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 גודל עונשו
 של

המחלל שבת
 האדמו"ר מהאלמין 

רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

והּפ וֹ סקים  הּק דוֹ ׁש  זהר וּ מדרׁש ים , מ"ס הבּ ת  קדת  המחלּ ל ׁש ל הענׁש  גּ דל יבאר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶֹ◌ָֹ◌ְבּ וֹ 

בּ נא) צוֹ את ׁש ּמ כ בּ סוֹ ת בּ עוֹ ן  ילדוֹ ת מת וֹ ת  בּ ׁש בּ ת .נ ׁש ים יהם 
לב.) דף (שבת

וּ בנב) כּ לה , וּ בהמה  ר בּ ה, רעה חיּ ה ׁש בּ ת חלּ וּ ל אדם בּ עוֹ ן י  
לג .)מתמעטין. דף (שבת  

ׁש בּ ת .ג) חלּ וּ ל  ׁש יּ ׁש  בּ מקוֹ ם א לּ א  מצ וּ יה ה דּ לקה  אין 
כד) יז , ירמיהו ברד"ק  (הובא

ה בּ ת .ד) את  בּ ּה  ׁש חלּ לוּ  בּ ׁש ביל אלּ א יר וּ ׁש לים חרבה  א 
קי"ט:) דף  (שבת

ל ה) ח ּמ י הוה  כּ ד  יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן  סגיןרבּ י מ ׁש ּת עיא אּמ יּה  
ה יּ וֹ ם . ׁש וּ בּת א א ּמ א  ל ּה  אמר  הוה בּ ׁש וּ ב ּת א 

טו) דף טו פרק  שבת  מסכת  ירושלמי (תלמוד

י שׂ רא ו) מ ּפ וֹ ׁש עי קר בּ נ וֹ ת ח וּ ץ מקבּ לין  בּ ת ׁש וּ בה ׁש יּ חזר וּ  כּ די ל 
א  בּ פרהסיא , ׁש בּ ת והמח לּ ל  יין,  והמנּס הּמ וּ מר , עבוֹ דה מן  למא  

נ הדדי כּ י ו ׁש בּ ת ב)ינהוּ .זרה סט, (עירובין 

ול ז) חמירא בּ ּה .ׁש בּ ת  לזלזוּ לי אתי ב)א  ב, (ביצה 

מ ּפ נח) מתענּ ין היוּ  א  ׁש בּ ת וחמרבּ ערב  קל ה בּ ת  כּ ב וֹ ד  י  
עצמּה . ב)בּ ׁש בּ ת  כז , (תענית 

א ּמ וֹ ט) אי ׁש  ל וֹ מר  ּת למ וּ ד  ׁש בּ ת, דּ וֹ חה ואם  אב כּ בּ וּ ד  יהא  יכ וֹ ל 
ּת ׁש מר וּ . ׁש בּ תתי  ואת  ּת יראוּ   )(ט.ואביו  ,   

ט וֹ בים .י) וימים ׁש בּ תוֹ ת א לּ וּ  היּ מים כּ ל קי א ד' את ליראה
א ) צג, (יבמות 

ׁש בּ ת .יא) לחלּ וּ ל  בּ א סוֹ ף בּ יתוֹ   ֹבּ תו יתרה אימה  ה ּמ טיל 
ב) ו', דף (גיטין

נכסייה וֹ בּ הניב) דּ סיירי  מנּ כסיה וֹ ן, בּ ּת ים בּ עלי נחתי  מילי  ּת לת  י  
מדר ׁש א . בּ י בּ עידן  בּ ׁש בּ תא  סעוּ דתייהוּ  וּ דקבעי  בּ ׁש בּ תא ,

ב.) לח, דף (גיטין

ה בּ ת .יג) ׁש מירת על  מ וֹ כיח  סמבּ טיוֹ ן ס"ה:)נהר  דף (סנהדרין 

הראׁש וֹ ניד) ׁש א חסידים  בּ ׁש בּ ת  בּ ד ' אלּ א מׁש ּמ ׁש ים היוּ  א  ים 
ׁש בּ ת . חלּ וּ ל  לידי  נ ׁש וֹ תיהן  ל"ח :)יבוֹ אוּ  דף (נדה 

אצל טו) ה בּ ת  את  מ ׁש ּמ ר  ׁש אינ וֹ  מי ה זּ ה ]כּ ל [בּ עוֹ לם  כם  
כּ רחוֹ . בּ על  א וֹ ת וֹ  מׁש ּמ ר  הוּ א כּ אן י')בּ רצוֹ נ וֹ  י"א  רבה  (בראשית 

ל טז) ויאמרוּ  עכּ וּ "ם יב וֹ א וּ  י וֹ ם אם  את עוֹ שׂ ים אּת ם ל ּמ ה  כם  
בּ ׁש בּ ת . יוֹ רד ה ּמ ן ׁש אין  רא וּ  להם אמר וּ  ה בּ ת ,

י"א ) כ"ה פרק רבה (שמות

[י שׂ רא יז) אוֹ תם  לעקר  מב ּק ׁש  אּת ה אם המן את אמר עקר  ל ] 
אוֹ תם . מכ לּ ה  א ּת ה   ּכ ואחר א וֹ תּה  וּ בּט ל ז ')הבּ ת רבה (אסתר 

בּ ׁש בּ ת .יח) בּ כ דּ וּ ר  מ שׂ חקין ׁש הי וּ  מ וּ ם  חרב ׁש מעוֹ ן  טוֹ ר 
ג ') ב' רבה  (איכה

את יט) עוֹ שׂ יהן על בּ הם ׁש ּמ גל גּ לין עוֹ נ וֹ ת מג ' אחד ׁש בּ ת  ח לּ וּ ל
הע וֹ נוֹ ת . ה')כּ ל  דברים תנאים (מדרש 

עינכ) ׁש העלימוּ  עד  יר וּ ׁש לים  חרבה  ה בּ ת .א  מן יהם  
טו) פסוק  ה פרק לדברים תנאים (מדרש

ט וֹ בים כא) וּ מעשׂ ים  ּת וֹ רה  בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י  על  אף  ׁש בּ תוֹ ת המחלּ ל 
ה בּ א . לע וֹ לם חלק  ל וֹ  כ"ו)(אין  פרק  נתן דרבי אבות  

אנכב) מעלה  הבּ ת  ח לּ לּת ם כּ ל אם חלּ לּת ם כּ אלּ וּ  עליכם  י 
יב)ווֹ ת .ה ּמ צ  כה, בשלח רבה (שמות  
ל כג) מעיד ה בּ ת  את ׁש א פנהמח לּ ל  העוֹ לם  והיה  ׁש אמר מי  י 

בּ ביעי. נח וא  ימים בּ ׁש ה  עוֹ למ וֹ  בּ רא 
יתרו) ישמעאל דרבי (מכילתא 

רתמים .כד) גּ חלי אוֹ תוֹ  מאכילין  ה בּ ת  רזא )המחלּ ל  (פענח 

כּ פוּ ל .כה) המחלּ ל  צ "ב)ענ ׁש  מ"ז  תהלים (מדרש  

לעוֹ לם ,י שׂ רא כו) מנוּ חה לוֹ  אין  ה זּ ה בּ עוֹ לם  ׁש בּ ת ׁש מר  ׁש א  ל 
וּ מכנ גּ וּ פ וֹ  מוֹ ציא  אחד הר ׁש עים ,וּ ממ נּ ה  לעין לגיה נּ ם  א וֹ ת וֹ  יס  

