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ˆטרפימˆטרפים
ללימו„

ם ˆטמˆטרפ
'‰„ף ‰יומי

ב‰לכ‰'
ומ ומ‰„ף ‰ ‰„ף ‰

ַהלִּּמּוד ַהּיֹוִמי
ֲהלָכָה' 'ַדּף ַהּיֹוִמי ַבּ
ְשנָה ְבּרּוָרה ִמּ ַבּ

'ַדּף ַהּיֹוִמי ַבֲּהלָכָה' ִסיָמן שכב: ְמִצית כְּלָלֵי ַהֲהלָכֹות ֶשנִּלְְמדּו ְבָּשבּוַע זֶה ַבּ ַתּ

ָמה ָמהַהְקָדּ ַהְקָדּ
ִהלְכֹות ַשָבּת ַהנְִּקָרִאים ְבֵּשם 'נֹולָד': ָמּה ִאּסּוִרים ְבּ ִהלְכֹות ַשָבּת ַהנְִּקָרִאים ְבֵּשם 'נֹולָד':יְֶשנָם כַּ ָמּה ִאּסּוִרים ְבּ יְֶשנָם כַּ

ה, וֲַאָסרּוהּו  ַשָבּת ֶשלֹּא ָהיָה ָבּעֹולָם ַעד ַעָתּ ַהיָּדּוַע יֹוֵתר הּוא, דָָּבר ַהּנֹולָד וְנֹוָצר ְבּ

יוָן ֶשלֹּא ָהיָה מּוכָן לְִשּמּוׁש לְִפנֵי ַשָבּת, וְכָל דָָּבר ֶשלֹּא  ֲחכִָמים ִמּׁשּום 'ֻמְקֶצה', כֵּ

ָבּת,  ָמׁשֹות, ֲהֵרי הּוא ֻמְקֶצה לְכָל ַהַשּ ין ַהְשּ ֶעֶרב ַשָבּת ֵבּ ֵמּׁש ּבֹו ְבּ דְַעּתֹו לְִהְשַתּ ָהיָה ְבּ

ַשָבּת  ְבּ זְגָּן  ִמַמּ ַהּנֹוְטִפים  ַמיִם  ַשָבּת.  ְבּ ַהּיֹוֵרד  ֶשלֶג  ַשָבּת.  ְבּ ֶשגָּדְלּו  ֵפּרֹות  ּוכְגֹון: 

ת, וְֵהם ֻמְקֶצה. ַשָבּ ָבִרים ֶשּנֹוְצרּו ְבּ ל ֵאּלּו ֵהם דְּ ת, וְֵהם ֻמְקֶצה. ֶשכָּ ַשָבּ ָבִרים ֶשּנֹוְצרּו ְבּ ל ֵאּלּו ֵהם דְּ וכדו', ֶשכָּ

ִריְך לְָהכִין ֶאת ְסֻעּדֹות  יוָן ֶשָצּ נֹולָד נֹוָסף הּוא, ַשיְָּך לְִהלְכֹות ֲהכָנָה ֵמחֹל לְַשָבּת, ֶשכֵּ

י וְֵהכִינּו ֵאת ֲאֶשר יִָביאּו", א"כ יֵֵצא ִמְקֶרה  ִשּ ּיֹום ַהִשּ ָבּת ֵמחֹל כַּכָּתּוב "וְָהיָה ַבּ ַהַשּ

ָפנֶיָה, וְִאם ָהיָה יו"ט לְִפנֵי  ּיֹום ֶשלְּ ַשָבּת, ֶשֲהכָנָָתּה ּוגְִמיָרָתּה ָהיּו ַבּ יָצה ְבּ ּבֹו נֹולְדָה ֵבּ

יו"ט, וְיֹוֵצא ֶשיו"ט ֵהכִין לְַשָבּת, וְזֶה ָאסּור. וְזֶה דִּין וְזֶה דִּין  יָצה ָהיְָתה ְבּ ָבּת, גְִּמיַרת ַהֵבּ ַהַשּ

ָפנֵינּו. ְסִעיִפים ֵאּלּו ֶשלְּ ְתָבֵּאר ִבּ ָפנֵינּו.'נֹולָד' ַהִמּ ְסִעיִפים ֵאּלּו ֶשלְּ ְתָבֵּאר ִבּ 'נֹולָד' ַהִמּ

יֹום טֹוב ַאף ִאם לֹא ָחל ַשָבּת לְָפנָיו. יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ י, וְכֵן ָאְסרּו כָּל ֵבּ ִשִשּ

יֹום ִראׁשֹון ֶשהּוא חֹל,  יָצה נֹולְדָה ְבּ ֵבּיָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּיֹום ִראׁשֹון - ָאְמנָם ִאם ֵבּ
ֻעדַּת יֹום חֹל ֵאינָּה ֲחׁשּוָבה,  ַשָבּת, ִמּׁשּום ֶשְסּ יָצה נִגְְמָרה ְבּ ֵאינָּה ֲאסּוָרה, ַאף ֶשַהֵבּ
לֹא  וְלָכֵן  טֹוב,  וְיֹום  ַשָבּת  ְסֻעדַּת  כִּ ָפנֶיָה  ֶשלְּ ִמּיֹום  ֲהכָנָה  ִריכָה  ֶשְצּ ָמָצאנּו  וְלֹא 

ָבּת ֵהכִינָה לְיֹום חֹל. אֹוְמִרים ֶשַשּ

ַשָבּת ּוְביֹום  יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ ַשָבּת - ּוִמּׁשּום ֶשכָּל ֵבּ ֵביָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּ ִאּסּור ִטלְטּול ְבּ
ַאף  ֲאסּוָרה  ִהיא  נָן,  ַרָבּ ִמדְּ אֹו  ֵמַהּתֹוָרה  אֹו  יֹום  ְבּאֹותֹו  ֲאכִילָה  ַבּ ֲאסּוָרה  טֹוב 

ַשָבּת הּוא ֻמְקֶצה וְָאסּור לְַטלְְטלֹו. ִטלְטּול, ֶשֲהֵרי כָּל דָָּבר ֶשלֹּא עֹוֵמד לְִשּמּוׁש ְבּ ְבּ

ינָּה? רֹות, ַמה ִדּ ֵביִצים ֻמָתּ ַשָבּת ֶשנְִּתָעְרָבה ְבּ ֵבּיָצה ֲאסּוָרה ֶשּנֹולְָדה ְבּ

ֵטל  ָבּ ֶשהּוא  ַהדִּין  ֲאכִילָה,  ַבּ ר  ָתּ ַהֻמּ ְבּדָָבר  ֶשִהְתָעֵרב  ֲאכִילָה,  ַבּ ָאסּור  ֶשהּוא  דָָּבר 
ֶשִהְתָעֵרב  ָהָאסּור  ַהדָָּבר  וְגַם  ֲערֶֹבת,  ַתּ ַבּ ִרים  ָתּ ַהֻמּ דְָּבִרים  ֶשל  רֹב  יֵׁש  ִאם  ְבּרֹב, 
יִצים  ַהֵבּ כָּל  כֵָּשר,  ֵמעֹוף  ֵביִצים  ְבּ ֶשנְִּתָעְרָבה  ְטֵרָפה  עֹוף  ֶשל  יָצה  ֵבּ ּוכְגֹון  ר,  ֻמָתּ

יִצים כְֵּשרֹות. יָצה ָהֲאסּוָרה נְִתָעְרָבה ְבּרֹב ֵבּ רֹות, כִּי ַהֵבּ ֻמָתּ

לֹו  ֶשיֵּׁש  'דָָּבר  הּוא  ר,  ָתּ ַהֻמּ דָָּבר  ַבּ ֶשִהְתָעֵרב  ָהָאסּור  וְַהדָָּבר  ִמְקֶרה  ְבּ ָאְמנָם 
רּו אֹוָתם ֶשנְִּתָעְרבּו  ר לְַאַחר זְַמן [ּוכְגֹון ֵפּרֹות ֶטֶבל ֶשלֹּא ִעְשּ יִרים', ַהיְנּו ֶשיְִּהיֶה לֹו ֶהֵתּ ַמִתּ
ר אֹוָתם וְיְִהיּו  יִרין' ֶשֲהֵרי ֶאְפָשר לְַעֵשּ ֶבל נְֶחָשִבים 'דָָּבר ֶשיֵּׁש לֹו ַמִתּ ִרים, ֶשֵפּרֹות ַהֶטּ ָתּ ִרים ֶשֻמּ ֵפרֹות ְמֻעָשּ ְבּ

לִי ׁשּום ֲחַשׁש ִאּסּור, לָכֵן כֵָּעת  ֶרת ֵמִעַקּר ַהדִּין ְבּ ְהיֶה ֻמֶתּ ֲערֶֹבת ִתּ ִרים], וְָאז כָּל ַהַתּ ֻמָתּ
ֶשֲאסּוָרה  ַשָבּת  ְבּ ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ וְלָכֵן  ֲאסּוָרה.  ֲערֶֹבת  ַהַתּ וְכָל  ֵטל  ָבּ ֵאינֹו  הּוא 
ֶרת, נְִמָצא ֶשִהיא 'דָָּבר  יָצה ֻמֶתּ ְהיֶה ַהֵבּ יוָן ֶשלְָּמָחר ִתּ ַשָבּת, כֵּ ֲאכִילָה ּוְבִטלְטּול ְבּ ַבּ
לֹא  רֹות,  ֻמָתּ יִצים  ֵבּ ֶאלֶף  ְבּ ֲאִפּלּו  ַשָבּת  ְבּ נְִתָעְרָבה  ִהיא  וְִאם  יִרים',  ַמִתּ לֹו  ֶשיֵּׁש 
ַשָבּת  יִצים ֲאסּורֹות ְבּ רֹות, וְלָכֵן כָּל ַהֵבּ ָתּ יִצים ַהֻמּ יָצה ָהֲאסּוָרה ְבּרֹב ַהֵבּ ֵטלָה ַהֵבּ ְבּ

ַשָבּת. ֲאכִילָה ּוְבִטלְטּול ְבּ ַבּ

ָסִעיף א' – ב'

ָבּת לְיֹום טֹוב ּוִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת - כָּתּוב ַבּּתֹוָרה (פרשת  ִאּסּור ֲהכָנַת ְסֻעָדּה ִמַשּ
ִמכָּאן  לַָמדְנּו  ֵהִביאּו",  ֲאֶשר  ֵאת  וְֵהכִינּו  י  ִשּ ַהִשּ ּיֹום  ַבּ ה) "וְָהיָה  פסוק  טז  פרק  בשלח 

י' הּוא יֹום חֹל,  ָתם 'יֹום ִשִשּ יוָן ֶשְסּ ָבּת, ּוִמכֵּ דֶם ַהַשּ ֻעדַּת ַשָבּת ְצִריכָה ֲהכָנָה ִמקֹּ ֶשְסּ
יוָן ֶשּיֹום טֹוב גַּם נְִקָרא  יֹום חֹל,. ּוִמכֵּ ֲהֵרי ֶשַהֲהכָנָה לְַשָבּת ְצִריכָה לְִהיֹות דַּוְָקא ְבּ
י ְסֻעדַּת יֹום טֹוב נֶֶאְמָרה ֲהלָכָה זֹו, ֶשִהיא ְצִריכָה ֲהכָנָה דַּוְָקא  'ַשָבּת', ִאם כֵּן גַּם לְגֵַבּ
ְך גַּם ָאסּור לְָהכִין ִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת, כִּי ַשָבּת  ָפנֶיָה. ּוִמֶשכָּ ָבּת ֶשלְּ ִמּיֹום חֹל וְלֹא ִמַשּ
ְצִריכָה ֲהכָנָה דַּוְָקא ֵמחֹל, וְיֹום טֹוב נְֶחָשב 'ַשָבּת',  וְִאּסּור זֶה ִהּנֹו ִאּסּור ֵמַהּתֹוָרה.

יָצה ֶשּנֹולְדָה  ַשָבּת אֹו ְבּיֹום טֹוב - ֲחכֵָמינּו זַ"ל גִּּלּו לָנּו כִּי כָּל ֵבּ ֵבּיָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּ
מּוְך  ְך יֹוֵצא ֶשּיֹום טֹוב ַהָסּ ְרנְגֹלֶת נִגְְמָרה כְָּבר ֶאְתמֹול, ִאם כָּ ְמֵעי ַהַתּ ַהּיֹום, ֲהכָנָָתּה ִבּ
ֵמַהּתֹוָרה  ֲאסּוָרה  ַשָבּת,  ְבּ לְָמֳחָרת  ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ י,  ִשִשּ יֹום  ְבּ ֶשָחל  כְּגֹון  לְַשָבּת 
יֹום טֹוב, וְנְִמָצא ֶשּיֹום  ָפנָיו, ַהיְנּו ְבּ ּיֹום ֶשלְּ יוָן ֶשכְָּבר נִגְְמָרה ַבּ ַשָבּת, כֵּ ֲאכִילָה ְבּ ַבּ
יָצה לְַשָבּת, וְיֵׁש כָּאן ִאּסּור ֲהכָנָה ִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת. וְכֵן לְֵהֶפְך יֹום  טֹוב ֵהכִין ֶאת ַהֵבּ
יוָן  יֹום טֹוב, ִמכֵּ ֲאכִילָה ְבּ ְהיֶה ֲאסּוָרה ַבּ יָצה ֶשּנֹולְדָה ּבֹו ִתּ יֹום ִראׁשֹון, ֵבּ טֹוב ֶשָחל ְבּ
ָבּת ֵהכִינָה לְיֹום  ַשָבּת, וְנְִמָצא ֶשַשּ יָצה כְָּבר נִגְְמָרה יֹום לְִפנֵי ֶשּנֹולְדָה דְַּהיְנּו ְבּ ֶשַהֵבּ

ַטע ַהּקֹודֵם. ֶקּ ַאְרנּו ַבּ ִפי ֶשֵבּ ָבּת לְיֹום טֹוב כְּ טֹוב, וְגַם זֶה ָאסּור ִמדִּין ֲהכָנָה ִמַשּ

יָצה ֶשּנֹולְָדה ָבֶּהם  ין ּתֹוָרה, כָּל ַשָבּת וְיֹום טֹוב ֶשיֵּׁש לִפְנֵיֶהם יֹום חֹל, ֵבּ ִמִדּ
יְִטעּו  ֶשָמּא  זַ"ל  ֲחכֵָמינּו  ָחְשׁשּו  ָאְמנָם  לְַשָבּת,  ֵהכִין  חֹל  יֹום  ֶשֲהֵרי  ֶרת  ֻמֶתּ
ָפנָיו יֹום טֹוב  ַשָבּת ֶשלְּ יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ ְך גַם ֵבּ ֶרת כָּ יָצה זֹו ֻמֶתּ וְיֹאְמרּו ֶשכְּמֹו ֶשֵבּ
יֹום  ְבּ טֹוב  יֹום  ָחל  לֹא  ִאם  ַאף  ַשָבּת  ְבּ ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ כָּל  ָאְסרּו  וְלָכֵן  ֶרת,  ֻמֶתּ
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ָמָרנָא
ָבּא ַקִדּיָשא ַהַסּ
''ֶהָחפֵץ ַחיִּים'' זיע"א

י לֵיּב ַחְסָמן זצוק"ל: ֵהיכַל יְִשיַבת ֶחְברֹון ָאַמר ָמָרן הגה"צ ַרִבּ נָה ְבּ יחֹוָתיו ְבּרֹאׁש ַהָשּ ַאַחת ִמִשּ ְבּ

ַעל 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' זצוק"ל ֶאת  נִים גְּדֹולָה וְנָָשא ָבּ ֲאֵסַפת ַרָבּ זָכּוְרנִי ַמֲעֶשה ֶשָהיָה ַבּ

דְָּבָריו ָשם וְֵהִביא ָמָשל לְֶמלְֶך גָּדֹול ַהּנֹוֵסַע וְיֹוֵצא ֵמִעיר ַמלְכּותֹו, ְמלַוִּים אֹותֹו כָּל 

יָרה, וְִעיר זֹו כְָּבר ְפּחּוָתה  נִיָּה ֶשל ַהִבּ גִּיַע לִָעיר ַהְשּ ִעיר, ַעד ֶשַמּ ָשָריו וְַהּמֹוְשלִים ָבּ

ֵמָהִראׁשֹונָה ְבּכַּמּות ּוְבֵאיכּות, ָשם כְָּבר ֵאין לֹא ָשִרים גְּדֹולִים וְלֹא מֹוְשלֵי ְמדִינָה, 

לְֶך עֹוד  לִיִשית ֵאלֶיָה ָבּא ַהֶמּ ִרים לְִמְשַמְעּתֹו. וְָהִעיר ַהְשּ ֶאלָּא ַמנְִהיג ָהִעיר ִעם ַהָסּ

יֹוֵתר ְקַטנָּה ּוְפחּוָתה ִמּזֹו, ֲאָבל גַּם ָשם ִמְתנֵַהג אֹותֹו ֵסדֶר.

כִינָה  ְקדָּׁש וְגָלִינּו ֵמַאְרֵצנּו גַּם ַהְשּ ִהְמִשיְך ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' וְָאַמר, כְֶּשָחַרב ֵבּית ַהִמּ

יִם  לְַאלְַפּ ָקרֹוב  ּדֹור  ִמּדֹור  נֹוַסַעת  לָכִים  ַהְמּ ַמלְכֵי  ֶמלְֶך  גָּלּות,ּוֶמְרכֶֶּבת  ַבּ כְִּביָכֹול 

כָָּראּוי.  וְָהדָר  ְבכָבֹוד  ְבּדֹוָרם  לְֶך  ַהֶמּ ֶמְרכֶֶּבת  ֶאת  לִּוּו  נִָּאים  ַתּ ֶשל  ּדֹור  ָהיָה  ָשנָה. 

לְֶך. וְַהּדֹורֹות ִמְתַמֲעִטים וְהֹולְכִים וְכְָך ַהְמִשיכּו לְלַּוֹות ֶאת ֶמְרכֶֶּבת ַהֶמּ

ְרכָָּבה ְבּדֹוֵרנּו ָאנּו – ִעיר ְקַטנָּה וֲַאנִָשים ָבּּה ְמַעט, ֵאין ָקִצין וְׁשֹוֵטר  וְכֵָעת ָבָּאה ַהֶמּ

ֵמּט ִמכְּבֹוד ַמלְכּותֹו ּולְַקֵבּל  ַמֲעִשים, ֲאָבל א"א לְִהְשַתּ ֵשכֶל וְדַלִּים ְבּ ּומֹוֵשל, ֲענִיִּים ְבּ

נּו? כָּל ַמנְִהיג בקהילתו  ְמֵהָרה. ַמה ּדֹוְרִשים ֵמִאָתּ יַאת גֹוֵאל ֶצדֶק ִבּ נָיו ַעד ִבּ ֶאת ָפּ

ֶאְמָצעּות ַהְשָפָּעתֹו ַעל ְקִהלָּתֹו. לֵָתת כָּבֹוד לְֶמלְֶך ַמלְכֵי  ָעלָיו לְרֹוֵמם כְּבֹוד ָשַמיִם ְבּ

לָכִים. ַהְמּ

נֵי ַהיְִּשיָבה  ִעָקּר - ְבּ ל ָעלֵינּו ְבּ "ה ֻמָטּ ָבּ י לֵיּב, ְבּיֹום זֶה ֶשל ַהְמלָכַת ַהָקּ הֹוִסיף ַרִבּ

לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה לֵָתת כָּבֹוד לְֶמלְֶך ַהכָּבֹוד!                   (אור יהל ח"א ע' רל"ב)
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זְְרקּו ֲאָבנִים! ַאל ִתּ
ׁשֹונָה. ְמַעט  גְִרָסא  ְבּ ַהדְָּבִרים  ֶאת  ֵמִביא  זַַצ"ל  וֶכְְטפֹויגֶל  נָָתן  י  ַרִבּ הגה"צ  דְּלֵיְקוּוד  ְשגִּיַח  ַהַמּ

גִּיַע כֵָּעת  ֲעיָָרה ָהַאֲחרֹונָה ֶשָהיּו ּבּוֵרי ָעם, ָאַמר רֹאׁש ַהכְָּפר לִָאכִָּרים, ָהאֹוֵרַח ֶשַמּ ָבּ

לַת  ָבּ זְְרקּו ָעלָיו ֲאָבנִים... ַמה ִהיא ַהַקּ כֶם ַאל ִתּ ָשה ִמְמּ ַבָקּ לַכְָּפר הּוא אֹוֵרַח ָחׁשּוב ְבּ

ֵקיין  נִיט  "וַואְרף  נּו?  ֵמִאָתּ ּדֹוְרִשים  ַמה  נָה?  ַהָשּ ְבּרֹאׁש  "ה  לְַהָקָבּ ֶשלָּנּו  ָפּנִים 

ְמרֹדּו". זְְרקּו ֲאָבנִים – ַאְך ַבּד' ַאל ִתּ ְשֵטיינֶער – ַאל ִתּ

ֶשֵהם  ֶשיֵּדְעּו  ֵמָהִאכִָּרים  דַָּרׁש  ַהכְָּפר  רֹאׁש  ֶבכִי:  ְבּ וְִהְסִבּיר  ְשגִּיַח  ַהַמּ הֹוִסיף 

"ֶמלְֶך"!  ִעם  ִקים  ְתַעְסּ ֶשִמּ לָדַַעת  הּוא  נָה  ַהָשּ רֹאׁש  ִעַקּר  "ֶמלְֶך"!  ִעם  ִקים  ִמְתַעְסּ

נָה  לְּלִים ְבּרֹאׁש ַהָשּ נֵי ָאדָם ִמְתַפּ לְֶך! ְבּ ה לְִפנֵי ַהֶמּ זְכֹּר ֶשַאָתּ לֵּל, ֲאָבל ִתּ ְתַפּ ַבֵקּׁש, ִתּ ְתּ

ִשים ַעל ַעְצָמם. ִפּלֹות יְִתַקְבּלּו. ְסָתם ֲאנִָשים, חֹוְשִבים ּוְמַבְקּ ּוְמַקוִּים ֶשַהְתּ

נִי. ַהגְּבֹוִהים יֹוֵתר, חֹוְשִבים ַעל כְּלַל  דְַרגָּה גְּבֹוָהה יֹוֵתר, חֹוְשִבים ַעל ַהֵשּ ֲאנִָשים ְבּ

יְִשָרֵאל. ֲאָבל ָמה ָהִעָקּר?

