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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו             "התשעאייר ' כ

מתוך הפרשה

עמיכלאתסקרנהתמיד,קדםמימיעוד

שלהבחירהאפשרותעלהסוגיההעולם

ויכולבחירהבעלהואהאדםהאם.האדם

רקהאם?עתידועלבמעשיולהשפיע

ואין,האדםשלמעשיואתמכווןהאלוקים

הואהאלוקיםשאוליאו?בחירהיכולתלו

שבנימהמעינינוזהשאיןעד,גדולכה

?עושיםהאדם

העולםשבוראכךעלשהמחשבהעמיםהיו

ולכן.אותםהטרידה,למעשיהםלבשם

ומהרגע,ועצוםגדולשאלוקיםבעמדהנקטו

לאכברהוא,העולםאתבראשהוא

והיו.ממנוהנחותיםברואיועםמתעסק

שהכלואמרוהשנילכיווןשהלכוכאלה

שוםלאדםואין,העולםבוראשלברצונו

.(מכתּוּבהכל)בחירתוי"עלהשפיעאפשרות

שלמצבושכלידעותמידביהדות,לעומתם

עלמושפע,הבאובעולםהזהבעולםהאדם

קיבלהואולכן.הזהבעולםמעשיופי

טובביןלבחורוביכולתוהבחירהאפשרות

.בעתידמצבונקבעלבחירתוובהתאם,לרע

חוץ,שמיםבידיהכל":ל"חזשאומריםכמו

מגיעשאדםלפני.(:לגברכות)"שמייםמיראת

.עניאו,עשיריהיההואהאםנקבע,לעולם

,יגדלהואמשפחהבאיזה.טיפשאו,חכם

אוצדיקיהיההואהאםאך.תנאיםובאלו

!מעשיובבחירתורקאךתלויזה,רשע

העולםשבוראיתכןאיך:השאלהונשאלת

לא,קדימההדורותבכליהיהמהשיודע

העולםבוראאםהרי?בבחירהלימתערב

אולי,רשעאוצדיקבעתידיהיהאניאםיודע

שזההייתכן?בבחירהלימתערבהוא

??"מכורמשחק"

שישנניח!סתירהשוםפהשאיןכמובןאך

ספקןאחדואדם.העתידאתלחזותיכולתלי

לישישהוכחהלקבלרצה,כךעלששמע

אני,בעיהאין":לואמרתי.הזאתהיכולתאת

הדבריםכלאת,דףעללךירשוםכרגע

ועם,תאכלומה,תלבשמה.מחרשתעשה

ועדמשנתךשתקוםמהרגע,תסתובבמי

,דףעלהכלרשמתי."בערבלישוןשתלך

אדםשאותוולאחר.למעטפהאותווהכנסתי

למחרתעדהדףאתיקראשלאליהבטיח

אדםאותו.המעטפהאתלונתתי,בערב

שפתחברגע,בערבולמחרת,לביתוהלך

מהבכלשצדקתילדעתנוכחהמכתבאת

...קטןהכילפרטעדואפילולושרשמתי

האם!כן?העתידאתלחזותידעתיהאם

באותו!שלאכמובן?בבחירהלוהתערבתי

לאהעולםבוראשגםלהביןניתןאופן

שיודעלמרות,בבחירההאדםלבנימתערב

.כולםהדורותכלמעשיאתהוא

בחירהישנהבעולםאדםשלכלברורכןכמו

ובוחרמחליטאדםכל.בחייוורגערגעבכל

טוביםמעשיםאחרלהמשךרוצההואהאם

ולרדוףשלילילהיותאו,טובהוהתנהגות

.וגניבהרציחהואףואלכוהולסמיםאחר

אליבואגנבשאם,דעתברלכלברורכןכמו

,השופטאדוניליסלח":לוויאמר,השופט

"..?אותימענישאתהמדוע!נוצרתיכךאבל

התשובהעליצחקפשוטהשופט

.רחמיםללאלכלאאותווישלח,המתחכמת

חייםבעללאהואשאדםברורלשופטגםכי

יכולהיהוהוא[אינסטינקטיםפ"עהפועל]

