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תורה יפה ותמה וגם נעימה

פרשת בהר
ַוי¿ ַ„ ≈ ּבר ‡∆ '‰ל מ ∆…˘ּ ¿ ‰ב ַ‰ר ƒסינַ י ≈ל‡מ…ר:
אי נמי ע"פ אומרם ז"ל בפסיקתא ריש פרשה זו על פסוק
ושבתה הארץ שבת לה' ,להודיע כי לה' הארץ ,ברא את
עולמו בששה ימים ונח ביום השביעי וכו' ,ע"כ.
וכתב הראב"ע בפרשת יתרו על פסוק אנכי ה' אלהיך ,כי
אתה חייב בעבור שהוצאתיך מבית עבדים להיות לי לעבד
שתעבדני ותהיה לי לעם ואני אהיה לך לאלהים ,ע"כ .וכן
כתב הרב ספורנו אנכי ה' אלהיך וכו' ,להיות אלהיך בלתי
אמצעי ולכן לי לבדי תתפלל ואותי תעבוד בלתי שום
אמצעי ,ע"כ.
זהו ענין סמיכות השמיטה אצל הר סיני ,לומר לך מה
שמיטה נאמר בה ושבתה הארץ שבת לה' ,להודיע כי לה'
הארץ וכו' ,כנ"ל ,אף הר סיני נאמר שם אנכי ה' אלהיך וכו',
להיות לי לעם ואני אהיה לך לאלהים לי לבדי תתפלל ואותי
לבד תעבוד בלתי אמצעי כנ"ל ,ודו"ק.
]כ.[‡ ,‰

אי נמי ע"פ אומרם ז"ל ביומא )דף עב ,(:א"ר יוחנן שלשה
זירין הן של מזבח ושל ארון ושל שלחן .של מזבח זכה אהרן
ונטלו .של שולחן זכה דוד ונטלו .של ארון עדיין מונח הוא
כל הרוצה ליקח יבוא ויקח וכו' ,ע"כ .וכתב רש"י שלשה
זירין ,נעשו בכלי הקודש ,של מזבח סימן לכתר כהונה ,ושל
ארון סימן לכתר תורה וכו' ,ע"כ.
וכתב הרב החינוך )מצוה פ"ד( ,והשביעית תשמטנה
להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית וכו',
שנת השמיטה יזכה בפירותיה כל הרוצה לזכות שנאמר
והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך וכו' ,ע"כ.
והשתא אתי שפיר סמיכות ענין השמיטה אצל הר סיני,
לומר לך מה שמיטה כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית
שנת השמיטה כל הרוצה לזכות בפירותיה זוכה שנאמר
והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך וכו' ,כנ"ל,
אף הר סיני דהיינו התורה שניתנה על הר סיני כל הרוצה
ליטול יבוא ויטול כדאמרינן ארון התורה עדיין מונח הוא
כל הרוצה ליקח יבוא ויקח כנ"ל ,ודו"ק.
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אי נמי ע"פ אומרם ז"ל בשבת )דף פט ,(.א"ל ההוא מרבנן
לרב כהנא מי שמיע לך מאי הר סיני אמר ליה הר שנעשו בו
נסים לישראל ,ע"כ .וכתיב בענין השמיטה לקמן בפרשה זו
)ויקרא כה ,כא( וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת
את התבואה לשלש השנים וכו' ,וכתיב ונתנה הארץ פריה
ואכלתם לשובע וכו' ,וכתב רש"י ואכלתם לשובע ,אף בתוך
המעיים תהא בו ברכה ,ע"כ .הרי גם בשנת השמיטה נעשו
בה נסים לישראל ששנה הששית עושה תבואה לשלש
השנים ,ואף בתוך מעיים תהא ברכה שיאכלו קימעא
ויתברך במעיהם.
והשתא אתי שפיר סמיכות השמיטה אצל הר סיני,
לומר לך מה שמיטה נעשו בה נסים לישראל ,כמ"ש וצויתי
את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש
השנים וכו' ,ואף מה שבתוך מעיים תהא בו ברכה ,כמ"ש
ואכלתם לשובע וכו' ,כנ"ל ,אף הר סיני נעשו בו נסים
לישראל כנ"ל ,ודו"ק.
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יש לדקדק אומרו דבר ואמרת תרתי למה לי והו"ל לומר
דבר או אמור אל בני ישראל כי תבואו אל הארץ וכו'.
ויובן ע"פ מ"ש ילקוט ראובני ריש פרשת תרומה משם
שערי אורה ,וז"ל ,בכל מקום שאתה מוצא לשון אמירה
כגון ויאמר ה' ,ולשון לאמר ואמרת הכל הוא לשון מדת
המלכו"ת .והנני מפרש דע כי כל דבור בתורה הוא מדת
הגבור"ה והוא מעסקי תורה שבכתב ,ולשון אמירה מדת
המלכו"ת והוא מעסקי תורה שבע"פ ,ולפי שהתורה שבכתב
ושבע"פ צריכין זו לזו ואין זו מתקיימת אלא עם זו ,הוצרך
השם לרמוז בתורה בכל מקום ששתיהן צריכין זו לזו .וזהו
וידבר ה' אל משה לאמר ,וידבר סוד תורה שבכתב ,לאמר
סוד תורה שבע"פ ,ושתי התורות מתדבקים בשני עבריהם
והמפריד ביניהם דומה כמי שאין לו אלוה וכו' ,ע"כ.
