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 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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  חיים אורח

  פסח הלכות

 תפט סימן
ִפַלת ֵסֶדר ִני ֵליל ּתְ ל ׁשֵ ' י ּובוֹ , ָהֹעֶמר ּוְסִפיַרת ֶפַסח ׁשֶ

  ְסִעיִפים:

ֵליל. א ִני ּבְ ת ַאַחר ׁשֵ ִפּלַ  ִלְסּפֹר ַמְתִחיִלין ַעְרִבית ּתְ
ַכח ְוִאם, ָהֹעֶמר ת ִלְסּפֹר ׁשָ ְתִחּלַ ְיָלה ּבִ  ְוסֹוֵפר הֹוֵלךְ  ַהּלַ

ְיָלה לכָּ  ל ַעל ּוִמְצָוה. ַהּלַ . ְלַעְצמוֹ  ִלְסּפֹר ֶאָחד ּכָ
ד ִלְסּפֹר ְוָצִריךְ  ה ּוְלָבֵרךְ  ְמֻעּמָ ִחּלָ ִמים ְוסֹוֵפר. ּתְ  ַהּיָ

בּועֹות ָ יַצד. ְוַהׁשּ ּיֹום, ּכֵ  יֹום ַהּיֹום: אֹוֵמר ָהִראׁשֹון ּבַ
יעַ  ַעד ֶאָחד ּגִ ּמַ ְבָעה ׁשֶ  םַהּיוֹ : ֹיאַמר ְוָאז ָיִמים ְלׁשִ

ְבָעה ֵהם ָיִמים ׁשִ בּועַ  ׁשֶ ִמיִני ּוְביֹום ֶאָחד ׁשָ : ֹיאַמר ׁשְ
מֹוָנה ַהּיֹום ֵהם ָיִמים ׁשְ בּועַ  ׁשֶ  ְוֵכן ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד ׁשָ
יעַ  ַעד ּגִ ּיַ ָעה ׁשֶ ר ְלַאְרּבָ ָעה ַהּיֹום: ֹיאַמר ָעׂשָ ר ַאְרּבָ  ָעׂשָ

ֵהם ָיִמים ֵני ׁשֶ בּועֹות ׁשְ ֶרךְ  ְוַעל ׁשָ  ְוהֹוֵלךְ  ֶנהמוֹ  ֶזה ּדֶ
  :יֹום ט"מ ַעד

יֹום ָטעוּ  ִאם. ב ן ּבְ ֻעּנָ , ָהֹעֶמר ְסִפיַרת ַעל ּוֵבְרכוּ  ַהּמְ
ךְ  ִלְסּפֹר חֹוְזִרים ְחׁשַ ּתֶ ׁשֶ ִקים. ּכְ  סֹוְפִרים ֵאיָנם ְוַהְמַדְקּדְ

  :ַלֲעׂשֹות ָראּוי ְוֵכן, ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד

ל. ג ּלֵ ְתּפַ ּבּור ִעם ַהּמִ ֶהם מֹוֶנה, יֹום עֹודִמבְּ  ַהּצִ  ִעּמָ
ֹלא ָרָכה ּבְ ַלְיָלה ִיְזּכֹר ְוִאם. ּבְ   :ְוִיְסּפֹר ְיָבֵרךְ  ּבְ

ֹוֵאל ִמי. ד ׁשּ ין ֲחֵברוֹ  אֹותוֹ  ׁשֶ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ה ַהׁשּ ּמָ  ְיֵמי ּכַ
ֶזה ַהְסִפיָרה ְיָלה ּבְ ךְ  ָהָיה ֶאְתמֹול: לוֹ  ֹיאַמר, ַהּלַ , ּכָ

ִאם  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְוָכךְ  ךְ כָּ  ַהּיֹום: לוֹ  ֹיאַמר ׁשֶ
ְבָרָכה ְוִלְמנֹות ין ֹקֶדם ֲאָבל. ּבִ ָמׁשֹות ּבֵ ְ יָון, ַהׁשּ ֵאין ּכֵ  ׁשֶ

ָכךְ  ֵאין ְסִפיָרה ְזַמן לּום ּבְ   :ּכְ

ּבֹון יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ִאם. ה א ּוָפַתח, ַהֶחׁשְ ְעּתָ ם ַאּדַ ְלַסּיֵ מוֹ  ּדִ  ּכְ
ַמע ׁשְ ּיִ ַתק, ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ ַמע דעַ  ְוׁשָ ָ ׁשּ ם ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ְוִסּיֵ
מֹוהוּ    :ָיָצא, ּכָ

ַתח ִאם. ו רּוךְ : ְוָאַמר ּפָ ה ּבָ  ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
א ָהעֹוָלם ְעּתָ ֵליָמא ַאּדַ הּוא', ד ַהּיֹום ּדְ ֵהם ָסבּור ׁשֶ  ׁשֶ

ר', ד ם ְוִנְזּכַ ה ְוִסּיֵ ָכא אוֹ '. ה ְוֵהם', ּבְ ֵהם, ִאיּפְ ' ד ׁשֶ
אַאדַּ  ּוָפַתח ֵליָמא ְעּתָ ָעה ּדְ ם ְוָטָעה, ַאְרּבָ ה ְוִסּיֵ  ֵאינוֹ ', ּבְ
  :ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר

ַכח. ז ַרךְ  ְוֹלא ׁשָ ל ּבֵ ְיָלה ּכָ ּיֹום ִיְסּפֹר, ַהּלַ ֹלא ּבַ  ּבְ
ָרָכה   :ּבְ

ַכח ִאם. ח ֶאָחד ְלָבֵרךְ  ׁשָ ִמים ּבְ ין, ֵמַהּיָ  ִראׁשֹון יֹום ּבֵ
ין ָאר ּבֵ ְ ָאר רסֹופֵ , ָיִמים ִמׁשּ ׁשְ ֹלא ָיִמים ּבִ ָרָכה ּבְ . ּבְ
ק הּוא ִאם ֲאָבל ג ִאם ְמֻסּפָ ּלֵ , ָסַפר ְוֹלא ֶאָחד יֹום ּדִ
ָאר ִיְסּפֹר ׁשְ ְבָרָכה ָיִמים ּבִ   :ּבִ

ת ֵליל. ט ּבָ  ַאַחר ְוסֹוְפִרים ְמָבְרִכים טֹוב יֹום ְוֵליל ׁשַ
ֵבית ִקּדּושׁ  ֶנֶסת ּבְ ת ּוְבמֹוָצֵאי. ַהּכְ ּבָ  ֹקֶדם, טֹוב ְויֹום ׁשַ

ָלה ישׁ  ַאַחר ַהְבּדָ ל ַקּדִ ְתַקּבַ ָחל. ּתִ  ָהַאֲחרֹון טֹוב יֹום ּוְכׁשֶ
ל ַסח ׁשֶ מֹוָצֵאי ּפֶ ת ּבְ ּבָ ָאז, ׁשַ ָלה ִקּדּושׁ  אֹוֵמר ּדְ  ְוַהְבּדָ

ַפַעם ָבְרִכין ֹקֶדם ִלְסּפֹר ֵישׁ , ַאַחת ּבְ ּמְ  ַהּכֹוס ַעל ׁשֶ
ֵבית ֶנֶסת ּבְ   :ַהּכְ

ַמן ַאף ָחָדשׁ  ֶלֱאֹכל ָאסּור. י ּזְ ה ּבַ ין, ַהּזֶ ין ֶלֶחם ּבֵ  ּבֵ
ין ָקִלי ְרֶמל ּבֵ ת ַעד, ּכַ ִחּלַ ִניָסן ח"י ֵליל ּתְ  ּוְבֶאֶרץ. ּבְ

ָרֵאל ת ַעד, ִיׂשְ ִחּלַ ִניָסן ז"י ּתְ   :ּבְ

 תצ סימן
ִפַלת ֵסֶדר ִני יֹום ּתְ ל ֻחלוֹ  ּוְתִפַלת ׁשֵ ' ט ּובוֹ , מֹועד ׁשֶ

  ְסִעיִפים:
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 ב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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יֹום. א ִני ּבְ ת קֹוִרין ׁשֵ ָפָרׁשַ ב אוֹ  ׁשֹור, ֱאֹמר ּבְ ׂשֶ  ַעד ּכֶ
מוֹ  קֹוֵרא ּוַמְפִטיר, ָהִעְנָין סֹוף יֹום ּכְ  ּוַמְפִטיר ִראׁשֹון ּבְ

ְמָלִכים ֶפַסח ּבִ הוּ  ּבְ ּיָ ֹיאׁשִ ַלח, ּדְ ׁשְ ּיִ ֶלךְ  ִמּוַ  ְוַאֲחָריו ַעד ַהּמֶ
מֹוהוּ  ָקם ֹלא   :ּכָ

הּוא' ג יֹום. ב ֲחִרית יתַעְרבִ , מ"חש ׁשֶ  ּוִמְנָחה ְוׁשַ
ל ּלֵ ַדְרּכוֹ  ִמְתּפַ ֲעבֹוָדה ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ְואֹוֵמר, ּכְ  ֹלא ְוִאם, ּבַ
ירוֹ  ְוֵכן, אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֲאָמרוֹ  ת ַמְזּכִ ִבְרּכַ זֹון ּבְ  ְוִאם ַהּמָ
ל ּוְבמּוָסף. אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין ֲאָמרוֹ  ֹלא ּלֵ ֶדֶרךְ  ִמְתּפַ  ּכְ

לֵּ  ְתּפַ ּמִ ּמּוָסף לׁשֶ ל ּבַ   :טֹוב יֹום ׁשֶ

יֹום נֹוֲהִגים. ג ּבְ  ִמְקָרא טֹוב יֹום ֶאת: אֹוֵמר טֹוב ׁשֶ
ה ֹקֶדשׁ  ל ּוְבֻחּלוֹ , ַהּזֶ  ִמְקָרא יֹום ֶאת: אֹוֵמר מֹוֵעד ׁשֶ
ה ֹקֶדשׁ    :ַהּזֶ

ל. ד ִמים ּכָ ל ַהּיָ ל ֻחּלוֹ  ׁשֶ ֵני מֹוֵעד ׁשֶ  ַאֲחרֹוִנים ָיִמים ּוׁשְ
ל ל קֹוִרים, טֹוב יֹום ׁשֶ ִדּלּוג ַהַהּלֵ מוֹ  ּבְ ֹראשׁ  ּכְ   :ֹחֶדשׁ  ּבְ

ּיֹות ִסיָמן. ה ָרׁשִ ל ַהּפָ מֹוַנת ׁשֶ ַסח ְיֵמי ׁשְ ךְ , ַהּפֶ , ָמׁשַ
שׁ , ּתֹוָרא א, ַקּדֵ ַכְסּפָ ֹסל, ּבְ ָרא, ּפְ ַמְדּבְ ַלח, ּבְ . ּבּוְכָרא, ׁשְ
ה ֹלא ַהֵסֶדר ְוֶזה ּנֶ ּתַ י ִיׁשְ ָחל ִאם ּכִ ׁשֶ ַסח ּכְ ', ה יֹוםבְּ  ּפֶ

יֹום ּבְ י ׁשֶ ִליׁשִ הּוא ׁשְ ת ׁשֶ ּבָ ה ְרֵאה קֹוֵרא ׁשַ  אֹוֵמר ַאּתָ
הּוא ֵאַלי ֹסל ׁשֶ שׁ  קֹוִרין' ג' ב' א ּוְביֹום, ּפְ , ַקּדֵ

א ַכְסּפָ ָרא, ּבְ ַמְדּבְ   :ּבְ

ָכל. ו ֵני ַהּמֹוֵעד ֹחל ְיֵמי ּבְ  ַאֲחרֹוִנים טֹוִבים ָיִמים ּוׁשְ
ֵסֶפר קֹוִרים ִני ּבְ נֹותבְּ , ׁשֵ ִפְנָחס ַהּמּוָסִפין ָקְרּבְ ּבְ , ׁשֶ

ם ּוַמְתִחיל ְסָקא סֹוף ַעד ְוִהְקַרְבּתֶ   :ּפִ

ֵליל. ז ין ָהַאֲחרֹון טֹוב יֹום ּבְ ׁשִ ִין ַעל ְמַקּדְ  ְוֵאין ַהּיַ
  :ְזַמן אֹוְמִרין

יֹום ַמְפִטיִרין. ח ִביִעי ּבְ ר ׁשְ ִוד ַוְיַדּבֵ ִמיִני ּוְביֹום, ּדָ  ׁשְ
נֹוב ַהּיֹום עֹוד   :ַלֲעֹמד ּבְ

ת. ט ּבָ ָחל ׁשַ ֹחל ׁשֶ ֲחִרית ַעְרִבית, ַהּמֹוֵעד ּבְ  ּוִמְנָחה ׁשַ
ל ּלֵ ַדְרּכוֹ  ִמְתּפַ ל ּכְ ת ׁשֶ ּבָ  ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ְואֹוֵמר, ׁשַ
ֲעבֹוָדה , ַהּמֹוֵעד ֹחל יֹום מּוָסף ֵסֶדר אֹוֵמר ּוְבמּוָסף. ּבַ

א יר ֶאּלָ ְזּכִ ּמַ ל ׁשֶ ת ׁשֶ ּבָ ן :ְואֹוֵמר ׁשַ ּתֶ  יֹום ֶאת ָלנוּ  ַוּתִ
נֹוחַ  ה ַהּמָ ּצֹות ַחג ְויֹום ַהּזֶ ה ַהּמַ  ֶאת: אֹוֵמר ְוֵכן, ַהּזֶ
נֹוחַ  יֹום מּוְסֵפי ה ַהּמָ ּצֹות ַחג ְויֹום ַהּזֶ ה ַהּמַ  ְוחֹוֵתם, ַהּזֶ
שׁ  ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ ָרֵאל ַהׁשּ ים ְוִיׂשְ ַמּנִ  ָהְיָתה ּוַמְפִטיִרים, ְוַהּזְ
  :ָעַלי

 תצא סימן
ָלה ֵסֶדר מֹוָצֵאי ַהְבּדָ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , טֹוב יֹום ּבְ

מֹוָצֵאי. א ין, טֹוב יֹום ּבְ מֹוָצֵאי ּבֵ ין ְלֹחל טֹוב יֹום ּבְ  ּבֵ
מֹוָצֵאי ל ְלֻחּלוֹ  טֹוב יֹום ּבְ יל, מֹוֵעד ׁשֶ ה ַמְבּדִ ִפּלָ ּתְ  ּבַ

מוֹ  מֹוָצֵאי ּכְ ת ּבְ ּבָ א, ׁשַ ֵאינוֹ  ֶאּלָ ר לעַ  ֹלא ְמָבֵרךְ  ׁשֶ  ַהּנֵ
ִמים ַעל ְוֹלא ׂשָ   :ַהּבְ

ָחל טֹוב יֹום. ב מֹוָצֵאי ִלְהיֹות ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ה אֹוֵמר ׁשַ ַאּתָ  ּבְ
נוּ    :ַוּתֹוִדיֵענוּ , ְבַחְרּתָ

 תצב סימן
עִנית ִני ּתַ י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ ָסִעיף  ּובוֹ , ַהמֹועִדים ַאַחר ְוׁשֵ

  ֶאָחד

י ִנישֵׁ  ְלִהְתַעּנֹות נֹוֲהִגים ֵישׁ . א ִני ַוֲחִמיׁשִ  ַאַחר ְוׁשֵ
ַסח יִנים. ַהֻסּכֹות ַחג ַאַחר ְוֵכן, ַהּפֶ ֲעֹבר ַעד ּוַמְמּתִ ּיַ  ׁשֶ

ל ֵרי ִניָסן ֹחֶדשׁ  ּכָ ים ְוָאז, ְוִתׁשְ   :ִמְתַעּנִ

 תצג סימן
יִנים יֵמי ַהּנֹוֲהִגים ּדִ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ָהעֶֹמר ּבִ

ּלֹא נֹוֲהִגים. א א ׁשֶ ָ ה ִלׂשּ ָ ין ִאׁשּ ַסח ּבֵ  ג"ל ַעד ַלֲעֶצֶרת ּפֶ
ֵני, ָלֹעֶמר אֹותוֹ  ִמּפְ ּבְ ְלִמיֵדי ֵמתוּ  ְזַמן ׁשֶ י ּתַ . ֲעִקיָבא ַרּבִ
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בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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שׁ  ְלָאֵרס ֲאָבל יר, ּוְלַקּדֵ ּפִ ִמי ׁשַ ּוִאין, ּדָ  ִמי, ָנֵמי ְוִנׂשּ
ַפץ ּקָ ין ֵאין ְוָכַנס ׁשֶ   :אֹותוֹ  עֹוְנׁשִ

ּלֹא נֹוֲהִגים. ב פֵּ  ׁשֶ אֹוְמִרים, ָלֹעֶמר ג"ל ַעד רְלִהְסּתַ  ׁשֶ
ָאז ְסקוּ  ׁשֶ מּות ּפָ ר ְוֵאין, ִמּלָ ּפֵ  ד"ל יֹום ַעד ְלִהְסּתַ

ּבֶֹקר א ּבַ ן ִאם ֶאּלָ ת ֶעֶרב ג"ל יֹום ָחל ּכֵ ּבָ ָאז ׁשַ  ׁשֶ
ִרין ּפְ ֵני ּבוֹ  ִמְסּתַ בֹוד ִמּפְ ת ּכְ ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ר נֹוֲהִגים ֵישׁ . ג ּפֵ ֹראשׁ  ְלִהְסּתַ ראִ  ֹחֶדשׁ  ּבְ  הּוא ְוָטעּות, ּיָ
ָיָדם   :ּבְ

ים ָנֲהגוּ . ד ׁשִ ּלֹא ַהּנָ ַסח ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ְוַעד ִמּפֶ
ִקיַעת, ֲעֶצֶרת ְ ה ִמׁשּ   :ָוֵאיָלךְ  ַהַחּמָ

 תצד סימן
ִפַלת ֵסֶדר בּועֹות ַחג ּתְ ָ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהׁשּ

יֹום. א ים ּבְ ִ בּועֹות ַחג הּוא ָהֹעֶמר ִלְסִפיַרת ֲחִמׁשּ , ׁשָ
ה ְוֵסֶדר ִפּלָ מוֹ  ַהּתְ יֹום ּכְ ל טֹוב ּבְ ַסח ׁשֶ א, ּפֶ  ֶאּלָ

אֹוְמִרים בּועֹות ַחג יֹום ֶאת: ׁשֶ ָ ה ַהׁשּ ן ְזַמן ַהּזֶ  ַמּתַ
ל ְוגֹוְמִרים, ּתֹוָרֵתנוּ  ֵני ּומֹוִציִאין, ַהַהּלֵ  ְסָפִרים ׁשְ
ִראׁשֹון ְוקֹוִרים ה ּבָ ָ ֹחֶדשׁ  ֲחִמׁשּ ִלישִׁ  ִמּבַ ְ  סֹוף ַעד יַהׁשּ
ִני קֹוֵרא ּוַמְפִטיר, ַהֵסֶדר ֵ ׁשּ ּכּוִרים ּוְביֹום ּבַ  ּוַמְפִטיר ַהּבִ

ָבה ֶמְרּכָ יֶחְזֵקאל ּבְ ם, ּדִ סּוק ּוְמַסּיֵ ּפָ ֵאִני ּבַ ָ ׂשּ   :רּוחַ  ַוּתִ

ּיֹום. ב ִני ּבַ ֵ ת קֹוִרים ַהׁשּ ָפָרׁשַ ל ּבְ כֹור ּכָ  סֹוף ַעד ַהּבְ
ֲחַבקּוק ּוַמְפִטיר ֶאְתמֹול מוֹ כְּ  קֹוֵרא ּוַמְפִטיר, ִסְדָרא  ּבַ

ֵהיָכל' ְוה ִמן חַ  ַעד ָקְדׁשוֹ  ּבְ ְנִגינֹוָתי ַלְמַנּצֵ   :ּבִ

מֹוָצֵאי ְלִהְתַעּנֹות ָאסּור. ג בּועֹות ַחג ּבְ ָ   :ַהׁשּ

  טוב יום הלכות

 תצה סימן
יֹום ֲאסּוִרים ְמָלאכֹות ֵאיֶזה   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , טֹוב ּבְ

ל. א ת ָהֲאסּוָרה ְמָלאָכה ּכָ ּבָ ׁשַ יֹום ֲאסּוָרה ּבְ , טֹוב ּבְ
ֶלאֶכת חּוץ  ְוֵכן ְוַהְבָעָרה ֵמהֹוָצָאה ְוחּוץ, ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ִמּמְ

יֵרי ּלֹא ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ַמְכׁשִ ר ָהָיה ׁשֶ  ַלֲעׂשֹוָתם ֶאְפׁשָ
  :ֵמֶאְתמֹול

 ַעל ַאף, ְוֵציָדה ּוְסִחיָטה, ּוְבִציָרה ּוְטִחיָנה ְקִציָרה. ב
י ֵהם ּפִ   :ֲחָכִמים ֲאָסרּום, ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ְמֶלאֶכת ׁשֶ

א מֹוִציִאין ֵאין. ג ָ ֵהָמה ַעל ַמׁשּ יֹום ַהּבְ   :טֹוב ּבְ

י ַעל ַאף, ֻמְקֶצה. ד ר ּפִ ּתָ ּמֻ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ יֹום ּבוֹ  ִהְחִמירוּ  ּבְ  ּבְ
  :ַוֲאָסרּוהוּ  טֹוב

 תצו סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , גליות של שני טוב יום דיני

ָגֻלּיֹות. א ין ּבְ עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ ל, ִמָסֵפק טֹוִבים ָיִמים ׁשְ  ַמה ּכָ
ָאסּור ֶ ִראׁשֹון ׁשּ ִני ָאסּור ּבָ ֵ ׁשּ ין ְוָהיוּ  ּבַ ַזְלֵזל ְלִמי ְמַנּדִ ּמְ  ׁשֶ

ָנן צֹוְרָבא הּוא ְוִאם. ּבוֹ  ַרּבָ  ַמְחִמיִרין ָהיוּ  ֹלא, ּדְ
א ְלַנּדֹותוֹ    :אֹותוֹ  יןַמְלקִ  ָהיוּ  ֶאּלָ

ין ִחּלּוק ֵאין. ב ִני ִראׁשֹון ּבֵ ֵ א ַלׁשּ  ְוֵכן, ֵמת ְלִעְנַין ֶאּלָ
י ַעל ְוַאף. ָהַעִין ֶאת ִלְכֹחל ָאסּור ּפִ ִראׁשֹון ׁשֶ א ּבָ  ֶאּלָ
ָנה ּבוֹ  ֵאין ִאם ם"ַעּכוּ  ְיֵדי ַעל ִני, ַסּכָ ֵ ׁשּ ר ּבַ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ
ָרֵאל ְיֵדי ַעל ִני בטוֹ  ִמּיֹום חּוץ, ִיׂשְ ל ׁשֵ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ  ַהׁשּ

ֵני ׁשְ ה ָיִמים ּדִ ָ א ַאַחת ְקֻדׁשּ   :ֵהן ֲאִריְכּתָ

ֵני. ג ָרֵאל ֶאֶרץ ּבְ אוּ  ִיׂשְ ּבָ  ֲאסּוִרים, ָלָאֶרץ ְלחּוָצה ׁשֶ
יֹום ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ִני טֹוב ּבְ ּוב ׁשֵ ִיׁשּ ְעּתוֹ  ֲאִפּלוּ , ּבְ  ּדַ
ּלֹא ְזַמן ְוָכל. ַלֲחֹזר יעַ  ׁשֶ ּוב ִהּגִ ְעּתוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ְלִיׁשּ  ּדַ
ר, ַלֲחֹזר ֲעַדִין ְלִפי, ֻמּתָ ע ֹלא ׁשֶ מֹוָתן ִלְהיֹות ֻהְקּבַ . ּכְ
יעוּ  ִאם ֲאָבל ּוב ִהּגִ ׁשּ ְעּתוֹ  ְוֵאין, ַלּיִ ה, ַלֲחֹזר ּדַ  ַנֲעׂשָ

מֹוָתן ין ְוָאסּור ּכְ ר ּבֵ ִמְדּבָ ין ּבְ ּוב ּבֵ ִיׁשּ  חּוץ ְוָכל. ּבְ
חּום ָהַלךְ  ָמקֹום ֻחְמֵרי ָעָליו ֹוְתִניןנ ֵאין ַלּתְ ם ׁשֶ   :ְלׁשָ
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בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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 תצז סימן
  ְסִעיִפים: ז"י ּובוֹ , טוב ביום הכנה דיני

ִגים ָצִדין ֵאין. א יָבִרים ִמן ּדָ   :ַהּבֵ

ִגים. ב ה ְועֹופֹות ּדָ ֵהם ְוַחּיָ ִקים ֵאין, ֻמְקֶצה ׁשֶ  אֹוָתן ַמׁשְ
יֹום א ְמזֹונֹות ֶהםִלְפֵני נֹוְתִנים ְוֵאין טֹוב ּבְ ּמָ  ָיֹבא ׁשֶ
ח ָאסּור ְוָכל. ֵמֶהם ִלּקַ ֶ שׁ  אוֹ  ְלָאְכלוֹ  ׁשּ ּמֵ ּתַ  ּבוֹ  ְלִהׁשְ
ֵני הּוא ִמּפְ   :ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור, ֻמְקֶצה ׁשֶ

גֹון. ָאסּור ֵציָדה ְסֵפק ֲאִפּלוּ . ג ה ְמצּודֹות ּכְ ִגים ַחּיָ  ּדָ
ָהיוּ  ְועֹופֹות רּוׂשֹות ׁשֶ  מֹוֵצא ּוְלָמָחר בטוֹ  יֹום ֵמֶעֶרב ּפְ

ֶהם א ֲאסּוִרים, ּבָ ן ִאם ֶאּלָ ּצֹודוּ  ָידּועַ  ּכֵ ּנִ עֹוד ׁשֶ . יֹום ִמּבְ
צּודֹות ָמָצא ְוִאם לֹות ַהּמְ , טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ְמֻקְלּקָ

ָידּועַ  ֶעֶרב ּבְ ּמֵ   :ִנּצֹודוּ  טֹוב יֹום ׁשֶ

ר מּוָכן ָסֵפק. ד יֹום ֻמּתָ ִני טֹוב ּבְ ּום ׁשֵ ָהֵוי ִמׁשּ  ְסֵפק ּדְ
  :ְסֵפָקא

ת ָסַכר ִאם. ה ִים ַאּמַ ִניָסה ַהּמַ ּכְ ִציָאה ּבַ  יֹום ֵמֶעֶרב ּוַבּיְ
ר, טֹוב ח ֻמּתָ ה ִלּקַ ּנָ ִגים ִמּמֶ יֹום ּדָ ֲהָוה טֹוב ּבְ  ֵליהּ  ּדַ

  :ְועֹוְמִדין ִנּצֹוִדין

ִזים. ו ִית ְויֹוִנים ְוַתְרְנגֹוִלים ַאּוָ ּבַ ּבַ ָחֵצר אוֹ  ׁשֶ ּבֶ , ׁשֶ
ר, ַלֲאִכיָלה ִדיםָהעֹומְ    :ִזּמּון ְצִריִכים ְוֵאין ְלצּוָדן ֻמּתָ

ָאר. ז ל ׁשְ ה ּכָ ֻחָסִרים ְועֹוף ַחּיָ ּמְ ִריךְ , ֵציָדה ׁשֶ ּצָ  לֹוַמר ׁשֶ
ן ְלצּוָדן ָאסּור, ּוְנצּוֶדּנוּ  ְמצּוָדה ָהֵבא  ִלְפֵניֶהם ְוִלּתֵ

ֵאין ְוָכל. ְמזֹונֹות ר, ֵציָדה ְמֻחָסִרים ׁשֶ ן ָדםְלצוּ  ֻמּתָ  ְוִלּתֵ
  :ְמזֹונֹות ִלְפֵניֶהם

ל. ח נוּ  ּוְצִבי ַאּיָ ּנְ ּקִ ס ׁשֶ ַפְרּדֵ  ַוֲעַדִין, ֹעָפִרים ּבוֹ  ְוָיְלדוּ  ּבְ
ים ֵהם ֵאין ְקַטּנִ ִרים, ֵציָדה ְצִריִכים ׁשֶ ֹלא ֻמּתָ . ִזּמּון ּבְ

ס ְוַדְוָקא ַפְרּדֵ תֹוךְ  ְלִעיר ַהָסמּוךְ  ּבְ ְבִעים ּבְ ה ׁשִ  ַאּמָ
ַדְעתֵּ  ֵויהּ  יהּ ּדְ  ָלהּ  מֹוִעיל ֵאין ִזּמּון ֲאִפּלוּ , ְוָהֵאם. ִעּלָ
יָון ֻחֶסֶרת ּכֵ ּמְ   :ֵציָדה ׁשֶ

ה ְויֹוֵני ׁשֹוָבךְ  יֹוֵני. ט ִרים ֲעִלּיָ נוּ  ְוִצּפֳ ּנְ ּקִ ִפיִחים ׁשֶ ּטְ , ּבַ
 ְוָהֵני. ָלֶהם מֹוִעיל ִזּמּון ֵאין ְלִפיָכךְ . ְלצּוָדן ָאסּור
י ְגדֹוִלים ִמּלֵ ים ָבלאֲ , ּבִ ְקַטּנִ ֵאיָנם ּבִ ר ַמְפִריִחים ׁשֶ  ֻמּתָ

  :ְצִריִכים ִזּמּון ֲאָבל, ְלצּוָדן

יַצד. י ּמּון הּוא ּכֵ , ְלָמָחר נֹוֵטל ֲאִני ְוֶזה ֶזה: אֹוֵמר, ַהּזִ
אֹוֵמר ֲאָבל. ְלַנְעְנָעם ָצִריךְ  ְוֵאין אן: ּבְ  נֹוֵטל ֲאִני ִמּכָ

י ֹלא, ְלָמָחר   :ַסּגֵ

ל ןִזמֵּ  ִאם. יא ֹוָבךְ  ּכָ א ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ַהׁשּ  ֵאינוֹ , ְלזּוג ֶאּלָ
  :מֹוִעיל

ן. יב ַנִים ִזּמֵ ה ּוָמָצא ׁשְ ֹלׁשָ ן אוֹ , ׁשְ ֹחִרים ִזּמֵ  ּוְלָבִנים ׁשְ
ים ִקּנִ ִלים ּבְ ְבּדָ ה ַהּמֻ ְמִחּצָ ֹחִרים ּוָמָצא ּבִ ְמקֹום ׁשְ  ּבִ
ְמקֹום ּוְלָבִנים ְלָבִנים ֹחִרים ּבִ א יןֲאסּורִ , ׁשְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
יָרן   :ַמּכִ

ן. יג ה ִזּמֵ ֹלׁשָ ַנִים ּוָמָצא ׁשְ ִרים, ׁשְ   :ֻמּתָ

ן. יד תֹוךְ  ִזּמֵ ן ּבְ ן ִלְפֵני ּוָמָצא ַהּקֵ  ְוִאם. ֲאסּוִרים, ַהּקֵ
ִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַאֵחר ֵקן ְסִביבֹוֵתיֶהם ֵאין  ְוָהֵני. ֻמּתָ
י ין ִמּלֵ ְמַדּדִ  ַוֲאִפּלוּ . ֲאסּוִרים, ִריִחיןַמפְ  ֵהם ִאם ֲאָבל, ּבִ
תֹוךְ  ַאֵחר ֵקן ֵישׁ  ה' נ ּבְ ֶקֶרן הּוא ִאם, ַאּמָ  ָזִוית ּבְ

ֵאינוֹ  ן ִלְראֹותוֹ  ָיכֹול ׁשֶ יָון, ֶזה ִמּקֵ ֵאיָנם ּכֵ  ַמְפִריִחין ׁשֶ
א ין ֶאּלָ ּום, ְמַדּדִ ָכל ִמׁשּ ה ֵהיָכא ּדְ ְמַדּדֶ  ָחֵזי ָהָדר ְוֹלא ּדִ
הּ  ה ֹלא ְלִקּנֵ   :ְמַדּדֶ

ֵהִביא ְיהּוִדי ֵאינוֹ . טו ָרֵאל ּדֹורֹון ׁשֶ יֹום ְלִיׂשְ , טֹוב ּבְ
ֵני ים יֹוָנה ּבְ ֹוָבכֹות ְקַטּנִ שׁ  ִמׁשּ ּיֵ ִעיר לוֹ  ׁשֶ יָון, ּבָ  ּכֵ

ֵאין ִרים, ֵציָדה ְצִריִכים ׁשֶ   :ֻמּתָ

ֹוֵחט. טז ֵהָמה ַהׁשּ יֹום ּבְ ּלֹא לוֹ  טֹוב, טֹוב ּבְ  ַעד ִיְבּדֹק ׁשֶ
ְפשִׁ  ּיַ ִאם, יטׁשֶ ֵצא ׁשֶ ּמָ אי ְיֵהא ֹלא ְטֵרָפה ּתִ ַ  ַרׁשּ

יָטהּ    :ְלַהְפׁשִ



 ה

 

 ה
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תצח הלכות יום טוב
  

 

5

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 
 

ר ֲאָבל. ְלַטְלְטָלהּ  ָאסּור, ְטֵרָפה ִנְמֵצאת ִאם. יז  ֻמּתָ
ֶדֶרךְ  ְיהּוִדי ְלֵאינוֹ  ְלָמְכָרהּ  ירוּ  ּכְ ִהּתִ ָרֵאל ְמִכיָרה ׁשֶ , ְלִיׂשְ
ּלֹא ֹקל ׁשֶ יר ְוֹלא ִיׁשְ ִמים ְסכּום ַיְזּכִ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ּדָ

ח, ַמֲאִמינוֹ  ּנוּ  ִיּקַ ּכֹון ִמּמֶ   :ַמׁשְ

 תצח סימן
  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , טוב ביום שחיטה דיני

ין ַמְרִאין ֵאין. א יֹום ְלָחָכם ַסּכִ  הּוא ִאם ִלְראֹות טֹוב ּבְ
ֹחט ָראּוי א, ּבוֹ  ִלׁשְ ּמָ ְהֶיה ׁשֶ גּוָמה ּתִ  ָאסּור: לוֹ  ְוֹיאַמר ּפְ

ֹחט הּ  ִלׁשְ ֵני ּבָ ִגיָמָתהּ  ִמּפְ ה ְוֵיֵלךְ , ּפְ ֶדּנָ ֶחֶזת ִויַחּדְ ַמׁשְ . ּבְ
ָרָאה ְוָחָכם ין ׁשֶ ִאילוֹ  ָיכֹול, ְלַעְצמוֹ  ַסּכִ   :ַלֲאֵחִרים ְלַהׁשְ

ין ְלהֹוִליךְ  ָיכֹול. ב ֵהָמה ַסּכִ ח ֵאֶצל ְוַהּבְ ֹחט ַטּבָ , ִלׁשְ
ִדי ַוֲאִפּלוּ  ִריךְ  ָקָטן ּגְ ּצָ תֵ  ַעל ְלהֹוִליכוֹ  ׁשֶ  ַעל ְוַאף. פוֹ ּכְ

י ָהָיה ּפִ ר ׁשֶ   :ֵמֶאְתמֹול ְלהֹוִליָכם ֶאְפׁשָ

ֵהמֹות. ג ּיֹוְצאֹות ּבְ חּום חּוץ ְורֹועֹות ׁשֶ  ְוָלנֹות ּוָבאֹות ַלּתְ
תֹוךְ  חּום ּבְ  ֵמֶהן ְולֹוְקִחין מּוָכנֹות ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַהּתְ

יֹום אֹוָתן ְוׁשֹוֲחִטין נוֹ  ָהרֹועֹות ֲאָבל. טֹוב ּבְ  חּוץ תְוַהּלָ
חּום אוּ  ִאם, ַלּתְ יֹום ּבָ יֹום אֹוָתן ׁשֹוֲחִטין ֵאין טֹוב ּבְ  ּבְ

ֵני טֹוב ֵהן ִמּפְ ַעת ְוֵאין ֻמְקִצין ׁשֶ י ּדַ . ֲעֵליֶהן ָהִעיר ַאְנׁשֵ
י ְוָהֵני ַבֲהמֹות ִמּלֵ ָרֵאל ּבְ ל ֲאָבל, ִיׂשְ  ֵלית ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ׁשֶ
הוּ  ּום ּבְ ֵאין, ֻמְקֶצה ִמׁשּ , ָהֵכן ָצִריךְ  ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ּדְ
א ן ִאם ֶאּלָ אוּ  ּכֵ ִביל ּבָ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ָאז ִיׂשְ  ְלִפיָכךְ . ָאסּור ׁשֶ
ֵהִביא ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ֵהָמה ׁשֶ ָמקֹוִלין ּבְ נֹות ָידּועַ  ִאם, ּבְ ּלָ  ׁשֶ
חּום חּוץ רֹות, ָסֵפק ְוִאם. ֲאסּורֹות, ַלּתְ אוּ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ  ּבָ

ָרֵאל ְלֹצֶרךְ  ְקֶצהשֶׁ , ִיׂשְ ְסֵפקוֹ  הֹוְלִכים ַהּמֻ  ְוִאם. ְלָהֵקל ּבִ
ִעיר ְסָתם ֲאִפּלוּ  אוֹ , ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ְלֹצֶרךְ  ֱהִביאּום  ּבְ
הּ  ֻרּבָ ר, ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ל, ֻמּתָ ּכָ ִביא ׁשֶ   :ֵמִביא ָהֹרב ְלֹצֶרךְ  ַהּמֵ

ֵהמֹות. ד חּום חּוץ ָללּון ַהְידּועֹות ּבְ ִעיר ְוִנְמְצאוּ  ַלּתְ  ּבָ
י ִני ֹוםּבְ א: אֹוֵמר ֲאִני, ׁשֵ ּמָ ֶעֶרב ׁשֶ  ְוחּוץ ִהְכִניָסן ִמּבָ

רֹות, ָלנוּ  ַלחֹוָמה ן ְוָכל. ּוֻמּתָ ּכֵ חּוטֹות ׁשֶ ְ ּבֶֹקר ַהׁשּ , ּבַ
ֲחָזָקה ֶעֶרב ׁשֶ חּום ְלתֹוךְ  ִהְכִניָסן ִמּבָ   :ַהּתְ

ּנֹוַלד ֵעֶגל. ה יֹום ׁשֶ ר, טֹוב ּבְ ֲחטוֹ  ֻמּתָ  ָהֵאם ִאם ְלׁשָ
ִקים ְוהּוא. ַלֲאִכיָלה עֹוֶמֶדת ָגֵויהּ  ֵליהּ  ּדְ לוּ  ּבְ ּכָ  לוֹ  ׁשֶ
יו ת ָהיוּ  ְוִאם. ֳחָדׁשָ ּבָ , ָלֶזה ֶזה ְסמּוִכים טֹוב ְויֹום ׁשַ
ֶזה נֹוַלד ר ּבָ ֶזה ֻמּתָ   :ּבָ

ֵהָמה. ו ֶנת ּבְ ֵרא ְמֻסּכֶ ּיָ א ׁשֶ ּמָ מּות ׁשֶ ָבר ָאַכל ְוהּוא, ּתָ  ּכְ
א, ֲחָטהּ ְלשָׁ  ָאסּור, ָלהּ  ָצִריךְ  ְוֵאין ן ִאם ֶאּלָ  ֵישׁ  ּכֵ

הּות ּיֹום ׁשְ ֵדי ּבַ ה ֶלֱאֹכל ּכְ ּנָ ִית ִמּמֶ ּזַ עֹוד ְצִלי ּכַ , יֹום ִמּבְ
שׁ  ּיֵ הּות ּוְכׁשֶ ּיֹום ׁשְ ָחָטהּ , ּבַ א עֹוָרהּ  נֹוֵטל ֵאינוֹ , ּוׁשְ  ֶאּלָ

ן ִאם ר ּכֵ ּיֵ ּנוּ  ׁשִ   :ִעּמוֹ  ּוְמִביאוֹ  ֶאָחד ֵאֶבר ִמּמֶ

ַחט ִאם. ז ֶדה ֵהָמהבְּ  ׁשָ ָ ׂשּ ה ֹלא, ּבַ מֹוט ְיִביֶאּנָ  אוֹ  ּבְ
מֹוָטה ֶדֶרךְ  ּבְ ה ּכְ עֹוׂשֶ ֹחל ׁשֶ א, ּבַ ה ֶאּלָ ָידוֹ  ְיִביֶאּנָ  ּבְ
  :ֵאיָבִרים ֵאיָבִרים

ְדַרס עֹוף. ח ּנִ ַרְגַלִים ׁשֶ ְתַרְסקוּ  ָלחּושׁ  ְוֵישׁ  ּבָ ּנִ  ֵאיָבָריו ׁשֶ
ה ָצִריךְ  ְוָלֵכן ִהּיָ ִחיָטה ַאַחר ָקהּוְבִדי ְלֵעת ֵמֵעת ׁשְ , ׁשְ
ר ֹחט ֻמּתָ יֹום ִלׁשְ יָנן ְוֹלא, טֹוב ּבְ א ַחְייׁשִ ּמָ ֵצא ׁשֶ  ִיּמָ
ב ַעל ַאף, ְטֵרָפה ִאְתְיִליד ּגַ יהּ  ּדְ   :ֵרעּוָתא ּבֵ

כֹור. ט ַמן ּבְ ּזְ ה ּבַ ֵאינוֹ , ַהּזֶ ֲחטוֹ  ָיכֹול ׁשֶ ֹלא ְלׁשָ , מּום ּבְ
יֹום ִלְראֹותוֹ  ָיכֹול ָחָכם ֵאין . מּום ּבוֹ  ֵישׁ  םאִ  טֹוב ּבְ

שׁ  ּוָמָצא ְוָרָאהוּ  ָעַבר ִאם ַוֲאִפּלוּ  ּיֵ  ֵאינוֹ , מּום ּבוֹ  ׁשֶ
ֲחטוֹ  ָיכֹול מּומוֹ  נֹוַלד ִאם ֲאָבל. ְלׁשָ , ְוָרָאהוּ  ְוָעַבר ּבְ
ָחט יו ַעל ִנׁשְ , טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ַהּמּום ָרָאה ְוִאם. ּפִ
הּוא ְוָרָאה ָראּוי מּום ׁשֶ ֵחט ׁשֶ ָ  ַלֲחֹקר ָיכֹול, ָעָליו ִלׁשּ
יֹום ָעָליו ירוֹ , ֵמֵאָליו ַהּמּום ּבוֹ  ָנַפל ִאם טֹוב ּבְ   :ּוַמּתִ

נוֹ  ְוֶאת אֹותוֹ . י ְפלוּ  ּבְ ּנָ  ָהִראׁשֹון ֶאת ַמֲעֶלה, ַלּבֹור ׁשֶ
ֲחטוֹ  ְמַנת ַעל  ּוַמֲעֶלה ּוַמֲעִרים ְוחֹוֵזר, ׁשֹוֲחטוֹ  ְוֵאינוֹ  ְלׁשָ
ִני ֶאת ֵ   :ׁשֹוֵחט ֶזה ָרָצה, ׁשֹוֵחט ֶזה ָרָצה, ַהׁשּ
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בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
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ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ֵהָמה. יא ל ֶחְצָיהּ , ּבְ ל ְוֶחְצָיהּ  ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ , ִיׂשְ
ָחָטהּ  ְיכֹוִלים יֹום ִלׁשְ ִים ָלֶהם ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ . טֹוב ּבְ ּתַ , ׁשְ
ֹחט ָיכֹול יֶהן ִלׁשְ ּתֵ   :ׁשְ

ֹוֵחט. יב ֵהָמה ַהׁשּ יֹום ּבְ אי ֵאינוֹ , טֹוב ּבְ ַ  שׁ ִלְתלֹ  ַרׁשּ
ֶמר ין ָמקֹום ַלֲעׂשֹות ַהּצֶ א, ַלַסּכִ הוּ  ֶאּלָ כוֹ  ְמַפּנֶ  ּומֹוׁשְ
  :ִנְתַלשׁ  ִנְתַלשׁ  ְוִאם, ָוֵאיָלךְ  ֵאיָלךְ 

ֹוֵחט. יג ֵדי ַהּנֹוָצה ֶאת ִיְמֹרט ֹלא ָהעֹוף ֶאת ַהׁשּ  ּכְ
ין ָמקֹום ַלֲעׂשֹות   :ַלַסּכִ

ֹחט ֹלא. יד ה ָאָדם ִיׁשְ יֹום ְועֹוף ַחּיָ א, טֹוב ּבְ  ִאם ֶאּלָ
ן עֹוד מּוָכן ָעָפר לוֹ  ֵישׁ  ּכֵ ַחט ָעַבר ְוִאם. יֹום ִמּבְ , ְוׁשָ
ֶקר לוֹ  ֵישׁ  ִאם עֹוד ָנעּוץ ּדֶ ָעָפר יֹום ִמּבְ חּוחַ  ּבְ , ּתָ

  :ּבוֹ  ְמַכֶסהוּ 

יָרה ֵאֶפר. טו ֻהַסק ּכִ ר, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ׁשֶ  ְלַכסֹות ֻמּתָ
יֹום ֻהַסק ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  א, ָאסּור, טֹוב ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ָראּוי ַחם הּוא יָצה ּבוֹ  ִלְצלֹות ׁשֶ ַחט ְוִאם. ּבֵ ר, ׁשָ  ֻמּתָ
י ַעל ַאף ּבוֹ  ְלַכסֹות ֵאינוֹ  ּפִ יָצה ּבוֹ  ִלְצלֹות ָראּוי ׁשֶ   :ּבֵ

ה ָעָפר ִהְכִניס. טז תוֹ  ְלֹצֶרךְ  ְלֵביתוֹ  ַהְרּבֵ ּנָ  ְוהּוא, ּגִ
נּוס ָמקֹום ּכָ ר, ֶאָחד ּבְ ל, ּבוֹ  סֹותְלכַ  ֻמּתָ ּכָ הּוא ְזַמן ׁשֶ  ׁשֶ
ְעּתוֹ  ָצבּור ְצָטֵרךְ  ַמה ְלָכל ָעָליו ּדַ ּיִ ֶ  ִהְכִניס ִאם ֲאָבל. ׁשּ
ה ְמֹלא תוֹ  ְלֹצֶרךְ  ֻקּפָ ּנָ ַאַחר, ֹלא, ּגִ ּמֵ הּוא ׁשֶ , מּוָעט ׁשֶ
ֵטל   :ּבָ

תוֹ  ְמֹלא ָאָדם ַמְכִניס. יז ִית ָעָפר ֻקּפָ ְסָתם, ַלּבַ , ּבִ
ה ל ּבוֹ  ְועֹוׂשֶ הּוא ַאְמִריָנן ְוֹלא, ָצְרּכוֹ  ּכָ ֵטל ׁשֶ ב ּבָ  ַאּגַ
ִית ַקְרַקע ֵחד ְוהּוא. ַהּבַ ּיִ ֵכיָון, ָזִוית ֶקֶרן לוֹ  ׁשֶ ּלֹא ּדְ  ׁשֶ
ָטחוֹ  ָתא מּוָכָחא ׁשְ ְלָצְרּכוֹ  ִמּלְ ֵעי ּדִ  הּוא ְוִאם. ֵליהּ  ּבָ
חּוחַ  ָעָפר ר, ּתָ   :ּבוֹ  ְלַכסֹות ֻמּתָ

יֹום אֹותוֹ  יןׁשֹוֲחטִ  ֵאין, ּכֹוי. יח ָחטוֹ  ְוִאם. טֹוב ּבְ , ׁשְ
מוֹ  ֶאת ְמַכִסין ֵאין ֵני, מּוָכן ָעָפר לוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  ּדָ  ִמּפְ

ָהרֹוֶאה אי: ֹיאַמר ׁשֶ ה ַוּדַ ִאם הּוא ַחּיָ  ָהיוּ  ֹלא ֵכן ֹלא ּדְ
מוֹ  ְלַכסֹות ַמְטִריִחין יֹום ּדָ יר ְוָיֹבא, טֹוב ּבְ . ֶחְלּבוֹ  ְלַהּתִ
ּומוֹ  ִאם, ְוָלֶעֶרב ר ִרׁשּ   :ְיַכֶסּנוּ , ִנּכָ

ַחט. יט ֵהָמה ׁשָ ה ּבְ ָמם ְוִנְתָעֵרב ְוַחּיָ  ָעָפר לוֹ  ְוֵישׁ , ּדָ
יָרה ֵאֶפר אוֹ  מּוָכן ְדִקיָרה ְלַכסֹותוֹ  ָיכֹול ִאם, ּכִ  ַאַחת ּבִ

ֵאינוֹ  ִביל ְלַהְרּבֹות ָצִריךְ  ׁשֶ ׁשְ ם ּבִ ֵהָמה ּדַ . ְיַכֶסּנוּ , ַהּבְ
  :ֶסּנוּ ְיכַ  ֹלא, ָלאו ְוִאם

ַחט. כ ָסה ְוֹלא טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ִצּפֹור ׁשָ מוֹ  ּכִ  ֹלא, ּדָ
יֹום ְיַכֶסּנוּ    :טֹוב ּבְ

 תצט סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , טוב ביום ומליחה מליגה דין

יִלין ֵאין. א יֹום ַמְרּגִ יַצד, טֹוב ּבְ יל הּוא ּכֵ  ֶזה, ַמְרּגִ
ל ַהּמֹוִציא ר ּכָ ׂשָ ֵדי ֶאָחד לֵמֶרגֶ  ַהּבָ ּיֹוִציא ּכְ ל ׁשֶ  ָהעֹור ּכָ

ֵלם ֵני, ִיְקַרע ְוֹלא ׁשָ ּטֹוֵרחַ  ִמּפְ ט ׁשֶ ֶהְפׁשֵ  ֹטַרח ֶזה ּבְ
דֹול   :ַלּמֹוֵעד ֹצֶרךְ  ּבוֹ  ְוֵאין ּגָ

ִדי ִלְמֹלג ָאסּור. ב א ּגְ ן ִאם ֶאּלָ   :ָהעֹור ֶלֱאֹכל מֹוְלגוֹ  ּכֵ

ֵהָמה. ג ֲחָטה ּבְ ׁשְ ּנִ יֹום ׁשֶ רמֻ , טֹוב ּבְ יהַּ  ּתָ  עֹוָרהּ  ְלַהְגּבִ
ָנהּ  ְמקֹום ְוִלּתְ ִריַסת ּבִ י ַעל ַאף, ָהַרְגַלִים ּדְ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ר ָעָליו ׂשָ ָלל ּבָ ר. ּכְ ה ְמִליָחה ָעָליו ִלְמֹלחַ  ּוֻמּתָ  ַקּלָ
ֶדֶרךְ  ּמֹוְלִחים ּכְ ִלי ׁשֶ ר. ַלּצָ אן ִלְמֹלח ְלַהֲעִרים ּוֻמּתָ  ּכָ
יִּ  ַעד, ְמַעט ְוָכאן ְמַעט ּלוֹ  ֶאת ְמַלחׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ּכֻ

ֲחָטה   :ָאסּור, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ִנׁשְ

ִכים ְוֹלא ַהֲחָלִבים ֶאת מֹוְלִחין ֵאין. ד ֶהם ְמַהּפְ  ֲאִפּלוּ , ּבָ
ְטָחן י ַעל ְלׁשָ ּבֵ י ַעל ַאף, ְיֵתדֹות ּגַ ֲחָטה ּפִ ׁשְ ּנִ יֹום ׁשֶ  ּבְ

ר ִלְמֹלחַ  ָאסּור ְוֵכן. טֹוב ׂשָ אֲ  ֲעֵליֶהם ּבָ   :ִוירּבַ

הּוא, ֵעִלי. ה ף ׁשֶ א, הּוא ּוְכִלי ְוָכֵבד ָעב ּדַ  ֶאּלָ
ַלאְכּתוֹ  ּמְ ר, ָהִריפֹות ּבוֹ  ִלְכּתֹשׁ  ְלִאסּור ׁשֶ  ְלַטְלְטלוֹ  ֻמּתָ



 ז

 

 ז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ר ָעָליו ִלְקֹצב ׂשָ ַצב ּוְלַאַחר. ּבָ ּקָ  ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור ָעָליו ׁשֶ
ה ל ֵמַחּמָ   ,ַלּצֵ

 תק סימן
, מליחתו וסדר, יתנהג היאך טוב ביום לבשר הנצרך

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ 

ר קֹוִנים ֵאין. א ׂשָ ִפסּוק ּבָ ִמים ּבְ ח לֹוַמר ּדָ ּבָ ן: ַלּטַ  ִלי ּתֵ
ֶסַלע ִים אוֹ  ּבְ ּתַ ׁשְ ף ֲהֵריִני: לוֹ  ֹיאַמר ֹלא ְוֵכן, ּבִ ּתָ  ׁשֻ
ךָ  ֶסַלע ִעּמְ א, ּבַ ק ֶאּלָ ּיֹות ָלֶהם ְמַחּלֵ ִליׁשִ  ְרִביִעּיֹות אוֹ  ׁשְ

ֶרךְ  ַהֲחָלִקים ִפיכְּ  ּדֶ ק ׁשֶ ִעיר ְלַחּלֵ ֹלא ּבָ סּוק ּבְ ִמים ּפִ , ּדָ
י ּוֵמִביא ּתֵ ֵהמֹות ׁשְ זוֹ  זוֹ : ְוֹיאַמר ּבְ ִמין ּוְלָמָחר, ּכְ  ׁשָ

ֶאֶרת ׁשְ ָוה ּוְכִפי ַהּנִ ָ ׁשּ ךְ  ׁשֶ   :לוֹ  ִיְפַרע ּכָ

ֹקל ָאסּור. ב ר ִלׁשְ ׂשָ ֵביתוֹ  ֲאִפּלוּ , ּבָ ה ֵליַדע, ּבְ ּמָ  ּכַ
לוּ יְ  ְ נוֹ  ַוֲאִפּלוּ . ַבׁשּ ַכף ִלּתְ ְמרוֹ  ֹמאְזַנִים ּבְ  ִמן ְלׁשָ

ִרים לּוָיה ִהיא ִאם ָאסּור, ָהַעְכּבָ ָמקֹום ּתְ ְרִגיִלים ּבְ  ׁשֶ
ֹקל הּ  ִלׁשְ ֹקל ַוֲאִפּלוּ . ּבָ ֶנֶגד ָמָנה ִלׁשְ . ָאסּור, ָמָנה ּכְ
ר ֹקל ּוֻמּתָ ָידוֹ  ִלׁשְ ּלֹוֵקחַ , ּבְ ָידוֹ  ַהֲחִתיָכה ׁשֶ ֵערוּ  ּבְ  ְמׁשַ
ה ּמָ הּ  ֵישׁ  ּכַ ח, ּבָ ן ְוַטּבָ  ִאם ֲאָבל. ָאסּור ֶזה ֲאִפּלוּ  ֻאּמָ
ן יֹוֵדעַ  הּוא ֶרךְ  ְלַכּוֵ ךְ , ֲחִתיָכתוֹ  ּדֶ  ֲחִצי אוֹ  ִלְטָרא ְלַחּתֵ

ַדְרּכוֹ  חֹוֵתךְ , ִלְטָרא שׁ  ְוֵאינוֹ  ּכְ   :חֹוׁשֵ

ר ֶנֶקב נֹוְקִבין ֵאין. ג ׂשָ ּבָ ין ּבַ ַסּכִ  ֲאָבל, וֹ בּ  ִלְתלֹותוֹ  ּבְ
ד ּיָ ר ּבַ ר, ִסיָמן ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ְוִאם. ֻמּתָ ין ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ַסּכִ   :ּבְ

אּור אֹוָתם ּוְמַהְבֲהִבים ְוָהַרְגַלִים ָהֹראשׁ  מֹוְלִגין. ד , ּבָ
ִסיד אֹוָתם טֹוְפִלין ֵאין ֲאָבל ַחְרִסית ְוֹלא ּבְ  ְוֹלא ּבְ

ֲאָדָמה ִמְתְחֵזי, ּבַ ִעּבּוד ּדְ  אֹוָתם ּגֹוְזִזין ְוֵאין. ּכְ
ַרִים ִמְסּפָ ְרֶאה, ּבְ ּנִ ה ׁשֶ עֹוׂשֶ ָער ְלֹצֶרךְ  ּכְ ֵ   :ַהׂשּ

ר. ה ה ִלְמֹלחַ  ֻמּתָ ּמָ ַבת ֲחִתיכֹות ּכַ י ַעל ַאף ַאַחת ּבְ  ּפִ
ֵאינוֹ  א ָצִריךְ  ׁשֶ   :ַאַחת ֶאּלָ

ר נֹוֲהִגין. ו ר ְלַנּקֵ ׂשָ יֹום ּבָ ַחט ֲאִפּלוּ , טֹוב ּבְ  ֵמֶעֶרב ִנׁשְ
  :בטוֹ  יֹום

 תקא סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , טוב ביום והמתרים האסורים עצים

ִעין ֵאין. א עֹוְמדֹות ַהּקֹורֹות ִמן ֵעִצים ְמַבּקְ , ְלִבְנָין ׁשֶ
ָרה ִמּקֹוָרה ְוֹלא ּבְ ׁשְ ּנִ יֹום ׁשֶ  ָהְיָתה ִאם ֲאִפּלוּ , טֹוב ּבְ

ֵבר ּוְקרֹוָבה טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ְרעּוָעה ָ  ִאם ֲאָבל. ְלִהׁשּ
ָרה ּבְ ר ִאי ִאם, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ִנׁשְ ֹלא ְלַהִסיָקהּ  ֶאְפׁשָ  ּבְ
ּקּועַ  ִעין, ּבִ ה ְמַבּקְ ּנָ דֹולֹות ֲחִתיכֹות ִמּמֶ ע ְוֹלא. ּגְ  ְיַבּקַ
ַקְרּדֹם ֹלא ל ְוֹלא, ּבְ ַמּגָ ְמֵגָרה ְוֹלא, ּבְ א, ּבִ קֹוִפיץ ֶאּלָ  ּבְ

ד ָצר ּוַבּצַ ּלוֹ  ַהּקָ דבַּ  ֹלא ֲאָבל, ׁשֶ  ִמי ְוֵישׁ . ָהָרָחב ּצַ
אֹוֵסר קֹוִפיץ ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ֵאין ְלִפי, ּבְ ִקיִאין ָאנוּ  ׁשֶ , ַמהוּ  ּבְ

ירוּ  ְוֹלא א ִהּתִ ין ֶאּלָ ַסּכִ   :ּבְ

דֹוִלים ֵעִצים. ב ֹלא ְלַהָסָקה ּוְראּוִים ְקָצת ּגְ ּקּועַ  ּבְ , ּבִ
ע ֹלא ָלל ְיַבּקַ ְבָרם ַוֲאִפּלוּ , ּכְ ד ְלׁשָ ּיָ אֹוֵסר ימִ  ֵישׁ  ּבַ   :ׁשֶ

ֶדה ִמן ֵעִצים ְמִביִאין ֵאין. ג ָ ִסין ָהיוּ  ֲאִפּלוּ  ַהׂשּ ם ְמֻכּנָ  ׁשָ
ֶעֶרב ב ֲאָבל, ִמּבָ ֶדה הּוא ְמַגּבֵ ָ ׂשּ ָפָניו ּבַ ּלְ ֶ  ּוַמְדִליק ִמׁשּ

ם ִסין ּוְמִביִאין. ׁשָ ֻכּנָ ְרׁשּות ֵמַהּמְ ּבִ ִחיד ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ , ַהּיָ
ֶפת ָהְיָתה ּלֹא ֻמּקֶ םלְ  ׁשֶ יָרה ׁשֵ ְהֶיה ּוִבְלַבד, ּדִ ּיִ הּ  ׁשֶ  ּבָ

ֶרת תֹוךְ  ְוִתְהֶיה ִמְסּגֶ חּום ּבְ ת ּתְ ּבָ  ַאַחת ִחֵסר ְוִאם. ׁשַ
ל   :ֻמְקֶצה ֵהן ֲהֵרי, ֵאּלוּ  ִמּכָ

ָפִנים ְוָעֵלי ָקִנים ָעֵלי. ד י ַעל ַאף ּגְ ֵהם ּפִ ִסים ׁשֶ  ְמֻכּנָ
ף ַקְרּפָ יָון, ּבְ ָהרּוחַ  ּכֵ ֶרת ׁשֶ ִרין ֵהם ֲהֵרי ָתםאוֹ  ְמַפּזֶ ְמֻפּזָ  ּכִ

יחַ  ְוִאם. ַוֲאסּוִרים ִלי ֲעֵליֶהם ִהּנִ ֵבד ּכְ  יֹום ֵמֶעֶרב ּכָ
  :מּוָכִנים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, טֹוב

רוּ  ֵעִצים. ה ׁשְ ּנָ יֹום ָהִאיָלן ִמן ׁשֶ  ַמִסיִקין ֵאין, טֹוב ּבְ
ֶהם   :ּבָ



 ח

 

 ח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ִלים. ו רוּ  ּכֵ ּבְ ׁשְ ּנִ יֹום ׁשֶ ֶהם םַמִסיִקי ֵאין, טֹוב ּבְ ֵני ּבָ  ִמּפְ
ֵהם ֵכִלים ַמִסיִקין ֲאָבל. נֹוָלד ׁשֶ ֵלִמים ּבְ ֵכִלים אוֹ  ׁשְ  ּבְ

רוּ  ּבְ ׁשְ ּנִ עֹוד ׁשֶ   :יֹום ִמּבְ

ֵקִדים. ז ֲאָכָלם ֶוֱאגֹוִזים ׁשְ  ַמִסיִקין, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ׁשֶ
יֶהם ְקִלּפֵ יֹום ּבִ יֹום ֲאָכָלם ְוִאם. טֹוב ּבְ  ֵאין, טֹוב ּבְ
יֶהםבִּ  ַמִסיִקין   :ְקִלּפֵ

 תקב סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , טוב ביום האש דיני

 ָהֲאָבִנים ִמן ְוֹלא ָהֵעִצים ִמן ֹלא ָהֵאשׁ  מֹוִציִאין ֵאין. א
ִים ִמן ְוֹלא ֶהָעָפר ִמן ְוֹלא ין ְוֵאין, ַהּמַ ָחִמים עֹוׂשִ , ּפְ
ַמּפּוחַ  נֹוְפִחין ְוֵאין א ּבְ פֹוֶפֶרת ֶאּלָ ׁשְ ר ֲהגוּ ְונָ . ּבִ  ֶהּתֵ

ַמּפּוחַ  ל ּבְ ֲעֵלי ׁשֶ ים ּבַ ּתִ ּנּוי ְיֵדי ַעל ּבָ  ְלָהְפכוֹ  ׁשִ
ַמְעָלה ה ִמּלְ ה. ְלַמּטָ יֹום ְמדּוָרה ָהעֹוׂשֶ הּוא, טֹוב ּבְ ׁשֶ  ּכְ

יחַ  ֵאינוֹ  ָהֵעִצים ֶאת עֹוֵרךְ  ר ַעד ֶזה ַעל ֶזה ַמּנִ ַסּדֵ ּיְ  ׁשֶ
ֲעָרָכה ֵני, ַהּמַ ְרֶאה ִמּפְ ּנִ בֹוֶנה ׁשֶ א, ּכְ  ׁשֹוֵפךְ  אוֹ  ֶאּלָ
ִעְרּבּוב ָהֵעִצים ּנּוי עֹוֵרךְ  אוֹ , ּבְ ׁשִ יַצד. ּבְ יחַ , ּכֵ  ֵעץ ַמּנִ
יחַ , ְלַמְעָלה יו ַאֵחר ּוַמּנִ ְחּתָ יו ְוַאֵחר ּתַ ְחּתָ הּוא ַעד ּתַ  ׁשֶ
יעַ  ֵדָרה ְוֵכן. ָלָאֶרץ ַמּגִ  ּוַמְכִניס אֹוָתהּ  אֹוֵחז ַהּקְ

יהָ  ָהֲאָבִנים ְחּתֶ היַ  ֹלא ֲאָבל, ּתַ יֶחּנָ י ַעל ּנִ ּבֵ . ָהֲאָבִנים ּגַ
ה ְוֵכן ּטָ ים אֹוֵחז, ַהּמִ ָרׁשִ  ָהַרְגַלִים ּוַמְכִניס ְלַמְעָלה ַהּקְ

יֶהם ְחּתֵ יִצים ֲאִפּלוּ . ּתַ  ַעל ׁשּוָרה אֹוָתם ַיֲעִמיד ֹלא, ּבֵ
י ּבֵ ַעְמדוּ  ַעד ׁשּוָרה ּגַ ּיַ מוֹ  ׁשֶ ל ּכְ א, ִמְגּדָ ה ֶאּלָ ּנֶ  ְיׁשַ

מַ  ְוַיְתִחיל ה ְעָלהִמּלְ ל ְוֵכן. ְלַמּטָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ  ָצִריךְ , ּבָ
ּנּוי   :ׁשִ

ה. ב ל ֲאֻגּדָ ֻהְדְלָקה ֵעִצים ׁשֶ ְמדּוָרה ׁשֶ ל, ּבִ ּלֹא ֵעץ ּכָ  ׁשֶ
ר ָהֵאשׁ  ּבוֹ  ָאֲחָזה ְמטוֹ  ֻמּתָ  ְלֵמִסיר ּדֹוֶמה ְוֵאינוֹ , ְלׁשָ
ֶמן ר ׁשֶ   :ֵמַהּנֵ

ֵדָרה ֶאת סֹוְמִכין ֵאין. ג ֶלת ֶאת אְולֹ  ַהּקְ ַעת, ַהּדֶ ּקַ ּבַ   :ּבַ

ר, ְלִדיָדן. ד ל ֻמּתָ ֵ ְקֵדרֹות ְלַבׁשּ יֹום ֲחָדׁשֹות ּבִ   :טֹוב ּבְ

 תקג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , לחברו טוב מיום להכין שלא

ל אוֹ  ֶלֱאפֹות ָאסּור. א ֵ ֹחט אוֹ  ְלַבׁשּ יֹום ִלׁשְ  טֹוב ּבְ
בָּ  הּוא ֲאִפּלוּ , ָמָחר ְלֹצֶרךְ   ַוֲאִפּלוּ  טֹוב יֹום אוֹ  תׁשַ
ֵני ׁשְ ל ָיִמים ּבִ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ָאה ֲאָבל. ַהׁשּ ה ְמַמּלְ ָ  ִאׁשּ
ר ְקֵדָרה ׂשָ י ַעל ַאף ּבָ ֵאיָנהּ  ּפִ א ְצִריָכה ׁשֶ  ַלֲחִתיָכה ֶאּלָ
 ֵאיָנהּ  ֲאִכיָלה ַאַחר ֲאָבל, ֲאִכיָלה ֹקֶדם ְוַדְוָקא. ַאַחת

ל ְיכֹוָלה ֵ ה ֹאַכל: ְולֹוַמר ְלַבׁשּ ּנָ ִית ִמּמֶ ּזַ ָהֵוי, ּכַ  ּדְ
ָלהּ  ָעְבָרה ִאם ִמיהוּ . ַהֲעָרָמה ְ ר, ּוִבׁשּ   :ְלָאְכלוֹ  ֻמּתָ

א. ב ל ָחִבית ַנְחּתֹום ְמַמּלֵ י ַעל ַאף ַמִים ׁשֶ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ
א ָצִריךְ    :ֶאָחד ְלִקיתֹון ֶאּלָ

 תקד סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , טוב ביום התבלין דין

כִ . א ְבִלין ֶאת יןּדָ ן ַהּתַ ַדְרּכָ ִאם, ּכְ  אֹוָתם ָידּוךְ  ׁשֶ
עֹוד יֹום ִנּדֹוךְ  ֵאינוֹ  ֶמַלח ֲאָבל. ַטְעָמן ָיִפיג יֹום ִמּבְ  ּבְ

א טֹוב ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ ת ִהּטָ ׁשֶ ְכּתֶ דּוךְ  אוֹ  ַהּמַ ּיָ ְקָעָרה ׁשֶ  ּבִ
הּ  ְוַכּיֹוֵצא ֵדי, ּבָ ה ּכְ ּנֶ ׁשַ ּיְ ִאם, ׁשֶ ַחק ׁשֶ ַלח ׁשָ  ֵמֶעֶרב ַהּמֶ

ִלין ֶאת ׁשֹוֲחִקין ְוֵאין. ַטֲעמוֹ  ָיִפיג ֹלא טֹוב יֹום ְלּפְ  ַהּפִ
ל ֶאת ְוֹלא ֵריַחִים ַהַחְרּדָ ֶהם ּבְ ּלָ ּום, ׁשֶ ָהֵוי ִמׁשּ ֳעָבִדין ּדְ  ּכָ
ֹחל ךְ . ּדְ ְמדֹוָכה אֹוָתם ּדָ ָכל ּבִ ְבִלין ּכְ   :ַהּתַ

ר. ב ְבִלין ְלהֹוִליךְ  ֻמּתָ  אוֹ , ָכהְמדוֹ  ֵאֶצל ּוָמדֹוךְ  ּתַ
ֶרךְ  ֲאִפּלוּ , ֶאְצָלם ְמדֹוָכה ים ְרׁשּות ּדֶ י ַעל ַאף ָהַרּבִ  ּפִ
ָהָיה ר ׁשֶ   :טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ְלהֹוִליָכם ֶאְפׁשָ

ין ֵאין. ג ת ָהִריפֹות ּכֹוְתׁשִ ׁשֶ ַמְכּתֶ דֹוָלה ּבְ  ֲאָבל, ּגְ
ין ת ּכֹוְתׁשִ ׁשֶ ַמְכּתֶ ה ּבְ ה ְקַטּנָ ּזֶ ּנּוי הּוא ׁשֶ ִ לָּ  ַהׁשּ . הּ ׁשֶ



 ט

 

 ט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ה ֲאִפּלוּ , י"ּוְבא ְקַטּנָ ֵאין ְוֵכיָון. ָאסּור ּבִ  יֹוְדִעים ָאנוּ  ׁשֶ
ו ְקֵראת ַמה ַעְכׁשָ דֹוָלה ּנִ ה אוֹ  ּגְ   :ַהּכֹל ֶלֱאֹסר ֵישׁ , ְקַטּנָ

ר. ד ְבִלין ִלְמּדֹד ָאָדם ֻמּתָ ן ּתַ ֵדָרה ִלּתֵ ּקְ ִביל, ּבַ ׁשְ  ּבִ
ּלֹא יחַ  ׁשֶ ילוֹ  ַיְקּדִ ְבׁשִ   :ּתַ

 תקה סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , טוב ביום בהמה החולב דין

ֵהָמה. א ִהיא ּבְ  אֹוָתהּ  ַלְחֹלב ְורֹוֶצה ַלֲאִכיָלה עֹוֶמֶדת ׁשֶ
ֵאין ִלְקֵדָרה ִאם, ֶהָחָלב ֶלֱאֹכל הּ  ׁשֶ . ָאסּור, ֳאָכִלין ּבָ
הּ  ֵישׁ  ְוִאם ר, ֳאָכִלין ּבָ א ּוְכגֹון, ֻמּתָ ּבָ נוֹ  ֶהָחָלב ׁשֶ , ְלַתּקְ
שׁ שֶׁ  אוֹ  הּ  ּיֵ רּוִרין ּבָ ֶהם ִנְבָלע ְוֶהָחָלב ּפֵ  ַהחֹוֵלב ֲאָבל. ּבָ
ל ר ֹלא ֹצאנוֹ  ּכָ ֵני ֻהּתַ רּוָסה ִמּפְ ּנֹוֵתן ּפְ ִלי ׁשֶ ּכְ   :ּבַ

 תקו סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , טוב ביום לישה דיני

יֹום ֶקַמח מֹוְדִדין ֵאין. א ֵדי טֹוב ּבְ א, ָללּושׁ  ּכְ ח ֶאּלָ  ִיּקַ
ַעת ֹאֶמדבְּ    :ַהּדַ

ִדין ֵאין. ב ַמח ְמַרּקְ ּנּוי ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ , ַהּקֶ  ִאם ֲאָבל. ׁשִ
דוֹ   ְורֹוֶצה ֵקיָסם אוֹ  ְצרֹור ּבוֹ  ְוָנַפל ֵמֶאְתמֹול ִרּקְ

דוֹ  ַעם ְלַרּקְ ִנית ּפַ ר, ׁשֵ ֹלא ַאף ֻמּתָ ּנּוי ּבְ  ֹלא ְוִאם. ׁשִ
ָבר ּבוֹ  ָנַפל א, ּדָ רֹוֶצה ֶאּלָ ִנית דוֹ ְלַרקְּ  ׁשֶ ֵדי ׁשֵ ֵהא ּכְ ּיְ  ׁשֶ
ת ּנּוי ָצִריךְ , ָנֶאה ַהּפַ גֹון, ְקָצת ׁשִ י ַעל ּכְ ּבֵ ְלָחן ּגַ   :ׁשֻ

שׁ . ג יֹום ִעָסה ַהּלָ ה ְלַהְפִרישׁ  ָיכֹול, טֹוב ּבְ ּנָ ה ִמּמֶ . ַחּלָ
ה ִעָסה ֲאָבל, ְלֹכֵהן ּוְלהֹוִליָכהּ  ּלֹוׁשָ ּנִ ֶעֶרב ׁשֶ , טֹוב יֹום ּבְ

ה שׁ ְלַהְפִרי ָאסּור ּנָ ה ִמּמֶ יֹום ַחּלָ   :טֹוב ּבְ

ְפִרישׁ . ד ה ַהּמַ יֹום ַחּלָ  ֹיאֶפה ֹלא, ְטֵמָאה ְוִהיא טֹוב ּבְ
ה ְוֹלא אֹוָתהּ  ְרֶפּנָ ֵאין ִיׂשְ ים ׂשֹוְרִפין ׁשֶ יֹום ָקָדׁשִ , טֹוב ּבְ
א יָחהּ  ֶאּלָ   :ְוׂשֹוְרָפהּ  ָהֶעֶרב ַעד ַמּנִ

ר. ה יֹום ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ תִּ  טֹוב ּבְ דֹוִלים יןּפִ  ְוֹלא, ּגְ
יָנן ּתֹוךְ  ַחְייׁשִ ּמִ ךְ  ׁשֶ ה יֹוֵתר ֶלֱאפֹות ָיֹבא ּכָ ִריךְ  ִמּמַ ּצָ ֶ   :ׁשּ

פּות ִעָסה אוֹ  ֶקַמח לוֹ  ָהָיה. ו ּתָ ׁשֻ  ָאסּור, ם"ַהַעּכוּ  ִעם ּבְ
יֹום ֶלֱאפֹוָתהּ  א טֹוב ּבְ ה ֶאּלָ ֶקּנָ ּלוֹ  ֶאת ְוֹיאֶפה ְיַחּלְ   :ׁשֶ

ה ְלָאָדם ֵישׁ  ִאם. ז ת ַהְרּבֵ ה ּפַ ת אֹוֶפה ֵאינוֹ , ְנִקּיָ  ּפַ
א ַאֶחֶרת ן ִאם ֶאּלָ ֵני לוֹ  ֵישׁ  ּכֵ ִית ּבְ ָרִגיל ּבַ  ְלַהֲאִכיָלם ׁשֶ

ת ת לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ַהְדָרָאה ּפַ ה ַהְדָרָאה ּפַ , ַהְרּבֵ
ת ֶלֱאפֹות ָיכֹול ה ּפַ   :ְנִקּיָ

אֹור ַלֲעׂשֹות ָאסּור. ח יֹום ׂשְ א, טֹוב ּבְ  ְיֵדי ַעל ֶאּלָ
ּנּוי ֵני, ׁשִ ָהָיה ִמּפְ ר ׁשֶ עֹוד ַלֲעׂשֹותוֹ  ֶאְפׁשָ   :יֹום ִמּבְ

ֲחָטה ֲאִפּלוּ . ט ֵהָמה ִנׁשְ ר, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ַהּבְ  ֻמּתָ
נֹות ְלַהְפִרישׁ  ּתָ יֹום ַהּמַ   :טֹוב ּבְ

 תקז סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , טוב ביום אפיה דין

ּנּוִרים ַהְינוּ דְּ , י"בפורנ אֹוִפין. א נוּ  ּתַ ּלָ דֹוִלים ׁשֶ  ַהּגְ
ם ּוִפיֶהם ִצּדָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבְ ֵהא ׁשֶ ה ּתְ יָנן, ֲחָדׁשָ ַחְייׁשִ  ּדְ
א ּמָ ְפַחת ׁשֶ ֶחם ְוֻיְפַסד ּתִ ַנע ַהּלֶ ְמַחת ְוִיּמָ ִ . טֹוב יֹום ִמׂשּ

ין ין ּוְמַחּמִ ַאְנִטיֵכי ַחּמִ   ,ּבְ

י ַעל ַאף. ב ֵעִצים ּפִ שְׁ  ׁשֶ ּנָ ֶקל ִמן רוּ ׁשֶ יֹום ַהּדֶ  אוֹ  טֹוב ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ָפָניו ּבְ ּלְ רוּ  ִאם, ְלַהִסיָקן ָאסּור ׁשֶ יֹום ָנׁשְ  טֹוב ּבְ
תֹוךְ  ּנּור ּבְ ה, ַהּתַ ָלן, מּוָכִנים ֵעִצים ֲעֵליֶהם ַמְרּבֶ . ּוְמַבּטְ
ּלֹא ּוִבְלַבד ע ׁשֶ ֶהם ִיּגַ לוּ  ַעד ּבָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ֹרב ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ּבְ
ּנּור ָנְפלוּ  ּתַ ת ּבַ ּבָ ׁשַ יֹום ְלַהִסיָקן ָאסּור, ּבְ  טֹוב ּבְ

ַאֲחָריו ּלְ ּטּול ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ֹרב ּבִ   :ּבְ

ח ָאסּור. ג ין ֵעץ ִלּקַ  ָהֵאשׁ  ּבוֹ  ְלַחּתֹות ָהֵעִצים ִמּבֵ
ּנּור ּתַ ָהֵוי, ּבַ ן ֵליהּ  ּדְ   :ָמָנא ְמַתּקֵ
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 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ּנּור. ד ַפל ּתַ ּנָ יחַ  ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ יט ִמּטִ ר ִאם, ַהּטִ  ֶאְפׁשָ
ֹלא ּבוֹ  ְוִלְצלֹות ֶלֱאפֹות ִריָפה ּבְ ת ִיְתָחֵרךְ  ְוֹלא ּגְ  אוֹ  ַהּפַ
ִלי ֵני, ְלָגְרפוֹ  ָאסּור, ַהּצְ הּוא ִמּפְ ּלֹא ְמַטְלְטלוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ר ֲאָבל. ְלֹצֶרךְ  יב ֻמּתָ ּכִ ּבוֹ  ְוָהֵאֶפר ָהֵאשׁ  ְלַהׁשְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
ְהֶיה ּיִ ע ְוֹלא ָחָלק ׁשֶ ת ִיּגַ ּפַ ָלל ּבַ י ַעל ַאף, ּכְ ִאם ּפִ  ׁשֶ
ֵדי ָהָיה ֹלא ּבוֹ  נֹוֵגעַ  ָהָיה  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ְלָחְרכוֹ  ּכְ

יחַ  ּטִ ַפל ּבַ ּנָ ֵדי ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ ת ַלְחֹרךְ  ּכְ ִלי אוֹ  ַהּפַ  ִאם ַהּצְ
ֶהם נֹוֵגעַ  ָהָיה י ַעל ַאף, ּבָ ֹלא ּפִ ּבְ ִריָפה ׁשֶ ר ָהָיה ּגְ  ֶאְפׁשָ

יָון, ּבוֹ  ְוִלְצלֹות ֶלֱאפֹות ָהָיה ּכֵ ר ִמְתָחֵרךְ  ׁשֶ  ְלָגְרפוֹ  ֻמּתָ
יב ָחׁשִ ּנּוִרים ְוַדְוָקא. ְלֹצֶרךְ  ִטְלטּול ּדְ ּתַ ֶהם ּבַ ּלָ ָהיוּ  ׁשֶ  ׁשֶ
ִקים ת ְמַדּבְ א ְלָגְרָפם ְצִריִכים ְוֵאין ְסִביָבם ַהּפַ  ֶאּלָ
יחַ  ַפל ֵמַהּטִ ּנָ ּנּוִרים ֲאָבל, ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ נוּ  ּתַ ּלָ יָון ׁשֶ  ִאישֶׁ  ּכֵ
ר ֶהם ֶלֱאפֹות ֶאְפׁשָ ֹלא ּבָ ִריָפה ּבְ ר, ּגְ  ֵמָהֵאֶפר ְלָגְרפוֹ  ֻמּתָ

ָחִלים י ַעל ְוַאף, ְוַהּגֶ הּוא ּפִ ה ׁשֶ ר ִאי, ְמַכּבֶ ֹלא ֶאְפׁשָ  ּבְ
ם, ֵכן ר ּוְכׁשֵ ּתָ ּמֻ ךְ  ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ְלֹצֶרךְ  ְלַהְבִעיר ׁשֶ ר ּכָ  ֻמּתָ

יחַ  ֶזה ַוֲהֵרי, ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ְלֹצֶרךְ  ְלַכּבֹות ַמּנִ ר ּכְ ׂשָ  ַעל ּבָ
ָחִלים   :ָנֲהגוּ  ְוֵכן, ַהּגֶ

ּנּור. ה ים ְוִכיַרִים ּתַ ֶמן אֹוָתם ָסִכין ֵאין, ֲחָדׁשִ ׁשֶ  ְוֹלא ּבְ
ין ַמְטִלית אֹוָתן ָטׁשִ ר ֲאָבל, ּבְ  ֶהֵסק ֲאִפּלוּ  ְלַהִסיָקן ֻמּתָ
ּלֹא ּוִבְלַבד, ִראׁשֹון צֹוֵנן ְיִפיֵגם ׁשֶ ֵדי ּבְ  ְוִאם. ןְלָחְסמָ  ּכְ
אי יֹוֵתר ֻהְסקוּ  צֹוֵנן ַלֲהִפיָגן ְוֻהְצְרכוּ  ִמּדַ ֵדי ּבְ  ֶלֱאפֹות ּכְ
ֶהן ר, ּבָ ר ְלִפיָכךְ . ֻמּתָ רֹות ֻמּתָ ַמִים ִלׁשְ ֶדת ּבְ  ַהְמַכּבֶ

ִדין ַכּבְ ּמְ הּ  ׁשֶ ּנּור ּבָ ה ַאף, ַהּתַ ַכּבָ ּמְ   :ׁשֶ

ר. ו ּנּור ֶלֱאפֹות ֻמּתָ ת ָמֵלא ּתַ י ַעל ַאף, ּפַ  ֵאינוֹ שֶׁ  ּפִ
א ָצִריךְ  ת ֶאּלָ ַתּנּוֵריֶהם ְוַדְוָקא. ַאַחת ּפַ ָהיוּ , ּבְ ים ׁשֶ  ְקַטּנִ
ִקים ְוָהיוּ  ת ְמַדּבְ ָדְפנֹוֵתיֶהם ַהּפַ הּוא ּוִמּתֹוךְ  ּבְ  ָמֵלא ׁשֶ
ט ְלֻחּמוֹ  ָמקֹום ֵאין ֵ ת ְלִהְתַפׁשּ  ֲאָבל, ָיֶפה ֶנֱאֶפה ְוַהּפַ

ּנּוִרים ּתַ נוּ  ּבַ ּלָ ה ֹוֵתרי ֶלֱאפֹות ֵאין ׁשֶ ִריךְ  ִמּמַ ּצָ ֶ   :ׁשּ

ר. ז י ִלְסּתֹם ֻמּתָ ּנּור ּפִ ִטיט ַהּתַ ַעל ְוֶרֶפשׁ  ּבְ ַפת ׁשֶ  ׂשְ
ָהר כוֹ  ְוהּוא, ַהּנָ ִרּכְ ה אוֹ  ֵמֶאֶמשׁ  ׁשֶ קוֹ  ִסיָמן ּבוֹ  ָעׂשָ  ְוִנּתְ
ל ֲאָבל. ֶאָחד ְלַצד יֹום ִטיט ְלַגּבֵ ר. ָאסּור, טֹוב ּבְ  ּוֻמּתָ
ל י ּבוֹ  ִלְסּתֹם ֵאֶפר ְלַגּבֵ ּנּור ּפִ   :ַהּתַ

 תקח סימן
' ב ּובוֹ , צלי להכנת טוב ביום האסורים דברים

  ְסִעיִפים:

ִנים ֵאין. א  ֶלֱאפֹות אוֹ  ִלְצלֹות ָהֲאָבִנים ֶאת ְמַלּבְ
ֵני, ֲעֵליֶהם ַחְסָמן ִמּפְ ּמְ , ַהֶחֶרס ֶאת ׁשֹוְבִרין ְוֵאין. ׁשֶ
ָיר ֶאת חֹוְתִכין ְוֵאין  ּפֹוְצִעין ְוֵאין, ֵליֶהםעֲ  ִלְצלֹות ַהּנְ
ֶנה ֶאת מוֹ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ַהּקָ ּפּוד ּכְ   :ּבוֹ  ִלְצלֹות ׁשִ

ַמְטִלית ֱאגֹוִזים ּפֹוְצִעים. ב יָנן ְוֹלא, ּבְ א ַחְייׁשִ ּמָ  ׁשֶ
ַרע ּקָ   :ּתִ

 תקט סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , טוב יום להלכות פרטיים דינים כמה

ּפּוד. א ְרַצף ׁשִ ּנִ י ַעל ףאַ , ׁשֶ הּוא ּפִ טוֹ  ָיכֹול ׁשֶ  ְלָפׁשְ
ָידוֹ  ִנין ֵאין, ּבְ   :אֹותוֹ  ְמַתּקְ

ּפּוד. ב רֹוִצים ׁשִ אי יֹוֵתר ָאֹרךְ  ְוָהָיה ּבוֹ  ִלְצלֹות ׁשֶ , ִמּדַ
ְרפוֹ  ְוֹלא ְלָחְתכוֹ  ָאסּור ִחיִזין ֵאין. ְלׂשָ ין ֶאת ַמׁשְ  ַהַסּכִ

ֶחֶזת ַמׁשְ הּ  ּבְ ּלָ ָדהּ  ֲאָבל, ׁשֶ י ַעל ְמַחּדְ ּבֵ  ֶחֶרס אוֹ  ָהֵעץ ּגַ
ָבר מֹוִרים ְוֵאין. ֶאֶבן אוֹ  ים ֶזה ּדָ ֵדי ָלַרּבִ ּלֹא ּכְ  ָיֹבא ׁשֶ

ָדהּ  ֶחֶזת ְלַרּדְ ַמׁשְ ה. ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ כֹוָלה, ֲאמּוִרים ּדְ ּיְ ׁשֶ  ּכְ
ֹדַחק ַלְחּתֹךְ  ָמה אוֹ , ּבְ ְפּגְ ּנִ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל. ׁשֶ
ָלל ַלְחּתֹךְ  ִחיִזיןמַ  ֵאין, ּכְ , ָהֵעץ ַעל ֲאִפּלוּ  אֹוָתהּ  ׁשְ
א ּמָ ִחיָזהּ  ָיֹבא ׁשֶ ֶחֶזת ְלַהׁשְ ַמׁשְ   :ּבְ

ִאים עֹופֹות. ג ַמּלְ ּמְ ר אֹוָתם ׁשֶ ׂשָ ר, ּוֵביִצים ּבָ  ֻמּתָ
יֹום ְלָתְפָרם ן ְוהּוא. טֹוב ּבְ ַתּקֵ ּיְ  טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ׁשֶ
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בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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יֶמּנוּ  ַהחּוט ַחט ִויׂשִ ּמַ ֵהר. ּבַ ּלֹ ְוִיּזָ יֹום ַהחּוט ַיְחּתֹךְ  אׁשֶ  ּבְ
  :טֹוב

ר. ד יֹום ַלְחּתֹךְ  ֻמּתָ ָדִיים ֶאֶגד טֹוב ּבְ  ְועֹופֹות ּגְ
ִסים פּוִרים ְוחּוִטים ְמֻקּלָ ֹרף ְיכֹוִלים ְוֵכן, ּתְ ִתיָלה ִלׂשְ  ּפְ

ִרים ְסַמְרטּוט אוֹ  ּקֹוׁשְ   :ָהעֹוף ּבוֹ  ׁשֶ

ר. ה ן ֻמּתָ יֹום ְלַלּבֵ ִלי טֹוב ּבְ רְ  ּכְ ָאפוּ  ֶזלּבַ  ן"פלאו ּבוֹ  ׁשֶ
ל ִביָנה ׁשֶ ּבּון ְוַאַחר, ּגְ ִטידָ  ּבוֹ  ֹיאֶפה ַהּלִ ׁשְ ל ה"ּפַ  ׁשֶ

ר ׂשָ ן ְוהּוא. ּבָ ְתַלּבֵ ּיִ ׁשֶ ּכְ נוּ  ׁשֶ ֲאָכל ַעל אֹותוֹ  ִיּתְ ד ַהּמַ , ִמּיָ
לּועַ  הּוא ִאם ֲאָבל ֵבָלה ּבָ הּ  ְוַכּיֹוֵצא ִמּנְ נוֹ  ָאסּור, ּבָ  ְלַלּבְ
ַבר ּבוֹ  ֶלֱאפֹות ֲאִפּלוּ  ר ּדְ   :ֶהּתֵ

ָחִבית ָחָדשׁ  ֶנֶקב נֹוְקִבין ֵאין. ו יֹום ּבְ   :טֹוב ּבְ

יל. ז ִלי ְלַהְטּבִ יֹום ָחָדשׁ  ּכְ ינוֹ  טֹוב ּבְ מוֹ  ּדִ ת ּכְ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ְדִאיָתא ִסיָמן ּכִ   :ג"שכ ּבְ

 תקי סימן
 מהם ואיזה טוב ביום לעשות האסורים דברים כמה

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , שנוי ידי על מותרים

ן ִקְטִנּיֹות ּוְמָפְרִכין ְמִלילֹות מֹוְלִלין. א ַדְרּכָ יֹום, ּכְ  ּבְ
ח. טֹוב ָקנֹון ַוֲאִפּלוּ , ְואֹוֵכל ְמַעט ְמַעט ּוְמַנּפֵ  ּבְ

ַטְבָלה ֹלא ֲאָבל, ְוַתְמחּוי ָנָפה ְוֹלא ּבְ ְכָבָרה ְוֹלא ּבְ   :ּבִ

יֹום ִקְטִנּיֹות ַהּבֹוֵרר. ב ַדְרּכוֹ  ּבֹוֵרר ֹובט ּבְ ֵחיקוֹ  ּכְ  ּבְ
ַטְבָלה ֹלא ֲאָבל, ּוְבַתְמחּוי ָנָפה ְוֹלא ּבְ ְכָבָרה ְוֹלא ּבְ . ּבִ

ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהֹאֶכל, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ה ּכְ ֹסֶלת ַעל ְמֻרּבֶ . ַהּפְ
ֹסֶלת ָהְיָתה ִאם ֲאָבל ה ַהּפְ  ֶאת ּבֹוֵרר, ָהֹאֶכל ַעל ְמֻרּבָ

יחַ  ָהֹאֶכל ֹסֶלת ֶאת ּוַמּנִ ְבֵרַרת ֹטַרח ָהָיה ְוִאם. ַהּפְ  ּבִ
ֹסֶלת ֵרַרת ִמּטַֹרח יֹוֵתר ָהֹאֶכל ִמן ַהּפְ  ִמן ָהֹאֶכל ּבְ
ֹסֶלת י ַעל ַאף, ַהּפְ ָהֹאֶכל ּפִ ה ׁשֶ  ָהֹאֶכל ֶאת ּבֹוֵרר ְמֻרּבֶ
יחַ  ֹסֶלת ֶאת ּוַמּנִ   :ַהּפְ

ִנים ֵאין. ג ל ְמַסּנְ ְסֶנֶנת ַהַחְרּדָ ּמִ ּלוֹ  ּבַ ִקין ְוֵאין ׁשֶ  ְמַמּתְ
ַגֶחֶלת אֹותוֹ  ל ּבְ ל ֲאָבל. ֵעץ ׁשֶ ׁשֶ ֶכת ּבְ ר, ַמּתֶ   :ֻמּתָ

ֶרת ּתֹוִלין ֵאין. ד ּמֶ יֹום ַהְמׁשַ ן טֹוב ּבְ הּ  ְלַסּנֵ ָמִרים ּבָ , ׁשְ
לּוָיה ָהְיָתה ִאם ֲאָבל ר ְועֹוֶמֶדת ּתְ ן ֻמּתָ הּ  ִלּתֵ ָמִרים ּבָ  ׁשְ

ָנן ןלִ  אֹוָתהּ  ְותֹוֶלה ּוַמֲעִרים. ְלַסּנְ הּ  ּתֵ  ְוַאַחר, ִרּמֹוִנים ּבָ
ךְ  הּ  נֹוֵתן ּכָ ָמִרים ּבָ   :ׁשְ

ין ֵאין. ה ִביָנה עֹוׂשִ יֹום ּגְ   :טֹוב ּבְ

ֶרק ֶאת ּגֹוְזִזין ֵאין. ו ַרִים ַהּיֶ ִמְסּפָ ן ּבְ ְרּכָ ּדַ ֶהן ְלָחְתָכם ׁשֶ  ּבָ
ר ִמן   :ַהְמֻחּבָ

ִנים. ז ס ֶאת ְמַתּקְ ְנּדָ ִבּיֹות ַהּקֻ   :ְוָהַעּכָ

י ַעל ַאף. ח ָרה ּפִ ֻהּתְ יֹום הֹוָצָאה ׁשֶ ּלֹא ֲאִפּלוּ  טֹוב ּבְ  ׁשֶ
א ֹלא, ְלֹצֶרךְ  ָ אֹות ִיׂשּ ָ דֹולֹות ַמׁשּ ֶדֶרךְ  ּגְ הּוא ּכְ ה ׁשֶ  עֹוׂשֶ
ֹחל א, ּבַ ּנֹות ָצִריךְ  ֶאּלָ יַצד. ְלׁשַ ִביא, ּכֵ י ַהּמֵ ּדֵ  ַיִין ּכַ

קֹום ַסל ְיִביֵאם ֹלא ְלָמקֹום ִמּמָ ה ּבְ  ְלתֹוכוֹ  ָלֵתת ּוְבֻקּפָ
ָעה ה אוֹ  ַאְרּבָ ָ ִדים ֲחִמׁשּ ַיַחד ּכַ א, ּבְ  ַעל ְיִביֵאם ֶאּלָ
ֵתפוֹ  ַנִים אוֹ  ֶאָחד ְלָפָניו אוֹ  ּכְ מּוָכח, ׁשְ ֹצֶרךְ  ּדְ ּלְ  יֹום ׁשֶ
  :ֵהִביָאם טֹוב

ֶבן ֶאת ַהּמֹוִליךְ . ט יל ֹלא ַהּתֶ ה ֶאת ַיְפׁשִ ּפָ , ַלֲאחֹוָריו ַהּקֻ
א יָ  נֹוְטָלהּ  ֶאּלָ   :דוֹ ּבְ

אֹות ְוֵכן. י ָ ן ַמׁשּ ְרּכָ ּדַ א ׁשֶ ָ מֹוט אֹוָתם ִלׂשּ א, ּבְ ָ  אֹוָתן ִיׂשּ
ּבוֹ  ַעל ן. ֵמֲאחֹוָריו ּגַ ְרּכָ ּדַ א ְוׁשֶ ָ א, ֵמֲאחֹוָריו אֹוָתן ִלׂשּ ָ  ִיׂשּ

ֵתפוֹ  ַעל אֹוָתן ן. ּכְ ְרּכָ ּדַ א ְוׁשֶ ׂשֵ ֵתף ַעל ְלִהּנָ א, ַהּכָ ָ  ִיׂשּ
ָידוֹ  אֹוָתן ֶגד ֲעֵליֶהן ִיְפֹרשׂ  אוֹ , ְלָפָניו ּבְ ּיֹוֵצא ְוָכל ּבֶ  ּכַ
ֶזה ּנּוי ּבָ ִ א ִמׁשּ ָ ׁשּ ר ִאי ְוִאם. ַהּמַ גֹון, ֶאְפׁשָ ן ּכְ ּמֵ ּזִ ה ׁשֶ  ַהְרּבֵ

ה, ִלְפֵניֶהם ּוְלָהִביא ְלַמֵהר ְוָצִריךְ  אֹוְרִחים  עֹוׂשֶ
ַדְרּכוֹ  ה. ּכְ ּמֶ ָבִרים ּבַ א, ֲאמּוִרים ּדְ נֹוׂשֵ  ֲאָבל ָהָאָדם ַעל ּבְ

י ַעל ּבֵ ֵהָמה ּגַ ָלל ָיִביא ֹלא ּבְ   :ּכְ



 יב

 

 יב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ֶחֶבל ֹלא ֵעִצים ְמִביִאין ֵאין. יא ה ְוֹלא ּבְ ֻקּפָ  ְוֹלא ּבְ
ַמְחֶצֶלת ַחת ֵמִביא ֲאָבל, ּבְ ִמְטּפַ   :ּוְבֵחיקוֹ  ּבְ

 תקיא סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , טוב ביום מתר מים ולהחם הבערה

ר. א םְלִהתְ  ְמדּוָרה ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ הּ  ַחּמֵ ֶנְגּדָ   :ּכְ

ר. ב יֹום ְלָהֵחם ֻמּתָ  ֹלא ֲאָבל ָיָדיו ִלְרֹחץ ַמִים טֹוב ּבְ
ל ַבת רֹוֲחצוֹ  ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ּגּופוֹ  ּכָ ַמִים ֲאָבל. ַאַחת ּבְ  ּבְ

ֻהַחּמוּ  ר, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ׁשֶ ל ִלְרֹחץ ֻמּתָ  ֲאִפּלוּ  ּגּופוֹ  ּכָ
ֶאָחד ְוָקא ִמיהוּ . ּכְ ְרָחץלַ  חּוץ ּדַ ְרָחץ ֲאָבל, ּמֶ ּמֶ   :ָאסּור ּבַ

ר ָאָדם. ג יֹום ִלְטּבֹל ֻמּתָ ְמָאתוֹ  טֹוב ּבְ   :ִמּטֻ

ין ֵאין. ד ַהְינוּ , ֻמְגָמר עֹוׂשִ ר ּדְ ִמים ִמיֵני ְלַפּזֵ ׂשָ  ַעל ּבְ
ָחִלים ין, ַהּגֶ ר ּוֵבין ְלָהִריחַ  ּבֵ ִית ְלַגּמֵ ִלים אוֹ  ַהּבַ . ַהּכֵ

ה ִאם ֲאָבל ֵדי עֹוׂשֶ ן ּכְ ֵפרֹות טֹוב ֵריחַ  ִלּתֵ ָקן ּבְ  ְלַמּתְ
ר, ַלֲאִכיָלה ָרן ִאם ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ י ַעל ְמַפּזְ ּבֵ ֶחֶלת ּגַ ל ּגַ  ׁשֶ

  :ֵעץ

 תקיב סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , טוב ביום ם"עכו לצרך לבשל שלא

