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אור החיים הקדוש

זמני השבת

ָרֵאלּוְבֵני רוּ ִיש ְ ְרצוּ ּפָ ש ְ ְרּבוּ ַוּיִ ַעְצמוּ ַוּיִ ְמֹאדַוּיַ ֵלא,ֹאדמְ ּבִ ּמָ יַוְיִהי('זפסוקאפרק)!ֹאָתםָהָאֶרץַוּתִ ֹדתָיְראוּ ּכִ ַעש  ֱאלִֹקיםהָ ֶאתַהְמַיּלְ ַוּיַ
יםָלֶהם ּתִ ('כאפסוקאפרק)ּבָ

מקיימותולא',הרצוןאתעושותויוכבדמרים
נותן'הולכן.זכרכללהרוגפרעהגזירתאת
ים"להם .יחוסזהשבתיםמפרשי"רש."בָּתִּ
.ומלכותלויהכהונהשליחוס
זוכהומרים,ואהרוןלמשהזוכהיוכבדוכך

זהשכר.בניהמבנייוצאיםדודביתששושלת
להצילשהשתדלתןכמו.מידהכנגדמידההוא
לפיהםהולךביהדותשהייחוסהזכריםאת

תזכוכך,ישראלבעםהייחוסעלושמרתם
.ישראלבעםשישמהייחוסחשובחלקשתהיו

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשעטבת ' כא

י ַלְחּתִ יִתיָיִדיֶאתְוש ָ ֹכלִמְצַרִיםתאֶ ְוִהּכֵ ּבְ
רִנְפְלֹאַתי ֶ הֲאש  ִקְרבּ ֶאֱעש ֶ לַּ ֵכןְוַאֲחֵריוֹ ּבְ חְיש ַ
('כפסוקגפרק)ֶאְתֶכם

לאה"הקבלמה:('יחפסוקג)החייםאורהשואל
להםושםהמצריםעלהיאוראתהציףפשוט
היוהחושךמכתשבזמןאו,אחדברגעסֹוף

למה.ויוצאיםהרכושכלאתלוקחיםישראל
ישראלבניאחרירדפושהמצריםחשובהיה
,מהם"הושאל"שרכושםאתלהשיבבכדי

?סוףיםבתוךבסופםויטבעו

:בדברסיבותשתיהחייםאורהונותן

ישראלעםאתלשעבדהחלושהמצריםכפי
מפרעהנפטרה"הקבכך,ובהדרגהבעורמה

.מדהכנגדמדה,ובהדרגהבעורמהומהמצרים

מתוך).הואברוךלישראלהבטחתושומרברוך

אתחישבהואברוךשהקדוש(פסחשלההגדה
אבינולאברהםשאמרכמולעשותהקץ

:(’יד-’יגטובראשית)שנאמר,הבתריםביןבברית
ֹּאֶמר“ םוַי ֹּעַַלְַאְברָּ ַדעיָּד ַזְרֲעךַָּיְִּהיֶהגֵּרכִּי.תֵּ

ֹּאְבֶאֶרץ ּנּווֲַעבָּדּום.לֶָּהםל םוְעִּ אֹותַאְרַבעאֹּתָּ מֵּ
נָּה ֹּדּוֲאֶשרַהּגֹויֶאתוְגַם.שָּ ןיֲַעב ֹּכִּידָּ י.ָאנ וְַאֲחרֵּ
”ּגָּדֹולבְִּרֻכשיְֵּצאּוכֵּן
עםצריכיםשהיוהשנה400-המנייןאת

לספורהחל,במצריםבעבדותלהיותישראל
יצחק.יצחקמהולדתהחלברחמיוה”הקבלנו

,(’כוכהבראשית)60בגיליעקבאתהולידאבינו
שנה130בגיללמצריםיורדאבינוויעקב

היהישראלשעםיוצאוכך.(’טמזבראשית)
היהלאשמתוכם,שנה210רקבמצרים
לוי.בחייםהיוהשבטיםעודכלשעבוד
בגילונפטרהשבטיםמכליותרימיםהאריך

