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דבר המערכת
י ראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי. הבינני ואצרה 

תורתך ואשמרנה בכל לב. ואשמרה תורתך תמיד לעולם 

ועד. הנה תאבתי לפקודיך בצדקתך חייני.

לאלוקי  אזמרה  בחיי  לה'  אשירה 

בעודי, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן 

רבים  ובתוך  בפי  מאד  ה'  ואודה  הזה, 

אשר  וחסדו  שבחו  ואספר  אהללנו, 

ויהי עמדי בדרך  הפליא לעשות אתי, 

העלון  עולם  לאור  להוציא  זכני  אשר 

רבות  שהרהרתי  לאחר  השבת"  "אור 

בדבר האפשרות להפיץ ולהשריש ענין 

שמירת השבת אצל כל אחד מישראל, 

ובזכות זה נזכה לביאת משיח בן דוד.

גודל ענין של לימוד הלכות שבת: 

לאנשים  שאלתי  הדרשות  באחד 

אם יש לכם עירוב בעיר? ענו - לא, כי 

המועצה דתית אין להם כסף לעשות 

יש  האם  לאנשים  שואל  ואני  עירוב, 

לא  התשובה  חצרות,  עירובי  לכם 

יודעים מה זה?

במיאמי,  הייתי  סיפור:  להם  סיפרתי 

ואני  בחוץ,  במרפסת  למדתי  ובשבת 

שנה  שבעים  כבן  זקן  יהודי  רואה 

ומחפש  מסתובב  ולבן  ארוך  זקן  עם 

שלום,  שבת  לו  אומר  אני  משהוא. 

שלום עליכם, מה כבודו מחפש? עונה 

איפו  ומחפש  במלון,  כאן  שהוא  לי 

בחוץ  שלו  החדר  של  המפתח  לשים 

באיזה מקום, אמרתי לו אל תדאג יש 

סומך  שלא  לי  עונה  ב"ה,  עירוב  כאן 

חיללת  כן  אם  לו  עניתי  עירוב,  על 

שבת שאסור להוציא המפתח מהחדר 

אם אין עירובי חצרות, ענה לי, אני גר 

בקרונהייטץ כבר  שנה בבנין גדול של 

ובכל פעם שמתי המפתח  דיירים,  כ  

בחוץ, ולא היה לנו שאלה על זה?

ערובי  עשיתם  האם  אותו  שאלתי 

חצרות? ענה לי לא?

אם  חבדני"ק,  הלא  אתה  לו  אמרתי 

בשולחן  עירובין  הלכות  לומד  היית 

ערוך הרב היית מבין ויודע שזה חילול 

שבת!

וישנם הרבה הלכות שנכשלים בשבת, 

משחה  מורחים  אנשים  כמה  למשל 

על הגוף בשבת שזה איסור דאורייתא, 

משום ממרח, ועוד ועוד שאלות, ובגלל 

ברורה  במשנה  חיים  החפץ  כותב  זה 

הלכות  יודע  לא  שאם  שבת  הלכות 

שבת נכשל בוודאי סאיסורי דאורייתא 

יודעים,  ובלא  ביודעים  ובמזיד  בשוגג 
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 יובל שנים של פעילות המערכה  

שבת בו תשוב
שכר ועונש

ספר

בית עקד ספרים
האלמין

ְוקֹול  קונטרסים  ְסָפִרים  ֲאָלִפים  ְבִעים  ׁשִ ּכְ
והו"ל  שחיבר  ַוַעלֹוִנים,  מֹוָדעֹות  קֹוֵרא/ת 

כ"ק
מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א

הגה"צ רבי שלום יהודה גראס ]גרוס[ 

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

קונטרסים  ספרים  אלפים  כשבעים 
ועלונים מודעות  קורא/ת   וקול 

שחיבר והו"ל
כ"ק

מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א
הגה"צ רבי שלום יהודה גראס ]גרוס[ 
האדמו"ר שליט"א  הקים  זה  ענק  מפעל 
בראותו את הדור פרוץ מרובה על העומד, 

ֶּ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( 
)שבת  ַׁשָּבת  ִחּלּול  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָמקֹום 

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 
ט"ו,  דף  )ירושלמי שבת  ַהּיֹום  ׁשּוְבָתּא 

ג'.(.

ִמּפֹוְׁשֵעי  ָקְרָּבנֹות  ְמַקְּבִלין  ו 
ִּבְתׁשּוָבה   ֶׁשַּיְחְזרּו  ְּכֵדי  ִיְׂשָרֵאל 
ַיִין,  ְוַהְמַנֵּסְך  ַהּמּוָמר,  ִמן  חּוץ 
ְּבַפְרֶהְסָיא,  ַׁשָּבת  ְוַהְמַחֵּלל 
ִּכי  ְוַׁשָּבת  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַאְלָמא 

ֲהָדֵדי ִניְנהּו )עירובין דף ס"ט.(.

ָאֵתי  ְוָלא  ֲחִמיָרא  ַׁשָּבת  ז( 
ְ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  ָיכֹול  ט( 
ּדֹוֶחה ַׁשָּבת, ַּתְלמּוד לֹוַמר ִאיׁש 
ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבֹתַתי 

ִּתְׁשֹמרּו )יבמות דף ה'.(.

ָּכל  ֱאֹלֶקיָך  ד'  ֶאת  ְלִיְרָאה  י 
ְוָיִמים  ַׁשָּבתֹות  ֵאּלּו  ַהָּיִמים 

טֹוִבים )יבמות דף צ"ג.(.

- 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 ְּתַזֶּכה
ָכר ֶׁשל ְמַזֵּכי ָהַרִּבים ֹּגֶדל ַהּׂשָ

ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  ְּגדֹוָלה  ָּכְך  ָּכל  ַמֲעָלה  ִהיא  ִזּכּוי ָהַרִּבים 
ָהַרִּבים עֹוִׂשים ַעל ָידֹו ֲהֵרי ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו הּוא ֲעָׂשָאן ְוֶזהּו  ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ
"ְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו". ֶׁשָּכל ַהְּזֻכּיֹות ֶׁשָהַרִּבים עֹוִׂשים ְּתלּוִיין ַּבְמַזֶּכה 
אֹוָתן ְוִנְזָקִפין ִ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 
ַוֲהָפָצָתם  ְועֹוד,  ְמזּוזֹות,  ְּתִפִּלין,  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ַטֲהַרת  ַּכְׁשרּות,  ַׁשָּבת, 
ְלָכל  ְלַהְזִּכיר  ְיהּוִדי,  ָּכל  ְלֵלב  ְלַהִּגיַע  ֶאְפָׁשר  זֹו  ְּבֶדֶרְך  ֵּתֵבל.  ְּפֵני  ַעל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ְמקֹור ָׁשְרׁשֹו, ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ֶׁשה' ָנַפח ְּבִקְרּבֹו ֲחצּוָבה ִמַּתַחת 
ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו, ְוִהיא ֵחֶלק ֱאֹלַקי ִמַּמַעל, ְוהּוא ִמְבַחר ַהְיצּוִרים, ְוָלֵכן ָעָליו 
ְ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 
ְּבַגְׁשִמּיּות  ּוַבָּבא,  ָּבֶזה  ָהְרָוִחים ָהֲעצּוִמים  ִהיא ֶאֶפס ֲאָפִסים ְלֻעַּמת 
ּ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 ָלֲעִׁשיִרים כּו' ִלְפתַֹּח ְיֵדיֶהם ֲאֵליֶהם ְּבַעִין ָיָפה ּוָבֶזה ֵחֶלק 
ַהֵּסֶפר,  הּוא  ּׁשֶ ַמה  ְלִפי  ְוַהֹּכל  כּו'  ֶהָחָכם  ִעם  ֹיאְכלּו  ְּכֵחֶלק 
הּוא ִנְצָרְך ָלַרִּבים, ּוְלִפי ַהּתֹוֶעֶלת ַהִּנְמָׁשְך ִמֶּמּנּו  ּוְלִפי ַמה ּׁשֶ
ֶּכֶסף  ֵאין  ֶׁשִּכְמַעט  ְוִתְׁשַכּח  ְודּוק  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ַלֲעבֹוַדת 
ִמְצָוה  ֶׁשל  הֹוָצָאה  ֶׁשָּכל  ָּכזֹו,  ַרָּבה  ְלִמְצָוה  ֶנְחָׁשב  ֶׁשְּיֵהא 
ִצְדָקתֹו  ַהְּדפּוס  ְלֹצֶרְך  ַהּנֹוֵתן  ֶזה  ֲאָבל  כּו',  ִלְׁשָעתֹו  הּוא 
עֹוֶמֶדת ָלַעד ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוהּוא ְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ְזכּות 
ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו כּו' ַמה ּטֹוב ֶחְלקֹו ָקָנה ֵׁשם טֹוב, ָקָנה לֹו 

ַׁשָּבת ּבֹו ְּתַסֵּפר 
י ְוֵהִכינּו – ּׁשִ ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהּׁשִ

ָּבת ת ַהּׁשַ ַהִּיְרַאת ָׁשַמִים ְוַהַּפַחד ֶׁשל ְקֻדּׁשַ

ְּבָכל  ֶעֶרב ַׁשָּבת ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ָהָיה ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 
ַמְרִּגיׁש,  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִמִּליֶז'ְנְסק  ֱאִליֶמֶלְך  ַרִּבי 

ת  ּׁשַ ֻד ְּק ָּבת ֶׁש ַהּׁשַ יֹום 
ת  ֶׁש ֶק ְׁש ַק ְּכַפֲעמֹון, ְמ ְּבָאְזָניו 
ֻמְכָרח  ָאְזָניו ְוָהָיה  ֶלֱאֹטם 
ַהּקֹול  ְוָכל ִּבְפֵני  ַהְמַקְׁשֵקׁש. 
ִנְמָצא  ֶׁשָהָיה  ָהיּו ִמי  ְּבֵביתֹו,  ָאז 
ּוְרָעָדה  אֹותֹו, ַּפָּלצּות  אֹוֲחִזים 
ָהיּו  ְלָהִכין ּוְמָׁשְרָתיו  ֻמְכָרִחים 

ּוְלַתֵּקן ַהֹּכל ֹקֶדם ֲחצֹות ַהּיֹום, ִּכי ַאַחר ֲחצֹות ִאם 
ְּבֵבית  ֹחל  ֶׁשל  ַמֲעֶׂשה  ֵאיֶזה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָעָׂשה 
ֶׁשָאַחז,  ַהֵחֶפץ  אֹו  ַהָּדָבר  ִמָּידֹו  נֹוֵפל  ָהָיה  ַהַּצִּדיק, 

ְּבתֹוכֹו ָהָיה ִמְתַקְלֵקל. ְ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 
 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

אגרת השבת ששלח השבת
להרב אברהם אב"ן עזרא ז"ל )הנקרא ראב"ע(



מכתבים למערכת

המשך בעלון הבאעמ' 2

שבת בו תשנן
הלכות שבת

שבת בזוהר תלמד
גודל מעלת לימוד הזוהר בשבת

עמ' 4

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ַּכָּדת
ִכיִחים, ִלּקּוֵטי ִּדיִנים ַהּׁשְ

ַלֲהָלָכה ּוְלַמֲעֶׂשה

א( ַׁשָּבת לד', ְׁשבּות כד' ַמה ַהָקָּב"ה ָׁשַבת ִמַּמֲאָמר ַאף 
ַאְּת ְׁשבֹות ִמַּמֲאָמר )ירושלמי שבת פ' ט"ו(.

ב( ְׁשבֹות ַּגם ִמַּמְחֶׁשֶבת ֲעבֹוָדה )מכילתא יתרו(.

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

ַהְרֵּבה  ְמַדֶּבֶרת  ֶׁשִאּמֹו  חזי  כד  יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ד( 
ְּבַׁשָּבת ָ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(.

ּפֹוְסִקים  ְּבַׁשָּבת,  ָבן  ְלַחּׁשְ ֻמָּתר  ִמְצָוה  ֶׁשל  ֶחְׁשּבֹונֹות  ח( 
ְצָדָקה ַ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 
ַהֹחל,  ִּבְׁשִביל  ְּבַׁשָּבת  ָּיֵׁשן  ּׁשֶ ַמה  ֶׁשַּמְרֶאה  ִמְּפֵני  ּתֹוָרה, 

ֶאָּלא ֹיאַמר ָננּוַח ִּכי ַׁשָּבת ַהּיֹום )ס"ח סימן רס"ו(.

מכתבים שהתקבלו לפני 20-40 שנה
שנודב  אסורות  מאכלות  על  הספר  קבלת  לאשר  הננו  תרנא: 
לישיבתנו. יישר חילו של המחבר הדגול שליט"א לאורייתא ויפוצו 

מעיינותיו חוצה. ביקרא דאורייתא. ישיבת השרון, הרצלי'

"אכילת  בו  שכולל  ספרו  את  לאשר  מתכבד  הנני  תרנב: 
יהודה"  "מנחת  שלום"  "מנוחת  צדק"  זבחי  "זבחו  התרנגולים" 
"שמירה טובה" בתודה 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

ְיהּוִדים ַהְסִּכיתּו ְוִׁשְמעּו, "ַהּיֹום ִאם ְּבקֹולֹו ִּתְׁשָמעּו": ָּכְך ָאַמר ַהָּמִׁשיַח 
ְלַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי )ַסְנֶהְדִרין ַּדף צח/א(. ָזָכה ּדֹוֵרנּו ְלִהְׁשּתֹוְקקּות ְמֻחֶּדֶׁשת 
ִרים ֶאת ַּפֲעֵמי  ְלתֹוַרת ַהִּנְסָּתר ּוְלִצָּמאֹון ֱאֹלִקי ְלהֹוָדּה ְוִזיָוּה ַהְמַבּׂשְ
ַהְּגֻאָּלה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר: "ּ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 
ִּדיָלְך  ִחּבּוָרא  "ְּבַהאי  ע"ב(  קכ"ד  )ַּדף  ָנׂשא  ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ּוַבֹּזַהר  ְוכּו'. 

ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר כּו' ִיְּפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי". 

ַהָּקדֹוׁש,  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֶׁשהּוא  ֶׁשְּלָך,  ַהִחּבּור  ִּבְזכּות  ַהְּדָבִרים:  ֵּבאּור 
ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים ְלֹלא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְלֹלא ַצַער 
ַמִים ִהְסִּכימּו ְלָכְך! ְּבֵסֶפר ִּתּקּוֵני ַהֹּזַהר ְמֹבָאר,  ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח! ְוַאף ִמּׁשָ
יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ִנְגָלה  ָלטֹוב  ָזכּור  ַהָּנִביא  ֶׁשֵאִלָּיהּו  ֶׁשְּבָׁשָעה 
ִּתּקּוֵני  ְּבִעְנַין  ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ִעָּמֶהם  ְוָלַמד  ֶׁשִעּמֹו,  ַקִּדיָׁשא  ְוַלַחְבַרָיא 
תֹו  ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם: ַּכָּמה ַרב ֹּכחֹו ּוְקֻדּׁשָ ְנָׁשמֹות, ָיְצָאה ַּבת קֹול ִמּׁשָ
ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָּבעֹוָלם, ְוַאַחר ָּכְך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבּוָאה 
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דבר המערכת
ולכן איך אפשר לו ללמוד גמרא לפני 

בשו"ע  וכמבואר  הלכות שבת,  שיודע 

הרב הלכות תלמוד תורה בשם הש"ך, 

גוי,  כמו  הוא  הלכות  יודע  אינו  ואם 

]ראה במשנה ברורה בהמקדמה לחלק 

גמרא  ללמוד  לגוי  יש  טעם  ואיזה  ג'[ 

דף  מ"ז  )תיקון  זוהר  בתיקוני  שכתוב  כמו 

פ"ג:( וז"ל: 

ואי מקיים זכור ושמור בשבת הן בקיום 

לא  מצוות  בשמירת  והן  עשה  מצות 

דהיינו  תעשה 

מלאכות  ל"ט 

בצלמנו  איהו 

ואם  כדמותנו, 

אינו  ואם  לאו, 

את  שומר 

לאו,  השבת 

בצלמנו  אינו 

ואין  כדמותנו, 

לא חלק באלוקי 

כי  ישראל, 

המחלל את השבת הרי הוא כגוי, ע"כ. 

ולכן אין לנו ברירה רק ללמוד הלכות 

שבת, שידע מה אסור ומה מותר.

וזה לשון המשנה ברורה בהקדמה 

לחלק ג' הלכות שבת: 

השבת  יום  את  זכור  בתורה  כתיב 

לקדשו ששת ימים תעבוד וגו' כי ששת 

ד' את השמים ואת הארץ  ימים עשה 

וגו' הורה לנו הכתוב בזה שענין שבת 

הוא שורש האמונה לידע שהעולם הוא 

וכיון  מחודש 

שברא הכל הוא 

הכל,  על  אדון 

עבדיו  ואנחנו 

ם  י ב י י ו ח מ ו

ת  ו ש ע ל

ולעבדו  רצונו 

גופינו  בכל 

ו  נ י ת ו מ ש נ ו

וממונינו, כי הכל 

והזהירה  שלו 

התורה על שמירת השבת י"ב פעמים, 

כאלו  השבת  את  המשמר  כל  ואחז"ל 

וכל המחלל השבת  מקיים כל התורה 

והכל  כולה  התורה  בכל  כפר  כאלו 

מטעם הנ"ל דהוא שורש האמונה.

פרשה  במ"ר  ג"כ  איתא  זה  וכעין   

מצינו  אבינא  בר  אלעזר  א"ר  בשלח 

ששקולה  ובכתובים  ובנביאים  בתורה 

את  וראה  המצות...  כל  כנגד  שבת 

חומר העוון שיש באיסור חילול שבת 

עונשים  חלקי  כמה  שיש  ידוע  דהלא 

שכשהאדם  ענינים  יש  העונות,  על 

עשה  איסור  רק  הוא  עליהן  עובר 

בלבד, חמור מזה העונות שיש עליהן 

שיש  העונות  מזה  חמור  לאו  איסור 
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 יובל שנים של פעילות המערכה  

שבת בו תשוב
שכר ועונש

הגיון,  כל  נגד  ותעצומות  בעוז  ונלחם 
וכאדם יחיד שראה את שבר בת עמו עמד 

כצור איתן לגדור גדר ולעמוד בפרץ.

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

הוציא  שנים  יובל  כעבור  עתה  ועד  מאז 
בלי  חלקם  ספרים  רבבות  וחיבר  לאור 
בשם  וחלקם  עליהם,  שמו  את  לפרסם 
גדול זה או אחר, כמו"כ הדפיס קובצים, 
ועדיין  קורא,  קול  ומודעות  קונטרסים, 
בכתב  שהם  הרבה  ספרים  תח"י  ישנם 
ספרי  למועד,  חזון  עוד  ובעזהשי"ת  יד, 
כל  את  מפארים  שליט"א  האדמו"ר 
ישיבה  לך  ואין  בעולם,  היהדות  ספריות 
בית מדרש שספרים אלו  או  דין  בית  או 
אינם נמצאים שם ובכדי לזכות את כלל 

ישראל הפיצם בחינם ללא תמורה.

ְּבתֹוְך  ְיֵתָרה  ֵאיָמה  ַהֵּמִטיל  יא( 
ֵּביתֹו סֹוף ָּבא ְלִחּלּול ַׁשָּבת )גיטין 

דף ו':( 

ָנֲחִתי  ִמיֵלי  ְּתָלת  ְּבָהֵני  יב( 
ְּדָסְייֵרי  ִמִּנְכֵסיהֹון,  ָּבִּתים  ַּבֲעֵלי 
ּוְדָקְבֵעי  ְּבַׁשְּבָתא,  ִנְכַסְייהֹו 
ֵּבי  ְּבִעיָדן  ְּבַׁשְּבָתא  ְסעּוָדַתְייהֹו 

ִמְדָרָׁשא )גיטין דף ל"ה.(.

ַעל  מֹוִכיַח  ַסְמַּבְטיֹון  ְנַהר  יג( 
ָּבת )סנהדרין דף ס"ה.(. ְׁשִמיַרת ַהּׁשַ

יד( ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ֹלא ָהיּו 
ְמַׁשֵּמׁש ֶאָּלא ְּבד' ְּבַׁשָּבת ֶׁשֹּלא 
ָיבֹואּו ְנׁשֹוֵתיֶהן ִליֵדי ִחּלּול ַׁשָּבת 

)נדה דף ל"ח.(.

ֶאת  ְמַׁשֵּמר  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ָּכל  טו( 
ַהֶּזה[  ]ָּבעֹוָלם  ֶאְצְלֶכם  ָּבת  ַהּׁשַ
אֹותֹו  ְמַׁשֵּמר  הּוא  ָּכאן  ִּבְרצֹונֹו, 

ְּבַעל ָּכְרחֹו )בראשית רבה י"א י'.(.

ְוֹיאְמרּו  ַעּכּו"ם  ָיבֹואּו  ִאם  טז( 
ָלֶכם ָלָּמה ַאֶּתם עֹוִׂשים ֶאת יֹום 
ֶׁשֵאין  ְראּו  ָלֶהם  ִאְמרּו  ָּבת,  ַהּׁשַ
פרק  רבה  )שמות  ְּבַׁשָּבת  יֹוֵרד  ַהָּמן 

כ"ה ט"ו.(.

יז( ָאַמר ָהָמן ִאם ַאָּתה ְמַבֵּקׁש 
ֲעֹקר  ]ִיְׂשָרֵאל[  אֹוָתם  ַלֲעֹקר 
ְוַאַחר  ּוַבֵּטל אֹוָתּה  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת 
ָּכְך ַאָּתה ְמַכֶּלה אֹוָתם )אסתר רבה 

ז'.(.

ִמּׁשּום  ָחַרב  ִׁשְמעֹון  טֹור  יח( 
ְּבַׁשָּבת  ְּבַכּדּור  ְמַׂשֲחִקין  ֶׁשָהיּו 

)איכה רבה ב' ג'.(.

יט( ִחּלּול ַׁשָּבת ֶאָחד ִמג' ֲעֹונֹות 
ֶׁשְּמַגְלְּגִלין ָּבֶהם ַעל עֹוֵׂשיֶהן ֶאת 

ָּכל ָהֲעֹונֹות )מדרש תנאים דברים ה'.(.

ַעד  ְירּוָׁשַלִים  ָחְרָבה  ֹלא  כ( 
ָּבת  ַהּׁשַ ִמן  ֵעיֵניֶהם  ֶׁשֶהֱעִלימּו 

)מדרש תנאים דברים ה'.(.

ַעל  ַאף  ַׁשָּבתֹות  ַהְמַחֵּלל  כא( 
ּוַמֲעִׂשים  ּתֹוָרה  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִּפי 
טֹוִבים ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא 

)אבות דרבי נתן פרק כ"ו.(.

ָּבת ַמֲעֶלה  כב( ִאם ִחַּלְלֶּתם ַהּׁשַ
ָּכל  ִחַּלְלֶּתם  ְּכִאּלּו  ֲעֵליֶכם  ֲאִני 

ַהִּמְצוֹות )מדרש רבה שמות פרק כ"ה.(.

ֵמִעיד  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ַהְמַחֵּלל  גכ( 
ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ֶׁשָאַמר  ִמי  ִלְפֵני 
ה ָיִמים  ֶׁשֹּלא ָּבָרא עֹוָלמֹו ְּבִׁשּׁשָ
פרשת  )מכילתא  ִביִעי  ַּבּׁשְ ָנח  ְוֹלא 

יתרו(.

ַמֲאִכיִלין  ָּבת  ַהּׁשַ ַהְמַחֵּלל  כד( 
אֹותֹו ַּגֲחֵלי ְרָתִמים )פענח רזא(.

)מדרש  ָּכפּול  ַהְמַחֵּלל  ֹעֶנׁש  כה( 
תהלים מ"ז צ"ב(.

ַׁשָּבת  ָׁשַמר  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  כו( 
ְמנּוָחה  לֹו  ֵאין  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 
מֹוִציא  ֶאָחד  ּוְמֻמֶּנה  ְלעֹוָלם, 
ְלֵגיִהֹּנם  אֹותֹו  ּוַמְכִניס  ּגּופֹו 
לֹו  ֵאין  ְוִנְׁשָמתֹו  ָהְרָׁשִעים,  ְלֵעין 
ּוְכֶׁשּיֹוֵצא  ֵּגיִהֹּנם,  ְּבאּור  ְמנּוָחה 
ַׁשָּבת אֹותֹו ְמֻמֶּנה ַמֲחִזיר ַהּגּוף 
ֶאָחד  ָּכל  ְוִנּזֹוִקים  ִלְמקֹומֹו 
יבק, שפתי  במעבר  מובא  )מדרש  ְלַעְצמֹו 

רננות סימן ל"ט(.

כז( ַעל ְיֵדי ִחּלּול ַׁשָּבת ִנְתַּפַּזְרנּו 
ַּבָּגלּות )ָּתְדֵבֵא"ַר ֶּפֶרק כ"ו(.

ַעל  ֶׁשָרַכב  ְּבֶאָחד  ַמֲעֶׂשה  כח( 
ְלֵבית  ְוֵהִביאּוהּו  ְּבַׁשָּבת  סּוס 
ֶׁשָראּוי  ִמְּפֵני  ֹלא  ּוְסָקלּוהּו,  ִּדין 
ָעה ְצִריָכה ְלָכְך  ְלָכְך ֶאָּלא ֶׁשַהּׁשָ

)יבמות צ', סנהדרין מ"ו(.

כט( ָּכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ְמַכֵּבד ָאִביו 
ְוִאּמֹו ֵאין ֵחְטא ֶׁשל ִחּלּול ַׁשָּבת 
ְוֹלא ְׁשָאר ׁשּום ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו 

)תדבא"ר כ"ו(.

ל( ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה לֹו 
ָּפָרה ְוחֹוֶרֶׁשת ְּבָכל יֹום ּוְכֶׁשִהִּגיַע 
ָּבת ַמִּניח אֹוָתּה, ְלָיִמים  יֹום ַהּׁשַ
ִמְּנָכָסיו  ַהַּצִּדיק  אֹותֹו  ָיַרד 
ְלַעּכּו"ם,  ַהּׁשֹור  ִלְמֹּכר  ְוֻהְצַרְך 
ָרָצה  ֹלא  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ּוְכֶׁשִהִּגיַע 
ַאַחר  ַּגם  ְּכִמְנָהגֹו  ַלֲחֹרׁש  ַהּׁשֹור 
ַרּבֹות  ַמּכֹות  ָהַעּכּו"ם  ֶׁשִהָּכהּו 
ָהַעּכּו"ם  לֹו  ָּבא  ִמֹּקֶדם,  ְוָרעֹות 
ֶאת  ֶׁשִּיֹּטל  ַהּמֹוֵכר  ְלִיְׂשָרֵאל 
ְוָלַחׁש  ַהַּצִּדיק  ֵהִבין  ִמָּיד  ׁשֹורֹו, 
ְלתֹוְך ֹאֶזן ַהּׁשֹור ֶׁשֵּמַעְכָׁשו הּוא 
ָעָליו  ְוחֹוָבה  ָהַעּכּו"ם  ִּבְרׁשּות 
ַלֲעׂשֹות ְמֶלאֶכת ַּבַעל ַהַּבִית ַּגם 
ְּבַׁשָּבת, ּוִמָּיד ָעַמד מּוָכן ַלֲעׂשֹות 
ְמַלאְכּתֹו, ָהַעּכּו"ם ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא 
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ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ָקָנה לֹו ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְוַגם 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה כּו', ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ֶׁשֵּיׁש  ֵסֶפר  ְלַהְדִּפיס  ִּבְכֵדי  ִאם  ַהַּגע ְּבַעְצְמָך 
ְּבֶזה ִזּכּוי ָהַרִּבים ַהִּמְצָוה ֹּכה ַרָּבה ּוְגדֹוָלה, ַעד ֶׁשֵאין 
ַהֶּכֶסף ְיֵהא ֶנְחָׁשב ְּבֶזה, ִּכי ְזֻכּיֹוָתיו ּוְרָוָחיו ְּגדֹוִלים ּוְמֻרִּבים ְּבַגְׁשִמּיּות 
ּוְברּוָחִנּיּות, ָּבֶזה ּוַבָּבא, ָלַעד ּוְלדֹוֵרי ּדֹורֹות ָלֶנַצח. ְוַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ִמִּיְׂשָרֵאל ְלִהְתעֹוֵרר ְּבֶלָהַבת ֵאׁש ְלַהּטֹות ֶׁשֶכם ָלַקַחת ָיד ְוֵחֶלק ְּבגּוף 
ִּיְפַעל ְּבֶזה הּוא  ּׁשֶ ִּבְזַמן ְּבָממֹון ְּכָכל ֲאֶׁשר ְלֵא-ל ָידֹו ְוָכל ַמה  ְּבֶנֶפׁש 
ַאְך ְוַרק ְלטֹוַבת ַעְצמֹו ְוִנְׁשָמתֹו ְוַנְפׁשֹות ֵּביתֹו ֶׁשִּבְזכּות ַהִּמְצָוה ָהַרָּבה 
ֹלא ָיבֹוא ַהֶּנַגע ָחס ְוָׁשלֹום ְלֵביָתם ִויַנְּצלּו ִמָּכל ִּפְגֵעי ַהְּזַמן בעזהי"ת.