ממנּ ה  אוֹ תוֹ  ׁש בּ ת וּ כׁש יּ וֹ צא גּ יה נּ ם , בּ א וּ ר מנוּ חה לוֹ  אין  ונ ׁש מת וֹ 
לעצמוֹ . כ "א  ונ זּ וֹ קים  למקוֹ מוֹ  ה גּ וּ ף מחזיר

ל "ט) סימן  רננות  שפתי יבק, במעבר מובא .(מדרש 

בּ גּ ל וּ ת .חלּ וּ ל ידיעל כז) נת ּפ זּ רנוּ  כ"ו)ׁש בּ ת פ ' (תדבא"ר 
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ל כח) והביאוּ הוּ  בּ ׁש בּ ת  סוּ ס על  ׁש רכב  בּ אחד דיןמע שׂ ה בית  
מ ּפ נ א  ל וּ סקל וּ ה וּ , ׁש רא וּ י ל י  צריכה  ׁש העה אלּ א כ.כ 

מ"ו) סנהדרין צ' (יבמות 

וא כט) ׁש בּ ת חלּ וּ ל ׁש ל  חטא אין  וא ּמ וֹ  אביו מכבּ ד ׁש אדם  כ"ז 
ידוֹ . על בּ א חטא  ׁש וּ ם כ"ו)ׁש אר (תדבא "ר 

אחד ל) בּ אדם וּ כׁש ה גּ יע י וֹ ם בּ כל וח וֹ רׁש ת ּפ רה לוֹ ׁש היה מע שׂ ה  
והצר מנּ כסיוה צּ דּ יק א וֹ ת וֹ ירד לימים ,א וֹ ת ּה מ נּ יח הבּ ת י וֹ ם  

לחר ׁש הוֹ ררצה א הבּ ת י וֹ ם וּ כׁש ה גּ יע ,לע כּ וּ "ם הוֹ רלמ כּ ר 
בּ א ,מּק דם ורעוֹ ת ר בּ וֹ ת מכּ וֹ ת הע כּ וּ "ם ׁש הכּ ה וּ אחרגּ ם כּ מנהגוֹ  

ה צּ דּ יק הביןמיּ ד ,ׁש וֹ רוֹ את ׁש יּ ּט ל ה ּמ וֹ כרל לי שׂ רא הע כּ וּ "ם לוֹ  
וחוֹ בה הע כּ וּ "ם בּ ר ׁש וּ ת הוּ א ׁש ּמ עכ ׁש והוֹ ראזןלת וֹ ולחׁש  
הבּ ית אכת מל לעשׂ וֹ ת עליו מוּ כןעמד וּ מיּ ד בּ ׁש בּ ת גּ ם בּ על  

ה נּ יח וא כּ ׁש פים מע שׂ יׁש ּמ א חׁש ׁש הע כּ וּ "ם ,אכּת וֹ מל לעשׂ וֹ ת  
נבהל כּ הע כּ וּ "ם ׁש מע יוןכּ ,המארע כּ ל לוֹ ׁש ה גּ יד עד ה צּ דּ יק  

א לּה ׁש איןזּ את מה ,ואמרבּ עצמוֹ וחמרקל ונשׂ א ונזדּ עזע  
הקבּ "ה יׁש בּ ראניואנ,בּ וֹ רא ּה את הכּ ירה ּת בוּ נה וא דּ עת  

את לה כּ ירליראוּ ייהיה א וּ בינה דּ עה ליונתןוּ בדמ וּ ת וֹ בּ צלמוֹ  
חנרונקרא ּת וֹ רה ללמד וזכה ׁש מים ליראת חזרמיּ ד ,בּ וֹ ראי ינא ' 

ּת וֹ רּת א . עשה"ד)בּ ן  מדרש פכ"ד, דר"כ  (פסיקתא  

א לא) ר' מחה  ׁש א   ֹה נּ ע שׂ ה מ ּת ו ׁש בּ ת  ח לּ וּ ל על עזרי בּ ן  לעזר 
מ ּפ נ ׁש נּ יו והׁש חר וּ  ׁש מוֹ , על נקרא  ׁש כנ ּת וֹ  ׁש ל בּ המּת וֹ  ידי  יעל  

שם)ה ּת ענ יּ וֹ ת . וירושלמי  כ"ג, ביצה נ "ד, (שבת  

לעוֹ לם .לב) מחילה לוֹ  אין ה בּ ת  את  המח לּ ל 
ה) דברים תנאים (מדרש

רע .לג) כּ ל  כּ עוֹ שׂ ה  הבּ ת את  (שם)המח לּ ל 

ּת אנלד) ללקט ה וֹ ל אדם  ה זּ ה הּת אנה בּ עוֹ לם אין בּ ׁש בּ ת ים  
ל  לעתיד אבל  כּ ל וּ ם , ּת אנה א וֹ מרת  ללקט הוֹ ל אדם  אם בוֹ א 

היּ וֹ ם . ׁש בּ ת ואוֹ מרת צוֹ וחת  היא ע"ג )בּ ׁש בּ ת תהלים שוח"ט (מדרש 

ל לה) בּ גיה נּ ם  אית  דּ וּ כתא  ׁש בּ תא .חד מח לּ לי דּ קא אי לּ ין 
י"ד) הקדמה (זוה"ק 

ׁש יּ ע שׂ ה לו) עד  רא ׁש  הרמת ל וֹ  אין בּ זדוֹ ן  ׁש בּ ת  המחלּ ל כּ ל
א )ּת ׁש וּ בה . קטנות אותיות דר"ע, (אותיות  

איןלז) ט וֹ בים  וּ מעשׂ ים  ּת וֹ רה  בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י על  אף  ׁש בּ ת המחלּ ל
ה בּ א . לע וֹ לם חלק  פכ"ו)ל וֹ  (אדר"נ 

ה ּק דוֹ ׁש : זהר מּס פר להלּ ן

אנא) א וֹ מר  הקבּ "ה בּ ׁש בּ ת  אׁש  מבעיר  אדם האׁש אם  כּ ביתי  י 
בּ גיה נּ ם . ּת ּת וֹ קדין  א ּת ם  א וֹ ת וֹ  מוֹ קדים  וא ּת ם  יּת וֹ קד ׁש א 

ס"ט:) כ"ד, תקון זוהר (תיקוני

ל ב) ואם  בּ צלמנ וּ  ה וּ א  ׁש בּ ת  מצות מקיּ ם בּ זרע אם  חלק לוֹ  אין  או  
פ"ג :)ל .י שׂ רא  מ"ז  תיקון  (שם 

י שׂ רא ג) אין  ּת ׁש לּ ח"אם  "ׁש לּ ח  בּ הם  נאמר הבּ ת ׁש וֹ מרים ל 
גּ רוּ ׁש ין.ׁש נ כ"א :)י ו' תיקון  זוהר (תיקוני 

