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 אדם שאכל בשבת שלש סעודות בפעם אחת או בלילה או ביום
  האם יצא ידי חובתו?

לא היוםלה' היום כי שבת  היוםויאמר משה אכלהו  ט''ז כ''הבפרשתן 
  תמצאו בשדה.

  

לפין מכאן שיש חיוב לאכול שלש סעודות בשבת,י שבת קי''ז ע''מ ב' בגמ'
  מדכתוב ג' פעמים היום.

  

האם הזמים של אכילת סעודות שבת מעכב ואם אכלם בפעם יש לחקור
אחת לא יצא ידי חובתו או דילמא לכתחילה תיקו את זה לפי זמן

  .סעודות שאדם אוכל אבל אם אכלו בפעם אחת מי יצא
  

חייב אדם לאכול שלש סעודותכתב  ל' הלכה ט'הלכות שבת פרק  הה הרמב"ם
בשבת אחת ערבית ואחת שחרית ואחת במחה, ע''כ, לכאורה משמע

  מדברי הרמב''ם דזמים של אכילת הסעודות מעכבים.
  

שם: דממה שכתב הרמב''ם ערבית שחרית ומחה וכן כתב במגיד משה
קת ביןראה שדעתו ז"ל שמצוה לעשותם באלו הזמים, ודבר זה מחלו

הגאוים ז"ל שבעל הלכות כתב שאפילו מפסיק בשחרית באמצע סעודתו
ומברך ברכת המזון, ואחר כך מברך המוציא וחוזר ואוכל שאר דברים,

שלפ"ז לא הוזכרו בחיוב עיין תוס' שבת קי''ח ע''מ א' וכתב רמב"ן והרשב"א ז"ל 
אלאהזמים האלו גבי הצלה וקערות שאכל בהן כמו שהזכרתי פכ"ג 

אורחא דמילתא קט, ובספר העתים האריך בזה והעלה שמצוה לעשותן
  באלו הזמים והוכיח כן ועיקר. 

  

שאל אם אפשר לצאת ידי חובת סעודהסימן י"ד  וכן בשו"ת מן השמים
שלישית כשמחלק סעודתו בבקר, או שמא צריך לאכול כל סעודה בזמה

שמות ט"זו למדו דכתיב דוקא, והשיבו לו וז"ל, דבר זה מתורת משה רבי

אכלוהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאהו בשדה, מה הימיםכ"ה 
מחולקים זה מזה, כך צריכות להיות השעות של שלש סעודות מחולקות

  זו מזו.
  

כתבו דמישם סי' ה' וכן הרא"ש ערבי פסחים דף ק"א ע"א ד"ה ובקידושא  אבל בתוספת
, ישלים ביום השבת ויאכל שלששלא אכל סעודת שבת בליל שבת

   סעודות.
  

דמי שלא אכל סעודת שבת בלילה ישלים ביום סימן רצ''אוכן פסק הרמ''א 
  .ג' סעודות

  

כתב טעם פלא מדוע אפשר לאכול כל אורח חיים סימן רצ''א סעיף ג' ובלבוש

דהא כל התלתא היום עיקרם על יום השבת השלש סעודות ביום:
ת המן עד הבוקר ורימה לא היתה בו, אמר להםאמרו, אחר שהיחו א

משה אכלוהו היום וגו', אלא שלכתחילה פירשוהו חכמיו ז"ל על סעודות
  שדרך בי אדם לאכול, דהייו אחת ערבית ושתים ביום.

  

איך פסקין שמי שלא אכל בליל שבת יכול להשלים ובאחרוים הקשו:
שבת קי''ז עמוד ב'במשה בבוקר הרי זה לא אליבא דהילכתא, דהרי איתא 

מצילין מזון שלש סעודות וכו' כיצד פלה דליקה בלילי שבת מצילין מזון
שלש סעודות, בשחרית מצילין מזון שתי סעודות, במחה  מזון סעודה
אחת, רבי יוסי אומר לעולם מצילין מזון שלש סעודות, וכתבו באחרוים

דתא קמא סבירא דלא ארת ישראל שםלחם משה על משיות, וכן בשפת אמת שם, ובתפ
מהי השלמה לסעודת הלילה לכן בבוקר איו ראוי להציל רק ב' סעודות,
ורבי יוסי סבירא ליה דלעולם מציל ג' סעודות דהא זימין דלא אכל

כך מקשה באליה רבהומשלים הכל אחר מחה, א''כ הרי קימ"ל הלכה כת"ק, 
  יציב שבת קי''ז ע''מ ב' מה שכתב דברים פלאים בזה. סימן רצ''א, ועיין בספר אוצרות דברי

  

לשיטת הרמ''א דמי שלא אכל בלילה סעודת שבת משלימו יש שחקר
ביום האם מי שיודע שלא יוכל לאכול בשבת ביום רק סעודה אחת
אחה"צ, האם יאכל בלילה עוד סעודה כדי להקדים ולהשלים סעודת

