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ויצאשיחה נעימה לפרשת   





 

 
 

 שיח  בס"ד                      נועם
 

 
 

 שיחה נעימה
 דרוש 
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 וייצא   -שיחה נעימה על פרשת השבוע  
 

יב(   כב  )בראשית  השבוע  בפרשת 
וראשו   ארצה  מוצב  סולם  והנה  "ויחלם 

 . מגיע השמימה" וכו' 
 
'ויחלם   יב(  )סח  בפרשתן  רבה  במדרש 

סולם'   סיניוהנה  ארצה'  זה  'מוצב  זה  , 
ההר בתחתית  מגיע  ויתיצבו  'וראשו   ,

לב  השמימה'   עד  באש  בוער  וההר  זה 
 . השמים 

 
מלמדינו   זה  הראהו  מדרש  שהקב"ה 

קבלת   מעמד  את  בחלום  אבינו  ליעקב 
סיני,  בהר  שכפה    התורה  הענין  את  וכן 

עליהם הר כגיגית הנדרש בחז"ל )שבת  
 פח.( עה"פ 'ויתיצבו בתחתית ההר'. 

 
וצ"ב למה הראה הקב"ה ליעקב את ענין  

והכפיה תחת ההר דייקא    מעמד הר סיני 
בחלום זה, ומה בא לרמוז, מה גם שלא  
מצינו שהראה הקב"ה ענין זה לאברהם  

אבינו   אבינו  וליצחק  ליעקב  אבינו  ורק 
 . הראה זאת 

 
במדרש )שם ס"ט ז'( עה"פ 'וירא ויאמר  
מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית  

איתא,   הקדוש  מלמד שהראה  אלוקים' 
 מקדש בנוי וחרב  ליעקב בית ה   ברוך הוא 

 
וכו', 'וירא ויאמר מה נורא המקום    ובנוי 

הזה' זה בנוי, 'אין זה' הרי חרב, 'כי אם  
לעתיד   ומשוכלל  בנוי  אלוקים'  בית 

 לבוא, ע"כ. 
 
וגם זה צ"ב למה הראה הקב"ה ענין בנין  

וחורבנו  המקדש  דוקא    בית  ליעקב 
 בחלום הזה, ומה בא לרמוז. 

 
 הטעם שהראה הקב"ה ליעקב בחלום 

 את המעמד קבלת התורה  
 ובית המקדש חרב 

 
וי"ל בהקדם מה שכ' בס' 'קדושת יו"ט'  

א',   אות  לר"ה  היה  בדרוש  מה  לבאר 
ע"ה   אבינו  אברהם  של  הגדול  הנסיון 

העקידה   בנו  בנסיון  את  לשחוט  שרצה 
יחידו עפ"י צווי הבורא ב"ה וב"ש, הלא 
ביטל אברהם   היה אברהם שכבר  אחד 
והחומריות   הגופניות  אהבות  כל  את 
עוה"ז ממנו, ואין ספק כי לא בא בקרבו  
שום אהבה לבנו זולת רשפי אש שלהבת  

השי"ת,   הגדול  אהבת  החידוש  ומהו 
העקידה רצון    בנסיון  לעשות  כשהלך 

 את בנו יחידו. קונו לשחוט 
 

,  כי מאוד עמקו כוונת השי"ת בזה ותי',  
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כי   זרעו  יען  ואת  לזכותו  הקב"ה  רצה 
  אחריו לדורות עולם בנסיון גדול וחדש 
אשר עוד לא נהיה כזאת מלפנים, על כן  
עשה הקב"ה ולקח מאברהם אבינו ע"ה  
כל מדרגותיו אשר היו לו מקדם, למען  
רק   יתחיל  אשר  פשוט  איש  כמו  ישאר 

עבוד את הבורא ב"ה, ולאיש כזה  עתה ל
לשחוט   מאוד  גדול  הנסיון  יהיה  בודאי 
אשר   לזקנותו  שנולד  יחידו  בנו  את 

ונפשו,   לבבו  בכל  בכ"ז  אהבהו  ואם 
יקריב אותו לרצונו לפני ה' הלא באמת  

 , עכת"ד. תגדל הנסיון עד להפליא 
 
הדורות   שבכל  היה  זה  דכל  בס"ד  וי"ל 
על   נפשם  למסור  מוכנים  בניו  יהיו 

שראינו  ק  וכמו  יתברך,  שמו  דושת 
גופם   מסרו  פשוטים  אנשים  שדוקא 

בוראם קדושת  על  כמש"כ  וממונם   ,
ואת   ]בספרו אור החיים[,  יעב"ץ  היוסף 
אז   שהיה  אברהם  אביהם  מכח  זכו  זה 
בנסיון העקידה במדריגה פשוטה כנ"ל,  
אבינו  להם בטבע מאברהם  ירושה    וזה 
חקירה   בלי  שלימה  באמונת  להאמין 

 ומופת. 
 

  בדרוש לחג השבועות אות   ה'עצי חיים' 
כתב לבאר את המדרש עה"פ )שמות   כ' 

ויקרא   ג'( ומשה עלה אל האלוקים  י"ט 

אליו ה' מן ההר, ובמדרש איתא מן ההר,  
בדרכו של    אלו האבות, ופי' בזכות ההר,  

רגלי   כשעמדו  דהנה  הקדוי"ט  אביו 
אבותינו על הר סיני הרי פסקה זוהמתן  

ולא היה בהם    כמבו' בגמ' )שבת קמ"ו.(
לרע,   נטיה  חידוש  שום  היה  מה  וא"כ 

ברצון  עליהם  שקבלו  במה  גדול    ונסיון 
 עול התורה והמצות.  

 
)שבת דף פ"ח. ד"ה כפה(,    אלא דהתוס' 

למה כפה עליהן הר כגיגית, הלא    שההק 
לנשמע,   נעשה  הקדימו  שם          כבר    ועיין 

יהיו    תבשכ   פותבתוס דשמא  לתרץ 
משום  חוזרים,   הגדולה שיראו    האש 

 שיצאה נשמתן.
 
