לכבוד מעמד הילולת משה רבינו זיע"א ארגון שמחת משה רבינו מקיים את
חידון השבת העולמי אי"ה ביום חמישי ז' אדר ב' תשפ"ב ה  10.3.22למניינם
באודיטוריום היכל שלמה ירושלים  .החידון יקבץ תלמידים מכל הארץ
תלמודי תורה ובתי ספר אשר יזכו להתמודד על תואר חתן שבת העולמי
,במעמד מרגש עם רבנים מכובדים ואישים שיגיעו לכבוד המעמד הקדוש.

שלום רב חוברת השינון תסייע לכם לקראת החידון שיערך השנה בסימן צפייה לגאולה זכות
נפלה בחלקם ילדים צדיקים  ,תנצלו את הזמן היקר ללמוד ללמד לשמור ולעשות וכמובן לקיים
את הלכות שבת  .אותה שבת שעם ישראל מקבל אותה באהבה ומעתה גם לשנן וללמוד את
ההלכות הרבות של הלכות שבת ואתם השגרירים של עם ישראל לקראת הגאולה הקרבה ובאה

.1ניתן לקבל מידע נוסף באתר שלנו https://www.hidonshabat.co.il/
 .2ניתן להאזין לכל ההלכות בקו כשר בחיוג למספר  077-5364007 :או למספר 0799413120
חזרה ושינון של החומר .

 .3לשאלות הבהרות ניתן לפנות ליו"ר הארגון מר משה סיגרון 053-9311740/ 053-4202617

יש לציין שבחוברת הנ"ל הושקעו מאמצים רבים להביא את מירב הפוסקים והדעות כי החידון
שלנו מאחד את כלל המגזרים והעדות השונות .כיפה סרוגה לצד כיפה שחורה וזה מחזה של
אהבת ישראל עם ישראל אחדות נפלאה .כמו כן החוברת קיבלה את הסכמתם של גדולי הדור
.תוכלו לקבל את כל המידע באתר שלנו .החוברת הינה במתכונת מקוצרת מאוד מאוד מפאת
קוצר הזמן הבאנו את ההלכות בקיצור נמרץ.

בברכת שבת שלום ארגון שמחת משה רבינו

נקדיש השנה את הלימוד לעילוי נשמת כל  45הנספים באסון מירון ,ולעילוי
נשמת כל נפטרי ישראל בכל הדורות .
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הִ לְ כוֹת שבת  -עֹנֶג שבת
ְק ֻדשת השבת
א' אדר

ַש ַבת ׂקֹדש ִׂהיא ׂהאוֹ ת ׂוְ ַה ְב ִרית ׂשנ ַתן ׂלנו ַׂהקדוֹ ש ׂברו ְך־
הוא ׂל ַד ַעת ִׂכי ׂבְ ֵששת ׂי ִמים ׂעש ה ׂה' ׂאת ׂהַ ש ַמיִ ם ׂוְ אתׂ
ל־אשר ׂבהםׂ ,וְ שבַ ת ַׂביוֹ ם ַׂה ְשבִ ִיעיׂ ,וְ הוא ׂיְ סוֹ דׂ
הארץ ׂוְ כ ֲ
האֱׂמונהׂ ׂ.
וְ א ְמרו ַׂרבוֹ ֵתינו ׂזִ כְׂרוֹ נם ׂלִ ְברכה ׂ(ירושלמי ׂנדרים)ְ ׂ ׂ:שקולהׂ
ל־ה ִמצְ וֹ תׂ ,וְ כל ׂהַ ְמ ַש ֵמר ׂא ת ׂהַ ַשבת ְׂכהִׂלְ כתהׂ
ַשב ת ְׂככ ַ
ל־ה ְמ ַח ֵלל ׂאת ַׂה ַשבתׂ
ל־התוֹ רׂה ֻׂכלהׂ ,וְ כ ַ
ְכ ִאלו ְׂמ ַק ֵים ׂכ ַ
רׂבנְח ְמיהׂ (טׂ,יג-
הׂכלהׂ.וְ כֵ ןׂהואׂאוֹ מֵׂ ִ
ל־התוֹ ר ֻ
רׂבכ ַ
ְכ ִאלוׂכ ַפ ְ

םׂמ ְשפ ִטיםׂיְ ש ִריםׂׂ...
תׂ ...וַ ִת ֵתןׂלה ִ
רׂסינַ יׂי ַר ְד ׂ
לׂה ִ
יד)"ׂ ׂ:וְ ַע ַ
תׂשבַׂ תׂק ְדשְׂךׂהוֹ ַד ְעתׂלהם"ׂ .
וְ א ַ
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יׂאנוֹ שׂיַ ֲעשהׂזֹאתׂ
"א ְש ֵר ֱ
יאׂמ ַש ֵב ַחׂוְ אוֹ ֵמרׂ(ישעיהׂנוׂ,ב)ַ ׂ:
ַהנבִ ְ
ל־השוֹ ֵמרׂ
תׂמ ַח ְללוֹ "ׂוְ גוֹ 'ׂ.וְ כ ַ
ובן־אדםׂיַ ֲחזִ יקׂבהׂ,ש ֵֹמרׂ ַשב ֵ
לׂפיׂ
ןׂמפֹרש ַׂע ִ
ׂ,גםׂכֵׂ ְ
תׂכ ִהלְ כתהׂו ְמ ַע ְנגה ְׂכ ִפיׂכֹחוֹ ַ
תׂה ַשב ְ
א ַ
ׂשכרוֹ ׂבעוֹ לם ַׂהזהׂ ,חוץ ִׂמן ַׂהשכר ׂה ַרב ַׂהצפון ׂלוֹ ׂ
ַהנבִ יא ְ
"אם ׂת ִשיב ִׂמ ַשבתׂ
לעוֹ לם ַׂהבׂאׂ ,שנ ֱא ַמר ׂ(שם ׂנחׂ ,יג-יד)ִ ׂ ׂ:
תׂחפצך ְׂביוֹ םׂק ְד ִשיׂ,וְ קראתׂלַ ַשבתׂעֹנגׂלִ ְקדוֹ שׂ
ַרגְ לך ֲׂעשוֹ ֲ
ה' ְׂמכֻ בׂדׂ ,וְ כִ ַב ְדתוֹ ֵׂמ ֲעשוֹ ת ְׂדרכיך ִׂמ ְמצוֹ א ׂח ְפצְ ך ׂוְ ַד ֵברׂ
תיך ַׂעל ׂב ֳמ ֵתי ׂארץׂ
דברׂ ,אז ִׂת ְת ַע ַנג ַׂעל ׂה' ׂוְ ִה ְר ַכבְ ִ ׂ
יׂה'ׂד ֵבר"ׂ .
יׂפ ִ
תיךׂנַ ֲחלַ תׂיַ ֲעקֹבׂאבִ יך ִׂכ ִ
וְ ַה ֲאכַ לְ ִׂ
ַה ַשבת ִׂהיא ׂיוֹ ם ְׂמנוחה ׂו ְק ֻדשהׂ ,וְ אנו ׂנוֹ ְטלִׂים ׂאת ׂחלְ ֵקנוׂ
ַב ְק ֻדשה ׂש ִהיא ַׂמ ְש ִפיעהׂעלֵׂינו ׂלֹא ַׂרק ַׂעל־יְ ֵדי ַׂמה־שאנוׂ
נִ ְמנ ִעים ׂלַ ֲעשוֹ ת ְׂב ַשבתׂ ,אלא ַׂגם ַׂעל־יְ ֵ ׂדי ַׂמה ׂשאנוׂ
ַמ ְק ִפ ִידים ׂלַ ֲעשוֹ תְׂ ,כגוֹ ןְׂ :ת ִפלוֹ ת ַׂהיוֹ םַׂ ,ה ִקדושׂ ,זְ ִמירוֹ תׂ
תׂהשבו ַעׂ
הׂבפר ַש ַ
תׂ,ק ִריא ְ
גׂשב ְ
ַה ַשבתׂ,שלֹׂש ְׂסעודוֹ תׂוְ עֹנ ַ
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רׂהבְׂרכהׂ,ו ִממנהׂשוֹ ֲאבִ יםׂ
יאׂמקוֹ ַ
תׂה ְ
הׂ.ה ַשב ִ
וְ לִ מודׂתוֹ ר ַ
ל־השבו ַעַ ׂ .א ְש ֵרינו ׂשזכִ ינוׂ
אנו ׂ ְק ֻדשה ׂוְ רוֹ ְממות ׂרו ַח ׂלְ כ ַ
לְ כ ְך! ׂ
❖ ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתחדשׂעלינוׂאתׂהחודשׂהזה ׂ
לטובהׂולברכה ׂ
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הֲ כנוֹת לְ שבת
ב' אדר

אׂ .ראוי ׂלאדם ׂלְ ֵזרז ׂאת ַׂעצְ מוֹ ְׂכ ֵדי ׂלְ כַ ֵבד ׂאת ׂהַ ַשבתׂ,
ןׂמ ְקראׂ
תׂשבתוֹ ִ
יׂש ַב ַ
םׂה ְשבִ ִיע ַ
שנ ֱא ַמרׂ (ויקראׂכגׂ,ג)"ׂ ׂ:ובַ יוֹ ַ
"מ ְקרא ׂקֹדש" ֵׂפ ְרשו ֲׂחכ ֵמינו ׂ ִזכְ רוֹ נם ׂלִ בְ רכהׂ
קֹדש"ׂ .ו ִ
(מכילתא ׂפרשת ׂבא ׂפרשה ׂט)ְׂ ׂ ,ד ַהיְ נו ׂלְ ַק ְדשוֹ ׂולְ כַ ְבדוֹ ׂבִׂכְ סותׂ
נְ ִקיהׂ,ולְ ַע ְנגוֹ ַׂב ֲאכִ ילהׂובִ ְש ִתיהׂ .
יׂשבתׂ.וַ ֲא ִפלוׂ ׂיֵשׂ
םׂש ִשיׂלְ הכִ יןׂצ ְרכֵ ַ
יש ִכים בב ֶֹקר ׂ ְביוֹ ִ
בְ ׂ.
יןׂב ַעצְ מוֹ ׂאֵׂיזהׂדברׂ
הׂעב ִדיםׂלְ ַש ְמשׂוֹ ׂ,יִ ְש ַת ֵדלׂלְ הכִ ְ
לוֹ ַׂכמ ֲ
ׂשבת ְׂכ ֵדי ׂלְ כַ ְבדהׂ .ומצִ ינו ַׂב ְגמרא ׂ(שבת ׂקיטַ ׂ ׂ:).רבׂ
לְ צ ְרכֵ י ַ
ַח ְסדא ׂהיה ְׂמ ַח ֵת ְך ַׂהירק ַׂדק ַׂדקַׂ ,רבה ׂוְ ַרב ׂיוֹ ֵסף ׂהיוׂ
הׂמ ְדלִ יקׂה ֵאשׂ,וְׂ ַר בׂנ ְַחמןׂה יהׂ
יןׂעצִ יםִ ׂ,ר ִביׂזֵיר אׂהי ַ
ְמבַ ְק ִע ֵ
ְמ ַת ֵקן ַׂה ַביִ ת ׂוׂ ַמכְ נִ יס ֵׂכלִ ים ַׂה ְצ ִריכִ ים ׂלַ ַשבת ׂו ְמ ַפנה ְׂכלֵ יׂ
ֹםׂכבוֹ ִדיׂ,
ֹאמר ׂלֹאׂא ְפג ְ
ַהחֹלׂ.ו ֵמהםׂיִ לְ ַמדׂכל־אדםׂ,וְ לֹאׂי ַ
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ִכיׂזהׂהואׂ ְכבוֹד ֹו ֶש ְמ כ ֵבד השבתׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂוההכנותׂלשבתׂנזכהׂליוםׂשכולוׂשבת ׂ

לְ ה ְק ִדים לְ עסוק ְבצ ְרכֵ י השבת.
ֶהח ֵפץ ח ִיים ׂ ַהקדוֹ ש ׂר ִבי י ְִשר ֵאל ֵמ ִאיר הכֹהֵ ן ׂ ֵמר ִ
אדין ׂ( ְמ ַח ֵברׂ
ׂשם ִׂס ְפרוֹ ׂ'ח ֵפץ ַׂח ִיים' ׂהעוֹ ֵסקׂ
ֵספר ׂ' ִמ ְשנה ְׂברורה'ׂ ,נִ ְקרא ַׂעל ֵ

ִב ְש ִמ ַירת ַׂהלשוֹ ן)ׂ .כ ַתב ׂבְׂ ִספְ רוֹׂ ׂ' ֵשם ׂעוֹלם' ׂ(ח"א ׂסוֹ ף ׂפרק ׂד')ׂ,
ׂש ִמי ׂששוֹ ֵמרׂ
שש ַמע ְׂב ֵשם ׂגדוֹ ל ׂאחד ׂשא ַמרׂ :ידו ַע ֵׂמ ֲחזַ"ל ְ
יוׂ,אינוֹ ׂ
לׂעוֹ נֹת ֵ
םׂאםׂח"וׂנִתְׂ ַח ֵיבׂעֹנש ַׂע ֲ
זׂג ִ
םׂהזהׂ,א ַ
ַשבתׂבעוֹ ל ַ
ׂשבת ֵׂמ ֵעתׂ
ֱנע ַנש ְׂביוֹ ם ׂהַ ַשב ת! ׂוְ נ ְח ַשב ׂל ִאישׂ ׂ ַההוא ׂזְ ַמן ַ
יׂשבׂתׂ,ו ֵמגֵ ןׂעליוׂזְכוֹ תׂ
קׂב צ ְרכֵ ַ
בׂשב תׂלְ הִ ְת ַע ֵס ְ
שהִ ְת ִחילׂב ער ַ
ַשבתׂ ,עכ"לׂ .רוֹ ִאים ִׂמכאן ַׂכמה ׂחשוב ׂלְ ַה ְק ִדים ׂוְ לַ ֲעסֹקׂ
הׂעלׂהאדםׂבׂעוֹ לםׂ
ֹאתׂמ ִגנ ַ
תׂהז ִ
ַב ֲהכנוֹ תׂלַ ַשבתׂקֹדשׂ,ש ַה ְזכו ַ
םׂהבאׂ .
ַהזהׂובעוֹ ל ַ
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ג' אדר

םׂה ִש ִשיׂ,שבזהׂנִ כר ׂשעוֹ שהׂ
גׂ.נכוֹ ןׂלִ ְק נ ֹות צ ְרכֵ י שבת ׂ ַביוֹ ַ
ׂשבתׂ .אולםִׂ ,בימוֹ ת ַׂהחֹרף ַׂה ְקצ ִריםׂ ,ש ֵיש ׂלחושׂ
לִ כְ בוֹ ד ַ
ׂשבת ׂ—ׂ
ׂש ִשי ׂלֹא ׂיִ ְמצא ַׂכמה ׂמִׂצ ְרכֵ י ַ
ש ִאם ׂיַ ְמ ִתין ׂלְ יוֹ ם ִ
ישיׂ .
םׂח ִמ ִ
תׂב יוֹ ֲ
ְיַק ִדיםׂלִ ְקנוֹ ְ
ֹאמר ַׂעל ׂכל־דבר ׂשקוֹ נה"ׂ :זהו ׂלִ כְ בוֹד שב ת
דׂ .טוֹ ב ׂשי ַ
הׂב ְק ֻדשהׂ.וְ ַהטוֹ ֵר ַח ַׂב ֲהכנוֹ תׂ
לׂה ְר ֵב ַ
יׂה ִדבורׂפוֹ ֵע ַ
"ׂ,כ ַ
ק ֶֹדש ִ
ׂ,הקׂדוֹ ש ׂברו ְך־הואׂמוֹ ֵחקׂבהׂ
יׂשב תׂ— ׂ ַה ֵזעהׂש ַמ ִז ַיע ַ
צ ְרכֵ ַ
תׂעוֹנוֹ תיוׂ .
א ֲ
הֵ ׂ .אין ִׂחיוב ׂל ֱאכֹל ׂבשר ְב ַשבתִׂ .מכל־מקוֹ םִׂ ,מי ׂשׂיכוֹ לׂ
לִ ְקנוֹ ת ׂבשר ׂלְ ַשבתׂ ,טוֹ ב ׂוְ הגון ׂש ַי ֲעשה ׂכֵ ןׂ .ובְ כל־מקוֹ םׂ
יםׂכ ִפיׂיְ כלְ תםׂ .
יְ ַע ְנגוהו ְׂב ַמ ֲאכלִ ְ
יהיׂרצוׂןׂשבזכותׂהלימודׂתשלחׂרפואהׂשלימהׂלכלׂחוליׂעםׂישרא ׂל ׂ
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ד' אדר

יןׂבידוֹ ׂ
םׂא ְ
דׂשב תׂ.וְ ִא ֵ
וׂ.מצְ והׂלְ הכִ יןׂשלֹש ְסעודוֹ ת ׂלִ כְ בוֹ ַ
ִ
ׂש ֵתי ְׂסעודוֹ תׂ
ל־הפחוֹ ת ְ
לִ ְקנוֹ ת ׂלְ שלֹש ְׂסעודוֹ תׂ ,יִ ְקנה ׂלְ כ ַ
ׂשאר ַׂהי ִמים ְׂכ ֵדיׂ
וְ ַאל ׂיִ צְ ט ֵר ְך ׂלַ ְב ִריוֹ תׂ ,וִ יצַ ְמצֵ ם ְׂבצ ְרכֵׂי ְ
תׂשבתׂ .
ש ִי ְהיהׂלוֹ ׂלִ ְסעודוֹ ַ
יםׂבכל־
זׂ .נ כוֹ ןׂל ֱאכֹלׂדגִ ים ׂ ְבשַׂבתׂ ,וְ ִאםׂאפְ שר ׂיֹאכַ לׂדגִ ְ
הׂראשוֹ נהׂ
תׂב ְסעוד ִ
ל־הפחוֹ ִ
תׂה ַשבתׂ,ולְ כ ַ
הׂמ ְסעודוֹ ַ
ְסעוד ִ
יםׂ,אינוֹ ַׂחיבׂלְ ַהכְ ִר ַיחׂ
ישיתׂ.ו ִמיׂש ֵאינוֹ ׂאוֹ ֵהבׂל ֱאכֹלׂדגִ ֵ
ו ְשלִ ִ
יׂה ַשבתׂלְ עֹנגׂנִ ְתנׂהׂ,וְ לֹאׂלְ צַ ַערׂ .
יםׂ,כ ַ
ַעצְ מוֹ ׂל ֱאכֹלׂדגִ ִ
ׂשמוֹ נהׂ
(מ ַאנְ ֵשי ְׂכנסת ַׂה ְגדוֹ לה ׂש ִת ְקנו ְׂת ִפ ַלת ְ
חׂ .עזְר א ׂהַ ס וֹ פֵ ר ׂ ֵ

תׂ,כ ֵדיׂ
בׂשב ְ
ע ְש ֵרה)ׂ ׂ ִת ֵקןׂלְ יִ ְשר ֵאלׂש ֵאיןׂלְ כ ֵבס ְב ִגד ים ׂ ְבער ַ
ׂשבתׂ ,אלא ַׂמ ְק ִד ִימים ׂלְ כַ ְבסםׂ
ש ִי ְהיו ְׂפנויִ ים ׂלְ הכִ ין ׂצ ְרכֵ י ַ
ישי ְׂב ַשבתׂ .וְ הוא ַׂה ִדין ׂב ְרבִ ִיעי ְׂב ַשבתׂ .וְ ַהיוֹ םׂ,
ַב ֲח ִמ ִ
ש ְמכַ ְב ִסים ִׂב ְמכוֹ נַ ת ְׂכ ִביסה ַׂח ְש ַמ ִלית ׂוְ ֵאין ׂצ ִר ְיך ׂלְ בַ זְ בֵׂזׂ
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ׂשבתׂ.
ַה ְר ֵבה ׂזְ ַמן ׂלְ כִ בוס ַׂה ְבג ִדיםֻׂ ,מתר ׂלְ כַ ֵבס ְׂבערב ַ
ו ִמכל־מקוֹ ם ַׂהנׂכוֹ ן ׂלְ ַה ְק ִדיםְׂ ,כ ֵדי ׂשיוֹ ם ַׂה ִש ִשי ֻׂכלוֹ ׂיִ ְהיהׂ
יׂשבתׂ .
פנויׂלַ ֲהכנַ תׂצ ְרכֵ ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתשלחׂזיווגׂהגוןׂלצריךׂמעםׂישראל ׂ
ה' אדר

טׂ .אׂסורׂלאדםׂלִ ְקב ַֹע ַׂעצְ מוֹ ׂלַ ֲעשוֹ תׂ ְמלאכה ְבעֶ ֶרב שבתׂ
ׂש ִק ַיעתׂ
ׂשע ַתיִ ם ׂו ֵחצִ י ׂקֹדם ְ
ִמ ְז ַמן ִׂמנְ חה ְׂק ַטנהְׂ ,ד ַהיְ נו ְ
ןׂבר כהׂ
הׂס ַימ ְ
הׂ,אינוֹ ׂרוֹ א ִ
הַ ַחמהׂ ְ(בשעוֹ ת ׂזְ ַמ ִניוֹ ת ׂ) ׂ.וְ ִאם ׂעש ֵ
ׂשבתׂ ,אוֹ ֲׂא ִפלוׂ
ֵמאוֹ תה ְׂמלאכהׂ .וְ ַדוְ קא ׂכְׂש ֵאינה ׂלְ צֹר ְך ַ
תׂאבלׂנוֹ טֵׂלׂעליהׂשכרׂ—ׂאסורׂ .
ׂשב ֲ
לְ צֹר ְך ַ
ׂשבתׂוְ ֵאינוֹ ׂנוֹ ֵטלׂעליה ׂשכרְׂ ,כגוֹ ןׂ
יִ ׂ .אם ַׂה ְמלאכה ׂלְ צֹר ְך ַ
רׂאףׂ
יׂחבֵ רוֹ ׂוְ ֵאינוֹ ׂנוֹ ֵטלׂשכרׂ— ׂ ֻמת ַ
ןׂבגדיוׂאוֹ ִׂבגְ ֵד ֲ
ש ְמ ַת ֵק ְ
לְ אַׂ ַחר ׂ ְז ַמן ִׂמנְחה ְׂק ַטנ הׂ .וְ ִאם ׂנִכר ׂשהַ ְמלאכה ׂנ ֲַע ֵש יתׂ
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רׂאףׂלַ ֲעשוֹ תה ַׂבשכרׂ ׂ.
תׂ,מת ַ
ׂשב ֻ
לַ צוֹ ֵר ְך ַ
לְ משלֻׂ ,מתר ׂלְ ַס ֵפר ׂבְׂשכרִׂ ,משום ׂשברור ׂלְ כלׂ
ןׂמתרׂלַ עֲׂשוֹ תׂ
דׂשבתׂ(ׂ.פנה"ל ׂבׂ ,ח)ׂׂ .וְ כֵ ֻ
ש ִמ ְס ַת ְפ ִרים ׂלִ כְ בוֹ ַ
ֹבׂאגרתׂלַ ֲח ֵברוֹ ׂאוֹ ׂלְ הַ ְשקוֹ תׂ
איׂ,כגוֹ ןׂלִׂכְ ת ִ
ְמלאכהׂדׂר ְך ֲׂע ַר ְ
ִגנהׂ ,לְ נַ קוֹ ת ֲׂחד ִריםׂ ,לִׂ ְתׂפור ַׂכ ְפתוֹ ִרים ׂוכד'ׂ(ׂ .פנה"ל ׂבׂ ,ח)ׂׂ.
וְ לַ ֲעסֹק ְׂב ִמ ְסחרְׂ ,ד ַהיְ נו ׂלִ ְמכֹר ׂוְ לִ ְקנוֹ ת ׂ— ׂהַ ִמ ְנהג ׂלְ ה ֵק לׂ.
יוׂברכהׂ .
ירׂגםׂבזהׂ,תבֹאׂעל ְ
וְ ַה ַמ ְח ִמ ַ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תפקודׂבזרעׂשלׂקיימאׂלעמךׂישראלׂ ׂ
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ו' אדר

בׂשבתׂ ִעסה ְכ ֵדי ִשעור חלהׂ
תׂהנ ִשיםׂללוש ְׂבער ַ
יאׂ.נוֹ ֲהגוֹ ַ
(ְׂ ׂ 1,560ג ַרם ׂלגר"עׂיוסףְ ׂ 1,666ׂ,ג ַר םׂלגר"חׂנאהְ ׂ 2,250ׂ,ג ַרםׂלחזו"א )ׂ,

לַ ֲעשוֹ ת ִׂככְׂרוֹ ת ׂלחם ׂוְ לִׂבְ צ ַֹע ֲׂעלֵ יהם ְׂב ַשבת ׂובִ כְ ֵדיׂ
לְ ַה ְפ ִריש ַׂחלה ִׂבבְ רכהׂ ,וְ הוא ִׂמ ְכבוֹ ד ַׂה ַשבתׂ .וְ עוֹ ד ַׂט ַעםׂ
לְ ִמצְ וה ׂזוֹ ׂ ,לְ ִפי ׂש ַחוה ׂג ְרמה ׂלְ ִמיתתוֹ ׂשלׂאדם ׂה ִראשוֹ ןׂ,
בׂשבׂתׂ .
אׂבער ַ
הׂחלתוֹ ׂשלׂעוֹ לםׂ,ש ִנ ְברׂ ְ
שהי ַ
ׂ,כ ֵדיׂשיֹאכַ לׂ
יׂמ ֲעשהׂלְ ִה ְתענוֹ ת ְב ֶע ֶרב שבת ְ
יבׂ.דר ְך ַׂאנְ ֵש ַ
תׂבערבׂ
תׂשבתׂלְ ֵתאבוֹ ןׂ.ו ִמכל־מקוֹ םׂ,אסורׂלַ ֲעשוֹ ְ
ְסעו ַד ַ
ַשבת ְׂסעודה ׂגְ דוֹ לה ׂש ֵאין ׂדר ְך ְׂס ַתם ְׂבנֵ י ׂאדם ׂל ֱאכֹלׂ
ְכמוֹ תה ִׂבימוֹ ת ַׂהחֹלׂ ,וַ אֲׂ ִפלו ׂהוא ׂעׂ ִשיר ׂשרגִ יל ׂל ֱא כֹלׂ
ל־היוֹ ם ִׂבכְ לַ לׂ
ְסעודה ׂגְ דוֹ לה ׂכזֹאת ַׂגם ִׂבימוֹ ת ַׂה ֹח ׂל ׂוְ כ ַ
ה ִאסורׂ ׂ.

לׂסעודהׂ
יגׂ.הַ ַט ַעםׂלְ ִאסור ְסעודה ְב ֶע ֶרב שבתׂ:ש ִאםׂיֹאכַ ְ
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ילׂשבתׂׂ
םׂש ִשיׂ,לֹאׂיִ ְהיהׂלוֹ ׂ ֵתאבוֹ ןׂלִ ְסעו ַ ׂדתׂלֵ ַ
הׂביוֹ ִ
ְגדוֹ ל ְ
דׂה ַשבתׂ,
הׂבכבוֹ ַ
הׂפגִ יע ְ
(שו"עׂאו"חׂרמטׂ ,ב)ׂ .וְ עוֹ דׂ,ש ֵיש ְׂבז ְ
שהוא ַׂמ ְשוה ׂאת ְׂכבוֹ ד ַׂה ַשבת ׂלִ כְ בוֹ ד ׂיְ ֵמי ַׂהחוֹ ל ׂ(פמ"ג)ׂ.
וְ עוֹ דׂ ,ש ֵיש ׂלַ חוש ׂשה ִעסוק ַׂב ְסעודה ַׂה ְגדוֹ לה ׂיַ ְפ ִר ַיעׂ
לַ הֲׂכנוֹ תׂלִ ְק ַר אתׂשַׂבתׂ(ׂ,מ"אׂבשםׂר"חׂ,הובאוׂבפנה"לׂבׂ,ז)ׂׂ ׂ.
ׂ

יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תשלחׂתשלחׂפרנסהׂטובהׂלעמךׂישראל ׂ
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ז' אדר

ידְ ׂ .סעודה ֶש ְרגִ ילִ ים ׂ ְס ַתם ְׂבנֵ י ׂאדם ׂל ֱאכֹל ְׂכמוֹ תה ִׂבימוֹ תׂ
ל־היוֹ םׂׂ.
ַהחֹלֻׂ ,מתר ִׂמן ַׂה ִדין ׂל ֱאכֹל ְׂכמוֹ תה ְׂבערב ַׂשבת ׂכ ַ
הׂע ִש ִיריתׂ
ֹדׂמ ְת ִח ַלתׂשע ֲ
עׂמ ִל ְסע ִ
םׂ,מצְ והׂלְ ִהמנַ ִ
ו ִמכל־מקוֹ ִ
יׂה ְש ִקיעהׂ ׂ.
הׂ,ד ַהיְ נוׂשלֹשׂשעוֹ תׂ(זְ ַמ ִניוֹ ת ׂ)ׂלִ ְפנֵ ַ
ולְ ַמ ְעל ְ
ׂשבִ יעה ְׂכ ַד ְרכוֹ ִׂבימוֹ ת ַׂהחֹלַׂ ,רקׂ
וְ ִאם ֵׂאינוֹ ׂאוֹ כֵ ל ׂפת ׂ ְכ ֵדי ְ
יםׂׂמתרׂ
םׂמ ַש ְכ ִר ֻ
יטׂר ֲעבוֹ נוֹ ׂ,וְׂכֵ ןׂלִ ְשתוֹ תׂמ ְש ִקיםׂש ֵאינ ְ
לְ ַה ְש ִק ַ
ל־היוֹ ׂםׂ ׂ.
כ ַ
ׂשבתְׂ ,כגוֹׂן ְׂסעו ַדתׂ
טוְ ׂ .סעודת ִמצְ וה ׂשחל ׂזְ ַמנה ְׂבערב ַ
ףׂא ַחרׂ
תׂא ַ
בׂשב ַ
ןׂמתרׂלַ ֲעשוֹ תה ְׂבער ַ
ןׂה ֵב ֻ
ְב ִריתׂאוֹ ִׂפ ְדיוֹ ַ
יןׂרגִ ילִ יםׂבהׂ
יאׂסעוׂדהׂגְ דוֹ להׂש ֵא ְ
הׂע ִש ִיריתׂ,וְ ַאףׂש ִה ְ
שע ֲ
ִבימוֹ ת ַׂהחֹלׂ .ו ִמכל־מקוֹ םׂ ,לְ כַ ְת ִחלה ׂראוי ׂלְ ַה ְק ִדיםׂ
םׂכבוֹ דׂהַ ַשבתׂ .
ׂ,משוׂ ְ
ַה ְסעודהׂלַ בֹקר ִ
ׂשבת ְׂכ ֵדי ׂש ִי ְהיוׂ
טזִׂ .מצְ וה ׂלִ ְטעֹם ֵמהתבְ ִשילִ ים ׂ ְבערב ַ
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ְמ ֻתקנִ ים ׂלַ ֲאכִ ילה ׂוְ יִׂ ְהיו ׂנ ֱאכלִ ים ׂלְ עֹנגׂ ,וְ ִסימן ׂלַ דבר ׂ—ׂ
ל־ׂמיןׂו ִמיןׂ .
ֹםׂמכ ִ
"טוֹ ֲעמיה ַׂח ִייםׂזכו"ׂ,וְ נכוֹ ןׂלִ ְטע ִ
תׂ,כיׂ
בׂשב ִ
יוׂבכל־ער ַ
יזׂ.יְהַ ְרהֵ ר ִב ְתשובה ׂוִ ַיפ ְש ֵפש ְׂב ַמ ֲעש ְ
יׂהמל ְׂךׂׂ-ה'ׂ
לׂפנֵׂ ַ
תׂה ַמלְ כה"ׂוכְ ִאלו ְׂמ ַק ֵב ְ
אתׂ"ש ַב ַ
ַ
ַשבתׂנִ ְק ֵר
יׂסחבוֹ תׂשלׂ
יִ ְתב ַר ְךׂ,וְ ֵאיןׂנאהׂלְ ַק ְבלוֹ ְׂכשהואׂלבוש ִׂב ְבלויֵ ְ
ה ֲעוֹׂנוֹ תׂ .
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
והילולתׂמשהׂרבנוׂנזכהׂלגאולהׂבקרוב ׂ
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ח' אדר

ׂשבתׂ
יחִׂ .מצְ וה לִ ְרחֹץ ׂכל־גופוֹׂ ׂוְ לחֹף ׂאת ׂרֹאשוֹ ְׂבערב ַ
םׂאינוֹׂ ׂיכוֹ לׂלִ ְרחֹץׂכל־גופוֹ ׂ,
דׂשב תׂ.וְ ִא ֵ
םׂח ִמיםׂלִ כְ בוֹ ַ
ְבמַׂיִ ַ
לְ ַפחוֹ ת ׂיִ ְר ַחץ ׂפניו ׂידיו ׂוְ ַרגְ ליו ְׂב ַח ִמיןׂ .וְ נכוֹ ן ׂלִ ְרחֹץ ְׂביוֹ םׂ
ׂשבתׂ .וְ אִׂם ֵׂא ינוֹ ׂיכוֹ לׂ
ִש ִשיׂ ,שא ז ׂ ִנכר ׂש ִמ ְת ַר ֵחץ ׂלִ כְ בוֹ ד ַ
הׂאינוֹ ׂיכוֹ לׂ,
םׂגםׂז ֵ
ילׂש ִשיׂ.וְ ִא ַ
ץׂבלֵ ִ
םׂש ִשיׂ,יִׂ ְר ַח ְ
ֹץׂביוֹ ִ
לִ ְרח ְ
ל־מה־שהוא ׂקרוֹ ב ׂלְ ַשבתׂ ,נִ כרׂ
ישיִׂ .כי ׂכ ַ
יִ ְר ַחץ ְׂביוֹ ם ֲׂח ִמ ִ
דׂשבתׂ .
שהואׂלִ כְ בוֹ ַ
ִמצְ וה לִ ְרחֹץ ׂׂ -א ְמרו ׂחז"לׂ ַ(מסכ ַ
הׂמנְ הגוֹ ׂ
תׂשבתׂכהׂע"ב)ׂ ׂ:כ ְך ׂהי ִ

הׂגדוֹ להׂ
תׂמבִ יאִׂיםׂלוֹ ְׂקער ְ
איׂ,בערבׂשבַ ְ
רׂאלְ ַע ְ
הׂב ִ
לׂר ִביׂיְ הו ׂד ַ
ש ַ
םׂח ִמיםׂ,וְ רוֹ ֵחץׂבהםׂפניוׂידיוׂוְ ַרגְ ליוׂו ִמ ְת ַע ֵטףׂוְ יוֹ ֵשבׂ,
הׂמיִ ַ
ְמלֵ א ַ
וְ דוֹ מה ׂלְ ַמ ְל ֵא ְך ׂה' ׂצְ באוֹ תׂ .ובַ ִמ ְדרש ׂ(וַ ִי ְׂקרא ַׂרבה ׂלד ׂג)ׂ ׂא ְמרוׂ:
ׂאיש ׂחסד"ׂ ,זה ִׂה ֵלל ַׂה ׂז ֵקן ׂש ְבשעה ׂשהיה ׂנִפְ טרׂ
"ג ֵֹמל ׂנַ ְפשוֹ ִׂ
ןׂאתהׂהוֹ לֵ ְך?ׂא ַמרׂ
ִמ ַתלְ ִמידיוׂוְ הוֹ לֵ ְך ִׂעמםׂ,א ְמרוׂלוֹ ַׂ:ר ֵבנוׂ,לְ ֵהיכ ַ
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ׂ:איזוֹ ִׂמצְ וה?ׂא ַמרׂלהםׂ:לִ ְרחֹץׂ
תׂמצְ והׂ.א ְמרו ׂלוֹ ֵ
להםׂ:לַ ֲעשוֹ ִ
ןׂ.ומהׂ
םׂ:ה ׂ
הׂהיא?ׂא ַמרׂלה ֵ
יתׂהמ ְרחץׂ.א ְמרוׂלוֹׂׂ:וְ כִ יׂזוֹ ִׂמצְ ו ִ
ְבבֵ ַ
ׂ(דמויוֹ ת) ׂשל ְׂמלכִ ים ׂש ַמ ֲע ִמ ִידים ׂאוֹ תוֹ ְׂבב ֵתיׂ
ִאם ִׂאיקוֹ נִ ין ְ
הׂעלֵ יהםׂהואׂמוֹ ְרקםׂ
תׂ,מיׂש ִה ְת ַמנ ֲ
יׂק ְר ְקסאוֹ ִ
ַט ְר ִטיאוֹ תׂובְ ב ֵת ִ
לׂעםׂ
אׂמ ְת ַג ֵד ִ
םׂמפַ ְרנ ְִסיםׂאוֹ תוֹ ׂ,וְ לֹאׂעוֹ דׂאׂלאׂשהו ִ
וְ שוֹ טְׂפםׂ,וְ הֵ ְ
ׂ"כיׂ
אתי ְׂבצלם ׂובִ ְדמותׂ ,שנ ֱא ַמרִ :
כות ֲׂ ׂ -אנִ י ׂש ִנבְ ֵר ִ
ְגדוֹ לֵ י ַׂמלְ ׂ
תׂכמהׂוְ כַ מה! ׂ
לׂא ַח ַ
ם"ׂ,ע ַ
םׂאלֹהִ יםׂעש הׂאתׂהאד ַ
ְבצל ֱ

םׂש ִשיׂלִ כְ בוֹ דׂשַׂב תׂ.
יוׂביוֹ ִ
ׂ.מצְ והׂלְ ִה ְסת ֵפר ולְ ג ֵלח ׂצִ פ ְרנ ְ
יטׂ ִ
רׂ,מכל־מקוֹ םׂ,
וְ יֵ ש ִׂמיׂשכ ַתבׂש ְל ַא ַחרׂחֲׂצוֹ תׂאסורׂלְ ִה ְס ַת ֵפ ִ
יׂהסוֹ דׂ.וְ כֵ ןׂ
ל־פ ַ
רׂא ִפלו ַׂע ִ
הׂמתרׂלְ ִה ְס ַת ֵפ ֲ
לׂמנְ ח ֻ
םׂה ְת ַפ ֵל ִ
ִא ִ
דׂשבתׂׂ .
יׂ,מתרׂלְ ִה ְס ַת ֵפרׂלִ כְ בוֹ ַ
םׂש ִש ֻ
ְכשחלׂרֹאשׂחֹדש ְׂביוֹ ִ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
יזכוׂכלׂעםׂישראלׂלשמורׂשבתׂכהלכתה ׂ
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ט' אדר

ל־ענְ יְ נֵ י ׂהַ ַביִ תׂ,
כׂ .יְ ס ֵדר ֻשלְ חנוֹ וְ י ִציע כל־ה ִמטוֹ ת וִ ַית ֵקן ׂכ ִ
קֹדם ְׂכנִ ַיסת ַׂה ַשבתְׂ ,כ ֵדי ׂש ִי ְמצאנו ׂערו ְך ׂו ְמ ֻסדר ְׂבבוֹ אוֹ ׂ
יתׂה ְכנסתׂ.וְ א ְמרו ֲׂחכ ֵמינו ׂזִ כְ רוֹ נם ׂלִ ְברכהׂ(שבת ׂקיטׂׂ:):
ִמ ֵב ַ
ׂשבת ִׂמ ֵביתׂ
ְשנֵ י ַׂמלְ ֲאכֵ י ַׂהש ֵרת ְׂמלַ ִוין ׂלוֹ ׂלאדם ְׂבערב ַ
דׂמלְ א ְך ַׂרעׂ.וכְ שבאׂ
דׂמלְ א ְך ׂטוֹ בׂ,וְ אח ַ
ַה ְכנסתׂלְ בֵ יתוֹ ׂ,אח ַ
הׂמ ַצ ַעתׂ—ׂמַׂלְ א ְךׂ
לְ בֵ יתוֹ ׂומצאׂנֵ רׂדלוקׂוְ ֻשלְ חןׂערו ְךׂו ִמט ֻ
תׂהבאהׂ.ו ַמלְ א ְך ַׂרעׂ
אׂכןׂלַ ַשב ַ
טוֹ בׂאוֹ ֵמרׂ:יְ ִהיׂרצוֹ ןׂש ְי ֵה ֵ
ׂ,חסׂוְ שלוֹ םׂ .
ן"ׂב ַעלׂכ ְר חוֹ ׂ.וְ ִאםׂלֹאׂ—ׂלְ ֵהפ ְך ַ
עוֹ נהׂ"א ֵמ ְ
ׂשבתׂ ,וכְ מוֹ ׂ
כאׂ .ראוי ׂלְ יַ ֵחד ׂ ְב ִגד ים טוֹבִ ים ׂונְ ִק ִיים ׂלִ כְ בוֹ ד ַ
שא ְמרו ֲׂחכ ֵמינו ׂזִ כְ רוֹ נם ׂלִ בְ ר כה ׂ(שבת ׂקיג"ׂ ׂ:).וְ כִ ַב ְדתוֹ ׂ
ֵמ ֲעשוֹ ת ְׂדרכיך" ׂ(ישעיה ׂנחׂ ,יג)ׂׂ ,שלֹא ׂיְ ֵהא ַׂמלְ בוש ְך ׂשלׂ
ַשבת ְׂכ ַמלְ בוש ְך ׂשל ׂ ֹח ׂלֲ ׂ ,אבל ֵׂאין ׂצ ִר ְיך ׂלְ יַ ֵחד ׂנעֲ ל יִ םׂ
לְ ַשבתׂ ,אלא ׂיכוֹ ל ׂלִ נְ עֹל ׂנַ ֲעלֵ י ׂחֹל ׂלְ ַא ַחר ׂשיְׂנַ ֵקם ׂלִ כְׂבוֹ דׂ
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יוׂברכׂהׂ ׂ.
םׂמיֻ חדוֹ תׂלְ ַשבתׂ,תבֹאׂעל ְ
ַשבׂתׂ.וְ ַהמְׂיַ ֵחדׂנַ ֲעלַ יִ ְ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתשלחׂרפואהׂשלימה ׂ
לכלׂחוליׂעמךׂישראל ׂ
י' אדר

כבְׂ .כש ִי ְהיה ׂסמו ְך ׂלַ ֲח ֵשכהׂ ,יִ ְש ַאל ׂלְ ַאנְ ֵשי ֵׂביתוֹ ְׂבלשוֹ ןׂ
ֹאמר ׂלהםׂ:
תם? ִׂה ְפ ַר ְשתם ַׂחלה? ׂוְ י ַ
ַרכהִׂ :ע ַש ְרתם? ֵׂע ַר ְב ׂ
תׂה ֵנר! ׂ
ַה ְדלִ יקוׂא ַ
ׂשבת ׂסמו ְךׂ
כגִ ׂ .מצְ וה ׂש ְי ַמ ְש ֵמש ׂאדם ִׂב ְבגדיו ְׂבערב ַ
לַ ֲח ֵשכהׂשלֹאׂיִ ְהיהׂבהםׂדברׂשאסורׂלצֵ אתׂבוֹ ְׂב ַשבתׂ .
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תשכיןׂאהבהׂ,אחוהׂ,של וםׂורעותׂבבתיׂעמךׂישראל ׂ
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הִ לְ כ ֹות ְשניִם ִמ ְקרא וְ ֶאחד ת ְרגום
יא' אדר

ל־שבתׂ
ל־פי ׂשאדם ׂשוֹ ֵמ ַע ׂפר ַשת ַׂהשבו ַע ְׂבכ ַ
ף־ע ִ
כאַׂ .א ַ
ְבצִ בורַׂ ,חיב ׂלִ ְקרוֹ ת ׂלְ ַעצְ מוֹ ְׂבכל־שבועַׂ ׂוְ שבו ַע ׂפר ַשתׂ
הׂבתוֹ רהׂ
דׂת ְרגוםׂ.וְ רמזׂלז ַ
םׂמקְׂראׂוְ אח ַ
ׂ,שנַ יִ ִ
אוֹ תוֹ ׂשבו ַע ְ
יׂתבוֹ תׂ:וְ ַ'חיבׂא'דםׂ
אש ֵ
הׂשמוֹ ת"ׂ— ׂר ֵ
(שמות ׂאׂ ,א)"ׂ ׂ:וְ ֵאל ְ
דׂת ְ'רגוםׂ.וַ ֲא ִפלוׂהואׂ
םׂמ ְ'קראׂוְ 'אח ַ
הׂש'נַ יִ ִ
ֹאׂה'פרש ְ
לִ ְ'קר ַ
ל־פי־כֵ ן ׂחַׂיב ׂלִ ְקרֹאׂ
ף־ע ִ
ַתלְ ִמיד ׂחכם ׂשתוֹ רתוֹ ֻׂאמנותוֹ ַׂ ,א ַ
יםׂפטורוֹ תׂ
דׂת ְרגוםׂ.אולםׂנ ִש ְ
םׂמ ְקראׂוְ אח ַׂ
הׂשנַ יִ ִ
ַהפרש ְ
דׂת ְרגוםׂ .
םׂמ ְקראׂוְ אח ַ
תׂשנַ יִ ִ
ִמ ְק ִר ַיא ְ
יׂמידׂ
םׂביוֹ ׂם ׂ ִש ִש ִ
דׂתְרגו ְ
םׂמ ְקראׂוְ אח ַ
ֹאׂשנַ יִ ִ
כבׂ.ה ִמנְ הגׂלִ ְקר ְ
ַ
םׂמיׂש ַהשעהׂ
יתׂ,כ ִמנְ ַׂה ַגׂר ֵבנוׂה ֲאִר"יׂזַ "לׂ.אול ִ
תׂש ֲחִר ְ
רׂת ִפ ַל ַ
ַא ַח ְ
"שלְ חןׂ
ןׂה ֻ
ןׂ,כ ְפ ַסקׂמר ַ
םׂראשוֹ ִ
לׂמיוֹ ִ
ְ ׂדחוקהׂלוֹ ׂ,יכוֹ לׂלִ ְקרֹאׂה ֵח ִ
תׂמש ַבעׂה ֲעלִ יוֹ ת)ׂׂ ׂ.
םׂא ַח ִׂ
ֹאׂבכלׂיוֹ ַ
גׂע"פׂה ְגר"אׂומ"בׂלִ ְקר ְ
ַ
ערו ְך ׂ"(ׂ,וְ ַה ִמנְ ה
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂירווׂׂעמׂךׂיׂשראלׂׂנחתׂשלׂקדושהׂמילדיהםׂ ׂ
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יב' אדר

ׂשבתׂ .אולם ׂלְ ֵעתׂ
כגׂ .לְ כַ ְת ִחלה ׂ ֵאין ׂלִ ְקרֹא ַׂת ְרגום ְׂבלֵ יל ַ
ׂש ִשי ִׂמ ְפנֵ י ׂשהיה ׂעסוק ְׂבלִ מודוֹ ׂ
ַהצֹר ְךׂ ,שלֹא ׂקרא ְׂביוֹ ם ִ
ׂשעו ֵרי ׂתוֹ רה ׂב ַר ִביםׂ ,יכוֹ ל ׂלִׂ ְקרֹאׂ
ל־היוֹ ם ׂאוֹ ׂשמוֹ ֵסר ִ
כ ַ
ילׂשבׂתׂ .
םׂבלֵ ַ
דׂת ְרגו ְ
םׂמ ְקראׂוְ אח ַ
ְשנַ יִ ִ
כדַׂ .הלוֹ ֵמד ׂאת ַׂהפרשה ִׂעם ֵׂפרוש ַׂר ִש"יׂ ,יֵ ש ׂאוֹ ְמ ִריםׂ
שחשו ְ
נַתׂה ַת ְרגוםׂאלאׂשיבִ יןׂ
יןׂכו ַ
(מ ְפנֵ יׂש ֵא ַ
בׂכמוֹ ַׂת ְרגוםׂ ִ
יׂחכ ֵמינוׂזִ כְ רוֹ נםׂלִ בְ רכהׂ
לׂדבְ ֵר ֲ
"יׂמיֻ ס ִדיםׂ ַע ִ
ַהפרשהׂ,וְ ִדבְ ֵר ַיׂר ִש ְ
יׂהתוֹ רה)ׂ ׂ.
תׂדבְ ֵר ַ
הַ ְמב ֲא ִ ׂריםׂא ִ

וִ ֵירא ׂש ַמיִ ם ׂיִ ְקרא ַׂת ְרגוםׂ ,ש ֵישׂ בוֹׂ ַמ ֲעלה ַעלׂ ִפי הַ סוֹ דׂׂ,
ת הֲ בנה שלׂ ַהפרשהׂ .
םׂפרוש ַׂר ִש"יׂ,ש ֵישׂ בוֹׂ תוֹ ספ ׂ
וְ גַ ֵ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתצליחׂעלייתנוׂברוחניותׂובגשמיות ׂ
ׂ
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יג' אדר