נותרומצריםיציאתועדלויומשמת.שנה137
קושי.השעבודשלהשניםשהםשנה117

עלשנקראה]מריםשנולדהמרגעהחלהשעבוד

לפנישנה86,[בשעבודשהחלההמרירותשם
.מצריםיציאת

,רציניתהנחהזו400במקוםבלבדשנה86
בוטללאמדועהנחהקיבלנוכבראםאך

נשאריםפשוטוהיינולגמריהשעבוד
?שנה400-הסוףעדבמצריםבגלות
:(אשמותשמעוניילקוט)המדרשכךעלעונה

עמליםהיו,גושןבארץישראלכשנתיישבו
יעקבלהםשתיקןהמדרשותבבתיבתורה
כךעלומצטעריםְמֶצריםוהיו,ובניואבינו

ובזה,אבותיהםמארץבגלותהםשנמצאים
מאותו[זהבזכות]נפטרו,צערבאותושהיו

ומתו,יוסףשמתוכיון.הקשההשעבוד
הםמחסריםהתחילו,דוראותווכלהשבטים
להםשהיהצעראותומןובטלו,מתלמודם

והסיחו,אבותיהםארץאתשעזבוכךבשל
נהיההבה:ואמרו,הישועהמןדעתם

משבטחוץ,מילהבריתהפרווכולם.כמצרים
:שעדמצריםארץבכללהתפזרוהחלו.לוי
לֵּא“ מָּ ָאֶרץוַתִּ םהָּ :יוחנןרביאמר.”אֹּתָּ

קירקסיאותובתיטרטיאותבתישנתמלאו
.ל”עכ.מהם(במצריםהבילוימקומות)

לצאתהחלישראלעם,אחרותבמילים
אתעזב,גושןשבארץהקטנותמהעיירות

מופעילעברונהרהמדרשביתספסלי
הגדולותשבעריםוהבידורהספורט

לימודילטובתתלמודםאתזנחו.שבמצרים
באומהלהשתלבורצואליליםועבודתהשכלה
אתשאיבדווכמעט,תחוםבכלהמצרית
ה”הקבכלשהובשלבאך.ישראלכבניזהותם
ֹּלָּה“:ואומרהחגיגהאתעוצר ע ,רּוֲחֶכםַעלוְהָּ
יֹו ֹּאהָּ ְהיֶהל יםַאֶתםֲאֶשר!תִּ ַכּגֹויִּםנְִּהיֶהאְֹּמרִּ

ְשְפחֹות צֹותְכמִּ ֲארָּ תהָּ רֵּ ץלְשָּ כיחזקאל)”וָָּאֶבןעֵּ

עלהעולהככללעשותיכוללאיהודי..(’לב
חשובמאודתפקידישליהודים!רוחו

לאבדמתחיליםשאנווברגעבהיסטוריה
הגוייםאלפונההואברוךה”הקב,אותו

שכותבכפי.החדשלמצבאותם”מתכנת”ו
ַפךְַ“:(’כהקה)בתהיליםהמלךדוד ֹּאלִּבָּםהָּ לְִּשנ
ְתנַכֵּלַעמֹו יולְהִּ הלבאתהופךה”הקב.”ַבֲעבָּדָּ
זאתוכל,ישראלעםאתלשנואהגוייםשל

צורךלנוואין,כמוהםלאשאנושנביןבכדי
:מקוצקר”האדמושאמרכפי.להםלהידמות

כלומר,קידושלעצמועושהלאהיהודיאם
.הבדלהלועושההגוי,עצמואתמקדשלא

הגוי,הבדלהלעצמועושההיהודיאםאבל
.אותומקדש

תקופהבאותהיהודיםכמהעוצריםהיינואם
תקופתבתחילת,מצרייםבארץאזשל

מדוע,תגידו:אותםשואליםוהיינוהשעבוד
מדוע?כלפינוהמקוםבנישלהיחסהשתנה
?המצריםמצדהזאתהגדולההשנאההחלה
.אחתתשובהנקבלולאחלוקותיהיוהדעות