ההר,   מן  ה'  אליו  ויקרא  המדרש,  וז"ש 

פי'   האבות,  אלו  ההר  שבני  בזכות 
בדרגה    ישראל אפי'  התורה  את  קבלו 

שעמד  כזו,   ע"ה  אבינו  אברהם  בזכות 
כל   ממנו  שלקח  אחר  גם  בנסיון 

 , עכת"ד העצ"ח. מדרגותיו 
 

הקב"ה לקח מבנ"י את כל המדריגות  
לדורות העתידות  לזכות    שהיה להם 

 שיוכלו להחזיק מעמד בכל עת 
 

, דגם בקבה"ת עשה ה'  ולהנ"ל יש לומר
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ולקח מבנ"י כל  ככה לנו להגדיל הנסיון,  
לפני   בקרבנו  השגנו  אשר  המדריגות 
  מעמד הר סיני, ובעת ההיא כפה עלינו 
בכל   התורה  לקבל  כדי  כגיגית  הר 
במדריגה   כשהן  אפי'  המצבים, 

מקודם   שהיו  אף  במדרגת  התחתונה, 
עליון   ובני  אתם  אלוקים  אמרתי  'אני 

בגמ',   כמבו'  כדי כולכם'  היה  זאת    וכל 
יוכלו   ג"כ  שלאחריהם  הדורות  שבכל 

להתוה"ק פשוטים  לזכות  אנשים  וגם   ,
כערכינו שהם בבחינת 'ויתיצבו בתחתית  

 ההר' גם הם יקבלו התורה הק'. 
 
השבועות(   חג  )על  הלב'  ב'כונת  ]ועי' 

ו', שהוא בחינת  שמב' על התיבה 'ויתצב 
שהן  שאע"פ  ניצבה'  וגם  קמה  והנה 

 בתחתית ההר, היא ניצבה[.  
 
דברי   כוונת  בעצם  שזה  להוסיף  ויש 

, שיראו מפני ה'אש הגדולה',  התוס' בתי' 
בכל  היינו   שיש  נסיונות  של  האש 
)קידושין  הדורות  בגמ'  וכדאמרינן   ,

פ"א.( את נורא ואנא בישרא, ע"כ שפיר  
שיהיה בהם כוח    כפו עליהם ההר כגיגית,

 לעמוד מול אש הנסיונות. 
 
היה   אבינו  שיעקב  בחז"ל  מבו'  והנה 
שם   של  מדרשו  בבית  שנים  ס"ג  לומד 

ואח"כ נטמן בבית מדרשו של עבר עוד  
והיה אז ברומו של עולם ודבק  י"ד שנה, 

בהתוה"ק  נפשו  עכשיו  בכל  אבל   ,
כשהלך לבית לבן והיה עובד שם יומם  

מ'( הייתי    ולילה כמשה"כ )בראשית ל"א
ותדד   בלילה  וקרח  חורב  אכלני  ביום 
בפרשתן   רבה  ובמדרש  מעיני,  שנתי 
היה   אבינו  שיעקב  מבו'  י"א(  )ע"ד 
מתפלל כל היום את ספר התהילים, ולא  
לדרגה   ונפל  ללמוד,  כלל  ביכולת  היה 

 תחתונה בבחינת בתחתית ההר. 
 
פועל   שיהיה  כדי  ככה  ה'  עשה  זה  וכל 

בי  בנ"י  שיהיו  בזמן  העכו"ם  דמיוני  ן 
בשעבוד ועול הגלויות ולא יוכלו ללמוד  

תהילים    - תורה, אז גם איש פשוט מאוד  
את   ולעבוד  מעמד  להחזיק  יוכל  אי'ד, 

כמו שהוא,   כל  השי"ת  נטלו ממנו  ולכן 
 .  המדריגות ונעשה כאיש פשוט מאוד 

 
ומטעם זה קודם שהלך יעקב לבית לבן  
הקדים   מאוד,  קשה  במצב  שם  והיה 

לי  והראה  את  הקב"ה  בחלום  עקב 
'והנה סולם  המראה של קבלת התורה  ,

ויתצבו   בחינת  שזה  ארצה'  מוצב 
'בתחתית' ההר, בשפל המצב, וכל זאת  

שיוכלו    בכדי לזכות לדורות הבאים  הוא
להתחזק בכל מצב שהוא, שכמו"כ עשה  
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הקב"ה ליעקב שיהיה בדרגה כזה, שיהא  
להחזיק   העתידות  הדורות  לכל  חיזוק 

 זמן.  מעמד בכל עת ובכל
 

 

 למה רק יעקב אבינו זכה 
 להיות במעמד הר סיני 

 
 

שדוקא   הטעם  בס"ד  לפ'  נראה  ועפי"ז 
  יעקב אבינו זכה להיות במעמד הר סיני, 
וכמבו' ב'עץ הדעת' למוה"ר ר"ח ויטאל  
זצ"ל עה"פ בפר' יתרו 'ויחן שם ישראל  
'ישראל   על  מרמז  ש'שראל'  ההר'  נגד 
סבא' שזה יעקב אבינו ע"ה, מכיון שבנ"י  
ולבם נשבר   ראו את הכפיה תחת ההר, 

 הלא אמרו 'נעשה   למה עשה ה' כל זאת
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ונשמע', ע"כ חיזקם יעקב אבינו שגם לו  
 עשה ה' ככה בעת ביאתו ללבן כנ"ל. 

  
וכל זה היה בכדי ליתן כח ומעמד לבני  
לבוא   העתידין  הדורות  בכל  ישראל 
שיוכלו להתגבר ולעבוד את השי"ת בכל  

 . אופן שהוא 
 

מה שמב' במדרש שהראה ושפיר מובן  
ג"כ את  לו הקב"ה עכשיו בחלום הלילה  

, לרמוז לו כל הגלויות  ביהמ"ק בנוי וחרב
ובזכותו יהיה  ת של כלל ישראל,  והנסיונו 

,  ביכולת להחזיק מעמד בכל מצב שהוא 
שיזכו בקרוב ל'בנוי' ומשוכל לעתיד    עד

   לבוא בבי"א. 

 



 

 מבוא 

 שיח  בס"ד                      נועם
 

 

 

 

 

 תוכן הענינים 
 

 .................................................................... עמ' א' הקדמה 

 האם אפשר לצאת יד"ח סעודה שלישית  

 עמ' ה' ............ ....................... שלא ע"י אכילת פת, ובאיזה אופן

 והגים כשיטות דס"ל דאפשר לצאת יד"ח מתי נ

 .......................................... עמ' י"א  ולא בפתגם בשאר דברים 

 י"אעמ'   ........ .......................  מתי הוא הזמן של סעודה שלישית

 ט"ז  עמ' .. .... ..  מה הדין האם אומרים שבע ברכות בסעודה ג' או לא
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 השיעור השבועי של מורינו הגה"צ  

 אב"ד דקהילתינו שליט"א

 כ"ו חשון תשפ"ג  פרשת תולדותיום ראשון 

 

 הלכות סעודה שלישית בשבת )ג( 

 

: החת"ס בפרשת חיי שרה מב' עה"פ )בראשית כ"ד ס'( הקדמה 

רבבה,   לאלפי  היי  את  ארמי, ה תואל  בת  בבקה  רר"ת    רבב"האחותינו 

היינו דלבן בירך את אחותו רבקה שתתנהג כראוי, ותמיד יהיה נגד עיניך 

, שאינך באה ממשפחה פשוטה, אלא בת בתואל שהיה נכבד ושר יחוסך

 בפדן ארם.

