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בס"ד
                                    מרחשוון תשע"ה

  ראיתי את פירוש המשניות שכתב ופרש 

וצחה,  ברורה  בשפה  שליט"א,  המחבר 

בלימוד  המסייעת לצעירי הצאן שעמלים 

המשניות, ויש בזה תועלת מרובה מאד.

ושוב זכה המחבר שליט"א לזכות הרבים, 

בנוסף לדברים הרבים שיגע ועמל בהם.

וברכתי - שיהא ד' עמו להוסיף עוד כהנה 

וכהנה.



פא קרפ 

פרק א

יום שישי א' אלול תש"פ

להצלחתרהדסהרבתרגלעד

משנה א

ִים  ּתַ ְפִנים, ּוׁשְ ע ּבִ ֵהן ַאְרּבַ ִים ׁשֶ ּתַ ת, ׁשְ ּבָ ַ ְיִציאֹות ַהּשׁ
ּוַבַעל  חּוץ  ּבַ עֹוֵמד  ֶהָעִני  יַצד,  ּכֵ חּוץ.  ּבַ ע  ַאְרּבַ ֵהן  ׁשֶ
ט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ְוָנַתן ְלתֹוְך  ׁשַ ְפִנים, ּפָ ִית ּבִ ַהּבַ
ַטל ִמּתֹוָכּה ְוהֹוִציא, ֶהָעִני  ּנָ ִית, אֹו ׁשֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ָידֹו ׁשֶ
ִית ֶאת ָידֹו  ַעל ַהּבַ ט ּבַ ׁשַ טּור. ּפָ ִית ּפָ ב ּוַבַעל ַהּבַ ַחּיָ
ִמּתֹוָכּה  ַטל  ּנָ ׁשֶ אֹו  ָעִני,  ל  ׁשֶ ָידֹו  ְלתֹוְך  ְוָנַתן  ַלחּוץ 
ט ֶהָעִני  ׁשַ ּפָ טּור.  ְוֶהָעִני ּפָ ב  ִית ַחּיָ ַעל ַהּבַ ְוִהְכִניס, ּבַ
ַתן  ּנָ ִית ִמּתֹוָכּה, אֹו ׁשֶ ַעל ַהּבַ ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ְוָנַטל ּבַ
ִית  ַעל ַהּבַ ּבַ ט  ׁשַ ּפָ טּוִרין.  ּפְ ֵניֶהם  ׁשְ ְלתֹוָכּה ְוהֹוִציא, 
ַתן ְלתֹוָכּה  ּנָ ֶאת ָידֹו ַלחּוץ ְוָנַטל ֶהָעִני ִמּתֹוָכּה, אֹו ׁשֶ

טּוִרין: ֵניֶהם ּפְ ְוִהְכִניס, ׁשְ



מסכתרשבת ב

ֵמְרׁשּות  ְוַהְכָנָסה  הֹוָצָאה  ִאּסּור  ּבְ עֹוֶסֶקת  ָנֵתנּו  ִמׁשְ

ֶלאֶכת  ּמְ ׁשֶ ים,  ְלַהְקּדִ ֵיׁש  ּוְלֵהֶפְך.  ִחיד,  ַהּיָ ִלְרׁשּות  ים  ָהַרּבִ

'עֹוֵקר'  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִמן  ָהֲאסּוָרה  הֹוָצָאה 

ְרׁשּות  ּבָ אֹותֹו  יַח'  ּו'ַמּנִ ָהַאַחת,  ְרׁשּות  ּבָ ַהּמּוָנח  ַהֵחֶפץ  ֶאת 

ָאסּור  ָבר  ַהּדָ יַח,  ַמּנִ ַרק  אֹו  עֹוֵקר  ַרק  הּוא  ִאם  ַאְך  ָהַאֶחֶרת. 

