורחא     ....שהוא שאלה ותשובהשהוא שאלה ותשובהשהוא שאלה ותשובהשהוא שאלה ותשובה

ל שלש ל שלש ל שלש ל שלש וווודתלמודא, תנו רבנן חיב אדם לאכדתלמודא, תנו רבנן חיב אדם לאכדתלמודא, תנו רבנן חיב אדם לאכדתלמודא, תנו רבנן חיב אדם לאכ
מה העניין תאמר בקיצור.     סעודות בשבת?סעודות בשבת?סעודות בשבת?סעודות בשבת?

ז "כ דף הקושיא מתחזקת מההיא דסוכהו[    כאן?
עשרה סעודות וכו', לא בלשון , ארבע א"ע

  איתמר]. .שאלה
  

הגרי"ח, כי ישנו מקום לדון, האם כאשר  עונהעונהעונהעונה
האדם אוכל שלוש סעודות בשבת, הוא מקיים 
בכך שלוש מצוות, או מצוה אחת? לא משנה, 
אם זה מדאורייתא או מדרבנן. זהו חילוק נוסף. 

תי שלוש מצוות, או אבל השאלה, האם קיימ
ים, שזאת מצוה אחת. וזהו מה סובראחת? רבים 

בר בא להגיד, ששלושת הסעודות הללו שהד
  הם לא ג' מצוות אלא מצוה אחת.

  

    ייייונראה לי בס"ד דאמר כהאיונראה לי בס"ד דאמר כהאיונראה לי בס"ד דאמר כהאיונראה לי בס"ד דאמר כהאילשונו שם,  וזהוזהוזהוזה
דאי הוה נקיט דאי הוה נקיט דאי הוה נקיט דאי הוה נקיט     ....ללמד דקפדינן אמניינאללמד דקפדינן אמניינאללמד דקפדינן אמניינאללמד דקפדינן אמניינא    ,,,,לישנאלישנאלישנאלישנא

כדאמרן, הוה משמע כל סעודה מצוה באפי כדאמרן, הוה משמע כל סעודה מצוה באפי כדאמרן, הוה משמע כל סעודה מצוה באפי כדאמרן, הוה משמע כל סעודה מצוה באפי 
נפשה היא, שאם לא קיים אלא אחת יש בידו נפשה היא, שאם לא קיים אלא אחת יש בידו נפשה היא, שאם לא קיים אלא אחת יש בידו נפשה היא, שאם לא קיים אלא אחת יש בידו 
מצוה אחת, ואם לא קיים אלא שתים יש בידו מצוה אחת, ואם לא קיים אלא שתים יש בידו מצוה אחת, ואם לא קיים אלא שתים יש בידו מצוה אחת, ואם לא קיים אלא שתים יש בידו 

ת. ובאמת זה אינו, דאם אכל סעודה ת. ובאמת זה אינו, דאם אכל סעודה ת. ובאמת זה אינו, דאם אכל סעודה ת. ובאמת זה אינו, דאם אכל סעודה וווומצומצומצומצו    יייישתשתשתשת
לא קיים לא קיים לא קיים לא קיים     ,,,,יה ולא אכל שלישיתיה ולא אכל שלישיתיה ולא אכל שלישיתיה ולא אכל שלישיתייייראשונה ושנראשונה ושנראשונה ושנראשונה ושנ

אפילו מצוה אחת, דאמרינן זה אכל כמנהגו אפילו מצוה אחת, דאמרינן זה אכל כמנהגו אפילו מצוה אחת, דאמרינן זה אכל כמנהגו אפילו מצוה אחת, דאמרינן זה אכל כמנהגו 
   ....בחול, וכנזכר בפוסקים ז"לבחול, וכנזכר בפוסקים ז"לבחול, וכנזכר בפוסקים ז"לבחול, וכנזכר בפוסקים ז"ל

  