חוֹ ׁש ׁש יןד) ואינם  בּ פרהסיא וּ מ וֹ עדים  ׁש בּ תוֹ ת ׁש ּמ ח לּ לים  אלּ וּ  כּ ל
אינם ל   ּכ העוֹ לם , בּ זה ה בּ ת  את ׁש מרוּ  ׁש א כּ מ וֹ  בּ וֹ ראם , כב וֹ ד 

וא  ההוּ א, בּ ע וֹ לם אוֹ תוֹ  יהוּ דא ׁש וֹ מרים ר' בּ גּ יהנּ ם, מנוּ חה להם ין  
.כּ רח בּ על  ׁש ם  א וֹ תוֹ  ׁש וֹ מרים ק "נ:)א וֹ מר  (ח"ב 

ה גּ יהנּ ם ה) אׁש  אין לעוֹ לם  ה בּ ת  את ׁש מרוּ  ׁש א הר ׁש עים א לּ וּ 
ׁש וֹ א  ׁש בּ גּ יהנּ ם הר ׁש עים וכל מהם,  נּ ׁש ּת נּ וּ ׁש וֹ כ מה עליהם לין  

מל  ׁש כּ פרוּ אלּ וּ , רׁש עים  הם  א לּ וּ  להם מ ׁש יבים הדּ ין אכי 
ה בּ ת , את  ׁש מר וּ  ׁש א  בּ ׁש ביל כּ לּ ּה  הּת וֹ רה על ועברוּ  בּ הקבּ "ה 

וּ מל  בּ הם, לרא וֹ ת  מּמ קוֹ מם יוֹ צאים  כּ לּ ם אחד והר ׁש עים   א 
לעינמכנ הגּ יהנּ ם  ֹלתו ׁש בּ ת  מח לּ לי  א וֹ תם ׁש ל  גּ וּ פ וֹ תיהם יהם יס  

ּת כבּ ה , א  וא ם ּת מוּ ת א  ׁש ּת וֹ לע ּת ם  ור וֹ אים הר ׁש עים  ׁש אר ׁש ל
ּפ לוֹ נ הוּ א זה וּ מכריזין א וֹ ת וֹ  מסבּ בין הר ׁש עים ׁש א וכל הר ׁש ע י 

ל  ט וֹ ב ח ׁש ׁש  לוֹ , א וֹ י ה ּת וֹ רה , וּ בכל בּ הק בּ "ה  כּ פר  בּ וֹ רא וֹ  כבוֹ ד 
וּ ל  זה לדין  יבא  ו ׁש א נברא , ׁש א  ל וֹ  זאת .היה  קנ"א )ב וּ ׁש ה (ח"ב 

ּפ נו) בּ סבר  ׁש ם  בּ עיּ ן הּת רים הנר"ן את  מק בּ ל  ׁש אדם  ים כּ מוֹ  
ׁש לּ וֹ  הנר "ן  את  הה וּ א  בּ עוֹ לם  מק בּ לים   ּכ וּ בשׂ מחה , בּ ענג

העוֹ לם . מן  כ"ג :)כּ ׁש יּ וֹ צא ו ' תיקון זוהר (תיקוני 

ה ּמ וֹ עדים .ז) ׁש אר  מכּ ל  מכ בּ ד פ"ח )הבּ ת (ח "ב 

א וֹ תם ח) סדּ רוּ  ׁש א  הלחנוֹ ת  כּ ל  על  ממנּ ה נגע ׁש נּ קרא  רוּ ח 
כּ רא וּ י. בּ תענוּ גים רס"א :)בּ ׁש בּ ת  (ח"ב 

ענגט) ל וֹ  נהפ ע וֹ שׂ ה ואינ וֹ  ׁש בּ ת ענג  לעשׂ וֹ ת יכלת לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי 
צרעת . רע"ג )לנגע וח"ג  נ"ח, כ"א , תיקון זוהר  (תיקוני 

י שׂ רא י) על בּ א ה בּ ת .עמלק את ׁש מר וּ  ׁש א  על ל 
ל"ז :) בשלח  (זוה"ח

ה כינה .יא) את  גּ וֹ זל  כּ אלּ וּ  ׁש בּ ת ענג הגּ וֹ רע
נ"ט:) רא, תיקון זוהר (תיקוני

גּ רים יב) הרבּ ים  לרׁש וּ ת ה יּ חיד  מרׁש וּ ת  בּ ׁש בּ ת הּמ וֹ ציא 
וּ תה וֹ ם .  חׁש ובהוּ  ּת הוּ  למהוי ע"ג :)לׁש כינ ּת א ל' תיקון (תק "ז  

מהקבּ "ה .יג) מ ׁש ּמ ר אינוֹ  ׁש בּ ת  דּ מח לּ ל י"ב.)מאן  בהקדמה (תק "ז  

ה ּת וֹ רה .יד) בּ כל מ ׁש ּק ר כּ א לּ וּ  בּ ׁש בּ ת  צ .)(חהמׁש ּק ר  "ב  

חכם טו) הוּ א אם ט וֹ ב וי וֹ ם לבּ ת  ּת וֹ ספוֹ ת עוֹ שׂ ים  ׁש אין אלּ וּ 
וה בּ רכה  מ ּמ נּ וּ , מסּת לּ ק עׁש רוֹ  עׁש יר ה וּ א  ואם מסּת לּ קת, חכמתוֹ 

מּמ נּ וּ . ל"ח .)נמנעת  י"ט, תיקון  זוהר (תיקוני 

ׁש יּ וֹ ׁש ב טז) כּ יון  א לּ א וענׁש , לקללה  רא וּ י  בּ ׁש בּ ת הּמ תענּ ה 
לתענבּ תענ דּ ינ וֹ .ית גּ זר לוֹ  קוֹ רעין  ר"ז .)ית וֹ  (ח "ב 

ל יז) לוֹ  בּ ׁש בּ ת .א וֹ י הּס ע דּ וֹ ת את מׁש לים ׁש אינ וֹ  פ"ח :)אדם (ח"ב 

מצ וּ י.יח) ׁש בּ ת  בּ סעדּ ת האמ וּ נה רפ"ח :)כּ ל (ח "ג 

גּ ד וֹ ל .יט) ענׁש וֹ  ׁש בּ ת  מ ּס ע דּ ת פ"ח .)הגּ וֹ רע (ח"ב 

לעיל כ) ּפ גימוּ תא  מיתח זּ י  בּ ׁש בּ ת  סע דּ ה  חד וּ מראה הגּ וֹ רע א 
דּ ל  מ בּ נעצמוֹ  היכל או  דּ ל י הוּ א, דּ מל כּ א  ק דּ יׁש א א מזּ רעתא או 

נ דּ ת ה וּ א  חוּ מרא עלי ּה  דּ גיה נּ ם .יהבין דּ ינא מלין  פ"ח :)לת  (ח"ב 

א כא) א וֹ ת וֹ  דּ וֹ חים כּ רא וּ י בּ תענ וּ גים  נסדּ ר א ל כּ ׁש לחנוֹ  
אחרא . רנ"ב.)ה ּס טרא  (ח "ב 

בּ ח ּפ ז וֹ ןכב) יוֹ צאין  אחרא  ה ּס טרא כּ ח וֹ ת  הבּ ת ׁש יּ וֹ צא כּ יון
י שׂ רא  עם  על לׁש ט ורוֹ צים  בּ עוֹ לם  וּ ל וּ מׁש וֹ טטים  ּת ּק נוּ ל, כ 