ִאיָתא ַּבִּמְׁשָנה )אבות פרק ה משנה י"ח( ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ֵאין 
ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו.

 ִמְׁשָנֵתנּו ָּבָאה ְלַלֵּמד, ָמה ַרב ְׂשָכרֹו ֶׁשל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים,
ּוַמה ָּגדֹול ָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהַרִּבים.

ּוַמְדִריָכם  ּומּוָסר,  ּתֹוָרה  ֶׁשְּמַלְּמָדם   - ָהַרִּבים  ֶאת  ַהְמַזֶּכה  ָּכל 
ַמִים מֹוְנִעים אֹותֹו  ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה, ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו - ֶׁשִּמן ַהּׁשָ
ֵעֶדן.  ְּבַגן  ְוַתְלִמיָדיו  ְּבֵגיִהֹּנם  ְיֵהא הּוא  ְּבֵחְטא, ֶׁשֹּלא  ִמְּלִהָּכֵׁשל 

)גמרא מסכת יומא דף פ"ז עמוד א'(. 

ָהַרִּבים,  ַהְמַזֶּכה ֶאת  )פרק מ'(, "ָּכל  ָנָתן  ְּדַרִּבי  ְּבָאבֹות  ְוֵכן מּוָבא 
ֵאין ְמַגְלְּגִלים ֲעֵבָרה ַעל ָידֹו, ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ַּתְלִמיָדיו נֹוֲחִלים ָהעֹוָלם 
ַתֲעֹזב  ֹלא  ִּכי   " י(,  טז,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִלְׁשאֹול,  יֹוֵרד  ְוהּוא  ַהָּבא 
ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול ֹלא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת", ְּכלֹוַמר ֹלא ַּתֲעֹזב 
ַנְפִׁשי ָלבֹוא ִליֵדי ֲעֵבָרה, ֶׁשֵאֵלְך ֶאל ְׁשאֹול, ְוֹלא ִּתֵּתן ֲחִסיְדָך - 
ָיִדי, ְוֵהם ְּבַגן ֵעֶדן - ֶׁשִּיְראּוִני ְּבַׁשַחת. )תוספות  ַּתְלִמיַדי ֶׁשָּזכּו ַעל 

יום טוב(

ְוִזָּכה ֶאת ָהַרִּבים, ְזכּות ָהַרִּבים ְּתלּוָיה ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר  מֶׁשה ָזָכה 
)דברים לג. כא( "ִצְדַקת ה' ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם ִיְׂשָרֵאל"

ְּבָחְכָמה  ָהֱאנֹוִׁשית  ֵלמּות  ַהּׁשְ ְלַתְכִלית  ֶׁשִהִּגיַע   - ָזָכה  מֶׁשה 
ּוְבַמֲעֶׂשה, ְוִזָּכה ֶאת ָהַרִּבים - ֶׁשִּלֵּמד ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות 
 - ָהַרִּבים  ְזכּות  ְוָלֵכן  ְסֻגָּלה,  ַעם  ִלְהיֹות  ַהֶּדֶרְך  ָלֶהם  ְוהֹוָרה 
ִעָּמֶהם  ִקֵּים  הּוא  ְּכִאּלּו   - ּבֹו  ְּתלּוָיה  ַהִּמְצוֹות,  ֶאת  ֶׁשְּמַקְּיִמים 
ִעם  ּוִמְׁשָּפָטיו  ָעָׂשה  ה'  "ִצְדַקת  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהִּמְצוֹות,  אֹוָתן  ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל" - ְּכלֹוַמר ֶׁשִהְׁשִלים ְוִקֵּים ָּכל ַהּתֹוָרה, הּוא ְוָכל ִיְׂשָרֵאל 

ִעּמֹו. )המאירי(

ּבֹו,  ָּתלּוי  ָהַרִּבים  ֵחְטא  ָהַרִּבים  ֶאת  ְוֶהֱחִטיא  ָחָטא  ָיָרְבָעם 
ֶׁשֶּנֱאַמר )מלכים א טו, ל( "ַעל ַחֹּטאות ָיָרְבָעם )ֶּבן-ְנָבט( ֲאֶׁשר ָחָטא 

ַוֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל"

ָיָרְבָעם ָחָטא - ֶׁשָעָׂשה ֶעְגֵלי ָזָהב ְוָאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל: "ַרב 
ָלֶכם ֵמֲעלֹות ְירּוָׁשַלִם ִהֵּנה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך 

ָּבת ְלָחה ַהּׁשַ ִסּפּור נֹוָרא ֵמִאֶּגֶרת ֶׁשּׁשָ
ְלָהַרב ַאְבָרָהם ִאֶּב"ן ֶעְזָרא ז"ל )ַהִּנְקָרא ראב"ע(

ְּבֹאֶפן  ִמְתַחֵּלל  ֹקֶדׁש  ָּבת  ְוַהּׁשַ ֱהיֹות  ַהּכֹוֵתב:  ָאַמר 
ַמְבִהיל ּוַמְחִּפיר ֲאֶׁשר ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵנינּו ֵמְראֹות ְּבִלי 
ְמָהְרֵסי  ֶנֶגד  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסיַרת  ּוַמְפִּגיִנים  ָּפִנים,  ֹּבֶׁשת 
ָאַמְרנּו  ְלֹזאת  ְּבַפְרֶהְסָיא.  ֹקֶדׁש  ַׁשָּבת  ּוְמַחְלֵּלי 
ָּבת"  ַהּׁשַ ֵמ"ִאֶּגֶרת  נֹוָרא  ַהַּמֲעֶׂשה  ַעָּתה  ְלַהְדִּפיס 
ִסּפּוִרים  ֵאיֶזה  ְועֹוד  ֶעְזָרא,  ִאֶּבן  ְלָהַרב  ֶׁשִּנְׁשַלח 
ָּקָרה ִמְּכָבר ִלְמַחְּלֵלי ַׁשָּבת  נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ַמה ּׁשֶ
ֹקֶדׁש, ֶׁשֶּנֶעְנׁשּו ְּבִיּסּוִרים ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ָּבֶזה ּוַבָבּא, 
ּוְׂשָכָרם  ֶזה,  ְיֵדי  ְוָיׁשּובּו ַעל  ְוִיְּתנּו ֵלב  ִיְתעֹוְררּו  אּוַלי 

ַמִים. ָּכפּול ִמן ַהּׁשָ

ִּבְׁשַנת ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ּוְתַׁשע ֵמאֹות ּוְתַׁשע ֶעְׂשֵרה 
ְלֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ַׁשָּבת  ֵליל  ַהַּלְיָלה  ַּבֲחִצי 
ֶעְזָרא  ִאֶּבן  ַהִּנְקָרא  ַהְּסָפַרִּדי  ַאְבָרָהם  ַוֲאִני  ֵטֵבת, 
ָהִייִתי ְּבִעיר ַאַחת ֵמָעֵרי ָהִאי ַהִּנְקָרא ְקֵצה ָהַאְרנֹון 
ַוֲאִני  נֹוֶׁשֶבת,  ַאְרנֹון  ִמְּגבּולֹות  ְׁשִביִעי  ְּגבּול  ֶׁשהּוא 
ְוִהֵּנה  ָוֶאְרֶאה ַּבֲחלֹום  ָיֵׁשן ּוְׁשָנִתי ָעְרָבה ָעַלי  ָהִייִתי 
ֲחתּוָמה,  ִאֶּגֶרת  ּוְבָידֹו  ֶּגֶבר  ְּכַמְרֵאה  ְלֶנְגִּדי  עֹוֵמד 
ְלָחה ֵאֶליָך  ַוֹּיאֶמר ֵאַלי, ַקח ֹזאת ָהִאֶּגֶרת ֶׁשּׁשָ ַוַּיַען 
ם  ַהּׁשֵ ַוֲאָבֵרְך  ם  ְלַהּׁשֵ ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה  ָוֶאֹקד  ָּבת  ַהּׁשַ
ְוָיַדי  ָיַדי  ִּבְׁשֵּתי  ָוֶאְתְּפֶׂשנּו  ַהָּכבֹוד  ֶזה  ִּכְּבַדִני  ֲאֶׁשר 
ְלָמתֹוק,  ִּכְדַבׁש  ְּבִפי  ַוִּתְהֶיה  ָוֶאְקָרֶאָנה  מֹור,  ָנְטפּו 
ַאְך ְּבָקְרִאי ַהּטּוִרים ַחם ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ְוִכְמַעט ָיְצָאה 
ַנְפִׁשי, ָוֶאְׁשַאל ָהעֹוֵמד ְלֶנְגִּדי ַמה ִּפְׁשִעי ּוַמה ַחָּטאִתי 
ֲאֶׁשר  ְוַהּנֹוָרא  ַהִּנְכָּבד  ם  ַהּׁשֵ ֶאת  ֶׁשָּיַדְעִּתי  ִמּיֹום  ִּכי 
ָּבת,  ְּבָרַאִני ְוָלַמְדִּתי ִמְצוֹוָתיו ְלעֹוָלם ָאַהְבִּתי ֶאת ַהּׁשַ
ַּגם  ִלִּבי,  ְּבָכל  ִלְקָראָתּה  יֹוֵצא  ָהִייִתי  ּוְבֶטֶרם ּבֹוָאּה 
ְּבֵצאָתּה ָהִייִתי ְמַׁשְּלָחּה אֹוָתּה ְּבִׂשְמָחה ּוְבִׁשיִרים, 

ּוִמי ְּבָכל ֲעָבֶדיָה ָּכמֹוִני ֶנֱאָמן ּוַמּדּוַע ְׁשָלָחּה ֵאַלי.
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שבת בזוהר תלמד
גודל מעלת לימוד הזוהר בשבת

עמ' 4

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

)ספר התוין(.

ִיְמְצאּו  ֹלא  ּוְבַׁשָּבת  ֶּכֶסף,  ֵמֲעָפרֹו  ֶׁשּמֹוִציִאין  ַהר  ֵיׁש  יד( 
ַּבֲעָפרֹו ֶּכֶסף )שם(.

ַאֲחָריו ִאם הּוא  ְּבִדיָקה  ָצִריְך  ַחִּמין  ֶׁשֵאינֹו אֹוֵכל  ָּכל  טו( 
ִמין, ְוִאם ֵמת ִיְתַעְּסקּו ּבֹו ֲעָמִמין )רז"ה(.

טז( ֵׁשָנה ְּבַׁשָּבת ַּתֲענּוג )מדרש המובא בילקוט ראובני ואתחנן, ובזר זהב 
בשם כתבי האריז"ל(.

פ"ג,  רבתי  כלה  )מספר  ְּבַׁשָּבת  ֲאִפּלּו  ַהֲחֵנִפים  ְמַפְרְסִמין  יז( 
בליקוטי שאלות ותשובות בסוף ספר כלבו, בה"ג הלכות שבת פכ"ג(.

ֶנֶאְמרּו ְלֹמֶׁשה ִמִּסיַני )שבת דף ע, ע"ד, צ"ז,  יח( ל"ט ְמָלאכֹות 
מכילתא ויקהל(.

יט( ֹלא ְיַדֵּבר ֶׁשָּיבֹוא ִליֵדי ְּדָבִרים ַהְּמִביִאים ִליֵדי ּתֹוְספֹות 
ְוִכי  ְלַקְּדׁשֹו",  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶאת  "ָזכֹור  ֶנֱאַמר  ֶזה  ְוַעל  ֶעֶצב 
ֶאת  ָזכֹור  ֶאָּלא  ַׁשָּבת,  ִביִעי  ַהּׁשְ ָּכל  ַוֲהֹלא  ְלָשְׁכחֹו  ָעׂשּוי 
ָּבת,  ָּבת ִמְּדָבִרים ַהְמַׁשְּכִחים אֹותֹו ִמִּלְזֹּכר ֶאת ַהּׁשַ יֹום ַהּׁשַ
ְּכגֹון ִאם ַנֲעָׂשה ָּדָבר ֶׁשָּבא ְלֵהָעֵצב ּבֹו ַאל ִּתְדְרֵׁשם ֶׁשִאם 

ִּתְזְּכֵרם ּתֹוִסיף ְלֵהָעֵצב )ס"ח כת"י פארמא א(.