.שונהבצורהלהתנהגלבחור

עלאך.לאדםבחירהשישנהכמובן,כךאם

בחירה"אינההיאשהבחירהלזכורהאדם

.בלשונםטועיםשהרבהכמו"חופשית

לעבודלישמציעיםזהחופשיתבחירה

אני,לעבודרוצהאניאם..מסויםבמקום

מעונייןלאאניאםאך.הכסףאתארויח

אך.המלאהזכותיזוובשכרהבעבודה

שאםעליומאיימיםבאיםאםזאתלעומת

כמהבי"יטפלו"אזהעבודהאתאקחלא

לאהיאאך,בחירהליישאומנםאז.בריונים

...חופשיתממש

אינההיאהתורהפיעלהבחירהגם

לא-עשיתילא.הרווחתי-עשיתי]"חופשית"

טובביןהיאהתורהפ"עהבחירה,[הפסדתי

.לעונששכרוביןלרע

ַתיִאם":בתורהכותבה"הקב ֻחקֹּ כּוּבְּ לֵּ ֶאתתֵּ וְּ

ֹוַתי רּוִמצְּ מְּ ָתםַוֲעִשיֶתםִתשְּ תהיה-"אֹּ

,שיתגשמושונותברכותשלשלימהרשימה

רוחניתקרבה,כלכלישפע,בארץשלוםכמו

ִאם":שניומצד.ועודה"לקב ַתיוְּ ֻחקֹּ ָאסּוּבְּ ִתמְּ

ִאם ָפַטיֶאתוְּ ַעלִמשְּ ֶכםִתגְּ שְּ ִתיַנפְּ ִבלְּ ֲעשֹותלְּ

ֹוַתיָכלֶאת ֶכםִמצְּ רְּ ַהפְּ ִריִתיֶאתלְּ גםאז-"ּבְּ

לבואיכוליםלצערנוטוביםולארעיםדברים

לבחוררקלנונשארועכשיו.ישראלעםעל

..ללכתלנוכדאידרךבאיזו

אנירק":שללסיסמאותלהקשיבבמקום

אתיפתוראניורק","ובטחוןשלוםיביא

כללהעירצריך."והחינוךהכלכלהבעיות

ביןשהבחירה,לוולהזכירמהעםואחדאחד

אךנמצאת,דוחקאושפע,למלחמהשלום

יראאדםלהיותביןהבחירה!בידיוורק

אדםעודאו,לתורהעיתיםהקובעשמים

עםלהיסחףוממשיךלריקזמנואתשמבלה

ואחדאחדכלבידיורקאךתלויה,הזרם

רצהשאדםמעולםנמצאלאעוד.מאיתנו

...הצליחולאצדיקלהיות

ַתיִאם" ֻחקֹּ כּוּבְּ לֵּ ֶאתתֵּ ֹוַתיוְּ רּוִמצְּ מְּ "ִתשְּ

עלשנעמולרק.מאליהםיגיעווהברכות

,('גכוי"רש)המצוותושמירתהתורהלימוד

.העולםבוראשלההבטחותכלאתונקבל

'דפרק -אבות 
לעומרה "ל

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

בןפחימה מסעוד ,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתקווהתהל 

דוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  ל"זזוהרה
,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןאלכסנדר ליאור , ל"זעישהבן

,  יוכבדבתויסי ברכה 'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רש

ה יםֵאלֶּ ים,ַהֻחקִּ טִּ ְשפָּ ר,ְוַהּתֹוֹרת,ְוַהמִּ ַתֲַאשֶּ ןנָּ
יַניְבַהר..'ה הְבַידסִּ ('מוקפסוכופרק)ֹמשֶּ