י שׂ רא  את  ר וֹ אים ׁש הם  וכיון ּפ געים , ׁש ל  וא וֹ מרים ׁש יר  בּ תפלּ ה ל 
מהם  ּפ וֹ רחים  הם ה כּ וֹ ס על וּ מבדּ ילין בּ תפ לּ ה  וּ מב דּ ילין  זה  ׁש יר

א וה וֹ ל  הּמ דבּ ר.כים  י"ד:)ל (ח"א  

מ ׁש וֹ טטים כג) אחרא  ה ּס טרא  כּ ח וֹ ת  כּ ל  הבּ ת ׁש יּ וֹ צא כּ יון
ללהט .וה וֹ ל  מתחיל  הגּ יהנּ ם ואׁש  בּ ע וֹ לם מ"ח .)כים  (ח"א  

ׁש יּ שׂ רא כד) כּ ל בּ ׁש עה ׁש בּ ת בּ מוֹ צאי  נעם ויהי א וֹ מרים ל  
י שׂ רא  אׁש ריכם א וֹ מרים ׁש בּ גּ יהנּ ם רז .)ל .הרׁש עים  (ח"ב 

ׁש מא כה) הוּ א ׁש בּ ת בּ רי ׁש מוֹ ת ה ּק ד וֹ ׁש בּ זּ הרכּ מבארדּ קוּ דא  
ּת וֹ רה ,פ "ח  דּ ברי  לדבּ ר  ׁש אסוּ ר  בּ מק וֹ ם  להזכּ יר וֹ  אסוּ ר  כּ אן ועד .

ל א  ׁש בּ ת  ׁש ם  להז כּ יר ׁש נּ זהרוּ  בּ מעשׂ יהם  מּמ דק דּ קים וידעּת י 
. א )צר אות א מאמר יששכר  (בני 

חיּ ים כו) רוּ ח  זצ"ל )בּ ּס פר  פ "ד (להרמח "פ ׁש כּ תב מה פידּ ל סימן 
בּ מקוֹ ם דּ ל חסל "א הרב  לוֹ מר אין  ׁש בּ ת  גּ ם  ה נּ "ל ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר פי 

לוֹ מרזה פיל מטנּ ף,  מעּת ה שב "א צרי ואי"ה  שב "ת , בּ מקוֹ ם 
ׁש  ל וֹ מר  ׁש בּ ת  בּ ׁש ם  גּ ם נזהר עכ"ל .אהיה  בל"נ , בּ א 

ק ) סימן א  מערכת כללים פאה"ש (שד"ח

ׁש איןכז) ועל וכוּ ' לדתן בּ ׁש עת מתוֹ ת נ ׁש ים  עבר וֹ ת ג' על 
ה נּ ר. בּ הדלקת ל"א :)זהיר וּ ת (שבת  

ׁש ארכח) כּ נגד ׁש ק וּ לה  מּת יהן אחת  כּ ל זרה ועבוֹ דה  ה בּ ת 
וּ בינ הקבּ "ה ׁש בּ ין  הא וֹ ת  היא וה בּ ת  ׁש בּ ּת וֹ רה, מצו וֹ ת ינוּ כּ ל 

ל  ר ׁש עילעוֹ לם בּ כלל ה וּ א  הרי הּמ צו וֹ ת ׁש אר על העוֹ בר כּ ל   פיכ 
עבוֹ דה י שׂ רא  כּ ע וֹ בד ה וּ א  הרי בּ פרהסיא  ׁש בּ ת המחלּ ל  אבל ל  

ל  כּ נכרי דּ בריהם .זרה הט"ו)כל  פ"ז  שבת  הלכות  (רמב"ם 

הבּ ת בּ קדת ה ּמ קל בּ ענין ּפ רּפ רא וֹ ת עוֹ ד

ל כט) מ וּ מר  הוי  א אחד  לדבר  ׁש חיטת וֹ מוּ מר  ואין ה ּת וֹ רה  כל 
ל  מ וּ מר  הריהוּ  ׁש בּ ת לחלּ ל מ וּ מר  א וּ לם הּת וֹ רה נבלה , כל  

.נס יין  ויינוֹ  נבלה וּ ׁש חיטת וֹ 
וקי"ט) ג' סימן יור"ד  ס"ג , שפ"ה או"ח  ה. (חולין

ׁש בּ ת .ל) חלּ וּ ל  בּ ׁש ביל  הכּ ל רח "ל  שׂ רפ וֹ ת  הזּ ה  בּ זּ מן ּמ צ וּ י מה 
י"ג ) ע"ב במנח"ש  מובא  שבת  פרי (ספר

ל א) מ וּ מר  הוי  יו "ט לחלּ ל ׁש בּ ת ,מוּ מר מחלּ ל  כּ מ וֹ  כּ לּ ּה  כה "ת  
יוה "כ . לחלּ ל מ וּ מר  ׁש כּ ן  וכל 

הגאונים) בשם  הגדול  א "ז  זוה"ק , הר"ש, תשו  רדב"ז , בשם כ"ט ס"ק  ב סימן שחיטה הלכות  (דע "ת 

גּ ם לב) סגּ י  בּ עלמא  בּ פרסוּ ם  גּ ם בּ פרהסיא ׁש בּ ת מחלּ ל דּ דין י"א 
מע שׂ רה  ושאבּ פחוֹ ת ומרדכי  רמב "ם  בשם יור "ד (פלתי  מהרי"א ותשובות לות 

ב ) להקל .סימן אין לע שׂ רה בּ ידוּ ע ועכ "פ
ט"ו) ע "ב ומנח "ש ביור"ד, ל ' ס"ק  ב סימן (דע "ת

ל לג) ונסגּ ר  הח יּ ים מן רחוֹ ק ה וּ א  הרי ׁש בּ ת הּפ תח פנהמח לּ ל  יו  
ה בּ א . לע וֹ לם מדרש )לה כּ נס  בשם  י"ח ע "ב (מנח "ש 

ל מקוֹ לד) בּ גּ יהנּ ם יׁש  אחד ׁש הוּ א ם  כּ יון ׁש בּ ת  ׁש ּמ ח לּ לין א לּ וּ  
מדליק  ׁש בּ ת ׁש בּ מ וֹ צאי בּ גּ יהנּ ם יׁש  ממ נּ ה  זמ נּ וֹ  קדם נר הדליק 

ּפ לוֹ נ ׁש ל ה וּ א  זה  "מק וֹ ם  ואוֹ מר מק וֹ ם  א וֹ ת וֹ  וכל ּת ח לּ ה  י" 
מק וֹ ם . אוֹ תוֹ  להדליק לוֹ  ע וֹ זרים ׁש בּ גּ יהנּ ם הרׁש עים 

רמ"ו) במדבר (זוה"ק 

רבי הגביר  – כהלכתו " שבת "השומר שכר  מגודל  נורא סיפור 
בבן משמים וכבדוהו היום בחצי עש "ק בכל החנות שסגר איסר 'יל 