גדר לעצמו, אם כן י"ל דישהיום, אם ימא שכל סעודה יש לה זמן מו
חילוק בין להקדים סעודה לפי זמה, שאז איו יוצא ידי חובתו כיון
שעדיין לא הגיע זמה של הסעודה, לבין לאחר, שאז אפשר לצאת מטעם
תשלומין, ושפיר שאי הקדמה מאיחור, וממילא סעודה שלא אכלה

שלישיתבלילה אפשר להשלימה ביום, הגם שאי אפשר להקדים סעודה 
לפי חצות כיון שעדיין לא הגיע זמה, והוא הדין בדון דידן לא שייך

כך חקר בשו"ת מגדות אליהו חלק א' סימן קמ''ח, לפי להקדים סעודת היום להלילה,
  דברי הלבוש לעיל יש סברא לומר דלא מהי.

  

שכתב על מהאורח חיים סימן רצ''א ראה להעיר מדברי הפרישה  מעדי אשר:
תב הטור מי שהוא מתעה פטור משלש סעודות, יש מקשים פשיטאשכ

כיון דמתעה היאך יאכל, ומשי דהוה אמיא צריך לאכול בלילה לפי
  התעית ליל כיסת שבת שלש סעודות, חזין דאפשר להקדים גם.

  
  עד יום ב' בערב תגובות אפשר לשלוח

  שליט"א אשר אשיל שוורץ להרב 
  רמת בית שמש 4/15רח' תכלת מרדכי 

  053-3166560לבירורים בכל עייי המערכת, בטל: 

  4448278-077פקס:  @gmail.comm0533166560מייל: 

  גליון זה ודב ע''י ידידיו
  בארא פארקשליט''א  משה חיים מיללערהרב 

  לרגל שמחת שואי כדו
  מבחירי ישיבת טשרובילי''ו  דודהבה''ח המופלג בתויר''ש 

  בו של ידידיו
  בית שמששליט''א  יהודה פתלי מיללערהרה''ג רבי 

  לעלוב –ר''מ בת''ת ויזיץ מאסי 
  בי ברקשליט''א  חמן קורץעב''ג בת הרב 

  יפהיהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר 

  הדיב הכבד  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  מאטריאולשליט''א  שאול מתתיהו ראזברגהרב 

  י''ו  מרדכיג בתויר''ש כמר הבה''ח המופלידידיו לרגל שמחת שואי בו 
  שליט''א אהרן משה ארלעדערעב''ג בת הרב 

  וברכת מזל טוב לאביו העומד לימיו בכל עת
  שליט''א מיכאלהרב  הרבי הגיד הכבד

  כל אשר יפהיהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת מכל יוצאי חלציו ויצליח ב

  דב ע''י ידידיוגליון זה ו
  שר החסד והמעש

  שליט''א  אפרים רייךהרב 
  קרית הבעש''ט פתח תקוה

  לזיכוי רבבות לרגל ימי השובבים
 יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת 
 מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  מאסי שליט''א שלום משה ראטההרב 

  ימי השובבים לזיכוי רבבות לרגל

 יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת 

  מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה



  

 
 מי שאיו יכול לאכול בשבת רק סעודה אחת

ין שיאכל דשלש סעודות חדא מצוה?האם אין ע  

מי שאיו יכול לאכול בשבת רק סעודה אחת האם אין עין יש לחקור

שיאכל דשלש סעודות חדא מצוה או דילמא כל סעודה מצוה באפיה

  .פשיה הוא
  

תו רבן כמה סעודות חייב אדם לאכול שבת קי''ז עמוד ב' הה איתא בגמ'

  .בשבת? שלש, וכו'
  

אמאי קיט כהאי לישא שהוא שאלה בן יהוידע הקשה:ובספר ביהו 

ותשובה, לימא כאורחא דתלמודא, ת''ר חייב אדם לאכול שלש סעודות

  בשבת. 
  

לכן אמר בהאי לישא ללמד דקפדין אמייא, דאי הוה קיט ומתרץ:

כדאמרן, הוה משמע כל סעודה מצוה באפי פשה היא, שאם לא קיים

חת ואם לא קיים אלא שתים יש בידו שתיםאלא אחת יש בידו מצוה א

מצות, ובאמת זה איו, דאם אכל סעודה ראשוה ושיה ולא אכל

שלישית לא קיים אפילו מצוה אחת, דאמרין זה אכל כמהגו בחול, לכך

אמר כמה סעודות חייב לאכול בשבת, קט לשון זה כדי שיהא החיוב על

ל שלש, ואם לא אכל שלשמספר הסעודות דקפדין אמיא וחייב לאכו

  אלא שים לא עשה כלום.   
  

