
  

 

 

  

 
  

  ספר

  המצוות אנציקלופדית

  שבת -' א כרך

  כהלכתה בישראל השבת
  :ובו

   'א חלק כהלכתה בישראל השבת: א ספר

 'ב חלק כהלכתה בישראל השבת: ב ספר

  םצדיקי סיפורי

 'ג חלק כהלכתה בישראל השבת: ג ספר

  רנייםווציפ השערות גילוח

  

  

  

  

 ‡ צ≈ ָלִמי"יו… י "ִמְפַעל ַ‰ּז…ַ‰ר ָ‰עו… ר ַעל ְי„≈   ָל‡ו…
  ר בת יםבעי

 לפ"ק תשע"ו ב' סיון

 



ָּבת          ֹזַהר ַהּׁשַ ב

  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

hazohar.com@gmail.com



  השבת בישראל כהלכתה
  

א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ספר

 השבת בישראל כהלכתה

 חלק א' - דיניו ומנהגיו
א. בו יבואר כי שמירת שבת הוא יסוד קדושת ישראל  

גם יבואו בו דברי התעוררות לבאר גודל הפגם   וטהרתן. ב.
ח"ו, ושכר  והנזק המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל בהם 
גם הוספנו   הגדול המעותר בזה ובבא של שומרי שבת. ג.

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  

ם זללה"ה, ודבריהם הקדושים  מוסר מגדולי הראשונים והאחרוני
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  

ישראל בכל מקום שהם להתחזק ולדקדק  מקום שהם, ולעורר בני 
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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 ר בת יםבעי
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 תוכן העניינים

 :א חלק כהלכתה בישראל השבת

  ..................................ה.השבת קדושת המחלל עונש: א פרק

  .............כב.שבת שומרי של הגדול ושכר שבת כבוד: ב פרק

  ...............................................................ע.שבת בגדי: ג פרק

  .................................עח.השבוע כל השבת יום זכרון: ד פרק

  .............................................פד.שבת בהלכות לימוד: ה פרק

  ............................................................צב.שבת קבלת: ו פרק

  ............צה.......................בשבת תורה תלמוד מצוות: ז פרק

 להלכה השכיחים דינים ליקוטי – כדת שבת שמירת: ח פרק

  .............................................................................קג.ולמעשה

  קנח........................................מוקצה מיני לכל כללים: ט פרק

  קסג.............כלל לצורך שלא בטלטול המותרין דברים: פרקי

  קסו.....לאיסור שמלאכתו כלי - מוקצה בדיני כללים: יא פרק
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  קעב....להיתר שמלאכתו כלי - מוקצה בדיני כללים: יב פרק

  קפז..........................................וטלטולים מוקצה דיני: יג פרק

  רכז.................................................בבגד התפור כיס: יד פרק
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  ספר

השבת בישראל 

  כהלכתה
  חלק א'

  

 פרק א

ת ּבָ ַ ת ַהׁשּ ַ ל ְקֻדׁשּ   ֹעֶנׁש ַהְמַחּלֵ

ים, ֹזַהר  "ס, ּוִמְדָרׁשִ ַ דֹוׁש, ְוַהּפֹוְסִקיםִמׁשּ   ַהּקָ

"י כד הוה חמי לאימי משתעיא סגין בשובתא  ּבִ א) ַרׁשְ

(ירושלמי שבת ט"ו, הוה אמר לה אימא שובתא היום 

 .ג)



  חלק א'
  

ו

ֵניֶהם  סֹות צֹוַאת ּבְ ַכּבְ ּמְ ָעֹון ׁשֶ ים ֵמתֹות ְיָלדֹות ּבְ ב) ָנׁשִ

ת  ּבָ ׁשַ  .(שבת ל"ב)ּבְ

ָלה, ּוְבֵני  ה, ּוְבֵהָמה ּכָ ה ָרָעה ַרּבָ ת ַחּיָ ּבָ ָעֹון ִחּלּול ׁשַ ג) ּבְ

 .(שבת ל"ג.)ָאָדם ִמְתַמֲעִטין 

ת  ּבָ ׁש ִחּלּול ׁשַ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ֵלָקה ְמצּוָיה ֶאּלָ ד) ֵאין ַהּדְ

 .(שבת קי"ט:)

ּה אֶ  לּו ּבָ ִחּלְ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ ת ה) ֹלא ָחְרָבה ְירּוׁשָ

ת  ּבָ ַ  .(שם)ַהׁשּ

ְחְזרּו  ּיַ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵעי ִיׂשְ נֹות ִמּפֹוׁשְ ִלין ָקְרּבָ ו) ְמַקּבְ

ת  ּבָ ל ׁשַ ְך ַיִין, ְוַהְמַחּלֵ ְתׁשּוָבה חּוץ ִמן ַהּמּוָמר, ְוַהְמַנּסֵ ּבִ

י הדדי ִניְנהּו  ת ּכִ ּבָ ַפְרֶהְסָיא, אלמא ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוׁשַ ּבְ

 .(עירובין ס"ט:)

בָּ  ּה ז) ׁשַ  .(ביצה ל"ו.)ת חמירא ְוֹלא אתי לזלזולי ּבָ

ת ַקל  ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ין ִמּפְ ת ֹלא ָהיּו ִמְתַעּנִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ח) ּבְ

ת ַעְצָמּה  ּבָ ׁשַ  .(תענית כ"ז:)ָוֹחֶמר ּבְ
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ְלמּוד לֹוַמר  ת, ּתַ ּבָ ּבּוד ָאב ָוֵאם ּדֹוֶחה ׁשַ ט) ָיכֹול ְיֵהא ּכִ

י ֹמרּו א ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ (ְיָבמֹות ָראּו ְוֶאת ׁשַ

  .ה:)

תֹות ְוָיִמים  ּבָ ִמים ֵאּלּו ׁשַ ל ַהּיָ י) ְלִיְרָאה ֶאת ד' ֱאֹלֶקיָך ּכָ

 .(יבמות צ"ג)טֹוִבים 

א ְלִחּלּול  יתֹו סֹוף ּבָ תֹוְך ּבֵ יל ֵאיָמה ְיֵתָרה ּבְ ּטִ יא) ַהּמַ

ת  ּבָ  .(גיטין ו:)ׁשַ

יב) בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיהון, 

דסיירי נכסייהו בשבתא, ודקבעי סעודתייהו בשבתא 

 .(גיטין ל"ה:)בעידן בי מדרשא 

ת  ּבָ ַ ִמיַרת ַהׁשּ ְטיֹון מֹוִכיַח ַעל ׁשְ (סנהדרין יג) ְנַהר ַסְמּבַ

 .ס"ה:)

ין ִמּטֹוֵתיֶהן  ׁשִ ּמְ א יד) ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ֹלא ָהיּו ְמׁשַ ֶאּלָ

ת  ּבָ ּלֹא ָיבֹואּו ְנׁשֹוֵתיֶהן ִליֵדי ִחּלּול ׁשַ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְרִביִעי ּבְ ּבִ

 .(נדה ל"ח.)



  חלק א'
  

ח

עֹוָלם  ת ֶאְצְלֶכם [ּבָ ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ל ִמי ׁשֶ טו) ּכָ

ְרחֹו  ַעל ּכָ ר אֹותֹו ּבְ ּמֵ אן הּוא ְמׁשַ ְרצֹונֹו ּכָ ה] ּבִ (בראשית ַהּזֶ

 .רבה י"א י)

ים  טז) ִאם ם עֹוׂשִ ה ַאּתֶ ָיבֹואּו ַעּכּו"ם ְוֹיאְמרּו ָלֶכם ָלּמָ

ת  ּבָ ׁשַ ן יֹוֵרד ּבְ ֵאין ַהּמָ ת, ִאְמרּו ָלֶהם ְראּו ׁשֶ ּבָ ַ ֶאת יֹום ַהׁשּ

 .(שמות רבה כ"ה ט"ו)

ָרֵאל]  ׁש ַלֲעֹקר אֹוָתם [ִיׂשְ ה ְמַבּקֵ יז) ָאַמר ָהָמן ִאם ַאּתָ

ל אֹוָתּה  ת ּוַבּטֵ ּבָ ַ ה ֲעֹקר ֶאת ַהׁשּ ה ְמַכּלֶ ְך ַאּתָ ְוַאַחר ּכָ

 .(אסתר רבה ז)אֹוָתם 

ת  ּבָ ׁשַ ַכּדּור ּבְ ֲחִקין ּבְ ָהיוּ ְמׂשַ ּום ׁשֶ ְמעֹון ָחַרב ִמׁשּ יח) טֹור ׁשִ

 .(איכה רבה ב ג)

ֶהם ַעל  ִלין ּבָ ַגְלּגְ ּמְ ת ֶאָחד ִמג' ֲעֹונֹות ׁשֶ ּבָ יט) ִחּלּול ׁשַ

ל ָהֲעֹונֹות  יֶהן ֶאת ּכָ  .דברים ה)(מדרש תנאים עֹוׂשֵ

ת  ּבָ ַ ֶהֱעִלימּו ֵעיֵניֶהם ִמן ַהׁשּ ַלִים ַעד ׁשֶ כ) ֹלא ָחְרָבה ְירּוׁשָ

 .(מדרש תנאים דברים ה)



  השבת בישראל כהלכתה
  

ט

ָידֹו ּתֹוָרה  ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ תֹות ַאף ַעל ּפִ ּבָ ל ׁשַ כא) ַהְמַחּלֵ

א  ים טֹוִבים ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ (אבות דרבי ּוַמֲעׂשִ

 .נתן פרק כ"ו)

ם כב) ִאם ִחלַּ  ְלּתֶ ִאּלוּ ִחּלַ ת ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ּכְ ּבָ ַ ם ַהׁשּ ְלּתֶ

ְצֹות  ל ַהּמִ  .(מדרש רבה שמות פרק כ"ה)ּכָ

ָאַמר ְוָהָיה  ת ֵמִעיד ִלְפֵני ִמי ׁשֶ ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ כג) ַהְמַחּלֵ

ִביִעי  ְ ׁשּ ה ָיִמים ְוֹלא ָנח ּבַ ָ ׁשּ ׁשִ ָרא עֹוָלמֹו ּבְ ּלֹא ּבָ ָהעֹוָלם ׁשֶ

 .פרשת יתרו)(מכילתא 

ֲחֵלי ְרָתִמים  ת ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ּגַ ּבָ ַ ל ַהׁשּ (פענח כד) ַהְמַחּלֵ

 .רזא)

פּול  ל ּכָ  .(מדרש תהלים מ"ז צ"ב)כה) ֹעֶנׁש ַהְמַחּלֵ

ה ֵאין לֹו ְמנּוָחה  עֹוָלם ַהּזֶ ת ּבָ ּבָ ַמר ׁשַ ּלֹא ׁשָ ָרֵאל ׁשֶ כו) ִיׂשְ

ה ֶאָחד מֹוִציא ּגּופֹו וּ  ַמְכִניס אֹותֹו ְלֵגיִהּנֹם ְלעֹוָלם, ּוְמֻמּנֶ

יִהּנֹם,  אֹור ּגֵ ָמתֹו ֵאין לֹו ְמנּוָחה ּבְ ִעים, ְוִנׁשְ ְלֵעין ָהְרׁשָ

ה ַמֲחִזיר ַהּגּוף ִלְמקֹומֹו ְוִנּזֹוִקים  ת אֹותֹו ְמֻמּנֶ ּבָ ּיֹוֵצא ׁשַ ּוְכׁשֶ
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י

ל ֶאָחד ְלַעְצמֹו  (מדרש מובא במעבר יבק, שפתי רננות ּכָ

 .סימן ל"ט)

לּות כז) ַעל ְידֵ  ּגָ ְרנּו ּבַ ּזַ ת ִנְתּפַ ּבָ (תנא דבי אליהו י ִחּלּול ׁשַ

 .רבה פרק כ"ו)

ת ְוֵהִביאּוהוּ ְלֵבית  ּבָ ׁשַ ָרַכב ַעל סּוס ּבְ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ כח) ַמֲעׂשֶ

ָעה  ָ ַהׁשּ א ׁשֶ ָראּוי ְלָכְך ֶאּלָ ֵני ׁשֶ ין ּוְסָקלּוהּו, ֹלא ִמּפְ ּדִ

 .(יבמות צ' סנהדרין מ"ו)ְצִריָכה ְלָכְך 

ל  ד ָאִביו ְוִאּמֹו ֵאין ֵחְטא ׁשֶ ָאָדם ְמַכּבֵ כט) ּכֹל ְזַמן ׁשֶ

א ַעל ָידֹו  ָאר ׁשּום ֵחְטא ּבָ ת ְוֹלא ׁשְ ּבָ (תנא דבי ִחּלּול ׁשַ

 .אליהו רבה פרק כ"ו)

ָכל יֹום  ת ּבְ ָרה ְוחֹוֶרׁשֶ ָהָיה לֹו ּפָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ל) ַמֲעׂשֶ

ת ֵמִניַח אֹוָתּה, ְלָיִמים ָיַרד אֹותֹו  ּבָ ַ יַע יֹום ַהׁשּ ִהּגִ ּוְכׁשֶ

יַע  ִהּגִ ֹור ְלַעּכּו"ם, ּוְכׁשֶ ָכָסיו ְוֻהְצַרְך ִלְמּכֹר ַהׁשּ יק ִמּנְ ּדִ ַהּצַ

ֹור ת ֹלא ָרָצה ַהׁשּ ּבָ ַ ם ַאַחר  יֹום ַהׁשּ ִמְנָהגֹו ּגַ ַלֲחֹרׁש ּכְ

א לֹו  הּו ָהַעּכּו"ם ַמּכֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות ִמּקֶֹדם, ּבָ ִהּכָ ׁשֶ
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ד ֵהִבין  ּטֹל ֶאת ׁשֹורֹו, ִמּיָ ּיִ ָרֵאל ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ָהַעּכּו"ם ְלִיׂשְ

ְרׁשּות  ו הּוא ּבִ ַעְכׁשָ ּמֵ ֹור ׁשֶ יק ְוָלַחׁש ְלתֹוְך ֹאֶזן ַהׁשּ ּדִ ַהּצַ

ם ָהַעּכּו" ִית ּגַ ַעל ַהּבַ ם ְוחֹוָבה ָעָליו ַלֲעׂשֹות ְמֶלאֶכת ּבַ

ׁש  ד ָעַמד מּוָכן ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו, ָהַעּכּו"ם ָחׁשַ ת ּוִמּיָ ּבָ ׁשַ ּבְ

יד לֹו  ִהּגִ יק ַעד ׁשֶ ּדִ יח ַהּצַ ִפים ְוֹלא ִהּנִ ׁשָ י ּכְ א ַמֲעׂשֵ ּמָ ׁשֶ

ךְ  ַמע ָהַעּכּו"ם ּכָ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ל ַהְמֹאָרע, ּכֵ ְעַזע  ּכָ ִנְבַהל ְוִנְזּדַ

ֵאין ָלּה ֹלא  ַעְצמֹו ְוָאַמר, ַמה ּזֹאת ׁשֶ א ַקל ָוֹחֶמר ּבְ ְוָנׂשָ

ָרַאִני  ּבְ יָרה ֶאת ּבֹוְרָאּה, ַוֲאִני ׁשֶ בּוָנה ִהּכִ ַעת ְוֹלא ּתְ ּדַ

ָעה ּוִביָנה ֹלא ִיְהֶיה  ַצְלמֹו ּוִבְדמּותֹו ְוָנַתן ִלי ּדֵ "ה ּבְ ַהָקּבָ

י ַמִים ָראּוי ִלי ְלַהּכִ ד ָחַזר ְלִיְרַאת ׁשָ ר ֶאת ּבֹוְרִאי, ִמּיָ

א  ן ּתֹוְרּתָ י ֲחִניָנא ּבֶ (פסיקתא ְוָזָכה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוִנְקָרא ַרּבִ

 .דרב כהנא פרק כ"ד, מדרש עשרת הדברות)

ן עזרי י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּלֹא ִמָחה ַרּבִ ַעל ִחּלּול  'לא) ִמּתֹוְך ׁשֶ

ל שכינתֹו ִנְקָרא ַעל  ֶהְמּתֹו ׁשֶ ה ַעל ְיֵדי ּבְ ֲעׂשָ ת ַהּנַ ּבָ ׁשַ
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ֲעִנּיֹות  ֵני ַהּתַ יו ִמּפְ ּנָ ֲחרוּ ׁשִ מֹו, ְוֻהׁשְ (שבת נ"ד, ביצה כ"ג, ׁשְ

 .וירושלמי שם)

ת ֵאין לֹו ְמִחיָלה ְלעֹוָלם  ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ (מדרש לב) ַהְמַחּלֵ

 .תנאים דברים ה)

ל ַרע לג) ַהְמחַ  ה ּכָ עֹוׂשֶ ת ּכְ ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ  .(שם)ּלֵ

ת ֵאין  ּבָ ׁשַ ֵאִנים ּבְ ה ָאָדם הֹוֵלְך ִלְלֹקט ּתְ עֹוָלם ַהּזֶ לד) ּבָ

לּום, ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלֹבא ִאם ָאָדם הֹוֵלְך  ֵאָנה אֹוֶמֶרת ּכְ ַהּתְ

ת ַהּיֹום  ּבָ ת ִהיא ֹצַוַחת ְואֹוֶמֶרת ׁשַ ּבָ ׁשַ ֵאָנה ּבְ ִלְלֹקט ּתְ

 .ש שוחר טוב תהלים ע"ג)(מדר

לה) חד דוכתא אית בגיהנם לאלין דקא מחללי שבתא 

 .(זוהר הקדוש הקדמה י"ד)

ָזדֹון ֵאין לֹו ֲהָרַמת ֹראׁש ַעד  ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ל ַהְמַחּלֵ לו) ּכָ

ׁשּוָבה  ה ּתְ ֲעׂשֶ ּיַ  .(אותיות דרבי עקיבא, אותיות קטנות א)ׁשֶ
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י שֶׁ  ת ַאף ַעל ּפִ ּבָ ל ׁשַ ים לז) ַהְמַחּלֵ ָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ׁש ּבְ ּיֵ

א  (אבות דרבי נתן פרק טֹוִבים ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

 .כ"ו)

N â w  
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דֹושׁ  ֶפר ֹזַהר ַהּקָ ן ִמּסֵ   ְלַהּלָ

יִתי  ּבִ "ה אֹוֵמר ֲאִני ּכִ ת ַהָקּבָ ּבָ ׁשַ א) ִאם ָאָדם ַמְבִעיר ֵאׁש ּבְ

ם מּוָקדִ  ּלֹא ִיּתּוַקד ְוַאּתֶ ּתּוְקִדין ָהֵאׁש ׁשֶ ם ּתִ ים אֹותֹו ַאּתֶ

ֵגיִהּנֹם   .(תיקוני זוהר תיקון כ"ד, ס"ט:)ּבְ

ַצְלֵמנּו ְוִאם ָלאו ֵאין  ת הּוא ּבְ ּבָ ם ִמְצַות ׁשַ ב) ִאם ְמַקּיֵ

ָרֵאל  ֶזַרע ִיׂשְ  .(שם תיקון מ"ז פ"ג:)לֹו ֵחֶלק ּבְ

ַח  ּלֵ ֶהם "ׁשַ ת ֶנֱאָמר ּבָ ּבָ ַ ָרֵאל ׁשֹוְמִרים ַהׁשּ ג) ִאם ֵאין ִיׂשְ

ין  רּוׁשִ ֵני ּגֵ ח" ׁשְ ּלַ ׁשַ  .(תיקוני זוהר תיקון ו' כ"א:)ּתְ

ַפְרֶהְסָיא ְוֵאיָנם  תֹות ּומֹוֲעִדים ּבְ ּבָ ִלים ׁשַ ַחּלְ ּמְ ל ֵאּלוּ ׁשֶ ד) ּכָ

ּלֹא שָׁ  מֹו ׁשֶ ין ִלְכבֹוד ּבֹוְרָאם, ּכְ ׁשִ ת חֹוׁשְ ּבָ ַ ְמרּו ֶאת ַהׁשּ

עֹוָלם ַההּוא,  ְך ֵאיָנם ׁשֹוְמִרים אֹותֹו ּבָ ֶזה ָהעֹוָלם, ּכָ ּבְ

י ְיהּוָדא אֹוֵמר ׁשֹוְמִרים  ֵגיִהּנֹם, ַרּבִ ְוֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה ּבְ

ְרֲחָך  ַעל ּכָ ם ּבְ  .(ח"ב ק"נ:)אֹותֹו ׁשָ

ת לְ  ּבָ ַ ְמרּו ֶאת ַהׁשּ ּלֹא ׁשָ ִעים ׁשֶ עֹוָלם ֵאין ה) ֵאּלּו ָהְרׁשָ

יִהּנֹם ׁשֹוֲאִלין  ּגֵ ּבַ ִעים ׁשֶ יִהּנֹם ׁשֹוֵכְך ֵמֶהם, ְוָכל ָהְרׁשָ ֵאׁש ַהּגֵ
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יִבים ָלֶהם ֵאּלּו  ין ְמׁשִ ּנּו ֵאּלּו, ַמְלֲאֵכי ַהּדִ ּתַ ׁשְ ֲעֵליֶהם ַמה ּנִ

ּה  ּלָ "ה ְוָעְברּו ַעל ַהּתֹוָרה ּכֻ ַהָקּבָ ְפרּו ּבְ ּכָ ִעים ׁשֶ ֵהם ְרׁשָ

ּלֹ ִביל ׁשֶ ׁשְ ם יֹוְצִאים ּבִ ּלָ ִעים ּכֻ ת, ְוָהְרׁשָ ּבָ ַ ְמרּו ֶאת ַהׁשּ א ׁשָ

ֶהם, ּוַמְלָאְך ֶאָחד ַמְכִניס ּגּופֹוֵתיֶהם  קֹוָמם ִלְראֹות ּבָ ִמּמְ

ל  יִהּנֹם ְלֵעיֵניֶהם ׁשֶ ת ְלתֹוְך ַהּגֵ ּבָ ֵלי ׁשַ ל אֹוָתם ְמַחּלְ ׁשֶ

מּות  ם ֹלא ּתָ ּתֹוַלְעּתָ ִעים ְורֹוִאים ׁשֶ ָאר ָהְרׁשָ ם ֹלא ׁשְ ָ ְוִאׁשּ

ִבין אֹותֹו ּוַמְכִריִזין ֶזה הּוא  ִעים ְמַסּבְ ה, ְוָכל ָהְרׁשָ ְכּבֶ ּתִ

"ה  ַהָקּבָ ַפר ּבְ ׁש ִלְכבֹוד ּבֹוְראֹו ּכָ ּלֹא ָחׁשַ ע ׁשֶ לֹוִני ָהָרׁשָ ּפְ

ּלֹא  ּלֹא ִנְבָרא, ְוׁשֶ ּוְבָכל ַהּתֹוָרה, אֹוי לֹוי, טֹוב ָהָיה לֹו ׁשֶ

 .(ח"ב קנ"א)ה ֹזאת ָיֹבא ְלִדין ֶזה ּוְלבּושָׁ 

ת  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ִרים ּבְ ל ֶאת הנר"ן ֶהיּתֵ ָאָדם ְמַקּבֵ מֹו ׁשֶ ו) ּכְ

עֹוָלם ַההּוא  ִלים ּבָ ְך ְמַקּבְ ְמָחה, ּכָ ֹעֶנג ּוְבׂשִ ִנים ּבְ ֵסֶבר ּפָ ּבְ

ּיֹוֵצא ִמן ָהעֹוָלם  ׁשֶ ּלֹו ּכְ (תיקוני זוהר תיקון ֶאת הנר"ן ׁשֶ

 .ו' כ"ג:)

ת ְמֻכבָּ  ּבָ ַ ָאר ַהּמֹוֲעִדים ז) ַהׁשּ ל ׁשְ  .(ח"ב פ"ח)ד ִמּכָ
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רּו  ּלֹא ִסּדְ ְלָחנֹות ׁשֶ ֻ ל ַהׁשּ ה ַעל ּכָ ְקָרא ֶנַגע ְמֻמּנֶ ּנִ ח) רּוַח ׁשֶ

ָראּוי  ַתֲענּוִגים ּכָ ת ּבְ ּבָ ׁשַ  .(ח"ב רס"א:)אֹוָתם ּבְ

ה  ת ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ ּבָ ׁש לֹו ְיֹכֶלת ַלֲעׂשֹות ֹעֶנג ׁשַ ּיֵ ט) ִמי ׁשֶ

(תיקוני זוהר תיקון כ"א, נ"ח, ֹעֶנג ְלֶנַגע ָצַרַעת ֶנֱהָפְך לֹו 

 .וח"ג רע"ג)

ת  ּבָ ַ ְמרּו ֶאת ַהׁשּ ּלֹא ׁשָ ָרֵאל ַעל ׁשֶ א ַעל ִיׂשְ י) ֲעָמֵלק ּבָ

 .(זוהר חדש בשלח ל"ז:)

ִכיָנה  ְ ִאּלּו ּגֹוֵזל ֶאת ַהׁשּ ת ּכְ ּבָ (תקוני יא) ַהּגֹוֵרַע ֹעֶנג ׁשַ

  .זוהר תקון רא, נ"ט:)

ים ּגִרים יב) ַהּמֹוצִ  ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ת ֵמְרׁשּות ַהּיָ ּבָ ׁשַ יא ּבְ

ְך ּוְתהֹום  א למהוי ּתֹהּו ָוֹבהּו ֹחׁשֶ ִכיְנּתָ (תקוני זוהר ִלׁשְ

  .תקון ל' ע"ג:)

"ה  ר ֵמַהָקּבָ ּמָ ת ֵאינֹו ְמׁשֻ ּבָ ל ׁשַ ְמַחּלֵ (תקוני זוהר יג) ַמאן ּדִ

  .בהקדמה י"ב.)

ָכל ַהּתֹוָרה  ר ּבְ ּקֵ ִאּלּו ְמׁשַ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ּקֵ  .(ח"ב צ.)יד) ַהְמׁשַ
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ת ְויֹום טֹוב ִאם  ּבָ ים ּתֹוָספֹות ְלׁשַ ֵאין עֹוׂשִ טו) ֵאּלּו ׁשֶ

רֹו  יר ָעׁשְ ֶקת, ְוִאם הּוא ָעׁשִ ּלֶ הּוא ָחָכם ָחְכָמתֹו ִמְסּתַ

נּ  ָרָכה ִנְמַנַעת ִמּמֶ ּנּו, ְוַהּבְ ק ִמּמֶ ּלֵ (תיקוני זוהר תיקון ּו ִמְסּתַ

 .י"ט, ל"ח.)

יָון  א ּכֵ ת ָראּוי ִלְקָלָלה ְוֹעֶנׁש, ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ְתַעּנֶ טז) ַהּמִ

ינֹו  ַזר ּדִ ַתֲעִנית ְלַתֲעִניתֹו קֹוְרִעין לֹו ּגְ ב ּבְ ּיֹוׁשֵ (ח"ב ׁשֶ

 .ר"ז.)

ת  ּבָ ׁשַ ֻעּדֹות ּבְ ִלים ֶאת ַהּסְ ֵאינֹו ַמׁשְ יז) אֹוי לֹו ְלָאָדם ׁשֶ

  .פ"ח:) (ח"ב

ת ָמצּוי  ּבָ ת ׁשַ ְסֻעּדַ ל ָהֱאמּוָנה ּבִ   .(ח"ג רפ"ח:)יח) ּכָ

דֹול  ת ָעְנׁשֹו ּגָ ּבָ ת ׁשַ ֻעּדַ   .(ח"ב פ"ח.)יט) ַהּגֹוֵרַע ִמּסְ

ת מיתחזי פגימותא לעילא  ּבָ ׁשַ ה ּבְ כ) ַהּגֹוֵרַע ַחד ְסֻעּדָ

ָלאו  א הּוא, ּדְ ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ ָלאו ִמּבְ ּוַמְרֶאה ַעְצמֹו ּדְ

א הּוא ניהבין ֲעֵליּה חּוְמָרא דתלת מלין  יׁשָ מזרעתא ַקּדִ

ֵגיִהּנֹם  יָנא ּדְ   .(ח"ב פ"ח:)ּדִ
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ר בְּ  ְלָחנֹו ֹלא ִנְסּדָ ֻ ׁשּ ׁשֶ ָראּוי ּדֹוִחים אֹותֹו כא) ּכְ ַתֲענּוִגים ּכָ

 .(ח"ב רנ"ב.)ֶאל הסטרא אחרא 

ת ּכֹחֹות הסטרא אחרא יֹוְצִאין  ּבָ ַ ּיֹוֵצא ַהׁשּ יָון ׁשֶ כב) ּכֵ

ֹלט ַעל ַעם  עֹוָלם ְורֹוִצים ִלׁשְ זֹון ּוְמׁשֹוְטִטים ּבָ ִחּפָ ּבְ

ָגִעים, ְוֵכיָון ל ּפְ יר ׁשֶ נוּ ׁשִ ּקְ ָרֵאל, ּוְלָכְך ּתִ ֵהם רֹוִאים  ִיׂשְ ׁשֶ

ה  ְתִפּלָ יִלין ּבִ יר ֶזה ּוַמְבּדִ ה ְואֹוְמִרים ׁשִ ְתִפּלָ ָרֵאל ּבִ ֶאת ִיׂשְ

יִלין ַעל ַהּכֹוס ֵהם ּפֹוְרִחים ֵמֶהם ְוהֹוְלִכים ֶאל  ּוַמְבּדִ

ר  ְדּבָ  .(ח"א י"ד:)ַהּמִ

ל ּכֹחֹות הסטרא אחרא  ת ּכָ ּבָ ַ ּיֹוֵצא ַהׁשּ יָון ׁשֶ כג) ּכֵ

יִהּנֹם ַמְתִחיל ְלַלֵהט ְמׁשֹוְטִטים ְוהוֹ  עֹוָלם ְוֵאׁש ַהּגֵ ְלִכים ּבָ

  .(ח"א מ"ח.)

ת  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ָרֵאל אֹוְמִרים ִויִהי ֹנַעם ּבְ ׂשְ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ כד) ּבְ

ָרֵאל  ֵריֶכם ִיׂשְ יִהּנֹם אֹוְמִרים ַאׁשְ ּגֵ ּבַ ִעים ׁשֶ ל ָהְרׁשָ (ח"ב ּכָ

  .רז.)



  השבת בישראל כהלכתה
  

יט

ּזֹ ְמֹבָאר ּבַ ת שמא דקוב"ה ּכִ ּבָ מֹות כה) ׁשַ דֹוׁש ׁשְ ַהר ַהּקָ

ר  ָאסּור ְלַדּבֵ ָמקֹום ׁשֶ ירֹו ּבְ אן ָאסּור ְלַהְזּכִ פ"ח. ְוַעד ּכָ

ְזֲהרּו  ּנִ יֶהם ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ִקים ּבְ ַדְקּדְ י ִמּמְ ְבֵרי ּתֹוָרה, ְוָיַדְעּתִ ּדִ

ת ְלֹלא ֹצֶרְך  ּבָ ם ׁשַ יר ׁשֵ (בני יששכר מאמר א אות ְלַהְזּכִ

  .א)

ֶפר רּוַח ַחיִּ  ּסֵ ְלִפי  (להרמח"פ זצ"ל)ים כו) ּבַ ִסיָמן פ"ד ּדִ

"ל  דֹוׁש ַהּנַ ְלִפי ַהּזַֹהר ַהּקָ ַתב ָהַרב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ּדִ ּכָ ֶ ַמה ׁשּ

ף, ְלִפי ֶזה ָצִריְך לֹוַמר  ָמקֹום ְמֻטּנָ ת ֵאין לֹוַמר ּבְ ּבָ ם ׁשַ ּגַ

ה ֶאְהֶיה ִנְזַהר  "ת, ְוִאם ִיְרֶצה ה' ֵמַעּתָ ּבָ ְמקֹום ׁשַ "א ּבִ ּבָ ׁשַ

א בל"נ, עכ"ל גַּ  ּבָ ת לֹוַמר ׁשַ ּבָ ם ׁשַ ׁשֵ (שדה חמד ם ּבְ

 .פאה"ש כללים מערכת א סימן ק)

ַעת ֵלָדָתן ְוכּו' ְוַעל  ׁשְ ים ֵמתֹות ּבִ כז) ַעל ג' ֲעֵברֹות ָנׁשִ

ר  ַהְדָלַקת ַהּנֵ ֵאין ְזִהירֹות ּבְ  .(שבת ל"א:)ׁשֶ

יֶהן ּתֵ ְ ל ַאַחת ִמׁשּ ת ַוֲעבֹוָדה ָזָרה ּכָ ּבָ ַ ֶנֶגד  כח) ַהׁשּ קּוָלה ּכְ ׁשְ

ין  ּבֵ ת ִהיא ָהאֹות ׁשֶ ּבָ ַ ּתֹוָרה, ְוַהׁשּ ּבַ ל ִמְצֹות ׁשֶ ָאר ּכָ ׁשְ
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ָאר  ל ָהעֹוֵבר ַעל ׁשְ "ה ּוֵביֵנינּו ְלעֹוָלם ְלִפיָכְך ּכָ ַהָקּבָ

ת  ּבָ ל ׁשַ ָרֵאל ֲאָבל ַהְמַחּלֵ ֵעי ִיׂשְ ְכָלל ִרׁשְ ְצֹות ֲהֵרי הּוא ּבִ ַהּמִ

ַפְרֶהְסָיא ֲהֵרי הּוא ָנְכִרי ְלָכל  ּבְ עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ ּכְ

ְבֵריֶהם    .(רמב"ם הלכות שבת פרק ז' הלכה ט"ו)ּדִ

ת ּבָ ַ ת ַהׁשּ ַ ְקֻדׁשּ ֵקל ּבִ ִעְנַין ַהּמֵ ָראֹות ּבְ ְרּפְ   עֹוד ּפַ

כט) מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד ֹלא ָהֵוי מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ְוֵאין 

ִחיָטתֹו ְנֵבָלה, אּוָלם מּוָמר לְ  ת ֲהֵריהּו מּוָמר ׁשְ ּבָ ל ׁשַ ַחּלֵ

ִחיָטתֹו ְנֵבָלה ְוֵיינֹו ֵיין ֶנֶסְך  (חולין ה. ְלָכל ַהּתֹוָרה ּוׁשְ

  .ארח חיים שפ"ה ס"ג, יור"ד סימן ג' וקי"ט)

ִביל  ׁשְ ֵרפֹות רח"ל ַהּכֹל ּבִ ה ׂשְ ַמן ַהּזֶ ּזְ צּוי ּבַ ּמָ ֶ ל) ַמה ׁשּ

ת  ּבָ   .ב י"ג)(ספר פרי שבת מובא במנחת שבת ע"ִחּלּול ׁשַ

ּה  ּלָ ל יֹום טֹוב ָהֵוי מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ לא) מּוָמר ְלַחּלֵ

ּפּוִרים  ל יֹום ַהּכִ ן מּוָמר ְלַחּלֵ ּכֵ ת, ְוָכל ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ מֹו ְמַחּלֵ ּכְ

(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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ִפְרסּום  ם ּבְ ַפְרֶהְסָיא ּגַ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ִדין ְמַחּלֵ לב) ֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

ָרה  ָפחֹות ֵמֲעׂשָ ם ּבְ י ּגַ ָעְלָמא ַסּגִ ם רמב"ם ומרדכי ּבְ ׁשֵ (פלתי ּבְ

ִנים  ושאלות ותשובות מהרי"א יורה דעה סימן ב) ל ּפָ ְוַעל ּכָ

ָרה ֵאין ְלָהֵקל  ָידּוַע ַלֲעׂשָ סעיף קטן  (דעת תורה סימן בּבְ

  .ל' ביורה דעה, ומנחת שבת ע"ב ט"ו.)

ר  ים ְוִנְסּגָ ת ֲהֵרי הּוא ָרחֹוק ִמן ַהַחּיִ ּבָ ל ׁשַ לג) ַהְמַחּלֵ

א,  ֵנס ָלעֹוָלם ַהּבָ ַתח ְלִהּכָ (מנחת שבת ע"ב י"ח ְלָפָניו ַהּפֶ

  .בשם מדרש)

ת כֵּ  ּבָ ִלין ׁשַ ַחּלְ ּמְ יִהּנֹם ְלֵאּלּו ׁשֶ ּגֵ יָון לד) ָמקֹום ֶאָחד ֵיׁש ּבַ

מֹוָצֵאי  ּבְ יִהּנֹם ׁשֶ ּגֵ ה ֵיׁש ּבַ הּוא ִהְדִליק ֵנר ֹקֶדם ְזַמּנֹו ְמֻמּנֶ ׁשֶ

ה אֹותֹו ָמקֹום ְואֹוֵמר "ָמקֹום ֶזה הּוא  ִחּלָ ת ַמְדִליק ּתְ ּבָ ׁשַ

יִהּנֹם עֹוְזִרים לֹו ְלַהְדִליק  ּגֵ ּבַ ִעים ׁשֶ לֹוִני" ְוָכל ָהְרׁשָ ל ּפְ ׁשֶ

 .מדבר רמ"ו)(זוהר הקדוש באֹותֹו ָמקֹום 

N â w  
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ֶרק ב  ּפֶ

ת ּבָ ל ׁשֹוְמֵרי ׁשַ דֹול ׁשֶ ָכר ַהּגָ ת ְוׂשָ ּבָ בֹוד ׁשַ   ּכְ

דֹוׁש ְוַהּפֹוְסִקים ים, ֹזַהר ַהּקָ "ס, ִמְדָרׁשִ ַ  ִמׁשּ

ְרָעֻנּיֹות,  ת ִנּצֹול ִמג' ּפֻ ּבָ ׁשַ ם ג' ְסֻעּדֹות ּבְ ל ַהְמַקּיֵ א) ּכָ

ְלֶחֶמת ּגֹוג  יִהּנֹם, ּוִמּמִ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ יַח, ּוִמּדִ ל ָמׁשִ ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ

  .(שבת קי"ח.)ּוָמגֹוג 

ִלי ְמָצִרים  ת נֹוְתִנין לֹו ַנֲחָלה ּבְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ ב) ּכָ

  .(שם)

ל  ֲאלֹות ִלּבֹו ג) ּכָ ת נֹוְתִנין לֹו ִמׁשְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ (שבת ַהְמַעּנֵ

  .קי"ח:)

ִהְלָכָתּה ֲאִפּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה  ת ּכְ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ַהְמׁשַ ד) ּכָ

דֹור ֱאנֹוׁש מֹוֲחִלין לֹו    .(שם)ּכְ

ֶהן  ְלָטה ּבָ ת ִראׁשֹוָנה ֹלא ׁשָ ּבָ ָרֵאל ׁשַ ְמרּו ִיׂשְ ה) ִאְלָמֵלי ׁשָ

  .(שם)ה ְוָלׁשֹון ֻאמָּ 
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ד  ִהְלָכָתן ִמּיָ תֹות ּכְ ּבָ י ׁשַ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ִרין ִיׂשְ ּמְ ו) ִאְלָמֵלי ְמׁשַ

  .(שם)ִנְגָאִלין 

ת  ּבָ ת ׁשַ ְרּכַ יר זֹו ּבִ ֲעׁשִ ת ד' ִהיא ּתַ ְרּכַ (ירושלמי ברכות ז) ּבִ

  .ב ח)

ָתא  ּבְ ָתא פרעיין ׁשַ ּבְ   .(שבת קי"ט.)ח) ַמאן דיזיף ׁשַ

ִביל  ׁשְ ה ֵהן זֹוִכין, ּבִ ּמֶ ָאר ֲאָרצֹות ּבַ ׁשְ ּבִ יִרים ׁשֶ ט) ֲעׁשִ

ת  ּבָ ַ ִדין ֶאת ַהׁשּ ַכּבְ ּמְ   .(שם)ׁשֶ

ת ֵריחֹו נֹוֵדף, ָאַמר לֹו  ּבָ ל ׁשַ יל ׁשֶ ְבׁשִ ֵני ָמה ּתַ י) ִמּפְ

ָאנּו ְמִטיִלין ְלתֹוכֹו  מֹו ׁשֶ ת ׁשְ ּבָ ְבִלין ֶאָחד ֵיׁש ָלנּו ְוׁשַ ּתַ

ל ְוֵריחֹו נֹודֵ  ן ָלנּו ֵהיֶמּנּו, ָאַמר לֹו ּכָ ף, ָאַמר לֹו ּתֵ

ת מֹוִעיל לֹו  ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ   .(שם)ַהְמׁשַ

ת ְואֹוֵמר ַוְיֻכּלּו ב' ַמְלֲאֵכי  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ל ַהּמִ יא) ּכָ

יִחין ְיֵדיֶהן ַעל ֹראׁשֹו  ין לֹו ָלָאָדם ַמּנִ ֵרת ַהְמַלּוִ ָ ַהׁשּ

  .(שבת קי"ט:)ֲעֹוְנָך  ְואֹוְמִרים לֹו ְוָסר
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ית  ת ִמּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ין לֹו ָלָאָדם ּבְ ֵרת ְמַלּוִ ָ יב) ב' ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

א ְלֵביתֹו ּוָמָצא  ּבָ ֶנֶסת ְלֵביתֹו ֶאָחד טֹוב ְוֶאָחד ַרע, ּוְכׁשֶ ַהּכְ

ַעת ַמְלָאְך טֹוב אֹוֵמר  תֹו ֻמּצַ ְלָחן ָערּוְך ּוִמּטָ לּוק ְוׁשֻ ֵנר ּדָ

ְך ּוַמְלָאְך ַרע עֹוֶנה ְיִהי ָרצֹון שֶׁ  ת ַאֶחֶרת ּכָ ּבָ ֵהא ְלׁשַ ּתְ

ְרחֹו  ַעל ּכָ   .(שם)ָאֵמן ּבְ

ת ְואֹוֵמר ַוְיֻכּלּו ַמֲעֶלה ָעָליו  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ל ַהּמִ יג) ּכָ

ית  ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ "ה ּבְ ף ְלַהָקּבָ ּתָ ה ׁשֻ ִאּלּו ַנֲעׂשֶ תּוב ּכְ ַהּכָ

  .(שם)

ׁשּו יד) ָאַמר ָלֶהם הַ  ַני ְלוּו ָעַלי ְוַקּדְ ָרֵאל ּבָ "ה ְלִיׂשְ ָקּבָ

י ַוֲאִני ּפֹוֵרַע  ת ַהּיֹום ְוַהֲאִמינּו ּבִ ַ   .(ביצה ט"ו:)ְקֻדׁשּ

ָנה  ָ ל ָאָדם ְקצּוִבים לֹו ֵמֹראׁש ַהׁשּ ל ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ טו) ּכָ

תֹות  ּבָ ּפּוִרים חּוץ ֵמהֹוָצאֹות ׁשַ   .(ביצה ט"ז.)ְוַעד יֹום ַהּכִ

ת טז) ְנשָׁ  ּבָ "ה ָלָאָדם ֶעֶרב ׁשַ ָמה ְיֵתָרה נֹוֵתן לֹו ַהָקּבָ

ת נֹוְטִלין אֹוָתּה ֵהיֶמּנּו  ּבָ   .(שם)ּוְלמֹוָצֵאי ׁשַ
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ד  ִתּקּוָנּה ִמּיָ ת ַאַחת ּכְ ּבָ ִרין ׁשַ ּמְ ָרֵאל ְמׁשַ יז) ִאּלּו ָהיּו ִיׂשְ

א  ִוד ּבָ ן ּדָ   .(ירושלמי תענית א א)ָהָיה ּבֶ

מֹו יח) ֹלא ּדֹוֶמה אֹור פָּ  ל ְימֹות ַהֹחל ּכְ ל ָאָדם ּכָ ָניו ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ הּוא ּדֹוֶמה ּבְ   .(ב"ר י"א, ב)ׁשֶ

ת  ּבָ ַ בֹוד ַלׁשּ "ה ִלְגֹנז ָהאֹוָרה ְוָחַלק ּכָ ׁש ַהָקּבָ ּקֵ   .(שם)יט) ּבִ

ת ָיַרׁש ֶאת ָהעֹוָלם  ּבָ ִמיַרת ׁשַ תּוב ּבֹו ׁשְ ֵאין ּכָ כ) ַאְבָרָהם ׁשֶ

כָּ  ה, ֲאָבל ַיֲעֹקב ׁשֶ ִמּדָ ת ָיַרׁש ֶאת ּבְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ תּוב ּבֹו ׁשְ

ה  ִמּדָ ּלֹא ּבְ   .(בראשית רבה י"א, ח)ָהעֹוָלם ׁשֶ

ת  ּבָ ַ ן זּוג ַלׁשּ ָרֵאל ִהיא ּבֶ ֶנֶסת ִיׂשְ (בראשית רבה י"א, כא) ּכְ

  .ט)

ת  ּבָ ַ ָרֵאל] ֶאת ַהׁשּ ֶנֶסת ִיׂשְ ַנִיְך [ּכְ ִלים ּבָ כב) ִאם ְמַקּבְ

(בראשית רבה מ"ו ִנְכָנִסים ָלָאֶרץ ְוִאם ָלאו ֵאין ִנְכָנִסין 

  .ז)
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כו

ָראּוי ֲאִפּלּו יֹום  ת ּכָ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ִרים ִיׂשְ ּמְ כג) ִאם ְמׁשַ

קּוָלה נֶ  ִהיא ׁשְ ה, ׁשֶ א, ָלּמָ ִוד ּבָ ן ּדָ ְצֹות ֶאָחד ּבֶ ל ַהּמִ ֶגד ּכָ

  .(שמות רבה כ"ה, ט"ז)

ת ֶנֶגד  ּבָ קּוָלה ׁשַ ְ ׁשּ תֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ׁשֶ כד) ָמִצינּו ּבְ

ְצֹות  ל ַהּמִ   .(שם)ּכָ

"ה  ֵזָרה ְוַהָקּבָ ת ּגֹוֵזר ּגְ ּבָ ַ ָאָדם ׁשֹוֵמר ֶאת ַהׁשּ ֵעת ׁשֶ כה) ּבְ

ָמּה    .(שם)ְמַקּיְ

ָבִרים ֵני ּדְ ְזכּות ׁשְ קֹום,  כו) ּבִ ִאים ִלְפֵני ַהּמָ ָרֵאל ִמְתַחּטְ ִיׂשְ

רֹות  ת ּוַמַעׂשְ ּבָ   .(תנחומא פרשת ראה)ׁשַ

ת  ּבָ ְזכּות ׁשַ א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ (ויקרא רבה כז) ֵאין ִיׂשְ

  .ג, א)

ׁש  ה ְמַקּדֵ א ְלטֹוָבְתָך, ַאּתָ ת ֶאּלָ ּבָ ַ י ְלָך ַהׁשּ כח) ֹלא ָנַתּתִ

ַמֲאָכל  ת ּבְ ּבָ ַ ה ֶאת ֶאת ַהׁשּ ה ּוִבְכסּות ָנִקי ּוְמַהּנֶ ּתֶ ּוְבִמׁשְ

ָכר  ָך ַוֲאִני נֹוֵתן ְלָך ׂשָ   .(אסתר רבה ז)ַנְפׁשְ
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כז

ת ִהְתִחיל ְמׁשֹוֵרר  ּבָ ל ׁשַ ְבחֹו ׁשֶ ָרָאה ָאָדם ׁשִ יָון ׁשֶ כט) ּכֵ

ַבח ּוִמְזמֹור  "ה ׁשֶ   .(קהלת רבה א ג)ָעֶליָה ְלַהָקּבָ

ת  ּבָ ְכבֹוד ׁשַ ֲעִנּיֹות, ּדִ ת ָעִדיף ֵמֶאֶלף ּתַ ּבָ בֹוד ׁשַ ל) ּכְ

ָנן  ַרּבָ אֹוַרְיָתא ְוַתֲעִנית ּדְ   .(תנחומא בראשית ג)ּדְ

ד  ְך ִלּמֵ ת ְזכּות ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּכָ ּבָ ד ׁשַ ּמֵ ּלִ ם ׁשֶ ׁשֵ לא) ּכְ

  .(תנחומא בראשית י)ַעל ַקִין 

ִלי ּלְ ִאם ִיְהֶיה לֹו לב) ְלִפיָכְך ֵאין ִמְתּפַ ת י"ח ׁשֶ ּבָ ׁשַ ן ּבְ

ָרֵאל ְוהּוא  רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂשְ ר ּבְ יתֹו ִנְזּכָ תֹוְך ּבֵ חֹוֶלה ּבְ

ה ְלֹעֶנג ְוִלְמנּוָחה ְוֹלא  ָ ָרֵאל ִלְקֻדׁשּ ָנה ְלִיׂשְ ת ִנּתְ ּבָ ַ ֵמֵצר ְוַהׁשּ

  .(שם וירא א)ְלַצַער 

ת ּבָ ַ ִתים יֹוְדִעין יֹום ַהׁשּ ם ַהּמֵ   .(שם תשא ל"ג) לג) ּגַ

קֹום  ִאין ִלְפֵני ַהּמָ ָרֵאל ִמְתַחּטְ ָבִרים ִיׂשְ ְזכּות ב' ּדְ לד) ּבִ

רֹות  ת ּוִבְזכּות ַמַעׂשְ ּבָ ְזכּות ׁשַ   .(שם ראה י"א)ּבִ
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כח

ת יֹוֵתר,  ּבָ ן נֹוֵדף, ּוְבׁשַ ל ַהּמָ ָכל יֹום ָהָיה ֵריחֹו ׁשֶ לה) ּבְ

בָּ  ָזָהב ּוְבׁשַ ָכל יֹום ָהָיה ְמֻצְלָהב ּכְ (מכילתא בשלח ת יֹוֵתר ּבְ

  .ט"ז)

"ה ָלֵתת  ת ָעִתיד ַהָקּבָ ּבָ ַ ֹמר ֶאת ַהׁשּ ְזּכּו ִלׁשְ לו) ִאם ּתִ

ַסח, ֲעֶצֶרת, ְוֻסּכֹות    .(שם)ָלֶכם ג' מֹוֲעִדים ּפֶ

ן ָלֶכם  "ה ִלּתֵ ת ָעִתיד ַהָקּבָ ּבָ ַ ֹמר ֶאת ַהׁשּ ְזּכּו ִלׁשְ לז) ִאם ּתִ

ָרֵאל, ע א, עֹוָלם ָחָדׁש, ו' ִמּדֹות טֹובֹות, ֶאֶרץ ִיׂשְ ֹוָלם ַהּבָ

ה  ה, ּוְלִוּיָ ֻהּנָ ִוד, ּכְ ית ּדָ   .(שם)ַמְלכּות ּבֵ

ְרָעֻנּיֹות,  ְצלּו ִמג' ּפֻ ּנָ ת ּתִ ּבָ ַ ֹמר ֶאת ַהׁשּ ְזּכּו ִלׁשְ לח) ִאם ּתִ

ין  יַח, ּוִמּיֹום ַהּדִ ל ָמׁשִ ל ּגֹוג ּוָמגֹוג, ּוֵמֶחְבלֹו ׁשֶ ִמּיֹומֹו ׁשֶ

דֹול    .(שם)ַהּגָ

ת ְמֻרָחק ִמן ָהֲעֵבָרה לט) ִמי שֶׁ  ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ ׁשַ   .(שם)ּמְ

ית  ֵראׁשִ ה ּבְ ל ַמֲעׂשֵ ֶנֶגד ּכָ קּול ּכְ ת ׁשָ ּבָ (מכילתא מ) יֹום ׁשַ

  .יתרו כ)

א  ת ָהעֹוָלם ַהּבָ ַ ת ֵמֵעין ְקֻדׁשּ ּבָ   .(שם תשא ל"א)מא) ׁשַ
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כט

ָרֵאל  ה ְלִיׂשְ ָ ת מֹוֶסֶפת ְקֻדׁשּ ּבָ ַ   .(שם)מב) ַהׁשּ

ל ַהמְ  ת מג) ּכָ ּבָ ַ ה ַהׁשּ ִאּלּו ָעׂשָ ת ּכְ ּבָ ַ ר ַהׁשּ ּמֵ   .(שם)ׁשַ

תּוב  ִתְקָנּה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ת ַאַחת ּכְ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ַהְמׁשַ מד) ּכָ

"ה ֶאת עֹוָלמֹו ַעד  ָרא ַהָקּבָ ּבָ תֹות ִמּיֹום ׁשֶ ּבָ ִאּלּו ׁשֹוֵמר ׁשַ ּכְ

ִתים  ְחיּו ַהּמֵ ּיִ   .(שם)ׁשֶ

ֵטָלה מִ  ת ּבְ ּבָ ְסרּו מה) ֵאין ׁשַ ּמָ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ָרֵאל, ְוֵכן ּבְ ׂשְ ּיִ

ָיָדן ְוֵאין  ם ּבְ ת ּוִמיָלה ִנְתַקּיֵ ּבָ גֹון ׁשַ ם ָעָליו ּכְ ָרֵאל ַנְפׁשָ ִיׂשְ

ִלין    .(שם)ִנּטָ

ְצֹות ֹלא ָעְמָדה ָלֶהם  ָרֵאל ִמן ַהּמִ לּו ִיׂשְ ְלּדְ ּדַ ּנִ יָון ׁשֶ מו) ּכֵ

ת  ּבָ א ְזכּות ׁשַ   ."ז)(מכילתא דרשב"י תשא יֶאּלָ

ִדים ָיִמים טֹוִבים  ֵהם ְמַכּבְ ְזכּות ׁשֶ ים ּבִ ֵני סּוְרָיא ַחּיִ מז) ּבְ

תֹות  ּבָ   .(פסיקתא רבתי כ"ג)ְוׁשַ

"ה נֹוֵתן לֹו  ת, ׁשֹוֵאל, ְוַהָקּבָ ּבָ ׁשַ ג ּבְ הּוא ִמְתַעּנֵ ל ׁשֶ מח) ּכָ

ֲאלֹוָתיו    .(פסיקתא רבתי כ"ג)ִמׁשְ
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ל

ם  ְמּתֶ ָבר ֶאָחד ִאם ִקּיַ רֹות, ֲאִפּלּו ּדָ ּבְ ל ַהּדִ ם ּכָ ְלּתֶ ּטַ מט) ּבִ

ת  ּבָ ַ ָבר, יֹום ַהׁשּ   .(שם כ"ח)ֲאִני סֹוֵלַח ָלֶכם, ְוֵאיֶזהּו ַהּדָ

תֹות ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו  ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ִין ּבְ ל ַהְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ נ) ּכָ

נֹוָתיו    .(פרקי דרבי אליעזר י"ח)ּוׁשְ

יִהּנֹם נ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ת ִנּצֹול ָאָדם ִמּדִ ּבָ ַ ְזכּות יֹום ַהׁשּ א) ּבִ

  .(שם י"ט)

"ה  ד ְלַהָקּבָ ִאּלּו הּוא ְמַכּבֵ ת ּכְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ נב) ּכָ

   (תנא דבי אליהו רבה כ"ו)

ת ֵאין  ּבָ ְזכּות ִמיָלה ְוׁשַ ּבִ "ה ִעם ַאְבָרָהם ׁשֶ נג) ִהְתָנה ַהָקּבָ

ָניו י   .(אגדת בראשית ל"ד)ֹוְרִדין ְלֵגיִהּנֹם ּבָ

ת ֲאִני ַמְרֶאה ָלֶכם ֵנרֹות  ּבָ ל ׁשַ ם ֵנרֹות ׁשֶ ַמְרּתֶ נד) ִאם ׁשְ

ל ִצּיֹון    .(ילקוט בהעלותך תשי"ט)ׁשֶ

ת  ּבָ יִהּנֹם ִנּדֹוִנין, ּוְבׁשַ ָנה יֹוְרֵדי ּגֵ ָ ל ְימֹות ַהׁשּ נה) ּכָ

ָדִרים ִנשְׁ  ַהּסְ ת ַעד ׁשֶ ּבָ ָלִמים ֵאיָנם ִנּדֹוִנים ּוְבמֹוָצֵאי ׁשַ

  .(ילקוט איוב תתקנ"ו)
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לא

לֹום שריא  ת ׁשָ ָתא ֻסּכַ ּבְ ד אתקדש יומא במעלא ׁשַ נו) ּכַ

ָעְלָמא    .(זוהר הקדוש בראשית מ"ח)ואתפריסת ּבְ

ל שיתא יּוָמא מתברכאן ִמּיּוָמא שביעאה  (זוהר נז) ּכָ

  .הקדוש שמות ס"ג)

ת  ַ עֹוָלם ְקֻדׁשּ ֹות ּבָ ת נח) ג' ְקֻדׁשּ ּבָ ת ׁשַ ַ "ה, ְקֻדׁשּ ַהָקּבָ

ָרֵאל  ת ִיׂשְ ַ   .(אותיות דרבי עקיבא ש)ּוְקֻדׁשּ

ת: ּבָ ִעְנַין ׁשַ דֹוׁש ּבְ ֶפר ֹזַהר ַהּקָ ן ִמּסֵ   ְלַהּלָ

ת  ּבָ ֲעֹבר ֲעֵליֶהם ׁשַ ּיַ יָדה ּתֹוָרה ׁשֶ ֵהָמה ִהְקּפִ ָאָדם ּוַבּבְ א) ּבָ

ִרית ִמיָלה ְלח ָיִמים, ּוְבֵהָמה ָאָדם ּבְ ָראּוי  ַאַחת, ּבָ

  .(ח"ג צ"א.)ְלַהְקָרָבה ַרק ְלַאַחר ח' ָיִמים 

ת  ּבָ ׁשַ   .(ח"ג צ"ד:)ב) ָהֱאמּוָנה ְקׁשּוָרה ּבְ

ֶזה  ת ֲאחּוִזים ֶזה ּבָ ּבָ ַ ה ִעם ַהׁשּ ָ ֻדׁשּ   .(ח"ג רנ"ד:)ג) ֵאׁש ַהּקְ

ין  יׁשִ ל ִסְטִרין ּבִ ת ֵמִגין ִמּכָ ּבָ (תקוני זוהר מז"ח ד) ׁשַ

  .קס"ח:)
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לב

ִרי ל ַהּבְ ת ה) ּכָ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ לּוי ּבְ   .(ח"א ה:)ָאה ָהְיָתה ּתָ

בּוַע  ָ ל ו' ְיֵמי ַהׁשּ ְרִכין ּכָ ת ִמְתּבָ ּבָ ׁשַ   .(ח"ב ס"ג:)ו) ּבְ

לּוִיים  ִביִעי ּתְ ְ ּיֹום ַהׁשּ ה ּבַ ַמּטָ ּלְ ַמְעָלה ְוׁשֶ ּלְ ָרָכה ׁשֶ ל ַהּבְ ז) ּכָ

   (ח"ב פ"ח.)

ָכל ָהעוֹ  ָרָכה ּבְ ִאים ּבְ ת ִמְתַמּלְ ּבָ ׁשַ   .(ח"ג צ"ד:)ָלמֹות ח) ּבְ

ד הוו  ִהְלָכָתן ִמּיָ ת ַאַחת ּכְ ּבָ ִמין ׁשַ ָרֵאל הוו ְמַקּיְ ט) ִאם ִיׂשְ

  .(תקוני זוהר תקון כ"א נ"ז.)ִנְגָאִלין 

ת  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ִרין ֵהם ּבְ יִהּנֹם ֻמְכּתָ ּגֵ ּבַ ִעים ׁשֶ י) ֲאִפּלּו ָהְרׁשָ

  .(זוהר חדש בראשית כ"ב.)ְוׁשֹוְקִטין ְונֹוִחין 

ּלֹו  ים ׁשֶ יִהּנֹם ְוֹלא ַהְמֻמּנִ ת ֵאינֹו ׁשֹוֵלט ֹלא ַהּגֵ ּבָ ׁשַ יא) ּבְ

  .(תקוני זוהר תקון כ"ד ס"ט:, וזוהר הקדוש ח"ב פ"ח: ק"ל.)

יִהּנֹם  ּגֵ ּבַ ִעים ׁשֶ ת ָנִחים ְרׁשָ ּבָ ׁשַ   .(ח"ג צ"ד:)יב) ּבְ

תֹות  ּבָ ֵלי ׁשַ יִהּנֹם ִלְמַחּלְ ּגֵ   .(ח"א י"ד:)יג) ָמקֹום ְמֻיָחד ּבַ
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ת  ּבָ ַ ל ַהׁשּ ת ְמַחּלֵ ּבָ ׁשַ ּבּוֵרי ֹחל ּבְ יו ּדִ (ח"ב יד) ַהּמֹוִציא ִמּפִ

  .ס"ג:, תקוני זוהר תקון מ"ח פ"ח:)

ה  ין ֹלא ְלַמְעָלה ְוֹלא ְלַמּטָ ת ֵאין ּדִ ּבָ ׁשַ   .(ח"ג רפ"ח:)טו) ּבְ

ים  יִנים ִנְכּפִ ל ַהּדִ ת ּכָ ּבָ ׁשַ   .(ח"ב פ"ח:)טז) ּבְ

ִכיָנתֹו  "ה ּוׁשְ ִלּבֹו ְלַהָקּבָ יָרה ּבְ ה ּדִ ָהָאָדם עֹוׂשֶ מֹו ׁשֶ יז) ּכְ

יָרה  "ה ֵמִכין לֹו ּדִ ן ַהָקּבָ תֹות, ּכֵ ּבָ ׁשַ רֹות ִעּמֹו ּבְ ּיּוְכלוּ ִלׁשְ ׁשֶ

א  עֹוָלם ַהּבָ   .(זוהר חדש תקון קל"ז)ּבָ

ה, ּוְלעֹוָלם ֵאין ַמְכִניִסין אֹוָתּה אֶ  ּלָ ת ִהיא ּכַ ּבָ א יח) ׁשַ ּלָ

ִפי ְראּוָיה ָלּה  ֶנת ִלְכבֹוָדּה ּכְ ִדיָרה ְמֻתּקֶ (זוהר חדש רות ּבְ

  .כ"ג:)

ת ֵיׁש ֵהיָכל ְמֻיָחד ֲעבּוָרם  ּבָ ׁשַ ה ּבְ (ח"ג יט) ָהָרִצים ִלְדָרׁשָ

  .רכ"ט:)



  חלק א'
  

לד

ָקאֹות ִלְכבֹוד  ּמֹוִציא ָהָאָדם ַעל ַמֲאָכִלים ּוַמׁשְ ֶ ל ַמה ׁשּ כ) ּכָ

ת הּוא ַמְלֶוה ֶאת  ּבָ ַ ְפֵלי ַהׁשּ "ה ַמֲחִזיר לֹו ּכִ "ה, ְוַהָקּבָ ַהָקּבָ

ְפַלִים    .(ח"ב רנ"ה.)ּכִ

ת מֹוִסיִפין לֹו  ּבָ ׁשַ ַמֲאָכִלים ְוַתֲענּוִגים ּבְ ל ַהּמֹוִסיף ּבְ כא) ּכָ

  .(תקוני זוהר מז"ח קנ"ה.)ְוָכל ַהּגֹוֵרַע ּגֹוְרִעין לֹו 

מְ  ִכיָנה ׂשִ ְ "ה ְוַהׁשּ ְמַחת ַהָקּבָ ת ִהיא ׂשִ ּבָ ַחת ֶעְליֹוִנים כב) ׁשַ

  .(ח"ג צ"ד:)ְוַתְחּתֹוִנים 

ִרים ּוְכָסתֹות  ה ּכָ ַכּמָ ה ָנָאה ּבְ ן ְמִסּבָ ת ָצִריְך ְלַתּקֵ ּבָ ׁשַ כג) ּבְ

ִית  ּבַ ׁש לֹו ּבַ ּיֵ ל ׁשֶ מֹות ִמּכָ   .(ח"ג רע"ב:)ְמֻרּקָ

ל ֻאּמֹות  ֵחרּות ִמּכָ ָרֵאל ֵהם ּבְ ת ְויֹום טֹוב ִיׂשְ ּבָ ׁשַ כד) ּבְ

עֹוָלם ָהעֹוָלם ְוֵאינָ  ֵצִרים ּבָ ל ַהּמְ (ת"ז מז"ח ם ְיֵרִאים ִמּכָ

  .קנ"ח:)

ָכל  ַער ְוֹרֶגז ְוֹדַחק ּבְ ל ַהּצַ ִחים ּבֹו ּכָ ּכָ ת ִנׁשְ ּבָ ַ כה) יֹום ַהׁשּ

"ה  ל ַהָקּבָ ִהּלּוָלא ׁשֶ י ִהיא יֹוָמא ּדְ   .(ח"ג צ"ה.)ָהעֹוָלם ּכִ
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ַפע ִמן יֹום הַ  ִלים ׁשֶ בּוַע ְמַקּבְ ָ ל ְיֵמי ַהׁשּ ת כו) ּכָ ּבָ ַ (ח"א ׁשּ

  .ע"ה:)

ת  ַ ת ִליֻרׁשּ ּבָ ַ כּו ִלְנֹחל ֶאת ַהׁשּ ּזָ ָרֵאל ׁשֶ ֵריֶהם ִיׂשְ כז) ַאׁשְ

  .(ח"ב ר"ז:)עֹוָלִמים 

ָריו  ת ַאׁשְ ּבָ ַ ד ֶאת ַהׁשּ ּזֹוֶכה ְלַכּבֵ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ כח) ַאׁשְ

א  עֹוָלם ַהּבָ ָריו ּבָ ה ְוַאׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ   .(ח"ב ס"ד. ר"ז.)ּבָ

"ה  כט) ָראּוי, ַהָקּבָ ֵלמּות ּכָ ׁשְ ת ּבִ ּבָ ַ ד ֶאת ַהׁשּ ָאָדם ְמַכּבֵ ׁשֶ ּכְ

ָאר"  ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ י ָאּתָ (ח"ב קֹוֵרא ָעָליו "ַעְבּדִ

  .ר"ט.)

ג אֹותֹו  ד אֹותֹו, ּוְמַעּנֵ ת ּוְמַכּבֵ ּבָ ַ ֹוֵמר ַהׁשּ ׁשּ ל ִמי ׁשֶ ל) ּכָ

" ל ַהָקּבָ בֹודֹו ׁשֶ ִביל ּכְ ׁשְ "ה נֹוֵתן לֹו ָמקֹום ּבִ ְך ַהָקּבָ ה, ּכָ

ְמנּוָחה ִמיִגיַעת ֶזה ָהעֹוָלם  (תיקוני זוהר ֹנַח ְלַמְעָלה ְוָנח ּבִ

  .תקון ע, קל"א.)



  חלק א'
  

לו

ִכיָנתֹו  "ה ּוׁשְ ה ַנַחת רּוַח ְלַהָקּבָ ָהָאָדם עֹוׂשֶ מֹו ׁשֶ לא) ּכְ

א  עֹוָלם ַהּבָ "ה ּוְלזּוָגתֹו ּבָ ה לֹו ַהָקּבָ ְך עֹוׂשֶ ת, ּכָ ּבָ ׁשַ (ז"ח ּבְ

  .בתיקונים קל"ז:)

ל ַהּתֹוָרה  ַלל ּכָ עֹוָלם ְוהּוא ּכְ נּוָחה ּבָ ת ִזְכרֹון ַהּמְ ּבָ לב) ׁשַ

  .(ח"ב צ"ב.)

בָּ  ׁשַ ְכֹתֶנת אֹור לג) ּבְ מֹות ּבִ ׁשָ ין ַהּנְ ׁשִ ת ְויֹום טֹוב ִמְתַלּבְ

  .(תיקוני זוהר בה"ק י"א.)

ְגָוִנים ָנִאים  ים ְלָבִנים אֹו ּבִ ת ֵיׁש ִלְלּבֹׁש ַמְלּבּוׁשִ ּבָ ׁשַ לד) ּבְ

  .(ז"ח יתרו נ"א.)

לה) ְלָכל ֶאָחד נֹוְתִנין לֹו ֶנֶפׁש ַהְיֵתָרה ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו 

תֹו    .ג משנה ברורה:)(ח"ּוִמּדָ

ל ִעְנְיֵני ֹחל ְוָכל  ִחים ּכָ ּכָ ָמה ְיֵתָרה ִנׁשְ לו) ַעל ְיֵדי ְנׁשָ

  .(ח"א מ"ח:)ַצַער ְוָצָרה 

ָמה ֶעְליֹוָנה,  ָמה ַאֶחֶרת, ְנׁשָ ת נֹוְתִנין ָלָאָדם ְנׁשָ ּבָ ׁשַ לז) ּבְ

א  ְגַמת עֹוָלם ַהּבָ ּה ּדֻ ֵלמּות ּבָ ל ׁשְ ּכָ ָמה ׁשֶ   .(ח"ב פ"ח:)ְנׁשָ
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ת לח) כ ּבָ ּנּוי ִלְכבֹוד ׁשַ ָעׂשּו ׁשִ שהסטרא אחרא רֹוֶאה ׁשֶ

ְלבּוׁש ּוַמֲאָכל, ֵאין ָלֶהם ְרׁשּות ְלִהְתָקֵרב  ָבר, ּבִ ָכל ּדָ ּבְ

  .(תיקוני זוהר תקון ר"א, נ"ז)

ִליָטה  ִליָטה לס"מ, ְוֵאין לֹו ׁשְ ת ְויֹום טֹוב ֵאין ׁשְ ּבָ ׁשַ לט) ּבְ

יִהּנֹם  ּגֵ   .(ח"ג רמ"ג)ּבַ

שֶׁ  ם מ) ּכְ "ה ֶאת ָהעֹוָלם ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַקּיֵ ָרא ַהָקּבָ ּבָ

ת  ּבָ ַ הּוא ַהׁשּ לֹום ׁשֶ ָרה ֲעֵליֶהם ׁשָ ָאה ְוׁשָ ּבָ   .(ח"ג קע"ו:)ַעד ׁשֶ

א הּוא  ְגַמת עֹוָלם ַהּבָ ת ּדֻ ּבָ (ח"א מ"ח, ז"ח. בראשית מא) ׁשַ

  .כ"א:)

ִמיָרה ְלַעם ַהּקֶֹדׁש  ְ ת ָמצּוי ַהׁשּ ּבָ ׁשַ   .ר"ה.) (ח"במב) ּבְ

ר  ה ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ְמׁשֹוְטִטין ְלָכאן ּוְלָכאן ְלַעּטֵ ּמָ מג) ּכַ

מֹות ַהְיֵתרֹות  ׁשָ ּנְ ָרֵאל ּבַ   .(ח"ב קל"ו.)ֶאת ִיׂשְ

ֲאלֹוָתם  "ה נֹוֵתן ָלֶהם ִמׁשְ ת ַהָקּבָ ּבָ ַ ִגים ֶאת ַהׁשּ מד) ַהְמַעּנְ

  .(תיקוני זוהר נ י"ח ל"ג:)



  חלק א'
  

לח

ינּור  ְנַהר ּדִ מה) ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוֵמד ְוֵאינֹו נֹוֵתן ְלִהּתֹוֵקד ּבִ

ָראּוי  ת ּכָ ּבָ מּו ֹעֶנג ׁשַ ּיְ ּקִ ל ֵאּלּו ׁשֶ   .(ח"ב רנ"ב:)ֶאת ּכָ

ל ֶעֶצב  ָרֵאל ּכָ ׂשְ ת ַמְלָאִכים ַמֲעִביִרים ִמּיִ ּבָ ַ א ַהׁשּ ּבָ ׁשֶ מו) ּכְ

ַעס ֶפׁש ְוָכל ּכַ   .(ח"ב רנ"ו.) ִויִגיָעה ּוְמִרירּות ַהּנֶ

"ה ְוָנַתן ָלֶהם  ֶהם ַהָקּבָ ָרָצה ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ֵריֶהם ִיׂשְ מז) ַאׁשְ

ִמים  ָאר ַהּיָ ְ ה ִמׁשּ ָ הּוא ְקֻדׁשּ ת ׁשֶ ּבָ ַ   .(ח"ב מ"ז.)ַהׁשּ

ְלָטה  ת ִראׁשֹוָנה ֹלא ׁשָ ּבָ ָרֵאל ׁשַ ְמרּו ִיׂשְ מח) ִאְלָמֵלא ׁשָ

ה ְוָלׁשֹון  ֶהם ׁשּום ֻאּמָ   .(ז"ח בשלח ל"ז:)ּבָ

ת ָהָיה אֹוֵמר מ ּבָ ׁשַ ֶרת ּבְ ָהָיה רֹוֶאה ִאּמֹו ְמַדּבֶ ׁשֶ ט) ר"ש ּכְ

ת הּוא ְוָאסּור  ּבָ ְתִקי ׁשַ א ׁשִ   .(ח"א ל"ב.)ָלּה ִאּמָ

ת זֹו רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ נ) ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ִנּתֹוְסָפה ָלָאָדם ּבְ

ֶכֶתר ָקדֹוׁש  יר ָלָאָדם ּבְ ֹוָרה ָעָליו ּוַמְכּתִ ׁשּ ְוהּוא ֵמאֹותֹו ׁשֶ

יִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא  ּדִ רֹות ַעל ַהּצַ ָעִתיד ִלׁשְ (ז"ח רּוַח ׁשֶ

  .בראשית כ"א:)
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ת ִמְצָוה ָלרּוץ  ּבָ ׁשַ (ז"ח נ"ח. נא) ִלְדַבר ִמְצָוה ֲאִפּלּו ּבְ

  .כ"ח.)

ל  ְבחֹו ׁשֶ מֹו ׁשִ "ה ּכְ ַבח ְוִקּלּוס ִלְפֵני ַהָקּבָ נב) ֵאין ְלָך ׁשֶ

ֶאָחד,  ִחין לֹו ּכְ ּבְ ם ְמׁשַ ּלָ ְחּתֹוִנים ּכֻ ת, ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ ּבָ ׁשַ

ַח לֹו  ּבֵ ׁש ְמׁשַ ת ַמּמָ ּבָ ַ ל ַהׁשּ (זוהר חדש ַוֲאִפּלּו יֹומֹו ׁשֶ

  .בראשית כ"ב.)

י ָטן ְוֵאין ַמּזִ ָתא נג) ֵאין ׂשָ ּבְ ׁשַ יֹוָמא ּדְ יט ּבְ ּלִ (ח"ג ק ׁשַ

  .רע"ג.)

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים  ּבָ ָכל ׁשַ ָרֵאל ּבְ ׂשְ ִכיָנה ִמּיִ נד) ֹלא ָזָזה ׁשְ

ֹחל  ת ּדְ ּבָ ׁשַ   .(ח"ג קע"ט:)ַוֲאִפּלּו ּבְ

ת ְויֹום טֹוב  ּבָ ִכיָנה ׁשֹוֶמֶרת ְלׁשֹוְמֵרי ׁשַ ְ (ח"ג נה) ַהׁשּ

  .קע"ט:)

מֹו שֶׁ  ת ׁשְ ּבָ "ה נּו) ׁשַ   .(ח"ב פ"ח:)ל ַהָקּבָ



  חלק א'
  

מ

ְמָחה  ׂשִ ת ּבְ ּבָ ַ ל ַהׁשּ ְמָחה ּוְמַקּבֵ ׂשִ ָאָדם ִנְכָנס ְלֵביתֹו ּבְ ׁשֶ נז) ּכְ

ִכיָנה אֹוֶמֶרת ֶזה  ְ ָעה ַהׁשּ ְמָחה, אֹוָתּה ׁשָ ׂשִ ּתֹו ּבְ ְוהּוא ְוִאׁשְ

י הּוא  ּלִ   .(זוהר חדש אחרי ס.)ׁשֶ

שַׁ  ל ָמקֹום ּבְ ֹחל ִמּכָ ְמָחה נח) ִאם הּוא ָעֵצב ּבְ ׂשִ ת ִיְהֶיה ּבְ ּבָ

  .(תיקוני זוהר ת"ק כ"א. נ"ז.)

ה ָהָאָדם ֵאין טֹוב ָלָאָדם  עֹוׂשֶ ים טֹוִבים ׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ נט) ִמּכָ

ְמָחה  ּתֹות ּוְלַהְראֹות ׂשִ י ִאם ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ ֶמׁש ּכִ ֶ ַחת ַהׁשּ ּתַ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים  ּבָ ׁשַ   .(ח"ב רנ"ה.)ּבְ

ת ס) ֲאִפּלּו ָהְרשָׁ  ּבָ ׁשַ מּוִרים ֵהם ּבְ יִהּנֹם ׁשְ ּגֵ ּבַ (ח"א ִעים ׁשֶ

  .מ"ח.)

תּוִחין  ָעִרים ּפְ ְ ל ַהׁשּ ת ּכָ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ   .(ח"א ע"ה:)סא) ּבְ

ת יֹוֵתר  ּבָ ׁשַ ּתֹוָרה ּבְ עֹוְסִקים ּבַ ל ֵאּלּו ׁשֶ ֵריֶהם ׁשֶ סא) ַאׁשְ

ִמים  ָאר ַהּיָ ְ  .(ח"ג ע"ד.)ִמׁשּ

ל הַ  ַלל ּכָ ת הּוא ּכְ ּבָ ּתֹוָרה, ְוָכל סֹודֹות ַהּתֹוָרה ּבֹו סב) ׁשַ

ל ַהּתֹוָרה  ִקּיּום ּכָ ת ּכְ ּבָ לּוִיים, ְוִקּיּום ׁשַ   .(ח"ב צ"ב)ּתְ
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מא

ת  ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ּה, ְוַהׁשּ ּלָ ָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ ת ּכְ ּבָ קּוָלה ׁשַ סג) ׁשְ

ל ַהּתֹוָרה  ִאּלּו ׁשֹוֵמר ּכָ   .(ח"ב מ"ז. קנ"א.)ּכְ

תֹות  ּבָ ׁשַ "ה סד) ַהֲחָרטֹות ּדְ ְוָיִמים טֹוִבים ֲחׁשּוִבים ְלַהָקּבָ

ִמים  ׂשָ ל ִמיֵני ּבְ   .(ח"ג רמ"ג.)יֹוֵתר ִמּכָ

ת ָמצּוי  ּבָ ת ׁשַ ְסֻעּדַ ל ָהֱאמּוָנה ּבִ   .(ח"ג רפ"ח:)סה) ּכָ

ֶלְך  ֵני ַהּמֶ ֵהם ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ִרים ִיׂשְ ת ִנּכָ ּבָ ת ׁשַ ְסֻעּדַ (ח"ב סו) ּבִ

  .פ"ח:)

ל ִישְׂ  ת ׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ל ַהּגֹוִים סז) ְסֻעּדַ (ח"ב ָרֵאל הּוא ְוֹלא ׁשֶ

  .פ"ח:)

תֹות ַמְכִניִסין  ּבָ ׁשַ ֵני ָאָדם ּבְ ִרים ּבְ ַסּדְ ּמְ ְלָחנֹות ׁשֶ ֻ ל ַהׁשּ סח) ּכָ

ְלָחנֹו  ר ׁשֻ ל ָהָאָדם ֲאׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ֵהיָכל ֶאָחד, ְוַאׁשְ אֹוָתן ּבְ

ִפי ּכֹחֹו  ָראּוי, כ"א ּכְ ה ּכָ ֹלא ּבּוׁשָ ם ּבְ   .(ח"ב ר"ד.)ִנְרֶאה ׁשָ

"ה ׁשֹוֵאל  מֹות עֹולֹות ְוַהָקּבָ ׁשָ ת ַהּנְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ סט) ּבְ

ֶזה ָהעֹוָלם  ּתֹוָרה ּבְ ם ּבַ ּתֶ ׁשְ ם, ַמה ִחּדַ   .(ח"ג קע"ג.)ְלֻכּלָ



  חלק א'
  

מב

ב ְוֹלא ְלַהְראֹות  ָרֵאל ְלִהְתַעּכֵ ת ְצִריִכין ִיׂשְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ע) ּבְ

ת  ּבָ ַ ִאּלּו ּדֹוֲחִקים ֶאת ַהׁשּ   .(ח"ב ר"ז.)ּכְ

עֹוָלם,  ת ָהרּוחֹות יֹוְצאֹות ּוְמׁשֹוְטטֹות ּבָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ עא) ּבְ

ָגִעים  ל ּפְ יר ׁשֶ נּו ׁשִ ּקְ ן ּתִ ִביל ּכֵ   .(ח"א מ"ח.)ּוִבׁשְ

ִביל  ׁשְ ָרֵאל ְוהּוא ַרחּום, ּבִ ת ּפֹוְתִחין ִיׂשְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ עב) ּבְ

ין חֹוֵזר ִלְמקֹומֹו  ַהּדִ   .(ח"ב ר"ז:)ׁשֶ

ֵצל ע ּנָ ּנִ ֵדי ׁשֶ ת ֵיׁש ָלנוּ לֹוַמר ִויִהי ֹנַעם ּכְ ּבָ ַ ּיֹוֵצא ַהׁשּ ׁשֶ ג) ּכְ

ִעים  ל ָהְרׁשָ   .(ח"א קצ"ז:)ֵמאֹותֹו ָהֹעֶנׁש ׁשֶ

ּבּור  יַע ַהּצִ ִהּגִ ת ֶטֶרם ׁשֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ר ּבְ ְדִליק ַהּנֵ ּמַ עד) ִמי ׁשֶ

ה ָקדֹוׁש ּגֹוֵרם ְלֵאׁש ַהגֵּ  ל ְוַאּתָ ה ׁשֶ ָ ְדַלק ִלְקֻדׁשּ ּיֻ יִהּנֹם ׁשֶ

י ֵאין  ִלין אֹותֹו, ּכִ יִהּנֹם ְמַקּלְ ּגֵ ּבַ ִעים ׁשֶ ֶטֶרם ְזַמּנֹו ְוָהְרׁשָ

ָרֵאל  ילּו ִיׂשְ ִהְבּדִ ת ַעד ְלַאַחר ׁשֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ר ּבְ ְלַהְדִליק ַהּנֵ

ת  ּבָ ַ ת ַהׁשּ ַ י ַעד ָאז ֲעַדִין ְקֻדׁשּ ה ְוַעל ַהּכֹוס, ּכִ ִפּלָ ּתְ ּבַ

ה ׁשֹוֵלט, ֲאבָ  ָ ֻדׁשּ ּבּור אֹוְמִרים ַהּקְ ַהּצִ ין ַעד ׁשֶ ל ִאם ַמְמּתִ

ין  יִקין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהּדִ ִעים ַמְצּדִ ה ָקדֹוׁש ָאז ָהְרׁשָ ל ְוַאּתָ ׁשֶ
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מג

ן ְלָך  ל ְוִיּתֶ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ (ח"א ּוְמָבְרִכין ְלאֹותֹו ָאָדם ּבְ

  .י"ד:)

מֹות עֹולֹות ּומִ  ׁשָ ת ַהּנְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֲעָטרֹות עה) ּבְ רֹות ּבַ ְתַעּטְ

  .(ח"ב צ"ח.)ְקדֹוׁשֹות ְלַמְעָלה 

דֹול ִנְכָנס ָלֲעבֹוָדה ַאַחר  ֵאין ּכֵֹהן ּגָ ת ׁשֶ ּבָ דֹוָלה ׁשַ עו) ּגְ

ת  ּבָ ַ ֲעֹבר ָעָליו ַהׁשּ ּתַ יָחתֹו ַעד ׁשֶ (מדרש המובא באור ְמׁשִ

עולם שבסוף ספר ראשית חכמה, וכן כתב הרמב"ם להלכה 

  ."ד הלכה י"ג)הלכות כלי המקדש פ

ים טֹוִבים  ֲעׂשִ ָרֵאל ִמּמַ לּו ִיׂשְ ְלּדְ ְתּדַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ת ׁשֶ ּבָ דֹוָלה ׁשַ עז) ּגְ

ת  ּבָ א ְזכּות ׁשַ   .(שם)ֹלא ָעְמָדה ָלֶהם ֶאּלָ

ַנת ְנָפׁשֹות  ֵני ַסּכָ א ִמּפְ ֵאיָנּה ִנְדֵחית ֶאּלָ ת ׁשֶ ּבָ דֹוָלה ׁשַ עח) ּגְ

  .(שם)

ת ַמֲחִזיִרין ְלִישְׂ  ּבָ ׁשַ ה עט) ּבְ ל ַנֲעׂשֶ ָתִרים ׁשֶ ֵני ּכְ ְ ָרֵאל ַהׁשּ

ַמע  (מדרש מובא ברמתים צופים על תנא דבי אליהו ְוִנׁשְ

  .זוטא ח"ב אות י"ב)



  חלק א'
  

מד

ֵדהּו  תֹוְך ׂשָ ֶרץ ּבְ ְפְרָצה לֹו ּפֶ ּנִ ָחִסיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ פ) ַמֲעׂשֶ

ת הּוא ְוִנְמַנע אֹותוֹ  ּבָ ַ ׁשּ ר ׁשֶ  ְוִנְמַלְך ָעָליו ְלָגְדָרּה ְוִנְזּכַ

ה  ּנָ ה לֹו ֵנס ְוָעְלָתה ּבֹו ָצָלף ּוִמּמֶ ָרּה, ְוַנֲעׂשָ ּדְ ָחִסיד ְוֹלא ּגִ

יתֹו  י ּבֵ ְרָנָסתֹו ּוַפְרָנַסת ַאְנׁשֵ   .(שבת ק"ג:)ָהְיָתה ּפַ

ם ַעד מֹוָצֵאי  ַפת ַהּיָ ת ַעל ׂשְ ּבָ ׁשַ ֹוֵבת ּבְ ׁשּ ג ׁשֶ פא) ֵיׁש ּדָ

ַת"י  ּבְ ג ׁשַ ם ַהּדָ ת, ְוׁשֵ ּבָ   .(ס התגין)ׁשַ

ת ְוֹראׁש ֹחֶדׁש  פב) ּבָ ׁשַ יִהּנֹם ׁשֹוֵבת ּבְ (פסיקתא הובא אֹור ּגֵ

  .בתוספות ומרדכי פרק ער"פ)

יִהּנֹם, ְוֹלא  ּגֵ ִעים ְמנּוָחה ּבַ ת ֵיׁש ָלְרׁשָ ּבָ ַ ָכל יֹום ַהׁשּ פג) ּבְ

י  ִ ׁשּ ִ ת ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ ֶכֶתר ׁשַ יִרים אֹוָתם ּבְ ְכּתִ ּמַ א ׁשֶ עֹוד ֶאּלָ

גֵּ  ן ִנּדֹוִנים ּבַ ּמָ ִצינּו ּבַ ּמָ מֹו ׁשֶ ִכְפַלִים ּכְ (מדרש מובא יִהּנֹם ּבְ

  .בעונג שבת, ותענוג שבת)

ת  ּבָ ׁשַ ֵני ַרּבֹו ּבְ ל ּפְ ב ָאָדם ְלַקּבֵ (ראש השנה ט"ז: פד) ַחּיָ

  .סוכה כ"ז)
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מה

תּוב ַעל  כ"ח ְמקֹומֹות ִהְזִהיר ַהּכָ פה) ר' ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ּבְ

ת  ּבָ ַ ות לבית דוד, בית ד' שער (מדרש מובא בספר כסאַהׁשּ

  .כ"ג)

ה  ת ִמְקָרא מּוָעט ַוֲהָלָכה ְמֻרּבָ ּבָ   .(חגיגה י:)פו) ִהְלכֹות ׁשַ

ֹמר  ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ַהׁשּ ן יֹומֹו ַחי ְמַחּלְ ינֹוק ּבֶ פז) ּתִ

ִלין ָעָליו,  ָרֵאל ֵמת ֵאין ְמַחּלְ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ה, ּדָ תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ

יוָ  ְצֹות ּכֵ ֵטל ִמן ַהּמִ ת ָאָדם ּבָ ּמֵ   .(שבת קנ"א:)ן ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ר חֹוִלים ּבְ ירּו ְלַנֵחם ֲאֵבִלים ּוְלַבּקֵ י ִהּתִ ֹקׁשִ פח) ּבְ

  .(שבת י"ב:)

ב ִמיָתה  ַבת ַחּיָ ָ ׁשּ   .(סנהדרין נ"ח:)פט) ַעּכּו"ם ׁשֶ

א  ּבָ ִבין ּוְמִסיִחין ֶזה ִעם ֶזה, ִמי ׁשֶ צ) ֶמֶלְך ּוַמְטרֹוָנה יֹוׁשְ

ָרֵאל  ין ִיׂשְ ת ּבֵ ּבָ ַ ְך ַהׁשּ ב ִמיָתה, ּכָ יֵניֶהם ַחּיָ ּוַמְכִניס ַעְצמֹו ּבֵ

יֵניֶהם  א ּוַמְכִניס ַעְצמֹו ּבֵ ּבָ ל ַעּכּו"ם ׁשֶ "ה, ְלִפיָכְך ּכָ ְוַהָקּבָ

ל ָעָליו ָלמוּ  ּלֹא ִקּבֵ ב ִמיָתה ַעד ׁשֶ (מדרש רבה דברים ת ַחּיָ

  .פ"א)
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מו

ְמָרּה  ת ְלׁשָ ּבָ "ה ָנַתן ָלָאָדם ִמְצַות ׁשַ (מ"ר בראשית צא) ַהָקּבָ

  .ט"ז.)