זְכֹּר וְִתְחיֶה ֶשַאָתּה לִפְנֵי  ָהִעָקּר הּוא לַָדַעת לִפְנֵי ִמי ַאָתּה ְמַדֵבּר! יֹוַמיִם ָרצּוף ִתּ

רשימות) (לקט  ֲאָבנִים!          לְֶך  ַהֶמּ ַעל  לִזְרֹק  וְלֹא  לְֶך  ַהֶמּ

נָה... ִהְתּבֹונְנּות ְבּרֹאׁש ַהָשּ

נָה  ַהָשּ רֹאׁש  ֶשל  נִי  ַהֵשּ ּיֹום  ַבּ ַפַּעם  כִּי  ִסֵפּר,  ַחיִּים'  'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  לְִמידֵי  ִמַתּ ֶאָחד 

ב ַעל ֶאֶבן גְּדֹולָה.  דֹות וְִהְתיֵַשּ ִהְרגִּיׁש ֶש'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' יָָצא ִמחּוץ לִָעיר ֵמֲאחֹוֵרי ַהָשּ

ָמָרן  ָהלְַך  ֲעֵשהּו,  ַמּ ַמה  וְלְִראֹות  ֵאלָיו  לְִהְתָקֵרב  נְַפׁשֹו  ְבּ עֹז  ִהְרִהיב  לְִמיד  כְֶּשַהַתּ

ין ַהּיֹום, וְֵאיפֹה ֵהן ִמּדֹות ָהַאֲהָבה  'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' לְִקָראתֹו וְָאַמר לֹו: ֲהלֹא יֹום ַהִדּ

ֵאּלּו,  לְַמֲעלֹות  לְַהגִּיַע  ֶאפְָשר  ִאי  ד'  ְבּגְַדלּות  ִהְתּבֹונְנּות  לִי  ְבּ ֶשלִּי?  וְַהיְִּרָאה 

זֶה.                               (תנועת המוסר ח"ד ע' 67) י לְִהְתּבֹונֵן ְקָצת ָבּ ָהלַכְִתּ

"ֶשיְִּרּבּו זְכֻּיֹוֵתינּו"
יִשיַבת ַראדִין ֶאת  נָה לְַבֵקּר ִבּ י גְַּבִריֵאל דְַּבְרְשִבילִי זַַצ"ל ִסֵפּר ֶשַפַּעם נַָסע לְִקַראת רֹאׁש ַהָשּ ַרִבּ

יו ֶשל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ֶאת ַהדְָּבִרים ַהלָּלּו: יְִּשיָבה וְזָכָה לְִשמַֹע ִמִפּ ָאִחיו ֶשלַָּמד ַבּ

ַמּדּוַע ֶשיֶּלֶד ַמגִּיַע לְִמְצוֹות אֹוְמִרים ֶשהּוא: "ַבּר ִמְצוָה" וְִאּלּו ַעל ִמי ֶשעֹוֶשה 

ֲעֵברֹות אֹוְמִרים ֶשהּוא "ַבַּעל ֲעֵבָרה"? ַהֶהְסֵבּר הּוא, "ַבַּעל" זֶה ִמלָּׁשֹון ַבַּעל 

לְִהְתגֵָּרׁש  יָכֹול  ֲעֵבָרה  ֶשעֹוֵבר  ָאָדם  גֵּט,  יְֵדי  ַעל  לְִהְתגֵָּרׁש  ֶשיְּכֹולִים  ה  לְִאָשּ

וְלִפְרֹׁש ֵמָהֲעֵבָרה לָכֵן קֹוְרִאים לֹו "ַבַּעל" ֲעֵבָרה. ֲאָבל "ַבּר ִמְצוָה" הּוא ֵבּן ֶשל 

ְצוָה, ּוֵבן לֹא יָכֹול לְִהְתגֵָּרׁש ֵמָאִביו לְעֹולָם. ַהִמּ

י גְַּבִריֵאל לְִסעֹד ַעל ֻשלְָחנֹו ֶשל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ  נָה ֻהזְַמן ַרִבּ ְסעּודַת לֵיל רֹאׁש ַהָשּ ִבּ

ֶשיְִּרּבּו  ָרצֹון  "יְִהי  ַחיִּים':  'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ָאַמר  ָהִרּמֹון  לֲַאכִילַת  כְֶּשִהגִּיעּו  ַחיִּים'. 

ָך  ֶשְבּ ֵריָקנִים  ֲאִפּלּו  אֹוְמִרים  ֲחזַ"ל  ֲהֵרי  ָשה,  ָקּ ַהַבּ ַמִהי  וְָשַאל  כִַּרּמֹון"  זְכֻּיֹוֵתינּו 

ְמלִֵאים ִמְצוֹות כִַּרּמֹון?

ֶאלָּא, זְכֻּיֹות ֵהם ִענְיָן לְַעְצמֹו ּוִמְצוֹות ֵהם ִענְיָן לְַעְצמֹו. יֹוֵשב יְהּוִדי ְבִּשעּור ַדּף ַהּיֹוִמי 

ֵבּר לָׁשֹון ָהַרע, הּוא ִקיֵּם ַהְרֵבּה ִמְצוֹות ֶשל ְמנִיַעת ִדּּבּוִרים ָהֲאסּוִרים. ֲאָבל זְכֻּיֹות  וְלֹא ִדּ

ִשים: "ֶשיְִּרּבּו זְכֻּיֹוֵתינּו כִַּרּמֹון".      (מאיר עיני ישראל) זֶה ִענְיָן ַאֵחר וֲַעלֵיֶהם ֲאנְַחנּו ְמַבְקּ

נְָאה לְָשֵרׁש ֶאת ַהִשּ
נָה: ֶעֶרב רֹאׁש ַהָשּ ִמיד ְבּ ָאַמר ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ָתּ י יֲַעקֹב נַיְַמן זַַצ"ל ָאַמר: כְּדַאי לְַהזְכִּיר ַמה ֶשּ ַהגָּאֹון ַרִבּ

זְַמן כָּזֶה, ֲאָבל לְכָל ַהָפּחֹות  ית ָקֶשה ְמאֹד ִבּ לֵב ָשלֵם ּולְַהגִּיַע לְִתׁשּוָבה ֲאִמִתּ לָׁשּוב ְבּ

יֵּס ִעם ֲחֵברֹו  יִָּמים ַהּנֹוָרִאים לֲַעבֹר ַעל ִמּדֹוָתיו ּולְִהְתַפּ ֵדּל כָּל ֶאָחד וְֶאָחד ַבּ יְִשַתּ

ַעל  יֲַעבֹר  "ה  ָבּ ַהָקּ גַּם  זֶה  ּוִבזְכּות  ֲחֵברֹו,  ַעל  לְָאָדם  ֶשיֵּׁש  נְָאה  ַהִשּ ֶאת  ּולְָשֵרׁש 

פְָּשֵעינּו.                                                              (דרכי מוסר ע' שס"ב)

נָה ֵתנּו ְבּרֹאׁש ַהָשּ ְמִחָצּ לְּלּו ִבּ ֶשיְִּתַפּ

ַראדִין  יִשיַבת  ִבּ לִלְמֹד  ַבּחּוִרים  ְשנֵי  ָבּאּו  ַפַּעם  זַַצ"ל:  ֶצ'ִצ'יק  זְֵאב  י  ַרִבּ הגה"צ  ִסֵפּר 

ָרכָה  ְבּ לְַקֵבּל  נִכְנְסּו  ַהַבּחּוִרים  לָם.  לְַקְבּ ַהַהנְָהלָה  ֵסְרָבה  וְֶאְפָשרּות  ָמקֹום  ּוֵמחֶֹסר 

י לֵוִי יְִצָחק  ָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים'. ּתֹוְך כְּדֵי ִשיָחה נֹודַע לֹו ֶשֵהם נֶכְדֵי ַהַצּדִיק ַרִבּ ִמָמּ

כָל  ְרדִיְטׁשֹוב זצוק"ל. ָקָרא 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' לְַהנְָהלַת ַהיְִשיָבה ּוִבֵקּׁש לְַאְפֵשר ְבּ ִמֶבּ

יְִשיָבה. לְִמידִים לְִהְתַקֵבּל ַבּ זֹאת לַַתּ

'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ֵהִשיב  ֶהְרגֵּלֹו,  כְּ ֶשלֹּא  ֲעבּוָרם  דֵּל  ִמְשַתּ ְך  כָּ כָּל  הּוא  ַמּדּוַע  כְֶּשנְִּשַאל 

יְִשָרֵאל  ֶשל  ַסנֵּגֹוָרן  ֶשל  ֶשנְּכָדָיו  ַעז  ְרצֹונֹו  ַהדִּין  יְֵמי  ְתָקְרִבים  ֶשִמּ יוָן  כֵּ ַחיִּים': 

זצ"ל) שולזינגר  מהגרמ"מ  (שמענו  ַהיְִשיָבה.       נֵי  ְבּ כָּל  ִעם  יַַחד  ְמִחָצּתֹו  ִבּ יְִתַפּלְלּו 

 

יֵׁש ְשֵרָפה וְהֹולְכִים לִישֹן?!

לְִמיד יְִשיַבת ַראדִין ֶשָהיָה  ינְְסִקי ַתּ י ֵמָהַרב ָאֵשר ַרִבּ י ָשלֹום ְשַבדְרֹון זַַצ"ל: ָשַמְעִתּ ּכֹוֵתב ַהגה"צ ַרִבּ

ָמּה ַבּחּוִרים וְָאַמר לֶָהם ָמָרן: ֳהַריִם ֵאֶצל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ִעם עֹוד כַּ נָה ַאַחר ַהָצּ ַפַּעם ְבּרֹאׁש ַהָשּ

ַמזָּלֹו.  יֵָשן  נָה  ַהָשּ ְבּרֹאׁש  ֶשיֵָּשן  י  ֶשִמּ 'ַהיְרּוַשלְִמי'  ְבֵּשם  ֵמִביא  ְבּרּוָרה'  ְשנָה  'ַהִמּ

ֵביתֹו, ּוְבעֹוד כֻּלָּם צֹוֲעִקים  יִת ֶשָפְּרָצה ְשֵרָפה ְבּ ַטַעם ַהדָָּבר, ֶשזֶּה ּדֹוֶמה לְַבַעל ַהַבּ

ִמָטּתֹו וְיֵָשן ֵשנָה ְמתּוָקה... ַמיִם! ַמיִם! הּוא ׁשֹוכֵב לֹו ְבּ

ְבִהילּות נֵּגֹוִרים ָרִצים ִבּ ַמיִם ָדּנִים ֶאת ָהָאָדם, ַהַסּ ָשּ ַבּ

לְָהִביא עֹוד זְכֻּיֹות כְֵּדי לְַהכְִריַע ֶאת ַהכַּף, וְִאּלּו

ין ַעְצמֹו, ָהָאָדם – הֹולְֵך לִישֹן...  ַהַבַּעל ִדּ

                                 (קול דודי דופק ע' רס"ב)



ָמָרנָא
ָבּא ַקִדּיָשא ַהַסּ
''ֶהָחפֵץ ַחיִּים'' זיע"א

י לֵיּב ַחְסָמן זצוק"ל: ֵהיכַל יְִשיַבת ֶחְברֹון ָאַמר ָמָרן הגה"צ ַרִבּ נָה ְבּ יחֹוָתיו ְבּרֹאׁש ַהָשּ ַאַחת ִמִשּ ְבּ

ַעל 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' זצוק"ל ֶאת  נִים גְּדֹולָה וְנָָשא ָבּ ֲאֵסַפת ַרָבּ זָכּוְרנִי ַמֲעֶשה ֶשָהיָה ַבּ

דְָּבָריו ָשם וְֵהִביא ָמָשל לְֶמלְֶך גָּדֹול ַהּנֹוֵסַע וְיֹוֵצא ֵמִעיר ַמלְכּותֹו, ְמלַוִּים אֹותֹו כָּל 

יָרה, וְִעיר זֹו כְָּבר ְפּחּוָתה  נִיָּה ֶשל ַהִבּ גִּיַע לִָעיר ַהְשּ ִעיר, ַעד ֶשַמּ ָשָריו וְַהּמֹוְשלִים ָבּ

ֵמָהִראׁשֹונָה ְבּכַּמּות ּוְבֵאיכּות, ָשם כְָּבר ֵאין לֹא ָשִרים גְּדֹולִים וְלֹא מֹוְשלֵי ְמדִינָה, 

לְֶך עֹוד  לִיִשית ֵאלֶיָה ָבּא ַהֶמּ ִרים לְִמְשַמְעּתֹו. וְָהִעיר ַהְשּ ֶאלָּא ַמנְִהיג ָהִעיר ִעם ַהָסּ

יֹוֵתר ְקַטנָּה ּוְפחּוָתה ִמּזֹו, ֲאָבל גַּם ָשם ִמְתנֵַהג אֹותֹו ֵסדֶר.

כִינָה  ְקדָּׁש וְגָלִינּו ֵמַאְרֵצנּו גַּם ַהְשּ ִהְמִשיְך ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' וְָאַמר, כְֶּשָחַרב ֵבּית ַהִמּ

יִם  לְַאלְַפּ ָקרֹוב  ּדֹור  ִמּדֹור  נֹוַסַעת  לָכִים  ַהְמּ ַמלְכֵי  ֶמלְֶך  גָּלּות,ּוֶמְרכֶֶּבת  ַבּ כְִּביָכֹול 

כָָּראּוי.  וְָהדָר  ְבכָבֹוד  ְבּדֹוָרם  לְֶך  ַהֶמּ ֶמְרכֶֶּבת  ֶאת  לִּוּו  נִָּאים  ַתּ ֶשל  ּדֹור  ָהיָה  ָשנָה. 

לְֶך. וְַהּדֹורֹות ִמְתַמֲעִטים וְהֹולְכִים וְכְָך ַהְמִשיכּו לְלַּוֹות ֶאת ֶמְרכֶֶּבת ַהֶמּ

ְרכָָּבה ְבּדֹוֵרנּו ָאנּו – ִעיר ְקַטנָּה וֲַאנִָשים ָבּּה ְמַעט, ֵאין ָקִצין וְׁשֹוֵטר  וְכֵָעת ָבָּאה ַהֶמּ

ֵמּט ִמכְּבֹוד ַמלְכּותֹו ּולְַקֵבּל  ַמֲעִשים, ֲאָבל א"א לְִהְשַתּ ֵשכֶל וְדַלִּים ְבּ ּומֹוֵשל, ֲענִיִּים ְבּ

נּו? כָּל ַמנְִהיג בקהילתו  ְמֵהָרה. ַמה ּדֹוְרִשים ֵמִאָתּ יַאת גֹוֵאל ֶצדֶק ִבּ נָיו ַעד ִבּ ֶאת ָפּ

ֶאְמָצעּות ַהְשָפָּעתֹו ַעל ְקִהלָּתֹו. לֵָתת כָּבֹוד לְֶמלְֶך ַמלְכֵי  ָעלָיו לְרֹוֵמם כְּבֹוד ָשַמיִם ְבּ

לָכִים. ַהְמּ

נֵי ַהיְִּשיָבה  ִעָקּר - ְבּ ל ָעלֵינּו ְבּ "ה ֻמָטּ ָבּ י לֵיּב, ְבּיֹום זֶה ֶשל ַהְמלָכַת ַהָקּ הֹוִסיף ַרִבּ

לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה לֵָתת כָּבֹוד לְֶמלְֶך ַהכָּבֹוד!                   (אור יהל ח"א ע' רל"ב)
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זְְרקּו ֲאָבנִים! ַאל ִתּ
ׁשֹונָה. ְמַעט  גְִרָסא  ְבּ ַהדְָּבִרים  ֶאת  ֵמִביא  זַַצ"ל  וֶכְְטפֹויגֶל  נָָתן  י  ַרִבּ הגה"צ  דְּלֵיְקוּוד  ְשגִּיַח  ַהַמּ

גִּיַע כֵָּעת  ֲעיָָרה ָהַאֲחרֹונָה ֶשָהיּו ּבּוֵרי ָעם, ָאַמר רֹאׁש ַהכְָּפר לִָאכִָּרים, ָהאֹוֵרַח ֶשַמּ ָבּ

לַת  ָבּ זְְרקּו ָעלָיו ֲאָבנִים... ַמה ִהיא ַהַקּ כֶם ַאל ִתּ ָשה ִמְמּ ַבָקּ לַכְָּפר הּוא אֹוֵרַח ָחׁשּוב ְבּ

ֵקיין  נִיט  "וַואְרף  נּו?  ֵמִאָתּ ּדֹוְרִשים  ַמה  נָה?  ַהָשּ ְבּרֹאׁש  "ה  לְַהָקָבּ ֶשלָּנּו  ָפּנִים 

ְמרֹדּו". זְְרקּו ֲאָבנִים – ַאְך ַבּד' ַאל ִתּ ְשֵטיינֶער – ַאל ִתּ

ֶשֵהם  ֶשיֵּדְעּו  ֵמָהִאכִָּרים  דַָּרׁש  ַהכְָּפר  רֹאׁש  ֶבכִי:  ְבּ וְִהְסִבּיר  ְשגִּיַח  ַהַמּ הֹוִסיף 

"ֶמלְֶך"!  ִעם  ִקים  ְתַעְסּ ֶשִמּ לָדַַעת  הּוא  נָה  ַהָשּ רֹאׁש  ִעַקּר  "ֶמלְֶך"!  ִעם  ִקים  ִמְתַעְסּ

נָה  לְּלִים ְבּרֹאׁש ַהָשּ נֵי ָאדָם ִמְתַפּ לְֶך! ְבּ ה לְִפנֵי ַהֶמּ זְכֹּר ֶשַאָתּ לֵּל, ֲאָבל ִתּ ְתַפּ ַבֵקּׁש, ִתּ ְתּ

ִשים ַעל ַעְצָמם. ִפּלֹות יְִתַקְבּלּו. ְסָתם ֲאנִָשים, חֹוְשִבים ּוְמַבְקּ ּוְמַקוִּים ֶשַהְתּ

נִי. ַהגְּבֹוִהים יֹוֵתר, חֹוְשִבים ַעל כְּלַל  דְַרגָּה גְּבֹוָהה יֹוֵתר, חֹוְשִבים ַעל ַהֵשּ ֲאנִָשים ְבּ

יְִשָרֵאל. ֲאָבל ָמה ָהִעָקּר?