ִלים ֵאין. א ְ יֹום ם"ַעּכוּ  ְלֹצֶרךְ  ְמַבׁשּ  ְלִפיָכךְ , טֹוב ּבְ
א ְזִמינוֹ ְלהַ  ָאסּור ּמָ ה ׁשֶ ִבילוֹ  ַיְרּבֶ ׁשְ  .ְלַהְזִמינוֹ  ְוַדְוָקא. ּבִ
ְפָחתוֹ  ַעְבּדוֹ  ֲאָבל ִליחַ  ְוֵכן, ְוׁשִ ח ׁשָ ּלַ ּתַ ׁשְ ּנִ  ְוֵכן, לוֹ  ׁשֶ
א ם"ַעּכוּ  ּבָ ר, ֵמֵאָליו ׁשֶ  ְוֹלא ִעּמוֹ  ְלַהֲאִכילוֹ  ֻמּתָ

יָנן א ַחְייׁשִ ּמָ ה ׁשֶ ִבילוֹ  ַיְרּבֶ ׁשְ   :ּבִ

ֵני. ב ְתנוּ  ִילַהחַ  ּבְ ּנָ ֶהם ֶקַמח ׁשֶ ּלָ ָרֵאל ׁשֶ  ֶלֱאפֹות ְלִיׂשְ
ת ָלֶהם יִדים ֵאיָנם ִאם, ּפַ ָרֵאל ַמְקּפִ ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּנוּ  נֹוֵתן ּכְ  ִמּמֶ

ר, ְלִתינֹוק   :ָלֶהם ֶלֱאפֹות ֻמּתָ

ל ָאסּור. ג ֵ ָלִבים ְלֹצֶרךְ  ְוֶלֱאפֹות ְלַבׁשּ ר ֲאָבל, ּכְ  ֻמּתָ
ן ְמזֹונֹות ְלַטְלֵטל   :ִלְפֵניֶהם ְוִלּתֵ

 תקיג סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , טוב ביום שנולדה ביצה דין

יָצה. א ּנֹוְלָדה ּבֵ יֹום ׁשֶ הּ  ִלּגֹעַ  ָאסּור טֹוב ּבְ  ְוָכל, ּבָ
ן ּכֵ ּלֹא ׁשֶ ֶאֶלף ֲאִפּלוּ , ִנְתָעְרָבה ְוִאם. ְלָאְכָלהּ  ׁשֶ ן, ּבְ ּלָ  ּכֻ

  :ֲאסּורֹות

יוֹ  נֹוְלָדה ִאם ָסֵפק. ב ֹחל אוֹ  טֹוב םּבְ   :ֲאסּוָרה, ּבַ

יָצה. ג ּנֹוְלָדה ּבֵ יֹום ׁשֶ ָלה טֹוב ּבְ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ׁשֹוֵגג ׁשֶ  ִעם ּבְ
ר ׂשָ יל ּבָ ֶנְגּדוֹ ' ס ֵישׁ  ִאם, ְוַתְבׁשִ ר ַהּכֹל ּכְ  ִמן חּוץ ֻמּתָ

יָצה נוּ  ִאם ֲאָבל. ַהּבֵ יל ּבוֹ  ִלּבְ ְבׁשִ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ַהּתַ , ּבָ
י ַלֲחזוּ  ִמּדֵ ִטיל ֹלא, ָעִביד ְוַטֲעָמא ָתאּדְ   :ּבָ

ר. ד ִלי ָעֶליהָ  ִלְכּפֹות ֻמּתָ ֵדי ּכְ ּלֹא ּכְ ֵבר ׁשֶ ָ ׁשּ  ּוִבְלַבד, ּתִ
ּלֹא ע ׁשֶ הּ  ִיּגַ ִלי ּבָ   :ַהּכְ

יֹום נֹוְלָדה ִאם. ה ֶרת ִראׁשֹון טֹוב ּבְ יֹום, ֻמּתֶ  טֹוב ּבְ
ִני ֵני ׁשֵ ׁשְ ל טֹוב יֹום ּבִ ֻלּיֹות ׁשֶ ֵני ֲאָבל, ּגָ ׁשְ  טֹוב יֹום ּבִ
ל ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ת ְוֵכן ַהׁשּ ּבָ ׁשַ  ֶזה ַהְסמּוִכים טֹוב ְויֹום ּבְ
ֶזה נֹוְלָדה, ָלֶזה ֶזה ֲאסּוָרה, ּבָ   :ּבָ

יָצה. ו ְצָאה ּבֵ ּיָ הּ  ׁשֶ  ְוַאַחר ְוָחְזָרה טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ֻרּבָ
ךְ  יֹום נֹוְלָדה ּכָ ֶרת, טֹוב ּבְ  ַדקבָּ  ֲאִפּלוּ  ְלִפיָכךְ . ֻמּתֶ

הּ  ִקּנָ ל ּבְ ְרְנֹגֶלת ׁשֶ ָכה ָסמּוךְ  טֹוב יֹום ֶעֶרב ּתַ  ְוֹלא ַלֲחׁשֵ
הּ  ָמָצא יָצה ּבָ ים ּוְלָמָחר, ּבֵ ּכִ הּ  ּוָמָצא ִהׁשְ יָצה ּבָ , ּבֵ

ֶרת ְרְנֹגֶלת. ֻמּתֶ ּתַ ְיָלה יֹוֶלֶדת ֵאיָנהּ  ׁשֶ ּלַ  ּתֹוִלין ְוָאנוּ , ּבַ
ֶאְתמֹול ּמֵ הּ  ָיָצא ׁשֶ שׁ  אְוהוּ . ְוָחַזר ֻרּבָ ּיֵ ְרְנגֹול ׁשֶ  ָזָכר ּתַ

ים' ס ּתֹוךְ  ּתִ ֵאין ָנָהר ַמְפִסיק ְוֵאינוֹ  ּבָ ר ּבוֹ  ׁשֶ ׁשֶ , ּגֶ
ִאם ר ֵכן ֹלא ׁשֶ ֵלד ֶאְפׁשָ ּתֵ ְיָלה ׁשֶ ּלַ  ִאם ֲאָבל. ְוָאסּור ּבַ
ַדק ֹלא א ֲאִפּלוּ , טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ּבָ ֲהָדהּ  ָזָכר ֵליּכָ  ּבַ

ְרָיא ָאנוּ , ׁשַ מֵּ  ּתֹוִלים ׁשֶ  ָזָכר ּוְבֹלא. נֹוְלָדה ֶאְתמֹולׁשֶ



 יג

 

 יג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ן ּיֹום יֹוֶלֶדת ֻרּבָ ר ְלִפיָכךְ , ּבַ ח ֻמּתָ יִצים ִלּקַ  ִמן ּבֵ
ֵליל ם"ָהַעּכוּ  ל ִראׁשֹון ּבְ ָתִליָנן, טֹוב יֹום ׁשֶ ֶעֶרב ּדְ ּמֵ  ׁשֶ
ֵליל ְוֵכן. נֹוְלדוּ  טֹוב יֹום ִני ּבְ ל ׁשֵ ֵני ׁשֶ  טֹוִבים ָיִמים ׁשְ
ל ֻלּיֹות ׁשֶ ֵליל ֹלא ֲאָבל, ּגָ ִני ּבְ ל ׁשֵ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ  ְוֹלא ַהׁשּ

ֵליל ַאַחר טֹוב יֹום ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ֹוֵחט. ז ְרְנֹגֶלת ַהׁשּ הּ  ּוָמָצא ּתַ יִצים ּבָ מּורֹות ּבֵ רֹות, ּגְ . ֻמּתָ
יֹום ַוֲאִפּלוּ  ְלַאַחר טֹוב ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ּנֹוַלד ֶאְפרֹוחַ . ח יֹום ׁשֶ  נֹוַלד ְוִאם. ָאסּור, טֹוב ּבְ
ת ּבָ ׁשַ יֹום ָאסּור, ּבְ ַאֲחָריו טֹוב ּבְ ּלְ   :ׁשֶ

 תקיד סימן
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , טוב ביום לכבות שלא

ֵלָקה ְלַכּבֹות ָאסּור. א יֹום ּדְ  רֹוֶאה ִאם ֲאִפּלוּ , טֹוב ּבְ
יתוֹ  ַרף ּבֵ ׂשְ ּנִ ם ֵאין ִאם, ׁשֶ ַנת ׁשָ  ְוֵאין. ְנָפׁשֹות ַסּכָ
י ַקַעת ןְמַכּבִ ֵדי ֲאִפּלוּ , ַהּבְ ּלֹא ּכְ ן ׁשֶ ֵ ִית ִיְתַעׁשּ  אוֹ  ַהּבַ

ֵדָרה ֵדי אוֹ  ַהּקְ שׁ  ּכְ ּמֵ תוֹ  ְלׁשַ   :ִמּטָ

ר ְלַהּטֹות. ב ֵדי ַהּנֵ ֶמן ְלַהְרִחיק ּכְ ֶ ִתיָלה ִמן ַהׁשּ  ַהּפְ
יב ּבּוי ָחׁשִ ח ָאסּור ְוֵכן. ְוָאסּור ּכִ ִתיָלה ִלּקַ ר ּפְ  ִמּנֵ
לּוק ָנהּ  ֲאִפּלוּ  ַהּדָ ֵנר ִלּתְ ֲהֵרי ַאֵחר ּבְ ּמֹוִציָאהּ  ׁשֶ ׁשֶ ד ּכְ  ִמּיָ

ה הּוא   :אֹוָתהּ  ְמַכּבֶ

ל ֵנר. ג ֲעָוה ׁשֶ רֹוֶצה ׁשַ יֹום ְלַהְדִליקוֹ  ׁשֶ  ְוָחס טֹוב ּבְ
ּלֹא ָעָליו ֵרף ׁשֶ ָ ּלוֹ  ִיׂשּ ן ָיכֹול, ּכֻ  ֹקֶדם ְסִביבוֹ  ִלּתֵ

ְדִליֶקּנוּ  ּיַ ָבר ׁשֶ רֵ  ַהּמֹוֵנעַ  ּדָ ָ ׂשּ ִעְנָין, ףִמּלִ ה ּבְ ְכּבֶ ּיִ  ׁשֶ
יעַ  ּגִ ּיַ ׁשֶ ם ּכְ   :ׁשָ

ָבה ֵנר. ד ּכָ ּיֹום ּבוֹ  ְלַהְדִליקוֹ  ְורֹוֶצה ׁשֶ ר, ּבַ  ַלְחּתֹךְ  ֻמּתָ
ִתיָלה ֹראשׁ  ֵדי ַהּפְ ֵהא ּכְ ּיְ ֵלק נֹוחַ  ׁשֶ   :ִלּדָ

ל ֵנר. ה ָלה ׁשֶ ּטָ ַהְינוּ , ּבַ ֵאינוֹ  ּדְ  ָאסּור, לוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ל ָבלאֲ . ְלַהְדִליקוֹ  ית ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ יב ֹלא ַהּכְ ל ָחׁשִ  ׁשֶ

ָלה ּטָ ר, ּבַ יֹום ֲאִפּלוּ  ְלַהְדִליקוֹ  ּוֻמּתָ ִני טֹוב ּבְ  ַאַחר ׁשֵ
ֶזה ְוֵאין, ִמְנָחה ּום ּבָ ֲהֵרי, ְלֹחל ֵמִכין ִמׁשּ ַהְדָלָקתוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ָעה ְלאֹוָתהּ  ִמְצָוה ֵישׁ  ן. ׁשָ ִתילֹות ּוְלַתּקֵ ּיֹות ַהּפְ ׁשִ  ְוָהֲעׁשָ
ּיֹום ּבוֹ  ְלַהְדִליק רֹוֶצה ִאם, ִמְנָחה ַאַחר טֹוב יֹוםבְּ  , ּבַ

ר   :ָאסּור, ָלאו ְוִאם. ֻמּתָ

י ַעל ֵנר נֹוְתִנין ֵאין. ו ּבֵ , טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ִאיָלן ּגַ
יָנן ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ שׁ  ָיֹבא ׁשֶ ּמֵ ּתַ ִאיָלן ְלִהׁשְ   :ּבָ

ל ֵנר ּפֹוְתִחין ֵאין. ז ַהיְ , ֶחֶרס ׁשֶ עֹודוֹ  נוּ ּדְ מוֹ  ַרךְ  ּבְ  ּכְ
יִצים ל ּבֵ ד אֹותוֹ  ִלְמֹעךְ  יֹוֵצר ׁשֶ ּיָ ית לוֹ  ַלֲעׂשֹות ּבַ  ּבֵ
ֵני, ִקּבּול הּוא ִמּפְ ה ׁשֶ ִלי עֹוׂשֶ   :ּכְ

ִתיָלה חֹוְתִכין ֵאין. ח א', ְלב ַהּפְ ן ִאם ֶאּלָ  ְיֵדי ַעל ּכֵ
ּנֹוֵתן ֵני ׁשֶ יהָ  ׁשְ ִפי ָראׁשֶ ֵני ּבְ ֶאְמַצע יָקהּ ּוַמְדלִ  ֵנרֹות ׁשְ . ּבָ
ֵהא ְוהּוא ּיְ יֶהן ָצִריךְ  ׁשֶ ּתֵ   :ִלׁשְ

ִתיָלה ֶאת ּגֹוְדִלין ֵאין. ט , אֹוָתהּ  ְמַהְבֲהִבין ְוֹלא ַהּפְ
ה ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל ל ָקׁשָ הּ  ּכָ ָידוֹ  ְלָמֲעָכהּ  ָיכֹול ָצְרּכָ  ּבְ
ֵדי ר. ְלַהְקׁשֹוָתהּ  ּכְ רֹוָתהּ  ּוֻמּתָ ֶמן ִלׁשְ ׁשֶ   :ּבְ

ָחם ְלָהִסיר רֻמתָּ . י ֹראשׁ  ַהּפֶ ּבְ ר ׁשֶ הּוא ַהּנֵ ׁשֶ , ּדֹוֵלק ּכְ
ִתיָלה ֹראשׁ  חֹוֵתךְ  ֵאינוֹ  ֲאָבל ְכִלי ַהּפְ   :ּבִ

ְדִליק. יא ל ֵנר ַהּמַ ר: ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  טֹוב יֹום ׁשֶ  ֲאׁשֶ
נוּ  ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ  ּבְ ל ֵנר ְלַהְדִליק ְוִצּוָ   :טֹוב יֹום ׁשֶ

 תקטו סימן
' ט ּובוֹ , לתחום חוץ טוב ביום הבאים דברים יןד

  ְסִעיִפים:

ֵהִביא ם"ַעּכוּ . א ָרֵאל ּדֹורֹון ׁשֶ יֹום ְלִיׂשְ  ֵישׁ  ִאם, טֹוב ּבְ
ינוֹ  ר ִמּמִ ְמֻחּבָ ֻחָסר אוֹ  ּבִ ּמְ ּלֹא ְלִמי ַאף ָאסּור, ֵציָדה ׁשֶ  ׁשֶ
ִבילוֹ  הּוָבא ׁשְ ּיֹום ּבוֹ  ְלָאְכלוֹ  ּבִ , ְלְטָלןְלטַ  ַוֲאִפּלוּ  .ּבַ
ִרים, ְוָלֶעֶרב. ָאסּור ְכֵדי ֻמּתָ ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ ֵני. ׁשֶ  ָיִמים ּוִבׁשְ



 יד

 

 יד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ל טֹוִבים ֻלּיֹות ׁשֶ יֹום הּוָבא ִאם, ּגָ ר ִראׁשֹון ּבְ ר ֻמּתָ  ֻמּתָ
ד ֵליל ִמּיָ ִני טֹוב יֹום ּבְ ְכֵדי ׁשֵ ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ  הּוָבא ִאם ְוֵכן. ׁשֶ
יֹום ִני טֹוב ּבְ מֹוָצֵאי יןְלַהְמתִּ  ָצִריךְ , ׁשֵ  טֹוב יֹום ּבְ
ְכֵדי ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ ֵני ֲאָבל. ׁשֶ ׁשְ ל ָיִמים ּבִ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ  אוֹ  ַהׁשּ
יֹום ת ַהָסמּוךְ  טֹוב ּבְ ּבָ ין, ְלׁשַ ָפָניו ּבֵ ין ִמּלְ ַאֲחָריו ּבֵ , ִמּלְ
ִראׁשֹון הּוָבא ִאם ין ָצִריךְ  ּבְ  טֹוב יֹום מֹוָצֵאי ַעד ְלַהְמּתִ

ת ּבָ ְכֵדי ְוׁשַ ֲעׂשוּ שֶׁ  ּבִ עּור, ּיַ ֵדי ְוׁשִ ֲעׂשוּ  ּכְ ּיַ ֵדי ַהְינוּ  ׁשֶ  ּכְ
ֵלךְ  ּיֵ קֹום ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ׁשֶ ט ַלּמָ ּקֵ ּלִ ָלאָכה ְוִיְגֹמר ׁשֶ  ַהּמְ
ק ְוִאם. ְלָכאן ְוַיֲחֹזר ּפֵ עּוָרן, ֱהִביָאן ֵמֵהיָכן לוֹ  ִנְסּתַ  ׁשִ
ֵדי בֹואוּ  ּכְ ּיָ חּום ִמחּוץ ׁשֶ   :ַלּתְ

לָ  ֲאִפּלוּ . ב ןּתְ  ָנַפל אוֹ , ְלַעְצמוֹ  ָצָדן אוֹ  ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ׁשָ
 ּבוֹ  ְלָאְכלוֹ  ָאסּור, ֵמַעְצמוֹ  ִנּצֹוד אוֹ , ֵמַעְצמוֹ  ָהִאיָלן ִמן

ּיֹום ּלֹא ְלִמי ַאף, ּוְלַטְלְטלוֹ  ּבַ ִבילוֹ  הּוְבאוּ  ׁשֶ ׁשְ  ֲאָבל. ּבִ
ִרין, ָלֶעֶרב ד ֻמּתָ מֹוָצֵאי ִמּיָ  ְלִמי ַאף טֹוב יֹום ּבְ
ה ִבילוֹ  ּוְבאוּ ׁשֶ ׁשְ   :ּבִ

, ַהּיֹום ִנּצֹודוּ  אוֹ  ִנְלְקטוּ  ִאם ָסֵפק הּוא ִאם ֲאִפּלוּ . ג
ר ִאם ֲאָבל. ֲאסּוִרים ֶהם ִנּכָ ּלֹא ּבָ ּלֹא ִנְלְקטוּ  ׁשֶ  ְוׁשֶ
ר, ַהּיֹום ִנּצֹודוּ  ּלֹא ְלִמי ֻמּתָ ִבילוֹ  הּוְבאוּ  ׁשֶ ׁשְ  ְוִאם. ּבִ

אוּ  ֹלא חּום ִמחּוץ ּבָ ר, ַלּתְ הּוְבאוּ  ְלִמי ַאף ֻמּתָ  ׁשֶ
ִבילוֹ  ׁשְ   :ּבִ

ֵהִביא ם"ַעּכוּ . ד ָרֵאל ּדֹורֹון ׁשֶ ָבִרים, ְלִיׂשְ שׁ  ִמּדְ ּיֵ  ׁשֶ
ִמיָנם ר ּבְ ְמֻחּבָ יֹום, ּבִ ל ִראׁשֹון טֹוב ּבְ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ  ַהׁשּ
ָחל ה ִלְהיֹות ׁשֶ ת' ּבְ ּבָ ׁשַ יִרים ֵישׁ , ּבְ ת ְלָאְכָלם ַמּתִ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ְכֵדי יַּ  ּבִ   :אֹוְסִרים ְוֵישׁ , ֲעׂשוּ ׁשֶ

ָבר. ה ֵאין ּדָ ִמינוֹ  ׁשֶ ר ּבְ ְמֻחּבָ  ִאם, ֵציָדה ְמֻחַסר ְוֵאינוֹ  ּבִ
א חּום ִמּתֹוךְ  ּבָ ר ַהּתְ אוּ  ְוִאם. ַלּכֹל ֻמּתָ  ִמחּוץ ּבָ

חּום הּוְבאוּ  ְלִמי ְלָאְכָלן ָאסּור, ַלּתְ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ּוְלָכל ּבִ
ֵני יתוֹ  ּבְ ר ֲאָבל, ּבֵ תֹוךְ  ַטְלְטָלןלְ  ֻמּתָ  אוֹ  ַאּמֹות' ד ּבְ

תֹוךְ  ֶפת ָהִעיר ּבְ דּועַ  ִמְבָצר אוֹ  חֹוָמה ֻמּקֶ ּיָ ף ׁשֶ ֻהּקַ  ׁשֶ

יָרה ִרים ַוֲאֵחִרים. ַלּדִ  ָצִריךְ  ְוָלֶעֶרב. ְלָאְכָלם ַאף ֻמּתָ
ין הּוְבאוּ  ִמי ְלַהְמּתִ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ ְכֵדי, ּבִ ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ   :ׁשֶ

ִעיר. ו הּ  ּבְ ֻרּבָ ל ַהְסָתם ִמן, ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ִביא ּכָ  ְלֹצֶרךְ  ַהּמֵ
  :ֵמִביא ָהֹרב

אוּ  ִאם ָסֵפק הּוא ִאם. ז חּום ִמחּוץ ּבָ  הּוא ִאם, ַלּתְ
רּוי ם"ַעּכוּ  ָ ִעיר ִעּמוֹ  ַהׁשּ ִעיר ַהְמצּוִיים ּוֵפרֹות ּבָ , ּבָ
ר   :ָאסּור, ָלאו ְוִאם. ֻמּתָ

ָבר. ח ֵאין ּדָ ִמינוֹ  ׁשֶ ר ּבְ ְמֻחּבָ ָרֵאל הּוָבאשֶׁ  ּבִ יֹום ְלִיׂשְ  ּבְ
ל ִראׁשֹון טֹוב ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ר, ַהׁשּ ִני ֻמּתָ ֵ ׁשּ ין ְוהּוא. ּבַ  ַהּדִ

ת ּבָ   :ָלֶזה ֶזה ַהְסמּוִכים טֹוב ְויֹום ְלׁשַ

ָרֵאל. ט ר ִיׂשְ ּגֵ ִ ׁשּ  ֵמֶעֶרב ם"ַעּכוּ  ְיֵדי ַעל ַלֲחֵברוֹ  ּדֹורֹון ׁשֶ
ב, טֹוב יֹום יֹום ֶהִביָאםוְ  ם"ָהַעּכוּ  ְוִנְתַעּכֵ  ִמחּוץ טֹוב ּבְ

חּום ר, ַלּתְ הּוָבא ְלִמי ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ . ְלָאְכָלם ּבִ
ָרֵאל ְלָכל ָאסּור ֲאָבל ע חּוץ ְלַטְלְטָלם ִיׂשְ  ְלַאְרּבַ
ֶפת ְלִעיר חּוץ אוֹ , ַאּמֹות ּקֶ  ְלִמְבָצר חּוץ אוֹ , חֹוָמה ַהּמֻ
דּועַ  ּיָ ף ׁשֶ ֻהּקַ ירָ  חֹוָמה ׁשֶ   :הַלּדִ

 תקטז סימן
' ג ּובוֹ , טוב ביום לשלח מתרים דברים איזה דין

  ְסִעיִפים:

ר. א ֹלחַ  ֻמּתָ יֹום ַלֲחֵברוֹ  ִלׁשְ ֵהָמה טֹוב ּבְ ה, ּבְ  ְועֹוף ַחּיָ
ים ֲאִפּלוּ  ָמִנים, ְוֵיינֹות, ַחּיִ  ֲאָבל, ְוִקְטִנּיֹות ּוְסָלתֹות ׁשְ
בּוָאה ֹלא ֻחֶסֶרת ְלִפי, ּתְ ּמְ ִהיא הְטִחינָ  ׁשֶ  ְמָלאָכה ׁשֶ

יֹום ָהֲאסּוָרה   :טֹוב ּבְ

ל. ב ָבר ּכָ ר ּדָ ּתָ ּמֻ ֹלח ׁשֶ יֹום ִלׁשְ ֶחּנוּ  ֹלא, טֹוב ּבְ ּלְ  ְיׁשַ
ׁשּוָרה ַהְינוּ  ּבְ ה ּדְ ֹלׁשָ ֵני ׁשְ  ֶזה ַאַחר ֶזה יֹוֵתר אוֹ  ָאָדם ּבְ
ִאים ם נֹוׂשְ ּלָ ל ִאם ֲאָבל. ֶאָחד ִמין ּכֻ א ֶאָחד ּכָ  ִמין נֹוׂשֵ

ר, ַאֵחר   :ֻמּתָ



 טו

 

 טו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ִחים. ג ּלְ ִלים ְמׁשַ י ַעל ַאף ּכֵ ֵאיָנם ּפִ פּוִרים ׁשֶ ֵהם, ּתְ  ׁשֶ
ֵען ְראּוִים ָ ֶהם ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ , ֲעֵליֶהם ִלׁשּ ְלַאִים ּבָ  ִאם, ּכִ

ים ֵהם ִחין. ָקׁשִ ּלְ ין ּוְמׁשַ ִפּלִ יָון, ּתְ ְראּוִיים ּכֵ  ַלֲהִניָחם ׁשֶ
ֹחל   :ּבַ

 תקיז סימן
 מיני החנוני מן טוב ביום לקח מתר אפן באיזה

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , מאכל

יִצים לוֹ  ָלֵתת ְלֶחְנָוִני לֹוַמר. א ָאר אוֹ  ֱאגֹוִזים אוֹ  ּבֵ  ׁשְ
ה ַמֲאָכל ִמיֵני ּתֶ ינוֹ , ּוִמׁשְ יֹום ּדִ מוֹ  טֹוב ּבְ ת ּכְ ּבָ ׁשַ . ּבְ
ח ָאסּור, ם"ַעּכוּ  הּוא ְוִאם ּנוּ  ִלּקַ ָבר ִמּמֶ ִמינוֹ  ּדָ ּבְ  ׁשֶ

ר ְמֻחּבָ ִמינוֹ  אוֹ  ּבִ ּבְ א, ֵציָדה ְמֻחַסר ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ר ּכֵ  ִנּכָ
ֶהם ּלֹא ּבָ ּלֹא ִנְלְקטוּ  ׁשֶ ח ֹלא ְוֵכן. ַהּיֹום ִנּצֹודוּ  ְוׁשֶ  ִיּקַ
ּנוּ  יִצים ִמּמֶ א, ּבֵ ּמָ ָבר ֲאָבל. ַהּיֹום נֹוְלדוּ  ׁשֶ ֵאין ּדָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ּום ר ִמׁשּ ּום ְוֹלא ְמֻחּבָ ּום ְוֹלא ֵציָדה ִמׁשּ , נֹוָלד ִמׁשּ
ר ח ֻמּתָ ּנוּ  ִלּקַ חּום ִמחּוץ ַהּיֹום הּוָבא ֲאִפּלוּ  ִמּמֶ  ְוֵכן. ַלּתְ
ְטַחן ֶקַמח ּנִ ִעיר, ַהּיֹום ׁשֶ הּ  ּבְ ֻרּבָ ר, ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ח ֻמּתָ  ִלּקַ
ּנוּ  א ִמּמֶ ְעּתָ ַאּדַ ַעּכוּ  ּדְ ין ְוהּוא. ֵליהּ  ָטְחֵני ם"ּדְ ח ַהּדִ  ִלּקַ
ּנוּ  ת ִמּמֶ ָאפָ  ּפַ ּיֹום ּבוֹ  הׁשֶ   :ּבַ

ָרֵאל. ב ָאַמר ִיׂשְ עֹוד ם"ְלַעּכוּ  ׁשֶ ְקֶנה: יֹום ִמּבְ  ִלי ּתִ
ה ָיֶפה ֹלא, ְלָמָחר יֹוִנים ה ִאם ֲאָבל, עֹוׂשֶ ָבר ָעׂשָ  ּכְ
ר יֹום ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ֻמּתָ ּלֹא ְוהּוא, טֹוב ּבְ  ִיְהיוּ  ׁשֶ

ָכךְ  ָרִגיל ִאם ֲאָבל. ַמְפִריִחין  ֶהםמֵ  ֶלֱאֹכל ָאסּור, ּבְ
ֵאין יֲעַבד ָחׁשּוב ֶזה ּדְ יָון. ּדִ ָרִגיל ּכֵ ָכךְ  ׁשֶ   :ּבְ

א: ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר. ג ל ִלי ַמּלֵ ינוֹ , ַיִין ֶזה ּכָ יֹום ּדִ  טֹוב ּבְ
מוֹ  ת ּכְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

עֹוִרים ָאָדם ָיֹמד ֹלא. ד ן ׂשְ ֶהְמּתוֹ  ִלְפֵני ִלּתֵ א, ּבְ  ֶאּלָ
ֵער   :ָלהּ  ְונֹוֵתן ְמׁשַ

 חתקי סימן
' ט ּובוֹ , טוב ביום לרשות מרשות הוצאה דיני

  ְסִעיִפים:

ָרה ִמּתֹוךְ . א ֻהּתְ ָרה, ֲאִכיָלה ְלֹצֶרךְ  הֹוָצָאה ׁשֶ ּלֹא ֻהּתְ  ׁשֶ
גֹון, ְלֹצֶרךְ   ֲאָבל. ְוֵכִלים ּתֹוָרה ְוֵסֶפר ְולּוָלב ָקָטן ּכְ
ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ֲאָבִנים   :ָאסּור, ּבָ

ָראֵ  ָאסּור. ב ָבר ׁשּום ְלהֹוִציא לְלִיׂשְ יֹום ּדָ  ְלֹצֶרךְ  טֹוב ּבְ
  :ם"ַעּכוּ 

ֵאינוֹ  ֵעץ ָלַקח. ג ּפּוד ְמֻיָחד ׁשֶ ר ּבוֹ  ְוָצָלה ְלׁשִ ׂשָ , ּבָ
ךְ  ַאַחר ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור ֵאינוֹ , ּכָ ִלי ׁשֶ א, ּכְ  ׁשֹוְמטוֹ  ֶאּלָ

יחוֹ  ֶקֶרן ּוַמּנִ ֵדי ָזִוית ּבְ ּלֹא ּכְ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ִיּזֹקוּ  ׁשֶ
ר ָעָליו ׂשָ ָלל ּבָ   :ּכְ

ר. ד ם ְלַטְלֵטל ֻמּתָ ל ֻסּלָ ֹוָבךְ  ׁשֹוָבךְ  ׁשֶ , ְלׁשֹוָבךְ  ִמׁשּ
ְרׁשּות ֲאִפּלוּ  ים ּבִ ם ֲאָבל. ָהַרּבִ ל ֻסּלָ ה ׁשֶ  ָאסּור, ֲעִלּיָ

ִטְלטּול   :ּבְ

ָרף ְלהֹוִציא. ה ל ּגְ ִדינוֹ , ּוְלַהֲחִזירוֹ  ְרִעי ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ךְ  ּבְ  ּכָ
יֹום ינוֹ דִּ    :טֹוב ּבְ

ֵהָמה. ו ָתה ּבְ ּמֵ יֹום ׁשֶ ֶנת ָהְיָתה ִאם, טֹוב ּבְ  ֵמֶעֶרב ְמֻסּכֶ
ָכהּ  ֶזה ֲהֵרי טֹוב יֹום ָלִבים ְמַחּתְ  ָהְיָתה ֹלא ְוִאם. ַלּכְ

ֶנת י ַעל ַאף, ְמֻסּכֶ ָהְיָתה ּפִ  ֻמְקֶצה ֶזה ֲהֵרי, חֹוָלה ׁשֶ
ה ְוֹלא קֹוָמהּ  ְיִזיֶזּנָ   :ִמּמְ

ֲעֵרמֹות ִחיִליןַמתְ . ז ֶבן ּבַ ְבָנא ִהיא ִאם, ַהּתֶ  ַסְרָיא ּתִ
יהּ  ְוִאית עֹוֵמד, קֹוִצים ּבֵ   :ְלַהָסָקה ׁשֶ

ה ְלָדְפֵני ַהְסמּוִכים ֵעִצים נֹוְטִלים. ח  ּוַמִסיִקין ַהֻסּכָ
ֶהם   :ּבָ

ִית. ט הּוא ּבַ רֹות ָמֵלא ׁשֶ  נֹוֵטל, ְוִנְפַחת מּוָכִנים ּפֵ
קֹום ָחת ִמּמְ   :ַהּפְ



 טז

 

 טז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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 תקיט סימן
, טוב יום לצרך ולהחזיר להסיר מתר דלתות צירי

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

ִקין. א ִריֵסי ְמַסּלְ יֹום אֹוָתם ּוַמֲחִזיִרין ֲחנּויֹות ּתְ , טֹוב ּבְ
ֵדי ּיֹוִציא ּכְ ְבִלין ׁשֶ הּוא ּתַ ַנע ְוֹלא ָלֶהן ָצִריךְ  ׁשֶ  ִיּמָ

ְמַחת ִ ה. טֹוב יֹום ִמׂשּ ּמֶ ָברִ  ּבַ שׁ , ֲאמּוִרים יםּדְ ּיֵ ׁשֶ  ָלֶהם ּכְ
ֶאְמַצע ִציר ד ִמן ִציר ָלֶהם ֵישׁ  ֲאָבל. ּבָ , ָאסּור, ַהּצַ
ֵזָרה א ּגְ ּמָ ֵאין. ִיְתַקע ׁשֶ ד ִמן ִציר ָלֶהם ְוׁשֶ ל ַהּצַ  ּכָ
ר ִית ֲאִפּלוּ , ִעּקָ ּבַ ר ּבַ   :ְלַהֲחִזיר ֻמּתָ