.פהבעלואחת,בכתבאחת.(ברבים)ְוַהּתֹוֹרת

!בסינילמשהניתנושכולםמגיד

מביאהחזקההידלספרובהקדמהם"הרמב

-שבעלשהתורהמהכתובמוכחשבונוסףפסוק

ֹותָכל:סיניבהרמקורהפה נּוַהִמצְּ לֹוֶשִנתְּ

מֶשה ִסיַנילְּ רּוָשןּבְּ פֵּ נּוּבְּ ָנה"ֶשֶנֱאַמר.ִנתְּ ֶאתְּ ָךוְּ לְּ

תֶאת ַהתֹוָרהָהֶאֶבןֻלחֹּ ָוהוְּ ַהִמצְּ .('יבכדשמות)"וְּ

ָתבתֹוָרהזֹו,ּתֹוָרה ְצָוהוְְּ.ֶשִּבכְּ רּוָשּהזֹו,ַהמִּ ִצָּונּו.פֵּ וְּ

ָוהִפיַעלַהתֹוָרהַלֲעשֹות ָוה.ַהִמצְּ ִהיאזֹוּוִמצְּ

את רֵּ ַעלתֹוָרהַהִנקְּ .ֶפהֶשּבְּ

יקרכלי 

י ַכְרּתִּ תְוזָּ יאֶּ יתִּ תףְוַאַ,ַיֲעקֹובְברִּ יאֶּ יתִּ ְברִּ
ק ְצחָּ תְוַאף,יִּ יאֶּ יתִּ הְַָּברִּ ְזֹכרםַאְברָּ ('מב,פסכו)!אֶּ

האבותשהזכירמה.יעקבבריתיאתוזכרתי

ודורדורשבכללפי,(להתחלהמהסוף)למפרע

..האבותזכותמןישראלאוכלין

בכלמעותשלכיסים'גלושישמימשלדרך

אחדכיסמןלפזרומתחיל.זהוביםמאהאחד

ומן,איירבחודשהשניומן,ניסןחודשבראש

בכיסתמידשימצאפשיטא,בסיוןהשלישי

שכברהמוקדםבכיסמאשריותרהמאוחר

.רביםימיםממנופזר

זוכי,בראשונהיעקבזכותאתהכתובמזכירולכן

לאזהואם,הרבההכיממנהשנשארהזכות

שלמזכותושנשארמהאתנוסיףאזמספיק

אפילונוסיף,זכויותעודנצטרךעדייןואם,יצחק

.מאדנושןישןשהואאברהםברית[את]

על?זכותוכלנאכלהכברשאוליתאמרואם

זכותוש"ַאְבָרָהםְבִריִתיֶאתְוַאף":נאמרכך

.ודורדורלכלשמור

ל" הכָּ תַהְמַזכֶּ יםאֶּ ַרבִּ ֵָּחְטאֵאין,הָּ דֹוַעלאבָּ תאמראל].יָּ

ויצאבדברישאטעהאניחושש,הרביםאתלזכותיודעאיני

יבואשלאלךומובטחשמיםלשםתכוין...!קלקולמזה

ל[ידךעלחטאלאחרים יאְוכָּ תַהַמֲחטִּ ָּאֶּ ַרבִּ ֵאין,יםהָּ
ין יקִּ דֹוַמְספִּ הַלֲעׂשֹותְביָּ אתשהחטיאחריא]".ְתׁשּובָּ

לבדוקדרךלואיןכי.תשובהלעשותמאודקשה,הרבים

מימדיאתלתקןיספיקלאולכן,בדבריועשההואנזקכמה

('יחהאבות)[מהשםרציניתעזרהללאשעשההקלקול

םַ תְַבֻחֹקַתיאִּ ְצֹוַתֵַּתֵלכּוְַואֶּ ְשְמרּוַַימִּ ּתִּ
םַ םַֹאתָּ יתֶּ ('פסוקְגכופרקְ)ַוֲעשִּ

םַ סּוְבֻחֹקַתיְואִּ ְמאָּ ְלּתִַּ..ַּתִּ תְַַלבִּ יֲַעשֹותַאֶּ
לַ ְצֹוַתיכָּ ('פסוקְטוכופרקְ)...מִּ

ַֹּתיִאם  ֻחק  ב ְּ
כו   לֵּ ֵּ .. ת 

ַֹּתיִאם  ֻחק  ב ְּ
ָאסו   מְּ .. ת ִ



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (       'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ ים(' משלי ו כג) דֶׁ לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ֹון: ַעל כ ֵּ ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ (' במדבר כא כז)! ב 

ם ְשְמעּולֹאְואִּ יתִּ לֵאתַתֲעשּוְולֹא,לִּ הְצֹותַהמִַּכָּ ֵאלֶּ ('יד,פסכו)...הָּ

אחתקהילהשלכנסת-לביתפעםהגיע"חייםהחפץ"שמסופר

מפניהחוצהבורחיםהאנשיםשכלוראה,בחוקותיבפרשת

.בפרשההמופיעותהקללותשלהקריאהבעקבותשאחזםהפחד

למהמשללכםאמשול:מראדיןהכהןישראלרבילהםאמר

רעייתו,להירדםהצליחולאבמיטתושהתהפךלאחד:דומההדבר

מדוע!?היקרבעלילךמה":אותושאלהלשלומושדאגההמסורה

לעבורצריךאנימחר!ראי":בצערהבעללהשח."?נרדםאינך

ואינניפינהבכלהאורביםוהאריותהדוביםמןאניומתייראביער

"...האחרוןיומיזהואםיודע

אתלחצותיוכלבופטנטלהישכילוואמרהאשתואותוהרגיעה

מחררקאותולותגלהוהיאכללאותםלראותמבליהיער

שלמחרתהיוםבבוקר...ישריםשנתוישןהאיששמח...בבוקר

?"פטנט"המהורעייתואתושאלללכתנפנה

אתכסה–ליערכניסתךלפני:לוואמרהמגבתהאישהלקחה

..."רעותחיותשוםתראהלאובכךעינך

מהקללותשמפחדיםאלו-חייםהחפץסיים:הנמשלהואכן

היאהקללותמטרתכלשהרי.הםטיפשים-אדםלאותודומים

בדרךהבוחרשלהתוצאהואתהנכונההדרךאתלנולהורות

!!!תקשיב–לברוחלךמההדבריםפניהםכךאם...הקלוקלת

ךָׁ  בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' דברים ד לט) ְויָׁ

באמתאולם.זמנינופוסקימגדוליכמהפסקוכןואמנם

מלפפוןפרוסותמכיניםורבים,בזהלהקלשהמנהג

רגילותשאיןכךעלוסומכים,מלחמעטעליהםומפזרים

איסורבדבראיןולכן.שלמיםכשהםאלא,מלפפוניםלכבוש

.(יבסימןב"חיעקבשבות).חתוכיםכשהם

שאינוהדברנראה,הסעודהלצורךכןעושהשכאשר,ועוד

זולסבראראיותכמהויש.ממשכבשיםלכבושמתכוין

ולכן.(ועודריזעמודהשבתמעשהבספרעיין)הפוסקיםבדברי

.שיסמוךמהעללוישבזההמיקל

ם יֵּתְלכּוְואִּ מִּ יעִּ רִּ ְשֹמַעַתֹאבּוְולֹא,קֶּ ילִּ ('כאוקפסכופרק)...לִּ

ִאם":('ג'אתעניות'הל)ם"הרמב-מימוןבןמשהרבימפרש כּווְּ לְּ ."ֶקִריִעִמיתֵּ

תהיההתוצאה,במקרהעלינובאושהצרותנאמראם.מקרהמלשון

ִתי" ָיַספְּ יֶכםוְּ יֶכםֶשַבעַמָכהֲעלֵּ ַחטֹּאתֵּ ִאם"ומוסיף."כְּ ֶלהוְּ אֵּ ֹּאּבְּ רּול ִליִתָּוסְּ

ֶתם ארעוהבאותהמכותשגםלומרתוסיפואםכלומר,"ֶקִריִעִמיַוֲהַלכְּ

ִתי",במקרה ָהַלכְּ ֶקִריִעָמֶכםֲאִניַאףוְּ יִתי!ּבְּ ִהכֵּ ֶכםוְּ ַעלֶשַבעָאִניַגםֶאתְּ

יֶכם ִאם".פורענויותעודחלילהיבואו"ַחטֹּאתֵּ ֹּאתוְּ ז ֹּאּבְּ עּול מְּ ִליִתשְּ

ֶתם ֶקִריִעִמיַוֲהַלכְּ ִתי,ּבְּ ָהַלכְּ ."ֶקִריַּבֲחַמתִעָמֶכםוְּ

ההתעלמותעלגםוהחטאיםעלגם,כפולעונששיבואם"הרמבופירש

.במקרהותלייתם,מהעונשים

לאאדם!ה"מהקבמגיעוהכלבעולםמקרהאיןשלזכורצריךאדם

הרכבוגם,מתקלקלתבמקרהלאכביסהוהמכונת,חולהנהיהבמקרה

הכריזוכןאםאלאמלמטהאצבעונוקףאדםאין".סתםנעצרלא

למרקבכדי.לטובתוהאדםעללמעלהומכריזים.(:זחולין)"מלמעלה

.באמונתוהאדםאתלבחון,עצמובפניניסיוןהםשהייסוריםאו,עוונותיו

במעשינולהתבונןעלינו,טובהפחותתקופהאוניסיוןשמגיעברגע

אםאך.התנהגותנואתלשפרולהשתדל,המכההגיעהמהבשלולבדוק

מתרחשבעולםשהכלוחושב,בשמיםעליושהכריזוממהמתעלםאדם

ימשיכוהשמייםמן.לנפילתוהסיבותאתגשמייםבדבריםותולה,במקרה

.האמיתי"ַמֶכה"המיהו,להביןבטובוהאדםשיואילעד,להכריזוימשיכו

שלנבואותהתורהמתארתבחוקותיבפרשת

יעשולאאם,ישראלעםעלשיעבורחורבן

אך,דומותנבואות.ה"הקבשלרצונואת

.תבואכיבפרשתגםמופיעותבמהותןשונות

?אלונבואותלנומתארותמה

שהנבואה(ודעה"ד'טזפסוקכופרק)ן"הרמבכותב

בפרשתמופיעהראשוןביתחורבןעל

שניביתחורבןעלהנבואהואילו,בחוקותי

תבוא-כיבפרשתמופיעה,שאחריהוהגלות

איךבפרשתנואנורואים.(בעברשהבאנוכפי)