והקשה החת"ס שהרי גם אצלינו מנהג ישראל תורה שמברכין   

לחופה כניסתה  לפני  לכלה  זו  בברכה ברכה  כלה  מברכין  היאך  וצ"ב   ,

ב הארמי  בבית שלבן  כמו  שתתנהג  היתה  כוונתו  הרי  אחותו,  את  ירך 

 והרי בוודאי אין אנו רוצים שבית בישראל יהיה כבית בתואל. בתואל, 

קודם החופה בלבישת   מנהג ישראל לברך את הכלה,  החת"ס  וז"ל 

רבבה,   לאלפי  היי  את  אחותינו  טו"ך(  )הדע"ק  פלא ההינומא  ולכאורה 

 היא לנו? מדוע בחרו בברכת לבן, הברכה אחת 

לבןומב'    מברכת  לאפוקי  הוא  זו  לומר  דברכה  לבן  שדקדק   ,

", איזה בחינה היה לרבקה שהיא אחות לבן, רק זה מה שהיה אחותינו"

קבוע בכחה של רבקה שיצא ממנה עשו ]שא"א שתלד רבקה בן כמו עשו, 
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וירש אם לא משום שיש בה הטומאה שהיתה בבית בתואל ולבן הארמי[,  

שעשו ", ורמז בזה לבן  והיה כאשר תריד, בגימ' "איוזרעך את שער שנ

, וזה מה שהיה כוונת לבן בברכה לרבקה, שמה שיש להם יתגבר על יעקב

 בבית לבן ובתואל יכנס בה ועשו יתגבר.

היי  את  "אחותינו  מברכין  אצלינו  שבקשתינו להיפך"  אבל   ,

זה בני ישראל שאנו מזרע אברהם יצחק ויעקב,    שהאחוה שיש אצלינו

 , ויהיה לאלפי רבבה. מה שיכנס לבית שבת ישראל עומדת לבנות

זצ"ל  זקני  מש"כ  נכון  אל  נבין  רבקה  ובזה  את  ששאלו  מה   ,

אלך ", ופירש"י,  ותאמר אלך)בראשית כ"ד נ"ח( "התלכי עם האיש הזה,  

, והקשה זקני זצ"ל מה היה כוונתה להשיב מעצמי אפי' אם אינכם רוצים

נם, ומה פירוש דבריה, הרי גם הם רצו לשלחה להם כן ולעורר מדנים על ח

שאם אלא רצו להמתין קצת, ולמה אמרה אפי' אם אינכם רוצים, ומב'  

ובהסכמתם השולחים  היו  כלל   ,הם  מרבקה  לצאת  יכול  היה  לא  אז 

,  , כיון דהליכה בעצת רשעים אף שהוא לדבר טוב גורם פגם ישראל לעולם

המשלחים היתה רעה, פעל  ]עי' אוחה"ק ריש פרשת שלח, שלצד שכוונת  

ולכן אמרה אלך מעצמי ולא על   הרע להשלוחים שהמרגלים נעשו רשעים[

, אפי' ידכם, כלומר אין לי אתכם שום קשר בהליכתי לשאת את יצחק

 אם אינכם רוצים, ולכן היה לה האפשרות להקים את כלל ישראל. 

הכלה   את  לברך  הברכה  מנהג  את  שמב'  החת"ס  דברי  כעין  וזה 

 תו של לבן הרשע לברכתינו כנ"ל.אחותינו" את היי, להפוך מברכ"

בגודל   להתבונן  העעל"ט,  בשבת  שאמרנו  מה  על  לחזור  וכדאי 

עבד אברהם היה קפיצת הדרך,עבודת התפילה,   וצ"ב   דהנה לאליעזר 
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של קפיצת הדרך, הרי יצחק היה כבר בן ארבעים שנה,   מה היה צריך לנס

לאליעזר עוד כמה ימים עד שיגיע לחרן    ומה בכך אם הדרך היה לוקח

 בהליכה רגילה בלא קפיצת הדרך.

משום    לאליעזר  שהיה  הדרך  קפיצת  שנס  לבאר  שאמר וראיתי 

ליצחק,    לאברהם שידוך  לחפש  שיעור  כששלחו  על  לוותר  רוצה  שלא 

ואף פעם לא הפסיד שיעור זה, ואם יצטרך כעת   לימוד אצל רבו אברהם

ואמר ימים לפחות איך ישלים את השיעור,  להתעסק בשידוך זה כשבוע  

, עוד תהיה היום בשיעור  לו אברהם אני מבטיחך שלא תפסיד שום שיעור 

יהיה לך קפיצת הדרך בהליכתך ולמחר בבוקר כבר תהיה חזרה מהדרך, ו

לפנות ערב כשיצחק יצא לשוח   למחר  ובכ"ז רואים שחזר רק,  ובחזרתך

 . קרבשדה, והפסיד כבר את השיעור ממחרת היום בבו

והתפלל  שאליעזר אכן עשה את ההשתדלויותוהביאור בזה הוא,  

בדרכיו,   שיצליח  עולם  לבורא  הזמן  להשי"תכל  התפלל  ג"כ   ואאע"ה 

כמבו' בתוה"ק )בראשית כ"ד ז'( שישלח מלאכו ואליעזר יצליח להביא 

אחד היה שלא התפלל והוא יצחק, יצחק היה עסוק שידוך ליצחק, אבל  

איך יוכל שידוך להצליח פרשה שהתפלל לכך, וא"כ  ולא מוכח מה  בתורתו

, וכדדרשי' בגמ' ברכות )ח.( עה"פ בתהילים )ל"ב ו'( 'על אם לא מתפללים

על  זו אשה, שיתפלל  לעת מצא  לעת מצא',  כל חסיד אליך  יתפלל  זאת 

בקפיצת  הלך  וגם  המאמצים  כל  עשה את  אף שאליעזר  על  ולכן  אשה, 

ול לצאת לפועל כי החתן יצחק עדיין אבל השידוך עדיין אינו יכהדרך,  

התפלל,  המחרת    לא  ביום  בדרך  לשהות  אליעזר  הוצרך  זמן  ולכן  עד 

מנחה, שאז ויצא יצחק לשוח בשדה, שיצא להתפלל מנחה, מיד וירא 
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, כבר ראה את הישועה שהשידוך מגיע, ורואים מכך והנה גמלים באים

 שכל הישועה מגיע רק ע"י תפילה. 