שהתחלנובגלל,שאכןשיאמרוכאלהיהיו
’ההפך,כמוהםולנהוגהגוייםאללהתקרב

מהוכל.למוטבאותנולהחזירבכדיליבםאת
אלבתשובהלחזורזהלתקןבשבילשצריך

שבטוחיםכאלויהיוהשניומהצד.’ה
דומיםמספיקהיינושלאבגללהיאשהשנאה

להםשגרםזההואוהשוני,המצרילעם
צריכים?לעשותצריךמה.הגדולהלשנאה

.שוניםלהראותולאלהםלהידמותיותראנו
ואתהשמותאתנחליף,הזקןאתנוריד

יותרמתמצאיםשאנולהםנראה.הבגדים
?!..אותנויאהבוודאיהםואזשלהםבתרבות

שאותםהוכיחהישראלעםשלההיסטוריה
,שמסביבםלגוייםלהידמותשחשבואלו

ההיסטוריהממפתונעלמוהתבוללו
.ישראלמעםחלקכברואינםהיהודית
היציאהשלפניאותנומלמדתהתורה

שמםעלשמרושלאאלהכל,ממצרים
וניסו![80%]ישראלמבניומנהגיהםלבושם

ממצריםלצאתזכולאלמצריםלהידמות
השכילושלאמשוםוזאת.(אבשלחתנחומא)

אתלקבלהיאישראלעםשלשהתכליתלהבין
לחייולזכות,ישראללארץלהגיע,התורה
.ביסוריםשנקניםדבריםשאלו,הבאעולם
.היוםגםמאודנכון,לעברנכוןשהיהמה

ן“:בתפילהאנואומרים יהֵּ ֶאְתֶכםּגַָּאלְתִּ
ית יתַאֲחרִּ אשִּ הגאולה.(שבתשלמוסףקדושת)”ְכרֵּ

.[במצרים]הראשיתכמותהיה,[הימים]באחרית

שיוצאי מצרים היו דווקא אלו ששמרו  כמו 
כך גם בימינו  , על שמם לבושם ומנהגיהם

חובה לדאוג שאנו לא נסחפים אחרי  
לא  . תרבות הניכר שקיימת ממש לידינו

להתבלבל ולחשוב שמותר לנו לאבד את 
כי להישאר  , זהותנו תחת מסווה של קידמה

יהודי כאבותינו זה התנאי ליציאה 
.ממצרים

,  רחלבת ל"זבת שבע ,  ל"זמלכהבתבלה בורנשטיין ,ל"זעיישהבתשושן רחל ,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת
,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר ,  ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  חנהבתל"זקרן כהן , יסמיןבתל"זתהל תקווה

,שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר, יוכבדבתויסי ברכה 'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת ,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי 



ִלים  ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ ר (' כזכאבמדבר ) ַעל ּכֵּ ָֽ ים ּתֹוְכחֹות מּוס  (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּ

לאכולצריכותהנשיםשאף,הדבירפתחבספרהעלהוכן
י"ס)משהמטהבספרשכתבמהפיעלוזאת,רביעיתסעודה

שהיא,לוזהנקראתוהיא,שמוונסכויבאדםישעצם"(תקיג
כשימותוגם,השמיםמעצם,האדםשלושרשוועיקרועיצומו
יכניסוהואפילו,נפחתתולאנימוחהאינהההיאהעצםהאדם
לעתהאדםיחיהוממנה,נצחיתוהיא,נשרפתאינהבאש
(ה"סב"פירבהקהלת)במדרשל"חזאמרווכן."המתיםתחית

ואמרו.שבשדרההלוזמן?לבאלעתידמניץאדםמהיכן
שלרביעיתמסעודהאלאנהניתהעצםשאיןהמקובלים

.רביעיתסעודהלסעודצריכותהנשיםגםולכן.שבתמוצאי
.בהםלהאריךאפשרשאילזהטעמיםעודויש

הנשיםשגםל"זצוקיוסףעובדיההרבמרןכתבולפיכך
בשםשמובאוהוסיף.רביעיתסעודהמצותלקייםתשתדלנה

לנשיםשסגולה,נסק'מליזאלימלךרביהקדושהרב
סעודהמצותלשםדבראיזהשתאכלנה,בקלותשתלדנה
"מלכהמלוהסעודתמצותלשם"בפיהןותאמרנה,רביעית