כ( ַחָּיב ָאָדם ְלַמְׁשֵמׁש ְּבִבְגּדֹו ֶעֶרב ַׁשָּבת ִעם ֲחֵׁשָכה ֶׁשֹּלא 
ִיְהֶיה ָּכרּוְך ּבֹו ׁשּום ָּדָבר ֶּפן יֹוִציֶאּנּו )שבת י"ב:(.

כא( ְוִהֵּנה ְּתִהּלֹות ַלֵּקל ית ֻרָּבא ְּדֻרָּבא ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים 
ְׁשַּתִים  ַעל  ַהְּכֵאב  ָּגדֹול  ָאְמָנם  ֹעֶנג,  קֹוְרֵאי  ַׁשָּבת  ׁשֹוְמֵרי 
ֲאֶׁשר ָהיּו ְּבעֹוְכֵרנּו, ִּכי ֵיׁש ִמי ֶׁשֹּלא ִנְזָהר ִמְּלַדֵּבר ִּדְבֵרי ֹחל 
ִּתְתַעַּנג  ָאז  ֵלי  ּוְסִמיְך  ָּדָבר  ְוַדֵּבר  ָאַמר  ְוַרֲחָמָנא  ְּבַׁשָּבת 
ַעל ד', ִּכי ִאם ִּתְׁשֹמר ַעל ַהִּדּבּור ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ד', ַוֲהמֹון 
ְּבַׁשָּבת  ֹחל  ִּדְבֵרי  ֶׁשַהְמַדֵּבר  ַיֲאִמינּו  ְוֹלא  ָיִבינּו  ֹלא  ָהָעם 

תרנג: הריני מודה על קבלת ספריכם החשובים ומברככם בברכת 
יפוצו מעינותיכם חוצה.

בכבוד רב, עמנואל קוסובסקי-שחור, רב שכונת יד אליהו

תרנד: קבלתי בשמחה את החיבורים החשובים: אפיית המצות 
ה'  לכשרות  אנציקלופדיה  אסורות  מאכלות  על  ישעיה  נפש 
חלקים. ויהי רצון כשם שזכה לזכות את הרבים בחיבוריו החשובים 

כן ימשיך לזכות  ויפוצו מעינותיו חוצה.

בברכה ובתודה, הרב יחזקאל דאום, רב דק"ק רמת מגשימים, רמת הגולן

ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון: 'ְוַכָּמה ְּבֵני ָנָׁשא ְלַתָּתא ִיְתַּפְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ַּכד 
ִיְתַּגּלּו ְלַתָּתא ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה ְּבסֹוף יֹוַמָּיא, ּוְבִגיֵניּה, ''ּוְקָראֶתם ְּדרֹור 

ָּבָאֶרץ''. 
ֵּבאּור ַהְּדָבִרים: ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ְלַמָּטה ִיְתַּפְרְנסּון ִמֶּזה ַהִחּבּור ֶׁשְּלָך 
ִיְתַקֵּים  ּוִבְזכּותֹו  ַהָּיִמים,  ָהַאֲחרֹון ְּבסֹוף  ְלַמָּטה ַּבּדֹור  ִיְתַּגֶּלה  ַּכֲאֶׁשר 
ֵלָמה.  ַהּׁשְ ַהְּגֻאָּלה  ַעל  ַהְמַרֵּמז  ָּבָאֶרץ''-  ְּדרֹור  ''ּוְקָראֶתם  ַהָּפסּוק 
ַלֲאֶׁשר ֹלא  ּוְרִאיֶתם כּו'   "ְוַׁשְבֶּתם  ַהָּקֶנה ַעל ַהָּפסּוק  ְּבֵסֶפר  ְוָכַתב 
ִנְקָרא ֹלא  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ְוֹלא  ַּבִּנְגֶלה  ַּדְוָקא  ֶׁשעֹוֵסק  ִמי  ִּכי  ֲעָבדֹו", 
ֲעָבדֹו. ַּגם ֵאינֹו ִנְקָרא ַּתְלִמיד ָחָכם, ַרק ְּבֵׁשם ַּתְלִמיד, ִּכי ֵׁשם ָחָכם 

ֵאינֹו ַרק ַעל ָחְכָמה ַהְּפִניִמית יעו"ש...

ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ְּגדֹוָלה  ַּכָּמה  ֶׁשָּיַדְעָּת  ְוֵכיָון  ָּכַתב:  ֶמֶלְך  ִּכֵּסא  ּוַבֵּסֶפר 
ֶׁשּלֹוֵמד  ְלִמי  ָכר  ַהּׂשָ ְוֹגֶדל  ַהִחּיּוב  ֹּגֶדל  ִיָּוַדע  כּו'...  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת 
ַהַּקָּבָלה, ִּכי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַגם ְּבִגיְרָסא ְּבָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין1, ְוָכל ֶׁשֵּכן 
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(.
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מזה  חמור  שמים  בידי  מיתה  עליהן 

כרת חמור  עונש  העונות שיש עליהן 

בידי  מיתה  עליהן  שיש  אותן  מזה 

מזה  למעלה  חנק  מיתת  והוא  אדם 

אותן שעונשן הוא הרג בסייף למעלה 

למעלה  בשרפה  שמיתתן  אותן  מזה 

מכולם אותן שמיתתן בסקילה כי היא 

חילול  עון  ועל  שבמיתות  החמורה 

שבת במזיד הלא מיתתו הוא בסקילה. 

ונוכל לראות עוד את חומר העון שיש 

באיסור חילול שבת דהלא בכל העונות 

לבד מאיסור עבודת כוכבים קי"ל דאם 

הוא מומר ח"ו לאחד מהם אינו מומר 

קי"ל  שבת  באיסור  ואלו  התורה  לכל 

אצלו  הופקר  דאם  ס"ג  שפ"ה  בסימן 

ועובר עליו כמה פעמים  איסור שבת 

בפרהסיא הוא מומר לכל התורה ודינו 

כעובד כוכבים ממש. ואם הוא דר עם 

ישראל ברשות אחד צריך לשכור ממנו 

העו"ג  עם  דר  הוא  אם  כמו  הרשות 

אחר  ישראל  שאיש  אף  שחט  ואם 

אפ"ה  כדין  ורואה ששחט  עליו  עומד 

דהוא  מטעם  גמורה  נבלה  שחיטתו 

אינו בר זביחה כלל כדאיתא בפוסקים 

וטעם לכל זה הוא דהמחלל את השבת 

עובד  כמו  בראשית  במעשה  כופר 

שבת  מחלל  עונש  גם  וע"כ  כוכבים 

וכשהוא  כוכבים  כעובד  בסקילה  הוא 

בלי התראה הוא עכ"פ בכרת, מכל זה 

יוכל האדם לראות את גודל הענין של 

חז"ל  מאמרי  כמה  עוד  יש  וכן  שבת, 

המפליגים מאד בעון חילול שבת. וז"ל 

השבת  שבת,  מהלכות  פ"ל  הרמב"ם 

משתיהן  אחת  כל  כוכבים  ועבודת 

התורה  מצות  כל  שאר  כנגד  שקולה 

והשבת הוא האות שבין הקב"ה ובינינו 

שאר  על  העובר  כל  לפיכך  לעולם 

ישראל  רשעי  בכלל  הוא  הרי  המצות 

אבל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא 

כעובד עבודת כוכבים ושניהם כעובדי 

כוכבים לכל דבריהם וכו' ע"ש...

אורים  בעל  הגאון  בנו  העיד  וכבר 

אי  כי  הדבש  יערות  בספרו  ותומים 

מאיסור  שינצל  במציאות  כלל  אפשר 

על  הדינים  כל  ילמוד  לא  אם  שבת 

בורים היטיב היטיב... 

וראוי ונכון לכל ירא וחרד לדבר ד' לכונן 

כדי שלא  חבורות ללמוד הלכות שבת 

יכשלו בם וכדאיתא בילקוט ר"פ ויקהל 

קהלות  לך  עשה  למשה  הקב"ה  א"ל 

הלכות  ברבים  לפניהם  ודרוש  גדולות 

שבת וידוע ששמירת שבת כתקונה הוא 

אלמלא  שאחז"ל  כמו  לגאולה  קירוב 

היו  מיד  שבתות  שתי  ישראל  שמרו 

נגאלין שנאמר וכו', עכ"ל.

וכן כל ההלכות של השו"ע כמו שנביא 
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה
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 יובל שנים של פעילות המערכה  

שבת בו תשוב
שכר ועונש

ַמֲעֵׂשי ְּכָׁשִפים, ְוֹלא ִהִּניח ַהַּצִּדיק 
ַהְמֹאָרע,  ָּכל  לֹו  ֶׁשִהִּגיד  ַעד 
ִנְבַהל  ָּכְך  ָהַעּכּו"ם  ַמע  ֶׁשּׁשָ ֵּכיָון 
ְוִנְזַּדְעַזע ְוָנָׂשא ַקל ָוֹחֶמר ְּבַעְצמֹו 
ֹלא  ָלּה  ֶׁשֵאין  ֹּזאת  ַמה  ְוָאַמר, 
ֶאת  ִהִּכיָרה  ְּתבּוָנה  ְוֹלא  ַּדַעת 
ַהָקָּב"ה  ֶׁשְּבָרַאִני  ַוֲאִני  ּבֹוְרָאּה, 
ֵּדָעה  ִלי  ְוָנַתן  ּוִבְדמּותֹו  ְּבַצְלמֹו 
ְלַהִּכיר  ִלי  ָראּוי  ִיְהֶיה  ֹלא  ּוִביָנה 
ְלִיְרַאת  ָחַזר  ִמָּיד  ּבֹוְרִאי,  ֶאת 
ָׁשַמִים ְוָזָכה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוִנְקָרא 
ר' ֲחִניָנא ֶּבן ּתֹוְרָּתא )פסיקתא דר"כ 

פכ"ד, מדרש עשרת הדברות(.

לא( ִמּתֹוְך ֶׁשֹּלא ִמָחה ר' ֶאְלָעָזר 
ַׁשָּבת  ִחּלּול  ַעל  ֲעַזְרָיה  ֶּבן 
ֶׁשל  ְּבֶהְמּתֹו  ְיֵדי  ַעל  ַהַּנֲעָׂשה 
ְׁשֶכְנּתֹו ִנְקָרא ַעל ְׁשמֹו, ְוֻהְׁשֲחרּו 
ִׁשָּניו ִמְּפֵני ַהַּתֲעִנּיֹות )שבת נ"ד, ביצה 

כ"ג, וירושלמי שם(.

ָּבת ֵאין לֹו  לב( ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ
ְמִחיָלה ְלעֹוָלם )מדרש תנאים דברים ה(.

ָּבת ְּכעֹוֶׂשה  לג( ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ
ָּכל ַרע )מדרש תנאים דברים ה(.

הֹוֵלְך  ָאָדם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  לד( 
ֵאין  ְּבַׁשָּבת  ְּתֵאִנים  ִלְלֹקט 
ֲאָבל  ְּכלּום,  אֹוֶמֶרת  ַהְּתֵאָנה 
הֹוֵלְך  ָאָדם  ִאם  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד 
ִהיא  ְּבַׁשָּבת  ְּתֵאָנה  ִלְלֹקט 
צֹוַוַחת ְואֹוֶמֶרת ַׁשָּבת ַהּיֹום )מדרש 

שוח"ט תהלים ע"ג(.

ְּבֵגיִהֹּנם  ִאית  ּדּוְכָתא  ַחד  לה( 
ַׁשְּבָתא  ְמַחְּלֵלי  ְּדָקא  ְלִאיֵּלין 

)זוה"ק הקדמה י"ד(.

לו( ָּכל ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ְּבָזדֹון ֵאין 
ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַעד  ֹראׁש  ֲהָרַמת  לֹו 
ְּתׁשּוָבה )אותיות דר"ע, אותיות קטנות א(.

ִּפי  ַעל  ַאף  ַׁשָּבת  ַהְמַחֵּלל  לז( 
ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים 
)אדר"נ  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו  ֵאין 

פכ"ו(.

ְלַהָּלן ִמֵּסֶפר ַהֹזַהר ַהָּקדֹוׁש:

א( ִאם ָאָדם ַמְבִעיר ֵאׁש ְּבַׁשָּבת 
ָהֵאׁש  ִּכִּביִתי  ֲאִני  ַהָקָּב"ה אֹוֵמר 
מֹוְקִדים  ְוַאֶּתם  ִיּתֹוֵקד  ֶׁשֹּלא 
ְּבֵגיִהֹּנם  ִּתּתֹוְקִדין  ַאֶּתם  אֹותֹו, 

)תיקוני זוהר תקון כ"ד, ס"ט:(.

ַׁשָּבת הּוא  ִמְצַות  ְמַקֵּים  ִאם  ב( 
ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ָלאו  ְוִאם  ְּבַצְלֵמנּו, 

ְּבֶזַרע ִיְׂשָרֵאל )שם תיקון מ"ז פ"ג:(.

ׁשֹוְמִרים  ִיְׂשָרֵאל  ֵאין  ִאם  ג( 
"ַׁשֵּלַח  ָּבֶהם  ֶנֱאַמר  ָּבת  ַהּׁשַ
זוהר  )תיקוני  ֵּגרּוִׁשין  ְׁשֵני  ְּתַׁשַּלח" 

תיקון ו' כ"א:(.

ַׁשָּבתֹות  ֶׁשְּמַחְּלִלים  ֵאּלּו  ָּכל  ד( 
ְוֵאיָנם  ְּבַפְרֶהְסָיא  ּומֹוֲעִדים 
ְּכמֹו  ּבֹוְרָאם,  ִלְכבֹוד  חֹוְׁשִׁשין 
ְּבֶזה  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ָׁשְמרּו  ֶׁשֹּלא 
ׁשֹוְמִרים  ֵאיָנם  ָּכְך  ָהעֹוָלם, 
ָלֶהם  ְוֵאין  ַההּוא,  ָּבעֹוָלם  אֹותֹו 
ְמנּוָחה ַּבֵּגיִהֹּנם, ר' ְיהּוָדא אֹוֵמר 
ָּכְרֲחָך  ְּבַעל  ָׁשם  אֹותֹו  ׁשֹוְמִרים 

)ח"ב ק"נ:(.