האדם אכל רק שתי סעודות, וסעודה  אםאםאםאם
שלישית לא אכל, לא קיים אפילו מצוה אחת. 
והסיבה היא, כי כך אוכלים בכל יום, א"כ זה 

לכך אמר 'כמה סעודות חיב לכך אמר 'כמה סעודות חיב לכך אמר 'כמה סעודות חיב לכך אמר 'כמה סעודות חיב     שמעותי.לא מ
די שיהא די שיהא די שיהא די שיהא אדם לאכל בשבת?' נקיט לשון זה, כאדם לאכל בשבת?' נקיט לשון זה, כאדם לאכל בשבת?' נקיט לשון זה, כאדם לאכל בשבת?' נקיט לשון זה, כ

דינן אמניינא, דינן אמניינא, דינן אמניינא, דינן אמניינא, פפפפקקקקהחיוב על מספר הסעודות דהחיוב על מספר הסעודות דהחיוב על מספר הסעודות דהחיוב על מספר הסעודות ד

ואם לא אכל שלש אלא ואם לא אכל שלש אלא ואם לא אכל שלש אלא ואם לא אכל שלש אלא     ....וחייב לאכול 'שלש'וחייב לאכול 'שלש'וחייב לאכול 'שלש'וחייב לאכול 'שלש'
        ....לא עשה כלוםלא עשה כלוםלא עשה כלוםלא עשה כלום    ,,,,שניםשניםשניםשנים

  

אומרים, כי אחת המעלות מפרשים הרבה  הריהריהריהרי
שהיא מוכיחה כי שתי בזה של סעודה שלישית, 

ה. באופן הרגיל, הסעודות הראשונות הן מצו
האדם מעצמו לא היה אוכל עוד סעודה, כיון 
שהוא כבר שבע. אבל מכיון שהוא אוכל עוד 
סעודה שלישית, הגם שהוא לא רעב, או שהוא 
מתכנן בסעודה שנייה לאכול פחות בכדי 
שיאכל סעודה שלישית, הדבר מראה למפרע 
כי כל הסעודות הראשונות הן מצוה. כך מובא 

חיד"א כותב כך בספרו הגם במעם לועז, ו
  מחזיק ברכה, והובא גם בכף החיים.

  

אולי אפשר להבין, כי שלושת הסעודות  זהזהזהזה־לפילפילפילפי
נחשבות דבר אחד, ולא שלוש מצוות. כך לפי 

  דברי הגרי"ח.
  

. ראשית, מה נגיד קשהר קצת בהדעדיין , אבלאבלאבלאבל
לפי אלה הסוברים שאכן אלו שלוש מצוות? מה 

ות, כי כל הוא יענה? הרי ישנן דעות הסובר
ויש אומרים [ סעודה נחשבת מצוה בפני עצמה.

ראים לסעודה וטעם האשכנזים שקכי זהו 
, לומר לך שהן ש סעודותשלובשם שלישית 

כנראה הגורם העיקרי לכך, אך מצוה אחת. 
הוא לשון האומות שביניהם ישבו, שהופכים 
תמיד סדר המלים כנודע, ובספר נפלאות 

  ד]. "מתורתך הארכתי בס

שני, לא זכיתי להבין את תירוצו. וכי אי  דברדברדברדבר
היה אפשר לדבריו, אפשר להגיד גם את זה? 

מצוה אחת הן', או  ,לסגנן, 'שלוש סעודות שבת
עדיין 'מצוה לאכול בשבת שלוש סעודות'. 

למה כתוב  .לה כאןהשא צורךמה בלתי מובן, 
לאכול בסגנון שאלה, 'כמה סעודות חייב אדם 

  בשבת, שלוש'? 
  

לכך אחרת , כי ישנה סיבה ד"בס לי נראהנראהנראהנראה
ישנו דבר דומה ושאמרו זאת בלשון שאלה. 