זְכֹּר וְִתְחיֶה ֶשַאָתּה לִפְנֵי  ָהִעָקּר הּוא לַָדַעת לִפְנֵי ִמי ַאָתּה ְמַדֵבּר! יֹוַמיִם ָרצּוף ִתּ

רשימות) (לקט  ֲאָבנִים!          לְֶך  ַהֶמּ ַעל  לִזְרֹק  וְלֹא  לְֶך  ַהֶמּ

נָה... ִהְתּבֹונְנּות ְבּרֹאׁש ַהָשּ

נָה  ַהָשּ רֹאׁש  ֶשל  נִי  ַהֵשּ ּיֹום  ַבּ ַפַּעם  כִּי  ִסֵפּר,  ַחיִּים'  'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  לְִמידֵי  ִמַתּ ֶאָחד 

ב ַעל ֶאֶבן גְּדֹולָה.  דֹות וְִהְתיֵַשּ ִהְרגִּיׁש ֶש'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' יָָצא ִמחּוץ לִָעיר ֵמֲאחֹוֵרי ַהָשּ

ָמָרן  ָהלְַך  ֲעֵשהּו,  ַמּ ַמה  וְלְִראֹות  ֵאלָיו  לְִהְתָקֵרב  נְַפׁשֹו  ְבּ עֹז  ִהְרִהיב  לְִמיד  כְֶּשַהַתּ

ין ַהּיֹום, וְֵאיפֹה ֵהן ִמּדֹות ָהַאֲהָבה  'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' לְִקָראתֹו וְָאַמר לֹו: ֲהלֹא יֹום ַהִדּ

ֵאּלּו,  לְַמֲעלֹות  לְַהגִּיַע  ֶאפְָשר  ִאי  ד'  ְבּגְַדלּות  ִהְתּבֹונְנּות  לִי  ְבּ ֶשלִּי?  וְַהיְִּרָאה 

זֶה.                               (תנועת המוסר ח"ד ע' 67) י לְִהְתּבֹונֵן ְקָצת ָבּ ָהלַכְִתּ

"ֶשיְִּרּבּו זְכֻּיֹוֵתינּו"
יִשיַבת ַראדִין ֶאת  נָה לְַבֵקּר ִבּ י גְַּבִריֵאל דְַּבְרְשִבילִי זַַצ"ל ִסֵפּר ֶשַפַּעם נַָסע לְִקַראת רֹאׁש ַהָשּ ַרִבּ

יו ֶשל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ֶאת ַהדְָּבִרים ַהלָּלּו: יְִּשיָבה וְזָכָה לְִשמַֹע ִמִפּ ָאִחיו ֶשלַָּמד ַבּ

ַמּדּוַע ֶשיֶּלֶד ַמגִּיַע לְִמְצוֹות אֹוְמִרים ֶשהּוא: "ַבּר ִמְצוָה" וְִאּלּו ַעל ִמי ֶשעֹוֶשה 

ֲעֵברֹות אֹוְמִרים ֶשהּוא "ַבַּעל ֲעֵבָרה"? ַהֶהְסֵבּר הּוא, "ַבַּעל" זֶה ִמלָּׁשֹון ַבַּעל 

לְִהְתגֵָּרׁש  יָכֹול  ֲעֵבָרה  ֶשעֹוֵבר  ָאָדם  גֵּט,  יְֵדי  ַעל  לְִהְתגֵָּרׁש  ֶשיְּכֹולִים  ה  לְִאָשּ

וְלִפְרֹׁש ֵמָהֲעֵבָרה לָכֵן קֹוְרִאים לֹו "ַבַּעל" ֲעֵבָרה. ֲאָבל "ַבּר ִמְצוָה" הּוא ֵבּן ֶשל 

ְצוָה, ּוֵבן לֹא יָכֹול לְִהְתגֵָּרׁש ֵמָאִביו לְעֹולָם. ַהִמּ

י גְַּבִריֵאל לְִסעֹד ַעל ֻשלְָחנֹו ֶשל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ  נָה ֻהזְַמן ַרִבּ ְסעּודַת לֵיל רֹאׁש ַהָשּ ִבּ

ֶשיְִּרּבּו  ָרצֹון  "יְִהי  ַחיִּים':  'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ָאַמר  ָהִרּמֹון  לֲַאכִילַת  כְֶּשִהגִּיעּו  ַחיִּים'. 

ָך  ֶשְבּ ֵריָקנִים  ֲאִפּלּו  אֹוְמִרים  ֲחזַ"ל  ֲהֵרי  ָשה,  ָקּ ַהַבּ ַמִהי  וְָשַאל  כִַּרּמֹון"  זְכֻּיֹוֵתינּו 

ְמלִֵאים ִמְצוֹות כִַּרּמֹון?

ֶאלָּא, זְכֻּיֹות ֵהם ִענְיָן לְַעְצמֹו ּוִמְצוֹות ֵהם ִענְיָן לְַעְצמֹו. יֹוֵשב יְהּוִדי ְבִּשעּור ַדּף ַהּיֹוִמי 

ֵבּר לָׁשֹון ָהַרע, הּוא ִקיֵּם ַהְרֵבּה ִמְצוֹות ֶשל ְמנִיַעת ִדּּבּוִרים ָהֲאסּוִרים. ֲאָבל זְכֻּיֹות  וְלֹא ִדּ

ִשים: "ֶשיְִּרּבּו זְכֻּיֹוֵתינּו כִַּרּמֹון".      (מאיר עיני ישראל) זֶה ִענְיָן ַאֵחר וֲַעלֵיֶהם ֲאנְַחנּו ְמַבְקּ

נְָאה לְָשֵרׁש ֶאת ַהִשּ
נָה: ֶעֶרב רֹאׁש ַהָשּ ִמיד ְבּ ָאַמר ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ָתּ י יֲַעקֹב נַיְַמן זַַצ"ל ָאַמר: כְּדַאי לְַהזְכִּיר ַמה ֶשּ ַהגָּאֹון ַרִבּ

זְַמן כָּזֶה, ֲאָבל לְכָל ַהָפּחֹות  ית ָקֶשה ְמאֹד ִבּ לֵב ָשלֵם ּולְַהגִּיַע לְִתׁשּוָבה ֲאִמִתּ לָׁשּוב ְבּ

יֵּס ִעם ֲחֵברֹו  יִָּמים ַהּנֹוָרִאים לֲַעבֹר ַעל ִמּדֹוָתיו ּולְִהְתַפּ ֵדּל כָּל ֶאָחד וְֶאָחד ַבּ יְִשַתּ

ַעל  יֲַעבֹר  "ה  ָבּ ַהָקּ גַּם  זֶה  ּוִבזְכּות  ֲחֵברֹו,  ַעל  לְָאָדם  ֶשיֵּׁש  נְָאה  ַהִשּ ֶאת  ּולְָשֵרׁש 

פְָּשֵעינּו.                                                              (דרכי מוסר ע' שס"ב)

נָה ֵתנּו ְבּרֹאׁש ַהָשּ ְמִחָצּ לְּלּו ִבּ ֶשיְִּתַפּ

ַראדִין  יִשיַבת  ִבּ לִלְמֹד  ַבּחּוִרים  ְשנֵי  ָבּאּו  ַפַּעם  זַַצ"ל:  ֶצ'ִצ'יק  זְֵאב  י  ַרִבּ הגה"צ  ִסֵפּר 

ָרכָה  ְבּ לְַקֵבּל  נִכְנְסּו  ַהַבּחּוִרים  לָם.  לְַקְבּ ַהַהנְָהלָה  ֵסְרָבה  וְֶאְפָשרּות  ָמקֹום  ּוֵמחֶֹסר 

י לֵוִי יְִצָחק  ָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים'. ּתֹוְך כְּדֵי ִשיָחה נֹודַע לֹו ֶשֵהם נֶכְדֵי ַהַצּדִיק ַרִבּ ִמָמּ

כָל  ְרדִיְטׁשֹוב זצוק"ל. ָקָרא 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' לְַהנְָהלַת ַהיְִשיָבה ּוִבֵקּׁש לְַאְפֵשר ְבּ ִמֶבּ

יְִשיָבה. לְִמידִים לְִהְתַקֵבּל ַבּ זֹאת לַַתּ

'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ֵהִשיב  ֶהְרגֵּלֹו,  כְּ ֶשלֹּא  ֲעבּוָרם  דֵּל  ִמְשַתּ ְך  כָּ כָּל  הּוא  ַמּדּוַע  כְֶּשנְִּשַאל 

יְִשָרֵאל  ֶשל  ַסנֵּגֹוָרן  ֶשל  ֶשנְּכָדָיו  ַעז  ְרצֹונֹו  ַהדִּין  יְֵמי  ְתָקְרִבים  ֶשִמּ יוָן  כֵּ ַחיִּים': 

זצ"ל) שולזינגר  מהגרמ"מ  (שמענו  ַהיְִשיָבה.       נֵי  ְבּ כָּל  ִעם  יַַחד  ְמִחָצּתֹו  ִבּ יְִתַפּלְלּו 

 

יֵׁש ְשֵרָפה וְהֹולְכִים לִישֹן?!

לְִמיד יְִשיַבת ַראדִין ֶשָהיָה  ינְְסִקי ַתּ י ֵמָהַרב ָאֵשר ַרִבּ י ָשלֹום ְשַבדְרֹון זַַצ"ל: ָשַמְעִתּ ּכֹוֵתב ַהגה"צ ַרִבּ

ָמּה ַבּחּוִרים וְָאַמר לֶָהם ָמָרן: ֳהַריִם ֵאֶצל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ִעם עֹוד כַּ נָה ַאַחר ַהָצּ ַפַּעם ְבּרֹאׁש ַהָשּ

ַמזָּלֹו.  יֵָשן  נָה  ַהָשּ ְבּרֹאׁש  ֶשיֵָּשן  י  ֶשִמּ 'ַהיְרּוַשלְִמי'  ְבֵּשם  ֵמִביא  ְבּרּוָרה'  ְשנָה  'ַהִמּ

ֵביתֹו, ּוְבעֹוד כֻּלָּם צֹוֲעִקים  יִת ֶשָפְּרָצה ְשֵרָפה ְבּ ַטַעם ַהדָָּבר, ֶשזֶּה ּדֹוֶמה לְַבַעל ַהַבּ

ִמָטּתֹו וְיֵָשן ֵשנָה ְמתּוָקה... ַמיִם! ַמיִם! הּוא ׁשֹוכֵב לֹו ְבּ

ְבִהילּות נֵּגֹוִרים ָרִצים ִבּ ַמיִם ָדּנִים ֶאת ָהָאָדם, ַהַסּ ָשּ ַבּ

לְָהִביא עֹוד זְכֻּיֹות כְֵּדי לְַהכְִריַע ֶאת ַהכַּף, וְִאּלּו

ין ַעְצמֹו, ָהָאָדם – הֹולְֵך לִישֹן...  ַהַבַּעל ִדּ

                                 (קול דודי דופק ע' רס"ב)



ָמָרנָא
ָבּא ַקִדּיָשא ַהַסּ
''ֶהָחפֵץ ַחיִּים'' זיע"א

י לֵיּב ַחְסָמן זצוק"ל: ֵהיכַל יְִשיַבת ֶחְברֹון ָאַמר ָמָרן הגה"צ ַרִבּ נָה ְבּ יחֹוָתיו ְבּרֹאׁש ַהָשּ ַאַחת ִמִשּ ְבּ

ַעל 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' זצוק"ל ֶאת  נִים גְּדֹולָה וְנָָשא ָבּ ֲאֵסַפת ַרָבּ זָכּוְרנִי ַמֲעֶשה ֶשָהיָה ַבּ

דְָּבָריו ָשם וְֵהִביא ָמָשל לְֶמלְֶך גָּדֹול ַהּנֹוֵסַע וְיֹוֵצא ֵמִעיר ַמלְכּותֹו, ְמלַוִּים אֹותֹו כָּל 

יָרה, וְִעיר זֹו כְָּבר ְפּחּוָתה  נִיָּה ֶשל ַהִבּ גִּיַע לִָעיר ַהְשּ ִעיר, ַעד ֶשַמּ ָשָריו וְַהּמֹוְשלִים ָבּ

ֵמָהִראׁשֹונָה ְבּכַּמּות ּוְבֵאיכּות, ָשם כְָּבר ֵאין לֹא ָשִרים גְּדֹולִים וְלֹא מֹוְשלֵי ְמדִינָה, 

לְֶך עֹוד  לִיִשית ֵאלֶיָה ָבּא ַהֶמּ ִרים לְִמְשַמְעּתֹו. וְָהִעיר ַהְשּ ֶאלָּא ַמנְִהיג ָהִעיר ִעם ַהָסּ

יֹוֵתר ְקַטנָּה ּוְפחּוָתה ִמּזֹו, ֲאָבל גַּם ָשם ִמְתנֵַהג אֹותֹו ֵסדֶר.

כִינָה  ְקדָּׁש וְגָלִינּו ֵמַאְרֵצנּו גַּם ַהְשּ ִהְמִשיְך ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' וְָאַמר, כְֶּשָחַרב ֵבּית ַהִמּ

יִם  לְַאלְַפּ ָקרֹוב  ּדֹור  ִמּדֹור  נֹוַסַעת  לָכִים  ַהְמּ ַמלְכֵי  ֶמלְֶך  גָּלּות,ּוֶמְרכֶֶּבת  ַבּ כְִּביָכֹול 

כָָּראּוי.  וְָהדָר  ְבכָבֹוד  ְבּדֹוָרם  לְֶך  ַהֶמּ ֶמְרכֶֶּבת  ֶאת  לִּוּו  נִָּאים  ַתּ ֶשל  ּדֹור  ָהיָה  ָשנָה. 

לְֶך. וְַהּדֹורֹות ִמְתַמֲעִטים וְהֹולְכִים וְכְָך ַהְמִשיכּו לְלַּוֹות ֶאת ֶמְרכֶֶּבת ַהֶמּ

ְרכָָּבה ְבּדֹוֵרנּו ָאנּו – ִעיר ְקַטנָּה וֲַאנִָשים ָבּּה ְמַעט, ֵאין ָקִצין וְׁשֹוֵטר  וְכֵָעת ָבָּאה ַהֶמּ

ֵמּט ִמכְּבֹוד ַמלְכּותֹו ּולְַקֵבּל  ַמֲעִשים, ֲאָבל א"א לְִהְשַתּ ֵשכֶל וְדַלִּים ְבּ ּומֹוֵשל, ֲענִיִּים ְבּ

נּו? כָּל ַמנְִהיג בקהילתו  ְמֵהָרה. ַמה ּדֹוְרִשים ֵמִאָתּ יַאת גֹוֵאל ֶצדֶק ִבּ נָיו ַעד ִבּ ֶאת ָפּ

ֶאְמָצעּות ַהְשָפָּעתֹו ַעל ְקִהלָּתֹו. לֵָתת כָּבֹוד לְֶמלְֶך ַמלְכֵי  ָעלָיו לְרֹוֵמם כְּבֹוד ָשַמיִם ְבּ

לָכִים. ַהְמּ

נֵי ַהיְִּשיָבה  ִעָקּר - ְבּ ל ָעלֵינּו ְבּ "ה ֻמָטּ ָבּ י לֵיּב, ְבּיֹום זֶה ֶשל ַהְמלָכַת ַהָקּ הֹוִסיף ַרִבּ

לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה לֵָתת כָּבֹוד לְֶמלְֶך ַהכָּבֹוד!                   (אור יהל ח"א ע' רל"ב)

ראו וחיזקו:
קי

ראו וחיזקו:
קי

פרקי תהילים∫
ָ ִ ִ ְ ִ ִ ְ ְ ִ ֵ ֲ ִ ְ ְ ַ ִ ָ

ֵ ֹ ֵ ֻ ֲ ֶ ְ ֲ ִ ֹ ְ ִ ֲ ַ ָ ְ ִ ִ ָ ֱ ֶ
ֹ ְ ֹ ְ ְ ָ ִ ֲ ִ ְ

ֲ ַ ֵ ֹ ָ ִ
ְ ֲ ֹ

ְ ֶ ְ ֹ ֲ ֹ ָ ַ

ֹ ְ ִ ֵ ִ ְ ֹ ִ ְ ִ ְ
ֲ ָ ְ ֹ ָ ֹ ְ ִ ֵ ֲ

ֱ ִ ֵ ֹ

ְ ֲ ֹ ִ ֹ ֹ
ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ִ ֲ ֹ ֹ ִ

ֹ ִ ְ ֹ

ֲ ֹ ּ ֹ ֲ ַ ְ ַ ָ ֱ ָ ִ ִ
ּ ִ ִ ֲ ִ ִ ֹ ִ ְ ֻ ֲ

ֹ ָ ָ ִ

ִ ְ ֹ
ֹ ֹ ְ ֹ ָ ָ ִ ְ ֿ
ֹ ֵ ָ ִ ִ

ְ ֲ ֹ ִ ֹ ֹ
ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ִ ֲ ֹ ֹ ִ

ֹ ִ ְ ֹ

ָ ִ ִ ְ ִ ִ ְ ְ ִ ֵ ֲ ִ ְ ְ ַ ִ ָ
ֵ ֹ ֵ ֻ ֲ ֶ ְ ֲ ִ ֹ ְ ִ ֲ ַ ָ ְ ִ ִ ָ ֱ ֶ
ֹ ְ ֹ ְ ְ ָ ִ ֲ ִ ְ

ֹ ְ ִ ֵ ִ ְ ֹ ִ ְ ִ ְ
ֹ ֲ ָ ְ ֹ ָ ֹ ְ ִ ֵ ֲ

ֱ ִ ֵ

זְְרקּו ֲאָבנִים! ַאל ִתּ
ׁשֹונָה. ְמַעט  גְִרָסא  ְבּ ַהדְָּבִרים  ֶאת  ֵמִביא  זַַצ"ל  וֶכְְטפֹויגֶל  נָָתן  י  ַרִבּ הגה"צ  דְּלֵיְקוּוד  ְשגִּיַח  ַהַמּ

גִּיַע כֵָּעת  ֲעיָָרה ָהַאֲחרֹונָה ֶשָהיּו ּבּוֵרי ָעם, ָאַמר רֹאׁש ַהכְָּפר לִָאכִָּרים, ָהאֹוֵרַח ֶשַמּ ָבּ

לַת  ָבּ זְְרקּו ָעלָיו ֲאָבנִים... ַמה ִהיא ַהַקּ כֶם ַאל ִתּ ָשה ִמְמּ ַבָקּ לַכְָּפר הּוא אֹוֵרַח ָחׁשּוב ְבּ

ֵקיין  נִיט  "וַואְרף  נּו?  ֵמִאָתּ ּדֹוְרִשים  ַמה  נָה?  ַהָשּ ְבּרֹאׁש  "ה  לְַהָקָבּ ֶשלָּנּו  ָפּנִים 

ְמרֹדּו". זְְרקּו ֲאָבנִים – ַאְך ַבּד' ַאל ִתּ ְשֵטיינֶער – ַאל ִתּ

ֶשֵהם  ֶשיֵּדְעּו  ֵמָהִאכִָּרים  דַָּרׁש  ַהכְָּפר  רֹאׁש  ֶבכִי:  ְבּ וְִהְסִבּיר  ְשגִּיַח  ַהַמּ הֹוִסיף 

"ֶמלְֶך"!  ִעם  ִקים  ְתַעְסּ ֶשִמּ לָדַַעת  הּוא  נָה  ַהָשּ רֹאׁש  ִעַקּר  "ֶמלְֶך"!  ִעם  ִקים  ִמְתַעְסּ

נָה  לְּלִים ְבּרֹאׁש ַהָשּ נֵי ָאדָם ִמְתַפּ לְֶך! ְבּ ה לְִפנֵי ַהֶמּ זְכֹּר ֶשַאָתּ לֵּל, ֲאָבל ִתּ ְתַפּ ַבֵקּׁש, ִתּ ְתּ

ִשים ַעל ַעְצָמם. ִפּלֹות יְִתַקְבּלּו. ְסָתם ֲאנִָשים, חֹוְשִבים ּוְמַבְקּ ּוְמַקוִּים ֶשַהְתּ

נִי. ַהגְּבֹוִהים יֹוֵתר, חֹוְשִבים ַעל כְּלַל  דְַרגָּה גְּבֹוָהה יֹוֵתר, חֹוְשִבים ַעל ַהֵשּ ֲאנִָשים ְבּ

יְִשָרֵאל. ֲאָבל ָמה ָהִעָקּר?

זְכֹּר וְִתְחיֶה ֶשַאָתּה לִפְנֵי  ָהִעָקּר הּוא לַָדַעת לִפְנֵי ִמי ַאָתּה ְמַדֵבּר! יֹוַמיִם ָרצּוף ִתּ

רשימות) (לקט  ֲאָבנִים!          לְֶך  ַהֶמּ ַעל  לִזְרֹק  וְלֹא  לְֶך  ַהֶמּ

נָה... ִהְתּבֹונְנּות ְבּרֹאׁש ַהָשּ

נָה  ַהָשּ רֹאׁש  ֶשל  נִי  ַהֵשּ ּיֹום  ַבּ ַפַּעם  כִּי  ִסֵפּר,  ַחיִּים'  'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  לְִמידֵי  ִמַתּ ֶאָחד 

ב ַעל ֶאֶבן גְּדֹולָה.  דֹות וְִהְתיֵַשּ ִהְרגִּיׁש ֶש'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' יָָצא ִמחּוץ לִָעיר ֵמֲאחֹוֵרי ַהָשּ

ָמָרן  ָהלְַך  ֲעֵשהּו,  ַמּ ַמה  וְלְִראֹות  ֵאלָיו  לְִהְתָקֵרב  נְַפׁשֹו  ְבּ עֹז  ִהְרִהיב  לְִמיד  כְֶּשַהַתּ

ין ַהּיֹום, וְֵאיפֹה ֵהן ִמּדֹות ָהַאֲהָבה  'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' לְִקָראתֹו וְָאַמר לֹו: ֲהלֹא יֹום ַהִדּ

ֵאּלּו,  לְַמֲעלֹות  לְַהגִּיַע  ֶאפְָשר  ִאי  ד'  ְבּגְַדלּות  ִהְתּבֹונְנּות  לִי  ְבּ ֶשלִּי?  וְַהיְִּרָאה 

זֶה.                               (תנועת המוסר ח"ד ע' 67) י לְִהְתּבֹונֵן ְקָצת ָבּ ָהלַכְִתּ

"ֶשיְִּרּבּו זְכֻּיֹוֵתינּו"
יִשיַבת ַראדִין ֶאת  נָה לְַבֵקּר ִבּ י גְַּבִריֵאל דְַּבְרְשִבילִי זַַצ"ל ִסֵפּר ֶשַפַּעם נַָסע לְִקַראת רֹאׁש ַהָשּ ַרִבּ

יו ֶשל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ֶאת ַהדְָּבִרים ַהלָּלּו: יְִּשיָבה וְזָכָה לְִשמַֹע ִמִפּ ָאִחיו ֶשלַָּמד ַבּ

ַמּדּוַע ֶשיֶּלֶד ַמגִּיַע לְִמְצוֹות אֹוְמִרים ֶשהּוא: "ַבּר ִמְצוָה" וְִאּלּו ַעל ִמי ֶשעֹוֶשה 

ֲעֵברֹות אֹוְמִרים ֶשהּוא "ַבַּעל ֲעֵבָרה"? ַהֶהְסֵבּר הּוא, "ַבַּעל" זֶה ִמלָּׁשֹון ַבַּעל 

לְִהְתגֵָּרׁש  יָכֹול  ֲעֵבָרה  ֶשעֹוֵבר  ָאָדם  גֵּט,  יְֵדי  ַעל  לְִהְתגֵָּרׁש  ֶשיְּכֹולִים  ה  לְִאָשּ

וְלִפְרֹׁש ֵמָהֲעֵבָרה לָכֵן קֹוְרִאים לֹו "ַבַּעל" ֲעֵבָרה. ֲאָבל "ַבּר ִמְצוָה" הּוא ֵבּן ֶשל 

ְצוָה, ּוֵבן לֹא יָכֹול לְִהְתגֵָּרׁש ֵמָאִביו לְעֹולָם. ַהִמּ

י גְַּבִריֵאל לְִסעֹד ַעל ֻשלְָחנֹו ֶשל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ  נָה ֻהזְַמן ַרִבּ ְסעּודַת לֵיל רֹאׁש ַהָשּ ִבּ

ֶשיְִּרּבּו  ָרצֹון  "יְִהי  ַחיִּים':  'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ָאַמר  ָהִרּמֹון  לֲַאכִילַת  כְֶּשִהגִּיעּו  ַחיִּים'. 

ָך  ֶשְבּ ֵריָקנִים  ֲאִפּלּו  אֹוְמִרים  ֲחזַ"ל  ֲהֵרי  ָשה,  ָקּ ַהַבּ ַמִהי  וְָשַאל  כִַּרּמֹון"  זְכֻּיֹוֵתינּו 

ְמלִֵאים ִמְצוֹות כִַּרּמֹון?

ֶאלָּא, זְכֻּיֹות ֵהם ִענְיָן לְַעְצמֹו ּוִמְצוֹות ֵהם ִענְיָן לְַעְצמֹו. יֹוֵשב יְהּוִדי ְבִּשעּור ַדּף ַהּיֹוִמי 

ֵבּר לָׁשֹון ָהַרע, הּוא ִקיֵּם ַהְרֵבּה ִמְצוֹות ֶשל ְמנִיַעת ִדּּבּוִרים ָהֲאסּוִרים. ֲאָבל זְכֻּיֹות  וְלֹא ִדּ

ִשים: "ֶשיְִּרּבּו זְכֻּיֹוֵתינּו כִַּרּמֹון".      (מאיר עיני ישראל) זֶה ִענְיָן ַאֵחר וֲַעלֵיֶהם ֲאנְַחנּו ְמַבְקּ

נְָאה לְָשֵרׁש ֶאת ַהִשּ
נָה: ֶעֶרב רֹאׁש ַהָשּ ִמיד ְבּ ָאַמר ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ָתּ י יֲַעקֹב נַיְַמן זַַצ"ל ָאַמר: כְּדַאי לְַהזְכִּיר ַמה ֶשּ ַהגָּאֹון ַרִבּ

זְַמן כָּזֶה, ֲאָבל לְכָל ַהָפּחֹות  ית ָקֶשה ְמאֹד ִבּ לֵב ָשלֵם ּולְַהגִּיַע לְִתׁשּוָבה ֲאִמִתּ לָׁשּוב ְבּ

יֵּס ִעם ֲחֵברֹו  יִָּמים ַהּנֹוָרִאים לֲַעבֹר ַעל ִמּדֹוָתיו ּולְִהְתַפּ ֵדּל כָּל ֶאָחד וְֶאָחד ַבּ יְִשַתּ

ַעל  יֲַעבֹר  "ה  ָבּ ַהָקּ גַּם  זֶה  ּוִבזְכּות  ֲחֵברֹו,  ַעל  לְָאָדם  ֶשיֵּׁש  נְָאה  ַהִשּ ֶאת  ּולְָשֵרׁש 

פְָּשֵעינּו.                                                              (דרכי מוסר ע' שס"ב)

נָה ֵתנּו ְבּרֹאׁש ַהָשּ ְמִחָצּ לְּלּו ִבּ ֶשיְִּתַפּ

ַראדִין  יִשיַבת  ִבּ לִלְמֹד  ַבּחּוִרים  ְשנֵי  ָבּאּו  ַפַּעם  זַַצ"ל:  ֶצ'ִצ'יק  זְֵאב  י  ַרִבּ הגה"צ  ִסֵפּר 

ָרכָה  ְבּ לְַקֵבּל  נִכְנְסּו  ַהַבּחּוִרים  לָם.  לְַקְבּ ַהַהנְָהלָה  ֵסְרָבה  וְֶאְפָשרּות  ָמקֹום  ּוֵמחֶֹסר 

י לֵוִי יְִצָחק  ָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים'. ּתֹוְך כְּדֵי ִשיָחה נֹודַע לֹו ֶשֵהם נֶכְדֵי ַהַצּדִיק ַרִבּ ִמָמּ

כָל  ְרדִיְטׁשֹוב זצוק"ל. ָקָרא 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' לְַהנְָהלַת ַהיְִשיָבה ּוִבֵקּׁש לְַאְפֵשר ְבּ ִמֶבּ

יְִשיָבה. לְִמידִים לְִהְתַקֵבּל ַבּ זֹאת לַַתּ

'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ֵהִשיב  ֶהְרגֵּלֹו,  כְּ ֶשלֹּא  ֲעבּוָרם  דֵּל  ִמְשַתּ ְך  כָּ כָּל  הּוא  ַמּדּוַע  כְֶּשנְִּשַאל 

יְִשָרֵאל  ֶשל  ַסנֵּגֹוָרן  ֶשל  ֶשנְּכָדָיו  ַעז  ְרצֹונֹו  ַהדִּין  יְֵמי  ְתָקְרִבים  ֶשִמּ יוָן  כֵּ ַחיִּים': 

זצ"ל) שולזינגר  מהגרמ"מ  (שמענו  ַהיְִשיָבה.       נֵי  ְבּ כָּל  ִעם  יַַחד  ְמִחָצּתֹו  ִבּ יְִתַפּלְלּו 

 

יֵׁש ְשֵרָפה וְהֹולְכִים לִישֹן?!

לְִמיד יְִשיַבת ַראדִין ֶשָהיָה  ינְְסִקי ַתּ י ֵמָהַרב ָאֵשר ַרִבּ י ָשלֹום ְשַבדְרֹון זַַצ"ל: ָשַמְעִתּ ּכֹוֵתב ַהגה"צ ַרִבּ

ָמּה ַבּחּוִרים וְָאַמר לֶָהם ָמָרן: ֳהַריִם ֵאֶצל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ִעם עֹוד כַּ נָה ַאַחר ַהָצּ ַפַּעם ְבּרֹאׁש ַהָשּ

ַמזָּלֹו.  יֵָשן  נָה  ַהָשּ ְבּרֹאׁש  ֶשיֵָּשן  י  ֶשִמּ 'ַהיְרּוַשלְִמי'  ְבֵּשם  ֵמִביא  ְבּרּוָרה'  ְשנָה  'ַהִמּ

ֵביתֹו, ּוְבעֹוד כֻּלָּם צֹוֲעִקים  יִת ֶשָפְּרָצה ְשֵרָפה ְבּ ַטַעם ַהדָָּבר, ֶשזֶּה ּדֹוֶמה לְַבַעל ַהַבּ

ִמָטּתֹו וְיֵָשן ֵשנָה ְמתּוָקה... ַמיִם! ַמיִם! הּוא ׁשֹוכֵב לֹו ְבּ

ְבִהילּות נֵּגֹוִרים ָרִצים ִבּ ַמיִם ָדּנִים ֶאת ָהָאָדם, ַהַסּ ָשּ ַבּ

לְָהִביא עֹוד זְכֻּיֹות כְֵּדי לְַהכְִריַע ֶאת ַהכַּף, וְִאּלּו

ין ַעְצמֹו, ָהָאָדם – הֹולְֵך לִישֹן...  ַהַבַּעל ִדּ

                                 (קול דודי דופק ע' רס"ב)



ָמָרנָא
ָבּא ַקִדּיָשא ַהַסּ
''ֶהָחפֵץ ַחיִּים'' זיע"א

י לֵיּב ַחְסָמן זצוק"ל: ֵהיכַל יְִשיַבת ֶחְברֹון ָאַמר ָמָרן הגה"צ ַרִבּ נָה ְבּ יחֹוָתיו ְבּרֹאׁש ַהָשּ ַאַחת ִמִשּ ְבּ

ַעל 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' זצוק"ל ֶאת  נִים גְּדֹולָה וְנָָשא ָבּ ֲאֵסַפת ַרָבּ זָכּוְרנִי ַמֲעֶשה ֶשָהיָה ַבּ

דְָּבָריו ָשם וְֵהִביא ָמָשל לְֶמלְֶך גָּדֹול ַהּנֹוֵסַע וְיֹוֵצא ֵמִעיר ַמלְכּותֹו, ְמלַוִּים אֹותֹו כָּל 

יָרה, וְִעיר זֹו כְָּבר ְפּחּוָתה  נִיָּה ֶשל ַהִבּ גִּיַע לִָעיר ַהְשּ ִעיר, ַעד ֶשַמּ ָשָריו וְַהּמֹוְשלִים ָבּ

ֵמָהִראׁשֹונָה ְבּכַּמּות ּוְבֵאיכּות, ָשם כְָּבר ֵאין לֹא ָשִרים גְּדֹולִים וְלֹא מֹוְשלֵי ְמדִינָה, 

לְֶך עֹוד  לִיִשית ֵאלֶיָה ָבּא ַהֶמּ ִרים לְִמְשַמְעּתֹו. וְָהִעיר ַהְשּ ֶאלָּא ַמנְִהיג ָהִעיר ִעם ַהָסּ

יֹוֵתר ְקַטנָּה ּוְפחּוָתה ִמּזֹו, ֲאָבל גַּם ָשם ִמְתנֵַהג אֹותֹו ֵסדֶר.

כִינָה  ְקדָּׁש וְגָלִינּו ֵמַאְרֵצנּו גַּם ַהְשּ ִהְמִשיְך ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' וְָאַמר, כְֶּשָחַרב ֵבּית ַהִמּ

יִם  לְַאלְַפּ ָקרֹוב  ּדֹור  ִמּדֹור  נֹוַסַעת  לָכִים  ַהְמּ ַמלְכֵי  ֶמלְֶך  גָּלּות,ּוֶמְרכֶֶּבת  ַבּ כְִּביָכֹול 

כָָּראּוי.  וְָהדָר  ְבכָבֹוד  ְבּדֹוָרם  לְֶך  ַהֶמּ ֶמְרכֶֶּבת  ֶאת  לִּוּו  נִָּאים  ַתּ ֶשל  ּדֹור  ָהיָה  ָשנָה. 

לְֶך. וְַהּדֹורֹות ִמְתַמֲעִטים וְהֹולְכִים וְכְָך ַהְמִשיכּו לְלַּוֹות ֶאת ֶמְרכֶֶּבת ַהֶמּ

ְרכָָּבה ְבּדֹוֵרנּו ָאנּו – ִעיר ְקַטנָּה וֲַאנִָשים ָבּּה ְמַעט, ֵאין ָקִצין וְׁשֹוֵטר  וְכֵָעת ָבָּאה ַהֶמּ

ֵמּט ִמכְּבֹוד ַמלְכּותֹו ּולְַקֵבּל  ַמֲעִשים, ֲאָבל א"א לְִהְשַתּ ֵשכֶל וְדַלִּים ְבּ ּומֹוֵשל, ֲענִיִּים ְבּ

נּו? כָּל ַמנְִהיג בקהילתו  ְמֵהָרה. ַמה ּדֹוְרִשים ֵמִאָתּ יַאת גֹוֵאל ֶצדֶק ִבּ נָיו ַעד ִבּ ֶאת ָפּ

ֶאְמָצעּות ַהְשָפָּעתֹו ַעל ְקִהלָּתֹו. לֵָתת כָּבֹוד לְֶמלְֶך ַמלְכֵי  ָעלָיו לְרֹוֵמם כְּבֹוד ָשַמיִם ְבּ

לָכִים. ַהְמּ

נֵי ַהיְִּשיָבה  ִעָקּר - ְבּ ל ָעלֵינּו ְבּ "ה ֻמָטּ ָבּ י לֵיּב, ְבּיֹום זֶה ֶשל ַהְמלָכַת ַהָקּ הֹוִסיף ַרִבּ

לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה לֵָתת כָּבֹוד לְֶמלְֶך ַהכָּבֹוד!                   (אור יהל ח"א ע' רל"ב)
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זְְרקּו ֲאָבנִים! ַאל ִתּ
ׁשֹונָה. ְמַעט  גְִרָסא  ְבּ ַהדְָּבִרים  ֶאת  ֵמִביא  זַַצ"ל  וֶכְְטפֹויגֶל  נָָתן  י  ַרִבּ הגה"צ  דְּלֵיְקוּוד  ְשגִּיַח  ַהַמּ

גִּיַע כֵָּעת  ֲעיָָרה ָהַאֲחרֹונָה ֶשָהיּו ּבּוֵרי ָעם, ָאַמר רֹאׁש ַהכְָּפר לִָאכִָּרים, ָהאֹוֵרַח ֶשַמּ ָבּ

לַת  ָבּ זְְרקּו ָעלָיו ֲאָבנִים... ַמה ִהיא ַהַקּ כֶם ַאל ִתּ ָשה ִמְמּ ַבָקּ לַכְָּפר הּוא אֹוֵרַח ָחׁשּוב ְבּ

ֵקיין  נִיט  "וַואְרף  נּו?  ֵמִאָתּ ּדֹוְרִשים  ַמה  נָה?  ַהָשּ ְבּרֹאׁש  "ה  לְַהָקָבּ ֶשלָּנּו  ָפּנִים 

ְמרֹדּו". זְְרקּו ֲאָבנִים – ַאְך ַבּד' ַאל ִתּ ְשֵטיינֶער – ַאל ִתּ

ֶשֵהם  ֶשיֵּדְעּו  ֵמָהִאכִָּרים  דַָּרׁש  ַהכְָּפר  רֹאׁש  ֶבכִי:  ְבּ וְִהְסִבּיר  ְשגִּיַח  ַהַמּ הֹוִסיף 

"ֶמלְֶך"!  ִעם  ִקים  ְתַעְסּ ֶשִמּ לָדַַעת  הּוא  נָה  ַהָשּ רֹאׁש  ִעַקּר  "ֶמלְֶך"!  ִעם  ִקים  ִמְתַעְסּ

נָה  לְּלִים ְבּרֹאׁש ַהָשּ נֵי ָאדָם ִמְתַפּ לְֶך! ְבּ ה לְִפנֵי ַהֶמּ זְכֹּר ֶשַאָתּ לֵּל, ֲאָבל ִתּ ְתַפּ ַבֵקּׁש, ִתּ ְתּ

ִשים ַעל ַעְצָמם. ִפּלֹות יְִתַקְבּלּו. ְסָתם ֲאנִָשים, חֹוְשִבים ּוְמַבְקּ ּוְמַקוִּים ֶשַהְתּ

נִי. ַהגְּבֹוִהים יֹוֵתר, חֹוְשִבים ַעל כְּלַל  דְַרגָּה גְּבֹוָהה יֹוֵתר, חֹוְשִבים ַעל ַהֵשּ ֲאנִָשים ְבּ

יְִשָרֵאל. ֲאָבל ָמה ָהִעָקּר?

זְכֹּר וְִתְחיֶה ֶשַאָתּה לִפְנֵי  ָהִעָקּר הּוא לַָדַעת לִפְנֵי ִמי ַאָתּה ְמַדֵבּר! יֹוַמיִם ָרצּוף ִתּ

רשימות) (לקט  ֲאָבנִים!          לְֶך  ַהֶמּ ַעל  לִזְרֹק  וְלֹא  לְֶך  ַהֶמּ

נָה... ִהְתּבֹונְנּות ְבּרֹאׁש ַהָשּ

נָה  ַהָשּ רֹאׁש  ֶשל  נִי  ַהֵשּ ּיֹום  ַבּ ַפַּעם  כִּי  ִסֵפּר,  ַחיִּים'  'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  לְִמידֵי  ִמַתּ ֶאָחד 

ב ַעל ֶאֶבן גְּדֹולָה.  דֹות וְִהְתיֵַשּ ִהְרגִּיׁש ֶש'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' יָָצא ִמחּוץ לִָעיר ֵמֲאחֹוֵרי ַהָשּ

ָמָרן  ָהלְַך  ֲעֵשהּו,  ַמּ ַמה  וְלְִראֹות  ֵאלָיו  לְִהְתָקֵרב  נְַפׁשֹו  ְבּ עֹז  ִהְרִהיב  לְִמיד  כְֶּשַהַתּ

ין ַהּיֹום, וְֵאיפֹה ֵהן ִמּדֹות ָהַאֲהָבה  'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' לְִקָראתֹו וְָאַמר לֹו: ֲהלֹא יֹום ַהִדּ

ֵאּלּו,  לְַמֲעלֹות  לְַהגִּיַע  ֶאפְָשר  ִאי  ד'  ְבּגְַדלּות  ִהְתּבֹונְנּות  לִי  ְבּ ֶשלִּי?  וְַהיְִּרָאה 

זֶה.                               (תנועת המוסר ח"ד ע' 67) י לְִהְתּבֹונֵן ְקָצת ָבּ ָהלַכְִתּ

"ֶשיְִּרּבּו זְכֻּיֹוֵתינּו"
יִשיַבת ַראדִין ֶאת  נָה לְַבֵקּר ִבּ י גְַּבִריֵאל דְַּבְרְשִבילִי זַַצ"ל ִסֵפּר ֶשַפַּעם נַָסע לְִקַראת רֹאׁש ַהָשּ ַרִבּ

יו ֶשל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ֶאת ַהדְָּבִרים ַהלָּלּו: יְִּשיָבה וְזָכָה לְִשמַֹע ִמִפּ ָאִחיו ֶשלַָּמד ַבּ

ַמּדּוַע ֶשיֶּלֶד ַמגִּיַע לְִמְצוֹות אֹוְמִרים ֶשהּוא: "ַבּר ִמְצוָה" וְִאּלּו ַעל ִמי ֶשעֹוֶשה 

ֲעֵברֹות אֹוְמִרים ֶשהּוא "ַבַּעל ֲעֵבָרה"? ַהֶהְסֵבּר הּוא, "ַבַּעל" זֶה ִמלָּׁשֹון ַבַּעל 

לְִהְתגֵָּרׁש  יָכֹול  ֲעֵבָרה  ֶשעֹוֵבר  ָאָדם  גֵּט,  יְֵדי  ַעל  לְִהְתגֵָּרׁש  ֶשיְּכֹולִים  ה  לְִאָשּ

וְלִפְרֹׁש ֵמָהֲעֵבָרה לָכֵן קֹוְרִאים לֹו "ַבַּעל" ֲעֵבָרה. ֲאָבל "ַבּר ִמְצוָה" הּוא ֵבּן ֶשל 

ְצוָה, ּוֵבן לֹא יָכֹול לְִהְתגֵָּרׁש ֵמָאִביו לְעֹולָם. ַהִמּ

י גְַּבִריֵאל לְִסעֹד ַעל ֻשלְָחנֹו ֶשל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ  נָה ֻהזְַמן ַרִבּ ְסעּודַת לֵיל רֹאׁש ַהָשּ ִבּ

ֶשיְִּרּבּו  ָרצֹון  "יְִהי  ַחיִּים':  'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ָאַמר  ָהִרּמֹון  לֲַאכִילַת  כְֶּשִהגִּיעּו  ַחיִּים'. 

ָך  ֶשְבּ ֵריָקנִים  ֲאִפּלּו  אֹוְמִרים  ֲחזַ"ל  ֲהֵרי  ָשה,  ָקּ ַהַבּ ַמִהי  וְָשַאל  כִַּרּמֹון"  זְכֻּיֹוֵתינּו 

ְמלִֵאים ִמְצוֹות כִַּרּמֹון?