זצ"ל היה אומר  לומר את לצאצאיו כשבגרו,    אבי  נזהרין  שיהיו 

שזה  נצור,  אלקי  תפילת  בסוף  עיני"  אשא  למעלות  "שיר  הקאפיטל 

הגון בזיווג  להיוושע  וכמבסגולה  י"א(   ואר,  )ע"ד  ויצא  פר'  במדרש 

שתפילת 'שיר למעלות אשא עיני' התפלל יעקב אבינו בשעה שהלך לבית 

 לבן להנשא. 

להתפלל,   צריכים  ההורים  בודאי    אבל  וגם  והבנות  הבנים 

התפלל  אליעזר  וגם  התפלל  שאברהם  רואים  שכן  להתפלל,  שצריכים 

שימצאו זיווג ליצחק, אבל כל זמן שיצחק לא התפלל התעכב הדבר עד  

 תפילת מנחה של יצחק, שתפילה הוא דבר גדול.

בחומש  לתורה'  וראיתי  זצ"ל   'אזנים  סורוצקין  זלמן  ר'  )מהג' 

וסר גדול מפרשתן, שרש"י מב' בתוה"ק עה"פ גאב"ד לוצק( שיש ללמוד מ

, שהלך להביא את  באר לחי רואי)בראשית כ"ד ס"ב( ויצחק בא מבוא  

שנים,  כמה  לפני  שגירשה  אחרי  שישאנה,  אברהם  לאביו  חזרה  הגר 

שאולי ישמעאל    והסיבה שאברהם גירשה מביתו היה מהפחד של שרה

ה  את  גרש  לאברהם  ואמרה  וג"ע,  בע"ז  יצחק  את  הזאת, יקלקל  אמה 

יצחק   על  כואב  לב  נגרם שהגר היה לה  ועי"ז  יצחק,  והגורם לכך היה 

 שבסיבתו גורשה מבעלה.

שהוא אינו מתחתן לפני שיסיר את כאב הלב    ולכן החליט יצחק 

, שאינו יכול לבנות בית באם יש באיזה מקום אשה אחת של הגר עליו

 מרת לב עליו.
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שאם אחד הולך להתחתן יבדוק  ודבר זה בא ללמד לכל הדורות,   

 .את עצמו היטב אם אין לו אדם שנפגע ממנו ויש לו מרות לב עליו

להזהר בכבוד חברו, ולהזהר לפייס את חבירו מה   וזה לימוד נורא 

, ספר בראשית נקרא ספר הישר, שזה מיישר את האדם איך  שיותר קודם

 להתנהג בחייו.

זה   יד"ח בשיעור  לצאת  הענין  את  ונבאר  סעודות,  שלש  בהל'  נמשיך 

 סעודה ג' במזונות או בפירות, ומתי אפשר לסמוך ע"ז. 

 האם אפשר לצאת יד"ח סעודה שלישית שלא ע"י אכילת פת,   . א

 ובאיזה אופן.            

 " וז"ל:  , צריך לעשותה בפת המחבר בסי' רצ"א בסעיף ה' כותב 

", ל מאכל העשוי מחמשת מיני דגןשאפשר לצאת יד"ח בכ ויש אומרים 

 [. לברך עליו בורא מיני מזונות]והמג"א בס"ק י' מבאר דמאכל כזה צריך  

ובמחבר מביא עוד ב' שיטות, וז"ל 'ויש אומרים שיכול לעשותה  

]היינו במאכל שאוכלין עם הפת,   אפי' בדברים שמלפתין בהן את הפת'

וסברא יכול לעשותה',  ות  דאפי' בפירוהיינו בשר או דגים[, 'ויש אומרים  

 ' ע"כ.ראשונה עיקר שצריך לעשותה בפת, אלא א"כ הוא שבע ביותר

הוא   א"כ  אלא  שמסיים  המחבר  לשון  את  מבארים  והאחרונים 

, וכשי' ה'לבוש' שבאכילה שבע ביותר, היינו באופן שזה כבר אכילה גסה

דהאוכל יומא  בגמ'  דחזינן  כמו  יד"ח,  כלל  יוצא  אינו  גסה   גסה  אכילה 

וע"ז בא המחבר לבאר דרק באופן כזה יכול ביוה"כ פטור מדאורייתא,  
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וכו'. ופשוט שגם במזונות אינו יוצא באופן שיהיה   לצאת יד"ח במזונות

 אכילה גסה. 

יכול לקיים אותה    'שבע' ומה שכ' המחבר בסעי' א' ואף אם הוא   

המחבר הלשון   , אבל כאן כ'שאינו אוכל אז אכילה גסהבכביצה פת, היינו  

נקרא האכילה דאז    'שבע ביותר'הוא    אלא אם כןשצריך לעשותה בפת  

 .   אכילה גסה 

דהחכם מה שכ' המחבר סוף סעי' א'    צריכין להזהר ולזכור  ולכן 

הבוקר שבסעודת  בראשו,  לאכול   עיניו  שיוכל  בכדי  הרבה,  יאכל  לא 

וצר עיקר,  נוקט שסברא ראשונה  וכפי שהמחבר  ג' כהלכתה,  יך  סעודה 

 . ובכל שאר הדברים יוצא יד"ח רק בדיעבדלאוכלה בפת, 

השיטות    שג'  ב'  ס"ק  תמ"ד  סי'  המג"א  מדברי  הנראה  וכפי 

המבוארים במחבר שאפשר לצאת יד"ח באם שבע ואינו יכול לאכול פת, 

דהיינו,   בהדרגה,  הוא  הולך  לאחמ"כ  מזונותראשון  דגים,  או  ,  בשר 

 .פירותולאחמ"כ 

אשונים שאפשר לצאת סעודה ג' בשאר צ"ב מה הוא סברת הר  

מפת,    הדברים הסעודות חוץ  מב'  שלישית  בסעודה  הנפק"מ  ומאי 

יד"ח   הראשונות של שבת, שבסעודות אלו לא מצינו שום היתר לצאת 

 במאכל אחר חוץ מפת. 

הלוי'  וז"ל,    ה'שבט  זה,  ענין  מב'  נ"ז  סי'  א'  'דרך העולם בחלק 

]ובשבת להיפך אחד   אחד בלילהלאכול בכל יום ב' סעודות אחד ביום ו

שלישית משום כבוד    בשבת מוסיפין עוד סעודהבלילה ואחד ביום[, אלא  

 הראשונות צריך דוקא פת כמו שרגיל בימות בחול שבת, ולכן בב' סעודות  
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החול[,   מסעודות  פחותים  יהיו  שבת  שסעודות  א"א  משא"כ  ]שהרי 

כבוד   בזה  ניכר  שכבר  תרגימא  במיני  מועילה  ג'  במה   שבתסעודה 

 שהוסיף אכילה זו על ב' הסעודות הראשונות, עכ"ל.