ָׁשְמרּו  ֶׁשֹּלא  ָהְרָׁשִעים  ֵאּלּו  ה( 
ֵאׁש  ֵאין  ְלעֹוָלם  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת 
ְוָכל  ֵמֶהם,  ׁשֹוֵכְך  ַהֵּגיִהֹּנם 
ׁשֹוֲאִלין  ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם  ָהְרָׁשִעים 
ֲעֵליֶהם ַמה ִּנְׁשַּתּנּו ֵאּלּו, ַמְלֲאֵכי 
ֵהם  ֵאּלּו  ָלֶהם,  ְמִׁשיִבים  ַהִּדין 
ְרָׁשִעים ֶׁשָּכְפרּו ְּבַהָקָּב"ה ְוָעְברּו 
ֶׁשֹּלא  ִּבְׁשִביל  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ַעל 
ְוָהְרָׁשִעים  ָּבת,  ַהּׁשַ ֶאת  ָׁשְמרּו 
ִלְראֹות  ִמְּמקֹוָמם  יֹוְצִאים  ֻּכָּלם 
ַמְכִניס  ֶאָחד  ּוַמְלָאְך  ָּבֶהם, 
ְמַחְּלֵלי  אֹוָתם  ֶׁשל  ּגּופֹוֵתיֶהם 
ְלֵעיֵניֶהם  ַהֵּגיִהֹּנם  ְלתֹוְך  ַׁשָּבת 
ְורֹוִאים  ָהְרָׁשִעים  ְׁשָאר  ֶׁשל 
ם  ְוִאּׁשָ ָּתמּות  ֹלא  ֶׁשּתֹוַלְעָּתם 
ָהְרָׁשִעים  ְוָכל  ִּתְכֶּבה,  ֹלא 
הּוא  ֶזה  ּוַמְכִריִזין  אֹותֹו  ְמַסְּבִבין 
ְּפלֹוִני ָהָרָׁשע ֶׁשֹּלא ָחַׁשׁש ִלְכבֹוד 
ּוְבָכל  ְּבַהָקָּב"ה  ָּכַפר  ּבֹוְראֹו 
לֹו  ָהָיה  טֹוב  לֹו,  אֹוי  ַהּתֹוָרה, 
ֶׁשֹּלא ִנְבָרא, ְוֶׁשֹּלא ָיֹבא ְלִדין ֶזה 

ּוְלבּוָׁשה ֹזאת )ח"ב קנ"א(.

ו( ְּכמֹו ֶׁשָאָדם ְמַקֵּבל ֶאת ַהֶּנֶפׁש 
רּוַח ְּנָׁשָמה ַהְיֵתִרים ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת 
ּוְבִׂשְמָחה,  ְּבֹעֶנג  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר 
ֶאת  ַההּוא  ָּבעֹוָלם  ְמַקְּבִלים  ָּכְך 
ָהעֹוָלם  ִמן  ְּכֶׁשּיֹוֵצא  ֶׁשּלֹו  הנר"ן 

)תיקוני זוהר תיקון ו' כ"ג:(.

ְׁשָאר  ִמָּכל  ְמֻכָּבד  ָּבת  ַהּׁשַ ז( 
ַהּמֹוֲעִדים )ח"ב פ"ח(.

ְמֻמָּנה  ֶנַגע  ֶׁשִּנְקָרא  רּוַח  ח( 

לקראת שנת היובל שנים, אנו רואים לנכון 
הספרים  עקד  בית  ספר  לאור  להוציא 
א.  )בעריכת  תשכ"ה-תשע"ה  האלמין   -
הספרים  רוב  של  רשימות  יפורטו  בו  ג.( 
שליט"א  שהאדמו"ר  ומהדורותיהם, 
והדפיס לפעמים בכמה  חיבר הו"ל ערך 
לשונות, החל משנת תשכ"ה ועד תשע"ה 
ספר זה בודאי יהיה לעזר לכל מי שירצה 
לעיין וללמוד בספרים אלו ויהיה קל יותר 

להשיגו.

"הדפסת הספרים שקראוה 'מלאכת הקודש', 
השתלשלה מדור לדור, ולפני מלחמת העולם 
ישוב  בעלת  עיר  הייתה  ולא  כמעט  השנייה 
ישראלי שלא הוקם בתוכה דפוס עברי, והם 
אפסי  בכל  העברי  הספר  להפצת  שדאגו  הם 
הארץ לאלפים ולרבבות. אולם עלובה ספרותנו 
העשירה, כי חסרה לה ביביליוגרפיה מעובדת 
כראוי, כמו שיש לכל עם וספרות, כדי להקל 
הספרותית,  בעבודתו  וחוקר  דורש  כל  על 
באיזה סוג שהוא, לבל ימשש כעור באפילה 
לרגל  לו  הנחוצים  המקורות  אחרי  לתור 
שהיא  הביבליוגרפיה  לפניו,  אשר  העבודה 
חסרון  ולמלאות  ועמודיה,  הספרות  בסיס 
מגמתו,  מטרתו,  זוהי   - בספרותנו  זה  מורגש 
תפקידו ויעודו של הספר הזה. עבודת ימי חיי 
אנוש שהשקיע בו כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין 
בזה  למסרו  והכבוד  העונג  לי  ויש  שליט"א, 

לכל אלה שיש להם עניין בספרותנו.

דלתות  על  הרף  בלי  ולילה  יומם  שקדתי 
איזו  רשמתי  שם  וזעיר  שם  וזעיר  פתחיו, 
שגיאות  לתקן  בידי  ועלה  בשוליו  הערה 

שונות אשר בטעות יסודן.
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שבת בו תספר
סיפור לשבת

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

ֹזאת ָהִאֶּגֶרת ְוֹזאת ִהיא
ֲאִני ַׁשָּבת ֲעֶטֶרת ָּדת ְיָקִרים.
ם ּוֵבין ָּבָניו ֲאִני אֹות. ּוֵבין ַהּׁשֵ
ּוְבַהֹּכל ַמֲעָׂשיו ֻּכָּלם ֱאֹלִקים.

ְוֹלא ָיַרד ָאז ָמן.
ֲאִני ֹעֶנג ַלַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה.
ֲאִני ֶחְדַות ְזָכִרים ַּגם ְנֵקבֹות.

ְוֹלא ִיְתַאְּבלּו ִּבי ֲאֵבִלים.
ֶקט ִיְמְצאּו ֶעֶבד ְוָאָמה. ַהּׁשֶ

ְינּוחּון ָּכל ְּבֵהמֹות ֵהם ְּבַיד ִאיׁש.
ְוָכל ַמְׂשִּכיל ְּבֵיינֹו הּוא ְיַקֵּדׁש.

ְּבָכל יֹום ִיְמְצאּו ַׁשֲעֵרי ְּתבּוָנה.
ְמֻכָּבד ֵמֲעׂשֹות ֶּדֶרְך.

ְרִביִעית ַּבֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים.
ְּבִרית עֹוָלם ְלָכל ּדֹורֹות ְודֹוִרים
ְוֵכן ָּכתּוב ְּבֵראִׁשית ָּכל ְסָפִרים.

ְלַמַען ֶאְהֶיה מֹוֵפת ְלהֹוִרים.
ּוַמְרּגֹוַע ְלַעם ׁשֹוְכֵני ְקָבִרים.

ְוָׂשִׂשים ּבֹו ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים.
ּוִבי ֹלא ִיְסְּפדּו ַעל מֹות ְיָׁשִרים.

ָעִרים. ְוַהֵּגִרים ֲאֶׁשר ֵהם ַּבּׁשְ
ְּבסּוִסים ְוחֹוִרים ְוִׁשיִרים.

ְוַגם ַיְבִדּיל ֲחׁשּוִבים ִּכְנִזיִרים.
ְּביֹוִמי ִנְפְתּחּו ֵמָאה ְׁשָעִרים.
ְוָנכֹון ְמצֹוא ֵחֶפץ ְוַדֵּבר ָּדָבר.

ּוְׁשַמְרִּתיָך ִמָּכל ָאָׁשם.
ְּבִזְקנּוְתָך ְׁשָגָגה ִנְמָצא ָּבְך.

ְוָׁשם ָּכתּוב ְלַחֵּלל יֹום ְׁשִביִעי.
ְלַחֵּבר ִאֶּגֶרת ֶּדֶרְך ָהֱאמּוָנה.

ְלַמַען ְׁשַמְרַּתִני ְמֹאד
ִמיֵמי ְנעּוִרים.

ֲאֶׁשר הּוְבאּו ֵאֶליָך ַהְּסָפִרים.
ְוֵאיְך ֶּתֱחֶׁשה ְוֹלא ִּתֹדּר ְנָדִרים.

ַוִּתְׁשְלֵחם ֶאל ָּכל ָהֲעָבִדים.

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" )מלכים א יב, כח(, ְוֶהֱחִטיא ֶאת 
ָהַרִּבים - ֶׁשִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲעָגִלים ְוָעְבדּו ֲעבֹוָדה 
ָזָרה, ֵחְטא ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו - ְּכִאּלּו הּוא ָעָׂשה 
ֶאת ָּכל ַהֲחָטִאים ֶׁשָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַעל 
ַחֹּטאות ָיָרְבָעם )ֶּבן ְנָבט( ֲאֶׁשר ָחָטא ַוֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל" 
ְוִיְׂשָרֵאל" ֶאָּלא "ַעל ַחֹּטאות  ָיָרְבָעם  - ֹלא ָּכתּוב "ַעל ַחֹּטאות 
ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר ָחָטא ַוֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא", ִמָּכאן ֶׁשַהֹּכל ָּתלּוי ְּבָיָרְבָעם. 

)ברטנורא(

ֹּגֶדל ְׂשָכרֹו ֶׁשל ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ַלֲאֵחִרים ּוְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים

ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות )פרק ה' משנה י"ח(: ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ֵאין ֵחְטא 
ְּבֵגיִהֹּנם,  ְוהּוא  ֵעֶדן  ְּבַגן  ַּתְלִמיָדיו  ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָידֹו.  ַעל  ָּבא 
ְּכִדְכִתיב "ִּכי ֹלא ַתֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול ֹלא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות 
ֶאָּלא  ַׁשַחת,  ִיְרֶאה  ָחִסיד  ֶׁשהּוא  ֶׁשִּמי  ֶאְפָׁשר  ְוֵהיָאְך  ָׁשַחת" 
ֶׁשַאַחר ִצְדַקת ה' ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם ִיְׂשָרֵאל, ְּכלֹוַמר ֶׁשִהְׁשִלים 
ְוִקֵּים ָּכל ַהּתֹוָרה הּוא ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו. )פרוש רבינו יונה אבות פרק ה' משנה י"ח(

ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ֹלא ָיבֹוא ֹלא ִליֵדי ֵחְטא ְוֹלא ִליֵדי ִהְרהּור

ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות )פ"ה מי"ח(, ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ֵאין ֵחְטא ָּבא 
נֹוֶתֶנת  ַהִּדין  ִמַּדת  ָּכזֹו,  ְּגדֹוָלה  ְזכּות  עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשָאָדם  ָידֹו.  ַעל 
ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר ָּגדֹול ָּכֶזה ֶׁשֹּלא ְלָהִביא ֵחְטא ַעל ָידֹו ְוֹלא ִהְרהּור 
ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה. )פרוש רבינו יונה על אבות פרק ה'(. ֲעֵבָרה, ְוֶזהּו ְׂשָכרֹו, ֶׁשּׂשְ

ה ֶאת ֲחֵברֹו ִלְדַבר  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ָאַמר ַרִּבי ַאָּבהּו ָּכל ַהְמַעּׂשֶ ְּבַסְנֶהְדִרין צ"ט, 
ִמְצָוה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּה, ֶׁשֶּנֱאַמר ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת 
ה ֶאת  ַהְיֹאר, ְוִכי מֶׁשה ִהָּכהּו ַוֲהֹלא ַאֲהֹרן ִהָּכהּו, ֶאָּלא לֹוַמר ְלָך ָּכל ַהְמַעּׂשֶ

ֲחֵברֹו ִלְדַבר ִמְצָוה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּה.

ּוְבַרִׁש"י ָׁשם: ְּכִאּלּו ֲעָׂשאֹו. ְלאֹותֹו ְּדַבר ִמְצָוה: ַוֲהֹלא ַאֲהֹרן ִהָּכה, 
ִּדְכִתיב )שמות ז( "ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ַמְּטָך ּוְנֵטה ָיְדָך".

ִכיָנה ַמֲעִלין ָעָליו ְּכִאּלּו  ָּכל ַהַּמְכִניס ְּבִרָּיה ַאַחת ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהּׁשְ
ְיָצרֹו ּוְרָקמֹו ְוֵהִביאֹו ָלעֹוָלם.

ּוְבתֹוֶסְפָּתא הֹוָריֹות )פרק א ז'( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ּוִמַּנִין ֶׁשָּכל ַהּׁשֹוֶנה ֶּפֶרק 
ֶאָחד ַלֲחֵברֹו ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו הּוא ְיָצרֹו ּוְרָקמֹו ְוֵהִביאֹו 
ִתְהֶיה,  ְּכִפי  ִמּזֹוֵלל  ָיָקר  ְוִאם ּתֹוִציא  )ירמיה טז(  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָלעֹוָלם, 

ְּכאֹותֹו ַהֶּפה.