וכתיב )תהלים קה ,מד( ויתן להם ארצות גוים ועמל
לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו .וכתב
מצודת דוד בעבור ,כל הטובה הזאת עשה ה' להם למען
ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו וכו' ,ע"כ .ומה שכתוב
ותורותיו ולא כתוב ותורתו ,יש לומר דרמז קא רמיז על
תורה שבכתב ותורה שבע"פ דמתדבקן ושריין כחדא ולא
מתפרשן דא מן דא כנ"ל.
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זהו שאמר דבר אל בני ישראל ואמרת וכו' ,כלומר דבר אל בני ישראל
תורה שבכתב שהדבור הוא סוד תורה שבכתב כנ"ל ,ואמרת אליהם תורה
שבע"פ שהאמירה היא סוד תורה שבע"פ כנ"ל .כי תבואו אל הארץ
וכו' ,כלומר כי ע"י תורה שבכתב ותורה שבע"פ .תבואו אל הארץ אשר
אני נותן לכם ,כמ"ש ויתן להם ארצות גוים וכו' ,בעבור ישמרו חוקיו
ותורותיו ינצורו ,ותורותיו דייקא דהיינו תורה שבכתב ותורה שבע"פ
דמתדבקן ושריין כחדא ולא מתפרשן דא מן דא כנ"ל .וקצת מן תורה
שבכתב ותורה שבע"פ שבעבורם אני נותן להם את הארץ ,היינו ושבתה
הארץ שבת לה' שש שנים תזרע שדך וכו' ,דהיינו הלכותיה וכללותיה
ודקדוקיה של השמיטה שנאמרו מסיני כנ"ל ,ודו"ק.
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אי נמי ע"פ אומרם ז"ל בויקרא רבה )פר' כ"ז( ,א"ר ירמיה ב"ר אלעזר
עתידה בת קול להיות מפוצצת בראש ההרים ואומרת כל מי שפועל עם
אל יבוא ויטול שכרו ,הדא הוא דכתיב )במדבר כג ,כג( כעת יאמר ליעקב
ולישראל מה פעל אל .ורוח הקודש אומרת )איוב מא ,ג( מי הקדימני
ואשלם ,מי קלס לפני עד שלא נתתי לו נשמה .מי מל לשמי עד שלא נתתי
לו בן זכר וכו' ,ע"כ.
וכתב הרב חיד"א ז"ל בספר מדבר קדמות )מערכת מ' אות ז"ך( וז"ל ,מי
הקדימני ואשלם וכו' ,וכתבו המפרשים ז"ל דביראת שמים ליכא טענת מי
הקדימני דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים .גם מי שהוא זריז במצות
לא נאמר בו מי הקדימני ,וסימן זריזי"ן מקדימי"ן למצות וכו' ,ע"כ.
וכתב רש"י בחומש על פסוק )שמות יב ,יז( ושמרתם את המצות ,שלא
יבואו לידי חמוץ מכאן אמרו תפח תלטוש בצונן .ר' יאשיה אומר אל תהי
קורא את המצות אלא את המצוות כדרך שאין מחמיצין את המצות כך
אין מחמיצין את המצוות אלא אם באה לידך עשה אותה מיד ,ע"כ.
עוד כתב רש"י על פסוק )שמות ה ,יא( אתם לכו קחו לכם תבן ,וצריכים
אתם לילך בזריזות ,ע"כ .הא למדת דלשון הליכה הוא ענין זריזות
ומהירות וכמ"ש נמי )במדבר יז ,יא( והולך מהרה אל העדה וכו' .וכאומרם
ז"ל נמי בשבת )דף קיג ,(.שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול
וכו' ,לענין פסיעה גסה עי"ש ,וכתיב )דניאל ט ,יט( אדני שמעה אדני סלחה
ה' הקשיבה ועשה ואל תאחר וכו' .וכתב רש"י ועשה ,את בקשתנו ואל
תאחר ,ע"כ .הרי דגם לשון עשייה הוא ענין מהירות וזריזות בלא איחור,
וכמ"ש )ישעיה ה ,יט( האומרים ימהר יחישה מעשהו וכו'.