כמה כמה כמה כמה  ,]פ"ג הל"א[לכך, ברמב"ם בהלכות שופר 
תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה. תשע תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה. תשע תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה. תשע תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה. תשע 

מרא לא בג . למה זה בלשון שאלה?תקיעותתקיעותתקיעותתקיעות
  מובא כך.
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, כאשר אומרים את הלשון הזאת, 'כמה', אלאאלאאלאאלא
. זה כמו את המחשבהמעוררים בכך וכדומה, 
עושים בדרך שאלה ותשובה, שסדר, בליל ה

אפילו ו'מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?', 
ם, ימחכ נמצאים שניילדים, או אם שם אם אין 

לשאול. מדוע צריך  כיםצרי םבכל זאת ה
לעורר שאלות? אפשר להגיד, בלי לשאול. 

 להקדיםניתן לספר ביציאת מצרים, בלי 
שאלות מה נשתנה וכו', וללא שהתינוקות 

  .לראות שינוייםיצטרכו 
  
  

התשובה היא, כי כאשר מעמידים שאלה,  אלאאלאאלאאלא
התשובה מתקבלת יותר חזק. דהיינו, כאשר 

, חשובגרים את האדם ומעוררים אותו למ
התשובה נדבקת בו יותר. זה כמו שלומדים 
גמרא, הדברים נדבקים יותר. לדוגמא, מי 
שילמד את המאירי, המסכם את דברי הגמרא, 

 אחרי לימודהוא לא יבין זאת כפי שהוא יבין 
הגמרא. כי כאשר ישנה שקלא וטריא, שאלנו 

נו, ואחר כך אנו והתעמקנו וחשבנו והתאמצ
, אז הדברים נכנסים לדם, ותיודעים את התשוב

  והינם ברורים וחזקים. 
  
  

אומרת 'כמה סעודות באה ו, כאשר הגמרא לכןלכןלכןלכן
־תשומתישנה כאן חייב אדם לאכול בשבת?', 

מעוררים אותך לחשוב, כי בעצם זהו , לב
לנו זאת כבר לא אמנם ידוש והפתעה. ח

 ורגילים בכך. הפתעה, כיון שאנו כבר יודעים
אבל בזמן חז"ל, זה לא היה פשוט לאכול שלוש 

דף קי"ח [סעודות. ידועה הגמרא במסכת שבת 
תיתי לי דקיימית שלש תיתי לי דקיימית שלש תיתי לי דקיימית שלש תיתי לי דקיימית שלש     ,,,,מר רב נחמןמר רב נחמןמר רב נחמןמר רב נחמןאאאא, ]ע"ב

ר כָ שָׂ  'תיתי לי' היינו, מגיע לי ....סעודות בשבתסעודות בשבתסעודות בשבתסעודות בשבת
  , כיון שזהו דבר חידוש.וכו'

  
  

כותב  ]על הגמ' שם[יים בספרו פתח עינ החיד"אהחיד"אהחיד"אהחיד"א
    ''''יתי לייתי לייתי לייתי לי'ת'ת'ת'תכפי מאן דאמר דכפי מאן דאמר דכפי מאן דאמר דכפי מאן דאמר ד    ,,,,שאלונישאלונישאלונישאלוניבזה"ל, 

    ,,,,דבר נוסף חסידות או זהירותדבר נוסף חסידות או זהירותדבר נוסף חסידות או זהירותדבר נוסף חסידות או זהירותהיינו שהיה עושה היינו שהיה עושה היינו שהיה עושה היינו שהיה עושה 
    ייייאנן מאאנן מאאנן מאאנן מא    נחזינחזינחזינחזי    ',',',',תיתי ליתיתי ליתיתי ליתיתי לי''''    וןוןוןוןמשמעות פשט לשמשמעות פשט לשמשמעות פשט לשמשמעות פשט לשככככוווו