שהקשה מדוע אין חלק ג' סימן רע''ד אות א' וכן משמע בספר בפתח הדביר

מברכין על אכילת ג' סעודות בשבת, כמו שמברכין לפי קיום כל מצוה,

סדר ליל הפסח מ''ו ע''ד, וברוקח סימן רפ''ג, ובאליהותירץ ע''פ מה שכתב באבודרהם 

דאין מברכים על מצות ד' כוסות ה סימן תע''ב ס''ק ח', ובחק יעקב סימן תע''ג ס''ק ב'רב

אשר קדשו במצוותיו וצוו לשתות ד' כוסות, משום דאין מברכים רק

על מצוה שעושים בלא הפסק, משא''כ הכא דחייבים לשתות בהפסק,

אתי דקימ''ל דאם שתאן בבת אחת לא יצא, לכך אין מברכים, לפי ה''ל

שפיר מדוע אין מברכים על ג' סעודות כיון שזה מצוה שאין מקיימים

בבת אחת דזה מחולק לשלש זמים פרדים לכן לא תיקו על זה ברכה,

  חזין דסבירא ליה דכל הג' סעודות חדא מצוה הוא וזמים פרדים.
  

תבעל הגהוהביא בשם אחרוים בפאת השדה מערכת ברכות סימן ג'  אבל בשדה חמד

דאין הדמיון עולה יפה, דארבעשתמה על זה:  כור לזהב על חדושי הריטב''א

כוסות הם מצוה אחת בהפסק, משא''כ סעודות שבת ג' מצוות הם ולמה

עיין מעדי אשר פרשת בשלח שת תשע''א עוד כמהלא יברך על כל סעודה בפי עצמה, 

  תרוצים פלאים מדוע אין מברכין על מצות סעודת שבת.

  בלחם שהוא פחות מכזית? אפשר לקיים מצות לחם משההאם

  .ויהי ביום השישי לקטו לחם משה וכו' ט''ז כ''בבפרשתן 
  

אמר רבי אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי שבת קי''ז עמוד ב' איתא בגמ'

  ככרות, דכתיב לחם משה.
  

לגבי מצות לחם משה האם החלות צריכים שיהא להם שיעור יש לחקור

ת דפחות מכזית לא חשב לחם או דילמא אף בפחות מכשיעור אפשרכזי

   .לקיים מצות לחם משה
  

מסופק אם יוצא ידי חובת לחם יור''ד דף פ''ח ע''מ א' הה בשו''ת חקרי לב

  משה בפחות מכשיעור.
  

כתב דשפיר יוצאין מצות לחם משה אףדף מ''ה אות ו'  ובספר בית מוחה

דאף בפחותברכות ל''ז ע''מ ב' מה דאמרין בגמ'  בלחם פחות מכזית, ע''פ

  מכזית קרא לחם.
  

כתב דיש לומר דהי דבציר מכזית לחםסימן רע''ד  אבל בספר פתח הדביר

הוא ומצי לברך עליה המוציא לחם מכל מקום לסעודת שבת יש לומר

  דלא מהי ללחם משה וצריך להחמיר בזה.
  

דבעין לחם שהוא כזית ללחם מ''ד סימן רע''ד ס''קכן פסק בכף החיים ו

ועיין בשדי חמד מערכת הלמ''ד כלל כ''ז מה שכתב בזה, ועיין בשו"ת דברי יציב חלק אורחמשה, 

  חיים סימן קכ''ו.

  

   מדוע עשו סוסי פרעה שטבעו בים

  הרי הם לא עשו שום רעה ליהודים?

  סוס ורוכבו רמה בים. ט''ו א'בפרשתן 
  

זה בזה והמים מעלין אותם לרום ומורידיןשיהם קשורים  פירש"י

  אותם לעומק ואין פרדין.
  

מדוע עשו סוסי פרעה שטבעו בים, הרי הם לא עשו שום יש להקשות:

כך הקשה בהדר זקים בפרשתן, וכן החתם סופר בפרשתן, וכן בשם משמואלרעה ליהודים, 

  .שמות פרשת בשלח
  

  :איכא כמה תרוצים

וך הוא אל המצרי למה רדפת אחרי בי ישראל,לפי שאמר הקדוש בר א.

א"ל הסוס הגי בעל כרחי, אמר לסוס למה רדפת אחרי בי ואמר

הסוס המצרי הגי ברגליו במגיפים בעל כרחי, בא הקדוש ברוך הוא

  כך תירץ בהדר זקיים בפרשתן.ודם יחד, 

שלא יאמרו זאת הבהמה שרכבו עליה המצרים וטבעו, על דרך "וגם ב.

והטעם כי אין זה כבודו של מקום סהדרין ''דאת הבהמה תהרגו" 

כך תירץ בחתם סופר החדש, דברים כ''א כ''גיתב''ש על דרך כי קללת אלהים תלוי 

  בפרשתן.

ראה דמצרים ששעבדו בישראל וכבר מתו קודם יציאת מצרים בודאי ג.