ד ְזכּות ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוַעל ַקִין  ת ִלּמֵ ּבָ ַ (פרקי צב) ַהׁשּ

  .דרבי אליעזר י"ט, תנחומא בראשית)

נִּ  ת ֹקֶדם ׁשֶ ּבָ ַ ַמר ַיֲעֹקב ַהׁשּ ן צג) ׁשָ (מדרש רבה בראשית ּתַ

  .פרשה ע"ט)

ת ָיַרׁש ֶאת ָהעֹוָלם  ּבָ ִמיַרת ׁשַ תּוב ּבֹו ׁשְ ּכָ צד) ַיֲעֹקב ׁשֶ

ה  ִמּדָ ּלֹא ּבְ   .(מדרש רבה בראשית י"א)ׁשֶ

ָנה  ּלֹא ִנּתְ ת ַעד ׁשֶ ּבָ ַ ַמר ַהׁשּ (מדרש רבה במדבר צה) יֹוֵסף ׁשָ

  .פרשה י"ד תנא דבי אליהו רבה פרק כ"ו)

ת צו) ָהָאבֹות  ּבָ ַ ְמרּו ַהׁשּ (מדרש מובא בספר חמדת צבי, ׁשָ

  .דברי יוסף, יסוד התורה, תענוג שבת)

גֹו  ִפי ּכֲֹחָך, ְלַעּנְ דֹו ּכְ ת ְלַכּבְ ּבָ ֹעֶנג ׁשַ ִני ֱהֵוה ָזִהיר ּבְ צז) ּבְ

י ִאם יֹוֵתר  ָעִני, ּכִ ים ַעְצְמָך ּכְ ׂשִ ה, ַאל ּתָ ּתֶ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ּבְ

ְדָבֶריָך  ית, ֶוֱהֵוה ָזִהיר ּבִ ִליׁשִ ְ ה ַהׁשּ ֻעּדָ ּסְ ֵהר ּבַ ָך, ְוִהּזָ ִמיָכְלּתְ
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ת, כִּ  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ּבֹון ּבְ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ י ַעל ַהּכֹל ַאּתָ

  .(צוואת ר' אליעזר הגדול אֹות ל)

ת  ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ א ׁשֶ ל עֹוָלם ַהּבָ ים ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ת הּוא ֶאָחד ִמׁשּ ּבָ צח) ׁשַ

  .(אותיות דרבי עקיבא אות א)

ת ּוִמיָלה ֵאין יֹוְרִדין ְלֵגיִהּנֹם  ּבָ ְזכּות ׁשַ (אגדת צט) ּבִ

  .ית פרק ל"ד)בראש

ת  ּבָ ׁשַ ר ּבְ ְתָלׁש ִמן ַהְמֻחּבָ ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת ֵמַהּנִ ק) ֵיׁש יֹוָנה ׁשֶ

  .(יעב"ץ בבית מידות עליית הטבע)

ה  ׁשָ ּבָ ֶמׁש ִמְתָקֵרב ַלּיַ ֶ בֹוא ַהׁשּ ת ּכְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ג ׁשֶ קא) ֵיׁש ּדָ

ֲחָרבֹות  קֹומֹו, ְוַאף ִאם ִיְפְצעּוהּו ּבַ ּוְרָמִחים ְוֵאינֹו ָזז ִמּמְ

קֹום  ק ֵמאֹותֹו ַהּמָ י ֶנְעּתָ ְלּתִ   .(שם)ּבִ

ת ָעָליו ְואֹוֵמר ֱאֶמת  ּבָ (ירושלמי קב) ַעם ָהָאֶרץ ֵאיַמת ׁשַ

  .דמאי פרק ד מגן אברהם)
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ת, ְוֵהם  ּבָ ַ לּו ֶאת ַהׁשּ ּלֹא ְיַחּלְ ה ׁשֹוְמִרים ׁשֶ קג) מינה מׁשֶ

ׁש    .(ספרי במדבר ט"ו)ָמְצאּו ַהְמקֹוׁשֵ

א ִלְפֵני ָחָכם קד) ֶאָחד  ְסּפֹו, ּבָ א ּכַ ת ְוָהָיה נֹוׂשֵ ּבָ ל ׁשַ ִחּלֵ

ק  ֶסף, אֹו ׁשִֹוי ַחּלֵ ׁשּוָבה, ָאַמר ִלי ַהּכֶ ְלהֹורֹות לֹו ּתְ

ל ְצָדָקה  ים ְלַקּבֵ ׁשִ ּיְ ְתּבַ ּמִ ים ׁשֶ   .(ס"ח קפ"א)ַלֲעִנּיִ

ת ִסיָמן  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת ִסיָמן ָיֶפה לֹו, ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ קה) ֵמת ּבְ

  .(כתובות ק"ג:)ַרע לֹו 

ה  ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ְזכּות ִמְצֹות ׁשֶ ִעיר" ּבִ ה ּבָ רּוְך ַאּתָ קו) "ּבָ

ת  ּבָ ִעיר, ַהְדָלַקת ֵנר ׁשַ   .(ילקוט שמעוני דברים כ"ח)ּבָ

ִהיא ֲחִביָבה  ָלאָכה ׁשֶ ּה ַהּמְ ָאסּור ּבָ ת ׁשֶ ּבָ ַ דֹוָלה ַהׁשּ קז) ּגְ

  .(מדרש תנאים דברים ה)ְלָפָניו 

ל  ב קח) ּכָ ַמַעת ְוזֹוֶכה ְויֹוׁשֵ תֹו ִנׁשְ ִפּלָ ת ּתְ ּבָ ַ ג ַהׁשּ ַהְמַעּנֵ

ל ַמְעָלה  יָבה ׁשֶ יׁשִ   .(שם)ּבִ

ְכָחה  ִ ל ַהׁשּ ת ְלַבּטֵ ּבָ ַ "ה ָנַתן ַהׁשּ (מדרש מובא בספר קט) ַהָקּבָ

  .שמנה לחמו, דרוש א לשבת)
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ְמֶרָך"  ְזכּות ָזכֹור, "ְוִיׁשְ ת ּכֲֹהִנים "ְיָבֶרְכָך" ּבִ ִבְרּכַ קי) ּבְ

מֹור  ְזכּות ׁשָ   .(מדרש מובא בזכרון מנחם אות תל"ט)ּבִ

ל  ָנֵקל ְלַקּבֵ ת ְיֵמי ַהֹחל יּוַכל ּבְ ׁשֶ ׁשֵ ׁש ַעְצמֹו ּבְ קיא) ַהְמַקּדֵ

ת  ּבָ ת ׁשַ ַ   .(יוסף לחוק פרשת תולדות יום ו')אֹור ְקֻדׁשּ

ת ְוַנְפׁשֹו ְמֻלְכֶלֶכת ְמֹזֶהֶמת קיב ּבָ ל אֹור ׁשַ א ְלַקּבֵ ) ַהּבָ

ָמה ׁשֹוֵלט ּבֹו  ׁשָ ְתֵמי ֲעֹונֹוָתיו ֵאין אֹור ַהּנְ   .(שם)ּכִ

יֹוֵתר,  ת ְצִריָכה ֵאָליו ּבְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ׁשּוָבה, ׁשְ ַעל ּתְ קיג) ּבַ

ִכיָנה ְודֹוחֶ  ְ ת ִניצֹוץ ֵמַהׁשּ ּבָ ׁשַ ְך ָעָליו ּבְ ִנְמׁשָ ה הסטרא ּדְ

נּו ַנְפׁשֹו  ּקְ ת ִנּתַ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ִבׁשְ ִקְרּבֹו, ְוִנְמָצא ּדְ ּבְ אחרא ׁשֶ

  .(יוסף לחוק בשלח יום ו)ְוגּופֹו 

ת  ּבָ ׁשַ אֹוֵכל ּבְ ָמה ׁשֶ ן ּבְ ַכּוֵ ּיְ ׁשּוָבה ָצִריְך ׁשֶ ַעל ּתְ קיד) ּבַ

ַרְך, ְוהּוא  ם ִמְצֹוָתיו ִיְתּבָ ת ְלַקּיֵ ּבָ ַ ג ַהׁשּ הּוא ְלַעּנֵ ר ׁשֶ ִעּקָ

ת,  ּבָ ָכל ׁשַ ִדיר ּבְ ה ּתָ ׁשּוָבה, ְוָכָכה ַיֲעׂשֶ ה ּתְ דֹול ְלעֹוׂשֶ ּגָ

ה  ָ ֻדׁשּ ֵבק ֶאל ַהּקְ ֶצר ָהַרע, ְוִלּדָ ה ְלִהְתַרֵחק ִמּיֵ ְוהּוא ְסֻגּלָ

  .(שם)
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ה,  ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה, ּדִ ַמֲחׁשָ ִהְלָכתֹו ּבְ ת ּכְ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ קטו) ַהׁשּ

אי ֲאִפּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה זָ  דֹור ֱאנֹוׁש מֹוֲחִלין לֹו, ּוְבַוּדַ ָרה ּכְ

ם  ִאּלּו ִקּיֵ ִרית ּוַמֲעִלים ָעָליו ּכְ ַגם ַהּבְ ן ּפְ ּמֹוִעיל ְלַתּקֵ ׁשֶ

ּבּור ֹחל, ְוַקל  ֵהר ִמּדִ ּה, ּוְביֹוֵתר ָצִריְך ִלּזָ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּכָ

ת ְוֹיאַכל ִלְכבוֹ  ּבָ ַ ג ַהׁשּ ּבּור ָאסּור, ִויַעּנֵ ת ָוֹחֶמר ּדִ ּבָ ד ׁשַ

ת, ְוִלְקּבַֹע ִלּמּוד  ּבָ ַ ת ִלְכבֹוד ַהׁשּ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ְוָקא, ְוִלְלּבֹׁש ּבִ ּדַ

ּתֹוָרה, ְוִאם  א ַלֲעֹסק ּבַ ת ֶאּלָ ּבָ ַ ן ַהׁשּ י ֹלא ִנּתַ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ּבְ

ְפַגם  ר ָחָטא ּבִ ה ִנְמָחִלים ֲעֹונֹוָתיו, ּוִבְכָלל ֲאׁשֶ ָכה ַיֲעׂשֶ ּכָ

ב ְורָ  ִרית, ְוׁשָ   .(שם משפטים יום ו)ָפא לֹו ַהּבְ

ת ּוְמָנעֹו  ּבָ ַ ל ַהׁשּ א ְלַחּלֵ ּבָ ׁשֶ נֹו ּכְ ר ֶאת ּבְ קטז) ִאם ָאָדם ְמַיּסֵ

ן,  ל ָאִביו ַעל ַהּבֵ ן מֹוָראֹו ׁשֶ "ה ִיּתֵ ֵמֲעׂשֹות ֲעֵבָרה, ַהָקּבָ

ֹמרּו  ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ יָראּו, ְוֶאת ׁשַ ְלָכְך ָסַמְך ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ

  .אות א)(ס"ח 

ת  ּבָ ַ ָרֵאל הּוא ַמְלַאְך יֹום ַהׁשּ (סודי רזא דף מגן קיז) ִיׂשְ

  .אברהם ע"ב)
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ָכל יֹום ְויֹום ָאָדם  ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ת ֶאָחד ֵמֵעֵדי ִיׂשְ ּבָ ַ קיח) ַהׁשּ

ה ְלָהִעיד  הּוא עֹוׂשֶ ְצֹות ׁשֶ "ה ּוָבִאין ַהּמִ ִנּדֹון ִלְפֵני ַהָקּבָ

ֲעדֹו  ש תנחומא מובא במבוא התנחומא (מדרָעָליו ּוְלַהְמִליץ ּבַ

  .להרש"ב דף ע"ח)

ת, ִלְרֹחץ  ּבָ ַ ֵהא זֹוֵכר ֶאת יֹום ַהׁשּ ּתְ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ קיט) ֲעׂשֵ

ת, ְוִלְקֹרא  ּבָ ן ֹעֶנג ׁשַ ָגִדים, ּוְלַתּקֵ ת, ְוִלְלּבֹׁש ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ

ת  ּבָ ׁשַ ָבִרים ַהּנֹוֲהִגים ּבְ   .(ס"ח מכת"י פארמא אֹות א)ּדְ

ֲעֹון קכ) בַּ  קֹוָמם, ּבַ ָרֵאל ּגֹוִלין ִמּמְ ָבִרים ִיׂשְ ָרה ּדְ ֲעֹון ֲעׂשָ

ת  ּבָ   .(מבוא הנספחים לספר אליהו זוטא צ"ד ח.)ִחּלּול ׁשַ

ץ  ת ֲאִני ְמַקּבֵ ּבָ ַ ם ֶאת ַהׁשּ ַמְרּתֶ "ה ִאם ׁשְ קכא) ָאַמר ַהָקּבָ

ֻלּיֹוֵתיֶכם    .(שאלתות פרשת בראשית)ּגָ

נֵ  ִהיר ּבְ ַהּזָ מֹו ׁשֶ ת זֹוֶכה ְלָבִנים ֲחָכִמים, הכי קכב) ּכְ ּבָ ר ׁשַ

ים  ֲהַדּסִ ִהיר ּבַ י ַהּזָ   .(מהרש"א בח"א שבת)ַנּמֵ

ת ֲאִני ַמְרֶאה ָלֶכם ֵנרֹות  ּבָ ם ֵנרֹות ׁשַ ַמְרּתֶ קכג) ִאם ׁשְ

ה  ל ַחּמָ אֹוָרּה ׁשֶ ל ִצּיֹון, ְוֵאיִני ַמְצִריְך ָלֶכם ִלְראֹות ּבְ ׁשֶ
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ְכבֹוִדי ֲאִני ֵמִאיר  א ּבִ ֱאַמר "ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֶאּלָ ּנֶ ָלֶכם ׁשֶ

ֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ְוגֹו' ְוָהָיה ְלָך ד' ְלאֹור עֹוָלם",  ֶ עֹוד ַהׁשּ

ת  ּבָ ׁשַ ֵהן ַמְדִליִקין ּבְ רֹות ׁשֶ ְזכּות ַהּנֵ ה ּבִ ְך ָלּמָ (ילקוט ְוָכל ּכָ

  .ריש בהעלותך)

ת ְואֹוֵמר ַוְיֻכּלּו ַמֲעֶלה ָעָליו  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ קכד) ַהּמִ

ית,  ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ "ה ּבְ ף ְלַהָקּבָ ּתָ ה ׁשֻ ִאּלּו ַנֲעׂשֶ תּוב ּכְ ַהּכָ

יִחין ְיֵדיֶהן ַעל  ין לֹו ָלָאָדם ַמּנִ ֵרת ַהְמַלּוִ ָ ֵני ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּוׁשְ

ר" ֹראׁשֹו ְואֹוְמִרים לֹו "ְוָסר עֲ  ֻכּפָ אְתָך ּתְ (שבת ֹוֶנָך ְוַחּטָ

  .קי"ט)

תֹות ַמֲאִריִכין לֹו  ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ִין ּבְ ל ַהְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ קכה) ּכָ

ים ָלעֹוָלם  נֹות ַחּיִ ה ְויֹוִסיפוּ לֹו ׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ נֹוָתיו ּבָ ָיָמיו ּוׁשְ

א    .(פדר"א פי"ח)ַהּבָ

ִקּדּוׁש ַהּיֹום זֹוֶכה וּ  ִהיר ּבְ ְרֵבי ַיִין קכו) ַהּזָ א ּגַ (שבת ְמַמּלֵ

  .כ"ג:)
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ה ֶהֱאַרְכּתָ ָיִמים,  ּמֶ אי ּבַ ְלִמיָדיו ֶאת ר' ַזּכַ ֲאלּו ּתַ קכז) ׁשָ

א ְזֵקָנה  י ִקּדּוׁש ַהּיֹום, ִאּמָ ְלּתִ ּטַ ָאַמר ָלֶהם ְוכּו' ְוֹלא ּבִ

ּה  ֹראׁשָ ּבְ ה ׁשֶ ּפָ ַעם ַאַחת ָמְכָרה ּכִ (ָצִעיף ָהְיָתה ִלי ּפַ

הּ  ֹראׁשָ ּבְ יָחה  )ׁשֶ ָתה ִהּנִ ּמֵ ׁשֶ א ּכְ ּנָ ְוֵהִביָאה ִלי ִקּדּוׁש ַהּיֹום, ּתַ

יח ְלָבָניו  אי ִהּנִ י ַזּכַ ת ַרּבִ ּמֵ ׁשֶ ְרֵבי ַיִין, ּכְ לֹו ג' ֵמאֹות ּגַ

ְרֵבי ַיִין, ְוכּו'  ת ֲאָלִפים ּגַ ֹלׁשֶ   .(מגילה כ"ז:)ׁשְ

י  ֲעִניָתא ְוֹלא ֲאָתא מיטרא ניחת ַקּמֵ ַזר ּתַ י ּגָ קכח) ַרּבִ

א  יב ָהרּוַח ְוָנׂשָ ִ י אילפי ָאַמר ַמׁשּ אילפא ואמרי לה ַרּבִ

ב ָהרּוַח)זיקא  ם ַוֲאָתא מיטרא, ָאַמר ִלי (ָנׁשַ ׁשֶ , מֹוִריד ַהּגֶ

ׁש ּבֹו  ּיֵ חּוק ׁשֶ ְכָפר ּדָ ר ֲאִני ּבִ יָך, ָאַמר ִלי ּדָ ֲעׂשֶ י ַמה ּמַ ַרּבִ

ּה ַיִין ְלִקּדּוׁש וְ  א ּבָ יֹוֵתר ְוֵליּכָ ָלה, ּוַמְטִריַח ֲעִנּיּות ּבְ ַהְבּדָ

ָלה ּומֹוִציא ָלֶהם ְיֵדי  א ומייתא ַיִין ְלִקּדּוׁש ְוַהְבּדָ ָאּנָ

  .(תענית כ"ד:)חֹוָבָתם 
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תֹות ָחַזר ֵלי  ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ל ִקּדּוׁש ּבְ ִין ׁשֶ ֹוֶתה ִמּיַ קכט) ַהׁשּ

ה  ּסָ ִסיָעה ּגַ ּנּו ַעל ְיֵדי ּפְ ל ִמּמֶ ּטַ ּנִ (שבת ְמאֹור ֵעיָניו ׁשֶ

  .קי"ג:)

ׁש  ה ְמַקּדֵ א ְלטֹוָבְתָך, ַאּתָ ת ֶאּלָ ּבָ ַ י ְלָך ַהׁשּ קל) ֹלא ָנַתּתִ

ָך  ה ֶאת ַנְפׁשְ ה ּוְכסּות ָנִקי ּוְמַהּנֶ ּתֶ ַמֲאָכל ּוִמׁשְ ת ּבְ ּבָ ַ ֶאת ַהׁשּ

ָכר    .(מדרש רבה דברים פ"ג)ַוֲאִני נֹוֵתן ְלָך ׂשָ

ת  ּבָ ׁשַ ב ּובֹוֶכה ּבְ ָאְמרּו ֵלי קלא) ר' ֲעִקיָבא ָהָיה יֹוׁשֵ

ת ֹעֶנג, ָאַמר ָלֶהם  ּבָ ַ ינּו ְוָקָראָת ַלׁשּ נּו ַרּבֵ ְדּתָ ְלִמיָדיו ִלּמַ ּתַ

י  ּלִ   .(מדרש מובא בשיבולי הלקט סימן כ"א)ֶזהּו ֹעֶנג ׁשֶ

ה ְוַלֲעֹסק  ִתּיָ ָרֵאל ַלֲאִכיָלה ּוׁשְ נּו ְלִיׂשְ תֹות ִנּתְ ּבָ ַ קלב) ַהׁשּ

ִדְבֵרי ּתֹוָרה    .(ירושלמי שבת פט"ו)ּבְ

בּוַע  ָ ל ְימֹות ַהׁשּ ּתֹוָרה ּכָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְיֵגִעים ּבַ קלג) ּתַ

ִגים, ְוַהּפֹוֲעִלים ָהעֹוְסִקים  ִאים ּוִמְתַעּנְ ת ֵהם ּבָ ּבָ ׁשַ ּבְ

ִקים  ִאים ּוִמְתַעּסְ ת ֵהם ּבָ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ַ ל ְימֹות ַהׁשּ ן ּכָ ְמַלאְכּתָ ּבִ

ּתֹוָרה    .(פסיקתא דרב כהנא פרק כ"ג)ּבַ
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ֶנֶסת ק ת ְוֵיֵלְך ְלֵבית ַהּכְ ּבָ ׁשַ ֶנה ּבְ ים ָאָדם ְוִיׁשְ ּכִ לד) ַיׁשְ

ְך  ְנִביִאים ְוַאַחר ּכָ ֶנה ּבִ ּתֹוָרה ְוִיׁשְ ְדָרׁש ְוִיְקָרא ּבַ ּוֵבית ַהּמִ

ה  ּתֶ   .(תנא דבי אליהו רבה פרק א)ֵיֵלְך ְלֵביתֹו ְוֹיאַכל ְוִיׁשְ

"ל ּוְבַמעֲ  ַהּנַ תעֹוד ִלּקּוִטים ְיָקִרים ּבְ ּבָ ַ ת ַהׁשּ ַ   ַלת ְקֻדׁשּ

ָבה ְוִדּבּור  ת ַמֲחׁשָ ַ ְקֻדׁשּ ת ּוִמְתַנֵהג ּבֹו ּבִ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ קלה) ְוַהׁשּ

ה ִלימֹות ַהֹחל  ָ דֹול ִלְקנֹות ְקֻדׁשּ ַח ּגָ ה הּוא ַמְפּתֵ ּוַמֲעׂשֶ

ָנֵקל  ה ּבְ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ת ַמֲחׁשָ ַ ְקֻדׁשּ ֶהם ּבִ ל ּבָ ּדֵ ּוְלִהְתּגַ

  .רך שבת)(פלא יועץ ע

ִנים, ָהֶאָחד,  ֵני ּפָ ׁשְ ת ּבִ ּבָ ׁשַ ּקּון ַהּגּוף ִנְמָצא ּבְ קלו) ּתִ

ִריאּותֹו,  ִביִעית ָיָמיו ּוְבֶזה ַיְתִמיד ּבְ ׁשְ נּוח ָהָאָדם ּבִ ּיָ ׁשֶ

ְמַלאְכּתֹו  ה ְלָזֵרז ָהָאָדם ּבִ ת הּוא ִסּבָ ּבָ ַ ּיֹום ַהׁשּ ִנית ׁשֶ ֵ ְוַהׁשּ

ה שֶׁ  ֲעׂשֶ ָאר ְיֵמי ַהּמַ ׁשְ ה ָהָאָדם ֵקץ ַלֲעָמלֹו ּבִ ִאם ֹלא ְיַדּמֶ

ַעְצָלה ּוִבְכֵאב ֵלב, ֲאָבל  תֹו ּבְ ֻעּלָ ה ּפְ ָיקּוץ ּבֹו ְוַיֲעׂשֶ

ְזִריזּות ְוָיֵקל ַהּטַֹרח  נּוָחתֹו ְקרֹוָבה ִיְפַעל ּבִ ּמְ ה ׁשֶ ַדּמֶ ּיְ ׁשֶ ּכְ

ר  ָאָדם, ְוַכֲאׁשֶ ְמיֹון ּפֹוֵעל ְמֹאד ּבָ ּכַֹח ַהּדִ ֵמָעָליו, ְלִפי ׁשֶ
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ְמָצא  ּיִ ת ְוהּוא ָקרֹוב ׁשֶ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ נּוח ּבְ ּיָ ה ֶהָעָמל ׁשֶ ְיַדּמֶ

ם  בּוַע ּגַ ָ בּוַע, ְוָלֵכן ִנְקָרא ַהׁשּ ָ ל ְיֵמי ַהׁשּ ִלּבֹו ְמנּוָחה ּכָ ּבְ

ֵני  ְלׁשֹון ּבְ צּוב ּבֹו ִלְמנּוָחה ְוהּוא ּכִ ַמן ַהּקָ ת ְלִפי ַהּזְ ּבָ ן ׁשַ ּכֵ

ִאּלּו ֹלא ָעַמל  ָאָדם, ְוֵכן ִיְמָצא ַעְצמוֹ  נּוָחה ּכְ ַאַחר ַהּמְ

ל ְיֵמי  ְזִריזּות, ְוֵכן ַיְתִמיד ּכָ ָנה ּבִ ה ִלְמַלאְכּתֹו ַוַיֲעׂשֶ ְוִיְתַאּוֶ

יו    .(צידה לדרך לתלמיד ר"י בן הרא"ש)ַחּיָ

בּוַע  ָ ים ְלָכל ַהׁשּ ים רּוָחִנּיִ ת ֹקֶדׁש נֹוֶתֶנת ַחּיִ ּבָ ַ קלז) ַהׁשּ

ל פרשת שמות ד"ה וירא, (ר"ח שעה"ק פ"ב, אוהב ישרא

אגרא דכלה פרשת ויחי ד"ה ויהי ימי, ובת עין ריש פרשת 

  .דברים, ופלא יועץ ערך שבת)

א  ַהאי ָעְלָמא ִאיּכָ ם ּבְ ת ּגַ ּבָ ַכר ׁשַ (עין שבת קי"ט, קלח) ׂשְ

עשירים שבשאר ארצות וכו', ובכתבי האריז"ל שער הפסוקים 

הוא שב"ת,  בלקוטים בסופו, דראשי תבות ביומו תתן שכרו

  .ומובא בנחל קדומים פרשת תצא להחיד"א ז"ל)
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ׁשּוָבה  ת ֹקֶדׁש הּוא ְזַמן ּתְ ּבָ (סידורו של שבת שורש קלט) ׁשַ

א, וכן בסה"ק דברי אמת להגה"ק מלובלין זי"ע פרשת מטות 

  .בשם רבו המגיד זצ"ל)

א  "ה ְיַמּלֵ ַהָקּבָ ִהְלָכתֹו ּגֹוֶרֶמת ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ קמ) ׁשְ

ּפּוִרים מִ  יֹום ַהּכִ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ (הרה"ק מהרמ"מ ׁשְ

  .מרימענעוו זצ"ל מובא בספר ולאשר אמר אות ז')

ְלמּודֹו  ח ּתַ ּכַ ּלֹא ִיׁשְ ה ׁשֶ ת ְסֻגּלָ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ (מטה קמא) ַהׁשּ

  .אהרן מובא בספר באר שלמה ח"א ערך ש' אות י)

ל גְּ  יִקים ְלַבּטֵ ּדִ ל ַהּצַ ְך קמב) ּכֹחֹו ׁשֶ "ה ִנְמׁשָ ֵזרֹות ַהָקּבָ

ָראּוי  ת ּכָ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ְ (אור לשמים פרשת שופטים ד"ה על ִמׁשּ

  .פי בשם רבו הגה"ק מלובלין זי"ע)

יק ְיסֹוד עֹוָלם  ִהְלָכתֹו ִנְקָרא ַצּדִ ת ּכְ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ קמג) ַהׁשּ

  .(אור החיים הקדוש על הכתוב ויברך אלקים)
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יִקי ּדִ ְזכּות ַהּצַ ת קמד) ּבִ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ֹוְמִרים ִמְצַות ׁשְ ׁשּ ם ׁשֶ

ֵאִרית  יל ׁשְ ִהְלָכתֹו ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר טֹוב ִיְהֶיה ּגנון ְוִהּצִ ּכְ

ָרֵאל, עכ"ל    .(אוהב ישראל פרשת תשא)ִיׂשְ

ָרה ָעָליו ֹלא ְיֹגְרׁשּו ֵמָעָליו  ר ִהׁשְ ִחיִתים ֲאׁשֶ ׁשְ קמה) ַהּמַ

אֹוָתם ֵאיבָ  ם ִמְצֹות ּבְ ֶהם ְואֹוָתן ַעד ְיַקּיֵ ָחָטא ּבָ ִרים ׁשֶ

ר  ְמָאה ֵמָעָליו ְוֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ְלָאִכים ְיָגְרׁשּו ֶאת ּכַֹח ַהּטֻ ַהּמַ

ֶפר  ּסֵ ַתב ּבַ ִהְלָכתֹו, ְוֵכן ּכָ ת ּכְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ א ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶאּלָ

ׁשּוָבה, עכ"ל  (במנחת שבת סימן ע"ב אות ג' בשם ְיסֹוד ַהּתְ

  .דרך חכמה)

ל ֶאָחד קמו) ָרָצה  ׁש ּכָ ָרֵאל ְלַקּדֵ "ה ְלַזּכֹות ֶאת ִיׂשְ ַהָקּבָ

יָדיו, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת  ָרֵאל רמ"ח ֵאיָבָריו ושס"ה ּגִ ׂשְ ִמּיִ

ק ֵאיָבר  ל ִמְצָוה ְמַחּזֵ לּוָלה מתרי"ג ִמְצֹות, ּכָ ּתֹוָרתֹו ַהּכְ

ם ֲהֵרי ֲעַדִין ָחֵסר ֵאיָבר  ּלָ ם ּכֻ ּלֹא ִקּיֵ ֶאָחד, ְוָכל עֹוד ׁשֶ

ן ְוָלאו וְ  ַתּקֵ ּיְ ִגְלּגּול ַעד ׁשֶ ַעל מּום ּוֻמְכָרח ָלֹבא ּבְ הּוא ּבַ

ה ִעּכּוִבים  ּמָ ֵני ּכַ ם ִמּפְ ּלָ ם ֶאת ּכֻ ל ָאָדם יּוַכל ִלְזּכֹות ְלַקּיֵ ּכָ

ָמּה  ת ׁשְ ּבָ ָנה טֹוָבה ְוׁשַ "ה ַמּתָ ּוְמִניעֹות, ִהְנִחיָלנּו ַהָקּבָ
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ת ּבָ ַ ִמיָרתֹו ֶאת ַהׁשּ ַעל ְיֵדי ׁשְ ל תרי"ג  ׁשֶ ם ּכָ ִהְלָכתֹו ְמַקּיֵ ּכְ

ל רמ"ח  ה ְלבּוׁש רּוָחִני ַעל ּכָ ֹפַעל, ּוָבֶזה עֹוׂשֶ ִמְצוֹות ּבְ

ה ְוָאז  ָמה ְקדֹוׁשָ ׁשָ יָדיו ְוׁשֹוָרה ָעָליו ַהּנְ ֵאיָבָריו ושס"ה ּגִ

ֵאר  ה ָקם ֶזה נֹוֵפל. ְוִנְתּבָ ּזֶ ׁשֶ י ּכְ ּנוּ ּכִ ְמָאה ִמּמֶ ְיֹבַער רּוַח ַהּטֻ

ה ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוִלְהיֹות  ִמּזֶ ָרֵאל רֹוֶצה ָלֶגׁשֶ ׂשְ ִאם ָאָדם ִמּיִ ׁשֶ

ָנה ַאֶחֶרת ַרק ַעל ְיֵדי  ּקָ מּור ֵאין לֹו ׁשּום ּתַ יק ּגָ ַצּדִ

ה  ָמה ְקדֹוׁשָ ׁשָ י ָאז ׁשֹוָרה ָעָליו ַהּנְ ִהְלָכתֹו ּכִ ת ּכְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ׁשְ

ֹפַעל. ל התרי"ג ִמְצֹות ּבְ ם ּכָ ִאּלּו ִקּיֵ   ּכְ

ל  ֵלָמה ַעל ּכָ ׁשּוָבה ׁשְ קמז) ְוֵכן ִאם ִיְרֶצה ָאָדם ַלֲעׂשֹות ּתְ

ֵאיָנם ְידּוִעים לֹו  ין ַעל ׁשֶ ין ַעל ַהְידּוִעים ּבֵ ֲעֹונֹוָתיו ּבֵ

ל ִמְצֹות, ְוֶזה ִאי  ם ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות ׁשֶ ָנָתם ְלַקּיֵ ּקָ ּתַ ׁשֶ

ן ֶאל ִלּבֹו, ֶאת ַהּתֹוֶעֶלת ר, ְוַהַחי ִיּתֵ ה  ֶאְפׁשָ ְפָלא ַהּזֶ ַהּנִ

ָכל ְיָכְלּתֹו ְוטֹוב לֹו  ת ּבְ ּבָ ֹמר ׁשַ ָמתֹו ְוִיׁשְ ְלַנְפׁשֹו רּוחֹו ְוִנׁשְ

א  ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ   .(שם אות ד' בשם ספר הזכירות)ּבָ
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ס

ֲעֵרי  ים ׁשַ ִ ל ֲחִמׁשּ קמח) ֲעבֹוָדה ָזָרה ודכוותייהו ּכֹוֵלל ּכָ

ת ָהֵוי מּוָמר ֻטְמָאה ְוָלֵכן מּוָמר ַלֲעבוֹ  ּבָ ל ׁשַ ָדה ָזָרה ּוְלַחּלֵ

יַע  ְרׁשִ ּמַ ׁשֶ ד' ֵמאֹות יֹום ְרצּוִפים ּכְ ּבְ ְלָכל ַהּתֹוָרה, ּוְכמֹו ׁשֶ

ְך ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה  ֲעֵרי ֻטְמָאה ּכָ ִנְכָנס ְלָכל נ' ׁשַ

ל ַהּתֹוָרה ַלל ּכָ ת הּוא ּכְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ם, ְוֵכן ׁשְ ד ְלֻכּלָ  ִנְכָנס ִמּיָ

ָכל נ'  ֵנס ּבְ ִהְלָכתֹו יּוַכל ִלּכָ ת ּכְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ְוַעל ְיֵדי ׁשְ

יו ת' יֹום  יק ַמֲעׂשָ מֹו ִאם ַיְצּדִ ַפַעם ַאַחת ּכְ ה ּבְ ָ ֲעֵרי ְקֻדׁשּ ׁשַ

ֵנס ְלָכל נ' ְרצּוִפין  ר ִלּכָ ִאי ֶאְפׁשָ ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ׁשֶ ְמֹבָאר ּבְ (ּכַ

ְצדִּ  ּיַ ה ִאם ֹלא ׁשֶ ָ ֲעֵרי ְקֻדׁשּ יו ת' יֹום ְרצּוִפים)ׁשַ ן יק ַמֲעׂשָ , ְוַעּיֵ

ַפַעם ַאַחת ְוִנְכָנס  ְמָאה ּבְ ל ַהּטֻ ת יֹוֵצא ִמּכָ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ׁשְ

ה ְוָכָאמּור  ָ   .(שם בשם הערבי נחל פרשת שמיני)ִלְקֻדׁשּ

י ִאם ַעל ְיֵדי  יַע ּכִ ר ְלַהּגִ קמט) ֲאִפּלּו ְלתֹוָרה ִאי ֶאְפׁשָ

ת  ּבָ ִמיַרת ׁשַ   .עינים פרשת ויקהל, מובא שם אות ו)(מאור ׁשְ

ּה  ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ת ֶנֶגד ּכָ ּבָ קּול ׁשַ (אור החיים הק קנ) ׁשָ

  .פרשת ואתחנן על הפסוק וידעת היום)
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סא

ת  ּבָ ִמיַרת ׁשַ ת ַהְיסֹוד הּוא ׁשְ ּקּוֵני ִמּדַ קנא) ֶאָחד ִמּתִ

ִהְלָכָתּה  (יסוד יוסף, קיצור שולחן ערוך הלכות אישות ּכְ

  .בסופו)

ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות  ָבר ַרע ְוׁשִ ל ּדָ ת ֵמִגין ָעֵלינּו ִמּכָ ּבָ ַ קנב) ַהׁשּ

  .(יער"ד ח"ב מובא במנחת שבת ע"ב י)

ְהֶיה  ּיִ ה ׁשֶ ָראּוי ִיְהֶיה ִסּבָ ת ּכָ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ׁשּ קנג) ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ל ַרע  (כלי פז עה"כ אשרי אנוש יעשה ׁשֹוֵמר ָידֹו ֵמֲעׂשֹות ּכָ

  .ת שם ט"ז)זאת, מנחת שב

ת ְמֻרָחק ִמן ָהֲעֵבָרה  ּבָ ֹוֵמר ׁשַ (פרי שבת בשם קנד) ַהׁשּ

  .המכילתא, מנחת שבת שם)

ֶצר ָהַרע ַרק בעידנא  יִלין ִמּיֵ ְצֹות ֵאין ַמּצִ ָכל ַהּמִ קנה) ּבְ

ֶלת ִמן  ִהְלָכתֹו ְוַכֹהֶגן ַמּצֶ ת ּכְ ּבָ דעסיק בה, ּוִמְצַות ׁשַ

בּוַע  ָ ָכל ְימֹות ַהׁשּ ָלא עסיק בה, ַהֵחְטא ּבְ ַאף בעידנא ּדְ

ִיְצרֹו  ּכֹל ְוׁשֹוֵלט ּבְ ַרְך ּבַ ִהְלָכתֹו ִיְתּבָ ת ּכְ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ׁשּ ּוִמי ׁשֶ

  .(שם)ְוהּוא ְמֻרָחק ִמן ָהֲעֵבָרה 
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יק  ל"ט ְמָלאכֹות ִנְקָרא "ַצּדִ ת ֹקֶדׁש ּבְ ּבָ ׁשַ ח ּבְ ּנָ קנו) ִמי ׁשֶ

ִמים" ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֹוָרה ָעָליו בְּ  ָמה ּתָ ְנׁשָ ת ֹקֶדׁש ּבִ ּבָ ׁשַ

  .(סה"ק רב ייבי סו"פ נח עה"כ אלה תולדות נח)ְיֵתָרה 

"ה  ֵזָרה ְוַהָקּבָ ת ּגֹוֵזר ּגְ ּבָ ַ ר ַהׁשּ ּמֵ ָהָאָדם ְמׁשַ ֵעת ׁשֶ קנז) ּבְ

ָמּה    .(מנחת שבת ע"ב י"ח)ְמַקּיְ

בָּ  מֹוָצֵאי ׁשַ ב ּבְ הּו יֹוׁשֵ ֵאִלּיָ ה ֲעֻמּקֹות ּדְ ֶפר ְמַגּלֶ ּסֵ ת קנח) ּבַ

ת  ּבָ ל ׁשֹוְמֵרי ׁשַ ים ְוכֹוֵתב ְזֻכּיֹות ׁשֶ ַחת ֵעץ ַהַחּיִ (מנחת ּתַ

  .שבת שם, ועיין מגן אברהם סו"ס רצ"ה)

ל ִעְנָין ְוִלְהיֹות ָעָנו  קנט) ָצִריְך ָאָדם ְלַהֲאִריְך ַאּפֹו ַעל ּכָ

"ה ַמֲאִריְך ַאּפֹו ַעל  ַהָקּבָ מֹו ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ַתְכִלית ּבְ ּבְ

ת ֲאִפּלּו ַעל ָהרְ  ּבָ ׁשַ ָלל ּבְ יִהּנֹם, ְוָאסּור ִלְדֹאג ּכְ ּגֵ ּבַ ִעים ׁשֶ ׁשָ

ה  ָלל ְוֹלא ִיְתַוּדֶ ֵרהוּ ּכְ ִית ֹלא ִיְזּכְ ן ַהּבַ (שם בשם ראשית ֻחְרּבַ

  .חכמה)

יֵמי  ת ִמּבִ ּבָ ׁשַ יו יֹוֵתר ּבְ ַמֲעׂשָ ק ּבְ קס) ָצִריְך ָאָדם ְלַדְקּדֵ

ְסֵפיָקא ַהֹחל ְוִיְהֶיה יֹוֵתר ָיֵרא ְוחָ  ם ַיְחִמיר יֹוֵתר ּבִ ֵרד, ּגַ
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ל  פּול ּוְמֻכּפָ ִאּסּוִרים, ְוֹעֶנׁש ַעל ָהֲעֵבָרה הּוא ּכָ ְסֵפיָקא ּדְ ּדִ

  .(של"ה הק, מנחת שבת כ)יֹוֵתר 

הּוא  ת ׁשֶ ּבָ ַ ה ַהׁשּ ִאּלּו ְמַבּזֶ ְלִמיד ָחָכם ּכְ ה ּתַ קסא) ַהְמַבּזֶ

ִאּלּו עֹוֵבד ּכֹוָכִבים    .ברורה א) (אליהו רבה משנהּכְ

ה אֹוְמִרים  ָרֵאל ְלַמּטָ ׂשְ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ָלה ׁשֶ קסב) ֵיׁש ָלנּו ַקּבָ

ל  ָפַמְלָיא ׁשֶ ת קֹול הֹוֶלֶכת ּבְ ת ָאז ּבַ ּבָ ֵליל ׁשַ ְרכּו ּבְ ּבָ

ֵדי  ה ּכְ ם ְמָבְרִכין ְלַמּטָ ַאּתֶ ֵריֶכם ע"ק ׁשֶ ַמְעָלה לֹוַמר ַאׁשְ

ה ַמתָּ  ּמָ ְרכּו ְלַמְעָלה ּכַ ְתּבָ ּיִ עֹוָלם ׁשֶ ֵריֶכם ּבָ ים ַאׁשְ נֹות ְקדֹוׁשִ

א  עֹוָלם ַהּבָ ֵריֶכם ּבָ ה, ְוַאׁשְ   .(פע"ח פי"א)ַהּזֶ

ְך ְלַאַחר  ם, ּכָ ֵעין ׁשָ ּבֹת ּבְ ָאָדם ָרִגיל ִלׁשְ ֵעת ׁשֶ קסג) ּבְ

מֹוָצֵאי  ם ִאם הֹוִסיף ּבְ יִהּנֹם, ּגַ מֹותֹו מֹוִציִאין אֹותֹו ִמן ַהּגֵ

ת ְמַאֲחִרין אֹותֹו שָׁ  ּבָ   .(סודי רזא)ם ְלַהְכִניסֹו ׁשַ

ה,  עֹוָלם ַהּזֶ ת ּבָ ּבָ ׁשַ ָאָדם לֹוֵבׁש ּבְ ים ׁשֶ בּוׁשִ ֶצַבע ַהּלְ קסד) ּכְ

ת ּומֹוֵעד  ּבָ יֵמי ׁשַ ִטיָרתֹו ּבִ בּוׁש ַאֲחֵרי ּפְ ׁש ַהּלְ ְך ַמּמָ (ילקוט ּכָ

  .ראובני בראשית, ס"ח תתשכ"ט)
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דֹול ְוכּו' ת ֹקֶדׁש ִהיא ָהאֹות ַהּגָ ּבָ י  קסה) ׁשַ ְלַמַען ֵיְדעּו ּכִ

ַמִים ּוָבָאֶרץ  ָ ׁשּ ָרא ּבַ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ה ד' ּכָ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ ׁשֵ

ֱאמּוָנה  דֹול ּבֶ ר ּגָ הּוא ִעּקַ ִביִעי, ּוְלִפי ׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ׁשְ ַוּיִ

ִבין  ָרא ָהעֹוָלם, ַוֲאַנְחנּו ֲעָבָדיו ְוַחּיָ "ה ּבָ ַהָקּבָ ְלַהֲאִמין ׁשֶ

יַח ְלָעְבדֹו בְּ  ּגִ י הּוא ַהּמִֹחי ַלּכֹל, ּוַמׁשְ ָמֵתנּו ּכִ גּוֵפנּו ְוִנׁשְ

י  ל ְונֹוֵתן ֶלֶחם ַלּכֹל, ּוְבָידֹו ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות ּכִ ַעל ּכָ

ָאה ָהַאְזָהָרה ַהּזֹאת  ה, ְוָלֵכן ּבָ הּוא ַהּבֹוֵרא ַהּיֹוֵצר ְוָהעֹוׂשֶ

ָעִמים  ת י"ב ּפְ ּבָ   .(זכרו תורת משה סימן א)ַעל ׁשַ

"ה  ת ָלֵכן ָרָצה ַהָקּבָ ּבָ ַ ת ַהׁשּ ַ דֹוָלה ְקֻדׁשּ ֹאד ּגְ ּמְ יָון ׁשֶ קסו) ּכֵ

ה ְיֵתָרה  ָ ָמה ְיֵתָרה ּוְקֻדׁשּ נּו ִלְנׁשָ ּלָ ה ּכֻ ְזּכֶ ּנִ ְלַזּכֹות אֹוָתנּו ׁשֶ

ה  דֹוׁש ַהּזֶ ּיֹום ַהּקָ ּבֹת ּבַ ה אֹוָתנּו ִלׁשְ ת, ְוָלֵכן ִצּוָ ּבָ ׁשַ ּבְ

גוֹ  דֹו ּוְלַעּנְ ל ּוְלַכּבְ ת ֶנֶגד ּכָ ּבָ קּוָלה ׁשַ ָאְמרּו ׁשְ , ַעד ׁשֶ

ל  ִהְלָכתֹו מֹוֲחִלין לֹו ּכָ ת ּכְ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ַהּתֹוָרה, ְוָכל ַהְמׁשַ

עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוָלֵכן  ת ּכְ ּבָ ל ׁשַ ֲעֹונֹוָתיו, ְוַהְמַחּלֵ

ה  דֹוׁש ַהּזֶ ד יֹום ַהּקָ ִבין ֲאַנְחנּו ְלַכּבֵ   .(שם אות ג)ְמֻחּיָ
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ן ָהָאָדם קסז) יָ  ר ְיַכּוֵ ֲאׁשֶ י ּכַ כֹול ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלַנּסֹות ּכִ

יו  ֱאֶמת ְוִיְהיּו ַמֲעׂשָ ִלּבֹו ּבֶ ְעּתֹו ְוִתְהֶיה ִיְרַאת ד' ּבְ ֶאת ּדַ

ָנה ָרצּוי  ַכּוָ ת ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַבל ּבְ ּטָ אי ְלַאַחר ׁשֶ ַוּדַ ְרצּוִיים ָאז ּבְ

ת ָיִבי ּבָ ת ׁשַ ַ ל ְקֻדׁשּ ָמה ְיֵתָרה ְלַקּבֵ ּתֹוֵסף לֹו ְנׁשָ ּנִ ַדְעּתֹו ׁשֶ ן ּבְ

ְבַער  ּתִ ָאה לֹו ַעד ׁשֶ ּבָ ַנְפׁשֹו ִיְרַאת ָהרֹוְממּות ׁשֶ יׁש ּבְ י ַיְרּגִ ּכִ

ים  ה ֲאָנׁשִ ּמָ ה ִמּכַ דּוק ּוְמֻנּסֶ ּבֹו ַאֲהַבת ְוִיְרַאת ד, ְוֶזה ּבָ

ֵאין ִנשְׁ  ׁשֶ ֹלא ׁשּום ָסֵפק, ֲאָבל ּכְ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ ָמתֹו ְטהֹוָרה ּכַ

ת  ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדׁשּ יׁש ּבִ   .(שם אות ב)ָאז ֹלא ַיְרּגִ

ִהְלָכָתּה ּומֹוִסיף ֵמֹחל ֶאל ַהּקֶֹדׁש  ת ּכְ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ׁשּ קסח) ִמי ׁשֶ

ֵמא  ַטֵהר ַהּטָ ּמְ   .(קרבן שבת פי"ב באמצע)ּגֹוֵרם ׁשֶ

ַחת  ב ּתַ ן ְויֹוׁשֵ הּו ַלּגַ ת ִנְכָנס ֵאִלּיָ ּבָ ָכל מֹוָצֵאי ׁשַ קסט) ּבְ

ת  ּבָ ֹוְמִרים ׁשַ ָרֵאל ַהׁשּ ל ִיׂשְ ים ְוכֹוֵתב ְזכּוָתן ׁשֶ ֵעץ ַהַחּיִ

  .(אליהו רבה סימן רצ"ה אות ט)

ת  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ת ִנּתֹוֵסף ּבְ ּבָ ת ׁשַ ַ קע) ב' ִמיֵני ּתֹוְספֹות ְקֻדׁשּ

ה, ְוַהב' ִהיא ַעל ְיֵדי ָהֶאָחד ִהיא  ִפּלָ ַנת ַהּתְ ּוָ ַעל ְיֵדי ּכַ
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ת מבחי  ּבָ ת ׁשַ ַ ֻעּדֹות, ּוְכֶנֶגד ּתֹוְספֹות ְקֻדׁשּ ַנת ַהּסְ ּוָ ּכַ

ת ִויִהי ֹנַעם ְוַעל ְיֵדי  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ִפּלֹות ָאנּו אֹוְמִרים ּבְ ַהּתְ

ב ָ ִפּלֹות ַהׁשּ ָכל ּתְ יִכין ֹנַעם ָהֶעְליֹון ּבְ ּוַע, ּוְכֶנֶגד ֶזה ַמְמׁשִ

ה  ים ְסֻעּדָ ֻעּדת ָאנּו עֹוׂשִ ת מבחי ַהּסְ ּבָ ת ׁשַ ַ ּתֹוְספֹות ְקֻדׁשּ

ת ְלָכל  ּבָ ת ׁשַ ת ְסֻעּדַ ַ יְך אֹור ְקֻדׁשּ ת ְלַהְמׁשִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ד' ּבְ

  .(שעה"כ דף ס"ג למהרח"ו ז"ל)ְסֻעּדֹות ְיֵמי ַהֹחל 

תֹו ִמתְ  ת ּוְתִפּלָ ּבָ ת ֵליל ׁשַ ְסֻעּדַ ְרִכין יֹום א' ּוב', קעא) ּבִ ּבָ

ת  ת ּוְסֻעּדַ ְתִפּלַ ֲחִרית יֹום ג' ְוד', ּבִ ת ׁשַ ת ּוְסֻעּדַ ְתִפּלַ ּבִ

  .(ילקוט ראובני בשלח בשם האריז"ל)ִמְנָחה יֹום ה' ו' 

ל  ה ִמּכָ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ֵבַע ְוַנְפׁשֹו ָקָצה ּבַ הּוא ׂשָ קעב) ִמי ׁשֶ

ּלֹא ִיְצָטֵרְך ֶלֱאֹכל ָמקֹום ִיְדֹחק ֶאת ַעְצמֹו, ּוָבֶזה יִ  ֵצל ׁשֶ ּנָ

ִרים ִלְרפּוָאה  ִקים ֵמי ַהּמָ (אורחות יושר פ"י, ַמֲאָכִלים ּוַמׁשְ

  .יפל"ל סימן ש' אות א')

ָכל  ּיֹאְכלּו ּבְ ֵלָדָתן ׁשֶ ּו ּבְ ּלֹא ִיְתַקׁשּ ים ׁשֶ ה ְלָנׁשִ קעג) ְסֻגּלָ

ם ִמְצַות ְסעֻ  ָבר ְלׁשֵ ת ֹקֶדׁש ֵאיֶזה ּדָ ּבָ ה מֹוָצֵאי ׁשַ ת ְמַלּוֶ ּדַ
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ַרְך  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ָנֵקל ּבְ ה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵיְלדּו ּבְ (דברי ַמְלּכָ

  .יצחק אות ס"א בשם הר"ר אלימלך זצ"ל)

ת  קעד) ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ֵאין הֹוֶלֶכת ְלַגְמֵרי ַעד ַאַחר ְסֻעּדַ

ֵאינָ  ְמָלאָכה ׁשֶ ק ּבִ ת ְוָלֵכן ֵאין ָראּוי ְלִהְתַעּסֵ ּבָ ּה מֹוָצֵאי ׁשַ

ת  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ה ּדְ ּתֹוָרה ַעד ַאַחר ְסֻעּדָ ֹאֶכל ֶנֶפׁש אֹו ּבַ

  .(האריז"ל בפע"ח שער ח"י פכ"ד, שערי תשובה ש"ו)

ָמה ְיֵתָרה ְלַמְעָלה ְוׁשֹוֵאל  ׁשָ ת עֹוָלה ַהּנְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ קעה) ּבְ

י ּתוֹ  מּו ְלָפַנִיְך, ּוַמה ִחּדּוׁשֵ ֲאָכל ׂשָ "ה ַמה ּמַ ָרה ָלּה ַהָקּבָ

ְרִקיַע  א ּדִ ְמִתיְבּתָ ַמַעּתְ ּומֹוִקים ָלּה ּבִ (זוהר הקדוש, ש"ק ׁשָ

  .פרשת אמור, כף החיים למהרח"פ סימן ל"א אות כ"ו)

ת מלוגמא  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ין ּבְ   .(שבת קי"ט:)קעו) ַחּמִ

(דברי יצחק אות צ' בשם קעז) ּוִפי ְרפּוָאה ֶנֶגד ַעְצבּות 

  .הק מוהר"ר זוסיא זצ"ל)

ת ִנְקָרא ָאָדם  ּבָ ֹוֵמר ׁשַ (ערכי הכנויים, ועיין אמרי קעח) ַהׁשּ

  .יצחק עה"ת פרשת ויקהל)
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ֶזה  א ּבְ ְמִכיְלּתָ ַרׁש ּבִ ִרי"ת ְוֵכן ּדָ ת ֹקֶדׁש ִנְקָרא ּבְ ּבָ קעט) ׁשַ

ִלים  ְמֻקּבָ ת, ְוֵכן ּבַ ּבָ ִרית ׁשַ ִריִתי" זֹו ּבְ ם ֶאת ּבְ ַמְרּתֶ "ּוׁשְ

י ַהשַּׁ  ִמיַרת ַהְיסֹו"ד ָהִראׁשֹוִנים ּכִ ֶנֶגד ׁשְ ת ּכְ (באר שלמה ּבָ

  .ערך ב אות כ"ג, ועיין להגרחיד"א פרשת יתרו)

ְך ְלַאַחר  ם, ּכָ ֵעין ׁשָ ּבֹת ּבְ ָהָאָדם ָרִגיל ִלׁשְ ֵעת ׁשֶ קפ) ּבְ

מֹוָצֵאי  ם ִאם מֹוִסיף ּבְ יִהּנֹם, ּגַ מֹותֹו מֹוִציִאין אֹותֹו ִמן ַהּגֵ

ת ְמַאֲחִרין אֹותֹו שֶׁ  ּבָ (שכחת לקט בשם סודי ּלֹא ְלַהְכִניסֹו ׁשַ

  .רזא)

ֵאין  ְלנוּ ּדְ ת ִקּבַ ּבָ ׁשַ ׁש ָלֶהם ְמנּוָחה ּבְ ּיֵ יִהּנֹם ׁשֶ קפא) יֹוְרֵדי ּגֵ

ה  ת ַהְרּבֵ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ָבר, ֵמֶהם ַמֲאִריִכין ּבְ ּדָ ִוין ּבַ ם ׁשָ ּלָ ּכֻ

י ַהֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ ל ְזַמן ׁשֶ ה  ְוֹלא ִנּדֹוִנין ְוהּוא ּכָ ַמֲעׂשֶ

ה ג' ּומֹוִסיִפין ַעל ַהּקֶֹדׁש ַעד ְזַמן ַההּוא  ְסֻעּדָ ַמֲאִריִכים ּבִ

יִהּנֹם, ָאְמָנם ֶזהּו  ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ תּו ִמּדִ ּבְ ם ֵהם ָינּוחּו ְוִיׁשְ ּגַ

ְפֵני ַעְצָמן  ִעים ּבִ ָהיּו ְרׁשָ ם ׁשֶ ּגַ ִעים ׁשֶ אֹוָתן ְרׁשָ ְוָקא ּבְ ּדַ

דּו ַלצַּ  רּו ָסָרה ַעל ֲאָבל ֹלא ִהְתַנּגְ ּבְ ּדִ יִקים, ֲאָבל אֹוָתן ׁשֶ ּדִ

ָהֲאִריכּות ְותֹוְספֹות  ִעְנָין ֶזה ּדְ יִקים ַוֲחִסיִדים ּוִבְפָרט ּבְ ּדִ ַהּצַ
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ֶכף  יִהּנֹם ּתֵ ּגֵ ה ִנּדֹוִנים ּבַ לוּ ֵהּמָ ִעים ֲארּוִרים ַהּלָ ת, ָהְרׁשָ ּבָ ׁשַ

ֵצאת ַהּכֹוָכִבים    .)(נועם מגדים פרשת צו עה"כ לא תאפהּבְ

ַחת  עֹות ּתַ ה ַהּמָ ת ּומֹוֵכר ּוְמַכּסֶ ּבָ ל ׁשַ ַחּלֵ ּמְ קפב) ִמי ׁשֶ

ל ַמה  ים ּכָ דֹוׁשִ ְתבּו ְסָפִרים ַהּקְ ה ֹלא ַיְצִליַח, ְוֵכן ּכָ ּפָ ַהּמַ

ת  ּבָ ׁשַ ְמּכֹר ּבְ ְזָהר ִמּלִ ּנִ ת ֵאינֹו ַמְצִליַח, ּוִמי ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְרִויַח ּבְ ּמַ ֶ ׁשּ

ן לוֹ  ַרְך ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ל  ַהׁשּ ה ָיָדיו ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ּבְ

ת  ּבָ ל ׁשַ ַעד ֶרַוח ׁשֶ ם לֹו ּבְ ּלֵ (עיין שם בשם ספר ֹחל ְלׁשַ

  .בית פרץ)

י' הּוא  ָך, ּפֵ ל ְמָלאְכּתֶ יָת ּכָ ֲעֹבד ְוָעׂשִ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ קפג) ׁשֵ

ֵרהּו  ת ְיַחּסְ ּבָ ִביַתת ׁשַ ְ ׁשּ ּלֹא ֹיאַמר ָאָדם ׁשֶ ַהְבָטָחה ׁשֶ

י ַעל ְיֵדי מִ  ֲהֹפְך הּוא ּכִ ּנַ ַלאְכּתֹו ָהָראּוי לֹו ְלֶזה ָאַמר ׁשֶ ּמְ

ָרָכה ּבֹו, ְוֶזה  ְמַלאְכּתֹו ְוִתְהֶיה ַהּבְ ת ַיְצִליַח ּבִ ּבָ ִביַתת ׁשַ ׁשְ

ָלאָכה  ּמְ טּוַח ׁשֶ ָך" ִיְהֶיה ּבָ ל ְמַלאְכּתֶ יָת ּכָ ֱאַמר "ְוָעׂשִ ּנֶ ׁשֶ

בָּ  ׁשַ ֲעׂשֹוָתּה ּבְ ּמֹוֵנַע ִמּלַ ת ְיֵמי ׁשֶ ׁשֶ ׁשֵ ת ִיְהֶיה ַמְצִליַח ּבְ

ה  ֲעׂשֶ  .(פנים יפות יתרו)ַהּמַ
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ע

ֶרק ג  ּפֶ

ת ּבָ ְגֵדי ׁשַ   ּבִ

ֹחל  ת ּכְ ּבָ ל ׁשַ ָך ׁשֶ   .(שבת קי"ג)א) ֹלא ְיֵהא ַמְלּבּוׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ ָגִדים ִמן ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּנּוי ּבְ ִין ְלׁשִ ב) ָאַמר ר' יֹוָחָנן ִמּנַ

ֶהן  ל ּבָ ֵ ׁשּ ּבִ ָגִדים ׁשֶ ְדָך ד"א ּבְ ָגָדיו ְוגֹו' ִלּמְ ט ֶאת ּבְ ּוָפׁשַ

  .(שם קי"ד.)ְקֵדָרה ְלַרּבֹו ַאל ִיְמֹזג ּכֹוס ְלַרּבֹו 

ֵני ֲעִטיִפין  ְהֶיה לֹו ׁשְ ּיִ ֶאָחד ְלֹחל ְוֶאָחד ג) ָצִריְך ָאָדם ׁשֶ

ת  ּבָ   .(ירושלמי פאה פ"ח ה"ז)ְלׁשַ

ת)ד) ַרב הּוָנא ָאַמר ָצִריְך ְלַהֲחִליף  ּבָ ְגֵדי ֹחל ְלׁשַ , ר"ח (ִמּבִ

ם ר' יֹוָחָנן ָצִריְך ְלָעֵרב  ׁשֵ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ם ׁשֶ ּלָ י ִאם ֵאין לֹו ּכֻ (ּפֵ

ת ִעם  ּבָ ל ׁשַ ִנים ֶאָחד ׁשֶ ל ּפָ ְגֵדי ֹחל)ָצִריְך ְלָעֵרב ַעל ּכָ , ָאִבין ּבִ

ל  ְלׁשֵ אי ָאַמר ָצִריְך ְלׁשַ ר ִחְסּדַ ֶגד ּבַ ְדֵאין לֹו ֲאִפּלּו ּבֶ י ּבִ (ּפֵ

ְבֹחל  ה ֹלא ּכִ ָגָדיו ְלַמּטָ ל ּבְ ְלׁשֵ יר ֲחגֹורֹו ּוְמׁשַ ּתִ ּיַ י ׁשֶ ֶאָחד ְלַהֲחִליף ּדַ

ָעָמיו) חֹוֵגר אֹוָתם ְלַמְעָלה ְלָהֵקל ּפְ   .(מ"ר בראשית פי"א) ׁשֶ
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ָתא ה)  ּבְ י ֲחִניָנא מיעטף וקאי אפניא דמעלי ׁשַ ַרּבִ

ְבָגִדים ָנִאים) ה (ּבִ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ , ָאַמר ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ׁשַ

  .(שבת קי"ט:)

ה  ּלָ ת ְוָאַמר ּבֹוִאי ּכַ ּבָ אי לבוש מאני מעלי ׁשַ ו) ר' ַיּנַ

ה  ּלָ   .(שם)ּבֹוִאי ּכַ

ר ַמלְ  מֹוָנה ָעׂשָ ב ָאָדם ִלְלּבֹׁש ז) ָאְמרּו ָחָז"ל ׁשְ ים ַחּיָ ּבּוׁשִ

ת  ּבָ ׁשַ   .(מדרש עשה"ד)ּבְ

ים  ֵלם ֲהֹלא ֵהם לֹוְבׁשִ ְלָעם ְלָבָלק ָהֵאיְך ֲאַקּלְ ח) ָאַמר ּבִ

ת ְויֹום טֹוב  ּבָ ְגֵדי ׁשַ (מדרש הובא בס אז"א, ובספר תענוג ּבִ

  .שבת)

בָּ  ל ׁשַ ֶגד ׁשֶ ׁש לֹו ּבֶ ּיֵ ׁשֶ ֵהר ּכְ ת ְויֹום ט) ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהּזָ

ְהֶיה ּבֹו  ּיִ ֵנָבה, ּוְכׁשֶ ֶזל אֹו ּגְ ּלֹא ְיֵהא ּבֹו ׁשּום ּגֶ טֹוב ׁשֶ

ֶגד ִנְקָרא  ֵנָבה ִנְקָרא "ֶנַגע" ְואֹותֹו ַהּבֶ ֶזל אֹו ּגְ ֵאיֶזה ּגֶ

יִקים ַלֲעֹמד  ֶגד ּבֹוְגִדים, ְוָלֵכן ָאְמרּו ָחָז"ל ֲעִתיִדין ַצּדִ ּבֶ

י ְלבּוׁשֵ ִתים, ּבִ ת ַהּמֵ ְתִחּיַ יהֹון ּבִ ַמְלּבּוׁשֵ ַהְינּו ּבְ הֹון, ּדְ
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ָאְמרּו  ר, ְוֶזהּו ַהּסֹוד ׁשֶ ל ֹיׁשֶ ָממֹון ׁשֶ ים ּבְ ֲעׂשִ ִרים ַהּנַ ׁשֵ ַהּכְ

ת קֹול  יִקים ִנְפָטִרים ֵמָהעֹוָלם יֹוֵצא ּבַ ּדִ ּצַ ׁשֶ ָחָז"ל ּכְ

לֹום" ֵהן  ׁשָ י אֹוִתּיֹות "ּבְ ְבֶכם" ּכִ ּכַ נּוחּו ַעל ִמׁשְ לֹום ּתָ ׁשָ "ּבְ

ין אֹותִ  יִקים עֹוׂשִ ּדִ ַהּצַ ִפי ׁשֶ ּלְ ִהּפּוְך ַאְתָוון ׁשֶ ּיֹות "ַמְלּבּוׁש" ּבְ

ָממֹון  ָגִדים ּבְ ּלֹוֵבׁש ּבְ ר, ְוָכל ִמי ׁשֶ ל ֹיׁשֶ ָממֹון ׁשֶ ְגֵדיֶהן ּבְ ּבִ

"ה  ה ִלְפֵני ַהָקּבָ ל ּוְמֻרּצֶ תֹו הּוא ְמֻקּבָ ִפּלָ אי ּתְ ַוּדַ ר ּבְ ל ֹיׁשֶ ׁשֶ

  .(קב הישר פרק ס"ג אות י"ב)

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ת ּבָ ּבָ ָאָדם לֹוֵבׁש ׁשַ ים ׁשֶ ְלּבּוׁשִ ֶון ַהּמַ ִפי ּגָ י) ּכְ

ת ּומֹוֵעד  ּבָ יֵמי ׁשַ ִטיָרתֹו ּבִ בּוׁש ַאֲחֵרי ּפְ ׁש ַהּלְ ְך ַמּמָ (ילקוט ּכָ

  .ראובני, בראשית, ס"ח תתשכ"ט, כתבי האריז"ל)

ֹחל אֵ  ַבׁש ָהָאָדם ּבְ ּלָ ה ׁשֶ ּנָ ין ָראּוי יא) ׁשּום ַמְלּבּוׁש ִמּמֶ

ת ֵאין ְראּוִיין  ּבָ ל ׁשַ ים ׁשֶ ְלּבּוׁשִ ת, ְוַהּמַ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ְלָלְבׁשֹו ּבְ

ָלל  ֹחל ּכְ ם ּבְ   .(סימן רס"ב מגן אברהם, והגר"ז)ְלָלְבׁשָ

ֹוֵכב ּבֹו ְוַכּדֹוֶמה,  ׁשּ ְכָנַסִים, ִמְנָעִלים ְוכֹוַבע ׁשֶ יב) ֲאִפּלוּ ַהּמִ

ר ַלּכֹל ִיְהֶיה  ֲאׁשֶ ר ַהּכֹל ּכַ ת ִאם ֶאְפׁשָ ּבָ (חסד ְמֻיָחד לֹו ְלׁשַ
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לאברהם אות ג' ובספר ישראל קדושים ערך שבת כתב דכעת 

. ֵיׁש ָמקֹום ְלִקְטרּוג שהמטבע מצוי ומבזבזין הון רב בהבלים)

ִקין ַמֲחִליִפין  ה, ְוַהְמַדְקּדְ ָ ִדְבֵרי ְקֻדׁשּ ִצים ּבְ ִאם ְמַקּמְ יֹוֵתר ּבְ

  ַהּכֹל).

ֻרבָּ  ת ֵאין ִלְלּבֹׁש יג) ָמקֹום ׁשֶ ּבָ ׁשַ חֹוִרים ּבְ ים ׁשְ ם לֹוְבׁשִ

ַפְרֶהְסָיא  (שאלות ותשובות פנים מאירות ח"ב סימן ְלָבִנים ּבְ

ֵמַאַחר  ַתב ּדְ ּכָ ים כו ׁשֶ ף ַהַחּיִ ן ּכַ קנ"ב, ברכי יוסף רס"ב ג, ְוַעּיֵ

ְגַמת  ָגֶון ּדֻ ׁש ּבְ א ִיְתַלּבֵ ָבעֹוָלם ַהּבָ ַתב ָהֲאִריַז"ל ּדְ ּכָ ה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ

ֶפר  א, ּוַבּסֵ עֹוָלם ַהּבָ ׁש ֶאל ְלבּוׁש ַנְפׁשֹו ּבָ חֹוׁשֵ יָון ׁשֶ א יֹוֲהָרא ּכֵ ֵליּכָ

ָנתֹו  ּוָ י ִאם ּכַ ל, ּכִ ָבר ָנֶאה ּוִמְתַקּבֵ ַתב ּדָ ם ּכָ ים ׁשָ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ִיׂשְ

ּלֹא ִיְתַיֵהר י ׁשֶ ַנְפׁשֵ ִביל ֶזה ּוְבִדיק ּבְ ׁשְ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּבִ ַעל ְיֵדי  ּבֶ

ן ִלּבֹו  ְרּכֹו, ִויַכּוֵ מֹותֹו ָאז ֵיֵלְך ָלֶבַטח ּדַ ין ּכְ ֲאֵחִרים ֵאין לֹוְבׁשִ ׁשֶ

ַמִים, אב ָ ְלִמיד ָחָכם  לַלׁשּ ֵאינֹו ּתַ ל ׁשֶ ָמא ָלן ּכָ בלאו הכי ֲהֹלא ַקּיָ

תוֹ  ְמִחּצָ ְלִמיד ָחָכם ֵאין ַמְכִניִסין אֹותֹו ּבִ ל ּתַ יתֹו ׁשֶ ַטּלִ ׁש ּבְ  ּוִמְתַלּבֵ

ַמְלּבּוׁש  "ה ּבְ ל ַהָקּבָ תֹו ׁשֶ ְמִחּצָ ן מּוָטב ִלְהיֹות ּבִ "ה, ְוִאם ּכֵ ל ַהָקּבָ ׁשֶ

ים  ַכף ַהַחּיִ ַתב ּבְ ּכָ ֶ ַמְלּבּוׁש ָחׁשּוב, ּוַמה ׁשּ חּוץ ּבְ ֲעֹמד ּבַ ׁשּוט ִמּלַ ּפָ

ָמקֹום  ָאסּור ִלְלּבֹׁש ָלָבן ּבְ ׁש ְלָהאֹוְמִרים ׁשֶ ַהֲחׁשָ ם ּדְ ָ ְוִנְרֶאה ִמׁשּ
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ָלל שֶׁ  א, ְלִפי ּכְ ן ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁש ּכֵ חֹוִרין ֹלא ִיְהֶיה ְמֻלּבָ ין ׁשְ ּלֹוְבׁשִ

ן  ַכּוֵ ּיְ ְמִעיט ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ י ֶאָחד ַהּמַ ָיֵדינּו ּכִ סּור ּבְ ַהּמָ

ֶוה,  ָכָרן ׁשָ ַלת ׂשְ ִסיָמן א' ַקּבָ ֲארּו ָהַאֲחרֹוִנים ּבְ ּבֵ ַמִים, ּוְכִפי ׁשֶ ָ ַלׁשּ

ָנתֹו ָרצּוי ִלְלּבֹׁש ה ּוָ ָכרֹו, ִאם ּכַ יק ׂשְ ּדִ ַרע ִמּצַ ֶזה ֹלא ִיּגָ ין ּבְ ּוא ַהּדִ

ן לט"ז ֶאֶבן  ֲעבּור יֹוֲהָרא, ְוִצּיֵ ים ֲחׁשּוִבים ּומֹוֵנַע ַעְצמֹו ּבַ ַמְלּבּוׁשִ

ן ַנְפׁשֹו  ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַעּדֵ "ם ּדְ ֵהִביא ֵמָהַרְמּבָ ָהֵעֶזר ִסיָמן כ"ה ׁשֶ

מֹו כְּ  ָכר ּכְ ַרְך ֵיׁש לֹו ׂשָ ם ִיְתּבָ ֵ ִריא ְוָחָזק ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ ְהֶיה ּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ

ְהֶיה ָלֶהם ּכַֹח  ּיִ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ִנים ַהְרּבֵ ׁשֵ ּיְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ה, ְוֵכן ּתַ ְתַעּנֶ ּמִ ׁשֶ

ָעה ֶאָחד ַמה ׁשָ ּתֹוָרה ְוָיכֹול ִלְלֹמד ּבְ  ָחָזק ּוְזִריזּות ֵלב ַלֲעֹסק ּבַ

ֵניֶהן  עֹות ׁשְ י ׁשָ ּתֵ ׁשְ ָנה ֵמֵעיָניו ְועֹוֵסק ּבִ ד ׁשֵ ְלִמיד ָחָכם ְמַנּדֵ ּתַ ֶ ׁשּ

ם) ן ׁשָ ם ָהַרֲאָב"ד, ַעּיֵ ׁשֵ ם ּבְ ַתב ׁשָ ֶוה, ְוֵכן ּכָ ָכָרן ׁשָ   .ׂשְ

ְגֵדי  ׁש ּבִ ֶרְך ְלַבּדֹו ּוְבֵבית ּגֹוי ִיְלּבַ ּדֶ הּוא ּבַ יד) ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ

ים ִלְכבֹוד ָהרֹוִאים ַרק ִלְכבֹוד  ְלּבּוׁשִ י ֵאין ַהּמַ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ

ת  ּבָ ֵני ָהִעיר (ח"א כלל ה אות ז)ׁשַ ֲהרּו ּבְ ּזָ ּיִ , ְוֵכן ָצִריְך ׁשֶ

ׁשוּ  ְלּבְ ּיִ ָפִרים ׁשֶ ים  ַההֹוְלִכים ַלּכְ ת ַמְלּבּוׁשִ ּבָ ׁשַ ַעְצָמם ּבְ

ים  ָהיּו לֹוְבׁשִ מֹו ׁשֶ ְמָצִאים ֶאְצָלם ּכְ ַהּיֹוֵתר ָנִאים ַהּנִ
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ֹרב ַעם  ִעיר ּבְ ְהיֹוָתם ּבָ (פתה"ד אות ה, כף החיים רס"ב ּבִ

  .כ"ט)

ֵבית  ת ּבְ ּבָ יֵרי ַעם ַההֹוְלִכים אֹור ׁשַ טו) ֹלא ָנכֹון ִמְנַהג ֲעׁשִ

ַמְלּבוּ  ֶנֶסת ּבְ אֹור ַהּכְ ְלָחָנם ּבְ ִבים ַעל ׁשֻ י ֹחל ְוָכְך יֹוׁשְ ׁשֵ

ר ָנַגע  ת, ַוֲאׁשֶ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ים ּבִ ּבֶֹקר לֹוְבׁשִ ת, ַוְיִהי ּבַ ּבָ ׁשַ

ת  ּבָ ל ׁשַ ת ְלַקּבֵ ּבָ ֶעֶרב ִלְכבֹוד ׁשַ ׁש ּבָ ִלּבֹו ִיְלּבַ ֱאֹלִקים ּבְ

ְבָגִדים ָנִאים  ה  (ברכי יוסף אות ד)ּבִ ָ ין ִאׁשּ ְוהּוא ַהּדִ

ֶלת הַ  ָאז ְמַקּבֶ ִאים ׁשֶ ְבָגֶדיָה ַהּנָ ְהֶיה ָאז ּבִ ְדֶלֶקת ֵנרֹות ּתִ ּמַ

ִסיָמן רס"ג  ַתְבנּו ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ת ּכְ ּבָ  (כף החיים רס"ב ל"א)ׁשַ

ִביל ֶזה  ׁשְ לֹום ְלַאֵחר ְזַמן ַהְדָלָקה ּבִ   .(הפוסקים)ְוַחס ְוׁשָ

רֹות ִלרְ  ים נֹוֲהגֹות ֹקֶדם ַהְדָלַקת ַהּנֵ ׁשִ ֹחץ ַעְצָמן טז) ַהּנָ

ָצִרים  ִמים ַהּקְ ּיָ ֵרי ָלֶהם, ָאְמָנם ּבַ ת ְוַאׁשְ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ְוִלְלּבֹׁש ּבִ

ְך רֹוֲחצֹות ְולֹוְבׁשֹות  ֲחנּות ְוַאַחר ּכָ ב ּבַ ְתַאֲחִרים ֵליׁשֵ ּמִ ׁשֶ

ת, ָלֵכן טֹוב  ּבָ לֹום ְלָסֵפק ִחּלּול ׁשַ ְך ָיבֹואּו ַחס ְוׁשָ ּוֵבין ּכָ

יַּ  ְתַאֶחֶרת ְלַהְזִהיר ָלֶהם ׁשֶ ּמִ ימּו ָלֹבא ִלְרֹחץ ְוִלְלּבֹׁש ּוְכׁשֶ ְקּדִ
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לֹום  ֹבא ַחס ְוׁשָ י ֹחל ִמּלָ ַמְלּבּוׁשֵ ְך ּבְ ְדִליק ּכָ ּתַ ִמְצָוה יֹוֵתר ׁשֶ

ְתַאֶחֶרת ִמְצָוה  ּמִ ַעל רֹוֶאה ׁשֶ ת, ְוִאם ַהּבַ ּבָ ְלָסֵפק ִחּלּול ׁשַ

גִּ  רֹות ְוֹלא ַיׁשְ הּוא ַיְדִליק ַהּנֵ דֹוָלה ׁשֶ ּתֹו, ּגְ ְקָטַטת ִאׁשְ יַח ּבִ

ת ַחס  ּבָ ל ׁשַ ַחּלֵ ְך ִמּלְ ֹחׁשֶ ב ּבַ דֹוָלה יֹוֵתר ֵליׁשֵ ּוִמְצָוה ּגְ

לֹום  (ח"א קיצור שולחן ערוך ע"ה ו', ומשנה ברורה רס"ב ְוׁשָ

  .סעיף קטן י"א)

ת  ּבָ ית ַאֵחר ְלׁשַ ְהֶיה לֹו ַטּלִ ּיִ ר טֹוב ׁשֶ ְדֶאְפׁשָ (מגן יז) ּבִ

  .ס"ב)אברהם ומשנה ברורה ר

ָלה  ת ַאַחר ַהְבּדָ ּבָ ת ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ ּבָ ִבְגֵדי ׁשַ (מגן יח) ֵיֵלְך ּבְ

  .אברהם סימן רס"ב)

ְבָגִדים  ת ּבִ ּבָ ׁשַ ים ַעְצָמם ּבְ יׁשִ ַהֲחִסיִדים ַמְלּבִ ֶ יט) ַמה ׁשּ

ים ָלאו ִמְנַהג ֲחִסידּות ְלַבד  (ד"ת מהד"ק אֹות נ"ח ֲאֻרּכִ

  .לבעל מנח"א זצ"ל)

ָגִדים  ֶרְך כ) ּבְ ים ּדֶ ֶרְך ָהֵריִקים, ַוֲאֻרּכִ ְקָצִרים הּוא ּדֶ

  .(מהרי"ל בליקוטים)ֲחׁשּוִבים 
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רּוִצים ּוַמְלּבּוׁש  כא) ַמְלּבּוׁש ָקָצר הּוא ַמְלּבּוׁש ְמֻיָחד ַלּפְ

י ִמּדֹות  (ספר אלה המצוות למהר"ם ָאֹרְך ִלְמָלִכים ְוַאְנׁשֵ

  .חאגי"ז זצ"ל)

ת כב) ֲאָבל ּתֹוְך ל' ָאסּור לִ  ּבָ ְגֵדי ׁשַ (יורה דעה ְלּבֹׁש ּבִ

יִרין סימן שפ"ט) (מגן אברהם סימן רס"ג , ְוָהַאֲחרֹוִנים ַמּתִ

  .בשם כוונות האריז"ל, וברכי יוסף יורה דעה סימן ת)

ת  ֶפׁש ְיֵתָרה ֵאין הֹוֶלֶכת ְלַגְמֵרי ַעד ַאַחר ְסֻעּדַ כג) ַהּנֶ

ת  ּבָ ַטֲעָמא נֹוֲהִגין ּוֵמַהאי  (פע"ח שער ח"י פכ"ד)מֹוָצֵאי ׁשַ

ה ְרִביִעית, ְוַגם  ת ַעד ַאַחר ְסֻעּדָ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ֵאין ְלַהֲחִליף ּבִ ׁשֶ

ֵאר  ִבְגֵדי ּפְ ֶלְך ּבְ ֵדי ְלַלּוֹות ַהּמֶ (כף החיים סימן ש' אות ּכְ

 .ו')

N â w  
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ֶרק ד  ּפֶ

בּועַ  ָ ל ַהׁשּ ת ּכָ ּבָ ַ   ִזְכרֹון יֹום ַהׁשּ

ל ָיָמיו ָהָיה אֹוֵכל ִלְכבֹוד  ֵקן ּכָ אי ַהּזָ ּמַ א) ָאְמרּו ַעל ׁשַ

ת ָמָצא ַאֶחֶרת  ּבָ ֵהָמה ָנָאה אֹוֵמר זֹו ְלׁשַ ת, ָמָצא ּבְ ּבָ ׁשַ

ִני ְואֹוֵכל ָהִראׁשֹוָנה  ֵ יח ַהׁשּ   .(ביצה ט"ז.)ָנָאה ֵהיֶמּנּו ַמּנִ

ת ְיֵמי ַהֹחל יּוַכל בְּ  ׁשֶ ׁשֵ ׁש ַעְצמֹו ּבְ ל ב) ַהְמַקּדֵ ָנֵקל ְלַקּבֵ

ת  ּבָ ַ ת ַהׁשּ ַ (החיד"א ביוסף לחוק פרשת תולדות יום אֹור ְקֻדׁשּ

  .ו)

ֲאֵחִרים  ֶדֶרְך ׁשֶ ֵהא מֹוֶנה ּכְ ת, ֹלא ּתְ ּבָ ַ ג) ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ

ת  ּבָ ם ׁשַ ֵהא מֹוֶנה ְלׁשֵ א ּתְ , (מכילתא פרשת יתרו)מֹוִנין ֶאּלָ

ָתא, ֲאָבל יִ  ּבְ ָרֵאל מֹוִנין ַחד ַעּכּו"ם ֹלא מֹוִנין ׁשַ ׂשְ

א,  ְעּתָ ָתא, ַאְרּבַ ּבְ ׁשַ ָלָתא ּבְ ָתא, ּתְ ּבְ ׁשַ ֵרי ּבְ ָתא, ּתְ ּבְ ׁשַ ּבְ

ת  ּבָ ַ ְצַטּוּו ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ ּנִ ָמה ׁשֶ א, ערובתא, ּכְ ּתָ ֲחִמיׁשְ

ׁשֹו    .(פסיקתא רבתי פרק כ"ג)ְלַקּדְ
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ב ּיָ ֶ ּלֹא ָיבֹוא, ׁשֹוְמֵרהּו ִמׁשּ יַצד ד) זֹוְכֵרהּו ַעד ׁשֶ ֹוא, ָהא ּכֵ

ִלי ָחָדׁש ַהְתִקינֹו  ת, ּכְ ּבָ ן ְלָך ֵחֶפץ ַהְתִקינֹו ְלׁשַ ּמֵ ִאם ִנְזּדַ

ת  ּבָ ׁשַ ֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֵעִצים ֵמֶאָחד ּבְ אי ַהּזָ ּמַ ת, ׁשַ ּבָ ְלׁשַ

ן ְלָך ֵחֶפץ טֹוב ֲאִפּלּו  ּמֵ הּו ִאם ִנְזּדַ ת, ָאַמר ר' ַאּבָ ּבָ ְלׁשַ

ת מתנינהו לְ  ּבָ ׁשַ ת ֶאָחד ּבְ ּבָ   .(פסיקתא דר"כ פכ"ג)ׁשַ

ְנחּוָמא אכלינן הוינן בארבעתא  (ָהִיינּו ה) ָאַמר ר' ּתַ

ת) ּבָ ׁשַ ְרִביִעי ּבְ הּו ּבִ ן כותבן אֹוְכִלין ֵאֶצל ר' ַאּבָ , ְוַעל ְלַקּמָ

ָמִרים) ָתא (ְוֵהִביאּו ְלָפֵנינּו ֶלֱאֹכל ּתְ ּבְ , ואמרין יתפרשון ְלׁשַ

ְפִריׁשּו א ּיַ ת)(ָאַמְרנּו ׁשֶ ּבָ   .(שם) ֹוָתם ְלׁשַ

יו, ָלַקח ֵחֶפץ  ת ָזז ִמּפִ ּבָ ֵקן ֹלא ָהָיה ִזְכרֹון ׁשַ אי ַהּזָ ּמַ ו) ׁשַ

ת  ּבָ ִלי ָחָדׁש אֹוֵמר זֹו ְלׁשַ ת, ּכְ ּבָ (מכילתא טֹוב אֹוֵמר זֹו ְלׁשַ

  .הובא ברמב"ן ומנוה"מ)

ֶאָחד  ֵהא זֹוְכרֹו ּבְ ׁשֹו, ּתְ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ז) ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ

ם  נֹו ְלׁשֵ ֵהא ְמַתּקְ ה ְלָך ָמָנה ָיָפה ּתְ ִאם ִיְתַמּנֶ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ

ת  ּבָ   .(מכילתא יתרו)ׁשַ
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י ֵאֶצל  ַעם ַאַחת ִנְתָאַרְחּתִ א ּפַ ר ַאּבָ א ּבַ ח) ָאַמר ר' ִחּיָ

ִֹוי  ל ָזָהב ִמׁשּ ְלָחן ׁשֶ א ְוֵהִביאוּ ְלָפָניו ׁשֻ לֹוְדִקּיָ ִית ּבְ ַעל ַהּבַ ּבַ

ֶסף ְקבּועֹות ּבֹו,  ל ּכֶ ָלאֹות ׁשֶ ְלׁשְ ֵני ָאָדם, ְוט"ז ׁשַ ט"ז ּבְ

לֹוִחּיֹות ְקבּוִעים ּבֹו, ּוְקָערֹות, ְוכֹוסֹות, ְוִקיתֹוִנּיֹות, ּוצְ 

ִמים ְוכּו'  ל ִמיֵני ַמֲאָכל ְוָכל ִמיֵני ְמָגִדים ּוְבׂשָ ְוָעָליו ּכָ

ב ָהִייִתי  ה ָזִכיָת ְלָכְך, ָאַמר ִלי ַקּצָ ּמֶ ִני ּבַ י לֹו ּבְ ָאַמְרּתִ

ת  ּבָ ֵהא ְלׁשַ י זֹו ּתְ ָהְיָתה ָנָאה ָאַמְרּתִ ֵהָמה ׁשֶ ל ּבְ (שבת ּוִמּכָ

  .קי"ט:)

ת  ַ ׁשּו ְקֻדׁשּ ַני ְלוּו ָעַלי ְוַקּדְ ָרֵאל ּבָ "ה ְלִיׂשְ ט) ָאַמר ַהָקּבָ

י ַוֲאִני ּפֹוֵרַע    .(ביצה ט"ו:)ַהּיֹום ְוַהֲאִמינּו ּבִ

ת  ּבָ ים ָאָדם ְלהֹוָצַאת ׁשַ ּכִ   .(שבת קי"ז:)י) ְלעֹוָלם ַיׁשְ

ת ְוֶעֶרב יֹום טֹוב ִמן  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ יא) ֹלא ֹיאַכל ָאָדם ּבְ

נְ  ֲאָוה ַהּמִ הּוא ּתַ ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ֵנס ְלׁשַ ּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ (פסחים ָחה ּוְלַמְעָלה ּכְ

  .צ"ט:)
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ם  ֵעין ׁשֵ ָתּה ּבְ ַלִים ְוָקְבָעה ְסֻעּדָ ירּוׁשָ ָחה ָהְיָתה ּבִ ּפָ יב) ִמׁשְ

  .(גטין ל"ח:)ְוֶנֶעְקָרה 

ָבה,  ת ַמֲחׁשָ ַ ְקֻדׁשּ ימֹות ַהֹחל ְלִהְתַנֵהג ּבִ ל ּבִ ּדֵ ּתַ יג) ְוִאם ִיׁשְ

ֶנְגּדֹו ִלְקנֹות  ה ִיְהֶיה ָנֵקל לֹו ְוִיְמָצא ֵעֶזר ּכְ ּבּור, ּוַמֲעׂשֶ ּדִ

הּו  ְך ַמֲעׂשֵ ֹחל ּכָ הוּ ּבְ ַמֲעׂשֵ ת ַעל נר"ן ּכְ ּבָ ת ׁשַ ַ ּתֹוְספֹות ְקֻדׁשּ

ת  ּבָ ׁשַ   .(פלא יועץ, שבת)ּבְ

ב ָאָדם  ַחּיָ ת "ָזכֹור" ׁשֶ ֲארּו ִמּלַ ָמָרא ֵמֶהם ּבֵ יד) ַחְכֵמי ַהּגְ

ה לֹו ֵחֶלק ָיֶפה אֹו ָמָנה ְלָזכְ  ִאם ִנְתַמּנָ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ רֹו ֵמֶאָחד ּבְ

ּלֹא ָהָיה ִזְכרֹון  אי ׁשֶ ּמַ ת, ְוָאְמרּו ַעל ׁשַ ּבָ ָיָפה ַמְזִמינֹו ְלׁשַ

ת  ּבָ יו ָלַקח ֵחֶלק טֹוב ָאַמר ֶזה ִלְכבֹוד ׁשַ ת ָזז ִמּפִ ּבָ ׁשַ

ר  ִמיד ִנְזּכַ ִזְכרֹונֹו אֹותֹו ּתָ י ּבְ ית ְוכּו', ּכִ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ

ה  ַרְך ִצּוָ ׁש ָלעֹוָלם ּבֹוֵרא ְוהּוא ִיְתּבָ ּיֵ ָכל ֵעת ְונֹוֶדה ׁשֶ ּבְ

ֱאמּוָנֵתנּו  דֹול ּבֶ ר ּגָ ה, ְוֶזה ִעּקַ אֹות ַהּזֶ (צידה לדרך אֹוָתנּו ּבָ

  .לתלמיד ר"י בן הרא"ש)
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ים ר'  ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ֶפר ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ר"י ּפָ ּסֵ טו) ּבַ

ת  ַ ֻדׁשּ ְעּתֹו ִמּקְ יַח ּדַ ת ְלַבל ַיּסִ ּבָ ל ׁשַ ל ַהּיֹום ׁשֶ ִמן ָהָראּוי ּכָ ּדְ

ח  ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ֶפר ּפָ ין, ּוַבּסֵ ִפּלִ ת ַקל ָוֹחֶמר ִמּתְ ּבָ ַ ּומֹוָרא ַהׁשּ

ת  ּבָ ת ׁשַ ַ ֻדׁשּ ת ִמּקְ ּבָ ַ ל יֹום ַהׁשּ ְעּתֹו ּכָ יַח ּדַ ָאסּור ְלַהּסִ כ' ׁשֶ

ִפלִּ  ָפטּור ַקל ָוֹחֶמר ִמּתְ ת ּדְ ּבָ ַעת, ְוׁשַ ַח ַהּדַ ֶהּסֵ ָאסּור ּבְ ין ׁשֶ

ן  ּכֵ ל ׁשֶ ין ּכָ ִפּלִ תֹו הּוא יֹוֵתר ִמּתְ ָ ְקֻדׁשּ ַעם ּדִ ין ִמּטַ ִפּלִ ִמּתְ

ת עכ"ל. ּבָ ת ׁשַ ַ ֻדׁשּ ל ַהּיֹום ִמּקְ יַח ּכָ ּלֹא ְלַהּסִ ִריְך ׁשֶ ּצָ   ׁשֶ

ַתב ַעל דִּ  ת ִסיָמן ע"ב אֹות א' ּכָ ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ְבֵרי טז) ּבְ

ַתְלִמיד ָחָכם  ם דשם ַמְייֵרי ּבְ "ל ְוז"ל: ַהּגַ ּתֹוְלדֹות ַהּנַ

ן, ַאְך ְמֹאד ִמן ָהָראּוי  ֹחל כנ ַלְמַעּיֵ ם ּבְ ת ּגַ ּבָ ְקָרא ׁשַ ַהּנִ

י  ָכל ֶזה ּכִ נּו ִליָזֵהר ּבְ ֶעְרּכֵ ׁשּוִטים ּכְ ים ּפְ ם ַלֲאָנׁשִ כֹון ּגַ ְוַהּנָ

ַח ַהדַּ  ֶהּסֵ ר ּבְ ת ִמּמֹוָראֹו ַהחּוׁש ָיִעיד ֲאׁשֶ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ַעת ּבְ

ת  ּבָ ָעה מּוָעט ָקרֹוב ְמֹאד ָלֹבא ִליֵדי ִחּלּול ׁשַ ׁשָ ֲאִפּלּו ּבְ

מּור  הּו ִאּסּור ּגָ ּזֶ ָבִרים, ׁשֶ גֹון ִליֵדי ִרּבּוי ּדְ לֹום ּכְ ַחס ְוׁשָ

ה,  ּסֹות יֹוֵתר ֵמַאּמָ ִסיעֹות ּגַ ת, ְוֵכן ָקרֹוב ָלֹבא ִליֵדי ּפְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ם וּ  ַלאְכּתָ ּמְ ִלים ׁשֶ ָגָדיו ֵמָאָבק ְוָעָפר, ְוִטְלטּול ּכֵ ְלִקּנּוַח ּבְ



  השבת בישראל כהלכתה
  

פג

ַדִים ַעְסָקִנּיֹות ֵהן ַוֲאִפּלּו לֹוְמֵדי ּתֹוָרה  י ַהּיָ ר, ּכִ ְלֶהּתֵ

ם ִמּמֹוָרא ִחּלּול  ְעּתָ ַח ּדַ ה ַעל ְיֵדי ֶהּסֵ ָכל ֵאּלֶ ִלין ּבְ ִנְכׁשָ

כָ  ת, ָלֵכן ְמֹאד ִמן ָהָראּוי ּבְ ּבָ יַח ׁשַ ר ְלַבל ַיּסִ ֶאְפׁשָ ל ַמאי ּדְ

ָעה מּוֶעֶטת,  ת ֲאִפּלּו ַעל ׁשָ ּבָ ְעּתֹו ִמּמֹוָרא ִחּלּול ׁשַ ָאָדם ּדַ

 עכ"ל.