ה'  לבושב"  נפלא" בסי' רצ"א סע'  בביאור  זה  ענין  דהרי  מבאר   ,

חיוב ג' סעודות בשבת גמרינן בגמ' )שבת קי"ז:( מהא דכתיב ג' פעמים 

"היום"   ומדכתב  המן,  בפרשת  ילפינןהשלישי  'היום'  הסעודה     דממנו 

תמצאוהו בשדה[ היינו לומר    היום לא]דכתיב    שלילי בלשון    השלישית

שאף אם לא יהיה המן שהוא פת, מקיימין המצוה ע"י מיני תרגימא או 

שאפשר לצאת בסעודה שלישית   ומדייק ענין זהבשר ודגים או פירות,  

שב' "היום" שכתוב ראשונה ,  ג"כ מלשון הכתוב בתורהשלא ע"י פת  

שיאכלו את המן, ופעם השלישי   חיובי  יבת "היום" הוא בלשוןבפסוק, ת

"היום" מוסב על השלילי שאם לא תמצא את המן, אעפ"כ יקיימו מצות 

 סעודה זו ע"י שאר הדברים חוץ מהפת. 

ויש לציין דבימי ר"ת לא היו נזהרין לאכול סעודה שלישית בשבת,  

'וכן פי' ר"ת שלא   ,וז"ל  שמצינו בתוס' במס' בכורות )דף ב: בד"ה שמא( 

היה נזהרים משלש סעודות, ]ומדייק זאת[ מדאמר בפ' כל כתבי )שבת דף  

קי"ח:( דאמר רב נחמן תיתי לי דקיימית ג' סעודות, משמע שכולן לא היו 

 נזהרים בהן.

)אידרא זוטא דף ק"צ( שכ'    בלשון הזוה"ק  ובספ' 'יין רוקח' מדייק 

ן יומאי לא בטילנא אלין תלת אסהידנא עלי דמ  אמר רבי שמעון בר יוחאי

, ע"כ, שרשב"י ביום פטירתו מן העולם העיד על עצמו, שמיום  סעודתא

שעמד על דעתו לא ביטל מלאכול ג' סעודות בשבת, ומשמע דבימי רשב"י 

 לא היו נזהרין בסעודה הג'.
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כה    שאנשים  שלישית  סעודה  לערוך  הענין  גדולת  מכאן  ורואים 

שלא ויתרו אף פעם על סעודה שלישית,   גדולים שיבחו את עצמם לזכות

 .שבזמנם לא הוקבע סעודה ג' לחובהאבל רואים ג"כ 

אדם    חייב   )שבת קי"ז:( כמה סעודותמפשטות לשון הגמ'  אבל   

בשבת,   והאחרונים שלשלאכול  הראשונים  רוב  הסכמת  הוא  וכן   ,

 . שסעודה ג' היא חובה

"ח סעודה זי"ע יצא יד  שהאדמו"ר הזקן  מקובל אצל חסידי חב"ד 

תורהג'   ובדברי  דהו  כל  לציין   בטעימה  וכדאי  'מאמר'[,  חב"ד  ]בלשון 

ג"כ את ד' השיטות   מביא  סי' רצ"א סעי' ז'בשו"ע הרב  שהאדמו"ר הזקן  

וז"ל:  יד"ח סעודה שלישית,  שמביא המחבר באיזה אופן אפשר לצאת 

ש ויבכל מאכל שמברכין עליו בורא מיני מזונות שנקרא מזון,    'יש מקילין

עוד שאפי' בפירות יכול   ויש מקיליןשיכול לקיים ע"י בשר ודגים,    מקילין

ואין לסמוך כלל על כל זה אלא א"כ א"א כלל בענין אחר, כשהוא לקיימו,  

 , עכ"ל.שבע ביותר

דאין    כתב  בשו"ע  הזקן  האדמו"ר  שגם  להדיא  כאן  מבו'  הרי 

 . סעודה ג' על דברים אלו אלא על הפת לסמוך כלל לצאת יד"ח

זצ"ל בספר אור תורה פר' בשלח, מבאר   אבל הגה"ק ה'צמח צדק' 

 . ע"פ חסידות שיוצאים יד"ח סעודה ג' במיני תרגימא בלא פת

שלא   נהגו  התניא  בעל  של  יוצ"ח  חב"ד  בית  אדמור"י  שאר  וכן 

סבירו  לאכול פת בסעודה ג' אלא יצאו במאמר של ד"ת וטעמו פירות, וה

]כמבואר בב"ח[, ואמרו   שסעודה שלישית מרמז על לעתיד לבאהטעם  

, ]ועפ"ז עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה, אלא דברי תורהחז"ל  
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באכילה ושתיה גם אצלינו בסעודה ג' משום   אפשר לבאר למה ממעטין

 שעוה"ב אין בו אכילה ושתיה אלא ד"ת[. 

בליובאוויטש  המקור  פת    וזה  אכלו  אמרו שלא  אלא  ג'  בסעודה 

 דברי תורה, שהרי זמן זה מרומז על לעת"ל כנ"ל.

זי"ע, בסי' כ"ט    'משמרת שלום' מהרה"ק מקוידינוב  אבל בספר 

, ומביא אריכות דברים בענין חיוב אכילת פת בסעודה שלישית מבאר  

, וז"ל, דמי שאינו נזהר בזה שהפליג מאוד בעונשובשם רשב"י    מהזוה"ק

קדישא   מזרעא  דמרן    דישראללאו  ומציין  ע"כ,  הק' הוא,  הבעש"ט 

זו, על סעודה  באותו   ותלמידיו הזהירו מאוד  בוקי סריקי  לתלות  וח"ו 

ג' בסעודה  מקיל  שהיה  זי"ע[  התניא  ]בעל  הרב  רבינו  קדוש  , צדיק 

נזהר  כי היה מחבריא קדישא ומסתמא היה  יאמין,  ולא  ישתקע הדבר 

אמת שהוא  לומר  תמצי  אם  דאף  החברים,  להרהר  כשאר  לנו  אין   ,

כמו שהאריך בזה הגה"ק הבני   ס ושלוםאחריהם ולעשות כמעשיהם ח

 יששכר, עכ"ד.

בעריכת   לנהוג  שצריך  הזהירות  בגודל  מבהילים  אלו  ודברים 

 . סעודה שלישית בפת, ולא להתלות באילני רברבי בענין זה

שהרה"ק מסאטמאר זי"ע היה מזכיר  בזמירות דברי יואל מביא   

, שרשב"י התפאר ביום פטירתו שאף פעם  י הזוה"ק הנ"לתמיד את דבר

שלישית,   סעודה  הפסיד  כשהנאצים   ומספריםלא  סאטמאר  שבעירו 

יכולים להתאסף בביהמ"ד שהיה מצב של   היו  ולא  כבר היו שם  ימ"ש 

,  אעפ"כ לסעודה שלישית היה מתאסף לערוך אותו במניןסכנת נפשות,  
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רוך טיש, אבל מסר נפשו ולא  על אף שבשני הסעודות הראשונות חדל מלע

 שינה מהרגלו וערך שולחנו ברבים. 