ושמענו.יתברך'הבעזרתובהרוחהבנקלתלדנהזהידיועל
.זוסגולהשהועילהשנראהמקריםכמה

"הלכה יומית: "מתוך
-הרבַיעקבַששוןַ-

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּת  ַלֲעׂשֹות ּכְ (        'דברים יז י) יֹורּוך  ְוש  

ַדְעּת   בֹת  ְוי  ֶבך  ַהיֹּום ַוֲהש ֵּ (' דברים ד לט) ֶאל ְלב 

ה ַוּיֹאֶמר ַען ֹמש ֶ ֹקִלי: ַוּיַ ְמעּו ּבְ י ֹיאְמרּו לֹא ִנְרָאה ֵאֶליָך ה, ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא ִיש ְ (  ’אפסוק ד פרק )! ’ּכִ

בעתרבינוממשהלמדיםשאנוהדבריםאחד
שישזה,לראשונההאלוקיםאליושמתגלה

שבאאדםלכלעיוורתבצורהלהאמיןאיסור
אומרה”שהקב.אלוקיםעםקשרלושישוטוען
,אתךשדיברתיישראללעםותאמרלך:למשה
ן“:טועןמשהישר ֹּאוְהֵּ ינּול ֹּאלִּייֲַאמִּ יְִּשְמעּווְל
ֹּלִּי ֹּאְמרּוכִּי,ְבק ֹּאי לֶיךַָּנְִּרָאהל ה”והקב.”!’האֵּ

,עליהםיכפה,אותםשישכנע,לושיענהבמקום
לונותן,מאמיןשכןבמיאותםשיחליףאו

.אליוהתגלהאלוקיםשאכןשמוכיחיםסימנים
י“רקכי יןֶפתִּ בָּר-לְכָּליֲַאמִּ אומר(’טוידמשלי)”דָּ

כמומשמעותייםבדבריםשכןכל.המלךשלמה
.הבוראומציאותהחייםתכלית

תכליתבשבילניתנהבמצריםומכהמכהכל
המכותנתינתבמהלךולכן,ה”הקבידיעתשהיא

ֹּה“:’האומרמצריםעל ֹּאת:’הָאַמרכ ַדעְבז כִּיתֵּ
ֹּאֶמר“.(’יזזשמות)“השםֲאנִּי ְרךַָּוַי לְַמַען.כְִּדבָּ

ַדע יןכִּיתֵּ ינּו’ַכהאֵּ ֹּקֵּ ַדעלְַמַען“.(’וחשמות)”ֱאל תֵּ
ָאֶרץְבֶקֶרב’הֲאנִּיכִּי ַבֲעבּור“.(’יחחשמות)”הָּ

ַדע יןכִּיתֵּ ֹּנִּיאֵּ ָאֶרץְבכָּלכָּמ תמיד.(’ידטשמות)”הָּ
.אמונהולאידיעהשלבלשוןמשתמשה”הקב
והלימודשההשכלהישראלשעםהואיודעכי

אתלשנותיתפתהלא,עליוןערךהואאצלם
נצרכתאלה,בלבדאמונהבשבילחייודרך

:הפסוקשכותבכפי!הוכחותצריך.הידיעה
ֹּתַָּ,ַהיֹוםוְיַָדְעתָ “ ב ֶבךַָּ-ֶאלוֲַהשֵּ ,(’לטדדברים)”לְבָּ

אללהשיבכ”ואח,קודםלדעתמחויבשאדם
ידיעה,לאמונהשקודמתברורהידיעה.הלב

יותרהיאהעולםבבוראהאמונהשבעזרתה
.אימוניםהפועלשלנגזרתהיאאמונההמילה]חזקה

התורהולכן.[מסוימתידיעהלחזקבשביללהתאמן
מלאה[פה-בעלוהןבכתבהן]לנונתןה”שהקב

מנבואותהחל,לאמיתותהרבותבהוכחות
נסתרותעלעצוםמדעיידעועד,מדהימות

.והבריאההאדם
שהופכיםהתורהשלחזקיםהכיהמנגנוניםאחד
היא,להפרכהניתנתשבלתילידיעהאותה

שנהבמשךרואהישראלשעםשלאחרהעובדה
שהואמוכיח’השבהםבמצריםניסיםשלימה
יםאתהנבחרלעםקורע,הבריאהבכלשולט
אתלהםונותן,מהאויביםאותםמציל,סוף

