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  בגדר חיוב מעקה
  

. פטור ממעקה' דבית שאין בו ד: סוכה ג' איתא בגמ
איתא דבית שאין בתוכו חלל טפחים אין חייב . ק נא"ובב

 "ולא תשים דמים"וקשה דהרי במעקה נאמר , במעקה
דלא יגדל כלב רע ולא ישים סולם . ק מו"בב' ומניה ילפי

כ מאי שנא בית שאין לו דיני בית דאין בו דין "וא. רעוע
  . פ כסולם רעוע"להוי לכה, זה דלא תשים דמים

דבאמת גג .] ק נא"ב' א למס"חזו' עי[א "וייסד בזה החזו
וחידוש , כ"מצד טבעו ומציאותו אינו מקום סכנה כ

א את "והביא החזו, התורה הוא דחייבה תורה במעקה
וכתב . ט"ג דבור פתוח סגי לו במחיצה של ג"דעת הסמ

, ג דסגי בזה"ל להסמ"ס" הרחקת הסכנה"ז דמצד דין "ע
. ט"של יאמנם כשחדשה התורה מעקה בעינן מחיצה 

יהיה ' על ד' א דיתכן באמת שבית שאין בו ד"וכתב החזו
דרק מעקה שבתורה גדרו שיהא , ט"י ג"חייב בהרחקה ע

  ".מחיצה"
י "דבאמת הרחקת הנזק בא ע, ג"ויוצא לפי דעת הסמ

אלא יש חידוש התורה שצריך מעקה וזה רק בבית , ט"ג
  . ושם בעי מחיצה

אם , ט"ו גויש לחקור בבית שעשה לו מחיצה על גג
דהא חדשה תורה '', בלא תשים דמים''עדיין עובר 

אמנם מסתבר שחידוש זה הוא , ט"י מחיצה י"דתיקונו ע
  .דוקא כשיש סכנה אבל כשכבר נסתלקה פקע האיסור

ט מחיצה כבר פקע עשה של "כ יש לדון שכשעשה ג"וא
דהרי בלישנא דקרא מפורש דמעקה הוא משום , מעקה

  . ם יתכן דאין מצוהואם אין דמי'' הדמים''
דפקע איסור דמים ' א, ההנחות דלעיל' ואם נסכים עם ב

י ''יש לדון אם ע, דפקע חיוב מעקה' וב, ט"י מחיצה ג"ע
, מעשה זה נחשב להפקעת מצוה הפקעת חיוב עשה

הוי כאילו הרס ' ולכאו. שהרי היה עליו חיוב ובטלו
בהרס [ובזה עצמו יש לדון . הבית ולא עשה מעקה

  .אם ביטל עשה או לאו] הבית
יש ליזהר שלא לבנות המעקה , ואם יש כאן ביטול

כ ''א שעי''בב' אלא יבנה י. שורות לבנים טפח על טפח
  .יקיים המצוה
ם דגם מעקה ''א שם שהביא דעת הרמב''חזו' אמנם יעוי
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íãì íøåâä øáã åúéáá äéäé  .ë êëå 'áîøä" í)éô"ìäî à '

çöåø (æå"ì :äùò úåöîåââì ä÷òî íãà úåùòì  , øîàðù
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ñåúä úòã êà   ' ïéùåãé÷á)ãì .ã"ä÷òî ä  ( ÷ø êééù åàìäã
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ò àìå åîöòá"éé÷ éøäã ìòåô é"ù ìמצוה בו יותר מבשלוחו .
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ðîá"ëù ç 'äåöîä ãéñôäã.  
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à ìåùëî úøñä ìù úéììë äååöî àéäã" ìåùëî ïéà ïàë ë
ä÷òî ìù áåéç åéìò ïéàå . úãçåéî äåöî ùéù àîéð éà ïëà
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â áøä .éáö  
  

   רמז למצות התשובה-מעקה 
  

תשים -כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא
  . דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו

הנה נרמז במצוה זו ענין עיקרי בצורת מעשה 
, ראה בשער הדעתס "החת[ש המפרשים "התשובה כמ

שרומז על ] ועוד,  עוד יוסף חי,א"חומת אנך לחיד
האדם נקרא . ['הבונה ומחדש את ביתו לשוב אל ה