N â w  
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פד

ֶרק ה  ּפֶ

ת ּבָ ִהְלכֹות ׁשַ   ִלּמּוד ּבְ

ר ִיְנַעם ַלּמֹוִכיִחים ְלַהְזִהיר ּוְלָהֵעד  ָבִרים ֲאׁשֶ א) ִמן ַהּדְ

ת ַעל  ּבָ ַ ִמְצַות ַהׁשּ ִריץ ּבְ ֹמר ָאְרחֹות ּפָ ָעם ֲעֵליֶהם, ְוִלׁשְ ּבָ

ה ֶנֶעְלמּו  י ַרּבֹות ֵמֵהּנָ אֹודֹות ָאבֹות ְמָלאכֹות ְותֹוָלדֹות, ּכִ

יד ַאף ֵאין ַמשְׁ  ים ַאף ֵאין ַמּגִ (שערי תשובה ִמיַע ֵמֵעיֵני ַרּבִ

  .לרבינו יונה שער ג' סימן קל"ה)

ֹלׁש  ֲעַמִים ְוׁשָ ת ַעל ּבּוֵרי ּפַ ּבָ ּלֹא ָלַמד ִהְלכֹות ׁשַ ב) ּוִמי ׁשֶ

אֹוַרְיָתא  ת ֵהן ּדְ ּבָ ּלֹא ִיְקֶרה לֹו ִחּלּול ׁשַ ֵלט ׁשֶ ֹלא יּוַכל ְלִהּמָ

ת ּבָ ָנן, ּוֵמָהָראּוי ִלְלֹמד ִהְלכֹות ׁשַ ַרּבָ ְתִמידּות ְוֵאֶצל  ְוֵהן ּדְ ּבִ

גּור  ְהֶיה ׁשָ ּיִ ִמיד ַעד ׁשֶ ָבֵרר לֹו ַהּכֹל, ְוַיֲחֹזר ָעָליו ּתָ ּיְ ַרב ׁשֶ

ְפֵני  ְתִריס ּבִ ה ֹזאת ּוֵמִגין ָעָליו ּכִ ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ ִפיו, ַאׁשְ ּבְ

ְרָעֻנּיֹות    .(יער"ד ח"ב מובא במנחת שבת ע"ב י)ַהּפֻ

ת ַהּתֹוָרה ְוַעד  ִחּלַ ֱאַמר ג) ִמּתְ ּנֶ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּה ּפָ סֹוָפּה ֵאין ּבָ

ה ְלָך  "ה ֲעׂשֵ א ַאַחת, ָאַמר ַהָקּבָ ְקֵהל" ֶאּלָ ּה "ַוּיַ ֹראׁשָ ּבְ
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ת  ּבָ ים ִהְלכֹות ׁשַ ַרּבִ דֹולֹות ּוְדֹרש ִלְפֵניֶהם ּבָ ְקִהּלֹות ּגְ

  .(מדרש אבכיר, ילקוט ויקהל)

ְזָהִרין בָּ  ּנִ ֵעיר ׁשֶ ת ְמַעט ִמּזְ ּבָ ים ד) ִאּסּוֵרי ׁשַ ֶהם, ְוַרּבִ

ת ִעְנָין ְמֹפָאר,  ּבָ ֵאיָנם יֹוְדִעין ִאּסּוָרן, ְוִלְלֹמד ַמס' ׁשַ ׁשֶ

ִקי  ת ֹקֶדׁש, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ ּבָ ל ִהְלכֹות ׁשַ יִנים ׁשֶ ְוִיְלֹמד ּדִ

ת  ּבָ ִהְלכֹות ׁשַ (מהרש"א שאלות ותשובות קי"ט, צוואת הר"ר ּבְ

  .שעפטיל)

דֹול ַעל הָ  ת ה) ִחּיּוב ּגָ ּבָ ִהְלכֹות ׁשַ ִקי ּבְ ָאָדם ִלְהיֹות ּבָ

ֲעָרה הלכותי, ִמְקָרא  ׂשַ לּוִיים ּבְ ֲהָרִרים ַהּתְ י ּכַ ְמֹאד, ּכִ

י  (יסוש"ה שער ו' מּוָעט ַוֲהָלכֹות ְמֻרּבֹות, ַוֲחמּוִרים ָעְנׁשֵ

  .פ"ג)

ת  ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ל ַהׁשּ ַמֲאָמָרם ז"ל "ּכָ ו) ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ּכְ

ִהְלָכתֹו מ ייָקא ּכְ ִהְלָכתֹו ּדַ ל ֲעֹונֹוָתיו" ּכְ ֹוֲחִלין לֹו ַעל ּכָ

ִקי בהלכתא רבתא  ל ֶאָחד ִלְהיֹות ּבָ ל ַעל ּכָ ָלֵכן ֻמּטָ

ִהְלכֹות  ְנָחה ַיַעְסקּו ּבְ ֲעלֹות ַהּמִ ת ֹקֶדׁש ּבַ ּבָ ָתא, ּוְבׁשַ ּבְ ְלׁשַ
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הּ  ל ּבָ ׁשֵ ָתא ּוְבַקל ָיכֹול ְלִהּכָ ּבְ י הלכתא רבתא ְלׁשַ ת ּכִ ּבָ  ׁשַ

ֵרת ּוְסִקיָלה ֵמֶחְסרֹון ְיִדיָעה  ִאּסּור ּכָ לֹום, ֲאִפּלּו ּבְ ָחס ְוׁשָ

ִאּסּוֵרי  ְלמּוד עֹוָלה ָזדֹון, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ְגַגת ּתַ ְוׁשִ

ִאּסּור ֻמְקֶצה  מֹו ַרּבֹו ְלַמְעָלה, ּוִבְפָרט ּבְ ַרּבֹו ּכְ ד"ס ׁשֶ

(איגרת הקודש  ּדשכיחי טּוָבא, ַוֲחמּוִרים ד"ס יֹוֵתר מד"ת

  .מבעל התניא זצ"ל וקו"א שם)

קּו  ּיְ ר יֹוָחָנן ור"ל ּדִ דֹול ִאי ּדָ ָלל ּגָ ֶרק ּכְ ְלִמי ּפֶ ירּוׁשַ ז) ּבִ

ָכל ָאב ל"ט ְמָלאכֹות ּוְלֶזה ָרְמָזה  ְצאּו ּבְ ּמָ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ ּכָ

ַהְינוּ  ָרִטים, ּדְ ָכל ַהּפְ ָלאָכה ּבְ ת ִמּמְ ּבָ ֹמר ׁשַ ׁשְ ּיִ  ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ר צוך ד' בע"פ, ְוֶזה ַמה  ֲאׁשֶ ל ָהָאבֹות ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן ּכַ ִמּכָ

ֲהָלָכה  ִהְלָכָתּה, ּכַ ת ּכְ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ַהְמׁשַ ָמָרא ּכָ ָאְמָרה ַהּגְ ֶ ׁשּ

ׁשּום  ל אֹוָתּה ּבְ ּלֹא ְלַחּלֵ ת ׁשֶ ּבָ ֹמר ׁשַ ׁשְ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ייָקא ּדְ ּדַ

ָרט    .ת שבת פ"א)(שם עולם לבעל חפץ חיים זצ"ל, שמירּפְ

ת  ּבָ ֹמר ׁשַ ׁשְ ּיִ ְדֵרָגה ׁשֶ ֵאיֶזה ִעְנָין נּוַכל ָלבֹוא ְלזֹו ַהּמַ ח) ּבְ

ְרֶאה ְלָזֵרז ֶאת ַעְצמֹו  ּיִ ָרָטיו ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלֶזה ׁשֶ ָכל ּפְ ּבְ

ַדע  ּיֵ ֵדי ׁשֶ ִמיד ּכְ ת ְוַלֲחֹזר ָעֶליָה ּתָ ּבָ ִלְלֹמד ִהְלכֹות ׁשַ
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ר דאל"ה  ּתָ ל ָהִעְנָיִנים ָהָאסּור ְוַהּמֻ ֲאִפּלּו ִיְלֹמד ּכָ

ָראּוי ֹלא יֹוִעיל לֹו  ת ּכָ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ים ַהְמָזְרִזים ִלׁשְ ַהּמּוָסִרּיִ

ְכַלל  ֵאין זֹו ּבִ ָבר ׁשֶ ב ַעל ֵאיֶזה ּדָ ְוכּו' ִאם הּוא חֹוׁשֵ

בּות ֹלא יֹוִעיל לֹו ׁשּום מּוָסר  (הח"ח בהק' ְמָלאָכה אֹו ׁשְ

שבת, ומונה והולך כמה דוגמאות  לספרו משנה ברורה הלכות

  .שבניקל להכשל מחסרון ידיעה)

ט) ְוָראּוי ְוָנכֹון ְלָכל ְיֵרא ְוָחֵרד ִלְדַבר ד' ְלכֹוֵנן ֲחבּורֹות 

ם  לּו ּבָ ׁשְ ּלֹא ִיּכָ ֵדי ׁשֶ ת ּכְ ּבָ   .(שם)ִלְלֹמד ִהְלכֹות ׁשַ

ת מִ  ּבָ ִהְלכֹות ׁשַ ים ּבְ ֵאיָנם ׁשֹוֲאִלים ְודֹוְרׁשִ ֶ י י) ַמה ׁשּ ּפִ

ת  ּבָ ה ִאּסּוֵרי ׁשַ ַהְרּבֵ לּו ְוָנָפלּו ּבְ ׁשְ ה ּכָ ְסָפִרים ְוסֹוְפִרים ֵהּמָ

ת, ֻמְקֶצה,  ּבָ ִאּסּוֵרי ׁשַ גֹון ּבְ ַעת ּכְ ֹלא ּדַ ם ּבְ ת ּגַ ּבָ ִלין ׁשַ ּוְמַחּלְ

ה  ָמחֹות ְוִגיל ַרּבָ ׂשְ ְפָרט ּבִ ִריָרה, ִלּבּון ְוכּו', ּבִ ֵציָדה, ּבְ

ָלה, ּוְצִרי ְכׁשֵ ה ַהּמַ ֶרץ ְוָכֵהּנָ ּפֶ ִכים ַמְנִהיֵגי ְקִהּלֹות ַלֲעֹמד ּבַ

  .(פלא יועץ ערך שבת)ַרּבֹות 
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ָאְמרּו ׁשֹוֲאִלין  ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ֵסֶפר ֲחִסיִדים ׁשֶ יא) ּוְכָבר כ' ּבְ

ְך ִחּיּוָבא רמיא ִלְדֹרׁש ְוָלתּור  ַסח ּכָ ִהְלכֹות ּפֶ ין ּבְ ְודֹוְרׁשִ

ַעם ֶאָחד  ת ְוַלֲעֹבר ֲעֵליֶהם ְלָפחֹות ּפַ ּבָ ָלַדַעת ִהְלכֹות ׁשַ

ִנים ִלְדרֹ  ְרׁשָ ָנה, ְוִחּיּוָבא רמיא ַעל ַהּדַ ׁשָ י ּבְ ׁש ָלָעם ֶאת ֻחּקֵ

ִמים ִיְנַעם  ֹוְמִעים ּוְמַקּיְ ָהֱאֹלִקים ְוֶאת ּתֹוָרָתיו, ְוַלׁשּ

ת טֹוב  ְרּכַ בֹוא ּבִ   .(פלא יועץ ערך שבת)ַוֲעֵליֶהם ּתָ

ת  ּבָ ַגם ׁשַ ת ּדְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ּקּוֵני ַהְיסֹוד ֵהם ׁשְ יב) ֶאָחד ִמּתִ

ִרית עֹוָלם, ְוָלֵכן ָראּוי ְמֹאד  ת ִנְקָרא ּבְ ּבָ יֵני ׁשַ ֵליַדע ּדִ

לּוִיים  ֲהָרִרים ַהּתְ ה ּכַ ָתא ְוֵהּמָ ּבְ י הלכתא רבתא ְלׁשַ ּכִ

ֲעָרה  ׂשַ   .(ספר מרפא לשון מובא במנחת שבת ע"ב ח)ּבְ

ַעל יער"ד  אֹון ּבַ ָך ֵהיֵטב ְלִדְבֵרי ַהּגָ ים ִלּבְ יג) ַאַחי ְוֵרַעי ׂשִ

ְבֹלא ָלמַ  (הנ"ל אֹות ב)זצ"ל  ַתב "ּדִ ּכָ ָמה ׁשֶ ד ִהְלכֹות ּבְ

ּלֹא  ֵלט ׁשֶ ֹלׁש ֹלא יּוַכל ְלִהּמָ ֲעַמִים ְוׁשָ ת ַעל ּבּוֵרי ּפַ ּבָ ׁשַ

ָנן" ְוַעל ֶזה  ַרּבָ אֹוַרְיָתא ְוֵהן ּדְ ת ֵהן ּדְ ּבָ ִיְקֶרה לֹו ִחּלּול ׁשַ

ה ֻמְפְלֵגי  ּמָ ים ּכַ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ י ּבַ וּוִים ּכִ ל ַהּדְ ִיְדוּו ּכָ

ת ֵאיָנם ַהּתֹוָרה עֹוְסִקים בְּ  ּבָ ִפְלּפּול ַוֲחִריפּות ּוְבִהְלכֹות ׁשַ
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ת  ּבָ ִלי ָסֵפק ִליֵדי ִחּלּול ׁשַ ִקיִאים ּוָבִאים ּבְ (מנחת שבת ּבְ

  .ע"ב אות י)

ִלים ַהֲהמֹוִנים הּוא ֵמֲחַמת  ְכׁשָ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ יד) ֹרב ִחּלּוֵלי ׁשַ

ִדיֵני ִטְלטּול וּ  ִקיִאים ּבְ ֵאיָנם ּבְ ֻמְקֶצה, ֶחְסרֹון ַהְיִדיָעה ׁשֶ

ּמּוִדים  ֵרא ְוָחֵרד ִלְדַבר ד' ִיְלַמד ֹקֶדם ְלָכל ַהּלִ אן ַהּיָ ַעד ּכָ

י  ִמיד ּכִ ת ַעל ּבּוְריֹו ְוִלְהיֹות חֹוֵזר ָעָליו ּתָ ּבָ ִהְלכֹות ׁשַ

ִהְלָכתֹו הּוא ְיסֹוד ְלָכל ּתֹוָרֵתנּו הק' ֵהן  ת ּכְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ׁשְ

מּוִרים ְוֵהן ְלַבעֲ  יִקים ּגְ ׁשּוָבה ְלַצּדִ (תפארת הקדש מובא ֵלי ּתְ

  .שם אות י"א)

ִהְלכֹוָתיו  ִקי ּבְ ִהְלָכתֹו ְוִתְהֶיה ּבָ ת ּכְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ׁשְ ֵהר ּבִ טו) ִהּזָ

ֲעָרה,  ׂשַ לּוִיים ּבְ ֲהָרִרים ַהּתְ י ֵהם ּכַ (הנהגות ישרות מהק' ּכִ

מהר"ר מרדכי מטשערנאבעל זצ"ל, מובא בברכת חיים לבעל 

  ."ז)מסגה"ש פ"ג אות י

ה  ֶפר ִזְכרּו ּתֹוַרת מׁשֶ ָמה ַלּסֵ ַהְקּדָ י ָאָדם ּבַ טז) בעהמ"ח ַחּיֵ

ים  ּתִ י ִמְצָוה יֹוֵתר ְלַבֲעֵלי ּבָ ַתב וז"ל: ּוְלַדְעּתִ ף י"ט ּכָ ּדַ
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תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ִלְלֹמד בקונ' ֶזה  ּבָ ׁשַ עּור ּבְ ִלְקֹבַע ׁשִ

ֶרק מִ  ת אֹו ּפֶ ּבָ ּקּון ׁשַ ְלְמדּו ּתִ ּיִ ֶ ר ָרִאיִתי ִמׁשּ ֲאׁשֶ ָניֹות ּכַ ׁשְ

ּנּו  ּמַ ָכל יֹום ְוִנְזּדַ ָניֹות ּבְ ֶרק ִמׁשְ ַמד ּפֶ ּלָ ֶאָחד ׁשֶ ֵעיַני ּבְ ּבְ

ת ְוָרִאיִתי  ּבָ ׁשַ ל ַעּכּו"ם ּבְ ק ֶאָחד ׁשֶ ֻפְנּדָ ֵנינּו ָללּון ּבְ ׁשְ

ת ַהּיֹום,  ּבָ י ּבֹו ֲהֹלא ׁשַ ַעְרּתִ ב ֵאֶצל ַמְטֶוה ְוָטָוה ּגָ ּיֹוׁשֵ ׁשֶ

ה ׁשֹוֶנה ְוָתמַ  י לֹו ֲהֹלא ַאּתָ ָלאָכה זֹו, ְוָאַמְרּתִ ּה ַמה ּמְ

ְהֶיה,  ּתִ ָמה ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ה ּתִ ִוּיָ ָנה "ְוַהֹטֶוה" ּוְמֶלאֶכת ַהּטְ ׁשְ ּמִ ּבַ

ֲעׂשֹות  ב ַמה ּלַ ים ַעל ַהּלֵ ֲאִני ׁשֹוֶנה ֲאִני ֵמׂשִ ׁשֶ ַוּיֹאֶמר ְוִכי ּכְ

ם ִלְלֹמד ַהּתֹוָרה, וְ  י ָיֶפה ָאְמרּו אֹו ֹלא ַרק ְלַקּיֵ ָאַמְרּתִ

א ּתֹוָרה, ַאף ּתֹוָרה ֵאין לֹו"  ָחָז"ל "ָהאֹוֵמר ֵאין ִלי ֶאּלָ

יֵני ַהּתֹוָרה ּוִמְצָוִתי ַמאי  ֵדי ֵליַדע ּדִ ּמּוד ֵאינֹו ּכְ י ִאם ַהּלִ ּכִ

ִלּמּודֹו.   נ"מ ּבְ

י ַאף ְלַהּמֹוִכיִחים  ָנא, ּוְלַדְעּתִ ַהאי ִליׁשְ ם ּבְ ָבָריו ׁשָ ם ּדְ ְוִסּיֵ

ָכל יֹום ֵעין ַיֲעֹקב, אֹו  עּור ּבְ יִדים ָלֶהם ׁשִ ֶאת ָהָעם ּוַמּגִ

ה  ָרׁשָ ָכר ַעל ַהּדְ לּו ׂשָ ָאר ד"ת, יֹוֵתר ְיַקּבְ רּוׁש, אֹו ׁשְ ּדְ

עֲ  עּוִרים ְלהֹורֹות ָלֶהם ַהּמַ ִ ֵאּלּו ַהׁשּ ר ַיֲעׂשּון ּבְ ה ֲאׁשֶ ׂשֶ
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ֵאין  ר ִלְדֹרׁש ָלֶהם בד"ת ׁשֶ מּו ִלְלֹמד ְוַלֲעׂשֹות ֵמֲאׁשֶ ִויַקּיְ

א ִלְלֹמד, עכ"ל.  ּבֹו ֶאּלָ

ְעְזִריְטׁש זצ"ל ְמָפֵרׁש  יד ִמּמֶ ּגִ ֶפר אֹור ּתֹוָרה ְלַהּמַ ּסֵ יז) ּבַ

יל ְלֵהיִטיב" פֵּ  ּכִ ְבֵרי ִפיו ָאֶון ּוִמְרָמה ָחַדל ְלַהׂשְ י' הכ' "ּדִ

יל ַלֲעׂשֹות  ּכִ ל ֵיֶצר ָהַרע הּוא ַלְחּדֹל ְלַהׂשְ יו ׁשֶ ְבֵרי ּפִ ּדִ

ּלֹא ִיְלֹמד  ה ׁשֶ ֶצר ָהַרע ְמַפּתֶ ֵאין ַהּיֵ אי ׁשֶ ַוּדַ י ּבְ טֹוב, ּכִ

ר ֹלא  ֲאׁשֶ י ּכַ ַמע לֹו, ּכִ אי ֹלא ִיׁשְ ַוּדַ ּבְ י ָידּוַע לֹו ׁשֶ ָלל ּכִ ּכְ

ב בְּ  ָלל ֹלא ְיֵהא ֶנְחׁשָ ִרּיֹות, ְוֵאינֹו ִנְקָרא ִיְלֹמד ּכְ ֵעיֵני ַהּבְ

ְלָחן ָערּוְך  ּלֹא ִיְלֹמד ׁשֻ ה ׁשֶ ֶצר ָהַרע ְמַפּתֶ ַלְמָדן, ַאְך ַהּיֵ

ין ַעל ּבּוְריֹו  (מובא בקוהלת יו"ט על הח"א סימן ֵליַדע ַהּדִ

  .א אות ב)

N â w  
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ֶרק ו  ּפֶ

ת ּבָ ַלת ׁשַ   ַקּבָ

ּלֹא ַלֲעׂשֹות מְ  ה א) ֵיׁש ִליָזֵהר ְמֹאד ׁשֶ ַהַחּמָ ָלאָכה ַאַחר ׁשֶ

גֹון ַהְדָלַקת  ה ֵמֵעיֵנינּו ַוֲאִפּלּו ְמֶלאֶכת ִמְצָוה ּכְ ּסָ ִנְתּכַ

ֵהר ְמֹאד ִלְגֹמר ַהְדָלָקָתם  ן ִיּזָ ם ּכֵ ת ּגַ ּבָ ת ׁשַ רֹות ִלְסֻעּדַ ַהּנֵ

ָמׁשֹות,  ְ ין ַהׁשּ ְכַלל ּבֵ ְך הּוא ּבִ ַאַחר ּכָ ה ּדְ ַקע ַהַחּמָ ׁשְ ּתִ ֹקֶדם ׁשֶ

ים ּוְלַכְתחִ  ין ַעד ָהֶרַגע ָהַאֲחרֹון ַרק ַיְקּדִ ה ֵאין ְלַהְמּתִ ּלָ

ְחִמיר  ּמַ י ִאיָלנֹות, ּוִמי ׁשֶ ָראׁשֵ ֶמׁש ּבְ ֶ ַהׁשּ ָעה ׁשֶ ָ ַהְדָלָקָתם ִמׁשּ

ל  ָעה אֹו ַעל ּכָ ָלאָכה ֲחִצי ׁשָ ַעל ַעְצמֹו ּופֹוֵרׁש ַעְצמֹו ִמּמְ

ֵרי ִקיָעה ַאׁשְ ְ ָעה ֹקֶדם ַהׁשּ ִליׁש ׁשָ ִנים ׁשְ ֶזה  ּפָ יֹוֵצא ּבְ לֹו ּדְ

ל ָהִראׁשֹוִנים  יַטת ּכָ (משנה ברורה רס"א סעיף קטן ְיֵדי ׁשִ

יַטת  ַהְינּו ֲאִפּלּו ְלׁשִ ּיּון אֹות כ"א ּדְ ַער ַהּצִ ׁשַ כ"ג, ְוָכַתב ַעל ֶזה ּבְ

ֶזה  ִמיל הּוא כ"ד ִמינּוט ְויֹוֵצא ּבְ יץ, ַוֲאִפּלּו ִנְסּבֹר ּדְ ר"א ִמּמֵ

ם ַהּתוֹ  יָנא ּגַ ָנתֹו ִמּדִ ּוָ ה ַאֲחרֹוִנים, עכ"ל. ִנְרֶאה ּכַ ת ְלַהְרּבֵ ּבָ ְספֹות ׁשַ

ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ הּוא ְלַדַעת ַהְיֵרִאים ּבֵ ִקיָעה ׁשֶ ְ ג' ִרְבֵעי ִמיל ֹקֶדם ַהׁשּ ּדְ

עּור ִמיל הּוא כ"ד ִמינּוט  ׁשִ יַטת ַהּסֹוְבִרים ּדְ הּוא י"ח ִמינּוט ְלׁשִ
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אן ַסְך ְוִאם מֹוִסיף ַעל ֶזה עֹוד ב' מִ  ת ֵיׁש ּכָ ּבָ ינּוט ְלתֹוְספֹות ׁשַ

ָעה ַהּיֹוֵתר ָחמּור  ָעה ְויֹוֵצא ַלּדֵ ִליׁש ׁשָ ַהּכֹל כ' ִמינּוט ְוהּוא ׁשְ

י בכ"ש, אֹו לדה"ח דסגי  ת ַסּגִ ּבָ תֹוְספֹות ׁשַ ַהּפֹוְסִקים ּדְ א ּדְ יּבָ ְוַאּלִ

ת. ּבָ ִמינּוט ָוֵחִצי ּתֹוְספֹות ׁשַ   ּבְ

תְ  ַתב ּבִ ּכָ ֶ י ּוַמה ׁשּ ָעה נ' ַטֲעמֹו ַעל ּפִ ַיְפִריׁש ַעְצמֹו ֲחִצי ׁשָ ה ּדְ ִחּלָ

ֵדי  חֹות ִמּכְ ת הּוא ּפָ ּבָ עּור ּתֹוְספֹות ׁשַ ׁשִ ֵבאּור ֲהָלָכה ּדְ ַתב ּבְ ּכָ ֶ ַמה ׁשּ

עּור ִמיל  ג' ִרְבֵעי ִמיל, ְוִאם ַנְחׁשֹב ג' ִרְבֵעי ִמיל ְלַהּסֹוְבִרים ׁשִ

ה הּוא י"ב י"ח ִמינּוט הר"ז י"ג ִמינּוט ָוחֵ  חֹות ִמּזֶ ן ּפָ ִצי ְוִאם ּכֵ

ל  ּבֹון י"ח ִמינּוט ׁשֶ ה מֹוִסיף י"ב ִמינּוט ַעל ֶחׁשְ ַאּתָ ִמינּוט ּוְכׁשֶ

עּור  ׁשִ ָעה, ְוֹלא ָחׁש ְלַהְחִמיר ּבְ ִדּיּוק ֲחִצי ׁשָ ָמׁשֹות יֹוֵצא ּבְ ְ ין ַהׁשּ ּבֵ

עּור ִמיל כ"ד ִמינוּ  ׁשִ ַהּסֹוְבִרים ּדְ ְך ג' ִרְבֵעי ִמיל ּכְ ֵדי ּכָ ַעד ּכְ ט ּדְ

  ֹלא מחמרינן.

ם  ן ֵהִביא ׁשָ ּכֵ ָעה ׁשֶ ַתב ֲחִצי ׁשָ ׁשּוט יֹוֵתר דמה"ט ּכָ ֲאָבל ַהּפָ

עּור  ת ִעם בה"ש ַיַחד עֹוִלין ְלׁשִ ּבָ ַהּתֹוְספֹות ׁשַ ְסִעיף ָקָטן כ"ב ּדְ ּבִ

ם. ן ׁשָ ָעה, ַעּיֵ   ֲחִצי ׁשָ

ָרָאה ִלְזֵקִנים  ָמֵגן ַאְבָרָהם סק"ט ׁשֶ ן בב"ח רס"א מּוָבא ּבְ ְוַעּיֵ

ן בח"א  ת, ְוַעּיֵ ּבָ עֹות קֶֹדם ׁשַ ָלאָכה ב' ׁשָ ְרׁשוּ ִמּמְ ּפָ ה ׁשֶ י ַמֲעׂשֶ ְוַאְנׁשֵ
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ְיָלה  עֹות ֹקֶדם ַהּלַ י ׁשָ ּתֵ ל ׁשְ ְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְלַקּבֵ ּמַ ִמי ׁשֶ ָלל ה' ּדְ ּכְ

ֵרי לֹו ְוקָ  ם.ַאׁשְ ן ׁשָ  דֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו, ַעּיֵ

N â w  
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ֶרק ז  ּפֶ

ת  ּבָ ׁשַ ְלמּוד ּתֹוָרה ּבְ  ִמְצַות ּתַ

ה  א) ִתּיָ א ַלֲאִכיָלה ּוׁשְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ֶאּלָ ּבָ נּו ׁשַ ֹלא ִנּתְ

ּתֹוָרה    .(ירושלמי שבת פרק ט"ו)ְוַלֲעֹסק ּבַ

ּתֹוָרה כָּ  ֵגִעים ּבַ ּיְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ת ב) ּתַ ּבָ ׁשַ בּוַע ּבְ ָ ל ַהׁשּ

ל ְימֹות  ן ּכָ ְמַלאְכּתָ ִגים, ְוַהּפֹוֲעִלים ָהעֹוְסִקין ּבִ ִאים ּוְמַעּנְ ּבָ

ּתֹוָרה  ִקין ּבַ ִאים ּוִמְתַעּסְ ת ֵהם ּבָ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ַ (פסיקא דרב ַהׁשּ

  .כהנא פרק כ"ג)

ת ָיִמים  ׁשֶ ל ׁשֵ ים ְמָלאָכה ּכָ ם עֹוׂשִ ַאּתֶ י ׁשֶ ג) ַאף ַעל ּפִ

ֶנה  ים ָאָדם ְוִיׁשְ ּכִ אן ָאְמרּו ַיׁשְ ּלֹו ּתֹוָרה, ִמּכָ ה ּכֻ ת ַיֲעׂשֶ ּבָ ׁשַ

ּתֹוָרה  ְדָרׁש ְוִיְקָרא ּבַ ֶנֶסת ּוֵבית ַהּמִ ת ְוֵיֵלְך ְלֵבית ַהּכְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ךְ  ְנִביִאים ְוַאַחר ּכָ ֶנה ּבִ ה  ְוִיׁשְ ּתֶ ֵיֵלְך ְלֵביתֹו ְוֹיאַכל ְוִיׁשְ

  .(תנא דבי אליהו רבה פרק א)

דֹולֹות ּוְדֹרש  ה ְלָך ְקִהּלֹות ּגְ ה ֲעׂשֵ "ה ְלֹמׁשֶ ד) ָאַמר ַהָקּבָ

ָך ּדֹורֹות  ְלְמדּו ִמּמְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ים ִהְלכֹות ׁשַ ַרּבִ ִלְפֵניֶהם ּבָ
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בָּ  ָכל ׁשַ ִאים ְלַהְקִהיל ְקִהּלֹות ּבְ י ַהּבָ ָבּתֵ ת ְוִלְכֹנס ּבְ ּבָ ת ְוׁשַ

ְבֵרי ּתֹוָרה ִאּסּור  ָרֵאל ּדִ ִמְדָרׁשֹות ִלְלֹמד ּוְלהֹורֹות ְלִיׂשְ

ַני, ָאַמר  ין ּבָ ס ּבֵ דֹול ִמְתַקּלֵ ִמי ַהּגָ ֵהא ׁשְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ר, ּכְ ְוֶהּתֵ

"ה ַמֲעֶלה  ה ַהָקּבָ ֶדר ַהּזֶ ּסֵ ים ּכַ ם עֹוׂשִ ָרֵאל ִאם ַאּתֶ ה ְלִיׂשְ מׁשֶ

עֹוָלם ֲעֵלי ם אֹוִתי ּבָ ִאּלּו ִהְמַלְכּתֶ (מדרש אבכיר מובא ֶכם ּכְ

  .בילקוט שמעוני פרשת ויקהל)

ת  ּבָ ל ׁשַ ָגִדים ׁשֶ ה) ִמי ָמָנה ָעָפר ַיֲעֹקב, ָאָדם ָלבּוׁש ּבְ

ֹמַע  ֵקן ְוִלׁשְ ֹמַע ַלּזָ ָעָפר ִלׁשְ ק ּבְ ל מֹוֵעד ְוִנְכָנס ּוִמְתַאּבֵ ְוׁשֶ

ְבֵרי ּתֹוָרה    .שת בלק)(ילקוט פרּדִ

ָתּה  ַלִים ַאַחת ָקְבָעה ְסֻעּדָ ירּוׁשָ חֹות ָהיּו ּבִ ּפָ י ִמׁשְ ּתֵ ו) ׁשְ

יֶהן ֶנֶעְקרּו  ּתֵ ב ְודֹוֵרׁש, ּוׁשְ ֶהָחָכם יֹוׁשֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ

  .(גטין ל"ח:)

ת  ּבָ ׁשַ (ברכות ז) ְלעֹוָלם ָירּוץ ָאָדם ִלְדַבר ֲהָלָכה ַוֲאִפּלּו ּבְ

  .ו:)
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ְכִלית  תֹות ח) ּתַ ּבָ ַ ילֹות, ְוַתְכִלית ֵלילֹות ַהׁשּ ָיִמים ַהּלֵ

  .(מדרש מובא בספר ברית אברהם)

ּתֹוָרה, ְוָידּוַע ַמה  א ַלֲעֹסק ּבַ תֹות ֶאּלָ ּבָ נּו ׁשַ ט) ֹלא ִנּתְ

ד  ַאּבֵ ּמְ י ׁשֶ ּמִ ח מֹוֵעד, ׁשֶ י ֶאּקַ תּוב ּכִ ְדמֹוִנים ַעל ַהּכָ י' ַהּקַ ּפֵ ֶ ׁשּ

ַמן ְוֵאינֹו עֹוֵסק בַּ  תֹות ּומֹוֲעִדים ָעֹנש ֵיָעֵנׁש ַהּזְ ּבָ ׁשַ ּתֹוָרה ּבְ

ָהָיה  ָאְמרֹו ׁשֶ טּור ּבְ ם ַעל ְיֵמי ַהֹחל ְוֵאין לֹו ָמקֹום ּפָ ּגַ

תֹות ּומֹוֲעִדים  ּבָ ֲהֵרי ׁשַ ָלה ׁשֶ ְלּכָ ְחָי' ְוַעל ַהּכַ ָטרּוד ַעל ַהּמִ

ִפיהּו ְנכֹוָנה  י ֵאין ּבְ   .(פלא יועץ ערך שבת)יֹוִכיחּו ּכִ

ל ְיֵמי  נּות ְוסֹוֲחִרים ָהעֹוְסִקים ּכָ ֲעֵלי ֻאּמָ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ י) ּכָ

ּתֹות  ת ַרק ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ ּבָ ַ ָנה ַהׁשּ ַפְרָנָסה ָלֶהם ִנּתְ בּוַע ּבְ ָ ַהׁשּ

יו ְוָהֹעֶנג  י ֶזה הּוא ַחּיָ ּתֹוָרה ּכִ ל ַהּיֹום ּבַ ְמַעט ְוַלֲעֹסק ּכָ

ְתרוֹ  ָמתֹו, ּוַמה ּיִ דֹול ְלִנׁשְ ן ְלֹעֶנג ּגּופֹו ִאם רּוחֹו ַהּגָ

ִנים  ל ּפָ ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ְוָלֵכן ַעל ּכָ ָמתֹו ֵהם ְלעֹוָלם ּבְ ְוִנׁשְ

תֹוָרה ּוְבִמְצוֹות  ת ְויֹום טֹוב ּבְ ּבָ ׁשַ ָמתֹו ּבְ ג ִנׁשְ (זכרו ְיַעּנֵ

  .תורת משה סימן י)
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ת כְּ  ּבָ ָכל ׁשַ ּתֹוָרה ּבְ ׁש ִחּדּוׁש ּבַ ב ָאָדם ְלַחּדֵ מֹו יא) ַחּיָ

ָמה ְיֵתָרה ִלְמקֹוָמּה ׁשֹוֵאל  ֲחָזַרת ְנׁשָ דֹוׁש ּבַ ּזַֹהר ַהּקָ ַתב ּבַ ּכָ ׁשֶ

ּתֹוָרה  "ה ַמה ִחּדּוׁש ָאַמְרּתָ ּבַ   .(של"ה)אֹוָתּה ַהָקּבָ

אֹותֹו  ִרין ְלָאִביו ּבְ ת ְמַעּטְ ּבָ ׁשַ ּתֹוָרה ּבְ ׁש ּבַ יב) ִאם ְמַחּדֵ

ר ֲהִכי ְלַחדֵּ  ֵאינֹו ּבָ ּלֹא עֹוָלם, ּוִמי ׁשֶ ָבִרים ׁשֶ ׁש ִיְלַמד ּדְ

ה  (מח"ב בשם האריז"ל אורח חיים ר"צ, ומובא ָלַמד ַעד ֵהּנָ

  .בשערי תשובה שם)

דֹול  ת ַהְנָהָגה טֹוָבה ֵאין ְלָך ִחּדּוׁש ּגָ ּבָ ׁשַ ׁש ּבְ יג) ִאם ְמַחּדֵ

ה  ּתֹוָרה יֹוֵתר ִמּזֶ   .(יסוד ושורש העבודה)ּבַ

שַׁ  ַמן ּבְ ד ַהּזְ ַאּבֵ ּמְ ַנאי יד) ִמי ׁשֶ ׁש לֹו ּפְ ּיֵ ת ְויֹום טֹוב ׁשֶ ּבָ

ל ְימֹות ַהֹחל ְוֵאין לֹו ָמקֹום  ּטּול ּתֹוָרה ׁשֶ ם ַעל ּבִ ֵיָעֵנׁש ּגַ

ת ְויֹום טֹוב  ּבָ ֲהֵרי ׁשַ ְחָיה ׁשֶ ָהָיה ָטרּוד ַעל ַהּמִ טּור ׁשֶ ּפָ

ת ְויֹום  ּבָ ׁשַ ל ֶרַגע ּבְ ָבָריו ֱאֶמת ְוָלֵכן ּכָ ֵאין ּדְ יֹוִכיחּו ׁשֶ

ָהב ּוָפז טֹוב יִ    .(קוהלת יו"ט סימן י)ְהֶיה ָיָקר לֹו יֹוֵתר ִמּזָ
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תֹות  ּבָ נּו ׁשַ י ָאַמר ֹלא ִנּתְ ְלִמי ר' ַחּגַ ירּוׁשַ ְרִסיַנן ּבִ טו) ּגָ

ה, ר' ברכי ָאַמר ֹלא  ִתּיָ א ַלֲאִכיָלה ּוׁשְ ְוָיִמים טֹוִבים ֶאּלָ

ְבֵרי ּתֹוָרה, ּוֵפֵרׁש בְּ  ֶהם ּדִ א ַלֲעֹסק ּבָ נּו ֶאּלָ ַתְנחּוָמא ִנּתְ

ל  ן ּכָ ְמַלאְכּתָ עֹוְסִקין ּבִ דל"פ מ"ד לת"ת ֵאּלּו ַהּפֹוֲעִלים ׁשֶ

ַתְלמּוד  ִקים ּבְ ִאים ּוִמְתַעּסְ ת ֵהם ּבָ ּבָ בּוַע ּוְבׁשַ ָ ְימֹות ַהׁשּ

ֵהם ְיֵגִעים  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ג ֵאּלּו ּתַ ּתֹוָרה, ומ"ד ְלִהְתַעּנֵ

בּועַ  ָ ל ְימֹות ַהׁשּ ּתֹוָרה ּכָ ִגים  ּבַ ת ֵהם ִמְתַעּנְ ּבָ (ירושלמי, ּוְבׁשַ

  .תנחומא)

ל ְיֵמי  ּתֹוָרה ּכָ ֵאיָנן עֹוְסִקין ּבַ ים ׁשֶ ּתִ טז) ּפֹוֲעִלים ּוַבֲעֵלי ּבָ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ת ִמּתַ ּבָ ׁשַ ּתֹוָרה ּבְ בּוַע ַיַעְסקּו יֹוֵתר ּבַ ָ ַהׁשּ

ְלמִ  בּוַע ְוַהּתַ ָ ל ְיֵמי ַהׁשּ ּתֹוָרה ּכָ יֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ּבַ

ָהֵרי ֵהם  ה ְקָצת ּדְ ִתּיָ ֹעֶנג ֲאִכיָלה ּוׁשְ יכּו יֹוֵתר ּבְ ַיְמׁשִ

בּוַע  ָ ל ְיֵמי ַהׁשּ ִלּמּוָדם ּכָ ִגים ּבְ   .(רמ"א ר"צ סעיף ב)ִמְתַעּנְ

ָכל  ם ִנְקָהִלים ּבְ ָרֵאל ִאם ַאּתֶ "ה ְלִיׂשְ יז) ָאַמר ָלֶהם ַהָקּבָ

ֵנִסיּ  י ּכְ ָבּתֵ ת ּבְ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ תֹוָרה ׁשַ י ִמְדָרׁשֹות ְוקֹוִרין ּבְ ֹות ּוָבּתֵ
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ם אֹוִתי  ִאּלּו ִהְמַלְכּתֶ ּוִבְנִביִאים ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ּכְ

עֹוָלִמי    .(תנחומא)ּבְ

ל עֹוָלם,  "ה, ִרּבֹונֹו ׁשֶ יח) ָאְמָרה ּתֹוָרה ִלְפֵני ַהָקּבָ

ָרֵאל ָלָאֶרץ ֶזה ָרץ ְלַכְרמֹו ְוזֶ  ְנסּו ִיׂשְ ּכָ ּיִ ׁשֶ ֵדהּו ּכְ ה ָרץ ְלׂשָ

ג ָלְך  ֲאִני ְמַזּוֵ ֵהא ָעַלי ָאַמר ָלּה ֵיׁש ִלי זּוג ׁשֶ ֲאִני ַמה ּתְ

ְך  ן ִויכֹוִלים ַלֲעֹסק ּבָ ַלאְכּתָ ֵטִלים ִמּמְ ֵהם ּבְ מֹו ׁשֶ ת ׁשְ ּבָ ְוׁשַ

  .(טור סימן ר"צ)

ּלֹא ְיִביֶאּנּו  י ׁשֶ ת יֹוֵתר ִמּדַ ּבָ ׁשַ ָנה ּבְ ׁשֵ ה ּבְ יט) ֹלא ַיְרּבֶ

ל  ִליֵדי ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּלֹוְמִדים ּכָ ֲאִפּלּו ּתַ ּטּול ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ

גּו יֹוֵתר ְוִכְדִאיָתא ברמ"א  ְתַעּנְ ּיִ ְצָוה ׁשֶ ַהּמִ בּוַע ׁשֶ ָ ְיֵמי ַהׁשּ

ַתֲענּוִגים ַרק  ל ַהּיֹום ּבְ ַבּלּו ּכָ ּיְ רּוׁש ׁשֶ ִסיָמן ר"צ, ֵאין ַהּפֵ

ָאר ְ ַתֲענּוג ִמׁשּ כּו יֹוֵתר ּבְ ֵני ָאָדם  ִיְמׁשְ (משנה ברורה ר"צ ּבְ

  .סק"ג)

ת ֵאינֹו  ּבָ ׁשַ ְקִביעּות ִמְדָרׁש ּבְ ַדַעת ַהּטּור ּדִ כ) ִנְרֶאה ּדְ

יִנין ַוֲהָלכֹות ְוכּו' ְוָהִכי  א ִלְדֹרׁש ּדִ ָדה ֶאּלָ ַאּגָ ִלְדֹרׁש ּבְ
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א  ר' ִחּיָ ָמע ב' ֵאּלּו ֶנֱאָמִרים ְוכּו' ְוֹלא אפיס דעתא ּדְ ַמׁשְ

ּום דעבד ִתּקּון משרע"ה ִלְדֹרׁש  ִמׁשּ ּלֹא ּכְ הּו ׁשֶ ר' ַאּבָ

ָרׁשֹות  ל ַהּדְ ט ִלְדֹרׁש ּכָ ֵ ׁשּ רֹוב ִנְתּפַ יִנין ַוֲהָלכֹות, ּוִמּקָ ּדִ

ת ּתֹוָרֵתנּו,  ר ֶנֶגד ּדַ ל ִעּקָ ִדיִנין ַוֲהָלכֹות ּכָ דֹות ְוֹלא ּבְ ַאּגָ ּבְ

ְהֶיה ִלְלֹמד ֶאת ֻחקֵּ  ּתִ ה ָצִריְך ׁשֶ ָרׁשָ ר ַהּדְ ִעּקַ י ֱאֹלִקים ְוֶאת ּדְ

ר, ְלִפי ַמה  ת ְוָהָאסּור ּוֻמּתָ ּבָ ּתֹורֹוָתיו ְלהֹורֹות ִהְלכֹות ׁשַ

ָדה  ַאּגָ ֹוְמִעים ּבְ יְך ֵלב ַהׁשּ ת בס"ת, ְוַגם ְלַהְמׁשִ ּבָ ּקֹוִרין ׁשַ ֶ ׁשּ

ַרְך  ם ְלָמְנָעם ֵמָחטֹוא ְלָפָניו ִיְתּבָ ֵ ְדִריִכים ְלִיְרַאת ַהׁשּ ַהּמַ

הּוא ָחָכם ְויֹוֵדַע ִלְדֹרׁש  ּוִבְתׁשּוָבה ְוֹלא ן ְלַהְראֹות ׁשֶ ְיַכּוֵ

ִנים  ה ּפָ ַכּמָ סּוק אֹו ַמֲאָמר ּבְ (ב"ח, שכנה"ג, מגן אברהם, ּפָ

  .ושארי אחרונים סימן ר"צ)

ל  ְבֵרי ָחְכָמה, ִמּכָ ִריְך ַהּדֹוֵרׁש ִלְדֹרׁש ְקָצת ּדִ ּצָ ם ׁשֶ כא) ַהּגַ

רּוׁש ִיְהֶיה ְלַהְזהִ  ר ַהּדְ ל ָמקֹום ִעּקַ ָרֵאל ֶאת ּכָ יר ַלֲהמֹון ִיׂשְ

ה  ן, ְוַכּמָ ֲעֵקָביו ְוָעְנׁשָ ׁש ּבַ ָאָדם ּדָ ָרֵטי ָהֲעֵברֹות ׁשֶ ּתֶֹקף ּפְ

ֶהם.  ִלים ּבָ ְכׁשָ ּנִ יִנים ׁשֶ (כף החיים אות י"ב, ועיין שם דמה ּדִ



  חלק א'
  

קב

שהאליהו רבה יצא להמליץ בעד הדרשנים זה אינו, עיין 

  .שם)

ינוּ ָהֲאִריַז"ל ָהיָ  ִמיד ְלַתְלִמידֹו מהרח"ו כב) ַרּבֵ ה ַמְזִהיר ּתָ

יו ְלהֹוִכיַח ָלָעם  רּוׁשָ ה ּדְ ְרּבֶ ּיַ ר ּבֹו ׁשֶ ֲחלֹום ְיַדּבֵ ז"ל ְוַגם ּבַ

ה  ֻאּלָ לּוי ַהּגְ ְתׁשּוָבה ּוְבֶזה ּתָ (ֵסֶפר ַהֶחְזיֹונֹות, ּוְלַהֲחִזיָרם ּבִ

  .מחב"ר אֹות ג)

י ַהתַּ  ְתבּו ּכִ ּכָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים כג) ֵיׁש ִמן ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ

ַתב ָהַרב  ּכָ מֹו ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ּתֹוָרה ּבְ ֻמְזָהִרים יֹוֵתר ַלֲעֹסק ּבַ

ים  ּתִ ַעל ֵסֶפר ַהּבָ   .(מחב"ר אות ד)ּבַ

ת  ּבָ ׁשַ ִעּיּון ּבְ ְלִמיד ָחָכם ָהעֹוֵסק ּבְ י ּתַ כד) ֵיׁש אֹוְמִרים ּכִ

ת  ּבָ ל ׁשַ ֵלק ֲאָבל ַהִחיָד"א במחב"ר חוֹ  (סימן יעב"ץ)ְמַחּלֵ

ִרי  יַבת ַהּפְ יׁשִ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ַגם ּבְ ָעָליו ְוָכַתב ּדְ

ם. ן ׁשָ ֶעֶרב, ַעּיֵ ִדיָנא ּבָ ָעְמָקא ּדְ ִלין ּבְ   ָחָדׁש ָהיּו ְמַפְלּפְ
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ֶרק ח  ּפֶ

ת ּדָ ת ּכַ ּבָ ִמיַרת ׁשַ  ׁשְ

ה ִכיִחים, ַלֲהָלָכה ּוְלַמֲעׂשֶ ְ יִנים ַהׁשּ  ִלּקּוֵטי ּדִ

ֲאָמר ַאף  ַבת ִמּמַ "ה ׁשָ בּות כד' ַמה ַהָקּבָ ת לד', ׁשְ ּבָ א) ׁשַ

ֲאָמר  בֹות ִמּמַ   .(ירושלמי שבת פ' ט"ו)ַאּתְ ׁשְ

ֶבת ֲעבֹוָדה  ְחׁשֶ ם ִמּמַ בֹות ּגַ   .(מכילתא יתרו)ב) ׁשְ

ת  ּבָ ׁשַ לֹום ּבְ ׁשָ ֹאל ּבְ ירּו ִלׁשְ (ירושלמי שם, ג) ִמּדַֹחק ִהּתִ

  .מד"ר ויקרא פל"ד)

ה  ֶרת ַהְרּבֵ ִאּמֹו ְמַדּבֶ ן יֹוַחאי כד חזי ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ד) ַרּבִ

ת ַהּיֹום  ּבָ א ׁשַ ת ָאַמר ָלּה ִאּמָ ּבָ ׁשַ   .(שם)ּבְ

ת  ּבָ ׁשַ   .(שם)ה) ָאסּור ְלָאָדם ִלְתּבַֹע ְצָרָכיו ּבְ

ֹחל  ִהילּוָכְך ּבְ ת ּכְ ּבָ ל ׁשַ (שבת ו) ֹלא ְיֵהא ִהילּוָכְך ׁשֶ

  .קי"ג:)
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ּבּור ז) ֹלא ְיהֵ  ל ֹחל, ּדִ ִדּבּוְרָך ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ל ׁשַ ּבּוְרָך ׁשֶ א ּדִ

ר    .(שם)ָאסּור ִהְרהּור ֻמּתָ

ת, ּפֹוְסִקים  ּבָ ׁשַ ָבן ּבְ ְ ר ְלַחׁשּ ל ִמְצָוה ֻמּתָ ּבֹונֹות ׁשֶ ח) ֶחׁשְ

ת  ּבָ ׁשַ ים ּבְ   .(שבת קנ"ט:)ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ

ים ּקּוַח ֶנֶפׁש ּוִפּקּוַח ַרּבִ ִחין ּפִ ת  ט) ְמַפּקְ ּבָ ׁשַ   .(שם)ּבְ

ת  ּבָ ׁשַ ינֹוקֹות ֵליָאֵרס ּבְ ִכין ַעל ַהּתִ ּדְ   .(שם)י) ְמׁשַ

נּות  דֹו ֻאּמָ דֹו ֵסֶפר ּוְלַלּמְ ינֹוק ְלַלּמְ ִכין ַעל ַהּתִ ּדְ יא) ְמׁשַ

  .(שם)

מֹוָצֵאי  נּו ּבְ ה ְמַלאְכּתֵ ֲעׂשֶ ּנַ ֵדי ׁשֶ ן ּכְ יב) ַאל ֹיאַמר ָאָדם ִניׁשַ

ָאסּור לֹוַמר  ת ׁשֶ ּבָ ְך, ַוֲאִפּלוּ ָחֵפץ ִלְכּתֹב ׁשַ ה ּכָ ְלָמָחר ֶאֱעׂשֶ

ִביל ַהֹחל,  ׁשְ ת ּבִ ּבָ ׁשַ ן ּבְ ׁשֵ ּיָ ֶ ְרֶאה ַמה ׁשּ ּמַ ֵני ׁשֶ ּתֹוָרה, ִמּפְ

ת ַהּיֹום  ּבָ י ׁשַ א ֹיאַמר ָננּוַח ּכִ   .(ס"ח סימן רס"ו)ֶאּלָ

ל ְימֹות  דֹולֹות ְוֹחל ּכָ ְטיֹון מֹוִציא ֲאָבִנים ּגְ יג) ְנַהר ַסְמּבַ

ְעָין ְוֵאין ָהֲאָבִנים הֹוְלִכין ִמן הַ  ת ָנח ַהּמַ ּבָ בּוַע, ּוְבׁשַ ָ ׁשּ

ָהר    .(ספר התוין)ַהּנָ
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ת ֹלא ִיְמְצאּו  ּבָ ֶסף, ּוְבׁשַ ּמֹוִציִאין ֵמֲעָפרֹו ּכֶ יד) ֵיׁש ַהר ׁשֶ

ֶסף  ֲעָפרֹו ּכֶ   .(שם)ּבַ

ִדיָקה ַאֲחָריו ִאם הוּ  ין ָצִריְך ּבְ ֵאינֹו אֹוֵכל ַחּמִ ל ׁשֶ א טו) ּכָ

קּו ּבֹו ֲעָמִמין    .(רז"ה)ִמין, ְוִאם ֵמת ִיְתַעּסְ

ֲענּוג  ת ּתַ ּבָ ׁשַ ָנה ּבְ (מדרש המובא בילקוט ראובני טז) ׁשֵ

  .ואתחנן, ובזר זהב בשם כתבי האריז"ל)

ת  ּבָ ׁשַ (מספר כלה רבתי פ"ג, יז) ְמַפְרְסִמין ַהֲחֵנִפים ֲאִפּלּו ּבְ

ג הלכות שבת בליקוטי שאלות ותשובות בסוף ספר כלבו, בה"

  .פכ"ג)

יַני  ה ִמּסִ (שבת דף ע, ע"ד, יח) ל"ט ְמָלאכֹות ֶנֶאְמרּו ְלֹמׁשֶ

  .צ"ז, מכילתא ויקהל)

ִביִאים ִליֵדי  ָבִרים ַהּמְ בֹוא ִליֵדי ּדְ ּיָ ר ׁשֶ יט) ֹלא ְיַדּבֵ

ת  ּבָ ַ ּתֹוְספֹות ֶעֶצב ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ

ת,  ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ל ַהׁשּ ְכחֹו ַוֲהֹלא ּכָ ׁשֹו", ְוִכי ָעׂשּוי ְלׁשָ ְלַקּדְ

כְּ  ָבִרים ַהְמׁשַ ת ִמּדְ ּבָ ַ א ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ ִחים אֹותֹו ֶאּלָ
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א ְלֵהָעֵצב  ּבָ ָבר ׁשֶ ה ּדָ גֹון ִאם ַנֲעׂשָ ת, ּכְ ּבָ ַ ְזּכֹר ֶאת ַהׁשּ ִמּלִ

ֵרם ּתֹוִסיף ְלֵהָעֵצב  ְזּכְ ִאם ּתִ ם ׁשֶ ְדְרׁשֵ (ס"ח כת"י ּבֹו ַאל ּתִ

  .פארמא א)

ּלֹא  ָכה ׁשֶ ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָ ִבְגּדֹו ֶעֶרב ׁשַ ֵמׁש ּבְ ב ָאָדם ְלַמׁשְ כ) ַחּיָ

רוּ  ן יֹוִציֶאּנּו ִיְהֶיה ּכָ ָבר ּפֶ   .(שבת י"ב:)ְך ּבֹו ׁשּום ּדָ

ים  ָרֵאל ְקדֹוׁשִ א ִיׂשְ ֻרּבָ א ּדְ ל ית ֻרּבָ ִהּלֹות ַלּקֵ ה ּתְ כא) ְוִהּנֵ

ִים  ּתַ ֵאב ַעל ׁשְ דֹול ַהּכְ ת קֹוְרֵאי ֹעֶנג, ָאְמָנם ּגָ ּבָ ׁשֹוְמֵרי ׁשַ

ּלֹא ִנְזָהר מִ  י ֵיׁש ִמי ׁשֶ עֹוְכֵרנּו, ּכִ ר ָהיּו ּבְ ְבֵרי ֲאׁשֶ ר ּדִ ַדּבֵ ּלְ

ג  ְתַעּנַ ָבר ּוְסִמיְך ֵלי ָאז ּתִ ר ּדָ ת ְוַרֲחָמָנא ָאַמר ְוַדּבֵ ּבָ ׁשַ ֹחל ּבְ

ג ַעל ד',  ְתַעּנַ ּבּור ָאז ּתִ ֹמר ַעל ַהּדִ ׁשְ י ִאם ּתִ ַעל ד', ּכִ

ְבֵרי ֹחל  ר ּדִ ַהְמַדּבֵ ַוֲהמֹון ָהָעם ֹלא ָיִבינּו ְוֹלא ַיֲאִמינּו ׁשֶ

ת ָחׁשּוב  ּבָ ׁשַ ה ּבְ ָבר ֶזה ֶאֱעׂשֶ ה לֹוַמר ּדָ ת, ְוִהּנֵ ּבָ ִחּלּול ׁשַ

ת הּוא ִאּסּור  ּבָ ׁשַ ָבר ָהָאסּור ַלֲעׂשֹותֹו ּבְ הּוא ּדָ ל ׁשֶ ְלָמָחר ּכָ

ִריְך ָלָאָדם כ'  ָדָבר ַהּצָ א דכו"ע, ַוֲאִפּלּו ּבְ יּבָ מּור ַאּלִ ּגָ

ֵאַלת שָׁ  ירּו ׁשְ ׁש ְלַמֵעט ּוְבֹדַחק ִהּתִ ּיֵ לֹום ַהּתֹוָספֹות ׁשֶ
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ּבּור  ִעְנַין ַהּדִ ה ּבְ דֹוׁש ַמְחִמיר ַהְרּבֵ ת, ְוַהּזַֹהר ַהּקָ ּבָ ׁשַ (פלא ּבְ

  .יועץ ערך שבת)

ה  ָפִרים ָהְרחֹוִקים ֶזה ִמּזֶ ֵבי ּכְ יֹוׁשְ ְנָהג ּבְ כב) ָרִאיִתי ַהּמִ

ֹרב  ל ּבְ ּלֵ ֶנֶסת ְלִהְתּפַ ָרה ְלֵבית ַהּכְ ִאים ְלִמְנַין ֲעׂשָ ת ּבָ ּבָ ּוְבׁשַ

"ה, ּוָבִאים ְלֵבית ַעם ַהְדרַ  ל עֹוָלם ַהָקּבָ ת ֶמֶלְך ַמְלּכֹו ׁשֶ

ִרים ֶאָחד ַלֲחֵברֹו  ַהְבֵלי עֹוָלם ּוְמַסּפְ ֶנֶסת ְוֵהם עֹוְסִקים ּבְ ַהּכְ

ָנה  ּקָ ר ׁשֶ ֶוה ֵאֶצל א' ְוֶזה ְמַסּפֵ ָ ח ַהׁשּ ִמּקָ ָנה סּוִסים ּבְ ּקָ ֵאיְך ׁשֶ

ְבֵריֶהם ֵהָמה, ְוָכל ּדִ ָאר ּבְ ָרה אֹו ׁשְ ן  ּפָ א ּוַמּתָ ָ ַמׂשּ הּוא ּבְ

ת  ּבָ ׁשַ ּבּוְרָך ּבְ ּלֹא ִיְהֶיה ּדִ ָבר ׁשֶ ר ּדָ ָמא ָלן ְוַדּבֵ ל ֹחל ְוַקּיָ ׁשֶ

ִאים  ת ּבָ ּבָ ׁשַ ל ֹחל, ּוְבֹחל ֵאין רֹוִאין ֶאָחד ְלֶאָחד ַרק ּבְ ׁשֶ ּכְ

ן, ָאז  א ּוְבַמּתָ ָ ֶדֶרְך ֶאֶרץ ּוְבַמׂשּ ְלִמְנָין ְוֵהן עֹוְסִקין ַהּכֹל ּבְ

ֵדי טוֹ  ה ּכְ ּטָ ּמִ יֶהם ְוִליׁשֹן ּבַ ָבּתֵ ִית ּבְ ֶבת ּבַ ב ָהָיה ָלֶהם ָלׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ְבֵרי ֹחל ּבְ ר ּדִ ּלֹא ְיַדּבֵ   .(קב הישר פרק ע"ה אות ג)ׁשֶ

ת ָצִריְך  ּבָ ְלַבד ֵמִחּלּול ׁשַ ּלֹא זֹו ּבִ ִלים ׁשֶ כג) ְוָכְתבּו ַהְמֻקּבָ

הּו דְּ  ל ּדְ א ִמּכָ ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ י ֲאִפּלּו ַעם ִליָזֵהר ּבְ ַבר ֵחְטא ּכִ
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ת  ּבָ ׁשַ ה ּבְ ּיָ ֲעׂשִ א ּבַ ֹחל ֵאינֹו ּפֹוֵגם ֶאּלָ ֶחְטאֹו ּבְ ּבְ ָהָאֶרץ ׁשֶ

ֲאִצילּות  ם הּוא ּפֹוֵגם ּבַ ֶזה ּגַ לּוִלים ֶזה ּבָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכְ ּכָ ׁשֶ

  .(פלא יועץ ערך שבת)

תְ  ל ֹחל, ְוַהּתֹוָספֹות ּכָ ּבּור ׁשֶ ֲאִפּלּו כד) נֹוָדע ִאּסּור ַהּדִ בוּ ּדַ

ְלָחן  ֻ ׁשּ ַתב ּבַ ת, ְוֵכן ּכָ ּבָ ׁשַ ר ָאסּור ְלַהְרּבֹות ּבְ ל ֶהּתֵ ִדּבּור ׁשֶ ּבְ

ים ְוחֹוָבה  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ה ַעל ֶזה ּבַ ָערּוְך ְוִהְפִליגּו ַהְרּבֵ

ָלל  ת ֲחִסידּות ּכְ ּדַ י ֵאין ֶזה ִמּמִ ֶזה ּכִ ל ָאָדם ִליָזֵהר ּבְ ַעל ּכָ

זּוַלת  ה ַרק ּבְ ֶזה ִיְזּכֶ ְזָהר ּבְ ּנִ ת, ּוִמי ׁשֶ ּבָ ֶזה ֵאינֹו ׁשֹוֵמר ׁשַ

ת  ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ (נועם מגדים על הכתוב בחריש ובקציר, ְליֹום ׁשֶ

  .מנחת שבת ע"ב אות י"ז)

ֶקר  ּבּור ׁשֶ יל ְמֹאד ֲעֹון ּדִ ה ֲעֻמּקֹות ַמְגּדִ ֶפר ְמַגּלֶ ּסֵ כה) ּבַ

ת  ּבָ ׁשַ   .(מנחת שבת שם)ּבְ

ּבּור  ת ְוׁשֹוֲאִלין כו) ּדִ ּבָ ׁשַ דֹול ְוָעצּום ּבְ ל ֹחל ִאּסּור ּגָ ׁשֶ

ין  רּוד ּבֵ ר ּגֹוֵרם ּפֵ ָעָליו ְלַמְעָלה ְואֹוְמִרים ִמי הּוא ֶזה ֲאׁשֶ

ה ֶהָחמּור  ֲעׂשֶ ּמַ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ן ּכָ ל ּכֵ ּבּור ַהּקַ ּדִ ֵבִקים, ְוִאם ּבַ ַהּדְ
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א ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים  הּוא ְמַטּמֵ תולעת יעקב,  (סה"קׁשֶ

  .מנחת שבת אות כ"א)

ל  ִדּבּורֹו ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ל ׁשַ ּבּורֹו ׁשֶ כז) ָאְמרּו חז"ל ֹלא ִיְהֶיה ּדִ

ן הוה  ִאם ּכֵ ְבֵרי ֹחל ּדְ ָנה ְלַבד ַעל ִרּבּוי ּדִ ּוָ ֹחל, ֵאין ַהּכַ

ָנה  ּוָ א ַהּכַ ְבֵרי ֹחל, ֶאּלָ ת ּדִ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ּלֹא ְיַדּבֵ ליה ְלֵמיַמר ׁשֶ

ַקדֵּ  ּיְ ה יֹוֵתר ׁשֶ ְתִפּלָ ין ּבִ ִלּמּוד ּבֵ ין ּבְ ה ְיֵתָרה ּבֵ ָ ְקֻדׁשּ יו ּבִ ׁש ּפִ

ה  ִפּלָ ל ּתְ ָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות ׁשֶ גֹון ג' ּבְ ימֹות ַהֹחל ּכְ ִמּבִ

ֹחל  ת יֹוֵתר ִמּבְ ּבָ ׁשַ ׁש ּבְ ֹחל ִיְתַקּדֵ מֹו ּבְ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ִוין ּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ

ֲחשָׁ  ת ַהּמַ ַ ְקֻדׁשּ לּוי ּבִ (פנים יפות לבעל הפלא"ה ָבה ְוַהּכֹל ּתָ

  .זצ"ל, מנחת שבת כ"א)

ָך ַאַחר  ד ַנְפׁשְ ֶצר ָהרֹוֶצה ְלַאּבֵ ַמע ְלִדְבֵרי ַהּיֵ ׁשְ כח) ַאל ּתִ

י הּוא לֹו  ל ּכִ ן ֵיֵלְך ִויַטּיֵ ת ְוִאם ּכֵ ּבָ ג ׁשַ ְצָוה ְלַעּנֵ ּמִ ׁשֶ

פִּ  ְמַחת יֹום טֹוב ׁשֶ ּתּוי ְלֹעֶנג, ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה ְלִמְצַות ׂשִ

ַנת  ּוָ ְמַחת הֹוְללּות ְוִטּיּול, ּוֶבֱאֶמת ֵאין ּכַ ׂשִ ֹמַח ּבְ ֶצר ִלׂשְ ַהּיֵ

ָנתֹו  ּוָ י ּכַ ְמָחה זֹו ְוַעל ֹעֶנג ֶזה, ּכִ ַרְך ַעל ׂשִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ
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ַמֲאָכל  יֹום טֹוב ּבְ ַמח ּבְ ׂשְ ּנִ ַרְך ְלַזּכֹות אֹוָתנּו ׁשֶ ִיְתּבָ

סִ  ְמַחת ֵלב ּבְ ה ְוׂשִ ּתֶ ָבָחיו ּוְבִמׁשְ ר ׁשְ ּפּור ִנְפְלאֹוָתיו ּוְלַזּמֵ

ה  ּתֶ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ג ּגּופֹו ּבְ ַעּנֵ ּיְ ת ׁשֶ ּבָ ְוֵכן הּוא ִמְצַות ֹעֶנג ׁשַ

ֵטִלים ֵאין ֶזה  ָבִרים ּבְ ר ּדְ ל ּוְלַדּבֵ ָנה, ֲאָבל ְלַטּיֵ ּוְמַעט ׁשֵ

ל הֹוְללּות  ל ִמְצָוה ַרק ׁשֶ (בעל חיי אדם בספרו ֹעֶנג ׁשֶ

  .ת משה סימן י)זכרו תור

ת ִעּתֹוִנים  ּבָ ׁשַ (שאילת יעב"ץ שערי כט) ָאסּור ִלְקֹרא ּבְ

  .תשובה סימן ש"ז, תפא"י בכלכלת שבת, יסוד יוסף)

ְלׁשֹון ֹחל ֲאָבל  ר ַאף ּבִ ר ְלַדּבֵ ר ֻמּתָ ִריְך ְלַדּבֵ ּצָ ֶ ל) ַמה ׁשּ

ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש  ר ּבִ ַדּבֵ ּיְ ֶ ֵאינֹו ָצִריְך ֹלא יֹוִעיל ַמה ׁשּ ֶ ַמה ׁשּ

ת  (זת"מ ִסיָמן מ"ח) ּבָ ׁשַ ר ּבְ ּלֹא ְלַדּבֵ ְוָהֲאִריַז"ל ָהָיה ִנְזָהר ׁשֶ

ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ּוְכשֶׁ  רּוׁש ְוִדְבֵרי ֹקֶדׁש ַרק ּבִ ָהָיה אֹוֵמר ּדְ

ִבינּו,  ּיָ ֵדי ׁשֶ ְלׁשֹון ָהָעם ּכְ ים ּבִ ּה ְלִעּתִ ּתֹוָרה ָהָיה ְמָפְרׁשָ

ת ַוֲאִפּלּו  ּבָ ׁשַ ְבֵרי ֹחל ּבְ ר ּדִ ּלֹא ְלַדּבֵ ְוֵכן ָהָיה ִנְזָהר ׁשֶ

ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש  (נגיד ומצוה מובא בבאר היטב סימן ש"ז ּבִ

  .סק"א)
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ַרְמבָּ  ֹחל לא) ּבָ ִאם ֵאינֹו ׁשֹוֵבת ּוִמְתַנֵהג ּכְ ת ֱאֹמר ּדְ ָרׁשַ "ן ּפָ

תֹון"  ּבָ ל "ׁשַ אֹוַרְיָתא ׁשֶ ה ּדְ (מובא עֹוֵבר ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ

  .בשאלות ותשובות חתם סופר ח"ו צ"ז)

ת ֲאִפּלּו ִמְתַנֵהג  ּבָ ׁשַ ְרֶזל ּבְ ת ַהּבַ ְמִסּלַ לב) ָאסּור ִלְנֹסַע ּבִ

ם  ַעל ְיֵדי ַעּכּו"ם ְוַגם ְלָעדֹו ָהָיה נֹוֵסַע, ַוֲאִפּלּו ָקָנה ׁשָ ּבִ

ִביָתה  (שאלות ותשובות חתם סופר ח"ו צ"ז, שאלות ׁשְ

ותשובות מהר"י אסאד אורח חיים סימן נ"ח, שו"מ מהד"ה 

  .ח"א סימן ג, תפא"י כלכלת שבת אות ט)

ַדְוָקא ִהְרהּור  ְבֵרי ִמְסָחר ּדְ ֹמַע מראדי"א ּדִ לג) ָאסּור ִלׁשְ

ִממֵּ  ִמיַעת קֹול ּדְ ְ ר ְוֹלא ִמׁשּ (שלח"מ סימן ו' סעיף יָלא ֻמּתָ

  .קטן ע"ב)

חֹוק ִאם ֵאינֹו ְלַהְרִויַח  ים ִמיֵני ׂשְ ַטּנִ יר ַלּקְ לד) ֵיׁש ְלַהּתִ

ָלא  ָעְלָמא, ֲאָבל ִלְגדֹוִלים ֵיׁש ֶלֱאֹסר ּדְ א ְלַתֲענּוג ּבְ ֶאּלָ

א ְלֹעֶנג ּוְלִדְבֵרי ּתֹורָ  ת ֶאּלָ ּבָ ָנה ׁשַ (מו"ק סימן של"ח, ה ִנּתְ

  .וכעין זה בים של שלמה ביצה פרק קמא סימן ל"ד)
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ָנה ְלֹצֶרְך,  ּוָ ָבר ִאם ַהּכַ ת ׁשּום ּדָ ּבָ ׁשַ לה) ָאסּור ִלְמּדֹד ּבְ

ן ְלֹצֶרְך ִמְצָוה  א ִאם ּכֵ ּוְבָנַפל  (אורח חיים ש"ו סעיף ז)ֶאּלָ

י ִ ׁשּ ר ִלְמּדֹד ִאם ֵיׁש ׁשִ ר ֻמּתָ (עקרי הד"ט ם ִאּסּור ְלתֹוְך ֶהּתֵ

ֹאֶמד סימן י"ד אות כ"א) ְוָקא ּבְ ֵער ּדַ ׁשַ ּיְ , ְוֵיׁש ַמְחִמיִרין ׁשֶ

ּפֹט ְוֹלא ִיְמּדֹד  ַעת ּוְבַמְרֵאה ֵעיָניו ִיׁשְ (פרי מגדים שכ"ג ַהּדַ

ין י"ד, שאלות ותשובות בית יהודה סימן כ"ט) , ְוֵיׁש ְמִקּלִ

ד ְלהֹוָרָאה  ברורה ש"ו סעיף  (משנהֲאִפּלּו ְמִדיָדה ְלִהְתַלּמֵ

  .קטן ל"ה בשם פרי מגדים כאן)

הּוא  ׁשֶ לּוק ּכְ ֶלת אֹו ַחּלֹון ֶנֶגד ֵנר ּדָ לו) ָאסּור ִלְפּתַֹח ּדֶ

ר ִלְסּגֹר  ה ַעל ְיֵדי ֶזה, ֲאָבל ֻמּתָ א ִיְכּבֶ ּמָ ָקרֹוב ָלֶהם ׁשֶ

ֶלת ְוַחּלֹון    .(רע"ז סעיף ב)ּדֶ

ֶדֶרְך  ת, ְוֹלא ֹיאַמר לֹו ּכְ ּבָ ׁשַ ר ַהחֹוֶלה ּבְ לז) ְיכֹוִלים ְלַבּקֵ

ְזֹעק ּוְרפּוָאה  ת ִהיא ִמּלִ ּבָ א אֹוֵמר לֹו "ׁשַ ֹחל ֶאּלָ אֹוֵמר ּבְ ׁשֶ

לֹום"  ׁשָ ְבּתֹו ּבְ ים ְוׁשִ , (סימן רפ"ז)ְקרֹוָבה ָלֹבא ְוַרֲחָמיו ְמֻרּבִ

ִבּקּור ח ו לֹוַמר ּבְ ְנָהג ַעְכׁשָ ֹוִלים ַעד, ְקרֹוָבה ָלֹבא, ְוַהּמִ

 .(שכנה"ג אות ב)ְוֹלא יֹוֵתר 
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ַצַער  ֵהן ּבְ תּו אֹו ׁשֶ ּמֵ ר ֵמאֹוֲהָביו ׁשֶ ת ַאל ְיַדּבֵ ּבָ ׁשַ לח) ּבְ

ּלֹא ִיְצַטֵער  ֵדי ׁשֶ ּלֹא יֹוִדיַע  (ס"ח סימן ק"י)ּכְ ְוַקל ָוֹחֶמר ׁשֶ

ַצַער אֹו חוֹ  ֵאיֶזה ָקרֹוב אֹו ֲאהּובֹו הּוא ּבְ ֶלה אֹו ְלָאָדם ׁשֶ

רּור  ּלֹא ִיְצַטֵער, ְוהּוא ּבָ ֵדי ׁשֶ ת, ּכְ ּמֵ (כף החיים סימן ׁשֶ

  .חפ"ר אות ה)

ים  ּקּור חֹוִלים ַלֲעִנּיִ ר ּבִ ִעּקַ ְתבּו ַחְכֵמי מּוָסר ּדְ לט) ּכָ

ָידֹו ֹלא  ק ּבְ ׁש ִסּפֵ ּיֵ ָבר, ּוִמי ׁשֶ ִלְראֹות ִאם ְצִריִכים ֵאיֶזה ּדָ

שַׁ  ר ּבְ ה ְלַבּקֵ ֹחל ָיֶפה עֹוׂשֶ ַעל ֶנֶפׁש הּוא ֵיֵלְך ּבְ ת, ְוִאם ּבַ ּבָ

ם ְוָעְנָים ִויַרֵחם ֲעֵליֶהם  ְרּכָ ים ַהחֹוִלים ְוִיְרֶאה ּדַ ר ֲעִנּיִ ְלַבּקֵ

ָנָתּה  ַתּקָ ּקּור חֹוִלים ּכְ יג ָידֹו, ְוִהיא ִמְצַות ּבִ ִ ׂשּ ר ּתַ ִפי ֲאׁשֶ ּכְ

ַלִים ּקֶֹרת  ְוכּו', ּוַמה ּטֹוב ִמְנַהג ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוׁשָ י ִאם ּבִ ּכִ

ִניָסה  מֹו ֶרַגע ּכְ ן הּוא ּכְ ְהֶיה ִלְכבֹוד ָחָתן אֹו ֲאִבי ַהּבֵ ּתִ

ְוָקא  (מחב"ר סימן רפ"ז אות ה, מובא בשערי ִויִציָאה ּדַ

ִמיֵלי  תשובה בקצור) ימֹות ַהֹחל ָטרּוד ּבְ ּבִ ְוִנְרֶאה ִמי ׁשֶ

ׁש לוֹ  ּיֵ ת ׁשֶ ּבָ ָעְלָמא ּוְבׁשַ א אֹו ּדְ ַמּיָ ׁשְ ַנאי הֹוֵלְך ְלחֹוֶלה  ּדִ ּפְ
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א ֵאָליו  הּוא ּבָ ה ׁשֶ ׁש לֹו ַנַחת ִמּזֶ ּיֵ ּיֹוֵדַע ּבֹו ׁשֶ אֹוֲהבֹו ׁשֶ

ת ְויֹום  ּבָ ׁשַ ֶלֶכת ּבְ רֹו ִמְצָוה קעביד ְוֵאין לֹו ִלְמֹנַע ִמּלָ ְלַבּקְ

ָבב ּוֵמֵצר ַעל ִיּסּוֵרי ַהחֹוֶלה ֵאין  הּוא ַרְך ַהּלֵ טֹוב, ּוִמי ׁשֶ

ן ְוֹלא ְלַצַער לֹו ֵליֵלְך בְּ  ְלֹעֶנג ִנּתָ ר ּדִ ת ְלַבּקֵ ּבָ (שערי ׁשַ

  .תשובה שם)

י ֹעֶנג הּוא לֹו  ֶלּנּו ּכִ ַנת ָצֳהַרִים ַאל ְיַבּטְ ׁשְ מ) ָהָרִגיל ּבִ

  .(טור ורמ"א סימן ר"צ סעיף א)

נּו  ּנּוַכל ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֵ ֵדי ׁשֶ ן ּכְ מא) ֹלא ֹיאַמר ֵנֵלְך ְוִניׁשַ

מֹוָצֵאי שַׁ  ִביל ְימֹות ַהֹחל ּבְ ׁשְ ן ּבִ ח ְוָיׁשֵ ּנָ ֶזה ׁשֶ ְרֶאה ּבָ ּמַ ת ׁשֶ ּבָ

  .(ס"ח סימן רס"ו, באר היטב סימן ר"ד, סעיף קטן א)

א ִלְדַבר ִמְצָוה  ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ (סימן ש"א סעיף מב) ֵאין ָלרּוץ ּבְ

  .א)

ר  ְפִסיָעה ַאַחת ִאם ֶאְפׁשָ ה ּבִ מג) ְוָאסּור ִלְפֹסַע יֹוֵתר ֵמַאּמָ

ג (שם ברמ"א)ָפחֹות לֹו בְּ  ין ְלַדּלֵ (רמב"ם פרק , ְוהּוא ַהּדִ

  .כ"ד הלכה ד)
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ִריְך ְלָמָחר, אֹו  ְנָכָסיו ִלְראֹות ַמה ּצָ ן ּבִ מד) ָאסּור ְלַעּיֵ

ְרָחץ  ְיָלה ַלּמֶ ּלַ ַמֵהר ָלֵצאת ּבַ ּיְ ֵדי ׁשֶ ִדיָנה ּכְ ֵליֵלְך ְלֶפַתח ַהּמְ

  .(ש"ו סעיף א)

דֹוָתיו ְוִגּנֹוָתיו ִלְראֹות מה) ָאסּור ְלָאָדם ַלֲהֹלְך בְּ  תֹוְך ׂשְ

ֲהֵרי  ָאר ְנָכָסיו ׁשֶ רֹוֵתיֶהן ְוֵכן ׁשְ ַמה ֵהן ְצִריִכין ְוֵאיְך ֵהן ּפֵ

ָלל  ר ּכְ ֵאינֹו ִנּכָ י ׁשֶ ת ְוַאף ַעל ּפִ ּבָ ׁשַ ֲחָפָציו ּבְ ֶזה עֹוֵסק ּבַ

  .(ח"א כלל ס אות א)ָאסּור 

בָּ  ַכר ׁשַ ח ׂשְ ן אֹו ִלּקַ ַהְבָלָעה מו) ָאסּור ִלּתֵ (עיין ת ַרק ּבְ

ָנה ְוֹלא  סימן רמ"ג, רמ"ו, ש"ו) ֶרְך ַמּתָ נֹוֵתן ּדֶ ֲאָבל ּבְ

ִרי  ָכר ׁשְ תֹוַרת ׂשָ   .(מש"ס ש"ו אות ד)ּבְ

ְמקֹום ִמְצָוה  ין ּבִ ל ָמקֹום  (ש"ו סעיף ה)מז) ְוֵיׁש ְמִקּלִ ּוִמּכָ

ָרָכה  ן (מגן אברהם סק"ח, ועוד עיין סימֵאינֹו רֹוֶאה ִסיָמן ּבְ

  .תקפ"ה סעיף ה)

ת  ּבָ יֹום טֹוב ְוׁשַ ָנה ַלֲחֵברֹו ּבְ ַמּתָ ָבר ּבְ ן ּדָ מח) ָאסּור ִלּתֵ

ת  ּבָ א ְלֹצֶרְך ִמְצָוה, אֹו ְלֹצֶרְך ׁשַ (מגן אברהם סעיף קטן ֶאּלָ
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ִלים ט"ו אליהו רבה י"ט, תו"ש כ) ן ּכֵ ּנֹוֲהִגין ִלּתֵ ֶ , ּוַמה ׁשּ

בֹוד ְלָחָתן ַהּדֹוֵרׁש דחשבי ֵלי ֹצֶרְך ִמצְ  יל ּכְ ָוה ְלַהְגּדִ

ים  ִלְפָעִמים ֵהם ֲעִנּיִ ה ּדְ ַח ָחָתן ְוַכּלָ ּמֵ (אליהו ַהּתֹוָרה ּוְלׂשַ

  .רבה אות י"ט)

ּלֹא  ן ׁשֶ ָנה ַהּיֹוֵתר טֹוב ְלַכּוֵ ְתנּו לֹו ַמּתָ ּנָ מט) ְוֶאָחד ׁשֶ

י ָעְלָמא  ר ְלכּוּלֵ ת ְוָאז ֻמּתָ ּבָ (שאלות ִלְקנֹוָתם ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ

  .ות מהרי"א אורח חיים סימן פ"ג)ותשוב

ִביל  ׁשְ בּות ַאֵחר ּבִ ר ֲאִמיָרה ְלַעּכּו"ם ְוֹלא ׁשְ נ) ֹלא ֻהּתַ

ֹלא  ְדָבִרים ּבְ קּות ּבִ ּקּוַח ְוִהְתַעּסְ ים ְלַבד ַהּפִ ִעְסֵקי ַרּבִ

ר  ָבר ֶזה ֻהּתַ ר ּדָ ּום ְוַדּבֵ ָצְרֵכי ָיִחיד ִמׁשּ ָאסּור ּבְ ְמָלאָכה ּדְ

ְגָמָרא, עכ"ל  ִלְדַבר ִמְצָוה אוֹ  ים ְוֶזה ֻמְכָרח ּבִ ְלֹצֶרְך ַרּבִ

  .(מכל מקום פכ"ד)

ֶהם  ׁש ּבָ ּיֵ ּלֹא ִלְקרֹות ַצייטּוְנֶגען ׁשֶ נא) ֵיׁש ְלַהְחִמיר ׁשֶ

ן  א ּוַמּתָ ָ (שאילת יעב"ץ סימן קס"ב, ברכי יוסף ְיִדיַעת ַמׂשּ

ש"ו אות י"א, שערי תשובה שם, נז"י בשם שולחן ע"ש, 
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ד יוסף, שכולם אוסרים, וכן כתב במשנה כלכלת שבת, יסו