בא,העםכלאלמדברהואשבובמעמדהתורה
א“:ואומרהעםכלאלרבינומשה ֶֹּשהוַיְִּקרָּ ֶאלמ
אֵּלכָּל ֹּאֶמריְִּשרָּ ם:ֲאלֵֶּהםוַי םַאתֶּ כָּלאֵּתְרִאיתֶּ

הֲאֶשר שָּ ינֵּיכֶּם’העָּ ְצַריִּםְבֶאֶרץלְעֵּ ֹּהמִּ לְַפְרע
יוּולְכָּל ן“(’אכטדברים)”ַאְרצֹוּולְכָּלֲעבָּדָּ ַמיִּםמִּ ַהשָּ

ֹּלֹוֶאתִהְשִמיֲעךָ  ָאֶרץוְַעללְיְַסֶרךַָּק ְרֲאךָ הָּ ֶאתהֶּ
יו,ַהּגְדֹולָּהאִּשֹו תֹוךְַָשַמְעתָ ּוְדבָּרָּ אֵּשמִּ דברים)”הָּ

שיצאהעם!ישירהעדותעלהואהדגש.(’לוד
זהוהוא,התורהאתשקיבלהעםהואממצרים
.הזההיוםעדלבניואותהשמעביר

העםכלבפניטועןשמשהמהנסיםאחדאם
ישר,מתרחשהיהלאושמעראהבעצמושהוא
עללקבלרוצהשלאשלםעםשלמרדפורץהיה

פעםאףהיוםועד.אותושמגביליםחוקיםעצמו
לדורעד]ההיסטוריהבמהלךיהודיםקמולא

לעםהתגלהלאשאלוקיםוטענומרדשעשו[הזה
יציאתעדלבןמאבשקיבלנודברכי,ישראל
.להכחישניתןלאמצרים

לבואיכול,בֱָּאֶמתשחפץאדםכלהיוםוגם
המדיותבעזרתאו,בסמינר]אותהולהשיגלהתעמק

שצריךמה!לדעתאנומצוויםהריכי,[השונות
מוכןתהיה!הכנעהחשובוהכירצוןרקזה

והקלההנוחה”אמת”מהשונהשהאמתלגלות
,הספרבביתלךשסיפרוממהאועליהשגדלת
.להשתנותמוכןותהיה

-מלכה מלוההנשים בסעודת דין -
שנקראתרביעיתסעודהלאכוללהשתדלאדםכלעלמצוה

שבתבמוצאינערכתשהיאשםעל,מלכהמלוהסעודתכןגם
לסעודותברכהולהותירבצאתההמלכהשבתאתללוות
,זובסעודה(לחם)פתלאכוללהשתדלשמצוהוביארנו.החול
בפתלסעודיוכל,שובעומחמתפתלאכוליכולשאינוומי

בפתאףיכולאינוואם.(וכדומהקרקריםאועוגהכגון)בכסניןהבאה
.פירותפניםכלעליאכל,בכסניןהבאה
הנה,רביעיתסעודהלאכוללהשתדלעליהןאםהנשיםולענין

היינו:ל”זצסופרזוסמאןאליעזרק”הרה”אליעזרילקוט”הכותב
.השכינההיאשם,קודשאדמתהואשם,עומדאתהאשרמקוםבכל
.ל”עכ.מקומךעללהישארתוכלרק,הלוםלהתקרבצריךאתהאיןלכן

שאנובכךהמצפוןאתלעצמינומשתיקיםאנובהםהנושאיםרבים
.הדרושיםהתנאיםהתמלאולאעוד,הזמןלאזהשעתהאומרים
,שהזנחנוחשובותמצוותלקיים,לתורהעיתיםלקבועלהתחיל
לנולהראות,שלנולכיווןצעדלעשותצריךה”שהקבאנוחושבים
,תשתנההמציאות,יתרחשושתהליכיםאנומצפים.הזמןהגיעשכעת
,הםהחדשות…השכםעללנושתתפחמהשמייםזרועתשלחואולי