ִמן  ָהֲאסּורֹות  ַההֹוָצאֹות  ֶאת  ְמָבֶאֶרת  ָנֵתנּו  ִמׁשְ ָנן.  ַרּבָ ִמּדְ ַרק 

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיִציאֹות  ָנן:  ַרּבָ ִמּדְ ָהֲאסּורֹות  אֹוָתן  ְוֶאת  ַהּתֹוָרה, 

 - ִים  ּתַ ׁשְ ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ָהֲאסּורֹות  ִלְרׁשּות  ֵמְרׁשּות  הֹוָצאֹות   -

י  ּתֵ ׁשְ ִעם  ַחד  ּיַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ִמן  ָהֲאסּורֹות  הֹוָצאֹות  י  ּתֵ ׁשְ ֵיׁש 

ְלָאָדם   - ְפִנים  ּבִ ע,  ַאְרּבַ ֵהן  ָנן,  ַרּבָ ִמּדְ ָהֲאסּורֹות  ַההֹוָצאֹות 

ַהּתֹוָרה,  ִמן  נֹוָספֹות  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִחיד.  ַהּיָ ְרׁשּות  תֹוְך  ּבְ ָהעֹוֵמד 

חּוץ  ּבַ ָנן,  ַרּבָ ִמּדְ ָהֲאסּורֹות  ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ִעם  ַיַחד  ע,  ַאְרּבַ ֵהן  ׁשֶ
ָנה  ׁשְ ַהּמִ ְמִביָאה  ה  ַעּתָ ים.  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ָהעֹוֵמד  ְלָאָדם   -

ַהּתֹוָרה,  ִמן  ָהֲאסּורֹות  ִלְרׁשּות  ֵמְרׁשּות  ְלהֹוָצאֹות  ְגָמאֹות  ּדֻ

עֹוֵמד  ם  ֻכּלָ ּבְ ׁשֶ ׁשֹוִנים  ֳאָפִנים  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ָנְקָטה  ָך  ּכָ ְלֹצֶרְך 

עֹוֵמד  ִית  ַהּבַ ּוַבַעל  ָידֹו,  ּבְ ַסל  ִעם  ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ֶהָעִני 

ָנה  ׁשְ ַהּמִ ְמָבֶאֶרת  יַצד,  ּכֵ ָנה:  ַמּתָ לֹו  ְונֹוֵתן  ִחיד  ַהּיָ ְרׁשּות  ּבִ

ֶהָעִני  חּוץ',  'ּבַ ָהעֹוֵמד  ל  ׁשֶ ַהִחּיּוִבים  ָאְפֵני  ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ

 - ְפִנים  ּבִ ִית  ַהּבַ ּוַבַעל  ים,  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ  - חּוץ  ּבַ עֹוֵמד 
ִלְפִנים,  ָידֹו  ֶאת  ֶהָעִני  יט[  ]-הֹוׁשִ ט  ׁשַ ּפָ ִחיד,  ַהּיָ ְרׁשּות  ּבִ



גא קרפ 

ָידֹו  ְלתֹוְך  ָידֹו  ּבְ ׁשֶ ל  ַהּסַ ֶאת  ְוָנַתן  ִחיד,  ַהּיָ ְרׁשּות  ְלתֹוְך 

ֵמְרׁשּות  ל  ַהּסַ ֶאת  ֶהָעִני  ָעַקר  ׁשֶ ִנְמָצא  ִית,  ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ
ִמּתֹוָכּה  ֶהָעִני  ַטל  ּנָ ׁשֶ אֹו  ִחיד.  ַהּיָ ְרׁשּות  ּבִ יחֹו  ְוִהּנִ ים,  ָהַרּבִ

ֶאת  ְוהֹוִציא  ָנה,  ּתָ ַהּמַ ֶאת  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ָידֹו  ִמּתֹוְך   -

ִחיד  ַהּיָ ֵמְרׁשּות  ָעַקר  ׁשֶ ִנְמָצא  ים,  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ָנה  ּתָ ַהּמַ

את  ְוַחּטָ ֵמִזיד,  ּבְ ִמיָתה  ַחּיָב  ֶהָעִני  ים,  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ יַח  ְוִהּנִ

ְלַגְמֵרי,  טּור  ּפָ ִית  ַהּבַ ּוַבַעל  יַח.  ְוִהּנִ ָעַקר  ֲהֵרי  ׁשֶ ׁשֹוֵגג,  ּבְ