  .ברורה ש"ז סעיף קטן ס"ג)

תּוַח  ְפֵני ֵסֶפר ּתֹוָרה ּפָ ב ּבִ ֲהגּו ָהעֹוָלם ְלִהְתַנּדֵ ּנָ ֶ נב) ַמה ׁשּ

ָעיו ֵאין ּפֹוְרִעין  ן ּוְקרּויֹון ּוְמֻיּדָ ּוִאין ַוֲאִבי ַהּבֵ ְמַחת ִנׂשּ ׂשִ ּבְ

ית  ִאם אישר חילי אבטליני ֵמֲחַמת ָהֲאִריכּות ָלֵצאת ִמּבֵ

ִצּבּוָרא ַעל מגן וְ  ֶנֶסת ִטיְרָחא ּדְ ם ַהּכְ ָחָטאת הּוא ָלֶהם ּגַ

ֶפר ּתֹוָרה ְוֹלא ִלְפֹרַע  ֶנֶסת ּוִבְפֵני ַהּסֵ ֵבית ַהּכְ ב ּבְ ן ְלִהְתַנּדֵ ּכֵ

  .(משא חיים חלק המנהגים מע' ס אות קס"ז)

ָעְלָמא  ק ּבְ ְתַעּסֵ ּמִ ׁשֶ ל ִמְצָוה, אֹו ּכְ נג) ִלְמּדֹד ְמִדיָדה ׁשֶ

ר    .(ש"ו סעיף ז' הגר"ז י"ט)ֻמּתָ

ר ִללְ  ת נד) ֻמּתָ ּבָ ׁשַ (כליבו בשם הר"מ, ֹחׁש ַלַחׁש ַעִין ָהַרע ּבְ

יפה ללב אות ב, שאלות ותשובות לב חיים ח"ג סימן פ"ח, 

  .אורח חיים אות י"א)

ת  ּבָ ּום ֹעֶנג ׁשַ ל ָמקֹום ִמׁשּ ר, ּוִמּכָ ֲעָסָקיו ֻמּתָ נה) ִהְרהּור ּבַ

ֵעיָניו כְּ  ָלל, ִויֵהא ּבְ ֶהם ּכְ ּלֹא ַיְחׁשֹב ּבָ ל ִמְצָוה ׁשֶ ִאּלּו ּכָ
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ָתב (ש"ו סעיף ח)ְמַלאְכּתֹו ָעׂשּוי  , ֲאָבל ִהְרהּור ִמּתֹוְך ַהּכְ

(שאילת יעב"ץ קס"ב, ברכי יוסף י"ג, שערי תשובה ָאסּור 

  .ש"ו)

ָאָגה ָאסּור  ב אֹו ִנְדנּוד ּדְ ת ַהּלֵ נו) ְוֵכן ִהְרהּור ַהּגֹוֵרם ִטְרּדַ

  .סימן ש"ו)(רבינו יונה באיגרת התשובה, בית יוסף וט"ז 

ת  הֹוָצַאת ֻחּפַ ְחׁשֹב ּבְ ּיַ גֹון ׁשֶ ָבה ֹעֶנג לֹו ּכְ ֲחׁשָ נז) ִאם ַהּמַ

ְמָחה ִהיא לֹו ִאם  ִ ׂשּ ֵני ׁשֶ ּתֹו ֲאִפּלּו ר"י מֹוֶדה ִמּפְ נֹו אֹו ּבִ ּבְ

ַמִים ֵהם  ֵרְך ד' ֵחילֹו ְוַגם ֶחְפֵצי ׁשָ י ּבֵ יר ָמְצָאה ָידֹו ּכִ ּבִ ּכַ

  ."ב)(יפה ללב אות ד, כף החיים ע

ְלׁשֹון ַלַע"ז  ר ּבִ ּלֹא ְלַדּבֵ נח) ָהֲאִריַז"ל ָהָיה ִנְזָהר ְמֹאד ׁשֶ

ָהָיה אֹוֵמר  ׁשֶ ּיֹום זּוַלת ּכְ ְיָלה ְוֹלא ּבַ ּלַ ת ֹלא ּבַ ּבָ יֹום ׁשַ ּבְ

ִבינּו  ּיָ ְלׁשֹון ַלַעז ׁשֶ רּוׁש ְוָהָיה ָצִריְך לֹוַמר ּבִ ֵאיֶזה ּדְ

ּלֹ ם ָהָיה ִנְזָהר ׁשֶ ֹוְמִעים, ּגַ ֵטָלה אֹו ַהׁשּ יָחה ּבְ ר ׂשִ א ְלַדּבֵ

ָכל  ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְוֵכן ָהָיה נֹוֵהג ּבְ ל ֹחל ֲאִפּלּו ּבִ ּבּור ׁשֶ ּדִ
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ת  ּבָ ׁשַ מֹו ּבְ (שער הכוונות דף ע"ד, פע"ח ש"ע יֹום טֹוב ּכְ

  .ח"י)

ה ְלָמָחר אֹו ְסחֹוָרה  לֹוִני ֶאֱעׂשֶ ָבר ּפְ נט) ָאסּור לֹוַמר ּדָ

לֹוִנית ֶאְקֶנה  ֵטִלים ּפְ ָבִרים ּבְ יַחת ּדְ ׂשִ ְלָמָחר, ַוֲאִפּלּו ּבְ

ר (סימן ש"ס סעיף א)ָאסּור ְלַהְרּבֹות  , ּוְדַבר ִמְצָוה ֻמּתָ

  .(אליהו רבה ש"ס א, ברכי יוסף א, שערי תשובה א)

ִריְך  יר ָמקֹום ַהּצָ ת ְלַהּכִ ּבָ ׁשַ ֵסֶפר ּבְ ס) ָאסּור ִלְקרֹות ּבְ

יּהַ אֹותֹו ְלָמחָ  ן ִלְקרֹות ְוִאם הגה"ה ְלַהּגִ ר, ֲאָבל ִאם ְמַכּוֵ

ר  יַה ְלָמָחר ֻמּתָ (שאלות ותשובות הרדב"ז ִיְמָצא ָטעּות ַיּגִ

  .סימן תר"ץ, ברכי יוסף ב, שערי תשובה שם)

ַצַער  ֵהן ּבְ תּו אֹו ׁשֶ ּמֵ ת ֵמאֹוֲהָביו ׁשֶ ּבָ ׁשַ ר ּבְ סא) ָאסּור ְלַסּפֵ

  .(ס"ח סימן ק"י, מגן אברהם אליהו רבה א)

ים ֹעֶנג ָלֶהם סב) בְּ  מּועֹות ְוִדְבֵרי ִחּדּוׁשִ ּפּור ׁשְ ּסִ ֵני ָאָדם ׁשֶ

ֹחל  מֹו ּבְ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ָרם ּבְ ר ְלַסּפְ ל (רמ"א סעיף א)ֻמּתָ , ּוִמּכָ

ְבֵרי  ר ּדִ ַדּבֵ ָמר ִמּלְ ׁשְ ַנת ֲחִסיִדים הּוא ְוַהּנִ ָמקֹום ָלאו ִמׁשְ
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ה ִנְזהָ  י ַמֲעׂשֶ ּלֹא ֹחל ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו, ְוַאְנׁשֵ ֶזה ׁשֶ ִרין ּבָ

י  ְלּתִ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ְוִקּבַ י ִאם ּבִ ים ּכִ ר ֲאִפּלּו ֶהְכֵרִחּיִ ְלַדּבֵ

ֶדֶרְך  ֲחִרית ֹלא ֹיאַמר לֹו ּכְ ת ׁשַ ּבָ ׁשַ ר ַלֲחֵברֹו ּבְ ָאָדם ַהְמַבּקֵ

ת ָטָבא"  ּבָ ֹחל "ַצְפָרא ָטָבא" ַרק ֹיאַמר לֹו "ׁשַ אֹוֵמר ּבְ ׁשֶ

ם ָזכֹור ֶאת י ׁשֹו ְלַקּיֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ (של"ה, אליהו רבה ֹום ַהׁשּ

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 

ר גדר שלא יהיה בסוג מחלל שבת חס ושלום, ובעל נפש יגדו

  .עין שם)

ר לֹוַמר לֹו  ּכֹר ֲחֵברֹו ִלְמָלאָכה ֻמּתָ סג) ָהרֹוֶצה ִלׂשְ

י  ֶעֶרב" ַאף ַעל ּפִ י ּבָ ּתּוַכל ַלֲעֹמד ִעּמִ ֵעיֶניָך ׁשֶ ְרֶאה ּבְ "ַהּנִ

ָכרֹו, ֲאָבל ֹלא  ִריְך לֹו ָלֶעֶרב ִלׂשְ ּצָ ְך ֵמִבין ׁשֶ ּתֹוְך ּכָ ּמִ ׁשֶ

י ָלֶעֶרב" ֹיא   .(ש"ז ס"ז)ַמר לֹו "ֱהֵיה ָנכֹון ִעּמִ
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א  ן או"ח ִסיָמן ש"ז, ּוְבנֹוׂשֵ ִעְנַין ֲאִמיָרה ְלַעּכּו"ם ַעּיֵ סד) ּבְ

ָלִלים מ"ע א. ֵדה ֶחֶמד ּכְ ִלים, ּוׂשְ   ּכֵ

ְתחּוְמָך ַוֲאִני  ּבִ רֹות ׁשֶ ֹמר ִלי ּפֵ ר לֹוַמר ַלֲחֵברֹו ׁשְ סה) ֻמּתָ

רֹוֶתיךָ  ֹמר ְלָך ּפֵ ְתחּוִמי  ֶאׁשְ ּבִ   .(ש"ז ס"י)ׁשֶ

ֵאין ִאּסּורֹו  ָדָבר ׁשֶ ין ֲאִמיָרה ְלַעּכּו"ם ּבְ ְמִקּלִ סו) ַהאי ּדִ

ל יֹום  ָנן ְלֹצֶרְך ִמְצָוה, ה"ד ְלֹצֶרְך ִמְצָוה ׁשֶ א ִמְדַרּבָ ֶאּלָ

ת ְוֹלא ְלָמָחר  ּבָ ַ (שאלות ותשובות נודע ביהודה חלק ב ַהׁשּ

(רו"ח אות ה' בשם גזע ין ְוֵיׁש ְמִקלִּ  אורח חיים סימן מ"ד)

  .ישי, מובא בכף החיים ש"ז מ"ד)

גֹון  ָבר ּכְ ּבֹונֹות ֲאִפּלּו ִאם ָעְברּו ּכְ סז) ָאסּור ַלֲחׁשֹב ֶחׁשְ

ַכר  ְ ׂשּ ׁשֶ לֹוִני ְוַדְוָקא ּכְ ָבר ּפְ ְך ְוָכְך הֹוֵצאִתי ַעל ּדָ ּכָ

ר  ָבר ֻמּתָ ָרָעם ּכְ (ש"ז ַהּפֹוֲעִלים ֲעַדִין ֶאְצלֹו ֲאָבל ִאם ּפְ

ר סעיף ו) י ָעְלָמא ֻמּתָ (ליקוטי פרי חדש, , ּוְבִהְרהּור ְלכּוּלֵ

  .כף החיים אות נ"ז)
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ָבר ֵמֲחֵברֹו ֹלא ֹיאַמר לֹו ַהְלֵוִני  ת ּדָ ּבָ ׁשַ ֹוֵאל ּבְ סח) ַהׁשּ

א  א ִיְכּתֹב ֶאּלָ ּמָ א ְלֵמיָחׁש ׁשֶ ה ְוִאיּכָ ַמע ִלְזַמן ְמֻרּבֶ ַמׁשְ ּדְ

ִאיֵלִני, וּ  ין ַהְלֵוִני ֹיאַמר לֹו ַהׁשְ ֵאין ִחּלּוק ּבֵ ִבְלׁשֹון ַלַע"ז ׁשֶ

ן ִלי  ּיֹאַמר ּתֵ ִאיֵלִני ָצִריְך ׁשֶ ר (ש"ז עיין י"א)ְלַהׁשְ , ּוֻמּתָ

א  ּמָ ַעם ׁשֶ ר ַהּטַ ִעּקַ ן ְלָך" ּדְ ם ְולֹוַמר "ְוַאֲחִזיר ְוֶאּתֵ ְלַסּיֵ

הּוא  ְלׁשֹון ַהְלֵוִני ׁשֶ א ּבִ ֶזה ֶאּלָ ִלְזַמן ִיְכּתֹב ְוֹלא ָחׁשּו ּבְ

ה  , (ט"ז סק"ט, אליהו רבה אות כ"ז, הגר"ס אות ח"י)ְמֻרּבֶ

ה  ן ִלי ִלְזַמן ְמֻרּבֶ ר לֹוַמר ּתֵ (ביאור ְוָצִריְך ִעּיּון ִאי ֻמּתָ

  .הלכה בשם פרי מגדים)

ת  ּבָ ׁשַ ְך ֵאין ּפֹוְרִעין ּבְ ת ּכָ ּבָ ׁשַ ֵאין לֹוִוין ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ סט) ּכְ

ָאסּור לֹוַמר ְלׁשֹון ַהְלָוָאה ּוְפִריָעה (ברמ"א שם) רּוׁש ּדְ , ּפֵ

ֵאָלה ַוֲחָזָרה  א ְלׁשֹון ׁשְ (תוספות בבא מציעא דף ע"ה. ֶאּלָ

ת לבו"ש, ואליהו רבה) ּבָ ְדַבר ַמֲאָכל ְוֹצֶרְך ׁשַ , ְוַדְוָקא ּבִ

ָכל ָלׁשֹון  (מגן אברהם סעיף קטן ט"ו, ֲאָבל בלא"ה ָאסּור ּבְ

  .ח, תו"ש אות כ"ט, כף החיים אות פ"ו)אליהו רבה אות כ"
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ֹלא  ֶהם ּבְ ן ּבָ ּבֹונֹות ֲאִפּלּו ְלַעּיֵ ְטֵרי חֹובֹות ְוֶחׁשְ ׁשִ ע) ּבְ

צֹוא (ש"ז סעיף י"ב י"ג)ְקִריָאה ָאסּור  ּום ִמּמְ , ְוָהִאּסּור ִמׁשּ

א ִיְמֹחק (ְלבּוׁש)ֶחְפְצָך  ּמָ ּום ׁשֶ ְוַאף  (רמב"ם פכ"ג), אֹו ִמׁשּ

בְ  ב ּדִ ַהְרֵהר ַעל ּגַ ּמְ ׁשֶ ר אפ"ה אמרי א"א ּכְ ת ִהְרהּור ֻמּתָ ּבָ ׁשַ

ָטרֹות ְוָאסּור  ְ ִעְנְיֵני ַהׁשּ ן ּבְ א ְוִיּתֵ ָ ּלֹא ִיׂשּ ֶהם ׁשֶ ן ּבָ (הג' ּוְמַעּיֵ

  .הלבוש, לבו"ש)

ן ּבֹו  ן ָאסּור ְלַעּיֵ א ּוַמּתָ ָ ל ַמׂשּ ֶרת ׁשֶ (פרי עא) ְוֵכן ִאּגֶ

  .מגדים א"א י"ט.)

שְׁ  ֶרת ַהּנִ ּה עב) ִאּגֶ תּוב ּבָ ָלח לֹו ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ּכָ

ן ּבֹו  ר ְלַעּיֵ ָבר  (ש"ז סעיף י"ד)ֻמּתָ תּוב ּבֹו ּדָ א ּכָ ּמָ ׁשֶ ּדְ

ִריְך לֹו  ּצָ ָבר ְקָרָאּה אֹו יֹוֵדַע  (מגן אברהם י"ט)ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

ְטֵרי ֶהְדיֹוטֹות ּום ׁשִ ּה ָאסּור ִלְקרֹוָתּה ִמׁשּ תּוב ּבָ ּכָ ֶ  ַמה ׁשּ

יד ָלצּור (שם) ר ְלַטְלְטלֹו ִאם ֵאינֹו ַמְקּפִ ל ָמקֹום ֻמּתָ , ּוִמּכָ

ּלֹא  ׁש ׁשֶ ִאם חֹוׁשֵ לּוי ּבְ ִפיָדא ּתָ י ְצלֹוִחיתֹו, ְוַהּקְ ַעל ּפִ

ַבר  תּוב ּבֹו ּדְ ּכָ ּום ׁשֶ יד ָלצּור ּבֹו ִמׁשּ ִיְתַלְכֵלְך ְוִאם ַמְקּפִ
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ל ָמקֹום ֶאפְ  ִמּכָ ר ְלַטְלְטלֹו ּדְ יח ֶסֶתר ֻמּתָ ר ָלצּור ּבֹו ְוַיּנִ ׁשָ

ָמקֹום ֻמְצָנע  יָה ּבְ ַעל ּפִ ֶרת ׁשֶ ִלי ִעם ָהִאּגֶ (מגן אברהם ַהּכְ

ָסִקים ְוִדיִנים ומחצית השקל סעיף כ) ֶרת ּפְ ִאּגֶ , ְוִאם ָהָיה ּבָ

י ָעְלָמא  ּה ְלכּוּלֵ ר ִלְקרֹות ּבָ ִפי ַהּתֹוָרה ֻמּתָ (דרכי משה ּכְ

ְלׁשֹון , ְוכֵ אות ז, עולת שבת אות ט"ז) ָבה ּבִ ן ִאם ִנְכּתְ

ִרי  י ָעְלָמא ׁשְ   .(משנה ברורה ס"ג)ַהּקֶֹדׁש ְלכּוּלֵ

ר ִלְנּגַֹע ּבֹו  חּום ֻמּתָ ֶרת הּוָבא ִמחּוץ ַלּתְ עג) ְוִאם ָהִאּגֶ

(מגן אברהם סק"כ, גר"א, משנה ברורה, ושארי ּוְלַטְלְטלֹו 

אן ָנכֹון , ּוְבִעְנַין ָהִעּיּון ּבֹו ֵיׁש ְמבּוָכה וְ אחרונים) ַעד ּכָ

ָאז  דֹול ּדְ ִבילֹו ִאם ֹלא ְלֹצֶרְך ּגָ ׁשְ הּוָבא ּבִ ְלַהְחִמיר ִמי ׁשֶ

ין  ִקּלִ   .(ביאור הלכה ד"ה טוב ליזהר)ֵיׁש ִלְסֹמְך ַעל ַהּמְ

ִלין אֹותֹו  ת ֵאין ְמַקּבְ ּבָ ׁשַ ֶרת ּבְ ִביא ִאּגֶ ּמֵ עד) ַעּכּו"ם ׁשֶ

יח ּנִ ּיַ א אֹוְמִרים לֹו ׁשֶ דֹו ֶאּלָ ְלָחן  ִמּיָ י ַקְרַקע אֹו ׁשֻ ּבֵ ַעל ּגַ

ָרֵאל  ֲעֹמד ָלפּוׁש ִיּטֹל ִיׂשְ ּיַ א ֶטֶרם ׁשֶ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ י חֹוׁשְ ּכִ

ה  ָרֵאל עֹוׂשֶ ׂשְ ֲעֹמד ָלפּוׁש ְוִנְמָצא ַהּיִ ּיַ דֹו ֶטֶרם ׁשֶ ֶרת ִמּיָ ָהִאּגֶ
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ה ֲעִקיָרה  ַעּכּו"ם ָעׂשָ ַמר ַההֹוָצָאה ֵמָרׁשּות ְלָרׁשּות, ׁשֶ ּגְ

רָ    .(משנה ברורה סעיף קטן נ"ו)ֵאל ֲהָנָחה ְוִיׂשְ

ָרֵאל,  ׂשְ ֶרת ֲחתּוָמה ֹיאַמר לֹו ַהּיִ עה) ִאם ֵהִביא ָהַעּכּו"ם ִאּגֶ

יָלא ָיִבין  תּוַח ּוִמּמֵ ֵאינֹו ּפָ ל ְזַמן ׁשֶ ֵאיִני ָיכֹול ִלְקרֹוָתּה ּכָ

ֶהְדָיא  ֵחהּו, ְוֹלא ֹיאַמר ְלַעּכּו"ם ּבְ ָהֵאינֹו ְיהּוִדי ְוִיְפּתָ

דֹול לפ , ְוֵיׁש (משנה ברורה שם)תחה ִאם ֹלא ְלֹצֶרְך ּגָ

ְרִמיָזה ְוִאם ֹלא ֵהִבין  ה ֹיאַמר ְלָהַעּכּו"ם ּבִ ְלַכְתִחּלָ ין ּדִ ְמִקּלִ

  .(כף החיים ק"ד)ֹיאַמר לֹו ְלֶהְדָיא 

ת  ּבָ ׁשַ ָאסּור לֹוַמר ְלַעּכּו"ם ַלֲעׂשֹותֹו ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ עו) ּכָ

ר ִלְרֹמז לֹו ַלֲעׂשֹות ָאסּור ִלְרֹמז לֹו ַלֲעשׂ  ֹותֹו, ֲאָבל ֻמּתָ

ת  ּבָ ָאסּור (רמ"א סעיף כ"ב)ְמָלאָכה ַאַחר ׁשַ ין ׁשֶ , ְוהּוא ַהּדִ

ְך  ִבין ִמּתֹוְך ּכָ ּיָ ָבר ׁשֶ ת ֵאיֶזה ּדָ ּבָ ׁשַ לֹוַמר ְלַעּכּו"ם ּבְ

אן ָאסּור לֹוַמר ְלֵאינֹו ְיהּוִדי  ה ְמָלאָכה ְוַעד ּכָ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

ח  ַקּנַ ּיְ ר ׁשֶ ֹראׁש ַהּנֵ ּבְ ָחם ׁשֶ ִסיר ַהּפֶ ּיָ ִבין ׁשֶ ּיָ ֵדי ׁשֶ ָחְטמֹו ּכְ

  .(משנה ברורה בשם מגן אברהם, אליהו רבה, מאמ"ר, וח"א)
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גֹון  ִקיָדה ּכְ ְלׁשֹון ּפְ ּלֹא ּבִ ֶרֶמז ׁשֶ ר לֹוַמר ּבְ עז) ֲאָבל ֻמּתָ

ר ֵאינֹו ֵמִאיר ָיֶפה, אֹו ֵאינֹו ָיכֹול ִלְקרֹות  אֹוֵמר, ַהּנֵ ׁשֶ

ָחם ְוׁשֹוֵמַע ָהֵאינֹו ְיהּוִדי ְלא ׁש ּבֹו ּפֶ ּיֵ ה ׁשֶ ר ַהּזֶ ֹור ַהּנֵ

ֶלאֶכת ָהַעּכּו"ם  ַעם ֲהָנָאה ִמּמְ נֹו, ְוֵאין ֶלֱאֹסר ִמּטַ ּוְמַתּקְ

ה  ֲעׂשֶ ּנַ ל ְזַמן ׁשֶ ר ּכָ ֶהּתֵ ה ּבְ ָאסּור ֲאִפּלּו ַנֲעׂשֶ ת ּדְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ֵאין זֹו ֲהָנָאה כָּ  ָרֵאל, ּדְ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ַגם ִמּקֶֹדם ָהָיה ּבִ ְך ּדְ ל ּכָ

ָחק ִלְקרֹות ְלאֹורֹו  ַעת ַהּדְ ׁשְ (משנה ברורה סעיף קטן ָיכֹול ּבִ

  .ע"ו בשם פרי מגדים)

ּנֹות, אֹו  ׁש ּבֹו צּורֹות ַחּיֹות ְמׁשֻ ּיֵ עח) ּכֶֹתל אֹו ִוילֹון ׁשֶ

ִוד ְוָגְלָית, ְוכֹותְ  גֹון ִמְלֶחֶמת ּדָ ים ּכְ ל ַמֲעׂשִ יּוְקָנאֹות ׁשֶ ִבין ּדְ

ת,  ּבָ ׁשַ לֹוִני ָאסּור ִלְקרֹות ּבֹו ּבְ יֹוָקן ּפְ לֹוִני ְוֶזה ּדְ זֹו צּוַרת ּפְ

ְטֵרי ֶהְדיֹוטֹות  ּום ׁשִ ֵזָרה ִמׁשּ , ַוֲאִפּלוּ ִיְצָחק (ש"ז סעיף ט"ו)ּגְ

, ּוְבֹחל (עיין שם אות ח"י, אליהו רבה שם)ַוֲעֵקָדתֹו ָאסּור 

ָדָבר מּוָעט הּוא  יָון ּדְ ר ּכֵ (מגן אברהם ר"א, אליהו רבה ֻמּתָ

 .ל"ח, תו"ש ל"ח)
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גֹון  ק ּכְ ין ְוִדְבֵרי ֵחׁשֶ יַחת ֻחּלִ ל ׂשִ ִלים ׁשֶ עט) ְמִליצֹות ּוְמׁשָ

ת  ּבָ ׁשַ נּוֵאל, ְוֵכן ִסְפֵרי ִמְלָחמֹות ָאסּור ִלְקרֹות ּבְ ֵסֶפר ִעּמָ

ּום ַאל  ב ֵלִצים, ְועֹוֵבר ִמׁשּ ּום מֹוׁשַ ֹחל ָאסּור ִמׁשּ ְוַאף ּבְ

פְ  ֶכם, ּוְבִדְבֵרי ּתִ ְעּתְ ַפּנּו ֵקל ִמּדַ נּו ֶאל ָהֱאִליִלים, ֹלא ּתְ

ָרן, ּוִמי  ִחּבְ ּום ְמָגֶרה ֵיֶצר ָהַרע, ּוִמי ׁשֶ א תו ִמׁשּ ק ִאיּכָ ֵחׁשֶ

יָסן ַמֲחִטיִאים ֶאת  ְדּפִ יָקן, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ַהּמַ ֶהְעּתִ ׁשֶ

ים  ָעְלָמא , ּוְראִ (לשון המחבר סימן ש"ו סעיף ט"ז)ָהַרּבִ ה ּבְ ּיָ

ִרי  צּורֹות ׁשְ ְוהּוא  (מגן אברהם סעיף קטן כ"ג, תו"ש מ.)ּבְ

ַההֹוֵלְך ְלַטְרֵטיאֹות ְוִקְרְקֵסיאֹות  ין ּדְ חֹוק)ַהּדִ  (ְוֵהם ִמיֵני ׂשְ

חֹוק  ְ ִרי ַרק ַהׂשּ פּוִרים ֹלא ׁשְ ְחּבּולֹות, ְוַגם ּבְ ָאר ִמיֵני ּתַ ּוׁשְ

ֵורֹוׁש  ין ֵזֶכר ַלֲאַחׁשְ עֹוׂשִ (מגן אברהם כ"ב, אליהו רבה ׁשֶ

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 

  .ת טרטיאות, יעיין שם)אצל הרבה כהיתר לילך לבי

ּלֹא ַלֲעֹסק אֹו ֵליֵלְך ִלְראֹות  אן ְצִריִכין ִליָזֵהר ׁשֶ פ) ְוַעד ּכָ

ן ִמיֵני  ּכֵ ֶטעלּוְנג, ְוָכל ׁשֶ ּקֹוִרין ַפאְרׁשְ חֹוק ׁשֶ ִעְנְיֵני ׂשְ
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ע ִסיָמן ח"י ֶהֱאִריְך ָקאְנֶצעְרְטן  ֵאר ֶיׁשַ ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּפְ ׁשְ (ּבִ

ה ְטָעִמי ַכּמָ ַהּיֹום לעי ּבְ ְקָרא ּכְ ֶטעלּוְנֶגען ַהּנִ ם ֶלֱאֹסר ִמיֵני ַפאְרׁשְ

ְלָחן ָערּוְך ִסיָמן ש"ז ְסִעיף ט"ו,  ׁשֻ ן ֵהיֵטב ּבְ ַהְמַעּיֵ ם ּדְ ְוָכַתב ׁשָ

י  ִסיָמן תק"ס ְוַאֲחרֹוִנים ִיְרֶאה ּכִ ם, ְוֵכן ּבְ ט"ז, ּוָבַאֲחרֹוִנים ׁשָ

ֶזה, אַ  ה ִאּסּוִרים עֹוְבִרין ּבְ ּטּול ַהְרּבֵ ב ֵלִצים, ּבִ ְפנּו ְוגֹו', מֹוׁשַ ל ּתִ

ָרֵאל  ַמח ִיׂשְ ׂשְ ן, ּוְכִתיב "ַאל ּתִ ַעם ַהֻחְרּבָ חֹוק ִמּטַ ּתֹוָרה, ִאּסּור ׂשְ

ן  ם ּכֵ ִמיַעת ִמיֵני ֶזֶמר, ְועֹוד, ּוִבְכַלל ֶזה ּגַ ים", ׁשְ ַעּמִ יל ּכָ ֶאל ּגִ

ְקִליט (טעי"פ) ֹמַע ּתַ ִלין ְזַמן ִלׁשְ קָּ  ַהְמַבּטְ חֹוק ׁשֶ ְלטּו ִמיֵני ׂשְ

ים  יִלין ָהַרּבִ ְכׁשִ ַהּמַ ם ּדְ רּוִעים ֵמֶהם, ְוִסּיֵ "ל ְועֹוד ּגְ ַהּנַ

ים ֵאין  ֲחִטיא ָהַרּבִ ְבֵרי ֲחַז"ל ַהּמַ ימּו ֶנֶגד ֵעיֵניֶהם ּדִ ָיׂשִ

אּור ֲהָלָכה  ַתב ַהּבֵ ּכָ ֶ ׁשּוָבה, ּוַמה ׁשּ ָידֹו ַלֲעׂשֹות ּתְ יִקין ּבְ ַמְסּפִ

ִאם הִ  ם ּדְ זֹונֹוָתיו ִמְתַמֲעִטין ׁשָ ּמְ ְתלֹוֵצץ ׁשֶ ְתרּו ֲחַז"ל ְלַהּמִ

ֵהִביא  ן ִמי ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִאין ָעָליו ְונֹוֵפל ְלֵגיִהּנֹם, ּכָ ְוִיּסּוִרין ּבָ

ם). ן ׁשָ ים ִלְכָלל ֶזה, ַעּיֵ ה ְמאֹות ֲאָנׁשִ ּמָ   ּכַ
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"ל  ְמִציִאים ַלּקֹוִנים ְסָפִרים ַהּנַ פב) מֹוְכֵרי ְסָפִרים ַהּמַ

ים שֶׁ  ְכַלל ַמְחִטיֵאי ָהַרּבִ ן ּבִ ם ּכֵ (משנה ָאסּור ִלְקרֹוָתן ֵהם ּגַ

  .ברורה ס"א, ועוד עיין שאלות ותשובות מחנה חיים סימן א)

ִטְלטּולֹו  ָאסּור ִלְקרֹותֹו ָאסּור ַאף ּבְ ל ׁשֶ (ט"ז, משנה פג) ּכָ

  .ברורה ס"ב)

ל ר"י ּכֵֹהן,  ִמים ׁשֶ ְבֵרי ַהּיָ פד) ֵסֶפר יֹוִסיִפין, יּוֲחִסין, ּדִ

ֶהם  ּמֵ ֵרי ׁשֶ ל ָמקֹום ׁשָ ֵהם ִסְפֵרי ִמְלָחמֹות ִמּכָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ

ֵרי  ַלַע"ז ׁשָ תּוִבין ּבְ ְבֵרי מּוָסר ְוִיְרָאה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ִיְלְמדּו ּדִ

דוּ  (משנה ברורה נ"ח) פֹוִצים, ַוֲאִפּלּו ְוָכל ִסּפּוִרים ַהּבְ ִיים ַהּנְ

ּיֹוֵצא ֵמֶהם ֵאיֶזה ִעְנַין מּוָסר  ים ַאְך ֵאיָנם ִמּסּוג ׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ

ֶהם  ר ִלְקרֹות ּבָ ַמִים ֵאין ֶהּתֵ (שאלות ותשובות ְוִיְרַאת ׁשָ

  .פאר ישע שם)

ין ְוִסּפּוֵרי ִמְלָחמֹות  יַחת ֻחּלִ ׂשִ ָאסּור ִלְקרֹות ּבְ פה) ְוָהא ּדְ

וְ  ֵרי ּדַ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ׁשָ ַלַע"ז, ֲאָבל ּבִ תּוִבים ּבְ ּכְ (רמ"א ָקא ּבַ

ְבֵרי סעיף ט"ז) ּנּו ּדִ ה ְולֹוֵמד ִמּמֶ ָ ׁשֹון ֵיׁש ּבֹו ְקֻדׁשּ ַהּלָ , ּדְ
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ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש  תּוָבה ּבִ לֹום ַהּכְ ֶרת ׁשָ ם ִאּגֶ ּתֹוָרה, ּוְלִפי ֶזה ּגַ

ֵיׁש ִלְלֹמד ִמּתֹוכֹו ַהלָּ  ֵרי ּדְ ה ׁשָ ּמָ תּוב ּבֹו ּכַ ׁשֹון, ְוַגם ּכָ

ל ּתֹוָרה  סּוִקים ׁשֶ ה ּפֹוְסִקים (מגן אברהם ס"ד)ּפְ , ֲאָבל ַהְרּבֵ

ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש  ם ּבִ (אגודה, ט"ז, ב"ח, של"ה, מעיום אֹוְסִרין ּגַ

טֹוב, ב"ש, מו"ק, גר"א, וכן נראה דעת המשנה ברורה ס"ד 

לְ  למעשה) ֶרת ּבִ ם ִאּגֶ (משנה ׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ָאסּור ּוְלִפי ֶזה ּגַ

  .ברורה שם)

ֶהם  ֵאינֹו ָרִגיל ּבָ ָבִרים ׁשֶ ת ַאף ּדְ ּבָ ׁשַ ר ִלְלֹמד ּבְ פו) ֻמּתָ

ַער הּוא לֹו  ּצַ   .(דרכי משה אות ט)ְוֵאין אֹוְמִרים ׁשֶ

רֹוב  ֶלת אֹו ַחּלֹון ֶנֶגד ֵנר ּדֹוֵלק ַהּקָ פז) ָאסּור ִלְפּתַֹח ּדֶ

ה עַ  א ִיְכּבֶ ּמָ , ַוֲאִפּלּו ֵאין (רע"ז ס"א)ל ְיֵדי ֶזה, ָלֶהם ׁשֶ

ו  ב ַעְכׁשָ ֵ . ְוִלְנֹעל (מגן אברהם תקי"ד סק"ט)ָהרּוַח ְמַנׁשּ

ר  ֶנְגּדֹו ֻמּתָ ב (רע"ז ס"א ב רמ"א)ּכְ ֵ . ְוִאם ֵאין ָהרּוַח ְמַנׁשּ

ָחק ֵיׁש ְלָהֵקל ִלְפּתַֹח ְלַאט ְלַאט  ַעת ַהּדְ ו ְוהּוא ׁשְ ַעְכׁשָ

ּלֹא ִיְגֹרם ַהדֶּ  יַבת רּוַח ׁשֶ   .(משנה ברורה סק"ג)ֶלת ַעְצמֹו ְנׁשִ
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ִני,  ְכִלי ׁשֵ תֹוְך ֵטי"י ּבִ ן ֲחִתיכֹות ִלימֹו"ן ּבְ ר ִלּתֵ פח) ֻמּתָ

ַתְבִלין  ִדינֹו ּכְ   .(חזון איש נ"ב י"ט)ּדְ

ן  לּו ֲעַדִין ָאסּור ִלּתֵ ְ ׁשּ ּלֹא ִנְתּבַ ִרי ְוַכּיֹוֵצא ׁשֶ פט) ַמִים אֹו ּפְ

יָרה שֶׁ  אֹותֹו ָסמּוְך ַלּכִ ם, ֲאִפּלּו ַרק ְקָצת, ִאם ּבְ ְתַחּמֵ ּתִ

ד סֹוֶלֶדת ּבֹו  ַהּיָ ם ַעד ׁשֶ ְתַחּמֵ ּתִ רּות ׁשֶ ָמקֹום ֵיׁש ֶאְפׁשָ

ח  ּכַ א ִיׁשְ ּמָ יָנן ׁשֶ ַחייׁשְ ֵרי  (שי"ח י"ד)ּדְ דֹול ׁשָ (ח"א ּוְלֹצֶרְך ּגָ

ָלל כ יג, שאלות ותשובות צ"צ סימן ל"ז)   .ּכְ

ִלי ִראׁשֹון ְלתֹוְך ְצלֹוִחית  צ) ֵיׁש אֹוְסִרין ָלֵתת ת ִמּכְ ּבָ ׁשַ ּבְ

(שאלות ותשובות ׁשֹוֵמר ֲחִמימּות [טרמו"ס פלא"ש] 

יִרין לבוש"מ ח"ג סימן נ"ה) ה ּפֹוְסִקים ַמּתִ (שאלות , ְוַהְרּבֵ

ותשובות קרן לדוד סימן ע"ז, זקן אהרן ח"ב סימן י"ד, 

ובדחו"ש אות תר"א בשם האדמו"ר ממונקאטש בעל מנחת 

  .לעזר)א

יו  ְחּתָ ֵדי ִלּטֹל ַמִים ִמּתַ ּבֹר ֶקַרח ּכְ ר ִלׁשְ , (ש"כ ס"י)צא) ֻמּתָ

ְנָין ּוְסִתיָרה  ׁש ּבִ ֵיׁש ּבֹו ֲחׁשַ ָנָהר ּוְבֵאר ּדְ ְוֵיׁש אֹוְסִרין ּבְ
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ה ַאֲחרֹוִנים חֹוְלִקין ַעל ֶזה (מגן אברהם שם) (אליהו , ְוַהְרּבֵ

ת יֵ רבה תו"ש, ומאמ"ר) ּבָ (משנה ׁש ְלָהֵקל, , ּוְלֹצֶרְך ׁשַ

מֹו ברורה סל"ו) ָבִרים ּכְ ְ . ְוֵיׁש אֹוְסִרים ְלַטְלֵטל ַהׁשּ

ר  ּבֵ ר ְלׁשַ ֻמּתָ ב ּדְ ִטְלטּול ַאף ַעל ּגַ ְבֵרי ָחִבּיֹות ּבְ ֲאסּוִרים ׁשִ ׁשֶ

. ְוֵיׁש אֹוְמִרים (שאלות ותשובות חתם סופר אורח חיים פ"ט)

ָנָהר ּוְבֵאר מֹו ּבְ ְוָקא ֹלא הּוַכן ּכְ ִטְלטּול, ֲאָבל  ּדַ ָאסּור ּבְ

ר  הּוַכן ְלֶזה ֻמּתָ   .(דעת תורה ש"כ ס"י)ֶקַרח ׁשֶ

ר ֲאִכיָלה  ָלאו ּבַ מדי ּדְ ֵרָרה ֵיׁש ִליָזֵהר ֲאִפּלוּ ּבְ צב) ִאּסּור ּבְ

ַמה  ּיֹוֵצא, ּדְ ים, ְסָפִרים ְוֹכל ּכַ ֵכִלים, ַמְלּבּוׁשִ גֹון ּבְ ּכְ

ה  ׁש ּבֹו ַעּתָ ּמֵ ּתַ רֹוֶצה ְלִהׁשְ ֶ מֹו ׁשּ ָאר ּכְ ְ מֹו ֹאֶכל ְוַהׁשּ ָהֵוי ּכְ

ֹסֶלת  (ט"ז שי"ט סקי"ב, קיצור שולחן ערוך סימן פ' סעיף ּפְ

ט"ז ובהג מסגרת השולחן שם, וכן משמע במנחת חנוך מלאכת 

  .בורר)

ר ַרק ַמה  רֹות ֵאין ֶהּתֵ ָאר ּפֵ ּפּוִחים אֹו ׁשְ צג) ְלִקּלּוף ּתַ

ד  ִריְך ֶלֱאֹכל ִמּיָ ּצָ ֶ   .רמ"א סוף הסימן)(שכ"א ב ׁשּ
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ה  ֻעּדָ ָאר ְיָרקֹות ַרק ָסמּוְך ַלּסְ ָצִלים ּוׁשְ צד) ָאסּור ַלֲחֹתְך ּבְ

ק ְמֹאד  ק ּדַ   .(שכ"א סעיף י"ב)ְוֹלא ּדַ

כֹו אֹו ְלָהִפיג ֲחִריפּותֹו  ַלח ּפֹוֵעל ּבֹו ְלַרּכְ ַהּמֶ ָבר ׁשֶ צה) ּדָ

ד, ְוָלֵכן ָאסוּ  מֹו ְמַעּבֵ ָהֵוי ּכְ ר ִלְמֹלַח גורק"ן ָאסּור ְלָמְלחֹו ּדְ

ִריְך  ּצָ ֶ ָצִלים ָאסּור ִלְמֹלַח ֲאִפּלּו ַמה ׁשּ חיין, ְוֵכן ְצנֹון אֹו ּבְ

ֶמַלח ֲחִתיָכה ְואֹוֵכל, ֲאָבל  יל ּבְ א ַמְטּבִ ה, ֶאּלָ ְלאֹוָתּה ְסֻעּדָ

ַלח מֹוִעיל ָלֶהן  ֵאין ַהּמֶ ל ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ׁשֶ ָ ר ְמֻבׁשּ יִצים ּוָבׂשָ ּבֵ

תֵּ  ּיִ א ׁשֶ אֹוָתּה ֶאּלָ ר ְלָמְלָחם ְלָאְכָלם ּבְ ֶהם ַטַעם ֶמַלח ֻמּתָ ן ּבָ

ה ַאֶחֶרת ָאסּור  ִביל ַלֲהִניָחם ִלְסֻעּדָ ׁשְ ה, ֲאָבל ּבִ (שכ"א ְסֻעּדָ

  .סעיף ג' ה, קצור שולחן ערוך סימן פ' סעיף כ"ב)

לֹות  ָ ה ּפֹוִלי"ן ְוִקְטִנּיֹות ְמֻבׁשּ ַיַחד ַהְרּבֵ צו) ֵאין ִלְמֹלַח ּבְ

י ַהמְּ  ֵדי ְלָאְכָלן ּכִ ָכן ַוֲאִפּלּו ּכְ ֶהן ְלַרּכְ ִליָחה מֹוֶעֶלת ּבָ

ר ָאסּור  . ֲאָבל (קיצור שולחן ערוך פ' סעיף כ"ג)ְלַאְלּתַ

ַלח  ין ּכַֹח ַהּמֶ ֶמן ְוֹחֶמץ ַמֲחִליׁשִ ד ׁשֶ ּנֹוֵתן ְלתֹוָכן ִמּיָ (שם ּבַ

  .כ"ד)
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א אֹוָתן שֶׁ  ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ִלים ּבְ יַח ּכֵ ת צז) ֵאין ְלַהּדִ ּבָ ִריִכין ְלׁשַ ּצְ

  .(שכ"ג סעיף ו', עין שם פרטי דינים)

י ָיכֹול ִליָזֵהר  ֹקׁשִ י ּבְ ה ּכִ ִגּנָ ֱאֹכל ּבְ צח) ֵיׁש ִליָזֵהר ִמּלֶ

ים ַעל ָהָאֶרץ  ּקִ ַ ּפְֹך ִמׂשּ ַאל ִלׁשְ   .(של"ו סעיף ג' וט"ז)ׁשֶ

ִחין ּבֹו  ית ֲאִחיָזה ֵאין ְמַקּנְ ֵאין לֹו ּבֵ (סימן צט) ְספֹוג ׁשֶ

  ."כ סעיף י"ז)ש

ר ָהֹרק  ָהרּוַח ְיַפּזֵ ָמקֹום ׁשֶ ָאסּור ִליֹרק ּבְ ק) ֵיׁש ַמְחִמיִרין ּדְ

ין (רמ"א סו"ס שי"ט) (ברכי יוסף שי"ט סק"ח, חי , ְוֵיׁש ְמִקּלִ

רעק"א שי"ט, שאלות ותשובות רעק"א סימן כ, ועיין ביאור 

  .הלכה)

שַׁ  ֲערֹוֶתיָה ּבְ תּוָלה ֲאסּוָרה ִלְקֹלַע ׂשַ יר קא) ּבְ ת ְוֹלא ְלַהּתִ ּבָ

ָיֶדיָה  ֲערֹוֶתיָה ּבְ ן ׂשַ (ש"ג סעיף ְקִליָעָתּה, ֲאָבל ְיכֹוָלה ְלַתּקֵ

  .כו, כז)

ּלֹא ֵיָעְקרּו  ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַמְסֵרק ּבְ קב) ָאסּור ִלְסֹרק ּבְ

ָערֹות    .(שם, ועיין שם פרטי דינים)ׂשְ
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ׁש ָעָליו ִלְכלּוְך ְמקַ  ּיֵ ֶגד ׁשֶ ְסַמְרטּוט, ֲאָבל ֹלא קג) ּבֶ חֹו ּבִ ּנְ

ִכּבּוס  ָהֵוי ּכְ ּפְֹך ָעָליו ַמִים ּדְ   .(ש"ב ט)ִיׁשְ

ֶקה  ָאר ַמׁשְ ח ּבֹו ַמִים אֹו ׁשְ ּנָ ּמֻ ִלי ׁשֶ ָאר ּכְ קד) ָחִבית אֹו ׁשְ

ֶגד ְלַכּסֹותֹו ִאם ֵאינֹו ְמֻיָחד ְלֹצֶרְך  ָאסּור ִלְפֹרס ָעֶליָה ּבֶ

בֹוא ּיָ יָנן ׁשֶ ַחייׁשִ   .(ש"כ סעיף ט"ו)ִליֵדי ְסִחיָטה  ֶזה ּדְ

ָטן  ּפֹוׁשְ ׁשֶ ם אֹו ֵזָעה ּכְ ׁשֶ ָגָדיו ִמן ַהּגֶ ְרְטבּו ּבְ ּנִ קה) ִמי ׁשֶ

יד ַעל ֵמיָמיו  ְקּפִ ּמַ ׁשּו, ּוֶבֶגד ׁשֶ ְתַיּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְטָחן ּכְ ָאסּור ְלׁשָ

יָנן  ַחייׁשִ טֹו ֵמָעָליו ּדְ ׁשָ ּפְ ָאסּור ֲאִפּלּו ְלַטְלֵטל ְלַאַחר ׁשֶ

א ִיְסֲחטֹו שֶׁ    .(סימן ש"א סעיף מ"ה)ּמָ

כֹול ְלַהְחִליק ְוִלּפֹל  ּיָ ָמקֹום ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ׁשַ קו) ָאסּור ֵליֵלְך ּבְ

ָגָדיו ְוָיבֹוא ִליֵדי ְסִחיָטה  רּו ּבְ א ִיׁשְ ּמָ ַמִים ׁשֶ (ש"א סעיף ּבְ

ג, ושולחן ערוך הגר"ז שם, קיצור שולחן ערוך סימן פ' סעיף 

  .ל"ד)

ת קז) ֲאסּוָרה אִ  ּבָ ׁשַ ֶניָה ּבְ ה ִלְצּבַֹע ּפָ ָ   .(ש"ג סכ"ה)ׁשּ
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ּלֹא  ָאַכל ׁשֶ רֹות ׁשֶ ָדיו ְצבּועֹות ִמּפֵ ּיָ ׁשֶ קח) ֵיׁש ִליָזֵהר ּכְ

תֹו  ַדם ָחְטמֹו ּוַמּכָ ה, ְוֵכן ּבְ ַמּפָ ח ּבְ ִבְגּדֹו ְוֹלא ְיַקּנַ ע ּבְ ִיְנּגַ

הּוא דֶּ (שכ"ח סעיף מ"ח) יָון ׁשֶ ֶרְך , ּוְלֹצֶרְך ֵיׁש ְלָהֵקל ּכֵ

(עיין משנה ברורה קמ"ו, ונימוקי או"ח שם, ומחצית ִלְכלּוְך 

  .השקל שם)

ִביָעה ָאסּור  ַהּצְ ִקין ְורֹוֶצה ּבְ (פרי קט) ַהּצֹוֵבַע אֹוְכִלין ּוַמׁשְ

  .מגדים ש"כ, אשל אברהם סעיף קטן כ"ה)

ּפְֹך ָעָליו ַמִים  ֶגד ָאסּור ִלׁשְ ין ַעל ּבֶ ּתִ ִהׁשְ ינֹוק ׁשֶ קי) ּתִ

ָחק ֵיׁש ְלָהֵקל ִלּטֹל ָעָליו עיף ט י)(ש"ב ס ַעת ַהּדְ , ּוִבׁשְ

(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)

ר  ָמקֹום ֶאָחד ֻמּתָ ָחֵצר ּבְ ִית אֹו ּבֶ ּבַ רּו ּבַ ּזְ ְתּפַ ּנִ רֹות ׁשֶ קיא) ּפֵ

א  ִאיּכָ ה ּדְ ה ְוַאַחת ֵהּנָ רּו ַאַחת ֵהּנָ ּזְ ִנְתּפַ ָצם, ֲאָבל ּבְ ְלַקּבְ

ט  א ְמַלּקֵ ל ֶאּלָ ָצם ּתֹוְך ַהּסַ ָצם ָאסּור ְלַקּבְ ִטיְרָחא ְלַקּבְ
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אּור , ְוֵיׁש (של"ה סעיף ה)ְואֹוֵכל  ן ּבֵ ֳאָפִנים ְלָהֵקל ַעּיֵ

ָל"ה, ְואו"ח ֶהָחָדׁש.   ֲהָלָכה סֹוף ִסיָמן ׁשְ

יִצים ְוַכּיֹוֵצא  ר ְלֶאָחד ֶמַלח אֹו ּבֵ ּזֵ ין ִאם ִנְתּפַ ְוהּוא ַהּדִ

(מנח"פ בשם א"ז בשם הרא"ם, ובשם המאירי, וסיים במנח"פ 

  .דיש להחמיר כמותן)

ּום  ָאְסרּו ֲחַז"ל ִמׁשּ ֶ ַיד קיב) ַמה ׁשּ ן ּבְ ֹחל ֹלא ִנּתָ עֹוְבִדין ּדְ

ֹחל"  ְעּתֹו ִאּסּוִרים ּוְלַכּנֹותֹו "עֹוְבִדין ּדְ ׁש ִמּדַ ל ֶאָחד ְלַחּדֵ ּכָ

ָאְסרּו ֲחַז"ל  ָבר ׁשֶ ָבִרים, א) ּדָ ָנה ְלֶאָחד ִמג' ּדְ ּוָ א ַהּכַ ֶאּלָ

א ַעל ְיֵדי  ּמָ דֹוֶמה ְלֶאָחד ִמל"ט ְמָלאכֹות, ב) ׁשֶ ּום ּדְ ִמׁשּ

ְך יָ  ּום ִטיְרָחא ְיֵתיָרָתא ּכָ ֹבא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה, ג) ִמׁשּ

  (תפא"י בכלכלת שבת בשם איגרת הרמב"ם).

ִטְלטּול  ַחת ָהִאיָלן ֲאסּוִרים ֲאִפּלוּ ּבְ ְמָצִאין ּתַ רֹות ַהּנִ קיג) ּפֵ

א ָנְפלּו ַהּיֹום  ּמָ רּו  (שכ"ב סעיף ג)ׁשֶ ׁשְ ּנָ ַוֲאִפּלּו יֹוֵדַע ׁשֶ

ם ֹלא שָׁ  ט ֶאָחד ֶאָחד ּוְלָאְכלֹו ֲאָבל ֵמֵעין ׁשָ ֵרי ַרק ְלַלּקֵ



  חלק א'
  

קלח

ֶזה ִחּיּוב ָחָטאת  ה ַיַחד ָאסּור, ְוָקרֹוב לֹוַמר ּבְ ּמָ ֶלֱאֹסף ּכַ

  .(משנה ברורה סק"ו, וסימן ש"מ סעיף ט וביאור הלכה שם)

ִריחּו  ּיָ ֵדי ׁשֶ י"י ּכְ קיד) ַהּנֹוְתִנים ֲחִתיכֹות ִלימֹו"ן ְלתֹוְך ַהּטֵ

רֹו בָּ  ְך ֵאין ֶהּתֵ ל ּכָ (מנחת שבת סימן פ' אות מ"ח, רּור ּכָ

ֵרי עיין שם) ַעם ְוֹלא ָלֵריַח ׁשָ ָנתֹו ְלַהּטַ ּוָ (קו"א . ְוִאם ּכַ

ְלָחן ָערּוְך הגר"ז ִסיָמן תקי"א סק"א)   .ְלׁשֻ

ִריחּו  ּיָ ֶקה ׁשֶ ּנֹוְתִנים ְלֹאֶכל אֹו ַמׁשְ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ קטו) ְוֵכן ּבְ

ת  ּבָ ׁשַ (עיין היטב ט"ז ומגן אברהם ְויֹום טֹוב ָצִריְך ִעּיּון ּבְ

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)

ּתֹוָתם ְוִלְרֹחץ  ר ִלׁשְ ת ֻמּתָ ּבָ ׁשַ ְרדּו ּבְ ּיָ ֶלג ׁשֶ ם ְוׁשֶ ׁשֶ קטז) ּגֶ

ֶהם ְוֹלא ָהֵוי ֻמְקֶצה וְ  ּלֹא ָהיּו ָעִבים ּבָ י ׁשֶ נֹוָלד ַאף ַעל ּפִ

ֶעֶרב,  (תשובת הגאונים סימן ר, משנה ברורה, זכל"א ח"א ִמּבְ

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 

  .ימן של"ח סק"ל להתירא)ברורה ס

ין  עֹוׂשִ מֹו ׁשֶ ר ֶאָחד ְוָעָליו ֲעִניָבה ּכְ קיז) ַלֲעׂשֹות ֶקׁשֶ

ֵרי  ר ֶזה ָלֶזה ֹלא ׁשָ ֵ רֹוִצין ְלַקׁשּ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ת ּבְ ּבָ ׁשַ (בסימן ּבְ

ּיֹום ְוִאם  שי"ז סעיף ה) ירֹו ּבֹו ּבַ ְרּכֹו ְלַהּתִ ּדַ ָדָבר ׁשֶ א ּבְ ֶאּלָ

ּיֹום  ָלאו ָאסּור ֲאִפּלוּ  ירֹו ּבֹו ּבַ ְעּתֹו ְלַהּתִ (כלכלת שבת ּדַ

דין מתיר אות כ"ב, קיצור שולחן ערוך סימן פ' סעיף מ"ה, 

ין וכן נראה במשנה ברורה אות כ"ט) (במסגרת , ְוֵיׁש ְמִקּלִ

השולחן מקיל בקשר שאין דרך לעשות רק לזמן ולא לעולם 

אם דעתו בפרוש להתירו ביומו, ועיין שאלות ותשובות 

 הרש"ג ח"א סימן ס, ערוך השלחן שי"ז ס"י שמקלין יתר)מ

ָבר ֶהֱאִריכּו ַהּפֹוְסִקים  ִמְנָחה ּכְ ת ּבְ ּבָ ּוְבִעְנַין ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשַ

(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)
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עֹות קיח תֹוְך כ"ד ׁשָ ירֹו ּבְ ר ַעל ְמַנת ְלַהּתִ ְקׁשַ ּנִ ) ְוָכל ׁשֶ

יֹומֹו ִמיְקֵרי  ו ּבְ (פרי מגדים א"א שי"ז ב, מובא ֵמַעְכׁשָ

  .להלכה במשנה ברורה ומנחת שבת וש"א שם)

ִרים ֶזה  ֵני ְקׁשָ יר ֲאִפּלּו ׁשְ ר ְלַהּתִ ְמקֹום ַצַער ֻמּתָ קיט) ּבִ

ֶרךְ  י ֶזה ִאם ַהּדֶ ּבֵ יֹומֹו  ַעל ּגַ ירֹו ּבְ (רמ"א שי"ז סוף ְלַהּתִ

, ְוֵיׁש ס"א, מגן אברהם סעיף קטן י"א, הגר"ז ס"ו סעיף ב)

ק ְמֹאד  ר ְמֻהּדָ ׁשֶ , ְוָלאו (כלכלת שבת שם)ַמְחִמיִרין ִאם ַהּקֶ

ר  ְדִאי ֶאְפׁשָ ֵרי ּבִ ָקן ׁשָ ין ְלַנּתְ א הּוא ַהּדִ יר ֶאּלָ ְוָקא ְלַהּתִ ּדַ

יר ֲאָבל ֹלא בִּ  ִצְנָעה ְלַהּתִ א ּבְ   .(שם)ְפֵני ַעם ָהָאֶרץ ֶאּלָ

ָלל  ק ּכְ ֵאינֹו ְמֻהּדָ ִרים ִאם רֹוִאין ׁשֶ ֵני ְקׁשָ קכ) ֲאִפּלּו ׁשְ

יר  ֵרי ְלַהּתִ   .(לבושי שרד שי"ז על המגן אברהם סק"ד)ׁשָ

ק  ר ְמֻהּדָ ׁשֶ ה ַהּקֶ יָרה ֹלא ָעׂשָ ׁשִ ַעת ַהּקְ ׁשְ קכא) ִאם ּבִ

ְך ֵמֵאלָ  ק ַאַחר ּכָ ת ְוִנְתַהּדֵ ְתִחּלַ ּבִ יָון ׁשֶ קֹו ּכֵ ר ְלַנּתְ יו ֻמּתָ

ה ֶהְדיֹוט  יָרה ָהָיה ַמֲעׂשֵ ׁשִ (נז"י בשם שולחן עיין שם, ַהּקְ

ָבר מנחת שבת קנ"ד, וכן נראה בחזון איש נ"ב י"ז) , ְוֵכן ּדָ



  השבת בישראל כהלכתה
  

קמא

ָנה  ּוָ ר ּוְבֹלא ּכַ י ֶקׁשֶ ּבֵ ִמיד ֲעִניָבה ַעל ּגַ ֶרְך ַלֲעׂשֹותֹו ּתָ ּדֶ ׁשֶ

ֵני ר ׁשְ ירֹו  ִנְקׁשַ ירֹו ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּתִ ר ְלַהּתִ ִרים ֻמּתָ ְקׁשָ

ְפֵני ַעם ָהָאֶרץ  ּלֹא ּבִ קֹו ּוִבְתַנאי ׁשֶ ר ְלָחְתכֹו ּוְלַנּתְ (ים ֻמּתָ

של שלמה ביצה פ"ד, וב"ח, ח"א כלל כ"ו אות ב' מנחת 

  .שבת שם)

ת דמתקן ּבָ ׁשַ ִמְנָעל ָחָדׁש ְרצּועֹות ּבְ ן ּבְ  קכב) ָאסּור ִלּתֵ

ים ָאסּור  ל אֹו ִמְכָנַסִים ֲחָדׁשִ ַסְרּבָ ין ּבְ מנא, ְוהּוא ַהּדִ

יָחה דמבטל לי התם, ֲאָבל  ְלַהְכִניס ְרצּועֹות אֹו ְמׁשִ

ל ֵלי התם ְוָעׂשּוי  ָלא ְמַבּטֵ ֵרי ּדְ ְכָנַסִים ׁשָ ַאְבֵנט ְלתֹוְך ַהּמִ

ִדיר  (מגן אברהם שי"ז סק"ח, קיצור ְלַהְכִניס ּוְלהֹוִציא ּתָ

 ן ערוך פ' מ"ח, שלחן ערוך הגר"ז ה, משנה ברורה ט"ז)שולח

ׁש ֹטַרח  ּיֵ ֶקב ַצר ׁשֶ ן ִאם ַהּנֶ ִמְנָעל ָיׁשָ ין ּבְ ְוהּוא ַהּדִ

ֹראׁש ָהְרצּוָעה  ר ּבְ ֶרְך ַלֲעׂשֹות ֶקׁשֶ ְלַהְכִניסֹו, אֹו ִאם ַהּדֶ

ר ָאסּור ה ֶקׁשֶ ו ֵאינֹו עֹוׂשֶ ַעְכׁשָ ב ּדְ ֵמט ַאף ַעל ּגַ ָ ׁשּ ּלֹא ּתִ  ׁשֶ

  .(מגן אברהם, ט"ז, הגר"ז, ומשנה ברורה שם)



  חלק א'
  

קמב

ָנה  ַכּוָ ּלֹא ּבְ קּו אהדדי ׁשֶ ּבְ ְתּדַ ּנִ ל ְסָפִרים ׁשֶ קכג) ָעִלין ׁשֶ

ָאר  ָבעֹו ַהּכֹוֵרְך אֹו ׁשְ ּצְ ַבע ׁשֶ ֲעָוה אֹו ֵמֲחַמת ַהּצֶ ַעל ְיֵדי ׁשַ

ֵמי לְ  ָלא ּדְ ֵרי ְלָפְתָחן ּדְ ֵמיָלא ׁשָ ה ּבְ ַנֲעׂשָ יָון ּדְ ָבר ּכֵ תֹוֵפר ּדָ

(סימן ש"מ בסופו במגן אברהם, ומשנה ברורה ואי"ב קֹוֵרַע 

קּו  מ"ה, קיצור שולחן ערוך אות נ, ושארי אחרונים) ְוִאם ִנְדּבְ

ְמקֹום ָהאֹוִתּיֹות ָאסּור ְלָפְרָקן  (מש"ז ס"ו סק"ב, משנה ּבִ

  .ברורה שם, מנחת שבת סימן פ' קס"ג)

ּלֹא ֶנחְ  ֶהן קכד) ֲאָבל אֹוָתן ֶהָעִלים ׁשֶ כּו ֲעַדִין ֵיׁש ּבָ ּתְ

(פרי מגדים, ִחּיּוב ָחָטאת ַוֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ַעּכּו"ם ָאסּור 

  .משנה ברורה, ועיין ביאור הלכה)

ם  ׁש ׁשָ ּיֵ ִלי ׁשֶ ָבה אֹו ּכְ רֹוֶצה ִלְסּתֹם ּתֵ ׁשֶ קכה) ֵיׁש ִליָזֵהר ּכְ

ִאם ֹלא ֵכן ִנצּ  ם ּדְ ָ ה ִמׁשּ ִחּלָ ְפִריֵחם ּתְ ּיַ ם, ְזבּוִבים ׁשֶ ֹוִדים ׁשָ

(רמ"א שט"ז ג, וכן כתב הב"ח, ט"ז, ומגן אברהם, הגר"ז, 

ֵעיָניו משנה ברורה וש"א) רֹוֶאה ּבְ בּוִבים ׁשֶ , ְוַדי ְלַהְפִריַח ַהּזְ

ם עֹוד  ֲארּו ׁשָ ׂש ְוִלְבּדֹק ִאם ִנׁשְ (ט"ז, ְוֵאין ָצִריְך ְלַחּפֵ

  .קיצור שולחן ערוך נג, משנה ברורה שם)



  השבת בישראל כהלכתה
  

קמג

ין  ּבֵ ם ׁשֶ אן ָאסּור ִלְמֹצץ ּדָ ם, ְוַעד ּכָ קכו) ָאסּור ְלהֹוִציא ּדָ

ם  ה ְלהֹוִציא ּדָ ּכָ ִים, אֹו ִלְדֹחק ַהּמַ ּנַ ִ (מגן אברהם סוף ַהׁשּ

  .סעיף קטן ל"ג)

ּלֹא  ַנַחת ׁשֶ ן ּבְ ְבָגָדיו ַמְפִריׁשָ כּו קֹוִצים ּבִ ּבְ ְסּתַ ּנִ קכז) ִמי ׁשֶ

ַמְטִלית ְוֵאינֹו ִיְקַרע, ְוִאם ִנְקַרע ִנְקַרע , ּופֹוְצִעין ֱאגֹוִזים ּבְ

א ִיְקַרע  ּמָ ׁש ׁשֶ   .(משנה ברורה סוף סימן ש"מ)חֹוׁשֵ

ר ַלֲהִסירֹו  ה ֻרּבֹו ּוְמַצֲערֹות אֹותֹו ֻמּתָ ְרׁשָ ּפֵ קכח) ִצּפֶֹרן ׁשֶ

ד  ּיָ   .(שכ"ח סעיף ל"א)ּבַ

ֵאינוֹ  ר ּדְ ִריא ֻמּתָ ִאיָלן ִאם ָהָאָדם ּבָ ֵען ּבְ ָ סֹוֵמְך  קכט) ְלִהׁשּ

ׁש  ר, ֲאָבל ּתָ ְמֻחּבָ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ א ְמַעט ְוֹלא ִמיְקֵרי ִמׁשְ ָעָליו ֶאּלָ

ר ְוָאסּור,  ְמֻחּבָ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ָכל ּכֹחֹו ָעָליו ִמְקֵרי ִמׁשְ ּכַֹח סֹוֵמְך ּבְ

ָבִריא  ִנידֹו ֲאִפּלּו ּבְ ּמְ ׁשֶ ֵאינֹו ְמִנידֹו, ֲאָבל ּכְ ׁשֶ ְוָהֵני ִמיֵלי ּכְ

ֶזה  ּמּוׁש הּוא ָאסּור ּדְ (מגן אברהם, מחצית השקל, ּגּוָפא ׁשִ

  .פרי מגדים, ומשנה ברורה סוס"י של"ו)



  חלק א'
  

קמד

ר  ֵאינֹו ָראּוי ַלֲאִכיָלה ֻמּתָ ב ׁשֶ ָאר ִמין ֶעׂשֶ קל) ֲהַדס אֹו ׁשְ

ִרי ָהָראּוי  ָאר ּפְ ר, ֲאָבל ֶאְתרֹוג ּוׁשְ ְמֻחּבָ ְלָהִריַח ּבֹו ּבִ

ל ר  ַלֲאִכיָלה ָאסּור ְלָהִריַח ּבֹו ּכָ הּוא ְמֻחּבָ (של"ו ְזַמן ׁשֶ

  .ס"י)

ִלי ֲחׁשּוִבים  חּות ַהּכְ ִלי ִמּלַ ְדלּו ַעל ּכְ ּגָ ִבים ׁשֶ קלא) ֲעׂשָ

ב  ר ְוַהּתֹוְלׁשֹו ַחּיָ   .(של"ו ס"ה)ְמֻחּבָ

ים  ין ְיֵבׁשִ ין ַלִחים ּבֵ ִבים ּבֵ י ֲעׂשָ ּבֵ ר ֵליֵלְך ַעל ּגַ קלב) ֻמּתָ

ְתָלׁש ַעל ְיֵדי  ּנִ ב ׁשֶ ן ְוַאף ַעל ּגַ ּוֵ ֵאינֹו ִמְתּכַ יָון ׁשֶ ֲהִליָכה, ּכֵ

ּלֹא  (של"ו סעיף ג)ְלָכְך  ֵהר ׁשֶ דֹוִלים ִיּזָ ִבים ּגְ ְוִאם ָהֲעׂשָ

א ִלְתֹלׁש  ִסיק ֵריׁשָ ֲהָוה ֵליּה ּפְ ְמֵהָרה ּדַ ָלרּוץ אֹו ֵליֵלְך ּבִ

  .(משנה ברורה סעיף קטן כ"ה)

ר לֵ  ׁשֹוֵגג ֻמּתָ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ִאיָלן ּבְ ֵמִזיד קלג) ָעָלה ּבְ יֵרד, ּבְ

ת  ּבָ , ֲאָבל ֵחֶפץ (של"ו ס"א)ָאסּור ֵליֵרד ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ

ת  ּבָ ׁשַ ם ּבְ ָ לֹו ִמׁשּ עֹוד יֹום ָאסּור ִלּטְ יחֹו ִמּבְ (שם ֲאִפּלּו ִהּנִ

  .ב רמ"א)



  השבת בישראל כהלכתה
  

קמה

ִקין ְוִלְכּתֹב ּבֹו  ַמׁשְ ע ּבְ ּלֹא ִלְטּבֹל ֶאְצּבַ קלד) ֵיׁש ִליָזֵהר ׁשֶ

ְלָחן אֹו ַעל נְ  ֻ (ש"מ סעיף ד' ומשנה ברורה ָיר ּוְקָלף ַעל ַהׁשּ

גֹון ָעֶלה  סעיף קטן י"ט) ם ּכְ ֵאינֹו ִמְתַקּיֵ ָבר ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ַעל ּדָ

ֶהם ָאסּור  (כנסת הגדולה, אליהו רבה, ְיָרקֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

  .משנה ברורה שם)

ַמִים ְוכֹוֵתב ָצִריְך ִעּיּון  עֹו ּבְ ל ֶאְצּבָ  (עיין שעה"צְוִאם ְמַטּבֵ

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)

ֵאֶפר ִנּגּוב  ִמין אֹוִתּיֹות ּבְ עֹו ּכְ ֶאְצּבָ ֹרט ּבְ קלה) ָאסּור ִלׂשְ

ֹחל  ִמין אֹוִתּיֹות , ְוֵכן ָאסּור ִלרְ (ש"מ סעיף ד)ְוֵכן ּבְ ׁשֹם ּכְ

ֵהם ַלִחים ִמן ַהּקֹר  יֵמי ַהּקֹר ׁשֶ (פרי ַעל ַהַחּלֹון ְזכּוִכית ּבִ

מגדים ש"מ, קיצור שולחן ערוך סימן פ' אות ס"ב, משנה 

ַעל ַחּלֹון ְזכּוִכית ברורה כ) ֶלג ׁשֶ ֶ ַרח ְוַהׁשּ ן ַעל ַהּקֶ ּכֵ , ְוָכל ׁשֶ

יֵמי ֹחֶרף    .(מנחת שבת פ' קצ"ו)ּבִ



  חלק א'
  

קמו

ם  גֹון ּדָ ים ּכְ רּוׁשִ ְדָבִרים ַהּקְ ם אֹוִתּיֹות ּבִ קלו) ְוִאם ָרׁשַ

ב  ְקַרׁש ַחּיָ ּנִ   .(משנה ברורה שם)ְוָחָלב ׁשֶ

ְנָיר ָאסּור  ְקָלף ַרק ּבִ ין ּבִ ׁשִ ּמְ ּתַ ֵאין ִמׁשְ ה ׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ קלז) ּבַ

ׁשּוט לְ  ֶפר ֲאִפּלּו ַקו ּפָ ִצּפֶֹרן ַעל ַהּסֵ רֹון ִלְרׁשֹם ֲאִפּלּו ּבְ ִזּכָ

ָלף ָאסּור,  ַגם ַעל ַהּקְ ׁש ּדְ ן אֹות ַמּמָ ּכֵ (ש"מ ס"ה, ְוָכל ׁשֶ

ְכִלי ְלעֹוָלם ָאסּור  ומשנה ברורה כד כה)   .(שם)ְוֵכן ּבִ

ָנתֹו  ּוָ ִמין אֹוִתּיֹות, ַוֲאִפּלּו ּכַ ֲאִויר ּכְ ר ִלְרׁשֹם ּבָ קלח) ֻמּתָ

ָבר  ז ַלֲחֵברֹו ֵאיֶזה ּדָ ין ְלהֹוִליְך ְוהוּ  (ש"מ סעיף ד)ְלַרּמֵ א ַהּדִ

ן  ם ּכֵ ֵעין צּוַרת אֹוִתּיֹות ּגַ ף ִנּגּוב ּכְ י ּדַ ּבֵ עֹו ַעל ּגַ ֶאְצּבָ

ָלל  ר ּכְ ּומֹו ִנּכָ ֵאין ִרׁשּ יָון ּדְ ֵרי ּכֵ   .(ט"ז שם)ׁשָ

ֵעין  הּוא ּכְ ֶסף ְלָפֹרֶכת ּדְ ל ּכֶ ר אֹוִתּיֹות ׁשֶ קלט) ָאסּור ְלַחּבֵ

ֵעין מוֹ  (מגן אברהם סימן ש"מ, ֵחק ּכֹוֵתב, ּוְלָהִסיר הּוא ּכְ

  .שעיין שם, משנה ברורה סעיף קטן כ"ב)

ַעל ְיֵדי  ת ּדְ ּבָ ׁשַ ֲעָוה ַעל אֹות ָאסּור ַלֲהִסירֹו ּבְ קמ) ָנַטף ׁשַ

מֹוֵחק ַעל ְמַנת ִלְכּתֹב  ְמִחיָקתֹו מינכר ָהאֹות ַוֲהָוה ֵליּה ּכְ
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קמז

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

  .ך פ' ס"ב משנה ברורה י)ערו

קּו ָעֶליָה  ְדּבְ ּנִ ִמין אֹוִתּיֹות ׁשֶ ַתב ָעֶליָה ּכְ ּכָ קמא) עּוָגה ׁשֶ

ב  ְבָרּה ַאף ַעל ּגַ ָאסּור ְלׁשָ ָבר ַאֵחר ֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ִמּדָ

ֲהֵוי מֹוֵחק  ָנתֹו ַלֲאִכיָלה ּדַ ּוָ ּכַ ה  (רמ"א ש"מ סעיף ג)ׁשֶ ְוַהְרּבֵ

ין  (בשערי תשובה סעיף קטן א' בשם דגול ּפֹוְסִקים ְמִקּלִ

מרבבה שהתיר והמסיים דהמחמיר יחמיר רק לעצמו ולא 

לאחרים ובעיקרי דינים סימן י"ד אות פ' בשם עוד גדולים 

ד שמקילין) ּיָ ֵאינֹו ׁשֹוֵבר ּבַ ׁשֶ ין ּכְ ִקּלִ , ְוֵיׁש ִלְסֹמְך ַעל ַהּמְ

ֶרְך ֲאִכיָלה  ִפיו ּדֶ , ְוֵכן "ז)(משנה ברורה סעיף קטן יַרק ּבְ

ֹמאל  ָיד ׂשְ ר ּבְ ּבֵ נֹו ְלִתינֹוק (אליהו רבה)ְלׁשַ ר ִלּתְ , ְוֵכן ֻמּתָ

  .(משנה ברורה י"ד)

ַדִים  ּיָ ְדפּוס אֹו ּבַ ִתיָבה ֵמעּוָגה ַעְצָמּה ּבִ ַהּכְ ׁשֶ קמב) ְוֵכן ּכְ

ֵרי    .(משנה ברורה שם)ׁשָ
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קמח

אֹוִתּיֹות  ינֹו ּכְ ִצּיּוִרים ּדִ ה ברורה (משנקמג) ֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

  .ט"ז)

בֹות ֵיׁש  ין אֹוִתּיֹות אֹו ּתֵ ּפִ י ַהּדַ ֻחּדֵ תּוב ּבְ ּכָ קמד) ֵסֶפר ׁשֶ

כֹוֵתב ּומֹוֵחק,  ת דהו"ל ּכְ ּבָ ׁשַ אֹוְסִרין ְלָפְתחֹו ּוְלָנֳעלֹו ּבְ

ה ַאֲחרֹוִנים  ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות הרמ"א ְוֵכן ַהְרּבֵ ׁשְ ֲאָבל ּבִ

ְנָהג  ם ְלָהֵקל, ְוֵכן ַהּמִ ְעּתָ משנה ברורה סימן ש"מ סעיף (ּדַ

ְוָנכֹון ְלַהְחִמיר  קטן י"ז דכן כתבו האחרונים שכן המנהג)

ׁש לֹו ֵסֶפר אחר  ּיֵ ׁשֶ  (כן משמע בחיי אדם וכן כתב בתפא"י)ּכְ

ּלֹא ַלֲעׂשֹות  ה טֹוב יֹוֵתר ָלֵצאת ְיֵדי ַהּכֹל ׁשֶ ּוְלַכְתִחּלָ

ין  ּפִ י ַהּדַ "ה והוא פשוט, (שער הציון אות כאֹוִתּיֹות ַעל ֻחּדֵ

  .כדי לצאת לכולי עלמא)

ַקְטנּותֹו  ָעַבר ֲעֵברֹות ּבְ ת קמה) ָקָטן ׁשֶ ּבָ מֹו ִחּלּול ׁשַ (ּכְ

ל  ְוַכּיֹוֵצא) ל ִמּכָ ְגּדַ ּיִ ׁשֶ ׁשּוָבה ּכְ ֵאינֹו ָצִריְך ּתְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ָבר ִלְתׁשּוָבה  ל ַעל ַעְצמֹו ֵאיֶזה ּדָ ָמקֹום טֹוב לֹו ְלַקּבֵ

ָרה ין  ּוְלַכּפָ ר ָעְנׁשִ ה ּבַ ֲעׂשֶ ּנַ ָעַבר ֹקֶדם ׁשֶ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

  .(רמ"א סוף סימן שמ"ג)
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קמט

ִמיַע קֹול, ַאף ַעל  ֻיָחד ְלַהׁשְ ּמְ ִלי ׁשֶ ָאר ּכְ ְרֶזל אֹו ׁשְ קמו) ּבַ

בּוַע  ַעת ַהּקָ גֹון ַטּבַ יר ָאסּור ְלַהּכֹות ּבֹו ּכְ ֵאינֹו קֹול ׁשִ י ׁשֶ ּפִ

ְפתְּ  ּיִ ֶלת ְלַהּכֹות, ׁשֶ ּדֶ   .(רמ"א של"ח סעיף א)חּו ּבַ

הּוְבאּו ַעל ֲעָגָלה ָאסּור ְלהֹוִריָדן  ל ַיִין ׁשֶ קמז) ָחִבּיֹות ׁשֶ

ת ִאם ֹלא ִלְכבֹוד אֹוְרִחים אֹו ְלֹצֶרְך ִמְצָוה  ּבָ ׁשַ (של"ג ּבְ

ּתֹות  סעיף ג) ַדְעּתֹו ָאז ִלׁשְ ת ְוָהָיה ּבְ ּבָ ַוֲאִפּלוּ הּוְבאוּ ֶעֶרב ׁשַ

בָּ  ׁשַ ּנּו ּבְ ּום עּוְבָדא ִמּמֶ ת ֲאִפּלּו ָהִכי ָאסּור ְלהֹוִריָדן ִמׁשּ

עֹוֵמד ַעל  ׁשֶ ּנּו ּכְ א ִיְמׁשְֹך ִמּמֶ ֹחל אֹו ִטיְרָחא ְיֵתיָרא, ֶאּלָ ּדְ

  .(משנה ברורה י בשם האחרונים)ָהֲעָגָלה 

חֹוָרה ַהּקֹוֶפֶצת ָאסּור ְלצּודֹו,  יָנה ׁשְ ְרעֹוׁש, ַהְינּו ּכִ קמח) ּפַ

ן ה א ִאם ּכֵ רֹו ְועֹוְקצֹו ֶאּלָ ׂשָ ְוַהְינּו  (שט"ז סעיף ט)ּוא ַעל ּבְ

ר ְלצּודֹו  ָנן ּוֻמּתָ ְזרּו ַרּבָ ֲעִקיָצה ֹלא ּגָ ּום ַצֲעָרא ּדַ ִמׁשּ ּדְ

ִליכֹו  ין עֹוד (מגן אברהם, גר"א, ועוד)ּוְלַהׁשְ , ְוֵיׁש ְמִקּלִ

ִליכֹו  ָידֹו ּוְלַהׁשְ לֹו ּבְ ְפִנים ִלּטְ הּוא ַעל ֲחלּוקֹו ּבִ ׁשֶ ן ּכְ ּפֶ

ִלי ְנִטיָלה  ילֹו ָלָאֶרץ ּבְ ר ְלַהּפִ ָיבֹוא ִליֵדי ֲעִקיָצה ְוִאם ֶאְפׁשָ
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קנ

ֶזה  אי ָנכֹון ְלַהְחִמיר ּבְ ד ַוּדַ ּיָ (הגר"ז סעיף ח"י, ומשנה ּבַ

  .ברורה סעיף קטן ל"ז, עיין שם)

ּה  ִמים ָיכֹול ִלְזרֹות ּבָ ׁשָ ֵמיֵמי ּגְ ְתַקְלְקָלה ּבְ ּנִ קמט) ָחֵצר ׁשֶ

ֶבן ְולֹ  ּלֹא ּתֶ ה ׁשֶ ּנֶ ׁשַ ּיְ ְנָין ּוִבְלַבד ׁשֶ מֹוִסיף ַעל ַהּבִ יב ּכְ א ֲחׁשִ

ה  ַהְפֶכּנָ ּיַ ה ׁשֶ ּפָ ׁשּוֵלי ַהּקֻ א ּבְ ה ֶאּלָ ֻקּפָ ַסל ְוֹלא ּבְ ִיְזֶרה ֹלא ּבְ

ד  ּיָ ּנּוי ֲאָבל ּבַ ַהְינּו ַעל ְיֵדי ׁשִ ֶבן ַעל ׁשּוֵלי ּדְ ְוָיִביא ּתֶ

ל (שי"ג סעיף י)ָאסּור  ָלא ְמַבּטֵ ֵלי התם דחזי ְלַמֲאַכל  ּדְ

מֹו ִטיט,  ל ֵלי התם ּכְ ְמַבּטֵ ָבר ּדִ ֵהָמה אֹו ְלִטיט, ֲאָבל ּדָ ּבְ

ּום אשויי ּגּומֹות  (משנה ברורה חֹול ּוְצרֹורֹות ָאסּור ִמׁשּ

  .סעיף קטן נ"ה)

ִים  ּתַ ן ׁשְ ּכֵ ַמט ֶאָחד ֵמַרְגָליו ְוָכל ׁשֶ ׁשְ ּנִ קנ) ַסְפָסל ָאֹרְך ׁשֶ

ב ָעֶליָה ָאסּור ְלַטְלְטלָ  ּה ְוַלֲהִניָחּה ַעל ַסְפָסל ַאֶחֶרת ְוֵליׁשֵ

ְך  ב ָעֶליָה ּכָ ן ָיׁשַ א ִאם ּכֵ עֹוד יֹום ֶאּלָ ָרה ִמּבְ ּבְ ֲאִפּלּו ִנׁשְ

ת  ּבָ ַעם ַאַחת ֹקֶדם ׁשַ ַמט (ש"ח סעיף ט"ז)ּפַ ִנׁשְ , ְוַדְוָקא ּבְ

ר דְּ  ּבַ ִנׁשְ ְמקֹומֹו ֲאָבל ּבְ ר ְלַהֲחִזיר ָהֶרֶגל ּבִ ֶאְפׁשָ ר ּדְ ִאי ֶאְפׁשָ

ֵרי  , ְוִאם ֶנֱעַלם (משנה ברורה סעיף קטן סט)ְלַהֲחִזיר ׁשָ
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ׁש  ן ֵאין ֲחׁשָ ם ּכֵ , ְוָכל ָהִאּסּור ַמְייֵרי (שם)אֹותֹו ָהֶרֶגל ּגַ

ֵרי  ׁשָ יָטא ּדְ ׁשִ ִלי ִטְלטּול. ּפְ יָבה ּבְ ִטְלטּול ֲאָבל ְיׁשִ (משנה ּבְ

  .ברורה סעיף קטן ע')

ם ָאסּור ְלַהחֲ  ם קנא) ּגַ ָ ַמט ִמׁשּ ׁשְ ּנִ קֹום ׁשֶ ִזיר ָהֶרֶגל ַלּמָ

ְנָין  ּום ּבִ ֶרְך ָהֶרֶגל ְלעֹוָלם ִלְהיֹות  (רמ"א שם)ִמׁשּ ַרק ִאם ּדֶ

ַדְרּכֹו ִלְהיֹות ָרפּוי ְוֹלא  ִרְפיֹון ֲאָבל ּבְ ָרפּוי ּוַמְכִניסֹו ּבְ

(בית יוסף שי"ג, משנה ָרפּוי ֲאִפּלּו ַמְכִניסֹו ָרפּוי ָאסּור, 

  .ש"ח סעיף קטן ע"ב)ברורה 

חֹות  ר ְלַטְלְטלֹו ּפָ ים ֻמּתָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ח ּבִ ּנָ קנב) קֹוץ ַהּמֻ

ר ְלַטְלְטלֹו ְלֶהְדָיא  חֹות ִמד' ַאּמֹות, ּוְבַכְרְמִלית ֻמּתָ ּפָ

ים, ּוִבְמקֹום הזיקא  קּו ּבֹו ַרּבִ א ֻיּזְ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ חֹוׁשְ ַעם ּדְ ִמּטַ

נָ  ְזרּו ַרּבָ ָנן ֹלא ּגָ ַרּבָ בּות ּדְ ק  (ש"ח סעיף י"ח)ן ׁשְ ַסּלֵ ּיְ ַעד ׁשֶ

ים  ֵאין ּדֹוְרִסין ּבֹו ַרּבִ ָמקֹום ׁשֶ ים ּבְ י ְרׁשּות ָהַרּבִ (משנה ְלִצּדֵ

  .ברורה ע"ו)
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ִנְרֶאה ָלֵכן ּוְבָנֵקל ָיכֹול  יָון ּדְ דֹול ּכֵ ְוִאם ָהָיה ַהּקֹוץ ּגָ

ק ָאסּור ְלַטְלְטלֹו ְלֶהְדָיא, אֲ  ּלֹא ֻיּזַ ִטְלטּול ִליָזֵהר ׁשֶ ָבל ּבְ

ר  ד ֻמּתָ   .(משנה ברורה סעיף קטן ע"ה)ִמן ַהּצַ

הֹוְלִכין  ָמקֹום ׁשֶ ְלָחן אֹו ּבְ ֻ ָרה ַעל ַהׁשּ ּבְ ׁשְ ּנִ קנג) ְזכּוִכית ׁשֶ

ֶהן  קּו ּבָ ּלֹא ֻיּזְ ֵדי ְלַפּנֹוָתן ׁשֶ ָבִרים ּכְ ְ ר ְלַטְלֵטל ַהׁשּ (ש"ח ֻמּתָ

ְך ָאסּור סעיף ו) ל ּכָ ק ָמצּוי ּכָ ֵאין ַהֶהּזֵ . ְוֶחֶרס ְוַכּיֹוֵצא ׁשֶ

ר  גּופֹו ֻמּתָ ִטְלטּול ּבְ ַרְגָליו ּדְ ַדִיםַרק ּבְ ּיָ (משנה ְלַפּנֹוָתן ּבַ

  .ברורה סעיף קטן ל)

ָמקֹום  ַחת ּבְ ָצָאּה ֻמּנַ ּמְ קנד) ַמַחט ְמֻיָחד ִלְתִפיָרה ׁשֶ

ּה, ֲאִפּלוּ  כֹוִלין ִלּזֹוק ּבָ ּיְ ר ְלַטְלְטָלּה  ׁשֶ ְבֵרי ַמַחט ֻמּתָ ׁשִ

  .(משנה ברורה סעיף קטן מ"ז)

ּה ֶאת ַהּקֹוץ  ר ְלַטְלְטָלּה ִלּטֹל ּבָ ֵלָמה ֻמּתָ קנה) ַמַחט ׁשְ

ּה ֶאת (ש"ח סעיף י"א) ר ִלְתֹחב ּבָ ּתָ ּמֻ ין ׁשֶ . ְוהּוא ַהּדִ

ָחק  ֵעת ַהּדְ ָרן ּבְ ים ְלַחּבְ ְלּבּוׁשִ (משנה ברורה סעיף קטן ַהּמַ

  .)מ"ו
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ִוית ְלָזִוית  ֲעׂשּוִיין ְלַטְלֵטל ִמּזָ ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ מֹות ׁשֶ קנו) ְסָתם ֻסּלָ

ֵדי ְלהֹוִציא ַעל ָידֹו  ר ְלַטְלְטלֹו ּכְ ִמיׁש ֻמּתָ ׁשְ ְלֹצֶרְך ֵאיֶזה ּתַ

ם הּוא  ּלָ ה אֹו ְלַהֲעלֹותֹו, ַוֲאִפּלּו ַהּסֻ ָבר ִמן ָהֲעִלּיָ ֵאיֶזה ּדָ

מְ  ר ּכַ ן ֻמּתָ ם ּכֵ דֹול ּגַ "ז ִסיָמן תקי"ח ּגָ ּטָ (משנה ֹבָאר ּבַ

  .ברורה סעיף קטן ע"ח)

צּוִיים ְמַטְלְטִלים  ל ָהָראּוי ְלַמֲאַכל ַחי ְועֹוף ַהּמְ קנז) ּכָ

ֵאיָנן  א ְלַמֲאַכל ַחי ְועֹוף ׁשֶ אֹותֹו, ְוִאם ֵאינֹו ָראּוי ֶאּלָ

ר ְלַטְלֵטל  ְמצּוִיים ִאם ֵיׁש לֹו ֵמאֹותֹו ִמין ַחי אֹו עֹוף ֻמּתָ

ין ְוִאם ָלאו ָאסּור מַ  (ש"ח סעיף ֲאָכל ָהָראּוי ְלאֹותֹו ַהּמִ

  .כט)