ביום שיזעו שמרי ) ג,יב(בית כמו שנאמר בקהלת 
ובמעשה התשובה הרי הוא בונה את .] 'הבית וגו

ואז העיקר המוטל עליו הוא עשיית , ביתו מחדש
דהיינו גדרים וסייגים לבל יפול וישוב , מעקה

  . לכסלתו
ענינים בדברי רבותינו הראשונים על '  גומצאנו

  : במעשה התשובה" מעקה"תפקיד ה

'  היא בבניית גדרים כמו שכ,צורת התשובה' א
החינוך במצוה קכג שיעשה תשובה בכל כוחו ויגדור 

והאריך בזה הארחות צדיקים . עצמו בהרבה גדרים
מיני תשובה והשניה ' דישנן ד) כו(בשער התשובה 

והיא לגדור עצמו ". דרתשובת הג"מהן היא 
ובכלל זה גם ההכנה של סור . מהעבירה בעשה טוב

תנאים בתשובה ' צ מקודם ז"ש הארח"מרע כמ
צריך שידע להתחזק מאד ולסבל  "-והשביעי , שלמה

גדרים ... סבל גדול להמנע מן הרע אשר הורגל בו
וצריך הסכמה גדולה , גדולים לפרש ממה שהורגל

ויסיר ההרגל ]. ממנה[בכל לבו ובכל נפשו להמנע 
ה "א ד"ע יערות דבש ח"וע...". [מלבו כאלו לא הורגל

  ]. ו דעיקר התשובה היא בעשיית גדרים"וד

י המעקה שמציב לעצמו " שע,כפרת העוון' ב
כדברי רבינו בחיי ברמזי , הבעל תשובה יזכה לכפרה

ל הדס יש בו מרירות "וז) מ,אמור כג' פר(מינים ' ד
, הצער שהוא מדרכי התשובהוריחו טוב ירמוז על 

והוא שיצער אדם עצמו ושיסגף את גופו בתעניות 
ומלקיות ובגדרים רבים כפי מה שחטא ושיצטער כפי 

  . ועם זה יעלה ריחו לשמים, מה שנהנה

מלבד עצם התשובה , רפואת המדות והדעות' ג
צריך השב לרפא את חולי נפשו כדי להיישיר את 

, י ותוספת גדריםודרך הרפואה היא בריבו, מעשיו
וכיצד ) ב"ב ה"פ(דעות ' ם בהל"כמו שכתב הרמב

היא רפואתם מי שהוא בעל חמה אומרים לו להנהיג 
עצמו שאם הוכה וקולל לא ירגיש כלל וילך בדרך זו 

ואם היה גבה . זמן מרובה עד שיתעקר החמה מלבו
לב ינהיג עצמו בבזיון הרבה וישב למטה מן הכל 

ות את לובשיהם וכיוצא וילבש בלויי סחבות המבז
בדברים אלו עד שיעקור גובה הלב ממנו ויחזור 
לדרך האמצעית שהוא דרך הטובה ולכשיחזור לדרך 
האמצעית ילך בה כל ימיו ועל קו זה יעשה בשאר 
כל הדעות אם היה רחוק לקצה האחד ירחיק עצמו 
לקצה השני וינהוג בו זמן רב עד שיחזור בו לדרך 

  .הטובה

  



 שער הציון
  

  שעת החיוב
. רבי אומר משעת חדשתו עשה לו מעקה" חדש"בספרי ' אי
 משעה שבנהו והוי חדש עשה לו מעקה -רבינו הלל שם ' ופי
ÈÙ‡ 'Â· ¯„ Â
È‡ ÔÈÈ„Ú˘ .דלא ימתין עד -ב "יכ בעמק הנצ"וכ

אלא מעקה חייב , שידור או ישתמש בו כמזוזה דחובת הדר
, ודעת יחידאה הוא ואין הלכה כמותו. מיד כשרוצה לדור בו
  .ם"ולכן לא הביאו הרמב

תיכף ' כי תבנה בית חדש פי', ל דיסקין בפר"ז במהרי"וכעי
' ובדיבור אחר שם פי. [פ שאינך דר שם עדיין"כשתבנה אע
על (גידולי הקדש ' ועי]. הפועלים העוסקים בבניןדהוא מצד 

רפה דהוכיח מכמה ראשונים דיש חיוב ' סי) מזוזה' ק הל"הדע
  .מזוזה ומעקה גם קודם שנכנס לדור

י הספרי מהספרי דמצות "מכשירי מצוה חידש עפ' ת בס"והאדר

‰מעקה היא על Â·‰בית ולא על הדר בבית .  