םׂמ ְקראׂ
קׂשנַ יִ ִ
כהׂ.לְ כַ ְת ִחלהׂצ ִר ְיך ׂלִ ְקרֹא ׂכל־פסוקׂופסו ְ
םׂ,מיׂש ְז ַמנוֹ ׂדחוקׂ,יכוֹ לׂלִ ְקרֹאׂ
דׂת ְרגוםׂ.ו ִמכל־ׂמקוֹ ִ
וְ אח ַ
םׂא ַחתׂ,וְ יַ ֲחזֹרׂלְ ק ְראה ְׂבלַ ַחשׂ ִׂעםׂהַ ְשלִ ַיחׂ
הׂפ ַע ַ
ל־הפרש ַ
כ ַ
םׂא ַחתׂ .
םׂפ ַע ַ
ל־ה ַת ְרגו ַ
אמרׂכ ַ
רׂה ְת ִפלהׂיֹ ַ
צִ בורׂ,וְ ַא ַח ַ
כוׂ .לְ כַ ְת ִחלה ׂ יֵש ׂלִ ְקרֹא ׂהַ ִמ ְקרא ִׂב ְטע ִמיםֲׂ ,אבל ׂאתׂ
יׂטע ִמיםׂ .
ַה ַת ְרגוםׂיֵ שׂלְ ַה ְק ִפידׂלְ ק ְראוֹ ְׂבלִ ְ
עׂק ִר ַיאתׂ
יםׂבא ְמצַ ְ
יקׂב ְדב ִ ׂר ְ
יןׂאסור ׂלְ ַה ְפ ִס ִ
יןׂא ִ
ןׂה ִד ֵ
כזׂ.מ ַ
ִ
הׂאיןׂ
יׂה ַקבל ֵ
לׂפ ַ
םׂ,ע ִ
םׂ.מכל־מקוֹ ַ
יִםׂמ ְקר אׂוְ אחדׂ ַת ְרגו ִ
ְש ַנ ִ
לְׂ ַה ְפ ִסיק ְׂבשום ׂדברׂ .לְ ִפיכ ְך ַׂהנכוֹ ן ׂשלֹא ׂלְ ַה ְפ ִסיק ְׂכללׂ,
וְ ַרק ִׂאם ׂצ ֵמא ׂו ְרצוֹ נוֹ ׂלִ ְשתוֹ תַׂ ,ר ַשאי ׂלְ ב ֵר ְך ְׂת ִחלה ׂוסוֹ ףׂ.
וְ כֵׂ ַןׂר ַשאיׂלַ ֲענוֹ תׂ"א ֵמן"ׂוְ כַ יוֹ צֵ אׂבזהׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתטהרׂלבנוׂלעובדךׂבאמת ׂ
יד' אדר
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םׂב ְמרוצהׂ,ש ִנ ְראהׂ
דׂת ְרגו ִ
םׂמ ְקראׂוְ אח ַ
אׂשנַ יִ ִ
כחׂ.לֹאׂיִ ְקר ְ
שהׂ ׂ.
יןׂהפר ׂ
תׂבנַ ַחתׂולְ ה ִב ַ
ֹלׂמעליוׂ.אלאׂצ ִר ְיךׂלִ ְקרוֹ ְ
ְכפוֹ ֵרקׂע ֵ
םׂמ ְקראׂוְ אחדׂ
ֹאׂשנַ יִ ִ
ֹאׂה ְס ִפיקׂלִ ְקר ְ
םׂאםׂל ִ
הׂ,ג ִ
כטׂ.לְ כַ ְת ִחל ַ
תׂש ֲח ִריתׂ.וְ ִאםׂ
םׂסעו ַד ַ
תׂבבֹקרׂ,יִ ְקראׂקֹד ְ
םׂשב ַ
םׂעדׂיוֹ ַׂ
ַת ְרגו ַ
דׂמנְ חהׂ,וְ יֵ שׂ
יםׂע ִ
תׂש ֲח ִריתׂ,יַ ְשלִ ַ
רׂסעו ַד ַ
דׂא ַח ְ
יםׂע ַ
ֹאׂה ְשלִ ַ
ל ִ
דׂש ִמינִ יׂ
יםׂע ְ
ישיׂ ְב ַשב תׂ,וְ יֵ ש ׂאוֹ ְמ ִר ַ
םׂשלִ ִ
אוֹ ְמ ִריםׂ ַע דׂסוֹ ףׂיוֹ ְׂ
רׂמיוֹ ׂםׂ ַה ַשבתׂ ׂ.
תׂ.אבלׂלְ כַ ְת ִחלהׂלֹאׂיְ ַא ֵח ִ
ֲעצר ֲ
דׂת ְרגוםׂ
םׂמ ְקראׂוְ אח ַ
אׂשנַ יִ ִ
ֹאתׂה ְברכה"ׂיִ ְקר ְ
לׂ.פר ַשתׂ"וְ ז ַ
ְביוֹ ם ׂהוֹ ַש ְענא ַׂרבהׂ .וְ ִא ם ׂשכַ ח ׂלִ ְקרֹא ְׂבהוֹ ַש ְענה ׂ ַ ׂרבׂאׂ,
תׂמנְ חהׂ .
רׂת ִפ ַל ִ
תׂא ַח ְ
יׂעצר ַ
אׂב ְש ִמינִ ֲ
יִ ְקר ִ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ נזכהׂלשמחתׂפוריםׂאמיתיתׂונזכהׂ
לעבודׂאתׂה'ׂכלׂהשנהׂבשמחהׂובטובׂלבב

ע ֹ ֶנ ג ש ב ת  -ההלכה היומיתׂהעולמית | 63

הִ לְ כ ֹות ה ְדלקת ֵנר ֹות
טו' אדר

אִׂ .מצְ וה ִׂמ ִד בְ ֵרי ׂסוֹ פְ ִרים ׂלְ ה ְדלִ יק ֵנר ְבעֶ ֶרב שבתׂ .וְ ַאףׂ
ש ֵמעִׂ ַקר ַׂה ִדין ַׂדי ׂלְ ַה ְדלִ יק ׂנֵ ר ׂאחדִׂ ,מכל־מקוֹ ם ַׂה ִמנְ הגׂ
דׂכנגדׂ
דׂכנגדׂ"ז כוֹ ר"ׂוְ אח ְ
תׂשנֵ יׂנֵרוֹ תׂ,אח ְ
לְ הַ ְדלִ יקׂלְ פחוֹ ְ
"שמוֹ ר"ׂ .וְ כל־הַ ַמ ְרבה ְׂבנֵ רוֹ ת ׂלִ כְ בוֹ ד ַׂשבתׂ ,הֲ ֵרי ׂזוֹ ׂ
תׂת ְס ַת ֵפקׂבִׂ ְש ֵנ יׂנֵרוֹ תׂ.פנה"ל)ׂׂ .
לׂכשׂ ִמ ְתא ַר ַח ִ ׂ
ְמ ֻש ַב ַחתׂׂ(ׂ,אבֵ ְ

תׂבב ֵתיהםׂנֵ רׂ
יםׂחיבִ יםׂלִ ְהיוֹ ְ
דׂהנ ִש ַ
בׂ.אחדׂה ֲאנ ִשיםׂוְ אח ַ
דלוק ְׂב ַשבתׂ ,אלא ׂש ַהנ ִשים ְׂמצֻ ווֹ ת ַׂעל ׂזה ׂיוֹ ֵתרׂ
ֵמה ֲאנ ִשיםִׂ ,מ ְפנֵ י ׂש ֵהן ְׂמצויוֹ ת ַׂב ַביִ ת ׂוְ עוֹ ְסקוֹׂת ְׂבצ ְרכֵ יׂ
ןׂחוהׂ
יאׂתקוןׂלַ ֲעוֹ ַ
תׂה ִ
רׂשב ִ
הַׂ ַביִ תׂ.וְ עוֹ דִ ׂ ,מ ְפנֵ יׂש ַה ְדל ַקתׂנֵ ַ
ש ִכ ְבתה ׂנֵ רוֹ ׂשל ׂעוֹ לםׂ ,שג ְרמה ִׂמיתה ׂלְ אדם ׂה ִראשוֹ ןׂ.
ו ִמכל־מקוֹ םׂ ,טוֹ ב ׂשה ִאיש ׂיְ ַת ֵקן ַׂה ֵנרוֹ תְׂ ,ד ַהיְ נו ׂנְ ִתינַ תׂ
תׂבפמוֹ ִטיםׂ .
תׂה ֵנרוֹ ַ
ןׂה ְדב ַק ַ
הׂבכוֹ סוֹ תׂ,וְ כֵ ַ
ַהשמןׂוְ ַה ְפ ִתיל ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂומרדכיׂואסתרׂתקיףׂאותנוׂבחומתׂמגן ׂ
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טז' אדר

גׂ .כל־ה ְשמ ִנ ים ׂש ִנ ְמשכִ ים ׂיפה ַׂא ַחר ַׂהפְׂ ִתילה ׂוְ דוֹ לְ ִקיםׂ
םׂ,מצְ והׂ ִמןׂ
תׂשבתׂ.ו ִמכל־מקוֹ ִ
הׂ,כ ֵש ִריםׂלְ ַה ְדל ַקתׂנֵ רוֹ ַ
יפ ְ
תׂבשמןׂזַיִ תׂ,וְ זוֹ כִ יםׂבזהׂלְ ב ִניםׂ
תׂשב ְ
ַה ֻמבְ חרׂלְ הַ ְדלִ יקׂנֵ רוֹ ַ
ְמ ִא ִירׂים ַׂבתוֹ רה ׂשנוֹ ִחים ַׂב ֲהלכה ְׂכשמן ׂזַ יִ תׂ .וְ ִאם ֵׂאין ׂלוֹ ׂ
שמןׂ ,א ְפשר ׂלְ הַ ְדלִ יק ְׂב נֵ רוֹ ת ׂשעֲ וה ׂאוֹ ׂ ֵנ רוֹ ת ׂפר ִפיןׂׂ,
(ׂיֵשׂ הַ ַמ ֲע ִדיפִ ים נֵרוֹ ת פר ִפיןׂ,פנה"לׂדׂ,ג)ׂׂ.ובְ מקוֹ םׂש ֵאיןׂא ְפשרותׂ
ְכלל ׂלְ ַה ִשיג ׂנֵ רוֹ ת ׂשמן ׂאוֹ ׂפר ִפין ׂוְ כַ יוֹ צֵ א ׂבזהׂ ,א ְפשרׂ
ל־אשהׂ
לצֵ אתׂיְ ֵדיׂחוֹ בהׂ ִב ְמ נוֹרת ח ְשמ לׂובִ בְ רכהׂ.וְ ראויׂלְ כ ִ
תןׂלהׂ
תׂשבתׂלְ ִה ְת ַפ ֵללׂלַ ה'ׂיִ ְתב ַר ְךׂש ִי ֵ ׂ
ַא ַחרׂש ַמ ְדלקתׂנֵ רוֹ ַ
יםׂבתוֹ רהׂ .
םׂה ְמ ִא ִיר ַ
בנִ יםׂיְ ֵר ֵאיׂש ַמיִ ַ
דִ ׂ .מ ְנ ַהג ׂבְׂנוֹ ת ׂ ְספרד לְ ב ֵר ְך ק ֶֹדם ֶשמ ְדלִ ִיקים נֵ רוֹ ת שבתׂ:
"ברו ְך ַׂאתה ׂה' ֱׂאל ֵֹהינו ׂמל ְך ׂהעוֹ לםֲׂ ,אשר ִׂק ְדשנוׂ
ׂשי ְך ַׂגםׂ
ׂשבת"(ׂ .וְ נֻ ַסח ׂזה ַ
ְב ִמצְ וֹתיוׂ ,וְ צִ ונוׂ ׂלְ הַ ְ ׂדלִ יק ׂנֵׂ ר ׂשל ַ
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ְכש ַמ ְדלִ יק ַ
הׂכמהׂנֵרוֹ ת)ׂ .וְ ִאשהׂששכְ חהׂלְ ב ֵר ְך ׂקֹדםׂש ַת ְדלִ יקׂ

ל־ה ֵנרוֹ תׂ ,יְ כוֹ להׂ
— ׂכל־זְ ַמן ׂשלֹא ׂג ְמרה ׂאת ַׂה ְדל ַקת ׂכ ַ
ֹאׂתב ֵר ְךׂ .
לׂאםׂג ְמרהׂלְ ַה ְדלִ יקׂאׂתׂכל־ ַה ֵנ רוֹׂתׂ,ל ְ
ׂ.אב ִ
לְ ב ֵר ְך ֲ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתטהרׂלבנוׂלעובדךׂבאמת ׂ
ׂ
יז' אדר

הִׂ .מנְהַ ג ְׂבנוֹ ת ׂא ְש ְכנז ׂוְ ֵחלק ִׂמ ְבנוֹ ת ְׂספ ַר ד ׂע"פ ַׂה ִחיד"אׂ
ןׂאיש ַׂחי'ׂ(ש"ש ׂנח ׂח)ׂ .לְ ב ֵר ְך אחר
ַ(מ ֲח ִזיק ְׂברכ ה ׂרסגׂ ,ד) ׂוְ 'הַ ֵב ִ
ׂיְדי ׂהַׂ ְזכ ַרת ׂהַ ַשבתׂ
הה ְדלקהִׂ ,משום ַׂה ֲחששׂ ׂ שמא ַׂעל ֵ
תׂה ַשבתׂוְ שובׂלֹאׂיְ כוֹ להׂלְ ַה ְדלִ יקׂנֵ רוֹ תׂ.
הׂ,ק ְבלהׂא ַ
ִבבְ רכ ִ
וכְ ֵדי ׂש ַה ְברכה ְׂת ַח ֵשב ׂלִ ְפנֵ י ׂ ַה ִמצְ וה ׂ ,נוֹהֲ גוֹ ת ַׂהנ ִשיםׂ
לְ כַ סוֹ ת ׂאת ֵׂעינֵיהן ְׂב ֵעת ׂהַ ְברכהׂ ,וְׂ ַר ק ׂלְ ַא ַחר ׂהַ ְברכׂהׂ
תׂמאוֹ רׂהַ ֵנ רוֹ תׂ ׂ.
פוֹ ְקחוֹ תׂאתׂעֵׂינֵיהןׂוְ נ ֱהנוֹ ְ
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תׂאמה( ׂ.ע"פׂ
גׂמ ְש ַפ ַח ִ
ֹגׂכ ִמנְ ַה ִ
לׂאשהׂלִ נְ ה ְ
ולְ ַמ ֲעשהׂ,נכוֹ ןׂלְ כ ִ

הַ ְמבֹאר ׂבפנה"ל ׂדׂ ,ד)ׂ .וְ אולם ַׂכ ֲאשר ׂ ֶגבֶ ר ׂ ַמ ְדלִ יק ׂ ֵנרוֹ תְׂ ,כגוֹ ןׂ
שהוא ַׂרוק ׂאוֹ ַׂאלְׂמןׂ ,יְ ב ֵר ְך לִ ְפנֵ י ׂ ַה ְדל ַקת ַׂה ֵנרוֹ תִׂ ,מ ְפנֵ יׂ
רׂת ִפ ַלתׂ
תׂא ַח ְ
תׂה ַשב ַ
לׂעצְ מםׂא ַ
לׂע ַ
גׂה ְגב ִריםׂלְ ַק ֵב ַ
ש ִמנְ ה ַ
תׂב ִדבורׂ(שש"כׂמגׂ,ל)ׂ ׂ.
הׂב ַקבלַ תׂשבַ ְ
ַה ִמנְ ח ְ

ׂ.מצְ והׂלְ הַ ְדלִ יקׂאתׂהַ נֵרוֹ תׂסמו ְך לְ ֻשלְ חנוֹ ׂשסוֹ ֵעדׂעליוׂ
ו ִ
ׂשבתְ ׂ ,כ ֵדי ׂש ְי ַק ֵדש ׂוְ יֹאכַ ל ׂלְ אוֹׂרםׂ ,וְ זהו ִׂבכְ לַ ל ׂעֹנגׂ
ְבלֵ יל ַ
ַשבתׂ .ו ִמכל־מקוֹ םִׂ ,אם ׂהוא ׂנ ֱהנה ׂיוֹ ֵתר ׂלְ ַק ֵדש ׂוְ לִ ְסעֹדׂ
תׂ,כגוֹ ןׂש ֵיש ַׂב ַביִ תׂזְ בו ִביםׂוְ כַ יוֹ צֵ אׂבהםׂ
בחצֵ רׂאוֹ ַׂב ִמ ְרפס ְ
ַהמְׂצַ ֲע ִר יםׂאוֹ תוֹ ׂ—ׂ ְמ ַק ֵד שׂוְ סוֹ עֵׂ דׂבחצֵ רׂ,וְ ַאףׂש ֵאינוֹ ׂרוֹ אהׂ
ִמשםׂאתׂהַ ֵנ רוֹ תׂ,שהַ ֵנרוֹ תׂלְ עֹנגׂוְ לֹאׂלְ צַ ַערׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתשלחׂרפואהׂשלימהׂ ׂ
לכלׂחוליׂעםׂישראל ׂ
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יח' אדר

זַׂ .ב ִמ ְקרה ׂשסוֹ ֵעד ׂבחצֵ ר ׂוְ ַה ֵנרוֹ ת ַׂב ַביִ תׂ ,יִ ז ֵהר ׂל ֵתת ׂשמןׂ
ש ַי ְס ִפיק ׂלִ ְדלֹק ַׂעד ׂזְ ַמן ׂש ַי ְחזְ רו ׂלְ בֵ יתםׂ .וְ כֵ ן ַׂה ִמ ְתא ְר ִחיםׂ
ילׂשב תׂוְ חוֹ ז ְִריםׂלְ בֵ יתםׂלִ יש ֹןׂ,
םׂב ְסעוׂ ַדתׂלֵ ַ
לׂקרוֹ בֵ יה ִ
ֵאצ ְ
ןׂחזרתםׂלְ ֵביתםׂוְ יֵ הנוׂ
ֹקׂבזְ ַמ ֲ
יִ ז ֲהרוׂל ֵתתׂשמןׂשׂ ַי ְס ִפיקׂלִ ְדל ִ
אתׂב ְרכתםׂלְ בַ טלהׂ .
ֵמהַ ֵנ רוֹ תׂ,ש ִאםׂלֹאׂכֵ ןׂ,נִמְׂצֵ ִ
חַׂ .ה ַמ ְדלִ יק ׂצ ִר ְיך ׂלְ ה ְדלִ יק ׂרֹב היוֹ צֵ א ִמן ה ְפ ִתילה ׂש ַב ֵנרׂ,
ְכ ֵדי ׂש ַה ַשלְ הבת ַׂת ֲעלה ׂיפה ִׂמיד ְׂכש ְמ ַס ֵלק ׂידוֹ ׂ
ֵמהַ הַ ְדלקהְׂ ,כמוֹ ׂשהיה ׂה ִענְין ְׂבהַ ְדל ַקת ׂהַ ְמנוֹ רהׂ .וְ לֹאׂ
יַ ְדלִ יק ׂמְׂ ַעט ְׂמ ַה ְפ ִתילה ׂוְ יוֹ צִ יא ׂאת ׂידוֹ ׂוְ ַה ַשלְ הבת ִׂת ְהיהׂ
הׂמ ֵאליהׂ .
עוֹ ל ֵ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תחזירנוׂבתשובהׂשלימהׂמלפניךׂ ׂ

 | 68ע ֹ ֶנ ג ש ב ת  -ההלכה היומית העולמית ׂ

יט' אדר

ןׂמתרתׂ
תׂה ֵנרוֹ תׂ,וְ לכֵ ֻ
תׂתלויה ְׂב ַה ְדל ַק ַ
תׂשב ְ
יןׂקבלַ ַ
ׂ.א ַ
ט ֵ
תׂמלאכה ַׂגם ׂאַׂ ַחר ׂהַ הַ ְדלקה(ׂ .ו ִמנְ ַהג ְׂבנוֹ תׂ
ה ִאשה ׂלַ ֲעשוֹ ְ
תׂהנֵרוֹ ת)ׂ ,ו ִמכל־מקוֹ םׂ,
תׂבהַ ְדל ַק ַ
א ְש ְכנז ׂלְ ַק ֵבלׂאתׂהַ ַשב ְ
תׂה ֵנרוֹ תׂ.
תׂב ַה ְדל ַק ַ
לׂשב ְ
יןׂב ְ ׂרצוֹ נה ׂלְ ַק ֵב ַ
נכוֹ ןׂש ַת ְתנהׂש ֵא ִ
ל־פיׂ
ף־ׂע ִ
תׂבשנהׂ.וְׂ ַא ַ
םׂא ַח ַ
הׂפ ַע ַ
תׂתנַ איׂז ַ
ו ַמ ְס ִפיקׂלְ ַה ְתנוֹ ְ
לׂשבתׂ ְז ַמןׂמהׂ
תׂבהַ ְדלקהׂ,צְ ִריכהׂלְ ַק ֵב ַ
תׂשב ַ
יןׂמ ַקבל ַ
ש ֵא ְ
לׂהקֹדׂשׂ ׂ.
ֹלׂע ַ
יףׂמח ַ
םׂה ְש ִקיעהְ ׂ,כ ֵדיׂלְ הוֹ ִס ֵ
קֹד ַ
יׂה ְש ִקיעהׂ,
יםׂדקוֹ תׂלִ ְפנֵ ַ
אׂכע ְש ִר ַ
תׂה ֵנרוֹ תׂהו ְ
ןׂה ְדל ַק ַ
יׂ.זְ ַמ ַ
(וׂ ִמנְ ַהג ִׂעיר ַׂהקֹדש ׂיְׂרושלַ יִ ׂם ׂ ְכ ַא ְרב ִעים ַׂדקוֹ ת ׂלִ ְפנֵ י ַׂה ְש ִקיעהׂ

ובְ ַח ְיפה ְׂשלוֹ ִשים ַׂדקוֹ ת)ׂ .ובִ ְמקוֹ ם ַׂהצֹר ְך ׂיְ כוֹ לה ׂלְ ַה ְדלִ יקׂ
ְכעשר ַׂדקוֹ ת ׂלִ ְפנֵ י ַׂה ְש ִקיעהׂ ,וְ לֹא ְׂת ַא ֵחר ׂלְ ַה ְדלִ יק ַׂממשׂ
ֹרׂהזְׂ ַמןׂוְ לֹאׂתוׂכַ לׂלְ ַה ְדלִ יקׂ .
ַעדׂסמו ְךׂלַ ְש ִקיעהׂ,שמאׂיַ ֲעב ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנעשהׂאתׂרצוןׂה'ׂכרצונוׂ ׂ
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כ' אדר

יאׂ .הרוֹ צה ׂלְ ַה ְק ִדים ׂאת ַׂה ְדל ַקת ַׂה ֵנרוֹ תַׂ ,רש ִאית ִׂמ ְז ַמןׂ
פלג ַׂה ִמנְ חהְׂ ,ד ַהיְ נו ׂשעה ׂורבַ ע ׂקֹדם ׂצֵ את ַׂהכוֹ כבִ יםׂ
ְ(בשעוֹ תׂזְ ַמ ִניוֹ ת)ׂ,וְ לֹאׂקֹדםׂלכֵ ןׂ,אלאׂש ְב ִמ ְקרהׂזהׂלְ כלׂ
הַ ֵד עוֹ תׂ ׂצְ ִר יכה ׂלְ ַק ֵבל ַׂשב ת ַׂבהַ ְ ׂדלקה ְׂכ ֵדי ׂש ִת ְהיה ׂנִ כרתׂ
ׂשבתֵׂ ,כיון ׂש ִה ְדלִ יקה ֻׂמ ְקדםׂ .אולםׂ
ַה ַה ְדלקה ׂלִ כְ בוֹ ד ַ
ְכש ַמ ְדלִ יקה ֲׂחצִ י ׂשעה ׂלִ פְ נֵי ַׂה ְש ִקיעהׂ ,ש ִנ כר ׂשׂהֻ ְדלַ קׂ
תׂב ַה ְדלקהׂ .
לׂשב ַ
תׂ,איןׂצְ ִריכהׂלְ ַק ֵב ַ
דׂשב ֵ
לִ כְ בוֹ ַ
יבִׂ .מי ׂשהוׂא ׂנשוי ׂוְ שוֹ בֵ ת ׂלְ בַ דוֹ ְׂבבֵ יתוֹ ִׂמ ְפנֵ י ׂש ִא ְשתוֹ ׂ
נ ְִמצֵ את ְׂבבֵ ית ׂחוֹ לִ יםׂ ,אוֹ ׂשנוֹ ֵס ַע ׂלְ בַ דוֹ ׂלִ ְשבוֹ ת ְׂבמקוֹ םׂ
ְמ ֻסים ׂ— ׂ ַחיב ׂלְ ַה ְדלִ יק ׂנֵ רוֹ ת ׂבִׂבְ רכהַׂ ,אף ִׂאם ִׂא ְשתוֹ ׂ
רוֹתׂבמקוֹ םׂש ִנ ְמצֵ אתׂבוֹ ׂ .
ַ
ַמ ְדלִ יקהׂ ֵנ
יהיׂרצוןׂ שבזכותׂהלימודׂ ׂ
תשמורׂותגןׂעלׂחייליׂעמךׂישראלׂ ׂ
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כא' אדר

יגׂ .אוֹ ֵר ַח ַׂה ִמ ְתא ֵר ַח ֵׂאצל ְׂקרוֹ ביו ׂאוֹ ׂיְ ִדידיו ׂו ְמיַ ֲח ִדים ׂלוֹ ׂ
םׂב ַעל־הַ ַביִ תׂ,
הׂע ַ
ל־פיׂשאוֹ כֵ לׂוְ שוֹׂת ִ
ף־ׂע ִ
ׂשנהׂ— ׂ ַא ַ
ֲח ַדר ֵ
ׂשבת ִׂבבְ רכה ַׂבחדר ׂש ִי ֲחדו ׂלוֹ ׂ .וְ יֵשׂ
צ ִר ְיך ׂלְ ַה ְדלִ יק ׂנֵ ר ַ
תׂאינוֹ ׂ
לׂה ַביִ ֵ
לׂשלְ ַחן ַׂב ַע ַ
ַהסוֹ בְ ִריםׂ ,ש ֵכיון ׂשהוא ׂסמו ְך ַׂע ֻ
צ ִר ְיךׂלְ ַה ְדלִ יק(ׂ,פנה"לׂדׂ,ז)ׂ ׂ.
ת ׂ ַמ ְדלִ יקה ׂנֵ רוֹ ת ִׂבבְׂרכהִׂ ,מ ְפנֵ י ׂשיֵׂש ׂלהׂ
ידִׂ .אשה ִׂעור ׂ
ֲהנאה ֵׂמ ַה ֵנרוֹ ת ַׂעל־יְ ֵדי ׂש ֲא ֵח ִרים ׂרוֹ ִאים ׂוְ יַ ְראו ׂלה ַׂהדר ְךׂ.
םׂב ְעלהׂרוֹ אהׂ,נכוֹ ןׂשהואׂיְ ב ֵר ְךׂוְ יַ ְדלִ יקׂ ׂ.
םׂ,א ַ
ו ִמכל־מקוֹ ִ
ִבזְכות א ֹור השבת
הׂמ ְתקרבתׂ,ובְ בֵ יתוֹ ׂשלׂהח ֹוזֶה
ִםׂ.שב תׂהַ ַמלְ כׂ ִ
יׂבצ ֳה ַ ׂרי ַ
םׂש ִש ַ
יוֹ ִ
ִמלו ְבלִ יןׂ ,העֹנִ י ׂקשה ִׂמנְ שוֹ אׂ .ה ַרבנִ יתִׂ ,א ְשתוֹ ׂשל ַׂהחוֹ זהׂ
ישתׂנֵ רוֹ תׂ
יׂפרוטוֹ תׂלִ ְרכִ ַ
ׂש ֵת ְ
יןׂ,מבְ ִחינהׂש ֵאיןׂלה ֲׂא ִפלו ְ
ִמלו ְבלִ ַ
ַשב ת!
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אשיׂ ,וְ הִׂ ְת ַפ ְללה ׂלַ קדוֹ ש ׂברו ְך ׂהוׂאׂ,
יצְ אה ׂה ַרב ִנית ׂל ְרחוֹ ב ׂהר ִ
ש ִת ְמצא ִׂמישהו ׂש ַי ֲעבֹר ׂוְ יִ ְתרֹם ׂלה ׂאת ַׂה ְפרוטוֹ ת ַׂה ְדרושוֹ תׂ
עׂה ִגיעהׂ
דׂשבתׂקוֹ דשׂׂ .וְ א ְמנםׂ,לְ פ ַת ִ
ישתׂנֵ רוֹ תׂלִ כְ בוֹ ַ
לה ׂלִ ְרכִ ַ
ִכ ְרכרה ְׂמהֻ ד רתְ ׂ ,רתומה ׂלְ סו ִסים ֻׂמבְ ח ִריםׂ .ה ַ ׂרבנִ ית ִׂב ְקשהׂ
לׂהנוֹ ֵס ַעׂההדורׂ.
לַ ֲעצֹרׂאתׂהַ כִׂ ְרכרהׂ,ובִ ְקשהׂאתׂעזְ רתוֹ ׂש ַ
יׂפרוטוֹ תׂ,
לׂהנוֹ ֵסעְַׂ "ׂ.ש ֵת ְ
יׂ,במהׂא ְפשרׂלְ ַס ֵי ַעׂלְ ך?"ׂש ַא ַ
" ְגבִ ְר ִת ַ
ׂ,א ְךׂ
תׂשבתׂ.אׂנ א"! ׂ ַהנוֹ ֵס ַע ׂהיהׂיְ הו ִדיׂבְׂמוֹ צאוֹ ַ
יׂ,עבורׂנֵ רוֹ ַ
ֲאדֹנִ ֲ
הׂב ַד ְרכוֹ ׂ
תׂה ְש ַת ְיכותוֹ ַׂהד ִתיתׂ,וְ כ ֵעתׂהי ְ
הׂמ ְכבׂרׂשכַ חׂהואׂא ִ
ז ִ
לַ ִבלוי ִׂעם ֲׂחבֵ ריו ַׂהנכְ ִריםַׂ .כ ֲאשר ׂש ַמע ׂאת ַׂבקשתה ׂשלׂ
תׂה ְדרושוֹ תׂ .הִ ְר ִעיפׂהׂ
תׂהמַׂ ְט ְבעוֹ ַ
יתׂ,מ ֵהרׂוְ ה ֱענִ יקׂלה ׂא ַ
ה ַרבנִ ִ
ה ַרבׂ נִית ְׂב ֵרכוֹ ת ַׂעל ׂרֹאש ׂהַ נוֹ ֵס ַע ׂהַ נ ִד יבׂ ,ש ְכבר ׂהי ה ׂרחוֹ קׂ
ִמשם"ׂ .יְ ִהי ׂרצוֹ ן"ִׂ ,מלְ ְמלה ׂה ַרבנִ ית"ׂ ,ש ִבזְכות ַׂה ֵנרוֹ ת ַׂהללוׂ
לׂשבתׂקֹדשׂ!
רׂה ַשבתׂ.ש ִתזְ כהׂלְ אוֹ רׂש ַ
י ִאירׂלְ ךׂאוֹ ַ
ִבזְ ַמן ַׂה ִקדושׂ ,עלְׂתה ׂנ ְִשמתוֹ ׂשל ׂהַ חוֹ זׂה ִׂמלו ְבלִ ין ׂלִ גְ ב ֵהיׂ

 | 72ע ֹ ֶנ ג ש ב ת  -ההלכה היומית העולמית ׂ

יתׂב ְרכהׂאתׂאוֹ תוֹ ׂיְ הו ִדיׂש ִס ֵי ַעׂלהׂ
ְמרוֹ ִמיםׂ,וְ שםׂנִ ְש ַאלׂ:ה ַרבנִ ֵ
אׂאיש ַׂגסׂכלׂכ ְךׂ,וְ ֵאינוֹ ׂראויׂלאוֹ רׂשׂלׂ
תׂ,אבלׂהו ִ
לׂשב ֲ
ְבאוֹ רׂש ַ
ַשבת! ַׂמה ַׂד ְעתוֹ ַׂעל ׂכ ְׂך? ׂ ֵה ִשיב ַׂהחוֹ זה ִׂמלו ְבלִ יןַׂ :אתםׂ
תׂבגְ לַ לׂשהואׂכלׂכ ְךׂ
לׂשב ִ
אוֹ ְמ ִריםׂשה ִאיש ֵׂאינוֹ ׂראויׂלאוֹ רׂש ַ
לׂשבתׂ,
סׂמשוםׂש ֵאיןׂלוֹ ׂאוֹ רׂש ַ
ַגסׂ,א ְפשרׂאולַ יׂהואׂכלׂכ ְך ַׂג ִ
הׂגסׂכלׂכ ְׂך!ׂ
לׂשבתׂ,אולַ יׂיוֹ ֵתרׂלֹאׂיִ ְהי ַ
םׂת ְתנוׂלוֹׂׂאוֹ רׂש ַ
ִא ִ
ׂשבתׂ
ׂשבתֵׂ ,עת ׂי ְשבו ַׂהחוֹ זה ׂוְ ַתלְ ִמידיו ִׂב ְסעו ַדת ַ
ְבאוֹ תוֹ ׂלֵ יל ַ
ְרוויה ְׂב ִש ֵירי ְׂדבֵ קות ׂובְ ִדבְ ֵרי ׂתוֹ רהׂ ,נִ כְ נַ ס ִׂפ ְתאוֹ ם ׂאוֹ ֵר ַח ׂזרׂ
בׂב ְקצֵ הׂהַ ֻשלְׂחןׂ.היהׂזהׂאוֹ תוֹ ׂיְ הו ִדיׂ,שׂ ִה ְר ִגיש ׂלְ פ ַתעׂ
וְ הִ ְתי ֵַש ִ
ִפ ְתאוֹ ם ׂבאוֹׂרה ׂהעצום ׂשל ַׂה ַשבתִׂ .איש ׂלֹא ׂיִ ֵחס ֲׂח ִשיבותׂ
קׂבפניוׂ,ש ַק ְרנוֹ ׂ
ֹלׂה ְת ַר ְכזו ַׂא ְךׂוְ ַר ְ
רׂ.הכ ִ
לִ בְ גדיוׂש ִש ְדרו ֻׂח ִליןׂוְ נִ כו ַ
ףׂב ֲחצֵ רוֹ ׂשׂלׂהַ חוֹ זהׂ
לׂשב תׂקֹדשׂ.הואׂבאׂלְ ִה ְסתוֹ ֵפ ַ
ב אוֹ רׂש ַ
דׂמ ֲח ִסידיוׂ .
וְ ה ַפ ְךׂלִ ְהיוֹ תׂאחׂ ֵ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתתןׂבלבנוׂשנראהׂכלׂאחדׂמעלתׂחברנוׂ ׂ
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ִהלְ כוֹ ת ְת ִפלה ְב ֶע ֶרב שבת
ִמנְחה וְ קבלת שבת
כב' אדר

הׂ,מ ְפנֵׂיׂ
תׂה ִמנְ ח ִ
םׂב ְת ִפ ַל ַ
תׂא ַפיִ ִ
אׂ.איןׂאוֹ ְמ ִריםׂוִ דוי ׂונְ ִפילַ ַ
ֵ
שהוא ׂסמו ְך ׂלִ כְ נִ ַיסת ַׂה ַשבתׂ .וְ כֵ ן ַׂה ִ ׂדין ִׂאם ִׂמ ְת ַפלְ לִ יםׂ
ִמנְ חה ׂגְ דוֹ להׂ ,ש ֵאין ׂאוֹ ְמ ִרים ׂוִ דוי ׂונְ ִפילַ ת ַׂא ַפיִ םׂ .וְ ַא ַחרׂ
ׂ"ת ְת ַק ַבל" ׂאוֹ ְמ ִרים ִׂמזְ מוֹ ר ׂ"ה' ׂמל ְך ֵׂגאוׂת ׂל ֵבש"ׂ
ַק ִדיש ִ
רׂשיר"ׂ .
תׂמ ְזמוֹ ִ
םׂמזְ מוֹ רׂ"לַ ְמנַ ֵצ ַח ִׂבנְ גִ ינֹ ִ
ִב ְמקוֹ ִ
ׂשבת ֵׂמחֹל ַׂעל ַׂהקֹדש ׂולְ ַה ְק ִדיםׂ
בִׂ .מצְ וה ׂלְ הוֹ ִסיף ְׂבערב ַ
ׂשבתׂ ,לְ ִפיכ ְך ֻׂמתר ׂלְ ִה ְת ַפ ֵלל ַׂע ְרבִ ית ׂשלׂ
לְ ַק ֵבל ׂתוֹ ספת ַ
ַשבת ִׂמפלג ַׂה ִמנְ חהׂ .ו ִמכל־מׂקוֹ םׂ ,העוֹ ִשים ֵׂכןׂ ,נ כוֹ ןׂ
ש ִי ְת ַפלְ לו ִׂמנְׂחה ׂקֹדם ׂפלג ַׂה ִמנְ חהׂ .וְ ַאף ׂאוֹ תם ׂש ֵאינםׂ
ׂשבתׂ ,וְ ַדי ַׂאףׂ
ִמ ְת ַפלְ לִ ים ִׂמפלג ַׂה ִמנְ חהׂ ,יְ ַק ְבלו ׂתוֹ ספת ַ
תׂה ַחמה ׂׂ .
יׂש ִק ַיע ַ
רׂדקוֹ תׂלִ ְפנֵ ְ
ְב ִמ ְס ַפ ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנעשהׂאתׂרצוןׂה'ׂכרצונוׂ ׂ
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כג' אדר

עׂה ַחמהׂ,
רׂת ְש ַק ַ
הׂכב ִ
תׂה ִמנְ חׂ ְ
םׂת ִפ ַל ַ
גִ ׂ.אםׂרוֹ אהׂש ְב ִסיוׂ ְ
תׂשבתׂוְ ֵאינוֹ ׂצ ִר ְיך ׂלְ פ ֵרשׂ
ןׂבלִ בוֹׂ ׂש ְמ ַק ֵבלׂעליוׂתוֹ ספ ַ
יְ כַ ֵו ְ
ֹאמר ׂק ַטע ׂ"בוֹ ִאי ׂבְ שלוֹ םׂ
ְב ִפיו ַׂדוְ קאׂ .וְ ַהנכוֹ ן ׂיוֹ ֵתר ׂשי ַ
םׂכןׂלְ ַק ֵבלׂ
ןׂג ֵ
'ׂמ ִפיוטׂ"לְ כהׂדוֹ ִ ׂדי"ׂ,וִ יכַ ֵו ַ
תׂב ְעלה"ׂוְ כו ִ
ֲעטר ַ
תׂהלַׂיְ להׂ .
תׂהנפש ִׂדבְ ִחינַ ַ
תוֹ ספ ַ
רׂ"מזְ מוֹ רׂלְ דוִ דׂהבוׂ ׂלַ ה'ׂ
תׂשבתׂלוֹ ַמ ִ
תׂקבלַ ַ
גׂב ֵע ַ
ׂ.ה ִמנְ ה ְ
ד ַ
ירׂפנֵ יהםׂלְ צַ דׂ
יׂאלִ ים"ׂו ִפיוטׂ"לְ כהׂדוֹ ִדי"ׂ.וְ נוֹ ֲהגִ יםׂלְ ַה ֲחזִ ְ
ְבנֵ ֵ
תׂשבתׂ,ו ִמנְ הגׂזהׂיְ סוֹ דוֹ ְׂב ַה ְר ֵריׂ
ןׂא ִמ ַירתׂ ׂ ַקבלַ ַ
בׂבז ְַמ ֲ
ַמ ֲער ִ
תׂכללׂ
גׂתימןׂוְ ֵחלק ֵׂמ ַה ְספ ַר ִדיםׂ,שלֹאׂלִ ְפנוֹ ְ
קֹדש(ׂ.ו ִמנְ ה ֵ
םׂכלַ ֵפיׂ
יםׂאחוֹ ֵריה ְ
לֹאׂלַ ַמ ֲערב ׂוְ לֹאׂלַ פ ַתח)ׂ.וְ ַאףׂש ַמ ֲחזִ ִיר ֲ
ֵספר ׂתוֹ רה ׂשבארוֹ ןֵׂ ,אין ׂבזה ִׂאסור ׂוְׂלֹא ׂגְ ַנאיֵׂ ,כיוןׂ
ה־גם ׂש ַה ֵספר ׂתוֹ רהׂ
ׂשבתׂ ,ו ַמ ַ
שעוֹ ִשים ֵׂכן ׂלְ ֵשם ַׂקבלַ ת ַ
תׂאחרתׂ .
הׂטפ ִחיםׂ,וְ נ ְחשבׂלִ ְרשו ַ
ץׂעשר ְ
גבוֹ ַה ִׂמןׂהאר ֲ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנאהבׂאתׂכלׂעםׂישראלׂבאמתׂ ׂ
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כד' אדר

ׂש ַבת ַׂמלְ ְכתא" (קוֹ ֵדםׂ
הְׂ .ב ֵעת ׂשאוֹ ְמ ִרים ׂ"בוֹ ִאי ׂכַ ׂלה ַ
תׂר ֵבנוׂה ֲא ִר"יׂ
גׂכ ַד ַע ַ
יׂה ִמנְ ה ְ
ׂ,מ ַק ְבלִ יםׂ ַה ַשבתׂלְ ִפ ַ
הַ ְש ִקיעה) ְ
ַז"לׂׂ ,וִ יכַ ֵון ַׂב ֲא ִמ ַירת ׂ"בוֹ ִאי ׂכַ לה" ׂלְ ַק ֵבל ׂתוֹ ספת ַׂהנפשׂ
רׂשירׂלְ יוֹ םׂהַׂ ַשב ת"ׂ
רׂ"מזְ מוֹ ִ
תׂה ַליְ להׂ.וְ נוֹ ֲהגִ יםׂלוֹ ַמ ִ
ִדבְ ִחינַ ַ
ׂ"במה ַׂמ ְ ׂדלִ ִיקין" ׂלִ ְפנֵ י ְׂת ִפ ַלתׂ
וְ יֵש ׂהַ נוֹ ֲהגִ יםׂלִ ְקרֹא ׂ ִמ ְש ַנת ַ
ׂ"שיר ַׂה ִש ִירים" ׂקֹדםׂ
ַע ְרבִ יתׂ .וְ יֵ ש ַׂהנוֹ ֲהגִ ים ׂלִ ְקרֹא ַׂגם ֵׂכן ִ
תׂע ְר ִביתׂ .
ְת ִפ ַל ַ
ְת ִפלת ע ְרבִ ית ֶשל לֵ יל שבת
ׂשבתׂ
ו ַׂ .ה ִמ ְנהג ׂש ֵאין ׂאוֹ ְמ ִרים ׂקֹדם ׂ ְת ִפ ַלת ַׂע ְר ִבית ׂשל ַ
"וְ הוׂא ַׂרחום ׂיְ כַ ֵפר ׂעוֹן" ׂוְ כו'ׂ ,וְ ֵאין ׂלְ ַשנוֹ ת ַׂה ִמנְ הגׂ .ו ִמנְ ַהגׂ
ַה ְספ ַר ִדים ׂלוֹ ַמר ֲׂחצִ י ַׂק ִדיש ׂלִ ְפנֵ י ֲׂא ִמ ַירת ׂ"ב ְרכו" ַׂאףׂ
ׂ"במה ַׂמ ְדלִ ִיקין"ׂ .וצְ ִריכִ ים ַׂהקהלׂ
שא ְמרו ַׂק ִדיש ַׂא ַחר ַ
לַ ֲעמֹד ְׂב ֵעת ַׂה ַק ִדישׂ .וִ יכַ וְׂנו ׂ— ׂ ַה ַחזן ׂוְ ַהקהל ׂ— ׂ ַב ֲא ִמ ַירתׂ
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"ברו ְך ׂה' ַׂה ְמבֹר ְך ׂלְ עוֹ לם ׂועד" ׂלְ ַק ֵבל ׂתוֹ ספת ׂהרו ַחׂ
תׂה ַליְ להׂ .
ִדבְ ִחינַ ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנדוןׂכלׂיהודיׂלכףׂזכותׂ ׂ
כה' אדר

ֹאמר ׂ"ו ְפרֹס ׂעלֵ ינו ׂוְׂ ַעלׂ
ׂ"ה ְש ִכיבֵ נו"ְׂ ,כשׂי ַ
זְׂ .בבִ ְרׂ ַכת ַ
יְ רושלַ יִ ם ִׂעיר ְך ֻׂס ַכת ׂשלוֹ ם"ׂ ,יְ כַ ֵון ׂלְ ַק ֵבל ׂתוֹ ספת ׂנְ שמהׂ
ִדבְ ִחינַ ת ַׂה ַליְ להׂ .וְ ֵאינוֹ ׂחוֹ ֵתם ַׂב ְברכה ׂ"שוֹ ֵמר ׂאת ַׂעמוֹ ׂ
ׂש ִמירהִׂ ,כיׂ
תׂאינׂה ׂצְ ִריכה ְ
ׂשב ֵ
יִשר ֵאלׂל ַעד ׂא ֵמן"ׂ ,ש ֲה ֵר י ַ
ְ
םׂ"הפוֹ ֵרסׂ
יאׂהשׂוֹ מרתׂאוֹ תנוׂ.אלאׂחוֹ ֵת ַ
תׂעצְ מה ִׂה ַ
ַה ַשב ַ
ֻס ַכתׂשלוֹ םׂעלֵ ינו"ׂוְ כו'ׂ .
חׂ .יִ ז ֵהר ׂאדם ִׂב ְת ִפלוֹ תיו ְׂב ַשבת ׂשלֹא ׂיבֹא ׂלִ כְ לַ ל ׂטעותׂ
ןׂזהׂסימןׂטוֹ בׂלאדםׂ
ִ
ילׂ"אתהׂחוֹ נֵ ן"ׂ,ש ֵאי
ַב ְת ִפלהׂלְ ַה ְת ִח ַ
ׂשבתׂ .וְ לכֵ ן ׂטוֹ ב ׂוְ נכוֹ ן ׂלְ ִה ְת ַפ ֵלל ִׂמתוֹ ְךׂ
שׂ ִי ְטעה ִׂב ְת ִפ ַלת ַ
ןׂב ְת ִפלתוֹ ׂ .
ןׂגםׂיוכַ לׂלְ כַ ֵו ִ
רׂ,ב ְפרטׂש ַעל־יְ ֵדי־כֵ ַ
ַה ִסדו ִ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ נהיהׂשמחיםׂורגועיםׂללאׂכעסׂ ׂ
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כו' אדר

ׂשבת ׂוְ ִה ְת ִחיל ׂבִׂ ְת ִפ ַלת ַׂהחֹל ׂגוֹ ֵמרׂ
טִׂ .אם ׂטעה ׂ ִב ְת ִפלוֹ ת ַ
כל־אוֹ תהׂ ׂ ַה ְברכה ׂש ִה ְת ִחיל ׂבהׂ ,וְ ַא ַחר ׂכ ְך ׂחוֹ זֵ ר ׂלִ ְת ִפ ַלתׂ
ׂ"אתה ׂחוֹ נֵ ן" ׂו ֵבין ִׂב ְשארׂ
ַשבתֵׂ ,בין ִׂאם ׂנִ זְ כר ְׂב ִב ְר ַכת ַ
ַה ְבר כוֹ תִׂ ׂ(ׂ ,כי ֵׂמ ִע ַקר ַׂה ִדין ׂהיה ׂא ְפשר ׂלוֹ ַמר ְׂב ַשבת ׂאת ׂכל ׂהַ ְב ׂרכוֹ תׂ
שאוֹ ְמ ִרים ְׂביוֹ ם ׂחוֹ ל ׂולְׂהוֹ ִסיף ְׂברכה ְׂמיֻ חדת ׂלִ כְ בוֹ ד ׂשבַ תׂ ,וְ ַרק ִׂמשוםׂ
יׂהשעהׂש ֲעלולִ יםׂלִ גְ רֹםׂלאדםׂ
לׂענְ יְ נֵ ַ
תׂע ִ
הׂמ ְת ִאיםׂלְ בַ ֵקש ַׂב ַשב ַ
ש ֵאיןׂז ַ
ׂשלוֹ ש ׂע ְש ֵר ה ַׂה ְברכוֹ תׂ
צַ ַערִׂ ,ת ְקנו ֲׂחכ ִמים ׂלוֹ ַמר ׂ ְברכה ַׂא ַחת ִׂב ְמקוֹ ם ְ
הא ְמצ ִעיוֹׂתׂ.פנה"לׂהׂ,יאׂ,ע"פׂתנחומאׂ,רש"יׂורמב"ם)ׂׂ ׂ.

