
 

 

 

 וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אותם )במדבר ט"ו ט"ל(

מהרי"ץ בע"ח הביא ע"ז מה שכתב בסדר היום , יכוין בכאן שכל  

מצוה שתבוא לידו יקיימנה, ובזהב נחשב לו כמעשה. והוסיף על 

דבריו, וזהו נ"ל למען תזכרו, דהיינו לומר מתי תבוא לידי מצוה 

, נחשב לכם עשיתם את כל ואקיימנה. ובזה ועשיתם את כל מצותי

 מצותי, עכ"ל.

ונראה לכאורה שיש חילוק ביניהם. לדעת סדר היום סגי בכוונה, כי  

ידוע ליודע כל המחשבות ובוחן הלבבות יתברך שרצונו בכך. ולדעת 

 מהרי"ץ בעינן אמירה בפה.

ועכ"פ ראה שהוקשה למהרי"ץ למאי איצטריך כפל הלשון וזכרתם 

לכך פירש דאתא למימר דלא סגי במחשבה,   וגו', למען תזכרו וגו'.

 אלא צריך להוציא זאת בפה.

ועל דרך שדרשו רז"ל במגילה דף י"ח שמצות זכירת מעשה עמלק  

היא בפה, מדכתיב זכור את אשר עשה וגו'. שאם היא בלב, הרי  

 כתוב לא תשכח יעו"ש.

וזה מועיל אפילו למצוות שאין כל אדם יכול לקיים, כגון גט יבום 

, מ"מ  צה. ואמנם בהם לא שייך לומר מתי תבוא לידי ואקיימנהוחלי

 שייך בשאר מצוות, כגון קרבנות בזמן הזה וכו'.

  לך ט"ו ט"ל(.-)מתוך ספר נפלאות מתורתיך שלח

 41עלון מס'                                                        ארגון                    תשע"ח בשכ"ט           ה שלחלק"י פרשת     

 תוצאות חיים  
 פוסק עדת תימן -שליט"א  רצאבייצחק שיעורו השבועי של מרן הגאון רבי 

 הנמסר בביתו מידי ליל שישי לבחורי הישיבות הקדושות
 יוצ"ל ע"י התאחדות בני התורה ובסיוע מוסדות יד מהרי"ץ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

דבר העורך 
 

ים  ברוך ה', זוכ
אנו לשמוע את  

מרן  שיעוריו של
שליט"א, בשמחה  
רבה ובעליצות 

 נפלאה.

אבל יש דבר מיוחד  
ששמנו לב אליו 

 בהתפעמות.

והוא, שכשהבחורים 
הי"ו מדברים 
אפילו בינם לבין  
עצמם, ודנים בדבר  
הנאמר בשיעור,  
אין דעתו של הרב  
נחה ושוקטה, אלא  
קופץ בזריזות  
ואומר, תסכמו 
ביניכם מה שנראה  
לכם, ותגידו לי 
מה יצא לכם,  
כמוצא שלל רב. 
והרבה פעמים  

 כותב הדברים.

ואכן, לא פעם  
ולא פעמיים, אמר  

שיעוריו במוצש"ק ב
דברים בשם 
הבחורים, או  
בשמם או שלא 
בשמם, ושיבח 

 דבריהם.

 אשרינו שראינו כך.

  משלחן מלכים 

 מתורת מרן שליט"א

 



 

 

    השיעור השבועי 

בהעלותךשנמסר בליל שישי עש"ק פרשת     

 

בספר מדרש תלפיות בענף אברהם, 

מביא שאלה חזקה בשם הלקט יוסף, 

אשר על שאמר הקב"ה הכצעקתה 

באה אלי עשו כלה וגו', ואברהם 

שאם יש חמישים צדיקים , ביקש אבינו

שהרי מן הדין והקשה,  שלא ישחית.

 היה שימותו, דאזלינן בתר רובא.