זהו שאמר אם בחקותי תלכו וכו' ,כלומר אם בחוקותי תלכו לקיימן
בזריזות ומהירות לרוץ לדבר מצוה כענין אתם לכו וכו' ,בזריזות ,וכמ"ש
והולך מהרה וכו' ,כנ"ל ,ועוד ואת מצותי תשמרו בזריזות גדולה שלא
יבואו לידי חימוץ ,כמ"ש ושמרתם את המצות ,שלא יבואו לידי חמוץ
וכו' ,אל תקרי את המצות אלא את המצוות כדרך שאין מחמיצין את
המצות כך אין מחמיצין את המצוות אלא אם באה לידך עשה אותה מיד
כנ"ל .זהו ואת מצותי תשמרו בזריזות ובלא התרשלות ואיחור ועיכוב
כלל כדרך שעושים בעשיית ושמירת מצות חג הפסח כדאמרן .ועוד
ועשיתם אותם בזריזות בלא איחור ,כמ"ש ועשה אל תאחר כנ"ל ,וע"י
הזריזות הנ"ל ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן
פריו וכו' ,דהיינו פירות שכרכם בעוה"ז והקרן קיים לעוה"ב כדאמרינן
מי שהוא זריז במצות לא נאמר בו מי הקדימני ,וסימנך זריזי"ן מקדימי"ן
למצות כנ"ל ,ודו"ק.
יש לדקדק אומרו ונתתי שלום בארץ וכו' ,דלכאורה נראה שהוא
מיותר שהרי כבר אמר וישבתם לבטח בארצכם והיינו מחמת שיש שלום
בארץ א"כ למה נאמר עוד ונתתי שלום בארץ וכו'.
ויובן ע"פ אומרם ז"ל בבראשית רבה )פרשה ל"ח( ,על פסוק )בראשית
יא ,ב( ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם .א"ר יצחק
כל מקום שאתה מוצא ישיבה השטן קופץ .א"ר חלבו כל מקום שאתה
מוצא נחת רוח השטן מקטרג .א"ר לוי כל מקום שאתה מוצא אכילה
ושתיה השטן מקטרג ,ע"כ.
ואיתא במדרש רבה פרשה זו ,תני בשם רשב"י הככר והמקל ניתנו
מכורכין מן השמים אמר להם אם שמרתם את התורה הרי ככר לאכול ואם
לאו הרי מקל ללקות בו .היכן הוא משמעו של דבר )ישעיה א ,יט( אם תאבו
ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו וכו' ,ע"כ.
זהו שאמר אם בחוקותי תלכו וכו' ,דהיינו שתהיו עמלים בתורה,
כמ"ש רש"י ז"ל ,וע"י עמילה של תורה ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה
הארץ יבולה וכו' ,ואכלתם לחמכם לשובע כדאמרינן אם שמרתם את
התורה הרי ככר לאכול וכו' ,שנאמר אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו
וכו' ,כנ"ל .זהו ואכלתם לחמכם לשובע הרי אכילה ,וישבתם הרי ישיבה,
לבטח בארצכם הרי נחת רוח .וא"ת ומאי מעליותא באלה הדברים שהרי
השטן מקטרג עליהם כדאמרינן כל מקום שאתה מוצא ישיבה השטן
קופץ ומקטרג וכו' ,כנ"ל ,לזה אמר ונתתי שלום בארץ וכו' ,כלומר ונתתי
שלום ביניכם ובין השטן שהוא משוטט בארץ ומקטרג בשמים ,כמ"ש
)איוב א ,ז( ויאמר ה' אל השטן מאין תבוא ויען השטן את ה' ויאמר משוט
בארץ ומהתהלך בה .זהו ונתתי שלום בארץ ,שלא יקטרג עליכם השטן
המשוטט בארץ כדאמרן ,ודו"ק.
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נחלת אבות
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על פרקי אבות ח"כ