יׂ .וְ כל־זה ׂ ֵבין ְׂב ַע ְר ִבית ֵׂבין ְׂב ַש ֲח ִרית ׂו ֵבין ְׂב ִמנְ חהֲׂ .אבלׂ
ׂ"אתה ׂחוֹ נֵ ן" ׂאוֹ ַׂא ַחת ִׂמ ְשארׂ
ְבמוסף ׂשטעה ׂוְ א ַמר ַ
ׂשבת"ׂ .
ילׂ"ת ַכנְ ת ַ
עׂה ְברׂכהׂו ַמ ְת ִח ִ
קׂבא ְמצַ ַ
ַה ְברכוֹ תׂ,פוֹ ֵס ְ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂלאׂתעלהׂקנאתנוׂעלׂאחריםׂ ׂ
ולאׂקנאתׂאחריםׂעלינוׂ ׂ
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כז' אדר

יאׂ .כל־זה ׂשא ַמ ְרנו ׂשגוֹ ֵמר ַׂה ְברכה ׂש ִה ְת ִחיל ׂ— ׂ ַדוְ קאׂ
ׂ"אתה" ׂקֹדםׂ
ׂ"אתה ׂחוֹ נֵ ן"ֲׂ .אבל ִׂאם ׂא ַמר ֵׂתבַ ת ַ
שא ַמר ַ
ילׂה ְת ִפלהׂ
ן"ׂ:אםׂהיהׂסבורׂשהואׂחֹלׂוְ ִה ְת ִח ַ
שׂא ַמרׂ"חוֹ נֵ ִ
תׂת ִפ ׂל הׂשלׂחֹלַׂ ׂ,אףׂשׂ ִנז ְַכרׂלִ ְפ ֵניׂשא ַמרׂ"חוֹ ֵנן"ׂ—ׂ
לׂד ַע ְ
ַע ַ
לׂשבתׂ,ו ִמתוֹ ְךׂ
לׂאםׂהיהׂיוֹ ֵד ַע ׂשהואׂש ַ
הׂ.אב ִ
רׂה ְברכ ֲ
גוֹ ֵמ ַ
ה"ׂכ ַד ְרכוֹ ְׂבכל־יוֹ םׂ,
רׂ"את ְ
ה ְר ֵגלׂלְ שוֹ נוֹ ְׂבלִ יׂל ִשיםׂלֵׂבׂא ַמ ַ
תה"ׂ—ׂ
"א ׂ
תׂב ַ
תׂש ֲח ִריתׂש ֵאינה ׂפוֹ ַת ַח ְ
אׂב ְת ִפ ַל ַ
ףׂאםׂהו ִ
ַא ִ
לׂשבתׂׂ .
קׂמידׂוְ אוֹ ֵמרׂהַ ְברכהׂש ַ
ֵאינוֹ ׂגוֹ ְמרהׂ,אלאׂפוֹ ֵס ִ
ׂשבׂתׂ:
יבׂ .טעה ׂוְ ִה ְת ַפ ֵלל ׂשל ׂחֹל ְׂב ַשבת ׂוְ לֹא ִׂהזְ ִכיר ׂשל ַ
ִאם ׂע ַקר ַׂר גְ ליו ׂ ְ(ד ַהיְ נו ׂש ְכבר ׂא ַמר ׂ"יִ ְהיו ׂלְ רצוֹ ן" ׂה ַא ֲחרוֹ ןׂ
ַהסמו ְך ַׂממש ׂלְ "עוֹׂש הׂשלוֹ ם")ׂ ,חוֹ זֵ רׂלְ רֹאש ַׂה ְת ִפלהׂ.וְ ִאםׂ

ׂשבתׂ .וְ ִאם ׂה ֱחלִ יף ְׂת ִפלוֹ תׂ
לאו ׂ— ׂ ֵאינוֹ ׂחוֹ זֵ ר ׂאלא ׂלְ של ַ
יתׂ"אתהׂאחד"ׂ,אוֹ ׂשא ַמרׂ
ַ
רׂב ַע ְרבִ
ׂ,כגוֹ ןׂשׂא ַמ ְ
ַשבתׂזוֹ ׂבזוֹ ְ
הׂק ַד ְשת"ׂ—ׂיצאׂיְ ֵדיׂחוֹ בהׂ .
יתׂ"את ִ
ְב ַש ֲח ִר ַ
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יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תפרׂעצתׂאויבנוׂומבקשיׂרעתנוׂ ׂ
ׂ
כח' אדר

יגִׂ .ב ְת ִפ ַלת ׂה ֲע ִמידה ׂאוֹ ֵמר ׂ"וַ יְ כֻ לו ַׂהש ַמיִ ם ׂוְ הארץ" ׂוְ כו'ׂ.
ל־ה ִמ ְת ַפ ֵלל ׂוְ אוֹ ֵמרׂ
ְדא ַמר ַׂרב ׂהַׂ ְמנונא ׂ(שבת ׂקיטׂ ׂ:):כ ַ
ׂשתף ׂלַ קדוֹ ש ׂברו ְך־הוא ְׂב ַמ ֲע ֵשהׂ
"וַ יְ כֻ לו"ְׂ ,כ ִאלו ׂנַ ֲעשה ֻ
'ׂש ַבתׂק ְדשךׂ,וְ ינוחוׂ
רׂה ֻנסחׂ"וְ ַהנְ ִחילֵ נוׂוְ כו ַ
ֹאמ ַ
אשיתׂ.וְ י ַ
בְ ֵר ִ
יׂשמך"ׂ ׂ.
לׂמ ַק ְד ֵש ְ
'בה'ׂכל־יִ ְשר ֵא ְ
ידַׂ .א ַחר ְׂת ִפ ַלת ׂה ֲע ִמידה ׂחוֹ זְ ִרים ׂלוֹ ַמר ׂ"וַ יְ כֻ לו"ִׂ ,משוםׂ
יוֹ ם־טוֹ ב ׂשחל ׂלִ הְ יוֹ ת ְׂב ַשב ת ׂש ֵאין ׂאוֹ ְמ ִרים ׂאוֹ תוֹ ׂ
ׂשבת ׂזוֹ ִׂת ְקנוׂ
ַב ֲע ִמידהׂ ,אלא ַׂרק ׂלְ ַא ַחר ַׂה ְת ִפלהׂ ,וְ ַא ַגב ַ
תׂמי ׂש ֵאינוֹ ׂ
םׂכ ֵדיׂלְ הוֹ צִ יאׂ ֵיְדי ׂחוֹ ב הׂא ִ
ל־ה ַשבתוֹ תׂ.וְ גַ ְ
לְ כ ַ
יוֹ ֵד ַעׂלְ ִה ְת ַפ ֵללׂ ׂ.
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וְ אוֹ ְמ ִריםׂאוֹ תוֹ ְׂבקוֹ לׂרםׂו ֵמעֹמדׂ,לְ ִפיׂשבזהׂאנו ׂ ְמ ִע ִידיםׂ
תׂב ֲע ִמידהׂ ׂ.
יןׂעדו ַ
שׂ ַהקדוֹ שׂברו ְך־הואׂבראׂא תׂהעוֹ לםׂ,וְ ִד ֵ
םׂהצִ בורׂ,מֻׂתרׂלוֹ ׂלוֹ ַמרׂ"וַ יְ כֻ לו"ׂ
"ׂע ַ
ו ִמיׂשלֹאׂא ַמרׂ"וַ יְ כֻ לו ִ
יןׂעדותׂלְ י ִחידׂ,
תׂ ,ש ֵא ֵ
םׂעדו ׂ
ְבי ִחידׂ.וְ טוֹ בׂשלֹאׂיִ ְת ַכ ֵוןׂלְ ֵש ֵ
אׂבתוֹ רהׂ .
אׂכקוֹ ֵר ַ
אל ְ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תשרהׂעלינוׂקדושתךׂויראתךׂתמידׂ ׂ
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ִב ְרכת ֵמעֵ ין ֶשבע
כט' אדר

רׂת ִפ ַׂלתׂלַ ַחש ְׂברכהׂ
רׂא ַח ְ
רׂהשְׂלִ ַיח ׂצִ בו ַ
ֹאמ ַ
ׂ.ת ְקנו ׂשי ַ
טו ִ
תׂב ְקצרהׂכל־שבַ עׂ
הׂא ַחתׂשכוֹ לל ִ
ׂ(ברכ ַ
תׂמ ֵעיןׂשבַ ע ְ
ַא ַח ֵ
ַה ְברכוֹ ת ׂשל ׂה ֲע ִמידה)ׂ ,וְ נִ ְת ְקנה ִׂמשום ַׂסכנַ ת ַׂמ ִז ִיקיןׂ,
שב ֵתי ׂכְ נֵ ִסיוֹ ת ׂשלהם ׂהיוׂ ׂבַ שדהׂ ,ו ְפע ִמים ׂשבְׂנֵי ׂאדםׂ
יםׂבבֵ יתׂ
יתׂה ְכנסתׂ,וְ יִ תכֵ ןׂש ִיש ֲארוׂיְ ִח ִיד ְ
ְמ ַא ֲח ִריםׂלבֹאׂלְ בֵ ַ
ַה ְכנסתׂ .ולְ ִפיכ ְך ִׂת ְקנו ְׂברכה ׂזוֹ ְׂ ,כ ֵדי ׂש ְבעוֹ ד ׂש ַה ְשלִ ַיחׂ
םׂבזְ ַמנֵׂנוׂ
םׂהיוֹ ִ
תםׂ.וְ גַ ַ
םׂת ִפל ׂ
םׂה ְ
רׂמ ֲא ִר ְיך ׂבהׂ,יְ ַס ְימו ַׂג ֵ
צִ בו ַ
הׂתקנהׂזוֹ ׂ ִמ ְמקוֹ מה ׂׂ .
לֹאׂזז ַ
רׂה ַתקנהׂ
יׂע ַק ַ
ׂ,כ ִ
יןׂהי ִחידׂאוֹ ְמרה ִ
עׂא ַ
תׂמ ֵעיןׂשבַ ֵ
ׂ.ב ְר ַכ ֵ
טז ִ
ֹאמרׂאוֹ תהׂ .
ִהיאׂש ְשלִ ַיחׂצִ בורׂי ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנשמורׂעינינוׂוליבנוׂמחטאׂ ׂ
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א' ניסן

תׂמ ֵעיןׂשבַ ע ׂ,לְ פִ יׂ
תׂב ְר ַכ ֵ
ׂ.איןׂלִ כְ ר ַֹע ׂולְ ִה ְש ַת ֲחווֹ תׂ ִב ְת ִח ַל ִ
יז ֵ
ש ֵאינה ׂנ ְחשבת ַׂכ ֲחזרהׂ ,וְ ֵאין ׂלִ כְ ר ַֹע ׂאלא ְׂבמקוֹ ם ׂש ִת ְקנוׂ
ֲחכ ִמיםׂזִכְ רוֹ נםׂלִ בְ רכהׂ .
יחֵׂ .אין ׂלְ ַד ֵבר ְׂבשעה ׂשאוֹ ְמ ִרים ׂ"וַ יְ כֻ לו" ׂוְ לֹא ְׂבשעׂהׂ
שאוֹ ֵמר ַׂה ְשלִ ַיח ׂצִ בור ׂבִׂ ְר ַכת ֵׂמ ֵעין ׂשבַ עׂ .ומובא ׂבְׂ ֵספרׂ
ידׂא ֵחרׂלְ ַא ַחרׂ
הׂבח ִסידׂאחדׂשראהׂלְ ח ִס ַ
יםׂמ ֲעש ְ
ֲח ִס ִיד ַ
ׂ:מדו ַע ׂפניךׂ
תׂ(ח ְורוֹ ת)ׂ,ו ְשאלוֹ ַ
מוֹ תוֹ ַׂב ֲחלוֹ םׂופניוׂמוֹ ִריקוֹ ִ
מוֹ ִריקוֹ ת? ׂוְ א ַמר ׂלוֹ ׂאוֹ תוֹ ׂחׂ ִסידִׂ :מ ְפנֵ י ׂשהיִ ִיתי ְׂמ ַד ֵברׂ
תׂמ ֵעיןׂשבַ עׂ
ְבשעהׂש ַה ִצבורׂהיו ׂאוֹ מְׂ ִריםׂ"וַ יְ כֻ לו"ׂ,ובְ ִב ְר ַכ ֵ
ובַ ַק ִדישׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ תחדשׂעלינוׂאתׂהחודשׂלטובהׂ ׂ
ותזמיןׂלנוׂאילנותׂופירותׂטוביםׂוכןׂבריותׂטובותׂלכבודךׂ ׂ
ׂ
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הצ ִדיק ה ְירושלְ ִמי וְ השבת
הצ ִדיק ה ְירושלְ ִמי ר ִב י א ְר ֵיה לְ וִ ין ׂזצוק"ל ׂנוֹ ַדע ַׂב ִכנוי ׂ"רבׂ
ה ֲא ִס ִירים"ִׂ ,מ ְפנֵ י ׂשהיה ׂנוֹ ֵהג ׂללכת ׂלַ ֲא ִס ִירים ְׂבב ֵתי ַׂהכלאׂ,
םׂמכְ תבִ יםׂ.בִׂ ְפרטׂנוֹ ְדעו ִׂבקוריוׂ
לְ עוֹ ֵדדׂאתׂרוחםׂ,וְ לִ כְ תֹבׂלה ִ
ֵאצל ֲׂא ִס ֵירי ַׂה ַמ ְחתׂרוֹ ת ׂוְ עוֹ לֵ י ַׂה ַג ְרדוֹ םִׂ .מדוֹ תיו ַׂהטוֹ בוֹ תׂ,
גׂעםׂ
תׂהחסדׂשנ ַה ִ
לׂברו ֵאיׂה'ׂוגְ ִמילו ַ
ׂ,א ֲהבתוֹ ׂאתׂכ ְ
צְׂנִ יעותוֹ ַ
תׂבירושלַ יִ םׂׂ .
ןׂה ְמ ֻפ ְרסמוֹ ִ
כלׂנִ צְ ַר ְךׂהיו ִׂמ ַ
הׂחנֻׂיוֹ תׂשלׂיְ הו ִדיםׂ
םׂכמ ֲ
טׂה ְב ִר ִיטיׂ,היו ִׂבירושלַ יִ ַ
ןׂה ַמ ְׂנד ַ
ִב ְז ַמ ַ
ישיׂצִ בורׂשוֹ נִ יםׂנִסו ׂלְ ַשכְ נֵ ַעׂ
תׂב ַשבתַ ׂ.רבנִ יםׂוְ ִא ֵ
שהיו ְׂפתוחוֹ ְ
ׂש ִשי ׂלִ ְפנֵ יׂ
את ַׂב ֲעלֵ י ַׂה ֲחנֻ יוֹ ת ׂלִ ְסגֹר ׂאת ַׂה ֲחנֻ יוֹ ת ׂשלהם ְׂביוֹ ם ִ
לׂה ֲחנֻ יוֹ תׂהִׂ ְס ִכימו ׂלִ ְסגֹרׂ–ׂ
ףׂהצְ לִ יחו ׂוְ כ ַ
ְש ִק ַיעת ׂ ַה ַחמהׂ,ולְ בַ סוֹ ִ
ְפ ַרט ׂלְ ַחנות ַׂמכֹלת ַׂא ַחתׂ ,ש ְבעליה ׂלֹא ִׂה ְס ִכים ׂלִ ְסגֹר ׂאתׂ
ַה ֲחנות ׂלִ ְפנֵ י ְׂכנִ ַיסת ַׂה ַשבתׂ .א ְמנם ְׂכבוֹ ד ַׂה ַשבת ׂחשוב ׂהואׂ,
ׂנאיםׂ ,וַ ֲחבל ׂלוֹ ׂ
א ַמר ׂאוֹ תוֹ ׂאדםֲׂ ,אבל ׂבְׂ ַשב ת ׂיֵש ׂלוֹ ְׂרו ִחים ִ
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תׂה ֲחנותׂ .
לִ ְסגֹרׂא ַ
םׂש ִשיׂ
דׂ.ביוֹ ִ
יׂא ְריֵ הׂלְ וִׂ יןׂוְ ה ִענְיןׂכ ַא בׂלוֹ ְׂמאוֹ ְ
עׂעלׂכ ְך ַׂר ִב ַ
ש ַמ ַ
םׂמןׂהרגִ ילׂ,חבַ שׂ
תׂמ ְקד ִ
הׂב בִ גְ ֵדיׂהַ ַשב ֻ
יׂא ְר ֵי ְ
אחדׂ,הִ ְתלַ ֵב ש ַׂר ִב ַ
ׂשבת ׂוְ ַׂחג) ׂוְ הלַ ְךׂ
את ׂהַ ְש ְט ַ ׂריְ ְמל ׂשלוֹ ׂ(כוֹ בַ ע ְׂמיֻ חד ׂלִ כְ בוֹ ד ַ
הׂ.כ ֲאשרׂנִכְ ַנסׂ
ֵיׂש ִק ַיעתׂהַ ַחמ ַ
תׂ,ה ְר ֵבהׂלִ פְׂנ ְ
תׂמכֹל ַ
לְ אוֹ תה ֲׂחנו ַ
לַ ֲחנותִׂ ,ה ְת ַה ֵל ְך ְׂבשקט ֵׂבין ַׂהשורוֹ תִׂ ,ה ְתבוֹ נֵ ן ַׂב ְסחוֹ רה ַׂהיפהׂ
ַעל ׂהַ ַמדפִ יםׂ ,וְ שׂם ׂלֵ ב ׂלַ ְתנועה ׂה ֵערנִ ית ׂשל ׂלקוֹ חוֹ ת ִׂעםׂ
אׂב ֵחלקׂה ֲאחוֹ ִריׂשלׂ
בׂבכִ סֵׂ ַ
יׂא ְר ֵיהׂהִ ְתי ֵַש ְ
ַהקְׂנִ יוֹ תׂשלהםַ ׂ .ר ִב ַ
הׂבמקוֹ םׂ .
ןׂב ַנ ֲעש ַ
ַה ֲחנותׂוְ ִה ְתבוֹ נֵ ַ
ַב ַעל ַׂה ֲחנות ׂראה ׂאת ַׂר ִבי ַׂא ְריֵ הַׂ ,א ְך ׂלֹא ׂא ַמר ׂלוֹ ִׂמלהׂ .הואׂ
ׂקצת ְׂב ַד ְרכוֹ ׂלְ בֵ יתׂ
ח ַשב ׂשה ַרב ַׂה ְמבֻ גר ׂפשוט ׂרצה ׂלנו ַח ְׂ
ַה ְכנסת ׂׂ ,וְ שזוֹ ַׂה ִסבׂה ׂש ִה ְתיַ ֵשב ׂאצְ לוֹ ַׂב ֲחנותׂ .וְ אולםְׂ ,ככלׂ
ש ְש ִק ַיעת ַׂה ַחמה ִׂה ְתק ְרבהׂ ,לֹא ֵׂהבִ ין ְׂב ַעל ַׂה ֲחנות ׂלמה ַׂר ִביׂ
אׂה ְת ִחילׂלְ ַה ְר ִגיש ְׂקצתׂלֹאׂנוֹ ַחׂ:רבׂ
ןׂב חֲׂנותׂשלוֹ ׂ.הו ִ
הׂע ַד ִי ַ
ַא ְר ֵי ֲ
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גדוֹ ל ְׂכמוֹ ַׂר ִבי ַׂא ְריֵ ה ׂנִ ְמצא ַׂבחֲׂנות ׂשלוֹ ׂסמו ְך ׂלִ כְ נִ ַיסתׂ
ׂ,א ְךׂ
קׂבלקוֹ חוֹ תׂשלוֹ ַ
תׂה ְמ ִש ְיך ׂלְ ִה ְת ַע ֵס ַ
לׂה ַביִ ִ
תׂ!?...ב ַע ַ
ַ
ַה ַשב
ִמ ֵידי ַׂפ ַעם ׂהיה ַׂמ ִביט ׂלַ ִכוׂון ׂר' ַׂא ְריֵ הׂ ,ש ִה ְמ ִש ְיך ׂלשבת ׂשםׂ,
ו ִמיׂיוֹ ֵד ַעׂלמה?ׂ ׂ
בׂ,א ִניׂ
"ׂ,כבוֹ דׂה ַר ֲ
יׂא ְר ֵי הׂוְ א ַמרׂלוֹ ְ
לׂה ֲחנותׂל ַ ׂר ִב ַ
לְ בַ סוֹ ףׂ,נִ ַגש ַׂב ַע ַ
רׂ.ה ִאםׂאוכַ לׂלְ ַט ֵפלׂ
ןׂמ ֻמש ְך ְׂכב ַ
אןׂזְמ ְ
רוֹ אהׂש ְכבוֹ דוֹ ׂיוֹ ֵשבׂכ ַ
בוֹ ?ׂהַ ִאםׂה ַרבׂמַׂ ְר ִגיש ְׂב ֵסדר?" ׂ
הׂאישׂלְ ֵר ֵעהוׂ,א ַמרׂ–ׂ
םׂחמ ִ
ישתׂשלוֹ ַ
יׂדׂ ִר ַ
יׂא ְר ֵי הׂקםׂ,וְ ַא ֲח ֵר ְ
ַר ִב ַ
"ש ַמ ְע ִתי ֲׂאנִ י ִׂכי ַׂאתה ַׂמ ְש ִאיר ׂאת ַׂה ֲחנות ׂש ְלך ְׂפתוחהׂ
ׂ
רׂד ְברו ִׂא ְתך ׂ ַעלׂכ ְךׂ.
יםׂכב ִ
רׂאנ ִש ְ
יׂמ ְס ַפ ֲ
יׂכ ִ
ְב ַשבתוֹ תׂ,וְ יוֹ ֵד ַע ֲׂאנִ ִ
תׂב ַעצְ ִמיׂ ַכמהׂשזהׂקשהׂלְ ךׂלִ ְסגֹרׂאתׂ
ַא ְךׂרצִ ִיתיׂלבוֹ אׂוְ לִ ְראוֹ ְ
וׂאנִ יׂיוֹ ֵד ַע ַׂכמהׂשזהׂאכֵ ןׂקשהׂלְ ךׂ
דׂה ַשבתׂ.וְ ַעכְ ש ֲ
ַה ֲחנותׂלִׂכְ בוֹ ַ
תׂאנִ יׂחש ׂאׂתׂהַ ְכ ֵאבׂ
לִ ְסגֹרׂולְ ַה ְפ ִסידׂכל-כ ְך ַׂה ְר ֵבהׂכסףׂ.ב ֱאמ ֲ
יאׂשב תׂ ׂ"...
ׂ,א ְך ַׂמהׂאוכַ לׂלוֹ ַמרׂ–ׂ ַשב תׂהִ ַ
ש ְלך ַ
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תׂעיניוׂ,
תׂה ֵחלוׂלְ ַמ ֵלאׂא ֵ
עׂ.דמעוֹ ֵ
לׂה ֲחנותׂנִ ְד ַהםׂוְ ש ַתקׂלׂרגַ ְ
ַב ַע ַ
אׂעדׂ
תׂעלׂכ ְך ׂשט ַרחׂלבוֹ ַ
יםׂחמוֹ ַ
הׂב ִמ ִל ַ
יׂא ְריֵ ְ
וְ הואׂהוֹ דהׂלְ ַר ִב ַ
תׂמצבוֹ ׂדר ְךׂה ֵעינַיִ םׂשלוֹ ׂ.הואׂל ַחץׂ
ַה ֲחנותׂשלוֹ ְׂכ ֵ ׂדיׂלִ ְראוֹ תׂא ַ
לׂר'ׂא ְר ֵיהׂוְ א ַמרֲ "ׂ,אנִ י מבְ ִטיח לִ ְסגֹר ֶאת ה ֲחנות
ַ
ְב חֹםׂאתׂידוֹ ׂש
ְבשבת"ׂ .
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ְסעודת לֵ יל שבת
ִהלְ כ ֹות ִקדוש
ב' ניסן

ֹאמר ְׂבקוֹ ל ׂרםׂ
אַׂ .א ַחר ְׂת ִפ ַלת ַׂע ְרבִ ית ׂיִ כנֵ ס ׂלְ ֵביתוֹ ׂוְ י ַ
ובְ ִש ְמחהׂיְ ֵתרהׂ"שבת שלוֹ ם"ׂ,וִ ינַ ֵשקׂיְ ֵדיׂא ִביוׂוְ ִאמוֹ ׂ.וְ נ ֲהגוׂ
ל־פ ְסקא ׂשלֹשׂ
לוֹ ַמר ַׂב ֲע ִמידה ִׂפיוט ׂ"שלוֹ ם ֲׂעלֵ יכם" ׂכ ִ
ׂ"אשת ַׂחיִ ל"ׂ ,וְ יֵ ש ׂשנ ֲהגו ׂלוֹׂ ַמרׂ
ְפע ִמיםׂ ,וְ ַא ַחר ׂכ ְך ְׂפסו ֵקי ֵ
ׂ"אזַ ֵמר ִׂב ְשב ִחין"ׂ .ו ִמנְ ֲהגן ׂשל ׂיִׂ ְשר ֵאל ׂלְ ב ֵר ְךׂ
ַגם ׂ ִפזְ מוֹ ן ֲ
לׂהש ַפע ׂׂ .
אׂעתׂרצוֹ ןׂוְ ח ַ
ילׂשבׂתׂ,שאזׂהו ֵ
תׂבלֵ ַ
הַ ב ִניםׂוְ הַ בנוֹ ְ
תׂבכְ נִ יסתוֹ ׂ
םׂה ַשב ִ
ןׂהתוֹ רהׂלְ ַק ֵדש ׂאתׂיוֹ ַ
הׂמ ַ
תׂע ֵש ִ
בׂ.מצְ וַ ֲ
ִ
ִב ְדב ִריםׂ ,שנאֱׂ ַמר ׂ(שמות ׂכׂ ,ח)" ׂ :זכוֹ ר ׂא ת ׂיוֹ ם ׂהַ ַשבתׂ
לְ ַק ְד שוֹ "ׂ .כְׂלוֹ ַמרׂ ,זכְ ֵרהו ׂזְ כִ ַירת ׂשבַ ח ׂוְ ִקדושׂׂ .ו ִמ ִד ְב ֵריׂ
סוֹ ְפ ִריםׂצ ִר ְיךׂש ִת ְהיהׂזְ כִ ירהׂזוֹ ַׂעלׂכוֹ סׂיַ יִ ןׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלשמורׂפינוׂולשוננוׂ ׂ
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ג' ניסן

תׂע ֵש הׂ
ל־מצְ ֹׂו ֲ
ןׂהתוֹ רהׂ.וְ ַאףׂשכ ִ
תׂב ִקדוש ִׂמ ַ
יםׂחיבוֹ ְ
גׂ.נ ִש ַ
שׂ ַה ְז ַמן ׂגְׂרמא ׂנ ִשים ְׂפטורוֹ ת ְׂב ִקדוש ַׂחיבוֹ תִׂ ,משוםׂ
ר"ׂב ִדבורׂאחדׂנא ְמרוׂ,וְ ֻה ְקשוׂזהׂלזהׂ ׂ.
ש"זכוֹ ר"ׂוְ "שמוֹ ְ
וְ ד ְרשו ֲׂחכ ֵמינו ׂזִ כְ רוֹ נׂם ׂלִ בְ רכה ׂ(ברכות ׂכׂ ׂ:):כֹל ׂשי ְשנוֹ ׂ
הׂ,ד ַהיְ נו ַׂה ִקדושׂ .
ישנוֹ ׂבַׂ ְזכִ יר ְ
ִב ְש ִמ ַיר תׂהַ ַשב תׂ—ׂ ְ
דׂ .אסור ׂלִ ְטעֹם ְׂכלום ׂקֹדם ׂש ְי ַק ֵדשׂ ,וַ ֲא ִפלו ַׂמיִ םׂ .ו ִמכל־
מקוֹ םַׂ ,הצ ֵמא ְׂמאֹד ׂלְ ַמיִ םֻׂ ,מתר ׂלִ ְשתוֹ ת ְׂבתוֹ ְך ׂ ֵביןׂ
ׂשלֹש ׂע ְש ֵרה ׂו ֵחצִ י ַׂדקוֹ ת ַׂא ַחרׂ
ׂ(ד ַהיְ נו ׂתוֹ ְך ְ
ַה ְשמשוֹ ת ְ
הַ ְשקִׂיעה)ְ ׂ,כ ֵדיׂלְ ה ִפיגׂצִ ְמאוֹ נוֹ ׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלחייםׂטובים ׂ
חייםׂשתהאׂבנוׂאהבתׂתורהׂויראתׂשמים ׂ
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ד' ניסן
יעי כראוי ל ֹו" ( ,זמירותׂליוםׂשבת).
"כל ְמק ֵדש ְשבִ ִ

תׂה ַשבתׂשׂלוֹ ׂ,כ ְךׂ
ידו ַע ֵׂמ ֲחזַ "לׂשבאוֹ פןׂשאדםׂזוֹ כהׂלַ ֲעשוֹ תׂא ַ
ׂשבת ׂלע ִתיד ׂלבוֹ א! ׂו ֵפירוש ִׂדבְ ֵ ׂריהםׂ ,יֵש ׂאדםׂ
יִ זְ כה ׂלְ אוֹ תה ַ
רׂה ַשבתׂאצְ לוֹ ׂזהׂה ֲאכִ ילהׂוְ ַה ְש ִתיהׂאוֹ ׂלְ ַפ ַצח ׂ ַג ְר ִעינִ יםׂ
ש ִעיק ַ
וְ כַ דוֹ 'ׂ ,וְ יֵ ש ׂאדם ׂשאצְ לוֹ ִׂעיקר ׂהַ ַשב תֵ ׂ ,א ְיך ׂש ַה ַחזן ְׂמ ַסלְ סֵׂלׂ
ְבקוֹ לוֹ ִׂב ְת ִפילהׂ ,ו ִמ ְלבַ ד ׂזֹאת ׂלֹא ׂיוֹ ֵד ַע ְׂכלום ְׂמ ִענְ יין ַׂה ַשבתׂ
וְ הִ לְ כוֹ תיהׂׂ .
ַתׂ'מ ַק ֵדשׂ
רׂה ַשבתׂאצְ לוֹ ׂזהׂלִ ְהיוֹ תׂבִׂבְ ִחינ ְ
ֲאבלׂיֵ שׂאדםׂש ִעיק ַ
תׂב ְקדושהׂולְ ש ֵמ ַח ׂאתׂבוֹׂ ֵראׂעוֹ לםׂ
תׂה ַשב ַ
ְשבִ ִיעי'ׂ,לִ ְשמוֹ רׂא ַ
תׂעצְ מוֹ ׂאוֹ ׂאתׂגופוֹ ׂ.
תׂה ַשבתׂ,וְ לֹאׂה ִעיקרׂלְ ש ֵמ ַח ׂא ַ
ִב ְש ִמ ַיר ַ
רׂבכִ יסו ִפיםׂוְ ע ְרגהׂלְ בוֹׂ ֵרא ׂעוֹלםׂ,
אׂה ְת ִפילוֹ תׂשלוֹ ׂיוֹ ֵת ְ
ו ִמ ֵמיל ַ
רׂביוֹ םׂחוֹ לׂ,
רׂמ ֲאש ְ
דׂא ֵח ֵ
ַה ִלימודׂתוֹ רה ׂשלוֹ ַׂב ַשבת ׂזהׂלִ ימו ַ
ׂשמוֹ ׂב ַא ֲהבה'ׂ ,וְ ַעל ׂיְ ֵדי ׂכ ְךׂ
וְ זוֹ כה ׂלַ ֲעשוֹ ת ׂאת ַׂה ַשבת ׂ'לְ ַמ ַען ְ
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לׂהשַׂבתׂ
גׂע ַ
יִ זְ כהׂגַׂםׂלע ִתידׂלבוֹ אׂ,ש ִי ְתנו ׂלוֹ ׂלַ ֲעשוֹ תׂולְ ִה ְת ַע ֵנ ַ
םׂהזהׂׂ .
ְכמוֹ ׂשהואׂעשהׂבעוֹ ל ַ

הׂ .קֹדם ַׂה ִקדוש ׂצ ִר ְיך ׂש ִת ְהיה ַׂמפׂה ַׂעל ַׂה ֻשלְ חן ַׂת ַחתׂ
הׂכ ֻמנחׂ
לׂה ַפתׂ,זֵ כרׂלַ מןׂשהי ְ
הׂע ַ
תׂפרוס ַ
הׂאחׂר ְ
ַה ַפתׂ,ו ַמפ ַ
ְב ֻקפְ סא ׂ— ׂ ַטלׂלְ ַמטה ׂוְ ַטלׂלְ ַמ ְעלה ׂוְ ַהמן ׂבא ְמצַׂעׂ .וְ עוֹ דׂ,
לׂה ַייִ ןׂוְ לֹ ׂאׂ
יןׂע ַ
הׂה ַפתׂאתׂב ְשתהׂ,ש ְמ ַק ְד ִש ַ
ֹאׂת ְרא ַ
ְכ ֵדיׂשל ִ
ירׂה ַפתׂ
יןׂק ִדימהׂ.וְ טוֹ בׂלְ ַה ְש ִא ַ
ל־פיׂש ֵישׂלה ִׂד ְ
ף־ע ִ
עליה ַׂא ַ
הׂעדׂבִׂ ְר ַכתׂ"הַ מוֹ צִ יא"ׂ .
ְמכֻ ס ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂ ׂ
לשמועׂבשורותׂטובות ׂ
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לׂב ְר ַכתׂ
יםׂ,כ ִדיןׂכוֹ סׂש ִ
הׂדב ִר ְ
סׂה ִקדוש ׂצ ִר ְיך ֲׂח ִמש ְ
וׂ.כוֹ ַ
ַהמׂזוֹ ןׂ ׂ:
יקׂרבִ ִ
אׂ.כוֹ סׂהַ ַמ ֲח ִז ְ
יעיתׂאוֹ ׂיוֹ ֵתרׂ ְ(ד ַהיְ נו ְׂ ׂ 81ג ַרםׂ ,שהוא ׂׂ27
ַד ְרהםׂ .וְ יֵ ש ַׂהסוֹ בְ ִרים ׂש ַדי ְׂב ִשעור ׂשל ׂׂ 75מ"לׂ ,וְ ַר ִבים ִׂמיוֹ צְ ֵאיׂ
הׂשעורׂשלׂׂ150
לׂברכ ִ
הׂבכוֹ סׂש ְ
זׂמ ְח ִמ ִיריםׂלְ כַ ְת ִחלהׂש ִי ְהי ַ
ַא ְש ְכנַ ַ
מ"ל ׂ,פניניׂהלכהׂוׂ,ה)ׂ ׂׂ.

םׂה ִקדושׂ.וְ ַעלׂ
םׂמ ַבחוץׂו ִמ ִב ְפנִ יםׂקֹד ַ
בׂ.צ ִר ְיךׂלְ ש ְטפוֹ ְׂב ַמיִ ִ
ףׂאםׂהואׂנ ִקיׂצ ִר ְיךׂלְ ש ְטפוֹׂׂ .
הׂא ִ
יׂה ַקבל ַ
ִפ ַ
רׂרבִ ִיעיתׂ
אׂשעו ְ
ףׂאםׂהיהׂמלֵ ִ
דׂא ִ
גׂ.ש ִי ְהיהׂמלֵ אׂיַ יִ ןׂ(ובְ ִד ֲיעבַ ַ
ַי ִי ןׂ,מוֹ ִעיל)ׂ ׂ.
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלחיותׂללאׂכעס ׂ
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דׂ .ש ִי ְהיה ַׂהכוֹ ס ׂשלֵ םְׂ ,ד ַהיְ נוׂ ׂש ֵאינוֹ ׂשבור ׂאוֹ ׂפגוםׂ
םׂכןׂ
רׂ,ג ֵ
קׂב ִסיסוֹ ׂנִ ְש ַב ַ
ףׂהכוֹ סׂשלֵ םׂוְ ַר ְ
ןׂאםׂגו ַ
ִב ְשפתוֹ ׂ.וְ כֵ ִ
םׂאיןׂלוֹ ַׂא ֵחרׂ,
רׂ,א ֵ
תׂה ְדחקׂדברׂזהׂ ֻמת ִ
יֵ ש ׂלְ ַה ְק ִפידׂ(ובִ ְש ַע ַ
אא"כׂ ׂיֵ ש ׂבה ׂסדק ׂש ַד ְרכוֹ ַׂה ַייִ ן ׂנוֹ זֵ ל ַׂעד ׂש ֵאינה ַׂמ ֲחזִיקהׂ
ְרבִ ִיעיתׂ.פנה"לׂוׂ,ו)ׂ .

הׂממנו ֲׂא ִפלו ְׂמ ַעטׂ—ׂ
הׂה ַייִ ןׂפגוםׂ,ש ִאםׂשת ִ
הׂ.שלֹאׂיִ ְהי ַ
ְפגמוֹ ׂ .וְ ִאם ׂנִ ְפ ַגם ַׂה ַייִ ןׂ ,יכוֹ ל ׂלְ ַתקְׂנוֹ ַׂעל־יְ ֵדי ׂשיוֹ ִסיף ַׂבכוֹׂסׂ
םׂפגו ִמיםׂ .
ַמיִ םׂאוֹ ׂיַ יִ ןׂש ֵאינ ְ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂלזרעׂשלׂקיימא ׂ
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רׂב ְש ֵתיׂידי ׂו ,אוֹ ׂיִ ק ֵחהו ֵׂמ ַה ֻשלְ חןׂ
םׂא ֵח ִ
סׂמאד ַ
לׂהכוֹ ֵ
זׂ.וִ ַיק ֵב ַ
ִב ְש ֵתי ׂידי ׂו אוֹ ׂיִ ק ֵחהו ֵׂמ ַה ֻשלְ חן ׂ ִב ְש ֵתי ׂידי ׂוׂ ,וכְ ש ַמ ְת ִחילׂ
ֹאחזׂ
ׂ(שמאלִ י) ׂי ֵ
ֹאחז ַׂהכוֹ ס ִׂב ִימינוֹ ׂ .וַ ֲא ִפלו ִׂא ֵטר ְ
לְ ב ֵר ְך ׂי ֵ
ִב ִימינוֹׂ ׂ(ויש ׂנוהגים ׂכמ"ב ׂקפגׂ ,כׂשיחזיק ׂבשמאלׂ .פנה"ל ׂוׂׂ.ׂ)9ׂ ,
דׂשמֹאלׂ.
זׂבי ְ
ֹאח ְ
ןׂמידוֹ ׂ,י ֵ
ִאםׂחוֹ ֵששׂש ֵמ ֲח ַמתׂזהׂיִ ש ֵפ ְך ַׂה ַייִ ִ
ןׂה ֻשלְ חןׂט ַפחׂ ׂ(ׂ8-10ס"מׂ)ׂׂאוֹ ׂיוֹ ֵתרׂ ׂ.
סׂמ ַ
וְׂיַ גְ ִב ַיה ַׂהכוֹ ִ
וְ ַא ַחר ׂכ ְׂך יֵש ׂנוֹהֲ גִ ים ׂלִ ְמזֹג ׂ ַמיִ ם ׂלַ ַייִ ןׂ ,וְ יִ ז ֲהרו ׂלִ ְמזֹג ׂשלֹשׂ
ֹאמר ׂ"יוֹ ם ַׂה ִש ִשי" ׂוְ כו'ׂ,
ְפע ִמים ׂוְ לֹא ִׂב ְשפִׂיכה ַׂא ַחתׂ .וְ י ַ
וְ ַא ַחר ׂכ ְך ׂ"בוֹ ֵרא ְׂפ ִרי ַׂהגפׂן" ׂובִ ְר ַכת ַׂה ִקדושׂ .וְ ִקדוש ׂלֵ ילׂ
ל־ה ְמסֻׂ ִבין ׂוְ יִ ְשתה ִׂמיֹשבׂ.
ֹאמר ֵׂמעֹמד ׂ— ׂהוא ׂוְ כ ַ
ַשבת ׂי ַ
יםׂהיוֹ ְשבִ יםׂ
רׂמיֹשבׂ,וְ יֵש ַׂאשְׂ ְכנַ ִז ַ
ֹאמ ִ
לׂש ֲח ִריתׂי ַ
וְ ִקדוש ׂש ַ
ְב ִקדוש ַׂב ַליְ להׂ ׂ.
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלחייםׂטובים
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תׂהשוֹ ְמ ִעיםׂ,וִ יכַ ְונוׂ
ןׂה ְמ ַק ֵדש ׂלְ הוֹ צִ יאׂיְ ֵדיׂחוֹ בהׂא ַ
חׂ.יְ כַ ֵו ַ
ַהשוֹ ְמ ִעיםׂלצֵ אתׂיְ ֵדיׂחוֹ בתםׂ,וְ לֹאׂיַ ֲענו ׂ"ברו ְך ׂהואׂוברו ְךׂ
תׂה'ׂ,כיוןׂש ִדיןׂהַ שוֹ ֵמ ַע ְׂכעוֹ נהׂ ׂ.
ֵ
"ׂא ַחרׂהַ זְכ ַר
ְשמוֹ ַ
ׂ(ד ַהיְ נוׂ
תוֹ ת ִׂמכוֹ ס ׂשל ׂהַׂ ִקדוש ִׂכ ְמלֹא ׂלֻ גְ מיו ְ
טׂ .צ ִר ְיך ׂלִ ְש ׂ
אׂרבוֹ ׂ
הׂמלֹאׂלֻ גְ מיוׂ.הו ֻ
דׂב ִפיוׂוְ יִ ְרא ְ
כֹלׂש ְי ַס ְלקנו ׂלְ צַ דׂאח ְ
של ְׂרבִ ִיעיתׂ ,כְׂ ַא ְרב ִעים ׂו ְשנַ יִ ם ְׂג ַרם ׂלְ אדם ֵׂבינוֹ נִ יׂ.
ולְ כַ ְת ִחלה ׂיִ ְשתה ַׂה ְמ ַק ֵדש ַׂעצְ מוֹ ׂמְׂלֹא ׂלֻ גְ מיוׂ .וְ ִא ם ֵׂאינוֹ ׂ
הׂשעורׂ
דׂמ ַה ְמ ֻס ִביןׂש ִישְׂת ִ
תׂב ַעצְ מוֹ ׂ,יִ ֵתןׂלְ אח ֵ
יכוֹ לׂלִ ְשתוֹ ְ
זהׂ .ובְ ִד ֲיעבַ ד ֲׂא ִפלו ׂלֹא ׂשתה ׂאחד ֵׂמ ַהמְׂ ֻס ִביןׂ ,אלא ׂכל־
ֹבׂרבִ ִיעיתׂיצְ אוׂיְ ֵדיׂחוֹ בהׂ .
ַה ְמ ֻס ִביןׂיַ ַחדׂשתוׂר ְ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ תשלחׂרפואהׂשלימהׂלכלׂחוליׂעמך ׂ
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ל־פי ׂש ַה ְמ ֻס ִבין ׂיוֹ צְ ִאים ׂיְ ֵדי ׂחוֹ בה ִׂא ם ַׂה ְמ ַק ֵדשׂ
ף־ע ִ
יַׂ .א ַ
ןׂה ֻמבְ חרׂש ִי ְט ֲעמוׂכֻ לםׂ
הׂמ ַ
םׂמצְ ו ִ
רׂ,מכל־מקוֹ ִ
הׂכ ִשעו ִ
שת ְ
ׂ,א ְךׂלֹאׂיִ ְט ֲעמוׂקֹדםׂש ִי ְט ַעםׂהַ ְמ ַק ֵד שׂ ׂ.
סׂה ִקדוש ַ
ִמכוֹ ַ
ׂ,א ִפלו ׂ ְקצתׂ,
יםׂעלׂיַ יִ ןׂש ֵריחוֹ ַׂרעׂו ַמ ְס ִר ַיח ֲ
יןׂמ ַק ְד ִש ַ
יאׂ.א ְ
ֵ
ְכגוֹ ן ׂש ֻמנח ִׂבכְ לִ י ׂמאוס אוֹ ׂשה ְח ִמיץׂ ,אוֹ ׂיַ יִ ן ְׂמגֻ לה ׂלַ יְ להׂ
הׂט ֲעמוֹ ׂוְ ֵריחוֹ ׂ ׂ.
תׂ,א ִפלוׂלֹאׂנִ ְש ַתנ ַ
ַא ַח ֲ
וְ ַאף ׂש ַב ְז ַמן ַׂהזה ֵׂאין ׂנְ חשִׂים ְׂמצויִ ים ֵׂבינֵ ינו ׂוְ ֵאין ֲׂחשַׂשׂ
ןׂקדוש ֵׂאיןׂלְ ַק ֵ ׂדש ׂעליוְ ׂ ,דפסולׂלַ ִנסו ְך ַׂעלׂ
ַסכנהׂ— ׂלְ ִענְ יַ ִ
םׂק ֵדש ֲׂעלֵ יהםׂ—ׂיצאׂיְ ֵדיׂחוֹ בהׂ ׂ.
דׂא ִ
הַ ִמז ְֵבחַׂׂ.ובְ ִד ֲיעבַ ִ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תשלחׂפרנסהׂטובהׂלעמךׂישראל ׂ
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ןׂעלׂכל־סוגׂשלׂיַ יִ ןׂ,אלאׂ
תׂהגפ ַ
יבׂ.אֵׂיןׂלְ ַק ֵדשׂולְ ב ֵר ְך ִׂב ְר ַכ ַ
םׂכןׂידו ַעׂש ֵיש ְׂבסוגׂזהׂרֹבׂיַ יִ ןׂ ׂ.
ִא ֵ
םׂכמותׂ
הׂ,א ַ
ןׂעלׂאוֹ תוֹ ׂיַ יִ ןׂשקוֹ נ ִ
לְ ִפיכ ְך ׂיֵ ש ׂלְ ב ֵררׂקֹדםׂלכֵ ַ
הׂע ַ
ןׂמ ֻרב ַ
ַה ַייִ ְ
לׂה ַמיִ םׂ .
ׂ.מצְ והׂלְ ַק ֵדׂשׂ ׂעַׂלׂיַ יִ ןׂאדֹםׂ.וְ נוֹ ֲהגִ יםׂלְ ַק ֵדש ׂ ַעלׂיַיִ ןׂא דֹםׂ,
יג ִ
חׂממנוׂ ׂ.
ןׂמ ֻשב ִ
ֲא ִפלו ַׂהלב ְ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂכלׂעמךׂישראלׂ ׂ
לשמורׂשבתותׂכהלכתן ׂ
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ידֻׂ .מתר ׂלְ ַק ֵדש ַׂעל ׂיַ יִ ן ׂש ַנ ֲעשה ֵׂמ ֲענבִ ים ׂש ִנ ְס ֲחטו ֲׂא ִפלוׂ
ןׂה ֻמבְ חרׂלְ ַק ֵדש ַׂעלׂיַ יִ ןׂ
הׂמ ַ
םׂמצְ ו ִ
בׂשבתׂ.ו ִמכל־ׂמקוֹ ִ
ְבערׂ ַ
רׂאינוֹ ׂתוֹ ֵססׂ .
יוׂא ְרב ִעיםׂיוֹ םִ ,משוםׂש ְכב ֵ
שעבְ רוׂעׂל ַ
יםׂת ֲהלִ ְיך ׂשלׂבִׂשולׂ
יםׂמ ֻפ ְסט ִריםׂ(עוֹ בְ ִר ַ
טוׂ.יַ יִ ןׂו ִמיץׂ ֲענבִ ְ
יׂהגפן"ׂ,
אׂפ ִר ַ
יםׂעלֵ יהׂםׂ"בוֹ ֵר ְ
)ׂ,מב ְרכִׂ ֲ
ְבט ְמ ְפרטורׂהׂ ְגבוֹ הה ְ
ןׂה ִמנְ הגׂ .
םׂב ַשבתוֹ תׂוְ י ִמיםׂטוֹ בִ יםׂ,וְ כֵ ַ
יםׂעלֵ יה ְ
ו ְמ ַק ְד ִש ֲ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתשכיןׂאהבהׂשלוםׂוריעותׂ ׂ
בבתיׂעמךׂישראל ׂ
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יב' ניסן