ִאּסּור.  ׁשּום  ָעַבר  לֹא  ָנן  ַרּבָ ִמּדְ ַוֲאִפּלּו  ָבר,  ּדָ ה  ָעׂשָ לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  ִמן  ַהִחּיּוִבים  ָאְפֵני  ֶאת  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ְמָבֶאֶרת  ה  ַעּתָ

ַלחּוץ  ָידֹו  ֶאת  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ט  ׁשַ ּפָ ְפִנים':  'ּבִ ָהעֹוֵמד  ל  ׁשֶ

ָעִני,  ל  ׁשֶ ָידֹו  ְלתֹוְך  ָנה  ּתָ ַהּמַ ֶאת  ְוָנַתן  ים,  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות   -

אֹו  ים,  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ יַח  ְוִהּנִ ִחיד  ַהּיָ ֵמְרׁשּות  ָעַקר  ׁשֶ ִנְמָצא 

ְוִהְכִניס  ֶהָעִני,  ל  ׁשֶ ָידֹו  ִמּתֹוְך   - ִמּתֹוָכּה  ל  ַהּסַ ֶאת  ַטל  ּנָ ׁשֶ
ְרׁשּות  ּבִ יַח  ְוִהּנִ ים  ָהַרּבִ ֵמְרׁשּות  ָעַקר  ׁשֶ ִנְמָצא  ִית,  ַהּבַ ְלתֹוְך 

ׁשֹוֵגג,  ּבְ את  ְוַחּטָ ֵמִזיד  ּבְ ִמיָתה  ַחּיָב  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ִחיד,  ַהּיָ

ה  ָעׂשָ לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ְלַגְמֵרי,  טּור  ּפָ ְוֶהָעִני  יַח.  ְוִהּנִ ָעַקר  ֲהֵרי  ׁשֶ

לּום. ּכְ

ָהֲאסּוִרים  ָהֳאָפִנים  ַעת  ַאְרּבַ ֶאת  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ְמָבֶאֶרת  ה  ַעּתָ

ְלתֹוְך   - ִלְפִנים  ָידֹו  ֶאת  ֶהָעִני  יט[  ]-הֹוׁשִ ט  ׁשַ ּפָ ָנן:  ַרּבָ ִמּדְ

ַעל  ּבַ ְוָנַטל  ים,  ָהַרּבִ ֵמְרׁשּות  ָעַקר  ֲהֵרי  ל,  ַהּסַ ִעם  ִית  ַהּבַ



מסכתרשבת ד

ִנְמָצא  ִחיד,  ַהּיָ ְרׁשּות  ּבִ יַח  ְוִהּנִ ל  ַהּסַ ֶאת  ִמּתֹוָכּה  ִית  ַהּבַ
ְמָלאָכה,  ֲחִצי  ִהיא  ׁשֶ 'ֲעִקיָרה'  ֶהָעִני  ה  ָעׂשָ ֶזה  ִמְקֶרה  ּבְ ׁשֶ

אֹו  ְמָלאָכה.  ֲחִצי  ִהיא  ׁשֶ ָחה'  'ַהּנָ ה  ָעׂשָ ִית  ַהּבַ ּוַבַעל 

ַעל  ּבַ ְוָנַתן  ִית,  ַהּבַ ְלתֹוְך  ָהֵריָקה  ָידֹו  ֶאת  ֶהָעִני  ט  ׁשַ ּפָ ׁשֶ
ְוהֹוִציא  ִית,  ַהּבַ ַעל  ּבַ ָעַקר  ֲהֵרי  ָנה,  ּתָ ַהּמַ ֶאת  ְלתֹוָכּה  ִית  ַהּבַ

ְוַגם  ים,  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ָנה  ּתָ ַהּמַ ֶאת  יַח  ְוִהּנִ ָידֹו  ֶאת  ֶהָעִני 

ָעַקר  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ְמָלאָכה,  ֲחִצי  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ָעׂשָ ֶזה  אֹוֶפן  ּבְ

יָון  ּכֵ ן,  ְרּבָ ִמּקָ אֹו  יָתה  ִמּמִ טּוִרין  ּפְ ֵניֶהם  ׁשְ יַח,  ִהּנִ ְוֶהָעִני 