שתיכף שתרצה לחדש -הספרי משעת חדושו ' ם מפ"אך המלבי
מפורש דהחיוב : מ קא"ק ב"ובשטמ. הבית צריך שתעשה מעקה

הטעם דשוכר חייב במעקה ולא המשכיר ' דכ, ¯˜ Â· ¯„˘Îהוא 
  . מכיון שאם לא שהשוכר דר שם לא היה צריך מעקה

  

  קיום תמידי
ובשומו על לב מצוה זו בכל יום "' כ) כב(ז "חרדים פט' בס

ב לו כאילו מקיים המצוה בכל נחש, ויראה אם צריכה תיקון
המעיין תמיד אחר  "-) א"תפ(ז ביוסף אומץ "וכעי". יום

מקיים בכל , ע לתקן אם יש מכשול"המעקות שבביתו ומקבל ע
מ בחיי אדם "וכ]". אף אם לא יעשה מעשה[ת "ע והמל"יום המ

ומדבריו , ח נב שהמצוה נמשכת"ס או"כ החת"וכ. כלל טו כד
 להלן בענין כבוד המעקה דהוי 'ועי. וןהעימשמע דמקיים אף בלא 

ח "ז או"אבנ' אך עי[. כ דקיומה כל הזמן"ע' חפצא דמצוה ולכאו
  ].תנט דבשבת הוי זמן חיוב משום שאם נפל מחוייב לבנות

  
  ברכה בעשיית מעקה

. ו על המעקה" וכד עביד מעקה אומר אקב-) קמה(בשאילתות 
רך בשעת  אבל אם עשה מעקה מב-ח ,ם ברכות יא"וכן ברמב

 עשה -ב "ושם הי. ב"ו לעשות מעקה וכן כל כיו"עשייה אקב
' א י"נ פסחים פ"קרב' עי[. ו לעשות מעקה"מעקה לגגו מברך אקב

ש "ש קמה דמ"בהעמ' ועי. ÚÓ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ˜‰ת מברך "אות ש דלר
, )ם"כהרמב" לעשות"ולא  (ÚÓ‰ ÏÚ˜‰השאילתות בנוסח הברכה 

, שנלמדו מלא תשים דמים' משום דכולל כל המעקות של בורות וכו
  ].ת"א לברך דאין מברכין על ל"ע א"רק דעליהן בפנ

, פסוקות' ואבודרהם בשם הל) קמ(ז "ואו) מזוזה' הל(ג "ד הבה"וכ
  .יח' א סי"הרשב' כן גם מתשו' ובשאילת שלום דק

דמצוה שהיא משום סכנה ) ד,יא(ברכות ' מ בהל"ש הר"ממ' וק
דזהו רק ) ח(ת פני מבין "ש בשו"ל כמ"וי. אין מברכים עליה

  ].י"כנט[במצוות דרבנן 
' ו עמ"ח ח"שד' עי [,לא הזכיר ברכה] מ תכז"חו[מעקה ' ע בהל"השו
פ החיי אדם "וכ. ת הביאו לדינא"א והפ"אך רעק] ש בזה" מ312

  .כ' ב סעי' י סי"א' הלכלל טז ופאת השלחן 
. ם מוזהרין בזה"ו דאין מברכים כיון שגם עכו"דעת הרוקח שס

 .אביזריהו דשפיכות דמיםמשום דהוי ) קפח א(המשפט שלום ' ובי[
.] ע"וצ, ם אף במעקה"דישראל משונין מעכו) ה,ו(ר "שהש' אכן עי

].  שמברכים' כ: אך בפסחים ז. [כ המאירי במגילה כא"וכ
משום , דאין מברכין' ביאר השי) ה(ח סח "ת זכר יהוסף או"בשו

כשם שאין מברכין על [א "שהמצוה לא נגמרה עד שילכו שם בנ
  ].עשיית עיר מקלט

  