לׂפתׂ,וְ ַהיְ נוׂ
ילׂשבתׂיְ ב ֵר ְך ַׂע ַׂ
ׂ.במקוֹ םׂש ֵאיןׂיַ יִ ןׂמצויׂ—ׂ ְבלֵ ַ
טזׂ ְ
ֹאמרׂ
"המוֹ צִ יא"ׂ ,וְ י ַ
ׂ"על ׂנְ ִטילַ ת ׂי ַדיִ ם" ׂוְׂ ַ
ש ִיטֹל ׂידיו ׂוִ יב ֵר ְך ַ
ׂ"אשר ִׂק ְדשנו ְׂב ִמצְ ֹׂותיו ׂוְ רצה ׂבנו" ׂוְ כוׂ'ׂׂ,
ִב ְר ַכת ַׂה ִקדוש ֲ
ׂ.אבלׂ
דׂסעודתוֹ ֲ
ןׂה ַפתׂוְ יִ ְס ַע ְ
לׂמ ַ
םׂה ְברכהׂיִ ְבצַ עׂוְ יֹאכַ ִ
ו ְב ִסיו ַ
רׂמ ִדינהׂ(יֵ יןׂהַ ְמ ִדינהַׂ ׂ ׂ,מ ְשקאוֹ תׂהַ ְמ ַש ְכ ִריםׂ
לׂח ַמ ְ
לֹאׂיְקַׂ ֵדש ַׂע ֲ

גוֹןׂשכרׂאוֹׂׂבִׂירהׂוְ כַ יוֹ צֵ אׂבהםׂ .
יםׂכיַ יִ ן)ְׂ ׂ,כ ֵ
ו ְמ ַש ְמ ִח ְ
לׂח ַמר ְׂמ ִדינהׂ,
ת ׂ ֻמתר ׂלְ ַק ֵדש ַׂע ֲ
יזַ ׂ .ב ִקדוש ׂשלׂיוֹ ם ַׂה ַשב ׂ
ֹאמר ׂנֻ ַסח ְׂפסו ֵקי ׂ ַה ִקדוש ׂובִ ְר ַכת ׂ"ש ַהכֹל"ׂ.
וְ ַהיְ נו ׂשי ַ
לׂה ַפתׂ.
הׂמ ְל ַק ֵדש ַׂע ַ
רׂמ ִדינ ִ
וְ ַא ְד ַרב הׂ,ע ִדיףׂלְ ַק ֵדש ַׂעלׂחֲׂ ַמ ְ
יׂביוֹ םׂ
תׂ,איןׂשוםׂה ֵכרׂלַ ִקדושׂ,ש ֲה ֵר ַ
לׂה ַפ ֵ
ש ִאםׂיְ ַק ֵדׂש ַׂע ַ
תׂקדוש ְׂכמוֹ ַׂב ַליְ להׂ .
יןׂב ְר ַכ ִ
ֵא ִ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תטהרׂלבנוׂלעובדךׂבאמת
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יג' ניסן

יחַ ׂ.ב ִקדושׂשלׂיוֹ םׂ,לְ כַ ְת ִחלהׂ ֵאיןׂלְ ַק ֵד ש ַׂעלׂקפהׂוְ ֵתהׂאוֹ ׂ
רׂמ ִדינהׂ.וְ ַרקׂ
ינםׂשכַ ְ
ֵ
רׂמ ְשקאוֹ תׂש ֵא
ׂשא ַ
ִמיץ־הֲ ד ִריםׂאוֹ ְ
ׂשכר ִׂכ ְמלֹא ׂלֻ גְ מיו ׂאוֹ ׂש ֵאינוֹׂׂ
ְבמקוֹ ם ׂשלֹא ׂיכוֹ ל ׂלִ ְשתוֹ ת ֵ
מצוי ׂאצְ לוֹ ׂ ,יוֹ ִעילו ׂלוֹ ִׂב ְש ַעת ַׂה ְדחק ִׂב ְמקוֹ ם ִׂקדוש ׂשלׂ
שַׂ ֲח ִריתׂ .
יטִׂ .ב ְר ַכת ַׂהגפן ׂש ְמב ֵר ְך ַׂב ִקדוש ׂפוֹ טרת ׂיַ יִ ן ׂש ְבתוֹ ְךׂ
ַה ְסעודהׂ .וְ ֵאינוֹ ׂטעון ְׂברכה ׂלְ ַא ֲחריוֵׂ ,כיון ׂש ִב ְר ַכת ַׂהמזוֹ ןׂ
פוֹ ַט ְרתוֹׂׂ .
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂירווׂעםׂישראלׂ ׂ
נחתׂשלׂקדושהׂמילדיהםׂ ׂ
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יד' ניסן

כֵׂ .אין ִׂקדוש ׂאלא ִׂב ְמקוֹ ם ְׂסעודהׂ ,שנ ֱא ַמר ׂ(ישעיה ׂנחׂ ,יג)ׂׂ:
"וְ קראתׂלַ ַשבתׂעֹנג"ׂ,ו ֵפ ְרשוׂ ֲחכ ֵמינוׂזִכְ רוֹ נםׂלִ ְברכ ׂהׂׂ,ש ְק ִר ַיאתׂ
יׂה ְסעודהׂ ׂ.
גׂ,שזוֹ ִה ַ
הׂב ְמקוֹ םׂעֹנ ׂ
ׂ,ת ְהי ִ
ׂה ִקדוש ִ
תׂ,ד ַהיְ נו ַׂ
ַה ַשב ְ
לְ ִפיכ ְךִ ׂ ,אם ִׂק ֵדש ַׂעל ַׂה ַייִ ן ׂוְ לֹא ׂס ַעדׂ ,לֹא ׂיצא ׂיְ ֵדי ׂחוֹ ַבתׂ
ִקדושׂ .ו ְסעודה ׂלְ ִענְ ין ׂזה ׂמוֹ ִעילה ְׂבכַ ַזיִ ת ׂלחם ׂאוֹ ַׂכ ַזיִ תׂ
לׂב ִקדושׂ
יתׂ,אב ְ
לׂה ִקדוש ׂ ְב ַש ֲח ִר ֲ
עוגהׂאוֹׂ ׂ ְרבִ ִיעיתׂיַ יִ ןׂ(ש ַ
שׂל ַׂה ַליְ לה ׂיֵ ש ׂלְ הַ ְח ִמיר ׂלִ ְשתוֹׂת ְׂרבִ ִיעית ׂיַ יִ ן ִׂמ ְלבַ ד ׂכוֹ סׂ
לׂפרוֹ תׂוְ כֵ ןׂ
ןׂ.אב ֵ
תׂמינֵ יׂדג ֲ
לׂח ֵמש ִ
ןׂתבְ ִשילׂש ֲ
ַה ִקדוש)ׂ,וְ כֵ ַ
אֹרז ׂלֹא ׂנ ְחשבִ ים ׂלִ ְסעודהׂ ,ש ֵאינם ֵׂמ ֲח ֵמשת ִׂמינֵ י ׂדגןׂ,
ׂש ֲח ִריתׂ ,יֵ ש ׂאוֹ ְמ ִרים ׂש ִאם ַׂחלש ׂלִ בוֹ ְׂקצת ׂוְ ֵאין ׂלוֹ ׂ ַי ִין ׂאוֹ ׂ
(ׂבִׂ ְסעו ַדת ַ
יםׂאלוֹׂ)ׂׂ ׂ.
לׂב ַמ ֲאכלִ ֵ
ְמזוֹ נוֹ תׂ,יכוֹ לׂלְ ה ֵק ְ

יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂלאכולׂמןׂהזבחיםׂוהפסחיםׂבמקדש
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טו' ניסן

םׂשבתׂלְׂבֵ יתׂחתןׂוְ כַ יוֹ צֵ אׂ
תׂביוֹ ַ
ׂ,הנוֹ ֲהגִ יםׂללכ ְ
כאׂ.לְ ִפיכ ְך ַ
בזהׂ ,וְ שוֹ ְמ ִעים ִׂקדוׂש ׂוְ טוֹ ֲע ִמים ַׂכ ַזיִ ת ְׂמזוֹ נוֹ תׂ ,יצְ או ׂיְ ֵדיׂ
תׂקדושׂ,וְ ֵאינםׂצְ ִריכִ יםׂלְ ַק ֵדש ְׂבבֵ יתםׂ ׂ.
חוֹ בַ ִ
תׂשבתׂ
תׂסעו ַד ַ
יםׂא ַחר ׂכ ְך ׂלְ ַק ֵיםׂמִׂצְ וַ ְ
ו ִמכל־מקוֹ םׂ,צְ ִריכִ ַ
יׂב ַפתׂ .
כראו ְ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימוד ׂ
ׂנזכהׂלחירותׂאמיתית ׂ
ׂ
ׂ
יז' ניסן

הׂד ְעתוֹ )ׂ
ׂ(שנ ַ
לׂמנתׂל ֱאכֹלׂשםׂ,וְ נִ ְמלַ ְך ִ
ׂ.ק ֵדש ְׂב ִפנהׂזוֹ ַׂע ְ
כב ִ
ל ֱאכֹל ְׂב ִפנה ַׂאחרתֲׂ ,א ִפלוׂ ׂהוא ׂחדר ׂגדוֹ ל ׂ— ׂ ֵאין ׂצ ִר ְיךׂ
לַ ֲחזֹר ׂולְ ַק ֵדש ַׂב ִפנה ׂה ַאחרתׂ ,הוֹ ִאילׂוְ נִ ְמצא ׂ ְבאוֹ תוֹ ׂחדרׂ.
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םׂא ֵחרׂש ֵאינוֹ ְׂבאוֹ תוֹ ׂחדרׂ— ׂ ִאםׂ
ֹלׂבמקוֹ ַ
וְ ִאםׂנִ ְמלַ ְך ׂל ֱאכ ְ
דׂאיןׂצ ִר ְיך ׂלַ ֲחזֹרׂולְ ַק ֵ ׂדשׂ
ׂ,ב ִד ֲיעבַ ֵ
םׂה ִקדוש ְ
תׂמקוֹ ַ
רוֹ אה ׂא ְ
ֲא ִפלו ִׂמ ַביִ ת ׂלְ חצֵ רׂ .וְ ִאם ֵׂאינוֹ ׂרוֹ אה ׂאת ְׂמקוֹ ם ַׂה ִקדושׂ,
חוֹ זֵ ר ׂו ְמ ַק ֵדשׂ .ולְ כַ ְת ִחלה ׂלֹא ׂיְ ַשנה ִׂמ ְמקוֹ ם ַׂה ִקדוש ַׂאףׂ
הׂבאוֹ תוֹ ַׂהחדרׂ .
ִמ ִפנהׂלְ ִפנ ְ
כגׂ .לְ כַ ְת ִחלה ׂלֹא ׂיְ ַשנה ְׂמקוֹ מוֹ ֵׂמחדר ׂלְ חדר ׂ ֲא ִפלו ׂאִׂםׂ
דׂ,א ִפלו ִׂמ ַביִ תׂ
לׂב ִד ֲיעבַ ֲ
ׂ.אב ְ
הׂב ַד ְעתוֹ ׂלְ כ ְך ֲ
תׂה ִקדוש ׂהי ְ
ְב ֵע ַ
לְ בַ יִ ת ׂאוֹׂ ִׂמ ַביִ ת ׂלְ חצֵ ר ֵׂאין ׂצ ִר ְיך ׂלַ ֲחזֹר ׂולְ ַק ֵדשִׂ ,אם ׂהיהׂ
ֹדׂבמקוֹ םׂה ַא ֵחרׂ ׂ.
ְב ַד ְעתוֹ ׂלְ כ ְך ִׂמ ְת ִחלהׂלִׂ ְס ע ַ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂלגאולהׂהׂ שלימהׂבמהרהׂ ׂ
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יח' ניסן

כדׂ .צ ִר ְיך ׂל ֱאכֹל ִׂב ְמקוֹ ם ַׂה ִקדוש ִׂמידׂ ,וְ לֹא ׂיִ ְשהה ֵׂביןׂ
הַׂ ִקדוש ׂלַ ְסעודהׂ .ובְ ִד ֲיעבַ דֲׂ ,א ִפלוׂ ׂשהה ׂ ְז ַמן ְׂמ ֻרבהֵׂ ,איןׂ
תׂה ִקדושׂ
אׂכשהיהׂבְ ַד ְעתוֹ ִׂב ְש ַע ַ
צ ִר ְיךׂלַ ֲחזֹרׂולְ ַק ֵדשׂ.וְ ַדוְ ק ְ
לׂאםׂלֹאׂהיהׂבְ ַד ְעתוֹ ׂל ֱאכֹלׂ
הׂ.אב ִ
ֹלׂמידׂוְ נ ֱאנַ סׂוְ שה ֲ
ל ֱאכ ִ
לׂ,ד ַהיְ נוׂ
רׂעכו ְ ׂ
יׂשעו ִ
הׂכ ֵד ִ
ִמידׂ,אלאׂלְ ַא ַחרׂ ְז ַמןׂ— ׂ ִאםׂשה ְ
םׂדקוֹ תׂ,צ ִר ְיך ׂלַ ֲחזֹרׂולְ ַק ֵדשׂ.וְ ִאםׂלֹאׂשההׂ
ִשבְ ִעיםׂו ְש ַתיִ ַ
לׂ,איןׂצ ִר ְיךׂלַ ֲחזֹרׂולְ ַק ֵדשׂ .
רׂעכו ֵ
יׂשעו ִ
ְכ ֵד ִ
יןׂב ֵמזִ יד ׂ— ׂיֵש ׂלוֹ ׂ
יןׂבשוֹ גֵ גׂו ֵב ְ
הׂ,ב ְ
ֹאׂק ֵדש ַׂב ַליְ ל ֵ
ׂ.אםׂל ִ
כה ִ
ל־היוֹׂםׂ ,ו ְמב ֵר ְך ִׂב ְר ַכת ַׂהגפן ׂו ִב ְר ַכתׂ
ַת ְשלו ִמין ׂלְ מחר ׂכ ַ
ַה ִקדוש ְׂכמוֹ ַׂב ַליְ להׂ,אלאׂש ֵאינוֹ ׂאוֹ ֵמרׂ"וַ יְ כֻ לו"ׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ נזכהׂלמצותׂ'ושמחתׂבחגך'ׂבאמתׂ ׂ
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ְבצִ יעת הפת
יט' ניסן

כוַׂ .א ַחר ׂשקִׂ ֵד ש ַׂעל ַׂהכׂוֹ סׂ ,נוֹ ֵטל ׂידיו ׂ ִבבְ רכה ׂו ְמב ֵר ְךׂ
ׂשנֵ י ׂכִ כרוֹ ת ְׂבכל־
"המוֹ צִ יא"ׂ .צ ִר ְיך ׂלִ בְ צ ַֹע ְׂב ַשבת ַׂעל ְ
ַ
םׂה ִש ִשיׂ
יׂביוֹ ַ
ְסעודהׂ,זֵ כרׂלַ מןׂ,שנ ֱא ַמרׂ(שמותׂטזׂ,כב)"ׂ :וַ יְ ִה ַ
ה"ׂמלשוֹ ןׂ:שֵׂנִ יׂ,כפול)ׂ ׂ.
ל ְקטוׂלח ִ
("מ ְשנ ִ
םׂמ ְשנה"ׂ ִ
תׂ"המוֹ צִ יא"ׂ
רׂב ְר ַכ ַ
לׂגבׂזהׂ,וְ ַא ַח ִ
הׂע ַ
זׂש ֵניׂ ַה ִככרוֹ תׂז ַ
ֹאח ְ
וְ י ַ
יֵ ש ׂנוֹ ֲהגִ ים ׂלִ בְ צ ַֹע ִׂמן ַׂה ִככר ַׂה ַת ְחתוֹ ןׂ .וכְ ֵדי ׂשלֹא ׂיִ ְהיהׂ
ִיח ׂהַ ִככרׂ
ְכעוֹ בֵ ר ַׂעל ׂהַ ִמצְ וֹׂת ׂ(שהעלְ יוֹ ן ׂיוֹ ֵתר ׂקרוֹ ב ֵׂאליו)ׂ ,יַנ ַ
בׂא ׂליוׂיוֹ ֵתרׂמִׂןׂהעלְ יוֹ ןׂ.וְ יֵשׂנוֹהֲ גִ יםׂלִ בְ צ ַֹע ִׂמןׂ
הַׂ ַת ְחתוֹ ןׂקרוֹ ֵ
הׂכ ִמנְהגוֹ ׂׂ .
דׂיַעש ְ
הַ ִככרׂהעלְ יוֹ ןׂ,וְ כל־אח ֲ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נעשהׂנחתׂרוחׂלפניךׂתמידׂ
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כ' ניסן

ׂשלֵׂ ִמיםׂלְ גַ ְמ ֵריׂ
כזׂ.לְ כַ ְת ִחלה ׂיֵ ש ׂלְ ַה ְק ִפידׂש ַה ְלח ִמיםׂיִ ְהיו ְ
הׂבלחםׂאלאׂ
יתׂה ְדבוק ַ
ירׂהתוִ ַ
ִב ְש ַעתׂהַ ְברכהׂ,וְ לכֵ ןׂלֹׂאׂי ִס ַ
רׂבצִ יעתוֹ ׂ .
ַרקׂלְ ַא ַח ְ
כחׂ .לחם ׂחתו ְך ׂ— ׂ ִאם ְׂכשאוֹ ֵחז ַׂה ְפרוסה ׂעוֹ לה ַׂה ִככרׂ
ִעמהׂ ,נ ְחשב ׂשלֵ ם ׂ לְ ִענְיַ ן ׂ"לחם ִׂמ ְשנה"ׂ .וְ ִאם ֵׂא ין ַׂה ִככׂרׂ
ׂיְדיׂחוֹ ַבתׂ
הׂעמוֹ ׂ,נ ְחשבׂלְ לחםׂפרוסׂ,וְׂ ֵאיןׂיוֹ צְ ִאיםׂבוֹ ֵ
עוֹ ל ִ
םׂמ ְשנ ה"ׂ .
"לח ִ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תצ ליחנוׂברוחניותׂובגשמיותׂ ׂ
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כא' ניסן

ר ִבי ֲחנִ ינא ֶבן דוֹ סאׂוְׂהחל ֹות ֶשל שבת
יׂהיוׂ
יׂחנִינאׂב ןׂדוֹ סאׂהיהׂע ִניׂמְׂאוֹ דׂ.כל-כׂ ְךׂענִ יׂהיהׂש ְבק ִֹש ֱ
ַר ִב ֲ
ןׂב ִריאותםׂוְ ַהצְ לחתםׂ
הׂמ ְת ַפ ֵללׂלְ ַמ ַע ְ
לוֹ ַׂחלוֹ תׂלְ ַשבתׂ.הואׂהי ִ
של ֲׂא ֵח ִריםַׂ ,א ְך ׂלְ ַמ ַען ַׂעצְ מוֹ ׂלֹא ִׂה ְת ַפ ֵלל ׂוְ לֹא ִׂב ֵקש ׂדברׂ.
תׂב ַתנו ִריםׂ,
תׂ,כש ְבכלׂהַ ְשכונהׂהיו ׂהַׂנ ִש ים ׂאוֹ פוֹׂ ַ
אתׂשב ְ
ַ
לִ ְק ַר
דׂריקׂוְ ַקרׂ.לֹאׂהיהׂבוֹ ְׂכלוםׂ.
יׂחנִ ינאׂוְ ִא ְשתוֹ ׂע ַמ ֵ
לׂר ִב ֲ
ַתנורםׂש ַ
קׂתנורוֹ ׂ
תׂה ַמ ֲאפהׂ,וְ ַר ַ
לׂהב ִתיםׂעלוׂעשןׂוְ נִ יחוֹ חוֹ ַ
שוםׂדברִ ׂ.מכ ַ
אׂריקׂ ׂ.
לׂח ִנינ ֵ
ש ֲ
בׂ,הצִ יקוׂ
רׂמש ֵהצִ יקׂלהׂ ׂהרע ֵ
הׂא ְשתוֹ ׂשלׂחֲׂנִ ינאׂ.יוֹ ֵת ִ
ִה ְת ַב ְיש ִ
יוׂאיןׂמהׂ
םׂמ ְת ַפ ֵללׂ,וְ לִ ילד ֵ
לׂהיוֹ ִ
"חנִינאׂכ ַ
יׂה ְשכֵ נִ יםֲ ׂ :
לה ִׂדבו ֵר ַ
ל ֱאכֹל"ׂ ".אולַ י ִׂא ְשתוֹ ׂפשוט ׂלֹא ׂיוֹ ַד ַעת ׂל ֱאפוֹ תִ ׂ "...דבו ִריםׂ
לׂחנִ ינא?ׂ ְב יוֹםׂ
כ ֵאלהַ ׂ,מ ֲעלִ יבִ יםׂ,פוֹ גְ ִעיםׂ.מהׂעשְׂתהׂאִׂ ְשתוֹ ׂש ֲ
ישי ׂאחד ִׂה ִניחה ְׂבתוֹ ְך ַׂה ַתנור ׂה ֵריק ְׂגזִ יר ֵׂעץַׂ .עד ְׂמ ֵהרהׂ
ִש ִ
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א ֲחזה ֵׂאש ַׂה ַתנור ׂב ֵעץ ׂוְ עשן ִׂהת ֵמר ִׂמן ׂה ֲא ֻרבהְׂ .בדר ְך ׂזוֹ ׂ
ִב ְקשה ׂה ִאשה ׂלְ הַ פְ סִׂיק ׂאת ִׂדבו ֵרי ַׂה ְשכֵ נִיםֻ ׂ :כלם ַׂב ְשכונהׂ
יׂאיןׂעשןׂ
לׂמשהו ׂ–ׂהֲ ֵר ֵ
אׂמ ְת ַב ֵש ַ
לׂחנִ ינ ִ
םׂב ַתנורׂש ֲ
יַ ְח ְשבוׂ ׂש ַג ַ
תׂ...רקׂש ַי ְפ ִסיקוׂ
יםׂמשהו ׂלְ ַשב ַ
יןׂאש ְׂבלִ יׂשאוֹ ִפ ַ
יׂאשׂ,וְ ֵא ֵ
ְבלִ ֵ
לְ ַה ֲעלִ יבׂאוֹ תםׂולְ זַ לְ זֵלׂב הםׂ .
הׂהיאׂ
ַא ַחתׂהַ ְשכֵ נוֹ תׂשמׂהׂלֵ בׂלעשןׂוְ א ְמרה ׂ ִמידׂלְ בַ ֲעלה"ׂ:מ ִ
יׂט ְפשה?ׂש ֲא ִניׂל ֹאׂיוֹ ַד ַעתׂ
תׂחנִ ינא?ׂש ֲאנִ ִ
חוֹ שבתׂלְ ַעצְ מה ְׂ,גבר ֲ
הׂהיאׂחוֹ שבתׂלְ ַעצְ מהׂ,ש ֲאנִיׂלֹאׂ
םׂב ַתנור?ׂמ ִ
םׂכלו ַ
ש ֵאיןׂלה ְ
"א ִניׂ
ַמבְ ִחינׂה ֵׂב ין ׂעשן ׂשל ִׂד בְ ֵרי ׂמַׂ ֲאפה ׂלְ בֵ ין ְׂסתם ׂעשן?" ׂ ֲ
לׂמ ְש ַפ ַחתׂבןׂדוֹ ס ׂא"ׂ.כ ְךׂ
לׂאצ ִ
קׂמ ְת ַב ֵש ֵ
הׂב ִדיו ִ
ַחיבתׂלִ ְראוֹ תׂמ ְ
לׂגברתׂבןׂדוֹ סאׂ .
לׂדלְ תהׂש ְ
הׂמ ֵהרׂלְ ַה ִקיש ַׂע ַ
א ְמרהׂוְ נִ ְגש ַ
ֹאׂידעהׂ
ש ְמעה ׂ ִא ְשתוֹׂ ׂשל ׂ ֲחנִינאׂאתׂהַ ְדפִ יקוֹת ַׂעלׂהַׂדלת ׂוְ ל ְ
מה ַׂת ֲעשׂהַׂ .רק ׂזה ׂעוֹ ד ׂהיה ׂח ֵסר ׂלהׂ :לְ ַהכְ נִ יס ַׂה ַביְ תה ׂאתׂ
ַה ְשכֵ נהׂשתצִ יץׂלְ תוֹ ְך ַׂה ַתנורׂה ֵריקׂו ְמלֵ אׂהעשןׂ,וְ תרוץׂלְ ַס ֵפרׂ
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לְ כל ַׂחבְ רוֹ תיהַׂ .מ ְס ִפיק ׂבושוֹ ת ׂיֵ ש ׂלׂה ֵׂמ ַה ְשכֵ נִיםׂ .ע ְשתהׂ
ַעצְׂמה ׂה ִאשה ְׂכלֹא ׂשוֹ ַמ ַע ׂת ׂאת ַׂה ְד ִפיקוֹ ת ַׂבדלתׂ ,ו ִמ ֲהרהׂ
תׂה ַגגׂ .
לַ ֲעלִ ַי ַ
םׂהםׂ
םׂא ֵ
תׂג ִ
לׂשכֵ נִ יםׂלֹאׂבוֹ ֲח ִריםׂ.יֵ ש ְׂכ ֵאלהׂש ִנכְ נ ִסיםׂלַ ַביִ ַ
ֲאב ְ
הׂב מ ְר ַכזׂהַ ִמ ְטב חׂ
תׂהדלתׂ,נעׂ ְמד ְ
יםׂ.היאׂפ ְתחהׂא ַ
םׂמזְ מנִ ִ
ֵאינ ֻ
אׂ,ה ַמ ֲאפהׂשל ְךׂנִ ְשרף!ׂ
תׂחנִ ינאְ ׂ,גברתׂ ֲחנִ ינ ַ
ה"ׂ:גבר ֲ
הַׂ ַדלׂוְ ק ְרא ְ
ַה ַחלוֹ ת ׂשל ְך ׂנ ְחרכוֹ ת! ַׂה ִפתוֹ ת ׂשל ְך ׂעוֹ לוֹ ת ׂב ֵאש! ׂ" ׂ ְת ִחלהׂ
לׂב אוֹ תוֹ ׂהרגַ עׂנַ ֲעשהׂנֵסׂוְ ַה ַתנורׂ
גׂ,אב ְ
הׂבלַ ַע ֲ
א ְמרהׂזֹאתׂהַ ְשכֵ נ ְ
ׂשבת ׂיפוֹ ת ׂותְׂפוחוֹ ת ׂש ֵה ִפיצו ֵׂר ַיח ׂנִ ְפלאׂ .נֵס!ׂ
נ ְִמלׂא ְׂב ַחלוֹ ת ַ
ׂ"מ ֲה ִרי ְׂגברת ֲׂחנִ ינאׂ ,הבִ ִיאי ִׂמ ְרדה!ׂ
ַעכְ שו ׂק ְראה ִׂב ְד ִחיפותַ :
תׂה ַחלוֹ ת!" ׂ
ףׂגדוֹ להׂלְ הוֹ צִ יאׂא ַ
הבִ ִיאיׂכ ְ
םׂהיאׂ
גׂ.ג ִ
תׂה ַג ַ
תׂה ְצעקוֹ תׂוְ ֵהצִ יצהׂמֵׂ ֲעלִ ַי ַ
תׂחנִ ינאׂש ְמעׂהׂא ַ
ְגבר ֲ
ר ֲאתׂה ִׂכי ַׂה ַתנור ׂה ֵריק ׂשלה ׂנִ ְמלא ׂ ַחלוֹ ת ׂובצֵ ק ׂתוֹ ֵפ ַח ׂו ִמידׂ
תׂה ַגגׂ,ו ִמ ְרדהׂ
תׂמ ֲעלִ ַי ַ
הׂמ ַחיכ ֵ
סׂ.היאׂי ְרד ְ
הׂכיׂנַ ֲעשהׂלהׂנֵ ִ
ֵהבִ ינ ִ
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גדוֹ ל ְׂבידיה"ׂ .י ִֹפי ׂשׂבאתְׂ .ב ִדיוק ׂעלִ ִיתי ׂלְ הׂבִ יא ׂאת ׂהַ ִמ ְרד הׂ
תׂ.ה ַפ ַעםׂא ִפ ִיתיׂיוֹ ֵתרׂ
תׂה ַחלוֹ תׂשא ִפ ִיתיׂלְ ַשב ַ
ְכ ֵדיׂלְ הוֹׂצִ יאׂא ַ
ׂש ַתיִ ם?ׂלַ ַחלוֹ תׂש ִליׂיֵ שׂ
הׂא ַחתׂאוֹ ְ
יׂת ְק ִחיׂל ְך ַׂחל ַ
ִמת ִמידׂ,אולַ ִ
םׂש ֵמ ִימי"! ׂ
ַט ַע ְ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תטהרׂליבנוׂלעבדךׂבאמתׂ ׂ
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כב' ניסן

כטִׂ .כ ַכר ׂלחם ׂקפוא ׂא ְפשר ׂלְ צ ְרפוֹ ׂלְ כִ כר ַׂא ֵחר ׂלְ "לחםׂ
ִמ ְשנה"ׂ .וְ ִא ם ׂאפְ שר ְׂבנ ֵקל ׂלִ ְשאֹל ׂלחם ׂהראוי ׂלַ ֲאכִ ילהׂ
ירׂה ִככרׂ
ל־פיׂש ַא ַחרׂכ ְך ַׂמ ֲחזִ ַ
ף־ע ִ
רׂ,א ַ
ִמ ְשכֵ נוֹ ׂ— ׂע ִדיףׂיוֹ ֵת ַ
לִ ְשכֵ נוֹ ׂ .
יםׂבידוֹ ׂ.
יׂה ְלח ִמ ְ
לׂ.קֹדםׂש ְיב ֵר ְך ׂ"הַׂמוֹ צִ יא"ׂיִ ְתפֹסׂאתׂשְׂנֵ ַ
ׂש ֵתי ׂידיו ַׂעל ַׂה ְלח ִמים ִׂב ְש ַעת ַׂה ְברכהׂ ,שׂ ֵיש ׂבהןׂ
וְ יִ ֵתן ְ
תׂב ַפתׂ .
תׂה ְתלויוֹ ַ
רׂמצְ וֹ ַ
תׂכנג דׂעש ִ
עשרׂאצְ ב עוֹ ְ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
יחזרוׂכלׂעםׂישראלׂבתשובה ׂ
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כג' ניסן

לאִׂ .מצְ וה ׂלִ בְ צ ַֹע ְׂפרוסה ׂגְ דוֹ לה ׂש ַת ְס ִפיק ׂלוֹ ׂלְ כל־
ַה ְסעודהׂ .וְ ַאף ׂש ִבימוֹ ת ַׂהחֹל ֵׂאין ׂלִ בְ צ ַֹע ְׂפרוסה ׂגְ דוֹ להׂ
תׂמתרׂ,ש ַמ ְראהׂש ֲחבִ יבהׂ
הׂכ ַר ַעבְ תןׂ— ׂ ְב ַשב ֻ
ִמ ְפנֵ יׂש ִנ ְרא ְ
עליוׂהַ ִמצְ והׂ .
ׂ"המוֹ צִ יא" ׂאתׂ
יך ׂלְ כַ ֵון ׂוְ לִ ְפטֹר ְׂבבִ ְר ַכת ַ
לבַׂ .הבוֹ צֵ ַע ׂצ ִר ְׂ
הׂמ ַהבוֹ צֵ ַעׂ,
ַהשוֹ ְמ ִעיםׂ,וְ כֵ ןׂיְ כַ ְונו ַׂהשוֹ ְמ ִעיםׂלצֵ אתׂיְ ֵדיׂחוֹ ב ֵ
רׂהזְ כ ַרתׂה'ׂ .
"ׂא ַח ַ
ׂשמוֹ ַ
וְ לֹאׂיַ ֲענוׂ"ברו ְךׂהואׂוברו ְך ְ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תצליחׂאתׂלומדיׂהתורהׂבכלׂמעשיהםׂ ׂ
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כד' ניסן

לגׂ .קֹדם ׂש ִי ְט ַעם ִׂמן ַׂה ַפתׂ ,יִ ְטבֹל ַׂה ַפת ְׂבמלַ חׂ ,וְ ַא ַחר ׂכ ְךׂ
יםׂה ְמ ֻס ִביןׂלִ ְט עֹםׂ
יןׂרש ִא ַ
רׂה ְמ ֻס ִביןׂ.וְ ֵא ַ
יַ ְמ ִש ְיךׂלִ בְ צ ַֹעׂלִ ְשא ַ
םׂכןׂיֵ שׂלִ ְפנֵ יׂכל־אחדׂ
אׂא ֵ
םׂהבוֹ צֵ ַעׂ,אל ִ
םׂעדׂש ִי ְט ַע ַ
ֵמ ַהלח ַ
וְ אחד ׂ"לׂחם ִׂמ ְשנה"ַׂ ,אף ׂשהוא ְׂמב ֵר ְך ִׂב ְשבִ יל ֻׂכלםׂ,
םׂה ְמב ֵר ְךׂ .
יְ כוֹ לִ יםׂלִ ְטעֹםׂקֹד ַ
תֵׂ ,כיוןׂ
לדְׂ .סעודה ִׂראשוֹ נה ׂו ְשנִ יה ֵׂאין ׂלַ ֲעשוֹ תה ְׂבלֹא ַׂפ ׂ
דׂה ַשבתׂ .
רׂכבוֹ ַ
ןׂע ַק ְ
ש ֵה ִ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂלקייםׂאתׂרצוןׂה'ׂכרצונוׂ ׂ
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כה' ניסן

םׂכןׂלִ ְבצ ַֹעׂ
תׂה ַשבתׂ,וְ יִ ז ֲהרו ַׂג ֵ
תׂב ְשלֹש ְׂסעודוֹ ַ
יםׂחיבוֹ ִ
להׂ.נ ִש ַ
לׂהמןׂ ׂ.
ףׂהןׂהיו ְׂבאוֹ תוֹ ׂ ַה ֵנסׂש ַ
םׂמ ְשנה"ׂ,ש ַא ֵ
ַעלׂ"לח ִ
ׂשבת ַׂפת ְׂכ ִשעורׂ
ל־סעודה ִׂמ ְסעודוֹ ת ַ
לוׂ .יֵ ש ׂל ֱאכֹל ְׂבכ ְ
יםׂג ַרםׂוְ עוֹ דׂ ׂ.
ֹאׂקלִׂפתה ְׂ,ד ַהיְ נו ַׂכ ֲח ִמ ִש ְ
הׂב ל ְ
ֵביצ ְ
וְ טוֹ ב ׂשיֹאכַ ל ְׂכ ִשעור ֵׂביצה ִׂב ְקלִ פתהְׂ ,ד ַהיְ נו ַׂכ ֲח ִמ ִשיםׂ
וְ ַא ְרבעה ְׂג ַרםְׂ ,כ ֵדי ׂש ֵתח ֵשב ׂלוֹ ַׂה ְסעודה ׂלַׂ ֲאכִ ילַ ת ׂקבַ עׂ
לְ כל־הַ ֵדעוֹ תׂ .
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תשמורׂותגןׂעלׂכלׂחייליׂעמךׂישראלׂ ׂ
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כו' ניסן

ׂשירוֹ ת ׂוְ ִת ְשבחוֹ ת ׂלַ הַ ֵשםׂ
לז ִׂ .מ ְנהג ׂנכוֹ ן ׂוְ יפה ׂלְ שוֹ ֵרר ִ
יִ ְתב ַר ְך ִׂב ְסעודוֹ ת ַׂה ַשבתׂ .וְ טוֹ ב ׂלוֹ ַמר ִׂדבְ ֵרי ׂתוֹ רה ׂלִ ְבנֵ יׂ
תׂהשבו ַעׂומוסרׂ .
בֵ יתוֹ ְׂב ִענְ יְ נֵ יׂפר ַש ַ
ׂ

"עֹלת שב ת ְב שב ת ֹו על עֹלת הת ִמיד וְ נִ ְסכה",
(ׂ תפילתׂמוסףׂלשבת).

יםׂב ְת ִפלהׂ
תׂהנ ֱאמ ִר ַ
לׂהק ְרבנוֹ ַ
יןׂה ְפסו ִקיםׂש ַ
לׂב ַ
ַמדו ַעׂיֵ שׂהבְ ֵד ֵ
ׂשבתׂ,
של ׂרֹאש ׂחֹדש ׂוְ ַהי ִמים ׂטוֹ בִ ים ׂלְ בֵ ין ַׂהק ְרבנוֹ ת ׂשל ַ
םׂשבתׂ
ְברֹאש ׂחֹדש ׂוְ י ִמיםׂטוֹ בִ ים ׂכׂתוב"ׂ:וְ ש ִעיר לְ כ ֵפר" ׂובְ יוֹ ַ
"רׂמ ֵנַחםׂ
נהׂעלׂכ ְך ַׂׂר ֵבנו ִׂחזְ ִקיהׂב ְ
לֹאׂכתובׂ"וְ ש ִעיר לְ כ ֵפר"?ׂעוֹ ַ
ׂ'חיזְ קונִ י' ַׂעל ַׂהתוֹ רהׂ ,ש ִב ְש ַאר ַׂהמוֹ ֲע ִדים ׂע"יׂ
זַ "ל ְׂב ִס ְפרוֹ ִ
ַה ְק ִריאה ׂשל ַׂה ְפסו ִקים ׂנ ְח ַשב ְׂכ ִאלו ׂהִׂ ְק ִריבו ׂאוֹ תם ׂוְ יֵ ש ְׂבזׂהׂ
לׂשבתׂלֹאׂכתובׂבוֹ ׂלֹאׂחטאתׂ
םׂבק ְרבןׂמוסףׂש ַ
ַכפרהׂ,וְ אול ְ
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וְ לֹא ַׂכפרהִׂ ,מ ֵכיון ׂש ֵאין ׂק ְר ְבנוֹ תיו ׂב ִאים ׂלְ כַ ֵפר ׂוְ ַה ִסבה ִׂהיאׂ,
תׂעצְ מה ְׂמכַ פרתׂׂ .
לְ ִפיׂש ַשב ַ

ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נדוןׂכלׂיהודיׂלכףׂזכותׂ ׂ
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ִדין ְ"רצֵ ה וְ ה ֲחלִ יצֵ נו" ְבבִ ְרכת המזוֹ ן
כז' ניסן

רׂבבִ ְר ַכתׂ"בוֹ נֵ הׂיְ רושלַ יִ ם"ׂ
תׂה ַשבתׂאוֹ ֵמ ְ
ל־סעודוֹ ַ
לחׂ.בכ ְ
ְ
ְ"רצֵ ה ׂוְ ַה ֲחלִ יצֵ נו" ׂוְ כוׂ'ׂ .וְ ִא ם ׂשכַ ח ׂוְ לֹא ׂא ַמרׂ ,וְ ִנז ְַכר ׂקֹדםׂ
םׂה ְברכהׂשלׂ"בוֹ נֵ הׂיְ רושלַ יִ ם"ֲׂ ׂ -יַחזֹרׂ
"ׂב ִסיו ַ
שהִ ז ְִכירׂ"ה' ְ
רׂ"רצֵ הׂוְ ַה ֲחלִ יצֵ נו"ׂ .
לוֹ ַמ ְ
לטִׂ .אם ׂנִ זְ ַכר ַׂרק ׂלְ ַא ַחר ׂשא ַמר ׂ"ברו ְך ַׂאתה ׂה'" ׂקֹדםׂ
ׂ"רצֵ הׂ
ֹאמר ְ
"בוֹ נֵ ה ׂיְ רושלַ יִ ם" ׂיְ ַס ֵים ׂ"לַ ְמ ֵדנִ י ֻׂחקיך"ׂ ,וְ י ַ
וְ ַה ֲחלִ יצֵ נו"ׂ,וְ יַ ְמשִׂ ְיךׂ"וְ ִת ְבנהׂיְ רושלַ יִ ם"ׂ .
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תזכנוׂלהארתׂפניםׂולגאולהׂברחמיםׂ ׂ
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כח' ניסן

מִׂ .אם ׂנִ זְ ַכר ַׂרק ׂלְ ַא ַחר ׂשא ַמר ׂ"בוֹ נֵ ה ׂיְ רושלַ יִ ם" ׂקֹדםׂ
הׂר ִב ִיעיתׂשלׂ"הַ טוֹ בׂוְ הַ ֵמ ִטיב"ׂׂ-אוֹ ֵמרׂשםׂ
ילׂברכ ְ
שהִ ְת ִח ְ
ַהנֻסח ׂשלׂ"ׂ :ברו ְך ַׂאתה ׂה'ֱׂ ,אל ֵֹהינוׂ ׂמל ְך ׂהעוֹ לםׂ ,שנ ַתןׂ
ַשבתוֹ ת ׂלִ ְמנוחה ׂלְ ַעמוֹ ׂיִ ְשר ֵאלְׂ ,ב ַא ֲהבהׂ ,לְ אוֹ ת ׂוְ לִ בְ ִריתׂ.
ׂ,מ ַק ֵדש ַׂה ַשבתׂ"ׂ ׂ:
ברו ְך ַׂאתהׂה' ְ
וְ ַאף ִׂאם ִׂה ְת ִחיל ִׂב ְברכה ְׂרבִ ִיעית ׂוְ א ַמר ׂ"ברו ְך ַׂאתה ׂה'ׂ
ֱאל ֵֹהינו ׂמל ְך ׂהעוֹ לם" ׂוְ ַד ְעתוֹ ׂהׂיְ תה ׂלוֹ ַמר ִׂב ְר ַכת ׂ"הַ טוֹ בׂ
ןׂשבתוֹ תׂלִ ְמנוחה"ׂוְ כו'ׂ .
ֹאמרׂ"שנ ַת ַ
וְ הַ ֵמ ִטיב"ׂׂ-יַ ְמ ִש ְיךׂוְ י ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תשרהׂעלינוׂקדושתךׂויראתךׂ ׂ
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כט' ניסן

ילׂשבתׂ
"ׂב ְסעו ַדת ׂלֵ ַ
רׂ"רצֵ הׂוְ ַה ֲחלִ יצֵ נוׂ ִ
מאׂ.טעה ׂוְ לֹאׂא ַמ ְ
הׂר ִב ִיעיתׂוְ א ַמרׂ
ילׂבבְ רכ ְ
תׂש ֲח ִריתׂוְ ִה ְת ִח ִ
תׂשב ַ
אוֹ ִׂב ְסעו ַד ַ
תׂבלְ ַבדׂ,
הׂא ַח ִ
רׂתב ַ
"ל ַעדׂה ֵאלׂא ִבינו ַׂמלְ ֵכנו"ֲׂ ׂ -א ִפלו ׂא ַמ ֵ
ח ֹוזֵרׂלְ רֹאש ִׂב ְר ַכתׂהַ מזוֹ ןׂ ׂ.
ישית ׂ ֵאינ ֹו ח ֹוזֵרׂ ,אלא ַׂמ ְמשִׂ ְיך ׂו ְמ ַס ֵיםׂ
ׂשלִ ִ
ֲאבל ִׂב ְסעודה ְ
תׂהמזוֹ ןׂ .
ִב ְר ַכ ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נשמורׂעינינוׂוליבנוׂמלחטואׂ ׂ
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ל' ניסן

ׂ"רצֵ ה ׂוְ ַה ֲחלִ יצֵ נוׂ" ְׂבבִ ְר ַכת ׂהַ מזוֹ ןׂ
מבׂ .ה ִמ ְסת ֵפק ׂ ִאם ׂא ַמר ְ
תׂבבֹקרֵׂ ׂ-אין צ ִר ְיך ל ֲחזֹרׂולְ ב ֵר ְך ִׂב ְרכַׂתׂ
ילׂשבתׂאוֹ ְׂב ַשב ַ
ְבלֵ ַ
ַהמזוֹ ןׂ ׂ.
יב"ׂה ְס ַת ֵפקׂ
תׂ"הטוֹ בׂוְ ַה ֵמ ִט ִ
ילׂב ְר ַכ ַ
םׂאםׂקֹדםׂש ִה ְת ִח ִ
אול ִ
ֹאמר ׂשם ִׂב ְר ַכת ׂ"שנ ַתןׂ
ׂ"רצֵ ה ׂוְ ַה ֲחלִ יצֵ נו" ׂי ַ
ִאם ִׂהזְ ִכיר ְ
'ׂב ֵשםׂו ַמלְ כותׂ .
ַשבתוֹ תׂלִ ְמנוחה"ׂוְ כו ְ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂלשמורׂאתׂפינוׂולשוננוׂ ׂ
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א' אייר

ׂ"רצֵ ה ׂוְ ַה ֲחלִ יצֵ נו" ִׂב ְסעודהׂ
מגִׂ .אשה ׂששכְ חה ׂלוֹ ַמר ְ
תׂשבתִׂ ׂ-דינה ְׂכ ִדיןׂה ִאישׂ ׂ.
לׂסעודוֹ ַ
ִראשוֹ נהׂו ְשנִ יהׂש ְ
ישיתֲׂ ,א ִפלו ִׂאם ׂנִ זְ ְכרה ׂשלֹא ׂא ְמרהׂ
ׂשלִ ִ
אולם ִׂב ְסעודה ְ
ְ"רצֵ ה ׂוְ ַה ֲחלִ יצֵ נו" ׂקֹדׂם ׂש ִה ְתחִׂילה ְׂבבִ ְר ַכת ׂ"הַ טוֹ בׂ
ׂשבתוֹ ת" ׂוְ כו'ׂ
וְ ַה ֵמ ִטיב"ֵ ׂ -,אינה ְׂמברכת ִׂב ְר ַכת ׂ"שנ ַתן ַ
יׂשםׂו ַמלְ כותׂ,
הׂבלִ ֵ
רׂה ְברכ ְ
ְב ֵשםׂו ַמלְ כותׂ,אלאׂיְ כוֹ להׂלוֹ ַמ ַ
הׂר ִב ִיעיתׂ .
וְ ַת ְמ ִש ְיך ִׂב ְברכ ְ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תחדשׂעלׂינוׂאתׂהחו ׂדשׂהזהׂלטובהׂולברכ ׂה ׂ
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ב' אייר

ׂ"מגְ דוֹ ל ׂיְ שועוֹ ת ַׂמלְ כוֹ " ׂוְ כו'ׂ,
ֹאמר ִ
מדְׂ .בבִ ְר ַכת ַׂהמזוֹ ן ׂי ַ
רׂמלְ כותוֹ ַׂה ְגדוֹ להׂ .
יׂב ַשבתׂנִ כרתׂיוֹ ֵת ַ
וְ הַ ַט ַעםִׂ ׂ-כ ְ
מהַׂ .ה ְמב ֵר ְך ִׂב ְר ַכת ֵׂמ ֵעין ׂשלֹשׂ ,צ ִר ְיך ׂלְ ַהזְ ִכיר ׂבה ֵׂמ ֵעיןׂ
ׂ"כי ַׂאתה ׂטוֹ בׂ
ֹאמר ִ
הַׂ ְמאֹר ע ׂ(הַ ַשבתׂ)ְׂ ,ד ַהיְ נו ׂקֹדם ׂשי ַ
תׂהזה"ׂ ׂ.
םׂה ַשב ַ
ו ֵמ ִטיבׂלַ כֹל"ׂ,יוֹ ִסיףׂ"ו ְרצֵ הׂוְ ַה ֲחלִ יצֵ נו ְׂביוֹ ַ
ׂשם ׂה' ְׂב ִסיום ַׂה ְברכה ֵׂ ׂ -אינוֹ ׂ
וְ ִאם ׂשכַ ח ׂלְ א ְמרוֹ ׂוְ ִהזְ ִכיר ֵ
חוֹ ֵזרׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימוד ׂ
ׂנזכהׂלשמורׂפינוׂולשוננוׂ ׂ
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הִ לְ כ ֹו ת ֵמאה בְ רכ ֹות | ְק ִריאת ְשמע ֶשעל ה ִמטה
ג' אייר

אַׂ .חיב ׂאדם ׂלְ ב ֵר ְך ֵׂמאה ׂבְ רכוֹ ת ְׂבכל־יוֹ םׂ .ובְ ַשבתׂ
ש ֲח ֵסרוֹ ת ׂלוֹ ְׂברכוֹ ת ַׂב ְת ִפלהׂ ,יֵ ש ׂלְ ַה ְשלִ ימן ִׂב ְברכוֹ ת ַׂעלׂ
יםׂ,פרוֹ תׂומִׂגְ ד נוֹ תׂ .
ְבש ִמ ֵ
ׂוְ ִאם ֵׂאי ׂא ְפשר ׂלוֹ ׂלְ ַה ְרבוֹ ת ְׂב ִמינֵי ִׂמגְ ד נוֹ תׂ ,יִ פְ טֹר ַׂעצְ מוֹ ׂ
תׂהתוֹ רהׂוְ ַה ַה ְפטרה ׂׂ .
ִב ְש ִמ ַיעתׂבִׂ ְרכוֹ ַ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימוד ׂ
ׂתשמורׂאתׂחייליׂעמךׂישראלׂ ׂ
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ׂשעוֹ ת ֲׂא ֻרכּ וֹ תַׂ ,עד ׂש ִה ִ ּג ַיע ַׂהבּ ֹקרַׂ ,ה ִּמשמרתׂ
ָּכך ָׂעבר ּו ׂלָ הן ָ
ֹאׂח ֵּללׂ ׂ.
תׂה ּ ַש ָּבתׂל ִ
הׂ,והס ַטי ּפלרׂא ַ
ִהס ַּת ּי ָמ ַ
ֹרׂעלׂ
רׂעלׂשלּ ֹאׂנִ ז ַקקׂלַ ֲעב ַ
ׂשמַׂחׂוּמ ֻא ּ ָש ַ
רׂהס ַטי ּפלרׂלִ צ ִריפוֹ ָ
ָחזַ ַ
ִא ּסוּרׂ .
א' טבת ׂ

הִ לְ כ ֹות ֻמ ְקצֶ ה
תׂח ָפצִ יםׂמ ֻס ָ ּי ִמיםׂ,וְ הטע ם
אׂ.אסר ּו ֲׂחכָ ִמיםׂל ַטל ֵטלׂבּ ַש ָּב ֲ
ָ
לְ כ ְךׂ :
ׂאׂ .ש ִאם ׂנַ ִּתיר ׂל ַטל ֵטל ָּׂכל־דָּ בָ רׂ ,יָ בֹא ׂלהוֹ צִ יא ֵׂמרשוּתׂ
ּתׂה ַר ִּביםׂ(ראב"ד)ׂ .
ַה ָ ּי ִחידׂלִ רשו ָ
הׂכביוֹ םׂחֹלׂ,
ֹאׂתהי ִּ
לׂש ָיחהׂבּ ַש ָּבתׂשלּ ִ
םׂהק ּ ִפיד ּו ַׂע ִ
ׂבִ ׂ .א ִ
ש ּנ ֱא ַמרׂ(ישעיהׂנחׂ,יג)"ׂ :ו ַד ֵּברׂדָּ בָ ר"ׂ— ׂ ַקלׂוָ חֹמרׂשלּ ֹאׂיִ היהׂ
הַׂ ּ ִטלטוּל ׂבּ ַש ָּבת ִּׂכביוֹ ם ׂחֹל ׂבּ ֵעינָ יוׂ ,ויָ בֹא ׂל ַהג ִּב ַּיה ֵּׂכלִ יםׂ
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ִמ ּ ִפ ָּנה ׂל ִפ ָּנה ׂאוֹ ִׂמ ַּביִ ת ׂל ַביִ ת ׂוכַ ּיוֹ צֵ א ׂבָ זהׂ ,ונִ מצָ א ׂשלּ ֹאׂ
הׂה ֲאסו ָּרהׂ
שוֹ בֵ תׂבּ ַש ָּבתׂ.ועוֹ דׂאפ ָשרׂש ָ ּיבֹאׂלִ ֵידיׂמלָ אכָ ָ
(רמב"ם)ׂ ׂ.