    ,,,,א בקיום ג' סעודותא בקיום ג' סעודותא בקיום ג' סעודותא בקיום ג' סעודותככככירות איירות איירות איירות איזהזהזהזהו ו ו ו ות אות אות אות אחסידחסידחסידחסיד
    דאמרדאמרדאמרדאמר    ,,,,ומה זה היה לרב נחמןומה זה היה לרב נחמןומה זה היה לרב נחמןומה זה היה לרב נחמן    ????דחייב מדינא הוידחייב מדינא הוידחייב מדינא הוידחייב מדינא הוי

        ????תתתתתיתי לי דקיימית ג' סעודותיתי לי דקיימית ג' סעודותיתי לי דקיימית ג' סעודותיתי לי דקיימית ג' סעודו    ,,,,מרמרמרמר

להתוס' להתוס' להתוס' להתוס'     ןןןןא דחזינא דחזינא דחזינא דחזינָר ָר ָר ָר בְ בְ בְ בְ דִא דִא דִא דִא     ,,,,השבתיהשבתיהשבתיהשבתיוווו מתרץ, והואוהואוהואוהוא
דלא היו דלא היו דלא היו דלא היו     ,,,,תםתםתםתם    נונונונוריש בכורות שכתבו משם רביריש בכורות שכתבו משם רביריש בכורות שכתבו משם רביריש בכורות שכתבו משם רבי

תיתי תיתי תיתי תיתי     יןיןיןיןמדקאמר בסוגימדקאמר בסוגימדקאמר בסוגימדקאמר בסוגי    ,,,,משלש סעודותמשלש סעודותמשלש סעודותמשלש סעודות    נזהריןנזהריןנזהריןנזהרין
לן לא היו לן לא היו לן לא היו לן לא היו ווווככככדדדדמשמע משמע משמע משמע     ,,,,ג' סעודותג' סעודותג' סעודותג' סעודות    דקיימיתדקיימיתדקיימיתדקיימית    יייילללל

בזמנם, 'שלוש סעודות' זה היה  ....לללל""""עכעכעכעכ    ןןןןנזהרינזהרינזהרינזהרי
דבר רפוי, לא כ"כ נזהרו בזה. ומביאים את 

  הגמרא הזאת. 
  

לא מתקבל על אומר, כי זה  א"חידה אבלאבלאבלאבל
בדבר שהוא חיוב בדבר שהוא חיוב בדבר שהוא חיוב בדבר שהוא חיוב     ה,ה,ה,ה,אמנם הדבר קשאמנם הדבר קשאמנם הדבר קשאמנם הדבר קש, הדעת
ומה גם ומה גם ומה גם ומה גם     ????לםלםלםלםוווומר שלא היו נזהרים כמר שלא היו נזהרים כמר שלא היו נזהרים כמר שלא היו נזהרים כוווולללל    ,,,,מהדיןמהדיןמהדיןמהדין

דצ"ל דגם האמוראים לא היו נזהרים לקיים ג' דצ"ל דגם האמוראים לא היו נזהרים לקיים ג' דצ"ל דגם האמוראים לא היו נזהרים לקיים ג' דצ"ל דגם האמוראים לא היו נזהרים לקיים ג' 
רב נחמן אמר תיתי לי דקיימית רב נחמן אמר תיתי לי דקיימית רב נחמן אמר תיתי לי דקיימית רב נחמן אמר תיתי לי דקיימית ן ן ן ן ככככדלדלדלדל    ,,,,סעודותסעודותסעודותסעודות

סי התורה סי התורה סי התורה סי התורה פפפפל תול תול תול תוככככדאי אמרת דדאי אמרת דדאי אמרת דדאי אמרת ד    ....ותותותותדדדדעועועועוססססג' ג' ג' ג' 
      ....וכו'חמן חמן חמן חמן ננננ    בבבבדרדרדרדר    ההההרבותירבותירבותירבותי    יייימאמאמאמא    ן,ן,ן,ן,מקימימקימימקימימקימי

  

זה  על ל מיני תירוצים, למהעל כך כ ישנםישנםישנםישנםוווו
שעניין שלוש  ,רואיםבכל אופן 'תיתי לי'. 