ועל כן לא פטרו מהעוש והצער שהיו ליתר חבריהם המצרים בים סוף,

  כך תירץ בשם משמואל שמות פרשת בשלח.ראה שתגלגלו בסוסים שהיו על הים, 

מזה דחזין שעשו גם הסוסים רואים שמי שמסייע לשי הויא כמו .ד

שהוא עשה את הדבר, ולכן הסוסים שהם סייעו למצרים שהרי

  כך תירץ בפרדס יוסף בפרשתן.המצריים רכבו עליהם לכן עשו, 

  "קול המעדים"
  שמוע שיעורי המעדי אשר בהלכה והגדה שאמרו בקהלות הקודש בארץ ובחו''לאפשר ל

  079-5702714מספר ב

    073-2951280וכן קול הלשון ישיר 
  ארט על הפרשהומדור ו   8- 199 -02640000וכן קול הדף 

  ישמח לב מבקשי ה'
  הופיע הספר הפלא שרבים ציפו לו

  "ברכת השם"
  ות ערוך בטוב טעם ודעתיעל כל הלכות מזוזה המצו

  מאת ידידיו
  שליט''א משה יצחק פארהאדהגאון הפלא רבי 

  רב וראש כולל בית המדרש בית הלל ירושלים
 אפשר להשיגו בכל חויות הספרים המובחרות



  

  מדור משיב כהלכה 
 מהטןמדור זה ודב וערך ע"י ידידיו ר' מרדכי זיסקיד הגר שליט"א 

  בפרשה: זה קלי ואוהו ושא
דתיא זה אלי ואוהו התאה לפיו במצות עשה דף קלג עמוד בבגמ' שבת 

לפיו סוכה אה ולולב אה ושופר אה ציצית אה ספר תורה אה
וכתוב בו לשמו בדיו אה בקולמוס אה בלבלר אומן וכורכו בשיראין

זה(שבת דף קלג:) יא דתדף ט עמוד ב, הוסיף לגרוס, אין. וברש"י בבא קמא 
אלי ואוהו התאה לפיו במצות עשה לך ספר תורה אה לולב אה

  ציצית אה. טלית אה
יש לעיין מי שיש לו ב' טליתות אחת טלית טלית אה ביום חול.  .א

מהודרת ואה ביותר, והשיה טלית רגילה, האם יקח את הטלית
עיין שיקח האה לשבת, ויקיים בזה מצות וכבדתו, או אדרבה יש

את הטלית המהודרת ליום חול ובזה ירויח שבכל יום ויום יהיה לו
קיום של מצות זה קלי ואוהו. והה מהג העולם לקחת המהודרת
לשבת, ויש לוקחין טלית עם עטרה לשבת וצ"ע מדוע הא אם ילבש
זאת בכל יום מרויח בזה יותר מצוות וקיום של מצוות רבות של

אה לפוהו התיו במצוות?וא 
הה ברש"י בב"ק כ' שיש מצות ואוהו גם בית אה מצד המזוזה.  .ב

בטלית אה, וצ"ע מדוע שלא יהא מצוה לעשות בית אה שעליה
ייח מזוזה, הא כמו בטלית שקיום המצוה הוא בציצית ולא בטלית
שהוא רק המכשיר של המצוה הכ" בבית, ומאי שא, ובוודאי שלא

 וה בבית אה.יהא מי שיאמר שיש מצ
בגמ' סוכה דף כח ע"ב כלים אים וי סוכה, מצד זה קלי ואוהו.  .ג

מעלן לסוכה. יש להתבון בגדר המחייב להעלות כלים אים לסוכה.
הוהג בכל -התאה לפיו במצוות  - האם הוא מדין זה קלי ואוהו 

מצוות התורה. או שהוא  דין מיוחד מדיי הסוכה לכבדה, ו"מ
 מה שמציו דבהידור מצוה עד שליש? יהיה לגבי

מה המקור שמי שקה חידה. להראות לאחרים את הוי מצוה.  .ד
לולב אה או קה מגילה אה, יראה זאת לאשים אחרים ואין בזה

 גאוה, אלא אדרבה בזה הוא מצוה.
מי שיש לו ש"ס ישן ספרי קודש מהדורות ישות להחליף בחדשים.  .ה

בבית, האם חייב להוסיף עד שלישבבית, וכן ספרי קודש ישים 
ומדין זה קלי ואוהו להחליף את הספרים שלו בספרים חדשים

 ומהדורות אות וחדשות.
האם שייך הידור מצוה במצוות יישוב א"י, שיהיה בית אה בא"י.  .ו

 מצוה לבות בית גדול חזק ויפה, או שלא.
יותרמה עדיף הידור מצוה או מצוה בו  הידור מצוה או מצוה בו .  .ז

מבשלוחו, והייו שיקיים המצוה בעצמו ללא שליח או שיעשה ע"י
 שליח וזה יהיה יפה יותר.

