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ספר
השבת בישראל כהלכתה
דיניו ומנהגיו  -חלק א'
א .בו יבואר כי שמירת שבת הוא יסוד קדושת ישראל
וטהרתן .ב .גם יבואו בו דברי התעוררות לבאר גודל הפגם
והנזק המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל בהם ח"ו ,ושכר
הגדול המעותר בזה ובבא של שומרי שבת .ג .גם הוספנו
בו קונטרס שמירת שבת כדת )ליקוטי דינים השכיחים
להלכה ולמעשה(.
כל זה לקטתי בעזר צורי וגואלי מדברי חז"ל מש"ס בבלי
וירושלמי ,מדרשים ,זוה"ק ותיקונים ,וספרי הראשונים ,ומספרי
מוסר מגדולי הראשונים והאחרונים זללה"ה ,ודבריהם הקדושים
חוצבים בלהבת אש ,מלהיבים נפש האדם לשמור מאוד לברוח
ולהסתלק אפילו מן הספק ,כאשר יראה הרואה בפנים הספר.
תקותי כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני ישראל ,וזה
יהיה פרי עמלי להסיר המכשלה הזאת מבתי בני ישראל בכל
מקום שהם ,ולעורר בני ישראל בכל מקום שהם להתחזק ולדקדק
בבמצוות השבת על כל פרטיה הרבים ,כדברי חז"ל הקדושים
אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין )שבת
קי"ח.(:
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יו… ≈צ‡ ָל‡ו… ר ַעל יְ ≈„י ִ
בעיר בת ים
ב' סיון תשע"ו לפ"ק
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ה

ספר

השבת בישראל
כהלכתה
חלק א'
פרק א
ֶש הַ ְמחַ ּ ֵלל ְקדֻ ּ ַׁשת הַ ּ ַׁש ָּבת
ענ ׁ
ֹ
דו ׁש ,וְ הַ ּפ ֹו ְס ִקים
ִמ ּ ַׁש"סּ ,ו ִמ ְד ָר ִ ׁשים ,זֹהַ ר הַ ָ ּק ֹ
א( ַר ְ ׁש ִ ּב"י כד הוה חמי לאימי משתעיא סגין בשובתא
הוה אמר לה אימא שובתא היום )ירושלמי שבת ט"ו,

ג(.

ו

חלק א'

צו ַאת ְ ּבנֵ יהֶ ם
סות ֹ
דות ְ ּב ָע ֹון ֶׁש ְּמכַ ְ ּב ֹ
תות יְ לָ ֹ
ב( נָ ִ ׁשים מֵ ֹ
ְ ּב ַׁש ָּבת )שבת ל"ב(.
ג( ְ ּב ָע ֹון ִח ּל ּול ַׁש ָּבת חַ ָ ּיה ָר ָעה ַר ָּבהּ ,ו ְבהֵ ָמה ָּכלָ הּ ,ו ְבנֵ י
ָא ָדם ִמ ְת ַמעֲ ִטין )שבת ל"ג.(.
קום ֶׁש ּי ֵׁש ִח ּל ּול ַׁש ָּבת
ד( אֵ ין הַ ְ ּדלֵ ָקה ְמצ ּו ָיה אֶ ּ ָלא ְ ּב ָמ ֹ
)שבת קי"ט.(:
ה( לֹא חָ ְרבָ ה יְ ר ּו ָׁשלַ יִ ם אֶ ּ ָלא ִ ּב ְ ׁש ִביל ֶׁש ִח ְּלל ּו ָּב ּה אֶ ת
הַ ּ ַׁש ָּבת )שם(.
ו( ְמ ַק ְ ּב ִלין ָק ְר ָּב ֹנות ִמ ּפ ֹו ְ ׁש ֵעי יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּכ ֵדי ֶׁש ּי ְַחזְ ר ּו
ִ ּב ְת ׁש ּובָ ה ח ּוץ ִמן הַ ּמ ּו ָמרְ ,והַ ְמנַ ּ ֵס ְך יַיִ ןְ ,והַ ְמחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת
בו ָדה זָ ָרה ְו ַׁש ָּבת ִ ּכי הדדי נִ ינְ ה ּו
ְ ּבפַ ְרהֶ ְס ָיא ,אלמא עֲ ֹ
)עירובין ס"ט.(:
ז( ַׁש ָּבת חמירא ְולֹא אתי לזלזולי ָּב ּה )ביצה ל"ו.(.
בוד הַ ּ ַׁש ָּבת ַקל
ח( ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת לֹא הָ י ּו ִמ ְת ַע ִ ּנין ִמ ּ ְפנֵ י ְ ּכ ֹ
וָ חֹמֶ ר ְ ּב ַׁש ָּבת ַע ְצ ָמ ּה )תענית כ"ז.(:
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ז

לו ַמר
כול יְ הֵ א ִ ּכבּ ּוד ָאב וָ אֵ ם ּד ֹוחֶ ה ַׁש ָּבתַ ּ ,ת ְלמ ּוד ֹ
ט( ָי ֹ
מות
יש ִא ּמ ֹו ְו ָא ִביו ִּתי ָרא ּו ְואֶ ת ַׁש ְ ּבת ַֹתי ִּת ְ ׁשמֹר ּו א )יְ בָ ֹ
ִא ׁ

ה.(:
י( ְליִ ְר ָאה אֶ ת ד' אֱ ל ֶֹק ָ
תות ְויָ ִמים
יך ָּכל הַ ָ ּי ִמים אֵ ּל ּו ַׁש ָּב ֹ
טו ִבים )יבמות צ"ג(.
ֹ
סוף ָּבא ְל ִח ּל ּול
יתו ֹ
תו ְך ּ ֵב ֹ
ימה יְ ֵת ָרה ְ ּב ֹ
יא( הַ ּ ַמ ִּטיל אֵ ָ
ַׁש ָּבת )גיטין ו.(:
יב( בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיהון,
דסיירי נכסייהו בשבתא ,ודקבעי סעודתייהו בשבתא
בעידן בי מדרשא )גיטין ל"ה.(:
ירת הַ ּ ַׁש ָּבת )סנהדרין
מו ִכיחַ ַעל ְ ׁש ִמ ַ
יג( נְ הַ ר סַ ְמ ַּב ְט ֹיון ֹ

ס"ה.(:
אש ֹו ִנים לֹא הָ י ּו ְמ ַׁש ְּמ ִ ׁשין ִמ ּט ֹו ֵתיהֶ ן אֶ ּ ָלא
יד( ח ֲִס ִידים הָ ִר ׁ
ידי ִח ּל ּול ַׁש ָּבת
ָבוא ּו ְנ ׁש ֹו ֵתיהֶ ן ִל ֵ
יעי ְ ּב ַׁש ָּבתֶׁ ,ש ּלֹא י ֹ
ִ ּב ְר ִב ִ
)נדה ל"ח.(.

ח

חלק א'

עולָ ם
]ב ֹ
ינו ְמ ַׁש ּ ֵמר אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת אֶ ְצ ְלכֶ ם ָּ
טו( ָּכל ִמי ֶׁש ֵא ֹ
חו )בראשית
תו ְ ּב ַעל ָּכ ְר ֹ
או ֹ
צו ֹנו ָּכאן ה ּוא ְמ ַׁש ּ ֵמר ֹ
הַ ּזֶה[ ִ ּב ְר ֹ

רבה י"א י(.
עושִׂ ים
ֹאמר ּו לָ כֶ ם לָ ּ ָמה ַא ּ ֶתם ֹ
בוא ּו ַע ּכ ּו"ם ְוי ְ
טז( ִאם ָי ֹ
אֶ ת ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבתִ ,א ְמר ּו לָ הֶ ם ְרא ּו ֶׁשאֵ ין הַ ּ ָמן ֹיו ֵרד ְ ּב ַׁש ָּבת
)שמות רבה כ"ה ט"ו(.
או ָתם ]יִ שְׂ ָראֵ ל[
יז( ָא ַמר הָ ָמן ִאם ַא ּ ָתה ְמבַ ֵ ּק ׁש לַ עֲ קֹר ֹ
או ָת ּה ְו ַאחַ ר ָּכ ְך ַא ּ ָתה ְמכַ ּ ֶלה
עֲ קֹר אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ּובַ ּ ֵטל ֹ
ֹ
או ָתם )אסתר רבה ז(.
עון חָ ַרב ִמ ּׁש ּום ֶׁשהָ י ּו ְמ ַ ׂשח ֲִקין ְ ּבכַ ּד ּור ְ ּב ַׁש ָּבת
טור ִ ׁש ְמ ֹ
יח( ֹ
)איכה רבה ב ג(.
יט( ִח ּל ּול ַׁש ָּבת אֶ חָ ד ִמג' עֲ ֹו ֹנות ֶׁש ְּמגַ ְל ְ ּג ִלין ָּבהֶ ם ַעל
עו ֵ ׂשיהֶ ן אֶ ת ָּכל הָ עֲ ֹו ֹנות )מדרש תנאים דברים ה(.
ֹ
כ( לֹא חָ ְרבָ ה יְ ר ּו ָׁשלַ יִ ם ַעד ֶׁשהֶ עֱ ִלימ ּו ֵעינֵ יהֶ ם ִמן הַ ּ ַׁש ָּבת
)מדרש תנאים דברים ה(.
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ָדו ּת ֹו ָרה
תות ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ּי ֵׁש ְ ּבי ֹ
כא( הַ ְמחַ ּ ֵלל ַׁש ָּב ֹ
עולָ ם הַ ָּבא )אבות דרבי
לו חֵ לֶ ק לָ ֹ
טו ִבים אֵ ין ֹ
ּו ַמעֲ שִׂ ים ֹ

נתן פרק כ"ו(.
כב( ִאם ִח ּ ַל ְל ּ ֶתם הַ ּ ַׁש ָּבת ַמעֲ לֶ ה אֲ נִ י עֲ לֵ יכֶ ם ְ ּכ ִא ּל ּו ִח ּ ַל ְל ּ ֶתם
ָּכל הַ ִּמ ְצ ֹות )מדרש רבה שמות פרק כ"ה(.
כג( הַ ְמחַ ּ ֵלל אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת מֵ ִעיד ִל ְפנֵ י ִמי ֶׁש ָא ַמר ְוהָ ָיה
יעי
מו ְ ּב ִ ׁש ּ ָׁשה יָ ִמים ְולֹא נָ ח ַּב ּ ְ ׁש ִב ִ
עולָ ֹ
עולָ ם ֶׁש ּלֹא ָּב ָרא ֹ
הָ ֹ
)מכילתא פרשת יתרו(.
תו ַ ּגחֲלֵ י ְר ָת ִמים )פענח
או ֹ
ילין ֹ
כד( הַ ְמחַ ּ ֵלל הַ ּ ַׁש ָּבת ַמאֲ ִכ ִ

רזא(.
כה( עֹנֶ ׁש הַ ְמחַ ּ ֵלל ָּכפ ּול )מדרש תהלים מ"ז צ"ב(.
לו ְמנ ּוחָ ה
עולָ ם הַ ּזֶה אֵ ין ֹ
כו( יִ שְׂ ָראֵ ל ֶׁש ּלֹא ָׁש ַמר ַׁש ָּבת ָּב ֹ
יה ּנֹם
תו ְלגֵ ִ
או ֹ
פו ּו ַמ ְכ ִניס ֹ
מו ִציא גּ ּו ֹ
עולָ םּ ,ו ְממֻ ֶּנה אֶ חָ ד ֹ
ְל ֹ
יה ּנֹם,
אור ֵּג ִ
לו ְמנ ּוחָ ה ְ ּב ֹ
תו אֵ ין ֹ
ְל ֵעין הָ ְר ָׁש ִעיםְ ,ו ִנ ְ ׁש ָמ ֹ
מו ְונִ ּז ֹו ִקים
קו ֹ
תו ְממֻ ֶּנה ַמחֲזִ יר הַ גּ ּוף ִל ְמ ֹ
או ֹ
ּו ְכ ֶׁש ּי ֹוצֵ א ַׁש ָּבת ֹ

י

חלק א'

מו )מדרש מובא במעבר יבק ,שפתי רננות
ָּכל אֶ חָ ד ְל ַע ְצ ֹ

סימן ל"ט(.
כז( ַעל יְ ֵדי ִח ּל ּול ַׁש ָּבת נִ ְת ּ ַפ ּז ְַרנ ּו ַּב ָ ּגל ּות )תנא דבי אליהו

רבה פרק כ"ו(.
כח( ַמעֲ ֶ ׂשה ְ ּבאֶ חָ ד ֶׁש ָרכַ ב ַעל ס ּוס ְ ּב ַׁש ָּבת ְוהֵ ִביא ּוה ּו ְלבֵ ית
ִ ּדין ּו ְס ָקל ּוה ּו ,לֹא ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁש ָרא ּוי ְלכָ ְך אֶ ּ ָלא ֶׁשהַ ּ ָׁש ָעה
ְצ ִריכָ ה ְלכָ ְך )יבמות צ' סנהדרין מ"ו(.
כט( ּכֹל זְ ַמן ֶׁש ָא ָדם ְמכַ ּ ֵבד ָא ִביו ְו ִא ּמ ֹו אֵ ין חֵ ְטא ֶׁשל
דו )תנא דבי
ִח ּל ּול ַׁש ָּבת ְולֹא ְ ׁש ָאר ׁש ּום חֵ ְטא ָּבא ַעל ָי ֹ

אליהו רבה פרק כ"ו(.
חו ֶר ֶׁשת ְ ּבכָ ל ֹיום
לו ּ ָפ ָרה ְו ֹ
ל( ַמעֲ ֶ ׂשה ְ ּב ָא ָדם אֶ חָ ד ֶׁשהָ ָיה ֹ
תו
או ֹ
או ָת ּהְ ,ליָ ִמים ָי ַרד ֹ
יע ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת מֵ נִ יחַ ֹ
ּו ְכ ֶׁש ִה ִ ּג ַ
יע
הַ ַ ּצ ִ ּדיק ִמ ְ ּנכָ ָסיו ְוהֻ ְצ ַר ְך ִל ְמכּ ֹר הַ ּׁש ֹור ְל ַעכּ ּו"םּ ,ו ְכ ֶׁש ִה ִ ּג ַ
גו ַ ּגם ַאחַ ר
ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת לֹא ָרצָ ה הַ ּׁש ֹור לַ ֲחר ֹׁש ְ ּכ ִמנְ הָ ֹ
לו
עות ִמ ּק ֶֹדםָּ ,בא ֹ
ֶׁש ִה ָּכה ּו הָ ַע ּכ ּו"ם ַמכּ ֹות ַרבּ ֹות ְו ָר ֹ
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יא

רוִ ,מ ָ ּיד הֵ ִבין
הָ ַע ּכ ּו"ם ְליִ שְׂ ָראֵ ל הַ ּמ ֹוכֵ ר ֶׁש ִ ּי ּטֹל אֶ ת ׁש ֹו ֹ
אזֶן הַ ּׁש ֹור ֶׁש ּ ֵמ ַע ְכ ָׁשו ה ּוא ִ ּב ְר ׁש ּות
תו ְך ֹ
הַ ַ ּצ ִ ּדיק ְולָ חַ ׁש ְל ֹ
חובָ ה ָעלָ יו לַ עֲ שׂ ֹות ְמלֶ אכֶ ת ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ַ ּגם
הָ ַע ּכ ּו"ם ְו ֹ
אכ ּת ֹו ,הָ ַע ּכ ּו"ם חָ ַׁש ׁש
ְ ּב ַׁש ָּבת ּו ִמ ּיָד ָע ַמד מ ּוכָ ן לַ עֲ שׂ ֹות ְמלַ ְ
לו
ֶׁש ּ ָמא ַמעֲ ֵ ׂשי ְ ּכ ָׁש ִפים ְולֹא ִה ִ ּניח הַ ַ ּצ ִ ּדיק ַעד ֶׁש ִה ִ ּגיד ֹ
ָּכל הַ ְמא ָֹרעֵ ּ ,כיוָ ן ֶׁש ּ ָׁש ַמע הָ ַעכּ ּו"ם ָּכ ְך ִנ ְבהַ ל ְו ִנזְ ַ ּד ְע ַזע
מו ְו ָא ַמרַ ,מה ּזֹאת ֶׁש ֵאין לָ ּה לֹא
ְונָ ָ ׂשא ַקל וָ חֹמֶ ר ְ ּב ַע ְצ ֹ
ַ ּד ַעת ְולֹא ְּתב ּונָ ה ִה ִ ּכ ָירה אֶ ת בּ ֹו ְר ָא ּה ,וַ אֲ ִני ֶׁש ְ ּב ָר ַא ִני
תו ְונָ ַתן ִלי ֵ ּד ָעה ּו ִבינָ ה לֹא יִ ְהיֶה
מו ּו ִב ְדמ ּו ֹ
הַ ָק ָּב"ה ְ ּבצַ ְל ֹ
ָרא ּוי ִלי ְלהַ ִ ּכיר אֶ ת בּ ֹו ְר ִאיִ ,מ ָ ּיד חָ זַר ְליִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם
ְו ָזכָ ה ִל ְלמֹד ּת ֹו ָרה ְו ִנ ְק ָרא ַר ִ ּבי חֲנִ ינָ א ּ ֶבן ּת ֹו ְר ּ ָתא )פסיקתא

דרב כהנא פרק כ"ד ,מדרש עשרת הדברות(.
לא( ִמ ּת ֹו ְך ֶׁש ּלֹא ִמחָ ה ַר ִ ּבי אֶ ְל ָע ָזר ּ ֶבן עזרי' ַעל ִח ּל ּול
שכינתו נִ ְק ָרא ַעל
ֹ
ַׁש ָּבת הַ ַּנעֲ ָ ׂשה ַעל יְ ֵדי ְ ּבהֶ ְמ ּת ֹו ֶׁשל

יב

חלק א'

מוְ ,והֻ ְ ׁשחֲר ּו ִ ׁש ָּניו ִמ ּ ְפנֵ י הַ ּ ַתעֲ ִנ ּי ֹות )שבת נ"ד ,ביצה כ"ג,
ְ ׁש ֹ

וירושלמי שם(.
עולָ ם )מדרש
לו ְמ ִחילָ ה ְל ֹ
לב( הַ ְמחַ ּ ֵלל אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת אֵ ין ֹ

תנאים דברים ה(.
עו ֶ ׂשה ָּכל ַרע )שם(.
לג( הַ ְמחַ ּ ֵלל אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ְ ּכ ֹ
הולֵ ְך ִל ְלקֹט ְּתאֵ נִ ים ְ ּב ַׁש ָּבת אֵ ין
עולָ ם הַ ּזֶה ָא ָדם ֹ
לד( ָּב ֹ
הולֵ ְך
אומֶ ֶרת ְ ּכל ּום ,אֲ בָ ל לֶ ָע ִתיד לָ בֹא ִאם ָא ָדם ֹ
הַ ְּתאֵ נָ ה ֹ
אומֶ ֶרת ַׁש ָּבת הַ ּי ֹום
ִל ְלקֹט ְּתאֵ נָ ה ְ ּב ַׁש ָּבת ִהיא צֹוַ חַ ת ְו ֹ
)מדרש שוחר טוב תהלים ע"ג(.
לה( חד דוכתא אית בגיהנם לאלין דקא מחללי שבתא
)זוהר הקדוש הקדמה י"ד(.
ֹאש ַעד
לו ה ֲָר ַמת ר ׁ
דון אֵ ין ֹ
לו( ָּכל הַ ְמחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת ְ ּבזָ ֹ
ֶׁש ּיַעֲ ֶ ׂשה ְּת ׁש ּובָ ה )אותיות דרבי עקיבא ,אותיות קטנות א(.
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יג

ָדו ּת ֹו ָרה ּו ַמעֲ שִׂ ים
לז( הַ ְמחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ּי ֵׁש ְ ּבי ֹ
עולָ ם הַ ָּבא )אבות דרבי נתן פרק
לו חֵ לֶ ק לָ ֹ
טו ִבים אֵ ין ֹ
ֹ

כ"ו(.

Nâw

יד

חלק א'
דו ׁש
לְ הַ ּ ָלן ִמ ּ ֵספֶ ר זֹהַ ר הַ ָ ּק ֹ

יתי
אומֵ ר אֲ ִני ִ ּכ ִ ּב ִ
א( ִאם ָא ָדם ַמ ְב ִעיר אֵ ׁש ְ ּב ַׁש ָּבת הַ ָק ָּב"ה ֹ
תו ַא ּ ֶתם ִּת ּת ּו ְק ִדין
או ֹ
הָ אֵ ׁש ֶׁש ּלֹא יִ ּת ּו ַקד ְו ַא ּ ֶתם מ ּו ָק ִדים ֹ
ְ ּבגֵ ִ
יה ּנֹם )תיקוני זוהר תיקון כ"ד ,ס"ט.(:
ב( ִאם ְמ ַק ּיֵם ִמ ְצוַ ת ַׁש ָּבת ה ּוא ְ ּבצַ ְלמֵ נ ּו ְו ִאם לָ או ֵאין
ֹ
לו חֵ לֶ ק ְ ּבז ֶַרע יִ שְׂ ָראֵ ל )שם תיקון מ"ז פ"ג.(:
"ש ּ ֵלחַ
ג( ִאם אֵ ין יִ שְׂ ָראֵ ל ׁש ֹו ְמ ִרים הַ ּ ַׁש ָּבת נֶ אֱ ָמר ָּבהֶ ם ַׁ
ְּת ַׁש ּ ַלח" ְ ׁשנֵ י ֵּגר ּו ִ ׁשין )תיקוני זוהר תיקון ו' כ"א.(:
מועֲ ִדים ְ ּבפַ ְרהֶ ְס ָיא ְואֵ ינָ ם
תות ּו ֹ
ד( ָּכל אֵ ּל ּו ֶׁש ְּמחַ ְּל ִלים ַׁש ָּב ֹ
מו ֶׁש ּלֹא ָׁש ְמר ּו אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת
בוד בּ ֹו ְר ָאםּ ְ ,כ ֹ
חו ְ ׁש ִ ׁשין ִל ְכ ֹ
ֹ
עולָ ם הַ ה ּוא,
תו ָּב ֹ
או ֹ
עולָ םָּ ,כ ְך אֵ ינָ ם ׁש ֹו ְמ ִרים ֹ
ְ ּבזֶה הָ ֹ
אומֵ ר ׁש ֹו ְמ ִרים
יה ּנֹםַ ,ר ִ ּבי יְ ה ּו ָדא ֹ
ְואֵ ין לָ הֶ ם ְמנ ּוחָ ה ְ ּבגֵ ִ
תו ָׁשם ְ ּב ַעל ָּכ ְרח ֲָך )ח"ב ק"נ.(:
או ֹ
ֹ
עולָ ם אֵ ין
ה( אֵ ּל ּו הָ ְר ָׁש ִעים ֶׁש ּלֹא ָׁש ְמר ּו אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ְל ֹ
יה ּנֹם ׁש ֹואֲ ִלין
יה ּנֹם ׁש ֹוכֵ ְך מֵ הֶ םְ ,וכָ ל הָ ְר ָׁש ִעים ֶׁש ַּב ֵּג ִ
אֵ ׁש הַ ֵּג ִ
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טו

יבים לָ הֶ ם אֵ ּל ּו
עֲ לֵ יהֶ ם ַמה ִ ּנ ְ ׁש ּ ַתנּ ּו ֵא ּל ּוַ ,מ ְלאֲ כֵ י הַ ִ ּדין ְמ ִ ׁש ִ
הֵ ם ְר ָׁש ִעים ֶׁש ָּכ ְפר ּו ְ ּבהַ ָק ָּב"ה ְו ָע ְבר ּו ַעל הַ ּת ֹו ָרה ּ ֻכ ּ ָל ּה
ִ ּב ְ ׁש ִביל ֶׁש ּלֹא ָׁש ְמר ּו אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבתְ ,והָ ְר ָׁש ִעים ּ ֻכ ּ ָלם ֹיו ְצ ִאים
פו ֵתיהֶ ם
אות ָּבהֶ םּ ,ו ַמ ְל ָא ְך אֶ חָ ד ַמ ְכ ִניס גּ ּו ֹ
קו ָמם ִל ְר ֹ
ִמ ְּמ ֹ
יה ּנֹם ְל ֵעינֵ יהֶ ם ֶׁשל
תו ְך הַ ֵּג ִ
או ָתם ְמחַ ְּללֵ י ַׁש ָּבת ְל ֹ
ֶׁשל ֹ
רו ִאים ֶׁש ּת ֹולַ ְע ּ ָתם לֹא ּ ָתמ ּות ְו ִא ּ ָׁשם לֹא
ְ ׁש ָאר הָ ְר ָׁש ִעים ְו ֹ
תו ּו ַמ ְכ ִריזִ ין זֶה ה ּוא
או ֹ
ִּת ְכ ּ ֶבהְ ,וכָ ל הָ ְר ָׁש ִעים ְמ ַס ְ ּב ִבין ֹ
או ָּכפַ ר ְ ּבהַ ָק ָּב"ה
בוד בּ ֹו ְר ֹ
לונִ י הָ ָר ָׁשע ֶׁש ּלֹא חָ ַׁש ׁש ִל ְכ ֹ
ּ ְפ ֹ
לו ֶׁש ּלֹא נִ ְב ָראְ ,ו ֶׁש ּלֹא
טוב הָ ָיה ֹ
לויֹ ,
אוי ֹ
ּו ְבכָ ל הַ ּת ֹו ָרהֹ ,
ָיבֹא ְל ִדין זֶה ּו ְלב ּו ָׁשה זֹאת )ח"ב קנ"א(.
ית ִרים ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת
מו ֶׁש ָא ָדם ְמ ַק ּ ֵבל אֶ ת הנר"ן הֶ ּ ֵ
ו( ְ ּכ ֹ
עולָ ם הַ ה ּוא
ְ ּבסֵ בֶ ר ּ ָפ ִנים ְ ּבעֹנֶ ג ּו ְבשִׂ ְמחָ הָּ ,כ ְך ְמ ַק ְ ּב ִלים ָּב ֹ
עולָ ם )תיקוני זוהר תיקון
אֶ ת הנר"ן ֶׁש ּל ֹו ְ ּכ ֶׁש ּי ֹוצֵ א ִמן הָ ֹ

ו' כ"ג.(:
ז( הַ ּ ַׁש ָּבת ְמכֻ ָּבד ִמ ָּכל ְ ׁש ָאר הַ ּמ ֹועֲ ִדים )ח"ב פ"ח(.

טז

חלק א'

ח( ר ּוחַ ֶׁש ִ ּנ ְק ָרא נֶ גַ ע ְממֻ ֶּנה ַעל ָּכל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ֹנות ֶׁש ּלֹא ִס ְ ּדר ּו
או ָתם ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּב ַתעֲ נ ּו ִגים ָּכ ָרא ּוי )ח"ב רס"א.(:
ֹ
עו ֶ ׂשה
ינו ֹ
לו יְ כֹלֶ ת לַ עֲ שׂ ֹות עֹנֶ ג ַׁש ָּבת ְואֵ ֹ
ט( ִמי ֶׁש ּי ֵׁש ֹ
לו עֹנֶ ג ְלנֶ גַ ע צָ ַר ַעת )תיקוני זוהר תיקון כ"א ,נ"ח,
נֶ הֱפָ ְך ֹ
וח"ג רע"ג(.
י( עֲ ָמלֵ ק ָּבא ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל ַעל ֶׁש ּלֹא ָׁש ְמר ּו אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת
)זוהר חדש בשלח ל"ז.(:
יא( הַ גּ ֹו ֵר ַע עֹנֶ ג ַׁש ָּבת ְ ּכ ִא ּל ּו גּ ֹוזֵל אֶ ת הַ ּ ְ ׁש ִכינָ ה )תקוני

זוהר תקון רא ,נ"ט.(:
יב( הַ ּמ ֹו ִציא ְ ּב ַׁש ָּבת מֵ ְר ׁש ּות הַ ּי ִָחיד ִל ְר ׁש ּות הָ ַר ִ ּבים גּ ִרים
הום )תקוני זוהר
ִל ְ ׁש ִכינְ ּ ָתא למהוי ּתֹה ּו וָ בֹה ּו ח ֶֹׁש ְך ּו ְת ֹ
תקון ל' ע"ג.(:
ש ּ ָמר מֵ הַ ָק ָּב"ה )תקוני זוהר
ינו ְמ ׁ ֻ
יג( ַמאן ִ ּד ְמחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת אֵ ֹ

בהקדמה י"ב.(.
יד( הַ ְמ ַׁש ֵ ּקר ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּכ ִא ּל ּו ְמ ַׁש ֵ ּקר ְ ּבכָ ל הַ ּת ֹו ָרה )ח"ב צ.(.
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יז

טוב ִאם
פות ְל ַׁש ָּבת ְו ֹיום ֹ
עושִׂ ים ּת ֹו ָס ֹ
טו( אֵ ּל ּו ֶׁשאֵ ין ֹ
רו
תו ִמ ְס ּ ַת ּ ֶל ֶקתְ ,ו ִאם ה ּוא ָע ִ ׁשיר ָע ְ ׁש ֹ
ה ּוא חָ כָ ם חָ ְכ ָמ ֹ
ִמ ְס ּ ַת ּ ֵלק ִמ ּ ֶמנּ ּוְ ,והַ ְ ּב ָרכָ ה ִנ ְמנַ ַעת ִמ ּ ֶמנּ ּו )תיקוני זוהר תיקון

י"ט ,ל"ח.(.
טז( הַ ִּמ ְת ַע ֶּנה ְ ּב ַׁש ָּבת ָרא ּוי ִל ְקלָ לָ ה ְועֹנֶ ׁש ,אֶ ּ ָלא ּ ֵכיוָ ן
ינו )ח"ב
לו ְ ּגזַר ִ ּד ֹ
קו ְר ִעין ֹ
יתו ֹ
ֶׁש ּי ֹו ֵׁשב ְ ּב ַתעֲ ִנית ְל ַתעֲ ִנ ֹ

ר"ז.(.
ינו ַמ ְ ׁש ִלים אֶ ת הַ ְּסעֻ ּד ֹות ְ ּב ַׁש ָּבת
לו ְל ָא ָדם ֶׁשאֵ ֹ
אוי ֹ
יז( ֹ
)ח"ב פ"ח.(:
יח( ָּכל הָ אֱ מ ּונָ ה ִ ּב ְסעֻ ַ ּדת ַׁש ָּבת ָמצ ּוי )ח"ג רפ"ח.(:
דול )ח"ב פ"ח.(.
יט( הַ גּ ֹו ֵר ַע ִמ ְּסעֻ ַ ּדת ַׁש ָּבת ָע ְנ ׁש ֹו ָ ּג ֹ
כ( הַ גּ ֹו ֵר ַע חַ ד ְסעֻ ָ ּדה ְ ּב ַׁש ָּבת מיתחזי פגימותא לעילא
מו ְ ּדלָ או ִמ ְ ּבנֵ י הֵ יכָ לָ א ְ ּד ַמ ְל ָּכא ה ּואּ ְ ,דלָ או
ּו ַמ ְראֶ ה ַע ְצ ֹ
יה ח ּו ְמ ָרא דתלת מלין
מזרעתא ַק ִ ּד ָׁ
ישא ה ּוא ניהבין עֲ לֵ ּ
ִ ּדינָ א ְ ּדגֵ ִ
יה ּנֹם )ח"ב פ"ח.(:

יח
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תו
או ֹ
כא( ְ ּכ ֶׁש ּׁ ֻש ְלחָ ֹנו לֹא נִ ְס ָ ּדר ְ ּב ַתעֲ נ ּו ִגים ָּכ ָרא ּוי ּד ֹו ִחים ֹ
אֶ ל הסטרא אחרא )ח"ב רנ"ב.(.
ֹחות הסטרא אחרא ֹיו ְצ ִאין
כב( ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ּי ֹוצֵ א הַ ּ ַׁש ָּבת כּ ֹ
רו ִצים ִל ְ ׁשלֹט ַעל ַעם
עולָ ם ְו ֹ
ְ ּב ִח ּ ָפ ֹזון ּו ְמ ׁש ֹו ְט ִטים ָּב ֹ
רו ִאים
יִ שְׂ ָראֵ לּ ,ו ְלכָ ְך ִּת ְּקנ ּו ִ ׁשיר ֶׁשל ּ ְפגָ ִעיםְ ,וכֵ יוָ ן ֶׁשהֵ ם ֹ
ילין ִ ּב ְת ִפ ּ ָלה
או ְמ ִרים ִ ׁשיר זֶה ּו ַמ ְב ִ ּד ִ
אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִ ּב ְת ִפ ּ ָלה ְו ֹ
הו ְל ִכים אֶ ל
ילין ַעל הַ ּכ ֹוס הֵ ם ּפ ֹו ְר ִחים מֵ הֶ ם ְו ֹ
ּו ַמ ְב ִ ּד ִ
הַ ִּמ ְד ָּבר )ח"א י"ד.(:
ֹחות הסטרא אחרא
כג( ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ּי ֹוצֵ א הַ ּ ַׁש ָּבת ָּכל כּ ֹ
יה ּנֹם ַמ ְת ִחיל ְללַ הֵ ט
עולָ ם ְואֵ ׁש הַ ֵּג ִ
הו ְל ִכים ָּב ֹ
ְמ ׁש ֹו ְט ִטים ְו ֹ
)ח"א מ"ח.(.
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת
יהי נ ַֹעם ְ ּב ֹ
או ְמ ִרים ִו ִ
כד( ְ ּב ָׁש ָעה ֶׁש ִ ּישְׂ ָר ֵאל ֹ
או ְמ ִרים ַא ְ ׁש ֵריכֶ ם יִ שְׂ ָראֵ ל )ח"ב
יה ּנֹם ֹ
ָּכל הָ ְר ָׁש ִעים ֶׁש ַּב ֵּג ִ

רז.(.
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יט

מות
דו ׁש ְ ׁש ֹ
כה( ַׁש ָּבת שמא דקוב"ה ִ ּכ ְמב ָֹאר ַּב ּזֹהַ ר הַ ָ ּק ֹ
קום ֶׁש ָאס ּור ְל ַד ּ ֵבר
ירו ְ ּב ָמ ֹ
פ"חְ .ו ַעד ָּכאן ָאס ּור ְלהַ זְ ִ ּכ ֹ
ִ ּד ְב ֵרי ּת ֹו ָרהְ ,ויָ ַד ְע ִּתי ִמ ְּמ ַד ְק ְ ּד ִקים ְ ּב ַמעֲ ֵ ׂשיהֶ ם ֶׁש ִ ּנזְ הֲ ר ּו
ְ
ְלהַ זְ ִ ּכיר ֵׁשם ַׁש ָּבת ְללֹא צ ֶֹרך )בני יששכר מאמר א אות
א(.
ימן פ"ד ִ ּד ְל ִפי
כו( ַּב ּ ֵספֶ ר ר ּוחַ חַ ִ ּיים )להרמח"פ זצ"ל( ִס ָ
דו ׁש הַ ַּנ"ל
ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב הָ ַרב חֶ סֶ ד ְל ַא ְב ָרהָ ם ִ ּד ְל ִפי הַ ּזֹהַ ר הַ ָ ּק ֹ
קום ְמטֻ ָּנףְ ,ל ִפי זֶה צָ ִר ְ
לו ַמר
יך ֹ
לו ַמר ְ ּב ָמ ֹ
ַ ּגם ַׁש ָּבת אֵ ין ֹ
קום ַׁש ָּב"תְ ,ו ִאם יִ ְרצֶ ה ה' מֵ ַע ּ ָתה אֶ ְהיֶה ִנזְ הַ ר
ַׁש ָּב"א ִ ּב ְמ ֹ
לו ַמר ַׁש ָּבא בל"נ ,עכ"ל )שדה חמד
ַ ּגם ְ ּב ֵׁשם ַׁש ָּבת ֹ

פאה"ש כללים מערכת א סימן ק(.
תות ִ ּב ְ ׁש ַעת לֵ ָד ָתן ְוכ ּו' ְו ַעל
רות נָ ִ ׁשים מֵ ֹ
כז( ַעל ג' עֲ בֵ ֹ
ירות ְ ּבהַ ְדלָ ַקת הַ ֵּנר )שבת ל"א.(:
ֶׁשאֵ ין זְ ִה ֹ
בו ָדה ז ָָרה ָּכל ַאחַ ת ִמ ּ ְ ׁש ּ ֵתיהֶ ן ְ ׁשק ּולָ ה ְ ּכנֶ גֶ ד
כח( הַ ּ ַׁש ָּבת וַ עֲ ֹ
אות ֶׁש ּ ֵבין
ְ ׁש ָאר ָּכל ִמ ְצ ֹות ֶׁש ַּב ּת ֹו ָרהְ ,והַ ּ ַׁש ָּבת ִהיא הָ ֹ

כ
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עובֵ ר ַעל ְ ׁש ָאר
עולָ ם ְל ִפיכָ ְך ָּכל הָ ֹ
הַ ָק ָּב"ה ּובֵ ינֵ ינ ּו ְל ֹ
הַ ִּמ ְצ ֹות הֲ ֵרי ה ּוא ִ ּב ְכלָ ל ִר ְ ׁש ֵעי יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ בָ ל הַ ְמחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת
בו ָדה זָ ָרה ְ ּכנָ ְכ ִרי ְלכָ ל
עובֵ ד עֲ ֹ
ְ ּבפַ ְרהֶ ְס ָיא ֲה ֵרי ה ּוא ְ ּכ ֹ
ִ ּד ְב ֵריהֶ ם )רמב"ם הלכות שבת פרק ז' הלכה ט"ו(.
אות ְ ּב ִע ְנ ַין הַ ּ ֵמ ֵקל ִ ּב ְק ֻד ּ ַׁשת הַ ּ ַׁש ָּבת
עוד ּ ַפ ְר ּ ְפ ָר ֹ
ֹ
כט( מ ּו ָמר ְל ָדבָ ר ֶאחָ ד לֹא הָ וֵ י מ ּו ָמר ְלכָ ל הַ ּת ֹו ָרה ְואֵ ין
תו נְ בֵ לָ ה ,א ּולָ ם מ ּו ָמר ְלחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת ֲה ֵריה ּו מ ּו ָמר
יט ֹ
ְ ׁש ִח ָ
ְ
ֵינו יֵין נֶ סֶ ך )חולין ה.
תו ְנבֵ לָ ה ְוי ֹ
יט ֹ
ְלכָ ל הַ ּת ֹו ָרה ּו ְ ׁש ִח ָ
ארח חיים שפ"ה ס"ג ,יור"ד סימן ג' וקי"ט(.
פות רח"ל הַ ּכֹל ִ ּב ְ ׁש ִביל
ל( ַמה ּׁ ֶש ּ ָמצ ּוי ַּב ְ ּז ַמן הַ ּזֶה שְׂ ֵר ֹ
ִח ּל ּול ַׁש ָּבת )ספר פרי שבת מובא במנחת שבת ע"ב י"ג(.
טוב הָ וֵ י מ ּו ָמר ְלכָ ל הַ ּת ֹו ָרה ּ ֻכ ּ ָל ּה
לא( מ ּו ָמר ְלחַ ּ ֵלל ֹיום ֹ
מו ְמחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבתְ ,וכָ ל ֶׁש ּ ֵכן מ ּו ָמר ְלחַ ּ ֵלל ֹיום הַ ִ ּכ ּפ ּו ִרים
ְ ּכ ֹ
)דעת תורה הלכות שחיטה סמן ב סעיף קטן כ"ט בשם רדב"ז,

תשובות הר"ש ,זוהר הקדוש ,אור זרוע הגדול בשם הגאונים(.
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או ְמ ִרים ְ ּד ִדין ְמחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת ְ ּבפַ ְרהֶ ְס ָיא ַ ּגם ְ ּב ִפ ְרס ּום
לב( י ֵׁש ֹ
ש ָרה )פלתי ְ ּב ֵׁשם רמב"ם ומרדכי
חות מֵ עֲ ָ ׂ
ְ ּב ָע ְל ָמא סַ ִ ּגי ַ ּגם ְ ּבפָ ֹ

ושאלות ותשובות מהרי"א יורה דעה סימן ב( ְו ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים
ש ָרה אֵ ין ְלהָ ֵקל )דעת תורה סימן ב סעיף קטן
ְ ּב ָיד ּו ַע לַ עֲ ָ ׂ

ל' ביורה דעה ,ומנחת שבת ע"ב ט"ו.(.
חוק ִמן הַ חַ ִ ּיים ְונִ ְס ָ ּגר
לג( הַ ְמחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת ה ֲֵרי ה ּוא ָר ֹ
עולָ ם הַ ָּבא) ,מנחת שבת ע"ב י"ח
ְלפָ נָ יו הַ ּ ֶפ ַתח ְל ִה ָּכנֵ ס לָ ֹ

בשם מדרש(.
יה ּנֹם ְלאֵ ּל ּו ֶׁש ְּמחַ ְּל ִלין ַׁש ָּבת ּ ֵכיוָ ן
קום אֶ חָ ד י ֵׁש ַּב ֵּג ִ
לד( ָמ ֹ
מוצָ אֵ י
יה ּנֹם ֶׁש ְ ּב ֹ
ֶׁשה ּוא ִה ְד ִליק נֵ ר ק ֶֹדם זְ ַמנּ ֹו ְממֻ ֶּנה י ֵׁש ַּב ֵּג ִ
קום זֶה ה ּוא
"מ ֹ
אומֵ ר ָ
קום ְו ֹ
תו ָמ ֹ
או ֹ
ַׁש ָּבת ַמ ְד ִליק ְּת ִח ּ ָלה ֹ
לו ְלהַ ְד ִליק
עוזְ ִרים ֹ
יה ּנֹם ֹ
לונִ י" ְוכָ ל הָ ְר ָׁש ִעים ֶׁש ַּב ֵּג ִ
ֶׁשל ּ ְפ ֹ
קום )זוהר הקדוש במדבר רמ"ו(.
תו ָמ ֹ
או ֹ
ֹ
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ּ ֶפ ֶרק ב
דול ֶׁשל ׁש ֹו ְמ ֵרי ַׁש ָּבת
בוד ַׁש ָּבת וְ ָ ׂשכָ ר הַ ָ ּג ֹ
ְּכ ֹ
דו ׁש וְ הַ ּפ ֹו ְס ִקים
ִמ ּ ַׁש"סִ ,מ ְד ָר ִ ׁשים ,זֹהַ ר הַ ָ ּק ֹ
א( ָּכל הַ ְמ ַק ּיֵם ג' ְסעֻ ּד ֹות ְ ּב ַׁש ָּבת נִ ּצ ֹול ִמג' ּ ֻפ ְר ָע ֻנ ּי ֹות,
יה ּנֹםּ ,ו ִמ ִּמ ְלחֶ מֶ ת גּ ֹוג
לו ֶׁשל ָמ ִ ׁשיחַ ּ ,ו ִמ ִ ּדינָ ּה ֶׁשל ֵּג ִ
מֵ חֶ ְב ֹ
גוג )שבת קי"ח.(.
ּו ָמ ֹ
לו נַ חֲלָ ה ְ ּב ִלי ְמצָ ִרים
ב( ָּכל הַ ְמ ַע ֵּנג אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ֹנו ְתנִ ין ֹ
)שם(.
לות ִלבּ ֹו )שבת
לו ִמ ְ ׁשאֲ ֹ
ג( ָּכל הַ ְמ ַע ֵּנג אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ֹנו ְת ִנין ֹ

קי"ח.(:
בו ָדה זָ ָרה
עובֵ ד עֲ ֹ
ד( ָּכל הַ ְמ ַׁש ּ ֵמר ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ָת ּה אֲ ִפ ּל ּו ֹ
לו )שם(.
מוח ֲִלין ֹ
דור אֱ ֹנו ׁש ֹ
ְ ּכ ֹ
אש ֹונָ ה לֹא ָׁש ְל ָטה ָּבהֶ ן
ה( ִא ְל ָמלֵ י ָׁש ְמר ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ַׁש ָּבת ִר ׁ
אֻ ּ ָמה ְולָ ׁש ֹון )שם(.
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תות ְ ּכ ִה ְלכָ ָתן ִמ ָ ּיד
ו( ִא ְל ָמלֵ י ְמ ַׁש ְּמ ִרין יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ׁש ּ ֵתי ַׁש ָּב ֹ
נִ ְג ָא ִלין )שם(.
ז( ִ ּב ְר ַּכת ד' ִהיא ּ ַתעֲ ִ ׁשיר ֹזו ִ ּב ְר ַּכת ַׁש ָּבת )ירושלמי ברכות

ב ח(.
ח( ַמאן דיזיף ַׁש ְ ּב ָתא פרעיין ַׁש ְ ּב ָתא )שבת קי"ט.(.
צות ַּב ּ ֶמה הֵ ן ֹזו ִכיןּ ִ ,ב ְ ׁש ִביל
ט( עֲ ִ ׁש ִירים ֶׁש ִ ּב ְ ׁש ָאר אֲ ָר ֹ
ֶׁש ְּמכַ ְ ּב ִדין אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת )שם(.
לו
יחו ֹנו ֵדףָ ,א ַמר ֹ
י( ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ּ ַת ְב ִ ׁשיל ֶׁשל ַׁש ָּבת ֵר ֹ
כו
תו ֹ
ילין ְל ֹ
מו ֶׁש ָאנ ּו ְמ ִט ִ
ּ ַת ְב ִלין אֶ חָ ד י ֵׁש לָ נ ּו ְו ַׁש ָּבת ְ ׁש ֹ
לו ָּכל
לו ּ ֵתן לָ נ ּו הֵ ימֶ נּ ּוָ ,א ַמר ֹ
יחו ֹנו ֵדףָ ,א ַמר ֹ
ְו ֵר ֹ
לו )שם(.
מו ִעיל ֹ
הַ ְמ ַׁש ּ ֵמר אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ֹ
אומֵ ר וַ יְ כֻ ּל ּו ב' ַמ ְלאֲ כֵ י
יא( ָּכל הַ ִּמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ְו ֹ
ֹאש ֹו
יחין יְ ֵדיהֶ ן ַעל ר ׁ
לו לָ ָא ָדם ַמ ִ ּנ ִ
הַ ּ ָׁש ֵרת הַ ְמלַ ִ ּוין ֹ
או ְמ ִרים ֹ
ְו ֹ
לו ְו ָסר עֲ ֹונְ ָך )שבת קי"ט.(:
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לו לָ ָא ָדם ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ִמ ּ ֵבית
יב( ב' ַמ ְלאֲ כֵ י הַ ּ ָׁש ֵרת ְמלַ ִ ּוין ֹ
יתו ּו ָמצָ א
טוב ְואֶ חָ ד ַרעּ ,ו ְכ ֶׁש ָּבא ְלבֵ ֹ
יתו אֶ חָ ד ֹ
הַ ְ ּכנֶ סֶ ת ְלבֵ ֹ
אומֵ ר
טוב ֹ
תו מֻ ַ ּצ ַעת ַמ ְל ָא ְך ֹ
נֵ ר ָ ּדל ּוק ְו ׁ ֻש ְלחָ ן ָער ּו ְך ּו ִמ ּ ָט ֹ
עונֶ ה
צון ֶׁש ְּתהֵ א ְל ַׁש ָּבת ַאחֶ ֶרת ָּכ ְך ּו ַמ ְל ָא ְך ַרע ֹ
יְ ִהי ָר ֹ
חו )שם(.
ָאמֵ ן ְ ּב ַעל ָּכ ְר ֹ
אומֵ ר וַ יְ כֻ ּל ּו ַמעֲ לֶ ה ָעלָ יו
יג( ָּכל הַ ִּמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ְו ֹ
אשית
הַ ָּכת ּוב ְ ּכ ִא ּל ּו נַ עֲ ֶ ׂשה ׁ ֻש ּ ָתף ְלהַ ָק ָּב"ה ְ ּב ַמעֲ ֵ ׂשה ְ ּב ֵר ִ ׁ
)שם(.
יד( ָא ַמר לָ הֶ ם הַ ָק ָּב"ה ְליִ שְׂ ָראֵ ל ָּבנַ י ְלו ּו ָעלַ י ְו ַק ְ ּד ׁש ּו
ְק ֻד ּ ַׁשת הַ ּי ֹום ְוהַ אֲ ִמינ ּו ִ ּבי וַ אֲ נִ י ּפ ֹו ֵר ַע )ביצה ט"ו.(:
ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה
לו מֵ ר ׁ
טו( ָּכל ְמ ֹזו ֹנו ָתיו ֶׁשל ָא ָדם ְקצ ּו ִבים ֹ
תות )ביצה ט"ז.(.
אות ַׁש ָּב ֹ
הוצָ ֹ
ְו ַעד ֹיום הַ ִ ּכ ּפ ּו ִרים ח ּוץ מֵ ֹ
לו הַ ָק ָּב"ה לָ ָא ָדם ֶע ֶרב ַׁש ָּבת
טז( ְנ ָׁש ָמה יְ ֵת ָרה ֹנו ֵתן ֹ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ֹנו ְט ִלין ֹ
ּו ְל ֹ
או ָת ּה הֵ ימֶ נּ ּו )שם(.
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יז( ִא ּל ּו הָ י ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ְמ ַׁש ְּמ ִרין ַׁש ָּבת ַאחַ ת ְ ּכ ִת ּק ּונָ ּה ִמ ָ ּיד
הָ ָיה ּ ֶבן ָ ּד ִוד ָּבא )ירושלמי תענית א א(.
מו
מות הַ חֹל ְ ּכ ֹ
אור ּ ָפנָ יו ֶׁשל ָא ָדם ָּכל יְ ֹ
יח( לֹא ּד ֹומֶ ה ֹ
ֶׁשה ּוא ּד ֹומֶ ה ְ ּב ַׁש ָּבת )ב"ר י"א ,ב(.
בוד לַ ּ ַׁש ָּבת )שם(.
או ָרה ְוחָ לַ ק ָּכ ֹ
יט( ִ ּב ֵ ּק ׁש הַ ָק ָּב"ה ִל ְגנֹז הָ ֹ
עולָ ם
כ( ַא ְב ָרהָ ם ֶׁשאֵ ין ָּכת ּוב בּ ֹו ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת י ַָר ׁש אֶ ת הָ ֹ
ְ ּב ִמ ָ ּדה ,אֲ בָ ל יַעֲ קֹב ֶׁש ָּכת ּוב בּ ֹו ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת י ַָר ׁש אֶ ת
הָ ֹ
עולָ ם ֶׁש ּלֹא ְ ּב ִמ ָ ּדה )בראשית רבה י"א ,ח(.
כא( ְ ּכנֶ סֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִהיא ּ ֶבן ז ּוג לַ ּ ַׁש ָּבת )בראשית רבה י"א,

ט(.
]כנֶ סֶ ת יִ שְׂ ָר ֵאל[ אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת
כב( ִאם ְמ ַק ְ ּב ִלים ָּבנַ יִ ְך ְ ּ
נִ ְכנָ ִסים לָ ָא ֶרץ ְו ִאם לָ או אֵ ין ִנ ְכנָ ִסין )בראשית רבה מ"ו

ז(.

כו

חלק א'

כג( ִאם ְמ ַׁש ְּמ ִרים יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ָּכ ָרא ּוי אֲ ִפ ּל ּו ֹיום
אֶ חָ ד ּ ֶבן ָ ּד ִוד ָּבא ,לָ ּ ָמהֶׁ ,ש ִהיא ְ ׁשק ּולָ ה נֶ גֶ ד ָּכל הַ ִּמ ְצ ֹות
)שמות רבה כ"ה ,ט"ז(.
יאים ּו ְכת ּו ִבים ֶׁש ּ ְ ׁשק ּולָ ה ַׁש ָּבת נֶ גֶ ד
תו ָרה ְנ ִב ִ
כד( ָמ ִצינ ּו ְ ּב ֹ
ָּכל הַ ִּמ ְצ ֹות )שם(.
כה( ְ ּב ֵעת ֶׁש ָא ָדם ׁש ֹומֵ ר אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת גּ ֹוזֵר ְ ּגז ֵָרה ְוהַ ָק ָּב"ה
ְמ ַק ְ ּי ָמ ּה )שם(.
קום,
כו( ִ ּבזְ כ ּות ְ ׁשנֵ י ְ ּדבָ ִרים יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ְתחַ ְּט ִאים ִל ְפנֵ י הַ ּ ָמ ֹ
רות )תנחומא פרשת ראה(.
ַׁש ָּבת ּו ַמ ַעשְׂ ֹ
כז( אֵ ין יִ שְׂ ָראֵ ל נִ ְג ָא ִלין אֶ ּ ָלא ִ ּבזְ כ ּות ַׁש ָּבת )ויקרא רבה

ג ,א(.
טובָ ְת ָךַ ,א ּ ָתה ְמ ַק ֵ ּד ׁש
כח( לֹא נָ ַת ִּתי ְל ָך הַ ּ ַׁש ָּבת אֶ ּ ָלא ְל ֹ
אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ְ ּב ַמאֲ כָ ל ּו ְב ִמ ְ ׁש ּ ֶתה ּו ִב ְכס ּות נָ ִקי ּו ְמהַ ֶּנה אֶ ת
נַ ְפ ְ ׁש ָך וַ אֲ ִני ֹנו ֵתן ְל ָך ָ ׂשכָ ר )אסתר רבה ז(.
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כז

חו ֶׁשל ַׁש ָּבת ִה ְת ִחיל ְמ ׁש ֹו ֵרר
כט( ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ָר ָאה ָא ָדם ִ ׁש ְב ֹ
מור )קהלת רבה א ג(.
ָעלֶ יהָ ְלהַ ָק ָּב"ה ֶׁשבַ ח ּו ִמזְ ֹ
בוד ַׁש ָּבת
בוד ַׁש ָּבת ָע ִדיף מֵ אֶ לֶ ף ּ ַתעֲ ִנ ּי ֹותּ ִ ,ד ְכ ֹ
ל( ְ ּכ ֹ
או ַריְ ָתא ְו ַתעֲ ִנית ְ ּד ַר ָּבנָ ן )תנחומא בראשית ג(.
ְ ּד ֹ
אש ֹוןָּ ,כ ְך ִל ּ ֵמד
לא( ְ ּכ ֵׁשם ֶׁש ִּל ּ ֵמד ַׁש ָּבת זְ כ ּות ַעל ָא ָדם הָ ִר ׁ
ַעל ַקיִ ן )תנחומא בראשית י(.
לו
לב( ְל ִפיכָ ְך אֵ ין ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ְ ּב ַׁש ָּבת י"ח ֶׁש ִאם יִ ְהיֶה ֹ
חולֵ י ַע ּמ ֹו יִ שְׂ ָראֵ ל ְוה ּוא
רופֵ א ֹ
יתו ִנזְ ָּכר ְ ּב ֹ
תו ְך ּ ֵב ֹ
חולֶ ה ְ ּב ֹ
ֹ
מֵ צֵ ר ְוהַ ּ ַׁש ָּבת נִ ְּתנָ ה ְליִ שְׂ ָראֵ ל ִל ְק ֻד ּ ָׁשה ְלעֹנֶ ג ְו ִל ְמנ ּוחָ ה ְולֹא
ְלצַ ַער )שם וירא א(.
לג( ַ ּגם הַ ּ ֵמ ִתים ֹיו ְד ִעין ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת )שם תשא ל"ג(.
קום
לד( ִ ּבזְ כ ּות ב' ְ ּדבָ ִרים יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ְתחַ ְּט ִאין ִל ְפנֵ י הַ ּ ָמ ֹ
רות )שם ראה י"א(.
ִ ּבזְ כ ּות ַׁש ָּבת ּו ִבזְ כ ּות ַמ ַעשְׂ ֹ

כח
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יחו ֶׁשל הַ ּ ָמן ֹנו ֵדףּ ,ו ְב ַׁש ָּבת ֹיו ֵתר,
לה( ְ ּבכָ ל ֹיום הָ ָיה ֵר ֹ
ְ ּבכָ ל ֹיום הָ יָ ה ְמצֻ ְלהָ ב ְ ּכ ָזהָ ב ּו ְב ַׁש ָּבת ֹיו ֵתר )מכילתא בשלח

ט"ז(.
לו( ִאם ִּתזְ ּכ ּו ִל ְ ׁשמֹר אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ָע ִתיד הַ ָק ָּב"ה לָ ֵתת
מועֲ ִדים ּ ֶפ ַסח ,עֲ צֶ ֶרתְ ,וסֻ ּכ ֹות )שם(.
לָ כֶ ם ג' ֹ
לז( ִאם ִּתזְ ּכ ּו ִל ְ ׁשמֹר אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ָע ִתיד הַ ָק ָּב"ה ִל ּ ֵתן לָ כֶ ם
עולָ ם חָ ָד ׁש,
בות ,אֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל ,ע ֹולָ ם הַ ָּבאֹ ,
טו ֹ
ו' ִמ ּד ֹות ֹ
ַמ ְלכ ּות ּ ֵבית ָ ּד ִודּ ְ ,כהֻ ָּנהּ ,ו ְל ִו ָ ּיה )שם(.
לח( ִאם ִּתזְ כּ ּו ִל ְ ׁשמֹר אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ִּת ָּנ ְצל ּו ִמג' ּ ֻפ ְר ָע ֻנ ּי ֹות,
לו ֶׁשל ָמ ִ ׁשיחַ ּ ,ו ִמ ּי ֹום הַ ִ ּדין
גוגּ ,ומֵ חֶ ְב ֹ
מו ֶׁשל גּ ֹוג ּו ָמ ֹ
ִמ ּי ֹו ֹ
דול )שם(.
הַ ָ ּג ֹ
לט( ִמי ֶׁש ְּמ ַׁש ּ ֵמר אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ְמ ֻרחָ ק ִמן הָ עֲ בֵ ָרה )שם(.
אשית )מכילתא
מ( ֹיום ַׁש ָּבת ָׁשק ּול ְ ּכנֶ גֶ ד ָּכל ַמעֲ ֵ ׂשה ְ ּב ֵר ִ ׁ

יתרו כ(.
עולָ ם הַ ָּבא )שם תשא ל"א(.
מא( ַׁש ָּבת מֵ ֵעין ְק ֻד ּ ַׁשת הָ ֹ
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מוסֶ פֶ ת ְק ֻד ּ ָׁשה ְליִ שְׂ ָראֵ ל )שם(.
מב( הַ ּ ַׁש ָּבת ֹ
מג( ָּכל הַ ְמ ַׁש ּ ֵמר הַ ּ ַׁש ָּבת ְ ּכ ִא ּל ּו ָע ָ ׂשה הַ ּ ַׁש ָּבת )שם(.
מד( ָּכל הַ ְמ ַׁש ּ ֵמר ַׁש ָּבת ַאחַ ת ְ ּכ ִת ְקנָ ּה ַמעֲ לֶ ה ָעלָ יו הַ ָּכת ּוב
מו ַעד
עולָ ֹ
תות ִמ ּי ֹום ֶׁש ָּב ָרא הַ ָק ָּב"ה אֶ ת ֹ
ְ ּכ ִא ּל ּו ׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּב ֹ
ֶׁש ִ ּי ְחי ּו הַ ּ ֵמ ִתים )שם(.
מה( אֵ ין ַׁש ָּבת ְ ּבטֵ לָ ה ִמ ִ ּישְׂ ָראֵ לְ ,וכֵ ן ְ ּבכָ ל ָ ּדבָ ר ֶׁש ּ ָמ ְסר ּו
גון ַׁש ָּבת ּו ִמילָ ה ִנ ְת ַק ּיֵם ְ ּבי ָָדן ְואֵ ין
יִ שְׂ ָראֵ ל נַ ְפ ָׁשם ָעלָ יו ְ ּכ ֹ
נִ ּ ָט ִלין )שם(.
מו( ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ִ ּנ ַ ּד ְל ְ ּדל ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ִמן הַ ִּמ ְצ ֹות לֹא ָע ְמ ָדה לָ הֶ ם
אֶ ּ ָלא זְ כ ּות ַׁש ָּבת )מכילתא דרשב"י תשא י"ז(.
טו ִבים
מז( ְ ּבנֵ י ס ּו ְר ָיא חַ ִ ּיים ִ ּבזְ כ ּות ֶׁשהֵ ם ְמכַ ְ ּב ִדים ָי ִמים ֹ
תות )פסיקתא רבתי כ"ג(.
ְו ַׁש ָּב ֹ
לו
מח( ָּכל ֶׁשה ּוא ִמ ְת ַע ֵּנג ְ ּב ַׁש ָּבתׁ ,ש ֹואֵ לְ ,והַ ָק ָּב"ה ֹנו ֵתן ֹ
ִמ ְ ׁשאֲ ֹ
לו ָתיו )פסיקתא רבתי כ"ג(.

ל
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רות ,אֲ ִפ ּל ּו ָ ּדבָ ר אֶ חָ ד ִאם ִק ּי ְַמ ּ ֶתם
מט( ִ ּב ּ ַט ְל ּ ֶתם ָּכל הַ ִ ּד ְ ּב ֹ
סולֵ חַ לָ כֶ םְ ,ואֵ יזֶה ּו הַ ָ ּדבָ רֹ ,יום הַ ּ ַׁש ָּבת )שם כ"ח(.
אֲ נִ י ֹ
לו ָי ָמיו
יכין ֹ
תות ַמאֲ ִר ִ
נ( ָּכל הַ ְמבָ ֵר ְך ַעל הַ ּיַיִ ן ְ ּבלֵ ילֵ י ַׁש ָּב ֹ
ּו ְ ׁש ֹנו ָתיו )פרקי דרבי אליעזר י"ח(.
יה ּנֹם
נא( ִ ּבזְ כ ּות ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת נִ ּצ ֹול ָא ָדם ִמ ִ ּדינָ ּה ֶׁשל ֵּג ִ
)שם י"ט(.
נב( ָּכל הַ ְמ ַע ֵּנג אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ְ ּכ ִא ּל ּו ה ּוא ְמכַ ּ ֵבד ְלהַ ָק ָּב"ה
)תנא דבי אליהו רבה כ"ו(

נג( ִה ְתנָ ה הַ ָק ָּב"ה ִעם ַא ְב ָרהָ ם ֶׁש ִ ּבזְ כ ּות ִמילָ ה ְו ַׁש ָּבת ֵאין
יה ּנֹם )אגדת בראשית ל"ד(.
ָּבנָ יו י ֹו ְר ִדין ְלגֵ ִ
רות
רות ֶׁשל ַׁש ָּבת אֲ נִ י ַמ ְראֶ ה לָ כֶ ם נֵ ֹ
נד( ִאם ְ ׁש ַמ ְר ּ ֶתם נֵ ֹ
ֶׁשל ִצ ּי ֹון )ילקוט בהעלותך תשי"ט(.
יה ּנֹם נִ ּד ֹו ִניןּ ,ו ְב ַׁש ָּבת
מות הַ ּ ָׁשנָ ה ֹיו ְר ֵדי ֵּג ִ
נה( ָּכל יְ ֹ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ַעד ֶׁשהַ ְּס ָד ִרים נִ ְ ׁשלָ ִמים אֵ ינָ ם ִנ ּד ֹונִ ים
ּו ְב ֹ
)ילקוט איוב תתקנ"ו(.
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לום שריא
נו( ַּכד אתקדש יומא במעלא ַׁש ְ ּב ָתא סֻ ַּכת ָׁש ֹ
ואתפריסת ְ ּב ָע ְל ָמא )זוהר הקדוש בראשית מ"ח(.
נז( ָּכל שיתא י ּו ָמא מתברכאן ִמ ּי ּו ָמא שביעאה )זוהר

הקדוש שמות ס"ג(.
עולָ ם ְק ֻד ּ ַׁשת הַ ָק ָּב"הְ ,ק ֻד ּ ַׁשת ַׁש ָּבת
נח( ג' ְק ֻד ּׁש ֹות ָּב ֹ
ּו ְק ֻד ּ ַׁשת יִ שְׂ ָראֵ ל )אותיות דרבי עקיבא ש(.
דו ׁש ְ ּב ִע ְניַן ַׁש ָּבת:
ְלהַ ּ ָלן ִמ ּ ֵספֶ ר זֹהַ ר הַ ָ ּק ֹ
ידה ּת ֹו ָרה ֶׁש ַ ּיעֲ בֹר עֲ לֵ יהֶ ם ַׁש ָּבת
א( ָּב ָא ָדם ּובַ ְ ּבהֵ ָמה ִה ְק ּ ִפ ָ
ַאחַ תָּ ,ב ָא ָדם ְ ּב ִרית ִמילָ ה ְלח יָ ִמיםּ ,ו ְבהֵ ָמה ָרא ּוי
ְלהַ ְק ָרבָ ה ַרק ְל ַאחַ ר ח' ָי ִמים )ח"ג צ"א.(.
ב( הָ אֱ מ ּונָ ה ְק ׁש ּו ָרה ְ ּב ַׁש ָּבת )ח"ג צ"ד.(:
ג( אֵ ׁש הַ ְּק ֻד ּ ָׁשה ִעם הַ ּ ַׁש ָּבת אֲ ח ּוזִ ים זֶה ָּבזֶה )ח"ג רנ"ד.(:
ד( ַׁש ָּבת מֵ ִגין ִמ ָּכל ִס ְט ִרין ִ ּב ִ ׁ
ישין )תקוני זוהר מז"ח
קס"ח.(:

לב

חלק א'

ה( ָּכל הַ ְ ּב ִרי ָאה הָ יְ ָתה ּ ָתל ּוי ְ ּב ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת )ח"א ה.(:
ו( ְ ּב ַׁש ָּבת ִמ ְת ָּב ְר ִכין ָּכל ו' יְ מֵ י הַ ּ ָׁשב ּו ַע )ח"ב ס"ג.(:
יעי ְּתל ּויִ ים
ז( ָּכל הַ ְ ּב ָרכָ ה ֶׁש ְּל ַמ ְעלָ ה ְו ֶׁש ְּל ַמ ּ ָטה ַּב ּי ֹום הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
)ח"ב פ"ח(.

מות )ח"ג צ"ד.(:
עולָ ֹ
ח( ְ ּב ַׁש ָּבת ִמ ְת ַמ ְּל ִאים ְ ּב ָרכָ ה ְ ּבכָ ל הָ ֹ
ט( ִאם יִ שְׂ ָראֵ ל הוו ְמ ַק ְ ּי ִמין ַׁש ָּבת ַאחַ ת ְ ּכ ִה ְלכָ ָתן ִמ ָ ּיד הוו
נִ ְג ָא ִלין )תקוני זוהר תקון כ"א נ"ז.(.
יה ּנֹם מֻ ְכ ּ ָת ִרין הֵ ם ְ ּב ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת
י( אֲ ִפ ּל ּו הָ ְר ָׁש ִעים ֶׁש ַּב ֵּג ִ
ְו ׁש ֹו ְק ִטין ְו ֹנו ִחין )זוהר חדש בראשית כ"ב.(.
יה ּנֹם ְולֹא הַ ְממֻ ִ ּנים ֶׁש ּל ֹו
ינו ׁש ֹולֵ ט לֹא הַ ֵּג ִ
יא( ְ ּב ַׁש ָּבת אֵ ֹ
)תקוני זוהר תקון כ"ד ס"ט ,:וזוהר הקדוש ח"ב פ"ח :ק"ל.(.
יה ּנֹם )ח"ג צ"ד.(:
יב( ְ ּב ַׁש ָּבת נָ ִחים ְר ָׁש ִעים ֶׁש ַּב ֵּג ִ
תות )ח"א י"ד.(:
יה ּנֹם ִל ְמחַ ְּללֵ י ַׁש ָּב ֹ
קום ְמיֻחָ ד ַּב ֵּג ִ
יג( ָמ ֹ
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יד( הַ ּמ ֹו ִציא ִמ ּ ִפיו ִ ּדבּ ּו ֵרי חֹל ְ ּב ַׁש ָּבת ְמחַ ּ ֵלל הַ ּ ַׁש ָּבת )ח"ב

ס"ג ,:תקוני זוהר תקון מ"ח פ"ח.(:
טו( ְ ּב ַׁש ָּבת אֵ ין ִ ּדין לֹא ְל ַמ ְעלָ ה ְולֹא ְל ַמ ּ ָטה )ח"ג רפ"ח.(:
ינים נִ ְכ ּ ִפים )ח"ב פ"ח.(:
טז( ְ ּב ַׁש ָּבת ָּכל הַ ִ ּד ִ
תו
עו ֶ ׂשה ִ ּד ָירה ְ ּב ִלבּ ֹו ְלהַ ָק ָּב"ה ּו ְ ׁש ִכינָ ֹ
מו ֶׁשהָ ָא ָדם ֹ
יז( ְ ּכ ֹ
לו ִ ּד ָירה
תותֵ ּ ,כן הַ ָק ָּב"ה מֵ ִכין ֹ
רות ִע ּמ ֹו ְ ּב ַׁש ָּב ֹ
ֶׁש ּי ּו ְכל ּו ִל ְ ׁש ֹ
עולָ ם הַ ָּבא )זוהר חדש תקון קל"ז(.
ָּב ֹ
או ָת ּה אֶ ּ ָלא
יסין ֹ
עולָ ם אֵ ין ַמ ְכ ִנ ִ
יח( ַׁש ָּבת ִהיא ַּכ ּ ָלהּ ,ו ְל ֹ
בו ָד ּה ְ ּכ ִפי ְרא ּו ָיה לָ ּה )זוהר חדש רות
ְ ּב ִד ָירה ְמ ֻת ֶ ּקנֶ ת ִל ְכ ֹ

כ"ג.(:
ֵש הֵ יכָ ל ְמיֻחָ ד עֲ ב ּו ָרם )ח"ג
יט( הָ ָר ִצים ִל ְד ָר ָׁשה ְ ּב ַׁש ָּבת י ׁ

רכ"ט.(:

לד

חלק א'

בוד
אות ִל ְכ ֹ
כ( ָּכל ַמה ּׁ ֶש ּמ ֹו ִציא הָ ָא ָדם ַעל ַמאֲ כָ ִלים ּו ַמ ְ ׁש ָק ֹ
לו ִ ּכ ְפלֵ י
הַ ּ ַׁש ָּבת ה ּוא ַמ ְלוֶ ה אֶ ת הַ ָק ָּב"הְ ,והַ ָק ָּב"ה ַמחֲזִ יר ֹ
ִ ּכ ְפלַ יִ ם )ח"ב רנ"ה.(.
לו
יפין ֹ
מו ִס ִ
כא( ָּכל הַ ּמ ֹו ִסיף ְ ּב ַמאֲ כָ ִלים ְו ַתעֲ נ ּו ִגים ְ ּב ַׁש ָּבת ֹ
לו )תקוני זוהר מז"ח קנ"ה.(.
ְוכָ ל הַ גּ ֹו ֵר ַע גּ ֹו ְר ִעין ֹ
כב( ַׁש ָּבת ִהיא שִׂ ְמחַ ת הַ ָק ָּב"ה ְוהַ ּ ְ ׁש ִכינָ ה שִׂ ְמחַ ת ֶע ְל ֹיו ִנים
ְו ַת ְח ּת ֹונִ ים )ח"ג צ"ד.(:
כג( ְ ּב ַׁש ָּבת צָ ִר ְ
תות
יך ְל ַת ֵ ּקן ְמ ִס ָּבה נָ ָאה ְ ּבכַ ּ ָמה ָּכ ִרים ּו ְכ ָס ֹ
לו ַּב ַּביִ ת )ח"ג רע"ב.(:
מות ִמ ָּכל ֶׁש ּי ֵׁש ֹ
ְמ ֻר ָ ּק ֹ
טוב יִ שְׂ ָראֵ ל הֵ ם ְ ּבחֵ ר ּות ִמ ָּכל אֻ ּמ ֹות
כד( ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ֹיום ֹ
עולָ ם )ת"ז מז"ח
עולָ ם ְואֵ ינָ ם יְ ֵר ִאים ִמ ָּכל הַ ְּמצֵ ִרים ָּב ֹ
הָ ֹ

קנ"ח.(:
כה( ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת ִנ ְ ׁש ָּכ ִחים בּ ֹו ָּכל הַ ַ ּצ ַער ְורֹגֶ ז ְודֹחַ ק ְ ּבכָ ל
הָ ֹ
עולָ ם ִ ּכי ִהיא ֹיו ָמא ְ ּד ִה ּל ּולָ א ֶׁשל הַ ָק ָּב"ה )ח"ג צ"ה.(.
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כו( ָּכל יְ מֵ י הַ ּ ָׁשב ּו ַע ְמ ַק ְ ּב ִלים ֶׁשפַ ע ִמן ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת )ח"א

ע"ה.(:
יר ּ ַׁשת
כז( ַא ְ ׁש ֵריהֶ ם יִ שְׂ ָראֵ ל ֶׁש ּזָכ ּו ִלנְ חֹל אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ִל ֻ
עולָ ִמים )ח"ב ר"ז.(:
ֹ
קו ֶׁשל ִמי ֶׁש ּז ֹוכֶ ה ְלכַ ּ ֵבד ֶאת הַ ּ ַׁש ָּבת ַא ְ ׁש ָריו
כח( ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ֹ
עולָ ם הַ ָּבא )ח"ב ס"ד .ר"ז.(.
עולָ ם הַ ּזֶה ְו ַא ְ ׁש ָריו ָּב ֹ
ָּב ֹ
כט( ְ ּכ ֶׁש ָא ָדם ְמכַ ּ ֵבד אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ִ ּב ְ ׁשלֵ מ ּות ָּכ ָרא ּוי ,הַ ָק ָּב"ה
ָ
קו ֵרא ָעלָ יו ַ
ֹ
"ע ְב ִ ּדי ָא ּ ָתה יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ֶׁשר ְ ּבך אֶ ְת ּ ָפ ָאר" )ח"ב
ר"ט.(.
תו
או ֹ
תוּ ,ו ְמ ַע ֵּנג ֹ
או ֹ
ל( ָּכל ִמי ֶׁש ּׁש ֹומֵ ר הַ ּ ַׁש ָּבת ּו ְמכַ ּ ֵבד ֹ
קום
לו ָמ ֹ
דו ֶׁשל הַ ָק ָּב"הָּ ,כ ְך הַ ָק ָּב"ה ֹנו ֵתן ֹ
בו ֹ
ִ ּב ְ ׁש ִביל ְ ּכ ֹ
עולָ ם )תיקוני זוהר
יעת זֶה הָ ֹ
יג ַ
נֹחַ ְל ַמ ְעלָ ה ְונָ ח ִ ּב ְמנ ּוחָ ה ִמ ִ

תקון ע ,קל"א.(.

לו

חלק א'

תו
עו ֶ ׂשה נַ חַ ת ר ּוחַ ְלהַ ָק ָּב"ה ּו ְ ׁש ִכינָ ֹ
מו ֶׁשהָ ָא ָדם ֹ
לא( ְ ּכ ֹ
עולָ ם הַ ָּבא )ז"ח
תו ָּב ֹ
לו הַ ָק ָּב"ה ּו ְלז ּוגָ ֹ
עו ֶ ׂשה ֹ
ְ ּב ַׁש ָּבתָּ ,כ ְך ֹ
בתיקונים קל"ז.(:
עולָ ם ְוה ּוא ְ ּכלַ ל ָּכל הַ ּת ֹו ָרה
רון הַ ְּמנ ּוחָ ה ָּב ֹ
לב( ַׁש ָּבת זִ ְכ ֹ
)ח"ב צ"ב.(.
אור
מות ִ ּב ְכתֹנֶ ת ֹ
טוב ִמ ְתלַ ְ ּב ִ ׁשין הַ ְ ּנ ָׁש ֹ
לג( ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ֹיום ֹ
)תיקוני זוהר בה"ק י"א.(.
או ִ ּב ְגוָ ִנים נָ ִאים
לד( ְ ּב ַׁש ָּבת י ֵׁש ִל ְלבּ ֹׁש ַמ ְלבּ ּו ִ ׁשים ְלבָ ִנים ֹ
)ז"ח יתרו נ"א.(.
תו
לו נֶ פֶ ׁש הַ יְ ֵת ָרה ְל ִפי ַמ ְד ֵרגָ ֹ
לה( ְלכָ ל אֶ חָ ד ֹנו ְתנִ ין ֹ
תו )ח"ג משנה ברורה.(:
ּו ִמ ָ ּד ֹ
לו( ַעל יְ ֵדי נְ ָׁש ָמה יְ ֵת ָרה ִנ ְ ׁש ָּכ ִחים ָּכל ִענְ יְ נֵ י חֹל ְוכָ ל
צַ ַער ְוצָ ָרה )ח"א מ"ח.(:
לז( ְ ּב ַׁש ָּבת ֹנו ְת ִנין לָ ָא ָדם נְ ָׁש ָמה ַאחֶ ֶרת ,נְ ָׁש ָמה ֶע ְל ֹיונָ ה,
נְ ָׁש ָמה ֶׁש ָּכל ְ ׁשלֵ מ ּות ָּב ּה ֻ ּד ְג ַמת ֹ
עולָ ם הַ ָּבא )ח"ב פ"ח.(:
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בוד ַׁש ָּבת
רואֶ ה ֶׁש ָעשׂ ּו ִ ׁשנּ ּוי ִל ְכ ֹ
לח( כשהסטרא אחרא ֹ
ְ ּבכָ ל ָ ּדבָ רּ ִ ,ב ְלב ּו ׁש ּו ַמאֲ כָ לֵ ,אין לָ הֶ ם ְר ׁש ּות ְל ִה ְת ָק ֵרב
)תיקוני זוהר תקון ר"א ,נ"ז(.
יטה
לו ְ ׁש ִל ָ
יטה לס"מְ ,ואֵ ין ֹ
טוב אֵ ין ְ ׁש ִל ָ
לט( ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ֹיום ֹ
יה ּנֹם )ח"ג רמ"ג(.
ַּב ֵּג ִ
כול ְל ִה ְת ַק ּיֵם
עולָ ם לֹא הָ ָיה ָי ֹ
מ( ְ ּכ ֶׁש ָּב ָרא הַ ָק ָּב"ה אֶ ת הָ ֹ
לום ֶׁשה ּוא הַ ּ ַׁש ָּבת )ח"ג קע"ו.(:
ַעד ֶׁש ָּב ָאה ְו ָׁש ָרה עֲ לֵ יהֶ ם ָׁש ֹ
עולָ ם הַ ָּבא ה ּוא )ח"א מ"ח ,ז"ח .בראשית
מא( ַׁש ָּבת ֻ ּד ְג ַמת ֹ

כ"א.(:
מב( ְ ּב ַׁש ָּבת ָמצ ּוי הַ ּ ְ ׁש ִמ ָירה ְל ַעם הַ ּק ֶֹד ׁש )ח"ב ר"ה.(.
ֲנות ַמ ְל ָא ִכים ְמ ׁש ֹו ְט ִטין ְלכָ אן ּו ְלכָ אן ְל ַע ּ ֵטר
מג( ַּכ ּ ָמה ַמח ֹ
רות )ח"ב קל"ו.(.
מות הַ יְ ֵת ֹ
אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ְ ּנ ָׁש ֹ
לו ָתם
מד( הַ ְמ ַע ְ ּנ ִגים אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת הַ ָק ָּב"ה ֹנו ֵתן לָ הֶ ם ִמ ְ ׁשאֲ ֹ
)תיקוני זוהר נ י"ח ל"ג.(:

לח

חלק א'

ינו ֹנו ֵתן ְל ִה ּת ֹו ֵקד ִ ּבנְ הַ ר ִ ּדינ ּור
עומֵ ד ְואֵ ֹ
מה( ַמ ְל ָא ְך אֶ חָ ד ֹ
אֶ ת ָּכל אֵ ּל ּו ֶׁש ִּק ְ ּימ ּו עֹנֶ ג ַׁש ָּבת ָּכ ָרא ּוי )ח"ב רנ"ב.(:
מו( ְ ּכ ֶׁש ָּבא הַ ּ ַׁש ָּבת ַמ ְל ָא ִכים ַמעֲ ִב ִירים ִמ ִ ּישְׂ ָראֵ ל ָּכל ֶעצֶ ב
יעה ּו ְמ ִריר ּות הַ ֶּנפֶ ׁש ְוכָ ל ַּכ ַעס )ח"ב רנ"ו.(.
יג ָ
ִו ִ
מז( ַא ְ ׁש ֵריהֶ ם יִ שְׂ ָר ֵאל ֶׁש ָרצָ ה ָּבהֶ ם הַ ָק ָּב"ה ְונָ ַתן לָ הֶ ם
הַ ּ ַׁש ָּבת ֶׁשה ּוא ְק ֻד ּ ָׁשה ִמ ּ ְ ׁש ָאר הַ ָ ּי ִמים )ח"ב מ"ז.(.
אש ֹונָ ה לֹא ָׁש ְל ָטה
מח( ִא ְל ָמלֵ א ָׁש ְמר ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ַׁש ָּבת ִר ׁ
ָּבהֶ ם ׁש ּום אֻ ּ ָמה ְולָ ׁש ֹון )ז"ח בשלח ל"ז.(:
אומֵ ר
רואֶ ה ִא ּמ ֹו ְמ ַד ּ ֶב ֶרת ְ ּב ַׁש ָּבת הָ יָה ֹ
מט( ר"ש ְ ּכ ֶׁשהָ יָה ֹ
לָ ּה ִא ּ ָמא ִ ׁש ְת ִקי ַׁש ָּבת ה ּוא ְו ָאס ּור )ח"א ל"ב.(.
נ( נֶ פֶ ׁש יְ ֵת ָרה נִ ּת ֹו ְספָ ה לָ ָא ָדם ְ ּב ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת ֹזו ר ּוחַ הַ ּק ֶֹד ׁש
תו
או ֹ
דו ׁש ְוה ּוא מֵ ֹ
ֶׁש ּׁש ֹו ָרה ָעלָ יו ּו ַמ ְכ ִּתיר לָ ָא ָדם ְ ּבכֶ ֶתר ָק ֹ
יקים לֶ ָע ִתיד לָ בֹא )ז"ח
רות ַעל הַ ַ ּצ ִ ּד ִ
ר ּוחַ ֶׁש ָע ִתיד ִל ְ ׁש ֹ

בראשית כ"א.(:
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לט

נא( ִל ְדבַ ר ִמ ְצוָ ה אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ַׁש ָּבת ִמ ְצוָ ה לָ ר ּוץ )ז"ח נ"ח.

כ"ח.(.
חו ֶׁשל
מו ִ ׁש ְב ֹ
נב( אֵ ין ְל ָך ֶׁשבַ ח ְו ִק ּל ּוס ִל ְפנֵ י הַ ָק ָּב"ה ְ ּכ ֹ
לו ְ ּכאֶ חָ ד,
ַׁש ָּבת ,הָ ֶע ְל ֹיו ִנים ְוהַ ּ ַת ְח ּת ֹו ִנים ּ ֻכ ּ ָלם ְמ ַׁש ְ ּב ִחין ֹ
מו ֶׁשל הַ ּ ַׁש ָּבת ַמ ּ ָמ ׁש ְמ ַׁש ּ ֵבחַ
וַ אֲ ִפ ּל ּו ֹיו ֹ

לו )זוהר חדש
ֹ

בראשית כ"ב.(.
ש ָטן ְואֵ ין ַמ ִ ּזיק ַׁש ִּליט ְ ּב ֹיו ָמא ְ ּד ַׁש ְ ּב ָתא )ח"ג
נג( אֵ ין ָ ׂ

רע"ג.(.
טו ִבים
תות ְויָ ִמים ֹ
נד( לֹא זָ ָזה ְ ׁש ִכינָ ה ִמ ִ ּישְׂ ָראֵ ל ְ ּבכָ ל ַׁש ָּב ֹ
וַ אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּדחֹל )ח"ג קע"ט.(:
טוב )ח"ג
נה( הַ ּ ְ ׁש ִכינָ ה ׁש ֹומֶ ֶרת ְל ׁש ֹו ְמ ֵרי ַׁש ָּבת ְו ֹיום ֹ

קע"ט.(:
מו ֶׁשל הַ ָק ָּב"ה )ח"ב פ"ח.(:
נ ּו( ַׁש ָּבת ְ ׁש ֹ

מ

חלק א'

יתו ְ ּבשִׂ ְמחָ ה ּו ְמ ַק ּ ֵבל הַ ּ ַׁש ָּבת ְ ּבשִׂ ְמחָ ה
נז( ְ ּכ ֶׁש ָא ָדם נִ ְכנָ ס ְלבֵ ֹ
אומֶ ֶרת זֶה
או ָת ּה ָׁש ָעה הַ ּ ְ ׁש ִכינָ ה ֹ
ְוה ּוא ְו ִא ְ ׁש ּת ֹו ְ ּבשִׂ ְמחָ הֹ ,
ֶׁש ִּלי ה ּוא )זוהר חדש אחרי ס.(.
קום ְ ּב ַׁש ָּבת יִ ְהיֶה ְ ּבשִׂ ְמחָ ה
נח( ִאם ה ּוא ָעצֵ ב ְ ּבחֹל ִמ ָּכל ָמ ֹ
)תיקוני זוהר ת"ק כ"א .נ"ז.(.
טוב לָ ָא ָדם
עו ֶ ׂשה הָ ָא ָדם אֵ ין ֹ
טו ִבים ֶׁש ֹ
נט( ִמ ָּכל הַ ּ ַמעֲ שִׂ ים ֹ
אות שִׂ ְמחָ ה
ּ ַתחַ ת הַ ּׁ ֶשמֶ ׁש ִ ּכי ִאם לֶ אֱ כֹל ְו ִל ְ ׁש ּת ֹות ּו ְלהַ ְר ֹ
תות ְויָ ִמים ֹ
ְ ּב ַׁש ָּב ֹ
טו ִבים )ח"ב רנ"ה.(.
יה ּנֹם ְ ׁשמ ּו ִרים הֵ ם ְ ּב ַׁש ָּבת )ח"א
ס( אֲ ִפ ּל ּו הָ ְר ָׁש ִעים ֶׁש ַּב ֵּג ִ

מ"ח.(.
סא( ְ ּב ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת ָּכל הַ ּ ְ ׁש ָע ִרים ּ ְפת ּו ִחין )ח"א ע"ה.(:
עו ְס ִקים ַּב ּת ֹו ָרה ְ ּב ַׁש ָּבת ֹיו ֵתר
סא( ַא ְ ׁש ֵריהֶ ם ֶׁשל אֵ ּל ּו ֶׁש ֹ
ִמ ּ ְ ׁש ָאר הַ ָ ּי ִמים )ח"ג ע"ד.(.
דות הַ ּת ֹו ָרה בּ ֹו
סו ֹ
סב( ַׁש ָּבת ה ּוא ְ ּכלַ ל ָּכל הַ ּת ֹו ָרהְ ,וכָ ל ֹ
ְּתל ּויִ יםְ ,ו ִק ּי ּום ַׁש ָּבת ְ ּכ ִק ּי ּום ָּכל הַ ּת ֹו ָרה )ח"ב צ"ב(.
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מא

סג( ְ ׁשק ּולָ ה ַׁש ָּבת ְ ּככָ ל הַ ּת ֹו ָרה ּ ֻכ ּ ָל ּהְ ,והַ ּׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּבת
ְ ּכ ִא ּל ּו ׁש ֹומֵ ר ָּכל הַ ּת ֹו ָרה )ח"ב מ"ז .קנ"א.(.
ֲש ּו ִבים ְלהַ ָק ָּב"ה
טו ִבים ח ׁ
תות ְויָ ִמים ֹ
טות ְ ּד ַׁש ָּב ֹ
סד( הַ ח ֲָר ֹ
ֹיו ֵתר ִמ ָּכל ִמינֵ י ְ ּב ָ ׂש ִמים )ח"ג רמ"ג.(.
סה( ָּכל הָ אֱ מ ּונָ ה ִ ּב ְסעֻ ַ ּדת ַׁש ָּבת ָמצ ּוי )ח"ג רפ"ח.(:
ְ

סו( ִ ּב ְסעֻ ַ ּדת ַׁש ָּבת ִנ ָּכ ִרים יִ שְׂ ָראֵ ל ֶׁשהֵ ם ְ ּבנֵ י הַ ּ ֶמלֶ ך )ח"ב

פ"ח.(:
סז( ְסעֻ ַ ּדת ַׁש ָּבת ֶׁשל יִ שְׂ ָראֵ ל ה ּוא ְולֹא ֶׁשל הַ גּ ֹויִ ם )ח"ב

פ"ח.(:
יסין
תות ַמ ְכנִ ִ
סח( ָּכל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ֹנות ֶׁש ְּמסַ ְ ּד ִרים ְ ּבנֵ י ָא ָדם ְ ּב ַׁש ָּב ֹ
קו ֶׁשל הָ ָא ָדם אֲ ֶׁשר ׁ ֻש ְלחָ ֹנו
או ָתן ְ ּבהֵ יכָ ל אֶ חָ דְ ,ו ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ֹ
ֹ
ֹחו )ח"ב ר"ד.(.
נִ ְראֶ ה ָׁשם ְ ּבלֹא בּ ּו ָׁשה ָּכ ָרא ּוי ,כ"א ְ ּכ ִפי כּ ֹ
לות ְוהַ ָק ָּב"ה ׁש ֹואֵ ל
עו ֹ
מות ֹ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת הַ ְ ּנ ָׁש ֹ
סט( ְ ּב ֹ
ְלכֻ ּ ָלםַ ,מה ִח ַ ּד ְ ׁש ּ ֶתם ַּב ּת ֹו ָרה ְ ּבזֶה הָ ֹ
עולָ ם )ח"ג קע"ג.(.

מב
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אות
יכין יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִה ְת ַע ּ ֵכב ְולֹא ְלהַ ְר ֹ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ְצ ִר ִ
ע( ְ ּב ֹ
ְ ּכ ִא ּל ּו ּד ֹוח ֲִקים אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת )ח"ב ר"ז.(.
עולָ ם,
טות ָּב ֹ
אות ּו ְמ ׁש ֹו ְט ֹ
חות ֹיו ְצ ֹ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת הָ ר ּו ֹ
עא( ְ ּב ֹ
ּו ִב ְ ׁש ִביל ּ ֵכן ִּת ְּקנ ּו ִ ׁשיר ֶׁשל ּ ְפגָ ִעים )ח"א מ"ח.(.
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ּפ ֹו ְת ִחין יִ שְׂ ָראֵ ל ְוה ּוא ַרח ּוםּ ִ ,ב ְ ׁש ִביל
עב( ְ ּב ֹ
מו )ח"ב ר"ז.(:
קו ֹ
חוזֵר ִל ְמ ֹ
ֶׁשהַ ִ ּדין ֹ
יהי נ ַֹעם ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִ ּנ ָּנצֵ ל
לו ַמר ִו ִ
עג( ְ ּכ ֶׁש ּי ֹוצֵ א הַ ּ ַׁש ָּבת י ֵׁש לָ נ ּו ֹ
או ֹ
מֵ ֹ
תו הָ עֹנֶ ׁש ֶׁשל הָ ְר ָׁש ִעים )ח"א קצ"ז.(:
יע הַ ִ ּצבּ ּור
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת טֶ ֶרם ֶׁש ִה ִ ּג ַ
עד( ִמי ֶׁש ּ ַמ ְד ִליק הַ ֵּנר ְ ּב ֹ
יה ּנֹם ֶׁש ּי ְֻדלַ ק
דו ׁש גּ ֹו ֵרם ְל ֵא ׁש הַ ֵּג ִ
ִל ְק ֻד ּ ָׁשה ֶׁשל ְו ַא ּ ָתה ָק ֹ
תוּ ִ ,כי ֵאין
או ֹ
יה ּנֹם ְמ ַק ְּל ִלין ֹ
טֶ ֶרם זְ ַמנּ ֹו ְוהָ ְר ָׁש ִעים ֶׁש ַּב ֵּג ִ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ַעד ְל ַאחַ ר ֶׁש ִה ְב ִ ּדיל ּו יִ שְׂ ָראֵ ל
ְלהַ ְד ִליק הַ ֵּנר ְ ּב ֹ
ַּב ְּת ִפ ּ ָלה ְו ַעל הַ כּ ֹוסּ ִ ,כי ַעד ָאז עֲ ַדיִ ן ְק ֻד ּ ַׁשת הַ ּ ַׁש ָּבת
או ְמ ִרים הַ ְּק ֻד ּ ָׁשה
ׁש ֹולֵ ט ,אֲ בָ ל ִאם ַמ ְמ ִּתין ַעד ֶׁשהַ ִ ּצבּ ּור ֹ
יקין עֲ לֵ יהֶ ן אֶ ת הַ ִ ּדין
דו ׁש ָאז הָ ְר ָׁש ִעים ַמ ְצ ִ ּד ִ
ֶׁשל ְו ַא ּ ָתה ָק ֹ
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מג
ָ

כות ֶׁשל ְויִ ּ ֶתן ְלך )ח"א
תו ָא ָדם ְ ּבכָ ל הַ ְ ּב ָר ֹ
או ֹ
ּו ְמבָ ְר ִכין ְל ֹ

י"ד.(:
רות
רות ַּבעֲ ָט ֹ
לות ּו ִמ ְת ַע ְּט ֹ
עו ֹ
מות ֹ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת הַ ְ ּנ ָׁש ֹ
עה( ְ ּב ֹ
דו ׁש ֹות ְל ַמ ְעלָ ה )ח"ב צ"ח.(.
ְק ֹ
בו ָדה ַאחַ ר
דול נִ ְכנָ ס לָ עֲ ֹ
דולָ ה ַׁש ָּבת ֶׁשאֵ ין כּ ֹהֵ ן ָ ּג ֹ
עו( ְ ּג ֹ
תו ַעד ֶׁש ּ ַתעֲ בֹר ָעלָ יו הַ ּ ַׁש ָּבת )מדרש המובא באור
ְמ ִ ׁשיחָ ֹ
עולם שבסוף ספר ראשית חכמה ,וכן כתב הרמב"ם להלכה

הלכות כלי המקדש פ"ד הלכה י"ג(.
טו ִבים
דולָ ה ַׁש ָּבת ֶׁש ְ ּכ ֶׁש ִ ּנ ְת ַ ּד ְל ְ ּדל ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ַמעֲ שִׂ ים ֹ
עז( ְ ּג ֹ
לֹא ָע ְמ ָדה לָ הֶ ם אֶ ּ ָלא זְ כ ּות ַׁש ָּבת )שם(.
דולָ ה ַׁש ָּבת ֶׁשאֵ ינָ ּה נִ ְדחֵ ית אֶ ּ ָלא ִמ ּ ְפנֵ י סַ ָּכנַ ת נְ פָ ׁש ֹות
עח( ְ ּג ֹ
)שם(.
עט( ְ ּב ַׁש ָּבת ַמחֲזִ ִירין ְליִ שְׂ ָראֵ ל הַ ּ ְ ׁשנֵ י ְ ּכ ָת ִרים ֶׁשל נַ עֲ ֶ ׂשה
ְו ִנ ְ ׁש ַמע )מדרש מובא ברמתים צופים על תנא דבי אליהו

זוטא ח"ב אות י"ב(.