, או וחלש דבר רפויל "בזמן חזסעודות היה 
קיימו זאת עם ש כגוןשלא קיימו זאת בהידור. 

ב "כיופירות, לא אכלו ממש סעודה עם פת. או 
עם דברים שאינם לכתחילה. לכן, זאת היתה 

  המעלה של רב נחמן.
  

ת הדבר לגבי תקיעות שופר, 'כמה תקיעו ואותוואותוואותוואותו
ה?'. אם נשאל בראש השנ שמועחייב אדם ל

יודע, אבל אדם רגיל  מי שלמד -אדם רגיל 
חייב מאה  -יאמר לך אשכנזי או ספרדי, 

נוסח בלדי, יאמר תימני תקיעות... או אם הוא 
הוא חושב שבעים. או לך, ארבעים תקיעות. 

הרבה תקיעות, כי כך הוא שומע כל שצריך 
. לכן באים ואומרים לו, תשמע, ושנהשנה 

  זה הכל? כן.  'תשע' בלבד. אה, רק תשע?
  

  לדעת, מה 'הלכה', ומה 'חומרא'.  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
  

על הצד ההפוך. אבל צד אחר, יכול להיות  זהזהזהזה
שהיינו חושבים, מי אמר? הרי ישנן דעות בגמ' 

שלוש מן התורה רק מסכת ראש השנה, שצריך 
תקיעות. יש שם כמה ברייתות, ולפי דעה אחת 
זה רק תר"ת. תקיעה תרועה תקיעה, זהו מה 

  זה מדרבנן.  ריתשחייבים מן התורה, וה
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יכול להיות שהחידוש הוא, גם למטה וגם  א"כא"כא"כא"כ
למעלה. או שתשע תקיעות זה הרבה, או 
ההיפך. לנו זה מעט, כי אנחנו כבר יודעים שזה 
עשרות תקיעות. ומי שאינו יודע כלום, לפי מה 
שכתוב בתורה 'זכרון תרועה', יחשוב כי אולי 
מספיקה תרועה אחת. אולי עוד תקיעה, או עוד 
שברים, וזהו. הוא אינו יודע. אבל מעט, מי אמר 
שישנה חובה לתקוע יותר? לכן אומרים לך זאת 
בתורה שאלה, 'כמה'? וכעת אתה תתעורר, 
שיש בכך צדדים, ואומרים לך כי התשובה היא, 

  'תשע'.

בנ"ד, 'כמה סעודות חייב אדם לאכול  ה"הה"הה"הה"ה
אדם רגיל, ל בזמנםזאת בשבת?', אם תשאל 

בשבת משהו מכובד, אבל  אני עושהיגיד לך, 
שתי סעודות, אחת ביום ואחת בלילה. לכן רק 

  אומרים לו, 'שלוש'. 

עוד חידוש, כי יש מאן דאמר 'ארבע'. בזה  ישנוישנוישנוישנווווו
  .נכתב בגללואבל משמע כי ה'כמה' הזה, לא 

שב, חוץ ליי ד"ד בס"ענמה שנראה ל זהוזהוזהוזהו
כי לא נראה  .מהמהלך המובא בספר בניהו

מר מאן דא שדבריו מתיישבים. ראשית, לפי
גם  שנית,ו .שכל סעודה היא מצוה בפני עצמה

מבחינת הלשון, לכאורה לא מובן מהי 
  התשובה.