ַרק  ָאסּור  ֶזה  ְוָדָבר  ְמָלאָכה,  ֲחִצי  ה  ָעׂשָ ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ

ָהֲאסּורֹות  ֲעִקירֹות  ל  ׁשֶ ֳאָפִנים  ֵני  ׁשְ אן  ּכָ ֵיׁש  ֲהֵרי  ָנן.  ַרּבָ ִמּדְ

ּוָבֹאֶפן  ָהֲעִקיָרה,  ֶאת  ה  ָעׂשָ ֶהָעִני  ָהִראׁשֹון  ֹאֶפן  ּבָ ָנן,  ַרּבָ ִמּדְ

מֹוָנה  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ]ְוֵאין  ָהֲעִקיָרה.  ֶאת  ה  ָעׂשָ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ִני  ֵ ַהּשׁ

ֵאּלּו  ֳאָפִנים  ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַהֲהָנחֹות,  ֶאת  ַרק  ָעׂשּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ֶאת 

ָנה  ׁשְ ַהּמִ ּוָמְנָתה  אֹוָרְייָתא,  ּדְ ִאּסּור  ִליֵדי  יעּו  ּגִ ּיַ ׁשֶ ׁש  ֲחׁשָ ֵאין 

יַח,  ְוַיּנִ ָהָאָדם  ם  ַסּיֵ ּיְ ׁשֶ ׁש  ֲחׁשָ ֶהן  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֲעִקירֹות,  ֶאת  ַרק 

עֹוד  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ְמָבֶאֶרת  ה  ַעּתָ אֹוָרְייָתא[.  ּדְ ִאּסּור  ּבְ ֲעבֹור  ַוּיַ

ֶאת  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ט  ׁשַ ּפָ ָנן:  ַרּבָ ִמּדְ ָהֲאסּוִרים  ֳאָפִנים  ֵני  ׁשְ

ֲעָקָרּה  ֲהֵרי  ָידֹו,  ּבְ ָנה  ּתָ ַהּמַ ִעם  ים,  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות   - ַלחּוץ  ָידֹו 
ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ָידֹו  ִמּתֹוְך   - ִמּתֹוָכּה  ֶהָעִני  ְוָנַטל  ִחיד,  ַהּיָ ֵמְרׁשּות 

ֶאת  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ט  ׁשַ ּפָ ׁשֶ אֹו  ים.  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ יַח  ְוִהּנִ ִית,  ַהּבַ



הא קרפ 

ְלתֹוְך   - ְלתֹוָכּה  ל  ַהּסַ ֶאת  ֶהָעִני  ְוָנַתן  ַלחּוץ,  ָהֵריָקה  ָידֹו 

ְוִהְכִניס  ים,  ָהַרּבִ ֵמְרׁשּות  ָעַקר  ֲהֵרי  ִית,  ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ָידֹו 

ֵניֶהם  ׁשְ ם,  ׁשָ יחֹו  ְוִהּנִ ִחיד,  ַהּיָ ִלְרׁשּות  ל  ַהּסַ ֶאת  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ

עֹוד  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ָנן,  ַרּבָ ִמּדְ ָאסּור  ָבר  ְוַהּדָ ַהּתֹוָרה,  ִמן  טּוִרין  ּפְ
ָהִראׁשֹון  אֹוֶפן  ּבָ ֲעִקיָרה,  ל  ׁשֶ ָנן  ַרּבָ ִמּדְ ִאּסּוִרים  ָאְפֵני  ֵני  ׁשְ

ִחיד,  ַהּיָ ֵמְרׁשּות  ָנה  ּתָ ַהּמַ ֶאת  ָעַקר  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ְלַבַעל  ִאּסּור  ֵיׁש 

ֵמְרׁשּות  ל  ַהּסַ ֶאת  ָעַקר  ׁשֶ ֶלָעִני  ִאּסּור  ֵיׁש  ִני  ֵ ַהּשׁ ּוָבאֹוֶפן 

ָמְנָתה  ּלֹא  ׁשֶ ָחה,  ַהּנָ ל  ׁשֶ ִאּסּוִרים  ֵיׁש  אן  ּכָ ]ְוַאף  ים  ָהַרּבִ