ר' שלום אביחצירא
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₪55 - ₪68

ר' יוסף משאש

פרקי אבות  -ענף שושן
ר' יעיש קריספין

₪35 - ₪40

מרכבת המשנה
ר' יוסף אלאשקר

₪90 - ₪105

רינה וישועה ב
ר' שלמה זרקא

₪40 - ₪48
* לא כולל משלוח

הלכות שבת

סימן ל :‰טעם למה אין חותמים בברכת מקדש השבת וישראל ג"כ,
כמו ביו"ט שחל בשבת?
טעם למה כשחותמין בשבת אין חותמין כי אם מקדש השבת דווקא,
ולמה ביו"ט שחל להיות בשבת חותמין מקדש השבת ישראל והזמנים,
הגם דשבת קדושתה קדמה לקדושת ישראל ,מה שאין כן הזמנים אינם
מתקדשים כי אם ע"י ישראל ,ולהכי מזכירים קודם קדושת ישראל ואחר
כך קדושת המועדים ,כדכתיב אשר תקראו אותם במועדם ,אתם כתיב,
מ"מ גם בשבת למה אין אנחנו מזכירים קדושת ישראל ג"כ ,והכי הוה לן
לחתום מקדש השבת וישראל ,כמו בשבת ויו"ט שאנו מזכירים אחר שבת
ישראל ,גם בשבת הי"ל להזכיר ישראל מאוחרים אחר השבת:
ונראה לומר כי קדושת ישראל כבר יצאנו ידי חובתנו בברכת המצות
ובברכת התורה ,שכל אחד מברך בבוקר אשר קדשנו במצותיו על נטילת
ידים על דברי תורה על ציצית ותפילין וכיוצא ,אלא דביו"ט הואיל
ומברכין על הזמנים שתלוי קדושתן בקדושת ישראל צריכין אנו להקדים
לה קדושת ישראל לומר שקדושתן צריכה לקדושת ישראל להכי מזכיר
קדושת ישראל עוד הפעם ודוק.
סימן לו :בדין אין פולין ואין קורין לאור הנר ביחיד.
שו"ע או"ח סי' ער"ה סעיף א' אין פולין ואין קורין בספר לאור הנר
ואפילו אינו מוציא בפיו שמא יטה ,ואפילו הוא גבוה עשר קומות וכו'
ודוקא אחד אבל שנים קורים ביחד וכו' ע"ש .הכי איתא בשבת )דף יב(:
אמר רבא אפילו גבוה שתי קומות ואפילו שתי מרדעות ואפילו י' בתים זה
על זה חד הוא דלא ליקרי ,הא תרי שפיר דמי .והתניא לא אחד ולא שנים,
לא קשיא כאן בענין אחד וכו' .לכאורה תמוה מאין יצא לו דיוק זה חד
הוא דלא ליקרי וכו' ,דהא כל המשנה מתחילתה ועד סופה מדברת בלשון
יחיד .ועיין להרב פני יהושע מה שתירץ לזה ע"ש.
ואנכי הד"ך נראה לי לפרש דהש"ס מדייק זה מיתורא דמתני' ,דקתני
אבל הוא לא יקרא ,ומאי דנקט הש"ס על ולא יקרא לאור הנר ,כוונתו
לומר וכו' ונחית לדייק מסיפא דמתני' דקתני אבל הוא לא יקרא דלמה
חזר ואמר אבל הוא לא יקרא ,דהא כבר קתני ברישא ולא יקרא לאור
הנר .אלא מוכרח לומר דאתא לאשמועינן דדוקא אם הוא בפ"ע הוא דלא
יקרא ,אבל אם הם תרי שפיר דמי .והיינו שדקדק רבינו הקדוש לומר אבל
הוא וכו' דמה היה חסר אם אמר אבל לא יקרא לאור וכו' ,הגם שהתרנו לו
לראות היכן תינוקות קוראים ,מ"מ הוא לא יקרא .אלא ודאי לדיוקא נקט
הוא לומר הוא בפ"ע לא יקרא ,אבל עם אחרים קורא .והכי ג"כ משמעות
מתני' דקתני לישנא דאבל ,ור"ל הגם שיש שם תינוקות שקוראים עמו
והוא עמהן ,אפילו הכי הוא לא יקרא מפני שהוא אימתו עליהן ואינם
יכולים להזכירו .משמע הא עם אחר יכול לקרות ודוק כי נכון הוא בעה"י.
עוד יש לפרש דכל זה מדברי רבא מסברא דנפשיה קאמר הכי ,ור"ל
דרבא הוא דקאמר הני תרי הלכות ראשונה אפילו גבוה וכו' שנים חד הוא
דלא ליקרי הא תרי שפיר דמי .ועיקר חידושו דרבא הוא זה ,דהגם דבענין
גובה הנר לא חילקו ולא פלגו רבנן ואסרו אפילו במקום דליכא למיחש
לשמא יטה כגון בגבוה ,אפילו הכי בענין הקריאה חילקו ,ולא גזרו אפילו
בשנים בענין אחד ולא אסרו אלא חד ,הא תרי שפיר דמי .ואחר כך מקשה
הש"ס על סברת רבא והתניא ,וגם זה נכון הוא .עוד יש לומר דדייק לה
ממשנה שאינה צריכה ,דשמעינן לה מרישא דלא יפלה לאור הנר ,שה"ה
דלא יקרא ,שזה וזה צריך הסתכלות ,אלא צריכין אנו לומר שמפני שאין
דין שניהם שוה לכך תני להו בשנים ,משום דלא יפלה אפי' בשנים ולא
יקרא דוקא באחד ,וע' להב"ח והט"ז בסי' זה סעיף ב' ,אבל לקרות שנים
יכולים לקרות ומשום הכי תני להו בשנים וק"ל:
סימן מ :אם מותר לטרוף ביצה עם סוקאר בשבת?
אם מותר לטרוף הביצה עם הסוכאר בשבת כדרך שעושין בחול שטורפין
הביצה עם הסוכאר בכף בכח עד שתפוח ותעלה כעלות גדיש בעתו ואחר כך
מערבן עם קאפ"י או ט"יי ,או אסור לעשות מעשה כזה בשבת?