מד
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תו ְך ָ ׂש ֵדה ּו
לו ּ ֶפ ֶרץ ְ ּב ֹ
פ( ַמעֲ ֶ ׂשה ְ ּבחָ ִסיד אֶ חָ ד ֶׁש ִ ּנ ְפ ְרצָ ה ֹ
תו
או ֹ
ְו ִנ ְמלַ ְך ָעלָ יו ְלגָ ְד ָר ּה ְונִ זְ ַּכר ֶׁש ּ ַׁש ָּבת ה ּוא ְונִ ְמנַ ע ֹ
לו נֵ ס ְו ָע ְל ָתה בּ ֹו צָ לָ ף ּו ִמ ּ ֶמ ָּנה
חָ ִסיד ְולֹא ִ ּג ְ ּד ָר ּהְ ,ונַ עֲ ָ ׂשה ֹ
תו ּופַ ְרנָ סַ ת ַא ְנ ֵׁשי ּ ֵב ֹ
הָ יְ ָתה ּ ַפ ְרנָ ָס ֹ
יתו )שבת ק"ג.(:
מוצָ אֵ י
פא( י ֵׁש ָ ּדג ֶׁש ּׁש ֹובֵ ת ְ ּב ַׁש ָּבת ַעל שְׂ פַ ת הַ ָ ּים ַעד ֹ
ַׁש ָּבתְ ,ו ֵׁשם הַ ָ ּדג ַׁש ְ ּב ַת"י )ס התגין(.
ֹאש ח ֶֹד ׁש )פסיקתא הובא
יה ּנֹם ׁש ֹובֵ ת ְ ּב ַׁש ָּבת ְור ׁ
אור ֵּג ִ
פב( ֹ

בתוספות ומרדכי פרק ער"פ(.
יה ּנֹםְ ,ולֹא
פג( ְ ּבכָ ל ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת י ֵׁש לָ ְר ָׁש ִעים ְמנ ּוחָ ה ַּב ֵּג ִ
או ָתם ְ ּבכֶ ֶתר ַׁש ָּבת ּובַ ּי ֹום הַ ּ ִ ׁש ּ ִ ׁשי
עוד אֶ ּ ָלא ֶׁש ּ ַמ ְכ ִּת ִירים ֹ
ֹ
מו ֶׁש ּ ָמ ִצינ ּו ַּב ּ ָמן )מדרש מובא
יה ּנֹם ְ ּב ִכ ְפלַ יִ ם ְ ּכ ֹ
נִ ּד ֹו ִנים ַּב ֵּג ִ

בעונג שבת ,ותענוג שבת(.
פד( חַ ָ ּיב ָא ָדם ְל ַק ּ ֵבל ּ ְפנֵ י ַרבּ ֹו ְ ּב ַׁש ָּבת )ראש השנה ט"ז:

סוכה כ"ז(.
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מות ִהזְ ִהיר הַ ָּכת ּוב ַעל
קו ֹ
אומֵ ר ְ ּבכ"ח ְמ ֹ
יעזֶר ֹ
פה( ר' אֱ ִל ֶ
הַ ּ ַׁש ָּבת )מדרש מובא בספר כסאות לבית דוד ,בית ד' שער

כ"ג(.
כות ַׁש ָּבת ִמ ְק ָרא מ ּו ָעט וַ הֲ לָ כָ ה ְמ ֻר ָּבה )חגיגה י.(:
פו( ִה ְל ֹ
מו חַ י ְמחַ ְּל ִלין ָעלָ יו הַ ּ ַׁש ָּבת ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ְ ׁשמֹר
ינוק ּ ֶבן ֹיו ֹ
פז( ִּת ֹ
תות הַ ְר ּ ֵבהּ ָ ,ד ִוד מֶ לֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל מֵ ת אֵ ין ְמחַ ְּל ִלין ָעלָ יו,
ַׁש ָּב ֹ
ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ּ ֵמת ָא ָדם ָּבטֵ ל ִמן הַ ִּמ ְצ ֹות )שבת קנ"א.(:
חו ִלים ְ ּב ַׁש ָּבת
פח( ְ ּבק ִ ֹׁשי ִה ִּתיר ּו ְלנַ חֵ ם אֲ בֵ ִלים ּו ְלבַ ֵ ּקר ֹ
)שבת י"ב.(:
יתה )סנהדרין נ"ח.(:
פט( ַע ּכ ּו"ם ֶׁש ּ ָׁשבַ ת חַ ָ ּיב ִמ ָ
יחין זֶה ִעם זֶהִ ,מי ֶׁש ָּבא
רונָ ה ֹיו ְ ׁש ִבין ּו ְמ ִס ִ
צ( מֶ לֶ ְך ּו ַמ ְט ֹ
יתהָּ ,כ ְך הַ ּ ַׁש ָּבת ּ ֵבין יִ שְׂ ָראֵ ל
מו ּ ֵבינֵ יהֶ ם חַ ָ ּיב ִמ ָ
ּו ַמ ְכנִ יס ַע ְצ ֹ
מו ּ ֵבינֵ יהֶ ם
ְוהַ ָק ָּב"הְ ,ל ִפיכָ ְך ָּכל ַעכּ ּו"ם ֶׁש ָּבא ּו ַמ ְכנִ יס ַע ְצ ֹ
ַעד ֶׁש ּלֹא ִק ּ ֵבל ָעלָ יו לָ מ ּות חַ ָ ּיב ִמ ָ
יתה )מדרש רבה דברים
פ"א(.
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צא( הַ ָק ָּב"ה נָ ַתן לָ ָא ָדם ִמ ְצוַ ת ַׁש ָּבת ְל ָׁש ְמ ָר ּה )מ"ר בראשית

ט"ז.(.
אש ֹון ְו ַעל ַקיִ ן )פרקי
צב( הַ ּ ַׁש ָּבת ִל ּ ֵמד זְ כ ּות ַעל ָא ָדם הָ ִר ׁ

דרבי אליעזר י"ט ,תנחומא בראשית(.
צג( ָׁש ַמר יַעֲ קֹב הַ ּ ַׁש ָּבת ק ֶֹדם ֶׁש ִ ּנ ּ ַתן )מדרש רבה בראשית

פרשה ע"ט(.
עולָ ם
צד( יַעֲ קֹב ֶׁש ָּכת ּוב בּ ֹו ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת יָ ַר ׁש אֶ ת הָ ֹ
ֶׁש ּלֹא ְ ּב ִמ ָ ּדה )מדרש רבה בראשית י"א(.
צה( ֹיוסֵ ף ָׁש ַמר הַ ּ ַׁש ָּבת ַעד ֶׁש ּלֹא נִ ְּתנָ ה )מדרש רבה במדבר

פרשה י"ד תנא דבי אליהו רבה פרק כ"ו(.
בות ָׁש ְמר ּו הַ ּ ַׁש ָּבת )מדרש מובא בספר חמדת צבי,
צו( הָ ָא ֹ

דברי יוסף ,יסוד התורה ,תענוג שבת(.
גו
דו ְ ּכ ִפי כּ ֹח ֲָךְ ,ל ַע ְ ּנ ֹ
צז( ְ ּב ִני הֱוֵ ה ָז ִהיר ְ ּבעֹנֶ ג ַׁש ָּבת ְלכַ ְ ּב ֹ
ְ ּב ַמאֲ כָ ל ּו ְב ִמ ְ ׁש ּ ֶתהַ ,אל ּ ָתשִׂ ים ַע ְצ ְמ ָך ְ ּכ ָע ִניּ ִ ,כי ִאם ֹיו ֵתר
ישית ,וֶ הֱוֵ ה ָז ִהיר ִ ּב ְדבָ ֶר ָ
יך
ִמיכָ ְל ְּת ָךְ ,ו ִה ָ ּזהֵ ר ַּב ְּסעֻ ָ ּדה הַ ּ ְ ׁש ִל ִ ׁ
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ְ ּב ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבתּ ִ ,כי ַעל הַ ּכֹל ַא ּ ָתה ָע ִתיד ִל ּ ֵתן ִ ּדין ְוחֶ ְ ׁשבּ ֹון
אות ל(.
)צוואת ר' אליעזר הגדול ֹ
עולָ ם הַ ָּבא ֶׁש ּ ֻכ ּל ֹו ַׁש ָּבת
צח( ַׁש ָּבת ה ּוא אֶ חָ ד ִמ ּ ִ ׁש ּ ִ ׁשים ֶׁשל ֹ
)אותיות דרבי עקיבא אות א(.
יה ּנֹם )אגדת
צט( ִ ּבזְ כ ּות ַׁש ָּבת ּו ִמילָ ה אֵ ין ֹיו ְר ִדין ְלגֵ ִ

בראשית פרק ל"ד(.
אוכֶ לֶ ת מֵ הַ ִ ּנ ְתלָ ׁש ִמן הַ ְמחֻ ָּבר ְ ּב ַׁש ָּבת
ק( י ֵׁש ֹיונָ ה ֶׁשאֵ ינָ ּה ֹ
)יעב"ץ בבית מידות עליית הטבע(.
בוא הַ ּׁ ֶשמֶ ׁש ִמ ְת ָק ֵרב לַ ּי ַָּב ָׁשה
קא( י ֵׁש ָ ּדג ֶׁש ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ְ ּכ ֹ
בות ּו ְר ָמ ִחים
מוְ ,ו ַאף ִאם יִ ְפ ְצע ּוה ּו ַּבח ֲָר ֹ
קו ֹ
ינו זָ ז ִמ ְּמ ֹ
ְואֵ ֹ
קום )שם(.
תו הַ ּ ָמ ֹ
או ֹ
ִ ּב ְל ִּתי נֶ ְע ּ ָתק מֵ ֹ
אומֵ ר אֱ מֶ ת )ירושלמי
ימת ַׁש ָּבת ָעלָ יו ְו ֹ
קב( ַעם הָ ָא ֶרץ אֵ ַ

דמאי פרק ד מגן אברהם(.
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משה ׁש ֹו ְמ ִרים ֶׁש ּלֹא יְ חַ ְּלל ּו אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבתְ ,והֵ ם
ֶׁ
קג( מינה
קו ֵׁש ׁש )ספרי במדבר ט"ו(.
ָמ ְצא ּו הַ ְמ ֹ
קד( אֶ חָ ד ִח ּ ֵלל ַׁש ָּבת ְוהָ יָה ֹנו ֵ ׂשא ַּכ ְס ּפ ֹוָּ ,בא ִל ְפנֵ י חָ כָ ם
או ׁש ִֹוי חַ ּ ֵלק
לו ְּת ׁש ּובָ הָ ,א ַמר ִלי הַ ּ ֶכסֶ ףֹ ,
רות ֹ
הו ֹ
ְל ֹ
לַ עֲ ִנ ִ ּיים ֶׁש ִּמ ְת ַּב ְ ּי ִ ׁשים ְל ַק ּ ֵבל ְצ ָד ָקה )ס"ח קפ"א(.
ימן
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ִס ָ
לוּ ְ ,ב ֹ
ימן יָפֶ ה ֹ
קה( מֵ ת ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ִס ָ
לו )כתובות ק"ג.(:
ַרע ֹ
עו ֶ ׂשה
"בר ּו ְך ַא ּ ָתה ָּב ִעיר" ִ ּבזְ כ ּות ִמ ְצ ֹות ֶׁש ַא ּ ָתה ֹ
קו( ָּ
ָּב ִעיר ,הַ ְדלָ ַקת נֵ ר ַׁש ָּבת )ילקוט שמעוני דברים כ"ח(.
דולָ ה הַ ּ ַׁש ָּבת ֶׁש ָאס ּור ָּב ּה הַ ְּמלָ אכָ ה ֶׁש ִהיא ח ֲִביבָ ה
קז( ְ ּג ֹ
ְלפָ נָ יו )מדרש תנאים דברים ה(.
תו נִ ְ ׁש ַמ ַעת ְו ֹזוכֶ ה ְו ֹיו ֵׁשב
קח( ָּכל הַ ְמ ַע ֵּנג הַ ּ ַׁש ָּבת ְּת ִפ ּ ָל ֹ
ִ ּב ִ ׁ
ישיבָ ה ֶׁשל ַמ ְעלָ ה )שם(.
קט( הַ ָק ָּב"ה נָ ַתן הַ ּ ַׁש ָּבת ְלבַ ּ ֵטל הַ ּ ִ ׁש ְכחָ ה )מדרש מובא בספר

שמנה לחמו ,דרוש א לשבת(.
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"ויִ ְ ׁש ְמ ֶר ָך"
כורְ ,
קי( ְ ּב ִב ְר ַּכת כּ ֹ ֲה ִנים "יְ בָ ֶר ְכ ָך" ִ ּבזְ כ ּות זָ ֹ
מור )מדרש מובא בזכרון מנחם אות תל"ט(.
ִ ּבזְ כ ּות ָׁש ֹ
מו ְ ּב ֵׁש ֶׁשת יְ מֵ י הַ חֹל י ּוכַ ל ְ ּבנָ ֵקל ְל ַק ּ ֵבל
קיא( הַ ְמ ַק ֵ ּד ׁש ַע ְצ ֹ
אור ְק ֻד ּ ַׁשת ַׁש ָּבת )יוסף לחוק פרשת תולדות יום ו'(.
ֹ
אור ַׁש ָּבת ְונַ ְפ ׁש ֹו ְמלֻ ְכלֶ כֶ ת ְמזֹהֶ מֶ ת
קיב( הַ ָּבא ְל ַק ּ ֵבל ֹ
אור הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ׁש ֹולֵ ט בּ ֹו )שם(.
ִ ּכ ְתמֵ י עֲ ֹו ֹנו ָתיו אֵ ין ֹ
קיג( ַּב ַעל ְּת ׁש ּובָ הׁ ְ ,ש ִמ ַירת ַׁש ָּבת ְצ ִריכָ ה אֵ לָ יו ְ ּב ֹיו ֵתר,
דוחֶ ה הסטרא
יצוץ מֵ הַ ּ ְ ׁש ִכינָ ה ְו ֹ
ְ ּדנִ ְמ ָׁש ְך ָעלָ יו ְ ּב ַׁש ָּבת נִ ֹ
אחרא ֶׁש ְ ּב ִק ְרבּ ֹוְ ,ו ִנ ְמצָ א ְ ּד ִב ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת נִ ּ ַת ְּקנ ּו נַ ְפ ׁש ֹו
פו )יוסף לחוק בשלח יום ו(.
ְוג ּו ֹ
קיד( ַּב ַעל ְּת ׁש ּובָ ה צָ ִר ְ
אוכֵ ל ְ ּב ַׁש ָּבת
יך ֶׁש ְ ּיכַ ֵ ּון ְ ּב ָמה ֶׁש ֹ
ֶׁשה ּוא ְל ַע ֵּנג הַ ּ ַׁש ָּבת ְל ַק ּיֵם ִמ ְצ ֹו ָתיו יִ ְת ָּב ַר ְךְ ,וה ּוא ִע ָ ּקר
עו ֶ ׂשה ְּת ׁש ּובָ הְ ,וכָ כָ ה יַעֲ ֶ ׂשה ּ ָת ִדיר ְ ּבכָ ל ַׁש ָּבת,
דול ְל ֹ
ָ ּג ֹ
ְוה ּוא ְסגֻ ּ ָלה ְל ִה ְת ַרחֵ ק ִמ ּיֵצֶ ר הָ ַרעְ ,ו ִל ָ ּדבֵ ק אֶ ל הַ ְּק ֻד ּ ָׁשה
)שם(.
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ֲשבָ הּ ִ ,דבּ ּור ּו ַמעֲ ֶ ׂשה,
תו ְ ּב ַמח ָׁ
קטו( הַ ּׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
לוּ ,ו ְבוַ ַ ּדאי
מוח ֲִלין ֹ
דור אֱ ֹנו ׁש ֹ
בו ָדה ָז ָרה ְ ּכ ֹ
עובֵ ד עֲ ֹ
אֲ ִפ ּל ּו ֹ
ֶׁש ּמ ֹו ִעיל ְל ַת ֵ ּקן ּ ְפגַ ם הַ ְ ּב ִרית ּו ַמעֲ ִלים ָעלָ יו ְ ּכ ִא ּל ּו ִק ּיֵם
ָּכל הַ ּת ֹו ָרה ּ ֻכ ּ ָל ּהּ ,ו ְב ֹיו ֵתר צָ ִר ְ
יך ִל ּזָהֵ ר ִמ ִ ּדבּ ּור חֹלְ ,ו ַקל
בוד ַׁש ָּבת
יע ֵּנג הַ ּ ַׁש ָּבת ְויֹאכַ ל ִל ְכ ֹ
וָ חֹמֶ ר ִ ּדבּ ּור ָאס ּורִ ,ו ַ
בוד הַ ּ ַׁש ָּבתְ ,ו ִל ְקבּ ַֹע ִל ּמ ּוד
ַ ּד ְו ָקאְ ,ו ִל ְלבּ ֹׁש ִ ּב ְג ֵדי ַׁש ָּבת ִל ְכ ֹ
ְ ּב ַׁש ָּבתּ ִ ,כי לֹא נִ ּ ַתן הַ ּ ַׁש ָּבת אֶ ּ ָלא לַ עֲ סֹק ַּב ּת ֹו ָרהְ ,ו ִאם
ָּככָ ה יַעֲ ֶ ׂשה נִ ְמחָ ִלים עֲ ֹו ֹנו ָתיוּ ,ו ִב ְכלָ ל אֲ ֶׁשר חָ ָטא ִ ּב ְפגַ ם
לו )שם משפטים יום ו(.
הַ ְ ּב ִריתְ ,ו ָׁשב ְו ָרפָ א ֹ
עו
קטז( ִאם ָא ָדם ְמי ּ ֵַסר אֶ ת ְ ּב ֹנו ְ ּכ ֶׁש ָּבא ְלחַ ּ ֵלל הַ ּ ַׁש ָּבת ּו ְמנָ ֹ
או ֶׁשל ָא ִביו ַעל הַ ּ ֵבן,
מו ָר ֹ
מֵ עֲ שׂ ֹות עֲ בֵ ָרה ,הַ ָק ָּב"ה יִ ּ ֵתן ֹ
תו ַתי ִּת ְ ׁשמֹר ּו
יש ִא ּמ ֹו ְו ָא ִביו ִּת ָירא ּוְ ,ואֶ ת ַׁש ְ ּב ֹ
ְלכָ ְך ָס ַמ ְך ִא ׁ
)ס"ח אות א(.
ְ

קיז( יִ שְׂ ָראֵ ל ה ּוא ַמ ְל ַאך ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת )סודי רזא דף מגן

אברהם ע"ב(.
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קיח( הַ ּ ַׁש ָּבת אֶ חָ ד מֵ ֵע ֵדי יִ שְׂ ָראֵ ל ֶׁש ְ ּבכָ ל ֹיום ְו ֹיום ָא ָדם
עו ֶ ׂשה ְלהָ ִעיד
נִ ּד ֹון ִל ְפנֵ י הַ ָק ָּב"ה ּובָ ִאין הַ ִּמ ְצ ֹות ֶׁשה ּוא ֹ
דו )מדרש תנחומא מובא במבוא התנחומא
ָעלָ יו ּו ְלהַ ְמ ִליץ ַּבעֲ ֹ

להרש"ב דף ע"ח(.
קיט( עֲ ֵ ׂשה ְ ּדבָ ִרים ֶׁש ְּתהֵ א ֹזוכֵ ר אֶ ת ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבתִ ,ל ְרחֹץ
ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבתְ ,ו ִל ְלבּ ֹׁש ְ ּבגָ ִדיםּ ,ו ְל ַת ֵ ּקן עֹנֶ ג ַׁש ָּבתְ ,ו ִל ְקרֹא
אות א(.
ְ ּדבָ ִרים הַ נּ ֹוהֲ ִגים ְ ּב ַׁש ָּבת )ס"ח מכת"י פארמא ֹ
קו ָמםַּ ,בעֲ ֹון
קכ( ַּבעֲ ֹון עֲ ָ ׂש ָרה ְ ּדבָ ִרים יִ שְׂ ָראֵ ל גּ ֹו ִלין ִמ ְּמ ֹ
ִח ּל ּול ַׁש ָּבת )מבוא הנספחים לספר אליהו זוטא צ"ד ח.(.
קכא( ָא ַמר הַ ָק ָּב"ה ִאם ְ ׁש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת אֲ ִני ְמ ַק ּ ֵבץ
ָ ּגלֻ ּי ֹו ֵתיכֶ ם )שאלתות פרשת בראשית(.
מו ֶׁשהַ ָ ּז ִהיר ְ ּבנֵ ר ַׁש ָּבת ֹזוכֶ ה ְלבָ ִנים חֲכָ ִמים ,הכי
קכב( ְ ּכ ֹ
נַ ּ ֵמי הַ ָ ּז ִהיר ַּבהֲ ַד ִּסים )מהרש"א בח"א שבת(.
רות
רות ַׁש ָּבת אֲ נִ י ַמ ְראֶ ה לָ כֶ ם נֵ ֹ
קכג( ִאם ְ ׁש ַמ ְר ּ ֶתם נֵ ֹ
יני ַמ ְצ ִר ְ
או ָר ּה ֶׁשל חַ ּ ָמה
אות ְ ּב ֹ
יך לָ כֶ ם ִל ְר ֹ
ֶׁשל ִצ ּי ֹוןְ ,ואֵ ִ
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בו ִדי אֲ נִ י מֵ ִאיר לָ כֶ ם ֶׁש ֶּנאֱ ַמר "לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך
אֶ ּ ָלא ִ ּב ְכ ֹ
עולָ ם",
אור ֹ
גו' ְוהָ יָ ה ְל ָך ד' ְל ֹ
אור ֹיו ָמם ְו ֹ
עוד הַ ּׁ ֶשמֶ ׁש ְל ֹ
ֹ
ְ

יקין ְ ּב ַׁש ָּבת )ילקוט
רות ֶׁשהֵ ן ַמ ְד ִל ִ
ְוכָ ל ָּכך לָ ּ ָמה ִ ּבזְ כ ּות הַ ֵּנ ֹ

ריש בהעלותך(.
אומֵ ר וַ יְ כֻ ּל ּו ַמעֲ לֶ ה ָעלָ יו
קכד( הַ ִּמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ְו ֹ
אשית,
הַ ָּכת ּוב ְ ּכ ִא ּל ּו נַ עֲ ֶ ׂשה ׁ ֻש ּ ָתף ְלהַ ָק ָּב"ה ְ ּב ַמעֲ ֵ ׂשה ְ ּב ֵר ִ ׁ
יחין יְ ֵדיהֶ ן ַעל
לו לָ ָא ָדם ַמ ִ ּנ ִ
ּו ְ ׁשנֵ י ַמ ְלאֲ כֵ י הַ ּ ָׁש ֵרת הַ ְמלַ ִ ּוין ֹ
"ו ָסר עֲ ֹונֶ ָך ְוחַ ּ ָט ְ ָ
אתך ְּתכֻ ּ ָפר" )שבת
לו ְ
או ְמ ִרים ֹ
ֹאש ֹו ְו ֹ
ר ׁ
קי"ט(.
לו
יכין ֹ
תות ַמאֲ ִר ִ
קכה( ָּכל הַ ְמבָ ֵר ְך ַעל הַ ּיַיִ ן ְ ּבלֵ ילֵ י ַׁש ָּב ֹ
עולָ ם
לו ְ ׁש ֹנות חַ ִ ּיים לָ ֹ
עולָ ם הַ ּזֶה ְו ֹיו ִסיפ ּו ֹ
ָי ָמיו ּו ְ ׁש ֹנו ָתיו ָּב ֹ
הַ ָּבא )פדר"א פי"ח(.
קכו( הַ ּז ִָהיר ְ ּב ִק ּד ּו ׁש הַ ּי ֹום ֹזוכֶ ה ּו ְמ ַמ ּ ֵלא ַ ּג ְרבֵ י יַיִ ן )שבת

כ"ג.(:
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ידיו אֶ ת ר' ז ַַּכאי ַּב ּ ֶמה הֶ אֱ ַר ְכ ּ ָת ָי ִמים,
קכז( ָׁשאֲ ל ּו ּ ַת ְל ִמ ָ
ָא ַמר לָ הֶ ם ְוכ ּו' ְולֹא ִ ּב ּ ַט ְל ִּתי ִק ּד ּו ׁש הַ ּי ֹוםִ ,א ּ ָמא זְ ֵקנָ ה
ֹאש ּה )צָ ִעיף
הָ יְ ָתה ִלי ּ ַפ ַעם ַאחַ ת ָמ ְכ ָרה ִ ּכ ּ ָפה ֶׁש ְ ּבר ָׁ

יאה ִלי ִק ּד ּו ׁש הַ ּי ֹוםַ ּ ,ת ָּנא ְ ּכ ֶׁש ּ ֵמ ָתה ִה ִ ּניחָ ה
ֹאש ּה( ְוהֵ ִב ָ
ֶׁש ְ ּבר ָׁ
אות ַ ּג ְרבֵ י יַיִ ןּ ְ ,כ ֶׁש ּ ֵמת ַר ִ ּבי ז ַַּכאי ִה ִ ּניח ְלבָ נָ יו
לו ג' מֵ ֹ
ֹ
ְ ׁשל ֶֹׁשת אֲ לָ ִפים ַ ּג ְרבֵ י יַיִ ןְ ,וכ ּו' )מגילה כ"ז.(:
יתא ְולֹא אֲ ָתא מיטרא ניחת ַק ּ ֵמי
קכח( ַר ִ ּבי ָ ּגזַר ּ ַתעֲ נִ ָ
אילפא ואמרי לה ַר ִ ּבי אילפי ָא ַמר ַמ ּ ִ ׁשיב הָ ר ּוחַ ְונָ ָ ׂשא
מו ִריד הַ ֶּג ֶׁשם וַ אֲ ָתא מיטראָ ,א ַמר ִלי
זיקא )נָ ַׁשב הָ ר ּוחַ (ֹ ,
ַר ִ ּבי ַמה ּ ַמעֲ ֶ ׂש ָ
יךָ ,א ַמר ִלי ָ ּדר אֲ נִ י ִ ּב ְכפָ ר ָ ּדח ּוק ֶׁש ּי ֵׁש בּ ֹו
יכא ָּב ּה יַיִ ן ְל ִק ּד ּו ׁש ְוהַ ְב ָ ּדלָ הּ ,ו ַמ ְט ִריחַ
עֲ ִנ ּי ּות ְ ּב ֹיו ֵתר ְולֵ ָּ
מו ִציא לָ הֶ ם יְ ֵדי
ָא ָּנא ומייתא יַיִ ן ְל ִק ּד ּו ׁש ְוהַ ְב ָ ּדלָ ה ּו ֹ
חובָ ָתם )תענית כ"ד.(:
ֹ

נד
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תות חָ זַר לֵ י
קכט( הַ ּׁש ֹו ֶתה ִמ ּיַיִ ן ֶׁשל ִק ּד ּו ׁש ְ ּבלֵ ילֵ י ַׁש ָּב ֹ
יעה ַ ּג ּ ָסה )שבת
אור ֵעינָ יו ֶׁש ִ ּנ ּ ַטל ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעל יְ ֵדי ּ ְפ ִס ָ
ְמ ֹ

קי"ג.(:
טובָ ְת ָךַ ,א ּ ָתה ְמ ַק ֵ ּד ׁש
קל( לֹא נָ ַת ִּתי ְל ָך הַ ּ ַׁש ָּבת אֶ ּ ָלא ְל ֹ
אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ְ ּב ַמאֲ כָ ל ּו ִמ ְ ׁש ּ ֶתה ּו ְכס ּות נָ ִקי ּו ְמהַ ֶּנה אֶ ת נַ ְפ ְ ׁש ָך
וַ אֲ נִ י ֹנו ֵתן ְל ָך ָ ׂשכָ ר )מדרש רבה דברים פ"ג(.
בוכֶ ה ְ ּב ַׁש ָּבת ָא ְמר ּו לֵ י
קלא( ר' עֲ ִקיבָ א הָ ָיה ֹיו ֵׁשב ּו ֹ
את לַ ּ ַׁש ָּבת עֹנֶ גָ ,א ַמר לָ הֶ ם
ידיו ִל ּ ַמ ְד ּ ָתנ ּו ַר ּ ֵבינ ּו ְו ָק ָר ָ
ּ ַת ְל ִמ ָ
זֶה ּו עֹנֶ ג ֶׁש ִּלי )מדרש מובא בשיבולי הלקט סימן כ"א(.
תות נִ ְּתנ ּו ְליִ שְׂ ָראֵ ל לַ אֲ ִכילָ ה ּו ְ ׁש ִת ּיָה ְולַ עֲ סֹק
קלב( הַ ּ ַׁש ָּב ֹ
ְ ּב ִד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה )ירושלמי שבת פט"ו(.
מות הַ ּ ָׁשב ּו ַע
ידי חֲכָ ִמים הַ יְ גֵ ִעים ַּב ּת ֹו ָרה ָּכל יְ ֹ
קלג( ּ ַת ְל ִמ ֵ
עו ְס ִקים
ְ ּב ַׁש ָּבת הֵ ם ָּב ִאים ּו ִמ ְת ַע ְ ּנ ִגיםְ ,והַ ּפ ֹועֲ ִלים הָ ֹ
מות הַ ּ ַׁש ָּבת ְ ּב ַׁש ָּבת הֵ ם ָּב ִאים ּו ִמ ְת ַע ְּס ִקים
אכ ּ ָתן ָּכל יְ ֹ
ִ ּב ְמלַ ְ
ַּב ּת ֹו ָרה )פסיקתא דרב כהנא פרק כ"ג(.
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ַש ִ ּכים ָא ָדם ְויִ ְ ׁשנֶ ה ְ ּב ַׁש ָּבת ְויֵלֵ ְך ְלבֵ ית הַ ְ ּכנֶ סֶ ת
קלד( י ְ ׁ
יאים ְו ַאחַ ר ָּכ ְך
ּובֵ ית הַ ִּמ ְד ָר ׁש ְויִ ְק ָרא ַּב ּת ֹו ָרה ְויִ ְ ׁשנֶ ה ִ ּב ְנ ִב ִ
יתו ְויֹאכַ ל ְויִ ְ ׁש ּ ֶתה )תנא דבי אליהו רבה פרק א(.
יֵלֵ ְך ְלבֵ ֹ
עוד ִל ּק ּו ִטים יְ ָק ִרים ְ ּבהַ ַּנ"ל ּו ְב ַמעֲ לַ ת ְק ֻד ּ ַׁשת הַ ּ ַׁש ָּבת
ֹ
ֲשבָ ה ְו ִדבּ ּור
קלה( ְוהַ ּׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּבת ּו ִמ ְתנַ הֵ ג בּ ֹו ִ ּב ְק ֻד ּ ַׁשת ַמח ָׁ
ימות הַ חֹל
דול ִל ְק ֹנות ְק ֻד ּ ָׁשה ִל ֹ
ּו ַמעֲ ֶ ׂשה ה ּוא ַמ ְפ ּ ֵתחַ ָ ּג ֹ
ֲשבָ ה ִ ּדבּ ּור ּו ַמעֲ ֶ ׂשה ְ ּבנָ ֵקל
ּו ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּדל ָּבהֶ ם ִ ּב ְק ֻד ּ ַׁשת ַמח ָׁ
)פלא יועץ ערך שבת(.
קלו( ִּת ּק ּון הַ גּ ּוף נִ ְמצָ א ְ ּב ַׁש ָּבת ִ ּב ְ ׁשנֵ י ּ ָפנִ ים ,הָ אֶ חָ ד,
תו,
יעית יָ ָמיו ּו ְבזֶה י ְַת ִמיד ְ ּב ִריא ּו ֹ
ֶׁש ָ ּינ ּוח הָ ָא ָדם ִ ּב ְ ׁש ִב ִ
אכ ּת ֹו
ְוהַ ּׁ ֵשנִ ית ֶׁש ּי ֹום הַ ּ ַׁש ָּבת ה ּוא ִס ָּבה ְלז ֵָרז הָ ָא ָדם ִ ּב ְמלַ ְ
לו
ִ ּב ְ ׁש ָאר יְ מֵ י הַ ּ ַמעֲ ֶ ׂשה ֶׁש ִאם לֹא יְ ַד ּ ֶמה הָ ָא ָדם ֵקץ לַ עֲ ָמ ֹ
תו ְ ּב ַע ְצלָ ה ּו ִב ְכאֵ ב לֵ ב ,אֲ בָ ל
ָיק ּוץ בּ ֹו ְויַעֲ ֶ ׂשה ּ ְפעֻ ּ ָל ֹ
רובָ ה יִ ְפ ַעל ִ ּבזְ ִריז ּות ְו ָי ֵקל הַ ּט ַֹרח
תו ְק ֹ
ְ ּכ ֶׁש ְ ּי ַד ּ ֶמה ֶׁש ְּמנ ּוחָ ֹ
מֵ ָעלָ יוְ ,ל ִפי ֶׁשכּ ֹחַ הַ ִ ּד ְמ ֹיון ּפ ֹו ֵעל ְמאֹד ָּב ָא ָדםְ ,וכַ אֲ ֶׁשר
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רוב ֶׁש ִ ּי ְמצָ א
יְ ַד ּ ֶמה הֶ ָע ָמל ֶׁש ָ ּינ ּוח ְ ּב ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת ְוה ּוא ָק ֹ
ְ ּב ִלבּ ֹו ְמנ ּוחָ ה ָּכל יְ מֵ י הַ ּ ָׁשב ּו ַעְ ,ולָ כֵ ן ִנ ְק ָרא הַ ּ ָׁשב ּו ַע ַ ּגם
ּ ֵכן ַׁש ָּבת ְל ִפי הַ ְ ּז ַמן הַ ָ ּקצ ּוב בּ ֹו ִל ְמנ ּוחָ ה ְוה ּוא ִ ּכ ְל ׁש ֹון ְ ּבנֵ י
מו ַאחַ ר הַ ְּמנ ּוחָ ה ְ ּכ ִא ּל ּו לֹא ָע ַמל
ָא ָדםְ ,וכֵ ן יִ ְמצָ א ַע ְצ ֹ
אכ ּת ֹו וַ יַעֲ ֶ ׂשנָ ה ִ ּבזְ ִריז ּותְ ,וכֵ ן י ְַת ִמיד ָּכל יְ מֵ י
ְויִ ְת ַא ֶ ּוה ִל ְמלַ ְ
חַ ָ ּייו )צידה לדרך לתלמיד ר"י בן הרא"ש(.
קלז( הַ ּ ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש ֹנו ֶתנֶ ת חַ ִ ּיים ר ּוחָ נִ ִ ּיים ְלכָ ל הַ ּ ָׁשב ּו ַע
)ר"ח שעה"ק פ"ב ,אוהב ישראל פרשת שמות ד"ה וירא,
אגרא דכלה פרשת ויחי ד"ה ויהי ימי ,ובת עין ריש פרשת

דברים ,ופלא יועץ ערך שבת(.
יכא )עין שבת קי"ט,
קלח( שְׂ כַ ר ַׁש ָּבת ַ ּגם ְ ּבהַ אי ָע ְל ָמא ִא ָּ
עשירים שבשאר ארצות וכו' ,ובכתבי האריז"ל שער הפסוקים
בלקוטים בסופו ,דראשי תבות ביומו תתן שכרו הוא שב"ת,

ומובא בנחל קדומים פרשת תצא להחיד"א ז"ל(.
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קלט( ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש ה ּוא זְ ַמן ְּת ׁש ּובָ ה )סידורו של שבת שורש
א ,וכן בסה"ק דברי אמת להגה"ק מלובלין זי"ע פרשת מטות

בשם רבו המגיד זצ"ל(.
תו גּ ֹו ֶרמֶ ת ֶׁשהַ ָק ָּב"ה יְ ַמ ּ ֵלא
קמ( ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
טובָ ה ְ ּב ֹיום הַ ִ ּכ ּפ ּו ִרים
לו ֵתינ ּו ְל ֹ
ִמ ְ ׁשאֲ ֹ

)הרה"ק מהרמ"מ

מרימענעוו זצ"ל מובא בספר ולאשר אמר אות ז'(.
דו )מטה
קמא( הַ ּׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּבת ְסגֻ ּ ָלה ֶׁש ּלֹא יִ ְ ׁש ַּכח ּ ַת ְלמ ּו ֹ

אהרן מובא בספר באר שלמה ח"א ערך ש' אות י(.
ֵרות הַ ָק ָּב"ה ִנ ְמ ָׁש ְך
יקים ְלבַ ּ ֵטל ְ ּגז ֹ
ֹחו ֶׁשל הַ ַ ּצ ִ ּד ִ
קמב( ּכ ֹ
ירת ַׁש ָּבת ָּכ ָרא ּוי )אור לשמים פרשת שופטים ד"ה על
ִמ ּ ְ ׁש ִמ ַ

פי בשם רבו הגה"ק מלובלין זי"ע(.
עולָ ם
סוד ֹ
תו נִ ְק ָרא צַ ִ ּדיק יְ ֹ
קמג( הַ ּׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
)אור החיים הקדוש על הכתוב ויברך אלקים(.

נח
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יקים ֶׁש ּׁש ֹו ְמ ִרים ִמ ְצוַ ת ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת
קמד( ִ ּבזְ כ ּות הַ ַ ּצ ִ ּד ִ
טוב יִ ְהיֶה גּ נון ְו ִה ִ ּציל ְ ׁשאֵ ִרית
תו ַעל צַ ד הַ ּי ֹו ֵתר ֹ
ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
יִ שְׂ ָראֵ ל ,עכ"ל )אוהב ישראל פרשת תשא(.
יתים אֲ ֶׁשר ִה ְ ׁש ָרה ָעלָ יו לֹא יְ ג ְֹר ׁש ּו מֵ ָעלָ יו
קמה( הַ ּ ַמ ְ ׁש ִח ִ
או ָתן
או ָתם אֵ יבָ ִרים ֶׁשחָ ָטא ָּבהֶ ם ְו ֹ
ַעד יְ ַק ּיֵם ִמ ְצ ֹות ְ ּב ֹ
הַ ּ ַמ ְל ָא ִכים יְ גָ ְר ׁש ּו אֶ ת כּ ֹחַ הַ ּ ֻט ְמ ָאה מֵ ָעלָ יו ְוזֶה ִאי אֶ ְפ ָׁשר
תוְ ,וכֵ ן ָּכ ַתב ַּב ּ ֵספֶ ר
אֶ ּ ָלא ַעל יְ ֵדי ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
סוד הַ ְּת ׁש ּובָ ה ,עכ"ל )במנחת שבת סימן ע"ב אות ג' בשם
יְ ֹ

דרך חכמה(.
קמו( ָרצָ ה הַ ָק ָּב"ה ְלז ַּכ ֹות אֶ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ַק ֵ ּד ׁש ָּכל אֶ חָ ד
ידיוְ ,ונָ ַתן לָ נ ּו אֶ ת
ִמ ִ ּישְׂ ָראֵ ל רמ"ח ֵאיבָ ָריו ושס"ה ִ ּג ָ
תו הַ ְ ּכל ּולָ ה מתרי"ג ִמ ְצ ֹותָּ ,כל ִמ ְצוָ ה ְמחַ ּזֵק אֵ יבָ ר
ּת ֹו ָר ֹ
עוד ֶׁש ּלֹא ִק ּיֵם ּ ֻכ ּ ָלם ה ֲֵרי עֲ ַדיִ ן חָ סֵ ר אֵ יבָ ר
אֶ חָ דְ ,וכָ ל ֹ
ְוה ּוא ַּב ַעל מ ּום ּומֻ ְכ ָרח לָ בֹא ְ ּב ִג ְלגּ ּול ַעד ֶׁש ְ ּי ַת ֵ ּקן ְולָ או
ָּכל ָא ָדם י ּוכַ ל ִלזְ כּ ֹות ְל ַק ּיֵם אֶ ת ּ ֻכ ּ ָלם ִמ ּ ְפנֵ י ַּכ ּ ָמה ִעכּ ּו ִבים
טובָ ה ְו ַׁש ָּבת ְ ׁש ָמ ּה
יעותִ ,הנְ ִחילָ נ ּו הַ ָק ָּב"ה ַמ ּ ָתנָ ה ֹ
ּו ְמנִ ֹ
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תו ְמ ַק ּיֵם ָּכל תרי"ג
תו אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
ֶׁש ַעל יְ ֵדי ְ ׁש ִמ ָיר ֹ
עו ֶ ׂשה ְלב ּו ׁש ר ּוחָ ִני ַעל ָּכל רמ"ח
ִמ ְצ ֹוות ְ ּבפ ַֹעלּ ,ובָ זֶה ֹ
דו ָׁשה ְו ָאז
ידיו ְו ׁש ֹו ָרה ָעלָ יו הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ְק ֹ
אֵ יבָ ָריו ושס"ה ִ ּג ָ
יְ ב ַֹער ר ּוחַ הַ ּ ֻט ְמ ָאה ִמ ּ ֶמנּ ּו ִ ּכי ְ ּכ ֶׁש ּזֶה ָקם זֶה ֹנופֵ לְ .ונִ ְת ָּבאֵ ר
רוצֶ ה לָ גֶ ֶׁשת ֶאל הַ ּק ֶֹד ׁש ְו ִל ְה ֹיות
ִמ ּזֶה ֶׁש ִאם ָא ָדם ִמ ִ ּישְׂ ָראֵ ל ֹ
לו ׁש ּום ּ ַת ָ ּקנָ ה ַאחֶ ֶרת ַרק ַעל יְ ֵדי
צַ ִ ּדיק ָ ּגמ ּור ֵאין ֹ
דו ָׁשה
תו ִ ּכי ָאז ׁש ֹו ָרה ָעלָ יו הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ְק ֹ
ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
ְ ּכ ִא ּל ּו ִק ּיֵם ָּכל התרי"ג ִמ ְצ ֹות ְ ּבפ ַֹעל.
קמז( ְוכֵ ן ִאם יִ ְרצֶ ה ָא ָדם לַ עֲ שׂ ֹות ְּת ׁש ּובָ ה ְ ׁשלֵ ָמה ַעל ָּכל
לו
עֲ ֹו ֹנו ָתיו ּ ֵבין ַעל הַ יְ ד ּו ִעים ּ ֵבין ַעל ֶׁש ֵאינָ ם יְ ד ּו ִעים ֹ
ילות ֶׁשל ִמ ְצ ֹותְ ,וזֶה ִאי
ילות ח ֲִב ֹ
ֶׁש ּ ַת ָ ּקנָ ָתם ְל ַק ּיֵם ח ֲִב ֹ
אֶ ְפ ָׁשרְ ,והַ חַ י יִ ּ ֵתן אֶ ל ִלבּ ֹו ,אֶ ת הַ ּת ֹו ֶעלֶ ת הַ ִ ּנ ְפלָ א הַ ּזֶה
לו
טוב ֹ
תו ְויִ ְ ׁשמֹר ַׁש ָּבת ְ ּבכָ ל יְ כָ ְל ּת ֹו ְו ֹ
חו ְונִ ְ ׁש ָמ ֹ
ְלנַ ְפ ׁש ֹו ר ּו ֹ
עולָ ם הַ ָּבא )שם אות ד' בשם ספר הזכירות(.
עולָ ם הַ ּזֶה ּובָ ֹ
ָּב ֹ

ס
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בו ָדה ז ָָרה ודכוותייהו כּ ֹולֵ ל ָּכל ח ֲִמ ּ ִ ׁשים ַׁשעֲ ֵרי
קמח( עֲ ֹ
בו ָדה ָז ָרה ּו ְלחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת הָ וֵ י מ ּו ָמר
טֻ ְמ ָאה ְולָ כֵ ן מ ּו ָמר לַ עֲ ֹ
יע
אות ֹיום ְרצ ּו ִפים ְ ּכ ֶׁש ּ ַמ ְר ִ ׁש ַ
מו ֶׁש ְ ּבד' מֵ ֹ
ְלכָ ל הַ ּת ֹו ָרהּ ,ו ְכ ֹ
בו ָדה ָז ָרה
נִ ְכנָ ס ְלכָ ל נ' ַׁשעֲ ֵרי טֻ ְמ ָאה ָּכ ְך ַעל יְ ֵדי עֲ ֹ
נִ ְכנָ ס ִמ ָ ּיד ְלכֻ ּ ָלםְ ,וכֵ ן ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת ה ּוא ְ ּכלַ ל ָּכל הַ ּת ֹו ָרה
תו י ּוכַ ל ִל ָּכנֵ ס ְ ּבכָ ל נ'
ְו ַעל יְ ֵדי ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
מו ִאם י ְַצ ִ ּדיק ַמעֲ ָ ׂשיו ת' ֹיום
ַׁשעֲ ֵרי ְק ֻד ּ ָׁשה ְ ּבפַ ַעם ַאחַ ת ְ ּכ ֹ
)כ ְמב ָֹאר ְ ּבחֶ סֶ ד לְ ַא ְב ָרהָ ם ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר לִ ָּכנֵ ס ְלכָ ל נ'
ְרצ ּו ִפין ַּ

ַׁשעֲ ֵרי ְק ֻד ּ ָׁשה ִאם לֹא ֶׁש ּי ְַצ ִ ּדיק ַמעֲ ָ ׂשיו ת' ֹיום ְרצ ּו ִפים(ְ ,ו ַע ּיֵן
ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת ֹיוצֵ א ִמ ָּכל הַ ּ ֻט ְמ ָאה ְ ּבפַ ַעם ַאחַ ת ְונִ ְכנָ ס
ִל ְק ֻד ּ ָׁשה ְוכָ ָאמ ּור )שם בשם הערבי נחל פרשת שמיני(.
יע ִ ּכי ִאם ַעל יְ ֵדי
תו ָרה ִאי אֶ ְפ ָׁשר ְלהַ ִ ּג ַ
קמט( אֲ ִפ ּל ּו ְל ֹ
ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת )מאור עינים פרשת ויקהל ,מובא שם אות ו(.
קנ( ָׁשק ּול ַׁש ָּבת נֶ גֶ ד ָּכל הַ ּת ֹו ָרה ּ ֻכ ּ ָל ּה )אור החיים הק

פרשת ואתחנן על הפסוק וידעת היום(.
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סוד ה ּוא ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת
קנא( אֶ חָ ד ִמ ִּת ּק ּונֵ י ִמ ַ ּדת הַ יְ ֹ
ְ ּכ ִה ְלכָ ָת ּה )יסוד יוסף ,קיצור שולחן ערוך הלכות אישות

בסופו(.
קנב( הַ ּ ַׁש ָּבת מֵ ִגין ָעלֵ ינ ּו ִמ ָּכל ָ ּדבָ ר ַרע ְו ִ ׁש ְעבּ ּוד ַמ ְלכֻ ּי ֹות
)יער"ד ח"ב מובא במנחת שבת ע"ב י(.
קנג( ַעל יְ ֵדי ֶׁש ּׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּבת ָּכ ָרא ּוי יִ ְהיֶה ִס ָּבה ֶׁש ִ ּי ְהיֶה
דו מֵ עֲ שׂ ֹות ָּכל ַרע )כלי פז עה"כ אשרי אנוש יעשה
ׁש ֹומֵ ר יָ ֹ

זאת ,מנחת שבת שם ט"ז(.
קנד( הַ ּׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּבת ְמ ֻרחָ ק ִמן הָ עֲ בֵ ָרה )פרי שבת בשם

המכילתא ,מנחת שבת שם(.
ילין ִמ ּיֵצֶ ר הָ ַרע ַרק בעידנא
קנה( ְ ּבכָ ל הַ ִּמ ְצ ֹות אֵ ין ַמ ִ ּצ ִ
תו ְוכַ הֹגֶ ן ַמ ֶ ּצלֶ ת ִמן
דעסיק בהּ ,ו ִמ ְצוַ ת ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
מות הַ ּ ָׁשב ּו ַע ַאף בעידנא ְ ּדלָ א עסיק בה,
הַ חֵ ְטא ְ ּבכָ ל יְ ֹ
רו
תו יִ ְת ָּב ַר ְך ַּב ּכֹל ְו ׁש ֹולֵ ט ְ ּביִ ְצ ֹ
ּו ִמי ֶׁש ּׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
ְוה ּוא ְמ ֻרחָ ק ִמן הָ עֲ בֵ ָרה )שם(.
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אכות נִ ְק ָרא "צַ ִ ּדיק
קנו( ִמי ֶׁש ָּנח ְ ּב ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש ְ ּבל"ט ְמלָ ֹ
ּ ָת ִמים" ְור ּוחַ הַ ּק ֶֹד ׁש ׁש ֹו ָרה ָעלָ יו ְ ּב ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש ִ ּבנְ ָׁש ָמה
יְ ֵת ָרה )סה"ק רב ייבי סו"פ נח עה"כ אלה תולדות נח(.
קנז( ְ ּב ֵעת ֶׁשהָ ָא ָדם ְמ ַׁש ּ ֵמר הַ ּ ַׁש ָּבת גּ ֹוזֵר ְ ּגז ֵָרה ְוהַ ָק ָּב"ה
ְמ ַק ְ ּי ָמ ּה )מנחת שבת ע"ב י"ח(.
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת
קנח( ַּב ּ ֵספֶ ר ְמגַ ּ ֶלה עֲ מֻ ּק ֹות ְ ּדאֵ ִל ָ ּיה ּו ֹיו ֵׁשב ְ ּב ֹ
כו ֵתב זְ כֻ ּי ֹות ֶׁשל ׁש ֹו ְמ ֵרי ַׁש ָּבת )מנחת
ּ ַתחַ ת ֵעץ הַ חַ ִ ּיים ְו ֹ

שבת שם ,ועיין מגן אברהם סו"ס רצ"ה(.
יך ָא ָדם ְלהַ אֲ ִר ְ
קנט( צָ ִר ְ
יך ַא ּפ ֹו ַעל ָּכל ִענְ ָין ְו ִל ְה ֹיות ָענָ ו
מו ֶׁשהַ ָק ָּב"ה ַמאֲ ִר ְ
יך ַא ּפ ֹו ַעל
ְ ּב ַת ְכ ִלית ְ ּב ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת ְ ּכ ֹ
יה ּנֹםְ ,ו ָאס ּור ִל ְדאֹג ְ ּכלָ ל ְ ּב ַׁש ָּבת אֲ ִפ ּל ּו ַעל
הָ ְר ָׁש ִעים ֶׁש ַּב ֵּג ִ
חֻ ְר ַּבן הַ ַּביִ ת לֹא יִ זְ ְ ּכ ֵרה ּו ְ ּכלָ ל ְולֹא יִ ְתוַ ֶ ּדה )שם בשם ראשית

חכמה(.
קס( צָ ִר ְ
יך ָא ָדם ְל ַד ְק ֵ ּדק ְ ּב ַמעֲ ָ ׂשיו ֹיו ֵתר ְ ּב ַׁש ָּבת ִמ ִ ּבימֵ י
יקא
הַ חֹל ְויִ ְהיֶה ֹיו ֵתר יָ ֵרא ְוחָ ֵרדּ ַ ,גם י ְַח ִמיר ֹיו ֵתר ִ ּב ְספֵ ָ
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יקא ְ ּד ִא ּס ּו ִריםְ ,ועֹנֶ ׁש ַעל הָ עֲ בֵ ָרה ה ּוא ָּכפ ּול ּו ְמכֻ ּ ָפל
ִ ּד ְספֵ ָ
ֹיו ֵתר )של"ה הק ,מנחת שבת כ(.
קסא( הַ ְמבַ ּזֶה ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם ְ ּכ ִא ּל ּו ְמבַ ּזֶה הַ ּ ַׁש ָּבת ֶׁשה ּוא
עובֵ ד ּכ ֹוכָ ִבים )אליהו רבה משנה ברורה א(.
ְ ּכ ִא ּל ּו ֹ
או ְמ ִרים
קסב( י ֵׁש לָ נ ּו ַק ָּבלָ ה ֶׁש ְ ּב ָׁש ָעה ֶׁש ִ ּישְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ּ ָטה ֹ
הולֶ כֶ ת ְ ּבפָ ַמ ְל ָיא ֶׁשל
קול ֹ
ָּב ְרכ ּו ְ ּבלֵ יל ַׁש ָּבת ָאז ַּבת ֹ
לו ַמר ַא ְ ׁש ֵריכֶ ם ע"ק ֶׁש ַא ּ ֶתם ְמבָ ְר ִכין ְל ַמ ּ ָטה ְ ּכ ֵדי
ַמ ְעלָ ה ֹ
עולָ ם
דו ִ ׁשים ַא ְ ׁש ֵריכֶ ם ָּב ֹ
ֶׁש ִ ּי ְת ָּב ְרכ ּו ְל ַמ ְעלָ ה ַּכ ּ ָמה ַמ ּ ָת ֹנות ְק ֹ
עולָ ם הַ ָּבא )פע"ח פי"א(.
הַ ּזֶהְ ,ו ַא ְ ׁש ֵריכֶ ם ָּב ֹ
קסג( ְ ּב ֵעת ֶׁש ָא ָדם ָר ִגיל ִל ְ ׁשבּ ֹת ְ ּב ֵעין ָׁשםָּ ,כ ְך ְל ַאחַ ר
מוצָ אֵ י
הו ִסיף ְ ּב ֹ
יה ּנֹםּ ַ ,גם ִאם ֹ
תו ִמן הַ ֵּג ִ
או ֹ
יאין ֹ
מו ִצ ִ
תו ֹ
מו ֹ
ֹ
תו ָׁשם ְלהַ ְכנִ ֹ
או ֹ
ַׁש ָּבת ְמ ַאח ֲִרין ֹ
יסו )סודי רזא(.
עולָ ם הַ ּזֶה,
לובֵ ׁש ְ ּב ַׁש ָּבת ָּב ֹ
קסד( ְ ּכצֶ בַ ע הַ ְּלב ּו ִ ׁשים ֶׁש ָא ָדם ֹ
תו ִ ּבימֵ י ַׁש ָּבת ּו ֹ
ָּכ ְך ַמ ּ ָמ ׁש הַ ְּלב ּו ׁש ַאח ֲֵרי ּ ְפ ִט ָיר ֹ
מו ֵעד )ילקוט
ראובני בראשית ,ס"ח תתשכ"ט(.
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דול ְוכ ּו' ְל ַמ ַען י ְֵדע ּו ִ ּכי
אות הַ ָ ּג ֹ
קסה( ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש ִהיא הָ ֹ
ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים ָע ָ ׂשה ד' ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָרא ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם ּובָ ָא ֶרץ
דול ּ ֶבאֱ מ ּונָ ה
יעיּ ,ו ְל ִפי ֶׁשה ּוא ִע ַ ּקר ָ ּג ֹ
וַ ִ ּי ְ ׁשבּ ֹת ַּב ּי ֹום הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
עולָ ם ,וַ אֲ נַ ְחנ ּו עֲ בָ ָדיו ְוחַ ָ ּי ִבין
ְלהַ אֲ ִמין ֶׁשהַ ָק ָּב"ה ָּב ָרא הָ ֹ
דו ְ ּבג ּופֵ נ ּו ְונִ ְ ׁש ָמ ֵתנ ּו ִ ּכי ה ּוא הַ ּמ ִֹחי לַ כּ ֹלּ ,ו ַמ ְ ׁש ִ ּגיחַ
ְל ָע ְב ֹ
דו ְלהָ ִמית ּו ְלהַ ח ֲֹיות ִ ּכי
ַעל ָּכל ְו ֹנו ֵתן לֶ חֶ ם לַ כּ ֹלּ ,ו ְב ָי ֹ
עו ֶ ׂשהְ ,ולָ כֵ ן ָּב ָאה הָ ַאזְ הָ ָרה הַ ּזֹאת
ה ּוא הַ בּ ֹו ֵרא הַ ּי ֹוצֵ ר ְוהָ ֹ
ַעל ַׁש ָּבת י"ב ּ ְפ ָע ִמים )זכרו תורת משה סימן א(.
דולָ ה ְק ֻד ּ ַׁשת הַ ּ ַׁש ָּבת לָ כֵ ן ָרצָ ה הַ ָק ָּב"ה
קסו( ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ְּמאֹד ְ ּג ֹ
או ָתנ ּו ֶׁש ִ ּנזְ ּ ֶכה ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ִלנְ ָׁש ָמה יְ ֵת ָרה ּו ְק ֻד ּ ָׁשה יְ ֵת ָרה
ְלז ַּכ ֹות ֹ
דו ׁש הַ ּזֶה
או ָתנ ּו ִל ְ ׁשבּ ֹת ַּב ּי ֹום הַ ָ ּק ֹ
ְ ּב ַׁש ָּבתְ ,ולָ כֵ ן ִצ ָ ּוה ֹ
גוַ ,עד ֶׁש ָא ְמר ּו ְ ׁשק ּולָ ה ַׁש ָּבת נֶ גֶ ד ָּכל
דו ּו ְל ַע ְ ּנ ֹ
ּו ְלכַ ְ ּב ֹ
לו ָּכל
מוח ֲִלין ֹ
תו ֹ
הַ ּת ֹו ָרהְ ,וכָ ל הַ ְמ ַׁש ּ ֵמר ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
בו ָדה ז ָָרהְ ,ולָ כֵ ן
עובֵ ד עֲ ֹ
עֲ ֹו ֹנו ָתיוְ ,והַ ְמחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת ְ ּכ ֹ
ְמחֻ ָ ּי ִבין אֲ נַ ְחנ ּו ְלכַ ּ ֵבד ֹיום הַ ָ ּק ֹ
דו ׁש הַ ּזֶה )שם אות ג(.
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כול הָ ָא ָדם ְל ִה ְתבּ ֹונֵ ן ּו ְלנַ ּס ֹות ִ ּכי ַּכאֲ ֶׁשר יְ כַ ֵ ּון הָ ָא ָדם
קסז( ָי ֹ
אֶ ת ַ ּד ְע ּת ֹו ְו ִת ְהיֶה יִ ְר ַאת ד' ְ ּב ִלבּ ֹו ּ ֶבאֱ מֶ ת ְויִ ְהי ּו ַמעֲ ָ ׂשיו
ְרצ ּויִ ים ָאז ְ ּבוַ ַ ּדאי ְל ַאחַ ר ֶׁש ּ ָטבַ ל ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ְ ּבכַ ָ ּונָ ה ָרצ ּוי
לו ְנ ָׁש ָמה יְ ֵת ָרה
ְל ַק ּ ֵבל ְק ֻד ּ ַׁשת ַׁש ָּבת יָ ִבין ְ ּב ַד ְע ּת ֹו ֶׁש ִ ּנ ּת ֹוסֵ ף ֹ
לו ַעד ֶׁש ִּת ְב ַער
רו ְממ ּות ֶׁש ָּב ָאה ֹ
יש ְ ּבנַ ְפ ׁש ֹו יִ ְר ַאת הָ ֹ
ִ ּכי י ְַר ִ ּג ׁ
בּ ֹו ַאהֲבַ ת ְויִ ְר ַאת דְ ,וזֶה ָּבד ּוק ּו ְמנ ּ ֶֻסה ִמ ַּכ ּ ָמה אֲ נָ ִ ׁשים
הו ָרה
תו ְט ֹ
ַּכ ּ ָמה ּ ְפ ָע ִמים ְ ּבלֹא ׁש ּום ָספֵ ק ,אֲ בָ ל ְ ּכ ֶׁשאֵ ין ִנ ְ ׁש ָמ ֹ
יש ִ ּב ְק ֻד ּ ַׁשת ַׁש ָּבת )שם אות ב(.
ָאז לֹא י ְַר ִ ּג ׁ
מו ִסיף מֵ חֹל אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש
קסח( ִמי ֶׁש ּׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ָת ּה ּו ֹ
גּ ֹו ֵרם ֶׁש ְּמ ַטהֵ ר הַ ּ ָטמֵ א )קרבן שבת פי"ב באמצע(.
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת נִ ְכנָ ס אֵ ִל ּיָה ּו לַ ַ ּגן ְו ֹיו ֵׁשב ּ ַתחַ ת
קסט( ְ ּבכָ ל ֹ
כו ֵתב זְ כ ּו ָתן ֶׁשל יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ּׁש ֹו ְמ ִרים ַׁש ָּבת
ֵעץ הַ חַ ִ ּיים ְו ֹ
)אליהו רבה סימן רצ"ה אות ט(.
פות ְק ֻד ּ ַׁשת ַׁש ָּבת נִ ּת ֹוסֵ ף ְ ּב ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת
קע( ב' ִמינֵ י ּת ֹו ְס ֹ
הָ אֶ חָ ד ִהיא ַעל יְ ֵדי ַּכ ָ ּונַ ת הַ ְּת ִפ ּ ָלהְ ,והַ ב' ִהיא ַעל יְ ֵדי
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פות ְק ֻד ּ ַׁשת ַׁש ָּבת מבחי
ַּכ ָ ּונַ ת הַ ְּסעֻ ּד ֹותּ ,ו ְכנֶ גֶ ד ּת ֹו ְס ֹ
יהי נ ַֹעם ְו ַעל יְ ֵדי
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ִו ִ
או ְמ ִרים ְ ּב ֹ
הַ ְּת ִפ ּל ֹות ָאנ ּו ֹ
יכין נ ַֹעם הָ ֶע ְל ֹיון ְ ּבכָ ל ְּת ִפ ּל ֹות הַ ּ ָׁשב ּו ַעּ ,ו ְכנֶ גֶ ד
זֶה ַמ ְמ ִ ׁש ִ
עושִׂ ים ְס ֻע ָ ּדה
פות ְק ֻד ּ ַׁשת ַׁש ָּבת מבחי הַ ְּס ֻע ּדת ָאנ ּו ֹ
ּת ֹו ְס ֹ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ְלהַ ְמ ִ ׁש ְ
אור ְק ֻד ּ ַׁשת ְסעֻ ַ ּדת ַׁש ָּבת ְלכָ ל
יך ֹ
ד' ְ ּב ֹ
ְסעֻ ּד ֹות יְ מֵ י הַ חֹל )שעה"כ דף ס"ג למהרח"ו ז"ל(.
תו ִמ ְת ָּב ְר ִכין ֹיום א' ּוב',
קעא( ִ ּב ְסעֻ ַ ּדת לֵ יל ַׁש ָּבת ּו ְת ִפ ּ ָל ֹ
ִ ּב ְת ִפ ּ ַלת ּו ְס ֻע ַ ּדת ַׁשח ֲִרית ֹיום ג' ְוד'ּ ִ ,ב ְת ִפ ּ ַלת ּו ְסעֻ ַ ּדת
ִמנְ חָ ה ֹיום ה' ו' )ילקוט ראובני בשלח בשם האריז"ל(.
קעב( ִמי ֶׁשה ּוא ָ ׂשבֵ ַע ְונַ ְפ ׁש ֹו ָקצָ ה ַּבאֲ ִכילָ ה ּו ְ ׁש ִת ָ ּיה ִמ ָּכל
מוּ ,ובָ זֶה יִ ָּנצֵ ל ֶׁש ּלֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך לֶ אֱ כֹל
קום יִ ְדחֹק אֶ ת ַע ְצ ֹ
ָמ ֹ
ַמאֲ כָ ִלים ּו ַמ ְ ׁש ִקים מֵ י הַ ּ ָמ ִרים ִל ְרפ ּו ָאה )אורחות יושר פ"י,

יפל"ל סימן ש' אות א'(.
ֹאכל ּו ְ ּבכָ ל
קעג( ְסגֻ ּ ָלה ְלנָ ִ ׁשים ֶׁש ּלֹא יִ ְת ַק ּׁש ּו ְ ּבלֵ ָד ָתן ֶׁש ּי ְ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש אֵ יזֶה ָ ּדבָ ר ְל ֵׁשם ִמ ְצוַ ת ְסעֻ ַ ּדת ְמלַ ֶ ּוה
ֹ
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ַמ ְל ָּכה ְו ַעל יְ ֵדי זֶה י ְֵלד ּו ְ ּבנָ ֵקל ְ ּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרך )דברי

יצחק אות ס"א בשם הר"ר אלימלך זצ"ל(.
הולֶ כֶ ת ְלגַ ְמ ֵרי ַעד ַאחַ ר ְסעֻ ַ ּדת
קעד( נֶ פֶ ׁש יְ ֵת ָרה אֵ ין ֹ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ְולָ כֵ ן אֵ ין ָרא ּוי ְל ִה ְת ַע ּ ֵסק ִ ּב ְמלָ אכָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה
ֹ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת
או ַּב ּת ֹו ָרה ַעד ַאחַ ר ְסעֻ ָ ּדה ְ ּד ֹ
אֹכֶ ל נֶ פֶ ׁש ֹ
)האריז"ל בפע"ח שער ח"י פכ"ד ,שערי תשובה ש"ו(.
עולָ ה הַ ְ ּנ ָׁש ָמה יְ ֵת ָרה ְל ַמ ְעלָ ה ְו ׁש ֹואֵ ל
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ֹ
קעה( ְ ּב ֹ
לָ ּה הַ ָק ָּב"ה ַמה ּ ַמאֲ כָ ל ָ ׂשמ ּו ְלפָ נַ יִ ְךּ ,ו ַמה ִח ּד ּו ֵׁשי ּת ֹו ָרה
יע )זוהר הקדוש ,ש"ק
יב ּ ָתא ִ ּד ְר ִק ַ
מו ִקים לָ ּה ִ ּב ְמ ִת ְ
ָׁש ַמ ַע ְּת ּו ֹ

פרשת אמור ,כף החיים למהרח"פ סימן ל"א אות כ"ו(.
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת מלוגמא )שבת קי"ט.(:
קעו( חַ ִּמין ְ ּב ֹ
קעז( ּו ִפי ְרפ ּו ָאה נֶ גֶ ד ַע ְצב ּות )דברי יצחק אות צ' בשם

הק מוהר"ר זוסיא זצ"ל(.
קעח( הַ ּׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּבת נִ ְק ָרא ָא ָדם )ערכי הכנויים ,ועיין אמרי

יצחק עה"ת פרשת ויקהל(.

סח

חלק א'

יל ּ ָתא ְ ּבזֶה
קעט( ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש נִ ְק ָרא ְ ּב ִרי"ת ְוכֵ ן ָ ּד ַר ׁש ִ ּב ְמ ִכ ְ
יתי" ֹזו ְ ּב ִרית ַׁש ָּבתְ ,וכֵ ן ַּב ְמ ֻק ָּב ִלים
" ּו ְ ׁש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת ְ ּב ִר ִ
סו"ד )באר שלמה
אש ֹונִ ים ִ ּכי הַ ּ ַׁש ָּבת ְ ּכנֶ גֶ ד ְ ׁש ִמ ַירת הַ יְ ֹ
הָ ִר ׁ

ערך ב אות כ"ג ,ועיין להגרחיד"א פרשת יתרו(.
קפ( ְ ּב ֵעת ֶׁשהָ ָא ָדם ָר ִגיל ִל ְ ׁשבּ ֹת ְ ּב ֵעין ָׁשםָּ ,כ ְך ְל ַאחַ ר
מוצָ אֵ י
מו ִסיף ְ ּב ֹ
יה ּנֹםּ ַ ,גם ִאם ֹ
תו ִמן הַ ֵּג ִ
או ֹ
יאין ֹ
מו ִצ ִ
תו ֹ
מו ֹ
ֹ
יסו )שכחת לקט בשם סודי
תו ֶׁש ּלֹא ְלהַ ְכ ִנ ֹ
או ֹ
ַׁש ָּבת ְמ ַאח ֲִרין ֹ

רזא(.
יה ּנֹם ֶׁש ּי ֵׁש לָ הֶ ם ְמנ ּוחָ ה ְ ּב ַׁש ָּבת ִק ַּב ְלנ ּו ְ ּדאֵ ין
קפא( ֹיו ְר ֵדי ֵּג ִ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת הַ ְר ּ ֵבה
יכין ְ ּב ֹ
ּ ֻכ ּ ָלם ָׁש ִוין ַּב ָ ּדבָ ר ,מֵ הֶ ם ַמאֲ ִר ִ
ְולֹא נִ ּד ֹו ִנין ְוה ּוא ָּכל זְ ַמן ֶׁשהַ ח ֲִס ִידים ְו ַא ְנ ֵׁשי ַמעֲ ֶ ׂשה
יפין ַעל הַ ּק ֶֹד ׁש ַעד זְ ַמן הַ ה ּוא
מו ִס ִ
יכים ִ ּב ְסעֻ ָ ּדה ג' ּו ֹ
ַמאֲ ִר ִ
יה ּנֹםָ ,א ְמנָ ם זֶה ּו
ַ ּגם הֵ ם יָ נ ּוח ּו ְויִ ְ ׁש ְ ּבת ּו ִמ ִ ּדינָ ּה ֶׁשל ֵּג ִ
או ָתן ְר ָׁש ִעים ֶׁש ַ ּגם ֶׁשהָ י ּו ְר ָׁש ִעים ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמן
ַ ּד ְו ָקא ְ ּב ֹ
או ָתן ֶׁש ִ ּד ְ ּבר ּו ָס ָרה ַעל
יקים ,אֲ בָ ל ֹ
אֲ בָ ל לֹא ִה ְתנַ ְ ּגד ּו לַ ַ ּצ ִ ּד ִ
פות
תו ְס ֹ
יקים וַ ח ֲִס ִידים ּו ִב ְפ ָרט ְ ּב ִע ְנ ָין זֶה ְ ּדהָ אֲ ִריכ ּות ְו ֹ
הַ ַ ּצ ִ ּד ִ
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יה ּנֹם ּ ֵתכֶ ף
ַׁש ָּבת ,הָ ְר ָׁש ִעים אֲ ר ּו ִרים הַ ּ ָלל ּו הֵ ּ ָמה נִ ּד ֹו ִנים ַּב ֵּג ִ
ְ ּבצֵ את הַ כּ ֹוכָ ִבים )נועם מגדים פרשת צו עה"כ לא תאפה(.
עות ּ ַתחַ ת
מוכֵ ר ּו ְמכַ ּ ֶסה הַ ּ ָמ ֹ
קפב( ִמי ֶׁש ְּמחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת ּו ֹ
דו ִ ׁשים ָּכל ַמה
הַ ּ ַמ ּ ָפה לֹא י ְַצ ִליחַ ְ ,וכֵ ן ָּכ ְתב ּו ְספָ ִרים הַ ְּק ֹ
ינו ַמ ְצ ִליחַ ּ ,ו ִמי ֶׁש ִ ּנזְ הָ ר ִמ ִּל ְמכּ ֹר ְ ּב ַׁש ָּבת
ּׁ ֶש ּ ַמ ְר ִויחַ ְ ּב ַׁש ָּבת אֵ ֹ
לו ְ ּב ָרכָ ה ְוהַ ְצלָ חָ ה ְ ּב ַמעֲ ֵ ׂשה יָ ָדיו ֶׁשל
הַ ּׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך יִ ּ ֵתן ֹ
לו ְ ּב ַעד ֶרוַ ח ֶׁשל ַׁש ָּבת )עיין שם בשם ספר
חֹל ְל ַׁש ּ ֵלם ֹ

בית פרץ(.
אכ ּ ֶת ָךֵ ּ ,פי' ה ּוא
ית ָּכל ְמלָ ְ
קפג( ֵׁש ֶׁשת ָי ִמים ּ ַתעֲ בֹד ְו ָעשִׂ ָ
יתת ַׁש ָּבת יְ חַ ְּס ֵרה ּו
ֹאמר ָא ָדם ֶׁש ּ ְ ׁש ִב ַ
הַ ְב ָטחָ ה ֶׁש ּלֹא י ַ
לו ְלזֶה ָא ַמר ֶׁש ַּנ ֲהפ ְֹך ה ּוא ִ ּכי ַעל יְ ֵדי
אכ ּת ֹו הָ ָרא ּוי ֹ
ִמ ְּמלַ ְ
אכ ּת ֹו ְו ִת ְהיֶה הַ ְ ּב ָרכָ ה בּ ֹוְ ,וזֶה
יתת ַׁש ָּבת י ְַצ ִליחַ ִ ּב ְמלַ ְ
ְ ׁש ִב ַ
אכ ּ ֶת ָך" יִ ְהיֶה ָּבט ּוחַ ֶׁש ְּמלָ אכָ ה
ית ָּכל ְמלַ ְ
"ו ָעשִׂ ָ
ֶׁש ֶּנאֱ ַמר ְ
ֶׁש ּמ ֹונֵ ַע ִמ ּ ַלעֲ שׂ ֹו ָת ּה ְ ּב ַׁש ָּבת יִ ְהיֶה ַמ ְצ ִליחַ ְ ּב ֵׁש ֶׁשת יְ מֵ י
הַ ּ ַמעֲ ֶ ׂשה )פנים יפות יתרו(.

ע

חלק א'
ּ ֶפ ֶרק ג
ִ ּבגְ דֵ י ַׁש ָּבת

א( לֹא יְ הֵ א ַמ ְלבּ ּו ְ ׁש ָך ֶׁשל ַׁש ָּבת ְ ּכחֹל )שבת קי"ג(.
ב( ָא ַמר ר' ֹיוחָ נָ ן ִמ ַּניִ ן ְל ִ ׁשנּ ּוי ְ ּבגָ ִדים ִמן הַ ּת ֹו ָרה ֶׁש ֶּנאֱ ַמר
גו' ִל ְּמ ְד ָך ד"א ְ ּבגָ ִדים ֶׁש ִ ּב ּׁ ֵשל ָּבהֶ ן
ּופָ ַׁשט אֶ ת ְ ּבגָ ָדיו ְו ֹ
ְק ֵד ָרה ְל ַרבּ ֹו ַאל יִ ְמזֹג ּכ ֹוס ְל ַרבּ ֹו )שם קי"ד.(.
ג( צָ ִר ְ
יפין אֶ חָ ד ְלחֹל ְואֶ חָ ד
לו ְ ׁשנֵ י עֲ ִט ִ
יך ָא ָדם ֶׁש ִ ּי ְהיֶה ֹ
ְל ַׁש ָּבת )ירושלמי פאה פ"ח ה"ז(.
ְ
)מ ִ ּב ְג ֵדי חֹל ְל ַׁש ָּבת( ,ר"ח
ד( ַרב ה ּונָ א ָא ַמר צָ ִריך ְלהַ ח ֲִליף ִ
ְ
לו ּ ֻכ ּ ָלם ֶׁשל ַׁש ָּבת
)פי ִאם אֵ ין ֹ
ְ ּב ֵׁשם ר' ֹיוחָ נָ ן צָ ִריך ְל ָע ֵרב ּ ֵ
צָ ִר ְ
יך ְל ָע ֵרב ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים אֶ חָ ד ֶׁשל ַׁש ָּבת ִעם ִ ּב ְג ֵדי חֹל(ָ ,א ִבין
ְ
לו אֲ ִפ ּל ּו ֶּבגֶ ד
)פי ִ ּב ְדאֵ ין ֹ
ַּבר ִח ְס ַ ּדאי ָא ַמר צָ ִריך ְל ַׁש ְל ֵׁשל ּ ֵ
רו ּו ְמ ַׁש ְל ֵׁשל ְ ּבגָ ָדיו ְל ַמ ּ ָטה לֹא ִ ּכ ְבחֹל
ֲגו ֹ
אֶ חָ ד לְ הַ ח ֲִליף ַ ּדי ֶׁש ּי ִַּתיר ח ֹ
חוגֵ ר ֹ
ֶׁש ֹ
או ָתם ְל ַמ ְעלָ ה ְלהָ ֵקל ּ ְפ ָע ָמיו( )מ"ר בראשית פי"א(.
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ה( ַר ִ ּבי ח ֲִנינָ א מיעטף וקאי אפניא דמעלי ַׁש ְ ּב ָתא
)ב ְבגָ ִדים נָ ִאים(ָ ,א ַמר בּ ֹוא ּו ְונֵ צֵ א ִל ְק ַראת ַׁש ָּבת הַ ּ ַמ ְל ָּכה
ִּ
)שבת קי"ט.(:
ו( ר' י ַַּנאי לבוש מאני מעלי ַׁש ָּבת ְו ָא ַמר בּ ֹו ִאי ַּכ ּ ָלה
בּ ֹו ִאי ַּכ ּ ָלה )שם(.
מונָ ה ָע ָ ׂשר ַמ ְלבּ ּו ִ ׁשים חַ ּיָב ָא ָדם ִל ְלבּ ֹׁש
ז( ָא ְמר ּו חָ זָ"ל ְ ׁש ֹ
ְ ּב ַׁש ָּבת )מדרש עשה"ד(.
ח( ָא ַמר ִ ּב ְל ָעם ְלבָ לָ ק הָ אֵ ְ
לו ְב ִ ׁשים
יך אֲ ַק ְּללֵ ם הֲ לֹא הֵ ם ֹ
טוב )מדרש הובא בס אז"א ,ובספר תענוג
ִ ּב ְג ֵדי ַׁש ָּבת ְו ֹיום ֹ

שבת(.
ט( צָ ִר ְ
לו ּ ֶבגֶ ד ֶׁשל ַׁש ָּבת ְו ֹיום
יך הָ ָא ָדם ְל ִה ּזָהֵ ר ְ ּכ ֶׁש ּי ֵׁש ֹ
או ְ ּגנֵ בָ הּ ,ו ְכ ֶׁש ִ ּי ְהיֶה בּ ֹו
טוב ֶׁש ּלֹא יְ הֵ א בּ ֹו ׁש ּום ֶּגזֶל ֹ
ֹ
תו הַ ּ ֶבגֶ ד נִ ְק ָרא
או ֹ
או ְ ּגנֵ בָ ה נִ ְק ָרא "נֶ גַ ע" ְו ֹ
אֵ יזֶה ֶּגזֶל ֹ
יקים לַ עֲ מֹד
ּ ֶבגֶ ד בּ ֹו ְג ִדיםְ ,ולָ כֵ ן ָא ְמר ּו חָ זָ"ל עֲ ִת ִידין צַ ִ ּד ִ
ִ ּב ְת ִח ּיַת

הַ ּ ֵמ ִתים,

הון,
ִ ּב ְלב ּו ֵׁשי ֹ

ְ ּדהַ יְ נ ּו

יהון
ְ ּב ַמ ְלבּ ּו ֵׁש ֹ

עב

חלק א'

מון ֶׁשל י ֶֹׁשרְ ,וזֶה ּו הַ ּס ֹוד ֶׁש ָא ְמר ּו
הַ ְ ּכ ֵׁש ִרים הַ ַּנעֲ שִׂ ים ְ ּב ָמ ֹ
קול
ֹ
עולָ ם ֹיוצֵ א ַּבת
יקים נִ ְפ ָט ִרים מֵ הָ ֹ
חָ זָ"ל ְ ּכ ֶׁש ַ ּצ ִ ּד ִ
לום" הֵ ן
"ב ָׁש ֹ
או ִת ּי ֹות ְ ּ
לום ּ ָתנ ּוח ּו ַעל ִמ ְ ׁש ַּכ ְבכֶ ם" ִ ּכי ֹ
"ב ָׁש ֹ
ְּ
עושִׂ ין
יקים ֹ
"מ ְלבּ ּו ׁש" ְ ּב ִה ּפ ּו ְך ַא ְתוָ ון ֶׁש ְּל ִפי ֶׁשהַ ַ ּצ ִ ּד ִ
או ִת ּי ֹות ַ
ֹ
מון
מון ֶׁשל י ֶֹׁשרְ ,וכָ ל ִמי ֶׁש ּל ֹובֵ ׁש ְ ּבגָ ִדים ְ ּב ָמ ֹ
ִ ּב ְג ֵדיהֶ ן ְ ּב ָמ ֹ
תו ה ּוא ְמ ֻק ָּבל ּו ְמ ֻר ֶ ּצה ִל ְפנֵ י הַ ָק ָּב"ה
ֶׁשל י ֶֹׁשר ְ ּבוַ ַ ּדאי ְּת ִפ ּ ָל ֹ
)קב הישר פרק ס"ג אות י"ב(.
עולָ ם הַ ּזֶה
לובֵ ׁש ַׁש ָּבת ָּב ֹ
י( ְ ּכ ִפי ָ ּגוֶ ן הַ ּ ַמ ְלבּ ּו ִ ׁשים ֶׁש ָא ָדם ֹ
תו ִ ּבימֵ י ַׁש ָּבת ּו ֹ
ָּכ ְך ַמ ּ ָמ ׁש הַ ְּלב ּו ׁש ַאח ֲֵרי ּ ְפ ִט ָיר ֹ
מו ֵעד )ילקוט
ראובני ,בראשית ,ס"ח תתשכ"ט ,כתבי האריז"ל(.
יא( ׁש ּום ַמ ְלבּ ּו ׁש ִמ ּ ֶמ ָּנה ֶׁש ּ ָלבַ ׁש הָ ָא ָדם ְ ּבחֹל אֵ ין ָרא ּוי
ְללָ ְב ׁש ֹו ְ ּב ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבתְ ,והַ ּ ַמ ְלבּ ּו ִ ׁשים ֶׁשל ַׁש ָּבת אֵ ין ְרא ּויִ ין
ְללָ ְב ָׁשם ְ ּבחֹל ְ ּכלָ ל )סימן רס"ב מגן אברהם ,והגר"ז(.
כובַ ע ֶׁש ּׁש ֹוכֵ ב בּ ֹו ְוכַ ּד ֹומֶ ה,
יב( אֲ ִפ ּל ּו הַ ִּמ ְכנָ סַ יִ םִ ,מ ְנ ָע ִלים ְו ֹ
הַ כּ ֹל ַּכאֲ ֶׁשר לַ כּ ֹל יִ ְהיֶה ְמיֻחָ ד ֹ
לו ְל ַׁש ָּבת ִאם אֶ ְפ ָׁשר )חסד
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לאברהם אות ג' ובספר ישראל קדושים ערך שבת כתב דכעת

קום ְל ִק ְטר ּוג
שהמטבע מצוי ומבזבזין הון רב בהבלים( .י ֵׁש ָמ ֹ
יפין
ֹיו ֵתר ְ ּב ִאם ְמ ַק ְּמ ִצים ְ ּב ִד ְב ֵרי ְק ֻד ּ ָׁשהְ ,והַ ְמ ַד ְק ְ ּד ִקין ַמח ֲִל ִ
הַ כּ ֹל(.
חו ִרים ְ ּב ַׁש ָּבת אֵ ין ִל ְלבּ ֹׁש
לו ְב ִ ׁשים ְ ׁש ֹ
קום ֶׁש ֻר ָּבם ֹ
יג( ָמ ֹ
ְלבָ ִנים ְ ּבפַ ְרהֶ ְס ָיא )שאלות ותשובות פנים מאירות ח"ב סימן
קנ"ב ,ברכי יוסף רס"ב ג ,וְ ַע ּיֵן ַּכף הַ חַ ִ ּיים כו ֶׁש ָּכ ַתב ְ ּדמֵ ַאחַ ר
עולָ ם הַ ּזֶה
עולָ ם הַ ָּבא יִ ְתלַ ֵּב ׁש ְ ּבגָ וֶ ן ֻ ּד ְג ַמת ֹ
ֶׁש ָּכ ַתב הָ אֲ ִריזַ"ל ְ ּדבָ ֹ
עולָ ם הַ ָּבאּ ,ובַ ּ ֵספֶ ר
חו ֵׁש ׁש אֶ ל ְלב ּו ׁש נַ ְפ ׁש ֹו ָּב ֹ
יכא ֹיוהֲ ָרא ֵּכיוָ ן ֶׁש ֹ
לֵ ָּ
תו
דו ִ ׁשים ָׁשם ָּכ ַתב ָ ּדבָ ר נָ אֶ ה ּו ִמ ְת ַק ֵּבלּ ִ ,כי ִאם ַּכ ָ ּונָ ֹ
יִ שְׂ ָראֵ ל ְק ֹ
ֶּבאֱ מֶ ת לַ אֲ ִמ ּת ֹו ִ ּב ְ ׁש ִביל זֶה ּו ְב ִדיק ְ ּבנַ ְפ ֵׁשי ֶׁש ּלֹא יִ ְתיַהֵ ר ַעל יְ ֵדי
תו ָאז יֵלֵ ְך לָ בֶ טַ ח ַ ּד ְרכּ ֹו ,וִ יכַ ֵ ּון לִ בּ ֹו
מו ֹ
לו ְב ִ ׁשין ְ ּכ ֹ
ֶׁשאֲ חֵ ִרים אֵ ין ֹ
ינו ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם
לַ ּ ָׁש ַמיִ ם ,אבל בלאו הכי הֲ לֹא ַק ּי ָָמא לָ ן ָּכל ֶׁשאֵ ֹ
תו
תו ִ ּב ְמ ִח ָּצ ֹ
או ֹ
יסין ֹ
יתו ֶׁשל ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם אֵ ין ַמ ְכנִ ִ
ּו ִמ ְתלַ ֵּב ׁש ְ ּב ַט ִּל ֹ
תו ֶׁשל הַ ָק ָּב"ה ְ ּב ַמ ְלבּ ּו ׁש
ֶׁשל הַ ָק ָּב"ה ,וְ ִאם ֵּכן מ ּו ָטב לִ ְה ֹיות ִ ּב ְמ ִח ָּצ ֹ
ּ ָפ ׁש ּוט ִמ ּ ַלעֲ מֹד ַּבח ּוץ ְ ּב ַמ ְלבּ ּו ׁש חָ ׁש ּובּ ,ו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּבכַ ף הַ חַ ִ ּיים
קום
או ְמ ִרים ֶׁש ָאס ּור ִל ְלבּ ֹׁש לָ בָ ן ְ ּב ָמ ֹ
ֲש ׁש ְלהָ ֹ
וְ נִ ְראֶ ה ִמ ּ ָׁשם ְ ּדהַ ח ָׁ

עד
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עולָ ם הַ ָּבאְ ,ל ִפי ְ ּכלָ ל
חו ִרין לֹא יִ ְהיֶה ְמלֻ ָּב ׁש ֵּכן לָ ֹ
ֶׁש ּל ֹו ְב ִ ׁשין ְ ׁש ֹ
הַ ּ ָמס ּור ְ ּבי ֵָדינ ּו ִ ּכי אֶ חָ ד הַ ּ ַמ ְר ֶּבה וְ אֶ חָ ד הַ ּ ַמ ְמ ִעיט ּו ִב ְלבַ ד ֶׁש ְ ּיכַ ֵ ּון
ימן א' ַק ָּבלַ ת שְׂ כָ ָרן ָׁשוֶ ה,
ֲרונִ ים ְ ּב ִס ָ
לַ ּ ָׁש ַמיִ םּ ,ו ְכ ִפי ֶׁש ֵּבאֲ ר ּו הָ ַאח ֹ
תו ָרצ ּוי לִ ְלבּ ֹׁש
רוִ ,אם ַּכ ָ ּונָ ֹ
ה ּוא הַ ִ ּדין ְ ּבזֶה לֹא יִ ָ ּג ַרע ִמ ַּצ ִ ּדיק שְׂ כָ ֹ
מו ַּבעֲ ב ּור ֹיוהֲ ָרא ,וְ ִצ ּיֵן לט"ז אֶ בֶ ן
מונֵ ַע ַע ְצ ֹ
ֲש ּו ִבים ּו ֹ
ַמ ְלבּ ּו ִ ׁשים ח ׁ
אוכֵ ל וְ ׁש ֹו ֶתה ּו ְמ ַע ֵ ּדן נַ ְפ ׁש ֹו
ימן כ"ה ֶׁשהֵ ִביא מֵ הָ ַר ְמ ָּב"ם ְ ּדהָ ֹ
הָ ֵעזֶר ִס ָ
מו
לו ָ ׂשכָ ר ְ ּכ ֹ
בו ַדת הַ ּׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך י ֵׁש ֹ
ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ְהיֶה ָּב ִריא וְ חָ זָק לַ עֲ ֹ
ֶׁש ִּמ ְת ַע ֶּנה ,וְ כֵ ן ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם ֶׁש ְ ּי ֵׁשנִ ים הַ ְר ֵּבה ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ְהיֶה לָ הֶ ם כּ ֹחַ
ָכול ִל ְלמֹד ְ ּב ָׁש ָעה אֶ חָ ד ַמה
חָ זָק ּוזְ ִריז ּות לֵ ב לַ עֲ סֹק ַּב ּת ֹו ָרה וְ י ֹ
עות ְ ׁשנֵ יהֶ ן
עוסֵ ק ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי ָׁש ֹ
ּׁ ֶש ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם ְמנַ ֵ ּדד ֵׁשנָ ה מֵ ֵעינָ יו וְ ֹ

שְׂ כָ ָרן ָׁשוֶ ה ,וְ כֵ ן ָּכ ַתב ָׁשם ְ ּב ֵׁשם הָ ַראֲ בָ "דַ ,ע ּיֵן ָׁשם(.
יד( אֲ ִפ ּל ּו ִמי ֶׁשה ּוא ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְלבַ ּד ֹו ּו ְבבֵ ית גּ ֹוי יִ ְל ַּב ׁש ִ ּב ְג ֵדי
בוד
רו ִאים ַרק ִל ְכ ֹ
בוד הָ ֹ
ַׁש ָּבתּ ִ ,כי אֵ ין הַ ּ ַמ ְלבּ ּו ִ ׁשים ִל ְכ ֹ
ַׁש ָּבת )ח"א כלל ה אות ז(ְ ,וכֵ ן צָ ִר ְ
יך ֶׁש ִ ּי ָ ּז ֲהר ּו ְ ּבנֵ י הָ ִעיר
הו ְל ִכים לַ ְ ּכפָ ִרים ֶׁש ִ ּי ְל ְ ּב ׁש ּו ַע ְצ ָמם ְ ּב ַׁש ָּבת ַמ ְלבּ ּו ִ ׁשים
הַ ֹ
לו ְב ִ ׁשים
מו ֶׁשהָ י ּו ֹ
הַ ּי ֹו ֵתר נָ ִאים הַ ִ ּנ ְמצָ ִאים אֶ ְצלָ ם ְ ּכ ֹ
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ִ ּב ְה ֹיו ָתם ָּב ִעיר ְ ּברֹב ַעם )פתה"ד אות ה ,כף החיים רס"ב

כ"ט(.
אור ַׁש ָּבת ְ ּבבֵ ית
הו ְל ִכים ֹ
כון ִמ ְנהַ ג עֲ ִ ׁש ֵירי ַעם הַ ֹ
טו( לֹא נָ ֹ
אור
הַ ְ ּכנֶ סֶ ת ְ ּב ַמ ְלבּ ּו ֵׁשי חֹל ְוכָ ְך ֹיו ְ ׁש ִבים ַעל ׁ ֻש ְלחָ נָ ם ְ ּב ֹ
לו ְב ִ ׁשים ִ ּב ְג ֵדי ַׁש ָּבת ,וַ אֲ ֶׁשר נָ גַ ע
ַׁש ָּבת ,וַ יְ ִהי ַּבבּ ֶֹקר ֹ
בוד ַׁש ָּבת ְל ַק ּ ֵבל ַׁש ָּבת
אֱ ל ִֹקים ְ ּב ִלבּ ֹו יִ ְל ַּב ׁש ָּב ֶע ֶרב ִל ְכ ֹ
ִ ּב ְבגָ ִדים נָ ִאים )ברכי יוסף אות ד( ְוה ּוא הַ ִ ּדין ִא ּ ָׁשה
רות ִּת ְהיֶה ָאז ִ ּב ְבגָ ֶדיהָ הַ ָּנ ִאים ֶׁש ָאז ְמ ַק ּ ֶבלֶ ת
הַ ּ ַמ ְדלֶ ֶקת נֵ ֹ
מו ֶׁש ָּכ ַת ְבנ ּו ְ ּב ִס ָ
ַׁש ָּבת ְ ּכ ֹ
ימן רס"ג )כף החיים רס"ב ל"א(
לום ְל ַאחֵ ר זְ ַמן הַ ְדלָ ָקה ִ ּב ְ ׁש ִביל זֶה )הפוסקים(.
ְוחַ ס ְו ָׁש ֹ
רות ִל ְרחֹץ ַע ְצ ָמן
גות ק ֶֹדם הַ ְדלָ ַקת הַ ֵּנ ֹ
טז( הַ ָּנ ִ ׁשים ֹנוהֲ ֹ
ְו ִל ְלבּ ֹׁש ִ ּב ְג ֵדי ַׁש ָּבת ְו ַא ְ ׁש ֵרי לָ הֶ םָ ,א ְמנָ ם ַּב ָ ּי ִמים הַ ְּקצָ ִרים
לו ְב ׁש ֹות
ֲצות ְו ֹ
רוח ֹ
ישב ַּבחֲנ ּות ְו ַאחַ ר ָּכ ְך ֹ
ֶׁש ִּמ ְת ַאח ֲִרים לֵ ֵׁ
טוב
לום ְל ָספֵ ק ִח ּל ּול ַׁש ָּבת ,לָ כֵ ן ֹ
בוא ּו חַ ס ְו ָׁש ֹ
ּובֵ ין ָּכ ְך ָי ֹ
ְלהַ זְ ִהיר לָ הֶ ם ֶׁש ַ ּי ְק ִ ּדימ ּו לָ בֹא ִל ְרחֹץ ְו ִל ְלבּ ֹׁש ּו ְכ ֶׁש ִּמ ְת ַאחֶ ֶרת
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לום
ִמ ְצוָ ה ֹיו ֵתר ֶׁש ּ ַת ְד ִליק ָּכ ְך ְ ּב ַמ ְלבּ ּו ֵׁשי חֹל ִמ ּ ָלבֹא חַ ס ְו ָׁש ֹ
רואֶ ה ֶׁש ִּמ ְת ַאחֶ ֶרת ִמ ְצוָ ה
ְל ָספֵ ק ִח ּל ּול ַׁש ָּבתְ ,ו ִאם הַ ַּב ַעל ֹ
ַש ִ ּגיחַ ִ ּב ְק ָט ַטת ִא ְ ׁש ּת ֹו,
רות ְולֹא י ְ ׁ
דולָ ה ֶׁשה ּוא י ְַד ִליק הַ ֵּנ ֹ
ְ ּג ֹ
ישב ַּבח ֶֹׁש ְך ִמ ְּלחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת חַ ס
דולָ ה ֹיו ֵתר לֵ ֵׁ
ּו ִמ ְצוָ ה ְ ּג ֹ
לום )ח"א קיצור שולחן ערוך ע"ה ו' ,ומשנה ברורה רס"ב
ְו ָׁש ֹ

סעיף קטן י"א(.
לו ַט ִּלית ַאחֵ ר ְל ַׁש ָּבת )מגן
טוב ֶׁש ִ ּי ְהיֶה ֹ
יז( ִ ּב ְדאֶ ְפ ָׁשר ֹ

אברהם ומשנה ברורה רס"ב(.
ְ

מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ַאחַ ר הַ ְב ָ ּדלָ ה )מגן
יח( יֵלֵ ך ְ ּב ִב ְג ֵדי ַׁש ָּבת ַעד ֹ

אברהם סימן רס"ב(.
ישים ַע ְצ ָמם ְ ּב ַׁש ָּבת ִ ּב ְבגָ ִדים
יט( ַמה ּׁ ֶשהַ ח ֲִס ִידים ַמ ְל ִ ּב ִ ׁ
אות נ"ח
אֲ ֻר ִ ּכים לָ או ִמנְ הַ ג ח ֲִסיד ּות ְלבַ ד )ד"ת מהד"ק ֹ

לבעל מנח"א זצ"ל(.
יקים ,וַ אֲ ֻר ִ ּכים ֶ ּד ֶר ְך
כ( ְ ּבגָ ִדים ְקצָ ִרים ה ּוא ֶ ּד ֶר ְך הָ ֵר ִ
ח ׁ
ֲש ּו ִבים )מהרי"ל בליקוטים(.
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כא( ַמ ְלבּ ּו ׁש ָקצָ ר ה ּוא ַמ ְלבּ ּו ׁש ְמיֻחָ ד לַ ּ ְפר ּו ִצים ּו ַמ ְלבּ ּו ׁש
ְ
ָארֹך ִל ְמלָ ִכים ְו ַאנְ ֵׁשי ִמ ּד ֹות )ספר אלה המצוות למהר"ם
חאגי"ז זצ"ל(.
ְ

כב( אֲ בָ ל ּת ֹוך ל' ָאס ּור ִל ְלבּ ֹׁש ִ ּב ְג ֵדי ַׁש ָּבת )יורה דעה
ֲרו ִנים ַמ ִּת ִירין )מגן אברהם סימן רס"ג
סימן שפ"ט(ְ ,והָ ַאח ֹ

בשם כוונות האריז"ל ,וברכי יוסף יורה דעה סימן ת(.
הולֶ כֶ ת ְלגַ ְמ ֵרי ַעד ַאחַ ר ְסעֻ ַ ּדת
כג( הַ ֶּנפֶ ׁש יְ ֵת ָרה ֵאין ֹ
ֹ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת )פע"ח שער ח"י פכ"ד( ּומֵ הַ אי ַטעֲ ָמא ֹנו ֲה ִגין
יעיתְ ,וגַ ם
ֶׁשאֵ ין ְלהַ ח ֲִליף ִ ּב ְג ֵדי ַׁש ָּבת ַעד ַאחַ ר ְס ֻע ָ ּדה ְר ִב ִ
ְ
ְ ּכ ֵדי ְללַ ּו ֹות הַ ּ ֶמלֶ ך ְ ּב ִב ְג ֵדי ּ ְפאֵ ר )כף החיים סימן ש' אות
ו'(.

Nâw

עח
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ּ ֶפ ֶרק ד
רון ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת ּ ָכל הַ ּ ָׁשב ּועַ
זִ כְ ֹ

בוד
אוכֵ ל ִל ְכ ֹ
א( ָא ְמר ּו ַעל ַׁש ּ ַמאי הַ ָ ּז ֵקן ָּכל ָי ָמיו הָ יָ ה ֹ
אומֵ ר ֹזו ְל ַׁש ָּבת ָמצָ א ַאחֶ ֶרת
ַׁש ָּבתָ ,מצָ א ְ ּבהֵ ָמה נָ ָאה ֹ
אש ֹונָ ה )ביצה ט"ז.(.
אוכֵ ל הָ ִר ׁ
נָ ָאה הֵ ימֶ נּ ּו ַמ ִ ּניח הַ ּׁ ֵש ִני ְו ֹ
מו ְ ּב ֵׁש ֶׁשת יְ מֵ י הַ חֹל י ּוכַ ל ְ ּבנָ ֵקל ְל ַק ּ ֵבל
ב( הַ ְמ ַק ֵ ּד ׁש ַע ְצ ֹ
אור ְק ֻד ּ ַׁשת הַ ּ ַׁש ָּבת )החיד"א ביוסף לחוק פרשת תולדות יום
ֹ

ו(.
מונֶ ה ְ ּכ ֶד ֶר ְך ֶׁשאֲ חֵ ִרים
כור אֶ ת ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת ,לֹא ְּתהֵ א ֹ
ג( ָז ֹ
מונֶ ה ְל ֵׁשם ַׁש ָּבת )מכילתא פרשת יתרו(,
מונִ ין אֶ ּ ָלא ְּתהֵ א ֹ
ֹ
מונִ ין חַ ד
ֹ
מו ִנין ַׁש ְ ּב ָתא ,אֲ בָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל
ֹ
ַעכּ ּו"ם לֹא
ְ ּב ַׁש ְ ּב ָתאְּ ,ת ֵרי ְ ּב ַׁש ְ ּב ָתאְּ ,תלָ ָתא ְ ּב ַׁש ְ ּב ָתאַ ,א ְר ַּב ְע ּ ָתא,
כור אֶ ת ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת
יש ּ ָתא ,ערובתאּ ְ ,כ ָמה ֶׁש ִ ּנ ְצ ַט ּו ּו ָז ֹ
ח ֲִמ ְ ׁ
ְל ַק ְ ּד ׁש ֹו )פסיקתא רבתי פרק כ"ג(.
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בואׁ ,ש ֹו ְמ ֵרה ּו ִמ ּׁ ֶש ּיָב ֹוא ,הָ א ּ ֵכיצַ ד
ד( ֹזו ְכ ֵרה ּו ַעד ֶׁש ּלֹא ָי ֹ
ינו
ינו ְל ַׁש ָּבתּ ְ ,כ ִלי חָ ָד ׁש הַ ְת ִק ֹ
ִאם נִ זְ ַ ּד ּ ֵמן ְל ָך חֵ פֶ ץ הַ ְת ִק ֹ
לו ֵקחַ ֵע ִצים מֵ אֶ חָ ד ְ ּב ַׁש ָּבת
ְל ַׁש ָּבתַׁ ,ש ּ ַמאי הַ ָ ּז ֵקן הָ ָיה ֹ
טוב אֲ ִפ ּל ּו
ְל ַׁש ָּבתָ ,א ַמר ר' ַא ָּבה ּו ִאם נִ זְ ַ ּד ּ ֵמן ְל ָך חֵ פֶ ץ ֹ
אֶ חָ ד ְ ּב ַׁש ָּבת מתנינהו ְל ַׁש ָּבת )פסיקתא דר"כ פכ"ג(.
ה( ָא ַמר ר' ּ ַתנְ ח ּו ָמא אכלינן הוינן בארבעתא )הָ יִ ינ ּו

או ְכ ִלין אֵ צֶ ל ר' ַא ָּבה ּו ִ ּב ְר ִב ִיעי ְ ּב ַׁש ָּבת(ְ ,ו ַעל ְל ַק ּ ָמן כותבן
ֹ
)וְ הֵ ִביא ּו ְלפָ נֵ ינ ּו לֶ אֱ כֹל ְּת ָמ ִרים( ,ואמרין יתפרשון ְל ַׁש ְ ּב ָתא
יש ּו א ֹו ָתם לְ ַׁש ָּבת( )שם(.
)א ַמ ְרנ ּו ֶׁש ּי ְַפ ִר ׁ
ָ
רון ַׁש ָּבת זָ ז ִמ ּ ִפיו ,לָ ַקח חֵ פֶ ץ
ו( ַׁש ּ ַמאי הַ ָ ּז ֵקן לֹא הָ יָה זִ ְכ ֹ
אומֵ ר ֹזו ְל ַׁש ָּבת )מכילתא
אומֵ ר ֹזו ְל ַׁש ָּבתּ ְ ,כ ִלי חָ ָד ׁש ֹ
טוב ֹ
ֹ

הובא ברמב"ן ומנוה"מ(.
רו ְ ּבאֶ חָ ד
כור אֶ ת ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת ְל ַק ְ ּד ׁש ֹוְּ ,תהֵ א ֹזו ְכ ֹ
ז( זָ ֹ
ְ ּב ַׁש ָּבת ֶׁש ִאם יִ ְת ַמ ֶּנה ְל ָך ָמנָ ה ָיפָ ה ְּתהֵ א ְמ ַת ְּק ֹנו ְל ֵׁשם
ַׁש ָּבת )מכילתא יתרו(.

פ

חלק א'

ח( ָא ַמר ר' ִח ָ ּיא ַּבר ַא ָּבא ּ ַפ ַעם ַאחַ ת נִ ְת ָא ַר ְח ִּתי אֵ צֶ ל
לו ְד ִק ָ ּיא ְוהֵ ִביא ּו ְלפָ נָ יו ׁ ֻש ְלחָ ן ֶׁשל זָהָ ב ִמ ּׁש ִֹוי
ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ְ ּב ֹ
עות בּ ֹו,
אות ֶׁשל ּ ֶכסֶ ף ְקב ּו ֹ
ט"ז ְ ּבנֵ י ָא ָדםְ ,וט"ז ַׁש ְל ְ ׁשלָ ֹ
לו ִח ּי ֹות ְקב ּו ִעים בּ ֹו,
יתונִ ּי ֹותּ ,ו ְצ ֹ
סותְ ,ו ִק ֹ
כו ֹ
רותְ ,ו ֹ
ּו ְק ָע ֹ
ְו ָעלָ יו ָּכל ִמינֵ י ַמאֲ כָ ל ְוכָ ל ִמינֵ י ְמגָ ִדים ּו ְב ָ ׂש ִמים ְוכ ּו'
יתי
ית ְלכָ ְךָ ,א ַמר ִלי ַק ָ ּצב הָ יִ ִ
לו ְ ּב ִני ַּב ּ ֶמה ָז ִכ ָ
ָא ַמ ְר ִּתי ֹ
ּו ִמ ָּכל ְ ּבהֵ ָמה ֶׁשהָ יְ ָתה נָ ָאה ָא ַמ ְר ִּתי ֹזו ְּתהֵ א ְל ַׁש ָּבת )שבת

קי"ט.(:
ט( ָא ַמר הַ ָק ָּב"ה ְליִ שְׂ ָראֵ ל ָּבנַ י ְלו ּו ָעלַ י ְו ַק ְ ּד ׁש ּו ְק ֻד ּ ַׁשת
הַ ּי ֹום ְוהַ אֲ ִמינ ּו ִ ּבי וַ אֲ נִ י ּפ ֹו ֵר ַע )ביצה ט"ו.(:
הוצָ ַאת ַׁש ָּבת )שבת קי"ז.(:
ַש ִ ּכים ָא ָדם ְל ֹ
עולָ ם י ְ ׁ
י( ְל ֹ
טוב ִמן
יא( לֹא יֹאכַ ל ָא ָדם ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ְו ֶע ֶרב ֹיום ֹ
הַ ִּמ ְנחָ ה ּו ְל ַמ ְעלָ ה ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ָּכנֵ ס ְל ַׁש ָּבת ְ ּכ ֶׁשה ּוא ּ ַתאֲ וָ ה )פסחים

צ"ט.(:
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יב( ִמ ְ ׁש ּ ָפחָ ה הָ יְ ָתה ִ ּביר ּו ָׁשלַ יִ ם ְו ָק ְב ָעה ְסעֻ ָ ּד ָת ּה ְ ּב ֵעין ֵׁשם
ְונֶ ֶע ְק ָרה )גטין ל"ח.(:
ֲשבָ ה,
ימות הַ חֹל ְל ִה ְתנַ הֵ ג ִ ּב ְק ֻד ּ ַׁשת ַמח ָׁ
יג( ְו ִאם יִ ְ ׁש ּ ַת ֵ ּדל ִ ּב ֹ
לו ְויִ ְמצָ א ֵעזֶר ְ ּכנֶ ְג ּד ֹו ִל ְק ֹנות
ִ ּדבּ ּורּ ,ו ַמעֲ ֶ ׂשה יִ ְהיֶה נָ ֵקל ֹ
פות ְק ֻד ּ ַׁשת ַׁש ָּבת ַעל נר"ן ְ ּכ ַמעֲ ֵ ׂשה ּו ְ ּבחֹל ָּכ ְך ַמעֲ ֵ ׂשה ּו
ּת ֹו ְס ֹ
ְ ּב ַׁש ָּבת )פלא יועץ ,שבת(.
כור" ֶׁשחַ ָ ּיב ָא ָדם
יד( חַ ְכמֵ י הַ ְ ּג ָמ ָרא מֵ הֶ ם ּ ֵבאֲ ר ּו ִמ ּ ַלת " ָז ֹ
או ָמנָ ה
לו חֵ לֶ ק ָיפֶ ה ֹ
רו מֵ אֶ חָ ד ְ ּב ַׁש ָּבת ֶׁש ִאם נִ ְת ַמ ָּנה ֹ
ְלז ְָכ ֹ
רון
ינו ְל ַׁש ָּבתְ ,ו ָא ְמר ּו ַעל ַׁש ּ ַמאי ֶׁש ּלֹא הָ ָיה זִ ְכ ֹ
יָפָ ה ַמזְ ִמ ֹ
בוד ַׁש ָּבת
טוב ָא ַמר זֶה ִל ְכ ֹ
ַׁש ָּבת זָ ז ִמ ּ ִפיו לָ ַקח חֵ לֶ ק ֹ
אשית
תו ּ ָת ִמיד ִנזְ ַּכר ַמעֲ ֵ ׂשה ְ ּב ֵר ִ ׁ
או ֹ
רו ֹנו ֹ
ְוכ ּו'ּ ִ ,כי ְ ּבזִ ְכ ֹ
עולָ ם בּ ֹו ֵרא ְוה ּוא יִ ְת ָּב ַר ְך ִצ ָ ּוה
ְ ּבכָ ל ֵעת ְו ֹנו ֶדה ֶׁש ּי ֵׁש לָ ֹ
דול ּ ֶבאֱ מ ּונָ ֵתנ ּו )צידה לדרך
אות הַ ּזֶהְ ,וזֶה ִע ַ ּקר ָ ּג ֹ
או ָתנ ּו ָּב ֹ
ֹ

לתלמיד ר"י בן הרא"ש(.