ִלים. ב ֵהם ּכֵ ִלים ׁשֶ גֹון, ְמֻפּצָ ל ְמנֹוָרה ּכְ  ֻחִלּיֹות ׁשֶ
ְלָחן ְוִכֵסא ֵהם ְוׁשֻ  אֹוָתן ַמֲעִמיִדין, ֲחִתיכֹות ֲחִתיכֹות ׁשֶ
יֹום ּלֹא ְוהּוא. טֹוב ּבְ   :ִיְתַקע ׁשֶ

יר. ג ִלים חֹוָתמֹות ְוַלְחּתֹךְ  ּוְלַהְפִקיעַ  ְלַהּתִ ּכֵ ּבַ  ׁשֶ
ְרַקע ּקַ ּבַ ר ְוׁשֶ ּבֵ ִדיָנם, ּפֹוְתחֹות ּוְלׁשַ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ךְ  ּבְ יָנם ּכָ  ּדִ

יֹום   :טֹוב ּבְ

ֶבן אוֹ  ֵקיָסם אוֹ  ַקשׁ  ִלְקֹטם. ד ִמים ֲעֵצי אוֹ  ּתֶ ׂשָ , ּבְ
יָנן יֹום ּדִ ִדיָנן טֹוב ּבְ ת ּכְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ים ְקָמִטים. ה עֹוׂשִ ים ׁשֶ ׁשִ י ַהּנָ ָבּתֵ י ְזרֹועֹוֵתיֶהן ּבְ  ּוְבָבּתֵ
יֹום ַלֲעׂשֹוָתן ָאסּור, ׁשֹוֵקיֶהן ּום טֹוב ּבְ ּקּון ִמׁשּ   :ָמָנא ּתִ

 תקכ סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , הבית לכבד

ד. א ִית ְלַכּבֵ ִדינוֹ , ַהּבַ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ךְ  ּבְ ינוֹ  ּכָ יֹום ּדִ   טֹוב ּבְ

 תקכא סימן
' ג ּובוֹ , למקום ממקום טוב ביום פרות שלשול דין

  ְסִעיִפים:

יִלין. א רֹות ַמׁשִ ֶרךְ  ּפֵ ה ּדֶ יֹום ֲאֻרּבָ  אְולֹ . טֹוב ּבְ
ֵלם ְלׁשְ ַחּלֹונֹות ְיׁשַ מֹות יֹוִריֵדם ְוֹלא ּבְ ֻסּלָ  ְוֹלא ּבְ
ג ְיַטְלְטֵלם י ַעל ַאף, ְלַגג ִמּגַ ֵהן ּפִ ִוין ׁשֶ   :ׁשָ

ר. ב רֹות ְלַכסֹות ֻמּתָ י אוֹ  ּפֵ ּדֵ ֵני, ְלֵבִנים אוֹ  ַיִין ּכַ  ִמּפְ
ֶלף   :ַהּדֶ

ן. ג ִלי ִלּתֵ ַחת ּכְ ֶלף ּתַ ִדינוֹ , ַהּדֶ בָּ  ּכְ ׁשַ ךְ  תּבְ ינוֹ  ּכָ יֹום ּדִ  ּבְ
  :טֹוב

 תקכב סימן
' ד ּובוֹ , טוב ביום לטלטל האסורים דברים קצת

  ְסִעיִפים:

ַמְקלוֹ  יֹוֵצא ַהסּוָמא ֵאין. א ַתְרִמילוֹ  ָהרֹוֶעה ְוֹלא, ּבְ   :ּבְ

ִכֵסא יֹוְצִאין ֵאין. ב ה ְוֶאָחד ָהִאישׁ  ֶאָחד, ּבְ ָ  ְוִאישׁ . ָהִאׁשּ
ָהיוּ  ר, לוֹ  ְצִריִכים יםַרבִּ  ׁשֶ  ַעל אֹותוֹ  ּומֹוִציִאין, ֻמּתָ
ֵתף ְריֹון ֲאִפּלוּ  ַהּכָ ַאּפִ   :ּבְ

צוּ  ִמי. ג ּוְ ְתּכַ ּנִ יֵדי ׁשֶ ל ָלֵצאת ָיכֹול ׁשֹוָקיו ּגִ ַמּקֵ   :ּבְ

ֵהָמה ַמְנִהיִגין ֵאין. ד ל ּבְ ַמּקֵ   :ּבְ

 תקכג סימן
  יִפים:ְסעִ ' ד ּובוֹ , טוב ביום בבהמות הנוהגין דינים

ְתִלים ְזבּוִבים ְמִסיִרים. א ֵהָמה ַהּנִ ּבְ י ַעל ַאף, ּבַ ֵהן ּפִ  ׁשֶ
ין   :ַחּבּוָרה עֹוׂשִ

ֵהָמה ְמָגְרִדין ֵאין. ב ִמְגֶרֶדת ּבְ יֹום ּבְ ֵני, טֹוב ּבְ  ִמּפְ
ֶרת ֶ ׁשּ ּמַ ָער ׁשֶ   :ׂשֵ

ִדין ֵאין. ג ֵהָמה ְמַיּלְ יֹום ּבְ , אֹוָתהּ  ְמַסֲעִדין ֲאָבל, טֹוב ּבְ
אֹוֵחז ָלד ׁשֶ ּוָ ּלֹא ּבַ חֹוְטמוֹ  לוֹ  ְונֹוֵפחַ , ָלָאֶרץ ִיּפֹל ׁשֶ , ּבְ
ד לוֹ  ְונֹוֵתן יו ְלתֹוךְ  ּדַ   :ּפִ



 יז

 

 יז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ֵהָמה. ד ִרֲחָקה ּבְ ר, ְוָלָדהּ  ׁשֶ ף ֻמּתָ ְלָיָתהּ  ֵמי ְלַזּלֵ  ָעָליו ׁשִ
ן ַרְחָמהּ  ֶמַלח ֶאְגרֹוף ְמֹלא ְוִלּתֵ ֵדי, ּבְ ַרֵחם ּכְ ּתְ . ָעָליו ׁשֶ
ֵמָאה לֲאבָ  ן ָלהּ  ַלֲעׂשֹות ָאסּור ַהּטְ   :ּכֵ

 תקכד סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , טוב ביום האסורים דברים כמה

ב ַעל עֹוִלין ֵאין. א ב ַעל רֹוְכִבין ְוֹלא, ִאיָלן ּגַ  ּגַ
ֵהָמה ִטין ְוֹלא, ּבְ ֵני ַעל ׁשָ ִים ּפְ ִקין ְוֹלא, ַהּמַ  ְמַסּפְ
ף ְלַהּכֹות ִחין ֹלאוְ , ָיֵרךְ  ַעל ּכַ ף ְלַהּכֹות ְמַטּפְ  ַעל ּכַ

ף ִדין ְוֹלא, ּכַ ִנין ְוֹלא, ְמַרּקְ ין ְוֹלא, ּדָ ׁשִ  ְוֹלא, ְמַקּדְ
ִמים ְוֹלא, ּכֹוְנִסים ין ְוֹלא, ְמַיּבְ , חֹוְלִצין ְוֹלא, ְמָגְרׁשִ

ין ְוֹלא יׁשִ ין ְוֹלא, ַמֲחִריִמין ְוֹלא, ַמְקּדִ רּוָמה ַמְפִריׁשִ  ּתְ
רֹות   :ּוַמַעׂשְ

ִכיב. ב יף ֵמַרע ׁשְ ַתּקִ ֵרי, טּוָבא ָעְלָמא ֵליהּ  ּדְ  ְלָגֵרשׁ  ׁשָ
ת ֲאִפּלוּ  ּבָ ׁשַ   :ּבְ

 תקכה סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , טוב ביום הלואה דין

ָנה טֹוב יֹום ַהְלָוַאת. א ַבע ִנּתְ ִדין ִלּתָ   ּבְ

ֵאי. ב ּבָ יֹום ֵמַהֲחֵצרֹות ּגֹוִבין ְצָדָקה ּגַ  ֹלא ָבלאֲ , טֹוב ּבְ
ֶדֶרךְ  ַיְכִריזוּ  ְכִריִזין ּכְ ּמַ ֹחל ׁשֶ א ּבַ ִצְנָעא ּגֹוִבין ֶאּלָ  ּבְ

ִקים ֵחיָקם ְלתֹוךְ  ְונֹוְתִנים כּוָנה ְלָכל ּוְמַחּלְ כּוָנה ׁשְ  ּוׁשְ
ְפֵני   :ַעְצָמהּ  ּבִ

 תקכו סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , טוב ביום מת דין

ל ֵמת. א ּטָ יֹום ּואה ִאם, ְלָקְברוֹ  ַהּמֻ  ִראׁשֹון טֹוב ּבְ
ּיֹום ּבוֹ  ֵמת ֲאִפּלוּ  ֲעָמִמין ּבוֹ  ִיְתַעְסקוּ   ִאם ַוֲאִפּלוּ  ּבַ
הֹותוֹ  ְיכֹוִלין ּלֹא ְלָמָחר ַעד ְלַהׁשְ  ֶזה ְוָכל. ַיְסִריחַ  ׁשֶ

ת ּיַ ֲעׂשִ יׁשוֹ  ֲאָבל, ְוַתְכִריִכין ְוָארֹון ּבַ ם ְלַהְלּבִ  לוֹ  ּוְלַחּמֵ
ֶבר ּוְלׂשּומוֹ  יאוֹ ּוְלהֹוצִ  ְלַטֲהרוֹ  ַמִים ּקֶ ר, ּבַ  ְיֵדי ַעל ֻמּתָ

ָרֵאל   :ִיׂשְ

יֹום ֵמת. ב  טֹוב יֹום ַעד ַלֲהִלינוֹ  ָאסּור ִראׁשֹון טֹוב ּבְ
ִני ֵדי ׁשֵ ְתַעְסקוּ  ּכְ ּיִ ָרֵאל ּבוֹ  ׁשֶ   :ִיׂשְ

ת. ג ּבָ ׁשַ ּפּוִרים ּוְביֹום ּבְ ָלל ּבוֹ  ִיְתַעְסקוּ  ֹלא ַהּכִ  ֲאִפּלוּ , ּכְ
יחוֹ  ְיֵדיֶהם ַעל ְלהֹוִציאוֹ  ֲאִפּלוּ , ֲעָמִמין ְיֵדי ַעל  ּוְלַהּנִ

כּוךְ    :ֵמֶאְתמֹול ָהֲעׂשּוָיה ּבְ

יֹום. ד ִני טֹוב ּבְ ָרֵאל ּבוֹ  ִיְתַעְסקוּ  ׁשֵ יֹום ֲאִפּלוּ  ִיׂשְ  ּבְ
ִני ל ׁשֵ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ֵהי ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַהׁשּ ּתָ  ֲאִפּלוּ , ִאׁשְ

ם לוֹ  ַלְחּתֹךְ  רֵמַהמְ  ַהּדָ ְכִריִכין לוֹ  ְוַלֲעׂשֹות ֻחּבָ  ְוָארֹון ּתַ
ם ֶקֶבר לוֹ  ְוַלְחֹצב  לוֹ  ְוִלְגֹזז ְלַטֲהרוֹ  ַמִים לוֹ  ּוְלַחּמֵ
ָערוֹ  אֹוָתהּ  ֵאין ְוִאם. ׂשְ  ְקָברֹות ְמקֹום ָהִעיר ּבְ

ָרֵאל שׁ  ַאֶחֶרת ְלִעיר אֹותוֹ  מֹוִליִכין, ְלִיׂשְ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ּבָ
כּוַנת חּום חּוץ ֲאִפּלוּ , ְקָברֹות ׁשְ יִרין, ַלּתְ ּכִ  לוֹ  ּוַמׂשְ
קֹום ְלהֹוִליכוֹ  ְסִפיָנה יֹום, ְלָמקֹום ִמּמָ ִני טֹוב ּדְ י ׁשֵ  ְלַגּבֵ

ֹחל, ֵמת ְויּוהָ  ּכְ ָנן ׁשַ ר ַוֲאִפּלוּ . ַרּבָ ֲעָמִמין ֶאְפׁשָ , ּבַ
ָרֵאל ּבוֹ  ִיְתַעְסקוּ  ה ִמן חּוץ .ִיׂשְ ּפָ ּבֹוִנים ַהּכִ  ַעל ׁשֶ
ֶבר ֵאין ַהּקֶ יֹום אֹוָתהּ  ִניןּבוֹ  ׁשֶ ה. טֹוב ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

רֹוִצים, ֲאמּוִרים ׁשֶ ּיֹום ּבוֹ  ְלָקְברוֹ  ּכְ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ּבַ
ּיֹום ּבוֹ  ְלָקְברוֹ  רֹוִצים ים ֵאין, ּבַ ַבר ׁשּום לוֹ  עֹוׂשִ  ּדְ
 ֲאָבל, ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ , ְמָלאָכה ִאסּור

ר ִטְלטּול   ֻמּתָ

יֹום ְלֵמת ֶקֶבר ַהחֹוֵפר. ה ִני טֹוב ּבְ ר, ׁשֵ  ִלּטֹל לוֹ  ֻמּתָ
ָכר   :ׂשָ

ר. ו ת ְלַלּוֹות ֻמּתָ יֹום ַהּמֵ חּום ּתֹוךְ  ִראׁשֹון טֹוב ּבְ , ַהּתְ
ִני טֹוב ּוְביֹום חּום חּוץ ֲאִפּלוּ  ׁשֵ  ִלְמקֹוָמם ְוחֹוְזִרין, ַלּתְ

ּיֹום ּבוֹ  ר ְוֵכן. ּבַ ֵלי ְלַהֲחִזיר ֻמּתָ הֹוִליכוּ  בּוָרהַהקְּ  ּכְ  ׁשֶ
ֶהם חּום חּוץ ִעּמָ   :ַלּתְ



 יח

 

 יח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ים. ז ת ֶאת ַהְמַלּוִ ֵהָמה ַעל ִלְרּכֹב ֲאסּוִרים ַהּמֵ  ֲאִפּלוּ , ּבְ
יֹום ִני טֹוב ּבְ  ַהּקֹוְבִרים ֲאָבל. ָהֲאֵבִלים ַוֲאִפּלוּ , ׁשֵ

ִריִכים ּצְ ר ִאי ִאם, ְלָקְברוֹ  ׁשֶ יִרים, ֶאְפׁשָ יֹום ָלֶהם ַמּתִ  ּבְ
י ַעל ִלְרּכֹב ִנישֵׁ  טֹוב ּבֵ ֵהָמה ּגַ   :ּבְ

ָרֵאל ַאַחת ִעיר ִלְבֵני נֹוַדע ִאם. ח ׂשְ ּיִ  ָרחֹוק ֵמת ׁשֶ
ם ָ ה אוֹ ' ד ִמׁשּ ָ ן ְוֹלא ָיִמים ֲחִמׁשּ  ַעל ַאף, ִלְקבּוָרה ִנּתַ
י ּלֹא ּפִ יעַ  יּוְכלוּ  ׁשֶ ר, ַהּמֹוֵעד ְלַאַחר ַעד לוֹ  ְלַהּגִ  ֻמּתָ

ֶרךְ  ָלֵצאת יֹום ַלּדֶ ִני ֹובט ּבְ ֵדי ׁשֵ   :ְקבּוָרתוֹ  ְלַמֵהר ּכְ

ינֹוק. ט ת ּתִ ּמֵ תֹוךְ  ׁשֶ ים ּבְ ֹלׁשִ ְמרוּ  ִאם, ׁשְ ָערוֹ  ּגָ  ׂשְ
ְרָניו ֶחְזַקת הּוא, ְוִצּפָ ן ּבְ ָמא ּבֶ ֵמת ְוִדינוֹ  ַקּיָ דֹול ּכְ  ַאף, ּגָ

י ַעל ֵאין ּפִ לוּ  ִאם יֹוְדִעים ָאנוּ  ׁשֶ יו לוֹ  ּכָ ֹרב, ֳחָדׁשָ  ּדְ
ים ָמא ְוַלד דֹותיֹולְ  ָנׁשִ   :ַקּיָ

ֲהגוּ  ְנָפִלים. י ּנָ ְצרֹור ָעְרָלָתן ְלָהִסיר ׁשֶ  אוֹ  ֶאֶבן ּבִ
ָקֶנה יֹום ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ּבְ ִני טֹוב ּבְ ל ׁשֵ ֻלּיֹות ׁשֶ   :ּגָ

ת ַעל קֹוְרִעין ֵאין. יא יֹום ֲאִפּלוּ  ַהּמֵ ִני טֹוב ּבְ  ֲאִפּלוּ , ׁשֵ
  :ְקרֹוָביו

ת. יב ּמֵ ׁשֶ לֵ  ּכְ ִני טֹוב יֹום ילּבְ יִמין, ׁשֵ ּכִ  ְוקֹוְבִרין ַמׁשְ
ה ֹקֶדם אֹותוֹ  ִפּלָ ת. ּתְ ּמֵ ׁשֶ ּיֹום ּכְ  ַאַחר אֹותוֹ  קֹוְבִרין, ּבַ

  :ָהֲאִכיָלה

 תקכז סימן
  ְסִעיִפים: ד"כ ּובוֹ , תבשילין ערוב דיני

ָחל טֹוב יֹום. א ֶעֶרב ִלְהיֹות ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ל ֹלא, ׁשַ ֵ  ְיַבׁשּ
ְתִחלָּ  ת ְלֹצֶרךְ  הּבִ ּבָ ְקֵדָרה ׁשַ ְפֵני ּבִ  ֲאָבל, ַעְצָמהּ  ּבִ
ל ֵ ה הּוא ְמַבׁשּ ּמָ , הֹוִתיר ְוִאם טֹוב ְליֹום ְקֵדרֹות ּכַ
ת הֹוִתיר ּבָ ל, ֵערּוב ְיֵדי ְוַעל. ְלׁשַ ֵ ה ְמַבׁשּ ְתִחּלָ  ּבִ
ת ּבָ   :ְלׁשַ

ין ֶזה ֵערּוב. ב ַפת אֹותוֹ  עֹוׂשִ יל ּבְ  ֹלא ְוִאם, ְוַתְבׁשִ
א א וֹ ֲעׂשָ יל ֶאּלָ ְבׁשִ ר, ְלַבד ִמּתַ   :ֻמּתָ

עּור. ג יל ׁשִ ְבׁשִ ִית ֶזה ּתַ ּזַ ין, ּכַ ין ְלֶאָחד ּבֵ , ַלֲאָלִפים ּבֵ
ין תוֹ  ּבֵ ְתִחּלָ ין ּבִ סֹופוֹ  ּבֵ   :ּבְ

ֵהא ָצִריךְ . ד ּיְ יל ׁשֶ ְבׁשִ ָבר ֶזה ּתַ הּוא ּדָ ת ָראּוי ׁשֶ  ְלַלּפֵ
ת ֶאת ּבוֹ  ְיָסא ַלֲאפּוֵקי, ַהּפַ   :ּדַ

יל. ה ְבׁשִ ָאְמרוּ  ֶזה ּתַ לּוק ֲאִפּלוּ , ָצִלי ֲאִפּלוּ , ׁשֶ , ׁשָ
בּושׁ  ֲאִפּלוּ  ן אוֹ  ּכָ ָ ִגים ִמין ֲאִפּלוּ , ְמֻעׁשּ ים ּדָ  ְקַטּנִ

ֱהִדיָחן ַמִים ׁשֶ ים ּבְ ּוָלן הּוא ַוֲהָדָחָתן ַחּמִ ׁשּ , ַלֲאִכיָלה ּבִ
ּפּוחִ  ַעל סֹוֵמךְ  ְוֵכן. ֲעֵליֶהם סֹוֵמךְ  ֶזה ֲהֵרי  יםּתַ

ִלים ָ ִגים ְוַעל ְמֻבׁשּ ים ּדָ ָלן ְקַטּנִ ְ ׁשּ ּבִ   :ׁשֶ

ים ַעל ֲאִפּלוּ  טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב סֹוֵמךְ . ו ׁשּוֵלי ֲעָדׁשִ ּבְ  ׁשֶ
ְמנּוִנית ַעל ְוֵכן, ְקֵדָרה ק ׁשַ ְדּבַ ּנִ ין ׁשֶ ַסּכִ  ְוהּוא, ּוְגָררוֹ  ּבַ
ֵהא ּיְ ִית ּבוֹ  ׁשֶ ּזַ   :ּכַ

ל ַעל ִמְצָוה. ז ל ַעל ּוִמְצָוה, ֵרבְלעָ  ָאָדם ּכָ דֹול ּכָ  ּגְ
ל ַעל ְלָעֵרב ָהִעיר ֵני ּכָ ֵדי, ִעירוֹ  ּבְ ְסֹמךְ  ּכְ ּיִ  ִמי ָעָליו ׁשֶ
ַכח ָ ׁשּ יחַ  אוֹ  ֶנֱאַנס אוֹ  ׁשֶ ִהּנִ  ִמי ֲאָבל. ְוָאַבד ֵערּוב ׁשֶ

ר ֶאְפׁשָ א, ֵעֵרב ְוֹלא ְלָעֵרב ׁשֶ רֹוֶצה ֶאּלָ  ַעל ִלְסֹמךְ  ׁשֶ
ל ֵערּובוֹ  דֹול ׁשֶ עַ  ִנְקָרא, ירָהעִ  ּגְ   :בוֹ  יֹוֵצא ְוֵאינוֹ  ּפֹוׁשֵ

ָעֵרב. ח ּמְ ׁשֶ א ְלָפֵרט ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֲאֵחִרים ַעל ּכְ יחַ  ֶאּלָ  ַמּנִ
ְכָלל ל ַעל ּבִ ֵני ּכָ הּוא ִמי ְוָכל ָהִעיר ּבְ ְתחּום ׁשֶ  ָהִעיר ּבִ
  :ּבוֹ  יֹוֵצא

ַעת. ט יחַ  ּדַ ֵעיָנן ַמּנִ ן ּבָ ַכּוֵ ּיְ  ֲאָבל, ֵחרְלאַ  ְלהֹוִציא ׁשֶ
ַעת יחוּ  ִמי ּדַ ִהּנִ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ ֵעיָנן ֹלא ּבִ ַעת ּבָ ׁשְ ָחה ּבִ , ַהּנָ
ּיֹוִדיעּוהוּ  ַרק יֹום ׁשֶ ְתִחיל ֹקֶדם טֹוב ּבְ ּיַ ל ׁשֶ ֵ  ְלֹצֶרךְ  ְלַבׁשּ

ת ּבָ ַ   :ַהׁשּ

. ַאֵחר ְיֵדי ַעל ָלֶהם ְלַזּכֹות ָצִריךְ  ַלֲאֵחִרים ַהְמָעֵרב. י
י ִמי ְוָכל ַזּכִ ּמְ ֵערּוֵבי ָידוֹ  ַעל םׁשֶ ת ּבְ ּבָ ין, ׁשַ  ַעל ְמַזּכִ



 יט

 

 יט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ֵערּוֵבי ָידוֹ  יִלין ּבְ ְבׁשִ ֵאין ִמי ְוָכל. ּתַ ין ׁשֶ  ָידוֹ  ַעל ְמַזּכִ
אֹותוֹ  ין ֵאין, ֵערּוב ּבְ ֶזה ָידוֹ  ַעל ְמַזּכִ   ּבָ

יהַּ  ַהּזֹוֶכה ָצִריךְ . יא ְרַקע ִמן ָהֵערּוב ְלַהְגּבִ   :ֶטַפח, ַהּקַ

ד ֹוֵטלְונ חֹוֵזר. יב  ֵערּוב ִמְצַות ַעל ּוְמָבֵרךְ , ַהּזֹוֶכה ִמּיַ
ֵדין: ְואֹוֵמר ֵרי ְיֵהא ּבְ ּוֵלי ַלֲאפּוֵיי ָלן ׁשָ  ּוְלַבׁשּ

א ּוְלַאְדלּוֵקי ּוְלַאְטמּוֵני ְרּגָ ד ׁשַ ל ּוְלֶמְעּבַ ָנא ּכָ  ִמּיֹום ָצְרּכָ
ת טֹוב ּבָ ֵני ְלָכל אוֹ  ְוִלְפלֹוִני ְוִלְפלֹוִני ָלָנא, ְלׁשַ  ּבְ
  :ַהּזֹאת ָהִעיר

י ַעל ַאף. יג יחַ  ּפִ ִהּנִ ל ָיכֹול ֵאינוֹ  ֵערּוב ׁשֶ ֵ  ִמּיֹום ְלַבׁשּ
ת ִראׁשֹון טֹוב ּבָ   :ְלׁשַ

יחַ  ִאם. יד ַעת ַעל ָהֵערּוב ִהּנִ ל ָעָליו ִלְסֹמךְ  ּדַ  ְזַמן ּכָ
ְהֶיה ּיִ ם ׁשֶ ה, ַאֵחר טֹוב ְליֹום ֲאִפּלוּ , ַקּיָ ִחּלָ  ֹלא ְלַכּתְ
ִדיֲעַבד ֲאָבל, ַאֵחר טֹוב ְליֹום ָליועָ  ִיְסֹמךְ   ָיכֹול ּבְ
  :ָעָליו ִלְסֹמךְ 

ָאַבד אוֹ  ָהֵערּוב ֶנֱאַכל. טו ל ֹקֶדם ׁשֶ ֵ ׁשּ ּבִ ת ׁשֶ ּבָ , ְלׁשַ
ל ָיכֹול ֵאינוֹ  ֵ א ְלַבׁשּ ן ִאם ֶאּלָ ר ּכֵ ּיֵ ּתַ ּנוּ  ִנׁשְ ִית ִמּמֶ ּזַ   :ּכַ

ֵהִכין ְלַאַחר. טז ת ָצְרֵכי ׁשֶ ּבָ   :ָאְכלוֹ לְ  ָיכֹול ׁשַ

ִעָסתוֹ  ִהְתִחיל. יז . ִעָסה אֹוָתהּ  ּגֹוֵמר, ָהֵערּוב ְוֶנֱאַכל ּבְ
ין ְוהּוא ל ִהְתִחיל ִאם ַהּדִ ֵ ּגֹוֵמר, ְלַבׁשּ יל אֹותוֹ  ׁשֶ ְבׁשִ  ַהּתַ

ִהְתִחיל   :ׁשֶ

ל ְוֹלא ָאָפה. יח ֵ ׁשּ ל אוֹ , ּבִ ֵ ׁשּ  ְוֶנֱאַכל ָאָפה ְוֹלא ּבִ
נַּ  ַמה, ָאַבד אוֹ  ָהֵערּוב ֶ הׁשּ ר ֲעׂשָ ֶהּתֵ ן ֲאִפּלוּ  ּבְ ּוֵ  ּבוֹ  ִנְתּכַ
יחוֹ  הּוא ָיכֹול טֹוב יֹום ְלֹצֶרךְ  ת ְלַהּנִ ּבָ ל ְלׁשַ ֵ  ּוְלַבׁשּ
אן   :טֹוב ְליֹום ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ

ּלֹא ִמי. יט ר ֵעֵרב ׁשֶ ל ֵנר ְלַהְדִליק ֻמּתָ ת ׁשֶ ּבָ  ְוֵישׁ , ׁשַ
  :אֹוְסִרים

ּלֹא ִמי. כ ם, ֵעֵרב ׁשֶ ׁשֵ ל ָאסּורשֶׁ  ּכְ ֵ ךְ  ְלַעְצמוֹ  ְלַבׁשּ  ּכָ
ל ָאסּור ֵ ֵביָתם ֲאִפּלוּ , ַלֲאֵחִרים ְלַבׁשּ  ֲאֵחִרים ְוַגם, ּבְ

ל ֲאסּוִרים ֵ ָנה ְוֵאין. לוֹ  ְלַבׁשּ ּקָ א ּתַ ן ֶאּלָ ּתֵ ּיִ  ִקְמחוֹ  ׁשֶ
ילוֹ  ֵעְרבוּ  ַלֲאֵחִרים ְוַתְבׁשִ ָנה ׁשֶ ַמּתָ  אֹוִפין ְוֵהם ּבְ
ִלים ְ ֵביתוֹ  ַוֲאִפּלוּ , לוֹ  ְונֹוְתִנים ּוְמַבׁשּ ל ְיכֹוִלים ּבְ ֵ . ְלַבׁשּ

ם ֵאין ְוִאם ֵעְרבוּ  ֲאֵחִרים ׁשָ ר אֹוְמִרים ֵישׁ  ׁשֶ ּתָ ּמֻ  ׁשֶ
ִצְמצּום ֶלֱאפֹות ת ּבְ ל ֶאָחד ּפַ ֵ  ַאַחת ְקֵדָרה ּוְלַבׁשּ

  :ֶאָחד ֵנר ּוְלַהְדִליק

ר ִאם. כא ּלֹא ִנְזּכַ ת ֹקֶדם ֵעֵרב ׁשֶ ֲחִרית ְסֻעּדַ  לְיַבשֵּׁ , ׁשַ
ה ְקֵדָרה ַהְרּבֵ ת ְויֹוִתיר ַאַחת ּבִ ּבָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלׁשַ
ֲאִפּלוּ  ל ּדַ ֵ ה ְלַבׁשּ ּמָ ר ְקֵדרֹות ּכַ יָון, ֻמּתָ ּקֶֹדם ּכֵ  ֲאִכיָלה ׁשֶ

ּיֹאַכל ְוהּוא. הּוא ל ׁשֶ   :ְוֶאָחד ֶאָחד ִמּכָ

ר ִאם. כב יֹום ִנְזּכַ ּלֹא ִראׁשֹון טֹוב ּבְ  הּוא ִאם, ֵעֵרב ׁשֶ
ל טֹוב יֹוםבְּ  ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ  ַעל ְלָעֵרב ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהׁשּ

ַנאי יֹום הּוא ִאם ֲאָבל. ּתְ ל טֹוב ּבְ ֻלּיֹות ׁשֶ  ָיכֹול ּגָ
ְתַנאי ְלָעֵרב , ְלָעֵרב ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֹקֶדשׁ  ַהּיֹום ִאם, ּבִ
ֵערּוב, ֹחל ַהּיֹום ְוִאם ֵרי ְיֵהא ֶזה ּבְ  ַלֲאפּוֵיי ָלן ׁשָ

ּוֵלי לּום לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאין ּוְלָמָחר', כווְ  ּוְלַבׁשּ  ְוֵישׁ . ּכְ
ִאי אֹוְמִרים י ֵליהּ  ֵלית ּדְ יל ִמּדֵ ָבׁשִ  ֹלא, ֵמֶאְתמֹול ּדְ

ָנאוֹ  ְמָהֵני   :ּתְ

ֵמִזיד ָעַבר ִאם. כג ל ּבְ ֵ ה ּוִבׁשּ ּמָ ּלֹא ְקֵדרֹות ּכַ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ
ר, טֹוב יֹום ת ְלָאְכָלן ֻמּתָ ּבָ ׁשַ ֹחל אוֹ  ּבְ   :ּבְ

ל ֶהֱעִרים ִאם. כד ֵ , ַהּיֹום ְלֹצֶרךְ  ְקֵדרֹות' ב ְלַבׁשּ
  :ְלָאְכָלהּ  ָאסּור, ָמָחר ְלֹצֶרךְ  ַאַחת ְוהֹוִתיר

 תקכח סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , טוב ביום חצרות ערובי דיני

ּתּוֵפי ֲחֵצרֹות ֵערּוֵבי ָצִריךְ  ֵאינוֹ  טֹוב יֹום. א  ְוׁשִ
חּוִמין יֵערּובֵ  ֲאָבל, ְמבֹואֹות  ִהְלכֹות ְוָכל. ָצִריךְ  ּתְ
חּוִמין ֲארוּ  ּתְ ִהְלכֹות ִנְתּבָ חּוִמין ֵערּוֵבי ּבְ   :ּתְ



 כ

 

 כ
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ָחל טֹוב יֹום. ב ֶעֶרב ִלְהיֹות ׁשֶ ת ּבְ ּבָ  ְמָעְרִבין ֵאין, ׁשַ
חּוִמין ֵערּוֵבי ְוֹלא ֲחֵצרֹות ֵערּוֵבי ֹלא  ִאם ֲאָבל. ּתְ

ר ּיֹום ִנְזּכַ נֵ  ָהִראׁשֹון ּבַ ׁשְ ל טֹוִבים ָיִמים יּבִ ֻלּיֹות ׁשֶ , ּגָ
ְתַנאי ֲחֵצרֹות ֵערּוֵבי ְלָעֵרב ָיכֹול  ֵערּוב ֲאָבל. ּבִ