ּום  ִמׁשּ ר ְלַטְלְטלֹו ּדְ ר ַחי ֲאִפּלּו ֹלא ְמָלחּוהּו ֻמּתָ ׂשָ קנח) ּבָ

ם ַאַחר  (ש"ח סעיף ל"א)דחזי ְלָאְכלֹו ַחי  ְוֵאין ִאּסּור ּדָ

יחּוָה,  ִהּדִ (משנה ברורה סעיף קטן קכ"ה על פי יורה דעה ׁשֶ

גֹון יֹוָנה ּוַבר ימן ס"ז)ס ר ַרְך ּכְ ָבׂשָ ְוָקא ּבְ , ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדַ

ֵהָמה ֹלא  ר ּבְ ׂשַ ָזא ֲאָבל ּבְ ם (מגן אברהם)ַאּוָ ין ּגַ , ְוֵיׁש ְמִקּלִ
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ֵהָמה  ר ּבְ ְבׂשַ ָחק ֵיׁש (ט"ז, אליהו רבה, גר"א)ּבִ ַעת ַהּדְ , ּוִבׁשְ

ין  ִקּלִ   .ן קכ"ה)(משנה ברורה סעיף קטִלְסֹמְך ַעל ַהּמְ

ה,  ל ְרִעי ְלַכְתִחּלָ ָרף ׁשֶ ין ּגְ (ש"ח סעיף קנט) ֵאין עֹוׂשִ

אי ל"ו) ַוּדַ ְהֶיה ּבְ ּיִ ָבר ׁשֶ ה ּדָ ֵאין ַלֲעׂשֹות ְלַכְתִחּלָ , ּוֵפרּוׁשֹו ּדְ

ירּו  ִהּתִ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ְך ָמאּוס ְלָפָניו ְויֹוִציֶאּנּו, ּדְ ַאַחר ּכָ

ל  אּוס ִמּכָ ָבר ַהּמָ ָבר ְלהֹוִציא ּדָ ה ּדָ ָמקֹום ַלֲעׂשֹות ְלַכְתִחּלָ

ְך ָמאּוס ָאסּור,  אי ַאַחר ּכָ ַוּדַ ְהֶיה ּבְ ּיִ (משנה ברורה סעיף ׁשֶ

ָרף קטן קל"ט) ֵאר ַהּגְ ָ ִאם ִיׁשּ רּוׁש ּדְ . ּוִבְמקֹום ֶהְפֵסד, ּפֵ

ָמקֹום  ֶחֶדר ּבְ ח ּבְ ֵנב אֹו ִיְתַקְלֵקל ּוֻמּנָ הּוא ִיּגָ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ר  ֵאינֹו ּדָ ִריַסת ַרְגלֹו ׁשֶ ֵאין ּדְ ָמקֹום ׁשֶ ָחֵצר ּבְ ם, אֹו ּבְ ׁשָ

ב ָעֶליָה, אֹו ְלַהְכִניס  ּכַ ם ִלׁשְ תֹו ְלׁשָ ר ְלַהְכִניס ִמּטָ ם, ֻמּתָ ׁשָ

ם  יָרתֹו ׁשָ ִאּלּו ּדִ ב ּכְ ַעל ְיֵדי ֶזה ֶנְחׁשָ ְלָחנֹו ֶלֱאֹכל ּדְ ׁשֻ

יָבה בְּ  ָרף, ֲאָבל ְיׁשִ ר ְלהֹוִציא ַהּגְ יָלא ֻמּתָ ם ּוִמּמֵ ָעְלָמא ׁשָ

-(סעיף ל"ז, על פי באורו של המשנה ברורה ק"מֹלא מהני 

ְכַהאי  מגן אברהם) ְוָקא ּבִ ָעְלָמא ּדַ יָבה ּבְ ָלא מהני ְיׁשִ ְוָהא ּדְ

ָרף,  ה ִלְקּבַֹע ַעְצמֹו ֵאֶצל ַהּגְ ו ְלַכְתִחּלָ הֹוֵלְך ַעְכׁשָ ְוָנא ׁשֶ ּגַ
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ִריסַ  ְמקֹום ּדְ ח ּבִ ָרף ֻמּנָ ִאם ַהּגְ ר ְלַפּנֹותֹו ֲאָבל ּבְ ת ָהֶרֶגל ֻמּתָ

(פאר ישראל הלכות שבת, וכן משמע בשולחן ערוך, עין 

  .בסמוך אות קנ"ו)

ְמקֹום ֶהְפֵסד,  ָרף ְלָפָניו ּבִ ֵרי ַלֲעׂשֹות ּגְ קס) ּוְבִדין ִאי ׁשָ

ָאסּור. ָר"א ּדְ ם ַהּגְ ׁשֵ ֵבאּור ֲהָלָכה ּבְ   ּבְ

גֹון ְרִעי ְוִקי ף ּכְ ָבר ְמֻטּנָ ל ּדָ ל קסא) ּכָ ין ׁשֶ א ְוצֹוָאה ּבֵ

ָחֵצר  ֶהם, ִאם ָהיּו ּבְ ְרְנגֹוִלים ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ל ּתַ ין ׁשֶ ָאָדם ּבֵ

ה אֹו לביה"כ ַוֲאִפּלּו  ּפָ ר ְלהֹוִציָאם ָלַאׁשְ ּה ֻמּתָ ִבים ּבָ ּיֹוׁשְ ׁשֶ

ִלי  ֹלא ּכְ מֹו ַהֲחֵצרֹות ָהֲעׂשּויֹות ִלְפֵני  (ש"ח סעיף ל"ד)ּבְ ּכְ

הּוא מְ  ים ׁשֶ ּתִ ּום ַהּבָ ירּו ְלַפּנֹותֹו ִמׁשּ ִריַסת ָהֶרֶגל ִהּתִ קֹום ּדְ

ִריַסת ָהֶרֶגל  ְמקֹום ּדְ ָמבֹוי ּבִ ח ּבְ ין ִאם ֻמּנָ בֹודֹו, ְוהּוא ַהּדִ ּכְ

ָדִדים  קֹו ַלּצְ ר ְלַסּלְ ין (משנה ברורה קל"א)ֻמּתָ . ְוֵכן ַהּדִ

ַדִים ּיָ ר ְלהֹוִציֹאו ּבַ ֻמּתָ ְמָצא ּדְ ּנִ ר ֵמת ׁשֶ ַעְכּבָ נה ברורה (משּבְ

  .סעיף קטן ק"ל)
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ים אֹו  ּתִ ֲאחֹוֵרי ַהּבָ מֹו ָחֵצר ׁשֶ י ּכְ ם, ּפֵ ר ׁשָ ֵאינֹו ּדָ ָחֵצר ׁשֶ ּבְ

ָחֵצר ָאסּור ְלַטְלְטָלם  ּבֶ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ ח ּבָ ּנָ ּמֻ (משנה ברורה ׁשֶ

ם קל"ג) ם ּגַ ר ׁשָ ֵאינֹו ּדָ ָמקֹום ׁשֶ ח ּבְ ּנָ . ּוְגָרף אֹו ָעִביט ַהּמֻ

ן ָאסּור  ֲאָבל ִאם הּוא  רבה, משנה ברורה קל"ד)(אליהו ּכֵ

ר ְלהֹוִציאֹו ּוְלַהֲחִזירֹו  ּנֹות ָעָליו ֻמּתָ ר ִלּפַ ָמֵלא ְוִאי ֶאְפׁשָ

ִרּיֹות  בֹוד ַהּבְ ּום ּכְ ִריְך  (משנה ברורה שם)ִמׁשּ ּצָ ּוְבֹאֶפן ֶזה ׁשֶ

ן  ם ּכֵ ִלי ַמִים ּגַ ר ְלַהֲחִזירֹו ּבְ ּנֹות ָעָליו ֻמּתָ ִלי ִלּפַ יין (עְלַהּכְ

  .שער הציון אות קי"ד שסתם כן)

ל ְרִעי ְוָעִביט  ָרף ׁשֶ ר ְלהֹוִציא ּגְ ּתָ ּמֻ י ׁשֶ קסב) ַאף ַעל ּפִ

ן ָנַתן ְלתֹוָכן ַמִים  א ִאם ּכֵ ל מ"ר ָאסּור ְלַהֲחִזיָרם ֶאּלָ ׁשֶ

תֹוָכן ִלְהיֹות ְראּוִיין (ש"ח סעיף ל"ה) ּבְ ִים ׁשֶ , ּוְצִריִכין ַהּמַ

ִנים ִלשְׁ  ל ּפָ ֵהָמה ַעל ּכָ ת ּבְ (משנה ברורה סעיף קטן ִתּיַ

ָצִריְך קל"ח) ל ְנִתיַנת ַמִים ַרק ּבְ ר ׁשֶ ֶהּתֵ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ . ְוֹלא ִיׁשְ

ֵאינֹו  ָרף ְוֶהָעִביט ְלהֹוִציא ּבֹו צֹוָאה ּוֵמי ַרְגַלִים ֲאָבל ּבְ ְלַהּגְ

ׁש  ּמֵ ּתַ ֵאינֹו ִמׁשְ ָמקֹום ׁשֶ ח ּבְ ָצִריְך ֹלא, זּוַלת ִאם ֻמּנָ

ּלֹא ֹיאַבד ּוִמתְ  ִלי (משנה ברורה שם)ָיֵרא ׁשֶ , ְוִאם ָצִריְך ְלַהּכְ
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ָלל  ׁש ֵאין ָצִריְך ַמִים ּכְ ּנֹות ָעָליו ַמּמָ (עיין לעיל אות ִלּפַ

  .קנ"ו)

תֹו ָעָפר ּוְמַיֵחד  עֹוד יֹום ְמֹלא ֻקּפָ קסג) ַמְכִניס ָאָדם ִמּבְ

בָּ  ׁשַ ל ְצָרָכיו ּבְ ה ּבֹו ּכָ (ש"ח סעיף ת לֹו ֶקֶרן ָזִוית ְועֹוׂשֶ

ת  ל"ח) ּיַ ּום ֲעׂשִ ִעְנַין שאי"ב ִמׁשּ ֵרי ִלּטֹל ַרק ּבְ ְוֹלא ׁשָ

חֹוַח  ק, אֹו ּתִ ַהחֹול ּדַ ֶוה אֹו ׁשֶ ׁשָ ּטֹל ּבְ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ּגּוָמא ּדְ

ּנֹוֵטל ַהחֹול נֹוֵפל ְלתֹוְך ַהּגּוָמא ְוסֹוְתָמּה  ׁשֶ ֵתֶכף ּכְ (משנה ּדְ

  .ברורה סעיף קטן קמ"ג)

י ֵכן  ה ְועֹוף, ְוַאף ַעל ּפִ ֵהָמה ַחּיָ קסד) ָאסּור ְלַטְלֵטל ּבְ

ֲעלוּ ְוֵיְרדּו  ּיַ ֵדי ׁשֶ ל ִלְפֵני ָהֶאְפרֹוִחים ּכְ ר ִלְכּפֹות ֶאת ַהּסַ ֻמּתָ

יַע ְלֶהְפֵסד ַעל (ש"ח סעיף ל"ט)ּבֹו  , ַוֲאִפּלּו ִאם ָיכֹול ְלַהּגִ

י כֵּ  ּבֵ גֹון עֹוף ַהּפֹוֵרַח ַעל ּגַ ְבָרם ָיָדם ּכְ ִלים ְוָיכֹול ְלׁשָ

ַדִים ּיָ (משנה ברורה סעיף קטן ֲאִפּלּו ָהֵכי ָאסּור ְלָתְפָסם ּבַ

    .קמ"ו)
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ֶרק ט   ּפֶ

ָלִלים ְלָכל ִמיֵני ֻמְקֶצה   ּכְ

ר  ר, ֻמּתָ ּתָ ָבר ַהּמֻ ד ְלֹצֶרְך ּדָ (סימן שי"א א) ִטְלטּול ִמן ַהּצַ

מֻּ  ס"ח) ָיָדיו ּבַ ֵאינֹו נֹוֵגַע ּבְ ְלטּול ּוֵפרּוׁשֹו ׁשֶ ְקֶצה ֲאָבל ַהּטִ

ָידֹו  ּנֹוֵגַע ּבְ ַהְינּו ׁשֶ ה ַעל ְיֵדי ָיָדיו, ּדְ ל ָמקֹום ַנֲעׂשֶ ִמּכָ

ָלל  ֵאין רֹוֶצה ּכְ ְקֶצה, ּוֵבין ׁשֶ ְכִלי ּובֹו ְמַטְלֵטל ַהּמֻ ּבִ

ִסיק  ה ַוֲהָוה ּפְ ֵמיָלא ַנֲעׂשֶ ּבְ א ׁשֶ קֹומֹו ֶאּלָ ְקֶצה ָיזּוז ִמּמְ ַהּמֻ ׁשֶ

א  בְ ֵריׁשָ ן)(ּדִ ּוֵ ֵרי ֵאינֹו ִמְתּכַ ָכל ְמָלאכֹות ׁשָ גֹון  ָלאו ֲהִכי ּבְ ּכְ

ַהת ַהֵחֶפץ ֵמִזיז  ְמַטְלֵטל ֵחֶפץ המוקץ ֻמְקֶצה ְוַעל ְיֵדי ַהְגּבָ

ּה  ֵאין לֹו ּתֹוֶעֶלת ּבָ ב ׁשֶ ְקֶצה ַאף ַעל ּגַ  (עיין שי"א ס"ח)ַהּמֻ

ָנתוֹ  ּוָ ְקֶצה ֲאָבל ּכַ ָנתֹו ְלָהִזיז ַהּמֻ ַכּוָ ְלתֹוֶעֶלת ַעְצמֹו  ְוֵכן ּבְ

ד ְוִנְרֶאה  ִית ְמֻכּבָ ְהֶיה ַהּבַ ּיִ גֹון ׁשֶ (עיין משנה ברורה סימן ּכְ

  .שי"א)

שׁ ב)  ם ֲחׁשָ ּיָ ּקַ ָמקֹום ׁשֶ ר ְוַגם ִמְצָוה ְלַטְלֵטל ֻמְקֶצה ּבְ  ֻמּתָ

ּזֹקּו ּבֹו  ּיִ ְבֵרי  (ש"ח ס"ו ב רמ"א)ׁשֶ ק ׁשִ ר ְלַסּלֵ ְלִפיָכְך ֻמּתָ
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ת  )(רמ"א שםְזכּוִכית  ִרְצּפַ ּבְ ּוַמַחט אֹו ַמְסֵמר ְוַכּדֹוֶמה ׁשֶ

ֵאינֹו  ל ְזַמן ׁשֶ ֵאינֹו ְמֹעָרב ּכָ ְרחֹוב ׁשֶ ִית אֹו ֲאִפּלּו ּבִ ַהּבַ

מּוָרה  ים ּגְ ים  (משנה ברורה מז)ְרׁשּות ָהַרּבִ ּוִבְרׁשּות ָהַרּבִ

חֹות ִמד' ַאּמֹות  חֹות ּפָ מּוָרה ְיַטְלֵטל ּפָ   .(סעיף ח"י)ּגְ

ַכח מּור  ג) ׁשָ ָידֹו ֻמְקֶצה ּגָ רּוׁש, ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו ְוָנַטל ּבְ (ּפֵ

יס) ְרֶצה ֲאָבל  אֹו ֶחְסרֹון ּכִ ּיִ אי ְלַטְלְטלֹו ְלָכל ָמקֹום ׁשֶ ַ ַרׁשּ

ְמקֹום ֶהְפֵסד    .(הגר"ז סימן ש"ח י"ג)ַרק ּבִ

ִטְלטּול  א ּבְ ל ֻמְקֶצה ֵאין ָאסּור ֶאּלָ ַנְדֵנד ד) ּכָ ּמְ רּוׁש ׁשֶ (ּפֵ

ָיָדיו) ְקֶצה ּבְ ֵרי  ַהּמֻ ֵאינֹו ְמַנְדְנדֹו ׁשָ ָעְלָמא ׁשֶ ְנִגיָעה ּבְ ֲאָבל ּבִ

ְקֶצה(ש"ח ס"ג ב רמ"א) ִגיָעה ְלֹצֶרְך ַהּמֻ  . ַוֲאִפּלּו ִאם ַהּנְ

ְקֶצה ִלי ַעל ַהּמֻ ּכֹוֶפה ּכְ גֹון ׁשֶ ּנֹוֵגַע  ּכְ ב ׁשֶ ְמָרּה ַאף ַעל ּגַ ְלׁשָ

ֵרי  ְקֶצה ׁשָ ַהּמֻ הגר"א, דרך החיים, משנה (מ"מ, ביאור ּבְ

ברורה ש"ח סעיף קטן י"ז, דלא כמגן אברהם ש"י ס"ו, והגר"ז 

  .לא הכריע)
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ר ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתַנְדֵנד ֻמְקֶצה  ָיָדיו ֶהּתֵ ה) ִאם ְמַטְלֵטל ּבְ

ֵרי  ר ׁשָ ּתָ ָנתֹו ְלַהּמֻ ּוָ ּכַ יָון ׁשֶ ל ָמקֹום ּכֵ (שי"א ס"ח, פרי ִמּכָ

  .מגדים ומשנה ברורה ש"ח יט,)

ַדְרּכֹו,  ָיָדיו ּכְ ְמַטְלֵטל ּבְ ְוָקא ּבִ ר ִאּסּור ִטְלטּול ּדַ ל ִעּקַ ו) ּכָ

ְלַאַחר ָיד  גּופֹו, אֹו ּכִ יו, אֹו ּבְ ְנִפיַחת ּפִ ְמַטְלֵטל ּבִ ֲאָבל ּבִ

ְקֶצה ָנתֹו ְלֹצֶרְך ַהּמֻ ַכּוָ ֵרי ֲאִפּלּו ּבְ ּלֹא ֹיאַבד אֹו  ׁשָ גֹון ׁשֶ ּכְ

ֵסד ְוַכּיֹוֵצא    .ג, שי"א ס"ח, ואחרונים שם)(ש"ח ס"ִיּפָ

ר  ל ָמקֹום ֻמּתָ ִטְלטּול ִמּכָ ֲאסּוָרה ּבְ ב ּדַ ז) ַאף ַעל ּגַ

ֶבת ָעָליו  גֹון ָלׁשֶ ְמקֹומֹו ּכְ הּוא ּבִ ׁשֶ ׁש ּבֹו ּכְ ּמֵ ּתַ (ש"ח ְלִהׁשְ

ס"כ משנה ברורה סעיף קטן פ"ב, ומה שכתב במשנה ברורה 

ים בשם המאירי דשלא לצורך יש לפרש נ' הכוונה, דידי

  .עסקניות ויש לחוש שאגב טירדתו ישכח ויטלטל בידים)

ֻמְקֶצה  ֵאין ִאּסּור ּבְ ָיֵדינּו ׁשֶ ְכָלל ָמסּור ּבְ ב ּדִ ח) ַאף ַעל ּגַ

ֵרי  ְנִגיָעה ׁשָ ִטְלטּול ֲאָבל ּבִ ל ָמקֹום  (ש"ח ס"ג)ַרק ּבְ ִמּכָ

גֹון ְלַהְדלִ  ַדִים ּכְ ּיָ ְקֶצה ּבַ ּלּוי ַהּמֻ ּום ּכִ ׁש ִמׁשּ ּיֵ ׁשֶ יֹום ּכְ יק ּבְ

  טֹוב ֲעֵצי ֻמְקֶצה ְלַכּלֹוָתן ָאסּור.



  השבת בישראל כהלכתה
  

קסא

ְמקֹום ֶהְפֵסד ְלַדַעת ֵיׁש אֹוְמִרים  ר ְלַטְלֵטל ֻמְקֶצה ּבִ י) ֻמּתָ

בֹוא ַלֲעֹבר ִאּסּור ָחמּור  ּיָ ֵאין ַלֲחׁשֹׁש ׁשֶ ָמקֹום ׁשֶ ֲאִפּלּו ּבְ

ו -(ח"א כלל מ"ה ס"ו, ועיין סימן של"ד משנה ברורה סק"ד

  . וב"ח שם)

ָנה יא ֵאין ּבֹו ַסּכָ ר ְלחֹוֶלה ׁשֶ ֻמְקֶצה ֻמּתָ ) ֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

(ישועות יעקב סוף סימן ש"ט, תפא"י בכלכלת ֲאִפּלּו ֶלֱאֹכל 

שבת "בזה הכלל וכו'" אות ג, ובפתחי תשובה יורה דעה 

(חיי אדם , ְוֵיׁש אֹוְסִרים קנ"ה סק"ה דדעת הגרע"א להתיר)

בות לחם שלמה אורח חיים כלל ס"ט סעיף ט"ז, שאלות ותשו

גֹון נ"ו אליבא דהגרע"א, עיין שם) . ּוַמֲאָכל ֻמְקֶצה ַהְינּו ּכְ

ת  ּבָ ׁשַ רּו ִמן ָהֵעץ ּבְ ׁשְ ּנָ רֹות ׁשֶ ת, אֹו ּפֵ ּבָ ׁשַ ְחַלב ּבְ ּנֶ ָחָלב ׁשֶ

  ְוַכּיֹוֵצא.

ר ְלַהֲאִכיל ֻמְקֶצה  י ָעְלָמא ֻמּתָ (מגן יב) ֲאָבל ְלָקָטן ְלכּוּלֵ

ף קטן ט"ו, ח"א, הגרע"א ישועות יעקב, אברהם שכ"ח סעי

ינֹוק רֹוֶצה ֶלֱאֹכל משנה ברורה, וכל אחרונים) . ְוִאם ֵאין ַהּתִ
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ְקֶצה ּוְלַהֲאִכילֹו  ר ְלָהֵאם ְלַטְלֵטל ַהּמֻ (מגן אברהם ומשנה ֻמּתָ

  .ברורה, שם)

ין ֲאִפּלּו עֹוְמִדין ִלְסחֹוָרה  לּוׁשִ אֹוְכִלין ּתְ יג) ֵאין ֻמְקֶצה ּבְ

ַדִים ְוֹלא חזי ַרק בִּ  ּיָ י דחינהו ּבַ ְרּתֵ א ּתַ (סימן ש"י ְדִאיּכָ

  .ס"ב)

N â w  
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ֶרק י  ּפֶ

ָלל ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ ִטְלטּול ׁשֶ ִרין ּבְ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ   ּדְ

ת  ּבָ ׁשַ ֶהם ּבְ ר ִלְקרֹות ּבָ ּתָ ּמֻ (ש"ח ס"ד, שולחן א) ְסָפִרים ׁשֶ

  .ערוך הגר"ז י"ז ושארי אחרונים)

ְוַדְוָקא ַמֲאָכל ָהָראּוי ְלָאָדם ֲאָבל  (ש"ח ס"ד)ב) אֹוְכִלין 

ְכִלי  ִרין ַרק ְלֹצֶרְך, ּכִ ָהָראּוי ַרק ִלְבֵהָמה ַחי ְועֹוף ֵאין ֻמּתָ

ר  ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ (פרי מגדים ש"ח, אשל אברהם סק"י, ׁשֶ

תולדו"ש סימן צ"ט, ופרטי דיני אוכלין הראויין לבעלי חיים 

  .כבר נתבאר במקומה)

ן  ג) ם ּכֵ ִרין ּגַ ן ֻמּתָ ִרין ְלָלְבׁשָ ּתָ ּמֻ יִטין ׁשֶ ין ְוַתְכׁשִ ַמְלּבּוׁשִ

ָלל  ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ ִטְלטּול ׁשֶ (קצוה"ש סימן ק"ח בבדה"ש ּבְ

אֹות ז, ובזה תבין מנהג העולם למשמש כל שעה בציצית 

  .בלי צורך, או בבתי עיניים וכיוצא)
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ל ָהֹרא מֹו ׁשֶ ֲערֹות ָהָאָדם ּכְ ָקן ד) ׂשַ (שאלות ותשובות ׁש ְוַהּזָ

שא"י סימן ל"ח, ונלמד במכל שכן מסעיף ג' דכאן, וכן עמא 

  .דבר)

ְלָחן  ֻ י ַהׁשּ ּבֵ ַעל ּגַ ין ׁשֶ ה) ּכֹוסֹות, ְקָערֹות, ְצלֹוִחית ְוַסּכִ

חֹוְתִכין  ר ְואֹוְכִלין ׁשֶ י ֶלֶחם ּוָבׂשָ ִמיׁש ְלַגּבֵ ַתׁשְ ָתִדיִרין ּבְ ּדְ

אר היטב סק"י, חידושי חתם סופר (שלט"ג, שכנה"ג, בּבֹו 

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")

ר ֲאָבל ֵיׁש מַ  ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ִלי ׁשֶ ָכל ּכְ ִדיָנם ּכְ ְחִמיִרין ּדְ

ָלל  ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ ִרין ׁשֶ ֵאיָנם ֻמּתָ (שולחן ערוך הגר"ז ש"ח ׁשֶ

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, 

שולחן ערוך פ"ח ס"ח, ומובא חיי אדם כלל ס"ו ס"ג, קיצור 
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גם במשנה ברורה בשם יש מחמירין, ועיין תה"ד ומנחת שבת 

  .שם)

N â w  
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ֶרק י"א   ּפֶ

ִדיֵני ֻמְקֶצה ָלִלים ּבְ   ּכְ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ּמְ ִלי ׁשֶ   ּכְ

ת  ּבָ ׁשַ ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּבְ ָבר ׁשֶ ֻיֶחֶדת ַלֲעׂשֹות ּדָ ּמְ רּוׁש ׁשֶ (מגן ּפֵ

   י"ב, משנה ברורה סק"י) אברהם בס"ג, הגר"ז

ִריְך  ּצָ י' ׁשֶ ין ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּפֵ ר ְלַטְלְטלֹו ּבֵ ּתָ ּמֻ ינֹו: ׁשֶ א) ּדִ

גֹון קֹוְרנֹוס  ר ּכְ ּתָ ִלי ְלָדָבר ַהּמֻ גּוף ַהּכְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ע"ן)ִלְפצֹו"ַע  (האממע"ר בלע"ז) ין  (אֹויְפְקָלאּפֶ ֱאגֹוִזים, ּבֵ

י' ָמקֹום  ְלֹצֶרְך ְמקֹומֹו ּפֵ ִמיׁש ּבְ ׁשְ ׁש ֵאיֶזה ּתַ ּמֵ ּתַ ִריְך ְלִהׁשְ ּצָ ׁשֶ

ּלֹא  גֹון ׁשֶ ִלי ַעְצמֹו ּכְ ם, ֲאָבל ְלֹצֶרְך ַהּכְ ח ׁשָ ִלי ֻמּנָ ַהּכְ ׁשֶ

ה ַאֶחֶרת  ּבָ ּלֹא ִיְתַקְלֵקל ִמּסִ ֵבר אֹו ׁשֶ ָ ּלֹא ִיׁשּ ֵנב אֹו ׁשֶ ִיּגָ

ְוָכל  (ש"ח ס"ג, ושולחן ערוך הגר"ז יב,)ָאסּור ְלַטְלְטלֹו 

ָלל  ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ ן ׁשֶ ּכֵ ׁשּוט)ׁשֶ   .(ּפָ

ּלּוַח ַלֲחֵברֹו  י ֲהָנָאה ֲאִפּלּו ַרק ֲהָנַאת ׁשִ ֲהָוה ּבֵ ל ּדַ ב) ּכָ

ב,  ְמַחת יֹום טֹוב ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ֶנְחׁשָ ּום ׂשִ (שבת ס. ִמׁשּ
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תוד"ה לא בסנדל, רשב"א ביצה טו ד"ה הא דר"ה, עירובין 

תֹו ְוהּוא הַ  תוד"ה כיון) יֹום ֲחֻתּנָ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ֹלַח ְלָחָתן ּבְ ין ִלׁשְ ּדִ

ְמַחת ָחָתן ִמְקֵרי ֹצֶרְך ּגּופֹו,  ּום ׂשִ ִמׁשּ ַלייְכֶטע"ר ְוַכּיֹוֵצא ּדְ

(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)

ִלי ׁש  ג) ּכְ ּמֵ ּתַ ב ָעָליו ְלִהׁשְ ֵ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ִאם ְמַחׁשּ ּמְ ׁשֶ

ר ְלַטְלְטלֹו  ְמקֹומֹו, ֻמּתָ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ָמקֹום ַאֵחר אֹו ְלִהׁשְ גּופֹו ּבְ ּבְ

ִטְלטּולֹו ְלֹצֶרְך  ָנתֹו ּבְ ּוָ ר ּכַ ִעּקַ י ׁשֶ קֹום ֶזה ַאף ַעל ּפִ ִמּמָ

ֵנב  ּלֹא ִיּגָ ִלי ׁשֶ ירושלמי ס"ג, שולחן (מגן אברהם בשם הַהּכְ

  .ערוך הגר"ז אות י"ב, משנה ברורה סעיף קטן ט"ז)

ִלי  ְכַלל "ּכְ ן ּבִ ם ּכֵ ֹרב ְמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ּגַ ל ׁשֶ ד) ּכָ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור"  ּמְ (רשב"א, פרי מגדים, ביאור הלכה, ׁשֶ

רּוָרה נֹוָטה ומשנה ברורה סק"י) ָנה ּבְ ׁשְ ַעת ַהּמִ ּדַ , ְוַדע ׁשֶ

ָעִמים  ר הלכה)(ביאו ין ּבֹו ֹרב ּפְ ׁשִ ּמְ ּתַ לּוי ִאם ִמׁשְ ָלא ּתָ ּדְ

ית ִלְמֶלאֶכת  ָרּה ַנֲעׂשֵ לּוי ִאם ִעּקָ א ּתָ ר, ֶאּלָ ְלִאּסּור אֹו ְלֶהּתֵ
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ְכִלי  ינֹו ּכִ ר ּדִ ם ְלֶהּתֵ ּה ּגַ ין ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִאּסּור ַאף ׁשֶ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור, ֲאָבל ִאם ְמֻיָחד ֵמעִ  ּמְ ר ׁשֶ ם ְלֶהּתֵ ָרּה ּגַ ּקָ

ְכִלי  יָנּה ּכִ ּה יֹוֵתר, ּדִ ין ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ִאּסּור ִמׁשְ ּלְ א ׁשֶ ֶאּלָ

ָצִריְך ִעּיּון, ֲאָבל בקצוה"ח  יחּו ּבְ ר, ְוִהּנִ ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ׁשֶ

ֵסֶפר  ַעת הגר"ז נ' ּכְ ַגם ּדַ ַתב ּדְ ִסיָמן ק"ח בבדה"ש י"ב ּכָ

רּוָרה. ָנה ּבְ ׁשְ   ַהּמִ

לִ  ִטְלטּול ה) ּכְ ִרי ּבְ ׁשְ ב ּדִ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ַאף ַעל ּגַ ּמְ י ׁשֶ

ֵאין לֹו  ׁשֶ ְוָקא ּכְ ל ָמקֹום ַהְינּו ּדַ ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו ִמּכָ

ּה  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִאם ֵיׁש לֹו ִיׁשְ ִמיׁש ֶזה, ּדְ ר ְלַתׁשְ ִלי ֶהּתֵ (משנה ּכְ

כְ  ברורה ש"ח, סעיף קטן י"ב) ר ִיְצָטֵרְך ַוֲאִפּלוּ ִאם ּבִ ִלי ַהֶהּתֵ

ׁש  ּמֵ ּתַ ְך, ִיׁשְ ל ּכָ ּמּוׁשֹו ּוִבְכִלי ָהִאּסּור ֹלא ִיְטַרח ּכָ ׁשִ ִלְטֹרַח ּבְ

ר  ְכִלי ַהֶהּתֵ ל ָמקֹום  (קצוה"ש סימן ק"ח סעיף קטן י"ד)ּבִ ּוִמּכָ

ין  ִמיׁש ֶזה אּוַלי ַהּדִ ר ֵאין ְמֻיָחד ְלַתׁשְ ִלי ַהֶהּתֵ ִאם ּכְ

ֵניֶהם  ְ ׁשּ ר) (אֹותוֹ ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ְואֹותֹו ׁשֶ ּמְ  ׁשֶ

ְכִלי  א ִטיְרָחא ְיֵתָרה ּבִ ְדִאיּכָ ן ּבִ ּכֵ ִוין ְלִטְלטּול, ְוָכל ׁשֶ ׁשָ

ר    .(קצוה"ש שם)ַהֶהּתֵ
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ָנן  ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ֲאִפּלּו ִאּסּורֹו ַרק ִמְדַרּבָ ּמְ ִלי ׁשֶ (פרי ו) ּכְ

ִרי יף ג)מגדים, וביאור הלכה סע ָעְלָמא ׁשְ , ֲאָבל חּוְמָרא ּבְ

(פרי מגדים בא"א של"ח סק"ג בשם הלבוש, ועיין שם בביאור 

  . הלכה ד"ה אסור)

ִאם  ר ִטְלטּול ְלֹצֶרְך ּגּופֹו אֹו ְמקֹומֹו ַהְינּו ֲאִפּלּו ּבְ ז) ֶהּתֵ

ּסוֹ  יָון ׁשֶ ל ָמקֹום ּכֵ ה ְלֵצל, ִמּכָ ַנת ַהְמַטְלֵטל ֵמַחּמָ ּוָ ר ּכַ ף ִעּקַ

ִרי  ו ְמַטְלְטלֹו ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו ׁשְ (מגן אברהם סֹוף ַעְכׁשָ

  .בשם הירושלמי, משנה ברורה סעיף קטן ט"ז)

ר ְלַטְלְטלֹו  ה ֻמּתָ דֹול ְוָכֵבד ַהְרּבֵ ִלי ּגָ (ש"ח ח) ֲאִפּלּו ַהּכְ

ֵני ָאָדם  סעיף ב) ה ּבְ ּמָ ִֹוי ּכַ (עירובין קב, ַוֲאִפּלּו הּוא ִמׁשּ

ימֹות ַהֹחל ִנְזָהִרין ַלֲהִניָעּה  ה ברורה ט,)משנ ְוִאם ּבִ

ְכַלל ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת  ֵסד ְוִתְתַקְלֵקל הּוא ּבִ ּפָ ּלֹא ּתִ קֹוָמּה ׁשֶ ִמּמְ

יס ְוָאסּור ְלַטְלְטָלּה    .(משנה ברורה סק"ח)ֶחְסרֹון ּכִ

ּנּו ֵמֲחַמת ִמאּוסֹו  ְעּתֹו ִמּמֶ יַח ּוַמְקֶצה ּדַ ָאָדם ַמּסִ ִלי ׁשֶ ט) ּכְ

ׁש ּבֹו ִלְמָלאָכה ַאֶחֶרת ְוִנְקָרא "ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ִמּלְ
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ַלאְכּתֹו  ּמְ ְכִלי ׁשֶ ִדינֹו ְלעֹוָלם ּכִ ִמאּוס" ֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

ִרי ְלַטְלְטלֹו ְלֹצֶרְך ּגוּ  פֹו ּוְמקֹומֹו ְלַבד ְוֹלא ְלִאּסּור ּוׁשְ

ִלי ְמֻיֶחֶדת  ַהּכְ ב ׁשֶ ה ְלֵצל, ַאף ַעל ּגַ גֹון ֵמַחּמָ יֹוֵתר ּכְ

ר  (בביאור הלכה סימן רע"ט בשם הפרי מגדים ִלְמֶלאֶכת ֶהּתֵ

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)

ינֹו  ר ּדִ ִלי ְוִאם ְמַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ָתלּוי ְלִפי ַהּכְ ְוֵיׁש חֹוְלִקין ּדְ

ה ְלֵצל  ִרי ֲאִפּלּו ֵמַחּמָ ׁשְ ר ּדִ ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ְכִלי ׁשֶ (משנה ּכִ

, ְוָכַתב בביאור הלכה דכן דעת בעה"מ ברורה רע"ט י"ט)

  והר"ן, עיין שם).

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור: ּמְ ִלי ׁשֶ   ּכְ

ׁש ּבֹו י ּמֵ ּתַ רֹוֶצה ְלִהׁשְ ׁשֶ א ּכְ א) ְלֹצֶרְך ְמקֹומֹו ֹלא ִמְקֵרי ֶאּלָ

ָמקֹום ֶזה  ִלי ּבְ ִלי, ֲאָבל ִאם ְמִציַאת ַהּכְ ח ַהּכְ ּנָ ּמֻ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ם  ָ ה ְצָדִדית ָאסּור ְלַטְלְטלֹו ִמׁשּ ּבָ (מאירי ַמְפִריָעה אֹותֹו ִמּסִ

  .שבת קנד: ד"ה יש שואלים)
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ְמקֹום ין  יב) ּבִ יִרין ּוְמִקּלִ ּתִ ה ֵיׁש ִלְסֹמְך ַעל ַהּמַ ֶהְפֵסד ְמֻרּבֶ

ר  ּתָ יח ֵחֶפץ ַהּמֻ ר)ְלַהּנִ ּכָ מֹו ּכִ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור  (ּכְ ּמְ ִלי ׁשֶ ַעל ַהּכְ

ֵדי ְלַטְלְטלֹו  (שולחן ערוך הגר"ז סימן ש"ח כ"ב, קצוה"ש ּכְ

 .קי"ג ו)

N â w  
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ֶרק י"ב  ּפֶ

ִדיֵני ֻמְקצֶ  ָלִלים ּבְ   הּכְ

ר: ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ִלי ׁשֶ   ּכְ

ַלאְכּתֹו  ּמְ ְכִלי ׁשֶ ינֹו ּכִ ר ּדִ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ּוְלֶהּתֵ ּמְ ִלי ׁשֶ א) ּכְ

ְלַבד  ר ּבִ (מגן אברהם בשם ש"ג ומועתק בדרך החיים, ְלֶהּתֵ

חיי אדם, שולחן ערוך הגר"ז, קיצור שולחן ערוך, משנה 

ֵני  ברורה וכל האחרונים) ׁש ׁשְ ּמֵ רֹו ְלׁשַ ה ֵמִעּקָ ֲעׂשֶ ּנַ ּוֵפרּוׁשֹו ׁשֶ

ר  ִאּסּור ּוְדֶהּתֵ (עיין משנה ברורה וביאור ְצָרִכים ׁשֹוִנים ּדְ

  .הלכה סעיף ג, ובדה"ש ק"ח אות י"ב)

ְהיּו מּוָכִנים  ּיִ ֵדי ׁשֶ ִכיסֹו ּכְ ָיָדיו אֹו ּבְ ב) ִאם ְמַטְלֵטל ּבְ

שֶׁ  ְך ַהּיֹום ּכְ ֶמׁשֶ ו ֶאְצלֹו ּבְ ַעְכׁשָ ב ׁשֶ ְצָטֵרְך לֹו ַאף ַעל ּגַ ּיִ

ִרי  (ט"ז רי סימן ש"ח והגר"ז ח"י ומשנה ֵאין ָצִריְך לֹו ׁשְ

  .ברורה סעיף קטן כ"א)

ְהֶיה  ּיִ ר ׁשֶ ִלי ַהֶהּתֵ ֲאִפּלּו ֵאינֹו ְמַטְלֵטל ּכְ ְרֶאה ּדַ ג) ּוְכִפי ַהּנִ

ּלֹא ִיגָּ  ֵדי ׁשֶ ִמיׁשֹו אֹו ּכְ ׁשְ ל ָמקֹום מּוָכן לֹו ְלֹצֶרְך ּתַ ֵנב, ִמּכָ
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ְהֶיה ׁשּוב  ּיִ ֶ ְהֶיה ַמה ׁשּ ַנת ַמה ּיִ ּוָ ִאם ְמַטְלְטלֹו ְלֵאיֶזה ּכַ

ֵבר  ָ ּלֹא ִיׁשּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִמְקֵרי ִטְלטּול ְלֹצֶרְך ּוְדֵמי ְלִטְלטּול ּבִ

ַתב ְוֶזה  ּכָ דֹוׁש ׁשֶ ָל"ה ַהּקָ ָמע ְלׁשֹון ׁשְ ֵנב, ְוֵכן ַמׁשְ אֹו ִיּגָ

ִלי שֶׁ  א ְלׁשֹונֹו: ּכְ ר ְלַטְלְטלֹו ֶאּלָ ר ֵאינֹו ֻמּתָ ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ

ִאם הּוא ַרק ְלֹצֶרְך ָמה  ָמע ּדְ ְלֹצֶרְך ָמה עכל"ה, ּוַמׁשְ

י ָאָדם  ַעת ַהַחּיֵ ָמע ִלְכאֹוָרה ּדַ ׁשּוב ִמְקֵרי ְלֹצֶרְך, ְוֵכן ַמׁשְ

ין ג,  ָלל ס"ו ּדִ (מנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן נ"ג וסיים ּכְ

: וכן ראיתי ממורי התנא האלוקי איש אלוקים וזה לשונו

  .קדוש ידיד נפשי כמה פעמים וכו')

ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור:   ּבָ

ֲחַמת ִמעּוָטם ֹלא ָהָיה  ּמֵ ָרִטים ׁשֶ ֶפֶרק ֶזה ֵאיֶזהּו ּפְ ַלְלנּו ּבְ ּכָ

ָלִלים). ָאר ּכְ ְגַמת ׁשְ ַדאי ְלַהְפִריָדן, ּדֻ   ּכְ

ּלֹו  רּוׁשֹו, ֵחֶפץ ׁשֶ ס"ד ברמ"א ועיין משנה ברורה  (ש"טא) ּפֵ

ל  סעיף קטן כ"ז) יח ָעָליו ֵחֶפץ ׁשֶ ִהּנִ ִטְלטּול ׁשֶ ִרי ּבְ ְ ַהׁשּ

ת  ּבָ ַ ל ַהׁשּ ם ּכָ ח ׁשָ ְהֶיה ֻמּנָ ּיִ ַעת ׁשֶ עֹוד יֹום ַעל ּדַ ֻמְקֶצה ִמּבְ
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י ָעְלָמא,  ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ְלכּוּלֵ ה ּבָ ר ַהּזֶ ה ַהֶהּתֵ ַנֲעׂשֶ

ׁש כְּ  ק ְוִדינֹו ַמּמָ ּלֵ ח ָעָליו ֲאִפּלּו ִנְסּתַ ֻהּנַ ְקֶצה ׁשֶ ִדין ַהּמֻ

ָבר ֻמְקֶצה  ָמׁשֹות ַהּדָ ְ ין ַהׁשּ (סימן ש"ט י"ד, וש"י ֵמֵאָליו ּבֵ

ם ס"ג) ֵאר ׁשָ ָ ׁשּ ּיִ ַעת ׁשֶ יָחם ַעל ּדַ ֲאִפּלּו ִהּנִ . ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ה גַּ  ְך ַנֲעׂשֶ ֵלם ַאַחר ּכָ ת ְוִיּטְ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהׁשּ ִסיס ַרק ּבִ ן ּבָ ם ּכֵ

ְך  ל ַאַחר ּכָ ּטַ ּנִ י ׁשֶ ת ַאף ַעל ּפִ ּבָ ַ ְך ַהׁשּ ל ֶמׁשֶ  (שם)ַעל ּכָ

ין  ִקּלִ ִסיָדא ֵיׁש ִלְסֹמְך ַעל ַהּמְ (מגן אברהם בשם ּוִבְמקֹום ּפְ

  .הב"ח, הגר"ז, משנה ברורה וכל האחרונים)

ק אַ  ֶהְדָיא ְלַסּלֵ ב ּבְ ָחׁשַ ׁשֶ ָכל ַהּקּוָלא ַרק ּכְ ַחר ב) ְוַדע ּדְ

ָבר  ת ַעל ְיֵדי ִנעּור אֹו ַעּכּו"ם, אֹו ּדָ ּבָ ׁשַ ְקֶצה ּבְ ְך ַהּמֻ ּכָ

ָמא  ְסּתָ ב ּבִ ָחׁשַ ן ְלֶהְדָיא, ֲאָבל ּבְ ִכּוֵ ב ּכְ ֶנְחׁשָ ָכְך ּדְ ְרּכֹו ּבְ ּדַ ׁשֶ

ִסיס  ה ּבָ י ָעְלָמא ַנֲעׂשֶ ת ְלכּוּלֵ ּבָ ׁשַ ְקֶצה ּבְ ח ַהּמֻ ְהֶיה ֻמּנָ ּיִ ׁשֶ

ֶהדְ  ב ּבְ ָלא ָחׁשַ ת ַאף ּדְ ּבָ ַ ל ַהׁשּ ח ָעָליו ּכָ ְהֶיה ֻמּנָ ּיִ ָיא ׁשֶ

  .(משנה ברורה ש"ט, כ"א)

ְעּתֹו ֲאָבל  ְקֶצה ִמּדַ ִנים ַהּמֻ ל ּפָ יח ַעל ּכָ ִהּנִ ג) ְוָכל ֶזה ּבְ

י  ַכח ֶאֶבן ַעל ּפִ גֹון ׁשָ ָכחֹו ּכְ א ׁשְ ָנה ֶאּלָ ַכּוָ יח ּבְ ִאם ֹלא ִהּנִ
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ה ֶהָחבִ  ר ַמּטֶ ּה ְוָהֶאֶבן ָחִבית אֹו ָמעֹות ַעל ַהּכַ ית ַעל ִצּדָ

עֹות נֹוְפלֹות  ר ְוַהּמָ ְוִאם  (ש"ט ס"ד)נֹוֶפֶלת ּוְמַנֵער ַהּכַ

א"א ְלַהּטֹות ּוְלַנֵער  ָאר ָחִבית ּדְ ין ׁשְ ָהְיָתה ֶהָחִבית ּבֵ

ָמקֹום  הּוא ִעם ָהֶאֶבן ּבְ מֹות ׁשֶ יָהּה ּכְ ְמקֹוָמּה ָיכֹול ְלַהְגּבִ ּבִ

יִּ  ם ׁשֶ   .(ש"ט ס"ד)ּפֹל ֵמָעֶליָה ַאֵחר ְלַהּטֹוָתּה ׁשָ

ר  ִין ֵמֶהָחִבית, אֹו ַהּכַ ָצִריְך ַהּיַ ר ַרק ּבְ ְוָכל ֶזה ֹלא ֻהּתַ

ד  ָאז ֲהֵרי ֶזה ִמְקֵרי ִטְלטּול ִמן ַהּצַ ב ּדְ ּכַ ֲהֵרי ֵאינֹו ִלׁשְ (ׁשֶ

ָהֶאֶבן) ָידֹו ּבְ ְבִסיָמן  ּתֹוֵפס ּבְ ִרי ּכִ ׁשְ ר ּדִ ּתָ ָבר ַהּמֻ ּוְלֹצֶרְך ּדָ

ר  שנה ברורה ש"ט י"ז)(משי"א ס"ח  ל ֶזה ֹלא ֻהּתַ ְוִעם ּכָ

ר  ִאי ֶאְפׁשָ ּום ׁשֶ ין ֶהָחִבּיֹות ַרק ִמׁשּ ְלַטְלֵטל ֶהָחִבית ִמּבֵ

ה  הּו ַהִחּיּוב ְלַכְתִחּלָ ּזֶ ְמקֹוָמּה ׁשֶ . ּוְכמֹו ֵכן (שם)ְלַנֵער ּבִ

גֹון שֶׁ  ו ּכְ ְקֶצה עֹוֵמד ַעְכׁשָ ַהּמֻ קֹום ׁשֶ ָצִריְך ְלַהּמָ ר ּבְ ִריְך ֻהּתַ ּצָ

ִלְמקֹום ֶהָחִבית ְוָעֶליָה ֶאֶבן, ְמַטְלֵטל ֶהָחִבית ִעם ָהֶאֶבן 

ר  (ש"ט ס"ה, ש"י. ועיין לקמן אות ט"ו)ְלָמקֹום ַאֵחר  ֻהּתַ ּוְכׁשֶ

ָעֶליָה ַעד  ִרי ְלַטְלְטלֹו ִעם ָהֶאֶבן ׁשֶ ְלַטְלֵטל ֶהָחִבית ִאי ׁשְ
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ִין ּוְלַנֲעָרּה שָׁ  ִריְך ְלַהּיַ ּצָ קֹום ׁשֶ (ביאור ם ָצִריְך ִעּיּון ַהּמָ

  .הלכה שם ד"ה יכול בשם חידושי רעק"א)

ֵפרּוׁש  ְעּתֹו ּבְ ֹחל ְוֹלא ָהָיה ּדַ ָנה ּבְ ַכּוָ יָחם ּבְ ד) ִאם ִהּנִ

ָכָחם ִמְקֵרי ׁשֹוֵכַח  ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ֲארּו ּבְ ָ ׁשּ ּיִ (משנה ברורה ח"י ׁשֶ

ית יֹוֵסף ֲאִפּלּו הִ בשם כתבי מהרא"י) יָחם . ּוְלַדַעת ַהּבֵ ּנִ

ם  ֵאר ׁשָ ָ ׁשּ ּיִ ֵפרּוׁש ׁשֶ ְעּתֹו ּבְ ּלֹא ָהָיה ּדַ ל ׁשֶ ת ּכָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ

ם ֶזה הּוא  קֹו ּגַ ַכח ְלַסּלְ ָמׁשֹות ׁשָ ְ ת ּוְבֵבין ַהׁשּ ּבָ ְכִניַסת ׁשַ ּבִ

ַכח  ְכַלל ׁשָ   .(משנה ברורה שם)ּבִ

ְקצֶ  יח ָעָליו ַהּמֻ ן ִהּנִ א ִאם ּכֵ ִסיס ֶאּלָ ה ה) ְוֹלא ִמְקֵרי ּבָ

ֶדֶרְך  יִחין ּבְ ּנִ ּמַ ֶ טֹוב, ֲאָבל ַמה ׁשּ ב ָעָליו ּבְ ֵ ְתַיׁשּ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ֵתָבה ֲחָפִצים ֵאּלּו ַעל  יב ּבְ ְרִגיִלין ְלָהׁשִ מֹו ׁשֶ ַאְקַראי ּכְ

ׁשּוֵלי  ֵאין לֹו ֶרַוח ְלַפּנֹות ְלָכל ֵחֶפץ ָמקֹום ּבְ ֵני ׁשֶ ֵאּלּו ִמּפְ

ְוָנא ֹלא חֲ  ַהאי ּגַ ָבה ּכְ ר ַהּתֵ א ׁשֹוֵכַח ּוֻמּתָ יח ֶאּלָ יב ַמּנִ ׁשִ

ל  ְקֶצה ֵמָעָליו, ּוִמּכָ ֲערּו ַהּמֻ ּנִ ר ַאַחר ׁשֶ ּתָ ְלַטְלֵטל ֵחֶפץ ַהּמֻ

ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור  י ָעְלָמא ָהֵוי ּבָ ָבה ּגּוָפא ְלכּוּלֵ ָמקֹום, ַהּתֵ

ל  ָהא ַעל ּכָ ְקֶצה ָחׁשּוב יֹוֵתר ְוָאסּור ְלַטְלְטָלּה ּדְ ִאם ַהּמֻ
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ָבה, ח"א פָּ  ּתֵ ְקֶצה ּבַ ח ַהּמֻ ְהֶיה ֻמּנָ ּיִ ְעּתֹו ָהָיה ׁשֶ (משנה ִנים ּדַ

  .ברורה סעיף קטן ח"י)

ָעֶליָה נֹוְתִנין  ְלָחן ׁשֶ ֻ ַעל ַהׁשּ ה ׁשֶ ַמּפָ י ֶזה יֹוֵצא ּדְ ְוַעל ּפִ

ְלָחן ִלְפֵני  ֻ ֹלא ָנְתנּו ַחּלֹות ַעל ַהׁשּ ב ּדְ רֹות [ַאף ַעל ּגַ ַהּנֵ

ֵאין ָצִריְך  ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ּדְ ָמׁשֹות] ֹלא ַנֲעׂשּו ּבָ ְ ין ַהׁשּ ּבֵ

ְוָקא ַעל ַהמַּ  נֹוָרה ּדַ ֵהא ַהּמְ ּתְ ְלָחן ְוֵאינֹו ׁשֶ ֻ א ַעל ַהׁשּ ה ֶאּלָ ּפָ

ר לֹו ְלַפּנֹות  ִאי ֶאְפׁשָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ה ֶאּלָ ּפָ ַמֲעִמיָדּה ַעל ַהּמַ

ֵאינֹו  ֵני ׁשֶ ְלָחן ַעְצמֹו אֹו ִמּפְ ֻ גּוף ַהׁשּ נֹוָרה ּבְ ָמקֹום ְלַהּמְ

ה  ּפָ ית ַהּמַ ׁש ְלַפּנֹות ָלּה ָמקֹום, ּוְלִפיָכְך ֹלא ַנֲעׂשֵ חֹוׁשֵ

סִ  ִטְלטּול ּבָ ֱאֹסר ּבְ ּתֶ ָעֶליָה ׁשֶ נֹוָרה ׁשֶ (מגן אברהם, יס ְלַהּמְ

ֵיׁש ַמְחִמיִרין  הגר"ז, בית מאיר, מו"ק) ב ּדְ (עיין ְוַאף ַעל ּגַ

ְמקֹום ַהּצֶֹרְך  היטב שער הציון ש"ט כ"ד) ל ָמקֹום ּבִ ִמּכָ

  .(משנה ברורה ח"י, ובאורו בשער הציון שם)ְיכֹוִלין ְלָהֵקל 

ָכְך ו) ֲאִפּלּו  ְרּכֹו ּבְ עֹוד יֹום ִאם ּדַ ּלֹא ָיַדע ִמּבְ ָדָבר ׁשֶ ּבְ

ׁשֹוֵכַח  יַח ְוֹלא ּכְ ַמּנִ ן ָהֵוי ּכְ ְהֶיה ּכֵ ּיִ ם ׁשֶ ׁשֵ (ָמֵגן ַאְבָרָהם ּבְ
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ם  ְרְנֹגֶלת ְוֵיׁש ׁשָ ל ּתַ ה ׁשֶ גֹון ִקּנָ ם ּכְ רּוָרה ׁשָ ָנה ּבְ ַהּתֹוָספֹות ּוִמׁשְ

ּה ֶאְפרֹוַח א ׁש ּבָ ּיֵ יָצה ׁשֶ ּלֹא ּבֵ ִטְלטּול ַאף ׁשֶ יָצה ֲאסּוָרה ּבְ ֹוָתּה ּבֵ

ֶרְך הּוא  ּדֶ יָון ׁשֶ ל ָמקֹום ּכֵ יָצה ִמּכָ ם ַהּבֵ ְהֶיה ׁשָ ּיִ עֹוד יֹום ׁשֶ ָיַדע ִמּבְ

יָצה, (עד  ִסיס ַלּבֵ ה ּבָ ּנָ ה ַהּקִ ׁשֹוֵכַח ְוַנֲעׂשֶ יַח ְולֹא ּכְ ַמּנִ ָכְך ָהֵוי ּכְ ּבְ

  .כאן שם)

ר  ַהֶהּתֵ ל ׁשֶ ר ַעל ָהִאּסּור ּכָ יַח ֶהּתֵ ִהּנִ ִסיס ֲאִפּלוּ ּבְ ז) ָמִצינוּ ּבָ

ׁש ְלִאּסּור  ּמֵ (פרי מגדים סימן ש"ח מ"ז בהקדמה לסימן ְמׁשַ

  .ד, והניחו בצריך עיון)

ר  ן ַהֶהּתֵ א ִאם ּכֵ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ֶאּלָ ח) ֹלא ָאְמֵרי ּבָ

ׁש ְלִאּסּור, ְוֹלא שֶׁ  ּמֵ י ָאז ְמׁשַ ר ּכִ ׁש ְלֶהּתֵ ּמֵ ָהִאּסּור ְמׁשַ

ר  י ַהֶהּתֵ ֵטל ְלַגּבֵ (רנ"ט ס"א ומשנה ברורה סעיף ָהִאּסּור ּבָ

קטן ט', וסימן שי"א ס"ח, ברמ"א ומשנה ברורה סעיף קטן 

  .כט)

ְקֶצה ַעל  ח ַהּמֻ ְהֶיה ֻמּנָ ּיִ ִסיס בעינן ׁשֶ ְהֶיה ּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ט) ּכְ

י ל ּבֵ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ר ּבְ תֹו ְוַעד סֹופֹו ַהֶהּתֵ ִחּלָ ָמׁשֹות ִמּתְ ְ ן ַהׁשּ

ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור  ית ּבָ ְבָלאו ֲהִכי ֹלא ַנֲעׂשֵ (פרי מגדים ּדִ
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רע"ט א"א סוף סעיף קטן י"ד, וש"ט משנה ברורה סעיף קטן 

  .י"ט)

ל  ּה ֵחֶפץ ׁשֶ לּוי ּבָ ּתָ ִית ׁשֶ ל ּבַ ל ָארֹון אֹו ׁשֶ ֶלת ׁשֶ י) ּדֶ

ר ִלְפּתֹחַ  ֲחׁשּוָבה ִהיא  ֻמְקֶצה ֻמּתָ ַעם ׁשֶ ֶלת, ִמּטַ ְוִלְסּגֹר ַהּדֶ

ּה  לּוי ּבָ ּתָ ְקֶצה ׁשֶ י ַהּמֻ ֵטָלה ְלַגּבֵ ֶלת ְוֵאין ּבְ (סימן רע"ז ַהּדֶ

  .ומשנה ברורה סק"ז)

ָעִלים  ת ֲאִפּלּו ְלַדַעת ַהּבְ ּבָ ׁשַ ְקֶצה ּבְ ח ָעָליו ַהּמֻ יא) ִאם ֻהּנַ

יחֹו אִ  ְכִרי אֹו ָקָטן ִהּנִ ּנָ גֹון ׁשֶ ְך ּכְ ק ֵמָעָליו ַאַחר ּכָ ּלֵ ם ִנְסּתַ

י ָעְלָמא  רֹו ְלכּוּלֵ (מגן אברהם ש"ח סק"נ, הגר"ז חֹוֵזר ְלֶהּתֵ

ְקֶצה ש"י, יא) ר ְלַנֲערֹו ִמן ַהּמֻ ח ָעָליו ֻמּתָ . ּוְבעֹודֹו ֻמּנָ

ר ְלַנֵער  ְך, ְוִאם ָצִריְך ִלְמקֹומֹו ְוִאי ֶאְפׁשָ ּוְלַטְלְטלֹו ַאַחר ּכָ

עֹוד ָהִאּסּור ָעָליו ָהִאּסּור ִמיָּ  ר ְלַטְלְטלֹו ּבְ (הגר"ז ד ֻמּתָ

ל ָמקֹום  שם, קצוה"ש קי"ב ח, מגן אברהם רס"ה סק"ב) ּוִמּכָ

י ָעְלָמא הּוא  (כמבואר במגן אברהם ש"ח סק"נ, ָלאו ְלכּוּלֵ

משנה ברורה רס"ה סק"ט וסו"ס ש"י, ותולדות שמואל דף 



  חלק א'
  

קפ

י ָעְלָמא קצב:) ל  ְוָהרֹוֶצה ָלֵצאת ְלכּוּלֵ ָבר ׁשֶ יח ָעָליו ּדָ ַיּנִ

ר ֶהָחׁשּוב יֹוֵתר ּוְמַטְלֵטל ַהּכֹל ַיַחד  (משנה ברורה סו"ס ֶהּתֵ

  .ש"י, ועיין לקמן יח, יט)

ל ֲחֵברֹו ֹלא ָאְמִריַנן  ָבר ֻמְקֶצה ַעל ׁשֶ יח ָאָדם ּדָ יב) ִאם ִהּנִ

ל  ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ַעל ׁשֶ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ּדְ ה ּבָ ַנֲעׂשָ ּדְ

ְעּתֹו חֲ  ּלֹא ִמּדַ , ְוֵאין נ"מ ִאם (רמ"א סימן ש"ט ס"ד)ֵברֹו ׁשֶ

יח  ּנִ ל ַהּמַ ּלֹו אֹו ׁשֶ ְקֶצה הּוא ׁשֶ   .(הגר"ז ומשנה ברורה)ַהּמֻ

ָתם ִניָחא  ן ְלטֹוַבת ֲחֵברֹו ּוִמן ַהּסְ ה ּכֵ יג) ֲאָבל ִאם ָעׂשָ

ִסיס  ה ּבָ ֶזה ַנֲעׂשָ (מגן אברהם, תו"ש, הגר"ז, ח"א, ֵלי ּבְ

  .ברורה כ"ז)משנה 

ה  ָעׂשָ ִסיס ַעל ְיֵדי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבָ ֲעׂשָ ּנַ ְוָנא ׁשֶ יד) ּוִבְכַהאי ּגַ

"ל אֹות א' ֲאִפּלּו  ין ַהּנַ ּדִ ר ְלָהֵקל ּבַ ְלטֹוַבת ֲחֵברֹו ֶאְפׁשָ

ִסיָדא  ְמקֹום ּפְ ּלֹא ּבִ   .(דה"ח, ומשנה ברורה שם)ׁשֶ

א ְלַהטּ  ִסיס ֶאּלָ ֵאינֹו ּבָ ִרי ּבְ ָלא ׁשְ ֹות ּוְלַנֵער ְוֹלא טו) ָהא ּדְ

ר  ָצִריְך ְלגּוף ֶהָחִבית ְוַהּכַ ְוָקא ּבְ קֹום ְלָמקֹום ּדַ ְלַטְלֵטל ִמּמָ
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ָיה  יק ַהּטָ ר ְוֹלא ַמְסּפִ ָצִריְך ִלְמקֹום ֶהָחִבית ְוַהּכַ ֲאָבל ּבְ

נּוי ְלַגְמֵרי,  קֹום ּפָ ְהֶיה ַהּמָ ּיִ ֲהֹלא ָצִריְך ׁשֶ ְוִנעּור ְלֶזה, ּדַ

אֹותֹו ָמקֹום, ָיכֹול ְלַטְלֵטל ְוִאם ְיַנֵער ָהֶאבֶ  ֵאר ּבְ ָ ן ִיׁשּ

ָעֶליָה ְלָמקֹום ַאֵחר    .(ש"ט ס"ה, וש"י)ֶהָחִבית ִעם ָהֶאֶבן ׁשֶ

יח  ִהּנִ ַהְינּו ׁשֶ ר ּדְ ִסיס ְלִאּסּור ּוְלֶהּתֵ ה ּבָ ֲעׂשָ ָבר ַהּנַ טז) ּדָ

ם כָּ  ח ׁשָ ִטְלטּול ְוָהָיה ֻמּנָ ר ּבְ ּתָ ָבר ַהּמֻ ם ּדָ עֹוד יֹום ּגַ ל ִמּבְ

ר ְלַטְלְטלֹו  ָמׁשֹות ִעם ָהִאּסּור ֻמּתָ ְ ין ַהׁשּ ֲאָבל  (ש"י ס"ח)ּבֵ

ָבר ָהָאסּור  ר ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמּדָ ּתָ ָבר ַהּמֻ ּדָ ְתַנאי ׁשֶ , (שם)ּבִ

ִוין ָאסּור  ֵניֶהם ׁשָ (בית מאיר, לבו"ש, ח"א, ֲאָבל ִאם ׁשְ

  .משנה ברורה ל"ג)

לוּ  יבּות ּוְגֵדָרּה ּתָ י ְלִפי אֹותֹו ָהָאָדם: ְוִאם ְוִעְנַין ַהֲחׁשִ

ר, ְוִאם ָלאו ָאסּור  ר ָחׁשּוב יֹוֵתר ֻמּתָ (מגן לדידי ַהֶהּתֵ

י"ב, משנה -אברהם, אליהו רבה, הגר"ז, ט"ז, קצוה"ש קי"ב

  .ברורה ל"ג)
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ר ִעם  ִלי ַהֶהּתֵ ירּו ְלַטְלֵטל ּכְ ִהּתִ ֶ ַמה ׁשּ יז) ְוַדע ְלָך: ּדְ

ִחים ּנָ ר ַהּמֻ ֵרָרה ַאֶחֶרת  ָהִאּסּור ְוַהֶהּתֵ ֵאין לֹו ּבְ ְוָקא ּבְ ָעָליו ּדַ

ח ָעֶליָה  ּנָ ל ַהּמֻ ד ּכָ ר לֹו ְלַנֵער ִמּיָ ִאי ֶאְפׁשָ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ

רֹוֶצה  ִלי ּוְלַטְלְטלֹו ְלָמקֹום ׁשֶ ר ְלַבד ּתֹוְך ַהּכְ ּוְלַהֲחִזיר ַהֶהּתֵ

ר לֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹות כֵּ  ְדֶאְפׁשָ ר ֲאָבל ּבִ (ש"י ן ֵלָהנֹות ֵמַהֶהּתֵ

  .ס"ח)

ֵניֶהם ָעָליו  ִלי ִעם ׁשְ ר ְלַטְלֵטל ַהּכְ ָצִריְך ִלְמקֹומֹו ֻמּתָ ְוֵכן ּבְ

ִריְך ְלָמקֹום ֶזה  ּצָ יָון ׁשֶ ר לֹו ְלַנֵער ּכֵ ִאי ֶאְפׁשָ . ֲאָבל (שם)ּדְ

אן  ת לֹו ִאם ְמַנֵער ּכָ ְחּתֹון ְוֹלא ִאְכּפַ ִלי ַהּתַ ָצִריְך ַלּכְ ּבְ

ִלי ְלַבּדֹו ָצִריְך ְלַנֵער ְוַאַחר  ְך ְמַטְלֵטל ַהּכְ . ֲאָבל (שם)ּכָ

. (משנה ברורה ש"י, ל"ו)ִאם ִיְהֶיה לֹו ֶהְפֵסד ֵאין ָצִריְך 

ר  ָצִריְך ִלְכִלי ַהֶהּתֵ ְחּתֹון)ְוֵכן ּבְ ח ַעל ַהּתַ ּנָ ר לֹו  (ַהּמֻ ְוֶאְפׁשָ

ן  ה ּכֵ   .(שם)ְלַקְחּתֹו ְלַבּדֹו ַיֲעׂשֶ

ְוָקא  ר ּדַ ִסיס ְלִאּסּור ְוֶהּתֵ ָהָיה ּבָ יר ּבְ ַתְבנּו ְלַהּתִ ּכָ ֶ חי) ַמה ׁשּ

ָהָיה ָצִריְך  ַהְינּו: א) ּבְ רּו ְלֵעיל ּדְ ְזּכְ ּנִ ֶאָחד ֵמֳאָפִנים ׁשֶ ּבְ

ה  ַמּטָ ּלְ ר ׁשֶ ִסיס)ְלַהֶהּתֵ ה ּבָ ֲעׂשָ ּנַ ִלי ׁשֶ ָצִריְך (ַהְינּו ַהּכְ , ב) אֹו ּבְ
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ַמעְ  ּלְ ר ׁשֶ ה)ָלה ְלַהֶהּתֵ ַמּטָ ּלְ ר ׁשֶ ִלי ַהֶהּתֵ ח ִעם ָהִאּסּור ַעל ּכְ ּנָ , (ַהּמֻ

  ג) אֹו ּבָצִריְך ִלְמקֹומֹו.

ּלֹא  ְקֶצה ּגּוָפא ׁשֶ ִסיַדת ַהּמֻ ּום ּפְ ׁש ַרק ִמׁשּ ֲאָבל ִאם חֹוׁשֵ

אן ֲאִפּלּו ִנעּור ְלַבד ָאסּור  ֵסד ּכָ ּלֹא ִיּפָ (מגן ִיְגְנבּום אֹו ׁשֶ

ובא במשנה ברורה י"ד, ועיין שם אברהם סימן ש"ט ס"ד, ומ

עּור בשער הציון י"ז) ּיֹוִעיל לֹו ַהּנִ ָבר ֶזה ׁשֶ ר ּדָ . ִויֻצּיַ

ְרֶאה ְלֵעין  ּנִ ָמקֹום ׁשֶ ל ּבְ ו ֻמּטָ ַעְכׁשָ גֹון ׁשֶ ֵנָבה: ּכְ ֵצל ִמּגְ ְלִהּנָ

ם ִמן ָהַעִין,  ְתַעּלֵ ּיִ ִלי ׁשֶ ּכֹל ְורֹוֶצה ְלַנֲערֹו ְוִלְכּפֹות ֲעֵליּה ּכְ

ִמים ּדֹוְלִפין ֲעֵליּה ְוכֵ  ׁשָ ַהּגְ ְכֵעין ֶזה ׁשֶ ר ּבִ ן "ֶהְפֵסד" ְיֻצּיַ

ֵצל. עּור ְוִכּסּוי ִיּנָ   ְוַעל ְיֵדי ַהּנִ

ר ֲאִפּלּו  גּופֹו ֻמּתָ ַדִים ַרק ּבְ ּיָ ֵאינֹו ְמַטְלֵטל ּבַ ל ָמקֹום ּבְ ּוִמּכָ

ְקֶצה    .(משנה ברורה ש"ט י"ד)ְלֹצֶרְך ַהּמֻ

ל ַמה שֶּׁ  ּכָ ה יט) ְוַדע ׁשֶ ֲעׂשָ ִלי ַהּנַ ִדין ּכְ ַתְבנּו ּוֵבַאְרנּו ּבְ ּכָ

ר ָהיּו  ָהִאּסּור ְוַהֶהּתֵ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ ר, ׁשֶ ִסיס ְלִאּסּור ּוְלֶהּתֵ ּבָ

ִסיס  ה ּבָ ֲעׂשָ ּנַ ְכִלי ׁשֶ ין ּבִ ָמׁשֹות, הּוא ַהּדִ ְ ין ַהׁשּ ֲעֵליּה ּבֵ
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ִדְלֵעיל אֹות י"א, ִמיהוּ  ת ּכְ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ם  ְלִאּסּור ְוֶהּתֵ ן ׁשָ ַעּיֵ

ה  ֲעׂשֶ ּנַ ה קֹולֹות ֵיׁש ּבַ ַהְרּבֵ י ּדְ ֵמי אהדדי ְלַגְמֵרי, ּפִ ָלא ּדְ ּדְ

ם ַרק ָהִאּסּור, דליתנהו  א ׁשָ ת ְלִאּסּור ְוֵליּכָ ּבָ ׁשַ ִסיס ּבְ ּבָ

ָמׁשֹות ְלִאּסּור ְלַבד  ְ ין ַהׁשּ ִסיס ּבֵ ה ּבָ ֲעׂשָ ּנַ ְכִלי ׁשֶ (עיין ּבִ

  .שם)

ּלֹא ָיבֹואּו ְלַזְלֵזל כ) ְצִריִכין ִליָזֵהר בְּ  ַנֲעִרין ׁשֶ ּמְ ֵעת ׁשֶ

ר  ִאי ֶאְפׁשָ ינֹו ּכְ ר ָאז ּדִ ת, ּוִבְדִאי ֶאְפׁשָ ּבָ ׁשַ ִאּסּור ַאֶחֶרת ּדְ ּבְ

ִלי ִנעּור, ְלֻדְגָמא:  ְלַנֵער דשרינן ְלַטְלֵטל ְלָמקֹום ַאֵחר ּבְ

ָלה ִאם ַהפֵּ  ְלּכָ תֹוְך ַהּכַ רֹות ְוֶאֶבן ּבְ ָלה ְמֵלָאה ּפֵ ְלּכָ רֹות ּכַ

ָאז  ִסים ְוַכּיֹוֵצא ּדְ ּפּוִחים ְוַאּגָ מֹו ּתַ ַנֵער ּכְ ּיְ ׁשֶ ֵאין ִנְפָסִדין ּכְ

ְך ַיֲחֹזר  ּנּו ָהֶאֶבן ְוַאַחר ּכָ ּפֹל ִמּמֶ ּיִ ַנֵער ַהּכֹל ׁשֶ ּיְ ינֹו ׁשֶ ּדִ

ְצָרְך,  קֹום ַהּנִ ָלה ִויַטְלְטֵלם ַלּמָ ְלּכָ רֹות ְלתֹוְך ַהּכַ ן ַהּפֵ ְוִיּתֵ

ה  ֲאָבל ָצִריךְ  רּו ַאַחת ֵהּנָ ּזְ ּלֹא ִיְתּפַ עּור ׁשֶ ֵעת ַהּנִ ִליָזֵהר ּבְ

תֹוְך  ט אֹוָתם ְוַלֲהִניָחם ּבְ ָאז ָאסּור ְלַלּקֵ ה ּדְ ְוַאַחת ֵהּנָ

ֹחל  ּום עּוְבָדא ּדְ ָלה ִמׁשּ ְלּכָ (כמבואר בסוף סימן של"ה, ַהּכַ
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ר  ובתו"ש סימן ש"ט, ומשנה ברורה ש"ט י"א) ּוְבִאי ֶאְפׁשָ

  .(האחרונים)ַנֵער ָאז ֹלא יְ 

ין  ָהָיה ֲעֵליּה ִאּסּור ּבֵ ְכִלי ׁשֶ ִסיס דנין ּבִ ין ּבָ כא) ּדִ

ק ָהִאּסּור  ּלֵ ָמׁשֹות ִנְסּתַ ְ ין ַהׁשּ ַאַחר ּבֵ ב ׁשֶ ָמׁשֹות ַאף ַעל ּגַ ְ ַהׁשּ

ָמׁשֹות  ְ ְורֹוֶצה ָאז ְלַטְלְטלֹו, דמיגו דאיתקצאי ְלֵבין ַהׁשּ

י יֹוָמא    .(ש"י ס"ז)איתקצאי ְלכּוּלֵ

ֵחֶפץ  ר ּדְ ִסיס ְלִאּסּור ְוֶהּתֵ ִעְנַין ּבָ דֹול ּבְ ָלל ּגָ כב) עֹוד ּכְ

ָעה  ה ְלִפי ׁשָ ּנָ ּמּוׁש ֻמְקֶצה ֹלא ֵמָהֵני ִאם ַיֲעׂשֶ ַהְמֻיָחד ְלׁשִ

גֹון ֵנר  ִמיׁש ִאּסּור ּכְ ֻיָחד ְלַתׁשְ ּמְ יָון ׁשֶ ר ּכֵ ם ְלֶהּתֵ ִסיס ּגַ ּבָ

ְדִליקּו ֲעֵליּה  ּיַ ֻיָחד ְלׁשֶ ּמְ ר ׁשֶ ן ַעל ַהּנֵ ֹלא ֵמָהֵני ִאם ִיּתֵ

הּוא  ְלֶהֶבת [ׁשֶ ַ ָבר ֶהָחׁשּוב ֵמַהׁשּ ָמׁשֹות ּדָ ְ ין ַהׁשּ ֹקֶדם ּבֵ

ין ְלִכיס (הגר"ז רע"ט ד, קצוה"ש קי"ב ו)ָהִאּסּור]  , ְוהּוא ַהּדִ

עֹוד  (בל"א בערז"ל)ַהְמֻיָחד ְלָמעֹות  ן ִמּבְ ּתֵ ּיִ ֶ ֹלא ֵמָהֵני ַמה ׁשּ

ָברִ  ָאר ּדְ עֹות יֹום ׁשְ תֹוכֹו ַהֲחׁשּוִבים יֹוֵתר ֵמַהּמָ ים ּבְ

  .(קצוה"ש קי"ב, בדה"ש אֹות ט"ו)
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קפו

א  ּנֹוׂשֵ ֶפֶרק ְמֻיָחד ּבַ י ּבְ ֶהֱאַרְכּתִ ִדיֵני ֻמְקֶצה ׁשֶ ן ּבְ כג) ַעּיֵ

ִסיס. ַעם ּבָ סֹודֹו ִמּטַ ּיְ יס ַהְמֻיָחד ְלָמעֹות" ׁשֶ   "ּכִ

N â w  
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קפז

ֶרק י"ג   ּפֶ

יֵני ֻמְקֶצה ְוִטְלטּוִלים   ּדִ

ר ְלַטְלְטָלן  ל אֹוְכִלין ָהְראּוִיין ַלֲאִכיַלת ָאָדם ֻמּתָ א) ּכָ

ָלל  ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ ת ֲאִפּלוּ ׁשֶ ּבָ ׁשַ . ַוֲאִפּלּו (סימן ש"ח סעיף ד)ּבְ

(שולחן ערוך הגר"ז עֹוְמִדין ְלהֹוִליָכן ִלְסחֹוָרה ְלָמקֹום ַאֵחר 

ֵהָמה , ֲאָבל ַמֲאַכל בְּ סימן ש"י אות ב' ומשנה ברורה שם)

ָלל  ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ ה ְועֹוף ָאסּור ׁשֶ (פרי מגדים ש"ח א"א ַחּיָ

  .סק"י)

ְלָחן ִיְנֲהגּו  ֻ ֵסֶדר ַהֲעָבַרת ֲעָצמֹות ּוֵפרּוִרין ֵמַעל ַהׁשּ ב) ּבְ

רֹות ָהְראּויֹות ְלַמֲאַכל  י ּפֵ רּוִרין ַוֲעָצמֹות ּוְקִלּפֵ ָכה: ּפֵ ּכָ

ַדיִ  ּיָ ר ְלַהֲעִביר ּבַ ֵהָמה ֻמּתָ ם, ְוִאם ֵאין ְראּוִיין ִלְבֵהָמה ּבְ

ין  ִטְלטּול ּבֵ יִצים ֲאסּוִרין ּבְ י ּבֵ י ֱאגֹוִזים ּוְקִלּפֵ גֹון ְקִלּפֵ ּכְ

א  ין ֶאּלָ גֹון ַסּכִ ָידֹו ּכְ ּבְ ָבר ַאֵחר ׁשֶ ין ַעל ְיֵדי ּדָ ָידֹו ּבֵ ּבְ

ה ְונֹוְפלֹות ֵמֲאֵליֶהן, ְוָצִריְך  ּפָ ְבָלא אֹו ַהּמַ ְמַנֵער ֶאת ַהּטַ

ְלָחן, ְוִאם ֵיׁש לְ  ֻ רֹוב ְלַהׁשּ ל ַהּקָ ר ּכָ ְכׁשָ ָמקֹום ַהּמֻ ַנֲעָרן ּבְ
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קפח

ר ְלַטְלֵטל ַעד ָמקֹום  ָעָרה ֻמּתָ ה אֹו ַהּקְ ּפָ ת ַעל ַהּמַ ּפַ

ת  ֵטלֹות ַלּפַ ִלּפֹות ּבְ ַהּקְ רֹוֶצה ּדְ (קצוה"ש סימן קי"א אות ׁשֶ

  .ד' על פי שולחן ערוך הגר"ז ואחרונים)

יח ָאז ֵאין ׁשּום  ְוַהְמַדְקֵדק ַמּנִ ר ַעל ָהֶעֶצם ּדְ ׂשָ ְקָצת ּבָ

ְקּפּוק    .(עיין משנה ברורה סעיף קטן קי"ד בשם המאירי)ּפִ

ִרים  צּוִיים ֻמּתָ ה ְועֹוף ַהּמְ א ְלַחּיָ ֵאינֹו ָראּוי ֶאּלָ ג) ַמֲאָכל ׁשֶ

ה אֹו עֹוף, ּוֵפרּוׁש ְמצּוִיים  ֵאין לֹו ַחּיָ ִטְלטּול ַאף ְלִמי ׁשֶ ּבְ

ָכְך, ְוִאם ַהְינּו שֶׁ  ָלם ּוְרִגיִלין ּבְ ֵני ָאָדם ְלַגּדְ ֶרְך ְסָתם ּבְ ּדֶ

ְוָקא ִאם  ֵאין ְמצּוִיין ָאז ּדַ ה ְועֹוף ׁשֶ א ְלַחּיָ ֵאינֹו ָראּוי ֶאּלָ

ר ְלַטְלְטלֹו  ה ְועֹוף ֻמּתָ   .(שם אות ה)ֵיׁש לֹו ֵמאֹותֹו ִמין ַחּיָ

ּלֹ ִרי ְלַטְלֵטל ׁשֶ אֹוְכִלין ׁשְ ב ּדְ ָלל ד) ַאף ַעל ּגַ א ְלֹצֶרְך ּכְ

ּלֹא  ִמים ָהעֹוְמִדין ְלָהִריַח ָאסּור ְלַטְלֵטל ׁשֶ ׂשָ ֲאָבל ִמיֵני ּבְ

ר  ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ְכִלי ׁשֶ ָלל ְוִדיָנן ּכִ (שם בבדה"ש ְלֹצֶרְך ּכְ

  .אות כ"ב)
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קפט

ת ִלְפֵני  ּבָ ׁשַ ֶדר ָאסּור ְלַטְלֵטל ּבְ ֵהִכין ַלּסֵ ה) ַמּצֹות ִמְצָוה ׁשֶ

ַסח  מגדים סימן ש"ח א"א סק"י, וגם בסימן תמ"ד (פרי ּפֶ

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)

ֵאין ִאּסּור ְלָאְכלוֹ  ָבר ׁשֶ ר  ו) ּדָ ן ֻמּתָ ׁש ָנֲהגּו ּכֵ ּיֵ ַרק ׁשֶ

ִטְלטּול  (אליהו רבה תמ"ד ג, שבה"ש מלאכת זורע, ּבְ

  .מהרש"ק שם)

מֹו ֶטֶבל  יֹומֹו ּכְ ֲהָנָאה ֲאִפּלּו ַרק ּבְ ם ּבַ ז) ַמֲאָכל ָהָאסּור ּגַ

ִטְלטּול ֲאִפּלּו  ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו ְוָאסּור ּבְ ינֹו ּכְ אֹו נֹוַלד ּדִ

(פרי מגדים מש"ז ש"ח סעיף קטן כ"ה, פֹו ּוְמקֹומֹו ְלֹצֶרְך ּגוּ 

  .הגר"ז ש"ח ט)

ֶלב ָמצּוי  ֲאִכיָלה ִאם ָנְכִרי אֹו ּכֶ ח) ַמֲאָכל ָהָאסּור ַרק ּבַ

ר ְטֵרָפה  ׂשַ גֹון ְסָתם ֵייָנם, אֹו ּבְ קֹום, ְוַגם ָראּוי ָלֶהם ּכְ ּמָ ּבַ
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קצ

ל  ָ ִרי ְלַטְלֵטל  (ְלַעּכּו"ם)ְמֻבׁשּ ני מוקצה סימן (סימן דה"ח דיׁשְ

  .א' אות ט, ותול"ש סימן צ"ט אות ב)

גֹון  ל ִמין ָהַרְך ּכְ ר ַחי ֲאִפּלּו ֹלא ִנְמַלח ֲעַדִין ׁשֶ ׂשָ ט) ּבָ

לֹו  ר ִלּטְ ָזא ֻמּתָ ֵהָמה (ש"ח סל"א)יֹוָנה ּוַבר ַאּוָ ר ּבְ ׂשַ , ֲאָבל ּבְ

ִרי  ָחק ׁשְ ַעת ַהּדְ ׁשְ (כן הכריע במשנה ברורה שם ָאסּור ַרק ּבִ

  .פלוגתת הט"ז ומגן אברהם, עיין שם)בין 

תֹוָכן  ׁש ּבְ ּיֵ ְרִעיִנין ׁשֶ ָכל ַהּגַ ְרִעיֵני ְפלֹוְיֶמע"ן ְוֵכן ּבְ י) ּגַ

ִטְלטּוָלן  (ביאור הלכה סימן ש"ח סעיף ֹאֶכל ֵיׁש ְלָהֵקל ּבְ

  .ל)

יָון  ִטְלטּול ּכֵ ִרין ּבְ ן ֻמּתָ ם ּכֵ ִסים ּגַ ּפּוִחים ְוַאּגָ ְרִעיֵני ּתַ יא) ּגַ

רְ  ִרי ׁשֶ ם ָלָאָדם ְוֶנֱאָכל ִלְפָעִמים ִעם ַהּפְ (ביאור אּוִיין ּגַ

  .הלכה שם)

ְרִעיֵני ֲעָנִבים  י ֶזה ּגַ יר ַעל ּפִ ׁש ְלַהּתִ ּיֵ ן ׁשֶ ּכֵ (תולדות ְוָכל ׁשֶ

  .שמואל סימן צ"ט אות ג)
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ִנים  ל ּפָ רֹות ִאם ְראּוִיין ַעל ּכָ ָאר ּפֵ ְרִעיֵני ׁשְ יב) ְוֵכן ּגַ

ֵהמָ  ִרי ְלַטְלְטָלן ְלַמֲאַכל ּבְ   .(ביאור הלכה שם)ה ׁשְ

ִית אֹו ֵאֶצל  ָחֵצר ִלְפֵני ַהּבַ ִית אֹו ּבֶ ּבַ ף ּבַ ָבר ְמֻטּנָ ל ּדָ יג) ּכָ

ּלֹא  יִדין ָעָליו ׁשֶ ְקּפִ ּמַ ִדיר ׁשֶ ּיֹוֵצא ְוִנְכָנס ְלתֹוָכּה ּתָ ִית ׁשֶ ַהּבַ

א  ּסֵ ית ַהּכִ ה אֹו ּבֵ ּפָ ר ְלהֹוִציָאם ָלַאׁשְ ְיֵהא ּבֹו ִטּנּוף ֻמּתָ

ָיָדיו   ., ע"ב)(שולחן ערוך הגר"ז ש"חּבְ

יֶלע"ן  א"ל ׁשִ ּדּו"ר)יד) ּבָ חֹוק ַהּכַ ים ּוְקַטּנֹות  (ׂשְ ְלִעְנַין ְקַטּנִ

ּלֹא ִלְמחֹות  ט ׁשֶ ֵ ׁשּ ָבר ִנְתּפַ (כמו שכתב הרמ"א בסימן ש"ח ּכְ

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, 

ּה  סימן ק"י י) וקצוה"ש ֵקּלּו ּבָ ּיָ לֹום ׁשֶ ל ָמקֹום ָחס ְוׁשָ ִמּכָ

ִית  תֹוְך ַהּבַ חֹוק ַוֲאִפּלּו ּבְ דֹוִלים ִלׂשְ (בט"ז שם בשם רש"ל ּגְ

דלגדולים מנהג רע הוא, ואם אישר חילי אבטליני, עכ"ל, 

וכעין זה במחצית השקל סימן ש"ח בשם רש"ל, עיין שם, 

"ב דתענית דטור שמעון יש ובבית יוסף ש"ח בשם ירושלמי פ
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קצב

אומרים שחרב על שהיו משחקין בכדור, וכן הוא במדרש רבה 

  .איכה פ"ב)

ִהְרִעיׁשּו  ֶ ְפֵרי ַאֲחרֹוִנים ַמה ׁשּ יק ֵאיֶזה ְקָטִעים ִמּסִ טו) ְוַאְעּתִ

ּנּו ִיְלְמדּו ְלִהְתַרֵחק  י ִמּמֶ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ּדּור ּבְ חֹוק ַהּכַ ִעְנַין ׂשְ ּבְ

ל ִמיֵני שְׂ  ִסְפֵרי ֹקֶדׁש ִמּכָ ת ֹקֶדׁש ּבְ ּבָ חֹוק ּוְלַבּלֹות יֹום ׁשַ

י ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵננּו:   ְלַבד, ּכִ

ְלָחן  ֻ י ַהׁשּ ַבּדֵ יִרין  (סימן ק"י אֹות ט"ז)ּבְ ּתִ ְוז"ל: ּוְלַדַעת ַהּמַ

ּדּור  חֹוק ַהּכַ ַבתׂשְ ְלִמי ּבְ רּוׁש ַהְירּוׁשַ ?, ָצִריְך לֹוַמר ּפֵ

ְדָרׁש רַ  ה ְוַהּמִ ְמעֹון?(ּבָ ָחַרב טּור ׁשִ ׁשֶ ּדּור) ּכְ חֹוק ַהּכַ ֲעוֹון ׂשְ ְלִפי  ּבַ

ים  ת ֹקֶדׁש ִיְהיּו ְמַבּלִ ּבָ ּדּור ְקִביעּות ְלׁשַ חֹוק ַהּכַ ָעׂשּו ׂשְ ׁשֶ

יִרין ֹלא  ּתִ י ֲאִפּלּו ַהּמַ חֹוק ּכִ ׂשְ דֹוׁש ּבִ ל יֹום ַהּקָ ַמן ׁשֶ ַהּזְ