פב

חלק א'

דו ִ ׁשים ר'
דות יַעֲ קֹב ֹיוסֵ ף ר"י ּ ָפ ָר ַׁשת ְק ֹ
טו( ַּב ּ ֵספֶ ר ּת ֹו ְל ֹ
ְ ּד ִמן הָ ָרא ּוי ָּכל הַ ּי ֹום ֶׁשל ַׁש ָּבת ְלבַ ל י ִַּסיחַ ַ ּד ְע ּת ֹו ִמ ְּק ֻד ּ ַׁשת
מו ָרא הַ ּ ַׁש ָּבת ַקל וָ חֹמֶ ר ִמ ְּת ִפ ִּליןּ ,ובַ ּ ֵספֶ ר ּ ָפ ָר ַׁשת ְ ּב ַׁש ּ ַלח
ּו ֹ
כ' ֶׁש ָאס ּור ְלהַ ִּסיחַ ַ ּד ְע ּת ֹו ָּכל ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת ִמ ְּק ֻד ּ ַׁשת ַׁש ָּבת
ַקל וָ חֹמֶ ר ִמ ְּת ִפ ִּלין ֶׁש ָאס ּור ְ ּבהֶ ּ ֵסחַ הַ ַ ּד ַעתְ ,ו ַׁש ָּבת ְ ּדפָ ט ּור
תו ה ּוא ֹיו ֵתר ִמ ְּת ִפ ִּלין ָּכל ֶׁש ּ ֵכן
ִמ ְּת ִפ ִּלין ִמ ּ ַט ַעם ִ ּד ְק ֻד ּ ָׁש ֹ
ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
יך ֶׁש ּלֹא ְלהַ ִּסיחַ ָּכל הַ ּי ֹום ִמ ְּק ֻד ּ ַׁשת ַׁש ָּבת עכ"ל.
אות א' ָּכ ַתב ַעל ִ ּד ְב ֵרי
ימן ע"ב ֹ
טז( ְ ּב ִמנְ חַ ת ַׁש ָּבת ִס ָ
דות הַ ַּנ"ל ְוז"ל :הַ ַ ּגם דשם ַמיְ ֵירי ְ ּב ַת ְל ִמיד חָ כָ ם
ּת ֹו ְל ֹ
הַ ִ ּנ ְק ָרא ַׁש ָּבת ַ ּגם ְ ּבחֹל כנ לַ ְמ ַע ּיֵןַ ,א ְך ְמאֹד ִמן הָ ָרא ּוי
כון ַ ּגם לַ אֲ נָ ִ ׁשים ּ ְפ ׁש ּו ִטים ְ ּכ ֶע ְר ּ ֵכנ ּו ִליזָהֵ ר ְ ּבכָ ל זֶה ִ ּכי
ְוהַ ָּנ ֹ
או
הַ ח ּו ׁש ָי ִעיד אֲ ֶׁשר ְ ּבהֶ ּ ֵסחַ הַ ַ ּד ַעת ְ ּב ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת ִמ ּמ ֹו ָר ֹ
ידי ִח ּל ּול ַׁש ָּבת
רוב ְמאֹד לָ בֹא ִל ֵ
אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ָׁש ָעה מ ּו ָעט ָק ֹ
ידי ִרבּ ּוי ְ ּדבָ ִריםֶׁ ,ש ּזֶה ּו ִא ּס ּור ָ ּגמ ּור
גון ִל ֵ
לום ְ ּכ ֹ
חַ ס ְו ָׁש ֹ
יעות ַ ּג ּס ֹות ֹיו ֵתר מֵ ַא ּ ָמה,
ידי ּ ְפ ִס ֹ
רוב לָ בֹא ִל ֵ
ְ ּב ַׁש ָּבתְ ,וכֵ ן ָק ֹ
אכ ּ ָתם
ּו ְל ִקנּ ּוחַ ְ ּבגָ ָדיו מֵ ָאבָ ק ְו ָעפָ רְ ,ו ִט ְלט ּול ּ ֵכ ִלים ֶׁש ְּמלַ ְ
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לו ְמ ֵדי ּת ֹו ָרה
ְלהֶ ּ ֵתרּ ִ ,כי הַ ָ ּי ַדיִ ם ַע ְס ָק ִנ ּי ֹות הֵ ן וַ אֲ ִפ ּל ּו ֹ
נִ ְכ ָׁש ִלין ְ ּבכָ ל אֵ ּ ֶלה ַעל יְ ֵדי הֶ ּ ֵסחַ ַ ּד ְע ּ ָתם ִמ ּמ ֹו ָרא ִח ּל ּול
ַׁש ָּבת ,לָ כֵ ן ְמאֹד ִמן הָ ָרא ּוי ְ ּבכָ ל ַמאי ְ ּד ֶא ְפ ָׁשר ְלבַ ל י ִַּסיחַ
ָא ָדם ַ ּד ְע ּת ֹו ִמ ּמ ֹו ָרא ִח ּל ּול ַׁש ָּבת אֲ ִפ ּל ּו ַעל ָׁש ָעה מ ּו ֶעטֶ ת,
עכ"ל.

Nâw

פד

חלק א'
ּ ֶפ ֶרק ה
כות ַׁש ָּבת
לִ ּמ ּוד ְ ּב ִהלְ ֹ

יחים ְלהַ זְ ִהיר ּו ְלהָ ֵעד
א( ִמן הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ֶׁשר יִ נְ ַעם לַ ּמ ֹו ִכ ִ
חות ּ ָפ ִריץ ְ ּב ִמ ְצוַ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ַעל
ָּב ָעם עֲ לֵ יהֶ םְ ,ו ִל ְ ׁשמֹר ָא ְר ֹ
דותּ ִ ,כי ַרבּ ֹות מֵ הֵ ָּנה נֶ ֶע ְלמ ּו
תולָ ֹ
אכות ְו ֹ
בות ְמלָ ֹ
דות ָא ֹ
או ֹ
ֹ
יע )שערי תשובה
מֵ ֵעינֵ י ַר ִ ּבים ַאף אֵ ין ַמ ִ ּגיד ַאף ֵאין ַמ ְ ׁש ִמ ַ

לרבינו יונה שער ג' סימן קל"ה(.
כות ַׁש ָּבת ַעל בּ ּו ֵרי ּ ַפעֲ ַמיִ ם ְו ָׁשל ֹׁש
ב( ּו ִמי ֶׁש ּלֹא לָ ַמד ִה ְל ֹ
או ַריְ ָתא
לו ִח ּל ּול ַׁש ָּבת הֵ ן ְ ּד ֹ
לֹא י ּוכַ ל ְל ִה ּ ָמלֵ ט ֶׁש ּלֹא יִ ְק ֶרה ֹ
כות ַׁש ָּבת ִ ּב ְת ִמיד ּות ְואֵ צֶ ל
ְוהֵ ן ְ ּד ַר ָּבנָ ןּ ,ומֵ הָ ָרא ּוי ִל ְלמֹד ִה ְל ֹ
לו הַ ּכֹלְ ,ו ַי ֲחזֹר ָעלָ יו ּ ָת ִמיד ַעד ֶׁש ִ ּי ְהיֶה ָׁשג ּור
ַרב ֶׁש ְ ּיבָ ֵרר ֹ
ְ ּב ִפיוַ ,א ְ ׁש ֵרי אֱ ֹנו ׁש יַעֲ ֶ ׂשה זֹאת ּומֵ ִגין ָעלָ יו ִ ּכ ְת ִריס ִ ּב ְפנֵ י
הַ ּ ֻפ ְר ָע ֻנ ּי ֹות )יער"ד ח"ב מובא במנחת שבת ע"ב י(.
סופָ ּה אֵ ין ָּב ּה ּ ָפ ָר ָׁשה ֶׁש ֶּנאֱ ַמר
ג( ִמ ְּת ִח ּ ַלת הַ ּת ֹו ָרה ְו ַעד ֹ
ֹאש ּה "וַ ּי ְַקהֵ ל" ֶא ּ ָלא ַאחַ תָ ,א ַמר הַ ָק ָּב"ה עֲ ֵ ׂשה ְל ָך
ְ ּבר ָׁ
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כות ַׁש ָּבת
לות ּו ְדרֹש ִל ְפנֵ יהֶ ם ָּב ַר ִ ּבים ִה ְל ֹ
דו ֹ
ְק ִה ּל ֹות ְ ּג ֹ
)מדרש אבכיר ,ילקוט ויקהל(.
ד( ִא ּס ּו ֵרי ַׁש ָּבת ְמ ַעט ִמ ְ ּז ֵעיר ֶׁש ִ ּנזְ הָ ִרין ָּבהֶ םְ ,ו ַר ִ ּבים
ֶׁשאֵ ינָ ם ֹיו ְד ִעין ִא ּס ּו ָרןְ ,ו ִל ְלמֹד ַמס' ַׁש ָּבת ִע ְנ ָין ְמפ ָֹאר,
כות ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁשְ ,וצָ ִר ְ
יך ִל ְה ֹיות ָּב ִקי
ְויִ ְלמֹד ִ ּדינִ ים ֶׁשל ִה ְל ֹ
כות ַׁש ָּבת )מהרש"א שאלות ותשובות קי"ט ,צוואת הר"ר
ְ ּב ִה ְל ֹ

שעפטיל(.
כות ַׁש ָּבת
דול ַעל הָ ָא ָדם ִל ְה ֹיות ָּב ִקי ְ ּב ִה ְל ֹ
ה( ִח ּי ּוב ָ ּג ֹ
ְמאֹדּ ִ ,כי ַּכהֲ ָר ִרים הַ ְּתל ּויִ ים ְ ּב ַ ׂשעֲ ָרה הלכותיִ ,מ ְק ָרא
כות ְמ ֻרבּ ֹות ,וַ חֲמ ּו ִרים ָע ְנ ֵׁשי )יסוש"ה שער ו'
מ ּו ָעט וַ הֲ לָ ֹ

פ"ג(.
"כל הַ ּׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּבת
ו( הָ ֵעצָ ה הַ יְ ע ּוצָ ה ְ ּכ ַמאֲ ָמ ָרם ז"ל ָּ
ייקא
תו ַ ּד ָ
לו ַעל ָּכל עֲ ֹו ֹנו ָתיו" ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
תו מ ֹוח ֲִלין ֹ
ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
לָ כֵ ן מֻ ּ ָטל ַעל ָּכל אֶ חָ ד ִל ְה ֹיות ָּב ִקי בהלכתא רבתא
כות
לות הַ ִּמנְ חָ ה י ַַע ְסק ּו ְ ּב ִה ְל ֹ
ְל ַׁש ְ ּב ָתאּ ,ו ְב ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש ַּבעֲ ֹ

פו
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כול ְל ִה ָּכ ֵׁשל ָּב ּה
ַׁש ָּבת ִ ּכי הלכתא רבתא ְל ַׁש ְ ּב ָתא ּו ְב ַקל יָ ֹ
יעה
רון יְ ִד ָ
לום ,אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ִא ּס ּור ָּכ ֵרת ּו ְס ִקילָ ה מֵ חֶ ְס ֹ
חָ ס ְו ָׁש ֹ
דוןְ ,ואֵ ין צָ ִר ְ
לו ַמר ְ ּב ִא ּס ּו ֵרי
יך ֹ
עולָ ה ָז ֹ
ְו ִ ׁש ְגגַ ת ּ ַת ְלמ ּוד ֹ
מו ַרבּ ֹו ְל ַמ ְעלָ הּ ,ו ִב ְפ ָרט ְ ּב ִא ּס ּור מֻ ְקצֶ ה
ד"ס ֶׁש ַרבּ ֹו ְ ּכ ֹ
ּדשכיחי ט ּובָ א ,וַ ֲחמ ּו ִרים ד"ס ֹיו ֵתר מד"ת )איגרת הקודש

מבעל התניא זצ"ל וקו"א שם(.
דול ִאי ָ ּדר ֹיוחָ נָ ן ור"ל ִ ּד ְ ּיק ּו
ז( ִ ּביר ּו ַׁש ְל ִמי ּ ֶפ ֶרק ְ ּכלָ ל ָ ּג ֹ
אכות ּו ְלזֶה ָר ְמ ָזה
ָּכל ָּכ ְך ַעד ֶׁש ּ ָמ ְצא ּו ְ ּבכָ ל ָאב ל"ט ְמלָ ֹ
הַ ּת ֹו ָרה ֶׁש ִ ּי ְ ׁשמֹר ַׁש ָּבת ִמ ְּמלָ אכָ ה ְ ּבכָ ל הַ ּ ְפ ָר ִטיםּ ְ ,דהַ יְ נ ּו
דו ֵתיהֶ ן ַּכאֲ ֶׁשר צוך ד' בע"פְ ,וזֶה ַמה
תו ְל ֹ
בות ְו ֹ
ִמ ָּכל הָ ָא ֹ
ּׁ ֶש ָא ְמ ָרה הַ ְ ּג ָמ ָרא ָּכל הַ ְמ ַׁש ּ ֵמר ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ָת ּהַּ ,כהֲלָ כָ ה
או ָת ּה ְ ּב ׁש ּום
ייקא ְ ּדהַ יְ נ ּו ֶׁש ִ ּי ְ ׁשמֹר ַׁש ָּבת ֶׁש ּלֹא ְלחַ ּ ֵלל ֹ
ַ ּד ָ
ּ ְפ ָרט )שם עולם לבעל חפץ חיים זצ"ל ,שמירת שבת פ"א(.
בוא ְל ֹזו הַ ּ ַמ ְד ֵרגָ ה ֶׁש ִ ּי ְ ׁשמֹר ַׁש ָּבת
ח( ְ ּב ֵאיזֶה ִע ְנ ָין נ ּוכַ ל לָ ֹ
מו
ְ ּבכָ ל ּ ְפ ָר ָטיו הָ ֵעצָ ה הַ יְ ע ּוצָ ה ְלזֶה ֶׁש ִ ּי ְראֶ ה ְלז ֵָרז אֶ ת ַע ְצ ֹ
כות ַׁש ָּבת ְולַ ֲחזֹר ָעלֶ יהָ ּ ָת ִמיד ְ ּכ ֵדי ֶׁש ּי ֵַדע
ִל ְלמֹד ִה ְל ֹ
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הָ ָאס ּור ְוהַ ּ ֻמ ּ ָתר דאל"ה אֲ ִפ ּל ּו יִ ְלמֹד ָּכל הָ ִענְ יָ נִ ים
לו
הַ ּמ ּו ָס ִר ִ ּיים הַ ְמ ָז ְרזִ ים ִל ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת ָּכ ָרא ּוי לֹא ֹיו ִעיל ֹ
חו ֵׁשב ַעל אֵ יזֶה ָ ּדבָ ר ֶׁשאֵ ין ֹזו ִ ּב ְכלַ ל
ְוכ ּו' ִאם ה ּוא ֹ
או ְ ׁשב ּות לֹא ֹיו ִעיל ֹ
ְמלָ אכָ ה ֹ
לו ׁש ּום מ ּו ָסר )הח"ח בהק'
לספרו משנה ברורה הלכות שבת ,ומונה והולך כמה דוגמאות

שבניקל להכשל מחסרון ידיעה(.
רות
כונֵ ן חֲב ּו ֹ
כון ְלכָ ל יְ ֵרא ְוחָ ֵרד ִל ְדבַ ר ד' ְל ֹ
ט( ְו ָרא ּוי ְונָ ֹ
כות ַׁש ָּבת ְ ּכ ֵדי ֶׁש ּלֹא יִ ָּכ ְ ׁשל ּו ָּבם )שם(.
ִל ְלמֹד ִה ְל ֹ
כות ַׁש ָּבת ִמ ּ ִפי
דו ְר ִ ׁשים ְ ּב ִה ְל ֹ
י( ַמה ּׁ ֶשאֵ ינָ ם ׁש ֹואֲ ִלים ְו ֹ
סו ְפ ִרים הֵ ּ ָמה ָּכ ְ ׁשל ּו ְונָ פָ ל ּו ְ ּבהַ ְר ּ ֵבה ִא ּס ּו ֵרי ַׁש ָּבת
ְספָ ִרים ְו ֹ
גון ְ ּב ִא ּס ּו ֵרי ַׁש ָּבת ,מֻ ְקצֶ ה,
ּו ְמחַ ְּל ִלין ַׁש ָּבת ַ ּגם ְ ּבלֹא ַ ּד ַעת ְ ּכ ֹ
חות ְו ִגיל ַר ָּבה
ידהּ ְ ,ב ִר ָירהִ ,לבּ ּון ְוכ ּו'ּ ִ ,ב ְפ ָרט ִ ּבשְׂ ָמ ֹ
צֵ ָ
הַ ּ ַמ ְכ ֵׁשלָ הּ ,ו ְצ ִרי ִכים ַמנְ ִהיגֵ י ְק ִה ּל ֹות לַ עֲ מֹד ַּב ּ ֶפ ֶרץ ְוכָ הֵ ָּנה
ַרבּ ֹות )פלא יועץ ערך שבת(.

פח
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יא( ּו ְכבָ ר כ' ְ ּבסֵ פֶ ר ח ֲִס ִידים ֶׁש ְ ּכ ֵׁשם ֶׁש ָא ְמר ּו ׁש ֹואֲ ִלין
כות ּ ֶפסַ ח ָּכ ְך ִח ּי ּובָ א רמיא ִל ְדר ֹׁש ְולָ ת ּור
דו ְר ִ ׁשין ְ ּב ִה ְל ֹ
ְו ֹ
חות ּ ַפ ַעם אֶ חָ ד
כות ַׁש ָּבת ְולַ עֲ בֹר עֲ לֵ יהֶ ם ְלפָ ֹ
לָ ַד ַעת ִה ְל ֹ
ְ ּב ָׁשנָ הְ ,ו ִח ּי ּובָ א רמיא ַעל הַ ַ ּד ְר ָׁשנִ ים ִל ְד ֹר ׁש לָ ָעם אֶ ת חֻ ֵ ּקי
הָ אֱ ל ִֹקים ְואֶ ת ּת ֹו ָר ָתיוְ ,ולַ ּׁש ֹו ְמ ִעים ּו ְמ ַק ְ ּי ִמים יִ נְ ַעם
טוב )פלא יועץ ערך שבת(.
בוא ִ ּב ְר ַּכת ֹ
וַ עֲ לֵ יהֶ ם ּ ָת ֹ
סוד הֵ ם ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת ְ ּדגַ ם ַׁש ָּבת
יב( אֶ חָ ד ִמ ִּת ּק ּונֵ י הַ יְ ֹ
ידע ִ ּדינֵ י ַׁש ָּבת
עולָ םְ ,ולָ כֵ ן ָרא ּוי ְמאֹד לֵ ַ
נִ ְק ָרא ְ ּב ִרית ֹ
ִ ּכי הלכתא רבתא ְל ַׁש ְ ּב ָתא ְוהֵ ּ ָמה ַּכה ֲָר ִרים הַ ְּתל ּויִ ים
ְ ּב ַ ׂשעֲ ָרה )ספר מרפא לשון מובא במנחת שבת ע"ב ח(.
און ַּב ַעל יער"ד
יג( ַאחַ י ְו ֵר ַעי שִׂ ים ִל ְ ּב ָך הֵ יטֵ ב ְל ִד ְב ֵרי הַ ָ ּג ֹ
כות
"ד ְבלֹא לָ ַמד ִה ְל ֹ
זצ"ל )הנ"ל ֹ
אות ב( ְ ּב ָמה ֶׁש ָּכ ַתב ִ ּ
ַׁש ָּבת ַעל בּ ּו ֵרי ּ ַפעֲ ַמיִ ם ְו ָׁשל ֹׁש לֹא י ּוכַ ל ְל ִה ּ ָמלֵ ט ֶׁש ּלֹא
או ַריְ ָתא ְוהֵ ן ְ ּד ַר ָּבנָ ן" ְו ַעל זֶה
לו ִח ּל ּול ַׁש ָּבת הֵ ן ְ ּד ֹ
יִ ְק ֶרה ֹ
יִ ְדו ּו ָּכל הַ ְ ּדו ּויִ ם ִ ּכי ַּבעֲ ֹו ֹנו ֵתינ ּו הָ ַר ִ ּבים ַּכ ּ ָמה מֻ ְפ ְלגֵ י
כות ַׁש ָּבת ֵאינָ ם
עו ְס ִקים ְ ּב ִפ ְל ּפ ּול וַ ח ֲִריפ ּות ּו ְב ִה ְל ֹ
הַ ּת ֹו ָרה ֹ
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ידי ִח ּל ּול ַׁש ָּבת )מנחת שבת
יאים ּובָ ִאים ְ ּב ִלי ָספֵ ק ִל ֵ
ְ ּב ִק ִ

ע"ב אות י(.
מונִ ים ה ּוא מֵ ח ֲַמת
יד( רֹב ִח ּל ּולֵ י ַׁש ָּבת ֶׁש ִ ּנ ְכ ָׁש ִלים הַ ֲה ֹ
יאים ְ ּב ִדינֵ י ִט ְלט ּול ּומֻ ְקצֶ ה,
יעה ֶׁש ֵאינָ ם ְ ּב ִק ִ
רון הַ יְ ִד ָ
חֶ ְס ֹ
ַעד ָּכאן הַ ָ ּי ֵרא ְוחָ ֵרד ִל ְדבַ ר ד' יִ ְל ַמד ק ֶֹדם ְלכָ ל הַ ִּל ּמ ּו ִדים
חוזֵר ָעלָ יו ּ ָת ִמיד ִ ּכי
כות ַׁש ָּבת ַעל בּ ּו ְר ֹיו ְו ִל ְה ֹיות ֹ
ִה ְל ֹ
סוד ְלכָ ל ּת ֹו ָר ֵתנ ּו הק' הֵ ן
תו ה ּוא יְ ֹ
ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
יקים ְ ּגמ ּו ִרים ְוהֵ ן ְלבַ עֲ לֵ י ְּת ׁש ּובָ ה )תפארת הקדש מובא
ְלצַ ִ ּד ִ

שם אות י"א(.
כו ָתיו
תו ְו ִת ְהיֶה ָּב ִקי ְ ּב ִה ְל ֹ
טו( ִה ָ ּזהֵ ר ִ ּב ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
שעֲ ָרה) ,הנהגות ישרות מהק'
ִ ּכי הֵ ם ַּכה ֲָר ִרים הַ ְּתל ּויִ ים ְ ּב ַ ׂ
מהר"ר מרדכי מטשערנאבעל זצ"ל ,מובא בברכת חיים לבעל

מסגה"ש פ"ג אות י"ז(.
משה
טז( בעהמ"ח חַ ּיֵי ָא ָדם ַּבהַ ְק ָ ּד ָמה לַ ּ ֵספֶ ר זִ ְכר ּו ּת ֹו ַרת ֶׁ
ַ ּדף י"ט ָּכ ַתב וז"לּ :ו ְל ַד ְע ִּתי ִמ ְצוָ ה ֹיו ֵתר ְלבַ עֲ לֵ י ָּב ִּתים

צ
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טו ִבים ִל ְלמֹד בקונ' זֶה
תות ְו ָי ִמים ֹ
ִל ְקב ַֹע ִ ׁשע ּור ְ ּב ַׁש ָּב ֹ
יתי
או ּ ֶפ ֶרק ִמ ְ ׁשנָ ֹיות ַּכאֲ ֶׁשר ָר ִא ִ
ִמ ּׁ ֶש ִ ּי ְל ְמד ּו ִּת ּק ּון ַׁש ָּבת ֹ
ְ ּב ֵעינַ י ְ ּבאֶ חָ ד ֶׁש ּ ָל ַמד ּ ֶפ ֶרק ִמ ְ ׁשנָ ֹיות ְ ּבכָ ל ֹיום ְו ִנזְ ַ ּד ּ ַמנּ ּו
יתי
ְ ׁשנֵ ינ ּו לָ ל ּון ְ ּבפֻ נְ ָ ּדק אֶ חָ ד ֶׁשל ַע ּכ ּו"ם ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ָר ִא ִ
ֶׁש ּי ֹו ֵׁשב אֵ צֶ ל ַמ ְטוֶ ה ְו ָטוָ ה ָ ּג ַע ְר ִּתי בּ ֹו ֲהלֹא ַׁש ָּבת הַ ּי ֹום,
לו ֲהלֹא ַא ּ ָתה ׁש ֹונֶ ה
ְו ָת ַמ ּה ַמה ְּמלָ אכָ ה ֹזוְ ,ו ָא ַמ ְר ִּתי ֹ
"והַ טֹוֶ ה" ּו ְמלֶ אכֶ ת הַ ְּט ִו ָ ּיה ִּת ְהיֶה ְ ּב ָמה ֶׁש ִּת ְהיֶה,
ַּב ִּמ ְ ׁשנָ ה ְ
וַ ּיֹאמֶ ר ְו ִכי ְ ּכ ֶׁשאֲ ִני ׁש ֹונֶ ה אֲ ִני מֵ שִׂ ים ַעל הַ ּ ֵלב ַמה ּ ַלעֲ שׂ ֹות
או לֹא ַרק ְל ַק ּיֵם ִל ְלמֹד הַ ּת ֹו ָרהְ ,ו ָא ַמ ְר ִּתי יָ פֶ ה ָא ְמר ּו
ֹ
לו"
אומֵ ר אֵ ין ִלי אֶ ּ ָלא ּת ֹו ָרהַ ,אף ּת ֹו ָרה אֵ ין ֹ
חָ זָ"ל "הָ ֹ
ידע ִ ּדינֵ י הַ ּת ֹו ָרה ּו ִמ ְצוָ ִתי ַמאי
ינו ְ ּכ ֵדי לֵ ַ
ִ ּכי ִאם הַ ִּל ּמ ּוד אֵ ֹ
דו.
נ"מ ְ ּב ִל ּמ ּו ֹ
יחים
ישנָ אּ ,ו ְל ַד ְע ִּתי ַאף ְלהַ ּמ ֹו ִכ ִ
ְו ִס ּיֵם ְ ּדבָ ָריו ָׁשם ְ ּבהַ אי ִל ְ ׁ
או
אֶ ת הָ ָעם ּו ַמ ִ ּג ִידים לָ הֶ ם ִ ׁשע ּור ְ ּבכָ ל ֹיום ֵעין יַעֲ קֹבֹ ,
או ְ ׁש ָאר ד"תֹ ,יו ֵתר יְ ַק ְ ּבל ּו ָ ׂשכָ ר ַעל הַ ְ ּד ָר ָׁשה
ְ ּדר ּו ׁשֹ ,
רות לָ הֶ ם הַ ּ ַמעֲ ֶ ׂשה אֲ ֶׁשר יַעֲ שׂ ּון
הו ֹ
ְ ּבאֵ ּל ּו הַ ּ ִ ׁשע ּו ִרים ְל ֹ
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צא

יק ְ ּימ ּו ִל ְלמֹד ְולַ עֲ שׂ ֹות מֵ אֲ ֶׁשר ִל ְדר ֹׁש לָ הֶ ם בד"ת ֶׁשאֵ ין
ִו ַ
בּ ֹו אֶ ּ ָלא ִל ְלמֹד ,עכ"ל.
יט ׁש זצ"ל ְמפָ ֵר ׁש
אור ּת ֹו ָרה ְלהַ ּ ַמ ִ ּגיד ִמ ּ ֶמ ְעזְ ִר ְ
יז( ַּב ּ ֵספֶ ר ֹ
יטיב" ּ ֵפי'
"ד ְב ֵרי ִפיו ָאוֶ ן ּו ִמ ְר ָמה חָ ַדל ְלהַ שְׂ ִ ּכיל ְלהֵ ִ
הכ' ִ ּ
ִ ּד ְב ֵרי ּ ִפיו ֶׁשל יֵצֶ ר הָ ַרע ה ּוא לַ ְח ּדֹל ְלהַ שְׂ ִ ּכיל לַ עֲ שׂ ֹות
טובּ ִ ,כי ְ ּבוַ ַ ּדאי ֶׁשאֵ ין הַ ּיֵצֶ ר הָ ַרע ְמפַ ּ ֶתה ֶׁש ּלֹא יִ ְלמֹד
ֹ
לוּ ִ ,כי ַּכאֲ ֶׁשר לֹא
לו ֶׁש ְ ּבוַ ַ ּדאי לֹא יִ ְ ׁש ַמע ֹ
ְ ּכלָ ל ִ ּכי יָ ד ּו ַע ֹ
ינו נִ ְק ָרא
יִ ְלמֹד ְ ּכלָ ל לֹא יְ הֵ א נֶ ְח ָׁשב ְ ּב ֵעינֵ י הַ ְ ּב ִר ּי ֹותְ ,ואֵ ֹ
לַ ְמ ָדןַ ,א ְך הַ ּיֵצֶ ר הָ ַרע ְמפַ ּ ֶתה ֶׁש ּלֹא יִ ְלמֹד ׁ ֻש ְלחָ ן ָער ּו ְך
ידע הַ ִ ּדין ַעל בּ ּו ְר ֹיו )מובא בקוהלת יו"ט על הח"א סימן
לֵ ַ

א אות ב(.

Nâw
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ּ ֶפ ֶרק ו
ַק ָּבלַ ת ַׁש ָּבת

א( י ֵׁש ִליזָהֵ ר ְמאֹד ֶׁש ּלֹא לַ עֲ שׂ ֹות ְמלָ אכָ ה ַאחַ ר ֶׁשהַ חַ ּ ָמה
גון הַ ְדלָ ַקת
נִ ְת ַּכ ּ ָסה מֵ ֵעינֵ ינ ּו וַ אֲ ִפ ּל ּו ְמלֶ אכֶ ת ִמ ְצוָ ה ְ ּכ ֹ
רות ִל ְס ֻע ַ ּדת ַׁש ָּבת ַ ּגם ּ ֵכן יִ ָ ּזהֵ ר ְמאֹד ִל ְגמֹר הַ ְדלָ ָק ָתם
הַ ֵּנ ֹ
ק ֶֹדם ֶׁש ִּת ְ ׁש ַקע הַ חַ ּ ָמה ְ ּד ַאחַ ר ָּכ ְך ה ּוא ִ ּב ְכלַ ל ּ ֵבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות,
ֲרון ַרק י ְַק ִ ּדים
ּו ְלכַ ְת ִח ּ ָלה ֵאין ְלהַ ְמ ִּתין ַעד הָ ֶרגַ ע הָ ַאח ֹ
אשי ִאילָ ֹנותּ ,ו ִמי ֶׁש ּ ַמ ְח ִמיר
הַ ְדלָ ָק ָתם ִמ ּ ָׁש ָעה ֶׁשהַ ּׁ ֶשמֶ ׁש ְ ּב ָר ֵׁ
או ַעל ָּכל
מו ִמ ְּמלָ אכָ ה ח ֲִצי ָׁש ָעה ֹ
פו ֵר ׁש ַע ְצ ֹ
מו ּו ֹ
ַעל ַע ְצ ֹ
לו ְ ּד ֹיוצֵ א ְ ּבזֶה
יעה ַא ְ ׁש ֵרי ֹ
יש ָׁש ָעה ק ֶֹדם הַ ּ ְ ׁש ִק ָ
ּ ָפנִ ים ְ ׁש ִל ׁ
אש ֹונִ ים )משנה ברורה רס"א סעיף קטן
יטת ָּכל הָ ִר ׁ
יְ ֵדי ִ ׁש ַ
יטת
אות כ"א ְ ּדהַ יְ נ ּו אֲ ִפ ּל ּו לְ ִ ׁש ַ
כ"ג ,וְ כָ ַתב ַעל זֶה ְ ּב ַׁש ַער הַ ִּצ ּי ּון ֹ
ר"א ִמ ּ ֵמיץ ,וַ אֲ ִפ ּל ּו נִ ְסבּ ֹר ְ ּד ִמיל ה ּוא כ"ד ִמינ ּוט וְ ֹיוצֵ א ְ ּבזֶה
תו
ֲרונִ ים ,עכ"ל .נִ ְראֶ ה ַּכ ָ ּונָ ֹ
פות ַׁש ָּבת לְ הַ ְר ֵּבה ַאח ֹ
ִמ ִ ּדינָ א ַ ּגם הַ ּת ֹו ְס ֹ
יעה ֶׁשה ּוא ְל ַד ַעת הַ יְ ֵר ִאים ֵּבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות
ְ ּדג' ִר ְב ֵעי ִמיל ק ֶֹדם הַ ּ ְ ׁש ִק ָ
ה ּוא י"ח ִמינ ּוט ְל ִ ׁשיטַ ת הַ ּס ֹו ְב ִרים ְ ּד ִ ׁשע ּור ִמיל ה ּוא כ"ד ִמינ ּוט
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צג

פות ַׁש ָּבת י ֵׁש ָּכאן סַ ְך
תו ְס ֹ
עוד ב' ִמינ ּוט ְל ֹ
מו ִסיף ַעל זֶה ֹ
וְ ִאם ֹ
יש ָׁש ָעה וְ ֹיוצֵ א לַ ֵ ּד ָעה הַ ּי ֹו ֵתר חָ מ ּור
הַ כּ ֹל כ' ִמינ ּוט וְ ה ּוא ְ ׁש ִל ׁ
או לדה"ח דסגי
פות ַׁש ָּבת סַ ִ ּגי בכ"שֹ ,
תו ְס ֹ
יבא ְ ּדהַ ּפ ֹו ְס ִקים ְ ּד ֹ
וְ ַא ִּל ָּ
פות ַׁש ָּבת.
ְ ּב ִמינ ּוט וָ חֵ ִצי ּת ֹו ְס ֹ
מו ַעל ּ ִפי
מו ח ֲִצי ָׁש ָעה נ' ַטעֲ ֹ
יש ַע ְצ ֹ
ּו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ִ ּב ְת ִח ּ ָלה ְ ּדי ְַפ ִר ׁ
חות ִמ ְ ּכ ֵדי
פות ַׁש ָּבת ה ּוא ּ ָפ ֹ
ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּבבֵ א ּור הֲלָ כָ ה ְ ּד ִ ׁשע ּור ּת ֹו ְס ֹ
ג' ִר ְב ֵעי ִמיל ,וְ ִאם נַ ְח ׁשֹב ג' ִר ְב ֵעי ִמיל ְלהַ ּס ֹו ְב ִרים ִ ׁשע ּור ִמיל
חות ִמ ּזֶה ה ּוא י"ב
י"ח ִמינ ּוט הר"ז י"ג ִמינ ּוט וָ חֵ ִצי וְ ִאם ֵּכן ּ ָפ ֹ
מו ִסיף י"ב ִמינ ּוט ַעל חֶ ְ ׁשבּ ֹון י"ח ִמינ ּוט ֶׁשל
ִמינ ּוט ּו ְכ ֶׁש ַא ּ ָתה ֹ
ֵּבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות ֹיוצֵ א ְ ּב ִד ּי ּוק ח ֲִצי ָׁש ָעה ,וְ לֹא חָ ׁש ְלהַ ְח ִמיר ְ ּב ִ ׁשע ּור
ג' ִר ְב ֵעי ִמיל ְ ּכהַ ּס ֹו ְב ִרים ְ ּד ִ ׁשע ּור ִמיל כ"ד ִמינ ּוט ְ ּד ַעד ְ ּכ ֵדי ָּכ ְך
לֹא מחמרינן.
אֲ בָ ל הַ ּ ָפ ׁש ּוט ֹיו ֵתר דמה"ט ָּכ ַתב ח ֲִצי ָׁש ָעה ֶׁש ֵּכן הֵ ִביא ָׁשם
עו ִלין ְל ִ ׁשע ּור
פות ַׁש ָּבת ִעם בה"ש יַחַ ד ֹ
ִ ּב ְס ִעיף ָק ָטן כ"ב ְ ּדהַ ּת ֹו ְס ֹ
ח ֲִצי ָׁש ָעהַ ,ע ּיֵן ָׁשם.
וְ ַע ּיֵן בב"ח רס"א מ ּובָ א ְ ּב ָמגֵ ן ַא ְב ָרהָ ם סק"ט ֶׁש ָר ָאה ִלזְ ֵקנִ ים
עות ק ֶֹדם ַׁש ָּבת ,וְ ַע ּיֵן בח"א
וְ ַאנְ ֵׁשי ַמעֲ ֶ ׂשה ֶׁש ּ ָפ ְר ׁש ּו ִמ ְּמלָ אכָ ה ב' ָׁש ֹ

צד

חלק א'

עות ק ֶֹדם הַ ּ ַליְ לָ ה
מו ְל ַק ֵּבל ְ ׁש ּ ֵתי ָׁש ֹ
ְ ּכלָ ל ה' ְ ּד ִמי ֶׁש ּ ַמ ְח ִמיר ַעל ַע ְצ ֹ
לוַ ,ע ּיֵן ָׁשם.
דו ׁש י ֵָאמֵ ר ֹ
לו וְ ָק ֹ
ַא ְ ׁש ֵרי ֹ

Nâw
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צה

ּ ֶפ ֶרק ז
ִמ ְצוַ ת ּ ַתלְ מוּד ּת ֹו ָרה ְ ּב ַׁש ָּבת

טו ִבים אֶ ּ ָלא לַ אֲ ִכילָ ה ּו ְ ׁש ִת ָ ּיה
תות ְויָ ִמים ֹ
א( לֹא נִ ְּתנ ּו ַׁש ָּב ֹ
ְולַ עֲ סֹק ַּב ּת ֹו ָרה )ירושלמי שבת פרק ט"ו(.
ידי חֲכָ ִמים ֶׁש ְ ּיגֵ ִעים ַּב ּת ֹו ָרה ָּכל הַ ּ ָׁשב ּו ַע ְ ּב ַׁש ָּבת
ב( ּ ַת ְל ִמ ֵ
מות
אכ ּ ָתן ָּכל יְ ֹ
עו ְס ִקין ִ ּב ְמלַ ְ
ָּב ִאים ּו ְמ ַע ְ ּנ ִגיםְ ,והַ ּפ ֹועֲ ִלים הָ ֹ
הַ ּ ַׁש ָּבת ְ ּב ַׁש ָּבת הֵ ם ָּב ִאים ּו ִמ ְת ַע ְּס ִקין ַּב ּת ֹו ָרה )פסיקא דרב

כהנא פרק כ"ג(.
עושִׂ ים ְמלָ אכָ ה ָּכל ֵׁש ֶׁשת ָי ִמים
ג( ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ַא ּ ֶתם ֹ
ַש ִ ּכים ָא ָדם ְויִ ְ ׁשנֶ ה
ַׁש ָּבת יַעֲ ֶ ׂשה ּ ֻכ ּל ֹו ּת ֹו ָרהִ ,מ ָּכאן ָא ְמר ּו י ְ ׁ
ְ ּב ַׁש ָּבת ְויֵלֵ ְך ְלבֵ ית הַ ְ ּכנֶ סֶ ת ּובֵ ית הַ ִּמ ְד ָר ׁש ְויִ ְק ָרא ַּב ּת ֹו ָרה
יתו ְויֹאכַ ל ְויִ ְ ׁש ּ ֶתה
יאים ְו ַאחַ ר ָּכ ְך יֵלֵ ְך ְלבֵ ֹ
ְויִ ְ ׁשנֶ ה ִ ּבנְ ִב ִ
)תנא דבי אליהו רבה פרק א(.
לות ּו ְדרֹש
דו ֹ
ד( ָא ַמר הַ ָק ָּב"ה ְלמ ֶֹׁשה עֲ ֵ ׂשה ְל ָך ְק ִה ּל ֹות ְ ּג ֹ
רות
כות ַׁש ָּבת ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ְל ְמד ּו ִמ ְּמ ָך ּד ֹו ֹ
ִל ְפנֵ יהֶ ם ָּב ַר ִ ּבים ִה ְל ֹ

צו

חלק א'

הַ ָּב ִאים ְלהַ ְק ִהיל ְק ִה ּל ֹות ְ ּבכָ ל ַׁש ָּבת ְו ַׁש ָּבת ְו ִל ְכנֹס ְ ּבבָ ּ ֵתי
רות ְליִ שְׂ ָראֵ ל ִ ּד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה ִא ּס ּור
הו ֹ
ִמ ְד ָר ׁש ֹות ִל ְלמֹד ּו ְל ֹ
דול ִמ ְת ַק ּ ֵלס ּ ֵבין ָּבנַ יָ ,א ַמר
ְוהֶ ּ ֵתרּ ְ ,כ ֵדי ֶׁש ְ ּיהֵ א ְ ׁש ִמי הַ ָ ּג ֹ
עושִׂ ים ַּכ ּ ֵס ֶדר הַ ּזֶה הַ ָק ָּב"ה ַמעֲ לֶ ה
משה ְליִ שְׂ ָראֵ ל ִאם ַא ּ ֶתם ֹ
ֶׁ
עולָ ם )מדרש אבכיר מובא
או ִתי ָּב ֹ
עֲ לֵ יכֶ ם ְ ּכ ִא ּל ּו ִה ְמלַ ְכ ּ ֶתם ֹ

בילקוט שמעוני פרשת ויקהל(.
ה( ִמי ָמנָ ה ָעפָ ר יַעֲ קֹבָ ,א ָדם לָ ב ּו ׁש ְ ּבגָ ִדים ֶׁשל ַׁש ָּבת
מו ֵעד ְו ִנ ְכנָ ס ּו ִמ ְת ַא ּ ֵבק ְ ּב ָעפָ ר ִל ְ ׁשמ ַֹע לַ ָ ּז ֵקן ְו ִל ְ ׁשמ ַֹע
ְו ֶׁשל ֹ
ִ ּד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה )ילקוט פרשת בלק(.
חות הָ י ּו ִ ּביר ּו ָׁשלַ יִ ם ַאחַ ת ָק ְב ָעה ְסעֻ ָ ּד ָת ּה
ו( ְ ׁש ּ ֵתי ִמ ְ ׁש ּ ָפ ֹ
דו ֵר ׁשּ ,ו ְ ׁש ּ ֵתיהֶ ן נֶ ֶע ְקר ּו
ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּב ָׁש ָעה ֶׁשהֶ חָ כָ ם ֹיו ֵׁשב ְו ֹ
)גטין ל"ח.(:
עולָ ם יָר ּוץ ָא ָדם ִל ְדבַ ר הֲ לָ כָ ה וַ אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ַׁש ָּבת )ברכות
ז( ְל ֹ

ו.(:
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צז

תות
ילות הַ ּ ַׁש ָּב ֹ
ילותְ ,ו ַת ְכ ִלית לֵ ֹ
ח( ּ ַת ְכ ִלית יָ ִמים הַ ּ ֵל ֹ
)מדרש מובא בספר ברית אברהם(.
תות אֶ ּ ָלא לַ עֲ סֹק ַּב ּת ֹו ָרהְ ,ו ָיד ּו ַע ַמה
ט( לֹא נִ ְּתנ ּו ַׁש ָּב ֹ
מו ֵעדֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ְּמ ַא ּ ֵבד
מו ִנים ַעל הַ ָּכת ּוב ִ ּכי אֶ ַ ּקח ֹ
ּׁ ֶש ּ ֵפי' הַ ַ ּק ְד ֹ
מועֲ ִדים ָענֹש י ֵָענֵ ׁש
תות ּו ֹ
עוסֵ ק ַּב ּת ֹו ָרה ְ ּב ַׁש ָּב ֹ
ינו ֹ
הַ ְ ּז ַמן ְואֵ ֹ
רו ֶׁשהָ ָיה
קום ּ ָפט ּור ְ ּב ָא ְמ ֹ
לו ָמ ֹ
ַ ּגם ַעל יְ מֵ י הַ חֹל ְואֵ ין ֹ
מועֲ ִדים
תות ּו ֹ
ָטר ּוד ַעל הַ ִּמ ְח ָי' ְו ַעל הַ ַּכ ְל ָּכלָ ה ֶׁש ֲה ֵרי ַׁש ָּב ֹ
כונָ ה )פלא יועץ ערך שבת(.
ֹיו ִכיח ּו ִ ּכי אֵ ין ְ ּב ִפיה ּו נְ ֹ
עו ְס ִקים ָּכל יְ מֵ י
סוח ֲִרים הָ ֹ
י( ָּכל ֶׁש ּ ֵכן ַּבעֲ לֵ י אֻ ּ ָמנ ּות ְו ֹ
הַ ּ ָׁשב ּו ַע ְ ּבפַ ְרנָ ָסה לָ הֶ ם נִ ְּתנָ ה הַ ּ ַׁש ָּבת ַרק לֶ אֱ כֹל ְו ִל ְ ׁש ּת ֹות
ְמ ַעט ְולַ עֲ סֹק ָּכל הַ ּי ֹום ַּב ּת ֹו ָרה ִ ּכי זֶה ה ּוא חַ ָ ּייו ְוהָ עֹנֶ ג
חו
פו ִאם ר ּו ֹ
רון ְלעֹנֶ ג גּ ּו ֹ
תוּ ,ו ַמה ִ ּי ְת ֹ
דול ְל ִנ ְ ׁש ָמ ֹ
הַ ָ ּג ֹ
גון וַ אֲ נָ חָ הְ ,ולָ כֵ ן ַעל ָּכל ּ ָפ ִנים
עולָ ם ְ ּב ָי ֹ
תו הֵ ם ְל ֹ
ְו ִנ ְ ׁש ָמ ֹ
טוב ְ ּב ֹ
תו ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ֹיום ֹ
יְ ַע ֵּנג ִנ ְ ׁש ָמ ֹ
תו ָרה ּו ְב ִמ ְצ ֹוות )זכרו
תורת משה סימן י(.

צח

חלק א'

מו
יא( חַ ָ ּיב ָא ָדם ְלחַ ֵ ּד ׁש ִח ּד ּו ׁש ַּב ּת ֹו ָרה ְ ּבכָ ל ַׁש ָּבת ְ ּכ ֹ
קו ָמ ּה ׁש ֹואֵ ל
דו ׁש ַּב ֲחז ַָרת נְ ָׁש ָמה יְ ֵת ָרה ִל ְמ ֹ
ֶׁש ָּכ ַתב ַּב ּזֹהַ ר הַ ָ ּק ֹ
או ָת ּה הַ ָק ָּב"ה ַמה ִח ּד ּו ׁש ָא ַמ ְר ּ ָת ַּב ּת ֹו ָרה )של"ה(.
ֹ
תו
או ֹ
יב( ִאם ְמחַ ֵ ּד ׁש ַּב ּת ֹו ָרה ְ ּב ַׁש ָּבת ְמ ַע ְּט ִרין ְל ָא ִביו ְ ּב ֹ
ינו ָּבר הֲ ִכי ְלחַ ֵ ּד ׁש יִ ְל ַמד ְ ּדבָ ִרים ֶׁש ּלֹא
עולָ םּ ,ו ִמי ֶׁשאֵ ֹ
ֹ
לָ ַמד ַעד הֵ ָּנה )מח"ב בשם האריז"ל אורח חיים ר"צ ,ומובא

בשערי תשובה שם(.
דול
טובָ ה אֵ ין ְל ָך ִח ּד ּו ׁש ָ ּג ֹ
יג( ִאם ְמחַ ֵ ּד ׁש ְ ּב ַׁש ָּבת הַ נְ הָ גָ ה ֹ
ַּב ּת ֹו ָרה ֹיו ֵתר ִמ ּזֶה )יסוד ושורש העבודה(.
לו ּ ְפנַ אי
טוב ֶׁש ּי ֵׁש ֹ
יד( ִמי ֶׁש ְּמ ַא ּ ֵבד הַ ְ ּז ַמן ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ֹיום ֹ
קום
לו ָמ ֹ
מות הַ חֹל ְואֵ ין ֹ
י ֵָענֵ ׁש ַ ּגם ַעל ִ ּב ּט ּול ּת ֹו ָרה ֶׁשל יְ ֹ
טוב
ּ ָפט ּור ֶׁשהָ ָיה ָטר ּוד ַעל הַ ִּמ ְח ָיה ֶׁשהֲ ֵרי ַׁש ָּבת ְו ֹיום ֹ
ֹיו ִכיח ּו ֶׁשאֵ ין ְ ּדבָ ָריו אֱ מֶ ת ְולָ כֵ ן ָּכל ֶרגַ ע ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ֹיום
לו ֹיו ֵתר ִמ ּזָהָ ב ּופָ ז )קוהלת יו"ט סימן י(.
טוב יִ ְהיֶה ָי ָקר ֹ
ֹ
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צט

תות
טו( ָ ּג ְר ִסינַ ן ִ ּביר ּו ַׁש ְל ִמי ר' חַ ַ ּגי ָא ַמר לֹא נִ ְּתנ ּו ַׁש ָּב ֹ
טו ִבים ֶא ּ ָלא לַ אֲ ִכילָ ה ּו ְ ׁש ִת ּיָה ,ר' ברכי ָא ַמר לֹא
ְויָ ִמים ֹ
נִ ְּתנ ּו אֶ ּ ָלא לַ עֲ סֹק ָּבהֶ ם ִ ּד ְב ֵרי ּת ֹו ָרהּ ,ופֵ ֵר ׁש ְ ּב ַתנְ ח ּו ָמא
אכ ּ ָתן ָּכל
עו ְס ִקין ִ ּב ְמלַ ְ
דל"פ מ"ד לת"ת ֵא ּל ּו הַ ּפ ֹועֲ ִלים ֶׁש ֹ
מות הַ ּ ָׁשב ּו ַע ּו ְב ַׁש ָּבת הֵ ם ָּב ִאים ּו ִמ ְת ַע ְּס ִקים ְ ּב ַת ְלמ ּוד
יְ ֹ
ידי חֲכָ ִמים ֶׁשהֵ ם יְ גֵ ִעים
ּת ֹו ָרה ,ומ"ד ְל ִה ְת ַע ֵּנג אֵ ּל ּו ּ ַת ְל ִמ ֵ
מות הַ ּ ָׁשב ּו ַע ּו ְב ַׁש ָּבת הֵ ם ִמ ְת ַע ְ ּנ ִגים )ירושלמי,
ַּב ּת ֹו ָרה ָּכל יְ ֹ

תנחומא(.
עו ְס ִקין ַּב ּת ֹו ָרה ָּכל יְ מֵ י
טז( ּפ ֹועֲ ִלים ּובַ עֲ לֵ י ָּב ִּתים ֶׁשאֵ ינָ ן ֹ
ידי חֲכָ ִמים
הַ ּ ָׁשב ּו ַע י ַַע ְסק ּו ֹיו ֵתר ַּב ּת ֹו ָרה ְ ּב ַׁש ָּבת ִמ ּ ַת ְל ִמ ֵ
ידי חֲכָ ִמים
עו ְס ִקים ַּב ּת ֹו ָרה ָּכל יְ מֵ י הַ ּ ָׁשב ּו ַע ְוהַ ּ ַת ְל ִמ ֵ
הָ ֹ
י ְַמ ִ ׁשיכ ּו ֹיו ֵתר ְ ּבעֹנֶ ג אֲ ִכילָ ה ּו ְ ׁש ִת ָ ּיה ְקצָ ת ְ ּדהָ ֵרי הֵ ם
ִמ ְת ַע ְ ּנ ִגים ְ ּב ִל ּמ ּו ָדם ָּכל יְ מֵ י הַ ּ ָׁשב ּו ַע )רמ"א ר"צ סעיף ב(.
יז( ָא ַמר לָ הֶ ם הַ ָק ָּב"ה ְליִ שְׂ ָראֵ ל ִאם ַא ּ ֶתם נִ ְקהָ ִלים ְ ּבכָ ל
תו ָרה
קו ִרין ְ ּב ֹ
ַׁש ָּבת ְו ַׁש ָּבת ְ ּבבָ ּ ֵתי ְ ּכנֵ ִס ּי ֹות ּובָ ּ ֵתי ִמ ְד ָר ׁש ֹות ְו ֹ

ק

חלק א'

או ִתי
יאים ַמעֲ לֶ ה אֲ נִ י עֲ לֵ יכֶ ם ְ ּכ ִא ּל ּו ִה ְמלַ ְכ ּ ֶתם ֹ
ּו ִב ְנ ִב ִ
עולָ ִמי )תנחומא(.
ְ ּב ֹ
עולָ ם,
יח( ָא ְמ ָרה ּת ֹו ָרה ִל ְפנֵ י הַ ָק ָּב"הִ ,רבּ ֹו ֹנו ֶׁשל ֹ
מו ְו ֶזה ָרץ ְל ָ ׂש ֵדה ּו
ְ ּכ ֶׁש ִ ּי ָּכנְ ס ּו יִ שְׂ ָראֵ ל לָ ָא ֶרץ זֶה ָרץ ְלכַ ְר ֹ
אֲ נִ י ַמה ְּתהֵ א ָעלַ י ָא ַמר לָ ּה י ֵׁש ִלי ז ּוג ֶׁשאֲ ִני ְמ ַז ֵ ּוג לָ ְך
יכו ִלים לַ עֲ סֹק ָּב ְך
אכ ּ ָתן ִו ֹ
מו ֶׁשהֵ ם ְ ּבטֵ ִלים ִמ ְּמלַ ְ
ְו ַׁש ָּבת ְ ׁש ֹ
)טור סימן ר"צ(.
יאנּ ּו
יט( לֹא י ְַר ּ ֶבה ְ ּב ֵׁשנָ ה ְ ּב ַׁש ָּבת ֹיו ֵתר ִמ ַ ּדי ֶׁש ּלֹא יְ ִב ֶ
ידי חֲכָ ִמים הַ ּל ֹו ְמ ִדים ָּכל
ידי ִ ּב ּט ּול ּת ֹו ָרה ֶׁשאֲ ִפ ּל ּו ּ ַת ְל ִמ ֵ
ִל ֵ
יתא ברמ"א
יְ מֵ י הַ ּ ָׁשב ּו ַע ֶׁשהַ ִּמ ְצוָ ה ֶׁש ִ ּי ְת ַע ְ ּנג ּו ֹיו ֵתר ְו ִכ ְד ִא ָ
ימן ר"צ ,אֵ ין הַ ּ ֵפר ּו ׁש ֶׁש ְ ּיבַ ּל ּו ָּכל הַ ּי ֹום ְ ּב ַתעֲ נ ּו ִגים ַרק
ִס ָ
יִ ְמ ְ ׁשכ ּו ֹיו ֵתר ְ ּב ַתעֲ נ ּוג ִמ ּ ְ ׁש ָאר ְ ּבנֵ י ָא ָדם )משנה ברורה ר"צ

סק"ג(.
ינו
כ( נִ ְראֶ ה ְ ּד ַד ַעת הַ ּט ּור ִ ּד ְק ִביע ּות ִמ ְד ָר ׁש ְ ּב ַׁש ָּבת אֵ ֹ
כות ְוכ ּו' ְוהָ ִכי
ינין וַ הֲ לָ ֹ
ִל ְדר ֹׁש ְ ּב ַא ָ ּג ָדה אֶ ּ ָלא ִל ְדר ֹׁש ִ ּד ִ
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קא

ַמ ְ ׁש ָמע ב' אֵ ּל ּו נֶ אֱ ָמ ִרים ְוכ ּו' ְולֹא אפיס דעתא ְ ּדר' ִח ָ ּיא
ִמ ּׁש ּום דעבד ר' ַא ָּבה ּו ֶׁש ּלֹא ְ ּכ ִת ּק ּון משרע"ה ִל ְדר ֹׁש
רוב נִ ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ִל ְדר ֹׁש ָּכל הַ ְ ּד ָר ׁש ֹות
כותּ ,ו ִמ ָ ּק ֹ
ינין וַ הֲ לָ ֹ
ִ ּד ִ
כות ָּכל ִע ָ ּקר נֶ גֶ ד ַ ּדת ּת ֹו ָר ֵתנ ּו,
ינין וַ ֲהלָ ֹ
דות ְולֹא ְ ּב ִד ִ
ְ ּב ַא ָ ּג ֹ
ְ ּד ִע ַ ּקר הַ ְ ּד ָר ָׁשה צָ ִר ְ
יך ֶׁש ִּת ְהיֶה ִל ְלמֹד אֶ ת חֻ ֵ ּקי אֱ ל ִֹקים ְואֶ ת
כות ַׁש ָּבת ְוהָ ָאס ּור ּומֻ ּ ָתרְ ,ל ִפי ַמה
רות ִה ְל ֹ
הו ֹ
רו ָתיו ְל ֹ
ּת ֹו ֹ
ּׁ ֶש ּק ֹו ִרין ַׁש ָּבת בס"תְ ,וגַ ם ְלהַ ְמ ִ ׁש ְ
יך לֵ ב הַ ּׁש ֹו ְמ ִעים ְ ּב ַא ָ ּג ָדה
טוא ְלפָ נָ יו יִ ְת ָּב ַר ְך
יכים ְליִ ְר ַאת הַ ּׁ ֵשם ְל ָמ ְנ ָעם מֵ חָ ֹ
הַ ּ ַמ ְד ִר ִ
אות ֶׁשה ּוא חָ כָ ם ְו ֹיו ֵד ַע ִל ְדר ֹׁש
ּו ִב ְת ׁש ּובָ ה ְולֹא יְ כַ ֵ ּון ְלהַ ְר ֹ
או ַמאֲ ָמר ְ ּבכַ ּ ָמה ּ ָפנִ ים )ב"ח ,שכנה"ג ,מגן אברהם,
ּ ָפס ּוק ֹ

ושארי אחרונים סימן ר"צ(.
כא( הַ ַ ּגם ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
יך הַ ּד ֹו ֵר ׁש ִל ְדר ֹׁש ְקצָ ת ִ ּד ְב ֵרי חָ ְכ ָמהִ ,מ ָּכל
מון יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ָּכל
קום ִע ַ ּקר הַ ְ ּדר ּו ׁש יִ ְהיֶה ְלהַ זְ ִהיר לַ הֲ ֹ
ָמ ֹ
רות ֶׁש ָא ָדם ָ ּד ׁש ַּבעֲ ֵקבָ יו ְו ָענְ ָׁשןְ ,וכַ ּ ָמה
ּת ֶֹקף ּ ְפ ָרטֵ י הָ עֲ בֵ ֹ
ִ ּד ִ
ינים ֶׁש ִ ּנ ְכ ָׁש ִלים ָּבהֶ ם) .כף החיים אות י"ב ,ועיין שם דמה
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שהאליהו רבה יצא להמליץ בעד הדרשנים זה אינו ,עיין

שם(.
ידו מהרח"ו
כב( ַר ּ ֵבינ ּו הָ אֲ ִריזַ"ל הָ ָיה ַמזְ ִהיר ּ ָת ִמיד ְל ַת ְל ִמ ֹ
הו ִכיחַ לָ ָעם
ֲלום יְ ַד ּ ֵבר בּ ֹו ֶׁש ּי ְַר ּ ֶבה ְ ּדר ּו ָׁשיו ְל ֹ
ז"ל ְוגַ ם ַּבח ֹ
ירם ִ ּב ְת ׁש ּובָ ה ּו ְבזֶה ּ ָתל ּוי הַ ְ ּגאֻ ּ ָלה )סֵ פֶ ר הַ חֶ זְ ֹיו ֹנות,
ּו ְלהַ חֲזִ ָ

אות ג(.
מחב"ר ֹ
ידי חֲכָ ִמים
אש ֹו ִנים ֶׁש ָּכ ְתב ּו ִ ּכי הַ ּ ַת ְל ִמ ֵ
כג( י ֵׁש ִמן הָ ִר ׁ
מו ֶׁש ָּכ ַתב הָ ַרב
מֻ זְ הָ ִרים ֹיו ֵתר לַ עֲ סֹק ַּב ּת ֹו ָרה ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּכ ֹ
ַּב ַעל סֵ פֶ ר הַ ָּב ִּתים )מחב"ר אות ד(.
עוסֵ ק ְ ּב ִע ּי ּון ְ ּב ַׁש ָּבת
או ְמ ִרים ִ ּכי ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם הָ ֹ
כד( י ֵׁש ֹ
חולֵ ק
יד"א במחב"ר ֹ
ְמחַ ּ ֵלל ַׁש ָּבת )סימן יעב"ץ( אֲ בָ ל הַ ִח ָ
ישיבַ ת הַ ּ ְפ ִרי
ָעלָ יו ְוכָ ַתב ְ ּדגַ ם ְ ּב ִעיר הַ ּק ֶֹד ׁש ִ ּביר ּו ָׁשלַ יִ ם ִ ּב ִ ׁ
חָ ָד ׁש הָ י ּו ְמפַ ְל ּ ְפ ִלין ְ ּב ָע ְמ ָקא ְ ּד ִדינָ א ָּב ֶע ֶרבַ ,ע ּיֵן ָׁשם.
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ּ ֶפ ֶרק ח
ְ ׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבת ּ ַכ ָ ּדת
ֲשה
לִ קּ ּוטֵ י ִ ּדינִ ים הַ ּ ְ ׁשכִ יחִ ים ,לַ הֲלָ כָ ה ּולְ מַ ע ֶׂ
א( ַׁש ָּבת לד'ׁ ְ ,שב ּות כד' ַמה הַ ָק ָּב"ה ָׁשבַ ת ִמ ּ ַמאֲ ָמר ַאף
בות ִמ ּ ַמאֲ ָמר )ירושלמי שבת פ' ט"ו(.
ַא ְּת ְ ׁש ֹ
בו ָדה )מכילתא יתרו(.
בות ַ ּגם ִמ ּ ַמ ְח ֶׁשבֶ ת עֲ ֹ
ב( ְ ׁש ֹ
לום ְ ּב ַׁש ָּבת )ירושלמי שם,
ג( ִמ ּדֹחַ ק ִה ִּתיר ּו ִל ְ ׁשאֹל ְ ּב ָׁש ֹ

מד"ר ויקרא פל"ד(.
עון ּ ֶבן ֹיוחַ אי כד חזי ֶׁש ִא ּמ ֹו ְמ ַד ּ ֶב ֶרת הַ ְר ּ ֵבה
ד( ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמ ֹ
ְ ּב ַׁש ָּבת ָא ַמר לָ ּה ִא ּ ָמא ַׁש ָּבת הַ ּי ֹום )שם(.
ה( ָאס ּור ְל ָא ָדם ִל ְתבּ ַֹע ְצ ָרכָ יו ְ ּב ַׁש ָּבת )שם(.
ְ

ְ

ו( לֹא יְ הֵ א ִהיל ּוכָ ך ֶׁשל ַׁש ָּבת ְ ּכ ִהיל ּוכָ ך ְ ּבחֹל )שבת

קי"ג.(:

קד
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ז( לֹא יְ הֵ א ִ ּדבּ ּו ְר ָך ֶׁשל ַׁש ָּבת ְ ּכ ִדבּ ּו ְר ָך ֶׁשל חֹלּ ִ ,דבּ ּור
ָאס ּור ִה ְרה ּור מֻ ּ ָתר )שם(.
ח( חֶ ְ ׁשבּ ֹו ֹנות ֶׁשל ִמ ְצוָ ה מֻ ּ ָתר ְלחַ ּ ְ ׁשבָ ן ְ ּב ַׁש ָּבתּ ,פ ֹו ְס ִקים
ְצ ָד ָקה לַ עֲ ִנ ִ ּיים ְ ּב ַׁש ָּבת )שבת קנ"ט.(:
ט( ְמפַ ְּק ִחין ּ ִפ ּק ּוחַ נֶ פֶ ׁש ּו ִפ ּק ּוחַ ַר ִ ּבים ְ ּב ַׁש ָּבת )שם(.
יא ֵרס ְ ּב ַׁש ָּבת )שם(.
קות לֵ ָ
ינו ֹ
י( ְמ ַׁש ְ ּד ִכין ַעל הַ ִּת ֹ
דו אֻ ּ ָמנ ּות
דו סֵ פֶ ר ּו ְללַ ְּמ ֹ
ינוק ְללַ ְּמ ֹ
יא( ְמ ַׁש ְ ּד ִכין ַעל הַ ִּת ֹ
)שם(.
מוצָ אֵ י
אכ ּ ֵתנ ּו ְ ּב ֹ
ישן ְ ּכ ֵדי ֶׁש ַּנעֲ ֶ ׂשה ְמלַ ְ
ֹאמר ָא ָדם נִ ַׁ
יב( ַאל י ַ
לו ַמר ְל ָמחָ ר אֶ עֱ ֶ ׂשה ָּכ ְך ,וַ אֲ ִפ ּל ּו חָ פֵ ץ ִל ְכ ּתֹב
ַׁש ָּבת ֶׁש ָאס ּור ֹ
ָשן ְ ּב ַׁש ָּבת ִ ּב ְ ׁש ִביל הַ חֹל,
ּת ֹו ָרהִ ,מ ּ ְפנֵ י ֶׁש ּ ַמ ְר ֶאה ַמה ּׁ ֶש ּי ֵׁ
ֹאמר נָ נ ּוחַ ִ ּכי ַׁש ָּבת הַ ּי ֹום )ס"ח סימן רס"ו(.
אֶ ּ ָלא י ַ
מות
לות ְוחֹל ָּכל יְ ֹ
דו ֹ
מו ִציא אֲ בָ ִנים ְ ּג ֹ
יג( ְנהַ ר ַס ְמ ַּב ְט ֹיון ֹ
הו ְל ִכין ִמן
הַ ּ ָׁשב ּו ַעּ ,ו ְב ַׁש ָּבת נָ ח הַ ּ ַמ ְע ָין ְואֵ ין הָ אֲ בָ נִ ים ֹ
הַ ָּנהָ ר )ספר התוין(.
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רו ּ ֶכסֶ ףּ ,ו ְב ַׁש ָּבת לֹא יִ ְמ ְצא ּו
יאין מֵ עֲ פָ ֹ
יד( י ֵׁש הַ ר ֶׁש ּמ ֹו ִצ ִ
רו ּ ֶכסֶ ף )שם(.
ַּבעֲ פָ ֹ
אוכֵ ל חַ ִּמין צָ ִר ְ
יקה ַאח ֲָריו ִאם ה ּוא
יך ְ ּב ִד ָ
ינו ֹ
טו( ָּכל ֶׁשאֵ ֹ
ִמיןְ ,ו ִאם מֵ ת יִ ְת ַע ְּסק ּו בּ ֹו עֲ ָמ ִמין )רז"ה(.
טז( ֵׁשנָ ה ְ ּב ַׁש ָּבת ּ ַתעֲ נ ּוג )מדרש המובא בילקוט ראובני

ואתחנן ,ובזר זהב בשם כתבי האריז"ל(.
יז( ְמפַ ְר ְס ִמין הַ חֲנֵ ִפים אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ַׁש ָּבת )מספר כלה רבתי פ"ג,
בליקוטי שאלות ותשובות בסוף ספר כלבו ,בה"ג הלכות שבת

פכ"ג(.
אכות נֶ אֶ ְמר ּו ְלמ ֶֹׁשה ִמ ִּסינַ י )שבת דף ע ,ע"ד,
יח( ל"ט ְמלָ ֹ

צ"ז ,מכילתא ויקהל(.
ידי
יאים ִל ֵ
ידי ְ ּדבָ ִרים הַ ְּמ ִב ִ
בוא ִל ֵ
יט( לֹא יְ ַד ּ ֵבר ֶׁש ָ ּי ֹ
כור אֶ ת ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת
פות ֶעצֶ ב ְו ַעל זֶה נֶ אֱ ַמר " ָז ֹ
ּת ֹו ְס ֹ
יעי ַׁש ָּבת,
חו וַ ֲהלֹא ָּכל הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
ְל ַק ְ ּד ׁש ֹו"ְ ,ו ִכי ָעשׂ ּוי ְל ָׁש ְכ ֹ
תו
או ֹ
כור אֶ ת ֹיום הַ ּ ַׁש ָּבת ִמ ְ ּדבָ ִרים הַ ְמ ַׁש ְ ּכ ִחים ֹ
אֶ ּ ָלא ָז ֹ
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גון ִאם נַ עֲ ָ ׂשה ָ ּדבָ ר ֶׁש ָּבא ְלהֵ ָעצֵ ב
ִמ ִּלזְ כּ ֹר אֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבתּ ְ ,כ ֹ
בּ ֹו ַאל ִּת ְד ְר ֵׁשם ֶׁש ִאם ִּתזְ ְ ּכ ֵרם ּת ֹו ִסיף ְלהֵ ָעצֵ ב )ס"ח כת"י

פארמא א(.
ֲשכָ ה ֶׁש ּלֹא
כ( חַ ּיָב ָא ָדם ְל ַמ ְ ׁשמֵ ׁש ְ ּב ִב ְג ּד ֹו ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ִעם ח ֵׁ
יִ ְהיֶה ָּכר ּו ְך בּ ֹו ׁש ּום ָ ּדבָ ר ּ ֶפן ֹיו ִציאֶ נּ ּו )שבת י"ב.(:
דו ִ ׁשים
כא( ְו ִה ֵּנה ְּת ִה ּל ֹות לַ ֵ ּקל ית ֻר ָּבא ְ ּד ֻר ָּבא יִ שְׂ ָראֵ ל ְק ֹ
דול הַ ְ ּכאֵ ב ַעל ְ ׁש ּ ַתיִ ם
קו ְראֵ י עֹנֶ גָ ,א ְמנָ ם ָ ּג ֹ
ׁש ֹו ְמ ֵרי ַׁש ָּבת ֹ
עו ְכ ֵרנ ּוּ ִ ,כי י ֵׁש ִמי ֶׁש ּלֹא נִ זְ הָ ר ִמ ְּל ַד ּ ֵבר ִ ּד ְב ֵרי
אֲ ֶׁשר הָ י ּו ְ ּב ֹ
חֹל ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ַרח ֲָמנָ א ָא ַמר ְו ַד ּ ֵבר ָ ּדבָ ר ּו ְס ִמ ְ
יך לֵ י ָאז ִּת ְת ַע ַּנג
ַעל ד'ּ ִ ,כי ִאם ִּת ְ ׁשמֹר ַעל הַ ִ ּדבּ ּור ָאז ִּת ְת ַע ַּנג ַעל ד',
מון הָ ָעם לֹא ָי ִבינ ּו ְולֹא יַאֲ ִמינ ּו ֶׁשהַ ְמ ַד ּ ֵבר ִ ּד ְב ֵרי חֹל
וַ ֲה ֹ
לו ַמר ָ ּדבָ ר זֶה אֶ עֱ ֶ ׂשה
ְ ּב ַׁש ָּבת חָ ׁש ּוב ִח ּל ּול ַׁש ָּבתְ ,ו ִה ֵּנה ֹ
תו ְ ּב ַׁש ָּבת ה ּוא ִא ּס ּור
ְל ָמחָ ר ָּכל ֶׁשה ּוא ָ ּדבָ ר הָ ָאס ּור לַ עֲ שׂ ֹו ֹ
יבא דכו"ע ,וַ אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ָדבָ ר הַ ָ ּצ ִר ְ
יך לָ ָא ָדם כ'
ָ ּגמ ּור ַא ִּל ָּ
לום
פות ֶׁש ּי ֵׁש ְל ַמ ֵעט ּו ְבדֹחַ ק ִה ִּתיר ּו ְ ׁשאֵ לַ ת ָׁש ֹ
הַ ּת ֹו ָס ֹ
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דו ׁש ַמ ְח ִמיר הַ ְר ּ ֵבה ְ ּב ִענְ יַן הַ ִ ּדבּ ּור )פלא
ְ ּב ַׁש ָּבתְ ,והַ ּזֹהַ ר הַ ָ ּק ֹ

יועץ ערך שבת(.
חו ִקים זֶה ִמ ּזֶה
יתי הַ ִּמ ְנהָ ג ְ ּב ֹיו ְ ׁשבֵ י ְ ּכפָ ִרים הָ ְר ֹ
כב( ָר ִא ִ
ּו ְב ַׁש ָּבת ָּב ִאים ְל ִמנְ ַין עֲ ָ ׂש ָרה ְלבֵ ית הַ ְ ּכנֶ סֶ ת ְל ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְ ּברֹב
עולָ ם הַ ָק ָּב"הּ ,ובָ ִאים ְלבֵ ית
ַעם הַ ְד ַרת מֶ לֶ ְך ַמ ְלכּ ֹו ֶׁשל ֹ
רו
עולָ ם ּו ְמסַ ּ ְפ ִרים אֶ חָ ד לַ חֲבֵ ֹ
עו ְס ִקים ְ ּבהַ ְבלֵ י ֹ
הַ ְ ּכנֶ סֶ ת ְוהֵ ם ֹ
אֵ ְ
יך ֶׁש ָ ּקנָ ה ס ּו ִסים ְ ּב ִמ ָ ּקח הַ ּ ָׁשוֶ ה אֵ צֶ ל א' ְוזֶה ְמסַ ּ ֵפר ֶׁש ָ ּקנָ ה
או ְ ׁש ָאר ְ ּבהֵ ָמהְ ,וכָ ל ִ ּד ְב ֵריהֶ ם ה ּוא ְ ּב ַמ ּ ָשׂ א ּו ַמ ּ ָתן
ּ ָפ ָרה ֹ
ֶׁשל חֹל ְו ַק ָ ּי ָמא לָ ן ְו ַד ּ ֵבר ָ ּדבָ ר ֶׁש ּלֹא יִ ְהיֶה ִ ּדבּ ּו ְר ָך ְ ּב ַׁש ָּבת
רו ִאין אֶ חָ ד ְלאֶ חָ ד ַרק ְ ּב ַׁש ָּבת ָּב ִאים
ְ ּכ ֶׁשל חֹלּ ,ו ְבחֹל אֵ ין ֹ
עו ְס ִקין הַ כּ ֹל ְ ּב ֶד ֶר ְך אֶ ֶרץ ּו ְב ַמ ּ ָשׂ א ּו ְב ַמ ּ ָתןָ ,אז
ְל ִמ ְנ ָין ְוהֵ ן ֹ
ישֹן ַּב ִּמ ּ ָטה ְ ּכ ֵדי
טוב הָ יָ ה לָ הֶ ם לָ ֶׁשבֶ ת ַּביִ ת ְ ּבבָ ּ ֵתיהֶ ם ְו ִל ׁ
ֹ
ֶׁש ּלֹא יְ ַד ּ ֵבר ִ ּד ְב ֵרי חֹל ְ ּב ַׁש ָּבת )קב הישר פרק ע"ה אות ג(.
כג( ְוכָ ְתב ּו הַ ְמ ֻק ָּב ִלים ֶׁש ּלֹא ֹזו ִ ּב ְלבַ ד מֵ ִח ּל ּול ַׁש ָּבת צָ ִר ְ
יך
ִליזָ הֵ ר ְ ּב ַׁש ָּבת אֶ ּ ָלא ִמ ָּכל ְ ּדה ּו ְ ּדבַ ר חֵ ְטא ִ ּכי אֲ ִפ ּל ּו ַעם
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ינו ּפ ֹוגֵ ם אֶ ּ ָלא ַּבעֲ שִׂ ָ ּיה ְ ּב ַׁש ָּבת
או ְ ּבחֹל אֵ ֹ
הָ ָא ֶרץ ֶׁש ְ ּבחֶ ְט ֹ
מות ְ ּכל ּו ִלים זֶה ָּבזֶה ַ ּגם ה ּוא ּפ ֹוגֵ ם ַּבאֲ ִציל ּות
עולָ ֹ
ֶׁש ָּכל הָ ֹ
)פלא יועץ ערך שבת(.
פות ָּכ ְתב ּו ַ ּדאֲ ִפ ּל ּו
כד( ֹנו ָדע ִא ּס ּור הַ ִ ּדבּ ּור ֶׁשל חֹלְ ,והַ ּת ֹו ָס ֹ
ְ ּב ִדבּ ּור ֶׁשל הֶ ּ ֵתר ָאס ּור ְלהַ ְרבּ ֹות ְ ּב ַׁש ָּבתְ ,וכֵ ן ָּכ ַתב ַּב ּׁ ֻש ְלחָ ן
חובָ ה
דו ִ ׁשים ְו ֹ
ָער ּו ְך ְו ִה ְפ ִליג ּו הַ ְר ּ ֵבה ַעל זֶה ַּב ְּספָ ִרים הַ ְּק ֹ
ַעל ָּכל ָא ָדם ִליזָהֵ ר ְ ּבזֶה ִ ּכי אֵ ין זֶה ִמ ִּמ ַ ּדת ח ֲִסיד ּות ְ ּכלָ ל
ינו ׁש ֹומֵ ר ַׁש ָּבתּ ,ו ִמי ֶׁש ִ ּנזְ הָ ר ְ ּבזֶה יִ זְ ּ ֶכה
ַרק ְ ּבז ּולַ ת זֶה אֵ ֹ
ְל ֹיום ֶׁש ּ ֻכ ּל ֹו ַׁש ָּבת )נועם מגדים על הכתוב בחריש ובקציר,

מנחת שבת ע"ב אות י"ז(.
כה( ַּב ּ ֵספֶ ר ְמגַ ּ ֶלה עֲ מֻ ּק ֹות ַמ ְג ִ ּדיל ְמאֹד עֲ ֹון ִ ּדבּ ּור ֶׁש ֶקר
ְ ּב ַׁש ָּבת )מנחת שבת שם(.
דול ְו ָעצ ּום ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ׁש ֹואֲ ִלין
כו( ִ ּדבּ ּור ֶׁשל חֹל ִא ּס ּור ָ ּג ֹ
או ְמ ִרים ִמי ה ּוא זֶה אֲ ֶׁשר גּ ֹו ֵרם ּ ֵפר ּוד ּ ֵבין
ָעלָ יו ְל ַמ ְעלָ ה ְו ֹ
הַ ְ ּדבֵ ִקיםְ ,ו ִאם ַּב ִ ּדבּ ּור הַ ַ ּקל ּ ֵכן ָּכל ֶׁש ּ ֵכן ַּב ּ ַמעֲ ֶ ׂשה הֶ חָ מ ּור
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ֶׁשה ּוא ְמ ַט ּ ֵמא ֶע ְל ֹיונִ ים ְו ַת ְח ּת ֹונִ ים )סה"ק תולעת יעקב,

מנחת שבת אות כ"א(.
רו ֶׁשל
רו ֶׁשל ַׁש ָּבת ְ ּכ ִדבּ ּו ֹ
כז( ָא ְמר ּו חז"ל לֹא יִ ְהיֶה ִ ּדבּ ּו ֹ
חֹלֵ ,אין הַ ַּכ ָ ּונָ ה ְלבַ ד ַעל ִרבּ ּוי ִ ּד ְב ֵרי חֹל ְ ּד ִאם ּ ֵכן הוה
ימר ֶׁש ּלֹא יְ ַד ּ ֵבר ְ ּב ַׁש ָּבת ִ ּד ְב ֵרי חֹל ,אֶ ּ ָלא הַ ַּכ ָ ּונָ ה
ליה ְלמֵ ַ
ֶׁש ְ ּי ַק ֵ ּד ׁש ּ ִפיו ִ ּב ְק ֻד ּ ָׁשה יְ ֵת ָרה ּ ֵבין ְ ּב ִל ּמ ּוד ּ ֵבין ִ ּב ְת ִפ ּ ָלה ֹיו ֵתר
אש ֹו ֹנות ֶׁשל ְּת ִפ ּ ָלה
כות הָ ִר ׁ
גון ג' ְ ּב ָר ֹ
ימות הַ חֹל ְ ּכ ֹ
ִמ ִ ּב ֹ
מו ְ ּבחֹל יִ ְת ַק ֵ ּד ׁש ְ ּב ַׁש ָּבת ֹיו ֵתר ִמ ְ ּבחֹל
ֶׁש ּ ָׁש ִוין ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּכ ֹ
ֲשבָ ה )פנים יפות לבעל הפלא"ה
ְוהַ כּ ֹל ּ ָתל ּוי ִ ּב ְק ֻד ּ ַׁשת הַ ּ ַמח ָׁ

זצ"ל ,מנחת שבת כ"א(.
רוצֶ ה ְל ַא ּ ֵבד נַ ְפ ְ ׁש ָך ַאחַ ר
כח( ַאל ִּת ְ ׁש ַמע ְל ִד ְב ֵרי הַ ּיֵצֶ ר הָ ֹ
לו
יט ּיֵל ִ ּכי ה ּוא ֹ
ֶׁש ִּמ ְצוָ ה ְל ַע ֵּנג ַׁש ָּבת ְו ִאם ּ ֵכן יֵלֵ ְך ִו ַ
טוב ֶׁש ּ ִפ ּת ּוי
ְלעֹנֶ ג ,הָ א ְל ָמה זֶה ּד ֹומֶ ה ְל ִמ ְצוַ ת שִׂ ְמחַ ת ֹיום ֹ
הו ְלל ּות ְו ִט ּי ּולּ ,ובֶ אֱ מֶ ת אֵ ין ַּכ ָ ּונַ ת
הַ ּיֵצֶ ר ִלשְׂ מֹחַ ְ ּבשִׂ ְמחַ ת ֹ
תו
הַ ּׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך ַעל שִׂ ְמחָ ה ֹזו ְו ַעל עֹנֶ ג זֶהּ ִ ,כי ַּכ ָ ּונָ ֹ
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טוב ְ ּב ַמאֲ כָ ל
ֹ
או ָתנ ּו ֶׁש ִ ּנשְׂ ַמח ְ ּב ֹיום
ֹ
יִ ְת ָּב ַר ְך ְלז ַּכ ֹות
או ָתיו ּו ְלז ּ ֵַמר ְ ׁשבָ חָ יו
ּו ְב ִמ ְ ׁש ּ ֶתה ְושִׂ ְמחַ ת לֵ ב ְ ּב ִס ּפ ּור נִ ְפ ְל ֹ
פו ְ ּב ַמאֲ כָ ל ּו ְב ִמ ְ ׁש ּ ֶתה
ְוכֵ ן ה ּוא ִמ ְצוַ ת עֹנֶ ג ַׁש ָּבת ֶׁש ְ ּי ַע ֵּנג גּ ּו ֹ
ּו ְמ ַעט ֵׁשנָ ה ,אֲ בָ ל ְל ַט ּיֵל ּו ְל ַד ּ ֵבר ְ ּדבָ ִרים ְ ּבטֵ ִלים אֵ ין זֶה
הו ְלל ּות )בעל חיי אדם בספרו
עֹנֶ ג ֶׁשל ִמ ְצוָ ה ַרק ֶׁשל ֹ

זכרו תורת משה סימן י(.
כט( ָאס ּור ִל ְקרֹא ְ ּב ַׁש ָּבת ִע ּת ֹונִ ים )שאילת יעב"ץ שערי

תשובה סימן ש"ז ,תפא"י בכלכלת שבת ,יסוד יוסף(.
ל( ַמה ּׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ְל ַד ּ ֵבר מֻ ּ ָתר ְל ַד ּ ֵבר ַאף ִ ּב ְל ׁש ֹון חֹל אֲ בָ ל
ינו צָ ִר ְ
יך לֹא ֹיו ִעיל ַמה ּׁ ֶש ְ ּי ַד ּ ֵבר ִ ּב ְל ׁש ֹון הַ ּק ֶֹד ׁש
ַמה ּׁ ֶש ֵא ֹ
ימן מ"ח( ְוהָ אֲ ִריזַ"ל הָ יָה נִ זְ הָ ר ֶׁש ּלֹא ְל ַד ּ ֵבר ְ ּב ַׁש ָּבת
)זת"מ ִס ָ
אומֵ ר ְ ּדר ּו ׁש ְו ִד ְב ֵרי
ק ֶֹד ׁש ַרק ִ ּב ְל ׁש ֹון הַ ּק ֶֹד ׁש ּו ְכ ֶׁשהָ ָיה ֹ
ּת ֹו ָרה הָ ָיה ְמפָ ְר ָׁש ּה ְל ִע ִּתים ִ ּב ְל ׁש ֹון הָ ָעם ְ ּכ ֵדי ֶׁש ָ ּי ִבינ ּו,
ְוכֵ ן הָ יָ ה ִנזְ הָ ר ֶׁש ּלֹא ְל ַד ּ ֵבר ִ ּד ְב ֵרי חֹל ְ ּב ַׁש ָּבת וַ אֲ ִפ ּל ּו
ִ ּב ְל ׁש ֹון הַ ּק ֶֹד ׁש )נגיד ומצוה מובא בבאר היטב סימן ש"ז

סק"א(.
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ינו ׁש ֹובֵ ת ּו ִמ ְתנַ הֵ ג ְ ּכחֹל
לא( ָּב ַר ְמ ָּב"ן ּ ָפ ָר ַׁשת אֱ מֹר ְ ּד ִאם אֵ ֹ
תון" )מובא
"ש ָּב ֹ
או ַריְ ָתא ֶׁשל ַׁ
עובֵ ר ַעל ִמ ְצוַ ת עֲ ֵ ׂשה ְ ּד ֹ
ֹ

בשאלות ותשובות חתם סופר ח"ו צ"ז(.
לב( ָאס ּור ִלנְ ס ַֹע ִ ּב ְמ ִס ּ ַלת הַ ַּב ְרזֶל ְ ּב ַׁש ָּבת אֲ ִפ ּל ּו ִמ ְתנַ הֵ ג
דו הָ ָיה ֹנוסֵ ַע ,וַ אֲ ִפ ּל ּו ָקנָ ה ָׁשם
ַעל יְ ֵדי ַע ּכ ּו"ם ְוגַ ם ִ ּב ְל ָע ֹ
יתה )שאלות ותשובות חתם סופר ח"ו צ"ז ,שאלות
ְ ׁש ִב ָ
ותשובות מהר"י אסאד אורח חיים סימן נ"ח ,שו"מ מהד"ה

ח"א סימן ג ,תפא"י כלכלת שבת אות ט(.
לג( ָאס ּור ִל ְ ׁשמ ַֹע מראדי"א ִ ּד ְב ֵרי ִמ ְסחָ ר ְ ּד ַד ְו ָקא ִה ְרה ּור
קול )שלח"מ סימן ו' סעיף
יעת ֹ
ְ ּד ִמ ּ ֵמילָ א מֻ ּ ָתר ְולֹא ִמ ּ ְ ׁש ִמ ַ

קטן ע"ב(.
ינו ְלהַ ְר ִויחַ
חוק ִאם אֵ ֹ
לד( י ֵׁש ְלהַ ִּתיר לַ ְּק ַט ִ ּנים ִמינֵ י שְׂ ֹ
דו ִלים י ֵׁש לֶ אֱ סֹר ְ ּדלָ א
אֶ ּ ָלא ְל ַתעֲ נ ּוג ְ ּב ָע ְל ָמא ,אֲ בָ ל ִל ְג ֹ
נִ ְּתנָ ה ַׁש ָּבת אֶ ּ ָלא ְלעֹנֶ ג ּו ְל ִד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה )מו"ק סימן של"ח,

וכעין זה בים של שלמה ביצה פרק קמא סימן ל"ד(.
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לה( ָאס ּור ִל ְמ ּדֹד ְ ּב ַׁש ָּבת ׁש ּום ָ ּדבָ ר ִאם הַ ַּכ ָ ּונָ ה ְלצ ֶֹר ְך,
אֶ ּ ָלא ִאם ּ ֵכן ְלצ ֶֹר ְך ִמ ְצוָ ה )אורח חיים ש"ו סעיף ז( ּו ְבנָ פַ ל
ֵש ִ ׁש ּ ִ ׁשים )עקרי הד"ט
תו ְך הֶ ּ ֵתר מֻ ּ ָתר ִל ְמ ּדֹד ִאם י ׁ
ִא ּס ּור ְל ֹ
סימן י"ד אות כ"א(ְ ,וי ֵׁש ַמ ְח ִמ ִירין ֶׁש ְ ּי ַׁש ֵער ַ ּד ְו ָקא ְ ּבאֹמֶ ד
הַ ַ ּד ַעת ּו ְב ַמ ְראֵ ה ֵעינָ יו יִ ְ ׁש ּפֹט ְולֹא יִ ְמ ּדֹד )פרי מגדים שכ"ג

י"ד ,שאלות ותשובות בית יהודה סימן כ"ט(ְ ,וי ֵׁש ְמ ִק ִּלין
הו ָר ָאה )משנה ברורה ש"ו סעיף
ידה ְל ִה ְתלַ ּ ֵמד ְל ֹ
אֲ ִפ ּל ּו ְמ ִד ָ

קטן ל"ה בשם פרי מגדים כאן(.
או חַ ּל ֹון נֶ גֶ ד נֵ ר ָ ּדל ּוק ְ ּכ ֶׁשה ּוא
לו( ָאס ּור ִל ְפ ּתֹחַ ֶ ּדלֶ ת ֹ
רוב לָ הֶ ם ֶׁש ּ ָמא יִ ְכ ּ ֶבה ַעל יְ ֵדי זֶה ,אֲ בָ ל מֻ ּ ָתר ִל ְס ּגֹר
ָק ֹ
ֶ ּדלֶ ת ְוחַ ּל ֹון )רע"ז סעיף ב(.
לו ְ ּכ ֶד ֶר ְך
ֹאמר ֹ
חולֶ ה ְ ּב ַׁש ָּבתְ ,ולֹא י ַ
כו ִלים ְלבַ ֵ ּקר הַ ֹ
לז( יְ ֹ
"ש ָּבת ִהיא ִמ ִּלזְ עֹק ּו ְרפ ּו ָאה
לו ַׁ
אומֵ ר ֹ
אומֵ ר ְ ּבחֹל אֶ ּ ָלא ֹ
ֶׁש ֹ
רובָ ה לָ בֹא ְו ַרח ֲָמיו ְמ ֻר ִ ּבים ְו ִ ׁש ְב ּת ֹו ְ ּב ָׁש ֹ
ְק ֹ
לום" )סימן רפ"ז(,
רובָ ה לָ בֹא,
לו ַמר ְ ּב ִב ּק ּור ח ֹו ִלים ַעדְ ,ק ֹ
ְוהַ ִּמנְ הָ ג ַע ְכ ָׁשו ֹ
ְולֹא ֹיו ֵתר )שכנה"ג אות ב(.
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או ֶׁשהֵ ן ְ ּבצַ ַער
אוהֲ בָ יו ֶׁש ּ ֵמת ּו ֹ
לח( ְ ּב ַׁש ָּבת ַאל יְ ַד ּ ֵבר מֵ ֹ
יע
ְ ּכ ֵדי ֶׁש ּלֹא יִ ְצ ַט ֵער )ס"ח סימן ק"י( ְו ַקל וָ חֹמֶ ר ֶׁש ּלֹא ֹיו ִד ַ
או
חולֶ ה ֹ
או ֹ
בו ה ּוא ְ ּבצַ ַער ֹ
או אֲ ה ּו ֹ
רוב ֹ
ְל ָא ָדם ֶׁשאֵ יזֶה ָק ֹ
ֶׁש ּ ֵמתּ ְ ,כ ֵדי ֶׁש ּלֹא יִ ְצ ַט ֵערְ ,וה ּוא ָּבר ּור )כף החיים סימן

חפ"ר אות ה(.
חו ִלים לַ עֲ נִ ִ ּיים
לט( ָּכ ְתב ּו חַ ְכמֵ י מ ּו ָסר ְ ּד ִע ַ ּקר ִ ּב ּק ּור ֹ
ָדו לֹא
יכים אֵ יזֶה ָ ּדבָ רּ ,ו ִמי ֶׁש ּי ֵׁש ִס ּ ֵפק ְ ּבי ֹ
אות ִאם ְצ ִר ִ
ִל ְר ֹ
עו ֶ ׂשה ְלבַ ֵ ּקר ְ ּב ַׁש ָּבתְ ,ו ִאם ַּב ַעל נֶ פֶ ׁש ה ּוא יֵלֵ ְך ְ ּבחֹל
יָפֶ ה ֹ
חו ִלים ְויִ ְראֶ ה ַ ּד ְר ָּכם ְו ָע ְניָ ם ִו ַירחֵ ם עֲ לֵ יהֶ ם
ְלבַ ֵ ּקר עֲ נִ ִ ּיים הַ ֹ
חו ִלים ְ ּכ ַת ָ ּקנָ ָת ּה
ָדוְ ,ו ִהיא ִמ ְצוַ ת ִ ּב ּק ּור ֹ
ְ ּכ ִפי אֲ ֶׁשר ּ ַת ּ ִשׂ יג י ֹ
ְוכ ּו'ּ ,ו ַמה ּט ֹוב ִמנְ הַ ג ִעיר הַ ּק ֶֹד ׁש יְ ר ּו ָׁשלַ יִ ם ִ ּכי ִאם ִ ּב ּק ֶֹרת
יסה
מו ֶרגַ ע ְ ּכ ִנ ָ
או אֲ ִבי הַ ּ ֵבן ה ּוא ְ ּכ ֹ
בוד חָ ָתן ֹ
ִּת ְהיֶה ִל ְכ ֹ
יאה ַ ּד ְו ָקא )מחב"ר סימן רפ"ז אות ה ,מובא בשערי
יצ ָ
ִו ִ

ימות הַ חֹל ָטר ּוד ְ ּב ִמילֵ י
תשובה בקצור( ְונִ ְר ֶאה ִמי ֶׁש ִ ּב ֹ
חולֶ ה
הולֵ ְך ְל ֹ
לו ּ ְפנַ אי ֹ
או ְ ּד ָע ְל ָמא ּו ְב ַׁש ָּבת ֶׁש ּי ֵׁש ֹ
ִ ּד ְ ׁש ַמ ָ ּיא ֹ
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קיד

לו נַ חַ ת ִמ ּזֶה ֶׁשה ּוא ָּבא אֵ לָ יו
ֲבו ֶׁש ּי ֹו ֵד ַע בּ ֹו ֶׁש ּי ֵׁש ֹ
אוה ֹ
ֹ
לו ִל ְמנ ַֹע ִמ ּ ָללֶ כֶ ת ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ֹיום
רו ִמ ְצוָ ה קעביד ְואֵ ין ֹ
ְלבַ ְּק ֹ
חולֶ ה ֵאין
טובּ ,ו ִמי ֶׁשה ּוא ַר ְך הַ ּ ֵלבָ ב ּומֵ צֵ ר ַעל יִ ּס ּו ֵרי הַ ֹ
ֹ
ְ

ֹ
לו לֵ ילֵ ך ְ ּב ַׁש ָּבת ְלבַ ֵ ּקר ִ ּד ְלעֹנֶ ג נִ ּ ָתן ְולֹא ְלצַ ַער )שערי
תשובה שם(.
לו
מ( הָ ָר ִגיל ִ ּב ְ ׁשנַ ת צָ הֳ ַריִ ם ַאל יְ בַ ְּטלֶ נּ ּו ִ ּכי עֹנֶ ג ה ּוא ֹ
)טור ורמ"א סימן ר"צ סעיף א(.
אכ ּ ֵתנ ּו
ישן ְ ּכ ֵדי ֶׁשנּ ּוכַ ל לַ עֲ שׂ ֹות ְמלַ ְ
ֹאמר נֵ לֵ ְך ְו ִנ ַׁ
מא( לֹא י ַ
מות הַ חֹל
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ֶׁש ּ ַמ ְראֶ ה ָּבזֶה ֶׁש ָּנח ְויָ ֵׁשן ִ ּב ְ ׁש ִביל יְ ֹ
ְ ּב ֹ
)ס"ח סימן רס"ו ,באר היטב סימן ר"ד ,סעיף קטן א(.
מב( אֵ ין לָ ר ּוץ ְ ּב ַׁש ָּבת אֶ ּ ָלא ִל ְדבַ ר ִמ ְצוָ ה )סימן ש"א סעיף

א(.
יעה ַאחַ ת ִאם אֶ ְפ ָׁשר
מג( ְו ָאס ּור ִל ְפס ַֹע ֹיו ֵתר מֵ ַא ּ ָמה ִ ּב ְפ ִס ָ
לו ְ ּבפָ ֹ
ֹ
חות )שם ברמ"א(ְ ,וה ּוא הַ ִ ּדין ְל ַד ּ ֵלג )רמב"ם פרק
כ"ד הלכה ד(.
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אות ַמה ָ ּצ ִר ְ
או
יך ְל ָמחָ רֹ ,
מד( ָאס ּור ְל ַע ּיֵן ִ ּב ְנכָ ָסיו ִל ְר ֹ
לֵ ילֵ ְך ְלפֶ ַתח הַ ְּמ ִדינָ ה ְ ּכ ֵדי ֶׁש ְ ּי ַמהֵ ר לָ צֵ את ַּב ּ ַליְ לָ ה לַ ּ ֶמ ְרחָ ץ
)ש"ו סעיף א(.
אות
דו ָתיו ְו ִגנּ ֹו ָתיו ִל ְר ֹ
תו ְך שְׂ ֹ
מה( ָאס ּור ְל ָא ָדם לַ ֲהל ְֹך ְ ּב ֹ
יכין ְואֵ ְ
רו ֵתיהֶ ן ְוכֵ ן ְ ׁש ָאר ְנכָ ָסיו ֶׁשה ֲֵרי
יך הֵ ן ּ ֵפ ֹ
ַמה הֵ ן ְצ ִר ִ
ינו ִנ ָּכר ְ ּכלָ ל
עוסֵ ק ַּבחֲפָ צָ יו ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁשאֵ ֹ
זֶה ֹ
ָאס ּור )ח"א כלל ס אות א(.
או ִל ַ ּקח שְׂ כַ ר ַׁש ָּבת ַרק ְ ּבהַ ְבלָ ָעה )עיין
מו( ָאס ּור ִל ּ ֵתן ֹ

סימן רמ"ג ,רמ"ו ,ש"ו( אֲ בָ ל ְ ּב ֹנו ֵתן ֶ ּד ֶר ְך ַמ ּ ָתנָ ה ְולֹא
תו ַרת ָ ׂשכָ ר ְ ׁש ִרי )מש"ס ש"ו אות ד(.
ְ ּב ֹ
קום
קום ִמ ְצוָ ה )ש"ו סעיף ה( ּו ִמ ָּכל ָמ ֹ
מז( ְוי ֵׁש ְמ ִק ִּלין ִ ּב ְמ ֹ
רואֶ ה ִס ָ
ינו ֹ
אֵ ֹ
ימן ְ ּב ָרכָ ה )מגן אברהם סק"ח ,ועוד עיין סימן
תקפ"ה סעיף ה(.
טוב ְו ַׁש ָּבת
רו ְ ּב ֹיום ֹ
מח( ָאס ּור ִל ּ ֵתן ָ ּדבָ ר ְ ּב ַמ ּ ָתנָ ה לַ חֲבֵ ֹ
ְ
אֶ ּ ָלא ְלצ ֶֹר ְך ִמ ְצוָ הֹ ,
או ְלצ ֶֹרך ַׁש ָּבת )מגן אברהם סעיף קטן

קטז

חלק א'