בשם המרדכי, דיש(או"ח סימן לז) כתב הדרכי משה  קולמוס אה.  .ח
לאדם להדר אחר תפילין אים שאמר זה קלי ואוהו, דהייו

וקלפים וקולמוס אהשכתבם לבלר אומן בכתב אה ודיו אה 
עכ"ל. ומה שכתב קולמוס אה, צ"ב דבשלמא כתב אה או אים,

דיו אה, עי"ז התפלין אים. אבל מאי פק"מ לתפלין אם כתבו
בקולמוס אה, והרי זה לא מייפה את התפילין ומי יודע באיזה

 קולמוס כתב, ולגבי תפילין מאי שייך זה קלי ואוהו?
א מדאורייתאהאם הידור מצוה הו הידור מצוה מה"ת או דרבן.  .ט

 או דרבן, ומיין יש להוכיח לידון זה?
 אימתי אסור להדר במצוה? חידה.  .י
זה כל אחד מה שבעייו זה הידור מצוה לפי דעתו או לפי הבריות.  .יא

 יפה או שקבע לפי רוב האשים או מה שהתורה קובעת שיפה?
------------- --------- ----------------------------------------  

 לי השתתפותכל
כל תשובה כוה, אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכס להגרלה על .1

  ₪. 1000סך 
כל תשובה כוה על כל שאלה, היה זכות וספת להשתתף בהגרלה, כך שכל .2

  מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.
לחים, הזוכה ייבדקוכל חודש, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השו. 3

  תשובותיו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.
  יתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש. .4
קבלת התשובות היה אך ורק לפקס מערכת משיב שימו לב חשוב מאוד: .5

א לציין בתחילת eir.s1000@gmail.commאו במייל  5558617-077כהלכה 
וטלפון וכמו"כ שם מלא, כולל/ ישיבה.  ועירשאלות השיבו, המכתב על כמה 

 053-3154010[לברורים ופרטים וספים בטלפון  וכמו"כ א לציין על איזה פרשה השיבו.
רהשולחים בכתב יד, בפקס, להקפיד על כתב ברובלבד].  9:00-ל 8:00בשעות הערב בין 

יש-וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס. כתב לא ברור לא יכס להגרלה. 
עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכס בעזה"י לספר שיצא

 ."י העלון לא שייכים לפקס או מייל או טלפון זה,לאור בעתיד בלישאר ע
  אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון.

  אדר תשובות יתן לשלוח עד ר"ח
   טבת כסלו לחודשים הזוכים שמות

   ירושליםשליט"א  ויסברג יהודה אברהם הרב
  ירושליםשליט"א  לידפלד אליהו והרב

 האם יש חשש איסור לעשות לחם משה

  עם לחם שהשתמשו לזה לעירוב תבשילין?

רבי אמי ורבי אסי כי מיקלע להו ריפתא שבת דף קי''ז עמוד ב' הה איתא בגמ'

שרו עילויה, אמרי הואיל ואיתעביד בה חדא מצוה ליתעביד בה דעירובא 

  מצוה אחריא.

  

על הא דפסק המחבר שם דלאחר שהכין סימן תקכ''ז ס"ק מ''ח וכן כתב המש"ב

צרכי שבת יכול לאכול את העירוב תבשילין, דמ"מ לכתחלה כון שייח

עביד בואותו ללחם משה בערבית ושחרית ובמחה יבצע עליו דכיון דאית

  .מצוה חדא ליתעביד בו מצוה אחריתא

  

כתב הגו לברך על ההדס כל היכא דאפשר כיון סימן רצ''ז סק"ח ובמש"ב

דאתעביד ביה חדא מצוה ליעבד ביה מצוה אחריתי... וכל היכא דיש בו עוד

ריח קצת מצוה לכתחילה להדר אחריו, ויש אומרים כיון שתייבש ויטל

ברך עליו, עכ"ל. יוצא דלדעה הראשוה מעלת "כיוןממו עיקר הריח אין ל

דאתעביד ביה חדא מצוה" גדולה מאד, שאפילו אם יטל מההדס עיקר

הריח בכל זאת מברכים עליו ולשיטה השיה באופן כזה מברכים על

בשמים אחרים שריחם מעולה. אבל אילו לא היה יטל מההדס עיקר הריח

ביה חדא מצוה למרות שהבשמים היה ראוי לברך עליו כיון דאתעביד

  מריחים יותר.

  

כתב שמהאי טעמא, שיירי הפתילות של שבתברכות דף ל''ט ע"ב ובמאירי 

  מדליקין אותן במוצ"ש לברך בהן על האור.

  

  כתב: אין חוששין לפתילות להחליפם.סימן תרע''ג ד'  ובשו"ע

  

תעבידשאין צריך להחליפם מטעם הואיל ואס"ח  ועיין בשו"ת חתן סופר

  ביה חדא מצוה.
  