ֶאלָּא, זְכֻּיֹות ֵהם ִענְיָן לְַעְצמֹו ּוִמְצוֹות ֵהם ִענְיָן לְַעְצמֹו. יֹוֵשב יְהּוִדי ְבִּשעּור ַדּף ַהּיֹוִמי 

ֵבּר לָׁשֹון ָהַרע, הּוא ִקיֵּם ַהְרֵבּה ִמְצוֹות ֶשל ְמנִיַעת ִדּּבּוִרים ָהֲאסּוִרים. ֲאָבל זְכֻּיֹות  וְלֹא ִדּ

ִשים: "ֶשיְִּרּבּו זְכֻּיֹוֵתינּו כִַּרּמֹון".      (מאיר עיני ישראל) זֶה ִענְיָן ַאֵחר וֲַעלֵיֶהם ֲאנְַחנּו ְמַבְקּ

נְָאה לְָשֵרׁש ֶאת ַהִשּ
נָה: ֶעֶרב רֹאׁש ַהָשּ ִמיד ְבּ ָאַמר ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ָתּ י יֲַעקֹב נַיְַמן זַַצ"ל ָאַמר: כְּדַאי לְַהזְכִּיר ַמה ֶשּ ַהגָּאֹון ַרִבּ

זְַמן כָּזֶה, ֲאָבל לְכָל ַהָפּחֹות  ית ָקֶשה ְמאֹד ִבּ לֵב ָשלֵם ּולְַהגִּיַע לְִתׁשּוָבה ֲאִמִתּ לָׁשּוב ְבּ

יֵּס ִעם ֲחֵברֹו  יִָּמים ַהּנֹוָרִאים לֲַעבֹר ַעל ִמּדֹוָתיו ּולְִהְתַפּ ֵדּל כָּל ֶאָחד וְֶאָחד ַבּ יְִשַתּ

ַעל  יֲַעבֹר  "ה  ָבּ ַהָקּ גַּם  זֶה  ּוִבזְכּות  ֲחֵברֹו,  ַעל  לְָאָדם  ֶשיֵּׁש  נְָאה  ַהִשּ ֶאת  ּולְָשֵרׁש 

פְָּשֵעינּו.                                                              (דרכי מוסר ע' שס"ב)

נָה ֵתנּו ְבּרֹאׁש ַהָשּ ְמִחָצּ לְּלּו ִבּ ֶשיְִּתַפּ

ַראדִין  יִשיַבת  ִבּ לִלְמֹד  ַבּחּוִרים  ְשנֵי  ָבּאּו  ַפַּעם  זַַצ"ל:  ֶצ'ִצ'יק  זְֵאב  י  ַרִבּ הגה"צ  ִסֵפּר 

ָרכָה  ְבּ לְַקֵבּל  נִכְנְסּו  ַהַבּחּוִרים  לָם.  לְַקְבּ ַהַהנְָהלָה  ֵסְרָבה  וְֶאְפָשרּות  ָמקֹום  ּוֵמחֶֹסר 

י לֵוִי יְִצָחק  ָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים'. ּתֹוְך כְּדֵי ִשיָחה נֹודַע לֹו ֶשֵהם נֶכְדֵי ַהַצּדִיק ַרִבּ ִמָמּ

כָל  ְרדִיְטׁשֹוב זצוק"ל. ָקָרא 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' לְַהנְָהלַת ַהיְִשיָבה ּוִבֵקּׁש לְַאְפֵשר ְבּ ִמֶבּ

יְִשיָבה. לְִמידִים לְִהְתַקֵבּל ַבּ זֹאת לַַתּ

'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ֵהִשיב  ֶהְרגֵּלֹו,  כְּ ֶשלֹּא  ֲעבּוָרם  דֵּל  ִמְשַתּ ְך  כָּ כָּל  הּוא  ַמּדּוַע  כְֶּשנְִּשַאל 

יְִשָרֵאל  ֶשל  ַסנֵּגֹוָרן  ֶשל  ֶשנְּכָדָיו  ַעז  ְרצֹונֹו  ַהדִּין  יְֵמי  ְתָקְרִבים  ֶשִמּ יוָן  כֵּ ַחיִּים': 

זצ"ל) שולזינגר  מהגרמ"מ  (שמענו  ַהיְִשיָבה.       נֵי  ְבּ כָּל  ִעם  יַַחד  ְמִחָצּתֹו  ִבּ יְִתַפּלְלּו 

 

יֵׁש ְשֵרָפה וְהֹולְכִים לִישֹן?!

לְִמיד יְִשיַבת ַראדִין ֶשָהיָה  ינְְסִקי ַתּ י ֵמָהַרב ָאֵשר ַרִבּ י ָשלֹום ְשַבדְרֹון זַַצ"ל: ָשַמְעִתּ ּכֹוֵתב ַהגה"צ ַרִבּ

ָמּה ַבּחּוִרים וְָאַמר לֶָהם ָמָרן: ֳהַריִם ֵאֶצל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ִעם עֹוד כַּ נָה ַאַחר ַהָצּ ַפַּעם ְבּרֹאׁש ַהָשּ

ַמזָּלֹו.  יֵָשן  נָה  ַהָשּ ְבּרֹאׁש  ֶשיֵָּשן  י  ֶשִמּ 'ַהיְרּוַשלְִמי'  ְבֵּשם  ֵמִביא  ְבּרּוָרה'  ְשנָה  'ַהִמּ

ֵביתֹו, ּוְבעֹוד כֻּלָּם צֹוֲעִקים  יִת ֶשָפְּרָצה ְשֵרָפה ְבּ ַטַעם ַהדָָּבר, ֶשזֶּה ּדֹוֶמה לְַבַעל ַהַבּ

ִמָטּתֹו וְיֵָשן ֵשנָה ְמתּוָקה... ַמיִם! ַמיִם! הּוא ׁשֹוכֵב לֹו ְבּ

ְבִהילּות נֵּגֹוִרים ָרִצים ִבּ ַמיִם ָדּנִים ֶאת ָהָאָדם, ַהַסּ ָשּ ַבּ

לְָהִביא עֹוד זְכֻּיֹות כְֵּדי לְַהכְִריַע ֶאת ַהכַּף, וְִאּלּו

ין ַעְצמֹו, ָהָאָדם – הֹולְֵך לִישֹן...  ַהַבַּעל ִדּ

                                 (קול דודי דופק ע' רס"ב)



ָמָרנָא
ָבּא ַקִדּיָשא ַהַסּ
''ֶהָחפֵץ ַחיִּים'' זיע"א

י לֵיּב ַחְסָמן זצוק"ל: ֵהיכַל יְִשיַבת ֶחְברֹון ָאַמר ָמָרן הגה"צ ַרִבּ נָה ְבּ יחֹוָתיו ְבּרֹאׁש ַהָשּ ַאַחת ִמִשּ ְבּ

ַעל 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' זצוק"ל ֶאת  נִים גְּדֹולָה וְנָָשא ָבּ ֲאֵסַפת ַרָבּ זָכּוְרנִי ַמֲעֶשה ֶשָהיָה ַבּ

דְָּבָריו ָשם וְֵהִביא ָמָשל לְֶמלְֶך גָּדֹול ַהּנֹוֵסַע וְיֹוֵצא ֵמִעיר ַמלְכּותֹו, ְמלַוִּים אֹותֹו כָּל 

יָרה, וְִעיר זֹו כְָּבר ְפּחּוָתה  נִיָּה ֶשל ַהִבּ גִּיַע לִָעיר ַהְשּ ִעיר, ַעד ֶשַמּ ָשָריו וְַהּמֹוְשלִים ָבּ

ֵמָהִראׁשֹונָה ְבּכַּמּות ּוְבֵאיכּות, ָשם כְָּבר ֵאין לֹא ָשִרים גְּדֹולִים וְלֹא מֹוְשלֵי ְמדִינָה, 

לְֶך עֹוד  לִיִשית ֵאלֶיָה ָבּא ַהֶמּ ִרים לְִמְשַמְעּתֹו. וְָהִעיר ַהְשּ ֶאלָּא ַמנְִהיג ָהִעיר ִעם ַהָסּ

יֹוֵתר ְקַטנָּה ּוְפחּוָתה ִמּזֹו, ֲאָבל גַּם ָשם ִמְתנֵַהג אֹותֹו ֵסדֶר.

כִינָה  ְקדָּׁש וְגָלִינּו ֵמַאְרֵצנּו גַּם ַהְשּ ִהְמִשיְך ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' וְָאַמר, כְֶּשָחַרב ֵבּית ַהִמּ

יִם  לְַאלְַפּ ָקרֹוב  ּדֹור  ִמּדֹור  נֹוַסַעת  לָכִים  ַהְמּ ַמלְכֵי  ֶמלְֶך  גָּלּות,ּוֶמְרכֶֶּבת  ַבּ כְִּביָכֹול 

כָָּראּוי.  וְָהדָר  ְבכָבֹוד  ְבּדֹוָרם  לְֶך  ַהֶמּ ֶמְרכֶֶּבת  ֶאת  לִּוּו  נִָּאים  ַתּ ֶשל  ּדֹור  ָהיָה  ָשנָה. 

לְֶך. וְַהּדֹורֹות ִמְתַמֲעִטים וְהֹולְכִים וְכְָך ַהְמִשיכּו לְלַּוֹות ֶאת ֶמְרכֶֶּבת ַהֶמּ

ְרכָָּבה ְבּדֹוֵרנּו ָאנּו – ִעיר ְקַטנָּה וֲַאנִָשים ָבּּה ְמַעט, ֵאין ָקִצין וְׁשֹוֵטר  וְכֵָעת ָבָּאה ַהֶמּ

ֵמּט ִמכְּבֹוד ַמלְכּותֹו ּולְַקֵבּל  ַמֲעִשים, ֲאָבל א"א לְִהְשַתּ ֵשכֶל וְדַלִּים ְבּ ּומֹוֵשל, ֲענִיִּים ְבּ

נּו? כָּל ַמנְִהיג בקהילתו  ְמֵהָרה. ַמה ּדֹוְרִשים ֵמִאָתּ יַאת גֹוֵאל ֶצדֶק ִבּ נָיו ַעד ִבּ ֶאת ָפּ

ֶאְמָצעּות ַהְשָפָּעתֹו ַעל ְקִהלָּתֹו. לֵָתת כָּבֹוד לְֶמלְֶך ַמלְכֵי  ָעלָיו לְרֹוֵמם כְּבֹוד ָשַמיִם ְבּ

לָכִים. ַהְמּ

נֵי ַהיְִּשיָבה  ִעָקּר - ְבּ ל ָעלֵינּו ְבּ "ה ֻמָטּ ָבּ י לֵיּב, ְבּיֹום זֶה ֶשל ַהְמלָכַת ַהָקּ הֹוִסיף ַרִבּ

לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה לֵָתת כָּבֹוד לְֶמלְֶך ַהכָּבֹוד!                   (אור יהל ח"א ע' רל"ב)
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זְְרקּו ֲאָבנִים! ַאל ִתּ
ׁשֹונָה. ְמַעט  גְִרָסא  ְבּ ַהדְָּבִרים  ֶאת  ֵמִביא  זַַצ"ל  וֶכְְטפֹויגֶל  נָָתן  י  ַרִבּ הגה"צ  דְּלֵיְקוּוד  ְשגִּיַח  ַהַמּ

גִּיַע כֵָּעת  ֲעיָָרה ָהַאֲחרֹונָה ֶשָהיּו ּבּוֵרי ָעם, ָאַמר רֹאׁש ַהכְָּפר לִָאכִָּרים, ָהאֹוֵרַח ֶשַמּ ָבּ

לַת  ָבּ זְְרקּו ָעלָיו ֲאָבנִים... ַמה ִהיא ַהַקּ כֶם ַאל ִתּ ָשה ִמְמּ ַבָקּ לַכְָּפר הּוא אֹוֵרַח ָחׁשּוב ְבּ

ֵקיין  נִיט  "וַואְרף  נּו?  ֵמִאָתּ ּדֹוְרִשים  ַמה  נָה?  ַהָשּ ְבּרֹאׁש  "ה  לְַהָקָבּ ֶשלָּנּו  ָפּנִים 

ְמרֹדּו". זְְרקּו ֲאָבנִים – ַאְך ַבּד' ַאל ִתּ ְשֵטיינֶער – ַאל ִתּ

ֶשֵהם  ֶשיֵּדְעּו  ֵמָהִאכִָּרים  דַָּרׁש  ַהכְָּפר  רֹאׁש  ֶבכִי:  ְבּ וְִהְסִבּיר  ְשגִּיַח  ַהַמּ הֹוִסיף 

"ֶמלְֶך"!  ִעם  ִקים  ְתַעְסּ ֶשִמּ לָדַַעת  הּוא  נָה  ַהָשּ רֹאׁש  ִעַקּר  "ֶמלְֶך"!  ִעם  ִקים  ִמְתַעְסּ

נָה  לְּלִים ְבּרֹאׁש ַהָשּ נֵי ָאדָם ִמְתַפּ לְֶך! ְבּ ה לְִפנֵי ַהֶמּ זְכֹּר ֶשַאָתּ לֵּל, ֲאָבל ִתּ ְתַפּ ַבֵקּׁש, ִתּ ְתּ

ִשים ַעל ַעְצָמם. ִפּלֹות יְִתַקְבּלּו. ְסָתם ֲאנִָשים, חֹוְשִבים ּוְמַבְקּ ּוְמַקוִּים ֶשַהְתּ

נִי. ַהגְּבֹוִהים יֹוֵתר, חֹוְשִבים ַעל כְּלַל  דְַרגָּה גְּבֹוָהה יֹוֵתר, חֹוְשִבים ַעל ַהֵשּ ֲאנִָשים ְבּ

יְִשָרֵאל. ֲאָבל ָמה ָהִעָקּר?

זְכֹּר וְִתְחיֶה ֶשַאָתּה לִפְנֵי  ָהִעָקּר הּוא לַָדַעת לִפְנֵי ִמי ַאָתּה ְמַדֵבּר! יֹוַמיִם ָרצּוף ִתּ

רשימות) (לקט  ֲאָבנִים!          לְֶך  ַהֶמּ ַעל  לִזְרֹק  וְלֹא  לְֶך  ַהֶמּ

נָה... ִהְתּבֹונְנּות ְבּרֹאׁש ַהָשּ

נָה  ַהָשּ רֹאׁש  ֶשל  נִי  ַהֵשּ ּיֹום  ַבּ ַפַּעם  כִּי  ִסֵפּר,  ַחיִּים'  'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  לְִמידֵי  ִמַתּ ֶאָחד 

ב ַעל ֶאֶבן גְּדֹולָה.  דֹות וְִהְתיֵַשּ ִהְרגִּיׁש ֶש'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' יָָצא ִמחּוץ לִָעיר ֵמֲאחֹוֵרי ַהָשּ

ָמָרן  ָהלְַך  ֲעֵשהּו,  ַמּ ַמה  וְלְִראֹות  ֵאלָיו  לְִהְתָקֵרב  נְַפׁשֹו  ְבּ עֹז  ִהְרִהיב  לְִמיד  כְֶּשַהַתּ

ין ַהּיֹום, וְֵאיפֹה ֵהן ִמּדֹות ָהַאֲהָבה  'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' לְִקָראתֹו וְָאַמר לֹו: ֲהלֹא יֹום ַהִדּ

ֵאּלּו,  לְַמֲעלֹות  לְַהגִּיַע  ֶאפְָשר  ִאי  ד'  ְבּגְַדלּות  ִהְתּבֹונְנּות  לִי  ְבּ ֶשלִּי?  וְַהיְִּרָאה 

זֶה.                               (תנועת המוסר ח"ד ע' 67) י לְִהְתּבֹונֵן ְקָצת ָבּ ָהלַכְִתּ

"ֶשיְִּרּבּו זְכֻּיֹוֵתינּו"
יִשיַבת ַראדִין ֶאת  נָה לְַבֵקּר ִבּ י גְַּבִריֵאל דְַּבְרְשִבילִי זַַצ"ל ִסֵפּר ֶשַפַּעם נַָסע לְִקַראת רֹאׁש ַהָשּ ַרִבּ

יו ֶשל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ֶאת ַהדְָּבִרים ַהלָּלּו: יְִּשיָבה וְזָכָה לְִשמַֹע ִמִפּ ָאִחיו ֶשלַָּמד ַבּ

ַמּדּוַע ֶשיֶּלֶד ַמגִּיַע לְִמְצוֹות אֹוְמִרים ֶשהּוא: "ַבּר ִמְצוָה" וְִאּלּו ַעל ִמי ֶשעֹוֶשה 

ֲעֵברֹות אֹוְמִרים ֶשהּוא "ַבַּעל ֲעֵבָרה"? ַהֶהְסֵבּר הּוא, "ַבַּעל" זֶה ִמלָּׁשֹון ַבַּעל 

לְִהְתגֵָּרׁש  יָכֹול  ֲעֵבָרה  ֶשעֹוֵבר  ָאָדם  גֵּט,  יְֵדי  ַעל  לְִהְתגֵָּרׁש  ֶשיְּכֹולִים  ה  לְִאָשּ

וְלִפְרֹׁש ֵמָהֲעֵבָרה לָכֵן קֹוְרִאים לֹו "ַבַּעל" ֲעֵבָרה. ֲאָבל "ַבּר ִמְצוָה" הּוא ֵבּן ֶשל 

ְצוָה, ּוֵבן לֹא יָכֹול לְִהְתגֵָּרׁש ֵמָאִביו לְעֹולָם. ַהִמּ

י גְַּבִריֵאל לְִסעֹד ַעל ֻשלְָחנֹו ֶשל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ  נָה ֻהזְַמן ַרִבּ ְסעּודַת לֵיל רֹאׁש ַהָשּ ִבּ

ֶשיְִּרּבּו  ָרצֹון  "יְִהי  ַחיִּים':  'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ָאַמר  ָהִרּמֹון  לֲַאכִילַת  כְֶּשִהגִּיעּו  ַחיִּים'. 

ָך  ֶשְבּ ֵריָקנִים  ֲאִפּלּו  אֹוְמִרים  ֲחזַ"ל  ֲהֵרי  ָשה,  ָקּ ַהַבּ ַמִהי  וְָשַאל  כִַּרּמֹון"  זְכֻּיֹוֵתינּו 

ְמלִֵאים ִמְצוֹות כִַּרּמֹון?

ֶאלָּא, זְכֻּיֹות ֵהם ִענְיָן לְַעְצמֹו ּוִמְצוֹות ֵהם ִענְיָן לְַעְצמֹו. יֹוֵשב יְהּוִדי ְבִּשעּור ַדּף ַהּיֹוִמי 

ֵבּר לָׁשֹון ָהַרע, הּוא ִקיֵּם ַהְרֵבּה ִמְצוֹות ֶשל ְמנִיַעת ִדּּבּוִרים ָהֲאסּוִרים. ֲאָבל זְכֻּיֹות  וְלֹא ִדּ

ִשים: "ֶשיְִּרּבּו זְכֻּיֹוֵתינּו כִַּרּמֹון".      (מאיר עיני ישראל) זֶה ִענְיָן ַאֵחר וֲַעלֵיֶהם ֲאנְַחנּו ְמַבְקּ

נְָאה לְָשֵרׁש ֶאת ַהִשּ
נָה: ֶעֶרב רֹאׁש ַהָשּ ִמיד ְבּ ָאַמר ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ָתּ י יֲַעקֹב נַיְַמן זַַצ"ל ָאַמר: כְּדַאי לְַהזְכִּיר ַמה ֶשּ ַהגָּאֹון ַרִבּ

זְַמן כָּזֶה, ֲאָבל לְכָל ַהָפּחֹות  ית ָקֶשה ְמאֹד ִבּ לֵב ָשלֵם ּולְַהגִּיַע לְִתׁשּוָבה ֲאִמִתּ לָׁשּוב ְבּ

יֵּס ִעם ֲחֵברֹו  יִָּמים ַהּנֹוָרִאים לֲַעבֹר ַעל ִמּדֹוָתיו ּולְִהְתַפּ ֵדּל כָּל ֶאָחד וְֶאָחד ַבּ יְִשַתּ

ַעל  יֲַעבֹר  "ה  ָבּ ַהָקּ גַּם  זֶה  ּוִבזְכּות  ֲחֵברֹו,  ַעל  לְָאָדם  ֶשיֵּׁש  נְָאה  ַהִשּ ֶאת  ּולְָשֵרׁש 

פְָּשֵעינּו.                                                              (דרכי מוסר ע' שס"ב)

נָה ֵתנּו ְבּרֹאׁש ַהָשּ ְמִחָצּ לְּלּו ִבּ ֶשיְִּתַפּ

ַראדִין  יִשיַבת  ִבּ לִלְמֹד  ַבּחּוִרים  ְשנֵי  ָבּאּו  ַפַּעם  זַַצ"ל:  ֶצ'ִצ'יק  זְֵאב  י  ַרִבּ הגה"צ  ִסֵפּר 

ָרכָה  ְבּ לְַקֵבּל  נִכְנְסּו  ַהַבּחּוִרים  לָם.  לְַקְבּ ַהַהנְָהלָה  ֵסְרָבה  וְֶאְפָשרּות  ָמקֹום  ּוֵמחֶֹסר 

י לֵוִי יְִצָחק  ָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים'. ּתֹוְך כְּדֵי ִשיָחה נֹודַע לֹו ֶשֵהם נֶכְדֵי ַהַצּדִיק ַרִבּ ִמָמּ

כָל  ְרדִיְטׁשֹוב זצוק"ל. ָקָרא 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' לְַהנְָהלַת ַהיְִשיָבה ּוִבֵקּׁש לְַאְפֵשר ְבּ ִמֶבּ

יְִשיָבה. לְִמידִים לְִהְתַקֵבּל ַבּ זֹאת לַַתּ

'ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ֵהִשיב  ֶהְרגֵּלֹו,  כְּ ֶשלֹּא  ֲעבּוָרם  דֵּל  ִמְשַתּ ְך  כָּ כָּל  הּוא  ַמּדּוַע  כְֶּשנְִּשַאל 

יְִשָרֵאל  ֶשל  ַסנֵּגֹוָרן  ֶשל  ֶשנְּכָדָיו  ַעז  ְרצֹונֹו  ַהדִּין  יְֵמי  ְתָקְרִבים  ֶשִמּ יוָן  כֵּ ַחיִּים': 

זצ"ל) שולזינגר  מהגרמ"מ  (שמענו  ַהיְִשיָבה.       נֵי  ְבּ כָּל  ִעם  יַַחד  ְמִחָצּתֹו  ִבּ יְִתַפּלְלּו 

 

יֵׁש ְשֵרָפה וְהֹולְכִים לִישֹן?!