נ"ל שהגם שיהיה הקאפ'י אינו חם כל כך דלית ביה משום בשול,
עיין רש"י ז"ל )שבת קט .ד"ה שריקא טויא( ,מ"מ אסור לטורפם ביחד .וראיה
מש"ס דשבת קל"ג אם לא טרף יין ושמן מער"ש ,ינתן זה בעצמו וזה
בעצמו ע"ש .אלא דעדיין יש להתיישב בדבר ,דאפשר דשאני התם דקא
עביד לרפואה ואסרו זה משום שחיקת סממנים.
ויש להביא ראיה לאסור מהא דפסק מרן ז"ל בשו"ע סי' שכ"א סעיף
י"ו שחלים שדכן מער"ש למחר נותן פול וגריסין ולא יטרוף אלא מערב
שבת ע"ש .וע"ע שם במ"א ס"ק כ"ד וכ"ה דכתב בס"ק כ"ה על דברי מרן
ז"ל שהתיר לעשות אנומלין וז"ל נ"ל דלא הותר אלא לערבן ולאוכלן
כמות שהן ,אבל לטרוף יפה ולסננן אסור וכו' והרי נאסר הטרוף אפילו
בחרדל הנילוש כבר וכו' ע"ש .ועיין בשו"ע שם סעיף ט"ו .ועדיין צריך
להתבונן על זה מתשובת הרמב"ם שהעתיק רבינו ב"י בסוף סי' שכ"א,
ועיין בשו"ע כאן סעיף י"ט ,ועיין עוד באר היטב סי' שכ"א ס"ק כ"ב
מש"כ בשם רש"י דאסור לטרוף ביצים מגולגלים בקערה דמיחזי כמאן
דבעי למשדינהו בקדרה ע"ש:

הצעיר דוד הכהן סקלי ס"ט

סימן מ‡ :אם הים נידון כחומה?
ענין אם הים נידון כחומה לענין היתר טלטול בשבת בעיר המוקפת
בים מצד אחד או מכל צדדיה .עיין במרן ב"י סי' שנ"ו שהביא לשון
הש"ס בעירובין י"ב ממלא הוא דלא מלינן הא טלטול מטלטלינן והא
הפרצה במלואה ,ע"ש פרש"י ופי' רשב"ם דמוכח דהים לא הוי חומה
אם לא יהיה בשפת הים י' טפחים או מתלקט י' בתוך ארבעה ע"ש .ועיין
סי' שס"ג בב"י ובשו"ע סעיף כ"ח ,וע"ש בעולת שבת בסי' רנ"ז ,ועיין
בכנה"ג שם בסי' שס"ג בהגהת ב"י מה שהביא משם רבו בהיתר טלטול
בעיה"ק טבריא ,ועיין באר היטב סימן שנ"ו ס"ק ה' ובסי' שס"ג ס"ק ט',
ועיין להרב ברכי יוסף במה שציין להרב שב יעקב ולהרב כנסת יחזקאל
ולהרי"ע בספר שאלת יעב"ץ ע"ש .ועיין להרב אמונת שמואל סי' מ'
שהעלה להתיר בלי שום פקפוק ,ועיין להרב אוהל יעקב להרב מוהר"ר
יעקב ששפורטש שאלה מ"ו ועיין לו עוד סי' ס"ו:
סימן מב :בדין סעודה ג' ,אי יוצא ידי חובה באכילת עראי דשבת קובעת?
כתב מרן ז"ל בשו"ע או"ח סי' רצ"א דסעודה שלישית אם הוא שבע
יכול לקיים אותה בכביצה וכו' ע"ש .וראיתי להרב מ"א ס"ק א' שכתב
דלאו דוקא בכביצה ,אלא יותר מעט מכביצה ,דבכביצה מיקרי אכילת
עראי כמ"ש ס"ס תל"ב ע"ש .ועיין בסימן תרל"ט סעיף ב' שהוא שיעור
כדטעים בר בי רב ועייל לכלה כדאיתא בסוכה )דף כו (.ע"ש.
והרב חיד"א ז"ל בספרו ברכי יוסף אות ב' כתב וז"ל דהגם דבכביצה
בעלמא היא אכילת עראי שבת קובעת ומשויא ליה קבע ,וכתב הרב שכן
מצא כתוב בשבלי הלקט הלכות סוכה סי' קי"א משם רבינו אביגדור
דאכילת עראי דשבת נחשבת קבע ,וגם ריא"ז ז"ל כתב כן עש"ב .ועיין
ביצה )דף לד (:טעם דשבת קובעת:
ונראה לפ"ז לכאורה דגם אכילת פת הבאה בכסנין אם אכל ממנה
בשבת שיעור כביצה או יותר מיקרי קבע וסעודה הוי כדפסק מרן ,וכיון
דהוי קבע חיובו רמי עליה לברך ברכת המזון כדפסק השו"ע בסי' קס"ח
סעיף ו' שאם אכל שיעור שאחרים קובעים עליו יברך ברהמ"ז וכו' ע"ש,
דכיון דשבת קובעת ואכילת עראי נחשבת קבע הגם דלא אכל שיעור
שאחרים קובעים עליו הוי עכשיו קבע ומברך ברהמ"ז:
אבל כד דייקת שפיר נראה שאין למדין לכו"ע חכמים דבר זה ,דהיינו
לחייבו ברהמ"ז מדמקריא סעודת קבע דשנא ושנא ,דשאני קריאת סעודה
דתליא בחשיבות סעודה ,וכיון דבשבת חיובי מחייב לאכול סעודה אכילת
חיובו שהוא אוכל משום חיוב ,הרי אחשבה לאכילה זו ולכך הוי קביעות
סעודה ,אבל חיוב ברכת המזון תלוי באכילת שיעור שקובעים רוב העולם
עליו שהוא כדי שביעה ,שפת הבאה בכסנין העמידו אכילתה על דין תורה
עד שיאכל כדי שביעה ,כדכתיב ואכלת ושבעת והרי עדיין לא אכל כדי
שביעה ,וכי יתכן לומר שאם אחד אכל ביום השבת כדי שביעה ואחד לא
אכל כדי שביעה ,שזה שאכל מעט יכול להוציא י"ח בברכת המזון לזה