  

שאין מברכים שתי ברכות עלפסחים ק''ב ע''מ ב' הרי אמרו בגמ'  יש להקשות:

כוס אחד מטעם שאין עושין מצות חבילות חבילות, א''כ מדוע כאן אמרו

  .כך הקשה המאירי שבת קי''ז ע''מ ב'שיש עין לעשות הכל על דבר אחד, 

  

רכים שתי ברכות על כוס אחדאף על פי שאמרו שאין מב ומתרץ המאירי:

מטעם מצות חבלות חבלות, זהו כשעשה הכל ביחד, אבל זה שאיו עשה

  בבת אחת אין בו עין מצוה חבלות חבלות.

  

על הא דאמרין התם בגמ' דר חוכה שבת כ''ב עמוד א' וכן כתב בשפת אמת

מיחים בצד שמאל כדי שתהא מזוזה בימין ור חוכה בשמאל, ומקשה

ף על גב דמציו ג"כ להיפוך דהואיל ואיתעביד בה חדא מצוה ליתעבידוא

בה מצוה אחריא, יש לומר דהייו דוקא כשכבר עשו המצוה הראשוה

אבל כל זמן שהמצוה עדיין עשית בו אדרבה אין עושין מצות חבילות

  והכא כל זמן שהמזוזה בו עשית המצוה.
  



  

  

   

  האם פטור כיון דהויא ליל שמוריםשומר פקדון שהשאיר פתוח את הדלת בליל פסח 
שומר פקדון שהשאיר פתוח את הדלת בליל פסח וגב ממוב מה שדתם בשם הפוסקים

האם פטור כיון דהויא ליל שמורים והיה יכול לסמוך על זה להשאיר פתוח אתהפקדון 
  .א לא אמרין ליל שמורים לכל מיליהדלת או דילמ

  

  הגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א 
  דומ''צ, מחזיקי הדת, אהבת תורה, הישר והטוב, בית הוראה דישיבת מיר, לשכת הפוסקים ביתר עילית.

דתלוי אם כל בי העיר משאירים פתוח בליל פתח את הדלת פטור דעל דעתראה להעיר, 
  כן תן לו את הפקדון, משא''כ אם מהג בי העיר שלא להשאיר פתוח חייב.

  

  מאשסתרהגאון יהושע העשיל פאדווא שליט''א 
מה שהבאתם בשם הפוסקים דזה פשוט דהשומר חייב בתשלומים, ראה להעיר דיש על

בר חוכה רבי יהודה אומר פטור, וברש''י שם וז''לשבת כ''א ע''מ ב' זה קצת סתירה מגמרא 
  מפי שברשות פרסום מצוה היחה שם, ויש ליישב.

  

  מו''צ בירושלים ומח''ס דברי מאירהגאון מאיר סדר שליט''א 

ראה להעיר, דבספר הפרדס לחד מהראשוים כתב טעם למה אומרים הא לחמא עיא
בליל פסח בלשון ארמית מפי המזיקין כדי שלא ירגישו המזיקין כי הם מספרים בלשון
קודש ושומעין מה שאו אומרין כל מי שהוא רעב יבא ויאכל והיו מקבצין כולן ומקלקלין

 ואת הסעודה והיו עושין היזק ע"כו מה שאהגו לאומרו בלשון ארמית שלא יבי
אומרים, ובתוס' רי''ד תמה עליו הרי כבר אמר ליל שמורים לילה המשומר מן המזיקין,
ומצאתי במוקי רבי שעיה שכתב לילה המשומר מן המזיקין הכווה שהם לא יזיקו לבי

קלין אתאדם בגופם, משמע שבממון יכולים להזיק וכן משמע מלשון הפרדס ומקל
  הסעודה ועושין היזק גדול, משמע בממון.

  
ו כשר כיון דאין מחים תפילין בלילהיסופר שכותב תפילין בלילה האם התפילין אי  

כיון יםסופר שכותב תפילין בלילה האם התפילין איו כשרמה שדתם בשם הפוסקים ב
ו ידאין מו בקשירה איבכתיבה ופסול או דילמאחים תפילין בלילה הויא בכלל כל שאי

  .כשר לכתוב תפילין אף בלילה
  

  לייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת ברכות הגאון מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א
תפארת יוסף להג"ר יוסף עגיל זצ"ל בפר' בא הביא קושיית פרבסראה להעיר, ד

ת ימים תאכל עליוהראשית ביכורים דכמו שדרשין מהיקישא דלא תאכל עליו חמץ שבע
מצות דכל שישו בבל תאכל חמץ ישו באכילת מצה ודרשין מי מהאי היקישא גופיה
דבשעה שישו בקום אכול מצה ישו בבל תאכל חמץ א"כ דרוש מי מהיקישא וקשרתם

וכתב ע"ז ,בכתיבה ותיפסל לילה לכתיבת סת"ם וכתבתם בשעה שישו בקשירה ישו
דמה שהקשה מתפילין בלילה לא קשה דלא מציו באמת שיהאהג"ר יוסף עגיל זצ"ל 

מותר, ואולי אה" היא אסורה. וע"ש בהמשך דבריו דמבואר דקט הכי דאין כותבין
  תפילין בלילה.