לְִמיד יְִשיַבת ַראדִין ֶשָהיָה  ינְְסִקי ַתּ י ֵמָהַרב ָאֵשר ַרִבּ י ָשלֹום ְשַבדְרֹון זַַצ"ל: ָשַמְעִתּ ּכֹוֵתב ַהגה"צ ַרִבּ

ָמּה ַבּחּוִרים וְָאַמר לֶָהם ָמָרן: ֳהַריִם ֵאֶצל ָמָרן 'ֶהָחֵפץ ַחיִּים' ִעם עֹוד כַּ נָה ַאַחר ַהָצּ ַפַּעם ְבּרֹאׁש ַהָשּ

ַמזָּלֹו.  יֵָשן  נָה  ַהָשּ ְבּרֹאׁש  ֶשיֵָּשן  י  ֶשִמּ 'ַהיְרּוַשלְִמי'  ְבֵּשם  ֵמִביא  ְבּרּוָרה'  ְשנָה  'ַהִמּ

ֵביתֹו, ּוְבעֹוד כֻּלָּם צֹוֲעִקים  יִת ֶשָפְּרָצה ְשֵרָפה ְבּ ַטַעם ַהדָָּבר, ֶשזֶּה ּדֹוֶמה לְַבַעל ַהַבּ

ִמָטּתֹו וְיֵָשן ֵשנָה ְמתּוָקה... ַמיִם! ַמיִם! הּוא ׁשֹוכֵב לֹו ְבּ

ְבִהילּות נֵּגֹוִרים ָרִצים ִבּ ַמיִם ָדּנִים ֶאת ָהָאָדם, ַהַסּ ָשּ ַבּ

לְָהִביא עֹוד זְכֻּיֹות כְֵּדי לְַהכְִריַע ֶאת ַהכַּף, וְִאּלּו

ין ַעְצמֹו, ָהָאָדם – הֹולְֵך לִישֹן...  ַהַבַּעל ִדּ

                                 (קול דודי דופק ע' רס"ב)
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ˆטרפימˆטרפים
ללימו„

ם ˆטמˆטרפ
'‰„ף ‰יומי

ב‰לכ‰'
ומ ומ‰„ף ‰ ‰„ף ‰

ַהלִּּמּוד ַהּיֹוִמי
ֲהלָכָה' 'ַדּף ַהּיֹוִמי ַבּ
ְשנָה ְבּרּוָרה ִמּ ַבּ

'ַדּף ַהּיֹוִמי ַבֲּהלָכָה' ִסיָמן שכב: ְמִצית כְּלָלֵי ַהֲהלָכֹות ֶשנִּלְְמדּו ְבָּשבּוַע זֶה ַבּ ַתּ

ָמה ָמהַהְקָדּ ַהְקָדּ
ִהלְכֹות ַשָבּת ַהנְִּקָרִאים ְבֵּשם 'נֹולָד': ָמּה ִאּסּוִרים ְבּ ִהלְכֹות ַשָבּת ַהנְִּקָרִאים ְבֵּשם 'נֹולָד':יְֶשנָם כַּ ָמּה ִאּסּוִרים ְבּ יְֶשנָם כַּ

ה, וֲַאָסרּוהּו  ַשָבּת ֶשלֹּא ָהיָה ָבּעֹולָם ַעד ַעָתּ ַהיָּדּוַע יֹוֵתר הּוא, דָָּבר ַהּנֹולָד וְנֹוָצר ְבּ

יוָן ֶשלֹּא ָהיָה מּוכָן לְִשּמּוׁש לְִפנֵי ַשָבּת, וְכָל דָָּבר ֶשלֹּא  ֲחכִָמים ִמּׁשּום 'ֻמְקֶצה', כֵּ

ָבּת,  ָמׁשֹות, ֲהֵרי הּוא ֻמְקֶצה לְכָל ַהַשּ ין ַהְשּ ֶעֶרב ַשָבּת ֵבּ ֵמּׁש ּבֹו ְבּ דְַעּתֹו לְִהְשַתּ ָהיָה ְבּ

ַשָבּת  ְבּ זְגָּן  ִמַמּ ַהּנֹוְטִפים  ַמיִם  ַשָבּת.  ְבּ ַהּיֹוֵרד  ֶשלֶג  ַשָבּת.  ְבּ ֶשגָּדְלּו  ֵפּרֹות  ּוכְגֹון: 

ת, וְֵהם ֻמְקֶצה. ַשָבּ ָבִרים ֶשּנֹוְצרּו ְבּ ל ֵאּלּו ֵהם דְּ ת, וְֵהם ֻמְקֶצה. ֶשכָּ ַשָבּ ָבִרים ֶשּנֹוְצרּו ְבּ ל ֵאּלּו ֵהם דְּ וכדו', ֶשכָּ

ִריְך לְָהכִין ֶאת ְסֻעּדֹות  יוָן ֶשָצּ נֹולָד נֹוָסף הּוא, ַשיְָּך לְִהלְכֹות ֲהכָנָה ֵמחֹל לְַשָבּת, ֶשכֵּ

י וְֵהכִינּו ֵאת ֲאֶשר יִָביאּו", א"כ יֵֵצא ִמְקֶרה  ִשּ ּיֹום ַהִשּ ָבּת ֵמחֹל כַּכָּתּוב "וְָהיָה ַבּ ַהַשּ

ָפנֶיָה, וְִאם ָהיָה יו"ט לְִפנֵי  ּיֹום ֶשלְּ ַשָבּת, ֶשֲהכָנָָתּה ּוגְִמיָרָתּה ָהיּו ַבּ יָצה ְבּ ּבֹו נֹולְדָה ֵבּ

יו"ט, וְיֹוֵצא ֶשיו"ט ֵהכִין לְַשָבּת, וְזֶה ָאסּור. וְזֶה דִּין וְזֶה דִּין  יָצה ָהיְָתה ְבּ ָבּת, גְִּמיַרת ַהֵבּ ַהַשּ

ָפנֵינּו. ְסִעיִפים ֵאּלּו ֶשלְּ ְתָבֵּאר ִבּ ָפנֵינּו.'נֹולָד' ַהִמּ ְסִעיִפים ֵאּלּו ֶשלְּ ְתָבֵּאר ִבּ 'נֹולָד' ַהִמּ

יֹום טֹוב ַאף ִאם לֹא ָחל ַשָבּת לְָפנָיו. יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ י, וְכֵן ָאְסרּו כָּל ֵבּ ִשִשּ

יֹום ִראׁשֹון ֶשהּוא חֹל,  יָצה נֹולְדָה ְבּ ֵבּיָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּיֹום ִראׁשֹון - ָאְמנָם ִאם ֵבּ
ֻעדַּת יֹום חֹל ֵאינָּה ֲחׁשּוָבה,  ַשָבּת, ִמּׁשּום ֶשְסּ יָצה נִגְְמָרה ְבּ ֵאינָּה ֲאסּוָרה, ַאף ֶשַהֵבּ
לֹא  וְלָכֵן  טֹוב,  וְיֹום  ַשָבּת  ְסֻעדַּת  כִּ ָפנֶיָה  ֶשלְּ ִמּיֹום  ֲהכָנָה  ִריכָה  ֶשְצּ ָמָצאנּו  וְלֹא 

ָבּת ֵהכִינָה לְיֹום חֹל. אֹוְמִרים ֶשַשּ

ַשָבּת ּוְביֹום  יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ ַשָבּת - ּוִמּׁשּום ֶשכָּל ֵבּ ֵביָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּ ִאּסּור ִטלְטּול ְבּ
ַאף  ֲאסּוָרה  ִהיא  נָן,  ַרָבּ ִמדְּ אֹו  ֵמַהּתֹוָרה  אֹו  יֹום  ְבּאֹותֹו  ֲאכִילָה  ַבּ ֲאסּוָרה  טֹוב 

ַשָבּת הּוא ֻמְקֶצה וְָאסּור לְַטלְְטלֹו. ִטלְטּול, ֶשֲהֵרי כָּל דָָּבר ֶשלֹּא עֹוֵמד לְִשּמּוׁש ְבּ ְבּ

ינָּה? רֹות, ַמה ִדּ ֵביִצים ֻמָתּ ַשָבּת ֶשנְִּתָעְרָבה ְבּ ֵבּיָצה ֲאסּוָרה ֶשּנֹולְָדה ְבּ

ֵטל  ָבּ ֶשהּוא  ַהדִּין  ֲאכִילָה,  ַבּ ר  ָתּ ַהֻמּ ְבּדָָבר  ֶשִהְתָעֵרב  ֲאכִילָה,  ַבּ ָאסּור  ֶשהּוא  דָָּבר 
ֶשִהְתָעֵרב  ָהָאסּור  ַהדָָּבר  וְגַם  ֲערֶֹבת,  ַתּ ַבּ ִרים  ָתּ ַהֻמּ דְָּבִרים  ֶשל  רֹב  יֵׁש  ִאם  ְבּרֹב, 
יִצים  ַהֵבּ כָּל  כֵָּשר,  ֵמעֹוף  ֵביִצים  ְבּ ֶשנְִּתָעְרָבה  ְטֵרָפה  עֹוף  ֶשל  יָצה  ֵבּ ּוכְגֹון  ר,  ֻמָתּ

יִצים כְֵּשרֹות. יָצה ָהֲאסּוָרה נְִתָעְרָבה ְבּרֹב ֵבּ רֹות, כִּי ַהֵבּ ֻמָתּ

לֹו  ֶשיֵּׁש  'דָָּבר  הּוא  ר,  ָתּ ַהֻמּ דָָּבר  ַבּ ֶשִהְתָעֵרב  ָהָאסּור  וְַהדָָּבר  ִמְקֶרה  ְבּ ָאְמנָם 
רּו אֹוָתם ֶשנְִּתָעְרבּו  ר לְַאַחר זְַמן [ּוכְגֹון ֵפּרֹות ֶטֶבל ֶשלֹּא ִעְשּ יִרים', ַהיְנּו ֶשיְִּהיֶה לֹו ֶהֵתּ ַמִתּ
ר אֹוָתם וְיְִהיּו  יִרין' ֶשֲהֵרי ֶאְפָשר לְַעֵשּ ֶבל נְֶחָשִבים 'דָָּבר ֶשיֵּׁש לֹו ַמִתּ ִרים, ֶשֵפּרֹות ַהֶטּ ָתּ ִרים ֶשֻמּ ֵפרֹות ְמֻעָשּ ְבּ

לִי ׁשּום ֲחַשׁש ִאּסּור, לָכֵן כֵָּעת  ֶרת ֵמִעַקּר ַהדִּין ְבּ ְהיֶה ֻמֶתּ ֲערֶֹבת ִתּ ִרים], וְָאז כָּל ַהַתּ ֻמָתּ
ֶשֲאסּוָרה  ַשָבּת  ְבּ ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ וְלָכֵן  ֲאסּוָרה.  ֲערֶֹבת  ַהַתּ וְכָל  ֵטל  ָבּ ֵאינֹו  הּוא 
ֶרת, נְִמָצא ֶשִהיא 'דָָּבר  יָצה ֻמֶתּ ְהיֶה ַהֵבּ יוָן ֶשלְָּמָחר ִתּ ַשָבּת, כֵּ ֲאכִילָה ּוְבִטלְטּול ְבּ ַבּ
לֹא  רֹות,  ֻמָתּ יִצים  ֵבּ ֶאלֶף  ְבּ ֲאִפּלּו  ַשָבּת  ְבּ נְִתָעְרָבה  ִהיא  וְִאם  יִרים',  ַמִתּ לֹו  ֶשיֵּׁש 
ַשָבּת  יִצים ֲאסּורֹות ְבּ רֹות, וְלָכֵן כָּל ַהֵבּ ָתּ יִצים ַהֻמּ יָצה ָהֲאסּוָרה ְבּרֹב ַהֵבּ ֵטלָה ַהֵבּ ְבּ

ַשָבּת. ֲאכִילָה ּוְבִטלְטּול ְבּ ַבּ

ָסִעיף א' – ב'

ָבּת לְיֹום טֹוב ּוִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת - כָּתּוב ַבּּתֹוָרה (פרשת  ִאּסּור ֲהכָנַת ְסֻעָדּה ִמַשּ
ִמכָּאן  לַָמדְנּו  ֵהִביאּו",  ֲאֶשר  ֵאת  וְֵהכִינּו  י  ִשּ ַהִשּ ּיֹום  ַבּ ה) "וְָהיָה  פסוק  טז  פרק  בשלח 

י' הּוא יֹום חֹל,  ָתם 'יֹום ִשִשּ יוָן ֶשְסּ ָבּת, ּוִמכֵּ דֶם ַהַשּ ֻעדַּת ַשָבּת ְצִריכָה ֲהכָנָה ִמקֹּ ֶשְסּ
יוָן ֶשּיֹום טֹוב גַּם נְִקָרא  יֹום חֹל,. ּוִמכֵּ ֲהֵרי ֶשַהֲהכָנָה לְַשָבּת ְצִריכָה לְִהיֹות דַּוְָקא ְבּ
י ְסֻעדַּת יֹום טֹוב נֶֶאְמָרה ֲהלָכָה זֹו, ֶשִהיא ְצִריכָה ֲהכָנָה דַּוְָקא  'ַשָבּת', ִאם כֵּן גַּם לְגֵַבּ
ְך גַּם ָאסּור לְָהכִין ִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת, כִּי ַשָבּת  ָפנֶיָה. ּוִמֶשכָּ ָבּת ֶשלְּ ִמּיֹום חֹל וְלֹא ִמַשּ
ְצִריכָה ֲהכָנָה דַּוְָקא ֵמחֹל, וְיֹום טֹוב נְֶחָשב 'ַשָבּת',  וְִאּסּור זֶה ִהּנֹו ִאּסּור ֵמַהּתֹוָרה.

יָצה ֶשּנֹולְדָה  ַשָבּת אֹו ְבּיֹום טֹוב - ֲחכֵָמינּו זַ"ל גִּּלּו לָנּו כִּי כָּל ֵבּ ֵבּיָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּ
מּוְך  ְך יֹוֵצא ֶשּיֹום טֹוב ַהָסּ ְרנְגֹלֶת נִגְְמָרה כְָּבר ֶאְתמֹול, ִאם כָּ ְמֵעי ַהַתּ ַהּיֹום, ֲהכָנָָתּה ִבּ
ֵמַהּתֹוָרה  ֲאסּוָרה  ַשָבּת,  ְבּ לְָמֳחָרת  ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ י,  ִשִשּ יֹום  ְבּ ֶשָחל  כְּגֹון  לְַשָבּת 
יֹום טֹוב, וְנְִמָצא ֶשּיֹום  ָפנָיו, ַהיְנּו ְבּ ּיֹום ֶשלְּ יוָן ֶשכְָּבר נִגְְמָרה ַבּ ַשָבּת, כֵּ ֲאכִילָה ְבּ ַבּ
יָצה לְַשָבּת, וְיֵׁש כָּאן ִאּסּור ֲהכָנָה ִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת. וְכֵן לְֵהֶפְך יֹום  טֹוב ֵהכִין ֶאת ַהֵבּ
יוָן  יֹום טֹוב, ִמכֵּ ֲאכִילָה ְבּ ְהיֶה ֲאסּוָרה ַבּ יָצה ֶשּנֹולְדָה ּבֹו ִתּ יֹום ִראׁשֹון, ֵבּ טֹוב ֶשָחל ְבּ
ָבּת ֵהכִינָה לְיֹום  ַשָבּת, וְנְִמָצא ֶשַשּ יָצה כְָּבר נִגְְמָרה יֹום לְִפנֵי ֶשּנֹולְדָה דְַּהיְנּו ְבּ ֶשַהֵבּ

ַטע ַהּקֹודֵם. ֶקּ ַאְרנּו ַבּ ִפי ֶשֵבּ ָבּת לְיֹום טֹוב כְּ טֹוב, וְגַם זֶה ָאסּור ִמדִּין ֲהכָנָה ִמַשּ

יָצה ֶשּנֹולְָדה ָבֶּהם  ין ּתֹוָרה, כָּל ַשָבּת וְיֹום טֹוב ֶשיֵּׁש לִפְנֵיֶהם יֹום חֹל, ֵבּ ִמִדּ
יְִטעּו  ֶשָמּא  זַ"ל  ֲחכֵָמינּו  ָחְשׁשּו  ָאְמנָם  לְַשָבּת,  ֵהכִין  חֹל  יֹום  ֶשֲהֵרי  ֶרת  ֻמֶתּ
ָפנָיו יֹום טֹוב  ַשָבּת ֶשלְּ יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ ְך גַם ֵבּ ֶרת כָּ יָצה זֹו ֻמֶתּ וְיֹאְמרּו ֶשכְּמֹו ֶשֵבּ
יֹום  ְבּ טֹוב  יֹום  ָחל  לֹא  ִאם  ַאף  ַשָבּת  ְבּ ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ כָּל  ָאְסרּו  וְלָכֵן  ֶרת,  ֻמֶתּ
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ˆטרפימˆטרפים
ללימו„

ם ˆטמˆטרפ
'‰„ף ‰יומי

ב‰לכ‰'
ומ ומ‰„ף ‰ ‰„ף ‰

ַהלִּּמּוד ַהּיֹוִמי
ֲהלָכָה' 'ַדּף ַהּיֹוִמי ַבּ
ְשנָה ְבּרּוָרה ִמּ ַבּ

'ַדּף ַהּיֹוִמי ַבֲּהלָכָה' ִסיָמן שכב: ְמִצית כְּלָלֵי ַהֲהלָכֹות ֶשנִּלְְמדּו ְבָּשבּוַע זֶה ַבּ ַתּ

ָמה ָמהַהְקָדּ ַהְקָדּ
ִהלְכֹות ַשָבּת ַהנְִּקָרִאים ְבֵּשם 'נֹולָד': ָמּה ִאּסּוִרים ְבּ ִהלְכֹות ַשָבּת ַהנְִּקָרִאים ְבֵּשם 'נֹולָד':יְֶשנָם כַּ ָמּה ִאּסּוִרים ְבּ יְֶשנָם כַּ

ה, וֲַאָסרּוהּו  ַשָבּת ֶשלֹּא ָהיָה ָבּעֹולָם ַעד ַעָתּ ַהיָּדּוַע יֹוֵתר הּוא, דָָּבר ַהּנֹולָד וְנֹוָצר ְבּ

יוָן ֶשלֹּא ָהיָה מּוכָן לְִשּמּוׁש לְִפנֵי ַשָבּת, וְכָל דָָּבר ֶשלֹּא  ֲחכִָמים ִמּׁשּום 'ֻמְקֶצה', כֵּ

ָבּת,  ָמׁשֹות, ֲהֵרי הּוא ֻמְקֶצה לְכָל ַהַשּ ין ַהְשּ ֶעֶרב ַשָבּת ֵבּ ֵמּׁש ּבֹו ְבּ דְַעּתֹו לְִהְשַתּ ָהיָה ְבּ

ַשָבּת  ְבּ זְגָּן  ִמַמּ ַהּנֹוְטִפים  ַמיִם  ַשָבּת.  ְבּ ַהּיֹוֵרד  ֶשלֶג  ַשָבּת.  ְבּ ֶשגָּדְלּו  ֵפּרֹות  ּוכְגֹון: 

ת, וְֵהם ֻמְקֶצה. ַשָבּ ָבִרים ֶשּנֹוְצרּו ְבּ ל ֵאּלּו ֵהם דְּ ת, וְֵהם ֻמְקֶצה. ֶשכָּ ַשָבּ ָבִרים ֶשּנֹוְצרּו ְבּ ל ֵאּלּו ֵהם דְּ וכדו', ֶשכָּ

ִריְך לְָהכִין ֶאת ְסֻעּדֹות  יוָן ֶשָצּ נֹולָד נֹוָסף הּוא, ַשיְָּך לְִהלְכֹות ֲהכָנָה ֵמחֹל לְַשָבּת, ֶשכֵּ