בספר גדולי הדורות ]סיפורים על גדולי הדורות הקודמים[ מביא  

קמאי  וחסידי  מיקירי  )היה  ז"ל  רוזנברג  אורי  ר'  הרב  שסיפר  מה 

דירושלים(, שהגיע יהודי אחד להרה"ק מסאטמאר זי"ע כששהה במושב 

לו חלומות רעים שצריכים להתענות עליהם   מירון והתאונן לפניו כי יש

ויש לו מזה הרבה צער, ורוב החלומות הרעים באים בלילי שבתות, שאל 

אותו רבינו האם נזהר באכילת שלש סעודות בשבת, והשיב לו יהודי זה, 

כי רק ב' סעודות בלבד הוא מקיים בשבת, וסעודה שלישית אינו מקיים  

אכילה,   על  תאבון  לו  אין  שיקבלואמר  כי  זצ"ל  רבינו  מעתה   לו  עליו 

כל   ממך  ה'  ויסיר  סעודות,  שלש  לקיים  היטב  זהיר  להיות  והלאה 

 . החלומות הרעים, וכך הוה

והדבר היה לפלא לפני החסידים, דמה הקשר של שלש סעודות עם  

החלומות הרעים, עד שגילה להם הגה"צ רבי משה קליערס זצ"ל רבה של 

זוטאטבריה, שזה   ב'אידרא  יוחאי 'מפורש  בר  רבי שמעון  וז"ל: אמר   ,

סעודות   הג'  ביטלתי  לא  תענית   ובזכותומעולם  להתענות  הוצרכתי  לא 

, כי הנזהר בג' סעודות אין גוזרין עליו גזירות רעות, ואינו חלום בשבת

 חושש לחלומות רעים, ע"כ.

שצריך ליטול ידים לסעודת פת   ורואים מדברים אלו גודל הענין 

נוקט בסעודה שלישית בזה אבל  דעות  ד'  יש  וכדברי המחבר שאמנם   ,

 כסברא ראשונה שצריך לעשות סעודה זו בפת



 

 יא 
 

 שיח  בס"ד                      נועם
 

 מתי נוהגים כשיטות דס"ל דאפשר לצאת יד"ח גם בשאר דברים  .ב

 ולא בפת,             

ראשונה עיקר   שסיים, 'וסברא  הרמ"א כ' על דברי המחבר הנ"ל 

שצריך לעשותה בפת דוקא, אא"כ הוא שבע ביותר, שאז יכול לסמוך על 

שכשאין יכולין לערוך  מזונות או בשר ודגים או פירות, והוסיף הרמ"א  

להיות בשבת בערב פסח שחל  כגון  פת   סעודה שלישית  לאכול  ואסור 

 .יכולים לצאת יד"ח סעודה זו כשאר השיטותלאחר חצות, אז 

ברמ"א סי' תע"ד סעי' א', 'ערב פסח שחל בשבת יקיים   וכן מבו' 

 סעודה השלישית במיני פירות או בבשר ודגים' כדלעיל ס' רצ"א. 

יעקבה"  לבשר    מדייק, מלשון הרמ"א"  חק  פירות  דהקדים  שם 

ודגים, וז"ל, 'אע"ג דלעיל בסי' רצ"א מבואר דיותר טוב לעשות סעודה ג' 

הרמ" כ'  וכאן  מבפירות,  ודגים  ומבאר  בבשר  תחילה,  פירות  דמשום א 

ג'   סעודה  לקיים  טוב  יותר  לכן  לתיאבון  המצה  בלילה  לאכול  שצריך 

 , שאינו משביע כולי האי, עי"ש. במיני פירות

בסי' תע"ד ס"ק ב' כ' דגם בע"פ שחל בשבת יותר טוב    אבל המג"א  

מפירות,   דגים  או  בשר  והמשנ"בלאכול  הרב  השו"ע  עי"ש,   וכ"כ 

 .ון הרמ"א לאו דוקאולדבריהם צ"ל דלש

 מתי הוא הזמן של סעודה שלישית.  .ג

זמנו של סעודה שלישית משהגיע  בסי' רצ"א סעיף ב' כ' "  המחבר 

המנחה  גדולה[,    זמן  מנחה  ]זמן  ומחצה  שעות  משש  עשהו    ואם דהיינו 

 ". קודם לכן לא קיים מצות סעודה שלישית
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לקיים את הסעודה השלישית,   והנה בגמ' לא מצינו זמן מסויים 

 ובגמ' רק דרשינן את ג' ה"היום" לחיוב ג' סעודות.

בפרק   הרמב"ם, המחבר נקט כשיטת  ויש ע"ז מחלוקת הראשונים 

ל' הלכה ט' בהל' שבת וז"ל: "חייב אדם לאכול שלש סעודות בשבת, אחת 

מפורש   ומב'  במנחה",  ואחת  שחרית  אחת  הרמב"ם   שדעתערבית, 

בגמ' פסחים דף י"ג   וכן רש"י.  כה להיות בשעת המנחהשסעודה ג' צרי

כי ג"כ נקט כדעת הרמב"ם וז"ל, 'ערב פסח אין אוכלין סעודה שלישית  

, ואם יאכל קודם לכן אין יוצאין יד"ח',  זמנה הוא מן המנחה ולמעלה

וזהו דעת המחבר שאין לאכול סעודה ג' אלא מן המנחה ולמעלה, וכן דעת 

 תוס' במס' שבת קי"ח. 

וז"ל "דעת הבה"ג  אבל    שאין  ומביאו הרשב"א, הרמב"ן והר"ן, 

ובמנחה בשחרית  כדרכן  להיות  הללו  סעודות  לפי"ז  חיוב  ונמצא   ,"

 .דאפשר לאכול סעודה ג' גם קודם חצות

, וכלשון המחבר שזמנה הוא ולהלכה נקטי' כדעת רש"י והרמב"ם 

סעודה משש שעות ומחצה ולמעלה, ואם עשהו קודם לכן לא יצא מצות  

 שלישית, וצריך ליטול ידיו עוד הפעם ולאכול סעודה זו בזמנה.