ֵאר[. ִהְתּבָ ׁשֶ ַעם  ּוֵמַהּטַ ָנה,  ׁשְ ַהּמִ אֹוָתם 

שבת קדש ב' אלול תש"פ

משנה ב

ַעד  ְנָחה,  ַלּמִ ָסמּוְך  ר  ּפָ ַהּסַ ִלְפֵני  ָאָדם  ב  ֵיׁשֵ לֹא 
ְרְסִקי,  ַלּבֻ ְולֹא  ְרָחץ,  ַלּמֶ ָאָדם  ֵנס  ִיּכָ לֹא  ל.  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ
ְולֹא ֶלֱאֹכל, ְולֹא ָלִדין, ְוִאם ִהְתִחילּו ֵאין ַמְפִסיִקין. 
ַמְפִסיִקין  ְוֵאין  ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ַמְפִסיִקין 

ה: ִלְתִפּלָ



מסכתרשבת ו

ָכל  ּבְ ֲחָכִמים  ְזרּו  ּגָ ׁשֶ ׁשֹונֹות  ֵזרֹות  ּגְ ה  ַעּתָ מֹוֶנה  ָנֵתנּו  ִמׁשְ

יִנים  ַהּדִ ב  ַאּגַ אן  ּכָ ֵאּלּו  יִנים  ּדִ ְוהּוְבאּו  ה,  ִפּלָ ַלּתְ ָסמּוְך  יֹום 

ֲחָכִמים  ְזרּו  ּגָ ׁשֶ ֵזרֹות  ּגְ ּבַ ן,  ְלַהּלָ נֹות  ִלׁשְ ֲעִתיָדה  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ׁשֶ

ְקָצרֹות,  ֵהן  ׁשֶ ֵאּלּו,  ֵזרֹות  ּגְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ יָמה  ]ְוִהְקּדִ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ

ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ַהּנֹוֲהגֹות  ֵזרֹות  ַהּגְ ֲאִריכּות  ּבַ ְיֹבֲארּו  ָך  ּכָ ְוַאַחר 

ָסמּוְך  ר  ּפָ ַהּסַ ִלְפֵני  ָאָדם  ב  ֵיׁשֵ לֹא  זֹו[.  ֶכת  ַמּסֶ ֵמִעְנַין  ֵהן  ׁשֶ

ָעה  ׁשָ ְלַאַחר  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ִהיא  ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ְלִמְנָחה   - ְנָחה  ַלּמִ
ד  ִמּיָ ַהְיינּו  ְלִמְנָחה'  ְו'ָסמּוְך  ַהּיֹום[,  ֲחצֹות  ִהיא  ]ׁשֶ ית  ִ ּשׁ ׁשִ

ת  ִפּלַ ּתְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ַהּיֹום,  ל  ׁשֶ ית  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ָעה  ָ ַהּשׁ ִסיּום  ּבְ

ְסּפֶֹרת,  ַהּתִ ֶאְמַצע  ּבְ ַרִיים  ְסּפָ ַהּמִ ְברּו  ָ ִיּשׁ א  ּמָ ׁשֶ ׁש  ֵמֲחׁשָ ִמְנָחה, 

ֵנס  ִיּכָ לֹא  ְוֵכן  ְנָחה.  ַהּמִ ְזַמן  ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ ַעד  ר  ּפֵ ְלִהְסּתַ ם  ְיַסּיֵ ְולֹא 

ף  ְוִיְתַעּלֵ ָחֵלׁש  ּיֵ ׁשֶ ׁש  ֵמֲחׁשָ ְרָחץ,  ַלּמֶ ְלִמְנָחה  ָסמּוְך  ָאָדם 
עֹורֹות,  ִעּבּוד  ְמקֹום   - ְרְסִקי  ַלּבֻ ְולֹא  ל,  ּלֵ ִיְתּפַ ְולֹא  ם,  ׁשָ

ֶלֱאֹכל,  ְולֹא  ל.  ּלֵ ִיְתּפַ ְולֹא  ם,  ׁשָ ְמַלאְכּתֹו  ּבִ ְך  ׁשֵ ִיּמָ א  ּמָ ׁשֶ