יש מפרשים  ,מעכ"ת למה לשון שאלה בתירוץבתירוץבתירוץבתירוץ[
בבבא כי גם כשאומרים חז"ל אלו וכו', כגון 

אלו מציאות וכו', הוא , א"א ע"כמציעא דף 
לשון שאלה. ויש להוסיף שיטת חכמי תימן 

נים, לכתוב בסגנון שאלות בפרט הקדמו
  .איתמר] .תשובותו
  

הודעה משמחת בדבר הוצאת קובץ דינים והלכות הודעה משמחת בדבר הוצאת קובץ דינים והלכות הודעה משמחת בדבר הוצאת קובץ דינים והלכות הודעה משמחת בדבר הוצאת קובץ דינים והלכות 
בעניין ערב פסח שחל בשבת מאת בעניין ערב פסח שחל בשבת מאת בעניין ערב פסח שחל בשבת מאת בעניין ערב פסח שחל בשבת מאת 'זאת חוקת הפסח' 'זאת חוקת הפסח' 'זאת חוקת הפסח' 'זאת חוקת הפסח' 

  בן מרן שליט"א.בן מרן שליט"א.בן מרן שליט"א.בן מרן שליט"א.    ––––הרב שאול רצאבי הי"ו הרב שאול רצאבי הי"ו הרב שאול רצאבי הי"ו הרב שאול רצאבי הי"ו 

שהשנה חל ערב פסח בשבת, ורבה  כיוןכיוןכיוןכיון
רנו לעיל, וישנן דעות לכאן המבוכה, כפי שאמ

ולכאן, הרבה שאלות מסביב לעניין הזה, כגון 
לגבי זמני בדיקת חמץ וביטול חמץ, הכנה 

, ב"ה הקב"ה נתן בליבו וכו' משבת ליום טוב
שמואל [שאול הי"ו, כפי שנאמר  ג"השל בני הר

ִחיר יְ  ]'ו ,א"כ 'ב אּול ּבְ ִחיר יְ ׁשָ אּול ּבְ ִחיר יְ ׁשָ אּול ּבְ ִחיר יְ ׁשָ אּול ּבְ והוא זכה וכבר , "יָ "יָ "יָ "יָ ׁשָ
יוחד על עניין מתכונן להדפיס בעז"ה קונטריס מ

  זה. 

יודע, כנראה זה מן השמים, כי יש לו  אינניאינניאינניאינני
שהוציא לאור משהו מיוחד עם פסח. גם ספריו 

ספר "חוקת הפסח" על הלכות [הם על פסח  ,בעבר
פסח, הכולל את איגרת מהרי"ץ, ואת ספר זבח פסח 

ובתלתא זמני הויא , ]"בארות שאול" ועם ביאור
  ה.קָ זָ חֲ 

זה יסוד האמונה, הרבה ספרים מסביב  פסחפסחפסחפסח
ושא הזה, וזהו דבר לעניין פסח, וכעת לגבי הנ

הנוגע להלכה ולמעשה. חשוב מאד, לזכות את 
   הרבים בקונטריס הזה שברצונו להדפיס.

רצון מלפני המקום ברוך הוא שיתקיים בו  היהיהיהייייי
  ר."מקרא שכתוב, ילכו מחיל אל חיל וגו' אכי

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  

  שיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה בעיקר, 
  לפי הבנת העורך. הּ גָּ נערך והֻ 

   

קודם  השיעור היה לנגד עיני מרן שליט"א
הוצאתו, הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר 

ותיקן דברים רבים, אולם מפאת העומס הרב 
המונח על כתפיו, נבצר ממנו לעבור הגהה 

מדוקדקת, להאיר ולהעיר בהרחבה 
 כבשיעורים שעברו.

  

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

למעשה אצל מרן שליט"א. להלכה והדבר 
  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  

, ולרפואה להצלחה שיעור כל להקדיש ניתן
 בתחילת נ"בל יוזכר השם .נשמת לעילוי או

 באמירת וכן , א"שליט הגאון מרן מפי השיעור
  .השיעור בסוף " שבירך מי"

  

  . 050-4140741: בטלפון פרטים
  

 ולזיכוי התורה להפצת והמסייעים והתורמים
 משאלות כל ברוך הוא המקום ימלא ,הרבים

 .ר"אכי לטובה, ליבם