יׂמקצהׂ ׂ:
ָםׂכ ָּמהׂסוּגֵ ֻ
בׂ.ישנ ַּ
א ׂ— ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲחמת ֶח ְסרוֹ ן ִכ יסׂ .ב ׂ— ְכלִ י ֶש ְמלאכְ תוֹ
לְ ִאסורׂ .ג ׂ— ְכלִ י ֶש ְמלאכְ תוֹ לְ ֶה ֵתרׂ .ד ׂ— ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲחמת
גופוֹ ׂ.הׂ— ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲחמת ִאסורׂ.וׂ— ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲחמת ִמצְ ו הׂ.
זׂ— ׂב ִסיס לְ דבר האסור .ח ׂ -בִ טול ְכלִ י ֵמ ֵהיכנוֹׂ .ויֵש ָּׂבהםׂ
יׂדינִ יםׂויִ ת ָּב ֲארוּׂל ַק ָּמןׂ .
ִחלּ ו ֵּק ִ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂלשמורׂפינוׂולשוננוׂ ׂ
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ִדינִ ים ְכללִ ִיים ְב ֻמ ְקצֶ ה
לׂמקצהׂבּ ַש ָּבתׂא ָּלאׂבּ ִטלטוּלׂ
ֹאׂאסר ּו ֲׂחכָ ִמיםׂל ַטל ֵט ֻ
גׂ.ל ָ
לׂמקצהׂבּ גוּפוֹ ׂשלּ ֹאׂ
לׂמ ָּתרׂל ַטל ֵט ֻ
ׂ.א ָב ֻ
שהוּאׂכּ ַדרכּ וֹ ׂבּ יָ דוֹ ֲ
כּ ַדרכּ וֹ ׂ ,כּ גוֹ ן ׂבּ ַרגלוֹ ׂ ,וכֵ ן ַׂעל־י ֵדי ׂנִ ּפו ַּח ׂבּ ִפיוׂ .וַ ֲא ִפלּ ּו ׂלצֹרךׂ
הַ ֻּמקצהׂ—ׂכּ גוֹׂןׂשלּ ֹאׂיִ ָ ּגנֵ בׂאוֹ ׂיִ ת ַקל ֵקלׂ—ׂ ֻמ ָּתרׂ .
דֻׂ .מקצה ֵׂאינוֹ ָׂאסוּר ׂא ָּלא ׂבּ ִטלטוּלֲׂ ,א ָבל ִּׂבנגִ ָיעה ֻׂמ ָּתרׂ,
וַ ֲא ִפלּ ּו ׂלצֹרך ַׂה ֻּמקצהׂ ,וּבִ לבַ ד ׂשלּ ֹא ׂינַ ֲענַ ע ׂאת ַׂה ֵחפץׂ
לׂמקׂצהׂכּ לִ יׂ
תׂע ֻ
ִמ ּמקוֹ מוֹ ֲׂא ִפלּ ו ִּׂמקצָ תוֹ ׂ.ל ִפיכָ ך ֻׂמ ָּתרׂלִ כ ּפוֹ ַ
ל ָשמרוֹ ַׂאף ׂשנּוֹ גֵ ַע ׂבּ וֹ ׂ ,ו ַדו ָקא ׂבּ ָדבָ ר ׂש ֵאינוֹ ָׂעגֹלֲׂ .א ָבלׂ
ֻמקצה ָׂעגֹלׂ ,כּ גוֹ ן ֵּׂביצָ ה ׂשנּוֹ ל ָדה ׂב ַש ָּבת ׂ— ׂ ָאסוּר ַׂאףׂ
ּזׂמ ּמקוֹ מוֹ ׂׂ .
הׂ,כיוָ ןׂש ַעל־י ֵדי־כֵ ןׂבּ וַ דַּ איׂיָ זו ִ
ִּבנגִ ָיע ֵּ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלשמועׂבשורותׂטובות ׂ

ע ֹ ֶנ ג ש ב ת  -ההלכה היומיתׂהעולמית | 83
ג' טבת ׂ

דִ ׂ.אם ׂרוֹ צה ׂל ִהש ַּת ֵּמש ַּׂב ָּמקוֹ ם ׂשעוֹ ֵמד ַׂה ֻּמקצהׂ,
ֻמ ָּתר ׂל ַטל ֵטל ַׂה ֻּמקצה ׂבּ ִטלטוּל ִׂמן ַׂה ַ ּצדׂ ,דּ ַהינוּׂ
ץׂא ֵחרׂו ֵאינוֹ ׂנוֹ גֵ ַע ַּׂב ֻּמקצהׂ
ל־ידי ׂ ֵחפ ַ
ש ּמ ַטלטלוֹ ַׂע ֵ
ישירוֹ תׂ.
ִ
וּל ִפיכָ ךַׂ ,אף ׂש ָאסוּר ׂלִ גרֹר ִׂמן ַׂה ּ ֻשל ָחן ֲׂעצָ מוֹ תׂ
וּקלִ ּפוֹ ת ִׂבּ יָ דוֹ ִׂ ,אם ׂצָ ִריך ׂאת ׂמקוֹ ם ַׂה ּקלִ ּפוֹ תׂ
יןׂ,מ ָּתרׂ .
יׂס ִּכ ֻ
ןׂעל־י ֵד ַ
ןׂה ּ ֻשל ָח ַ
םׂמ ַ
וגוֹ ר ָר ִ
ׂ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלחיותׂללאׂכעס ׂ

ׂ
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אֻ .מ ְקצֶ ה ֵמ ֲחמת ֶח ְסרוֹן ִכ יס
ׂ"מקצה ֵׂמ ֲח ַמת ׂחסרוֹ ן ִּׂכיס" ׂהוּא ָּׂכל־דָּ ָבר ׂש ַּמק ּ ִפ ִידיםׂ
וֻ .
ל־ש ּמוּש ַׂא ֵחר ֵׂמ ֲח ַשש ׂש ּמאׂ
שלּ ֹא ׂל ִהש ַּת ֵּמש ׂבּ וֹ ָּׂכ ִ
יִ ת ַקל ֵקלׂאוֹ ׂיִ תלַ כלֵ ךׂוכַ דּ וֹ מהׂ .
תׂ,א ִפלּ וּׂ
יסׂאסוּרׂל ַטלטלוֹ ׂבּ ַש ָּב ֲ
ןׂכ ָ
הׂמ ֲח ַמתׂחסרוֹ ִּ
זׂ.מקצ ֵ
ֻ
אִׂם ׂצָ ִריך ׂלַ ָּמקוֹ ם ׂש ַה ֻּמקצה ָׂעלָ יוׂ ,אוֹ ׂש ָ ּצ ִריך ׂלגוּפוֹ ׂשלׂ
ַה ֻּמקצה ׂלצֹרך ׂדָּ בָ ר ַׂה ֻּמ ָּתרׂ .וכָ ל־ש ֵּכן ׂש ָאסוּר ׂל ַטלטלוֹ ׂ
ֵמ ַה ַח ָּמהׂלַ ֵ ּצלׂכּ ֵדיׂשלּ ֹאׂיִ ת ַקל ֵקלׂ .
חֻׂ .מקצה ֵׂמ ֲח ַמת ׂחסרוֹ ן ִּׂכיס ָּׂתלוּי ִּׂבק ִפ ָיד ָתם ׂשלׂ
יםׂמק ּ ִפ ִידים ׂל ִהש ַּת ֵּמש ׂבּ וֹ ׂ
יןׂהבּ ָעלִ ַ
םׂא ַ
ןׂ,א ֵ
ַהבּׂ ָעלִ יםׂ.ולָ כֵ ִ
ִּבדבָ ִרים ֲׂא ֵח ִריםׂ ,לָ א ָׂהוֵ י ֻׂמקצה ִּׂב שבִ ילוֹ ַׂ ,אף ׂש ֲא ֵח ִריםׂ
יםׂא ֵח ִריםׂ .
ַמק ּ ִפ ִידיםׂשלּ ֹאׂל ִהש ַּת ֵּמשׂבּ ֵחפץׂזהׂלִ דבָ ִר ֲ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלזרעׂשלׂקיימא ׂ
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ל־הדִּ ין ַׂה ִּנז ַּכר ׂהוּא ַׂרק ׂבּ כֵ לִ ים ׂש ּמלַ אכ ָּתם ׂל ִא ּסוּרׂ
טָּׂ .כ ַ
(ש ִ ּית ָּב ֲאר ּו ׂדִּ ינָ ם ׂל ַק ָּמן)ׂ ,כּ גוֹ ןַׂ :ס ִּכין ׂשל ִׂמילָ הַׂ ,ס ִּכין ׂשלׂ
ירׂיָק רׂ,ועוֹ דׂ ׂ.
ןׂק ָ
הׂ,מצלֵ ָמהׂשעוֹ ִ
ש ִח ָיט ַ
ֲאבָ ל ׂבּ כֵ לִ ים ׂש ּמלַ אכ ָּתם ׂלה ֵּתרׂ ,כּ גוֹ ן ֵּׂכלִ ים ׂי ָק ִריםׂ
יןׂמקצהׂ,ו ֻּמ ָּתרׂ
יןׂבהםׂדִּ ֻ
תׂ,א ָּ
ּטׂה ַּביִ ֵ
ָהעוֹ מ ִדיםׂלנוֹ יׂוּל ִק ּשו ַ
ל ַטלטלָ ם ׂבּ ַש ָּבת ַׂאף ֵׂמ ַח ָּמה ׂלַ ֵ ּצל ׂכּ ִדין ׂכּ לִ י ׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂ
לה ֵּתרׂ ׂ.
ולָ כֵ ן ַּׂתכ ִש ִיטיםַׂ ,אף ׂש ַּמק ּ ִפ ִידים ׂשלּ ֹא ׂל ִהש ַּת ֵּמש ָּׂבהםׂ
א ָּלא ׂל ִק ּשוּטֵׂ ,אין ׂלָ הם ׂדִּ ין ֻׂמקצה ֵׂמ ֲח ַמת ׂחסרוֹ ן ִּׂכיסׂ,
ֹאׂהקצָ הׂ
תׂא ּסוּרׂ,שלּ ֻ
הוֹ ִאילׂועוֹ מ ִדיםׂל ִק ּשוּטׂולֹאׂלִ מלאכ ִ
ִמ ּ ִש ּמוּשוֹ ַ
ׂה ֻּמ ָּתרׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלחייםׂטובים ׂ
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ׂוּמק ּ ִפיד ֲׂעלֵ יהם ׂשלּ ֹא ׂיֻ פסדוּׂ,
יֵּׂ .כלִ ים ַׂהמיֻ ָח ִדים ׂלִ סחוֹ ָרה ַ
נח ָש ִבים ֻׂמקצה ֵׂמ ֲח ַמת ׂחסרוֹ ן ִּׂכיסַׂ ,אף ׂשראוּיִ ים ׂלִ מלאכתׂ
יםׂמקצהׂ
םׂחש ִוּב ֻ
הׂאינָ ֲ
יםׂהעוֹ מ ִדיםׂלִ סחוֹ ָר ֵ
םׂא ָכלִ ָ
ה ֵּתרׂ.אוּלָ ֳ
לׂ,וּמ ָּתרׂל ַטלטלָ ׂםׂ ֲא ִפלּ וּׂשלּ ֹאׂלצֹרךׂ.ש ַאףׂש ִהק ָצןׂלִ סחוֹ ָרהׂ,
ּכלָ ֻ
םׂכש ִ ּירצהׂׂ .
יׂמ ַּמ ֲא ָכלׂו ַדע ּתוֹ ׂל ָאכלָ ּ
יןׂמקצהׂדַּ ע ּתוֹ ׂלגַ מֵר ִ
ֵא ַ
ׂש כַ ח ׂו ָנ ַטל ֻׂמקצה ֵׂמ ֲח ַמת ׂחסרוֹ ן ִּׂכיס ׂ— ׂלכַ ּת ִח ָּל ׂהׂ
יאָ .
יַ ִּניחוֹ ִׂמ ָ ּידׂ.ו ַה ֵּמ ֵקלׂל ַה ִּניחוֹ ׂבּ ָמקוֹ םׂש ִ ּירצהׂבּ עוֹ דוֹ ׂבּ יָ דוֹ ׂ,יֵ שׂ
ה־לסמֹךׂׂ,וטוֹ בׂלהַ ח ִמירׂ .
לׂמ ִּ
לוֹ ַׂע ַ
יבׂ .בּ ִרית ִׂמילָ ה ׂש ָחלָ ה ׂבּ ַש ָּבתֻׂ ,מ ָּתר ׂלַ ּמוֹ ֵהל ׂל ַטל ֵטלׂ
ַה ַּס ִּכין ׂל ַא ַחר ַׂה ִּמילָ ה ׂוּל ַהצנִ ָיע ּה ׂבּ ִתיקוֹ ׂ ,וׂ ַא ף ׂשהַ ּמוֹ ֵהלׂ
ַמק ּ ִפיד ָׂעלָ יו ׂשלּ ֹא ׂל ִהש ַּת ֵּמש ׂבּ וֹ ׂל ָדבָ ר ַׂא ֵחרֵׂ ,אין ָּׂבזהׂ
ּםׂמקצהׂׂ .
ֲח ָשש ִׂמ ּשו ֻ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתשלחׂרפואהׂשלימהׂלכלׂחוליׂעמך ׂ

ע ֹ ֶנ ג ש ב ת  -ההלכה היומיתׂהעולמית | 87
ז' טבת ׂ

בְ .כלִ י ֶש ְמלאכְ תוֹ לְ ִאסור
יג"ׂ .כּ לִ י ׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂל ִא ּסוּר" ׂהוּא ׂדָּ בָ ר ׂש ָהרגִ ילוּתׂ
ל ִהש ַּת ֵּמש ׂבּ וֹ ַּׂתש ִמיש ָׂה ָאסוּר ׂבּ ַש ָּבתׂ ,כּ גוֹ ןּׂ ַ :גפרו ִּריםׂ,
ִמברשת ׂצבִ ָיעהַׂ ,מחדֵּ דִׂ ,מט ִר ָ ּיהִׂ ,מס ּ ָפ ַריִ םׂ .ו ַאף ִׂאם ׂלֹאׂ
ִהש ַּת ּמשו ַּּׂבכּ לִ יׂלעוֹ לָ םׂ,דִּ ינוֹ ִּׂככלִ יׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂ ׂל ִא ּסוּרׂ .
ידֻׂ .מ ָּתר ׂל ַטל ֵטל ׂכּ לִ י ׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂל ִא ּסוּר ׂלצֹרך ׂגּ וּפוֹ ׂאוֹ ׂ
ןׂאםׂצָ ִריך ׂל ַפ ּ ִטישׂל ַפ ֵ ּצ ַח ֱׂאגוֹ זִ יםׂאוֹ ׂ
ףׂב ָ ּי ַדיִ םׂ,כּ גוֹ ִ
מקוֹ מוֹ ַׂא ַּ
ישב ׂבּ אוֹ תוֹ ָׂמקוֹ ם ׂש ֻּמ ָּנח ָׂעלָ יוֲׂ .אבָ ל ָׂאסוּרׂ
ש ָ ּצ ִריך ׂלִ ֵ
ל ַטלטלוֹ ֵׂמ ַח ָּמה ׂלַ ֵ ּצל ׂשלּ ֹא ׂיִ ת ַקל ֵקל ׂאוֹ ׂכּ ֵדי ׂשלּ ֹא ׂיִ ָ ּגנֵ בׂ,
רׂח ָפצִ יםׂ
תׂכ ָּכרׂאוֹ ׂש ָא ֲ
ןׂעלָ יוׂקֹדם ַׂה ּ ַש ָּב ִּ
םׂכןׂיִ ֵּת ָ
אׂא ֵּ
א ָּל ִ
ַה ֻּמ ָּת ִרים ׂבּ ִטלטוּלׂ ,וכָ ל־ש ֵּכן ִׂאם ׂנוֹ ֵתן ָׂעלָ יו ׂדָּ ָבר ַׂהמיֻ ָחדׂ
חׂבק ֵד ָרהׂ .
ילׂה ֻּמ ָּנ ִּ
ןׂתב ִש ַ
לַ כּ לִ יׂ,כּ גוֹ ַּ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתשלחׂפרנסהׂטובהׂלעמךׂישראל ׂ
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ׂ.אףׂ
טוׂ.מ ָּתרׂל ַטל ֵטלׂכּ לִ יׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂל ִא ּסוּר ׂלצֹרך ׂגּ וּפוֹ ַ
ֻ
ִאםׂיֵ ש ׂליָ דוֹ ׂכּ לִ יׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂלה ֵּתרׂש ָ ּיכוֹ לׂל ִהש ַּת ֵּמש ׂבּ וֹ ׂ,
םׂהכּ לִ יׂ—ׂאֵׂיןׂצָ ִריך ׂל ַה ֲע ִדיףׂדַּ ו ָקאׂאתׂ
ןׂאםׂצָ ִריךׂלִ מקוֹ ַ
וכֵ ִ
ֵיׂאשכּ נַזׂש ּ ַמח ִמ ִיריםׂלִ ּטֹלׂ
זהׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂלה ֵּתר ׂ .ויֵש ִׂמבנ ַ
א ַ
תׂהה ֵּתרׂ(מ"בׂשחׂ,יב)ׂ .
ּרׂ.אף ׂ־
תׂא ּסו ַ
ֹבׂתש ִמיש ּו ׂלִ מלאכ ִ
טזׂ.יֵ ש ׂאוֹ מ ִריםׂכּ לִ יׂשר ַּ
ל־פי ׂש ִּלפ ָע ִמים ִׂמש ַּת ֵּמש ׂבּ וֹ ׂלה ֵּתר ׂ ,כּ גוֹ ן ִׂסיר ׂש ּשוֹ ֵמרׂ
ַע ּ ִ
ןׂה ִּב ּשוּלׂ,דִּ ינוֹ ׂכּ ִדיןׂכּ לִ יׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂ
ֹאׂבז ַמ ַ
בּ וֹ ַׂמ ֲאכָ לִ יםׂשלּ ִּ
ףׂמ ַח ָּמהׂלַ ֵ ּצ ׂלׂ ׂ.
ל ִא ּסוּרׂ,ויֵ ש ַׂה ַּמ ִּת ִיריםׂל ַטלטלוֹ ַׂא ֵ
יׂה ֲע ָר ָמהׂ,כּ גוֹ ןׂ
ּרׂעל־י ֵד ַ
יזׂ.מ ָּתרׂל ַטל ֵטלׂכּ לִ יׂש ּמלַׂאכ ּתוֹ ׂל ִא ּסו ַ
ֻ
רׂכ ָ ּונָ תוֹ ׂ
ׂ,אףׂש ִע ַּק ַּ
בׂבמקוֹ מוֹ ַ
ש ּי ַפ ַ ּצחׂבּ ַפ ּ ִטיש ֱׂאגוֹ זׂאוֹ ׂש ֵ ּי ֵש ִּ
לׂב ַח ָּמהׂאוֹ ׂשלּ ֹאׂיִ ָ ּגנֵ בׂׂ .
ל ַטלטלוֹ ַׂעלׂמנָ תׂשלּ ֹאׂיִ ת ַקל ֵק ַּ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂכלׂעמךׂישראלׂלשמורׂשבתותׂכהלכתׂן ׂ
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ׂש ָּבתֻׂ ,מ ָּתר ׂל ַטלטלוֹ ׂל ַשנּוֹ תׂ
יחׂ .מ ַאו ֵרר ַׂה ֻּמפ ָעל ֵׂמערב ַ
דׂא ֵחרׂכּ ִדיןׂכּ לִ יׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂל ִא ּסוּרׂ,ש ֻּמ ָּתרׂלצֹרךׂ
ִּכ ּווּנוֹ ׂלצַ ַ
גּ וּפוֹ ׂאוֹ ׂמקוֹ מוֹ ׂ .ו ַאף ׂש ֻּמפ ָעל ַׂעל־ ׂי ֵדי ַׂחש ַמלֵׂ ,אין ׂבּ וֹ ׂ
ןׂמ ָּתרׂל ָא ָדםׂכּ בַ דׂש ִמ ָיעהׂל ַטל ֵטלׂ
ּרׂמקצהׂ.וכֵ ֻ
ּםׂא ּסו ֻ
מִׂ ּשו ִ
בּ ַש ָּבתׂמכוֹ נַ תׂש ִמ ָיעהׂולַ ֲה ִס ָיר ּהׂבּ ֵעתׂשהוֹ לֵ ךׂלִ ישֹןׂ,ולַ ֲחזֹרׂ
ל ִהש ַּת ֵּמש ָּׂב ּהׂכּ ש ִה ּ
ןׂ,בתנַ איׂשלּ ֹאׂ
תׂכהֹג ִּ
יאׂפתו ָּחהׂוּפוֹ על ַּ
יכַ בּ הׂויַ דלִ יקׂאוֹ ָת ּהׂ .
תׂ,מ ּפנֵ יׂש ָאסוּרׂ
לׂת ִפ ִּליןׂבּ ַש ָּב ִ
ָ
יטׂ.ראוּיׂל ַהח ִמירׂשלּ ֹאׂל ַטל ֵט ּ
ןׂככלִ יׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂל ִא ּסוּרׂ.ו ֻּמ ָּתרׂל ַטלטלָ ןׂ
לַ ֲהנִ ָיחןׂבּ ַש ָּבתׂ,ו ִדינָ ִּ
תׂה ּקשרׂו ַה ּ ִשׂי"ןׂ,אוֹ ׂ
ֹדׂבהןׂצו ַּר ַ
לצֹרך ׂגּ וּפוֹ ׂ,כּ גוֹ ןׂשרוֹ צהׂלִ למ ָּ
לצֹרך ׂמקוֹ ָמןׂ ,כּ גוֹ ן ׂש ֻּמ ָּנחוֹ ת ַׂעל ַׂה ּ ַט ִּלית ׂוצָ ִריך ׂלָ ּהׂ .ו ִאםׂ
םׂא ֵחרׂׂ .
ןׂ,מ ָּתרׂל ַטלטלָ ןׂוּל ַה ִּנ ָיחןׂבּ ָמקוֹ ַ
יןׂמ ָּנחוֹ תׂבּ ִב ָ ּזיוֹ ֻ
ַה ּת ִפ ִּל ֻ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתשכיןׂאהבהׂשלוםׂוריעותׂבבתיׂעמךׂישרא ׂל ׂ
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כָׂ .אסוּר ׂל ַטל ֵטל ׂבּ ַש ָּבת ִׂמשקוֹ לוֹ תׂ ,וכָ ל־ש ֵּכן ׂש ָאסוּרׂ
ּרׂהת ַע ּמלוּתׂבּ ַש ָּבתׂ .
ּםׂא ּסו ִ
ןׂ,מ ּשו ִ
לַ ֲה ִר ָימ ִ
תׂ ,וכֵ ן ׂ ַמפ ֵּת ַח ַׂהמ ַש ֵּמשׂ
כאַׂ .מפ ֵּת ַח ׂשל ׂדּ לת ַׂה ּמכוֹ נִ י ׂ
לִ פ ִת ַיחת ָׂהרכב ׂוּל ַהתנָ ָעתוֹ ׂ— ׂ ֻמ ָּתר ׂל ַטלטלוֹׂ ֵּׂ ,כיוָ ןׂ
ש ּמשַׂ ֵּמש ׂל ָדבָ ר ַׂה ֻּמ ָּתר ׂו ָה ָאסוּרׂ .ו ֵאינוֹ ֻׂמקצהֵּׂ ,כיוָ ן ׂש ֵ ּישׂ
אפ ָשרוּת ׂל ִה ָּכנֵ ס ׂלָ רכב ׂבּ ַש ָּבתִׂ ,אם ֵׂאין ׂשוּם ׂמנוֹ ָרהׂ
נִדלק תׂ ׂ.

כבׂ.שכַ חׂונָ ַטלׂכּ לִ יׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂל ִא ּסוּרׂו ֵאינוֹ ׂצָ ִריךׂלגוּפוֹ ׂאוֹ ׂ
ָ
מקוֹ מוֹ ׂ— ׂיָ כוֹ לׂלהַ ִּניחוֹ ׂבּ עוֹ דוֹ ׂבּ יָ דוֹ ׂבּ ָמקוֹ םׂשרוֹ צהׂ,ו ֵאינוֹ ׂ
צָ ִריךׂל ַה ִּניחוֹ ִׂמ ָ ּידׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂהצוםׂיהפוךׂלנוׂלחגׂולששון ׂ
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גְ .כלִ י ֶש ְמלאכְ תוֹ לְ ֶה ֵתר
כג"ׂ .כּ לִ י ׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂלה ֵּתר" ׂהוּא ׂכּ לִ י ׂש ַּתש ִמישוֹ ֻׂמ ָּתרׂ
תׂ,מזלֵ גוֹ תׂוכַ דּ וֹ מהׂ,
ןׂ,כ ּפוֹ ַ
אׂ,ספ ָסלׂ,שלֻ ָח ַּ
ןׂכ ֵּס ַ
בּ ַש ָּבתׂ,כּ גוֹ ִּ
ו ֻּמ ָּתר ׂל ַטלטלָ ם ֲׂא ִפלּ ּו ֵׂאינוֹ ׂצָ ִריך ׂל ִהש ַּת ֵּמש ׂבּ גוּפוֹ ׂאוֹ ׂ
שבֵ ר ׂאוֹ ׂ
מקוֹ מוֹ ׂשל ַׂהכּ לִ יׂ ,א ָּלא ׂלצֹרך ַׂהכּ לִ י ׂשלּ ֹא ׂיִ ּ ָׂ
לׂ,איןׂל ַטלטלָ םׂ .
הׂ.אבָ לׂשלּ ֹאׂלצֹרךׂכּ לָ ֵ
לׂב ַח ָּמ ֲ
יִ ת ַקל ֵק ַּ
יםׂב ּה ׂל ִרחוּקׂ
ןׂמשקפתׂש ִּמס ַּתכּ לִ ָּ
םׂתמוּנוֹ תׂ,וכֵ ִ
ַ
כדׂ.אלבּ וֹ ּ
הׂה ֲעשוּיָ הׂל ַהב ִר ַיחׂזבוּבִ יםׂאוֹ ׂלַ ֲעשוֹ תׂ
אוֹ ׂל ֵקרוּבׂ,וכֵ ןׂמנִ ָיפ ָ
םׂככלִ יׂש ּמלַ אכ ּתוֹ ׂלה ֵּתרׂ .
ָּב ּהׂרו ַּחׂ—ׂדִּ ינָׂ ִּ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂירווׂעםׂישראלׂ ׂ
נחתׂשלׂקדושהׂמילדיהם ׂ
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כהֻׂ .מ ָּתר ׂל ַטל ֵטל ׂבּ ַש ָּבת ׂניָ ר ָׂחלָ קׂ ,שבּ זה ַׂה ּז ַמן ֵׂאיןׂ
ַמק ּ ִפ ִידים ׂל ִהש ַּת ֵּמש ַׂרק ׂלִ כ ִתיבָ הׂ .וכֵ ן ֻׂמ ָּתר ׂל ַטל ֵטלׂ
יםׂ.א ָבלׂשלּ ֹאׂלצֹרךׂכּ לָ לׂ—ׂ
דׂפ ֲע ִמ ִ ּי ֲ
יםׂח ּ ַ
ִממ ֲחטוֹ תׂנׂיָ רׂוכֵ לִ ַ
ָאסוּרׂ .
כוִׂ .ספ ֵרי ׂקֹדשׂ ,בּ גָ ִדיםׂ ,וכֵ ן ֳׂאכָ לִ ים ׂו ַּמש ִקיםֻׂ ,מ ָּתרׂ
ל ַטלטלָ ם ַ ּׂגם ׂשלּ ֹא ׂלצֹרך ׂכּ לָ לֵּׂ ,בין ַׂמ ֲאכָ לִ ים ַׂה ִּנמצָ ִאיםׂ
בּ ֻקפסאוֹ תׂ ׂ ִש ּמו ִּרים ׂאוֹ ׂבּ ַש ִּק ּיוֹ ת ׂנַ ילוֹ ן ׂסגוּרוֹ תֵּׂ ,ביןׂ
אׂה ַהק ּ ָפ ָאהׂ.ו ַה ּ ַט ַעםׂלכָ ך ׂ—ׂ ִמ ּשוּםׂשדּ ָב ִריםׂ
ַה ִּנמצָ ִאיםׂבּ ָת ַ
לׂפרוֹ תׂש ָּנשר ּו ִׂמןׂ
ֵאלּ ּו ּׂת ִד ִיריםׂבּ ִש ּמוּשׂ,לֹאׂגָ זר ּו ָׂבהםׂ ֲ(אבָ ּ ֵ
יןׂה ּש ָמשוֹ תׂ
תׂאסוּרׂל ַטלטלָ םׂוּל ָאכלָ םׂ,הוֹ ִאילׂוּבבֵ ַ
ָה ִאילָ ןׂבּ ַש ָּב ָ
יׂמקצהׂ,כּ ִפיׂש ִ ּית ָּב ֵארׂל ַק ָּמן)ׂׂ .
ןׂהוֵ ֻ
ָהיוּׂמ ֻח ָּב ִריםׂלָ ִאילָ ָ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתטהרׂלבנוׂלעבדךׂבאמת ׂ
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דֻ .מ ְקצֶ ה ֵמ ֲחמת גופוֹ
ׂ"מקצה ֵׂמ ֲח ַמת ׂגּ וּפוֹ " ׂהוּא ָּׂכל־דָּ בָ ר ׂש ֵאינוֹ ׂכּ לִ יׂ ,ו ֵא ינוֹ ׂ
כזֻ .
ׂש ָּבתׂ
ָראוּי ׂל ַמ ֲאכַ ל ָׂא ָדם ׂאוֹ ׂבּ ֵה ָמהׂ ,ולֹא ׂיִ ֲחדוּה ּו ֵׂמערב ַ
ףׂ,ע ָפרׂוכַ ּיוֹ צֵ אׂב ֵאלּ וּׂ .
ןׂאבָ נִ יםׂ,כּ ס ָ
ּםׂתש ִמישׂ,כּ גוֹ ֲ
לשו ַּ
טוּלׂא ִפלּ וּ ׂלצֹרך ׂגּ וּפוֹ ׂאוֹ ׂ
ֲ
ׂ.מקצה ֵׂמ ֲח ַמתׂגּ וּפוֹ ָׂאסוּר ּׂב ִטל
כ ׂח ֻ
גוּףׂה ֵחפץׂלצֹרךׂמלאכתׂה ֵּתרׂאוֹ ׂש ָּצִריךׂלַ ָּמקוֹ םׂ
מקוֹ מוֹ ׂ(דּ ַהינוּׂש ָּצִריךׂל ַ