  
  ביו''ט לצורך אוכל פש מדוע גילתה התורה את ההיתר לעשות מלאכות 
  רק בשביעי של פסח

ק בשביעי של פסח ולא בשארמדוע גילתה התורה ההיתר של אוכל פש רמה שהקשתם 
  , ותרצתם.מועדים

  

  בית שמש הרב ארי זיבוטפסקי שליט''א
ראה להעיר, דהגאון רבי יוסף קאפח זצ''ל הסביר את זה בשם סבו בפרושו לפירוש

יו''ט וכן בספרו הלכות תימן כי גלוי וידוע לפי מי שאמר והיההרמב''ם הלכות שביתת 
העולם שעתידים חכמי מקצת עדות להחמיר על עצמם, ולאסור אפיית מצות בפסח
ולההיג אפייתן מלפי הפסח, כדי שאם יהא חלילה משהו דמשהו חמץ יתבטל מלפי

בדו יעשה לכם, מכאן, לפיכך צוותה תורה כגדם לאמר אך אשר יאכל לכל פש הוא להחג
  שמצוה לעשות ולאפות ולבשל צרכי הפסח בפסע עצמו.

  איך לא חשש דוד המלך ללכת לבית הכסא
  שמא יהרגו מלאך המות כיון שאיו יכול ללמוד

דדוד המלך גילו לושבת דף ל' עמוד ב' מה שהקשתם בשם אחרוים על הא דאיתא בגמ' 
מהשמים שימות בשבת, ובכל שבת היה לומד כל היום כדי שמלאך המות לא יוכל להרוג
אותו דהתורה מגיה, והמלאך המות ראה שלא יכול להרוג אותו, אז עשה קולות כדי

הולךשדוד יפסיק מהלימוד וכך יוכל להרוג אותו וכן היה, דיש להקשות הרי בשעה שהיה 
לבית הכסא היה אסור לו ללמוד וגם להרהר בדברי תורה, א''כ מדוע מדוע לא הרגו

  המלאך המות לדוד כשהלך לבית הכסא, ותרצתם בששה אופים.
  

  מודיעין עיליתהגאון יוסף קרביץ שליט''א 
פשוט דמותר אדם להתבוןד' ה ס"ק ה''סימן פמשה ברורה ראה לתרץ, ע''פ מה דכתב ה

,בגודל שפלותו ושבסופו יחזור כולו להיות עפר רימה ותולעה ואין אה לו הגאוהבבה"כ 
לפי ה''ל אתי שפיר דכיון תקיים לימוד המוסר להיות שפל וליזהר קרא גאוה, א''כ הוה

בשעהמחות מ''ג ע''ב איתא בגמ' ד אלא דיש להקשות מהא לימוד התורה שמגין ממלאך המות, 
וראה עצמו עומד ערום, אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה, שכס דוד לבית המרחץ

, דיש להקשות הרי היה יכול לחשוב עלשזכר במילה שבבשרו תיישבה דעתווכיון 
גליוי הש''סה בשםפרשת כי תבא חלק ה' שפלותו, וצריך לומר כמו שהבאתם בספר מעדי אשר 

לגופו היה עצוב שלא היה לו מצוה בגופו, דאע''פ שהיה לו מצוות מחוץאבות פרק ט''ו משה א' 
  לפי ה''ל אתי שפיר.

  

  רעהשליט''א  איתן יואלמןהרב 
כמובא בסיפור חסידי על גויים שרצו לדכות לומדי תורה בכלא ושמו לידם ראה לתרץ

מו את ההלכה  לאשקייוד התורה שארו בשמחתם ורקדו צואה. ולמרות שפסקו מלימ
ו מעברובפרט פה שאם לא ילך יעבור חלילה על בל תשקצ ,קיומהללמוד ליד צואה שזה 

  אות שהרי אם מתאפק מסתכן. ברייים ושמרתם וכן שמק ,לחוסר כווה בלימוד שטרוד
  

  איך מותר לעבד סת''ם עם צואת כלבים הרי זה בזיון
למה זכו כלבים שיעשהפרק ז' איתא במסכת כלה על הא ד קשתם בשם אחרויםשהמה 

איך, דיש להקשות ומזוזות, לפי שלא חרץ כלב לשוו עבוד עורות ספרים תפיליןמצואתן 
, דהויארי אסור לצחצח שופר עם מי רגלייםמותר לעבד עורות תפילין מצואת כלבים, ה

  .בזיון
  

  ראש כולל היכל התלמוד ת''אהגאון רבי דוד ליסיצין שליט''א 
  וף איילון שעלבים שליט''א יצחק קדמוןהרה''ג 

  ירושליםהרה''ג רבי אברג'יל חיים שליט''א 
הוא כבר שופר של מצווה, לכן אסור םלתרץ, דבשופר כשמצחצחו במי רגליי ראה

אך כעת כשמעבדים אותםלבזותו. משא"כ בעורות התפילין, שאמם מיועדים למצווה, 
 שרי. עדיין אים חפצא של מצווה, שהרי אים מוכים עדיין למצוותם, לכן בצואת כלבים

  

  ישיבת סערט ויז'יץ חיפהמבחירי י''ו  ברוך הלוי גזלר ה''חהב
התירוץ משו"ת שואל ומשיב דכיון שזכו לכך בשכרם זו המצוה ושרי, ישמה שהבאתם 

  לעיין מה תירוץ הוא זה דבאמת למה קבעו זה בשכרם אחרי אשר אין זה מן הכבוד. 
  