ְּכִאּלּו ְּבָראֹו
ובשהש"ר )א. כב( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ָּכל ַהַּמְכִניס ְּבִרָּיה ַאַחת ְלתֹוְך 
ִכיָנה, ַמֲעִלין ָעָליו ְּכִאּלּו הּוא ְּבָראֹו, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ַּכְנֵפי ַהּׁשְ

ָהרֹוֶצה ִלְחיֹות
ְוֵיָעֶׂשה  ֵיֵלְך  ַיֲּעֶׂשה?  ַמה  ְוִלְׁשנֹות  ִלְקרֹות  ֵאינֹו ָלמּוד  ְוִאם 

ַּפְרָנס ַעל ַהִּצּבּור ְוהּוא ַחי. )ויק"ר כה א(
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שבת בו תשנן
הלכות שבת

שבת בזוהר תלמד
גודל מעלת לימוד הזוהר בשבת

עמ' 4

תרנה: הרינו לאשר בתדוה את קבלת הספרים החשובים, מנחת 
יהודה ואנציקלופדיה לכשרות.

בכבוד רב, נתיב מאיר, ההנהלה[, ירושלים

תרנו: קבלנו בהוקרה את  ספרים שנשלחו אלינו. בתודה ובברכה
פנחס הראנוי, אגודה להחזרת "עטרה ליושנה", ירושלים

תרנז: הנני להודיעך על קבלת ספריך החשובים. ואנו מודים לך 
להפיץ  שתזכה  יה"ר  מאוד.  החשובים  ספריך  שליחת  על  מאד 

מעינותיך חוצה. יוסף חיים הלוי, רב העיר אשקלון, אשקלון

ִאם ִיְזֶכּה ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ֵּפרּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה 
ֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה )ִּכֵּסא ֶמֶלְך  ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה ּׁשֶ

תקו"ז מ"ג(.

ַוֲאֶׁשר  ַּכָּידּוַע ָאנּו ּדֹור ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא,  ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש,  ְיָקִרים, ֶאת ַאַחי  ְיהּוִדים 
ַעל ֵּכן ְזכּות ִהיא ָלנּו ְוחֹוָבה ְקדֹוָׁשה ְלָזֵרז ּוְלָהִביא ֶאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר 
ַמֵהר!!! - ֵּכיַצד ְנָקֵרב ֶאת ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח? "ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶגּה 
יֹוָמם ָוַלְיָלה" – ָעֵלינּו ֻמֶּטֶלת ַהחֹוָבה ֶׁשל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה עשרים וארבע 
ִמְתַקֵּים,  ָהעֹוָלם  ָּכְך  ְלִלּמּוד התוה"ק,  ְלַהְקִּדיׁש  ְּפנּוָיה  ַּדָּקה  ָּכל  ִּביָמָמה,  ָׁשעֹות 
ְּכַמֲאַמר ַהַּתָּנא ְּבָאבֹות: "ַעל ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל ַהּתֹוָרה..." – ְיסֹוד 
התורה  לימוד  הּוא  ָעָליו,  ְוִנְׁשָעִנים  ּבֹו  ִנְתָמִכים  ּוְמלֹואֹו  ֵּתֵבל  ֲאֶׁשר  ַהְיסֹודֹות 
הקדושה!2 - ֵאין ָאנּו ְמִביִנים ָמה ַהֹּפַעל ַהַּנֲעָׂשה ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַעל ְיֵדי ִלּמּוד 
ְלַעְצֵמנּו  ְנַצֵּיר  ָמָׁשל:  ֹנאַמר  ָהֹאֶזן  ֶאת  ְלַׂשֵּבר  ֹזאת  ְּבָכל  ַאְך  ַאַחת,  ּתֹוָרה  ִּדּבּור 
ִמְּלַמְעָלה  רֹוֶאה  ֱאנֹוׁש  ֶּבן  ּׁשֶ ַמה  ִלְראֹות  ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ִהיא  ַקְטנּוָתּה  ֵמֹרב  ְנָמָלה, 

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.

 2( "ליהודים היתה אורה", אורה זו תורה, )מגילה ט"ז ע"ב( אור"ה 

נוטריקון אור הזוהר..

ְלָמָחר  ֶאֱעֶׂשה  ֶזה  ָּדָבר  לֹוַמר  ְוִהֵּנה  ַׁשָּבת,  ִחּלּול  ָחׁשּוב 
ָּכל ֶׁשהּוא ָּדָבר ָהָאסּור ַלֲעׂשֹותֹו ְּבַׁשָּבת הּוא ִאּסּור ָּגמּור 
ַאִּליָּבא דכו"ע, ַוֲאִפּלּו ְּבָדָבר ַהָּצִריְך ָלָאָדם כ' ַהּתֹוָספֹות 
ֶׁשֵּיׁש ְלַמֵעט ּוְבֹדַחק ִהִּתירּו ְׁשֵאַלת ָׁשלֹום ְּבַׁשָּבת, ְוַהֹּזַהר 

ַהָּקדֹוׁש ַמְחִמיר ַהְרֵּבה ְּבִעְנַין ַהִּדּבּור )פלא יועץ ערך שבת(.

ִמֶּזה  ֶזה  ָהְרחֹוִקים  ְּכָפִרים  ְּביֹוְׁשֵבי  ַהִּמְנָהג  ָרִאיִתי  כב( 
ְלִהְתַּפֵּלל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֲעָׂשָרה  ְלִמְנַין  ָּבִאים  ּוְבַׁשָּבת 
ּוָבִאים  ַהָקָּב"ה,  עֹוָלם  ֶׁשל  ַמְלּכֹו  ֶמֶלְך  ַהְדַרת  ַעם  ְּבֹרב 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוֵהם עֹוְסִקים ְּבַהְבֵלי עֹוָלם ּוְמַסְּפִרים ֶאָחד 
ְוֶזה  א'  ֵאֶצל  ֶוה  ַהּׁשָ ְּבִמָּקח  סּוִסים  ֶׁשָּקָנה  ֵאיְך  ַלֲחֵברֹו 
הּוא  ִּדְבֵריֶהם  ְוָכל  ְּבֵהָמה,  ְׁשָאר  אֹו  ָּפָרה  ֶׁשָּקָנה  ְמַסֵּפר 
ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָּדָבר  ְוַדֵּבר  ָלן  ְוַקָּיָמא  ֹחל  ֶׁשל  ּוַמָּתן  א  ְּבַמּׂשָ
ִּדּבּוְרָך ְּבַׁשָּבת ְּכֶׁשל ֹחל, ּוְבֹחל ֵאין רֹוִאין ֶאָחד ְלֶאָחד ַרק 
א  ְּבַׁשָּבת ָּבִאים ְלִמְנָין ְוֵהן עֹוְסִקין ַהֹּכל ְּבֶדֶרְך ֶאֶרץ ּוְבַמּׂשָ
ְוִליֹׁשן  ְּבָבֵּתיֶהם  ַּבִית  ָלֶׁשֶבת  ָלֶהם  ָהָיה  טֹוב  ָאז  ּוְבַמָּתן, 
)קב הישר פרק ע"ה  ְּבַׁשָּבת  ֹחל  ִּדְבֵרי  ְיַדֵּבר  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ַּבִּמָּטה 

אות ג(.

כג( ְוָכְתבּו ַהְמֻקָּבִלים ֶׁשֹּלא זֹו ִּבְלַבד ֵמִחּלּול ַׁשָּבת ָצִריְך 
ַעם  ֲאִפּלּו  ִּכי  ֵחְטא  ְּדַבר  ְּדהּו  ִמָּכל  ֶאָּלא  ְּבַׁשָּבת  ִליָזֵהר 
ְּבַׁשָּבת  ַּבֲעִׂשָּיה  ֶאָּלא  ּפֹוֵגם  ֵאינֹו  ְּבֹחל  ֶׁשְּבֶחְטאֹו  ָהָאֶרץ 
ֶׁשָּכל ָהעֹוָלמֹות ְּכלּוִלים ֶזה ָּבֶזה ַּגם הּוא ּפֹוֵגם ַּבֲאִצילּות 

)פלא יועץ ערך שבת(.

כד( נֹוָדע ִאּסּור ַהִּדּבּור ֶׁשל ֹחל, ְוַהּתֹוָספֹות ָּכְתבּו ַּדֲאִפּלּו 
ְלָחן  ְּבִדּבּור ֶׁשל ֶהֵּתר ָאסּור ְלַהְרּבֹות ְּבַׁשָּבת, ְוֵכן ָּכַתב ַּבּׁשֻ
ְוחֹוָבה  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבְּסָפִרים  ֶזה  ַעל  ַהְרֵּבה  ְוִהְפִליגּו  ָערּוְך 
ַעל ָּכל ָאָדם ִליָזֵהר ְּבֶזה ִּכי ֵאין ֶזה ִמִּמַּדת ֲחִסידּות ְּכָלל 
ִיְזֶכּה  ְּבֶזה  ֶׁשִּנְזָהר  ּוִמי  ַׁשָּבת,  ׁשֹוֵמר  ֵאינֹו  ֶזה  ְּבזּוַלת  ַרק 
ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת )נועם מגדים על הכתוב בחריש ובקציר, מנחת שבת ע"ב 

אות י"ז(.
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על זה באריכות מכל הספרים הקדושים 

הפוסקים  דברי 

בעש"ט  ותלמידי 

המעוררים  זי"ע, 

יהודי  כל  את 

ללמוד  ויהודי 

הלכות שבת. ולכן 

מחדש  סידרנו 

את  יומית  הלכה 

כל ד' חלקי שולחן ערוך למרן המחבר 

הבית יוסף רבי יוסף קארו זיע"א, וכן 

לערך   ובתוך  הרמ"א,  עם  המחבר  גם 

דקות כל יום, יכול ללמוד וגם לשמוע 

בשערים  הנודע  המגיד  מפי  בדיסקים 

רבי אריה ברדה שליט"א, ואי"ה בקרוב 

נסדר קו טלפון ששם יוכלו לשמוא את 

שולחן  חלקי  ד'  כל  של  היומי  עמוד 

ערוך.  

הבית  מרן  על  המגיד  המלאך  לשון  וזה 

והולכים  מכריזים  המלאכים  יוסף: 

לדיוקן  כבוד  תנו  ומכריזים  לפניך 

המלך - מי הוא זה האיש שמלך מלכי 

התנא  הוא  זה   - ביקרו  חפץ  המלכים 

הסבא של ארץ ישראל - זה הוא ראש 

הוא  זה   - ישראל  ארץ  של  הישיבה 

)לשון  ישראל  ארץ  של  הגדול  המחבר 

המלאך המגיד על מרן הבית יוסף(.

על  בהודאה  להשי"ת  הודיה  וברגשי 

העבר ותפילה על העתיד, מפעל הזוהר 

של  משליחיו  להיות   שמח  העולמי 

מרן הבית יוסף ולהוציא לאור, כסנונית 

מהודרת  במהדורה  בעולם,  ראשונה 

את כל ד' חלקי שולחן ערוך של מרן 

לכל  מחולק  יומי  ללימוד  יוסף  הבית 

בעליונים  גדולה  שמחה  השנה.  ימות 

גדר,  פורצת  שמחה   - והתחתונים 

שלמות בעליונים ושלמות בתחתונים, 

כי ההלכה מוציאה לפועל את הכוונה 

העולם,  והיה  שאמר  מי  של  העליונה 

שמאמרו השתלשל מרום המעלות עד 

הדיוטא התחתונה של העולם הזה, וזה 

דבר עצום ונורא, גדול ונשגב מאד, כי 

בגנזי  שמקורה  התורה  של  ענינה  כל 

עליון, היא הוראת דרך דווקא בעולם 

הזה, שהלכה מהמילה הליכה. והתורה 

)כמו אצל  היא לא רק חכמה בעלמא 

)הנקרא  להם,  יש  שחכמה  הגויים, 

פילוסופיה( אולם אינה בהכרח קשורה 

בגויים  "חכמה  נאמר  ולכן  למציאות, 

תאמין, תורה בגויים אל תאמין"(, אלא 

שמקשרת  חכמה  היא  התורה  חכמת 

האינסופית  עמקותה  בכל  וחודרת 

מהעולמות  ההשתלשלות  סדר  בכל 

העולמות  עד  הנשגבים,  העליונים 

- בעולם הזה,  ועד לסופה  התחתונים 

הפרטים  עד  ההלכה  ומפרטת  ויורדת 

הקטנים ביותר של המעשה, ובזה אנו 
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שבת בו תשוב
שכר ועונש

ִסְּדרּו  ֶׁשֹּלא  ְלָחנֹות  ַהּׁשֻ ָּכל  ַעל 
ָּכָראּוי  ְּבַתֲענּוִגים  ְּבַׁשָּבת  אֹוָתם 

)ח"ב רס"א:(.

ט( ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְיֹכֶלת ַלֲעׂשֹות ֹעֶנג 
ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶנֱהַפְך לֹו ֹעֶנג  ַׁשָּבת 
ְלֶנַגע ָצַרַעת )תיקוני זוהר תיקון כ"א, נ"ח, 

וח"ג רע"ג(.

ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָּבא  ֲעָמֵלק  י( 
)זוה"ח  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ָׁשְמרּו  ֶׁשֹּלא 

בשלח ל"ז:(.

יא( ַהּגֹוֵרַע ֹעֶנג ַׁשָּבת ְּכִאּלּו ּגֹוֵזל 
רא,  תיקון  זוהר  )תיקוני  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת 

נ"ט:(.

ֵמְרׁשּות  ְּבַׁשָּבת  ַהּמֹוִציא  יב( 
ָגִרים  ָהַרִּבים  ִלְרׁשּות  ַהָּיִחיד 
ָוֹבהּו  ֹּתהּו  ְלֶמֱהֵוי  ִלְׁשִכיְנָּתא 

ֹחֶׁשְך ּוְתהֹום )תק"ז תיקון ל' ע"ג:(.

ֵאינֹו  ַׁשָּבת  ִּדְמַחֵּלל  ַמאן  יג( 
בהקדמה  )תק"ז  ֵמַהָקָּב"ה  ְמֻׁשָּמר 

י"ב.(.

ְּכִאּלּו  ְּבַׁשָּבת  ַהְמַׁשֵּקר  יד( 
ְמַׁשֵּקר ְּבָכל ַהּתֹוָרה )ח"ב צ.(.

ּתֹוָספֹות  עֹוִׂשים  ֶׁשֵאין  ֵאּלּו  טו( 
ָחָכם  ִאם הּוא  ְויֹום טֹוב  ָּבת  ַלּׁשַ
הּוא  ְוִאם  ִמְסַּתֶּלֶקת,  ָחְכָמתֹו 
ִמֶּמּנּו,  ִמְסַּתֵּלק  ָעְׁשרֹו  ָעִׁשיר 
)תיקוני זוהר  ִנְמַנַעת ִמֶּמּנּו  ְוַהְּבָרָכה 

תיקון י"ט, ל"ח.(.

ָראּוי  ְּבַׁשָּבת  ַהִּמְתַעֶּנה  טז( 
ִלְקָלָלה ְוֹעֶנׁש, ֶאָּלא ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֵׁשב 
ְּבַתֲעִנית ְלַתֲעִניתֹו קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר 

ִּדינֹו )ח"ב ר"ז.(.

יז( אֹוי לֹו ְלָאָדם ֶׁשֵאינֹו ַמְׁשִלים 
ֶאת ַהְּסֻעּדֹות ְּבַׁשָּבת )ח"ב פ"ח:(.

ִּבְסֻעַּדת ַׁשָּבת  יח( ָּכל ָהֱאמּוָנה 
ְמצּוָיה )ח"ג רפ"ח:(.

יט( ַהּגֹוֵרַע ִמְּסֻעַּדת ַׁשָּבת ָעְנׁשֹו 
ָּגדֹול )ח"ב פ"ח.(.

ְּבַׁשָּבת  ְסֻעָּדה  ַחד  ַהּגֹוֵרַע  כ( 
ְלֵעיָלא  ְּפִגימּוָתא  ִמיְתַחֵּזי 
ִמְּבֵני  ְּדָלאו  ַעְצמֹו  ּוַמְרֶאה 
ְּדָלאו  הּוא,  ְּדַמְלָּכא  ֵהיָכָלא 
ֵניָהִבין  הּוא,  ַקִּדיָׁשא  ִמַּזְרָעָתא 
ֲעֵליּה חּוְמָרא ִּדְתָלת ִמִּלין ִּדיָנא 

ְּדֵגיִהֹּנם )ח"ב פ"ח:(.

ִנְסָּדר  ֹלא  ְלָחנֹו  ְּכֶׁשּׁשֻ כא( 
אֹותֹו  ּדֹוִחים  ָּכָראּוי  ְּבַתֲענּוִגים 

ֶאל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא )ח"ב רנ"ב.(.

ֹּכחֹות  ָּבת  ַהּׁשַ ֶׁשּיֹוֵצא  ֵּכיָון  כב( 
ְּבִחָּפזֹון  יֹוְצִאין  ָאֳחָרא   ַהִּסְטָרא 
ְורֹוִצים  ָּבעֹוָלם  ּוְמׁשֹוְטִטים 
ּוְלָכְך  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ַעל  ִלְׁשֹלט 
ִּתְקּנּו ִׁשיר ֶׁשל ְּפָגִעים, ְוֵכיָון ֶׁשֵהם 
ִּבְתִפָּלה  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  רֹוִאים 
ּוַמְבִדּיִלין  ֶזה  ִׁשיר  ְואֹוְמִרים 
ַהּכֹוס  ַעל  ּוַמְבִדּיִלין  ִּבְתִפָּלה 
ֶאל  ְוהֹוְלִכים  ֵמֶהם  ּפֹוְרִחים  ֵהם 

ַהִּמְדָּבר )ח"א י"ד:(.

ָּבת ָּכל ֹּכחֹות  כג( ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֵצא ַהּׁשַ
ְמׁשֹוְטִטים  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא 
ַהֵּגיִהֹּנם  ְוֵאׁש  ָּבעֹוָלם  ְוהֹוְלִכים 

ַמְתִחיל ְלַלֵהט )ח"א מ"ח.(.

אֹוְמִרים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְּבָׁשָעה  כד( 
ָּכל  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי  ֹנַעם  ִויִהי 
אֹוְמִרים  ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם  ָהְרָׁשִעים 

ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל )ח"ב רז.(.

ְדקּוָבּ"ה  ְׁשָמא  ַׁשָּבת  כה( 
ְׁשמֹות  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ַּכְמֹבָאר 
ְלַהְזִּכירֹו  ָאסּור  ֵּכן  ְוַעל  פ"ח. 
ִּדְבֵרי  ְלַדֵּבר  ֶׁשָאסּור  ְּבָמקֹום 
ִמְּמַדְקְדִּקים  ְוָיַדְעִּתי  ּתֹוָרה, 
ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשִּנְזֲהרּו ְלַהְזִּכיר ֵׁשם 
ַׁשָּבת ְלֹלא ֹצֶרְך )בני יששכר מאמר א 

אות א(.

כו( ַּבֵּסֶפר רּוַח ַחִּיים )להרמח"פ זצ"ל( 
ִסיָמן פ"ד דלפי מה שכתב ָהַרב 
ַהֹּזַהר  ִּדְלִפי  ְלַאְבָרָהם  ֶחֶסד 
ַהָּקדֹוׁש ַהַּנ"ל ַּגם ַׁשָּבת ֵאין לֹוַמר 
ָצִריְך  ֶזה  ְלִפי  ְמֻטָּנף,  ְּבָמקֹום 
ַׁשָּב"ת,  ִּבְמקֹום  ַׁשָּב"א  לֹוַמר 
ֶאְהֶיה  ֵמַעָּתה  ם  ַהּׁשֵ ִיְרֶצה  ְוִאם 
ִנְזָהר ַּגם ְּבֵׁשם ַׁשָּבת לֹוַמר ַׁשָּבא 
ְּבִלי ֵנֶדר, עכ"ל )שד"ח פאה"ש כללים 

מערכת א סימן ק(.

ֵמתֹות  ָנִׁשים  ֲעֵברֹות  ג'  ַעל  כז( 
ֶׁשֵאין  ְוַעל  ְוכּו'  ֵלָדָתן  ִּבְׁשַעת 
ְזִהירֹות ְּבַהְדָלַקת ַהֵּנר )שבת ל"א:(.

ָּכל  ָזָרה  ַוֲעבֹוָדה  ָּבת  ַהּׁשַ כח( 
ְּכֶנֶגד  ְׁשקּוָלה  ֵּתיֶהן  ִמּׁשְ ַאַחת 
ֶׁשַּבּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ָּכל  ְׁשָאר 
ֶׁשֵּבין  ָהאֹות  ִהיא  ָּבת  ְוַהּׁשַ
ְלִפיָכְך  ְלעֹוָלם,  ּוֵביֵנינּו  ַהָקָּב"ה 
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תשרי, חשון

ֲאֶׁשר  ָלּה  ֻהָּגד  ַהֵּגד  ָּבת  ַהּׁשַ ִציר  ֵאַלי  ַוֹּיאֶמר  ַוַּיַען 
ֵהִביאּו ַּתְלִמיֶדיָך ֶאל ֵּביְתָך ֶאְתמֹול ְסָפִרים ֵּפרּוֵׁשי 
ַוֶּתֱאֹזר  ָּבת,  ַהּׁשַ ֶאת  ְלַחֵּלל  ָּכתּוב  ְוָׁשם  ַהּתֹוָרה 
ַהּתֹוָרה  ְּבִמְלֲחמֹות  ְלִהָּלֵחם  ָּבת  ַהּׁשַ ְּכבֹוד  ַּבֲעבּור 

א ְּפֵני ִאיׁש. ָּבת ְוֹלא ִּתּׂשָ ִעם אֹוְיֵבי ַהּׁשַ

ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי  ָעַלי  רּוִחי  ַוִּתְתַּפֵעם  ָוִאיַקץ 
ַהְּסָפִרים חּוָצה ֶאל אֹור  ָואֹוִציא  ָיַדי  ָוֶאְרַחץ  ְמֹאד, 
ַהְּלָבָנה ְוִהֵּנה ְּכִתיב ָׁשם ֵּפרּוׁש ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹּבֶקר, 
ְוהּוא אֹוֵמר ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ֹּבֶקר יֹום ֵׁשִני ָעָלה יֹום א' 
ָקַרְעִּתי  ְוִכְמַעט  ַהּיֹום,  ַאַחר  ַהַּלְיָלה הֹוֵלְך  ִּכי  ָׁשֵלם 
ְּבָגַדי, ְוַגם ָקַרְעִּתי ֶזה ַהֵּפרּוׁש ִּכי ָאַמְרִּתי טֹוב ְלַחֵּלל 
ַהְרֵּבה  ַׁשָּבתֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְיַחְּללּו  ְוֹלא  ַאַחת  ַׁשָּבת 
ִאם ִיְראּו ֶזה ַהֵּפי' ָהַרע, ַּגם ִנְהֶיה ֻּכָּלנּו ַלַעג ָוֶקֶלס 
ָוֶאֹּדר  ַׁשָּבת  ְּכבֹוד  ַּבֲעבּור  ָוֶאְתַאַּפק  ַהּגֹוִיים,  ְּבֵעיֵני 
ַהָּקדֹוׁש  יֹום  ֵצאת  ַאַחר  ְלֵעיַני  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  ֶנֶדר 
ַעד ֶׁשֶאְכֹּתב ִאֶּגֶרת ֲאֻרָּכה ְלָבֵאר ֶאת ֵראִׁשית יֹום 
ַהּתֹוָרה ְלָהִרים ִמְכׁשֹול ּוְלָהִסיר ַּפח ּומֹוֵקׁש, ִּכי ָּכל 
ִּכי  יֹוְדִעים  ִעָּמֶהן  ַהַּצִּדיִקים  ַּגם  ַהְּפרּוִׁשים  ִיְׂשָרֵאל 
ם ִיְתָּבַרְך  ֹלא ִנְכְּתָבה ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ַמֲעֵׂשה ַהּׁשֵ
ֵאיְך  ַהּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵרי  ֶׁשֵּיְדעּו  ַּבֲעבּור  ַרק  יֹום  ְּבָכל 
ִלְסֹּפר  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ָׁשַבת  ַּכֲאֶׁשר  ָּבת  ַהּׁשַ ִיְׁשְמרּו 

ְיֵמי ְּבֵראִׁשית.

ִביִעי  ַהּׁשְ יֹום  ֹּבֶקר  ַעד  י  ּׁשִ ַהּׁשִ ִיְהֶיה סֹוף  ִאם  ְוִהֵּנה 
ַהֵּפרּוׁש  ֶזה  ִהֵּנה  ַהָּבא,  ַהַּלְיָלה  ִלְספֹּר  ָלנּו  ָהָיה 
ְמַתֲעֵתַע ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְזָרח ּוְבַמֲעָרב ַּגם ַהְּקרֹוִבים 
ם  ַהּׁשֵ ֶזה  ְּבִּפי'  ְוַהַּמֲאִמין  ַהַחִּיים,  ַּגם  ָהְרחֹוִקים  ַּגם 
אֹותֹו  ְוַהּקֹוֵרא  ִמֶּמּנּו,  ָּבת  ַהּׁשַ ִנְקַמת  ִיְנֹקם  ִיְתָּבַרְך 
ְּבקֹול ָּגדֹול ִּתְדַּבק ְלׁשֹונֹו ְלִחּכֹו, ַּגם ַהּסֹוֵפר ַהּכֹוֵתב 
ְיִמינֹו  ְוֵעין  ִּתיֹבׁש  ָיֹבׁש  ָיָדיו  ַהּתֹוָרה  ְּבֵפרּוֵׁשי  אֹותֹו 

ָּכֹהה ִּתְכֶהה, ּוְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְיִהי אֹור.

ְוַעל ֶזה ִחֵּבר ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבינּו ִאֶּבן ֶעְזָרא ֵסֶפר "ִאֶּגֶרת 
ָּבת", ִּבְרָאיֹות ְנכֹוחֹות ּוְבֵבאּור ַהְּכתּוִבים ַוֲהָלכֹות  ַהּׁשַ
ְּגדֹולֹות ְּבֶחְׁשּבֹונֹות ְּתקּופֹות ּוַמָּזלֹות מֹוִכיַח ִצְדַקת 

ַהַּקָּבָלה ִלְׁשֹּבת ֵמֶעֶרב ְוַעד ֶעֶרב, ַעֵּין ָׁשם. 

ְּכעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה
ָהעֹוֵסק ְּבָצְרֵכי ִצּבּור ְּכעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה. )ירושלמי 

ברכות ה א(

ַהַּמִּניח ָצְרֵכי ִצּבּור ְּכִאּלּו לֹוֵקַח ֹׁשַחד
ִצּבּור  ָצְרֵכי  ַמִּניִחין  ְוָהיּו  ֶׁשַבע  ִּבְבֵאר  עֹוֶבֶרת  ָהְיָתה  ַמְבַרְכָּתא 
ְועֹוְסִקים ְּבָצְרֵכי ַעְצָמן ּוִמֹּכַח אֹותֹו ַמֲעֶׂשה ַמֲעֶלה ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו 

ָלְקחּו ֹׁשַחד. )ב"ר פ"ה יג(

ָּכל ֹטַרח ַהִּצּבּור ָעָליו
ִנְתַמָּנה ָאָדם ָּבֹראׁש ְונֹוֵטל ַטִּלית, ֹלא ֹיאַמר ְלטֹוָבִתי ֲאִני ִנְזָקק 

ֹלא ִאְכַּפת ִלי ַּבִּצּבּור, ֶאָּלא ָּכל ֹטַרח ַהִּצּבּור ָעָליו. )שמו"ר כז ח(

ָמה ֱאגֹוז ֶזה ָחָלק ְוָכל ִמי ֶׁשעֹוֶלה ְלֹראׁשֹו ְוֵאינֹו נֹוֵתן ַּדְעּתֹו ָהֵאיְך 
ַעל  ְׂשָרָרה  ַמְנִהיג  ֶׁשהּוא  ִמי  ָּכל  ָּכְך  נֹוֵפל,  ֶׁשהּוא  סֹוף  ַיֲעֶלה, 
ַהִּצּבּור ְּבִיְׂשָרֵאל ְוֵאינֹו נֹוֵתן ַּדְעּתֹו ָהֵאיְך הּוא ַמְנִהיג ֶאת ִיְׂשָרֵאל, 

סֹוף ֶׁשהּוא נֹוֵפל )שיר השירים רבה ו יז(

ִׁשְבָחן ֶׁשל ַצִּדיִקים

ְלהֹוִדיַע ִׁשְבָחן ֶׁשל ַצִּדיִקים ְּכֶׁשֵהם ִנְפָטִרים ַמִּניִחין ֹצֶרְך ַעְצָמן 
ְועֹוְסִקין ְּבֹצֶרְך ִצּבּור. )ספרי פנחס קלח(

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַמֵּלא ַהִחָּסרֹון ְלָהעֹוֵסק ְּבָצְרֵכי ִצּבּור

ִּכי  ִלי  ִנְרֶאה  ָידֹו.  ַעל  ָּבא  ֵחְטא  ֵאין  ָהַרִּבים  ֶאת  ַהְמַזֶּכה  ָּכל 
ְוֵאיָמָתא  ְוֵאין ֲעֵליֶהם ֹעל ַהִּצּבּור  ֵאּלּו ֶׁשֵאין ְמַזִּכין ֶאת ָהַרִּבים 
ְּדִצּבּוָרא ֵהם ְיכֹוִלין ְלִהְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה ַעְצָמן ִּכי ֵאין ָלֶהם ִטְרָּדא 
ֵּכן  ֵאין  ּׁשֶ ַמה  ְוֵאיָמה,  ַּפַחד  ֵמֲחַמת  ּוְמַעֵּכב  ּומֹוֵנַע  ַהְּזַמן  ּוִבּטּול 
ֵאּלּו ֶׁשֹעל ַהִּצּבּור ֲעֵליֶהם, ַעל ִּפי ֹרב ֵמֲחַמת ָצרּות ַהֵּלב ּוִמַּפַחד 
ַהִּצּבּור ֵאין ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר, ִנְמָצא ֵיׁש ָלֶהם ֶהֵּזק ַרב 
ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  ַאְך  ַעְצָמם.  ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות חֹובֹות  ְוֵגָרעֹון  ְוִחָּסרֹון 
ְּבֹרב ַרֲחָמיו ְמַמֵּלא ָלֶהם ַהִחָּסרֹון, ְוַהְינּו "ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים 
ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו", ְרצֹונֹו לֹוַמר ֵאין ֵּגָרעֹון ְוִחָּסרֹון ָּבא ַעל ְיֵדי 
ֶזה ֶׁשְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים. ְוהּוא ָנכֹון ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא. )ישמח משה(

ּגֹוֵרם ַהְּזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל
מֶׁשה ָזָכה ְוִזָּכה ֶאת ָהַרִּבים ְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו. ֵיׁש ְלַדְקֵדּק 
ַהָּלׁשֹון "ָּתלּוי ּבֹו", ַאְך ֵיׁש ְלָפֵרׁש ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרִּתי ַּגֵּבי ִּגְדעֹון ְּכִתיב 
"ֵלְך ְּבֹכֲחָך ֶזה", ְוָאַמְרִּתי, ְּבֹכֲחָך ֶזה, ֵּתֶכף ְּכֶׁשִּלַּמְדָּת ָסֵנגֹוְרָיא 
ֲעֵליֶהם, ֵּתֶכף ֶנֱהַפְך ִמַּדת ַהִּדין ְלַרֲחִמים, ֶׁשֵּתֶכף ְּכֶׁשַהַּצִּדיק 
ְלַרֲחִמים,  ַהִּדין  ִמַּדת  ֶנֱהַפְך  ֵּתֶכף  ָהָאָדם,  ַעל  ְזכּות  ְמַלֵּמד 
ְוֶזה ֶׁשָּכַתב ַהִּמְׁשָנה "מֶׁשה ָזָכה ְוִזָּכה ֶאת ָהַרִּבים", ֵּפרּוׁש 
ְוִזָּכה  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  טֹוב  ְלַדֵּבר  ָּתִמיד  ָרִגיל  ָהָיה  ֶׁשֹּמֶׁשה 
אֹוָתם ָּתִמיד, ָּבֶזה ָהָיה ּפֹוֵעל ָּתִמיד ַרֲחִמים ַעל ִיְׂשָרֵאל, 
ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר "ְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו", ֵּפרּוׁש הּוא ָהָיה ּגֹוֵרם 



מכתבים למערכת

המשך בעלון הבאעמ' 2

שבת בו תשנן
הלכות שבת

שבת בזוהר תלמד
גודל מעלת לימוד הזוהר בשבת

עמ' 4

תרנח: הננו לאשר בזה את קבלת הספר אנצקלופדיה לכשרות 
יישר חיליה לאורייתא. ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה, דוד חפוטא, רב שכונת אזורים, נתניה

תרנט: הריני לאשר בזה קבלת הספר החשוב אכילת התרנגולים 
וכו' של כבוד הרב גרוס שליט"א. בכבוד רב

 ישראל שרעבי, גורדון ג פתח תקוה

זבחי  התרנגולים  אכילת  הכולל  הספר  קבלתי  עתה  זה  תרס: 
זבחי צדק מנוחת שלום והמצטרף חמרא למרא וטוביתה לרקי'. 

בכבוד רב ויקרא דאורייתא. אשר זמל, רב אזורי, הדר השרון

ַּפַעם ֹלא  ִמְּסִביָבּה, ַאף  ַאְדמֹות ַהחֹול  ְוֶאת  ֶׁשָּלּה  ַהֵּקן  ַמִּכיָרה ֶאת  ִהיא  ְלַמָּטה. 
ַמה  ְלָהִבין  ְמֻסֶּגֶלת  ֶׁשֹּלא  ְּבַוַּדאי  ֶמְרָחִבים.  ַמִּכיָרה  ְוֹלא  ֲחָדִׁשים  ְמחֹוזֹות  ָרֲאָתה 
ֶכל ֱאנֹוׁש ֵמִבין. ָּכְך ָאנּו ְּכַלֵּפי ַמְעָלה; ֵמֹרב ַקְטנּוֵתנּו ֵאיֶנּנּו ְמִביִנים ַמה ִּמְתַרֵחׁש  ֶׁשּּׂשֵ
ִמן  ְלַמָּטה,  ִמְּלַמְעָלה  רֹוִאים  ּׁשֶ ִמַּמה  ֶזה  ְּכהּוא  ְלָהִבין  ְמֻסָּגִלים  ֵאיֶנּנּו  ַמִים,  ַּבּׁשָ
ב ִלְלֹמד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה,  ַמִים ָלָאֶרץ, ְּכֶׁשְּיהּוִדי עֹוֶׂשה ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום ּוִמְתַיּׁשֵ ַהּׁשָ
ַּכָּמה ַמְלָאִכים יֹוְׁשִבים ּוַמְקִׁשיִבים ְלקֹולֹו ֶהָעֵרב, ִלְמִתיקּות ַהִּלּמּוד, ֵאיֶזה ֹעֶנג הּוא 

ֵמֵסב ְלֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָקָּב"ה.

ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  יֹוַחאי:  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשל  ֹּכחֹו  ָּגדֹול  ַּכָּמה 
ַהָּקדֹוׁש ְּבַמֶּסֶכת ֻסָּכה )ַּדף מ"ה ע"ב(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ְוָאַמר ִחְזִקָּיה ָאַמר ַרִּבי 
ִיְרְמָיה ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפֹטר ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם 
ֻּכּלֹו ִמן ַהִּדין ִמּיֹום ֶׁשִּנְבֵראִתי ַעד ַעָּתה ְוִאְלָמֵלי ֶאְלָעָזר ְּבִני ִעִּמי ִמּיֹום 
ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ְוַעד ַעְכָׁשו ְוִאְלָמֵלי יֹוָתם ֵּבן ֻעִּזָּיהּו ִעָּמנּו ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא 

ָהעֹוָלם ַעד סֹופֹו".
ַקָּבָלה,  לֹוֵמד  ֶׁשֹּלא  ְלִמי  ּוִבְפָרט  ַהָּקדֹוׁש,  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ַּכָּמה  ּוְראּו  ּבֹואּו 
ֶׁשַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֲאִפּלּו ְּבִגיְרָסא ֶנְחָׁשב לֹו ְּכִלּמּוד ַהַּקָּבָלה. ]ַּכף ַהַחִּיים ִסיָמן קנ"ה[

בואו וראו ֹּכחֹו ֶהָעצּום ֶׁשל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש!
ָמָרן ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות ָׁשָנה ְׁשִנָּיה ּכֹוֵתב ְוז"ל: ָּכְתבּו ַהְמֻקָּבִלים ִזְכרֹוָנם 

ֶׁשֶקר  ִּדּבּור  ֲעֹון  ְמֹאד  ַמְגִּדיל  ֲעֻמּקֹות  ְמַגֶּלה  ַּבֵּסֶפר  כה( 
ְּבַׁשָּבת )מנחת שבת שם(.

ְוׁשֹוֲאִלין  ְּבַׁשָּבת  ְוָעצּום  ָּגדֹול  ִאּסּור  ֹחל  ֶׁשל  ִּדּבּור  כו( 
ֵּבין  ֵּפרּוד  ּגֹוֵרם  ֲאֶׁשר  ֶזה  ִמי הּוא  ְואֹוְמִרים  ְלַמְעָלה  ָעָליו 
ַהְּדֵבִקים, ְוִאם ַּבִּדּבּור ַהַּקל ֵּכן ָּכל ֶׁשֵּכן ַּבַּמֲעֶׂשה ֶהָחמּור 
ֶׁשהּוא ְמַטֵּמא ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים )סה"ק תולעת יעקב, מנחת שבת 

אות כ"א(.

ֶׁשל  ְּכִדּבּורֹו  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ִּדּבּורֹו  ִיְהֶיה  ֹלא  חז"ל  ָאְמרּו  כז( 
ֹחל, ֵאין ַהַּכָּוָנה ְלַבד ַעל ִרּבּוי ִּדְבֵרי ֹחל ְּדִאם ֵּכן הוה ליה 
ְלֵמיַמר ֶׁשֹּלא ְיַדֵּבר ְּבַׁשָּבת ִּדְבֵרי ֹחל, ֶאָּלא ַהַּכּוָָנה ֶׁשְּיַקֵּדׁש 
ה ְיֵתָרה ֵּבין ְּבִלּמּוד ֵּבין ִּבְתִפָּלה יֹוֵתר ִמִּבימֹות  ִּפיו ִּבְקֻדּׁשָ
ִוין ְּבַׁשָּבת  ַהֹחל ְּכגֹון ג' ְּבָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶׁשּׁשָ
ת  ְּכמֹו ְּבֹחל ִיְתַקֵּדׁש ְּבַׁשָּבת יֹוֵתר ִמְּבֹחל ְוַהֹּכל ָּתלּוי ִּבְקֻדּׁשַ

ַהַּמֲחָׁשָבה )פנים יפות לבעל הפלא"ה זצ"ל, מנחת שבת כ"א(.

כח( ַאל ִּתְׁשַמע ְלִדְבֵרי ַהֵּיֶצר ָהרֹוֶצה ְלַאֵּבד ַנְפְׁשָך ַאַחר 
ְלֹעֶנג,  לֹו  ִּכי הּוא  ִויַטֵּיל  ֵיֵלְך  ֵּכן  ְוִאם  ַׁשָּבת  ְלַעֵּנג  ֶׁשִּמְצָוה 
ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה ְלִמְצַות ִׂשְמַחת יֹום טֹוב ֶׁשִּפּתּוי ַהֵּיֶצר 
ם  ַהּׁשֵ ַּכָּוַנת  ֵאין  ּוֶבֱאֶמת  ְוִטּיּול,  ְּבִׂשְמַחת הֹוְללּות  ִלְׂשֹמַח 
ִיְתָּבַרְך ַעל ִׂשְמָחה זֹו ְוַעל ֹעֶנג ֶזה, ִּכי ַּכָּוָנתֹו ִיְתָּבַרְך ְלַזּכֹות 
ְוִׂשְמַחת  ּוְבִמְׁשֶּתה  ְּבַמֲאָכל  טֹוב  ְּביֹום  ֶׁשִּנְׂשַמח  אֹוָתנּו 
ֹעֶנג  ִמְצַות  הּוא  ְוֵכן  ְׁשָבָחיו  ּוְלַזֵּמר  ִנְפְלאֹוָתיו  ְּבִסּפּור  ֵלב 
ֲאָבל  ֵׁשָנה,  ּוְמַעט  ּוְבִמְׁשֶּתה  ְּבַמֲאָכל  ּגּופֹו  ֶׁשְּיַעֵּנג  ַׁשָּבת 
ְלַטֵּיל ּוְלַדֵּבר ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ֵאין ֶזה ֹעֶנג ֶׁשל ִמְצָוה ַרק ֶׁשל 

הֹוְללּות )בעל חיי אדם בספרו זכרו תורת משה סימן י(.

כט( ָאסּור ִלְקֹרא ְּבַׁשָּבת ִעּתֹוִנים )שאילת יעב"ץ שערי תשובה סימן 
ש"ז, תפא"י בכלכלת שבת, יסוד יוסף(.

ָּצִריְך ְלַדֵּבר ֻמָּתר ְלַדֵּבר ַאף ִּבְלׁשֹון ֹחל ֲאָבל ַמה  ל( ַמה ּׁשֶ
ְּיַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש )זת"מ ִסיָמן  ֵאינֹו ָצִריְך ֹלא יֹוִעיל ַמה ּׁשֶ ּׁשֶ