  שעת הברכה
ב "ובמזו[, שמברך בתחילת הקביעה' כ) ב"ג ח"ציצית ש(העיטור 

שמברך ) מ"ה מ"ח נב ד"או(' בתשו' ס כ"אך החת]. ח"דימהו לבדיק
. רק בשעה שסותם הפרצה האחרונה דקודם זה איננו מעקה

ך קודם דראוי לבר'  שהביא מכמה פוס)312ו "ח(ח "שד' ועי
  .ההתחלה משום עובר לעשייתן

  

  כבוד המעקה
שמעינן לשאר מצוות כמו מעקה או  "קפהבשבלי הלקט ' כ

  ".ציצית וסוכה שאסור להשתמש בהן דרך בזיון לדרוס עליהן

  שכירות

א "מ שיד אך הרמ"בחו' ונפ[דהחיוב על השוכר ' אי: מ קא"בב
ומובא ) עשין עט(ג "הסמ' דו]. דתלוי במנהג המדינה' כ

 מדלא מרבינן בספרי ת"דשוכר פטור מה, )א(א "י פי"בהגהמ
דהחיוב על השוכר ' והא דבגמ. אלא לוקח ויורש ומקבל מתנה

ה "א ח"ו נכ"כ רי"וכ. פן יבא להתרשל בדבר, הוא מדרבנן
' ג דמדאו"דקדק בסמ) ז"מ ליקוטים יח סק"חו(א "והחזו. ר"ועו

דמעקה לאו ) רלד(כן ביראים ' ובאמת מפו, ש"ב חייב עי"בעה
אלא דרבנן עקרוה ממשכיר , ת"מהוהמשכיר חייב , חובת הדר

. דמחמת שאינו דר שם יתרשל בזה ובינתיים השוכר מסתכן
  . שחקר בגדר תקנת רבנן בזה' א לז אות י"חדבר אברהם ' ועי

דמצד לא תשים דמים בביתך ' כ] 'תשו[ת "ל דיסקין עה"במהרי
ת דמים הוא "אך דחה דהלאו דל. שמחוייב השוכר' פשי' לכאו

אבל , ]גידול הכלב או העמדת הסולם[כאשר עושה מעשה 
ש מה שהאריך עוד "עי[. חיוב מעקה בא מעצמו מתוך בעלות הבית

ת הוכיח דמצד הדין "ובמכשירי מצוה לאדר]. בראיות לכאן ולכאן
  .פ שמשתמש בבית"אין על השוכר שום חיוב אע

הביאו . [מדאורייתאדהשוכר חייב מ תכו "חוג "דעת הכנה
  .ן"ח בשם המג"וכן הביא השד]. ח"המנ

] י והיראים"י רש"עפ[חידש ) ז"ב סקכ' י סי"א' הל(בפאת השלחן 
) מ קא"בב(דלעולם עיקר החיוב על המשכיר ולא חייבו השוכר 

  .ש באריכות"עי, אלא לתקן המעקה הקיים
  .]110' ה עמ"ח ח"לז ושד' ש שם ודבר אברהם סי"פאה' בענין שוכר מגוי עי[
  

  מרפסת
, ל בית"ת, נה בית שער אכסדרה ומרפסת יכול אף הבו-בספרי 

. מה בית מיוחד שהיא בית דירה יצאו אלו שאינן בית דירה
  :]י יומא יא"רש.  פרוזדור שלפני הבתים-מרפסת [

' מ מותר לעשות מעקה לגג ולמרפסת וכ"דבחוה' אי. ק יא"במו
ד דלאו למצות מעקה קאמר "ש שם בשם הראב"רא' בתו

. היא אלא לצניעותא בעלמאדמרפסת לאו בת מעקה דמצוה 
, מיני מרפסת יש' דב' כ] ד"הראב' דחה את תי[והמאירי 

שעשויין לתשמיש צריכין למעקה ושאין עשויין להשתמש אלא 
למעבר או להניח דברים שאין דריסת הרגל מצויה בהם כגון 

  .צ מעקה"זה א
א קי בשם "ט ח"מהרי' עי, מרפסת שתחתיה דירה של אחר

  ].ולא על התחתון אף דזהו גגו[, שתמשי דהחיוב על המ"הב
שמרפסת הבולטת החוצה אינה חייבת ' כ) ו"שם סק(א "החזו