סורׂׂ .
ןׂה ַח ָּמהׂלַ ֵ ּצלׂשלּ ֹאׂיִ ת ַקל ֵקלׂש ָא ּׂ
ןׂמ ַ
ץׂעלָ יו)ׂ,ו ָכל־ש ֵּכ ִ
ש ַה ֵחפ ָ
יׂ,אסוּרׂ
אׂמיִ םׂלי ִֹפ ָ
ןׂה ָּמלֵ ַ
יםׂה ִּנמצָ ִאיםׂבּ תוֹ ך ַׂאקוַ ריוֹ ַ
כטׂ.דָּ גִ ַ
ל ַטלטלָ ם ׂבּ ַש ָּבת ִׂמ ּשוּם ֻׂמקצהׂ .וכֵ ן ֻּׂת ִּכי ַׂה ִּנמצָ א ׂבּ תוֹ ךׂ
ׂ,אסוּרׂ
קׂהבּ וֹ כהׂל ַש ֵחקׂבּ וֹ ָ
יׂתינוֹ ַ
ּבׂ,אףׂש ָראוּיׂלִ ּתנוֹ ׂלִ ֵיד ִ
כּ לו ַ
תׂעלֵ יהם ׂויֵש ָּׂבזהׂ
ל־מקוֹ םִׂ ,אם ַׂח ָּמה ׂזוֹ ַר ַח ֲ
ל ַטלטלוֹ ׂ .ו ִּמ ָּׂכ ָ
םׂמ ַח ָּמהׂלַ ֵ ּצלׂ .
יׂח ִ ּייםׂ—ׂ ֻמ ָּתרׂל ַטלטלָ ֵ
רׂב ֲעלֵ ַ
צַ ַע ַּ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלגאולהׂהשלימהׂבמהרה ׂ
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תׂהראוּיִ יםׂל ַמ ֲאכַ לׂכּ לָ ִביםׂ
יׂפרוֹ ָ
תׂר ִּכיםׂוכֵ ןׂקלִ ּ ֵפ ֵ
לׂ.עצָ מוֹ ַ
ֲ
ֻמ ָּתר ׂל ַט ׂלטלָ ם ׂבּ ַש ָּבתׂ ,כּ ֹל ׂש ֵ ּיש ׂכּ לָ בִ ים ָּׂב ִעיר ֲׂא ִפלּ וּׂ
רחוֹ ִקים ִׂמ ֵּביתוֹ ֲׂ .א ָבל ֲׂעצָ מוֹ ת ָׂק ִשים ׂש ֵאינָ ם ׂראוּיִ יםׂ
לִ כלָ ִבים ָׂאסוּר ׂל ַטלטלָ םׂ .ו ִאם ׂנִ ת ַרבּ ּו ֲׂעצָ מוֹ ת ֵׂאלּ ּו ַׂעלׂ
ׂכג ָר ףׂשלׂר ִעיׂ,
יוׂ,כיוָ ןׂשדִּ ינוֹ ִּׂ
ןׂ,מ ָּתרׂל ַה ֲעבִ ָירםׂבּ יָ ָד ֵּ
ַה ּ ֻשל ָח ֻ
ש ֻּמ ָּתר ׂל ַסלּ קוֹ ִׂמלּ ָפנָ יו ֲׂא ִפלּ ּו ׂבּ יָ ָדיוִׂ ,מ ּפנֵ י ׂשהוּא ׂנִ מ ָאסׂ
ָעלָ יוׂ .
לאָׂ .האוֹ כֵ ל ֲׂענָ בִ יםׂ ,זֵ ִיתים ׂאוֹ ִׂפ ּצו ִּחיםֻׂ ,מ ָּתר ׂלוֹ ׂלהוֹ צִ יאׂ
את ַׂה ַ ּגר ִעינִ ים ׂאוֹ ַׂה ּקלִ ּפוֹ ת ִׂמ ּ ִפיו ׂליָ דוֹ ׂ ,ו ֵאינוֹ ׂצָ ִריך ׂלזָ ר ָקןׂ
מִׂ ּ ִפיוֲׂ .אבָ ל ַׂא ַחר ׂש ִה ִּנ ָיחן ִׂמ ָ ּידוֹ ָׂ ,אסוּר ׂל ַטלטלָ ןִׂ ,אם ׂלֹאׂ
יׂעלָ יוׂ .
טׂמ ַה ּפ ִר ָ
נִ ש ָארׂמ ַע ֵ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנעשהׂנחתׂרוחׂלפניךׂתמידׂ ׂ
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לבֵּׂ .כלִ ים ַׂה ֻּמ ָּת ִרים ׂש ִּנשבּ ר ּו ֲׂא ִפלּ ּׂו ׂבּ ַש ָּב תׂ ,ו ִשב ֵריהםׂ
ראוּיִ ים ׂל ִהש ַּת ֵּמש ָּׂבהם ֵׂאיזה ַׂתש ִמיש ֲׂא ִפלּ ּו ׂש ֵאינוֹ ׂ
כּ ַתש ִמישוֹ ָׂה ִר אשוֹ ן ׂ— ׂ ֻמ ָּתר ׂל ַטלטלָ ם ׂבּ ַש ָּבת ַׂאף ִׂמןׂ
ַה ַח ָּמה ׂלַ ֵ ּצלֵּׂ .כיוָ ן ׂש ָהי ּו ַּׂב ּת ִח ָּלה ׂכּ לִ י ׂגָ מוּרׂ ,ו ַעכ ָשו ֲׂע ַדיִ ןׂ
ׂשם ׂכּ לִ י ֵׂמהם ׂ(א ָּלא ִׂאם ֵּׂכןׂ
ראוּיִ ים ׂל ִש ּמוּשׂ ,לֹא ׂנִ פ ַקע ֵ
בׂש ָּבתׂלָ ַאש ּ ָפה)ׂ ׂ.
ז ָר ָקםׂבּ ער ַ
ו ַדו ָקא ׂבּ כֵ לִ ים ׂשר גִ ילִ ים ׂלִ פ ָע ִמים ׂלהַ צ ִנ ַיע ִׂשב ֵריהם ׂכּ ֵדיׂ
הׂ,אףׂ
לׂכלִ יםׂש ַהדּ רך ׂלזָ ר ָקםׂלָ ַאש ּ ָפ ַ
םׂ.אבָ ֵּ
ל ִהש ַּת ֵּמש ָּׂבה ֲ
ׂשב ֵריהםׂ
שׂרוֹ צה ַׂע ָּתה ׂל ִהש ַּת ֵּמש ָּׂבהםׂ ,וכֵ ן ֵּׂכלִ ים ׂש ֵאין ִ
ּםׂתש ִמישׂ—ׂ ָאסוּרׂל ַטלטלָ םׂ ׂ.
ראוּיִ יםׂלשו ַּ
ו ִאם ׂנִ שבּ ר ּו ׂבּ ָמקוֹ ם ׂש ּיכוֹ לִ ים ׂל ַה ִ ּזיקׂ ,כּ גוֹ ן ׂכּ לֵ י ׂזכוּכִ יתׂ
ש ִּנשבּ ר ּו ַׂעל ַׂה ּ ֻשל ָחן ׂאוֹ ִּׂבמקוֹ ם ִׂהלּ וּךׂ ׂבּ נֵי ָׂא ָדם ׂ— ׂ ֻמ ָּתרׂ
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םׂמ ּ ָשםׂ .
ל ַטלטלָ םׂכּ ֵדיׂל ַפנּוֹ ָת ִ
וּכלִ י ַׂה ֻּמקצה ֵׂמ ֲח ַמת ׂחסרוֹ ן ִּׂכיס ׂש ִּנש ָּבר ׂבּ ַש ָּבתַׂ ,אףׂ
ש ּשבָ ָריו ׂראוּיִ ים ׂל ַתש ִמיש ׂ— ׂ ָאסוּר ׂל ַטלטלָ םֵּׂ ,כיוָ ןׂ
תׂמ ּ ִטלטוּלׂ .
יןׂה ּש ָמשוֹ ִ
ש ֻהקצו ֵּּׂב ַ
ׂ
יהיׂרצוןׂ שבזכותׂהלימודׂ ׂ
תצליחנוׂברוחניותׂובגשמיותׂ ׂ
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לגַׂ ּ .פח ׂשזּוֹ ר ִקים ׂלתוֹ כוֹ ַׂאש ּ ָפה ׂויֵ ש ׂבּ וֹ ׂדבָ ִרים ׂש ֵאינָ םׂ
ראוּיִ ים ׂל ַמ ֲאכַ לׂבּ ֵה ָמהָׂ ,אסוּר ׂל ַטלטלוֹ ׂבּ ַש ָּבתׂכּ לָ לׂ .ו ִאםׂ
םׂא ֵחרׂלִ ש ּפֹך ׂ ַאש ּ ָפהׂנוֹ ספתׂ— ׂ ֻמ ָּתרׂ
נִ ת ַמ ֵּלאׂו ֵאיןׂלוֹ ָׂמקוֹ ַ
אׂ,אך ֵׂר ַיח ִׂסרחוֹ ןׂנוֹ ֵדףׂ
ףׂאםׂלֹאׂנִ ת ַמ ֵּל ַ
תׂה ַאש ּ ָפהׂ.ו ַא ִ
ל ַפנּוֹ ָ
ִמ ּמ ּנ ּו ׂו ָּמאוּס ׂלִ בנֵ י ַׂה ַּביִ ת ׂ— ׂ ֻמ ָּתר ׂל ַפנּוֹ תוֹ ׂו ַאף ׂל ַה ֲחזִ ירוֹ ׂ
רׂכךׂלַ ַּביִ תׂ .
ַא ַח ָּ
ּיׂמחרסׂאוֹ ֵׂעץׂ—ׂ ָאסוּרׂ ׂל ַה ֲח ִזירוֹ ַׂא ַחרׂ
חׂעשו ֵ
הׂה ּ ַפ ָ
םׂהיָ ַ
ו ִא ָ
םׂ,מ ּשוּםׂש ֵהםׂ
םׂכן ׂנָ ַתןׂלתוֹ כוֹ ַׂמיִ ִ
אׂא ֵּ
ש ִה ִּניח ּו ִׂמ ָ ּידוֹ ׂ,א ָּל ִ
בּ וֹ ל ִעים ׂאת ַׂה ִּלכלוּך ׂונִ ש ַאר ָּׂבהם ִׂמ ּמ ּנ ּו ׂוּמאו ִּסים ׂבּ יוֹ ֵתרׂ
ֹאׂה ִּניחו ִּׂמ ָ ּידוֹ ֵׂאיןׂ
םׂמ ָּת ִריםׂשוּבׂבּ ִטלטוּלׂ,ו ִאםׂל ִ
בׂה ַּמיִ ֻ
ו ַא ַ ּג ַ
ןׂמיִ םׂ ׂ.
צָ ִרׂיךׂלִ ֵּת ַ
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ֲאבָ ל ׂש ָאר ׂסוּגֵ י ַׂה ּ ַפ ִחים ׂבּ דרך ׂכּ לָ ל ׂנִ ִּקים ׂולֹא ׂנִ ש ָא ִריםׂ
מאו ִּסים ׂוּב ֱאמת ִׂאם ַ ּׂגם ֵׂהם ׂמלֻ כלָ כִ ים ׂמ ַטלטלִ ים ַׂא ַ ּגבׂ
לׂח ָששׂ .
יןׂכ ֲ
הׂא ָּ
יתׂאש ּ ָפ ֵ
ׂש ִּק ַ
ַה ַּמיִ םׂ.וּכש ֵ ּיש ַ
לדַּׂ .כדּ ו ִּרים ׂש ִּבז ָמנֵ נ ּו ׂהַׂמיֻ ָ ּצ ִרים ִׂמ ּת ִח ָּל ָתם ׂל ֵשם ִׂמש ָחקׂ,
ֵאין ֲׂעלֵ יהם ּׂתוֹ ַרת ֻׂמקצהׂ ,ו ֻּמ ָּתר ׂלָ ֵתת ׂאוֹ ָתם ׂלִ ק ַט ִּניםׂ
לׂה ּ ֻשל ָחןׂ .
לׂקר ַקעׂמ ֻר ּצפתׂש ַּב ַּביִ תׂאוֹ ַׂע ַ
םׂע ַ
קׂבה ַ
ל ַש ֵח ָּ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תטהרׂליבנוׂלעבדךׂבאמתׂ ׂ
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ח)ׂ,א ִפלּ וּׂ
רׂ,ביןׂנִ מלַ חׂוּבֵ יןׂלֹאׂנִ מלַ חׂ(א ָּלאׂשהו ַּד ֲ
להׂ.ב ָש ֵּ
ָּ
ּלׂ,כיוָ ןׂ
ּאׂקפוּאׂש ָ ּיכוֹ לׂל ַהפ ִשירוֹ ׂוּל ָאכלוֹ ׂ—ׂ ֻמ ָּתרׂבּ ִטלטו ֵּ
הו ָ
ׂ,מק ּ ִפיאׂש ִהת ַקל ֵקלׂ
יׂהדּ ָחקׂ.ל ִפיכָ ך ַ
לׂעל־י ֵד ַ
ש ָראוּיׂל ַמ ֲאכָ ַ
בּ ַש ָּבתׂ,יָ כוֹ לׂלהַ ֲעבִׂירׂהַ ָּב ָשרׂלַ מ ָק ֵררׂשלׂהַ ּשכֵ נִיםׂ ׂ.
לוָׂ .אסוּר ׂל ַה ִּנ ַיח ׂאבן ׂבּ ָסמוּך ׂלַ דּ לת ׂכּ ֵדי ׂשלּ ֹא ָׂתזוּז ָׂאנהׂ
ׂש ָּבת ׂלצֹרך ׂזהׂ .ו ַדיׂ
וָ ָאנָ הׂ ,א ָּלא ִׂאם ֵּׂכן ׂמיַ ֲח ָד ּה ׂבּ ערב ַ
ליַ ֲח ָד ּה ׂל ַש ָּבת ַׂא ַחתׂ ,ו ַדו ָקא ׂבּ אוֹ ַפן ׂש ַהדּ רך ׂל ִהש ַּת ֵּמשׂ
בּ אבןׂזוֹ ׂל ַמ ּ ָט ָר הׂזוֹ ׂ,כּׂגוֹ ןׂל ַה ִּנ ָיח ּה ָׂסמוּך ׂלַ דּ לתׂוכַ ּיוֹ צֵ אׂבוֹ ׂ.
ֲאבָ לׂדָּ בָ רׂש ֵאיןׂדַּ רכּ וֹ ׂבּ כָ ךׂ,כּ גוֹ ןׂשרוֹ צהׂלִ פ ּת ַֹח ַׂהבּ רזׂבּ אבןׂ
אוֹ ׂל ַה ִּנ ַיח ַׂעל ַ ּׂג ֵּבי ַׂד ּ ִפים ׂשלּ ֹא ׂיָ עוּפ ּו ׂ— ׂצָ ִריך ׂליַ ֲחדוֹ ׂלכָ ךׂ
תׂב ֵימיׂ
םׂא ַח ִּ
בׂש ָּבתׂלעוֹ לָ םׂ.ו ִאםׂהִ שׂ ַּת ֵּמש ֲׂא ִפלּ ּו ּ ַׂפ ַע ַ
בּ ער ַ
ַהחֹלׂבּ ָד ָברׂשדַּ רכּ וֹ ׂבּ כָ ךׂ—ׂ ֵאיןׂצָ ִריךׂיִ חוּדׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂיחזרוׂכלׂעםׂישראלׂבתשובה ׂ
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לזֵׂ .אין ׂעוֹ ִשין ׂגּ ָרף ׂשלׂר ִעי ׂלכַ ּת ִח ָּלהׂ ,דּ ַהינ ּׂו ׂלהָ בִ יאׂדָּ בָ רׂ
ש ָע ִתיד ׂל ִה ָּמ ֵאסׂ ,ו ַא ַחר ָּׂכך ׂיִ צ ָט ֵרך ׂל ַטלטלוֹ ִׂמ ּ ָשםׂ ,כּ גוֹ ןׂ
תׂה ּקלִ ּפוֹ תׂלבַ דָּ םׂ
יםׂפ ּצו ִּחיםׂוכַ דּ וֹ מהׂ ,לֹאׂיָ נִ יח ּו ׂא ַ
ָהאוֹ כלִ ּ ִ
א ָּל ַ ּ
אׂגר ִעיןׂא ָחדׂאוֹ ׂשנַ יִ ם ׂטוֹ בִ יםׂ,אוֹ ׂש ָ ּי ִשימ ּו ׂבּ תוֹ ך ׂכּ לֵ יׂ
ויִ ּ ַטל ֵטל ַׂא ַ ּגב ַׂהכּ לִ יׂ ,ו ִאם ָׂעבַ ר ׂוַ ֲע ָשאוֹ ׂללֹא ָׂה ֳא ָפנִ יםׂ
ִזכ ִר ים—ׂ ֻמ ָּתרׂלהוֹ צִ יאוֹ ׂ .
הַ ּנ ָּ
ׂשכַ ח ׂונָ ַטל ֻׂמקצה ֵׂמ ֲח ַמת ׂגּ וּפוֹ ׂ ,לכַ ּת ִח ָּלה ׂיַ ִּנ ַיח ִׂמ ָ ּידׂ
לחָ .
ל־מיׂ
ִמ ָ ּי ָדיוׂ .ו ַה ֵּמ ֵקל ׂל ַה ִּניחוֹׂ ׂבּ ָמקוֹ ם ׂשרוֹ צהׂ ,יֵש ׂלוֹ ַׂע ִ
לִ סמֹךׂ ׂ.
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תצליחׂאתׂלומדיׂהתורהׂבכלׂמעשיהםׂ ׂ
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הֻ .מ ְקצֶ ה ֵמ ֲחמת ִאסור
לטׂ .דָּ בָ ר ׂש ָהיָ ה ָׂאסוּר ׂבּ ִטלטוּל ָּׂכל־ז ַמן ֵּׂבין ַׂה ּש ָמשוֹ תׂ,
דּ ַהינ ּו ִׂמ ּש ִק ַיעת ַׂה ַח ָּמה ַׂעד ׂצֵ את ַׂהכּ וֹ כָ ִבים ׂ(משך ׂׂ13.5
הׂעלָ יוׂ—ׂ ָאסוּרׂל ַטלטלוֹ ׂבּ משךׂ
תׂא ּסוּרׂש ָהיָ ָ
ת)ׂ,מ ֲח ַמ ִ
ֵ
דַּ ּקוֹ
ל־ה ּ ַש ָּבתֲׂ ,א ִפלּ ּו ִׂאם ׂהו ַּסר ַׂהדָּ ׂבָ ר ָׂהאוֹ סרוֹ ׂבּ ִטלטוּלׂ.
ָּכ ַ
יןׂה ּש ָמשוֹ תׂ—ׂ ֻהקצָ הׂ
ןׂב ַ
ּלׂכל־ז ַמ ֵּ
ש ִּמ ֵּכיוָ ןׂש ֻהקצָ הׂבּ ִטלטו ָּ
תׂכ ָּל ּהׂ ׂ.
ל־ה ּ ַש ָּב ֻּ
ִמ ּ ִטלטוּלׂלכָ ַ
ׂש ָּבת ָּׂכל־ז ַמן ֵּׂביןׂ
ל ִפיכָ ךׂ ,נֵ ר ׂשמן ׂש ָהיָ ה ׂדוֹ לֵ ק ׂבּ ערב ַ
ל־פי ׂש ָּכבָ ה ׂבּ משך ַׂה ּ ַש ָּבת ׂ— ׂ ָאסוּרׂ
ף־ע ּ ִ
ַה ּש ָמשוֹ תַׂ ,א ַ
רׂבכּ וֹ סׂ .
תׂה ּשמןׂהַ נּוֹ ָת ַּ
תׂהכּ לִ יׂוא ַ
ל ַטל ֵטלׂא ַ
מָׂ .אסוּר ׂל ַטל ֵטל ׂדָּ בָ ר ׂש ָהיָ ה ָׂאסוּר ׂבּ ִטלטוּל ָּׂכל־ז ַמן ֵּׂביןׂ
הַ ּש ָמשוֹ תׂדַּ ו ָקא ׂבּ ָדבָ רׂש ָה ָא ָדם ׂדָּ ָחה ׂו ִהקצָ הׂאוֹ תוֹ ׂ,כּ גוֹ ןׂ
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יׂש ַמיִ םׂ—ׂ
ּלׂעל־י ֵד ָ
הׂמ ּ ִטלטו ַ
ׂ.אבָ לׂדָּ בָ רׂש ִּנד ָח ִ
ֵנרׂשהִ דלִ יקוֹׂ ֲ
תׂ,מ ָּתרׂבּ ִטלטוּלׂ ׂ.
הׂראוּיׂבּ משך ַׂה ּ ַש ָּב ֻ
ִאםׂנַ ֲע ָש ָ
ל ִפיכָ ךׂ ,בּ ֵה ָמה ׂש ִּנש ֲח ָטה ׂבּ ַש ָּבת ׂלחוֹ לה ׂש ֵ ּיש ׂבּ וֹ ַׂס ָּכנָ הׂ,
רׂאףׂשלּ ֹאׂלצֹרׂך ַׂהחוֹ להׂ.ש ַאףׂ
לׂה ָּב ָש ַ
ֻמ ָּתרׂלבָ ִריאׂל ַטל ֵט ַ
רׂב ֲעלֵ יׂ
הׂמקצה ִּׂכש ָא ַּ
תׂהי ָתהׂהַ בּ הֵ ָמ ֻ
ןׂביןׂהַ ּש ָמשוֹ ָ
ש ִּבז ַמ ֵּ
יׂש ַמיִ םׂ .
הׂב ֵיד ָ
םׂהי ָת ִּ
םׂ,הקצָ ָא ָת ָ
ל־מקוֹ ַ
יםׂ,מ ָּכ ָ
ַח ִ ּי ִ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂלקייםׂאתׂרצוןׂה'ׂכרצונוׂ ׂ
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ןׂה ִאילָ ןׂבּ ַש ָּבתׂו ָהיו ֲּׂאסו ִּריםׂבּ ִטלטוּלׂ
ּׂמ ָ
ׂ.פרוֹ תׂש ָּנשרו ִ
מא ּ ֵ
ָּכל־ז ַמן ֵּׂבין ַׂה ּש ָמשוֹ תֵׂ ,מ ֲח ַמת ׂקצִ ָירהַׂ ,אף ׂש ֵאין ִׂא ּסו ָּרםׂ
יׂש ַמיִ םׂ—ׂ ָאסוּרׂל ַטלטלָ םׂ
אׂעל־ׂי ֵד ָ
יׂא ָדםׂא ָּל ַ
םׂעל־י ֵד ָ
נִ ג ַר ַ
תׂמערבׂ
ֹטׂה ּ ֵפרוֹ ֵ
יׂה ָא ָדםׂלִ לק ַ
תׂ.כיוָ ןׂשׂ ִּב ֵיד ָ
וּל ָאכלָ םׂבּ ַש ָּב ֵּ
םׂב ָ ּי ַדיִ םׂ .
ןׂ,ה ֵריׂכּ ִאלּ וּׂדּ ָח ָאםׂו ִהקצָ ַּ
ֹאׂע ָשהׂכֵ ֲ
ַש ָּבתׂול ָ
וֻ .מ ְקצֶ ה ֵמ ֲחמת ִמצְ וה
מבׂ .דָּ בָ ר ׂש ֻהקצָ ה ׂלצֹרך ִׂמצוָ הׂ ,כּ גוֹ ן ׂנוֹ יֵ י ׂ ֻס ָּכה ׂש ֻהקצוּׂ
ל ָנאוֹ תׂאתׂהַ ּ ֻס ָּכהׂ—ׂ ָאסוּרׂל ַטלטלָ םׂבּ ַש ָּבתׂויוֹ ם־טוֹ בׂשלׂ
יןׂב ֲה ַדסׂלוּלָ בׂ
ןׂהדִּ ַּ
תׂ,א ִפלּ ּו ׂלצֹרך ׂגּ ו ָּפםׂאוֹ ׂמקוֹ ָמםׂ.וכֵ ַ
ֻסכּ וֹ ֲ
וַ ֲע ָרבָ ה ׂש ֻהקצ ּו ׂל ִמצוַ ת ׂלוּלָ בׂ ,ש ָאסוּר ׂל ַטלטלָ ם ׂבּ ַש ַּבתׂ
ֻסכּ וֹ ת ׂוכֵ ן ׂבּ יוֹ ם־טוֹ ב ֻׂסכּ וֹ ת ַׂא ַחר ׂש ִּק ֵ ּים ִׂמצוַ ת ׂלוּלָ בׂ
ל־פי ׂש ָאסוּרׂ
ף־ע ּ ִ
ֹל־ה ּמוֹ ֵעדַׂ ,א ַ
ו ִהצנִ ָיעםֲׂ .אבָ ל ׂבּ ח ַ
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ּלׂ.אבָ לׂאתרוֹ גׂ
ל ִהש ַּת ֵּמש ָּׂבהםׂלִ צ ָרכָ יוׂ— ׂ ֻמ ָּת ִריםׂבּ ִטלטו ֲ
ל־ה ּ ֵפרוֹ תׂ.
ש ֻהקצָ ה ׂל ִמצוַ ת ׂלוּלָ בֻׂ ,מ ָּתר ׂל ַטלטלוֹ ׂכּ כָ ַ
ֹאׂתת ַּב ּ ֵטלׂ
ֹאׂמלּ ָה ִר ַיחׂבּ וֹ ׂ,ש ֵּכןׂל ִ
דׂהקצָ הוּׂ,ול ִ
שׂ ֵּמ ֲאכִ ילָ הׂלבַ ִ
הׂאםׂיָ ִר ַיחׂבּ וֹׂׂ .
הַ ִּמצוָ ִ
יׂסכּ וֹ תׂ,ש ֵ ּיש ָׂס ֵפקׂ
ל־מקוֹ םָ ׂ ׂ,נכוֹ ןׂלֹאׂל ָה ִר ַיח ׂבּ וֹ ִּׂב ֵימ ֻ
(ו ִּמ ָּכ ָ
ןׂר ַיח ׂטוֹ בׂבּ פֵׂרוֹ ת"ׂ
"ׂ:הנּוֹ ֵת ֵ
בּ בִ רכָ תוֹ ַׂע ָּתהׂ .ו ִאםׂרוֹ צהׂי ָב ֵרך ַ
ַע ּ
יׂא ֵחרׂויָ ִר ַיחׂבּ וֹׂ)ׂ .
לׂפ ִר ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנדוןׂכלׂיהודיׂלכףׂזכותׂ ׂ
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ר"ׂ:אי ִניׂ
םׂמער בׂיוֹ ם־טוֹ ב ׂו ָא ַמ ֵ
ָהׂעלֵ יה ֵ
יֵיׂס ָּכהׂשהִ תנ ֲ
מגׂ.נוֹ ֻ
לׂשב ַעתׂי ֵמיׂה ָחג"ׂ.
יןׂה ּש ָמשוֹ תׂש ִ
ןׂב ַ
ל־ׂזמ ֵּ
םׂכ ַ
לׂמה ָּ
בּ וֹ ֵד ֵ
אוֹ ׂש ָא ַמרׂ ׂ:
"ה ֵרינִ י ַׂמתנה ֲׂעלֵ יהם ׂל ָאכלָ ם ׂוּל ִהש ַּת ֵּמש ָּׂבהם ָׂמ ַתיׂ
ֲ
שאר צה" ׂ— ׂ ֻמ ָּתר ׂלֵ ָהנוֹ ת ֵׂמהם ׂוּל ַטלטלָ ם ׂבּ ֵאיזה ׂז ַמןׂ
אׂבלּ שוֹ נוֹ תׂ
תׂס ָּכהׂ.ו ַדו ָק ַּ
ֹאׂהקצ ּו ׂל ִמצוַ ֻ
ש ִ ּירצהׂ,מִׂ ּפנֵ יׂשלּ ֻ
ַה ַּנ "לׂ ׂ.
הׂעלֵ יהםׂל ָאכלָ םׂכּ ש ִ ּי ּפלוּ"ׂ—ׂ
יׂמתנ ֲ
ר"ׂ:ה ֵרינִ ַ
םׂא ַמ ֲ
לׂא ָ
ֲאבָ ִ
ֵאינוֹ ׂמוֹ ִעילׂ .ש ֵּכיוָ ן ׂש ָחל ֲׂעלֵ יהם ִׂא ּסוּר ֻׂמקצה ִּׂבז ַמן ֵּׂביןׂ
תׂה ָ ּי ִמיםׂ.וכֵ ןׂ
ל־שב ַע ַ
ּׂ,הקצ ּו ׂלכָ ִ
הַ ּש ָמשוֹ תׂש ֲע ַדיִ ןׂלֹאׂ ָנפׂלו ֻ
ילׂתנַ איׂלהָ ִר ַיחׂבּ וֹׂׂ ׂ.
ַהדִּ ַּ
יןׂב ֲה ַדסׂ,ש ּמוֹ ִע ּ
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ֲאבָ ל ׂלוּלָ ב ׂוַ ֲע ָרבָ ה ׂנח ָש ִבים ַ ּׂגם ֵּׂכן ֻׂמקצה ֵׂמ ֲח ַמת ׂגּ ו ָּפםׂ,
ירׂטלטוּלָ םׂבּ ַש ָּבתׂויוֹ ם־טוֹ בׂ,א ָּלאׂ
ילׂתנַ איׂל ַה ִּת ִ
ו ֵאיןׂמוֹ ִע ּ
ֹלׂה ּמוֹ ֵעד ׂׂ .
ישםׂבּ ח ַ
ל ַה ִּתירׂ ַּתש ִמ ָ
יׂעלָ יוׂ,ו ֻּמ ָּתרׂל ַטלטלוֹ ׂ
הׂ,תוֹ ַרתׂכּ לִ ָ
מדׂ.שוֹ ָפרׂבּ רֹאש ַׂה ּ ָשנָ ּ
לצֹרך ׂגּ וּפוֹ ׂ ,כּ גוֹ ן ׂלִ תק ַֹע ׂלַ ֲא ֵח ִרים ׂאוֹ ׂלצֹרך ׂמקוֹ מוֹ ֲׂ .אבָ לׂ
ישים ׂשוֹ נִ יםֵּׂ ,כיוָ ן ׂש ֻהקצָ הׂ
ָאסוּר ׂל ִהש ַּת ֵּמש ׂבּ וֹ ַּׂתש ִמ ִ
ל ִמצוָ תוֹ ׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתזכנוׂ ׂ
להארתׂפניםׂולגאולהׂברחמיםׂ ׂ
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ז .ב ִסיס לְ דבר האסור
רׂמקצהׂש ֵאיןׂלוֹ ׂ
חׂעלָ יוׂדּ בַ ֻ
רׂה ֻּמ ָּתרׂבּ ִטלטוּלׂש ֻּמ ָּנ ָ
מהׂ.דָּ בָ ַ
ןׂכיסׂ,
ןׂמקצהׂ ֵמ ֲח ַמתׂחסרוֹ ִּ
רׂטלטוּלׂבּ ַש ָּבתׂ,כּ גוֹ ֻ
שוּםׂה ֵּת ִ
רׂהדָּ בָ רׂבּ ִטלטוּלׂ,ו ִדינוֹ ׂכּ ִדיןׂ
הׂמ ֲח ַמתׂגּ וּפוֹ ׂ—ׂנ ֱא ָס ַ
אוֹ ֻׂמקצ ֵ
ׂ(ב ּתנָ ִאים ׂש ּנבָ ֵאר ׂל ַק ָּמן)ׂ .וזה ּו ַׂה ִּנק ָראׂ
ַה ֻּמקצה ׂש ָעלָ יו ַּ
"ב ִסיס ׂל ָד ָבר ָׂה ָאסוּר"ׂ ,כּ לוֹ ַמרׂ ,ש ַהדָּ בָ ר ַׂה ֻּמ ָּתר ׂנח ָשבׂ
ָּ
ָחׂעלָ יוׂ ׂ.
הׂה ֻּמ ּנ ָ
רׂה ָאסוּרׂ—ׂהַ ֻּמקצ ַ
לׂהדָּ בָ ָ
ִּכב ִסיסוֹ ׂש ַ
מוֵ ׂ.אין דבר ה ֻמתר נ ֲעשה ב ִסיס לְ דבר האסור ֶאלא
ב ְתנ ִאים הב ִאים:
א.

ל־הדָּ בָ ר ַׂה ֻּמ ָּתר ַׂעל־י ֵדיׂ
ש ַהדָּ בָ ר ָׂה ָאסוּר ֻׂה ַּנח ַׂע ַ
ב ָעלָ יוׂ ,אוֹ ֲׂא ִפלּ ּו ַׂעל־י ֵדי ֲׂחבֵ רוֹ ִׂמדַּ ׂ ַעת ׂבּ ָעלָ יוׂ ,אוֹ ׂ
חׂשםׂלטוֹ בָ תוֹ ׂ .
לׂה ַּנ ָ
ׂ,אבָ ֻ
ֹאׂמדַּ ע ּתוֹ ֲ
ֲא ִפלּ וּׂשלּ ִ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתשרהׂעלינוׂקדושתךׂויראתךׂ ׂ
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ב .ש ֻה ַּנח ׂבּ כַ ָ ּונָ ה ַׂעל־דַּ ַעת ׂש ִ ּיהיה ֻׂמ ָּנח ָׂעלָ יו ׂבּ ַש ָּבתׂ,
ל־בין ׂהַ ּש ָמשוֹ תֲׂׂ .אבָ לׂ
ת ׂ ָּכ ֵּ
וַ ֲא ִפלּ ּו ׂל ִמקצָ ת ַׂה ּ ַש ָּב ׂ
ִאם ֻׂה ַּנח ׂבּ כַ ָ ּונָ הֲׂ ,א ָבל ׂלֹא ָׂח ַשב ׂבּ ֵפרוּש ׂש ִ ּי ּ ָש ֵארׂ
ֻמ ָּנח ׂבּ ַש ָּבתׂ ,וכָ ל־ש ֵּכן ִׂאם ָׂח ַשב ׂל ַקח ּתוֹ ׂ— ׂלֹאׂ
נַ ֲע ָשה ָּׂב ִסיס ׂל ָד ָבר ָׂה ָאסוּרׂ .ו ַדו ָקא ׂש ֵאין ׂדַּ רכּ וֹ ׂ
ָחׂשםׂ,
תׂמ ּנ ָ
לׂא םׂדַּ ׂרכּ וֹ ׂלִ היוֹ ֻ
םׂ.אבָ ִ
ָחׂש ֲ
תׂמ ּנ ָ
לִ היוֹ ֻ
כּ גוֹ ן ׂכּ סף ׂשדַּ רכּ וֹ ׂלִ היוֹ ת ֻׂמ ָּנח ָּׂב ַארנָ קַׂ ,אף ׂשלּ ֹאׂ
חׂשםׂבּ ַש ָּבתׂ— ׂ ִאםׂלֹאׂהוֹ צִ יאוֹ ׂ
הׂמ ָּנ ָ
ָח ַשבׂש ִ ּיהי ֻ
רׂה ָאסוּרׂ .
בׂב ִסיסׂל ָדבָ ָ
םׂש ָּבתׂ,נח ָש ָּ
קֹד ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימוד ׂ
ׂ נשמורׂעינינוׂוליבנוׂמלחטוא ׂ

ׂ
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גׂ .דַּ ו ָקא ׂש ַהה ֵּתר ׂמ ַש ֵּמש ׂלָ ִא ּסוּרׂ ,כּ גוֹ ן ַׂמ ִּנ ַיח ָׂמעוֹ ת ַׂעל־
ֻשל ָחן ׂלִ ש ִמ ָיר ָתםֲׂ .א ָבל ִׂאם ַׂהדָּ בָ ר ָׂה ָאסוּר ֻׂה ַּנח ַׂעל ַ ּׂג ֵּביׂ
ןׂפרוֹ תׂבּ תבןׂ
ןׂה ּטוֹ ֵמ ּ ֵ
רׂה ֻּמ ָּתרׂ,כּ גוֹ ַ
רׂה ֻּמ ָּתרׂל ַש ֵּמש ׂלַ דָּ בָ ַ
דָּ בָ ַ
יׂה ֻּמ ָּתרׂ— ׂ ֵאינוֹ ִׂדיןׂ
ןׂה ָאסוּרׂמ ַש ֵּמש ׂלַ ּפ ִר ַ
ַה ֻּמקצהׂ,ש ַה ּתב ָ
ִיח ׂאבן ׂ ַעל ׂדָּ בָ ר ׂמ ֻס ָ ּים ׂשלּ ֹא ׂיָ זוּזׂ ,ש ֵאיןׂ
ָּב ִסיסׂ .וכֵ ן ׂהַ ַּמ ּנ ַ
הׂב ִסיסׂ .
נ ֲַע ָש ָּ
לׂאםׂ
תׂ.אבָ ִ
ּרׂח ִשיבוּתׂמ ֻס ּימ ֲ
רׂה ָאסו ֲ
אׂאםׂיֵ ש ׂלַ דָּ בָ ָ
דׂ.דַּ ו ָק ִ
לׂה ּ ֻשל ָחןׂ—ׂ
םׂע ַ
ֵאיןׂלוֹ ֲׂח ִשיבוּתׂ,כּ גוֹ ןׂקלִ ּפוֹ תׂוכַ ּיוֹ צֵ אׂבָ ה ַ
תׂה ֻּמ ָּתרׂל ָב ִסיסׂ .
ֵאינָ םׂעוֹ ִשיםׂא ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂלשמורׂאתׂפינוׂולשוננוׂ ׂ
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ּרׂע ַ ּ
רׂמ ּפנֵ יׂש ֵאיןׂ
רׂה ֻּמ ָּת ִ
ל־ג ֵּביׂדָּ בָ ַ
רׂה ָאסו ַ
םׂה ִּנ ַיח ׂדָּ בָ ָ
מזׂׂ.א ִ
ִ
ׂשם ׂ— ׂ ֵאינוֹ ׂנ ֲַע ָשה ָּׂב ִסיס ׂל ָד ָברׂ
לוֹ ָׂמקוֹ ם ַׂא ֵחר ׂל ַה ִּנ יחוֹ ָ
ָה ָאסוּרׂו ֻּמ ָּתרׂבּ ִטלט ּו ׂלׂ .
מחִׂ .אם ׂדּ בַ ר ַׂהה ֵּתר ׂנַ ֲע ָשה ָּׂב ִסיס ׂל ִפי ַׂה ּתנָ ִאים ׂדִּ ל ֵעילׂ
ָאסוּר ׂלנַ ֵער ׂדּ בַ ר ָׂה ִא ּסוּר ׂש ָעלָ יו ׂבּ ַש ָּבתׂ .וכֵ ן ִׂאם ׂנִ ל ַקחׂ
ּרׂמ ַע ַ ּ
תׂאסוּרׂ
רׂה ֻּמ ָּתרׂבּ משך ַׂה ּ ַש ָּב ָ
יׂהדָּ ָב ַ
לׂג ֵּב ַ
רׂה ָאסו ֵ
ַהדָּ בָ ָ
ל ַטל ֵטל ַׂהדָּ בָ ר ַׂה ֻּמ ָּתר ָּׂכל־הַׂ ּ ַש ָּבתֲׂ ,א ִפלּ ּו ׂש ָּכ ֵעת ַׂהדָּ בָ רׂ
ל־ביןׂ
יוׂכ ֵּ
ּרׂעלָ ָּ
רׂה ָאסו ָ
הׂהדָּ בָ ָ
ּרׂאינוֹ ָׂעלָ יוׂ.ו ַדו ָקאׂש ָהיָ ַ
ָה ָאסו ֵ
לׂאם ׂלֹא ׂהָ יָה ָׂעלָ יו ָּׂכל־ז ַמן ֵּׂב ין ַׂה ּש ָמשוֹ תׂ
הַ ּש ָמשוֹ תֲׂ ,אבָ ִ
רׂב ַ
םׂא ַח ֵּ
קׂמ ּמ ּנוּׂ,אוֹ ׂשהו ַּש ַ
אׂחל ִ
א ָּל ֵ
ןׂעל־ׂ
יןׂה ּש ָמשוֹ תׂ(כּ גוֹ ַ
רׂמ ּמ ּנ ּׂוִּ ׂ,כיׂ
רׂהדָּ בָ ִ
יׂאינוֹ ׂיהו ִּדי)ׂ ֻמ ָּתרׂל ַטלטלוֹ ַׂא ַחרׂשהו ַּס ַ
י ֵד ֵ
ׂ.אבָ לׂבּ עוֹ דוֹ ָׂעלָ יוׂ—ׂ ָאסוּרׂ .
יׂש ָּבתׂ ֲ
יןׂמקצהׂלַ ֲחצִ ַ
ֵא ֻ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנאהבׂכלׂאחדׂמישראלׂבאמת ׂ
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מטׂ .דָּ בָ ר ֻׂמ ָּתר ׂש ֻּמ ָּנ ִחים ָׂעלָ יו ׂשנֵ י ׂדבָ ִריםָׂ ,הא ָחד ֻׂמ ָּתרׂ
יׂאסוּרׂבּ ִטלטוּלׂ,כּ גוֹ ןׂמגֵ ָרהׂש ֵ ּיש ָּׂב ּה ָׂמעוֹ תׂ
בּ ִטלטוּלׂו ַה ּ ֵשנִ ָ
הׂהדָּ בָ רׂ
יאׂמ ּמ ָּנ ַ
רׂה ֻּמ ָּתרׂ,ורוֹ צהׂל ַהכנִ יסׂאוֹ ׂלהוֹ צִ ִ
וגַ םׂדָּ בָ ַ
ַה ֻּמ ָּתר ׂ— ׂזה ּו ַׂה ִּנק ָ ׂרא ָּׂב ִסיס ׂל ָדבָ ר ַׂה ֻּמ ָּתר ׂו ָה ָאסוּרׂ .ו ִאםׂ
ַהדָּ בָ ר ַׂה ֻּמ ָּתר ׂש ָעלָ יו ָׂחשוּב ׂבּ ֵעינֵ י ׂב ָעלָ יו ׂיוֹ ֵתר ֵׂמ ַהדָּ בָ רׂ
ש ָאסוּר ׂש ָעלָ יו ׂ— ׂ ֵאינוֹ ׂנַ ֲע ָשה ָּׂב ִסיס ׂל ָד ָבר ָׂה ָאסוּרֲׂ .אבָ לׂ
ִאם ַׂהדָּ בָ ר ָׂה ָאסוּר ָׂחשוּב ׂיוֹ ֵתר ֵׂמ ַהדָּ בָ ר ַׂה ֻּמ ָּתר ׂש ָעלָׂיו ׂ—ׂ
םׂשוָ הׂבּ ֵעינָ יוׂ—ׂ
םׂח ִשיבו ָּת ָ
רׂה ָאסוּרׂ.ו ִא ֲ
בׂב ִסיסׂל ָדבָ ָ
נח ָש ָּ
ַה ֵּמ ֵקל ׂל ַטל ֵטל ׂאת ַׂהכּ לִ י ׂש ֻּמ ָּנ ִחים ָׂעלָ יו ַׂהדָּ בָ ר ָׂה ָאסוּרׂ
ה־לסמֹך ׂׂ .
לׂמ ִּ
ו ַה ֻּמ ָּתרׂ—ׂיֵ שׂלוֹ ַׂע ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתפרׂ ׂ
עצתׂאויבנוׂושונאינוׂוכלׂמבקשיׂרעתנוׂ ׂ
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רׂה ָאס ּׂורׂ
הׂב ִסיסׂל ָד ָב ָ
רׂה ֻּמ ָּתרׂלֹאׂנַ ֲע ָש ָּ
ל־מקוֹ םׂשדָּ ָב ַ
נׂ.בּ כָ ָ
ַה ֻּמ ָּנ ח ָׂעלָ יוֻׂ ,מ ָּתר ׂל ַטל ֵטל ׂאת ַׂהדָּ בָ ר ַׂה ֻּמ ָּתר ׂב ְתנ ִאים
הב ִאיםׂ ׂ:
תׂ .
רׂה ֻּמ ָּתרׂכּ ֵדיׂל ִהש ַּת ֵּמשׂבּ וֹ ׂבּ ַש ָּב ׂ
אִ ׂ.אםׂצָ ִריךׂלַ דָּ ָב ַ
בֲ ׂ .א ִפלּ ּו ֵׂאין ׂצָ ִריך ׂל ִהש ַּת ֵּמש ׂבּ וֹ ֲׂ ,אבָ ל ׂחוֹ ֵשש ׂש ּמאׂ
יִ ת ַקל ֵקל ׂורוֹ צה ׂלפַ נּוֹ תוֹ ׂל ָמקוֹ ם ַׂא ֵחר ׂ— ׂמנ ֵַער ׂהַ דָּ בָ רׂ
רׂה ֻּמ ָּתרׂלצַ דׂא ָחדׂ .
ּעׂהדָּ בָ ַ
יׂה ּ ָטיַ תׂונִ ענו ַ
ּרׂעל־י ֵד ַ
ָה ָאסו ַ
תר ׂבּ עוֹ ד ׂהַ דָּ בָ רׂ
ֲאבָ ל ָׂאסוּר ׂל ַטל ֵטל ׂי ִשירוֹ ת ַׂהדָּ בָ ר ַׂה ֻּמ ָּׂ
ָה ָאסוּר ָׂעלָ יוׂ ,א ָּלא ִׂאם ֵּׂכן ׂחוֹ ֵשש ׂש ִאם ׂינַ ֲערוֹ ׂיִ ת ַקל ֵקלׂ
רׂה ָאסוּרׂ.
ַהדָּ בָ ָ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתשמורׂאתׂחיילנוׂמכלׂרע ׂ
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ח .בִ טול ְכלִ י ֵמ ֵהיכנוֹ ׂ
נאָׂ .אסר ּו ֲׂחכָ ִמים ׂלבַ ּ ֵטלׂכּ לִ י ֵׂמ ֵהיכָ נוֹ ׂבּ ַש ָּבתׂ ,דּ ַהינ ּו ׂלָ ֵתתׂ
לׂחפץׂש ֵאינוֹ ֻׂמקצהׂ,ש ַעל־
הׂע ֵ
ּאׂמקצ ַ
תׂחפץׂשהו ֻ
בּ ַש ָּב ֵ
י ֵדי ָּׂכך ׂמבַ ּ ֵטל ַׂהכּ לִ י ִׂמ ַּמ ָ ּצבוֹ ַׂה ּקוֹ ֵדם ׂש ָהיָ ה ׂמוּכָ ן ׂו ָראוּיׂ
ל ִטלטוּלׂ .ל ִפיכָ ך ֵּׂביצָ ה ׂשׂנּוֹ ל ָדהׂבּ ַש ָּב ת ׂ— ׂש ִהיא ֲׂאסו ָּרהׂ
בּ ִטלטוּל ׂ— ׂ ָאסוּר ׂלָ ֵתת ׂכּ לִ י ַּׂת ַחת ַׂה ַּתרנגוֹ לת ׂש ַּת ּ ִטילׂ
הַ ֵּב יצָ הׂלתוֹ כוֹ ׂ ׂ.
ַּב ּמה ׂדבָ ִרים ֲׂאמו ִּרים? ׂכּ שנּוֹ ֵתן ַׂהדָּ בָ ר ַׂה ֻּמקצה ַּׂבכּ לִ י ַׂעלׂ
לׂאםׂ
ּבׂ,אבָ ִ
רׂחשו ֲ
ל־ה ּיוֹ ם ׂוגַ םׂהוּאׂדָּ בָ ָ
םׂכ ַ
רׂש ָּ
דַּ ַעתׂש ִ ּי ּ ָש ֵא ָ
נוֹ תנוֹ ׂל ָש ָעה ַׂק ָּלה ׂו ֵאינוֹ ׂדָּ בָ ר ָׂחשוּב ׂכּ לָ לׂ ,כּ גוֹ ן ׂקלִ ּפוֹ תׂ
יׂמ ֵהיכָ נוֹ ׂ ׂ.
בׂב ּטוּלׂכּ לִ ֵ
וַ ֲעצָ מוֹ תׂ—ׂ ֵאיןׂזהׂנח ָש ִּ
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קׂעל־י ֵדיׂש ַ ּי ִּנ ַיח ׂבּ וֹ ׂ
יׂר ַ
תׂהכּ לִ ַ
םׂ,אסוּרׂל ַטל ֵטלׂא ַ
ל־מקוֹ ָ
ו ִּמ ָּכ ָ
הׂמ ָּתרׂל ַטלטלוֹ ׂ .
תׂפתׂש ָאזׂיִ הי ֻ
ֲח ִתיכַ ּ ַ
נבָׂ .אסוּר ׂל ַטל ֵטל ׂמנוֹ ַרת ַׂחש ַמל ׂאוֹ ַּׂת ּנוּר ִׂח ּמוּם ׂבּ עוֹ ָדםׂ
רׂה ָאסוּרׂ(ׂ,חוטׂהלהטׂשבהם)ׂׂ ׂ.
ּםׂב ִסיסׂל ָדבָ ָ
יםׂ,מ ּשו ָּ
דּ וֹ ל ִק ִ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלזיווגׂהגון ׂ
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ִדין ֲהכנה ְבשבת
תׂא ַחתׂ
יןׂמ ּ ַש ָּב ַ
ןׂאסוּרׂל ָהכִ ִ
יןׂמ ּ ַש ָּבתׂלחֹלׂ,וכֵ ָ
אָ ׂ.אסוּרׂל ָהכִ ִ
קׂטר ָחהׂבּ ַעל ָמאׂ,
הׂר ִ
לַ ּ ַש ָּבתׂהַ ָּב ָאהׂ,ו ַאףׂדָּ בָ רׂש ֵאינוֹ ׂמלָ אכָ ַ
כּ גוֹ ן ֲׂה ָד ַחת ׂק ָערוֹ ת ׂוצַ ָּלחוֹ ת ׂוכַ ּיוֹ צֵ א ָׂבהםׂ .ו ַט ַעם ָׂה ִא ּסוּרׂ:
םׂא ֵחרׂ ׂ.
דׂש ָּבתׂ,ש ּטוֹ ֵר ַחׂבּ ַש ָּב תׂליוֹ ַ
לׂבכבוֹׂ ַ
ִמ ּפנֵ יׂש ּמזַ לזֵ ִּ
בֻׂ .מ ָּתר ׂלִ למֹד ׂבּ ַש ָּבת ַ ּׂגם ׂדּ בָ ִרים ׂש ָ ּצ ִריך ׂלָ הם ׂליוֹ םׂ
ַה ָּמ ֳח ָרתׂ ,ו ַדו ָקא ִּׂבדבָ ִרים ׂש ֻּמ ָּתר ׂלִ למֹד ׂבּ ַש ָּבתׂ .ל ִפיכָ ךׂ
ֻמ ָּתר ׂלִ למֹד ׂל ִמב ָחן ׂבּ תוֹ ָרה ׂוכַ ּיוֹ צֵ א ׂבָ זה ׂש ֵ ּי ָע ֵרךׂ ַׂא ַחרׂ
ַה ּ ַש ָּבתֲׂ ,א ָבל ׂלֹא ׂל ִמב ָחן ׂבּ ִמקצוֹ עוֹ ת ׂחֹל ׂש ָאסוּר ׂלִ למֹדׂ
ָּבהםׂבּ ַש ָּבתׂ ׂ.
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂיושפעׂעלינוׂשפעׂגדול ׂ
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הׂעיֵ ףׂ
תׂ:אלֵ ך ׂלִ ישֹןׂכּ ֵדיׂשלּ ֹאׂאהי ָ
רׂא ָדםׂבּ ַש ָּב ֵ
ֹאמ ָ
גׂ.לֹאׂי ַ
ׂש ָּבת ׂואוּכַ ל ׂלַ ֲעשוֹ ת ׂמלַ אכ ִּתי ׂאוֹ ׂלִ למֹדֲׂ .אבָ לׂ
בּ מוֹ צָ ֵאי ַ
ֻמ ָּתרׂלִ ישֹןׂבּ ַש ָּב ַ ּ
ל־כ ָ ּונָ תוֹ ׂלִ היוֹ תׂנֵ עוֹ רׂבּ מוֹ צָ ֵאיׂ
םׂכ ַּ
םׂא ָּ
תׂג ִ
ַש ָּבתׂ ,שהֲ ֵרי ֵׂאינוֹ ׂנ ִּכָׂר ׂשעוֹ ש ה ֵּׂכן ׂלמוֹ צָ ֵאי ַׂש ָּבת ׂ ִמ ּשוּםׂ
תׂעצ ָמ ּה ׂׂ .
ש ֵ ּיש ּׂתוֹ עלתׂלִ שנָ תוֹ ַּׂב ּ ַש ָּב ַ
דׂ.מ ָּתרׂל ָה ִד ַיח ֵּׂכלִ יםׂבּ ַש ָּבתׂלצֹר ׂך ַׂה ּיוֹ םׂ.ו ִאםׂיֵ שׂלוֹ ַׂמ ֲערכתׂ
ֻ
תׂ,ראוּיׂל ַהח ִמירׂ
ֵּכלִ יםׂנ ִק ָ ּיהׂשאפ ָשרׂל ִהש ַּת ֵּמש ָּׂב ּהׂלצֹרך ַׂש ָּב ָ
שלּ ֹא ׂל ָה ִד ַיח ֵּׂכלִ ים ׂבּ ַש ָּבתַׂ (ׂ ׂ .אך ׂיֵ ש ַׂה ּסוֹ בִרים ׂש ִמי ׂשָרגִ יל ׂבּ כָ לׂ
לׂעֵר ַמתׂ
יםׂב ִּכ ּיוֹ רׂ,ו ִק ּי ָוּמ ּהׂש ֲ
רוּׂכלִ יםׂמלֻ כלָ כִ ַּ
בוּעׂל ַהק ּ ִפידׂשלּ ֹאׂיִ ּ ָש ֲא ֵּׂ
ַה ּ ָש ַ
תׂרבּ וֹ ּ
דׂה ּ ַש ָּבתׂ,
תׂעבוּרוֹ ִּׂבכבוֹ ַ
תׂפוֹ גַ ַע ֲ
תׂב ִּכ ּיוֹ רׂבּ משך ָׂשעוֹ ַ
ֵּכלִ יםׂמלֻ כלכ ַּ
לוּׂ,ר ּ ַשאיׂ
יםׂה ָּל ַ
אתׂה ּ ַש ָּבתׂלֹאׂיִ צ ָט ֵרך ׂל ִהש ַּת ֵּמש ַּׂב ֵּכלִ ַ
ַ
לַ מרוֹ תׂש ַעדׂצֵ