שאכל כדי שביעה שחיובו מן התורה ,משום דגם זה שאכל מעט כיון
שאכילתו בשבת שהיא קובעת ,וא"כ ביום השבת נשתנה דינו מדין חול,
זה לא יתכן שלא מצינו חילוק זה מעולם:
ועוד אפילו אי נימא כהדדי נינהו דהיינו דין פת הבאה בכסנין כדין
הפת דמהני ביה לענין סעודה אכילת שבת דמשויא ליה קבע וגם לפת
הבאה בכסנין כן ,מ"מ נדון דבר מדבר ונלמוד דבר מדבר מה מצינו בפת
גמור שהצריך מרן ז"ל בסי' רצ"א לאכול לפחות כביצה פת ,אלא משום
דאכילת שיעור ביצה קימ"ל דהוי אכילת עראי ולא מיקרי סעודה כדפסק
מרן סי' רל"ב וסי' תרל"ט ,וא"כ צריך לאכול יותר כל שהוא כדעת מגן
אברהם דהיינו ביצה ועוד] .ועיין להרב ערך השלחן אות ב'[ ועל זה
אמרינן דהאי ועוד משלמת אותו השבת שאכילתה חשובה ,אבל אם אכל
פחות מכביצה פת הגם שלענין ברכת המזון חיובו מכזית ולמעלה ,מ"מ
לא מהניא לן בזה לומר שבת קובעת דהא בעינן כביצה ,ולא מהניא לן
האי טעמא אלא אחר שיאכל עד שיגיע לגבול אכילת קבע ,ולא נשאר
אלא האי ועוד בהא מהני לן שבת קובעת שמשלמת האי ועוד:
וא"כ גם הבא מהנדון נמי שהוא פת הבאה בכסנין הכי הוא ,דלא
מהני שבת קובעת באכילתו אלא באכל עד הגבול של קבע שהוא עד
ע"ב דרהאמ"ס ,שהוא אליבא דכו"ע מחוייב בברכת המזון ,ומנ"ד עד
ע"ב ספק ,ופחות מנ"ד לכו"ע לא מיקרי קביעות שהוא מעלה מטה מאה
ושנים וששים גראם .עיין להרב ויאמר יצחק חלק או"ח סי' ח' שכתב
הרב ששמע שהדו"רו הוא שמונה דראהמ"ס וחצי ע"ש ,ועיין להרב
חיד"א בסי' קפ"ח אות ד' ,ועיין להרב פרח שושן כלל ג' סימן ד' ע"ש,
וא"כ אם אכל עד הגבול של קבע ולא הגבול בכלל אזי מהני לן להשלים
השבת שהיא קובעת ,אבל אם אכל פחות מזה דהיינו עד נ"ב דראהמ"ס
שעדיין לא הגיע לגבול ,לא מהני לן בזה שבת קובעת ודיו לבא מן הדין
להיות כנדון ,כן נראה לי מילתא בטעמא:
ועוד נראה דהאי דינא שכתב הרב חיד"א ז"ל ,דכביצה הגם דקימ"ל
בעלמא דהוי אכילת עראי ,מ"מ בשבת הוי אכילת קבע דשבת קובעת,
נראה שאין זה מוסכם אליבא דמרן ז"ל ,שהרי מרן פסיק ותני בסי' תרל"ט