חּוִמין יִחין ֵאין ּתְ יֹום אֹותוֹ  ַמּנִ ְתַנאי טֹוב ּבְ   :ּבִ

 תקכט סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , טוב יום שמחת דיני

קוֹ  טֹוב יֹום ִמְצַות. א ְדָרשׁ הַ  ְלֵבית ֶחְציוֹ  ְלַחּלְ  ְוֶחְציוֹ  ּמִ
ה ַלֲאִכיָלה ִתּיָ הֹוָצַאת ְיַצְמֵצם ְוַאל. ּוׁשְ , טֹוב יֹום ּבְ
דוֹ  ְוָצִריךְ  גוֹ  ְלַכּבְ מוֹ  ּוְלַעּנְ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ב .ּבְ  ַעל ִלְבֹצעַ  ְוַחּיָ
י ּתֵ רֹות ׁשְ ּכָ ל ְוִלְקּבֹעַ  ּכִ ה ּכָ ִין ַעל ְסֻעּדָ  יֹום ּוִבְגֵדי. ַהּיַ
ל יםטֹובִ  יֹוֵתר ִיְהיוּ  טֹוב ֶ ת ִמׁשּ ּבָ  ַלֲעׂשֹות ָנֲהגוּ  ְוֹלא. ׁשַ
ה ּבוֹ  ית ְסֻעּדָ ִליׁשִ   :ׁשְ

ב. ב ֵמחַ  ִלְהיֹות ָאָדם ַחּיָ ּמֹוֵעד ֵלב ְוטֹוב ׂשָ  הּוא, ּבַ
ּתוֹ  יַצד. ֵאָליו ַהִנְלִוים ְוָכל ּוָבָניו ְוִאׁשְ ָחן ּכֵ ּמְ , ְמׂשַ
ים ַטּנִ יםְוַהנָּ . ֶוֱאגֹוִזים ְקָליֹות ָלֶהם נֹוֵתן ַהּקְ  קֹוֶנה ׁשִ

ָגִדים ָלֶהם יִטין ּבְ ִפי ְוַתְכׁשִ ב. ָממֹונוֹ  ּכְ  ְלַהֲאִכיל ְוַחּיָ
ר תֹום, ַלּגֵ ָאר ִעם ְוָלַאְלָמָנה ַלּיָ ים ׁשְ   :ֲעִנּיִ

ֵמחַ  ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל ָאָדם. ג ֶרֶגל ְוׂשָ ר ִיְמׁשֹךְ  ְוֹלא. ּבָ ָבׂשָ  ּבְ
חֹוק ּוְבַיִין ֵאין ְלִפי, ֹראשׁ  ְוַקּלּות ּוִבׂשְ חֹוק ׁשֶ ְ  ְוַקּלּות ַהׂשּ
ְמָחה ֹראשׁ  א ׂשִ ינוּ  ְוֹלא, ְוִסְכלּות הֹוֵללּות ֶאּלָ  ַעל ִנְצַטּוֵ

א ְוַהִסְכלּות ַההֹוֵללּות ְמָחה ַעל ֶאּלָ שׁ  ׂשִ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ֲעבֹוַדת ּבָ
  :ַהּיֹוֵצר

ִבים. ד ִית ַחּיָ ין ּבַ ְרָגִלים ׁשֹוְטִרים ְלַהֲעִמיד ּדִ ְהיוּ , ּבָ ּיִ  ׁשֶ
ים ׁשֹוְטִטיםמְ  ׂשִ ּנֹות ּוְמַחּפְ ּגִ ִסים ּבַ ְרּדֵ ָהרֹות ְוַעל ּוַבּפַ  ַהּנְ

ּלֹא צוּ  ׁשֶ ם ִיְתַקּבְ ּתֹות ֶלֱאֹכל ׁשָ ים ְוִלׁשְ ים ֲאָנׁשִ , ְוָנׁשִ
ָדָבר ַיְזִהירוּ  ְוֵכן. ֲעֵבָרה ִליֵדי ְוָיבֹואוּ  , ָהָעם ְלָכל ֶזה ּבְ
ּלֹא ים ִיְתָעְרבוּ  ׁשֶ ים ֲאָנׁשִ בָ  ְוָנׁשִ יֶהםּבְ ְמָחה ּתֵ ִ ׂשּ  ְוֹלא ּבַ

כוּ  ׁשְ ִין ִיּמָ ּיַ א, ּבַ ּמָ א. ֲעֵבָרה ִליֵדי ָיבֹואוּ  ׁשֶ  ִיְהיוּ  ֶאּלָ
ם ּלָ ים ּכֻ   :ְקדֹוׁשִ

  המועד חול הלכות

 תקל סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , מלאכות בקצת אסור המועד חל

ְקָצת ָאסּור ַהּמֹוֵעד ֹחל. א ר, ְמָלאכֹות ּבִ מִ  ּוֻמּתָ   :ְקָצָתןּבְ

 תקלא סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , המועד בחל גלוח דיני

חַ  ִמְצָוה. א ֶעֶרב ְלַגּלֵ   :טֹוב יֹום ּבְ

ִחין ֵאין. ב ּמֹוֵעד ְמַגּלְ ח ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ , ּבַ ּלַ  ֹקֶדם ּגִ
  :מֹוֵעד

ֵני ָאנּוס ָהָיה ִאם ֲאִפּלוּ . ג ךְ  ּוִמּפְ חַ  ֹלא ּכָ ּלֵ ֶעֶרב ּגִ  ֹוםי ּבְ
חַ  ֵאינוֹ , טֹוב ּמֹוֵעד ְמַגּלֵ ין ְוהּוא. ּבַ ָהָיה ְלִמי ַהּדִ  ׁשֶ
א חֹוֶלה ּמֹוֵעד ְוִנְתַרּפֵ   :ּבַ

ִחין ְוֵאּלוּ . ד ּמֹוֵעד ְמַגּלְ ָצא ִמי. ּבַ ּיָ ית ׁשֶ ְבָיה ִמּבֵ ִ  ְוֹלא ַהׁשּ
ַנאי לוֹ  ָהָיה חַ  ּפְ ָצא ּוִמי, ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם ְלַגּלֵ ּיָ ית ׁשֶ  ִמּבֵ

ַיד ָחבּושׁ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ  ִריםָהֲאסוּ  ָרֵאל ּבְ ָהיוּ  ִיׂשְ יִחין ׁשֶ  ַמּנִ
חַ  לוֹ  ה ְוֵכן, ְלַגּלֵ ֻנּדֶ ירוּ  ַהּמְ ִהּתִ ֶרֶגל לוֹ  ׁשֶ  ִמי ְוֵכן, ּבָ

ַדר ּנָ ּלֹא ׁשֶ חַ  ׁשֶ ַאל ְלַגּלֵ ֶרֶגל ִנְדרוֹ  ַעל ְוִנׁשְ א ְוֵכן, ּבָ  ַהּבָ
ִדיַנת ם ִמּמְ ֹחל ַהּיָ אשֶׁ  אוֹ , ַהּמֹוֵעד ּבְ ֶעֶרב ּבָ  ָהֶרֶגל ּבְ

הּות ָהָיה ְוֹלא ּיֹום ׁשְ חַ  ּבַ ּלֹא ְוהּוא, ְלַגּלֵ  ֵמֶאֶרץ ָיָצא ׁשֶ
ָרֵאל ל ָלָאֶרץ ְלחּוָצה ִיׂשְ   :ְלַטּיֵ

י ַעל ַאף. ה ירוּ  ּפִ ִהּתִ ר ׁשֶ ּפֵ ר ֹלא, ְלִהְסּתַ ּפֵ ְרׁשּות ִיְסּתַ  ּבִ
ים א ָהַרּבִ ִצְנָעה ֶאּלָ   :ּבְ

ר ָקָטן. ו ּמֹוֵעד חַ ְלַגלֵּ  ֻמּתָ   :ָהֶרֶגל ֹקֶדם נֹוַלד ֲאִפּלוּ , ּבַ



 כא

 

 כא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ָחל ָאֵבל. ז ִביִעי ׁשֶ ּלוֹ  ׁשְ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ר, ָהֶרֶגל ֶעֶרב ּבְ  ֻמּתָ
חַ  ֹחל ְלַגּלֵ   :ַהּמֹוֵעד ּבְ

ל. ח ר ָאָדם ּכָ ָפה ִלּטֹל ֻמּתָ ֹחל ׂשָ   :ַהּמֹוֵעד ּבְ

 תקלב סימן
  ִעיִפים:סְ ' ב ּובוֹ , המועד בחל צפרנים נטילת דין

ר. א ין ִצּפְֹרַנִים ִלּטֹל ֻמּתָ ָיד ּבֵ ין ּדְ ֶרֶגל ּבֵ  ֲאִפּלוּ , ּדְ
ַרִים ִמְסּפָ   :ּבְ

ל. ב ר ְרפּוָאה ּכָ ֹחל ֻמּתָ   :ַהּמֹוֵעד ּבְ

 תקלג סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , המועד בחל המתרים מלאכות

ר. א ן ֲאִפּלוּ , ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ֶקַמח ִלְטֹחן ֻמּתָ ּוֵ  ּכִ
ּמֹוֵעד ְמַלאְכּתוֹ  ר ֵעִצים ְוָלֹקץ, ּבַ יל ֵמַהְמֻחּבָ  ּוְלַהּטִ

ָכר ין, ׁשֵ ל ּבֵ ָמִרים ׁשֶ ין ּתְ ל ּבֵ עֹוִרים ׁשֶ  ְלֹצֶרךְ , ׂשְ
ּלֹא. ַהּמֹוֵעד  ֵאינוֹ  ּוִמיהוּ . ָאסּור, ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ְוׁשֶ
א, ְלַצְמֵצם ָצִריךְ  ה ֶאּלָ ַהְרָוָחה עֹוׂשֶ  ִתיריוֹ  ְוִאם, ּבְ
, יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות אוֹ  ִלְטֹחן ַיֲעִרים ֹלא ֲאָבל. יֹוִתיר
ָנה ַכּוָ ה: ְוֹיאַמר ַיֲעִרים ֹלא ֶקַמח לוֹ  ֵישׁ  ִאם אוֹ , ּבְ  ִמּזֶ
ר, ֶלֶחם לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. רֹוֶצה ֲאִני ַפת ִלְטֹחן ֻמּתָ  ּדְ
ה   :ָעִדיף ַחּמָ

ר. ב ן ַלֲעֹקר ֻמּתָ ּתָ ׁשְ ֵני, ּפִ ָראוּ  ִמּפְ  ֶאת ּבוֹ  ְלַכסֹות יׁשֶ
ׁשּות ְוַלֲעֹקר. ָהֳאָכִלים ָראּוי, ּכְ יל ׁשֶ ָכר ּבוֹ  ְלַהּטִ  ׁשֵ
ִמין ְוַלֲעֹקר. ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ים, ׂשּוְמׂשֻ ַהְיֵבׁשִ ּבוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ

ד ֶלֱאֹכל ְראּוִיים   :ִמּיָ

רֹות. ג לוּ  ּפֵ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ַחק ְיֵדי ַעל ְוֶנֱאָכִלין ְקָצת ׁשֶ , ַהּדַ
ָטן רֻמתָּ  ֵדי ְלַלּקְ , ְוהֹוִתיר ְלָאְכָלן ְלָקָטן ְוִאם. ְלָאְכָלן ּכְ

שׁ  א ְוחֹוׁשֵ ּמָ ם ֹלא ִאם ַיְתִליעוּ  ׁשֶ ׁשֵ  ֵלָחה ְלהֹוִציא ִיְכּבְ
ם ָיכֹול, ֵמֶהם ָטם ָאסּור ֲאָבל. ְלָכְבׁשָ ה ְלַלּקְ ִחּלָ ֵדי ּתְ  ּכְ

ם ָבר הּוא ְוִאם. ְלָכְבׁשָ ֵאינוֹ  ּדָ , ֹוֵעדַהמּ  ַאַחר ִנְמָצא ׁשֶ
ר   :ּוְלָכְבׁשוֹ  ִלְקנֹותוֹ  ֻמּתָ

ִגים ָאָדם ָצד. ד ל ּדָ כֹול ַמה ּכָ ּיָ ֶ  ַהּכֹל ּומֹוֵלחַ , ָלצּוד ׁשּ
ּמֹוֵעד ֲהֵרי, ּבַ ר ׁשֶ ּיֹאַכל ֶאְפׁשָ ּמֹוֵעד ֵמֶהם ׁשֶ  ִיְסֹחט ִאם ּבַ
ָידוֹ  אֹוָתם ָעִמים ּבְ כוּ  ַעד ַרּבֹות ּפְ ְתַרּכְ ּיִ   :ׁשֶ

ל. ה ֵהם ְמָלאכֹות ּכָ ין, ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ עֹוׂשִ ׁשֶ  אֹוָתם ּכְ
ֵניֶהם ין ֻאּמָ ִצְנָעה עֹוׂשִ יַצד. ּבְ ִדים, ּכֵ ּיָ  ְוַהּטֹוֲחִנין ַהּצַ

ּוק ִלְמּכֹר ְוַהּבֹוְצִרים ׁשּ ים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבַ ִצְנָעה עֹוׂשִ  ּבְ
  :ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ 

 תקלד סימן
  יִפים:ְסעִ ' ג ּובוֹ , המועד בחל כבוס דיני

ִסין ֵאין. א ּמֹוֵעד ְמַכּבְ ִסין ְוֵאּלוּ . ּבַ ַכּבְ ּמְ א. ׁשֶ  ַהּבָ
ִדיַנת ם ִמּמְ ית ְוַהּיֹוֵצא, ַהּיָ ְבָיה ִמּבֵ ִ ית ַהׁשּ , ָהֲאסּוִרין ּוִמּבֵ
ה ירוּ  ּוְמֻנּדֶ ִהּתִ ֶרֶגל ֲחָכִמים לוֹ  ׁשֶ ַדר ּוִמי, ּבָ ּנָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ס ַאל ְלַכּבֵ ֶרֶגל ְוִנׁשְ חֹות, לוֹ  ירוּ ְוִהתִּ  ּבָ ַדִים ּוִמְטּפְ , ַהּיָ

חֹות חֹות, ַהְסָפִרים ּוִמְטּפְ ג ּוִמְטּפְ ים ּוִבְגֵדי, ַהַסּפָ , ְקַטּנִ
ֶתם ּוַבֲעַלת ְמָצא ַהּכֶ ּנִ ּמֹוֵעד ׁשֶ ֵאין ּוִמי, ּבַ א לוֹ  ׁשֶ  ֶאּלָ
ם. ֶאָחד ָחלּוק ִסין ְוֻכּלָ ן ְמַכּבְ ַדְרּכָ ֶנֶתר ֲאִפּלוּ , ּכְ  ּבְ
י ַעל, ַפְרֶהְסָיאּובְ , ְוֹאֶהל ּבֵ ָהר ּגַ   :ַהּנָ

ל. ב ֵלי ּכָ ן ּכְ ּתָ ׁשְ ר ּפִ ָסן ֻמּתָ ן ָנֲהגוּ  ְוֹלא. ְלַכּבְ  ַוֲהָוה, ּכֵ
ָבִרים ֵליהּ  ִרים ּדְ ּתָ ֶהם ָנֲהגוּ  ַוֲאֵחִרים ַהּמֻ  ִאי, ִאסּור ּבָ
ה אי ַאּתָ ַ יָרם ַרׁשּ ְפֵניֶהם ְלַהּתִ   :ּבִ

ית ְמִביִאין. ג ן ִמּבֵ לִ  ָהֻאּמָ ֵהם יםּכֵ , ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ
גֹון ִרים ּכְ ִלים ֲאָבל. ּוְצלֹוִחּיֹות ּוְכָסתֹות ּכַ ֵאיָנם ּכֵ  ׁשֶ
גֹון, ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ה ּכְ ית ֶצֶמר אוֹ  ַמֲחֵרׁשָ ע ִמּבֵ ּבָ  ַהּצַ
ן ֵאין ְוִאם. ְמִביִאין ֵאין  לוֹ  נֹוֵתן, ּיֹאַכל ַמה ְלֻאּמָ

ָכרוֹ  יָחן ׂשְ יָחן ַמֲאִמינוֹ  ֵאינוֹ  ִאםוְ , ֶאְצלוֹ  ּוַמּנִ ִית ַמּנִ ּבַ  ּבַ
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 כב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (
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ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תקלה הלכות חול המועד
  

 

22

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 
 

שׁ  ְוִאם, לוֹ  ַהָסמּוךְ  א חֹוׁשֵ ּמָ ְנבוּ  ׁשֶ ן, ִיּגָ  ְלָחֵצר ְמַפּנָ
א, ְלֵביתוֹ  ְיִביֵאם ֹלא ֲאָבל ַאֶחֶרת ִצְנָעה ֶאּלָ   :ּבְ

 תקלה סימן
' ג ּובוֹ , המועד בחל לחצר מחצר לפנות שלא

  ְסִעיִפים:

ין ֵאין. א עּוָרה ֲאִפּלוּ , ְלָחֵצר ֵצרֵמחָ  ְמַפּנִ , ְלָנָאה ִמּכְ
יָרתוֹ  ְלַפּנֹות ְוֹלא ָליו ְלַפּנֹות ְוֹלא ּדִ ֵאיָנם ּכֵ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ

ה ֲאָבל .ַהּמֹוֵעד ִית הּוא ְמַפּנֶ אֹוָתהּ  ְלַבִית ִמּבַ . ָחֵצר ּבְ
ים ֵאין ְוִאם ּתִ תּוִחים ַהּבָ א ֶלָחֵצר ּפְ בֹוי ֶאּלָ  ֵישׁ , ַלּמָ

ִיתשֶׁ  אֹוְמִרים ּבַ ר, לוֹ  ַהָסמּוךְ  ְלַבִית ּמִ   :ֻמּתָ

יִרים ֵישׁ . ב ל ֵמָחֵצר ְלַפּנֹות ַמּתִ ּלוֹ  ְלָחֵצר ַאֵחר ׁשֶ , ׁשֶ
ָאה ַוֲאִפּלוּ    :ִלְכעּוָרה ִמּנָ

ֶבל. ג ָחֵצר ַהּזֶ ּבֶ א, ְלהֹוִציא ָאסּור ׁשֶ ֶקּנוּ  ֶאּלָ  ְיַסּלְ
ָדִדים ה ְוִאם. ַלּצְ ה ַעד ִנְתַרּבֶ ֲעׂשָ ּנַ ֶרֶפת ֵצרחָ  ׁשֶ , ּכְ
ה אֹותוֹ  מֹוִציִאין ּפָ   :ָלַאׁשְ

 תקלו סימן
' ד ּובוֹ , המועד בחל לעשות מתר בהמה צרכי כל

  ְסִעיִפים:

ִריךְ  ִמי. א ּצָ ּמֹוֵעד ִלְרּכֹב ׁשֶ ל ּבַ , ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ְלַטּיֵ
ַרְגָליו ָלֶלֶכת ִנָסה ְוֹלא  ַהסּוס ִצּפְֹרֵני ִלּטֹל ָיכֹול, ּבְ

ןוּ  ַרְגָליו ְלַתּקֵ ף ּבְ , ְרִכיָבה ָצְרֵכי ְוָכל ְוָהֶרֶסן ְוָהֻאּכָ
ּלֹא ּוִבְלַבד ן ׁשֶ ּמֹוֵעד ְמַלאְכּתוֹ  ְיַכּוֵ   :ּבַ

ר. ב ֵדי ַהסּוס ִלְסֹרק ֻמּתָ   :ְלַיּפֹותוֹ  ּכְ

יִעין ֵאין. ג ֵהָמה ַמְרּבִ ּמֹוֵעד ּבְ יִזין ֲאָבל, ּבַ ם ָלהּ  ַמּקִ , ּדָ
המִ  מֹוְנִעין ְוֵאין ּנָ ל ּמֶ הּ  ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ְרפּוָאה ּכָ  ּבָ

  :ְמָלאָכה

יִבין ֵאין. ד ְרְנֹגֶלת מֹוׁשִ יִצים ַעל ּתַ ל ַהּבֵ  ְלַגּדֵ
יָבהּ  ְוִאם. ֶאְפרֹוִחים  ּוָבְרָחה ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם הֹוׁשִ
ְהֶיה ְוהּוא .ְלַהְחִזיָרהּ  ָיכֹול, ֵמֲעֵליֶהם ּיִ תֹוךְ  לוֹ  ׁשֶ ' ג ּבְ

  :ִריָחהַלבְּ  ָיִמים

 תקלז סימן
  ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , האבד דבר מלאכת דין

ָבר. א ר, ָהָאֵבד ּדָ ֹחל ַלֲעׂשֹותוֹ  ֻמּתָ ֹלא ַהּמֹוֵעד ּבְ  ּבְ
ּנּוי ית ְלִפיָכךְ . ׁשִ ָלִחין ּבֵ ְ ִהְתִחיל ַהׁשּ קֹוָתהּ  ׁשֶ  ֹקֶדם ְלַהׁשְ

ר, ַהּמֹוֵעד קֹוָתהּ  ֻמּתָ יָון, ְלַהׁשְ ּכֵ ִהְתִחי ׁשֶ קֹוָתהּ  לׁשֶ  ְלַהׁשְ
ה ֹלא ִאם, ָלֵכן ֹקֶדם ֶקּנָ ו ַיׁשְ ֵסד ַעְכׁשָ ּפָ ֵדה ֲאָבל. ּתִ  ׂשְ

ַעל ֵאין ַהּבַ ִקין ׁשֶ א אֹוָתהּ  ַמׁשְ יָחהּ  ֶאּלָ ּבִ , יֹוֵתר ְלַהׁשְ
קֹוָתהּ  ָאסּור   :ְלַהׁשְ

ֵבית ֲאִפּלוּ . ב ָלִחין ּבְ ְ ירוּ  ֹלא ַהׁשּ א ִהּתִ א ֵהיָכא ֶאּלָ ֵליּכָ  ּדְ
גֹון, ֵתָראיְ  ִטְרָחא ְעָין ִמן ּכְ ין, ַהּמַ ין ָחָדשׁ  ּבֵ ן ּבֵ , ָיׁשָ
הּוא יכוֹ  ׁשֶ ֶקה ַמְמׁשִ ֶקה ִיְדֶלה ֹלא ֲאָבל. ּוַמׁשְ  ִמן ְוַיׁשְ

ֵרָכה י אוֹ  ַהּבְ ִמים ִמּמֵ ׁשָ ִצים ַהּגְ ֵני, ְמֻקּבָ הּוא ִמּפְ  ֹטַרח ׁשֶ
דֹול בֹוהַּ  ֶחְצָיהּ  ַאַחת ֲערּוָגה ֲאִפּלוּ . ּגָ  ָנמּוךְ  ְוֶחְצָיהּ  ּגָ
קֹום ּדֹוִלים ֵאין קֹות ָנמּוךְ  ִמּמָ בֹוהַּ  ָמקֹום ְלַהׁשְ   :ּגָ

ִכין ְנָהרֹות. ג ים ִמן ַהּמֹוׁשְ ר, ָהֲאַגּמִ קֹות ֻמּתָ  ֵמֶהם ְלַהׁשְ
ית ָלִחין ּבֵ ְ ּמֹוֵעד ַהׁשּ ּלֹא ְוהּוא, ּבַ ְסקוּ  ׁשֶ ֵרכֹות ְוֵכן. ּפָ  ַהּבְ

ת ַאּמַ ִים ׁשֶ יֵניֶהם עֹוֶבֶרת ַהּמַ ר ,ּבֵ קֹות ֻמּתָ . ֵמֶהן ְלַהׁשְ
ֵרָכה ְוֵכן ְטָפה ּבְ ּנָ ית ׁשֶ ָלִחין ִמּבֵ ְ , נֹוֶטֶפת ִהיא ַוֲעַדִין ַהׁשּ
ר קֹות ֻמּתָ ה ְלַהׁשְ ּנָ ית ִמּמֶ ָלִחין ּבֵ ְ ּלֹא ְוהּוא, ַאֶחֶרת ַהׁשּ  ׁשֶ
ַסק ְעָין ּפָ ֶקה ַהּמַ ׁשְ ית ַהּמַ ָלִחין ּבֵ ְ   :ַהֶעְליֹוָנה ַהׁשּ

רוֹ  ְיָרקֹות. ד ּמֹוֵעד ְלָאְכָלן ֶצהׁשֶ  ַמִים ִלְדלֹות ָיכֹול, ּבַ
קֹוָתן ֵדי ְלַהׁשְ לוּ  ּכְ ְגּדְ ּיִ  ִאם ֲאָבל. ַלּמֹוֵעד ְראּוִים ְוִיְהיוּ  ׁשֶ

ּמֹוֵעד ְלָאְכָלן רֹוֶצה ֵאינוֹ  ה, ּבַ ֵדי ְועֹוׂשֶ יָחן ּכְ ּבִ , ְלַהׁשְ
  :ָאסּור
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בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 
 

ים ֵאין. ה ֵרי ַהֲחִריִצים עֹוׂשִ ִעּקָ ּבְ ָפנִ  ׁשֶ ֵדי יםַהּגְ  ּכְ
אוּ  ְתַמּלְ ּיִ  ֶזה ֲהֵרי, ְוִנְתַקְלְקלוּ  ֲעׂשּויֹות ָהיוּ  ְוִאם. ַמִים ׁשֶ

ָנן ּמֹוֵעד ְמַתּקְ   :ּבַ

ת. ו ִים ַאּמַ ְתַקְלְקָלה ַהּמַ ּנִ ִנין, ׁשֶ  ָהְיָתה. אֹוָתהּ  ְמַתּקְ
ה הּ  חֹוֵפר, ֶטַפח ֲעֻמּקָ ה ַעד ּבָ ָ ׁשּ ה ָהְיָתה. ׁשִ  ֲעֻמּקָ
ְבָעה ַעד קַמֲעִמי, ְטָפַחִים   :ׁשִ

ִכין. ז ִים ֶאת מֹוׁשְ ּלֹא ּוִבְלַבד, ְלִאיָלן ֵמִאיָלן ַהּמַ  ׁשֶ
ֶקה ל ֶאת ַיׁשְ ֶדה ּכָ ָ ֶדה ָהְיָתה ְוִאם. ַהׂשּ ר, ָלָחה ׂשָ  ֻמּתָ

קֹות הּ  ֶאת ְלַהׁשְ ּלָ   :ּכֻ

ֶדה ָמקֹום ִלְפּתֹחַ  ָאסּור. ח ָ ֵדי ַלׂשּ ְנסוּ  ּכְ ּכָ ּיִ הּ  ׁשֶ  ַמִים ּבָ
קוֹ  ה ְוִאם. ָתהּ ְלַהׁשְ ֵדי עֹוׂשֶ ִגים ָלצּוד ּכְ ֵדי ּדָ  ְלָאְכָלן ּכְ
ּמֹוֵעד גֹון, ּבַ ּפֹוֵתחַ  ּכְ ְנסוּ  ָמקֹום ְלַמְעָלה ׁשֶ ּכָ ּיִ ה ׁשֶ  ּוְלַמּטָ
ְצאוּ  ָמקֹום ּיֵ ר, ׁשֶ   :ֻמּתָ

וֹות ָאסּור. ט ֶדה ְלַהׁשְ ָ ה ְלֹצֶרךְ  ַהׂשּ ר ְוִאם. ֲחִריׁשָ  ִנּכָ
ן ַכּוֵ ּמְ ֵדי ׁשֶ גֹון, ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  שׁ ָלדוּ  ּכְ ֶוה ּכְ ׁשְ ּמַ הּ  ׁשֶ ּלָ , ּכֻ
ר   :ֻמּתָ

ט ָאסּור. י ֶדה ִמן ֵעִצים ְלַלּקֵ ָ ה ְלַיּפֹותוֹ  ַהׂשּ . ַלֲחִריׁשָ
ר ְוִאם ן ִנּכָ ַכּוֵ ּמְ ִריךְ  ְלָצְרּכוֹ  ׁשֶ ּצָ גֹון, ָלֵעִצים ׁשֶ ּנֹוֵטל ּכְ  ׁשֶ

דֹוִלים יחַ  ַהּגְ ים ּוַמּנִ ַטּנִ ר, ַהּקְ   :ֻמּתָ

ץ ָאסּור. יא נוֹ  ָהִאיָלן ַעְנֵפי ְלַקּצֵ ר ְוִאם. ְלַתּקְ  ִנּכָ
ן ַכּוֵ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ  ְוֹלא ִלְבֶהְמּתוֹ  ְלַהֲאִכיָלן ָהֲעָנִפים ּבִ
נוֹ  גֹון, ְלַתּקְ ּקֹוֵצץ ּכְ ן ׁשֶ ּלָ ד ּכֻ ר, ֶאָחד ִמּצַ   :ֻמּתָ

ִטיעֹות ְמַזֲהִמין ְוֹלא ָהִאיָלנֹות ַמְתִליִעים ֵאין. יב , ַהּנְ
רֹות ָהִאיָלנֹות ָסִכין ֲאָבל ֶמן ְוַהּפֵ ׁשֶ   :ּבְ

ִרים ִאיׁשֹות. יג ְפִסיִדים ְוַעְכּבָ ּמַ ֵדה ׁשֶ ׂשְ ר ִאיָלן ּבִ  ֻמּתָ
ַדְרּכוֹ  ְלצּוָדן חֹוֵפר, ּכְ הּ  ְותֹוֶלה ּגּוָמא ׁשֶ צּוָדה ּבָ . ַהּמְ
ֵדה ַוֲאִפּלוּ  ׂשְ ָבן ּבִ ֵדה ַהְסמּוָכה ַהּלָ ר ָהִאיָלן ִלׂשְ  ֻמּתָ

ַדְרּכוֹ  צּוָדןלְ  ּיֹוְצִאין, ּכְ ה ׁשֶ ּנָ  ְוִאם. ָהִאיָלן ּוַמְפִסיִדים ִמּמֶ

ֵדה ְסמּוָכה ֵאיָנהּ  א אֹוָתן ָצִדין ֵאין, ָהִאיָלן ִלׂשְ  ַעל ֶאּלָ
ּנּוי ְיֵדי ּנֹוֵעץ ׁשִ ּפּוד ׁשֶ ָאֶרץ ׁשִ  ּוְלָכאן ְלָכאן ּוְמַנְעְנעוֹ  ּבָ
ית ַעד ֲעׂשֵ ּנַ הּ  ְותֹוֶלה, ּגּוָמא ׁשֶ צּוָדה ּבָ  ְוֵישׁ . ַהּמְ

ֵדה אֹוְמִרים ׂשְ ּבִ ָבן ׁשֶ ֵדה ַהְסמּוָכה ַהּלָ  ֵאינוֹ  ָהִאיָלן ִלׂשְ
ר א ֻמּתָ ּנּוי ְיֵדי ַעל ֶאּלָ ֵדה ְסמּוָכה ֵאיָנהּ  ְוִאם, ׁשִ  ִלׂשְ

ּנּוי ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ָאסּור ָהִאיָלן   :ׁשִ

יר ֹצאן ַמְכִניִסין ֵאין. יד ֹחל ַלּדִ לְלזַ  ַהּמֹוֵעד ּבְ ֶדה ּבֵ ָ . ַהׂשּ
ר, ֵמַעְצמוֹ  ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ִהְכִניָסן ְוִאם ת ַאף ֻמּתָ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ִהְכִניָסן ַעל טֹוָבה לוֹ  ַמֲחִזיק ִאם ֲאִפּלוּ   ּוִבְלַבד, ׁשֶ
ּלֹא ן ׁשֶ ָכר לוֹ  ִיּתֵ א נֹוֵתן ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ׂשָ ַכר ֶאּלָ  ׂשְ

ַכר לוֹ  ןִלתֵּ  ָיכֹול טֹוב ּוְביֹום. ָאסּור ְמזֹונֹות , ְמזֹונוֹ  ׂשְ
ּלֹא ּוִבְלַבד ן ׁשֶ ָכר לוֹ  ִיּתֵ  ֲאִפּלוּ , ַהּמֹוֵעד ּוְבֹחל. ַאֵחר ׂשָ

ָכר לוֹ  נֹוֵתן ִאם ר ַאֵחר ׂשָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ֻמּתָ יֶרּנוּ  ׁשֶ ּכִ . ַיׂשְ
 ָהֵאינוֹ  ָהָיה ְוִאם. ַהּצֹאן ְלַנֵער ׁשֹוֵמר לוֹ  ִיְמֹסר ְוֹלא

ִכיר ְיהּוִדי ת ׂשְ ּבָ ִכיר ,ׁשַ ִכיר, ֹחֶדשׁ  ׂשְ ָנה ׂשְ ִעין ׁשָ  ְמַסּיְ
ֹחל אֹותוֹ    :ַהּצֹאן ְלַנֵער ׁשֹוֵמר לוֹ  ּומֹוְסִרין ַהּמֹוֵעד ּבְ

ֶדה ִלְקֹצר ָאסּור. טו ָ ֹחל ַהׂשּ  ִנְפָסד ֵאינוֹ  ִאם ַהּמֹוֵעד ּבְ
, ּיֹאַכל ַמה לוֹ  ֵאין ְוִאם. ַהּמֹוֵעד ְלַאַחר ַעד ַיֲעֹמד ִאם

ּוק מֹוֵצא ֲאִפּלוּ  ׁשּ ח אֹותוֹ  ַמְצִריִכין ֵאין ִלְקנֹות ּבַ  ִלּקַ
ּוק ִמן א, ַהׁשּ ר קֹוֵצר ֶאּלָ  ּובֹוֵרר ְוזֹוֶרה ְוָדשׁ  ּוְמַעּמֵ

ַדְרּכוֹ  ּלֹא ּוִבְלַבד, ּכְ ָפרֹות ָידּושׁ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ִמיֵלי ְוָהֵני. ּבְ  ׁשֶ
א ָצִריךְ   ָלדּושׁ  ָצִריךְ  הּוא ִאם ֲאָבל, ְלַבּדוֹ  לוֹ  ֶאּלָ
ים ְלֹצֶרךְ  שׁ , ַרּבִ ָפרֹות ֲאִפּלוּ  ּדַ   :ּבְ

ּיֵשׁ  ִמי. טז ֶרם לוֹ  ׁשֶ ְרמוֹ  ֵאֶצל ּכֶ ל ּכַ  ם"ְוַעּכוּ , ם"ַעּכוּ  ׁשֶ
ּלוֹ  ּבֹוֵצר ֹחל ׁשֶ ָרֵאל ִיְבֹצר ֹלא ְוִאם ַהּמֹוֵעד ּבְ ׂשְ ם ַהּיִ  ּגַ
ּלוֹ  ֶאת ִין ְוִלְדֹרךְ  ְלָבְצרוֹ  ָיכֹול, ַיְפִסיד ׁשֶ  ְוַלֲעׂשֹות ַהּיַ
ִין ָצְרֵכי ְוָכל ּיֹותֶהָחבִ  ֹלא ַהּיַ ּנּוי ּבְ ּלֹא ּוִבְלַבד, ׁשִ  ׁשֶ
ן ּמֹוֵעד ְמַלאְכּתוֹ  ַלֲעׂשֹות ְיַכּוֵ   :ּבַ
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בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
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ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , האבד דבר הנקראים ענינים כמה

ָהַפךְ  ִמי. א ָהָיה אוֹ  ֵזיָתיו ֶאת ׁשֶ ּבֹור ֵיינוֹ  ׁשֶ  ְוֵאְרעוֹ , ּבַ
ַכחשֶׁ  אוֹ  ֹאֶנס ָ ל אוֹ  ׁשּ ָהָיה ִנְתַעּצֵ ָהָיה ָסבּור ׁשֶ  ָיכֹול ׁשֶ

הֹות ה ְוֹלא ָהֶרֶגל ְלַאַחר ִלׁשְ  ֵמַאַחר, ָהֶרֶגל ֹקֶדם ָעׂשָ
הּוא ָבר ׁשֶ ת ְוגֹוֵמר זֹוֵלף ָהָאֵבד ּדָ ין, ֶהָחִבּיֹות ּוְמַזּפֵ  ּבֵ
ין ְקַטּנֹות דֹולֹות ּבֵ ָחִבּיֹות ְוַגף, ּגְ ַדְרּכוֹ , ּבֶ ֹלא, ּכְ  ּבְ

נוֹ  ׁשֹוֶלה ְוֵכן. ּנּוישִׁ  ּתָ ׁשְ ָרה ִמן ּפִ ׁשְ ּיֹוֵצא ְוָכל, ַהּמִ ֶזה ּכַ  ּבָ
ָבר ּלֹא ּוִבְלַבד, ָהָאֵבד ִמּדָ ן ׁשֶ ּמֹוֵעד ְמַלאְכּתוֹ  ְיַכּוֵ   :ּבַ

ר. ב רֹות ְלַהְכִניס ֻמּתָ ֵני ּפֵ ִבים ִמּפְ ּנָ  ֵאיָנם ִאם ַהּגַ
ָמקֹום ר ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ה ּוִמיהוּ . ַהּמִ גֹון ִצְנָעהבְּ  ַיֲעׂשֶ  ּכְ

ְכִניֵסם ּיַ ְיָלה ׁשֶ ּלַ ָבר הּוא ְוִאם. ּבַ שׁ  ּדָ ּיֵ ְרסּום ּבוֹ  ׁשֶ  ּפִ
ְיָלה ּלַ ּיֹום יֹוֵתר ּבַ גֹון, ִמּבַ ִריךְ  ּכְ ּצָ ֲאבּוקֹות ְלַהְכִניסוֹ  ׁשֶ  ּבַ

ּיֹום ַיְכִניֵסם, ּוְבקֹולֹות   :ּבַ

ִבילבִּ  ֹלא ִאם, ְלִעיר ֵמִעיר ָממֹונוֹ  ְלַהִסיעַ  ָאסּור. ג  ׁשְ
ָבר   :ָהָאֵבד ּדָ

ֵאִנים לוֹ  ָהיוּ . ד טּוִחים ּתְ ֶדה ׁשְ ָ ׂשּ  ְוָיֵרא ִליָבשׁ  ּבַ
ָטר ר, ֵמַהּמָ ַקשׁ  ְלַחּפֹוָתם ֻמּתָ   :ָעב ִחּפּוי ֲאִפּלוּ  ּבְ

שׁ  ִמי. ה ּיֵ ִאם ְסחֹוָרה לוֹ  ׁשֶ ה ֹלא ׁשֶ ֶכּנָ ה ְיַהּפְ ּטָ  ִמּמַ
ַקְלֵקל ְלַמְעָלה ר, ּתְ ֹחל ְלָהְפָכהּ  ֻמּתָ   :ַהּמֹוֵעד ּבְ

ן. ו ַכּוֵ יָחהּ  ְמַלאְכּתוֹ  ַהּמְ ָאהּ  ַלּמֹוֵעד ְוִהּנִ ּמֹוֵעד ַוֲעׂשָ , ּבַ
ית ין ּבֵ ִדין ָהיוּ  ּדִ ּנוּ  אֹוָתהּ  ְמַאּבְ  אֹוָתהּ  ּוַמְפִקיִרים ִמּמֶ
נוֹ  ִיְקְנסוּ  ֹלא, ֵמת ְוִאם. ַלּכֹל ר ַאֲחָריו ּבְ  לוֹ  ּוֻמּתָ

ָבר הּוא ִאם ַלֲעׂשֹוָתהּ    :ָהָאֵבד ּדָ

 תקלט סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , המועד בחל הסחורה דיני

ל. א ל ֲאִפּלוּ . ֲאסּוָרה, ְסחֹוָרה ּכָ הּוא ּכָ ין, ׁשֶ  ִלְקנֹות ּבֵ
ין נוּ  ְמַנת ַעל ָמעֹות ִהְלָוה ִאם ַוֲאִפּלוּ . ִלְמּכֹר ּבֵ ּתְ ּיִ  ׁשֶ

ךְ  ַאַחר לוֹ  ִפרְ  ַאֶחֶרת ְסחֹוָרה אוֹ  ַיִין ּכָ ֵדי חֹובוֹ  עֹוןּבְ  ּכְ
ר ּכֵ ּתַ א, ּוְלָתְבָעם ֵליֵלךְ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלִהׂשְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ֲהָוה ַהּמֹוֵעד ַאַחר ְמצּוִיים ֵאיָנם ָבר ֵליהּ  ּדַ  ִאם ָהָאֵבד ּדָ
ֹחל ֵיֵלךְ  ֹלא ֵעם ִלְמקֹוָמם ַהּמֹוֵעד ּבְ   :ְוִיְתּבָ

ִהְלָוה ִמי. ב ר, ָמעֹות ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ֹחל ְבעוֹ ְלתָ  ֻמּתָ  ּבְ
ר לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ְמעֹוָתיו ִלְגּבֹות ַהּמֹוֵעד ּתָ ּמֻ  ׁשֶ
  :ם"ָהַעּכוּ  ִמן חֹובוֹ  ִלְגּבֹות

ַרְקַמְטָיא ַלֲחֵברוֹ  ָמַכר. ג אֹוֵסר ִמי ֵישׁ , מֹוֵעד ֹקֶדם ּפְ  ׁשֶ
ֶמיהָ  ִלְתּבֹעַ  ּמֹוֵעד ּדָ א, ּבַ ן ִאם ֶאּלָ  ָאָדם ַהּלֹוֵקחַ  ְיֵהא ּכֵ
אֵ  ְמקֹום ָמצּוי ינוֹ ׁשֶ ן ַהּמֹוֵכר ּבִ ּמֵ ֹחל לוֹ  ְוִנְזּדַ , ַהּמֹוֵעד ּבְ
ָהֵוי יָון ִנְרֶאה ְוִלי. ָהָאֵבד ָדָבר ּדְ ּכֵ ַקף ׁשֶ ּזָ  ָעָליו ׁשֶ

עֹות חֹובוֹ  ַהּמָ ַהְלָוָאה ֵליהּ  ֲהָוה ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם ּבְ ר, ּכְ  ּוֻמּתָ
ּנוּ  ִלְגּבֹות ֹחל ִמּמֶ צּוי ָאָדם הּוא ֲאִפּלוּ , ַהּמֹוֵעד ּבַ ּמָ  ׁשֶ
ְמקֹום   :ַהּמֹוֵכר ּבִ

ִאם ְסחֹוָרה לוֹ  ֵישׁ  ִאם. ד ה ֹלא ׁשֶ ֶרּנָ ה ִיְמּכְ  ַיְפִסיד ַעּתָ
ֶרן ר, ֵמַהּקֶ ֶרן ַיְפִסיד ֹלא ִאם ֲאָבל. ְלָמְכָרהּ  ֻמּתָ , ֵמַהּקֶ

ל. ֹלא ִעְנָין הּוא ִאם ָמקֹום ּוִמּכָ ִאם ּבְ ה ׁשֶ ֶרּנָ ה ִיְמּכְ  ַעּתָ
ֶרַוח עֹותמָ  לוֹ  ִיְהיוּ  ְמַחת יֹוֵתר ְויֹוִציא ּבְ , טֹוב יֹום ְלׂשִ
ר ּלֹא ִלי ְוִנְרֶאה. ִלְמּכֹר ֻמּתָ ָבִרים ֶנֶאְמרוּ  ׁשֶ לוּ  ּדְ  ַהּלָ
א ִמי ֶאּלָ שׁ  ּבְ ּיֵ  ֲעֵליֶהם ְוָחס מּוָעִטים ָמעֹות לוֹ  ׁשֶ

הֹוִציא ל ִמּלְ ךְ  ּכָ ְמַחת ּכָ  לוֹ  ָהיוּ  ְוִאּלוּ . טֹוב יֹום ְלׂשִ
ּיֵשׁ  ִמי ֲאָבל. יֹוֵתר מֹוִציא ָהָיה ֶרַוחבְּ  ָמעֹות  לוֹ  ׁשֶ
ֶרַוח ָמעֹות ְמַחת ְלהֹוִציא ּבְ ָכל טֹוב יֹום ְלׂשִ ר ּכְ  ֲאׁשֶ
ה ַדְעּתוֹ  ְוֵאין, ִיְתַאּוֶ ל ְלהֹוִציא ּבְ ךְ  ּכָ יר ֹלא, ּכָ  לוֹ  ַנּתִ
ֵדי ִלְמּכֹר ּיֹוִציא ּכְ   :יֹוֵתר ׁשֶ

ָבר הּוא ִאם. ה ֵאינוֹ  ּדָ ִמיד ָמצּוי ׁשֶ , ַהּמֹוֵעד ְלַאַחר ּתָ
גֹון רֹות אוֹ  ְסִפינֹות ּכְ ּיָ אוּ  ׁשַ ּבָ ֵהם אוֹ , ׁשֶ ים ׁשֶ ׁשִ  ְמַבּקְ

זֹול ּוָמְכרוּ , ָלֵצאת ֹיֶקר ָלְקחוּ  אוֹ  ּבְ ר, ּבְ  ִלְקנֹות ֻמּתָ
ּלֹא ֲאִפּלוּ  ְוִלְמּכֹר ִמיׁשוֹ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ ׁשְ א ּתַ  ַלֲעׂשֹות ֶאּלָ



 כה

 

 כה
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ר ְסחֹוָרה ּכֵ ּתַ ין הּואוְ . ּוְלִהׁשְ בּוִעים ִליִריִדים ַהּדִ  ַהּקְ
ַמן שׁ  ְמקֹומֹות ֲאָבל. ִלְזַמן ִמּזְ ּיֵ ּוק יֹום ָלֶהם ׁשֶ  יֹום ַהׁשּ
בּועַ  ֶאָחד ָ ׁשּ ר ֵאינוֹ , ּבַ יֹום ְוִלְקנֹות ִלְמּכֹר ֻמּתָ ּוק ּבְ  ַהׁשּ

תֹוךְ  ּבְ ֵאין, ַהּמֹוֵעד ׁשֶ ָבר ֶזה ׁשֶ ִאם, ָהָאֵבד ּדָ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
ר יוֹ  ִנְמּכָ ּוק םּבְ תֹוךְ  ַהׁשּ ּבְ ֵכר ַהּמֹוֵעד ׁשֶ יֹום ִיּמָ ּוק ּבְ  ַהׁשּ

ַאַחר ּלְ   :ַהּמֹוֵעד ׁשֶ

שׂ  ִלְטֹרחַ  ָאסּור, ְמִציָאה. ו גֹון. ָעֶליהָ  ּוְלַחּפֵ  ָנָהר ּכְ
ֵהִציף ִגים ׁשֶ ָפתוֹ  ַעל ּדָ ֵדי ְלָאְסָפם ָאסּור, ׂשְ ם ּכְ , ְלָכְבׁשָ
א ן ִאם ֶאּלָ ּמֹוֵעד ֵמֶהם לֶלֱאכֹ  ְראּוִיים ִיְהיוּ  ּכֵ   :ּבַ

ְלֶוה. ז  ַעל ְסחֹוָרה ַעל אוֹ  ֵחֶפץ ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ
ַנאי ִאם ּתְ ֵהא ָיִמים' ח ְלסֹוף לוֹ  ִיְפַרע ֹלא ׁשֶ ּיְ  ָקנּוי ׁשֶ

יִרים ֵישׁ , לוֹ    :אֹוְסִרים ְוֵישׁ  ַמּתִ

ַרע ם"ַעּכוּ . ח ּפָ ָרֵאל ׁשֶ חֹובוֹ  ַיִין ְלִיׂשְ ר, ּבְ לוֹ  ֻמּתָ  ְלַקּבְ
ּנוּ  יל, ִמּמֶ ְכַמּצִ דוֹ  ּדִ ִמי ִמּיָ   :ּדָ

ִריךְ  ִמי. ט ּצָ ֵעת ַיִין ִלְקנֹות ׁשֶ ִציר ּבְ ת ְלֹצֶרךְ  ַהּבָ ִתּיַ  ׁשְ
ל ָנה ּכָ ָ מוֹ  ִיְמָצא ֹלא ַהּמֹוֵעד ַיֲעֹבר ְוִאם ַהׁשּ ּמֹוֵצא ּכְ  ׁשֶ

ה ָבר, ַעּתָ ר. הּוא ָהָאֵבד ּדָ ן ִלְקנֹות ּוֻמּתָ  ֶהָחִבּיֹות ּוְלַתּקֵ
ָתןוּ  ּלֹא ּוִבְלַבד, ְלַזּפְ ן ׁשֶ ּמֹוֵעד ְמַלאְכּתוֹ  ְיַכּוֵ  ֲאָבל, ּבַ

ֵדי יֹוֵתר תוֹ  ֹצֶרךְ  ִמּכְ ִתּיָ   :ִיְקֶנה ֹלא, ׁשְ

ְבִלין מֹוְכֵרי. י ָבר ְוָכל ָיָרק אוֹ  ּתַ ֵאינוֹ  ּדָ ם ׁשֶ , ִמְתַקּיֵ
ם ּומֹוְכִרים ּפֹוְתִחין ַדְרּכָ ַפְרֶהְסָיא ּכְ ַהּכֹל, ּבְ  יןיֹוְדעִ  ׁשֶ
ֵהם   :ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ

רֹות מֹוְכֵרי. יא סּות, ּפֵ ִצְנָעה מֹוְכִרין ְוֵכִלים ּכְ  ְלֹצֶרךְ  ּבְ
יַצד. ַהּמֹוֵעד תּוָחה ַהֲחנּות ָהְיָתה ִאם, ּכֵ  אוֹ  ְלָזִוית ּפְ
ַדְרּכוֹ  ּפֹוֵתחַ , ְלָמבֹוי תּוָחה ָהְיָתה ְוִאם. ּכְ  ִלְרׁשּות ּפְ
ים  טֹוב יֹום ְוֶעֶרב. ַאַחת ְונֹוֵעל תַאחַ  ּפֹוֵתחַ , ָהַרּבִ
ל ָהַאֲחרֹון ר מֹוִציא ַהֻסּכֹות ַחג ׁשֶ ּוק ֶאת ּוְמַעּטֵ  ַהׁשּ
ֵפרֹות ִביל, ּבְ ׁשְ בֹוד ּבִ   :טֹוב יֹום ּכְ

ים לֹוְקִחים ֵאין. יב ּתִ א ּוְבֵהָמה ֲעָבִדים, ַוֲאָבִנים ּבָ  ֶאּלָ
אֵ  ַהּמֹוֵכר ְלֹצֶרךְ  אוֹ , ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  , ּיֹאַכל ַמה לוֹ  יןׁשֶ

ִכיר ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ָ ּמֹוִליךְ  ַהׂשּ ָבִרים ׁשֶ ְקִנים ַהּדְ ֵאין, ַהּנִ  לוֹ  ׁשֶ
  :ּיֹאַכל ַמה

ית ם"ְלַעּכוּ  ְלַהְלוֹות. יג ִרּבִ ְרִגיִלים ְלאֹוָתם ּבְ  ִלְלוֹות ׁשֶ
ּנוּ  ר, ִמּמֶ ּום ֻמּתָ ָהֵוי ִמׁשּ ָבר ּדְ ֵאיָנם ּוְלאֹוָתם. ָהָאֵבד ּדָ  ׁשֶ
ם, ִלְלוֹות יִליןְרגִ  ן ּגַ ר ּכֵ חוּ  ְוהּוא, ֻמּתָ ּקְ ּיִ ית ׁשֶ ל ִרּבִ  ׁשֶ

בּועַ  ְמַחת ְויֹוִציֶאּנוּ  ִראׁשֹון ׁשָ ׂשִ   :טֹוב יֹום ּבְ

ְלָחנֹות ַהְלָוָאה. יד ׁשֻ ְקִביעּות ּדְ   :ָאסּור, ְוִחּלּוף ּבִ

 תקמ סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , המועד בחל וסתירה בנין דיני

ל ֲאִפּלוּ , ְנָיןבִּ . א הּוא ּכָ ֶדר ִנְפַרץ ְוִאם. ָאסּור, ׁשֶ  ּגֶ
תוֹ  ּנָ ה ּבֹוֶנהוּ , ּגִ ַהְינוּ  ֶהְדיֹוט ַמֲעׂשֵ יחַ  ּדְ ּנִ ּמַ  זוֹ  ֲאָבִנים ׁשֶ
יט ָטח ְוֵאינוֹ  זוֹ  ַעל ּטִ ָקִנים אֹותוֹ  ּגֹוֵדר אוֹ . ּבַ  ְוגּוָמא ּבְ

ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ה ִאם ְוֵכן. ּבָ  אֹותוֹ  ּבֹוֶנה, גַלגַּ  ַמֲעֶקה ָעׂשָ
ה ים ִלְרׁשּות ַהָסמּוךְ  ָחֵצר ּכֶֹתל ֲאָבל. ֶהְדיֹוט ַמֲעׂשֵ  ָהַרּבִ
ַפל ּנָ ַדְרּכוֹ  ּבֹוֶנהוּ , ׁשֶ  סֹוְתרוֹ , ִלּפֹל נֹוֶטה ָהָיה ְוִאם. ּכְ
ֵני ָנה ִמּפְ ַדְרּכוֹ  ּובֹוֶנה ַהַסּכָ   :ּכְ

ר. ב ית ִלּטֹל ֻמּתָ ְבׁשּוׁשִ ִית ּגַ ּבַ ּבַ   :ׁשֶ

ג ִקיםְסדָ . ג ּגַ ּבַ ר, ׁשֶ ד ְלָסְתָמן ֻמּתָ ּיָ  ֹלא ֲאָבל, ּוָבֶרֶגל ּבַ
ְכֵלי נּות ּבִ   :ֻאּמָ

ֶלת ִציר. ד חַ , ַהּדֶ ְפּתֵ ּנֹור, ְוַהּמַ ין, ְוַהּקֹוָרה, ְוַהּצִ ֵהם ּבֵ  ׁשֶ
ל ין ֵעץ ׁשֶ ֵהם ּבֵ ל ׁשֶ ְרֶזל ׁשֶ רוּ  ּבַ ּבְ ׁשְ ּנִ  ֵמֶעֶרב ֲאִפּלוּ  ׁשֶ
נָ  ָיכֹול, טֹוב יֹום ֹלא םְלַתּקְ ּנּוי ּבְ ֵני ׁשִ ה ִמּפְ ּזֶ  ֶהְפֵסד ׁשֶ

דֹול ִאם, הּוא ּגָ יחַ  ׁשֶ ַתח ַיּנִ תּוחַ  ַהּפֶ בּורֹות ּוְדָלתֹות ּפָ  ׁשְ
ד ִנְמָצא ל ְמַאּבֵ ִית ַמה ּכָ ּבַ ּבַ ֶ   :ׁשּ



 כו

 

 כו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ר. ה ה, ִלְבנֹות ֻמּתָ ּתֹאַכל ֵאבּוס, ֶהְדיֹוט ַמֲעׂשֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ֵהָמה   :ַהּבְ

ר. ו המַ , ִלְבנֹות ֻמּתָ א, ֶהְדיֹוט ֲעׂשֵ ב ִאְצַטּבָ  אוֹ  ִליׁשֵ
ן   :ָעֶליהָ  ִליׁשַ

ּנּור. ז ר ְוִכיַרִים ּתַ ֶאְפׁשָ ְבׁשוּ  ׁשֶ ּיָ ֶהם ְוֹיאֶפה ׁשֶ ּמֹוֵעד ּבָ , ּבַ
ין ין ֵאין, ָלאו ְוִאם. עֹוׂשִ ךְ  ּוֵבין. אֹוָתם עֹוׂשִ  ּוֵבין ּכָ

ךְ  ל ֶחֶרס ַעל ּבֹוִנים ּכָ ּנּור ׁשֶ יָרה ְוַעל ּתַ ֵפָלה ַהּכִ  ַהּטְ
ֶהם ּלָ   :ׁשֶ

 ּוַמֲעִמיִדים ַעִין ָלֶהם ּופֹוְתִחים, ָהֵרַחִים ֶאת נֹוְקִרים. ח
ת ּובֹוִנים. אֹוָתם ִים ַאּמַ ל ַהּמַ  ְוקֹוְצִצים, ֵרַחִים ׁשֶ
ל ַהֲחמֹור ִצּפְֹרֵני   :ֵרַחִים ׁשֶ

 תקמא סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , המועד בחל אריגה דיני

ר. א ִגים ְמצּודֹות ֲעׂשֹותלַ  ֻמּתָ הּוא ֵמֲעָרָבה ּדָ ה ׁשֶ  ַמֲעׂשֵ
הּוא ֵמחּוִטים ָהֲארּוִגים ֹלא ֲאָבל, ֶהְדיֹוט ה ׁשֶ  ַמֲעׂשֵ
ן   :ֻאּמָ

ּטֹות ְמָסְרִגין. ב יִלין ֵאין ֲאָבל, ַהּמִ  ֲחָבִלים ַמְפׁשִ
ה ְתִחּלָ   :ּבִ

ר. ג ְגֵדי ִלְמֹעךְ  ֻמּתָ ן ּבִ ּתָ ׁשְ ַדִים ּפִ ּיָ ּבּוס ַאַחר ּבַ ֵדי, ַהּכִ  ּכְ
ָנן ָכן ְלַלּבְ ין ֵאין ֲאָבל. ּוְלַרּכְ ֵרי עֹוׂשִ י ִקׁשְ ּתֵ , ָיַדִים ּבָ
ֵני הּוא ִמּפְ ה ׁשֶ ן ַמֲעׂשֵ   :ֻאּמָ

ן ָאסּור. ד יו ְלַתּקֵ רּוִעים ּוִמְנָעָליו ַמְלּבּוׁשָ  ְוֵכן. ַהּקְ
ָנם ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ָאסּור   :ְלַתּקְ

ִריךְ  ִמי. ה ּצָ ֶגד לוֹ  ׁשֶ ּמֹוֵעד ּבֶ  ְוֵאינוֹ  ֶהְדיֹוט ָהָיה ִאם, ּבַ
אֹוָתהּ  ָמִהיר ה ֶזה ֲהֵרי ְמָלאָכה ּבְ ַדְרּכוֹ  עֹוׂשֶ  ְוִאם. ּכְ
ן ָהָיה ה ֶזה ֲהֵרי, ָמִהיר ֻאּמָ ה אֹוָתהּ  עֹוׂשֶ , ֶהְדיֹוט ַמֲעׂשֵ

ַהְינוּ  ה ּדְ ֲעׂשֶ ּיַ ִפירֹות ׁשֶ  ְלַמְעָלה ַאַחת ּוְתִפיָרה ְרָחבֹות ּתְ
ה ְוַאַחת י, ְלַמּטָ ּנֵ ׁשִ ֶלב ּכְ   :ַהּכֶ

 תקמב סימן
 אלא המועד בחל לאחרים מלאכה לעשות שלא

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בחנם

רֹות ְמָלאכֹות ֲאִפּלוּ . א ּתָ רֹות ֵאיָנם ַהּמֻ  ַלֲעׂשֹוָתן ֻמּתָ
א ם ַלֲאֵחִרים אוֹ  ְלַעְצמוֹ  ֶאּלָ ִחּנָ ָכר ֲאָבל. ּבְ ׂשָ . ָאסּור, ּבְ
ָכר לוֹ  נֹוֵתן ֵאינוֹ  ִאם ּוִמיהוּ  א, ָקצּוב ׂשָ אֹוֵכל ֶאּלָ  ׁשֶ
ָכרוֹ  ִעּמוֹ  ׂשְ ר, ּבִ   :ֻמּתָ

ל. ב ר ְמָלאָכה ּכָ ֵאין ּפֹוֵעל ְיֵדי ַעל ַלֲעׂשֹוָתהּ  ֻמּתָ  לוֹ  ׁשֶ
ֵדי, ּיֹאַכל ַמה ר ּכְ ּכֵ ּתַ ׂשְ ּיִ   :ְוַיְרִויחַ  ׁשֶ

 תקמג סימן
 'ג ּובוֹ , המועד בחל ם"עכו ידי על מלאכה דין

  ְסִעיִפים:

ל. א ָבר ּכָ ָאסּור ּדָ  ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ָאסּור ַלֲעׂשֹותוֹ  ׁשֶ
  :ַלֲעׁשֹותוֹ 

ל ם"ַעּכוּ . ב ּבֵ ּקִ יתוֹ  ִלְבנֹות טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ׁשֶ ל ּבֵ  ׁשֶ
ָרֵאל ָלנּות ִיׂשְ ַקּבְ יחַ  ָאסּור, ּבְ ֹחל ַלֲעׂשֹות ְלַהּנִ , ַהּמֹוֵעד ּבְ

י ַעל ַאף הּוא ּפִ חּוםלַ  חּוץ ׁשֶ  לוֹ  ָנַתן ִאם ֲאָבל. ּתְ
ָתלּושׁ  ְמָלאָכה ָלנּות, ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם ּבְ ַקּבְ  ַלֲעׂשֹוָתהּ , ּבְ
תֹוךְ  יתוֹ  ּבְ ל ּבֵ ר, ם"ַעּכוּ  ׁשֶ   :ֻמּתָ

ר. ג ן ֻמּתָ ִקיּבֹוֶלת, ְמָלאָכה ם"ְלַעּכוּ  ִלּתֵ ִכיר אוֹ  ּבְ ׂשְ  ּבִ
ה, יֹום ּנָ ֲעׂשֶ ּיַ  ִיְמּדֹד ּלֹאשֶׁ  ּוִבְלַבד. ַהּמֹוֵעד ַאַחר ׁשֶ

ֹקל ֶדֶרךְ  ְוִיְמֶנה ְוִיׁשְ ה ּכְ עֹוׂשֶ ֹחל ׁשֶ   :ּבַ

 תקמד סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , המועד בחל רבים צרכי דין
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בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ים ָצְרֵכי. א ר ַרּבִ ֹחל ַלֲעׂשֹוָתהּ  ֻמּתָ גֹון, ַהּמֹוֵעד ּבְ  ּכְ
ן ָרִכים ְלַתּקֵ ְכׁשֹולֹות ֵמֶהם ּוְלָהִסיר ַהּדְ  ןּוְלַציֵּ . ַהּמִ

ָברֹות ֵדי ַהּקְ ֲהרוּ  ּכְ ּזָ ּיִ ן. ַהּכֲֹהִנים ֵמֶהם ׁשֶ  ּוְלַתּקֵ
ְקָואֹות   :ַהּמִ

ל ּוַמְעָינֹות ּבֹורֹות. ב ים ׁשֶ ַפל ַרּבִ ּנָ ֶהם ׁשֶ  ָעָפר ּבָ
ר, ְוִנְתַקְלְקלוּ  ַוֲאָבִנים ָנם ֻמּתָ ים ֵאין ַוֲאִפּלוּ  ְלַתּקְ  ַרּבִ
ה ָלֶהם ְצִריִכים יָון, ַעּתָ ֵאינ ּכֵ ה וֹ ׁשֶ ן ַמֲעׂשֵ  ֲאָבל. ֻאּמָ
הּוא, ֵמָחָדשׁ  ּבֹורֹות ָלֶהם ַלְחּפֹר ה ׁשֶ ן ַמֲעׂשֵ  ִאם, ֻאּמָ
ים ה ָלֶהם ְצִריִכים ָהַרּבִ ר ַעּתָ נוּ  ִאם ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ּוְ  ּכִ

ּמֹוֵעד ְמָלאְכָתן ַפְרֶהְסָיא ַוֲאִפּלוּ , ּבַ א ּוְבִטְרָחא ּבְ . ְיֵתְרּתָ
 ּבֹורֹות ֲאָבל. ַיֲעׂשוּ  ֹלא, הַעתָּ  ָלֶהם ְצִריִכים ֵאין ְוִאם

יִחין ל ּוְמָערֹות ׁשִ , ֵמָחָדשׁ  אֹוָתם ַלְחּפֹר ָאסּור ָיִחיד ׁשֶ
ה ָלֶהם ָצִריךְ  ַוֲאִפּלוּ  ָבר ֲעׂשּוִים ָהיוּ  ְוִאם. ַעּתָ , ּכְ

ה ָלֶהם ָצִריךְ  ִאם, ְוִנְתַקְלְקלוּ  ר ַעּתָ ָנם ֻמּתָ  ְוִאם. ְלַתּקְ
ה ָלֶהם ָצִריךְ  ֵאין ָנם סּוראָ  ַעּתָ ר ֲאָבל, ְלַתּקְ  ֻמּתָ

יךְ  ה ָלֶהם ָצִריךְ  ֵאין ֲאִפּלוּ  ְלתֹוָכן ַמִים ְלַהְמׁשִ   :ַעּתָ

 תקמה סימן
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , המועד בחל כתיבה דיני

ֹחל ִלְכּתֹב ָאסּור. א יהַּ  ַוֲאִפּלוּ . ַהּמֹוֵעד ּבְ  ַאַחת אֹות ְלַהּגִ
ֵסֶפר   :ָאסּור, ּבַ

ִאם ִלי הִנְראֶ . ב ר ּתֹוָרה ֵסֶפר ָלֶהם ֵאין ׁשֶ ׁשֵ  ִלְקרֹות ּכָ
ִצּבּור ּבוֹ  ר, ּבְ יהַּ  ֻמּתָ ֹחל ְלַהּגִ ֵדי ַהּמֹוֵעד ּבְ  ּבוֹ  ִלְקרֹות ּכְ

ִצּבּור ִסְפֵרי ְוֵכן. ּבְ ִריךְ  ּוְגָמָרא ִמְקָרא ּבְ ּצָ  ִלְקרֹות ׁשֶ
ּמֹוֵעד ר, ּבַ יָהם ֻמּתָ ּמֹוֵעד ְלַהּגִ ּום ּבַ ָהֵוי ִמׁשּ ָבר ּדַ  ּדָ
ָלל ּתֹוָרה ֵסֶפר ָלֶהם ֵאין ְוִאם. ָהָאֵבד ר ִאם, ּכְ  ֶאְפׁשָ
הּ  ְלָכְתבוֹ  ּלָ ֹחל ּכֻ ה סֹוְפִרים ְיֵדי ַעל ַהּמֹוֵעד ּבְ , ַהְרּבֵ

בּוהוּ  ֹצֶרךְ , ִיְכּתְ ּתֹוָרה ִלְקרֹות הּוא ַהּמֹוֵעד ּדְ ִצּבּור ּבַ  ּבְ
ּמֹוֵעד   :ּבַ

ין ָאָדם ּכֹוֵתב. ג ִפּלִ  ְיֵרכוֹ  ַעל ְוטֹוֶוה, ְלַעְצמוֹ  זֹותּוְמזוּ  ּתְ
ֵכֶלת  ּומֹוֵכר ּכֹוֵתב, ּיֹאַכל ַמה לוֹ  ֵאין ְוִאם. ְלִבְגּדוֹ  ּתְ