ט"ו אליהו רבה י"ט ,תו"ש כ(ּ ,ו ַמה ּׁ ֶשנּ ֹוה ֲִגין ִל ּ ֵתן ּ ֵכ ִלים
בוד
ְלחָ ָתן הַ ּד ֹו ֵר ׁש דחשבי לֵ י צ ֶֹר ְך ִמ ְצוָ ה ְלהַ ְג ִ ּדיל ְ ּכ ֹ
ש ּ ֵמחַ חָ ָתן ְוכַ ּ ָלה ְ ּד ִל ְפ ָע ִמים הֵ ם עֲ נִ ִ ּיים )אליהו
הַ ּת ֹו ָרה ּו ְל ַ ׂ

רבה אות י"ט(.
טוב ְלכַ ֵ ּון ֶׁש ּלֹא
לו ַמ ּ ָתנָ ה הַ ּי ֹו ֵתר ֹ
מט( ְואֶ חָ ד ֶׁש ָּנ ְתנ ּו ֹ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ְו ָאז מֻ ּ ָתר ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא )שאלות
ִל ְק ֹנו ָתם ַעד ֹ

ותשובות מהרי"א אורח חיים סימן פ"ג(.
נ( לֹא הֻ ּ ַתר אֲ ִמ ָירה ְל ַע ּכ ּו"ם ְולֹא ְ ׁשב ּות ַאחֵ ר ִ ּב ְ ׁש ִביל
ִע ְס ֵקי ַר ִ ּבים ְלבַ ד הַ ּ ִפ ּק ּוחַ ְו ִה ְת ַע ְּסק ּות ִ ּב ְדבָ ִרים ְ ּבלֹא
ְמלָ אכָ ה ְ ּד ָאס ּור ְ ּבצָ ְרכֵ י ָי ִחיד ִמ ּׁש ּום ְו ַד ּ ֵבר ָ ּדבָ ר זֶה הֻ ּ ַתר
או ְלצ ֶֹר ְך ַר ִ ּבים ְוזֶה מֻ ְכ ָרח ִ ּב ְג ָמ ָרא ,עכ"ל
ִל ְדבַ ר ִמ ְצוָ ה ֹ
)מכל מקום פכ"ד(.
רות צַ ייט ּונְ גֶ ען ֶׁש ּי ֵׁש ָּבהֶ ם
נא( י ֵׁש ְלהַ ְח ִמיר ֶׁש ּלֹא ִל ְק ֹ
יעת ַמ ּ ָשׂ א ּו ַמ ּ ָתן )שאילת יעב"ץ סימן קס"ב ,ברכי יוסף
יְ ִד ַ
ש"ו אות י"א ,שערי תשובה שם ,נז"י בשם שולחן ע"ש,
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כלכלת שבת ,יסוד יוסף ,שכולם אוסרים ,וכן כתב במשנה

ברורה ש"ז סעיף קטן ס"ג(.
עולָ ם ְל ִה ְתנַ ֵ ּדב ִ ּב ְפנֵ י סֵ פֶ ר ּת ֹו ָרה ּ ָפת ּוחַ
נב( ַמה ּׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו הָ ֹ
ְ ּבשִׂ ְמחַ ת נִ שּׂ ּו ִאין וַ אֲ ִבי הַ ּ ֵבן ּו ְקר ּו ֹיון ּו ְמי ָ ֻּד ָעיו אֵ ין ּפ ֹו ְר ִעין
ִאם אישר חילי אבטליני מֵ ח ֲַמת הָ אֲ ִריכ ּות לָ צֵ את ִמ ּ ֵבית
הַ ְ ּכנֶ סֶ ת ִט ְירחָ א ְ ּד ִצבּ ּו ָרא ַעל מגן ְוחָ ָטאת ה ּוא לָ הֶ ם ַ ּגם
ּ ֵכן ְל ִה ְתנַ ֵ ּדב ְ ּבבֵ ית הַ ְ ּכנֶ סֶ ת ּו ִב ְפנֵ י הַ ּ ֵספֶ ר ּת ֹו ָרה ְולֹא ִל ְפר ַֹע
)משא חיים חלק המנהגים מע' ס אות קס"ז(.
או ְ ּכ ֶׁש ִּמ ְת ַע ּ ֵסק ְ ּב ָע ְל ָמא
ידה ֶׁשל ִמ ְצוָ הֹ ,
נג( ִל ְמ ּדֹד ְמ ִד ָ
מֻ ּ ָתר )ש"ו סעיף ז' הגר"ז י"ט(.
נד( מֻ ּ ָתר ִל ְלח ֹׁש לַ חַ ׁש ַעיִ ן הָ ַרע ְ ּב ַׁש ָּבת )כליבו בשם הר"מ,
יפה ללב אות ב ,שאלות ותשובות לב חיים ח"ג סימן פ"ח,

אורח חיים אות י"א(.
קום ִמ ּׁש ּום עֹנֶ ג ַׁש ָּבת
נה( ִה ְרה ּור ַּבעֲ ָס ָקיו מֻ ּ ָתרּ ,ו ִמ ָּכל ָמ ֹ
ִמ ְצוָ ה ֶׁש ּלֹא י ְַח ׁשֹב ָּבהֶ ם ְ ּכלָ לִ ,ויהֵ א ְ ּב ֵעינָ יו ְ ּכ ִא ּל ּו ָּכל

קיח

חלק א'

אכ ּת ֹו ָעשׂ ּוי )ש"ו סעיף ח( ,אֲ בָ ל ִה ְרה ּור ִמ ּת ֹו ְך הַ ְ ּכ ָתב
ְמלַ ְ
ָאס ּור )שאילת יעב"ץ קס"ב ,ברכי יוסף י"ג ,שערי תשובה

ש"ו(.
או נִ ְדנ ּוד ְ ּד ָאגָ ה ָאס ּור
נו( ְוכֵ ן ִה ְרה ּור הַ גּ ֹו ֵרם ִט ְר ַ ּדת הַ ּ ֵלב ֹ
)רבינו יונה באיגרת התשובה ,בית יוסף וט"ז סימן ש"ו(.
הוצָ ַאת חֻ ּ ַפת
גון ֶׁש ּי ְַח ׁשֹב ְ ּב ֹ
לו ְ ּכ ֹ
ֲשבָ ה עֹנֶ ג ֹ
נז( ִאם הַ ּ ַמח ָׁ
לו ִאם
מו ֶדה ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁש ּ ִשׂ ְמחָ ה ִהיא ֹ
או ִ ּב ּת ֹו אֲ ִפ ּל ּו ר"י ֹ
ְ ּב ֹנו ֹ
ילו ְוגַ ם חֶ ְפצֵ י ָׁש ַמיִ ם הֵ ם
דו ִ ּכי ּ ֵב ֵר ְך ד' חֵ ֹ
ַּכ ִ ּביר ָמ ְצ ָאה ָי ֹ
)יפה ללב אות ד ,כף החיים ע"ב(.
נח( הָ אֲ ִריזַ"ל הָ ָיה ִנזְ הָ ר ְמאֹד ֶׁש ּלֹא ְל ַד ּ ֵבר ִ ּב ְל ׁש ֹון לַ ַע"ז
אומֵ ר
ְ ּב ֹיום ַׁש ָּבת לֹא ַּב ּ ַליְ לָ ה ְולֹא ַּב ּי ֹום ז ּולַ ת ְ ּכ ֶׁשהָ יָה ֹ
אֵ יזֶה ְ ּדר ּו ׁש ְוהָ יָ ה צָ ִר ְ
לו ַמר ִ ּב ְל ׁש ֹון לַ ַעז ֶׁש ָ ּי ִבינ ּו
יך ֹ
או
הַ ּׁש ֹו ְמ ִעיםּ ַ ,גם הָ ָיה ִנזְ הָ ר ֶׁש ּלֹא ְל ַד ּ ֵבר שִׂ יחָ ה ְ ּבטֵ לָ ה ֹ
ִ ּדבּ ּור ֶׁשל חֹל אֲ ִפ ּל ּו ִ ּב ְל ׁש ֹון הַ ּק ֶֹד ׁש ְוכֵ ן הָ ָיה ֹנוהֵ ג ְ ּבכָ ל
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מו ְ ּב ַׁש ָּבת )שער הכוונות דף ע"ד ,פע"ח ש"ע
טוב ְ ּכ ֹ
ֹיום ֹ

ח"י(.
חו ָרה
או ְס ֹ
לו ִני אֶ עֱ ֶ ׂשה ְל ָמחָ ר ֹ
לו ַמר ָ ּדבָ ר ּ ְפ ֹ
נט( ָאס ּור ֹ
לונִ ית אֶ ְקנֶ ה ְל ָמחָ ר ,וַ אֲ ִפ ּל ּו ְ ּבשִׂ יחַ ת ְ ּדבָ ִרים ְ ּבטֵ ִלים
ּ ְפ ֹ
ָאס ּור ְלהַ ְרבּ ֹות )סימן ש"ס סעיף א(ּ ,ו ְדבַ ר ִמ ְצוָ ה מֻ ּ ָתר
)אליהו רבה ש"ס א ,ברכי יוסף א ,שערי תשובה א(.
קום הַ ָ ּצ ִר ְ
יך
רות ְ ּבסֵ פֶ ר ְ ּב ַׁש ָּבת ְלהַ ִ ּכיר ָמ ֹ
ס( ָאס ּור ִל ְק ֹ
רות ְו ִאם
תו ְל ָמחָ ר ,אֲ בָ ל ִאם ְמכַ ֵ ּון ִל ְק ֹ
או ֹ
יה ֹ
הגה"ה ְלהַ ִ ּג ּ ַ
יִ ְמצָ א ָטע ּות י ִ ַּגיהַ ְל ָמחָ ר מֻ ּ ָתר )שאלות ותשובות הרדב"ז

סימן תר"ץ ,ברכי יוסף ב ,שערי תשובה שם(.
או ֶׁשהֵ ן ְ ּבצַ ַער
אוהֲבָ יו ֶׁש ּ ֵמת ּו ֹ
סא( ָאס ּור ְל ַס ּ ֵפר ְ ּב ַׁש ָּבת מֵ ֹ
)ס"ח סימן ק"י ,מגן אברהם אליהו רבה א(.
עות ְו ִד ְב ֵרי ִח ּד ּו ִ ׁשים עֹנֶ ג לָ הֶ ם
סב( ְ ּבנֵ י ָא ָדם ֶׁש ִּס ּפ ּור ְ ׁשמ ּו ֹ
מֻ ּ ָתר ְלסַ ּ ְפ ָרם ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּכ ֹ
מו ְ ּבחֹל )רמ"א סעיף א(ּ ,ו ִמ ָּכל
קום לָ או ִמ ְ ׁשנַ ת ח ֲִס ִידים ה ּוא ְוהַ ִ ּנ ְ ׁש ָמר ִמ ְּל ַד ּ ֵבר ִ ּד ְב ֵרי
ָמ ֹ

קכ
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לוְ ,ו ַא ְנ ֵׁשי ַמעֲ ֶ ׂשה ִנזְ הָ ִרין ָּבזֶה ֶׁש ּלֹא
דו ׁש י ֵָאמֵ ר ֹ
חֹל ָק ֹ
ְל ַד ּ ֵבר אֲ ִפ ּל ּו הֶ ְכ ֵר ִח ִ ּיים ִ ּכי ִאם ִ ּב ְל ׁש ֹון הַ ּק ֶֹד ׁשְ ,ו ִק ַּב ְל ִּתי
לו ְ ּכ ֶד ֶר ְך
ֹאמר ֹ
רו ְ ּב ַׁש ָּבת ַׁשח ֲִרית לֹא י ַ
ָא ָדם הַ ְמבַ ֵ ּקר לַ חֲבֵ ֹ
"ש ָּבת ָטבָ א"
לו ַׁ
ֹאמר ֹ
אומֵ ר ְ ּבחֹל "צַ ְפ ָרא ָטבָ א" ַרק י ַ
ֶׁש ֹ
כור אֶ ת י ֹום הַ ּ ַׁש ָּבת ְל ַק ְ ּד ׁש ֹו )של"ה ,אליהו רבה
ְל ַק ּיֵם ָז ֹ
אות ג ,דעת חכמה פרק י"א ,ועיין במחב"ר להחיד"א אות
א' שכתב דדין הרמ"א שהקיל לא קבלוהו הני חסידי השל"ה
ובעל דעת חכמה ופסקו דלר"ת אסור ומפורש בזוהר הקדוש
הוא מחלל שבת ,וכל שכן דמזה ודאי ימשך לדבור אסור
ובעל נפש יגדור גדר שלא יהיה בסוג מחלל שבת חס ושלום,

עין שם(.
לו
לו ַמר ֹ
רו ִל ְמלָ אכָ ה מֻ ּ ָתר ֹ
רוצֶ ה ִלשְׂ ּכֹר חֲבֵ ֹ
סג( הָ ֹ
"הַ ִ ּנ ְראֶ ה ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ֶׁש ּת ּוכַ ל לַ עֲ מֹד ִע ִּמי ָּב ֶע ֶרב" ַאף ַעל ּ ִפי
ֶׁש ִּמ ּת ֹו ְך ָּכ ְך מֵ ִבין ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
רו ,אֲ בָ ל לֹא
לו לָ ֶע ֶרב ִלשְׂ כָ ֹ
יך ֹ
כון ִע ִּמי לָ ֶע ֶרב" )ש"ז ס"ז(.
לו " ֱהיֵה נָ ֹ
יֹא ַמר ֹ
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ימן ש"זּ ,ו ְב ֹנו ֵ ׂשא
סד( ְ ּב ִע ְניַן אֲ ִמ ָירה ְל ַעכּ ּו"ם ַע ּיֵן או"ח ִס ָ
ּ ֵכ ִליםּ ,ושְׂ ֵדה חֶ מֶ ד ְ ּכלָ ִלים מ"ע א.
רות ֶׁש ִ ּב ְתח ּו ְמ ָך וַ אֲ נִ י
רו ְ ׁשמֹר ִלי ּ ֵפ ֹ
לו ַמר לַ חֲבֵ ֹ
סה( מֻ ּ ָתר ֹ
רו ֶת ָ
אֶ ְ ׁשמֹר ְל ָך ּ ֵפ ֹ
יך ֶׁש ִ ּב ְתח ּו ִמי )ש"ז ס"י(.
רו
סו( הַ אי ִ ּד ְמ ִק ִּלין אֲ ִמ ָירה ְל ַע ּכ ּו"ם ְ ּב ָדבָ ר ֶׁשאֵ ין ִא ּס ּו ֹ
אֶ ּ ָלא ִמ ְד ַר ָּבנָ ן ְלצ ֶֹר ְך ִמ ְצוָ ה ,ה"ד ְלצ ֶֹר ְך ִמ ְצוָ ה ֶׁשל ֹיום
הַ ּ ַׁש ָּבת ְולֹא ְל ָמחָ ר )שאלות ותשובות נודע ביהודה חלק ב
ֵש ְמ ִק ִּלין )רו"ח אות ה' בשם גזע
אורח חיים סימן מ"ד( ְוי ׁ

ישי ,מובא בכף החיים ש"ז מ"ד(.
גון
ֲשֹב חֶ ְ ׁשבּ ֹו ֹנות אֲ ִפ ּל ּו ִאם ָע ְבר ּו ְ ּכבָ ר ְ ּכ ֹ
סז( ָאס ּור לַ ח ׁ
לו ִני ְו ַד ְו ָקא ְ ּכ ֶׁש ּ ְשׂ כַ ר
אתי ַעל ָ ּדבָ ר ּ ְפ ֹ
הוצֵ ִ
ָּכ ְך ְוכָ ְך ֹ
הַ ּפ ֹועֲ ִלים עֲ ַדיִ ן אֶ ְצ ֹ
לו אֲ בָ ל ִאם ּ ְפ ָר ָעם ְ ּכבָ ר מֻ ּ ָתר )ש"ז
סעיף ו(ּ ,ו ְב ִה ְרה ּור ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא מֻ ּ ָתר )ליקוטי פרי חדש,

כף החיים אות נ"ז(.
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לו הַ ְלוֵ נִ י
ֹאמר ֹ
רו לֹא י ַ
סח( הַ ּׁש ֹואֵ ל ְ ּב ַׁש ָּבת ָ ּדבָ ר מֵ חֲבֵ ֹ
יכא ְלמֵ יחָ ׁש ֶׁש ּ ָמא יִ ְכ ּתֹב אֶ ּ ָלא
ְ ּד ַמ ְ ׁש ַמע ִלזְ ַמן ְמ ֻר ּ ֶבה ְו ִא ָּ
לו הַ ְ ׁש ִאילֵ נִ יּ ,ו ִב ְל ׁש ֹון לַ ַע"ז ֶׁש ֵאין ִח ּל ּוק ּ ֵבין הַ ְלוֵ נִ י
ֹאמר ֹ
י ַ
ְלהַ ְ ׁש ִאילֵ ִני צָ ִר ְ
יך ֶׁש ּי ַ
ֹאמר ּ ֵתן ִלי )ש"ז עיין י"א(ּ ,ומֻ ּ ָתר
"ו ַאחֲזִ יר ְואֶ ּ ֵתן ְל ָך" ְ ּד ִע ַ ּקר הַ ּ ַט ַעם ֶׁש ּ ָמא
לו ַמר ְ
ְלסַ ּיֵם ְו ֹ
יִ ְכ ּתֹב ְולֹא חָ ׁש ּו ְ ּבזֶה אֶ ּ ָלא ִ ּב ְל ׁש ֹון הַ ְלוֵ נִ י ֶׁשה ּוא ִלזְ ַמן
ְמ ֻר ּ ֶבה )ט"ז סק"ט ,אליהו רבה אות כ"ז ,הגר"ס אות ח"י(,
ְוצָ ִר ְ
לו ַמר ּ ֵתן ִלי ִלזְ ַמן ְמ ֻר ּ ֶבה )ביאור
יך ִע ּי ּון ִאי מֻ ּ ָתר ֹ
הלכה בשם פרי מגדים(.
לו ִוין ְ ּב ַׁש ָּבת ָּכ ְך אֵ ין ּפ ֹו ְר ִעין ְ ּב ַׁש ָּבת
סט( ְ ּכ ֵׁשם ֶׁשאֵ ין ֹ
יעה
לו ַמר ְל ׁש ֹון הַ ְלוָ ָאה ּו ְפ ִר ָ
)ברמ"א שם(ֵ ּ ,פר ּו ׁש ְ ּד ָאס ּור ֹ
אֶ ּ ָלא ְל ׁש ֹון ְ ׁשאֵ לָ ה וַ חֲזָ ָרה )תוספות בבא מציעא דף ע"ה.

לבו"ש ,ואליהו רבה(ְ ,ו ַד ְו ָקא ִ ּב ְדבַ ר ַמאֲ כָ ל ְוצ ֶֹר ְך ַׁש ָּבת
אֲ בָ ל בלא"ה ָאס ּור ְ ּבכָ ל לָ ׁש ֹון )מגן אברהם סעיף קטן ט"ו,

אליהו רבה אות כ"ח ,תו"ש אות כ"ט ,כף החיים אות פ"ו(.
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בות ְוחֶ ְ ׁשבּ ֹו ֹנות אֲ ִפ ּל ּו ְל ַע ּיֵן ָּבהֶ ם ְ ּבלֹא
חו ֹ
ע( ְ ּב ִ ׁש ְט ֵרי ֹ
צוא
יאה ָאס ּור )ש"ז סעיף י"ב י"ג(ְ ,והָ ִא ּס ּור ִמ ּׁש ּום ִמ ְּמ ֹ
ְק ִר ָ
ָ
או ִמ ּׁש ּום ֶׁש ּ ָמא יִ ְמחֹק )רמב"ם פכ"ג( ְו ַאף
)לב ּו ׁש(ֹ ,
חֶ ְפ ְצך ְ
ַעל ַ ּגב ִ ּד ְב ַׁש ָּבת ִה ְרה ּור מֻ ּ ָתר אפ"ה אמרי א"א ְ ּכ ֶׁש ְּמהַ ְרהֵ ר
רות ְו ָאס ּור )הג'
ּו ְמ ַע ּיֵן ָּבהֶ ם ֶׁש ּלֹא יִ ּ ָשׂ א ְויִ ּ ֵתן ְ ּב ִע ְניְ נֵ י הַ ּ ְ ׁש ָט ֹ

הלבוש ,לבו"ש(.
עא( ְוכֵ ן ִא ֶּג ֶרת ֶׁשל ַמ ּ ָשׂ א ּו ַמ ּ ָתן ָאס ּור ְל ַע ּיֵן בּ ֹו )פרי

מגדים א"א י"ט.(.
ינו ֹיו ֵד ַע ַמה ָּכת ּוב ָּב ּה
לו ִאם ֵא ֹ
עב( ִא ֶּג ֶרת הַ ִ ּנ ְ ׁשלָ ח ֹ
מֻ ּ ָתר ְל ַע ּיֵן בּ ֹו )ש"ז סעיף י"ד( ְ ּד ֶׁש ּ ָמא ָּכת ּוב בּ ֹו ָ ּדבָ ר
ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
או ֹיו ֵד ַע
לו )מגן אברהם י"ט( אֲ בָ ל ְ ּכ ֶׁש ְ ּכבָ ר ְק ָר ָא ּה ֹ
יך ֹ
טות
רו ָת ּה ִמ ּׁש ּום ִ ׁש ְט ֵרי הֶ ְד ֹיו ֹ
ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב ָּב ּה ָאס ּור ִל ְק ֹ
ינו ַמ ְק ּ ִפיד לָ צ ּור
לו ִאם אֵ ֹ
קום מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
)שם(ּ ,ו ִמ ָּכל ָמ ֹ
חו ֵׁש ׁש ֶׁש ּלֹא
ידא ּ ָתל ּוי ְ ּב ִאם ֹ
יתוְ ,והַ ְּק ִפ ָ
לו ִח ֹ
ַעל ּ ִפי ְצ ֹ
יִ ְתלַ ְכלֵ ְך ְו ִאם ַמ ְק ּ ִפיד לָ צ ּור בּ ֹו ִמ ּׁש ּום ֶׁש ָּכת ּוב בּ ֹו ְ ּדבַ ר

קכד
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קום אֶ ְפ ָׁשר לָ צ ּור בּ ֹו ְו ַי ִ ּניח
לו ְ ּד ִמ ָּכל ָמ ֹ
סֶ ֶתר מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
קום מֻ ְצנָ ע )מגן אברהם
הַ ְ ּכ ִלי ִעם הָ ִא ֶּג ֶרת ֶׁש ַעל ּ ִפיהָ ְ ּב ָמ ֹ

ומחצית השקל סעיף כ(ְ ,ו ִאם הָ ָיה ָּב ִא ֶּג ֶרת ּ ְפ ָס ִקים ְו ִדינִ ים
רות ָּב ּה ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא )דרכי משה
ְ ּכ ִפי הַ ּת ֹו ָרה מֻ ּ ָתר ִל ְק ֹ

אות ז ,עולת שבת אות ט"ז(ְ ,וכֵ ן ִאם ִנ ְכ ְּתבָ ה ִ ּב ְל ׁש ֹון
הַ ּק ֶֹד ׁש ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא ְ ׁש ִרי )משנה ברורה ס"ג(.
עג( ְו ִאם הָ ִא ֶּג ֶרת ה ּובָ א ִמח ּוץ לַ ְּתח ּום מֻ ּ ָתר ִל ְנ ּג ַֹע בּ ֹו
ּו ְל ַט ְל ְט ֹ
לו )מגן אברהם סק"כ ,גר"א ,משנה ברורה ,ושארי
כון
אחרונים(ּ ,ו ְב ִע ְניַן הָ ִע ּי ּון בּ ֹו י ֵׁש ְמב ּוכָ ה ְו ַעד ָּכאן נָ ֹ
דול ְ ּד ָאז
ילו ִאם לֹא ְלצ ֶֹר ְך ָ ּג ֹ
ְלהַ ְח ִמיר ִמי ֶׁשה ּובָ א ִ ּב ְ ׁש ִב ֹ
י ֵׁש ִל ְסמ ְֹך ַעל הַ ְּמ ִק ִּלין )ביאור הלכה ד"ה טוב ליזהר(.
תו
או ֹ
עד( ַעכּ ּו"ם ֶׁש ּ ֵמ ִביא ִא ֶּג ֶרת ְ ּב ַׁש ָּבת ֵאין ְמ ַק ְ ּב ִלין ֹ
או ׁ ֻש ְלחָ ן
לו ֶׁש ּי ִ ַּניח ַעל ַ ּג ּ ֵבי ַק ְר ַקע ֹ
או ְמ ִרים ֹ
דו אֶ ּ ָלא ֹ
ִמ ָ ּי ֹ
חו ְ ׁש ִ ׁשין ֶׁש ּ ָמא טֶ ֶרם ֶׁש ּיַעֲ מֹד לָ פ ּו ׁש יִ ּטֹל יִ שְׂ ָראֵ ל
ִ ּכי ֹ
עו ֶ ׂשה
דו טֶ ֶרם ֶׁש ּיַעֲ מֹד לָ פ ּו ׁש ְו ִנ ְמצָ א הַ ִ ּישְׂ ָראֵ ל ֹ
הָ ִא ֶּג ֶרת ִמ ָ ּי ֹ
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הוצָ ָאה מֵ ָר ׁש ּות ְל ָר ׁש ּותֶׁ ,ש ַעכּ ּו"ם ָע ָ ׂשה עֲ ִק ָירה
ְ ּג ַמר הַ ֹ
ְויִ שְׂ ָראֵ ל ֲהנָ חָ ה )משנה ברורה סעיף קטן נ"ו(.
לו הַ ִ ּישְׂ ָראֵ ל,
ֹאמר ֹ
עה( ִאם הֵ ִביא הָ ַעכּ ּו"ם ִא ֶּג ֶרת חֲת ּו ָמה י ַ
ינו ּ ָפת ּוחַ ּו ִמ ּ ֵמילָ א ָי ִבין
רו ָת ּה ָּכל זְ ַמן ֶׁשאֵ ֹ
כול ִל ְק ֹ
אֵ ינִ י ָי ֹ
ֹאמר ְל ַע ּכ ּו"ם ְ ּבהֶ ְד ָיא
ינו יְ ה ּו ִדי ְויִ ְפ ּ ָתחֵ ה ּוְ ,ולֹא י ַ
הָ אֵ ֹ
דול )משנה ברורה שם(ְ ,וי ֵׁש
לפתחה ִאם לֹא ְלצ ֶֹר ְך ָ ּג ֹ
ֹאמר ְלהָ ַעכּ ּו"ם ִ ּב ְר ִמיזָ ה ְו ִאם לֹא הֵ ִבין
ְמ ִק ִּלין ִ ּד ְלכַ ְת ִח ּ ָלה י ַ
ֹאמר ֹ
י ַ
לו ְלהֶ ְד ָיא )כף החיים ק"ד(.
תו ְ ּב ַׁש ָּבת
לו ַמר ְל ַע ּכ ּו"ם לַ עֲ שׂ ֹו ֹ
עו( ָּכל ָ ּדבָ ר ֶׁש ָאס ּור ֹ
לו לַ עֲ שׂ ֹות
תו ,אֲ בָ ל מֻ ּ ָתר ִל ְרמֹז ֹ
לו לַ עֲ שׂ ֹו ֹ
ָאס ּור ִל ְרמֹז ֹ
ְמלָ אכָ ה ַאחַ ר ַׁש ָּבת )רמ"א סעיף כ"ב(ְ ,וה ּוא הַ ִ ּדין ֶׁש ָאס ּור
לו ַמר ְל ַע ּכ ּו"ם ְ ּב ַׁש ָּבת אֵ יזֶה ָ ּדבָ ר ֶׁש ָ ּי ִבין ִמ ּת ֹו ְך ָּכ ְך
ֹ
ינו יְ ה ּו ִדי
לו ַמר ְלאֵ ֹ
ֶׁש ּיַעֲ ֶ ׂשה ְמלָ אכָ ה ְו ַעד ָּכאן ָאס ּור ֹ
ֹאש הַ ֵּנר
מו ְ ּכ ֵדי ֶׁש ָ ּי ִבין ֶׁש ּי ִָסיר הַ ּ ֶפחָ ם ֶׁש ְ ּבר ׁ
ֶׁש ְ ּי ַק ַּנח חָ ְט ֹ
)משנה ברורה בשם מגן אברהם ,אליהו רבה ,מאמ"ר ,וח"א(.

קכו
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גון
ידה ְ ּכ ֹ
לו ַמר ְ ּב ֶרמֶ ז ֶׁש ּלֹא ִ ּב ְל ׁש ֹון ּ ְפ ִק ָ
עז( אֲ בָ ל מֻ ּ ָתר ֹ
רות
כול ִל ְק ֹ
ינו ָי ֹ
או ֵא ֹ
ינו מֵ ִאיר יָ פֶ הֹ ,
אומֵ ר ,הַ ֵּנר אֵ ֹ
ֶׁש ֹ
ינו יְ ה ּו ִדי
ְלא ֹור הַ ֵּנר הַ ּזֶה ֶׁש ּי ֵׁש בּ ֹו ּ ֶפחָ ם ְו ׁש ֹומֵ ַע הָ ֵא ֹ
ּו ְמ ַת ְּק ֹנוְ ,ואֵ ין לֶ אֱ סֹר ִמ ּ ַט ַעם הֲנָ ָאה ִמ ְּמלֶ אכֶ ת הָ ַעכּ ּו"ם
ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּד ָאס ּור אֲ ִפ ּל ּו נַ עֲ ֶ ׂשה ְ ּבהֶ ּ ֵתר ָּכל זְ ַמן ֶׁש ַּנעֲ ֶ ׂשה
ִ ּב ְ ׁש ִביל יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ֵאין ֹזו הֲ נָ ָאה ָּכל ָּכ ְך ְ ּדגַ ם ִמ ּק ֶֹדם הָ ָיה
רו )משנה ברורה סעיף קטן
או ֹ
רות ְל ֹ
ָכול ִ ּב ְ ׁש ַעת הַ ְ ּדחָ ק ִל ְק ֹ
י ֹ

ע"ו בשם פרי מגדים(.
או
רות חַ ּי ֹות ְמ ׁ ֻשנּ ֹותֹ ,
ילון ֶׁש ּי ֵׁש בּ ֹו צ ּו ֹ
או ִו ֹ
עח( כּ ֶֹתל ֹ
כו ְת ִבין
גון ִמ ְלחֶ מֶ ת ָ ּד ִוד ְוגָ ְליָתְ ,ו ֹ
אות ֶׁשל ַמעֲ שִׂ ים ְ ּכ ֹ
ְ ּדי ּו ְקנָ ֹ
רות בּ ֹו ְ ּב ַׁש ָּבת,
לונִ י ָאס ּור ִל ְק ֹ
לו ִני ְוזֶה ְ ּד ֹיו ָקן ּ ְפ ֹ
ֹזו צ ּו ַרת ּ ְפ ֹ
טות )ש"ז סעיף ט"ו( ,וַ אֲ ִפ ּל ּו יִ ְצחָ ק
ְ ּגז ֵָרה ִמ ּׁש ּום ִ ׁש ְט ֵרי הֶ ְד ֹיו ֹ
תו ָאס ּור )עיין שם אות ח"י ,אליהו רבה שם(ּ ,ו ְבחֹל
וַ עֲ ֵק ָד ֹ
מֻ ּ ָתר ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ָדבָ ר מ ּו ָעט ה ּוא )מגן אברהם ר"א ,אליהו רבה

ל"ח ,תו"ש ל"ח(.
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גון
יצות ּו ְמ ָׁש ִלים ֶׁשל שִׂ יחַ ת חֻ ִּלין ְו ִד ְב ֵרי חֵ ֶׁשק ְ ּכ ֹ
עט( ְמ ִל ֹ
רות ְ ּב ַׁש ָּבת
מות ָאס ּור ִל ְק ֹ
סֵ פֶ ר ִע ּ ָמנ ּואֵ לְ ,וכֵ ן ִס ְפ ֵרי ִמ ְלחָ ֹ
עובֵ ר ִמ ּׁש ּום ַאל
מו ַׁשב לֵ ִציםְ ,ו ֹ
ְו ַאף ְ ּבחֹל ָאס ּור ִמ ּׁש ּום ֹ
ילים ,לֹא ְּתפַ נּ ּו ֵקל ִמ ַ ּד ְע ְּתכֶ םּ ,ו ְב ִד ְב ֵרי
ִּת ְפנ ּו אֶ ל הָ אֱ ִל ִ
יכא תו ִמ ּׁש ּום ְמגָ ֶרה יֵצֶ ר הָ ַרעּ ,ו ִמי ֶׁש ִח ְ ּב ָרןּ ,ו ִמי
חֵ ֶׁשק ִא ָּ
יקןְ ,ואֵ ין צָ ִר ְ
יאים אֶ ת
יסן ַמח ֲִט ִ
לו ַמר הַ ּ ַמ ְד ּ ִפ ָ
יך ֹ
ֶׁשהֶ ְע ִּת ָ
הָ ַר ִ ּבים )לשון המחבר סימן ש"ו סעיף ט"ז(ּ ,ו ְר ִא ָ ּיה ְ ּב ָע ְל ָמא
רות ְ ׁש ִרי )מגן אברהם סעיף קטן כ"ג ,תו"ש מְ (.וה ּוא
ְ ּבצ ּו ֹ
חוק(
יאות )וְ הֵ ם ִמינֵ י שְׂ ֹ
יאות ְו ִק ְר ְקסֵ ֹ
הולֵ ְך ְל ַט ְרטֵ ֹ
הַ ִ ּדין ְ ּדהַ ֹ
חוק
לותְ ,וגַ ם ְ ּבפ ּו ִרים לֹא ְ ׁש ִרי ַרק הַ ּ ְשׂ ֹ
ּו ְ ׁש ָאר ִמינֵ י ּ ַת ְחבּ ּו ֹ
רו ׁש )מגן אברהם כ"ב ,אליהו רבה
עושִׂ ין זֵכֶ ר לַ אֲ חַ ְ ׁשוֵ ֹ
ֶׁש ֹ
ל"ח ,תו"ש ט"ל ,א"א כ"ב ,משנה ברורה ק"ט ,כף החיים
קט"ו ,ובמשנה ברורה שם האריך להתלונן על מה שנעשה

אצל הרבה כהיתר לילך לבית טרטיאות ,יעיין שם(.
אות
או לֵ ילֵ ְך ִל ְר ֹ
יכין ִליזָהֵ ר ֶׁש ּלֹא לַ עֲ סֹק ֹ
פ( ְו ַעד ָּכאן ְצ ִר ִ
אר ְ ׁשטֶ על ּו ְנגְ ,וכָ ל ֶׁש ּ ֵכן ִמינֵ י
חוק ֶׁש ּק ֹו ִרין פַ ְ
ִע ְניְ נֵ י שְׂ ֹ

קכח
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ימן ח"י הֶ אֱ ִר ְ
יך
בות ּ ְפאֵ ר י ֶַׁשע ִס ָ
לות ּו ְת ׁש ּו ֹ
)ב ְ ׁשאֵ ֹ
ער ְטן ִ ּ
ָקאנְ צֶ ְ
אר ְ ׁשטֶ על ּונְ גֶ ען הַ ִ ּנ ְק ָרא ְ ּכהַ ּי ֹום לעי
ְ ּבכַ ּ ָמה ְט ָע ִמים לֶ אֱ סֹר ִמינֵ י פַ ְ
וְ כָ ַתב ָׁשם ְ ּדהַ ְמ ַע ּיֵן הֵ יטֵ ב ְ ּב ׁ ֻשלְ חָ ן ָער ּו ְך ִסימָ ן ש"ז ְס ִעיף ט"ו,
ֲרונִ ים יִ ְראֶ ה ִ ּכי
ימן תק"ס וְ ַאח ֹ
ֲרונִ ים ָׁשם ,וְ כֵ ן ְ ּב ִס ָ
ט"זּ ,ובָ ַאח ֹ
מו ַׁשב לֵ ִציםּ ִ ,ב ּט ּול
גו'ֹ ,
עו ְב ִרין ְ ּבזֶהַ ,אל ִּת ְפנ ּו וְ ֹ
הַ ְר ֵּבה ִא ּס ּו ִרים ֹ
"אל ִּתשְׂ ַמח יִ שְׂ ָראֵ ל
חוק ִמ ּ ַט ַעם הַ חֻ ְר ָּבןּ ,ו ְכ ִתיב ַ
ּת ֹו ָרהִ ,א ּס ּור שְׂ ֹ
עודּ ,ו ִב ְכלַ ל זֶה ַ ּגם ֵּכן
יעת ִמינֵ י זֶמֶ ר ,וְ ֹ
אֶ ל ִ ּגיל ָּכ ַע ִּמים"ׁ ְ ,ש ִמ ַ

חוק
הַ ְמבַ ְּט ִלין זְ ַמן לִ ְ ׁשמ ַֹע ּ ַת ְק ִליט )טעי"פ( ֶׁש ָ ּק ְלט ּו ִמינֵ י שְׂ ֹ
ילין הָ ַר ִ ּבים
עוד ְ ּגר ּו ִעים מֵ הֶ םְ ,ו ִס ּיֵם ְ ּדהַ ּ ַמ ְכ ִ ׁש ִ
הַ ַּנ"ל ְו ֹ
יָשִׂ ימ ּו נֶ גֶ ד ֵעינֵ יהֶ ם ִ ּד ְב ֵרי ֲחזַ"ל הַ ּ ַמח ֲִטיא הָ ַר ִ ּבים אֵ ין
דו לַ עֲ שׂ ֹות ְּת ׁש ּובָ הּ ,ו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב הַ ּ ֵבא ּור הֲלָ כָ ה
יקין ְ ּביָ ֹ
ַמ ְס ּ ִפ ִ
לוצֵ ץ ֶׁש ְּמ ֹזו ֹנו ָתיו ִמ ְת ַמעֲ ִטין
ָׁשם ְ ּד ִאם ִה ְתר ּו ֲחזַ"ל ְלהַ ִּמ ְת ֹ
יה ּנֹםָּ ,כל ֶׁש ּ ֵכן ִמי ֶׁשהֵ ִביא
ְויִ ּס ּו ִרין ָּב ִאין ָעלָ יו ְו ֹנופֵ ל ְלגֵ ִ
אות אֲ נָ ִ ׁשים ִל ְכלָ ל זֶהַ ,ע ּיֵן ָׁשם(.
ַּכ ּ ָמה ְמ ֹ
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יאים לַ ּק ֹונִ ים ְספָ ִרים הַ ַּנ"ל
מו ְכ ֵרי ְספָ ִרים הַ ּ ַמ ְמ ִצ ִ
פב( ֹ
רו ָתן הֵ ם ַ ּגם ּ ֵכן ִ ּב ְכלַ ל ַמ ְח ִטיאֵ י הָ ַר ִ ּבים )משנה
ֶׁש ָאס ּור ִל ְק ֹ

ברורה ס"א ,ועוד עיין שאלות ותשובות מחנה חיים סימן א(.
לו )ט"ז ,משנה
תו ָאס ּור ַאף ְ ּב ִט ְלט ּו ֹ
רו ֹ
פג( ָּכל ֶׁש ָאס ּור ִל ְק ֹ

ברורה ס"ב(.
יפין ,י ּוח ֲִסיןּ ִ ,ד ְב ֵרי הַ ָ ּי ִמים ֶׁשל ר"י כּ ֹהֵ ן,
פד( סֵ פֶ ר ֹיו ִס ִ
קום ָׁש ֵרי ֶׁש ּ ֵמהֶ ם
מות ִמ ָּכל ָמ ֹ
ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁשהֵ ם ִס ְפ ֵרי ִמ ְלחָ ֹ
יִ ְל ְמד ּו ִ ּד ְב ֵרי מ ּו ָסר ְויִ ְר ָאה ,וַ אֲ ִפ ּל ּו ְ ּכת ּו ִבין ְ ּבלַ ַע"ז ָׁש ֵרי
פו ִצים ,וַ אֲ ִפ ּל ּו
)משנה ברורה נ"ח( ְוכָ ל ִס ּפ ּו ִרים הַ ְ ּבד ּויִ ים הַ ְ ּנ ֹ
הָ אֲ ִמ ִּת ִ ּיים ַא ְך אֵ ינָ ם ִמ ּס ּוג ֶׁש ּי ֹוצֵ א מֵ הֶ ם אֵ יזֶה ִענְ יַן מ ּו ָסר
רות ָּבהֶ ם )שאלות ותשובות
ְויִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם אֵ ין הֶ ּ ֵתר ִל ְק ֹ

פאר ישע שם(.
מות
רות ְ ּבשִׂ יחַ ת חֻ ִּלין ְו ִס ּפ ּו ֵרי ִמ ְלחָ ֹ
פה( ְוהָ א ְ ּד ָאס ּור ִל ְק ֹ
ַ ּד ְו ָקא ַּב ְ ּכת ּו ִבים ְ ּבלַ ַע"ז ,אֲ בָ ל ִ ּב ְל ׁש ֹון הַ ּק ֶֹד ׁש ָׁש ֵרי )רמ"א

לומֵ ד ִמ ּ ֶמנּ ּו ִ ּד ְב ֵרי
סעיף ט"ז(ּ ְ ,דהַ ּ ָל ׁש ֹון י ֵׁש בּ ֹו ְק ֻד ּ ָׁשה ְו ֹ

קל
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לום הַ ְ ּכת ּובָ ה ִ ּב ְל ׁש ֹון הַ ּק ֶֹד ׁש
ּת ֹו ָרהּ ,ו ְל ִפי זֶה ַ ּגם ִא ֶּג ֶרת ָׁש ֹ
כו הַ ּ ָל ׁש ֹוןְ ,וגַ ם ָּכת ּוב בּ ֹו ַּכ ּ ָמה
ָׁש ֵרי ְ ּדי ֵׁש ִל ְלמֹד ִמ ּת ֹו ֹ
ּ ְפס ּו ִקים ֶׁשל ּת ֹו ָרה )מגן אברהם ס"ד( ,אֲ בָ ל הַ ְר ּ ֵבה ּפ ֹו ְס ִקים
או ְס ִרין ַ ּגם ִ ּב ְל ׁש ֹון הַ ּק ֶֹד ׁש )אגודה ,ט"ז ,ב"ח ,של"ה ,מעיום
ֹ
טוב ,ב"ש ,מו"ק ,גר"א ,וכן נראה דעת המשנה ברורה ס"ד
ֹ
למעשה( ּו ְל ִפי זֶה ַ ּגם ִא ֶּג ֶרת ִ ּב ְל ׁש ֹון הַ ּק ֶֹד ׁש ָאס ּור )משנה

ברורה שם(.
ינו ָר ִגיל ָּבהֶ ם
פו( מֻ ּ ָתר ִל ְלמֹד ְ ּב ַׁש ָּבת ַאף ְ ּדבָ ִרים ֶׁשאֵ ֹ
לו )דרכי משה אות ט(.
או ְמ ִרים ֶׁש ַ ּצ ַער ה ּוא ֹ
ְואֵ ין ֹ
רוב
או חַ ּל ֹון נֶ גֶ ד נֵ ר ּד ֹולֵ ק הַ ָ ּק ֹ
פז( ָאס ּור ִל ְפ ּתֹחַ ֶ ּדלֶ ת ֹ
לָ הֶ ם ֶׁש ּ ָמא יִ ְכ ּ ֶבה ַעל יְ ֵדי זֶה) ,רע"ז ס"א( ,וַ אֲ ִפ ּל ּו ֵאין
הָ ר ּוחַ ְמנַ ּׁ ֵשב ַע ְכ ָׁשו )מגן אברהם תקי"ד סק"ט(ְ .ו ִל ְנעֹל
ְ ּכנֶ ְג ּד ֹו מֻ ּ ָתר )רע"ז ס"א ב רמ"א(ְ .ו ִאם ֵאין הָ ר ּוחַ ְמנַ ּׁ ֵשב
ַע ְכ ָׁשו ְוה ּוא ְ ׁש ַעת הַ ְ ּדחָ ק י ֵׁש ְלהָ ֵקל ִל ְפ ּתֹחַ ְל ַאט ְל ַאט
ֶׁש ּלֹא יִ ְגרֹם הַ ֶ ּדלֶ ת ַע ְצ ֹ
מו ְנ ִ ׁשיבַ ת ר ּוחַ )משנה ברורה סק"ג(.
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קלא

תו ְך טֵ י"י ִ ּב ְכ ִלי ֵׁש ִני,
ימו"ן ְ ּב ֹ
יכות ִל ֹ
פח( מֻ ּ ָתר ִל ּ ֵתן ח ֲִת ֹ
ינו ְ ּכ ַת ְב ִלין )חזון איש נ"ב י"ט(.
ְ ּד ִד ֹ
או ּ ְפ ִרי ְוכַ ּי ֹוצֵ א ֶׁש ּלֹא נִ ְת ַּב ּ ְ ׁשל ּו עֲ ַדיִ ן ָאס ּור ִל ּ ֵתן
פט( ַמיִ ם ֹ
תו
או ֹ
ָסמ ּו ְך לַ ִ ּכ ָירה ֶׁש ִּת ְתחַ ּ ֵמם ,אֲ ִפ ּל ּו ַרק ְקצָ תִ ,אם ְ ּב ֹ
סולֶ ֶדת בּ ֹו
קום י ֵׁש אֶ ְפ ָׁשר ּות ֶׁש ִּת ְתחַ ּ ֵמם ַעד ֶׁשהַ ָ ּיד ֹ
ָמ ֹ
דול ָׁש ֵרי )ח"א
יישינָ ן ֶׁש ּ ָמא יִ ְ ׁש ַּכח )שי"ח י"ד( ּו ְלצ ֶֹר ְך ָ ּג ֹ
ְ ּדחַ ְ ׁ
ְ ּכלָ ל כ יג ,שאלות ותשובות צ"צ סימן ל"ז(.
לו ִחית
תו ְך ְצ ֹ
אש ֹון ְל ֹ
או ְס ִרין לָ ֵתת ְ ּב ַׁש ָּבת ִמ ְ ּכ ִלי ִר ׁ
צ( י ֵׁש ֹ
ׁש ֹומֵ ר ח ֲִמימ ּות ]טרמו"ס פלא"ש[

)שאלות ותשובות

לבוש"מ ח"ג סימן נ"ה(ְ ,והַ ְר ּ ֵבה ּפ ֹו ְס ִקים ַמ ִּת ִירין )שאלות
ותשובות קרן לדוד סימן ע"ז ,זקן אהרן ח"ב סימן י"ד,
ובדחו"ש אות תר"א בשם האדמו"ר ממונקאטש בעל מנחת

אלעזר(.
צא( מֻ ּ ָתר ִל ְ ׁשבּ ֹר ֶק ַרח ְ ּכ ֵדי ִל ּטֹל ַמיִ ם ִמ ּ ַת ְח ּ ָתיו )ש"כ ס"י(,
או ְס ִרין ְ ּבנָ הָ ר ּו ְבאֵ ר ְ ּדי ֵׁש בּ ֹו ֲח ַׁש ׁש ִ ּב ְנ ָין ּו ְס ִת ָירה
ְוי ֵׁש ֹ

קלב

חלק א'

חו ְל ִקין ַעל זֶה )אליהו
ֲרונִ ים ֹ
)מגן אברהם שם(ְ ,והַ ְר ּ ֵבה ַאח ֹ

ְ

רבה תו"ש ,ומאמ"ר(ּ ,ו ְלצ ֶֹרך ַׁש ָּבת ֵי ׁש ְלהָ ֵקל) ,משנה

מו
או ְס ִרים ְל ַט ְלטֵ ל הַ ּ ְ ׁשבָ ִרים ְ ּכ ֹ
ֹ
ברורה סל"ו(ְ .וי ֵׁש
ֶׁשאֲ ס ּו ִרים ִ ׁש ְב ֵרי חָ ִב ּי ֹות ְ ּב ִט ְלט ּול ַאף ַעל ַ ּגב ְ ּדמֻ ּ ָתר ְל ַׁש ּ ֵבר
או ְמ ִרים
)שאלות ותשובות חתם סופר אורח חיים פ"ט(ְ .וי ֵׁש ֹ
מו ְ ּבנָ הָ ר ּו ְבאֵ ר ָאס ּור ְ ּב ִט ְלט ּול ,אֲ בָ ל
ַ ּד ְו ָקא לֹא ה ּוכַ ן ְ ּכ ֹ
ֶק ַרח ֶׁשה ּוכַ ן ְלזֶה מֻ ּ ָתר )דעת תורה ש"כ ס"י(.
צב( ִא ּס ּור ְ ּב ֵר ָרה י ֵׁש ִלי ָזהֵ ר אֲ ִפ ּל ּו ְ ּבמדי ְ ּדלָ או ַּבר אֲ ִכילָ ה
גון ְ ּבכֵ ִליםַ ,מ ְלבּ ּו ִ ׁשיםְ ,ספָ ִרים ְוכֹל ַּכ ּי ֹוצֵ אּ ְ ,ד ַמה
ְ ּכ ֹ
מו
מו אֹכֶ ל ְוהַ ּ ְ ׁש ָאר ְ ּכ ֹ
רוצֶ ה ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש בּ ֹו ַע ּ ָתה הָ וֵ י ְ ּכ ֹ
ּׁ ֶש ֹ
ּ ְפסֹלֶ ת )ט"ז שי"ט סקי"ב ,קיצור שולחן ערוך סימן פ' סעיף
ט"ז ובהג מסגרת השולחן שם ,וכן משמע במנחת חנוך מלאכת

בורר(.
רות אֵ ין הֶ ּ ֵתר ַרק ַמה
או ְ ׁש ָאר ּ ֵפ ֹ
צג( ְל ִק ּל ּוף ּ ַת ּפ ּו ִחים ֹ
ּׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך לֶ אֱ כֹל ִמ ָ ּיד )שכ"א ב רמ"א סוף הסימן(.
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קלג

קות ַרק ָסמ ּו ְך לַ ְּסעֻ ָ ּדה
צד( ָאס ּור לַ ֲחת ְֹך ְ ּבצָ ִלים ּו ְ ׁש ָאר יְ ָר ֹ
ְולֹא ַ ּדק ַ ּדק ְמאֹד )שכ"א סעיף י"ב(.
תו
או ְלהָ ִפיג ח ֲִריפ ּו ֹ
כו ֹ
צה( ָ ּדבָ ר ֶׁשהַ ּ ֶמלַ ח ּפ ֹו ֵעל בּ ֹו ְל ַר ְ ּכ ֹ
מו ְמ ַע ּ ֵבדְ ,ולָ כֵ ן ָאס ּור ִל ְמלֹחַ גורק"ן
חו ְ ּדהָ וֵ י ְ ּכ ֹ
ָאס ּור ְל ָמ ְל ֹ
או ְ ּבצָ ִלים ָאס ּור ִל ְמלֹחַ אֲ ִפ ּל ּו ַמה ּׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך
חייןְ ,וכֵ ן ְצ ֹנון ֹ
אוכֵ ל ,אֲ בָ ל
או ָת ּה ְס ֻע ָ ּדה ,אֶ ּ ָלא ַמ ְט ִ ּביל ְ ּבמֶ לַ ח ח ֲִתיכָ ה ְו ֹ
ְל ֹ
מו ִעיל לָ הֶ ן
יצים ּובָ ָ ׂשר ְמבֻ ּ ָׁשל ְוכַ ּי ֹוצֵ א בּ ֹו ֶׁש ֵאין הַ ּ ֶמלַ ח ֹ
ּ ֵב ִ
או ָת ּה
אֶ ּ ָלא ֶׁש ִ ּי ּ ֵתן ָּבהֶ ם ַט ַעם מֶ לַ ח מֻ ּ ָתר ְל ָמ ְלחָ ם ְל ָא ְכלָ ם ְ ּב ֹ
ְסעֻ ָ ּדה ,אֲ בָ ל ִ ּב ְ ׁש ִביל לַ ֲה ִניחָ ם ִל ְסעֻ ָ ּדה ַאחֶ ֶרת ָאס ּור )שכ"א

סעיף ג' ה ,קצור שולחן ערוך סימן פ' סעיף כ"ב(.
לות
צו( אֵ ין ִל ְמלֹחַ ְ ּביַחַ ד הַ ְר ּ ֵבה ּפ ֹו ִלי"ן ְו ִק ְטנִ ּי ֹות ְמבֻ ּ ָׁש ֹ
מו ֶעלֶ ת ָּבהֶ ן ְל ַר ְ ּככָ ן וַ אֲ ִפ ּל ּו ְ ּכ ֵדי ְל ָא ְכלָ ן
ִ ּכי הַ ְּמ ִליחָ ה ֹ
ְל ַא ְל ּ ַתר ָאס ּור )קיצור שולחן ערוך פ' סעיף כ"ג( .אֲ בָ ל
תוכָ ן ִמ ָ ּיד ֶׁשמֶ ן ְוחֹמֶ ץ ַמח ֲִל ִ ׁ
ַּבנּ ֹו ֵתן ְל ֹ
ישין ּכֹחַ הַ ּ ֶמלַ ח )שם
כ"ד(.

קלד

חלק א'

יכין ְל ַׁש ָּבת
או ָתן ֶׁש ְ ּצ ִר ִ
צז( אֵ ין ְלהַ ִ ּדיחַ ּ ֵכ ִלים ְ ּב ַׁש ָּבת אֶ ּ ָלא ֹ
)שכ"ג סעיף ו' ,עין שם פרטי דינים(.
כול ִליזָ הֵ ר
צח( י ֵׁש ִליזָהֵ ר ִמ ּ ֶלאֱ כֹל ְ ּב ִג ָּנה ִ ּכי ְ ּבק ִ ֹׁשי יָ ֹ
ֶׁש ַאל ִל ְ ׁש ּפ ְֹך ִמ ּ ַשׂ ִּקים ַעל הָ ָא ֶרץ )של"ו סעיף ג' וט"ז(.
לו ּ ֵבית אֲ ִחי ָזה ֵאין ְמ ַק ְ ּנ ִחין בּ ֹו )סימן
פוג ֶׁשאֵ ין ֹ
צט( ְס ֹ

ש"כ סעיף י"ז(.
קום ֶׁשהָ ר ּוחַ יְ פַ ּזֵר הָ רֹק
ק( י ֵׁש ַמ ְח ִמ ִירין ְ ּד ָאס ּור ִלירֹק ְ ּב ָמ ֹ
ֵש ְמ ִק ִּלין )ברכי יוסף שי"ט סק"ח ,חי
)רמ"א סו"ס שי"ט(ְ ,וי ׁ
רעק"א שי"ט ,שאלות ותשובות רעק"א סימן כ ,ועיין ביאור

הלכה(.
רו ֶתיהָ ְ ּב ַׁש ָּבת ְולֹא ְלהַ ִּתיר
קא( ְ ּבת ּולָ ה אֲ ס ּו ָרה ִל ְקל ַֹע ַ ׂשעֲ ֹ
רו ֶתיהָ ְ ּב ָי ֶדיהָ )ש"ג סעיף
כולָ ה ְל ַת ֵ ּקן ַ ׂשעֲ ֹ
יע ָת ּה ,אֲ בָ ל יְ ֹ
ְק ִל ָ

כו ,כז(.
קב( ָאס ּור ִל ְסרֹק ְ ּב ַמ ְס ֵרק ְ ּב ַׁש ָּבת ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר ֶׁש ּלֹא י ֵָע ְקר ּו
שְׂ ָע ֹ
רות )שם ,ועיין שם פרטי דינים(.
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קלה

חו ִ ּב ְס ַמ ְרט ּוט ,אֲ בָ ל לֹא
קג( ּ ֶבגֶ ד ֶׁש ּי ֵׁש ָעלָ יו ִל ְכל ּו ְך ְמ ַק ְ ּנ ֹ
יִ ְ ׁש ּפ ְֹך ָעלָ יו ַמיִ ם ְ ּדהָ וֵ י ְ ּכ ִכבּ ּוס )ש"ב ט(.
או ְ ׁש ָאר ַמ ְ ׁש ֶקה
או ְ ׁש ָאר ְ ּכ ִלי ֶׁש ּ ֻמ ָּנח בּ ֹו ַמיִ ם ֹ
קד( חָ ִבית ֹ
ינו ְמיֻחָ ד ְלצ ֶֹר ְך
תו ִאם ֵא ֹ
ָאס ּור ִל ְפרֹס ָעלֶ יהָ ּ ֶבגֶ ד ְלכַ ּס ֹו ֹ
יטה )ש"כ סעיף ט"ו(.
ידי ְס ִח ָ
בוא ִל ֵ
יישינָ ן ֶׁש ָ ּי ֹ
זֶה ְ ּדחַ ִ ׁ
או ז ֵָעה ְ ּכ ֶׁש ּפ ֹו ְ ׁש ָטן
קה( ִמי ֶׁש ִ ּנ ְר ְטב ּו ְ ּבגָ ָדיו ִמן הַ ֶּג ֶׁשם ֹ
ימיו
ָאס ּור ְל ָׁש ְטחָ ן ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ְתי ְ ַּב ׁש ּוּ ,ובֶ גֶ ד ֶׁש ּ ַמ ְק ּ ִפיד ַעל מֵ ָ
יישינָ ן
טו מֵ ָעלָ יו ְ ּדחַ ִ ׁ
ָאס ּור אֲ ִפ ּל ּו ְל ַט ְלטֵ ל ְל ַאחַ ר ֶׁש ּ ְפ ָׁש ֹ
ֲטו )סימן ש"א סעיף מ"ה(.
ֶׁש ּ ָמא יִ ְסח ֹ
כול ְלהַ ְח ִליק ְו ִל ּפֹל
קום ֶׁש ָ ּי ֹ
קו( ָאס ּור לֵ ילֵ ְך ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּב ָמ ֹ
יטה )ש"א סעיף
ידי ְס ִח ָ
בוא ִל ֵ
ְ ּב ַמיִ ם ֶׁש ּ ָמא יִ ְ ׁשר ּו ְ ּבגָ ָדיו ְו ָי ֹ
ג ,ושולחן ערוך הגר"ז שם ,קיצור שולחן ערוך סימן פ' סעיף

ל"ד(.
קז( אֲ ס ּו ָרה ִא ּ ָׁשה ִל ְצבּ ַֹע ּ ָפנֶ יהָ ְ ּב ַׁש ָּבת )ש"ג סכ"ה(.

חלק א'

קלו

רות ֶׁש ָאכַ ל ֶׁש ּלֹא
עות ִמ ּ ֵפ ֹ
קח( י ֵׁש ִלי ָזהֵ ר ְ ּכ ֶׁש ּי ָָדיו ְצב ּו ֹ
תו
מו ּו ַמ ָּכ ֹ
יִ נְ ַ ּגע ְ ּב ִב ְג ּד ֹו ְולֹא יְ ַק ַּנח ְ ּב ַמ ּ ָפהְ ,וכֵ ן ְ ּב ַדם חָ ְט ֹ
)שכ"ח סעיף מ"ח(ּ ,ו ְלצ ֶֹר ְך י ֵׁש ְלהָ ֵקל ּ ֵכיוָ ן ֶׁשה ּוא ֶ ּד ֶר ְך
ְ

ִל ְכל ּוך )עיין משנה ברורה קמ"ו ,ונימוקי או"ח שם ,ומחצית

השקל שם(.
יעה ָאס ּור )פרי
רוצֶ ה ְ ּבהַ ְ ּצ ִב ָ
או ְכ ִלין ּו ַמ ְ ׁש ִקין ְו ֹ
קט( הַ ּצ ֹובֵ ַע ֹ

מגדים ש"כ ,אשל אברהם סעיף קטן כ"ה(.
ינוק ֶׁש ִה ְ ׁש ִּתין ַעל ּ ֶבגֶ ד ָאס ּור ִל ְ ׁש ּפ ְֹך ָעלָ יו ַמיִ ם
קי( ִּת ֹ
)ש"ב סעיף ט י(ּ ,ו ִב ְ ׁש ַעת הַ ְ ּדחָ ק י ֵׁש ְלהָ ֵקל ִל ּטֹל ָעלָ יו
)עיין אליהו רבה דבסמ"ג סמ"ק ומרדכי מתירים בפרוש ,וכן
בשיורי מנחה בהשמטה בשם מהרש"ם ,ודעת תורה סימן ש"ב,

ואשל אברהם בטשאטש סימן ש"ב(.
קום אֶ חָ ד מֻ ּ ָתר
או ּ ֶבחָ צֵ ר ְ ּב ָמ ֹ
רות ֶׁש ִ ּנ ְת ּ ַפ ְ ּזר ּו ַּב ַּביִ ת ֹ
קיא( ּ ֵפ ֹ
יכא
ְל ַק ְ ּבצָ ם ,אֲ בָ ל ְ ּבנִ ְת ּ ַפ ְ ּזר ּו ַאחַ ת הֵ ָּנה ְו ַאחַ ת הֵ ָּנה ְ ּד ִא ָּ
ִט ְירחָ א ְל ַק ְ ּבצָ ם ָאס ּור ְל ַק ְ ּבצָ ם ּת ֹו ְך הַ ּ ַסל אֶ ּ ָלא ְמלַ ֵ ּקט
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אוכֵ ל )של"ה סעיף ה(ְ ,וי ֵׁש אֳ פָ ִנים ְלהָ ֵקל ַע ּיֵן ּ ֵבא ּור
ְו ֹ
ימן ְ ׁשלָ "הְ ,ואו"ח הֶ חָ ָד ׁש.
סוף ִס ָ
הֲלָ כָ ה ֹ
יצים ְוכַ ּי ֹוצֵ א
או ּ ֵב ִ
ְוה ּוא הַ ִ ּדין ִאם נִ ְת ּ ַפ ּזֵר ְלאֶ חָ ד מֶ לַ ח ֹ
)מנח"פ בשם א"ז בשם הרא"ם ,ובשם המאירי ,וסיים במנח"פ

דיש להחמיר כמותן(.
עו ְב ִדין ְ ּדחֹל לֹא נִ ּ ָתן ְ ּב ַיד
קיב( ַמה ּׁ ֶש ָא ְסר ּו ֲחזַ"ל ִמ ּׁש ּום ֹ
"עו ְב ִדין ְ ּדחֹל"
ֹ
תו
ָּכל אֶ חָ ד ְלחַ ֵ ּד ׁש ִמ ַ ּד ְע ּת ֹו ִא ּס ּו ִרים ּו ְלכַ נּ ֹו ֹ
אֶ ּ ָלא הַ ַּכ ָ ּונָ ה ְלאֶ חָ ד ִמג' ְ ּדבָ ִרים ,א( ָ ּדבָ ר ֶׁש ָא ְסר ּו ֲחזַ"ל
אכות ,ב( ֶׁש ּ ָמא ַעל יְ ֵדי
דומֶ ה ְלאֶ חָ ד ִמל"ט ְמלָ ֹ
ִמ ּׁש ּום ְ ּד ֹ
ָּכ ְך יָ בֹא לַ עֲ שׂ ֹות ְמלָ אכָ ה ,ג( ִמ ּׁש ּום ִט ְירחָ א יְ ֵת ָיר ָתא
)תפא"י בכלכלת שבת בשם איגרת הרמב"ם(.
רות הַ ִ ּנ ְמצָ ִאין ּ ַתחַ ת הָ ִאילָ ן אֲ ס ּו ִרים אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ִט ְלט ּול
קיג( ּ ֵפ ֹ
ֶׁש ּ ָמא נָ ְפל ּו הַ ּי ֹום )שכ"ב סעיף ג( וַ אֲ ִפ ּל ּו ֹיו ֵד ַע ֶׁש ָּנ ְ ׁשר ּו
לו אֲ בָ ל
מֵ ֵעין ָׁשם לֹא ָׁש ֵרי ַרק ְללַ ֵ ּקט אֶ חָ ד אֶ חָ ד ּו ְל ָא ְכ ֹ

קלח

חלק א'

לו ַמר ְ ּבזֶה ִח ּי ּוב חָ ָטאת
רוב ֹ
לֶ אֱ סֹף ַּכ ּ ָמה יַחַ ד ָאס ּורְ ,ו ָק ֹ
)משנה ברורה סק"ו ,וסימן ש"מ סעיף ט וביאור הלכה שם(.
תו ְך הַ ּ ֵטי"י ְ ּכ ֵדי ֶׁש ּי ִָריח ּו
ימו"ן ְל ֹ
יכות ִל ֹ
קיד( הַ נּ ֹו ְתנִ ים ח ֲִת ֹ
ְ
רו ָּבר ּור ָּכל ָּכך )מנחת שבת סימן פ' אות מ"ח,
אֵ ין הֶ ּ ֵת ֹ
תו ְלהַ ּ ַט ַעם ְולֹא לָ ֵריחַ ָׁש ֵרי )קו"א
עיין שם(ְ .ו ִאם ַּכ ָ ּונָ ֹ

ימן תקי"א סק"א(.
ְל ׁ ֻש ְלחָ ן ָער ּו ְך הגר"ז ִס ָ
או ַמ ְ ׁש ֶקה ֶׁש ָ ּי ִריח ּו
קטו( ְוכֵ ן ְ ּבכָ ל ָ ּדבָ ר ֶׁשנּ ֹו ְתנִ ים ְלאֹכֶ ל ֹ
צָ ִר ְ
יך ִע ּי ּון ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ֹיום ֹ
טוב )עיין היטב ט"ז ומגן אברהם
סוף סימן תקי"א ,שערי תשובה שם ,פרי מגדים ש"כ סעיף
קטן כ"ה שולחן ערוך הגר"ז תקי"א ובקו"א ,דעת תורה,

ואו"ח החדש שם(.
קטז( ֶּג ֶׁשם ְו ֶׁשלֶ ג ֶׁש ּי ְָרד ּו ְ ּב ַׁש ָּבת מֻ ּ ָתר ִל ְ ׁש ּת ֹו ָתם ְו ִל ְרחֹץ
ָּבהֶ ם ְולֹא הָ וֵ י מֻ ְקצֶ ה ְו ֹנולָ ד ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ּלֹא הָ י ּו ָע ִבים
ִמ ְ ּב ֶע ֶרב) ,תשובת הגאונים סימן ר ,משנה ברורה ,זכל"א ח"א
ערך מטר ,נז"י סימן ל"ח בח"ג ,מובא במנחת שבת ,וכתב
בתולדות שמואל דמדברי הגאונים הללו אידחי מה שנתספק
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בפרי מגדים דיני מקצה אות כ"ט לאסור ,וכן סתם במשנה

ברורה סימן של"ח סק"ל להתירא(.
עושִׂ ין
מו ֶׁש ֹ
קיז( לַ עֲ שׂ ֹות ֶק ֶׁשר אֶ חָ ד ְו ָעלָ יו עֲ ִניבָ ה ְ ּכ ֹ
רו ִצין ְל ַק ּׁ ֵשר זֶה לָ זֶה לֹא ָׁש ֵרי )בסימן
ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּבכָ ל ָ ּדבָ ר ֶׁש ֹ

ירו בּ ֹו ַּב ּי ֹום ְו ִאם
שי"ז סעיף ה( אֶ ּ ָלא ְ ּב ָדבָ ר ֶׁש ַ ּד ְר ּכ ֹו ְלהַ ִּת ֹ
ירו בּ ֹו ַּב ּי ֹום )כלכלת שבת
לָ או ָאס ּור אֲ ִפ ּל ּו ַ ּד ְע ּת ֹו ְלהַ ִּת ֹ
דין מתיר אות כ"ב ,קיצור שולחן ערוך סימן פ' סעיף מ"ה,
ֵש ְמ ִק ִּלין )במסגרת
וכן נראה במשנה ברורה אות כ"ט(ְ ,וי ׁ
השולחן מקיל בקשר שאין דרך לעשות רק לזמן ולא לעולם
אם דעתו בפרוש להתירו ביומו ,ועיין שאלות ותשובות
מהרש"ג ח"א סימן ס ,ערוך השלחן שי"ז ס"י שמקלין יתר(

ּו ְב ִענְ ַין סֵ פֶ ר ּת ֹו ָרה ַׁש ָּבת ְ ּב ִמ ְנחָ ה ְ ּכבָ ר הֶ אֱ ִריכ ּו הַ ּפ ֹו ְס ִקים
)עיין מנחת שבת סימן פ' קנ"ה ,תולדות שמואל דיני קושר,
ושאלות ותשובות זכרון יהודה ,ונימוקי או"ח סימן שי"ז,

ובערוה"ש ומהרש"ג שם(.

קמ

חלק א'

עות
תו ְך כ"ד ָׁש ֹ
ירו ְ ּב ֹ
קיח( ְוכָ ל ֶׁש ִ ּנ ְק ַׁשר ַעל ְמנַ ת ְלהַ ִּת ֹ
יק ֵרי )פרי מגדים א"א שי"ז ב ,מובא
מו ִמ ְ
מֵ ַע ְכ ָׁשו ְ ּב ֹיו ֹ

להלכה במשנה ברורה ומנחת שבת וש"א שם(.
קום צַ ַער מֻ ּ ָתר ְלהַ ִּתיר אֲ ִפ ּל ּו ְ ׁשנֵ י ְק ָׁש ִרים זֶה
קיט( ִ ּב ְמ ֹ
מו )רמ"א שי"ז סוף
ירו ְ ּב ֹיו ֹ
ַעל ַ ּג ּ ֵבי זֶה ִאם הַ ֶ ּד ֶר ְך ְלהַ ִּת ֹ
ס"א ,מגן אברהם סעיף קטן י"א ,הגר"ז ס"ו סעיף ב(ְ ,וי ֵׁש
ַמ ְח ִמ ִירין ִאם הַ ֶ ּק ֶׁשר ְמהֻ ָ ּדק ְמאֹד )כלכלת שבת שם(ְ ,ולָ או
ַ ּד ְו ָקא ְלהַ ִּתיר אֶ ּ ָלא ה ּוא הַ ִ ּדין ְלנַ ְּת ָקן ָׁש ֵרי ִ ּב ְד ִאי אֶ ְפ ָׁשר
ְלהַ ִּתיר אֲ בָ ל לֹא ִ ּב ְפנֵ י ַעם הָ ָא ֶרץ אֶ ּ ָלא ְ ּב ִצנְ ָעה )שם(.
ינו ְמהֻ ָ ּדק ְ ּכלָ ל
רו ִאין ֶׁש ֵא ֹ
קכ( אֲ ִפ ּל ּו ְ ׁשנֵ י ְק ָׁש ִרים ִאם ֹ
ָׁש ֵרי ְלהַ ִּתיר )לבושי שרד שי"ז על המגן אברהם סק"ד(.
קכא( ִאם ִ ּב ְ ׁש ַעת הַ ְּק ִ ׁש ָירה לֹא ָע ָ ׂשה הַ ֶ ּק ֶׁשר ְמהֻ ָ ּדק
קו ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ִ ּב ְת ִח ּ ַלת
ְונִ ְתהַ ֵ ּדק ַאחַ ר ָּכ ְך מֵ אֵ לָ יו מֻ ּ ָתר ְלנַ ְּת ֹ
שה הֶ ְד ֹיוט )נז"י בשם שולחן עיין שם,
הַ ְּק ִ ׁש ָירה הָ יָ ה ַמעֲ ֵ ׂ

מנחת שבת קנ"ד ,וכן נראה בחזון איש נ"ב י"ז(ְ ,וכֵ ן ָ ּדבָ ר

השבת בישראל כהלכתה

קמא

תו ּ ָת ִמיד עֲ נִ יבָ ה ַעל ַ ּג ּ ֵבי ֶק ֶׁשר ּו ְבלֹא ַּכ ָ ּונָ ה
ֶׁש ֶ ּד ֶר ְך לַ עֲ שׂ ֹו ֹ
ירו
כול ְלהַ ִּת ֹ
ינו ָי ֹ
ירו ְו ִאם ֵא ֹ
נִ ְק ַׁשר ְ ׁשנֵ י ְק ָׁש ִרים מֻ ּ ָתר ְלהַ ִּת ֹ
קו ּו ִב ְתנַ אי ֶׁש ּלֹא ִ ּב ְפנֵ י ַעם הָ ָא ֶרץ )ים
כו ּו ְלנַ ְּת ֹ
מֻ ּ ָתר ְלחָ ְת ֹ
של שלמה ביצה פ"ד ,וב"ח ,ח"א כלל כ"ו אות ב' מנחת

שבת שם(.
עות ְ ּב ַׁש ָּבת דמתקן
קכב( ָאס ּור ִל ּ ֵתן ְ ּב ִמ ְנ ָעל חָ ָד ׁש ְרצ ּו ֹ
או ִמ ְכנָ ַסיִ ם ח ֲָד ִ ׁשים ָאס ּור
מנאְ ,וה ּוא הַ ִ ּדין ְ ּבסַ ְר ָּבל ֹ
או ְמ ִ ׁשיחָ ה דמבטל לי התם ,אֲ בָ ל
עות ֹ
ְלהַ ְכ ִניס ְרצ ּו ֹ
תו ְך הַ ִּמ ְכנָ ַסיִ ם ָׁש ֵרי ְ ּדלָ א ְמבַ ּ ֵטל לֵ י התם ְו ָעשׂ ּוי
ַא ְבנֵ ט ְל ֹ
הו ִציא ּ ָת ִדיר )מגן אברהם שי"ז סק"ח ,קיצור
ְלהַ ְכ ִניס ּו ְל ֹ
שולחן ערוך פ' מ"ח ,שלחן ערוך הגר"ז ה ,משנה ברורה ט"ז(

ָשן ִאם הַ ֶּנ ֶקב צַ ר ֶׁש ּי ֵׁש ט ַֹרח
ְוה ּוא הַ ִ ּדין ְ ּב ִמ ְנ ָעל י ָׁ
ֹאש הָ ְרצ ּו ָעה
או ִאם הַ ֶ ּד ֶר ְך לַ עֲ שׂ ֹות ֶק ֶׁשר ְ ּבר ׁ
יסוֹ ,
ְלהַ ְכ ִנ ֹ
עו ֶ ׂשה ֶק ֶׁשר ָאס ּור
ינו ֹ
ֶׁש ּלֹא ִּת ּ ָׁשמֵ ט ַאף ַעל ַ ּגב ְ ּד ַע ְכ ָׁשו ֵא ֹ
)מגן אברהם ,ט"ז ,הגר"ז ,ומשנה ברורה שם(.

קמב

חלק א'

קכג( ָע ִלין ֶׁשל ְספָ ִרים ֶׁש ִ ּנ ְת ַ ּד ְ ּבק ּו אהדדי ֶׁש ּלֹא ְ ּבכַ ָ ּונָ ה
או ְ ׁש ָאר
עו הַ כּ ֹו ֵר ְך ֹ
או מֵ ח ֲַמת הַ ֶ ּצבַ ע ֶׁש ְ ּצבָ ֹ
ַעל יְ ֵדי ַׁשעֲ וָ ה ֹ
תופֵ ר
ָ ּדבָ ר ּ ֵכיוָ ן ְ ּדנַ עֲ ָ ׂשה ְ ּבמֵ ילָ א ָׁש ֵרי ְלפָ ְתחָ ן ְ ּדלָ א ְ ּדמֵ י ְל ֹ
ואי"ב ֹ
קו ֵר ַע )סימן ש"מ בסופו במגן אברהם ,ומשנה ברורה
מ"ה ,קיצור שולחן ערוך אות נ ,ושארי אחרונים( ְו ִאם ִנ ְד ְ ּבק ּו
או ִת ּי ֹות ָאס ּור ְלפָ ְר ָקן )מש"ז ס"ו סק"ב ,משנה
קום הָ ֹ
ִ ּב ְמ ֹ

ברורה שם ,מנחת שבת סימן פ' קס"ג(.
או ָתן הֶ ָע ִלים ֶׁש ּלֹא נֶ ְח ְּתכ ּו עֲ ַדיִ ן י ֵׁש ָּבהֶ ן
קכד( אֲ בָ ל ֹ
ִח ּי ּוב חָ ָטאת וַ אֲ ִפ ּל ּו ַעל יְ ֵדי ַעכּ ּו"ם ָאס ּור )פרי מגדים,

משנה ברורה ,ועיין ביאור הלכה(.
או ְ ּכ ִלי ֶׁש ּי ֵׁש ָׁשם
רוצֶ ה ִל ְס ּתֹם ּ ֵתבָ ה ֹ
קכה( י ֵׁש ִליזָהֵ ר ְ ּכ ֶׁש ֹ
זְ ב ּו ִבים ֶׁש ּי ְַפ ִריחֵ ם ְּת ִח ּ ָלה ִמ ּ ָׁשם ְ ּד ִאם לֹא כֵ ן נִ ּצ ֹו ִדים ָׁשם,
)רמ"א שט"ז ג ,וכן כתב הב"ח ,ט"ז ,ומגן אברהם ,הגר"ז,

רואֶ ה ְ ּב ֵעינָ יו
משנה ברורה וש"א(ְ ,ו ַדי ְלהַ ְפ ִריחַ הַ ְ ּזב ּו ִבים ֶׁש ֹ
ְואֵ ין צָ ִר ְ
יך ְלחַ ּ ֵפשׂ ְו ִל ְב ּדֹק ִאם נִ ְ ׁשאֲ ר ּו ָׁשם ֹ
עוד )ט"ז,
קיצור שולחן ערוך נג ,משנה ברורה שם(.
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קמג

הו ִציא ָ ּדםְ ,ו ַעד ָּכאן ָאס ּור ִל ְמצֹץ ָ ּדם ֶׁש ּ ֵבין
קכו( ָאס ּור ְל ֹ
הו ִציא ָ ּדם )מגן אברהם סוף
או ִל ְדחֹק הַ ּ ַמ ָּכה ְל ֹ
הַ ּ ִ ׁש ַּניִ םֹ ,

סעיף קטן ל"ג(.
ישן ְ ּבנַ חַ ת ֶׁש ּלֹא
קו ִצים ִ ּב ְבגָ ָדיו ַמ ְפ ִר ָׁ
קכז( ִמי ֶׁש ִ ּנ ְס ּ ַת ְ ּבכ ּו ֹ
ינו
גוזִ ים ְ ּב ַמ ְט ִלית ְואֵ ֹ
פו ְצ ִעין אֱ ֹ
יִ ְק ַרעְ ,ו ִאם נִ ְק ַרע ִנ ְק ַרעּ ,ו ֹ
חו ֵׁש ׁש ֶׁש ּ ָמא יִ ְק ַרע )משנה ברורה סוף סימן ש"מ(.
ֹ
ירו
תו מֻ ּ ָתר לַ ֲה ִס ֹ
או ֹ
רות ֹ
קכח( ִצ ּפ ֶֹרן ֶׁש ּ ֵפ ְר ָׁשה ֻרבּ ֹו ּו ְמצַ עֲ ֹ
ַּב ָ ּיד )שכ"ח סעיף ל"א(.
סומֵ ְך
ינו ֹ
קכט( ְל ִה ּ ָׁש ֵען ְ ּב ִאילָ ן ִאם הָ ָא ָדם ָּב ִריא מֻ ּ ָתר ְ ּדאֵ ֹ
יק ֵרי ִמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ִ ּב ְמחֻ ָּבר ,אֲ בָ ל ּ ָת ׁש
ָעלָ יו אֶ ּ ָלא ְמ ַעט ְולֹא ִמ ְ
ֹחו ָעלָ יו ִמ ְק ֵרי ִמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ִ ּב ְמחֻ ָּבר ְו ָאס ּור,
סומֵ ְך ְ ּבכָ ל כּ ֹ
כּ ֹחַ ֹ
ידו אֲ ִפ ּל ּו ְ ּבבָ ִריא
ידו ,אֲ בָ ל ְ ּכ ֶׁש ְּמנִ ֹ
ינו ְמ ִנ ֹ
ְוהָ נֵ י ִמילֵ י ְ ּכ ֶׁש ֵא ֹ
ָאס ּור ְ ּדזֶה גּ ּופָ א ִ ׁש ּמ ּו ׁש ה ּוא )מגן אברהם ,מחצית השקל,

פרי מגדים ,ומשנה ברורה סוס"י של"ו(.

קמד

חלק א'

ינו ָרא ּוי לַ אֲ ִכילָ ה מֻ ּ ָתר
או ְ ׁש ָאר ִמין ֶע ֶ ׂשב ֶׁש ֵא ֹ
קל( ה ֲַדס ֹ
רוג ּו ְ ׁש ָאר ּ ְפ ִרי הָ ָרא ּוי
ְלהָ ִריחַ בּ ֹו ִ ּב ְמחֻ ָּבר ,אֲ בָ ל אֶ ְת ֹ
לַ אֲ ִכילָ ה ָאס ּור ְלהָ ִריחַ בּ ֹו ָּכל זְ ַמן ֶׁשה ּוא ְמחֻ ָּבר )של"ו

ס"י(.
ֲש ּו ִבים
קלא( עֲ ָ ׂש ִבים ֶׁש ָ ּג ְדל ּו ַעל ְ ּכ ִלי ִמ ּ ַלח ּות הַ ְ ּכ ִלי ח ׁ
ְמחֻ ָּבר ְוהַ ּת ֹו ְל ׁש ֹו חַ ָ ּיב )של"ו ס"ה(.
קלב( מֻ ּ ָתר לֵ ילֵ ְך ַעל ַ ּג ּ ֵבי עֲ ָ ׂש ִבים ּ ֵבין לַ ִחים ּ ֵבין יְ בֵ ִ ׁשים
ינו ִמ ְת ַּכ ֵ ּון
ְו ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁש ִ ּנ ְתלָ ׁש ַעל יְ ֵדי ה ֲִליכָ הֵ ּ ,כיוָ ן ֶׁשאֵ ֹ
דו ִלים יִ ּזָהֵ ר ֶׁש ּלֹא
ְלכָ ְך )של"ו סעיף ג( ְו ִאם הָ עֲ ָ ׂש ִבים ְ ּג ֹ
ישא ִל ְתל ֹׁש
יה ּ ְפ ִסיק ֵר ָׁ
לָ ר ּוץ ֹ
או לֵ ילֵ ְך ִ ּב ְמהֵ ָרה ַ ּדהֲ וָ ה לֵ ּ
)משנה ברורה סעיף קטן כ"ה(.
קלג( ָעלָ ה ְ ּב ִאילָ ן ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּב ׁש ֹוגֵ ג מֻ ּ ָתר לֵ ֵירדּ ְ ,במֵ זִ יד
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת )של"ו ס"א( ,אֲ בָ ל חֵ פֶ ץ
ָאס ּור לֵ ֵירד ַעד ֹ
לו ִמ ּ ָׁשם ְ ּב ַׁש ָּבת )שם
עוד ֹיום ָאס ּור ִל ְּט ֹ
יחו ִמ ְ ּב ֹ
אֲ ִפ ּל ּו ִה ִ ּנ ֹ

ב רמ"א(.
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קמה

קלד( י ֵׁש ִלי ָזהֵ ר ֶׁש ּלֹא ִל ְטבּ ֹל אֶ ְצ ַּבע ְ ּב ַמ ְ ׁש ִקין ְו ִל ְכ ּתֹב בּ ֹו
או ַעל נְ ָיר ּו ְקלָ ף )ש"מ סעיף ד' ומשנה ברורה
ַעל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ֹ

גון ָעלֶ ה
ינו ִמ ְת ַק ּיֵם ְ ּכ ֹ
סעיף קטן י"ט( וַ אֲ ִפ ּל ּו ַעל ָ ּדבָ ר ֶׁשאֵ ֹ
קות ְוכַ ּי ֹוצֵ א ָּבהֶ ם ָאס ּור )כנסת הגדולה ,אליהו רבה,
יְ ָר ֹ

משנה ברורה שם(.
ְ

כו ֵתב צָ ִריך ִע ּי ּון )עיין שעה"צ
עו ְ ּב ַמיִ ם ְו ֹ
ְו ִאם ְמ ַט ּ ֵבל אֶ ְצ ָּב ֹ
אות כ"ח דבתפא"י אוסר ,וכתב עליו דמנין לו זה שברש"י
ר"ן והרע"ב כולם דקדקו וכתבו מי תותים שמשחירין שמע

מינה דמיא לגמרי לא חשיב כתב ,עיין שם(.
או ִת ּי ֹות ְ ּבאֵ פֶ ר נִ גּ ּוב
עו ְ ּכ ִמין ֹ
קלה( ָאס ּור ִלשְׂ רֹט ְ ּבאֶ ְצ ָּב ֹ
או ִת ּי ֹות
ְוכֵ ן ְ ּבחֹל )ש"מ סעיף ד(ְ ,וכֵ ן ָאס ּור ִל ְר ׁשֹם ְ ּכ ִמין ֹ
ַעל הַ חַ ּל ֹון זְ כ ּו ִכית ִ ּבימֵ י הַ ּקֹר ֶׁשהֵ ם לַ ִחים ִמן הַ ּקֹר )פרי
מגדים ש"מ ,קיצור שולחן ערוך סימן פ' אות ס"ב ,משנה

ברורה כ(ְ ,וכָ ל ֶׁש ּ ֵכן ַעל הַ ֶ ּק ַרח ְוהַ ּׁ ֶשלֶ ג ֶׁש ַעל חַ ּל ֹון זְ כ ּו ִכית
ִ ּבימֵ י ח ֶֹרף )מנחת שבת פ' קצ"ו(.

קמו

חלק א'

גון ָ ּדם
או ִת ּי ֹות ִ ּב ְדבָ ִרים הַ ְּקר ּו ִ ׁשים ְ ּכ ֹ
קלו( ְו ִאם ָר ַׁשם ֹ
ְוחָ לָ ב ֶׁש ִ ּנ ְק ַר ׁש חַ ָ ּיב )משנה ברורה שם(.
קלז( ַּב ְ ּז ַמן הַ ּזֶה ֶׁש ֵאין ִמ ְ ׁש ּ ַת ְּמ ִ ׁשין ִ ּב ְקלָ ף ַרק ִ ּבנְ יָ ר ָאס ּור
רון
ִל ְר ׁשֹם אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ִצ ּפ ֶֹרן ַעל הַ ּ ֵספֶ ר אֲ ִפ ּל ּו ַקו ּ ָפ ׁש ּוט ְלזִ ָּכ ֹ
אות ַמ ּ ָמ ׁש ְ ּדגַ ם ַעל הַ ְּקלָ ף ָאס ּור) ,ש"מ ס"ה,
ְוכָ ל ֶׁש ּ ֵכן ֹ

עולָ ם ָאס ּור )שם(.
ומשנה ברורה כד כה( ְוכֵ ן ִ ּב ְכ ִלי ְל ֹ
תו
או ִת ּי ֹות ,וַ אֲ ִפ ּל ּו ַּכ ָ ּונָ ֹ
קלח( מֻ ּ ָתר ִל ְר ׁשֹם ָּבאֲ ִויר ְ ּכ ִמין ֹ
הו ִל ְ
ְל ַר ּ ֵמז לַ חֲבֵ ֹ
יך
רו אֵ יזֶה ָ ּדבָ ר )ש"מ סעיף ד( ְוה ּוא הַ ִ ּדין ְל ֹ
או ִת ּי ֹות ַ ּגם ּ ֵכן
עו ַעל ַ ּג ּ ֵבי ַ ּדף נִ גּ ּוב ְ ּכ ֵעין צ ּו ַרת ֹ
אֶ ְצ ָּב ֹ
מו ִנ ָּכר ְ ּכלָ ל )ט"ז שם(.
ָׁש ֵרי ּ ֵכיוָ ן ְ ּדאֵ ין ִר ּׁש ּו ֹ
או ִת ּי ֹות ֶׁשל ּ ֶכסֶ ף ְלפָ רֹכֶ ת ְ ּדה ּוא ְ ּכ ֵעין
קלט( ָאס ּור ְלחַ ּ ֵבר ֹ
מוחֵ ק )מגן אברהם סימן ש"מ,
כּ ֹו ֵתבּ ,ו ְלהָ ִסיר ה ּוא ְ ּכ ֵעין ֹ

שעיין שם ,משנה ברורה סעיף קטן כ"ב(.
ירו ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּד ַעל יְ ֵדי
אות ָאס ּור לַ ֲה ִס ֹ
קמ( נָ ַטף ַׁשעֲ וָ ה ַעל ֹ
מוחֵ ק ַעל ְמנַ ת ִל ְכ ּתֹב
יה ְ ּכ ֹ
תו מינכר הָ ֹ
יק ֹ
ְמ ִח ָ
אות וַ הֲ וָ ה לֵ ּ
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קמז

)ב"ח ,עיין שם ,ט"ז ,מגן אברהם ,אליהו רבה ,קיצור שולחן

ערוך פ' ס"ב משנה ברורה י(.
או ִת ּי ֹות ֶׁש ִ ּנ ְד ְ ּבק ּו ָעלֶ יהָ
קמא( ע ּוגָ ה ֶׁש ָּכ ַתב ָעלֶ יהָ ְ ּכ ִמין ֹ
או ְמ ִרים ְ ּד ָאס ּור ְל ָׁש ְב ָר ּה ַאף ַעל ַ ּגב
ִמ ָ ּדבָ ר ַאחֵ ר י ֵׁש ֹ
מוחֵ ק )רמ"א ש"מ סעיף ג( ְוהַ ְר ּ ֵבה
תו לַ אֲ ִכילָ ה ַ ּדהֲ וֵ י ֹ
ֶׁש ַּכ ָ ּונָ ֹ
ּפ ֹו ְס ִקים ְמ ִק ִּלין )בשערי תשובה סעיף קטן א' בשם דגול
מרבבה שהתיר והמסיים דהמחמיר יחמיר רק לעצמו ולא
לאחרים ובעיקרי דינים סימן י"ד אות פ' בשם עוד גדולים

ינו ׁש ֹובֵ ר ַּב ָ ּיד
שמקילין(ְ ,וי ֵׁש ִל ְסמ ְֹך ַעל הַ ְּמ ִק ִּלין ְ ּכ ֶׁשאֵ ֹ
ַרק ְ ּב ִפיו ֶ ּד ֶר ְך אֲ ִכילָ ה )משנה ברורה סעיף קטן י"ז(ְ ,וכֵ ן
ינוק
ְל ַׁש ּ ֵבר ְ ּב ָיד שְׂ מֹאל )אליהו רבה(ְ ,וכֵ ן מֻ ּ ָתר ִל ְּת ֹנו ְל ִת ֹ
)משנה ברורה י"ד(.
או ַּב ָ ּי ַדיִ ם
קמב( ְוכֵ ן ְ ּכ ֶׁשהַ ְ ּכ ִתיבָ ה מֵ ע ּוגָ ה ַע ְצ ָמ ּה ִ ּב ְדפ ּוס ֹ
ָׁש ֵרי )משנה ברורה שם(.

קמח

חלק א'

או ִת ּי ֹות )משנה ברורה
ינו ְ ּכ ֹ
או ְמ ִרים ְ ּד ִצ ּי ּו ִרים ִ ּד ֹ
קמג( י ֵׁש ֹ

ט"ז(.
בות י ֵׁש
או ּ ֵת ֹ
או ִת ּי ֹות ֹ
קמד( סֵ פֶ ר ֶׁש ָּכת ּוב ְ ּבחֻ ֵ ּדי הַ ַ ּד ּ ִפין ֹ
מוחֵ ק,
כו ֵתב ּו ֹ
לו ְ ּב ַׁש ָּבת דהו"ל ְ ּכ ֹ
חו ּו ְלנָ עֳ ֹ
או ְס ִרין ְלפָ ְת ֹ
ֹ
ֲרו ִנים
בות הרמ"א ְוכֵ ן הַ ְר ּ ֵבה ַאח ֹ
לות ּו ְת ׁש ּו ֹ
אֲ בָ ל ִ ּב ְ ׁשאֵ ֹ
ַ ּד ְע ּ ָתם ְלהָ ֵקלְ ,וכֵ ן הַ ִּמ ְנהָ ג )משנה ברורה סימן ש"מ סעיף

כון ְלהַ ְח ִמיר
קטן י"ז דכן כתבו האחרונים שכן המנהג( ְונָ ֹ
לו סֵ פֶ ר אחר )כן משמע בחיי אדם וכן כתב בתפא"י(
ְ ּכ ֶׁש ּי ֵׁש ֹ

טוב ֹיו ֵתר לָ צֵ את יְ ֵדי הַ כּ ֹל ֶׁש ּלֹא לַ עֲ שׂ ֹות
ּו ְלכַ ְת ִח ּ ָלה ֹ
או ִת ּי ֹות ַעל חֻ ֵ ּדי הַ ַ ּד ּ ִפין )שער הציון אות כ"ה והוא פשוט,
ֹ

כדי לצאת לכולי עלמא(.
רות ְ ּב ַק ְטנ ּו ֹ
קמה( ָק ָטן ֶׁש ָעבַ ר עֲ בֵ ֹ
מו ִח ּל ּול ַׁש ָּבת
)כ ֹ
תו ְ ּ
ינו צָ ִר ְ
יך ְּת ׁש ּובָ ה ְ ּכ ֶׁש ִ ּי ְג ַ ּדל ִמ ָּכל
וְ כַ ּי ֹוצֵ א( ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁשאֵ ֹ
מו ֵאיזֶה ָ ּדבָ ר ִל ְת ׁש ּובָ ה
לו ְל ַק ּ ֵבל ַעל ַע ְצ ֹ
טוב ֹ
קום ֹ
ָמ ֹ
ּו ְלכַ ּ ָפ ָרה ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ָעבַ ר ק ֶֹדם ֶׁש ַּנעֲ ֶ ׂשה ַּבר ָע ְנ ִ ׁשין
)רמ"א סוף סימן שמ"ג(.
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קמט

קולַ ,אף ַעל
יע ֹ
או ְ ׁש ָאר ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמיֻחָ ד ְלהַ ְ ׁש ִמ ַ
קמו( ַּב ְרזֶל ֹ
גון ַט ַּב ַעת הַ ָ ּקב ּו ַע
קול ִ ׁשיר ָאס ּור ְלהַ כּ ֹות בּ ֹו ְ ּכ ֹ
ינו ֹ
ּ ִפי ֶׁש ֵא ֹ
ַּב ֶ ּדלֶ ת ְלהַ ּכ ֹותֶׁ ,ש ִ ּי ְפ ְּתח ּו )רמ"א של"ח סעיף א(.
ידן
הו ִר ָ
קמז( חָ ִב ּי ֹות ֶׁשל יַיִ ן ֶׁשה ּו ְבא ּו ַעל עֲ גָ לָ ה ָאס ּור ְל ֹ
ְ
או ְלצ ֶֹרך ִמ ְצוָ ה )של"ג
או ְר ִחים ֹ
בוד ֹ
ְ ּב ַׁש ָּבת ִאם לֹא ִל ְכ ֹ
סעיף ג( וַ אֲ ִפ ּל ּו ה ּו ְבא ּו ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ְוהָ ָיה ְ ּב ַד ְע ּת ֹו ָאז ִל ְ ׁש ּת ֹות
ידן ִמ ּׁש ּום ע ּו ְב ָדא
הו ִר ָ
ִמ ּ ֶמנּ ּו ְ ּב ַׁש ָּבת אֲ ִפ ּל ּו הָ ִכי ָאס ּור ְל ֹ
עומֵ ד ַעל
או ִט ְירחָ א יְ ֵת ָירא ,אֶ ּ ָלא יִ ְמ ׁש ְֹך ִמ ּ ֶמנּ ּו ְ ּכ ֶׁש ֹ
ְ ּדחֹל ֹ
הָ עֲ גָ לָ ה )משנה ברורה י בשם האחרונים(.
דו,
חו ָרה הַ ּק ֹופֶ צֶ ת ָאס ּור ְלצ ּו ֹ
עו ׁש ,הַ יְ נ ּו ִ ּכינָ ה ְ ׁש ֹ
קמח( ּ ַפ ְר ֹ
צו )שט"ז סעיף ט( ְוהַ יְ נ ּו
עו ְק ֹ
רו ְו ֹ
אֶ ּ ָלא ִאם ּ ֵכן ה ּוא ַעל ְ ּב ָ ׂש ֹ
דו
ְ ּד ִמ ּׁש ּום צַ עֲ ָרא ַ ּדעֲ ִקיצָ ה לֹא ָ ּגזְ ר ּו ַר ָּבנָ ן ּומֻ ּ ָתר ְלצ ּו ֹ
עוד
יכו )מגן אברהם ,גר"א ,ועוד(ְ ,וי ֵׁש ְמ ִק ִּלין ֹ
ּו ְלהַ ְ ׁש ִל ֹ
יכו ּ ֶפן
דו ּו ְלהַ ְ ׁש ִל ֹ
לו ְ ּב ָי ֹ
קו ִ ּב ְפ ִנים ִל ְּט ֹ
ְ ּכ ֶׁשה ּוא ַעל חֲל ּו ֹ
ילו לָ ָא ֶרץ ְ ּב ִלי ְנ ִטילָ ה
ידי עֲ ִקיצָ ה ְו ִאם אֶ ְפ ָׁשר ְלהַ ּ ִפ ֹ
ָבוא ִל ֵ
י ֹ

קנ

חלק א'

כון ְלהַ ְח ִמיר ְ ּבזֶה )הגר"ז סעיף ח"י ,ומשנה
ַּב ָ ּיד וַ ַ ּדאי נָ ֹ

ברורה סעיף קטן ל"ז ,עיין שם(.
רות ָּב ּה
כול ִלזְ ֹ
קמט( חָ צֵ ר ֶׁש ִ ּנ ְת ַק ְל ְקלָ ה ְ ּבמֵ ימֵ י ְ ּג ָׁש ִמים יָ ֹ
מו ִסיף ַעל הַ ִ ּב ְנ ָין ּו ִב ְלבַ ד ֶׁש ְ ּי ַׁש ֶּנה ֶׁש ּלֹא
ֲשיב ְ ּכ ֹ
ּ ֶתבֶ ן ְו ֹלא ח ִ ׁ
יִ זְ ֶרה לֹא ְ ּבסַ ל ְולֹא ְ ּב ֻק ּ ָפה אֶ ּ ָלא ְ ּב ׁש ּולֵ י הַ ֻּק ּ ָפה ֶׁש ּיַהַ ְפכֶ ָּנה
ְו ָי ִביא ּ ֶתבֶ ן ַעל ׁש ּולֵ י ְ ּדהַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי ִ ׁשנּ ּוי אֲ בָ ל ַּב ָ ּיד
ָאס ּור )שי"ג סעיף י( ְ ּדלָ א ְמבַ ּ ֵטל לֵ י התם דחזי ְל ַמאֲ כַ ל
מו ִטיט,
או ְל ִטיט ,אֲ בָ ל ָ ּדבָ ר ִ ּד ְמבַ ּ ֵטל לֵ י התם ְ ּכ ֹ
ְ ּבהֵ ָמה ֹ
רות ָאס ּור ִמ ּׁש ּום אשויי גּ ּו ֹ
רו ֹ
חול ּו ְצ ֹ
ֹ
מות )משנה ברורה
סעיף קטן נ"ה(.
קנ( סַ ְפ ָסל ָאר ְֹך ֶׁש ִ ּנ ְ ׁש ַמט אֶ חָ ד מֵ ַר ְגלָ יו ְוכָ ל ֶׁש ּ ֵכן ְ ׁש ּ ַתיִ ם
ישב ָעלֶ יהָ
ָאס ּור ְל ַט ְל ְטלָ ּה ְולַ הֲ נִ יחָ ּה ַעל סַ ְפ ָסל ַאחֶ ֶרת ְולֵ ֵׁ
עוד ֹיום אֶ ּ ָלא ִאם ּ ֵכן יָ ַׁשב ָעלֶ יהָ ָּכ ְך
אֲ ִפ ּל ּו ִנ ְ ׁש ְ ּב ָרה ִמ ְ ּב ֹ
ּ ַפ ַעם ַאחַ ת ק ֶֹדם ַׁש ָּבת )ש"ח סעיף ט"ז(ְ ,ו ַד ְו ָקא ְ ּבנִ ְ ׁש ַמט
מו אֲ בָ ל ְ ּב ִנ ְ ׁש ַּבר ְ ּד ִאי אֶ ְפ ָׁשר
קו ֹ
ְ ּדאֶ ְפ ָׁשר ְלהַ חֲזִ יר הָ ֶרגֶ ל ִ ּב ְמ ֹ
ְלהַ חֲזִ יר ָׁש ֵרי )משנה ברורה סעיף קטן סט(ְ ,ו ִאם נֶ עֱ לַ ם
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קנא

ֲש ׁש )שם(ְ ,וכָ ל הָ ִא ּס ּור ַמיְ ֵירי
תו הָ ֶרגֶ ל ַ ּגם ּ ֵכן אֵ ין ח ָׁ
או ֹ
ֹ
יטא ְ ּד ָׁש ֵרי )משנה
ְ ּב ִט ְלט ּול אֲ בָ ל יְ ִ ׁשיבָ ה ְ ּב ִלי ִט ְלט ּולְ ּ .פ ִ ׁש ָ

ברורה סעיף קטן ע'(.
קום ֶׁש ִ ּנ ְ ׁש ַמט ִמ ּ ָׁשם
קנא( ַ ּגם ָאס ּור ְלהַ ֲחזִ יר הָ ֶרגֶ ל לַ ּ ָמ ֹ
עולָ ם ִל ְה ֹיות
ִמ ּׁש ּום ִ ּב ְנ ָין )רמ"א שם( ַרק ִאם ֶ ּד ֶר ְך הָ ֶרגֶ ל ְל ֹ
יסו ְ ּב ִר ְפ ֹיון אֲ בָ ל ְ ּב ַד ְרכּ ֹו ִל ְה ֹיות ָרפ ּוי ְולֹא
ָרפ ּוי ּו ַמ ְכנִ ֹ
יסו ָרפ ּוי ָאס ּור) ,בית יוסף שי"ג ,משנה
ָרפ ּוי אֲ ִפ ּל ּו ַמ ְכנִ ֹ

ברורה ש"ח סעיף קטן ע"ב(.
חות
לו ּ ָפ ֹ
קוץ הַ ּ ֻמ ָּנח ִ ּב ְר ׁש ּות הָ ַר ִ ּבים מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
קנב( ֹ
לו ְלהֶ ְד ָיא
חות ִמד' ַא ּמ ֹותּ ,ו ְבכַ ְר ְמ ִלית מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
ּ ָפ ֹ
קום הזיקא
חו ְ ׁש ִ ׁשין ֶׁש ּ ָמא ֻי ְ ּזק ּו בּ ֹו ַר ִ ּביםּ ,ו ִב ְמ ֹ
ִמ ּ ַט ַעם ְ ּד ֹ
ְ ּד ַר ָּבנָ ן לֹא ָ ּגזְ ר ּו ַר ָּבנָ ן ְ ׁשב ּות )ש"ח סעיף י"ח( ַעד ֶׁש ְ ּיסַ ּ ֵלק
קום ֶׁשאֵ ין ּד ֹו ְר ִסין בּ ֹו ַר ִ ּבים )משנה
ְל ִצ ֵ ּדי ְר ׁש ּות הָ ַר ִ ּבים ְ ּב ָמ ֹ

ברורה ע"ו(.