י וְֵהכִינּו ֵאת ֲאֶשר יִָביאּו", א"כ יֵֵצא ִמְקֶרה  ִשּ ּיֹום ַהִשּ ָבּת ֵמחֹל כַּכָּתּוב "וְָהיָה ַבּ ַהַשּ

ָפנֶיָה, וְִאם ָהיָה יו"ט לְִפנֵי  ּיֹום ֶשלְּ ַשָבּת, ֶשֲהכָנָָתּה ּוגְִמיָרָתּה ָהיּו ַבּ יָצה ְבּ ּבֹו נֹולְדָה ֵבּ

יו"ט, וְיֹוֵצא ֶשיו"ט ֵהכִין לְַשָבּת, וְזֶה ָאסּור. וְזֶה דִּין וְזֶה דִּין  יָצה ָהיְָתה ְבּ ָבּת, גְִּמיַרת ַהֵבּ ַהַשּ

ָפנֵינּו. ְסִעיִפים ֵאּלּו ֶשלְּ ְתָבֵּאר ִבּ ָפנֵינּו.'נֹולָד' ַהִמּ ְסִעיִפים ֵאּלּו ֶשלְּ ְתָבֵּאר ִבּ 'נֹולָד' ַהִמּ

יֹום טֹוב ַאף ִאם לֹא ָחל ַשָבּת לְָפנָיו. יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ י, וְכֵן ָאְסרּו כָּל ֵבּ ִשִשּ

יֹום ִראׁשֹון ֶשהּוא חֹל,  יָצה נֹולְדָה ְבּ ֵבּיָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּיֹום ִראׁשֹון - ָאְמנָם ִאם ֵבּ
ֻעדַּת יֹום חֹל ֵאינָּה ֲחׁשּוָבה,  ַשָבּת, ִמּׁשּום ֶשְסּ יָצה נִגְְמָרה ְבּ ֵאינָּה ֲאסּוָרה, ַאף ֶשַהֵבּ
לֹא  וְלָכֵן  טֹוב,  וְיֹום  ַשָבּת  ְסֻעדַּת  כִּ ָפנֶיָה  ֶשלְּ ִמּיֹום  ֲהכָנָה  ִריכָה  ֶשְצּ ָמָצאנּו  וְלֹא 

ָבּת ֵהכִינָה לְיֹום חֹל. אֹוְמִרים ֶשַשּ

ַשָבּת ּוְביֹום  יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ ַשָבּת - ּוִמּׁשּום ֶשכָּל ֵבּ ֵביָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּ ִאּסּור ִטלְטּול ְבּ
ַאף  ֲאסּוָרה  ִהיא  נָן,  ַרָבּ ִמדְּ אֹו  ֵמַהּתֹוָרה  אֹו  יֹום  ְבּאֹותֹו  ֲאכִילָה  ַבּ ֲאסּוָרה  טֹוב 

ַשָבּת הּוא ֻמְקֶצה וְָאסּור לְַטלְְטלֹו. ִטלְטּול, ֶשֲהֵרי כָּל דָָּבר ֶשלֹּא עֹוֵמד לְִשּמּוׁש ְבּ ְבּ

ינָּה? רֹות, ַמה ִדּ ֵביִצים ֻמָתּ ַשָבּת ֶשנְִּתָעְרָבה ְבּ ֵבּיָצה ֲאסּוָרה ֶשּנֹולְָדה ְבּ

ֵטל  ָבּ ֶשהּוא  ַהדִּין  ֲאכִילָה,  ַבּ ר  ָתּ ַהֻמּ ְבּדָָבר  ֶשִהְתָעֵרב  ֲאכִילָה,  ַבּ ָאסּור  ֶשהּוא  דָָּבר 
ֶשִהְתָעֵרב  ָהָאסּור  ַהדָָּבר  וְגַם  ֲערֶֹבת,  ַתּ ַבּ ִרים  ָתּ ַהֻמּ דְָּבִרים  ֶשל  רֹב  יֵׁש  ִאם  ְבּרֹב, 
יִצים  ַהֵבּ כָּל  כֵָּשר,  ֵמעֹוף  ֵביִצים  ְבּ ֶשנְִּתָעְרָבה  ְטֵרָפה  עֹוף  ֶשל  יָצה  ֵבּ ּוכְגֹון  ר,  ֻמָתּ

יִצים כְֵּשרֹות. יָצה ָהֲאסּוָרה נְִתָעְרָבה ְבּרֹב ֵבּ רֹות, כִּי ַהֵבּ ֻמָתּ

לֹו  ֶשיֵּׁש  'דָָּבר  הּוא  ר,  ָתּ ַהֻמּ דָָּבר  ַבּ ֶשִהְתָעֵרב  ָהָאסּור  וְַהדָָּבר  ִמְקֶרה  ְבּ ָאְמנָם 
רּו אֹוָתם ֶשנְִּתָעְרבּו  ר לְַאַחר זְַמן [ּוכְגֹון ֵפּרֹות ֶטֶבל ֶשלֹּא ִעְשּ יִרים', ַהיְנּו ֶשיְִּהיֶה לֹו ֶהֵתּ ַמִתּ
ר אֹוָתם וְיְִהיּו  יִרין' ֶשֲהֵרי ֶאְפָשר לְַעֵשּ ֶבל נְֶחָשִבים 'דָָּבר ֶשיֵּׁש לֹו ַמִתּ ִרים, ֶשֵפּרֹות ַהֶטּ ָתּ ִרים ֶשֻמּ ֵפרֹות ְמֻעָשּ ְבּ

לִי ׁשּום ֲחַשׁש ִאּסּור, לָכֵן כֵָּעת  ֶרת ֵמִעַקּר ַהדִּין ְבּ ְהיֶה ֻמֶתּ ֲערֶֹבת ִתּ ִרים], וְָאז כָּל ַהַתּ ֻמָתּ
ֶשֲאסּוָרה  ַשָבּת  ְבּ ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ וְלָכֵן  ֲאסּוָרה.  ֲערֶֹבת  ַהַתּ וְכָל  ֵטל  ָבּ ֵאינֹו  הּוא 
ֶרת, נְִמָצא ֶשִהיא 'דָָּבר  יָצה ֻמֶתּ ְהיֶה ַהֵבּ יוָן ֶשלְָּמָחר ִתּ ַשָבּת, כֵּ ֲאכִילָה ּוְבִטלְטּול ְבּ ַבּ
לֹא  רֹות,  ֻמָתּ יִצים  ֵבּ ֶאלֶף  ְבּ ֲאִפּלּו  ַשָבּת  ְבּ נְִתָעְרָבה  ִהיא  וְִאם  יִרים',  ַמִתּ לֹו  ֶשיֵּׁש 
ַשָבּת  יִצים ֲאסּורֹות ְבּ רֹות, וְלָכֵן כָּל ַהֵבּ ָתּ יִצים ַהֻמּ יָצה ָהֲאסּוָרה ְבּרֹב ַהֵבּ ֵטלָה ַהֵבּ ְבּ

ַשָבּת. ֲאכִילָה ּוְבִטלְטּול ְבּ ַבּ

ָסִעיף א' – ב'

ָבּת לְיֹום טֹוב ּוִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת - כָּתּוב ַבּּתֹוָרה (פרשת  ִאּסּור ֲהכָנַת ְסֻעָדּה ִמַשּ
ִמכָּאן  לַָמדְנּו  ֵהִביאּו",  ֲאֶשר  ֵאת  וְֵהכִינּו  י  ִשּ ַהִשּ ּיֹום  ַבּ ה) "וְָהיָה  פסוק  טז  פרק  בשלח 

י' הּוא יֹום חֹל,  ָתם 'יֹום ִשִשּ יוָן ֶשְסּ ָבּת, ּוִמכֵּ דֶם ַהַשּ ֻעדַּת ַשָבּת ְצִריכָה ֲהכָנָה ִמקֹּ ֶשְסּ
יוָן ֶשּיֹום טֹוב גַּם נְִקָרא  יֹום חֹל,. ּוִמכֵּ ֲהֵרי ֶשַהֲהכָנָה לְַשָבּת ְצִריכָה לְִהיֹות דַּוְָקא ְבּ
י ְסֻעדַּת יֹום טֹוב נֶֶאְמָרה ֲהלָכָה זֹו, ֶשִהיא ְצִריכָה ֲהכָנָה דַּוְָקא  'ַשָבּת', ִאם כֵּן גַּם לְגֵַבּ
ְך גַּם ָאסּור לְָהכִין ִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת, כִּי ַשָבּת  ָפנֶיָה. ּוִמֶשכָּ ָבּת ֶשלְּ ִמּיֹום חֹל וְלֹא ִמַשּ
ְצִריכָה ֲהכָנָה דַּוְָקא ֵמחֹל, וְיֹום טֹוב נְֶחָשב 'ַשָבּת',  וְִאּסּור זֶה ִהּנֹו ִאּסּור ֵמַהּתֹוָרה.

יָצה ֶשּנֹולְדָה  ַשָבּת אֹו ְבּיֹום טֹוב - ֲחכֵָמינּו זַ"ל גִּּלּו לָנּו כִּי כָּל ֵבּ ֵבּיָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּ
מּוְך  ְך יֹוֵצא ֶשּיֹום טֹוב ַהָסּ ְרנְגֹלֶת נִגְְמָרה כְָּבר ֶאְתמֹול, ִאם כָּ ְמֵעי ַהַתּ ַהּיֹום, ֲהכָנָָתּה ִבּ
ֵמַהּתֹוָרה  ֲאסּוָרה  ַשָבּת,  ְבּ לְָמֳחָרת  ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ י,  ִשִשּ יֹום  ְבּ ֶשָחל  כְּגֹון  לְַשָבּת 
יֹום טֹוב, וְנְִמָצא ֶשּיֹום  ָפנָיו, ַהיְנּו ְבּ ּיֹום ֶשלְּ יוָן ֶשכְָּבר נִגְְמָרה ַבּ ַשָבּת, כֵּ ֲאכִילָה ְבּ ַבּ
יָצה לְַשָבּת, וְיֵׁש כָּאן ִאּסּור ֲהכָנָה ִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת. וְכֵן לְֵהֶפְך יֹום  טֹוב ֵהכִין ֶאת ַהֵבּ
יוָן  יֹום טֹוב, ִמכֵּ ֲאכִילָה ְבּ ְהיֶה ֲאסּוָרה ַבּ יָצה ֶשּנֹולְדָה ּבֹו ִתּ יֹום ִראׁשֹון, ֵבּ טֹוב ֶשָחל ְבּ
ָבּת ֵהכִינָה לְיֹום  ַשָבּת, וְנְִמָצא ֶשַשּ יָצה כְָּבר נִגְְמָרה יֹום לְִפנֵי ֶשּנֹולְדָה דְַּהיְנּו ְבּ ֶשַהֵבּ

ַטע ַהּקֹודֵם. ֶקּ ַאְרנּו ַבּ ִפי ֶשֵבּ ָבּת לְיֹום טֹוב כְּ טֹוב, וְגַם זֶה ָאסּור ִמדִּין ֲהכָנָה ִמַשּ

יָצה ֶשּנֹולְָדה ָבֶּהם  ין ּתֹוָרה, כָּל ַשָבּת וְיֹום טֹוב ֶשיֵּׁש לִפְנֵיֶהם יֹום חֹל, ֵבּ ִמִדּ
יְִטעּו  ֶשָמּא  זַ"ל  ֲחכֵָמינּו  ָחְשׁשּו  ָאְמנָם  לְַשָבּת,  ֵהכִין  חֹל  יֹום  ֶשֲהֵרי  ֶרת  ֻמֶתּ
ָפנָיו יֹום טֹוב  ַשָבּת ֶשלְּ יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ ְך גַם ֵבּ ֶרת כָּ יָצה זֹו ֻמֶתּ וְיֹאְמרּו ֶשכְּמֹו ֶשֵבּ
יֹום  ְבּ טֹוב  יֹום  ָחל  לֹא  ִאם  ַאף  ַשָבּת  ְבּ ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ כָּל  ָאְסרּו  וְלָכֵן  ֶרת,  ֻמֶתּ
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ˆטרפימˆטרפים
ללימו„

ם ˆטמˆטרפ
'‰„ף ‰יומי

ב‰לכ‰'
ומ ומ‰„ף ‰ ‰„ף ‰

ַהלִּּמּוד ַהּיֹוִמי
ֲהלָכָה' 'ַדּף ַהּיֹוִמי ַבּ
ְשנָה ְבּרּוָרה ִמּ ַבּ

'ַדּף ַהּיֹוִמי ַבֲּהלָכָה' ִסיָמן שכב: ְמִצית כְּלָלֵי ַהֲהלָכֹות ֶשנִּלְְמדּו ְבָּשבּוַע זֶה ַבּ ַתּ

ָמה ָמהַהְקָדּ ַהְקָדּ
ִהלְכֹות ַשָבּת ַהנְִּקָרִאים ְבֵּשם 'נֹולָד': ָמּה ִאּסּוִרים ְבּ ִהלְכֹות ַשָבּת ַהנְִּקָרִאים ְבֵּשם 'נֹולָד':יְֶשנָם כַּ ָמּה ִאּסּוִרים ְבּ יְֶשנָם כַּ

ה, וֲַאָסרּוהּו  ַשָבּת ֶשלֹּא ָהיָה ָבּעֹולָם ַעד ַעָתּ ַהיָּדּוַע יֹוֵתר הּוא, דָָּבר ַהּנֹולָד וְנֹוָצר ְבּ

יוָן ֶשלֹּא ָהיָה מּוכָן לְִשּמּוׁש לְִפנֵי ַשָבּת, וְכָל דָָּבר ֶשלֹּא  ֲחכִָמים ִמּׁשּום 'ֻמְקֶצה', כֵּ

ָבּת,  ָמׁשֹות, ֲהֵרי הּוא ֻמְקֶצה לְכָל ַהַשּ ין ַהְשּ ֶעֶרב ַשָבּת ֵבּ ֵמּׁש ּבֹו ְבּ דְַעּתֹו לְִהְשַתּ ָהיָה ְבּ

ַשָבּת  ְבּ זְגָּן  ִמַמּ ַהּנֹוְטִפים  ַמיִם  ַשָבּת.  ְבּ ַהּיֹוֵרד  ֶשלֶג  ַשָבּת.  ְבּ ֶשגָּדְלּו  ֵפּרֹות  ּוכְגֹון: 

ת, וְֵהם ֻמְקֶצה. ַשָבּ ָבִרים ֶשּנֹוְצרּו ְבּ ל ֵאּלּו ֵהם דְּ ת, וְֵהם ֻמְקֶצה. ֶשכָּ ַשָבּ ָבִרים ֶשּנֹוְצרּו ְבּ ל ֵאּלּו ֵהם דְּ וכדו', ֶשכָּ

ִריְך לְָהכִין ֶאת ְסֻעּדֹות  יוָן ֶשָצּ נֹולָד נֹוָסף הּוא, ַשיְָּך לְִהלְכֹות ֲהכָנָה ֵמחֹל לְַשָבּת, ֶשכֵּ

י וְֵהכִינּו ֵאת ֲאֶשר יִָביאּו", א"כ יֵֵצא ִמְקֶרה  ִשּ ּיֹום ַהִשּ ָבּת ֵמחֹל כַּכָּתּוב "וְָהיָה ַבּ ַהַשּ

ָפנֶיָה, וְִאם ָהיָה יו"ט לְִפנֵי  ּיֹום ֶשלְּ ַשָבּת, ֶשֲהכָנָָתּה ּוגְִמיָרָתּה ָהיּו ַבּ יָצה ְבּ ּבֹו נֹולְדָה ֵבּ

יו"ט, וְיֹוֵצא ֶשיו"ט ֵהכִין לְַשָבּת, וְזֶה ָאסּור. וְזֶה דִּין וְזֶה דִּין  יָצה ָהיְָתה ְבּ ָבּת, גְִּמיַרת ַהֵבּ ַהַשּ

ָפנֵינּו. ְסִעיִפים ֵאּלּו ֶשלְּ ְתָבֵּאר ִבּ ָפנֵינּו.'נֹולָד' ַהִמּ ְסִעיִפים ֵאּלּו ֶשלְּ ְתָבֵּאר ִבּ 'נֹולָד' ַהִמּ

יֹום טֹוב ַאף ִאם לֹא ָחל ַשָבּת לְָפנָיו. יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ י, וְכֵן ָאְסרּו כָּל ֵבּ ִשִשּ

יֹום ִראׁשֹון ֶשהּוא חֹל,  יָצה נֹולְדָה ְבּ ֵבּיָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּיֹום ִראׁשֹון - ָאְמנָם ִאם ֵבּ
ֻעדַּת יֹום חֹל ֵאינָּה ֲחׁשּוָבה,  ַשָבּת, ִמּׁשּום ֶשְסּ יָצה נִגְְמָרה ְבּ ֵאינָּה ֲאסּוָרה, ַאף ֶשַהֵבּ
לֹא  וְלָכֵן  טֹוב,  וְיֹום  ַשָבּת  ְסֻעדַּת  כִּ ָפנֶיָה  ֶשלְּ ִמּיֹום  ֲהכָנָה  ִריכָה  ֶשְצּ ָמָצאנּו  וְלֹא 

ָבּת ֵהכִינָה לְיֹום חֹל. אֹוְמִרים ֶשַשּ

ַשָבּת ּוְביֹום  יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ ַשָבּת - ּוִמּׁשּום ֶשכָּל ֵבּ ֵביָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּ ִאּסּור ִטלְטּול ְבּ
ַאף  ֲאסּוָרה  ִהיא  נָן,  ַרָבּ ִמדְּ אֹו  ֵמַהּתֹוָרה  אֹו  יֹום  ְבּאֹותֹו  ֲאכִילָה  ַבּ ֲאסּוָרה  טֹוב 

ַשָבּת הּוא ֻמְקֶצה וְָאסּור לְַטלְְטלֹו. ִטלְטּול, ֶשֲהֵרי כָּל דָָּבר ֶשלֹּא עֹוֵמד לְִשּמּוׁש ְבּ ְבּ

ינָּה? רֹות, ַמה ִדּ ֵביִצים ֻמָתּ ַשָבּת ֶשנְִּתָעְרָבה ְבּ ֵבּיָצה ֲאסּוָרה ֶשּנֹולְָדה ְבּ

ֵטל  ָבּ ֶשהּוא  ַהדִּין  ֲאכִילָה,  ַבּ ר  ָתּ ַהֻמּ ְבּדָָבר  ֶשִהְתָעֵרב  ֲאכִילָה,  ַבּ ָאסּור  ֶשהּוא  דָָּבר 
ֶשִהְתָעֵרב  ָהָאסּור  ַהדָָּבר  וְגַם  ֲערֶֹבת,  ַתּ ַבּ ִרים  ָתּ ַהֻמּ דְָּבִרים  ֶשל  רֹב  יֵׁש  ִאם  ְבּרֹב, 
יִצים  ַהֵבּ כָּל  כֵָּשר,  ֵמעֹוף  ֵביִצים  ְבּ ֶשנְִּתָעְרָבה  ְטֵרָפה  עֹוף  ֶשל  יָצה  ֵבּ ּוכְגֹון  ר,  ֻמָתּ

יִצים כְֵּשרֹות. יָצה ָהֲאסּוָרה נְִתָעְרָבה ְבּרֹב ֵבּ רֹות, כִּי ַהֵבּ ֻמָתּ

לֹו  ֶשיֵּׁש  'דָָּבר  הּוא  ר,  ָתּ ַהֻמּ דָָּבר  ַבּ ֶשִהְתָעֵרב  ָהָאסּור  וְַהדָָּבר  ִמְקֶרה  ְבּ ָאְמנָם 
רּו אֹוָתם ֶשנְִּתָעְרבּו  ר לְַאַחר זְַמן [ּוכְגֹון ֵפּרֹות ֶטֶבל ֶשלֹּא ִעְשּ יִרים', ַהיְנּו ֶשיְִּהיֶה לֹו ֶהֵתּ ַמִתּ
ר אֹוָתם וְיְִהיּו  יִרין' ֶשֲהֵרי ֶאְפָשר לְַעֵשּ ֶבל נְֶחָשִבים 'דָָּבר ֶשיֵּׁש לֹו ַמִתּ ִרים, ֶשֵפּרֹות ַהֶטּ ָתּ ִרים ֶשֻמּ ֵפרֹות ְמֻעָשּ ְבּ

לִי ׁשּום ֲחַשׁש ִאּסּור, לָכֵן כֵָּעת  ֶרת ֵמִעַקּר ַהדִּין ְבּ ְהיֶה ֻמֶתּ ֲערֶֹבת ִתּ ִרים], וְָאז כָּל ַהַתּ ֻמָתּ
ֶשֲאסּוָרה  ַשָבּת  ְבּ ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ וְלָכֵן  ֲאסּוָרה.  ֲערֶֹבת  ַהַתּ וְכָל  ֵטל  ָבּ ֵאינֹו  הּוא 
ֶרת, נְִמָצא ֶשִהיא 'דָָּבר  יָצה ֻמֶתּ ְהיֶה ַהֵבּ יוָן ֶשלְָּמָחר ִתּ ַשָבּת, כֵּ ֲאכִילָה ּוְבִטלְטּול ְבּ ַבּ
לֹא  רֹות,  ֻמָתּ יִצים  ֵבּ ֶאלֶף  ְבּ ֲאִפּלּו  ַשָבּת  ְבּ נְִתָעְרָבה  ִהיא  וְִאם  יִרים',  ַמִתּ לֹו  ֶשיֵּׁש 
ַשָבּת  יִצים ֲאסּורֹות ְבּ רֹות, וְלָכֵן כָּל ַהֵבּ ָתּ יִצים ַהֻמּ יָצה ָהֲאסּוָרה ְבּרֹב ַהֵבּ ֵטלָה ַהֵבּ ְבּ

ַשָבּת. ֲאכִילָה ּוְבִטלְטּול ְבּ ַבּ

ָסִעיף א' – ב'

ָבּת לְיֹום טֹוב ּוִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת - כָּתּוב ַבּּתֹוָרה (פרשת  ִאּסּור ֲהכָנַת ְסֻעָדּה ִמַשּ
ִמכָּאן  לַָמדְנּו  ֵהִביאּו",  ֲאֶשר  ֵאת  וְֵהכִינּו  י  ִשּ ַהִשּ ּיֹום  ַבּ ה) "וְָהיָה  פסוק  טז  פרק  בשלח 

י' הּוא יֹום חֹל,  ָתם 'יֹום ִשִשּ יוָן ֶשְסּ ָבּת, ּוִמכֵּ דֶם ַהַשּ ֻעדַּת ַשָבּת ְצִריכָה ֲהכָנָה ִמקֹּ ֶשְסּ
יוָן ֶשּיֹום טֹוב גַּם נְִקָרא  יֹום חֹל,. ּוִמכֵּ ֲהֵרי ֶשַהֲהכָנָה לְַשָבּת ְצִריכָה לְִהיֹות דַּוְָקא ְבּ
י ְסֻעדַּת יֹום טֹוב נֶֶאְמָרה ֲהלָכָה זֹו, ֶשִהיא ְצִריכָה ֲהכָנָה דַּוְָקא  'ַשָבּת', ִאם כֵּן גַּם לְגֵַבּ
ְך גַּם ָאסּור לְָהכִין ִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת, כִּי ַשָבּת  ָפנֶיָה. ּוִמֶשכָּ ָבּת ֶשלְּ ִמּיֹום חֹל וְלֹא ִמַשּ
ְצִריכָה ֲהכָנָה דַּוְָקא ֵמחֹל, וְיֹום טֹוב נְֶחָשב 'ַשָבּת',  וְִאּסּור זֶה ִהּנֹו ִאּסּור ֵמַהּתֹוָרה.