ֵאין בְּ  ַאְקַראי ׁשֶ א ּבְ ירּו ֶאּלָ ַכּדּור ִאּסּור ֻמְקֶצה ֲאָבל ִהּתִ

ּוק  ִחׁשּ דֹוׁש ּבְ ה ְקִביעּות ְלהֹוִציא ְזַמן ַהּקָ ָחִליָלה ַלֲעׂשֹות ִמּזֶ

ת ֹקֶדׁש  ּבָ ְכבֹוד ׁשַ ֵטִלים ְוֵאין ְלָך ִזְלזּול ּבִ ָבִרים ּבְ ל ּדְ ׁשֶ

ת  ּבָ ְכבֹוד ׁשַ ִמיִדי ּבִ ְלזּול ַהּתְ ִביל ַהּזִ ה ְוכּו' "ּוִבׁשְ יֹוֵתר ִמּזֶ

ְמָלאָכה ִנְגַרם ָלֶהם ֹקדֶ  לּו אֹוָתּה ּבִ ּלֹא ִחּלְ י ׁשֶ ׁש ַאף ַעל ּפִ
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הֹום  ָבִרים נֹוְקִבים ְויֹוְרִדין ַעד ַהּתְ ן רח"ל", ְוַהּדְ ַהֻחְרּבָ

י ֲאִפּלּו ְלַדַעת  ל הש"ק ּכִ ָתּה ׁשֶ ָ ְלִהְתּבֹוֵנן ַעד ֵהיָכן ְקֻדׁשּ

ת ֵאין ּבוֹ  ּבָ ׁשַ ּדּור ּבְ חֹוק ַהּכַ א ִאּסּור ֻמְקֶצה  ָהאֹוְסִרין ׂשְ ֶאּלָ

ָהָיה  ְמעֹון ׁשֶ ן ְלטּור ׁשִ ְרָמה ֻחְרּבָ ָנן ְוָהֲעֵבָרה ַעל ֶזה ּגָ ִמְדַרּבָ

ָכל  ים ּבְ ּתֹוֵתי ֶלֶחם ַלֲעִנּיִ ל ּפִ ִפיפֹות ׁשֶ מֹוִציא ג' ֵמאֹות ּכְ

ְפָרִטים  ת ּבִ ּבָ ַ ָהיּו ׁשֹוְמִרים ַהׁשּ ת, ְוַגם מּוָכח ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ

ן, עכ"ל.ֲאֵחִרים ְוכוּ  א ֲעֵליֶהן ַהֻחְרּבָ ֵני ָעוֹון ֻמְקֶצה ּבָ   ' ּוִמּפְ

ְרַאת  ּיִ "ח אֹות רנ"ט ְוז"ל: ְוָכל ִמי ׁשֶ ים ִסיָמן ׁשָ ַכף ַהַחּיִ ּבְ

תֹות  ּבָ נּו ׁשַ ָאְמרּו ז"ל ֹלא ִנּתְ ָמה ׁשֶ ָניו ִיְתּבֹוֵנן ּבְ ד' ַעל ּפָ

ּתוֹ  ֶהם ּבַ א ַלֲעֹסק ּבָ ָרֵאל ֶאּלָ ן ְויֹום טֹוב ְלִיׂשְ ָרה ְוִאם ּכֵ

ר  ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ה ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּקְ יֹום ַהּקֶֹדׁש ַהּזֶ ֵאיְך ַיֲעֹזב ּבְ

ִאים ֶאת ֶנֶפׁש  ֲהָבִלים ַהְמַטּמְ ה ָזָהב, ְוַלֲעֹסק ּבַ ֹלא ַיַעְרֶכּנָ

ת ְויֹום  ּבָ ַכר ִלּמּוד ׁשַ ה עֹוֶלה ׂשְ ּמָ ה, ּוִמי יֹוֵדַע ּכַ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ

  .טֹוב יֹוֵתר ֵמֹחל, עכ"ל
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ׁשּוָבה  י יֹוֵסף סימן של"ח אֹות א' ְוז"ל: ּוָמָצאִתי ּתְ ִבְרּכֵ ּבְ

ָאסּור  ֵלָמה ְלָהַרב כמהר"ר ְיהּוָדא ָחאִמי מּוָבא ְוכּו' ׁשֶ ׁשְ

ימּו ִעּמֹו ָהַרב ֶהָחִסיד ַהְמֻפְרָסם  ת ְוִהְסּכִ ּבָ ׁשַ ֹחק ּבְ ִלׂשְ

אִויזֹון, ּומִ  ּפּוִסי ְוָהַרב מהר"ם ּגָ ים ּכַ יֶהם מוהר"ר ַחּיִ ּפִ

ם  יִדים ַיֲהלֹוכּו ִלְבזּוֵיי ּוְלַאְלטֹוֵיי ַהְפֵלא ָוֶפֶלא, ְוַהּגַ ַלּפִ

ְגדֹוֵלי  ַתב ּדִ ט ש"ע ּכָ ּפָ ן ִמׁשְ ֹחׁשֶ דֹוָלה ּבְ ֶנֶסת ַהּגְ ָהַרב ּכְ ׁשֶ

יֶהם  אי ַמֲעׂשֵ ַוּדַ ָרֵאל ּדְ ח ִלְגדֹוֵלי ִיׂשְ לּו ּבֹו ַהּנַ ָרֵאל ִנְטּפְ ִיׂשְ

אֶ  ַמִים ּדְ ם ׁשָ ּום ְלׁשֵ חֹוָרה ּוִמׁשּ ְ ֹחִלי ַהׁשּ ֲהֵוי חֹוִלים ּבְ ר ּדַ ְפׁשָ

ְרפּוָאה לאסוחי דעתייהו ולמיהדר אתלמודייהו ְוַכּיֹוֵצא 

סֹוף הרדב"ז ח"ה. ס ּבְ ׁשּוָבה ִנְדּפַ   ְוכּו', עכ"ל, ְוַהּתְ

ַכי  ַהָמְרּדְ ם עֹוד ּדְ "ל ְוכּו' ׁשָ ׁשּוָבה ַהּנַ ברדב"ז ח"ה ֵמִביא ּתְ

ם הר"ר יוֹ  ׁשֵ ֶהם הּוא ּבְ ָהעֹוֵסק ּבָ ַתב ׁשֶ ֵסף טֹוב ֶעֶלם ז"ל ּכָ

נֹו  ֻחְרּבָ ּובֹו ּוִבְנָינֹו ְועֹוֵסק ּבְ י עֹוָלם ְוִיׁשּ יח ַחּיֵ ּנִ ּמַ ִנּדּוי ׁשֶ ּבְ

ת ֹקֶדׁש, ְוָכַתב ְקָללֹות ִנְמָרצֹות  ּבָ יֹום ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

א, מּוָבא בפתה"ד אֹות  ּיָ ָכל ִמיֵני ֻקּבִ ֵחק ּבְ ד, ְוַכף ַלְמׂשַ

ים של"ח אֹות ל"ט.   ַהַחּיִ
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ף קצ"ו ָמָחא ֵמָאה עוכלי  מּוֵאל ח"ג ּדַ ּוְבתֹוְלדֹות ׁשְ

ֶזה  נּו, ְוָכַתב ּבְ ְזַמּנֵ ׁשּו ּבִ ְתַחּדְ ּנִ ּדּוִרים ׁשֶ בעוכלי ַעל ַהּכַ

אן ֹלא פליג,  ַעד ּכָ ׁשֹון: ְונ"ל ּדְ ּדּור ָאסּור ַהּלָ חֹוק ַהּכַ (ִאם ׂשְ

ר) א בְּ  אֹו ֻמּתָ חֹוק ֶאּלָ ים ָהֲעׂשּוִיין ִלׂשְ ַטּנִ ּדּוִרים ַהּקְ ַהּכַ

נּו ִמּגּוִמ"י אֹו  ְזַמּנֵ ין ּבִ עֹוׂשִ ּדּוִרים ׁשֶ ִליָלִדים, ֲאָבל ַהּכַ

ְקָרא  ֶרֶגל ַהּנִ ֶהם ּבָ ֲחִקין ּבָ ׂשַ ּמְ דֹוִלים ׁשֶ ין ַהּגְ ָאר ִמיִנים ּבֵ ְ ִמׁשּ

הֶ  ֲחִקין ּבָ ׂשַ ּמְ ים ׁשֶ ַטּנִ ין ַהּקְ א"ל, ּבֵ ף פּו"ס ּבָ ם ַעל ְיֵדי ּכַ

ָרן  ל ִעּקָ י ּכָ ִטְלטּול ּכִ י ָעְלָמא ֲאסּוִרים ּבְ ַלע ְלכּוּלֵ ַהּקֶ

דּו ָלֶהם  ר ּבָ ּנֶֹפת ֲאׁשֶ קֹום ַהּטִ ָחת ּוִמּמְ קֹור ֻמׁשְ ִכין ִמּמָ ִנְמׁשָ

ְרקּו ֵמֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות  ּפָ ַעל ׁשֶ ִלּיַ י ָלצֹון ּוְבֵני ּבְ ַאְנׁשֵ

ַמִים ְוָחְצבּו ָלהֶ  ִרים ְוַתֲאוֹות ׁשֹונֹות, ׁשָ ּבָ ם ּבֹורֹות ִנׁשְ

ֵני ָאָדם  ַעם ַהְמָצאֹות ֲחָדׁשֹות ָלצּוד ּבְ ל ּפַ ּוַמְמִציִאים ּכָ

ִלי ְמֻיָחד ְלִאּסּור  ֶצר ָהַרע ְוֵאין ְלָך ּכְ ת ַהּיֵ ֶרׁשֶ ָנתֹו ּבְ ּוָ (ּכַ

ל ִטּיּול) חֹוק ׁשֶ ה וְ  ִלׂשְ יֵמי ַהֹחל יֹוֵתר ִמּזֶ כּו' ָחמּור ֲאִפּלּו ּבִ

  עכ"ל.
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ׁשּו  ְתַחּדְ ּנִ י ׁשֶ ּמִ ל ּגֻ ּדּוִרים ׁשֶ ַהּכַ ם ּדְ ּוְכֵעין ֶזה בבדה"ש ׁשָ

ּנּו ָהרּוַח ְוחֹוְזִרין  הּו יֹוֵצא ִמּמֶ ּמּוׁש ּבְ ִ ְך ְזַמן ַהׁשּ ַאַחר ֶמׁשֶ ׁשֶ

ם. ן ׁשָ א, ַעּיֵ ּקּון ִמּנָ ּום ּתִ ָאסּור ִמׁשּ   ְונֹוְפִחין אֹותֹו ּדְ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור  ּמְ ְכִלי ׁשֶ יָנּה ּכִ ּול ּדִ טז) ְקֵדָרה ַהְמֻיֶחֶדת ְלִבׁשּ

(ביאור הלכה בשם הרשב"א, דה"ח הלכות מוקצה, בדה"ש 

ק"ח י"ג בשם פרי מגדים, ועוד דלא כקיצור שולחן ערוך 

ר סימן פ"ח ס"ח) תֹוָכּה ֻמּתָ ֲאָכל ּבְ ַהּמַ ל ְזַמן ׁשֶ . ֲאָבל ּכָ

  .יין שולחן ערוך הגר"ז ש"ח י"ב)(עְלַטְלְטָלּה 

ָכל  ִנין ְוַכּיֹוֵצא, ּדְ אֹוִפין ּבֹו ֻסְפּגָ ַמֲחַבת ׁשֶ ין ּבְ יז) ְוֵכן ַהּדִ

ֲחַבת  ר ְלַטְלֵטל ַהּמַ ֲחַבת ֻמּתָ ַהּמַ ִחין ּבְ ּנָ ּמֻ   .(עיין שם)ְזַמן ׁשֶ

ְכִלי ַעְצמֹו  יָנם ּכִ ִלים ּדִ ּסּוי ּכֵ (מנחת שבת מובא יח) ּכִ

  .)בכדה"ש ק"ח טו,

ֵלי ְמִדיָדה  ָגִדים  (מעסטע"ר)יט) ּכְ ן ִלְמִדיַדת ַהּבְ ִמיׁשָ ׁשְ ּתַ ׁשֶ

ְכִלי  יָנם ּכִ ִפיָרה, אֹו ַלֲעׂשֹות ִצּיּוִרים ְוַכּיֹוֵצא ּדִ ֵעת ַהּתְ ּבְ

ר ְלֹצֶרְך גו"מ  ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ּוֻמּתָ ּמְ (בדה"ש שם יג, ׁשֶ
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ֵדי  שערי תשובה ש"ח סק"ה) ַקּפְ ִטים ּדְ ִאים ְוַחּיָ ּנָ ל ּבַ ֲאָבל ׁשֶ

יס    .(שם)ֲעַלְייהֹו ָהֵוי ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ְוָאסּור ְלַטְלְטָלן  ּמְ ְכִלי ׁשֶ יָנן ּכִ ין ּדִ ִפּלִ כ) ּתְ

ְמרּוהּו מִ  ׁשְ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ גֹון ּבִ ן ְלֹצֶרְך ַעְצָמן ַרק ְלֹצֶרְך ּגּוָפן ּכְ

יִקין אֹו ְלֹצֶרְך ְמקֹוָמן  ּזִ (לשון הגר"ז ש"ח י"ט, והוא ַהּמַ

דעת הט"ז ג, ומגן אברהם יא, וכן כתב בסדה"ח, וברכי יוסף 

  . אורח חיים סימן ל"א)

ר ְלַטְלְטָלן  יֹון ֻמּתָ ּזָ ּלֹא ָיבֹואּו ִליֵדי ּבִ ין ׁשֶ ִפּלִ יל ַהּתְ ְלַהּצִ

עיף קטן ל"ז (הגר"ז שם, וכן כתב במנחת שבת סימן פ"ח ס

  .בשם תה"ד)

ר ְלַטְלְטָלן  ְנבּו ֻמּתָ לּו אֹו ִיּגָ ּלֹא ִיּפְ ֵדי ׁשֶ ם ּכְ (פרי מגדים ּגַ

ש"ח מש"ז סק"ג, משנה ברורה בביאור הלכה בשם ח"א, 

  .תולדות שמואל ערך תפילין)

ְסלּו ְוִאי  ּפָ ּיִ ִמים ּוִמְתָיֵרא ׁשֶ ׁשָ ּגְ ה אֹו ּבַ ַחּמָ ִחין ּבַ ּנָ ין ַהּמֻ ִפּלִ ּתְ

ּלֹא אֶ  ר ְלַטְלְטָלן ׁשֶ ן ֻמּתָ ם ּכֵ ִלי ֲעֵליֶהם ּגַ ר ִלְכּפֹות ּכְ ְפׁשָ
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ְסלּו  ִרים ִאם ִיּפָ ׁשֵ ין ּכְ יֹון ִלְתִפּלִ ּזָ ָהֵוי ּבִ סּול ּדְ ָיבֹואּו ִליֵדי ּפְ

  .(קצה"ש סימן ק"ח בבדה"ש אות ח"י)

ירּו חז"ל ַלֲהִריָמן  ָבר ִהּתִ ָבר ַעל ָהָאֶרץ, ּכְ חין ּכְ ּנָ ּמֻ ּוְכׁשֶ

  .(עירובין ר"פ המוצא תפילין, וסימן ש"א סעיף משנה ברורה)

ין  ִפּלִ ּסּוי ַהּתְ ִיְתֶלְך)כא) ּכִ ְקָרא ּבַ ין ַעְצמֹו  (ַהּנִ ְתִפּלִ יָנם ּכִ ּדִ

ין  ִפּלִ ו ֵאיָנם ַעל ַהּתְ (מנחת שבת פ"ח סעיף ַוֲאִפּלּו ַעְכׁשָ

  .קטן ל"ח)

ּלֹא ָהיּו ּבֹו  ין ׁשֶ ִפּלִ ל ּתְ ים ׁשֶ ּתִ ּיֹות ֵמעֹוָלם כב) ּבָ ְרׁשִ ּפַ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור  ּמְ ְכִלי ׁשֶ ינֹו ּכִ (תולדות שמואל סו"ס צ"ט ּדִ

  .בשם הגאון מהרש"ם, עיין שם)

ּבֹו  דֹול ׁשֶ יס ַהּגָ ר ְלהֹוִציאֹו ֵמַהּכִ ל ִמְצָוה ֻמּתָ ית ׁשֶ כג) ַטּלִ

ְקָרא "ַטלִּ  ין ַהּנִ ית ּוְתִפּלִ ּלִ בּוַע ַהּטַ ָ ל ַהׁשּ ִחין ּכָ ית ֻמּנָ

ייֶטעל"  (קונטרס אהב"ש שבסו"ס מנחת שבת, מובא ּבֵ

אְרֶטע"ל  בבדה"ש ק"ח ח"י) ין ְלהֹוִציא ַהּגָ  (ֲחגֹוָרה)ְוהּוא ַהּדִ

ייֶטעל"  ית ּבֵ ְקָרא "ַטּלִ ין ַהּנִ ִפּלִ יס ַהּתְ (קונטרס אהב"ש ִמּכִ
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קצט

ין ְלהֹוִציא  שבסו"ס, מובא בבדה"ש ק"ח ח"י) ְוהּוא ַהּדִ

אְרֶטע"ל  ין  ָרה)(ֲחגוֹ ַהּגָ ִפּלִ ְקָרא "ּתְ ין ַהּנִ ִפּלִ יס ַהּתְ ִמּכִ

ִרי  ייֶטעל" ׁשְ (השבת כהלכתה דיני מוקצה על פי האחרונים ּבֵ

קֹום  הנ"ל) יס ִמּמָ ל ַהּכִ יּהַ אֹו ְלַטְלֵטל ּכָ ֲאָבל ָאסּור ְלַהְגּבִ

ם ְלָמקֹום ְלָהֵקל ָעָליו ְלהֹוִציא ַהֲחגֹוָרה  ֻכּלָ ַעם ּדְ ם ִמּטַ (ׁשָ

ִסיִסין ִטְלטּול ַרק ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו) ּבְ ָאסּור ּבְ ין ׁשֶ ִפּלִ   .ְלַהּתְ

ֲעָוה אֹו ֵחֶלב ֲאִפּלּו ִנְדְלָקה  (ֵנר)כד) ִליְכ"ט  ל ׁשַ ֵלם ׁשֶ ׁשָ

ַלאְכּתֹו  ּמְ ִלי ׁשֶ ָעְבָרה ִנְקָרא ּכְ ת ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ֹחל אֹו ּבַ ָבר ּבְ ּכְ

ִטְלטּול ְלֹצֶרְך גו"מ ר ּבְ (שולחן ערוך הגר"ז  ְלִאּסּור ּוֻמּתָ

ש"ח סל"ג, קצוה"ח ק"ח ח, ומקורו במגן אברהם ש"ח סעיף 

. ּוָבֳאָפִנים (שערי תשובה שם)והיעב"ץ אֹוֵסר  קטן ח"י)

ֵאינֹו ָראּוי עֹוד  ִטְלטּול בכ"ע, ְוֵהן: ּבְ ִאים ֲאסּוִרין ּבְ ַהּבָ

(מנחת שבת פ"ח סעיף קטן נ' בשם זת"מ, ונז"י, ְלַהְדָלָקה 

ת זֹו . וְ ותו"ש) ּבָ ל ׁשַ לּוק בבה"ש ׁשֶ (סימן ֵכן ִאם ָהָיה ּדָ

ֵאין ג, ומגן אברהם וש"א)-ב-רע"ט ס"א ֵלם ׁשֶ . ְוֵכן ֵנר ׁשָ

ֵחֶלב  ה ּבְ ּלֹו ְמֻכּסֶ א ּכֻ ִתיָלה ְלַמְעָלה ֶאּלָ ָלל ִמן ַהּפְ יֹוֵצא ּכְ
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ר

ה  ִחּלָ ַהְבֲהבּו אֹוָתּה ּתְ ּיְ ְוֵאינֹו ָראּוי ְלַהְדִליקֹו ַעד ׁשֶ

  .סימן צ"ט אות י"א) (תולדו"ש

ר ְלַטְלְטָלם ֲאִפּלּו  ֶהם ֻמּתָ ר ִלְקרֹות ּבָ ּתָ ּמֻ כה) ְסָפִרים ׁשֶ

ָלל  ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ   .(ש"ח ס"א, הגר"ז אות יז, וש"א)ׁשֶ

כֹול  ּיָ יָון ׁשֶ ָנה ּכֵ ָ תֹות ַהׁשּ ּבְ ָכל ׁשַ ר ְלַטְלֵטל ּבְ ה ֻמּתָ כו) ְמִגּלָ

ֶהם  ֵאלִ ִלְקרֹות ּבָ ַתב ּבְ ן ּכָ ה ִסיָמן ש"ח ּוְפִרי ְמָגִדים (ּכֵ הּו ַרּבָ ּיָ

ׁשּוָבה תרצ"ג  ֲעֵרי ּתְ ם סק"י, ְוׁשַ א"א ש"ח סק"י, ומחה"ש ׁשָ

ת פ"ח,  ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ַתב ּבְ רּוָרה כ"ב, ְוֵכן ּכָ ָנה ּבְ ׁשְ ּמִ סק"ב, וכ"נ ּבַ

ּלֹא ֵהִעירּו  ע ֵהִעיר ְלֶפֶלא ׁשֶ ְפִרי ָחָדׁש, ּוְבאֹור ֶיׁשַ ָלא ּכִ נ"ד ּדְ

ין הָ  ה ּדִ ְמִגּלָ נּו ָהִיינּו ְצִריִכין ָלדּון ּבִ ְזַמּנֵ הּוג ּבִ ְכִפי ַהּנָ ַאֲחרֹוִנים ּדִ

ל  ה ּכָ ְמִגּלָ ין ּבִ ׁשִ ּמְ ּתַ ֲהֹלא ֵאין ִמׁשְ יס" ּדַ "ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ

רֶ  ֶבת ְוִנְמּכֶ ם ֶזה ִנְכּתֶ ה ּוְלׁשֵ ִגּלָ ָלל ַרק ְלֹצֶרְך ְקִריַאת ַהּמְ ָנה ּכְ ָ ת, ַהׁשּ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור (עיין לעיל בכללי  ּמְ ְכִלי ׁשֶ ינֹו ּכִ ַעם ֶזה ְלַבד ּדִ ּוִמּטַ

נּות  "כלי שמלאכתו לאסור" ותראה) ּמְ ִהְזּדַ ֲאִפּלּו ִאם רֹוֶצה ּבְ

ָלל)ִלְלֹמד ִמּתֹוָכּה  נּו ּכְ ְזַמּנֵ ַמְענּו ּבִ ּלֹא ׁשָ ֲאָבל ְלַבד ֶזה  (ׁשֶ

ְקפִּ  ּמַ ֶ ְתַלְכֵלְך נֹוָסף ֲעֵליּה ַמה ׁשּ ּלֹא ּתִ יִדין ֲעֵליּה ׁשֶ
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רא

ִקין  ָנה ּוְמַדְקּדְ ֶאְמַצע ׁשָ ְוִתְתַקְלֵקל ּוְמַיֲחִדין ָלּה ָמקֹום ּבְ

ּה,  יַע ְזַמּנָ ָבר ַרק ְלִמְצָותֹו ֵעת ִהּגִ ּלֹא ְלַטְלְטלֹו ְלׁשּום ּדָ ׁשֶ

ְמֹבאָ  מּור ּכַ יס ּגָ ר ּוְלִפי ֶזה ָהָוה ָלּה ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ

ִסיָמן ש"ח ס"א ְוָכל ָהַאֲחרֹוִנים).   ּבְ

ִטְלטּול  ר ּבְ נוּ ֻמּתָ ּלָ (פרי מגדים ש"ח, ומחצית כז) ֵזייֶגע"ר ׁשֶ

ים  השקל, משנה ברורה ושארי אחרונים) ַטּנִ ְוַדְוָקא ַהּקְ

י"ן אוה"ר [אֹו ֶהאְנ"ד אֹוֶה"ר] ֲאָבל  ּקֹוִרין ָטאׁשִ ׁשֶ

ּקֹוִרין וואְנ"ד אֹוהֶ  דֹוִלים ׁשֶ (משנה "ר ָאסּור ְלַטְלֵטל ַהּגְ

ן ברורה ש"ח, קס"ח) ִמיׁשָ ׁשְ ֶרְך ּתַ ּדֶ ייֶגעְרס ׁשֶ , ּוְבִנּדֹון ַהּזֵ

דֹוֵלי  תֹוָכּה ּגְ ח ּבְ ּנָ אֶטעִר"י ַהּמֻ ֹכַח ֶעֶלעְקְטִרי ַעל ְיֵדי ַהּבָ ּבְ

ת  ּבָ ׁשַ נּו אֹוְסִרין ִטְלטּוָלן ּבְ   .(אור השבת דף י"ב)ְזַמּנֵ

ָאסּור לִ  ַתב ׁשֶ ת כח) ּכָ ּבָ ׁשַ (עיין ש"ז סעיף י"ב, יג, ְקרֹות ּבְ

גֹון  יד) ׁש ּבֹו ּכְ ּמֵ ּתַ ּלֹא ְלִהׁשְ יד ׁשֶ ה ַמְקּפִ ִאם ֵמֵאיֶזה ִסּבָ

י ְצלֹוִחיתֹו ְוַכּיֹוֵצא ָאסּור ְלַטְלְטלֹו ֲאִפּלּו  ָלצּור ַעל ּפִ
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ֻמְקֶצה  ֲהֵרי ֵאינֹו ָראּוי ִלְכלּום, ְוִדינֹו ּכְ ְלֹצֶרְך ְמקֹומֹו ׁשֶ

  .(שולחן ערוך הגר"ז ש"ז כ"ח)ֵמֲחַמת ּגּופֹו 

ר ְלהֹוִציָאּה ִמן  (ְקֵדָרה ֵריָקִנית)כט) ֵלייִדיֶג"ע ָטא"  ֻמּתָ

ֲהֵוי  ה ּדַ ּנָ הֹוִריקּו ָהאֹוְכִלין ִמּמֶ ח ְלַאַחר ׁשֶ ְטּבָ ַהֶחֶדר ְלַהּמִ

ל ְרִעי כִּ  (ביאור הלכה ש"ח ס"ו ד"ה קדירה, ושכ"כ ְגָרף ׁשֶ

  .המאירי בשבת)

מּו"ץ ָקאְסֶטע"ן  ה)ל) ׁשְ ּפָ ִלי ָהַאׁשְ י"ר  (ּכְ עׁשִ (ָעִביט ְוַנאְכ"ט ּגֶ

ל מ"ר) הֹוִריָקן ָאסּור ְלַהֲחִזיָרן ִלְמקֹוָמן ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְלַאַחר ׁשֶ

ן ֲעַדִין ֹלא הִ  א ִאם ּכֵ ים ֶאּלָ דֹו, ַוֲאִפּלּו ִאם ְנִקּיִ יָחם ִמּיָ ּנִ

ִרי  יָחם ִאם נֹוֵתן ּבֹו ַמִים ׁשְ ִהּנִ (עיין סימן ש"ח ְלַאַחר ׁשֶ

סעיף ל"ה, ושולחן ערוך הגר"ז ע"ד, וחיי אדם קיצור שולחן 

ן ִלְבֹלַע ֹחֶמר  ערוך, וערוה"ש) ְרּכָ ּדַ ֵכִלים ׁשֶ ל ֶזה ּבְ ִמיהּו ּכָ

ּה ּוִמְתָמֵאס  ן ּבָ ּתָ אּוס ַהּנִ ֵלי ֶחֶרס, ֲאָבל ַהּמָ גֹון ּכְ יֹוֵתר, ּכְ ּבְ

ֶכת ְוַכּיֹוֵצא  ַמּתֶ מֹו ּבְ ָלאו ָהִכי ֵיׁש ְלָהֵקל ּכְ (עיין חזון איש ּבְ

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

ִטְלטּול  ַמט ַרְגָלּה ֲאסּוָרה ּבְ ׁשְ ּנִ ְפָסל ׁשֶ ּסַ ב ׁשֶ לא) ַאף ַעל ּגַ

א  ּמָ ֵזָרה ׁשֶ ל ָמקֹום ִאם  (ש"ח סעיף ט"ז)ַיֲחִזיר ָהֶרֶגל, ּגְ ִמּכָ

יק ְלָאָדם  ְפָסל ְוַיּזִ ּפֹל ַהּסַ ּתִ ֵעת ֵיׁש ָלחּוׁש ׁשֶ ָבּה ּכָ ְלִפי ַמּצָ

ם  ָ ר ְלַטְלְטלֹו ּוְלַפּנֹותֹו ִמׁשּ (ש"ח ס"ו בהג"ה, וביאור ֻמּתָ

ב  הלכה בסעיף ט"ז) ר ָאז ְלָסְמכֹו ַעל ַסְפָסל ַאֵחר ֵליׁשֵ ּוֻמּתָ

  .(ביאור הלכה שם)ָעָליו, 

ֶאָחד ִמיֵמי  ים ֲעָרבֹות, ָאסּור ְלַטְלְטָלן ּבְ לב) לּוָלב ֲהַדּסִ

ת  ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ּכֹות ׁשֶ (עיין תרנ"ח ס"ב ומשנה ברורה ג, ַחג ַהּסֻ

ֲהַדס ֲאִפּלּו ֵאינֹו נֹוֵגַע ושער הציון ב) . ְוָאסּור ְלָהִריַח ּבַ

ָידֹו  ר . ֲאָבל ֶאְתרֹוג כֵּ (תרנ"ג)ּבְ ר ְלָהִריַח ֻמּתָ ּתָ ּמֻ יָון ׁשֶ

ִטְלטּול    .(תרנ"ח ס"ב ברמ"א ומשנה ברורה סק"ה)ּבְ

ת ְלֹצֶרְך ּגּופֹו אֹו ְמקֹומֹו  ּבָ ׁשַ ר ְלַטְלְטלֹו ּבְ לג) ׁשֹוָפר ֻמּתָ

ת (ש"ח ס"ד) ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ָנה ׁשֶ ָ ֹראׁש ַהׁשּ (סימן תקפ"ח , ַוֲאִפּלוּ ּבְ

  .ט"ו)-סעיף קטן י"ד סעיף ה' במגן אברהם ומשנה ברורה
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ירֹו  ְרַקע ְורֹוֶצה ְלַהְסּתִ ח ַעל ַהּקַ ּנָ ל ֻמְקֶצה ַהּמֻ לד) ֵחֶפץ ׁשֶ

ר ְלָדֳחפֹו  ֵסד ֻמּתָ ֵנב אֹו ִיּפָ ּלֹא ִיּגָ ּוְלַהֲעִלימֹו ֵמֵעיֵני ָהָאָדם ׁשֶ

א  ּום ֶהְפֵסד ֶאּלָ ְוָקא ִמׁשּ רֹוֶצה, ְוָלאו ּדַ קֹום ׁשֶ ַרְגָליו ַלּמָ ּבְ

ין  ָרה ַאֶחֶרת הּוא ַהּדִ ָנה ּוַמּטָ ּוָ ֵיׁש לֹו ּכַ (ש"ח ס"ג, שי"א ּבְ

  .ס"ח)

ד  ְמַכּבֵ ִית ּבִ ת ַהּבַ ד ִרְצּפַ ר ְלַכּבֵ עִזי"ם)לה) ֻמּתָ ִרי  (ּבֶ ְ ַהׁשּ

ד ּבֹו  ִזיז ָאָבק ְוֵאֶפר  (עיין סימן של"ז)ְלַכּבֵ ּמֵ ב ׁשֶ ְוַאף ַעל ּגַ

ִבְכהַ  ל ִטְלטּול ֻמְקֶצה, ּדְ ׁש ׁשֶ ֶזה ֲחׁשָ ְוָנא ִמְקֵרי ֵאין ּבְ אי ּגַ

ר  ּתָ ָבר ַהּמֻ ד ְלֹצֶרְך ּדָ (עיין משנה ברורה ִטְלטּול ִמן ַהּצַ

  .של"ז, שער הציון סק"ז)

אֶלעְכ"ץ)לו) ֲעָצמֹות ּוְקִלּפֹות  ייֶנע"ר ִמיט ׁשָ ב  (ּבֵ ַאף ַעל ּגַ

ֵהָמה שריין  ִאם ְראּוִיין ְלַמֲאַכל ּבְ ּבְ ַתְבנּו ְלֵעיל ׁשֶ ְכָבר ּכָ ּדִ

ִטְלטוּ  ִלּפֹות ּבְ ְרקּו ַהּקְ יֹום טֹוב ָחמּור ְוִאם ִנְתּפָ ל, ֲאָבל ּבְ

יֹום טֹוב ֲאסּורֹות  ר ּבְ ׂשָ רֹות ַוֲעָצמֹות ִמן ַהּבָ ִמן ַהּפֵ

ָרף  ַעם הֹוָצַאת ּגְ יר ִמּטַ ְך ְלַהּתִ ּיָ ַ ׁשּ ָמקֹום ׁשֶ ִטְלטּול ְלַבד ּבְ ּבְ

ל ְרִעי    .(סימן תצ"ה משנה ברורה סעיף קטן י"ז)ׁשֶ
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יֹום טֹוב ְלֹצֶרְך ֹאֶכל ֶנֶפׁש, לז) ֻמתָּ  ר ְלַטְלֵטל ֻמְקֶצה ּבְ

ִמיׁש ּבֹו  ׁשְ ִרי, ֹלא ָהֲאִכיָלה ְוַהּתַ ְלטּול ׁשְ ֲאָבל ַרק ַהּטִ

ר ְלָהִסיר  (תק"ט משנה ברורה סקל"א) ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ֻמּתָ

ח ָהֹאֶכל  ּיּוַכל ִלּקַ ֵדי ׁשֶ י ָהאֹוְכִלין ּכְ ּבֵ ח ַעל ּגַ ּנָ ֻמְקֶצה ַהּמֻ

יֹום תק"ט ס"ז ברמ"א, ומשנה ברורה)( ר ְלַטְלֵטל ּבְ . ְוֵכן ֻמּתָ

ֶסף  עְרְז"ל, בלע"ז)-(ֶגעְלטטֹוב ַאְרַנק ּכֶ ּנּו  ּבֶ ְלהֹוִציא ִמּמֶ

ל ֲארֹון ֹאֶכל ְוַכּיֹוֵצא  ַח ׁשֶ ְפּתֵ (תקי"ח ס"ג ברמ"א ֶאת ַהּמַ

ר ַעל ְיֵדי ִטְלטּול ומשנה ברורה ְסִעיף קטן כ"ד) ֶאְפׁשָ  ְוָכל ׁשֶ

ְלַאַחר ָיד ְטֵפי ָעִדיף    .(תרל"ח ס"ב בביאור הלכה)ּכִ

ְכִלי  יָנם ּכִ ת ּדִ ּבָ ׁשַ ּבְ ב ׁשֶ לח) ֵלייְכֶטע"ר ַאף ַעל ּגַ

ר  ָאז ֻמּתָ יָון ׁשֶ יֹום טֹוב ּכֵ ל ָמקֹום ּבְ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ִמּכָ ּמְ ׁשֶ

ר, ְוֵכן  ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ְכִלי ׁשֶ ינֹו ּכִ ל ְלַהְדִליק ֵנרֹות ּדִ ּכָ

ֵלי  ל ּכְ ּול, ְוֵכן ּכָ ׁשּ ֵלי ּבִ ָאר ּכְ גֹון ְקֵדרֹות ּוׁשְ ּיֹוֵצא ּכְ ּכַ

מֹו ֶקַמח,  ל אֹו ֶלֱאפֹות, ּכְ ֵ ין ְלַבׁשּ ה, ְוֵכן אֹוְכִלין ַחּיִ ֲאִפּיָ

ין, ְועֹוד  ִגים ַחּיִ (שאלות ותשובות פא"י סימן ִקְטִנּיֹות, ּדָ
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ֵלייְכֶטעְר"ס כ"ה) ל ָמקֹום ּבְ מֹוטֹות), ּוִמּכָ ֶסף ֵיׁש  (ּפָ ל ּכֶ ׁשֶ

ַגם  ְסִביָרא ְלהּו ּדְ יֹום טֹוב ְלַהּפֹוְסִקים ּדִ ם ּבְ ק ּגַ ּפֵ ְלִהְסּתַ

יס"  ְך "ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ ּיָ ר ׁשַ ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ ּמְ ְכִלי ׁשֶ ּבִ

 .(שם)

ת ֲהֵרי ֵהם ֻמְקֶצה ְוָאסּור  ּבָ ׁשַ רוּ ִמן ָהֵעץ ּבְ ׁשְ ּנָ רֹות ׁשֶ לט) ּפֵ

יֹום טֹוב  ין ּבְ ת ְוהּוא ַהּדִ ּבָ ׁשַ (שכ"ב ס"ג, תקט"ו ְלַטְלְטָלם ּבְ

  .ס"ב, ומשנה ברורה כ"ג)

עְרְז"ל  ל ָמעֹות)מ) ּבֶ יס ׁשֶ ֵאין  (ארנק הּוא ּכִ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ

ׁשּו ּבֹו ָמעֹות ְוהּוא ָנִקי לְ  ּמְ ּתַ ִהׁשְ ל ׁשֶ ל ָמקֹום ּכָ ַגְמֵרי, ִמּכָ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ְוָאסּור  ּמְ ְכִלי ׁשֶ ינֹו ּכִ ַעם ַאַחת ּדִ ָבר ּפַ ּבֹו ּכְ

(אליהו רבה ובית ְלַטְלְטלֹו ַרק ְלֹצֶרְך ּגּופֹו אֹוֹ◌ ְמקֹומֹו 

יד מאיר, ומשנה ברורה ש"י סעיף קטן כ"ז) , ֲאָבל ִאם ַמְקּפִ

ּלֹא ְלהִ  ינֹו ׁשֶ ָבר ַרק ָמעֹות ָאז ּדִ ִכיס ֶזה ְלׁשּום ּדָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ

ם ְלֹצֶרְך  ִטְלטּול ּגַ יס, ְוָאסּור ּבְ ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ ּכְ

(מגן אברהם, פרישה, וביאור הגר"א ש"י, ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו 

  .ומשנה ברורה סעיף קטן כ"ה)
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לּוׁש ָהָראּוי לַ  ת מא) ֵאין ׁשּום ֹאֶכל ּתָ ּבָ ֲאִכיָלה ֻמְקֶצה ְלׁשַ

רֹוֶגֶרת וִצּמּוִקין  (ש"י ס"ב)ַוֲאִפּלּו עֹוְמִדים ִלְסחֹוָרה  ְלַבד ּגְ

ׁש ְוֵאין ְראּוִיין  יָחם ְלַיּבֵ ִהּנִ   .(שם)ׁשֶ

ר  ָמׁשֹות ֲאִפּלּו ָנׁשַ ְ ין ַהׁשּ ר ּבֵ ָהָיה ְמֻחּבָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ מב) ּכָ

ּום ֻמקְ  ְך ֵמַעְצמֹו ָאסּור ִמׁשּ (שכ"ב ס"ג ומגן ֶצה ַאַחר ּכָ

  .אברהם שם)

ר ֵציָדה ֲאִפּלּו  ָמׁשֹות ְמֻחּסָ ְ ין ַהׁשּ ָהָיה ּבֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ מג) ּכָ

ת ֹקֶדׁש  ּבָ ת ֵמֵאָליו ֲהֵרי ֶזה ָאסּור ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ ּבָ ִנּצֹוד ׁשַ

ּום ֻמְקֶצה  ָצדֹו ַעּכּו"ם  (שכ"ה ס"ה)ִמׁשּ ין ּבְ   .(שם)ְוהּוא ַהּדִ

ָלׁשֹו  ָרֵאל מד) ִאם ּתְ ִביל ִיׂשְ ׁשְ (ֲאִפּלּו ֹלא אֹו ָצדֹו ַעּכּו"ם ּבִ

ְך) ָתנֹו לֹו ַאַחר ּכָ ּנְ ָרֵאל ֶזה ׁשֶ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ָאז ָאסּור ַעד מֹוָצֵאי  ּבִ

ר לערב  ֲעׂשֹו, ֲאָבל ִאם ְלַעְצמֹו ֻמּתָ ּיַ ְכֵדי ׁשֶ ת ֹקֶדׁש ּבִ ּבָ ׁשַ

ד  ן ָמֵגן ַאְבָרָהם תקט"ו ס"ז ָהאֵ (שם)ִמּיָ ֲעִרין . ְוַעּיֵ יְך ְמׁשַ

ֲעׂשּו. ּיַ ְכֵדי ׁשֶ   ּבִ
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ַעְטֵנז ָאסּור ְלַטְלְטלֹו  ֶגד ׁשַ (ש"ח סעיף מ"ז ומסקנת מו) ּבֶ

ּנֹוֲהִגין  האחרונים) מֹו ׁשֶ ַעְטֵנז ּכְ ַ ק ּבֹו ִמׁשּ ּפֵ ׁש ְלִהְסּתַ ּיֵ ּוֶבֶגד ׁשֶ

ם ַעְטֵנז ּגַ ׁש ׁשַ ק ֵמֲחׁשַ ְבּדַ ּנִ ֶגד ֶצֶמר ַעד ׁשֶ  ִלְמֹנַע ִלְלּבֹׁש ּבֶ

ן ָאסּור ְוָצִריְך ִעּיּון  ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ִאְמרֹות ּכֵ ׁשְ ן ְמֹבָאר ּבִ (ּכֵ

ָלְבׁשֹו  ֵכיָון שסוכ"ס ִנְמָנִעין ִמּלְ ש"י ח"א ִסיָמן ל"ב ְוִנּמּוקֹו ּדְ

ֵמי  ַעְטֵנז ֲהֵרי ֶזה ֻמְקֶצה, ְולֹא ּדְ ׁש ׁשַ יִדין ַעל ֶזה ֵמֲחַמת ֲחׁשַ ּוַמְקּפִ

אֵ  יר ּבְ ִהּתִ ְמָנִעין ֵמֲחַמת ְלָמה ׁשֶ ּנִ ָדָבר ׁשֶ ה ִסיָמן תמ"ד ּבְ הּו ַרּבָ ִלּיָ

ְנָהג, ַמה  ֵאין ּבֹו ׁשּום ֶסֶרְך ִאּסּור ַרק ַהּמִ ם ׁשֶ אֵני ַהּתָ ׁשָ ִמְנָהג ּדְ

ִאּסּור ָחמּור,  לֹון ּבְ ָ ׁשּ ׁש ּכִ ְנָהג ֵמֲחַמת ֲחׁשַ ן ָהָכא ְקִביַעת ַהּמִ ֵאין ּכֵ ֶ ׁשּ

ֵמי ְלִנּדֹון  ם ְועֹוד ֹלא ּדְ אֹוְכִלין ְוׁשָ ם ַמְייֵרי ּבְ ׁשָ ה ּדְ הּו ַרּבָ ָהֵאִלּיָ

ִרי ְלַבד  ׁשְ ָבִרים כדקימא ָלן ְלִעְנַין ֻמְקֶצה ּדִ ָאר ּדְ ְ קיל יֹוֵתר ִמׁשּ

ָלל,  ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ ר ִטְלטּולֹו ׁשֶ רֹוָגרֹות ְוִצּמּוִקים ְוֵכן ְלִעְנַין ֶהּתֵ ִמּגְ

ם ְכִלי, ְוִסּיֵ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ ְמקֹום  ַמה ׁשּ אּוַלי ּבִ ל ָמקֹום ָצִריְך ִעּיּון ּדְ ִמּכָ ּדְ

ְמֹבָאר  יִרין ְלַטְלֵטל ּכַ ׁש ַמּתִ יַטת ַהּיֵ ָסֵפק ְיכֹוִלין ִלְסֹמְך ַעל ׁשִ

ם) ְסִעיף מ"ז ׁשָ   .ּבִ

ה ְועֹוף  ֵהָמה ַחּיָ  (סימן ש"ח סעיף ל"ט)מז) ָאסּור ְלַטְלֵטל ּבְ

לּ  ַבת ֲאֵבָדה אֹוֹ◌ ׁשִ ן ָאסּור ַוֲאִפּלּו ַלֲהׁשָ ם ּכֵ ן ּגַ ּוַח ַהּקֵ
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. ַוֲאִפּלּו (שאלות ותשובות חתם סופר אורח חיים סימן פ"ב)

ִלים  י ּכֵ ּבֵ ָהעֹוף ּפֹוֵרַח ַעל ּגַ גֹון ׁשֶ ְמקֹום ֶהְפֵסד ָאסּור ּכְ ּבִ

ְלַבד  א ַיְפִריֵחם ּבִ ֵרם ֶאּלָ ּבְ ׁשְ ּתִ ר ׁשֶ (משנה ברורה ש"ח ְוֶאְפׁשָ

  .קמ"ו)

ֲעֵלי ין ּבֹו  מח) ְלַטְלֵטל ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ גֹון עֹופֹות ׁשֶ ים ּכְ ַחּיִ

ְלָחן ָערּוְך הגר"ז ִסיָמן ש"ח ְסִעיף  ׁשֻ חֹוק ְוִטּיּול ּבְ ִלׂשְ

ת ִסיָמן פ"ח סק"י  ּבָ ָאסּור ְלַטְלְטלֹו ּוְבִמְנַחת ׁשַ ע"ח ּדְ

ן  ָראּוי ְלַהְחִמיר ּכֵ   .(עיין שם)ׁשֶ

ל ֶכת ַוֲאִפּלּו ׁשֶ ל ַמּתֶ ֶחֶלת ׁשֶ ָקּה  מט) ּגַ ר ְלַסּלְ ֵעץ ֻמּתָ

ּה  ּלֹא ִיּזֹוקּו ּבָ ֵני ָאָדם ׁשֶ ִריַסת ּבְ קֹום ּדְ (מגן אברהם ִמּמְ

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)

ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ִמאּוס  ִרי נ) ּבְ ׁשְ ָמא ָלן כר"ש ּדִ (סימן ַקּיְ

רע"ט ס"ו, וסימן ש"י ס"א, ובענין עד היכן כחא דהיתרא אם 



  חלק א'
  

רי

רק לצורך גופו ומקומו או אפילו מחמה לצל עין פרי מגדים 

  .וביאור הלכה שם)

ה  יֹום טֹוב ֵהּמָ ת אֹו ּבְ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ָבר ַהּנֹוָלד ְוִנְתַהּוָ נא) ּדָ

י ָעלְ  מּור ְלכּוּלֵ ִטְלטּול ֲאִפּלּו ֻמְקֶצה ּגָ ָמא, ַוֲאסּוִרין ּבְ

  .(סימן שכ"ב ס"א, תקי"ג ס"א)ְלֹצֶרְך ּגּוָפן ּוְמקֹוָמן 

א  עֹוד יֹום ֶאּלָ עֹוָלם ִמּבְ ָבר ּבָ ָהָיה ּכְ ִני ׁשֶ ְוֵיׁש נֹוַלד ׁשֵ

ִלים  גֹון ּכֵ ָהָיה ּכְ מֹות ׁשֶ ה ִמּכְ ּנָ ּתַ ת ְויֹום טֹוב ִנׁשְ ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ

רּו בְּ  ּבְ ׁשְ ּנִ ָבִרים ְראּוִיין ׁשֶ ְ יֹום טֹוב ְוֵאין ַהׁשּ ת אֹו ּבְ ּבָ ׁשַ

ר  ׂשָ ְרקּו ֵמַהּבָ ְתּפָ ּנִ ן ָהִראׁשֹוָנה, ְוֵכן ֲעָצמֹות ׁשֶ ִלְמַלאְכּתָ

ֶזה   (עיין ש"ח ס"ו)ּוְראּוִיין ִלְכָלִבים פליגי ַהּפֹוְסִקים ּבְ

שַׁ  יֹום טֹוב ּוְלָהֵקל ּבְ ת ְוַהְכָרַעת ַהּפֹוְסִקים ְלַהְחִמיר ּבְ ּבָ

  .(אחרונים שם ובסימן תצ"ה ס"ד)

ֵלי  גֹון ּכְ יק ּכְ כֹוִלין ְלַהּזִ ּיְ ָמקֹום ׁשֶ רּו ּבְ ּבְ ׁשְ ּנִ ִלים ׁשֶ נג) ּכֵ

ר  הֹוְלִכין ֻמּתָ ָמקֹום ׁשֶ ְלָחן אֹו ּבְ ֻ רּו ַעל ַהׁשּ ּבְ ׁשְ ּנִ ְזכּוִכית ׁשֶ
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ריא

ֶהן קּו ּבָ ּלֹא ֻיּזְ ֵדי ׁשֶ ָבִרים ּוְלַפּנֹוָתן ּכְ ְ (רמ"א  ְלַטְלֵטל ַהׁשּ

  .ש"ח ס"ו)

ְרקּו  ת ִאם ִנְתּפָ ּבָ ׁשַ ר ְלַטְלְטלֹו ּבְ ּתָ ּמֻ ִלי ׁשֶ ל ּכְ נד) ּכָ

ִלין  ת ֲהֵרי ֵאּלּו ִנּטָ ּבָ ׁשַ ין ּבְ ֹחל ּבֵ ין ִמּבְ ְלתֹוֵתיֶהן ֵמֶהן ּבֵ ּדַ

י ֵכן  ָלל ַאף ַעל ּפִ ֲאִפּלּו ֵאין ְראּוִיין ִלְמָלאָכה ַאֶחֶרת ּכְ

יָון  ִלי ֲעֵליֶהן ּכֵ ם ּכְ ִלי ׁשֵ ר ִעם ַהּכְ ְראּוִיין ֲעַדִין ְלִהְתַחּבֵ ׁשֶ

  .(סימן ש"ח ס"ח וכפי מה שכתב הפרי מגדים שם)

ׁשּו ּבֹו ֲאִפּלּו  (ֵנר)נה) ָלאְכֶטע"ר  ּמְ ּתַ ֲעַדִין ֹלא ִנׁשְ ָחָדׁש ׁשֶ

ל ָמקֹום ֻמְקֶצה הּוא  ַעם ַאַחת ִמּכָ (פרי מגדים א"א ש"ח ּפַ

תוספות שבת מד:  סק"ה, הג מהרש"ם אורח חיים רע"ט בשם

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)

גֹון קנע"ט שיסע"ל וועלגע"ר האל"ץ  ה ּכְ ֵלי ִליׁשָ נו) ּכְ

ה  ֵלי ֲאִפּיָ ל ּכְ מעה"ל זיפ"ל וועלגער ברע"ט, ְוֵכן ּכָ
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(עיין מנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן ככ"ה אות ֻמְקִצים ֵהם 

  .ה)

ן ְלִאּסּור  ַלאְכּתָ ּמְ ֵכִלים ׁשֶ יָנם ּכְ ִתיָבה ּדִ ֵלי ּכְ ל ּכְ נז) ּכָ

ְלמֹוִסים  (תפא"י בכלכלת שבת, דיני מוקצה אות י) ֲאָבל ַהּקֻ

יִדי ְקּפִ ּמַ ּלֹא ׁשֶ ׁש ׁשֶ ִמיׁש ַאֵחר ֵמֲחׁשָ ׁשְ ֶהם ּתַ ֲעׂשֹות ּבָ ן ִמּלַ

ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון  ִיְתַקְלְקלּו, ֲחמּוִרין יֹוֵתר, ְוִדיָנם ּכְ

יס    .(עיין מנחת שבת שם)ּכִ

תֹוְך ֶהָחג ֻסּכֹות ָאסּור ְלַטְלֵטל ַהּלּוָלב  ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ נח) ּבְ

ֶאֶבן  פרי מגדים ש"ח א"א י"ב  (רמ"א תרנ"ח ס"ב,ְוִדינֹו ּכְ

ת  ח"א הלכות שבת כלל ס"ו סי"ג, ותוספות שבת) ּבָ ַ ּוַבׁשּ

ים ְקלּוִעים ְלִמְצַות  ְלַאַחר ֻסּכֹות ִאם ֻיֲחדּו ַלֲעׂשֹות ַסּלִ

ָבר  ִמים ָאסּור ְלַטְלְטלֹו, ְוֵכן ִאם ֹלא ֻיֲחדּו ְלׁשּום ּדָ ׂשָ ּבְ

ֶאֶבן  ִדינֹו ּכְ   ."ה)(שאלות ותשובות שא"י סימן כּדְ

ת ִסיָמן פ"ח ְסִעיף ָקָטן  ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ק ּבְ ּפֵ נט) ְמזּוָזה ִמְסּתַ

ף קצז: מּוֵאל ּדַ ן ּתֹוְלדֹות ׁשְ ינֹו, ְוַעּיֵ   ל"ח אֹות ז' ַמה ּדִ
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ר  ֶטע"ק ָנאְד"ל ֻמּתָ ִפיְלֶק"ע אֹו ׁשְ ְקָרא ׁשְ ס) ַמַחט ַהּנִ

ִטְלטּול ְלֹצֶרְך ּגּוָפּה אֹו ְלֹצֶרְך ְמקֹוָמּה, ְוכֵ  ַמַחט ּבְ ין ּבְ ן ַהּדִ

ְקָרא נע"ה ָנאֶדע"ל    .(ש"ח סי"א)ַהְמֻיָחד ִלְתִפיָרה ַהּנִ

ִמים ֵאיָנּה ֻמְקֶצה  ׁשָ (נזר ישראל בשם תשובת סא) ֵמי ּגְ

הגאונים סימן ר משנה ברורה, ובשם זכל"א ח"א, ואף על 

גב שכתב הפרי מגדים בפת"כ דיני מוקצה אות כ"ט שאסור 

שמואל דף קצ"ז: דתשובת  בטלטול כבר כתב בתולדות

  .הגאונים מכריע הפרי מגדים, עיין שם)

ֶהן  ד ּבָ ֶאְסרּו ְלַכּבֵ ּנֶ עִזי"ם ֵמאֹוָתן ׁשֶ ְקָרא ּבֶ ֶדת ַהּנִ סב) ְמַכּבֶ

ף  ִטְלטּול  (עיין רמ"א של"ז ס"ב)ֲאִפּלּו ֶחֶדר ְמֻרּצָ ָאסּור ּבְ

עיף (מגן אברהם ואחרונים בש"ח סַרק ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו 

  .מ"ט, ותולדות שמואל שם)

ָקן  ְקָרא ֶקעְמ"ל ַהְמֻיָחד ִלְסֹרק ָהֹראׁש ְוַהּזָ סג) ַמְסֵרק ַהּנִ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור  ּמְ ְכִלי ׁשֶ ינֹו ּכִ   .(תולדות שמואל דף קצ"ח)ּדִ
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ל ֲאִפּלוּ ְלֹצֶרְך  סד) ָמעֹות ָהֵוי ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו ְוֵאין ִנּטָ

  .בית יוסף סימן ש"י, ושולחן ערוך ש"ג סכ"ב)(ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו 

ָלל ַרק  ְקָרא ֶמעֶדעִצי"ן ֵאין ְלַטְלֵטל ּכְ רּופֹות ַהּנִ סה) ּתְ

  .(מנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן ט"ז)ְלֹצֶרְך ַהחֹוֶלה 

ין  רֹות ִאם ָהיּו ּבֵ ָעֶליָה ַהּנֵ ְלָחן ׁשֶ ֻ ַעל ַהׁשּ ה ׁשֶ סו) ַמּפָ

ְלָחן דְּ  ֻ ָמׁשֹות ַעל ַהׁשּ ְ ִרין ַהֲחׁשּוִבין יֹוֵתר ַהׁשּ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ

ה ֻמְקֶצה, ֲאָבל ֲאִפּלּו ֹלא ָהָיה  ּפָ ֵאין ַהּמַ אי ּדְ רֹות ַוּדַ ֵמַהּנֵ

נֹוָרה  ִסיס ַלּמְ ה ּבָ ּפָ ה ַהּמַ ל ָמקֹום ֹלא ַנֲעׂשֶ (עיין היטב ִמּכָ

שולחן ערוך הגר"ז רי סימן ש"ט, וכן כתב במשנה ברורה 

ְוֵיׁש  בית מאיר ומסיק להקל)שעה"צ אות כ"ד בשם מו"ק ו

רֹות  ָעֶליָה עֹוֶמֶדת ַהּנֵ ה ׁשֶ ּפָ ִנים ַהּמַ ל ּפָ ַמְחִמיִרין ַעל ּכָ

(פרי מגדים ודרך החיים, אבל דעת הלבו"ש יחידאה היא 

 .ולית דחש לה במוקצה דרבנן)

ן  ם ּכֵ ר ּגַ ר ֵליֵלְך ּבֹו ֻמּתָ ֻמּתָ יָון ּדְ ר ּכֵ ל ִחּגֵ ל ׁשֶ סז) ַמּקֵ

ים ָצִריְך ִעּיּון  ָאר ֲאָנׁשִ ל ׁשְ ִטְלטּול ְלָכל ָאָדם, ֲאָבל ׁשֶ ּבְ
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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)

כֹות שֶׁ  (שיגע"ל)סח) ַמְרָאה  ל ַמּתָ ִהיא ֲחִריָפה ָאסּור ׁשֶ

ִטְלטּול ֲאסּוָרה  ת, ְוַגם ּבְ ּבָ ׁשַ ּה ּבְ ל ּבָ ּכֵ (תולדות ְלִהְסּתַ

  .שמואל דף קצח:)

יָון  יס ּכֵ סט) שריי"ב אי"ר ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ

ְוָקא ִלְכִתיָבה, ָמֵגן ַאְבָרָהם  ׁש ּבֹו ּדַ ּמֵ ּתַ יִדין ְלִהׁשְ ְקּפִ ּמַ ׁשֶ

יד קיל ִסיָמן צ"ח סק"י, ּומִ  ֵאינֹו ַמְקּפִ   .(אחרונים)י ׁשֶ

ם)ע) ַלייֶטע"ר  חּוץ ָאסּור  (ֻסּלָ ין ּבֹו ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ דֹול ׁשֶ ּגָ

עֹוֵמד  אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ קֹום ְלָמקֹום, ֲאָבל ּבְ ְלַטְלְטלֹו ִמּמָ

ר ַלֲעלֹות ְוֵליֵרד ּבֹו  ְפִנים  (ש"ח י"ט)ֻמּתָ עֹוֵמד ּבִ ֲאָבל ּבְ

קֹום ְלָמקֹום  ִרי ְלַטְלְטלֹו ִמּמָ ִית ׁשְ (תולדות שמואל ַהּבַ

  .קצט:)

ִטְלטּול  ִרים ְוַכּיֹוֵצא ָאסּור ּבְ ֶות ִלְזבּוִבים ַעְכּבָ עא) ַסם ַהּמָ

  .(עיקרי דינים סימן י"ד אות כ"ט)
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ע"ן ֶמעֶסעְר"ל  יס)עב) ָטאׁשֶ ין ּכִ ִכיל ַלַהב  (ַסּכִ ֶאָחד ַהּמֵ

ֻיָחִדין ִלְדָבִרים  ּמְ ים ׁשֶ ן ְלָהִבים ְקַטּנִ ם ּכֵ ּה ּגַ דֹול ְוֵיׁש ּבָ ּגָ

ּקּון ֻקְלמֹוס  ְרַנִים ּתִ גֹון ַלֲחִתיַכת ִצּפָ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ָהֲאסּוִרים ּבְ

ֵליי ְקָרא ּבְ ְך: ִאם ַלַהב -ַהּנִ ינֹו ּכָ ֶפעֶדער, ְוַכּיֹוֵצא, ּדִ

דֹול ָחׁשּוב לֹו יֹוֵתר ֵמַהקְּ  ים ַהּגָ י ֹרב ַטּנִ הּוא ַעל ּפִ מֹו ׁשֶ (ּכְ

נּו) ְזַמּנֵ ר  ּבִ ה ָצְרֵכי ֶהּתֵ דֹול עֹוׂשֶ ַהב ַהּגָ הּוג)ּוַבּלַ ּנָ ר  (ּכַ ָאז ֻמּתָ

ְקּפּוק  ִלי ּפִ ין ּבְ ּכִ ִסיָמן ְלַטְלֵטל ַהּסַ ּבְ ׁש ְלִדין ָנָדן ׁשֶ ְדֵמי ַמּמָ (ּדִ

ָהִבי ש"ח ס"א) ָיָדיו ַהּלְ ים ֲאָבל ָאסּור ְלַטְלֵטל ּבְ ַטּנִ ם ַהּקְ

ֶהם  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִאם רֹוֶצה ְלִהׁשְ ִאם ְמֻיָחִדין ְלִאּסּור ַרק ּבְ ּבֹו ּבְ ׁשֶ

הּו ֹחֶמר ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ְלֹצֶרְך ּגּוָפן אֹו ְמקֹוָמן  (ְוֵאין ּבְ

ֵאין ְמֻיָחדִ  ין ׁשֶ ִמיׁשִ ׁשְ ָאר ּתַ ֶהם ׁשְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ יד ִמּלְ ֵאין ַמְקּפִ יס, ּדְ ין ּכִ

(שאלות ותשובות פאר ישרים אורח חיים סימן כ"א,  ָלּה)

  .ומנחת שבת סימן פ"ח ס"ק מגן אברהם)

יָלה, ִאם ֵאין  ין ִמיָלה ְלַטְלְטלֹו ְלַאַחר ַהּמִ ִעְנַין ַסּכִ עג) ּבְ

אן  ק ְמֹאד ְוַעד ּכָ רֹו ְמֻפְקּפָ ת ֶהּתֵ ּבָ אֹותֹו ׁשַ לֹו עֹוד ִמיָלה ּבְ

ה ַיְזִמין שֶׁ  ִלי ְלַכְתִחּלָ תֹוְך ּכְ ין ּבְ ּכִ יח ַאַחר ַהִחּתּוְך ַהּסַ ּנִ ּיַ
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ל  ין ׁשֶ ּכִ ִרין ַהַחׁשּוִבין יֹוֵתר ִמּסַ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ם ּדְ ׁש ׁשָ ּיֵ ׁשֶ

ִלי ִעם  ְך ַהּכְ ִמיָלה ְוַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלַטְלֵטל ַאַחר ּכָ

ן שָׁ  ִסיָמן ש"ח ס"א, ּוְבִסיָמן ש"י ַעּיֵ ְמֹבָאר ּבְ ין ּכַ ּכִ ם ַהּסַ

דֹו ַעל  (שאלות ותשובות מהרש"ג) יחֹו ִמּיָ ּוְבִדיֲעַבד ִאם ִהּנִ

ֵנב ֵיׁש ְלָהֵקל ְלָלְקחֹו ּוְלַהְצִניעֹו  ּלֹא ִיּגָ ׁש ׁשֶ א ְוחֹוׁשֵ ּסֵ ַהּכִ

(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 

  ."ש דף קצ"ט:)דברים, תולדו

דֹו  ין ִמּיָ ּכִ ל ַהּסַ ַקּבֵ ּיְ ְזִמין ָאָדם ׁשֶ ּיַ ה ׁשֶ עֹוד ֵעָצה אְלַכְתִחּלָ

ְצִניֶעּנּו  ּיַ דֹו ַעד ׁשֶ יחֹו ִמּיָ ְגַמר ַהִחּתּוְך ְואֹותֹו ָאָדם ֹלא ַיּנִ ּבִ

ְמקֹומֹו ָהָראּוי  ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבִ ׁשְ ַתב ּבִ ם, ְוֵכן ּכָ ה ׁשָ הּו ַרּבָ (ֵאִלּיָ

ב  ם, ְוָתַמְך ְיסֹודֹו ַעל החכ"ש רי ִסיָמן ש"ח, ְוַאף ַעל ּגַ פא"י ׁשָ

ֲעֵרי  ׁשַ ְמֹבָאר ּבְ יס ּכַ ֵאינֹו ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ ְוָקא ּבְ ם ּדַ ׁשָ ּדְ

ְמקֹום ֶהְפֵסד ֵמֵקל הגר"ז, ּוְכָדִאים ִלְסֹמְך  ל ָמקֹום ּבִ ׁשּוָבה ִמּכָ ּתְ

נָ  ַרּבָ ֻמְקֶצה ּדְ ּלֹא ַיְפִסידּו ֲעֵליֶהם ּבְ אֹוַרְיָתא ׁשֶ ְמקֹום ִמְצָוה ּדְ ן ּבִ
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ה,  ם ְלַכְתִחּלָ ה ּפֹוְסִקים ּגַ ין ַהְרּבֵ ִקּלִ ּמְ ֶ ֵצרּוף ַמה ׁשּ י ִמְצָוה ּבְ עֹוׂשֵ

ם) ן ׁשָ   .ַעּיֵ

ל  ַמט ֶאָחד ֵמַרְגֶליָה ִמּכָ ׁשְ ּנִ עְנֶקע"ל ׁשֶ אְנ"ק אֹו ּבֶ עד) ּבָ

ִים אֹו יֹוֵתר ָאסּור לְ  ּתַ ן ׁשְ ּכֵ ַטְלְטָלּה ְוַלֲהִניָחּה ַעל ַסְפָסל ׁשֶ

ְך  ָבר ּכָ ב ָעֶליָה ּכְ ן ָיׁשַ א ִאם ּכֵ ב ָעֶליָה ֶאּלָ ַאֶחֶרת ְוֵליׁשֵ

ת  ּבָ ַעם ַאַחת ֹקֶדם ׁשַ ל (מגן אברהם ש"ח סט"ז)ּפַ , ּוִמּכָ

ִאים: ֳאָפִנים ַהּבָ ר ּבָ   ָמקֹום ֵיׁש ֶהּתֵ

ר ָהֶרֶגל אֹו ֶנֱאַבד  ּבַ ברורה סעיף (ט"ז, ומשנה א) ִאם ִנׁשְ

  .קטן ס"ט)

תֹוְך  ֵאין ּתֹוְקִעין ָהֶרֶגל ּבְ ֹאֶפן ׁשֶ ה ּבְ ב) ִאם ָהֶרֶגל ַנֲעׂשָ

ָאר ֹאֶפן  ׁשְ ר ָלּה ּבִ א ְמֻחּבָ ּסֵ ַהּכִ א ׁשֶ (בשאלות חֹור ֶאּלָ

  .ותשובות פא"י סימן ל' על פי משנה ברורה הלזה)

ִחין בחרן  ָהֶרֶגל ֻמּנָ ְסאֹות ׁשֶ ֶרְך אֹוָתן ּכִ ִרְפיֹון ג) ִאם ּדֶ ּבְ

ין (מגן אברהם, ומשנה ברורה בביאור הלכה שם) , ְוֵיׁש ְמִקּלִ
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ן  ְרּכֹו ּכֵ (מגן אברהם שם ועיין ֲאִפּלּו ִאם ַרק ָאָדם ֶזה ּדַ

  .ביאור הלכה)

קֹום  ִלי ְלִהְצָטֵרְך ְלַטְלְטָלּה ִמּמָ ְמקֹוָמּה ּבְ ב ָעֶליָה ּבִ ד) ֵליׁשֵ

ִרי  ן ׁשְ ם ּכֵ , , ומשנה ברורה סק"ע)(אליהו רבהְלָמקֹום ּגַ

  .(פא"י שם)

ׁש  ּיֵ דֹוָלה ְלָכל ִמיֵני ֲחָפִצים ׁשֶ ה ּגְ ִדין ֶזה ָנְפָקא ִמיּנָ ְוַדע ּדְ

ֶזה ְוֵכן  יָנם ּכָ ם ּדִ ּלָ ְלָחנֹות, ְוַכּיֹוֵצא ּכֻ מֹו ׁשֻ ָלֶהם ַרְגַלִים ּכְ

ֶהם ְלִתּקּון ָהֲאסּוָרה, ָאסּור  ׁש ָלחּוׁש ּבָ ּיֵ ִלים ׁשֶ ל ּכֵ ּכָ

ִטלְ    .(קצה"ש בבדה"ש סימן ק"ט אות י)טּול ּבְ

ִטְלטּול  ִרין ּבְ ר ִלְקרֹוָתן ֻמּתָ ּתָ ּמֻ ל ִמיֵני ִסְפֵרי ֹקֶדׁש ׁשֶ עה) ּכָ

ָלל  ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ   .(ש"ח סעיף ג)ֲאִפּלּו ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ה ּבְ ר ְלַטְלֵטל ְמִגּלָ (שערי תשובה סימן ש"ח עו) ֻמּתָ

גדים, בגדי ישע, בשם אליהו רבה, מחה"ש שם סק"י, פרי מ

חסדי דוד, מטה יהודה, ומשנה ברורה תרפ"ח דלא כפרי 

  .חדש)
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ְקָרא ַטיי"ג ָהֵוי ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּוָפּה ַוֲאסּוָרה  ה ַהּנִ עז) ִעּסָ

(שולחן ערוך הגר"ז סימן ש"ח ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו 

  .סעיף ח)

ֶלעֶטע"ר)עח) ַטיי"ע ֶזעְק"ל  ִטְלטּול ֲאִפּלּו ֲאסוּ  (אֹו ּבְ ִרין ּבְ

 (מנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן כ"א)ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו 

ִלי  ִרי ְלַטְלֵטל ַהּכְ עְנץ ׁשְ ְכִלי ַיַחד ִעם ַהּסֶ ִחין ּבִ ּנָ ֲאָבל ַהּמֻ

  .(תולדות שמואל דף ר)

ה ְלַהְבִריַח  ֲעׂשָ ִלי ֵעץ ַהּנַ ע"ר ְוהּוא ּכְ עט) ְפִליֶגע"ן ְטֵרייּבֶ

ת  ּבָ ׁשַ ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ים ֻמּתָ בּוִבים ְוַיּתּוׁשִ  (ש"ח סכ"ג)ַהּזְ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור  ּמְ ְכִלי ׁשֶ ינֹו ּכִ ה ְלָהְרָגם ּדִ ֲעׂשָ (ספר ֲאָבל ַהּנַ

  .שבתות ליש דף מ)

ה ַהְמיֻ  ִרי פ) ַמּטֶ ינֹוקֹות ׁשְ ם ַהּתִ ָחד ְלַהּכֹות אֹו ְלַאּיֵ

ִטְלטּול    .(תולדו"ש שם)ּבְ

ָרא"ז,  ב)פא) ּגְ ִטְלטּול  (ֶעׂשֶ (מגן אברהם שי"ב סק"ו, ָאסּור ּבְ

ֵעת  פרי מגדים שם, וט"ז של"ו סק"ד) ּוְצִריִכין ִליָזֵהר ּבְ
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אִ  ּבָ ְפָרט ׁשֶ ֶהן ּבִ ע ּבָ ּלֹא ִיּגַ יָבה ֲעֵליֶהן ׁשֶ ְך ַהְיׁשִ ין ַאַחר ּכָ

ִבים  ת ֲעׂשָ ִליׁשַ ַעל  (תולדות שמואל דף ר:)ִליֵדי ּתְ ם ׁשֶ ּגַ ׁשַ ּבְ

ִלי חֹוֵצץ ַאֵחר  ב ַעל ָהֲאָדָמה ּבְ ִלים ֵאין ֵליׁשֵ י ַהְמֻקּבָ ּפִ

  .(עיין שערי תשובה הלכות ט"ב)

ָאסּור  ְתבּו ַהּפֹוְסִקים ׁשֶ ּכָ ֶ פב) ַצייטּוְנֶגע"ן, ְלִפי ַמה ׁשּ

ת ִלְקרֹות ַציי ּבָ ׁשַ (באר היטב ש"ז סעיף קטן טּוְנֶגע"ן, ּבְ

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, 

ִטְלטּול  תולדות שמואל דף ר) ם ּבְ (תפא"י שם, ֲאסּוִרין ּגַ

שמואל שם, פאר ישרים שם, ועיין בתולדות שמואל תולדות 

שם דכל היתרו של השבות יעקב לא שייך רק בעת מלחמה 

  .וגם בכהאי גוונא לא שייך בזמן הזה, עיין שם)

ָעְלָמא קֹורֹות  ִמיֵלי ּדְ ם ּבְ ּוְבִעְנְיֵני ִעּתֹוֵני ַהֲחֵרִדים ִאם ֻרּבָ

ְכָלל)(ְוַגם רעקלאמע"ן אדווערטייזמענט"ּוְמֹאָרעֹות  ָאז  ס ּבִ

ָאסּור ִלְקרֹוָתן  "ל ׁשֶ ּפֹוְסִקים ַהּנַ ִפי ַהְמֹבָאר ּבַ יָנם ּכְ ּדִ
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ֹאֶרְך) ְלָחן ִסיָמן ק"ז בדה"ש מ"ג ּבְ ֻ י ַהׁשּ ִדְבֵריֶהם ּוְבַבּדֵ ְמֹבָאר ּבְ  (ּכַ

ּבּור ְוִחּזּוק ִעְנְיֵני  י ַהּצִ ַחּיֵ ת ּבְ ִעְנְיֵני ַהּדָ ֲעׂשּו ּבְ ַוֲאִפּלּו ַהּנַ

ְקִריָאָתן ַהֲחֵרדִ  ק ּבִ ּפֵ   .(בדה"ש שם)ים ֵיׁש ְלִהְסּתַ

ִבי"ׁש)פג) ָאסּור ִלְנֹגַע שינוועבעכט"ס  ַוֲהָוה  (קּוֵרי ַעּכָ

(מנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן מ"ז ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו 

  .בשם תהילה לדוד)

ין)פד) שאלעכט"ס  יָנם ְלֵעיל אֹות ב). (ְקִליּפִ ן ּדִ   ַעּיֵ

ְקָרִאין ָאֶמעִריָקאֶנער פה) שאלעכט"ס שֶׁ  ל ָהֱאגֹוִזים ַהּנִ

ְפָרט  ֶזה ּבִ ִלים ּבְ ה ִנְכׁשָ ִטְלטּול ְוַהְרּבֵ ִניְסֶלע"ְך ֲאסּוִרין ּבְ

ָכר  ּתֹות ַיִין ְוׁשֵ ּקֹוְבִעין ִלׁשְ ֲאֵסַפת ֲחֵבִרים וכיוצ"ב ׁשֶ ּבַ

ְלָחן ִמי ֻ ּתֹות נֹוְתִנין ַעל ַהׁשּ ֵאִבים ִלׁשְ ְהיּו ּתְ ּיִ ֵני ּוְכֵדי ׁשֶ

י  ִלּפֹוֵתיֶהם, ְוַעל ּפִ ְלָחן ָמֵלא ִמּקְ ֻ ַהׁשּ ה ַעד ׁשֶ ֱאגֹוִזים ַהְרּבֵ

ּנֹות  יחֹות ׁשֹונֹות ּוְמׁשֻ ׂשִ ִטין ּבְ ִבין ּוְמַפְטּפְ ֹרב יֹוׁשְ

ֵהם ֻמְקֶצה  ם ַעל ֵלב ׁשֶ ִלּפֹות ְוֵאין ׂשָ ַהּקְ ין ּבְ ְמׁשִ ּוְמַמׁשְ

ִלין ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך גּ  מּור ְוֵאין ִנּטָ ְמֹבָאר ּגָ ּופֹו ּוְמקֹומֹו ּכַ
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ה ִאּסּוִרים,  ה, ּוָבִאים ָאז ְלַכּמָ הּו ַרּבָ ברס"י ש"ח, ּוְבֵאִלּיָ

ב ֵלִצים  ת מֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ֵטָלה ַוֲאסּוָרה ּבְ יָחה ּבְ ִטְלטּול ֻמְקֶצה ׂשִ

ֵני  ּטּול ּתֹוָרה, ָלׁשֹון ָהַרע, ֵלָצנּות, ְרִכילּות, ִלּבּון ּפְ ּבִ

הֹוָרַאת ַהִחיָד"א ֲחֵברֹו, ְועֹוד, ְוהַ  ִקים נֹוֲהִגין ּכְ ְמַדְקּדְ

ַלִים  ַתב במח"ב ִסיָמן רפ"ז ְוז"ל: ּוַמה ּטֹוב ִמְנַהג ְירּוׁשָ ּכָ ׁשֶ

ן הּוא  ְהֶיה ִלְכבֹוד ָחָתן אֹו ֲאִבי ַהּבֵ ּקֶֹרת ּתִ תובב"א, ִאם ּבִ

ם.  ן ׁשָ ְוָקא, ַעּיֵ ִניָסה ִויִציָאה ּדַ מֹו ֶרַגע ּכְ (עיין מסגרת ּכְ

חן ותולדות שמואל דף ר"א, וספר הנדפס מחדש השול

  ."שבתותי תשמורו" דיני מוקצה אות ר"ו)

ִטְלטּול  (ֶקַמח)פו) ֶמעה"ל  ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו ְוָאסּור ּבְ

(שולחן ערוך הגר"ז סימן ש"ח ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו 

  .ט, ומנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן ר"א)-סעי ח

ין  ֶגד ּבֵ ְפַסק ֵמַהּבֶ ּנִ ְקָרא ָהא"ק ׁשֶ פז) ְקֶנע"ל אֹו ֶקֶרס ַהּנִ

ר ְלַטְלְטלֹו  ֹחל ֻמּתָ ין ּבְ ת ּבֵ ּבָ   .(מנחת שבת סימן פ"ח סק"ב)ׁשַ
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רכד

יְר"ם -פח) ֶרעֶגע"ן ֶרעֶל"ע בלע"ז)ׁשִ ר ְלַטְלְטלֹו  (ַאְמּבְ ֻמּתָ

יקָ  (מנחת שבת שם סק"ז)ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו  ָרה ֲאָבל ּבִ

ּלֹא  ִמיׁש ַאֶחֶרת ׁשֶ ׁשְ ׁש ּבֹו ּתַ ּמֵ ּתַ ּלֹא ְלִהׁשְ יד ָעֶליָה ׁשֶ ְקּפִ ּמַ ׁשֶ

ם ְלֹצֶרְך ּגּופֹו  ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ח"כ ְוָאסּור ּגַ ינֹו ּכְ ִיְתַקְלֵקל ּדִ

  .(שבת"ת שם)ּוְמקֹומֹו, 

ָנה  (ֶחְמָאה)פט) ֶוֶטע"ר  ֶרְך ְלָאְכָלן ְלַבּדָ ֵאין ַהּדֶ ְוַכּיֹוֵצא ׁשֶ

ְלְטִלין רַ  ּטַ ּמִ אֹוְכִלין ׁשֶ יָנם ּכְ ל ָמקֹום ּדִ ת ִמּכָ ת ַהּפַ ק ְלַלּפֵ

ָלל  ּלֹא ְלֹצֶרְך ּכְ   .(שם)ֲאִפּלּו ׁשֶ

ַני"י  ֶלג)צ) ׁשְ ִטְלטּול  (ׁשֶ ר ּבְ ֹחל ֻמּתָ ת אֹו ּבְ ּבָ ׁשַ ַרד ּבְ ּיָ ׁשֶ

ק  (נז"י בשם תשובת הגאונים וזכל"א) ּלֹא ְלַרּסֵ ֵהר ׁשֶ ֲאָבל ִיּזָ

ֶלג ֶ ין ָיָדיו ַהׁשּ (סימן ש"כ סעיף י"א, ועיין , ְוֹלא ִיְדֲחֵקם ּבֵ

  .ביאור הלכה שם)

חּום ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך  ת ִמחּוץ ַלּתְ ּבָ ׁשַ הּוָבא ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ צא) ּכָ

ָלׁשּוָה  דּו אֹותֹו אֹו ּתְ ּצָ ׁש ׁשֶ ָרֵאל ֶזה ִאם ֵאין ּבֹו ֲחׁשָ ִיׂשְ
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הּוָבא  ָרֵאל ׁשֶ ִטְלטּול ֲאִפּלּו ְלִיׂשְ ר ּבְ ת ֻמּתָ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ֵמַהְמֻחּבָ

ִבילֹו  ׁשְ   .(שכ"ה ס"ח)ּבִ

ְלתֹוֵתיֶהן  ם ּדַ יס ּגַ ְקִצים ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ ִלים ַהּמֻ צב) ּכֵ

ב  ִלי, ַאף ַעל ּגַ גּוף ַהּכְ ִטְלטּול ּכְ ְרקּו ֲאסּורֹות ּבְ ְתּפָ ּנִ ׁשֶ

יד ֵאינֹו ַמְקּפִ ֶלת  ׁשֶ (קצוה"ש סימן ק"ט בבדה"ש אות ַעל ַהּדֶ

  .ח)

ְלתֹוֵתיֶהן  ְרקּו ּדַ ְתּפָ ּנִ ֵכִלים ׁשֶ צג) ּוְכמֹו ֵכן ְצִריִכין ֵליַדע ּדְ

ָנֵקל  ִטְלטּול  (ֲאָבל ֲאסּוָרה)ּוְראּוִיין ְלַהֲחִזיָרן ּבְ ֲאסּוִרין ּבְ ּדַ

י ֵעיַנִים (קצוה"ש סימן ק"ט בדה"ש י) ּתֵ  ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ּבָ

ה ְוֵיׁש ַהּבֶֹרג  (בריל"ל) ּנָ ַמט ָיד ִמּמֶ ׁשְ ּנִ ְרׁשּותֹו  (שרוי"ף)ׁשֶ ּבִ

ָנֵקל ְלַהֲחִזירֹו  ּבְ ֶזה ׁשֶ ִאם הּוא שרוי"ף ּכָ ָאסּור ְלַטְלְטלֹו ּבְ

ָדה (שאלות ותשובות פא"י סימן ל"א) עִזי"ם). ְוֵכן ְמַכּבְ  (ּבֶ

נִּ  ְרקּו ַהֲחָלִקים, אֹו ְקָלאְמֶק"ע ׁשֶ ְתּפָ ּנִ אן ׁשֶ ֵרק ְוֵיׁש ּכָ ְתּפָ

א ַיֲחִזיֵרם  ּמָ ִטְלטּול ׁשֶ   .(שם)ַהֲחָלִקים ֲאסּוִרין ּבְ
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רכו

יק ְלָאָדם  ֵעת ֲעלּוָלה ְלַהּזִ ּכָ ִלי ׁשֶ ֵרק ּכְ צד) ֲאָבל ִאם ִנְתּפָ

ר ְלַטְלְטָלּה ְלַפּנֹותֹו.   ֻמּתָ

N â w  
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ֶרק י"ד   ּפֶ

ֶגד ּבֶ פּור ּבַ יס ַהּתָ   ּכִ

ֵאת  ֶיֶתר ׂשְ י ּבְ ַאְרּתִ ִכיַח ְוָרִגיל)(ּבֵ הּוא ׁשָ יָון ׁשֶ    ִמְקצֹוַע זֹו ּכֵ

ן  ְמֻכּוָ יח ָמעֹות ּבִ ְבֵרי א) ִהּנִ ְצרֹורֹות, ׁשִ ָאר ֻמְקֶצה ּכִ (אֹו ׁשְ

ֶגד  ֵעִצים, ְוַכּיֹוֵצא) ל ַהּבֶ יס ׁשֶ ּכִ עֶנע בל"א)ּבַ יס  (ֶקעׁשֶ ִאם ַהּכִ

ֶגד  ּבֶ פּור ְלָאְרּכֹו ּבַ יס ֵאינֹו ּתָ ַהּכִ רּוׁש ּדְ הּוא ֵחֶלק ִנְפָרד (ּפֵ

ֶגד) ב  ֵמַהּבֶ לּוי, ַאף ַעל ּגַ פּור ְוֻכּלֹו ּתָ יו ְלַבּדֹו ּתָ א ּפִ ֶאּלָ

ר ְלַטְלֵטל  ל ָמקֹום ֻמּתָ עֹות ִמּכָ ִסיס ְלַהּמָ ה ּבָ יס ַנֲעׂשָ ַהּכִ ּדְ

תֹוכֹו  עֹות ּבְ ַהּמָ ב ׁשֶ קֹום ְלָמקֹום ְוַאף ַעל ּגַ ֶגד ִמּמָ (ש"י ַהּבֶ

ְקֶצה ּוִמכָּ  ס"ז ובהפוסקים) ר ְלַנֵער ַהּמֻ ל ָמקֹום ִאם ֶאְפׁשָ

הּוא ֻמְקֶצה) ְיַנֵער  יס ּגּוָפא ׁשֶ ּכִ יס ּוְבִלי ְנִגיָעה ּבַ ֵמַהּכִ

ה  יס  (אליהו רבה, ומשנה ברורה ר"ט, ל)ְלַכְתִחּלָ ֲאָבל ַהּכִ

עּור  ם ַאַחר ַהּנִ   .(שם)הּוא ֻמְקֶצה ּגַ
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רכח

כַ  ׁשָ ין ּבְ ן ּבֵ ּוֵ ִמְתּכַ יח ּבְ ִהּנִ ן. ְלַבד ַמה ּוֵבין ּבְ ח ִיְנֹהג ּכֵ

ה  ַכח ֹלא ַנֲעׂשָ ְבׁשָ יָון ּדִ ה ֻמְקֶצה ּכֵ יס ַנֲעׂשָ ַכח ֵאין ַהּכִ ְבׁשָ ּדִ

ְקֶצה  ִסיס ְלַהּמֻ יס ּבָ   .(שם)ַהּכִ

ִסיס,  ֶגד ּבָ ל ַהּבֶ ה ּכָ ֶגד ַנֲעׂשָ ּבֶ פּור ּבַ יס ּתָ ב) ְוִאם ָהָיה ַהּכִ

ְקצֶ  ן ַהּמֻ ּוֵ ִמְתּכַ יח ּבְ אן ִאם ִהּנִ ין ְוַעד ּכָ ֵאר ּבֵ ָ ׁשּ ּיִ ה ׁשֶ

ינֹו  ַכח ּדִ ׁשָ ָלל, ֲאָבל ּבְ ֶגד ּכְ ַהּבֶ ָמׁשֹות ָאסּור ִלּגַֹע ּבְ ְ ַהׁשּ

ִטְלטּול  ר ּבְ ְך ֻמּתָ יס ְוַאַחר ּכָ ְקֶצה ֵמַהּכִ ִריְך ְלַנֵער ַהּמֻ ּצָ ׁשֶ

  .(כבסימן ש"ט ס"ד, משנה ברורה ל)

ל ְזַמן שֶׁ  ֶגד ּכָ ְקֶצה ּבֹו ג) ּוְבָכל ִעְנָין ֵאין ִלְלּבֹׁש ּבֶ ַהּמֻ

ֵצא ּבֹו  ּיֵ יָנן ׁשֶ ַחייׁשִ   .(ש"י ס"ז)ּדְ

ִטְלטּול ֲאִפּלּו ְלֹצֶרְך ּגּופֹו  ה) ֵעִצים ַוֲאָבִנים ֲאסּוִרים ּבְ

ה  ִמיׁש ְלעֹוָלם ַנֲעׂשָ ׁשְ ּוְמקֹומֹו, ֲאָבל ִאם ִיֲחָדן ְלֵאיֶזה ּתַ

ֹלא ֻיֲחדוּ ְלעֹוָלם כְּ  ִטְלטּול, ֲאָבל ּבְ ר ּבְ ִלי ּוֻמּתָ רֹוֶצה ּכְ גֹון ׁשֶ

ה  ִים ָאז ַאף ִאם ָעׂשָ ּתַ ת ֶאָחד אֹו ׁשְ ּבָ יָבה ְלׁשַ ְלַיֲחָדן ִליׁשִ

ְהיוּ מּוָכִנים  ּיִ עֹוד יֹום ׁשֶ ָרם ִמּבְ ּדְ ּסִ ַהְינוּ ׁשֶ ה ַרב ּדְ ֶהם ַמֲעׂשֶ ּבָ
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יָבה  ר ְלַטְלְטָלם ְלֹצֶרְך ְיׁשִ ב ֲעֵליֶהם ְלָמָחר ֻמּתָ (שולחן ֵליׁשֵ

ח סעיף נ"ב, ובקצוה"ש סימן ק"י בדה"ש ערוך הגר"ז סימן ש"