ֵדי ַלֲאֵחִרים ְרָנָסתוֹ  ּכְ   :ּפַ

ר. ד ּבֹונֹוָתיו ִלְכּתֹב ֻמּתָ   :ְיִציאֹוָתיו ְוַלֲחׁשֹב ֶחׁשְ

ר. ה ַטר ִלְכּתֹב ֻמּתָ ין ׁשְ ְטֵרי ִקּדּוׁשִ סִ  ְוׁשִ ין, יְקָתאּפְ ּטִ  ּגִ
ְייִתיֵקי, ְוׁשֹוָבִרים נֹות, ּדַ רֹוְזּבֹוִלין, ַמּתָ רֹות, ּפְ  ׁשּום ִאּגְ
רֹות ְטֵרי. ָמזֹון ְוִאּגְ ְטֵרי, ּוֵמאּוִנין ֲחִליָצה ׁשִ רּוִרין ְוׁשִ  ּבֵ
ִנין ּוִפְסֵקי ּיָ ֶרת. ּדַ ֵאַלת ְוִאּגֶ לֹום ׁשְ ָאָדם ׁשָ  ׁשֹוֵלחַ  ׁשֶ
ַבר ַעל ַוֲאִפּלוּ , ַלֲחֵברוֹ  ַרְקַמְטָיא ּדְ ֵאיָנהּ  ּפְ   :ֲאבּוָדה ׁשֶ

ְטֵרי ּכֹוְתִבין ֵאין. ו ּמֹוֵעד חֹוב ׁשִ  ַמֲאִמינוֹ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ּבַ
ֵאין אוֹ  ַלּלֹוֶוה ַמְלֶוה  ֶזה ֲהֵרי, ּיֹאַכל ַמה ַלסֹוֵפר לוֹ  ׁשֶ
  :ִיְכּתֹב

ל. ז ָבִרים ּכָ ר ַהּדְ ּתָ ּמֻ ֹלא ֲאִפּלוּ , ִלְכּתֹב ׁשֶ נּ  ּבְ ר ּויׁשִ . ֻמּתָ
ָאסּור ַמה ְוָכל ֶ ּנּוי ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ , ִלְכּתֹב ׁשּ   :ָאסּור ׁשִ

ְלחוּ  ִמי. ח ָ ׁשּ ֹאל ׁשֶ ּנוּ  ִלׁשְ ֵאָלה ִמּמֶ ִליחַ  ְוֵאין ׁשְ ָ  רֹוֶצה ַהׁשּ
ב ר, ַהּמֹוֵעד ַאַחר ַעד ְלִהְתַעּכֵ ר ְוֵכן. ְלָכְתָבהּ  ֻמּתָ  ֻמּתָ
יָקהּ  ֵני, ְלַהְעּתִ ָחׁשוּ  ִמּפְ ָבר בׁשֶ   :ָהָאֵבד ּדָ

ַמע ְוִאם. ט ַבר ׁשָ ר, ִחּדּושׁ  ּדְ ֵדי ְלָכְתבוֹ  ֻמּתָ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ח ּכַ שׁ  ֵסֶפר ָרָאה ִאם ְוֵכן. ִיׁשְ ר, ְמֻחּדָ יקוֹ  ֻמּתָ  ִאם ְלַהְעּתִ
יקוֹ  ִיְמָצא ֹלא   :ַהּמֹוֵעד ְלַאַחר ְלַהְעּתִ

ִנין. י ין ּדָ יֵני ּבֵ ין ָממֹונֹות ּדִ יֵני ּבֵ ִתין, ׁשֹותְנפָ  ּדִ ּמְ  ּוְמׁשַ
ין ּלֹא ְלִמי ּוַמּכִ ל ׁשֶ ין ָעָליו ִקּבֵ   :ַהּדִ

ר. יא ִביל ִלְקּבֹל ֻמּתָ ׁשְ ֹחל חֹובֹוָתיו ּבִ   :ַהּמֹוֵעד ּבְ

 תקמו סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , המועד בחל ונשואין ארוסין דיני

ִאין ֵאין. א ים נֹוׂשְ ּמֹוֵעד ָנׁשִ תּולֹות ֹלא, ּבַ  ְוֹלא ּבְ
ִמין ְוֹלא, ַאְלָמנֹות ר. ְמַיּבְ ּלֹא ּוִבְלַבד, ְלָאֵרס ּוֻמּתָ  ׁשֶ



 כח

 

 כח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ה ת ַיֲעׂשֶ ֵבית ָהָארּוס ֵארּוִסין ְסֻעּדַ ַעת ֲארּוָסתוֹ  ּבְ ׁשְ  ּבִ
ר. ֵארּוִסין  ְוַלֲעׂשֹות ּוְמחֹולֹות ִרּקּוִדין ַלֲעׂשֹות ּוֻמּתָ
ת ּלֹא ְמֵרָעיו ִעם ָהָארּוס ְסֻעּדַ ֵבית ׁשֶ  ְוֵכן, ָסתוֹ ֲארוּ  ּבְ
ֵבית ָהָארּוס ִלְסֹעד ּלֹא ֲארּוָסתוֹ  ּבְ ַעת ׁשֶ ׁשְ , ֵארּוִסין ּבִ
ר   :ֻמּתָ

ר. ב תוֹ  ְלַהֲחִזיר ֻמּתָ רּוׁשָ ּוִאין ִמן ּגְ ׂשּ   :ַהּנִ

ִרים ַהּכֹל. ג א ֻמּתָ ָ ֶעֶרב ִלׂשּ ה ְוַלֲעׂשֹות ָהֶרֶגל ּבְ  ְסֻעּדָ
ֶרֶגל ין, ּבָ תּולֹות ּבֵ ין ּבְ   :ַאְלָמנֹות ּבֵ

ר. ד ֶרֶגל ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ ת ּבָ ִרית ְסֻעּדַ ת ְוֵכן ִמיָלה ּבְ  ְסֻעּדַ
ְדיֹון ן ּפִ   :ַהּבֵ

ה. ה ה עֹוׂשָ ָ ל ִאׁשּ יֶטיהָ  ּכָ ְכׁשִ ּמֹוֵעד ּתַ  ּופֹוֶקֶסת ּכֹוֶחֶלת. ּבַ
ֶניהָ  ַעל ְסָרק ּוַמֲעֶבֶרת ִסיד ַעְצָמהּ  ְוטֹוֶפֶלת, ּפָ  ּבַ
ּתוּ  ְוהּוא. ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא קוֹ  ַכלׁשֶ ּמֹוֵעד ְלַסּלְ  ּוַמֲעֶבֶרת. ּבַ
ָער ית ׂשֵ ִחי ִמּבֵ ֶ ית ַהׁשּ ין, ָהֶעְרָוה ּוִמּבֵ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ  ּבֵ
ְכִלי ין ּוַמֲעֶבֶרת, ּבִ הּ  ַעל ַסּכִ ְחּתָ ּדַ   :ּפַ

 תקמז סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , המועד בחל מת לו שמת מי דין

ֶהְספֵּ  ָאסּור ַהּמֹוֵעד ֹחל. א  ֵאין ְלִפיָכךְ . ְוַתֲעִנית דּבְ
יִחין ה ֶאת ַמּנִ ּטָ ְרחֹוב ַהּמִ ּלֹא, ּבָ יל ׁשֶ ד ֶאת ְלַהְרּגִ . ַהֶהְסּפֵ
ַעם ת ֶאת מֹוִליִכין ֵאין ֶזה ּוִמּטַ ָברֹות ְלֵבית ַהּמֵ  ַעד ַהּקְ
ְהֶיה ּיִ ֶבר ׁשֶ ן ַהּקֶ   :ְמֻתּקָ

ים. ב ַהְינוּ , ְמַעּנֹות ָנׁשִ ם ּדְ ּלָ ּכֻ אַ  עֹונֹות ׁשֶ  ֲאָבל. ַחתּכְ
ַהְינוּ , ְמקֹוְננֹות ֹלא ַאַחת ּדְ ֶרת ׁשֶ ן ְמַדּבֶ  עֹונֹות ְוֻכּלָ

חֹות ְוֹלא. ַאֲחֶריהָ  ַהְינוּ , ְמַטּפְ ף ְלַהּכֹות ּדְ ף ֶאל ּכַ . ּכַ
ר ת ִנְקּבַ   :ְמַעּנֹות ֹלא ַאף, ַהּמֵ

ל. ג יד ָאסּור ַהּמֹוֵעד ִלְפֵני יֹום' ל ּכָ ת ַעל ְלַהְסּפִ  ּמֵ
ת ּמֵ ים ִלְפֵני לוֹ  ׁשֶ ֹלׁשִ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם יֹום ׁשְ

ד לוֹ  ֵישׁ  ֹלא ֶהְסּפֵ גֹון, ֶזה ּבְ ת ּכְ ּמֵ תֹוךְ  ֵמת לוֹ  ׁשֶ ' ל ּבְ
ר ּתָ ּמֻ יד ָאסּור, ָהֶרֶגל ֶעֶרב ֵמת ֲאִפּלוּ  ְלָסְפדוֹ  ׁשֶ  ְלַהְסּפִ
ת ַעל ִעּמוֹ  ת ַהּמֵ ּמֵ ים ִלְפֵני ׁשֶ ֹלׁשִ   :ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם יֹום ׁשְ

ָאה ִמי. ד ּבָ מּוָעה לוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  ׁשְ , ָהֶרֶגל ֹקֶדם יֹום' ל ּבְ
ר ִלי ִנְרֶאה ּתָ ּמֻ י ַעל ְוַאף, ְלָסְפדוֹ  ׁשֶ ִהיא ּפִ   :ְרחֹוָקה ׁשֶ

ה ִלי ִנְרֶאה. ה ּמַ ָאנוּ  ׁשֶ ֶ לּום נֹוֲהִגים ׁשּ ַתׁשְ ָנה ּבְ ָ  ַהׁשּ
ת ִלְסּפֹד יר ַהּמֵ ָמתוֹ  ּוְלַהְזּכִ כְ  ֵאינוֹ  ִנׁשְ ר, ֶזה ָללּבִ  ּוֻמּתָ

תֹוךְ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ים ּבְ ֹלׁשִ   :ָלֶרֶגל ׁשְ

ת ַעל קֹוְרִעין ֵאין. ו ֹחל ַהּמֵ א, ַהּמֹוֵעד ּבְ  ִלְקרֹוָביו ֶאּלָ
ֵהם ִבים ׁשֶ ל ַחּיָ  ַעל אוֹ  ָחָכם ַעל ְוֵכן. ָעָליו ְלִהְתַאּבֵ
ר ָאָדם ׁשֵ ם ָעַמד ִאם אוֹ . ּכָ ַעת ׁשָ ׁשְ ָמה ְיִציַאת ּבִ . ְנׁשָ
ב ָקרֹוב לְועַ  ַחּיָ ל ׁשֶ  קֹוֵרעַ  ָחָכם ְוַעל. ָעָליו ְלִהְתַאּבֵ

ָפָניו ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  א ּבְ ָאה ֶאּלָ ּבָ מּוָעה לוֹ  ׁשֶ ּמֹוֵעד ׁשְ  ִאם ּבַ
תֹוךְ  הּוא ים ּבְ ֹלׁשִ ר ָאָדם ְוַעל. יֹום ׁשְ ׁשֵ  קֹוֵרעַ  ֵאינוֹ  ּכָ
א ן ִאם ֶאּלָ ין ָיַדע ּכֵ   :ִלְקבּוָרה ִמיָתה ּבֵ

ֵתף חֹוְלִצין ֵאין. ז א ּכָ ל ְקרֹוָביו ֶאּלָ ִבים ֵמת ׁשֶ  ַהְמֻחּיָ
ל   :ָחָכם ַעל אוֹ , ָעָליו ְלִהְתַאּבֵ

ֹחל ַמְבִרין. ח ּלֹא ְוהּוא, ַהּמֹוֵעד ּבְ ְרָחָבה ַיְברוּ  ׁשֶ א ּבָ  ֶאּלָ
ל ְקרֹוָביו תֹוךְ  ָהָאֵבל ַיְברוּ  ְוֹלא. ֵמת ׁשֶ יתוֹ  ּבְ א ּבֵ  ֶאּלָ

ֵאין ְלִפי ,ְזקּופֹות ִמּטֹות ַעל ת ׁשֶ ִפּיַ ה ּכְ ּטָ ֶרֶגל ַהּמִ  ּבָ
ָלל   :ּכְ

ֹחל ַהּכֹל ַמְבִרין ֶהָחָכם ַעל. ט תֹוךְ  ַהּמֹוֵעד ּבְ  ָהְרָחָבה ּבְ
ֶרךְ  ּדֶ ְבִרין ּכַ ּמַ ַהּכֹל, ָהֲאֵבִלים ֶאת ׁשֶ   :ָעָליו ֲאֵבִלים ׁשֶ

ין. י ל עֹוׂשִ ת ָצְרֵכי ּכָ ֹחל ַהּמֵ , ָערוֹ שְׂ  ּגֹוְזִזין. ַהּמֹוֵעד ּבְ
ִסים סּותוֹ  ּוְמַכּבְ ין, ּכְ ָחֵצר ָארֹון לוֹ  ְועֹוׂשִ ּבוֹ  ּבֶ ת ׁשֶ  ַהּמֵ

ֵדי ֵהא ּכְ ּיְ ר ׁשֶ הּוא ִנּכָ ת ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ  ָהיוּ  ֹלא ְוִאם. ַהּמֵ
 ְנָסִרים ֵמֶהם ְונֹוְסִרים קֹורֹות ְמִביִאים, ְנָסִרים ָלֶהם

ִצְנָעה תֹוךְ  ּבְ ִית ּבְ ים, ְרָסםְמפֻ  ָאָדם ָהָיה ְוִאם. ַהּבַ  עֹוׂשִ
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 כט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ָראֵ ּתָ  ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות חַ נּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ חָ  גל ׁשֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (
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 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ּוק ֲאִפּלוּ  ׁשּ ַער ִמן ֵעץ ּכֹוְרִתין ֵאין ֲאָבל. ּבַ  ִלְנֹסר ַהּיַ
ּנוּ  ֶהם ִלְבנֹות ֲאָבִנים חֹוְצִבין ְוֵאין, ָלָארֹון ְנָסִרים ִמּמֶ  ּבָ
הּוִדים ּוְבָמקֹום. ֶקֶבר ַהּיְ ִרים ְמַעט ׁשֶ ָמקֹום ּדָ  ֶאָחד ּבְ
שׁ  יֹוְדִעים ְוַהּכֹל ּיֵ ׁשֶ ְמֻפְרָסם ָחׁשּוב ַהּכֹל, ִעירבָּ  ֵמת ּכְ   :ּכִ

ֲחִפיָרה ּכּוִכין חֹוְפִרים ֵאין. יא ִבְנָין ּוְקָברֹות ּבַ ֹחל ּבְ  ּבְ
ת מּוָכִנים ִלְהיֹות ַהּמֹוֵעד מּות ַלּמֵ ּיָ ִכין ֲאָבל. ׁשֶ  ְמַחּנְ
ִאם, אֹוָתם רוֹ  ָאֹרךְ  ָהָיה ׁשֶ  אוֹ  ַמֲאִריכוֹ  אוֹ  ְמַקּצְ

  :ַמְרִחיבוֹ 

ִבים ְתֹלשׁ לִ  ֵאין. יב ֹחל ְוָעָפר ֲעׂשָ ֵבית ַהּמֹוֵעד ּבְ  ּבְ
ָברֹות מוֹ  ַהּקְ ּנֹוֲהִגים ּכְ ֹחל ַלֲעׂשֹות ׁשֶ   :ּבַ

 תקמח סימן
  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , המועד בחל אבלות דין

תֹוךְ  ֵמתוֹ  ֶאת ַהּקֹוֵבר. א  ֲאֵבלּות ָעָליו ָחל ֹלא ָהֶרֶגל ּבְ
ֶרֶגל א, ּבָ  ְונֹוֵהג' ז ִלְמנֹות ַמְתִחיל לָהֶרגֶ  ְלַאַחר ֶאּלָ
ֶהם ים ּומֹוֶנה. ֲאֵבלּות ּבָ ֹלׁשִ בּוָרה ִמּיֹום ׁשִ  ְונֹוֵהג ַהּקְ

ָאר ׁשְ ים ּבִ ֹלׁשִ ְ ָכל ַהׁשּ ֵזרֹות ּכְ ים ּגְ ֹלׁשִ   :ׁשְ

ְמקֹומֹות. ב ין ּבִ עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ ְבָעה מֹוֶנה טֹוב יֹום ׁשְ ִ  ַהׁשּ
ִני טֹוב ִמּיֹום י לעַ  ַאף, ָהַאֲחרֹון ׁשֵ ֵאינוֹ  ּפִ  ּבוֹ  נֹוֵהג ׁשֶ

ְבֵריֶהם הֹוִאיל, ֲאֵבלּות ְנָין ִמן לוֹ  עֹוֶלה הּוא ּוִמּדִ . ַהּמִ
ה ֵמַאֲחָריו ּומֹוֶנה ָ ׁשּ ְלַבד ָיִמים ׁשִ   :ּבִ

יֹום ֵמתוֹ  ֶאת ַהּקֹוֵבר. ג ִני טֹוב ּבְ ל ׁשֵ ֻלּיֹות ׁשֶ הּוא ּגָ  ׁשֶ
יֹום אוֹ , ָהַאֲחרֹון טֹוב יֹום ִני טֹוב ּבְ ל ׁשֵ , ֲעֶצֶרת ׁשֶ
 ִמיָתה יֹום ַהּיֹום אֹותוֹ  ָהָיה ִאם ֲאֵבלּות ּבוֹ  נֹוֵהג

ִני טֹוב ְויֹום הֹוִאיל, ּוְקבּוָרה ְבֵריֶהם ׁשֵ  יֹום ַוֲאֵבלּות ִמּדִ
ל ִראׁשֹון ֶחה, ּתֹוָרה ׁשֶ ה ִיּדָ ל ֲעׂשֵ ְבֵריֶהם ׁשֶ ֵני ּדִ  ִמּפְ
ה ל ֲעׂשֵ ִני טֹוב יֹוםבְּ  אֹותוֹ  ָקְברוּ  ִאם ֲאָבל. ּתֹוָרה ׁשֶ  ׁשֵ
ל ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ֵניֶהם, ֲאֵבלּות ּבוֹ  נֹוֵהג ֵאינוֹ , ַהׁשּ ְ ׁשּ  ׁשֶ

יֹום   :ָאֹרךְ  ּכְ

ָאַמְרנוּ  ֶזה. ד ַהּקֹוֵבר ׁשֶ ֶרֶגל ֵמתוֹ  ׁשֶ  ָעָליו ָחָלה ֹלא ּבָ
י ָהֵני, ֲאֵבלּות ָבִרים ִמּלֵ ל ּדְ ְרֶהְסָיא ׁשֶ ָבִרים ֲאָבל. ּפַ  ּדְ

ִצְנָעה ּבְ   נֹוֵהג, ׁשֶ

י ַעל ַאף. ה ֵאין ּפִ ּמֹוֵעד נֹוֵהג ֲאֵבלּות ׁשֶ  ֲאִנינּות, ּבַ
ִאם. ּבוֹ  נֹוֵהג ֹחל ֵמת לוֹ  ֵמת ׁשֶ  ָאסּור, ַהּמֹוֵעד ּבְ

ְדָבִרים אֹוֵנן ּבִ ֶהם ָאסּור ׁשֶ יֹום ֵמת ְוִאם. ּבָ  ְוֵאינוֹ  טֹוב ּבְ
ּיֹום ּבוֹ  ְלָקְברוֹ  רֹוֶצה ין ָעָליו ֵאין, ּבַ  אֶאלָּ  ֲאִנינּות ּדִ
ן ִאם יךְ  ָצִריךְ  ּכֵ חּום ַעל ְלַהְחׁשִ  ָצְרֵכי לוֹ  ְלָהִכין ַהּתְ

ין ָעָליו ָחל ָאז, ְקבּוָרה ָעה ֲאִנינּות ּדִ ָ יךְ  ִמׁשּ ְחׁשִ ּמַ . ׁשֶ
יֹום ֵמת ִאם ֲאָבל ִני טֹוב ּבְ  ּבוֹ  ְלָקְברוֹ  רֹוֶצה ְוהּוא ׁשֵ
ּיֹום יֹום אוֹ . ּבַ  ְיֵדי ַעל ְלָקְברוֹ  ְורֹוֶצה ִראׁשֹון טֹוב ּבְ
  :ֲאִנינּות ָעָליו ָחל, ם"ַעּכוּ 

י ַעל ַאף. ו ֵאין ּפִ ֶרֶגל ֲאֵבלּות ׁשֶ  ֵמת לוֹ  ֵמת ִאם, ּבָ
ֶרֶגל ֶרֶגל ּבוֹ  ִמְתַעְסִקים ּבָ  ָהֶרֶגל ּוְלַאַחר, ְלַנֲחמוֹ  ּבָ

ְכלוּ  ּיִ ׁשֶ ְבָעה ּכְ ת ְלִמיַתת ׁשִ י ַעל ַאף, ַהּמֵ ֲעַדִין ּפִ  ֹלא ׁשֶ
ָלה ית אְכּתוֹ ְמלַ , ָהֲאֵבלּות ּכָ  ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ַנֲעׂשֵ

יֶהם ָבּתֵ ים ַוֲעָבָדיו ּבְ ִצְנָעה לוֹ  עֹוׂשִ תֹוךְ  ּבְ יתוֹ  ּבְ  ְוֵאין. ּבֵ
ִמים ִמְנַין ָהֶרֶגל ַאַחר ְלַנֲחמוֹ  ְצִריִכים ֲחמּוהוּ  ַהּיָ ּנִ  ׁשֶ
ֶרֶגל   :ּבָ

ָעה ֲאִפּלוּ , ֲאֵבלּות ְוָנַהג ָהֶרֶגל ֹקֶדם ֵמת לוֹ  ֵמת. ז  ׁשָ
ְטָלה, ָהֶרֶגל ִלְפֵני, ַחתאַ  ּנוּ  ּבָ ֵזַרת ִמּמֶ ְבָעה ּגְ  ִויֵמי ׁשִ

ים ְלִמְנַין עֹוִלים ָהֶרֶגל ֹלׁשִ , ָהֶרֶגל ִלְפֵני' ז ֲהֵרי ׁשִ
ִלים, ְוָהֶרֶגל ים ַעד ֲעֵליֶהם ּוַמׁשְ ֹלׁשִ ַהג ְוַדְוָקא. ׁשְ ּנָ  ׁשֶ
אֹוָתהּ  ֲאֵבלּות ָעה ּבְ ַגג ִאם ֲאָבל, ׁשָ  אְולֹ  ֵהִזיד אוֹ  ׁשָ

ָהָיה אוֹ , ֲאֵבלּות ָנַהג ָכה ָסמּוךְ  ׁשֶ  ָיכֹול ָהָיה ְוֹלא ַלֲחׁשֵ
ל ָהֶרֶגל ֵאין, ִלְנֹהג ִדין ְוִדינוֹ  ָהֲאֵבלּות ְמַבּטֵ  קֹוֵבר ּכְ
ֶרֶגל ֵמתוֹ    :ּבָ

ְבָעה ָנַהג ִאם. ח ל, ָהֶרֶגל ּבוֹ  ּוָפַגע ׁשִ ּנוּ  ְמַבּטֵ  ִמּמֶ
ֵזַרת ְבעָ  יֹום ָחל ֲאִפּלוּ '. ל ּגְ ֶעֶרב הׁשִ ר, ָהֶרֶגל ּבְ  ֻמּתָ
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ְלָחן ָערּוךְ  בּועֹות ַחגת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ָ י ַהׁשּ לֹׁשִ בּועֹות ַחגת וֹ ִהְלכ"ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ָ   "ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ְזכֶּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות היִּ
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ר ס ְלַסּפֵ ֶעֶרב ּוְלַכּבֵ  ָחל ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ָהֶרֶגל ּבְ
ת ִלְהיֹות' ח יֹום ּבָ ׁשַ ר ָהֶרֶגל ֶעֶרב ּבְ ּתָ ּמֻ ר ׁשֶ ֶעֶרב ְלַסּפֵ  ּבְ

ת ּבָ ח ֹלא ְוִאם. ׁשַ ּלַ ֶעֶרב ּגִ ר, ָהֶרֶגל ּבְ חַ  ֻמּתָ  ַאַחר ְלַגּלֵ
ֲהֵרי ָהֶרֶגל בָ  ׁשֶ ל רּכְ ּטֵ ּנוּ  ִנְתּבַ ֵזַרת ִמּמֶ ים ּגְ ֹלׁשִ  ֲאָבל. ׁשְ
תֹוךְ  ח ֹלא ָהֶרֶגל ּבְ יָון, ְיַגּלַ ָהָיה ּכֵ ר ׁשֶ חַ  לוֹ  ֶאְפׁשָ  ְלַגּלֵ
ְבָעה יֹום ָחל ְוִאם. ָהֶרֶגל ֹקֶדם ּלוֹ  ׁשִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ֶעֶרב ּבְ
ר, ָהֶרֶגל חַ  ֻמּתָ ֹחל ְלַגּלֵ יָון ַהּמֹוֵעד ּבְ ּלֹא ּכֵ  ָהָיה ׁשֶ
חַ  לוֹ  רֶאְפשָׁ    :ֹקֶדם ְלַגּלֵ

ֶרֶגל ָהא. ט ל ּדְ ֵזַרת ְמַבּטֵ ים ּגְ ֹלׁשִ ָאר, ׁשְ ׁשְ . ֵמִתים ּבִ
ָאִביו ֲאָבל ָאסּור ְוִאּמוֹ  ּבְ ר ׁשֶ ְגֲערוּ  ַעד ְלַסּפֵ ּיִ  ּבוֹ  ׁשֶ

ַגע ֲאִפּלוּ , ֲחֵבָריו  ֵאינוֹ , יֹום' ל ְלַאַחר ָהֶרֶגל ּבוֹ  ּפָ
ל   :ְמַבּטֵ

ֵמימִ  ֶאָחד ָחל ְוִאם. י ִביִעי חּוץ, ָהֲאֵבלּות ּיְ ְ , ֵמַהׁשּ
ֶעֶרב ר, ָהֶרֶגל ּבְ ס ֻמּתָ ּנוּ  ְוֹלא, ְלַכּבֵ ׁשֶ ְיָלה ַעד ִיְלּבְ . ַהּלַ
ֵהר ְוטֹוב ס ִלּזָ ַכּבֵ ֵדי, ֲחצֹות ַאַחר ַעד ִמּלְ ֵהא ּכְ ּיְ ר ׁשֶ  ִנּכָ

ֵני ּפְ ּמִ ס הּוא ָהֶרֶגל ׁשֶ  ַעד ָאסּור, ִלְרֹחץ ֲאָבל. ְמַכּבֵ
ְיָלה יִרין ְוֵישׁ . ַהּלַ ת ַאַחר ִלְרֹחץ ַמּתִ ִפּלַ ְנָחה ּתְ , ַהּמִ
ָכה ָסמּוךְ    :ַלֲחׁשֵ

ָנה ֹראשׁ . יא ָ ּפּוִרים ְויֹום ַהׁשּ יֵבי ַהּכִ ְרָגִלים ֲחׁשִ ל ּכִ  ְלַבּטֵ
  :ָהֲאֵבלּות

ָעה ָנַהג. יב ַסח ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ ָעה אֹוָתהּ , ַהּפֶ  ֲחׁשּוָבה ׁשָ
ְבָעה ׁשִ ֹמָנה ּכְ ַסח יְימֵ  ּוׁשְ ה ֲהֵרי, ַהּפֶ ָ ר ֲחִמׁשּ ִלים ָעׂשָ  ּוַמׁשְ
  :ו"ט ֲעֵליֶהם

ָעה. יג ז ֲחׁשּוָבה ֲעֶצֶרת ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ יָון, ַוֲעֶצֶרת'. ּכְ  ּכֵ
ִאם נֹות ִהְקִריב ֹלא ׁשֶ ֲעֶצֶרת ֲעֶצֶרת ָקְרּבְ  לוֹ  ֵישׁ  ּבַ

לּוִמין ׁשְ ל ּתַ ז ָחׁשּוב' ז ּכָ ִלים ד"י ֲהֵרי', ּכְ  יֶהםֲעלֵ  ּוַמׁשְ
ִני ְויֹום. ו"י ל ׁשֵ   :ו"הי ְלִמְנַין עֹוֶלה ֲעֶצֶרת ׁשֶ

ָעה. יד ָנה ֹראשׁ  ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ ָ ְטָלה ַהׁשּ ּנוּ  ּבָ ֵזַרת ִמּמֶ  ּגְ
ְבָעה ֵני ׁשִ ָנה ֹראשׁ  ִמּפְ ָ ים ּוְגֵזַרת, ַהׁשּ ֹלׁשִ ל ׁשְ ּנוּ  ְמַבּטֵ  ִמּמֶ

ּפּוִרים יֹום חַ , ַהּכִ ֶעֶרב ּוְמַגּלֵ ּפּוִריםהַ  יֹום ּבְ  ְוהּוא. ּכִ
ין ה ֵמתוֹ  ְלקֹוֵבר ַהּדִ ֹלׁשָ ׁשְ ֵרי ּבִ חַ , ְלִתׁשְ ְמַגּלֵ ֶעֶרב ׁשֶ  ּבְ
ּפּוִרים יֹום   :ַהּכִ

ָעה. טו ּפּוִרים יֹום ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ ְטָלה ַהּכִ ּנוּ  ּבָ ֵזַרת ִמּמֶ  ּגְ
ְבָעה ֵני ׁשִ ּפּוִרים יֹום ִמּפְ ים ּוְגֵזַרת. ַהּכִ ֹלׁשִ ל ׁשְ  ְמַבּטֵ

חַ , ֶהָחג ּנוּ ִממֶּ  ֶעֶרב ּוְמַגּלֵ   :ֶהָחג ּבְ

ָעה. טז ִמיִני, ד"י ֲהֵרי, ְוֶהָחג ֶהָחג ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ  ּוׁשְ
ְבָעה ֲעֶצֶרת ִני ְויֹום יֹום א"כ ֲהֵרי, ׁשִ ל ׁשֵ ִמיִני ׁשֶ  ׁשְ
ִלים, ב"כ ֲהֵרי ֲעֶצֶרת   :'ח ֲעֵליֶהם ּוַמׁשְ

ַמע. יז מּוָעה ׁשָ בָּ  ְקרֹוָבה ׁשְ ׁשַ ֶרֶגל אוֹ  תּבְ  ּוְלמֹוָצֵאי, ּבָ
ת ּבָ ית ְוֶרֶגל ׁשַ ינוֹ , ְרחֹוָקה ַנֲעׂשֵ ִדין ּדִ ַמע ּכְ מּוָעה ׁשָ  ׁשְ

ת ַאַחר ְרחֹוָקה ּבָ ַ א, ְוָהֶרֶגל ַהׁשּ ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ּבְ  ּוָבֶרֶגל ׁשֶ
ָבִרים נֹוֵהג ִצְנָעה ּדְ ּבְ   :ׁשֶ

ַמע. יח מּוָעה ׁשָ ת ְרחֹוָקה ׁשְ ּבָ ׁשַ ֶרֶגל אוֹ  ּבְ  נֹוֵהג ֵאינוֹ , ּבָ
ֶהם ָבִרים ֲאִפּלוּ  ּבָ ִצְנָעה ּדְ ּבְ א. ׁשֶ ת ְלמֹוָצֵאי ֶאּלָ ּבָ  אוֹ  ׁשַ
ָעה נֹוֵהג ָהֶרֶגל   :ְוַדּיוֹ , ַאַחת ׁשָ

ַמע. יט מּוָעה ׁשָ ת ְקרֹוָבה ׁשְ ּבָ ׁשַ ת, ּבְ ּבָ  ְליֹום עֹוָלה ׁשַ
י יֹום ֵליהּ  ְוָהֵוי קֹוֵרעַ  ּוְלָמָחר ֶאָחד ִ ׁשּ ִביִעי ׁשִ  ׁשְ
  :ֵבלּותַלאֲ 

ָרה ִאם. כ ַמע ֶהָחג ַאַחר ָיִמים ֲעׂשָ ת ׁשָ ּמֵ  ֵמת לוֹ  ׁשֶ
ֶעֶרב י ַעל ַאף, ֶהָחג ּבְ ִאם ּפִ ָעה ִנְמֶנה ׁשֶ  ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ
ְבָעה ֶהָחג ְבַעת ׁשִ ִמיִני ְויֹום ֶהָחג ְיֵמי ְוׁשִ  א"כ ֲעֶצֶרת ׁשְ

ָרה ין ָלֶזה ֵאין, א"ל ֲהֵרי ֲאֵחִרים ָיִמים ַוֲעׂשָ מּוָעה ּדִ  ׁשְ
א ְרחֹוָקה ין ֶאּלָ מּוָעה ּדִ ֵאין. ְקרֹוָבה ׁשְ  עֹוֶלה ָהֶרֶגל ׁשֶ

ּלֹא ְלִמי ָלל לוֹ  ֹקֶדם ֲאֵבלּות ָנַהג ׁשֶ ן ְוָכל, ּכְ ּכֵ  ְלִמי ׁשֶ
ּלֹא ת יֹוֵדעַ  ָהָיה ׁשֶ ּמֵ  :ֵמת לוֹ  ׁשֶ

  