דׂש ָּב ׂתׂ,פנה" ׂל)ׂׂׂ .
לִ ש ֹׂטףׂאוֹ ָתםׂכּ ֵדיׂש ֵּביתוֹ ׂיִ היהׂמ ֻסדָּ רׂלִ כבוֹ ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתחדשׂעלינוׂאתׂהחודשׂהזהׂלטובהׂולברכ ׂה ׂ
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תׂה ֵּכלִ יםׂ,ש ֲה ֵריׂ
יתׂאסוּרׂל ָה ִד ַיח ׂא ַ
יש ָ
הׂ.א ַחרׂסעו ָּדהׂשלִ ִ
ַ
תׂ.אך ֻׂמ ָּתרׂל ָה ִסירׂאתׂ
יׂש ָּב ַ
ֵאיןׂלוֹ ׂצֹרך ָּׂבהםׂא ָּלאׂלמוֹ צָ ֵא ַ
כּ לֵ י ַׂה ּסעו ָּדה ִׂמן ַׂה ּ ֻשל ָחןׂ ,וכֵ ן ׂלנַ ּקוֹ ת ׂאת ַׂה ּ ֻשל ָחןׂ ,כּ ֵדיׂ
ל־זמןׂש ּנִש ָא ִריםׂבּ אוֹ תוֹ ׂחדרׂ ׂ.
רׂכ ַ
ש ַהחדרׂיִ היהׂנָ ִקיׂוּמ ֻסדָּ ׂ ָּ
ישיתׂ,
וכוֹ סוֹ ת ֻׂמ ָּתר ׂל ָה ִד ַיח ֲׂא ִפלּ ּו ִׂאם ִׂס ֵ ּים ׂסעו ָּדה ׂשלִ ִ
ל־ה ּיוֹ ם ָׂראוּי ׂלִ ש ּתוֹ ת ָּׂבהםׂ,
ש ֵאין ׂז ַמן ָׂקבו ַּע ׂלִ ש ִת ָ ּיהׂ ,וכָ ַ
ו ַאףׂש ֵאינוֹ ׂיוֹ ֵד ַע ִׂאםׂיִ צ ָט ֵרךׂלָ הםׂ ׂׂ.
יםׂ,אסו ַ ּ
ֹאתםׂ
ּרׂגםׂל ַמלּ ָ
ָ
תׂה ֵּכלִ
וׂ.בּ אוֹ פַ ןׂשאָׂסוּרׂל ָה ִד ַיח ׂא ַ
ל־מקוֹ םׂ
יׂש ָּבתׂ.ו ִּמ ָּכ ָ
לׂה ָד ָח ָתםׂבּ מוֹ צָ ֵא ַ
לׂע ֲ
בּ ַמיִ םׂכּ ֵדיׂל ָה ֵק ַ
םׂעל־
אׂמיִ ַ
רׂאףׂש ּיוֹ ֵד ַע ׂש ַה ִּכ ּיוֹ רׂיִ ת ַמ ֵּל ַ
םׂב ִּכ ּיוֹ ַ
ֻמ ָּתרׂל ַה ִּנ ָיח ַּ
ֹףׂפרוֹ תׂוכַ ּיוֹ צֵ אׂ
יׂש ּמוּש ַּׂבבּ רזׂלִ צ ָרכִ יםׂשוֹ נִ יםׂ,כּ גוֹ ןׂלִ שט ּ ֵ
י ֵד ִ
םׂמיִ םׂ ׂ.
ֹאת ַ
םׂ,כיוָ ןׂש ֵאינוֹ ׂטוֹ ֵר ַח ִּׂבמיֻ ָחדׂל ַמלּ ָ
בָ ה ֵּ
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תׂה ֵּכלִ יםׂויִ קשהׂ
יׂמ ֲאכָ לׂבּ ַדפנוֹ ַ
ׂש ּי ֵר ַ
ו ִאםׂחוֹ ֵשש ׂש ִ ּידָּ בק ּו ִ
הׂכןׂ
ֹאמרׂשעוֹ ש ֵּ
םׂ,אך ׂלֹאׂי ַ
ֹאתם ׂבּ ַמיִ ַ
םׂ,מ ָּתרׂל ַמלּ ָ
לַ ֲה ִד ָיח ֻ
םׂבערבׂ .
לצֹרך ֲׂה ָד ָח ָת ָּ
ׂ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂלשמורׂפינוׂולשוננוׂ ׂ
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ישיתׂ,
ל־פי ׂש ָאסוּר ׂל ָה ִד ַיח ַׂה ֵּכלִ ים ִׂמ ּסעו ָּדה ׂשלִ ִ
ף־ע ּ ִ
זַׂ .א ַ
ֻמ ָּתר ׂל ַה ִּנ ָיחם ׂבּ תוֹ ך ַׂה ֵּמ ִד ַיח ֵּׂכלִ ים ׂללֹא ַׂהפ ָעלָ הַׂ ,אך ׂלֹאׂ
י ַסדּ ֵרםׂכּ ַדרכּ וֹ ַּׂבחֹלׂ .
חַׂ .מ ֲאכָ לִ ים ׂו ַּמש ִקים ׂש ֵאין ׂדַּ ע ּתוֹ ׂל ָאכלָ ם ׂבּ ַש ָּבתֻׂ ,מ ָּתרׂ
להַ ֲחז ִָירם ׂלַ מ ָק ֵררׂ ,וּבִ פ ָרט ִׂאם ׂיֵ ש ֲׂח ָשש ׂש ַה ַּמ ֲאכָ לִ יםׂ
יִ ת ַקלקלו ִּׂאםׂלֹאׂיַ ֲחזִ ירוּםׂלַ מ ָק ֵרר ׂׂ .
טָׂ .אסוּר ׂלִ גלֹל ֵׂספר ּׂתוֹ ָרה ׂבּ ַש ָּבת ׂכּ ֵדי ׂלַ ֲהכִ ינוֹ ׂלִ ק ִר ָיאהׂ
יׂהחֹלׂ .
ִּב ֵימ ַ
ׂש ָּבתׂ
יֻׂ .מ ָּתר ׂל ַק ּ ֵפל ַׂה ּש ִמיכוֹ ת ׂוּל ַסדֵּ ר ַׂה ִּמ ּטוֹ ת ׂבּ לֵ יל ַ
ׂש ָּב תׂ .ו ִאם ׂהַ ִּמ ּ ָטהׂ
ל ַש ָּב תֲׂ ,אבָ ל ׂלֹא ִׂמ ּ ַש ָּבת ׂלמוֹ צָ ֵאי ַ
ׂשם ׂבּ ַש ָּב ת ׂ— ׂ ֻמ ָּתר ׂל ַסדּ ָרןׂ,
עוֹ מדת ׂבּ ָמקוֹ ם ׂשעוֹ ב ִר ים ָ
דׂש ָּבתׂ .
ִמ ּפנֵ יׂכּ בוֹ ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלשמועׂבשורותׂטובות ׂ
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ִדין ֲא ִמירה לְ גוֹ י
אָּׂ .כל־דָּ בָ ר ׂשׂ ָאסוּר ׂליִ ש ָר ֵאל ׂלַ ֲעשוֹ תוֹ ׂבּ ַש ָּבת ׂ— ׂ ָאסרוּׂ
ׂש ָּבת ׂכּ ֵדי ׂש ַ ּי ֲע ֵשהוּׂ
ֲחכָ ִמים ׂלוֹ ַמר ׂלַ ָּנכ ִרי ֲׂא ִפלּ ּו ׂלִ פנֵ י ַ
ליִ ש ָר ֵאל ׂבּ ַש ָּבתֵּׂ ,בין ׂש ַ ּי ֲעשה ׂלוֹ ׂבּ ִח ָּנם ֵּׂבין ׂבּ ַתשלוּםׂ,
םׂא ּסוּרׂזהׂ—ׂכּ ֵדיׂ
תׂמדּ ַר ָּבנָ ןׂ.וׂ ַט ַע ִ
תׂה ֲאסוּרוֹ ִ
וַ ֲא ִפלּ וּׂמלָ אכוֹ ָ
ׂש ָּבת ַׂק ָּלה ׂב ֵעינָ יו ׂויָ בֹא ׂלַ ֲעשוֹ ת ׂמלָ אכָ הׂ
שלּ ֹא ִׂתהיה ַ
בּ ַש ָּבתׂבּ ַעצמוֹ ׂ ׂ.
בׂ .וכֵ ן ָׂאסוּר ׂלִ רמֹז ׂלַ ָּנכ ִרי ׂבּ ַש ָּבת ִּׂבלשוֹ ן ׂצִ ּווּי ׂש ַ ּי ֲעשהׂ
ׂ,א ִפלּ ּו ִׂאםׂרוֹ ֵמזׂבּ יָ ָדיוׂאוֹ ׂבּׂרֹאשוֹ ׂאוֹ ַׂעל־
הׂבשבִ ילוֹ ֲ
מלָ אכָ ִּ
תׂ.אבָ לׂרמזׂש ֵאינוֹ ִּׂבלשוֹ ןׂצִ ּווּיׂ,
בׂש ָּב ֲ
י ֵדיׂפתקׂש ָּכ ַתבׂבּ ער ַ
תׂעצ ָמ ּהׂ,וּכגוֹ ןׂ
רׂא ִפלּ וּׂבּ ַש ָּב ַ
א ָּלאׂדּ רך ִׂס ּפוּרׂדּ בָ ִריםׂ—ׂ ֻמ ָּת ֲ
רׂאינוֹ ֵׂמ ִאירׂיָ פה"ׂ,ושוֹ ֵמ ַע ַׂה ָּנכ ִריׂוּמ ַת ּקנוֹ ׂ.
"ׂ:ה ֵּנ ֵ
שאוֹ ֵמרׂלוֹ ַ
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ו ַדו ָקא ׂש ֵאין ֲׂהנָ ָאה ׂי ִש ָירה ׂליִ ש ָר ֵאלׂ ,כּ גוֹ ן ׂבּ אוֹ ַפן ׂש ָ ּיכוֹ לׂ
ׂש ּ ֵפר ׂו ִת ֵּקןׂ
לִ קרֹא ׂלאוֹ ר ַׂה ּמנוֹ ָרה ׂאוֹ ַׂה ֵּנר ׂבּ ד ַֹחקׂ ,ו ַה ָּנכ ִרי ִ
יׂ,אסוּרׂ ׂ.
אוׂהכִ ָ
ׂ.א ָבלׂבּ לָ ָ
רׂבש ִבילוֹ ֲ
ַה ֵּנ ִּ
ׂשםׂנֵ רוֹ תׂש ָ ּיכוֹ לׂ
יׂב ַּׂביִ תׂ,ויֵ ש ָ
רׂחש ַמ ִּל ַּ
םׂא ַרעׂקצ ַ
ׂ,א ֵ
ל ִפיכָ ך ִ
לֵ ָהנוֹ ת ׂקצָ ת ׂלאוֹ ָרם ׂ— ׂ ֻמ ָּתר ׂלִ רמֹז ׂלַ ָּנכ ִרי ׂדּ רך ִׂס ּפוּרׂ
ׂ"אין ׂאוֹ ר ַׂה ֵּנרוֹ ת ַׂמס ּ ִפיק"ׂ .וּכש ַ ּידלִ יק ַׂהגּ וֹ יׂ
דּ בָ ִריםׂ ,כּ גוֹ ןֵ :
תׂמאוֹ רוֹ ֲׂא ִפלּ וּׂל ַא ַחרׂש ָּכבו ַּׂה ֵּנרוֹ תׂ .
לׂ,מ ָּתרׂלֵ ָהנוֹ ֵ
ַה ַחש ַמ ֻ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימוד ׂ
נזכהׂלחיותׂללאׂכעס ׂ
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דׂחמ ָרהׂוַ ֲח ִסידוּתׂ
אׂמ ַ ּצ ֻ
דׂהדִּ יןׂ,א ָּל ִ
ּרׂמ ַ ּצ ַ
גׂ.דָּ בָ רׂש ֵאינוֹ ָׂאסו ִ
—ׂ ֻמ ָּתרׂלוֹ ַמרׂלַ גּ וֹ יׂלַ ֲעשוֹ תוֹ ׂבּ ַש ָּבתׂלצֹרך ַׂה ִ ּיש ָר ֵאלׂ .
דׂ .נָ כ ִרי ַׂה ָּבא ׂלַ ֲעשוֹ ת ֵׂמ ַעצמוֹ ׂמלָ אכָ ה ָׂה ֲאסו ָּרה ׂבּ ַש ָּבתׂ
לצֹרך ַׂה ִ ּיש ָר ֵאל ׂבּ ֵביתוֹ ׂשל ׂהַׂ ִ ּיש ָר ֵאלׂ ,צ ִריכִ ים ׂל ָמנעוֹ ׂ
תׂה ּמלָ אכָ הׂבּ ַש ָּבתׂ .
ִמ ַּל ֲעשוֹ ַ
הׂ,איןׂלוֹ ַמרׂלַ ָּנכ ִריׂלַ ֲעשוֹ ָת ּהׂ
ןׂה ּתוֹ ָר ֵ
הׂ.מלָ אכָ הׂש ִא ּסו ָּר ּה ִׂמ ַ
ַאף ִּׂבמקוֹ ם ִׂמצוָ הֲׂ .אבָ ל ׂמלָ אכָ ה ׂש ִא ּסו ָּר ּה ִׂמדּ ַר ָּבנָ ןׂ ,יֵ שׂ
ל ָה ֵקל ׂלוֹ ַמר ׂלַ ָּנכ ִרי ׂש ַ ּי ֲעשׂ ָּנה ִּׂבמקוֹ ם ִׂמצוָ ה ׂאוֹ ׂבּ ָמקוֹ םׂ
ש ֵ ּיש ִׂמקצָ תׂחֹלִ יׂ,אוֹ ִּׂבמקוֹ םׂצֹרך ָ ּׂגדוֹ ׂלׂ ׂ.
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂלזרעׂשלׂקיימא ׂ
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וִּׂ .במקוֹ ם ִׂמצוָ ה ׂשל ַׂר ִּבים ֻׂמ ָּתר ׂלוֹ ַמר ׂלַ ָּנכ ִרי ׂבּ ַש ָּבתׂ
ןׂה ּתוֹ ָרהׂ.
הׂמ ַ
הׂה ֲאסו ָּר ִ
לׂא ִפלּ ּוׂמלָ אכָ ָ
ש ַ ּי ֲעשהׂלצֹרךׂ ׂיִ ש ָר ֵא ֲ
ולָ כֵ ןִׂ ,אם ָּׂכבָ ה ַׂה ַחש ַמל ׂבּ בֵ ית ַׂהכּ נסת ׂבּ אמצַ ע ַׂה ּת ִפ ָּלהׂ
ׂש ָּבת ׂאוֹ ׂבּ לֵ יל ׂיוֹ ם ַׂה ִּכ ּפו ִּריםֻׂ ,מ ָּתר ׂלוֹ ַמר ׂלַ גּ וֹ יׂ
בּ לֵ יל ַ
ןׂעל־
תׂכ ַ
תׂה ַחש ַמ ׂל ׂ( ָע ִדיףׂבּ ִש ּנוּי)ׂ.וטוֹ ב ׂלַ ֲעשוֹ ֵּ
ש ַ ּידלִ יקׂא ַ
הׂכןׂ .
יׂח ֵברוֹ ׂש ַ ּי ֲעש ֵּ
ֹאמרׂלנָ כ ִר ֲ
ֹאמרׂלַ ָּנכ ִריׂש ּי ַ
י ֵדיׂש ּי ַ
זֻׂ .מ ָּתר ׂלוֹ ַמר ׂלַ ָּנכ ִרי ׂלַ ֲעשוֹ ת ׂבּ ַש ָּבת ׂמלָ אכָ ה ֲׂא ִפלּ וּׂ
ש ֲאסו ָּרה ִׂמן ַׂה ּתוֹ ָרה ׂלצֹרך ׂחוֹ לה ַׂאף ִׂאם ֵׂאין ׂבּ וֹ ַׂס ָּכנָ הׂ,
וּבִ לבַ ד ׂש ִ ּיהיה ׂח וֹ לה ׂש ָּנ ַפל ׂל ִמש ָּכבׂ ,ולֹא ִׂמי ׂש ּסוֹ בֵ לׂ
ילׂת ּנוּרׂ
יׂה ּקֹרׂש ֵ ּיש ׂצֹרך ׂל ַהפ ִע ַּ
ןׂב ֵימ ַ
ִמ ִּמחוּש ׂבּ ָעל ָמאׂ.ולָ כֵ ִּ
ִח ּמוּם ׂלצֹרך ַׂהחוֹ לה ַׂה ִּנז ַּכר ׂש ָּנ ַפל ׂל ִמש ָּכבֻׂ ,מ ָּתר ׂלוֹ ַמרׂ
תׂה ַּת ּנוּרׂבּ ַש ָּבתׂ .
לַ גּ וֹ יׂש ַ ּידלִ יקׂא ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלחייםׂטובים ׂ
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הׂאסוּרׂלוֹ ַמרׂלַ גּ וֹ יׂש ַ ּי ֲעשהׂ
ןׂה ּתוֹ ָר ָ
חׂ.מלָ אכָ הׂש ִא ּסו ָּר ּה ִׂמ ַ
אוֹ ָת ּה ֲׂא ִפלּ ּׂו ִּׂבמקוֹ ם ׂהפ ֵסד ׂמ ֻרבּ הׂ .ולָ כֵ ן ִׂמי ׂש ֵ ּיש ׂלוֹ ׂ
סחוֹ ָרה ִּׂברשוּת ָׂה ַר ִּבים ׂוחוֹ ֵשש ׂש ִּת ּ ָפ ֵסד ִׂמ ּפנֵ י ַׂהגּ ָש ִמיםׂ,
ֹאמר ׂלַ גּ וֹ י ׂש ַ ּיכנִ ָיס ּה ׂלַ ַּביִ תֵּׂ ,כיוָ ן ׂש ָאסוּר ֵׂמ ַה ּתוֹ ָרהׂ
לֹא ׂי ַ
ֹאמרׂ:
ּתׂה ַר ִּביםׂלִ רשוּתׂהַׂ ָ ּי ִחידׂ,א ָּלאׂי ַ
ץׂמרשו ָ
יסׂחפ ֵ
ל ַהכנִ ֵ
ילׂאינוֹ ַׂמפ ִסיד"ׂ ׂ.
ל־ה ַּמ ִ ּצ ֵ
"כ ַ
ָּ
ֲאבָ ל ׂבּ ִא ּסוּר ׂדּ ַר ָּבנָ ןִּׂ ,במקוֹ ם ׂהפ ֵסד ֻׂמ ָּתר ׂלוֹ ַמר ׂלַ גּ וֹ יׂ
בּ ֵפרוּשׂ ,וּכגוֹ ן ׂש ֵ ּיש ׂלוֹ ׂסחוֹ ָרה ִּׂברשוּת ׂש ִהיא ַּׂכרמלִ יתׂ,
ֻמ ָּתר ׂלוֹ ַמר ׂלגוֹ י ׂל ַהכנִ ָיס ּהֵּׂ ,כיוָ ן ׂש ָהאִׂ ּסוּר ׂל ַהכנִ יס ֵׂחפץׂ
ִמ ַּכרמלִ ית ׂלִ רשוּת ַׂה ָ ּי ִחיד ׂהוּא ִׂמדּ ַר ָּבנָ ןׂ ,וּבִ מקוֹ ם ׂהפ ֵסדׂ
ִה ִּתירוּׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתשלחׂרפואהׂשלימהׂלכלׂחוליׂעמך ׂ
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טֻׂ .מ ָּתר ׂלוֹ ַמר ׂלנָ כ ִרי ׂלַ ֲחלֹב ַּׂב ֲהמוֹ ָתיו ׂבּ ַש ָּבתׂ ,ש ִּבמקוֹ םׂ
ּרׂא ִמ ָירהׂלנָ כ ִריׂ .
יםׂא ּסו ֲ
ּׂחכָ ִמ ִ
רׂב ֲעלֵ יׂחַׂ ִ ּייםׂלֹאׂגָ זרו ֲ
צַ ַע ַּ
יׂ .יִש ָר ֵאל ׂש ָא ַמר ׂלַ ָּנ כ ִרי ׂלַ ֲעשוֹ ת ׂלוֹ ׂמלָ אכָ ה ׂבּ ַש ָּבתׂ
בּ ִמקרה ָׂה ָאסוּר ׂלוֹ ַמר ׂלַ גּ וֹ י ׂ— ׂ ָאסוּר ׂלוֹ ׂלֵ ָהנוֹ ת ֵׂמאוֹ ָת ּהׂ
ׂש ָּבתׂ
ַה ּמלָ אכָ ה ׂבּ ַש ָּבתַׂ ,אך ֻׂמ ָּתר ׂלֵ ָהנוֹ ת ִׂמ ּמ ָּנה ׂבּ מוֹ צָ אֵׂי ַ
ַא ַחר ׂש ַ ּי ֲעבֹר ׂז ַמן ׂש ַ ּיס ּ ִפיק ׂלַ ֲעשוֹ ת ׂאוֹ ָת ּה ׂמלָ אכָ ה ַׂא ַחרׂ
אׂ"בכ ֵדיׂש ֵ ּי ָעשוּ")ׂ ׂ.
אתׂה ּ ַש ָּבתׂ(וזהו ַּׂה ִּנק ָר ִּ
ַ
צֵ
לׂ,הדִּ יןׂ
הׂמ ַעצמוֹ ׂלצֹרך ַׂה ִ ּיש ָר ֵא ַ
הׂה ָּנכ ִריׂמלָ אכָ ֵ
םׂע ָש ַ
ןׂא ָ
וכֵ ִ
ֵּכןׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂכלׂעמךׂישראלׂלשמורׂשבתותׂכהלכתן ׂ
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ְמלאכוֹ ת ה ִמ ְסת ְימוֹ ת ְבשבת
ׂש ָּבת ֲׂא ִפלּ ּו ָׂסמוּךׂ
אֻׂ .מ ָּתר ׂל ַהת ִחיל ִּׂבמלָ אכָ ה ׂבּ ערב ַ
לִ כנִ ַיסת ַׂה ּ ַש ָּבת ַׂאף ׂש ַה ּמלָ אכָ ה ִּׂת ָ ּג ֵמר ׂבּ ַש ָּבת ֵׂמ ֵאל ָיהׂ,
רׂעלֵ ינ ּו ׂלַ ֲעשוֹ תׂמלָ אכָ הׂא ָּלאׂבּ ִע ּצוּמוֹ ׂיוֹ םׂ,ולָ כֵ ןׂ
שלּ ֹא ׂנ ֱא ָס ָ
ה־ש ַּנ ֲע ָשה ׂבּ ַש ָּבת ֵׂמ ֵאלָ יוׂ .ל ִפיכָ ך ֻׂמ ָּתר ׂלִ פ ּת ַֹחׂ
ֻמ ָּתר ׂבּ ַמ ּ
תׂה ִ ּג ָּנהׂ
בׂש ָּבתׂ,ו ַה ַּמיִ םׂהוֹ לכִ יםׂו ַּמש ִקיםׂא ַ
הׂמער ַ
ַמיִ םׂלגִ ָּנ ֵ
בּ משך ַׂה ּ ַש ָּבתׂ .
בׂ .וכֵ ן ַׂח ָ ּיל ׂש ֵה ִביא ׂבּ גָ ָדיו ָׂסמוּך ׂלִ כנִ ַיסת ַׂה ּ ַש ָּבת ׂוצָ ִריךׂ
תׂ,מ ָּתרׂלָ ֵתתׂבּ גָ ָדיוׂלתוֹ ך ׂמכוֹ נַ תׂ
יׂש ָּב ֻ
יםׂמ ָ ּידׂבּ מוֹ צָ ֵא ַ
ַהבּ גָ ִד ִ
כּ ִב ָיסה ׂאוֹ טוֹ ָמ ִטית ׂבּ ערב ַׂש ָּבת ָׂסמוּך ׂלִ ש ִק ַיעת ַׂה ַח ָּמהׂ
וּל ַהפ ִעילָ ּהׂ ,ו ִהיא ׂמכַ בּ ס ׂת ׂוהוֹ לכת ׂבּ יוֹ ם ַׂה ּ ַש ָּבת ׂונִ פסקתׂ
תׂ,מ ָּתרׂׂ .
בּ אוֹ ַפןׂאוֹ טוֹ ָמ ִטיׂ.ו ַאףׂש ַּמש ִמ ָיעהׂקוֹ לׂבּ משך ַׂה ּ ַש ָּב ֻ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתשלחׂפרנסהׂטובהׂלעמךׂישראל ׂ
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ׂש ָּבת ׂכּ ֵדי ׂש ִ ּיכבּ הׂ
ׂש ָּבת ׂבּ ערב ַ
גֻׂ .מ ָּתר ׂלַ ֲערֹך ׂשעוֹ ן ַ
תׂבבּ ֹקרׂ .
בׂש ָּבתׂויִ דלַ קׂשוּבׂבּ ַש ָּב ַּ
ַהחַׂש ַמלׂבּ ער ַ
ׂש ָּבת ַׂרמקוֹ ל ׂכּ ֵדי ׂל ַד ֵּבר ׂבּ וֹ ׂ
דָׂ .אסוּר ׂל ַהדלִ יק ֵׂמערב ַ
ּרׂמב ִעירׂוּמכַ בּ הׂבּ ַש ָּבתׂ ׂ.
הׂא ּסו ַ
בּ ַש ָּבתׂ,ש ֵ ּיש ָּׂבז ִ
ׂשם ׂחוּט ׂלַ ַהט ָׂה ִא ּסוּר ׂ ִמדַּ ר ָּבנָ ן ִׂמ ּשוּם ָׂעב ֵ ׂדיןׂ
(ו ִאם ֵׂאין ָ
דָּ חוֹ לׂׂ,פנה"ל)ׂׂ .
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תשכיןׂאהבהׂשלוםׂוריעותׂבבתיׂעמךׂישראל ׂ

 | 128ע ֹ ֶנ ג ש ב ת  -ההלכה היומית העולמית ׂ
יא' שבט ׂ

ִדין מוֹ לִ יד ְבשבת
אָׂ .אסוּר ׂלִ ֵּתן ׂבּ ַש ָּבת ֵׂר ַיח ׂטוֹ ב ַׂע ַ ּ
לׂג ֵּבי ִׂמט ּ ַפ ַחתׂוכַ דּ וֹ מהׂ,
ידׂר ַיח ַּׂבבּ גדׂ ׂ.
ִמ ּשוּםׂש ּמוֹ לִ ֵ
לׂפנָ יוׂ,יָ ָדיוׂוּש ָערוֹ ׂ,
ןׂע ּ ָ
בׂעלׂגּ וּפוֹ ׂ,כּ גוֹ ַ
לׂמ ָּתרׂלִ ֵּת ֵןׂר ַיחׂטוֹ ַ
ֲאבָ ֻ
ׂש ָעהִׂ ,מ ּפנֵ י ׂשׂ ַה ֵ ּז ָעהׂ
ש ֵאין ָׂה ֵר ַיח ִׂמת ַק ֵ ּים ׂא ָּלא ׂל ִפי ָ
ַמ ֲעבִ ָירתוֹ ׂ .
בֻׂ .מ ָּתר ׂל ַה ִּנ ַיח ׂאתרוֹ ג ַׂעל ַ ּׂג ֵּבי ַׂמטלִ ית ׂאוֹ ׂבּ גד ׂבּ ַש ָּבתׂ
ל־פי ׂש ָהאתרוֹ ג ׂנוֹ ֵתן ָּׂבהם ֵׂר ַיח ׂטוֹ בׂ,
ף־ע ּ ִ
וּביוֹ ם־טוֹ בׂ ,ו ַא ַ
ֵמ ַא ַחרׂש ֵאינוֹ ִׂמת ַּכ ֵ ּוןׂלכָ ךׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תטהרׂלבנוׂלעבדךׂבאמת ׂ
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גֻׂ .מ ָּתר ׂלָ ֵתת ֵׂמי ׂו ָר ִדים ׂוּתבָ לִ ין ׂלתוֹ ך ֳׂאכָ לִ ים ׂו ַּמש ִקיםׂ
בּ ַש ָּבתׂ ,הוֹ ִאיל ׂוכַ ָ ּונָ תוֹ ׂל ַהט ִע ָימם ׂוּל ַהכ ִש ָירם ׂיוֹ ֵתרׂ
םׂר ַיחׂ
הׂ,אסוּרׂלִ ֵּתןׂלתוֹ כָ ֵ
םׂהעוֹ מ ִדיםׂלִ ר ִחיצָ ָ
לַ ֲאכִ ילָ הׂ.ו ַּמיִ ָ
טוֹ בׂ .
דָׂ .אסוּר ׂבּ ַש ָּבת ׂל ַר ֵּסק ׂשלג ׂאוֹ ׂק ַרחׂ ,כּ לוֹ ַמרׂ ,ל ָשב ָרםׂ
לַ ֲח ִתיכוֹ ת ׂדַּ ּקוֹ ת ׂכּ ֵדי ׂש ָ ּיזוּב ּו ֵׂמהם ַׂמיִ םֵּׂ ,כיוָ ן ׂש ִּנר ָאהׂ
כּ בוֹ ֵרא ׂוּמוֹ לִ יד ׂאת ַׂה ַּמיִ םׂ ,ודוֹ מה ׂלִ מלָ אכָ הֲׂ .א ָבל ֻׂמ ָּתרׂ
לָ ֵתת ׂשלג ׂאוֹ ׂק ַרח ׂלתוֹ ך ׂכּ וֹ ס ׂש ֵ ּישׂ ָּׂב ּה ַׂמיִ ם ׂאוֹ ׂש ָארׂ
יםׂשםׂ ׂ.
ל־פיׂש ִּנ ּמוֹ ִח ָ
ף־ע ּ ִ
ׂ,א ַ
ַמשקהׂכּ ֵדיׂלצַ ּננוֹ ַ
וכֵ ן ֻׂמ ָּתר ׂלִ ּתנָ ם ַּׂב ַח ָּמה ׂבּ תוֹ ך ׂכּ וֹ ס ֵׂר ָיקה ׂכּ ֵדי ׂש ָ ּיזוּבוּׂ
ֵמ ֵימיה םׂ .ש ִּמ ֵּכיוָ ן ׂש ּנ ִּמוֹ ִחים ֵׂמ ֲאלֵ יה ם ׂו ֵאינוֹ ׂמוֹ לִ יד ַׂמיִםׂ
גׂאשכּ נַ זׂ,
לׂבזהׂ.וּל ִמנ ַה ַ
ןׂמנ ַהגׂס ָפ ַרדׂל ָה ֵק ָּ
ַּב ָ ּי ַדיִ םׂ—ׂלֹאׂאָׂסר ּׂוׂ(וכֵ ִ
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לכַ ּת ִח ָּלה ׂיֵ ש ׂל ַה ֲח ִמיר ׂשלּ ֹא ׂלַ ֲהפֹך ַׂמ ֲאכָ ל ָׂקרוּש ׂלנוֹ זלִ י ַׂעל ׂי ֵדיׂ

תׂה ּצֹרךׂאפ ָשרׂל ָה ֵקלׂ.פנה"לׂיבׂ,יב)ׂׂ ׂ.
ִח ּמוּםׂ,וּבִ ש ַע ַ
תׂ,תוֹ ך ׂכּ ֵדיׂ
ו ֻּמ ָּתרׂלִ שב ַ
ֹרׂאר ִטיקׂוכַ ּיוֹ צֵ אׂבוֹ ׂלַ ֲח ִתיכוֹ תׂדַּ ּקוֹ ּ
ׂ,מ ּפנֵ יׂש ֵאינוֹ ִׂמת ַּכ ֵ ּוןׂלצֹרך ֵׂמ ָימיוׂ .
ֲאכִ ילָ תוֹ ִ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
ירווׂעםׂישראלׂנחתׂשלׂקדושהׂמילדיהם ׂ
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לִ ְשמֹר שבת? ִתלְ ְמדו ִמ ִדיזֶנְ גוֹף!
אשי לְ י ְִשר ֵאל לְ ֶשעבר:
הרב י ְִשר ֵאל ֵמ ִא יר לאו ְשלִ יט"א ,הרב הר ִ
ָּב ֵּת י ִׂמס ָחר ּׂפ תו ִּחים ׂ ָ ׂ 365י ִמ ים ַּׂב ּ ָש ָנה ׂהוֹ פכִ ים ׂא ת ַׂע םׂ
הַ ֵּס פר ׂלָ ָעם ׂש ל ַּׂת ג ָר ִנים ׂש ָּכ ל ַׂח ֵ ּי יהם ׂמהַ ִ ּו ים ֵׂמרוֹ ץ ִּׂב ל ִּת יׂ
נִל א הׂאַ חַ רׂהַ כּ ס ףׂ .
ַה ּ ַש ָּבת ִׂהיא ַׂה ַּמ ָּתנָ ה ַׂה ֻּמפלָ ָאה ׂש ִּק ַּבלנ ּו ַּׂב ֲעשרת ַׂהדִּ בּ רוֹ תׂ
םׂעלׂ
יׂע ֵּמנ ּו ָׂמסר ּו ׂאתׂנַ פ ָש ַ
יםׂמבּ נֵ ַ
ׂ.ר ִּב ִ
ּתׂכ ָּל ּה ַ
וה ֱענַׂקנ ּו ׂלָ ֱאנוֹ שו ֻּ
ק ֻד ּ ַשת ַׂה ּ ַש ָּבתׂ ,ו ֵערך ׂש ָראוּי ׂלָ מוּת ׂל ַמ ֲענוֹ ָׂ ,ראוּי ׂבּ וַ דַּ אי ַ ּׂגםׂ
תׂעבוּרוֹ ׂ ׂ.
לִ חיוֹ ֲ
ֲא ִפלּ ּו ִּׂבמ ִדינוֹ ת ַׂה ּמ ֻת ָּקנוֹ ת ׂבּ יוֹ ֵתר ּׂפתו ִּחים ָּׂב ֵּתי-הָ ֵעסק ׂ ִש ּ ָשהׂ
דׂמדֵּ יׂ
רׂהכּ סףׂנ ֱעצָ רׂליוֹ םׂא ָח ִ
ץׂא ַח ַ
יםׂב ּ ָשבו ַּע ִּׂבלבַ דׂ,ו ַה ֵּמרוֹ ַ
יָ ִמ ַּ
יׂא ָ ּילוֹ ןׂ
תׂב ִנתיבֵ ַ
תׂה ַרכּ ב ִּ
תׂעבוֹ דוֹ ָ
ָשבו ַּעׂ.ו ִה ֵּנהׂנִ זדַּ ּמנָ הׂלָ נ ּו ֻׂסגיַ ֲ
בּ ַש ָּבתׂ .בּ סוֹ פוֹ ׂשל ׂדָּ בָ ר ֻׂהכ ַרע ִּׂכי ׂיִ ת ַק ּימ ּו ַׂרק ֲׂעבוֹ דוֹׂת ׂשהֵ ןׂ
"ׂב ּ ַש ָּבתׂ,ו ֵאלוֹ ׂשלּ ֹאׂ—ׂיִ דָּ ח ּוׂׂ .
רׂ"פ ּקו ַּחׂנפש ַּ
בּ גָ ֵד ּ ִ
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ׂ"פ ּקו ַּח ׂנפש" ׂזה ִׂעניָ ן ָׂחשוּב ׂמאֹד ׂליַ ֲהדוּתָׂ ,אבַ ל ׂצָ ִריךׂ
ָאכֵ ןִ ּ ,
יׂהר ָ ּג ָשהׂבּ ִעניָ ןׂ
"פ ּקו ַּחׂנפש"ׂ.יֵ שׂלִ ַ
תׂה ֵאםׂבּ ֱאמתׂמ ֻד ָּברׂבּ ּ ִ
ל ַד ַע ָ
יוׂ.ה ַהחלָ ָטהׂש ָּב ּה ׂדָּ נָ הׂ
לׂבשנֵ יׂקצוֹ ָת ַ
יםׂב ַּמ ֵּק ִּ
זהׂש ֲא ַנחׂנ ּו ׂאוֹ ֲחזִ ַּ
ןׂכזּהׂ
ֹקׂפתרוֹ ַּ
יםׂאלּ הׂוַ ֲע ַדתׂהמנכ"ליםׂ,בּ ַמ ּ ָט ָרהׂל ַע ֵ ּגןׂבּ ח ּ ִ
ַּב ָ ּי ִמ ֵ
תׂ,ה ּ
רׂה ּמ ַאפ ֵש ּ
יאׂפ ַתחׂל ִמדרוֹ ןׂ
יםׂב ּ ַש ָּב ִ
תׂע ָס ִק ַּ
רׂפ ִת ַיח ֲ
אוֹ ַׂא ֵח ַ
ׂ.ה ּיוֹ םׂ
ירׂכ ָּל ּה ַ
ים;ׂמ ָחרׂ— ׂ ָה ִע ֻּ
קׂ.ה ּיוֹ םׂ— ׂרחוֹ בוֹ תׂמר ָּכזִ ִ ּי ָ
ֲחלַ קלַ ַ
ּאׂ.ה ּיוֹ םׂ—ׂ
רׂמ ָּכלׂסוּגׂשהו ַ
ן;ׂמ ָחרׂ— ׂ ָּב ֵּתיִ -מס ָח ִ
תׂמזוֹ ָ
— ׂ ֲחנוּיוֹ ָ
ׂ.הלוַ איׂואת ַּבדּ הׂ.
לׂכ ָּל ּה ַ
;ׂמ ָחרׂ— ׂמ ִדינַתׂיִ ש ָר ֵא ֻּ
ֵּתלָ -אבִ יבָ -יפוֹ ָ
יׂכלׂהַ חלָ ָטהׂהִ יאׂהִ סׂטוֹ ִריתׂוַ ֲה ַרתׂגּ וֹ ָרלׂ .
קׂכ ָּ
יןׂספֵ ִּ
ֵא ָ
יֵ ש ׂלַ חש ַ ּ
תׂה ּק ַטנּוֹ תׂש ּ ַפרנָ ָס ָתםׂמ ֻק ּ ַפ ַחתׂ
יׂהמכֻ לּ וֹ ַ
לׂב ֲעלֵ ַ
םׂע ַּ
ֹבׂג ַ
ןׂב ֵימיׂ
יׂה ָּמזוֹ ִּ
תׂמ ָּצרכֵ ַ
יׂה ּ ַש ָּבתׂמ ַס ּפ ִקיםׂא ִ
ילׂכ ֲאשרׂמ ַחלּ לֵ ַ
ָּכלִ ַּ
ַש ָּבתׂו ַחגׂ.יֵ שׂלַ חש ַ ּ
יםׂה ַר ִּביםׂ ׂ
לׂה ּיהו ִּד ָ
םׂע ַ
ֹבׂג ַ
תׂה ֲע ָס ִקיםׂ
יׂש ָּבתׂוּמוֹ ֵעדׂולֹאׂיוּכל ּו ׂלַ ֲעבֹדׂבּ ֵמאוֹ ָ
ש ִה ּנָםׂשוֹ מ ֵר ַ
ש ִ ּי ּ ָפתח ּו ַּׂב ּ ַש ָּבתׂ .זוֹ ַׂאפלָ יָ ה ֲׂחמו ָּרה ׂו ָה ַדר ּת ַׂה ִּצבּ וּר ַׂהדָּ ִתיׂ
לׂה ַּת ֲעסו ָּקהׂ.
ֵמ ִהש ַּתלּ בוּתׂבּ ַמע ַ ּג ַ
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לִ ִּבי ׂנָתוּן ׂל ַאל ֵפי ַׂה ּילָ ִדים ַׂהנ ֱּאלָ צִ ים ׂל ִה ּ ָפ ֵרד ֵׂמ ַא ָּבא ׂו ֵּמ ִא ָּמאׂ
ַּב ּיוֹ ם ַׂהחוֹ פ ִשי ִׂמ ֵּביתַ -ה ֵּספר ַּׂב ּ ַש ָּבתוֹ ת ׂוּב ַח ִ ּגיםִּׂ ,כי ַׂההוֹ ִריםׂ
הוֹ לכִ ים ׂלַ ֲעבוֹ ָדה ׂל ַמ ֵּלא ׂאת ִּׂכ ֵיסיהם ׂשל ַּׂב ֲעלֵ י ַׂה ַּמרכּ וֹ לִ יםׂ,
ּתׂעםׂיַ ל ֵדיהםׂׂ .
ןׂאיכו ִ
תׂבז ַמ ֵ
ִּב מקוֹ םׂלִ שהוֹׂ ִּ
ִראשוֹ נֵ י ֵּׂתלָ -אבִ יב-יָ פוֹ ִׂט ּפח ּו ׂדּ פוּס ִׂהתנַ ֲהגוּת ׂמכֻ ָּבדָּׂ ,כ ָראוּיׂ
לַ ָּמסֹרת ַׂע ֵּמנוַּׂ .הכּ וֹׂ תרת ַּׂב ּמוֹ ָד ָעה ִׂעירוֹ ִנית ׂ ִמס' ִׂ ׂ 36מ ּ ַט ַעםׂ
ּלׂש ָּבתׂבּ ַפרהסיָ א"ׂ.הַ ּמוֹ ָד ָעהׂ
דׂחלּ ו ַ
יבׂהיא"ׂ:נג ִ
תׂתלָ -אבִ ִ
ִע ִיר ַ ּי ֵּ
(משנַת ׂתרצ"ג) ֲׂחתו ָּמה ַׂעל ׂי ֵדי ֵׂמ ִאיר ׂדִּ יזנגּ וֹ ףׂ ,רֹאש ָׂה ִעירׂ
ִ
ׂ"כל ַׂה ֲחנוּיוֹ ת ׂוּבָ ֵּתיׂ
ָה ִראשוֹ ןׂ ,וּבָ ּה ַׂהחלָ ָטה ַׂה ּקוֹ בַ ַעת ִּׂכי ָּ
תׂעדׂמוֹ צָ א ָיה"ׂ .
בׂשבַ ַ
יםׂמער ָ
ַה ּ ַש ֲעשו ִּעיםׂצ ִריכִ יםׂלִ היוֹ תׂסגו ִּר ֵ
רׂתוֹ ָרהׂו ִּמצווֹ ת)ׂ,
ֹאׂהיָ ִ
"זִ כרוּ"ׂ,כּ וֹ ֵתבׂדִּ ׂיזנגּ וֹ ףׂ(שלּ ָ
הׂאיש ׂשוֹ ֵמ ּ
"כי ַׂה ּ ַש ָּבת ִׂהיא ׂאוֹ ת ַׂה ּסוֹ לִ ָיד ִר ּיוּת ַׂהלּ ֻא ִּמית ַׂה ִּנפלָ ָאה ׂבּ יוֹ ֵתרׂ
ִּ
לׂה ּפוֹ גֵ ַע ָּׂב ּהׂבּ ַא ֲחדוֹ תׂיִ ש ָר ֵאלׂהו ּ
ׂ...שמרוּׂ
ּאׂפוֹ גֵ ַע ִ
ִמדּ וֹ רׂוָ דוֹ רׂ,וכָ ַ
ׂתשמֹר ָׂעלֵ ינוּ"ׂ .דִּ יזנגּ וֹ ף ׂלֹא ָׂהיָ ה ׂשוֹ ֵמרׂ
ַעל ַׂה ּ ַש ָּבתׂ ,ו ִהיא ִּׂ
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לׂשמרוּׂ
רׂמ ּש ִ ּיש ָר ֵא ָ
דׂה ָעםׂ,ש ָּכ ַתב"ׂ:יוֹ ֵת ִ
תׂ.כמוֹ הו ַ ּּׂגםׂא ָח ָ
ִמצווֹ ָּ
תׂאוֹתם"ׂ .
ָ
תׂ,שמ ָרהׂהַ ּ ַש ָּב
אתׂהַ ּ ַש ָּב ָ
רֹאש ַׂה ּממ ָשלָ ה ָׂה ִראשוֹ ן ׂש ָּלנוּׂ ,דָּ וִ ד ׂבּ ן-גּ וּריוֹ ןָׂ ,א ַסר ׂנסִׂ ָיע ָת ּהׂ
הׂ,מ ּתוֹ ך ֲׂהבָ נָ הׂש"ס ָטטוּסׂ
יׂה ּמ ִדינָ ִ
לׂר ֲחבֵ ַ
תׂב ּ ַש ָּבתׂבּ כָ ַ
לׂרכּ ב ַּ
ש ַ
רׂ.ב ּ ַפר ָשנוּתׂ
קווֹ "ׂ– ׂ ֻמ ּ ָשגׂלָ ִטינִיׂש ֵאינוֹ ׂהִ לכָ ִתיׂ— ׂ ַח ָ ּיבׂל ִה ּ ָש ֵמ ַּ
ּתׂה ַר ִּביםׂ
ּתׂברשו ָ
ּאׂמק ִסימוּםׂיַ ֲהדו ִּ
ש ִּנקבּ ָעהׂ"ס ָטטוּסׂקווֹ "ׂהו ַ
ּׂו ִמינִ ימוּם ִׂהת ָערבוּת ִּׂברשוּת ַׂה ָ ּי ִחידׂ .זה ַ ּׂגם ַׂההבדֵּ ל ֵּׂביןׂ
ַּתחבּ ו ָּרהׂצִ בּ ו ִּריתׂבּ ַש ָּבתׂו ַתחבּ ו ָּר ּ
הׂפ ָר ִטיתׂבּ ַש ָּבתׂ.ל ָפחוֹ תׂאתׂ
זה ׂצָ ִריך ׂלִ שמֹרׂ ,ש ֵּכן ַׂהדּ פוּס ׂשל ׂמ ִדינָ ה ׂיהו ִּדית ׂהוֹ לֵ ךׂ
לׂמ ָּמשׂ ׂ.
ו ִּמת ַּכר ֵסםׂבּ צו ָּרהׂמׂ עוֹ ררתׂדּ ָאגָ הׂש ַ
ילׂחלוּץׂ
הׂח ֲ
ׂש ּמ ָש ֵ
ַּכזּוֹ ָׂהי ָתה ָׂה ִעיר ָׂה ִעב ִרית ָׂה ִראשוֹ נָ הׂ ,וּבכָ ך ִ
לׂת ּתנוּׂ
אׂ,שיתוֹ ׂלִ בּ כםׂלַ דּ בָ ִריםׂ,ו ַא ִּ
לׂ.א ָּנ ִ
יםׂרבּ וֹ תׂבּ יִ ש ָר ֵא ָ
ל ָע ִר ַ
ָידׂלהרסׂהַ ּ ַש ָּבתׂוהַ ּמוֹ ֲע ִדיםׂ.
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ִדינִ ים השיכִ ים לְ חוֹ לֶ ה ְבשבת
ֱהיוֹ ת ׂו ִס ָימן ׂזה ַׂרבּ ּו ׂפ ָר ָטיו ׂוכָ ַתבנ ּו ִּׂבקצָ ָרהׂ ,יֵ ש ׂלִ שאֹלׂ
ל־עניָ ןׂ .
מוֹ ֵרהׂהוֹ ָר ָאהׂבּ כָ ִ
*) יֶ ְשנם א ְרבעה ִחלו ֵקי ִדינִ ים:
אׂ.חוֹ להׂש ֵ ּישׂבּ וֹ ַׂס ָּכנַ תׂנפשׂאוֹ ֲׂח ָששׂל ַס ָּכנַ תׂנפשׂ .
בׂ .חוֹ לה ׂש ֵא ין ׂבּ וֹ ֲׂח ַשש ַׂס ָּכ ַנת ׂנפש ֲׂאבָ ל ָׂחלָ ה ׂבּ א ָחדׂ
ֵמ ֵאבָ ָריוׂ,ויֵ ש ַׂס ָּכנָ הׂאוֹ ֲׂח ַשש ַׂס ָּכנָ הׂלאוֹ תוֹ ֵׂאברׂשלּ ֹאׂיָ שוּבׂ
הׂאםׂלֹאׂי ַט ּפלוּׂבוֹ ׂבּ ַש ָּבתׂ .
ל ֵא ָיתנוֹ ׂכּ ַב ּת ִח ָּל ִ
גׂ .חוֹ לה ׂש ֵאין ׂבּ וֹ ֲׂא ִפלּ ּו ֲׂח ַששׂ ׂ ַס ָּכ ַנת ֵׂאברֲׂ ,אבָ ל ׂנָ ַפלׂ
הׂכל־גּ וּפוֹ ׂ .
תׂחליוֹ ׂ,אוֹ ׂש ּנ ֱחלָ ָּ
בׂמ ֲח ַמ ָ
ל ִמש ָּכ ֵ
לׂאין ֲׂח ַששׂ
דׂ .חוֹ לה ׂש ֵ ּיש ׂלוֹ ִׂמחוּש ׂבּ א ָחד ֵׂמ ֵאבָ ָריוֲׂ ,א ָב ֵ
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ַס ָּכנָ ה ׂבּ אוֹ תוֹ ֵׂאבר ׂולֹא ׂנָ ַפל ׂל ִמש ָּכבׂ ,ו ַאדּ ַר ָּבהִׂ ,מת ַח ֵ ּזקׂ
והוֹ לֵ ךׂכּ בָ ִריאׂ.וּנ ָפר ֵטםׂבּ עז ַרתׂה'ׂ .
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂלגאולהׂהשלימהׂבמהרה ׂ

ׂ

שבת ִהיא ִמלִ זְעוֹק ו ְרפואה ְקר ֹובה לב ֹוא:
ַּב ַעלׂה ְש פת ֱא ֶמתׂ ִמגּ וּרׂזיע"אׂאוֹ ֵמרׂ ׂ:
לׂה ָא ָדםֲ ׂ,אבָ לׂהשב ת
תׂאיבָ רׂא ָחדׂש ָ
לׂמצוָ הׂמ ַת ּקנ ֵ
ָּכ ִ
ְמת ֶקנֶ ת ֶאת כל הגוף ֻכלוֹ ! ׂ
ׂ
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א .חוֹ לֶ ה ֶשיֵש בוֹ סכנת נֶ ֶפש אוֹ ֲחשש סכנת נֶ ֶפש
אִׂ .מצוָ ה ַׂעל ָּׂכל־א ָחד ִׂמ ִ ּיש ָר ֵאל ׂל ַה ִ ּציל ׂיִ ש ָר ֵאל ָ ּׂגדוֹ ל ׂאוֹ ׂ
ָק ָטן ִׂמ ַּס ָּכנַ ת ׂנ ָפשוֹ ת ׂאוֹ ֵׂמ ֲח ַשש ַׂס ָּכנַ ת ׂנ ָפשוֹ תׂ ,ו ַח ָ ּיבׂ
ה־ש ָ ּיכוֹ לׂכּ ֵדיׂל ַה ִ ּצילׂנפש ִׂמ ִ ּיש ָר ֵאלׂ ׂ.
ל־מ ּ
תׂכ ַ
לַ ֲעשוֹ תׂא ָּ
ןׂה ּתוֹ ָרהׂ
תׂמ ַ
תׂה ֲאסוּרוֹ ִ
רׂכרוּך ַּׂב ֲעשִׂ ַ ּיתׂמלָ אכוֹ ָ
ו ַאףׂכּ ש ַהדָּ בָ ָּ
בּ ַש ָּבת ׂ— ׂ ִמצוָ ה ׂוחוֹ בָ ה ׂל ַח ֵּלל ׂאת ַׂה ּ ַש ָּבת ׂל ַה ָ ּצלַ ת ׂנפשׂ
ִמ ִ ּיש ָר ֵאלׂ ׂ.
תׂה ּ ַש ָּבתׂכּ ֵדי ׂל ַה ִ ּצילׂנפש ִׂמ ִ ּיש ָר ֵאלֲׂ ,ה ֵריׂ
ו ַה ָ ּז ִריז ׂל ַח ֵּללׂא ַ
םׂפ ּקו ַּחׂ
תׂבמקוֹ ּ ִ
ּלׂש ָּב ִּ
זהׂמ ֻש ָּבחׂ.ו ָאסוּרׂל ִהת ַמה ֵמ ַּה ׂבּ חִׂלּ ו ַ
נפשׂ,שנ ֱּא ַמרׂ(ויקראׂיחׂ,ה)ׂ ׂ:
ּתׂבהםׂ .
יׂבהם"ׂ,ולֹאׂש ָ ּימו ָּ
םׂה ָא ָדםׂוָ ַח ָּ
"אשרׂיַ ֲעשהׂא ָֹת ָ
ֲ
יׂא ָדםׂ,
תׂח ֵ ּי ָ
לׂש ָּבתׂל ַה ָ ּצלַ ַ
בׂ.בּ ָמקוֹ םׂש ָּברוּרׂש ָ ּצ ִריך ׂל ַח ֵּל ַ
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ֵאין ׂצָ ִריך ׂלִ שאֹל ׂאת ָׂה ַרב ִׂאם ׂמֻׂ ָּתר ׂלַ ֲעשוֹ ת ֵּׂכןׂ .ו ַההוֹ לֵ ךׂ
לִ שאֹל ׂאת ָׂה ַרב ַׂעל ׂזהֲׂ ,ה ֵרי ׂהוּא ׂכּ שוֹ ֵפך ׂדָּ ִמיםַׂ ,חסׂ
ו ָשלוֹ םׂ .שאפ ָשר ׂש ַעד ׂש ֵ ּילֵ ך ׂלִ שאֹל ׂאת ָׂה ַרבׂ ,יִ ס ַּת ֵּכןׂ
הַ חוֹ להׂ .
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נעשהׂנחתׂרוחׂלפניךׂתמידׂ ׂ
ׂ
טו ' שבט ׂ

תׂה ּ ַש ָּבתׂל ַה ָ ּצלַ תׂנפש ִׂמ ִ ּיש ָר ֵא ַ ּ
םׂברוּרׂ
םׂא ָּ
לׂג ִ
גׂ.מ ַחלּ לִ יןׂא ַ
הׂק ָּלהׂ,וַ ֲא ִפלּ ּו ִׂא ַ ּ
םׂגםׂזהׂ
ׂש ָע ַ
שלּ ֹאׂיוֹ ִעילׂלוֹ ׂלִ חיוֹ תׂא ָּלא ָ
בּ ָספֵ קׂ .
ׂש ָּבת ַׂעל ׂחוֹ לה ׂש ֵ ּיש ׂבּ וֹ ַׂס ָּכנָ הֵׂ ,איןׂ
דִׂ .אם ֻׂהצ ַרך ׂל ַח ֵּלל ַ
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צָ ִריך ׂלַ ֲעשוֹ ת ַׂהמּׂלָ אכָ ה ׂבּ ִש ּנוּיַׂ ,אף ִׂאם ֵׂאין ַׂהדָּ בָ ר ׂגּ וֹ ֵרםׂ
שוּב ׂ ֲח ַשש ִׂעכּ וּב ׂוּס ֵפק ַׂס ָּכנָ ה(ׂ .וּביוֹ לדתׂ ,שכּ ֵאב ָיה ֵׂהםׂ
ִטב ִע ִ ּיים ׂולֹא ׂיִ ָ ּג ֵרם ִׂעכּ וּב ׂבּ לֵ ָד ָת ּהׂ ,יַ ֲעשה ׂבּ ִש ּנוּי ַּׂכ ָּמהׂ
שאפ ָשרֲׂ .אבָ ל ִׂאם ַׂעל־י ֵדי ַׂה ּ ִש ּנוּי ׂיָ חוּל ִׂעכּׂוּב ׂבּ ִט ּפוּלׂ
תׂ,מצוָ הׂלַ ֲעשוֹ תׂכּ ַדרכּ וֹ )ׂ .
ַה ּיוֹ לד ִ
ל־מ ָּכ ּ
לׂה ָא ָדםׂ,
הׂפנִ ִימיתׂש ַּב ֲחלַ ָ
לׂחלָ לׂ,דּ ַהינ ּו ָּׂכ ַ
הׂ.מ ָּכהׂש ָ
ַ
כּ גוֹ ן ׂכּ ֵאב ַּׂב ֵּמ ַעיִ ם ׂאוֹ ַּׂב ָּכבֵ ד ׂאוֹ ַּׂב ּטחוֹ לׂ ,מ ַחלּ לִ ים ֲׂעלֵ יהםׂ
את ַׂה ּ ַש ָּבתׂ .ו ַדו ָקא ׂכּ ש ּנ ֱחלָ ה ַׂא ַחד ָׂה ֵאבָ ִרים ַׂה ּפנִ ִימ ִ ּייםׂ
ֵמ ֲח ַמת ַׂמ ָּכה ׂוכַ ּיוֹ צֵ א ׂבָ זהֲׂ .אבָ ל ִׂמחו ִּשים ׂבּ ָעל ָמא ֵׂאינָ םׂ
יןׂעלֵ יהםׂ .
יםׂמ ָּכהׂ,ו ֵאיןׂמ ַחלּ לִ ֲ
נח ָשבִ ַ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תצליחנוׂברוחניותׂובגשמיותׂ ׂ
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ּלׂש ָּבתׂלצֹרך ַׂה ָ ּצלַ תׂנפשׂ,
לׂחלּ ו ַ
ןׂמקרהׂש ִ
רׂמזדַּ ֵּמ ִ
וׂ.כ ֲאש ִ
ַּ
ִמש ַּתדּ לִ ים ׂשלּ ֹא ׂלַ ֲעשוֹ ת ַׂעל־י ֵדי ׂנָ כ ִרים ׂוּק ַט ִּנים ׂונָ ִשיםׂ,
יׂד ַעתׂ ׂ.
אׂעל־י ֵדיׂיִ ש ָר ֵאלׂגּ דוֹ לִ יםׂוּבנֵ ַ
א ָּל ַ
ׂשם ַּׂתל ִמ ֵידי ֲׂחכָ ִמיםִׂ ,מצוָ ה ׂלכַ ּת ִח ָּלהׂ
ו ִאם ׂמצוּיִ ים ָ
םׂה ָּנכ ִריׂאוֹ ׂ
םׂ,א ַ
ל־מקוֹ ִ
הׂעל־ׂי ֵדיהםׂ.ו ִּמ ָּכ ָ
הׂחלּ וּלׂז ַ
ש ֵ ּי ָעש ִ
ָה ִא ּ ָשה ֻׂממ ִחים ׂיוֹ ֵתר ׂויוֹ ד ִעים ׂל ַה ִ ּציל ׂטוֹ ב ׂיוֹ ֵתר ִׂמ ִּמיׂ
ׂשםׂ ,אוֹ ִׂאם ֵׂאין ׂשָׂם ׂא ָּלא ׂנָ כ ִרים ׂונָ ִשים ׂ— ׂ ֵאיןׂ
שעוֹ ֵמד ָ
צָ ִריך ׂל ַח ּ ֵפש ׂיִ ש ָר ֵאל ָ ּׂגדוֹ לׂ ,א ָּלא ׂיַ ֲעש ּו ַׂעל־י ֵדי ׂנָ כ ִרים ׂאוֹ ׂ
הַ ּנ ִָשיםׂ .
זׂ.כל־דָּ בָ רׂשרוֹ ֵפאׂאוֹ ֵמרׂש ָ ּצ ִריך ׂלַ ֲעשוֹ תוֹ ׂלצֹרך ׂרפו ָּאתוֹ ׂ
ָּ
של ַׂהחוֹ לה ַׂהמ ֻס ָּכן ׂבּ ַש ָּבתׂ ,צָ ִריך ׂלצַ ֵ ּית ׂ ׂל ִדב ֵרי ׂהָ רוֹ ֵפאׂ,
רׂש ָּבתׂאוֹ ׂנָ כ ִריׂ ׂ.
אׂאינוֹ ׂשוֹ ֵמ ַ
וַ ֲא ִפלּ ו ָּׂהרוֹ ֵפ ֵ
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תׂה ּ ַש ָּבתׂ— ׂ ֵאין ׂשוֹ מ ִעיןׂלוֹ ׂ,
םׂהחוֹ להׂמ ָס ֵרבׂל ַח ֵּללׂא ַ
ו ִא ַ
ׂש ָּבת ׂלצֹרך ַׂה ָ ּצלַ ת ׂנפש ׂהוּאׂ
א ָּלא ׂיֵ ש ׂל ַשכנעוֹ ׂש ִחלּ וּל ַ
ִמצוָ הׂ ׂ.
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימוד ׂ
ׂיחזרוׂכלׂעםׂישראלׂבתשובה ׂ