!לקרותעתידלאזהכלש
לֶיךַַָּשל“:היאהעצה ַעלנְעָּ כִּי“?למה!מעשיםלעשותתתחיל,”ַרגְלֶיךַָּמֵּ
קֹום הֲאֶשרַהמָּ דַאתָּ לָּיועֹומֵּ ֶֹּדשַאְדַמתעָּ כברשבההמציאות!”הּואק
ֶֹּדשהיא,נמצאאתה רקכי,אותךשםה”הקבשבההמציאותזו!ק
!אותושתעבודרוצההואהזאתהמציאותעם
אוכלכליתלהתרחב,להתקרב,להרגישקודםצריךשאתהתחשובאל

!ועכשיולהשתנותלהתחילצריך,לפנסיהלצאת

יתדאלעבהבשרשרתקשורפילוראהלקרקסשהגיעילדעלמסופר
עץלעקורשיכולהפילמדוע":הילדאותוחשב.במיוחדגדולהלאעץ
!"?ולברוחשכזאתקטנהיתדלעקוריכוללאשורשיועל

מאולףהפילאם":הילדשאל.מאולףפילשזהולוהסבירוהגדולים
...תשובהקיבללאכמובןהוא–"?יתדצריךמהלשם

אחדמחכםלולהסבירידעושלאמהאתהביןהואהילדכשגדל
.החכםאמר"..שנולדמאזליתדקשורהואכיבורחלאהפיל":שפגש
להשתחררכוחובכלמנסההקטןהפילאתודמייןעיניואתעצםהנער

לאהקטןשהפילשעדמשוכנעהיההוא.הצלחהללאאךמהשרשרת
היוםשהגיעעדחופשקצתלקבלכוחובכלנלחםהואמותשהיה

...לגורלוונכנעשלואוניםהחוסרעםהשליםהוא!הנורא
-מקטנותלנושישלהרגליםבקלותנכנעיםאנוגם:הנמשלהואוכן

זוכרהוא-יכוללאשהואמאמיןהואכיבורחלאבקרקסהגדולהפיל
...צעירבהיותואותהוהפניםקטןהיהשהואשלוהיכולתאיאת

אףהוא-הזובתכונהספקהטיללאפעםאףשהואנוראהכיהדבר
...מחדשלבחוןניסהלאפעם
פשוטאנחנומסוימותמצוותשבקיוםבתפיסהשבוייםאנחנופעםלא

ְקַרב ֲהלֹם: ַוּיֹאֶמר ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליךָ !  ַאל ּתִ ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקדֶ ,  ש ַ ר ַאּתָ קֹום ֲאש ֶ י ַהּמָ (’פרק ג פסוק ה)! ש  הּואּכִ

,מצווהבברתפיליןהנחנובקושי!?לתפילהנקוםכעתאז-בזמןס"לביהלקוםלנוקשההיהקטניםשהיינואיךזוכריםאנחנו...!יכוליםלא
...לוישכוחותואיזהיכולותאלומחדשיגלההואואזשלומההרגליםהמנעוליםאתלהסירצריךאדם...!?נניחעכשיו

הרבניתעצמהעלקבלהאחתשפעם,כתב(לט'סי)רבמעשהתוספתבספר
לילעדשבתממוצאיתעניתהיאהפסקהתענית)הפסקהלהתענותמוילנאא"הגרשלאשתו

ששמעהאחרומיד,בשבתשלישיתסעודהאחרמלאכולהפסיקהולכן(רצוףשבת
שבכל,להלהודיעושלחא"להגרהדברויוודע.לישוןשכבהמאחריםהבדלה

ואז.אחתרביעיתסעודהמניעתשלההפסדלהיכופרלאשתעשהההפסקות
רבינודעתמבוארומזה.רביעיתסעודהואכלהניצבהוגםקמהומידתיכף
חייםיוסףרביהגאוןגםכתבבזהוכיוצא].לנשיםגםזובסעודהחיובשישא"הגר

להםאסור,מעוברתבשנההפסקהתעניתלעשותשהנוהגים(להי"ס)פעליםרבת"בשומבבל

.[רביעיתסעודהולבטל,שבתשלשלישיתסעודהאחרתיכףמלאכוללהפסיק