  האם בן מותר לבקש מאביו שימזוג לו ארבע כוסות בליל פסח
מה שחקרתם בהא דקימ''ל דבליל הסדר בעל הבית לא ימזוג בעצמו, רק אחר ימזוג לו

פסח או דרך חירות, האם בן מותר לבקש מאביו שימזוג לו את הארבע כוסות בליל
  .שמבואר בגמ' שאסור להשתמש באביו דילמא אסור כמו

  

  פתח תקוהקוליק שליט''א הכהן הגאון רבי אהרן 
לא חציף אייש לשויי לאבוה" ה ע"ב''קידושין מבגמ' אמרין ראה להעיר, מהא ד

דמוכח דאף דאיירי בשליח לקידושין דהוי שליח ח''רס מןסיוכתב בשו"ת תורה לשמה  ,שליח"
אמרין לא חציף אייש, וע"כ אין לבן למות את אביו להיות שליח אפי' לדבר  מצוה

,ו להפריש לו חלה ותרומות ומעשרותמצוה, וכגון שיבדוק את חמצו בליל י"ד ביסן, א
וע"כ אין לבן לומר לאביו למזוג לו את הכוס או כל שליחות אחרת של מצוה, אבל אם אין

תו והאב עושה על דעת עצמו מותר כדאמרין קידושיןהבן ממה את אביו אלא מגלה דע
מוכח דאףט ע"א בד"ה לקדושי, ''לקמן מה ע"ב, "ודילמא ארצויי ארצייה קמיה" וכמ"ש התוס' 

שזילותא לאב לעשות שליחות לבן היכא שלא מיה הבן את אביו אלא האב עשה על דעת
גה היא מעשהעל אף שהמזי עצמו לא הוי זילותא, [וא"כ אב המוזג לבו על דעת עצמו

איסור בדבר כיון שעושה על דעת עצמו איןג ס"א, ושו"ע הרב שם, ''תע מןסיעבדות כמ"ש הלבוש 
"אם האב רוצה לשרת את הבן מותר לקבל ממו, אא"כ ה,''כ מןמ סי''ר מןביו"ד סיכמ"ש השו"ע 

האב בן תורה", וכתב החיד"א בברכי יוסף שם, בשם הפר"ח, שאפילו אם יקפיד אביו
  הרבה לא יקבל ממו, משום דלא סגי דלא חלשא דעתיה.

  גליון זה ודב ע''י ידידיו
  שליט''א ישראל אפרים רייךהגאון 

  ראש כולל מבצר התורה קרית צאז טבריה
  לרגל שמחת הולדת בו במז''ט

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת 
  אי חלציו ויצליח בכל אשר יפהמכל יוצ

 גליון זה ודב ע''י ידידיו
  שליט''א שמואל אייזבאךהרה''ג רבי 

  ר''מ בישיבת ברכת אהרן ירושלים
  לרגל שמחת שואי בתו במז''ט עב''ג

  מבחירי ישיבת בעלזאי''ו  יצחק זאב דמןהבה''ח 
  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

 גליון זה ודב ע''י
  קרית צאז תיה תליט''א ריייץמרת 

  ז''ל מרדכי ריייץשלום הרה''ק אשת 
  בתה תחי'שמחת שואי לרגל 

  י''ו בידריהודה  יקותיאלהבה''ח מורו עב''ג 
  שליט''א פרץ טובי' בידרהגאון רבי  ו שלבמבחירי ישיבת צאז 

  רב ביהמ''ד צאז בית שמש
  פהתצליח בכל אשר תחת מכל יוצאי חלציו וזכה לרוות זשבזכות זיכוי רבבות יהא רעוא 

  שלוחא דרבן י ידידיוגליון זה ודב ע"
  שליט"א משה אבוטבולהרב 

  ראש עיריית בית שמש
  ימי השובבים לזיכוי רבבות לרגל

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת 
  מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  גליון זה ודב ע''י ידידיו
  שליט''א אלתר צבי משה רייךהגאון 

  ראש כולל אדירי התורה צאז בי ברק
  י''ו לבריתו של אברהם אביו יצחק אזיקכמר  לרגל שמחת היכס בו

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות זזכה לרוות חת מכל יוצאי חלציו 
 אשר תפהצליח בכל יו