המג"א  ע"ז  בשבת,   ומב'  שחל  ער"פ  בהל'  וכן  שבת  בהל'  כאן 

זמן  לפני  ג'  סעודה  השנה שאם אכל  שבתות  בכל  היא  ההלכה  שאמנם 

מ"מ כשאי המנחה לא יצא יד"ח וצריך ליטול ידיו עוד הפעם לסעודה ג', "

]היינו בערב פסח שחל בשבת[ אחר חצות היום,   ת אפשר לאכול סעודת פ

הבה"ג   שי'  על  לסמוך  אז  סעודה אפשר  יד"ח  לצאת  דאפשר  דס"ל 

 שלישית גם לפני חצות היום". 
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כתב וז"ל "ולא העתקתי מה    ס"ק ז'בשעה"צ    סי' רצ"אוהמשנ"ב   

קודם חצות כדי לצאת עכ"פ שכתב המג"א דיחלק את הסעודה לשנים  

דהוא חומרא דאתי לידי   ף בזה מקיים סעודה ג',איזה פוסקים דס"ל דא 

דאינו קולא פוסק  המחבר  דהרי  צריכה,  ברכה שאינה  שעושה  ", משום 

יוצא יד"ח סעודה ג' לפני חצות, וע"י החומרא שכן יטול ידיו לסעודה זו 

 זה קולא בענין ברכה שאינה צריכה, וחולק על המג"א. 

לבאר דברי המג"א דאין  אות ד'( כ'    בסי' רמ"ט )קו"א  השו"ע הרב 

שאי"צ ברכה  חשש  "כיון  בזה  מצוה ,  לצורך  שיטת  שמתכוין  דהרי   ,"

יד לצאת  אז  שאפשר  חובתוהבה"ג  ברכה    י  מיקרי  לא  ולכן  ג',  סעודה 

 שאינה צריכה.

שמחלקין  בשבת  שחל  בע"פ  נוהגין  אנו  הבוקר    וכן  סעודת  את 

, וממהרין לאוכלו עד קודם זמן אכילת הראשונה של יום השבת לשנים

הבה"ג, שי'  לפי  ג'  סעודה  יד"ח  בזה  ויוצאין  שישנם   חמץ,  מכיון  אבל 

שיטות לפני   הרבה  זו  בסעודה  יד"ח  יוצא  דאין  המחבר  דעת  הוא  וכן 

א דל   לכן אוכלין פירות אחה"צ לצאת יד"ח שיטות אלו הסובריןחצות,  

 יצא יד"ח בחלוקת הסעודה הראשונה מכיון שעדיין היה לפני חצות היום. 

לפי המבו' לעיל דהמחבר בסעי' ב' פוסק כדעת רש"י אבל יש לעיין   

הרי בכל שבתות השנה רוב    והרמב"ם דכל סעודה יש לה זמן הראויה לה,

, והלא לאחר חצות היוםהעולם נוטלים ידיהם לסעודת הבוקר של שבת  

רש" יד"ח לדעת  יצאו  לא  לכאורה  וא"כ  סעודה שלישית  זמן  כבר  זה  י 

לפני  כשאכלו  ג'  סעודה  יד"ח  יוצאין  שלא  כמו  בוקר,  של  שבת  סעודת 

 חצות היום. 
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שסעודת שחרית זמנה עד סוף שעה שישית,   כן מבו' בב"ח  ובאמת  

 , ע"כ.אחר שעה שישית עבר זמנהאבל 

תי צריך להיות לפי עניות דעוז"ל, "באמת  וכ"כ ה'ערוך השולחן' 

, שהרי כמו שהסעודה הסעודה השניה ]סעודת הבוקר[ רק קודם חצות

השלישית צריך להיות רק אחר חצות ה"ה סעודת שחרית צריך להיות 

נראה   והטעם  חצות,  מ"היום"קודם  גמרינן  סעודות  דהג'  צריך    כיון 

להיות לכל אחד זמן קבוע בפני עצמו, אבל תמהני למה לא הזכיר אחד 

ולכן אני אומר אף שהפוסקים לא הזכירו זה מ"מ סקים דבר זה,  מן הפו

 ", ע"כ.ברור הוא שהסעודה שניה צריכה להיות התחלתה קודם חצות

נוהגים    שאמנם  מקומות  שחרית כן  יש  תפילת  את  ומתחילין 

בכדי לצאת יד"ח סעודה שניה של השבת ]סעודת הבוקר[   בשבת מוקדם

 נו לא נוהגין כן, וצ"ב.כדעה זו ולאוכלה קודם חצות, אבל אצלי

ולא אכל סעודת    שפסק דאם נאנס  בסעי' א'דברי הרמ"א  והנה גם   

ג' הסעודות ביום השבת, ולמעשה לפי   יד"ח  יכול לצאת  דעת ליל שבת 

הראשונה, סעודה  חובת  עי"ז  יצא  לא  הנ"ל  שזמנו   הראשונים  מכיון 

פשר  קבוע בליל שבת דוקא, ורק לדעת הבה"ג שסובר שאין זמנם קבוע, א

 לצאת יד"ח הסעודות בכל זמן שהוא ביום השבת. 

ברא"שולמעשה    הוא  מקורו  הרמ"א  דהרא"שדין  במפורש   ,  כ' 

דאם יש לו איזה צורך שאין יכול לאכול הסעודה בליל שבת, יכול אפי'  

 לכתחילה להמתין ולאכול ביום ג' סעודות, וכן כתב המג"א בסי' רע"ד.
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י לצאת יד  י אפשרפוסק דא   ם כןהרי הרא"ש עצמו ג  ריך ביאור וצ 

סעודה שלישית לפני חצות, ומהו הנפק"מ בין סעודות הראשונות   חובתו

 לסעודה שלישית. 

וראיתי בדברי האחרונים שמב' דיש נפק"מ בין סעודה שלישית   

, דבליל שבת הרי הגיע לאדם חיוב לאכול סעודה לב' הסעודות הראשונות

ואח"כ כשמגיע היום מגיע לאדם עוד חיוב לאכול סעודת שחרית, ולכן 

ולצאת    שהחיוב כבר נמצא על האדם יש לו את האפשרות לשנותםמכיון  

משא"כ "ח סעודת לילה ביום וחובת סעודת היום לאחר חצות היום,  יד

הראשונים א"כ   לדעת  חצות  לפני  ג'  סעודה  אופן  בשום  לאכול  שא"י 

, ולכן לדבריהם עדיין לא הגיע על האדם כלל חיוב סעודה ג' לפני חצות

 לשי' אינו בשו"א לצאת יד"ח סעודה זו לפני חצות. 