ע ֹ ֶנ ג ש ב ת  -ההלכה היומיתׂהעולמית | 143
יז' שבט ׂ

ב .חוֹ לֶ ה ֶש ֵיש בוֹ סכנת ֵאבֶ ר
חׂ .חוֹ לה ׂש ֵאין ׂבּ וֹ ׂשוּם ֲׂח ַשש ַׂס ָּכנַ ת ׂנפש ֲׂא ָבל ׂחוֹ להׂ
בּ א ָחד ֵׂמ ֵאבָ ָריוׂ ,ויֵש ַׂס ָּכ ָנה ׂאוֹ ֲׂח ַשש ַׂס ָּכנָה ׂלאוֹ תוֹ ֵׂאברׂ
שלּ ֹא ׂיָ שוּב ׂל ֵא ָיתנוֹ ׂכּ בַ ּת ִח ָּלה ִׂאם ׂלֹא ׂי ַט ּפל ּו ׂבוֹ ׂבּ ַש ָּבתׂ,
ו ֵאיןׂאפ ָשרוּתׂלַ ֲעשוֹ תׂלוֹ ׂצָ רכֵ י ׂרפו ָּאתוֹ ׂבּ ה ֵּתרׂבּ ַש ָּבתׂ—ׂ
תׂעבוּרוֹ ׂצָ רכֵ יׂרפו ָּאתוֹ ֲׂא ִפלּ ּו ִׂאםׂ
ֻמ ָּתרׂלוֹ ַמרׂלַ ָּנכ ִריׂלַ ֲעשוֹ ֲ
ןׂה ּתוֹ ָרהׂ .
הׂמ ַ
הׂה ֲאסו ָּר ִ
יִ צ ָט ֵרך ַׂה ָּנכ ִריׂלַ ֲעשוֹ תׂמלָ אכָ ָ
ל ִפיכָ ך ֻׂמ ָּתר ׂלוֹ ַמר ׂלַ ָּנכ ִרי ׂל ַה ִּס ַיע ַׂהחוֹ לה ִּׂבמכוֹ נִ ית ׂל ֵביתׂ
ַהחוֹ לִ יםׂ ,וכֵ ן ׂל ָהבִ יא ֵׂמרשוּת ָׂה ַר ִּבים ּׂתרו ָּפהׂ .וכֵ ן ֻׂמ ָּתרׂ
לבַ ֵּקש ֵׂמרוֹ ֵפא ׂנָ כ ִרי ׂלִ כ ּתֹב ִׂמר ָשם ׂלצֹרך ׂחוֹ לה ׂש ֵ ּיש ׂבּ וֹ ׂ
יתׂמר ַק ַחתׂ
הׂמ ֵּב ִ
לׂה ּתרו ָּפ ִ
םׂאיׂאפ ָשרׂל ַק ֵּב ַ
רׂ,א ֵ
תׂאב ִ
ַס ָּכנַ ֵ
ֹאׂמר ָשםׂ .
בּ ל ִ

 | 144ע ֹ ֶנ ג ש ב ת  -ההלכה היומית העולמית ׂ

רׂ,אסוּרׂליִ ש ָר ֵאלׂ,
תׂאב ָ
רׂהדִּ יןׂ,חוֹ ׂלהׂש ֵ ּישׂבּ וֹ ַׂס ָּכנַ ֵ
טׂ.מ ִע ַּק ַ
ֵ
תׂעבוּר ַׂהחוֹ לה ׂשוּם ׂמלָ אכָ הׂ
וַ ֲא ִפלּ ּו ׂלַ חוֹ לה ַׂעצמוֹ ׂ ,לַ ֲעשוֹ ֲ
ןׂה ּתוֹ ָרהׂבּ ַש ָּבתׂ .
הׂמ ַ
ָה ֲאסו ָּר ִ
ל־מקוֹ םׂ
ׂולָ כֵ ן ָׂאסוּר ׂליִ ש ָר ֵאל ׂלַ ֲעשוֹ ת ׂצִ לּ וּם ׂרנטגןׂ .ו ִּמ ָּכ ָ
הׂמןׂ
הׂה ֲאסו ָּר ִ
ּרׂהחוֹ להׂמלָ אכָ ָ
תׂעבו ַ
ֻמ ָּתרׂליִ ש ָר ֵאלׂלַׂ ֲעשוֹ ֲ
ַה ּתוֹ ָרה ׂבּ ִש ּנוּיׂ ,כּ גוֹ ן ׂלִ לחֹץ ַׂעל ַׂה ּמתג ַׂה ַּמפ ִעיל ׂאת ׂצִ לּ וּםׂ
ָהרנטגןׂבּ ַמר ּ ֵפקוֹ ׂ .
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תצליחׂאתׂלומדיׂהתורהׂבכלׂמעשיהםׂ ׂ
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יוׂאםׂ
דׂמ ֵא ָב ָר ִ
רׂהדִּ יןׂ,חוֹ להׂש ֵ ּיש ֲׂח ַשש ַׂס ָּכנָ הׂבּ א ָח ֵ
יׂ.מ ִע ַּק ַ
ֵ
ׂש ָּבתֻׂ ,מ ָּתר ׂליִ ש ָר ֵאל ׂלַ ֲעשוֹ תׂ
לֹא ׂי ַט ּפל ּו ׂבוֹ ַׂעד ׂמוֹ צָ ֵאי ַ
יםׂמדִּ ב ֵריׂסוֹ פ ִריםׂבּ ַש ָּבתׂבּ לֹאׂשוּםׂ
יםׂה ֲאסו ִּר ִ
ֲעבוּרוֹ ׂדּ בָ ִר ָ
םׂעל־י ֵדיׂנָ כ ִריׂ,
ּיׂמדּ רך ׂחֹלׂ,וַ ֲא ִפלּׂ ּו ִׂאםׂאפ ָשרׂלַ ֲעשוֹ ָת ַ
ִש ּנו ִ
דׂמ ֵאבָ ָריוׂ,ולֹאׂ
תׂס ָּכנַ תׂא ָח ֵ
ו ַדו ָקאׂש ּצ ִריכִ יםׂלַ חוֹ להׂלִ מנִ ַיע ַ
ַרקׂכּ ֵדיׂל ַש ֵּכךׂכּ ֵאבָ יוׂ ׂ.
ולָ כֵ ןׂ,בּ ָמקוֹ םׂשרוֹ ֵפאׂאוֹ ֵמרׂבּ ַש ָּבתׂש ֵ ּיש ׂצֹרך ׂלִ ֵּתןׂלַ חוֹ להׂ
ִמיץ ּ ֵׂפרוֹ תּ ׂ ,וצׂ ִריכִ ים ׂלִ סחֹט ִׂמ ּש ָאר ּ ֵׂפרוֹ ת ׂ(חוּץ ִׂמ ֵ ּז ִיתיםׂ
וַ ֲענָבִ ים)— ׂ ֻמ ָּתר ׂלוֹ ׂלִ סחֹט ַּׂת ּפוּזִ יםּׂ ,תו ִּתים ׂו ִר ּמוֹ נִ יםׂ
הׂרקׂ
הׂא ִפלּ וּׂלתוֹ ךׂכּ לִ ֵיׂר ָיקןׂ,ש ֲה ֵריׂס ִח ָיטהׂזוֹ ֲׂאסו ָּר ַ
וכַ דּ וֹ מ ֲ
תׂא ִפלּ ו ַּׂרקׂל ַש ֵּכךׂכּ ֵאבוֹ ׂ .
תׂתרוּפוֹ ֲ
ִמדּ ַר ָּבנָ ןׂ.וכֵ ֻ
ןׂמ ָּתרׂלָ ַק ַח ּ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלקייםׂאתׂרצוןׂה'ׂכרצונוׂ ׂ
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תׂאברׂ— ׂ ִאםׂהָ רוֹ פֵ אׂאוֹ ֵמרׂש ַעל־
יאׂ.חוֹ להׂש ֵ ּיש ׂבּ וֹ ַׂס ָּכנַ ֵ
יׂס ָּכנָהׂכּ לָ לִ יתׂ,שוֹ מ ִעיןׂלוֹ ׂ
תׂאב רׂזוֹ ׂיָ כוֹ לׂלָ בֹאׂלִ ֵיד ַ
יׂס ָּכ ַנ ֵ
ֵיד ַ
ןׂה ּתוֹ ָרהׂ ׂ.
תׂמ ַ
תׂא ִפלּ ּׂו ִּׂבמלָ אכוֹ ִ
לׂש ָּב ֲ
ל ַח ֵּל ַ
תׂאברׂבּ וֹ ֵדדׂשלּ ֹאׂ
יןׂס ָּכנַ ֵ
טׂא ַ
תׂהרוֹ פ ִאיםׂ,ש ִּכמ ַע ֵ
וכַ ּיוֹ םׂדַּ ַע ָ
ל־הגּ וּףׂ .
םׂס ָּכנָ הׂלכָ ַ
אׂכרוּך ָּׂב ּה ַ ּׂג ַ
י ֵה ָּ
יׂט ּפוּלׂ
רׂה ּ ָפגו ַּע ׂבּ לִ ִ
תׂה ֵאב ַ
ולָ כֵ ןׂ,כּ ֹלׂש ֵ ּיש ׂלָ חוּש ׂש ַהש ָא ַר ָ
ל־הגּ וּף ׂ— ׂ ֻמ ָּתר ׂל ַח ֵּללׂ
ִּתגרֹם ׂל ִהת ּ ַׂפ ּשטוּת ַׂה ַּמ ֲחלָ ה ׂבּ כָ ַ
ּףׂה ּ ָפגו ַּעׂ .
לׂבגּ ו ַ
ַש ָּבתׂכּ ֵדיׂל ַט ּ ֵפ ַּ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נדוןׂכלׂיהודיׂלכףׂזכותׂ ׂ
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ג .חוֹ לֶ ה ֶשנפל לְ ִמ ְשכב אוֹ ֶש ֶנ ֱחלה כל־גופוֹ
יב ׂ .חוֹ לה ׂש ֵאין ׂבּ וֹ ֲׂח ַשש ַׂס ָּכ ַנת ׂנפש ׂאוֹ ֵׂאברֲׂ ,אבָ ל ׂנָ ַפלׂ
ןׂמיׂ
בׂב ִּמ ּ ָטהׂ,וכֵ ִ
תׂחליוֹ ׂ,דּ ַהינוּׂש ֻהכ ַׂרחׂלִ ש ַּכ ַּ
בׂמ ֲח ַמ ָ
ל ִמש ָּכ ֵ
ש ֵ ּיש ׂלוֹ ִׂמחוּש ׂש ִּמצ ַט ֵערַׂ ,עד ׂש ָחלָ ה ָּׂכל־גּ וּפוֹ ֵׂמאוֹ תוֹ ׂ
תׂעבוּרוֹ ׂרפו ָּאהׂבּ ַש ָּבתׂ
רׂל ָּנכׂ ִריׂלַ ֲעשוֹ ֲ
ִמחוּש ׂ— ׂ ֻמ ָּתרׂלוֹ ַמ ַֻ
ֲא ִפלּ ּו ִׂאם ׂיִ צ ָט ֵרך ַׂה ָּנכ ִרי ׂלַ ֲעשוֹ ת ׂמלָ אכָ ה ָׂה ֲאסו ָּרה ִׂמןׂ
תׂאברׂ .
ןׂס ָּכנַ ֵ
ַה ּתוֹ ָרהׂ,וּכמוֹ ׂש ִּנת ָּב ַארׂל ֵעילׂל ִעניַ ַ
יגׂ .חוֹ לה ׂש ֵאין ׂבּ וֹ ַׂס ָּכנָ ה ָׂאסוּר ׂליִ ש ָר ֵאלׂ ,וַ ֲא ִפלּ ּו ׂלַ חוֹ להׂ
ׂש ָּבת ֲׂעבוּר ַׂהחוֹ לה ֲׂא ִפלּ ּו ׂבּ ִא ּסוּר ׂדּ ַר ָּבנָ ןׂ,
ַעצׂמוֹ ׂ ,ל ַח ֵּלל ַ
ּיׂמ ָּתרׂ .
ׂ.אבָ לׂבּ ִש ּנו ֻ
ו ַדו ָקאׂכּ ַדרכּ וֹ ֲ
(וּבלֵ ית ׂבּ ֵר ָרהַּׂ ,כ ֲאשר ַׂהחוֹ לה ׂנִ צ ַרך ׂלכָ ך ׂמאוֹ דֻׂ ,מ ָּתר ׂלַ ּיהו ִּדיׂ
יׂחכָ ִמיםׂ.ש ִאםׂל ָמ ָשלׂ
תׂעבוּרוֹ ׂדּ בָ ִריםׂש ֲאסו ִּריםׂמ ַדבּ ֵר ֲ
לַ ֲעשוֹ ֲ
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צ ִריכִ ים ׂל ַהדלִ יק ֲׂעבוּרוֹ ׂאת ָׂהאוֹ ר ׂאוֹ ׂלכַ בּ וֹ תוֹ ׂ ,יַ ֲעש ּו ׂזֹאתׂ
בּ ִש ּנוּיׂ ,בּ ֱאמת ׂהַׂ ָ ּיד ׂאוֹ ָּׂברגלׂ ,שבּ אֹפן ׂזה ָׂה ִא ּסוּר ׂמ ַדבּ ֵריׂ
ּרׂח ּמוּםׂאוֹ ַׂמזגָ ןׂ,
תׂת ּנו ִ
רׂהחוֹ להׂזָ קוּקׂל ַהפ ָעלַ ַּ
ןׂכ ֲאש ַ
ֲחכָ ִמיםׂ.וכֵ ַּ
ֻמ ָּתרׂל ַהדלִ יקׂאוֹ ָתםׂבּ ִש ּנוּיׂ,פנה"ל)ׂ ׂ.
ׂ

יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תזכנוׂלהארתׂפניםׂולגאולהׂברחמיםׂ ׂ
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ידׂ.אףׂש ָאסוּרׂלחוֹ להׂש ָּנ ַפלׂל ִמש ָּכבׂל ֱאכֹלׂבּ ַש ָּבתׂדָּ ָברׂ
ַ
ׂ,מ ָּכל־
רׂא ּסוּרׂדּ ַר ָּבנָ ןׂכּ ַדרכּ וֹ ִ
ֹאׂה ַּת ִ
הׂמ ּפנֵ יׂשלּ ֻ
ּאׂמקצ ִ
ש הו ֻ
םׂמ ָּתרׂל ָק ָטןׂש ָּנ ַפלׂל ִמש ָּכבׂל ֱאכֹלׂבּ ַש ָּבתׂדָּ בָ רׂשהוּאׂ
ָמקוֹ ֻ
הׂ,אםׂהַ דָּ בָ רׂדָּ ׂרוּשׂלִ ב ִריאוּתוֹ ׂ .
ֻמקצ ִ
טוׂ .חוֹ לה ׂש ָּנ ַפל ׂל ִמש ָּכב ׂאוֹ ׂנ ֱחלָ ה ָּׂכל־גּ וּפוֹ ֻׂ ,מ ָּתר ׂלוֹ ׂ
ל ִהת ַר ּפֹאת ׂבּ ַסמ ָמנִ ים ַׂהמ ַר ּפ ִאיםׂ ,וכֵ ן ׂלִ בל ַֹע ׂגּ לוּלוֹ תׂ
בׂש ָּבתׂ,וַ ֲא ִפלּ ּו ׂבּ לֹאׂשוּםׂ
הׂ,אםׂמוּכָ נִ יםׂאצלוֹ ֵׂמער ַ
רפו ָּא ִ
ִש ּנוּיֲׂ .א ָבל ָׂאס ּׂור ׂלַ ֲהכִ ינָ ם ׂבּ ַש ָּבת ׂבּ דרך ׂש ָרגִ יל ׂלַ ֲהכִ ינָ םׂ
ַּבחֹלׂ ,וַ ֲא ִפלּ ּו ִׂאם ֵׂאין ֲׂהכָ נָ ָתם ׂכּ רוּכָ ה ׂבּ ִא ּסוּר ּׂתוֹ ָרה ׂאוֹ ׂ
דּ ַר ָּבנָ ןׂ,א ָּלאׂיָ כִ יןׂאוֹ ָתםׂבּ ִש ּנוּיׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂתשרהׂעלינוׂקדושתךׂויראתךׂ ׂ
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"וְ לֹא נְ תת ֹו ה' ֱא'ל ֵֹהינו לְ גוֹיֵ י ה ֲארצוֹ ת .וְ לֹא
ִהנְ חלְ ת ֹו מלְ ֵכנו לְ ע ֹובְ ֵדי ֱאלִ ילִ ים .גם
ִב ְמנוחת ֹו לֹא יִ ְש ְכנו ֲע ֵרלִ יםִ .כי לְ ע ְמך
יִ ְשר ֵאל נְ תת ֹו ְבא ֲהבה .לְ זֶרע י ֲעקֹב ֲא ֶשר בם
בח ְרת":
ר ִבי צְ בִ י ֱאלִ ֶימלֶ ְך ׂ מדינוב ַּׂב ַעל ׂה'בני ׂיששכר'ׂ
אוֹ ֵמרַׂ ,ה ּ ַש ָּבת ׂ ֻׂמ ּקפת ִּׂבקלִ ּפוֹ ת ׂבּ נֵ י ׂי ְִשמעֵ אלׂ
ׂש ּ ִשי ׂוּבּ נֵ י ׂעֵ ש ו ׂהַ ּשוֹ ב ִתיםׂ
ַה ּשוֹ ב ִתים ׂבּ יוֹ ם ִ
בּ יוֹ ם ִׂר אשוֹ ןֲׂ ,א בָ ל ׂשב ת ק ֶֹדש ׂ ַה ִּנ מצֵ אתׂ
ָּבאמצַ עׂמבַ ּטלתׂאוֹ ָתם.
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ד .חוֹ לֶ ה ֶשיֵש לוֹ ִמחוש ֲאבל ִמ ְתחזֵק וְ הוֹ לֵ ְך ְכב ִריא
לׂאיןׂלוֹ ׂשוּםׂ
יוׂ,אבָ ֵ
דׂמ ֵאבָ ָר ֲ
טזׂ.חוֹ להׂש ֵ ּישׂלוֹ ִׂמחוּשׂבּ א ָח ֵ
ׂ,אסרוּׂלוֹ ׂ
ל־כך ָ
רׂכ ָּ
םׂאינוֹ ִׂמצ ַט ֵע ָּ
ֲח ַשש ַׂס ָּכנָ הׂבּ אוֹ תוֹ ֵׂאברׂוגַ ֵ
ה־ש ִה ִּתירו ִּּׂבש ָארׂחוֹ לִ יםׂש ִהזׂ ַּכרנוּׂל ֵעילׂ.וכֵ ןׂ
ל־מ ּ
יםׂכ ַ
ֲחכָ ִמ ָּ
ָאסר ּו ׂלוֹ ׂל ִהת ַר ּפֹאת ׂאוֹ ׂל ַש ֵּכך ׂכּ ֵאבָ יו ַׂעל־ ׂי ֵדי ֲׂאכִ ילַ תׂ
וּש ִת ַ ּית ֳׂאכָ לִ ים ׂו ַּמש ִקים ׂו ִּמינֵ י ַׂסמ ָמנִ ים ַׂהמיֻ ָח ִדיםׂ
םׂה ִּמחוּשׂ ׂ.
םׂעלׂמקוֹ ַ
לִ רפו ָּאהׂ,אוֹ ַׂעל־ׂי ֵדיׂנ ִתינָ ָת ַ
ו ַה ּ ַט ַעם ׂש ָחשש ּו ֲׂחכָ ִמים ׂ— ׂש ִאם ׂיִ ת ַע ֵּסק ִּׂברפוּאוֹ תׂ
בּ ַש ָּבתׂ ,ש ּמא ׂכּ שלּ ֹא ׂיִ הי ּו ׂלוֹ ַׂסמ ָמנִ ים ׂשחו ִּקים ֵׂמערבׂ
ַש ָּבתׂ ,יָ בֹא ׂלִ שחֹק ַׂסמ ָמנִ ים ׂבּ ַש ָּבת ׂלִ רפו ָּאה ׂבּ ָחשבוֹ ׂ
הׂמ ָּתרׂ .
שלּ צֹרךׂרפו ָּא ֻ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנשמורׂעינינוׂוליבנוׂמלחטואׂ ׂ
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ׂשעוּלָׂ ,אסוּר ׂלוֹ ׂ
יזׂ .ל ִפיכָ ךָׂ ,א ָדם ַׂה ּסוֹ ֵבל ִׂמ ַּנ ּזלת ׂאוֹ ִ
ת־אף ׂאוֹ ׂלָ ַק ַחת ׂגּ לוּלוֹ ת ׂאוֹ ִׂט ּפוֹ תׂ
ל ִהש ַּת ֵּמש ׂבּ ִט ּפוֹ ַ
ל ִשעוּלׂ ,א ָּלא ִׂאם ֵּׂכן ׂנ ֱחלַ ש ָּׂכל־גּ וּפוֹׂ ׂאוֹ ׂש ָּנ פַ ל ׂל ִמש ָּכבׂ
ֵמ ֲח ַמת ַׂה ַּנ ּזלת ׂו ַה ּ ִשעוּלׂ .וכֵ ן ָׂא ָדם ׂש ָחש ׂבּ רֹאשוֹ ׂ ,והוּאׂ
ִמת ַח ֵ ּזק ׂוהוֹ לֵ ך ׂכּ בָ ִריאׂ ,וגַ ם ֵׂאין ׂלוֹ ׂחֹם ׂל ַמעלָ ה ֵׂמ ָה ָרגִ ילׂ
אצלוֹ ָׂ ,אסוּר ׂלוֹ ׂלָ ַק ַחת ׂגּ לוּלָ ה ׂאוֹ ִׂט ּפוֹ ת ׂל ַהר ָ ּג ַעת ׂכּ ֵאבׂ
בׂמ ֲח ַמתׂכּ ֵא בׂרֹאשוֹ ׂ .
םׂכןׂ ָנפַ לׂל ִמש ָּכ ֵ
אׂא ֵּ
ָהרֹאשׂ,א ָּׂל ִ
הׂ,כלׂז ַמןׂ
תׂבמקוֹ םׂצַ ַערׂ.ל ַמ ֲעש ָּ
תׂתרוּפוֹ ִ ּ
(ׂל ַד ַעתׂהפנה"לׂנִ ָּתןׂל ָה ֵקלׂלָ ַק ַח ּ
ש ַה ֵּמחוֹ ש ַׂרק ַׂמט ִריד ׂולֹא ׂגּ וֹ ֵרם ׂצַ ַערׂ ,נָ כוֹ ן ׂל ַה ֲח ִמיר ׂולֹא ׂלִ ּטֹל ּׂתרוּפוֹ תׂ
ת י ֲׂחרֹשתֲׂ .אבָ ל ַּׂכ ֲאשר ׂהַ ֵּמחוֹ ש ׂגּוֹ ֵרם ׂצַ ַערׂ ,אפ ָשר ׂלִ ּטֹלׂ
ש ּמיֻ ָ ּצרוֹ ת ׂבּ בָ ֵּ ׂ
אוֹ ָתן)ׂׂ ׂ.

יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלשמורׂאתׂפינוׂולשוננוׂ ׂ
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ל־פי ׂש ָאסוּרׂלוֹ ׂלָ ַק ַחתׂ
ף־ע ּ ִ
יחׂ.חוֹ לֶ ה ֶש ֵיש לוֹ ִמחוש ׂ— ׂ ַא ַ
יׂא ָדםׂ
יםׂהמיֻ ָח ִדיםׂלִ רפו ָּאהׂש ֵאיןׂדּ רך ׂבּ נֵ ָ
ַמ ֲאכָ לִ יםׂו ַּמש ִק ַ
ל־מקוֹ ם ֻׂמ ָּתר ׂלוֹ ׂל ֱאכֹלׂ
ל ָאכלָ ם ׂולִ ש ּתוֹ ָתםׂ ,כּ ִדל ֵעילִׂ ,מ ָּכ ָ
יׂא ָדםׂבּ ִר ִיאיםׂ
תׂמש ִקיםׂש ַ ּגםׂבּ נֵ ָ
לִ רפו ָּאתוֹ ֳׂאכָ לִ יםׂולִ ש ּתוֹ ַ
דַּ ר ָּׂכם ׂל ָאכלָ ם ׂאוֹ ׂלִ ש ּתוֹ ָתם ׂל ַת ֲענוּג ׂאוֹ ׂל ִח ּזוּקִּׂ ,בתנַ איׂ
הׂבדּ רך ׂוּבַ ּצו ָּרהׂשבּ ִר ִיאיםׂאוֹ כלִ יםׂושוֹ ִתיםׂ,
ש ּיֹאכַ לׂויִ ש ּת ַּ
ל־כ ָ ּונָ תוֹ ׂל ִהת ַר ּפֹאת ָּׂבהםׂ .ל ִפיכָ ךׂ ,ה ָחשׂ
ל־פי ׂש ָּכ ַּ
ף־ע ּ ִ
ו ַא ַ
ןׂא ִפלּ ּו ִׂאםׂבּ וֹ לעוֹ ׂ
ׂ,אסוּרׂלוֹ ׂלגַ ר ֵ ּגר ׂגּ רוֹ נוֹ ׂבּ ִמיץׂלִ ימוֹ ֲ
ִּבגרוֹ נוֹ ָ
לׂמ ָּתר ׂלוֹ ׂל ֱאכֹלׂלִ ימוֹ ן ׂאוֹ ׂלִ מצֹץ ׂבּ ִפיו ׂלִ ימוֹ ןׂ,
לבַ ּסוֹ ףֲׂ .אבָ ֻ
וכֵ ן ֻׂמ ָּתר ׂלוֹ ׂל ֱאכֹל ׂדּ בַ ש ׂאוֹ ָׂחלָ בׂ ,הוֹ ִאיל ׂוגַ ם ׂבּ ִר ִיאיםׂ
יםׂכןׂל ַת ֲענוּגׂ .
עוֹ ִש ֵּ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂנזכהׂלעשותׂרצונךׂבלבבׂשלםׂ ׂ
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יטׂ.רפו ָּאהׂש ֵאיןׂדּ רך ׂלַ ֲעשוֹ ָת ּה ׂבּ ַסמ ָמנִ יםׂ,כּ מוֹ ִּׂבגלוּלוֹ תׂ
אוֹ ִׂט ּפוֹ ת ׂאוֹ ׂז ִריקוֹ תׂ ,וגַ ם ֵׂאין ׂדּ רך ׂלַ ֲעשוֹ ָת ּה ָּׂב ֳאכָ לִ יםׂ
ו ַּמש ִקיםׂ ,א ָּלא ַּׂב ָ ּיד ׂאוֹ ׂבּ כלִ יִׂ ,מדּ בָ ִרים ׂש ֵאינָ ם ׂדּ וֹ ִמיםׂ
יׂ,אםׂיֵ שׂ
תׂב ָ ּידׂאוֹ ׂבּ כלִ ִ
ל ַסמ ָמ ִניםׂ— ׂ ֻמ ָּתרׂלַ ֲעשוֹ ָת ּה ׂבּ ַש ָּב ַּ
ֹקׂסמ ָמנִ יםׂלצֹרךׂ
לוֹ ׂצַ ַערׂ.ולֹאׂגָ זרו ֲּׂחכָ ִמיםׂש ּמאׂיָ בֹאׂלִ שח ַ
יםׂ,כיוָ ןׂש ֵאיןׂדּ בָ ִרים ֵׂאלּ וּׂ
הׂאחרתׂשדַּ ר ָּכ ּה ׂבּ ַסמ ָמנִ ֵּ
רפו ָּא ַ
דּ וֹ ִמיםׂל ַסמ ָמנִיםׂ ׂ.
ׂ,א ָ ׂדםׂש ִּנת ּ ָפ ַ ּ
הׂ,מ ָּתרׂלוֹ ׂ
רׂבז ֻ
סׂגבּ וֹ ׂאוֹ ׂצַ ָ ּוארוֹ ׂו ִּמצ ַט ֵע ָּ
ל ִפיכָ ך ָ
םׂ,אסוּרׂ
ל־מקוֹ ָ
תׂע ּסוּיׂבּ גַ בּ וֹ ׂאוֹ ׂבּ צַ ָ ּוארוֹ ׂבּ נַ ַחתׂ.ו ִּמ ָּכ ָ
לַ ֲעשוֹ ִ
הׂע ַ ּ
לׂגבּ וֹ ׂאוֹ ׂצַ ָ ּוארוֹ ׂ .
תׂמטלִ יתׂר ֻט ָּב ַ
לָ ֵת ַ
ּיׂמקצוֹ ִעיׂל ִמיׂש ּסוֹ ֵבלׂ
תׂע ּסו ִ
(ל ַד ַעתׂהפנה"לָ ׂ ,אסוּרׂל ַה ֲענִ יקׂבּ ַש ָּב ִ
ִמ ֵּמחוֹ ִשים ׂבּ גַ בּ וֹ ׂאוֹ ׂבּ ֵאיבָ ִרים ֲׂא ֵח ִריםׂ ,שהוֹ ִאיל ׂויֵ ש ׂלַ כּ ֵאבִ ים ֵׂאלּ וּׂ
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תׂחכָ ִמיםׂשלּ ֹאׂלַ ֲעסֹקׂ
הׂבכלָ לׂגּ זֵ ַר ֲ
תׂ,ה ֵריׂז ִּ
ּלׂבגלוּלוֹ תׂאוֹ ׂמ ָשחוֹ ֲ
ִט ּפו ִּ
בׂ'עב ֵדןׂדָּ חוֹ ל'ׂ ׂ.
ּיׂמקצוֹ ִעיׂנ ֱח ָש ָ
ׂ,ע ּסו ִ
ִּברפוּאוֹ תׂבּ ַש ָּבתׂ.בּ נוֹ ָסףׂלכָ ך ִ
ֲאבָ ל ַּׂכ ֲאשר ַׂהכּ ֵאב ַׂמ ָּמש ׂמצַ ֵערֻׂ ,מ ָּתר ׂל ַה ֲענִ יק ִׂע ּסוּי ׂ ִמקצוֹ ִעי ׂכּ ֵדיׂ
לַ ֲה ִפיגוֹ ׂ .שכּ בָ ר ׂלָ ַמדנ ּו ׂשהוֹ ִאיל ׂוכַ ּיוֹ ם ַׂה ּתרוּפוֹ ת ׂמיֻ ָּצרוֹ ת ׂבּ ָב ֵּתיׂ
תׂאלּ וּׂ,ו ַקלׂוָ חֹמרׂ
תׂ,במקוֹ םׂצַ ַערׂאפ ָשרׂל ִהש ַּת ֵּמש ִּׂבתרוּפוֹ ֵ
ֲחרֹש ִּ
ׂבתרוּפוֹ תׂ .וגַ ם ִׂא ּסוּרׂ
ׂש ּמוּש ִּׂ
ש ֻּמ ָּתר ׂל ַה ֲענִ יק ִׂט ּפוּל ׂש ֵאינוֹ ַׂמצ ִריך ִ
םׂבמקוֹ םׂצַ ַער)ׂ ׂ.
ל'ׂאינוֹ ַׂק ָ ּי ִּ
ָ'עב ֵדןׂדָּ חוֹ ֵ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תפרׂעצתׂאויבנוׂושונאינוׂ ׂ
וכלׂמבקשיׂרעתנוׂ ׂ
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כָּׂ .כל־רפו ָּאה ׂש ֵאינָ ּה ׂמ ַר ּ ֵפאת ׂאת ַׂהחֹלִ י ׂו ֵאינָ ּה ׂמ ַשכּ כתׂ
ּתׂהחֹלִ יׂאוֹ ׂ
תׂהת ּ ַפ ּשטו ַ
יםׂ,רקׂמוֹ נַ ַעתׂא ִ
תׂהכּ ֵאבִ ַ
תׂעצ ַמ ַ
א ָ
םׂה ַּמ ָּכהׂ—ׂ ֻמ ָּתרׂ
ַהכּ ֵאבִ יםׂ,אוֹ ׂש ּשוֹ מרתׂשלּ ֹאׂיִ זדַּ ֵהםׂמקוֹ ַ
ל ִהש ַּת ֵּמש ָּׂב ּהׂבּ ַש ָּבתׂ ׂ.
ׂ,א ָדםׂשׂ ִּננ ַק ּ
ׂ,מ ָּתרׂ
קׂרגלוֹ ִׂמ ּמקוֹ מוֹ ֻ
עׂפרקׂיָ דוֹ ׂאוֹ ּׂפר ַ
ל ִפיכָ ך ָ
לוֹ ׂל ָחבשוֹ ׂבּ ַש ָּבתׂבּ ַתחבּ ֹשתׂאלַ ס ִטיתׂכּ ֵדיׂשלּ ֹאׂיָ זוּזׂיוֹ ֵתרׂ.
וכֵ ן ֻׂמ ָּתר ׂלַ ֲחבֹש ּׂפצַ ע ׂבּ ַתחבּ ֹשת ׂאוֹ ׂגָ זָ הׂ ,ו ִּבלבַ ד ׂשלּ ֹאׂ
לׂה ּפצַ עׂאוֹ ַׂעלׂהַׂ ַּתחבּ ֹשתׂ ׂ.
הׂע ַ
חׂמש ָח ַ
יִ מ ַר ִ
יׂח ּטוּיׂכּ ֵדיׂ
יׂחמ ֵר ִ
ל־מינֵ ָ
םׂה ֲח ָתך ָּׂכ ִ
יםׂעלׂמקוֹ ַ
ןׂמ ָּתרׂלָ ִש ַ
וכֵ ֻ
לִ מנ ַֹעׂזִ הוּםׂ .
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כאַׂ .אף ׂש ָאסוּר ׂלָ ַק ַחת ּׂתרוּפוֹ ת ׂל ִמי ׂש ֵ ּיש ׂלוֹ ַׂרק ִׂמחוּשׂ
ל־מקוֹ םִׂ ,אם ִׂהת ִחיל ׂלִ ַּקחׂ
ולֹא ׂנָ ַפל ׂל ִמש ָּכבִ ׂ —.מ ָּכ ָ
חׂמה ַ ּ
םׂגםׂ
תׂ,מ ָּתרׂלוֹ ׂל ַהמ ִשיך ׂלִ ַּק ֵ
בׂש ָּב ֻ
ֵמ ַה ַּכדּ ו ִּריםׂ ֵמער ַ
בּ ַש ָּבתׂ ,כּ ֹל ׂש ַהפ ָס ַקת ׂל ִק ָיח ָתם ִּׂתגרֹם ׂלוֹ ׂצַ ַער ׂש ִ ּיצ ַט ֵערׂ
הַ ר ֵּבהׂבּ ַש ָּב תׂ ׂ.
וכָ ל־ש ֵּכן ִׂאם ׂלוֹ ֵק ַח ּׂתרוּפוֹ ת ַׂאנ ִטיבּ יוֹ ִט ּיוֹ תׂ ,ש ֵ ּיש ֲׂח ָששׂ
קׂחמוּרׂ .
תׂתגרֹםׂלוֹ ׂנֵ ז ָ
שהַ פ ָס ַקתׂל ִק ָיח ָתןׂבּׂ ַש ָּב ִּ
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נאהבׂכלׂאחדׂמישראלׂבאמת ׂ
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ֹלׂכל־
ׂ,מ ָּתרׂלוֹ ׂל ֱאכ ָּ
ּםׂמחוּש ֻ
םׂב ִריאׂש ֵאיןׂלוֹ ׂשו ִ
כבׂ.א ָד ָּ
ָ
יםׂבלבַ דׂ,
יםׂהמי ָֹע ִדים ׂלחוֹ לִ ִּ
ַמ ֲאכָ לׂש ִ ּירצהׂ,וַ ֲא ִפלּ ּו ַׂמ ֲאכָ לִ ַ
ןׂתרוּפוֹ תׂ ׂ.
כּ גוֹ ּ
יאׂ,איןׂ
ּאׂב ִר ֵ
ׂ,מ ָּתרׂ.ש ֵּכיוָ ןׂשהו ָּ
ּקׂמזגּ וֹ ֻ
ףׂאםׂאוֹ כֵ לׂל ִח ּזו ִ
ו ַא ִ
לָ חוּש ׂלִ גזֵ ַרת ׂש ִח ַיקת ַׂסמ ָמנִ יםׂ .וכֵ ן ֻׂמ ָּתר ׂלִ בנֵ י ָׂא ָדםׂ
קׂמז ָ ּגםׂ .
בּ ִר ִיאיםׂלָ ַק ַחתׂבּ ַש ָּבתׂוִ ָיט ִמינִ יםׂל ַח ֵ ּז ִ
ת ר ׂבּ ַש ָּבת ׂלִ מדּ ֹד ׂחֹם ׂשל ׂחוֹ לה ׂ(בּ ַמד-חֹם ׂש ֵאינוֹ ׂ
כגֻׂ .מ ָּׂ
הׂכל־גּ וּפוֹ ׂולֹאׂנָ ַפלׂל ִמש ָּכבׂ .
ֹאׂחלָ ָּ
ל־פיׂשלּ ָ
ף־ע ּ ִ
י)ׂא ַ
דִּ יגִ ָיטלִ ַ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
תשמורׂאתׂחיילנוׂמכלׂרע ׂ
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משב ֵֹתיכֶ ם ְבי ֹום השב ת,
לֹא ְתב ֲערו ֵאש ְבכֹל ְ
שמותׂפרקׂלהׂ,ג.

ַה ַ ּצדִּ יק ַּׂב ַעל ַׂה ִ'אמ ִרי ַׂח ִ ּיים' ׂמוִ זנִ יץ ׂזיע"א ׂהָ יָ הׂ
מ ָפ ֵרש ׂאת ַׂה ּ ָפסוּק ׂ"לֹא ׂתבַ ֲער ּו ֵׂאש ׂבּ כֹלׂ
משב ֵֹתיכם ׂבּ יוֹ ם ׂהַ ּ ַש ָּבת"ָּ ׂ ,כךֵׂ ׂ :אין ׂלהַ ת ִחילׂ

םׂה ּ ַש ָּבתׂ
ּתׂה ּ ַש ָּבתׂבּ יוֹ ַ
תׂאשׂוַ ֲח ִמימו ַ
ל ַהב ִעירׂא ֵ
ַעצמוֹ ׂ ,א ָּלא ׂיֵ ש ׂל ִהתכּ וֹ נֵ ן ׂלכָ ך ׂכּ בָ ר ִׂמימוֹ תׂ
הַ חוֹ ל.

ׂ
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ִדינֵ י שבת ה ְתלויִ ים ב ִדבור וְ ֶח ְפצֵ י ִמצְ וה
ׂ"ממּׂצוֹ א ׂחפצ ָך ׂו ַד ֵּבר ׂדָּ בָ ר"ׂ,
ישעיָ ה ּו ׂ(נחׂ ,יג)ִ :
אׂ .נ ֱא ַמר ִּׂב ַ
ו ָדרש ּו ֲׂחכָ ֵמינ ּו ׂזִ כרוֹ נָ ם ׂלִ ב ָרכָ ה ׂ(שבת ׂקיגׂ ,):שלּ ֹא ׂי ֵהאׂ
לׂש ָּבתׂכּ ִדבּ ו ָּרךׂבּ חֹלׂ ׂ.
דִּ בּ ו ָּרךׂש ַ
ו ַהינ ּו ִּׂבדבָ ִרים ׂש ָאסוּר ׂלַ ֲעשוֹ ָתם ׂבּ ַש ָּבתׂ ,כּ גוֹ ן"ׂ :ל ָמ ָחרׂ
ֹבׂמכ ָּתב"ׂ ׂ.
עׂב ּמכוֹ נִ ית"ׂ,אוֹ ׂ"ל ָמ ָחרׂאכ ּת ִ
א ַּס ַּ
ו ֵאין ׂהבדֵּ ל ֵּׂבין ׂמלָ אכוֹ ת ָׂה ֲאסוּרוֹ ת ִׂמן ַׂה ּתוֹ ָרה ׂוּבֵ יןׂ
תׂמדּ ַר ָּבנָ ןׂ ׂ.
ש ֲאסוּרוֹ ִ
יםׂאסוּרׂל ַהרבּ וֹ תׂבּ ַש ָּבתׂ,א ָּלאׂ
וַ ֲא ִפלּ וּׂבּ ִש ַיחתׂדּ בָ ִריםׂבּ ֵטלִ ָ
ׂש ָּבתוֹ ת ׂויָ ִמיםׂ
יַ קדִּ יש ׂז ַמנּוֹ ׂללִ ּמוּד ַׂה ּתוֹ ָרהׂ .שלּ ֹא ׂנִ ּתנ ּו ַ
ֹקׂב ּתוֹ ָרהׂ .
טוֹ בִ יםׂליִ ש ָר ֵאלׂא ָּלאׂלַ ֲעס ַּ
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ׂ"שלוֹ ם"ׂכּ ַדרכּ וֹ ׂ
ֹאמרׂלוֹ ָ
תׂ,אלׂי ַ
תׂחבֵ רוֹ ׂבּ ַש ָּב ַ
בׂ.המבַ ֵּקרׂא ֲ
ַ
ֹאמר ׂלוֹ ׂ"שבת ׂשל ֹו ם"ׂ ,ל ַק ֵ ּים ַׂמה־
ִּבימוֹ ת ַׂהחֹלׂ ,א ָּלא ׂי ַ
םׂה ּ ַש ָּבתׂל ַקדּ שוֹ "ׂ .
ּש ּנ ֱא ַמרׂ(שמותׂכׂ,ח)ָ "ׂ:זכוֹ רׂאתׂיוֹ ַ
ֹאמרׂלוֹ "ׂ:שבת הִ יא ִמ ִל ְזעֹק
ןׂהמבַ ֵּקרׂחוֹ להׂוּמבָ רכוֹ ׂ,י ַ
ׂוכֵ ַ
ו ְרפואה ְקרוֹ בה לבֹא"ׂ ׂ.
ׂ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂ ׂ
נזכהׂלקדושהׂוטהרה ׂ
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ישעיָ הוּׂ(נחׂ,יג)"ׂ:וכִ ַּבד ּתוֹ ֵׂמ ֲעשוֹ תׂדּ ָרכ ָיך ִׂמ ּמצוֹ אׂ
רׂב ַ
גׂ.נ ֱא ַמ ִּ
חפצ ָך"ׂ,ו ָדרש ּו ֲׂחכָ ֵמינ ּו ׂזִ כרוֹ נָ םׂלִ ב ָרכָ הׂ(שבתׂקנֲ ׂ :).חפצֶ יך
ֲאסו ִריםׂ ׂ.
ולָ כֵ ן ָׂאסוּר ׂל ַע ֵ ּין ׂבּ ַש ָּבת ׂבּ ִשט ֵרי ׂחוֹ בוֹ תׂ ,וכֵ ן ׂמוֹ ָדעוֹ תׂ
הׂ.אבָ לׂ
יׂמצוָ ֲ
יׂמס ָחרׂ,וַ ֲא ִפלּ ּו ִׂמס ָחרׂבּ ִענינֵ ִ
ָהעוֹ סקוֹ תׂבּ ִענינֵ ִ
בּ מוֹ ָדעוֹ ת ָׂהעוֹ סקוֹ ת ׂבּ ִענינֵ י ִׂמצוָ הׂ ,כּ גוֹ ן ׂז ַמ ֵּני ׂת ִפלּ וֹ תׂ
םׂהםׂ .
יׂש ַמיִ ֵ
הׂמ ָּתרׂ,שׂחפצֵ ָ
ו ִשעו ֵּריׂתוֹ ָר ֻ
רׂתוֹ ָר ּ
תׂה ֵהיכָ לׂועוֹ דׂ,
הׂ,פ ִת ַיח ַ
דׂ.מ ָּתרׂלִ מכּ ֲ
ֻ
ֹרׂעלִ ּיוֹ תׂל ֵספ ּ
ש ֵאין ַׂה ּמכִ ָירה ׂא ָּלא ׂלצֹרך ִׂמצוָ הׂ ,ל ַש ֵּלם ׂהוֹ צָ אוֹ ת ֵּׂביתׂ
ּרׂ,מ ָּתרׂ .
ןׂענינֵ יׂצ ָד ָקהׂוּש ָארׂצָ רכֵ יׂצִ בּ ו ֻ
ַהכּ נסתׂ.וכֵ ִ
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂיושפעׂעלינוׂשפעׂגדול ׂ
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הַ .אףׂש ָאמר ּו ֲׂחכָ ֵמינ ּו ׂזִ כרוֹ נָ םׂלִ ב ָרכָ הׂ(שבתׂקיגַ ׂ).עלׂ
תׂרגל ָך"ׂ,
יבׂמ ּ ַש ָּב ַ
םׂת ִש ִ
"א ָּ
ַה ּ ָפסוּקׂ(ישעיהׂנחׂ,יג)ִ ׂ :
ׂש ָּבת ׂכּ ִהלּ וּכָ ך ׂבּ חֹלׂ ,ולָ כֵ ןׂ
שלּ ֹא ׂיִ היה ִׂהלּ וּכָ ך ׂשל ַ
ֵאיןׂלָ רוּץׂבּ ַש ָּבתׂ.
ל־מקוֹ ם ׂ ִמצוָ ה ׂלָ רוּץ ׂבּ ַש ָּבת ׂל ֵבית ַׂהכּ נסת ׂאוֹ ׂ
ִמ ָּכ ָ
לבֵ ית ַׂה ִּמד ָרשִׂ ,מ ּשוּם ׂש ָה ִריצָ ה ׂלִ ד ַבר ִׂמצוָ הׂ
לׂמ ֵאתׂ
תׂה ִּמצוָ הׂ,וּשכָ רוֹ ָ ּׂגדוֹ ֵ
לׂח ָּבהׂו ַא ֲהבַ ַ
הׂע ִ
מוֹ ָר ַ
ה'ׂ .
יהיׂרצוןׂשבזכותׂהלימודׂיושפעׂעלינוׂשפעׂגדול ׂ
ובזכותׂלימודׂהלכותׂהשבתׂנזכהׂלגאולהׂהשלימהׂבמהרהׂ

בימנוׂאמןׂכןׂיהיׂרצון ׂ