קנב

חלק א'

כול
דול ּ ֵכיוָ ן ְ ּדנִ ְראֶ ה לָ כֵ ן ּו ְבנָ ֵקל יָ ֹ
ְו ִאם הָ ָיה הַ ּק ֹוץ ָ ּג ֹ
לו ְלהֶ ְדיָ א ,אֲ בָ ל ְ ּב ִט ְלט ּול
ִליזָ הֵ ר ֶׁש ּלֹא ֻי ּזַק ָאס ּור ְל ַט ְל ְט ֹ
ִמן הַ ַ ּצד מֻ ּ ָתר )משנה ברורה סעיף קטן ע"ה(.
הו ְל ִכין
קום ֶׁש ֹ
או ְ ּב ָמ ֹ
קנג( זְ כ ּו ִכית ֶׁש ִ ּנ ְ ׁש ְ ּב ָרה ַעל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ֹ
מֻ ּ ָתר ְל ַט ְלטֵ ל הַ ּ ְ ׁשבָ ִרים ְ ּכ ֵדי ְלפַ נּ ֹו ָתן ֶׁש ּלֹא ֻי ְ ּזק ּו ָּבהֶ ן )ש"ח

סעיף ו(ְ .וחֶ ֶרס ְוכַ ּי ֹוצֵ א ֶׁשאֵ ין הַ הֶ ּזֵק ָמצ ּוי ָּכל ָּכ ְך ָאס ּור
פו מֻ ּ ָתר )משנה
םרק ְ ּב ַר ְגלָ יו ְ ּד ִט ְלט ּול ְ ּבג ּו ֹ
ְלפַ נּ ֹו ָתן ַּב ָ ּי ַדיִ ַ

ברורה סעיף קטן ל(.
קום
קנד( ַמחַ ט ְמיֻחָ ד ִל ְת ִפ ָירה ֶׁש ְּמצָ ָא ּה מֻ ַּנחַ ת ְ ּב ָמ ֹ
כו ִלין ִל ּז ֹוק ָּב ּה ,אֲ ִפ ּל ּו ִ ׁש ְב ֵרי ַמחַ ט מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְטלָ ּה
ֶׁש ְ ּי ֹ
)משנה ברורה סעיף קטן מ"ז(.
קנה( ַמחַ ט ְ ׁשלֵ ָמה מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְטלָ ּה ִל ּטֹל ָּב ּה אֶ ת הַ ּק ֹוץ
)ש"ח סעיף י"א(ְ .וה ּוא הַ ִ ּדין ֶׁש ּ ֻמ ּ ָתר ִל ְתחֹב ָּב ּה אֶ ת
הַ ּ ַמ ְלבּ ּו ִ ׁשים ְלחַ ְ ּב ָרן ְ ּב ֵעת הַ ְ ּדחָ ק )משנה ברורה סעיף קטן

מ"ו(.
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קנג

מות ֶׁש ַּב ַּביִ ת ֶׁשעֲ שׂ ּויִ ין ְל ַט ְלטֵ ל ִמ ָ ּז ִוית ְלזָ ִוית
קנו( ְס ָתם סֻ ּ ָל ֹ
דו
הו ִציא ַעל ָי ֹ
לו ְ ּכ ֵדי ְל ֹ
יש מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
ְלצ ֶֹר ְך אֵ יזֶה ּ ַת ְ ׁש ִמ ׁ
תו ,וַ אֲ ִפ ּל ּו הַ ּ ֻס ּ ָלם ה ּוא
לו ֹ
או ְלהַ עֲ ֹ
אֵ יזֶה ָ ּדבָ ר ִמן הָ עֲ ִל ָ ּיה ֹ
דול ַ ּגם ּ ֵכן מֻ ּ ָתר ַּכ ְמב ָֹאר ַּב ּ ָט"ז ִס ָ
ָ ּג ֹ
ימן תקי"ח )משנה
ברורה סעיף קטן ע"ח(.
עוף הַ ְּמצ ּויִ ים ְמ ַט ְל ְט ִלים
קנז( ָּכל הָ ָרא ּוי ְל ַמאֲ כַ ל חַ י ְו ֹ
עוף ֶׁש ֵאינָ ן
ינו ָרא ּוי אֶ ּ ָלא ְל ַמאֲ כַ ל חַ י ְו ֹ
תוְ ,ו ִאם אֵ ֹ
או ֹ
ֹ
עוף מֻ ּ ָתר ְל ַט ְלטֵ ל
או ֹ
תו ִמין חַ י ֹ
או ֹ
לו מֵ ֹ
ְמצ ּויִ ים ִאם י ֵׁש ֹ
או ֹ
ַמאֲ כָ ל הָ ָרא ּוי ְל ֹ
תו הַ ִּמין ְו ִאם לָ או ָאס ּור )ש"ח סעיף
כט(.
לו ְ ּד ִמ ּׁש ּום
קנח( ָּב ָ ׂשר חַ י אֲ ִפ ּל ּו לֹא ְמלָ ח ּוה ּו מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
לו חַ י )ש"ח סעיף ל"א( ְואֵ ין ִא ּס ּור ָ ּדם ַאחַ ר
דחזי ְל ָא ְכ ֹ
ֶׁש ִה ִ ּדיח ּוהָ ) ,משנה ברורה סעיף קטן קכ"ה על פי יורה דעה

גון ֹיונָ ה ּובַ ר
או ְמ ִרים ַ ּד ְו ָקא ְ ּבבָ ָ ׂשר ַר ְך ְ ּכ ֹ
סימן ס"ז(ְ ,וי ֵׁש ֹ
ַא ָ ּו ָזא אֲ בָ ל ְ ּב ַ ׂשר ְ ּבהֵ ָמה לֹא )מגן אברהם(ְ ,וי ֵׁש ְמ ִק ִּלין ַ ּגם

קנד

חלק א'

ִ ּב ְב ַ ׂשר ְ ּבהֵ ָמה )ט"ז ,אליהו רבה ,גר"א(ּ ,ו ִב ְ ׁש ַעת הַ ְ ּדחָ ק י ֵׁש
ִל ְסמ ְֹך ַעל הַ ְּמ ִק ִּלין )משנה ברורה סעיף קטן קכ"ה(.
עושִׂ ין ְ ּג ָרף ֶׁשל ְר ִעי ְלכַ ְת ִח ּ ָלה) ,ש"ח סעיף
קנט( אֵ ין ֹ

ל"ו(ּ ,ופֵ ר ּו ׁש ֹו ְ ּדאֵ ין לַ עֲ שׂ ֹות ְלכַ ְת ִח ּ ָלה ָ ּדבָ ר ֶׁש ִ ּי ְהיֶה ְ ּבוַ ַ ּדאי
ַאחַ ר ָּכ ְך ָמא ּוס ְלפָ נָ יו ְו ֹיו ִציאֶ נּ ּוּ ְ ,ד ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁש ִה ִּתיר ּו
קום לַ עֲ שׂ ֹות ְלכַ ְת ִח ּ ָלה ָ ּדבָ ר
הו ִציא ָ ּדבָ ר הַ ּ ָמא ּוס ִמ ָּכל ָמ ֹ
ְל ֹ
ְ
ֶׁש ִ ּי ְהיֶה ְ ּבוַ ַ ּדאי ַאחַ ר ָּכך ָמא ּוס ָאס ּור) ,משנה ברורה סעיף
קום הֶ ְפסֵ דֵ ּ ,פר ּו ׁש ְ ּד ִאם יִ ּ ָׁשאֵ ר הַ ְ ּג ָרף
קטן קל"ט(ּ .ו ִב ְמ ֹ
קום
או יִ ְת ַק ְל ֵקל ּומֻ ָּנח ְ ּבחֶ ֶדר ְ ּב ָמ ֹ
קום ֶׁשה ּוא יִ ָ ּגנֵ ב ֹ
ְ ּב ָמ ֹ
לו
קום ֶׁש ֵאין ְ ּד ִריסַ ת ַר ְג ֹ
או ְ ּבחָ צֵ ר ְ ּב ָמ ֹ
ינו ָ ּדר ָׁשםֹ ,
ֶׁשאֵ ֹ
או ְלהַ ְכנִ יס
תו ְל ָׁשם ִל ְ ׁש ַּכב ָעלֶ יהָ ֹ ,
ָׁשם ,מֻ ּ ָתר ְלהַ ְכ ִניס ִמ ּ ָט ֹ
תו ָׁשם
ׁ ֻש ְלחָ ֹנו לֶ אֱ כֹל ְ ּד ַעל יְ ֵדי זֶה נֶ ְח ָׁשב ְ ּכ ִא ּל ּו ִ ּד ָיר ֹ
הו ִציא הַ ְ ּג ָרף ,אֲ בָ ל יְ ִ ׁשיבָ ה ְ ּב ָע ְל ָמא ָׁשם
ּו ִמ ּ ֵמילָ א מֻ ּ ָתר ְל ֹ
לֹא מהני )סעיף ל"ז ,על פי באורו של המשנה ברורה ק"מ-

מגן אברהם( ְוהָ א ְ ּדלָ א מהני יְ ִ ׁשיבָ ה ְ ּב ָע ְל ָמא ַ ּד ְו ָקא ִ ּב ְכהַ אי
מו אֵ צֶ ל הַ ְ ּג ָרף,
הולֵ ְך ַע ְכ ָׁשו ְלכַ ְת ִח ּ ָלה ִל ְקבּ ַֹע ַע ְצ ֹ
ַ ּג ְונָ א ֶׁש ֹ
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קנה

תו
קום ְ ּד ִריסַ ת הָ ֶרגֶ ל מֻ ּ ָתר ְלפַ נּ ֹו ֹ
אֲ בָ ל ְ ּב ִאם הַ ְ ּג ָרף מֻ ָּנח ִ ּב ְמ ֹ
)פאר ישראל הלכות שבת ,וכן משמע בשולחן ערוך ,עין

בסמוך אות קנ"ו(.
קום הֶ ְפסֵ ד,
קס( ּו ְב ִדין ִאי ָׁש ֵרי לַ עֲ שׂ ֹות ְ ּג ָרף ְלפָ נָ יו ִ ּב ְמ ֹ
ְ ּבבֵ א ּור ֲהלָ כָ ה ְ ּב ֵׁשם הַ ְ ּג ָר"א ְ ּד ָאס ּור.
צו ָאה ּ ֵבין ֶׁשל
גון ְר ִעי ְו ִקיא ְו ֹ
קסא( ָּכל ָ ּדבָ ר ְמטֻ ָּנף ְ ּכ ֹ
גו ִלים ְוכַ ּי ֹוצֵ א ָּבהֶ םִ ,אם הָ י ּו ְ ּבחָ צֵ ר
ָא ָדם ּ ֵבין ֶׁשל ּ ַת ְרנְ ֹ
או לביה"כ וַ אֲ ִפ ּל ּו
יאם לָ ַא ְ ׁש ּ ָפה ֹ
הו ִצ ָ
ֶׁש ּי ֹו ְ ׁש ִבים ָּב ּה מֻ ּ ָתר ְל ֹ
רות הָ עֲ שׂ ּו ֹיות ִל ְפנֵ י
מו הַ חֲצֵ ֹ
ְ ּבלֹא ְ ּכ ִלי )ש"ח סעיף ל"ד( ְ ּכ ֹ
תו ִמ ּׁש ּום
קום ְ ּד ִריסַ ת הָ ֶרגֶ ל ִה ִּתיר ּו ְלפַ נּ ֹו ֹ
הַ ָּב ִּתים ֶׁשה ּוא ְמ ֹ
קום ְ ּד ִריסַ ת הָ ֶרגֶ ל
בוי ִ ּב ְמ ֹ
דוְ ,וה ּוא הַ ִ ּדין ִאם מֻ ָּנח ְ ּב ָמ ֹ
בו ֹ
ְ ּכ ֹ
קו לַ ְ ּצ ָד ִדים )משנה ברורה קל"א(ְ .וכֵ ן הַ ִ ּדין
מֻ ּ ָתר ְל ַס ְּל ֹ
הו ִציאֹו ַּב ָ ּי ַדיִ ם)משנה ברורה
ְ ּב ַע ְכ ָּבר מֵ ת ֶׁש ִ ּנ ְמצָ א ְ ּדמֻ ּ ָתר ְל ֹ

סעיף קטן ק"ל(.

קנו

חלק א'

או
חו ֵרי הַ ָּב ִּתים ֹ
מו חָ צֵ ר ֶׁשאֲ ֹ
ינו ָ ּדר ָׁשםֵ ּ ,פי ְ ּכ ֹ
ְ ּבחָ צֵ ר ֶׁשאֵ ֹ
ֶׁש ּ ֻמ ָּנח ָּב ַא ְ ׁש ּ ָפה ֶׁש ּ ֶבחָ צֵ ר ָאס ּור ְל ַט ְל ְטלָ ם )משנה ברורה

ינו ָ ּדר ָׁשם ַ ּגם
קום ֶׁש ֵא ֹ
או ָע ִביט הַ ּ ֻמ ָּנח ְ ּב ָמ ֹ
קל"ג(ּ .ו ְג ָרף ֹ
ּ ֵכן ָאס ּור )אליהו רבה ,משנה ברורה קל"ד( אֲ בָ ל ִאם ה ּוא
ירו
יאו ּו ְלהַ חֲזִ ֹ
הו ִצ ֹ
ָמלֵ א ְו ִאי אֶ ְפ ָׁשר ִל ּ ַפנּ ֹות ָעלָ יו מֻ ּ ָתר ְל ֹ
בוד הַ ְ ּב ִר ּי ֹות )משנה ברורה שם( ּו ְבאֹפֶ ן זֶה ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
יך
ִמ ּׁש ּום ְ ּכ ֹ
ירו ְ ּב ִלי ַמיִ ם ַ ּגם ּ ֵכן )עיין
ְלהַ ְ ּכ ִלי ִל ּ ַפנּ ֹות ָעלָ יו מֻ ּ ָתר ְלהַ חֲזִ ֹ

שער הציון אות קי"ד שסתם כן(.
הו ִציא ְ ּג ָרף ֶׁשל ְר ִעי ְו ָע ִביט
קסב( ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ּ ֻמ ּ ָתר ְל ֹ
תוכָ ן ַמיִ ם
ֶׁשל מ"ר ָאס ּור ְלהַ חֲזִ ָירם אֶ ּ ָלא ִאם ּ ֵכן נָ ַתן ְל ֹ
תוכָ ן ִל ְה ֹיות ְרא ּויִ ין
יכין הַ ּ ַמיִ ם ֶׁש ְ ּב ֹ
)ש"ח סעיף ל"ה(ּ ,ו ְצ ִר ִ
ַעל ָּכל ּ ָפ ִנים ִל ְ ׁש ִת ּיַת ְ ּבהֵ ָמה )משנה ברורה סעיף קטן

קל"ח(ְ .ולֹא יִ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ַּבהֶ ּ ֵתר ֶׁשל נְ ִתינַ ת ַמיִ ם ַרק ְ ּבצָ ִר ְ
יך
ינו
צו ָאה ּומֵ י ַר ְגלַ יִ ם אֲ בָ ל ְ ּבאֵ ֹ
הו ִציא בּ ֹו ֹ
ְלהַ ְ ּג ָרף ְוהֶ ָע ִביט ְל ֹ
צָ ִר ְ
ינו ִמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש
קום ֶׁשאֵ ֹ
יך לֹא ,ז ּולַ ת ִאם מֻ ָּנח ְ ּב ָמ ֹ
ּו ִמ ְתיָ ֵרא ֶׁש ּלֹא יֹאבַ ד )משנה ברורה שם(ְ ,ו ִאם צָ ִר ְ
יך ְלהַ ְ ּכ ִלי
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קנז

ְ

ִל ּ ַפנּ ֹות ָעלָ יו ַמ ּ ָמ ׁש אֵ ין צָ ִריך ַמיִ ם ְ ּכלָ ל )עיין לעיל אות

קנ"ו(.
תו ָעפָ ר ּו ְמ ַיחֵ ד
עוד ֹיום ְמלֹא ֻק ּ ָפ ֹ
קסג( ַמ ְכנִ יס ָא ָדם ִמ ְ ּב ֹ
שה בּ ֹו ָּכל ְצ ָרכָ יו ְ ּב ַׁש ָּבת )ש"ח סעיף
עו ֶ ׂ
לו ֶק ֶרן זָ ִוית ְו ֹ
ֹ

ל"ח( ְולֹא ָׁש ֵרי ִל ּטֹל ַרק ְ ּב ִענְ ַין שאי"ב ִמ ּׁש ּום עֲ שִׂ ּיַת
חוחַ
או ִּת ֹ
חול ַ ּדקֹ ,
או ֶׁשהַ ֹ
גּ ּו ָמא ְ ּדהַ יְ נ ּו ֶׁש ִ ּי ּטֹל ְ ּב ָׁשוֶ ה ֹ
סו ְת ָמ ּה )משנה
תו ְך הַ גּ ּו ָמא ְו ֹ
חול ֹנופֵ ל ְל ֹ
ְ ּד ֵתכֶ ף ְ ּכ ֶׁשנּ ֹוטֵ ל הַ ֹ
ברורה סעיף קטן קמ"ג(.
עוףְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן
קסד( ָאס ּור ְל ַט ְלטֵ ל ְ ּבהֵ ָמה חַ ָ ּיה ְו ֹ
רו ִחים ְ ּכ ֵדי ֶׁש ּיַעֲ ל ּו ְוי ְֵרד ּו
מֻ ּ ָתר ִל ְכ ּפ ֹות אֶ ת הַ ּ ַסל ִל ְפנֵ י הָ אֶ ְפ ֹ
יע ְלהֶ ְפסֵ ד ַעל
כול ְלהַ ִ ּג ַ
בּ ֹו )ש"ח סעיף ל"ט( ,וַ אֲ ִפ ּל ּו ִאם ָי ֹ
כול ְל ָׁש ְב ָרם
עוף הַ ּפ ֹו ֵרחַ ַעל ַ ּג ּ ֵבי ּ ֵכ ִלים ְו ָי ֹ
גון ֹ
י ָָדם ְ ּכ ֹ
אֲ ִפ ּל ּו הָ כֵ י ָאס ּור ְל ָת ְפ ָסם ַּב ָ ּי ַדיִ ם)משנה ברורה סעיף קטן

קמ"ו(.

חלק א'

קנח

ּ ֶפ ֶרק ט
ְּכלָ לִ ים לְ כָ ל ִמינֵי מֻ ְקצֶ ה
ְ

צד ְלצ ֶֹרך ָ ּדבָ ר הַ ּ ֻמ ּ ָתר ,מֻ ּ ָתר )סימן שי"א
א( ִט ְלט ּול ִמן הַ ַ ּ

ינו ֹנוגֵ ַע ְ ּבי ָָדיו ַּב ּ ֻמ ְקצֶ ה אֲ בָ ל הַ ִּט ְלט ּול
ס"ח( ּופֵ ר ּו ׁש ֹו ֶׁשאֵ ֹ
ָדו
קום נַ עֲ ֶ ׂשה ַעל יְ ֵדי יָ ָדיוּ ְ ,דהַ יְ נ ּו ֶׁשנּ ֹוגֵ ַע ְ ּבי ֹ
ִמ ָּכל ָמ ֹ
רוצֶ ה ְ ּכלָ ל
בו ְמ ַט ְלטֵ ל הַ ּ ֻמ ְקצֶ הּ ,ובֵ ין ֶׁשאֵ ין ֹ
ִ ּב ְכ ִלי ּו ֹ
מו אֶ ּ ָלא ֶׁש ְ ּבמֵ ילָ א נַ עֲ ֶ ׂשה וַ הֲ וָ ה ּ ְפ ִסיק
קו ֹ
ֶׁשהַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ָיז ּוז ִמ ְּמ ֹ
גון
ינו ִמ ְת ַּכ ֵ ּון( ְ ּכ ֹ
אכות ָׁש ֵרי אֵ ֹ
)ד ְבלָ או הֲ ִכי ְ ּבכָ ל ְמלָ ֹ
ֵר ָׁ
ישא ִ ּ
ְמ ַט ְלטֵ ל חֵ פֶ ץ המוקץ מֻ ְקצֶ ה ְו ַעל יְ ֵדי הַ ְג ָּבהַ ת הַ חֵ פֶ ץ מֵ זִ יז
לו ּת ֹו ֶעלֶ ת ָּב ּה )עיין שי"א ס"ח(
הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁשאֵ ין ֹ

מו
תו ֶעלֶ ת ַע ְצ ֹ
תו ְל ֹ
תו ְלהָ זִ יז הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה אֲ בָ ל ַּכ ָ ּונָ ֹ
ְוכֵ ן ְ ּבכַ ָ ּונָ ֹ
גון ֶׁש ִ ּי ְהיֶה הַ ַּביִ ת ְמכֻ ָּבד ְונִ ְר ֶאה )עיין משנה ברורה סימן
ְ ּכ ֹ

שי"א(.
ֲש ׁש
קום ֶׁש ַ ּק ָ ּים ח ָׁ
ב( מֻ ּ ָתר ְוגַ ם ִמ ְצוָ ה ְל ַט ְלטֵ ל מֻ ְקצֶ ה ְ ּב ָמ ֹ
ֶׁש ִ ּי ּזֹק ּו בּ ֹו )ש"ח ס"ו ב רמ"א( ְל ִפיכָ ְך מֻ ּ ָתר ְלסַ ּ ֵלק ִ ׁש ְב ֵרי
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קנט

או ַמ ְסמֵ ר ְוכַ ּד ֹומֶ ה ֶׁש ְ ּב ִר ְצ ּ ַפת
זְ כ ּו ִכית )רמ"א שם( ּו ַמחַ ט ֹ
ינו
ינו ְמע ָֹרב ָּכל זְ ַמן ֶׁשאֵ ֹ
חוב ֶׁשאֵ ֹ
או אֲ ִפ ּל ּו ִ ּב ְר ֹ
הַ ַּביִ ת ֹ
ְר ׁש ּות הָ ַר ִ ּבים ְ ּגמ ּו ָרה )משנה ברורה מז( ּו ִב ְר ׁש ּות הָ ַר ִ ּבים
חות ִמד' ַא ּמ ֹות )סעיף ח"י(.
חות ּ ָפ ֹ
ְ ּגמ ּו ָרה יְ ַט ְלטֵ ל ּ ָפ ֹ
פו
)פר ּו ׁש ,מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת גּ ּו ֹ
דו מֻ ְקצֶ ה ָ ּגמ ּור ּ ֵ
ג( ָׁשכַ ח ְונָ ַטל ְ ּב ָי ֹ

קום ֶׁש ִ ּי ְרצֶ ה אֲ בָ ל
לו ְלכָ ל ָמ ֹ
רון ִ ּכיס( ַר ּ ַׁשאי ְל ַט ְל ְט ֹ
או חֶ ְס ֹ
ֹ
קום הֶ ְפסֵ ד )הגר"ז סימן ש"ח י"ג(.
ַרק ִ ּב ְמ ֹ
)פר ּו ׁש ֶׁש ְּמנַ ְדנֵ ד
ד( ָּכל מֻ ְקצֶ ה אֵ ין ָאס ּור אֶ ּ ָלא ְ ּב ִט ְלט ּול ּ ֵ

דו ָׁש ֵרי
ינו ְמנַ ְדנְ ֹ
יעה ְ ּב ָע ְל ָמא ֶׁש ֵא ֹ
הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ְ ּבי ָָדיו( אֲ בָ ל ִ ּבנְ ִג ָ
יעה ְלצ ֶֹר ְך הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה
)ש"ח ס"ג ב רמ"א( .וַ אֲ ִפ ּל ּו ִאם הַ ְ ּנ ִג ָ
גון ֶׁש ּכ ֹופֶ ה ְ ּכ ִלי ַעל הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ְל ָׁש ְמ ָר ּה ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁשנּ ֹוגֵ ַע
ְ ּכ ֹ
ְ ּבהַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ָׁש ֵרי )מ"מ ,ביאור הגר"א ,דרך החיים ,משנה
ברורה ש"ח סעיף קטן י"ז ,דלא כמגן אברהם ש"י ס"ו ,והגר"ז

לא הכריע(.

קס

חלק א'

ה( ִאם ְמ ַט ְלטֵ ל ְ ּב ָי ָדיו הֶ ּ ֵתר ְו ַעל יְ ֵדי זֶה ִמ ְתנַ ְדנֵ ד מֻ ְקצֶ ה
תו ְלהַ ּ ֻמ ּ ָתר ָׁש ֵרי )שי"א ס"ח ,פרי
קום ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ַּכ ָ ּונָ ֹ
ִמ ָּכל ָמ ֹ

מגדים ומשנה ברורה ש"ח יט.(,
ו( ָּכל ִע ַ ּקר ִא ּס ּור ִט ְלט ּול ַ ּד ְו ָקא ִ ּב ְמ ַט ְלטֵ ל ְ ּב ָי ָדיו ְ ּכ ַד ְרכּ ֹו,
או ִ ּכ ְל ַאחַ ר ָיד
פוֹ ,
או ְ ּבג ּו ֹ
אֲ בָ ל ִ ּב ְמ ַט ְלטֵ ל ִ ּבנְ ִפיחַ ת ּ ִפיוֹ ,
או
גון ֶׁש ּלֹא יֹאבַ ד ֹ
תו ְלצ ֶֹר ְך הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ְ ּכ ֹ
ָׁש ֵרי אֲ ִפ ּל ּו ְ ּבכַ ָ ּונָ ֹ
יִ ּ ָפסֵ ד ְוכַ ּי ֹוצֵ א )ש"ח ס"ג ,שי"א ס"ח ,ואחרונים שם(.
קום מֻ ּ ָתר
ז( ַאף ַעל ַ ּגב ַ ּדאֲ ס ּו ָרה ְ ּב ִט ְלט ּול ִמ ָּכל ָמ ֹ
מו ְ ּכ ֹ
קו ֹ
ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש בּ ֹו ְ ּכ ֶׁשה ּוא ִ ּב ְמ ֹ
גון לָ ֶׁשבֶ ת ָעלָ יו )ש"ח
ס"כ משנה ברורה סעיף קטן פ"ב ,ומה שכתב במשנה ברורה
בשם המאירי דשלא לצורך יש לפרש נ' הכוונה ,דידיים

עסקניות ויש לחוש שאגב טירדתו ישכח ויטלטל בידים(.
ח( ַאף ַעל ַ ּגב ִ ּד ְכלָ ל ָמס ּור ְ ּב ָי ֵדינ ּו ֶׁשאֵ ין ִא ּס ּור ְ ּבמֻ ְקצֶ ה
קום
יעה ָׁש ֵרי )ש"ח ס"ג( ִמ ָּכל ָמ ֹ
ַרק ְ ּב ִט ְלט ּול אֲ בָ ל ִ ּבנְ ִג ָ
גון ְלהַ ְד ִליק ְ ּב ֹיום
ְ ּכ ֶׁש ּי ֵׁש ִמ ּׁש ּום ִ ּכ ּל ּוי הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ַּב ָ ּי ַדיִ ם ְ ּכ ֹ
טוב עֲ צֵ י מֻ ְקצֶ ה ְלכַ ּל ֹו ָתן ָאס ּור.
ֹ
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קסא

או ְמ ִרים
קום הֶ ְפסֵ ד ְל ַד ַעת י ֵׁש ֹ
י( מֻ ּ ָתר ְל ַט ְלטֵ ל מֻ ְקצֶ ה ִ ּב ְמ ֹ
בוא לַ עֲ בֹר ִא ּס ּור חָ מ ּור
ֲש ֹׁש ֶׁש ָ ּי ֹ
קום ֶׁשאֵ ין לַ ח ׁ
אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ָמ ֹ
)ח"א כלל מ"ה ס"ו ,ועיין סימן של"ד משנה ברורה סק"ד-ו

וב"ח שם(.
חולֶ ה ֶׁשאֵ ין בּ ֹו סַ ָּכנָ ה
או ְמ ִרים ְ ּדמֻ ְקצֶ ה מֻ ּ ָתר ְל ֹ
יא( י ֵׁש ֹ
אֲ ִפ ּל ּו לֶ אֱ כֹל )ישועות יעקב סוף סימן ש"ט ,תפא"י בכלכלת
שבת "בזה הכלל וכו'" אות ג ,ובפתחי תשובה יורה דעה
או ְס ִרים )חיי אדם
קנ"ה סק"ה דדעת הגרע"א להתיר(ְ ,וי ֵׁש ֹ
כלל ס"ט סעיף ט"ז ,שאלות ותשובות לחם שלמה אורח חיים

גון
נ"ו אליבא דהגרע"א ,עיין שם(ּ .ו ַמאֲ כָ ל מֻ ְקצֶ ה הַ יְ נ ּו ְ ּכ ֹ
רות ֶׁש ָּנ ְ ׁשר ּו ִמן הָ ֵעץ ְ ּב ַׁש ָּבת
או ּ ֵפ ֹ
חָ לָ ב ֶׁש ֶּנ ְחלַ ב ְ ּב ַׁש ָּבתֹ ,
ְוכַ ּי ֹוצֵ א.
יב( אֲ בָ ל ְל ָק ָטן ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא מֻ ּ ָתר ְלהַ אֲ ִכיל מֻ ְקצֶ ה )מגן
אברהם שכ"ח סעיף קטן ט"ו ,ח"א ,הגרע"א ישועות יעקב,

רוצֶ ה לֶ אֱ כֹל
ינוק ֹ
משנה ברורה ,וכל אחרונים(ְ .ו ִאם אֵ ין הַ ִּת ֹ

קסב

חלק א'

ילו )מגן אברהם ומשנה
מֻ ּ ָתר ְלהָ אֵ ם ְל ַט ְלטֵ ל הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ּו ְלהַ אֲ ִכ ֹ

ברורה ,שם(.
חו ָרה
עו ְמ ִדין ִל ְס ֹ
או ְכ ִלין ְּתל ּו ִ ׁשין אֲ ִפ ּל ּו ֹ
יג( אֵ ין מֻ ְקצֶ ה ְ ּב ֹ
יכא ּ ַת ְר ּ ֵתי דחינהו ַּב ָ ּי ַדיִ ם ְולֹא חזי )סימן ש"י
ַרק ִ ּב ְד ִא ָּ

ס"ב(.

Nâw
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ּ ֶפ ֶרק י
ְ ּדבָ ִרים הַ ּ ֻמ ּ ָת ִרין ְ ּב ִטלְ ט ּול ֶׁשלּ ֹא לְ צ ֶֹר ְך ְּכלָ ל
רות ָּבהֶ ם ְ ּב ַׁש ָּבת )ש"ח ס"ד ,שולחן
א( ְספָ ִרים ֶׁש ּ ֻמ ּ ָתר ִל ְק ֹ

ערוך הגר"ז י"ז ושארי אחרונים(.
או ְכ ִלין )ש"ח ס"ד( ְו ַד ְו ָקא ַמאֲ כָ ל הָ ָרא ּוי ְל ָא ָדם אֲ בָ ל
ב( ֹ
עוף אֵ ין מֻ ּ ָת ִרין ַרק ְלצ ֶֹר ְךּ ִ ,כ ְכ ִלי
הָ ָרא ּוי ַרק ִל ְבהֵ ָמה חַ י ְו ֹ
אכ ּת ֹו ְלהֶ ּ ֵתר )פרי מגדים ש"ח ,אשל אברהם סק"י,
ֶׁש ְּמלַ ְ
תולדו"ש סימן צ"ט ,ופרטי דיני אוכלין הראויין לבעלי חיים

כבר נתבאר במקומה(.
יטין ֶׁש ּ ֻמ ּ ָת ִרין ְללָ ְב ָׁשן מֻ ּ ָת ִרין ַ ּגם ּ ֵכן
ג( ַמ ְלבּ ּו ִ ׁשין ְו ַת ְכ ִ ׁש ִ
ְ
ְ ּב ִט ְלט ּול ֶׁש ּלֹא ְלצ ֶֹרך ְ ּכלָ ל )קצוה"ש סימן ק"ח בבדה"ש
אות ז ,ובזה תבין מנהג העולם למשמש כל שעה בציצית
ֹ

בלי צורך ,או בבתי עיניים וכיוצא(.

קסד

חלק א'

מו ֶׁשל הָ רֹא ׁש ְוהַ ָ ּז ָקן )שאלות ותשובות
רות הָ ָא ָדם ְ ּכ ֹ
ד( ַ ׂשעֲ ֹ
שא"י סימן ל"ח ,ונלמד במכל שכן מסעיף ג' דכאן ,וכן עמא

דבר(.
לו ִחית ְו ַס ִ ּכין ֶׁש ַעל ַ ּג ּ ֵבי הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן
רותְ ,צ ֹ
סותְ ,ק ָע ֹ
ה( כּ ֹו ֹ
חו ְת ִכין
או ְכ ִלין ֶׁש ֹ
יש ְלגַ ּ ֵבי לֶ חֶ ם ּובָ ָ ׂשר ְו ֹ
ְ ּד ָת ִד ִירין ְ ּב ַת ְ ׁש ִמ ׁ
בּ ֹו )שלט"ג ,שכנה"ג ,באר היטב סק"י ,חידושי חתם סופר
שבת דף קכג ,:אליהו רבה סק"י ,מקו"ח מובא במנחת שבת,
ועוד עיין בתה"ד ש"ח סק"ד ,ומנחת שבת פ"ח נ"ג ,וכפי
הנראה גם דעת המשנה ברורה נוטה להמקילין שהביא שיטתם
בסתם בסעיף קטן כ"ג ,ושיטת האוסרין הביא בלשון "ויש

מחמירין"(.
אכ ּת ֹו ְלהֶ ּ ֵתר
אֲ בָ ל י ֵׁש ַמ ְח ִמ ִירין ְ ּד ִדינָ ם ְ ּככָ ל ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
ְ
ֶׁשאֵ ינָ ם מֻ ּ ָת ִרין ֶׁש ּלֹא ְלצ ֶֹרך ְ ּכלָ ל )שולחן ערוך הגר"ז ש"ח
סעיף קטן ט"ז ,י"ז ,שער הציון כ"א דכן משמעות הרמב"ם
פכ"ה ,וכן נראה בתו"ש בשם של"ה ,דעת התו"ש ,דרך החיים,
חיי אדם כלל ס"ו ס"ג ,קיצור שולחן ערוך פ"ח ס"ח ,ומובא
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גם במשנה ברורה בשם יש מחמירין ,ועיין תה"ד ומנחת שבת

שם(.

Nâw

קסו

חלק א'
ּ ֶפ ֶרק י"א
ְּכלָ לִ ים ְ ּב ִדינֵי מֻ ְקצֶ ה
ְּכלִ י ֶׁש ְּמלַ אכְ ּת ֹו לְ ִא ּס ּור

ּ ֵפר ּו ׁש ֶׁש ְּמיֻחֶ ֶדת לַ עֲ שׂ ֹות ָ ּדבָ ר ֶׁש ָאס ּור לַ עֲ שׂ ֹות ְ ּב ַׁש ָּבת )מגן
אברהם בס"ג ,הגר"ז י"ב ,משנה ברורה סק"י(

פו ּ ֵפי' ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
יך
לו ּ ֵבין ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
ינוֶׁ :ש ּ ֻמ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
א( ִ ּד ֹ
קו ְר ֹנוס
ֹ
גון
ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ְ ּבג ּוף הַ ְ ּכ ִלי ְל ָדבָ ר הַ ּ ֻמ ּ ָתר ְ ּכ ֹ
גוזִ יםֵ ּ ,בין
אפע"ן( אֱ ֹ
יפ ְקלָ ּ ֶ
)או ְ
ֹ
"ע
צו ַ
)האממע"ר בלע"ז( ִל ְפ ֹ
מו ּ ֵפי' ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
קום
יש ְ ּב ָמ ֹ
יך ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש אֵ יזֶה ּ ַת ְ ׁש ִמ ׁ
קו ֹ
ְלצ ֶֹר ְך ְמ ֹ
גון ֶׁש ּלֹא
מו ְ ּכ ֹ
ֶׁשהַ ְ ּכ ִלי מֻ ָּנח ָׁשם ,אֲ בָ ל ְלצ ֶֹר ְך הַ ְ ּכ ִלי ַע ְצ ֹ
או ֶׁש ּלֹא יִ ְת ַק ְל ֵקל ִמ ִּס ָּבה ַאחֶ ֶרת
או ֶׁש ּלֹא יִ ּ ָׁשבֵ ר ֹ
יִ ָ ּגנֵ ב ֹ
לו )ש"ח ס"ג ,ושולחן ערוך הגר"ז יבְ (,וכָ ל
ָאס ּור ְל ַט ְל ְט ֹ
ְ
)פ ׁש ּוט(.
ֶׁש ּ ֵכן ֶׁש ּלֹא ְלצ ֶֹרך ְ ּכלָ ל ּ ָ
רו
ב( ָּכל ַ ּדהֲ וָ ה ּ ֵבי הֲ נָ ָאה אֲ ִפ ּל ּו ַרק הֲנָ ַאת ִ ׁש ּל ּוחַ לַ חֲבֵ ֹ
טוב ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
ִמ ּׁש ּום שִׂ ְמחַ ת ֹיום ֹ
פו נֶ ְח ָׁשב) ,שבת ס.
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קסז

תוד"ה לא בסנדל ,רשב"א ביצה טו ד"ה הא דר"ה ,עירובין

תו
תוד"ה כיון( ְוה ּוא הַ ִ ּדין ִל ְ ׁשלֹחַ ְלחָ ָתן ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּב ֹיום ח ֲֻת ָּנ ֹ
פו,
ייכטֶ ע"ר ְוכַ ּי ֹוצֵ א ְ ּד ִמ ּׁש ּום שִׂ ְמחַ ת חָ ָתן ִמ ְק ֵרי צ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
לַ ְ
)חידושי רעק"א סימן ש"ו על מגן אברהם סעיף קטן ט"ו,
ופטומי זמנינו של כסף צריך עיון בהיתר זה דהם מוקצים

מחמת חסרון כיס(.
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור ִאם ְמחַ ּׁ ֵשב ָעלָ יו ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש
ג( ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
לו
מו ,מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
קו ֹ
או ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ִ ּב ְמ ֹ
קום ַאחֵ ר ֹ
פו ְ ּב ָמ ֹ
ְ ּבג ּו ֹ
לו ְלצ ֶֹר ְך
תו ְ ּב ִט ְלט ּו ֹ
קום זֶה ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ִע ַ ּקר ַּכ ָ ּונָ ֹ
ִמ ּ ָמ ֹ
הַ ְ ּכ ִלי ֶׁש ּלֹא יִ ָ ּגנֵ ב )מגן אברהם בשם הירושלמי ס"ג ,שולחן

ערוך הגר"ז אות י"ב ,משנה ברורה סעיף קטן ט"ז(.
"כ ִלי
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור ַ ּגם ּ ֵכן ִ ּב ְכלַ ל ְ ּ
ד( ָּכל ֶׁשרֹב ְמלַ ְ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור" )רשב"א ,פרי מגדים ,ביאור הלכה,
ֶׁש ְּמלַ ְ

ומשנה ברורה סק"י(ְ ,ו ַדע ֶׁש ַ ּד ַעת הַ ִּמ ְ ׁשנָ ה ְ ּבר ּו ָרה ֹנו ָטה
)ביאור הלכה( ְ ּדלָ א ּ ָתל ּוי ִאם ִמ ְ ׁש ּ ַת ְּמ ִ ׁשין בּ ֹו רֹב ּ ְפ ָע ִמים
או ְלהֶ ּ ֵתרֶ ,א ּ ָלא ּ ָתל ּוי ִאם ִע ָ ּק ָר ּה נַ עֲ ֵ ׂשית ִל ְמלֶ אכֶ ת
ְל ִא ּס ּור ֹ

חלק א'

קסח

ינו ִ ּכ ְכ ִלי
ִא ּס ּור ַאף ֶׁש ִּמ ְ ׁש ּ ַת ְּמ ִ ׁשין ָּב ּה ַ ּגם ְלהֶ ּ ֵתר ִ ּד ֹ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור ,אֲ בָ ל ִאם ְמיֻחָ ד מֵ ִע ָ ּק ָר ּה ַ ּגם ְלהֶ ּ ֵתר
ֶׁש ְּמלַ ְ
אֶ ּ ָלא

ֶׁש ְּל ִא ּס ּור

ִמ ְ ׁש ּ ַת ְּמ ִ ׁשין

ָּב ּה

ֹיו ֵתר,

ִ ּדינָ ּה

ִ ּכ ְכ ִלי

אכ ּת ֹו ְלהֶ ּ ֵתרְ ,ו ִה ִ ּניח ּו ְ ּבצָ ִר ְ
יך ִע ּי ּון ,אֲ בָ ל בקצוה"ח
ֶׁש ְּמלַ ְ
ימן ק"ח בבדה"ש י"ב ָּכ ַתב ְ ּדגַ ם ַ ּד ַעת הגר"ז נ' ְ ּכסֵ פֶ ר
ִס ָ
הַ ִּמ ְ ׁשנָ ה ְ ּבר ּו ָרה.
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור ַאף ַעל ַ ּגב ִ ּד ְ ׁש ִרי ְ ּב ִט ְלט ּול
ה( ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
לו
קום הַ יְ נ ּו ַ ּד ְו ָקא ְ ּכ ֶׁש ֵאין ֹ
מו ִמ ָּכל ָמ ֹ
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
לו יִ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ָּב ּה )משנה
יש זֶהּ ְ ,ד ִאם י ֵׁש ֹ
ְ ּכ ִלי הֶ ּ ֵתר ְל ַת ְ ׁש ִמ ׁ

ברורה ש"ח ,סעיף קטן י"ב( וַ אֲ ִפ ּל ּו ִאם ִ ּב ְכ ִלי הַ הֶ ּ ֵתר יִ ְצ ָט ֵר ְך
ִל ְטרֹחַ ְ ּב ִ ׁש ּמ ּו ׁש ֹו ּו ִב ְכ ִלי הָ ִא ּס ּור לֹא יִ ְט ַרח ָּכל ָּכ ְך ,יִ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש
קום
ִ ּב ְכ ִלי הַ הֶ ּ ֵתר )קצוה"ש סימן ק"ח סעיף קטן י"ד( ּו ִמ ָּכל ָמ ֹ
יש זֶה א ּולַ י הַ ִ ּדין
ִאם ְ ּכ ִלי הַ הֶ ּ ֵתר ֵאין ְמיֻחָ ד ְל ַת ְ ׁש ִמ ׁ
אכ ּת ֹו לְ הֶ ּ ֵתר(
תו ֶׁש ְּמלַ ְ
או ֹ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור וְ ֹ
תו ֶׁש ְּמלַ ְ
)או ֹ
ֹ
ֶׁש ּ ְ ׁשנֵ יהֶ ם

יכא ִט ְירחָ א יְ ֵת ָרה ִ ּב ְכ ִלי
ָׁש ִוין ְל ִט ְלט ּולְ ,וכָ ל ֶׁש ּ ֵכן ִ ּב ְד ִא ָּ
הַ הֶ ּ ֵתר )קצוה"ש שם(.
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רו ַרק ִמ ְד ַר ָּבנָ ן )פרי
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור אֲ ִפ ּל ּו ִא ּס ּו ֹ
ו( ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ

מגדים ,וביאור הלכה סעיף ג( ,אֲ בָ ל ח ּו ְמ ָרא ְ ּב ָע ְל ָמא ְ ׁש ִרי
)פרי מגדים בא"א של"ח סק"ג בשם הלבוש ,ועיין שם בביאור

הלכה ד"ה אסור(.
מו הַ יְ נ ּו אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ִאם
קו ֹ
או ְמ ֹ
פו ֹ
ז( הֶ ּ ֵתר ִט ְלט ּול ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
קום ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ּס ֹוף
ִע ַ ּקר ַּכ ָ ּונַ ת הַ ְמ ַט ְלטֵ ל מֵ חַ ּ ָמה ְלצֵ לִ ,מ ָּכל ָמ ֹ
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
לו ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
סוף ַע ְכ ָׁשו ְמ ַט ְל ְט ֹ
ֹ
מו ְ ׁש ִרי )מגן אברהם
בשם הירושלמי ,משנה ברורה סעיף קטן ט"ז(.
לו )ש"ח
דול ְוכָ בֵ ד הַ ְר ּ ֵבה מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
ח( אֲ ִפ ּל ּו הַ ְ ּכ ִלי ָ ּג ֹ
סעיף ב( וַ אֲ ִפ ּל ּו ה ּוא ִמ ּׁש ִֹוי ַּכ ּ ָמה ְ ּבנֵ י ָא ָדם )עירובין קב,

יע ּה
ימות הַ חֹל נִ זְ הָ ִרין לַ הֲ נִ ָ
משנה ברורה טְ (,ו ִאם ִ ּב ֹ
קו ָמ ּה ֶׁש ּלֹא ִּת ּ ָפסֵ ד ְו ִת ְת ַק ְל ֵקל ה ּוא ִ ּב ְכלַ ל מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת
ִמ ְּמ ֹ
רון ִ ּכיס ְו ָאס ּור ְל ַט ְל ְטלָ ּה )משנה ברורה סק"ח(.
חֶ ְס ֹ
סו
ט( ְ ּכ ִלי ֶׁש ָא ָדם ַמ ִּסיחַ ּו ַמ ְקצֶ ה ַ ּד ְע ּת ֹו ִמ ּ ֶמנּ ּו מֵ ח ֲַמת ִמא ּו ֹ
ִמ ְּל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש בּ ֹו ִל ְמלָ אכָ ה ַאחֶ ֶרת ְונִ ְק ָרא "מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת

קע
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אכ ּת ֹו
עולָ ם ִ ּכ ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
ינו ְל ֹ
או ְמ ִרים ְ ּד ִד ֹ
ִמא ּוס" י ֵׁש ֹ
מו ְלבַ ד ְולֹא
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
לו ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
ְל ִא ּס ּור ּו ְ ׁש ִרי ְל ַט ְל ְט ֹ
גון מֵ חַ ּ ָמה ְלצֵ לַ ,אף ַעל ַ ּגב ֶׁשהַ ְ ּכ ִלי ְמיֻחֶ ֶדת
ֹיו ֵתר ְ ּכ ֹ
ִל ְמלֶ אכֶ ת הֶ ּ ֵתר )בביאור הלכה סימן רע"ט בשם הפרי מגדים
שמצדד דדעת הרמב"ם כן ,ודעת שולחן ערוך הגר"ז רע"ט

ז ,ש"ח ב ,ש"י א ,כן ,וכן כתב בקצוה"ש סימן ק"ח ,יז(,
ינו
אכ ּת ֹו ְלהֶ ּ ֵתר ִ ּד ֹ
חו ְל ִקין ְ ּד ָתל ּוי ְל ִפי הַ ְ ּכ ִלי ְו ִאם ְמלַ ְ
ְוי ֵׁש ֹ
אכ ּת ֹו ְלהֶ ּ ֵתר ִ ּד ְ ׁש ִרי אֲ ִפ ּל ּו מֵ חַ ּ ָמה ְלצֵ ל )משנה
ִ ּכ ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ

ברורה רע"ט י"ט(ְ ,וכָ ַתב בביאור הלכה דכן דעת בעה"מ
והר"ן ,עיין שם(.
ְּכלִ י ֶׁש ְּמלַ אכְ ּת ֹו לְ ִא ּס ּור:
רוצֶ ה ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש בּ ֹו
מו לֹא ִמ ְק ֵרי אֶ ּ ָלא ְ ּכ ֶׁש ֹ
קו ֹ
יא( ְלצ ֶֹר ְך ְמ ֹ
קום זֶה
יאת הַ ְ ּכ ִלי ְ ּב ָמ ֹ
קום ֶׁש ּ ֻמ ָּנח הַ ְ ּכ ִלי ,אֲ בָ ל ִאם ְמ ִצ ַ
ְ ּב ָמ ֹ
לו ִמ ּ ָׁשם )מאירי
תו ִמ ִּס ָּבה ְצ ָד ִדית ָאס ּור ְל ַט ְל ְט ֹ
או ֹ
יעה ֹ
ַמ ְפ ִר ָ

שבת קנד :ד"ה יש שואלים(.
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קום הֶ ְפסֵ ד ְמ ֻר ּ ֶבה י ֵׁש ִל ְסמ ְֹך ַעל הַ ּ ַמ ִּת ִירין ּו ְמ ִק ִּלין
יב( ִ ּב ְמ ֹ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור
מו ִ ּכ ָּכר( ַעל הַ ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
)כ ֹ
ְלהַ ִ ּניח חֵ פֶ ץ הַ ּ ֻמ ּ ָתר ְ ּ
לו )שולחן ערוך הגר"ז סימן ש"ח כ"ב ,קצוה"ש
ְ ּכ ֵדי ְל ַט ְל ְט ֹ

קי"ג ו(.

Nâw
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קעב

ּ ֶפ ֶרק י"ב
ְּכלָ לִ ים ְ ּב ִדינֵי מֻ ְקצֶ ה
ְּכלִ י ֶׁש ְּמלַ אכְ ּת ֹו לְ הֶ ּ ֵתר:
אכ ּת ֹו
ינו ִ ּכ ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור ּו ְלהֶ ּ ֵתר ִ ּד ֹ
א( ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
ְלהֶ ּ ֵתר ִ ּב ְלבַ ד )מגן אברהם בשם ש"ג ומועתק בדרך החיים,
חיי אדם ,שולחן ערוך הגר"ז ,קיצור שולחן ערוך ,משנה

רו ְל ַׁש ּ ֵמ ׁש ְ ׁשנֵ י
ברורה וכל האחרונים( ּופֵ ר ּו ׁש ֹו ֶׁש ַּנעֲ ֶ ׂשה מֵ ִע ָ ּק ֹ
ְצ ָר ִכים ׁש ֹונִ ים ְ ּד ִא ּס ּור ּו ְדהֶ ּ ֵתר )עיין משנה ברורה וביאור

הלכה סעיף ג ,ובדה"ש ק"ח אות י"ב(.
יסו ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ְהי ּו מ ּוכָ ִנים
או ְ ּב ִכ ֹ
ב( ִאם ְמ ַט ְלטֵ ל ְ ּביָ ָדיו ֹ
לו ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁש ַע ְכ ָׁשו
לו ְ ּבמֶ ֶׁש ְך הַ ּי ֹום ְ ּכ ֶׁש ִ ּי ְצ ָט ֵר ְך ֹ
אֶ ְצ ֹ
ְ

אֵ ין צָ ִריך ֹ
לו ְ ׁש ִרי )ט"ז רי סימן ש"ח והגר"ז ח"י ומשנה
ברורה סעיף קטן כ"א(.
ינו ְמ ַט ְלטֵ ל ְ ּכ ִלי הַ הֶ ּ ֵתר ֶׁש ִ ּי ְהיֶה
ג( ּו ְכ ִפי הַ ִ ּנ ְראֶ ה ַ ּדאֲ ִפ ּל ּו אֵ ֹ
קום
או ְ ּכ ֵדי ֶׁש ּלֹא יִ ָ ּגנֵ בִ ,מ ָּכל ָמ ֹ
יש ֹו ֹ
לו ְלצ ֶֹר ְך ּ ַת ְ ׁש ִמ ׁ
מ ּוכָ ן ֹ
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לו ְל ֵאיזֶה ַּכ ָ ּונַ ת ַמה ִ ּי ְהיֶה ַמה ּׁ ֶש ִ ּי ְהיֶה ׁש ּוב
ִאם ְמ ַט ְל ְט ֹ
ִמ ְק ֵרי ִט ְלט ּול ְלצ ֶֹר ְך ּו ְדמֵ י ְל ִט ְלט ּול ִ ּב ְ ׁש ִביל ֶׁש ּלֹא יִ ּ ָׁשבֵ ר
דו ׁש ֶׁש ָּכ ַתב ְוזֶה
או יִ ָ ּגנֵ בְ ,וכֵ ן ַמ ְ ׁש ָמע ְל ׁש ֹון ְ ׁשלָ "ה הַ ָ ּק ֹ
ֹ
לו ֶא ּ ָלא
ינו מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
אכ ּת ֹו ְלהֶ ּ ֵתר ֵא ֹ
ְל ׁש ֹו ֹנוּ ְ :כ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
ְלצ ֶֹר ְך ָמה עכל"הּ ,ו ַמ ְ ׁש ָמע ְ ּד ִאם ה ּוא ַרק ְלצ ֶֹר ְך ָמה
או ָרה ַ ּד ַעת הַ חַ ּיֵי ָא ָדם
ׁש ּוב ִמ ְק ֵרי ְלצ ֶֹר ְךְ ,וכֵ ן ַמ ְ ׁש ָמע ִל ְכ ֹ
ְ ּכלָ ל ס"ו ִ ּדין ג) ,מנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן נ"ג וסיים
וזה לשונו :וכן ראיתי ממורי התנא האלוקי איש אלוקים

קדוש ידיד נפשי כמה פעמים וכו'(.
ָּב ִסיס לְ ָדבָ ר הָ אָ ס ּור:
ָּכלַ ְלנ ּו ְ ּבפֶ ֶרק זֶה ֵאיזֶה ּו ּ ְפ ָר ִטים ֶׁש ּ ֵמח ֲַמת ִמע ּו ָטם לֹא הָ ָיה
ידןּ ֻ ,ד ְג ַמת ְ ׁש ָאר ְ ּכלָ ִלים(.
ְ ּכ ַדאי ְלהַ ְפ ִר ָ
א( ּ ֵפר ּו ׁש ֹו ,חֵ פֶ ץ ֶׁש ּל ֹו )ש"ט ס"ד ברמ"א ועיין משנה ברורה

סעיף קטן כ"ז( הַ ּ ְ ׁש ִרי ְ ּב ִט ְלט ּול ֶׁש ִה ִ ּניח ָעלָ יו חֵ פֶ ץ ֶׁשל
עוד ֹיום ַעל ַ ּד ַעת ֶׁש ִ ּי ְהיֶה מֻ ָּנח ָׁשם ָּכל הַ ּ ַׁש ָּבת
מֻ ְקצֶ ה ִמ ְ ּב ֹ

קעד
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נַ עֲ ֶ ׂשה הַ הֶ ּ ֵתר הַ ּזֶה ָּב ִסיס ְל ָדבָ ר הָ ָאס ּור ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא,
ינו ַמ ּ ָמ ׁש ְ ּכ ִדין הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ֶׁשהֻ ַּנח ָעלָ יו אֲ ִפ ּל ּו ִנ ְס ּ ַת ּ ֵלק
ְו ִד ֹ
מֵ אֵ לָ יו ּ ֵבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות הַ ָ ּדבָ ר מֻ ְקצֶ ה )סימן ש"ט י"ד ,וש"י

או ְמ ִרים ֶׁשאֲ ִפ ּל ּו ִה ִ ּניחָ ם ַעל ַ ּד ַעת ֶׁש ִ ּי ּ ָׁשאֵ ר ָׁשם
ס"ג(ְ .וי ֵׁש ֹ
ַרק ִ ּב ְכנִ יסַ ת הַ ּ ַׁש ָּבת ְויִ ְּטלֵ ם ַאחַ ר ָּכ ְך נַ עֲ ֶ ׂשה ַ ּגם ּ ֵכן ָּב ִסיס
ְ
ְ
ַעל ָּכל מֶ ֶׁשך הַ ּ ַׁש ָּבת ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ִ ּנ ּ ַטל ַאחַ ר ָּכך )שם(
ְ

ֵש ִל ְסמֹך ַעל הַ ְּמ ִק ִּלין )מגן אברהם בשם
ידא י ׁ
קום ּ ְפ ִס ָ
ּו ִב ְמ ֹ

הב"ח ,הגר"ז ,משנה ברורה וכל האחרונים(.
ב( ְו ַדע ְ ּדכָ ל הַ ּק ּולָ א ַרק ְ ּכ ֶׁשחָ ַׁשב ְ ּבהֶ ְד ָיא ְלסַ ּ ֵלק ַאחַ ר
או ָ ּדבָ ר
או ַעכּ ּו"םֹ ,
ָּכ ְך הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ְ ּב ַׁש ָּבת ַעל יְ ֵדי נִ ע ּור ֹ
ֶׁש ַ ּד ְר ּכ ֹו ְ ּבכָ ְך ְ ּדנֶ ְח ָׁשב ְ ּכ ִכ ֵ ּון ְלהֶ ְד ָיא ,אֲ בָ ל ְ ּבחָ ַׁשב ִ ּב ְס ּ ָת ָמא
ֶׁש ִ ּי ְהיֶה מֻ ָּנח הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ְ ּב ַׁש ָּבת ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא נַ עֲ ֶ ׂשה ָּב ִסיס
ַאף ְ ּדלָ א חָ ַׁשב ְ ּבהֶ ְד ָיא ֶׁש ִ ּי ְהיֶה מֻ ָּנח ָעלָ יו ָּכל הַ ּ ַׁש ָּבת
)משנה ברורה ש"ט ,כ"א(.
ג( ְוכָ ל זֶה ְ ּב ִה ִ ּניח ַעל ָּכל ּ ָפ ִנים הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ִמ ַ ּד ְע ּת ֹו אֲ בָ ל
גון ָׁשכַ ח אֶ בֶ ן ַעל ּ ִפי
חו ְ ּכ ֹ
ִאם לֹא ִה ִ ּניח ְ ּבכַ ָ ּונָ ה אֶ ּ ָלא ְ ׁשכָ ֹ
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עות ַעל הַ ַּכר ַמ ּ ֶטה הֶ חָ ִבית ַעל ִצ ָ ּד ּה ְוהָ אֶ בֶ ן
או ָמ ֹ
חָ ִבית ֹ
לות )ש"ט ס"ד( ְו ִאם
עות ֹנו ְפ ֹ
ֹנופֶ לֶ ת ּו ְמנַ ֵער הַ ַּכר ְוהַ ּ ָמ ֹ
הָ יְ ָתה הֶ חָ ִבית ּ ֵבין ְ ׁש ָאר חָ ִבית ְ ּדא"א ְלהַ ּט ֹות ּו ְלנַ ֵער
קום
מות ֶׁשה ּוא ִעם הָ אֶ בֶ ן ְ ּב ָמ ֹ
כול ְלהַ ְג ִ ּביהָ ּה ְ ּכ ֹ
קו ָמ ּה ָי ֹ
ִ ּב ְמ ֹ
ַאחֵ ר ְלהַ ּט ֹו ָת ּה ָׁשם ֶׁש ִ ּי ּפֹל מֵ ָעלֶ יהָ )ש"ט ס"ד(.
ְוכָ ל זֶה לֹא הֻ ּ ַתר ַרק ְ ּבצָ ִר ְ
או הַ ַּכר
יך הַ ּיַיִ ן מֵ הֶ חָ ִביתֹ ,
ינו
)שהֲ ֵרי אֵ ֹ
צד ֶׁ
ִל ְ ׁש ַּכב ְ ּד ָאז ֲה ֵרי זֶה ִמ ְק ֵרי ִט ְלט ּול ִמן הַ ַ ּ

ימן
ָדו ְ ּבהָ אֶ בֶ ן( ּו ְלצ ֶֹר ְך ָ ּדבָ ר הַ ּ ֻמ ּ ָתר ִ ּד ְ ׁש ִרי ִ ּכ ְב ִס ָ
ּת ֹופֵ ס ְ ּבי ֹ
שי"א ס"ח )משנה ברורה ש"ט י"ז( ְו ִעם ָּכל זֶה לֹא הֻ ּ ַתר
ְל ַט ְלטֵ ל הֶ חָ ִבית ִמ ּ ֵבין הֶ חָ ִב ּי ֹות ַרק ִמ ּׁש ּום ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר
מו כֵ ן
קו ָמ ּה ֶׁש ּזֶה ּו הַ ִח ּי ּוב ְלכַ ְת ִח ּ ָלה )שם(ּ .ו ְכ ֹ
ְלנַ ֵער ִ ּב ְמ ֹ
גון ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
הֻ ּ ַתר ְ ּבצָ ִר ְ
יך
עומֵ ד ַע ְכ ָׁשו ְ ּכ ֹ
קום ֶׁשהַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ֹ
יך ְלהַ ּ ָמ ֹ
קום הֶ חָ ִבית ְו ָעלֶ יהָ אֶ בֶ ןְ ,מ ַט ְלטֵ ל הֶ חָ ִבית ִעם הָ אֶ בֶ ן
ִל ְמ ֹ
ְל ָמ ֹ
קום ַאחֵ ר )ש"ט ס"ה ,ש"י .ועיין לקמן אות ט"ו( ּו ְכ ֶׁשהֻ ּ ַתר
לו ִעם הָ אֶ בֶ ן ֶׁש ָעלֶ יהָ ַעד
ְל ַט ְלטֵ ל הֶ חָ ִבית ִאי ְ ׁש ִרי ְל ַט ְל ְט ֹ

קעו

חלק א'
ְ

ְ

צ ִריך ְלהַ ּיַיִ ן ּו ְלנַ עֲ ָר ּה ָׁשם צָ ִריך ִע ּי ּון )ביאור
הַ ּ ָמ ֹ
קום ֶׁש ָ ּ

הלכה שם ד"ה יכול בשם חידושי רעק"א(.
ד( ִאם ִה ִ ּניחָ ם ְ ּבכַ ָ ּונָ ה ְ ּבחֹל ְולֹא הָ ָיה ַ ּד ְע ּת ֹו ְ ּבפֵ ר ּו ׁש
ֶׁש ִ ּי ּ ָׁשאֲ ר ּו ְ ּב ַׁש ָּבת ּו ְ ׁשכָ חָ ם ִמ ְק ֵרי ׁש ֹוכֵ חַ )משנה ברורה ח"י

בשם כתבי מהרא"י(ּ .ו ְל ַד ַעת הַ ּ ֵבית ֹיוסֵ ף אֲ ִפ ּל ּו ִה ִ ּניחָ ם
ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ָּכל ֶׁש ּלֹא הָ יָ ה ַ ּד ְע ּת ֹו ְ ּבפֵ ר ּו ׁש ֶׁש ִ ּי ּ ָׁשאֵ ר ָׁשם
קו ַ ּגם זֶה ה ּוא
ִ ּב ְכ ִניסַ ת ַׁש ָּבת ּו ְבבֵ ין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות ָׁשכַ ח ְל ַס ְּל ֹ
ִ ּב ְכלַ ל ָׁשכַ ח )משנה ברורה שם(.
ה( ְולֹא ִמ ְק ֵרי ָּב ִסיס אֶ ּ ָלא ִאם ּ ֵכן ִה ִ ּניח ָעלָ יו הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה
יחין ְ ּב ֶד ֶר ְך
טוב ,אֲ בָ ל ַמה ּׁ ֶש ּ ַמ ִ ּנ ִ
ַשב ָעלָ יו ְ ּב ֹ
ִ ּב ְ ׁש ִביל ֶׁש ִ ּי ְתי ּׁ ֵ
ילין ְלהָ ִ ׁשיב ְ ּב ֵתבָ ה חֲפָ ִצים אֵ ּל ּו ַעל
מו ֶׁש ְר ִג ִ
ַא ְק ַראי ְ ּכ ֹ
קום ְ ּב ׁש ּולֵ י
לו ֶרוַ ח ְלפַ נּ ֹות ְלכָ ל חֵ פֶ ץ ָמ ֹ
אֵ ּל ּו ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁש ֵאין ֹ
הַ ּ ֵתבָ ה ְ ּכהַ אי ַ ּג ְונָ א לֹא ֲח ִ ׁשיב ַמ ִ ּניח ֶא ּ ָלא ׁש ֹוכֵ חַ ּומֻ ּ ָתר
ְל ַט ְלטֵ ל חֵ פֶ ץ הַ ּ ֻמ ּ ָתר ַאחַ ר ֶׁש ִ ּנעֲ ר ּו הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה מֵ ָעלָ יוּ ,ו ִמ ָּכל
קום ,הַ ּ ֵתבָ ה גּ ּופָ א ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא הָ וֵ י ָּב ִסיס ְל ָדבָ ר הָ ָאס ּור
ָמ ֹ
ִאם הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה חָ ׁש ּוב ֹיו ֵתר ְו ָאס ּור ְל ַט ְל ְטלָ ּה ְ ּדהָ א ַעל ָּכל
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ּ ָפנִ ים ַ ּד ְע ּת ֹו הָ ָיה ֶׁש ִ ּי ְהיֶה מֻ ָּנח הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ַּב ּ ֵתבָ ה ,ח"א )משנה

ברורה סעיף קטן ח"י(.
ְו ַעל ּ ִפי זֶה ֹיוצֵ א ְ ּד ַמ ּ ָפה ֶׁש ַעל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ֶׁש ָעלֶ יהָ ֹנו ְת ִנין
]אף ַעל ַ ּגב ְ ּדלֹא נָ ְתנ ּו חַ ּל ֹות ַעל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ִל ְפנֵ י
רות ַ
הַ ֵּנ ֹ
ּ ֵבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות[ לֹא נַ עֲ שׂ ּו ָּב ִסיס ְל ָדבָ ר הָ ָאס ּור ְ ּדאֵ ין צָ ִר ְ
יך
ינו
ֶׁש ְּתהֵ א הַ ְּמ ֹנו ָרה ַ ּד ְו ָקא ַעל הַ ּ ַמ ּ ָפה אֶ ּ ָלא ַעל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ְו ֵא ֹ
לו ְלפַ נּ ֹות
יד ּה ַעל הַ ּ ַמ ּ ָפה אֶ ּ ָלא ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר ֹ
ַמעֲ ִמ ָ
ינו
או ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁשאֵ ֹ
מו ֹ
קום ְלהַ ְּמ ֹנו ָרה ְ ּבג ּוף הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ַע ְצ ֹ
ָמ ֹ
קוםּ ,ו ְל ִפיכָ ְך לֹא נַ עֲ ֵ ׂשית הַ ּ ַמ ּ ָפה
חו ֵׁש ׁש ְלפַ נּ ֹות לָ ּה ָמ ֹ
ֹ
נו ָרה ֶׁש ָעלֶ יהָ ֶׁש ּ ֶתאֱ סֹר ְ ּב ִט ְלט ּול )מגן אברהם,
ָּב ִסיס ְלהַ ְּמ ֹ
ֵש ַמ ְח ִמ ִירין )עיין
הגר"ז ,בית מאיר ,מו"ק( ְו ַאף ַעל ַ ּגב ְ ּדי ׁ

קום הַ ּצ ֶֹר ְך
קום ִ ּב ְמ ֹ
היטב שער הציון ש"ט כ"ד( ִמ ָּכל ָמ ֹ
כו ִלין ְלהָ ֵקל )משנה ברורה ח"י ,ובאורו בשער הציון שם(.
יְ ֹ
עוד ֹיום ִאם ַ ּד ְר ּכ ֹו ְ ּבכָ ְך
ו( אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ָדבָ ר ֶׁש ּלֹא י ַָדע ִמ ְ ּב ֹ
ֶׁש ִ ּי ְהיֶה ּ ֵכן הָ וֵ י ְ ּכ ַמ ִ ּניחַ ְולֹא ְ ּכ ׁש ֹוכֵ חַ
)מגֵ ן ַא ְב ָרהָ ם ְ ּב ֵׁשם
ָ

קעח

חלק א'

גון ִק ָּנה ֶׁשל ּ ַת ְרנְ גֹלֶ ת וְ י ֵׁש ָׁשם
פות ּו ִמ ְ ׁשנָ ה ְ ּבר ּו ָרה ָׁשם ְ ּכ ֹ
הַ ּת ֹוסָ ֹ
רוחַ א ֹו ָת ּה ֵּביצָ ה אֲ ס ּו ָרה ְ ּב ִט ְלט ּול ַאף ֶׁש ּלֹא
ֵּביצָ ה ֶׁש ּי ֵׁש ָּב ּה אֶ ְפ ֹ
קום ֵּכיוָ ן ֶׁש ֶ ּד ֶר ְך ה ּוא
עוד ֹיום ֶׁש ִ ּי ְהיֶה ָׁשם הַ ֵּביצָ ה ִמ ָּכל ָמ ֹ
י ַָדע ִמ ְ ּב ֹ
ְ ּבכָ ְך הָ וֵ י ְ ּכ ַמ ִ ּניחַ וְ לֹא ְ ּכ ׁש ֹוכֵ חַ וְ נַ עֲ ֶ ׂשה הַ ִ ּק ָּנה ָּב ִסיס לַ ֵּביצָ ה) ,עד

כאן שם(.
ז( ָמ ִצינ ּו ָּב ִסיס אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ִה ִ ּניחַ הֶ ּ ֵתר ַעל הָ ִא ּס ּור ָּכל ֶׁשהַ הֶ ּ ֵתר
ְמ ַׁש ּ ֵמ ׁש ְל ִא ּס ּור )פרי מגדים סימן ש"ח מ"ז בהקדמה לסימן

ד ,והניחו בצריך עיון(.
ח( לֹא ָא ְמ ֵרי ָּב ִסיס ְל ָדבָ ר הָ ָאס ּור אֶ ּ ָלא ִאם ּ ֵכן הַ הֶ ּ ֵתר
ְמ ַׁש ּ ֵמ ׁש ְל ִא ּס ּורְ ,ולֹא ֶׁשהָ ִא ּס ּור ְמ ַׁש ּ ֵמ ׁש ְלהֶ ּ ֵתר ִ ּכי ָאז
הָ ִא ּס ּור ָּבטֵ ל ְלגַ ּ ֵבי הַ הֶ ּ ֵתר )רנ"ט ס"א ומשנה ברורה סעיף
קטן ט' ,וסימן שי"א ס"ח ,ברמ"א ומשנה ברורה סעיף קטן

כט(.
ט( ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ְהיֶה ָּב ִסיס בעינן ֶׁש ִ ּי ְהיֶה מֻ ָּנח הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ַעל
פו
סו ֹ
תו ְו ַעד ֹ
הַ הֶ ּ ֵתר ְ ּבמֶ ֶׁש ְך ָּכל ּ ֵבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות ִמ ְּת ִח ּ ָל ֹ
ִ ּד ְבלָ או ֲה ִכי לֹא נַ עֲ ֵ ׂ
שית ָּב ִסיס ְל ָדבָ ר הָ ָאס ּור )פרי מגדים
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רע"ט א"א סוף סעיף קטן י"ד ,וש"ט משנה ברורה סעיף קטן

י"ט(.
או ֶׁשל ַּביִ ת ֶׁש ּ ָתל ּוי ָּב ּה חֵ פֶ ץ ֶׁשל
רון ֹ
י( ֶ ּדלֶ ת ֶׁשל ָא ֹ
ֲש ּובָ ה ִהיא
מֻ ְקצֶ ה מֻ ּ ָתר ִל ְפ ּתֹחַ ְו ִל ְס ּגֹר הַ ֶ ּדלֶ תִ ,מ ּ ַט ַעם ֶׁשח ׁ
הַ ֶ ּדלֶ ת ְו ֵאין ְ ּבטֵ לָ ה ְלגַ ּ ֵבי הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ֶׁש ּ ָתל ּוי ָּב ּה )סימן רע"ז

ומשנה ברורה סק"ז(.
יא( ִאם הֻ ַּנח ָעלָ יו הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ְ ּב ַׁש ָּבת אֲ ִפ ּל ּו ְל ַד ַעת הַ ְ ּב ָע ִלים
יחו ִאם ִנ ְס ּ ַת ּ ֵלק מֵ ָעלָ יו ַאחַ ר ָּכ ְך
או ָק ָטן ִה ִ ּנ ֹ
גון ֶׁש ָּנ ְכ ִרי ֹ
ְ ּכ ֹ
רו ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא )מגן אברהם ש"ח סק"נ ,הגר"ז
חוזֵר ְלהֶ ּ ֵת ֹ
ֹ

רו ִמן הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה
דו מֻ ָּנח ָעלָ יו מֻ ּ ָתר ְלנַ עֲ ֹ
עו ֹ
ש"י ,יא(ּ .ו ְב ֹ
לו ַאחַ ר ָּכ ְךְ ,ו ִאם צָ ִר ְ
מו ְו ִאי אֶ ְפ ָׁשר ְלנַ ֵער
קו ֹ
יך ִל ְמ ֹ
ּו ְל ַט ְל ְט ֹ
עוד הָ ִא ּס ּור ָעלָ יו )הגר"ז
לו ְ ּב ֹ
הָ ִא ּס ּור ִמ ָ ּיד מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ

קום
שם ,קצוה"ש קי"ב ח ,מגן אברהם רס"ה סק"ב( ּו ִמ ָּכל ָמ ֹ
לָ או ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא ה ּוא )כמבואר במגן אברהם ש"ח סק"נ,
משנה ברורה רס"ה סק"ט וסו"ס ש"י ,ותולדות שמואל דף

קפ

חלק א'

רוצֶ ה לָ צֵ את ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא ַי ִ ּניח ָעלָ יו ָ ּדבָ ר ֶׁשל
קצבְ (:והָ ֹ
הֶ ּ ֵתר הֶ חָ ׁש ּוב ֹיו ֵתר ּו ְמ ַט ְלטֵ ל הַ כּ ֹל יַחַ ד )משנה ברורה סו"ס

ש"י ,ועיין לקמן יח ,יט(.
רו לֹא ָא ְמ ִרינַ ן
יב( ִאם ִה ִ ּניח ָא ָדם ָ ּדבָ ר מֻ ְקצֶ ה ַעל ֶׁשל חֲבֵ ֹ
אוסֵ ר ַעל ֶׁשל
ְ ּדנַ עֲ ָ ׂשה ָּב ִסיס ְל ָדבָ ר הָ ָאס ּור ְ ּד ֵאין ָא ָדם ֹ
רו ֶׁש ּלֹא ִמ ַ ּד ְע ּת ֹו )רמ"א סימן ש"ט ס"ד(ְ ,ואֵ ין נ"מ ִאם
ֲחבֵ ֹ
או ֶׁשל הַ ּ ַמ ִ ּניח )הגר"ז ומשנה ברורה(.
הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ה ּוא ֶׁש ּל ֹו ֹ
רו ּו ִמן הַ ְּס ָתם ִניחָ א
טובַ ת חֲבֵ ֹ
יג( אֲ בָ ל ִאם ָע ָ ׂשה ּ ֵכן ְל ֹ
לֵ י ְ ּבזֶה נַ עֲ ָ ׂ
שה ָּב ִסיס )מגן אברהם ,תו"ש ,הגר"ז ,ח"א,
משנה ברורה כ"ז(.
יד( ּו ִב ְכהַ אי ַ ּג ְונָ א ֶׁש ַּנעֲ ָ ׂשה ָּב ִסיס ַעל יְ ֵדי אֶ חָ ד ֶׁש ָע ָ ׂשה
אות א' אֲ ִפ ּל ּו
רו אֶ ְפ ָׁשר ְלהָ ֵקל ַּב ִ ּדין הַ ַּנ"ל ֹ
טובַ ת חֲבֵ ֹ
ְל ֹ
ידא )דה"ח ,ומשנה ברורה שם(.
קום ּ ְפ ִס ָ
ֶׁש ּלֹא ִ ּב ְמ ֹ
ינו ָּב ִסיס אֶ ּ ָלא ְלהַ ּט ֹות ּו ְלנַ ֵער ְולֹא
טו( הָ א ְ ּדלָ א ְ ׁש ִרי ְ ּבאֵ ֹ
קום ַ ּד ְו ָקא ְ ּבצָ ִר ְ
יך ְלג ּוף הֶ חָ ִבית ְוהַ ַּכר
קום ְל ָמ ֹ
ְל ַט ְלטֵ ל ִמ ּ ָמ ֹ
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אֲ בָ ל ְ ּבצָ ִר ְ
קום הֶ חָ ִבית ְוהַ ַּכר ְולֹא ַמ ְס ּ ִפיק הַ ּ ָט ָיה
יך ִל ְמ ֹ
ְו ִנע ּור ְלזֶהּ ַ ,דהֲ לֹא צָ ִר ְ
קום ּ ָפנ ּוי ְלגַ ְמ ֵרי,
יך ֶׁש ִ ּי ְהיֶה הַ ּ ָמ ֹ
כול ְל ַט ְלטֵ ל
קוםָ ,י ֹ
תו ָמ ֹ
או ֹ
ְו ִאם יְ נַ ֵער הָ אֶ בֶ ן יִ ּ ָׁשאֵ ר ְ ּב ֹ
הֶ חָ ִבית ִעם הָ אֶ בֶ ן ֶׁש ָעלֶ יהָ ְל ָמ ֹ
קום ַאחֵ ר )ש"ט ס"ה ,וש"י(.
טז( ָ ּדבָ ר הַ ַּנעֲ ָ ׂשה ָּב ִסיס ְל ִא ּס ּור ּו ְלהֶ ּ ֵתר ְ ּדהַ יְ נ ּו ֶׁש ִה ִ ּניח
עוד ֹיום ַ ּגם ָ ּדבָ ר הַ ּ ֻמ ּ ָתר ְ ּב ִט ְלט ּול ְוהָ ָיה מֻ ָּנח ָׁשם ָּכל
ִמ ְ ּב ֹ
לו )ש"י ס"ח( אֲ בָ ל
ּ ֵבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות ִעם הָ ִא ּס ּור מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
ִ ּב ְתנַ אי ֶׁש ָ ּדבָ ר הַ ּ ֻמ ּ ָתר חָ ׁש ּוב ֹיו ֵתר ִמ ָ ּדבָ ר הָ ָאס ּור )שם(,
אֲ בָ ל ִאם ְ ׁשנֵ יהֶ ם ָׁש ִוין ָאס ּור )בית מאיר ,לבו"ש ,ח"א,

משנה ברורה ל"ג(.
תו הָ ָא ָדםְ :ו ִאם
או ֹ
ֲשיב ּות ּו ְג ֵד ָר ּה ּ ָתל ּוי ְל ִפי ֹ
ְו ִענְ ַין הַ ח ִ ׁ
לדידי הַ הֶ ּ ֵתר חָ ׁש ּוב ֹיו ֵתר מֻ ּ ָתרְ ,ו ִאם לָ או ָאס ּור )מגן
אברהם ,אליהו רבה ,הגר"ז ,ט"ז ,קצוה"ש קי"ב-י"ב ,משנה

ברורה ל"ג(.

קפב
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יז( ְו ַדע ְל ָךּ ְ :ד ַמה ּׁ ֶש ִה ִּתיר ּו ְל ַט ְלטֵ ל ְ ּכ ִלי הַ הֶ ּ ֵתר ִעם
לו ְ ּב ֵר ָרה ַאחֶ ֶרת
הָ ִא ּס ּור ְוהַ הֶ ּ ֵתר הַ ּ ֻמ ָּנ ִחים ָעלָ יו ַ ּד ְו ָקא ְ ּבאֵ ין ֹ
לו ְלנַ ֵער ִמ ָ ּיד ָּכל הַ ּ ֻמ ָּנח ָעלֶ יהָ
ְ ּדהַ יְ נ ּו ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר ֹ
רוצֶ ה
קום ֶׁש ֹ
לו ְל ָמ ֹ
ּו ְלהַ חֲזִ יר הַ הֶ ּ ֵתר ְלבַ ד ּת ֹו ְך הַ ְ ּכ ִלי ּו ְל ַט ְל ְט ֹ
ְ
לו צָ ִריך לַ עֲ שׂ ֹות ּ ֵכן )ש"י
לֵ הָ ֹנות מֵ הַ הֶ ּ ֵתר אֲ בָ ל ִ ּב ְדאֶ ְפ ָׁשר ֹ
ס"ח(.
ְוכֵ ן ְ ּבצָ ִר ְ
מו מֻ ּ ָתר ְל ַט ְלטֵ ל הַ ְ ּכ ִלי ִעם ְ ׁשנֵ יהֶ ם ָעלָ יו
קו ֹ
יך ִל ְמ ֹ
לו ְלנַ ֵער ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
יך ְל ָמ ֹ
ְ ּד ִאי אֶ ְפ ָׁשר ֹ
קום זֶה )שם( .אֲ בָ ל
ְ ּבצָ ִר ְ
לו ִאם ְמנַ ֵער ָּכאן
יך לַ ְ ּכ ִלי הַ ּ ַת ְח ּת ֹון ְולֹא ִא ְכ ּ ַפת ֹ
צָ ִר ְ
יך ְלנַ ֵער ְו ַאחַ ר ָּכ ְך ְמ ַט ְלטֵ ל הַ ְ ּכ ִלי ְלבַ ּד ֹו )שם( .אֲ בָ ל
לו הֶ ְפסֵ ד אֵ ין צָ ִר ְ
יך )משנה ברורה ש"י ,ל"ו(.
ִאם יִ ְהיֶה ֹ
ְוכֵ ן ְ ּבצָ ִר ְ
לו
יך ִל ְכ ִלי הַ הֶ ּ ֵתר )הַ ּ ֻמ ָּנח ַעל הַ ּ ַת ְח ּת ֹון( ְואֶ ְפ ָׁשר ֹ
ְל ַק ְח ּת ֹו ְלבַ ּד ֹו יַעֲ ֶ ׂשה ּ ֵכן )שם(.
חי( ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַת ְבנ ּו ְלהַ ִּתיר ְ ּבהָ יָ ה ָּב ִסיס ְל ִא ּס ּור ְוהֶ ּ ֵתר ַ ּד ְו ָקא
ְ ּבאֶ חָ ד מֵ אֳ פָ נִ ים ֶׁש ִ ּנזְ ְ ּכר ּו ְל ֵעיל ְ ּדהַ יְ נ ּו :א( ְ ּבהָ יָה צָ ִר ְ
יך
או ְ ּבצָ ִר ְ
יך
ְלהַ הֶ ּ ֵתר ֶׁש ְּל ַמ ּ ָטה )הַ יְ נ ּו הַ ְ ּכ ִלי ֶׁש ַּנעֲ ָ ׂשה ָּב ִסיס( ,ב( ֹ
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ְלהַ הֶ ּ ֵתר ֶׁש ְּל ַמ ְעלָ ה )הַ ּ ֻמ ָּנח ִעם הָ ִא ּס ּור ַעל ְ ּכלִ י הַ הֶ ּ ֵתר ֶׁש ְּל ַמ ּ ָטה(,
או בּ צָ ִר ְ
מו.
קו ֹ
יך ִל ְמ ֹ
ג( ֹ
ידת הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה גּ ּופָ א ֶׁש ּלֹא
חו ֵׁש ׁש ַרק ִמ ּׁש ּום ּ ְפ ִס ַ
אֲ בָ ל ִאם ֹ
יִ ְגנְ ב ּום ֹ
או ֶׁש ּלֹא יִ ּ ָפסֵ ד ָּכאן אֲ ִפ ּל ּו נִ ע ּור ְלבַ ד ָאס ּור )מגן
אברהם סימן ש"ט ס"ד ,ומובא במשנה ברורה י"ד ,ועיין שם

לו הַ ִ ּנע ּור
בשער הציון י"ז(ִ .ויצֻ ּיַר ָ ּדבָ ר זֶה ֶׁש ּי ֹו ִעיל ֹ
קום ֶׁש ִ ּנ ְראֶ ה ְל ֵעין
גון ֶׁש ַע ְכ ָׁשו מֻ ּ ָטל ְ ּב ָמ ֹ
ְל ִה ָּנצֵ ל ִמ ְ ּגנֵ בָ הּ ְ :כ ֹ
יה ְ ּכ ִלי ֶׁש ִ ּי ְת ַע ּ ֵלם ִמן הָ ַעיִ ן,
רוצֶ ה ְלנַ עֲ ֹ
כּ ֹל ְו ֹ
רו ְו ִל ְכ ּפ ֹות עֲ לֵ ּ
יה
ְוכֵ ן "הֶ ְפסֵ ד" יְ צֻ ּיַר ִ ּב ְכ ֵעין זֶה ֶׁשהַ ְ ּג ָׁש ִמים ּד ֹו ְל ִפין עֲ לֵ ּ
ְו ַעל יְ ֵדי הַ ִ ּנע ּור ְו ִכ ּס ּוי יִ ָּנצֵ ל.
פו מֻ ּ ָתר אֲ ִפ ּל ּו
ינו ְמ ַט ְלטֵ ל ַּב ָ ּי ַדיִ ם ַרק ְ ּבג ּו ֹ
קום ְ ּבאֵ ֹ
ּו ִמ ָּכל ָמ ֹ
ְלצ ֶֹר ְך הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה )משנה ברורה ש"ט י"ד(.
יט( ְו ַדע ֶׁש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַת ְבנ ּו ּובֵ ַא ְרנ ּו ְ ּב ִדין ְ ּכ ִלי הַ ַּנעֲ ָ ׂשה
ָּב ִסיס ְל ִא ּס ּור ּו ְלהֶ ּ ֵתרֶׁ ,ש ּ ֵפר ּו ׁש ֹו ֶׁשהָ ִא ּס ּור ְוהַ הֶ ּ ֵתר הָ י ּו
יה ּ ֵבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות ,ה ּוא הַ ִ ּדין ִ ּב ְכ ִלי ֶׁש ַּנעֲ ָ ׂשה ָּב ִסיס
עֲ לֵ ּ
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אות י"אִ ,מיה ּו ַע ּיֵן ָׁשם
ְל ִא ּס ּור ְוהֶ ּ ֵתר ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּכ ִד ְל ֵעיל ֹ
לות י ֵׁש ַּב ַּנעֲ ֶ ׂשה
קו ֹ
ְ ּדלָ א ְ ּדמֵ י אהדדי ְלגַ ְמ ֵריִ ּ ,פי ְ ּדהַ ְר ּ ֵבה ֹ
יכא ָׁשם ַרק הָ ִא ּס ּור ,דליתנהו
ָּב ִסיס ְ ּב ַׁש ָּבת ְל ִא ּס ּור ְולֵ ָּ
ִ ּב ְכ ִלי ֶׁש ַּנעֲ ָ ׂ
שה ָּב ִסיס ּ ֵבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות ְל ִא ּס ּור ְלבַ ד )עיין
שם(.
בוא ּו ְלז ְַלזֵל
יכין ִליזָהֵ ר ְ ּב ֵעת ֶׁש ְּמנַ עֲ ִרין ֶׁש ּלֹא ָי ֹ
כ( ְצ ִר ִ
ינו ְ ּכ ִאי אֶ ְפ ָׁשר
ְ ּב ִא ּס ּור ַאחֶ ֶרת ְ ּד ַׁש ָּבתּ ,ו ִב ְד ִאי אֶ ְפ ָׁשר ָאז ִ ּד ֹ
קום ַאחֵ ר ְ ּב ִלי ִנע ּורְ ,ל ֻד ְג ָמא:
ְלנַ ֵער דשרינן ְל ַט ְלטֵ ל ְל ָמ ֹ
רות
תו ְך הַ ַּכ ְל ָּכלָ ה ִאם הַ ּ ֵפ ֹ
רות ְואֶ בֶ ן ְ ּב ֹ
ַּכ ְל ָּכלָ ה ְמלֵ ָאה ּ ֵפ ֹ
מו ּ ַת ּפ ּו ִחים ְו ַא ָ ּג ִסים ְוכַ ּי ֹוצֵ א ְ ּד ָאז
אֵ ין נִ ְפ ָס ִדין ְ ּכ ֶׁש ְ ּינַ ֵער ְ ּכ ֹ
ינו ֶׁש ְ ּינַ ֵער הַ כּ ֹל ֶׁש ִ ּי ּפֹל ִמ ּ ֶמנּ ּו הָ אֶ בֶ ן ְו ַאחַ ר ָּכ ְך ַי ֲחזֹר
ִ ּד ֹ
קום הַ ִ ּנ ְצ ָר ְך,
יט ְל ְטלֵ ם לַ ּ ָמ ֹ
תו ְך הַ ַּכ ְל ָּכלָ ה ִו ַ
רות ְל ֹ
ְויִ ּ ֵתן הַ ּ ֵפ ֹ
אֲ בָ ל צָ ִר ְ
יך ִליזָהֵ ר ְ ּב ֵעת הַ ִ ּנע ּור ֶׁש ּלֹא יִ ְת ּ ַפ ְ ּזר ּו ַאחַ ת הֵ ָּנה
תו ְך
או ָתם ְולַ הֲ נִ יחָ ם ְ ּב ֹ
ְו ַאחַ ת הֵ ָּנה ְ ּד ָאז ָאס ּור ְללַ ֵ ּקט ֹ
הַ ַּכ ְל ָּכלָ ה ִמ ּׁש ּום ע ּו ְב ָדא ְ ּדחֹל )כמבואר בסוף סימן של"ה,
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ובתו"ש סימן ש"ט ,ומשנה ברורה ש"ט י"א( ּו ְב ִאי אֶ ְפ ָׁשר
ָאז לֹא יְ נַ ֵער )האחרונים(.
יה ִא ּס ּור ּ ֵבין
כא( ִ ּדין ָּב ִסיס דנין ִ ּב ְכ ִלי ֶׁשהָ ָיה עֲ לֵ ּ
הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁש ַאחַ ר ּ ֵבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות ִנ ְס ּ ַת ּ ֵלק הָ ִא ּס ּור
לו ,דמיגו דאיתקצאי ְלבֵ ין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות
רוצֶ ה ָאז ְל ַט ְל ְט ֹ
ְו ֹ
איתקצאי ְלכ ּו ּ ֵלי ֹיו ָמא )ש"י ס"ז(.
דול ְ ּב ִע ְניַן ָּב ִסיס ְל ִא ּס ּור ְוהֶ ּ ֵתר ְ ּדחֵ פֶ ץ
עוד ְ ּכלָ ל ָ ּג ֹ
כב( ֹ
הַ ְמיֻחָ ד ְל ִ ׁש ּמ ּו ׁש מֻ ְקצֶ ה לֹא מֵ הָ נֵ י ִאם יַעֲ ֶ ׂש ָּנה ְל ִפי ָׁש ָעה
גון נֵ ר
יש ִא ּס ּור ְ ּכ ֹ
ָּב ִסיס ַ ּגם ְלהֶ ּ ֵתר ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ְּמיֻחָ ד ְל ַת ְ ׁש ִמ ׁ
יה לֹא מֵ הָ נֵ י ִאם יִ ּ ֵתן ַעל הַ ֵּנר
ֶׁש ְּמיֻחָ ד ְל ֶׁש ּי ְַד ִליק ּו עֲ לֵ ּ
]שה ּוא
ֶׁ
ק ֶֹדם ּ ֵבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות ָ ּדבָ ר הֶ חָ ׁש ּוב מֵ הַ ּ ַׁש ְלהֶ בֶ ת
הָ ִא ּס ּור[ )הגר"ז רע"ט ד ,קצוה"ש קי"ב ו(ְ ,וה ּוא הַ ִ ּדין ְל ִכיס
עוד
עות )בל"א בערז"ל( לֹא מֵ הָ נֵ י ַמה ּׁ ֶש ִ ּי ּ ֵתן ִמ ְ ּב ֹ
הַ ְמיֻחָ ד ְל ָמ ֹ
עות
ֲש ּו ִבים ֹיו ֵתר מֵ הַ ּ ָמ ֹ
כו הַ ח ׁ
תו ֹ
ֹיום ְ ׁש ָאר ְ ּדבָ ִרים ְ ּב ֹ
אות ט"ו(.
)קצוה"ש קי"ב ,בדה"ש ֹ

קפו

חלק א'

כג( ַע ּיֵן ְ ּב ִדינֵ י מֻ ְקצֶ ה ֶׁשהֶ אֱ ַר ְכ ִּתי ְ ּבפֶ ֶרק ְמיֻחָ ד ַּבנּ ֹו ֵ ׂשא
דו ִמ ּ ַט ַעם ָּב ִסיס.
סו ֹ
עות" ֶׁש ְ ּי ֹ
"כיס הַ ְמיֻחָ ד ְל ָמ ֹ
ִּ

Nâw
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ּ ֶפ ֶרק י"ג
ִ ּדינֵי מֻ ְקצֶ ה וְ ִטלְ ט ּולִ ים
או ְכ ִלין הָ ְרא ּויִ ין לַ אֲ ִכילַ ת ָא ָדם מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְטלָ ן
א( ָּכל ֹ
ְ ּב ַׁש ָּבת אֲ ִפ ּל ּו ֶׁש ּלֹא ְלצ ֶֹר ְך ְ ּכלָ ל )סימן ש"ח סעיף ד( .וַ אֲ ִפ ּל ּו
קום ַאחֵ ר )שולחן ערוך הגר"ז
חו ָרה ְל ָמ ֹ
הו ִליכָ ן ִל ְס ֹ
עו ְמ ִדין ְל ֹ
ֹ

סימן ש"י אות ב' ומשנה ברורה שם( ,אֲ בָ ל ַמאֲ כַ ל ְ ּבהֵ ָמה
ְ
עוף ָאס ּור ֶׁש ּלֹא ְלצ ֶֹרך ְ ּכלָ ל )פרי מגדים ש"ח א"א
חַ ָ ּיה ְו ֹ
סק"י(.
מות ּופֵ ר ּו ִרין מֵ ַעל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן יִ נְ הֲג ּו
ב( ְ ּבסֵ ֶדר הַ עֲ בָ ַרת עֲ צָ ֹ
רות הָ ְרא ּו ֹיות ְל ַמאֲ כַ ל
מות ּו ְק ִל ּ ֵפי ּ ֵפ ֹ
ָּככָ הֵ ּ :פר ּו ִרין וַ עֲ צָ ֹ
ְ ּבהֵ ָמה מֻ ּ ָתר ְלהַ עֲ ִביר ַּב ָ ּי ַדיִ םְ ,ו ִאם ֵאין ְרא ּויִ ין ִל ְבהֵ ָמה
יצים אֲ ס ּו ִרין ְ ּב ִט ְלט ּול ּ ֵבין
גוזִ ים ּו ְק ִל ּ ֵפי ּ ֵב ִ
גון ְק ִל ּ ֵפי אֱ ֹ
ְ ּכ ֹ
גון סַ ִ ּכין אֶ ּ ָלא
דו ְ ּכ ֹ
דו ּ ֵבין ַעל יְ ֵדי ָ ּדבָ ר ַאחֵ ר ֶׁש ְ ּב ָי ֹ
ְ ּב ָי ֹ
לות מֵ אֲ לֵ יהֶ ןְ ,וצָ ִר ְ
יך
או הַ ּ ַמ ּ ָפה ְו ֹנו ְפ ֹ
ְמנַ ֵער אֶ ת הַ ּ ַט ְבלָ א ֹ
רוב ְלהַ ּׁ ֻש ְלחָ ןְ ,ו ִאם י ֵׁש
קום הַ ּ ֻמ ְכ ָׁשר ָּכל הַ ָ ּק ֹ
ְלנַ עֲ ָרן ְ ּב ָמ ֹ

קפח
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קום
או הַ ְּק ָע ָרה מֻ ּ ָתר ְל ַט ְלטֵ ל ַעד ָמ ֹ
ּ ַפת ַעל הַ ּ ַמ ּ ָפה ֹ
לות לַ ּ ַפת )קצוה"ש סימן קי"א אות
רוצֶ ה ְ ּדהַ ְּק ִל ּפ ֹות ְ ּבטֵ ֹ
ֶׁש ֹ

ד' על פי שולחן ערוך הגר"ז ואחרונים(.
ְוהַ ְמ ַד ְק ֵדק ַמ ִ ּניח ְקצָ ת ָּב ָ ׂשר ַעל הָ ֶעצֶ ם ְ ּד ָאז ֵאין ׁש ּום
ּ ִפ ְק ּפ ּוק )עיין משנה ברורה סעיף קטן קי"ד בשם המאירי(.
עוף הַ ְּמצ ּויִ ים מֻ ּ ָת ִרים
ינו ָרא ּוי אֶ ּ ָלא ְלחַ ָ ּיה ְו ֹ
ג( ַמאֲ כָ ל ֶׁשאֵ ֹ
עוףּ ,ופֵ ר ּו ׁש ְמצ ּויִ ים
או ֹ
לו חַ ָ ּיה ֹ
ְ ּב ִט ְלט ּול ַאף ְל ִמי ֶׁשאֵ ין ֹ
ילין ְ ּבכָ ְךְ ,ו ִאם
הַ יְ נ ּו ֶׁש ֶ ּד ֶר ְך ְס ָתם ְ ּבנֵ י ָא ָדם ְלגַ ְ ּדלָ ם ּו ְר ִג ִ
עוף ֶׁשאֵ ין ְמצ ּויִ ין ָאז ַ ּד ְו ָקא ִאם
ינו ָרא ּוי אֶ ּ ָלא ְלחַ ָ ּיה ְו ֹ
אֵ ֹ
לו )שם אות ה(.
עוף מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
תו ִמין חַ ּיָה ְו ֹ
או ֹ
לו מֵ ֹ
י ֵׁש ֹ
או ְכ ִלין ְ ׁש ִרי ְל ַט ְלטֵ ל ֶׁש ּלֹא ְלצ ֶֹר ְך ְ ּכלָ ל
ד( ַאף ַעל ַ ּגב ְ ּד ֹ
עו ְמ ִדין ְלהָ ִריחַ ָאס ּור ְל ַט ְלטֵ ל ֶׁש ּלֹא
אֲ בָ ל ִמינֵ י ְ ּב ָ ׂש ִמים הָ ֹ
אכ ּת ֹו ְלהֶ ּ ֵתר )שם בבדה"ש
ְלצ ֶֹר ְך ְ ּכלָ ל ְו ִדינָ ן ִ ּכ ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
אות כ"ב(.
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ה( ַמ ּצ ֹות ִמ ְצוָ ה ֶׁשהֵ ִכין לַ ּ ֵס ֶדר ָאס ּור ְל ַט ְלטֵ ל ְ ּב ַׁש ָּבת ִל ְפנֵ י
ּ ֶפסַ ח )פרי מגדים סימן ש"ח א"א סק"י ,וגם בסימן תמ"ד
א"א סק"א ,וספר דבר משה מהד"ת סימן צ"ח אות מ ,ובספר
ייטב פנים בשם הפרי חדש ,ועוד עיין שו"מ מהד"ת ח"ב סוף
סימן ע"ז ,הג מהרש"ק תמ"ד ג' ותע"א א ,מעדנ"ש קי"ג יא,

ובא"א בוטשאטש סימן ש"ח(.
לו ַרק ֶׁש ּי ֵׁש נָ הֲג ּו ּ ֵכן מֻ ּ ָתר
ו( ָ ּדבָ ר ֶׁשאֵ ין ִא ּס ּור ְל ָא ְכ ֹ
ְ ּב ִט ְלט ּול )אליהו רבה תמ"ד ג ,שבה"ש מלאכת זורע,

מהרש"ק שם(.
מו טֶ בֶ ל
מו ְ ּכ ֹ
ז( ַמאֲ כָ ל הָ ָאס ּור ַ ּגם ַּבהֲ נָ ָאה אֲ ִפ ּל ּו ַרק ְ ּב ֹיו ֹ
פו ְו ָאס ּור ְ ּב ִט ְלט ּול אֲ ִפ ּל ּו
ינו ְ ּכמֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת גּ ּו ֹ
או ֹנולַ ד ִ ּד ֹ
ֹ
מו )פרי מגדים מש"ז ש"ח סעיף קטן כ"ה,
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
הגר"ז ש"ח ט(.
או ּ ֶכלֶ ב ָמצ ּוי
ח( ַמאֲ כָ ל הָ ָאס ּור ַרק ַּבאֲ ִכילָ ה ִאם נָ ְכ ִרי ֹ
או ְ ּב ַ ׂשר ְט ֵרפָ ה
גון ְס ָתם יֵינָ םֹ ,
קוםְ ,וגַ ם ָרא ּוי לָ הֶ ם ְ ּכ ֹ
ַּב ּ ָמ ֹ

קצ

חלק א'

)ל ַעכּ ּו"ם( ְ ׁש ִרי ְל ַט ְלטֵ ל )סימן דה"ח דיני מוקצה סימן
ְמבֻ ּ ָׁשל ְ

א' אות ט ,ותול"ש סימן צ"ט אות ב(.
גון
ט( ָּב ָ ׂשר חַ י אֲ ִפ ּל ּו לֹא ִנ ְמלַ ח עֲ ַדיִ ן ֶׁשל ִמין הָ ַר ְך ְ ּכ ֹ
לו )ש"ח סל"א( ,אֲ בָ ל ְ ּב ַ ׂשר ְ ּבהֵ ָמה
ֹיונָ ה ּובַ ר ַא ָ ּו ָזא מֻ ּ ָתר ִל ְּט ֹ
ָאס ּור ַרק ִ ּב ְ ׁש ַעת הַ ְ ּדחָ ק ְ ׁש ִרי )כן הכריע במשנה ברורה שם

בין פלוגתת הט"ז ומגן אברהם ,עיין שם(.
תוכָ ן
ינין ֶׁש ּי ֵׁש ְ ּב ֹ
לויְ מֶ ע"ן ְוכֵ ן ְ ּבכָ ל הַ ַ ּג ְר ִע ִ
י( ַ ּג ְר ִעינֵ י ְפ ֹ
אֹכֶ ל י ׁ
ֵש ְלהָ ֵקל ְ ּב ִט ְלט ּולָ ן )ביאור הלכה סימן ש"ח סעיף
ל(.
יא( ַ ּג ְר ִעינֵ י ּ ַת ּפ ּו ִחים ְו ַא ָ ּג ִסים ַ ּגם ּ ֵכן מֻ ּ ָת ִרין ְ ּב ִט ְלט ּול ּ ֵכיוָ ן
ֶׁש ְרא ּויִ ין ַ ּגם לָ ָא ָדם ְונֶ אֱ כָ ל ִל ְפ ָע ִמים ִעם הַ ּ ְפ ִרי )ביאור

הלכה שם(.
ֵש ְלהַ ִּתיר ַעל ּ ִפי זֶה ַ ּג ְר ִעינֵ י עֲ נָ ִבים )תולדות
ְוכָ ל ֶׁש ּ ֵכן ֶׁש ּי ׁ

שמואל סימן צ"ט אות ג(.
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רות ִאם ְרא ּויִ ין ַעל ָּכל ּ ָפ ִנים
יב( ְוכֵ ן ַ ּג ְר ִעינֵ י ְ ׁש ָאר ּ ֵפ ֹ
ְל ַמאֲ כַ ל ְ ּבהֵ ָמה ְ ׁש ִרי ְל ַט ְל ְטלָ ן )ביאור הלכה שם(.
או אֵ צֶ ל
או ּ ֶבחָ צֵ ר ִל ְפנֵ י הַ ַּביִ ת ֹ
יג( ָּכל ָ ּדבָ ר ְמטֻ ָּנף ַּב ַּביִ ת ֹ
תוכָ ּה ּ ָת ִדיר ֶׁש ּ ַמ ְק ּ ִפ ִידין ָעלָ יו ֶׁש ּלֹא
הַ ַּביִ ת ֶׁש ּי ֹוצֵ א ְו ִנ ְכנָ ס ְל ֹ
או ּ ֵבית הַ ִ ּכ ּ ֵסא
יאם לָ ַא ְ ׁש ּ ָפה ֹ
הו ִצ ָ
יְ הֵ א בּ ֹו ִטנּ ּוף מֻ ּ ָתר ְל ֹ
ְ ּב ָי ָדיו )שולחן ערוך הגר"ז ש"ח ,ע"ב(.
חוק הַ ַּכ ּד ּו"ר( ְל ִענְ ַין ְק ַט ִ ּנים ּו ְק ַטנּ ֹות
יד( ָּבא"ל ִ ׁשילֶ ע"ן )שְׂ ֹ
חות )כמו שכתב הרמ"א בסימן ש"ח
ְ ּכבָ ר נִ ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ֶׁש ּלֹא ִל ְמ ֹ
סעיף מ"ה ,ורש"ל בים של שלמה סימן ל"ז ,ובשולחן ערוך
הגר"ז אות פ"ג ,ובט"ז סימן תקי"ח ס"ב ,ומגן אברהם שם,

לום ֶׁש ָ ּי ֵק ּל ּו ָּב ּה
קום חָ ס ְו ָׁש ֹ
וקצוה"ש סימן ק"י י( ִמ ָּכל ָמ ֹ
חוק וַ אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ֹ ְ
תוך הַ ַּביִ ת )בט"ז שם בשם רש"ל
דו ִלים ִלשְׂ ֹ
ְ ּג ֹ
דלגדולים מנהג רע הוא ,ואם אישר חילי אבטליני ,עכ"ל,
וכעין זה במחצית השקל סימן ש"ח בשם רש"ל ,עיין שם,
ובבית יוסף ש"ח בשם ירושלמי פ"ב דתענית דטור שמעון יש
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אומרים שחרב על שהיו משחקין בכדור ,וכן הוא במדרש רבה

איכה פ"ב(.
יש ּו
ֲרו ִנים ַמה ּׁ ֶש ִה ְר ִע ׁ
טו( ְו ַא ְע ִּתיק אֵ יזֶה ְק ָט ִעים ִמ ִּס ְפ ֵרי ַאח ֹ
חוק הַ ַּכ ּד ּור ְ ּב ַׁש ָּבתּ ִ ,כי ִמ ּ ֶמנּ ּו יִ ְל ְמד ּו ְל ִה ְת ַרחֵ ק
ְ ּב ִע ְנ ַין שְׂ ֹ
חוק ּו ְלבַ ּל ֹות ֹיום ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש ְ ּב ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש
ִמ ָּכל ִמינֵ י שְׂ ֹ
דונֵ נ ּו:
דו ׁש הַ ּי ֹום לַ אֲ ֹ
ְלבַ דּ ִ ,כי ָק ֹ
ְ ּבבַ ֵ ּדי הַ ּׁ ֻ
אות ט"ז( ְוז"לּ :ו ְל ַד ַעת הַ ּ ַמ ִּת ִירין
ש ְלחָ ן )סימן ק"י ֹ
חוק הַ ַּכ ּד ּור ְ ּבבַ ת? ,צָ ִר ְ
לו ַמר ּ ֵפר ּו ׁש הַ יְ ר ּו ַׁש ְל ִמי
יך ֹ
שְׂ ֹ
חוק הַ ַּכ ּד ּור( ְל ִפי
עון? ַּבעֲ ֹוון שְׂ ֹ
ְוהַ ִּמ ְד ָר ׁש ַר ָּבה ) ְּכ ֶׁשחָ ַרב טוּר ִ ׁש ְמ ֹ
חוק הַ ַּכ ּד ּור ְק ִביע ּות ְל ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש יִ ְהי ּו ְמבַ ִּלים
ֶׁש ָעשׂ ּו שְׂ ֹ
חוק ִ ּכי אֲ ִפ ּל ּו הַ ּ ַמ ִּת ִירין לֹא
דו ׁש ִ ּבשְׂ ֹ
הַ ְ ּז ַמן ֶׁשל ֹיום הַ ָ ּק ֹ
ִה ִּתיר ּו אֶ ּ ָלא ְ ּב ַא ְק ַראי ֶׁשאֵ ין ְ ּבכַ ּד ּור ִא ּס ּור מֻ ְקצֶ ה אֲ בָ ל
דו ׁש ְ ּב ִח ּׁש ּוק
הו ִציא זְ ַמן הַ ָ ּק ֹ
חָ ִלילָ ה לַ עֲ שׂ ֹות ִמ ּזֶה ְק ִביע ּות ְל ֹ
בוד ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש
ֶׁשל ְ ּדבָ ִרים ְ ּבטֵ ִלים ְואֵ ין ְל ָך זִ ְלז ּול ִ ּב ְכ ֹ
בוד ַׁש ָּבת
ֹיו ֵתר ִמ ּזֶה ְוכ ּו' " ּו ִב ְ ׁש ִביל הַ ִ ּז ְלז ּול הַ ְּת ִמ ִידי ִ ּב ְכ ֹ
או ָת ּה ִ ּב ְמלָ אכָ ה נִ ְג ַרם לָ הֶ ם
ק ֶֹד ׁש ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ּלֹא ִח ְּלל ּו ֹ
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הום
הַ חֻ ְר ָּבן רח"ל"ְ ,והַ ְ ּדבָ ִרים ֹנו ְק ִבים ְו ֹיו ְר ִדין ַעד הַ ְּת ֹ
ְל ִה ְתבּ ֹונֵ ן ַעד הֵ יכָ ן ְק ֻד ּ ָׁש ָת ּה ֶׁשל הש"ק ִ ּכי אֲ ִפ ּל ּו ְל ַד ַעת
חוק הַ ַּכ ּד ּור ְ ּב ַׁש ָּבת אֵ ין בּ ֹו ֶא ּ ָלא ִא ּס ּור מֻ ְקצֶ ה
או ְס ִרין שְׂ ֹ
הָ ֹ
עון ֶׁשהָ ָיה
ִמ ְד ַר ָּבנָ ן ְוהָ עֲ בֵ ָרה ַעל זֶה ָ ּג ְר ָמה חֻ ְר ָּבן ְלט ּור ִ ׁש ְמ ֹ
יפות ֶׁשל ּ ִפ ּת ֹו ֵתי לֶ חֶ ם לַ עֲ נִ ִ ּיים ְ ּבכָ ל
אות ְ ּכ ִפ ֹ
מו ִציא ג' מֵ ֹ
ֹ
ֶע ֶרב ַׁש ָּבתְ ,וגַ ם מ ּוכָ ח ֶׁשהָ י ּו ׁש ֹו ְמ ִרים הַ ּ ַׁש ָּבת ִ ּב ְפ ָר ִטים
אֲ חֵ ִרים ְוכ ּו' ּו ִמ ּ ְפנֵ י ָע ֹוון מֻ ְקצֶ ה ָּבא עֲ לֵ יהֶ ן הַ חֻ ְר ָּבן ,עכ"ל.
אות רנ"ט ְוז"לְ :וכָ ל ִמי ֶׁש ִ ּי ְר ַאת
ימן ָׁש"ח ֹ
ְ ּבכַ ף הַ חַ ִ ּיים ִס ָ
תות
ד' ַעל ּ ָפנָ יו יִ ְתבּ ֹונֵ ן ְ ּב ָמה ֶׁש ָא ְמר ּו ז"ל לֹא נִ ְּתנ ּו ַׁש ָּב ֹ
טוב ְליִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ּ ָלא לַ עֲ סֹק ָּבהֶ ם ַּב ּת ֹו ָרה ְו ִאם ּ ֵכן
ְו ֹיום ֹ
אֵ ְ
דו ָׁשה אֲ ֶׁשר
יך יַעֲ זֹב ְ ּב ֹיום הַ ּק ֶֹד ׁש הַ ּזֶה אֶ ת הַ ּת ֹו ָרה הַ ְּק ֹ
לֹא י ַַע ְרכֶ ָּנה זָהָ בְ ,ולַ עֲ סֹק ַּב ֲהבָ ִלים הַ ְמ ַט ְּמ ִאים אֶ ת נֶ פֶ ׁש
עולֶ ה שְׂ כַ ר ִל ּמ ּוד ַׁש ָּבת ְו ֹיום
הַ ְּק ֻד ּ ָׁשהּ ,ו ִמי ֹיו ֵד ַע ַּכ ּ ָמה ֹ
טוב ֹיו ֵתר מֵ חֹל ,עכ"ל.
ֹ
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אתי ְּת ׁש ּובָ ה
אות א' ְוז"לּ :ו ָמצָ ִ
ְ ּב ִב ְר ּ ֵכי ֹיוסֵ ף סימן של"ח ֹ
אמי מ ּובָ א ְוכ ּו' ֶׁש ָאס ּור
ְ ׁשלֵ ָמה ְלהָ ַרב כמהר"ר יְ ה ּו ָדא חָ ִ
ִלשְׂ חֹק ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ִה ְס ִ ּכימ ּו ִע ּמ ֹו הָ ַרב הֶ חָ ִסיד הַ ְמפֻ ְר ָסם
יזוןּ ,ו ִמ ּ ִפיהֶ ם
או ֹ
מוהר"ר חַ ִ ּיים ַּכ ּפ ּו ִסי ְוהָ ַרב מהר"ם ָ ּג ִ
טויֵי הַ ְפלֵ א וָ פֶ לֶ אְ ,והַ ַ ּגם
לוכ ּו ִל ְבז ּויֵי ּו ְל ַא ְל ֹ
לַ ּ ִפ ִידים יַהֲ ֹ
דולֵ י
דולָ ה ְ ּבח ֶֹׁשן ִמ ְ ׁש ּ ָפט ש"ע ָּכ ַתב ִ ּד ְג ֹ
ֶׁשהָ ַרב ְ ּכנֶ סֶ ת הַ ְ ּג ֹ
דולֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּדוַ ַ ּדאי ַמעֲ ֵ ׂשיהֶ ם
יִ שְׂ ָראֵ ל נִ ְט ּ ְפל ּו בּ ֹו הַ ַּנח ִל ְג ֹ
חו ָרה ּו ִמ ּׁש ּום
חו ִלים ְ ּבח ִֹלי הַ ּ ְ ׁש ֹ
ְל ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ְ ּדאֶ ְפ ָׁשר ַ ּדהֲ וֵ י ֹ
ְרפ ּו ָאה לאסוחי דעתייהו ולמיהדר אתלמודייהו ְוכַ ּי ֹוצֵ א
סוף הרדב"ז ח"ה.
ְוכ ּו' ,עכ"לְ ,והַ ְּת ׁש ּובָ ה נִ ְד ּ ַפס ְ ּב ֹ
עוד ְ ּדהַ ָמ ְר ְ ּדכַ י
ברדב"ז ח"ה מֵ ִביא ְּת ׁש ּובָ ה הַ ַּנ"ל ְוכ ּו' ָׁשם ֹ
עוסֵ ק ָּבהֶ ם ה ּוא
טוב ֶעלֶ ם ז"ל ָּכ ַתב ֶׁשהָ ֹ
ְ ּב ֵׁשם הר"ר ֹיוסֵ ף ֹ
עוסֵ ק ְ ּבחֻ ְר ָּב ֹנו
בו ּו ִבנְ יָ ֹנו ְו ֹ
עולָ ם ְויִ ּׁש ּו ֹ
ְ ּבנִ ּד ּוי ֶׁש ּ ַמ ִ ּניח חַ ּיֵי ֹ
צות
לות ִנ ְמ ָר ֹ
ְוכָ ל ֶׁש ּ ֵכן ְ ּב ֹיום ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁשְ ,וכָ ַתב ְקלָ ֹ
אות דְ ,וכַ ף
לַ ְמ ַ ׂשחֵ ק ְ ּבכָ ל ִמינֵ י ֻק ִ ּב ָ ּיא ,מ ּובָ א בפתה"ד ֹ
אות ל"ט.
הַ חַ ִ ּיים של"ח ֹ
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דות ְ ׁשמ ּואֵ ל ח"ג ַ ּדף קצ"ו ָמחָ א מֵ ָאה עוכלי
תו ְל ֹ
ּו ְב ֹ
בעוכלי ַעל הַ ַּכ ּד ּו ִרים ֶׁש ִ ּנ ְתחַ ְ ּד ׁש ּו ִ ּבזְ ַמ ֵּננ ּוְ ,וכָ ַתב ְ ּבזֶה
חוק הַ ַּכ ּד ּור ָאס ּור
)אם שְׂ ֹ
הַ ּ ָל ׁש ֹוןְ :ונ"ל ְ ּד ַעד ָּכאן לֹא פליגִ ,

חוק
או מֻ ּ ָתר( אֶ ּ ָלא ְ ּבהַ ַּכ ּד ּו ִרים הַ ְּק ַט ִ ּנים הָ עֲ שׂ ּויִ ין ִלשְׂ ֹ
ֹ
או
עושִׂ ין ִ ּבזְ ַמ ֵּננ ּו ִמגּ ּו ִמ"י ֹ
ִלילָ ִדים ,אֲ בָ ל הַ ַּכ ּד ּו ִרים ֶׁש ֹ
דו ִלים ֶׁש ְּמ ַ ׂשח ֲִקין ָּבהֶ ם ָּב ֶרגֶ ל הַ ִ ּנ ְק ָרא
ִמ ּ ְ ׁש ָאר ִמינִ ים ּ ֵבין הַ ְ ּג ֹ
פ ּו"ס ָּבא"לֵ ּ ,בין הַ ְּק ַט ִ ּנים ֶׁש ְּמ ַ ׂשח ֲִקין ָּבהֶ ם ַעל יְ ֵדי ַּכף
הַ ֶ ּקלַ ע ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא אֲ ס ּו ִרים ְ ּב ִט ְלט ּול ִ ּכי ָּכל ִע ָ ּק ָרן
קום הַ ִּט ּנֹפֶ ת אֲ ֶׁשר ָּבד ּו לָ הֶ ם
קור מֻ ְ ׁשחָ ת ּו ִמ ְּמ ֹ
נִ ְמ ָׁש ִכין ִמ ּ ָמ ֹ
צון ּו ְבנֵ י ְ ּב ִל ּי ַַעל ֶׁש ּ ָפ ְרק ּו מֵ עֲ לֵ יהֶ ם עֹל ַמ ְלכ ּות
ַאנְ ֵׁשי לָ ֹ
רות ִנ ְ ׁש ָּב ִרים ְו ַתאֲ ֹוות ׁש ֹו ֹנות,
ָׁש ַמיִ ם ְוחָ ְצב ּו לָ הֶ ם בּ ֹו ֹ
אות ח ֲָד ׁש ֹות לָ צ ּוד ְ ּבנֵ י ָא ָדם
יאים ָּכל ּ ַפ ַעם הַ ְמצָ ֹ
ּו ַמ ְמ ִצ ִ
ָ
תו
)כ ָ ּונָ ֹ
ְ ּב ֶר ֶׁשת הַ ּיֵצֶ ר הָ ַרע ְואֵ ין ְלך ְ ּכ ִלי ְמיֻחָ ד ְל ִא ּס ּור ַּ
חוק ֶׁשל ִט ּי ּול( חָ מ ּור אֲ ִפ ּל ּו ִ ּבימֵ י הַ חֹל ֹיו ֵתר ִמ ּזֶה ְוכ ּו'
ִלשְׂ ֹ
עכ"ל.
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ּו ְכ ֵעין זֶה בבדה"ש ָׁשם ְ ּדהַ ַּכ ּד ּו ִרים ֶׁשל ֻּג ִּמי ֶׁש ִ ּנ ְתחַ ְ ּד ׁש ּו
חוזְ ִרין
ֶׁש ַאחַ ר מֶ ֶׁש ְך זְ ַמן הַ ּ ִ ׁש ּמ ּו ׁש ְ ּבה ּו ֹיוצֵ א ִמ ּ ֶמנּ ּו הָ ר ּוחַ ְו ֹ
תו ְ ּד ָאס ּור ִמ ּׁש ּום ִּת ּק ּון ִמ ָּנאַ ,ע ּיֵן ָׁשם.
או ֹ
ְו ֹנו ְפ ִחין ֹ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור
טז( ְק ֵד ָרה הַ ְמיֻחֶ ֶדת ְל ִב ּׁש ּול ִ ּדינָ ּה ִ ּכ ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
)ביאור הלכה בשם הרשב"א ,דה"ח הלכות מוקצה ,בדה"ש
ק"ח י"ג בשם פרי מגדים ,ועוד דלא כקיצור שולחן ערוך

תוכָ ּה מֻ ּ ָתר
סימן פ"ח ס"ח( .אֲ בָ ל ָּכל זְ ַמן ֶׁשהַ ּ ַמאֲ כָ ל ְ ּב ֹ
ְל ַט ְל ְטלָ ּה )עיין שולחן ערוך הגר"ז ש"ח י"ב(.
או ִפין בּ ֹו סֻ ְפ ָ ּג ִנין ְוכַ ּי ֹוצֵ אּ ְ ,דכָ ל
יז( ְוכֵ ן הַ ִ ּדין ְ ּב ַמחֲבַ ת ֶׁש ֹ
זְ ַמן ֶׁש ּ ֻמ ָּנ ִחין ְ ּבהַ ּ ַמ ֲחבַ ת מֻ ּ ָתר ְל ַט ְלטֵ ל הַ ּ ַמחֲבַ ת )עיין שם(.
מו )מנחת שבת מובא
יח( ִ ּכ ּס ּוי ּ ֵכ ִלים ִ ּדינָ ם ִ ּכ ְכ ִלי ַע ְצ ֹ

בכדה"ש ק"ח טו.(,
ידת הַ ְ ּבגָ ִדים
ישן ִל ְמ ִד ַ
ידה )מעסטע"ר( ֶׁש ּ ַת ְ ׁש ִמ ָׁ
יט( ְ ּכלֵ י ְמ ִד ָ
או לַ עֲ שׂ ֹות ִצ ּי ּו ִרים ְוכַ ּי ֹוצֵ א ִ ּדינָ ם ִ ּכ ְכ ִלי
ְ ּב ֵעת הַ ְּת ִפ ָירהֹ ,
ְ
ֶׁש ְּמלַ ְ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור ּומֻ ּ ָתר ְלצ ֶֹרך גו"מ )בדה"ש שם יג,
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שערי תשובה ש"ח סק"ה( אֲ בָ ל ֶׁשל ַּב ָּנ ִאים ְוחַ ָ ּי ִטים ְ ּד ַק ּ ְפ ֵדי
רון ִ ּכיס )שם(.
יהו הָ וֵ י מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת חֶ ְס ֹ
עֲ לַ יְ ֹ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור ְו ָאס ּור ְל ַט ְל ְטלָ ן
כ( ְּת ִפ ִּלין ִ ּדינָ ן ִ ּכ ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
גון ִ ּב ְ ׁש ִביל ֶׁש ִ ּי ְ ׁש ְמר ּוה ּו ִמן
ְלצ ֶֹר ְך ַע ְצ ָמן ַרק ְלצ ֶֹר ְך גּ ּופָ ן ְ ּכ ֹ
ְ

קו ָמן )לשון הגר"ז ש"ח י"ט ,והוא
או ְלצ ֶֹרך ְמ ֹ
יקין ֹ
הַ ּ ַמ ִ ּז ִ
דעת הט"ז ג ,ומגן אברהם יא ,וכן כתב בסדה"ח ,וברכי יוסף

אורח חיים סימן ל"א(.
ידי ִ ּב ָ ּז ֹיון מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְטלָ ן
בוא ּו ִל ֵ
ְלהַ ִ ּציל הַ ְּת ִפ ִּלין ֶׁש ּלֹא ָי ֹ
)הגר"ז שם ,וכן כתב במנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן ל"ז

בשם תה"ד(.
או יִ ָ ּגנְ ב ּו מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְטלָ ן )פרי מגדים
ַ ּגם ְ ּכ ֵדי ֶׁש ּלֹא יִ ּ ְפל ּו ֹ
ש"ח מש"ז סק"ג ,משנה ברורה בביאור הלכה בשם ח"א,

תולדות שמואל ערך תפילין(.
או ַּב ְ ּג ָׁש ִמים ּו ִמ ְתיָ ֵרא ֶׁש ִ ּי ּ ָפ ְסל ּו ְו ִאי
ְּת ִפ ִּלין הַ ּ ֻמ ָּנ ִחין ַּבחַ ּ ָמה ֹ
אֶ ְפ ָׁשר ִל ְכ ּפ ֹות ְ ּכ ִלי עֲ לֵ יהֶ ם ַ ּגם ּ ֵכן מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְטלָ ן ֶׁש ּלֹא

קצח

חלק א'

ידי ּ ְפס ּול ְ ּדהָ וֵ י ִ ּב ָ ּז ֹיון ִל ְת ִפ ִּלין ְ ּכ ֵׁש ִרים ִאם יִ ּ ָפ ְסל ּו
ָבוא ּו ִל ֵ
י ֹ
)קצה"ש סימן ק"ח בבדה"ש אות ח"י(.
ימן
ּו ְכ ֶׁש ּ ֻמ ָּנחין ְ ּכבָ ר ַעל הָ ָא ֶרץּ ְ ,כבָ ר ִה ִּתיר ּו חז"ל לַ הֲ ִר ָ
)עירובין ר"פ המוצא תפילין ,וסימן ש"א סעיף משנה ברורה(.
מו
כא( ִ ּכ ּס ּוי הַ ְּת ִפ ִּלין )הַ ִ ּנ ְק ָרא ַּביִ ְתלֶ ְך( ִ ּדינָ ם ִ ּכ ְת ִפ ִּלין ַע ְצ ֹ
וַ אֲ ִפ ּל ּו ַע ְכ ָׁשו ֵאינָ ם ַעל הַ ְּת ִפ ִּלין )מנחת שבת פ"ח סעיף

קטן ל"ח(.
עולָ ם
כב( ָּב ִּתים ֶׁשל ְּת ִפ ִּלין ֶׁש ּלֹא הָ י ּו בּ ֹו ּ ַפ ְר ִ ׁש ּי ֹות מֵ ֹ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור )תולדות שמואל סו"ס צ"ט
ינו ִ ּכ ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
ִ ּד ֹ

בשם הגאון מהרש"ם ,עיין שם(.
דול ֶׁשבּ ֹו
יאו מֵ הַ ִ ּכיס הַ ָ ּג ֹ
הו ִצ ֹ
כג( ַט ִּלית ֶׁשל ִמ ְצוָ ה מֻ ּ ָתר ְל ֹ
"ט ִּלית
ַ
מֻ ָּנ ִחין ָּכל הַ ּ ָׁשב ּו ַע הַ ּ ַט ִּלית ּו ְת ִפ ִּלין הַ ִ ּנ ְק ָרא
ּ ֵבייטֶ על"

)קונטרס אהב"ש שבסו"ס מנחת שבת ,מובא

ֲגו ָרה(
ארטֶ ע"ל )ח ֹ
הו ִציא הַ ָ ּג ְ
בבדה"ש ק"ח ח"י( ְוה ּוא הַ ִ ּדין ְל ֹ
"ט ִּלית ּ ֵבייטֶ על" )קונטרס אהב"ש
ִמ ִ ּכיס הַ ְּת ִפ ִּלין הַ ִ ּנ ְק ָרא ַ
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הו ִציא
שבסו"ס ,מובא בבדה"ש ק"ח ח"י( ְוה ּוא הַ ִ ּדין ְל ֹ
"ת ִפ ִּלין
ֲגו ָרה( ִמ ִ ּכיס הַ ְּת ִפ ִּלין הַ ִ ּנ ְק ָרא
ארטֶ ע"ל )ח ֹ
הַ ָ ּג ְ
ְּ
ּ ֵבייטֶ על" ְ ׁש ִרי )השבת כהלכתה דיני מוקצה על פי האחרונים

קום
או ְל ַט ְלטֵ ל ָּכל הַ ִ ּכיס ִמ ּ ָמ ֹ
יה ֹ
הנ"ל( אֲ בָ ל ָאס ּור ְלהַ ְג ִ ּב ּ ַ
)שם ִמ ּ ַט ַעם ְ ּדכֻ ּ ָלם
ֲגו ָרה ָׁ
הו ִציא הַ ח ֹ
קום ְלהָ ֵקל ָעלָ יו ְל ֹ
ְל ָמ ֹ

מו(.
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
יסין ְלהַ ְּת ִפ ִּלין ֶׁש ָאס ּור ְ ּב ִט ְלט ּול ַרק ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
ְ ּב ִס ִ
או חֵ לֶ ב אֲ ִפ ּל ּו נִ ְד ְל ָקה
יכ"ט )נֵ ר( ָׁשלֵ ם ֶׁשל ַׁשעֲ וָ ה ֹ
כד( ִל ְ
אכ ּת ֹו
או ַּב ּ ַׁש ָּבת ֶׁש ָע ְב ָרה נִ ְק ָרא ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
ְ ּכבָ ר ְ ּבחֹל ֹ
ְ
ְל ִא ּס ּור ּומֻ ּ ָתר ְ ּב ִט ְלט ּול ְלצ ֶֹרך גו"מ )שולחן ערוך הגר"ז
ש"ח סל"ג ,קצוה"ח ק"ח ח ,ומקורו במגן אברהם ש"ח סעיף

אוסֵ ר )שערי תשובה שם(ּ .ובָ אֳ פָ ִנים
קטן ח"י( והיעב"ץ ֹ
עוד
ינו ָרא ּוי ֹ
הַ ָּב ִאים אֲ ס ּו ִרין ְ ּב ִט ְלט ּול בכ"עְ ,והֵ ןּ ְ :באֵ ֹ
ְלהַ ְדלָ ָקה )מנחת שבת פ"ח סעיף קטן נ' בשם זת"מ ,ונז"י,
ותו"ש(ְ .וכֵ ן ִאם הָ יָ ה ָ ּדל ּוק בבה"ש ֶׁשל ַׁש ָּבת ֹזו )סימן

רע"ט ס"א-ב-ג ,ומגן אברהם וש"א(ְ .וכֵ ן נֵ ר ָׁשלֵ ם ֶׁשאֵ ין
ֹיוצֵ א ְ ּכלָ ל ִמן הַ ּ ְפ ִתילָ ה ְל ַמ ְעלָ ה אֶ ּ ָלא ּ ֻכ ּל ֹו ְמכֻ ּ ֶסה ְ ּבחֵ לֶ ב

ר
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או ָת ּה ְּת ִח ּ ָלה
ֹ
יקו ַעד ֶׁש ְ ּיהַ ְב ֲהב ּו
ינו ָרא ּוי ְלהַ ְד ִל ֹ
ְואֵ ֹ
)תולדו"ש סימן צ"ט אות י"א(.
רות ָּבהֶ ם מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְטלָ ם אֲ ִפ ּל ּו
כה( ְספָ ִרים ֶׁש ּ ֻמ ּ ָתר ִל ְק ֹ
ֶׁש ּלֹא ְלצ ֶֹר ְך ְ ּכלָ ל )ש"ח ס"א ,הגר"ז אות יז ,וש"א(.
כול
תות הַ ּ ָׁשנָ ה ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ָ ּי ֹ
כו( ְמ ִג ּ ָלה מֻ ּ ָתר ְל ַט ְלטֵ ל ְ ּבכָ ל ַׁש ְ ּב ֹ
ימן ש"ח ּו ְפ ִרי ְמגָ ִדים
)כן ָּכ ַתב ְ ּבאֵ ִל ּיָה ּו ַר ָּבה ִס ָ
רות ָּבהֶ ם ֵּ
ִל ְק ֹ
א"א ש"ח סק"י ,ומחה"ש ָׁשם סק"י ,וְ ַׁשעֲ ֵרי ְּת ׁש ּובָ ה תרצ"ג
סק"ב ,וכ"נ ַּב ִּמ ְ ׁשנָ ה ְ ּבר ּו ָרה כ"ב ,וְ כֵ ן ָּכ ַתב ְ ּב ִמנְ חַ ת ַׁש ָּבת פ"ח,
אור י ֶַׁשע הֵ ִעיר לְ פֶ לֶ א ֶׁש ּלֹא הֵ ִעיר ּו
נ"ד ְ ּדלָ א ִ ּכ ְפ ִרי חָ ָד ׁשּ ,ו ְב ֹ
יכין לָ ד ּון ִ ּב ְמ ִג ּ ָלה ִ ּדין
ֲרונִ ים ִ ּד ְכ ִפי הַ ָּנה ּוג ִ ּבזְ ַמ ֵּננ ּו הָ יִ ינ ּו ְצ ִר ִ
הָ ַאח ֹ
רון ִ ּכיס" ַ ּד ֲהלֹא אֵ ין ִמ ְ ׁש ּ ַת ְּמ ִ ׁשין ִ ּב ְמ ִג ּ ָלה ָּכל
"מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת חֶ ְס ֹ
יאת הַ ְּמ ִג ּ ָלה ּו ְל ֵׁשם זֶה נִ ְכ ּ ֶתבֶ ת וְ נִ ְמ ֶּכ ֶרת,
הַ ּ ָׁשנָ ה ְ ּכלָ ל ַרק ְלצ ֶֹר ְך ְק ִר ַ
אכ ּת ֹו לְ ִא ּס ּור )עיין לעיל בכללי
ינו ִ ּכ ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
ּו ִמ ּ ַט ַעם זֶה לְ בַ ד ִ ּד ֹ

רוצֶ ה ְ ּב ִהזְ ַ ּד ְּמנ ּות
"כלי שמלאכתו לאסור" ותראה( אֲ ִפ ּל ּו ִאם ֹ
)ש ּלֹא ָׁש ַמ ְענ ּו ִ ּבזְ ַמ ֵּננ ּו ְ ּכלָ ל( אֲ בָ ל ְלבַ ד זֶה
ִל ְלמֹד ִמ ּת ֹוכָ ּה ֶׁ
יה ֶׁש ּלֹא ִּת ְתלַ ְכלֵ ְך
יה ַמה ּׁ ֶש ּ ַמ ְק ּ ִפ ִידין עֲ לֵ ּ
ֹנו ָסף עֲ לֵ ּ
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קום ְ ּבאֶ ְמצַ ע ָׁשנָ ה ּו ְמ ַד ְק ְ ּד ִקין
ְו ִת ְת ַק ְל ֵקל ּו ְמ ַיח ֲִדין לָ ּה ָמ ֹ
יע זְ ַמ ָּנ ּה,
תו ֵעת ִה ִ ּג ַ
לו ְל ׁש ּום ָ ּדבָ ר ַרק ְל ִמ ְצוָ ֹ
ֶׁש ּלֹא ְל ַט ְל ְט ֹ
רון ִ ּכיס ָ ּגמ ּור ַּכ ְמב ָֹאר
ּו ְל ִפי זֶה הָ וָ ה לָ ּה מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת חֶ ְס ֹ
ֲרונִ ים(.
ימן ש"ח ס"א ְוכָ ל הָ ַאח ֹ
ְ ּב ִס ָ
כז( זֵייגֶ ע"ר ֶׁש ּ ָלנ ּו מֻ ּ ָתר ְ ּב ִט ְלט ּול )פרי מגדים ש"ח ,ומחצית

השקל ,משנה ברורה ושארי אחרונים( ְו ַד ְו ָקא הַ ְּק ַט ִ ּנים
אוהֶ "ר[ אֲ בָ ל
ֹ
]או הֶ אנְ "ד
ֹ
אשי"ן אוה"ר
ֶׁש ּק ֹו ִרין ָט ִ ׁ
דו ִלים ֶׁש ּק ֹו ִרין וואנְ "ד ֹ
הַ ְ ּג ֹ
אוהֶ "ר ָאס ּור ְל ַט ְלטֵ ל )משנה
ישן
ערס ֶׁש ֶ ּד ֶר ְך ּ ַת ְ ׁש ִמ ָׁ
ברורה ש"ח ,קס"ח(ּ ,ו ְב ִנ ּד ֹון הַ ּזֵייגֶ ְ
דולֵ י
תוכָ ּה ְ ּג ֹ
ער"י הַ ּ ֻמ ָּנח ְ ּב ֹ
עק ְט ִרי ַעל יְ ֵדי הַ ָּבאטֶ ִ
ְ ּבכֹחַ ֶעלֶ ְ
או ְס ִרין ִט ְלט ּולָ ן ְ ּב ַׁש ָּבת )אור השבת דף י"ב(.
זְ ַמ ֵּננ ּו ֹ
כח( ָּכ ַתב ֶׁש ָאס ּור ִל ְק ֹ
רות ְ ּב ַׁש ָּבת )עיין ש"ז סעיף י"ב ,יג,
גון
יד( ִאם מֵ אֵ יזֶה ִס ָּבה ַמ ְק ּ ִפיד ֶׁש ּלֹא ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש בּ ֹו ְ ּכ ֹ
לו אֲ ִפ ּל ּו
יתו ְוכַ ּי ֹוצֵ א ָאס ּור ְל ַט ְל ְט ֹ
לו ִח ֹ
לָ צ ּור ַעל ּ ִפי ְצ ֹ

רב
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ינו ְ ּכמֻ ְקצֶ ה
ינו ָרא ּוי ִל ְכל ּוםְ ,ו ִד ֹ
מו ֶׁש ֲה ֵרי אֵ ֹ
קו ֹ
ְלצ ֶֹר ְך ְמ ֹ
פו )שולחן ערוך הגר"ז ש"ז כ"ח(.
מֵ ח ֲַמת גּ ּו ֹ
יא ּה ִמן
הו ִצ ָ
יקנִ ית( מֻ ּ ָתר ְל ֹ
)ק ֵד ָרה ֵר ָ
יידיגֶ "ע ָטא" ְ
כט( לֵ ִ
או ְכ ִלין ִמ ּ ֶמ ָּנה ַ ּד ֲהוֵ י
הו ִריק ּו הָ ֹ
הַ חֶ ֶדר ְלהַ ִּמ ְט ָּבח ְל ַאחַ ר ֶׁש ֹ
ִ ּכ ְג ָרף ֶׁשל ְר ִעי )ביאור הלכה ש"ח ס"ו ד"ה קדירה ,ושכ"כ

המאירי בשבת(.
)ע ִביט
עשי"ר ָ
אכ"ט ֶּג ִ ׁ
)כ ִלי הָ ַא ְ ׁש ּ ָפה( ְונַ ְ
אסטֶ ע"ן ְ ּ
ל( ְ ׁשמ ּו"ץ ָק ְ

קו ָמן אֲ ִפ ּל ּו
יקן ָאס ּור ְלהַ חֲזִ ָירן ִל ְמ ֹ
הו ִר ָ
ֶׁשל מ"ר( ְל ַאחַ ר ֶׁש ֹ
דו ,וַ אֲ ִפ ּל ּו
ִאם נְ ִק ִ ּיים אֶ ּ ָלא ִאם ּ ֵכן עֲ ַדיִ ן לֹא ִה ִ ּניחָ ם ִמ ָ ּי ֹ
נו ֵתן בּ ֹו ַמיִ ם ְ ׁש ִרי )עיין סימן ש"ח
ְל ַאחַ ר ֶׁש ִה ִ ּניחָ ם ִאם ֹ
סעיף ל"ה ,ושולחן ערוך הגר"ז ע"ד ,וחיי אדם קיצור שולחן

ערוך ,וערוה"ש( ִמיה ּו ָּכל זֶה ְ ּבכֵ ִלים ֶׁש ַ ּד ְר ָּכן ִל ְבל ַֹע חֹמֶ ר
גון ְ ּכלֵ י חֶ ֶרס ,אֲ בָ ל
הַ ּ ָמא ּוס הַ ִ ּנ ּ ָתן ָּב ּה ּו ִמ ְת ָמאֵ ס ְ ּב ֹיו ֵתרּ ְ ,כ ֹ
מו ְ ּב ַמ ּ ֶתכֶ ת ְוכַ ּי ֹוצֵ א )עיין חזון איש
ְ ּבלָ או הָ ִכי י ֵׁש ְלהָ ֵקל ְ ּכ ֹ

סימן מ"ח סוף סימן ק"י שתלה דבר זה בסימן פ"ז ,עיין שם(.
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רג

לא( ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁש ּ ַס ְפ ָסל ֶׁש ִ ּנ ְ ׁש ַמט ַר ְגלָ ּה אֲ ס ּו ָרה ְ ּב ִט ְלט ּול
קום ִאם
ְ ּגז ֵָרה ֶׁש ּ ָמא ַיחֲזִ יר הָ ֶרגֶ ל) ,ש"ח סעיף ט"ז( ִמ ָּכל ָמ ֹ
ְל ִפי ַמ ָ ּצבָ ּה ָּכ ֵעת י ֵׁש לָ ח ּו ׁש ֶׁש ִּת ּפֹל הַ ּ ַס ְפ ָסל ְו ַי ִ ּזיק ְל ָא ָדם
תו ִמ ּ ָׁשם )ש"ח ס"ו בהג"ה ,וביאור
לו ּו ְלפַ נּ ֹו ֹ
מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ

ישב
כו ַעל ַס ְפ ָסל ַאחֵ ר לֵ ֵׁ
הלכה בסעיף ט"ז( ּומֻ ּ ָתר ָאז ְל ָס ְמ ֹ
ָעלָ יו) ,ביאור הלכה שם(.
בותָ ,אס ּור ְל ַט ְל ְטלָ ן ְ ּבאֶ חָ ד ִמימֵ י
לב( ל ּולָ ב ה ֲַד ִּסים עֲ ָר ֹ
חַ ג הַ ּ ֻס ּכ ֹות ֶׁשחָ ל ְ ּב ַׁש ָּבת )עיין תרנ"ח ס"ב ומשנה ברורה ג,

ינו ֹנוגֵ ַע
ושער הציון ב(ְ .ו ָאס ּור ְלהָ ִריחַ ַּבה ֲַדס אֲ ִפ ּל ּו אֵ ֹ
רוג ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ּ ֻמ ּ ָתר ְלהָ ִריחַ מֻ ּ ָתר
דו )תרנ"ג( .אֲ בָ ל אֶ ְת ֹ
ְ ּב ָי ֹ
ְ ּב ִט ְלט ּול )תרנ"ח ס"ב ברמ"א ומשנה ברורה סק"ה(.
מו
קו ֹ
או ְמ ֹ
פו ֹ
לו ְ ּב ַׁש ָּבת ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
לג( ׁש ֹופָ ר מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
ֹאש הַ ּ ָׁשנָ ה ֶׁשחָ ל ְ ּב ַׁש ָּבת )סימן תקפ"ח
)ש"ח ס"ד( ,וַ אֲ ִפ ּל ּו ְ ּבר ׁ

סעיף ה' במגן אברהם ומשנה ברורה סעיף קטן י"ד-ט"ו(.

רד

חלק א'

ירו
רוצֶ ה ְלהַ ְס ִּת ֹ
לד( חֵ פֶ ץ ֶׁשל מֻ ְקצֶ ה הַ ּ ֻמ ָּנח ַעל הַ ַ ּק ְר ַקע ְו ֹ
פו
או יִ ּ ָפסֵ ד מֻ ּ ָתר ְל ָדחֳ ֹ
ימו מֵ ֵעינֵ י הָ ָא ָדם ֶׁש ּלֹא יִ ָ ּגנֵ ב ֹ
ּו ְלהַ עֲ ִל ֹ
רוצֶ הְ ,ולָ או ַ ּד ְו ָקא ִמ ּׁש ּום הֶ ְפסֵ ד אֶ ּ ָלא
קום ֶׁש ֹ
ְ ּב ַר ְגלָ יו לַ ּ ָמ ֹ
ה ּוא הַ ִ ּדין ְ ּבי ֵׁש ֹ
לו ַּכ ָ ּונָ ה ּו ַמ ּ ָט ָרה ַאחֶ ֶרת )ש"ח ס"ג ,שי"א
ס"ח(.
)בעזִ י"ם( הַ ּ ְ ׁש ִרי
לה( מֻ ּ ָתר ְלכַ ּ ֵבד ִר ְצ ּ ַפת הַ ַּביִ ת ִ ּב ְמכַ ּ ֵבד ֶּ
ְלכַ ּ ֵבד בּ ֹו )עיין סימן של"ז( ְו ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁש ּ ֵמזִ יז ָאבָ ק ְואֵ פֶ ר
ֲש ׁש ֶׁשל ִט ְלט ּול מֻ ְקצֶ הּ ְ ,ד ִב ְכהַ אי ַ ּג ְונָ א ִמ ְק ֵרי
אֵ ין ְ ּבזֶה ח ָׁ
ְ
צד ְלצ ֶֹרך ָ ּדבָ ר הַ ּ ֻמ ּ ָתר )עיין משנה ברורה
ִט ְלט ּול ִמן הַ ַ ּ
של"ז ,שער הציון סק"ז(.
עכ"ץ( ַאף ַעל ַ ּגב
)ביינֶ ע"ר ִמיט ָׁשאלֶ ְ
מות ּו ְק ִל ּפ ֹות ֵּ
לו( עֲ צָ ֹ
ִ ּד ְכבָ ר ָּכ ַת ְבנ ּו ְל ֵעיל ֶׁש ְ ּב ִאם ְרא ּויִ ין ְל ַמאֲ כַ ל ְ ּבהֵ ָמה שריין
טוב חָ מ ּור ְו ִאם נִ ְת ּ ָפ ְרק ּו הַ ְּק ִל ּפ ֹות
ְ ּב ִט ְלט ּול ,אֲ בָ ל ְ ּב ֹיום ֹ
רות
טוב אֲ ס ּו ֹ
מות ִמן הַ ָּב ָ ׂשר ְ ּב ֹיום ֹ
רות וַ עֲ צָ ֹ
ִמן הַ ּ ֵפ ֹ
הוצָ ַאת ְ ּג ָרף
קום ֶׁש ּ ַׁש ָ ּי ְך ְלהַ ִּתיר ִמ ּ ַט ַעם ֹ
ְ ּב ִט ְלט ּול ְלבַ ד ְ ּב ָמ ֹ
ֶׁשל ְר ִעי )סימן תצ"ה משנה ברורה סעיף קטן י"ז(.
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רה

טוב ְלצ ֶֹר ְך אֹכֶ ל נֶ פֶ ׁש,
לז( מֻ ּ ָתר ְל ַט ְלטֵ ל מֻ ְקצֶ ה ְ ּב ֹיום ֹ
יש בּ ֹו
אֲ בָ ל ַרק הַ ִּט ְלט ּול ְ ׁש ִרי ,לֹא הָ אֲ ִכילָ ה ְוהַ ּ ַת ְ ׁש ִמ ׁ
)תק"ט משנה ברורה סקל"א( ּומֵ הַ אי ַטעֲ ָמא מֻ ּ ָתר ְלהָ ִסיר
או ְכ ִלין ְ ּכ ֵדי ֶׁש ּי ּוכַ ל ִל ַ ּקח הָ אֹכֶ ל
מֻ ְקצֶ ה הַ ּ ֻמ ָּנח ַעל ַ ּג ּ ֵבי הָ ֹ
)תק"ט ס"ז ברמ"א ,ומשנה ברורה(ְ .וכֵ ן מֻ ּ ָתר ְל ַט ְלטֵ ל ְ ּב ֹיום
הו ִציא ִמ ּ ֶמנּ ּו
ערזְ "ל ,בלע"ז( ְל ֹ
עלטֶּ -ב ְ
טוב ַא ְרנַ ק ּ ֶכסֶ ף )גֶ ְ
ֹ
רון אֹכֶ ל ְוכַ ּי ֹוצֵ א )תקי"ח ס"ג ברמ"א
אֶ ת הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ ֶׁשל אֲ ֹ

ומשנה ברורה ְס ִעיף קטן כ"ד( ְוכָ ל ֶׁשאֶ ְפ ָׁשר ַעל יְ ֵדי ִט ְלט ּול
ִ ּכ ְל ַאחַ ר ָיד ְטפֵ י ָע ִדיף )תרל"ח ס"ב בביאור הלכה(.
ייכטֶ ע"ר ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁש ְ ּב ַׁש ָּבת ִ ּדינָ ם ִ ּכ ְכ ִלי
לח( לֵ ְ
טוב ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ָאז מֻ ּ ָתר
קום ְ ּב ֹיום ֹ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור ִמ ָּכל ָמ ֹ
ֶׁש ְּמלַ ְ
אכ ּת ֹו ְלהֶ ּ ֵתרְ ,וכֵ ן ָּכל
ינו ִ ּכ ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
רות ִ ּד ֹ
ְלהַ ְד ִליק נֵ ֹ
רות ּו ְ ׁש ָאר ְ ּכלֵ י ִ ּב ּׁש ּולְ ,וכֵ ן ָּכל ְ ּכלֵ י
גון ְק ֵד ֹ
ַּכ ּי ֹוצֵ א ְ ּכ ֹ
מו ֶק ַמח,
פותּ ְ ,כ ֹ
או לֶ אֱ ֹ
או ְכ ִלין חַ ִ ּיין ְלבַ ּׁ ֵשל ֹ
אֲ ִפ ּיָהְ ,וכֵ ן ֹ
ִק ְטנִ ּי ֹותּ ָ ,ד ִגים חַ ִ ּייןְ ,ו ֹ
עוד )שאלות ותשובות פא"י סימן

רו

חלק א'

טות( ֶׁשל ּ ֶכסֶ ף י ֵׁש
מו ֹ
)פ ֹ
ער"ס ּ ָ
ייכטֶ ְ
קום ְ ּבלֵ ְ
כ"ה(ּ ,ו ִמ ָּכל ָמ ֹ
טוב ְלהַ ּפ ֹו ְס ִקים ִ ּד ְס ִב ָירא ְלה ּו ְ ּדגַ ם
ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵפק ַ ּגם ְ ּב ֹיום ֹ
רון ִ ּכיס"
אכ ּת ֹו ְלהֶ ּ ֵתר ַׁש ָ ּי ְך "מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת חֶ ְס ֹ
ִ ּב ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
)שם(.
רות ֶׁש ָּנ ְ ׁשר ּו ִמן הָ ֵעץ ְ ּב ַׁש ָּבת ֲה ֵרי הֵ ם מֻ ְקצֶ ה ְו ָאס ּור
לט( ּ ֵפ ֹ
טוב )שכ"ב ס"ג ,תקט"ו
ְל ַט ְל ְטלָ ם ְ ּב ַׁש ָּבת ְוה ּוא הַ ִ ּדין ְ ּב ֹיום ֹ

ס"ב ,ומשנה ברורה כ"ג(.
עות( ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁשאֵ ין
ערזְ "ל )ארנק ה ּוא ִ ּכיס ֶׁשל ָמ ֹ
מ( ּ ֶב ְ
קום ָּכל ֶׁש ִה ְ ׁש ּ ַת ְּמ ׁש ּו
עות ְוה ּוא נָ ִקי ְלגַ ְמ ֵריִ ,מ ָּכל ָמ ֹ
בּ ֹו ָמ ֹ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור ְו ָאס ּור
ינו ִ ּכ ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
בּ ֹו ְ ּכבָ ר ּ ַפ ַעם ַאחַ ת ִ ּד ֹ
מו )אליהו רבה ובית
קו ֹ
◌ ְמ ֹ
או ֹ
פו ֹ
לו ַרק ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
ְל ַט ְל ְט ֹ
מאיר ,ומשנה ברורה ש"י סעיף קטן כ"ז( ,אֲ בָ ל ִאם ַמ ְק ּ ִפיד
ינו
עות ָאז ִ ּד ֹ
ֶׁש ּלֹא ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ְ ּב ִכיס זֶה ְל ׁש ּום ָ ּדבָ ר ַרק ָמ ֹ
רון ִ ּכיסְ ,ו ָאס ּור ְ ּב ִט ְלט ּול ַ ּגם ְלצ ֶֹר ְך
ְ ּכמֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת חֶ ְס ֹ
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
גּ ּו ֹ
מו )מגן אברהם ,פרישה ,וביאור הגר"א ש"י,
ומשנה ברורה סעיף קטן כ"ה(.
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רז

מא( ֵאין ׁש ּום אֹכֶ ל ּ ָתל ּו ׁש הָ ָרא ּוי לַ אֲ ִכילָ ה מֻ ְקצֶ ה ְל ַׁש ָּבת
וצ ּמ ּו ִקין
רוגֶ ֶרת ִ
חו ָרה )ש"י ס"ב( ְלבַ ד ְ ּג ֹ
עו ְמ ִדים ִל ְס ֹ
וַ אֲ ִפ ּל ּו ֹ
ֶׁש ִה ִ ּניחָ ם ְלי ּ ֵַב ׁש ְואֵ ין ְרא ּויִ ין )שם(.
מב( ָּכל ָ ּדבָ ר ֶׁשהָ יָ ה ְמחֻ ָּבר ּ ֵבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות אֲ ִפ ּל ּו נָ ַׁשר
מו ָאס ּור ִמ ּׁש ּום מֻ ְקצֶ ה )שכ"ב ס"ג ומגן
ַאחַ ר ָּכ ְך מֵ ַע ְצ ֹ
אברהם שם(.
ידה אֲ ִפ ּל ּו
מג( ָּכל ָ ּדבָ ר ֶׁשהָ ָיה ּ ֵבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות ְמחֻ ּ ָסר צֵ ָ
מוצָ אֵ י ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש
נִ ּצ ֹוד ַׁש ָּבת מֵ אֵ לָ יו ה ֲֵרי זֶה ָאס ּור ַעד ֹ
דו ַע ּכ ּו"ם )שם(.
ִמ ּׁש ּום מֻ ְקצֶ ה )שכ"ה ס"ה( ְוה ּוא הַ ִ ּדין ְ ּבצָ ֹ
דו ַע ּכ ּו"ם ִ ּב ְ ׁש ִביל יִ שְׂ ָראֵ ל )אֲ ִפ ּל ּו לֹא
או צָ ֹ
מד( ִאם ְּתלָ ׁש ֹו ֹ

מוצָ אֵ י
לו ַאחַ ר ָּכ ְך( ָאז ָאס ּור ַעד ֹ
ִ ּב ְ ׁש ִביל יִ שְׂ ָראֵ ל זֶה ֶׁש ְ ּנ ָת ֹנו ֹ
מו מֻ ּ ָתר לערב
ַׁש ָּבת ק ֶֹד ׁש ִ ּב ְכ ֵדי ֶׁש ּיַעֲ שׂ ֹו ,אֲ בָ ל ִאם ְל ַע ְצ ֹ
ִמ ָ ּיד )שם(ְ .ו ַע ּיֵן ָמגֵ ן ַא ְב ָרהָ ם תקט"ו ס"ז הָ אֵ ְ
יך ְמ ַׁשעֲ ִרין
ִ ּב ְכ ֵדי ֶׁש ּיַעֲ שׂ ּו.

רח

חלק א'

לו )ש"ח סעיף מ"ז ומסקנת
מו( ּ ֶבגֶ ד ַׁש ַע ְטנֵ ז ָאס ּור ְל ַט ְל ְט ֹ

מו ֶׁשנּ ֹוה ֲִגין
האחרונים( ּובֶ גֶ ד ֶׁש ּי ֵׁש ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵפק בּ ֹו ִמ ּ ַׁש ַע ְטנֵ ז ְ ּכ ֹ
ֲש ׁש ַׁש ַע ְטנֵ ז ַ ּגם
ִל ְמנ ַֹע ִל ְלבּ ֹׁש ּ ֶבגֶ ד צֶ מֶ ר ַעד ֶׁש ִ ּנ ְב ַ ּדק מֵ ח ַׁ
ְ
רות
בות ִא ְמ ֹ
לות ּו ְת ׁש ּו ֹ
)כן ְמב ָֹאר ִ ּב ְ ׁשאֵ ֹ
ּ ֵכן ָאס ּור ְוצָ ִריך ִע ּי ּון ֵּ
קו ְ ּדכֵ יוָ ן שסוכ"ס נִ ְמנָ ִעין ִמ ְּללָ ְב ׁש ֹו
ימן ל"ב וְ נִ ּמ ּו ֹ
ש"י ח"א ִס ָ
ֲש ׁש ַׁש ַע ְטנֵ ז הֲ ֵרי זֶה מֻ ְקצֶ ה ,וְ לֹא ְ ּדמֵ י
ּו ַמ ְק ּ ִפ ִידין ַעל זֶה מֵ חֲמַ ת ח ַׁ
ימן תמ"ד ְ ּב ָדבָ ר ֶׁש ִ ּנ ְמנָ ִעין מֵ חֲמַ ת
ְל ָמה ֶׁש ִה ִּתיר ְ ּבאֵ ִל ּיָה ּו ַר ָּבה ִס ָ
ִמנְ הָ ג ְ ּד ָׁשאנֵ י הַ ּ ָתם ֶׁשאֵ ין בּ ֹו ׁש ּום סֶ ֶר ְך ִא ּס ּור ַרק הַ ִּמנְ הָ גַ ,מה
לון ְ ּב ִא ּס ּור חָ מ ּור,
ֲש ׁש ִ ּכ ּ ָׁש ֹ
יעת הַ ִּמנְ הָ ג מֵ חֲמַ ת ח ַׁ
ּׁ ֶשאֵ ין ֵּכן הָ כָ א ְק ִב ַ
או ְכ ִלין וְ ָׁשם
עוד לֹא ְ ּדמֵ י ְלנִ ּד ֹון הָ אֵ ִל ּיָה ּו ַר ָּבה ְ ּד ָׁשם ַמיְ ֵירי ְ ּב ֹ
וְ ֹ
קיל ֹיו ֵתר ִמ ּ ְ ׁש ָאר ְ ּדבָ ִרים כדקימא לָ ן ְל ִענְ יַן מֻ ְקצֶ ה ִ ּד ְ ׁש ִרי ְלבַ ד
לו ֶׁש ּלֹא ְלצ ֶֹר ְך ְ ּכלָ ל,
רות וְ ִצ ּמ ּו ִקים וְ כֵ ן ְל ִענְ יַן הֶ ּ ֵתר ִט ְלט ּו ֹ
רוגָ ֹ
ִמ ְ ּג ֹ
קום צָ ִר ְ
קום
יך ִע ּי ּון ְ ּדא ּולַ י ִ ּב ְמ ֹ
ַמה ּׁ ֶשאֵ ין ֵּכן ִ ּב ְכ ִלי ,וְ ִס ּיֵם ְ ּד ִמ ָּכל ָמ ֹ
יטת הַ ּי ֵׁש מַ ִּת ִירין ְל ַטלְ טֵ ל ַּכ ְמב ָֹאר
כו ִלין ִל ְסמ ְֹך ַעל ִ ׁש ַ
סָ פֵ ק יְ ֹ

ִ ּב ְס ִעיף מ"ז ָׁשם(.
מז( ָאס ּור ְל ַט ְלטֵ ל ְ ּבהֵ ָמה חַ ָ ּיה ְו ֹ
עוף )סימן ש"ח סעיף ל"ט(
◌ ִ ׁש ּל ּוחַ הַ ֵ ּקן ַ ּגם ּ ֵכן ָאס ּור
או ֹ
וַ אֲ ִפ ּל ּו לַ ֲה ָׁשבַ ת אֲ בֵ ָדה ֹ
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)שאלות ותשובות חתם סופר אורח חיים סימן פ"ב( .וַ אֲ ִפ ּל ּו
עוף ּפ ֹו ֵרחַ ַעל ַ ּג ּ ֵבי ּ ֵכ ִלים
גון ֶׁשהָ ֹ
קום הֶ ְפסֵ ד ָאס ּור ְ ּכ ֹ
ִ ּב ְמ ֹ
ְואֶ ְפ ָׁשר ֶׁש ִּת ְ ׁש ְ ּב ֵרם ֶא ּ ָלא י ְַפ ִריחֵ ם ִ ּב ְלבַ ד )משנה ברורה ש"ח

קמ"ו(.
פות ֶׁש ִּמ ְ ׁש ּ ַת ְּמ ִ ׁשין בּ ֹו
עו ֹ
גון ֹ
מח( ְל ַט ְלטֵ ל ַּבעֲ לֵ י חַ ִ ּיים ְ ּכ ֹ
ימן ש"ח ְס ִעיף
חוק ְו ִט ּי ּול ְ ּב ׁ ֻש ְלחָ ן ָער ּו ְך הגר"ז ִס ָ
ִלשְׂ ֹ
ימן פ"ח סק"י
לו ּו ְב ִמנְ חַ ת ַׁש ָּבת ִס ָ
ע"ח ְ ּד ָאס ּור ְל ַט ְל ְט ֹ
ֶׁש ָרא ּוי ְלהַ ְח ִמיר ּ ֵכן )עיין שם(.
מט( ַ ּגחֶ לֶ ת ֶׁשל ַמ ּ ֶתכֶ ת וַ אֲ ִפ ּל ּו ֶׁשל ֵעץ מֻ ּ ָתר ְל ַס ְּל ָק ּה
קום ְ ּד ִריסַ ת ְ ּבנֵ י ָא ָדם ֶׁש ּלֹא יִ ּז ֹוק ּו ָּב ּה )מגן אברהם
ִמ ְּמ ֹ
סימן ש"ח סעיף קטן ל"ז ,ובשאלות ותשובות אור הישר סימן
ז' דאפילו להריב"ש דמחמיר בעץ מכל מקום במקום דריסת

קטנים לכולי עלמא שרי ,עיין שם(.
ֲמת ִמא ּוס ַק ְ ּי ָמא לָ ן כר"ש ִ ּד ְ ׁש ִרי )סימן
נ( ְ ּבמֻ ְקצֶ ה מֵ ח ַ
רע"ט ס"ו ,וסימן ש"י ס"א ,ובענין עד היכן כחא דהיתרא אם

רי
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רק לצורך גופו ומקומו או אפילו מחמה לצל עין פרי מגדים

וביאור הלכה שם(.
טוב הֵ ּ ָמה
או ְ ּב ֹיום ֹ
נא( ָ ּדבָ ר הַ נּ ֹולָ ד ְונִ ְתהַ ָ ּוה ְ ּב ַׁש ָּבת ֹ
מֻ ְקצֶ ה ָ ּגמ ּור ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא ,וַ אֲ ס ּו ִרין ְ ּב ִט ְלט ּול אֲ ִפ ּל ּו
קו ָמן )סימן שכ"ב ס"א ,תקי"ג ס"א(.
ְלצ ֶֹר ְך גּ ּופָ ן ּו ְמ ֹ
עוד ֹיום אֶ ּ ָלא
עולָ ם ִמ ְ ּב ֹ
ְוי ֵׁש ֹנולַ ד ֵׁשנִ י ֶׁשהָ יָה ְ ּכבָ ר ָּב ֹ
גון ּ ֵכ ִלים
מות ֶׁשהָ ָיה ְ ּכ ֹ
טוב ִנ ְ ׁש ּ ַת ָּנה ִמ ְ ּכ ֹ
ֶׁש ְ ּב ַׁש ָּבת ְו ֹיום ֹ
טוב ְואֵ ין הַ ּ ְ ׁשבָ ִרים ְרא ּויִ ין
או ְ ּב ֹיום ֹ
ֶׁש ִ ּנ ְ ׁש ְ ּבר ּו ְ ּב ַׁש ָּבת ֹ
מות ֶׁש ִ ּנ ְת ּ ָפ ְרק ּו מֵ הַ ָּב ָ ׂשר
אש ֹונָ הְ ,וכֵ ן עֲ צָ ֹ
אכ ּ ָתן הָ ִר ׁ
ִל ְמלַ ְ
ּו ְרא ּויִ ין ִל ְכלָ ִבים פליגי הַ ּפ ֹו ְס ִקים ְ ּבזֶה )עיין ש"ח ס"ו(

טוב ּו ְלהָ ֵקל ְ ּב ַׁש ָּבת
ְוהַ ְכ ָר ַעת הַ ּפ ֹו ְס ִקים ְלהַ ְח ִמיר ְ ּב ֹיום ֹ
)אחרונים שם ובסימן תצ"ה ס"ד(.
גון ְ ּכלֵ י
כו ִלין ְלהַ ִ ּזיק ְ ּכ ֹ
קום ֶׁש ְ ּי ֹ
נג( ּ ֵכ ִלים ֶׁש ִ ּנ ְ ׁש ְ ּבר ּו ְ ּב ָמ ֹ
הו ְל ִכין מֻ ּ ָתר
קום ֶׁש ֹ
או ְ ּב ָמ ֹ
זְ כ ּו ִכית ֶׁש ִ ּנ ְ ׁש ְ ּבר ּו ַעל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ֹ
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ְל ַט ְלטֵ ל הַ ּ ְ ׁשבָ ִרים ּו ְלפַ נּ ֹו ָתן ְ ּכ ֵדי ֶׁש ּלֹא ֻי ְ ּזק ּו ָּבהֶ ן )רמ"א

ש"ח ס"ו(.
לו ְ ּב ַׁש ָּבת ִאם נִ ְת ּ ָפ ְרק ּו
נד( ָּכל ְ ּכ ִלי ֶׁש ּ ֻמ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
תו ֵתיהֶ ן מֵ הֶ ן ּ ֵבין ִמ ְ ּבחֹל ּ ֵבין ְ ּב ַׁש ָּבת ֲה ֵרי אֵ ּל ּו נִ ּ ָט ִלין
ַ ּד ְל ֹ
אֲ ִפ ּל ּו ֵאין ְרא ּויִ ין ִל ְמלָ אכָ ה ַאחֶ ֶרת ְ ּכלָ ל ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן
ֵׁשם ְ ּכ ִלי עֲ לֵ יהֶ ן ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ְרא ּויִ ין עֲ ַדיִ ן ְל ִה ְתחַ ּ ֵבר ִעם הַ ְ ּכ ִלי
)סימן ש"ח ס"ח וכפי מה שכתב הפרי מגדים שם(.
אכטֶ ע"ר )נֵ ר( חָ ָד ׁש ֶׁשעֲ ַדיִ ן לֹא ִנ ְ ׁש ּ ַת ְּמ ׁש ּו בּ ֹו אֲ ִפ ּל ּו
נה( לָ ְ
קום מֻ ְקצֶ ה ה ּוא )פרי מגדים א"א ש"ח
ּ ַפ ַעם ַאחַ ת ִמ ָּכל ָמ ֹ
סק"ה ,הג מהרש"ם אורח חיים רע"ט בשם תוספות שבת מד:
שהעיקר כהפרי מגדים ,ובשארית ישראל סימן כ"א דלאכטע"ר
של כסף וכ"ש של זהב לכולי עלמא אסור אפילו לא נשתמשו
עדיין דהו"ל מוקצה מחמת חסרון כיס ,עיין שם ,ועיין מנחת

שבת סימן פ"ח סעיף קטן כ"ח(.
גון קנע"ט שיסע"ל וועלגע"ר האל"ץ
ישה ְ ּכ ֹ
נו( ְ ּכלֵ י ִל ָׁ
מעה"ל זיפ"ל וועלגער ברע"טְ ,וכֵ ן ָּכל ְ ּכלֵ י אֲ ִפ ָ ּיה
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מֻ ְק ִצים הֵ ם )עיין מנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן ככ"ה אות

ה(.
אכ ּ ָתן ְל ִא ּס ּור
נז( ָּכל ְ ּכלֵ י ְ ּכ ִתיבָ ה ִ ּדינָ ם ְ ּככֵ ִלים ֶׁש ְּמלַ ְ
מו ִסים
)תפא"י בכלכלת שבת ,דיני מוקצה אות י( אֲ בָ ל הַ ֻּק ְל ֹ
ֲש ׁש ֶׁש ּלֹא
יש ַאחֵ ר מֵ ח ָׁ
ֶׁש ּ ַמ ְק ּ ִפ ִידין ִמ ּ ַלעֲ שׂ ֹות ָּבהֶ ם ּ ַת ְ ׁש ִמ ׁ
רון
יִ ְת ַק ְל ְקל ּו ,חֲמ ּו ִרין ֹיו ֵתרְ ,ו ִדינָ ם ְ ּכמֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת חֶ ְס ֹ
ִ ּכיס )עיין מנחת שבת שם(.
תו ְך הֶ חָ ג סֻ כּ ֹות ָאס ּור ְל ַט ְלטֵ ל הַ ּל ּולָ ב
נח( ְ ּב ַׁש ָּבת ֶׁש ְ ּב ֹ
ְו ִד ֹ
ינו ְ ּכאֶ בֶ ן )רמ"א תרנ"ח ס"ב ,פרי מגדים ש"ח א"א י"ב
ח"א הלכות שבת כלל ס"ו סי"ג ,ותוספות שבת( ּובַ ּ ַׁש ָּבת
ְל ַאחַ ר סֻ כּ ֹות ִאם ֻיחֲד ּו לַ עֲ שׂ ֹות סַ ִּלים ְקל ּו ִעים ְל ִמ ְצוַ ת
לוְ ,וכֵ ן ִאם לֹא ֻיחֲד ּו ְל ׁש ּום ָ ּדבָ ר
ְ ּב ָ ׂש ִמים ָאס ּור ְל ַט ְל ְט ֹ
ינו ְ ּכאֶ בֶ ן )שאלות ותשובות שא"י סימן כ"ה(.
ְ ּד ִד ֹ
ימן פ"ח ְס ִעיף ָק ָטן
נט( ְמז ּוזָ ה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵפק ְ ּב ִמ ְנחַ ת ַׁש ָּבת ִס ָ
דות ְ ׁשמ ּואֵ ל ַ ּדף קצז:
ינוְ ,ו ַע ּיֵן ּת ֹו ְל ֹ
אות ז' ַמה ִ ּד ֹ
ל"ח ֹ
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אד"ל מֻ ּ ָתר
או ְ ׁשטֶ ע"ק נָ ְ
יל ֶק"ע ֹ
ס( ַמחַ ט הַ ִ ּנ ְק ָרא ְ ׁש ִפ ְ
קו ָמ ּהְ ,וכֵ ן הַ ִ ּדין ְ ּב ַמחַ ט
או ְלצ ֶֹר ְך ְמ ֹ
ְ ּב ִט ְלט ּול ְלצ ֶֹר ְך גּ ּופָ ּה ֹ
אדע"ל )ש"ח סי"א(.
הַ ְמיֻחָ ד ִל ְת ִפ ָירה הַ ִ ּנ ְק ָרא נע"ה נָ ֶ
סא( מֵ י ְ ּג ָׁש ִמים אֵ ינָ ּה מֻ ְקצֶ ה )נזר ישראל בשם תשובת
הגאונים סימן ר משנה ברורה ,ובשם זכל"א ח"א ,ואף על
גב שכתב הפרי מגדים בפת"כ דיני מוקצה אות כ"ט שאסור
בטלטול כבר כתב בתולדות שמואל דף קצ"ז :דתשובת

הגאונים מכריע הפרי מגדים ,עיין שם(.
או ָתן ֶׁש ֶּנאֶ ְסר ּו ְלכַ ּ ֵבד ָּבהֶ ן
סב( ְמכַ ּ ֶב ֶדת הַ ִ ּנ ְק ָרא ּ ֶבעזִ י"ם מֵ ֹ
אֲ ִפ ּל ּו חֶ ֶדר ְמ ֻר ָ ּצף )עיין רמ"א של"ז ס"ב( ָאס ּור ְ ּב ִט ְלט ּול
מו )מגן אברהם ואחרונים בש"ח סעיף
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
ַרק ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
מ"ט ,ותולדות שמואל שם(.
ֹאש ְוהַ ָ ּז ָקן
עמ"ל הַ ְמיֻחָ ד ִל ְסרֹק הָ ר ׁ
סג( ַמ ְס ֵרק הַ ִ ּנ ְק ָרא ֶק ְ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור )תולדות שמואל דף קצ"ח(.
ינו ִ ּכ ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
ִ ּד ֹ
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פו ְואֵ ין נִ ּ ָטל אֲ ִפ ּל ּו ְלצ ֶֹר ְך
עות הָ וֵ י מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת גּ ּו ֹ
סד( ָמ ֹ
מו )בית יוסף סימן ש"י ,ושולחן ערוך ש"ג סכ"ב(.
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
גּ ּו ֹ
עצי"ן אֵ ין ְל ַט ְלטֵ ל ְ ּכלָ ל ַרק
עד ִ
פות הַ ִ ּנ ְק ָרא מֶ ֶ
סה( ְּתר ּו ֹ
חולֶ ה )מנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן ט"ז(.
ְלצ ֶֹר ְך הַ ֹ
רות ִאם הָ י ּו ּ ֵבין
סו( ַמ ּ ָפה ֶׁש ַעל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ֶׁש ָעלֶ יהָ הַ ֵּנ ֹ
ֲש ּו ִבין ֹיו ֵתר
הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות ַעל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ְ ּדבָ ִרים הַ ּ ֻמ ּ ָת ִרין הַ ח ׁ
רות וַ ַ ּדאי ְ ּדאֵ ין הַ ּ ַמ ּ ָפה מֻ ְקצֶ ה ,אֲ בָ ל אֲ ִפ ּל ּו לֹא הָ יָ ה
מֵ הַ ֵּנ ֹ
נו ָרה )עיין היטב
קום לֹא נַ עֲ ֶ ׂשה הַ ּ ַמ ּ ָפה ָּב ִסיס לַ ְּמ ֹ
ִמ ָּכל ָמ ֹ
שולחן ערוך הגר"ז רי סימן ש"ט ,וכן כתב במשנה ברורה

שעה"צ אות כ"ד בשם מו"ק ובית מאיר ומסיק להקל( ְוי ֵׁש
רות
עומֶ ֶדת הַ ֵּנ ֹ
ַמ ְח ִמ ִירין ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים הַ ּ ַמ ּ ָפה ֶׁש ָעלֶ יהָ ֹ
)פרי מגדים ודרך החיים ,אבל דעת הלבו"ש יחידאה היא

ולית דחש לה במוקצה דרבנן(.
סז( ַמ ֵ ּקל ֶׁשל ִח ֵּגר ּ ֵכיוָ ן ְ ּדמֻ ּ ָתר לֵ ילֵ ְך בּ ֹו מֻ ּ ָתר ַ ּגם ּ ֵכן
ְ ּב ִט ְלט ּול ְלכָ ל ָא ָדם ,אֲ בָ ל ֶׁשל ְ ׁש ָאר אֲ נָ ִ ׁשים צָ ִר ְ
יך ִע ּי ּון
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)עיין קו"א שבשולחן ערוך הגר"ז סימן ש"א סק"ז ,ומנחת

שבת סימן פ"ח סעיף קטן כ"ז(.
כות ֶׁש ִהיא ח ֲִריפָ ה ָאס ּור
סח( ַמ ְר ָאה )שיגע"ל( ֶׁשל ַמ ּ ָת ֹ
ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ָּב ּה ְ ּב ַׁש ָּבתְ ,וגַ ם ְ ּב ִט ְלט ּול אֲ ס ּו ָרה )תולדות

שמואל דף קצח.(:
רון ִ ּכיס ּ ֵכיוָ ן
סט( שריי"ב אי"ר מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת חֶ ְס ֹ
ֶׁש ּ ַמ ְק ּ ִפ ִידין ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש בּ ֹו ַ ּד ְו ָקא ִל ְכ ִתיבָ הָ ,מגֵ ן ַא ְב ָרהָ ם
ינו ַמ ְק ּ ִפיד קיל )אחרונים(.
ימן צ"ח סק"יּ ,ו ִמי ֶׁשאֵ ֹ
ִס ָ
דול ֶׁש ִּמ ְ ׁש ּ ַת ְּמ ִ ׁשין בּ ֹו ַּבח ּוץ ָאס ּור
ע( לַ ייטֶ ע"ר )סֻ ּ ָלם( ָ ּג ֹ
עומֵ ד
קום ֶׁש ֹ
תו ָמ ֹ
או ֹ
קום ,אֲ בָ ל ְ ּב ֹ
קום ְל ָמ ֹ
לו ִמ ּ ָמ ֹ
ְל ַט ְל ְט ֹ
עומֵ ד ִ ּב ְפ ִנים
לות ְולֵ ֵירד בּ ֹו )ש"ח י"ט( אֲ בָ ל ְ ּב ֹ
מֻ ּ ָתר לַ עֲ ֹ
קום )תולדות שמואל
קום ְל ָמ ֹ
לו ִמ ּ ָמ ֹ
הַ ַּביִ ת ְ ׁש ִרי ְל ַט ְל ְט ֹ

קצט.(:
עא( סַ ם הַ ּ ָמוֶ ת ִלזְ ב ּו ִבים ַע ְכ ָּב ִרים ְוכַ ּי ֹוצֵ א ָאס ּור ְ ּב ִט ְלט ּול
)עיקרי דינים סימן י"ד אות כ"ט(.
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ער"ל )סַ ִ ּכין ִ ּכיס( הַ ּ ֵמ ִכיל לַ הַ ב אֶ חָ ד
אשע"ן מֶ עסֶ ְ
עב( ָט ֶׁ
דול ְוי ֵׁש ָּב ּה ַ ּגם ּ ֵכן ְלהָ ִבים ְק ַט ִ ּנים ֶׁש ְּמיֻחָ ִדין ִל ְדבָ ִרים
ָ ּג ֹ
מוס
גון לַ ח ֲִתיכַ ת ִצ ּ ָפ ְרנַ יִ ם ִּת ּק ּון ֻק ְל ֹ
הָ אֲ ס ּו ִרים ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּכ ֹ
ינו ָּכ ְךִ :אם לַ הַ ב
עדערְ ,וכַ ּי ֹוצֵ אּ ִ ,ד ֹ
הַ ִ ּנ ְק ָרא ְ ּבלֵ יי-פֶ ֶ
מו ֶׁשה ּוא ַעל ּ ִפי רֹב
)כ ֹ
לו ֹיו ֵתר מֵ הַ ְּק ַט ִ ּנים ְ ּ
דול חָ ׁש ּוב ֹ
הַ ָ ּג ֹ

)כ ָּנה ּוג( ָאז מֻ ּ ָתר
שה צָ ְרכֵ י הֶ ּ ֵתר ַּ
עו ֶ ׂ
דול ֹ
ִ ּבזְ ַמ ֵּננ ּו( ּובַ ּ ַלהַ ב הַ ָ ּג ֹ
ימן
)ד ְדמֵ י ַמ ּ ָמ ׁש ְל ִדין נָ ָדן ֶׁש ְ ּב ִס ָ
ְל ַט ְלטֵ ל הַ ּ ַס ִ ּכין ְ ּב ִלי ּ ִפ ְק ּפ ּוק ִ ּ

ש"ח ס"א( אֲ בָ ל ָאס ּור ְל ַט ְלטֵ ל ְ ּב ָי ָדיו הַ ְּלהָ ִבים הַ ְּק ַט ִ ּנים
רוצֶ ה ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ָּבהֶ ם
ֶׁשבּ ֹו ְ ּב ִאם ְמיֻחָ ִדין ְל ִא ּס ּור ַרק ְ ּב ִאם ֹ
רון
קו ָמן )וְ אֵ ין ְ ּבה ּו חֹמֶ ר מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת חֶ ְס ֹ
או ְמ ֹ
ְלצ ֶֹר ְך גּ ּופָ ן ֹ
ישין ֶׁשאֵ ין ְמיֻחָ ִדין
ִ ּכיסּ ְ ,דאֵ ין מַ ְק ּ ִפיד ִמ ְּל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ָּבהֶ ם ְ ׁש ָאר ּ ַת ְ ׁש ִמ ִ ׁ
לָ ּה( )שאלות ותשובות פאר ישרים אורח חיים סימן כ"א,

ומנחת שבת סימן פ"ח ס"ק מגן אברהם(.
לו ְל ַאחַ ר הַ ִּמילָ הִ ,אם אֵ ין
עג( ְ ּב ִענְ יַן סַ ִ ּכין ִמילָ ה ְל ַט ְל ְט ֹ
רו ְמפֻ ְק ּ ָפק ְמאֹד ְו ַעד ָּכאן
תו ַׁש ָּבת הֶ ּ ֵת ֹ
או ֹ
עוד ִמילָ ה ְ ּב ֹ
לו ֹ
ֹ
תו ְך ְ ּכ ִלי
ְלכַ ְת ִח ּ ָלה יַזְ ִמין ֶׁש ַ ּי ִ ּניח ַאחַ ר הַ ִח ּת ּו ְך הַ ּ ַס ִ ּכין ְ ּב ֹ
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ֶׁש ּי ֵׁש ָׁשם ְ ּדבָ ִרים הַ ּ ֻמ ּ ָת ִרין הַ חַ ׁש ּו ִבין ֹיו ֵתר ִמ ּ ַס ִ ּכין ֶׁשל
ִמילָ ה ְו ַעל יְ ֵדי זֶה י ּוכַ ל ְל ַט ְלטֵ ל ַאחַ ר ָּכ ְך הַ ְ ּכ ִלי ִעם
ימן ש"י ַע ּיֵן ָׁשם
ימן ש"ח ס"אּ ,ו ְב ִס ָ
הַ ּ ַס ִ ּכין ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִס ָ
דו ַעל
יחו ִמ ָ ּי ֹ
)שאלות ותשובות מהרש"ג( ּו ְב ִדיעֲ בַ ד ִאם ִה ִ ּנ ֹ
יעו
חו ּו ְלהַ ְצנִ ֹ
חו ֵׁש ׁש ֶׁש ּלֹא יִ ָ ּגנֵ ב י ֵׁש ְלהָ ֵקל ְללָ ְק ֹ
הַ ִ ּכ ּ ֵסא ְו ֹ
)רמ"א יורה דעה רס"ו ס"ב ,וש"ך שם ,ב"ח סימן ש"ח ,משנה
ברורה ש"י סעיף קטן ט"ו ,אות חיים ושלום בשם משיב

דברים ,תולדו"ש דף קצ"ט.(:
דו
אלכַ ְת ִח ּ ָלה ֶׁש ּיַזְ ִמין ָא ָדם ֶׁש ְ ּי ַק ּ ֵבל הַ ּ ַס ִ ּכין ִמ ָ ּי ֹ
עוד ֵעצָ ה ְ
ֹ
יענּ ּו
דו ַעד ֶׁש ַ ּי ְצנִ ֶ
יחו ִמ ָ ּי ֹ
תו ָא ָדם לֹא י ִ ַּנ ֹ
או ֹ
ִ ּב ְג ַמר הַ ִח ּת ּו ְך ְו ֹ
בות
לות ּו ְת ׁש ּו ֹ
מו הָ ָרא ּוי )אֵ ִל ָ ּיה ּו ַר ָּבה ָׁשם ,וְ כֵ ן ָּכ ַתב ִ ּב ְ ׁשאֵ ֹ
קו ֹ
ִ ּב ְמ ֹ
ימן ש"ח ,וְ ַאף ַעל ַ ּגב
דו ַעל החכ"ש רי ִס ָ
סו ֹ
פא"י ָׁשם ,וְ ָת ַמ ְך יְ ֹ
רון ִ ּכיס ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַׁשעֲ ֵרי
ינו מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת חֶ ְס ֹ
ְ ּד ָׁשם ַ ּדוְ ָקא ְ ּבאֵ ֹ
קום הֶ ְפסֵ ד מֵ ֵקל הגר"זּ ,ו ְכ ָד ִאים ִל ְסמ ְֹך
קום ִ ּב ְמ ֹ
ְּת ׁש ּובָ ה ִמ ָּכל ָמ ֹ
או ַריְ ָתא ֶׁש ּלֹא י ְַפ ִסיד ּו
קום ִמ ְצוָ ה ְ ּד ֹ
עֲ לֵ יהֶ ם ְ ּבמֻ ְקצֶ ה ְ ּד ַר ָּבנָ ן ִ ּב ְמ ֹ
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עו ֵ ׂשי ִמ ְצוָ ה ְ ּבצֵ ר ּוף מַ ה ּׁ ֶש ְּמ ִק ִּלין הַ ְר ֵּבה ּפ ֹו ְס ִקים ַ ּגם ְלכַ ְת ִח ּ ָלה,
ֹ

ַע ּיֵן ָׁשם(.
או ּ ֶבענְ ֶקע"ל ֶׁש ִ ּנ ְ ׁש ַמט אֶ חָ ד מֵ ַר ְגלֶ יהָ ִמ ָּכל
עד( ָּבאנְ "ק ֹ
או ֹיו ֵתר ָאס ּור ְל ַט ְל ְטלָ ּה ְולַ הֲנִ יחָ ּה ַעל סַ ְפ ָסל
ֶׁש ּ ֵכן ְ ׁש ּ ַתיִ ם ֹ
ָשב ָעלֶ יהָ ְ ּכבָ ר ָּכ ְך
ישב ָעלֶ יהָ אֶ ּ ָלא ִאם ּ ֵכן י ַׁ
ַאחֶ ֶרת ְולֵ ֵׁ
ּ ַפ ַעם ַאחַ ת ק ֶֹדם ַׁש ָּבת )מגן אברהם ש"ח סט"ז(ּ ,ו ִמ ָּכל
קום י ֵׁש הֶ ּ ֵתר ָּבאֳ פָ נִ ים הַ ָּב ִאים:
ָמ ֹ
או נֶ אֱ בַ ד )ט"ז ,ומשנה ברורה סעיף
א( ִאם נִ ְ ׁש ַּבר הָ ֶרגֶ ל ֹ

קטן ס"ט(.
תו ְך
ב( ִאם הָ ֶרגֶ ל נַ עֲ ָ ׂשה ְ ּבאֹפֶ ן ֶׁשאֵ ין ּת ֹו ְק ִעין הָ ֶרגֶ ל ְ ּב ֹ
חור אֶ ּ ָלא ֶׁשהַ ִ ּכ ּ ֵסא ְמחֻ ָּבר לָ ּה ִ ּב ְ ׁש ָאר אֹפֶ ן )בשאלות
ֹ

ותשובות פא"י סימן ל' על פי משנה ברורה הלזה(.
אות ֶׁשהָ ֶרגֶ ל מֻ ָּנ ִחין בחרן ְ ּב ִר ְפ ֹיון
או ָתן ִ ּכ ְס ֹ
ג( ִאם ֶ ּד ֶר ְך ֹ
)מגן אברהם ,ומשנה ברורה בביאור הלכה שם(ְ ,וי ֵׁש ְמ ִק ִּלין
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אֲ ִפ ּל ּו ִאם ַרק ָא ָדם זֶה ַ ּד ְר ּכ ֹו ּ ֵכן )מגן אברהם שם ועיין

ביאור הלכה(.
קום
קו ָמ ּה ְ ּב ִלי ְל ִה ְצ ָט ֵר ְך ְל ַט ְל ְטלָ ּה ִמ ּ ָמ ֹ
ישב ָעלֶ יהָ ִ ּב ְמ ֹ
ד( לֵ ֵׁ
קום ַ ּגם ּ ֵכן ְ ׁש ִרי )אליהו רבה ,ומשנה ברורה סק"ע(,
ְל ָמ ֹ
)פא"י שם(.
דולָ ה ְלכָ ל ִמינֵ י חֲפָ ִצים ֶׁש ּי ֵׁש
ינה ְ ּג ֹ
ְו ַדע ְ ּד ִדין זֶה נָ ְפ ָקא ִמ ָּ
מו ׁ ֻש ְלחָ ֹנותְ ,וכַ ּי ֹוצֵ א ּ ֻכ ּ ָלם ִ ּדינָ ם ָּכזֶה ְוכֵ ן
לָ הֶ ם ַר ְגלַ יִ ם ְ ּכ ֹ
ָּכל ּ ֵכ ִלים ֶׁש ּי ֵׁש לָ ח ּו ׁש ָּבהֶ ם ְל ִת ּק ּון הָ אֲ ס ּו ָרהָ ,אס ּור
ְ ּב ִט ְלט ּול )קצה"ש בבדה"ש סימן ק"ט אות י(.
רו ָתן מֻ ּ ָת ִרין ְ ּב ִט ְלט ּול
עה( ָּכל ִמינֵ י ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש ֶׁש ּ ֻמ ּ ָתר ִל ְק ֹ
אֲ ִפ ּל ּו ֶׁש ּלֹא ְלצ ֶֹר ְך ְ ּכלָ ל )ש"ח סעיף ג(.
עו( מֻ ּ ָתר ְל ַט ְלטֵ ל ְמ ִג ּ ָלה ְ ּב ַׁש ָּבת )שערי תשובה סימן ש"ח
בשם אליהו רבה ,מחה"ש שם סק"י ,פרי מגדים ,בגדי ישע,
חסדי דוד ,מטה יהודה ,ומשנה ברורה תרפ"ח דלא כפרי

חדש(.

רכ

חלק א'

עז( ִע ּ ָסה הַ ִ ּנ ְק ָרא ַטיי"ג הָ וֵ י מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת גּ ּופָ ּה וַ אֲ ס ּו ָרה
מו )שולחן ערוך הגר"ז סימן ש"ח
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
אֲ ִפ ּל ּו ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
סעיף ח(.
)או ְ ּבלֶ עטֶ ע"ר( אֲ ס ּו ִרין ְ ּב ִט ְלט ּול אֲ ִפ ּל ּו
ֶעק"ל ֹ
עח( ַטיי"ע ז ְ
מו )מנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן כ"א(
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
אֲ בָ ל הַ ּ ֻמ ָּנ ִחין ִ ּב ְכ ִלי יַחַ ד ִעם הַ ּ ֶסענְ ץ ְ ׁש ִרי ְל ַט ְלטֵ ל הַ ְ ּכ ִלי
)תולדות שמואל דף ר(.
ייבע"ר ְוה ּוא ְ ּכ ִלי ֵעץ הַ ַּנעֲ ָ ׂשה ְלהַ ְב ִריחַ
עט( ְפ ִליגֶ ע"ן ְט ֵר ּ ֶ
הַ ְ ּזב ּו ִבים ְוי ַּת ּו ִ ׁשים מֻ ּ ָתר ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש בּ ֹו ְ ּב ַׁש ָּבת )ש"ח סכ"ג(
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור )ספר
ינו ִ ּכ ְכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
אֲ בָ ל הַ ַּנעֲ ָ ׂשה ְלהָ ְרגָ ם ִ ּד ֹ

שבתות ליש דף מ(.
קות ְ ׁש ִרי
ינו ֹ
או ְל ַא ּיֵם הַ ִּת ֹ
פ( ַמ ּ ֶטה הַ ְמ ֻיחָ ד ְלהַ כּ ֹות ֹ
ְ ּב ִט ְלט ּול )תולדו"ש שם(.
)ע ֶ ׂשב( ָאס ּור ְ ּב ִט ְלט ּול )מגן אברהם שי"ב סק"ו,
פא( ְ ּג ָרא"זֶ ,

יכין ִליזָ הֵ ר ְ ּב ֵעת
פרי מגדים שם ,וט"ז של"ו סק"ד( ּו ְצ ִר ִ
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רכא

הַ יְ ִ ׁשיבָ ה עֲ לֵ יהֶ ן ֶׁש ּלֹא יִ ַ ּגע ָּבהֶ ן ִ ּב ְפ ָרט ֶׁש ָּב ִאין ַאחַ ר ָּכ ְך
ישת עֲ ָ ׂש ִבים )תולדות שמואל דף רּ ְ (:ב ַׁש ַ ּגם ֶׁש ַעל
ידי ְּת ִל ַׁ
ִל ֵ
חוצֵ ץ ַאחֵ ר
ישב ַעל הָ אֲ ָד ָמה ְ ּב ִלי ֹ
ּ ִפי הַ ְמ ֻק ָּב ִלים אֵ ין לֵ ֵׁ
)עיין שערי תשובה הלכות ט"ב(.
פב( צַ ייט ּונְ גֶ ע"ןְ ,ל ִפי ַמה ּׁ ֶש ָּכ ְתב ּו הַ ּפ ֹו ְס ִקים ֶׁש ָאס ּור
רות צַ ייט ּונְ גֶ ע"ןּ ְ ,ב ַׁש ָּבת )באר היטב ש"ז סעיף קטן
ִל ְק ֹ
י"ט ,ומשנה ברורה סעיף קטן ס"ג בשם שאילת יעב"ץ,
ושולחן ע"ש ,יסוד יוסף ,כלכלת שבת ,מהר"ם שי"ק אורח
חיים סימן קכ"ג ,שערי תשובה ש"ז ,קצוה"ש סימן ק"ז,
תולדות שמואל דף ר( אֲ ס ּו ִרין ַ ּגם ְ ּב ִט ְלט ּול )תפא"י שם,
תולדות שמואל שם ,פאר ישרים שם ,ועיין בתולדות שמואל
שם דכל היתרו של השבות יעקב לא שייך רק בעת מלחמה

וגם בכהאי גוונא לא שייך בזמן הזה ,עיין שם(.
רות
קו ֹ
ּו ְב ִענְ יְ נֵ י ִע ּת ֹונֵ י הַ ח ֲֵר ִדים ִאם ֻר ָּבם ְ ּב ִמילֵ י ְ ּד ָע ְל ָמא ֹ
ּו ְמא ָֹר ֹ
עות )וְ גַ ם רעקלאמע"ן אדווערטייזמענט"ס ִ ּב ְכלָ ל( ָאז
רו ָתן
ִ ּדינָ ם ְ ּכ ִפי הַ ְמב ָֹאר ַּב ּפ ֹו ְס ִקים הַ ַּנ"ל ֶׁש ָאס ּור ִל ְק ֹ

חלק א'

רכב

ימן ק"ז בדה"ש מ"ג ְ ּבא ֶֹר ְך(
)כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵריהֶ ם ּו ְבבַ ֵ ּדי הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ִס ָ
ַּ

וַ אֲ ִפ ּל ּו הַ ַּנעֲ שׂ ּו ְ ּב ִע ְניְ נֵ י הַ ָ ּדת ְ ּבחַ ּיֵי הַ ִ ּצבּ ּור ְו ִח ּז ּוק ִע ְניְ נֵ י
יא ָתן )בדה"ש שם(.
הַ ח ֲֵר ִדים י ֵׁש ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵפק ִ ּב ְק ִר ָ
י"ש( וַ הֲ וָ ה
פג( ָאס ּור ִלנְ ג ַֹע שינוועבעכט"ס )ק ּו ֵרי ַע ָּכ ִב ׁ
פו )מנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן מ"ז
מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת גּ ּו ֹ

בשם תהילה לדוד(.
אות ב(.
יפין( ַע ּיֵן ִ ּדינָ ם ְל ֵעיל ֹ
)ק ִל ּ ִ
פד( שאלעכט"ס ְ
יקאנֶ ער
ער ָ
גוזִ ים הַ ִ ּנ ְק ָר ִאין ָאמֶ ִ
פה( שאלעכט"ס ֶׁשל הָ אֱ ֹ
יסלֶ ְ
ע"ך אֲ ס ּו ִרין ְ ּב ִט ְלט ּול ְוהַ ְר ּ ֵבה נִ ְכ ָׁש ִלים ְ ּבזֶה ִ ּב ְפ ָרט
נִ ְ
ַּבאֲ סֵ פַ ת חֲבֵ ִרים וכיוצ"ב ֶׁש ּק ֹו ְב ִעין ִל ְ ׁש ּת ֹות יַיִ ן ְו ֵׁשכָ ר
ּו ְכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ְהי ּו ְּתאֵ ִבים ִל ְ ׁש ּת ֹות ֹנו ְת ִנין ַעל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ִמינֵ י
גוזִ ים הַ ְר ּ ֵבה ַעד ֶׁשהַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ָמלֵ א ִמ ְּק ִל ּפ ֹו ֵתיהֶ םְ ,ו ַעל ּ ִפי
אֱ ֹ
רֹב

ֹיו ְ ׁש ִבין

ּו ְמפַ ְט ּ ְפ ִטין

יחות
ְ ּבשִׂ ֹ

ׁש ֹו ֹנות

ּו ְמ ׁ ֻשנּ ֹות

ּו ְמ ַמ ְ ׁש ְמ ִ ׁשין ְ ּבהַ ְּק ִל ּפ ֹות ְואֵ ין ָ ׂשם ַעל לֵ ב ֶׁשהֵ ם מֻ ְקצֶ ה
מו ַּכ ְמב ָֹאר
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
ָ ּגמ ּור ְואֵ ין נִ ּ ָט ִלין אֲ ִפ ּל ּו ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
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ברס"י ש"חּ ,ו ְבאֵ ִל ָ ּיה ּו ַר ָּבהּ ,ובָ ִאים ָאז ְלכַ ּ ָמה ִא ּס ּו ִרים,
מו ַׁשב לֵ ִצים
ִט ְלט ּול מֻ ְקצֶ ה שִׂ יחָ ה ְ ּבטֵ לָ ה וַ אֲ ס ּו ָרה ְ ּב ַׁש ָּבת ֹ
ִ ּב ּט ּול ּת ֹו ָרה ,לָ ׁש ֹון הָ ַרע ,לֵ צָ נ ּותְ ,ר ִכיל ּותִ ,לבּ ּון ּ ְפנֵ י
יד"א
הו ָר ַאת הַ ִח ָ
עודְ ,והַ ְמ ַד ְק ְ ּד ִקים ֹנוה ֲִגין ְ ּכ ֹ
רוְ ,ו ֹ
חֲבֵ ֹ
ימן רפ"ז ְוז"לּ :ו ַמה ּט ֹוב ִמנְ הַ ג יְ ר ּו ָׁשלַ יִ ם
ֶׁש ָּכ ַתב במח"ב ִס ָ
או אֲ ִבי הַ ּ ֵבן ה ּוא
בוד חָ ָתן ֹ
תובב"אִ ,אם ִ ּב ּק ֶֹרת ִּת ְהיֶה ִל ְכ ֹ
יאה ַ ּד ְו ָקאַ ,ע ּיֵן ָׁשם) .עיין מסגרת
יצ ָ
יסה ִו ִ
מו ֶרגַ ע ְ ּכ ִנ ָ
ְ ּכ ֹ
השולחן ותולדות שמואל דף ר"א ,וספר הנדפס מחדש

"שבתותי תשמורו" דיני מוקצה אות ר"ו(.
פו ְו ָאס ּור ְ ּב ִט ְלט ּול
)ק ַמח( מֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת גּ ּו ֹ
פו( מֶ עה"ל ֶ
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
אֲ ִפ ּל ּו ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
מו )שולחן ערוך הגר"ז סימן ש"ח
סעי ח-ט ,ומנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן ר"א(.
או ֶק ֶרס הַ ִ ּנ ְק ָרא הָ א"ק ֶׁש ִ ּנ ְפסַ ק מֵ הַ ּ ֶבגֶ ד ּ ֵבין
פז( ְקנֶ ע"ל ֹ
לו )מנחת שבת סימן פ"ח סק"ב(.
ַׁש ָּבת ּ ֵבין ְ ּבחֹל מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ

רכד

חלק א'

לו
)א ְמ ְ ּב ֶרעלֶ "ע בלע"ז( מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
פח( ֶרעגֶ ע"ןׁ ִ -ש ְיר"ם ַ
יק ָרה
מו )מנחת שבת שם סק"ז( אֲ בָ ל ִ ּב ָ
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
יש ַאחֶ ֶרת ֶׁש ּלֹא
ֶׁש ּ ַמ ְק ּ ִפיד ָעלֶ יהָ ֶׁש ּלֹא ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש בּ ֹו ּ ַת ְ ׁש ִמ ׁ
פו
ינו ְ ּכמֻ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת ח"כ ְו ָאס ּור ַ ּגם ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
יִ ְת ַק ְל ֵקל ִ ּד ֹ
מו) ,שבת"ת שם(.
קו ֹ
ּו ְמ ֹ
פט( וֶ טֶ ע"ר )חֶ ְמ ָאה( ְוכַ ּי ֹוצֵ א ֶׁשאֵ ין הַ ֶ ּד ֶר ְך ְל ָא ְכלָ ן ְלבַ ָ ּדנָ ה
או ְכ ִלין ֶׁש ִּמ ּ ַט ְל ְט ִלין
קום ִ ּדינָ ם ְ ּכ ֹ
ַרק ְללַ ּ ֵפת הַ ּ ַפת ִמ ָּכל ָמ ֹ
אֲ ִפ ּל ּו ֶׁש ּלֹא ְלצ ֶֹר ְך ְ ּכלָ ל )שם(.
או ְ ּבחֹל מֻ ּ ָתר ְ ּב ִט ְלט ּול
)שלֶ ג( ֶׁש ָ ּי ַרד ְ ּב ַׁש ָּבת ֹ
צ( ְ ׁשנַ י"י ֶׁ
)נז"י בשם תשובת הגאונים וזכל"א( אֲ בָ ל יִ ּזָהֵ ר ֶׁש ּלֹא ְל ַר ּ ֵסק
הַ ּׁ ֶשלֶ גְ ,ולֹא יִ ְדח ֲֵקם ּ ֵבין ָי ָדיו )סימן ש"כ סעיף י"א ,ועיין

ביאור הלכה שם(.
צא( ָּכל ָ ּדבָ ר ֶׁשה ּובָ א ְ ּב ַׁש ָּבת ִמח ּוץ לַ ְּתח ּום אֲ ִפ ּל ּו ְלצ ֶֹר ְך
או ְּתלָ ׁש ּוהָ
תו ֹ
או ֹ
ֲש ׁש ֶׁש ָ ּצד ּו ֹ
יִ שְׂ ָראֵ ל זֶה ִאם אֵ ין בּ ֹו ח ָׁ
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מֵ הַ ְמחֻ ָּבר ְ ּב ַׁש ָּבת מֻ ּ ָתר ְ ּב ִט ְלט ּול אֲ ִפ ּל ּו ְליִ שְׂ ָראֵ ל ֶׁשה ּובָ א
ילו )שכ"ה ס"ח(.
ִ ּב ְ ׁש ִב ֹ
תו ֵתיהֶ ן
רון ִ ּכיס ַ ּגם ַ ּד ְל ֹ
צב( ּ ֵכ ִלים הַ ּ ֻמ ְק ִצים מֵ ח ֲַמת חֶ ְס ֹ
רות ְ ּב ִט ְלט ּול ְ ּכג ּוף הַ ְ ּכ ִליַ ,אף ַעל ַ ּגב
ֶׁש ִ ּנ ְת ּ ָפ ְרק ּו אֲ ס ּו ֹ
ינו ַמ ְק ּ ִפיד ַעל הַ ֶ ּדלֶ ת )קצוה"ש סימן ק"ט בבדה"ש אות
ֶׁשאֵ ֹ

ח(.
תו ֵתיהֶ ן
ידע ְ ּדכֵ ִלים ֶׁש ִ ּנ ְת ּ ָפ ְרק ּו ַ ּד ְל ֹ
יכין לֵ ַ
מו כֵ ן ְצ ִר ִ
צג( ּו ְכ ֹ
ּו ְרא ּויִ ין ְלהַ חֲזִ ָירן ְ ּבנָ ֵקל )אֲ בָ ל אֲ ס ּו ָרה( ַ ּדאֲ ס ּו ִרין ְ ּב ִט ְלט ּול
)קצוה"ש סימן ק"ט בדה"ש י( ּומֵ הַ אי ַטעֲ ָמא ָּב ּ ֵתי ֵעינַ יִ ם
תו
)בריל"ל( ֶׁש ִ ּנ ְ ׁש ַמט ָיד ִמ ּ ֶמ ָּנה ְוי ֵׁש הַ בּ ֶֹרג )שרוי"ף( ִ ּב ְר ׁש ּו ֹ
ירו
לו ְ ּב ִאם ה ּוא שרוי"ף ָּכזֶה ֶׁש ְ ּבנָ ֵקל ְלהַ חֲזִ ֹ
ָאס ּור ְל ַט ְל ְט ֹ
)בעזִ י"ם(
)שאלות ותשובות פא"י סימן ל"א(ְ .וכֵ ן ְמכַ ְ ּב ָדה ֶּ

אמ ֶק"ע ֶׁש ִ ּנ ְת ּ ָפ ֵרק ְוי ֵׁש ָּכאן
או ְקלָ ְ
ֶׁש ִ ּנ ְת ּ ָפ ְרק ּו הַ חֲלָ ִקיםֹ ,
הַ חֲלָ ִקים אֲ ס ּו ִרין ְ ּב ִט ְלט ּול ֶׁש ּ ָמא ַיחֲזִ ֵירם )שם(.