סעיף ב' וז"ל אוכלים ושותים וישנים כל שבעה וכו' ,אבל מותר לאכול
אכילת עראי חוץ לסוכה ,וכמה אכילת עראי כביצה פת וכו' .ומשמע
להדיא דאכילת עראי שהתיר לאכול חוץ לסוכה היינו נמי כל שבעה,
וא"כ הרי בכלל שבעה שבת ויו"ט ,ואי שבת קובעת באכילת כביצה ,א"כ
אינו יכול לאכול כביצה פת חוץ לסוכה בשבת ויו"ט .אלא מוכח דלא
מהני לן בזה לומר שבת קובעת ,ומוכרח לומר כמ"ש הרב מגן אברהם
דכביצה דסי' רצ"א לאו דוקא הוא:
אחר כן ראיתי להרב חיד"א ז"ל בסי' קס"ח אות ה' שכתב וז"ל כתב
מורי זקני מהר"א אזולאי שמצא בכ"י קדמון וז"ל שבת קובעת דאפילו
אכילת עראי חשיבא קבע למעשר ,נראה דגם לפת הבאה בכסנין דקימ"ל
שאם אכל ממנה מעט מברך במ"מ וכו' ,אבל אם קבע סעודתו וכו' נ"ל
דכל אכילת שבת חשיבא קבע כמו למעשר וכו' ע"ש .ומשמע מדבריו
ז"ל דאפילו בכל שהוא כדין מעשר ,אלא שכבר הוכחנו מפת גמור דבכל
שהוא דהיינו פחות מכביצה לא מיקרי סעודה ,ולכן נראה לי דבאכילת
עראי קאמר דהיינו עד הגבול כמ"ש:
ואפשר דיש לכוין גם דברי מרן ז"ל דסי' תרל"ט למ"ש השבלי
הלקט ורבינו אביגדור ,ונימא דהשבלי הלקט מיירי באוכל לחם דרך חיוב
לקיום מצות סעודות שבת שאחשבה לאכילה זו ,ומרן מיירי באוכל לחם
תאוה לחוד:
ורבינו הרב חיד"א מסיק וכתב וז"ל דהרב גנת ורדים כלל ג' סי'
י"א פשיטא ליה דלענין כיסנין אין חילוק בין שבת לחול וכו' ,ולבסוף
העלה הרב חיד"א שדברי הרב גנת ורדים נכונים בטעמם דלענין כיסנין
כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת ,דעל אכילת עראי מברך במ"מ ומעין
שלש וכן עמא דבר עכ"ל ז"ל ע"ש .וספר הרב גנת ורדים אין בידי לראות
טעמו ונימוקו ,שאפשר שטעמו כמ"ש אנן בענ"ד ,איך שיהיה נראה דגם
לסברת החולקים וסברי דשבת קובעת גם לכסנין היינו באוכל עד הגבול
שהוא נ"ב דראהמ"ס כאשר הוכחנו לעיל ודוק:
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מאיר בת עין השלם

משניות דרבי מאיר בעל הנס

תקון ל"ג לעומר
ספורנו

עד הגל הזה

ר' יעקב משה הלל

רשב"י ממתיבתא קדישא ב"כ

ר' שמעון ואנונו

₪32 - ₪39

₪25 - ₪30

₪50 - ₪60

₪195 - ₪235

ר' בניהו שמואלי

הילולא רבא דרשב"י

טובת מראה

ר' רפאל אוחנא

ט.ל.ח החברה רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת

* לא כולל משלוח