כמו שכתב וביאור הדבר הוא 

הרמב"ם במדינה שרובה חוטאים, 

שאר נכסי הצדיקים בעיר הנידחת וכו' 

דחו עם רובה, נשרפין העיר שלא נ

, ע"כ. ל שישבו שםל שללה, עבכל

וזהו מסתמא דוקא הרכוש, אבל ]

 .[הריגתם, כל אחד בפני עצמו נידון

ובהלכות תשובה כתב הרמב"ם, אדם 

שעוונותיו מרובים עליו ועיר 

שעוונותיה מרובים עליה, מיד הוא 

אובד, כמו בסדום ועמורה וכו', ע"כ. 

 וגם כאן מוכח שאינו לפי מספר.

 חילול ה' אל שאולי זהוואם נש

ש שהצדיקים נענשים בכלל הרשעים. י

 לומר, שזה גופא שהם גרים במקום

 כזה, זה לא בסדר.

שזה  צד אוי לרשע ואוי לשכנו, י"ל]ומ

כמו ביעקב אבינו, שפחד שלא ידבק 

ממעשי לבן, ולכן לא רצוי לגור במקום 

לא טוב. אבל מדובר כאן שהוא עדיין 

צדיק, או עכ"פ לא צדיק גמור, כמו 

, אבל לא ה צדיק גמורלוט שלא הי

 לו עונש.[ היה מגיע

על זה בלקט יוסף, שזה כדי שלא וענה 

ית המתים, שכל יהיה להם בושה בתח

ו בלבושיהם, ואלו יעמדהצדיקים 

, יצטרכו לקום בגוף שמתו באש וגפרית

 שרוף, ואין עולבון גדול מזה.

ם ]ולכאורה לא כ"כ מובן, כי לפ"ז א

 , זה היה בסדר.[היו מתים במים

ן וכתב על זה במדרש תלפיות, אי

ת להקשות, כמה צדיקים יקומו בתחי

המתים בגוף שרוף, הם אותם שנשרפו 

על קידוש ה' בכל הדורות, וא"כ גם 

אלו שיקומו בתחיית המתים בגוף 

 שרוף, מה עלבון מגיע להם מזה.

ומתרץ, שאני התם שמתו על קידוש 

רת להם שיקומו בגוף ה', שזה תפא

צדקותם  ות להם עלדשרוף, שזהו ע

ודביקותם בקב"ה. אבל צדיקי סדום, 

זהו גנאי להם איך עברו על אל 



תתחבר לרשע, ולא ברחו אצלם לעיר 

של צדיקים, עד שנשרפו עמהם, אין 

 עלבון גדול מזה, לקום בגוף שרוף.

ולכאורה קשה על זה, כי כשיקומו 

כולם ויראו אותם, יראו אותם 

 בערבוב, ולא יהיה עלבון, ולמה

 שיחשבו עליו שהיה מאלו.

והתשובה היא, שזה עולם האמת, 

יהיה ברור מה אמת גם בלא שיאמרו 

 שזה אמת.

ועלב בדעתי תירוץ נוסף. שזה לא רק 

שיקומו בגוף שרוף, אלא יכול להיות 

ואש של סדום שהריח של גפרית 

 זהו משהו אחר. ועמורה,

בתורה שלימה, פרשת וירא מביא 

מדרש, מפני מה אדם מתפחד מן האש, 

ונפשו סולדת בגפרית, משום שהיא 

 יודעת שנידונת בה בעתיד.

יח שגפרית זה לא אותו ר ,ועלה בדעתי

בין  של שריפה רגילה, ואפשר להבחין

 מת על קידוש ה' באש, לגפרית זו.

ול, מי גילה רז זה ואעיקרא יש לשא

, שישרפו, אולי ע"י לאברהם אבינו

ל, או כל דבר אחר. דבר דומה למבו

שהרי משמעות הכצעקתה שאמר לו 

הקב"ה, הוא שיכלה אותם, ול"ד 

 בשריפה.

חיפשתי במדרשים ובמפרשים ולא 

 מצאתי שהקב"ה גילה לו דבר זה.

וחשבתי שתי הוכחות, איך ידע 

 אברהם אבינו שזה שריפה.

עקתה וגו', צכהוכחה ראשונה. כתוב ה

ת לוט שנתנה דוע מדרש חז"ל על בוי

צדקה והוציאוה לישרף, ואמרה, בורא 

עולם, הוצא משפטי ודיני לעולם. 

עלתה זעקתה לכסא הכבוד, אמר 

כצעקת הנערה נעשה וכו', ע"כ. וא"כ 

 זה מדה כנגד מדה.

ו חשב שהם הוכחה שניה. אברהם אבינ

אורחים, ולמפרע הבין שהם מלאכים. 

ש, גבורה. ומלאך גבריאל הוא שר הא

 וא"כ יהרגו בשריפה.

 בבציעת המצה בליל הסדר

]ורמוז בפרשת מישהו בא אלי השבוע 

תא עם אגדהשבוע, של פסח שני[. 

דפסחא כת"י מתימן, ואין על זה 

תאריך, אבל בטביעות עין שיש לי 

שזה שלו.  בכת"י של מהרי"ץ נראה לי

 בטוח לגמרי. מנם איניא

ונתעורר לנו בזה כמה תמיהות 

וקושיות לכאורה, דברים הצריכים 

 הסבר.

דבר ראשון. כתוב שם, שמניח 

האפיקומן על השלחן. והרי בע"ח הוא 



להניח על הכתף, ע"ש אומר 

 ותם צרורות וגו'.ומשאר

ועוד כתוב שם, שיברך על כיכר וחצי, 

וכשחל בשבת יברך על שתי ככרות 

וחצי. ומנהגינו הוא תמיד באחד. וכ"כ 

 בע"ח.

ק, כי כתב גואל ישראל ואינו מהדו"

כמנהגינו, ולא גאל, כמהדו"ק. וגם 

 שבמהדו"ק כתוב שתמיד שתים וחצי.

והאמת היא, שבפרי ע"ח הבאתי 

מקורות למחלקים בין שבת לחול, וכן 

דעת הרשב"ץ, ודיבר בזה בע"ח. 

יבת כת"י זה הבין וכנראה בכת

שעדיף כך. )ולכן לא כתב  מהרי"ץ

 שנוהגים כך(.

 הסדר שבע ברכות בליל

דבר שני. בסוף ההגדה יש שבע 

ברכות של חתונה. וצריך להבין מדוע 

כתבו כאן. הרי לא היה מצוי אז 

חתונה. )וודאי אינו לשאר השנה, 

 משום חמץ...(.

ובהשערה ניתן לומר, שאולי מהרי"ץ 

 נתנו מתנה לחתן.

ומקום כתיבת בשבע ברכות הם לא 

 אחרי ברכהמ"ז, אלא ההלל.

ונראה, בהקדים נידון המובא קצת 

בספרים, אם יש לברך שבע ברכות 

אחרי ברכהמ"ז הזה, משום שזה מצות 

בחבילות חבילות. ויש בזה מבוכה 

 בפוסקים וחילוקי מנהגים.

ומובא בכה"ח לברך על כוס החתן את 

השבע ברכות, וברכת הגפן יברך 

המברך על כוסו. וכ"כ הרב דבליצקי, 

 שלימה.שה' ישלח לו רפואה 

ויכול להיות, שמהרי"ץ אחז משום 

נידון זה לברך על כוס רביעי. ולכן 

כתב את זה לא מיד אחר ברכהמ"ז. 

בכוס וכן אינו מזכיר מהגדה את 

 הרביעי אחר יהללוך.

בתי, שאולי כוונת מהרי"ץ על שועוד ח

 כוס חמישי, עיין בעניינו בע"ח.

 טעם שההשכבה לאשה יותר קצרה

צייט של אמי -היארהיום י"ח בסיון 

 תנצב"ה, לכן אומר משהו.

 חוברת תנורו של עכנאי,הדפסנו בעבר 

ם הבאנו טעם חילוק נוסח וש

 . ההשכבה, כי של נשים הינו יותר קצר

יותר  שצריך על האישויש טעם, 

החיד"א,  , וכמו שכתבבקשת רחמים

צייט באותו יום -שכשיש שני יאר

מקדימים של האיש, כי לגברים יש 

וגם, אשה לא חוזרת   חטאים.יותר 

 בדרך כלל, אלא איש. לגולבג

ע"פ הבנת העורך.נ.ב. השיעור נכתב בקיצור ו 



 