חלק א'

רכו

צד( אֲ בָ ל ִאם נִ ְת ּ ָפ ֵרק ְ ּכ ִלי ֶׁש ָּכ ֵעת עֲ ל ּולָ ה ְלהַ ִ ּזיק ְל ָא ָדם
תו.
מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְטלָ ּה ְלפַ נּ ֹו ֹ

Nâw
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ּ ֶפ ֶרק י"ד
ִּכיס הַ ּ ָתפ ּור ַּב ֶּבגֶד
צו ַע ֹזו ֵּכיוָ ן ֶׁשה ּוא ָׁש ִכיחַ וְ ָר ִגיל(
)ב ַא ְר ִּתי ְ ּבי ֶֶתר שְׂ אֵ ת ִמ ְק ֹ
ֵּ
רותׁ ִ ,ש ְב ֵרי
רו ֹ
)או ְ ׁש ָאר מֻ ְקצֶ ה ִ ּכ ְצ ֹ
ֹ
עות ִ ּב ְמכֻ ָ ּון
א( ִה ִ ּניח ָמ ֹ

עשענֶ ע בל"א( ִאם הַ ִ ּכיס
)ק ֶׁ
ֵע ִצים ,וְ כַ ּי ֹוצֵ א( ַּב ִ ּכיס ֶׁשל הַ ּ ֶבגֶ ד ֶ
)פר ּו ׁש ְ ּדהַ ִ ּכיס ה ּוא חֵ לֶ ק נִ ְפ ָרד
ינו ּ ָתפ ּור ְל ָא ְרכּ ֹו ַּב ּ ֶבגֶ ד ּ ֵ
אֵ ֹ

מֵ הַ ֶּבגֶ ד( אֶ ּ ָלא ּ ִפיו ְלבַ ּד ֹו ּ ָתפ ּור ְוכֻ ּל ֹו ּ ָתל ּויַ ,אף ַעל ַ ּגב
קום מֻ ּ ָתר ְל ַט ְלטֵ ל
עות ִמ ָּכל ָמ ֹ
ְ ּדהַ ִ ּכיס נַ עֲ ָ ׂשה ָּב ִסיס ְלהַ ּ ָמ ֹ
כו )ש"י
תו ֹ
עות ְ ּב ֹ
קום ְו ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁשהַ ּ ָמ ֹ
קום ְל ָמ ֹ
הַ ּ ֶבגֶ ד ִמ ּ ָמ ֹ

קום ִאם אֶ ְפ ָׁשר ְלנַ ֵער הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה
ס"ז ובהפוסקים( ּו ִמ ָּכל ָמ ֹ
יעה ַּב ִ ּכיס גּ ּופָ א ֶׁשה ּוא מֻ ְקצֶ ה( יְ נַ ֵער
מֵ הַ ִ ּכיס ּו ְב ִלי נְ ִג ָ
ְלכַ ְת ִח ּ ָלה )אליהו רבה ,ומשנה ברורה ר"ט ,ל( אֲ בָ ל הַ ִ ּכיס
ה ּוא מֻ ְקצֶ ה ַ ּגם ַאחַ ר הַ ִ ּנע ּור )שם(.

רכח

חלק א'

ּובֵ ין ְ ּב ִה ִ ּניח ְ ּב ִמ ְת ַּכ ֵ ּון ּ ֵבין ְ ּב ָׁשכַ ח יִ נְ הֹג ּ ֵכןְ .לבַ ד ַמה
ִ ּד ְב ָׁשכַ ח ֵאין הַ ִ ּכיס נַ עֲ ָ ׂשה מֻ ְקצֶ ה ּ ֵכיוָ ן ִ ּד ְב ָׁשכַ ח לֹא נַ עֲ ָ ׂשה
הַ ִ ּכיס ָּב ִסיס ְלהַ ּ ֻמ ְקצֶ ה )שם(.
ב( ְו ִאם הָ יָ ה הַ ִ ּכיס ּ ָתפ ּור ַּב ּ ֶבגֶ ד נַ עֲ ָ ׂשה ָּכל הַ ּ ֶבגֶ ד ָּב ִסיס,
ְו ַעד ָּכאן ִאם ִה ִ ּניח ְ ּב ִמ ְת ַּכ ֵ ּון הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ֶׁש ִ ּי ּ ָׁשאֵ ר ּ ֵבין
ינו
הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות ָאס ּור ִל ּג ַֹע ְ ּבהַ ּ ֶבגֶ ד ְ ּכלָ ל ,אֲ בָ ל ְ ּב ָׁשכַ ח ִ ּד ֹ
ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
יך ְלנַ ֵער הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה מֵ הַ ִ ּכיס ְו ַאחַ ר ָּכ ְך מֻ ּ ָתר ְ ּב ִט ְלט ּול
)כבסימן ש"ט ס"ד ,משנה ברורה ל(.
ג( ּו ְבכָ ל ִענְ ָין אֵ ין ִל ְלבּ ֹׁש ּ ֶבגֶ ד ָּכל זְ ַמן ֶׁשהַ ּ ֻמ ְקצֶ ה בּ ֹו
יישינָ ן ֶׁש ּיֵצֵ א בּ ֹו )ש"י ס"ז(.
ְ ּדחַ ִ ׁ
פו
ה( ֵע ִצים וַ אֲ בָ ִנים אֲ ס ּו ִרים ְ ּב ִט ְלט ּול אֲ ִפ ּל ּו ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
עולָ ם נַ עֲ ָ ׂשה
יש ְל ֹ
מו ,אֲ בָ ל ִאם יִ ח ֲָדן ְל ֵאיזֶה ּ ַת ְ ׁש ִמ ׁ
קו ֹ
ּו ְמ ֹ
רוצֶ ה
גון ֶׁש ֹ
עולָ ם ְ ּכ ֹ
ְ ּכ ִלי ּומֻ ּ ָתר ְ ּב ִט ְלט ּול ,אֲ בָ ל ְ ּבלֹא ֻיחֲד ּו ְל ֹ
או ְ ׁש ּ ַתיִ ם ָאז ַאף ִאם ָע ָ ׂשה
ישיבָ ה ְל ַׁש ָּבת אֶ חָ ד ֹ
ְל ַיח ֲָדן ִל ִ ׁ
עוד ֹיום ֶׁש ִ ּי ְהי ּו מ ּוכָ ִנים
ָּבהֶ ם ַמעֲ ֶ ׂשה ַרב ְ ּדהַ יְ נ ּו ֶׁש ִּס ְ ּד ָרם ִמ ְ ּב ֹ
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רכט
ְ

ישב עֲ לֵ יהֶ ם ְל ָמחָ ר מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְטלָ ם ְלצ ֶֹרך יְ ִ ׁשיבָ ה )שולחן
לֵ ֵׁ
ערוך הגר"ז סימן ש"ח סעיף נ"ב ,ובקצוה"ש סימן ק"י בדה"ש

אות ד-ה(.
עולָ ם
ֲדו ְל ֹ
ו( ְוכֵ ן הַ ִ ּדין ְ ּבכָ ל ָ ּדבָ ר ְ ּכ ֵעין זֶה ְ ּב ִאם ְמ ַיח ֹ
עולָ ם
ֲדו ְל ֹ
ינו ְמ ַיח ֹ
לוּ ,ו ְבאֵ ֹ
יש ְמיֻחָ ד ְ ׁש ִרי ְל ַט ְל ְט ֹ
ְל ַת ְ ׁש ִמ ׁ
או ְ ׁש ּ ַתיִ ם ָאז ִאם ָע ָ ׂשה ַמעֲ ֵ ׂשה
ַרק ְלצ ֶֹר ְך ַׁש ָּבת ֶאחָ ד ֹ
עו ְמ ִדים ְלכָ ְך מֻ ּ ָתר ְ ּב ִט ְלט ּול
ִּת ּק ּון הַ ּמ ֹו ִכיחַ ֶׁש ּמ ּוכָ נִ ים ְו ֹ
לו )שם נג ,וקצוה"ש שם(.
ְלצ ֶֹר ְך הַ ָ ּדבָ ר ֶׁשה ּוכַ ן ֹ
ידא
קום ּ ְפ ִס ָ
ז( מֻ ּ ָתר לַ עֲ שׂ ֹות ְ ּג ָרף ֶׁשל ְר ִעי ְלכַ ְת ִח ּ ָלה ִ ּב ְמ ֹ
)של"ה משנה ברורה ט"ו(.
ח( סֻ ּ ָלם ֶׁש ַּב ַּביִ ת ֶׁשעֲ שׂ ּויִ ין ְל ַט ְלטֵ ל ִמ ָ ּז ִוית ְלזָ ִוית ְלצ ֶֹר ְך
לו ְ ּכ ַד ְר ּכ ֹו ְ ּב ַׁש ָּבת )משנה ברורה ש"ח,
יש מֻ ּ ָתר ְל ַט ְל ְט ֹ
ּ ַת ְ ׁש ִמ ׁ

ע"ח(.

Nâw
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ּ ֶפ ֶרק ט"ו
ִטלְ ט ּול ּ ְפ ָר ִחים ּו ְצמָ ִחים
א( מֻ ּ ָתר ְלהַ עֲ ִמיד ַענְ פֵ י ִאילָ ן ְ ּב ַמיִ ם ְ ּב ַׁש ָּבת ּו ִב ְלבַ ד ֶׁש ּלֹא
יִ ְהי ּו ָּבהֶ ם ּ ְפ ָר ִחים ְו ׁש ֹו ַׁש ִ ּנים הַ ִ ּנ ְפ ּ ָת ִחים ִמ ּ ַל ְחל ּו ִחית הַ ּ ַמיִ ם
או ְמ ִרים
ֲרונִ ים י ֵׁש ֹ
)רמ"א של"ו י"א( ּו ְב ָדבָ ר זֶה ּ ְפ ִליגֵ י הָ ַאח ֹ
ינו מֻ ּ ָתר ַרק ְ ּכ ֶׁש ְ ּכבָ ר ָע ְמד ּו ַּב ּ ַמיִ ם מֵ ֶע ֶרב ַׁש ָּבת מֻ ּ ָתר
ְ ּדאֵ ֹ
או ְמ ִרים ְ ּדכָ ל ֶׁשהָ י ּו
ירו ְ ּב ַׁש ָּבת )תו"ש וח"א(ְ ,וי ֵׁש ֹ
ְלהַ חֲזִ ֹ
תוכָ ן
הַ ּ ַמיִ ם ְמז ּ ָֻמנִ ים מֵ ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ַאף ַעל ַ ּגב ֶׁש ּלֹא הָ י ּו ְ ּב ֹ
מֻ ּ ָתר לָ ֵתת ְ ּב ֹ
תוכָ ן ְ ּב ַׁש ָּבת )הגר"ז ופרי מגדים(ְ ,וי ֵׁש
יהו )שער הציון מ"ח(.
ְ ּב ִדיעֲ בַ ד ִל ְסמ ְֹך עֲ לַ יְ ֹ
עו ִרים ְוכַ ּי ֹוצֵ א ְ ּב ַמיִ ם ַ ּדהֲ וָ ה
רות ִח ִּטים ּושְׂ ֹ
ב( ָאס ּור ִל ְ ׁש ֹ
דות ֹזו ֵר ַע )של"ו י"א(.
ּת ֹו ְל ֹ
לו מֵ ַעל ַ ּג ּ ֵבי
ינו נָ ק ּוב י ֵׁש ִליזָהֵ ר ִמ ִּל ְּט ֹ
ג( ָע ִציץ אֲ ִפ ּל ּו אֵ ֹ
או ִא ּ ְ
דות ֹ
יחו ַעל ַ ּג ּ ֵבי יְ ֵת ֹ
ַק ְר ַקע ְולַ הֲ נִ ֹ
יפכָ א )של"ו ס"ח,
ומשנה ברורה שם(.
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ּ ֶפ ֶרק ט"ז
ִ ּב ּט ּול ְּכלִ י מֵ הֵ יכָ ֹנו
קום ְמסֻ ָ ּים ַעל ְמנַ ת
א( ָאס ּור לָ שׂ ּום ְ ּב ַׁש ָּבת ְ ּכ ִלי ְ ּב ָמ ֹ
כו ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ַעל יְ ֵדי ָּכ ְך יְ בַ ּ ֵטל
ֶׁש ָ ּדבָ ר מֻ ְקצֶ ה יִ ּפֹל אֶ ל ּת ֹו ֹ
עוד ַעל יְ ֵדי ֶׁשהַ ּ ֻמ ְקצֶ ה
ְ ּכ ִלי הַ ּ ַת ְח ּת ֹון ִמ ְּל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש בּ ֹו ֹ
"ב ּט ּול ְ ּכ ִלי
תוכָ ּהְ ,וזֶה נִ ְק ָרא ַּב ּ ַׁש"ס ּובַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ָער ּו ְך ִ ּ
ְ ּב ֹ
מֵ הֵ יכָ ֹנו" )ש"י ס"ו(ְ .ו ָאס ּור לַ עֲ שׂ ֹות ּ ֵכן ֶׁש ְ ּיבַ ּ ֵטל הַ ְ ּכ ִלי
יש ֹו אֲ ִפ ּל ּו ְל ָׁש ָעה ַק ּ ָלה ִ ּב ְלבַ ד )רס"ה משנה ברורה
ִמ ּ ַת ְ ׁש ִמ ׁ

סק"ה רס"ו משנה ברורה סעיף קטן כ"ז(.
ְוכַ ּ ָמה הֶ ּ ֵת ִרים ִנ ְ ׁשנ ּו ָּב ּה:
קום ֶׁשאֶ ְפ ָׁשר ְלנַ ֵער הָ ִא ּס ּור ִמ ּת ֹו ְך הַ ְ ּכ ִלי ִמ ּיָד ַאחַ ר
א( ְ ּב ָמ ֹ
ֶׁש ִ ּנ ְכנַ ס ָּב ּה )רס"ה משנה ברורה סק"ה ,ש"ח משנה ברורה

קמ"ז( ְו ִע ְניַן "הָ אֶ ְפ ָׁשר ּות ְלנַ ֵער" אֵ ין הַ ַּכ ָ ּונָ ה ִמ ּ ַט ַעם ִא ּס ּור
מֻ ְקצֶ הּ ְ ,ד ִמ ַ ּצד זֶה ְלכ ּו ּ ֵלי ָע ְל ָמא ְ ׁש ִרי ְלנַ ֵער ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ּלֹא
הָ יָה הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ְ ּב ֹ
תוכָ ן ּ ֵבין הַ ּ ְ ׁש ָמ ׁש ֹות) ,כבסימן ש"י( אֶ ּ ָלא

רלב
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גון ִאם ִנ ְכנַ ס
צו ֹנו ְו ַד ְע ּת ֹו ֶׁשל ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ְ ּכ ֹ
הַ ַּכ ָ ּונָ ה ִמ ַ ּצד ְר ֹ
תו ְך הַ ְ ּכ ִלי ֹלא יִ ְרצֶ ה ְלנַ ֵער הַ ְ ּכ ִלי ִמ ּיָדֶׁ ,ש ּלֹא
ֶׁשמֶ ן ְל ֹ
ְלהַ ְפ ִסיד הַ ּׁ ֶשמֶ ן ְו ֶׁש ּלֹא ְללַ ְכלֵ ְך הַ ּׁ ֻש ְלחָ ןְ ,וכֵ ן ִאם ֹנופֵ ל
תו ְך הַ ְ ּכ ִלי ָ ּדבָ ר ָי ָקר ֶׁש ְ ּב ַק ּ ָלה ְל ִה ּ ָׁשבֵ ר ַ ּגם ּ ֵכן לֹא יִ ְרצֶ ה
ְל ֹ
יד ּה ּו ְל ָׁש ְב ָר ּה )עיין שם ,ותראה(.
ְלנַ ֵער ֶׁש ּלֹא ְלהַ ְפ ִס ָ
ָכול לְ הַ ִ ּניח
ֵש ַּב ְ ּכ ִלי ָ ּדבָ ר הַ ּ ֻמ ּ ָתר )וְ ה ּוא הַ ִ ּדין ֶׁש ּי ֹ
ב( ִאם י ׁ
תוכָ ּה ָ ּדבָ ר הַ ּ ֻמ ּ ָתר לְ כַ ְת ִח ּ ָלה) ,חידושי חתם סופר אורח חיים
ְ ּב ֹ

רוצֶ ה
ש"ח על המגן אברהם נ"א( הֶ חָ ׁש ּוב ֹיו ֵתר מֵ הָ ִא ּס ּור ֶׁש ֹ
ְלהַ ִ ּניח ִל ּפֹל ְ ּבהַ ְ ּכ ִלי ְ ׁש ִרי ַ ּגם ּ ֵכן )מגן אברהם ומשנה ברורה

בסימן רס"ה שם( ְוגֶ ֶדר ָ ּדבָ ר חָ ׁש ּוב ִנ ְמ ָ ּדד ְל ִפי ַּב ַעל
הַ ּ ַמעֲ ֶ ׂ
שה ְוהַ ְ ּכ ִלי )משנה ברורה ש"י ל"ג בשם מגן אברהם
אליהו רבה ושארי אחרונים(.
ג( ִאם אֵ ין ַּכ ָ ּונַ ת ֹנו ֵתן הַ ְ ּכ ִלי ְל ַק ּ ֵבל מֻ ְקצֶ ה הַ נּ ֹופֵ ל ָּב ּה
גון
או לָ שִׂ ים הַ ְ ּכ ִלי ּ ַתחַ ת הַ ֵּנר ְ ּכ ֹ
ַרק ִס ָּבה ַאחֶ ֶרת ְמ ִבי ֹ
יצו ֹ
ֶׁש ִּמ ְתיָ ֵרא ֶׁש ּלֹא יִ ּ ְפל ּו נִ ֹ
)ע ּיֵן ִמ ְ ׁשנָ ה ְ ּבר ּו ָרה
צות ְוכַ ּי ֹוצֵ א ַ
רס"ה סק"ו ,וְ צָ ִר ְ
יך ִע ּי ּון ִמ ְּס ִעיף ד' לָ ּ ָמה ִה ְצ ִריכ ּו לָ ֵתת ַט ַעם
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לו לְ הַ ִּתיר ִמ ּ ַט ַעם ֶׁשאֵ ין
צות ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁשאֵ ין בּ ֹו ַמ ּ ָמ ׁש הָ יָה ֹ
יצו ֹ
ַּב ִ ּנ ֹ
צות ְלהַ ּׁ ֻש ְלחָ ן,
יצו ֹ
צות ַרק לַ ֲחצֹץ ֵּבין הַ ִ ּנ ֹ
יצו ֹ
הַ ַּכ ָ ּונָ ה לְ ַק ֵּבל הַ ִ ּנ ֹ
וְ צָ ִר ְ
רו ֶׁשל הַ ִּמ ְ ׁשנָ ה ְ ּבר ּו ָרה ַרק ְ ּב ִאם אֵ ין
לו ַמר ְ ּדכַ ָ ּונַ ת הֶ ּ ֵת ֹ
יך ֹ
צות
יצו ֹ
מו ֶׁש ָּכ ַת ְב ִּתי ֶׁש ַ ּד ְע ּת ֹו ִמ ּׁש ּום הַ ִ ּנ ֹ
ַ ּד ְע ּת ֹו ַעל הַ ּׁ ֶשמֶ ן ְ ּכלָ ל ְ ּכ ֹ
לו ִענְ יַן הַ ּׁ ֶשמֶ ן ָאז לֹא ְמחַ ּׁ ֵשב ִ ּב ּט ּול ְ ּכ ִלי ,אֲ בָ ל אֵ צֶ ל
וְ לֹא ִא ְכ ּ ַפת ֹ
צות ַרק לֹא ִמ ּ ַט ַעם ֶׁש ָּצ ִר ְ
יך
יצו ֹ
רוצֶ ה ְל ַק ֵּבל הַ ִ ּנ ֹ
צות ֵּכיוָ ן ֶׁש ֹ
יצו ֹ
נִ ֹ
לָ הֶ ם ְ ּב ַע ְצ ָמם ְ ּבזֶה ַׁש ּי ְָך עֲ ַדיִ ן ִ ּב ּט ּול ְ ּכ ִלי ,וְ ה ּוא הַ ִ ּדין נַ ּ ֵמי ְל ִענְ יַן
רוצֶ ה ְ ּב ַק ָּבלָ ָתן אֲ ִפ ּל ּו לֹא ִמ ּ ַט ַעם ֶׁש ָּצ ִר ְ
לו
יך לְ הַ ּׁ ֶשמֶ ן י ֵׁש ֹ
ֶׁשמֶ ן ִאם ֹ

ִ ּדין ִ ּב ּט ּול ְ ּכ ִלי מֵ הֵ יכָ ֹנו ,ודו"ק(.
ינו ְמבַ ּ ֵטל ַּב ָ ּי ַדיִ ם ַרק גּ ֹו ֵרם ְל ִב ּט ּול ְ ּכ ִליּ ַ ,גם ּ ֵכן
ד( ְ ּבאֵ ֹ
גון ְ ּב ֹנופֵ ל מֻ ְקצֶ ה ַעל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ְו ֹנו ֵתן ְ ּכ ִלי ּ ַתחַ ת
ְ ׁש ִריּ ְ ,כ ֹ
מו
קו ֹ
לו א ּולָ ם ָּכל זְ ַמן ֶׁשהַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ַעל ְמ ֹ
הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ְל ַק ְ ּב ֹ
תו ְך הַ ְ ּכ ִליּ ,ומֵ זִ יז הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן
הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ֹנופֵ ל ַעל הַ ּׁ ֻש ְלחָ ן ְולֹא ְ ּב ֹ
תו ְך הַ ְ ּכ ִלי )משנה ברורה רס"ה ו(.
מו ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ּפֹל ְ ּב ֹ
קו ֹ
ִמ ְּמ ֹ
תו
קום הֶ ְפסֵ ד ְמ ֻר ּ ֶבה מֻ ּ ָתר ְלבַ ּ ֵטל ְ ּכ ִלי מֵ הֵ יכָ ֹנו ִל ְ ׁש ָע ֹ
ה( ִ ּב ְמ ֹ
)רס"ו ס"ט במגן אברהם ומשנה ברורה כ"ז( ּו ְלכָ ל הַ ּי ֹום
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ֵש ַמ ֲחל ֶֹקת הַ ּפ ֹו ְס ִקים )שם במשנה
קום הֶ ְפסֵ ד ְמ ֻר ּ ֶבה י ׁ
ִ ּב ְמ ֹ

ברורה וביאור הלכה ,וחזון איש סימן מ"ח סק"ז(.
תוכָ ּה ַ ּגם
ו( ִאם ֹנו ֵתן ְ ּכ ִלי ִעם ַמיִ ם ְוהַ ּ ֻמ ְקצֶ ה הַ ּי ֹו ֵרד ְל ֹ
לו ַמר ַק ּ ָמא ַק ּ ָמא בטיל ,אֲ ִפ ּל ּו נִ ְת ַר ְ ּב ָתה
ּ ֵכן ַמ ְ ׁש ֶקה ְ ּד ַׁש ָ ּי ְך ֹ
קום
ַאחַ ר ָּכ ְך הָ ִא ּס ּור ִמן הַ הֶ ּ ֵתר ֶׁשהָ יָה ִ ּב ְת ִח ּ ָלה ִמ ָּכל ָמ ֹ
ְ ׁש ִרי )של"ה משנה ברורה סעיף קטן ט"ו(.
נו ִמ ּׁש ּום צעב"ח )ש"ה סעיף
ז( מֻ ּ ָתר ְלבַ ּ ֵטל ְ ּכ ִלי מֵ הֵ יכָ ֹ

י"ט ,ומשנה ברורה ס"ט(.
ח( ְ ּכ ִלי ֶׁש ּ ֻמ ָּנח בּ ֹו ִא ּס ּור ְוהֶ ּ ֵתר מֻ ּ ָתר לָ ַקחַ ת הַ הֶ ּ ֵתר ְולֵ ית
ּ ֵבי ִמ ּׁש ּום ְמבַ ּ ֵטל ְ ּכ ִלי ַעל יְ ֵדי ֶׁש ּ ַמ ִ ּניח הָ ִא ּס ּור )ספר אחד

על פי המשנה ברורה רס"ה סק"ו(.
ט( ִאם הֵ ִכין ְ ּכ ִלי ְל ַק ּ ֵבל מֻ ְקצֶ ה ְולֹא נֶ ֶעשְׂ ָתה ַמ ְח ַׁש ְב ּת ֹו
לֹא נֶ אֱ ַסר הַ ְ ּכ ִלי ְ ּב ִט ְלט ּול )משנה ברורה רס"ה סק"ז(.
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אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור ְולֹא
י( מֻ ּ ָתר ְלהַ ִ ּניח ְ ּכ ִלי ְל ַק ּ ֵבל ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
ַׁש ָ ּי ְך ְ ּבזֶה ִמ ּׁש ּום ִ ּב ּט ּול ְ ּכ ִלי מֵ הֵ יכָ ֹנו ּ ֵכיוָ ן ֶׁש ּי ֵׁש הֶ ּ ֵתר
מו )תהילה לדוד רס"ו סק"ז(.
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
ְל ַט ְלטֵ ל ְלצ ֶֹר ְך גּ ּו ֹ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ְ ּכבָ ר י ֵׁש לָ ּה
יא( ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
יד ּה ְל ַק ּ ֵבל ָ ּדבָ ר
קום ָאס ּור ְלהַ עֲ ִמ ָ
ֵׁשם מֻ ְקצֶ ה ְקצָ ת ִמ ָּכל ָמ ֹ
רון ִ ּכיס ְ ּדנִ ְת ַּב ּ ֵטל מֵ הֶ ּ ֵתר
או חֶ ְס ֹ
פו ֹ
הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה מֵ ח ֲַמת גּ ּו ֹ
)פ ִרי ְמגָ ִדים
מו ֶׁשהָ יְ ָתה ְ ׁש ִרי ַעד ַע ְכ ָׁשו ּ ְ
קו ֹ
פו ּו ְמ ֹ
ִט ְלט ּול גּ ּו ֹ
מ ּובָ א ְ ּבבֵ א ּור הֲ לָ כָ ה רס"ה ,ג ,וְ כֵ ן הֶ עֱ לָ ה ַּב ּ ֵספֶ ר ְמלֶ אכֶ ת י ֶֹׁשר
אכ ּת ֹו ְלהֶ ּ ֵתר
ִ ּדינֵ י מֻ ְקצֶ ה ְ ּכלָ ל ה' ִמ ְּסבָ ָרא ּ ְפ ׁש ּוטָ ה ַ ּדהֲ לֹא ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
יה וְ הָ יְ ָתה ִ ּב ְכלַ ל ְ ּגז ֵַרת מֻ ְקצֶ ה ַּכ ְמב ָֹאר
ַ ּגם ֵּכן ֵׁשם מֻ ְקצֶ ה עֲ לֵ ּ
אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּור
ְ ּבפֶ ֶרק ָּכל הַ ֵּכ ִלים ,וְ לֹא ִה ִּתיר ּו בּ ֹו ֹיו ֵתר ִמ ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ
ַרק ְ ּב ִט ְלט ּול מֵ חַ ּ ָמה לַ ֵ ּצל ,וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ּ ַׁש ּי ְָך ָּב ּה ִ ּב ּט ּול ְ ּכ ִלי מֵ הֵ יכָ ֹנו

אכ ּת ֹו ְל ִא ּס ּורַ ,עד ָּכאן(.
ְ ּב ָמה ָע ִדיף ְ ּכ ִלי ֶׁש ְּמלַ ְ

Nâw
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הגיע הזמן ללבוש בגדי שבת

ולהכין עצמנו לקבלת פני משיח צדקינו

מלחמת העולם השלישית כבר התחילה .הרבה
שטחים בעולם נלחמים ,נלחמים בצורה קשה ביותר.
והרוב ,רוב המקרים האלו של המלחמות ,לפני שנתים-
שלוש לא היינו יכולים בחלומות הקשים ביותר שלנו
להאמין שזה יכול להיות ,אבל בשבועיים האחרונים או
יותר משבועיים ,קרו דברים שהם פשוט איומים,
ברבריים ,קשים ומדהימים.
אני רוצה לומר לעם ישראל שהזמן קצר מאד ,ואם
אמרנו את זה לפני חמש עשרה שנה ,עכשיו זה ממש
קצר מאד ,מאד מאד ,ואני מאמין שכל אדם ,יהודי וגוי,
מרגיש כבר שאנחנו מגיעים לסוף-העולם-הזה כמו
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שאנחנו מכירים אותו] .יחזקאל ז' ב' :כּ ֹה ָא ַמר ה'
פות ָה ָא ֶרץ[
לְ ַא ְד ַמת יִ שְׂ ָר ֵאל ֵקץָּ :בא ַה ֵּקץ ַעל ַא ְר ַּבע ּ ַכנְ ֹ
גם הרבה מאד גויים מדברים על זה  -על סוף העולם.
הרבה מאד גויים מאמינים שאין לנו יותר משנה או
שנה-וחצי .ואני אומר לכם ,שאני מרגיש שזה הרבה
פחות משנה ,או שנה-וחצי .ומעניין כל-כך ,שהגויים
מדברים על זה כל-כך הרבה ,אבל היהודים  -מעט,
יחסית.
שלושה באין בהיסח הדעת ,אלו הן משיח וגו'
)סנהדרין צז(.
אמר הגאון הצדיק רבי משה שטרנבוך שליט"א
תו ר'
או ֹ
ש ְּכבָ ר ִּג ּ ָלה ֹ
סוד ֶאחָ ד ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
אנִ י ֻמ ְכ ָרח לְ גַ לּ ֹות ֹ
של רבי חַ ִּיים
ידו ׁ ֶ
יִ ְצחָ ק ַאיְ יזִ יק חָ בֵ ר זצ"ל ּ ַתלְ ִמ ֹ
יש ַעד זְ ֵקנִ י
יש ִמ ּ ִפי ִא ׁ
עו ִא ׁ
ש ּׁ ְש ָמ ֹ
וָ ואלָ זִ י'נֶער זצ"לֶ ׁ ,
תו ,וְ כֹה
סוד זֶה ָסמ ּו ְך לְ ִה ְס ּ ַת ְּלק ּו ֹ
ש ִּג ּ ָלה ֹ
ַה ְּג ָר"א זיע"א ׁ ֶ
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'ק ִרים'
ש ָהר ּו ִס ִּיים ָּכ ְב ׁש ּו ֶאת ָה ִעיר ָ
שר ִּת ׁ ְש ְמע ּו ׁ ֶ
ָא ַמרַ ּ :כאֲ ׁ ֶ
ש ּ ַמ ְת ִחיל ְּכבָ ר ּ ַפעֲ ֵמי ַה ְּג ֻא ּ ָלה,
ָאז ּ ֵת ְדע ּו ׁ ֶ
]וזה היה כבר באדר שנת תשע"ד[
ינו ּפ ֹול
קונְ ְס ַטנְ ִט ֹ
ש ָהר ּו ִס ִּיים ִה ִּגיע ּו לָ ִעיר ֹ
שר ִּת ׁ ְש ְמע ּו ׁ ֶ
וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ש ְ ּבט ּו ְר ְקיָה ּ ַכי ֹּום ַהזֶּהָ ,אז ְּכבָ ר
יס ַטנְ בּ ּול ׁ ֶ
הֲ לֹא ִהיא ִא ְ
ש ְ ּבכָ ל ֶרגַ ע
או ָתם ּ ֵכיוָ ן ׁ ֶ
ש ָּבת ,וְ ַאל ִּת ְפ ׁ ְשט ּו ֹ
ִּתלְ ְ ּב ׁש ּו ִ ּבגְ ֵדי ׁ ַ
בוא.
עו ֵמד לָ ֹ
ַה ּ ָמ ׁ ִשיחַ ֹ
ֲרון ָהר ּו ִסים ָּכ ְב ׁש ּו ֶאת ָה ִעיר ָק ִרים
שב ּו ַע ָה ַאח ֹ
וְ ִה ּנֵה ַּב ּׁ ָ
דול ָס ִביב לָ זֶהּ ,ולְ ִפי ַה ּ ָמס ֶֹרת
ֶש ֹנו ַר ַע ׁש ָ ּג ֹ
עולָ ם י ׁ ְ
ּו ְבכָ ל ָה ֹ
ימן לְ 'פַ עֲ ֵמי ָמ ׁ ִשיחַ ' .וְ הֵ ן
ש ּי ֵׁש ְ ּבי ֵָדינ ּו ֵמ ַה ְּג ָר"א ,הֲ ֵרי זֶה ּו ִס ָ
ֶׁ
'פעֲ ֵמי
ש ֵאין אֲ נ ְַחנ ּו ֹיו ְד ִעים ְ ּב ִד ּי ּוק ַמה ּו ַה ּ ַכ ָ ּונָה ּ ַ
אֱ ֶמת ׁ ֶ
שר
רובָ ה ,וְ ֶא ְפ ׁ ָ
ימן לַ ְּג ֻא ּ ָלה ַה ְּק ֹ
שזֶּה ּו ִס ָ
ָמ ׁ ִשיחַ ' אֲ בָ ל וַ ַ ּדאי ׁ ֶ
או ָתנ ּו לְ ִה ְתכּ ֹונֵן
עו ֵרר ֹ
ש ְּמ ֹ
מון' ׁ ֶ
'פעֲ ֹ
מו ּ ַ
שזֶּה ּו ְּכ ֹ
ָתו ׁ ֶ
ש ּ ַכ ָ ּונ ֹ
ֶׁ
יאת ַה ּ ָמ ׁ ִשיחַ .
לְ ִב ַ
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יאת ַה ּ ָמ ׁ ִשיחַ ה ּוא ִמלְ חֶ ֶמת עֲ ָמלֵ ק,
וְ ִה ּנֵה ַה ַה ְק ָ ּד ָמה לְ ִב ַ
של ִמלְ חֶ ֶמת
ּו ִבזְ ַמ ּנֵנ ּו ָאנ ּו נִ ְמצָ ִאים ְּכבָ ר ְ ּב ִעיצ ּו ָמ ּה ׁ ֶ
רו ְד ִפים ֶאת
ש ֹ
שלָ ה ָּכאן הֵ ם עֲ ָמלֵ ק ַמ ּ ָמ ׁשֶ ׁ ,
ש ַה ּ ֶמ ְמ ׁ ָ
עֲ ָמלֵ קֶ ׁ ,
של ָ ּדת,
ש ּי ֵׁש בּ ֹו זֵכֶ ר ׁ ֶ
רו ִצים לַ עֲ קֹר לְ גַ ְמ ֵרי ָּכל ַמה ּׁ ֶ
ַה ָ ּדת וְ ֹ
רו ִאים
יאת ַה ּ ָמ ׁ ִשיחַ  ,וְ ֹ
של ַה ְק ָ ּד ָמה לְ ִב ַ
וְ ָאנ ּו ָּכ ֵעת ְ ּב ַמ ָּצב ׁ ֶ
שם
ֹרות ְ ּב ׁ ֵ
ש ַהגר"מ ׁ ְשטֶ ְרנְ בּ ו ְּך שליט"א ְמחַ ֵּבר ֶאת ׁ ְשנֵי ַה ּ ָמס ֹ
ֶׁ
ש ָה ִענְ יָן ַמ ְת ִחיל ָּב ִאי ָק ִרים ,ו ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ַמעֲ בַ ר
ַה ְ ּג ָר"אֶ ׁ ,
יס ַטנְ בּ וּל.
ש ְ ּב ִא ְ
ַהדַּ ְרדַּ נ ִַּלים ׁ ֶ
ידוע הזוהר המפורסם על הריגת חמשה צדיקים בבית
כנסת בדרום ,והזוהר אומר שאחרי  32יום יתעורר משיח
בן אפרים ,ויהיה מלחמות של ישמעאל .ובדיוק  32יום
אחר כך  -י"ב כסלו הטורקים הפילו מטוס רוסי ,והרוסים
ברוגז עליהם .ומאמיים בפצצת אטום וכו'.
ּו ְבי ִָמים ֵאלּ ּו ָאנ ּו ׁש ֹו ְמ ִעים ַעל ִה ְת ָ ּג ֻר ּי ֹות ִמלְ חָ ָמה ֵּבין
חות
'או ְר ֹ
טו ְּר ִק ּיָה לְ רו ְּסיָה .וּכְ בָ ר הֵ בֵ אנ ּו ֵמ ַה ּ ֵספֶ ר ֹ

רמ

חלק א'

יפלֶ ר )עקבתא דמשיחא חלק ה' עמוד ע"ג,
ַר ֵּבנוּ' ֵמ ַה ְּס ַטיְ ּ ְ
ידי
וכעין זה בחלק א' עמוד מ"ד( ַק ָּבלָ ה ְ ּבי ֵָדינ ּו ִמ ּ ַתלְ ִמ ֵ
של ַמלְ כ ּות ר ּו ְסיָא
ינות ׁ ֶ
אוןִ :אם ַה ְּס ִפ ֹ
שם ַה ָ ּג ֹ
ַה ְּג ָר"א ְ ּב ׁ ֵ
יכים לִ לְ בּ ֹש
'ד ְר ַ ּדנ ִַּלים'[ ְצ ִר ִ
פור ּוס' ַ
ֶיחֱצ ּו ֶאת ֵמיצַ ר 'בּ ּו ְס ֹ
]ה ַ ּ
יאת
רובָ ה ָאז לְ ִב ַ
ש ָעה ְק ֹ
ש ַה ּׁ ָ
לו ַמר לְ ָךֶ ׁ ,
ש ָּבתֹ ,
ִ ּבגְ ֵדי ׁ ַ
ש ִ ּי ְכ ְ ּב ׁש ּו
ש ַה ּ ַכ ָּונָ ה ׁ ֶ
יפלֶ ר זצ"ל ֵּב ֵארֶ ׁ ,
ַה ּ ָמ ׁ ִשיחַ  .ו ָּמ ָרן ַה ְּס ַטיְ ּ ְ
'כלִ ילַ ת ֹיו ִפי' )עמוד ש"ז( ג'
קום .וְ כֵ ן מוּבָ א ְ ּבסֵ פֶ ר ְּ
ֶאת ַה ּ ָמ ֹ
דו ׁש
ַבא ּו ְ ּב ִסגְ ֹנון ֶאחָ דַ ,ה ְּג ָר"אַ ,ה ְּיה ּו ִדי ַה ָ ּק ֹ
יאים נִ ְתנ ְ ּ
נְ ִב ִ
יסחָ א ,וְ ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמר ּוזִ 'יןָּ ,כל ֵאלּ ּו ַה ּׁ ְשל ָֹשה
ִמ ּ ְפ ׁ ִש ְ
ש ָהר ּו ִסים יִ ָּכנְ ס ּו
ש ָעה ׁ ֶ
ָא ְמר ּו ַמ ּ ָמ ׁש ְ ּבנ ּ ַֻסח ֶאחָ דִּ ,כי ְב ׁ ָ
בוד
טוב לִ ְכ ֹ
יכין ָאנ ּו לִ לְ בּ ֹש ִ ּבגְ ֵדי ֹיום ֹ
לְ ט ּו ְר ִק ּיָאְ ,צ ִר ִ
יאת ַה ּ ָמ ׁ ִשיחַ  .וכן מובא בשם הרה"ג ר' בן ציון רייך
ִ ּב ַ
שליט"א ששמע מהאדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל בעל
ה'שפע חיים' שאמר בשם הבעש"ט שאם הרוסים יעברו
בדרדנלים להלחם עם טורקיה אפשר ללבוש בגדי שבת
לכבוד ביאת המשיח.
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אדיגו ָּרא )גיליון י"ב
ידי ַס ִ
של ח ֲִס ֵ
'מ ִסלּ ֹות' ׁ ֶ
מוּבָ א ְ ּבגִ ּ ָל ֹיון ְ
משנת תשמ"ו ניתן לראות ב'אוצר החכמה'( ַמאֲ ָמר ֵמ ֵאת
ש ּׁ ָש ַמע
לו ְב ְס ִקי שליט"א ְדּ בָ ִרים ׁ ֶ
הרה"ג ר' חַ ִ ּיים דּ ּו ֶּבער ְ ּג ֹ
יסק ַר ִ ּבי שִׂ ְמחָ ה
של ר' חַ ִ ּיים ִמ ְ ּב ִר ְ
ינו ׁ ֶ
בו ָהאב"ד ְ ּבבֵ ית ִדּ ֹ
ִמ ּ ָס ֹ
יאו
יסק ֵמ ִב ֹ
ש ַהגר"ח ִמ ְ ּב ִר ְ
שהוּא ַה ּי ִָחיד ׁ ֶ
זֶלִ יג ִריגֶר זצ"ל ׁ ֶ
ש ָהרו ִּסים י ְָר ׁש ּו ֶאת ְקלִ ּ ַפת ּ ָפ ַרס
ִ ּב ְספָ ָריו .ו ֵּמ ִביא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ֶ
של
ש ָהרו ִּסים הֵ ם ְ ּבנֵי ְ ּב ִרית ׁ ֶ
רו ִאים ְ ּבי ֵָמינ ּו ׁ ֶ
ש ֹ
יאלַ .מה ּׁ ֶ
דּ ו ִ ּּב ֵ
"מלְ כֵ י
ַה ּ ַפ ְר ִסים .וְ כֵ ן ָמ ִצינ ּו ַּב ּ ָפסוּק ְ ּב ָדנִ ּיֵאל )י ,י"ג( לְ ׁש ֹון ַ
ש ּי ֵׁש
רו ִאים ׁ ֶ
ש ֵרי ּ ָפ ַרס ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ֹ
ּ ָפ ַרס" ,וְ ַר ּׁ ִש"י ׁ ָשם ְמבָ ֵאר ָ ׂ
הו ִסיף ָהרמ"ז שליט"א
ש ִרים ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם .וְ ֹ
לְ פָ ַרס ּ ַכ ּ ָמה ָ ׂ
רו ְס ִקי' וְ גַ ם ִמ ְ ּב ִחינָ ה
'פ ֹו ֹ
ש ְ ּברו ִּסית ַה ּ ָשׂ פָ ה ָהרו ִּסית ְקר ּויָה ּ
ֶׁ
דולָ ה ַעד ֵא ֹזור
יעה רו ְּסיָה ִ ּב ְתקוּפָ ָת ּה ַה ְ ּג ֹ
ֵיאוגְ ַר ִפית ִה ִ ּג ָ
ּג ֹ
ּ ָפ ַרס .והשם שלהם היה פרוסיה .לפי זה יתכן לבאר
ַה ִּמ ְד ָר ׁש )ילקוט ישעי' תצט .פסיקתא לו(:
ש ּ ֶמ ְ
לֶך ַה ּ ָמ ׁ ִשיחַ נִ גְ לָ ה בּ ֹוָ ּ ,כל ַמלְ כֵ י
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ ְצחָ ק ׁ ָשנָ ה ׁ ֶ
עולָ ם ִמ ְת ָ ּג ִרים זֶה ָּבזֶהֶ ,מלֶ ְך ּ ָפ ַרס ]רוסיה[ ִמ ְת ָ ּג ֶרה
ֻא ּמ ֹות ָה ֹ

רמב
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הו ְ
ְ ּב ֶמ ְ
יקה
]א ּ ֶמ ִר ָ
דום ַ
לֵך ֶמלֶ ְך ַע ְר ִבי לֶ אֱ ֹ
לֶך ַע ְר ִבי ]תורכיה[ ,וְ ֹ
חוזֵר ֶמלֶ ְך
יטול ֵעצָ ה ֵמהֶ ם ,וְ ֹ
ואירופה שהם בברית איתו[ לִ ֹ
עולָ ם ,וְ כָ ל
ּ ָפ ַר"ס ]ר"ת פ'רס ר'וסיה ס'ין[[ ו ַּמח ֲִריב ֶאת ּ ָכל ָה ֹ
עולָ ם ִמ ְת ַרעֲ ׁ ִשים ו ִּמ ְת ַּבהֲ לִ ים וְ ֹנו ְפלִ ים ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם,
ֻא ּמ ֹות ָה ֹ
לֵדה ,וְ יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַרעֲ ׁ ִשים
ירי ֹיו ָ
או ָתם ִצ ִירים ְּכ ִצ ֵ
וְ יֶאֱ חֹז ֹ
ֵלֵך ,לְ הֵ יכָ ן נָ בֹא וְ נ ְ
או ֵמר לְ הֵ יכָ ן נָ בֹא וְ נ ְ
ֵלֵך,
ו ִּמ ְת ַּבהֲ לִ ים וְ ֹ
יתי
יתי לֹא ָעשִׂ ִ
ש ָעשִׂ ִ
או ֵמר לָ הֶ ם ָּבנַי ַאל ִּת ְתי ְָרא ּו ּ ָכל ַמה ּׁ ֶ
וְ ֹ
יע
ֶא ּ ָלא ִ ּב ׁ ְש ִבילְ כֶ ם ִמ ּ ְפנֵי ָמה ַא ּ ֶתם ִמ ְתי ְָר ִאים ַאל ִּת ָירא ּו ִה ִ ּג ַ
זְ ַמן ְ ּג ֻא ּ ַל ְתכֶ ם.
אז הגיע הזמן ללבוש בגדי שבת.
הגיע הזמן לעשות משהו ממשי כדי להציל את
עצמנו .וזה הדבר היחיד שיציל אותנו:
תשובה אמיתית ]"רבי אליעזר אומר ,אם ישראל
עושין תשובה נגאלין ,שנאמר 'שובו בנים שובבים ארפא
משובותיכם"' )סנהדרין צז.[(:
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יש להכין חליפה מוכנה לקבלת פני משיח
קודם תשובה ,ובנוסף לזה תעשו משהו להראות
לקב"ה שאתם באמת מחכים לו ]"חיוב לחכות לביאתו
בכל יום וכל היום ...כמו שאנו אומרים בתפלה 'כי
לישועתך קוינו כל היום"' )הגדת בית הלוי עמוד ק"כ
ע"ש כל הענין([.
תעשו לעצמכם בגד יפה ,לבוש מיוחד רק לקבל פני
משיח.
כשיגיע הזמן שמשיח מגיע ,וכל אחד ירוץ לקבל פניו,
אנחנו נלך לארון שלנו ,נפתח ויהיה בגד מוכן .לא יהיה
חסר כפתור ,ולא נצטרך להחליט הבגד הזה או הבגד
הזה .שהכל יהיה מסודר ,שלא פתאום יתגלה כתם או
שחסר משהו .שפשוט נלבש ונלך לקבל משיח צדקנו.
וגם שכל אחד יבדוק שהבגד מתאים לקבל משיח,
שזה בגד צנוע .לאשה ,בגד רחב עם שרוול ארוך,

רמד
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מכופתר עד הצואר גם מאחור ומהצדדים ,ושמלה
ארוכה עד הקרסול .שמשיח בא ,אי אפשר לרוץ לקבל
אותו עם בגד לא מתאים או עם כיסוי ראש לא מתאים.
אסור לקבל משיח עם פאה .אין שום פאה שתהיה
מותרת .שום חצאית או שמלה צמודה וקצרה ,שום גרב
לא מספיק עבה ,שום נעל לא צנועה .בלי איפור ,ממש
אשה צנועה .הגברים ,גם הבגדים שלכם צריכים להיות
לא צמודים ,רחבים ומכובדים.
עם ישראל ,אלה הבגדים שאנחנו צריכים ללבוש
כשאנחנו באים לקבל פניו של משיח .וצריכים גם את
הלבוש הפנימי  -זה התשובה ]זכריה ג ,ד' ושערי
קדושה א' ,א' עיי"ש[ .להצטער על העבירות שלנו,
להצטער עם כאב חזק עד דמעות .ועם שני הדברים
האלה ,הלבוש החיצוני המתאים והלבוש הפנימי
המתאים ,אנחנו בעתיד הקרוב נקבל בשמחה את
משיח צדקנו.
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ובס"ד אפשר לומר שתשוב"ה ר"ת ת'לבשו ב'גדי
ש'בת ו'תקבלו ה'משיח.

ב'גדי ש'בת ר'וחניים ר"ת בשר!!!

שב"ת ר"ת ש'אתה ב'זוהר ת'למדו שב"ת ר"ת
ש'בשר ב'ל ת'אכל .אלו בגדי השבת האמיתיים.
החפץ חיים מחכה למשיח ומכין חליפה
מסופר על רבי ישראל הכהן מראדין בעל החפץ חיים
שהכין לעצמו בגדים חשובים ויקרים שילבשם בשעת
הגאולה כשיבנה ביהמ"ק ,והוא היה מכין אותם באופן
שיהיו מזומנים לפניו שכאשר תבוא הגאולה ילבשם
תיכף ומיד ,הכין חליפה חדשה ומיוחדת לקבל בה את
פני המשיח.

רמו
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כל לילה קודם שעלה על יצועו היה מצפה בכיליון
עיניים שיבוא היום המשיח ,והיה מכין את החליפה
בקירבתו ,שאם יעירוהו משנתו באמצע הלילה
ויודיעוהו שבא המשיח ,ילבש מיד את החליפה ויבוא
לקבל את פני משיח צדקנו.
כי ישועת ה' כהרף עין ,פתאום יבוא האדון  -הקב"ה אל
ביתו .ולא יתייאש מלצפות לבואו ,כי זה העיקר השנים
עשר מי"ג עיקרים שהיהדות מבוססת עליהם "אני
מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ,ואעפ"י
שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא" .על
נושא הצפיה לישועה חיבר רבינו הח"ח קונטרס מיוחד
בשם "ציפית לישועה" ,בה באר את החובה הגדולה
המוטלת עלינו לא להתייאש מהגאולה] ,ולפני  50שנה
לערך הדפסתי הספר הזה  5000עותקים[.
כ יצד יופיע משיח צדקנ ו?
מרבי חיים מוולאז'ין זצ"ל
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רמז

"הרבנית יוצאת לשוק ואני פותח ספר ומתחיל לעיין
בסוגיא שלפני ,פתאום אני מרגיש כי השמש התחילה
מאירה באור גדול פי כמה ממה שהאירה עד עתה ,איזו
בהירות! פתאום אני שומע ,כיצד הציפורים על העצים
שבגינה פוצחות פיהן במנגינה חדשה ,מרנינה ,כובשת
לבבות ,והנה אני שומע קול רעש עולה מן הרחוב.
אני מושיט ראשי בעד החלון ואני רואה את אלי
הסנדלר רץ בבהלה .מה קרה אלי? מה קרה לאור
השמש? מנין נגינת הציפורים המקסימה? מה קרה לעצים
שהתחילו מלבלבים לפתע בניצה חדשה ,מה קרה?
מה ,אינך יודע רבי ,נותן בי הסנדלר את עיניו ,הרי
משיח בא! מיד רץ אני לארון להוציא מלבוש של שבת
שלי כדי להתעטף בו ולצאת לקראת המלך המשיח.
מוציא אני את המלבוש והנה ,אויה ,חסר בו כפתור!...

רמח

חלק א'

אני עומד ודן עם עצמי מה לעשות .האם להתעטף
בקפוטה הפגומה או לא להתעטף בה? ואני תוהה אם
אפשר לצאת לקראת המלך המשיח בבגד של חול?"
)מהגאון רבי משה סולובייצ'יק ,בנו של הגר"ח מבריסק
)רי"ד סולובייצ'יק בספר על התשובה עמ'  ,236וכ"כ
ראה דברי רבי חיים מוולאז'ין גם בספר דרך סלולה
עמ' (77
אפשר כבר לטעום את זה ,אפשר כבר להרגיש את זה,
זהו ,זהו ,זה כמעט נגמר ,אוי כמה שאני שמח ,אבל יחד
עם זה אני כל כך מפחד ,כל כך הרבה יהודים לא שמים
לב למה שקורה ,הם לא מבינים שאנחנו בסכנה ,אבל
אפילו לפני שמשיח יתגלה ולפני שתהיה המלחמה
האחרונה ,ולפני הגאולה השלימה עוד נעבור דברים כל
כך קשים בגלל שעוד לא חזרנו לגמרי בתשובה .אבא,
אני רואה שהיהודים ישנים ,זה מפחיד אותי שהם לא
שמים לב ,הם לא מבינים ,הם לא תופשים ,עכשיו זה
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רמט

ממש כמו ערב מלחמת העולם השניה שהיהודים
באירופה היו כאילו בתרדמה  -לא הרגישו ,לא רצו
לדעת ,אפילו שהיטלר ימ"ש אמר ברור מה שהוא רוצה
לעשות ליהודים ,בכל אופן לא פחדו ,היו בחלום כאילו
שעישנו סם ,הם לא רצו לדעת ,הם היו שיכורים ,לא
מיין ,אבל לא רצו לדעת.

אנחנו עכשיו ,רואים אותו דבר ,גם בארץ ישראל וגם
בחו"ל .וכמה שיודעים וכמה שמפחדים  -לא רוצים
לדעת ,כמה שהעולם מסוכן .אבא ,אני מאד דואג לעם
ישראל ,אני מאד מפחד בשביל עם ישראל .כמה פעמים
אנחנו צריכים לכתוב  -אלה שיכולים  -תקומו ,תגיעו
לארץ ישראל ,אבל אפילו שלהרבה יהודים יש להם
בתים פה ,הם עדיין חושבים שברגע האחרון אפשר
להכנס לאיזה מטוס ולטוס לארץ ישראל וזהו  -אבל זה
לא ככה .מי שמחכה לרגע האחרון  -לא יוכל לצאת.

רנ

חלק א'

הם בשניה אחת  -יכולים לעשות מצב שאף מטוס לא
יוכל להמריא בארה"ב ,באירופה ,בכל העולם .ומי
שישאר באמריקה או באירופה יהיה תקוע וזה לא כדאי
 כי ה' יהרוס שליש עולם עד הסוף ,ועוד שליש יפגעמאד קשה ,אבל ארץ ישראל  -לא .אבא ,הולך להיות
כזה בלגן בעולם שעוד לא היה בהיסטוריה .מצב שאני
אפילו לא יודע איך לתאר את זה ,משהו דומה למכות
של מצרים ,אבל הרבה יותר קשה .המקום היחיד
שהשכינה נמצאת בו היום  -זה ארץ ישראל .למות
בחו"ל זה הרבה יותר קשה ,ארץ ישראל זה המקום
הטבעי לכל יהודי ,לשלד ,לגוף ,לעצמות של היהודי.
ארץ ישראל זה המקום היחיד בעולם שהמנוחה הנצחית
היא הרבה יותר קלה ונעימה .אבל אני מדבר על החיים
ולא על המוות.
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רנא

ומי שיהיה בארץ ישראל ויצעק לשמים ויבקש מהקב"ה
שיציל אותו  -אז ה' ידע שהוא עשה תשובה ,ואם
היהודי מבין שרק הקב"ה הוא הכל יכול ,ואין שום דבר
שיכול לעזור לבן-אדם  -רק הקב"ה ,וברגע שהוא
מבקש מהקב"ה עם לב שלם שיציל אותו ,הוא אומר
לקב"ה "עכשיו אני מבין שטעיתי ורק אתה הוא הכל
יכול"  -אז הוא ינצל.

יהודי יכול בשניה האחרונה לעשות תשובה  -וה' יציל
אותו .גם כתוב שהערב-רב שהם הרוב בעם ישראל ,הם
יברחו מארץ ישראל וילכו לארצות של הגויים ושם
ימותו יחד עם הגויים.

עם ישראל ,תקשיבו טוב ,תפתחו את העיניים ,זה כמעט
הסוף ,תקומו עם המשפחות שלכם ותבואו לארץ,

רנב

חלק א'

תסתדרו אכשהו ,ה' יעזור ,הוא עושה ניסים עם כולנו,
עם הפרנסה ועם כל הצרכים שלנו .הוא יציל אותנו -
ויחד כל עם ישראל נזכה לקבל משיח צדקנו בעתיד
הקרוב .עם ישראל תקשיבו ,מה שאני אומר זה אמת,
תחשבו על הילדים שלכם ,תבואו לארץ ישראל ,נכון,
לא מושלם פה.

נכון ,הציונים ששולטים פה  -הם לא מהטובים ,הרבה
מאד מהם  -הם ערב רב ,אבל לא משנה ,השכינה פה
בארץ ישראל ,הקדושה פה בארץ ישראל .אפילו
שהחילונים כיסו את ארץ ישראל עם שכבה של טומאה,
אך מתחת לזה  -זו הקדושה ,ה' יוריד את הקליפה הזו
ואז נהיה רק עם הקדושה .ומי שרוצה להתקרב לה',
לחזור בתשובה ,ויחפש את הקדושה ,הוא ירגיש חזק
מאד את הקשר עם הקב"ה .אי  -אפשר להתקרב
להקב"ה בלי קדושה ,ורק פה אפשר להרגיש את זה כל
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רנג

כך חזק .עם ישראל ,זה הזמן ,עוד מעט זה יהיה קשה
מאד ,עם ישראל ,עם ישראל תחזרו הביתה.
כן ,אני רוצה להזכיר לכם ,שהפסקת-האש הזאת -
זה לא הסוף ,בשום פנים ואופן זה לא הסוף ,ועוד יבואו
על העולם ועל היהודים צרות גדולות ,כדי שנבין
ונחזור להקב"ה .ואם נבין  -אז יהיה לנו הרבה יותר קל
ונקבל משיח-צדקינו בשמחה וברחמים .אבל אם לא
נרצה להבין ,חס ושלום ,אז נעבור גהינום בעולם הזה,
אבל בכל זאת נגיע .אם הנשמות שלנו עמדו בהר סיני,
אז ,אנא ,למה לסבול?! הרשעים יעלמו ,הרשעים,
השקרנים ,הערב רב ,העמלקים ,כולם יעלמו .ואנחנו,
יהודים-אמיתיים ,נחיה חיי נצח .אבל היהודים
האמיתיים שעדיין רחוקים מהאמת ,ונלחמים נגד
הקדושה של הקב"ה ,יצטרכו לעבור ממש גהינום
בעולם הזה ,כדי להגיע למצב שיהיו מוכנים גם גופנית
וגם רוחנית לקבל פני משיח צדקנו.

רנד

חלק א'

מהר מאד ,העולם לא יהיה כמו שהוא היה רגיל
להיות ,וזה משתנה במידה שלא תאומן ,ואנשים
מתחילים לראות את זה ומתחילים להיות נפחדים ,אבל
הם לא יודעים מה לעשות .הם לא רוצים לעשות
תשובה הם לא מוכנים לוותר על הגשמיות שלהם ,הם
מחזיקים בזנב של עגל הזהב בחיים שלהם והם לא
יודעים שעגל הזהב עומד למות.
שאלה :אם זה זמן כל כך מבולבל ,למה לא
מתעוררים?
תשובה .למה הדור של המבול לא התעוררו?! גם אז
היו עבירות קשות ביותר ,ולא רצו לשמוע לנח .למה?
ואפילו כשירד הגשם לא רצו לשמוע ,אפילו שהמים
הגיעו עד לצוואר שלהם לא רצו לשמוע ,למה? כי נהנו
מהעבירות שלהם ,ולא רצו להפסיק ,ולא רצו לחיות
חיים של קרבה לה' ,חיים של קדושה .וגם היום נהנים
יותר מן הפיצה ,מהחברות ,ומהחברים ,ומכל הלכלוך
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שנכנס לעולם החרדי .והחילונים והגויים הם חיים חיים
של לכלוך ,אז למה שהם ירצו להפסיק? הם מאמינים
ב'לשתות ולאכול היום ,כי מחר אנחנו מתים' .מה
ששׂ ֹון וְ שִׂ ְמחָ ה ָהרֹג
אכפת להם?! ]ישעיהו ,כב ,יג :וְ ִה ּנֵה ָ ׂ
תו ִּכי ָמחָ ר
תות יָיִ ן ָאכ ֹול וְ ׁ ָש ֹ
שר וְ ׁ ָש ֹ
ָּב ָקר וְ ׁ ָשחֹט צֹאן ָאכֹל ָּב ָ ׂ
נָ מוּת[:
יש יהודים חשובים ,אפילו רבנים ,ואפילו ראשי-
ישיבות ,שהם לא רוצים להפסיק את הדרך של העם,
כי גם הם נהנים מזה ,הם נהנים מהיוקרה של העבודה
שלהם .הם נהנים מהכסף שנכנס ,וברוך ה' ,יש עכשיו
בעיות גדולות בכסף ,ולא יכולים כבר להחזיק את
השקר ,ועכשיו רואים מי הם למדנים באמת ומי לא ,מי
לומד לשם שמים ומי לא.
שאלה .אם הסוף כל כך קרוב אז אולי תדריך אותנו
בתמצית איך להתכונן?

רנו

חלק א'

תשובה :אני תמיד מדבר בקיצור ,כי אם הייתי מדבר
בארוכה על הנושא הזה ,זה היה לוקח ספרים שלמים
בכדי להסביר את זה .אבל בקיצור :צריך לזרוק את כל
הגשמיות המיותרת שלא צריכים בכלל ,את כל
החופשים ,הנופשים ,האוכל שזה לא טוב לכם ,זה רק
בשביל מה שאתם קוראים 'הכיף' .את כל הדברים
המיותרים שמורידים אותנו רוחנית ונותנים לנו מיני
הנאות מיידיות שהם לא כשרות בגלל המהות שלהם,
לא בגלל חותמת ההכשר על האוכל ,ולהשתדל לחיות
כדי לעשות רצון ה' ,וכדי לדעת מה רצון ה' ,אתם
צריכים לפתוח ספרים ללמוד .אני רק אגיד לכם
בקיצור :רצון ה' זה קודם כל' :קדושים תהיו' .בכל
האספקטים של הקדושה ,בכל המצבים של הקדושה,
קדושת הבית ,קדושת הדיבור ,הכל .לא משנה מה,
טהרת המשפחה טהרת הפה .קדושים תהיו  -זה הבסיס
של הכל .ומזה אתם יכולים ללמוד את הכל .אבל
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תצטרכו לפתוח ספרים ,וללמוד .ממש .ואני גם מבקש
מכם ,להשפיע על המשפחה ,וגם על השכונה ,שיוציאו
מהרחובות את כל מה שלא שייך להקב"ה ,כל מה שלא
שייך ליהודי אמיתי  -יהודי שקרוב להקב"ה לא לשכוח
קדושים תהיו ,זה העיקר ,ולא לעשות לעצמנו
'היתרים' ,בשום אופן לא לעשות היתרים לעצמנו ,כי
'היתר' לא פועל בשמים בנושא זה .כי עכשיו זה הסוף,
ואין כבר 'היתרים' על שטויות.

ש .אם יש רבנים שלא מאמינים במוות קליני של
הנער בן  ,15אז איך הציבור יאמין בזה?
ת .הרבנים שלא מאמינים בזה ,זה הרוב לצערי הרב.
הם לא מאמינים בזה  -וזה אמת .אבל הרבנים שכן
מאמינים בזה ,הם משפיעים עד כמה שהם יכולים ,אבל
הם מעט.

רנח

חלק א'

אבל ,העם ,היהודים-האמיתיים ,המלים של האמת
תיגענה בלב שלהם .ואפילו שהרב שלהם יגיד 'לא' ,הם
ידעו ויבינו מה האמת .והאמת שאני מדבר עליה זה
דבר מאד-מאד הגיוני ,ומאד פשוט .ולא צריך להיות
תלמיד-חכם מאד גדול בשביל להבין את זה ,ובשביל
להאמין בזה.
אבל ישנם תלמידי-חכמים גדולים שהם תפוסים עם
הצד הלא-קדוש של החיים ,עם כל הדברים שלא
שייכים ליהודים ,רק שהפכו כאילו להיות שייכים
ליהודי  -כי יש על זה איזה 'הכשר' .כמו למשל פיאות
הקאסטם ,שזה בכלל לא יהודי ,שזה ממש כמו גילוי-
ראש של דוגמנית-אופנה גויה ,וזה לא כמו יהודיה
אמיתית ,אבל יש לזה הכשר .אדם שקרוב לה' לא יכול
להבין איך אפשר לתת לזה הכשר ,ואפילו אם רב יתן
הכשר על זה ,זה לא י ֵָר ֶאה לו שזה אמת ,ויש בלי סוף
דוגמאות כאלו ,ה' יעזור שכל יהודי אמיתי שעמד
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בהר-סיני ,במעמד הר-סיני ,יחזור בתשובה מלאה.
אפילו אם הוא חילוני ,אפילו אם הוא דתי-לאומי
ואפילו אם הוא חרדי...
אחי ואחיותי ,היום הגדול והנורא )יואל ג( מתקרב
]"הגדול והנורא-כי אז יראה גדולת ממשלתו ומעשיו
הנוראים" )מצודת דוד שם([ .מתקרב בצעדי ענק.
כל אדם שחי בעולם היום ,יכול לראות ברור ולהרגיש
ברור שהעולם משתנה מאד .מכל הכיוונים אנחנו
רואים פירוק של כל הדברים שעד היום אנחנו נשעננו
עליהם.
מהצד הכלכלי ,כל המבנה מתפרק ,מתפרק ,כי זה
בנוי על שקר ]"כוחי ועוצם ידי" ,בנוסף לשחיתות
מסוגים שונים[ .רוב בני האדם בעולם בטוחים שזה
מבנה חזק ואמיתי ,אבל זה רק אחיזת עיניים  -ועוד
מעט זה יפול לגמרי ,אפילו עם כל המאמצים של

רס

חלק א'

המדינות הגדולות והעשירות להציל את השקר
ולתמוך במבנה זה שבנוי באוויר.
אבל הם תומכים בזה עם דברים לא ממשיים ,ולכן בסוף
הכל יתפרק ויפול לתהום ]"ותמלוך אתה הוא ה' אלקינו
מהרה לבדך על כל מעשיך ,בהר ציון משכן כבודך
ובירושלים עיר קדשך" )תפלת ימים נוראים([.
כל המערכת הכלכלית של העולם תתמוטט וישאר
תוהו ובוהו ]"ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים
ונשגב ה' לבדו ביום ההוא ,והאלילים כליל יחלוף"
)ישעיה ב([.
מצד אסונות טבע ,ראינו הרבה בזמן האחרון .ויהיו
עוד יותר גדולים ,יותר ממה שהדמיון של האדם יכול
לדמיין .מפחיד מאד והרסני בצורה ענקית ומדהימה
]"ובאו במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד ה'
ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ" )ישעיה ב([.
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רסא

ובנוסף לזה ,כל אדם יכול לראות שעומדת לפנינו
מלחמה ענקית וקשה .מלחמה שלא היתה כזו מלחמה
בהיסטוריה .יהיה הרס של שני שליש של העולם ]"והיה
בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגוועו והשלשית
יוותר" )זכריה יג([ ,על ידי הקב"ה בעצמו ,בלי שליחים.
ויהיו גם ניסים עצומים .יהיו דברים שיהיה ברור שהם
באים ישיר מהשמים ]"הנה ימים באים נאום ה' ולא
יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ
מצרים ,כי אם חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ
צפון ומכל הארצות" )ירמיה טז( "לא שתעקר יציאת
מצרים ממקומה אלא גאולה אחרונה עיקר ויציאת
מצרים טפל לה" )רש"י שם([.
המהלך של העולם היום מוכיח שאנחנו בסכנה
גדולה מאד .כל העולם ,לא רק היהודים ,אבל
היהודים מקבלים מסרים ישיר מן השמים .למשל ,ה'

רסב

חלק א'

גרם לעולם זעזועים קשים מאד בתקופה האחרונה .רק
להזכיר לכם ,בחודשיים שלשה האחרונים ראינו
הרבה מאד רעידות אדמה חזקות ביותר וזה מדהים.
כל העולם רועד.
מי שמבין ,מבין שבעיקר זה מסר לעם ישראל ]"א"ר
אלעזר בר אבינא :אין פורענות באה לעולם אלא
בשביל ישראל )ליראם כדי שיחזרו בתשובה-רש"י("
)יבמות סג([ .הקב"ה מכין את העולם למצב קשה ביותר
והוא יעביר אותנו ,היהודים ,דרך האש ]"ומי מכלכל
את יום בואו ומי העומד בהראותו ,כי הוא כאש מצרף
וכבורית מכבסים" )מלאכי ג([ ,כדי לטהר אותנו
מהעבירות של העולם הזה ולהביא אותנו למצב
שלביטחון מלא בקב"ה כדי שנוכל לקבל משיח צדקנו
]"עיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו
ביטחונם בה'...שעיקר הכל הוא הביטחון השלם והוא
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רסג

כולל כל המצות" )הגרי"א ,משלי כב ,וראה דברים ח,
ג'([.
לאומות העולם זו אזהרה שגם הם ,לפחות חלק,
צריכים לעשות תשובה .אבל לרוב הגדול של הגוים זה
מסר שהסוף שלהם הגיע יחד עם העונש העצום בגלל
כל הצרות שהביאו על בני ישראל במשך הדורות .זה
יהיה מפחיד מאד ,קשה מאד ,יותר קשה ומפחיד
מהמכות של יציאת מצרים.
הימים האלה מתקרבים אלינו במהירות ,אבל רוב
האנשים לא זזים ,ולא מנסים להציל את עצמם .ואיך
אנחנו יכולים להציל את עצמנו מכזה מצב? מילה אחת:
תשובה.
לחזור בתשובה ,שזה לחזור להקב"ה ולתורתו
באמת ,בלי הבלי העולם הזה .אדם שהוא מצטער על
כל השקר וההבל שהיה בחיים שלו ,ורוצה את האמת

רסד

חלק א'

עם כל הכוחות שלו ,ומשתדל להגיע לזה ,זה אדם
שבעז"ה יציל את עצמו.
 .אבל לרוב האנשים זה לא מזיז ]אין זה תופעה חדשה
כלל" :השמן לב העם הזה ואזניו הכבד וגו"' )ישעיה ו(
"אין איש נִ חם על רעתו ...כולה שב במרוצתם כסוס שוטף
במלחמה וגו"' )ירמיה ח( ,ועוד הרבה בדברי הנביאים[.
כמה דברנו ודברנו ,אבל אלה שלא רוצים לשמוע ,פשוט
סותמים את האוזניים.
השקר נעים להם יותר ,כי הם לא מכירים את ההנאה
הרוחנית הבלתי מוגבלת של קרבת ה' ]כמבואר
במסילת ישרים פ"א ועוד[ .הם זונים אחרי החומר ]"עגל
הזהב" ,הבלי עוה"ז[ ,ומכירים רק את ההנאות
החומריות השטחיות והחולפות .אנשים כאלו הם
אבודים ,רח"ל.
אבל אולי עכשיו שהעולם כל כך רועש ,אולי עם
ישראל מוכן סוף סוף לראות את האמת .אולי עם כל
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רסה

הסימנים שה' שלח לנו בזמן האחרון ,כל המסרים :דרך
הטבע ,דרך המשבר הכלכלי ,דרך כל מיני אסונות
אישיים ל"ע ,דרך האיומים של רוסיה ואיראן ,ואיומים
מכל מיני כיוונים ,אולי עם כל זה ,יפתח פתח קטן בלב
יהודים רבים ויתחילו להרהר הרהורי תשובה.
שב
לכן אני מתחנן לפני כל יהודי :תחזור לקב"ה! ֵ
על הרצפה ,שים אפר על הראש ,ושק על הגוף ]ראה
שולחן ערוך או"ח תקע"ט[  -ואם אין שק ואין אפר,
תקרע קריעה כמו ַאבֶ ל  -ותבכה על כל העבירות
שעשית נגד הקב"ה ]"אמר רבי אלעזר...אף על פי ששערי
תפלה ננעלו ,שערי דמעה לא ננעלו" )ברכות לב.[(:
תעבור על כל עבירה ועבירה במחשבה שלך ותבכה
על זה .ותחליט" :מהרגע ,אני חי חיים של אמת .אני חוזר
להקב"ה ,והעבירות שעשיתי לא אעשה עוד" .להגיד
וידוי כאילו שאלה הרגעים האחרונים שלך בעולם הזה.

רסו

חלק א'

ויש עוד דבר חשוב ביותר ,שזה היסוד של הקשר של
כל יהודי לעולם הבא ולנצח .וזה האמונה והביטחון
שהקב"ה הכל יכול .שהוא ברא אותנו ואת כל העולם,
ואם אנחנו רעבים  -הוא יאכיל אותנו .ואם אנחנו עייפים
 הוא יסדר לנו מיטה נוחה ,ואם אנחנו צמאים  -הואיביא לנו מים .ואם אנחנו מפחדים  -הוא ירגיע אותנו
]ראה העיקר הראשון של הי"ג עיקרי האמונה[.
וכל מה שאנחנו צריכים  -הוא יספק לנו ,ואנחנו לא
צריכים הבנק ,ביטוח לאומי ,קופת חולים ,צבא,
משטרה וכו' .אנחנו לא צריכים שום דבר  -רק צריכים
את הקב"ה ,והוא יטפל בכל הצרכים שלנו.
עם אמונה ובטחון כזה יהיה לנו זכות לקבל את משיח
צדקנו ברחמים ]"הבוטח בה' ,חסד יסובבנו" )שוחר טוב
ל"ב ,וראה מלבי"ם תהילים קכה([.
כל המלחמות הבאות שיתרחשו בעולם בעתיד יהיו
בעצם מלחמות של דת ,זוהי בעצם מלחמה אחת
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רסז

גדולה ,המלחמה האחרונה לפני בוא משיח צדקנו .כי
האיסלאם רוצה לשלוט ואדום )הנוצרים( לא יתן
לישמעאל )הערבים( לשלוט.

עכשיו אין יותר מה לומר ,עכשיו תפתחו את העיניים
ותסתכלו טוב ,תראו את כל הסימנים ואת כל האזהרות
ואת כל המסרים שה' שולח לנו ,מסרים ישירים לעם
ישראל! אם זה שיטפונות משונים וענקיים ,אם זה
רעידות אדמה ,אם זה מקרי מוות משונים ,אם זה
מלחמות אכזריות אם זה רצח אכזרי ,אם זה כל דבר
משונה שיכול לקרות.
תפתחו את העיניים ותבינו שה' מדבר איתנו ישיר! ישיר!
דרך הטבע ,דרך מלחמות ,דרך כל דבר שקורה בעולם.
תפתחו את העיניים עם ישראל! תפתחו את העיניים
ותצילו את עצמכם!

רסח

חלק א'

אל תאמר לא ידעתי! אל תגיד לא אמרו לי!
עתידך ועתיד משפחתך לנצח בידיך ,כדי להיות מוכן
וראוי לחיות בסדר החדש שיהיה בעולם עליך
להשתנות ,עליך לקבל עול ,ואיזה עול? עול מלכותו
של מי שברא אותך ,של מי שמחייה אותך בכל רגע
ורגע ,שחייך ונשמתך בידו,
ועד עכשיו התעלמת ממנו כאילו אינך מכיר בעובדה
זו.
ולא עוד ,יותר לא תוכל להתעלם ,כי מי שיתעלם יגיע
ח"ו למצב בו לא יוכל לתקן את אשר קלקל.
עליך להתחיל לקיים דברו ולעשות את שהוא דורש
ממך ,כן ,כן ,נכון ,לשמור שבת,
לאכול רק אוכל כשר ,להניח תפילין ולשמור על טהרת
המשפחה ועל צניעות בלבוש בדיבור ובמעשים .עלינו
לזכור שפריצות מרחיקה את השם מאיתנו ואת
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רסט

שמירתו מעלינו ,וגורמת לכך שדם יהודי נשפך ח"ו!!
עלינו להרבות בלימוד התורה ובגמילות חסדים עם
אחינו בני ישראל וחלילה לא לשנוא ולא לפגוע באף
יהודי בשום דרך ,ואף אם הוא שונה ממך בדעותיו
ובמלבושיו ,מי שפועל ועושה בימים אלה למען אחדות
בעם ישראל ופועל לחזק את הקשר בין ישראל לאביהם
שבשמים מגדיל סכוייו לחיות ,וההפך הגמור בבעלי
מחלוקת ,מדברי לשון הרע ומחרחרי ריב למיניהם,
עליך להתפלל ולבקש רחמים על עצמך ,על בני ביתך,
על כל עם ישראל .אמירת תהילים תעזור מאד מאד
ובפרט אם אומרים תהילים בציבור ,עליך להכניע את
עצמך תחת מרותו של הקב"ה ולקבל אותו למלך עליך,
ולקבל ולקיים את שציווה אותך בתורתו.
אנחנו צריכים לשבת ולהתפלל  -במקום לעשות
מסיבות ,ולקנות פיאות יוקרתיות ,וללכת כמו דוגמניות
מפאריז ]צפניה א' ח' ,ע"ש[ ,ולהוציא כסף על שטויות,

רע

חלק א'

ולשכוח שאנחנו יהודים ,לשכוח שאנחנו צריכים להיות
יהודים פשוטים וטובים ,ולא לטוס כל הזמן מארץ-
לארץ בשביל בר-מצוה פה ובשביל חתונה שם ובשביל
סתם טיולים.
לשבֶ ת ולעשות תשובה .יש לנו
ֶ
אנחנו צריכים
הרבה-הרבה עבירות ,כמעט כל מה שאנחנו אוכלים -
זה טרף ,כמעט כל מה שאנחנו עושים זה אסור .סומכים
על כל מיני אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם .ועיין
שו"ת רבינו עקיבא יהוסף )שלזינגר( ,יו"ד סי' א',
בענין תקנות סדרי הכשרות[ .ואנחנו במצב קשה.
ואנחנו עושים זאת הרבה פעמים כשאנחנו יודעים שזה
אסור ,בכל זאת אנחנו עושים כל מיני עבירות ,אנחנו
חייבים לשבת ,ולחפש בפנים ,ולעשות תשובה ,וזה
הדבר היחיד שיציל אותנו ,ואין שום דבר בעולם שיציל
אותנו.

השבת בישראל כהלכתה

רעא

עוד פעם אגיד ,ועוד פעם אני אגיד :אתם רוצים
להיות חלק של הקבוצה הלא-גדולה שיקבלו משיח?
אז תתחילו להיות רציניים ]ר' בעה"ט בהעלותך י"א
ל"ד[ ,ולעשות משהו רציני ,ולהראות להקב"ה שהוא
הכל-יכול גם בעינינו ]ר' סוף תפילת ובלצ"ג[ ,ואנחנו
העובדים שלו ,עובדי ה' ועבדי ה' ,וזה כל מה שאנחנו
רוצים להיות ,וזה כולל הכל .לא רוצים שום דבר אחר
 רק לשרת את הקב"ה ,רק לעשות את רצונו .זה מהשאנחנו צריכים להראות לו ,שזה כל הרצון שלנו,
לו ַקי
צונְ ָך אֱ ֹ
הרצון שלו  -זה הרצון שלנו'] .לַ עֲ שׂ ֹות ְר ֹ
חָ פָ ְצ ִּתי ,'...אבות ב' ד'[.
שאלה :אבל קשה ללכת כנגד כולם ,הציבור ,החברים
וכו'?
תשובה :זה הזמן של מסירות נפש ,אדם שרוצה קיצורי
דרך הוא לא ישרוד לקבל פני משיח צדקנו .אדם

רעב

חלק א'

שרוצה להאמין שלא יהיה עונש ,הוא יכול להמשיך
לחיות חיים דמיוניים ,אך הוא לא ישרוד ח"ו.
אנחנו חייבים לחזור לקב"ה עם כל הרצונות ועם כל
הכוחות.
זה אומר לנקות את עצמנו מהדברים של העולם הזה
המיותרים ולשבת רק בבית ה' )כמו שאמר דוד המלך
ע"ה "אחת שאלתי מאת ה ,אותה אבקש שבתי בבית
ה' כל ימי חיי" תהילים כז(.
עוד מעט עומדים להיות דברים גדולים ואז אני אדבר
באריכות.

אני אזכיר לכולם שרק דבר אחד יכול להציל ,וזה
לחזור בתשובה.
)כן כתב רס"ג וראה סנהדרין צז(
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רעג

להכיר את האמת היהודית ולהשתדל לעשות את
רצון ה' ולא לתת לעצמנו הנחות ,להיות יהודים
קיצוניים.
מה זה אומר להיות יהודים קיצוניים? לעשות רצון ה'
עד הסוף עם כל ההידורים שאפשר.
אבל לאלה שלא מוכנים חס וחלילה :שלא חזרו
בתשובה באמת ,שלא הורידו את הגאווה שלהם ,שלא
בכו על העבירות שלהם ,בשבילם זהיהיה יום מפחיד
ביותר ,היום הזה יביא להם את הסוף ,לא עלינו ,ה'
ירחם.
יש לנו גם אנשים חילונים ,לא אפיקורסים ,חילונים,
שיתכן שהם יכולים באמת להגיע לגאולה השלמה,
ולהבין ,ולעשות תשובה שלימה .ויש יהודים חרדים
שלא יכולים לעשות תשובה שלמה .אף פעם לא .והם
לא יגיעו לזה .חלקם ערב רב שהם יותר רחוקים,

רעד

חלק א'

וחלקם ערב רב שהם יותר קרובים ,אבל הם ערב רב,
וזה לא יעזור ]אבן שלמה פרק י"א[.
זאת הדרך לגאולה :להוריד את הראש ולהוריד את
הגאווה ,ולהרים את הראש ולהסתכל השמימה
ולבקש מה' מחילה ורחמים ,וזה סימן ,סימן מאד חזק,
שהגאולה כל כך קרובה שאפשר לטעום אותה כבר.
אבל לצערי הרב ,רוב האנשים עדיין ממשיכים עם
עולם הגשמיות שנותן להם הנאה גופנית יותר פשוטה
ויותר קלה להשגה.
לא לפחד ,עם ישראל .לא לפחד! תבואו לארץ
ישראל .כי אצלכם ,בארצות שלכם ,זה יהיה הרבה
יותר גרוע .יהיה הרבה יותר קשה ]תפארת יהונתן לר"י
אייבשיץ זצ"ל ,הובא במאמר 'בלע המות לנצח'[.
תבואו ,תבואו .שיהיו לנו המונים פה שאומרים' :אין עוד
מלבדו'! ושלא נִ ּ ֵתן לאף אחד להוריד אותנו לרמה
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רעה

הנמוכה הרוחנית והגשמית של הטינופת שרוצה
לשלוט פה ובכל העולם.
עם ישראל ,אני מבקש ומבקש :תעשו תשובה ,ותחזרו
לאמת .אנחנו מגיעים לסוף ,אבל באמת .ובכל יום ,וכל
שבוע ,וכל חודש ,מרגע זה והלאה ,אנחנו נראה שינוים
כל-כך גדולים שאף-אחד לא יוכל להכחיש שהדברים
שאני אומר זה לא נכון ,אני חושב שהדברים שדיברנו
כל השנים  -רואים ברור שזה אמת ,הכל אמת.
והם ,הצד השני  -הם הכל שקר ,אין שם אפילו דבר
קטן של אמת .הם הרשעים הכי-גדולים שהיו אי-פעם.
וה' ימחוק אותם עכשיו מהעולם] .סוף מזמור ל"ז ועוד[.
ואנחנו

נצא

לחופש,

לגאולה

השלמה,

כביכול

לזרועותיו של אבא שלנו הקדוש ברוך הוא ,האוהב,
יקו יִ ּ ָשׂ א'[.
ֹעו יְ ַק ֵּבץ ְטלָ ִאים ו ְּבחֵ ֹ
'בזְ ר ֹ
]ישעיהו מ'ּ ִ :

רעו

חלק א'

היו עוד מכות ,וכמו במצרים ,כל מכה תביא לעולם
יותר פחד מה' .וכל זה בא בעיקר לעורר את היהודים,
כדי שיעשו תשובה .לפי גדולי הדור הקודמים ,רוב
היהודים בסוף ,לפני משיח ,הם מנשמות הערב רב
והערב רב לא ישרוד ]"נראה בעליל שהרבנים
והחסידים והבעלי בתים שבדור ,המה בעוה"ר רובן
מערב רב" )דברי חיים עה"ת ,השמטות לפרשת ויקהל(
כבר אמר האר"י ז"ל על דורו שרוב היהודים הם מן
הערב רב )ליקוטי תורה ,פרשת ואתחנן([.
אל תחשבו שכל החילונים הם ערב רב ,זה לא נכון.
ולא לחשוב שאף אחד מהחרדים לא ערב רב .גם זה לא
נכון .גם בין החילונים יש יהודים טהורים שטועים
בדרכם ,אך ברגע הנכון יתאוששו ויבינו ויקבלו את
האמת  -שרק הקב"ה מלך מלכי המלכים ,אין עוד
מלבדו ,רק הקב"ה ותורתו ]"וידעת היום והשבת אל
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רעז

לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ
מתחת ,אין עוד" )דברים ד([.
אבל יש בין החרדים הרבה "כאילו חרדים" שלא
מאמינים באמת בקב"ה ושצריך לבוא משיחו ,הם
תפוסים בעגל הזהב והשקר של העולם הזה .לכן ה'
שולח מכות ומכה את הגוים ,כדי להעיר את היהודים
]"הכרתי גוים ,נשמו פינותם ,החרבתי חוצותם ...אמרתי
אך תיראי אותי ,תקחי מוסר" )צפניה ג([ .לפי הנבואות,
בסופו של דבר תהיה מלחמה קשה ,ושני שליש
מהעולם יחרב ]"והיה בכל הארץ נאום ה' ,פי שנים בה
יכרתו יגוועו ,והשלישית יוו תר בה" )זכריה יג([.
אבל לא לחשוב שכל היהודים ישרדו .לא לשכוח
שבמכת חושך רק חמישית מהיהודים נשארו ]וי"א אחד
מחמישים וי"א אחד מחמש מאות )מכילתא בשלח א([.
ועכשיו הערב רב לא ישרוד ,ויש יהודים עם זקנים

רעח

חלק א'

ארוכים ופאות ארוכות והם לא ישרדו .כי עם כל
הלבוש החיצוני ,הלב לא עם הקב"ה ]שזה העיקר
ש"רחמנא ליבא בעי" )סנהדרין קו ,ע"ש כל הענין([.
במשפחה אחת של יהודים ,יכול להיות כאלה שהם
ערב רב וכאלה שלא ערב רב .זה לא הולך לפי
משפחות .יכול להיות משפחות מיוחסות מאד ,יהודים
שהם בן אחרי בן מגדולי הדור ,וזה לא אומר שהם לא
ערב רב .רוב החילונים ,ברור ,לא יבינו על מה אני
מדבר .אבל גם הרבה מהחרדים לא יבינו ,והמצב הזה
עגום מאד.
ומי לא ערב רב? יהודי עניו שמשתדל כל הזמן כל
כולו להאמין ולבוטח בקב"ה ולעשות רצונו ית'
]"והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה"' )מלאכ'
ג([ .אם בסוף ,לפני משיח ,יש לאדם הספק הכי קטן -
הוא פסול .לא יכול להיות ספק ,ספק זה הרס ,ספק זה
יצר הרע .משה רבנו ביקש מהקב"ה לתת רשות לקחת
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רעט

את הערב רב ממצרים .מהי הבעיה של הערב רב,
הספק .למי שיש ספק יכול היה לצאת ממצרים ,אבל
לא יכול לקבל משיח צדקנו.
שאלה :מה הכוונה ספק?
תשובה :אם לא מאמינים שהקב"ה הוא הכל יכול ,והוא
עושה את הכל לטובה ]"כל דעביד רחמנא לטב עביד"
)ברכות ס([ ,אפילו שזה לא נוח לנו ,או שההגיון שלנו
אומר אחרת .אנחנו חייבים להיות כפופים לגמרי
לקב"ה ,לתורה שלו ,ולכל מה שחז"ל אמרו .הכל אמת,
משה אמת ותורתו אמת ]וזה התיקון של בני קרח )בבא
בתרא עד([ .זה הכל.
ומי שיש לו ספק הכי קטן בזה ,לא יכול להצטרף
לאלה שמקבלים משיח צדקנו .אדם שמאמין באמת
בקב"ה ולא בעולם הזה והשקר שלו ,לא תהיה לו שום
בעיה לעבור את המבחן הזה .ספק זה הרבה יותר גרוע

רפ

חלק א'

מעבירה של חולשה לרגע ,הרבה יותר קשה ,כי על זה
מאד מאד קשה לעשות תשובה.
אני רוצה לדבר .ואני רוצה להגיד שבעתיד-הקרוב
העולם ישתנה מאד .מאד .בשנתיים האחרונות ,כל
הזמן העולם יורד לאט-לאט אל התהום .זה יורד,
וכאילו נעצר .יורד ,ונעצר כאילו .בכל התחומים .בכל
הכיוונים .הכיוון  -זה למטה.
אבל ,בעתיד-הקרוב תהיה עוד ירידה מאד קשה.
בדומה ל"רכבת-שדים" מאד גבוהה .אנחנו נרד ירידה
ברכבת הזאת ,שזה נקרא 'העולם הזה' ,נרד ירידה
קשה ביותר .אבל רק אלו שקרובים לקב"ה  -יעלו.
והשאר ילכו לתהום.
ושוב ,אני רוצה לומר שאנחנו ,עם-ישראל ,אנחנו -
המרכז של הבריאה"] .בראשית"  -בשביל ישראל
שנקראו 'ראשית' .רש"י בתחי' פרשת בראשית[ .אנחנו
 -הקרובים ביותר לקב"ה ,הבן היקר של הקב"ה.
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רפא

יש
קות ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ִא ׁ
]ישעיה ה' ,ז'ִּ :כי כֶ ֶרם ה' ְצבָ ֹ
יְ הו ָּדה נְ ַטע ׁ ַשעֲ ׁשו ָּעיו[ .ואנחנו חייבים להיות קדושים.
ומי שיהיה קדוש ,ומי שיהיה קרוב לה' ,ויחיה אך ורק
בכדי להשתדל לעשות את רצון ה'  -הוא ימשיך
להיות מרכז הבריאה .הוא ילך ויתפתח .קודם בימות
המשיח ,ואח"כ הוא יעלה עוד ועוד בעליה שאנחנו
לא נוכל להבין עכשיו.
אבל העולם כולו ,הרוב העצום של הגויים ,והרוב
הגדול של היהודים ,לא רוצים להבין .לא רוצים
לאהוב את ה' .לא רוצים להתקרב לה' או לעשות את
רצונו .רוצים אך ורק את העוה"ז ,עם כל הצעצועים,
עם כל הפריצות ,עם כל הדברים הלא-צנועים ,ועם
כל התשוקות ,כל הדברים האסורים ביותר .ורוצים
להלביש את זה בבגדי צדיקים ולעשות מה שהם
רוצים .וזה  -בכל התחומים .בכל התחומים.

רפב

חלק א'

קדושים ,קדושים ,זוהי המהות של עם ישראל ,העם
הקדוש .הקדוש"] .ישראל קדושים הם"  -פסחים פ"ג,
ב' .נדה י"ז א'[ .ורק מי שקדוש יכול להתקרב לה'.
קדוש בדיבור ,קדוש בהתנהגות ,קדוש בלב ,קדוש
בשכל ,קדוש בכל איבר בגוף] .ויקרא י"ט ,ב' :דַּ ֵּבר ֶאל
דשים ִּת ְהי ּו ִּכי
ּ ָכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ הֶ ם ְק ׁ ִ
יתם ֶאת ּ ָכל
דו ׁש אֲ נִ י ה' אֱ ל ֵֹקיכֶ ם :במדבר ט"ו ,מ' :וַ עֲ שִׂ ֶ
ָק ֹ
דשים לֵ אל ֵֹקיכֶ ם :וראה רש"י סוף
יתם ְק ׁ ִ
ִמ ְצ ֹו ָתי וִ ְהיִ ֶ
פרשת אחרי-מות ואור החיים שם [.ואם הוא לא קדוש
 אז הוא לא בנוי לחיות בעולם-של-משיח ,לא בנויבשביל העולם הבא .לא יהיו לו את הכלים] .עובדיה
יטה וְ ָהיָה ק ֶֹד ׁש .ובתרגום
א' י"ז :ו ְּב ַהר ִצ ּי ֹון ִּת ְהיֶה ְפלֵ ָ
שם" :ויהון קדישין]".
תסתכלו מה שקורה בעולם! תסתכלו ,תסתכלו! אתם
לא רואים ?! אתם לא מבינים ?! אתם לא מרגישים ?!
אתם סתומים ?! מה אתכם ?! מה אתכם ?! האם אתם
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רפג

כל-כך כל-כך רחוקים ?! כשאדם הולך ברחוב ,ורואים
את גסות-הרוח שיש ברחוב החרדי ,ולא מבינים
שמשהו מאד חולה בתוך החברה שלנו ,לא רואים את
החנויות שהם רק חיקוי של הגויים ,את הלבוש שזה
רק חיקוי של הגויים ,את ההתעסקות עם שטויות.
אתם לא רואים את זה ?! לא מרגישים את זה !?
יהודים ,יהודים! איפה אתם? איפה "היהודי" שבתוך
היהודי? איפה הנשמה שהיתה בהר סיני!?
אין לי מה לומר עוד .ואני לא מאמין שיש עוד מה
לומר .יהיו זמנים קשים ביותר בעתיד-הקרוב .גם פה
בארץ ישראל ,וגם בעולם .ואני רוצה לומר לכם שזה
יהיה קשה .ולא סתם .קשה ביותר .קשה קשה .ומי
שלא יעמוד בזה  -פשוט לא יהיה .מי שלא יהיה קרוב
שר יִ ְק ָרא
לה'  -פשוט לא יהיה] .יואל ג' ,ה' :וְ ָהיָה כּ ֹל אֲ ׁ ֶ
יטה
ּש ִ ַלם ִּת ְהיֶה ְפלֵ ָ
שם ה' יִ ּ ָמלֵ טִּ ,כי ְ ּב ַהר ִצ ּי ֹון ו ִּבירו ׁ ָ
ְ ּב ׁ ֵ
שר ה' ק ֵֹרא].
שר ָא ַמר ה' ,וּבַ ּ ְשׂ ִר ִידים אֲ ׁ ֶ
ּ ַכאֲ ׁ ֶ

רפד

חלק א'

אני מבקש מכם :הלב שלי נשבר ,עם ישראל! עם
ישראל! אתם לא מבינים ?! תתחילו לזוז לכיוון הנכון!
עוד מעט תקבלו עוד אזהרה גדולה וקשה ,גם בחוץ
לארץ  -וגם בארץ .ואני מקוה שתבינו את הרמזים.
ליהודים בחו"ל ,אתם ישנים עוד יותר מהישראלים.
אבל אתם קיבלתם קצת תזוזה .ה' תפס את האדמה -
והזיז אותה .הוא הזיז אתכם .ממש .הוא הכניס פחד,
ורצתם לרחוב מפחד .אבל  -הפחד נעלם .כי פתאום
הכל נהיה שוב שקט .אבל הפחד הזה  -זה היה בכדי
לומר לכם ,שיום אחד  -ה' יזיז אתכם חזק .ואם לא
תהיו יחד עם הקב"ה  -אתם לא תצאו מזה בחיים.
ה' מאיים עליכם .כמו בהר-סיני שהוא הרים את
ההר מעל ראשכם .אבל הפעם הוא לא יעשה את זה.
הוא יתן לכל אחד בחירה חופשית ,בכדי להחליט
איפה ,איפה הוא רוצה להיות .כל אחד יצטרך
להחליט בעצמו מה הוא רוצה .ורוב היהודים  -ע"ר.
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רפה

לכן זאת תהיה החלטה אישית אך ורק של היהודים
עצמם .כי הע"ר אין להם שום החלטה .הם לא יכולים
ללכת יחד עם הקב"ה .הם רק יכולים להיות עם עגל-
הזהב .אבל יהודים-אמיתיים יכולים להיות רק עם
הקב"ה .ואפילו שזה נראה שיש להם בחירה ,באמת
אין להם .הקב"ה יקח אותם ,יסחוב אותם כביכול
לאמת ,בין אם הם רוצים או לא רוצים.
עם ישראל ,תפתחו את העינים! אחרי המכה הזאת
שעוד לא נגמרה ,יהיו עוד מכות ,כל אחת יותר מפחידה
ויותר קשה מן הקודמת .וברור שזה יפגע קשה מאד
בכלכלה .במצרים לא נשארה למצרים בכלל כלכלה
אחרי המכות ואחרי קריעת ים סוף ,וזה יהיה המצב של
העולם.
ה' ורק ה' יהרוס שני שליש של העולם ]כנ"ל בזכריה
יג[ ,ואז לא יהיה ספק מי שולט בכל העולם  -רק הקב"ה.
וכל הגוים וכל הרשעים יראו את האמת בסוף ,אבל לא

רפו
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יוכלו לשנות את עצמם .יתפסו את האמת ברגע האחרון,
אבל זה יהיה הסוף שלהם.
כמו המצרים שנכנסו לים סוף ,שקעו בבוץ הגדול
בתוך המים .עלו וירדו ,ותפסו את האמת ]"וחיזקתי את
לב פרעה ורדף אחריהם...וידעו מצרים כי אני ה"'
)שמות יד([ .אבל לא יכלו לעשות דבר להציל את
עצמם .וכך יהיה הסוף עכשיו.
יהודים ,עם כל מה שקורה בעולם ,על טבעי וכביכול
טבעי ,כל האיומים של מלחמת העולם השלישית ,עם
כל זה אתם מסתובבים בבועה ורודה כאילו שלא קורה
כלום .אם זה יהודים בארץ ,אפוא שלערבים יש טיל
כמעט על כל יהודי בארץ ,שלא נדע ,או באמריקה ,או
באירופה .ממשיכים את החיים פחות או יותר כמו פעם,
ומקווים שהכלכלה תעלה ונחזור לזמנים כביכול
הטובים יותר.
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רפז

אבל אני אומר לכם ,הזמן הזה ,זה הטוב ביותר .זה
הזמן שמתגלה האמת ]של האפסיות של כל הגשמיות
והבלי העולם הזה[ ,ומה יותר טוב מהאמת .מה מרגיע,
מה משמח ,מה יותר טוב מהאמת של הקב"ה?
אבל אדם שהוא רחוק מהקב"ה ,מעדיף את השקר.
להסתובב ברחוב רבי עקיבא בבני ברק ,קונים בגדים לא
צנועים ,הולכים למסעדות .או ברחוב מלכי ישראל
בירושלים מלקקים גלידה ואוכלים כל מיני מאכלים
המתאימים לגוים  -אמנם עם הכשר.
מתלבשים כמו גוים ורוצים להנות מכל העולם הזה,
הנאות כמו הגוים  -אבל עם הכשר או עם "היתר".
העיקר שכביכול לא עוזבים לגמרי את המסגרת של
היהדות.
אבל בעתיד הקרוב יהיה בירור קשה ביותר ]"והיתה
עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת

רפח
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ההיא...יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וגו"' )דניאל יב([
וכל אלה שלא עומדים בדרישות האמיתיות של הקב"ה
בתורתו יעלמו ]"ואת כל הרשעים ישמיד" )סוף אשרי([.
ואלה שמחזיקים חזק באמת ישמחו מאד ,ויעברו
לעולם של משיח ,בבית המקדש השלישי ,שזו השמחה
האמיתית והנצחית ]כמבואר בהרחבה במסילת ישרים,
פרק א'[.
זה כבר הסוף של העולם כמו שאנחנו מכירים את
זה .ה' כבר התחיל לתת בעולם מכות קשות .כל פעם
שבאה מכה ,אומרים כל מיני דעות על זה ,כולם
מתרגשים ,רואים את זה בכל העולם בטלוויזיה,
שומעים את זה ברדיו ומתרגשים מאד ,ואפילו מפחדים.
אבל באיזה שלב זה נרגע וחוזרים לעסקים כרגיל
כביכול.
כבר התחלנו לקבל את המכות מהשמים לפני הסוף,
וזה צריך לשמח אותנו ,ולהביא אותנו ליותר אמונה
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ובטחון בה' .אבל רוב האנשים לא שמים לב שאלה
מכות שאנחנו מקבלים הן מן השמים כדי להעיר אותנו.
לעזור לנו לרצות להיות בני חורין ,יהודים שלא תלוים
בשום דבר גשמי ,רק בקב"ה.
ואחרי כל מכה שאנחנו מקבלים ,אנחנו רוצים לשכוח
מזה ,כאילו שלא היה .כי אנחנו רוצים את העגל הזהב
]הגשמיות[ שלנו .אבל עוד מעט כשיבוא משיח צדקנו,
הוא יתגלה לכולנו בעז"ה וילחם את המלחמות של
היהודים נגד הגוים וינצח בעז"ה .ואז רק היהודים
האמיתיים יוכלו לקבל את פניו ולהנות הנאה רוחנית
גדולה ביותר ]ראה מסילת ישרים פ"א[.
עם ישראל ,אני מבקש מכם ,תסתכלו טוב טוב מה
שקורה בעולם .אם תסתכלו טוב ,אתם תתחילו לראות
את הכיוון ולהבין לאן ה' מביא אותנו .למרות כל
הניסיונות האישיים שלנו ושל הכלל ,אנחנו חייבים

רצ

חלק א'

לבטוח לגמרי בקב"ה בלי שום ספק ,ולרצות עם כל
מהותנו להיות עם ישראל ,הכלה של הקב"ה במדבר
]ראה ירמיה ב ,ב[ .עם ישראל ,הילדים שלו ,הילדים
האהובים ביותר של הקב"ה.
אלה שלא יוכלו לעזוב את הספק ]ביחוד ה'[ ,וישארו
עם עגל הזהב ,ישארו ב"מצרים" כביכול .והיהודים
שמתגעגעים לבית המקדש ולמשיח ,ולעולם יותר
שלם ,ולהיות מתחת לשלטון של משיח צדקנו ,היהודים
האלה ,יצאו מהגלות ויהיו בני חורין אמיתיים .יהיו
זמנים קשים ואסור לנו לשכוח שזה רק מבחן של ביטחון
בה' לכל היהודים ,ולא כדאי לנו לעזוב את החבל
שמחבר אותנו לקב"ה ולא משנה כמה שהקב"ה כביכול
מנענע את החבל ועושה לנו ניסיונות קשים.
אנחנו היהודים חייבים לחזור לאבינו שבשמים,
שהרבה מאתנו ברחו מבית ה' ולא רוצים להכיר את
אבינו שבשמים .הגיע הזמן שכולנו נחזור לגמרי,
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הרחוקים והקרובים .כי הסוף מגיע ,ועולם השקר יעלם
ועולם האמת יבוא במקומו  ,עם כל היופי והכוח הרוחני
שלו ]מבואר במהר"ל ,נצח ישראל ,פל"ט ועוד[ .אנחנו
צריכים להיות ראוים לחיות בעולם שכולו טוב .עולם
שהתורה היא החיים שלנו ,ולא שום דבר אחר .כל
היום ,עשרים וארבע שעות ,שבעה ימים בשבוע.
וזה מה שיהודי צריך לעשות :להפריד את עצמו
מהשקר של העולם הזה ,עם כל הרשלנות .וכשאני
אומר רשלנות ,אני מתכוון שלא מקיימים הדברים
החשובים ביותר כגון אהבת ה' ,לימוד תורה לשמה,
קדושה ,צניעות ,שמירת העינים ,והלשון ,והברית ]ראה
זהר בשלח נז ,[:ואהבת לרעך וכו' ]מבואר בהרחבה
בהקדמה לס' חובת הלבבות[ .היהודים חייבים להפריד
את עצמם מהחומריות והשקר של העולם הזה ,כדי
שיוכלו לחיות בעולם שכולו טוב ,עולם בלי יצר הרע

רצב

חלק א'

]"ומל ה' אלקיך את לבבך וגו"' )דברים לב ,ע"ש
ברמב"ן([.
זה מאד חשוב שכל יהודי יצא שוב מ"מצרים" ושוב
יקבל עול מלכות שמים .זה יביא אותנו לסוף הגלות
ולקבל את פניו של משיח צדקנו ,ונזכה להקריב
קורבנות בבית המקדש השלישי.

ספר
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סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל
סיפורים נפלאים מן יצורי קדמונים ,ראשונים כמלאכים,
גאונים וקדושי עליונים ,ותועלת היוצא מקריאת סיפורי
קדושי עליון הלא היא כתובה בספרן של צדיקים,
שמאיר לבות בני אדם ברשפי אש שלהבת י־ה ,להתחזק
ולבטוח ביוצרנו ובוראנו ולכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע
עד כלות הנפש להתדבק באדון כל יצורים ,מלך מלכי
המלכים הקב"ה.
ואעתיק דברי רבן ומאורן של ישראל הגאון מהרש״ם
זי"ע ,שכתב בהסכמתו על סיפורי צדיקים המכונה עשר
קדושות ,ובזה"ל "ואם להעיד על התועלת לעורר
הלבבות ,דבר שפתים אך למחסור ,וכל מי שיש בלבו
נקודת דת האמת ,צמאה נפשו וחמדה רוחו לראות
ולשמוע דברי אלוקים חיים ,וגם שיחות ת"ח כמוהם
צריכים לימוד ,ובל אפונה כי כל אשר בשם ישראל
יכונה ,יחרד וילפת להיות לו לעזר ולסעד ולהיות חבר
לכל חפץ להגדיל תורה ,ולהפיץ יראת ה' ואמונתו
בעולם ,וישמעו העם ויראו עכלה"ק.
וזכות כל הצדיקים הנזכרים בחיבור הלז יחד עם שאר
צדיקים וקדושים ,יעמוד לנו שלא ימוש ספר התורה
ולא תפוג יראת ד' ונזכה לעבוד את בוראנו בכל לבבנו
אנו וזרענו וזרע זרענו עד ביאת גואלנו בב"א.
"מ ְפ ַעל ַּ ‰ז ַ…‰ר ָ‰עו… ָל ִמי"
יו… ≈צ‡ ָל‡ו… ר ַעל יְ ≈„י ִ
בעיר בת ים
ב' סיון תשע"ו לפ"ק
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תוכן העניינים
השבת בישראל כהלכתה חלק ב:
א .זכור ושמור
ב .שמור את יום השבת
ג .שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא
ד .לא תבערו אש ...ביום השבת
ה .והיה ביום הששי והכינו
ו .והכינו את אשר יביאו
ז .יש קונה עולמו בשעה אחת
ח .הצה"ק מבארדיטשוב לא הי' נוסע עש"ק אחר חצות
ט .הצה"ק מקאמארנא זי"ע זכה ע"י בזיון גדול לאור
השבת
י .סיפור נורא מאגרת ששלח השבת להרב אברהם
אב"ן עזרא ז"ל )הנקרא ראב"ע(
יא .הגה"צ רע"א העניש לאיש א' שבנה בשב"ק

חלק ב'

ד

יב .עונש לא' שמתו שוריו על שחילל שב"ק
יג .עונש לאשה בצרעת על שתפרה בשבת ,והי' לה
רפואה ע"י הרה"ק מפרימישלאן זי"ע
יד .אחד שלא רצה לסגור המספרה בשבת ונענש ע"י
הגאון מברעזאן זצ"ל
טו .מחלל שבת אחד נעשה בעל תשובה גמור
טז .מגודל קדושת הרה"ק מצאנז זצוק"ל
יז .איש כפרי מחלל שבת שנעשה בעל תשובה ע"י
הרה"ק שר שלום מבעלז זצ"ל
יח .איך שהעניש הרה"ק מהרי"א מזידיטשויב זצ"ל את
אנשי בוריסלאב על שחיללו את השבת
יט .הקפדת הצה"ק משינאווי על נר שנכבה בשבת על
ידי דחיפת חטיפת השיריים
כ .איך העניש הגאון מברעזאן איש אחד שבנה ביתו
בשבת
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כא .הגביר ר' איסר'ל שסגר החנות בכל בחצי היום
וכבדוהו משמים בבן קדוש רבינו הרמ"א זי"ע
כב .מעשה באחד שלא לבש כתונת לבן לכבוד שבת עד
הבוקר
כג .הכנת השבת אצל הבעש"ט זי"ע
כד .תשובה באמת
כה .תשובה עם חרטה
כו .תשובה גדולה
כז .עובדא נוראה מהצה"ק ר"ר מרדכי מנדבורנא זי"ע

Nâw
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ספר
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סיפורי צדיקי ישראל
סיפורים נפלאים מצדיקים וקדושים
מאורי עליון בעניני קדושת השבת
א.
זכור ושמור
הרב הצדיק ר' הירש מרימאנאוו היה נקרא בשם ר'
הירש משרת ,כי מקודם היה משרת בבית רבו וקודמו,
הצדיק ר' מנדיל מרימנוב .נזדמן פעם שהצדיק ר'

ח

חלק א'

הירש התראה עם אחד מהגדולים שבדורו ,ושאל אותו
גדול את ר' הירש לפירוש דברי רש"י ברכת כהנים:
"כה תברכו את בני ישראל אמור להם  -אמור ,כמו:
זכור ושמור".
השיב לו הצדיק:
 כששמשתי את רבי הצדיק ר' מנדיל מרימנוב אירעפעם אחת ,שכבר הגיע יום החמישי ובבית לא היתה
אף פרוטה לצרכי שבת .הרבנית ביקשה ממני ,שאלך
להצדיק ואשאלו מה לעשות .אך כשנכנסתי לחדרו
של הצדיק וראיתי את גודל התעסקותו ודבקותו
בעבודת השם לא מלאני לבי להטרידו ,וחזרתי
לאחורי .הגיע יום החמישי בערב ,והרבנית התחילה
להציק לי שאלך סוף סוף להזכיר להצדיק שאין כל
מאומה לשבת .הלכתי  -ושוב ראיתי שהוא עסוק
בתורה ועבודה בהתלהבות ובדבקות ,ושוב לא יכולתי
להפסיקו ולהטרידו .כשהגיע יום הששי בבוקר ,ובבית
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ט

עדיין אין דגים ולא בשר ולא כלום ,נכנסתי שוב
לחדר הצדיק ,ואז אמר לי הצדיק מעצמו:
 לך וקח את הקדירה שמבשלים בה דגים ,תשיםלתוכה מים ,ותשפות אותה על האש .וכך תעשה גם
בקדירה של הבשר ושל שאר תבשילי השבת:
 תמהתי ואמרתי: רבי! מה נבשל באותן הקדירות ,הלא אין דגים ואיןבשר?
השיב לי רבי:
 כתוב בתורה" :והיה ביום הששי והכינו את אשריביאו" .אנחנו מחוייבים לעשות ההכנה ,והשבת כבר
תביא בעצמה מה שצריך.
וכך הוה .לקחנו את הקדירות ,שמנו בהן מים ,ושפתנו
אותן על האש .כעבור זמן מה בא פתאום כפרי אחד,

י

חלק א'

ושאל אם יוכל לשבות אצלנו ,כי הוצרך לרגל איזה
ענין להיות בעיר בשבת ,ורצונו לשבות בבית הרבי,
והוא הביא עמו כל צרכי שבת ביד רחבה :דגים חיים
ובשר ושומן וכו' .מובן ,שברצון רב קיבלנו את האורח
לשבת ,והיה לנו עונג שבת כראוי.
וכך הוה הענין  -סיים הצדיק ר' הירש  -גם בברכת
כהנים :כלום הכהנים בכח עצמם ממשיכים את
הברכות? הלא כתוב" :ושמו את שמי על בני ישראל
ואני אברכם"! אלא שהקב"ה צוה שהכהנים יעשו את
כל ההכנות שיש בידם לעשות :יטלו ידיהם ,יחלצו
נעליהם ,יפרשו כפיהם ,ויאמרו "יברכך" וכו' ,ושוב
בא אח"כ הקב"ה בעצמו ואומר שעתה "ואני אברכם".
וזהו שכתב רש"י" :אמור להם ,כמו זכור ושמור".
בברכת כהנים היא דוגמת הכנת שבת.

Nâw
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ב.
שמור את יום השבת
איש אחד בא אל הרבי מאלכסנדר ,בעל "ישמח
ישראל" ,והתאונן שיש לו חנות ואין לו פרנסה ממנה.
הרבי הבין מתוך דבריו שהוא פותח את חנותו בשבת.
אמר לו הרבי:
 אם תסכים ליקח אותי לשותף בלי מעות ,בחלקשל  15אחוזים ,אני מבטיחך שתהיה לך פרנסה.
האיש הסכים ברצון רב ועשו שטר שותפות ביניהם
כדין.
אחר כך אמר הרבי:
 מכיוון שעכשיו החלק השביעי של העסק הוא שלי,הרי אני בורר לי לחלקי את יום השבת .הריוח של
יום זה הוא שלי ושל ששת ימי החול שלך .ואני

חלק א'

יב

מצווה עליך ,איפוא ,שתסגור את החנות ביום השבת,
שהרי יום זה הוא שלי .ולך לך לשלום ולהצלחה.
קיים האיש את הצווי ,ומאז היתה ברכה והצלחה
במעשי ידיו.

ג.
שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא
הרב הצדיק ר' הלל מפאריטש ז"ל ,היה דרכו לסבב
חלק גדול מהשנה בערי הדרום ,והיה מדריך את העם
בדרכי החסידות ,ומעורר לתשובה במקום שהיה צורך
בדבר.
פעם בא לעיר אחת ,שמוזגי היי"ש שם היו מתעסקים
בשבת במשאם ומתנם כבימות החול .כשסיפרו הדבר
לר' הלל נתרגש מאוד ,והזמין אליו את כל המוזגים
לאסיפה .כשנתוועדו אליו ,הסביר לפניהם את כל
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חומר הענין ,והשפיע עליהם שיסגרו את עסקיהם
בשבת .אבל תנאי התנו עמו :שישפיע גם על פלוני
העשיר ,שהעסק שלו הגדול ביותר בעיר הוא ברשותו,
שגם הוא יסגור את עסקו בשבת ,שאם לא כן לא
יוכלו לעמוד בפני התחרותו.
לח הצדיק לקרוא אליו אותו עשיר :ולא בא .הזמינו
שנית ושלישית  -ולא נענע.
ור' הלל נתעכב לשבות שבת באותה עיר .ביום השבת
הרגיש פתאום אותו עשיר דקירות עזות בבטנו,
ומשעה לשעה המכאובים הולכים ומתגברים .צעק
האיש מרוב מכאוב ,ויסוריו תקפו אותו יותר ויותר.
חששה אשתו שמא בעוון פגיעתו בכבוד הצדיק באו
לו היסורים ,ונמלכה לפנות להצדיק שיבקש רחמים
על בעלה.

יד
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בשעת סעודת הצהרים כשהצדיק מסב אל השולחן עם
קהל גדול של חסידים ,פרצה פתאום אל הבית אשת
העשיר ,ובבכי ובתחנונים ביקשה מהצדיק שיברך את
בעלה שיתרפא.
והצדיק שותק ,אינו עונה דבר.
נטפלו לו החסידים:
 רבי! יגיד נא לה על כל פנים" :שבת היא מלזעוקורפואה קרובה לבוא".
והצדיק אינו עונה דבר.
הלכה לה האשה בפחי נפש ,ויסורי האיש הולכים
ומתגברים.
ובמוצאי שבת ,לאחר הבדלה ,כשהצדיק ישב עם
החסידים אל השולחן ,והמיחם של תה עמד על
השולחן ,לקיים מאמר חז"ל )שבת קיט(" :חמין במוצאי
שבת מלוגמא" )רפואה( ,והצדיק משוחח עם המסובים
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בדברי חסידות ,נפתחה פתאום הדלת ,ואותה אשה
באה שוב בבכי ויללה לבקש מהצדיק ,שירחם על
בעלה ויברך אותו ברפואה שלימה.
נענה הצדיק ואמר:
 שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.תמהו החסידים :בשבת גופה לא ענה דבר ,ועכשיו,
לאחר השבת ,הרי הוא אומר "שבת היא מלזעוק"?!
והצדיק המשיך:
 "שבת היא מלזעוק" ,אם השבת תחדל מלזעוקעליו ,אזי "רפואה קרובה לבוא" .לכו ואמרו לו :אם
יתן תקיעת כף בפני שלושה אנשים שיסגור את עסק
היין שלו בשבת ,אז יתרפא.
תיכף הלכו אליו שלשה מהחסידים ,ומסרו לו את
דברי הצדיק .ולא איחר האיש מלקיים את הדבר,

טז
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ובלב שלם נתן תקיעת כף שמהיום והלאה יהיה בית
מסחרו סגור ומסוגר ביום השבת.
וכך הוה .יסוריו הוקלו ,ובמשך זמן קצר הבריא,
וקדושת השבת הוקמה באותה עיר.

ד.
לא תבערו אש ...ביום השבת
הרב הקדוש ר' נחום מצ'רנוביל ז"ל שהה פעם בשבת
קודש אצל הרב ר' שמעון שלמה ז"ל ,אביו של הרב
הקדוש ר' משה מסוורן ז"ל .והדליקו אז בערב שבת
נר גדול ,שידלק כל הלילה עד הבוקר ,כדי שאפשר
יהיה להשכים בעוד לילה וללמוד.
ויהי באשמורת הבוקר ,כשהצדיק ר' נחום קם משנתו,
ובחוץ עדיין היה חושך ואפלה ,ראו ר' שמעון שלמה
ובני ביתו ,שר' נחום הולך בבית וממשש הדרך ,כמו
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שהולך בחושך ,וקרוב לכך שיחבוט את ראשו
בהליכתו .ור' נחום פנה אליהם בשאלה:
למה לא הדלקתם נר ,שידלק כל הלילה?
והיה הדבר לפלא בעיניהם ,שהרי בבית דולק נר
ומאיר .תיכף עשו דרישה וחקירה ,ונודע הדבר ,כי
הנר כבה בלילה ,והמשרתת הנכרית עמדה והדליקה
אותו ,ומחמת שהודלק הנר בשבת קודש לא האיר
כלל להצדיק ,ולא ראה כלום לאורו.

Nâw
ה.
והיה ביום הששי והכינו
בכל ערב שבת אחר חצות היום היה הרב הקדוש ר'
אלימלך מליזינסק ז"ל מרגיש ,שקדושת יום השבת
מקשקשת באזניו כפעמון ,והיה מוכרח לאטום אזניו
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בפני הקול המקשקש .וכל מי שהיה נמצא אז בביתו,
היו פלצות ורעדה אוחזים אותו ,ומשרתיו היו מוכרחים
להכין ולתקן הכל קודם חצות היום ,כי אחר חצות
אם עשה אחד מהם איזה מעשה של חול בבית הצדיק,
היה נופל מידו הדבר או החפץ שאחז ,וכל מה שבתוכו
היה מתקלקל.

האורח ממרחקים בזכות התפילה
בתו של הגאון ר' מאיר מקונסטנטין ז"ל ,בן הגאון
ר' יעקב עמדין )הריעב"ץ( ז"ל ,היתה צדקנית גדולה,
ובעלה הי' עשיר ומופלג בתורה ,וזכו לשני שולחנות,
תורה וגדולה במקום אחד.
פעם אחת השכימה בערב שבת ויצאה עם המשרתת
וסלה בידה אל השוק לקנות דגים לשבת קודש .מצאה
אצל הדייג דג אחד גדול ,שמשקלו כעשרים ליטרא.
מיד קנתה אותו והניחתו בסל .כשראתה שהדג הוא
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חי ומפרכס בראשו ובזנבו ,שמחה שמחה גדולה ,נתנה
שבח והודאה להשי"ת ,והתפללה ואמרה:
 רבונו של עולם! הנה חוננתני בדג חשוב כזה לשבתקודש ,חנני נא גם באורח הגון ,שייהנה גם הוא מהדג
הזה.
ויהי אחרי חצות היום ,והנה רב אחד נשוא פנים נוסע
במרכבה ,מתעכב לפני הבית .הרב היה הקדוש ר'
יצחק מדרוהוביטש ז"ל )אביו של הרב הקדוש ר' מיכל
מזלוטשיב ז"ל( ,אך בני הבית לא הכירו אותו ,וגם
הוא לא אמר להם מי הוא .אולם מקלסתר פניו הכירו
שהוא איש קדוש ,וחרדו לקראתו ,וקיבלו את פניו
בכבוד גדול ועיכבוהו לשבות אצלם.
אחר הסעודה השלישית הלך הרב הקדוש לחדרו לנוח
מעט ,ועשה שאלת חלום ,שיודיעו לו מן השמים על
מה שלחו אותו לכאן ,ואיזה דבר הוא צריך לתקן

כ
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בעיר הזאת .השיבו לו ,שאינו צריך לתקן כאן שום
דבר .אלא שבעלת הבית היא מגזע קודש ,בת תלמיד
חכם גדול ,וגם היא עצמה צדקנית גדולה ,ובערב
שבת בבוקר התפללה להשי"ת שיזכה אותה באורח
הגון לשבת קודש שייהנה מהדג שקנתה ,ונתקבלה
בקשתה ,והיות שבדור הזה אין אורח הגון יותר ממנו,
לכן הודיעו לו בערב שבת מן השמים ,שיסע לשבות
שם.
כשנפרד הרב האורח מבני הבית אחרי סעודת מלווה
מלכה והם ליווהו החוצה אל מרכבתו ,ביקש לקרוא
אליו את בעלת הבית ואמר לה:
 בבקשה ממך שלא תוסיפי להתפלל כך ,כי אניהייתי במרחק רב מכאן ,ועל ידי תפילתך הטריחו
אותי לבוא לכאן לשבות עמכם.

Nâw
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ו.
והכינו את אשר יביאו
הצדיק ר' יעקב יצחק מלובלין ,שאח"כ נתפרסם בשם
"החוזה מלובלין" ,היה בימי נעוריו מסתופף בצל
המגיד הגדול ממזריטש .כשבא בפעם הראשונה
למזריטש היה זה ביום ערב שבת קודש ,ונכנס תיכף
לחדר המבשלים ,וראה שמתעסקים בהכנת סעודת
שבת .אמר להם רי"י:
 הנה אני נוהג תמיד ,שאת הדגים שאני אוכלבשבת ,אני טורח בעצמי להתעסק קצת בתיקונם ביום
ועש"ק ,ועל כן אני רוצה גם עתה לקיים מנהגי.
עמד ונטל חתיכת דג ,מלח אותה בעצמו ,והלך לו.
והתלמידים של המגיד הגדול ,שהיו באותה מעמד,
ראו כן תמהו:

כב
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 וכי מנין לו ,להאברך הזה ,שדוקא חתיכת דג זהתגיע אליו בשעת הסעודה? הלא החתיכה תתערב בין
שאר כל החתיכות הרבות המתבשלות ,והמתחלקות
ע"י המשמשים בין כל המסובין להשלחן?!
לעגו התלמידים על המעשה המוזר של האברך החדש.
והיה שם בין התלמידים גם הרב ר' זלמניו ,זה
שנתפרסם אח"כ בשם אדמו"ר הזקן ,בעל ה"תניא".
לקח חוט ,וקשר אותה חתיכת דג בחוט זה לסימן,
למען ידע מה ייעשה בה ,בחתיכה זו ,בשעת הסעודה.
ר' יעקב יצחק ,כמובן ,לא ראה ולא ידע על הסימן.
בשעת הסעודה ראה ר' זלמניו ,והנה את חתיכת הדג
המסומנת בחוט הושיט המשמש לאיש אחר ,היושב
סמוך לאותו "אברך" .כשרצה אותו האיש לקחת את
חתיכת הדג בידו לאכלה ,אחזתו פתאום רעדה של
קדחת ,ולא יכול לאכול ,וסילק את מנתו לצד אחר,
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לאותו מקום שר' יעקב יצחק ישב שם ,וכך הגיעה
הקערה בדיוק למקומה של ר' יעקב יצחק .לקח רי"י
את המנה ואכל.
אז הבין הרב ,שאברך זה הוא אדם גדול.

Nâw
ז.
יש קונה עולמו בשעה אחת
הרי"מ מגור ז"ל ,בעל "חידושי הרי"ם" ,נסע פעם
בימות החורף להרבי מקוצק .הדרכים היו מקולקלות,
וכמה פעמים נשברו אופני המרכבה ,ועל כן נמשכה
הנסיעה זמן רב יותר מכפי הרגיל ,עד שביום ערב
שבת בבוקר עדיין היו רחוקים כמה פרסאות מקוצק.

כד
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הרי"מ נצטער הרבה מזה ,כי לא הורגל לנסוע בדרך
בערב שבת ,וכבר עלה בדעתו לרדת ולשבות באיזה
כפר על אם הדרך ,וגם החסידים שנסעו יחד עמו
נצטערו כולם על זה ,ולא ידעו מה לעשות .שאל
הרי"מ את בעל העגלה אם לכל הפחות יש באפשרותו
לבוא לקוצק איזו שעות קודם קבלת שבת ,ואמר לו
כי הדבר נוגע מאד ללבו שיהיה בשבת קודש בקוצק,
ואם יוכל להתאמץ בזה יהנה אותו מאד .בעל העגלה,
שהיה איש פשוט ,כשמעו עד כמה הדבר נוגע
להרי"מ ,אמר שיעשה כל אשר ביכלתו למלא חפץ
הרי"מ .חגר בעל העגלה בעוז מתניו ,ונסע במהירות
ככל אפשר כשהגיעו לחצי הדר נפל אחד מהסוסים
ארצה מרוב היגיעה ומת .כשראו זאת הרי"מ והחסידים
נצטערו מאוד ,והחליטו לשבות בדרך ,אבל בעל
העגלה הפציר מאוד בהרי"מ שיסעו הלאה ,ואמר כי
יקר לו מכל הון שיוכל להנות את הרבי ,וברור
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בעיניו ,שיבואו לקוצק בעוד מועד .שמע הרי"מ
לדבריו ונסעו הלאה ,ובאו לקוצק באמת בעוד היום
גדול ,אבל בליל שבת מת גם הסוס השני של בעל
העגלה .תיכף כששמע זאת הרי"מ שלח להודיע לבעל
העגלה שלא ידאג מאומה ,כי אי"ה מיד אחר שבת
ישתדלו החסידים בעדו ,ויתנו לו כסף לקנות שני
סוסים טובים .אבל הצער נגע מאוד ללבו של בעל
העגלה ,עד שנחלה ומת שם בקוצק.
אמר הרי"מ ז"ל ,כי כשבא בעל העגלה לבית דין של
מעלה לתת דין וחשבון על מעשיו בעולם הזה ,רבו
מקטרגיו ,כי היה אדם פשוט וריק ממעשים טובים,
אבל מלאך אחד מליץ טוב הרבה להפוך בזכותו ,כי מחמת
שמירת שבת קודש איבד את רכושו ,ואחרי כן גם את
נפשי ,ויגע מאוד לזכות אחרים שיוכלו לבוא למחוץ
חפצם על שבת קודש .ויצא פסק הדין ,שבזכות שבת

כו
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קודש יהיה פטור מכל עונש בעד העבירות שעשה,
אבל לתת לו גן עדן רוחני גם כן אי אפשר ,באשר
הוא ריק מכל מעשים טובים ,ולכן פסקו שיהיה בעולם
הדמיון ,שידמה לו שהוא חי בעולם הזה ,ויהיו לו
ארבעה סוסים דוהרים רתומים לעגלה יפה ,ויסע תמיד
על דרך רחבה וטובה בלי מכשול ,וזה יהיה לו לעונג
הגדול ביותר שבכל מיני תענוגים רוחניים.
 ועכשיו  -אמר עוד הרי"מ  -נתיישב לי מאמרהגמרא )עבודה זרה י"ז-י"ח(" :בכה רבי ואמר :יש
קונה עולמו בשעה אחת" .והמפרשים שואלים :למה
בכה רבי ,אדרבה צריך היה לשמוח על שבשעה אחת
אפשר לקנות עולם הבא .אבל רבי בכה על איש,
שהוא כמו בעל העגלה שלנו ,ריק ממעשים טובים,
ועשה איזו מצוה גדולה ,שזכה על ידה לעולם הבא,
אך לפי מושגיו והרגשתו אי אפשר לתת לו אלא
תענוג מתענוגי עולם הזה ,שהוא רק בגדר "חיי
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שעה" ,והוא "קונה עולמו בשעה אחת" ,רוצה לומר:
עולמו שלו אפשר להיות רק ב"חיי שעה" של עולם
הזה :ועל כגון זה בכה רבי.
וסיים הרי"מ בזה הלשון:
 אנחנו מצדנו לא נשארנו כפויי טובה ,ופעלנושנפקחה עין שכלו להרגיש שהוא מת ,ושרק תענוג
של הבל ניתן לו ,והשיג אחרי כן מקום בגן עדן
התחתון.

ח
וביום השביעי והיה לכם קודש
הצה"ק מבארדיטשוב לא הי' נוסע עש"ק אחר חצות
הצדיק ר' לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל נסע פעם בדרך,
הוא והגבאי שלו ומשמשו .ביום הששי באו לעיירה
קטנה ,ומכיון שנוהג היה הצדיק לבלי לנסוע ביום

חלק א'

כח

הששי אחר חצות לשום מקום ,נשאר לשבות באותה
עיירה.
ונזדמן שקודם ביאתו של הצדיק לאותה עיירה ,היו
שם

פעמים

אחדות

רצופות

רמאים,

שהתחפשו

לצדיקים .והיו באים עם גבאיהם ומשמשיהם ,ונוהגים
למראית העין כדרך צדיקים אמיתיים ,ומרמים את
הבריות ,עד שהרגישו בהם שאינם אלא רמאים
ונוכלים .ולפיכך כשבא ר' לוי יצחק לשם ,אמרו בני
העיירה ,שבוודאי גם זה אינו אלא כאחד הרמאים.
ולמרבה המבוכה ,נמצא איזה איש שאמר שהוא מכיר
את הרב מברדיטשוב ,ואיננו כלל בדמות ותואר של
זה הבא .החליטו בני העיירה שלמחר ,בשבת ,בשעת
קריאת התורה ,כשיקראוהו לעלות לתורה ,יעשו לו
בזיונות גדולים ,וילקוהו מלקות.
הגבאי והמשמש של הצדיק הרגישו שאין לב בני
העיירה שלם עמהם ,וכי הם חורשים מזימות עליהם,
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ועל כן הפצירו בהצדיק לנסוע משם למקום אחר
סמוך ,שעוד יספיקו להגיע שמה לשבת .אבל הצדיק
לא אבה שמוע להם .ואמר שמימיו לא נסע ביום
הששי ,וגם היום לא יסע.
לפנות ערב בא הצדיק לבית הכנסת לקבל שבת
בציבור .התפלל הצדיק ,כדרכו ,בקולות והתפעלות
ותנועות של התעוררות והתלהבות ,כדרך שהיה נוהג
תמיד .והקהל ,שכבר הוחלט אצלו ,שאינו אלא רמאי,
עומד ותמה :כמה זה יכול לסמא את עיני הבריות
בהעוויות המשונות שהוא עושה!
ונכרי אחד עבר באותה שעה דרך העיירה ,על יד
בית הכנסת ,לכפר אחד הרחוק כמה פרסאות משם.
מששמע הנכרי קולות משונים יוצאים מבית הכנסת,
שאל ליהודי אחד:
 -מה הקולות הללו שאנו שומעים?

חלק א'

ל
השיב לו היהודי:
-

בא

איזה

אורח

אלינו.

ואומר

שהוא

הרב

מברדיטשוב ,וצועק כך בתפילה.
הנכרי בא להכפר ,ונכנס לתוך בית המזיגה .אחרי
שאלת השלום ,כנהוג ,נכנסו בדברים ,והחוכר שאלו
איזו חדשות שמע בדרך .אמר לו הנכרי:
 עברתי דרך העיירה ,ושמעתי צעקות משונות עליד בית הכנסת ,ושאלתי לפשר הדבר ,אמרו לי שבא
איזה רב אורח ,ומתפלל כך.
אל החוכר:
 ומי הוא הרב ,אולי תדע? כמדומה - ,השיב הנכרי  -שאמרו לי ,שהרבמברדיטשוב הוא.
ומלמד אחד היה בבית החוכר ,שהחזיקו בביתו ועל
שולחנו שילמד את בניו תורה .כששמע המלמד את
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הנכרי,

והוא

המלמד,

הכיר

לא
את

הרב

מברדיטשוב ,נתרגש מאוד מהמאורע ,שהצדיק נמצא
בעיירה הסמוכה .נתרגש וגם נצטער:
 אפשר צדיק בא לגבולנו ,ואני לא אקבל פניו?ולא נתקררה דעתו עד שהחליט ללכת ברגל ,תיכף
ומיד ,להעיירה ,לחזות פני הצדיק.
וכן עשה .ומשהלך קצת בדרך ,עמד פתאום .מחשבה
חלפה במוחו:
 מה אני עושה? הלא שבת היום! מכאן עד העיירהכמה תחומי שבת יש ,ואני אלך ואחלל שבת?!
וכך עמד המלמד ,והרהר ,ושקל בדעתו ,עד שהחליט:
 יהי מה! מכיון שהצדיק כאן מוכרחני לקבל פניו.הלך עוד כברת ארץ ,ועמד שוב:

לב

חלק א'

 סוף סוף הרי "מצוה הבאה בעבירה" בידי! כלוםמותר לחלל שבת בשביל מצות הקבלת פני רב?
עמד והרהר ,וחשב ושקל ,והכריע:
 ללכת!ושוב הלך קצת ועמד ,הלך ועמד .וכך היה כל הלילה
הולך ומתחרט וחוזר והולך ,עד שכאור הבוקר נמצאו
רגליו עומדות סמוך להעיירה .כשהגיע להעיירה כבר
היה הקהל עומד בבית הכנסת בתפילה ,וכשנכנס לבית
הכנסת קראו בתורה ,והצדיק זה עצה עלה על הבמה.
בני העיירה כבר הכינו את עצמם "לכבד" את
"הרמאי" ,והנה נפתחה הדלת ,והמלמד ,שהיה ידוע
בהעיירה כבר אוריין וירא שמים ,התפרץ לבית
הכנסת ,וכשראה את הצדיק עומד על הבמה ,רץ
אליו ,בבהלה ,וצעק ביללה:
 -רבי ,אוי ,רבי! חיללתי את השבת!
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אמר לו הצדיק:
 לא חיללת את השבת ,כי יש בביאתך לכאן משוםפיקוח נפש ,שאלמלא באת הייתי שרוי בסכנה.
ואז

ראו

בני

מברדיטשוב,

העיר,
ובקשו

שאמנם
ממנו

הוא

סליחה

באמת

הרב

ומחילה

על

שחשדוהו.

ט
הצה"ק מקאמארנא זי"ע זכה ע"י בזיון גדול לאור
השבת
כתב הרה"ק מרן רבינו מקאמארנא זצ"ל בזה"ל :סיפר
לי מורי ורבי דודי הקדוש רבינו צבי ]והוא הרה"ק
בעל עטרת צבי פי' על הזוה"ק[ שבכל עש"ק יש לו
ביטול ויסורין ,וחלישות דעת מאוד כדי ליזכות לאור
שבת .ופעם אחת היה בעש"ק בעיר בראד והבריחו

לד

חלק א'

אותו משם בבזיון גדול עד למאוד .והוצרך לנוס לעיר
פודקאמין ובא קרוב ללילה לשם בלא בגדי שבת
והוצרך לקבל שבת ,ואח"כ באו עם הבגדים .ובשבת
קודש אמר רבש"ע כל כך בזיון היה לי האיר לי את
תפלתי ונדלקו בי רמ"ח אברי לא יכילהו הרעיון שלא
טעמתי אור כזה מימי ולא אטעום עד אלף השביעי.
ולכל זה לא יזכה אדם אלא על ידי לימוד זוהר
הקדוש עם כתבי הרח"ו על פי מרן האר"י עם הקדמות
אור ישראל להבת אש הריב"ש טוב וכו' עיי"ש ]היכל
הברכה פ' ואתחנן )ד-כ"ג([.

Nâw
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לה

י.
סיפור נורא מאגרת ששלח השבת להרב אברהם
אב"ן עזרא ז"ל )הנקרא ראב"ע(
א"ה .היות והשבת קודש מתחלל באופן מבהיל ומחפיר
אשר תחשכנה עינינו מראות בלי בושת פנים,
ומפגינים במסירת נפש נגד מהרסי ומחללי ש"ק
בפרהסיא .לזאת אמרתי להדפיס עתה המעשה נורא
מ"אגרת השבת" שנשלח להרב אבן עזרא ,ועוד איזה
סיפורים נוראים ונפלאים מה שקרא מכבר למחללי
ש"ק ,שנענשו ביסורים ר"ל בזה ובבא ,אולי יתעוררו
ויתנו לב וישיבו על ידי זה ,ושכרם כפולה מן השמים.

Nâw

לו

חלק א'

בשנת ארבעת אלפים ותשע מאות ותשע עשרה בחצי
הלילה ליל שבת בארבעה עשרה לחדש טבת ,ואני
אברהם הספרדי הנקרא אבן עזרא הייתי בעיר אחת
מערי האי הנקרא קצה הארנון שהיא גבול שביעי
מגבולות ארנון נושבת ,ואני הייתי ישן ושינתי ערבה
עלי ואראה בחלום והנה עומד לנגדי כמראה גבר
ובידו אגרת חתומה ,ויען ויאמר אלי קח זאת האגרת
ששלחה אליך השבת ואקוד ואשתחוה לה' ואברך השם
אשר כבדני זה הכבוד ואתפשנו בשתי ידי וידי נוטפו
מור ואקראנה ותהיה בפי כדבש למתוק ,אך בקראי
הטורים חם לבי בקרבי וכמעט יצאה נפשי ,ואשאל
העומד לנגדי מה פשעי ומה חטאתי כי מיוום שידעתי
את השם הנכבד והנורא אשר בראני ולמדתי מצותיו
לעולם אהבתי את השבת ,ובטרם בואה הייתי יוצא
לקראתה בכל לבי ,גם בצאתה הייתי משלחה אותה
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בשמחה ובשירים ,ומי בכל עבדיה כמוני נאמן ומדוע
שלחה אלי.

זאת האגרת וזאת היא
אני שבת עטרת דת יקרים
ובין השם ובין בניו אני אות.
ובהכל מעשיו כלם אלהים.
ולא ירד אז מן.
אני עונג לחיים על האדמה.
אני חדות זכרים גם נקיבות.
ולא יתאבלו בי אבלים.
השקט ימצאו עבד ואמה.
ינוחן כל בהמות הם ביד איש.
וכל משכיל ביינו הוא יקדש.

לח

חלק א'

בכל יום ימצאו שערי תבונה.
מכובד מעשות דרך.
רביעית בעשרת הדברים.
ברית עולם לכל דורות ודורים.
וכן כתוב בראשית כל ספרים.
למען אהיה מופת להורים.
ומרגוע לעם שוכני קברים.
וששים בו זקנים עם נערים.
ובי לא יספדו על מות ישרים.
והגרים אשר הם בשערים.
בסוסים וחורים ושירים.
וגם יבדיל חשובים כנזירים.
ביומי נפתחו מאה שערים.

השבת בישראל כהלכתה

לט

ונכון מצוא חפץ ודבר דבר.
ושמרתיך מכל אשם.
בזקניתיך שגגה נמצא בך.
ושם כתוב לחלל יום שביעי.
לחבר איגרת דרך האמונה.
למען שמרתני מאוד מימי נעורים.
אשר הובאו אליך הספרים.
ואיך תחשה ולא תדור נדרים.
ותשלחם אל כל העבדים.
ויען ויאמר אלי ציר השבת הוגד הוגד לה אשר הביאו
תלמידך אל ביתך אתמול ספרים פרושי התורה ושם
כתוב לחלל את השבת ,ותאזור בעבור כבוד השבת
להלחם במלחמות התורה עם אויבי השבת ולא תשא
פני איש.

מ

חלק א'

ואיקץ ותתפעם רוחי עלי ונפשי נבלהל מאוד מאוד,
וארחץ ידי ואוציא הספרים חוצה אל אור הלבנה והנה
כתיב שם פירוש ויהי ערב ויהי בוקר ,והוא אומר
כאשר היה בוקר יום שני עלה יום א' שלם כי הלילה
הולך אחר היום ,וכמעט קרעתי בגדי ,וגם קרעתי זה
הפירוש כי אמרתי טוב לחלל שבת אחת ולא יחללו
ישראל שבתות הרבה אם יראו זה הפי' הרע ,גם נהיה
כולנו לעג וקלס בעיני הגוים ,ואתאפק בעבור כבוד
שבת ואדור נדר אם אתן שנת לעיני אחר צאת יום
הקדוש עד שאכתוב אגרת ארוכה לבאר את ראשית
יום התורה להרים מכשול ולהסיר פח ומוקש ,כי כל
ישראל הפרושים גם הצדיקים עמהן יודעים כי לא
נכתבה פרשת בראשית מעשה השי"ת בכל יום רק
בעבור שידעו שומרי התורה איך ישמרו השבת כאשר
שבת הש"י לספור ימי בראשית.
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והנה אם יהיה סוף הששי עד בוקר יום השביעי היה
לנו לספור הלילה הבא ,הנה זה הפירוש מתעתע כל
ישראל במזרח ובמערב גם הקרובים גם הרחוקים גם
החיים ,והמאמין בפי' זה הש"י ינקום נקמת השבת
ממנו ,והקורא אותו בקול גדול תדבק לשונו לחכו,
גם הסופר הכותב אותו בפירושי התורה ידיו יבש
תיבוש ועין ימינו כהה תכהה ,ולכל בני ישראל יהי
אור.
ועל זה חבר הראב"ע ספר "אגרת השבת" בראיות
נכוחות ובבאור הכתובים והלכות גדולות בחשבונות
תקופות ומזלות מוכיח צדקת הקבלה לשבות מערב
ועד ערב ,ע"ש.

Nâw
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מג

יא
הגה"צ רע"א העניש לאיש א' שבנה בשב"ק
הגה"ק רבי ר' עקיבא אייגר זצ"ל כל ימי ישיבתו בק'
פרידלאנד ,לא היה איש אשר ימרה את דבריו ,פעם
הי' בעיר פרידלאנד שריפה גדולה ,לעת הזאת הי'
שם הגאון ההוא בק' ליסא שנקרא לבוא שמה כאשר
שבק חיי' חמיו הגביר ר' איצק מרגליות לתקן סדר
עזבונו ,בשובו לביתו גזר אומר שכל הנשרפים אשר
יבנו מחדש יהיו נזהרים להתנות בקאנטראקט שיעשו
עם הבונים שביום השבת ויו"ט יהיו בטלים ממלאכה
נגד דבר קצוב שיתחייב אדון הבית בעד יום השבת
להשלים נזק הבונה והפועלים.

מד

חלק א'

איש לא נפקד אשר לא שמע לקולו ,כ"א אחד מיוחד
בעם אשר היה בעירו היותר נכבד ,היותר עשיר ,הוא
לא פנה לזה ,כי אמר יבנה ביתו בקרוב.
כאשר הגיע שבת הראשון אחר כי החלו לבנות ,וכל
הבתים שבתו ממלאכה בלעדי בית זה הגביר ,ותהום
העיר ,והקול בא לאזן הגאון ,שלח אליו ,והשמיט
עצמו כי שיח וכי שיג לו ,או הוא ישן ,בליל שבת
שלאחריו ,שלח אל השמש המכריז כרוז כתב בכת"י
הקדושה ,והרבה לדבר בענין איסור זה ושגוזר אומר
שלא יעשה כן עוד ,וסיים וכל הפורץ גדר ישכנו
נחש ,הוא הגביר הנ"ל לא הוטב לבו בזה.
בת לאחריו כאשר הוכרז שוב כזה ,ויתמרמר הגביר,
והוא היה לעת הזאת ראש על הראשים המנהיגים,
ונתן פקודה להשמש המכריז שכל כרוז שיובא לידו
להכריז להראות לו מתחלה הכרוז ,ואם הוא יתן לו
רשיון אז יוכל להכריז.
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מה

כהקף הימים והגיע יום עש"ק והגאון שלח שוב כרוז
כפעם בפעם ויבוא אליו השמש להגיע לו מפקודת
ראש המנהיג ולדעת מה יעשה ,השיבו ,אתה לא
תעשה נגד פקודתו לך והראהו הכרוז ,והודיעני מה
ענה בך כאשר הביא הכרוז אליו ,עשה חריטה על
תיבות הסיום "וכל הפורץ גדר וכו'" הלך השמש
להודיע להגאון הנ"ל ,אמר א"כ הנח הכתב ולך
לשלום ,מה עשה ביום השבת דרש בביהכנ"ס ,ובתוך
הדרוש הרבה לדבר מזה בהתלהבות גדול ,וקרא הכרוז
בפומבי והוסיף בו דברים ואמר שהוא מובטח מי
שימרה דברו ויבנה בשבת ,שלא יתקיים הבית ההיא,
בכל זאת הגביר לא הטה אזנו ,ובנה בית גדול
לתלפיות ,והבונים עשו מלאכתם גם ביום השבת,
והיה זה הבית מבחר הבתים בגודל ובנוי בכל העיר.

מו
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ואחר עבור איזה שנים והנה תקרה א' אשר בקירות
הבית נפלה ונשברה ,והיה בפתע פתאום ,כי הרימה
שלט בה ונרקבה ,וקראו לבונה אומן מומחה לבדוק,
ויחפש וימצא את כל תקרת הבית וכל עץ אשר בבית
ובכל היציעים ,כולו שלט בו הרקב ,ויאמר מהרו
וצאו מן הבית ,והוצרך לחדש הבנין מראש עד סוף,
והי' לנס ,כי כל הבנים הנבנים בשנה אחת עם בית
זה כולם בריאים וטובים ,ועץ מיער אחד הסמוך לעיר
כרתו ,והנה הבית הזה חרוב נחרב ,והכירו כי הצדיק
גזר בדרושו ברב חימום אשר בערה בו ,והקב"ה קיים,
והבית הזה אחרי הבנותו שנית ,מכרו הגביר ההוא
לאחד מבני העיר ,כי ירא לשבת יותר בבית הזה.

Nâw
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יב
עונש לא' שמתו שוריו על שחילל שב"ק
פעם בא גביר א' לפני הרה"ק בעל באר מים חיים
זצ"ל האב"ד טשערנאוויטץ ,והתנצל לפניו איך שהוא
מחזיק רפת מהרבה שורים ושלח אותם לעיר וויען
למכור אותם ,ובהדרך נפלו כמה שורים מחמת
שהתחיל החולאת בהשורים וכמה שורים מתו ,ואמר
לו הרב ר' חיים שאם יקבל עליו שביום השבת קודש
לא יעבוד בהם שום מלאכה אז לא ימתו ,ואמר לו
שנוטריקון של תיבת שב"ת הוא כך" ,שורך "בשבת
"תעבוד" ,שורך "בדרך "תמות" - ,שורך "בשבת
"תנוח" ,שורך "בדרך "תלך.

Nâw
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מח

יג.
עונש לאשה בצרעת על שתפרה בשבת ,והי' לה
רפואה ע"י הרה"ק מפרימישלאן זי"ע
פעם א' באתה אשה עשירה אחת להרה"ק רבי מאיר
מפרימישלאן זצ"ל בבקשה כי נצטרעת ר"ל וכבר
היתה אצל הרבה רופאים ולא הועיל ,אמר לה רבינו
מדוע תפרת בשבת ,ונבהלה האשה ותשתומם ,אמר
לה רבינו ,מאיר אינו אומר שקר ,התחילה האשה
לבכות ותאמר בעלי לא הי' בביתו כמה שבועות,
ובערב שבת אחר הדלקת נרות בא לביתו וחפשתי
כתונת בעדו והי' הצוארון קרוע מעט ותקנתי אותו,
וכעת היא מבקשת מרבינו הק' שיתפלל להשי"ת
וימחול לה ותתרפא.

Nâw
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אמר רבינו להמשמש שלו ארי' לך ותקרא את יוסלי
חייט ,וכבא יוסלי חייט אמר לו רבינו הן באת
בקובלנא אלי שצריך אתה להשיא בתך הבתולה ,אמר
החייט הן ,אמר רבינו להמשמש קח קולמוס ועשה
חשבון ,והתחיל המשמש לכתוב ,בתוך כך בא אברך
א' מלבוב אמר רבינו האברך הזה יעשה החשבון,
התחיל האברך לכתוב ב' מאות רו"כ נדן ,ועל בגדים
ג"כ מאה רו"כ אמר רבינו להאשה המצורעת תן ג'
מאות רו"כ ותתרפא.
אמרה האשה ב' מאות רו"כ יש לי אצלי ,אלך ואקח
בהלואה עוד מאה רו"כ ואתן לרבינו ,הסכים רבינו
והלכה ללוות ונתנה כל הסכום ,אח"כ אמר רבינו
תלך לרחוץ בהנהר ותקח עמך את הכלה שתרחץ
עמך ,נתיירא החייט פן תזיק הרחיצה להכלה ח"ו

נ
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הרגיש רבינו והבטיחו שלא יזיק לה כלום ,ואמר
להאשה הזהרי שאחר הרחיצה לא תביט על בשרך.
ביום מחר הלכה האשה עם הכלה לרחוץ בהנהר ונדמה
להאשה בשעת הרחיצה כמו עורה נפל ממנה להמים
ותביט על ידה ,וכשעלתה מן המים נשאר ידה
מצורעת.
ובאתה האשה עוה"פ לפני רבינו בבכיה שידה מצורעת
כמקדם ,אמר לה רבינו למה הבטת על ידיך הלא
הזהרתי אותך שלא תביט על בשרך ,אמרה האשה
הבטתי בלי כוונה ,וצוה רבינו לקרוא עוה"פ ליוסלי
חייט ,ובבואו אמר לו רבינו על הוצאות החתונה יש
לך? אמר החייט לא ,אמר רבינו להאשה הביאה עוד
מאה רו"כ על הוצאת החתונה ,וביום מחר תלך עוה"פ
לרחוץ עם הכלה ,ותקשור מטפחת על עיניך לבל
תביט על ידך ,וכן היה ונסעה האשה לביתה בריאה
כאחד האדם.
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מזה אנו רואים גודל כח הצדיק שהמעשה הזאת הוא
כמעשה אלישע הנביא עם נעמן שר צבא ארם.

יד.
אחד שלא רצה לסגור המספרה בשבת
ונענש ע"י הגאון מברעזאן זצ"ל
פעם א' היה בעיר בערזאן חילול שבת גדול מאת
המגלחים שהתחילו לגלח בפרהסיא בשבת ,וספרו
להגאב"ד דשם ]הוא הגאון המפורסם רבי שלום מרדכי
הכהן ז"ל ,המפורסם בחיבוריו שו"ת מהרש"ם ו"ח
ועוד[ ,ושלח לקרוא אותם ונתאספו כל המגלחים
ואמרו כי מוכרחים לספר ולגלח בשבת כי זה עיקר
פרנסתם ,כי עיר ברעזאן מלא מאדונים ושרים
מהערכאות ומאנשי הצבא ,ואם לא יגלחו בשבת גם
בימי החול לא יבואו אליהם ,ומה יעשו הלא היהודים

נב
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מצער ומעוטים המה ומהיכן יהי' להם פרנסה ,ובאם
לאו יהיו מוכרחים לחזור על הפתחים ,וטפלי תלוי
לכל אחד.
והוא ז"ל דיבר עמהם רכות וקשות במעשיות ובמוסר
עד שנתרכך לבם הקשה ,והסכימו אם יעשו כולם
אגודה אחת ויד אחת חק ולא יעבור שלא יגלח שום
אחד מהם בשבת ,ויחתמו על כתב בקנס אם יעבור
מי ויגלח בשבת אפי' בצנעה אזי יסגירו כולם חנותם
ולא יעשו עוד שום מלאכה ,ואם א' או שנים לא
יסכימו ע"ז אזי מוכרחים כולם לעשות מלאכתם
בשבת ,כי הלא אם לא יעשו המה יקח האחד או
השנים כל פרנסותיהם.
והתחיל לדבר ולהוכיח את כל א' וא' עד שחתמו על
הכתב שעשה ביניהם ,ולא נשאר רק אחד קשה עורף
אשר לא רצה לשמוע ולחתום ,אף כי דיבר אליו
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דברים אשר לא הי' ראוי לשמוע דברים היוצאים מן
הלב ובכ"ז לא נכנסו הדברים בלבו.
אח"כ איים עליו באזהרות ועונשין להמחללים שבת,
ולא רצה לשמוע ופנה עורף ורצה לילך ,ואמרו
הנשארים שבעבור זה הא' מוכרחים כולם לחלל
שבתות ,ע"כ פנה עוד הפעם לאיש אחד הנ"ל ואמר
לו תדע שהיושב בשמים ישית עצה עבורך הכי אם
ח"ו תשבר ידך מה תעשה הלא תהי' מוכרח לסגר
חנותך אף בחול ,ע"כ שמע נא וחתום גם אתה על
הכתב ולא תגרום שתחללו כולכם את השבת ,והוא
לא רצה לשמוע וביקש והפציר את שאר המגלחים,
והמה האחת באמרם שאינם יכולים לראות איך האחד
הנ"ל יקח את כל מכיריהם שפרנסתם תלוי בהם כאשר
אמרו בתחלה.

נד
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ע"כ הלביש קנאה ועוז ואמר שבוודאי מן השמים
ירחמו כי האיש האחד יחטא ומחטיא את הרבים חטא
הרבים יתלו בו.
וכאשר הלכו כולם מבית של רבינו לא רחוק מביתו
על המשעול מדריכה נפל הבליעל הזה ושבר ידו ונפל
פחד עליהם וחזרו כולם ואמרו נעשה ונשמע וחתמו
כולם על הכתב ,והבליעל הזה חלה על חליו ושבק
חיים לכל חי ,כן יאבדו וכו' והי' לנס ולקידוש השם.

קנאת ה' צבאות
עוד פעם אחת פתח איש אחד מהולכי קדימה את
חנותו בשבת וכאשר ספרו זאת לרבינו חרד לבבו
ושלח את השמש שלו תיכף שיאמר לו בשמו שיסגור
את החנות ,ולא שמע פעם א' ושתים ואמר אפי' אם
יבא הרב בעצמו לא אשמע ,וכאשר שמע זאת לבש
את המעטפה והלך לאביו של הנ"ל ,אף כי גם אביו
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הי' מהולכי קדימה ומהמשכילים ,בכ"ז לא הרהיב עוז
בנפשו לחלל את השבת בפרהסיא ,וכאשר דפק על
פתחו ופתח הפתח עמד אבי האיש הנ"ל נגד המראה
וסרק במסרק את שערו כי לא חשב בדעתו שבא יבא
אליו הרב בשבת בבקר ,וכאשר ראה אותו עמד נבהל
ומשתומם ושאל מה זה רבינו ומה היום מיומים ,והוצג
לו תיכף כסא וביקש מאתו שישב מעט וישב וסיפר
לו את כל הנעשה שבנו פתח חנותו היום ,וכל זמן
שאני בחיים בושה וכלימה הוא וכאב לב שיפתח מי
חנות בשבת בעירי ,ע"כ באתי אליכם שתראו שיסגור
החנות ובוודאי ישמע אתכם.
ואמר לו אני ממלא מבוקש רבינו ואראה לעשות כל
מה שביכולתי בכדי שיסגור את החנות למען לא יגרום
ח"ו כחוט השערה עג"נ לרבינו.

נו

חלק א'

והלך תיכף לבנו הנ"ל והפציר בו ומילא מבוקשתו,
ואך התנה תנאי כפול כתנאי בני גד וראובן שרק
בשבת זו סוגר את החנות ועל שבת הבא לא יציית
אותו ,ולא ירהב לאמור לו עוד בדבר הזה כי לא
ישמע לו ולא לשום אדם בעולם ,ובא אביו הנ"ל
וסיפר לו את דברי בנו הנ"ל וביקש שלא יהי' לו
תרעומות עליו כי הלא ידעתם כי בזמנינו אלו בן
מנוול אב ,ע"כ אין שום עצה ע"ז רק אם מן השמים
יעכבוהו אזי טוב כי גם רצונו בזה שלא יפתח החנות
ויחלל שבת בפרהסיא ,אך אין בכחי למחות בו ,ונתן
לו תש"ח על טרחתו ואמר לולי שמרו ישראל שבת
א' וכו' ,ועל שבת הבע"ל נשען על אבינו שבשמים,
ובטוח אני שלא יפתח עוד חנותו.
ולא עברו כל ימי השבוע וביום עש"ק סגרו חנותו
מטעם המלך מחמת שהתחילו הבע"ח שלו לתבעו והלך
לאבדון כן יאבדו ,ונעשה רעש גדול בהעיר ממעשה
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הלזה אז אמר כי לא בזכותו ומעשיו נעשה הדבר
הלזה כי הלא בידי מעש אין ,רק הקב"ה בכבודו
ובעצמו תבע עלבונו.
כן נזכה שיתבע השם עלבונו ויוציאינו מהגלות המר
הזה ונעלה לציון ברנה ועינינו תחזנה בבנין ציון
וירושלים במהרה בימינו אמן.

טו.
מחלל שבת אחד נעשה בעל תשובה גמור
פעם בא לטיסא פירעד איש אחד לשכור "הגיט"
מהאדון דשם עם הארענדא ועשו חוזה ביניהם ,וכל
אלו ששכרו עד אז "הגיט" היו להם הזיקות ממנו,
וכן הי' גם אצלו שעל ידי שעבר על איזה תנאים
מהנכתב בהחוזה ,האדון הלשין עליו ונעשה משפט
גדול מזה ,ובכל המשפטים הקודמים זכה האדון ויצא

נח
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הפס"ד שמחוייבים לשלם סכומים גדולים כי כל
השופטים היו חברים להאדון ,והאיש הנ"ל לא ידע
מה לעשות כי ירא מאוד שהאדון יזכה גם עכשיו.
וכיון שראו צרתו יעצו אותו שילך להאב"ד דשם )הוא
הרה"צ מרן רביני משה נתן יונגרייז זצ"ל ,מח"ס תורת
משה נתן( וישפוך לפניו שיחו ורק הוא יכול להצילו
מהצרה הלזו.
והלך לרבינו וסיפר לו כל הענין ,ושאל לו רבינו אם
הוא שומר שבת? השיב לא! אז אמר לו רבינו שאם
יקבל עליו מה שיצוהו אז ינצל מהצרה הלזו ,ואמר
שיקבל על עצמו כל אשר יצוהו רבינו ,אז אמר לו
רבינו שיקבל עליו לשמור שבת כהלכתו ויכשיר כל
כליו.
והאיש הנ"ל קבל עליו הכל בשמחה ,ורבינו אמר לך
לשלום והשי"ת יצליח דרכך ונסע למקום המשפט.
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ובאותו יום ה' שם גם האדון שלו ופתאום מת במיתה
משונה האדון הנ"ל ,ובא האיש בשמחה לרבינו לבשר
לו הבשורה ,ואמר לו רבינו שיסע תיכף לאשת האדון
וישוה עמה ,וכן הי' והלך לאשת האדון והשוה עמה
על סך מועט והמשפט נתבטל ,והאיש הנ"ל הי' אח"כ
בעל תשובה גדול.

טז.
מגודל קדושת הרה"ק מצאנז זצוק"ל
סיפר לי הרה"ח הישיש המפורסם מו"ה יוסף הארטמאן
שליט"א מפעיה"ק תובב"א ,ששמע מאביו הרה"ג מו"ה
יחיאל משה ז"ל שהי' מו"צ בעניעד )בהר"ר אהרן
יהודא בהג"מ בנימין ז"ל אב"ד שאמלוי( ,שבעת
שנתפרסם ההיתר ע"י שטר מכירה לעשיית יין שרף
בשבת ע"י עכו"ם שסידר ותיקן הרה"ק מצאנז זצוק"ל,

ס
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אז כתב דודו הרה"ג מו"ה חיים מאיר זאב הארטמאן
ז"ל שהי' אב"ד שאמלוי )בן להרה"ג מו"ה בנימין
אב"ד שם( מכתב להרה"ק בעל דברי חיים זצ"ל עם
השגות על ההיתר הנז' ,והדב"ח השיבו בדרך פלפול
והשיג עליו ,והרב משאמלוי חזר והשיב גם על זה.
וכה פלפלו והשיגו זה את זה ,ובפעם הרביעית או
החמישית כאשר השיבו הד"ח על מכתבו ,ביקש מאתו
במכתבו שאל יטריחו יותר בפלפוליו והשגותיו ,ונדפס
מכתב זה בשו"ת דברי חיים ח"ב )חאו"ח סי' כ"ט(
ואעפי"כ לא השגיח דודו הגאב"ד משאמלוי על זה,
ושוב השיב והשיג על הדב"ח גם על מכתב הזה,
וכאשר קיבל הדב"ח שוב מכתבו קרא המכתב כמה
פעמים בהתרגשות עצום ופניו הי' כלפיד אש ,ועישן
אז הלולקי שנתמלא כל הבית עשן ,והלך וחזר בביתו
בהתלהבות עצום באותו שעה נחלש בביתו הרה"ג ר'
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סא

חיים מאיר זאב הנז' וחלה את חליו ד' שבועות וניסו
ברופאים ולא הועילו ושל"ח.
וכאשר הורידו על הארץ והדליקו הנרות סביביו ,ואמו
היתה אז עוד בחיים חיותה והרעישה מאוד וצעקה
בקולי קולות מגודל מרירות הסתלקות בנה היקר הזה,
ופתאום ראו שפתח עיניו וקם ממשכבו ואמר ששלחו
אותו מעולם העליון כדי לדבר בשבח וגדולת מרן
רה"ק מצאנז ,ואמר לא ידעתי עם מי אני מפלפל ולא
הכרתיו ,כשמזכירין למעלה את שמו של הד"ח אפי'
מלאכים שרפים וחיות הקודש כולם מזדעזעין מקדושת
שמו ,ואני אעפ"י שאני מוכן לילך על מקומי המוכן
לי בלי דו"ד אעפי"כ הייתי מוחל על חלקי אם הי'
נותנים לי הזכות שאוכל לילך על ידי ורגלי עד עיר
צאנז ולפייס אותו צדיק בחיים חיותי הי' אצלי חשוב
יותר מחלקי ,ע"כ דבריו.

חלק א'

סב

וכל זה שמע הרב ר' יחיאל משה הנ"ל שעמד אצל
דודו הנז' באותו פרק ,וכתב כל דבריו בפנקסו ,והי'
נושא אצלו תמיד פנקס זה להראותו לעין כל מה
שסיפר דודו אחר פטירתו ,והוא ראה ושמע כל זאת
באזניו.

יז.
איש כפרי מחלל שבת שנעשה בעל תשובה
ע"י הרה"ק שר שלום מבעלז זצ"ל
פעם אחת בא לפני הרה"ק רבי שלום מבעלזא זצוק"ל
כפרי אחד בבקשה שיתפלל בעדו ,וישאלהו הרה"ק
על דרך התנהגותו בשבת בשדהו ,ויודה לפני הרה"ק
כי הנהו עושה שבתו חול ,והתחיל להתנצל כי אי
אפשר לשבות כדת מכל מלאכה בשדה.
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סג

והרה"ק הנ"ל התחיל להוכיחו וידבר על לבו דברי
מוסר ועצות לעשות את השבת כמצווה ,ואחרי אריכות
דבריו נענה לו הכפרי כי אמנם כן ישמע לקולו ,אך
זאת יבקש מאתו כי עד אחר ימות הקצירה והאסיפה
מן השדה יסכים הוד קדושתו לבל יפריע ממלאכתו
גם בשבת קודש.
ואמר לו הרה"ק הסכת ושמע את אשר אספר לך
מעשה שהיה ,בימי הקדמונים ,אז בעת ממשלת
הפריצים כידוע שלכל אחד מאדוני הכפרים היה לו
יהודי מוזג הכפר ,ואותו היהודי היה עבד נרצע
לאדוניו ,פעם אחת עשה אחד מהפריצים משתה גדול
אשר לקחו בו חבל כל בעלי אחוזות הגדולים בגליל
הזה ,וכאשר התעלסו מאד החלו להתפאר כל אחד
ואחד בהיהודי שלו ,כשמוע האדון בעל המשתה את
דבריהם ,התפאר גם הוא כי עבד נאמן כאשר היהודי

סד

חלק א'

שלו הנהו אין לאחד מהם כמותו ,כי לא נמצא כמותו
בכל הארץ.
ויאמרו לו כל המסובים כי בזאת יבחנו דבריו ,אם
יצוה על מוזגו היהודי להמיר דתו וישמע לו ,אז יודו
כולם כי כן הוא.
וישלח לקרוא את היהודי מכפר שלו ,ובבואו לפניו
גזר עליו כי יחליף את דתו ,ואם לא ישמע לו מרה
תהיה אחריתו ,ויאמר לו היהודי איזיל ואימלך בגו
ביתאי ,וישב אל ביתו ויספר לאשתו את אשר נגזר
עליו מאדוניו ,ואחרי שקלי וטריא שהיה ביניהם אמרה
כי בל ימרה את פי אדוניו ,וימהר היהודי לאדוניו
בהסכמה כי יחליף את אמונתו ,ויאמר לו האדון אם
כן תדעכי מעתה לא יקרא עוד שמך יעקב כי אם
איוואן ושם אשתך ...וילך לביתו.
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חלפו ירחים אחדים ,והנה שליח בא מאת האדון כי
יבוא איוואן אליו ,ויבוא ויאמר לו האדון דע כי מעתה
עליך לשוב אל אמונתך ולא יקרא עוד איוואן כי
יעקב יהיה שמך כבראשונה ,ויאמר לו כי כמאז כן
עתה לא יעשה דבר מבלי עצת אשתו ,וישב לביתו
לשאול בעצת אשתו ,ותאמר לו האשה הנה מה טוב
ומה נעים כי נשאר באמונתינו אפס הנה הימים הללו
הנם קרובים לחג הפסח וכידוע ההכנות לימי הפסח
קשים מאד העולם בעבודה רבה ובהוצאות גדולות,
לכן עצתי כי תבקש עוד מהפריץ כי אמנם כן נשוב
בשמחה לאמנותנו ,אך יסכים להרחיב לנו זמן
התיהדותינו עד אחר חג הפסח למען לא נצרך להתיגע
בהכנת ימי הפסח ולהוציא את ההוצאות הללו ,ובכן
בחפצנו להשאר עוד נכרים עד אחר חג הפסח.

חלק א'

סו

הכפרי הבין את הנמשל ,וקיבל על עצמו לשבות
שבתו מכל מלאכה בשדה ,ולשבות בשביעי בחריש
ובקציר עולמים.

יח.
איך שהעניש הרה"ק מהרי"א מזידיטשוב זצ"ל
את אנשי בוריסלאב על שחיללו את השבת
הגה"ק ר' יחזקאל הלברשטאם זצ"ל אב"ד שינאווי
בעודו רב בסטרופקוב ,בא פ"א לשבת אחד לעיר
בוריסלב ,שהי' דרים בה יהודים הרבה בשביל מעיינות
הנפט שנתגלו בה בימים ההם ,ורוב בעלי המעיינות
היו יהודים וברובם חסידי זידיטשויב.
ביום השבת בבוקר יצא הרב משינאווי דרך בארות
הנפט ומצא פקידים יהודים יושבים על יד הבארות
ומשגיחים על העבודה ,נצטער מאד על חילול שבת
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סז

זה ,וסגר את עצמו בחדרו כל היום ולא נתן לשום
איש לבא לפניו כי חרה לו מאד על חסידים ע"ה
הללו.
במוש"ק נסע מיד לדראהביטש הסמוכה והלך אל הרב
דמתא שמצודת רבנותו היתה פרושה גם על בוריסלב,
ודבר עמו קשות על הפרצה שתחת ידו בגלילו
בורסילב ,יעץ אותו הרב שיסע לזידיטשויב אל הרה"ק
מהרי"א זצ"ל כי רק הוא יכול לעמוד בפרץ בדבר
הזה ,עשה כעצתו ובא להרה"ק הנז' ואמר לו :להוי
ידוע למר שעל שלחנו שותים יין נסך ,כי באים אליו
חסידים מעיר בורסילב ובניהם כאלה המחללים שבת
בפרהסיא ויינם יין נסך ,וספר לפניו בפרוטרוט את
אשר ראו עיניו.
בו ביום כתב הרה"ק מזידיטשויב לאנשי שלומו
בבוריסלב אזהרה נמרצה ואיים עליהם ועל כל אנשי

סח

חלק א'

בוריסלאב ,שאם יוסיפו לחלל את השבת ,כשם שעד
עתה התפלל עליהם שירבה הנפט בבארותיהם ,יתפלל
עליהם מעתה שיתמלאו כל הבורות מים ,ויהפוך ה'
להם הברכה לקללה.
איומו של הרה"ק מזידיטשויב עשה רושם אדיר וחזק,
חרדו האנשים לנפשותיהם פן יחרה בהם אף רבם
והביא עליהם קללה תחת ברכה ,כל הימים אשר חי
רבם לא הוסיפו לחלל השבת ואזהרתו של רבם נשמרה
בכל תוקף.
אחרי פטירתו שוב התחילו לחלל את השבת ,וקללת
רבם כתומה בא עליהם ,רוב בעלי המכרות ירדו
מנכסיהם ,בארותיהם נהפכו לבארות מים ויסכרו כל
מעיינות הנפט של אולם שנתברכו ממנו בחיים חיותו
אשר התחילו לחלל קדושת השבת.
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סט

אחר הדברים האלה כשוך חמת הגה"צ ר' יחזקאל
זצ"ל,

זכר

את

הביטויים

שדבר

לפני

הרה"ק

מזידיטשויב והכהו לבבו ,כי סוף סוף אפשר היה לו
לספר לרבינו את אשר ראו עינו לא ברעש ולא
בסערה ,ובמצות אביו הגה"ק מצאנז זצ"ל החליט
לקבל נזיפה לפני הרה"ק ברגלים יחפות ,ולאשר כי
ידע שלא יתנו אותו לבא לפני הרה"ק והוא חלוץ
הנעל סבב נסיעתו ליום תשעה באב ,ואחרי חצות
היום בא לפניו בבגדי אבילות ורגלים יחפות ,ובקש
מטו ממנו על הדברים שנמלטו מפיו בתוך לבבו ,אבל
הרה"ק בכלל לא התרעם עליו מפני שידע שכוונתו
לשמים וארייתא היא דקא מרתחא ביה.

יט.
הקפדת הצה"ק משינאווי על נר שנכבה בשבת

ע

חלק א'

על ידי דחיפת חטיפת השיריים
סיפר הרה"ק רבי חיים אלעזר שפירא זצ"ל אב"ד
מונקאטש ,ששמע מאדם גדול בשם הרה"ק רבי
יחזקאל שרגא האלבערשטאם זצ"ל משינאווע שפעם
א' דחפו כ"כ הבאים על ש"ק לקבל ברכתו או בעת
לקיחת השיריים בעת השלחן עד כי נכבה נר ש"ק,
ומובן ממילא כי הי' שוגג ואולי באונס מרוב הלחץ
זה הדחק ,עכ"ז הקפיד מאוד ואמר כי זהו הוא הסימן
שלאהי' כונתם לש"ש )בחטיפת השיריים וכיוצא( ואין
זה רצון הבורא ית"ש ,כי אם הי' כונתם לטובה לא
הי' מגיע חילול שבת וחטא )גם בשוגג( עי"ז ,וז"ש
בבני יעקב ויעשו לו בניו כן )מלשון "כן" בנות
צלפחד דוברות ,היינו מנא ידעין כי עשו כ"ן לשון
בצד"ק וכראוי אם יגיע מזה( כאשר צום מצות הש"י,
והיינו שיהי' המצוה גוררת מצוה ולא גוררת עבירה
גם בשוגג כנ"ל עכד"ק זיע"א.
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עא

כ.
איך העניש הגאון מברעזאן איש אחד שבנה ביתו
בשבת
פעם אחת הי' בעיר ברעזאן א' מהולכי קדימה שהתחיל
לבנות לו בית חומה בתוך העיר ובנה גם בשבת,
וכאשר נתוודע לו מזה להרב הגאון רבי שלום מרדכי
הכהן זצ"ל אב"ד דשם ,הלך בעצמו להאיש הנ"ל
והפציר בו שלא יבנה בשבת ושלא יהי' הוא האש
והראשון בחילול שבת בפרהסיא בבנין ,אך האיש הנ"ל
לא נטה אוזן קשבת ואחר פיוסים הרבה ואיומים לא
רצה לשמוע ,אמר לו הגאון מברעזאן בטוח אני
בעזהשי"ת ולמען קדושת שמו שבוודאי לא תדורו
בבית הלזה ויבוא לידי זרים ,ולא ארכו הימים כי
בעת הגמרו נחלה ר"ל ושכב עלי ערש דוי ימים רבים
עד שהוכרח למכור את הבית חומה הנ"ל ,ושל"ח

עב

חלק א'

ולכל ישראל ,כן יאבדו כל אויבי וכו' וחיים וברכה
לכל אוהבי השם ולשומרי מצותיו.

כא.
סיפור נורא מגודל שכר "השומר שבת כהלכתו"
הגביר ר' איסר'ל שסגר החנות בכל בחצי היום
וכבדוהו משמים בבן קדוש רבינו הרמ"א זי"ע
בספר רחמי האב )אות שבת שלום( בא"ד כ' וביותר
צריך לזרז בעל החניות לסגור החנות מבעוד יום ,כי
סמוך לשבת הבעל דבר מתגבר ומביא להם קונים,
והרבה באים לקנות צרכי מצוה נרות לכבוד שבת,
אל תאבו ולא תשמעו להם כי הם שלוחי הבעל דבר,
ושמעתי מעשה נפלא מהגביר ר' איסר'ל שהי' לו חנות
גדול ויקר בכל מיני משי והי' מנהגו כאשר הגיע חצי
היום בע"ש מיד סגר החנות.
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עג

פ"א נתקנא בו הס"מ ובאל נסותו והתלבש בדמות שר
גדול ולקח הרבה סחורות יקרים ועשה השוואה על
כל אחד ועדיין לא נמדד כמה אמות יש בכל אחד,
ובתוך כך הגיע חצי היום והלך הגביר לסגור החנות
כמנהגו ,והשר התחנן לו שיתן לו הסחורה ולא רצה
והפסיד מעות הרבה ,וכבדוהו מן השמים עבור זה בבן
קדוש רבינו הרמ"א מאורן של ישראל.

כב.
מעשה באחד שלא לבש כתונת לבן לכבוד שבת
עד הבוקר
עו"ש כ' ,שסיפר הצדיק ר' בערצי מנאדבורנא זצ"ל
איך שהגאון הקדוש ר' שבתי מראשקיב נסתלק בע"ש,
ולעת ערב בא אליו שליח דרחמנא שיבא להיכל
שמקבלין בו שבת בעולם העליון ,והלך אחר השליח

עד

חלק א'

וכאשר הגיע לפתח ההיכל ראה שם זקן נכבד עומד,
ושאל אותו למה אינו הולך לפנים והשיב שאין מניחין
אותו עד הבוקר ,לפי שהי' מנהגו תמיד שלא לבש
כתונת לבן לכבוד שבת עד הבוקר.

כג.
הכנת השבת אצל הבעש"ט זי"ע
סיפר הרב הגאון המפורסם רבי שלום מרדכי הכהן
ז"ל אב"ד ברעזאן )בעמח"ס דעת תורה שו"ת מהרש"ם
ועוד( ששמע מזקנים כי פעם אחת ישבו תלמידי
הרה"ק ר' ארון ליב זצ"ל מפרעמישלאן ביום ו' עש"ק
וספרו מופתים מהבעל שם טוב ,והרב הקדוש הנ"ל
ישב בחדרו הסמוך ושמע דבריהם ופתח הדלת ואמר
להם ,מה לכם לספר מופתיו ,ספרו נא גודל צדקתו
ויראתו ,כי בכל יום ערב שבת בהגיע חצות היום
התחיל לדפוק לבבו ,וכל מעיו היו מקשקשים עד
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עה

שכל סביביו שמעו קול המון וקשקוש ,מפני הפחד
והרעדה שהיו כל אבריו רועדים מהכנת שבת וקדושת
היום הבא.

כד.
תשובה באמת
אחד מתלמידי וממשיכי דרכו של הבעש"ט זצלה"ה
זיע"א ,שלח פעם את אחד מתלמידיו המובהקים לכפר
נידח אחד בין כסא לעשור ,וצוה עליו שילך לחיט
פלוני שהוא איש פשוט מאד ,ויראה האיך שהלה
מקיים מנהג הכפרות בעיוה"כ.
ותלמיד זה לא הפיל ארצה דבר רבו הק' ,ונסע לכפר
המדובר ,ובכליון עינים ציפה לראות עבודתו של
הכפרי במנהגי הכפרות ,וסוף סוף באה השעה
המיוחלת ,והכפרי הוציא פנקס אחד ,ובו היה רשום

עו

חלק א'

כל עוונותיו וחטאיו שחטא בשנה זו ,וכמו"כ הוציא
פנקס שני ,ובו היה רשום כל היסורים ועגמת נפש
שונים דעדו עליו ופקדו אותו במשך השנה שחלפה,
והכפרי הזה החל לעשות חשבון מדויק זה כנגד זה,
וכשסיכם את התוצאות ראה ,שסבל יותר יסורים
במשך השנה ,מאשר חטא למקום ב"ה ,ופתח פיו
בטענות כלפי מעלה בשברון לב ,היתכן.
אולם ,בסופו של דבר נענה ואמר בזה"ל ,אלו לא
היית ממ"ה הקב"ה כביכול דבר ברור וודאי שלא
הייתי מוחל לך בעד זה ,אך כיון שאתה הוא כיבכול
ב"ה ,הנני מוחל לך ,אך בתנאי שגם אתה תמחול לי
על אשר עשיתי לפעמים נגד רצונך ,וכעת ,שאתה
מוחל לי ,ואני מוחל לך ,שרה! הביאי את התרנגול,
ונעשה כפרות )ותמימות של חיט כפרי זה עוררה רעש
גדול בכל העולמות ,שהצדיקים הרגישו בזאת ,ושלחו
לראות את עבודתו הנפלאה הזאת בתמימתו ולראות
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דרכי היראה של איש פשוט זה ,שרשם דבר קטן
וגדול שפגם בתומ"צ(.

כה.
תשובה עם חרטה
אברך אחד בא פעם לפני הרה"ק מוהר"מ מפרימישלאן
זצלה"ה ,ובקשתו שטח לפני הרה"ק שחפץ הוא לשוב
בתשובה לפני השי"ת ,אמר לו הרה"ק מוהר"מ ,אם
חפץ אתה לשוב בתשובה ,מהצורך שיהיה לך חרטה
על מעשיך ,ענה אברך הלז ,בוודאי ,כי באם לא
הייתי מתחרט ,לא הייתי בא לפני הרבי ,הזדעק
הרה"ק מפרימישלאן ואמר לו בזה"ל ,הלזאת בשם
חרטה ייקרא" ,מאיר" יספר לך את אשר נקרא חרטה,
והתחיל לספר בזה"ל:

עח
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פעם היה אברך אחד אשר קיבל לעת חתונתו נדוניא
בסך מאתיים זהובים ,כדי שיהיה לו סכום מוכן לפשוט
ידו במסחר לאחר חתונתו ,אברך הלזה יצא לשוק
וקנה מכספו אריג בחמשה פרוטות המעטער ,בס"ה
של ארבעת אלפים מעטער בשווי של מאתיים זהובים,
ויהי היום ,ואברך זה יצא עם סחורתו ליומא דשוקא,
כדי למכור את סחורתו ולהרוויח בה.
ובהגיעו למחוז חפצו לרחוב השוק ,שמע קול קורא
ומכה בתוף) ,כידוע שבימים ההם הכריזו על מחיר
הסחורות בהכאת תוף( פנה האברך אל אחד הסוחרים
ושאלו מה הוא הכאת התוף? ,ענה לו שמכריזים שעלה
מחיר האריג לעשר פרוטות המעטער ,כמובן שאברך
זה שמח בלבבו שיוכל למכור את סחורתו בכפליים,
ויש כבר בידו ריוח נקי של מאתיים זהובים ,נכנס
עם עגלתו לרחוב השוק כדי לחפש מקום מתאים
להעמיד דוכנו ולהתחיל למכור הסחורה ,בעוד שהוא
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מחפש מקום חניה ,שמעקול מבשר ואומר שכבר
נתייקר מחירי אריגים ועולה עשרים פרוטות המעטער,
ועד שהוא מתמלא שמחה מתהייקרות השער ,שמע
מרחוק עו"פ את קול המכריז ואומר ,שמעטער אריג,
עולה כבר שלושים פרוטות ובדרך זה עלה מחיר
האריגים למעלה למעלה ,עד ששמע שמעטער אריג
עולה כבר זהוב שלם ,והיינו מאה פרוטות והוא עדיין
לא התחיל למכור את סחורתו) ,כ"ז מספר הרה"ק
מוהר"מ מפרימישלאן אל האברך שבא לקבל תשובתו(.
אך ,כיון שכבר פנה יום ,חשב לו אברך זה בלבו,
על מה ולמה אמהר כעת למכור את סחורתי ,והנה
כבר לפנות ערב ,והלא ממילא כבר נתעשרתי והון
רב ועצום בידי כי את כל הסחורה קניתי רק במאתיים
זהובים ,וכעת סחורתי שוה הוא ,ארבעת אלפים זהובים,
ובין לילה נתעשרתי הון ועושר כזה ,ומה לי למהר,

פ
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הנה אסור לאכסניא לאכול ולהשביע נפשי ,ולנוח
קצת מעמל וטורח הדרך ,ובבוקר אלך ואמכור את
סחורתי ואשוב לביתי כשהון ועושר בידי ,אומר ועושה
הוא ,ונכנס לבית מרזח ,וצוה שיביאו לו בשר ודגים
וכל מטעמים ,ופרפראות ולפתן ,ובסוף יין ישן נושן,
כדרך הנגידים ,כי בטוח וסמוך היה שהנה כבר נתעשר
עושר רב ,ואח"כ צוה שיכינו לו מטה מוצעת היטב,
ושכב לנוח מעמל הדרך ,ולפני שינתו התחיל לחשוב
חשבונות מה יעשה עם כל ההון והעושר הזה.
ויהי בבוקר כאשר יצא האברך זה לרחוב השוק ,שמע
קול מכה בתוף ומכריז ,וכאשר שאל על קוץ המכריז,
ענו לו שכרוז יוצא ,שמחיר האריג ירד פלאים ,ובעד
שלשה פרוטות ...יכולים לקבל מעטער אריג) ,כי
כאשר שמעו הסוחרים שאריגים עובר לסוחר הוא,
וחסר סחורה מסוג זה על השוק ,הביאו סחורה זאת
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מכל הכפרים הסמוכים ,עד שנתרבה סחורה זאת,
ועי"ז ירד מחירה פלאים כמובן(.
וכמובן שאברך זה השתחרו עיניו וראשו הסתחרר
עליו ,והתחיל לתלוש שערות ראשו ,והחל צווח
ככרוכיא ,אוי לי ,ווי על נפשי ,ומה עשיתי ובין
לילה נתהפך לעני מרוד ,ואפילו את הקרן לא אוכל
להוציא ,ואילו הייתי מוכר את סחורתי רק בעת
שהגעתי אל השוק ,ג"כ הייתי מרויח בכפליים,
ועכשיו במו ידי איבדתי את כל הוני ורכושי ,ומה
מרה היתה עליו נפשו ,ונוסף על כל זה ,עוד אכל
סעודה כזאת ,ועל חשבון מי עשה זאת ,ולא די שלא
נתעשרתי ,עוד נהיה בעל חוב ,וכל זאת הוא מפני
שלא מכר את סחורתו ביום אתמול וכו' וכו'.
וסיים הרה"ק מוהר"מ מפרימישלאן זצלה"ה את דבריו,
ואמר אל האברך אשר ישב לפניו שביקש לשוב

פב
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בתשובה ,מעצמך אתה יכול להבין האיך שהתחרט
אותו אברך על אשר לא מכר את סחורתו בעיתה,
ואבד את כל הונו ,חרטה כזאת הוא תקרא בשם "חרטה",
ואם מתחרטים באופן כזה כמו שאברך הנ"ל התחרט
או אז יכולים לשוב בתשובה אמיתית לפני המקום
ב"ה )רזא דעובדא שער האותיות אות תשובה(.

כו.
תשובה גדולה
הרה"ק מוהר"מ מנדבורנא זצלה"ה היה חייב לאיש
אחד בעיר טשערנוביץ סכום כסף עצום ,ע"י שלקח
ממנו רב נרות בהקפה) ,כידוע שהרה"ק מוהר"מ
השתמש בסכומים עצומים של נרות( ופעם בעת שהיה
הרה"ק מוהר"מ בעיר טשערנוביץ ,בא אליו איש הלזה
ואמר אל הרה"ק ,שהוא מוחל לו את כל חובו ,בתנאי
שיבטיח לו שהוא בן עולם הבא.
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וכשמוע זאת הרה"ק ,לא השיב לו כלום ,כי אם
התחיל לדבר אתו בעניני עוה"ז ,ושאל אותו אם הוא
יודע האיך שפועלת מכונת הרכבת ,והתחילו לדבר
זמן רב מענין זה ,ואח"כ שאל אותו האיך שפועלת
מכונית ,ומענין לענין בנושאים אלו ,בדברם על דא
ועל הא ,שאל אותו הרה"ק האם יודע הוא האיך
שמכבסים כביסה ,התפלא איש הנ"ל ,ובת צחוק עלה
על פניו ,ולא ידע מה לענות ,כי כל בר בי רב יודע
זאת ,נענה אליו הרה"ק ,אם כן ,אומר לך אני האיך
שמכבסים כביסה.
ופתח הרה"ק פיו קדשו בחכמה והתחיל לומר ,הנה
בעש"ק אחה"צ כשבאים מהמקוה ,לוקחים את הכתונת
הצואה שהפשיטו ,וזורקים אותה תחת המטה) ,כן היה
הנוהג בשנים אלו שכביסה מלוכלכת מקומה תחת
המטה( ואחר שב"ק ,מוציאים את הכתונת הזאת משם,

פד
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ושורים אותה במים חמים ,ואח"כ מכניסים אותה
ליורה גדולה ,ומרתיחים אותה היטב כמה שעות,
ואח"כ מגבבים בקש ,וקוטמים באפר ,עד שכתונת
זאת מזדככת ויוצא ממנה הלכלוך הבלוע בה ,ואח"כ
נוטלים כתונת זאת ומוליכים אותה אל הנהר ,ושם
שוטחים אותה על קרש רחב עם בליטות ,ומתחילים
לשפשף עם נתר ובורית ,ואח"כ נוטלים עץ ארוך
וקשה ומתחילים להכות על הכביסה שעל הכרש
)כידוע שכן היו מכבסים כביסה בשנים אלו(.
והמשיך הרה"ק דבריו אל בן שיחו בפחד נורא ותנועה
איומה ,מכים מכים ,ומכים ומכים )ובל"ק ,מען פערט
און מען פערעט ,און מ'פערעט ,וכו'( עד שכתונת
זאת יוצאת נקיה לגמרי ,וכל זאת אמר הרה"ק בפחד
נורא כזה עד שאיש הנ"ל נפל והתעלף על הארץ אין
אונים ,והוצרכו להבהיל אנשים להשיב רוחו אליו.
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)והנמשל מובן ,אולם בכדי להקל על הקורא נכתבנו
בקיצור ,בעת שמגיע זמנו של אדם לשוב לבית
עולמו ,ומטהרים אותו ...ואח"כ מכניסים אותו מתחת
למטה ,היינו לקברו ,ומשום מוציאים אותו כדי לטהרו
ולזככו ועושים אותו עמו את כל ונוכחת ,עד שנשמה
זאת מזדככת כפי שהיתה בראשונה זכה ונקיה ,ואז
תבוא למקומה המוכן לה בעוה"ב ,ואיש הנ"ל שמע
כל זאת מפי הרה"ק ע"י משל הנ"ל בלבד ,ובקרבו
התנוצצו הרהורי תשובה מרוב הפחד שהטיל עליו
הרה"ק ,עד שנפל מתעלף מגודל התשובה(.
וכאשר הוטב לו במקצת ,הביאו אותו לביתו ,עזב
תיכף הרה"ק את עיר טשערנוביץ ונסע משם לעיירה
קטנה הסמוכה הנקראת מיעלען ,ושם גר היה באותו
עת בנו הרה"ק מוהר"מ מקרעטשניף ואיש הנ"ל נחלה
אנושות ,ויהי ביום ועש"ק הגיע מברק מטשערנוביץ

פו

חלק א'

אל הרה"ק ,שאיש הנ"ל חולה אנוש הוא ומוטל על
ערש דוי ,והיה כבר ממש בפני' דמעלא שבתא ,נענה
הרה"ק מוהר"מ אל בנו ואמר ,נכנס במהרה להתפלל
תפילת מנחה ,כדי שאיש הנ"ל יעבור בנקל ...וכן
היה שבליל שב"ק של"ח ,מהתשובה הגדולה עד כלות
הנפש ,ע"י דבריו של אותו צדיק.

כז.
עובדא נוראה מהצה"ק ר"ר מרדכי מנדבורנא זי"ע
כידוע שבסוף ימיו של הרה"ק מוהר"מ מנדבורנא
זצלה"ה תקע אהלו ומושבו לעיר בושטינע במדינת
הונגריא ,ונהרו אליו אלפים מישראל ,כמחז"ל הכל
צריכין למרי דחיטיא ,הן לשמוע דברי אלקים חיים
בעבודת השי"ת ,ואלו הנצרכים לישועת ורפואות,
וסמוך ובטוח היה שאצל הרה"ק מוהר"מ ימצאו את
כל מבוקשם.
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ובתוך עמי אנכי יושבת ,באתה גם אשה אחת אשר
בנה נחלה אנושות ,ורופאים נואשו מלהצילו ,וכאשר
היה כבר ממש נוטה למות ר"ל ,לקחה אותו על כפיה
ובאתה לפני הרה"ק מוהר"מ לבושטינע ,אולם בדרך
הליכתה נפטר הילד תחת ידיה ,ר"ל ,אבל אשה זאת
במר נפשה עליה ,לא שתה לבה לזאת ,ולקחה אותו
כמו שהוא ,ורצתה לבית הרה"ק ,וברעש גדול נכנסה
למקום מושבו ,ולקחה את הילד וזרקה אותו לתוך
חדרו של הרה"ק מוהר"מ ,והרה"ק עמד ממקומו ,ניגש
אל הדלת וסגר אותה על מנעול ובריח ,ואחר זמן
מועט פתח הרה"ק את דלת חדרו והילד יצא מחדרו
חי וקיים ,הולך על רגליו כשאר כל איש ,ואפילו
למשענת לא הצטרך ,ותהום כל חצר קדשו וכל
הסביבה ,בראותם בעיניהם תחית המתים ,ממש כבימי
אלישע הנביא.

פח
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והיה בימים הרבים ההם ,ויגדל הילד ,והוליכו אותו
לתלמוד תורה ,וכו' אולם אחר שנעשה בר מצוה,
שכחו הוריו את כל הניסים האלו ,ולדאבון לב שלחו
אותו ללמוד גם לימודי חול בבתי ספר של נכרים,
אבל העולם הזה התנהג עוד בדרך התורה והניח
תפילין ושמר על קדושת השב"ק ,אך ברבות הימים
נרתע לאחוריו ,ולאט לאט ירד מטה מטה בדרכי
היהדות ,ולאידך ,בלימודי חול הצליח מאד מאד ,עלה
ונתעלה ,עד שנהיה למנהל גדול בבית חרושת
לכריתת ועיבוד עצים ,אשר בימים ההם הי' להצלחה
מופלגת ולדאבון לב עבד גם בשבתות ויו"ט ,ומשמו
היהודי "געציל" נתהפך ללשון העמים "געזא" ועזב
לגמרי את דרך אבותיו ר"ל.
והנה פ"א בלילה בשכבו על משכבו ,רואה הוא
בחלומו ,יהודי זקן עטור זקן לבן ופיאות ארוכות,
ומקלו בידו ,ויאמר לו בזה"ל" ,אני מרדכי מנדבורנא"
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)והרה"ק מוהר"מ היה כבר אז בעלמא דקשוט( והמשיך
ואמר כשהיית ילד קטן הביאה אותך אמך אלי ,והיית
כבר מת ...ואני החייתי אותך בתחיית המתים ,והחל
צווח

עליו

בקול

נורא

ומבהיל,

"על זה הנער

התפללתי" ...כדי שתהא מחלל שבת וכו' וכו' ובתוך
כדי כך התחיל להכותו במקלו אשר בידו מכות קשים
ומרים ,שא"א היה לו לשאת אותם ,ובתוך חלומו,
מרגיש הוא שא"א לו לסבול יותר מכות קשים אלו,
והמכות האלו הביאו אותו לידי מיתה ,ר"ל ,ומת...
ורואה הוא בחלומו שעושים לו כל צרכיו כנהוג,
והוליכו אותו לקבורה.
וכאשר רק חזרו הקהל המלוים אותו לבתיהם ,רואה
הוא מלאך אחד נורא ,ושרביט של אש בידו ,ותיכף
הושיט את השרביט ובהכאה נוראה על קברו ,שאל
אותו "מה שמך" ,ענה לו" ,געזא" ,וששמע המלאך

צ

חלק א'

את תשובתו ,היכה בכפליים על קברו ,ושאלו עו"פ
ברעש גדול ואדיר "מה שמך" ,והוא עונה לו עו"פ
כתשובתו הראשונה ,אך המלאך ,חזר והיכה בשלישית
על קברו הכאה נוראה כזאת עד שהרגיש שכל הקבר
והאדמה מתחתיו התפוררה "מה שמך" ,עד שבקושי
נזכר שמו האמיתי והוא "געציל".
ובחלומו ,והנה המלאך לוקח אותו בידו ,ובזמן מועט
העמידו לפני בי"ד של מעלה ,והתחילו לעיין בדינו
מה היה חטאיו ופשעיו בעולם העובר ,והתחילו לעיין
ראשון ראשון ,וראו שחטאו הראשון היה ,שהתפלל
בכל יום תפילת השחר עד הודו "בלי תפילין" ,ורק
לפסוקי דזמרה התעטר בתפילין ,ופסקו בבי"ד של
מעלה ,הגם שאת אינה עבירה חמורה כ"כ ,אבל היות
וזה יצא ראשונה ,ועי"ז התחיל לסוג אחור ,עד שכבר
התפלל בלא תפילין ,ואח"כ כבר לא התפלל לגמרי,
עד שנעשה פוקר ר"ל ,לכן מגיע לו רק עבור עבירה

השבת בישראל כהלכתה

צא

זו ,ג' חדשים גיהנום ,או ,שברירה בידו לחזור לעוה"ז
ולתקן את כל חטאיו ,אבל הוא ענה ואמר ,שמסכים
לקבל עונשו בגיהנום ,מלרדת עו"פ לעוה"ז ,כי אולי
לא יתקן ,ואדרבה יקלקל ח"ו עוד ביותר ,וניתן צו
מבי"ד של מעלה להורידו לגיהנום ,וכשירצה דינו זה
על חטאו הראשון יעיינו בדינו להלן.
הדבר יצא מלפני הבי"ד ,ובחלומו ,והנה מלאך אחד
לוקח אותו ומתחיל ללכת אתו לגיהנום ,והנה הולך
בדרך הוא ומרגיש שחום מתחיל להעטיפו ,שאל את
המלאך המובילו ,האם כבר כאן הגיהנום ,התמלא
המלאך בצחוק גדול ,וענה לו שלגיהנום הוא עוד
מרחק רב מאד ,וחום זה הוא רק מה ששופע כבר
מאש הגיהנום על אף המרחק הזה ,וכן הלך עם המלאך
הלאה ,עד שהרגיש ששורף כבר תחת רגליו ,וא"א לו
ללכת הלאה בשו"א ,ומטפס ועולה ,מטפס ויורד,

צב

חלק א'

מרוב החום והאש ששורף מתחת רגליו ,ולובש עוז
ושאל עו"פ את המלאך ,האם כבר כאן הגיהנום ,אך
המלאך כבראשונה מצחק ממנו ,ואומר לו שרחוק הוא
עוד מאד מאד מהגיהנום עצמו.
התחיל מתחרט על אשר לא הסכים על הברירה השניה
לרדת לעוה"ז כדי לתקן ,כי ראה שיסורים קשים
ומרים אלו ,א"א לו לשאת בשו"א ,וחגר עוז במתניו,
ואמר אל המלאך המובילו ,שרצונו לשוב לעוה"ז לתקן
מעשיו ,כי עונש הגיהנום אינו יכול לשאת בשום
אופן ,ענה לו המלאך שיעמוד במקום ההוא ויחכה לו,
והוא ילך לשאול בעצת הבי"ד של מעלה ,ותיכף פרח
לו המלאך ,ובזמן מועט חזר אליו

ותשובה בפיו,

שמסכימים לזאת בבי"ד של מעלה ,אך בתנאי שבאמת
יתקן מעשיו ,ובחלומו והנה המלך לוקח אותו וחבטו
ארצה.

השבת בישראל כהלכתה

צג

ומעצימת החבטה התעורר הנ"ל משינתו ,כשהוא שוכב
על הארץ אין אונים ,וזכר היטב את כל חלומו שעבר
עליו בליל בלהות זאת ,וגם ראה סימנים חיים טריים,
וכל חלקי גופו היה פצועים ומחובטים עד זוב דם,
מהמכות אשר קיבל מהיהודי הזקן ,ואח"ז היה רתוק
למטתו כמה שבועות עד שתרפאו המכות וגופו החלים.
ומיד עזב את מקום עבודתו ,ונהיה לבעל תשובה
גמור ,והתחיל לעסוק בתורת ה' תמימה יומם ולילה,
עד אשר נהיה לת"ח גדול וחסיד יר"ש כל ימי חלדו
בכוחו של אותו צדיק אמת זיע"א ,והסתופף עוד בצ"ק
של כ"ק אדמוה"ז מוהרא"ז מקרעטשניף זצלה"ה,
בתשובה גדולה ,וכל ימיו חזר על חלומו זה ,כדי
לעורר את ישראל ליראה ולאהבת השי"ת )רזא
דעובדא שער האותיות אות תשובה(.

ספר

השבת בישראל
כהלכתה
חלק ג'
גילוח שערות הראש ,וגזיזת
ציפרניים  -בערב שבת – דיניו
ומנהגיו
מלוקט מדברי חז"ל ,פוסקים,
ומקובלים כתבי האריז"ל וספרי
בעל שם טוב ,זיע"א.
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