יָצה ֶשּנֹולְדָה  ַשָבּת אֹו ְבּיֹום טֹוב - ֲחכֵָמינּו זַ"ל גִּּלּו לָנּו כִּי כָּל ֵבּ ֵבּיָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּ
מּוְך  ְך יֹוֵצא ֶשּיֹום טֹוב ַהָסּ ְרנְגֹלֶת נִגְְמָרה כְָּבר ֶאְתמֹול, ִאם כָּ ְמֵעי ַהַתּ ַהּיֹום, ֲהכָנָָתּה ִבּ
ֵמַהּתֹוָרה  ֲאסּוָרה  ַשָבּת,  ְבּ לְָמֳחָרת  ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ י,  ִשִשּ יֹום  ְבּ ֶשָחל  כְּגֹון  לְַשָבּת 
יֹום טֹוב, וְנְִמָצא ֶשּיֹום  ָפנָיו, ַהיְנּו ְבּ ּיֹום ֶשלְּ יוָן ֶשכְָּבר נִגְְמָרה ַבּ ַשָבּת, כֵּ ֲאכִילָה ְבּ ַבּ
יָצה לְַשָבּת, וְיֵׁש כָּאן ִאּסּור ֲהכָנָה ִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת. וְכֵן לְֵהֶפְך יֹום  טֹוב ֵהכִין ֶאת ַהֵבּ
יוָן  יֹום טֹוב, ִמכֵּ ֲאכִילָה ְבּ ְהיֶה ֲאסּוָרה ַבּ יָצה ֶשּנֹולְדָה ּבֹו ִתּ יֹום ִראׁשֹון, ֵבּ טֹוב ֶשָחל ְבּ
ָבּת ֵהכִינָה לְיֹום  ַשָבּת, וְנְִמָצא ֶשַשּ יָצה כְָּבר נִגְְמָרה יֹום לְִפנֵי ֶשּנֹולְדָה דְַּהיְנּו ְבּ ֶשַהֵבּ

ַטע ַהּקֹודֵם. ֶקּ ַאְרנּו ַבּ ִפי ֶשֵבּ ָבּת לְיֹום טֹוב כְּ טֹוב, וְגַם זֶה ָאסּור ִמדִּין ֲהכָנָה ִמַשּ

יָצה ֶשּנֹולְָדה ָבֶּהם  ין ּתֹוָרה, כָּל ַשָבּת וְיֹום טֹוב ֶשיֵּׁש לִפְנֵיֶהם יֹום חֹל, ֵבּ ִמִדּ
יְִטעּו  ֶשָמּא  זַ"ל  ֲחכֵָמינּו  ָחְשׁשּו  ָאְמנָם  לְַשָבּת,  ֵהכִין  חֹל  יֹום  ֶשֲהֵרי  ֶרת  ֻמֶתּ
ָפנָיו יֹום טֹוב  ַשָבּת ֶשלְּ יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ ְך גַם ֵבּ ֶרת כָּ יָצה זֹו ֻמֶתּ וְיֹאְמרּו ֶשכְּמֹו ֶשֵבּ
יֹום  ְבּ טֹוב  יֹום  ָחל  לֹא  ִאם  ַאף  ַשָבּת  ְבּ ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ כָּל  ָאְסרּו  וְלָכֵן  ֶרת,  ֻמֶתּ
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ˆטרפימˆטרפים
ללימו„

ם ˆטמˆטרפ
'‰„ף ‰יומי

ב‰לכ‰'
ומ ומ‰„ף ‰ ‰„ף ‰

ַהלִּּמּוד ַהּיֹוִמי
ֲהלָכָה' 'ַדּף ַהּיֹוִמי ַבּ
ְשנָה ְבּרּוָרה ִמּ ַבּ

'ַדּף ַהּיֹוִמי ַבֲּהלָכָה' ִסיָמן שכב: ְמִצית כְּלָלֵי ַהֲהלָכֹות ֶשנִּלְְמדּו ְבָּשבּוַע זֶה ַבּ ַתּ

ָמה ָמהַהְקָדּ ַהְקָדּ
ִהלְכֹות ַשָבּת ַהנְִּקָרִאים ְבֵּשם 'נֹולָד': ָמּה ִאּסּוִרים ְבּ ִהלְכֹות ַשָבּת ַהנְִּקָרִאים ְבֵּשם 'נֹולָד':יְֶשנָם כַּ ָמּה ִאּסּוִרים ְבּ יְֶשנָם כַּ

ה, וֲַאָסרּוהּו  ַשָבּת ֶשלֹּא ָהיָה ָבּעֹולָם ַעד ַעָתּ ַהיָּדּוַע יֹוֵתר הּוא, דָָּבר ַהּנֹולָד וְנֹוָצר ְבּ

יוָן ֶשלֹּא ָהיָה מּוכָן לְִשּמּוׁש לְִפנֵי ַשָבּת, וְכָל דָָּבר ֶשלֹּא  ֲחכִָמים ִמּׁשּום 'ֻמְקֶצה', כֵּ

ָבּת,  ָמׁשֹות, ֲהֵרי הּוא ֻמְקֶצה לְכָל ַהַשּ ין ַהְשּ ֶעֶרב ַשָבּת ֵבּ ֵמּׁש ּבֹו ְבּ דְַעּתֹו לְִהְשַתּ ָהיָה ְבּ

ַשָבּת  ְבּ זְגָּן  ִמַמּ ַהּנֹוְטִפים  ַמיִם  ַשָבּת.  ְבּ ַהּיֹוֵרד  ֶשלֶג  ַשָבּת.  ְבּ ֶשגָּדְלּו  ֵפּרֹות  ּוכְגֹון: 

ת, וְֵהם ֻמְקֶצה. ַשָבּ ָבִרים ֶשּנֹוְצרּו ְבּ ל ֵאּלּו ֵהם דְּ ת, וְֵהם ֻמְקֶצה. ֶשכָּ ַשָבּ ָבִרים ֶשּנֹוְצרּו ְבּ ל ֵאּלּו ֵהם דְּ וכדו', ֶשכָּ

ִריְך לְָהכִין ֶאת ְסֻעּדֹות  יוָן ֶשָצּ נֹולָד נֹוָסף הּוא, ַשיְָּך לְִהלְכֹות ֲהכָנָה ֵמחֹל לְַשָבּת, ֶשכֵּ

י וְֵהכִינּו ֵאת ֲאֶשר יִָביאּו", א"כ יֵֵצא ִמְקֶרה  ִשּ ּיֹום ַהִשּ ָבּת ֵמחֹל כַּכָּתּוב "וְָהיָה ַבּ ַהַשּ

ָפנֶיָה, וְִאם ָהיָה יו"ט לְִפנֵי  ּיֹום ֶשלְּ ַשָבּת, ֶשֲהכָנָָתּה ּוגְִמיָרָתּה ָהיּו ַבּ יָצה ְבּ ּבֹו נֹולְדָה ֵבּ

יו"ט, וְיֹוֵצא ֶשיו"ט ֵהכִין לְַשָבּת, וְזֶה ָאסּור. וְזֶה דִּין וְזֶה דִּין  יָצה ָהיְָתה ְבּ ָבּת, גְִּמיַרת ַהֵבּ ַהַשּ

ָפנֵינּו. ְסִעיִפים ֵאּלּו ֶשלְּ ְתָבֵּאר ִבּ ָפנֵינּו.'נֹולָד' ַהִמּ ְסִעיִפים ֵאּלּו ֶשלְּ ְתָבֵּאר ִבּ 'נֹולָד' ַהִמּ

יֹום טֹוב ַאף ִאם לֹא ָחל ַשָבּת לְָפנָיו. יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ י, וְכֵן ָאְסרּו כָּל ֵבּ ִשִשּ

יֹום ִראׁשֹון ֶשהּוא חֹל,  יָצה נֹולְדָה ְבּ ֵבּיָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּיֹום ִראׁשֹון - ָאְמנָם ִאם ֵבּ
ֻעדַּת יֹום חֹל ֵאינָּה ֲחׁשּוָבה,  ַשָבּת, ִמּׁשּום ֶשְסּ יָצה נִגְְמָרה ְבּ ֵאינָּה ֲאסּוָרה, ַאף ֶשַהֵבּ
לֹא  וְלָכֵן  טֹוב,  וְיֹום  ַשָבּת  ְסֻעדַּת  כִּ ָפנֶיָה  ֶשלְּ ִמּיֹום  ֲהכָנָה  ִריכָה  ֶשְצּ ָמָצאנּו  וְלֹא 

ָבּת ֵהכִינָה לְיֹום חֹל. אֹוְמִרים ֶשַשּ

ַשָבּת ּוְביֹום  יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ ַשָבּת - ּוִמּׁשּום ֶשכָּל ֵבּ ֵביָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּ ִאּסּור ִטלְטּול ְבּ
ַאף  ֲאסּוָרה  ִהיא  נָן,  ַרָבּ ִמדְּ אֹו  ֵמַהּתֹוָרה  אֹו  יֹום  ְבּאֹותֹו  ֲאכִילָה  ַבּ ֲאסּוָרה  טֹוב 

ַשָבּת הּוא ֻמְקֶצה וְָאסּור לְַטלְְטלֹו. ִטלְטּול, ֶשֲהֵרי כָּל דָָּבר ֶשלֹּא עֹוֵמד לְִשּמּוׁש ְבּ ְבּ

ינָּה? רֹות, ַמה ִדּ ֵביִצים ֻמָתּ ַשָבּת ֶשנְִּתָעְרָבה ְבּ ֵבּיָצה ֲאסּוָרה ֶשּנֹולְָדה ְבּ

ֵטל  ָבּ ֶשהּוא  ַהדִּין  ֲאכִילָה,  ַבּ ר  ָתּ ַהֻמּ ְבּדָָבר  ֶשִהְתָעֵרב  ֲאכִילָה,  ַבּ ָאסּור  ֶשהּוא  דָָּבר 
ֶשִהְתָעֵרב  ָהָאסּור  ַהדָָּבר  וְגַם  ֲערֶֹבת,  ַתּ ַבּ ִרים  ָתּ ַהֻמּ דְָּבִרים  ֶשל  רֹב  יֵׁש  ִאם  ְבּרֹב, 
יִצים  ַהֵבּ כָּל  כֵָּשר,  ֵמעֹוף  ֵביִצים  ְבּ ֶשנְִּתָעְרָבה  ְטֵרָפה  עֹוף  ֶשל  יָצה  ֵבּ ּוכְגֹון  ר,  ֻמָתּ

יִצים כְֵּשרֹות. יָצה ָהֲאסּוָרה נְִתָעְרָבה ְבּרֹב ֵבּ רֹות, כִּי ַהֵבּ ֻמָתּ

לֹו  ֶשיֵּׁש  'דָָּבר  הּוא  ר,  ָתּ ַהֻמּ דָָּבר  ַבּ ֶשִהְתָעֵרב  ָהָאסּור  וְַהדָָּבר  ִמְקֶרה  ְבּ ָאְמנָם 
רּו אֹוָתם ֶשנְִּתָעְרבּו  ר לְַאַחר זְַמן [ּוכְגֹון ֵפּרֹות ֶטֶבל ֶשלֹּא ִעְשּ יִרים', ַהיְנּו ֶשיְִּהיֶה לֹו ֶהֵתּ ַמִתּ
ר אֹוָתם וְיְִהיּו  יִרין' ֶשֲהֵרי ֶאְפָשר לְַעֵשּ ֶבל נְֶחָשִבים 'דָָּבר ֶשיֵּׁש לֹו ַמִתּ ִרים, ֶשֵפּרֹות ַהֶטּ ָתּ ִרים ֶשֻמּ ֵפרֹות ְמֻעָשּ ְבּ

לִי ׁשּום ֲחַשׁש ִאּסּור, לָכֵן כֵָּעת  ֶרת ֵמִעַקּר ַהדִּין ְבּ ְהיֶה ֻמֶתּ ֲערֶֹבת ִתּ ִרים], וְָאז כָּל ַהַתּ ֻמָתּ
ֶשֲאסּוָרה  ַשָבּת  ְבּ ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ וְלָכֵן  ֲאסּוָרה.  ֲערֶֹבת  ַהַתּ וְכָל  ֵטל  ָבּ ֵאינֹו  הּוא 
ֶרת, נְִמָצא ֶשִהיא 'דָָּבר  יָצה ֻמֶתּ ְהיֶה ַהֵבּ יוָן ֶשלְָּמָחר ִתּ ַשָבּת, כֵּ ֲאכִילָה ּוְבִטלְטּול ְבּ ַבּ
לֹא  רֹות,  ֻמָתּ יִצים  ֵבּ ֶאלֶף  ְבּ ֲאִפּלּו  ַשָבּת  ְבּ נְִתָעְרָבה  ִהיא  וְִאם  יִרים',  ַמִתּ לֹו  ֶשיֵּׁש 
ַשָבּת  יִצים ֲאסּורֹות ְבּ רֹות, וְלָכֵן כָּל ַהֵבּ ָתּ יִצים ַהֻמּ יָצה ָהֲאסּוָרה ְבּרֹב ַהֵבּ ֵטלָה ַהֵבּ ְבּ

ַשָבּת. ֲאכִילָה ּוְבִטלְטּול ְבּ ַבּ

ָסִעיף א' – ב'

ָבּת לְיֹום טֹוב ּוִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת - כָּתּוב ַבּּתֹוָרה (פרשת  ִאּסּור ֲהכָנַת ְסֻעָדּה ִמַשּ
ִמכָּאן  לַָמדְנּו  ֵהִביאּו",  ֲאֶשר  ֵאת  וְֵהכִינּו  י  ִשּ ַהִשּ ּיֹום  ַבּ ה) "וְָהיָה  פסוק  טז  פרק  בשלח 

י' הּוא יֹום חֹל,  ָתם 'יֹום ִשִשּ יוָן ֶשְסּ ָבּת, ּוִמכֵּ דֶם ַהַשּ ֻעדַּת ַשָבּת ְצִריכָה ֲהכָנָה ִמקֹּ ֶשְסּ
יוָן ֶשּיֹום טֹוב גַּם נְִקָרא  יֹום חֹל,. ּוִמכֵּ ֲהֵרי ֶשַהֲהכָנָה לְַשָבּת ְצִריכָה לְִהיֹות דַּוְָקא ְבּ
י ְסֻעדַּת יֹום טֹוב נֶֶאְמָרה ֲהלָכָה זֹו, ֶשִהיא ְצִריכָה ֲהכָנָה דַּוְָקא  'ַשָבּת', ִאם כֵּן גַּם לְגֵַבּ
ְך גַּם ָאסּור לְָהכִין ִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת, כִּי ַשָבּת  ָפנֶיָה. ּוִמֶשכָּ ָבּת ֶשלְּ ִמּיֹום חֹל וְלֹא ִמַשּ
ְצִריכָה ֲהכָנָה דַּוְָקא ֵמחֹל, וְיֹום טֹוב נְֶחָשב 'ַשָבּת',  וְִאּסּור זֶה ִהּנֹו ִאּסּור ֵמַהּתֹוָרה.

יָצה ֶשּנֹולְדָה  ַשָבּת אֹו ְבּיֹום טֹוב - ֲחכֵָמינּו זַ"ל גִּּלּו לָנּו כִּי כָּל ֵבּ ֵבּיָצה ֶשּנֹולְָדה ְבּ
מּוְך  ְך יֹוֵצא ֶשּיֹום טֹוב ַהָסּ ְרנְגֹלֶת נִגְְמָרה כְָּבר ֶאְתמֹול, ִאם כָּ ְמֵעי ַהַתּ ַהּיֹום, ֲהכָנָָתּה ִבּ
ֵמַהּתֹוָרה  ֲאסּוָרה  ַשָבּת,  ְבּ לְָמֳחָרת  ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ י,  ִשִשּ יֹום  ְבּ ֶשָחל  כְּגֹון  לְַשָבּת 
יֹום טֹוב, וְנְִמָצא ֶשּיֹום  ָפנָיו, ַהיְנּו ְבּ ּיֹום ֶשלְּ יוָן ֶשכְָּבר נִגְְמָרה ַבּ ַשָבּת, כֵּ ֲאכִילָה ְבּ ַבּ
יָצה לְַשָבּת, וְיֵׁש כָּאן ִאּסּור ֲהכָנָה ִמּיֹום טֹוב לְַשָבּת. וְכֵן לְֵהֶפְך יֹום  טֹוב ֵהכִין ֶאת ַהֵבּ
יוָן  יֹום טֹוב, ִמכֵּ ֲאכִילָה ְבּ ְהיֶה ֲאסּוָרה ַבּ יָצה ֶשּנֹולְדָה ּבֹו ִתּ יֹום ִראׁשֹון, ֵבּ טֹוב ֶשָחל ְבּ
ָבּת ֵהכִינָה לְיֹום  ַשָבּת, וְנְִמָצא ֶשַשּ יָצה כְָּבר נִגְְמָרה יֹום לְִפנֵי ֶשּנֹולְדָה דְַּהיְנּו ְבּ ֶשַהֵבּ

ַטע ַהּקֹודֵם. ֶקּ ַאְרנּו ַבּ ִפי ֶשֵבּ ָבּת לְיֹום טֹוב כְּ טֹוב, וְגַם זֶה ָאסּור ִמדִּין ֲהכָנָה ִמַשּ

יָצה ֶשּנֹולְָדה ָבֶּהם  ין ּתֹוָרה, כָּל ַשָבּת וְיֹום טֹוב ֶשיֵּׁש לִפְנֵיֶהם יֹום חֹל, ֵבּ ִמִדּ
יְִטעּו  ֶשָמּא  זַ"ל  ֲחכֵָמינּו  ָחְשׁשּו  ָאְמנָם  לְַשָבּת,  ֵהכִין  חֹל  יֹום  ֶשֲהֵרי  ֶרת  ֻמֶתּ
ָפנָיו יֹום טֹוב  ַשָבּת ֶשלְּ יָצה ֶשּנֹולְדָה ְבּ ְך גַם ֵבּ ֶרת כָּ יָצה זֹו ֻמֶתּ וְיֹאְמרּו ֶשכְּמֹו ֶשֵבּ
יֹום  ְבּ טֹוב  יֹום  ָחל  לֹא  ִאם  ַאף  ַשָבּת  ְבּ ֶשּנֹולְדָה  יָצה  ֵבּ כָּל  ָאְסרּו  וְלָכֵן  ֶרת,  ֻמֶתּ
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