ֲעֹבר  ּיַ ׁשֶ ַעד  תֹו  ְסֻעּדָ ּבִ ְך  ׁשֵ ִיּמָ א  ּמָ ׁשֶ ה,  ְקַטּנָ ְסעּוָדה  ֲאִפּלּו 

ְולֹא  ִדיָנם,  ּבְ ִנים  ּיָ ַהּדַ כּו  ׁשְ ִיּמָ א  ּמָ ׁשֶ ָלִדין,  ְולֹא  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ְזַמן 

ַמְפִסיִקין,  ֵאין  ָבר,  ַהּדָ ִהְתִחילּו ֶאת  ֵאּלּו, ִאם  ּוְבָכל  לּו.  ּלְ ִיְתּפַ

ָנה  ׁשְ ַהּמִ ה  ַעּתָ אֹוֶמֶרת  ִלים.  ּלְ ִמְתּפַ ָך  ּכָ ְוַאַחר  ִמים  ְמַסּיְ א  ֶאּלָ

ַמְפִסיִקין  ּתֹוָרה,  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ נֹוָסף:  ין  ּדִ

ִמן  ָקבּוַע  ּה  ַמּנָ ּזְ ׁשֶ ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ֵדי  ּכְ ִלּמּוָדם  ֶאת 



זא קרפ 

ִמן  ָקבּוַע  ְזַמן  ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ה,  ִלְתִפּלָ ַמְפִסיִקין  ְוֵאין  ַהּתֹוָרה, 

מֹו  ּכְ ֲחָכִמים  ַתְלִמיֵדי  ּבְ ַרק  ֶנֱאַמר  ֶזה  ין  ּדִ ָאְמָנם  ַהּתֹוָרה. 

ְוֵאיָנם  נּוָתם,  ֻאּמָ ּתֹוָרָתם  ׁשֶ ַוֲחֵבָריו,  יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ּמּוד  ִמּלִ ַהּפֹוְסִקים  ָאנּו,  ַאְך  ָבר,  ּדָ ְלׁשּום  ה  ּנָ ִמּמֶ ּפֹוְסִקים 

ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵדי  ּכְ ְפִסיק  ּנַ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ נּו,  ִלְמַלאְכּתֵ ַהּתֹוָרה 

יום ראשון ג' אלול תש"פ

לזיווגרהגוןרו פוירלעדירבתרפילנהרפוולין

משנה ג

ח  ּכַ א ִיׁשְ ּמָ ָכה, ׁשֶ ַמֲחטֹו ָסמּוְך ַלֲחׁשֵ ט ּבְ לֹא ֵיֵצא ַהַחּיָ
ָליו,  ה ֶאת ּכֵ ֻקְלמֹוסֹו, ְולֹא ְיַפּלֶ ְבָלר ּבְ ְוֵיֵצא. ְולֹא ַהּלַ
רֹוֶאה  ַהַחזָּן  ָאְמרּו,  ֱאֶמת  ּבֶ ַהּנֵר.  ְלאֹור  ִיְקָרא  ְולֹא 
ִיְקָרא.  לֹא  הּוא  ֲאָבל  קֹוְרִאים,  ינֹוקֹות  ַהּתִ ֵהיָכן 
ל  ֶהְרּגֵ ֵני  ִמּפְ ַהזָָּבה,  ִעם  ַהזָּב  ֹיאַכל  לֹא  בֹו,  ּיֹוֵצא  ּכַ

ֲעֵבָרה:

ֲחָכִמים  ְזרּו  ּגָ ׁשֶ ֵזרֹות  ַהּגְ ֶאת  ְלָהִביא  ַמְתִחיָלה  ָנֵתנּו  ִמׁשְ

ת:  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ִליֵדי  ָהָאָדם  ֹבא  ּיָ ׁשֶ ׁש  ֵמֲחׁשָ תֹות,  ּבָ ׁשַ ַעְרֵבי  ּבְ



מסכתרשבת ח

לֹו  חּוָבה  ּתְ ִהיא  ִאם  ֲאִפּלּו  ַמֲחטֹו  ּבְ ַהַחּיָט  ֵיֵצא  לֹא 
הֹוָצָאה  ּכְ זֹו  הֹוָצָאה  ֶבת  ֶנְחׁשֶ ָאָדם  ְסָתם  ֵאֶצל  ׁשֶ ִבְגדֹו,  ּבְ