  .ה)-אות ד

ִאם ְמַיֲחדֹו ְלעֹוָלם  ֵעין ֶזה ּבְ ָבר ּכְ ָכל ּדָ ין ּבְ ו) ְוֵכן ַהּדִ

ִרי ְלַטְלְטלֹו, ּוְבֵאינֹו ְמַיֲחדֹו ְלעֹוָלם  ִמיׁש ְמֻיָחד ׁשְ ְלַתׁשְ

ה  ה ַמֲעׂשֵ ִים ָאז ִאם ָעׂשָ ּתַ ת ֶאָחד אֹו ׁשְ ּבָ ַרק ְלֹצֶרְך ׁשַ

קּ  ִטְלטּול ּתִ ר ּבְ ּמּוָכִנים ְועֹוְמִדים ְלָכְך ֻמּתָ ּון ַהּמֹוִכיַח ׁשֶ

הּוַכן לֹו  ָבר ׁשֶ   .(שם נג, וקצוה"ש שם)ְלֹצֶרְך ַהּדָ

ִסיָדא  ְמקֹום ּפְ ה ּבִ ל ְרִעי ְלַכְתִחּלָ ָרף ׁשֶ ר ַלֲעׂשֹות ּגְ ז) ֻמּתָ

  .(של"ה משנה ברורה ט"ו)

ֲעׂשּוִיין ְלטַ  ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ ם ׁשֶ ִוית ְלָזִוית ְלֹצֶרְך ח) ֻסּלָ ְלֵטל ִמּזָ

ת  ּבָ ׁשַ ַדְרּכֹו ּבְ ר ְלַטְלְטלֹו ּכְ ִמיׁש ֻמּתָ ׁשְ (משנה ברורה ש"ח, ּתַ

  .ע"ח)

N â w  
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ֶרק ט"ו   ּפֶ

ָרִחים ּוְצָמִחים   ִטְלטּול ּפְ

ּלֹא  ת ּוִבְלַבד ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַמִים ּבְ ר ְלַהֲעִמיד ַעְנֵפי ִאיָלן ּבְ א) ֻמּתָ

ִים  ְחלּוִחית ַהּמַ ִחים ִמּלַ ְפּתָ ים ַהּנִ ּנִ ָרִחים ְוׁשֹוׁשַ ֶהם ּפְ ִיְהיּו ּבָ

ִליֵגי ָהַאֲחרֹוִנים ֵיׁש אֹוְמִרים  (רמ"א של"ו י"א) ּוְבָדָבר ֶזה ּפְ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ר ַרק ּכְ ֵאינֹו ֻמּתָ ר ּדְ ת ֻמּתָ ּבָ ִים ֵמֶעֶרב ׁשַ ּמַ ָעְמדּו ּבַ

ת  ּבָ ׁשַ ָהיּו (תו"ש וח"א)ְלַהֲחִזירֹו ּבְ ָכל ׁשֶ , ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

תֹוָכן  ּלֹא ָהיּו ּבְ ב ׁשֶ ת ַאף ַעל ּגַ ּבָ ִנים ֵמֶעֶרב ׁשַ ִים ְמֻזּמָ ַהּמַ

ת  ּבָ ׁשַ תֹוָכן ּבְ ר ָלֵתת ּבְ , ְוֵיׁש (הגר"ז ופרי מגדים)ֻמּתָ

ִדיֲעבַ    .(שער הציון מ"ח)ד ִלְסֹמְך ֲעַלְייהֹו ּבְ

ֲהָוה  ַמִים ּדַ עֹוִרים ְוַכּיֹוֵצא ּבְ ים ּוׂשְ רֹות ִחּטִ ב) ָאסּור ִלׁשְ

  .(של"ו י"א)ּתֹוְלדֹות זֹוֵרַע 

י  ּבֵ לֹו ֵמַעל ּגַ ּטְ ג) ָעִציץ ֲאִפּלּו ֵאינֹו ָנקּוב ֵיׁש ִליָזֵהר ִמּלִ

י ְיֵתדֹות  ּבֵ ָכא ַקְרַקע ְוַלֲהִניחֹו ַעל ּגַ (של"ו ס"ח, אֹו ִאיּפְ

   .ומשנה ברורה שם)
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ֶרק ט"ז   ּפֶ

ִלי ֵמֵהיָכנוֹ  ּטּול ּכְ   ּבִ

ם ַעל ְמַנת  ָמקֹום ְמֻסּיָ ִלי ּבְ ת ּכְ ּבָ ׁשַ א) ָאסּור ָלׂשּום ּבְ

ל  ְך ְיַבּטֵ ַעל ְיֵדי ּכָ יָון ׁשֶ ָבר ֻמְקֶצה ִיּפֹל ֶאל ּתֹוכֹו ּכֵ ּדָ ׁשֶ

שׁ  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ְחּתֹון ִמּלְ ִלי ַהּתַ ְקֶצה  ּכְ ַהּמֻ ּבֹו עֹוד ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ִלי  ּטּול ּכְ ְלָחן ָערּוְך "ּבִ ֻ "ס ּוַבׁשּ ַ ׁשּ תֹוָכּה, ְוֶזה ִנְקָרא ּבַ ּבְ

ִלי (ש"י ס"ו)ֵמֵהיָכנֹו"  ל ַהּכְ ַבּטֵ ּיְ ן ׁשֶ . ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכֵ

ְלַבד  ה ּבִ ָעה ַקּלָ ִמיׁשֹו ֲאִפּלּו ְלׁשָ ׁשְ (רס"ה משנה ברורה ִמּתַ

  .משנה ברורה סעיף קטן כ"ז) סק"ה רס"ו

ּה: נּו ּבָ ִרים ִנׁשְ ה ֶהּתֵ   ְוַכּמָ

ד ַאַחר  ִלי ִמּיָ ר ְלַנֵער ָהִאּסּור ִמּתֹוְך ַהּכְ ֶאְפׁשָ ָמקֹום ׁשֶ א) ּבְ

ּה  ְכַנס ּבָ ּנִ (רס"ה משנה ברורה סק"ה, ש"ח משנה ברורה ׁשֶ

עַ  קמ"ז) ָנה ִמּטַ ּוָ רּות ְלַנֵער" ֵאין ַהּכַ ם ִאּסּור ְוִעְנַין "ָהֶאְפׁשָ

ּלֹא  יָון ׁשֶ ִרי ְלַנֵער ּכֵ י ָעְלָמא ׁשְ ד ֶזה ְלכּוּלֵ ִמּצַ ֻמְקֶצה, ּדְ

ָמׁשֹות,  ְ ין ַהׁשּ תֹוָכן ּבֵ ְקֶצה ּבְ א  (כבסימן ש"י)ָהָיה ַהּמֻ ֶאּלָ
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גֹון ִאם ִנְכַנס  ִית ּכְ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ד ְרצֹונֹו ְוַדְעּתֹו ׁשֶ ָנה ִמּצַ ּוָ ַהּכַ

ִלי לֹ  ֶמן ְלתֹוְך ַהּכְ ּלֹא ׁשֶ ד, ׁשֶ ִלי ִמּיָ א ִיְרֶצה ְלַנֵער ַהּכְ

ְלָחן, ְוֵכן ִאם נֹוֵפל  ֻ ּלֹא ְלַלְכֵלְך ַהׁשּ ֶמן ְוׁשֶ ֶ ְלַהְפִסיד ַהׁשּ

ן ֹלא ִיְרֶצה  ם ּכֵ ֵבר ּגַ ָ ה ְלִהׁשּ ַקּלָ ּבְ ָבר ָיָקר ׁשֶ ִלי ּדָ ְלתֹוְך ַהּכְ

ְבָרּה  ּלֹא ְלַהְפִסיָדּה ּוְלׁשָ   .(עיין שם, ותראה)ְלַנֵער ׁשֶ

ר  ב) ּתָ ָבר ַהּמֻ ִלי ּדָ ּכְ יח ִאם ֵיׁש ּבַ כֹול ְלַהּנִ ּיָ ין ׁשֶ (ְוהּוא ַהּדִ

ה, (חידושי חתם סופר אורח חיים  ר ְלַכְתִחּלָ ּתָ ָבר ַהּמֻ תֹוָכּה ּדָ ּבְ

רֹוֶצה  ש"ח על המגן אברהם נ"א) ֶהָחׁשּוב יֹוֵתר ֵמָהִאּסּור ׁשֶ

ן  ם ּכֵ ִרי ּגַ ִלי ׁשְ ַהּכְ יח ִלּפֹל ּבְ אברהם ומשנה ברורה (מגן ְלַהּנִ

ַעל  בסימן רס"ה שם) ד ְלִפי ּבַ ָבר ָחׁשּוב ִנְמּדָ ְוֶגֶדר ּדָ

ִלי  ה ְוַהּכְ ֲעׂשֶ (משנה ברורה ש"י ל"ג בשם מגן אברהם ַהּמַ

  .אליהו רבה ושארי אחרונים)

ּה  ל ֻמְקֶצה ַהּנֹוֵפל ּבָ ִלי ְלַקּבֵ ַנת נֹוֵתן ַהּכְ ּוָ ג) ִאם ֵאין ּכַ

ה ַאֶחֶרת ְמִבי גֹון ַרק ִסּבָ ר ּכְ ַחת ַהּנֵ ִלי ּתַ ים ַהּכְ אֹו ָלׂשִ

לּו ִניצֹוצֹות ְוַכּיֹוֵצא  ּלֹא ִיּפְ ְתָיֵרא ׁשֶ ּמִ רּוָרה ׁשֶ ָנה ּבְ ן ִמׁשְ (ַעּיֵ

ה ִהְצִריכּו ָלֵתת ַטַעם  ִעיף ד' ָלּמָ רס"ה סק"ו, ְוָצִריְך ִעּיּון ִמּסְ
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ׁש ָהָיה לֹו ְלַהתִּ  ֵאין ּבֹו ַמּמָ ֵני ׁשֶ יצֹוצֹות ִמּפְ ּנִ ֵאין ּבַ ַעם ׁשֶ יר ִמּטַ

ְלָחן,  ֻ יצֹוצֹות ְלַהׁשּ ין ַהּנִ יצֹוצֹות ַרק ַלֲחֹצץ ּבֵ ל ַהּנִ ָנה ְלַקּבֵ ּוָ ַהּכַ

ִאם ֵאין  רּוָרה ַרק ּבְ ָנה ּבְ ׁשְ ל ַהּמִ רֹו ׁשֶ ַנת ֶהּתֵ ַכּוָ ְוָצִריְך לֹוַמר ּדְ

ְעּתֹו ִמשּׁ  ּדַ י ׁשֶ ַתְבּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלל ּכְ ֶמן ּכְ ֶ ְעּתֹו ַעל ַהׁשּ יצֹוצֹות ּדַ ּום ַהּנִ

ִלי, ֲאָבל ֵאֶצל  ּטּול ּכְ ב ּבִ ֵ ֶמן ָאז לֹא ְמַחׁשּ ֶ ת לֹו ִעְנַין ַהׁשּ ְוֹלא ִאְכּפַ

ִריְך  ּצָ ַעם ׁשֶ יצֹוצֹות ַרק ֹלא ִמּטַ ל ַהּנִ רֹוֶצה ְלַקּבֵ יָון ׁשֶ ִניצֹוצֹות ּכֵ

ין  ִלי, ְוהּוא ַהּדִ ּטּול ּכְ ְך ֲעַדִין ּבִ ּיָ ֶזה ׁשַ ַעְצָמם ּבְ י ְלִעְנַין ָלֶהם ּבְ ַנּמֵ

ֶמן ֵיׁש לֹו  ֶ ִריְך ְלַהׁשּ ּצָ ַעם ׁשֶ ָלָתן ֲאִפּלּו ֹלא ִמּטַ ַקּבָ ֶמן ִאם רֹוֶצה ּבְ ׁשֶ

ִלי ֵמֵהיָכנֹו, ודו"ק) ּטּול ּכְ ין ּבִ   . ּדִ

ן  ם ּכֵ ִלי, ּגַ ַדִים ַרק ּגֹוֵרם ְלִבּטּול ּכְ ּיָ ל ּבַ ֵאינֹו ְמַבּטֵ ד) ּבְ

נֹוֵפל ֻמְקֶצה עַ  גֹון ּבְ ִרי, ּכְ ַחת ׁשְ ִלי ּתַ ְלָחן ְונֹוֵתן ּכְ ֻ ל ַהׁשּ

ְלָחן ַעל ְמקֹומֹו  ֻ ַהׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ לֹו אּוָלם ּכָ ְלָחן ְלַקּבְ ֻ ַהׁשּ

ְלָחן  ֻ ִלי, ּוֵמִזיז ַהׁשּ תֹוְך ַהּכְ ְלָחן ְוֹלא ּבְ ֻ ְקֶצה נֹוֵפל ַעל ַהׁשּ ַהּמֻ

ִלי  תֹוְך ַהּכְ ּפֹל ּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ קֹומֹו ּכְ   .(משנה ברורה רס"ה ו)ִמּמְ

ָעתֹו  ִלי ֵמֵהיָכנֹו ִלׁשְ ל ּכְ ר ְלַבּטֵ ה ֻמּתָ ְמקֹום ֶהְפֵסד ְמֻרּבֶ ה) ּבִ

ּוְלָכל ַהּיֹום  (רס"ו ס"ט במגן אברהם ומשנה ברורה כ"ז)
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ה ֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ַהּפֹוְסִקים  ְמקֹום ֶהְפֵסד ְמֻרּבֶ (שם במשנה ּבִ

  .ברורה וביאור הלכה, וחזון איש סימן מ"ח סק"ז)

ם  ְקֶצה ַהּיֹוֵרד ְלתֹוָכּה ּגַ ִלי ִעם ַמִים ְוַהּמֻ ו) ִאם נֹוֵתן ּכְ

ָתה  א בטיל, ֲאִפּלּו ִנְתַרּבְ א ַקּמָ ְך לֹוַמר ַקּמָ ּיָ ׁשַ ֶקה ּדְ ן ַמׁשְ ּכֵ

ל ָמקֹום  ה ִמּכָ ְתִחּלָ ָהָיה ּבִ ר ׁשֶ ְך ָהִאּסּור ִמן ַהֶהּתֵ ַאַחר ּכָ

ִרי    .(של"ה משנה ברורה סעיף קטן ט"ו)ׁשְ

ּום צעב"ח ז)  ִלי ֵמֵהיָכנֹו ִמׁשּ ל ּכְ ר ְלַבּטֵ (ש"ה סעיף ֻמּתָ

  .י"ט, ומשנה ברורה ס"ט)

ר ְוֵלית  ר ָלַקַחת ַהֶהּתֵ ר ֻמּתָ ח ּבֹו ִאּסּור ְוֶהּתֵ ּנָ ּמֻ ִלי ׁשֶ ח) ּכְ

יח ָהִאּסּור  ּנִ ּמַ ִלי ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל ּכְ ּום ְמַבּטֵ י ִמׁשּ (ספר אחד ּבֵ

  .על פי המשנה ברורה רס"ה סק"ו)

ְבּתֹו  ָתה ַמְחׁשַ ל ֻמְקֶצה ְוֹלא ֶנֶעׂשְ ִלי ְלַקּבֵ ט) ִאם ֵהִכין ּכְ

ִטְלטּול  ִלי ּבְ   .(משנה ברורה רס"ה סק"ז)ֹלא ֶנֱאַסר ַהּכְ
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ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ְוֹלא  ּמְ ִלי ׁשֶ ל ּכְ ִלי ְלַקּבֵ יח ּכְ ר ְלַהּנִ י) ֻמּתָ

ִלי ֵמֵהיָכנֹו כֵּ  ּטּול ּכְ ּום ּבִ ֶזה ִמׁשּ ְך ּבְ ּיָ ר ׁשַ ׁש ֶהּתֵ ּיֵ יָון ׁשֶ

  .(תהילה לדוד רס"ו סק"ז)ְלַטְלֵטל ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו 

ָבר ֵיׁש ָלּה  ּכְ י ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ַאף ַעל ּפִ ּמְ ִלי ׁשֶ יא) ּכְ

ָבר  ל ּדָ ל ָמקֹום ָאסּור ְלַהֲעִמיָדּה ְלַקּבֵ ם ֻמְקֶצה ְקָצת ִמּכָ ׁשֵ

ְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו אֹו חֶ  ר ַהּמֻ ל ֵמֶהּתֵ ּטֵ ִנְתּבַ יס ּדְ ְסרֹון ּכִ

ו  ִרי ַעד ַעְכׁשָ ָהְיָתה ׁשְ ִרי ְמָגִדים ִטְלטּול ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו ׁשֶ (ּפְ

ר  ֶפר ְמֶלאֶכת ֹיׁשֶ ּסֵ ֵבאּור ֲהָלָכה רס"ה, ג, ְוֵכן ֶהֱעָלה ּבַ מּוָבא ּבְ

מְּ  ִלי ׁשֶ ֲהֹלא ּכְ ׁשּוָטה ּדַ ָבָרא ּפְ ָלל ה' ִמּסְ יֵני ֻמְקֶצה ּכְ ר ּדִ ַלאְכּתֹו ְלֶהּתֵ

ְמֹבָאר  ֵזַרת ֻמְקֶצה ּכַ ְכַלל ּגְ ם ֻמְקֶצה ֲעֵליּה ְוָהְיָתה ּבִ ן ׁשֵ ם ּכֵ ּגַ

ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור  ּמְ ִלי ׁשֶ ירּו ּבֹו יֹוֵתר ִמּכְ ִלים, ְוֹלא ִהּתִ ל ַהּכֵ ֶפֶרק ּכָ ּבְ

ּטּול ּה ּבִ ְך ּבָ ּיָ ַ ׁשּ ל, ְוֵכיָון ׁשֶ ה ַלּצֵ ִטְלטּול ֵמַחּמָ ִלי ֵמֵהיָכנֹו  ַרק ּבְ ּכְ

אן) ַלאְכּתֹו ְלִאּסּור, ַעד ּכָ ּמְ ִלי ׁשֶ ָמה ָעִדיף ּכְ   .ּבְ

N â w  
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  הגיע הזמן ללבוש בגדי שבת

  ולהכין עצמנו לקבלת פני משיח צדקינו 

  

הרבה . מלחמת העולם השלישית כבר התחילה

שטחים בעולם נלחמים, נלחמים בצורה קשה ביותר. 

-המלחמות, לפני שנתיםוהרוב, רוב המקרים האלו של 

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.

ואם  ,אני רוצה לומר לעם ישראל שהזמן קצר מאד

שיו זה ממש אמרנו את זה לפני חמש עשרה שנה, עכ

ואני מאמין שכל אדם, יהודי וגוי,  ,מאד מאד, קצר מאד

הזה כמו -העולם-מרגיש כבר שאנחנו מגיעים לסוף
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שאנחנו מכירים אותו. [יחזקאל ז' ב': ּכֹה ָאַמר ה' 

ְנפֹות ָהָאֶרץ ע ּכַ ץ ַעל ַאְרּבַ א ַהּקֵ ָרֵאל ֵקץ: ּבָ  ]ְלַאְדַמת ִיׂשְ

על סוף העולם.  -גם הרבה מאד גויים מדברים על זה 

הרבה מאד גויים מאמינים שאין לנו יותר משנה או 

וחצי. ואני אומר לכם, שאני מרגיש שזה הרבה -שנה

כך, שהגויים -וחצי. ומעניין כל-או שנה ,פחות משנה

מעט,  -כך הרבה, אבל היהודים -מדברים על זה כל

 יחסית.

 שלושה באין בהיסח הדעת, אלו הן משיח וגו'

  (סנהדרין צז.)

  רבי משה שטרנבוך שליט"אהצדיק אמר הגאון 

ה אֹותֹו ר'  ּלָ ָבר ּגִ ּכְ ֵני ׁשֶ אִני ֻמְכָרח ְלַגּלֹות סֹוד ֶאָחד ִמּפְ

ל ר ְלִמידֹו ׁשֶ ים בי ִיְצָחק ַאְייִזיק ָחֵבר זצ"ל ּתַ ַחּיִ

י ִאיׁש ַעד ְזֵקִני  ָמעֹו ִאיׁש ִמּפִ ְ ׁשּ ָוואָלִזי'ֶנער זצ"ל, ׁשֶ

קּותֹו, ְוֹכה  ּלְ ה סֹוד ֶזה ָסמּוְך ְלִהְסּתַ ּלָ ּגִ ָר"א זיע"א ׁשֶ ַהּגְ
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ְבׁשוּ ֶאת ָהִעיר 'ָקִרים'  ים ּכָ ָהרּוִסּיִ ְמעוּ ׁשֶ ׁשְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ָאַמר: ּכַ

ְתִחיל ּמַ ְדעּו ׁשֶ עֲ  ָאז ּתֵ ָבר ּפַ ה, ּכְ ֻאּלָ   ֵמי ַהּגְ

  [וזה היה כבר באדר שנת תשע"ד]

יעּו ָלִעיר קֹוְנְסַטְנִטינֹוּפֹול  ים ִהּגִ ָהרּוִסּיִ ְמעּו ׁשֶ ׁשְ ר ּתִ ְוַכֲאׁשֶ

ָבר  ֲהלֹא ִהיא ִאיְסַטְנּבּול ה, ָאז ּכְ ּיֹום ַהזֶּ טּוְרְקָיה ּכַ ּבְ ׁשֶ

ת ּבָ ְגֵדי ׁשַ ׁשוּ ּבִ ְלּבְ טוּ אֹוָתם כֵּ  ,ּתִ ְפׁשְ ָכל ֶרַגע ְוַאל ּתִ ּבְ יָון ׁשֶ

יַח עֹוֵמד ׁשִ   ָלבֹוא.  ַהּמָ

ְבׁשּו ֶאת ָהִעיר ָקִרים  בּוַע ָהַאֲחרֹון ָהרּוִסים ּכָ ָ ׁשּ ְוִהּנֵה ּבַ

נֹו ַרַעׁש  ֹסֶרת  ּוְבָכל ָהעֹוָלם ֶיׁשְ דֹול ָסִביב ָלֶזה, ּוְלִפי ַהּמָ ּגָ

ָר"א, ֲהֵרי ֶזהוּ ִסיָמן ְל'ַפֲעמֵ  ָיֵדינוּ ֵמַהּגְ ׁש ּבְ ּיֵ יַח'. ְוֵהן ׁשֶ י ָמׁשִ

ֲעֵמי  ֱאֶמת ָנה 'ּפַ ּוָ ִדּיּוק ַמהּו ַהּכַ ֵאין ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ּבְ ׁשֶ

ה ֻאּלָ הּו ִסיָמן ַלּגְ זֶּ אי ׁשֶ יַח' ֲאָבל ַוּדַ ר  ָמׁשִ רֹוָבה, ְוֶאְפׁשָ ַהּקְ

עֹוֵרר אֹוָתנּו ְלִהְתּכֹוֵנן  ּמְ ֲעמֹון' ׁשֶ מֹו 'ּפַ הּו ּכְ זֶּ ָנתֹו ׁשֶ ּוָ ּכַ ׁשֶ

יַח. ְלִביאַ  ׁשִ   ת ַהּמָ
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יַח הּוא ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק,  ׁשִ ָמה ְלִביַאת ַהּמָ ְוִהּנֵה ַהַהְקּדָ

ִעיצּוָמהּ  ָבר ּבְ נּו ָאנּו ִנְמָצִאים ּכְ ל ִמְלֶחֶמת  ּוִבְזַמּנֵ ׁשֶ

רֹוְדִפים ֶאת  ׁש, ׁשֶ אן ֵהם ֲעָמֵלק ַמּמָ ָלה ּכָ ְמׁשָ ַהּמֶ ֲעָמֵלק, ׁשֶ

ת ְורֹוִצים ַלֲעֹקר ְלַגְמֵרי  ל ַמהַהּדָ ת,  ּכָ ל ּדָ ׁש ּבֹו ֵזֶכר ׁשֶ ּיֵ ֶ ׁשּ

יחַ  ׁשִ ָמה ְלִביַאת ַהּמָ ל ַהְקּדָ ב ׁשֶ ַמּצָ ֵעת ּבְ ְורֹוִאים , ְוָאנּו ּכָ

ם  ׁשֵ סֹרֹות ּבְ ֵני ַהּמָ ר ֶאת ׁשְ ֶטְרְנּבּוְך שליט"א ְמַחּבֵ ַהגר"מ ׁשְ ׁשֶ

ַמֲעבַ  יְך ּבְ ִאי ָקִרים, ּוַמְמׁשִ ָהִעְנָין ַמְתִחיל ּבָ ָר"א, ׁשֶ ר ַהּגְ

ִאיְסַטְנּבּול. ּבְ ים ׁשֶ ַנּלִ ְרּדַ   ַהּדַ

ידוע הזוהר המפורסם על הריגת חמשה צדיקים בבית 

יום יתעורר משיח  32כנסת בדרום, והזוהר אומר שאחרי 

יום  32בן אפרים, ויהיה מלחמות של ישמעאל. ובדיוק 

י"ב כסלו הטורקים הפילו מטוס רוסי, והרוסים  -אחר כך 

  בפצצת אטום וכו'. ברוגז עליהם. ומאמיים

ין  ֻרּיֹות ִמְלָחָמה ּבֵ ֵאּלּו ָאנּו ׁשֹוְמִעים ַעל ִהְתּגָ

ֶפר ה ְלרּוְסָיה. ּוְכָבר ֵהֵבאנוּ ֵמַהּסֵ 'אֹוְרחֹות  טּוְרִקּיָ

  ּוְבָיִמים



  חלק א'
  

רמ

ֶלר (עקבתא דמשיחא חלק ה ַטְייּפְ נּו' ֵמַהּסְ  ,ג"עמוד ע 'ַרּבֵ

ָלה ד) "עמוד מ 'וכעין זה בחלק א ְלִמיֵדי ַקּבָ ָיֵדינּו ִמּתַ ּבְ

ל ַמְלכּות רּוְסָיא  ִפינֹות ׁשֶ אֹון: ִאם ַהּסְ ם ַהּגָ ׁשֵ ָר"א ּבְ ַהּגְ

ים'] ְצִריִכים ִלְלּבֹש  ַנּלִ ְרּדַ ֶיֱחצוּ ֶאת ֵמיַצר 'ּבּוְספֹורּוס' [ַה'ּדַ

ָעה ְקרֹוָבה ָאז ְלִביַאת  ָ ַהׁשּ ת, לֹוַמר ְלָך, ׁשֶ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ּבִ

יחַ  ׁשִ ׁשּו . ּוָמָר ַהּמָ ְכּבְ ּיִ ָנה ׁשֶ ּוָ ַהּכַ ֵאר, ׁשֶ ֶלר זצ"ל ּבֵ ַטְייּפְ ן ַהּסְ

קֹום.  ִליַלת יֹוִפי' ֶאת ַהּמָ ֵסֶפר 'ּכְ ג'  (עמוד ש"ז)ְוֵכן מּוָבא ּבְ

דֹוׁש  הּוִדי ַהּקָ ָר"א, ַהּיְ ִסְגנֹון ֶאָחד, ַהּגְ אּו ּבְ ְנִביִאים ִנְתַנּבְ

ָרֵאל ֵמרּוִז'ין, י ִיׂשְ יְסָחא, ְוַרּבִ ׁשִ לָֹשה  ִמּפְ ְ ל ֵאּלּו ַהׁשּ ּכָ

ְנסּו  ָהרּוִסים ִיּכָ ָעה ׁשֶ י ְבׁשָ ח ֶאָחד, ּכִ ֻנּסַ ׁש ּבְ ָאְמרּו ַמּמָ

ְגֵדי יֹום טֹוב ִלְכבֹוד  א, ְצִריִכין ָאנּו ִלְלּבֹש ּבִ ְלטּוְרִקּיָ

יַח. ׁשִ יַאת ַהּמָ וכן מובא בשם הרה"ג ר' בן ציון רייך  ּבִ

ל בעל שליט"א ששמע מהאדמו"ר מקלויזנבורג זצ"

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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ל ֲחִסיֵדי ַסאִדיגּוָרא (גיליון י"ב  יֹון 'ְמִסּלֹות' ׁשֶ ִגּלָ מּוָבא ּבְ

משנת תשמ"ו ניתן לראות ב'אוצר החכמה') ַמֲאָמר ֵמֵאת 

ים ּדוּ  ַמע הרה"ג ר' ַחּיִ ָ ׁשּ ָבִרים ׁשֶ לֹוְבְסִקי שליט"א ּדְ ער ּגְ ּבֶ

ְמָחה  י ׂשִ ִריְסק ַרּבִ ים ִמּבְ ל ר' ַחּיִ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ בֹו ָהאב"ד ּבְ ִמּסָ

ִריְסק ֵמִביאֹו  ַהגר"ח ִמּבְ ִחיד ׁשֶ הּוא ַהּיָ ֶזִליג ִריֶגר זצ"ל ׁשֶ

ָהרּוִסים ָיְרׁשּו ֶאת ְקִלפַּ  ּנּו ׁשֶ ְסָפָריו. ּוֵמִביא ִמּמֶ ַרס ּבִ ת ּפָ

ל  ִרית ׁשֶ ֵני ּבְ ָהרּוִסים ֵהם ּבְ ָיֵמינּו ׁשֶ רֹוִאים ּבְ ֶ יֵאל. ַמה ׁשּ ּדּוּבִ

ָדִנּיֵאל (י, י"ג) ְלׁשֹון "ַמְלֵכי  סּוק ּבְ ּפָ ְרִסים. ְוֵכן ָמִצינּו ּבַ ַהּפַ

ׁש  ּיֵ ַמִים, ְורֹוִאים ׁשֶ ָ ׁשּ ַרס ּבַ ֵרי ּפָ ם ְמָבֵאר ׂשָ "י ׁשָ ִ ַרס", ְוַרׁשּ ּפָ

ַמִים. ְוהֹוִסיף ָהרמ"ז שליט"א ְלָפַרס כַּ  ָ ׁשּ ִרים ּבַ ה ׂשָ ּמָ

ִחיָנה  ָפה ָהרּוִסית ְקרּוָיה 'ּפֹורֹוְסִקי' ְוַגם ִמּבְ ָ רּוִסית ַהׂשּ ּבְ ׁשֶ

דֹוָלה ַעד ֵאזֹור  ְתקּוָפָתּה ַהּגְ יָעה רּוְסָיה ּבִ יאֹוְגַרִפית ִהּגִ ּגֵ

ַרס. והשם שלהם היה פרוסיה. לפי זה יתכן לבאר  ּפָ

ְד    ָרׁש (ילקוט ישעי' תצט. פסיקתא לו):ַהּמִ

ל ַמְלֵכי  יַח ִנְגָלה ּבֹו, ּכָ ׁשִ ֶלְך ַהּמָ ּמֶ ָנה ׁשֶ י ִיְצָחק ׁשָ ָאַמר ַרּבִ

ֶרה  ַרס [רוסיה] ִמְתּגָ ֶזה, ֶמֶלְך ּפָ ִרים ֶזה ּבָ ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִמְתּגָ
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ִר  ֶמֶלְך ַעְרִבי [תורכיה], ְוהֹוֵלְך ֶמֶלְך ַעְרִבי ֶלֱאדֹום [ַאּמֶ יָקה ּבְ

ואירופה שהם בברית איתו] ִליטֹול ֵעָצה ֵמֶהם, ְוחֹוֵזר ֶמֶלְך 

ל ָהעֹוָלם, ְוָכל  ַר"ס [ר"ת פ'רס ר'וסיה ס'ין]] ּוַמֲחִריב ֶאת ּכָ ּפָ

ֵניֶהם,  ֲהִלים ְונֹוְפִלים ַעל ּפְ ים ּוִמְתּבַ ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִמְתַרֲעׁשִ

ִציֵרי יֹוֵלָדה, וְ  ים ְוֶיֱאחֹז אֹוָתם ִציִרים ּכְ ָרֵאל ִמְתַרֲעׁשִ ִיׂשְ

ֲהִלים ְואֹוֵמר ְלֵהיָכן ָנֹבא ְוֵנֵלְך, ְלֵהיָכן ָנֹבא ְוֵנֵלְך,  ּוִמְתּבַ

יִתי  יִתי לֹא ָעׂשִ ָעׂשִ ֶ ל ַמה ׁשּ ְתָיְראּו ּכָ ַני ַאל ּתִ ְואֹוֵמר ָלֶהם ּבָ

יַע  יָראוּ ִהּגִ ם ִמְתָיְרִאים ַאל ּתִ ֵני ָמה ַאּתֶ ִביְלֶכם ִמּפְ ׁשְ א ּבִ ֶאּלָ

ְתֶכם.זְ  ֻאּלַ   ַמן ּגְ

  אז הגיע הזמן ללבוש בגדי שבת.

כדי להציל את  הגיע הזמן לעשות משהו ממשי

  . וזה הדבר היחיד שיציל אותנו:עצמנו

תשובה אמיתית ["רבי אליעזר אומר, אם ישראל 

עושין תשובה נגאלין, שנאמר 'שובו בנים שובבים ארפא 

  משובותיכם"' (סנהדרין צז:)].



  השבת בישראל כהלכתה
  

רמג

  מוכנה לקבלת פני משיחיש להכין חליפה 

תעשו משהו להראות  קודם תשובה, ובנוסף לזה

 לביאתו לחכות ["חיוב לקב"ה שאתם באמת מחכים לו

כמו שאנו אומרים בתפלה 'כי  וכל היום... יום בכל

הגדת בית הלוי עמוד ק"כ כל היום"' ( לישועתך קוינו

  .ע"ש כל הענין)]

פני יפה, לבוש מיוחד רק לקבל  תעשו לעצמכם בגד

  משיח.

כשיגיע הזמן שמשיח מגיע, וכל אחד ירוץ לקבל פניו, 

אנחנו נלך לארון שלנו, נפתח ויהיה בגד מוכן. לא יהיה 

ולא נצטרך להחליט הבגד הזה או הבגד  ,חסר כפתור

הזה. שהכל יהיה מסודר, שלא פתאום יתגלה כתם או 

  שחסר משהו. שפשוט נלבש ונלך לקבל משיח צדקנו.

, בדוק שהבגד מתאים לקבל משיחוגם שכל אחד י

שזה בגד צנוע. לאשה, בגד רחב עם שרוול ארוך, 



  חלק א'
  

רמד

, ושמלה מכופתר עד הצואר גם מאחור ומהצדדים

שמשיח בא, אי אפשר לרוץ לקבל  ארוכה עד הקרסול.

  אותו עם בגד לא מתאים או עם כיסוי ראש לא מתאים.

אסור לקבל משיח עם פאה. אין שום פאה שתהיה 

, שום גרב וקצרה חצאית או שמלה צמודהמותרת. שום 

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 

ושערי  'זה התשובה [זכריה ג, ד -הלבוש הפנימי 

"ש]. להצטער על העבירות שלנו, ייע ', א'קדושה א

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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רמה

שתשוב"ה ר"ת ת'לבשו ב'גדי  ובס"ד אפשר לומר

 ש'בת ו'תקבלו ה'משיח.

 

  !!!בשר ב'גדי ש'בת ר'וחניים ר"ת

  

ר"ת  שב"תר"ת ש'אתה ב'זוהר ת'למדו  שב"ת

  . אלו בגדי השבת האמיתיים.ש'בשר ב'ל ת'אכל

  החפץ חיים מחכה למשיח ומכין חליפה

מסופר על רבי ישראל הכהן מראדין בעל החפץ חיים 

חשובים ויקרים שילבשם בשעת שהכין לעצמו בגדים 

ק, והוא היה מכין אותם באופן "הגאולה כשיבנה ביהמ

שיהיו מזומנים לפניו שכאשר תבוא הגאולה ילבשם 

תיכף ומיד, הכין חליפה חדשה ומיוחדת לקבל בה את 

  פני המשיח. 
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כל לילה קודם שעלה על יצועו היה מצפה בכיליון 

החליפה  עיניים שיבוא היום המשיח, והיה מכין את

בקירבתו, שאם יעירוהו משנתו באמצע הלילה 

ויודיעוהו שבא המשיח, ילבש מיד את החליפה ויבוא 

  לקבל את פני משיח צדקנו. 

ה אל "הקב -כי ישועת ה' כהרף עין, פתאום יבוא האדון 

ביתו. ולא יתייאש מלצפות לבואו, כי זה העיקר השנים 

ני א"ג עיקרים שהיהדות מבוססת עליהם "עשר מי

י "מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, ואעפ

. על "אשיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבו

ח קונטרס מיוחד "נושא הצפיה לישועה חיבר רבינו הח

, בה באר את החובה הגדולה "ציפית לישועה"בשם 

שנה  50המוטלת עלינו לא להתייאש מהגאולה, [ולפני 

  .עותקים] 5000לערך הדפסתי הספר הזה 

  ו?יצד יופיע משיח צדקנכ

  "לצמרבי חיים מוולאז'ין ז



  השבת בישראל כהלכתה
  

רמז

"הרבנית יוצאת לשוק ואני פותח ספר ומתחיל לעיין 

פתאום אני מרגיש כי השמש התחילה  ,בסוגיא שלפני

איזו  ,עתה מאירה באור גדול פי כמה ממה שהאירה עד

כיצד הציפורים על העצים  ,פתאום אני שומע בהירות!

שבגינה פוצחות פיהן במנגינה חדשה, מרנינה, כובשת 

  ש עולה מן הרחוב.עוהנה אני שומע קול ר ,לבבות

 אני מושיט ראשי בעד החלון ואני רואה את אלי

 מה קרה לאור הסנדלר רץ בבהלה. מה קרה אלי?

מה קרה לעצים  ?מנין נגינת הציפורים המקסימה ?השמש

  ?מלבלבים לפתע בניצה חדשה, מה קרהשהתחילו 

הרי  מה, אינך יודע רבי, נותן בי הסנדלר את עיניו,

מיד רץ אני לארון להוציא מלבוש של שבת  משיח בא!

שלי כדי להתעטף בו ולצאת לקראת המלך המשיח. 

  מוציא אני את המלבוש והנה, אויה, חסר בו כפתור!...
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רמח

עטף אני עומד ודן עם עצמי מה לעשות. האם להת

ואני תוהה אם  ?בקפוטה הפגומה או לא להתעטף בה

  "?אפשר לצאת לקראת המלך המשיח בבגד של חול

 (מהגאון רבי משה סולובייצ'יק, בנו של הגר"ח מבריסק

, וכ"כ 236(רי"ד סולובייצ'יק בספר על התשובה עמ' 

דברי רבי חיים מוולאז'ין גם בספר דרך סלולה  ראה

  )77עמ' 

זה, אפשר כבר להרגיש את זה,  אפשר כבר לטעום את

זהו, זהו, זה כמעט נגמר, אוי כמה שאני שמח, אבל יחד 

הרבה יהודים לא שמים  ל כךמפחד, כ ל כךעם זה אני כ

לב למה שקורה, הם לא מבינים שאנחנו בסכנה, אבל 

אפילו לפני שמשיח יתגלה ולפני שתהיה המלחמה 

ל דברים כמה עוד נעבור יהאחרונה, ולפני הגאולה השל

קשים בגלל שעוד לא חזרנו לגמרי בתשובה. אבא,  כך

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 

לא הרגישו, לא רצו  -באירופה היו כאילו בתרדמה 

מר ברור מה שהוא רוצה אימ"ש לדעת, אפילו שהיטלר 

היו בחלום כאילו בכל אופן לא פחדו,  ,לעשות ליהודים

שעישנו סם, הם לא רצו לדעת, הם היו שיכורים, לא 

 מיין, אבל לא רצו לדעת.

 

אנחנו עכשיו, רואים אותו דבר, גם בארץ ישראל וגם 

לא רוצים  -בחו"ל. וכמה שיודעים וכמה שמפחדים 

ם בא, אני מאד דואג לעלדעת, כמה שהעולם מסוכן. א

, אני מאד מפחד בשביל עם ישראל. כמה פעמים ישראל

תקומו, תגיעו  -אלה שיכולים  -אנחנו צריכים לכתוב 

, אבל אפילו שלהרבה יהודים יש להם רץ ישראללא

בתים פה, הם עדיין חושבים שברגע האחרון אפשר 

אבל זה  -וזהו  רץ ישראללהכנס לאיזה מטוס ולטוס לא

לא יוכל לצאת.  -מי שמחכה לרגע האחרון  לא ככה.
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רנ

יכולים לעשות מצב שאף מטוס לא  -הם בשניה אחת 

יוכל להמריא בארה"ב, באירופה, בכל העולם. ומי 

שישאר באמריקה או באירופה יהיה תקוע וזה לא כדאי 

ועוד שליש יפגע  ,כי ה' יהרוס שליש עולם עד הסוף -

ולך להיות לא. אבא, ה - רץ ישראלמאד קשה, אבל א

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 

זה ארץ ישראל. למות  -שהשכינה נמצאת בו היום 

בחו"ל זה הרבה יותר קשה, ארץ ישראל זה המקום 

ף, לעצמות של היהודי. הטבעי לכל יהודי, לשלד, לגו

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 

ואם  ,אז ה' ידע שהוא עשה תשובה -שיציל אותו 

אין שום דבר ו ,היהודי מבין שרק הקב"ה הוא הכל יכול

רק הקב"ה, וברגע שהוא  -אדם -שיכול לעזור לבן

מבקש מהקב"ה עם לב שלם שיציל אותו, הוא אומר 

לקב"ה "עכשיו אני מבין שטעיתי ורק אתה הוא הכל 

 .אז הוא ינצל -יכול" 

 

וה' יציל  -יהודי יכול בשניה האחרונה לעשות תשובה 

הם , ם ישראלרב שהם הרוב בע-אותו. גם כתוב שהערב

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, 
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רנב

תסתדרו אכשהו, ה' יעזור, הוא עושה ניסים עם כולנו, 

 -עם הפרנסה ועם כל הצרכים שלנו. הוא יציל אותנו 

יחד כל עם ישראל נזכה לקבל משיח צדקנו בעתיד ו

הקרוב. עם ישראל תקשיבו, מה שאני אומר זה אמת, 

נכון,  ,תחשבו על הילדים שלכם, תבואו לארץ ישראל

 לא מושלם פה.

 

הם לא מהטובים, הרבה  -נכון, הציונים ששולטים פה 

, אבל לא משנה, השכינה פה ערב רבהם  -מאד מהם 

בארץ ישראל, הקדושה פה בארץ ישראל. אפילו 

שהחילונים כיסו את ארץ ישראל עם שכבה של טומאה, 

זו הקדושה, ה' יוריד את הקליפה הזו  -אך מתחת לזה 

ואז נהיה רק עם הקדושה. ומי שרוצה להתקרב לה', 

לחזור בתשובה, ויחפש את הקדושה, הוא ירגיש חזק 

אפשר להתקרב  - הקשר עם הקב"ה. אימאד את 

ל קב"ה בלי קדושה, ורק פה אפשר להרגיש את זה כהל
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רנג

חזק. עם ישראל, זה הזמן, עוד מעט זה יהיה קשה  כך

  .מאד, עם ישראל, עם ישראל תחזרו הביתה

 -האש הזאת -אני רוצה להזכיר לכם, שהפסקת ,כן

ועוד יבואו  ,בשום פנים ואופן זה לא הסוף ,זה לא הסוף

על העולם ועל היהודים צרות גדולות, כדי שנבין 

אז יהיה לנו הרבה יותר קל  -ונחזור להקב"ה. ואם נבין 

צדקינו בשמחה וברחמים. אבל אם לא -ונקבל משיח

נרצה להבין, חס ושלום, אז נעבור גהינום בעולם הזה, 

, אבל בכל זאת נגיע. אם הנשמות שלנו עמדו בהר סיני

הרשעים,  ,הרשעים יעלמואז, אנא, למה לסבול?! 

, העמלקים, כולם יעלמו. ואנחנו, הערב רבהשקרנים, 

אמיתיים, נחיה חיי נצח. אבל היהודים -יהודים

האמיתיים שעדיין רחוקים מהאמת, ונלחמים נגד 

הקדושה של הקב"ה, יצטרכו לעבור ממש גהינום 

בעולם הזה, כדי להגיע למצב שיהיו מוכנים גם גופנית 

  משיח צדקנו.פני בל וגם רוחנית לק
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מהר מאד, העולם לא יהיה כמו שהוא היה רגיל 

להיות, וזה משתנה במידה שלא תאומן, ואנשים 

אבל  ,מתחילים לראות את זה ומתחילים להיות נפחדים

הם לא יודעים מה לעשות. הם לא רוצים לעשות 

תשובה הם לא מוכנים לוותר על הגשמיות שלהם, הם 

הב בחיים שלהם והם לא מחזיקים בזנב של עגל הז

  יודעים שעגל הזהב עומד למות.

אם זה זמן כל כך מבולבל, למה לא  שאלה:

 ?מתעוררים

. למה הדור של המבול לא התעוררו?! גם אז שובהת

ולא רצו לשמוע לנח. למה?  ,היו עבירות קשות ביותר

ואפילו כשירד הגשם לא רצו לשמוע, אפילו שהמים 

למה? כי נהנו  ,הגיעו עד לצוואר שלהם לא רצו לשמוע

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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רנה

שנכנס לעולם החרדי. והחילונים והגויים הם חיים חיים 

של לכלוך, אז למה שהם ירצו להפסיק? הם מאמינים 

כי מחר אנחנו מתים'. מה  ,ב'לשתות ולאכול היום

ְמָחה ָהרֹג  ׂשֹון ְוׂשִ ה ׂשָ אכפת להם?! [ישעיהו, כב, יג: ְוִהּנֵ

תֹות ָיִין ָאכ ר ְוׁשָ ׂשָ חֹט ֹצאן ָאֹכל ּבָ ָקר ְוׁשָ י ָמָחר ּבָ תֹו ּכִ ֹול ְוׁשָ

  ]ָנמּות:

-יש יהודים חשובים, אפילו רבנים, ואפילו ראשי

ישיבות, שהם לא רוצים להפסיק את הדרך של העם, 

הם נהנים מהיוקרה של העבודה  ,כי גם הם נהנים מזה

וברוך ה', יש עכשיו  ,שלהם. הם נהנים מהכסף שנכנס

ת בעיות גדולות בכסף, ולא יכולים כבר להחזיק א

מי  ,ועכשיו רואים מי הם למדנים באמת ומי לא ,השקר

 .ומי לא ם שמיםלומד לש

. אם הסוף כל כך קרוב אז אולי תדריך אותנו אלהש

 ?בתמצית איך להתכונן
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: אני תמיד מדבר בקיצור, כי אם הייתי מדבר שובהת

בארוכה על הנושא הזה, זה היה לוקח ספרים שלמים 

ר: צריך לזרוק את כל בכדי להסביר את זה. אבל בקיצו

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

ולהשתדל לחיות  ,שר על האוכללא בגלל חותמת ההכ

וכדי לדעת מה רצון ה', אתם ', כדי לעשות רצון ה

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

זה הבסיס  -טהרת המשפחה טהרת הפה. קדושים תהיו 

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 

להקב"ה לא לשכוח  יהודי שקרוב -שייך ליהודי אמיתי 

ולא לעשות לעצמנו  ,זה העיקר ,קדושים תהיו

'היתרים', בשום אופן לא לעשות היתרים לעצמנו, כי 

'היתר' לא פועל בשמים בנושא זה. כי עכשיו זה הסוף, 

  ואין כבר 'היתרים' על שטויות.

 

במוות קליני של ש. אם יש רבנים שלא מאמינים 

 ?בזה , אז איך הציבור יאמין15הנער בן 

ת. הרבנים שלא מאמינים בזה, זה הרוב לצערי הרב. 

וזה אמת. אבל הרבנים שכן  -הם לא מאמינים בזה 

מאמינים בזה, הם משפיעים עד כמה שהם יכולים, אבל 

  הם מעט.
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האמיתיים, המלים של האמת -אבל, העם, היהודים 

תיגענה בלב שלהם. ואפילו שהרב שלהם יגיד 'לא', הם 

האמת. והאמת שאני מדבר עליה זה  ידעו ויבינו מה

מאד הגיוני, ומאד פשוט. ולא צריך להיות -דבר מאד

חכם מאד גדול בשביל להבין את זה, ובשביל -תלמיד

  להאמין בזה. 

חכמים גדולים שהם תפוסים עם -אבל ישנם תלמידי

קדוש של החיים, עם כל הדברים שלא -הצד הלא

ייכים שייכים ליהודים, רק שהפכו כאילו להיות ש

כי יש על זה איזה 'הכשר'. כמו למשל פיאות  -ליהודי 

-הקאסטם, שזה בכלל לא יהודי, שזה ממש כמו גילוי

אופנה גויה, וזה לא כמו יהודיה -ראש של דוגמנית

אמיתית, אבל יש לזה הכשר. אדם שקרוב לה' לא יכול 

ואפילו אם רב יתן  ,להבין איך אפשר לתת לזה הכשר

ֵיָרֶאה לו שזה אמת, ויש בלי סוף הכשר על זה, זה לא 

ה' יעזור שכל יהודי אמיתי שעמד  ,דוגמאות כאלו
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סיני, יחזור בתשובה מלאה. -סיני, במעמד הר-בהר

לאומי -אפילו אם הוא חילוני, אפילו אם הוא דתי

  ואפילו אם הוא חרדי...

 מתקרב (יואל ג) אחי ואחיותי, היום הגדול והנורא

יראה גדולת ממשלתו ומעשיו כי אז -["הגדול והנורא

 מתקרב בצעדי ענק. הנוראים" (מצודת דוד שם)].

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. 

מתפרק, כי זה  ,, כל המבנה מתפרקמהצד הכלכלי

וי על שקר ["כוחי ועוצם ידי", בנוסף לשחיתות בנ

מסוגים שונים]. רוב בני האדם בעולם בטוחים שזה 

ועוד  -מבנה חזק ואמיתי, אבל זה רק אחיזת עיניים 

אפילו עם כל המאמצים של  ,מעט זה יפול לגמרי
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המדינות הגדולות והעשירות להציל את השקר 

  ולתמוך במבנה זה שבנוי באוויר.

כים בזה עם דברים לא ממשיים, ולכן בסוף אבל הם תומ

הכל יתפרק ויפול לתהום ["ותמלוך אתה הוא ה' אלקינו 

מהרה לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך 

  ובירושלים עיר קדשך" (תפלת ימים נוראים)].

וישאר  כל המערכת הכלכלית של העולם תתמוטט

תוהו ובוהו ["ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים 

שגב ה' לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף" ונ

  (ישעיה ב)].

, ראינו הרבה בזמן האחרון. ויהיו מצד אסונות טבע

עוד יותר גדולים, יותר ממה שהדמיון של האדם יכול 

לדמיין. מפחיד מאד והרסני בצורה ענקית ומדהימה 

["ובאו במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד ה' 

  לערוץ הארץ" (ישעיה ב)]. ומהדר גאונו בקומו
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, כל אדם יכול לראות שעומדת לפנינו ובנוסף לזה

מלחמה ענקית וקשה. מלחמה שלא היתה כזו מלחמה 

בהיסטוריה. יהיה הרס של שני שליש של העולם ["והיה 

והשלשית  פי שנים בה יכרתו יגוועו בכל הארץ נאום ה'

  חים.יוותר" (זכריה יג)], על ידי הקב"ה בעצמו, בלי שלי

. יהיו דברים שיהיה ברור שהם ויהיו גם ניסים עצומים

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 

חרונה עיקר ויציאת גאולה א מצרים ממקומה אלא

  " (רש"י שם)].מצרים טפל לה

המהלך של העולם היום מוכיח שאנחנו בסכנה 

. כל העולם, לא רק היהודים, אבל גדולה מאד

היהודים מקבלים מסרים ישיר מן השמים. למשל, ה' 
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גרם לעולם זעזועים קשים מאד בתקופה האחרונה. רק 

להזכיר לכם, בחודשיים שלשה האחרונים ראינו 

רבה מאד רעידות אדמה חזקות ביותר וזה מדהים. ה

 כל העולם רועד.

א"ר "[ בעיקר זה מסר לעם ישראלמי שמבין, מבין ש

אלעזר בר אבינא: אין פורענות באה לעולם אלא 

 "י)"רש-ליראם כדי שיחזרו בתשובהבשביל ישראל (

(יבמות סג)]. הקב"ה מכין את העולם למצב קשה ביותר 

ומי מכלכל "והוא יעביר אותנו, היהודים, דרך האש [

את יום בואו ומי העומד בהראותו, כי הוא כאש מצרף 

(מלאכי ג)], כדי לטהר אותנו  "וכבורית מכבסים

מהעבירות של העולם הזה ולהביא אותנו למצב 

 קבל משיח צדקנוביטחון מלא בקב"ה כדי שנוכל לשל

עיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו "[

ביטחונם בה'...שעיקר הכל הוא הביטחון השלם והוא 
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א, משלי כב, וראה דברים ח, "(הגרי "כולל כל המצות

  ג')].

שגם הם, לפחות חלק,  לאומות העולם זו אזהרה

צריכים לעשות תשובה. אבל לרוב הגדול של הגוים זה 

ם הגיע יחד עם העונש העצום בגלל מסר שהסוף שלה

כל הצרות שהביאו על בני ישראל במשך הדורות. זה 

יותר קשה ומפחיד יהיה מפחיד מאד, קשה מאד, 

  .מהמכות של יציאת מצרים

הימים האלה מתקרבים אלינו במהירות, אבל רוב 

האנשים לא זזים, ולא מנסים להציל את עצמם. ואיך 

מכזה מצב? מילה אחת: אנחנו יכולים להציל את עצמנו 

  תשובה.

לחזור בתשובה, שזה לחזור להקב"ה ולתורתו 

, בלי הבלי העולם הזה. אדם שהוא מצטער על באמת

כל השקר וההבל שהיה בחיים שלו, ורוצה את האמת 
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עם כל הכוחות שלו, ומשתדל להגיע לזה, זה אדם 

  שבעז"ה יציל את עצמו.

ופעה חדשה . אבל לרוב האנשים זה לא מזיז [אין זה ת

(ישעיה ו)  כלל: "השמן לב העם הזה ואזניו הכבד וגו"'

כולה שב במרוצתם כסוס שוטף  "אין איש ִנחם על רעתו...

ד הרבה בדברי הנביאים]. ווע ,במלחמה וגו"' (ירמיה ח)

כמה דברנו ודברנו, אבל אלה שלא רוצים לשמוע, פשוט 

  סותמים את האוזניים. 

לא מכירים את ההנאה , כי הם השקר נעים להם יותר

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.

, אולי עם אבל אולי עכשיו שהעולם כל כך רועש

ן סוף סוף לראות את האמת. אולי עם כל ישראל מוכ
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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 

  רי תשובה.יהודים רבים ויתחילו להרהר הרהו

ֵשב  לכן אני מתחנן לפני כל יהודי: תחזור לקב"ה!

על הרצפה, שים אפר על הראש, ושק על הגוף [ראה 

ואם אין שק ואין אפר,  -ט] "או"ח תקע שולחן ערוך

ותבכה על כל העבירות  -תקרע קריעה כמו ַאֶבל 

שעשית נגד הקב"ה ["אמר רבי אלעזר...אף על פי ששערי 

  דמעה לא ננעלו" (ברכות לב:)].תפלה ננעלו, שערי 

ותבכה  במחשבה שלך תעבור על כל עבירה ועבירה

על זה. ותחליט: "מהרגע, אני חי חיים של אמת. אני חוזר 

קב"ה, והעבירות שעשיתי לא אעשה עוד". להגיד הל

  וידוי כאילו שאלה הרגעים האחרונים שלך בעולם הזה.
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של  , שזה היסוד של הקשרויש עוד דבר חשוב ביותר

 כל יהודי לעולם הבא ולנצח. וזה האמונה והביטחון

שהקב"ה הכל יכול. שהוא ברא אותנו ואת כל העולם, 

הוא יאכיל אותנו. ואם אנחנו עייפים  -ואם אנחנו רעבים 

 הוא -יסדר לנו מיטה נוחה, ואם אנחנו צמאים  הוא -

הוא ירגיע אותנו  -יביא לנו מים. ואם אנחנו מפחדים 

  הראשון של הי"ג עיקרי האמונה].[ראה העיקר 

הוא יספק לנו, ואנחנו לא  -וכל מה שאנחנו צריכים 

צריכים הבנק, ביטוח לאומי, קופת חולים, צבא, 

רק צריכים  -אנחנו לא צריכים שום דבר  משטרה וכו'.

  , והוא יטפל בכל הצרכים שלנו.את הקב"ה

יהיה לנו זכות לקבל את משיח  עם אמונה ובטחון כזה

ו ברחמים ["הבוטח בה', חסד יסובבנו" (שוחר טוב צדקנ

  וראה מלבי"ם תהילים קכה)]. ,ב"ל

כל המלחמות הבאות שיתרחשו בעולם בעתיד יהיו 

זוהי בעצם מלחמה אחת  ,בעצם מלחמות של דת
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גדולה, המלחמה האחרונה לפני בוא משיח צדקנו. כי 

האיסלאם רוצה לשלוט ואדום (הנוצרים) לא יתן 

 (הערבים) לשלוט.לישמעאל 

 

עכשיו אין יותר מה לומר, עכשיו תפתחו את העיניים 

ותסתכלו טוב, תראו את כל הסימנים ואת כל האזהרות 

מסרים ישירים לעם  ,ואת כל המסרים שה' שולח לנו

ישראל! אם זה שיטפונות משונים וענקיים, אם זה 

רעידות אדמה, אם זה מקרי מוות משונים, אם זה 

אם זה כל דבר  ,ת אם זה רצח אכזרימלחמות אכזריו

 משונה שיכול לקרות.

תפתחו את העיניים ותבינו שה' מדבר איתנו ישיר! ישיר! 

 דרך מלחמות, דרך כל דבר שקורה בעולם., דרך הטבע

תפתחו את העיניים עם ישראל! תפתחו את העיניים 

 !ותצילו את עצמכם



  חלק א'
  

רסח

 !אל תאמר לא ידעתי! אל תגיד לא אמרו לי

יד משפחתך לנצח בידיך, כדי להיות מוכן עתידך ועת

וראוי לחיות בסדר החדש שיהיה בעולם עליך 

להשתנות, עליך לקבל עול, ואיזה עול? עול מלכותו 

של מי שמחייה אותך בכל רגע , של מי שברא אותך

 ורגע, שחייך ונשמתך בידו,

ועד עכשיו התעלמת ממנו כאילו אינך מכיר בעובדה 

 זו.

תוכל להתעלם, כי מי שיתעלם יגיע ולא עוד, יותר לא 

 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 

את השם מאיתנו ואת לזכור שפריצות מרחיקה 
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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 

מי שפועל ועושה בימים אלה למען אחדות  ,ובמלבושיו

ופועל לחזק את הקשר בין ישראל לאביהם בעם ישראל 

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 

את  עליך להכניע ,ובפרט אם אומרים תהילים בציבור

עצמך תחת מרותו של הקב"ה ולקבל אותו למלך עליך, 

  ולקבל ולקיים את שציווה אותך בתורתו.

במקום לעשות  -אנחנו צריכים לשבת ולהתפלל 

מסיבות, ולקנות פיאות יוקרתיות, וללכת כמו דוגמניות 

, ולהוציא כסף על שטויות, [צפניה א' ח', ע"ש]מפאריז 
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נחנו צריכים להיות ולשכוח שאנחנו יהודים, לשכוח שא

-יהודים פשוטים וטובים, ולא לטוס כל הזמן מארץ

מצוה פה ובשביל חתונה שם ובשביל -לארץ בשביל בר

 סתם טיולים.

אנחנו צריכים לֶשֶבת ולעשות תשובה. יש לנו 

 -כמעט כל מה שאנחנו אוכלים  ,הרבה עבירות-הרבה

זה טרף, כמעט כל מה שאנחנו עושים זה אסור. סומכים 

 ייןועעל כל מיני אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם. 

שו"ת רבינו עקיבא יהוסף (שלזינגר), יו"ד סי' א', 

. ואנחנו במצב קשה. בענין תקנות סדרי הכשרות]

ואנחנו עושים זאת הרבה פעמים כשאנחנו יודעים שזה 

אנחנו  ,כל מיני עבירות אסור, בכל זאת אנחנו עושים

חייבים לשבת, ולחפש בפנים, ולעשות תשובה, וזה 

הדבר היחיד שיציל אותנו, ואין שום דבר בעולם שיציל 

  אותנו.
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עוד פעם אגיד, ועוד פעם אני אגיד: אתם רוצים 

גדולה שיקבלו משיח? -להיות חלק של הקבוצה הלא

[ר' בעה"ט בהעלותך י"א אז תתחילו להיות רציניים 

, ולעשות משהו רציני, ולהראות להקב"ה שהוא "ד]ל

, ואנחנו [ר' סוף תפילת ובלצ"ג]יכול גם בעינינו -הכל

העובדים שלו, עובדי ה' ועבדי ה', וזה כל מה שאנחנו 

לא רוצים שום דבר אחר רוצים להיות, וזה כולל הכל. 

זה מה  רק לשרת את הקב"ה, רק לעשות את רצונו. -

לו, שזה כל הרצון שלנו,  שאנחנו צריכים להראות

['ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאלֹוַקי זה הרצון שלנו.  -הרצון שלו 

י...', אבות ב' ד']   .ָחָפְצּתִ

 החברים הציבור, כולם, כנגד ללכת קשה אבל :שאלה

  וכו'?

 ירקיצו שרוצה אדם ,נפש מסירות של הזמן : זהתשובה

 צדקנו. אדם משיח פני ישרוד לקבל לא הוא דרך
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 יכול להמשיך עונש, הוא יהיה שלא להאמין שרוצה

  ח"ו. ישרוד הוא לא דמיוניים, אך חיים לחיות

 כל ועם הרצונות עם כל לקב"ה לחזור חייבים אנחנו

 הכוחות.

 הזה העולם מהדברים של עצמנו את לנקות זה אומר

 המלך דוד שאמר ה' (כמו בבית ולשבת רק המיותרים

 שבתי בבית אבקש ה, אותה מאת שאלתי "אחת ע"ה

  כז). חיי" תהילים ימי כל ה'

 אדבר ואז אני גדולים דברים להיות עומדים עוד מעט

  באריכות.

  

 וזה יכול להציל, אחד דבר שרק לכולם אזכיר אני

  בתשובה. לחזור

  צז) סנהדרין רס"ג וראה ן כתב(כ
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 את לעשות ולהשתדל האמת היהודית את להכיר

יהודים  להיות ,הנחות לעצמנו לתת ולא ה' רצון

  קיצוניים.

ה'  רצון לעשות יהודים קיצוניים? להיות אומר זה מה

  שאפשר. ההידורים עם כל הסוף עד

אבל לאלה שלא מוכנים חס וחלילה: שלא חזרו 

בתשובה באמת, שלא הורידו את הגאווה שלהם, שלא 

בכו על העבירות שלהם, בשבילם זהיהיה יום מפחיד 

היום הזה יביא להם את הסוף, לא עלינו, ה'  ,ביותר

  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 

יותר רחוקים, ערב רב שהם  לא יגיעו לזה. חלקם
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 אבל הם ערב רב, וחלקם ערב רב שהם יותר קרובים,

  וזה לא יעזור [אבן שלמה פרק י"א.]

זאת הדרך לגאולה: להוריד את הראש ולהוריד את 

הראש ולהסתכל השמימה  הגאווה, ולהרים את

סימן מאד חזק, , סימן וזה, מחילה ורחמים' ולבקש מה

 כבר. קרובה שאפשר לטעום אותה שהגאולה כל כך

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 

הובא במאמר 'בלע המות לנצח'].  אייבשיץ זצ"ל,

תבואו, תבואו. שיהיו לנו המונים פה שאומרים: 'אין עוד 

ן לאף אחד להוריד אותנו לרמה  מלבדו'! ושלא ִנּתֵ
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הנמוכה הרוחנית והגשמית של הטינופת שרוצה 

 לשלוט פה ובכל העולם.

עם ישראל, אני מבקש ומבקש: תעשו תשובה, ותחזרו 

ף, אבל באמת. ובכל יום, וכל לאמת. אנחנו מגיעים לסו

שבוע, וכל חודש, מרגע זה והלאה, אנחנו נראה שינוים 

אחד לא יוכל להכחיש שהדברים -כך גדולים שאף-כל

שאני אומר זה לא נכון, אני חושב שהדברים שדיברנו 

  רואים ברור שזה אמת, הכל אמת. -כל השנים 

הם הכל שקר, אין שם אפילו דבר  -והם, הצד השני 

פעם. -גדולים שהיו אי-של אמת. הם הרשעים הכיקטן 

וה' ימחוק אותם עכשיו מהעולם. [סוף מזמור ל"ז ועוד]. 

ואנחנו נצא לחופש, לגאולה השלמה, כביכול 

לזרועותיו של אבא שלנו הקדוש ברוך הוא, האוהב, 

א']. ָ ץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיׂשּ ְזרֹעֹו ְיַקּבֵ   [ישעיהו מ': 'ּבִ
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וכמו במצרים, כל מכה תביא לעולם  היו עוד מכות,

יותר פחד מה'. וכל זה בא בעיקר לעורר את היהודים, 

רוב  כדי שיעשו תשובה. לפי גדולי הדור הקודמים,

רב  היהודים בסוף, לפני משיח, הם מנשמות הערב

נראה בעליל שהרבנים "והערב רב לא ישרוד [

ר רובן "והחסידים והבעלי בתים שבדור, המה בעוה

ת, השמטות לפרשת ויקהל) "(דברי חיים עה "במערב ר

ל על דורו שרוב היהודים הם מן "י ז"כבר אמר האר

 הערב רב (ליקוטי תורה, פרשת ואתחנן)].

, זה לא נכון. אל תחשבו שכל החילונים הם ערב רב

ולא לחשוב שאף אחד מהחרדים לא ערב רב. גם זה לא 

ים נכון. גם בין החילונים יש יהודים טהורים שטוע

בדרכם, אך ברגע הנכון יתאוששו ויבינו ויקבלו את 

שרק הקב"ה מלך מלכי המלכים, אין עוד  -האמת 

וידעת היום והשבת אל "מלבדו, רק הקב"ה ותורתו [
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לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ 

  (דברים ד)]. "מתחת, אין עוד

שלא  "כאילו חרדים"אבל יש בין החרדים הרבה 

ה ושצריך לבוא משיחו, הם "באמת בקבמאמינים 

תפוסים בעגל הזהב והשקר של העולם הזה. לכן ה' 

שולח מכות ומכה את הגוים, כדי להעיר את היהודים 

אמרתי הכרתי גוים, נשמו פינותם, החרבתי חוצותם... "[

(צפניה ג)]. לפי הנבואות,  "אך תיראי אותי, תקחי מוסר

י שליש בסופו של דבר תהיה מלחמה קשה, ושנ

פי שנים בה  והיה בכל הארץ נאום ה',"מהעולם יחרב [

  (זכריה יג)]. ", והשלישית יוו תר בהיכרתו יגוועו

. לא לשכוח אבל לא לחשוב שכל היהודים ישרדו

א אחד "שבמכת חושך רק חמישית מהיהודים נשארו [וי

א אחד מחמש מאות (מכילתא בשלח א)]. "מחמישים וי

ועכשיו הערב רב לא ישרוד, ויש יהודים עם זקנים 
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כי עם כל  ארוכים ופאות ארוכות והם לא ישרדו.

[שזה העיקר  הלבוש החיצוני, הלב לא עם הקב"ה

  ש כל הענין)]."(סנהדרין קו, ע "רחמנא ליבא בעי"ש

במשפחה אחת של יהודים, יכול להיות כאלה שהם 

רב וכאלה שלא ערב רב. זה לא הולך לפי  ערב

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 

, והמצב הזה גם הרבה מהחרדים לא יבינו מדבר. אבל

  עגום מאד.

יו שמשתדל כל הזמן כל יהודי ענ ומי לא ערב רב?

כולו להאמין ולבוטח בקב"ה ולעשות רצונו ית' 

' (מלאכ' "וחסו בשם ה והשארתי בקרבך עם עני ודל"[

 -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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ב רב ממצרים. מהי הבעיה של הערב רב, את הער

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 

 "כל דעביד רחמנא לטב עביד"עושה את הכל לטובה [

הגיון שלנו (ברכות ס)], אפילו שזה לא נוח לנו, או שה

אנחנו חייבים להיות כפופים לגמרי  אומר אחרת.

, ולכל מה שחז"ל אמרו. הכל אמת, לקב"ה, לתורה שלו

משה אמת ותורתו אמת [וזה התיקון של בני קרח (בבא 

  בתרא עד)]. זה הכל.

ומי שיש לו ספק הכי קטן בזה, לא יכול להצטרף 

. אדם שמאמין באמת לאלה שמקבלים משיח צדקנו

ולא בעולם הזה והשקר שלו, לא תהיה לו שום  בקב"ה

בעיה לעבור את המבחן הזה. ספק זה הרבה יותר גרוע 
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מעבירה של חולשה לרגע, הרבה יותר קשה, כי על זה 

  מאד מאד קשה לעשות תשובה.

הקרוב -אני רוצה לדבר. ואני רוצה להגיד שבעתיד

העולם ישתנה מאד. מאד. בשנתיים האחרונות, כל 

לאט אל התהום. זה יורד, -יורד לאט הזמן העולם

וכאילו נעצר. יורד, ונעצר כאילו. בכל התחומים. בכל 

  זה למטה. -הכיוונים. הכיוון 

הקרוב תהיה עוד ירידה מאד קשה. -אבל, בעתיד

שדים" מאד גבוהה. אנחנו נרד ירידה -בדומה ל"רכבת

ברכבת הזאת, שזה נקרא 'העולם הזה', נרד ירידה 

יעלו.  -רק אלו שקרובים לקב"ה  קשה ביותר. אבל

  והשאר ילכו לתהום.

 -ישראל, אנחנו -ושוב, אני רוצה לומר שאנחנו, עם

בשביל ישראל  -המרכז של הבריאה. ["בראשית" 

שנקראו 'ראשית'. רש"י בתחי' פרשת בראשית]. אנחנו 

הקרובים ביותר לקב"ה, הבן היקר של הקב"ה.  -
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י ֶכֶרם ה' צְ  ָרֵאל ְוִאיׁש [ישעיה ה', ז': ּכִ ית ִיׂשְ ָבקֹות ּבֵ

ֲעׁשּוָעיו]. ואנחנו חייבים להיות קדושים.  ְיהּוָדה ְנַטע ׁשַ

ומי שיהיה קדוש, ומי שיהיה קרוב לה', ויחיה אך ורק 

הוא ימשיך  -בכדי להשתדל לעשות את רצון ה' 

להיות מרכז הבריאה. הוא ילך ויתפתח. קודם בימות 

ד בעליה שאנחנו המשיח, ואח"כ הוא יעלה עוד ועו

  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, 

ועם צנועים, -עם כל הפריצות, עם כל הדברים הלא

כל התשוקות, כל הדברים האסורים ביותר. ורוצים 

להלביש את זה בבגדי צדיקים ולעשות מה שהם 

  בכל התחומים. בכל התחומים. -רוצים. וזה 



  חלק א'
  

רפב

קדושים, קדושים, זוהי המהות של עם ישראל, העם 

פסחים פ"ג,  -הקדוש. הקדוש. ["ישראל קדושים הם" 

קרב לה'. ב'. נדה י"ז א']. ורק מי שקדוש יכול להת

קדוש בדיבור, קדוש בהתנהגות, קדוש בלב, קדוש 

ר ֶאל  ּבֵ בשכל, קדוש בכל איבר בגוף. [ויקרא י"ט, ב': ּדַ

י  ְהיּו ּכִ ים ּתִ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְקדׁשִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ּכָ

ל  יֶתם ֶאת ּכָ ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם: במדבר ט"ו, מ': ַוֲעׂשִ

ים ֵלאלֵֹקיֶכם: וראה רש"י סוף ִמְצֹוָתי ִוהְ  ִייֶתם ְקדׁשִ

מות ואור החיים שם.] ואם הוא לא קדוש -פרשת אחרי

משיח, לא בנוי -של-אז הוא לא בנוי לחיות בעולם -

בשביל העולם הבא. לא יהיו לו את הכלים. [עובדיה 

ְהֶיה ְפֵליָטה ְוָהָיה קֶֹדׁש. ובתרגום  א' י"ז: ּוְבַהר ִצּיֹון ּתִ

 .["ון קדישיןשם: "ויה

תסתכלו מה שקורה בעולם! תסתכלו, תסתכלו! אתם 

לא רואים ?! אתם לא מבינים ?! אתם לא מרגישים ?! 

אתם סתומים ?! מה אתכם ?! מה אתכם ?! האם אתם 



  השבת בישראל כהלכתה
  

רפג

כך רחוקים ?! כשאדם הולך ברחוב, ורואים -כך כל-כל

הרוח שיש ברחוב החרדי, ולא מבינים -את גסות

חברה שלנו, לא רואים את שמשהו מאד חולה בתוך ה

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

ואני לא מאמין שיש עוד מה אין לי מה לומר עוד. 

הקרוב. גם פה -לומר. יהיו זמנים קשים ביותר בעתיד

בארץ ישראל, וגם בעולם. ואני רוצה לומר לכם שזה 

יהיה קשה. ולא סתם. קשה ביותר. קשה קשה. ומי 

פשוט לא יהיה. מי שלא יהיה קרוב  -שלא יעמוד בזה 

ר ִיְקָרא פשוט לא יהיה. [יואל ג', ה': ְוָהָיה ּכֹל אֲ  -לה'  ׁשֶ

ְהֶיה ְפֵליָטה  ם ּתִ ַלִ ַהר ִצּיֹון ּוִבירּוׁשָ י ּבְ ֵלט, ּכִ ם ה' ִיּמָ ׁשֵ ּבְ

ר ה' קֵֹרא ִריִדים ֲאׁשֶ ְ ר ָאַמר ה', ּוַבׂשּ ֲאׁשֶ  .[ּכַ
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אני מבקש מכם: הלב שלי נשבר, עם ישראל! עם 

ישראל! אתם לא מבינים ?! תתחילו לזוז לכיוון הנכון! 

ה גדולה וקשה, גם בחוץ עוד מעט תקבלו עוד אזהר

 וגם בארץ. ואני מקוה שתבינו את הרמזים. -לארץ 

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, 

הפחד נעלם. כי פתאום  -ורצתם לרחוב מפחד. אבל 

זה היה בכדי  -שוב שקט. אבל הפחד הזה הכל נהיה 

ה' יזיז אתכם חזק. ואם לא  -לומר לכם, שיום אחד 

  אתם לא תצאו מזה בחיים. -תהיו יחד עם הקב"ה 

סיני שהוא הרים את -ה' מאיים עליכם. כמו בהר

ההר מעל ראשכם. אבל הפעם הוא לא יעשה את זה. 

הוא יתן לכל אחד בחירה חופשית, בכדי להחליט 

ה, איפה הוא רוצה להיות. כל אחד יצטרך איפ

ע"ר.  -להחליט בעצמו מה הוא רוצה. ורוב היהודים 
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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

ק עם אמיתיים יכולים להיות ר-הזהב. אבל יהודים

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

אחרי המכה הזאת  עם ישראל, תפתחו את העינים!

שעוד לא נגמרה, יהיו עוד מכות, כל אחת יותר מפחידה 

מאד  ויותר קשה מן הקודמת. וברור שזה יפגע קשה

בכלכלה. במצרים לא נשארה למצרים בכלל כלכלה 

אחרי המכות ואחרי קריעת ים סוף, וזה יהיה המצב של 

  העולם.

ל בזכריה "ה' ורק ה' יהרוס שני שליש של העולם [כנ

רק הקב"ה.  -שולט בכל העולם  יג], ואז לא יהיה ספק מי

וכל הגוים וכל הרשעים יראו את האמת בסוף, אבל לא 
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ות את עצמם. יתפסו את האמת ברגע האחרון, יוכלו לשנ

  אבל זה יהיה הסוף שלהם.

, שקעו בבוץ הגדול כמו המצרים שנכנסו לים סוף

וחיזקתי את "בתוך המים. עלו וירדו, ותפסו את האמת [

' "לב פרעה ורדף אחריהם...וידעו מצרים כי אני ה

(שמות יד)]. אבל לא יכלו לעשות דבר להציל את 

  הסוף עכשיו. עצמם. וכך יהיה

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 

ממשיכים את החיים פחות או יותר כמו פעם, באירופה. 

ומקווים שהכלכלה תעלה ונחזור לזמנים כביכול 

  הטובים יותר.
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. זה הזמן הזה, זה הטוב ביותר אבל אני אומר לכם,

הזמן שמתגלה האמת [של האפסיות של כל הגשמיות 

והבלי העולם הזה], ומה יותר טוב מהאמת. מה מרגיע, 

  ה?"ת של הקבמה משמח, מה יותר טוב מהאמ

. אדם שהוא רחוק מהקב"ה, מעדיף את השקר אבל

להסתובב ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, קונים בגדים לא 

צנועים, הולכים למסעדות. או ברחוב מלכי ישראל 

בירושלים מלקקים גלידה ואוכלים כל מיני מאכלים 

  אמנם עם הכשר. -המתאימים לגוים 

העולם הזה, מתלבשים כמו גוים ורוצים להנות מכל 

. "היתר"אבל עם הכשר או עם  -הנאות כמו הגוים 

העיקר שכביכול לא עוזבים לגמרי את המסגרת של 

  היהדות.

והיתה "[ אבל בעתיד הקרוב יהיה בירור קשה ביותר

עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת 
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' (דניאל יב)] "וגו ויתלבנו ויצרפו רבים ההיא...יתבררו

ה "ים בדרישות האמיתיות של הקבוכל אלה שלא עומד

  (סוף אשרי)]. "ואת כל הרשעים ישמיד"בתורתו יעלמו [

ויעברו  ואלה שמחזיקים חזק באמת ישמחו מאד,

לעולם של משיח, בבית המקדש השלישי, שזו השמחה 

האמיתית והנצחית [כמבואר בהרחבה במסילת ישרים, 

  פרק א'].

את זה כבר הסוף של העולם כמו שאנחנו מכירים 

. ה' כבר התחיל לתת בעולם מכות קשות. כל פעם זה

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.

, מהשמים לפני הסוףכבר התחלנו לקבל את המכות 

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.

, אנחנו רוצים לשכוח ואחרי כל מכה שאנחנו מקבלים

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 

רק היהודים היהודים נגד הגוים וינצח בעז"ה. ואז 

ולהנות הנאה רוחנית  האמיתיים יוכלו לקבל את פניו

  א]."ביותר [ראה מסילת ישרים פ גדולה

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 

אנחנו חייבים הניסיונות האישיים שלנו ושל הכלל, 
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בלי שום ספק, ולרצות עם כל  לבטוח לגמרי בקב"ה

נו להיות עם ישראל, הכלה של הקב"ה במדבר מהות

[ראה ירמיה ב, ב]. עם ישראל, הילדים שלו, הילדים 

  האהובים ביותר של הקב"ה.

[ביחוד ה'], וישארו  אלה שלא יוכלו לעזוב את הספק

כביכול. והיהודים  "מצרים"עם עגל הזהב, ישארו ב

שמתגעגעים לבית המקדש ולמשיח, ולעולם יותר 

תחת לשלטון של משיח צדקנו, היהודים שלם, ולהיות מ

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 

  ם.מנענע את החבל ועושה לנו ניסיונות קשי

, אנחנו היהודים חייבים לחזור לאבינו שבשמים

שהרבה מאתנו ברחו מבית ה' ולא רוצים להכיר את 

אבינו שבשמים. הגיע הזמן שכולנו נחזור לגמרי, 



  השבת בישראל כהלכתה
  

רצא

הרחוקים והקרובים. כי הסוף מגיע, ועולם השקר יעלם 

ועולם האמת יבוא במקומו , עם כל היופי והכוח הרוחני 

ט ועוד]. אנחנו "ראל, פלל, נצח יש"שלו [מבואר במהר

צריכים להיות ראוים לחיות בעולם שכולו טוב. עולם 

שהתורה היא החיים שלנו, ולא שום דבר אחר. כל 

  היום, עשרים וארבע שעות, שבעה ימים בשבוע.

להפריד את עצמו וזה מה שיהודי צריך לעשות: 

, עם כל הרשלנות. וכשאני מהשקר של העולם הזה

כוון שלא מקיימים הדברים אומר רשלנות, אני מת

כגון אהבת ה', לימוד תורה לשמה,  החשובים ביותר

קדושה, צניעות, שמירת העינים, והלשון, והברית [ראה 

זהר בשלח נז:], ואהבת לרעך וכו' [מבואר בהרחבה 

בהקדמה לס' חובת הלבבות]. היהודים חייבים להפריד 

כדי את עצמם מהחומריות והשקר של העולם הזה, 

, עולם בלי יצר הרע לו לחיות בעולם שכולו טובשיוכ
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ש "' (דברים לב, ע"ומל ה' אלקיך את לבבך וגו"[

  ן)]."ברמב

ושוב  "מצרים"זה מאד חשוב שכל יהודי יצא שוב מ

 זה יביא אותנו לסוף הגלותיקבל עול מלכות שמים. 