בעודם,מראשישראלעםאתמזהירההתורה

.שנה900-כבעודלקרותהולךמה.במדבר

התורהבשמירתיזלזלישראלועםבמידה

ָנַתִתי":היאהתוצאה,והמצוות יֶכםֶאתוְּ ָערֵּ

ָּבה יֶכםֶאתַוֲהִשמֹוִתיָחרְּ שֵּ דְּ ֹּאִמקְּ ל ָאִריחְַוְּ

יחְַ רֵּ ֲחֶכםּבְּ ,לגלותיציאהמכןולאחר."ִניחֹּ

המעשיםעללחשובישראללעםשתגרום

.דרכיואתולשנות,מארצולהתפזרלושגרמו

לאהיאשהגלותאבותינוידעוזאתלמרותאך

י":ירמיהושלנבואתואתלנוישהרי.לתמיד ִכִּֽ

ה ִפיִכי'הָאַמרכֹּ לֹּאתלְּ ָבֶבלמְּ ִעיםלְּ ָשָנהִשבְּ

ד קֹּ ֶכםֶאפְּ ִתיֶאתְּ יֶכםַוֲהִקמֹּ ָבִריֶאתֲעלֵּ ַהטֹובדְּ

ָהִשיב ֶכםלְּ הַהָמקֹוםֶאלֶאתְּ כטפרקירמיהו)"ַהֶזִּֽ

ישראלעםלבטחידעזונבואהפיועל.('יפסוק

.הגלותתסתיים,שנה70שלאחר

לבנייןלארצוחזרישראלעם!היהבאמתוכך

.שנה70לאחרבדיוק,השניהמקדשבית

כלכנגד,נבואהשלהגיוניתבלתיהתגשמות

!הסיכויים

דווקאהייתהראשוןביתשגלותהסיבהומהי

.(בחוקותי)בפרשתנואנורואיםזאת?שנה70

שנותמספרפיעלנקבעהגלותאורך

יושבבעודושמרלאישראלשעםהשמיטה

ַּבתָאז":הפסוקשאומרכפי.ישראלבארץ ִתשְּ

ָצתָהָאֶרץ ִהרְּ ֶתיהְֶָאתוְּ תֹּ יָכל,ַשּבְּ מֵּ ָהַשָמהיְּ

ת ּבֹּ תִתשְּ ֹּאֲאֶשראֵּ ָתהל יֶכםָשבְּ תֵּ תֹּ ַשּבְּ ּבְּ

ֶכם תְּ ִשבְּ .('להפסוקכופרקויקרא)."ָעֶליהְָּבְּ

כופרקי"רש)שמיטות70שמרלאישראלעם

יהיההואשנה70-שעליונגזרולכן,('להפסוק

.מארצובגלות

ובעיקר,לנבואהישודיוקכוחאיזהאנורואים

ַתיִאם"-במעשינותלויהכלכמה ֻחקֹּ כּוּבְּ לֵּ תֵּ

ֶאת ֹוַתיוְּ רּוִמצְּ מְּ ָתםַוֲעִשיֶתםִתשְּ "...אֹּ

ם ץַֹאְיֵביכֶּ רֶּ םְַבאֶּ הְַוַאּתֶּ ַֹכלְַיֵמיֳַהַשמָּ יהָּ תַַשְבֹתתֶּ ץַאֶּ רֶּ אָּ הַהָּ ְרצֶּ זַּתִּ ץַוְַ.ַאָּ רֶּ אָּ ְשַבתַהָּ זַּתִּ יהַָּאָּ תַַשְבֹתתֶּ תַאֶּ ְרצָּ לַ,ַהִּ ְשֹבתַַכָּ הַּתִּ ַשמָּ ְיֵמיַהָּ
יהֵַָּאתַ לֶּ םַעָּ ְבְּתכֶּ םְַבשִּ הְַבַשְבֹתֵתיכֶּ ְבתָּ רַלֹאַשָּ ('לה-'פסוקיםְלדפרקְכוְ).ֲַאשֶּ

,בשבתכבשיםלכבוש(:קחשבת)לברכהזכרונםחכמינואסרוזאתבכל

."כמבושלכבוש"שמשום

,זהומטעם.בשבתכבשיםככובששנראהדברלעשות,אסרוועוד

למלוחשאסור,(גסעיףשכאסימן)ערוךהשלחןמרןוהפוסקיםפסקו

נראה,ובמליחתו,צנוןלכבושרגילותהיתהובזמנםהואיל,בשבתצנון

.בשבתצנוןלמלוחחכמיםאסרולכן.לכובשובאכאילוהדבר

אסור,מלפפוניםכגון,אותםלכבושרגילותשישהירקותכלוכן

.להזיעשיתחילועדהמלחעםאותםולהשהותבשבתאותםלמלוח

מלפפוניםלמלוחאסורשלכאורה,שלפנינוהשאלהבאהומכאן

...דקותכמהכךאותםולהניח,בשבת

במהחשששאיןבודאי,לעשותשנוהגיםירקותבסלטאולם

מעטגםעליומפזריםהמלחעםשיחדמשום,מלחעליושמפזרים

הירקותאתלמלוחמתכויןשאינומעשיומתוךמוכחכזהובאופן,שמן

,שבסלטהירקותשרוב,ועוד.(סהעמודד"חעולםהליכות)לכובשםמנתעל

.כלללכובשםדרךאין,וחסהעגבניהכגון

כאשרובפרט.בשבתירקותסלטעלמלחלפזרמותר:ולסיכום

עליהםלפזרשרוציםומלפפונים.הירקותגביעלשמןגםשמים

לוישוהמיקל,כןלעשותשלאמחמיריםיש,לסעודהבסמוךמלח

.שיסמוךמהעל

מלח האם מותר לפזר 

?בשבתגבי מלפפונים על 

אנוהתורהדינישבכלמשום,השאלהשורש:תשובה

שהואמאכל,כלומר,"כמבושלהואהריכבוש"ש,פוסקים

,בשבתלבשלואסורהואיל,ולכן.מבושלכמאכלדינו,כבוש

.בשבתכבשיםלכבושאסורכןכמו

המלאכותהן,בשבתהאסורותהמלאכותשכלפיעלואף

,כללכבשיםכובשיםהיולאובמשכן,במשכןנהוגותשהיו