יכול לחלק את הסעודות   , אז אםמשא"כ ערב פסח שחל בשבת 

מה טוב ומה נעים, שהרי יש שי' הבה"ג שיכולים לצאת אז יד"ח סעודה  

לשי' הראשונים דא"א לצאת יד"ח סעודה זו, אז אנו מצרפים ג', אבל  

ואז,   את השיטות ע"י פת,  יד"ח סעודה השלישית שלא  שאפשר לצאת 

והמשנ"ב הרב  והשו"ע  המג"א  פירו  לדעת  או  דגים  או  בשר  ת, יאכל 

צריך לאכול לכתחילה פירות, ואם לאו יאכל בשר או   ולדעת החק יעקב

 דגים, ובזה יצא יד"ח סעודה ג' גם לשי' אלו.

י"ב כשמעתיק את הד' שיטות    ב'ערוך השולחן'  סי' רצ"א סעיף 

פירות,   ודגים,  בשר  מזונות,  פת,  ג',  סעודה  לגבי  המחבר  כתב שמביא 

, משום דהכרח שכן הוא, א פתלבאר דעת המחבר דס"ל דדבר הראשון הו

דלפי חשבון העומרים של המן שנפל לכל אחד ואחד, נשאר לשבת אחה"צ 

 חלה אחת, וא"כ מוכח הדבר שבסעודה ג' צריך לכתחילה פת. 
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 " עוד,  שדעת  ומוסיף  והטור כיון  והרא"ש  והרמב"ם  הרי"ף 

ועבירה גדולה ביד המקילין  חלילה להקל בזה,    שצריך דוקא פת  ע"והשו

, ויש להזהר ע"ז מאוד מאוד, ואין היתר כי אם בזה לתת מיני תרגימא 

ידי חובתו בלא פת עתידין לחולה,   והמזלזלין בסעודה שלישית לצאת 

 " ע"כ.ליתן את הדין

לעורר אחד את חברו    דברים נוראים אלו צריכין לתת התעוררות 

ולהיזהר מאוד בסעודה של וגם לתת את הדעת  ישית לאכול דוקא פת, 

דברי הזוה"ק שהבאנו לעיל, וגם לרבות שכל השיעור פת הנדרש לסעודה 

 זו הוא כביצה ומעט יותר, והרי גם כל הברכות יש בשמירת סעודה זו.

 מה הדין האם אומרים שבע ברכות בסעודה ג' או לא.  .ד

ג'  בסעודה  ברכות  שבע  בירך  שלא  נהג  זי"ע  חיים  וכן  הדברי   ,

אבל במקומות שלנו יוצאי אונגארע'ן נוהגין לברך  נכדיו ויוצ"ח,  נוהגין  

 . שבע ברכות גם בסעודה שלישית, ונהרא נהרא ופשטיה

 הוא כדלהלן. וטעם ב' מנהגים אלו 

דבגמ' )כתובות ז:(  איתא ת"ר מברכין ברכת חתנים בעשרה כל   

שבעה, אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות, ופרש"י שם, שבא אל 

 ודה אדם שלא היה שם אתמול. הסע

]ולכן בשבת א"צ    דשבת נחשבת לפנים חדשותובתוס' שם מב'    

לברכת חתנים פנים חדשות[, דאמרינן באגדה מזמור שיר ליום השבת, 

 אמר הקב"ה פנים חדשות באו לכאן, עכ"ד התוס'.
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הל' נישואין סי' ס"ב ובמח' סעי' ח', דהא דאמרי'   ומב' בטור אה"ע 

הלילה  בתוס'   בסעודת  דוקא  הוא  חדשות,  לפנים  נחשבת  ששבת 

שלישית בסעודה  לא  אבל  השחרית  הטעם ובסעודת  שם  מב'  והב"י   ,

כך" כל  עיקר  אינה  שלישית  במיני דסעודה  דיוצאים  מ"ד  דאיכא   ,

 . סעודה שלישיתולכן יש נוהגים שאין אומרים שבע ברכות בתרגימא, 

דעת    וכן  באה"ע  הטור  ברכות  דעת  שבע  מברכין  דאין  המחבר 

, וז"ל, שבת ויו"ט הוי כפנים חדשות בלילה ובשחרית, בסעודה שלישית

 . וכן פשט המנהגאבל לא בסעודה שלישית, 

נהגו במדינות אלו וז"ל: עכשיו  אבל הרמ"א שם חולק על המחבר   

"כ יש פנים חדשות, ועוד דרגילין  , משום דבדרלברך ז' ברכות בסעודה ג'

, היינו שדורשים ד"ת בעת סעודה ג'  והדרשה הוה כפנים חדשות לדרוש  

וכן הוא בתשו' הרמ"א שאומרים בשבע ברכות וזה נקרא פנים חדשות,  

 .שבע הברכות בסעודה ג' משום שדורשים בד"ת 

וצ"ל דאע"ג דבימות החול אין סומכין ע"ז דאמירת ד"ת בסעודה  

   ום פנים חדשות, מ"מ בשבת סומכים ע"ז.הוה במק

ברכות    ז'  שנוהגים  לאלו  ב' הטעמים  ברמ"א  לפי המבואר  וא"כ 

שנוהגים לא לומר שבע ברכות בסעודה ג'    לכן יש מקומותבסעודה ג',  

הנ"ל,   טעמים  ב'  שם  שייך  ד"ת דלא  לומר  לא  נוהגים  שהם  משום 

 ציבור הנאספים אינם פנים חדשות.  בסעודה שלישית, וגם בדר"כ

ג',    לומר ד"ת בסעודה  נהגו  כן  אבל בקהילות מדינת אונגארע'ן 

 . ולכן אנו נוהגים לומר ז' ברכות גם בסעודה ג'



 

 יח 
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וז"ל,    מב'  מפאנו  חדשותהרמ"ע  פנים  שבת  הוה  סוד  , עפ"י 

 .וסעודה שלישית שווה לשאר הסעודות

פנים חדשות בסעודה    דאפי' אם יש  יה" הדברי חיים אבל מנהג ה" 

ברכות,   שבע  מברכין  אין  כן,  ג'  נהגו  למה  ברור  אינו  ויש והטעם 

כפי  נהגו  ג'  דסעודה  משום  הוא  הטעם  כי  לומר  שרצו  מהאחרונים 

היום" ב"סדר  אין   המבואר  וגם  זו  בסעודה  האכילה  בצרכי  שמיעטו 

אוכלין מאכלים חשובים, כבר חל על סעודה זו ההגדרה שאין אכילתה 

פנים   חשובה, שם  יש  אם  אפי'  זו  בסעודה  ברכות  שבע  אמרו  לא  לכן 

 חדשות וגם דורשין בד"ת. 

אבל נחזור למה שהבאנו לעיל את הנהוג אצלינו כשי' הרמ"א,             

שאומרים ד"ת בשעת הסעודה, ומברכין שבע ברכות בסעודה שלישית, 

 וכל אחד ינהג כמנהג מקומו.

 



 

 
 

 
 

 