ָלֵצאת  ָרִגיל  ט  ַהַחּיָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָעֶליָה,  ּוָפטּור  ֶדֶרְך'  ּכְ ּלֹא  'ׁשֶ

ָך  ּכָ ֵיֵצא  לֹא  ְוָלֵכן  הֹוָצָאה,  ֶדֶרְך  ּכְ ֶאְצלֹו  ָבר  ַהּדָ ב  ֶנְחׁשָ ָך,  ּכָ

ְלהֹוִציָאּה,  ח  ּכַ ִיׁשְ א  ּמָ ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ל  ׁשֶ ָכה  ַלֲחׁשֵ ָסמּוְך 
ַעל  ְוַיֲעבֹור  ים,  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ִחיד  ַהּיָ ֵמְרׁשּות  ּה  ּבָ ְוֵיֵצא 
ֻקְלמֹוסֹו,  ּבְ ]-סֹוֵפר[  ְבָלר  ַהּלַ ֵיֵצא  לֹא  ְוֵכן  הֹוָצָאה.  ִאּסּור 

י  ַגּבֵ ּלְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָאְזנֹו,  ֵמֲאחֹוֵרי  לֹו  חּוב  ּתָ הּוא  ֲאִפּלּו 

ח  ּכַ ִיׁשְ א  ּמָ ׁשֶ הֹוָצָאה,  ֶדֶרְך  ּכְ ָבר  ַהּדָ ב  ֶנְחׁשָ ַהּסֹוְפִרים 

ֶאת  ָהָאָדם  ה  ְיַפּלֶ ְולֹא  ַהּיֹום.  יְך  ְחׁשִ ּיַ ׁשֶ ְלַאַחר  ְויֹוִציֶאּנּו 

ֵסֶפר  ּבְ ִיְקָרא  ְולֹא  ים,  ּנִ ִמּכִ ָגָדיו  ּבְ ֶאת  ה  ְיַנּקֶ לֹא   - ָליו  ּכֵ
ִצּדֹו,  ַעל  ר  ַהּנֵ ֶאת  ְלַהּטֹות  ֹבא  ּיָ ׁשֶ ׁש  ֵמֲחׁשָ ַהּנֵר,  ְלאֹור 
יֹוֵתר,  ָחָזק  אֹורֹו  ִויֵהא  ִתיָלה,  ּפְ ּבַ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ה  ְתַרּבֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ָנה,  ׁשְ ַהּמִ מֹוִסיָפה  ַאְך  ַמְבִעיר.  ִאּסּור  ּום  ִמּשׁ ְוַיֲעבֹור 

ד  ַהְמַלּמֵ ַהַחזָּן  ׁשֶ ִהיא[,  מּוָרה  ּגְ ]-ֲהָלָכה  ָאְמרּו  ֱאֶמת  ּבֶ
ֵהיָכן  ר  ַהּנֵ ְלאֹור  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ אי  ַ ַרּשׁ  - רֹוֶאה  ינֹוקֹות,  ַהּתִ ֶאת 

א  ֶאּלָ ֶפר  ּסֵ ּבַ ִמְתּבֹוֵנן  ֵאינֹו  ׁשֶ יָון  ּכֵ קֹוְרִאים,  ינֹוקֹות  ַהּתִ
לֹא  ַעְצמֹו  הּוא  ֲאָבל  ה,  ַיּטֶ א  ּמָ ׁשֶ ׁש  ֲחׁשָ ְוֵאין  ַקל,  ִעּיּון  ּבְ

ַלֲחׁשֹשׁ  ְוֵיׁש  יֹוֵתר  דֹול  ּגָ ִעּיּון  הּו  ּזֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶהן,  ִעּמָ ִיְקָרא 
ְוֵאין  ר  ַהּנֵ ְלאֹור  קֹוְרִאים  ַעְצָמם  ינֹוקֹות  ]ְוַהּתִ ה  ַיּטֶ א  ּמָ ׁשֶ