זי"ע  הרמ"א רבינו קדוש

האב רחמי שלום)בספר  שבת צריך(אות וביותר כתב: דיבור באמצע
לשבת סמוך כי יום , מבעוד החנויות  לסגור  החנויות בעל לזרז
צרכי לקנות באים והרבה  קונים, להם  ומביא מתגבר  דבר  הבעל
שלוחי הם כי להם תשמעו ולא  תאבו אל שבת, לכבוד  נרות  מצוה
לו  שהי' איסר 'יל רבי מהגביר נפלא מעשה  ושמעתי דבר, הבעל
היום חצי הגיע כאשר מנהגו והיה משי מיני בכל ויקר גדול חנות 

החנות . סגר מיד  שבת  בערב
בדמות והתלבש לנסותו ובא מ"ם  הסמ"ך בו נתקנא אחת פעם
אחד  כל על השוואה  ועשה יקרים סחורות  הרבה ולקח גדול שר
חצי הגיע כך ובתוך  אחד, בכל יש  אמות כמה נמדד לא ועדיין 
לו  שיתן לו התחנן  והשר כמנהגו, החנות לסגור הגביר והלך  היום
עבור השמים  מן וכבדוהו הרבה, מעות  והפסיד  רצה  ולא הסחורה

ישראל. של מאורן הרמ "א רבינו קדוש  בבן זה 

הבוקר עד שבת לכבוד  לבנה כתונת  לבש שלא לאחד  הגדול  העונש

איך זצ"ל מנאדבורנא בערצי רבי הצדיק שסיפר שם, כתב עוד 
ולעת שבת, בערב נסתלק  מראשקוב שבתי רבי הקדוש שהגאון

שבת בו שמקבלין להיכל שיבא דרחמנא  שליח  אליו בא ערב
ההיכל לפתח הגיע וכאשר  השליח  אחר והלך  העליון, בעולם
לפנים הולך  אינו למה  אותו ושאל עומד , נכבד זקן שם ראה 
תמיד  מנהגו שהיה לפי הבוקר, עד אותו מניחין שאין והשיב

הבוקר . עד שבת לכבוד לבנה  כתונת  לבש שלא

בשבת  ביתו שבנה אחד איש  מברעזאן הגאון העניש איך

שהתחיל קדימה  מהולכי אחד ברעזאן בעיר  היה  אחת  פעם
נתוודע  וכאשר בשבת, גם ובנה העיר בתוך חומה בית  לו לבנות 
דשם, דין  בית אב זצ"ל הכהן מרדכי שלום רבי הגאון להרב מזה
בשבת יבנה שלא  בו והפציר  לעיל הנזכר להאיש בעצמו הלך
אך בבנין, בפרהסיא שבת בחילול הראשון  האיש  הוא יהיה  ושלא
הרבה פיוסים ואחר  קשבת  אוזן נטה לא לעיל הנזכר האיש
אני בטוח מברעזאן  הגאון  לו אמר לשמוע, רצה לא ואיומים
בבית תדורו לא שבוודאי שמו קדושת  ולמען  יתברך  השם בעזרת 
נחלה הגמרו, בעת  כי הימים ארכו ולא זרים, לידי ויבוא  הלזה
למכור שהוכרח עד רבים  ימים  דוי ערש  עלי ושכב ליצלן רחמנא
כן ישראל, ולכל חיים  לן  ושבק  לעיל, הנזכר  חומה הבית  את
ולשומרי השם  אוהבי לכל וברכה וחיים וכו' אויבי כל יאבדו

מצותיו.
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ל כח) והביאוּ הוּ  בּ ׁש בּ ת  סוּ ס על  ׁש רכב  בּ אחד דיןמע שׂ ה בית  
מ ּפ נ א  ל וּ סקל וּ ה וּ , ׁש רא וּ י ל י  צריכה  ׁש העה אלּ א כ.כ 

מ"ו) סנהדרין צ' (יבמות 

וא כט) ׁש בּ ת חלּ וּ ל ׁש ל  חטא אין  וא ּמ וֹ  אביו מכבּ ד ׁש אדם  כ"ז 
ידוֹ . על בּ א חטא  ׁש וּ ם כ"ו)ׁש אר (תדבא "ר 

אחד ל) בּ אדם וּ כׁש ה גּ יע י וֹ ם בּ כל וח וֹ רׁש ת ּפ רה לוֹ ׁש היה מע שׂ ה  
והצר מנּ כסיוה צּ דּ יק א וֹ ת וֹ ירד לימים ,א וֹ ת ּה מ נּ יח הבּ ת י וֹ ם  

לחר ׁש הוֹ ררצה א הבּ ת י וֹ ם וּ כׁש ה גּ יע ,לע כּ וּ "ם הוֹ רלמ כּ ר 
בּ א ,מּק דם ורעוֹ ת ר בּ וֹ ת מכּ וֹ ת הע כּ וּ "ם ׁש הכּ ה וּ אחרגּ ם כּ מנהגוֹ  

ה צּ דּ יק הביןמיּ ד ,ׁש וֹ רוֹ את ׁש יּ ּט ל ה ּמ וֹ כרל לי שׂ רא הע כּ וּ "ם לוֹ  
וחוֹ בה הע כּ וּ "ם בּ ר ׁש וּ ת הוּ א ׁש ּמ עכ ׁש והוֹ ראזןלת וֹ ולחׁש  
הבּ ית אכת מל לעשׂ וֹ ת עליו מוּ כןעמד וּ מיּ ד בּ ׁש בּ ת גּ ם בּ על  

ה נּ יח וא כּ ׁש פים מע שׂ יׁש ּמ א חׁש ׁש הע כּ וּ "ם ,אכּת וֹ מל לעשׂ וֹ ת  
נבהל כּ הע כּ וּ "ם ׁש מע יוןכּ ,המארע כּ ל לוֹ ׁש ה גּ יד עד ה צּ דּ יק  

א לּה ׁש איןזּ את מה ,ואמרבּ עצמוֹ וחמרקל ונשׂ א ונזדּ עזע  
הקבּ "ה יׁש בּ ראניואנ,בּ וֹ רא ּה את הכּ ירה ּת בוּ נה וא דּ עת  

את לה כּ ירליראוּ ייהיה א וּ בינה דּ עה ליונתןוּ בדמ וּ ת וֹ בּ צלמוֹ  
חנרונקרא ּת וֹ רה ללמד וזכה ׁש מים ליראת חזרמיּ ד ,בּ וֹ ראי ינא ' 

ּת וֹ רּת א . עשה"ד)בּ ן  מדרש פכ"ד, דר"כ  (פסיקתא  

א לא) ר' מחה  ׁש א   ֹה נּ ע שׂ ה מ ּת ו ׁש בּ ת  ח לּ וּ ל על עזרי בּ ן  לעזר 
מ ּפ נ ׁש נּ יו והׁש חר וּ  ׁש מוֹ , על נקרא  ׁש כנ ּת וֹ  ׁש ל בּ המּת וֹ  ידי  יעל  

שם)ה ּת ענ יּ וֹ ת . וירושלמי  כ"ג, ביצה נ "ד, (שבת  

לעוֹ לם .לב) מחילה לוֹ  אין ה בּ ת  את  המח לּ ל 
ה) דברים תנאים (מדרש

רע .לג) כּ ל  כּ עוֹ שׂ ה  הבּ ת את  (שם)המח לּ ל 

ּת אנלד) ללקט ה וֹ ל אדם  ה זּ ה הּת אנה בּ עוֹ לם אין בּ ׁש בּ ת ים  
ל  לעתיד אבל  כּ ל וּ ם , ּת אנה א וֹ מרת  ללקט הוֹ ל אדם  אם בוֹ א 

היּ וֹ ם . ׁש בּ ת ואוֹ מרת צוֹ וחת  היא ע"ג )בּ ׁש בּ ת תהלים שוח"ט (מדרש 

ל לה) בּ גיה נּ ם  אית  דּ וּ כתא  ׁש בּ תא .חד מח לּ לי דּ קא אי לּ ין 
י"ד) הקדמה (זוה"ק 

ׁש יּ ע שׂ ה לו) עד  רא ׁש  הרמת ל וֹ  אין בּ זדוֹ ן  ׁש בּ ת  המחלּ ל כּ ל
א )ּת ׁש וּ בה . קטנות אותיות דר"ע, (אותיות  

איןלז) ט וֹ בים  וּ מעשׂ ים  ּת וֹ רה  בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י על  אף  ׁש בּ ת המחלּ ל
ה בּ א . לע וֹ לם חלק  פכ"ו)ל וֹ  (אדר"נ 

ה ּק דוֹ ׁש : זהר מּס פר להלּ ן

אנא) א וֹ מר  הקבּ "ה בּ ׁש בּ ת  אׁש  מבעיר  אדם האׁש אם  כּ ביתי  י 
בּ גיה נּ ם . ּת ּת וֹ קדין  א ּת ם  א וֹ ת וֹ  מוֹ קדים  וא ּת ם  יּת וֹ קד ׁש א 

ס"ט:) כ"ד, תקון זוהר (תיקוני

ל ב) ואם  בּ צלמנ וּ  ה וּ א  ׁש בּ ת  מצות מקיּ ם בּ זרע אם  חלק לוֹ  אין  או  
פ"ג :)ל .י שׂ רא  מ"ז  תיקון  (שם 

י שׂ רא ג) אין  ּת ׁש לּ ח"אם  "ׁש לּ ח  בּ הם  נאמר הבּ ת ׁש וֹ מרים ל 
גּ רוּ ׁש ין.ׁש נ כ"א :)י ו' תיקון  זוהר (תיקוני 

חוֹ ׁש ׁש יןד) ואינם  בּ פרהסיא וּ מ וֹ עדים  ׁש בּ תוֹ ת ׁש ּמ ח לּ לים  אלּ וּ  כּ ל
אינם ל   ּכ העוֹ לם , בּ זה ה בּ ת  את ׁש מרוּ  ׁש א כּ מ וֹ  בּ וֹ ראם , כב וֹ ד 

וא  ההוּ א, בּ ע וֹ לם אוֹ תוֹ  יהוּ דא ׁש וֹ מרים ר' בּ גּ יהנּ ם, מנוּ חה להם ין  
.כּ רח בּ על  ׁש ם  א וֹ תוֹ  ׁש וֹ מרים ק "נ:)א וֹ מר  (ח"ב 

ה גּ יהנּ ם ה) אׁש  אין לעוֹ לם  ה בּ ת  את ׁש מרוּ  ׁש א הר ׁש עים א לּ וּ 
ׁש וֹ א  ׁש בּ גּ יהנּ ם הר ׁש עים וכל מהם,  נּ ׁש ּת נּ וּ ׁש וֹ כ מה עליהם לין  

מל  ׁש כּ פרוּ אלּ וּ , רׁש עים  הם  א לּ וּ  להם מ ׁש יבים הדּ ין אכי 
ה בּ ת , את  ׁש מר וּ  ׁש א  בּ ׁש ביל כּ לּ ּה  הּת וֹ רה על ועברוּ  בּ הקבּ "ה 

וּ מל  בּ הם, לרא וֹ ת  מּמ קוֹ מם יוֹ צאים  כּ לּ ם אחד והר ׁש עים   א 
לעינמכנ הגּ יהנּ ם  ֹלתו ׁש בּ ת  מח לּ לי  א וֹ תם ׁש ל  גּ וּ פ וֹ תיהם יהם יס  

ּת כבּ ה , א  וא ם ּת מוּ ת א  ׁש ּת וֹ לע ּת ם  ור וֹ אים הר ׁש עים  ׁש אר ׁש ל
ּפ לוֹ נ הוּ א זה וּ מכריזין א וֹ ת וֹ  מסבּ בין הר ׁש עים ׁש א וכל הר ׁש ע י 

ל  ט וֹ ב ח ׁש ׁש  לוֹ , א וֹ י ה ּת וֹ רה , וּ בכל בּ הק בּ "ה  כּ פר  בּ וֹ רא וֹ  כבוֹ ד 
וּ ל  זה לדין  יבא  ו ׁש א נברא , ׁש א  ל וֹ  זאת .היה  קנ"א )ב וּ ׁש ה (ח"ב 

ּפ נו) בּ סבר  ׁש ם  בּ עיּ ן הּת רים הנר"ן את  מק בּ ל  ׁש אדם  ים כּ מוֹ  
ׁש לּ וֹ  הנר "ן  את  הה וּ א  בּ עוֹ לם  מק בּ לים   ּכ וּ בשׂ מחה , בּ ענג

העוֹ לם . מן  כ"ג :)כּ ׁש יּ וֹ צא ו ' תיקון זוהר (תיקוני 

ה ּמ וֹ עדים .ז) ׁש אר  מכּ ל  מכ בּ ד פ"ח )הבּ ת (ח "ב 

א וֹ תם ח) סדּ רוּ  ׁש א  הלחנוֹ ת  כּ ל  על  ממנּ ה נגע ׁש נּ קרא  רוּ ח 
כּ רא וּ י. בּ תענוּ גים רס"א :)בּ ׁש בּ ת  (ח"ב 

ענגט) ל וֹ  נהפ ע וֹ שׂ ה ואינ וֹ  ׁש בּ ת ענג  לעשׂ וֹ ת יכלת לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי 
צרעת . רע"ג )לנגע וח"ג  נ"ח, כ"א , תיקון זוהר  (תיקוני 

י שׂ רא י) על בּ א ה בּ ת .עמלק את ׁש מר וּ  ׁש א  על ל 
ל"ז :) בשלח  (זוה"ח

ה כינה .יא) את  גּ וֹ זל  כּ אלּ וּ  ׁש בּ ת ענג הגּ וֹ רע
נ"ט:) רא, תיקון זוהר (תיקוני

גּ רים יב) הרבּ ים  לרׁש וּ ת ה יּ חיד  מרׁש וּ ת  בּ ׁש בּ ת הּמ וֹ ציא 
וּ תה וֹ ם .  חׁש ובהוּ  ּת הוּ  למהוי ע"ג :)לׁש כינ ּת א ל' תיקון (תק "ז  

מהקבּ "ה .יג) מ ׁש ּמ ר אינוֹ  ׁש בּ ת  דּ מח לּ ל י"ב.)מאן  בהקדמה (תק "ז  

ה ּת וֹ רה .יד) בּ כל מ ׁש ּק ר כּ א לּ וּ  בּ ׁש בּ ת  צ .)(חהמׁש ּק ר  "ב  

חכם טו) הוּ א אם ט וֹ ב וי וֹ ם לבּ ת  ּת וֹ ספוֹ ת עוֹ שׂ ים  ׁש אין אלּ וּ 
וה בּ רכה  מ ּמ נּ וּ , מסּת לּ ק עׁש רוֹ  עׁש יר ה וּ א  ואם מסּת לּ קת, חכמתוֹ 

