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  .נד ד� פסחי�
  ?כ מה הדי� בדלהל�"לשיטה שמברכי� על הנר בי� בשבת ובי� במוצאי יוה

  
  1 ששבתראו  באור חדש היוצא עתה מע� ואב�  

          מברכי�  במוצאי שבת
  מברכי�  אי! מברכי�  במוצאי יו� כפור

  
  ?"מכתב"ומה הוא " כתב"מה הוא 

  
  מכתב  כתב  

  קיקת צורת האותיותח  2שמות האותיות  י"לפירוש ראשו� ברש
  ה בלוחות"ט שבו חקק הקבֵרהעט ֵח  חקיקת צורת האותיות שבלוחות  3י"לפירוש שני ברש

  
  ?וכיצד נעשתה הצבת הראשונה, כיצד נעשית צבת

  
  ?כיצד נעשתה הצבת הראשונה  ?כיצד נעשית צבת  

  ש בי! השמשות" בע)בידי שמי�   4צבת בצבת עשויה  יהודה' לר
  נעשתה בידי אד�  עושה דפוס צבת ויוצק לו ברזל רותח  היהוד' לאמרי ליה לר

  
  ?מתי נבראו דברי� דלהל�

  
  אש שלנו   ואש שלה�גהינ  

  ש בי! השמשות" בע)עלתה במחשבה    קוד� בריאת העול�)חלל ומקו� הגיהנ�   שלב ראשו�
   במוצאי שבת )בריאת האש    בשני בשבת)אש בריאת ה  שלב שני

  

                                                           
ה אש שהדליקוה "וה. כ עד עתה"או מערב יוה, היינו אש שהיתה דולקת עוד מערב שבת עד עתה 1

בדי! האחרו! כ! מבואר . (שלא נעשתה בה עבירה, כ בהיתר לחולה או ליולדת"בשבת או ביוה
 ).א"� חלאווה וריטב"מהר' אול� ע, י שג� זה נחשב אור ששבת"ברש

ומתו. כ. , "כתב"דקריאת ש� האותיות אינה יכולה להיות בש� , י"על פירוש זה מקשה רש 2
  .י פירוש זה"דוחה רש

דוקא כתב שבלוחות שהיה בנס שהיה נראה מכל צד והיה חלל האותיות עומד , לפירוש זה 3
וזה שאמר לקמ! שהיתה . ולא סת� כתב ומכתב, ש בי! השמשות"הוא זה שנברא בע, באויר
רק שהיה כתב רוחני אש שחורה על (והיינו בכתב רגיל , ה כתובה לפניו קוד� בריאת העול�התור

  .ה ראשית"י ד" רש) .ש בי! השמשות"ולא מיירי בכתב הלוחות שנברא רק בע, )גבי אש לבנה
וכיו! שצבת בצבת , כלומר אוחז חתיכת ברזל בצבת ומכה בקורנס הנפחי� עד שנעשית צבת 4

 . אשונה נעשתה בידי שמי�עשויה על כרח. שהר
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  :פסחי� ד� נד
  ?יית מלאכה בתשעה באבמה די� עש

  
  לתלמידי חכמי�  לכל אד�  

  בטלי� בו  תלוי במנהג המקומות  לרבנ�
  בטלי� בו  1ח ולהבטל בו"יש לו לנהוג כת  ג"לרשב

  
  ?ימי תענית דלהל� מה דינ�

  
  יו� הכפורי�  תשעה באב  2תענית ציבור לגשמי�  

   מותר:לשמואל  בי� השמשותב
   אסור:יוחנ� ורבא' לר

  אסור
  עושה שני ימי�  עושה יו� אחד  )))))   ימי� מספק'לעשות ב

  צרי.  לא צרי.  לעשות תוספת ליו�
  אסור במלאכה  ל בטבלא הקודמת"כנ  אסור במלאכה  עשיית מלאכהב

  מתענות ומשלימות  )))))  למעוברות ומניקות
  נוהגי� בה�  אי! נוהגי� בו חובה  נוהגי� בה�  ד ברכות"לנעילה וכ

  אסור  אסור  ואסור כל הגו�, מותר  לרחיצת פניו ידיו ורגליו
  

                                                           
ל שבמקו� שנוהגי� לעשות מלאכה אי! "ואילו חכמי� ס, )גאוה)(ואי! לו לחוש משו� יוהרא  1

 .).ד� נה(לקמ! ' וע. לאד� שאינו תלמיד חכ� להבטל ממלאכה ומשו� חשש יוהרא
וכלי� א' ואפי, ראשונות שמותר בי! השמשות שלה�' ולא בג, ושבע תעניות אחרונות' ומיירי בג 2

 .ושותי� משחשיכה ורק צרי. לצו� ביו�


