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אור השבת

לע"נ הרבנית הצדיקת מרת טויבא בת ר' חיים אליהו ע"ה י"א סיון תשע"ג

יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי. הבינני ואצרה תורתך 
ואשמרנה בכל לב. ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד. הנה תאבתי 

לפקודיך בצדקתך חייני.
אשירה לה' בחיי אזמרה לאלוקי בעודי, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ואודה 

ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו, ואספר שבחו וחסדו אשר הפליא לעשות 
אתי, ויהי עמדי בדרך אשר זכני להוציא לאור עולם העלון "אור השבת" לאחר 

שהרהרתי רבות בדבר האפשרות להפיץ ולהשריש ענין שמירת השבת אצל כל 
אחד מישראל, ובזכות זה נזכה לביאת משיח בן דוד.

גודל ענין של לימוד הלכות שבת: 

באחד הדרשות שאלתי לאנשים אם יש לכם עירוב בעיר? ענו - לא, כי המועצה דתית אין להם 
כסף לעשות עירוב, ואני שואל לאנשים האם יש לכם עירובי חצרות, התשובה לא יודעים מה 

זה?
סיפרתי להם סיפור: הייתי במיאמי, ובשבת למדתי במרפסת בחוץ, ואני רואה יהודי זקן כבן 
שבעים שנה עם זקן ארוך ולבן מסתובב ומחפש משהוא. אני אומר לו שבת שלום, שלום עליכם, 
מה כבודו מחפש? עונה לי שהוא כאן במלון, ומחפש איפו לשים המפתח של החדר שלו בחוץ 
באיזה מקום, אמרתי לו אל תדאג יש כאן עירוב ב"ה, עונה לי שלא סומך על עירוב, עניתי לו 
אם כן חיללת שבת שאסור להוציא המפתח מהחדר אם אין עירובי חצרות, ענה לי, אני גר 
בקרונהייטץ כבר 50 שנה בבנין גדול של כ 60 דיירים, ובכל פעם שמתי המפתח בחוץ, ולא היה 

לנו שאלה על זה?
שאלתי אותו האם עשיתם ערובי חצרות? ענה לי לא?

אמרתי לו אתה הלא חבדני"ק, אם היית לומד הלכות עירובין בשולחן ערוך הרב היית מבין ויודע 
שזה חילול שבת!

הגוף בשבת  על  מורחים משחה  וישנם הרבה הלכות שנכשלים בשבת, למשל כמה אנשים 
ובגלל זה כותב החפץ חיים במשנה  ועוד שאלות,  ועוד  שזה איסור דאורייתא, משום ממרח, 
ברורה הלכות שבת שאם לא יודע הלכות שבת נכשל בוודאי סאיסורי דאורייתא בשוגג ובמזיד 
וכמבואר  שבת,  הלכות  שיודע  לפני  גמרא  ללמוד  לו  אפשר  איך  ולכן  יודעים,  ובלא  ביודעים 
בשו"ע הרב הלכות תלמוד תורה בשם הש"ך, ואם אינו יודע הלכות הוא כמו גוי, ]ראה במשנה 

ברורה בהמקדמה לחלק ג'[

דבר המערכת

יום ו' | פרשת בהעלותך | י"א סיון תשע"ו | עלון מס' 1
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

 50 
 יובל שנים של פעילות המערכה  

שבת בו תשוב
שכר ועונש

ֶּפֶרק א
"ס  ָּבת ִמּׁשַ ת ַהּשַׁ ּבֹו ְיבָֹאר ּגֶֹדל ָהעֶֹנׁש ֶׁשל ַהְמַחֵּלל ְקֻדּׁשַ

ּוִמְדָרִׁשים, זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהּפֹוְסִקים 
ֶּבָעֹון  ְיָלדֹות  ֵמתֹות  ָנִׁשים  א( 
ְּבֵניֶהם  צֹוַאת  ֶׁשְּמַכְּבסֹות 

ְּבַׁשָּבת )שבת דף קי"ט:(.

ָרָעה  ַחָּיה  ַׁשָּבת  ִחּלּול  ַּבֲעֹון  ב( 
ָאָדם  ּוְבֵני  ָּכָלה,  ּוְבֵהָמה  ַרָּבה, 

ִמְתַמֲעִטין )שבת דף קי"ט:(.

ֶאָּלא  ְמצּוָיה  ַהְּדֵלָקה  ֵאין  ג(   
ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ִחּלּול ַׁשָּבת )שבת 

דף קי"ט:(.

ֶאָּלא  ְירּוָׁשַלִים  ָחְרָבה  ֹלא  ד   
ָּבת  ִּבְׁשִביל ֶׁשִחְּללּו ָּבּה ֶאת ַהּׁשַ

)שבת דף קי"ט:(.

 ה )ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַּכד ֲהָוה 
ָסִגין  ִמְׁשַּתְעָיא  ְלִאֵּמיּה  ַחֵמּי 
ִאָּמא  ָלּה  ָאַמר  ֲהָוה  ְּבׁשּוְבָתּא 
דף  )ירושלמי שבת  ַהּיֹום  ׁשּוְבָתּא 

ט"ו, ג'.(.

ִמּפֹוְׁשֵעי  ָקְרָּבנֹות  )ְמַקְּבִלין  ו 
ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ֶׁשַּיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה 

ַיִין,  ְוַהְמַנֵּסְך  ַהּמּוָמר,  ִמן  חּוץ 

ְּבַפְרֶהְסָיא,  ַׁשָּבת  ְוַהְמַחֵּלל 
ִּכי  ְוַׁשָּבת  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַאְלָמא 

ֲהָדֵדי ִניְנהּו )עירובין דף ס"ט.(.

ָאֵתי  ְוָלא  ֲחִמיָרא  ז( ַׁשָּבת 
ְלִזְלזּוֵלי ֵּבּה )ביצה דף ל"ו.(.

ח( ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֹלא ָהיּו ִמְתַעִּנין 
ָוֹחֶמר  ַקל  ָּבת  ַהּׁשַ ְּכבֹוד  ִמְּפֵני 

ְּבַׁשָּבת ַעְצָמּה )תענית דף כ"ז.(.

ָוֵאם  ָאב  ִּכּבּוד  ְיֵהא  ט( ָיכֹול 
ּדֹוֶחה ַׁשָּבת, ַּתְלמּוד לֹוַמר ִאיׁש 
ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבֹתַתי 

ִּתְׁשֹמרּו )יבמות דף ה'.(.

ָּכל  ֱאֹלֶקיָך  ד'  ֶאת  י( ְלִיְרָאה 
ְוָיִמים  ַׁשָּבתֹות  ֵאּלּו  ַהָּיִמים 

טֹוִבים )יבמות דף צ"ג.(.

ְּבתֹוְך  ְיֵתָרה  ֵאיָמה  יא( ַהֵּמִטיל 
ַׁשָּבת  ְלִחּלּול  ָּבא  סֹוף  ֵּביתֹו 

)גיטין דף ו':(.

ספר
בית עקד ספרים

האלמין
ְּכִׁשְבִעים ֲאָלִפים ְסָפִרים קונטרסים ְוקֹול קֹוֵרא/ת 

מֹוָדעֹות ַוַעלֹוִנים  שחיבר והו"ל
כ"ק מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א

הגה"צ רבי שלום יהודה גראס ]גרוס[ 

בו מובאים שמות הספרים שחיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א 
שנים  יובל  במשך  המדינה  בשפת  שנדפסו  אלו  כולל 
משנת תשכ"ה עד שנת תשע"ה חלקם בארה"ב וחלקם 
בארץ ישראל שנות ההדפסה ומספר העמודים ומפתח 

לפי המקצועות
בעריכת א. ג.

יו"ל ע"י מפעל הזוהר העולמי סניף בת ים
0527-651911

ספר

בית עקד ספרים
האלמין

כשבעים אלפים ספרים קונטרסים וקול קורא/ת 
מודעות ועלונים שחיבר והו"ל כ"ק מרן האדמו"ר 

מהאלמין שליט"א

הגה"צ רבי שלום יהודה גראס ]גרוס[ 

את  בראותו  שליט"א  האדמו"ר  הקים  זה  ענק  מפעל 
ותעצומות  בעוז  ונלחם  העומד,  על  מרובה  פרוץ  הדור 
נגד כל הגיון, וכאדם יחיד שראה את שבר בת עמו עמד 

כצור איתן לגדור גדר ולעמוד בפרץ.

ובכדי שיהיו דבריו מתקבלים על שומעיהם ראה לנגד 
עיניו דברי החכם מכל אדם עשות ספרים הרבה אין קץ 
שיש  מה  מכל  בהם  להזהיר  )שם(  וכמו שפי' המצודות 
להזהר, ועל כל פירצה שנלחם עליה לתקנו ראה בזה 
צורך לכתוב עליו ספר, וכשנתברר לו שעל נושא זה כבר 
קדמוהו ראשונים, עמד והדפיס הספר הזה והוציאו לאור 
נישואיו,  כך שבשנת תשכ"ה תקופת מה לאחר  עולם, 
הוציא לאור עולם את הספר הראשון "ואמרו אמן" על 
קדושת בית המדרש, לאחר מכן הוציא לאור עוד ששה 
"נפש  הספר  את  שהוציא  עד  הדור,  תיקון  על  ספרים 
ומאכלות אסורות ספר  ישעיה" שעוסק בעניני כשרות 

זה חיבר וכתב בעצמו, ונתקבל בחיבה אצל יראי ה'.

- בשער -
זי"ע  הבעש"ט  תלמידי  בין  ויכוח 
ומנהיג  העיקרי שראש  איזהו הדבר 

הדור צריך להשגיח עליו
ואתחנן(                       )פ'  אברהם  ברכות  בספר 

היו  ז"ל  טוב  שם  בעל  ישראל  הרבי  שתלמידי  שמעתי  כתב 
ומנהיג  שראש  העקרי  הדבר  איזהו  ומתווכחים  ביחד  יושבים 
הדור צריך להשגיח עליו. יש מהם אמרו, שהעיקר הוא להשגיח 
ענינים  שאר  בכל  וכן  שמים,  ירא  השו"ב  שיהיה  הזביחה  על 
השייכים לזה כי ח"ו מאכלות אסורים מטמטמים את הלב. ויש 
שאמרו עירובין הוא העיקר כי הלכות שבת כהררים התלויים 
ויש אמרו מקוה  והאיסור חמור מאוד.  ד-י ע"א(  )חגיגה  בשערה 
היא העיקר להשגיח שהמקוה תהיה כשרה בלי שום חשש, כי 
אם יסוד בנין האדם הוא חס ושלום בלי כשרות קשה לו מאוד 

להתגבר על הרע ר"ל.
לי  ז"ל בזה הלשון, תיתי  זה אמר להם מרן הריבש"ט  ואחר 
כי בעת הזאת פלפלו גם כן במתיבתא דרקיע איזה מהם עיקר 
בזע"ם תצעד  ג'(  )חבקוק  הוא במקרא  והסימן  וכמר.  כמר  ואמרו 
ארץ ר"ת "זביחה, "עירובין, "מקוה, כל אלה הם יסוד הארץ. עכ"ל.
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בשיתוף מפעל הזוהר העולמי
האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס

מפי הרב אריה ברדה
קריינות רדיופונית
עריכה: רוני אהרן הרמן

לצפיה:
 YouTube

ב"אריה ברדה"

1
mp3

3 שעות 

₪30

בראשית
12 פרשיות

www.aryeberda.co.il :אין להעתיק. ניתן להשיג את הדיסק: בטל. 054-4577956 או באתר
מורות. 
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בשיתוף מפעל הזוהר העולמי
   האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס

לצפיה:
 YouTube

ב"אריה ברדה"

1
mp3

13 שעות 

ספר בראשית
חלק א'

בשיתוף
מפעל הזוהר העולמי

האדמו"ר
רבי שלום יהודה גרוס

מפי הרב  אריה ברדה
קריינות רדיופונית
עריכה: רוני אהרן הרמן

לצפיה:
 YouTube

ב"אריה ברדה"

1
mp3

12 שעות 

₪70

לחודשים
תשרי, חשון

ַׁשָּבת ּבֹו ְּתַסֵּפר- תמונת ספר נועם אלימלך

י ְוֵהִכינּו – ַהִּיְרַאת ָׁשַמִים ְוַהַּפַחד  ּׁשִ ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהּׁשִ
ָּבת ת ַהּׁשַ ֶׁשל ְקֻדּׁשַ

ְּבָכל  ֶעֶרב ַׁשָּבת ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ָהָיה ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 
ַמְרִּגיׁש,  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִמִּליֶז'ְנְסק  ֱאִליֶמֶלְך  ַרִּבי 
ְּכַפֲעמֹון,  ְּבָאְזָניו  ְמַקְׁשֶקֶׁשת  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ת  ֶׁשְּקֻדּׁשַ

ֻמְכָרח  ָאְזָניו ְוָהָיה  ֶלֱאֹטם 
ַהּקֹול  ַהְמַקְׁשֵקׁש. ְוָכל ִּבְפֵני 
ָהיּו ִמי ֶׁשָהָיה ִנְמָצא  ְּבֵביתֹו,  ָאז 
ּוְרָעָדה  אֹותֹו, ַּפָּלצּות  אֹוֲחִזים 
ָהיּו  ְלָהִכין ּוְמָׁשְרָתיו  ֻמְכָרִחים 
ַהֹּכל  ֲחצֹות ּוְלַתֵּקן  ֹקֶדם 

ֵאיֶזה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָעָׂשה  ִאם  ֲחצֹות  ַאַחר  ִּכי  ַהּיֹום, 
ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ֹחל ְּבֵבית ַהַּצִּדיק, ָהָיה נֹוֵפל ִמָּידֹו ַהָּדָבר 
ְּבתֹוכֹו ָהָיה ִמְתַקְלֵקל. אֹו ַהֵחֶפץ ֶׁשָאַחז, ְוָכל ַמה ּׁשֶ

אני שבת, עטרת דת 
יקרים  
ובין השם ובין בניו אני 
אות  
ובי כל מעשיו כלה 
אלהים  
ולא ירד ביום שבת אזי מן  
אני ענג לחיים על אדמה  
אני חדות זכרים גם 
נקבות  
ולא יתאבלו בי האבלים  
והשקט ימצאו עבד ואמה  
ינוחון כל בהמות הם ביד 
איש  
וכל משכיל ביינו הוא 
מקדש  
בכל יום ימצאו שערי 
תבונה  
מכבד מעשות דרך, וכן מן  
שמרתיך בכל ימים, למען  
בזקנתך שגגה נמצאה בך  
ושם כתוב לחלל ליל 
שביעי  
לחבר אגרות דרך אמונה 

 רביעית בעשרת הדברים 
ברית עולם לכל דורים 

 ודורים 
וכן כתוב בראשית 

 הספרים 
 למען אהיה מופת לדורים 
 ומרגוע לעם שכני קברים 

 וששים בי זקנים גם נערים 
ובי לא יספדו על מות 

 ישרים 
והגרים אשר הם בשערים 
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 כסוסים כחמורים כשורים 

וגם מבדיל חשובים 
 כנזירים 

 ביומי נפתחו מאה שערים 
 מצא חפץ ודבר כל דברים 

שמרתני מאד מימי 
 נעורים 

אשר באו אלי ביתך 
 ספרים 

ואיך תחשה ולא תדור 
 נדרים 

ותשלחם אלי כל העברים

        ַׁשָּבת ּבֹו ְּתַזֶּכה
ָכר ֶׁשל ְמַזֵּכי ָהַרִּבים                 ֹּגֶדל ַהּׂשָ

ָהַרִּבים  ִזּכּוי ָהַרִּבים ִהיא ַמֲעָלה ָּכל ָּכְך ְּגדֹוָלה ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ
עֹוִׂשים ַעל ָידֹו ֲהֵרי ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו הּוא ֲעָׂשָאן ְוֶזהּו "ְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי 
ְוִנְזָקִפין  אֹוָתן  ַּבְמַזֶּכה  ְּתלּוִיין  עֹוִׂשים  ֶׁשָהַרִּבים  ַהְּזֻכּיֹות  ֶׁשָּכל  ּבֹו". 
ִלְזכּותֹו. ַהִאם ָּדָבר ֹּכה ִנְׂשָּגב ְוַנֲעֶלה ִנָּתן ִלְראֹות ּבֹו ָּדָבר ֶׁשל ַמה ְּבָכְך 

ֲהֵרי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלֶזה ִּבְמִחי ָיד.

ְּבהֹוָצָאה ָלאֹור ֶׁשל ַּכָּמה ִחּבּוִרים ַעל ְיסֹודֹות ַהַּיֲהדּות ְּכגֹון: ְׁשִמיַרת 
ַׁשָּבת, ַּכְׁשרּות, ַטֲהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה, ְּתִפִּלין, ְמזּוזֹות, ְועֹוד, ַוֲהָפָצָתם ַעל 
ְּפֵני ֵּתֵבל. ְּבֶדֶרְך זֹו ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ְלֵלב ָּכל ְיהּוִדי, ְלַהְזִּכיר ְלָכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד ְמקֹור ָׁשְרׁשֹו, ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ֶׁשה' ָנַפח ְּבִקְרּבֹו ֲחצּוָבה ִמַּתַחת ִּכֵּסא 
ָעָליו  ְוָלֵכן  ַהְיצּוִרים,  ִמְבַחר  ְוהּוא  ִמַּמַעל,  ֱאֹלַקי  ֵחֶלק  ְוִהיא  ְּכבֹודֹו, 
ְוַחס  ַהֶּנַצח  ּוְלתֹוַרת  ַהֶּנַצח  ֵלאֹלֵקי  ַהִּנְצִחי,  ָלָעם  ַּבֶּקֶׁשר  ְלִהְתַחֵּזק 
ְוַהּדֹוֶמה  ָּכֵאּלּו  ִּבְדָבִרים  ְוָׁשְוא.  עֹוֵבר  ְּבעֹוָלם  ְלַהֲחִליָפם  ֹלא  ְוָׁשלֹום 

ָלֶהם ַהִּנְכָנִסים ַלֵּלב. 

ַעל ְיֵדי הֹוָצאֹות ְקַטּנֹות ָיכֹול ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִהְצָטֵרף ְלעֹוֵׂשי ִמְצָוה, 
ְוִלְהיֹות ִמְּמַזֵּכי ָהַרִּבים, ִלְמֹנַע ֵמַאִחים ְיָקִרים ּתֹוִעים ְוטֹוִעים ֵמֲחַמת 
ֶחְסרֹון ְיִדיָעָתם ִמָּלֵתת ָּכֵתף סֹוֶרֶרת ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ּוְבָכְך ָּכל ַהְּזֻכּיֹות 
ֶׁשִּיְצַטְּברּו ִמַּמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים ִיָּזְקפּו ִלְזכּות ַהְמַזֶּכה אֹוָתם, ְוֹלא עֹוד 
ֵחְטא,  ִהְרהּור  ִליֵדי  ְוֹלא  ֵחְטא  ִליֵדי  ָיבֹוא  ֶׁשֹּלא  ַהְמַזֶּכה,  ִיְזֶכּה  ֶאָּלא 
ּוַמֲעלֹות  ּוְגֻדָּלה  ְיָקר  ְלַהְרֵּבה  ְועֹוד  ְועֹוד  ְּבָראֹו,  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב  ְוִיְהֶיה 
ם, ּוְלֵחֶלק ְּבַגן ֵעֶדן ְלֵאין ִׁשעּור ְוָערֹוְך, ַוֲאִפּלּו ִאם  ְּבתֹוָרה ְוִיְרַאת ַהּׁשֵ
ּוְלַהְקִריב  ִׁשעּור  ְלֵאין  ּוְגדֹולֹות  ַרּבֹות  הֹוָצאֹות  ְלהֹוִציא  ְצִריִכים  ָהיּו 
ַהְרֵּבה ִמן ְזַמן, ִהיא חֹוָבה ֶׁשל ּתֹוָרה ַוֲהָלָכה ְּברּוָרה, ֶׁשֵאין ׁשּום ְיהּוִדי 
ָּבעֹוָלם ֶׁשּיּוַכל ְלִהָּפֵטר ִמֶּמָּנה. ְוָכל ֶׁשֵּכן, ְּכֶׁשְּבֵעֶסק ֶזה ָּכל ַהַהְׁשָקָעה 
ִהיא ֶאֶפס ֲאָפִסים ְלֻעַּמת ָהְרָוִחים ָהֲעצּוִמים ָּבֶזה ּוַבָּבא, ְּבַגְׁשִמּיּות 
ּוְברּוָחִנּיּות, ֵּפרֹוֶתיָה אֹוְכִלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת ָלֶנַצח. ֵעֶסק 
ַהּנֹוֵׂשא ְרָוִחים ְּבטּוִחים, ְזֻכּיֹות ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות. ִּכי ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשל ִמְצוֹות 
רּוָחִנית,  ְּבִהְתַקְּדמּות  ַהָּבִאים  ַהּדֹורֹות  ַיֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים 
ַּיֲעׂשּו ֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצָאיו ַאֲחָריו ַׁשָּיִכים ְלֶזה ֶׁשִּזּכּוהּו ְּבָכְך, ּוִמי  ְוָכל ַמה ּׁשֶ
ֶּפִתי ֹלא ָיסּור ֵהָּנה ְלִהְתַחֵּבר ִלְקבּוַצת ַהְמַזִּכים ִויֵהא ֶנְחָׁשב ְּכִמְצָוה 

ַרָּבה ַוֲעצּוָמה.

ַנְעִּתיק ָּכאן ִמֵּסֶפר "ֶּפֶלא יֹוֵעץ" )ערך דפוס( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ִהֵּנה ֵמַאַחר 
ֶׁשַעל ָהֹרב ִקּצּור ָקְצָרה ַיד ַהֲחָכִמים ִמְּלַהְדִּפיס ִסְפֵריֶהם כּו', ְוָראּוי 
ְּכֵחֶלק  ֵחֶלק  ּוָבֶזה  ָיָפה  ְּבַעִין  ֲאֵליֶהם  ְיֵדיֶהם  ִלְפתַֹּח  כּו'  ָלֲעִׁשיִרים 
הּוא  הּוא ַהֵּסֶפר, ּוְלִפי ַמה ּׁשֶ ֹיאְכלּו ִעם ֶהָחָכם כּו' ְוַהֹּכל ְלִפי ַמה ּׁשֶ
ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ַלֲעבֹוַדת  ִמֶּמּנּו  ַהִּנְמָׁשְך  ַהּתֹוֶעֶלת  ּוְלִפי  ָלַרִּבים,  ִנְצָרְך 
ְודּוק ְוִתְׁשַכּח ֶׁשִּכְמַעט ֵאין ֶּכֶסף ֶׁשְּיֵהא ֶנְחָׁשב ְלִמְצָוה ַרָּבה ָּכזֹו, ֶׁשָּכל 
ַהְּדפּוס  ְלֹצֶרְך  ַהּנֹוֵתן  ֶזה  ֲאָבל  כּו',  ִלְׁשָעתֹו  הּוא  ִמְצָוה  ֶׁשל  הֹוָצָאה 
ְזכּות  ָהַרִּבים,  ֶאת  ְמַזֶּכה  ְוהּוא  ּדֹוִרים,  ְלדֹור  ָלַעד  עֹוֶמֶדת  ִצְדָקתֹו 
ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו כּו' ַמה ּטֹוב ֶחְלקֹו ָקָנה ֵׁשם טֹוב, ָקָנה לֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, 

ָקָנה לֹו ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְוַגם ָהעֹוָלם ַהֶּזה כּו', ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.



מכתבים למערכת

עמ' 4עמ' 2

המשך בעלון הבאעמ' 2

שבת בו תשנן
הלכות שבת

שבת בזוהר תלמד
גודל מעלת לימוד הזוהר בשבת

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ַּכָּדת
ִכיִחים, ִלּקּוֵטי ִּדיִנים ַהּׁשְ

ַלֲהָלָכה ּוְלַמֲעֶׂשה
ַאְּת  ַאף  ִמַּמֲאָמר  ָׁשַבת  ַהָקָּב"ה  ַמה  כד'  ְׁשבּות  לד',  ַׁשָּבת  א( 

ְׁשבֹות ִמַּמֲאָמר )ירושלמי שבת פ' ט"ו(.

ב( ְׁשבֹות ַּגם ִמַּמְחֶׁשֶבת ֲעבֹוָדה )מכילתא יתרו(.

ג( ִמֹּדַחק ִהִּתירּו ִלְׁשֹאל ְּבָׁשלֹום ְּבַׁשָּבת )ירושלמי שם, מד"ר ויקרא 
פל"ד(.

ְּבַׁשָּבת  ַהְרֵּבה  ְמַדֶּבֶרת  יֹוַחאי כד חזי ֶׁשִאּמֹו  ֶּבן  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ד( 
ָאַמר ָלּה ִאָּמא ַׁשָּבת ַהּיֹום )שם(.

ה( ָאסּור ְלָאָדם ִלְתבַֹּע ְצָרָכיו ְּבַׁשָּבת )שם(.

ו( ֹלא ְיֵהא ִהילּוָכְך ֶׁשל ַׁשָּבת ְּכִהילּוָכְך ְּבֹחל )שבת קי"ג:(.

ז( ֹלא ְיֵהא ִּדּבּוְרָך ֶׁשל ַׁשָּבת ְּכִדּבּוְרָך ֶׁשל ֹחל, ִּדּבּור ָאסּור ִהְרהּור 
ֻמָּתר )שם(.

ְצָדָקה  ְּבַׁשָּבת, ּפֹוְסִקים  ָבן  ְלַחּׁשְ ֻמָּתר  ִמְצָוה  ֶׁשל  ֶחְׁשּבֹונֹות  ח( 
ַלֲעִנִּיים ְּבַׁשָּבת )שבת קנ"ט:(.

ט( ְמַפְּקִחין ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש ּוִפּקּוַח ַרִּבים ְּבַׁשָּבת )שם(.

י( ְמַׁשְּדִכין ַעל ַהִּתינֹוקֹות ֵליָאֵרס ְּבַׁשָּבת )שם(.

יא( ְמַׁשְּדִכין ַעל ַהִּתינֹוק ְלַלְּמדֹו ֵסֶפר ּוְלַלְּמדֹו ֻאָּמנּות )שם(.

יב( ַאל ֹיאַמר ָאָדם ִניַׁשן ְּכֵדי ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְמַלאְכֵּתנּו ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת 
ֶׁשָאסּור לֹוַמר ְלָמָחר ֶאֱעֶׂשה ָּכְך, ַוֲאִפּלּו ָחֵפץ ִלְכֹּתב ּתֹוָרה, ִמְּפֵני 
ִּכי  ָננּוַח  ֹיאַמר  ֶאָּלא  ַהֹחל,  ִּבְׁשִביל  ְּבַׁשָּבת  ָּיֵׁשן  ּׁשֶ ַמה  ֶׁשַּמְרֶאה 

ַׁשָּבת ַהּיֹום )ס"ח סימן רס"ו(.

בּוַע,  ְוֹחל ָּכל ְימֹות ַהּׁשָ יג( ְנַהר ַסְמַּבְטיֹון מֹוִציא ֲאָבִנים ְּגדֹולֹות 
ּוְבַׁשָּבת ָנח ַהַּמְעָין ְוֵאין ָהֲאָבִנים הֹוְלִכין ִמן ַהָּנָהר )ספר התוין(.

ְיהּוִדים ַהְסִּכיתּו ְוִׁשְמעּו, "ַהּיֹום ִאם ְּבקֹולֹו ִּתְׁשָמעּו": ָּכְך ָאַמר ַהָּמִׁשיַח ְלַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
ֶּבן ֵלִוי )ַסְנֶהְדִרין ַּדף צח/א(. ָזָכה ּדֹוֵרנּו ְלִהְׁשּתֹוְקקּות ְמֻחֶּדֶׁשת ְלתֹוַרת ַהִּנְסָּתר 
ִרים ֶאת ַּפֲעֵמי ַהְּגֻאָּלה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר:  ּוְלִצָּמאֹון ֱאֹלִקי ְלהֹוָדּה ְוִזיָוּה ַהְמַבּׂשְ
"ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלֵני ְּדַחֵּיי ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְּפקּון ִמן 
ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי", ּוַבִּתּקּוִנים )ַּדף מ'( ִאיָתא: ּוְבָדָרא ָּבְתַרֵאי ְּבסֹוף יֹוַמָּיא, ְּבִגיֵניּה 
ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְוכּו'. ּוַבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ָנׂשא )ַּדף קכ"ד ע"ב( "ְּבַהאי 

ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר כּו' ִיְּפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי". 
ֵּבאּור ַהְּדָבִרים: ִּבְזכּות ַהִחּבּור ֶׁשְּלָך, ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַמִים  ְוַאף ִמּׁשָ ְוִיּסּוִרים ּוְלֹלא ַצַער ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח!  ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים ְלֹלא ָצרֹות 
ִהְסִּכימּו ְלָכְך! ְּבֵסֶפר ִּתּקּוֵני ַהֹּזַהר ְמֹבָאר, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ָלטֹוב 
ִנְגָלה ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְוַלַחְבַרָיא ַקִּדיָׁשא ֶׁשִעּמֹו, ְוָלַמד ִעָּמֶהם ִסְתֵרי ּתֹוָרה 
תֹו  ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם: ַּכָּמה ַרב ֹּכחֹו ּוְקֻדּׁשָ ְּבִעְנַין ִּתּקּוֵני ְנָׁשמֹות, ָיְצָאה ַּבת קֹול ִמּׁשָ
ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָּבעֹוָלם, ְוַאַחר ָּכְך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבּוָאה ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון: 
'ְוַכָּמה ְּבֵני ָנָׁשא ְלַתָּתא ִיְתַּפְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ַּכד ִיְתַּגּלּו ְלַתָּתא ְּבָדָרא 

ַּבְתָרָאה ְּבסֹוף יֹוַמָּיא, ּוְבִגיֵניּה, ''ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ''. 

 1( וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל משם רבו החפץ חיים זצ"ל שעל לימוד ספר הזוהר אין שום 
הגבלה כי רובו מדרש, והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו 

לבחורים. )ר' יוסף בן שלמה מפוז’ין, הוספות בנין יוסף(.
וכן רבנו מרן החזון איש זצ"ל הורה לשואליו ללמד זוהר כספר מוסר ואף למד בעצמו עם בן אחותו, הגאון רבי 
שמריהו גריינמן זצ"ל. ובספר מעשה איש, )עובדות על מרן הגה"ק החזון איש זצ"ל(: שאמר, לשון הזוהר הקדוש 

מעורר יותר מכל מאמרי חז"ל.

תרנא: הננו לאשר קבלת הספר על מאכלות אסורות שנודב לישיבתנו. 
יישר חילו של המחבר הדגול שליט"א לאורייתא ויפוצו מעיינותיו חוצה.

ביקרא דאורייתא. ישיבת השרון, הרצלי'
הנני מתכבד לאשר את ספרו שכולל בו "אכילת התרנגולים"  תרנב: 
בתודה  טובה"  "שמירה  יהודה"  "מנחת  שלום"  "מנוחת  צדק"  זבחי  "זבחו 
ובברכה מעומקא דלבא תזכה למצות ורב הברכות יושב בסדר. ברוך תהיה 

מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך 

בכבוד רב ובכל חותמי הברכות, ע"ה כמוס עגיב
הרב של אור יהודה והסביבה