מּמ נּ וּ . ל"ח .)נמנעת  י"ט, תיקון  זוהר (תיקוני 

ׁש יּ וֹ ׁש ב טז) כּ יון  א לּ א וענׁש , לקללה  רא וּ י  בּ ׁש בּ ת הּמ תענּ ה 
לתענבּ תענ דּ ינ וֹ .ית גּ זר לוֹ  קוֹ רעין  ר"ז .)ית וֹ  (ח "ב 

ל יז) לוֹ  בּ ׁש בּ ת .א וֹ י הּס ע דּ וֹ ת את מׁש לים ׁש אינ וֹ  פ"ח :)אדם (ח"ב 

מצ וּ י.יח) ׁש בּ ת  בּ סעדּ ת האמ וּ נה רפ"ח :)כּ ל (ח "ג 

גּ ד וֹ ל .יט) ענׁש וֹ  ׁש בּ ת  מ ּס ע דּ ת פ"ח .)הגּ וֹ רע (ח"ב 

לעיל כ) ּפ גימוּ תא  מיתח זּ י  בּ ׁש בּ ת  סע דּ ה  חד וּ מראה הגּ וֹ רע א 
דּ ל  מ בּ נעצמוֹ  היכל או  דּ ל י הוּ א, דּ מל כּ א  ק דּ יׁש א א מזּ רעתא או 

נ דּ ת ה וּ א  חוּ מרא עלי ּה  דּ גיה נּ ם .יהבין דּ ינא מלין  פ"ח :)לת  (ח"ב 

א כא) א וֹ ת וֹ  דּ וֹ חים כּ רא וּ י בּ תענ וּ גים  נסדּ ר א ל כּ ׁש לחנוֹ  
אחרא . רנ"ב.)ה ּס טרא  (ח "ב 

בּ ח ּפ ז וֹ ןכב) יוֹ צאין  אחרא  ה ּס טרא כּ ח וֹ ת  הבּ ת ׁש יּ וֹ צא כּ יון
י שׂ רא  עם  על לׁש ט ורוֹ צים  בּ עוֹ לם  וּ ל וּ מׁש וֹ טטים  ּת ּק נוּ ל, כ 

י שׂ רא  את  ר וֹ אים ׁש הם  וכיון ּפ געים , ׁש ל  וא וֹ מרים ׁש יר  בּ תפלּ ה ל 
מהם  ּפ וֹ רחים  הם ה כּ וֹ ס על וּ מבדּ ילין בּ תפ לּ ה  וּ מב דּ ילין  זה  ׁש יר

א וה וֹ ל  הּמ דבּ ר.כים  י"ד:)ל (ח"א  

מ ׁש וֹ טטים כג) אחרא  ה ּס טרא  כּ ח וֹ ת  כּ ל  הבּ ת ׁש יּ וֹ צא כּ יון
ללהט .וה וֹ ל  מתחיל  הגּ יהנּ ם ואׁש  בּ ע וֹ לם מ"ח .)כים  (ח"א  

ׁש יּ שׂ רא כד) כּ ל בּ ׁש עה ׁש בּ ת בּ מוֹ צאי  נעם ויהי א וֹ מרים ל  
י שׂ רא  אׁש ריכם א וֹ מרים ׁש בּ גּ יהנּ ם רז .)ל .הרׁש עים  (ח"ב 

ׁש מא כה) הוּ א ׁש בּ ת בּ רי ׁש מוֹ ת ה ּק ד וֹ ׁש בּ זּ הרכּ מבארדּ קוּ דא  
ּת וֹ רה ,פ "ח  דּ ברי  לדבּ ר  ׁש אסוּ ר  בּ מק וֹ ם  להזכּ יר וֹ  אסוּ ר  כּ אן ועד .

ל א  ׁש בּ ת  ׁש ם  להז כּ יר ׁש נּ זהרוּ  בּ מעשׂ יהם  מּמ דק דּ קים וידעּת י 
. א )צר אות א מאמר יששכר  (בני 

חיּ ים כו) רוּ ח  זצ"ל )בּ ּס פר  פ "ד (להרמח "פ ׁש כּ תב מה פידּ ל סימן 
בּ מקוֹ ם דּ ל חסל "א הרב  לוֹ מר אין  ׁש בּ ת  גּ ם  ה נּ "ל ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר פי 

לוֹ מרזה פיל מטנּ ף,  מעּת ה שב "א צרי ואי"ה  שב "ת , בּ מקוֹ ם 
ׁש  ל וֹ מר  ׁש בּ ת  בּ ׁש ם  גּ ם נזהר עכ"ל .אהיה  בל"נ , בּ א 

ק ) סימן א  מערכת כללים פאה"ש (שד"ח

ׁש איןכז) ועל וכוּ ' לדתן בּ ׁש עת מתוֹ ת נ ׁש ים  עבר וֹ ת ג' על 
ה נּ ר. בּ הדלקת ל"א :)זהיר וּ ת (שבת  

ׁש ארכח) כּ נגד ׁש ק וּ לה  מּת יהן אחת  כּ ל זרה ועבוֹ דה  ה בּ ת 
וּ בינ הקבּ "ה ׁש בּ ין  הא וֹ ת  היא וה בּ ת  ׁש בּ ּת וֹ רה, מצו וֹ ת ינוּ כּ ל 

ל  ר ׁש עילעוֹ לם בּ כלל ה וּ א  הרי הּמ צו וֹ ת ׁש אר על העוֹ בר כּ ל   פיכ 
עבוֹ דה י שׂ רא  כּ ע וֹ בד ה וּ א  הרי בּ פרהסיא  ׁש בּ ת המחלּ ל  אבל ל  

ל  כּ נכרי דּ בריהם .זרה הט"ו)כל  פ"ז  שבת  הלכות  (רמב"ם 

הבּ ת בּ קדת ה ּמ קל בּ ענין ּפ רּפ רא וֹ ת עוֹ ד

ל כט) מ וּ מר  הוי  א אחד  לדבר  ׁש חיטת וֹ מוּ מר  ואין ה ּת וֹ רה  כל 
ל  מ וּ מר  הריהוּ  ׁש בּ ת לחלּ ל מ וּ מר  א וּ לם הּת וֹ רה נבלה , כל  

.נס יין  ויינוֹ  נבלה וּ ׁש חיטת וֹ 
וקי"ט) ג' סימן יור"ד  ס"ג , שפ"ה או"ח  ה. (חולין

ׁש בּ ת .ל) חלּ וּ ל  בּ ׁש ביל  הכּ ל רח "ל  שׂ רפ וֹ ת  הזּ ה  בּ זּ מן ּמ צ וּ י מה 
י"ג ) ע"ב במנח"ש  מובא  שבת  פרי (ספר

ל א) מ וּ מר  הוי  יו "ט לחלּ ל ׁש בּ ת ,מוּ מר מחלּ ל  כּ מ וֹ  כּ לּ ּה  כה "ת  
יוה "כ . לחלּ ל מ וּ מר  ׁש כּ ן  וכל 