ק "א במו"י הריטב"עפ, כיון שאין תחתיה בית דירה אינה כגג
  . ט"צ גובה י"ואף אמנם דבעי שמירה וסילוק היזק אבל א, שם

דן באריכות בדבריו והעלה ) כתבים חדשים סוכה קס(י "והקה
דמרפסות שלנו מקרי ג סו "חל "כ בשבה"וכ. ש"לחייב עי

. ש הספרי דפטורה הוא משום שאינה לדירה"עשויות לדירה ומ
  .סג' דברי מרדכי פסחים סי' ועי
  

  מדרגות
ב שם דלא "הנצי 'ופי. ÎÏ Ë¯Ù·˘למה נאמר גג  -בספרי 

או על הגג שהיו , חיישינן אלא למקום תשמיש בבית
אבל כבש לא מקום ... ווטרוד בעבודת, משתמשים בו לפנים

' ואף דאמרי, ויתבונן בהליכתו, תשמיש הוא אלא להליכה
מ בכבש "מ, א להתבונן בדרכים"אין דרכם של בנ: ק כז"בב

' ת כ"אך התו. ם"ר והמלבי"הסד' ז פי"וכעי. איבעי ליה לעיוני
  .דהפטור דהספרי הוא רק בכבש המזבח משום דכהנים זריזים

כ "וכ, כעין הכבש שהוא גדול ורחבל דרק "בספרי דבי רב די' כ
. לא פטרו חכמים] כגון כבש צר[ח דהיכא דשכיח היזקא "השד

  . יוסף אומץ תפא' ועי
". ואל תניח ביתך בלא מעקה למדרגות"' י כ"היראה לר' בס

  .ר"ת או דאיירי בצרות וכהסד"והוא הוכחה לתו
אמנם אף . כד דמדרגות חייבות במעקה,כ החיי אדם טו"וכ

מ בחדר מדרגות יש לחייב את חלק המישור "צ מ"דא' לשי
  .ת מחזה אליהו קכב"כמו שהאריך בשו, שבכל קומה מדין גג

  

אחרי שביאר דלא תקנו ברכות על מצוות [מ תכז "ש חו"בערוה' כ

‰ ˘ÈÏÎ˙דעל מעקה מברכים ] שכליותÈ‡˘ ÔÂÈÎ ,Ú„" ÏÎN Ù

ÂÓˆÚ ˙‡ Ì˘ ÍÏÂ‰‰ ¯ÂÓ˘È .ב דרך "ב מאי"חהברית ' אך בס
 האדם לבל יפול דמצוה זו היא חסד עליון על' כב "דש פהק

  .ומקבל שכר על זה, ולמצוה יחשב לו, הנופל ממנו



  

  ,ת למדורים השונים יתקבלו בשמחה"ד
  ]גם הערות קצרות[

  

  ,  וטלפוןבצירוף שם] ג דיסק"רצוי ע[נא למסור 
  ס בית יוסף"באוצה" עומקא דפרשה"בתיבת 

  :ד"נושאי הגליונות הבאים בס

  ת בדרכיו והלכ- פרשת כי תבא

   תשובה- פרשת נצבים

   הקהל-  פרשת וילך

  ט" שמחת יו-  ]סוכות-[האזינו ' פר

 

  שער הדעת
  

ואני אומר שהיא מצוה חמורה מן ...
ש להמעיין בספר "וכ, ש לעיל"החמורות כמ

קה י במצות מע"הקדוש עץ חיים מהאר
שהמבטל מצות מעקה , והמבין דבריו

כי יפול , כאילו מחזיר העולם לתוהו ובוהו
ולדבריו כפי . השפע הנופל בלי מעצור

, דומה עוון זה לזורע כלאים, המובן לי
  .ואפשר שזה טעם הסמיכות בפרשה אחד

  הקדמת החכמת אדם לשערי צדק
  

כי ... ד הקבלה ועשית מעקה לגגך"וע
והמקיף והוא המעקה הוא דבר הסובב 

קדוש הוא בחכמה ובתבונה , מקור עליון
והגג הפרוש על הבית הוא , ובדעת
ולכך צריך הגג מעקה כדי שלא , החכמה

  ...'כי ראשית חכמה יראת ה, יפריד ויקצץ
  רבינו בחיי

  

גג הוא , מצאתי רמז, ועשית מעקה לגגך
, ואם לאו. ורומז שיעשה גבול לגאות, גבוה

, "פול הנופל ממנוכי י"משם תהיה נפילתו 
  .לפני שבר גאון

  כי תצא' ה פר"של
  

שחייב אדם .] יבמות כא[ל "י משאחז"עפ
ש בעל "ומכ, לעשות גדרים וסייגים

שצריך לפרוש משבעים שערי , תשובה
. של איסור' היתר שלא ליגע בשער א
שלא תהיה , אמנם לזה צריך שמירה יתירה

יחוד [ה "ש חו"כמ, השמירה לו למכשול

ר ילחום כנגדו "כי היצה, ]ה"המעשה פ
כי תבנה ", וזה מרמז הקרא.... להעביר גדרו

אזי ', שתחדש ביתך לשוב אל ה" בית חדש
גדרים " ועשית מעקה לגגך "-העיקר
לא תשים "אך אמנם תשמר ש. וסייגים

 שלא ישים המעקה ההוא -" דמים בביתך
כי אולי סוף שיפול הנופל , דמים בביתך

  .ו"קה יפול חמן אותו המע' פי, ממנו
  חתם סופר

  

הא דכתיב בית חדש בא ללמדנו דהבונה ...
ד מצוה "בית חדש ראוי לייסדה ע

. מצורע' והכי מבואר בזוהר פ, בתחילתה
  ... ה ציוה להכין ביתו במצות מעקה"מש

  העמק דבר

  פותח שער
  הערות

äòá ìù åðåöøá àìù ââä ìò ùîúùî ãçàùë "á , àåä íàואני מסתפק
äòá úà åùéîùúá áééçî"íåìë åá ùîùî åðéàù á , úåùòì áééçúéù

îã øçàî ä÷òî"àåä åââ î ,åðîî ìôåðä ìåôé ïô ùùç ùéå .ל"או י ïåéëù 
äòá ïéà äìéæâá ùîúùî àåäù"åìéáùá åââ úà ï÷úì áééåçî á...  

úà åùéîùúá áééçî úåùø àìá ùîúùîäù øîàð íà , ומסתפקנא עוד
ââä ìòá .äæî òãé àì ââä ìòáù ïôåàá , åáééçîå åì ãéâäì øúåî íà

ä÷òî úåùòì äæá ,ãéâäì éàùø åðéàù åà , åùåîéùá åáééçîù äîã
äæî òãåéùë åðééä ,åä òãåé åðéàùë ìáà"øåèôå ÷ñòúî ì .  

  îò äåöî éøéùëî 'î, ת"האדר
  

éñ '÷ñ âé"ç (éëãøîä íùá ,ã ùáåìäã ' úáùá úåôðë (המגן אברהם   כתב
àù"àúéøåàãî øåñà åðéà úéöéö åá ìéèäì à , àì äøîà àì äøåúäã

ã ùáìú 'úéöéö àìá úåôðë , òãúå דאטו מזוזה ומעקה אסור ליכנס שאין בו
àì åúå éà÷ äùòå ãåîòá àìà . ] åðéðôì éëãøîáå)ìä ' úéöéöומעקה מזוזה

î÷úú"ã (ä÷òî øéëæä àì ,ä÷òî íãå÷ éëãøîä øéëæäù êåúî àìà , ïéáä
âîä"äã à"ä÷òî éáâì íâ éøééî ð.[   

áô ïéìåçá äðäå :åéá éåë èåçùì øåñàã ïðú"àù íåùî è" úà úåñëì à
 åîãåéá"è ,îî àðù éàî äù÷å"úáùá úéöéö éáâì éëãøîä ù .åàëìå '

ñéëáã ÷åìéçäéåñéëä úà êéøöî àåä íãä éå , àéáäì øåñà ïë ìòå
éåñéë úåöî àìá íã äéäéù áöî ,àùî"ãä ïéàù úéöéöá ë ' úåôðë

úéöéöä úåëéøöî ,ã ùåáìùë úéöéöá áééåçî àøáâä àìà 'úåôðë .
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