ולקבל את פניו של משיח צדקנו, ונזכה להקריב 

  קורבנות בבית המקדש השלישי.
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  ישראל מצדיקי נפלאים סיפורים
  

, כמלאכים ראשונים, קדמונים יצורי מן נפלאים סיפורים
 סיפורי מקריאת היוצא ותועלת, עליונים וקדושי גאונים

, צדיקים של בספרן כתובה היא הלא עליון קדושי
 להתחזק, י־ה שלהבת אש ברשפי אדם בני לבות שמאיר

 ולהתגעגע ולהשתוקק ולכסוף ובוראנו ביוצרנו ולבטוח
 מלכי מלך, יצורים כל באדון להתדבק הנפש כלות עד

  .ה"הקב המלכים
 מהרש״ם הגאון ישראל של ומאורן רבן דברי ואעתיק

 עשר המכונה צדיקים סיפורי על בהסכמתו שכתב, ע"זי
 לעורר התועלת על להעיד ואם" ל"ובזה, קדושות
 בלבו שיש מי וכל, למחסור אך שפתים דבר, הלבבות
 לראות רוחו וחמדה נפשו צמאה, האמת דת נקודת
 כמוהם ח"ת שיחות וגם, חיים אלוקים דברי ולשמוע
 ישראל בשם אשר כל כי אפונה ובל, לימוד צריכים

 חבר ולהיות ולסעד לעזר לו להיות וילפת יחרד, יכונה
 ואמונתו' ה יראת ולהפיץ, תורה להגדיל חפץ לכל

  .ק"עכלה ויראו העם וישמעו, בעולם
 שאר עם יחד הלז בחיבור הנזכרים הצדיקים כל וזכות 

 התורה ספר ימוש שלא לנו יעמוד, וקדושים צדיקים
 לבבנו בכל בוראנו את לעבוד ונזכה' ד יראת תפוג ולא

  .א"בב גואלנו ביאת עד זרענו וזרע וזרענו אנו

  
ָלִמי" י "ִמְפַעל ַ‰ּז…ַ‰ר ָ‰עו… ר ַעל ְי„≈ ‡ ָל‡ו… צ≈   יו…

  ר בת יםבעי
 לפ"ק תשע"ו ב' סיון
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 י"ע תשובה בעל שנעשה שבת מחלל כפרי איש .יז

  ל"זצ מבעלז שלום שר ק"הרה

 את ל"זצ מזידיטשויב א"מהרי ק"הרה שהעניש איך .יח

  השבת את שחיללו על בוריסלאב אנשי

 על בשבת שנכבה נר על משינאווי ק"הצה הקפדת .יט

  השיריים חטיפת דחיפת ידי

 ביתו שבנה אחד איש מברעזאן הגאון העניש איך  .כ

  בשבת



  השבת בישראל כהלכתה
  

  

ה

 היום בחצי בכל החנות שסגר ל'איסר' ר הגביר .כא

 ע"זי א"הרמ רבינו קדוש בבן משמים וכבדוהו

 עד שבת לכבוד לבן כתונת לבש שלא באחד מעשה .כב

  הבוקר

  ע"זי ט"הבעש אצל השבת הכנת .כג

  באמת תשובה .כד

  חרטה עם תשובה .כה

  גדולה תשובה  .כו

  ע"זי מנדבורנא מרדכי ר"ר ק"מהצה נוראה עובדא .כז

N â w  





  השבת בישראל כהלכתה
  

ז

  ספר

  השבת בישראל כהלכתה

  חלק ב'

  ישראל צדיקי סיפורי
 וקדושים מצדיקים נפלאים סיפורים

  השבת קדושת בעניני עליון מאורי

  .א

  ושמור זכור

' ר בשם נקרא היה מרימאנאוו הירש' ר הצדיק הרב

, וקודמו רבו בבית משרת היה מקודם כי, משרת הירש

' ר שהצדיק פעם נזדמן. מרימנוב מנדיל' ר הצדיק



  חלק א'
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 אותו ושאל, שבדורו מהגדולים אחד עם התראה הירש

: כהנים ברכת י"רש דברי לפירוש הירש' ר את גדול

: כמו, אמור - להם אמור ישראל בני את תברכו כה"

  ".ושמור זכור

  :הצדיק לו השיב

 אירע מרימנוב מנדיל' ר הצדיק רבי את כששמשתי -

 היתה לא ובבית החמישי יום הגיע שכבר, אחת פעם

 שאלך, ממני ביקשה הרבנית. שבת לצרכי פרוטה אף

 לחדרו כשנכנסתי אך. לעשות מה ואשאלו להצדיק

 ודבקותו התעסקותו גודל את וראיתי הצדיק של

 וחזרתי, להטרידו לבי מלאני לא השם בעבודת

 התחילה והרבנית, בערב החמישי יום הגיע. לאחורי

 כל שאין להצדיק להזכיר סוף סוף שאלך לי להציק

 עסוק שהוא ראיתי ושוב - הלכתי. לשבת מאומה

 יכולתי לא ושוב, ובדבקות בהתלהבות ועבודה בתורה

 ובבית, בבוקר הששי יום כשהגיע. ולהטרידו להפסיקו



  השבת בישראל כהלכתה
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 שוב נכנסתי, כלום ולא בשר ולא דגים אין עדיין

  :מעצמו הצדיק לי אמר ואז, הצדיק לחדר

 תשים, דגים בה שמבשלים הקדירה את וקח לך -

 גם תעשה וכך. האש על אותה ותשפות, מים לתוכה

  :השבת תבשילי שאר ושל הבשר של בקדירה

  :ואמרתי תמהתי -

 ואין דגים אין הלא, הקדירות באותן נבשל מה! רבי -

  ?בשר

  :רבי לי השיב

 אשר את והכינו הששי ביום והיה: "בתורה כתוב -

 כבר והשבת, ההכנה לעשות מחוייבים אנחנו". יביאו

  .שצריך מה בעצמה תביא

 ושפתנו, מים בהן שמנו, הקדירות את לקחנו. הוה וכך

, אחד כפרי פתאום בא מה זמן כעבור. האש על אותן
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 איזה לרגל הוצרך כי, אצלנו לשבות יוכל אם ושאל

, הרבי בבית לשבות ורצונו, בשבת בעיר להיות ענין

 חיים דגים: רחבה ביד שבת צרכי כל עמו הביא והוא

 האורח את קיבלנו רב שברצון, מובן'. וכו ושומן ובשר

  .כראוי שבת עונג לנו והיה, לשבת

 בברכת גם - הירש' ר הצדיק סיים - הענין הוה וכך

 את ממשיכים עצמם בכח הכהנים כלום: כהנים

 ישראל בני על שמי את ושמו: "כתוב הלא? הברכות

 את יעשו שהכהנים צוה ה"שהקב אלא"! אברכם ואני

 יחלצו, ידיהם יטלו: לעשות בידם שיש ההכנות כל

 ושוב', וכו" יברכך" ויאמרו, כפיהם יפרשו, נעליהם

". אברכם ואני" שעתה ואומר בעצמו ה"הקב כ"אח בא

". ושמור זכור כמו, להם אמור: "י"רש שכתב וזהו

  .שבת הכנת דוגמת היא כהנים בברכת
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  השבת יום את שמור

 ישמח" בעל, מאלכסנדר הרבי אל בא אחד איש

. ממנה פרנסה לו ואין חנות לו שיש והתאונן", ישראל

. בשבת חנותו את פותח שהוא דבריו מתוך הבין הרבי

  :הרבי לו אמר

 בחלק, מעות בלי לשותף אותי ליקח תסכים אם -

  .פרנסה לך שתהיה מבטיחך אני, אחוזים 15 של

 ביניהם שותפות שטר ועשו רב ברצון הסכים האיש

  .כדין

  :הרבי אמר כך אחר

, שלי הוא העסק של השביעי החלק שעכשיו מכיוון -

 של הריוח. השבת יום את לחלקי לי בורר אני הרי

 ואני. שלך החול ימי ששת ושל שלי הוא זה יום
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, השבת ביום החנות את שתסגור, איפוא, עליך מצווה

  .ולהצלחה לשלום לך ולך. שלי הוא זה יום שהרי

 והצלחה ברכה היתה ומאז, הצווי את האיש קיים

  .ידיו במעשי

  .ג

  לבא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת

 לסבב דרכו היה, ל"ז מפאריטש הלל' ר הצדיק הרב

 העם את מדריך והיה, הדרום בערי מהשנה גדול חלק

 צורך שהיה במקום לתשובה ומעורר, החסידות בדרכי

  .בדבר

 מתעסקים היו שם ש"היי שמוזגי, אחת לעיר בא פעם

 הדבר כשסיפרו. החול כבימות ומתנם במשאם בשבת

 המוזגים כל את אליו והזמין, מאוד נתרגש הלל' לר

 כל את לפניהם הסביר, אליו כשנתוועדו. לאסיפה
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 עסקיהם את שיסגרו עליהם והשפיע, הענין חומר

 פלוני על גם שישפיע: עמו התנו תנאי אבל. בשבת

, ברשותו הוא בעיר ביותר הגדול שלו שהעסק, העשיר

 לא כן לא שאם, בשבת עסקו את יסגור הוא שגם

  .התחרותו בפני לעמוד יוכלו

 הזמינו. בא ולא: עשיר אותו אליו לקרוא הצדיק לח

  .נענע ולא - ושלישית שנית

 השבת ביום. עיר באותה שבת לשבות נתעכב הלל' ור

, בבטנו עזות דקירות עשיר אותו פתאום הרגיש

 צעק. ומתגברים הולכים המכאובים לשעה ומשעה

. ויותר יותר אותו תקפו ויסוריו, מכאוב מרוב האיש

 באו הצדיק בכבוד פגיעתו בעוון שמא אשתו חששה

 רחמים שיבקש להצדיק לפנות ונמלכה, היסורים לו

  .בעלה על
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 עם השולחן אל מסב כשהצדיק הצהרים סעודת בשעת

 אשת הבית אל פתאום פרצה, חסידים של גדול קהל

 את שיברך מהצדיק ביקשה ובתחנונים ובבכי, העשיר

  .שיתרפא בעלה

  .דבר עונה אינו, שותק והצדיק

  :החסידים לו נטפלו

 מלזעוק היא שבת: "פנים כל על לה נא יגיד! רבי -

  ".לבוא קרובה ורפואה

  .דבר עונה אינו והצדיק

 הולכים האיש ויסורי, נפש בפחי האשה לה הלכה

  .ומתגברים

 עם ישב כשהצדיק, הבדלה לאחר, שבת ובמוצאי

 על עמד תה של והמיחם, השולחן אל החסידים

 במוצאי חמין): "קיט שבת( ל"חז מאמר לקיים, השולחן

 המסובים עם משוחח והצדיק), רפואה" (מלוגמא שבת
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 אשה ואותה, הדלת פתאום נפתחה, חסידות בדברי

 על שירחם, מהצדיק לבקש ויללה בבכי שוב באה

  .שלימה ברפואה אותו ויברך בעלה

  :ואמר הצדיק נענה

  .לבוא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת -

, ועכשיו, דבר ענה לא גופה בשבת: החסידים תמהו

  "?!מלזעוק היא שבת" אומר הוא הרי, השבת לאחר

  :המשיך והצדיק

 מלזעוק תחדל השבת אם", מלזעוק היא שבת" -

 אם: לו ואמרו לכו". לבוא קרובה רפואה" אזי, עליו

 עסק את שיסגור אנשים שלושה בפני כף תקיעת יתן

  .יתרפא אז, בשבת שלו היין

 את לו ומסרו, מהחסידים שלשה אליו הלכו תיכף

, הדבר את מלקיים האיש איחר ולא. הצדיק דברי
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 בית יהיה והלאה שמהיום כף תקיעת נתן שלם ובלב

  .השבת ביום ומסוגר סגור מסחרו

, הבריא קצר זמן ובמשך, הוקלו יסוריו. הוה וכך

  .עיר באותה הוקמה השבת וקדושת

  .ד

  השבת ביום... אש תבערו לא

 בשבת פעם שהה ל"ז רנוביל'מצ נחום' ר הקדוש הרב

 הרב של אביו, ל"ז שלמה שמעון' ר הרב אצל קודש

 שבת בערב אז והדליקו. ל"ז מסוורן משה' ר הקדוש

 שאפשר כדי, הבוקר עד הלילה כל שידלק, גדול נר

  .וללמוד לילה בעוד להשכים יהיה

, משנתו קם נחום' ר כשהצדיק, הבוקר באשמורת ויהי

 שלמה שמעון' ר ראו, ואפלה חושך היה עדיין ובחוץ

 כמו, הדרך וממשש בבית הולך נחום' שר, ביתו ובני
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 ראשו את שיחבוט לכך וקרוב, בחושך שהולך

  :בשאלה אליהם פנה נחום' ור. בהליכתו

  ?הלילה כל שידלק, נר הדלקתם לא למה

 נר דולק בבית שהרי, בעיניהם לפלא הדבר והיה

 כי, הדבר ונודע, וחקירה דרישה עשו תיכף. ומאיר

 והדליקה עמדה הנכרית והמשרתת, בלילה כבה הנר

 האיר לא קודש בשבת הנר שהודלק ומחמת, אותו

  .לאורו כלום ראה ולא, להצדיק כלל

N â w  
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  והכינו הששי ביום והיה

' ר הקדוש הרב היה היום חצות אחר שבת ערב בכל

 השבת יום שקדושת, מרגיש ל"ז מליזינסק אלימלך

 אזניו לאטום מוכרח והיה, כפעמון באזניו מקשקשת
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, בביתו אז נמצא שהיה מי וכל. המקשקש הקול בפני

 מוכרחים היו ומשרתיו, אותו אוחזים ורעדה פלצות היו

 חצות אחר כי, היום חצות קודם הכל ולתקן להכין

, הצדיק בבית חול של מעשה איזה מהם אחד עשה אם

 שבתוכו מה וכל, שאחז החפץ או הדבר מידו נופל היה

  .מתקלקל היה

  התפילההאורח ממרחקים בזכות 

 הגאון בן, ל"ז מקונסטנטין מאיר' ר הגאון של בתו

, גדולה צדקנית היתה, ל"ז) ץ"הריעב( עמדין יעקב' ר

, שולחנות לשני וזכו, בתורה ומופלג עשיר' הי ובעלה

  .אחד במקום וגדולה תורה

 המשרתת עם ויצאה בערב שבת השכימה אחת פעם

 מצאה. קודש לשבת דגים לקנות השוק אל בידה וסלה

. ליטרא כעשרים שמשקלו, גדול אחד דג הדייג אצל

 הוא שהדג כשראתה. בסל והניחתו אותו קנתה מיד
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 נתנה, גדולה שמחה שמחה, ובזנבו בראשו ומפרכס חי

  :ואמרה והתפללה, ת"להשי והודאה שבח

 לשבת כזה חשוב בדג חוננתני הנה! עולם של רבונו -

 מהדג הוא גם שייהנה, הגון באורח גם נא חנני, קודש

  .הזה

 נוסע פנים נשוא אחד רב והנה, היום חצות אחרי ויהי

' ר הקדוש היה הרב. הבית לפני מתעכב, במרכבה

 מיכל' ר הקדוש הרב של אביו( ל"ז מדרוהוביטש יצחק

 וגם, אותו הכירו לא הבית בני אך), ל"ז מזלוטשיב

 הכירו פניו מקלסתר אולם. הוא מי להם אמר לא הוא

 פניו את וקיבלו, לקראתו וחרדו, קדוש איש שהוא

  .אצלם לשבות ועיכבוהו גדול בכבוד

 לנוח לחדרו הקדוש הרב הלך השלישית הסעודה אחר

 על השמים מן לו שיודיעו, חלום שאלת ועשה, מעט

 לתקן צריך הוא דבר ואיזה, לכאן אותו שלחו מה
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 שום כאן לתקן צריך שאינו, לו השיבו. הזאת בעיר

 תלמיד בת, קודש מגזע היא הבית שבעלת אלא. דבר

 ובערב, גדולה צדקנית עצמה היא וגם, גדול חכם

 באורח אותה שיזכה ת"להשי התפללה בבוקר שבת

 ונתקבלה, שקנתה מהדג שייהנה קודש לשבת הגון

, ממנו יותר הגון אורח אין הזה שבדור והיות, בקשתה

 לשבות שיסע, השמים מן בערב שבת לו הודיעו לכן

  .שם

 מלווה סעודת אחרי הבית מבני האורח הרב כשנפרד

 לקרוא ביקש, מרכבתו אל החוצה ליווהו והם מלכה

  :לה ואמר הבית בעלת את אליו

 אני כי, כך להתפלל תוסיפי שלא ממך בבקשה -

 הטריחו תפילתך ידי ועל, מכאן רב במרחק הייתי

  .עמכם לשבות לכאן לבוא אותי
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  יביאו אשר את והכינו

 בשם נתפרסם כ"שאח, מלובלין יצחק יעקב' ר הצדיק

 בצל מסתופף נעוריו בימי היה", מלובלין החוזה"

 הראשונה בפעם כשבא. ממזריטש הגדול המגיד

 תיכף ונכנס, קודש שבת ערב ביום זה היה למזריטש

 סעודת בהכנת שמתעסקים וראה, המבשלים לחדר

  :י"רי להם אמר. שבת

 אוכל שאני הדגים שאת, תמיד נוהג אני הנה -

 ביום בתיקונם קצת להתעסק בעצמי טורח אני, בשבת

  .מנהגי לקיים עתה גם רוצה אני כן ועל, ק"ועש

  .לו והלך, בעצמו אותה מלח, דג חתיכת ונטל עמד

, מעמד באותה שהיו, הגדול המגיד של והתלמידים

  :תמהו כן ראו
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 זה דג חתיכת שדוקא, הזה להאברך, לו מנין וכי -

 בין תתערב החתיכה הלא? הסעודה בשעת אליו תגיע

 והמתחלקות, המתבשלות הרבות החתיכות כל שאר

  ?!להשלחן המסובין כל בין המשמשים י"ע

  .החדש האברך של המוזר המעשה על התלמידים לעגו

 זה, זלמניו' ר הרב גם התלמידים בין שם והיה

". תניא"ה בעל, הזקן ר"אדמו בשם כ"אח שנתפרסם

, לסימן זה בחוט דג חתיכת אותה וקשר, חוט לקח

. הסעודה בשעת, זו בחתיכה, בה ייעשה מה ידע למען

  .הסימן על ידע ולא ראה לא, כמובן, יצחק יעקב' ר

 הדג חתיכת את והנה, זלמניו' ר ראה הסעודה בשעת

 היושב, אחר לאיש המשמש הושיט בחוט המסומנת

 את לקחת האיש אותו כשרצה". אברך" לאותו סמוך

 של רעדה פתאום אחזתו, לאכלה בידו הדג חתיכת

, אחר לצד מנתו את וסילק, לאכול יכול ולא, קדחת
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 הגיעה וכך, שם ישב יצחק יעקב' שר מקום לאותו

 י"רי לקח. יצחק יעקב' ר של למקומה בדיוק הקערה

  .ואכל המנה את

  .גדול אדם הוא זה שאברך, הרב הבין אז

  

N â w  
  

  .ז

  אחת בשעה עולמו קונה יש

 פעם נסע", ם"הרי חידושי" בעל, ל"ז מגור מ"הרי

, מקולקלות היו הדרכים. מקוצק להרבי החורף בימות

 נמשכה כן ועל, המרכבה אופני נשברו פעמים וכמה

 ערב שביום עד, הרגיל מכפי יותר רב זמן הנסיעה

. מקוצק פרסאות כמה רחוקים היו עדיין בבוקר שבת
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כד

 בדרך לנסוע הורגל לא כי, מזה הרבה נצטער מ"הרי

 באיזה ולשבות לרדת בדעתו עלה וכבר, שבת בערב

 עמו יחד שנסעו החסידים וגם, הדרך אם על כפר

 שאל. לעשות מה ידעו ולא, זה על כולם נצטערו

 באפשרותו יש הפחות לכל אם העגלה בעל את מ"הרי

 לו ואמר, שבת קבלת קודם שעות איזו לקוצק לבוא

, בקוצק קודש בשבת שיהיה ללבו מאד נוגע הדבר כי

, העגלה בעל. מאד אותו יהנה בזה להתאמץ יוכל ואם

 נוגע הדבר כמה עד כשמעו, פשוט איש שהיה

 חפץ למלא ביכלתו אשר כל שיעשה אמר, מ"להרי

 במהירות ונסע, מתניו בעוז העגלה בעל חגר. מ"הרי

 מהסוסים אחד נפל הדר לחצי כשהגיעו אפשר ככל

 והחסידים מ"הרי זאת כשראו. ומת היגיעה מרוב ארצה

 בעל אבל, בדרך לשבות והחליטו, מאוד נצטערו

 כי ואמר, הלאה שיסעו מ"בהרי מאוד הפציר העגלה

 וברור, הרבי את להנות שיוכל הון מכל לו יקר
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 מ"הרי שמע. מועד בעוד לקוצק שיבואו, בעיניו

 היום בעוד באמת לקוצק ובאו, הלאה ונסעו לדבריו

 בעל של השני הסוס גם מת שבת בליל אבל, גדול

 לבעל להודיע שלח מ"הרי זאת כששמע תיכף. העגלה

 שבת אחר מיד ה"אי כי, מאומה ידאג שלא העגלה

 שני לקנות כסף לו ויתנו, בעדו החסידים ישתדלו

 בעל של ללבו מאוד נגע הצער אבל. טובים סוסים

  .בקוצק שם ומת שנחלה עד, העגלה

 של דין לבית העגלה בעל כשבא כי, ל"ז מ"הרי אמר

 רבו, הזה בעולם מעשיו על וחשבון דין לתת מעלה

, טובים ממעשים וריק פשוט אדם היה כי, מקטרגיו

 מחמת כי, בזכותו להפוך הרבה טוב מליץ אחד מלאך אבל

 את גם כן ואחרי, רכושו את איבד קודש שבת שמירת

 למחוץ לבוא שיוכלו אחרים לזכות מאוד ויגע ,נפשי

 שבת שבזכות, הדין פסק ויצא. קודש שבת על חפצם
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, שעשה העבירות בעד עונש מכל פטור יהיה קודש

 באשר, אפשר אי כן גם רוחני עדן גן לו לתת אבל

 בעולם שיהיה פסקו ולכן, טובים מעשים מכל ריק הוא

 לו ויהיו, הזה בעולם חי שהוא לו שידמה, הדמיון

 תמיד ויסע, יפה לעגלה רתומים דוהרים סוסים ארבעה

 לעונג לו יהיה וזה, מכשול בלי וטובה רחבה דרך על

  .רוחניים תענוגים מיני שבכל ביותר הגדול

 מאמר לי נתיישב - מ"הרי עוד אמר - ועכשיו -

 יש: ואמר רבי בכה): "ח"י-ז"י זרה עבודה( הגמרא

 למה: שואלים והמפרשים". אחת בשעה עולמו קונה

 אחת שבשעה על לשמוח היה צריך אדרבה, רבי בכה

, איש על בכה רבי אבל. הבא עולם לקנות אפשר

, טובים ממעשים ריק, שלנו העגלה בעל כמו שהוא

, הבא לעולם ידה על שזכה, גדולה מצוה איזו ועשה

 אלא לו לתת אפשר אי והרגשתו מושגיו לפי אך

 חיי" בגדר רק שהוא, הזה עולם מתענוגי תענוג
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: לומר רוצה", אחת בשעה עולמו קונה" והוא", שעה

 עולם של" שעה חיי"ב רק להיות אפשר שלו עולמו

  .רבי בכה זה כגון ועל: הזה

  :הלשון בזה מ"הרי וסיים

 ופעלנו, טובה כפויי נשארנו לא מצדנו אנחנו -

 תענוג ושרק, מת שהוא להרגיש שכלו עין שנפקחה

 עדן בגן מקום כן אחרי והשיג, לו ניתן הבל של

  .התחתון

  ח

  קודש לכם והיה השביעי וביום

  חצות אחר ק"עש נוסע' הי לא מבארדיטשוב ק"הצה

, בדרך פעם נסע ל"זצ מברדיטשוב יצחק לוי' ר הצדיק

 לעיירה באו הששי ביום. ומשמשו שלו והגבאי הוא

 ביום לנסוע לבלי הצדיק היה שנוהג ומכיון, קטנה
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 באותה לשבות נשאר, מקום לשום חצות אחר הששי

  .עיירה

 היו, עיירה לאותה הצדיק של ביאתו שקודם ונזדמן

 שהתחפשו, רמאים רצופות אחדות פעמים שם

 ונוהגים, ומשמשיהם גבאיהם עם באים והיו. לצדיקים

 את ומרמים, אמיתיים צדיקים כדרך העין למראית

 רמאים אלא שאינם בהם שהרגישו עד, הבריות

 בני אמרו, לשם יצחק לוי' ר כשבא ולפיכך. ונוכלים

. הרמאים כאחד אלא אינו זה גם שבוודאי, העיירה

 מכיר שהוא שאמר איש איזה נמצא, המבוכה ולמרבה

 של ותואר בדמות כלל ואיננו, מברדיטשוב הרב את

 בשעת, בשבת, שלמחר העיירה בני החליטו. הבא זה

 לו יעשו, לתורה לעלות כשיקראוהו, התורה קריאת

  .מלקות וילקוהו, גדולים בזיונות

 בני לב שאין הרגישו הצדיק של והמשמש הגבאי

, עליהם מזימות חורשים הם וכי, עמהם שלם העיירה
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 אחר למקום משם לנסוע בהצדיק הפצירו כן ועל

 הצדיק אבל. לשבת שמה להגיע יספיקו שעוד, סמוך

 ביום נסע לא שמימיו ואמר. להם שמוע אבה לא

  .יסע לא היום וגם, הששי

 שבת לקבל הכנסת לבית הצדיק בא ערב לפנות

 והתפעלות בקולות, כדרכו, הצדיק התפלל. בציבור

 נוהג שהיה כדרך, והתלהבות התעוררות של ותנועות

, רמאי אלא שאינו, אצלו הוחלט שכבר, והקהל. תמיד

 הבריות עיני את לסמא יכול זה כמה: ותמה עומד

  !עושה שהוא המשונות בהעוויות

 יד על, העיירה דרך שעה באותה עבר אחד ונכרי

. משם פרסאות כמה הרחוק אחד לכפר, הכנסת בית

, הכנסת מבית יוצאים משונים קולות הנכרי מששמע

  :אחד ליהודי שאל

  ?שומעים שאנו הללו הקולות מה -
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  :היהודי לו השיב

 הרב שהוא ואומר. אלינו אורח איזה בא -

  .בתפילה כך וצועק, מברדיטשוב

 אחרי. המזיגה בית לתוך ונכנס, להכפר בא הנכרי

 שאלו והחוכר, בדברים נכנסו, כנהוג, השלום שאלת

  :הנכרי לו אמר. בדרך שמע חדשות איזו

 על משונות צעקות ושמעתי, העיירה דרך עברתי -

 שבא לי אמרו, הדבר לפשר ושאלתי, הכנסת בית יד

  .כך ומתפלל, אורח רב איזה

  :החוכר אל

  ?תדע אולי, הרב הוא ומי -

 שהרב, לי שאמרו - הנכרי השיב -, כמדומה -

  .הוא מברדיטשוב

 ועל בביתו שהחזיקו, החוכר בבית היה אחד ומלמד

 את המלמד כששמע. תורה בניו את שילמד שולחנו
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 הרב את הכיר, המלמד והוא, הנכרי דברי

 נמצא שהצדיק, מהמאורע מאוד נתרגש, מברדיטשוב

  :נצטער וגם נתרגש. הסמוכה בעיירה

  ?פניו אקבל לא ואני, לגבולנו בא צדיק אפשר -

 תיכף, ברגל ללכת שהחליט עד דעתו נתקררה ולא

  .הצדיק פני לחזות, להעיירה, ומיד

 מחשבה. פתאום עמד, בדרך קצת ומשהלך. עשה וכן

  :במוחו חלפה

 העיירה עד מכאן! היום שבת הלא? עושה אני מה -

  ?!שבת ואחלל אלך ואני, יש שבת תחומי כמה

  :שהחליט עד, בדעתו ושקל, והרהר, המלמד עמד וכך

  .פניו לקבל מוכרחני כאן שהצדיק מכיון! מה יהי -

  :שוב ועמד, ארץ כברת עוד הלך
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 כלום! בידי" בעבירה הבאה מצוה" הרי סוף סוף -

  ?רב פני הקבלת מצות בשביל שבת לחלל מותר

  :והכריע, ושקל וחשב, והרהר עמד

  !ללכת -

 הלילה כל היה וכך. ועמד הלך, ועמד קצת הלך ושוב

 נמצאו הבוקר שכאור עד, והולך וחוזר ומתחרט הולך

 כבר להעיירה כשהגיע. להעיירה סמוך עומדות רגליו

 לבית וכשנכנס, בתפילה הכנסת בבית עומד הקהל היה

. הבמה על עלה עצה זה והצדיק, בתורה קראו הכנסת

 את" לכבד" עצמם את הכינו כבר העיירה בני

 ידוע שהיה, והמלמד, הדלת נפתחה והנה", הרמאי"

 לבית התפרץ, שמים וירא אוריין כבר בהעיירה

 רץ, הבמה על עומד הצדיק את וכשראה, הכנסת

  :ביללה וצעק, בבהלה, אליו

  !השבת את חיללתי! רבי, אוי, רבי -
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  :הצדיק לו אמר

 משום לכאן בביאתך יש כי, השבת את חיללת לא -

  .בסכנה שרוי הייתי באת שאלמלא, נפש פיקוח

 הרב באמת הוא שאמנם, העיר בני ראו ואז

 על ומחילה סליחה ממנו ובקשו, מברדיטשוב

  .שחשדוהו

  ט

 לאור גדול בזיון י"ע זכה ע"זי מקאמארנא ק"הצה

  השבת

 סיפר: ל"בזה ל"זצ מקאמארנא רבינו מרן ק"הרה כתב

 ק"הרה והוא[ צבי רבינו הקדוש דודי ורבי מורי לי

 לו יש ק"עש שבכל] ק"הזוה על' פי צבי עטרת בעל

 לאור ליזכות כדי מאוד דעת וחלישות, ויסורין ביטול

 והבריחו בראד בעיר ק"בעש היה אחת ופעם. שבת
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 לעיר לנוס והוצרך. למאוד עד גדול בבזיון משם אותו

 שבת בגדי בלא לשם ללילה קרוב ובא פודקאמין

 ובשבת. הבגדים עם באו כ"ואח, שבת לקבל והוצרך

 את לי האיר לי היה בזיון כך כל ע"רבש אמר קודש

 שלא הרעיון יכילהו לא אברי ח"רמ בי ונדלקו תפלתי

. השביעי אלף עד אטעום ולא מימי כזה אור טעמתי

 זוהר לימוד ידי על אלא אדם יזכה לא זה ולכל

 הקדמות עם י"האר מרן פי על ו"הרח כתבי עם הקדוש

 היכל[ ש"עיי' וכו טוב ש"הריב אש להבת ישראל אור

  )].ג"כ-ד( ואתחנן' פ הברכה

N â w  
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  .י

  אברהם להרב השבת ששלח מאגרת נורא סיפור

  )ע"ראב הנקרא( ל"ז עזרא ן"אב

 ומחפיר מבהיל באופן מתחלל קודש והשבת היות. ה"א

, פנים בושת בלי מראות עינינו תחשכנה אשר

 ק"ש ומחללי מהרסי נגד נפש במסירת ומפגינים

 נורא המעשה עתה להדפיס אמרתי לזאת. בפרהסיא

 איזה ועוד, עזרא אבן להרב שנשלח" השבת אגרת"מ

 למחללי מכבר שקרא מה ונפלאים נוראים סיפורים

 יתעוררו אולי, ובבא בזה ל"ר ביסורים שנענשו, ק"ש

  .השמים מן כפולה ושכרם, זה ידי על וישיבו לב ויתנו

N â w  
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 בחצי עשרה ותשע מאות ותשע אלפים ארבעת בשנת

 ואני, טבת לחדש עשרה בארבעה שבת ליל הלילה

 אחת בעיר הייתי עזרא אבן הנקרא הספרדי אברהם

 שביעי גבול שהיא הארנון קצה הנקרא האי מערי

 ערבה ושינתי ישן הייתי ואני, נושבת ארנון מגבולות

 גבר כמראה לנגדי עומד והנה בחלום ואראה עלי

 האגרת זאת קח אלי ויאמר ויען, חתומה אגרת ובידו

 השם ואברך' לה ואשתחוה ואקוד השבת אליך ששלחה

 נוטפו וידי ידי בשתי ואתפשנו הכבוד זה כבדני אשר

 בקראי אך, למתוק כדבש בפי ותהיה ואקראנה מור

 ואשאל, נפשי יצאה וכמעט בקרבי לבי חם הטורים

 שידעתי מיוום כי חטאתי ומה פשעי מה לנגדי העומד

 מצותיו ולמדתי בראני אשר והנורא הנכבד השם את

 יוצא הייתי בואה ובטרם, השבת את אהבתי לעולם

 אותה משלחה הייתי בצאתה גם, לבי בכל לקראתה



  השבת בישראל כהלכתה
  

לז

 ומדוע נאמן כמוני עבדיה בכל ומי, ובשירים בשמחה

  .אלי שלחה

  היא וזאת האגרת זאת

  יקרים דת עטרת שבת אני

  .אות אני בניו ובין השם ובין

  .אלהים כלם מעשיו ובהכל

  .מן אז ירד ולא

  .האדמה על לחיים עונג אני

  .נקיבות גם זכרים חדות אני

  .אבלים בי יתאבלו ולא

  .ואמה עבד ימצאו השקט

  .איש ביד הם בהמות כל ינוחן

  .יקדש הוא ביינו משכיל וכל



  חלק א'
  

לח

  .תבונה שערי ימצאו יום בכל

  .דרך מעשות מכובד

  .הדברים בעשרת רביעית

  .ודורים דורות לכל עולם ברית

  .ספרים כל בראשית כתוב וכן

  .להורים מופת אהיה למען

  .קברים שוכני לעם ומרגוע

  .נערים עם זקנים בו וששים

  .ישרים מות על יספדו לא ובי

  .בשערים הם אשר והגרים

  .ושירים וחורים בסוסים

  .כנזירים חשובים יבדיל וגם

  .שערים מאה נפתחו ביומי



  השבת בישראל כהלכתה
  

לט

  .דבר ודבר חפץ מצוא ונכון

  .אשם מכל ושמרתיך

  .בך נמצא שגגה בזקניתיך

  .שביעי יום לחלל כתוב ושם

  .האמונה דרך איגרת לחבר

  .נעורים מימי מאוד שמרתני למען

  .הספרים אליך הובאו אשר

  .נדרים תדור ולא תחשה ואיך

  .העבדים כל אל ותשלחם

 הביאו אשר לה הוגד הוגד השבת ציר אלי ויאמר ויען

 ושם התורה פרושי ספרים אתמול ביתך אל תלמידך

 השבת כבוד בעבור ותאזור, השבת את לחלל כתוב

 תשא ולא השבת אויבי עם התורה במלחמות להלחם

  .איש פני



  חלק א'
  

מ

, מאוד מאוד נבלהל ונפשי עלי רוחי ותתפעם ואיקץ

 והנה הלבנה אור אל חוצה הספרים ואוציא ידי וארחץ

 אומר והוא, בוקר ויהי ערב ויהי פירוש שם כתיב

 הלילה כי שלם' א יום עלה שני יום בוקר היה כאשר

 זה קרעתי וגם, בגדי קרעתי וכמעט, היום אחר הולך

 יחללו ולא אחת שבת לחלל טוב אמרתי כי הפירוש

 נהיה גם, הרע' הפי זה יראו אם הרבה שבתות ישראל

 כבוד בעבור ואתאפק, הגוים בעיני וקלס לעג כולנו

 יום צאת אחר לעיני שנת אתן אם נדר ואדור שבת

 ראשית את לבאר ארוכה אגרת שאכתוב עד הקדוש

 כל כי, ומוקש פח ולהסיר מכשול להרים התורה יום

 לא כי יודעים עמהן הצדיקים גם הפרושים ישראל

 רק יום בכל ת"השי מעשה בראשית פרשת נכתבה

 כאשר השבת ישמרו איך התורה שומרי שידעו בעבור

  .בראשית ימי לספור י"הש שבת



  השבת בישראל כהלכתה
  

מא

 היה השביעי יום בוקר עד הששי סוף יהיה אם והנה

 כל מתעתע הפירוש זה הנה, הבא הלילה לספור לנו

 גם הרחוקים גם הקרובים גם ובמערב במזרח ישראל

 השבת נקמת ינקום י"הש זה' בפי והמאמין, החיים

, לחכו לשונו תדבק גדול בקול אותו והקורא, ממנו

 יבש ידיו התורה בפירושי אותו הכותב הסופר גם

 יהי ישראל בני ולכל, תכהה כהה ימינו ועין תיבוש

  .אור

 בראיות" השבת אגרת" ספר ע"הראב חבר זה ועל

 בחשבונות גדולות והלכות הכתובים ובבאור נכוחות

 מערב לשבות הקבלה צדקת מוכיח ומזלות תקופות

  .ש"ע, ערב ועד

N â w  





  השבת בישראל כהלכתה
  

מג

  יא

  ק"בשב שבנה' א לאיש העניש א"רע צ"הגה

' בק ישיבתו ימי כל ל"זצ אייגר עקיבא' ר רבי ק"הגה

 פעם, דבריו את ימרה אשר איש היה לא, פרידלאנד

' הי הזאת לעת, גדולה שריפה פרידלאנד בעיר' הי

 כאשר שמה לבוא שנקרא ליסא' בק ההוא הגאון שם

 סדר לתקן מרגליות איצק' ר הגביר חמיו' חיי שבק

 אשר הנשרפים שכל אומר גזר לביתו בשובו, עזבונו

 שיעשו בקאנטראקט להתנות נזהרים יהיו מחדש יבנו

 ממלאכה בטלים יהיו ט"ויו השבת שביום הבונים עם

 השבת יום בעד הבית אדון שיתחייב קצוב דבר נגד

  .והפועלים הבונה נזק להשלים



  חלק א'
  

מד

 מיוחד אחד א"כ, לקולו שמע לא אשר נפקד לא איש

 הוא, עשיר היותר, נכבד היותר בעירו היה אשר בעם

  .בקרוב ביתו יבנה אמר כי, לזה פנה לא

 וכל, לבנות החלו כי אחר הראשון שבת הגיע כאשר

 ותהום, הגביר זה בית בלעדי ממלאכה שבתו הבתים

 והשמיט, אליו שלח, הגאון לאזן בא והקול, העיר

 שבת בליל, ישן הוא או, לו שיג וכי שיח כי עצמו

 י"בכת כתב כרוז המכריז השמש אל שלח, שלאחריו

 אומר ושגוזר זה איסור בענין לדבר והרבה, הקדושה

 ישכנו גדר הפורץ וכל וסיים, עוד כן יעשה שלא

  .בזה לבו הוטב לא ל"הנ הגביר הוא, נחש

, הגביר ויתמרמר, כזה שוב הוכרז כאשר לאחריו בת

, המנהיגים הראשים על ראש הזאת לעת היה והוא

 לידו שיובא כרוז שכל המכריז להשמש פקודה ונתן

 לו יתן הוא ואם, הכרוז מתחלה לו להראות להכריז

  .להכריז יוכל אז רשיון



  השבת בישראל כהלכתה
  

מה

 כרוז שוב שלח והגאון ק"עש יום והגיע הימים כהקף

 מפקודת לו להגיע השמש אליו ויבוא בפעם כפעם

 לא אתה, השיבו, יעשה מה ולדעת המנהיג ראש

 מה והודיעני, הכרוז והראהו לך פקודתו נגד תעשה

 על חריטה עשה, אליו הכרוז הביא כאשר בך ענה

 השמש הלך'" וכו גדר הפורץ וכל" הסיום תיבות

 ולך הכתב הנח כ"א אמר, ל"הנ להגאון להודיע

 ובתוך, ס"בביהכנ דרש השבת ביום עשה מה, לשלום

 הכרוז וקרא, גדול בהתלהבות מזה לדבר הרבה הדרוש

 מי מובטח שהוא ואמר דברים בו והוסיף בפומבי

, ההיא הבית יתקיים שלא, בשבת ויבנה דברו שימרה

 גדול בית ובנה, אזנו הטה לא הגביר זאת בכל

, השבת ביום גם מלאכתם עשו והבונים, לתלפיות

  .העיר בכל ובנוי בגודל הבתים מבחר הבית זה והיה



  חלק א'
  

מו

 בקירות אשר' א תקרה והנה שנים איזה עבור ואחר

 הרימה כי, פתאום בפתע והיה, ונשברה נפלה הבית

, לבדוק מומחה אומן לבונה וקראו, ונרקבה בה שלט

 בבית אשר עץ וכל הבית תקרת כל את וימצא ויחפש

 מהרו ויאמר, הרקב בו שלט כולו, היציעים ובכל

, סוף עד מראש הבנין לחדש והוצרך, הבית מן וצאו

 בית עם אחת בשנה הנבנים הבנים כל כי, לנס' והי

 לעיר הסמוך אחד מיער ועץ, וטובים בריאים כולם זה

 הצדיק כי והכירו, נחרב חרוב הזה הבית והנה, כרתו

, קיים ה"והקב, בו בערה אשר חימום ברב בדרושו גזר

 ההוא הגביר מכרו, שנית הבנותו אחרי הזה והבית

  .הזה בבית יותר לשבת ירא כי, העיר מבני לאחד

N â w  



  השבת בישראל כהלכתה
  

מז

  יב

  ק"שב שחילל על שוריו שמתו' לא עונש

 חיים מים באר בעל ק"הרה לפני' א גביר בא פעם

 שהוא איך לפניו והתנצל, טשערנאוויטץ ד"האב ל"זצ

 וויען לעיר אותם ושלח שורים מהרבה רפת מחזיק

 מחמת שורים כמה נפלו ובהדרך, אותם למכור

 ואמר, מתו שורים וכמה בהשורים החולאת שהתחיל

 קודש השבת שביום עליו יקבל שאם חיים' ר הרב לו

 לו ואמר, ימתו לא אז מלאכה שום בהם יעבוד לא

 בשבת" שורך, "כך הוא ת"שב תיבת של שנוטריקון

 בשבת" שורך" -, תמות" בדרך" שורך, "תעבוד"

  .תלך" בדרך" שורך, "תנוח"

N â w  
  



  חלק א'
  

מח

  .יג

 לה' והי, בשבת שתפרה על בצרעת לאשה עונש

  ע"זי מפרימישלאן ק"הרה י"ע רפואה

 מאיר רבי ק"להרה אחת עשירה אשה באתה' א פעם

 וכבר ל"ר נצטרעת כי בבקשה ל"זצ מפרימישלאן

 רבינו לה אמר, הועיל ולא רופאים הרבה אצל היתה

 אמר, ותשתומם האשה ונבהלה, בשבת תפרת מדוע

 האשה התחילה, שקר אומר אינו מאיר, רבינו לה

, שבועות כמה בביתו' הי לא בעלי ותאמר לבכות

 וחפשתי לביתו בא נרות הדלקת אחר שבת ובערב

, אותו ותקנתי מעט קרוע הצוארון' והי בעדו כתונת

 ת"להשי שיתפלל' הק מרבינו מבקשת היא וכעת

  .ותתרפא לה וימחול

N â w  



  השבת בישראל כהלכתה
  

מט

 יוסלי את ותקרא לך' ארי שלו להמשמש רבינו אמר

 באת הן רבינו לו אמר חייט יוסלי וכבא, חייט

 אמר, הבתולה בתך להשיא אתה שצריך אלי בקובלנא

 ועשה קולמוס קח להמשמש רבינו אמר, הן החייט

 אברך בא כך בתוך, לכתוב המשמש והתחיל, חשבון

, החשבון יעשה הזה האברך רבינו אמר מלבוב' א

 בגדים ועל, נדן כ"רו מאות' ב לכתוב האברך התחיל

' ג תן המצורעת להאשה רבינו אמר כ"רו מאה כ"ג

  .ותתרפא כ"רו מאות

 ואקח אלך, אצלי לי יש כ"רו מאות' ב האשה אמרה

 רבינו הסכים, לרבינו ואתן כ"רו מאה עוד בהלואה

 רבינו אמר כ"אח, הסכום כל ונתנה ללוות והלכה

 שתרחץ הכלה את עמך ותקח בהנהר לרחוץ תלך

 ו"ח להכלה הרחיצה תזיק פן החייט נתיירא, עמך



  חלק א'
  

נ

 ואמר, כלום לה יזיק שלא והבטיחו רבינו הרגיש

  .בשרך על תביט לא הרחיצה שאחר הזהרי להאשה

 ונדמה בהנהר לרחוץ הכלה עם האשה הלכה מחר ביום

 להמים ממנה נפל עורה כמו הרחיצה בשעת להאשה

 ידה נשאר המים מן וכשעלתה, ידה על ותביט

  .מצורעת

 מצורעת שידה בבכיה רבינו לפני פ"עוה האשה ובאתה

 הלא ידיך על הבטת למה רבינו לה אמר, כמקדם

 האשה אמרה, בשרך על תביט שלא אותך הזהרתי

 ליוסלי פ"עוה לקרוא רבינו וצוה, כוונה בלי הבטתי

 יש החתונה הוצאות על רבינו לו אמר ובבואו, חייט

 עוד הביאה להאשה רבינו אמר, לא החייט אמר? לך

 פ"עוה תלך מחר וביום, החתונה הוצאת על כ"רו מאה

 לבל עיניך על מטפחת ותקשור, הכלה עם לרחוץ

 בריאה לביתה האשה ונסעה היה וכן, ידך על תביט

  .האדם כאחד



  השבת בישראל כהלכתה
  

נא

 הוא הזאת שהמעשה הצדיק כח גודל רואים אנו מזה

  .ארם צבא שר נעמן עם הנביא אלישע כמעשה

  .יד

  בשבת המספרה לסגור רצה שלא אחד

  ל"זצ מברעזאן הגאון י"ע ונענש

 מאת גדול שבת חילול בערזאן בעיר היה' א פעם

 וספרו, בשבת בפרהסיא לגלח שהתחילו המגלחים

 מרדכי שלום רבי המפורסם הגאון הוא[ דשם ד"להגאב

 ח"ו ם"מהרש ת"שו בחיבוריו המפורסם, ל"ז הכהן

 המגלחים כל ונתאספו אותם לקרוא ושלח], ועוד

 עיקר זה כי בשבת ולגלח לספר מוכרחים כי ואמרו

 ושרים מאדונים מלא ברעזאן עיר כי, פרנסתם

 גם בשבת יגלחו לא ואם, הצבא ומאנשי מהערכאות

 היהודים הלא יעשו ומה, אליהם יבואו לא החול בימי



  חלק א'
  

נב

 ובאם, פרנסה להם' יהי ומהיכן המה ומעוטים מצער

 תלוי וטפלי, הפתחים על לחזור מוכרחים יהיו לאו

  .אחד לכל

 ובמוסר במעשיות וקשות רכות עמהם דיבר ל"ז והוא

 כולם יעשו אם והסכימו, הקשה לבם שנתרכך עד

 שום יגלח שלא יעבור ולא חק אחת ויד אחת אגודה

 יעבור אם בקנס כתב על ויחתמו, בשבת מהם אחד

 חנותם כולם יסגירו אזי בצנעה' אפי בשבת ויגלח מי

 לא שנים או' א ואם, מלאכה שום עוד יעשו ולא

 מלאכתם לעשות כולם מוכרחים אזי ז"ע יסכימו

 או האחד יקח המה יעשו לא אם הלא כי, בשבת

  .פרנסותיהם כל השנים

 על שחתמו עד' וא' א כל את ולהוכיח לדבר והתחיל

 עורף קשה אחד רק נשאר ולא, ביניהם שעשה הכתב

 אליו דיבר כי אף, ולחתום לשמוע רצה לא אשר



  השבת בישראל כהלכתה
  

נג

 מן היוצאים דברים לשמוע ראוי' הי לא אשר דברים

  .בלבו הדברים נכנסו לא ז"ובכ הלב

, שבת להמחללים ועונשין באזהרות עליו איים כ"אח

 ואמרו, לילך ורצה עורף ופנה לשמוע רצה ולא

 לחלל כולם מוכרחים' הא זה שבעבור הנשארים

 ואמר ל"הנ אחד לאיש הפעם עוד פנה כ"ע, שבתות

 אם הכי עבורך עצה ישית בשמים שהיושב תדע לו

 לסגר מוכרח' תהי הלא תעשה מה ידך תשבר ו"ח

 על אתה גם וחתום נא שמע כ"ע, בחול אף חנותך

 והוא, השבת את כולכם שתחללו תגרום ולא הכתב

, המגלחים שאר את והפציר וביקש לשמוע רצה לא

 האחד איך לראות יכולים שאינם באמרם האחת והמה

 כאשר בהם תלוי שפרנסתם מכיריהם כל את יקח ל"הנ

  .בתחלה אמרו



  חלק א'
  

נד

 השמים מן שבוודאי ואמר ועוז קנאה הלביש כ"ע

 חטא הרבים את ומחטיא יחטא האחד האיש כי ירחמו

  .בו יתלו הרבים

 מביתו רחוק לא רבינו של מבית כולם הלכו וכאשר

 ונפל ידו ושבר הזה הבליעל נפל מדריכה המשעול על

 וחתמו ונשמע נעשה ואמרו כולם וחזרו עליהם פחד

 ושבק חליו על חלה הזה והבליעל, הכתב על כולם

  .השם ולקידוש לנס' והי' וכו יאבדו כן, חי לכל חיים

  קנאת ה' צבאות

 את קדימה מהולכי אחד איש פתח אחת פעם עוד

 לבבו חרד לרבינו זאת ספרו וכאשר בשבת חנותו

 שיסגור בשמו לו שיאמר תיכף שלו השמש את ושלח

 אם' אפי ואמר ושתים' א פעם שמע ולא, החנות את

 לבש זאת שמע וכאשר, אשמע לא בעצמו הרב יבא

 אביו גם כי אף, ל"הנ של לאביו והלך המעטפה את



  השבת בישראל כהלכתה
  

נה

 עוז הרהיב לא ז"בכ, ומהמשכילים קדימה מהולכי' הי

 על דפק וכאשר, בפרהסיא השבת את לחלל בנפשו

 המראה נגד ל"הנ האיש אבי עמד הפתח ופתח פתחו

 יבא שבא בדעתו חשב לא כי שערו את במסרק וסרק

 נבהל עמד אותו ראה וכאשר, בבקר בשבת הרב אליו

 והוצג, מיומים היום ומה רבינו זה מה ושאל ומשתומם

 וסיפר וישב מעט שישב מאתו וביקש כסא תיכף לו

 זמן וכל, היום חנותו פתח שבנו הנעשה כל את לו

 מי שיפתח לב וכאב הוא וכלימה בושה בחיים שאני

 שיסגור שתראו אליכם באתי כ"ע, בעירי בשבת חנות

  .אתכם ישמע ובוודאי החנות

 כל לעשות ואראה רבינו מבוקש ממלא אני לו ואמר

 יגרום לא למען החנות את שיסגור בכדי שביכולתי מה

  .לרבינו נ"עג השערה כחוט ו"ח



  חלק א'
  

נו

, מבוקשתו ומילא בו והפציר ל"הנ לבנו תיכף והלך

 שרק וראובן גד בני כתנאי כפול תנאי התנה ואך

 יציית לא הבא שבת ועל החנות את סוגר זו בשבת

 לא כי הזה בדבר עוד לו לאמור ירהב ולא, אותו

 ל"הנ אביו ובא, בעולם אדם לשום ולא לו ישמע

 לו' יהי שלא וביקש ל"הנ בנו דברי את לו וסיפר

 בן אלו בזמנינו כי ידעתם הלא כי עליו תרעומות

 השמים מן אם רק ז"ע עצה שום אין כ"ע, אב מנוול

 החנות יפתח שלא בזה רצונו גם כי טוב אזי יעכבוהו

 ונתן, בו למחות בכחי אין אך, בפרהסיא שבת ויחלל

 שבת ישראל שמרו לולי ואמר טרחתו על ח"תש לו

, שבשמים אבינו על נשען ל"הבע שבת ועל', וכו' א

  .חנותו עוד יפתח שלא אני ובטוח

 חנותו סגרו ק"עש וביום השבוע ימי כל עברו ולא

 והלך לתבעו שלו ח"הבע שהתחילו מחמת המלך מטעם

 ממעשה בהעיר גדול רעש ונעשה, יאבדו כן לאבדון



  השבת בישראל כהלכתה
  

נז

 הדבר נעשה ומעשיו בזכותו לא כי אמר אז הלזה

 בכבודו ה"הקב רק, אין מעש בידי הלא כי הלזה

  .עלבונו תבע ובעצמו

 המר מהגלות ויוציאינו עלבונו השם שיתבע נזכה כן

 ציון בבנין תחזנה ועינינו ברנה לציון ונעלה הזה

  .אמן בימינו במהרה וירושלים

  .טו

  גמור תשובה בעל נעשה אחד שבת מחלל

" הגיט" לשכור אחד איש פירעד לטיסא בא פעם

 וכל, ביניהם חוזה ועשו הארענדא עם דשם מהאדון

, ממנו הזיקות להם היו" הגיט" אז עד ששכרו אלו

 תנאים איזה על שעבר ידי שעל אצלו גם' הי וכן

 משפט ונעשה עליו הלשין האדון, בהחוזה מהנכתב

 ויצא האדון זכה הקודמים המשפטים ובכל, מזה גדול



  חלק א'
  

נח

 כל כי גדולים סכומים לשלם שמחוייבים ד"הפס

 ידע לא ל"הנ והאיש, להאדון חברים היו השופטים

  .עכשיו גם יזכה שהאדון מאוד ירא כי לעשות מה

 הוא( דשם ד"להאב שילך אותו יעצו צרתו שראו וכיון

 תורת ס"מח, ל"זצ יונגרייז נתן משה רביני מרן צ"הרה

 להצילו יכול הוא ורק שיחו לפניו וישפוך) נתן משה

  .הלזו מהצרה

 אם רבינו לו ושאל, הענין כל לו וסיפר לרבינו והלך

 שאם רבינו לו אמר אז! לא השיב? שבת שומר הוא

 ואמר, הלזו מהצרה ינצל אז שיצוהו מה עליו יקבל

 לו אמר אז, רבינו יצוהו אשר כל עצמו על שיקבל

 כל ויכשיר כהלכתו שבת לשמור עליו שיקבל רבינו

  .כליו

 לך אמר ורבינו, בשמחה הכל עליו קבל ל"הנ והאיש

  .המשפט למקום ונסע דרכך יצליח ת"והשי לשלום



  השבת בישראל כהלכתה
  

נט

 במיתה מת ופתאום שלו האדון גם שם' ה יום ובאותו

 לבשר לרבינו בשמחה האיש ובא, ל"הנ האדון משונה

 האדון לאשת תיכף שיסע רבינו לו ואמר, הבשורה לו

 עמה והשוה האדון לאשת והלך' הי וכן, עמה וישוה

 כ"אח' הי ל"הנ והאיש, נתבטל והמשפט מועט סך על

  .גדול תשובה בעל

  .טז

  ל"זצוק מצאנז ק"הרה קדושת מגודל

 הארטמאן יוסף ה"מו המפורסם הישיש ח"הרה לי סיפר

 ה"מו ג"הרה מאביו ששמע, א"תובב ק"מפעיה א"שליט

 אהרן ר"בהר( בעניעד צ"מו' שהי ל"ז משה יחיאל

 שבעת), שאמלוי ד"אב ל"ז בנימין מ"בהג יהודא

 שרף יין לעשיית מכירה שטר י"ע ההיתר שנתפרסם

, ל"זצוק מצאנז ק"הרה ותיקן שסידר ם"עכו י"ע בשבת



  חלק א'
  

ס

 הארטמאן זאב מאיר חיים ה"מו ג"הרה דודו כתב אז

 בנימין ה"מו ג"להרה בן( שאמלוי ד"אב' שהי ל"ז

 עם ל"זצ חיים דברי בעל ק"להרה מכתב) שם ד"אב

 פלפול בדרך השיבו ח"והדב', הנז ההיתר על השגות

  .זה על גם והשיב חזר משאמלוי והרב, עליו והשיג

 או הרביעית ובפעם, זה את זה והשיגו פלפלו וכה

 מאתו ביקש, מכתבו על ח"הד השיבו כאשר החמישית

 ונדפס, והשגותיו בפלפוליו יותר יטריחו שאל במכתבו

) ט"כ' סי ח"חאו( ב"ח חיים דברי ת"בשו זה מכתב

, זה על משאמלוי ד"הגאב דודו השגיח לא כ"ואעפי

, הזה מכתב על גם ח"הדב על והשיג השיב ושוב

 כמה המכתב קרא מכתבו שוב ח"הדב קיבל וכאשר

 ועישן, אש כלפיד' הי ופניו עצום בהתרגשות פעמים

 בביתו וחזר והלך, עשן הבית כל שנתמלא הלולקי אז

' ר ג"הרה בביתו נחלש שעה באותו עצום בהתלהבות



  השבת בישראל כהלכתה
  

סא

 וניסו שבועות' ד חליו את וחלה' הנז זאב מאיר חיים

  .ח"ושל הועילו ולא ברופאים

 ואמו, סביביו הנרות והדליקו הארץ על הורידו וכאשר

 וצעקה מאוד והרעישה חיותה בחיים עוד אז היתה

, הזה היקר בנה הסתלקות מרירות מגודל קולות בקולי

 ששלחו ואמר ממשכבו וקם עיניו שפתח ראו ופתאום

 מרן וגדולת בשבח לדבר כדי העליון מעולם אותו

 ולא מפלפל אני מי עם ידעתי לא ואמר, מצאנז ק"רה

' אפי ח"הד של שמו את למעלה כשמזכירין, הכרתיו

 מקדושת מזדעזעין כולם הקודש וחיות שרפים מלאכים

 המוכן מקומי על לילך מוכן שאני י"אעפ ואני, שמו

' הי אם חלקי על מוחל הייתי כ"אעפי ד"דו בלי לי

 עיר עד ורגלי ידי על לילך שאוכל הזכות לי נותנים

 חשוב אצלי' הי חיותי בחיים צדיק אותו ולפייס צאנז

  .דבריו כ"ע, מחלקי יותר



  חלק א'
  

סב

 אצל שעמד ל"הנ משה יחיאל' ר הרב שמע זה וכל

' והי, בפנקסו דבריו כל וכתב, פרק באותו' הנז דודו

 מה כל לעין להראותו זה פנקס תמיד אצלו נושא

 זאת כל ושמע ראה והוא, פטירתו אחר דודו שסיפר

  .באזניו

  .יז

  תשובה בעל שנעשה שבת מחלל כפרי איש

  ל"זצ מבעלז שלום שר ק"הרה י"ע

 ל"זצוק מבעלזא שלום רבי ק"הרה לפני בא אחת פעם

 ק"הרה וישאלהו, בעדו שיתפלל בבקשה אחד כפרי

 ק"הרה לפני ויודה, בשדהו בשבת התנהגותו דרך על

 אי כי להתנצל והתחיל, חול שבתו עושה הנהו כי

  .בשדה מלאכה מכל כדת לשבות אפשר



  השבת בישראל כהלכתה
  

סג

 דברי לבו על וידבר להוכיחו התחיל ל"הנ ק"והרה

 אריכות ואחרי, כמצווה השבת את לעשות ועצות מוסר

 אך, לקולו ישמע כן אמנם כי הכפרי לו נענה דבריו

 והאסיפה הקצירה ימות אחר עד כי מאתו יבקש זאת

 ממלאכתו יפריע לבל קדושתו הוד יסכים השדה מן

  .קודש בשבת גם

 לך אספר אשר את ושמע הסכת ק"הרה לו ואמר

 ממשלת בעת אז, הקדמונים בימי, שהיה מעשה

 לו היה הכפרים מאדוני אחד שלכל כידוע הפריצים

 נרצע עבד היה היהודי ואותו, הכפר מוזג יהודי

 גדול משתה מהפריצים אחד עשה אחת פעם, לאדוניו

 בגליל הגדולים אחוזות בעלי כל חבל בו לקחו אשר

 אחד כל להתפאר החלו מאד התעלסו וכאשר, הזה

 את המשתה בעל האדון כשמוע, שלו בהיהודי ואחד

 היהודי כאשר נאמן עבד כי הוא גם התפאר, דבריהם



  חלק א'
  

סד

 כמותו נמצא לא כי, כמותו מהם לאחד אין הנהו שלו

  .הארץ בכל

 אם, דבריו יבחנו בזאת כי המסובים כל לו ויאמרו

 יודו אז, לו וישמע דתו להמיר היהודי מוזגו על יצוה

  .הוא כן כי כולם

 לפניו ובבואו, שלו מכפר היהודי את לקרוא וישלח

 מרה לו ישמע לא ואם, דתו את יחליף כי עליו גזר

 בגו ואימלך איזיל היהודי לו ויאמר, אחריתו תהיה

 נגזר אשר את לאשתו ויספר ביתו אל וישב, ביתאי

 אמרה ביניהם שהיה וטריא שקלי ואחרי, מאדוניו עליו

 לאדוניו היהודי וימהר, אדוניו פי את ימרה בל כי

 אם האדון לו ויאמר, אמונתו את יחליף כי בהסכמה

 אם כי יעקב שמך עוד יקרא לא מעתה תדעכי כן

  .לביתו וילך... אשתך ושם איוואן



  השבת בישראל כהלכתה
  

סה

 כי האדון מאת בא שליח והנה, אחדים ירחים חלפו

 מעתה כי דע האדון לו ויאמר ויבוא, אליו איוואן יבוא

 כי איוואן עוד יקרא ולא אמונתך אל לשוב עליך

 כן כמאז כי לו ויאמר, כבראשונה שמך יהיה יעקב

 לביתו וישב, אשתו עצת מבלי דבר יעשה לא עתה

 טוב מה הנה האשה לו ותאמר, אשתו בעצת לשאול

 הללו הימים הנה אפס באמונתינו נשאר כי נעים ומה

 הפסח לימי ההכנות וכידוע הפסח לחג קרובים הנם

, גדולות ובהוצאות רבה בעבודה העולם מאד קשים

 נשוב כן אמנם כי מהפריץ עוד תבקש כי עצתי לכן

 זמן לנו להרחיב יסכים אך, לאמנותנו בשמחה

 להתיגע נצרך לא למען הפסח חג אחר עד התיהדותינו

 ובכן, הללו ההוצאות את ולהוציא הפסח ימי בהכנת

  .הפסח חג אחר עד נכרים עוד להשאר בחפצנו



  חלק א'
  

סו

 לשבות עצמו על וקיבל, הנמשל את הבין הכפרי

 בחריש בשביעי ולשבות, בשדה מלאכה מכל שבתו

  .עולמים ובקציר

  .יח

  ל"זצ מזידיטשוב א"מהרי ק"הרה שהעניש איך

  השבת את שחיללו על בוריסלאב אנשי את

 שינאווי ד"אב ל"זצ הלברשטאם יחזקאל' ר ק"הגה

 לעיר אחד לשבת א"פ בא, בסטרופקוב רב בעודו

 מעיינות בשביל הרבה יהודים בה דרים' שהי, בוריסלב

 המעיינות בעלי ורוב, ההם בימים בה שנתגלו הנפט

  .זידיטשויב חסידי וברובם יהודים היו

 בארות דרך משינאווי הרב יצא בבוקר השבת ביום

 הבארות יד על יושבים יהודים פקידים ומצא הנפט

 שבת חילול על מאד נצטער, העבודה על ומשגיחים



  השבת בישראל כהלכתה
  

סז

 לשום נתן ולא היום כל בחדרו עצמו את וסגר, זה

 ה"ע חסידים על מאד לו חרה כי לפניו לבא איש

  .הללו

 הרב אל והלך הסמוכה לדראהביטש מיד נסע ק"במוש

, בוריסלב על גם פרושה היתה רבנותו שמצודת דמתא

 בגלילו ידו שתחת הפרצה על קשות עמו ודבר

 ק"הרה אל לזידיטשויב שיסע הרב אותו יעץ, בורסילב

 בדבר בפרץ לעמוד יכול הוא רק כי ל"זצ א"מהרי

 להוי: לו ואמר' הנז ק"להרה ובא כעצתו עשה, הזה

 אליו באים כי, נסך יין שותים שלחנו שעל למר ידוע

 שבת המחללים כאלה ובניהם בורסילב מעיר חסידים

 את בפרוטרוט לפניו וספר, נסך יין ויינם בפרהסיא

  .עיניו ראו אשר

 שלומו לאנשי מזידיטשויב ק"הרה כתב ביום בו

 אנשי כל ועל עליהם ואיים נמרצה אזהרה בבוריסלב



  חלק א'
  

סח

 שעד כשם, השבת את לחלל יוסיפו שאם, בוריסלאב

 יתפלל, בבארותיהם הנפט שירבה עליהם התפלל עתה

' ה ויהפוך, מים הבורות כל שיתמלאו מעתה עליהם

  .לקללה הברכה להם

, וחזק אדיר רושם עשה מזידיטשויב ק"הרה של איומו

 רבם אף בהם יחרה פן לנפשותיהם האנשים חרדו

 חי אשר הימים כל, ברכה תחת קללה עליהם והביא

 נשמרה רבם של ואזהרתו השבת לחלל הוסיפו לא רבם

  .תוקף בכל

 וקללת, השבת את לחלל התחילו שוב פטירתו אחרי

 ירדו המכרות בעלי רוב, עליהם בא כתומה רבם

 כל ויסכרו מים לבארות נהפכו בארותיהם, מנכסיהם

 חיותו בחיים ממנו שנתברכו אולם של הנפט מעיינות

  .השבת קדושת לחלל התחילו אשר



  השבת בישראל כהלכתה
  

סט

 יחזקאל' ר צ"הגה חמת כשוך האלה הדברים אחר

 ק"הרה לפני שדבר הביטויים את זכר, ל"זצ

 לו היה אפשר סוף סוף כי, לבבו והכהו מזידיטשויב

 ולא ברעש לא עינו ראו אשר את לרבינו לספר

 החליט ל"זצ מצאנז ק"הגה אביו ובמצות, בסערה

 כי ולאשר, יחפות ברגלים ק"הרה לפני נזיפה לקבל

 חלוץ והוא ק"הרה לפני לבא אותו יתנו שלא ידע

 חצות ואחרי, באב תשעה ליום נסיעתו סבב הנעל

 ובקש, יחפות ורגלים אבילות בבגדי לפניו בא היום

 אבל, לבבו בתוך מפיו שנמלטו הדברים על ממנו מטו

 שכוונתו שידע מפני עליו התרעם לא בכלל ק"הרה

  .ביה מרתחא דקא היא וארייתא לשמים

  .יט

  בשבת שנכבה נר על משינאווי ק"הצה הקפדת



  חלק א'
  

ע

  השיריים חטיפת דחיפת ידי על

 ד"אב ל"זצ שפירא אלעזר חיים רבי ק"הרה סיפר

 רבי ק"הרה בשם גדול מאדם ששמע, מונקאטש

 שפעם משינאווע ל"זצ האלבערשטאם שרגא יחזקאל

 בעת או ברכתו לקבל ק"ש על הבאים כ"כ דחפו' א

, ק"ש נר נכבה כי עד השלחן בעת השיריים לקיחת

 הלחץ מרוב באונס ואולי שוגג' הי כי ממילא ומובן

 הסימן הוא זהו כי ואמר מאוד הקפיד ז"עכ, הדחק זה

 ואין) וכיוצא השיריים בחטיפת( ש"לש כונתם' שלאהי

 לא לטובה כונתם' הי אם כי, ש"ית הבורא רצון זה

 ש"וז, ז"עי) בשוגג גם( וחטא שבת חילול מגיע' הי

 בנות" כן" מלשון( כן בניו לו ויעשו יעקב בבני

 לשון ן"כ עשו כי ידעין מנא היינו, דוברות צלפחד

, י"הש מצות צום כאשר) מזה יגיע אם וכראוי ק"בצד

 עבירה גוררת ולא מצוה גוררת המצוה' שיהי והיינו

  .א"זיע ק"עכד ל"כנ בשוגג גם



  השבת בישראל כהלכתה
  

עא

  .כ

 ביתו שבנה אחד איש מברעזאן הגאון העניש איך

  בשבת

 שהתחיל קדימה מהולכי' א ברעזאן בעיר' הי אחת פעם

, בשבת גם ובנה העיר בתוך חומה בית לו לבנות

 מרדכי שלום רבי הגאון להרב מזה לו נתוודע וכאשר

 ל"הנ להאיש בעצמו הלך, דשם ד"אב ל"זצ הכהן

 האש הוא' יהי ושלא בשבת יבנה שלא בו והפציר

 ל"הנ האיש אך, בבנין בפרהסיא שבת בחילול והראשון

 לא ואיומים הרבה פיוסים ואחר קשבת אוזן נטה לא

 אני בטוח מברעזאן הגאון לו אמר, לשמוע רצה

 תדורו לא שבוודאי שמו קדושת ולמען ת"בעזהשי

 כי הימים ארכו ולא, זרים לידי ויבוא הלזה בבית

 רבים ימים דוי ערש עלי ושכב ל"ר נחלה הגמרו בעת

 ח"ושל, ל"הנ חומה הבית את למכור שהוכרח עד



  חלק א'
  

עב

 וברכה וחיים' וכו אויבי כל יאבדו כן, ישראל ולכל

  .מצותיו ולשומרי השם אוהבי לכל

  .כא

  "כהלכתו שבת השומר" שכר מגודל נורא סיפור

  היום בחצי בכל החנות שסגר ל'איסר' ר הגביר

  ע"זי א"הרמ רבינו קדוש בבן משמים וכבדוהו

 וביותר' כ ד"בא) שלום שבת אות( האב רחמי בספר

 כי, יום מבעוד החנות לסגור החניות בעל לזרז צריך

, קונים להם ומביא מתגבר דבר הבעל לשבת סמוך

, שבת לכבוד נרות מצוה צרכי לקנות באים והרבה

, דבר הבעל שלוחי הם כי להם תשמעו ולא תאבו אל

 חנות לו' שהי ל'איסר' ר מהגביר נפלא מעשה ושמעתי

 חצי הגיע כאשר מנהגו' והי משי מיני בכל ויקר גדול

  .החנות סגר מיד ש"בע היום



  השבת בישראל כהלכתה
  

עג

 שר בדמות והתלבש נסותו ובאל מ"הס בו נתקנא א"פ

 על השוואה ועשה יקרים סחורות הרבה ולקח גדול

, אחד בכל יש אמות כמה נמדד לא ועדיין אחד כל

 החנות לסגור הגביר והלך היום חצי הגיע כך ובתוך

 רצה ולא הסחורה לו שיתן לו התחנן והשר, כמנהגו

 בבן זה עבור השמים מן וכבדוהו, הרבה מעות והפסיד

  .ישראל של מאורן א"הרמ רבינו קדוש

  .כב

 שבת לכבוד לבן כתונת לבש שלא באחד מעשה

  הבוקר עד

 ל"זצ מנאדבורנא בערצי' ר הצדיק שסיפר', כ ש"עו

, ש"בע נסתלק מראשקיב שבתי' ר הקדוש שהגאון איך

 להיכל שיבא דרחמנא שליח אליו בא ערב ולעת

 השליח אחר והלך, העליון בעולם שבת בו שמקבלין



  חלק א'
  

עד

, עומד נכבד זקן שם ראה ההיכל לפתח הגיע וכאשר

 מניחין שאין והשיב לפנים הולך אינו למה אותו ושאל

 לבש שלא תמיד מנהגו' שהי לפי, הבוקר עד אותו

  .הבוקר עד שבת לכבוד לבן כתונת

  .כג

  ע"זי ט"הבעש אצל השבת הכנת

 הכהן מרדכי שלום רבי המפורסם הגאון הרב סיפר

 ם"מהרש ת"שו תורה דעת ס"בעמח( ברעזאן ד"אב ל"ז

 תלמידי ישבו אחת פעם כי מזקנים ששמע) ועוד

 ק"עש' ו ביום מפרעמישלאן ל"זצ ליב ארון' ר ק"הרה

 ל"הנ הקדוש והרב, טוב שם מהבעל מופתים וספרו

 ואמר הדלת ופתח דבריהם ושמע הסמוך בחדרו ישב

 צדקתו גודל נא ספרו, מופתיו לספר לכם מה, להם

 היום חצות בהגיע שבת ערב יום בכל כי, ויראתו

 עד מקשקשים היו מעיו וכל, לבבו לדפוק התחיל



  השבת בישראל כהלכתה
  

עה

 הפחד מפני, וקשקוש המון קול שמעו סביביו שכל

 וקדושת שבת מהכנת רועדים אבריו כל שהיו והרעדה

  .הבא היום

  .כד

  באמת תשובה

 ה"זצלה ט"הבעש של דרכו וממשיכי מתלמידי אחד

 לכפר המובהקים מתלמידיו אחד את פעם שלח, א"זיע

 לחיט שילך עליו וצוה, לעשור כסא בין אחד נידח

 שהלה האיך ויראה, מאד פשוט איש שהוא פלוני

  .כ"בעיוה הכפרות מנהג מקיים

 לכפר ונסע', הק רבו דבר ארצה הפיל לא זה ותלמיד

 של עבודתו לראות ציפה עינים ובכליון, המדובר

 השעה באה סוף וסוף, הכפרות במנהגי הכפרי

 רשום היה ובו, אחד פנקס הוציא והכפרי, המיוחלת



  חלק א'
  

עו

 הוציא כ"וכמו, זו בשנה שחטא וחטאיו עוונותיו כל

 נפש ועגמת היסורים כל רשום היה ובו, שני פנקס

, שחלפה השנה במשך אותו ופקדו עליו דעדו שונים

, זה כנגד זה מדויק חשבון לעשות החל הזה והכפרי

 יסורים יותר שסבל, ראה התוצאות את וכשסיכם

 פיו ופתח, ה"ב למקום חטא מאשר, השנה במשך

  .היתכן, לב בשברון מעלה כלפי בטענות

 לא אלו, ל"בזה ואמר נענה דבר של בסופו, אולם

 שלא וודאי ברור דבר כביכול ה"הקב ה"ממ היית

 כיבכול הוא שאתה כיון אך, זה בעד לך מוחל הייתי

 לי תמחול אתה שגם בתנאי אך, לך מוחל הנני, ה"ב

 שאתה, וכעת, רצונך נגד לפעמים עשיתי אשר על

, התרנגול את הביאי! שרה, לך מוחל ואני, לי מוחל

 רעש עוררה זה כפרי חיט של ותמימות( כפרות ונעשה

 ושלחו, בזאת הרגישו שהצדיקים, העולמות בכל גדול

 ולראות בתמימתו הזאת הנפלאה עבודתו את לראות



  השבת בישראל כהלכתה
  

עז

 קטן דבר שרשם, זה פשוט איש של היראה דרכי

  ).צ"בתומ שפגם וגדול

  .כה

  חרטה עם תשובה

 מפרימישלאן מ"מוהר ק"הרה לפני פעם בא אחד אברך

 לשוב הוא שחפץ ק"הרה לפני שטח ובקשתו, ה"זצלה

 אם, מ"מוהר ק"הרה לו אמר, ת"השי לפני בתשובה

 חרטה לך שיהיה מהצורך, בתשובה לשוב אתה חפץ

 לא באם כי, בוודאי, הלז אברך ענה, מעשיך על

 הזדעק, הרבי לפני בא הייתי לא, מתחרט הייתי

 בשם הלזאת, ל"בזה לו ואמר מפרימישלאן ק"הרה

, חרטה נקרא אשר את לך יספר" מאיר, "ייקרא חרטה

  :ל"בזה לספר והתחיל



  חלק א'
  

עח

 נדוניא חתונתו לעת קיבל אשר אחד אברך היה פעם

 לפשוט מוכן סכום לו שיהיה כדי, זהובים מאתיים בסך

 לשוק יצא הלזה אברך, חתונתו לאחר במסחר ידו

 ה"בס, המעטער פרוטות בחמשה אריג מכספו וקנה

, זהובים מאתיים של בשווי מעטער אלפים ארבעת של

, דשוקא ליומא סחורתו עם יצא זה ואברך, היום ויהי

  .בה ולהרוויח סחורתו את למכור כדי

 קורא קול שמע, השוק לרחוב חפצו למחוז ובהגיעו

 מחיר על הכריזו ההם שבימים כידוע, (בתוף ומכה

 הסוחרים אחד אל האברך פנה) תוף בהכאת הסחורות

 שעלה שמכריזים לו ענה?, התוף הכאת הוא מה ושאלו

 שאברך כמובן, המעטער פרוטות לעשר האריג מחיר

, בכפליים סחורתו את למכור שיוכל בלבבו שמח זה

 נכנס, זהובים מאתיים של נקי ריוח בידו כבר ויש

 מתאים מקום לחפש כדי השוק לרחוב עגלתו עם

 שהוא בעוד, הסחורה למכור ולהתחיל דוכנו להעמיד



  השבת בישראל כהלכתה
  

עט

 שכבר ואומר מבשר שמעקול, חניה מקום מחפש

, המעטער פרוטות עשרים ועולה אריגים מחירי נתייקר

 שמע, השער מתהייקרות שמחה מתמלא שהוא ועד

, אריג שמעטער, ואומר המכריז קול את פ"עו מרחוק

 מחיר עלה זה ובדרך פרוטות שלושים כבר עולה

 אריג שמעטער ששמע עד, למעלה למעלה האריגים

 עדיין והוא פרוטות מאה והיינו, שלם זהוב כבר עולה

 ק"הרה מספר ז"כ, (סחורתו את למכור התחיל לא

  ).תשובתו לקבל שבא האברך אל מפרימישלאן מ"מוהר

, בלבו זה אברך לו חשב, יום פנה שכבר כיון, אך

 והנה, סחורתי את למכור כעת אמהר ולמה מה על

 והון נתעשרתי כבר ממילא והלא, ערב לפנות כבר

 במאתיים רק קניתי הסחורה כל את כי בידי ועצום רב

 ,זהובים אלפים ארבעת, הוא שוה סחורתי וכעת, זהובים

, למהר לי ומה, כזה ועושר הון נתעשרתי לילה ובין



  חלק א'
  

פ

 ולנוח, נפשי ולהשביע לאכול לאכסניא אסור הנה

 את ואמכור אלך ובבוקר, הדרך וטורח מעמל קצת

 ועושה אומר, בידי ועושר כשהון לביתי ואשוב סחורתי

 ודגים בשר לו שיביאו וצוה, מרזח לבית ונכנס, הוא

, נושן ישן יין ובסוף, ולפתן ופרפראות, מטעמים וכל

 נתעשר כבר שהנה היה וסמוך בטוח כי, הנגידים כדרך

, היטב מוצעת מטה לו שיכינו צוה כ"ואח, רב עושר

 לחשוב התחיל שינתו ולפני, הדרך מעמל לנוח ושכב

  .הזה והעושר ההון כל עם יעשה מה חשבונות

 שמע, השוק לרחוב זה האברך יצא כאשר בבוקר ויהי

, המכריז קוץ על שאל וכאשר, ומכריז בתוף מכה קול

 ובעד, פלאים ירד האריג שמחיר, יוצא שכרוז לו ענו

 כי, (אריג מעטער לקבל יכולים... פרוטות שלשה

, הוא לסוחר עובר שאריגים הסוחרים שמעו כאשר

 זאת סחורה הביאו, השוק על זה מסוג סחורה וחסר



  השבת בישראל כהלכתה
  

פא

, זאת סחורה שנתרבה עד, הסמוכים הכפרים מכל

  ).כמובן פלאים מחירה ירד ז"ועי

 הסתחרר וראשו עיניו השתחרו זה שאברך וכמובן

 צווח והחל, ראשו שערות לתלוש והתחיל, עליו

 ובין עשיתי ומה, נפשי על ווי, לי אוי, ככרוכיא

 אוכל לא הקרן את ואפילו, מרוד לעני נתהפך לילה

 בעת רק סחורתי את מוכר הייתי ואילו, להוציא

, בכפליים מרויח הייתי כ"ג, השוק אל שהגעתי

 ומה, ורכושי הוני כל את איבדתי ידי במו ועכשיו

 אכל עוד, זה כל על ונוסף, נפשו עליו היתה מרה

 שלא די ולא, זאת עשה מי חשבון ועל, כזאת סעודה

 מפני הוא זאת וכל, חוב בעל נהיה עוד, נתעשרתי

  '.וכו' וכו אתמול ביום סחורתו את מכר שלא

, דבריו את ה"זצלה מפרימישלאן מ"מוהר ק"הרה וסיים

 לשוב שביקש לפניו ישב אשר האברך אל ואמר



  חלק א'
  

פב

 שהתחרט האיך להבין יכול אתה מעצמך, בתשובה

, בעיתה סחורתו את מכר לא אשר על אברך אותו

 ",חרטה" בשם תקרא הוא כזאת חרטה, הונו כל את ואבד

 התחרט ל"הנ שאברך כמו כזה באופן מתחרטים ואם

 המקום לפני אמיתית בתשובה לשוב יכולים אז או

  ).תשובה אות האותיות שער דעובדא רזא( ה"ב

  .כו

  גדולה תשובה

 לאיש חייב היה ה"זצלה מנדבורנא מ"מוהר ק"הרה

 שלקח י"ע, עצום כסף סכום טשערנוביץ בעיר אחד

 מ"מוהר ק"שהרה כידוע, (בהקפה נרות רב ממנו

 שהיה בעת ופעם) נרות של עצומים בסכומים השתמש

 הלזה איש אליו בא, טשערנוביץ בעיר מ"מוהר ק"הרה

 בתנאי, חובו כל את לו מוחל שהוא, ק"הרה אל ואמר

  .הבא עולם בן שהוא לו שיבטיח



  השבת בישראל כהלכתה
  

פג

 אם כי, כלום לו השיב לא, ק"הרה זאת וכשמוע

 הוא אם אותו ושאל, ז"עוה בעניני אתו לדבר התחיל

 לדבר והתחילו, הרכבת מכונת שפועלת האיך יודע

 שפועלת האיך אותו שאל כ"ואח, זה מענין רב זמן

 דא על בדברם, אלו בנושאים לענין ומענין, מכונית

 האיך הוא יודע האם ק"הרה אותו שאל, הא ועל

 עלה צחוק ובת, ל"הנ איש התפלא, כביסה שמכבסים

 יודע רב בי בר כל כי, לענות מה ידע ולא, פניו על

 האיך אני לך אומר, כן אם, ק"הרה אליו נענה, זאת

  .כביסה שמכבסים

 הנה, לומר והתחיל בחכמה קדשו פיו ק"הרה ופתח

 הכתונת את לוקחים, מהמקוה כשבאים צ"אחה ק"בעש

 היה כן, (המטה תחת אותה וזורקים, שהפשיטו הצואה

 תחת מקומה מלוכלכת שכביסה אלו בשנים הנוהג

, משם הזאת הכתונת את מוציאים, ק"שב ואחר) המטה



  חלק א'
  

פד

 אותה מכניסים כ"ואח, חמים במים אותה ושורים

, שעות כמה היטב אותה ומרתיחים, גדולה ליורה

 שכתונת עד, באפר וקוטמים, בקש מגבבים כ"ואח

 כ"ואח, בה הבלוע הלכלוך ממנה ויוצא מזדככת זאת

 ושם, הנהר אל אותה ומוליכים זאת כתונת נוטלים

 ומתחילים, בליטות עם רחב קרש על אותה שוטחים

 ארוך עץ נוטלים כ"ואח, ובורית נתר עם לשפשף

 הכרש שעל הכביסה על להכות ומתחילים וקשה

  ).אלו בשנים כביסה מכבסים היו שכן כידוע(

 ותנועה נורא בפחד שיחו בן אל דבריו ק"הרה והמשיך

 פערט מען, ק"ובל( ומכים ומכים, מכים מכים, איומה

 שכתונת עד') וכו, פערעט'מ און, פערעט מען און

 בפחד ק"הרה אמר זאת וכל, לגמרי נקיה יוצאת זאת

 אין הארץ על והתעלף נפל ל"הנ שאיש עד כזה נורא

  .אליו רוחו להשיב אנשים להבהיל והוצרכו, אונים



  השבת בישראל כהלכתה
  

פה

 נכתבנו הקורא על להקל בכדי אולם, מובן והנמשל(

 לבית לשוב אדם של זמנו שמגיע בעת, בקיצור

 מתחת אותו מכניסים כ"ואח... אותו ומטהרים, עולמו

 לטהרו כדי אותו מוציאים ומשום, לקברו היינו, למטה

 שנשמה עד, ונוכחת כל את עמו אותו ועושים ולזככו

 ואז, ונקיה זכה בראשונה שהיתה כפי מזדככת זאת

 שמע ל"הנ ואיש, ב"בעוה לה המוכן למקומה תבוא

 ובקרבו, בלבד ל"הנ משל י"ע ק"הרה מפי זאת כל

 עליו שהטיל הפחד מרוב תשובה הרהורי התנוצצו

  ).התשובה מגודל מתעלף שנפל עד, ק"הרה

 עזב, לביתו אותו הביאו, במקצת לו הוטב וכאשר

 לעיירה משם ונסע טשערנוביץ עיר את ק"הרה תיכף

 באותו היה גר ושם, מיעלען הנקראת הסמוכה קטנה

 נחלה ל"הנ ואיש מקרעטשניף מ"מוהר ק"הרה בנו עת

 מטשערנוביץ מברק הגיע ק"ועש ביום ויהי, אנושות



  חלק א'
  

פו

 על ומוטל הוא אנוש חולה ל"הנ שאיש, ק"הרה אל

 נענה, שבתא דמעלא' בפני ממש כבר והיה, דוי ערש

 להתפלל במהרה נכנס, ואמר בנו אל מ"מוהר ק"הרה

 וכן... בנקל יעבור ל"הנ שאיש כדי, מנחה תפילת

 כלות עד הגדולה מהתשובה, ח"של ק"שב שבליל היה

  .צדיק אותו של דבריו י"ע, הנפש

  .כז

  ע"זי מנדבורנא מרדכי ר"ר ק"מהצה נוראה עובדא

 מנדבורנא מ"מוהר ק"הרה של ימיו שבסוף כידוע

 במדינת בושטינע לעיר ומושבו אהלו תקע ה"זצלה

 הכל ל"כמחז, מישראל אלפים אליו ונהרו, הונגריא

 חיים אלקים דברי לשמוע הן, דחיטיא למרי צריכין

, ורפואות לישועת הנצרכים ואלו, ת"השי בעבודת

 את ימצאו מ"מוהר ק"הרה שאצל היה ובטוח וסמוך

  .מבוקשם כל



  השבת בישראל כהלכתה
  

פז

 אשר אחת אשה גם באתה, יושבת אנכי עמי ובתוך

 וכאשר, מלהצילו נואשו ורופאים, אנושות נחלה בנה

 כפיה על אותו לקחה, ל"ר למות נוטה ממש כבר היה

 בדרך אולם, לבושטינע מ"מוהר ק"הרה לפני ובאתה

 זאת אשה אבל, ל"ר, ידיה תחת הילד נפטר הליכתה

 אותו ולקחה, לזאת לבה שתה לא, עליה נפשה במר

 נכנסה גדול וברעש, ק"הרה לבית ורצתה, שהוא כמו

 לתוך אותו וזרקה הילד את ולקחה, מושבו למקום

 ניגש, ממקומו עמד ק"והרה, מ"מוהר ק"הרה של חדרו

 זמן ואחר, ובריח מנעול על אותה וסגר הדלת אל

 מחדרו יצא והילד חדרו דלת את ק"הרה פתח מועט

 ואפילו, איש כל כשאר רגליו על הולך, וקיים חי

 וכל קדשו חצר כל ותהום, הצטרך לא למשענת

 כבימי ממש, המתים תחית בעיניהם בראותם, הסביבה

  .הנביא אלישע



  חלק א'
  

פח

 אותו והוליכו, הילד ויגדל, ההם הרבים בימים והיה

, מצוה בר שנעשה אחר אולם' וכו, תורה לתלמוד

 שלחו לב ולדאבון, האלו הניסים כל את הוריו שכחו

, נכרים של ספר בבתי חול לימודי גם ללמוד אותו

 והניח התורה בדרך עוד התנהג הזה העולם אבל

 הימים ברבות אך, ק"השב קדושת על ושמר תפילין

 בדרכי מטה מטה ירד לאט ולאט, לאחוריו נרתע

 עלה, מאד מאד הצליח חול בלימודי, ולאידך, היהדות

 חרושת בבית גדול למנהל שנהיה עד, ונתעלה

 להצלחה' הי ההם בימים אשר, עצים ועיבוד לכריתת

 ומשמו, ט"ויו בשבתות גם עבד לב ולדאבון מופלגת

 ועזב" געזא" העמים ללשון נתהפך" געציל" היהודי

  .ל"ר אבותיו דרך את לגמרי

 הוא רואה, משכבו על בשכבו בלילה א"פ והנה

, ארוכות ופיאות לבן זקן עטור זקן יהודי, בחלומו

" מנדבורנא מרדכי אני, "ל"בזה לו ויאמר, בידו ומקלו



  השבת בישראל כהלכתה
  

פט

 והמשיך) דקשוט בעלמא אז כבר היה מ"מוהר ק"והרה(

 והיית, אלי אמך אותך הביאה קטן ילד כשהיית ואמר

 והחל, המתים בתחיית אותך החייתי ואני... מת כבר

 הנער זה על", ומבהיל נורא בקול עליו צווח

 ובתוך' וכו' וכו שבת מחלל שתהא כדי... "התפללתי

 קשים מכות בידו אשר במקלו להכותו התחיל כך כדי

, חלומו ובתוך, אותם לשאת לו היה א"שא, ומרים

, אלו קשים מכות יותר לסבול לו א"שא הוא מרגיש

... ומת, ל"ר, מיתה לידי אותו הביאו האלו והמכות

, כנהוג צרכיו כל לו שעושים בחלומו הוא ורואה

  .לקבורה אותו והוליכו

 רואה, לבתיהם אותו המלוים הקהל חזרו רק וכאשר

 ותיכף, בידו אש של ושרביט, נורא אחד מלאך הוא

 שאל, קברו על נוראה ובהכאה השרביט את הושיט

 המלאך וששמע", געזא, "לו ענה", שמך מה" אותו



  חלק א'
  

צ

 פ"עו ושאלו, קברו על בכפליים היכה, תשובתו את

 פ"עו לו עונה והוא", שמך מה" ואדיר גדול ברעש

 בשלישית והיכה חזר, המלאך אך, הראשונה כתשובתו

 הקבר שכל שהרגיש עד כזאת נוראה הכאה קברו על

 שבקושי עד", שמך מה" התפוררה מתחתיו והאדמה

  ".געציל" והוא האמיתי שמו נזכר

 מועט ובזמן, בידו אותו לוקח המלאך והנה, ובחלומו

 בדינו לעיין והתחילו, מעלה של ד"בי לפני העמידו

 לעיין והתחילו, העובר בעולם ופשעיו חטאיו היה מה

 שהתפלל, היה הראשון שחטאו וראו, ראשון ראשון

 ורק", תפילין בלי" הודו עד השחר תפילת יום בכל

 של ד"בבי ופסקו, בתפילין התעטר דזמרה לפסוקי

 היות אבל, כ"כ חמורה עבירה אינה שאת הגם, מעלה

 שכבר עד, אחור לסוג התחיל ז"ועי, ראשונה יצא וזה

, לגמרי התפלל לא כבר כ"ואח, תפילין בלא התפלל

 עבירה עבור רק לו מגיע לכן, ל"ר פוקר שנעשה עד



  השבת בישראל כהלכתה
  

צא

 ז"לעוה לחזור בידו שברירה , או, גיהנום חדשים' ג, זו

 שמסכים, ואמר ענה הוא אבל, חטאיו כל את ולתקן

 אולי כי, ז"לעוה פ"עו מלרדת, בגיהנום עונשו לקבל

 צו וניתן, ביותר עוד ו"ח יקלקל ואדרבה, יתקן לא

 זה דינו וכשירצה, לגיהנום להורידו מעלה של ד"מבי

  .להלן בדינו יעיינו הראשון חטאו על

 אחד מלאך והנה, ובחלומו, ד"הבי מלפני יצא הדבר

 הולך והנה, לגיהנום אתו ללכת ומתחיל אותו לוקח

 את שאל, להעטיפו מתחיל שחום ומרגיש הוא בדרך

 התמלא, הגיהנום כאן כבר האם, המובילו המלאך

 עוד הוא שלגיהנום לו וענה, גדול בצחוק המלאך

 כבר ששופע מה רק הוא זה וחום, מאד רב מרחק

 המלאך עם הלך וכן, הזה המרחק אף על הגיהנום מאש

 לו א"וא, רגליו תחת כבר ששורף שהרגיש עד, הלאה

, ויורד מטפס, ועולה ומטפס, א"בשו הלאה ללכת



  חלק א'
  

צב

 עוז ולובש, רגליו מתחת ששורף והאש החום מרוב

 אך, הגיהנום כאן כבר האם, המלאך את פ"עו ושאל

 הוא שרחוק לו ואומר, ממנו מצחק כבראשונה המלאך

  .עצמו מהגיהנום מאד מאד עוד

 השניה הברירה על הסכים לא אשר על מתחרט התחיל

 קשים שיסורים ראה כי, לתקן כדי ז"לעוה לרדת

, במתניו עוז וחגר, א"בשו לשאת לו א"א, אלו ומרים

 לתקן ז"לעוה לשוב שרצונו, המובילו המלאך אל ואמר

 בשום לשאת יכול אינו הגיהנום עונש כי, מעשיו

, לו ויחכה ההוא במקום שיעמוד המלאך לו ענה, אופן

 פרח ותיכף, מעלה של ד"הבי בעצת לשאול ילך והוא

, בפיו ותשובה  אליו חזר מועט ובזמן, המלאך לו

 שבאמת בתנאי אך, מעלה של ד"בבי לזאת שמסכימים

 וחבטו אותו לוקח המלך והנה ובחלומו, מעשיו יתקן

  .ארצה



  השבת בישראל כהלכתה
  

צג

 שוכב כשהוא, משינתו ל"הנ התעורר החבטה ומעצימת

 שעבר חלומו כל את היטב וזכר, אונים אין הארץ על

, טריים חיים סימנים ראה וגם, זאת בלהות בליל עליו

, דם זוב עד ומחובטים פצועים היה גופו חלקי וכל

 רתוק היה ז"ואח, הזקן מהיהודי קיבל אשר מהמכות

  .החלים וגופו המכות שתרפאו עד שבועות כמה למטתו

 תשובה לבעל ונהיה, עבודתו מקום את עזב ומיד

, ולילה יומם תמימה' ה בתורת לעסוק והתחיל, גמור

 חלדו ימי כל ש"יר וחסיד גדול ח"לת נהיה אשר עד

 ק"בצ עוד והסתופף, א"זיע אמת צדיק אותו של בכוחו

, ה"זצלה מקרעטשניף ז"מוהרא ז"אדמוה ק"כ של

 כדי, זה חלומו על חזר ימיו וכל, גדולה בתשובה

 רזא( ת"השי ולאהבת ליראה ישראל את לעורר

  ).תשובה אות האותיות שער דעובדא

  



 



  

  

  

  

  ספר

  השבת בישראל

 כהלכתה

  'גחלק 
  

 וגזיזת, הראש שערות גילוח

 דיניו – שבת בערב - רנייםציפ

  ומנהגיו

, פוסקים, ל"חז מדברי מלוקט

 וספרי ל"האריז כתבי ומקובלים

  .א"זיע, טוב שם בעל
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