הגאונים) בשם  הגדול  א "ז  זוה"ק , הר"ש, תשו  רדב"ז , בשם כ"ט ס"ק  ב סימן שחיטה הלכות  (דע "ת 

גּ ם לב) סגּ י  בּ עלמא  בּ פרסוּ ם  גּ ם בּ פרהסיא ׁש בּ ת מחלּ ל דּ דין י"א 
מע שׂ רה  ושאבּ פחוֹ ת ומרדכי  רמב "ם  בשם יור "ד (פלתי  מהרי"א ותשובות לות 

ב ) להקל .סימן אין לע שׂ רה בּ ידוּ ע ועכ "פ
ט"ו) ע "ב ומנח "ש ביור"ד, ל ' ס"ק  ב סימן (דע "ת

ל לג) ונסגּ ר  הח יּ ים מן רחוֹ ק ה וּ א  הרי ׁש בּ ת הּפ תח פנהמח לּ ל  יו  
ה בּ א . לע וֹ לם מדרש )לה כּ נס  בשם  י"ח ע "ב (מנח "ש 

ל מקוֹ לד) בּ גּ יהנּ ם יׁש  אחד ׁש הוּ א ם  כּ יון ׁש בּ ת  ׁש ּמ ח לּ לין א לּ וּ  
מדליק  ׁש בּ ת ׁש בּ מ וֹ צאי בּ גּ יהנּ ם יׁש  ממ נּ ה  זמ נּ וֹ  קדם נר הדליק 

ּפ לוֹ נ ׁש ל ה וּ א  זה  "מק וֹ ם  ואוֹ מר מק וֹ ם  א וֹ ת וֹ  וכל ּת ח לּ ה  י" 
מק וֹ ם . אוֹ תוֹ  להדליק לוֹ  ע וֹ זרים ׁש בּ גּ יהנּ ם הרׁש עים 

רמ"ו) במדבר (זוה"ק 

רבי הגביר  – כהלכתו " שבת "השומר שכר  מגודל  נורא סיפור 
בבן משמים וכבדוהו היום בחצי עש "ק בכל החנות שסגר איסר 'יל 

זי"ע  הרמ"א רבינו קדוש

האב רחמי שלום)בספר  שבת צריך(אות וביותר כתב: דיבור באמצע
לשבת סמוך כי יום , מבעוד החנויות  לסגור  החנויות בעל לזרז
צרכי לקנות באים והרבה  קונים, להם  ומביא מתגבר  דבר  הבעל
שלוחי הם כי להם תשמעו ולא  תאבו אל שבת, לכבוד  נרות  מצוה
לו  שהי' איסר 'יל רבי מהגביר נפלא מעשה  ושמעתי דבר, הבעל
היום חצי הגיע כאשר מנהגו והיה משי מיני בכל ויקר גדול חנות 

החנות . סגר מיד  שבת  בערב
בדמות והתלבש לנסותו ובא מ"ם  הסמ"ך בו נתקנא אחת פעם
אחד  כל על השוואה  ועשה יקרים סחורות  הרבה ולקח גדול שר
חצי הגיע כך ובתוך  אחד, בכל יש  אמות כמה נמדד לא ועדיין 
לו  שיתן לו התחנן  והשר כמנהגו, החנות לסגור הגביר והלך  היום
עבור השמים  מן וכבדוהו הרבה, מעות  והפסיד  רצה  ולא הסחורה

ישראל. של מאורן הרמ "א רבינו קדוש  בבן זה 

הבוקר עד שבת לכבוד  לבנה כתונת  לבש שלא לאחד  הגדול  העונש

איך זצ"ל מנאדבורנא בערצי רבי הצדיק שסיפר שם, כתב עוד 
ולעת שבת, בערב נסתלק  מראשקוב שבתי רבי הקדוש שהגאון

שבת בו שמקבלין להיכל שיבא דרחמנא  שליח  אליו בא ערב
ההיכל לפתח הגיע וכאשר  השליח  אחר והלך  העליון, בעולם
לפנים הולך  אינו למה  אותו ושאל עומד , נכבד זקן שם ראה 
תמיד  מנהגו שהיה לפי הבוקר, עד אותו מניחין שאין והשיב

הבוקר . עד שבת לכבוד לבנה  כתונת  לבש שלא

בשבת  ביתו שבנה אחד איש  מברעזאן הגאון העניש איך

שהתחיל קדימה  מהולכי אחד ברעזאן בעיר  היה  אחת  פעם
נתוודע  וכאשר בשבת, גם ובנה העיר בתוך חומה בית  לו לבנות 
דשם, דין  בית אב זצ"ל הכהן מרדכי שלום רבי הגאון להרב מזה
בשבת יבנה שלא  בו והפציר  לעיל הנזכר להאיש בעצמו הלך
אך בבנין, בפרהסיא שבת בחילול הראשון  האיש  הוא יהיה  ושלא
הרבה פיוסים ואחר  קשבת  אוזן נטה לא לעיל הנזכר האיש
אני בטוח מברעזאן  הגאון  לו אמר לשמוע, רצה לא ואיומים
בבית תדורו לא שבוודאי שמו קדושת  ולמען  יתברך  השם בעזרת 
נחלה הגמרו, בעת  כי הימים ארכו ולא זרים, לידי ויבוא  הלזה
למכור שהוכרח עד רבים  ימים  דוי ערש  עלי ושכב ליצלן רחמנא
כן ישראל, ולכל חיים  לן  ושבק  לעיל, הנזכר  חומה הבית  את
ולשומרי השם  אוהבי לכל וברכה וחיים וכו' אויבי כל יאבדו

מצותיו.
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ה' 
ּוּבֹו ַאַחד ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ְיהּוֵדי ַהֹּזַהר\ֹזַהר 
ַהַּכְׁשרּות ְוַהַּׁשָּבת\ֻסַּכת 

ַהֹּזַהר\ְּגֻאַּלת ַהֹּזַהר\
ַהֹּזַהר ְוַהר ִסיַני\ְּדָרָׁשה 
ִלְסִליחֹות תשע"ג\ֹזַהר 
ַלָּבר ִמְצָוה\ֹזַהר ַּבר ֵּבי 
ַרב ְּדַחד יֹוָמא\ִסּיּום 

ַהֹּזַהר\10. ַים ַהֹּזַהר\11. 
ֹּכַח ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך א'
ּוּבֹו ְׁשֵני ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)268 ַעּמּוִדים(:

קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\
ֹּכַח ַהֹּזַהר ֵחֶלק ג'

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ב'
ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
  )284 ַעּמּוִדים(:

ֵסֶפר ַהְּתׁשּוָבה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ג' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )252 ַעּמּוִדים(:
ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ַהְּמֹבָאר\
ְסֻגַּלת ָּפַתח ֵאִלָּיהּו\

ִּגיָמְטִרּיֹות ַהֹּזַהר\קֹוֵבץ 
ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\ֹּכַח 
ַהֹּזַהר ֵחֶלק ב' \ ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב ְוַהְּׁשִחיָטה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ד' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

 ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ַהֹּזַהר ּוְסָפָריו\ַהֹּזַהר 
ָּבָעֵקב\ַהֹּזַהר ּוָמִׁשיַח\
ַהֹּזַהר ְוַהְּגאּוָלה\ֹזַהר 
ַהְּמזּוָזה\ֹזַהר ַהְּגאּוָלה

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ


