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ְיִביֵאִני  ַהַתְלמוד  ַהֶזה ,  ִהְנִני  רֹוֶצה  ִלְלמֹוד ֵדי  ׁשֶ ּּכְ ּ

ה רֹות,  ֲִליֵדי  ַמעׂשֶ ְַוִליֵדי  ְיִדיעת ,  ְוִליֵדי  ִמדֹות  ְיׁשָ
ִריך .  ַּהתֹוָרה א  ּבְ ם  ִיחוד  קוְדׁשָ ה  ְלׁשֵ ְַוֲהֵריִני  עֹוׂשֶ ּ ּ

ם  יהו ׁשֵ ִכיְנֵתיה  ּבְ ּהוא  וׁשְ ּ ּ ם  אדנ"ּ ׁשֵ י "ּה  וּבְ

ְדִחילו "ִמְתַיֲחִדים  יאהדונה ּי  על  ְיֵדי  ַהֶנעָלם  ּבִ ֱ ַ 
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ּוְרִחימו ּבְ ּ ּ. 
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 םמוד אחד ליו ע- ד ימות השנה" לשנלקמחו
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 ונכללו בו עוד ארבעה ספרים

 
 

 
 

 



 

 
 



מלוקטים , פניני מרגליות שלא שזפתם עין, ליקוטים יקרים המה, ל"ספרים הנ' כל הד
, מדרשים, זוהר ותיקונים, ס בבלי ירושלמי"ש, ל"מאמרי חז, מתורה נביאים וכתובים

ספרי מוסר וחסידות , ספרי קבלה, ספרי הפוסקים, וספרי אחרונים, ספרי הראשונים
 .א עין בעיןכאשר יראה הקור', וכו
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–

–
 

  זכרהו מאחד בשבת- יום השבת לקדשו את זכור

ל ָראוי לֹוּכָ ִביִעי ּכָ ּ ְמַקֵדׁש ׁשְ ל ׁשֹוֵמר . ּ תּכָ ּבָ ָדת ֵמַחׁשַ  .ְּללֹוּ ּכַ
ָכרֹו ה ְמֹאד ַעל ִפי ָפֳעלֹוׂשְ  .ּ ְוִאיׁש ַעל ִדְגלֹוַּמֲחֵנהוִאיׁש ַעל . ּ ַהְרּבֵ

ומעט , מאיר עינים, וכבושם הזה עדיין לא נראה, גליונות  האלו  יוצאים  לאור לראשונה
ובעזרת  השם  יתברך  יעורר  את ,  מן  האור  ידחה  הרבה  מן  החושך  אשר  יכסה  ארץ

יען  כי  רבתה  בה ,  ויביא  תועלת  רבה  לעם  ישראל,  תםלבות  בני  ישראל  מתרדמ
לבו  יתעורר  להתחזק  ולהתאמץ  ביתר ,  ובוודאי  שהמעיין  בגליונות  האלו,  ההזנחה

לעורר  את  עצמו  ואת  הזולת  ללימוד  הלכה  בכל  יום  ובפרט  הלכות ,  שאת  וביתר  עז
צות   ויפעל  בכל  כוחו  ואונו  לזכות  את  הרבים  ולהפיץ  הגליונות  האלו  בכל  תפו–שבת  

ועל  ידי  זה ,  עד  שכל  הכלל  ישראל  יזכו  לשמירת  שבת  כהלכתו,  ישראל  בגופו  ובממונו
  וכל  המזכה  את  הרבים  זוכה –נזכה  בקרוב  לביאת  משיח  צדקינו  במהרה  בימינו  אמן  

ו "ח  סימן  רנ"או(וכמבואר  בספר  משנה  ברורה  ,  ואין  חטא  בא  על  ידו,  לבנים  צדיקים
: בזה הלשון) ב"סק


כאן  לשונו עד  

 .הקדוש



 הגליונות האלו
 :יוצאים לאור על ידי

מפעל עולמי ללימוד שולחן ערוך אורח 
 א"ם רמחיים מחבר ע

 מפעל אורח חיים העולמי: שעל ידי

 

נו  יוסף ירים  הקדושים  רבתלמידים  וחסידים  של  המחב

 ]ויוסף  הוא  השליט  על  הארץ  הוא  המשביר  לכל  עם  הארץ[קארו  

ובני  ישראל  יצאים  ביד [נו  משה  איסרליש  יורב,  א"זיע

ועל ,  לפרסם  בחנם  תורת  השלחן  ערוך,  א"זיע  ]רמה

 .ידי זה יזכה כל אחד מישראל להיות בן עולם הבא

 מן' אימינו'מהרה ב'תכונן ב'בנה ו'עיר הקודש צפת ת
 ק"ה לפ"מנחם אב תשס



 

 ט"וספר נדחי ישראל פרק ל', א פרק ו"מספר הקדוש שם עולם ח
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]איסור  כהיום  אצלם  הופקר  תורה  של  גידרה  פורצי  אנשים  איזה  אצל  מקומות  באיזה  ר"ובעוה  -  הגהה 
 עשה  אם  שאפילו,  הזה  העון  הוא  גדול  וכמה.  בשבת]  סאמאוואר  [המולאיר  עבורם  שיכין  ם"לעכו  אמירה

 אחר  ליתן  הישראל  ירצה  אם  ואפילו,ממנו  לשתות  אסור,  עשהו  שבשבילו  מבין  הישראל  אם,  מעצמו  ם"העכו
 וחומר  וקל.  ישראל  בשביל  מתחילה  היתה  העשיה  שעיקר  כיון  מזה  מתחילה  נהנה  הוא  שיהיה  ם"להעכו  כך

 יום  מבעוד  ציוהו  אם  ואפילו,  כך  אחר  השתיה  ועל  האמירה  על  איסור  יש,  בעבורו  שיכין  ם"לעכו  שמצוה  בזה
 :ו"ש ובסימן ו"רע בסימן וכמבואר

ל  דהפורץ  גדר  ישכנו "ל  שפירש  מה  שאמרו  חז"י  אייזיק  מסובאלק  זצ"שם  הגאון  מהרושמעתי  דבר  נחמד  ב
ישיב  לך ,  דהפורץ  גדרן  אם  תשאלנו  למה  אתה  עושה  כן,  דהענין  הוא.  שקאי  על  הפורץ  גדרן  של  חכמים,  נחש

בעינם ל הוא מפני שראו "דכל גדר שגדרו חז, אבל באמת אינו כן, הלא איני נוגע באיסור תורה, מה אני עושה
, ועל כן עונש האיש הזה הוא גם כן כעין זה שנושכו נחש, הבדולח שמצוי לבא לבסוף על ידי זה לאיסור תורה

ואף  על  פי ,  וחסרון  העקב  הוא  מן  הארכובה  ולמטה  ואינו  סכנה  כלל  כידוע,  והלא  נשיכת  הנחש  הוא  רק  בעקב
כן .  בלבד  אלא  הולך  מעקבו  עד  ראשואינו  מתפשט  בעקב   כן  אנו  יודעין  שעל  ידי  הנשיכה  מת  מטעם  שהארס

 :מתחיל באיסור שבות ומסתיים באיסור תורה, הוא הדבר הזה

שאותם  האנשים  שמתחילים  לעבור  על  איסור  דדבריהם  לבסוף  באים  לאיסור ,  והנה  כן  אנו  רואין  בעינינו
  אצלם  עלי ם  שיכין  הסאמאוואר  בכל  הצטרכותו  בחדרים  החיצוניים  ויביאו"שמתחילה  מצווין  לעכו,  סקילה

ם  יעמיד "מפתה  היצר  שהעכו,  ובהמשך  הזמן  כאשר  כבר  הותר  להם,  הטייא  רק  בצלוחית  על  השולחן
ועובר  על  יד  זה ,  הסאמאוואר  על  השולחן  והוא  יעמיד  בעצמו  הכלי  עם  עלי  הטייא  מלמעלה  על  הסאמאוואר

שמתכבה ,  יסור  מכבהועל  א,  הוא  עובר  בזה  על  איסור  בישול,  מתחילה  כשמעמיד,  כמה  וכמה  איסורי  תורה
אף ,  ל  המסתפק  מן  השמן  שבנר  חייב  משום  מכבה"ודומיא  דמאי  דאמרו  חז,  מעט  כח  הגחלים  על  ידי  הכיסוי

ואחר  כך  כשמסלקו  הוא  עובר  בכל  פעם  על  איסור  מבעיר  שעל  ידי  זה ,  שמתמעט  אור  רק  מעט  מן  המעט
, חייב  משום  מבעיר  ומשום  מכבההחותה  בגחלים  '  ודומיא  דמאי  דאמרו  בכריתות  דף  כ,  מתלהבין  הגחלים

והעושה  כן  במזיד  הוא  רשע  גמור  ופסול  לעדות  ולשבועה ,  שמכבה  את  העליונות  ומבעיר  את  התחתונות
ואפילו אם הוא רואה . ל"וגם לבסוף ממונו כלה עבור זה כמו שמוכח כן בגמרא הנ, ומכרית נפשו מארץ החיים



                                                                                                                                                                            
הופקר  אצל  כמה  אנשים  מכל  מקום  חס  ושלום  ללמוד ם  "שהמנהג  הרע  הזה  להעמיד  הסאמאוואר  על  ידי  עכו

ופירשו  המפרשים  שלא  יתנהג  אדם  בדבר  שהוא ,  וכבר  כתוב  בתורה  לא  תהיה  אחרי  רבים  לרעות.  מדרכיהם
 ]:רע אפילו אם רבים נהגו כן


 וכזה  יקשה  גם  כן  על  המשנה  דפאה  אלו  דברים  שאדם

והלא  אנו  רואים  אנשים  שאין  בהם  אפילו  אחד  מהדברים '  אוכל  פירותיהן  בעולם  הזה  והקרן  קיימת  וכו
,  דקחשיב  שם  במשנה  ואפילו  הכי  יש  להם  כל  טוב


אך  ,אחד  מהסריסים  מרד  במלך  ונפסק  דינו  להושיבו  בהיכל  לפי  כבודו,  ואבאר  במשל  נמרץ

או כדי  שיבו,  ופרסמו  דבר  זה  במדינה  שביום  פלוני  ישיבוהו  שם.  שימנעו  ממנו  כל  מאכל  עד  שיגוע  שם  ברעב
והנה בהיכל ההוא עשו חלונות סביב כדי שיוכלו .  רבים  ויראו  עונשו  למען  ישמעו  וייראו  ולא  יזידון  לעשות  כן

שלא הגיע אליו , ויהי ביום הראשון לישיבתו שם לא היה מינכר צערו. לראות את גודל צערו שיתמרמר ברעב
האנשים  דרך  החלונות  גודל  צערו  איך ראו  ,  אך  ביום  השני  והשלישי  כשנתגבר  עליו  הרעבון.  עדיין  הרעבון

וביום  החמישי  ראו  כשנתגבר  עליו  הזלעפות  רעב  ביותר ,  שבשברון  מתנים  נאנח  על  גודל  מכאוב  רעבונו
ובתוך  כך  בא  איש  אחד  אשר .  שהתחיל  לנשוך  בשיניו  את  עור  בשרו  מעליו  כדי  להשיב  את  נפשו  אליו  מעט

ענו ,  ם  העומדים  סביב  החלונות  מה  קול  ההמולה  הזהושאל  מהאנשי,  עדיין  לא  שמע  מכל  הנעשה  באיש  הזה
שפה  נענש  איש  אחד  מהסריסים  בעונש  רעב  נורא  מאד  עד  לנפש  יגיע  וזה  יום  החמישי  אשר  לא  טעם ,  לו

, וישאל  אותם  האיש  האורח  הזה.  ויניחוהו  לראות,  לי  ואראה  אותו  גם  אנכי שאל  מהם  בבקשה  הניחו.  מאומה
אוי ואבוי על אכילת בשר , ויענו לו.  רואה דרך החלונות שלועס בשר בשיניוהלא אנכי, וכי לזה רעבון תקראו

כשהשם  יתברך  נותן  השפעה ,  כן  הדבר  ממש  בענייננו.  הלא  בשר  נפשו  הוא  אוכל  מגודל  מרירותו  וצערו,  כזו
הוא  רק  מן  הפירות  אבל  בקרן  של  המצות  אינו  נוגע  כלל  שהוא  שמור  להם ,  לכלל  ישראל  לכלכלם  ולפרנסם

לא  כן  אלו .  'לכך  אמרה  המשנה  אלו  דברים  שאדם  אוכל  פירותיהם  בעולם  הזה  והקרן  קיימת  וכו,  ם  הבאלעול
כגון [אם  יש  להם  שום  זכות  באיזה  מצוה  ,  לגמרי  וממילא  הם  מסולקין  מהעולם  הבא'  האנשים  שסרו  מדרכי  ה

ובזה  ממילא ,  קרןמשלם  להם  על  פניהם  גם  ה]  מקטנותו  במה  שענה  פעם  אחת  אמן  או  בגדולתו  באיזה  סיבה
ושכר ,  וזהו  שכתב  ומשלם  לשונאיו  אל  פניו  להאבידו,  יהיו  אבודין  שם  לגמרי  שלא  יהיה  להם  שם  שום  זכות

הכסיל  חובק )  ה,  ד(וזהו  שרמז  הכתוב  בקהלת   .ל  שאכל  בשרו  מעליו"כזה  באמת  בכלל  עונש  הוא  כלסריס  הנ
ל  קושיא  הראשונה  שאותם  האנשים  המחללים ותשובה  זו  שייכת  גם  ע.  בשרו  דייקא,  את  ידיו  ואוכל  את  בשרו

ולא יהיה להם שוב , בודאי הוא כדי להאבידם מעולם הבא, שבת בשאט נפש שהשעה משחקת להם כל ימיהם
 :חלק בארץ החיים

והוא ,  והנה  אנשים  כאלו  הם  בעולם  הזה  בבחינת  שיכור  שכילה  כל  מעותיו  ומישכן  כל  בגדיו  על  השכרות
.   מגודל  שכרותו  ואינו  מכיר  בגודל  עניותו  ושהוא  ערום  ויחף  ומוטל  באשפתותמונח  באשפתות  ושמח  ומשורר

, כן  הוא  ממש  בזה.  הוא  מתמה  על  נפשו  ובוכה  ומתאונן  איך  בא  למצב  נורא  כזה,  אך  כאשר  ייקץ  משכרותו
ובזז  מהם  כל  כוחות  הנפש ,  היצר  הרע  משכר  אותם  כל  ימיהם  בתאותיו  עד  שאינם  יודעים  בין  ימינם  לשמאלם

ותורתו  עד  שנעשים  ערומים  מבלי  לבושי  הנפש  הם  המצות  שמהם '    בהם  ומנהיג  אותם  לעצתו  נגד  השיש
ומלוכלכים  בחלאת ,  נעשים  מלבושי  הנפש  לעמוד  בהם  להתעדן  לפני  מלך  הכבוד  כידוע  מהזוהר  הקדוש

  מתאונן )ט,  הושע  ז(והוא  שהנביא  .  ואינם  מכירים  איך  שהזר  והוא  היצר  הרע  אכל  כל  כוחם,  זוהמת  העונות
גם  שיבה ,  והוא  לא  ידע)  היינו  כח  היצר  של  התאוה  וכן  של  החמדה  והכעס  וכדומה(ואומר  אכלו  זרים  כחו  
עד  שלבסוף  כשהוא  בא  לתוך  הגהינום ,  )ועיין  לקמן  בחתימת  הספר  על  הפסוק  הזה(זרקה  בו  והוא  לא  ידע  

נותיו  וכולם  מיסרין  אותו והוא  רואה  כל  חלאת  הזוהמא  שעליו  ומשלחת  מלאכי  רעים  שנבראו  על  ידי  עו






















 
 


















                                                                                                                                                                            

וכדכתיב ,  ייקץ  אז  מיין  שכרותו  וינהם  על  נפשו  איך  נתפתה  ליצרו  לבא  לידי  מצב  נורא  כזה,  ביסורין  גדולים
והוא  מתודה  אז  על  עונותיו .  'במשלי  ונהמת  באחריתך  ככלות  בשרך  ושארך  ואמרת  איך  שנאתי  מוסר  וגו

קום  פלוני  ביום  פלוני  במעמד  פלוני  ופלוני  כמו  שאמרו ואומר  אני  פלוני  בן  פלוני  עברתי  עבירה  פלונית  במ
 ]:אך אין התשובה מועילה אז, ש"ב עי"ל בעירובין דף כ"חז
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" מנחם  אב"גליונות  אלו  יוצאים  לאור  בראשונה  בחודש  
ה "שהאב  שלנו  הקב"  מנחם  אב"הפירוש  של  ,  ק"ו  לפ"תשס

וישיבנו "  נחמו  נחמו  עמי  יאמר  אלקיכם"בעצמו  מנחם  אותנו  
אותנו  בקרוב  לארצינו  ויקויים  בנו  כל  הנביאות  והנחמות 

וימים  אלו  יתהפכו  לנו ,  י  נביאי  האמת"ת  ע"שהבטיחנו  השי
ו "בשתא  הדין  שנת  תשס,  לששון  ולשמחה  בביאת  גואל  צדק

וכמבואר  בכמה  מקומות  בספר  הזוהר  שבשתין  ושית ,  ק"לפ
 .רעא דגליליתגלי מלכא משיחא בא



 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
              
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



 


 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 


 

  
 

 


 
 
 
 


 
 



 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 


 

 
 
 



 


 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


 
 
 
 
 

     
 

 


 
 
 



 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 

 

 





 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"מובא  כאן  ספר  שוהנה  
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה" שהוא ,הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 סדר הלימוד ליום א תשרי
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Ii 
  

 חלל קדושת השבתונש המע -' רק אפ
י  כד  הוה  חמי  לאימי  משתעיא  סגין  בשובתא "רשב)  א

 .)ג, ו"ירושלמי שבת ט(הוה אמר לה אימא שובתא היום 

נשים  מתות  ילדות  בעון  שמכבסות  צואת  בניהם )  ב
 ).ב"שבת ל(בשבת 

, ובהמה  כלה,  בעון  חילול  שבת  חיה  רעה  רבה)  ג
 .).ג"שבת ל(ובני אדם מתמעטין 

יה  אלא  במקום  שיש  חילול  שבת אין  הדליקה  מצו)  ד
 :).ט"שבת קי(

לא  חרבה  ירושלים  אלא  בשביל  שחיללו  בה  את )  ה
 ).שם(השבת 

מקבלין  קרבנות  מפושעי  ישראל  כדי  שיחזרו )  ו
והמחלל  שבת ,  והמנסך  יין,  בתשובה  חוץ  מן  המומר

עירובין (ז  ושבת  כי  הדדי  נינהו  "אלמא  ע,  בפרהסיא
 :).ט"ס

 .).ו"ביצה ל(ולי בה שבת חמירא ולא אתי לזלז) ז

ח "בעיין  שם  לא  היו  מתענין  מפני  כבוד  השבת  קו)  ח
 :).ז"תענית כ(בשבת עצמה 

ל  איש "ת,  יכול  יהא  כבוד  אב  ואם  דוחה  שבת)  ט
 :).יבמות ה(אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו 

ט "אלקיך  כל  הימים  אלו  שבתות  וי'  ליראה  את  ד)  י
 ).ג"יבמות צ(



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  לכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנהע  ה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום ב תשרי
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המטיל  אימה  יתירה  בתוך  ביתו  סוף  בא  לחילול )  אי
 :).גיטין ו(שבת 

, בהני  תלת  מילי  נחתי  בעלי  בתים  מנכסיהון)  בי
ודקבעי  סעודתייהו  בשבתא ,  דסיירי  נכסייהו  בשבתא

 :).ה"גיטין ל(בעידן בי מדרשא 
סנהדרין (נהר  סמבטיון  מוכיח  על  שמירת  השבת  )  גי
 :).ה"ס
חסידים  הראשונים  לא  היו  משמ  אלא  בד  בשבת )  די

 .).ח"נדה ל(שלא יבאו נשותיהן לידי חילול שבת 
] ז"בעוה[כל  מי  שאינו  משמר  את  השבת  אצלכם  )  וט

א "ר  י"ב(ברצונו  כאן  הוא  משמר  אותו  בעל  כרחו  
 ).י

מה  אתם  עושים ם  ויאמרו  לכם  ל"אם  יבאו  עכו)  זט
אמרו  להם  ראו  שאין  המן  יורד ,  את  יום  השבת

 ).ו"ה ט"ר כ"שמו(בשבת 

[ ישראל]אמר  המן  אם  אתה  מבקש  לעקור  אותם  )  זי
כ  אתה  מכלה "עקור  את  השבת  ובטל  אותה  ואח

 ).אסתר רבה ז(אותם 

טור  שמעון  חרב  משום  שהיו  משחקין  בכדור )  חי
 ).ר ב ג"איכ(בשבת 

ונות  שמגלגלין  בהם  על חילול  שבת  אחד  מג  ע)  טי
 ).מדרש תנאים דברים ה(עושיהן את כל העונות 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ימות  השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  "הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים , "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 דין המשכיר שדה ומרחץ לכותי – המשך סימן רמג –סדר הלימוד ליום ג תשרי 
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לא  חרבה  ירושלים  עד  שהעלימו  עיניהם  מן )  כ
 ).מדרש תנאים דברים ה(השבת 

ט "ש  בידו  תורה  ומעפ  שי"המחלל  שבתות  אע)  אכ
 ).ו"נ פכ"אדר(ב "אין לו חלק לעוה

אם  חללתם  השבת  מעלה  אני  עליכם  כאילו )  בכ
 ).ה"ר שמות פכ"מד(חללתם כל המצות 

המחלל  את  השבת  מעיד  לפני  מי  שאמר  והיה )  גכ
העולם  שלא  ברא  עולמו  בששה  ימים  ולא  נח 

 ).מכילתא פרשת יתרו(בשביעי 

פענח (חלי  רתמים  המחלל  השבת  מאכילין  אותו  ג)  דכ
 ).רזא

 ).ב"ז צ"מדרש תהלים מ(עונש המחלל כפול ) הכ

ז  אין  לו  מנוחה "ישראל  שלא  שמר  שבת  בעוה)  וכ
וממונה  אחד  מוציא  גופו  ומכניס  אותו ,  לעולם

ונשמתו  אין  לו  מנוחה  באור ,  לגיהנם  לעין  הרשעים
וכשיוצא  שבת  אותו  ממונה  מחזיר  הגוף ,  גיהנם

מדרש  מובא  במעבר (ו  א  לעצמ"למקומו  ונזוקים  כ
 ).ט"שפתי רננות סימן ל, יבק

ר  פ "תדבא(י  חילול  שבת  נתפזרנו  בגלות  "ע)  זכ
 ).ו"כ

מעשה  באחד  שרכב  על  סוס  בשבת  והביאוהו )  חכ
לא  מפני  שראוי  לכך  אלא  שהשעה ,  ד  וסקלוהו"לב

 ).ו"יבמות צ סנהדרין מ(צריכה לכך 

ז  שאדם  מכבד  אביו  ואמו  אין  חטא  של  חילול "כ)  טכ
 ).ו"ר כ"תדבא(ת ולא שאר שום חטא בא על ידו שב



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,    ליוםעמוד  אחד,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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ל  פרה  וחורשת  בכל  יום "מעשה  באדם  אחד  שהי)  ל
לימים  ירד  אותו  הצדיק ,  וכשהגיע  יום  השבת  מניח  אותה

וכשהגיע  יום ,  ם"מנכסיו  והוצרך  למכור  השור  לעכו
השבת  לא  רצה  השור  לחרוש  כמנהגו  גם  אחר  שהכהו 

ם "  העכובא  לו,  ם  מכות  רבות  ורעות  מקודם"העכו
מיד  הבין  הצדיק  ולחש ,  לישראל  המוכר  שיטול  את  שורו

ם  וחובה "לתוך  אזן  השור  שמעכשיו  הוא  ברשות  העכו
ב  גם  בשבת  ומיד  עמד  מוכן "עליו  לעשות  מלאכת  בעה

ם  חשש  שמא  מעשי  כשפים  ולא "העכו,  לעשות  מלאכתו
כיון  ששמע ,  הניח  הצדיק  עד  שהגיד  לו  כל  המאורע

מה ,  ו  בעצמו  ואמר"  ונשא  קם  כך  נבהל  ונזדעזע"העכו
, זאת  שאין  לה  לא  דעת  ולא  תבונה  הכירה  את  בוראה

ה  בצלמו  ובדמותו  ונתן  לי  דעה  ובינה "ואני  שבראני  הקב
ש "מיד  חזר  ליר,  לא  יהיה  ראוי  לי  להכיר  את  בוראי

פסיקתא (וזכה  ללמוד  תורה  ונקרא  ר  חנינא  בן  תורתא  
 ).ד"מדרש עשה, ד"כ פכ"דר



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 לות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קה"אמר הקב
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L–l 
 איזו מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד הישראל –המשך סימן רמד  –סדר הלימוד ליום ה תשרי 
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עזרי  על  חילול מתוך  שלא  מיחה  ר  אלעזר  בן  )  אל
, י  בהמתו  של  שכינתו  נקרא  על  שמו"שבת  הנעשה  ע

, ג"ביצה  כ,  ד"שבת  נ(והושחרו  שיניו  מפני  התעניות  
 ).וירושלמי שם

מדרש (המחלל  את  השבת  אין  לו  מחילה  לעולם  )  בל
 ).תנאים דברים ה

 ).שם(המחלל את השבת כעושה כל רע ) גל

ז  אדם  הולך  ללקוט  תאנים  בשבת  אין "בעוה)  דל
ל  אם  אדם  הולך "אבל  לעת,  אנה  אומרת  כלוםהת

ללקוט  תאנה  בשבת  היא  צווחת  ואומרת  שבת  היום 
 ).ג"ט תהלים ע"מדרש שוח(

חד  דוכתא  אית  בגיהנם  לאלין  דקא  מחללי )  הל
 ).ד"ק הקדמה י"זוה(שבתא 

כל  המחלל  שבת  בזדון  אין  לו  הרמת  ראש  עד )  ול
 ).אותיות קטנות א, ע"אותיות דר(שיעשה תשובה 

ט  אין "פ  שיש  בידו  תורה  ומעש"  המחלל  שבת  אע)זל
 ).ו"נ פכ"אדר(לו חלק לעולם הבא 

 :הלן מספר זוהר הקדושל

ה  אומר  אני "אם  אדם  מבעיר  אש  בשבת  הקב)  א
כביתי  האש  שלא  יתוקד  ואתם  מוקדים  אותו  אתם 

 :).ט"ס, ד"תיקוני זוהר ת כ(תתוקדין בגיהנם 

אין אם  מקיים  מצות  שבת  הוא  בצלמנו  ואם  לאו  )  ב
 :).ג"ז פ"שם תיקון מ(לו חלק בזרע ישראל 

שלח "אם  אין  ישראל  שומרים  השבת  נאמר  בהם  )  ג
 :).א"תיקוני זוהר תיקון ו כ(שני גירושין " תשלח



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  שנהבמעגל  ה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפ"אמר הקב
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L–l 
 לעשות בעד הישראלאיזו מלאכות יכול האינו יהודי  –המשך סימן רמד  –סדר הלימוד ליום ו תשרי 
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כל  אלו  שמחללים  שבתות  ומועדים  בפרהסיא )  ד
כמו  שלא  שמרו  את ,  ואינם  חוששין  לכבוד  בוראם

כך  אינם  שומרים  אותו  בעולם ,  השבת  בזה  העולם
ר  יהודא  אומר ,  ואין  להם  מנוחה  בגיהנם,  ההוא

 :).נ"ב ק"ח(שומרים אותו שם בעל כרחך 

לעולם  אין אלו  הרשעים  שלא  שמרו  את  השבת  )  ה
וכל  הרשעים  שבגיהנם ,  אש  הגיהנם  שוכך  מהם

מלאכי  הדין  משיבים ,  שואלין  עליהם  מה  נשתנו  אלו
ה  ועברו  על "להם  אלו  הם  רשעים  שכפרו  בהקב

, התורה  כולה  בשביל  שלא  שמרו  את  השבת
ומלאך ,  והרשעים  כולם  יוצאים  ממקומם  לראות  בהם

אחד  מכניס  גופותיהם  של  אותם  מחללי  שבת  לתוך 
יהנם  לעיניהם  של  שאר  הרשעים  ורואים  שתולעתם הג

וכל  הרשעים  מסבבין ,  לא  תמות  ואשם  לא  תכבה
אותו  ומכריזין  זה  הוא  פלוני  הרשע  שלא  חשש 

, אוי  לוי,  ה  ובכל  התורה"לכבוד  בוראו  כפר  בהקב
ושלא  יבא  לדין  זה  ולבושה ,  טוב  היה  לו  שלא  נברא

 ).א"ב קנ"ח(זאת 

רים  בעיין  שם ן  הית"כמו  שאדם  מקבל  את  הנר)  ו
כך  מקבלים  בעולם ,  בסבר  פנים  בעונג  ובשמחה

תיקוני (ן  שלו  כשיוצא  מן  העולם  "ההוא  את  הנר
 :).ג"זוהר תיקון ו כ

 ).ח"ב פ"ח(השבת מכובד מכל שאר המועדים ) ז

רוח  שנקרא  נגע  ממונה  על  כל  השולחנות  שלא )  ח
 :).א"ב רס"ח(סדרו אותם בשבת בתענוגים כראוי 

ולת  לעשות  ענג  שבת  ואינו  עושה מי  שיש  לו  יכ)  ט
, א"תיקוני  זוהר  תיקון  כ(נהפך  לו  ענג  לנגע  צרעת  

 ).ג"ג רע"וח, ח"נ

עמלק  בא  על  ישראל  על  שלא  שמרו  את  השבת )  י
 :).ז"ח בשלח ל"זוה(

הגורע  עונג  שבת  כאילו  גוזל  את  השכינה )  אי
 :).ט"נ, תיקוני זוהר תיקון רא(

כינתא ר  גרים  לש"י  לרה"המוציא  בשבת  מרה)  בי
 :).ג"ק ל ע"ז ת"תק(למהוי תהו ובהו חשך ותהום 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ו  כל  עוונותיוויזכה  שימחלו  ל,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שב"אמר הקב
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L–l 
 איזו מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד הישראל –המשך סימן רמד  –סדר הלימוד ליום ז תשרי 












 
 

Ii 
  

ז "תק(ה  "מאן  דמחלל  שבת  אינו  משומר  מהקב)  גי
 .).ב"בהקדמה י

ב "ח(המשקר  בשבת  כאילו  משקר  בכל  התורה  )  די
 .).צ

אלו  שאין  עושים  תוספות  לשבת  ויום  טוב  אם )  וט
ו ואם  הוא  עשיר  עשר,  הוא  חכם  חכמתו  מסתלקת

תיקוני  זוהר (והברכה  נמנעת  ממנו  ,  מסתלק  ממנו
 .).ח"ל, ט"תיקון י

אלא  כיון ,  המתענה  בשבת  ראוי  לקללה  ועונש)  זט
ב "ח(שיושב  בתענית  לתעניתו  קורעין  לו  גזר  דינו  

 .).ז"ר

אוי  לו  לאדם  שאינו  משלים  את  הסעודות  בשבת )  זי
 :).ח"ב פ"ח(

 :).ח"ג רפ"ח(כל האמונה בסעודת שבת מצוי ) חי

 .).ח"ב פ"ח(הגורע מסעודת שבת עונשו גדול ) טי

הגורע  חד  סעודה  בשבת  מיתחזי  פגימותא  לעילא )  כ
דלאו ,  ומראה  עצמו  דלאו  מבני  היכלא  דמלכא  הוא

מזרעתא  קדישא  הוא  ניהבין  עליה  חומרא  דתלת  מלין 
 :).ח"ב פ"ח(דינא דגיהנם 

כששלחנו  לא  נסדר  בתענוגים  כראוי  דוחים )  אכ
 .).ב"ב רנ"ח(א "אותו אל הסט

א  יוצאין  בחפזון "כיון  שיוצא  השבת  כחות  הסט)  בכ
, ומשוטטים  בעולם  ורוצים  לשלוט  על  עם  ישראל

וכיון  שהם  רואים  את ,  ולכך  תקנו  שיר  של  פגעים
ישראל  בתפלה  ואומרים  שיר  זה  ומבדילין  בתפלה 
ומבדילין  על  הכוס  הם  פורחים  מהם  והולכים  אל 

 :).ד"א י"ח(המדבר 

א  משוטטים "צא  השבת  כל  כחות  הסטכיון  שיו)  גכ
א "ח(והולכים  בעולם  ואש  הגיהנם  מתחיל  ללהט  

 .).ח"מ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

פרסם  בבתי  כנסיות  ובבתינא  ל.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 רות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דו"אמר הקב
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L–l 
 סדר הלימוד ליום ח תשרי

–
 



















 
 

Ii 
  

בשעה  שישראל  אומרים  ויהי  נועם  במוצאי  שבת  כל )  דכ
 .).ב רז"ח(הרשעים שבגיהנם אומרים אשריכם ישראל 

. ח"ק  שמות  פ"ה  כמבואר  בזוה"שבת  שמא  דקוב)  הכ
, ת"ועד  כאן  אסור  להזכירו  במקום  שאסור  לדבר  ד

וידעתי  ממדקדקים  במעשיהם  שנזהרו  להזכיר  שם 
 ).בני יששכר מאמר א אות א(שבת ללא צורך 

ד "סימן  פ)  ל"פ  זצ"להרמח(בס  רוח  חיים  )  וכ
ל  גם  שבת "ק  הנ"א  דלפי  הזוה"ש  הרב  חסל"דלפמ

א  במקום "ל  שב"ז  צ"לפי,  ין  לומר  במקום  מטונףא
ה  מעתה  אהיה  נזהר  גם  בשם  שבת  לומר "ואי,  ת"שב

ש  כללים  מערכת  א "ח  פאה"שד(ל  "עכ,  נ"שבא  בל
 ).סימן ק



 
 
 
 
 

                                     
                                    

בתינא  לפרסם  בבתי  כנסיות  וב.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 לות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קה"אמר הקב
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L–l 
  איך יתנהגו בשבת,ישראל ואינו יהודי שותפין –המשך סימן רמה  –סדר הלימוד ליום ט תשרי 


 











 
 

Ii 
  

עבירות  נשים  מתות  בשעת  לידתן  וכו  ועל '  על  ג)  זכ
 :).א"שבת ל(שאין זהירות בהדלקת הנר 

ז  כל  אחת  משתיהן  שקולה  כנגד  שאר "שבת  ועה)  חכ
ה "והשבת  היא  האות  שבין  הקב,  כל  מצות  שבתורה

ובינינו  לעולם  לפיכך  כל  העובר  על  שאר  המצות 
הרי  הוא  בכלל  רשעי  ישראל  אבל  המחלל  שבת 

ז  כנכרי  לכל  דבריהם "בפרהסיא  הרי  הוא  כעובד  ע
 ).ו"ז הט"ם הלכות שבת פ"רמב(

 קדושת השבתוד פרפראות בענין המקיל בע
מומר  לדבר  אחד  לא  הוי  מומר  לכל  התורה  ואין )  טכ

אולם  מומר  לחלל  שבת  הריהו  מומר ,  שחיטתו  נבילה
. חולין  ה(לכל  התורה  ושחיטתו  נבילה  ויינו  יין  נסך  

 ).ט"ד סימן ג וקי"יור, ג"ה ס"ח שפ"או

ל  הכל  בשביל "מה  שמצוי  בזמן  הזה  שריפות  רח)  ל
 ).ג"ב י"ש ע"חס פרי שבת מובא במנ(חילול שבת 

ת  כולה  כמו "ט  הוי  מומר  לכה"מומר  לחלל  יו)  אל
ת  הלכות "דע(כ  "ש  מומר  לחלל  יוה"וכ,  מחלל  שבת

, ש"תשו  הר,  ז"ט  בשם  רדב"ק  כ"שחיטה  סימן  ב  ס
 ).ז הגדול בשם הגאונים"א, ק"זוה
א  דדין  מחלל  שבת  בפרהסיא  גם  בפירסום "י)  בל

ם "פלתי  בשם  רמב(בעלמא  סגי  גם  בפחות  מעשרה  
) ד  סימן  ב"א  יור"מרדכי  ושאלות  ותשובות  מהריו

ק "ת  סימן  ב  ס"דע(פ  בידוע  לעשרה  אין  להקל  "ועכ
 .).ו"ב ט"ש ע"ומנח, ד"ל ביור

המחלל  שבת  הרי  הוא  רחוק  מן  החיים  ונסגר )  גל
ח  בשם "ב  י"ש  ע"מנח(,  ב"לפניו  הפתח  להכנס  לעוה

 ).מדרש



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 איך יתנהגו בשבת, ישראל ואינו יהודי שותפין –המשך סימן רמה  –סדר הלימוד ליום י תשרי 









 
 

Ii 
  

מקום  אחד  יש  בגיהנם  לאלו  שמחללין  שבת  כיון )  דל
שהוא  הדליק  נר  קודם  זמנו  ממונה  יש  בגיהנם 

ם  ואומר שבמוצאי  שבת  מדליק  תחלה  אותו  מקו
וכל  הרשעים  שבגיהנם "  מקום  זה  הוא  של  פלוני"

 ).ו"ק במדבר רמ"זוה(עוזרים לו להדליק אותו מקום 

 בוד שבת ושכר הגדול של שומרי שבתכ -' רק בפ
' סעודות  בשבת  ניצול  מג'  כל  המקיים  ג)  א

, ומדינה  של  גיהנם,  מחבלו  של  משיח,  פורעניות
 .).ח"שבת קי(וממלחמת גוג ומגוג 

המענג  את  השבת  נותנין  לו  נחלה  בלי  מצרים כל  )  ב
 ).שם(

כל  המענג  את  השבת  נותנין  לו  משאלות  לבו )  ג
 :).ח"שבת קי(

ז  כדור "כל  המשמר  שבת  כהלכתה  אפילו  עובד  ע)  ד
 ).שם(אנוש מוחלין לו 

אלמלי  שמרו  ישראל  שבת  ראשונה  לא  שלטה  בהן )  ה
 ).שם(אומה ולשון 

הלכתן  מיד אלמלי  משמרין  ישראל  שתי  שבתות  כ)  ו
 ).שם(נגאלין 

ירושלמי (ברכת  ד  היא  תעשיר  זו  ברכת  שבת  )  ז
 ).ברכות ב ח

 .).ט"שבת קי(מאן דיזיף שבתא פרעיין שבתא ) ח

בשביל ,  עשירים  שבשאר  ארצות  במה  הן  זוכין)  ט
 ).שם(שמכבדין את השבת 

ל  תבלין "א,  מפני  מה  תבשיל  של  שבת  ריחו  נודף)  י
לין  לתוכו  וריחו אחד  יש  לנו  ושבת  שמו  שאנו  מטי

ל  כל  המשמר  את "א,  ל  תן  לנו  הימנו"א,  נודף
 ).שם(השבת מועיל לו 

מלאכי '  ש  ואומר  ויכולו  ב"כל  המתפלל  בער)  אי
השרת  המלווין  לו  לאדם  מניחין  ידיהן  על  ראשו 

 :).ט"שבת קי(ואומרים לו וסר עונך 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, דיםולכל החברים וידי, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 איך יתנהגו בשבת, ישראל ואינו יהודי שותפין –המשך סימן רמה  –לימוד ליום יא תשרי סדר ה







 


 
 

Ii 
  

כ "ש  מביה"מלאכי  השרת  מלוין  לו  לאדם  בער'  ב)  בי
וכשבא  לביתו  ומצא  נר ,  לביתו  אחד  טוב  ואחד  רע

דלוק  ושלחן  ערוך  ומטתו  מוצעת  מלאך  טוב  אומר 
ע  עונה  אמן ר  שתהא  לשבת  אחרת  כך  ומלאך  ר"יה

 ).שם(בעל כרחו 

ש  ואומר  ויכולו  מעלה  עליו "כל  המתפלל  בער)  גי
ה  במעשה  בראשית "הכתוב  כאילו  נעשה  שותף  להקב

 ).שם(

ה  לישראל  בני  לוו  עלי  וקדשו  קדושת "ל  הקב"א)  די
 :).ו"ביצה ט(היום והאמינו בי ואני פורע 

ה  ועד  יום "כל  מזונותיו  של  אדם  קצובים  לו  מר)  וט
 .).ז"ביצה ט(חוץ מהוצאות שבתות הכיפורים 

ש "ה  לאדם  ער"נשמה  יתירה  נותן  לו  הקב)  זט
 ).שם(ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו 

אילו  היו  ישראל  משמרין  שבת  אחת  כתיקונה  מיד )  זי
 ).ירושלמי תענית א א(היה בן דוד בא 

לא  דומה  אור  פניו  של  אדם  כל  ימות  החול  כמו )  חי
 ). ב,א"ר י"ב(שהוא דומה בשבת 

ה  לגנוז  האורה  וחלק  כבוד  לשבת "בקש  הקב)  טי
 ).שם(

אברהם  שאין  כתוב  בו  שמירת  שבת  ירש  את )  כ
אבל  יעקב  שכתוב  בו  שמירת  שבת ,  העולם  במדה

 ).ח, א"ר י"ב(ירש את העולם שלא במדה 

 ).ט, א"ר י"ב(כנסת ישראל היא בן זוג לשבת ) אכ

את  השבת  נכנסים ]  י"כנס[אם  מקבלים  בניך  )  בכ
 ).ו ז"ר מ"ב(רץ ואם לאו אין נכנסין לא

אם  משמרים  ישראל  את  השבת  כראוי  אפילו  יום )  גכ
שהיא  שקולה  נגד  כל  המצות ,  למה,  אחד  בן  דוד  בא

 ).ז"ט, ה"ר כ"שמו(



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"ם להיות הרבי לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 סדר הלימוד ליום יב תשרי 

– 










 



 

 

Ii 
  

מצינו  בתורה  נביאים  וכתובים  ששקולה  שבת )  דכ
 ).שם(נגד כל המצות 

ה "בעת  שאדם  שומר  את  השבת  גוזר  גזירה  והקב)  הכ
 ).שם(מקיימה 

בזכות  שני  דברים  ישראל  מתחטאים  לפני )  וכ
 ).תנחומא פרשת ראה(שבת ומעשרות , המקום

 .)א, ר ג"ויק(אין ישראל נגאלין אלא בזכות שבת ) זכ

אתה  מקדש ,  לא  נתתי  לך  השבת  אלא  לטובתך)  חכ
את  השבת  במאכל  ובמשתה  ובכסות  נקי  ומהנה  את 

 ).אסתר רבה ז(נפשך ואני נותך לך שכר 

כיון  שראה  אדם  שבחו  של  שבת  התחיל  משורר )  טכ
 ).ר א ג"קה(ה שבח ומזמור "עליה להקב

דכבוד  שבת ,  עדיף  מאלף  תעניותכבוד  שבת  )  ל
 ).תנחומא בראשית ג(דאורייתא ותענית דרבנן 

כך ,  כשם  שלמד  שבת  זכות  על  אדם  הראשון)  אל
 ).תנחומא בראשית י(למד על קין 

ח  שאם  יהיה  לו "לפיכך  אין  מתפללין  בשבת  י)  בל
חולה  בתוך  ביתו  נזכר  ברופא  חולי  עמו  ישראל  והוא 

ה  לעונג  ולמנוחה מיצר  והשבת  נתנה  לישראל  לקדוש
 ).שם וירא א(ולא לצער 



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " באבן עולם ה"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת –המשך סימן רמו  –סדר הלימוד ליום יג תשרי 














 





 
 

Ii 
  

 ).ג"שם תשא ל(גם המתים יודעין יום השבת ) גל

דברים  ישראל  מתחטאין  לפני  המקום '  בזכות  ב)  דל
 ).א"שם ראה י(זכות שבת ובזכות מעשרות ב

, ובשבת  יותר,  בכל  יום  היה  ריחו  של  המן  נודף)  הל
מכילתא (בכל  יום  היה  מצולהב  כזהב  ובשבת  יותר  

 ).ז"בשלח ט

ה  לתת "אם  תזכו  לשמור  את  השבת  עתיד  הקב)  ול
 ).שם(וסוכות , עצרת, מועדים פסח' לכם ג

ן ה  לית"אם  תזכו  לשמור  את  השבת  עתיד  הקב)  זל
עולם ,  עולם  הבא,  ארץ  ישראל,  מדות  טובות'  לכם  ו
 ).שם(ולוי , כהונה, מלכות בית דוד, חדש



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–14 

  
 

 

L–l 
 דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת –המשך סימן רמו  –סדר הלימוד ליום יד תשרי 






















 
 

Ii 
  

ג 'אם  תזכו  לשמור  את  השבת  תנצלו  מ)  חל
, ומחבלו  של  משיח,  מיומו  של  גוג  ומגוג,  פורעניות

 ).שם(ומיום הדין הגדול 

 ).שם(מי שמשמר את השבת מרוחק מן העבירה ) טל

יום  שבת  שקול  כנגד  כל  מעשה  בראשית )  מ
 ).מכילתא יתרו כ(

 ).א"שם תשא ל(ב "שבת מעין קדושת העוה) אמ

 ).שם(השבת מוספת קדושה לישראל ) במ



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"כאן  ספר  שוהנה  מובא  
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה "שהוא, הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 סדר הלימוד ליום טו תשרי 

– 











 
 

Ii 
 

 ).שם(כל המשמר השבת כאילו עשה השבת ) גמ

כל  המשמר  שבת  אחת  כתקנה  מעלה  עליו )  דמ
ה  את "הכתוב  כאילו  שומר  שבתות  מיום  שברא  הקב

 ).שם(עולמו עד שיחיו המתים 

וכן  בכל  דבר  שמסרו ,  אין  שבת  בטלה  מישראל)  המ
ישראל  נפשם  עליו  כגון  שבת  ומילה  נתקיים  בידן 

 ).שם (ואין ניטלין

כיון  שנידלדלו  ישראל  מן  המצות  לא  עמדה  להם )  ומ
 ).ז"י תשא י"מכילתא דרשב(אלא זכות שבת 

ט "בני  סוריא  חיים  בזכות  שהם  מכבדים  יו)  זמ
 ).ג"פסיקתא רבתי כ(ושבתות 

ה  נותן "והקב,  שואל,  כל  שהוא  מתענג  בשבת)  חמ
 .).ג"פסיקתא רבתי כ(לו משאלותיו 

ו  דבר  אחד  אם אפיל,  בטלתם  כל  הדברות)  טמ
יום  השבת ,  ואיזהו  הדבר,  קיימתם  אני  סולח  לכם

 .).ח"שם כ(

כל  המברך  על  היין  בלילי  שבתות  מאריכין  לו )  נ
 ).ח"א י"פרקי דר(ימיו ושנותיו 

בזכות  יום  השבת  ניצול  אדם  מדינה  של  גיהנם )  אנ
 .).ט"שם י(

ה "כל  מענג  את  השבת  כאילו  הוא  מכבד  להקב)  בנ
 .) ו"ר כ"תדבא(

ה  עם  אברהם  שבזכות  מילה  ושבת "התנה  הקב)  גנ
 ).ד"אגדת בראשית ל(אין בניו יורדין לגיהנם 

אם  שמרתם  נרות  של  שבת  אני  מראה  לכם  נרות )  דנ
 ).ט"ילקוט בהעלותך תשי(של ציון 



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,    שבת  מחולק  לכל  ימות  השנהע  הלכות"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל , "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
  אינם יהודים המביאים כתבים בשבתדין –המשך סימן רמז  –סדר הלימוד ליום טז תשרי 




 


 
 

Ii 
  

ובשבת ,  כל  ימות  השנה  יורדי  גיהנם  נדונין)  הנ
ובמוצאי  שבת  עד  שהסדרים  נשלמים  אינם  נידונים 

 ).ו"ילקוט איוב תתקנ(

כד  אתקדש  יומא  במעלא  שבתא  סוכת  שלום )  ונ
 ).ח"ק בראשית מ"זוה(שריא ואתפריסת בעלמא 

ק "זוה(כל  שיתא  יומא  מתברכאן  מיומא  שביעאה  )  זנ
 ).ג"שמות ס

, קדושת  שבת,  ה"קדושות  בעולם  קדושת  הקב'  ג)  חנ
 ).ע ש"אותיות דר(וקדושת ישראל 

 ":שבת"זוהר הקדוש בענין ' הלן מסל
באדם  ובבהמה  הקפידה  תורה  שיעבור  עליהם )  א

ובהמה  ראוי ,  באדם  ברית  מילה  לח  ימים,  שבת  אחת
 .).א"ג צ"ח(ימים ' להקרבה רק לאחר ח

 :).ד"ג צ"ח(האמונה קשורה בשבת ) ב

ג "ח(אש  הקדושה  עם  השבת  אחוזים  זה  בזה  )  ג
 :).ד"רנ

 :).ח"ח קס"ז מז"תק( מגין מכל סטרין בישין שבת) ד

 :).א ה"ח(כל הבריאה היתה תלוי ביום השבת ) ה

 :).ג"ב ס"ח(ימי השבוע ' בשבת מתברכין כל ו) ו

כל  הברכה  שלמעלה  ושלמטה  ביום  השביעי )  ז
 .) ח"ב פ"ח(תלויים 

ג "ח(בשבת  מתמלאים  ברכה  בכל  העולמות  )  ח
 :).ד"צ

ת  אחת  כהלכתן  מיד אם  ישראל  הוו  מקיימין  שב)  ט
 .).ז"א נ"ז תיקון כ"תק(הוו נגאלין 

אפי  הרשעים  שבגיהנם  מוכתרין  הם  ביום  השבת )  י
 .).ב"ח בראשית כ"זוה(ושוקטין ונוחין 

בשבת  אינו  שולט  לא  הגיהנם  ולא  הממונים  שלו )  אי
: ח"ב  פ"ק  ח"וזוה,  :ט"ד  ס"תיקוני  זוהר  תיקון  כ(
 .).ל"ק

 :).ד"ג צ"ח(בשבת נחים רשעים שבגיהנם ) בי

 :).ד"א י"ח(מקום מיוחד בגיהנם למחללי שבתות ) גי

המוציא  מפיו  דיבורי  חול  בשבת  מחלל  השבת )  די
 :).ח"ח פ"תיקוני זוהר תיקון מ, :ג"ב ס"ח(



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ת  השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימו"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .ה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכ, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 המביאים כתבים בשבתדין אינם יהודים  –המשך סימן רמז  –סדר הלימוד ליום יז תשרי 








 


 


 
 

Ii 
  

ג "ח(בשבת  אין  דין  לא  למעלה  ולא  למטה  )  וט
 :).ח"רפ

 :).ח"ב פ"ח(בשבת כל הדינים נכפים ) זט

ה  ושכינתו "כמו  שהאדם  עושה  דירה  בלבו  להקב)  זי
ה  מכין  לו "כן  הקב,  שיוכלו  לשרות  עמו  בשבתות

 ).ז"ח תיקון קל"זוה(ב "דירה בעוה

ולעולם  אין  מכניסין  אותה  אלא ,  שבת  היא  כלה)  חי
ח  רות "זוה(בדירה  מתוקנת  לכבודה  כפי  ראויה  לה  

 :).ג"כ

רם הרצים  לדרשה  בשבת  יש  היכל  מיוחד  עבו)  טי
 :).ט"ג רכ"ח(

כל  מה  שמוציא  האדם  על  מאכלים  ומשקאות )  כ
ה  מחזיר "והקב,  ה"לכבוד  השבת  הוא  מלוה  את  הקב

 .).ה"ב רנ"ח(לו כפלי כפלים 

כל  המוסיף  במאכלים  ותענוגים  בשבת  מוסיפין )  אכ
 .).ה"ח קנ"ז מז"תק(לו וכל הגורע גורעין לו 

ה  והשכינה  שמחת "שבת  היא  שמחת  הקב)  בכ
 :).ד"ג צ"ח(תחתונים עליונים ו

בשבת  צריך  לתקן  מסיבה  נאה  בכמה  כרים )  גכ
 :).ב"ג רע"ח(וכסתות מרוקמות מכל שיש לו בבית 

בשבת  ויום  טוב  ישראל  הם  בחרות  מכל  אומות )  דכ
ח "ז  מז"ת(העולם  ואינם  יראים  מכל  המצירים  בעולם  

 :).ח"קנ



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  יוםעמוד  אחד  ל,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"ר הקבאמ
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L–l 
 סדר הלימוד ליום יח תשרי 

– 












 
 

Ii 
  

  השבת  נשכחים  בו  כל  הצער  ורוגז  ודוחק יום)  הכ
ג "ח(ה  "בכל  העולם  כי  היא  יומא  דהילולא  של  הקב

 .).ה"צ

כל  ימי  השבוע  מקבלים  שפע  מן  יום  השבת )  וכ
 :).ה"א ע"ח(

אשריהם  ישראל  שזכו  לנחול  את  השבת  לירושת )  זכ
 :).ז"ב ר"ח(עולמים 

אשרי  חלקו  של  מי  שזוכה  לכבד  את  השבת )  חכ
 .).ז"ר. ד"ב ס"ח(ב "ריו בעוהז ואש"אשריו בעוה

, כשאדם  מכבד  את  השבת  בשלימות  כראוי)  טכ
עבדי  אתה  ישראל  אשר  בך "ה  קורא  עליו  "הקב

 .).ט"ב ר"ח" (אתפאר

ומענג  אותו ,  כל  מי  ששומר  השבת  ומכבד  אותו)  ל
ה  נותן  לו  מקום "כך  הקב,  ה"בשביל  כבודו  של  הקב

ז "תק(נוח  למעלה  ונח  במנוחה  מיגיעת  זה  העולם  
 .).א"קל, קון עתי

ה  ושכינתו "כמו  שהאדם  עושה  נחת  רוח  להקב)  אל
ח "ז(ב  "ה  ולזוגתו  בעוה"כך  עושה  לו  הקב,  בשבת

 :).ז"בתיקונים קל

שבת  זכרון  המנוחה  בעולם  והוא  כלל  כל  התורה )  בל
 .).ב"ב צ"ח(

בשבת  ויום  טוב  מתלבשין  הנשמות  בכתונת  אור )  גל
 .).א"ק י"ז בה"תק(

בושים  לבנים  או  בגוונים בשבת  יש  ללבוש  מל)  דל
 .).א"ח יתרו נ"ז(נאים 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהל"אמר הקב
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L–l 
 דין המפליג בספינה וההולך בשיירא בשבת –המשך סימן רמח  –סדר הלימוד ליום יט תשרי 














 
 

Ii 
  

לכל  אחד  נותנין  לו  נפש  היתרה  לפי  מדרגתו )  הל
 :).ג רמשנה ברורה"ח(ומדתו 

י  נשמה  יתרה  נשכחים  כל  עניני  חול  וכל "ע)  ול
 :).ח"א מ"ח(צער וצרה 

, נשמה  עליונה,  בשבת  נותנין  לאדם  נשמה  אחרת)  זל
 :).ח"ב פ"ח(ב "נשמה שכל שלימות בה דוגמת עוה

א  רואה  שעשו  שינוי  לכבוד  שבת  בכל "כשהסט)  חל
אין  להם  רשות  להתקרב ,  בלבוש  ומאכל,  דבר

 ).ז"נ, א"תיקוני זוהר תיקון ר(

ואין  לו ,  מ"בשבת  ויום  טוב  אין  שליטה  לס)  טל
 ).ג"ג רמ"ח( בגיהנם שליטה

ה  את  העולם  לא  היה  יכול  להתקיים "כשברא  הקב)  מ
ג "ח(עד  שבאה  ושרה  עליהם  שלום  שהוא  השבת  

 :).ו"קע

. ח"ז,  ח"א  מ"ח(ב  הוא  "שבת  דוגמת  עוה)  אמ
 :).א"בראשית כ

 .).ה"ב ר"ח(בשבת מצוי השמירה לעם הקודש ) במ

כמה  מחנות  מלאכים  משוטטין  לכאן  ולכאן )  גמ
 .).ו"ב קל"ח(שראל בנשמות היתרות לעטר את י

ה  נותן  להם  משאלותם "המענגים  את  השבת  הקב)  דמ
 :).ג"ח ל"ז נ י"תק(

מלאך  אחד  עומד  ואינו  נותן  להיתוקד  בנהר )  המ
ב "ח(דינור  את  כל  אלו  שקיימו  עונג  שבת  כראוי  

 :).ב"רנ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  שנהבמעגל  ה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפ"אמר הקב
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L–l 
 דין המפליג בספינה וההולך בשיירא בשבת –המשך סימן רמח  –ום כ תשרי סדר הלימוד לי










 
 

Ii 
  

כשבא  השבת  מלאכים  מעבירים  מישראל  כל  עצב )  ומ
 .).ו"ב רנ"ח(ויגיעה ומרירות הנפש וכל כעס 

ה  ונתן  להם "אשריהם  ישראל  שרצה  בהם  הקב)  זמ
 .).ז"ב מ"ח(השבת שהוא קדושה משאר הימים 

אלמלא  שמרו  ישראל  שבת  ראשונה  לא  שלטה )  חמ
 :).ז"ח בשלח ל"ז(בהם שום אומה ולשון 

ש  כשהיה  רואה  אמו  מדברת  בשבת  היה  אומר "ר)  טמ
 .).ב"א ל"ח(לה אימא שתקי שבת הוא ואסור 

נפש  יתירה  ניתוספה  לאדם  ביום  השבת  זו  רוח )  נ
הקודש  ששורה  עליו  ומכתיר  לאדם  בכתר  קדוש  והוא 

ח "ז(ל  "ותו  רוח  שעתיד  לשרות  על  הצדיקים  לעמא
 :).א"בראשית כ

. ח"ח  נ"ז(לדבר  מצוה  אפי  בשבת  מצוה  לרוץ  )  אנ
 .).ח"כ

ה  כמו  שבחו  של "אין  לך  שבח  וקילוס  לפני  הקב)  בנ
, העליונים  והתחתונים  כולם  משבחין  לו  כאחד,  שבת

ח  בראשית "זוה(ואפי  יומו  של  השבת  ממש  משבח  לו  
 .).ב"כ

ג "ח(ן  ואין  מזיק  שליט  ביומא  דשבתא  אין  שט)  גנ
 .).ג"רע

לא  זזה  שכינה  מישראל  בכל  שבתות  וימים )  דנ
 :).ט"ג קע"ח(טובים ואפילו בשבת דחול 

ג "ח(השכינה  שומרת  לשומרי  שבת  ויום  טוב  )  הנ
 :).ט"קע

 :).ח"ב פ"ח(ה "שבת שמו של הקב) ונ

כשאדם  נכנס  לביתו  בשמחה  ומקבל  השבת )  זנ
אותה  שעה  השכינה ,  בשמחהבשמחה  והוא  ואשתו  

 .).ח אחרי ס"זה(אומרת זה שלי הוא 

אם  הוא  עצב  בחול  מכל  מקום  בשבת  יהיה )  חנ
 .).ז"נ. א"ק כ"ז ת"תק(בשמחה 

מכל  המעשים  טובים  שעושה  האדם  אין  טוב )  טנ
לאדם  תחת  השמש  כי  אם  לאכול  ולשתות  ולהראות 

 .).ה"ב רנ"ח(שמחה בשבתות וימים טובים 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  לו  כל  עוונותיוויזכה  שימחלו  ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 בת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות ש"אמר הקב
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L–l 
 דין המפליג בספינה וההולך בשיירא בשבת –המשך סימן רמח  –סדר הלימוד ליום כא תשרי 

















 
 

Ii 
  

א "ח(אפילו  הרשעים  שבגיהנם  שמורים  הם  בשבת  )  ס
 .).ח"מ

 :).ה"א ע"ח(ביום השבת כל השערים פתוחין ) אס

אשריהם  של  אלו  שעוסקים  בתורה  בשבת  יותר )  אס
 .).ד"ג ע"ח(משאר הימים 

וכל  סודות  התורה  בו ,  שבת  הוא  כלל  כל  התורה)  בס
 ).ב"ב צ"ח(ורה וקיום שבת כקיום כל הת, תלויים

והשומר  שבת ,  שקולה  שבת  ככל  התורה  כולה)  גס
 .).א"קנ. ז"ב מ"ח(כאילו שומר כל התורה 

ה "החרטות  דשבתות  וימים  טובים  חשובים  להקב)  דס
 .).ג"ג רמ"ח(יותר מכל מיני בשמים 

 :).ח"ג רפ"ח(כל האמונה בסעודת שבת מצוי ) הס

בסעודת  שבת  נכרים  ישראל  שהם  בני  המלך )  וס
 :).ח"ב פ"ח(



 
 
 
 
 

                                     
                                   

  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתינא.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך "אמר הקב
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L–l 
 סדר הלימוד ליום כב תשרי 

– 







 








 
 

Ii 
  

סעודת  שבת  של  ישראל  הוא  ולא  של  הגוים )  זס
 :).ח"ב פ"ח(

כל  השלחנות  שמסדרים  בני  אדם  בשבתות )  חס
ואשרי  חלקו  של  האדם ,  מכניסין  אותן  בהיכל  אחד

א  כפי "כ,  אשר  שלחנו  נראה  שם  בלא  בושה  כראוי
 .).ד"ב ר"ח(כחו 

ה  שואל "במוצאי  שבת  הנשמות  עולות  והקב)  טס
 .).ג"ג קע"ח(מה חדשתם בתורה בזה העולם , לכולם

שראל  להתעכב  ולא במוצאי  שבת  צריכין  י)  ע
 .).ז"ב ר"ח(להראות כאילו דוחקים את השבת 

, במוצאי  שבת  הרוחות  יוצאות  ומשוטטות  בעולם)  אע
 .).ח"א מ"ח(ובשביל כן תקנו שיר של פגעים 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

  ובבתינא  לפרסם  בבתי  כנסיות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל"אמר הקב
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L–l 
 ערב שבתדינים השייכים ל –המשך סימן רמט  –סדר הלימוד ליום כג תשרי 

 








 
 

Ii 
  

בשביל ,  במוצאי  שבת  פותחין  ישראל  והוא  רחום)  בע
 :).ז"ב ר"ח(שהדין חוזר למקומו 

כשיוצא  השבת  יש  לנו  לומר  ויהי  נועם  כדי )  גע
 :).ז"א קצ"ח(שננצל מאותו העונש של הרשעים 

מי  שמדליק  הנר  במוצאי  שבת  טרם  שהגיע )  דע
אתה  קדוש  גורם  לאש  הגיהנם הצבור  לקדושה  של  ו

, שיודלק  טרם  זמנו  והרשעים  שבגיהנם  מקללין  אותו
כי  אין  להדליק  הנר  במוצאי  שבת  עד  לאחר 

כי  עד  אז  עדיין ,  שהבדילו  ישראל  בתפלה  ועל  הכוס
אבל  אם  ממתין  עד  שהצבור ,  קדושת  השבת  שולט

אומרים  הקדושה  של  ואתה  קדוש  אז  הרשעים 
ין  לאותו  אדם  בכל מצדיקין  עליהן  את  הדין  ומברכ

 :).ד"א י"ח(הברכות של ויתן לך 

במוצאי  שבת  הנשמות  עולות  ומתעטרות )  הע
 .).ח"ב צ"ח(בעטרות קדושות למעלה 

ג  נכנס  לעבודה  אחר "גדולה  שבת  שאין  כה)  וע
מדרש  המובא (משיחתו  עד  שתעבור  עליו  השבת  

ם "כ  הרמב"וכ,  ס  ראשית  חכמה"באור  עולם  שבסו
 ).ג"ד הי"ש פלהלכה הלכות כלי המקד

גדולה  שבת  שכשנתדלדלו  ישראל  ממעשים )  זע
 ).שם(טובים לא עמדה להם אלא זכות שבת 

גדולה  שבת  שאינה  נדחית  אלא  מפני  סכנת )  חע
 ).שם(נפשות 

בשבת  מחזירין  לישראל  השני  כתרים  של  נעשה )  טע
ב "ז  ח"מדרש  מובא  ברמתים  צופים  על  תדבא(ונשמע  
 ).ב"אות י

נפרצה  לו  פרץ  בתוך  שדהו מעשה  בחסיד  אחד  ש)  פ
ונמלך  עליו  לגודרה  ונזכר  ששבת  הוא  ונמנע  אותו 

ונעשה  לו  נס  ועלתה  בו  צלף ,  חסיד  ולא  גדרה
שבת (וממנה  היתה  פרנסתו  ופרנסת  אנשי  ביתו  

 :).ג"ק

יש  דג  ששובת  בשבת  על  שפת  הים  עד  מוצאי )  אפ
 ).ס התגין(י "ושם הדג שבת, שבת



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, מחותובש, מדרשות 

 תה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושב"אמר הקב
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L–l 
 סדר הלימוד ליום כד תשרי 

– 










 
 

 

Ii 
  

פסיקתא  הובא (ח  "אור  גיהנם  שובת  בשבת  ור)  בפ
 ).פ"בתוספות ומרדכי פרק ער

ולא ,  השבת  יש  לרשעים  מנוחה  בגיהנםבכל  יום  )  גפ
עוד  אלא  שמכתירים  אותם  בכתר  שבת  וביום  הששי 

מדרש (נדונים  בגיהנם  בכפלים  כמו  שמצינו  במן  
 ).ותענוג שבת, מובא בעונג שבת

: ז"ה  ט"ר(חייב  אדם  לקבל  פני  רבו  בשבת  )  דפ
 ).ז"סוכה כ

ח  מקומות  הזהיר  הכתוב "אליעזר  אומר  בכ'  ר)  הפ
בית ,  ובא  בס  כסאות  לבית  דודמדרש  מ(על  השבת  

 ).ג"שער כ' ד

 .:)חגיגה י(הלכות שבת מקרא מועט והלכה מרובה ) ופ

תינוק  בן  יומו  חי  מחללין  עליו  השבת  כדי )  זפ
דוד  מלך  ישראל  מת  אין ,  שישמור  שבתות  הרבה

שבת (כיון  שמת  אדם  בטל  מן  המצות  ,  מחללין  עליו
 :).א"קנ

ולים  בשבת בקושי  התירו  לנחם  אבלים  ולבקר  ח)  חפ
 :).ב"שבת י(

 :).ח"סנהדרין נ(ם ששבת חייב מיתה "עכו) טפ

מי  שבא ,  מלך  ומטרונה  יושבין  ומסיחין  זה  עם  זה)  צ
כך  השבת  בין ,  ומכניס  עצמו  ביניהם  חייב  מיתה

ם  שבא  ומכניס "לפיכך  כל  עכו,  ה"ישראל  והקב
עצמו  ביניהם  עד  שלא  קיבל  עליו  למות  חייב  מיתה 

 ).א"ר דברים פ"מד(



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, וידידיםולכל החברים , ובשמחות, מדרשות 
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ר "מ(ה  נתן  לאדם  מצות  שבת  לשמרה  "הקב)  אצ
 .).ז"בראשית ט

השבת  למד  זכות  על  אדם  הראשון  ועל  קין )  בצ
 ).שיתתנחומא ברא, ט"א י"פרדר(

' ר  בראשית  פ"מ(שמר  יעקב  השבת  קודם  שניתן  )  גצ
 ).ט"ע

יעקב  שכתוב  בו  שמירת  שבת  ירש  את  העולם )  דצ
 ).א"ר בראשית י"מד(שלא במדה 

ר  במדבר "מד(יוסף  שמר  השבת  עד  שלא  ניתנה  )  הצ
 ).ו"כ' ר פ"ד תדבא"י' פ

מדרש  מובא  בספר  חמדת (האבות  שמרו  השבת  )  וצ
 ).תענוג שבת, רהיסוד התו, דברי יוסף, צבי

, בני  הוה  זהיר  בענג  שבת  לכבדו  כפי  כחך)  זצ
כי ,  אל  תשים  עצמך  כעני,  לענגו  במאכל  ובמשתה

והוה ,  והזהר  בסעודה  השלישית,  אם  יותר  מיכלתך
כי  על  הכל  אתה  עתיד ,  זהיר  בדבריך  ביום  השבת

 ).אליעזר הגדול אות ל' צוואת ר(ליתן דין וחשבון 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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שבת  הוא  אחד  מששים  של  עולם  הבא  שכולו )  חצ
 ).ע אות א"אותיות דר(שבת 

אגדת (ות  שבת  ומילה  אין  יורדין  לגיהנם  בזכ)  טצ
 ).ד"בראשית פרק ל

יש  יונה  שאינה  אוכלת  מהנתלש  מן  המחובר )  ק
 ).ץ בבית מדות עליית הטבע"יעב(בשבת 

יש  דג  שבעיין  שם  כבוא  השמש  מתקרב  ליבשה )  אק
ואף  אם  יפצעוהו  בחרבות  ורמחים ,  ואינו  זז  ממקומו

 ).שם(בלתי נעתק מאותו המקום 

  אימת  שבת  עליו  ואומר  אמת עם  הארץ)  בק
 ).ד מגן אברהם"ירושלמי דמאי פ(

והם ,  מינה  משה  שומרים  שלא  יחללו  את  השבת)  גק
 ).ו"ספרי במדבר ט(מצאו המקושש 

בא  לפני ,  אחד  חילל  שבת  והיה  נושא  כספו)  דק
או  שווי ,  אמר  לי  הכסף,  חכם  להורות  לו  תשובה

 ).א"ח קפ"ס(חלק לעניים שמתביישים לקבל צדקה 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " לם הבאבן עו"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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במוצאי  שבת  סימן  רע ,  ש  סימן  יפה  לו"רמת  בע)  הק
 :).ג"כתובות ק(לו 

בזכות  מצות  שאתה  עושה "  ברוך  אתה  בעיר)  "וק
 ).ח"ילקוט שמעוני דברים כ(הדלקת נר שבת , בעיר

גדולה  השבת  שאסר  בה  המלאכה  שהיא  חביבה )  זק
 ).מדרש תנאים דברים ה(לפניו 

כל  המענג  השבת  תפלתו  נשמעת  וזוכה  ויושב )  חק
 ).שם(ה של מעלה בישיב

מדרש  מובא (ה  נתן  השבת  לבטל  השכחה  "הקב)  טק
 ).דרוש א לשבת, בספר שמנה לחמו

" וישמרך",  בזכות  זכור"  יברכך"בברכת  כהנים  )  יק
 ).ט"מדרש מובא בזכרון מנחם אות תל(בזכות שמור 

המקדש  עצמו  בששת  ימי  החול  יוכל  בנקל )  יאק
ת יוסף  לחק  פרשת  תולדו(לקבל  אור  קדושת  שבת  

 ).'יום ו

הבא  לקבל  אור  שבת  ונפשו  מלוכלכת  מזוהמת )  יבק
 ).שם(כתמי עונותיו אין אור הנשמה שולט בו 

, שמירת  שבת  צריכה  אליו  ביותר,  בעל  תשובה)  יגק
א "דנמשך  עליו  בשבת  ניצוץ  מהשכינה  ודוחה  הסט

ונמצא  דבשמירת  שבת  נתקנו  נפשו  וגופו ,  שבקרבו
 ).'יוסף לחק בשלח יום ו(

  תשובה  צריך  שיכוון  במה  שאוכל  בשבת בעל)  ידק
והוא  עיקר ,  שהוא  לענג  השבת  לקיים  מצותיו  יתברך

, וככה  יעשה  תדיר  בכל  שבת,  גדול  לעושה  תשובה
ולידבק  אל ,  והוא  סגולה  להתרחק  מיצר  הרע

 ).שם(הקדושה 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"וד על ידי לימ" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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, ומעשה,  דיבור,  השומר  שבת  כהלכתו  במחשבה)  טוק
ובודאי ,  ז  כדור  אנוש  מוחלין  לו"אפילו  עובד  ע

ועיל  לתקן  פגם  הברית  ומעלים  עליו  כאילו  קיים שמ
, וביותר  צריך  ליזהר  מדיבור  חול,  כל  התורה  כולה

ויענג  השבת  ויאכל  לכבוד  שבת ,  ו  דיבור  אסור"וק
ולקבוע ,  וללבוש  בגדי  שבת  לכבוד  השבת,  דוקא

כי  לא  ניתן  השבת  אלא  לעסוק ,  לימוד  בשבת
ובכלל ,  ואם  ככה  יעשה  נמחלים  עונותיו,  בתורה
שם  משפטים (ושב  ורפא  לו  ,    חטא  בפגם  הבריתאשר
 ).יום ו

אם  אדם  מייסר  את  בנו  כשבא  לחלל  השבת )  טזק
ה  יתן  מוראו  של  אביו "הקב,  ומנעו  מעשות  עבירה

ואת ,  לכך  סמך  איש  אמו  ואביו  תיראו,  על  הבן
 ).ח אות א"ס(שבתותי תשמרו 

סודי  רזא  דף  מגן (ישראל  הוא  מלאך  יום  השבת  )  יזק
 ).ב"אברהם ע

השבת  אחד  מעידי  ישראל  שבכל  יום  ויום  אדם )  יחק
ה  ובאין  המצות  שהוא  עושה  להעיד "נידון  לפני  הקב

מדרש  תנחומא  מובא  במבוא (עליו  ולהמליץ  בעדו  
 ).ח"ב דף ע"התנחומא להרש

לרחוץ ,  עשה  דברים  שתהא  זוכר  את  יום  השבת)  יטק
ולקרוא ,  ולתקן  עונג  שבת,  וללבוש  בגדים,  ש"בער

 ).י פארמא אות א"ח מכת"ס( בשבת דברים הנוהגים

בעון ,  בעון  עשרה  דברים  ישראל  גולין  ממקומם)  כק
 ..)ד ח"מבוא הנספחים לספר אליהו זוטא צ(חילול שבת 

ה  אם  שמרתם  את  השבת  אני  מקבץ "אמר  הקב)  כאק
 ).שאלתות פרשת בראשית(גליותיכם 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"ובא  כאן  ספר  שוהנה  מ
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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, כמו  שהזהיר  בנר  שבת  זוכה  לבנים  חכמים)  כבק
 ).א שבת"א בח"מהרש(נ הזהיר בהדסים "ה

אם  שמרתם  נרות  שבת  אני  מראה  לכם  נרות )  כגק
אות  באורה  של  חמה ואיני  מצריך  לכם  לר,  של  ציון

לא  יהיה  לך "אלא  בכבודי  אני  מאיר  לכם  שנאמר  
, "לאור  עולם'  והיה  לך  ד'  עוד  השמש  לאור  יומם  וגו

ילקוט (כ  למה  בזכות  הנרות  שהן  מדליקין  בשבת  "וכ
 ).ריש בהעלותך

כ  כאלו "המתפלל  בעיין  שם  ואומר  ויכולו  מעה)  כדק
מלאכי '  וב,  ה  במעשה  בראשית"נעשה  שותף  להקב

המלווין  לו  לאדם  מניחין  ידיהן  על  ראשו השרת  
שבת "  (וסר  עונך  וחטאתך  תכופר"ואומרים  לו  

 ).ט"קי

כל  המברך  על  היין  בלילי  שבתות  מאריכין  לו )  כהק
ב "ז  ויוסיפו  לו  שנות  חיים  לעוה"ימיו  ושנותיו  בעוה

 ).ח"א פי"פדר(



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  לכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנהע  ה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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הזהיר  בקידוש  היום  זוכה  וממלא  גרבי  יין )  כוק
 :).ג"שבת כ(

מים זכאי  במה  הארכת  י'  שאלו  תלמידיו  את  ר)  כזק
אימא  זקנה ,  ולא  בטלתי  קידוש  היום'  אמר  להם  וכו

צעיף (היתה  לי  פעם  אחת  מכרה  כפה  שבראשה  
תנא  כשמתה ,  והביאה  לי  קידוש  היום)  שבראשה

כשמת  רבי  זכאי  הניח ,  מאות  גרבי  יין'  הניחה  לו  ג
 :).ז"מגילה כ(' וכו, לבניו שלשת אלפים גרבי יין

ת  קמי רבי  גזר  תעניתא  ולא  אתא  מיטרא  ניח)  כחק
אילפא  ואמרי  לה  רבי  אילפי  אמר  משיב  הרוח  ונשא 

אמר ,  מוריד  הגשם  ואתא  מיטרא,  )נשב  הרוח(זיקא  
אמר  לי  דר  אני  בכפר  דחוק ,  לי  רבי  מה  מעשיך

, שיש  בו  עניות  ביותר  וליכא  בה  יין  לקידוש  והבלדה
ומטריח  אנא  ומייתא  יין  לקידוש  והבדלה  ומוציא 

 :).ד"תענית כ(להם ידי חובתם 

השותה  מיין  של  קידוש  בלילי  שבתות  חזר  לי )  כטק
שבת (י  פסיעה  גסה  "מאור  עיניו  שניטל  ממנו  ע

 :).ג"קי

אתה  מקדש ,  לא  נתתי  לך  השבת  אלא  לטובתך)  לק
את  השבת  במאכל  ומשתה  וכסות  נקי  ומהנה  את 

 ).ג"ר דברים פ"מ(נפשך ואני נותן לך שכר 

עקיבא  היה  יושב  ובוכה  בשבת  אמרו  לי '  ר)  לאק
אמר ,  יו  למדתנו  רבינו  וקראת  לשבת  ענגתלמיד

מדרש  מובא  בשבלי  הלקט  סימן (להם  זהו  ענג  שלי  
 ).א"כ

השבתות  ניתנו  לישראל  לאכילה  ושתי  ולעסוק )  לבק
 ).ו"ירושלמי שבת פט(בדברי תורה 

ח  היגיעים  בתורה  כל  ימות  השבוע  בשבת "ת)  לגק
והפועלים  העוסקים  במלאכתן ,  הם  באים  ומתענגים

ת  בשבת  הם  באים  ומתעסקים  בתורה כל  ימות  השב
 ).ג"כ פרק כ"פסיקתא דר(

ד "ובהמ,  כ"ישכים  אדם  וישנה  בשבת  וילך  לבה)  לדק
כ  ילך  לביתו "ויקרא  בתורה  וישנה  בנביאים  ואח

 ).א"ר פ"תדבא(ויאכל וישתה 

 ל ובמעלת קדושת השבת"וד ליקוטים יקרים בהנע
והשומר  שבת  ומתנהג  בו  בקדושת  מחשבה )  להק

עשה  הוא  מפתח  גדול  לקנות  קדושה  לימות ודיבור  ומ
החול  ולהתגדל  בהם  בקדושת  מחשבה  דיבור  ומעשה 

 ).פלא יועץ ערך שבת(בנקל 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,    ימות  השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 . זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום א חשון

–
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שינוח ,  האחד,  תיקון  הגוף  נמצא  בשבת  בשני  פנים)  לוק
והשנית  שיום ,  האדם  בשביעית  ימיו  ובזה  יתמיד  בריאותו

דם  במלאכתו  בשאר  ימי השבת  הוא  סיבה  לזרז  הא
המעשה  שאם  לא  ידמה  האדם  קץ  לעמלו  יקוץ  בו  ויעשה 

אבל  כשידמה  שמנוחתו ,  פעולתו  בעצלה  ובכאב  לב
לפי  שכח ,  קרובה  יפעל  בזריזות  ויקל  הטורח  מעליו

וכאשר  ידמה  העמל  שינוח ,  הדמיון  פועל  מאד  באדם

ביום  השבת  והוא  קרוב  שימצא  בלבו  מנוחה  כל  ימי 
א  השבוע  גם  כן  שבת  לפי  הזמן  הקצוב ולכן  נקר,  השבוע

וכן  ימצא  עצמו  אחר ,  בו  למנוחה  והוא  כלשון  בני  אדם
המנוחה  כאילו  לא  עמל  ויתאוה  למלאכתו  ויעשנה 

צדה  לדרך  לתלמיד (וכן  יתמיד  כל  ימי  חייו  ,  בזריזות
 ).ש"י בן הרא"ר



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  חד  ליוםעמוד  א,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת –המשך סימן רנג  –ום ב חשון סדר הלימוד לי
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ח "ר(ק  נותנת  חיים  רוחניים  לכל  השבוע  "השב)  לזק
, ה  וירא"אוהב  ישראל  פרשת  שמות  ד,  ב"ק  פ"שעה

פ "ובת  עין  ר,  ה  ויהי  ימי"אגרא  דכלה  פרשת  ויחי  ד
 ).ופלא יועץ ערך שבת, דברים

עיין  שבת (למא  איכא  שכר  שבת  גם  בהאי  ע)  לחק
ל "ובכתבי  האריז',  עשירים  שבשאר  ארצות  וכו,  ט"קי

ת  ביומו  תתן "דר,  שער  הפסוקים  בליקוטים  בסופו

ומובא  בנחל  קדומים  פרשת  תצא ,  ת"שכרו  הוא  שב
 ).ל"א ז"להחיד

סידורו  של  שבת  שורש (ק  הוא  זמן  תשובה  "שב)  לטק
ע "ק  מלובלין  זי"ק  דברי  אמת  להגה"וכן  בסה,  א

 ).ל"טות בשם רבו המגיד זצפרשת מ

ה  ימלא "שמירת  שבת  כהלכתו  גורמת  שהקב)  מק
מ "ק  מהרמ"הרה(כ  "משאלותינו  לטובה  ביוה

 ).'ל מובא בספר ולאשר אמר אות ז"מרימענעוו זצ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כל  כך  יגמור  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך"אמר הקב
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 ר ליתן עליה הקדירות בערב שבתדין כירה ותנו –המשך סימן רנג  –סדר הלימוד ליום ג חשון 
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מטה (מודו  השומר  שבת  סגולה  שלא  ישכח  תל)  מאק
 ).אות י' א ערך ש"אהרן מובא בספר באר שלמה ח

ה  נמשך "כחו  של  הצדיקים  לבטל  גזירות  הקב)  מבק
אור  לשמים  פרשת  שופטים (משמירת  שבת  כראוי  

 ).ע"ק מלובלין זי"ה על פי בשם רבו הגה"ד



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  גל  השנהבמע"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרו"אמר הקב
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 דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת –המשך סימן רנג  –סדר הלימוד ליום ד חשון 
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השומר  שבת  כהלכתו  נקרא  צדיק  יסוד  עולם )  מגק
 ).כ ויברך אלקים"אור החיים הק עה(

ת בזכות  הצדיקים  ששומרים  מצות  שמירת  שב)  מדק
כהלכתו  על  צד  היותר  טוב  יהיה  גנון  והציל  שארית 

 ).אוהב ישראל פרשת תשא(ל "עכ, ישראל



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  חלו  לו  כל  עוונותיוויזכה  שימ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכ"אמר הקב
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L–l 
 דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת –המשך סימן רנג  –סדר הלימוד ליום ה חשון 
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המשחיתים  אשר  השרה  עליו  לא  יגורשו  מעליו )  מהק
יים  מצות  באותם  אברים  שחטא  בהם  ואותן עד  יק

המלאכים  יגרשו  את  כח  הטומאה  מעליו  וזה  אי 
כ  בספר "וכ,  י  שמירת  שבת  כהלכתו"אפשר  אלא  ע
' ב  אות  ג"ש  סימן  ע"במנח(ל  "עכ,  יסוד  התשובה

 ).בשם דרך חכמה

ה  לזכות  את  ישראל  לקדש  כל  אחד "רצה  הקב)  מוק
את  תורתו ונתן  לנו  ,  ה  גידיו"ח  אבריו  ושס"מישראל  רמ

וכל ,  כל  מצוה  מחזק  אבר  אחד,  ג  מצות"הכלולה  מתרי
עוד  שלא  קיים  כולם  הרי  עדיין  חסר  אבר והוא בעל מום 
ומוכרח  לבא  בגלגול  עד  שיתקן  ולאו  כל  אדם  יוכל 
, לזכות  לקיים  את  כולם  מפני  כמה  עיכובים  ומניעות

י  שמירתו "ה  מתנה  טובה  ושבת  שמה  שע"הנחילנו  הקב
ובזה ,  ג  מצות  בפועל"יים  כל  תריאת  השבת  כהלכתו  מק

ה  גידיו "ח  אבריו  ושס"עושה  לבוש  רוחני  על  כל  רמ
ושורה  עליו  הנשמה  קדושה  ואז  יבוער  רוח  הטומאה  ממנו 

ונתבאר  מזה  שאם  אדם  מישראל .  כי  כשזה  קם  זה  נופל
רוצה  לגשת  אל  הקודש  ולהיות  צדיק  גמור  אין  לו  שום 

  שורה י  שמירת  שבת  כהלכתו  כי  אז"תקנה  אחרת  רק  ע
ג  מצות "עליו  הנשמה  קדושה  כאילו  קיים  כל  התרי

 .בפועל

וכן  אם  ירצה  אדם  לעשות  תשובה  שלימה  על  כל )  מזק
עונותיו  בין  על  הידועים  בין  על  שאינם  ידועים  לו 

וזה  אי ,  שתקנתם  לקיים  חבילות  חבילות  של  מצות
את  התועלת  הנפלא  הזה ,  והחי  יתן  אל  לבו,  אפשר

ר  שבת  בכל  יכלתו  וטוב  לו לנפשו  רוחו  ונשמתו  וישמו
 ).בשם ספר הזכירות' שם אות ד(ב "ז ובעוה"בעוה

ז ודכוותייהו כולל כל חמשים שערי טומאה ולכן "ע)  מחק
וכמו  שבד ,  ת"ז  ולחלל  שבת  הוי  מומר  לכה"מומר  לע

שערי  טומאה '  מאות  יום  רצופים  כשמרשיע  נכנס  לכל  נ
וכן  שמירת  שבת  הוא ,  ז  נכנס  מיד  לכולם"י  ע"כך  ע

י  שמירת  שבת  כהלכתו  יוכל  ליכנס  בכל "ת  וע"לל  כהכ
יום '  א  כמו  אם  יצדיק  מעשיו  ת"שערי  קדושה  בפע'  נ

שערי '  א  ליכנס  לכל  נ"א  שא"כמבואר  בחסל(רצופין  
ועיין ,  )יום  רצופים'  קדושה  אם  לא  שיצדיק  מעשיו  ת

שמירת  שבת  יוצא  מכל  הטומאה  בפעם  אחת  ונכנס 
 ).פרשת שמינישם בשם הערבי נחל (לקדושה וכאמור 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו "אמר הקב
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 דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת –המשך סימן רנג  –סדר הלימוד ליום ו חשון 
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י  שמירת "א  להגיע  כי  אם  ע"אפילו  לתורה  א)  מטק
 ).מובא שם אות ו, מאור עינים פרשת ויקהל(שבת 

ח  הק "אוה(שקול  שבת  נגד  כל  התורה  כולה  )  נק
 ).פ וידעת היום"פרשת ואתחנן עה



 
 
 
 
 

                                    
                                    

סיות  ובבתינא  לפרסם  בבתי  כנ.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 קהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים לה"אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום ז חשון 

–
 


















 
 

Ii 
  

אחד  מתיקוני  מדת  היסוד  הוא  שמירת  שבת )  נאק
 ).ע הלכות אישות בסופו"קש, יסוד יוסף(כהלכתה 

השבת  מגין  עלינו  מכל  דבר  רע  ושיעבוד )  נבק
 ).ב י"ש ע"ב מובא במנח"ד ח"יער(מלכיות 

י  ששומר  שבת  כראוי  יהיה  סיבה  שיהיה "ע)  נגק
כ  אשרי  אנוש "  עהכלי  פז(שומר  ידו  מעשות  כל  רע  

 ).ז"ש שם ט"מנח, יעשה זאת

פרי  שבת (השומר  שבת  מרוחק  מן  העבירה  )  נדק
 ).ש שם"מנח, בשם המכילתא

ר  רק  בעידנא "בכל  המצות  אין  מצילין  מיצה)  נהק
ומצות  שבת  כהלכתו  וכהוגן  מצלת  מן ,  דעסיק  בה

, החטא  בכל  ימות  השבוע  אף  בעידנא  דלא  עסיק  בה
ברך  בכל  ושולט  ביצרו ומי  ששומר  שבת  כהלכתו  ית

 ).שם(והוא מרוחק מן העבירה 



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים,  ובשמחות,מדרשות 

  ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת"אמר הקב
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 דיני תבשילין המוכנים מערב שבת כדי להגמר בשבת –המשך סימן רנד  –סדר הלימוד ליום ח חשון 
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ט  מלאכות  נקרא "מי  שנח  בשבת  קודש  בל)  נוק
ק  בשמה "ק  שורה  עליו  בשב"ורוחה"  צדיק  תמים"

כ  אלה  תולדות "פ  נח  עה"ק  רב  ייבי  סו"סה(יתירה  
 ).נח

ה "הקבבעת  שהאדם  משמר  השבת  גוזר  גזירה  ו)  נזק
 ).ח"ב י"ש ע"מנח(מקיימה 

בספר  מגלה  עמוקות  דאליהו  יושב  במוצאי )  נחק
שבת  תחת  עץ  החיים  וכותב  זכיות  של  שומרי  שבת 

 ).ה"ס רצ"ועיין מגן אברהם סו, ש שם"מנח(

צריך  אדם  להאריך  אפו  על  כל  ענין  ולהיות )  נטק
ה  מאריך  אפו "עניו  בתכלית  ביום  השבת  כמו  שהקב

  ואסור  לדאוג  כלל  בשבת ,על  הרשעים  שבגיהנם

אפילו  על  חורבן  הבית  לא  יזכרהו  כלל  ולא  יתודה 
 ).שם בשם ראשית חכמה(

צריך  אדם  לדקדק  במעשיו  יותר  בשבת  מבימי )  סק
גם  יחמיר  יותר  בספיקא ,  החול  ויהיה  יותר  ירא  וחרד

ועונש  על  העבירה  הוא  כפול ,  דספיקא  דאיסורים
 ).ש כ"מנח, ה הק"של(ומכופל יותר 

ח  כאילו  מבזה  השבת  שהוא  כאלו "מבזה  תה)  סאק
 ).ר רמשנה ברורה א"א(עובד כוכבים 

יש  לנו  קבלה  שבשעה  שישראל  למטה  אומרים )  סבק
ברכו  בליל  שבת  אז  בת  קול  הולכת  בפמליא  של 

ק  שאתם  מברכין  למטה  כדי "מעלה  לומר  אשריכם  ע
שיתברכו  למעלה  כמה  מתנות  קדושים  אשריכם 

 ).א"ח פי"פע(ב "ואשריכם בעוה, ז"בעוה
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 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, רים וידידיםולכל החב, ובשמחות, מדרשות 
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כך  לאחר ,  בעת  שאדם  רגיל  לשבות  בעיין  שם)  סגק
גם  אם  הוסיף ,  מותו  מוציאין  אותו  מן  הגיהנם

 ).סודי רזא(במוצאי שבת מאחרין אותו שם להכניסו 

, ז"כצבע  הלבושים  שאדם  לובש  בשבת  בעוה)  סדק
חרי  פטירתו  בימי  שבת  ומועד כך  ממש  הלבוש  א

 ).ט"ח תתשכ"ס, ילקוט ראובני בראשית(

למען  ידעו '  שבת  קודש  היא  האות  הגדול  וכו)  סהק
כל  מה  שברא  בשמים  ובארץ '  כי  ששת  ימים  עשה  ד
ולפי  שהוא  עיקר  גדול ,  וישבות  ביום  השביעי
ואנחנו  עבדיו ,  ה  ברא  העולם"באמונה  להאמין  שהקב

, שמתינו  כי  הוא  המחי  לכלוחייבין  לעבדו  בגופינו  ונ
ובידו  להמית ,  ומשגיח  על  כל  ונותן  לחם  לכל

ולכן  באה ,  ולהחיות  כי  הוא  הבורא  היוצר  והעושה
זכרו  תורת  משה (ב  פעמים  "האזהרה  הזאת  על  שבת  י

 ).סימן א

כיון  שמאד  גדלה  קדושת  השבת  לכן  רצה )  סוק
ה  לזכות  אותנו  שנזכה  כולנו  לנשמה  יתירה "הקב

ולכן  צוה  אותנו  לשבות  ביום ,  שבתוקדושה  יתירה  ב
עד  שאמרו  שקולה  שבת ,  הקדוש  הזה  ולכבדו  ולענגו

וכל  המשמר  שבת  כהלכתו  מוחלין ,  נגד  כל  התורה
ולכן ,  ז"והמחלל  שבת  כעובד  ע,  לו  כל  עונותיו

 ).שם אות ג(מחויבין אנחנו לכבד יום הקדוש הזה 
יכול  האדם  להתבונן  ולנסות  כי  כאשר  יכוין )  סזק

בלבו  באמת  ויהיו '  דעתו  ותהיה  יראת  דהאדם  את  
ש  בכוונה "מעשיו  רצוים  אז  בודאי  לאחר  שטבל  בער

רצוי  לקבל  קדושת  שבת  יבין  בדעתו  שניתוסף  לו 
נשמה  יתירה  כי  ירגיש  בנפשו  יראת  הרוממות  שבאה 

וזה  בדוק  ומנוסה ,  לו  עד  שתבער  בו  אהבת  ויראת  ד
אבל ,  מכמה  אנשים  כמה  פעמים  בלא  שום  ספק

מתו  טהורה  אז  לא  ירגיש  בקדושת  שבת כשאין  נש
 ).שם אות ב(



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות   אתלזכות, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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מי  ששומר  שבת  כהלכתה  ומוסיף  מחול  אל )  סחק
ב "קרבן  שבת  פי(הקודש  גורם  שמטהר  הטמא  

 ).באמצע

בכל  מוצאי  שבת  נכנס  אליהו  לגן  ויושב  תחת )  סטק
עץ  החיים  וכותב  זכותן  של  ישראל  השומרים  שבת 

 ).ה אות ט"ר סימן רצ"א(

מיני  תוספות  קדושת  שבת  ניתוסף  ביום '  ב)  עק
י "והב  היא  ע,  י  כוונת  התפלה"השבת  האחד  היא  ע

וכנגד  תוספות  קדושת  שבת  מבחי ,  כוונת  הסעודות
ז "התפלות  אנו  אומרים  במוצאי  שבת  ויהי  נועם  ועי

וכנגד ,  ממשיכין  נועם  העליון  בכל  תפלות  השבוע
תוספות  קדושת  שבת  מבחי  הסעודת  אנו  עושים 

במוצאי  שבת  להמשיך  אור  קדושת  סעודת '  דה  דסעו

ג "כ  דף  ס"שעה(שבת  לכל  סעודות  ימי  החול  
 ).ל"ו ז"למהרח

' בסעודת  ליל  שבת  ותפלתו  מתברכין  יום  א)  עאק
בתפלת ',  וד'  בתפלת  וסעודת  שחרית  יום  ג',  וב

ילקוט  ראובני  בשלח  בשם ('  ו'  וסעודת  מנחה  יום  ה
 ).ל"האריז

ה  באכילה  ושתי  מכל מי  שהוא  שבע  ונפשו  קצ)  עבק
ובזה  ינצל  שלא  יצטרך ,  מקום  ידחוק  את  עצמו

ארחות (לאכול  מאכלים  ומשקים  מי  המרים  לרפואה  
 ).'אות א' ל סימן ש"יפל, י"יושר פ

סגולה  לנשים  שלא  יתקשו  בלידתן  שיאכלו )  עגק
ק  איזה  דבר  לשם  מצות  סעודת  מלוה "בכל  מוצש
ת דברי  יצחק  או(י  "ז  ילדו  בנקל  בעזה"מלכה  ועי

 ).ל"ר אלימלך זצ"א בשם הר"ס



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " ן עולם הבאב"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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נפש  יתירה  אין  הולכת  לגמרי  עד  אחר  סעודת )  עדק
ש  ולכן  אין  ראוי  להתעסק  במלאכה  שאינה  אוכל "מו

נפש  או  בתורה  עד  אחר  סעודה  דמוצאי  שבת 
 ).ו"ת ש"שע, ד"י פכ"ח שער ח"ל בפע"האריז(
ש  עולה  הנשמה  יתירה  למעלה  ושואל  לה "במו)  עהק

ומה  חידושי  תורה ,  ה  מה  מאכל  שמו  לפניך"הקב
ק "ש,  ק"זוה(שמעת  ומוקים  לה  במתיבתא  דרקיע  

 ).ו"א אות כ"פ סימן ל"ח למהרח"כה, פרשת אמור
 :).ט"שבת קי(חמין במוצאי שבת מלוגמא ) עוק
' דברי  יצחק  אות  צ(ופי  רפואה  נגד  עצבות  )  עזק

 ).ל"ר זוסיא זצ"הרבשם הק מו
ועיין ,  ערכי  הכנוים(השומר  שבת  נקרא  אדם  )  עחק

 ).ת פרשת ויקהל"אמרי יצחק עה
ת  וכן  דרש  במכילתא  בזה "שבת  קודש  נקרא  ברי)  עטק
וכן  במקובלים ,  זו  ברית  שבת"  ושמרתם  את  בריתי"

באר  שלמה (ד  "הראשונים  כי  השבת  כנגד  שמירת  היסו
 ).רשת יתרוא פ"ועיין להגרחיד, ג"ערך ב אות כ

כך  לאחר ,  בעת  שהאדם  רגיל  לשבות  בעיין  שם)  פק
גם  אם  מוסיף  במוצאי ,  מותו  מוציאין  אותו  מן  הגיהנם

שכחת  לקט  בשם  סודי (שבת  מאחרין  אותו  שלא  להכניסו  
 ).רזא

יורדי  גיהנם  שיש  להם  מנוחה  בשבת  קבלנו  דאין )  פאק
מהם  מאריכין  במוצאי  שבת  הרבה  ולא ,  כולם  שוין  בדבר

ז  שהחסידים  ואנשי  מעשה  מאריכים "ן  והוא  כנידוני
ומוסיפין  על  הקודש  עד  זמן  ההוא  גם  הם '  בסעודה  ג

אמנם  זהו  דוקא  באותן ,  ינוחו  וישבתו  מדינה  של  גיהנם
רשעים  שגם  שהיו  רשעים  בפני  עצמן  אבל  לא  התנגדו 

אבל  אותן  שדיברו  סרה  על  הצדיקים  וחסידים ,  לצדיקים
הרשעים ,  ות  שבתובפרט  בענין  זה  דהאריכות  ותוספ

נועם (כ  "ארורים  הללו  המה  נידונים  בגיהנם  תיכף  בצה
 ).כ לא תאפה"מגדים פרשת צו עה



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום" לימוד על ידי" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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מי  שמחלל  שבת  ומוכר  ומכסה  המעות  תחת )  פבק
ק  כל  מה  שמרויח "כ  ספה"וכ,  המפה  לא  יצליח

ומי  שנזהר  מלמכור  בשבת ,  בשבת  אינו  מצליח
ברכה  והצלחה  במעשה  ידיו  של  חול ת  יתן  לו  "השי

עיין  שם  בשם  ספר (לשלם  לו  בעד  ריוח  של  שבת  
 ).בית פרץ

' פי,  ששת  ימים  תעבוד  ועשית  כל  מלאכתך)  פגק
הוא  הבטחה  שלא  יאמר  אדם  ששביתת  שבת  יחסרהו 

י "ממלאכתו  הראוי  לו  לזה  אמר  שנהפוך  הוא  כי  ע
, שביתת  שבת  יצליח  במלאכתו  ותהיה  הברכה  בו

יהיה  בטוח  שמלאכה "  ת  כל  מלאכתךועשי"ש  "וז
שמונע  מלעשותה  בשבת  יהיה  מצליח  בששת  ימי 

 ).פנים יפות יתרו(המעשה 

 'רק גפ
 גדי שבתב

 ).ג"שבת קי(לא יהא מלבושך של שבת כחול ) א

יוחנן  מנין  לשינוי  בגדים  מן  התורה '  אמר  ר)  ב
א  בגדים "לימדך  ד'  שנאמר  ופשט  את  בגדיו  וגו

שם (ל  יימזוג  כוס  לרבו  שבישל  בהן  קדירה  לרבו  א
 .).ד"קי

צריך  אדם  שיהיה  לו  שני  עטיפין  אחד  לחול  ואחד )  ג
 ).ז"ח ה"ירושלמי פאה פ(לשבת 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"נה  מובא  כאן  ספר  שוה
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , וםהלכה בכל י"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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, )מבגדי  חול  לשבת(רב  הונא  אמר  צריך  להחליף  )  ד
פי  אם  אין  לו  כולם (יוחנן  צריך  לערב  '  ח  בשם  ר"ר

של  שבת  עם  בגדי פ  אחד  "של  שבת  צריך  לערב  עכ
פי  בדאין (אבין  בר  חסדאי  אמר  צריך  לשלשל  ,  )חול

לו  אפילו  בגד  אחד  להחליף  די  שיתיר  חגורו 
ומשלשל  בגדיו  למטה  לא  כבחול  שחוגר  אותם 

 ).א"ר בראשית פי"מ) (למעלה להקל פעמיו

רבי  חנינא  מיעטף  וקאי  אפניא  דמעלי  שבתא )  ה
אמר  בואו  ונצא  לקראת  שבת ,  )בבגדים  נאים(

 :).ט"שבת קי(לכה המ

ינאי  לבוש  מאני  מעלי  שבת  ואמר  בואי  כלה '  ר)  ו
 ).שם(בואי כלה 

ל  שמונה  עשר  מלבושים  חייב  אדם "אמרו  חז)  ז
 ).ד"מדרש עשה(ללבוש בשבת 

אמר  בלעם  לבלק  האיך  אקללם  הלא  הם  לובשים )  ח
ובספר ,  א"מדרש  הובא  בס  אז(בגדי  שבת  ויום  טוב  

 ).תענוג שבת

ר  כשיש  לו  בגד  של  שבת  ויום צריך  האדם  להזה)  ט
וכשיהיה  בו ,  טוב  שלא  יהא  בו  שום  גזל  או  גניבה

ואותו  הבגד  נקרא "  נגע"איזה  גזל  או  גניבה  נקרא  
ל  עתידין  צדיקים  לעמוד "ולכן  אמרו  חז,  בגד  בוגדים

דהיינו  במלבושיהון ,  בלבושיהון,  בתחיית  המתים
וזהו  הסוד ,  הכשירים  הנעשים  בממון  של  יושר

כשצדיקים  נפטרים  מהעולם  יוצא  בת ל  "שאמרו  חז
כי  אותיות "  בשלום  תנוחו  על  משכבכם"קול  

בהיפוך  אתוון  שלפי "  מלבוש"הן  אותיות  "  בשלום"
וכל  מי ,  שהצדיקים  עושין  בגדיהן  בממון  של  יושר

שלובש  בגדים  בממון  של  יושר  בודאי  תפלתו  הוא 
ג  אות "קב  הישר  פרק  ס(ה  "מקובל  ומרוצה  לפני  הקב

 ).ב"י

ז  כך "  גוון  המלבושים  שאדם  לובש  שבת  בעוהכפי)  י
ילקוט (ממש  הלבוש  אחרי  פטירתו  בימי  שבת  ומועד  

 ).ל"כתבי האריז, ט"ח תתשכ"ס, בראשית, ראובני



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "התורה לשמ"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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שום  מלבוש  ממנה  שלבש  האדם  בחול  אין  ראוי )  אי
והמלבושים  של  שבת  אין  ראויין ,  ללבשו  ביום  השבת
 ).ז"והגר, ב מגן אברהם"סימן רס(ללבשם בחול כלל 

  וכובע  ששוכב  בו מנעלים,  אפי  המכנסיים)  בי
הכל  כאשר  לכל  יהיה  מיוחד  לו  לשבת  אם ,  וכדומה
ובספר  ישראל  קדושים  ערך '  א  אות  ג"חסל(אפשר  
דכעת  שהמטבע  מצוי  ומבזבזין  הון  רב '  שבת  כ
יש  מקום  לקטרוג  יותר  באם  מקמצים ).  בהבלים

 ).והמדקדקין מחליפין הכל, בדברי קדושה

ללבוש מקום  שרובם  לובשים  שחורים  בשבת  אין  )  גי
ב "שאלות  ותשובות  פנים  מאירות  ח(לבנים  בפרהסיא  

ח  כו  שכ  דמאחר "ועיין  כה,  ב  ג"י  רס"ברכ,  ב"סימן  קנ
ז  ליכא "ב  יתלבש  בגוון  דוגמת  עוה"ל  דבעוה"שכ  האריז

ובספר ,  ב"יוהרא  כיון  שחושש  אל  לבוש  נפשו  בעוה
כי  אם  כוונתו ,  דבר  נאה  ומתקבל'  ישראל  קדושים  שם  כ
י "  זה  ובדיק  בנפשי  שלא  יתיהר  עבאמת  לאמיתו  בשביל

ויכוין ,  שאחרים  אין  לובשין  כמותו  אז  ילך  לבטח  דרכו
ח "ל  כל  שאינו  ת"ה  הלא  קי"אב  בלא,  לבו  לשמים

ח  אין  מכניסין  אותו  במחיצתו "ומתלבש  בטליתו  של  ת
ה "כ  מוטב  להיות  במחיצתו  של  הקב"וא,  ה"של  הקב

ש "ומ,  במלבוש  פשוט  מלעמוד  בחוץ  במלבוש  חשוב
ח  ונ  משם  דהחשש  להאומרים  שאסור  ללבוש  לבן "בכה

, ב"במקום  שלובשין  שחורין  לא  יהיה  מלובש  כן  לעוה
לפי  כלל  המסור  בידינו  כי  אחד  המרבה  ואחד  הממעיט 

' וכפי  שביארו  האחרונים  בסימן  א,  ובלבד  שיכוון  לשמים
אם ,  ה  בזה  לא  יגרע  מצדיק  שכרו"ה,  קבלת  שכרן  שוה

ובים  ומונע  עצמו כוונתו  רצוי  ללבוש  מלבושים  חש
ה  שהביא "ע  סימן  כ"ז  אה"וציין  לט,  בעבור  יוהרא

ם  דהאוכל  ושותה  ומעדן  נפשו  כדי  שיהיה  בריא "מהרמב
ח "וכן  ת,  ל  שכר  כמו  שמתענה"ת  י"וחזק  לעבודת  השי

שישינים  הרבה  כדי  שיהיה  להם  כח  חזק  וזריזות  לב 
ח  מנדד "לעסוק  בתורה  ויכול  ללמוד  בשעה  אחד  מה  שת

כ "וכ,  ועוסק  בשתי  שעות  שניהן  שכרן  שוהשינה  מעיניו  
 ).עיין שם, ד"שם בשם הראב

אפילו  מי  שהוא  בדרך  לבדו  ובבית  גוי  ילבש )  די
כי  אין  המלבושים  לכבוד  הרואים  רק ,  בגדי  שבת

וכן  צריך  שיזהרו ,  )א  כלל  ה  אות  ז"ח(לכבוד  שבת  
בני  העיר  ההולכים  לכפרים  שילבשו  עצמם  בשבת 

אים  אצלם  כמו  שהיו מלבושים  היותר  נאים  הנמצ
, ד  אות  ה"פתה(לובשים  בהיותם  בעיר  ברוב  עם  

 ).ט"ב כ"ח רס"כה



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,    לכל  ימות  השנהע  הלכות  שבת  מחולק"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .רבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את ה, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–45 

  
 

 

L–l 
 סדר הלימוד ליום טו חשון

– 













 
 

Ii 
 

לא  נכון  מנהג  עשירי  עם  ההולכים  אור  שבת )  וט
כ  במלבושי  חול  וכך  יושבים  על  שלחנם  באור "בבה
ואשר  נגע ,  ויהי  בבוקר  לובשים  בגדי  שבת,  שבת

אלקים  בלבו  ילבש  בערב  לכבוד  שבת  לקבל  שבת 
ה  אשה  המדלקת "וה)  י  אות  ד"ברכ(גדים  נאים  בב

נרות  תהיה  אז  בבגדיה  הנאים  שאז  מקבלת  שבת 
ו  לאחר  זמן "וח)  א"ב  ל"ח  רס"כה(ג  "ש  בסימן  רס"כמ

 ).הפוסקים(הדלקה בשביל זה 

הנשים  נוהגות  קודם  הדלקת  הנרות  לרחוץ  עצמן )  זט
אמנם  בימים ,  וללבוש  בגדי  שבת  ואשרי  להם

כ  רוחצות "בחנות  ואחהקצרים  שמתאחרים  לישב  
ולובשות  ובין  כך  יבואו  חס  ושלום  לספק  חילול 

לכן  טוב  להזהיר  להם  שיקדימו  לבא  לרחוץ ,  שבת
וללבוש  וכשמתאחרת  מצוה  יותר  שתדליק  כך 

ואם ,  ו  לספק  חילול  שבת"במלבושי  חול  מלבא  ח
הבעל  רואה  שמתאחרת  מצוה  גדולה  שהוא  ידליק 

דולה  יותר ומצוה  ג,  הנרות  ולא  ישגיח  בקטטת  אשתו
', ה  ו"ע  ע"א  קש"ח(ו  "לישב  בחשך  מלחלל  שבת  ח

 ).א"ק י"ב ס"ומשנה ברורה רס

מגן (בדאפשר  טוב  שיהיה  לו  טלית  אחר  לשבת  )  זי
 ).ב"אברהם ומשנה ברורה רס

ילך  בבגדי  שבת  עד  מוצאי  שבת  אחר  הבדלה )  חי
 ).ב"מגן אברהם סימן רס(

מה  שהחסידים  מלבישים  עצמם  בשבת  בבגדים )  טי
ק  אות "ת  מהד"ד(ים  לאו  מנהג  חסידות  לבד  ארוכ

 ).ל"א זצ"ח לבעל מנח"נ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  וד  אחד  ליוםעמ,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .יקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צד, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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וארוכים  דרך ,  בגדים  קצרים  הוא  דרך  הריקים)  כ
 ).ל בליקוטים"מהרי(חשובים 

א  מלבוש  מיוחד  לפרוצים מלבוש  קצר  הו)  אכ
ספר  אלה (ומלבוש  ארוך  למלכים  ואנשי  מדות  

 ).ל"ז זצ"ם חאגי"המצות למהר

ד "יור(אסור  ללבוש  בגדי  שבת  '  אבל  תוך  ל)  בכ
מגן  אברהם  סימן (והאחרונים  מתירין  ,  )ט"סימן  שפ

 ).ד סימן ת"י יור"וברכ, ל"ג בשם כוונות האריז"רס

אחר  סעודת הנפש  יתירה  אין  הולכת  לגמרי  עד  )  גכ
ט  נוהגין "ומה)  ד"י  פכ"ח  שער  ח"פע(מוצאי  שבת  

וגם ,  שאין  להחליף  בגדי  שבת  עד  אחר  סעודה  ד
 ).'אות ו' ח סימן ש"כה(כדי ללות המלך בבגדי פאר 

 'רק דפ
 כרון יום השבת כל השבועז

אמרו  על  שמאי  הזקן  כל  ימיו  היה  אוכל  לכבוד )  א
מצא  בהמה  נאה  אומר  זו  לשבת  מצא  אחרת ,  שבת

 .).ז"ביצה ט(נאה הימנו מניח השני ואוכל הראשונה 

המקדש  עצמו  בששת  ימי  החול  יוכל  בנקל  לקבל )  ב
א  ביוסף  לחק  פרשת "החיד(אור  קדושת  השבת  

 ).'תולדות יום ו



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"מור  כל  כך  יג,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עש"אמר הקב
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לא  תהא  מונה  כדרך ,  זכור  את  יום  השבת)  ג
מכילתא (שאחרים  מונין  אלא  תהא  מונה  לשם  שבת  

אבל  ישראל ,  ם  לא  מונין  שבתא"עכו,  )פרשת  יתרו
, תלתא  בשבתא,  תרי  בשבתא,  מונין  חד  בשבתא

כמה  שנצטוו  זכור  את ,  ערובתא,  חמישתא,  ארבעתא
 ).ג"פסיקתא רבתי פרק כ(יום השבת לקדשו 

הא  כיצד ,  שומרהו  משיבא,  זוכרהו  עד  שלא  יבאו)  ד
כלי  חדש  התקינו ,  אם  נזדמן  לך  חפץ  התקינו  לשבת

שמאי  הזקן  היה  לוקח  עצים  מאחד  בשבת ,  לשבת
אבהו  אם  נזדמן  לך  חפץ  טוב  אפילו '  אמר  ר,  לשבת

 ).ג"כ פכ"פסיקתא דר(תנינהו לשבת אחד בשבת מ
היינו (תנחומא  אכלינן  הוינן  בארבעתא  '  אמר  ר)  ה

ועל  לקמן ,  )אבהו  ברביעי  בשבת'  אוכלין  אצל  ר
ואמרין ,  )והביאו  לפנינו  לאכול  תמרים(כותבן  

) אמרנו  שיפרישו  אותם  לשבת(יתפרשון  לשבתא  
 ).שם(

לקח ,  שמאי  הזקן  לא  היה  זכרון  שבת  זז  מפיו)  ו
כלי  חדש  אומר  זו  לשבת ,  ב  אומר  זו  לשבתחפץ  טו

 ).מ"ן ומנוה"מכילתא הובא ברמב(

תהא  זוכרו  באחד ,  זכור  את  יום  השבת  לקדשו)  ז
בשבת  שאם  יתמנה  לך  מנה  יפה  תהא  מתקנו  לשם 

 ).מכילתא יתרו(שבת 

חייא  בר  אבא  פעם  אחת  נתארחתי  אצל '  אמר  ר)  ח
ב  בלודקיא  והביאו  לפניו  שלחן  של  זהב  משוי "בעה

, ז  שלשלאות  של  כסף  קבועות  בו"וט,  ז  בני  אדם"ט
, וצלוחיות  קבועים  בו,  וקיתוניות,  וכוסות,  וקערות

' ועליו  כל  מיני  מאכל  וכל  מיני  מגדים  ובשמים  וכו
אמר  לי  קצב  הייתי ,  אמרתי  לו  בני  במה  זכית  לכך

שבת (ומכל  בהמה  שהיתה  נאה  אמרתי  זו  תהא  לשבת  
 :).ט"קי



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,    במעגל  השנה"הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות "אמר הקב
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ה  לישראל  בני  לוו  עלי  וקדשו "אמר  הקב)  ט
 :).ו"ביצה ט(קדושת היום והאמינו בי ואני פורע 

 :).ז"שבת קי(לעולם ישכים אדם להוצאת שבת ) י

ט  מן  המנחה "ש  ועיו"  אדם  בערלא  יאכל)  אי
פסחים (ולמעלה  כדי  שיכנס  לשבת  כשהוא  תאוה  

 :).ט"צ

משפחה  היתה  בירושלים  וקבעה  סעודתה  בעיין )  בי
 :).ח"גיטין ל(שם ונעקרה 

ואם  ישתדל  בימות  החול  להתנהג  בקדושת )  גי
ומעשה  יהיה  נקל  לו  וימצא  עזר ,  דיבור,  מחשבה

ן "כנגדו  לקנות  תוספות  קדושת  שבת  על  נר
, פלא  יועץ(כמעשהו  בחול  כך  מעשהו  בשבת  

 ).שבת

שחייב "  זכור"חכמי  הגמרא  מהם  ביארו  מלת  )  די
אדם  לזכרו  מאחד  בשבת  שאם  נתמנה  לו  חלק  יפה 

ואמרו  על  שמאי  שלא ,  או  מנה  יפה  מזמינו  לשבת
היה  זכרון  שבת  זז  מפיו  לקח  חלק  טוב  אמר  זה 

כי  בזכרנו  אותו  תמיד  נזכור ',  לכבוד  שבת  וכו
שה  בראשית  בכל  עת  ונודה  שיש  לעולם  בורא מע

וזה  עיקר  גדול ,  והוא  יתברך  צוה  אותנו  באות  הזה
 ).ש"י בן הרא"צדה לדרך לתלמיד ר(באמונתינו 

י  פרשת  קדושים "בספר  תולדות  יעקב  יוסף  ר)  וט
דמן  הראוי  כל  היום  של  שבת  לבל  יסיח  דעתו '  ר

ובספר  פרשת ,  ו  מתפלין"מקדושת  ומורא  השבת  ק
שאסור  להסיח  דעתו  כל  יום  השבת '  בשלח  כ

, ו  מתפלין  שאסור  בהיסח  הדעת"מקדושת  שבת  ק
ושבת  דפטור  מתפלין  מטעם  דקדושתו  הוא  יותר 

ש שצריך שלא להסיח כל היום מקדושת "מתפלין כ
 .ל"שבת עכ



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.    שימחלו  לו  כל  עוונותיוויזכה,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים"אמר הקב
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 דיני הטמנת חמין – רנז המשך סימן –סדר הלימוד ליום יט חשון 
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על  דברי '  כ'  ב  אות  א"במנחת  שבת  סימן  ע)  זט
ח  הנקרא "הגם  דשם  מיירי  בת:  ל"ל  וז"תלדות  הנ

אך  מאד  מן  הראוי ,  למעיין'  שבת  גם  בחול  כנ
והנכון  גם  לאנשים  פשוטים  כערכינו  ליזהר  בכל 

ביום השבת זה  כי  החוש יעיד אשר בהיסח הדעת 
ממוראו  אפי  בשעה  מועט  קרוב  מאד  לבא  לידי 

שזהו ,  ו  כגון  לידי  ריבוי  דברים"חילול  שבת  ח
וכן  קרוב  לבא  לידי  פסיעות ,  איסור  גמור  בשבת
, ולקינוח  בגדיו  מאבק  ועפר,  גסות  יותר  מאמה

כי  הידים ,  וטלטול  כלים  שמלאכתם  להיתר
עסקניות  הן  ואפילו  לומדי  תורה  נכשלין  בכל 

לכן ,  י  היסח  דעתם  ממורא  חילול  שבת"אלה  ע
מאד  מן  הראוי  בכל  מאי  דאפשר  לבל  יסיח  אדם 
, דעתו  ממורא  חילול  שבת  אפי  על  שעה  מועטת

 .ל"עכ

 'רק הפ
 ימוד בהלכות שבתל

מן  הדברים  אשר  ינעם  למוכיחים  להזהיר  ולהעד )  א
ולשמור  ארחות  פריץ  במצות  השבת  על ,  בעם  עליהם

כי  רבות  מהנה ,  אודות  אבות  מלאכות  ותולדות
נעלמו  מעיני  רבים  אף  אין  מגיד  אף  אין  משמיע 

 ).ה"סימן קל' י שער ג"ת לר"שע(

פעמיים '  ומי  שלא  למד  הלכות  שבת  על  בורי)  ב
ושלש  לא  יוכל  להמלט  שלא  יקרה  לו  חילול  שבת 

ומהראוי  ללמוד  הלכות ,  הן  דאורייתא  והן  דרבנן
ויחזור ,  שבת  בתמידות  ואצל  רב  שיברר  לו  הכל

אשרי  אנוש  יעשה ,  תמיד  עד  שיהיה  שגור  בפיועליו  
ב "ד  ח"יער(זאת  ומגין  עליו  כתריס  בפני  הפורעניות  

 ).ב י"ש ע"מובא במנח



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ותיוויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 מדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שיל"אמר הקב
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מתחילת  התורה  ועד  סופה  אין  בה  פרשה  שנאמר )  ג
ה  עשה  לך "אמר  הקב,  אלא  אחת"  ויקהל"בראשה  

קהלות  גדולות  ודרוש  לפניהם  ברבים  הלכות  שבת 
 ).ילקוט ויקהל, מדרש אבכיר(

ורבים ,  איסורי  שבת  מעט  מזעיר  שנזהרין  בהם)  ד
, ארוללמוד  מס  שבת  ענין  מפו,  שאינם  יודעין  איסורן

וצריך  להיות  בקי ,  ק"וילמוד  דינים  של  הלכות  שב
, ט"א  שאלות  ותשובות  קי"מהרש(בהלכות  שבת  

 ).ר שעפטיל"צוואת הר

חיוב  גדול  על  האדם  להיות  בקי  בהלכות  שבת )  ה
מקרא ,  כי  כהררים  התלוים  בשערה  הלכותי,  מאד

ה  שער "יסוש(וחמורים  עונשי  ,  מועט  והלכות  מרובות
 ).ג"פ' ו

כל  השומר  שבת "ל  "וצה  כמאמרם  זהעצה  היע)  ו
כהלכתו  דייקא "  כהלכתו  מוחלין  לו  על  כל  עונותיו

לכן  מוטל  על  כל  אחד  להיות  בקי  בהלכתא  רבתא 
ק  בעלות  המנחה  יעסקו  בהלכות  שבת "ובש,  לשבתא

כי  הלכתא  רבתא  לשבתא  ובקל  יכול  להכשל  בה 
אפי  באיסור  כרת  וסקילה  מחסרון  ידיעה  ושגגת ,  ו"ח

ס  שרבו "צ  לומר  באיסורי  ד"וא,  ןתלמוד  עולה  זדו
ובפרט  באיסור  מוקצה  דשכיחי ,  כמו  רבו  למעלה

אגרת  הקודש  מבעל (ת  "ס  יותר  מד"וחמורים  ד,  טובא
 ).א שם"ל וקו"התניא זצ



 
 
 
 
 

                                    
                                   

י  כנסיות  ובבתינא  לפרסם  בבת.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ם להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאי"אמר הקב
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ל  דייקו "בירושלמי  פרק  כלל  גדול  אי  דר  יוחנן  ור)  ז
ט  מלאכות  ולזה  רמזה "כ  עד  שמצאו  בכל  אב  ל"כ

דהיינו ,  התורה  שישמור  שבת  ממלאכה  בכל  הפרטים
וזה ,  פ"בע'  מכל  האבות  ותולדותיהן  כאשר  צוך  ד

, מה  שאמרה  הגמרא  כל  המשמר  שבת  כהלכתה
ה כהלכה  דייקא  דהיינו  שישמור  שבת  שלא  לחלל  אות

, ל"שם  עולם  לבעל  חפץ  חיים  זצ(בשום  פרט  
 ).א"שמירת שבת פ

באיזה  ענין  נוכל  לבא  לזו  המדריגה  שישמור  שבת )  ח
בכל  פרטיו  העצה  היעוצה  לזה  שיראה  לזרז  את 
עצמו  ללמוד  הלכות  שבת  ולחזור  עליה  תמיד  כדי 

ה  אפי  ילמוד  כל  הענינים "שידע  האסור  והמותר  דאל
  כראוי  לא  יועיל  לו המוסריים  המזרזים  לשמירת  שבת

ז  בכלל "אם  הוא  חושב  על  איזה  דבר  שאי'  וכו
ח "הח(מלאכה  או  שבות  לא  יועיל  לו  שום  מוסר  

ומונה  והולך ,  בהק  לספרו  משנה  ברורה  הלכות  שבת
 ).כמה דוגמאות שבניקל להכשל מחסרון ידיעה



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, שותמדר 

  שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל"אמר הקב
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לכונן '  וראוי  ונכון  לכל  ירא  וחרד  לדבר  ד)  ט
חבורות  ללמוד  הלכות  שבת  כדי  שלא  יכשלו  בם 

 ).שם(

מה  שאינם  שואלים  ודורשים  בהלכות  שבת  מפי )  י
ספרים  וסופרים  המה  כשלו  ונפלו  בהרבה  אסורי  שבת 
, ומחללין  שבת  גם  בלא  דעת  כגון  באיסורי  שבת

בפרט  בשמחות ',  ליבון  וכו,  ברירה,  צידה,  מוקצה
לעמוד וצריכים  מנהיגי  קהלות  ,  וגיל  רבה  המכשלה
 ).פלא יועץ ערך שבת(בפרץ וכהנה רבות 

בספר  חסידים  שכשם  שאמרו  שואלין '  וכבר  כ)  אי
ודורשין  בהלכות  פסח  כך  חיובא  רמיא  לדרוש  ולתור 
לדעת  הלכות  שבת  ולעבור  עליהם  לפחות  פעם  אחד 

וחיובא  רמיא  על  הדרשנים  לדרוש  לעם  את ,  בשנה
נעם ולשומעים  ומקיימים  י,  חוקי  האלקים  ואת  תורתיו
 ).פלא יועץ ערך שבת(ועליהם תבא ברכת טוב 

אחד  מתיקוני  היסוד  הם  שמירת  שבת  דגם  שבת )  בי
ולכן  ראוי  מאד  לידע  דיני  שבת ,  נקרא  ברית  עולם

כי  הלכתא  רבתא  לשבתא  והמה  כהררים  התלוים 
 ).ב ח"ש ע"ספר מרפא לשון מובא במנח(בשערה 



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את,  החברים וידידיםולכל, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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אחיי  ורעיי  שים  לבך  היטב  לדברי  הגאון  בעל )  גי
דבלא  למד "במה  שכתב  )  ל  אות  ב"הנ(ל  "ד  זצ"יער

הלכות  שבת  על  בורי  פעמיים  ושלש  לא  יוכל 
להמלט  שלא  יקרה  לו  חילול  שבת  הן  דאורייתא  והן 

מה  מופלגי ר  כ"ז  ידוו  כל  הדווים  כי  בעוה"וע"  דרבנן
התורה  עוסקים  בפלפול  וחריפות  ובהלכות  שבת  אינם 

ש "מנח(בקיאים  ובאים  בלי  ספק  לידי  חילול  שבת  
 ).ב אות י"ע

רוב  חילולי  שבת  שנכשלים  ההמונים  הוא  מחמת )  די
, חסרון  הידיעה  שאינם  בקיאים  בדיני  טלטול  ומוקצה

ילמד  קודם  לכל '  עד  כאן  הירא  וחרד  לדבר  ד
ת  על  בוריו  ולהיות  חוזר  עליו הלימודים  הלכות  שב

תמיד  כי  שמירת  שבת  כהלכתו  הוא  יסוד  לכל 
תורתינו  הק  הן  לצדיקים  גמורים  והן  לבעלי  תשובה 

 ).א"תפארת הקודש מובא שם אות י(



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  זכות אתל, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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הזהר  בשמירת  שבת  כהלכתו  ותהיה  בקי )  וט
הנהגות (,  בהלכותיו  כי  הם  כהררים  התלוים  בשערה

, ל"ר  מרדכי  מטשערנאבעל  זצ"מהר'  ישרות  מהק
 ).ז"ג אות י"ש פ"מובא בברכת חיים לבעל מסגה

ם  בהקדמה  לספר  זכרו  תורת ח  חיי  אד"בעהמ)  זט
ולדעתי  מצוה  יותר  לבעלי :  ל"ט  כתב  וז"משה  דף  י

בתים  לקבוע  שיעור  בשבתות  וימים  טובים  ללמוד 
בקונ  זה  משילמדו  תקון  שבת  או  פרק  משניות  כאשר 
ראיתי  בעיני  באחד  שלמד  פרק  משניות  בכל  יום 

ם  בשבת "ונזדמנו  שנינו  ללון  בפונדק  אחד  של  עכו
מטוה  וטוה  גערתי  בו  הלא  שבת וראיתי  שיושב  אצל  

ואמרתי  לו  הלא  אתה ,  ותמה  מה  מלאכה  זו,  היום
ומלאכת  הטוי  תהיה  במה "  והטוה"שונה  במשנה  

ויאמר  וכי  כשאני  שונה  אני  משים  על  הלב ,  שתהיה
ואמרתי ,  מה  לעשות  או  לא  רק  לקיים  ללמוד  התורה

אף  תורה  אין ,  האומר  אין  לי  אלא  תורה"ל  "יפה  אחז

וד  אינו  כדי  לידע  דיני  התורה כי  אם  הלמ"  לו
 .מ בלמודו"ומצותי מאי נ

ולדעתי  אף ,  סיים  דבריו  שם  בהאי  לישנאו
להמוכיחים  את  העם  ומגידים  להם  שיעור  בכל  יום 

יותר  יקבלו ,  ת"או  שאר  ד,  או  דרוש,  עין  יעקב
שכר  על  הדרשה  באלו  השיעורים  להורות  להם 
המעשה  אשר  יעשון  ויקיימו  ללמוד  ולעשות  מאשר 

 .ל"עכ, ת שאין בו אלא ללמוד"וש להם בדלדר
ל  מפרש "בספר  אור  תורה  להמגיד  ממעזריטש  זצ)  זי

פי "  דברי  פיו  און  ומרמה  חדל  להשכיל  להיטיב"הכ  
ר  הוא  לחדול  להשכיל  לעשות "דברי  פיו  של  יצה

ר  מפתה  שלא  ילמוד  כלל "כי  בודאי  שאין  היצה,  טוב
כי  כאשר  לא ,  כי  ידוע  לו  שבודאי  לא  ישמע  לו

ואינו ,  וד  כלל  לא  יהא  נחשב  בעיני  הבריותילמ
ע "ר  מפתה  שלא  ילמוד  שו"אך  היצה,  נקרא  למדן

א "ט  על  הח"מובא  בקהלת  יו(לידע  הדין  על  בוריו  
 ).סימן א אות ב



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"ת הרבים להיו לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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 'רק ופ
 בלת שבתק

יש  ליזהר  מאד  שלא  לעשות  מלאכה  אחר  שהחמה )  א
עינינו  ואפילו  מלאכת  מצוה  כגון  הדלקת נתכסה  מ

הנרות  לסעודת  שבת  גם  כן  יזהר  מאד  לגמור 
כ  הוא  בכלל "הדלקתם  קודם  שתשקע  החמה  דאח

ולכתחילה  אין  להמתין  עד  הרגע  האחרון  רק ,  ש"ביה
ומי ,  יקדים  הדלקתם  משעה  שהשמש  בראשי  אילנות

שמחמיר  על  עצמו  ופורש  עצמו  ממלאכה  חצי  שעה 

  קודם  השקיעה  אשרי  לו  דיוצא פ  שליש  שעה"או  עכ
א "משנה  ברורה  רס(בזה  ידי  שיטת  כל  הראשונים  

א  דהיינו  אפי  לשי "צ  אות  כ"ז  בשעה"וכ  ע,  ג"ק  כ"ס
ד  מינוט  ויוצא "ואפי  נסבור  דמיל  הוא  כ,  א  ממיץ"ר

, בזה  מדינא  גם  התוספות  שבת  להרבה  אחרונים
כוונתו  דג  רבעי  מיל  קודם  השקיעה  שהוא '  נ.  ל"עכ

ח  מינוט  לשיטת "ש  הוא  י"ם  ביהלדעת  היראי
ד  מינוט  ואם  מוסיף "הסוברים  דשיעור  מיל  הוא  כ

מינוט  לתוספות  שבת  יש  כאן  סך  הכל '  ז  עוד  ב"ע
מינוט  והוא  שליש  שעה  ויוצא  לדעה  היותר  חמור '  כ

או ,  ש"ואליבא  דהפוסקים  דתוספות  שבת  סגי  בכ
 .ח דסגי במינוט וחצי תוספות שבת"לדה



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום" ידי לימוד על" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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טעמו '  ש  בתחלה  דיפריש  עצמו  חצי  שעה  נ"מו)  ב
ש  בביאור  הלכה  דשיעור  תוספות  שבת  הוא "עפמ

רבעי  מיל '  ואם  נחשוב  ג,  רבעי  מיל'  פחות  מכדי  ג
ג  מינוט "ז  י"ח  מינוט  הר"להסוברים  שיעור  מיל  י

ב  מינוט  וכשאתה  מוסיף "  פחות  מזה  הוא  יכ"וחצי  וא
ש  יוצא "ח  מינוט  של  ביה"ב  מינוט  על  חשבון  י"י

רבעי '  ולא  חש  להחמיר  בשיעור  ג,  בדיוק  חצי  שעה
ד  מינוט  דעד  כדי  כך "מיל  כהסוברים  דשיעור  מיל  כ

 .לא מחמרינן

חצי  שעה  שכן  הביא '  ט  כ"בל  הפשוט  יותר  דמהא)  ג
ש  יחד  עולין "ב  דהתוספות  שבת  עם  בה"ק  כ"שם  בס

 .עיין שם, לשיעור חצי שעה

ט  שראה "א  מובא  במגן  אברהם  סק"ח  רס"עיין  בבו)  ד
שעות '  לזקינים  ואנשי  מעשה  שפירשו  ממלאכה  ב

ע "דמי  שמחמיר  ע'  א  כלל  ה"ועיין  בח,  קודם  שבת
שעות  קודם  הלילה  אשרי  לו  וקדוש  יאמר '  לקבל  ב

 .עיין שם, לו

 'רק זפ
 צות תלמוד תורה בשבת בשבתמ

לא  ניתנו  שבתות  וימים  טובים  אלא  לאכילה )  א
 ).ו"ירושלמי שבת פט(ושתיה ולעסוק בתורה 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , כל יוםהלכה ב"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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ח  שיגיעים  בתורה  כל  השבוע  בשבת  באים "ת)  ב
והפועלים  העוסקין  במלאכתן  כל  ימות ,  ומענגים

פסיקא (השבת  בשבת  הם  באים  ומתעסקין  בתורה  
 ).ג"כ פכ"דר

פ  שאתם  עושים  מלאכה  כל  ששת  ימים  שבת "אע)  ג
מכאן  אמרו  ישכים  אדם  וישנה ,  יעשה  כולו  תורה
ד  ויקרא  בתורה  וישנה "כ  ובהמ"בשבת  וילך  לבה

ר "תדבא(כ  ילך  לביתו  ויאכל  וישתה  "בנביאים  ואח
 ).א"פ

ה  למשה  עשה  לך  קהלות  גדולות "אמר  הקב)  ד
ודרוש  לפניהם  ברבים  הלכות  שבת  כדי  שילמדו  ממך 

ורות  הבאים  להקהיל  קהלות  בכל  שבת  ושבת ד
ולכנוס  בבתי  מדרשות  ללמד  ולהורות  לישראל  דברי 

כדי  שיהא  שמי  הגדול  מתקלס ,  תורה  איסור  והיתר
אמר  משה  לישראל  אם  אתם  עושים  כסדר ,  בין  בני

ה  מעלה  עליכם  כאלו  המלכתם  אותי "הזה  הקב
מדרש  אבכיר  מובא  בילקוט  שמעוני  פרשת (בעולם  
 ).ויקהל

אדם  לבוש  בגדים  של  שבת ,    מי  מנה  עפר  יעקב)ה
ושל  מועד  ונכנס  ומתאבק  בעפר  לשמוע  לזקן 

 ).ילקוט פרשת בלק(ולשמוע דברי תורה 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"ר  שוהנה  מובא  כאן  ספ
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, " לשמהתורה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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שתי  משפחות  היו  בירושלים  אחת  קבעה  סעודתה )  ו
ושתיהן  נעקרו ,  בשבת  בשעה  שהחכם  יושב  ודורש

 :).ח"גיטין ל(

לעולם  ירוץ  אדם  לדבר  הלכה  ואפילו  בשבת )  ז
 :).ברכות ו(

ותכלית  לילות  השבתות ,  תכלית  ימים  הלילות)  ח
 ).מדרש מובא בספר ברית אברהם(

וידוע  מה ,  ק  בתורהלא  ניתנו  שבתות  אלא  לעסו)  ט
שמי  שמאבד ,  כ  כי  אקח  מועד"שפי  הקדמונים  עה

הזמן  ואינו  עוסק  בתורה  בשבתות  ומועדים  ענוש 
יענש  גם  על  ימי  החול  ואין  לו  מקום  פטור  באומרו 

שהיה  טרוד  על  המחי  ועל  הכלכלה  שהרי  שבתות 
פלא  יועץ  ערך (ומועדים  יוכיחו  כי  אין  בפיהו  נכונה  

 ).שבת

ות  וסוחרים  העוסקים  כל  ימי ש  בעלי  אומנ"כ)  י
השבוע  בפרנסה  להם  נתנה  השבת  רק  לאכול  ולשתות 
מעט  ולעסוק  כל  היום  בתורה  כי  זה  הוא  חייו 

ומה  יתרון  לעונג  גופו  אם ,  והעונג  הגדול  לנשמתו
פ "ולכן  עכ,  רוחו  ונשמתו  הם  לעולם  ביגון  ואנחה

זכרו (יענג  נשמתו  בשבת  ויום  טוב  בתורה  ובמצות  
 ).יתורת משה סימן 



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חולק  לכל  ימות  השנהע  הלכות  שבת  מ"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה , "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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ש "חייב  אדם  לחדש  חידוש  בתורה  בכל  שבת  כמ)  אי
ק  בחזרת  נשמה  יתירה  למקומה  שואל  אותה "בזוה

 ).ה"של(ה מה חידוש אמרת בתורה "קבה

אם  מחדש  בתורה  בשבת  מעטרין  לאביו  באותו )  בי
ומי  שאינו  בר  הכי  לחדש  ילמד  דברים  שלא ,  עולם

ומובא ,  צ"ח  ר"ל  או"ב  בשם  האריז"מח(למד  עד  הנה  
 ).ת שם"בשע

אם  מחדש  בשבת  הנהגה  טובה  אין  לך  חידוש )  גי
 ).יסוד ושורש העבודה(גדול בתורה יותר מזה 

מי  שמאבד  הזמן  בשבת  ויום  טוב  שיש  לו  פנאי )  די
יענש  גם  על  ביטול  תורה  של  ימות  החול  ואין  לו 
מקום  פטור  שהיה  טרוד  על  המחי  שהרי  שבת  ויום 
טוב  יוכיחו  שאין  דבריו  אמת  ולכן  כל  רגע  בשבת 

ט "קהלת  יו(ויום  טוב  יהיה  יקר  לו  יותר  מזהב  ופז  
 ).סימן י

ר  לא  ניתנו  שבתות חגי  אמ'  גרסינן  בירושלמי  ר)  וט
ברכי  אמר  לא '  ר,  וימים  טובים  אלא  לאכילה  ושתי

פ "ופירש  בתנחומא  דל,  ת"ניתנו  אלא  לעסוק  בהם  ד
ת  אלו  הפועלים  שעוסקין  במלאכתן  כל "ד  לת"מ

, ת"ימות  השבוע  ובשבת  הם  באים  ומתעסקים  בת
ח  שהם  יגיעים  בתורה  כל  ימות "ד  להתענג  אלו  ת"ומ

 ).תנחומא, ושלמייר(השבוע ובשבת הם מתענגים 

ב  שאינן  עוסקין  בתורה  כל  ימי "פועלים  וב)  זט
ח  העוסקים "השבוע  יעסקו  יותר  בתורה  בשבת  מת

ח  ימשיכו  יותר  בעונג "בתורה  כל  ימי  השבוע  והת
אכילה  ושתייה  קצת  דהרי  הם  מתענגים  בלימודם  כל 

 ).צ סעיף ב"א ר"רמ(ימי השבוע 

ל ה  לישראל  אם  אתם  נקהלים  בכ"אמר  להם  הקב)  זי
שבת  ושבת  בבתי  כנסיות  ובתי  מדרשות  וקורין 
בתורה  ובנביאים  מעלה  אני  עליכם  כאילו  המלכתם 

 ).תנחומא(אותי בעולמי 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .ם צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבני, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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, ע"רבש,  ה"אמרה  תורה  לפני  הקב)  חי
כשיכנסו  ישראל  לארץ  זה  רץ  לכרמו  וזה 
רץ  לשדהו  אני  מה  תהא  עלי  אמר  לה  יש 

שהם לי  זוג  שאני  מזווג  לך  ושבת  שמו  
טור (בטלים  ממלאכתן  ויכולים  לעסוק  בך  

 ).צ"סימן ר

לא  ירבה  בשינה  בשבת  יותר  מדאי )  טי
שלא  יביאנו  לידי  ביטול  תורה  שאפילו 
תלמידי  חכמים  הלומדים  כל  ימי  השבוע 

א "שהמצוה  שיתענגו  יותר  וכדאי  ברמ
אין  הפי  שיבלו  כל  היום ,  צ"סימן  ר

בתענוגים  רק  ימשכו  יותר  בתענוג  משאר 
 ).ג"צ סק"משנה ברורה ר(דם בני א



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"ך  יגמור  כל  כ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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רש  בשבת  אינו דדעת  הטור  דקביעות  מד'  נ)  כ
והכי '  לדרוש  באגדה  אלא  לדרוש  דינין  והלכות  וכו

ולא  אפייס  דעתא  דר '  אלו  נאמרים  וכו'  משמע  ב
ה "אבהו  שלא  כתיקון  משרע'  חייא  משום  דעבד  ר
ומקרוב  נתפשט  לדרוש  כל ,  לדרוש  דינין  והלכות

הדרשות  באגדות  ולא  בדינין  והלכות  כל  עיקר  נגד 
שתהיה  ללמד  את דעיקר  הדרשה  צריך  ,  דת  תורתינו

חקי  אלקים  ואת  תורותיו  להורות  הלכות  שבת 
וגם ,  ת"לפי  מה  שקורין  שבת  בס,  והאסור  ומותר

להמשיך  לב  השומעים  באגדה  המדריכים  ליראת  השם 
למנעם  מחטוא  לפניו  ית  ובתשובה  ולא  יכוין  להראות 
שהוא  חכם  ויודע  לדרוש  פסוק  או  מאמר  בכמה  פנים 

 ).צ"א סימן ר"וש, מגן אברהם, ג"שכנה, ח"ב(

, הגם  שצריך  הדורש  לדרוש  קצת  דברי  חכמה)  אכ
מכל  מקום  עיקר  הדרוש  יהיה  להזהיר  להמון  ישראל 
את  כל  תוקף  פרטי  העבירות  שאדם  דש  בעקביו 

, ב"ח  אות  י"כה.  (וכמה  דינים  שנכשלים  בהם,  וענשן
ר  יצא  להמליץ  בעד  הדרשנים "ועיין  שם  דמה  שהא

 .עיין שם, זה אינו

ל  היה  מזהיר  תמיד  לתלמידו "יזרבינו  האר)  בכ
ל  וגם  בחלום  ידבר  בו  שירבה  דרושיו "ו  ז"מהרח

להוכיח  לעם  ולהחזירם  בתשובה  ובזה  תלוי  הגאולה 
 ).ר אות ג"מחב, ספר החזיונות(

ח  מוזהרים  יותר "יש  מן  הראשונים  שכתבו  כי  הת)  גכ
ש  הרב  בעל  ספר  הבתים "לעסוק  בתורה  בשבת  כמ

 ).ר אות ד"מחב(



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  שבתהלכות  "כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 לות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדו"אמר הקב
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ק  בעיון  בשבת  מחלל  שבת ח  העוס"א  כי  ת"י)  דכ
ר  חולק  עליו  וכ "א  במחב"אבל  החיד)  ץ"סימן  יעב(

ח  היו  מפלפלין "ק  בירושלים  בישיבת  הפר"דגם  בעיה
 .עיין שם, בעומקא דדינא בערב

 'רק חפ
 מירת שבת כדתש

 להלכה ולמעשה, יקוטי דינים השכיחיםל
ה  שבת  ממאמר  אף "מה  הקב'  שבות  כד',  שבת  לד)  א

 ).ו"ט' שלמי שבת פירו(את שבות ממאמר 

 ).מכילתא יתרו(שבות גם ממחשבת עבודה ) ב

ירושלמי (מדוחק  התירו  לשאול  בשלום  בשבת  )  ג
 ).ד"ר ויקרא פל"מד, שם

שמעון  בן  יוחאי  כד  חזי  שאמו  מדברת  הרבה '  ר)  ד
 ).שם(בשבת אמר לה אימא שבת היום 

 ).שם(אסור לאדם לתבוע צרכיו בשבת ) ה

שבת (כהילוכך  בחול  לא  יהא  הילוכך  של  שבת  )  ו
 :).ג"קי



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  יזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיוו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 רבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ב"אמר הקב
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, לא  יהא  דיבורך  של  שבת  כדיבורך  של  חול)  ז
 ).שם(דיבור אסור הרהור מותר 

פוסקים ,  חשבונות  של  מצוה  מותר  לחשבן  בשבת)  ח
 :).ט"שבת קנ(צדקה לעניים בשבת 

 ).שם(מפקחין פיקוח נפש ופיקוח רבים בשבת ) ט

 ).שם(משדכין על התינוקות ליארס בשבת ) י

למדו  ספר  וללמדו  אומנות משדכין  על  התינוק  ל)  אי
 ).שם(

אל  יאמר  אדם  נישן  כדי  שנעשה  מלאכתינו )  בי
ואפילו ,  במוצאי  שבת  שאסור  לומר  למחר  אעשה  כך

מפני  שמראה  מה  שישן  בשבת ,  חפץ  לכתוב  תורה
ח "ס(אלא  יאמר  ננוח  כי  שבת  היום  ,  בשביל  החול

 ).ו"סימן רס



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  עוונותיוויזכה  שימחלו  לו  כל  ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי"אמר הקב
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נהר  סמבטיון  מוציא  אבנים  גדולות  וחול  כל )  גי
ובשבת  נח  המעיין  ואין  האבנים  הולכין ,  ימות  השבוע

 ).ספר התוין(מן הנהר 

ובשבת  לא  ימצאו ,  יש  הר  שמוציאין  מעפרו  כסף)  די
 ).שם(בעפרו כסף 

ו  אוכל  חמין  צריך  בדיקה  אחריו  אם כל  שאינ)  וט
 ).ה"רז(ואם מת יתעסקו בו עממין , הוא מין

מדרש  המובא  בילקוט (שינה  בשבת  תענוג  )  זט
 ).ל"האריז' ובזר זהב בשם כ, ראובני ואתחנן

מס  כלה  רבתי (מפרסמין  החנפים  אפילו  בשבת  )  זי
ג "בה,  ס  כלבו"בליקוטי  שאלות  ותשובות  בסו,  ג"פ

 ).ג"הלכות שבת פכ
, שבת  דף  ע(ט  מלאכות  נאמרו  למשה  מסיני  "ל)  חי
 ).מכילתא ויקהל, ז"צ, ד"ע
לא  ידבר  שיבא  לידי  דברים  המביאים  לידי  תוספות )  טי

וכי  עשוי ,  "זכור  את  יום  השבת  לקדשו"ז  נאמר  "עצב  וע
אלא  זכור  את  יום ,  לשוכחו  והלא  כל  השביעי  שבת

כגון ,  השבת  מדברים  המשכחים  אותו  מלזכור  את  השבת
  נעשה  דבר  שבא  להעצב  בו  אל  תדרשם  שאם  תזכרם אם

 ).י פארמא א"ח כת"ס(תוסיף להעצב 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

  בבתי  כנסיות  ובבתינא  לפרסם.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות "אמר הקב
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ש  עם  חשיכה  שלא "חייב  אדם  למשמש  בבגדו  ער)  כ
 :).ב"שבת י(יהיה כרוך בו שום דבר פן יוציאנו 

והנה  תהלות  לקל  ית  רובא  דרובא  ישראל )  אכ
אמנם  גדול  הכאב ,  קדושים  שומרי  שבת  קוראי  עונג

כי  יש  מי  שלא  נזהר ,  על  שתים  אשר  היו  בעוכרנו
 מלדבר  דברי  חול  בשבת  ורחמנא  אמר  ודבר  דבר

כי  אם  תשמור  על ,  וסמיך  לי  אז  תתענג  על  ד
והמון  העם  לא  יבינו  ולא ,  הדיבור  אז  תתענג  על  ד

, יאמינו  שהמדבר  דברי  חול  בשבת  חשוב  חילול  שבת
והנה  לומר  דבר  זה  אעשה  למחר  כל  שהוא  דבר 
האסור  לעשותו  בשבת  הוא  איסור  גמור  אליבא 

התוספות  שיש '  ואפילו  בדבר  הצריך  לאדם  כ,  ע"דכו
ק "והזוה,    ובדוחק  התירו  שאלת  שלום  בשבתלמעט

 ).פלא יועץ ערך שבת(מחמיר הרבה בענין הדיבור 

ראיתי  המנהג  ביושבי  כפרים  הרחוקים  זה  מזה )  בכ
כ  להתפלל  ברב  עם "ובשבת  באים  למנין  עשרה  לבה

כ "ובאים  לבה,  ה"הדרת  מלך  מלכו  של  עולם  הקב
והם  עוסקים  בהבלי  עולם  ומספרים  אחד  לחבירו  איך 

וזה  מספר  שקנה '  נה  סוסים  במקח  השוה  אצל  אשק
וכל  דבריהם  הוא  במשא  ומתן ,  פרה  או  שאר  בהמה

ל  ודבר  דבר  שלא  יהיה  דבורך  בשבת "של  חול  וקי
ובחול  אין  רואין  אחד  לאחד  רק  בשבת ,  כשל  חול

באים  למנין  והן  עוסקין  הכל  בדרך  ארץ  ובמשא 
אז  טוב  היה  להם  לשבת  בית  בבתיהם  ולישן ,  ובמתן

קב  הישר (כדי  שלא  ידבר  דברי  חול  בשבת  במטה  
 ).ה אות ג"פרק ע



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות"אמר הקב
 

–66 

  
 

 

L–l 
 דיני הפתילה והשמן –המשך סימן רסד  –סדר הלימוד ליום ז כסלו 








 





 


 
 

Ii 
 

וכתבו  המקובלים  שלא  זו  בלבד  מחילול  שבת )  גכ
צריך  ליזהר  בשבת  אלא  מכל  דהו  דבר  חטא  כי 

חטאו  בחול  אינו  פוגם  אלא אפילו  עם  הארץ  שב
בשבת  שכל  העולמות  כלולים  זה  בזה  גם  הוא '  בעשי

 ).פלא יועץ ערך שבת(פוגם באצילות 

והתוספות  כתבו ,  נודע  איסור  הדיבור  של  חול)  דכ
כ "וכ,  דאפי  בדיבור  של  היתר  אסור  להרבות  בשבת

ק  וחובה  על  כל  אדם "ז  בסה"ע  והפליגו  הרבה  ע"בשו
חסידות  כלל  רק  בזולת  זה ז  ממדת  "ליזהר  בזה  כי  אי
ומי  שנזהר  בזה  יזכה  ליום  שכולו ,  אינו  שומר  שבת

ש "מנח,  כ  בחריש  ובקציר"נועם  מגדים  עה(שבת  
 ).ז"ב אות י"ע

בספר  מגלה  עמוקות  מגדיל  מאד  עון  דיבור )  הכ
 ).ש שם"מנח(שקר בשבת 

דיבור  של  חול  איסור  גדול  ועצום  בשבת )  וכ
א  זה  אשר  גורם ושואלין  עליו  למעלה  ואומרים  מי  הו

ש "ואם  בדיבור  הקל  כן  כ,  פירוד  בין  הדבקים
במעשה  החמור  שהוא  מטמא  עליונים  ותחתונים 

 ).א"ש אות כ"מנח, ק תולעת יעקב"סה(



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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, ל  לא  יהיה  דיבורו  של  שבת  כדיבורו  של  חול"מחזא)  זכ
כ  הוה  לי "אין  הכוונה  לבד  על  ריבוי  דברי  חול  דא

אלא  הכוונה  שיקדש ,  למימר  שלא  ידבר  בשבת  דברי  חול
פיו  בקדושה  יתירה  בין  בלימוד  בין  בתפלה  יותר  מבימות 

ברכות  הראשונות  של  תפלה  ששוין  בשבת '  החול  כגון  ג
ר  מבחול  והכל  תלוי כמו  בחול  יתקדש  בשבת  יות

, ל"ה  זצ"פנים  יפות  לבעל  הפלא(בקדושת  המחשבה  
 ).א"ש כ"מנח



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, םולכל החברים וידידי, ובשמחות, מדרשות 
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אל  תשמע  לדברי  היצר  הרוצה  לאבד  נפשך  אחר )  חכ
כ  ילך  ויטייל  כי  הוא  לו "שמצוה  לענג  שבת  וא

וי ט  שפת"הא  למה  זה  דומה  למצות  שמחת  יו,  לעונג
ובאמת  אין ,  היצר  לשמוח  בשמחת  הוללות  וטיול

כי  כוונתו ,  ת  על  שמחה  זו  ועל  עונג  זה"כוונת  השי
ט  במאכל  ובמשתה "ית  לזכות  אותנו  שנשמח  ביו

ושמחת  לב  בסיפור  נפלאותיו  ולזמר  שבחיו  וכן  הוא 
מצות  עונג  שבת  שיענג  גופו  במאכל  ובמשתה  ומעט 

  עונג ז"אבל  לטייל  ולדבר  דברים  בטלים  אי,  שינה
א  בספרו  זכרו "בעל  ח(של  מצוה  רק  של  הוללות  

 ).תורת משה סימן י

ץ "שאילת  יעב(אסור  לקרוא  בשבת  עתונים  )  טכ
 ).יסוד יוסף, י בכלכלת שבת"תפא, ז"ת סימן ש"שע

מה  שצריך  לדבר  מותר  לדבר  אף  בלשון  חול )  ל
אבל  מה  שאינו  צריך  לא  יועיל  מה  שידבר  בלשון 

ל  היה  נזהר  שלא "אריזוה)  ח"מ  סימן  מ"זת(הקודש  
ת "ק  וכשהיה  אומר  דרוש  וד"ק  רק  בלשה"לדבר  בשב

וכן ,  היה  מפרשה  לעתים  בלשון  האם  כדי  שיבינו

היה  נזהר  שלא  לדבר  דברי  חול  בשבת  ואפילו 
ז "ט  סימן  ש"נגיד  ומצוה  מובא  בבאה(ק  "בלשה

 ).א"סק

ן  פרשת  אמור  דאם  אינו  שובת  ומתנהג "ברמב)  אל
מובא "  (שבתון"  של  ע  דאורייתא"כחול  עובר  אמ

 ).ז"ו צ"ס ח"בשאלות ותשובות חת

אסור  לנסוע  במסילת  הברזל  בשבת  אפילו )  בל
ואפילו ,  ם  וגם  בלעדו  היה  נוסע"י  עכו"מתנהג  ע

, ז"ו  צ"ס  ח"שאלות  ותשובות  חת(קנה  שם  שביתה  
מ "שו,  ח"ח  סימן  נ"י  אסאד  או"שאלות  ותשובות  מהר

 ).י כלכלת שבת אות ט"תפא, א סימן ג"ה ח"מהד

א  דברי  מסחר  דדוקא "אסור  לשמוע  מראדי)  גל
מ "שלח(הרהור  דממילא  מותר  ולא  משמיעת  קול  

 ).ב"ק ע"ס' סימן ו

יש  להתיר  לקטנים  מיני  שחוק  אם  אינו  להרויח )  דל
אבל  לגדולים  יש  לאסור  דלא ,  אלא  לתענוג  בעלמא

, ח"ק  סימן  של"מו(ת  "ניתנה  שבת  אלא  לעונג  ולד
 ).ד"ן לק סימ"ש ביצה פ"ז ביש"וכעי



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות הרבים  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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דבר  אם  הכוונה אסור  למדוד  בשבת  שום  )  הל
) ו  סעיף  ז"ח  ש"או(כ  לצורך  מצוה  "אא,  לצורך

ובנפל  איסור  לתוך  היתר  מותר  למדוד  אם  יש  ששים 
ויש  מחמירין )  א"ד  אות  כ"ט  סימן  י"עיקרי  הד(

שישער  דוקא  באומד  הדעת  ובמראה  עיניו  ישפוט 
שאלות  ותשובות ,  ד"ג  י"פרי  מגדים  שכ(ולא  ימדוד  

ין  אפילו  מדידה ויש  מקיל,  )ט"בית  יהודה  סימן  כ
ה  בשם "ק  ל"ו  ס"משנה  ברורה  ש(להתלמד  להוראה  

 ).פרי מגדים כאן

אסור  לפתוח  דלת  או  חלון  נגד  נר  דלוק  כשהוא )  ול
אבל  מותר  לסגור  דלת ,  ז"קרוב  להם  שמא  יכבה  עי

 ).ז סעיף ב"רע(וחלון 

ולא  יאמר  לו  כדרך ,  יכולים  לבקר  החולה  בשבת)  זל
יא  מלזעוק שבת  ה"שאומר  בחול  אלא  אומר  לו  

" ורפואה  קרובה  לבא  ורחמיו  מרובים  ושבתו  בשלום
, ח  עד"והמנהג  עכשיו  לומר  בביקו,  )ז"סימן  רפ(

 ).ג אות ב"שכנה(ולא יותר , קרובה לבא

בשבת  אל  ידבר  מאוהביו  שמתו  או  שהן  בצער  כדי )  חל
ו  שלא  יודיע  לאדם "וק)  י"ח  סימן  ק"ס(שלא  יצטער  

כדי , חולה או שמתשאיזה  קרוב  או  אהובו  הוא  בצער או 
 ).ר אות ה"ח סימן חפ"כה(שלא יצטער והוא ברור 

ח  לעניים  לראות  אם "כתבו  חכמי  מוסר  דעיקר  ביקו)  טל
ומי  שיש  סיפק  בידו  לא  יפה  עושה ,  צריכים  איזה  דבר

ואם  בעל  נפש  הוא  ילך  בחול  לבקר  עניים ,  לבקר  בשבת
החולים  ויראה  דרכם  ועניים  וירחם  עליהם  כפי  אשר 

ומה ',  והיא  מצות  ביקור  חולים  כתקנתה  וכו,  תשיג  ידו
ק  ירושלים  כי  אם  בקורת  תהיה  לכבוד "טוב  מנהג  עיה

חתן  או  אבי  הבן  הוא  כמו  רגע  כניסה  ויציאה  דוקא 
מי '  ונ)  ת  בקיצור"מובא  בשע,  ז  אות  ה"ר  סימן  רפ"מחב(

שבימות  החול  טרוד  במילי  דשמיא  או  דעלמא  ובשבת 
יודע  בו  שיש לו נחת שיש  לו  פנאי  הולך  לחולה  אוהבו  ש

מזה  שהוא  בא  אליו  לבקרו  מצוה  קעביד  ואין  לו  למנוע 
ומי  שהוא  רך  הלבב  ומיצר  על ,  מללכת  בשבת  ויום  טוב

יסורי  החולה  אין  לו  לילך  בשבת  לבקר  דלעונג  ניתן  ולא 
 ).ת שם"שע(לצער 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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הרגיל  בשינת  צהרים  אל  יבטלנו  כי  עונג  הוא  לו )  מ
 ).צ סעיף א"א סימן ר"טור ורמ(

  כדי  שנוכל  לעשות לא  יאמר  נילך  ונישן)  אמ
מלאכתינו  במוצאי  שבת  שמראה  בזה  שנח  וישן 

ט  סימן "באה,  ו"ח  סימן  רס"ס(בשביל  ימות  החול  
 ).ק א"ס, ד"ר

א "סימן  ש(אין  לרוץ  בשבת  אלא  לדבר  מצוה  )  במ
 ).סעיף א

ואסור  לפסוע  יותר  מאמה  בפסיעה  אחת  אם )  גמ
ם "רמב(ה  לדלג  "וה,  )א"שם  ברמ(אפשר  לו  בפחות  

 ).ד"ד ה"פכ

או ,  אסור  לעיין  בנכסיו  לראות  מה  צריך  למחר)  דמ
לילך  לפתח  המדינה  כדי  שימהר  לצאת  בלילה 

 ).ו סעיף א"ש(למרחץ 

אסור  לאדם  להלוך  בתוך  שדותיו  וגינותיו )  המ
לראות  מה  הן  צריכין  ואיך  הן  פירותיהן  וכן  שאר 
נכסיו  שהרי  זה  עוסק  בחפציו  בשבת  ואעל  פי  שאינו 

 ). ס אות אא כלל"ח(ניכר כלל אסור 

אסור  ליתן  או  ליקח  שכר  שבת  רק  בהבלעה )  ומ
אבל  בנותן  דרך  מתנה )  ו"ש,  ו"רמ,  ג"עיין  סימן  רמ(

 ).ו אות ד"ס ש"מש(ולא בתורת שכר שרי 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , כה בכל יוםהל"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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ומכל )  ו  סעיף  ה"ש(ויש  מקילין  במקום  מצוה  )  זמ
, ח"מגן  אברהם  סק(כה  מקום  אינו  רואה  סימן  בר

 ).ה סעיף ה"ע סימן תקפ"וע

ט  ושבת "אסור  ליתן  דבר  במתנה  לחבירו  ביו)  חמ
ק "מגן  אברהם  ס(או  לצורך  שבת  ,  אלא  לצורך  מצוה

ומה  שנוהגין  ליתן  כלים ,  )ש  כ"תו,  ט"ר  י"ו  א"ט
לחתן  הדורש  דחשבי  לי  צורך  מצוה  להגדיל  כבוד 

ר "א(התורה  ולשמח  חתן  וכלה  דלפעמים  הם  עניים  
 ).ט"אות י

ואחד  שנתנו  לו  מתנה  היותר  טוב  לכוין  שלא )  טמ
שאלות (ע  "לקנותם  עד  מוצאי  שבת  ואז  מותר  לכו

 ).ג"ח סימן פ"א או"ותשובות מהרי

ם  ולא  שבות  אחר  בשביל "לא  הותר  אמירה  לעכו)  נ
עסקי  רבים  לבד  הפיקוח  והתעסקות  בדברים  בלא 
מלאכה  דאסור  בצרכי  יחיד  משום  ודבר  דבר  זה 

תר  לדבר  מצוה  או  לצורך  רבים  וזה  מוכרח הו
 ).ד"מכל מקום פכ(ל "עכ, בגמרא

יש  להחמיר  שלא  לקרות  צייטונגען  שיש  בהם )  אנ
י "ברכ,  ב"ץ  סימן  קס"שאילת  יעב(ידיעת  משא  ומתן  

, י  בשם  שלחן  עיין  שם"נז,  ת  שם"שע,  א"ו  אות  י"ש
כ "וכ,  שכולם  אוסרים,  יסוד  יוסף,  כלכלת  שבת

 ).ג"ק ס"ז ס"במשנה ברורה ש



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"ן  ספר  שוהנה  מובא  כא
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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ת  פתוח "מה  שנהגו  העולם  להתנדב  בפני  ס)  בנ
בשמחת  נשואין  ואבי  הבן  וקרויון  ומיודעיו  אין 
פורעין  אם  איישר  חילי  אבטליני  מחמת  האריכות 

כ  טירחא  דציבורא  על  מגן  וחטאת  הוא "ת  מביהלצא
ת  ולא  לפרוע "כ  ובפני  הס"להם  גם  כן  להתנדב  בבה

 ).ז"ס אות קס' משא חיים חלק המנהגים מע(

או  כשמתעסק  בעלמא ,  למדוד  מדידה  של  מצוה)  גנ
 ).ט"ז י"הגר' ו סעיף ז"ש(מותר 

כלבו  בשם (ר  בשבת  "מותר  ללחוש  לחש  עיה)  דנ
ג "לות  ותשובות  לב  חיים  חשא,  ל  אות  ב"יפל,  מ"הר

 ).א"ח אות י"או, ח"סימן פ

ומכל  מקום  משום  עונג ,  הרהור  בעסקיו  מותר)  הנ
ויהא  בעיניו ,  שבת  מצוה  שלא  יחשוב  בהם  כלל

אבל  הרהור ,  )ו  סעיף  ח"ש(כאילו  כל  מלאכתו  עשוי  
, ג"י  י"ברכ,  ב"ץ  קס"שאילת  יעב(מתוך  הכתב  אסור  

 ).ו"ת ש"שע

ת  הלב  או  נדנוד  דאגה וכן  הרהור  הגורם  טרד)  ונ
ז  סימן "י  וט"ב,  רבינו  יונה  באגרת  התשובה(אסור  

 ).ו"ש

אם  המחשבה  עונג  לו  כגון  שיחשוב  בהוצאת )  זנ
י  מודה  מפני  ששמחה  היא "חופת  בנו  או  בתו  אפי  ר

חילו  וגם  חפצי '  לו  אם  כביר  מצאה  ידו  כי  בירך  ד
 ).ב"ח ע"כה, ל אות ד"יפל(שמים הם 



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  בת  מחולק  לכל  ימות  השנהע  הלכות  ש"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .זכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המ, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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ז  ביום "ל  היה  נזהר  מאד  שלא  לדבר  בלשון  לע"האריז)  חנ
דרוש שבת  לא  בלילה  ולא  ביום  זולת  כשהיה  אומר  איזה  

גם  היה ,  והיה  צריך  לומר  בלשון  לעז  שיבינו  השומעים
נזהר  שלא  לדבר  שיחה  בטילה  או  דיבור  של  חול  אפילו 

כ  דף "שעה(ט  כמו  בשבת  "בלשון  הק  וכן  היה  נוהג  בכל  יו
 ).י"ע ח"ח ש"פע, ד"ע

אסור  לומר  דבר  פלוני  אעשה  למחר  או  סחורה  פלונית )  טנ
ור  להרבות ואפי  בשיחת  דברים  בטלים  אס,  אקנה  למחר

י "ברכ, ס א"ר ש"א(ודבר מצוה מותר , )ס סעיף א"סימן  ש(
 ).ת א"שע, א

ה "אסור  לקרות  בספר  בשבת  להכיר  מקום  הצריך  הגה)  ס
אבל  אם  מכוין  לקרות  ואם  ימצא  טעות ,  להגיה  אותו  למחר

, ץ"ז  סימן  תר"שאלות  ותשובות  הרדב(יגיה  למחר  מותר  
 ).ת שם"שע, י ב"ברכ

ח "ס(מאוהביו  שמתו  או  שהן  בצער  אסור  לספר  שבת  )  אס
 ).ר א"מגן אברהם א, י"סימן ק

בני  אדם  שסיפור  שמועות  ודברי  חידושים  עונג  להם )  בס
ומכל מקום , )א  סעיף א"רמ(מותר  לספרם  בשבת  כמו  בחול  

לאו  משנת  חסידים  הוא  והנשמר  מלדבר  דברי  חול  קדוש 
ואנשי  מעשה  נזהרין  בזה  שלא  לדבר  אפילו ,  יאמר  לו
וקבלתי  אדם  המבקר  לחבירו  בשבת ,  ק"א  בלשה"ם  כהכרחיי

רק "  צפרא  טבא"שחרית  לא  יאמר  לו  כדרך  שאומר  בחול  
לקיים  זכור  את  יום  השבת  לקדשו "  שבת  טבא"יאמר  לו  

ר "ועיין  במחב,  א"דעת  חכמה  פי,  ר  אות  ג"א,  ה"של(
א  שהקיל  לא  קבלוהו  הני "דדין  הרמ'  שכ'  א  אות  א"להחיד

ת אסור ומפורש "מה ופסקו דלרה ובעל דעת חכ"חסידי השל
ש  דמזה  ודאי  ימשוך  לדיבור "וכ,  ק  הוא  מחלל  שבת"בזוה

, ו"פ  יגדור  גדר  שלא  יהיה  בסוג  מחלל  שבת  ח"אסור  ובענ
 .עיין שם



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  "הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה , "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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הרוצה  לשכור  חבירו  למלאכה  מותר  לומר  לו )  גס
פ "אע"  הנראה  בעיניך  שתוכל  לעמוד  עמי  בערב"

אבל  לא ,  בין  שצריך  לו  לערב  לשכרושמתוך  כך  מ
 ).ז"ז ס"ש" (היה נכון עמי לערב"יאמר לו 

, ז"ח  סימן  ש"ם  עיין  או"בענין  אמירה  לעכו)  דס
 .ע א"ח כללים מ"ושד, כ"ובנו

מותר  לומר  לחבירו  שמור  לי  פירות  שבתחומך )  הס
 ).י"ז ס"ש(ואני אשמור לך פירותיך שבתחומי 

בר  שאין  איסורו ם  בד"האי  דמקילין  אמירה  לעכו)  וס
ד  לצורך  מצוה  של  יום "ה,  אלא  מדרבנן  לצורך  מצוה

ח "ב  או"ב  ח"שאלות  ותשובות  נו(השבת  ולא  למחר  
, בשם  גזע  ישי'  ח  אות  ה"רו(ויש  מקילין  )  ד"סימן  מ

 ).ד"ז מ"ח ש"מובא בכה

אסור  לחשוב  חשבונות  אפי  אם  עברו  כבר  כגון )  זס
כך  וכך  הוצאתי  על  דבר  פלוני  ודוקא  כששכר 

ז "ש(ועלים  עדיין  אצלו  אבל  אם  פרעם  כבר  מותר  הפ
ח "כה,  ח"ליקוטי  פר(ע  מותר  "ובהרהור  בכ,  )סעיף  ו
 ).ז"אות נ



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  םעמוד  אחד  ליו,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"הקבאמר 
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השואל  בשבת  דבר  מחבירו  לא  יאמר  לו  הלויני )  חס
  יכתוב  אלא דמשמע  לזמן  מרובה  ואיכא  למיחש  שמא

ז  שאין  חילוק  בין  הלויני "ובלשון  לע,  יאמר  לו  השאילני
ומותר ,  )א"ז  עיין  י"ש(להשאילנו  צריך  שיאמר  תן  לי  

דעיקר  הטעם  שמא "  ואחזיר  ואתן  לך"לסיים  ולומר  
יכתוב  ולא  חשו  בזה  אלא  בלשון  הלויני  שהוא  לזמן 

ע "וצ, )י"ס אות ח"הגר, ז"ר אות כ"א, ט"ז סק"ט(מרובה 
ביאור  הלכה  בשם (ר  לומר  תן  לי  לזמן  מרובה  אי  מות

 ).פרי מגדים

כשם  שאין  לוין  בשבת  כך  אין  פורעין  בשבת )  טס
פי  דאסור  לומר  לשון  הלואה  ופריעה )  א  שם"ברמ(

. ה"מ  דף  ע"תוספות  ב(אלא  לשון  שאלה  וחזרה  
ודוקא  בדבר  מאכל  וצורך  שבת  אבל ,  )ר"וא,  ש"לבו
ר "א,  ו"טק  "מגן  אברהם  ס(ה  אסור  בכל  לשון  "בלא

 ).ו"ח אות פ"כה, ט"ש אות כ"תו, ח"אות כ

בשטרי  חובות  וחשבונות  אפילו  לעיין  בהם  בלא )  ע
והאיסור  משום ,  )ג"ב  י"ז  סעיף  י"ש(קריאה  אסור  
ם "רמב(או  משום  שמא  ימחוק  ,  )לבוש(ממצוא  חפצך  

א "ה  אמרי  א"ג  דבשבת  הרהור  מותר  אפ"ואע)  ג"פכ
ניני  השטרות כשמהרהר  ומעיין  בהם  שלא  ישא  ויתן  בע

 ).ש"לבו, הלבוש' הג(ואסור 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  כות  שבתהל"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות"אמר הקב
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פרי (ומתן  אסור  לעיין  בו  וכן  אגרת  של  משא  )  אע
 .).ט"א י"מגדים א

אגרת  הנשלח  לו  אם  אינו  יודע  מה  כתוב  בה )  בע
דשמא  כתוב  בו  דבר )  ד"ז  סעיף  י"ש(מותר  לעיין  בו  

אבל  כשכבר  קראה  או )  ט"מגן  אברהם  י(שצריך  לו  
יודע  מה  שכתוב  בה  אסור  לקרותה  משום  שטרי 

ומכל  מקום  מותר  לטלטלו  אם  אינו ,  )שם(הדיוטות  
והקפידא  תלוי  באם ,  פ  צלוחיתו"קפיד  לצור  עמ

חושש  שלא  יתלכלך  ואם  מקפיד  לצור  בו  משום 
שכתוב  בו  דבר  סתר  מותר  לטלטלו  דמכל  מקום 
אפשר  לצור  בו  ויניח  הכלי  עם  האגרת  שעל  פיה 

ואם  היה ,  )כ"ש  סק"מגן  אברהם  ומחה(במקום  מוצנע  

באגרת  פסקים  ודינים  ופי  התורה  מותר  לקרות  בה 
וכן  אם  נכתבה ,  )ז"ש  אות  ט"עו,  מ  אות  ז"ד(ע  "לכו

 ).ג"משנה ברורה ס(ע שרי "ק לכ"בלשה

ואם  האגרת  הובא  מחוץ  לתחום  מותר  ליגע  בו )  גע
, משנה  ברורה,  א"גר,  כ"מגן  אברהם  סק(ולטלטלו  

ובענין  העיון  בו  יש  מבוכה  ועד  כאן  נכון ,  )א"וש
להחמיר  מי  שהובא  בשבילו  אם  לא  לצורך  גדול  דאז 

ה  טוב "ביאור  הלכה  ד(ל  המקילין  יש  לסמוך  ע
 ).ליזהר



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  הבמעגל  השנ"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 הם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפני"אמר הקב
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ם  שמביא  איגרת  בשבת  אין  מקבלין  אותו "עכו)  דע
ג  קרקע  או  שלחן  כי "מידו  אלא  אומרים  לו  שיניח  ע

חוששין  שמא  טרם  שיעמוד  לפוש  יטול  ישראל 
האגרת  מידו  טרם  שיעמוד  לפוש  ונמצא  הישראל 

ם  עשה "שעכו,  עושה  גמר  ההוצאה  מרשות  לרשות
 ).ו"ק נ" ברורה סמשנה(עקירה וישראל הנחה 

ם  אגרת  חתומה  יאמר  לו "אם  הביא  העכו)  הע
ז  שאינו  פתוח "איני  יכול  לקרותה  כ,  הישראל

ם "ולא  יאמר  לעכו,  י  ויפתחהו"וממילא  יבין  הא
משנה  ברורה (בהדיא  לפתחה  אם  לא  לצורך  גדול  

ם  ברמיזה "ויש  מקילין  דלכתחילה  יאמר  להעכו,  )שם
 ).ד"ח ק"כה(ואם לא הבין יאמר לו להדיא 

ם  לעשותו  בשבת  אסור "כל  דבר  שאסור  לומר  לעכו)  וע
אבל  מותר  לרמוז  לו  לעשות  מלאכה ,  לרמוז  לו  לעשותו

ם "ה  שאסור  לומר  לעכו"וה,  )ב"א  סעיף  כ"רמ(אחר  שבת  
בשבת  איזה  דבר  שיבין  מתוך  כך  שיעשה  מלאכה  ועד 

י  שיקנח  חוטמו  כדי  שיבין  שיסיר "כאן  אסור  לומר  לא
, ר"א, ה ברורה בשם מגן אברהםמשנ(הפחם שבראש הנר 

 ).א"וח, ר"מאמ

אבל  מותר  לומר  ברמז  שלא  בלשון  פקידה  כגון )  זע
או  אינו  יכול  לקרות  לאור ,  הנר  אינו  מאיר  יפה,  שאומר

ואין  לאסור ,  י  ומתקנו"הנר  הזה  שיש  בו  פחם  ושומע  הא
ם  בשבת  דאסור  אפי  נעשה "מטעם  הנאה  ממלאכת  העכו

כ  דגם "ז  הנאה  כ"דאי,  ז  שנעשה  בשביל  ישראל"בהיתר  כ
משנה (מקודם  היה  יכול  בשעת  הדחק  לקרות  לאורו  

 ).ו בשם פרי מגדים"ק ע"ברורה ס



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.    כל  עוונותיוויזכה  שימחלו  לו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת"אמר הקב
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או ,  כותל  או  וילון  שיש  בו  צורות  חיות  משונות)  חע
, דיוקנאות  של  מעשים  כגון  מלחמת  דוד  וגלית

  לקרות וכותבין  זו  צורת  פלוני  וזה  דיוקן  פלוני  אסור
ז  סעיף "ש(גזירה  משום  שטרי  הדיוטות  ,  בו  בשבת

, י"עיין  שם  אות  ח(ואפי  יצחק  ועקידתו  אסור  ,  )ו"ט
מגן (ובחול  מותר  כיון  דדבר  מועט  הוא  ,  )ר  שם"א

 ).ח"ש ל"תו, ח"ר ל"א, א"אברהם ר

מליצות  ומשלים  של  שיחת  חולין  ודברי  חשק  כגון )  טע
  בשבת  ואף וכן  ספרי  מלחמות  אסור  לקרות,  עמנואל'  ס

ועובר  משום  אל  תפנו  אל ,  בחול  אסור  משום  מושב  לצים

ובדברי  חשק  איכא  תו ,  לא  תפנו  קל  מדעתכם,  האלילים
ל "ואצ,  ומי  שהעתיקן,  ומי  שחיברן,  ר"משום  מגרה  יצה

ו "לשון  המחבר  סימן  ש(המדפיסן  מחטיאים  את  הרבים  
ק "מגן  אברהם  ס(וראיה  בעלמא  בצורות  שרי  ,  )ז"סעיף  ט

והם (ה  דההולך  לטרטיאות  וקרקסיאות  "וה.)  ש  מ"תו,  ג"כ
וגם  בפורים  לא  שרי ,  ושאר  מיני  תחבולות)  מיני  שחוק

, ב"מגן  אברהם  כ(רק  השחוק  שעושין  זכר  לאחשוורוש  
, ט"משנה  ברורה  ק,  ב"א  כ"א,  ל"ש  ט"תו,  ח"ר  ל"א
מ "ובמשנה  ברורה  שם  האריך  להתלונן  ע,  ו"ח  קט"כה

טרטיאות  יעיין שנעשה  אצל  הרבה  כהיתר  לילך  לבית  
 ).שם



 
 
 
 
 

                                     
                                    

פרסם  בבתי  כנסיות  ובבתינא  ל.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 רות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דו"אמר הקב
 

–79 

  
 

 

L–l 
 דיני קידוש על היין –סימן רעא  –סדר הלימוד ליום כ כסלו 





 





 








 
 

Ii 
 

ועד  כאן  צריכין  ליזהר  שלא  לעסוק  או  לילך  לראות )  פ
ש  מיני  קאנצערטן "וכ,  עניני  שחוק  שקורין  פארשטעלונג

י  האריך  בכמה "בשאלות  ותשובות  פאר  ישע  סימן  ח(
  מיני  פארשטעלונגען  הנקרא  כהיום  לעי  וכ טעמים  לאסור

, ז"ט,  ו"ז  סעיף  ט"ע  סימן  ש"שם  דהמעיין  היטב  בשו
ס  ואחרונים  יראה  כי "וכן  בסימן  תק,  ובאחרונים  שם

, מושב  לצים',  הרבה  איסורים  עוברין  בזה  אל  תפנו  וגו
אל "וכתיב  ,  איסור  שחוק  מטעם  החורבן,  ביטול  תורה

, ועוד,    מיני  זמרשמיעת,  "תשמח  ישראל  אל  גיל  כעמים
) פ"טעי(ובכלל  זה  גם  כן  המבטלין  זמן  לשמוע  תקליט  

וסיים ,  ל  ועוד  גרועים  מהם"שקלטו  מיני  שחוק  הנ
ל  המחטיא "דהמכשילין  הרבים  ישימו  נגד  עיניהם  דחז

ש  הביאור "ומ,  הרבים  אין  מספיקין  בידו  לעשות  תשובה
ל  להמתלוצץ  שמזונותיו "הלכה  שם  דאם  התרו  חז

ש  מי "כ,  ין  באין  עליו  ונופל  לגיהנםמתמעטין  ויסור
 ).עיין שם, שהביא כמה מאות אנשים לכלל זה



 
 
 
 
 

                                     
                                    

בבתינא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ו.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 הלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל ק"אמר הקב
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ל "מוכרי  ספרים  הממציאים  לקונים  ספרים  הנ)  בפ
שאסור  לקרותן  הם  גם  כן  בכלל  מחטיאי  הרבים 

ע  שאלות  ותשובות  מחנה  חיים "א  וע"משנה  ברורה  ס(
 ).סימן א

, ז"ט(כל  שאסור  לקרותו  אסור  אף  בטלטולו  )  גפ
 ).ב"נה ברורה סמש

, י  כהן"דברי  הימים  של  ר,  יוחסין,  ספר  יוסיפין)  דפ
ג  שהם  ספרי  מלחמות  מכל  מקום  שרי  שמהם "אע

ז  שרי "ואפילו  כתובין  בלע,  ילמדו  דברי  מוסר  ויראה
, וכל  סיפורים  הבדויים  הנפוצים)  ח"משנה  ברורה  נ(

ואפילו  האמיתיים  אך  אינם  מסוג  שיוצא  מהם  איזה 
שאלות (ין  היתר  לקרות  בהם  ש  א"ענין  מוסר  ויר

 ).ותשובות פאר ישע שם

והא  דאסור  לקרות  בשיחת  חולין  וסיפורי )  הפ
ק  שרי "אבל  בלשה,  ז"מלחמות  דוקא  בכתובים  בלע

דהלשון  יש  בו  קדושה  ולומד ,  )ז"א  סעיף  ט"רמ(
ק "ז  גם  אגרת  שלום  הכתובה  בלשה"ולפ,  ת"ממנו  ד

וגם  כתוב  בו  כמה ,  שרי  דיש  ללמוד  מתוכו  הלשון
אבל  הרבה ,  )ד"מגן  אברהם  ס(פסוקים  של  תורה  

, ח"ב,  ז"ט,  אגודה(ק  "פוסקים  אוסרין  גם  בלשה
נ  דעת "וכ,  א"גר,  ק"מו,  ש"ב,  ט"מעיו,  ה"של

ז  גם  אגרת "ולפ)  ד  למעשה"המשנה  ברורה  ס
 ).משנה ברורה שם(ק אסור "בלשה

מותר  ללמוד  בשבת  אף  דברים  שאינו  רגיל  בהם  ואין )  ופ
 ).מ אות ט"ד (אומרים שצער הוא לו

אסור  לפתוח  דלת  או  חלון  נגד  נר  דולק  הקרוב  להם )  זפ
ואפי  אין  הרוח  מנשב ,  )א"ז  ס"רע(,  ז"שמא  יכבה  עי

ולנעול  כנגדו  מותר ).  ט"ד  סק"מגן  אברהם  תקי(עכשיו  
ואם  אין  הרוח  מנשב  עכשיו  והוא ).  א"א  ב  רמ"ז  ס"רע(

ח  יש  להקל  לפתוח  לאט  לאט  שלא  יגרום  הדלת "שעהד
 ).ג"משנה ברורה סק(יבת רוח עצמו נש



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ותובשמח, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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י  בכלי "ן  בתוך  טי"מותר  ליתן  חתיכות  לימו)  חפ
 ).ט"ב י"א נ"חז(דדינו כתבלין , שני

סור מים  או  פרי  וכיוצא  שלא  נתבשלו  עדיין  א)  טפ
אם ,  אפילו  רק  קצת,  ליתן  סמוך  לכירה  שתתחמם

ב "באותו  מקום  יש  אפשרות  שתתחמם  עד  שהיס
ולצורך  גדול  שרי )  ד"ח  י"שי(דחיישינן  שמא  ישכח  

 ).ז"צ סימן ל"שאלות ותשובות צ, א כלל כ יג"ח(

יש  אוסרין  לתת  בשבת  מכלי  ראשון  לתוך )  צ
שאלות ]  (ש"ס  פלא"טרמו[צלוחית  שומר  חמימות  

והרבה  פוסקים ,  )ה"ג  סימן  נ"מ  ח"ות  לבושותשוב
זקן ,  ז"שאלות  ותשובות  קרן  לדוד  סימן  ע(מתירין  

א  בשם "ש  אות  תר"ובדחו,  ד"ב  סימן  י"אהרן  ח
 ).ר ממונקאטש בעל מנחת אלעזר"האדמו

כ "ש(מותר  לשבור  קרח  כדי  ליטול  מים  מתחתיו  )  אצ
ויש  אוסרין  בנהר  ובאר  דיש  בו  חשש  בנין )  י"ס

והרבה  אחרונים  חולקין )  אברהם  שםמגן  (וסתירה  
, ולצורך  שבת  יש  להקל)  ר"ומאמ,  ש"ר  תו"א(ז  "ע
ויש  אוסרים  לטלטל  השברים ).  ו"משנה  ברורה  סל(

ג  דמותר "כמו  שאסורים  שברי  חביות  בטלטול  אע
א "וי).  ט"ח  פ"ס  או"שאלות  ותשובות  חת(לשבר  

דוקא  לא  הוכן  כמו  בנהר  ובאר  אסור  בטלטול  אבל 
 ).י"כ ס"ת ש"דע(מותר קרח שהוכן לזה 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, דידיםולכל החברים וי, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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איסור  ברירה  יש  ליזהר  אפילו  במידי  דלאו  בר )  בצ
, אספרים  וכל  כיוצ,  מלבושים,  אכילה  כגון  בכלים

דמה  שרוצה  להשתמש  בו  עתה  הוי  כמו  אוכל  והשאר 
סעיף '  ע  סימן  פ"קש,  ב"ט  סקי"ז  שי"ט(כמו  פסולת  

 ).ח מלאכת בורר"מ במנ"וכ, ש שם"מסגה' ז ובהג"ט

לקלוף  תפוחים  או  שאר  פירות  אין  היתר  רק  מה )  גצ
 ).א סוף הסימן"א ב רמ"שכ(שצריך לאכול מיד 

  סמוך אסור  לחתוך  בצלים  ושאר  ירקות  רק)  דצ
 ).ב"א סעיף י"שכ(לסעודה ולא דק דק מאד 

דבר  שהמלח  פועל  בו  לרככו  או  להפיג  חריפותו )  הצ
ולכן  אסור  למלוח ,  אסור  למלחו  דהוי  כמו  מעבד

וכן  צנון  או  בצלים  אסור  למלוח  אפי ,  ן  חיין"גורק
אלא  מטביל  במלח  חתיכה ,  מה  שצריך  לאותה  סעודה

ו  שאין אבל  ביצים  ובשר  מבושל  וכיוצא  ב,  ואוכל
המלח  מועיל  להן  אלא  שיתן  בהם  טעם  מלח  מותר 

אבל  בשביל  להניחם ,  למלחם  לאכלם  באותה  סעודה

ע  סימן "קש,  ה'  א  סעיף  ג"שכ(לסעודה  אחרת  אסור  
 ).ב"סעיף כ' פ
ן  וקטניות  מבושלות "אין  למלוח  ביחד  הרבה  פולי)  וצ

כי  המליחה  מועלת  בהן  לרככן  ואפילו  כדי  לאכלן 
אבל  בנותן ).  ג"סעיף  כ'  ע  פ"קש(לאלתר  אסור  

שם (לתוכן  מיד  שמן  וחומץ  מחלישין  כח  המלח  
 ).ד"כ
אין  להדיח  כלים  בשבת  אלא  אותן  שצריכין )  זצ

 ).עיין שם פרטי דינים' ג סעיף ו"שכ(לשבת 
יש  ליזהר  מלאכול  בגינה  כי  בקושי  יכול  ליזהר )  חצ

 ).ז"וט' ו סעיף ג"של(שאל לשפוך משקים על הארץ 
סימן (ו  בית  אחיזה  אין  מקנחין  בו  ספוג  שאין  ל)  טצ
 ).ז"כ סעיף י"ש
יש  מחמירין  דאסור  לרוק  במקום  שהרוח  יפזר )  ק

ט "י  שי"ברכ(ויש  מקילין  )  ט"ס  שי"א  סו"רמ(הרוק  
א "שאלות  ותשובות  רעק,  ט"א  שי"חי  רעק,  ח"סק

 ).ועיין ביאור הלכה, סימן כ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"בים להיות הר לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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בתולה  אסורה  לקלוע  שערותי  בשבת  ולא  להתיר )  אק
ג  סעיף "ש(אבל  יכולה  לתקן  שערותי  בידי  ,  קליעתה

 ).,כז, כו

א  שלא  יעקרו "אסור  לסרוק  במסרק  בשבת  שא)  בק
 ).ניםועיין שם פרטי די, שם(שערות 

אבל ,  בגד  שיש  עליו  לכלוך  מקנחו  בסמרטוט)  גק
 ).,ב ט"ש(לא ישפוך עליו מים דהוי ככיבוס 

חבית  או  שאר  כלי  שמונח  בו  מים  או  שאר )  דק
משקה  אסור  לפרוס  עליה  בגד  לכסותו  אם  אינו 

כ "ש(מיוחד  לצורך  זה  דחיישינן  שיבא  לידי  סחיטה  
 ).ו"סעיף ט

יעה  כשפושטן מי  שנרטבו  בגדיו  מן  הגשם  או  ז)  הק
ובגד  שמקפיד  על ,  אסור  לשטחן  כדי  שיתייבשו

מימיו  אסור  אפילו  לטלטל  לאחר  שפשטו  מעליו 
 ).ה"א סעיף מ"סימן ש(דחיישינן שמא יסחטו 

אסור  לילך  בשבת  במקום  שיכול  להחליק  וליפול )  וק
א  סעיף "ש(במים  שמא  ישרו  בגדיו  ויבא  לידי  סחיטה  

 ).ד"יף לסע' ע סימן פ"קש, ז שם"ע הגר"וש, ג

 ).ה"ג סכ"ש(אסורה אשה לצבוע פניה בשבת ) זק

יש  ליזהר  כשידיו  צבועות  מפירות  שאכל  שלא )  חק
וכן  בדם  חוטמו  ומכתו ,  יגע  בבגדו  ולא  יקנח  במפה

ולצורך  יש  להקל  כיון  שהוא  דרך )  ח"ח  סעיף  מ"שכ(
, ח  שם"ונימוקי  או,  ו"עיין  משנה  ברורה  קמ(ליכלוך  

 ).ש שם"ומחה

לין  ומשקין  ורוצה  בהצביעה  אסור הצובע  אוכ)  טק
 ).ה"ק כ"א ס"כ א"פרי מגדים ש(

תינוק  שהשתין  על  בגד  אסור  לשפוך  עליו  מים )  יק
ח  יש  להקל  ליטול  עליו "ובשעהד,  )ב  סעיף  ט  י"ש(
, ק  ומרדכי  מתירים  בפירוש"ג  סמ"ר  דבסמ"עיין  א(

ת "ודע,  ם"וכן  בשיורי  מנחה  בהשמטה  בשם  מהרש
 ).ב"מן שא בטשאטש סי"וא, ב"סימן ש



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד "  הבאבן עולם"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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ו  בבית  או  בחצר  במקום  אחד פירות  שנתפזר)  יאק
אבל  בנתפזרו  אחת  הנה  ואחת  הנה ,  מותר  לקבצם

דאיכא  טירחא  לקבצם  אסור  לקבצם  תוך  הסל  אלא 
ויש  אופנים  להקל  עיין )  ה  סעיף  ה"של(מלקט  ואוכל  

 .ח החדש"ואו, ה"י של"ביאור הלכה סוס

פ "מנח(ה  אם  נתפזר  לאחד  מלח  או  ביצים  וכיוצא  "הו
פ "וסיים  במנח,  ם  המאיריובש,  ם"ז  בשם  הרא"בשם  א

 ).דיש להחמיר כמותן

ל  משום  עובדין  דחול  לא  ניתן "מה  שאסרו  חז)  יבק
עובדין "ביד  כל  אחד  לחדש  מדעתו  איסורים  ולכנותו  

דבר  שאסרו )  אלא  הכוונה  לאחד  מג  דברים  א"  דחול
שמא )  ט  מלאכות  ב"ל  משום  דדומה  לאחד  מל"חז

רתא משום  טירחא  יתי)  י  כך  יבא  לעשות  מלאכה  ג"ע
 ).ם"י בכלכלת שבת בשם אגרת הרמב"תפא(

פירות  הנמצאין  תחת  האילן  אסורים  אפילו )  יגק
ואפי  יודע )  ב  סעיף  ג"שכ(בטלטול  שמא  נפלו  היום  

שנשרו  מעיין  שם  לא  שרי  רק  ללקט  אחד  אחד 
וקרוב  לומר ,  ולאכלו  אבל  לאסוף  כמה  יחד  אסור

מ "וסימן  ש,  ו"משנה  ברורה  סק(בזה  חיוב  חטאת  
 ).וביאור הלכה שםסעיף ט 

י  כדי "ן  לתוך  הטי"הנותנים  חתיכות  לימו)  ידק
אות '  ש  סימן  פ"מנח(כ  "שיריחו  אין  היתירו  ברור  כ

, ואם  כוונתו  להטעם  ולא  לריח  שרי).  ח  עיין  שם"מ
 ).א"א סק"ז סימן תקי"ע הגר"א לשו"קו(



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום "על ידי לימוד" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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וכן  בכל  דבר  שנותנים  לאוכל  או  משקה )  טוק
ז  ומגן "עיין  היטב  ט(ע  בשבת  ויום  טוב  "שיריחו  צ

כ "ים  שפרי  מגד,  ת  שם"שע,  א"י  תקי"אברהם  סוס
ח "ואו,  ת"דע,  א"א  ובקו"ז  תקי"ע  הגכר"ה  ש"ק  כ"ס

 ).החדש שם

גשם  ושלג  שירדו  בשבת  מותר  לשתותם )  טזק
פ  שלא  היו "ולרחוץ  בהם  ולא  הוי  מוקצה  ונולד  אע

, תשובת  הגאונים  סימן  רמשנה  ברורה(,  עבים  מבערב
מובא ,  ג"ח  בח"י  סימן  ל"נז,  א  ערך  מטר"א  ח"זכל

  דמדברי  הגאונים  הללו וכ  בתולדות  שמואל,  ש"במנח
אידחי  מה  שנתספק  בפרי  מגדים  דיני  מוקצה  אות 

ח "וכן  סתם  במשנה  ברורה  סימן  של,  ט  לאסור"כ
 ).ל להתירא"סק

לעשות  קשר  אחד  ועליו  עניבה  כמו  שעושין )  יזק
בשבת  בכל  דבר  שרוצין  לקשר  זה  לזה  לא  שרי 

אלא  בדבר  שדרכו  להתירו  בו )  ז  סעיף  ה"בסימן  שי(
  אסור  אפי  דעתו  להתירו  בו  ביום ביום  ואם  לאו

' ע  סימן  פ"קש,  ב"כלכלת  שבת  דין  מתיר  אות  כ(
ויש ,  )ט"נ  במשנה  ברורה  אות  כ"ה  וכ"סעיף  מ
ש  מקיל  בקשר  שאין  דרך  לעשות  רק "במסגה(מקילין  

, לזמן  ולא  לעולם  אם  דעתו  בפירוש  להתירו  ביומו
, א  סימן  ס"ג  ח"ועיין  שאלות  ותשובות  מהרש

ת  שבת "ובענין  ס)  מקילין  יותרי  ש"ז  ס"ש  שי"ערוה
' ש  סימן  פ"עיין  מנח(במנחה  כבר  האריכו  הפוסקים  

ושאלות  ותשובות ,  תולדות  שמואל  דיני  קושר,  ה"קנ
ש "ובערוה,  ז"ח  סימן  שי"ונימוקי  או,  זכרון  יהודה

 ).ג שם"ומהרש



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"א  כאן  ספר  שוהנה  מוב
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"וא שה, הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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ד  שעות "מ  להתירו  בתוך  כ"וכל  שנקשר  ע)  יחק
, ז  ב"א  שי"פרי  מגדים  א(מעכשיו  ביומו  מיקרי  

 ).א שם"ש וש"ומנח, מובא להלכה במשנה ברורה

ני  קשרים  זה במקום  צער  מותר  להתיר  אפי  ש)  יטק
ז  סוף "א  שי"רמ(ג  זה  אם  הדרך  להתירו  ביומו  "ע
ויש )  ו  סעיף  ב"ז  ס"הגר,  א"ק  י"מגן  אברהם  ס,  א"ס

, )כלכלת  שבת  שם(מחמירין  אם  הקשר  מהודק  מאד  
א  להתיר  אבל  לא "ה  לנתקן  שרי  בדא"ד  להתיר  ה"ול

 ).שם(ה אלא בצינעה "בפני ע

קשרים  אם  רואין  שאינו  מהודק  כלל '  אפי  ב)  כק
ז  על  המגן  אברהם "לבושי  שרד  שי(רי  להתיר  ש
 ).ד"סק

אם  בשעת  הקשירה  לא  עשה  הקשר  מהודק )  כאק
כ  מאליו  מותר  לנתקו  כיון  שבתחלת "ונתהדק  אח

י  בשם  שלחן  עיין "נז(הקשירה  היה  מעשה  הדיוט  
וכן  דבר ,  )ז"ב  י"א  נ"נ  בחזו"וכ,  ד"ש  קנ"מנח,  שם

ג  קשר  ובלא  כוונה "שדרך  לעשותו  תמיד  עניבה  ע
קשר  שני  קשרים  מותר  להתירו  ואם  אינו  יכול נ

להתירו  מותר  לחתכו  ולנתקו  ובתנאי  שלא  בפני  עם 
ו  אות "א  כלל  כ"ח,  ח"וב,  ד"ש  ביצה  פ"יש(הארץ  

 ).ש שם"מנח' ב

אסור  ליתן  במנעל  חדש  רצועות  בשבת  דמתקן )  כבק
ה  בסרבל  או  מכנסים  חדשים  אסור  להכניס "וה,  מנא

אבל  אבנט ,  רצועות  או  משיחה  דמבטל  לי  התם
לתוך  המכנסים  שרי  דלא  מבטל  לי  התם  ועשוי 

, ח"ז  סק"מגן  אברהם  שי(להכניס  ולהוציא  תדיר  
) ז"משנה  ברורה  ט,  ז  ה"ע  הגר"ש,  ח"מ'  ע  פ"קש
, ה  במנעל  ישן  אם  הנקב  צר  שיש  טורח  להכניסו"וה

או  אם  הדרך  לעשות  קשר  בראש  הרצועה  שלא 
מגן (ג  דעכשיו  אינו  עושה  קשר  אסור  "תשמט  אע

 ).ומשנה ברורה שם, ז"הגר, ז"ט, אברהם



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנהע  הלכ"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .ל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכ, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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עלין  של  ספרים  שנתדבקו  אהדדי  שלא  בכוונה )  כגק
י  שעוה  או  מחמת  הצבע  שצבעו  הכורך  או  שאר "ע

ד  לתופר "דבר  כיון  דנעשה  במילא  שרי  לפתחן  דל
ומשנה ,  מ  בסופו  במגן  אברהם"סימן  ש(ב  קורע  "ואי

ואם  נדבקו  במקום )  א"וש,  ע  אות  נ"קש,  ה"ברורה  מ
משנה ,  ב"ו  סק"ז  ס"מש(האותיות  אסור  לפרקן  

 ).ג"קס' ש סימן פ"מנח, ה שםברור

אבל  אותן  העלים  שלא  נחתכו  עדיין  יש  בהן )  כדק
, פרי  מגדים(ם  אסור  "י  עכו"חיוב  חטאת  ואפי  ע

 ).ועיין ביאור הלכה, משנה ברורה

יש  ליזהר  כשרוצה  לסתום  תיבה  או  כלי  שיש )  כהק
, כ  נצודים  שם"שם  זבובים  שיפריחם  תחלה  משם  דאל

, ומגן  אברהם,  ז"ט,  ח"כ  הב"וכ,  ז  ג"א  שט"רמ(

ודי  להפריח  הזבובים ,  )א"משנה  ברורה  וש,  ז"הגר
צ  לחפש  ולבדוק  אם  נשארו  שם "שרואה  בעיניו  וא

 ).משנה ברורה שם, ע נג"קש, ז"ט(עוד 

ועד  כאן  אסור  למצוץ  דם ,  אסור  להוציא  דם)  כוק
מגן (או  לדחוק  המכה  להוציא  דם  ,  שבין  השיניים

 ).ג"ק ל"אברהם סוס

  קוצים  בבגדיו  מפרישן  בנחת  שלא מי  שנסתבכו)  כזק
ופוצעין  אגוזים  במטלית ,  ואם  נקרע  נקרע,  יקרע

 ).מ"י ש"משנה ברורה סוס(ואינו חושש שמא יקרע 

צפורן  שפרשה  רובו  ומצערות  אותו  מותר )  כחק
 ).א"ח סעיף ל"שכ(להסירו ביד 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  מות  השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  י"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים ז, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 על איזה יין מקדשים –המשך סימן ערב  –ום כט כסלו סדר הלימוד לי
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להשען  באילן  אם  האדם  בריא  מותר  דאינו )  כטק
, ך  עליו  אלא  מעט  ולא  מיקרי  משתמש  במחוברסומ

אבל  תש  כח  סומך  בכל  כחו  עליו  מקרי  משתמש 
אבל  כשמנידו ,  מ  כשאינו  מנידו"וה,  במחובר  ואסור

מגן (אפי  בבריא  אסור  דזה  גופא  שימוש  הוא  
י "ומשנה  ברורה  סוס,  פרי  מגדים,  ש"מחה,  אברהם

 ).ו"של

הדס  או  שאר  מין  עשב  שאינו  ראוי  לאכילה )  לק
אבל  אתרוג  ושאר  פרי ,  ר  להריח  בו  במחוברמות

ז  שהוא  מחובר "הראוי  לאכילה  אסור  להריח  בו  כ
 ).י"ו ס"של(

עשבים  שגדלו  על  כלי  מלחות  הכלי  חשובים )  לאק
 ).ה"ו ס"של(מחובר והתולשו חייב 

ג  עשבים  בין  לחים  בין  יבשים "מותר  ליליך  ע)  לבק
כיון  שאינו  מתכוין  לכך ,  י  הליכה"ג  שנתלש  ע"ואע

ואם  העשבים  גדולים  יזהר  שלא )  ו  סעיף  ג"של(
משנה (ר  לתלוש  "ל  פס"לרוץ  או  לילך  במהרה  דהו

 ).ה"ק כ"ברורה ס

במזיד ,  עלה  באילן  בשבת  בשוגג  מותר  לירד)  לגק
אבל  חפץ  אפי )  א"ו  ס"של(ש  "אסור  לירד  עד  מו

שם  ב (הניחו  מבעוד  יום  אסור  ליטלו  משם  בשבת  
 ).א"רמ

צבע  במשקין  ולכתוב  בו יש  ליזהר  שלא  לטבול  א)  לדק
ומשנה '  מ  סעיף  ד"ש(על  השלחן  או  על  נייר  וקלף  

ואפי  על  דבר  שאינו  מתקיים  כגון  עלה )  ט"ק  י"ברורה  ס
 ).משנה ברורה שם, ר"א, ג"כנה(ב אסור "ירקות וכיו

צ  אות "י  שעה"ע(ע  "אם  מטבל  אצבעו  במים  וכותב  צו
ן "י  ר"וכ  עליו  דמנין  לו  זה  שברש,  י  אוסר"ח  דבתפא"כ
מ "ב  כולם  דקדקו  וכתבו  מי  תותים  שמשחירין  ש"הרעו

 .).עיין שם, דמיא לגמרי לא חשיב כתב



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,    ליוםעמוד  אחד,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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אסור  לשרט  באצבעו  כמין  אותיות  באפר  נגוב )  להק
וכן  אסור  לרשום  כמין )  ,מ  סעיף  ד"ש(וכן  בחול  

ותיות  על  החלון  זכוכית  בימי  הקור  שהם  לחים  מן א
, ב"אות  ס'  ע  סימן  פ"קש,  מ"פרי  מגדים  ש(הקור  

ש  על  הקרח  והשלג  שעל  חלון "וכ,  )משנה  ברורה  כ
 ).ו"קצ' ש פ"מנח(זכוכית בימי חורף 

ואם  רשם  אותיות  בדברים  הקרושים  כגון  דם )  לוק
 ).משנה ברורה שם(וחלב שנקרש חייב 

משתמשין  בקלף  רק  בנייר  אסור ז  שאין  "בזה)  לזק
לרשום  אפילו  בצפורן  על  הספר  אפילו  קו  פשוט 

מ "ש(,  ש  אות  ממש  דגם  על  הקלף  אסור"לזכרון  וכ
וכן  בכלי  לעולם  אסור )  ומשנה  ברורה  כדכה,  ה"ס
 ).שם(

ואפילו ,  מותר  לרשום  באויר  כמין  אותיות)  לחק
ה "וה)  מ  סעיף  ד"ש(כוונת  לרמז  לחבירו  איזה  דבר  

ג  דף  נגוב  כעין  צורת  אותיות  גם "בעו  עלהוליך  אצ
 ).ז שם"ט(כן שרי כיון דאין רישומו ניכר כלל 

אסור  לחבר  אותיות  של  כסף  לפרוכת  דהוא )  לטק
מגן  אברהם (ולהסיר  הוא  כעין  מוחק  ,  כעין  כותב

 ).ב"ק כ"משנה ברורה ס, שעיין שם, מ"סימן ש



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת  "כך  יגמור  כל,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 הלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך ק"אמר הקב
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י "נטף  שעוה  על  אות  אסור  להסירו  בשבת  דע)  מק
מ  לכתוב "ל  כמוחק  ע"מחיקתו  מינכר  האות  והו

' ע  פ"קש,  ר"א,  מגן  אברהם,  ז"ט,  םעיין  ש,  ח"ב(
 ).ב משנה ברורה י"ס

עוגה  שכתב  עליה  כמין  אותיות  שנדבקו  עליה )  מאק
ג  שכוונתו "א  דאסור  לשברה  אע"מדבר  אחר  י

והרבה )  מ  סעיף  ג"א  ש"רמ(לאכילה  דהוי  מוחק  
מ  שהתיר "א  בשם  דגו"ת  סק"בשע(פוסקים  מקילין  

ם והמסיים  דהמחמיר  יחמיר  רק  לעצמו  ולא  לאחרי
בשם  עוד  גדולים '  ד  אות  פ"ובעיקרי  דינים  סימן  י

ויש  לסמוך  על  המקילין  כשאינו  שובר  ביד )  שמקילין
וכן )  ז"ק  י"משנה  ברורה  ס(רק  בפיו  דרך  אכילה  

וכן  מותר  ליתנו  לתינוק )  ר"א(לשבר  ביד  שמאל  
 ).ד"משנה ברורה י(

וכן  כשהכתיבה  מעוגה  עצמה  בדפוס  או  בידים )  מבק
 ).שםמשנה ברורה (שרי 

 ).ז"משנה ברורה ט(א דציורים דינו כאותיות "י) מגק



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,    השנהבמעגל"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש "אמר הקב
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ספר  שכתוב  בחודי  הדפין  אותיות  או  תיבות  יש )  מדק
, ל  ככותב  ומוחק"אוסרין  לפתחו  ולנעלו  בשבת  דהו

א  וכן  הרבה  אחרונים "מאבל  בשאלות  ותשובות  הר
מ "משנה  ברורה  סימן  ש(וכן  המנהג  ,  דעתם  להקל

ונכון  להחמיר )  כ  האחרונים  שכן  המנהג"ז  דכ"ק  י"ס
) י"כ  בתפא"א  וכ"מ  בח"כ(כשיש  לו  ספר  אחר  

ולכתחילה  טוב  יותר  לצאת  ידי  הכל  שלא  לעשות 
ה  והוא "צ  אות  כ"שעה(אותיות  על  חודי  הדפין  

 ).ע"כדי לצאת לכו, פשוט

כמו  חילול  שבת (קטן  שעבר  עבירות  בקטנותו  )  מהק
צ  תשובה  כשיגדל  מכל  מקום  טוב "פ  שא"אע)  וכיוצא

לו  לקבל  על  עצמו  איזה  דבר  לתשובה  ולכפרה 

י "א  סוס"רמ(פ  שעבר  קודם  שנעשה  בר  עונשין  "אע
 ).ג"שמ

, ברזל  או  שאר  כלי  שמיוחד  להשמיע  קול)  מוק
 פ  שאינו  קול  שיר  אסור  להכות  בו  כגון  טבעת"אע

 .)ח סעיף א"א של"רמ(שיפתחו , הקבוע בדלת להכות

חביות  של  יין  שהובאו  על  עגלה  אסור  להורידן )  מזק
ג "של(בשבת  אם  לא  לכבוד  אורחים  או  לצורך  מצוה  

ואפילו  הובאו  עיין  שם  והיה  בדעתו  אז )  סעיף  ג
ה  אסור  להורידן  משום "לשתות  ממנו  בשבת  אפ

מנו אלא  ימשוך  מ,  עובדא  דחול  או  טירחא  יתירא
בשם '  משנה  ברורה  י(כשעומד  על  העגלה  

 ).האחרונים



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ו  לו  כל  עוונותיוויזכה  שימחל,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות"אמר הקב
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היינו  כינה  שחורה  הקופצת  אסור ,  פרעוש)  מחק
) ז  סעיף  ט"שט(ל  בשרו  ועוקצו  כ  הוא  ע"אא,  לצודו

והיינו  דמשום  צערא  דעקיצה  לא  גזרו  רבנן  ומותר 
ויש )  ועוד,  א"גר,  מגן  אברהם(לצודו  ולהשליכו  

מקילין  עוד  כשהוא  על  חלוקו  בפנים  ליטלו  בידו 
ולהשליכו  פן  יבא  לידי  עקיצה  ואם  אפשר  להפילו 

ז "הגר(לארץ  בלי  נטילה  ביד  ודאי  נכון  להחמיר  בזה  
 ).ז עיין שם"ק ל"ומשנה ברורה ס, י"סעיף ח

חצר  שנתקלקלה  במימי  גשמים  יכול  לזרות  בה )  מטק
תבן  ולא  חשיב  כמוסיף  על  הבנין  ובלבד  שישנה 
שלא  יזרה  לא  בסל  ולא  בקופה  אלא  בשולי  הקופה 

י  שינוי  אבל "שיהפכנה  ויביא  תבן  על  שולי  דהיינו  ע
דלא  מבטל  לי  התם  דחזי )  ג  סעיף  י"שי(ביד  אסור  

אבל  דבר  דמבטל  לי  התם ,  בהמה  או  לטיטלמאכל  

וצרורות  אסור  משום  אשויי  גומות ,  חול,  כמו  טיט
 ).ה"ק נ"משנה ברורה ס(

ש  שתים  אסור "מרגלי  וכ'  ספסל  ארוך  שנשמט  א)  נק
לטלטלה  ולהניחה  על  ספסל  אחרת  ולישב  עליה  אפילו 

א  קודם  שבת "כ  ישב  עליה  כך  פע"נשברה  מבעוד  יום  אא
קא  בנשמט  דאפשר  להחזיר  הרגל ודו,  )ז"ח  סעיף  ט"ש(

משנה  ברורה (א  להחזיר  שרי  "במקומו  אבל  בנשבר  דא
, )שם(ואם  נעלם  אותו  הרגל  גם  כן  אין  חשש  ,  )ק  סט"ס

. וכל  האיסור  מיירי  בטלטול  אבל  ישיבה  בלי  טלטול
 ).ע"משנה ברורה סק(פשיטא דשרי 

גם  אסור  להחזיר  הרגל  למקום  שנשמט  משם  משום )  נאק
רק  אם  דרך  הרגל  לעולם  להיות  רפוי )  א  שם"רמ(בנין  

ומכניסו  ברפיון  אבל  בדרכו  להיות  רפוי  ולא  רפוי  אפילו 
ק "ח  ס"משנה  ברורה  ש,  ג"י  שי"ב(,  מכניסו  רפוי  אסור

 ).ב"ע



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממ"אמר הקב
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ה  מותר  לטלטלו  פחות  פחות "קוץ  המונח  בר)  נבק
מלית  מותר  לטלטלו  להדיא  מטעם ובכר,  מד  אמות

ובמקום  הזיקא  דרבנן ,  דחוששין  שמא  יוזקו  בו  רבים
עד  שיסלק )  ח"ח  סעיף  י"ש(לא  גזרו  רבנן  שבות  

משנה (ה  במקום  שאין  דורסין  בו  רבים  "לצדי  ר
 .ו"ברורה ע

אם  היה  הקוץ  גדול  כיון  דנראה  לכן  ובנקל  יכול ו
 אבל  בטלטול,  ליזהר  שלא  יוזק  אסור  לטלטלו  להדיא

 ).ה"ק ע"משנה ברורה ס(מן הצד מותר 

זכוכית  שנשברה  על  השלחן  או  במקום  שהולכין )  נגק
מותר  לטלטל  השברים  כדי  לפנותן  שלא  יוזקו  בהן 

כ "וחרס  וכיוצא  שאין  ההיזק  מצוי  כ).  ח  סעיף  ו"ש(
אסור  לפנותן  בידים  רק  ברגליו  דטלטול  בגופו  מותר 

 ).ל"משנה ברורה סק(

שמצאה  מונחת  במקום מחט  מיוחד  לתפירה  )  נדק
אפילו  שברי  מחט  מותר  לטלטלה ,  שיכולין  ליזוק  בה

 ).ז"ק מ"משנה ברורה ס(

מחט  שלימה  מותר  לטלטלה  ליטול  בה  את )  נהק
ה  שמותר  לתחוב  בה  את "וה).  א"ח  סעיף  י"ש(הקוץ  

ק "משנה  ברורה  ס(המלבושים  לחברן  בעת  הדחק  
 ).ו"מ



 
 
 
 
 

                                    
                                   

ות  ובבתינא  לפרסם  בבתי  כנסי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 יל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקה"אמר הקב
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ולמות  שבבית  שעשויין  לטלטל  מזוית סתם  ס)  נוק
לזוית  לצורך  איזה  תשמיש  מותר  לטלטלו  כדי 
, להוציא  על  ידו  איזה  דבר  מן  העלי  או  להעלותו
ז "ואפי  הסולם  הוא  גדול  גם  כן  מותר  כמבואר  בט

 ).ח"ק ע"משנה ברורה ס(ח "סימן תקי

כל  הראוי  למאכל  חי  ועוף  המצויים  מטלטלים )  נזק
א  למאכל  חי  ועוף  שאינן ואם  אינו  ראוי  אל,  אותו

מצויים  אם  יש  לו  מאותו  מין  חי  או  עוף  מותר 
לטלטל  מאכל  הראוי  לאותו  המין  ואם  לאו  אסור 

 ).ח סעיף כט"ש(

בשר  חי  אפילו  לא  מלחוהו  מותר  לטלטלו )  נחק
ואין  איסור )  א"ח  סעיף  ל"ש(דמשום  דחזי  לאכלו  חי  

ה  על  פי "ק  קכ"משנה  ברורה  ס(,  דם  אחר  שהדיחוה
א  דוקא  בבשר  רך  כגון  יונה  ובר "וי)  ז"מן  סד  סי"יור

ויש  מקילין )  מגן  אברהם(אווזא  אבל  בשר  בהמה  לא  
ח  יש "ובשעהד)  א"גר,  ר"א,  ז"ט(גם  בבשר  בהמה  

 ).ה"ק קכ"משנה ברורה ס(לסמוך על המקילין 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, בשמחותו, מדרשות 

 שבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ו"אמר הקב
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ח  סעיף "ש(,  אין  עושין  גרף  של  רעי  לכתחילה)  נטק
שיהיה ופירושו  דאין  לעשות  לכתחילה  דבר  ,  )ו"ל

ג  שהתירו "דאע,  כ  מאוס  לפניו  ויוציאנו"בודאי  אח
להוציא  דבר  המאוס  מכל  מקום  לעשות  לכתחילה 

משנה  ברורה (,  כ  מאוס  אסור"דבר  שיהיה  בודאי  אח
פי  דאם  ישאר  הגרף ,  ובמקום  הפסד).  ט"ק  קל"ס

במקום  שהוא  יגנב  או  יתקלקל  ומונח  בחדר  במקום 
  רגלו או  בחצר  במקום  שאין  דריסת,  שאינו  דר  שם

או ,  מותר  להכניס  מטתו  לשם  לשכב  עליה,  שם

ז  נחשב  כאילו  דירתו  שם "להכניס  שלחנו  לאכול  דעי
אבל  ישיבה  בעלמא  שם ,  וממילא  מותר  להוציא  הגרף

פ  ביאורו  של  המשנה  ברורה "ע,  ז"סעיף  ל(לא  מהני  
והא  דלא  מהני  ישיבה  בעלמא )  מגן  אברהם-מ"ק

עצמו ג  שהולך  עכשיו  לכתחילה  לקבוע  "דוקא  בכה
אבל  באם  הגרף  מונח  במקום  דריסת ,  אצל  הגרף

מ "וכ,  פאר  ישראל  הלכות  שבת(הרגל  מותר  לפנותו  
 ).ו"ע עיין בסמוך אות קנ"בשו



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ם וידידיםולכל החברי, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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, ובדין  אי  שרי  לעשות  גרף  לפניו  במקום  הפסד)  סק
 .אסורא ד"בביאור הלכה בשם הגר

כל  דבר  מטונף  כגון  רעי  וקיא  וצואה  בין  של )  סאק
אם  היו  בחצר ,  אדם  בין  של  תרנגולים  וכיוצא  בהם

כ "שיושבים  בה  מותר  להוציאם  לאשפה  או  לביה
כמו  החצרות )  ד"ח  סעיף  ל"ש(ואפי  בלא  כלי  

העשויות  לפני  הבתים  שהוא  מקום  דריסת  הרגל 
י ה  אם  מונח  במבו"וה,  התירו  לפנותו  משום  כבודו

משנה (במקום  דריסת  הרגל  מותר  לסלקו  לצדדים  
וכן  הדין  בעכבר  מת  שנמצא  דמותר ).  א"ברורה  קל

 .ל"ק ק"משנה ברורה ס(להוציאו בידים 

פי  כמו  חצר  שאחורי  הבתים ,  חצר  שאינו  דר  שםב
משנה (או  שמונח  באשפה  שבחצר  אסור  לטלטלם  

וגרף  או  עביט  המונח  במקום  שאינו ).  ג"ברורה  קל
אבל )  ד"משנה  ברורה  קל,  ר"א(ן  אסור  דר  שם  גם  כ

א  לפנות  עליו  מותר  להוציאו "אם  הוא  מלא  וא
) משנה  ברורה  שם(ולהחזירו  משום  כבוד  הבריות  

ובאופן  זה  שצריך  להכלי  לפנות  עליו  מותר  להחזירו 
 ).ד שסתם כן"צ אות קי"עיין שעה(בלי מים גם כן 

ר "פ  שמותר  להוציא  גרף  של  רעי  ועביט  של  מ"אע)  סבק
, )ה"ח  סעיף  ל"ש(כ  נתן  לתוכן  מים  "ור  להחזירם  אאאס

פ  לשתיית  בהמה "וצריכין  המים  שבתוכן  להיות  ראויין  עכ
ולא  ישתמש בהיתר של נתינת ).  ח"ק  קל"משנה  ברורה  ס(

ר "מים  רק  בצריך  להגרף  והעביט  להוציא  בו  צואה  ומ
זולת  אם  מונח  במקום  שאינו  משתמש ,  צ  לא"אבל  בא

ואם  צריך  להכלי )    ברורה  שםמשנה(ומתיירא  שלא  יאבד  
 ).ו"עיין לעיל אות קנ(צ מים כלל "לפנות עליו ממש א



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  תלזכות א, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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מכניס  אדם  מבעוד  יום  מלא  קופתו  עפר )  סגק
ומיחד  לו  קרן  זוית  ועושה  בו  כל  צרכיו  בשבת 

ולא  שרי  ליטול  רק  בענין )  ח"ח  סעיף  ל"ש(
ם  עשיית  גומא  דהיינו  שיטול  בשוה ב  משו"שאי

או  תיחוח  דתיכף  כשנוטל  החול ,  או  שהחול  דק
ק "משנה  ברורה  ס(נופל  לתוך  הגומא  וסותמה  

 ).ג"קמ

ואעל  פי  כן ,  אסור  לטלטל  בהמה  חיה  ועוף)  סדק
מותר  לכפות  את  הסל  לפני  האפרוחים  כדי 

ואפי  אם  יכול ,  )ט"ח  סעיף  ל"ש(שיעלו  וירדו  בו  
ג "ם  כגון  עוף  הפורח  עלהגיע  להפסד  על  יד

ה  אסור  לתפסם  בידים "כלים  ויכול  לשברם  אפ
 ).ו"ק קמ"משנה ברורה ס(

 'רק טפ
 ללים לכל מיני מוקצהכ

סימן (מותר  ,  טלטול  מן  הצד  לצורך  דבר  המותר)  א
ופירושו  שאינו  נוגע  בידיו  במוקצה  אבל )  ח"א  ס"שי

דהיינו  שנוגע ,  י  ידיו"הטלטול  מכל  מקום  נעשה  ע
ובין  שאין  רוצה ,  בו  מטלטל  המוקצהבידו  בכלי  ו

כלל  שהמוקצה  יזוז  ממקומו  אלא  שבמילא  נעשה 
בכל  מלאכות  שרי  אינו ,  ה"דבלא(ר  "והוה  פס

י "כגון  מטלטל  חפץ  המוקץ  מוקצה  וע)  מתכוין
ג  שאין  לו  תולעת "הגבהת  החפץ  מזיז  המוקצה  אע

וכן  בכוונתו  להזיז  המוקצה  אבל )  ח"א  ס"עיין  שי(בה  
צמו  כגון  שיהיה  הבית  מכובד כוונתו  לתועלת  ע

 ).א"עיין משנה ברורה סימן שי(ונראה 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " עולם הבאבן "הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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מותר  וגם  מצוה  לטלטל  מוקצה  במקום  שקיים )  ב
לפיכך  מותר )  א"ו  ב  רמ"ח  ס"ש(חשש  שיזוקו  בו  

ומחט  או  מסמר )  א  שם"רמ(לסלק  שברי  זכוכית  
וכדומה  שברצפת  הבית  או  אפילו  ברחוב  שאינו 

) משנה  ברורה  מז  (ר  גמורה"ז  שאינו  רה"מעורב  כ
 ).י"סעיף ח(א "ר גמורה יטלטל פחות פחות מד"וברה

פי  מוקצה  מחמת (שכח  ונטל  בידו  מוקצה  גמור  )  ג
רשאי  לטלטלו  לכל  מקום )  גופו  או  חסרון  כיס

ח "ז  סימן  ש"הגר(שירצה  אבל  רק  במקום  הפסד  
 ).ג"י

פי  שמנדנד (כל  מוקצה  אין  אסור  אלא  בטלטול  )  ד
יעה  בעלמא  שאינו  מנדנדו אבל  בנג)  המוקצה  בידיו

ואפילו  אם  הנגיעה  לצורך ).  א"ג  ב  רמ"ח  ס"ש(שרי  
ג "המוקצה  כגון  שכופה  כלי  על  המוקצה  לשמרה  אע

, א"ביאור  הגר,  מכל  מקום(שנוגע  בהמוקצה  שרי  

דלא  כמגן ,  ז"ק  י"ח  ס"משנה  ברורה  ש,  ח"דה
 ).ז לא הכריע"והגר, ו"י ס"אברהם ש

נדנד  מוקצה ז  מת"אם  מטלטל  בידיו  היתר  ועי)  ה
, ח"א  ס"שי(מכל  מקום  כיון  שכוונתו  להמותר  שרי  

 ).,ח יט"פרי מגדים ומשנה ברורה ש

כל  עיקר  איסור  טלטול  דוקא  במטלטל  בידיו )  ו
או ,  או  בגופו,  אבל  במטלטל  בנפיחת  פיו,  כדרכו

כלאחר  יד  שרי  אפילו  בכוונתו  לצורך  המוקצה  כגון 
, ח"א  ס"שי,  ג"ח  ס"ש(שלא  יאבד  או  יפסד  וכיוצא  

 ).ואחרונים שם

ג  דאסורה  בטלטול  מכל  מקום  מותר  להשתמש  בו "אע)  ז
כ  משנה  ברורה "ח  ס"ש(כשהוא  במקומו  כגון  לשבת  עליו  

ש  במשנה  ברורה  בשם  המאירי  דשלא "ומ,  ב"ק  פ"ס
דידים  עסקניות  ויש  לחוש ,  הכוונה'  לצורך  יש  לפרוש  נ

 ).שאגב טירדתו ישכח ויטלטל בידים



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"ימוד על ידי ל" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 דיני נר שהדליק אינו יהודי בשבת –המשך סימן רעו  –סדר הלימוד ליום י טבת 
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ג  דכלל  מסור  בידינו  שאין  איסור  במוקצה  רק "אע)  ח
מקום מכל  )  ג"ח  ס"ש(בטלטול  אבל  בנגיעה  שרי  

כשיש  משום  כילוי  המוקצה  בידים  כגון  להדליק 
 .ט עצי מוקצה לכלותן אסור"ביו

א  אפי "מותר  לטלטל  מוקצה  במקום  הפסד  לדעת  י)  י
א "ח(במקום  שאין  לחשוש  שיבא  לעבור  איסור  חמור  

ד  משנה  ברורה "ועיין  סימן  של,  ו"ה  ס"כלל  מ
 .) ח שם"ו וב-ד"סק

  אפילו ב  סכנה"א  דמוקצה  מותר  לחולה  שא"י)  אי
י  בכלכלת "תפא,  ט"ס  ש"ישועות  יעקב  סו(לאכול  

ה "ד  קנ"ש  יור"ובפת,  אות  ג"  'בזה  הכלל  וכו"שבת  
א  כלל "ח(ויש  אוסרים  )  א  להתיר"ה  דדעת  הגרע"סק
ח "שאלות  ותשובות  לחם  שלמה  או,  ז"ט  סעיף  ט"ס
ומאכל  מוקצה  היינו ).  עיין  שם,  א"ו  אליבי  דהגרע"נ

  שנשרו  מן  העץ או  פירות,  כגון  חלב  שנחלב  בשבת
 .בשבת וכיוצא

מגן (ע  מותר  להאכיל  מוקצה  "אבל  לקטן  לכו)  בי
, י"א  ישוע"הגרע,  א"ח,  ו"ק  ט"ח  ס"אברהם  שכ
ואם  אין  התינוק  רוצה ).  וכל  אחרונים,  משנה  ברורה

מגן (לאכול  מותר  להאם  לטלטל  המוקצה  ולהאכילו  
 ).שם, אברהם ומשנה ברורה



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"  מובא  כאן  ספר  שוהנה
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 שלא לגרום כיבוי הנר –המשך סימן רעז  –סדר הלימוד ליום יא טבת 
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אין  מוקצה  באוכלין  תלושין  אפילו  עומדין )  גי
לסחורה  רק  בדאיכא  תרתי  דחינהו  בידים  ולא  חזי 

 ).ב"י ס"סימן ש(

 'רק יפ
ברים המותרין בטלטול שלא ד

 לצורך כלל
, ד"ח  ס"ש(ספרים  שמותר  לקרות  בהם  בשבת  )  א
 ).א"ז וש"ז י"ע הגר"שו

ודוקא  מאכל  הראוי  לאדם  אבל )  ד"ח  ס"ש(אוכלין  )  ב
, הראוי  רק  לבהמה  חי  ועוף  אין  מותרין  רק  לצורך

, י"א  סק"ח  א"פרי  מגדים  ש(ככלי  שמלאכתו  להיתר  
ופרטי  דיני  אוכלין  הראויין ,  ט"ש  סימן  צ"תולדו
 ).ח כבר נתבאר במקומה"לבע

ם מלבושין  ותכשיטין  שמותרין  ללובשן  מותרין  ג)  ג
ח "ש  סימן  ק"קצוה(כן  בטלטול  שלא  לצורך  כלל  

ובזה  תבין  מנהג  העולם  למשמש  כל ,  ש  אות  ז"בבדה
 ).או בבתי עינים וכיוצא, שעה בציצית בלי צורך

שאלות (שערות  האדם  כמו  של  הראש  והזקן  )  ד
' ש  מסעיף  ג"ונלמד  במכ,  ח"י  סימן  ל"ותשובות  שא

 ).וכן עמא דבר, דכאן



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–101 

  
 

 

L–l 
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ג  השלחן "צלוחית  וסכין  שע,  קערות,  כוסות)  ה
מיש  לגבי  לחם  ובשר  ואוכלין  שחותכין דתדירין  בתש

ס  שבת "חי  חת,  י"ט  סק"באה,  ג"שכנה,  ג"שלט(בו  
ע "וע,  ש"ח  מובא  במנח"מקו,  י"ר  סק"א,  :דף  קכג

וכפי  הנראה ,  ג"ח  נ"ש  פ"ומנח,  ד"ח  סק"ד  ש"בתה
גם  דעת  המשנה  ברורה  נוטה  להמקילין  שהביא 

ושיטת  האוסרין  הביא ,  ג"ק  כ"שיטתם  בסתם  בס
 ").יריןויש מחמ"בלשון 

בל  יש  מחמירין  דדינם  ככל  כלי  שמלאכתו  להיתר א
ח "ז  ש"ע  הגר"ש(שאינם  מותרין  שלא  לצורך  כלל  

ם "א  דכן  משמעות  הרמב"צ  כ"שעה,  ז"י,  ז"ק  ט"ס
, ח"דה,  ש"דעת  התו,  ה"ש  בשם  של"נ  בתו"וכ,  ה"פכ
ומובא  גם ,  ח"ח  ס"ע  פ"קש,  ג"ו  ס"א  כלל  ס"ח

ד "ועיין  תה,  במשנה  ברורה  בשם  יש  מחמירין
 ).ש שם"ומנח

 א"רק יפ
 לי שמלאכתו לאיסורכ -ללים בדיני מוקצה כ

ירוש  שמיוחדת  לעשות  דבר  שאסור  לעשות  בשבת פ  -
 ) י"משנה ברורה סק, ב"ז י"הגר, ג"מגן אברהם בס(
שמותר  לטלטלו  בין  לצורך  גופו  פי  שצריך :  דינו)  א

להשתמש  בגוף  הכלי  לדבר  המותר  כגון  קורנוס 
בין ,  אגוזים)  ן"אויפקלאפע(ע  "לפצו)  ז"ר  בלע"האממע(

לצורך  מקומו  פי  שצריך  להשתמש  איזה  תשמיש  במקום 
אבל  לצורך  הכלי  עצמו  כגון  שלא ,  שהכלי  מונח  שם

יגנב  או  שלא  ישבר  או  שלא  יתקלקל  מסיבה  אחרת  אסור 
ש  שלא  לצורך "וכ)  ,ז  יב"ע  הגר"וש,  ג"ח  ס"ש(לטלטלו  

 ).פשוט(כלל 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,    לכל  ימות  השנהע  הלכות  שבת  מחולק"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .רבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את ה, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 דיני טלטול הנר בשבת –המשך סימן רעט  –סדר הלימוד ליום יג טבת 
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כל  דהוה  בי  הנאה  אפי  רק  הנאת  שילוח  לחבירו )  ב
. שבת  ס(,  ט  לצורך  גופו  נחשב"משום  שמחת  יו

, ה"ה  הא  דר"ד.  א  ביצה  טו"רשב,  ה  לא  בסנדל"תוד
בת  ביום ה  לשלוח  לחתן  בש"וה)  ה  כיון"עירובין  תוד

ר  וכיוצא  דמשום  שמחת  חתן  מקרי "חתונתו  לייכטע
ק "ו  על  מגן  אברהם  ס"א  סימן  ש"צורך  גופו  חי  רעק

ע  בהיתר  זה  דהם "ופטומי  זמנינו  של  כסף  צ,  ו"ט
 ).מוקצים מחמת חסרון כיס

כלי  שמלאכתו  לאיסור  אם  מחשב  עליו  להשתמש )  ג
מותר  לטלטלו ,  א  או  להשתמש  במקומו"בגופו  במקו
פ  שעיקר  כוונתו  בטלטולו  לצורך "  אעממקום  זה

, ג"מגן  אברהם  בשם  הירושלמי  ס(הכלי  שלא  יגנב  
 ).ז"ק ט"משנה ברורה ס, ב"ז אות י"ע הגר"ש

כלי "כל  שרוב  מלאכתו  לאיסור  גם  כן  בכלל  )  ד
ביאור ,  פרי  מגדים,  א"רשב"  (שמלאכתו  לאיסור

ודע  שדעת  המשנה ,  )י"ומשנה  ברורה  סק,  הלכה
דלא  תלוי  אם  משתמשין )  הלכהביאור  (ברורה  נוטה  

אלא  תלוי  אם ,  בו  רוב  פעמים  לאיסור  או  להיתר
עיקרה  נעשית  למלאכת  איסור  אף  שמשתמשין  בה  גם 

אבל  אם  מיוחד  מעיקרה ,  א"להיתר  דינו  ככלי  שמל
דינה ,  גם  להיתר  אלא  שלאיסור  משתמשין  בה  יותר

ח "אבל  בקצוה,  ע"והניחו  בצ,  ככלי  שמלאכתו  להיתר
כספר '  ז  נ"דגם  דעת  הגר'  ב  כ"ש  י"ח  בבדה"סימן  ק

 .המשנה ברורה



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  מוד  אחד  ליוםע,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .דיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צ, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 דיני טלטול הנר בשבת –המשך סימן רעט  –סדר הלימוד ליום יד טבת 
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ג  דשרי  בטלטול "כלי  שמלאכתו  לאיסור  אע)  ה
מ  מכל  מקום  היינו  דוקא  כשאין  לו  כלי "לצורך  גו

משנה (ל  ישתמש  בה  "דאם  י,  היתר  לתשמיש  זה
ואפילו  אם  בכלי  ההיתר )  ב"ק  י"ס,  ח"ברורה  ש

יצטרך  לטרוח  בשימושו  ובכלי  האיסור  לא  יטרח 
ק "ח  ס"ש  סימן  ק"קצוה(ישתמש  בכלי  ההיתר  ,  כ"כ
ומכל  מקום  אם  כלי  ההיתר  אין  מיוחד  לתשמיש )  ד"י

אותו  שמלאכתו  לאיסור (זה  אולי  הדין  ששניהם  
ש "וכ,  שוין  לטלטול)  ואותו  שמלאכתו  להיתר

 ).ש שם"קצוה(בדאיכא טירחא יתירה בכלי ההיתר 

כלי  שמלאכתו  לאיסור  אפילו  איסורו  רק  מדרבנן )  ו
אבל  חומרא ,  )ה  סעיף  גוביאור  הלכ,  פרי  מגדים(

ג  בשם "ח  סק"א  של"פרי  מגדים  בא(בעלמא  שרי  
 .) ה אסור"ועיין שם בביאור הלכה ד, הלבוש

היתר  טלטול  לצורך  גופו  או  מקומו  היינו  אפילו )  ז
מכל  מקום ,  באם  עיקר  כוונת  המטלטל  מחמה  לצל

מ  שרי "כיון  שסוף  סוף  עכשיו  מטלטלו  לצורך  גו
 .)ז"ק ט"שנה ברורה סמ, מגן אברהם בשם הירושלמי(
אפילו  הכלי  גדול  וכבד  הרבה  מותר  לטלטלו )  ח
ואפילו  הוא  משוי  כמה  בני  אדם )  ח  סעיף  ב"ש(
ואם  בימות  החול )  ,משנה  ברורה  ט,  עירובין  קב(

נזהרין  להניעה  ממקומה  שלא  תפסד  ותתקלקל  הוא 
בכלל  מוקצה  מחמת  חסרון  כיס  ואסור  לטלטלה 

 ).ח"משנה ברורה סק(



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"יגמור  כל  כך  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה "אמר הקב
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 תשמיש המטה בשבת –המשך סימן רפ  –סדר הלימוד ליום טו טבת 
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כלי  שאדם  מסיח  ומקצה  דעתו  ממנו  מחמת )  ט
מוקצה "מיאוסו  מלהשתמש  בו  למלאכה  אחרת  ונקרא  

א  דדינו  לעולם  ככלי  שמלאכתו "י"  מחמת  מיאוס
לאיסור  ושרי  לטלטלו  לצורך  גופו  ומקומו  לבד  ולא 

ג  שהכלי  מיוחדת "אע,  מחמה  לצליותר  כגון  
ט  בשם  הפרי "בביאור  הלכה  סימן  רע(למלאכת  היתר  

ז "ע  הגר"ודעת  שו,  ם  כן"מגדים  שמצדד  דדעת  הרמב
ש  סימן "כ  בקצוה"וכ,  כן,  י  א"ש,  ח  ב"ש,  ט  ז"רע
ויש  חולקין  דתלוי  לפי  הכלי  ואם  מלאכתו )  יז,  ח"ק

להיתר  דינו  ככלי  שמלאכתו  להיתר  דשרי  אפי  מחמה 
וכתב  בביאור  הלכה ,  )ט"ט  י"שנה  ברורה  רעמ(לצל  

 ).עיין שם, ן"מ והר"דכן דעת בעה

 :לי שמלאכתו לאיסורכ

לצורך  מקומו  לא  מקרי  אלא  כשרוצה  להשתמש )  אי
אבל  אם  מציאת  הכלי ,  בו  במקום  שמונח  הכלי

במקום  זה  מפריעה  אותו  מסיבה  צדדית  אסור 
 ).ה יש שואלים"ד: מאירי שבת קנד(לטלטלו משם 

מקום  הפסד  מרובה  יש  לסמוך  על  המתירין ב)  בי
על  הכלי )  כמו  ככר(ומקילין  להניח  חפץ  המותר  

ז  סימן "ע  הגר"שו(שמלאכתו  לאיסור  כדי  לטלטלו  
 ).ג ו"ש קי"קצוה, ב"ח כ"ש



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  בתהלכות  ש"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדול"אמר הקב
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 ב"רק יפ
 :לי שמלאכתו להיתרכ -ללים בדיני מוקצה כ
כלי  שמלאכתו  לאיסור  ולהיתר  דינו  ככלי )  א

ג "מגן  אברהם  בשם  ש(שמלאכתו  להיתר  בלבד  
משנה ,  ע"קש,  ז"ע  הגר"ש,  א"ח,  ח"ומועתק  בדה

ופירושו  שנעשה  מעיקרו )  ברורה  וכל  האחרונים
עיין (לשמש  שני  צרכים  שונים  דאיסור  ודהיתר  

ח "ש  ק"ובדה,  משנה  ברורה  וביאור  הלכה  סעיף  ג
 ).ב"אות י

אם  מטלטל  בידיו  או  בכיסו  כדי  שיהיו  מוכנים )  ב
צ "ג  שעכשיו  א"אצלו  במשך  היום  כשיצטרך  לו  אע

י  ומשנה  ברורה "ז  ח"ח  והגר"ז  רי  סימן  ש"ט(י  לו  שר
 ).א"ק כ"ס

וכפי  הנראה  דאפילו  אינו  מטלטל  כלי  ההיתר )  ג
שיהיה  מוכן  לו  לצורך  תשמישו  או  כדי  שלא 

מכל  מקום  אם  מטלטלו  לאיזה  כוונת  מה ,  יגנב
יהיה  מה  שיהיה  שוב  מיקרי  טלטול  לצורך  ודמי 

מ  לשון "וכ,  לטלטול  בשביל  שלא  ישבר  או  יגנב
כלי  שמלאכתו  להיתר  אינו :  ל"ה  הק  שכ  וז"של

ומשמע ,  ה"מותר  לטלטלו  אלא  לצורך  מה  עכל
, דאם  הוא  רק  לצורך  מה  שוב  מיקרי  לצורך

, ו  דין  ג"א  כלל  ס"מ  לכאורה  דעת  הח"וכ
וכן :  ל"ג  וסיים  וז"ק  נ"ח  ס"ש  סימן  פ"מנח(

ראיתי  ממורי  התנא  האלקי  איש  אלקים  קדוש 
 ).'פ וכו"פ כמ"ידינ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  יזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיוו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 רבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ב"אמר הקב
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 :סיס לדבר האסורב

פרק  זה  איזהו  פרטים  שמחמת  מיעוטם  לא   כללנו  ב-
 ).דוגמת שאר כללים, היה כדאי להפרידן

א  ועיין  משנה "ד  ברמ"ט  ס"ש(חפץ  שלו  ,  פירושו)  א
השרי  בטלטול  שהניח  עליו  חפץ  של )  ז"ק  כ"ברורה  ס

י  על  דעת  שיהיה  מונח  שם  כל  השבת  נעשה "מוקצה  מבע
ודינו  ממש  כדין ,  ע"ההיתר  הזה  בסיס  לדבר  האסור  לכו

ש  הדבר "מוקצה  שהונח  עליו  אפילו  נסתלק  מאליו  ביהה
א  שאפי  הניחם "וי).  ג"י  ס"וש,  ד"ט  י"סימן  ש(מוקצה  

כ  נעשה "ד  שישאר  שם  רק  בכניסת  השבת  ויטלם  אח"ע
כ "פ  שניטל  אח"גם  כן  בסיס  על  כל  משך  השבת  אע

מגן  אברהם (ובמקום  פסידא  יש  לסמוך  על  המקילין  )  שם(
 ). וכל האחרוניםמשנה ברורה, ז"הגר, ח"בשם הב

כ "ודע  דכל  הקולא  רק  כשחשב  בהדיא  לסלק  אח)  ב
או  דבר  שדרכו ,  ם"י  ניעור  או  עכו"המקוצה  בשבת  ע

אבל  בחשב  בסתמא  שיהיה ,  בכך  דנחשב  ככוון  להדיא
ע  נעשה  בסיס  אף  דלא  חשב "מונח  המוקצה  בשבת  לכו

 .)א"כ, ט"משנה ברורה ש(בהדיא שיהיה מונח עליו כל השבת 

פ  המקוצה  מדעתו  אבל  אם  לא  הניח "ח  עכז  בהני"וכ)  ג
בכוונה  אלא  שכחו  כגון  שכח  אבן  על  פי  חבית  או  מעות 
על  הכר  מטה  החבית  על  צדה  והאבן  נופלת  ומנער  הכר 

ואם  היתה  החבית  בין  שאר )  ד"ט  ס"ש(והמעות  נופלות  
א  להטות  ולנער  במקומה  יכול  להגביהה  כמות "חבית  דא

, שיפול  מעליהשהוא  עם  האבן  במקום  אחר  להטותה  שם  
 ).ד"ט ס"ש(

או  הכר  לשכב ,  ז  לא  הותר  רק  בצריך  היין  מהחבית"כו
שהרי  אינו  תופס  בידו (ז  מקרי  טלטול  מן  הצד  "דאז  הר
ח "א  ס"ולצורך  דבר  המותר  דשרי  כבסימן  שי)  בהאבן

ז  לא  הותר  לטלטל  החבית "ועכ)  ז"ט  י"משנה  ברורה  ש(
וב א  לנער  במקומה  שזהו  החי"מבין  החביות  רק  משום  שא

כ  הותר  בצריך  להמקום  שהמוקצה "וכמו).  שם(לכתחילה  
, עומד  עכשיו  כגון  שצריך  למקום  החבית  ועליה  אבן

ועיין .  י"ש,  ה"ט  ס"ש(א  "מטלטל  החבית  עם  האבן  למקו
וכשהותר  לטלטל  החבית אי שרי לטלטלו )  ו"לקמן  אות  ט

עם  האבן  שעליה  עד  המקום  שצריך  להיין  ולנערה  שם 
 ).א"ה יכול בשם חי רעק"ביאור הלכה שם ד(ע "צ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.    עוונותיוויזכה  שימחלו  לו  כל,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 י שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כד"אמר הקב
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אם  הניחם  בכוונה  בחול  ולא  היה  דעתו  בפירוש )  ד
י "משנה  ברורה  ח(שישארו  בשבת  ושכחם  מקרי  שוכח  

י  אפי  הניחם  בעיין  שם "ולדעת  הב).  י"בשם  כתבי  מהרא
כל  שלא  היה  דעתו  בפירוש  שישאר  שם  בכניסת  שבת 

משנה  ברורה (ז  הוא  בכלל  שכח  "ש  שכח  לסלקו  ג"ובביה
 ).םש
כ  הניח  עליו  המוקצה  בשביל "ולא  מקרי  בסיס  אא)  ה

אבל מה שמניחין בדרך אקראי כמו , שיתיישב עליו בטוב
שרגילין  להשיב  בתיבה  חפצים  אלו  על  אלו  מפני  שאין 

ג  לא "לו  ריוח  לפנות  לכל  חפץ  מקום  בשולי  התיבה  כה
חשיב  מניח  אלא  שוכח  ומותר  לטלטל  חפץ  המותר  אחר 

ע "התיבה  גופא  לכו,  ומכל  מקום,  שניערו  המוקצה  מעליו
הוי  בסיס  לדבר  האסור  אם  המוקצה  חשוב  יותר  ואסור 

פ  דעתו  היה  שיהיה  מונח  המוקצה "לטלטלה  דהא  עכ
 ).י"ק ח"משנה ברורה ס(א "ח, בתיבה

ז  יוצא  דמפה  שעל  השלחן  שעליה  נותנין  הנרות "עפיו
לא ]  ש"ג  דלא  נתנו  חלות  על  השלחן  לפני  ביה"אע[

צ  שתהא  המנורה  דוקא  על "  האסור  דאנעשו  בסיס  לדבר
המפה  אלא  על  השלחן  ואינו  מעמידה  על  המפה  אלא 

א  לו  לפנות  מקום  להמנורה  בגוף  השלחן  עצמו "מפני  שא
ולפיכך  לא ,  או  מפני  שאינו  חושש  לפנות  לה  מקום

נעשית  המפה  בסיס  להמנורה  שעליה  שתאסר  בטלטול 
ג  דיש "ואע)  ,ק"מו,  בית  מאיר,  ז"הגר,  מגן  אברהם(

מכל  מקום במקום )  ד"ט  כ"צ  ש"עיין  היטב  שעה(מחמירין  
צ "וביאורו  בשעה,  י"משנה  ברורה  ח(הצורך  יכולין  להקל  

 ).שם



 
 
 
 
 

                                     
                                    

סם  בבתי  כנסיות  ובבתינא  לפר.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ת הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורו"אמר הקב
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י  אם  דרכו  בכך "אפילו  בדבר  שלא  ידע  מבע)  ו
מגן  אברהם  בשם (שיהיה  כן  הוי  כמניח  ולא  כשוכח  

התוספות  ומשנה  ברורה  שם  כגון  קינה  של  תרנגולת 
שם  ביצה  שיש  בה  אפרוח  אותה  ביצה  אסורה ויש  

י  שיהיה  שם  הביצה  מכל "בטלטול  אף  שלא  ידע  מבע

מקום  כיון  שדרך  הוא  בכך  הוי  כמניח  ולא  כשוכח 
 ).עד כאן שם(, ונעשה הקינה בסיס לביצה

מצינו  בסיס  אפי  בהניח  היתר  על  האיסור  כל )  ז
ז "ח  מ"פרי  מגדים  סימן  ש(שההיתר  משמש  לאיסור  

 ).ע"והניחו בצ, ן דבהקדמה לסימ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

בתינא  לפרסם  בבתי  כנסיות  וב.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 לות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קה"אמר הקב
 

–109 

  
 

 

L–l 
 דיני הפטורה וברכותיה –המשך סימן רפד  –סדר הלימוד ליום כ טבת 




 


 


 



 

 

Ii 
 

כ  ההיתר  משמש "לא  אמרי  בסיס  לדבר  האסור  אא)  ח
ולא  שהאיסור  משמש  להיתר  כי  אז  האיסור ,  לאיסור

, ט"א  ומשנה  ברורה  סק"ט  ס"רנ(בטל  לגבי  ההיתר  
 ).ק כט" ברורה סא ומשנה"ברמ, ח"א ס"וסימן שי

כדי  שיהיה  בסיס  בעינן  שיהיה  מונח  המוקצה  על )  ט
ה "ש  מתחלתו  ועד  סופו  דבלא"ההיתר  במשך  כל  ביה

ט "פרי  מגדים  רע(לא  נעשית  בסיס  לדבר  האסור  
 ).ט"ק י"ט משנה ברורה ס"וש, ד"ק י"א סוס"א

דלת  של  ארון  או  של  בית  שתלוי  בה  חפץ  של )  י
  מטעם  שחשובה ,מוקצה  מותר  לפתוח  ולסגור  הדלת

היא  הדלת  ואין  בטלה  לגבי  המוקצה  שתלוי  בה 
 ).ז"ז ומשנה ברורה סק"סימן רע(

אם  הונח  עליו  המוקצה  בשבת  אפי  לדעת )  אי
הבעלים  כגון  שנכרי  או  קטן  הניחו  אם  נסתלק  מעליו 

, נ"ח  סק"מגן  אברהם  ש(ע  "כ  חוזר  להיתרו  לכו"אח
ן ובעודו  מונח  עליו  מותר  לנערו  מ).  יא,  י"ז  ש"הגר

א "ואם  צריך  למקומו  וא,  כ"המוקצה  ולטלטלו  אח
לנער  האיסור  מיד  מותר  לטלטלו  בעוד  האיסור  עליו 

ה "מגן  אברהם  רס,  ב  ח"ש  קי"קצוה,  ז  שם"הגר(
כמבואר  במגן (ע  הוא  "ומכל  מקום  לאו  לכו)  ב"סק

ס "ט  וסו"ה  סק"משנה  ברורה  רס,  נ"ח  סק"אברהם  ש
והרוצה  לצאת :)  ותולדות  שמואל  דף  קצב,  י"ש

ע  יניח  עליו  דבר  של  היתר  החשוב  יותר "לכו
ועיין ,  י"ס  ש"משנה  ברורה  סו(ומטלטל  הכל  יחד  

 ).יט, לקמן יח



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ותובשמח, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 דיני הפטורה וברכותיה –המשך סימן רפד  –סדר הלימוד ליום כא טבת 
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א "  אדם  דבר  מוקצה  על  של  חבירו  לאם  הניח)  בי
דנעשה  בסיס  לדבר  האסור  דאין  אדם  אוסר  על  של 

מ "ואין  נ,  )ד"ט  ס"א  סימן  ש"רמ(חבירו  שלא  מדעתו  
ז  ומשנה "הגר(אם  המוקצה  הוא  שלו  או  של  המניח  

 ).ברורה

אבל  אם  עשה  כן  לטובת  חבירו  ומן  הסתם  ניחא )  גי
, ז"הגר,  ש"תו,  מגן  אברהם(לי  בזה  נעשה  בסיס  

 ).ז"משנה ברורה כ, א"ח

י  אחד  שעשה  לטובת "ג  שנעשה  בסיס  ע"ובכה)  די
אפי  שלא '  ל  אות  א"חבירו  אפשר  להקל  בדין  הנ

 ).ומשנה ברורה שם, ח"דה(במקום פסידא 

הא  דלא  שרי  באינו  בסיס  אלא  להטות  ולנער  ולא )  וט
לטלטל  ממקום  למקום  דוקא  בצריך  לגוף  החבית  והכר 

ר  ולא מספיק הטיה וניעור אבל  בצריך  למקום  החבית  והכ
ואם  ינער ,  דהלא  צריך  שיהיה  המקום  פנוי  לגמרי,  לזה

יכול  לטלטל  החבית  עם  האבן ,  האבן  ישאר  באותו  מקום
 ).י"וש, ה"ט ס"ש(שעליה למקום אחר 

דבר  הנעשה  בסיס  לאיסור  ולהיתר  דהיינו  שהניח )  זט
מבעוד  יום  גם  דבר  המותר  בטלטול  והיה  מונח  שם  כל 

אבל  בתנאי )  ח"י  ס"ש(סור  מותר  לטלטלו  ש  עם  האי"ביה
אבל  אם ,  )שם(שדבר  המותר  חשוב  יותר  מדבר  האסור  

משנה ,  א"ח,  ש"לבו,  בית  מאיר(שניהם  שוין  אסור  
 ).ג"ברורה ל



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ידידיםולכל החברים ו, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 רא ואחד תרגוםלקרוא הפרשה שנים מק –המשך סימן רפה  –סדר הלימוד ליום כב טבת 
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ואם :  דםענין  החשיבות  וגדרה  תלוי  לפי  אותו  האו
מגן (ואם  לאו  אסור  ,  לדידי  ההיתר  חשוב  יותר  מותר

משנה ,  ב"י-ב"ש  קי"קצוה,  ז"ט,  ז"הגר,  ר"א,  אברהם
 ).ג"ברורה ל

דמה שהתירו לטלטל כלי ההיתר עם האיסור : ודע לך) זי
וההיתר המונחים עליו דוקא באין לו ברירה אחרת דהיינו 

 א  לו  לנער  מיד  כל  המונח  עליה  ולהחזיר  ההיתר"שא

לבד  תוך  הכלי  ולטלטלו  למקום  שרוצה  ליהנות  מההיתר 
 ).ח"י ס"ש(אבל בדאפשר לו צריך לעשות כן 

כן  בצריך  למקומו  מותר  לטלטל  הכלי  עם  שניהם  עליו ו
אבל ).  שם(,  א  לו  לנער  כיון  שצריך  למקום  זה"דא

בצריך  לכלי  התחתון  ולא  איכפת  לו  אם  מנער  כאן  צריך 
אבל  אם  יהיה  לו ).  שם(כ  מטלטל  הכלי  לבדו  "לנער  ואח
וכן  בצריך  לכלי ).  ו"ל,  י"משנה  ברורה  ש(צ  "הפסד  א
ואפשר  לו  לקחתו  לבדו )  המונח  על  התחתון(ההיתר  

 ).שם(יעשה כן 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום כג טבת
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מה  שכתבנו  להתיר  בהיה  בסיס  לאיסור  והיתר )  יח
בהיה )  א:  דוקא  באחד  מאופנים  שנזכרו  לעיל  דהיינו

, )היינו  הכלי  שנעשה  בסיס(צריך  לההיתר  שלמטה  
המונח  עם  האיסור (או  בצריך  לההיתר  שלמעלה  )  ב

 .או בצריך למקומו) ג, )על כלי ההיתר שלמטה

בל  אם  חושש  רק  משום  פסידת  המוקצה  גופא  שלא א
יגנבום  או  שלא  יפסד  כאן  אפילו  ניעור  לבד  אסור 

ומובא  במשנה  ברורה ,  ד"ט  ס"מגן  אברהם  סימן  ש(
ויצוייר  דבר  זה  שיועיל ).  ז"צ  י"ועיין  שם  בשעה,  ד"י

כגון  שעכשיו  מוטל :  לו  הניעור  להנצל  מגניבה
במקום  שנראה  לעין  כל  ורוצה  לנערו  ולכפות  עליה 

ז "יצוייר  בכעי"  הפסד"וכן  ,  כלי  שיתעלם  מן  העין
 .י הניעור וכיסוי ינצל"שהגשמים דולפין עליה וע

מכל  מקום  באינו  מטלטל  בידים  רק  בגופו  מותר ו
 ).ד"ט י"משנה ברורה ש(ורך המוקצה אפילו לצ

ודע  שכל  מה  שכתבנו  וביארנו  בדין  כלי  הנעשה )  טי
שפירושו  שהאיסור  וההיתר ,  בסיס  לאיסור  ולהיתר

ה  בכלי  שנעשה  בסיס  לאיסור "ה,  ש"היו  עליה  ביה
מיהו  עיין  שם  דלא ,  א"והיתר  בשבת  כדלעיל  אות  י

פי  דהרבה  קולות  יש  בנעשה ,  דמי  אהדדי  לגמרי
דליתנהו ,  בת  לאיסור  וליכא  שם  רק  האיסורבסיס  בש

 ).עיין שם(ש לאיסור לבד "בכלי שנעשה בסיס ביה



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " ולם הבאבן ע"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 דיני תפלת מוסף בשבת –המשך סימן רפו  –סדר הלימוד ליום כד טבת 
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צריכין  ליזהר  בעת  שמנערין  שלא  יבואו  לזלזל )  כ
א  לנער "א  אז  דינו  כא"ובדא,  באיסור  אחרת  דשבת
כלה כל:  לדוגמא,  א  בלי  ניעור"דשרינן  לטלטל  למקו

מליאה  פירות  ואבן  בתוך  הכלכלה  אם  הפירות  אין 
נפסדין  כשינער  כמו  תפוחים  ואגסים  וכיוצא  דאז 

כ  יחזור "דינו  שינער  הכל  שיפול  ממנו  האבן  ואח
, ויתן  הפירות  לתוך  הכלכלה  ויטלטלם  למקום  הנצרך

אבל  צריך  ליזהר  בעת  הניעור  שלא  יתפזרו  אחת 
חם הנה  ואחת  הנה  דאז  אסור  ללקט  אותם  ולהני

ס "כמבואר  בסו(בתוך  הכלכלה  משום  עובדא  דחול  
) א"ט  י"ומשנה  ברורה  ש,  ט"ש  סימן  ש"ובתו,  ה"של
 ).האחרונים(א אז לא ינער "ובא

ש "דין  בסיס  דנין  בכלי  שהיה  עליה  איסור  ביה)  אכ
ש  נסתלק  האיסור  ורוצה  אז "ג  שאחר  ביה"אע

ש  איתקצאי  לכולי "דמיגו  דאיתקצאי  לביה,  לטלטלו
 ).ז"י ס"ש(יומא 

עוד  כלל  גדול  בענין  בסיס  לאיסור  והיתר  דחפץ )  בכ
המיוחד  לשימוש  מוקצה  לא  מהני  אם  יעשנה  לפי 
שעה  בסיס  גם  להיתר  כיון  שמיוחד  לתשמיש  איסור 
כגון  נר  שמיוחד  לשידליקו  עליה  לא  מהני  אם  יתן 

שהוא [ש  דבר  החשוב  מהשלהבת  "על  הנר  קודם  ביה
ה "וה,  )וב  "ש  קי"קצוה,  ט  ד"ז  רע"הגר]  (האיסור

לא  מהני  מה )  ל"א  בערז"בל(לכיס  המיוחד  למעות  
שיתן  מבעוד  יום  שאר  דברים  בתוכו  החשובים  יותר 

 ).ו"ש אות ט"בדה, ב"ש קי"קצוה(מהמעות 

עיין  בדיני  מוקצה  שהארכתי  בפרק  מיוחד  בנושא )  גכ
 .שיסודו מטעם בסיס" כיס המיוחד למעות"



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"ימוד על ידי ל" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום כה טבת
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 ג"רק יפ
 יני מוקצה וטלטוליםד

  לטלטלן כל  אוכלין  הראויין  לאכילת  אדם  מותר)  א
). ח  סעיף  ד"סימן  ש(בשבת  אפילו  שלא  לצורך  כלל  

ז "ע  הגר"ש(א  "ואפילו  עומדין  להוליכן  לסחורה  למקו
אבל  מאכל ,  )ומשנה  ברורה  שם'  י  אות  ב"סימן  ש

פרי  מגדים (בהמה  חי  ועוף  אסור  שלא  לצורך  כלל  
 ).י"א סק"ח א"ש

בסדר  העברת  עצמות  ופירורין  מעל  השלחן  ינהגו )  ב
  ועצמות  וקליפי  פירות  הראויות  למאכל פירורין:  ככה

ואם  אין  ראויין  לבהמה ,  בהמה  מותר  להעביר  בידים
כגון  קליפי  אגוזים  וקליפי  ביצים  אסורין  בטלטול 

י  דבר  אחר  שבידו  כגון  סכין  אלא "בין  בידו  בין  ע
וצריך ,  מנער  את  הטבלא  או  המפה  ונופלות  מאליהן
 ואם  יש,  לנערן  במקום  המוכשר  כל  הקרוב  להשלחן

פת  על  המפה  או  הקערה  מותר  לטלטל  עד  מקום 
א "ש  סימן  קי"קצוה(שרוצה  דהקליפות  בטלות  לפת  

 ).ז ואחרונים"ע הגר"על פי שו' אות ד

המדקדק  מניח  קצת  בשר  על  העצם  דאז  אין  שום ו
 ).ד בשם המאירי"ק קי"עיין משנה ברורה ס(פקפוק 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"ה  מובא  כאן  ספר  שוהנ
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , םהלכה בכל יו"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 דין תענית ודין תענית חלום בשבת –המשך סימן רפח  –סדר הלימוד ליום כו טבת 
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מאכל  שאינו  ראוי  אלא  לחי  ועוף  המצוים  מותרים )  ג
ופי  מצוים ,  בטלטול  אף  למי  שאין  לו  חי  או  עוף

ואם ,  היינו  שדרך  סתם  בני  אדם  לגדלם  ורגילין  בכך
אינו  ראוי  אלא  לחיה  ועוף  שאין  מצויין  אז  דוקא  אם 

שם  אות (יש  לו  מאותו  מין  חיה  ועוף  מותר  לטלטלו  
 ).ה

ין  שרי  לטלטל  שלא  לצורך  כלל  אבל ג  דאוכל"אע)  ד
מיני  בשמים  העומדין  להריח  אסור  לטלטל  שלא 

שם (לצורך  כלל  ודינן  ככלי  שמלאכתו  להיתר  
 ).ב"ש אות כ"בבדה

מצות  מצוה  שהכין  לסדר  אסור  לטלטל  בשבת )  ה
וגם ,  י"א  סק"ח  א"פרי  מגדים  סימן  ש(לפני  פסח  
ת "וספר  דבר  משה  מהד,  א"א  סק"ד  א"בסימן  תמ

, ח"ובספר  ייטב  פנים  בשם  הפר,  ח  אות  מ"סימן  צ
ק "הג  מהרש,  ז"ס  ע"ב  סו"ת  ח"מ  מהד"ע  שו"וע
א "ובא,  ג  יא"ש  קי"מעדנ,  א  א"ותע'  ד  ג"תמ

 ).ח"בוטשאטש סימן ש

דבר  שאין  אסור  לאוכלו  רק  שיש  נהגו  כן  מותר )  ו
, ש  מלאכת  זורע"שבה,  ד  ג"ר  תמ"א(בטלטול  

 ).ק שם"מהרש

ו  רק  ביומו  כמו מאכל  האסור  גם  בהנאה  אפיל)  ז
טבל  או  נולד  דינו  כמוקצה  מחמת  גופו  ואסור 

פרי  מגדים (בטלטול  אפילו  לצורך  גופו  ומקומו  
 ).ח ט"ז ש"הגר, ה"ק כ"ח ס"ז ש"מש



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "התורה לשמ"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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מאכל  האסור  רק  באכילה  אם  נכרי  או  כלב  מצוי )  ח
או  בשר ,  וגם  ראוי  להם  כגון  סתם  יינם,  במקום

ח "סימן  דה(שרי  לטלטל  )  ם"לעכו  (טריפה  מבושל
ט  אות "ש  סימן  צ"ותול,  אות  ט'  דיני  מוקצה  סימן  א

 ).ב

בשר  חי  אפילו  לא  נמלח  עדיין  של  מין  הרך  כגון )  ט
אבל  בשר ,  )א"ח  סל"ש(יונה  ובר  אוזא  מותר  לטלו  

כן  הכריע  במשנה (בהמה  אסור  רק  בשעת  הדחק  שרי  
עיין ,  ז  ומגן  אברהם"ברורה  שם  בין  פלוגתת  הט

 ).שם

ן  וכן  בכל  הגרעינין  שיש  בתוכן "גרעיני  פלוימע)  י
ח "ביאור  הלכה  סימן  ש(אוכל  יש  להקל  בטלטולן  

 ).סעיף ל

גרעיני  תפוחים  ואגסים  גם  כן  מותרין  בטלטול )  אי
כיון  שראוין  גם  לאדם  ונאכל  לפעמים  עם  הפרי 

 ).ביאור הלכה שם(

תולדות (ז  גרעיני  ענבים  "ש  שיש  להתיר  עפי"כו
 ).ט אות ג"ן צשמואל סימ

פ  למאכל "וכן  גרעיני  שאר  פירות  אם  ראויין  עכ)  בי
 ).ביאור הלכה שם(בהמה שרי לטלטלן 

כל  דבר  מטונף  בבית  או  בחצר  לפני  הבית  או )  גי
אצל  הבית  שיוצא  ונכנס  לתוכה  תדיר  שמקפידין 
עליו  שלא  יהא  בו  טינוף  מותר  להוציאם  לאשפה  או 

 ).ב"ע, ח"ז ש"ע הגר"ש(כ בידיו "ביה



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ק  לכל  ימות  השנהע  הלכות  שבת  מחול"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את , "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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לענין  קטנים )  ר"שחוק  הכדו(ן  "ל  שילע"בא)  די
א "ש  הרמ"כמ(וקטנות  כבר  נתפשט  שלא  למחות  

, ז"ש  סימן  ל"ל  ביש"ורש,  ה"ח  סעיף  מ"בסימן  ש
, ב"ח ס"ז סימן תקי"ובט, ג"ז אות פ"ע הגר"ובשו

מכל )  י  י"ש  סימן  ק"וקצוה,  ומגן  אברהם  שם
ו  שיקילו  בה  גדולים  לשחוק  ואפילו "מקום  ח

ל  דלגדולים "ז  שם  בשם  רש"בט(בתוך  הבית  
, ל"עכ,  ואם  איישר  חילי  אבטליני,  מנהג  רע  הוא

, עיין שם, ל"ח בשם רש"ש סימן ש"ז  במחה"וכעי
ב  דתענית  דטור "ושלמי  פח  בשם  יר"י  ש"ובב

ה "וכ, א שחרב על שהיו משחקין בכדור"שמעון י
 ).,ב"ר איכה פ"במ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים , "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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– 
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ואעתיק איזה קטעים מספרי אחרונים ) וט
, עישו בענין שחוק הכדור בשבתמה שהר

כי ממנו ילמדו להתרחק מכל מיני שחוק 
ולבלות יום שבת קודש בספרי קודש 

 :כי קדוש היום לאדונינו, לבד

ולדעת :  ל"וז)  ז"י  אות  ט"סימן  ק(בדי  השלחן  ב
ר "ל  פי  הירשלמי  והמד"צ,  המתירין  שחוק  הדור  בבת

לפי )  כשחרב  טור  שמעון  בעון  שחוק  הכדור(ר  "והמד
ק  יהיו  מבלים  הזמן "שו  שחוק  הכדור  קביעות  לששע

של  יום  הקדוש  בשחוק  כי  אפילו  המתירין  לא  התירו 
אלא  באקראי  שאין  בכדור  איסור  מוקצה  אבל  חלילה 

לעשות  מזה  קביעות  להוציא  זמן  הקדוש  בחשוק  של 
ק  יותר  מזה "דברים  בטלים  ואין  לך  זלזול  בכבוד  ש

פ "  אעק"ובשביל  הזלזול  התמידי  בכבוד  שב"'  וכו
" ל"שלא  חיללו  אותה  במלאכה  נגרם  להם  החורבן  רח

והדברים  נוקבים  ויורדין  עד  התהום  להתבונן  עד 
ק  כי  אפילו  לדעת  האוסרין "היכן  קדושתה  של  הש
ב  אלא  איסור  מוקצה  מדרבנן "שחוק  הכדור  בשבת  אי

ז  גרמה  חורבן  לטור  שמעון  שהיה  מוציא "והעבירה  ע
יים  בכל מאות  כפיפות  של  פיתותי  לחם  לענ'  ג

וגם  מוכח  שהיו  שומרים  השבת  בפרטים ,  ש"ער
, ומפני  עון  מוקצה  בא  עליהן  החורבן'  אחרים  וכו

 .ל"עכ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"  יגמור  כל  כך,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה"אמר הקב
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וכל  מי :  ל"ט  וז"ח  אות  רנ"כף  החיים  סימן  שב
ל  לא  ניתנו "ש  ז"על  פניו  יתבונן  במ'  שיראת  ד

  לעסוק  בהם  בתורה שבתות  ויום  טוב  לישראל  אלא
כ  איך  יעזוב  ביום  הקודש  הזה  את  התורה "וא

ולעסוק  בהבלים ,  הקדושה  אשר  לא  יערכנה  זהב
ומי  יודע  כמה  עולה ,  המטמאים  את  נפש  הקדושה

 .ל"עכ, שכר לימוד שבת ויום טוב יותר מחול

ומצאתי :  ל"וז'  ח  אות  א"ברכי  יוסף  סימן  שלב
' א  וכור  יהודא  חאמי  מוב"תשובה  שלימה  להרב  כמהר

שאסור  לשחוק  בשבת  והסכימו  עמו  הרב  החסיד 
, ם  גאויזון"ר  חיים  כפוסי  והרב  מהר"המפורסם  מוהר

, ומפיהם  לפידים  יהלוכו  לבזויי  ולאלטויי  הפלא  ופלא

דגדולי  ישראל '  ע  כ"מ  ש"ג  בחו"והגם  שהרב  כנה
ש "נטפלו  בו  הנח  לגדולי  ישראל  דודאי  מעשיהם  לש

ומשום  רפואה דאפשר  דהוי  חולים  בחולי  השחורה  
', לאסוחי  דעתייהו  ולמיהדר  אתלמודייהו  וכיוצא  וכו

 .ה"ז ח"והתשובה נדפס בסוף הרדב, ל"עכ

שם  עוד '  ל  וכו"ה  מביא  תשובה  הנ"ז  ח"רדבב
שהעוסק '  ל  כ"ר  יוסף  טוב  עלם  ז"דהמרדכי  בשם  הר

בהם  הוא  בנידוי  שמניח  חיי  עולם  ויישובו  ובניינו 
קללות  נמרצות וכ  ,  ק"ש  ביום  ש"ועוסק  בחורבנו  וכ

, ד  אות  ד"מובא  בפתה,  למשחק  בכל  מיני  קובייא
 .ט"ח אות ל"ח של"וכה



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  שבתהלכות  "כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 לות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדו"אמר הקב
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ו  מחא  מאה  עוכלי "ג  דף  קצ"בתולדות  שמואל  חו
וכ ,    על  הכדורים  שנתחדשו  בזמנינובעוכלי

אם  שחוק (,  ל  דעד  כאן  לא  פליג"ונ:  ל"בזה
אלא  בהכדורים  הקטנים )  הכדור  אסור  או  מותר
אבל  הכדורים  שעושין ,  העשויין  לשחוק  לילדים

י  או  משאר  מינים  בין  הגדולים "בזמנינו  מגוממ
בין ,  ל"ס  בא"שמשחקין  בהם  ברגל  הנקרא  פו

ע "  הקלע  לכוי  כף"הקטנים  שמשחקין  בהם  ע
אסורים  בטלטול  כי  כל  עיקרן  נמשכין  ממקור 
משחת  וממקום  הטינופת  אשר  בדו  להם  אנשי 

ש "לצון  ובני  בליעל  שפרקו  מעליהם  עול  מ
, וחצבו  להם  בורות  נשברים  ותאות  שונות
א "וממציאם  כל  פעם  המצאות  חדשות  לצוד  בנ

ר  ואין  לך  כלי  מיוחד  לאיסור "ברשת  היצה
חמור  אפי  בימי  החול )  לכוונתו  לשחוק  של  טיו(

 .ל"עכ' יותר מזה וכו
ש  שם  דהכדורים  של  גומי  שנתחדשו "ז  בבדה"כעיו

שאחר  משך  זמן  השימוש  בהו  יוצא  ממנו  הרוח 
עיין ,  וחוזרין  ונופחין  אותו  דאסור  משום  תיקון  מנא

 .שם



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם "אמר הקב
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קדירה  המיוחדת  לבישול  דינה  ככלי  שמלאכתו )  זט
ח  הלכות "דה,  א"ביאור  הלכה  בשם  הרשב(ור  לאיס

ועוד  דלא ,  ג  בשם  פרי  מגדים"ח  י"ש  ק"בדה,  מוקצה
ז  שהמאכל  בתוכה  מותר "אבל  כ).  ח"ח  ס"ע  סימן  פ"כקש

 ).ב"ח י"ז ש"ע הגר"עיין שו(לטלטלה 

ז "דכ,  וכן  הדין  במחבת  שאופין  בו  סופגנין  וכיוצא)  זי
 ).עיין שם(שמונחין בהמחבת מותר לטלטל המחבת 

ש "ש  מובא  בכדה"מנח(כיסוי  כלים  דינם  ככלי  עצמו  )  חי
 ).,ח טו"ק

שתשמישן  למדידת  הבגדים )  ר"מעסטע(כלי  מדידה  )  טי
או  לעשות  ציורים  וכיוצא  דינם  ככלי ,  בעת  התפירה

, ש  שם  יג"בדה(מ  "שמלאכתו  לאיסור  ומותר  לצורך  גו
אבל  של  בנאים  וחייטים  דקפדי )  ,ה"ח  סק"ת  ש"שע

 ).שם( מחמת חסרון כיס עלייהו הוי מוקצה

תפילין  דינן  ככלי  שמלאכתו  לאיסור  ואסור  לטלטלן  לצורך )  כ
עצמן  רק  לצורך  גופן  כגון  בשביל  שישמרוהו  מן  המזיקין  או 

ומגן ,  ז  ג"והוא  דעת  הט,  ט"ח  י"ז  ש"לשון  הגר(לצורך  מקומן  
 ) ,א"ח סימן ל"י או"וברכ, ח"כ בסדה"וכ, אברהם יא

ז "הגר(י  בזיון  מותר  לטלטלן  הציל  התפלין  שלא  יבאו  לידל
 ).ד"ז בשם תה"ק ל"ח ס"ש סימן פ"כ במנח"וכ, שם

ח "פרי  מגדים  ש(ם  כדי  שלא  יפלו  או  יגנובו  מותר  לטלטלן  ג
תולדות ,  א"משנה  ברורה  בביאור  הלכה  בשם  ח,  ג"ז  סק"מש

 ).שמואל ערך תפלין

א "פלין  המונחין  בחמה  או  בגשמים  ומתיירא  שיפסלו  ואת
  גם  כן  מותר  לטלטלן  שלא  יבאו  לידי לכפות  כלי  עליהם

ח "ש  סימן  ק"קצה(פיסול  דהוי  בזיון  לתפלין  כשרים  אם  יפסלו  
 ).י"ש אות ח"בבדה

עירובין (ל  להרימן  "כבר  התירו  חז,  כשמונחין  כבר  על  הארץו
 ).א סעיף משנה ברורה"וסימן ש, פ המוצא תפלין"ר



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ל  עוונותיוויזכה  שימחלו  לו  כ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 די שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כ"אמר הקב
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דינם  כתפלין )  לך"הנקרא  בית(יסוי  התפלין  כ)  אכ
ש "מנח(עצמו  ואפילו  עכשיו  אינם  על  התפלין  

 ).ח"ק ל"ח ס"פ

בתים  של  תפלין  שלא  היו  בו  פרשיות )  בכ
תולדות (מעולם  דינו  ככלי  שמלאכתו  לאיסור  

עיין ,  ם"ט  בשם  הגאון  מהרש"ס  צ"שמואל  סו
 ).שם

טלית  של  מצוה  מותר  להוציאו  מהכיס  הגדול )  גכ
  מונחין  כל  השבוע  הטלית  ותפלין  הנקרא שבו

, ש"ס  מנח"ש  שבסו"קונ  אהב"  (טלית  בייטעל"
ל "ה להוציא הגארטע"וה) י"ח ח"ש ק"מובא בבדה

" טלית  בייטעל"מכיס  התפלין  הנקרא  )  חגורה(
) י"ח  ח"ש  ק"מובא  בבדה,  ס"ש  שבסו"קונ  אהב(

מכיס  התפלין )  חגורה(ל  "ה  להוציא  הגארטע"וה
השבת  כהלכתה (שרי  "  לתפלין  בייטע"הנקרא  

אבל  אסור )  ל"דיני  מוקצה  על  פי  האחרונים  הנ
להגביה  או  לטלטל  כל  הכיס  ממקום  למקום 

שם  מטעם  דכולם (להקל  עליו  להוציא  החגורה  
 ).מ"בסיסין להתפלין שאסור בטלטול רק לדוגו



 
 
 
 
 

                                     
                                    

רסם  בבתי  כנסיות  ובבתינא  לפ.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דור"אמר הקב
 

–123 

  
 

 

L–l 
 דין תפלת מנחה בשבת –המשך סימן רצב  – סדר הלימוד ליום ה שבט




 

– 
 


 





 
 

Ii 
 

שלם  של  שעוה  או  חלב  אפי )  נר(ט  "ליכ)  דכ
נדלקה  כבר  בחול  או  בשבת  שעברה  נקרא  כלי 

מ "שמלאכתו  לאיסור  ומותר  בטלטול  לצורך  גו
ומקורו ,  ח  ח"ח  ק"קצוה,  ג"ח  סל"ז  ש"ע  הגר"שו(

ץ  אוסר "והיעב)  י"ק  ח"ח  ס"במגן  אברהם  ש
ובאופנים  הבאים  אסורין  בטלטול ).  ת  שם"שע(
ש "מנח(באינו  ראוי  עוד  להדלקה  :  והן,  ע"כב
וכן  אם ).  ש"ותו,  י"ונז,  מ"בשם  זת'  ק  נ"ח  ס"פ

-א"ט  ס"סימן  רע(ש  של  שבת  זו  "היה  דלוק  בבה
וכן  נר  שלם  שאין ).  א"ומגן  אברהם  וש,  ג-ב

יוצא  כלל  מן  הפתילה  למעלה  אלא  כולו  מכוסה 
בחלב  ואינו  ראוי  להדליקו  עד  שיהבהבו  אותה 

 ).א"ט אות י"ימן צש ס"תולדו(תחלה 

ספרים  שמותר  לקרות  בהם  מותר  לטלטלם )  הכ
ז  אות "הגר,  א"ח  ס"ש(אפילו  שלא  לצורך  כלל  

 ).א"וש, יז



 
 
 
 
 

                                     
                                    

בבתינא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ו.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 הלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל ק"אמר הקב
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מגילה  מותר  לטלטל  בכל  שבתות  השנה  כיון )  וכ
ח  ופרי "ר  סימן  ש"כ  בא"כ(שיכול  לקרות  בהם  

ת "ושע,  י"ש  שם  סק"ומחה,  י"ח  סק"א  ש"מגדים  א
כ "וכ,  ב"נ  במשנה  ברורה  כ"וכ,  ב"ג  סק"תרצ
ובאור  ישע  העיר ,  ח"ד  דלא  כפר"נ,  ח"פש  "במנח

לפלא  שלא  העירו  האחרונים  דכפי  הנהוג  בזמנינו 
מוקצה  מחמת  חסרון "היינו  צריכין  לדון  במגילה  דין  

דהלא  אין  משתמשין  במגילה  כל  השנה  כלל "  כיס
, רק  לצורך  קריאת  המגילה  ולשם  זה  נכתבת  ונמכרת

עיין (ומטעם  זה  לבד  דינו  ככלי  שמלאכתו  לאיסור  
אפילו )  ותראה"  כלי  שמלאכתו  לאיסור"יל  בכללי  לע

שלא  שמענו (אם  רוצה  בהזדמנות  ללמוד  מתוכה  
אבל  לבד  זה  נוסף  עלה  מה  שמקפידין )  בזמנינו  כלל

עליה  שלא  תתלכלך  ותתקלקל  ומייחדין  לה  מקום 
באמצע  שנה  ומדקדקין  שלא  לטלטלו  לשום  דבר  רק 

ל  מוקצה  מחמת "ז  הו"ולפ,  למצותו  עת  הגיע  זמנה
א  וכל "ח  ס"רון  כיס  גמור  כמבואר  בסימן  שחס

 ).האחרונים



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, חותובשמ, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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, ש"ומחה,  ח"פרי  מגדים  ש(ר  שלנו  מותר  בטלטול  "זייגע)  זכ
או [ר  "ן  אוה"ודוקא  הקטנים  שקורין  טאשי)  א"משנה  ברורה  וש

ר  אסור "ד  אוה"אבל  הגדולים  שקורין  וואנ]  ר"ד  אוה"האנ
ובנידון  הזייגערס  שדרך )  ח"קס,  ח"משנה  ברורה  ש(לטלטל  

י  המונח  בתוכה  גדולי "י  הבאטער"תשמישן  בכח  עלעקטרי  ע
 ).ב"אור השבת דף י(זמנינו אוסרין טלטולן בשבת 

, יג,  ב"ז  סעיף  י"עיין  ש(כתב  שאסור  לקרות  בשבת  )  חכ

אם  מאיזה  סיבה  מקפיד  שלא  להשתמש  בו  כגון )  ,יד

ילו לצורך לצור  על  פי  צלוחיתו  וכיוצא אסור לטלטלו אפ

ודינו  כמוקצה  מחמת ,  מקומו  שהרי  אינו  ראוי  לכלום

 ).ח"ז כ"ז ש"ע הגר"שו(גופו 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, וידידיםולכל החברים , ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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מותר  להוציאה )  קדירה  ריקנית"  (ע  טא"ליידיג)  טכ
מן  החדר  להמטבח  לאחר  שהוריקו  האוכלין  ממנה 

ה "ו  ד"ח  ס"ביאור  הלכה  ש(וי  כגרף  של  רעי  דה
 ).כ המאירי בשבת"ושכ, קדירה

ר "ט  געשי"ונאכ)  כלי  האשפה(ן  "ץ  קאסטע"שמו)  ל
לאחר  שהוריקן  אסור  להחזירן )  ר"עביט  של  מ(

, כ  עדיין  לא  הניחם  מידו"למקומן  אפי  אם  נקיים  אא
עיין (ואפילו  לאחר  שהניחם  אם  נותן  בו  מים  שרי  

א "וח,  ד"ז  ע"ע  הגר"ושו,  ה"ח  סעיף  ל"סימן  ש
ז  בכלים  שדרכן  לבלוע "מיהו  כ)  ש"וערוה,  ע"קש

כגון  כלי ,  חומר  המאוס  הניתן  בה  ומתמאס  ביותר
ה  יש  להקל  כמו  במתכת  וכיוצא "אבל  בלא,  חרס

, ז"ז  בסימן  פ"י  שתלה  ד"ח  סוסק"א  סימן  מ"עיין  חזו(
 ).עיין שם

ג  שספסל  שנשמט  רגלה  אסורה  בטלטול "אע)  אל
מכל  מקום )  ז"ח  סעיף  ט"ש(,  יחזיר  הרגלגזירה  שמא  

אם  לפי  מצבה  כעת  יש  לחוש  שתפול  הספסל  ויזיק 
, ה"ו  בהג"ח  ס"ש(לאדם  מותר  לטלטלו  ולפנותו  משם  

ומותר  אז  לסמכו  על )  ז"וביאור  הלכה  בסעיף  ט
 ).ביאור הלכה שם(, ספסל אחר לישב עליו

אסור  לטלטלן  באחד  ממי ,  לולב  הדסים  ערבות)  בל
ב  ומשנה "ח  ס"עיין  תרנ(ל  בשבת  חג  הסוכות  שח

ואסור  להריח  בהדס  אפילו ).  צ  ב"ושעה,  ברורה  ג
אבל  אתרוג  כיון  שמותר ).  ג"תרנ(אינו  נוגע  בידו  

א  ומשנה "ב  ברמ"ח  ס"תרנ(להריח  מותר  בטלטול  
 ).ה"ברורה סק

שופר  מותר  לטלטלו  בשבת  לצורך  גופו  או )  גל
סימן (ה  שחל  בשבת  "ואפילו  בר)  ד"ח  ס"ש(מקומו  

ק "במגן  אברהם  ומשנה  ברורה  ס'  ח  סעיף  ה"פתק
 ).ו"ט-ד"י

חפץ  של  מוקצה  המונח  על  הקרקע  ורוצה )  דל
להסתירו  ולהעלימו  מעיני  האדם  שלא  יגנב  או  יפסד 

ד  משום "ול,  מותר  לדוחפו  ברגליו  למקום  שרוצה
, ג"ח  ס"ש(ל  כוונה  ומטרה  אחרת  "ה  בי"הפסד  אלא  ה

 ).ח"א ס"שי



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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השרי )  ם"בעזי(מותר  לכבד  רצפת  הבית  במכבד  )  הל
ג  שמזיז  אבק  ואפר "ואע)  ז"עיין  סימן  של(לכבד  בו  

ג  מקרי  טלטול "דבכה,  ב  חשש  של  טלטול  מוקצה"אי
ז "עיין  משנה  ברורה  של(מן  הצד  לצורך  דבר  המותר  

 ).ז"צ סק"שעה

ג "אע)  ץ"כר  מיט  שאלע"ביינע(עצמות  וקליפות  )  ול
דכבר  כתבנו  לעיל  שבאם  ראויין  למאכל  בהמה 

ט  חמור  ואם  נתפרקו "אבל  ביו,  שריין  בטלטול
ט "הקליפות  מן  הפירות  ועצמות  מן  הבשר  ביו

אסורות  בטלטול  לבד  במקום  ששייך  להתיר  מטעם 

ק "ה  משנה  ברורה  ס"סימן  תצ(הוצאת  גרף  של  רעי  
 ).ז"י

אבל ,  נפשט  לצורך  אוכל  "מותר  לטלטל  מוקצה  ביו)  זל
ט  משנה "תק(לא  האכילה  והתשמיש  בו  ,  רק  הטלטול  שרי

ג "ט  מותר  להסיר  מוקצה  המונח  ע"ומה)  א"ברורה  סקל
, א"ז  ברמ"ט  ס"תק(האוכלין  כדי  שיוכל  ליקח  האוכל  

ט  ארנק  כסף "וכן  מותר  לטלטל  ביו).  ומשנה  ברורה
להוציא  ממנו  את  המפתח  של )  ז"בלע,  ל"בערז-געלט(

ק "א ומשנה ברורה ס"ג ברמ"ח ס"קית(ארון אוכל וכיוצא 
ח "תרל(י  טפי  עדיף  "י  טלטול  כלאח"וכל  שאפשר  ע)  ד"כ
 ).ב בביאור הלכה"ס



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " עולם הבאבן "הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–128 

  
 

 

L–l 
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ג  שבשבת  דינם  ככלי  שמלאכתו "ר  אע"לייכטע)  חל
ט  כיון  שאז  מותר  להדליק "לאיסור  מכל  מקום  ביו

וכן  כל  כיוצא ,  נרות  דינו  ככלי  שמלאכתו  להיתר
, וכן  כל  כלי  אפייה,  כגון  קדירות  ושאר  כלי  בישול

, כמו  קמח,  יין  לבשל  או  לאפותוכן  אוכלין  ח
י "שאלות  ותשובות  פא(ועוד  ,  דגים  חיין,  קטניות
של )  פמוטות(ס  "ומכל  מקום  בלייכטער,  )ה"סימן  כ

ל  דגם "ט  להפוסקים  דס"כסף  יש  להסתפק  גם  ביו
מוקצה  מחמת  חסרון "בכלי  שמלאכתו  להיתר  שייך  

 ).שם" (כיס

פירות  שנשרו  מן  העץ  בשבת  הרי  הם  מוקצה )  טל
, ג"ב  ס"שכ(ט  "ה  ביו"  לטלטלם  בשבת  והואסור
 ).ג"ומשנה ברורה כ, ב"ו ס"תקט

ב "ג  שאי"אע)  ארנקי  הוא  כיס  של  מעות(ל  "בערז)  מ
מכל  מקום  כל  שהשתמשו  בו ,  מעות  והוא  נקי  לגמרי

א  דינו  ככלי  שמלאכתו  לאיסור  ואסור  לטלטלו "כבר  פע
ומשנה ,  ר  ובית  מאיר"א(רק  לצורך  גופו  או  מקומו  

אבל  אם  מקפיד  שלא  להשתמש )  ז"ק  כ"י  ס"ברורה  ש
בכיס  זה  לשום  דבר  רק  מעות  אז  דינו  כמוקצה  מחמת 

, מגן  אברהם(מ  "ואסור  בטלטול  גם  לצורך  גו,  חסרון  כיס
 ).ה"ק כ"ומשנה ברורה ס, י"א ש"וביאור הגר, פרישה



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"לימוד על ידי " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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אין  שום  אוכל  תלוש  הראוי  לאכילה  מוקצה  לשבת )  אמ
לבד  גרוגרת  וצימוקין )  ב"י  ס"ש(ואפילו  עומדים  לסחורה  

 ).שם(יבש ואין ראויין שהניחם לי

כ  מעצמו "ש  אפי  נשר  אח"כל  דבר  שהיה  מחובר  ביה)  במ
 ).ג ומגן אברהם שם"ב ס"שכ(אסור משום מוקצה 

ש  מחוסר  צידה  אפי  נצוד  שבת "כל  דבר  שהיה  ביה)  גמ
) ה"ה  ס"שכ(ק  משום  מוקצה  "ז  אסור  עד  מוצש"מאליו  הר

 ).שם(ם "ה בצדו עכו"וה

אפי  לא (ל  ישראל  ם  בשבי"אם  תלשו  או  צדו  עכו)  דמ
ק "אז  אסור  עד  מוצש)  כ"בשביל  ישראל  זה  שנתנו  לו  אח

). שם(אבל  אם  לעצמו  מותר  לערב  מיד  ,  בכדי  שיעשו
 .ז האיך משערין בכדי שיעשו"ו ס"ועיין מגן אברהם תקט

ז  ומסקנת "ח  סעיף  מ"ש(בגד  שעטנז  אסור  לטלטלו  )  ומ
ובגד  שיש  להסתפק  בו  משעטנז  כמו  שנוהגין )  האחרונים

נוע  ללבוש  בגד  צמר  עד  שנבדק  מחשש  שטענז  גם  כן למ
י "כן  מבואר  בשאלות  ותשובות  אמרות  ש(ע  "אסור  וצ

ס  נמנעין  מללבשו "ב  ונימוקו  דכיון  שסוכ"א  סימן  ל"ח
ד "ול,  ז  מוקצה"ז  מחמת  חשש  שעטנז  הר"ומקפידין  ע

ד  בדבר  שנמנעין  מחמת "ר  סימן  תמ"למה  שהתיר  בא
, סור  רק  המנהגב  שום  סרך  אי"מנהג  דשאני  התם  שאי

כ  הכא  קביעת  המנהג  מחמת  חשש  כשלון  באיסור "משא
ר  דשם  מיירי  באוכלין  ושם "ד  לנידון  הא"ועוד  ל,  חמור

ל  לענין  מוקצה  דשרי  לבד "קיל  יותר  משאר  דברים  כדקי
מגרוגרות  וצימוקים  וכן  לענין  היתר  טלטולו  שלא  לצורך 

ע  דאולי "וסיים  דמכל  מקום  צ,  כ  בכלי"משא,  כלל
ק  יכולין  לסמוך  על  שיטת  היש  מתירין  לטלטל במקום  ספ

 ).ז שם"כמבואר בסעיף מ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"נה  מובא  כאן  ספר  שוה
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , וםהלכה בכל י"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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) ט"ח  סעיף  ל"סימן  ש(אסור  לטלטל  בהמה  חי  ועוף  )  זמ
שאלות (ואפי  להשבת  אבידה  או  שילוח  הקן  גם  כן  אסור  

ואפילו  במקום  הפסד ).  ב"ח  סימן  פ"ס  או"ותשובות  חת
ג  כלים  ואפשר  שתשברם  אלא "אסור  כגון  שהעוף  פורח  ע

 ).ו"ח קמ"משנה ברורה ש(יפריחם בלבד 

עופות  שמשתמשין  בו  לשחוק ח  כגון  "לטלטל  בע)  חמ
ח  דאסור  לטלטלו "ח  סעיף  ע"ז  סימן  ש"ע  הגר"וטיול  בשו

 ).עיין שם(, י שראוי להחמיר כן"ח סק"ש סימן פ"ובמנח

גחלת  של  מתכת  ואפי  של  עץ  מותר  לסלקה  ממקום )  טמ
ק "ח  ס"מגן  אברהם  סימן  ש(א  שלא  יזוקו  בה  "דריסת  בנ

פילו דא'  ובשאלות  ותשובות  אור  הישר  סימן  ז,  ז"ל
ש  דמחמיר  בעץ  מכל  מקום  במקום  דריסת  קטנים "להריב

 ).עיין שם, ע שרי"לכו

ט "סימן  רע(ש  דשרי  "ל  כר"במוקצה  מחמת  מיאוס  קי)  נ
ובענין  עד  היכן  כחא  דהיתרא  אם ,  א"י  ס"וסימן  ש,  ו"ס

רק  לצורך  גופו  ומקומו  או  אפילו  מחמה  לצל  עיין  פרי 
 ).מגדים וביאור הלכה שם

ט  המה  מוקצה "הוה  בשבת  או  ביודבר  הנולד  ונת)  אנ
ואסורין  בטלטול  אפי  לצורך  גופן  ומקומן ,  ע"גמור  לכו

 ).א"ג ס"תקי, א"ב ס"סימן שכ(

י  אלא  שבשבת "יש  נולד  שני  שהיה  כבר  בעולם  מבעו
ויום  טוב  נשתנה  מכמות  שהיה  כגון  כלים  שנשברו  בשבת 

וכן ,  ט  ואין  השברים  ראויין  למלאכתן  הראשונה"או  ביו
רקו  מהבשר  וראויין  לכלבים  פליגי  הפוסקים עצמות  שנתפ

ט "והכרעת  הפוסקים  להחמיר  ביו)  ,ו"ח  ס"עיין  ש(בזה  
 ).ד"ה ס"אחרונים שם ובסימן תצ(ולהקל בשבת 



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"והנה  מובא  כאן  ספר  ש
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "מהתורה לש"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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כלים  שנשברו  במקום  שיכולין  להזיק  כגון  כלי )  גנ
זכוכית  שנשברו  על  השלחן  או  במקום  שהולכין  מותר 

א "רמ(לטלטל  השברים  ולפנותן  כדי  שלא  יוזקו  בהן  
 ).ו"ח ס"ש

כל  כלי  שמותר  לטלטלו  בשבת  אם  נתפרקו )  דנ
דלתותיהן  מהן  בין  מבחול  בין  בשבת  הרי  אלו  ניטלין 

כ  שם  כלי "אפי  אין  ראויין  למלאכה  אחרת  כלל  אעפי
סימן (עליהן  כיון  שראוין  עדיין  להתחבר  עם  הכלי  

 ).ש הפרי מגדים שם"ח וכפמ"ח ס"ש

חדש  שעדיין  לא  נשתמשו  בו )  נר(ר  "לאכטע)  הנ
פרי  מגדים (מכל  מקום  מוקצה  הוא  '  ו  פעם  אאפיל

ט  בשם "ח  רע"ם  או"הג  מהרש,  ה"ח  סק"א  ש"א
ובשארית ,  שהעיקר  כהפרי  מגדים:  תוספות  שבת  מד

ש  של  זהב "ר  של  כסף  וכ"א  דלאכטע"ישראל  סימן  כ
ל  מוקצה "ע  אסור  אפילו  לא  נשתמשו  עדיין  דהו"לכו

ח "ש  סימן  פ"ועיין  מנח,  עיין  שם,  מחמת  חסרון  כיס
 ).ח"ק כ"ס

ץ "ר  האל"ל  וועלגע"ט  שיסע"כלי  לישה  כגון  קנע)  ונ
וכן  כל  כלי  אפייה ,  ט"ל  וועלגער  ברע"ל  זיפ"מעה

ה  אות "ק  ככ"ח  ס"ש  סימן  פ"עיין  מנח(מוקצים  הם  
 ).ה

כל  כלי  כתיבה  דינם  ככלים  שמלאכתן  לאיסור )  זנ
אבל )  דיני  מוקצה  אות  י,  י  בכלכלת  שבת"תפא(

בהם  תשמיש  אחר הקולמוסים  שמקפידין  מלעשות  
ודינם  כמוקצה ,  חמורין  יותר,  מחשש  שלא  יתקלקלו

 ).ש שם"עיין מנח(מחמת חסרון כיס 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  לק  לכל  ימות  השנהע  הלכות  שבת  מחו"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 . הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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בשבת  שבתוך  החג  סוכות  אסור  לטלטל  הלולב )  חנ
א "ח  א"פרי  מגדים  ש,  ב"ח  ס"א  תרנ"רמ(ודינו  כאבן  

) ותוספות  שבת,  ג"ו  סי"א  הלכות  שבת  כלל  ס"ב  ח"י
ובשבת  לאחר  סוכות  אם  ייחדו  לעשות  סלים  קלועים 

וכן  אם  לא  ייחדו ,  למצות  בשמים  אסור  לטלטלו
י  סימן "אלות  ותשובות  שאש(לשום  דבר  דדינו  כאבן  

 ).ה"כ

ח  אות "ק  ל"ח  ס"ש  סימן  פ"מזוזה  מסתפק  במנח)  טנ
 :ועיין תולדות שמואל דף קצז, מה דינו' ז

ל  מותר "ק  נאד"ע  או  שטע"מחט  הנקרא  שפילק)  ס
וכן  הדין ,  בטלטול  לצורך  גופה  או  לצורך  מקומה

ח "ש(ל  "ה  נאדע"במחט  המיוחד  לתפירה  הנקרא  נע
 ).א"סי

נזר  ישראל  בשם (ם  אינה  מוקצה  מי  גשמי)  אס
א "ובשם  זכל,  תשובת  הגאונים  סימן  רמשנה  ברורה

כ  דיני  מוקצה "ג  שכ  הפרי  מגדים  בפת"ואע,  א"ח
בתולדות  שמואל '  ט  שאסור  בטלטול  כבר  כ"אות  כ
, דתשובת  הגאונים  מכריע  הפרי  מגדים:  ז"דף  קצ
 ).עיין שם

ם  מאותן  שנאסרו  לכבד "מכבדת  הנקרא  בעזי)  בס
אסור )  ב"ז  ס"א  של"עיין  רמ(חדר  מרוצף  בהן  אפי  

מגן  אברהם  ואחרונים (מ  "בטלטול  רק  לצורך  גו
 ).ותולדות שמואל שם, ט"ח סעיף מ"בש

ל  המיוחד  לסרוק  הראש "מסרק  הנקרא  קעמ)  גס
תולדות  שמואל (והזקן  דינו  ככלי  שמלאכתו  לאיסור  

 ).ח"דף קצ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,    עמוד  אחד  ליום,ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 . צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 דיני נר הבדלה –המשך סימן רצח  –סדר הלימוד ליום טו שבט 


 




 


 
 
 



 

 

Ii 
 

מעות  הוי  מוקצה  מחמת  גופו  ואין  ניטל  אפילו )  דס
 ).ב"ג סכ"ע ש"ושו, י"י סימן ש"ב(לצורך גופו ומקומו 

ן  אין  לטלטל  כלל  רק "תרופות  הנקרא  מעדעצי)  הס
 ).ז"ק ט"ח ס"ש סימן פ"מנח(לצורך החולה 

ש  על "מפה  שעל  השלחן  שעליה  הנרות  אם  היו  ביה)  וס
ים  המותרין  החשובין  יותר  מהנרות  ודאי  דאין השלחן  דבר

אבל  אפילו  לא  היה  מכל  מקום  לא  נעשה ,  המפה  מוקצה
ז  רי  סימן "ע  הגר"עיין  היטב  שו(המפה  בסיס  למנורה  

ק "ד  בשם  מו"צ  אות  כ"במשנה  ברורה  שעה'  וכן  כ,  ט"ש
פ  המפה "ויש  מחמירין  עכ)  ובית  מאיר  ומסיק  להקל
אבל  דעת ,  ח"הפרי  מגדים  וד(שעליה  עומדת  הנרות  

 ).ש יחידאה היא ולית דחש לה במוקצה דרבנן"הלבו

מקל  של  חיגר  כיון  דמותר  לילך  בו  מותר  גם  כן )  זס
עיין (ע  "אבל  של  שאר  אנשים  צ,  בטלטול  לכל  אדם

ח "ש  סימן  פ"ומנח,  ז"א  סק"ז  סימן  ש"ע  הגר"א  שבשו"קו
 ).ז"ק כ"ס



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"ך  יגמור  כל  כ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום טז שבט
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Ii 
 

של  מתכות  שהיא  חריפה  אסור )  ל"שיגע(מראה  )  חס
תולדות (סורה  וגם  בטלטול  א,  להסתכל  בה  בשבת

 :).שמואל דף קצח

ר  מוקצה  מחמת  חסרון  כיס  כיון "ב  אי"שריי)  טס
מגן  אברהם ,  שמקפידין  להשתמש  בו  דוקא  לכתיבה

 ).אחרונים(ומי שאינו מקפיד קיל , י"ח סק"סימן צ

גדול  שמשתמשין  בו  בחוץ  אסור )  סולם(ר  "לייטע)  ע
אבל  באותו  מקום  שעומד ,  לטלטלו  ממקום  למקום

אבל  בעומד )  ט"ח  י"ש(ולירד  בו  מותר  לעלות  
תולדות (בפנים  הבית  שרי  לטלטלו  ממקום  למקום  

 :).שמואל קצט

סם  המות  לזבובים  עכברים  וכיוצא  אסור )  אע
 ).ט"ד אות כ"עיקרי דינים סימן י(בטלטול 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"    שבתהלכות"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גד"אמר הקב
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L–l 
 שלא לאכול ולא לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל –רצט המשך סימן  –סדר הלימוד ליום יז שבט 




 
 












 
 

Ii 
 

המכיל  להב  אחד )  סכין  כיס(ל  "ן  מעסער"טאשע)  בע
גדול  ויש  בה  גם  כן  להבים  קטנים  שמיוחדין  לדברים 
האסורים  בשבת  כגון  לחתיכת  צפרנים  תיקון  קולמוס 

אם  להב :  דינו  כך,  וכיוצא,  פעדער-הנקרא  בליי
י כמו  שהוא  על  פ(הגדול  חשוב  לו  יותר  מהקטנים  

ובלהב  הגדול  עושה  צרכי  היתר )  רוב  בזמנינו
דדמי (אז  מותר  לטלטל  הסכין  בלי  פקפוק  )  כנהוג(

אבל  אסור  לטלטל )  א"ח  ס"ממש  לדין  נדן  שבסימן  ש

בידיו  הלהבים  הקטנים  שבו  באם  מיוחדין  לאיסור  רק 
באם  רוצה  להשתמש  בהם  לצורך  גופן  או  מקומן 

ן דאי,  ואין  בהו  חומר  מוקצה  מחמת  חסרון  כיס(
מקפיד  מלהשתמש  בהם  שאר  תשמישין  שאין  מיוחדין 

, א"ח  סימן  כ"שאלות  ותשובות  פאר  ישרים  או)  (לה
 ).ק מגן אברהם"ח ס"ש סימן פ"ומנח



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.    ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם"אמר הקב
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L–l 
 שיבדילשלא לאכול ולא לעשות שום מלאכה קודם  –המשך סימן רצט  –סדר הלימוד ליום יח שבט 
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 אם  אין,  בענין  סכין  מילה  לטלטלו  לאחר  המילה)  גע
לו  עוד  מילה  באותו  שבת  היתרו  מפוקפק  מאד  ועד 
כאן  לכתחילה  יזמין  שיניח  אחר  החיתוך  הסכין  בתוך 
כלי  שיש  שם  דברים  המותרין  החשובין  יותר  מסכין 

כ  הכלי  עם  הסכין "ז  יוכל  לטלטל  אח"של  מילה  ועי
י  עיין  שם "ובסימן  ש,  א"ח  ס"כמבואר  בסימן  ש

חו  מידו ובדיעבד  אם  הני)  ג"שאלות  ותשובות  מהרש(
על  הכסא  וחושש  שלא  יגנב  יש  להקל  ללוקחו 

ח "ב,  ך  שם"וש,  ב"ו  ס"ד  רס"א  יור"רמ(ולהצניעו  
אות  חיים ,  ו"ק  ט"י  ס"משנה  ברורה  ש,  ח"סימן  ש

 :).ט"ש דף קצ"תולדו, ושלום בשם משיב דברים

וד  עצה  אלכתחילה  שיזמין  אדם  שיקבל  הסכין  מידו ע
ד בגמר  החיתוך  ואותו  אדם  לא  יניחו  מידו  ע

כ  בשאלות "וכ,  ר  שם"א(שיצניענו  במקומו  הראוי  
ש  רי  סימן "ותמך  יסודו  על  החכ,  י  שם"ותשובות  פא

ג  דשם  דוקא  באינו  מוקצה  מחמת  חסרון "ואע,  ח"ש
ת  מכל  מקום  במקום  הפסד  מקיל "כיס  כמבואר  בשע

וכדאים  לסמוך  עליהם  במוקצה  דרבנן  במקום ,  ז"הגר
צירוף  מה מצוה  דאורייתא  שלא  יפסידו  עושי  מצוה  ב

 ).עיין שם, שמקילין הרבה פוסקים גם לכתחילה



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  כל  עוונותיוויזכה  שימחלו  לו  ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת "אמר הקב
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L–l 
 שלא לאכול ולא לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל –המשך סימן רצט  –סדר הלימוד ליום יט שבט 


















 
 

Ii 
 

ש "שנשמט  אחד  מרגליה  מכל  "ק  או  בענקע"באנ)  דע
שתים  או  יותר  אסור  לטלטלה  ולהניחה  על  ספסל 

א "כ  ישב  עליה  כבר  כך  פע"אחרת  ולישב  עליה  אא
ומכל  מקום  יש )  ז"ח  סט"מגן  אברהם  ש(קודם  שבת  

 :היתר באופנים הבאים

ומשנה  ברורה ,  ז"ט(אם  נשבר  הרגל  או  נאבד  )  א
 ).ט"ק ס"ס

גל  בתוך אם  הרגל  נעשה  באופן  שאין  תוקעין  הר)  ב
בשאלות (חור  אלא  שהכסא  מחובר  לה  בשאר  אופן  

 ).על פי משנה ברורה הלזה' י סימן ל"ותשובות פא

אם  דרך  אותן  כסאות  שהרגל  מונחין  בחורן )  ג
ומשנה  ברורה  בביאור  הלכה ,  מגן  אברהם(ברפיון  

ויש  מקילין  אפילו  אם  רק  אדם  זה  דרכו  כן )  שם
 ).מגן אברהם שם ועיין ביאור הלכה(

ישב  עליה  במקומה  בלי  להצטרך  לטלטלה ל)  ד
ומשנה  ברורה ,  ר"א(ממקום  למקום  גם  כן  שרי  

 ).י שם"פא(, )ע"סק

מ  גדולה  לכל  מיני  חפצים  שיש  להם "דע  דדין  זה  נו
וכיוצא  כולם  דינם  כזה  וכן  כל ,  רגלים  כמו  שלחנות

אסור ,  כלים  שיש  לחוש  בהם  לתיקון  האסורה
 ).ט אות י"ש סימן ק"ש בבדה"קצה(בטלטול 

כל  מיני  ספרי  קודש  שמותר  לקרותן  מותרין )  הע
 ).ח סעיף ג"ש(בטלטול אפילו שלא לצורך כלל 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

פרסם  בבתי  כנסיות  ובבתינא  ל.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 רות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דו"אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום כ שבט 
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ח "ת  סימן  ש"שע(מותר  לטלטל  מגילה  בשבת  )  וע
בגדי ,  פרי  מגדים,  י"ש  שם  סק"מחה,  ר"בשם  א

ח "ומשנה  ברורה  תרפ,  מטה  יהודה,  חסדי  דוד,  ישע
 ).ח"רדלא כפ

ג  הוי  מוקצה  מחמת  גופה "עיסה  הנקרא  טיי)  זע
ז  סימן "ע  הגר"ש(ואסורה  אפי  לצורך  גופו  ומקומו  

 ).ח סעיף ח"ש

אסורין  בטלטול )  ר"או  בלעטע(ל  "ע  זעק"טיי)  חע
אבל )  א"ק  כ"ח  ס"ש  סימן  פ"מנח(מ  "אפילו  לצורך  גו

המונחין  בכלי  יחד  עם  הסענץ  שרי  לטלטל  הכלי 
 ).תולדות שמואל דף ר(

ר  והוא  כלי  עץ  הנעשה "ן  טרייבע"פליגע)  טע
להבריח  הזבובים  ויתושים  מותר  להשתמש  בו  בשבת 

אבל  הנעשה  להרגם  דינו  ככלי )  ג"ח  סכ"ש(
 ).ספר שבתות ליש דף מ(שמלאכתו לאיסור 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

ובבתינא  לפרסם  בבתי  כנסיות  .  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל "אמר הקב
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 איזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסוריםב –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום כא שבט 
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מטה  המיוחד  להכות  או  לאיים  התינוקות  שרי )  פ
 ).ש שם"תולדו(בטלטול 

ב "מגן  אברהם  שי(אסור  בטלטול  )  עשב(,  ז"גרא)  אפ
וצריכין )  ד"ו  סק"ז  של"וט,  פרי  מגדים  שם,  ו"סק

ליזהר  בעת  הישיבה  עליהן  שלא  יגע  בהן  בפרט 
תולדות  שמואל (כ  לידי  תלישת  עשבים  "אחשבאין  
בשגם  שעל  פי  המקובלים  אין  לישב  על :)  דף  ר

 ).ב"ת הלכות ט"עיין שע(האדמה בלי חוצץ אחר 

ש  הפוסקים  שאסור  לקרות "למפ,  ן"צייטונגע)  בפ
ומשנה ,  ט"ק  י"ז  ס"ט  ש"באה(ן  בשבת  "צייטונגע
ושלחן  עיין ,  ץ"ג  בשם  שאילת  יעב"ק  ס"ברורה  ס

ח "ק  או"ם  שי"מהר,  כלכלת  שבת,  ףיסוד  יוס,  שם
תולדות ,  ז"ש  סימן  ק"קצוה,  ז"ת  ש"שע,  ג"סימן  קכ

, י  שם"תפא(אסורין  גם  בטלטול  )  שמואל  דף  ר
ועיין  בתולדות ,  פאר  ישרים  שם,  תולדות  שמואל  שם

י  לא  שייך  רק "שמואל  שם  דכל  היתרו  של  השבו
 ).עיין שם, ז"ג לא שייך בזה"בעת מלחמה וגם בכה

ני  החרדים  אם  רובם  במילי  דעלמא בעניני  עתוו
ן "וגם  רעקלאמע(קורות  ומאורעות  

אז  דינם  כפי  המבואר )  ס  בכלל"אדווערטייזמענט
כמבואר  בדבריהם (ל  שאסור  לקרותן  "בפוסקים  הנ

ואפילו )  ג  באורך"ש  מ"ז  בדה"ובבדי  השלחן  סימן  ק
הנעשו  בעניני  הדת  בחיי  הציבור  וחיזוק  עניני 

 ).ש שם"בדה(החרדים יש להסתפק בקריאתן 

והוה )  ש"קורי  עכבי(ס  "אסור  לנגוע  שינוועבעכט)  גפ
ז  בשם "ק  מ"ח  ס"ש  סימן  פ"מנח(מוקצה  מחמת  גופו  

 ).תהלה לדוד

 ).עיין דינם לעיל אות ב) קליפין(ס "שאלעכט) דפ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, מחותובש, מדרשות 

 תה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושב"אמר הקב
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 באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום כב שבט 
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ס  של  האגוזים  הנקראין  אמעריקאנער "שאלעכט)  הפ
ך  אסורין  בטלטול  והרבה  נכשלים  בזה  בפרט "ניסלע

ב  שקובעין  לשתות  יין  ושכר "באסיפת  חברים  וכיוצ
לחן  מיני וכדי  שיהיו  תאבים  לשתות  נותנין  על  הש
ועל  פי ,  אגוזים  הרבה  עד  שהשלחן  מלא  מקליפותיהם

רוב  יושבין  ומפטפטין  בשיחות  שונות  ומשונות 
וממשמשין  בהקליפות  ואין  שם  על  לב  שהם  מוקצה 
גמור  ואין  נטלין  אפילו  לצורך  גופו  ומקומו  כמבואר 

, ובאים  אז  לכמה  איסורים,  ר"ובא,  ח"י  ש"ברס
שבת  מושב טלטול  מוקצה  שיחה  בטילה  ואסורה  ב

ליבון ,  רכילות,  ליצנות,  ר"לצים  ביטול  תורה  לשה

והמדקדקים  נוהגין  כהוראת ,  ועוד,  פני  חבירו
ומה  טוב  מנהג :  ל"ז  וז"ב  סימן  רפ"א  שכ  במח"החיד

אם  בקרת  תהיה  לכבוד  חתן  או ,  א"ירושלים  תובב
עיין ,  אבי  הבן  הוא  כמו  רגע  כניסה  ויציאה  דוקא

וספר ,  א"ל  דף  רותולדות  שמוא,  ש"עיין  מסגה.  (שם
 ).ו"דיני מוקצה אות ר" שבתותי תשמרו"ח "הנדמ

מוקצה  מחמת  גופו  ואסור  בטלטול )  קמח(ל  "מעה)  ופ
, ט-ח  סעי  ח"ז  סימן  ש"ע  הגר"ש(מ  "אפילו  לצורך  גו

 ).א"ק ר"ח ס"ש סימן פ"ומנח



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את,  וידידיםולכל החברים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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ק  שנפסק  מהבגד "אnל  או  קרס  הנקרא  ה"קנע)  זפ
ח "ש  סימן  פ"מנח(בין  שבת  בין  בחול  מותר  לטלטלו  

 ).ב"סק

מותר )  ז"ע  בלע"אמברעל(ם  "שיר-ן"רעגע)  חפ
אבל )  ז"ש  שם  סק"מנח(לטלטלו  לצורך  גופו  ומקומו  

ביקרה  שמקפיד  עליה  שלא  להשתמש  בו  תשמיש 
כ  ואסור "אחרת  שלא  יתקלקל  דינו  כמוקצה  מחמת  ח

 ).ת שם"שבת(, מ"גם לצורך גו

וכיוצא  שאין  הדרך  לאכלן )  חמאה(ר  "וטע)  טפ
לבדנה  רק  ללפת  הפת  מכל  מקום  דינם  כאוכלין 

 ).שם(שמתטלטלין אפילו שלא לצורך כלל 

שירד  בשבת  או  בחול  מותר  בטלטול )  שלג(י  "שני)  צ
אבל  יזהר  שלא )  א"זכלי  בשם  תשובת  הגאונים  ו"נז(

כ  סעיף "סימן  ש(ולא  ידחקם  בין  ידיו  ,  לרסק  השלג
 ).ועיין ביאור הלכה שם, א"י

כל  דבר  שהובא  בשבת  מחוץ  לתחום  אפילו )  אצ
ב  חשש  שצדו  אותו  או "לצורך  ישראל  זה  אם  אי

תלשוה  מהמחובר  בשבת  מותר  בטלטול  אפי  לישראל 
 ).ח"ה ס"שכ(שהובא בשבילו 

חמת  חסרון  כיס  גם  דלתותיהן כלים  המוקצים  מ)  בצ
ג  שאינו "אע,  שנתפרקו  אסורות  בטלטול  כגוף  הכלי

ש  אות "ט  בבדה"ש  סימן  ק"קצוה(מקפיד  על  הדלת  
 ).ח
כ  צריכין  לידע  דכלים  שנתפרקו  דלתותיהן "וכמו)  גצ

דאסורין )  אבל  אסורה(וראויין  להחזירן  בניקל  
ט  בתי "ומה)  ש  י"ט  בדה"ש  סימן  ק"קצוה(בטלטול  
שנשמט  יד  ממנה  ויש  הבורג )  ל"ילבר(עינים  

ף "ברשותו  אסור  לטלטלו  באם  הוא  שרוי)  ף"שרוי(
י  סימן "שאלות  ותשובות  פא(כזה  שבניקל  להחזירו  

או ,  שנתפרקו  החלקים)  ם"בעזי(וכן  מכבדה  ).  א"ל
ע  שנתפרק  ויש  כאן  החלקים  אסורין  בטלטול "קלאמק

 ).שם(שמא יחזירם 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  תלזכות א, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 אבל  אם  נתפרק  כלי  שכעת  עלולה  להזיק  לאדם)  דצ
 .מותר לטלטלה לפנותו

 ד"רק יפ
 יס התפור בבגדכ

ביארתי  ביתר  שאת  מקצוע  זו  כיון  שהוא  שכיח (
 ) ורגיל

, או  שאר  מוקצה  כצרורות(הניח  מעות  במכוון  )  א
קעשענע (בכיס  של  הבגד  )  וכיוצא,  שברי  עצים

פי  דהכיס (אם  הכיס  אינו  תפור  לארכו  בבגד  )  א"בל
ור  וכולו אלא  פיו  לבדו  תפ)  הוא  חלק  נפרד  מהבגד

ג  דהכיס  נעשה  בסיס  להמעות  מכל  מקום "אע,  תלוי
ג  שהמעות "מותר  לטלטל  הבגד  ממקום  למקום  ואע

ומכל  מקום  אם  אפשר )  ז  ובהפוסקים"י  ס"ש(בתוכו  

לנער  המוקצה  מהכיס  ובלי  נגיעה  בכיס  גופא  שהוא 
) ל,  ט"ומשנה  ברורה  ר,  ר"א(ינער  לכתחילה  )  מוקצה

 ).שם(עור אבל הכיס הוא מוקצה גם אחר הני

לבד  מה .  בין  בהניח  במתכוון  בין  בשכח  ינהוג  כןו
דבשכח  אין  הכיס  נעשה  מוקצה  כיון  דבשכח  לא 

 ).שם(נעשה הכיס בסיס להמוקצה 

, ואם  היה  הכיס  תפור  בבגד  נעשה  כל  הבגד  בסיס)  ב
ש "ועד  כאן  אם  הניח  במתכוון  המוקצה  שישאר  ביה

אבל  בשכח  דינו  שצריך ,  אסור  ליגע  בהבגד  כלל
כבסימן (כ  מותר  בטלטול  "ר  המוקצה  מהכיס  ואחלנע
 ).משנה ברורה ל, ד"ט ס"ש

ז  שהמוקצה  בו "ובכל  ענין  אין  ללבוש  בגד  כ)  ג
 ).ז"י ס"ש(דחיישינן שיצא בו 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד "  עולם הבאבן"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 שבת ואיזה מהם אסוריםבאיזה כלים מותר לצאת ב –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום כה שבט 
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 עצים  ואבנים  אסורים  בטלטול  אפילו  לצורך)  ה
אבל  אם  ייחדן  לאיזה  תשמיש  לעולם  נעשה ,  מ"גו

אבל  בלא  ייחדו  לעולם  כגון ,  כלי  ומותר  בטלטול
שרוצה  לייחדן  לישיבה  לשבת  אחד  או  שתים  אז  אף 

י "אם  עשה  בהם  מעשה  רב  דהיינו  שסדרם  מבעו
שיהיו  מוכנים  לישב  עליהם  למחר  מותר  לטלטלם 

, ב"ח  סעיף  נ"ז  סימן  ש"ע  הגר"שו(לצורך  ישיבה  
 ).ה-ש אות ד"י בדה"ש סימן ק"והובקצ

ז  באם  מייחדו  לעולם "וכן  הדין  בכל  דבר  כעי)  ו
ובאינו  מייחדו  לעולם ,  לתשמיש  מיוחד  שרי  לטלטלו

רק  לצורך  שבת  אחד  או  שתים  אז  אם  עשה  מעשה 
תיקון  המוכיח  שמוכנים  ועומדים  לכך  מותר  בטלטול 

 ).ש שם"וקצוה, שם נג(לצורך הדבר שהוכן לו 

ת  גרף  של  רעי  לכתחילה  במקום מותר  לעשו)  ז
 ).ו"ה משנה ברורה ט"של(פסידא 

סולם  שבבית  שעשויין  לטלטל  מזוית  לזוית  לצורך )  ח
משנה  ברורה (תשמיש  מותר  לטלטלו  כדרכו  בשבת  

 ).ח"ע, ח"ש



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום" לימוד על ידי" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 זה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסוריםבאי –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום כו שבט 
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 ו"רק טפ
 לטול פרחים וצמחיםט

מותר  להעמיד  ענפי  אילן  במים  בשבת  ובלבד )  א
שלא  יהיו  בהם  פרחים  ושושנים  הנפתחים  מלחלוחית 

א "ז  פליגי  האחרונים  י"ובד)  א"ו  י"א  של"רמ(המים  
מותר ש  "דאינו  מותר  רק  כשכבר  עמדו  במים  מער

א  דכל  שהיו  המים "וי,  )א"ש  וח"תו(להחזירו  בשבת  
ג  שלא  היו  בתוכן  מותר  לתת "ש  אע"מזומנים  מער

ויש  בדיעבד )  ז  ופרי  מגדים"הגר(בתוכן  בשבת  
 ).ח"מ, צ"שעה(לסמוך עלייהו 

אסור  לשרות  חטים  ושעורים  וכיוצא  במים  דהוה )  ב
 ).א"ו י"של(תולדות זורע 

ג "הר  מליטלו  מעעציץ  אפי  אינו  נקוב  יש  ליז)  ג
, ח"ו  ס"של(ג  יתדות  או  איפכא  "קרקע  ולהניחו  ע
 ).ומשנה ברורה שם



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , יוםהלכה בכל "על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 ז"רק טפ
 יטול כלי מהיכנוב

מ  שדבר "אסור  לשום  בשבת  כלי  במקום  מסויים  ע)  א
י  כך  יבטל  כלי "מוקצה  יפול  אל  תוכו  כיון  שע

, י  שהמוקצה  בתוכה"התחתון  מלהשתמש  בו  עוד  ע
י "ש"  (ביטול  כלי  מהיכנו"ע  "ס  ובשו"וזה  נקרא  בש

 ואסור  לעשות  כן  שיבטל  הכלי  מתשמישו).  ו"ס
ה "ה  משנה  ברורה  סק"רס(אפילו  לשעה  קלה  בלבד  

 ).ז"ק כ"ו משנה ברורה ס"רס

 :כמה היתרים נשנו בהו

במקום  שאפשר  לנער  האיסור  מתוך  הכלי  מיד )  א
ח "ש,  ה"ה  משנה  ברורה  סק"רס(אחר  שנכנס  בה  
אין "  האפשרות  לנער"וענין  )  ז"משנה  ברורה  קמ

ע  שרי "דמצד  זה  בכ,  הכוונה  מטעם  איסור  מוקצה
כבסימן (,  ש"נער  כיון  שלא  היה  המוקצה  בתוכן  ביהל
ב  כגון "אלא  הכוונה  מצד  רצונו  ודעתו  של  בעה)  י"ש

אם  נכנס  שמן  לתוך  הכלי  לא  ירצה  לנער  הכלי 
וכן ,  שלא  להפסיד  השמן  ושלא  ללכלך  השלחן,  מיד

אם  נופל  לתוך  הכלי  דבר  יקר  שבקלה  להשבר  גם 
עיין (כן  לא  ירצה  לנער  שלא  להפסידה  ולשברה  

 ).ותראה, שם



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"שוהנה  מובא  כאן  ספר  
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "שמהתורה ל"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–146 

  
 

 

L–l 
 באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום כח שבט 



 






 
 

Ii 
 

ה  שיכול  להניח "וה(אם  יש  בכלי  דבר  המותר  )  ב
ח "ח  ש"ס  או"חי  חת(,  בתוכה  דבר  המותר  לכתחילה

החשוב  יותר  מהאיסור  שרוצה )  א"על  המגן  אברהם  נ
מגן  אברהם  ומשנה (כלי  שרי  גם  כן  להניח  ליפול  בה
וגדר  דבר  חשוב  נמדד  לפי )  ה  שם"ברורה  בסימן  רס

ג  בשם  מגן "י  ל"משנה  ברורה  ש(בעל  המעשה  והכלי  
 ).א"ר וש"אברהם א

אם  אין  כוונת  נותן  הכלי  לקבל  מוקצה  הנופל  בה )  ג
רק  סיבה  אחרת  מביאו  לשים  הכלי  תחת  הנר  כגון 

עיין  משנה (שמתיירא  שלא  יפלו  ניצוצות  וכיוצא  
למה  הצריכו '  ע  מסעיף  ד"וצ,  ו"ה  סק"ברורה  רס

ל  להתיר "ב  ממש  הי"לתת  טעם  בניצוצות  מפני  שאי
מטעם  שאין  הכוונה  לקבל  הניצוצות  רק  לחצוץ  בית 

ל  דכוונת  התירו  של  המשנה "וצ,  הניצוצות  להשלחן
ברורה  רק  באם  אין  דעתו  על  השמן  כלל  כמו 

פת  לו  ענין שכתבתי  שדעתו  משום  הניצוצות  ולא  איכ
אבל  אצל  ניצוצות ,  השמן  אז  לא  מיחשב  ביטול  כלי

כיון  שרוצה  לקבל  הניצוצות  רק  לא  מטעם  שצריך 
נ "והה,  להם  בעצמם  בזה  שייך  עדיין  ביטול  כלי

לענין  שמן  אם  רוצה  בקבלתן  אפילו  לא  מטעם 
 .) ק"ודו, ל דין ביטול כלי מהיכנו"שצריך להשמן י

גם  כן ,  טול  כליבאינו  מבטל  בידים  רק  גורם  לבי)  ד
כגון  בנופל  מוקצה  על  השלחן  ונותן  כלי  תחת ,  שרי

ז  שהשלחן  על  מקומו  המוקצה "השלחן  לקבלו  אולם  כ
ומזיז  השלחן ,  נופל  על  השלחן  ולא  בתוך  הכלי

ה "משנה  ברורה  רס(,  ממקומו  כדי  שיפול  בתוך  הכלי
 ).,ו

במקום  הפסד  מרובה  מותר  לבטל  כלי  מהיכנו )  ה
) ,ז"  אברהם  ומשנה  ברורה  כט  במגן"ו  ס"רס(לשעתו  

ולכל  היום  במקום  הפסד  מרובה  יש  מחלוקת 
א "וחזו,  שם  במשנה  ברורה  וביאור  הלכה(הפוסקים  

 ).ז"ח סק"סימן מ



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ולק  לכל  ימות  השנהע  הלכות  שבת  מח"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .ת הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה א, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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אם  נותן  כלי  עם  מים  והמוקצה  היורד  לתוכה  גם )  ו
אפילו ,    קמא  בטילכן  משקה  דשייך  לומר  קמא

כ  האיסור  מן  ההיתר  שהיה  בתחלה  מכל "נתרבתה  אח
 ).ו"ק ט"ה משנה ברורה ס"של(מקום שרי 

כלי  שמונח  בו  איסור  והיתר  מותר  לקחת  ההיתר )  ח
ספר (י  שמניח  האיסור  "ולית  בי  משום  מבטל  כלי  ע
 ).ו"ה סק"אחד על פי המשנה ברורה רס

שבתו אם  הכין  כלי  לקבל  מוקצה  ולא  נעשתה  מח)  ט
 ).ז"ה סק"משנה ברורה רס(לא נאסר הכלי בטלטול 

מותר  להניח  כלי  לקבל  כלי  שמלאכתו  לאיסור )  י
ולא  שייך  בזה  משום  ביטול  כלי  מהיכנו  כיון  שיש 

ו "תהלה  לדוד  רס(היתר  לטלטל  לצורך  גופו  ומקומו  
 ).ז"סק

פ  שכבר  יש  לה  שם "כלי  שמלאכתו  לאיסור  אע)  אי
מידה  לקבל  דבר מוקצה  קצת  מכל  מקום  אסור  להע

המוקצה  מחמת  גופו  או  חסרון  כיס  דנתבטל  מהיתר 
פרי (טלטול  גופו  ומקומו  שהיתה  שרי  עד  עכשיו  

וכן  העלה ,  ג,  ה"מגדים  מובא  בביאור  הלכה  רס
מסברא '  בספר  מלאכת  יושר  דיני  מוקצה  כלל  ה

פשוטה  דהלא  כלי  שמלאכתו  להיתר  גם  כן  שם 
אר מוקצה  עליה  והיתה  בכלל  גזירת  מוקצה  כמבו

א "ולא  התירו  בו  יותר  מכלי  שמל,  בפרק  כל  הכלים
וכיון  ששייך  בה  ביטול  כלי ,  רק  בטלטול  מחמה  לצל

 ).עד כאן, מהיכנו במה עדיף כלי שמלאכתו לאיסור



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .ם צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבני, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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  לה  דורש  ואין  מי  שיבקש  אותה שאין  מצוה  כל
 ומצוה  שאין  לה,  לפי  שהיא  כמת  מצוה.  תדרשנה
 רדוף  אחריה  לעשותה  שהמצוה  מקטרגת,  רודפים

 ...וכל  מכל  ואומרת  כמה  גרועה  אנכי  שנתעלמתי
 )ה" אות קחסידיםספר (



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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  ביום  הששי  והכינו  את  אשר  יביאו והיה:  תורה)  א
שמות  טז .  (  יום  יוםילקטווהיה  משנה  על  אשר  

 ).ה

  ביומא  שתיתאי ויהי:    יונתן  בן  עוזיאלתרגום)  ב
 דשבתאויזמנון  מה  דייתון  לקמיהון  למיכל  ביומא  

ויערבון  בבתיא  וישתתפון  בדרתיהון  בגין  למיתייא 
מה  דמלקטון   עלמדין  לדין  ויהי  להון  בכופלא  

 )תרגום יונתן בן עוזיאל שם. (יומא יומא

  רב  יהודה  אמר  שמואל אמר:    בבליתלמוד)  ג
  ידים  יצתה ונטילתבשעה  שתיקן  שלמה  עירובין  

  אם  חכם  לבך  ישמח  לבי  גם בני"בת  קול  ואמרה  
  בני  ושמח  לבי חכם"ואומר  )  ג"כמשלי  "  (אני

 –:    ידשבת).  ז"משלי  כ".  (ואשיבה  חרפי  דבר
 :) כאעירובין

אמרו ,   בני  קקונאי דאתי לקמיה דרב יוסףהנהו)  ד
  לאביי ל"א,    לן  גברא  דליערב  לון  מאתיןהבלי  

.  מדרשאבביעלה ' וחזי דלא מצווחי, זיל ערב להו
 .)עירובין ס(

  רבה  בר  רב  חנן  לאביי  מבואה  דאית  ביה ל"א)  ה
  ביה  לא  עירוב ליהויתרי  גברי  רברבי  כרבנן  לא  

 .)סחעירובין (? ולא שיתוף

כיון ,  אי אתמר לחומרא מאי קלקולא איכאאלא) ו
  כיון י"פירש,    בה  רבים  היינו  קלקולאדמקלקלי

  בלא ומטלטליןששוכחין  ,  דמקלקלי  בה  רבים
מותר  לערב  אתמול '  אם  הי,  היינו  קלקולא,  עירוב

 :)ז"טביצה . (והוא אסר



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  ת  שבתהלכו"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 דולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות ג"אמר הקב
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  יהושע  מפני  מה  מערבין ר"א:    ירושלמיתלמוד)  ז
מתוך  כך  עשו  שלום ...  שלוםבחצירות  מפני  דרכי  

  דרכי  נועם  וכל  נתיבותיה דרכיה"הדא  הוא  דכתיב  
 )ב" הג"ירושלמי עירובין פ". (שלום

  כדי  שיבאו –  דרכי  שלום  מפני:  "  העדהובקרבן
  ידי  עירוב כולם נחשבים שעללדבר  זה  עם  זה  גם  

 ".כאיש אחד

של  התורה  דרכי  נועם  וכל '  דרכי:    משהובפני
  דברי  סופרים  שהן והן'  היוצאים  מדרכי'  נתיבותי

 .גורמים שלום' נתיבות לדרכי

דברים  צריך '  ג.):  שבת  לד  (במשנה:  שאילתות)  ח
  עם  חשכה שבת  לומר  בתוך  ביתו  ערב  אדם

מנא :  ובגמרא,  עשרתם  ערבתם  הדליקו  את  הנר
  כי וידעת"  אמר  קרא  לוי  יהושע  בן  ר"הני  מילי  א

 וכתב.  'וכו"  שלום  אהלך  ופקדת  נוך  ולא  תחטא
ואי  לא  מערבי  כיון  דלא  שרי '    פי–  השאילתות

  לא ואי,  ליכא  שלמא  בביתיה,  לטלטולי  מאניה
, י  ליכא  שלמא  בביתיהמדלקי  שרגא  ולא  מעשר

ופרשת בהעלותך סימן , ג"סשאילתות סימן . (ל"עכ
 )ב"קכ

את ,  "  את  אשר  יביאווהכינו:  "  שכל  טובמדרש)  ט
, אלא  את  אשר  יביאו,  נאמראשר  יאכלו  לא  

כלומר  יכינו  ביום  הששי  במבואות  ובחצרות תיקוני 
,   וצורת  פתחים  ועירבים  ושיתופיםוקורותלחיים  

ביאו  ביום  השבת  מרשות להתיר  להם  את  אשר  י
מדרש  שכל  טוב  פרשת  בשלח .  (ל"  עכלרשות

 )ד"עמוד רי

 מכאן"    את  אשר  יביאווהכינו:  "  לקח  טובמדרש)  י
שיערב  אדם  בשבת ,    התורהמןלעירובי  חצירות  

כדי  שיטלטל  מבית  לחצר ,  בפת  או  בשום  מאכל
מדרש  לקח  טוב  פרשת .  (ל"עכומחצר  לחצר  

 )בשלח



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניה"אמר הקב
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  איהו  עמודא  דאמצעיתא עירוב:    זוהרתיקוני)  יא
  שכינתא  עילאה ןודאינ,  וביה  מטלטלין  מבית  לבית

  שבתותי  תשמורו את"ו  איתמר  ועלייה,  ותתאה
תיקוני .  (ר"דא  מקדש  יו,  דא  מקדש,  "תיראוומקדשי  

 )ד"זהר תיקון כ

לעיל   (ש"  וכמ–  איהו  עמודא  דאמצעיתא  עירוב)  יב
  עירוב  דילה  מסטרא  דימינא איהו)    דף  נבא"תיקון  כ
, וגבורה  דהיינו  חסד  ו"  ריב"דאינו  ע,  ושמאלא

א   בביאורנו  דהיינו  סוד  תפארת  עמודש"ועיי
באר .  (ש"  עייה"הוישל  '  דאמצעיתא  מסטרא  דאות  ו

 )לחי רואי שם

' דא  קורה  ועמודא  לסמוך  עלה  בית  ואינון  ב'  ו)  יג
ואיהו  סומך  גאולה ,  יסוד  ספירה  תשיעאה'    ימלכות
  עירוב ואיהולכל  הנופלים  '  וביה  סומך  ה,  לתפלה

, אם  היא  למעלה  מעשרים,  דישפיל  ביה  הקורה
כתר  איהו  עילת '    כדאיהו',    דלעילא  מכד"דאיהי  יו

תיקוני .  (דלית  עינא  שליט  עליה,  העילות  על  כולא
 )זהר בהקדמה

) 'ט'  ט'  זכרי(במשיח  '    ביכתיב:    מהימנארעיא)  יד
  איהו  תמן  בסימן י"ענ,  "החמור  ורוחב  על  עני"
 ולאושאר  מתניתין  בכלל  ,  במות'דה  י'ירובין  נ'ע

איתקרי  תמן  מלך  עד  דרכיב  בסוסיא  דיליה  כנסת 
 )תצא כי פ"רעיא מהימנא ר. (ראליש

זה  עירוב  שהוא  דבר :    ופקדת  נוךבגמרא:  ן"ר)  טו
 .).ד" שבת לן"ר. ( לביתמביתהצריך לנוה לטלטל 

מהא  שמעינן '    דדירין  ביה  כומבואה:  א"ריטב)  טז
  למידר  במבוי  וחצר מרבנןדלא  מבעי  ליה  לצורבא  

 .)ח" עירובין סא"ריטב. (שאינה מעורבים

דברים  שאתה ,    עוד  במעשה  זהרוהזכ:  מאירי)  יז
והוא  שחקרו ,  למעשהצריך  ללמוד  מהם  הלכה  

לא  ליהוי ,  תרי  גברי  רברבי  כרבנן'  מבואה  דדיירי  בי
 )מאירי עירובין שם. ( שיתוףולאלא עירוב ' בי



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.    כל  עוונותיוויזכה  שימחלו  לו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת"אמר הקב
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תרי  גברי  רברבי '    דאית  בימבואה:  מרדכי)  יח
  מכאן  דמצוה משמע,  כרבנן  ליהוי  בלא  עירוב

  ליתי  לידי דלא,  וטעמא  רבא  איכא,  לערב
.   לחצירותמבתים,  איסורא  לאפוקי  ולעילוי

 )מרדכי עירובין פרק הדר(

  מתוך  דברי  רבי  יהודאי  גאון  כי ל"נ:  ג"סמ)  יט
  לא  שמרו  דברי  גזירת  שלמה הנביא'  בימי  ירמי

אלא  היו ,  המלך  לערב  בחצרות  לשתף  במבואות
ומתוך  כך  היו  מביאין  מן ,    עירובבלאמוציאים  

ושלים  כל  מיני  משא העיירות  שסביבות  יר
 ר"  סרטיא  שמעיר  לעיר  שהיא  רהדרךמבתיהם  

ולכך ,  ומביאין  אותן  משאות  בשערי  ירושלים

על  גוף  האיסור  של  תורה  הזהיר '    ירמיכשהזהיר
 אףגם  על  גזירת  שלמה  שלא  להוציא  שום  משא  

וזהו  לשון ,  מן  הבית  לחצר  אלא  אם  כן  ערבו
 ואלהשמרו  בנפשותיכם  '    אמר  הכה"הנביא  

או  משא  ביום  השבת  והבאתם  בשערי תוצי
 אמר כ"ואח, זה  גוף  האיסור  של תורה,  "ירושלים

זו  גזירת ,  ולא  תוציאו  משא  מבתיכם  ביום  השבת
מזהיר  וכבר '  היכי  לבני  ירושלים  ,  שלמה  המלך

אמרנו  כי  מן  התורה  מותר  להוציא  מן  הבתים 
  על  גזירת  שלמה וודאיאלא  ,  לרחובות  ירושלים

  שעברו  גזירתו  באו י"הזהיר  מפי  הגבורה  שע
  בהלכות ג"סמ.  (ל"עכ,  תורהלגוף  האיסור  של  

 ).עירובין



 
 
 
 
 

                                     
                                   

לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתינא  .  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך ד"אמר הקב
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  לחזר  בין  אחר  עירובי  חצירות  בין מצוה:  טור)  כ
 מצותאחר  שיתופי  מבואות  ועל  שניהם  מברך  על  

 )ה" סימן שצח"טור או. (עירוב

  לחזור  בין  אחר  עירובי  חצירות מצוה:    יוסףבית)  כא
  מדאמר ראיהדכי  בפרק  הדר  והביא    המרכ"כ'  וכו

מבואה  דדיירי  בה  תרי  גברי  כרבנן  ליהוי  בלא  עירוב 
  לידי  איסור  לאפוקי ליתווטעמא  רבה  איכא  דלא  

בית .  (ע"  מהא"  בהגהות  בפכ"ולעיולי  באיסור  וכ
 )יוסף שם

  נינהו גווני  יש  לומר  דתלתא  לכך:  משנה  כסף)  כב
חיטה חובה  ואינה  חובה  ודבר  הרשות  ונטילת  ידים  וש

  לו  שלא  לאכול  בשר אפשרהם  דברי  הרשות  שהרי  
ולא  דבר  שיצטרך  נטילת  ידים  אלא  פירות  או 

  על  פי  שאינו  חובה  מצוה אףאבל  עירוב  ,  ירקות
ולא  תיקשי ,  עליו  לעשות  עירוב  שמא  ישכח  ויוציא

  דמילתא  דרשות  היא  לא  ליטבל הטבילהלרבינו  מעל  
  דחייב  אדם  לטהר  עצמו  ברגל ג"ולא  ליטהר  ואע

  דלא  רצו  חכמים  לשנות נ"  חיוב  גמור  הוא  אלאו
כסף ...  (השנההברכה  שלש  פעמים  בשנה  מבכל  

 )א" היא"משנה הלכות ברכות פי

לפי  שידוע  שדבר  תורה  מותר :  ...  משנהמגיד)  כג
  בלא  שום ולמבואותלהוציא  מן  הבתים  לחצרות  

עירוב  וחכמים  אסרו  זה  גזרה  משום  הוצאה  מרשות 
  על  ידי  עירוב  ואנו ירווהתהיחיד  לרשות  הרבים  

מברכין  וצונו  לומר  שאין  אנו  רשאין  לטלטל  בלא 
  להוציא  מן  הבית  לחצר שכשנרצהעירוב  וצונו  

שנערב  והרי  זה  כמצות  נטילת  ידים  ושחיטה  וכיוצא 
  עוד  אלא  שבחצרות  על  ידי  עירוב  נעקר ולא...  בהן

מגיד .  (לגמרי  איסור  של  דבריהם  להוצאת  הבתים
 )ד" הכו"פ הלכות עירובין משנה



 
 
 
 
 

                                     
                                   

  ובבתינא  לפרסם  בבתי  כנסיות.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל"אמר הקב
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כלומר  אף  על  גב '  מצוה  לחזר  וכו:  ח"ב)  כד
  מבואות  מערבין  אפילו ושתופידבעירובי  חצירות  

לדבר  הרשות  מכל  מקום  מצוה  לחזר  אחריהם  כדי 
 ח"ב  (.  איסור  טלטול  בחצר  ובמבוילידישלא  יגיעו  

 )שם

  לחזר  אחר  עירובי  חצרות  בין מצוה:  פרישה)  כה
במה  שכתוב  כאן  מצוה ',  וכואחר  שיתופי  מבואות  

אותה  מצוה  לצורך  הנאתו  כדי  לטייל  או :  'לחזר  פי
  וקראת  לשבת ש"  אכילתו  וזה  מצוה  כמצורכילהביא  

 הנאתינוומכל  מקום  אותה  מצוה  היא  בשביל  ,  עונג
 )ה"פרישה סימן שצ... ('וכו

.   לחזור  אחר  עירובי  חצרותמצוה:    ערוךשולחן)  כו
 ). ג" סעיף יו"אורח חיים סימן שס(

  לחזור  אחר  שיתופי  מבואות מצוה:    ערוךשולחן)  כז
ואומר  בזה  השיתוף ,  ומברך  עליו  על  מצות  עירוב

  מותר  לכל  בני  המבוי  להוציא  ולהכניס יהיה
 ה"שצאורח  חיים  סימן  .  ('מחצירות  למבוי  בשבת  וכו

 ).'סעיף א

  מבוי  כופין  זה  את  זה  לעשות בני:    ערוךשולחן)  כח
 )' סעיף אב" סימן קסמשפטחושן . (לחי וקורה למבוי

דלא  יבא  לידי ',    לחזור  כומצוה:    זהבטורי)  כט
 )' אק" סה" שצסימן ז"ט. (איסור טלטול

  עירובי  חצרות  שבות  הוא דודאי:    מגדיםפרי)  ל
ת   ידיו  אסורויהיוומשום  מצות  כבוד  שבת  שלא  

פרי  מגדים ...  (מלהוציא  ולהכניס  התירו  בין  השמשות
 )' גק" סא"א ס"סימן ר



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, שמחותוב, מדרשות 

 בתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת וש"אמר הקב
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  לחזור  אחר  עירובי מצוה:    ערוך  הרבשולחן)  לא
  וצריך באיסורחצירות  כדי  שלא  יבאו  לטלטל  

  על  מצות לברך  עליו  אשר  קדשנו  במצותיו  וצונו
  מצות  של כלעירוב  כמו  שצריך  לברך  על  

 )ח" סימן יו"שולחן ערוך ערב סימן שס. (דבריהם

מצוה  לחזור  אחר  עירובי :    ברורהמשנה)  לב
סימן .  (  יבואו  לטלטל  באיסורשלאכדי  ,  חצרות

 )ח" עק" סו"שס

פן  ישכחו :  'מצוה  לחזור  וכו:    ברורהמשנה)  לג
 )' אק" סה"סימן שצ. ( טלטולאיסורויבואו לידי 

) לענין  צרכי  העיר:  (  בר  ברוךם"  מהררבינו)  לד
, כמו  שמסכימים  הרוב,  להטות  אחרי  רבים  ואמר"

אף  על  פי  שהמיעוט  המתנגדים  נראה  יש  להם 
ואין ,    הם  בטלים  ברובהרי,  טענותיהם  חזקות

שומעין להם כמו שאין שומעין אם טענו לא נכניס 
לחי וכן  לענין  ',    צדקה  וכונחלוקלא  ,  אורחים
אם  טען  למה  אתן  לתקנם  כדי  להכניס ,  וקורה

, אני  איני  רוצה  להכניס  ולהוציא,  בשבתולהוציא  
או  לכולנו  אין ,  או  איני  צריך  להכניס  ולהוציא

אלא  כופין  זה  את ...  '  בתקנה  זו  וכוכ"  לנו  כצריך
 )' מינץ סימן זי"ר ת"מובא בשו". (זה

  מסתבר כלל למיזל ולא:  ש"הרא:    נתנאלקרבן)  לה
 מ"וכן  כתב  ר,  עירוביןומרא  בתרי  לישני  לענין  לח
ונראה  כלישנא  קמא  דבשל  סופרים  אפילו ,  ל"ז

  אחר  המיקל  וכל  שכן  בעירוב  שאין הלךבעלמא  
. לו  עיקר  מן  התורה  שהלכה  כדברי  המיקל  בעירוב

  כדברי  המיקל דהלכה:    נתנאלהקרבן  וכתב
  מכאן  דהלכה  כדברי  המיקל ונראה"בעירובין  

קרבן  נתנאל .  (ל"עכ"  פוסקים  בפלוגתת  האפילו
 )ל"סק'  סימן טה"עירובין פ

  מתא וצריכא:  "  גאוןי"  גדולות  לרהלכות)  לו
) סחור  סחור'  פ(למיעבד  לה  עירוב  הדר  הדרנא  

הלכות  עירובין  פרק ".  (בחבלים  או  בצורת  הפתח
 )הדר



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ם וידידיםולכל החברי, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים –המשך סימן שא  –אדר סדר הלימוד ליום ח 
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  גדולה  תמהני תימא:  "  נטרונאי  גאוןרב)  לז
, בעלי  תורה,  שכמותכםחכמים  גדולים  ,  ר  זהבדב

מפני  מה  אין  אתם ',  מדקדקים  בדבר  הלכה  כו
  ליה  רבא  בר  רב כדאמרמערבין  עירובי  חצרות  

מבואה  דאית  בה  תרי .)  עירובין  סח(חנן  לאביי  
  ליהוי  ליה  עירוב  ולא לא,  גברא  רברבי  כרבנן

מהא  שמעינן  דלא  מבעי  ליה )  שם"  (?שיתוף
  במבוי  וחצר  שאינה למידרלצורבא  מרבנן  

 )ו"תשובות גאוני מזרח ומערב סימן כ. (מעורבים

יצחק  הסנגרי '    החבר  רהחכם:    הכוזריספר)  לח
  נשאר  לי  לשאול אבל...  אמר  הכוזרי.  ל"זצ

איך ,  והוא  קלות  במצות  השבת,  אותך  בעירוב

  ההיא  הנקלה בתחבולהיתיר  מה  שאסרו  הבורא  
מון חס  ושלום  שיסכימו  ה:  אמר  החבר.  והפחותה

  קשר  מקשרי שיתירחסידים  וחכמים  על  מה  
אך  הם  מזרזים  ואומרים  עשו  סייג ,  התורה
  ההוצאה שאסרוומן  הסייגות  שסייגו  ,  לתורה

, וההכנסה  מרשות  היחיד  לרשות  הרבים  ובהפך
  בסייג כלכלוואחר  כן  ,  מה  שלא  אסרה  התורה
כדי  שלא  תחשב  לעמל ,  ההיא  גלגול  להרוחה
  אדם לבניוח  ושיהיה  רי,  השתדלותם  בתורה

ולא  יגיעו  אל  הריוח  ההוא  אלא ,  בהשתמשם
  שתהיה כדי,  והרשות  הוא  עשות  העירוב,  ברשות

. הכרה  בין  המותר  לגמרי  ובין  האסור  ובין  הסייג
 )נא,  נאותספר הכוזרי מאמר שלישי (



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  אתלזכות , ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים –ימן שא המשך ס –סדר הלימוד ליום ט אדר 
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 ק"הגה:    בעל  מסילת  ישריםל"הרמח)  לט
  מתוך -.  ל"שה  חיים  לוצאטו  זצרבי  מ
בו  מגלה  לו  שורש ,    בסאןי"  לרב  הרמכתב
 פנת,  ההר  הגדול  ירום  ונשא:  ל"וז,  נשמתו

,   פניני  אמרותיו-.  ו"נר,  יקרת  אבן  הראשה
 ראיתי,  אמרים  נעימים  מליאים  חכמה  והשכל

לתפוש  מגן ,  כי  כאיש  גבורתו,  ואשמח  מאד
ולהוריק  חרב  לקראת  מתקוממים  על  האמת 

וכאשר ',  שלום  ולתור  מנוחה  אל  עם  ה  הועל
ועל  אשר  חפץ ...  ולא  אחרתי,  צוני  עשיתי

בקיצור  אומר ,    שאכתוב  לו  על  עניניות"כ
 שרשו  איך  ת"כי  הלא  כבר  הודעתי  לכ,  לו
  בן  יוסף  ונתגלגל  על  הוצאה קיבאעבי  מר

  נתקן  בתקנו ז"ועי,  מרשות  לרשות  בשבת
יחנני ...    העירוב  פה  פאדובה  העירתיקון
  מיד ת"  העתק  כתב  רבני  ויניציאה  לכלשלוח

  משה -,    שותה  בצמא  דבריו-.    עיכובבלי
 י"ח'  יום  א,    פאדובה-.  חיים  לוצאטו

מובא  בספר  ירים  משה .  (ץ"  שבט  התלחודש
 ).ל"להרמח



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " ן עולם הבאב"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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  מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסוריםבאיזה כלים –המשך סימן שא  –סדר הלימוד ליום י אדר 
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  רבי  אברהם הגאון:    גנת  ורדיםת"  שובעל)  מ
 באזנינויען  וביען  :    במצריםד"הלוי  אב

שמענו  אבותינו  ספרו  לנו  פועל  פעלו  בימיהם 
 המה החייםימי  קדם  רבנן  סבוראי  אשר בארץ 

קנו  תיקון  גדול  מצות  עירוב  להתיר דתי
אמות '  הטלטול  במחנה  העברים  חוץ  לד

  מבית  לבית  ומחוץ  למחנה  בקצת ולהוציא
שכונות  שמכאן  ומכאן  פה  מצרים  העיר 

  ויהי כי א"  ושל  סופרים  יעחכמיםהגדולה  של  
ערכו  הימים  כהיום  הזה  נולדו  כמה  ספקות 

  ראשונים  היתר  של  עירוב  כי גבלועד  היכן  
, הזקנים  שהיו  יודעין  היטב)  פטרונ(נאספו  

גם  בגופו  של .    על  בוריוזהוביחוד  דבר  

עירוב  נפל  ספק  אם  הוא  עדיין  קיים  ולא 
אשר  על  כן .    מקומוואנהידענו  מה  היה  לו  

ולהעלות ,  נתתי  אל  לבי  לתקן  עירוב  מחדש
,   היתר  העירובשלעל  ספר  סימן  הגבולים  

ואגב  אורחין  נוסיף  אומץ  בכחא  דהתרא 
 מהמוןקום  ההיתר  להסיר  מכשלה  להרחיב  מ

עם  המזלזלין  בדבר  ולהיות  הלכות  אלו 
, עמומות  אצלנו  מאין  דורש  ואין  מבקש

על  כן ,    בהם  כקורא  בספר  החתוםוהקורא
אמרתי  אלקטה  נא  ראשי  בשמים  לבאר  קצת 

.   לנו  בעירוב  ובתיקונוהמצטרכיםדברים  
 ).ב"כסימן '  כלל גח"או,  גנת ורדיםת"שו(



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"י לימוד על יד" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום יא אדר
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  רבי  רפאל מ"הג:    מים  רביםת"  שובעל)  מא
  בהיות  עיקר  הדברים גםומה  .  ..ל"דולה  זצמיל

איסורא  דרבנן  וזמנין  דאם  נחמיר  ביה  נפיק 
  בהוצאה  דאורייתא  כמו ה"עמיניה  חורבא  וזלזול  

 בסוף  ל"  אבוהב  זש"שהרחיב  בדיבורו  הרב  מוהרר
  כפל  הדברים  באמרו ן"  ובתשובה  קה"תשובה  קמ

  הרועים  הקדמונים ל"רזכמה  עמקו  מחשבות  
בני  עמינו  למען  ייטב  להם להרים  מכשול  מדרך  

  למקום  בהיתר  ולא ממקוםלטלטל  חפציהם  
 )ו"ל'  סיא" מים רבים חת"שו. (ש"באיסור יעו

וכמו ...  :ל"זצ  רבי  יהונתן  אייבשיץ  מ"הג)  מב
 ל"  אייבשיץ  זציונתן'  עובדא  אצל  הגאון  ר'  שהי

שבעירו  היה  שם  רשע  אחד  שהיהודים  סבלו  ממנו 
  את  משמשו ל"  שלח  הגאון  הנופעם,  צרות  רבות

וכשראה  אותו  הרשע  איך ,  לתקן  עירוב  העיר
רצה ,    בעצמו  בעשיית  העירובוטורחשמטפל  

לסייעו  והשיב  לו  הלא  אני  שלוחו  של  הרב 
וכשבא  לפני  הרב ,    רשות  ממנולשאולוצריך  אני  

אמר  לו  שחס  ושלום  להניחו  לסייע  בעשיית 
  הרשע  אין  לו  שום  לחלוחית זהכי  ,  העירוב
, ע  קיצו  להסתלק  מן  העולםוכבר  הגי,  דקדושה

לכן ,    להעמידו  ולקיימורוצהאך  הבעל  דבר  
לו '  כדי  שיהי,  שלחו  לקיים  איזה  דבר  מצוה

מובא .  (  מת  אותו  רשעולמחר,  יניקה  מקדושה
 )בספר ויחי יוסף פרשת חוקת



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא ,  יוםהלכה בכל"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 דיני נקוי וקיפול הבגדים בשבת –מן שב המשך סי –סדר הלימוד ליום יב אדר 
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ה צו,    במוסך  השבתל"ז:  ץ"היעב)  מג
 עירובי  לערב  כל  ערב  שבת  י"האר

וזכרוני  שגם ,  חצירות  ושיתופי  מבואות
 שבת  היה  מערב  כל  ערב  ל"  זה"אמ

והיה  מזכה  לבני ,  עירובי  חצירות  בלבד
ומצאתי  בספר .  עירו  על  ידי  אחר

וכן  הייתי ...    שהיה  נוהג  כךל"ז  ל"מהרי
 ).ץ"סידור היעב... (נוהג
: י"  בבד"  שצסימן  וקציעה  מור)  מד

 גבי  עד  כאן  לא  אמרינן  אלא  ותימה
אבל  גבי  עירובי '  עירובי  תחומין  וכו

תימה  על  הרב  אוצר :  חצירות  מאי  מצוה
איך  לא  ידע  ולא  ראה  מה ,  לתורהבלום  

דעירובי  חצירות ,  שכתוב  בסימן  הסמוך
  עלה  נמי  על מברכינןוהא  ,  מצוה  היא

מור  וקציעה  אורח  חיים .  (מצות  עירוב
 )ד"סימן שצ

  חצירות עירובי  :  הקדושה"השל)  מה
  בשעה  שתיקן ל"מצוה  גדולה  אמרו  רז

  המלך  עליו  השלום  עירובי שלמה
חצירות  יצאה  בת  קול  ואמרה  בני  אם 

 ) מסכת שבתה"של. ('חכם לבך וכו



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"  שוהנה  מובא  כאן  ספר
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "לשמהתורה "שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–161 

  
 

 

L–l 
 דים בשבתדיני נקוי וקיפול הבג –המשך סימן שב  –סדר הלימוד ליום יג אדר 
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  ראיתי והנה:    הקדושי"האר)  מו
' שבשחרית  יום  שבת  הי  ל"למורי  ז
  הטלית  והחומש  מביתו עמומוליך  

מוליכו  לבית '  לבית  הכנסת  וגם  הי
 ו"תהטבילה  אשר  מחוץ  לעיר  צפת  

מקפיד  וחושש '  ולא  היאותה  הנודעת  
וב  שנעשה לחקור  בענין  העיר

  או ו"  צפת  תמבואותבשיתוף  כל  
אשר  נעשה  לבית  הטבילה  אם  היו 

 הכוונותשער  .  (נעשין  כהלכתן  או  לא

  ענין  כרחיצת  פניו  ידיו  ורגליו -
 ). ענין העירובה"בד

) העירוב(  ידי  כך  ועל":  שם
יתבטל  כח  הדינין  ותתבטל 

ויוכל  האדם ,    הקליפותאחיזת
להכניס  ולהוציא  בחצרות 

". פחד  מהקליפותומבואות  בלי  
שער  המצוות  פרשת  בשלח (

 ).דרוש ג



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  חולק  לכל  ימות  השנהע  הלכות  שבת  מ"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה , "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 דיני נקוי וקיפול הבגדים בשבת –המשך סימן שב  –סדר הלימוד ליום יד אדר 
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 ל"  רבי  בצלאל  זצמ"הג:    קרבן  שבתבעל)  מז
' גרסינן  בשבת  פרק  א.  ופרעמיסלאמסלוצק  

 שמואל  אמר  י"אר:  ל"ובעירובין  פרק  עושין  פסין  וז
 ק"בשעה  שתיקן  שלמה  עירובין  ונטילת  ידים  יצתה  ב

  גם  אני  חכם  בני ישמחלביואמרה  בני  אם  חכם  לבך  
 .ל"עכ, ח לבי ואשיבה חורפי דברושמ

 י"האר  סודם  כפי  המבואר  בכתבי  הקודש  רבינו  ודע
בסוד  עמוק  מי  ימצאנו  ואני  לא  באתי  לסתום .  ה"זלה

דע  כי  כי  העולם  מתנהג ,  הדבריםאלא  לפרש  אפרש  
קו  השמאל ,  בשלשה  קוין  שבמרכבה  קו  הימין  חסד

  עירובי  חצירות שהוא...    אמצעי  יד  רמהקו,  גבורה
קו  הימין  והשמאל  חסד  וגבורה  הם .    מבואותושתופי

  סוד  בעל הואסוד  החצירות  והמבואות  וקו  אמצעי  
הבית  שנוטל  משתי  החצירות  והמבואות  ומחברם  יחד 

 ב"  שהוא  עולה  מספר  עד"חסועשה  עירוב  כי  בהצרף  
  הם  אותיות ו"ורי  ב"וע.  ו"למספר  גבורה  שעולה  רי

ואז  רשות  היחיד  נעשה  רשות  יחידו  של .  עירוב
  אחיזה  כי  בשיתוף  חסד  וגבורה לחיצוניםעולם  שאין  

יחד  בטילים  כל  הדינים  שבעולם  והמן  נדחף  אל 
  קודם  לכן כ"משא.    והעיר  שושן  צהלה  ושמחהביתו

  ואין חיצוניםהם  בפירוד  ונקרא  רשות  הרבים  רשות  
 ...לטלטל מזה לזה

 ....ההמשך ביום הבא



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  הע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנ"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .ים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנ, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 המשך מיום הקודם...

 תיקון  י"  עולה  לנו  מזה  ששני  תועליות  יוצא  עוהנה
' חדא  לשכינתא  שאין  צריכ,  ונטילת  ידיםעירוב  

  שהוא  נטהר  ונגבה ב"מוגם  לשם  .  אורה  לירד  למטה
ודע  מה  שכתוב ,  יותר  על  ידי  הגבהות  ידים

  הגאולות  שהיו  ושיהיו שכל  א"  מדףבתיקונים  ישנים  
על '    יהילעתיד  הנקמה  וגם.  ב"הכל  על  ידי  שם  מ

  דאיקרי ב"ידה  וזה  סוד  כי  יום  נקם  בלבי  הוא  שם  מ
וכבר  נודע .    עיין  שםי"ועולה  מנין  לב'  דשכינ  י"לב

 בזהשסוד  הבת  קול  היא  השכינה  ורבים  נבוכים  
  דברכות  בת  קול  אומר  אוי ק"וגמרא  ערוכה  היא  בפ

  משמע  בהדיא ביתילי  שהחרבתי  את  ביתי  ומדקאמר  
 .שהיא השכינה כי שם ביתה

 ההמשך ביום הבא...



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"  כך  יגמור  כל  ,עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"באמר הק
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 דיני תכשיטי אשה –המשך סימן שג  –סדר הלימוד ליום טז אדר 
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 המשך מיום הקודם...

 וראה  שלמה  עירובין  ונטילת  ידים  כשתיקןולכן  
. ב"השכינה  התועלת  שיצא  לה  מזה  וללבה  שהוא  מ

  חכם  בני  ישמח  לבי אם  יצאה  בת  קול  ואמרה  מיד
 לזאתבני  חכם  ותיקן  זאת  '    מה  שהיל"ר.  גם  אני
  לבי  וגם  אני דאקרי  ב"  שהוא  שם  מי"לבישמח  

  שני בפסוקולכך  .  בזהבעצמי  שגם  לי  יש  הנאה  
 ל"ר'  באה  כמצווה  על  האדם  ואמרה  חכם  בני  וגו

  וראה  וחכם  תמיד גמור  שהתחלת  במצוה  אחרי
לעשות  פעולות  ומצות  טובות  כדי  לשמח  זה  השם 

,   למה  דווקא  זה  השם  ולא  אחרכ"וכשנקרא  לבי  
רצה  לומר  שעל ,  ואומר  הפסוק  ואשיבה  חורפי  דבר

נקם  מהם  ובו   זה  השם  אשיב  לחורפי  ומנאצי  לידי
 תיקןובזה  מיושב  למה  .  אתנקם  על  כן  שמח  לבי

שלמה  אלו  יחד  עירובין  ונטילת  ידים  מפני  שהם 
 ...דומים בעניניהם וסוד אחד להם

בימים '    אמרה  ובאת  אל  השופט  אשר  יהיהתורה
כי  בכל ,    על  פי  התורה  אשר  יורוךועשיתההם  

עבים '    על  פי  שקטני  ראשונים  היאףדור  ודור  
כל  מקום  אין  לך  דור  ודור  שאינו   מממתנינו

מתחדש  בו  דברים  הרבה  על  פי  פוסקים  ותשובות 
  ירא  שמים  יחוש לכך  וסודות  הקבלה  הרבה

  היא  המוטלת  על  חכם  שבעירו ומצוהלעצמו  
  בדברים  האלה  והשם  דרך  יזכה  לראות לחקור

  סוד –  א"יקרבן  שבת  פרק  (  .בישע  אלקים
 )עירובין ותחומין



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  ות  שבתהלכ"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות "אמר הקב
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אין  חשש  עבירה  בתיקוני :  ...א"החיד)  מח
ואדרבא  הזריז  הרי  זה ,  מבואות  חס  ושלום

  לאתמוהי  על  מי  שאפשר  לו ואיכאמשובח  
לתקן  ואינו  מתקן  ואלמלא  טרדת  הגירסא 

  הוא  לתקן  ומי  שלבו חכמיםדרך  תלמידי  
נוקפו  בזה  הדיוטות  גמורה  הוא  או  מינות 

סימן '    חלק  בובתשובותי  ץ"הרשב.  נזרקה  בו
 .ז"ל

הנה  כי  כן :    יסוד  ושורש  העבודהבעל)  מט
ותעש ,  במצותיו  חפץ  מאד'  יבורך  גבר  ירא  ה

 והיא  כפיך  מצוה  שאין  לה  דורשין  בחפץ

ואף  שפשטה  אורה  על ,  עירובי  חצירות
  הצבא  צבאות  ישראל  בכל חלוציחלוצים  
המנהג  לעשות  עירובי  חצירות  בכל ,  תפוצותם

  כל נ"להניחה  בבהכ  אפויה  וממצהערב  פסח  
ודורש  אין ,    ישראל  תורה  הואומנהג,  השנה
 ... דבעי דרישהמכלללה 

ומעם  קדושו '  מעבדי  ה'    הירא  את  דבר  הלכן
  לעשות ק"ראוי  לזרז  עצמו  בכל  עש,  הישראלי

  ידי עלולזכות  גם  כן  ,  עירובי  חצירות  בשבילו
 העבודהיסוד  ושורש  (  .  הדרים  בעירולכלאחר  

 )יוןשער העל, שער השמיני



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  הבמעגל  השנ"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 הם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפני"אמר הקב
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:   מפרעשבורגל"  רבי  אברהם  צבי  לבוב  זצמ"הג)  נ
שילח  אברהם  את ,  עסקן  גדול  במצות'  גם  הי...
, זה  וזה  עלתה  בידו,    למול  את  ילדי  העבריםידו

 מצוקלפתוח  דלתי  ביתו  יומם  ולילה  לכל  איש  
 ג"ברהם  בשנת  תקצעקב  אשר  נסע  א'  והי,  ומר  לב

  המלך  האדיר אדונינוהוא  ,  לעמוד  בהיכלי  מלך
  לדורות לקייםהחסיד  והרחמן  פראנץ  עליו  השלום  

ותשובות -יעויין  היטב  בשאלות.  (מצות  עירוב
). ט"מרנא  החתם  סופר  חלק  אורח  חיים  סימן  צ

  בכל  תחומי להעמידו,    יהא  שרי  לןעירובאודין  

 פרעשבורגהעיר המעטירה קהילתינו קהילה קדושה 
עליו  חסד  לפני  המלך '  ועלתה  בידו  ויט  ה,  א"יע

אשר ,    ונחתם  בפקודת  המלךונכתב,  ה"האדיר  ע
להעמיד ,  נתן  המלך  ליהודים  אשר  בעיר  פרעזבורג

את  העמודים  עמודי  שבת  בכל  תחומי ,  דורותבכל  
 העמיםגלוי  לכל  ,  פתשגן  הכתב  שניתן  הדת,  העיר

, הגדולונכתב  בספר  המונח  בבית  ,  בלשון  לאטיין
 .בית העצה אשר פה העיר המעטירה

 ההמשך ביום הבא...



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ו  כל  עוונותיוויזכה  שימחלו  ל,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שב"אמר הקב
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 המשך מיום הקודם...

 :וזהו פתשגן הכתב,  להעתיקו בלשון אשכנזוניתן
  האכפערעהרטען  אומזיכטיגען מיינע,  1833/אויגוסט/6

  מאיעסטעט  האט זיינע",  !  שטענדעאיבערלעגענדעאונד  
יענער  ביטטע  דער ,  גערוהטם  ערלאססע  אין  זיינע

דעמצופאלגע .  פרעסבורגער  איזראעליטישען  געמיינדע
  ביידען  טהיילען  דער  פארשטאט  אויס  דען דען,  זיע  אן

 אללערהאנדביימען  .  אין  רעדע  שטעהענדען  סאבבאטה
איבערהויפט  קיין  הינדערניס  אין ,  שראנקען  אויפריכטען

ט  אללערגנעדיגסט אונדז  גערוה,  שטעללעןדען  וועג  צוא  
יענעם  רעקורזא  רוים  צוא  געבען  וואנאך  דיא 

אויף )  אדער  צייכען(  איהרע  סיגנאלא  ביטטשטעללער

יעדאך ,  קאננעןאיהרען  טערריטאריען  האך  אויפריכטען  
, מאגען  זיע  דען  אפפענטליכען  פערקעהר  ניכט  העממען

אונד  זיא ,    ניכט  אויסריימעןדאזעלבסטזיא  זאללען  
  גרענצען  דער  קאצעסיאניערטען מעגען  אויך  דיא

אויס  דעם  גרונדע  האבע  זיך ,    ניכט  ערווייטערןשטאטיאן
  פערפיגונג  ווייטער וויידערעדיא  געמיינדע  ביס  אויף  

, פערהאלטניססען)  אבוואלטענדען(דען  געגענווארטיגען  
  אפריל  אונטער  צאהל  הערויס  געגעבענען אםדעם  

'   חלק  בכתבמובא  בספר  אלף  (  ".אויסווייזע  צוא  פיגען
 )א"עמוד ר

 ההמשך ביום הבא...
 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתינא.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך "אמר הקב
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ברכת :  ניקלשבורג  ק"  אבדקל"  בנעט  זצ  רבי  מדרכימ"הג)  נב
  מרחשון ב"י'  יקלסבורג  יום  אנ.  י"בעזה.  רושםצדיק  עושה  

 .ד"תרל
ותגזר  אומר ,    שלחו  בני  לשכת  הגזית  לחוני  המעגלמה  ר"ת

  הוא  מקיים ברוךאתה  גזרת  מלמטה  והקדוש  ,  ויקם  לך
 ).' עמוד אג"תענית כ(מאמריך מלמעלה 

 עדתינו  בראותנו  פה  ,  דברי  אמת  במאמר  הזה  נתעוררנועל
ובא  העת ,  שלשום  בנטות  צללי  ערב_  .  ונפלאותיו'  מעשי  ה

והנה  פתע  פתאום  גדלה  צעקת ',  לההגיע  היום  שבת  קדש  
 ביתכי  אש  אלקים  נפלה  משמים  ותבער  ,  אנשי  העיר  גם  רבה

, עושה  גדולות  ונפלאות'  בעזרת  ה.  איש  נוצרי  ברחוב  היהודים
' ונאום  האדון  ה,  לה  אש  אבדון  ככבר,  טרם  בא  הכנסת  כלה

 .עד פה תבא ולא תוסיף: צבאות למשרתיו אש לוהט

 ההמשך ביום הבא...



 
 
 
 
 

                                    
                                   

ת  ובבתינא  לפרסם  בבתי  כנסיו.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהי"אמר הקב
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 ך מיום הקודםהמש...
  כל  עין  רואה  כן  יתמה  וישתומם  על  המראה  ואין אכן
כי  קרוב  הבית  מאוד  אל  בית  שכנו  הנוצרי  עד ,  מבין

  אש  יתמלטו כידודיוהנה  ,  לשניהם'  וחצר  א,  אפס  מקום

וגדרות  צאן  של  שכנו  מחופות  בתבן  ובחציר ,  מפה  ומפה
 .צל מאשוהלא זה אחד מ,  נזק מאומהמבלינצבות , יבש

 ך ביום הבאההמש...



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, בשמחותו, מדרשות 

 שבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ו"אמר הקב
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 המשך מיום הקודם...

אין  זה  כי  אם :  וכולם  פה  אחד  השיבו  מלים
ולא  לבד  מאחינו ,    צדיק  וטוב  עליו  תבאברכת

אף  גם  בגוים  אומרים ,  בני  ישראל  נשמע  כן
 .ככה

היא  ממעשה  תוקפו ,    אשר  נעשהוהמעשה
  בעת  אשר –.  דולת  מרדכי  גופרשתוגבורתו  

, רועה  עדתנו'  האיש  מרדכי  גדול  ליהודים  הי
מרדכי '    הגאון  קדוש  ישראל  מהרב  ו"אמ  ה"ה

אדון  הבית (  הנוצרי  כיקרה  ,  ע"  זיל"בנעט  זצוק
  חומת אצל  העירוב  מוטהלא  אבה  להציג  )  הניצל
,   רבים  דברים  טובים  ונכוחיםולדברים,  ביתו

לכל ,  רתונתן  כתף  סור,  אזניו  הכביד  משמוע
עד  כי  נקרא  אל  מורנו  הרב  הגאון ,  מדברתלשון  

 יסמך  הבטיחו  על  משענת  הקנה  אם  והוא,  ל"הנ
  לא  תשלוט  בו כי',  ישא  ברכה  מאת  ה,  אל  ביתו

  לבו חרדוכשמוע  את  הברכה  הזאת  .  אש  להבה

, והטה  אזנו  לשמוע  בקול  דברי  איש  האלקים  הזה
 .ועד היום הזה מוצב ארצה

ולא  פעמים '  י  לא  אכ,    אנכי  יודע  ועדוהנה
  הבית  הזה  קמוט  בכלחו  משבח מאדוןשמעתי  

כי  תצא  אש  ונאכל ,  ומפאר  עצמו  בברכה  הזאת
  פירכטע איך:  "  תהלתו  בפיו  לאמרתמיד,  הגדיש
 איינעןאיך האבע פאן דעם הייליגען מאנן , ניכט

יען ,  אני  לא  אירא  רע"  (זעגען  בעקאממען
 וגדול,  )הקדושהברכה  היא  לי  מאת  איש  אלקים  

כבוד  הבית  הזה  גם  בפעם  הזאת  בעיני  כל '  הי
כן  גם ,    והקדושהצדיקבאמרם  כאשר  גזר  ,  רואיו

ועל  זה  נאמר  מן  החכם ,  הביתה  זה  לבעליו
  ואנכי  אומר –"    לברכהצדיק  זכר",  שבחכמים

  ליב משה...  "לנצח'    כן  יעשה  וכן  יקום  האמן"
הובא  בקובץ  כרם  שלמה (  ל"  הנק"כהן  דיין  דק

 )ח"סיון תשנ-אייר' ו קונטרס א"שנה כ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ים וידידיםולכל החבר, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 ההמשך ביום הבא...



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות   אתלזכות, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 המשך מיום הקודם...







 





 
 

 
 






  
 

 
 














 
 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"די לימוד על י" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 על איזה עבד מצווה על שביתתו –המשך סימן דש  –סדר הלימוד ליום כו אדר 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , ל יוםהלכה בכ"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"ר  שוהנה  מובא  כאן  ספ
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, " לשמהתורה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 במה בהמה יוצאת בשבת –המשך סימן שה  –סדר הלימוד ליום כח אדר 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  מחולק  לכל  ימות  השנהע  הלכות  שבת  "הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 . את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  נהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  הש"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .נים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לב, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 במה בהמה יוצאת בשבת –המשך סימן שה  –סדר הלימוד ליום א ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"קבאמר ה
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 במה בהמה יוצאת בשבת –המשך סימן שה  –סדר הלימוד ליום ב ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  כות  שבתהל"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות"אמר הקב
 

–180 

  
 

 

L–l 
 במה בהמה יוצאת בשבת –המשך סימן שה  –סדר הלימוד ליום ג ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  נהבמעגל  הש"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 יהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפנ"אמר הקב
 

–181 

  
 

 

L–l 
 במה בהמה יוצאת בשבת –המשך סימן שה  –סדר הלימוד ליום ד ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  לו  כל  עוונותיוויזכה  שימחלו  ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 בת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות ש"אמר הקב
 

–182 

  
 

 

L–l 
 במה בהמה יוצאת בשבת –המשך סימן שה  –סדר הלימוד ליום ה ניסן 
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א  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתינ.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך"אמר הקב
 

–183 

  
 

 

L–l 
 במה בהמה יוצאת בשבת –המשך סימן שה  –סדר הלימוד ליום ו ניסן 
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ות  ובבתינא  לפרסם  בבתי  כנסי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 יל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקה"אמר הקב
 

–184 
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 ום ז ניסן סדר הלימוד לי
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת "אמר הקב
 

–185 

  
 

 

L–l 
 באיזה חפצים מותר לדבר בשבת –המשך סימן שו  –סדר הלימוד ליום ח ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, רים וידידיםולכל החב, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–186 

  
 

 

L–l 
 באיזה חפצים מותר לדבר בשבת –המשך סימן שו  –סדר הלימוד ליום ט ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  ת אתלזכו, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–187 

  
 

 

L–l 
 באיזה חפצים מותר לדבר בשבת –המשך סימן שו  –סדר הלימוד ליום י ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–188 

  
 

 

L–l 
 באיזה חפצים מותר לדבר בשבת –המשך סימן שו  –סדר הלימוד ליום יא ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"ידי לימוד על " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–189 

  
 

 

L–l 
 באיזה חפצים מותר לדבר בשבת –המשך סימן שו  –סדר הלימוד ליום יב ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , כל יוםהלכה ב"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–190 

  
 

 

L–l 
 דיני שבת התלוים בדיבור –המשך סימן שז  –סדר הלימוד ליום יג ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"פר  שוהנה  מובא  כאן  ס
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "ה לשמהתור"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–191 

  
 

 

L–l 
 דיני שבת התלוים בדיבור –המשך סימן שז  –סדר הלימוד ליום יד ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,    מחולק  לכל  ימות  השנהע  הלכות  שבת"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .ה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכ, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–192 

  
 

 

L–l 
 דיני שבת התלוים בדיבור –המשך סימן שז  –סדר הלימוד ליום טו ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  שנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  ה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .בנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה ל, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–193 

  
 

 

L–l 
 דיני שבת התלוים בדיבור –המשך סימן שז  –סדר הלימוד ליום טז ניסן 


 

 







 
 

I  i 
 

 


 


 
– 

 


 





 
     

 
 

 
       

       
 







 



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  םעמוד  אחד  ליו,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"הקבאמר 
 

–194 

  
 

 

L–l 
 דיני שבת התלוים בדיבור –המשך סימן שז  –סדר הלימוד ליום יז ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  לכות  שבתה"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ת גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלו"אמר הקב
 

–195 

  
 

 

L–l 
 דיני שבת התלוים בדיבור –המשך סימן שז  –סדר הלימוד ליום יח ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  שנהבמעגל  ה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפ"אמר הקב
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L–l 
 בורדיני שבת התלוים בדי –המשך סימן שז  –סדר הלימוד ליום יט ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.    לו  כל  עוונותיוויזכה  שימחלו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות "אמר הקב
 

–197 

  
 

 

L–l 
 דיני שבת התלוים בדיבור –המשך סימן שז  –סדר הלימוד ליום כ ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממ"אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום כא ניסן 
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יות  ובבתינא  לפרסם  בבתי  כנס.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 היל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להק"אמר הקב
 

–199 

  
 

 

L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –ימוד ליום כב ניסן סדר הל
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים,  ובשמחות,מדרשות 

  ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת"אמר הקב
 

–200 

  
 

 

L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום כג ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ברים וידידיםולכל הח, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–201 

  
 

 

L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום כד ניסן 
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 המשך מיום הקודם...
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  ות אתלזכ, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–202 

  
 

 

L–l 
 ים המותרים והאסורים לטלטל בשבתדבר –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום כה ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא "הרבים להיות לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–203 

  
 

 

L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום כו ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום" ידי לימוד על" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–204 

  
 

 

L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום כז ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , בכל יוםהלכה "על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–205 

  
 

 

L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום כח ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"ספר  שוהנה  מובא  כאן  
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "רה לשמהתו"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–206 

  
 

 

L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום כט ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ת  מחולק  לכל  ימות  השנהע  הלכות  שב"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .כה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המז, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–207 

  
 

 

L–l 
 טלטל בשבתדברים המותרים והאסורים ל –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום ל ניסן 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  "הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה , "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–208 

  
 

 

L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום א אייר 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  וםעמוד  אחד  לי,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת" הקבאמר
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L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום ב אייר 
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 ההמשך ביום הבא...



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהל"אמר הקב
 

–210 

  
 

 

L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום ג אייר 
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 המשך מיום הקודם...
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  השנהבמעגל  "  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 פניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש ל"אמר הקב
 

–211 

  
 

 

L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום ד אייר 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ו  לו  כל  עוונותיוויזכה  שימחל,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות"אמר הקב
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L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום ה אייר 
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)        ח" השקת כ–חסד לאברהם( 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 מך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו מ"אמר הקב
 

–213 

  
 

 

L–l 
 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת –המשך סימן שח  –סדר הלימוד ליום ו אייר 
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סיות  ובבתינא  לפרסם  בבתי  כנ.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 קהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים לה"אמר הקב
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L–l 
 טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת –המשך סימן שט  –סדר הלימוד ליום ז אייר 





 






 
 

I  i 
 

 


 


 







 
 




 













 

 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שב"אמר הקב
 

–215 

  
 

 

L–l 
 טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת –המשך סימן שט  –ם ח אייר סדר הלימוד ליו
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 ההמשך ביום הבא...



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, חברים וידידיםולכל ה, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–216 

  
 

 

L–l 
 טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת –המשך סימן שט  –סדר הלימוד ליום ט אייר 
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 המשך מיום הקודם...



















 








      








 











 
 ההמשך ביום הבא...



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  כות אתלז, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–217 

  
 

 

L–l 
 דיני מוקצה בשבת –המשך סימן שי  –סדר הלימוד ליום י אייר 
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 המשך מיום הקודם...
















 
 

 
 













 
 ההמשך ביום הבא...



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"ת הרבים להיו לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–218 

  
 

 

L–l 
 דיני מוקצה בשבת –המשך סימן שי  –סדר הלימוד ליום יא אייר 
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 המשך מיום הקודם...





















 

 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"ל ידי לימוד ע" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–219 

  
 

 

L–l 
 דיני מוקצה בשבת –י המשך סימן ש –סדר הלימוד ליום יב אייר 
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)ה או"פרשת צו ד, דגל מחנה אפרים( 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא ,  בכל יוםהלכה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–220 

  
 

 

L–l 
 דיני מוקצה בשבת –המשך סימן שי  –סדר הלימוד ליום יג אייר 
















 
 

I  i 
 

 


– 








 











 

 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"  ספר  שוהנה  מובא  כאן
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "ורה לשמהת"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–221 

  
 

 

L–l 
 דיני מוקצה בשבת –המשך סימן שי  –סדר הלימוד ליום יד אייר 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  בת  מחולק  לכל  ימות  השנהע  הלכות  ש"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .זכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המ, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–222 

  
 

 

L–l 
 הצדדיני מת בשבת ושאר טלטול מן  –המשך סימן שיא  –סדר הלימוד ליום טו אייר 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,    השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 . לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–223 

  
 

 

L–l 
 דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד –המשך סימן שיא  –סדר הלימוד ליום טז אייר 
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)                                       אגרא דכלה פרשת כי תצא( 

 





 




 







 
 



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  יוםעמוד  אחד  ל,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"ר הקבאמ
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L–l 
 דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד –המשך סימן שיא  –סדר הלימוד ליום יז אייר 
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)   אות רט, צדקת הצדיק( 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 לות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קה"אמר הקב
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L–l 
 דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד –המשך סימן שיא  –סדר הלימוד ליום יח אייר 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,    השנהבמעגל"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש "אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום יט אייר 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  לו  לו  כל  עוונותיוויזכה  שימח,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ת שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכו"אמר הקב
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L–l 
 הנצרך לנקביו במה מקנח בשבת –המשך סימן שיב  –סדר הלימוד ליום כ אייר 
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אבל  אין  יכולין  להתנהג  על  פי  ההלכה  אם  לא :  ל"הערת  המו(

 ).הלכותלומדים מקודם ה

 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו "אמר הקב
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L–l 
 הנצרך לנקביו במה מקנח בשבת –המשך סימן שיב  –סדר הלימוד ליום כא אייר 
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 ההמשך ביום הבא...



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נסיות  ובבתינא  לפרסם  בבתי  כ.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 הקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים ל"אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום כב אייר
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 המשך מיום הקודם...








     




 
 ההמשך ביום הבא...



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, תמדרשו 

 בת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל ש"אמר הקב
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L–l 
 טלטול דלת וחלון והמנעול בשבת –המשך סימן שיג  –סדר הלימוד ליום כג אייר 
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 המשך מיום הקודם...









 

 

 









 

 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, החברים וידידיםולכל , ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 טלטול דלת וחלון והמנעול בשבת –שיג המשך סימן  –סדר הלימוד ליום כד אייר 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  זכות אתל, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 טלטול דלת וחלון והמנעול בשבת –המשך סימן שיג  –סדר הלימוד ליום כה אייר 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"ות הרבים להי לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 טלטול דלת וחלון והמנעול בשבת –המשך סימן שיג  –סדר הלימוד ליום כו אייר 
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מזה  רואין  גודל  הענין  והנחיצות  בענין  לחלק :  ל"הערת  המו(

, הן  בענין  שלשים  יום  קודם  החג,  ההלכות  בשלשים  יוםלימוד  

ללמוד '  ח  או  הלכות  שבת  וכו"ע  או  או"והן  בענין  לחלק  כל  שו

כ  הטעם  של  המחבר  רבינו  יוסף "ואפשר  שזה  ג,  במעגל  החודש

עיין ,  ע  בשלשים  יום"חלקי  שו'  א  על  מה  שחילק  הד"קארו  זיע

 ).ע"י לשו"בהקדמת מרן הב
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 סדר הלימוד ליום כז אייר
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , ה בכל יוםהלכ"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–235 

  
 

 

L–l 
 דברים האסורים משום בנין וסתירה בשבת –המשך סימן שיד  –סדר הלימוד ליום כח אייר 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"ן  ספר  שוהנה  מובא  כא
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 דברים האסורים משום בנין וסתירה בשבת –המשך סימן שיד  –סדר הלימוד ליום כט אייר 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנהע  הלכות  "הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .מזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל ה, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 דברים האסורים משום בנין וסתירה בשבת –המשך סימן שיד  –סדר הלימוד ליום א סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ת  השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימו"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .ה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכ, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 דברים האסורים משום בנין וסתירה בשבת –סימן שיד המשך  –סדר הלימוד ליום ב סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  ליוםעמוד  אחד  ,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"מר הקבא
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L–l 
 דברים האסורים משום בנין וסתירה בשבת –המשך סימן שיד  –סדר הלימוד ליום ג סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת  "כך  יגמור  כל,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 הלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך ק"אמר הקב
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L–l 
 סדר הלימוד ליום ד סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  ל  השנהבמעג"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש"אמר הקב
 

–241 

  
 

 

L–l 
 דברים האסורים משום אוהל בשבת –המשך סימן שטו  –סדר הלימוד ליום ה סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  חלו  לו  כל  עוונותיוויזכה  שימ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכ"אמר הקב
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L–l 
 דברים האסורים משום אוהל בשבת –המשך סימן שטו  –סדר הלימוד ליום ו סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  וויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותי,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו"אמר הקב
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L–l 
 דברים האסורים משום אוהל בשבת –המשך סימן שטו  –סדר הלימוד ליום ז סיון 
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כנסיות  ובבתינא  לפרסם  בבתי  .  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים "אמר הקב
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L–l 
 האסורים משום אוהל בשבתדברים  –המשך סימן שטו  –סדר הלימוד ליום ח סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, ותמדרש 

 שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל "אמר הקב
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L–l 
 ושלא ישפשף הרוק, צידה האסורה והמותרת בשבת –המשך סימן שטז  –סדר הלימוד ליום ט סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את,  החברים וידידיםולכל, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 ושלא ישפשף הרוק, צידה האסורה והמותרת בשבת –המשך סימן שטז  –סדר הלימוד ליום י סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 ף הרוקושלא ישפש, צידה האסורה והמותרת בשבת –המשך סימן שטז  –סדר הלימוד ליום יא סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"יות הרבים לה לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 ושלא ישפשף הרוק, צידה האסורה והמותרת בשבת –המשך סימן שטז  –סדר הלימוד ליום יב סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום" על ידי לימוד "בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום יג סיון 

– 

























 
 

I  i 
 




––
 








 

 



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , כה בכל יוםהל"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 דין קשירה ועניבה בשבת –המשך סימן שיז  –סדר הלימוד ליום יד סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"אן  ספר  שוהנה  מובא  כ
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
  קשירה ועניבה בשבתדין –המשך סימן שיז  –סדר הלימוד ליום טו סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,    שבת  מחולק  לכל  ימות  השנהע  הלכות"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל , "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 סדר הלימוד ליום טז סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ות  השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימ"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .כה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זו, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–253 

  
 

 

L–l 
 דין המבשל בשבת –המשך סימן שיח  –סדר הלימוד ליום יז סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,    ליוםעמוד  אחד,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 דין המבשל בשבת –המשך סימן שיח  –סדר הלימוד ליום יח סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"ל  כך  יגמור  כ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך "אמר הקב
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 דין המבשל בשבת –המשך סימן שיח  –סדר הלימוד ליום יט סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  גל  השנהבמע"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרו"אמר הקב
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 דין המבשל בשבת –המשך סימן שיח  –סדר הלימוד ליום כ סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  מחלו  לו  כל  עוונותיוויזכה  שי,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 כות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הל"אמר הקב
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 דין המבשל בשבת –המשך סימן שיח  –סדר הלימוד ליום כא סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  יוויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונות,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמד"אמר הקב
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 דין המבשל בשבת –המשך סימן שיח  –סדר הלימוד ליום כב סיון 
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  כנסיות  ובבתינא  לפרסם  בבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים"אמר הקב
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 דין המבשל בשבת –המשך סימן שיח  –סדר הלימוד ליום כג סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, שותמדר 

  שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל"אמר הקב
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L–l 
 דין המבשל בשבת –המשך סימן שיח  –ד סיון סדר הלימוד ליום כ
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ל החברים וידידיםולכ, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–261 

  
 

 

L–l 
 דין המבשל בשבת –המשך סימן שיח  –סדר הלימוד ליום כה סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות   לזכות את,ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 דין הבורר בשבת –המשך סימן שיט  –סדר הלימוד ליום כו סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"היות הרבים ל לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 דין הבורר בשבת –המשך סימן שיט  –סדר הלימוד ליום כז סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 דין הבורר בשבת –המשך סימן שיט  –סדר הלימוד ליום כח סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , לכה בכל יוםה"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 דין הבורר בשבת –המשך סימן שיט  –סדר הלימוד ליום כט סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"כאן  ספר  שוהנה  מובא  
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה "שהוא, הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 דין הבורר בשבת –המשך סימן שיט  –סדר הלימוד ליום ל סיון 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ת  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנהע  הלכו"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 . המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 וז סדר הלימוד ליום א תמ
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  מות  השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  י"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים ז, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 דיני סחיטה בשבת –המשך סימן שכ  –ליום ב תמוז סדר הלימוד 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  ד  ליוםעמוד  אח,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 דיני סחיטה בשבת –המשך סימן שכ  –סדר הלימוד ליום ג תמוז 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כל  כך  יגמור  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך"אמר הקב
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L–l 
 דיני סחיטה בשבת –המשך סימן שכ  –סדר הלימוד ליום ד תמוז 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  עגל  השנהבמ"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 וש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודר"אמר הקב
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L–l 
 חיטה בשבתדיני ס –המשך סימן שכ  –סדר הלימוד ליום ה תמוז 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ימחלו  לו  כל  עוונותיוויזכה  ש,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 לכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים ה"אמר הקב
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 דיני סחיטה בשבת –המשך סימן שכ  –סדר הלימוד ליום ו תמוז 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  תיוויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 דו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמ"אמר הקב
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L–l 
 ודיני תיקוני מאכל או מעבד ולש, ודין טוחן, דיני תולש בשבת –המשך סימן שכא  –מוז סדר הלימוד ליום ז ת
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י  כנסיות  ובבתינא  לפרסם  בבת.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ם להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאי"אמר הקב
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 ודיני תיקוני מאכל או מעבד ולש, ודין טוחן, דיני תולש בשבת –המשך סימן שכא  –סדר הלימוד ליום ח תמוז 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, רשותמד 

 ל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכ"אמר הקב
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L–l 
 ודיני תיקוני מאכל או מעבד ולש, חןודין טו, דיני תולש בשבת –המשך סימן שכא  –סדר הלימוד ליום ט תמוז 




 







 


 

 

I  i 
 

 



 





 


 

 



 




 
 



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, כל החברים וידידיםול, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–276 

  
 

 

L–l 
 מאכל או מעבד ולשודיני תיקוני , ודין טוחן, דיני תולש בשבת –המשך סימן שכא  –סדר הלימוד ליום י תמוז 













 


 
 

I  i 
 

 





 






 

–
 




 










 
 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 
–277 

  
 

 

L–l 
 ודיני תיקוני מאכל או מעבד ולש, ודין טוחן, דיני תולש בשבת –המשך סימן שכא  –סדר הלימוד ליום יא תמוז 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"להיות הרבים  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 סדר הלימוד ליום יב תמוז
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " אבן עולם הב"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–279 

  
 

 

L–l 
 דין נולד בשבת –המשך סימן שכב  –סדר הלימוד ליום יג תמוז 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–280 

  
 

 

L–l 
 סדר הלימוד ליום יד תמוז

–
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"  כאן  ספר  שוהנה  מובא
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"א שהו, הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–281 

  
 

 

L–l 
 דיני השאלה וקנין צרכי שבת והדחת הכלים ותיקונן וטבילתן בשבת –המשך סימן שכג  –סדר הלימוד ליום טו תמוז 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנהע  הלכ"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .ל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכ, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–282 

  
 

 

L–l 
 ותיקונן וטבילתן בשבתדיני השאלה וקנין צרכי שבת והדחת הכלים  –המשך סימן שכג  –סדר הלימוד ליום טז תמוז 
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 ההמשך ביום הבא...



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ימות  השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  "הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים , "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–283 

  
 

 

L–l 
 סדר הלימוד ליום יז תמוז
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 המשך מיום הקודם...




 










 
 

 


 


 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  חד  ליוםעמוד  א,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–284 

  
 

 

L–l 
 דיני הכנת מאכל לבהמה לשבת –המשך סימן שכד  – סדר הלימוד ליום יח תמוז
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"  כל  כך  יגמור,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה ל"אמר הקב
 

–285 

  
 

 

L–l 
 דיני הכנת מאכל לבהמה לשבת –המשך סימן שכד  –סדר הלימוד ליום יט תמוז 
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 ההמשך ביום הבא...



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  מעגל  השנהב"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 רוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות וד"אמר הקב
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L–l 
 דיני הכנת מאכל לבהמה לשבת –המשך סימן שכד  –סדר הלימוד ליום כ תמוז 
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 המשך מיום הקודם...
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  שימחלו  לו  כל  עוונותיוויזכה  ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים "אמר הקב
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L–l 
 דיני הכנת מאכל לבהמה לשבת –המשך סימן שכד  –סדר הלימוד ליום כא תמוז 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ותיוויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 מדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שיל"אמר הקב
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L–l 
 אינו יהודי שעשה מלאכה בעד ישראל –המשך סימן שכה  –סדר הלימוד ליום כב תמוז 
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)רק  שכל  אחד   :הערת  המלקט

 ).ילמוד בעצמו בספר

 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

תי  כנסיות  ובבתינא  לפרסם  בב.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבא"אמר הקב
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L–l 
 אינו יהודי שעשה מלאכה בעד ישראל –המשך סימן שכה  –סדר הלימוד ליום כג תמוז 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, דרשותמ 

 כל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות ב"אמר הקב
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L–l 
 אינו יהודי שעשה מלאכה בעד ישראל –המשך סימן שכה  –סדר הלימוד ליום כד תמוז 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, לכל החברים וידידיםו, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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L–l 
 אינו יהודי שעשה מלאכה בעד ישראל –המשך סימן שכה  –סדר הלימוד ליום כה תמוז 
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נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, םולכל החברים וידידי, ובשמחות, מדרשות 
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 'אות א -ל שער ארץ ישרא
, חביבה  עלי  ארץ  ישראל  יותר  מן  הכל:    אמר  הקדוש  ברוך  הוא.א
 )תנחומא מסעי (.שאני הוא שהתרתי אותה? למה
  וישראל  חביבים ,הארץ  חביבה  עלי:  אמר  הקדוש  ברוך  הוא  למשה.  ב
במדבר   (.לארץ  שחביבה  עלי,  אכניס  את  ישראל  שהם  חביבים  עלי,  עלי

 )רבה כג
, חביבה  עלי  כת  קטנה  בארץ  ישראל  :אמר  הקדוש  ברוך  הוא.  ג

 )ו"ירושלמי נדרים פ (.מסנהדרין גדולה שבחוצה לארץ
אלא  כדי ,  לא  נתתי  לאלו  את  ארץ  ישראל:  אמר  הקדוש  ברוך  הוא.  ד

תנא   (.וילמדו  דרך  ארץ,  שיקראו  וישנו  ויעסקו  בתורה  כל  ענין  בזמנו
 )דבי אליהו רבה פרק יא

  חיה  דזיני  בישא  לתתא דא,  והשבתי  חיה  רעה  מן  הארץ.  אגרת.  ה
  דלא  תשלוט 'ומאי  איהי  אגרת  בת  מחלת  היא  וכל  סייעתא  דילה  כו

אגרת  בת  מחלת  וכל :  תרגום  הזוהר.  [בארעא  ואפילו  בהעברה  בעלמא
ג "זוהר  ח].  (סייעתה  אינה  שולטת  בארץ  ואפילו  ואפילו  בהעברה  לבד

 ):קיד –: קיג
. 'דישראל  כוודא  היא  ארעא  ,  אדמת  דאיהו  מעפר',  אדמת  עפר  כו.  ו

תיקוני  זוהר  מזוהר ].  (ארץ  ישראל  קרויה  אדמת  עפר:  תרגום  הזוהר[
 ).סגקחדש 

 :)סנהדרין לח (.גופו מבבל וראשו מארץ ישראל, אדם הראשון. ז

כד  נפקין ,  כל  אינון  נשמתין  דשאר  עמין  דדיירין  בארעא.  אומות.  ח
וים הג:  תרגום  הזוהר.  ['מהאי  עלמא  לא  מקבלא  לון  ודחי  לון  לבר  כו

 ).קמא ב"זוהר ח]. (כשמתים דוחים נשמתם לחוץ, הדרים בארץ

כל  ששופע  מטורי  אמנה ?  איזו  היא  הארץ  ואיזו  היא  חוץ  לארץ.  ט
:   יהודה  אומר'  ר.מטורי  אמנה  ולחוץ  חוץ  לארץ,  ולפנים  ארץ  ישראל

  יוסטא  בר '  אמר  ר.כל  שהוא  כנגד  ארץ  ישראל  הרי  הוא  כארץ  ישראל
מה ,  הן  עתידות  לומר  שירה,  לטורי  אמנהלכשיגיעו  הגליות  :  שונם
 )א"הו "ירושלמי שביעית פ ().שיר(תשורי מראש אמנה ? טעם

 :)ערכין י (. אין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ.י

  מה  היו  פריצי  הדור .  אין  דור  שאין  בו  לצנים  כדורו  של  דוד.יא
מתי אי!  דוד  דוד:  היו  הולכין  אצל  חלונותיו  של  דוד  אומרין  לו?  עושין

אף  על  פי :    דוד  אומר'והי?    נלך'אימתי  בית  ה?  יבנה  בית  המקדש
דכתיב ,  יבא  עלי  אם  לא  הייתי  שמח  בדבריהם,  שמתכוונין  להכעיסני

מדרש  תהלים ,  שקלים  פרק  שני  (."  נלך'שמחתי  באומרים  לי  בית  ה"
 )קכב
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 .ולא  חכמה  כחכמת  ארץ  ישראל,    אין  תורה  כתורת  ארץ  ישראל.יב
 )ספרי עקב(

  מעשה  בחסיד  אחד  שהיה .  אין  מגדלין  בהמה  דקה  בארץ  ישראל.יג
אין  לו  תקנה  עד  שינק  חלב  רותח :  ושאלו  לרופאים  ואמרו,  גונח  מלבו

והיה  יונק ,  וקשרו  לו  בכרעי  המטה,  והביאו  לו  עז,  משחרית  לשחרית
כיון  שראו  אותה  העז ,  נכנסו  חבריו  לבקרו.  ממנה  משחרית  לשחרית

ו  של לסטים  מזויין  בבית:  חזרו  לאחוריהם  ואמרו,  קשורה  בכרעי  המטה
ולא  מצאו  בו  אלא  אותו  עון  של ,  ישבו  ובדקו?  זה  ואנו  נכנסין  אצלו

יודע  אני  שאין  בי  עון  אלא :  ואף  הוא  בשעת  מיתתו  אמר,  אותה  העז
שאמרו  אין  מגדלין  בהמה (עון  אותה  העז  שעברתי  על  דברי  חכמים  
 ).בבא קמא פ ().דקה בארץ ישראל משום ישוב ארץ ישראל

רבי .  דברים  שיש  בהם  חיי  נפש,  רץ  ישראלאין  מוציאין  פירות  מא.  יד
אין :  תנו  רבנן.  יהודה  בן  בתירא  מתיר  ביין  מפני  שממעט  את  התיפלה

כגון  יינות ,  משתכרין  בארץ  ישראל  בדברים  שיש  בהם  חיי  נפש
 ):בבא בתרא צא (.ושמנים וסלתות

. אלא  אם  כן  עמדו  סאתים  בסלע,    אין  יוצאין  מארץ  לחוצה  לארץ.טו
אבל  בזמן  שמוצא ,  בזמן  שאינו  מוצא  ליקח?  ימתיא:    שמעון'אמר  ר

וכן  היה  רבי  שמעון  בר  יוחאי .  לא  יצא,  אפילו  עמדה  סאה  בסלע,  ליקח

ומפני  מה ,  ופרנסי  הדור  היו,  אלימלך  וכליון  גדולי  הדור  היו:  אומר
 ).בבא בתרא צא (.מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ? נענשו

  לאינון  דהוו  זמינין ,)ולא  אלקינו(משה  קאמר  אלקיך  .  אלקיך.  טז
 ).קמא ב"זוהר ח. ('למיעאל לארעא קדישא ולקבלא אפי שכינתא כו

  מניה )דארץ  ישראל(מההיא  נקודא  אמצעיתא  דישובא  .  אמצע.  יז
מאותה  נקודה  אמצעית :  תרגום  הזוהר.  [אשתיל  כל  עלמא  לכל  סטרוי

 ).א עח"חזוהר ]. (שבארץ ישראל נשתל כל העולם
בריך  הוא  אסחר  עלמא  סחרניה  דנקודה   קודשא  .  אמצע  העולם.יח
ארעא  קדישא  אמצעיתא  דעלמא ,  ומאן  איהו  דא  ארעא  קדישא,  חדא

 ).ב קנז"זוהר ח (.]ארץ ישראל היא באמצע העולם: תרגום הזוהר[
אתה  מבקש  לראות :    אמר  רבי  יוסי  בן  חלפתא  לרבי  ישמעאל  בנו.יט

חר מדרש  שו  (.עסוק  בתורה  בארץ  ישראל,  את  השכינה  בעולם  הזה
 )טוב
ואקח  לי  שתי :  ")ז,  זכריה  יא(מהו  דכתוב  :    אמר  רבי  אושעיא.כ

אלו  תלמידי "  נעם",  "לאחד  קראתי  נעם  ולאחד  קראתי  חובלים,  מקלות
אלו "  חובלים",  חכמים  שבארץ  ישראל  שמנעימים  זה  לזה  בהלכה

 .)סנהדרין כה. (תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה את זה בהלכה
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, נוח  לו  לאדם  לגדל  לגיון  אחד  של  זיתים  בגליל:    אמר  רבי  אלעזר.כא
 )'בראשית רבה פרק כ. (ולא לגדל תינוק אחד בארץ ישראל

כופין  אותו ,  הלוקח  עיר  בארץ  ישראל:    שמואל  בר  נחמני'  אמר  ר.כב
 ):בבא קמא פ (.משום ישוב ארץ ישראל, ליקח לה דרך מארבע רוחות

: בשעה  שאמר  הקדוש  ברוך  הוא  לנתן:    שמואל  בן  נחמני'אמר  ר.  כג
  מבקש  לקלל  את  דוד  מה '  כל  מי  שהי",לא  תבנה  לי  הבית...  לך  לדוד"

: תדע  לך  מה  דוד  אומר.  טוב  שיבנה  הבית:    אומר  לו'הי?    עושה'הי
מבקשים  לי  דברים  לומר  שאין ,  "  נלך'שמחתי  באומרים  לי  בית  ה"

חייך  שעה  אחת  מחייך  אין  אני :  א  הקדוש  ברוךהו'אמר  לי,  אתה  בונה
. חביבין  עלי  מבית  המקדש,  הצדקה  והדינין  שאתה  עושה,  מחסר

 )ב"ירושלמי ברכות פ. 'דברים רבה פרק ה(
  העולם 'עד  שלא  נבנה  בית  המקדש  הי:    שמואל  בר  נחמן'אמר  ר.  כד

משנבנה  נתבסס  העולם  ועמד ,    של  שתי  רגלים)כסא(עומד  על  תרונוס  
ושמתי  מקום  לעמי  ישראל :  ")יז,  רי  הימים  אדב(שנאמר  ,  בישובו

" לעולם"ונטעתים  אין  כתיב  כאן  אלא  ונטעתיו  ,  "ונטעתיו  ושכן  תחתיו
 )מדרש תנחומא תרומה. ( מתבסס'שהעולם יהי

אמר  רבי ?  מאי  טעמא.  אין  שומעין  לו,  אמר  הלה  זית  אני  נוטל.  כה
 ).בבא מציעא קא. (יוחנן משום ישוב ארץ ישראל

אמר  רב .  ארץ  ישראל  מכפרת  על  עונות  מיתה:  מיה  נח'אמר  ר.  כו
אלא  הוי  ?וכל  צדיקים  שמתו  בחוצה  לארץ  מה  אתה  עושה  להן:  זבדא
, אבל  הצדיקים  שבחוצה  לארץ,  ארץ  ישראל  מכפרת  על  המיתה:  אומר

והם  מביאין  אותן ,  עתיד  הקדוש  ברוך  הוא  לצוות  למלאכי  השרת
נטהרתם  על ו:  "שנאמר,  שם  שתכפר  להם,  במחילות  לארץ  ישראל

 )מדרש משלי". (אדמתכם
, רבונו  שלעולם,  אמר  משה  לפני  הקדוש  ברוך  הוא:    לוי'אמר  ר.  כז

אמר  לו  הקדוש ?  ואני  איני  נכנס  לארץ,  עצמותיו  של  יוסף  נכנסו  לארץ
ומי  שלא  הודה  בארצו  אינו ,  מי  שהודה  בארצו  נקבר  בארצו:  ברוך  הוא

 )דברים רבה פרק ב. (נקבר בארצו
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בבא  בתרא .  (סאה  ביהודה  שוה  חמש  סאין  בגליל:    יהודה'אמר  ר.  כח
 ).קכב
, סאה  קמח.  סאה  ביהודה  היתה  עושה  חמש  סאין:    יוסי'אמר  ר.  כט

 ).כתובות קיב. (וסאה קיבורית, סאה מרסן, סאה סבין, סאה סלת
בית ,  חים  בארצכםיפה  אתם  משתב:    חנינא'אמר  ליה  מין  אחד  לר.  ל

וממנה ,  ממנה  קטניות,  ממנה  דגן,  ממנה  יין,  סאה  אחת  הניח  לי  אבא
 ).כתובות קיב. (רועה בהמתי

פעם  אחת ,  מלוד  לאוני  שלשה  מילין:    יעקב  בן  דוסתאי'אמר  ר.  לא
 ):כתובות קיא. (קדמתי בנשף והלכתי עד קרסולי בדבש של תאנים

והויא ,  ודבש  דציפורילדידי  חזי  לי  זבת  חלב  :  אמר  ריש  לקיש.  לב
 ).מגילה ו. (ששה עשר מיל על ששה עשר מיל

לדידי  חזי  לי  זבת  חלב  ודבש  דכל  ארעא :  אמר  רבה  בר  חנה.  לג
עשרין  ותרתין  פרסי ,  והויא  כמבי  כובי  עד  אקרא  דתולבקני,  דישראל
 ).מגילה ו. (ופותיא שיתא פרסי, אורכא

יו  שלשה  בדי באחד  שהניח  לו  אב,  מעשה  בשיחין:    יוסי'אמר  ר.  לד
ועציו  סיככו  בו ,  ונמצאו  בו  תשעה  קבין  חרדל,  ונפשח  אחד  מהן,  חרדל

 ):כתובות קיא. (סוכת יוצרין
  יוחנן  למיכל  פירות 'אמר  רבה  בר  חנה  כי  הוה  אזלינן  בתריה  דר.  לה

וכי ,  מנקטינן  ליה  לכל  חד  וחד  עשרה  עשרה,  כי  הוינן  בי  מאה,  גנוסר
וכל  מאה  מינייהו ,    וחד  מאה  מאהמלקטינן  ליה  כל  חד,  הוינן  בי  עשרה

  אבהו  אכיל  עד  דהוה  שריק 'ר.  הוה  מחזיק  להו  צנא  בר  תלתא  סאוי
 ).ברכות מד. (ליה דודבא מאפותיא

  יוחנן  יפה  סיפסוף  שאכלנו  בילדותינו  מפסקין  שאכלנו 'אמר  ר.  לו
 )ז"ירושלמי פאה פ. (דביומוי אישתני עלמא, בזקנותינו

  יהודה  לבנו 'וה  מעשה  שאמר  רה:    שמעון  בן  חלפתא'אמר  ר.  לז
עלה  והושיט  ידו  ומצאה  של ,  בסכנין  עלה  והבא  לנו  גרוגרת  מן  החבית

השקע  ידיך  ואתה  מעלה :  אמר  לו.  של  דבש  היא,  אבא:  אמר  לו.  דבש
 )ז"ירושלמי פאה פ. (גרוגרות

נמשך  חוט  של ,  זכורני  כשהיה  תינוק  בוצע  חרוב:    יוחנן'אמר  ר.  לח
 ):בא בתרא צאב (.דבש על שתי זרועותיו



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,    ימות  השנהע  הלכות  שבת  מחולק  לכל"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 . זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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נמשך  חוט  של ,  זכורני  כשהיה  עורב  נוטל  בשר:    אלעזר'אמר  ר.  לט
 ):צא בבא בתרא. (שומן מראש הכתל ועד הקרקע

, א  בימי  סיסרא"א  ביריחו  ול"ב  מלכים  היו  ל"  ינאי  הכהן  ס'אמר  ר.  מ
ם  מתאוים שה?  למה,  כשהלך  להלחם  בישראל  נהרגו  אף  הם  עמו

לשתות  מים  מארץ  ישראל  ובקשו  מסיסרא  ואמרו  בבקשה  ממך  נבוא 
וכל  מלך  שהיה  מבקש  לילך  למלחמה  היה  משלח  ושוכר ,  עמך  במלחמה

אמרו  לסיסרא  אין  אנו  מבקשים ,  מלכים  אחרים  בכסף  שיעזרו  אותו
ממך  כלום  אלא  נבוא  עמך  בחנם  שאנו  מתאוים  למלאות  כריסנו  מן 

 )ש תנחומא מסעימדר. (מים של אותה הארץ
ואתן  לך  ארץ  חמדה   ")יט,  ירמיה  ג(  חסדא  מאי  דכתיב  'אמר  ר.  מא

לומר  לך  מה  צבי  זה  אין ?  למה  ארץ  ישראל  נמשלה  לצבי"  נחלת  צבי
: דבר  אחר.  אף  ארץ  ישראל  אינה  מחזקת  פירותיה,  עורו  מחזיק  בשרו

אף  ארץ  ישראל  קלה  מכל  הארצות  לבשל ,  מה  צבי  זה  קל  מכל  החיות
 )שמות רבה פרשה לב –. כתובות קיב(. פירותיה

עתידה  ארץ  ישראל  שתוציא  גלוסקאות :    חייא  בר  יוסף'אמר  ר.  מב
 ):כתובות קיא. (וכלי מילת

עתידין  כל  אילני  סרק  שבארץ  ישראל :    חייא  בר  אשי'אמר  ר.  מג
 ).שם קיב. (שיטענו פירות

" דנה:  "ואלו  הן,  ארבע  מקומות  הן  המגונים  שבארץ  ישראל.  מד
 )מדרש שכל טוב חיי שרה". (חברון"ו" תמנת סרח"ו"  סנהקרית"ו

שלש  מאות  ותשעים  וארבעה :    אושעיא'  פנחס  אמר  ר'אמר  ר.  מה
כנגדן  בתי  כנסיות  וכנגדו  בתי  מדרשות ,  בתי  דינין  היו  בירושלים

 ).כתובות קה. (וכנגדן בתי סופרים

, כל  מי  שאבדה  לו  אבדה  נפנה  לשם,  אבן  טוען  היתה  בירושלים.  מו
וזה  עומד  ונותן ,  זה  עומד  ומכריז,  ל  מי  שמוצא  אבדה  נפנה  לשםוכ

 ):בבא מציעא כח. (סמנים ונוטלה



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  אחד  ליוםעמוד  ,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .םוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקי, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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לא  היו ימים טובים לישראל כחמשה :  אמר  רבי  שמעון  בן  גמליאל.  מז
שבהם  בנות  ירושלים  יוצאות  בכלי  לבן ,  עשר  באב  וכיום  הכפורים

ובנות  ירושלים  יוצאות  וחולות ,  שלא  לבייש  את  מי  שאין  לו,  שאולים
בחור  שא  נא  עיניך  וראה  מה  אתה  בורר ?  ומה  היו  אומרות,  בכרמים

 שקר  החן  והבל  היופי,  תן  עיניך  במשפחה,  ניך  בנויאל  תתן  עי,  לך
 ):תענית כו. ( היא תתהלל'אשה יראת ה

האי  מאן  דבעי .  אמר  רבי  יוחנן  אנא  אשתיירי  משפירי  ירושלים.  מח
נייתי  כסא  דכספא  מבי  סלקא  ונמלייה ,  מיחזי  שופריה  דרבי  יוחנן

, וניהדר  ליה  כלילא  דוורדא  סומקא  לפומיה,  פרצידיא  דרומנא  סומקא
. ההוא  זהרורי  מעין  שופריה  דרבי  יוחנן,  ונותביה  בין  שמשא  לטולא

 ).בבא מציעא פד(
תשעים ,  גוזרי  גזירות  שבירושלים  היו  נוטלין  שכרן:    אסי'אמר  ר.  מט

אלא  לא ?  לא  רצו:  מוסיפין  להן,  לא  רצו,  ותשע  מנה  מתרומת  הלשכה
 ).כתובות קה. (אף על פי שלא רצו מוסיפין עליהן, ספקו

, מעולם  לא  היה  לן  אדם  שבירושלים  ובידו  עון:  י  בר  סימון"  ראמר.  נ
ושל  בין  הערבים ,  תמיד  של  שחר  מכפר  על  עבירות  שבלילה?  כיצד

מכל  מקום  לא  לן  אדם  בירושלים  ובידו ,  מכפר  על  עברות  שנעשו  ביום
 ) כא'במדבר רבה פ (. צדק ילין בה)ישעיה א(שנאמר , עון

ר  אותו  האיש  לטוב  ויהושע  בן ברם  זכו:    יהודה  אמר  רב'אמר  ר.  נא
שבתחלה  מי  שיש .  שאלמלא  הוא  נשתכחה  תורה  מישראל,  גמלא  שמו

? מה  דרוש.  לו  אב  מלמדו  תורה  מי  שאין  לו  אב  לא  היה  מלמד  תורה
התקינו  שיהיו  מושיבין  מלמדי ,  "ולמדתם  אתם"  "ולמדתם  אותם"

בבא  בתרא ".  (כי  מציון  תצא  תורה"?  מה  דרוש.  תינוקות  בירושלים
 ).כא

 )במדת  הרחמים  הכתובים  בפרשת  שלח(אמת  אמאי  סליק  מכאן  .  נב
דהא  בשקר  דברו ,    גרמו  ליה  דאסתליק  מכאן)המרגלים(אינון  ',  כו

במדות  הרחמים  הכתוב  אצל  המרגלים :  תרגום  הזוהר.  [גרמייהו
בשביל  המרגלים  שהנהיגו  עצמם ,  לא  נזכר  מדת  אמת,  בפרשת  שלח

 ):ג קסא"זוהר ח]. (בשקר
ויקרא .  (  שיחת  חולין  של  בני  ארץ  ישראל  צריכה  תלמודאפילו.  נג

 )רבה פרק לד
ורועי  צאן  ובקר  בארץ ,  אפילו  צדיקים  וחכמים  בחוץ  לארץ.  נד

אין  מעברין  את  השנה  אלא  על  ידי  רועי  צאן  ובקר  בארץ ,  ישראל
אין ,  והדיוטים  בארץ  ישראל,  אפילו  נביאים  בחוץ  לארץ.  ישראל

פרקי  דרבי .  (יוטים  שבארץ  ישראלמעברין  את  השנה  אלא  על  ידי  הד
 ) פרק שמיני'אלעזר הג



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"ר  כל  כך  יגמו,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה "אמר הקב
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אינה  עומדת  לו  בשעה  שיצא ,  אפילו  מי  שיש  לו  זכות  אבות.  נה
 ).בבא בתרא צא. (מארץ ישראל לחוצה לארץ

, )  ד,בראשית  מו(אנוכי  ארד  עמך  מצרימה  ואנכי  אעלך  גם  עלה  .  נו
 )אבן עזרא. (שיקבר בארץ ישראל, טעם אעלך גם עלה

 '  בארץ  אשר  ה'כי  ברך  יברכך  ה,    אביוןאפס  כי  לא  יהיה  בך.  נז
ולמטה  נאמר  כי  לא ,  )  ד,טו  דברים  (אלקיך  נותן  לך  נחלה  לרשתה  

הא  בזמן  שעושין  רצונו  של :  ל"ואמרו  רז,  יחדל  אביון  מקרב  הארץ
: והעד  על  זה  מה  שנאמר,  הא  בזמן  שאין  עושין  רצונו  של  מקום,  מקום

אך ,  "'תשמע  בקול  הרק  אם  שמועא  "  בך  אביון  וגומר  'אפס  כי  לא  יהי
 )כלי יקר. (ורק בתנאי זה

במדבר :  (דרך  כוכב  מיעקב,  אראנו  ולא  עתה  אשורנו  ולא  קרוב.  נח
זה  אורך ,  אשורנו  ולא  קרוב,  אראנו  למלך  המשיח  חלא  עתה,  )  יז,כד

 )מדרש לקח טוב. (הגלות הנמשך
  אלקיך  בה 'תמיד  עיני  ה,    אלקיך  דורש  אתה'ארץ  אשר  ה.  נט

והלא  כל ,  וכי  אותה  בלבד  הוא  דורש:    רבי  אומר,)  יב,דברים  יא(

ובשביל  דרישה ,  כביכול  אין  דורש  אלא  אותה?  הארצות  הוא  דורש
 )מ"ב פ"ספרי ח. (דורש כל הארצות עמה, שהוא דורשה

צריכין  לגשמים ,  אפילו  הנדויים  באיי  הים,  אפילו  בני  מזרח.  ס
 אינן  שואלין  את  הגשמים  אלא  בעת  שארץ  ישראל,  בתקופת  תמוז

אפילו  בימות ,  שאם  תאמר  ישאלו  בעת  שהן  צריכין  להן.  צריכה  להן
אלא  יהו  רואין ,  נמצאו  רואין  את  עצמן  כאילו  הן  בארץ  שלהן,  החמה

את  עצמן  כאלו  הן  באכסניא  ולבם  מכוון  לארץ  ישראל  ושאלתו 
 ) אליעזר פרשה שלישית'משנה ר. (בעונתו

יחי  קרבא אורחיה  דעלמא  דאינון  גברין  מג,  אפס  כי  עז  העם.  סא
והכא  אפילו  אינון  בני  מתא  תקיפין ,  יתבין  לבר  לאסתמרא  ארחין

, דרך  העולם  הוא  שהגבורים  יושבים  מבחוץ:  תרגום  הזוהר.  [גבורין
 ).ג קסא"זוהר ח]. (וכאן אפילו יושבי העיר גבורים הם

 ):ג מה"זוהר ח. (ארעא קדישא אקרי ארץ החיים. ארץ החיים. סב
תרגום .  ['כל  סטרין  ולא  אתידע  כוארץ  הצבי  הוה  אתמשך  ל.  סג

ארץ  ישראל  היתה  מתפשטת  לכל  הצדדים  כעור  הצבי  ולא :  הזוהר
 ).קלו ב"זוהר ח]. (נודע איך



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 דרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ו"אמר הקב
 

–301 

  
 

 

L–l 
 דין חולה בשבת –המשך סימן שכח  –סדר הלימוד ליום ו אב 




 




 



 




 
 

I  i 


 

מא  סחרא  לארעא  קדישא  דישראל תחומא  דכל  עמא  וע.  ארצות.  סד
ב "זוהר  ח].  (כל  הארצות  סובבים  את  ארץ  ישראל:  תרגום  הזוהר.  ['כו
 ):ל

כך  ארץ ,  מה  צבי  אין  זה  עורו  מחזיק  את  בשרו".  ארץ  צבי.  "סה
. גמדא,  ובזמן  שאין  יושבין  עליה,  רווחא,  ישראל  בזמן  שיושבין  עליה

 ).גיטין נז(

צעיתא  דארעא  קדישא ובאמ,  ארעא  קדישא  אמצעיתא  דעלמא.  סו
זהר .  (ובאמצעיתא  דירושלים  איהו  בית  קדשי  הקדשים,  איהו  ירושלים

 )תרומה קנז

וירושלים ,  ארץ  ישראל  היא  טבורו  של  עולם  שיושבת  באמצעיתו.  סז
וההיכל  באמצע ,  ובית  המקדש  באמצע  ירושלים,  באמצע  ארץ  ישראל

 )י"פרשת קדושים פתנחומא . (והארון באמצע ההיכל, בית המקדש

, ותלמוד  תורה,  ולכן  כל  תפלה,  ארץ  ישראל  היא  חלקו  יתברך.  סח
וזהו קדושת ארץ , עולים  דרך  ישר  אל  הקדש  בלי שום תערובות,  ומצות
ועל  ידי .  ואף  בחורבנה  שקולה  ישיבת  ארץ  ישראל  ככל  המצות,  ישראל

יש ,  ויוכל  להתקיים  בארץ  ישראל,  שבני  הגולה  הם  סיבה  שיהיה  ישוב
ספר  דבש  לפי  להרב .  (תורה  ותפלות  של  ארץ  ישראללהם  גם  כן  חלק  ב

 )ה"כ אות 'אערכת ל מ"א ז"חיד



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.    שימחלו  לו  כל  עוונותיוויזכה,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים"אמר הקב
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ארץ .  בסוףוכל  העולם  כולו  נברא  ל,  ארץ  ישראל  נבראת  תחלה.  סט
וכל  העולם  כולו  על  ידי ,  ישראל  משקה  אותה  הקדוש  ברוך  הוא  בעצמו

ארץ .  וכל  העולם  כולו  מתצמית,  ארץ  ישראל  שותה  מי  גשמים.  שליח
 ).תענית י. (וכל העולם כולו לבסוף, ישראל שותה תחלה

 ? למה–המרגלים רוצים להרוג את יהושע וכלב 
אמרו  אי  לדא  אחסין ,  אתכלא  חד  מאינון  זעירין  קטפו.  אשכול.  ע

הא  בארעא ,  קודשא  בריך  הוא  לישראל  וסבלו  כל  אינון  עקתין  וליאותין
: תרגום  הזוהר.  [דמצרים  אית  אתכלין  ואיבין  דארעא  יתיר  על  חד  תרין

אם  את  זה  מנחיל  הקדוש ,  ואמרו,  קטפו  אשכול  אחד  מאותם  הקטנים
ם יש הרי במצרי, ברוך  הוא  לישראל  אחרי  שסבלו  כל  כך  צרות  ותלאות

 .)קסא ג"זוהר ח]. (פירות גדולים כפלים
אתו  לסלקא  ליה  לא ,    ההוא  אשכול)המרגלים(כרתו  .  אשכול.  עא
אתו  כלב  ויהושע  נטלו  ליה  וסליקו  ליה ,  אתו  לנטלא  ליה  לא  יכילו,  יכילו

בשנים  באינון ,  ההא  דכתיב  וישאוהו  במוט  בשנים,  ואזדקף  על  ידייהו

וכלב  דאינון  אתחזיין  למיעל  לארעא מכאן  ידעו  יהושע  ',  שנים  יחידן  כו
עד  דהוו  אתיין  אמלכו  עלייהו  כלהו ,  ולמהוי  לון  בה  חלק  ואחסנא

אי  בגינך  אנן  מתקטלין   ,אמר  איבא  איבא,    קאים  כלב  באיבא)להורגם(
כרתו :  תרגום  הזוהר.  [מיד  קליל  גרמיה  ויהבו  לון,  מה  אנן  בחולקך

באו ,  חתו  לא  יכלובאו  לק,  המרגלים  את  האשכול  באו  להגביהו  לא  יכלו
מכאן  ידעו  יהושע  וכלב ,  כלב  ויהושע  והגביהו  אותו  ועמד  על  ידיהם

נמלכו  כולם  עליהם ,  שעתידים  הם  ליכנס  בארץ  ולנחול  בה  חלק  ונחלה
ואמר  פרי  פרי  אם  בשבילך  אנו  נהרגים ,  עמד  כלב  לפני  הפרי,  להרגם

ג "חזוהר  ].  (מיד  נעשה  קל  ונתנוהו  להם,  מה  יש  לנו  בחלק  שיש  לנו  בך
 ):קס

לא ,  שאין  להם  לא  חטא  ולא  עון,  אשריהם  יושבי  ארץ  ישראל.  עב
 )מדרש שוחר טוב פרק ה. (בחייהם ולא במותן

  סימן 'ר...  בנין  בית  המקדש  הראה  להם":  אשר  יקרא  אתכם.  "עג
 ) צח'בראשית רבה פ. (אמר מפלת גוג הראה להם



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  נותיוויזכה  שימחלו  לו  כל  עוו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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 'אות ב -שער ארץ ישראל 
ולא  הוו  בסליקו ',    כו)מלכות(  אינון  תקונא  דסיהרא  'באי  הארץ  כו.  עד

באי  הארץ  לא  היו :  תרגום  הזוהר  [)כדור  המדבר(עלאה  כוותייהו  
 ).ב כב"זוהר ח]. (במדרגת דור המדבר

ילקוט  שמעוני  שיר .  (תורה  של  ארץ  ישראלזו  "  באר  מים  חיים.  "עה
 )השירים

  יהודה  בר  בי 'ר.  )אסתר"  (בהראותו  את  עושר  כבוד  מלכותו.  "עו
 )מדרש מגילת אסתר. (סימון אומר סעודת ארץ ישראל הראה להן

וממי  אתה ,  מלאכים  משמרין  אותו,  בזמן  שאדם  בארץ  ישראל.  עז
 )תנחומא וישלח אות ג. (מיעקב ?למד
אמר  דוד  לפני .  )תהלים  פד"  (הסתופף  בבית  אלהיבחרתי  .  "עח

ואין  לי ,  אפילו  יש  לי  פרקלטין  וטרקלין  בחוצה  לארץ:  הקדוש  ברוך  הוא
 )תנחומא ראה ח. (בחרתי הסתופף, אלא הסף אחד בארץ ישראל

  את  אברם  ברית  לאמר  לזרעך  נתתי  את 'ביום  ההוא  כרת  ה.  עט
 ,בראשית  טו(הארץ  הזאת  מנהר  מצרים  עד  הנהר  הגדול  נהר  פרת  

תור  יוצא  מחלקו -וכראש,    בנוי  בחלקו  של  בנימין'בית  הבחירה  הי,  )יח
ומפני  מה  זכה ".  ובין  כתפיו  שכן:  "שנאמר,  של  בנימין  לחלקו  של  יהודה

כל ,  משל  למלך  שבא  אצל  בניו  לפרקים?  בנימין  שתשרה  שכינה  בחלקו
אפשר  שמניח :  קטן  שבכולם  אמר,  אצלי  הוא  שורה:  אחד  ואחד  אומר

עמד  והלך  ופניו  כבושות  ונפשו ?  בא  אחי  הגדולים  ושורה  אצליא
ראיתם  בני  הקטן  שעמד  ופניו  כבושות  ונפשו :  אמר  המלך,  עגומה

כך  אמר .  ולינתי  אצלו,  עכשיו  מאכל  ומשתה  יהא  משלכם?  עגומה  עליו
  בחלקו  של  בנימין  וקרבנות  מכל 'בית  הבחירה  יהי:  הקדוש  ברוך  הוא

 )ילקוט שמעוני. (השבטים
הנה  כי  כן  יבורך  גבר  ירא "?    בנעילה  של  יום  הכפורים  מאי  אמרי.פ
וראה  בנים ,  וראה  בטוב  ירושלים  כל  ימי  חייך,    מציון'יברכך  ה',  ה

 ) יא'במדבר רבה פ". (לבניך שלום על ישראל
, זכריה  ב(שנאמר  ,  בקש  הקדוש  ברוך  הוא  לתת  ירושלים  במדה.  פא

אמרו  מלאכי ".  ירושליםואמר  אנה  אתה  הולך  ויאמר  לי  למוד  את  :  ")ה
הרבה  כרכים  בראת ,  רבונו  של  עולם:  השרת  לפני  הקדוש  ברוך  הוא

ירושלים ,  ולא  נתת  מדת  ארכן  ומדת  רחבן,  בעולמך  של  אומות  העולם
? אתה  נותן  בה  מדה,  וצדיקים  בתוכה,  ומקדשך  בתוכה,  ששמך  בתוכה

ויאמר  אליו  רוץ  דבר  אל  הנער  הלז  לאמר  פרזות  תשב  ירושלים "מיד  
 :)בבא בתרא עה". (וב אדם ובהמה בתוכהמר



 
 
 
 
 

                                     
                                    

בתי  כנסיות  ובבתינא  לפרסם  ב.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 אים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הב"אמר הקב
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ברוך  אתה .  "  ירושלים  שנקראת  עירזו,  "ברוך  אתה  בעיר.  "פב
אימתי  מראה  הקדוש  ברוך .  זו  ציון  שנאמר  ציון  שדה  תחרש"  בשדה

. כשיבנה  ירושלים  ויחזיר  הגליות  לתוכה?  הוא  לישראל  הברכה  הזאת
 )מדרש תנחומא כי תבא(

מחוצה ,  ברח  מארץ  ישראל  לחוצה  לארץ  אין  סותרין  את  דינו.  פג
. מפני  זכותה  של  ארץ  ישראל,  לארץ  לארץ  ישראל  סותרין  את  דינו

 .)מכות ז(
אינון  הוו  משכי ,  בזמנא  דהוו  ישראל  בארעא  קדישא.  ברכה.  פד

אעלו  תחות ,  וכד  נפקו  ישראל  מארעא  קדישא,  ברכאן  מלעילא  לתתא

, מלמעלה  למטה:  תרגום  הזוהר.  [וברכאן  אתמנעו  מעלמא,  רשו  אחרא
 .)קנג ב"זוהר ח]. (וכשגלו נמנע ברכה מן העולם

, באורים  ותומים,  בגורלות,  שה  דברים  נתחלקה  הארץבשל.  פה
".   במצפה'וישלך  להם  יהושע  גורל  לפני  ה:  "הדא  הוא  דכתיב.  ובכספים

" בין  רב  למעט.  "אילו  אורים  ותומים"  'לפני  ה.  "לגורלות אילו,  גורל
אילמלא  נתן  הקדוש  ברוך  הוא  חן  כל :    אבין'אמר  ר.  אילו  הכספים

ירושלמי .  (ארץ  ישראל  מתחלקת  לעולםלא  היתה  ,  מקום  בעיני  יושביו
 )א"ד ה"יומא פ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות "אמר הקב
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 'אות ג -שער ארץ ישראל 
 בית  המקדש  ומלכות  בית,  ארץ  ישראל,    דברים  נתנו  על  תנאי'ג.  פו
 )מכילתא יתרו. (דוד
כשאתה  יוצא :    יוחנן  משום  אנשי  ירושלים'  דברים  אמר  ר'ג.  פז

למלחמה  אל  תצא  בראשונה  אלא  תצא  באחרונה  כדי  שתכנס 
והוי  משתדל  עם  מי ,  ועשה  שבתך  חול  ואל  תצטרך  לבריות,  בראשונה

 .)פסחים קיג. (שהשעה משחקת לו
אל :  רושליםאנשי  י   דברים  אמר  רבי  יהושע  בן  לוי  משום'ג.  פח

, שחרר  עבדך  ותן  לה,  בתך  בגרה,  תרבה  בגנות  משום  מעשה  שהיה
 .)פסחים קיג. (והוי זהיר באשתך מחתנך הראשון

 נוחלי עולם הבא
והמגדל  בניו ,  הדר  בארץ  ישראל:  אלו  הן,    מנוחלי  העולם  הבא'ג.  פט

 .)פסחים קיג. (והמבדיל על היין במוצאי שבת, לתלמוד תורה

אומות  העולם  יכולין  להונות  את  ישראל  לומר   מקומות  אין  'ג.  צ
קבורתו  של  יוסף  ובית ,  מערת  המכפלה:  ואלו  הם,  גזולים  הם  בידכם

 )בראשית רבה פרק עט. (המקדש

  מתנות  טובות  נתן  הקדוש  ברוך  הוא  לישראל  וכולן  לא  נתנו 'ג.  צא
ברכות   (.והעולם  הבא,  וארץ  ישראל,  תורה:  אלא  על  ידי  יסורין  ואלו  הן

 .)ה



 
 
 
 
 

                                    
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
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]. גבוה  מכל  שבע  הארצות[ארץ  ישראל  עלאה  מכלא  .  גבוה.  צב
 .)ו ג"זוהר ח(

 .)רסה ג"זוהר ח. ('ארץ ישראל גברתה אקרי כו. גברת. צג
 :)צג ג"והר חז. ('בארץ הם גוי אחד כו, גוי אחד בארץ. צד
הארץ :  תרגום  הזוהר[  הוה  אמר  דא  ליהודה  ודא  לבנימין  'גורל  כו.  צה

 ג"זוהר  ח].  (היה  הגורל  אומר  זה  ליהודה  זה  לבנימין,  כשנתחלקה  בגורל
 :)רפד
זוהר  חדש  פרשת .  ()בארץ  ישראל  ('גילוי  השכינה  על  הארץ  כו.  צו
 .)ויצא לודף 
שין  לסטרא  אחרא אלמלא  דאמשיכן  ישראל  בעובדין  בי.  גלות.  צז

לא  שלטו  שאר  עמין  בארעא  קדישא  ולא  אתגלו  מעל ,  בארעא  קדישא

אלמלא  שהמשיכו  ישראל  על  ידי  מעשים  רעים :  תרגום  הזוהר.  [ארעא
]. ולא  היו  גולים,  לא  היו  הגוים  שולטים  בארץ,  את  הסטרא  אחרא  לארץ

 :)א רכט"זוהר ח(

בגין ,  לאה  תמן  זמין  מלכא  משיחא  לאתג'ארעא  דגליל  כו.  גליל.  צח
בגליל  עתיד  מלך  המשיח :  תרגום  הזוהר.  [דאיהו  חולקיה  דיוסף

 .)קיט א"ח –. רכ –. טב "זוהר ח]. (להתגלות

  בארעא  דגליל  בגין  דאיהו  אתר )מלכא  משיחא(יתער  .  גליל.  צט
ובגין  כך  יתגלי  תמן  קדמאה  לכל ,  קדמאה  דאתחרבא  בארעא  קדישא

לכך ,  אשונה  בארץבשביל  שהגליל  נחרב  לר:  תרגום  הזוהר.  [אתר
 .)רכ –. ט –: ב ז"זוהר ח]. (עתיד מלך המשיח להתגלות שם בראשונה
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קודשא  בריך  הוא  יתער  מתייא  דארעא  קדישא  ויקומון  חיילין .  גליל.  ק
שהקדוש  ברוך  הוא  יחיה  מתי כ:  תרגום  הזוהר.  [חיילין  בארעא  דגליל

 .)רכ –. י ב"זוהר ח]. (יקומו מחנות מחנות בארץ הגליל, ארץ ישראל

חמרא  דגלילא  עילאה  לא  יכיל  אינש  למשתי  פלגות .  גליל  העליון.  קא
יין  גליל  העליון  אין  אדם  יכול  לשתות :  תרגום  הזוהר.  ['לוגא  מניה  כו

 :)כחדף זוהר חדש פרשת נח ]. (ממנו חצי הלוג

 'אות ד - ארץ ישראל שער
 דוד מלכא משיחא

לבתר ,  כל  יומא  דדוד  מלכא  אתקיימא  ארעא  בגיניה.  דוד  המלך.  קב
כל  ימי  דוד  נתקיימה  הארץ :  תרגום  הזוהר.  [דמית  אתקיימו  בזכותיה

 :)קצג א"זוהר ח]. (וכשמת נתקיימה בזכותו, בשבילו

אין לא  אשתכחת  בה  דינין  תת,  כיון  דעאלו  ישראל  לארעא.  דינים.  קג
: תרגום  הזוהר.  [וכנסת  ישראל  הות  בה  בנייחא  על  כנפי  דכרובים

 .)קח ג"זוהר ח]. (כשנכנסו ישראל לארץ לא היה שכיח בה דינים
זוהר .  ('דומה  כמי  שיש  לו  אלוה  כו,  כל  הדר  בארץ  ישראל.  דירה.  קד

 :)טעב "ח
מפני  מה  נתאווה  משה  רבינו  ליכנס  לארץ :    שמלאי'דרש  ר.  קה

? או  לשבוע  מטובה  הוא  צריך,  ול  מפריה  הוא  צריךוכי  לאכ?  ישראל
ואין  מתקיימין  אלא ,  הרבה  מצות  נצטוו  ישראל:  אלא  כך  אמר  משה

 .)סוטה יד. (כדי שיתקיימו כולן על ידי, אכנס אני לארץ, בארץ ישראל

 'אות ה -שער ארץ ישראל 
. הקדוש  ברוך  הוא  הפריש  את  ארץ  ישראל  תרומה  מכל  הארצות.  קו

 )'הו זוטא פרק בתנא דבי אלי(
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 הקדוש ברוך הוא לבד שולט על ארץ ישראל
הן  לטב  והן  לביש  קודשא  בריך  הוא  שליט  עלה .  הקדוש  ברוך  הוא.  קז

לביש ,  לטב  בגין  דלא  אתמסרא  תחות  שאר  ממנן  כו,  )על  ארץ  ישראל(
הקדוש  ברוך  הוא :  תרגום  הזוהר.  [  עלהבגין  דלא  יחדון  אינון  לשלטאה

כי  לא  נתמסרה  הארץ  תחת ,  לטוב.  שולט  על  הארץ  הן  לטוב  והן  לרע
זוהר ].  (שלא  ישמחו  הסטרא  אחרא  לשלוט  עליה,  ולרע.  ממונה  אחר

 .)א סא"ח
הדר  בארץ  ישראל  ומת  בערב  שבת  ונקבר  קודם  שתחשך .  קח

  חיבוט ספר.  (אינו  רואה  חיבוט  הקבר,  השמש  בשעת  תקיעת  שופר
 )הקבר
  יום 'כל  ל,  והשוכר  בית  בחוץ  לארץ,  הדר  בפונדקי  בארץ  ישראל.  קט

, אבל  השוכר  בית  בארץ  ישראל,  מיכן  ואילך  חייב,  פטור  מן  המזוזה
 .)מנחות מד. (משום ישוב ארץ ישראל, יעשה מזוזה לאלתר

משום  שבח  ארץ "  גדול"הוא  הרביעי  שבנהרות  וקראו  הכתוב  .  קי
מדרש  שכל (  .  שאינו  גדול  ממש  משאר  חביריו'ר  וולכך  הוא  חס,  ישראל

 )טוב
כופין  אותה ,  והיא  אינה  רוצה,  הוא  רוצה  לעלות  לארץ  ישראל.  קיא
הוא  רוצה .  אין  כופין  אותו  לעלות,  היא  רוצה  והוא  אינו  רוצה.  לעלות

הוא  רוצה .  כופין  אותה  לעלות,  לעלות  לירושלים  והיא  אינה  רוצה
היא .  אין  כופין  אותה  לצאת,  צהלצאת  לחוצה  לארץ  והיא  אינה  רו

נותן  לה  ממעות .  כופין  אותה  שלא  לצאת,  רוצה  לצאת  והוא  אינו  רוצה
. שמטבע  ארץ  ישראל  יפה  מכל  הארצות:  הדא  אמרה.  ארץ  ישראל

 )א"ג הי"ירושלמי כתובות פי(
, ובן  כלבא  שבוע,  נקדימון  בן  גוריון,  הוו  בה  הנהו  תלתא  עתירי.  קיב

בן  כלבא .  שנקדה  לו  חמה  בעבורו,    בן  גוריוןנקדימון.  ובן  ציצית  הכסת
בן .  יוצא  כשהוא  שבע,  שכל  הנכנס  לביתו  כשהוא  רעב  ככלב,  שבוע

איכא  דאמרי .  שהיתה  ציציתו  נגררת  על  גב  כסתו,  ציצית  הכסת
 .)גיטין מו. (שהיתה כסותו מוטלת בין גדולי רומי
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והצנע  לכת "  המקדש  על  שם  זה  בית":  הושענא  דביר  המוצנע.  "קיג
משל  למלך :  )  כהנא'בפסיקתא  דר(כדאמר  :  )  ט,מיכה  ו"  (עם  אלקיך

  המלך 'עד  שלא  הגדילה  ובאה  לידי  סמנים  הי,  שהיתה  לו  בת  קטנה
, אין  כבודו  לדבר  עמה  בגלוי:  משהגדילה  אמר  המלך,  מדבר  עמה  בגלוי

  נער כי  ")א,  יהושע  יא(כתיב  ,  כך  ישראל.  )אהל"  (פיליון"אעשה  לה  
וכיון  שבאו  וקבלו  את  התורה ,  וכן  בסיני  פנים  בפנים  דבר"...  ישראל

אין  כבודן  של  ישראל  לדבר :  בכבוד  וגדולה  אמר  הקדוש  ברוך  הוא
י  באוצר  התפלות "פירוש  רש  (."ועשו  לי  מקדש"אלא  ,  עמהם  בפרהסיא

 )אבן שתיה
אולם  והיכל ,  הלשכות  והעזרות  היו  בחלקו  של  יהודה,  הר  הבית.  קיד

ורצועה  היתה  יוצאה ,    בחלקו  של  בנימין'הי,  ת  קדשי  הקדשיםובי
. יומא  יב.  (  מזבח  בנוי'מחלקו  של  יהודה  ונכנס  לחלקו  של  בנימין  ובה  הי

 .)מגילה כו –
היה .  היה  עומד  בחוצה  לארץ  יכוין  את  לבו  כנגד  ארץ  ישראל.  קטו

ירושלמי   –.  ברכות  ל.  (עומד  בארץ  ישראל  יכוין  את  לבו  כנגד  ירושלים
 )ה"ד ה"כות פבר

היה .  יכוין  את  לבו  כנגד  ארץ  ישראל,  היה  עומד  בחוצה  לארץ.  קטז
היה  עומד  בירושלים .  עומד  בארץ  ישראל  יכוין  את  לבו  כנגד  ירושלים

היה עומד בבית המקדש יכוין את לבו , יכוין  את  לבו  כנגד בית המקדש
 .)ברכות ל. (כנגד בית קדשי הקדשים

כדי ,  קורט  של  לבונה  בכוס  של  ייןהיוצא  ליהרג  משקין  אותו  .  קיז
. נשים  יקרות  שבירושלים  היו  מתנדבות  ומביאות  אותן.  שתטרף  דעתו

 .)סנהדרין מג(
אחד  האנשים  ואחד ,  הכל  מעלין  לירושלים  ואין  הכל  מוציאין.  קיח

ואין .  לאתויי  מנוה  היפה  לנוה  הרעה?  הכל  מעלין  לאתויי  מאי.  הנשים
: כתובות  ק.  (וה  הרעה  לנוה  היפהאפילו  מנ?  הכל  מוציאין  לאתויי  מאי

 :)ערכין ג –
... כותבין  עליו  אונו  אפילו  בשבת,  הלוקח  בית  בארץ  ישראל.  קיט

משום  ישוב ,  ואף  על  גב  דאמירה  לנכרי  שבות  היא,  אומר  לנכרי  ועושה
 :)בבא קמא פ. (ארץ ישראל לא גזרו ביה רבנן

מן ,  םשלשה  רגלי"  שלשה  עדרי  צאן.  "זו  ציון,  "הנה  באר  בשדה.  "קכ
 ) ע'בראשית רבה פ. (שמשם שואבים רוח הקדש, הבאר ישקו
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כל הסומך , י  בן  אליקים  משום  קהלא  קדישא דבירושלים"העיד  ר.  קכא
 :)ת טברכו. (אינו נזוק כל היום כלו, גאולה לתפלה

 'אות ו -שער ארץ ישראל 
וארד  להצילו  מיד  מצרים  ולהעלותו  מן  הארץ  ההיא  אל  ארץ .  קכב

ולהעלותו  כנגד ,  )'שמות  ג(טובה  ורחבה  אל  ארץ  זבת  חלב  ודבש  
כן  אשכנם  במקום  שהוא  עליון ,  כי  כאשר  אני  דר  במקום  עליון,  וארד

 )אבן עזרא. (מכל הארץ
כי  באתי ...  ואמרת  אליו,  הםובאת  אל  הכהן  אשר  יהיה  בימים  ה.  קכג

ולכך  אמרו ,  )  ג,דברים  כו(  לאבותינו  לתת  לנו  'אל  הארץ  אשר  נשבע  ה
אבל ".  לאבותינו"שאינו  יכול  לומר  ,  רבותינו  שהגר  מביא  ואינו  קורא

שאנו  סומכים  על  הירושלמי ,  "אלקינו  ואלקי  אבותינו:  "בתפלה  אומר
אב  המון "ולכך  נקרא  ,  שאמר  שכל  הגרים  נקראים  על  שם  אברהם

 )בעלי התוספות". (גוים

אמר  רב  חייא  בר  אבא .  )ט,  בראשית  מ"  (ובגפן  שלשה  שריגים.  "קכד
פעמים ,  אלו  שלשה  שרי  גאים  היוצאים  מישראל  בכל  דור:  אמר  רב

פעמים  ששנים  בארץ  ישראל  ואחד ,  ששנים  כאן  ואחד  בארץ  ישראל
 .)חולין צב. (כאן

בעת  לאבותינו וברך  את  עמך  ישראל  ואת  האדמה  אשר  נש.  קכה
ולא  יקשה  בעיניך  בכאן  כי  לא ,  )טו,  וכ  דברים(ארץ  זבת  חלב  ודבש  

כי  הנה  נשבע  להם ,  "ארץ  זבת  חלב  ודבש"נזכר  בשבועות  האבות  
אל :  או  לאבותינו  יוצאי  מצרים  שנאמר  להם"  זבת  חלב  ודבש"בארץ  
 )ן"רמב". (וירעו לנו מצרים ולאבותינו"כענין , "זבת חלב ודבש"ארץ 

תרגום .  ['  בממונא  בכספא  ובדהבא  כו'כו תים  מלאים  כל  טובוב.  קכו
 :)נ ג"זוהר ח]. (בממון בכסף ובזהב: הזוהר
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ארץ  הרים  ובקעות ,  והארץ  אשר  אתם  עברים  שמה  לרשתה.  קכז
טעם  פירות  ההרים  לא ,  )  יב.דברים  יא(למטר  השמים  תשתה  מים  

. שפירות  ההרים  קלים  ופירות  הבקעות  שמינות,  כטעם  פירות  הבקעות
ב  שבטים  ישראל "ב  ארצות  נתנו  כנגד  י"י:  איאמר  רבי  שמעון  בן  יוח

 )מדרש לקח טוב. (ולא שוו טעם פירות שבט זה לטעם פירות שבט זה
והבאתי  אתכם  אל  הארץ  אשר  נשאתי  את  ידי  לתת  אותה .  קכח

אף ,  )  ח,שמות  ו(לאברהם  ליצחק  וליעקב  ונתתי  אתה  לכם  מורשה  
נו  כי אבל  ידע,    הבטחה  זאת  ליוצאי  מצרים'ה שלא  ראינו  שקיים

ורק "  'וידעתם  כי  אני  ה:  "  תנאי  לביאתם  לארץ  ואמר  מקודם'הקדים  ה
 )אור החיים. ( להביאם לארץ'מחויב ה, אחר שיקימו

אִתי  ֶאת  ָיִדי  ָלֵתת  ֹאָתה .  קכט ר  ָנׂשָ ְּוֵהֵבאִתי  ֶאְתֶכם  ֶאל  ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ
ה ְּלַאְבָרָהם  ְלִיְצָחק  וְלַיעקֹב  ְוָנַתִתי  ֹאָתה  ָלֶכם  מֹוָרׁשָ ּ , )  ח,שמות  ו  ('  ֲאִני  הֲּ

  לשונות  של  גאולה 'אשר  ארבע  כוסות  תקנו  כנגד  ד:  ל  אמרו"חז
ומדוע  לא  תקנו  גם  כוס ,  "ולקחתי",  "וגאלתי",  "והצלתי","והוצאתי"

ואפשר  מטעם  זה  תקנו .  יען  לא  באנו  עוד  אל  הארץ?  "והבאתי"כנגד  
למען  השרש  האמונה  בלב  בנינו  שיבוא  העת  אשר  כוס  של  אליהו

 )דברי יצחק. ( נקוים ועם ישראל יגאלועליה

? למאי  הלכתא,  כקונה  בפרוארי  ירושלים,  והקונה  שדה  בסוריא.  קל
 :)גיטין ח (.לומר שכותבין עליו אונו ואפילו בשבת:  ששת'אמר ר
:   יוחנן'  חלבו  בשם  ר'אמר  ר".  והטיבך  והרבך  מאבותיך.  "קלא

ץ  של  עשר ואתם  עתידין  לירש  אר,    עממים'אבותיך  ירשו  ארץ  של  ז
ואת ,  ואת  הקניזי,  את  הקיני,  תלתי  חורנייתא  אילין  אינון,  עממים

:   שמעון  אומר'ר.  נטבייא,  שלמייא,  ערבייא:    יודה  אומר'ר.  הקדמוני
וקרתיגני ,  אסיא:    ליעזר  בן  יעקב  אומר'ר.  ודמשק,  ואספמיא,  אסיא

אבותיך "  מאבותיך.  "אדום  ומואב  וראשית  בני  עמון:  רבי  אומר.  ותורקי
אבל  אתם  משאתם  נגאלין  עוד  אין ,    על  פי  שנגאלו  חזרו  ונשתעבדואף

 )א"הה "ירושלמי שביעית פ (.אתם משתעבדין
, ועולו  מעל  צוארך,  והיה  ביום  ההוא  יסור  סבלו  מעל  שכחך.  "קלב

חובל  עול :  אמר  רבי  יצחק  נפחא.  )כז,  ישעיה  י"  (וחובל  עול  מפני  שמן
  בבתי  כנסיות  ובבתי של  סנחריב  מפני  שמנו  של  חזקיה  שהיה  דולק

מה  עשה  נעץ  חרב  על  פתח  בית  המדרש  ואמר  כל  מי שאינו ,  מדרשות
עוסק  בתורה  ידקר  בחרב  זו  בדקו  מדן  ועד  באר  שבע  ולא  מצאו  עם 
הארץ  מגבת  ועד  אנטיפרס  ולא  מצאו  תינוק  ותינוקת  איש  ואשה  שלא 

 :)סנהדרין צד (.היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה
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והיה  זרעך  כעפר  הארץ  ופרצת  ימה  וקדמה  וצפנה  ונגבה .  קלג
ומה  עפר  הארץ  אין  מתברך ,  מה  עפר  בכל  מקום,  )  יד,בראשית  כח(

ומה ,  שנמשלה  למים,  כך  ישראל  אין  מתברכין  אלא  בתורה,  אלא  במים
 )מדרש לקח טוב. (עפר הארץ קיום לעולם אף בניך יסודו של עולם

שאין  תורה  כתורת .  )יג,  בראשית  ב"  (וזהב  הארץ  ההיא  טוב.  "קלד
 )בראשית רבה פרק טז. (ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל, ארץ ישראל

וזכרתי  את  בריתי  יעקב  ואף  את  בריתי  יצחק  ואף  את  בריתי .  קלה
נכתב  בחמשה  מקומות,  )  מב,ויקרא  כו(אברהם  אזכר  והארץ  אזכר  

בחמשה  מקומות  נטל  יעקוב  אות  משמו  של ,  אליהו  חסריעקוב  מלא  ו
 )י"רש. (אליהו ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו

ְּוָזַכְרִתי  ֶאת  ְבִריִתי  ַיעקֹוב  ְוַאף  ֶאת  ְבִריִתי  ִיְצָחק  ְוַאף  ֶאת  ְבִריִתי .  קלו ּ ֲּ ּ
ַּאְבָרָהם  ֶאְזֹכר  ְוָהָאֶרץ  ֶאְזֹכר מן  הפסוק  הזה  אתה  למד ,  )  מב,ויקרא  כו:  (ּ

כשם  שהמילה  דוחה  שבת  כך ,  רץ  ישראל  שקולה  כנגד  המילהשא
ועוד  שהיא  שקולה  כנגד  כל  מה ,  כיבוש  ארץ  ישראל  דוחה  שבת

 )ילקוט עקב. (שנברא בששת ימי בראשית

? מאי  נבנתה.  )כב,  במדבר  יג"  (וחברון  שבע  שנים  נבנתה.  "קלז
ואין  לך  טרשים  בכל  ארץ ,  שהיתה  מבונה  על  אחד  משבע  בצוען

ואין  לך  מעולה  בכל  הארצות  יותר  מארץ .  ר  מחברוןישראל  יות
ואפילו  הכי .  ואין  לך  מעולה  בכל  ארץ  מצרים  יותר  מצוען.  מצרים

 .)סוטה לב. (חברון מבונה אחד משבע בצוען
  אל  יעקב  שוב  אל  ארץ  אבותיך  ולמולדתך  ואהיה 'ויאמר  ה.  "קלח
   אמי'ר.  אבי  בעצמי  מצפה  לך,  אמך  מצפה  לך,  אביך  מצפה  לך".  עמך

אלא משתשוב , נכסי חוצה לארץ אין בהם ברכה:  בשם  ריש  לקיש  אמר
 )א, בראשית רבה פרק עד. (אל ארץ אבותיך אהיה עמך

ויביאנו  אל  המקום  הזה  ויתן  לנו  את  הארץ  הזאת  ארץ  זבת .  קלט
, "בית  המקדש"זה  "  ויביאנו  אל  המקום  הזה",  )  ט,דברים  כו(חלב  ודבש  

מכאן "  ארץ  זבת  חלב  ודבש",  "לארץ  ישרא"זו  "  ויתן  לנו  את  הארץ"
ארץ "אין  מביאין  ביכורים  מעבר  לירדן  שאינה  :  רבי  יוסי  הגלילי  אומר

 )מדרש לקח טוב". (זבת חלב ודבש
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ם  ִמְזֵבַח  ַלה.  קמ ַּוִיֶבן  ׁשָ :   אלעזר'אמר  ר.  )  ז,בראשית  יב(ּ  ַהִנְרֶאה  ֵאָליו  'ּ
ואחד  שלא ,  ואחד  לקנייה,  אחד  לבשורת  ארץ  ישראל,    מזבחות  בנה'ג

 )ב"שמות רבה פרק ל. (יפלו בניו
בראשית .  (הראה  לו  חורבן  בית  המקדש":  ויגרש  את  האדם.  "קמא
 ) כא'רבה פ
:   ברכיה'אמר  ר.  )תהלים  עו"  ומעונתו  בציון,  ויהי  בשלם  סוכו.  "קמב

, מתחילת  ברייתו  של  עולם  עשה  הקדוש  ברוך  הוא  בירושלים  סוכה
כדי ,  יהי  רצון  שיהיו  עושין  בניי  רצוני.  "כביכול  שהיה  מתפלל  בתוכה

ויחמוס "?  כיון  שגרם  החטא  מה  כתיב".  שלא  אחריב  את  ביתי  ומקדשי
וכיון  שחרב  הוא .  מקום  שהיה  מתוודע  בתפלה"  שיחת  מועדו,  כגן  סוכו
שאקרב  בנין  ביתי ,  יהי  רצון  מלפני  שיעשו  בני  תשובה"מתפלל  
" שלם"את  מוצא  שנקרא  בית  המקדש  ".  הי  בשלם  סוכווי"הוי  ,  "ומקדשי

" יראה"ואברהם  קרא  לבית  המקדש  "  ומלכי  צדק  מלך  שלם"שנאמר  
. אני  אבטל  דברי  אברהם  אוהבי"  שלם,אמר  המקום  אם  אקרא  אותו  

מה  עשה .  אני  אבטל  דברי  שם  הצדיק,  "יראה"ואם  אני  קורא  אותו  

" יראה"קראו  אברהם  ,  שיתף  מה  שקראו  שניהם?  הקדוש  ברוך  הוא
" ויהי  בשלם  סוכו"הוי  "  ירושלים"והקדוש  ברוך  הוא  "  שלם"ושם  קראו  

 )ג, מדרש תהלים עו". (יראה ושלם"ירושלים ? ומהו
, זה  מזבח"  ויבן  מגדל  בתוכו",  זה  בית  המקדש"  ויטעהו  שורק.  "קמג

 .)מט סוטה. (אלו השתין" וגם יקב חצב בו"
אש  הפסגה  אשר  על ויעל  משה  מערבות  מואב  אל  הר  נבו  ר.  קמד

, ואת  כל  נפתלי,  את  הגלעד  עד  דן,    את  כל  הארץ'ויראהו  ה,  פני  יריחו
דברים (ואת  כל  ארץ  יהודה  עד  הים  האחרון  ,  ואת  ארץ  אפרים  ומנשה

מלמד  שהראה  לו  הקדוש ,  אל  תקרי  ים  האחרון  אלא  יום  האחרון,  )  א,לו
 )ספרי. (סוף כל הדורות ברוך הוא למשה עד

כמה  צוארין  הוו ,  )בראשית  מה(רי  בנימין  אחיו  ויפול  על  צוא.  קמה
אמר  רבי  אלעזר  בכה  על  שני  מקדשין  שעתידין  להיות ?    לבנימין'לי

בכה  על "  ובנימין  בכה  על  צואריו.  "בחלקו  של  בנימין  ועתידין  ליחרב
 :)מגילה טז. (משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף ועתיד ליחרב
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בארצכם  אתם  יושבים .  )ה,  ויקרא  כו"  (וישבתם  לבטח  בארצכם.  "קמז
 )ילקוט שמעוני בחוקותי. (ואי אתם יושבים לבטח בחוצה לארץ, לבטח
. )יד,  ואל  בשמ"  (ויקח  משם  אשה  חכמה,  וישלח  יואב  תקעה.  "קמח

מתוך  שרגילין  בשמן  זית  חכמה :  אמר  רבי  יוחנן?  מאי  שנא  תקועה
 :)מנחות פה. (מצויה בהן

זו  ארץ  ישראל  ששם .  )ב,  במדבר  ה"  (וישלחו  מן  המחנה.  "קמט
 )במדבר רבה פרק שמיני. (השכינה חונה

חוץ  מנח  וכל  אשר  אתו .  )כג,  בראשית  ז) "וימח  את  כל  היקום.  "קנ
וחוץ  מארץ  ישראל  שלא  ירדו  עליה ,    מלך  הבשןוחוץ  מעוג,  בתיבה
את  ארץ  לא :  בן  אדם  אמר  לה:  ")כד,  יחזקאל  כב(שנאמר  ,  גשמים

 )ג" פרק כ'פרקי דרבי אליעזר הג". (מטהרה היא לא גשמה ביום זעם

והזכיר  זה ,  חלק  בשדה:  )בראשית  לד"  (ויקן  את  חלקת  השדה.  "קנא
מי  שיש  לו  חלק  בה ,  להודיע  כי  מעלה  גדולה  יש  לארץ  ישראל,  הכתוב

 )אבן עזרא. (חשוב הוא כחלק עולם הבא
. )יד,  בראשית  כב"  (  יראה'ויקרא  אברהם  שם  המקום  ההוא  ה.  "קנב

שם  קרא  אותו ".  ויקרא  אברהם"שנאמר  "  יראה"אברהם  קרא  אותו  
: אמר  הקדוש  ברוך  הוא".  ומלכי  צדק  מלך  שלם.  ")יח,  שם  כד"  (שלם"

שם  אדם  צדיק ,  קרא  אותו  אברהםכשם  ש"  יראה"אם  קורא  אני  אותו  
אלא ,  אברהם  איש  צדיק  מתרעם"  שלם"ואם  קורא  אני  אותו  ,  מתרעם

 )ח, בראשית רבה נט". (יראה שלם" "ירושלים"הריני קורא אותו 
אמר ,  מתחלה  היה  המקום  עמוק,  "וירא  את  המקום  מרחוק.  "קנג

והגביהו  הקדוש  ברוך ,  אין  דרך  המלך  לשכון  בעמק:  הקדוש  ברוך  הוא
 )ז"ילקוט תהלים פ. (שמיראתו נעשה הר" המוריה"לכך נקרא , הוא



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"ור  כל  כך  יגמ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה"אמר הקב
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כל  שיחתן  של  בריות  אינה ,  )ה,  בראשית  ב(וכל  שיח  השדה  .  קנד
. כל  תפלתן  של  ישראל  אינה  אלא  על  בית  המקדש...  אלא  על  הארץ

במדבר ".  (מרי  יתבני  בית  המקדש"?  "מרי  מתי  יתבני  בית  המקדש"
 )ג"רבה פרק י

, הרי  למחר  בכך  וכך:  אומר  לו,  כן  הקונה  חצר  בארץ  ישראלו.  קנה
בראשית  רבה .  (יש  לו  רשות  לומר  כך,  משום  דחביבה  ארץ  ישראל

 )פרק מז
למען  אשר ,  וכתבת  עליהן  את  כל  דברי  התורה  הזאת  בעברך.  קנו

 יעזרך אם 'כי  ה,  )  ד,דברים  כז(  אלקיך  נותן  לך  'תבא  אל  הארץ  אשר  ה
  המצוה  הראשונה  לביאתכם  לבנות  מזבח החלות  לשמור  מצותיו  וזאת

אבן  עזרא  ועיין  פירוש .  (חדש  להודות  לשם  שהחלו  להיותם  בארץ
 )ן ופירוש אור החיים על למען אשר תבא"הרמב
אמר .  )בראשית  מז"  (ונשאתי  ממצרים  וקברתני  בקבורתם.  "קנז
ואם  מתים ,  יודע  היה  יעקב  אבינו  שצדיק  גמור  היה,  דברים  בגו:  קרנא

. שמא  לא  יזכה  למחילות?  ץ  חיים  למה  הטריח  את  בניושבחוץ  לאר
אמר  רבי "  וישבע  יוסף  את  בני  ישראל:  "כיוצא  בדבר  אתה  אומר

ואם  מתים ,  יודע  היה  יוסף  בעצמו  שצדיק  גמור  היה,  דברים  בגו:  חנינא
שמא  לא ?    מאות  פרסא'שבחוץ  לארץ  חיים  למה  הטריח  את  אחיו  ד

 .)כתובות קיא. (יזכה למחילות
תי  לך  ולזרעך  את  ארץ  מגוריך  את  כל  ארץ  כנען  לאחוזת ונת.  קנח

אם  מקבלים :    יודן  אומר'ר,  )  ח,בראשית  יז(עולם  והייתי  להם  לאלוקים  
 )ו"בראשית רבה פרק מ( .בניך את השבת הם נכנסים לארץ

, לא  שכורה  ולא  צמאה  אלא  בינונית".  ונתתי  גשמיכם  בעתם.  "קנט
רץ  ואינה  מוציאה שכל  זמן  שהגשמים  מרובים  מטשטשים  את  הא

 .)תענית כב. (פירות
את  השמים "והלא  כבר  נאמר  ?  למה  נאמר"  ועשו  לי  מקדש.  "קס

כדי  לקבל ?  "ועשו  לי  מקדש"הא  מה  תלמוד  לומר  "  והארץ  אני  מלא
 )מכילתא בא. ('שכר על העשי

, כי  הוא  יעבר  לפני  העם  הזה,  וצו  את  יהושע  וחזקהו  ואמצהו.  קסא
בספרי  אמרו ,  )  כח,דברים  ג(ר  תראה  והוא  ינחיל  אותם  את  הארץ  אש

ואין  זה  מפורש ,  צוהו  על  המריבות:  דבר  אחר,  שצוהו  על  הגבעונים
על  פי ,  ואפשר  לומר  בפשט,  זולת  אם  נאמר  שהם  דברי  קבלה,  בכתוב

  למשה  שבחייו  ימלוך 'ובא  מאמר  ה,  ל  אין  צו  אלא  מלכות"דבריהם  ז
 )אור החיים. (יהושע על ישראל



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,    במעגל  השנה"הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות "אמר הקב
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מלמד  שבית  המקדש :  )ח,  דברים  יז"  (וקמת  ועליתה  אל  המקום.  "קסב
 :)זבחים נד. (גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות

דאפילו :  אתמר  במדרש.  )י,  שמות  כג"  (ושש  שנים  תזרע  שדך.  "קסג
ונראה .  חייב  לעבדה  בכל  יום,  נואין  לו  לאדם  אלא  חורבה  אחת  בתוך  ג

. כדי  להרבות  תרומות  ומעשרות,  דוקא  בארץ  ישראל,  ר  משה"לה
 )בעלי התוספות(

... ותעברו  את  הירדן  ותבאו  אל  יריחו  וילחמו  בכם  בעלי  יריחו.  קסד
דעו :  עודן  בירדן  אמר  להם  יהושע,  )  יב,יהושע  כד(ואתן  אותם  בידכם  

שנאמר ',    את  יושבישלא  נכנסתם  לארץ  אלא  על  מנת  שתורישו
ואם  לא "  "והורשתם  את  כל  יושבי  הארץ  מפניכם  ")במדבר  לג(

עודן  בירדן .  באים  מים  ושוטפין  אתכם,  אם  אי  אתם  מקבלין,  "תורישו
והרימו  לכםאיש  אבן  אחת  על  שכמו  למספר  שבטי :  "אמר  להם  יהושע

אמר ,  עודן  בירדן".  ישראל  ונחתם  אותם  במלון  אשר  תלינו  בו  הלילה
ממצב  רגלי  הכהנים  הכין ,  שאו  לכם  מזה  מתוך  הירדן:  "שעלהם  יהו

אבא  חלפתא  ואלעזר  בן  מתיא :    יהודע  אומר'ר".  שתים  עשרה  אבנים
וחנניא  בן  חכינאי  עמדו  על  אותן  אבנים  ושיערום  לכל  אחת  ואחת 

 )'תוספתא סוטה פרק ח. (ארבעים סאה

 'אות ז -שער ארץ ישראל 
  ברוך  הוא  למשה  שלש מלמד  שהראה  הקדוש"  זאת  התרומה.  "קסה

. ואחד  של  מקדש  שני,    של  מקדש  ראשון'א,  אחד  של  משכן,  תרומות
 )ג"ילקוט שס(

, ואין  נוה  אלא  בית  המקדש":  ואנוהו",  )בשלח(לי  ואנוהו  -זה  א.  קסו
 )מכילתא בשלח". (ואת נוהו השמו"שנאמר 

בשעתא  דעאלו  ישראל  לארעא  ושמעו  ישראל  דמסטרא חד .  זמר.  קסז
תרגום .  [וקל  מזמרי  עלאה  דמזמרי  בארעא,    וחדודארעא  תושבחן

כשנכנסו  ישראל  לארץ  שמעו  קול  זמר  של  מלאכים  שהיו :  הזוהר
 :)רפד ג"זוהר ח]. (מזמרים בארץ



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ה  שימחלו  לו  כל  עוונותיוויזכ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ם הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבי"אמר הקב
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זרע :  תרגום  הזוהר.  ['זרעא  קדישא  לארעא  קדישא  סלקא  כו.  קסח
 :)ב עט"זוהר ח]. (הקודש עולה לארץ הקודש

 'אות ח -שער ארץ ישראל 
: היה  בארץ  ישראל  ואמר,  שמכשרת  גרים,  חביבה  ארץ  ישראל.  קסט
אלא ,  ובחוצה  לארץ  אין  מקבלין  אותו  מיד,  מקבלין  אותו  מיד,  גר  אני

 )מסכת גרים פרק רביעי. (אם כן היו עדין עמו

בגין  דתמן ,  מאי  טעמא,  ארבעההוא  אתר  אקרי  קרית  .  חברון.  קע
יעקב ,  יצחק  ורבקה,  אברהם  ושרה,  אדם  וחוה,  אתקברו  ארבע  זוגות

חברון  נקרא  קרית  ארבע  בשביל  ארבע  זוגות :  תרגום  הזוהר[ולאה  
 :)רמח א"זוהר ח]. (שנקברו שם

,   בארעא  דישראל  יהון)בקץ  הגאולה(וכל  אתין  אלין  .  חברון.  קעא
כל  הנסים  שבקץ :  תרגום  הזוהר[רים  בגין  דתמן  חברון  דאבהן  תמן  קבו

אשר  האבות  קבורים ,  בשביל  שבה  חברון,  הגאולה  יהיו  בארץ  ישראל
 :)ג דף כח"תיקוני זוהר תיקון י]. (שם

פעם .    חנינא'  זה  ר)כט,  משלי  כב"  (חזית  איש  מהיר  במלאכתו.  "קעב
אמר  כולם  מעלים  שלמים ,  אחת  ראה  אנשי  עירו  מעלים  עולות  ושלמים

מיד  יצא  למדברה  של  עירו ?  מה  עשה,  ני  איני  מעלה  כלוםלירושלים  וא
, וכרכמה,  וסתתה,  יצא  וסידקה,  ומצא  שם  אבן  אחת,  בחורבה  של  עירו

: אמר  להם,  ביקש  לשכור  לו  פועלים.  הרי  עלי  להעלותם  לירושלים:  אמר
 'תן  לנו  שכרנו  ק:  אמרו  לו?  מעלים  לי  אתם  את  האבן  הזאת  לירושלים

וכי  מנין  לי :  אמר  להם.    האבן  לירושליםזהובים  ואנו  מעלים  לך  את
מיד  הלכו ,  ולא  מצאה  לשעה?    זהובים  לתת  לכם'מאה  זהובים  או  נ

. מיד  זימנו  הקדוש  ברוך  הוא  חמשה  מלאכים  בדמות  בני  אדם.  להם
, תן  לנו  חמשה  סלעים  ואני  מעלים  אבנך  לירושלים,  רבי:  אמרו  לו

ביקש  ליתן .  שליםונתן  ידו  ונמצא  עומדין  בירו,  ובלבד  שתתן  ידך  עמנו
דומה  רבינו :  אמרו  לו,  בא  המעשה  ללשכת  הגזית.  שכרן  ולא  מצאן

מיד  נתן  לחכמים  אותה ,  שמלאכי  השרת  העלו  לך  את  האבן  לירושלים
 )מדרש שיר השירים. (שכר שהשכיר עם המלכים

בזמנה  דהוו  ישראל  בארעא  קדישא  לא  אשתכח  בידייהו .  חטא.  קעג
  מקרבין  בכל  יומא  הוו  מכפרי  עלייהו דהוו בגין  דאינון  קרבנין,  חובא

כי ,  לא  היה  מצוי  חטא  בידם,  כשהיו  ישראל  בארץ:  תרגום  הזוהר[
 .)קצא א"זוהר ח]. (הקרבנות שהקריבו בכל יום היו מכפרים עליהם



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ונותיוויזכה  שימחלו  לו  כל  עו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי ש"אמר הקב
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 א"זוהר  ח.  (אית  ארץ  חיים  לעילא  והאי  איהי  ארץ  ישראל.  חיים.  קעד
 .)קצג –. קטו

תיקוני .  (אוירא  דכיא  אוירא  דארץ  ישראל  דאיהי  מחכים.  חכמה.  קעה
 .)ב דף סד"זוהר תיקון כ

קורא  לארץ  ישראל  ארץ .  )תהלים  פד"  (חלקי  בארץ  החיים.  "קעו
: אמר  דוד,  משום  שמתי  ארץ  ישראל  תחלה  לימות  המשיח,  החיים

 .)ילקוט תהלים קמא. (מתאוה אני לישב בתוכו
תורה  קנין :  חמשה  קנינים  קנה  הקדוש  ברוךהוא  בעולמו  ואלו  הן.  קעז
בית ,  ישראל  קנין  אחד,  אברהם  קנין  אחד,  שמים  וארץ  קנין  אחד,  אחד

 )אבות. (המדרש קנין אחד
". חמי  טבריא"על  שם  ?  ולמה  נקרא  שמה  חמת,  חמת  זו  טבריא.  קעח

 משום  דמידלייא  כרקתא?  ולמה  נקרא  שמה  רקת,  רקת  זו  צפורי
דמתיקי  פירא ?  ולמה  נקרא  שמה  כינרת"  גינוסר"כינרת  זו  .  דנהרא

 .)מגילה ו. (כקלא דכינרי

לשם  כל ,  ובית  יעזק  היתה  נקראת,  חצר  גדולה  היתה  בירושלים.  קעט
וסעודות  גדולות  עושין ,  ובית  דין  בודקין  אותם  שם,  העדים  מתכנסין

 :)ראש השנה כג (.בשביל שיהו רגילין לבא, להם
  אפילו  בר  נש  מזיינא  לא  יעבור '  תעבור  בארצכם  כוחרב  לא.  קפ

זוהר ].  (אפילו  אדם  מזוין  לא  יעבור  עליכם:  תרגום  הזוהר  ['עלייכו  כו
 .)קיד ג"ח

דאפילו  חרב  של  שלום  כגון ',  חרב  לא  תעבור  בארצכם  כו.  קפא
 .) קיגב"זוהר ח. ('פרעה נכה כו

 'אות ט -שער ארץ ישראל 
א  לדכאה  לארעיה  מכל  מסאבותא זמין  קודשא  בריך  הו.  טהרה.  קפב

וכל ,  כהאי  מאן  דאחיד  בטליתיה  ואנער  טנופא  מניה,  דעמין  דסאיבו  לה
עתיד :  תרגום  הזוהר.  [אינון  דאתקברו  בארעא  קדישא  למשדי  לון  לבר

, הקדוש  ברוך  הוא  לטהר  את  הארץ  מכל  הטומאה  שטמאוה  הגוים
שליך וי,  שאוחז  בטליתו  ומנערה ויאחז  הקדוש  ברוך  הוא  בארץ  כאדם

 :)עב ג"ח –: א קפא"חזוהר ]. (מתוכה את כל פגרי הגוים הקבורים בה



 
 
 
 
 

                                     
                                    

בבתי  כנסיות  ובבתינא  לפרסם  .  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 באים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות ה"אמר הקב
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 מובטח לו שהוא בן עולם הבא
זו  ארץ :  אמר  רבי.  )א,  משלי  יז"  (טוב  פת  חרבה  ושלוה  בה.  "קפג

, יום  פת  ומלח  ודר  בארץ  ישראלשאפילו  אוכל  אדם  בכל  ,  ישראל
  זו )א,  משלי  יז"  (מבית  מלא  זבחי  ריב.  "מובטח  לו  שהוא  בן  עולם  הבא

כל  המהלך  בארץ :  י"אר.  שהיא  מלאה  חמסים  וגזלות,  חוצה  לארץ
 .מובטח  לו  שהוא  בן  עולם  הבא,  ישראל  אפילו  שעה  אחת  ומת  בתוכה

 )מדרש משלי(
א  לא  ישתכח  אתרא   ורוח  מסאב'ארעא  היא  קדישא  כו.  טומאה.  קפד

רוח  הטומאה  אינה :  תרגום  הזוהר.  ['בארעא  קדישא  למשרי  עלוי  כו
 ):ג כה"זוהר ח]. (מוצאת לה מקום לשכון בארץ

ב "  חזוהר.  ('ארצי  לא  שלטא  עלה  רוח  מסאבהא  כו.  טומאה.  קפה
 ):קמא
  ולא 'בליליא  אתיהיב  רשו  לרוח  מסאבא  לשטטא  כו.  טוומאה.  קפו

תרגום .  [  אשכחן  תמן  מנא  לאעלא  ביהעאלין  בארעא  קדישא  בר  אי

, אין  לה  רשות  ליכנס  בארץ,  בלילה  כשהטומאה  שוטטת  בעולם:  הזוהר
 .)ב קמא"חזוהר ]. (רק אם יש שם מת ליכנס בו

 'אות י -שער ארץ ישראל 
כדין  צלי עליה ,  משה  אסתכל  וידע  דלא  יצלחון  בארחייהו.  יהושע.  קפז

דמשה  דשדר  ביה  נהירו ויהושע  אזיל  בסייעתא  עלאה  ',  דיהושע  כו
תרגום .  [בגין  דאיהו  שמשא,  והוא  אנהיר  עליה  בצלותיה,  דסיהרא

אז  התפלל  על ,  משה  ראה  וידע  שהמרגלים  לא  יצליחו  בדרכם:  הזוהר
 :)קנח ג"זוהר ח]. (ויהושע הלך בסיועו של משה, יהושע
ויהיו ,  יהי  ביתך  פתוח  לרוחה:  יוסי  בן  יוחנן  איש  ירושלים  אומר.  קפח

 )אבות (.ואל תרבה שיחה עם האשה, ני ביתךעניים ב
תרגום .  [  חמר  טב  כחמרא  דארעא  דישראל'לית  לך  כו.  יין.  קפט
 :)כחדף זוהר חדש פרשת נח ]. (אין לך יין טוב כיין ארץ ישראל: הזוהר



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות"אמר הקב
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): יא,  דניאל  ו(תלמוד  לומר  ,  יכול  יתפלל  אדם  לכל  רוח  שירצה.  קצ
 .)ברכות לא (."לקבל ירושלים"

ולא  עוד  אלא  שנטל ,  ימה  של  טבריה  בחלקו  של  נפתליה  היתה.  קצא
תלושין  שבהרים  בחזקת  כל :  תנו  רבנן.  מלא  חבל  חרם  בדרומה

, ובשפלה,  ואין  לך  כל  שבט  מישראל  שאין  לו  בהר,    עומדיןהשבטים  הן
 :)בבא קמא פא (.ובעמק, ובנגב
  שלטין  כל  אינון  שית  ימי  החול 'באינון  יומי  דחול  כו.  ימי  החול.  קצב

אין :  תרגום  הזוהר.  ['בר  בארעא  דישראל  כו,  על  עלמא)החיצונים(
 :) קכחא"זוהר ח]. (החיצונים שולטים בארץ ישראל אפילו בימי החול

  יסדתו  ירושלים  בזכות  שני )תהלים  פז"  (יסדתו  בהררי  קדש.  "קצג
 )ז"ילקוט תהלים פ(הר סיני והר המוריה , הרים של קדושה

ישרה ,  )כז,  בראשית  ט(יפת  אלקים  ליפת  וישכון  באהלי  שם  .  קצד
שבנה ,  מדרש  חכמים  אף  על  פי  שיפת  אלקים  ליפת:  שכינתו  בישראל

? והיכן  שרתה,  ני  לא  שרתה  בו  שכינהבית  ש,    מבני  יפת'כורש  שהי
 )י"רש. ( מבני שם'במקדש ראשון שבנה שלמה שהי

, ישעיה  ס"  (והלכו  גוים  לאורך"שנאמר  ,  ירושלים  אורו  של  עולם.  קצה
 לך 'והיה ה"דכתיב , הקדוש  ברוך  הוא?  ומי  הוא  אורה  של  ירושלים.  )כג

 )בראשית רבה פרשה נט (."לאור עולם
. )דירושלים(  דישראל  אתכפל  תחותיה  כל  ארעא.  ירושלים.  קצו

א "זוהר  ח].  (כל  ארץ  ישראל  נתקפלה  תחת  ירושלים:  תרגום  הזוהר[
 :)קכח

לענין  תחיית (כל  ארץ  ישראל  בכלל  ירושלים  היא  .  ירושלים.  קצז
 .)א קיד"זוהר ח. ()ש באריכות"ועיי, המתים



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את,  ולכל החברים וידידים,ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–321 

  
 

 

L–l 
 דין מילה בשבת –המשך סימן שלא  –הלימוד ליום כו אב סדר 




 













 
 

I  i 


 

שהיא  גבוהה  מכל ,  זו  ארץ  ישראל"  ירכיבהו  על  במתי  ארץ.  "קצח
אלו  פירות  ארץ  ישראל  שהן  קלין  לאכול "  ויאכל  תנובת  שדי.  "הארצות

זו  כסנית "  לעויניקהו  דבש  מס.  "מכל  הפירות  של  שאר  הארצות
אלו  זיתי "  ושמן  מחלמיש  צור.  "שמהם  הפירות  שמנות  מאד,  וחברותיה
 )מדרש לקח טוב האזינו (.גוש חלב

 :) דף נח'זוהר חדש פרשת אחרי ב. (בכל עץ דא יריחו. יריחו. קצט

 .)ח דף צב"תיקוני זוהר תיקון נ. ('יריחו דא איהי ירח כו. ר

 )ליריחו(אקיפו  לה  ,    דכנעןכד  בעו  ישראל  למכבש  לארעא.  יריחו.  רא
 'וביום  ז,  לקבל  אינון  שית  זכאי  קשוט,  שיתא  יומין  זמנא  חדא  בכל  יומא

כשרצו  ישראל  לכבוש  את  יריחו  הקיפו :  תרגום  הזוהר.  ['לקבל  צדיק  כו
וביום השבת , כנגד ששה הרועים,  אותה  ששה  ימים  כל  יום  הקפה  אחת

זוהר  חדש  פרשת .  (]הקיפוה  פעם  שביעית  כנגד  יוסף  הצדיק  ואז  כבשוה
 :)רעו ב"ח זוהר –. תרומה דף נה

שקולה  היתה  יריחו  כנגד  כל  ארץ  ישראל  מרוב  התענוגים .  יריחו.  רב
 .)זוהר חדש פרשת בראשית דף יח. (שהיו בה

, הוא  כעור  ולבושו  נאה,  יש  אדם  שהוא  נאה  ולבושו  הוא  כעור.  רג
ומא תנח.  (לארץ  שחביבה  עלי,  אכניס  את  ישראל  שהם  חביבים  עלי

 )מסעי

עתידה  ארץ  ישראל  שתוציא  גלוסקאות :  ישב  רבן  גמליאל  ודרש.  רד
". אין  כל  חדש  תחת  השמש:  "לגלג  עליו  אותו  תלמיד  ואמר,  וכלי  מילת

שבת   (."ברקורא"ועל  כלי  מילת  נברא  ,  יצא  הראה  לו  כמהין  ופטריות
 :)ל



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, דיםולכל החברים וידי, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–322 

  
 

 

L–l 
 דין מילה בשבת –המשך סימן שלא  –ימוד ליום כז אב סדר הל


 

– 
 


 
 


 
 

I  i 


 

ישבעו :    חנינא  אומר'  ר)תהלים  קד(  ארזי  לבנון  'ישבעו  עצי  ה.  רה
לא  היו  ארזים  צריכים .  ישבעו  מטעתן,    ישבעו  ימיהםמימיהם

ארזי  לבנון  אשר "שנאמר  ,  מפני  כבוד  המקום?  ולמה  נבראו,  להבראות
" ההר  הטוב  הזה  והלבנון"שנאמר  ,  ואין  לבנון  אלא  בית  המקדש"  נטע
 'לא  הי:  אמר  ריש  לקיש".    ארזי  לבנון  אשר  נטע'ישבעו  עצי  ה"הוי  

. בשביל  כבוד  המקום  לבית  המקדש?  ולמה  נברא,  זהב  צריך  להבראות
 )מדרש שוחר טוב קד(

זכאה  חולקיה  מאן  דזכי  בחייו  למשרי  מדורא  בארעא .  ישוב.  רו
  זכי 'מטלא  דשמיא  דלעילא  דנחית  על  ארעא  כו  זכי  לאנגדא',  קדישא  כו

  וזכי  לאתמשכא  עליה 'לאתקשרא  לבתר  בארעא  קדישא  עלאה  כו
ו  מי  שזוכה  בחייו  לקבוע אשרי  חלק:  תרגום  הזוהר.  [רוחא  קדישא  תדיר

 :)עב ג"זוהר ח]. (דירתו בארץ הקודש
תרגום .  ['אלא  לישראל  כו,  ארעא  לא  אתקנת  לפולחנא.  ישראל.  רז

]. 'שיעבדו  בה  עבודת  ה,  הארץ  לא  נבראה  כי  אם  לישראל:  הזוהר
 :)א פד"זוהר ח(

אקרי  ארעא  על  שמא  דא  ארץ ,  כד  הוו  זכאין  ישראל.  ישראל  וכנען.  רח
תרגום .  [אקרי  ארעא  על  שמא  אחרא  ארץ  כנען,  לא  זכוכד  ,  ישראל

, כשישראל  זכאים  הם  אז  נקראת  הארץ  על  שמם  ארץ  ישראל:  הזוהר
 .)א עג"זוהר ח]. (ואם אינם זכאים אז נקראת על שם אחר ארץ כנען

 'אות כ -שער ארץ ישראל 
כד ,  אקרא  ארעא  על  שמא  דא  ארץ  ישראל,  כד  הוו  זכאין  ישראל.  רט

 ) עגא"חזוהר  (."ארץ כנען",  על שמא אחראאקרי, לא זכו
  מתמן  נפקו  כל  שאר  חילין )על  ארץ  ישראל(חילא  דשרי  עלה  .  כח.  רי

מארץ :  תרגום  הזוהר.  [וכלהו  ביה  אחידן,  סטרי  עלמא דממנן  על  כל
 .)עח א"זוהר ח]. (ישראל מתפשט הכח על כל העולם

אוסרי   ")יא,  בראשית  מט(מאי  דכתיב  :  כי  אתא  רב  דימא  אמר.  ריא
אין  לך  כל  גפן  וגפן  שבארץ  ישראל  שאין  צריך  עיר  אחת "  לגפן  עירה

  אין  לך  כל  אילן  סרק )יא,  בראשית  מט"  (ולשורקה  בני  אתונו.  "לבצור
ושמא  תאמר  אין  בו .  שבארץ  ישראל  שאינו  מוציא  משוי  שתי  אתונות

ושמא  תאמר  אינו ".  כבס  ביין  לבושו:  ")טו,  דברים  לב(תלמוד  לומר  ?  יין
 :)כתובות קיא (."ודם ענב תשתה חמר" תלמוד לומר ?אדום



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"ים להיות הרב לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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: )ב,  תהלים  כד(מאי  דכתיב  :    יוחנן'כי  אתא  רב  דימא  אמר  ר.  ריב
  נהרות '  ימים  וד'אלו  ז"  כי  הוא  על  ימים  יסדה  ועל  נהרות  יכוננה"

וימה  של ,  ימה  של  טבריא:    ימים'ואלו  הן  ז,  ץ  ישראלשמקיפין  את  אר
, וים  אספמיא,  וימה  של  סיבכי,  וימה  של  חילתא,  וימה  של  חילת,  סדום

בבא   (.ופוגה,  וקירומיון,  וירמוק,  ירדן:    נהרות'ואלו  הן  ד.  וים  הגדול
 :)בתרא עד

משום  דאסור ,  בעכו  הוו  מפטרי,  כי  הוו  מפטרי  רבנן  מהדדי.  ריג
 )גיטין עו (.צה לארץלצאת מארץ לחו

כי  מנגד  תראה  אתה  ארץ  ושמה  לא  תבוא  אל  הארץ  אשר  אני .  ריד
" ושמה  לא  תבוא:  "כתוב  אחד  אומר,  )  נב,דברים  לב(נותן  לבני  ישראל  
  מלמד  שאמר  משה )דברים  לד"  (ושמה  לא  תעבור:  "וכתוב  אחד  אומר

אעביר ,  אם  איני  עובר  מלך!  רבונו  של  עולם:  לפני  הקדוש  ברוך  הוא
: אמר  לו  הקדוש  ברוך  הוא.  אם  איני  עובר  חי  אעביר  מת,  יוטיהד

לא  מלך  ולא  הדיוט  לא  חי  ולא "  ושמה  לא  תעבור"  "ושמה  לא  תבוא"
 )מדרש לקח טוב... (מת

, אעברה  נא,  שני  דברים  שאלת".  כי  מנגד  תראה  את  הארץ.  "רטו
שלא  להשיב  פניך  ריקם ,  אראה  ינתן  לך,  אעברה  לא  ינתן  לך,  ואראה
 )בעלי התוספות(. מן הכל

אחר ".  כי  מנגד  תראה  את  הארץ  ושמה  לא  תבוא  אל  הארץ.  "רטז
ויתבאר  על ?  שאמר  ושמה  לא  תבוא  מה  מקום  עוד  לומר  אל  הארץ

, ל  שעתיד  משה  ליכנס  לארץ  עם  האבות  לעתיד  לבוא"דרך  אמרו  ז
 ושמה 'ולזה כשאמר ה, ואמרו  בזהר  כי  היא  יביא  את  ישראל אל הארץ

דברים  נשמעים  שמחליט  לו  ביאת  הארץ  לעולם חש  שהיו  ה,  לא  תבוא
פירוש  עתה "  אל  הארץ  אשר  אני  נותן  לבני  ישראל"לזה  אמר  ,  ועד

  כי  תבא  אל  הארץ  אשר  אני  נותן ).אור  החיים(ולא  אשר  יתן  לעתיד  
גורל  ארצנו  הקדושה  הוא ,  )  ב,ויקרא  כה  ('לכם  ושבתה  הארץ  שבת  לה

אים  בבוא  יום  השבת וכמו  שאנו  בני  ישראל  מתנש,  כעין  הגורל  שלנו
כן  גם  ארצנו ,  מתהום  החיים  החומרים  לקדושה  יתירה  של  יום  השבת

כי  תבואו  אל "וזה  ,  כל  עוד  שישבו  עליה  נתקוממה  לבחינת  שבת
אז  תחול  תקופה :  רצונו  לומר',  אז  ושבתה  הארץ  שבת  לה"  הארץ

 )הדרש והעיון. (חדשה בבחינת שבת



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד "  הבאבן עולם"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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 ,דברים  יא(כי  אתם  עוברים  את  הירדן  לבא  לרשת  את  הארץ  .  ריז
משאתם  עוברין  את  הירדן  יודעין  אתם  שיורשין  את  הארץ  אשר ,  )לא
 )מדרש לקח טוב. (ן לכם בזכותם אלקיכם נת'ה

שמע :    זירא'אמר  ר,    זירא'קם  בשיטתיה  דר,    זירא'כי  סליק  ר.  ריח
 :)בבא בתרא קנח. (אוירא דארץ ישראל מחכים, מינה
 ,ויקרא  יד(כי  תבא  אל  ארץ  כנען  אשר  אני  נותן  לכם  לאחוזה  .  ריט

מתחלה  מפני  שהיתה  הגזירה  זו :  אמר  להם?    מה  היא  לאחוזה)לד
וישב  ישראל  בארץ "?  מה  כתיב  שם,  תשתעבדו  במצריםעליכם  ש

, כלומר  הארץ  היתה  אוחזת  בהם  ותופסת  אותם"  מצרים  ויאחזו  בה
חייכם :  אבל  כיון  שבאו  לארץ  כנען  אמר  לו  הקדוש  ברוך  הוא

 )מדרש תדשא. (אתם אוחזים אותה, ברשותכם היא
אי  לאו ',  כד  בעו  ישראל  למכבש  לארעא  דכנען  כו.  כיבוש.  רכ

כשכבשו :  תרגום  הזוהר.  ['ן  דצדיקייא  לא  הוו  יכלין  למכבשה  כוזכותהו
היו  עדיין  זקוקים  לזכות ,  לאחר  כל  סדר  ההקפות,  ישראל  את  הארץ

זוהר   –:  ו"רע  ב"זוהר  ח].  (ואלולא  זה  לא  היו  יכולים  לכבשה,  הצדיקים
 .)חדש פרשת תרומה דף נה

ל לא  היו  חותמין  ע:  כך  היו  נקיי  הדעת  שבירושלים  עושין.  רכא
ולא היו יושבין בדין אלא אם , השטר  אלא  אם  כן  יודעין מי חותם עמהן

ולא  היו  נכנסין  בסעודה  אלא  אם  כן  היו ,  כן  יודעין  מי  יושב  עמהן
 .)סנהדרין כג (.יודעין מי מיסב עמהן

לעלות ,  כל  אדם  מישראל  צריך  לעשות  בלבו  הסכמה  קבועה.  רכב
כדי  ליישב .  הוצאהעל  כל  פנים  כשתמצא  ידו  די  ,  לדור  בארץ  ישראל

ולהשתוקק  להיות  זוכה  להתפלל ,  הארץ  הקדושה  השוממה  מבלי  בניה

על  כן .  והדר  בחוצה  לארץ  עובד  ללא  אלהי  אמת.  שם  לפני  היכל  המלך
זכרו ,  על  אדמה  טמאה,  שמעוני  אחי  ורעי  המתגוררים  בארץ  לא  לנו

חושו  ואל ,    וירושלים  תעלה  על  לבבכם'זכרו  את  ה,  התאוששו,  זאת
זאת היתה חטאת אבותינו ...  להשתקע  בחוצה  לארץ  חס  ושלוםתחשבו  

כי  ארץ ,  כל  זאת  באתנו,  כי  מאסו  ארץ  חמדה,  שגרמו  בכיה  לדורות
  יעקב  עמדין 'הגאון  ר.  (לשוב  אל  ארץ  מולדתנו  לא  זכרנו,  צבי  שכחנו

 )ל בהקדמתו לסידור בית יעקב"ז
ת אבו  –  .כתובות  קיא  (.כל  הדר  בארץ  ישראל  שרוי  בלא  עון.  רכג

 )דרבי נתן פרק כו
מובטח  לו  שהוא  בן  העולם ,    אמות  בארץ  ישראל'כל  המהלך  ד.  רכד
 )אבות דרבי נתן פרק כו –. כתובות קיא (.הבא

מעלה  עליו  הכתוב ,  כל  המניח  ארץ  ישראל  ויוצא  חוץ  לארץ.  רכה
 )אבות דרבי נתן פרק כו (.כאלו עובד עבודה זרה

 .אילו  מעמיד  לסטיםכ,  כל  המעמיד  תלמיד  רשע  בארץ  ישראל.  רכו
 )פתיחתא איכה רבתי טו(

למען  תחיון ,  כל  המצוה  אשר  אנכי  מצוך  היום  תשמרון  לעשות.  רכז
בני  חיי :  ל  אמרו"רז,  )  א,דברים  ח(ורביתם  ובאתם  וירשתם  את  הארץ  

ובא  מאמר  משה  להם ,  ומזוני  לאו  בזכותא  תליא  מלתא  אלא  במזלא
  כל  המצות שאם  ישראל  יתעצמו  לשמור  ולעשות,  בדבר  חידוש

" למען  תחיון...  "והוא  אומר  כל  המצוה,  יובטחו  משלשתם  יחד,  בכללות
ארץ ,  הרי  מזוני"  ובאתם  וירשתם",  הרי  בנים"  ורביתם",  הרי  חיים

 )אור החיים. (ומלואה ובתים מלאים כל טוב



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"ד על ידי לימו" בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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רב  אחא בר .  של  זיתחוץ  משל  גפן  ו,  כל  העצים  כשרין  למערכה.  רכח
 .)תמיד כט (.ישוב ארץ ישראל משום: יעקב אמר

כתובות   (.כאלו  קבור  תחת  המזבח,  כל  הקבור  בארץ  ישראל.  רכט
 )אבות דרבי נתן פרק כו – .קיא
ואוכל  פירות ,  ומדבר  בלשון  הקדש,  כל  מי  שקבוע  בארץ  ישראל.  רל

יהא  מבושר  שבן  עולם ,  וקורא  קריאת  שמע  בבקר  ובערב,  בטהרה
 )שקלים פרק ג (.הבא הוא

כל  קרבנות  צבור  והיחיד  באין  מארץ  ומחוצה  לארץ  אפילו  מבין .  רלא
ואין  באין ,  חוץ  מבכור  ומעשר  שאין  באין  אלא  מן  ארץ  ישראל,  הגוים

 )תוספתא מנחות ח (.אלא מישראל
ואתא  איהו  בלחודוי  לחברון ,    אתפרש  מאינון  מאללין'כלב  כו.  רלב

כלב  פירש  עצמו  מן :  רגום  הזוהרת.  [לאשתטחא  על  קברי  אבהן
 ב"זוהר  ח].  (ובא  לחברון  בלבדו  להשתטח  על  קברי  אבות,  המרגלים

 .)לא

הא  יהושע  אזיל  בסייעתא ,  אמר  מה  אעביד,  כלב  הוה  בדוחקא.  רלג
מה  עביד  אשתמיט  מנייהו  ואתא  לגבי  קברא  דאבהן ',  עלאה  דמשה  כו

  בגין  דהוה '  כו  ואסתכן  בגרמיה'ארח  אחרא  נטיל  ועקים  שבילין  כו',  כו
לאשתזבא ,  ואתא  לצלאה  על  קברא  אבהן,  בדוחקא  לא  אסתכל  מידי

יהושע  הרי  הוא ,  אמר,  כלב  היה  בצער:  תרגום  הזוהר.  [מעיטא  דא
והלך בדרך אחר ,  מה  עשה  השתמט  עצמו  מהם,  הולך  בסיועו  של  משה
ובא  בלבדו  על  קברו  אבות  והסתכן  בנפשו  ולא ,  דרך  שבילים  עקומים

 זוהר].  (שביל  שהיה  בצער  ובא  להתפלל  שינצל  מעצתםב,  הסתכל  כלום
 :)ג קנח"ח

כלב  הוא  דאתא  לצלאה  על  קברי ',  ויבא  עד  חברון  כו.  כלב.  רלד
יהושע  הא  ברכיה  משה  בסיועא  עלאה  קדישא ,  אמר  כלב,  אבהתא

אימלך  למבעי  בעותא  על ,  ואנא  מה  אעביד,  ויכיל  לאשתזבא  מנייהו
 :)ג קנח"הר חוז. (שאר מאלליןבגין דישתזיב מרזהון ד, קברא אבהתא



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"ובא  כאן  ספר  שוהנה  מ
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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ציר  נאמן  לשולחיו  אלו  כלב  ופנחס  דהוו  שליחי .  כלב  ופנחס.  רלה
דאהדרו  שכינתא  לדיירא  בהו ,  ונפש  אדוניו  ישיב,  מהימני  לגבי  יהושע

, כלב  ופנחס  היו  שני  מרגלים  נאמנים  ליהושע:  תרגום  הזוהר.  [בישראל
 .)ג קנז"ח זוהר]. (והחזירו השכינה שתדור בישראל

אי  לא  אתייהיבת  ארעא  קדישא  לכנען  בקדמיתא  לישלוט .  כנען.  רלו
: תרגום  הזוהר[לא  הות  ארעא  חולקיה  ועדביה  דקודשא  בריך  הוא  ,  בה

לא  היתה  הארץ  חלקו ,  אם  לא  נתנה  הארץ  בתחלה  לכנען  שישלוט  בה
 .)א פג"ח –: א עג"חזוהר ]. (ונחלתו של הקדוש ברוך הוא

ארעא  דשאר  חיילין  עלאין ,  ארץ  כנען  ממש,  ןארץ  כנע.  כנען.  רלז
ארץ :  תרגום  הזוהר.  [תבירין  תחותה  תמן  ולית  להו  קיומא  בהדא

לרמז  שהיא  מכניעה ,  ישראל  נקראץ  ארץ  כנען  לשון  הכנעה  ושבירה
 א"זוהר  ח].  (ומשברת  את  כחות  הסטרא  אחרא  ואין  להם  תקומה  בה

 .)רנו
עיר  שהיא  עושה  כל   )ד,  תהלים  קכד"  (כעיר  שחברה  לה  יחדיו.  "רלח

 )ג"ירושלמי חגיגה פ (.ישראל חברים

וכל  מי  שמבקש  לחשב ,  כפה  של  חשבונות  היתה  חוץ  לירושלים.  רלט
לפי  שירושלים  נקראת ,  שלא  יחשב  בירושלים  ויצר?  למה,  הולך  לשם

 ) נב'שמות רבה פ (.משוש כל הארץ

ארעא  קדישא  יהיב  חיין  וכפרה  ליתבהא  בההוא  עלמא .  כפרה.  רמ
]. ארץ  ישראל  נותנת  ליושביה  חיים  וכפרה  בעולם  ההוא:  ום  הזוהרתרג[
 .)ב קנב"חזוהר (

וזו  היא ,  כרם  רבעי  היה  עולה  לירושלים  מהלך  יום  לכל  צד.  רמא
וירדן  מן ,  לוד  מן  המערב,  אילת  מן  הצפון  ועקרבת  מן  הדרום,  תחומה
. כדי  לעטר  שוקי  ירושלים  בפירות?  מה  טעם...  ואמר  עולא,  המזרח

 :)שנה לאראש ה(

  לידידי  בקרן  בן  שמן  ויעזקהו  ויסקלהו  ויטעהו  שורק 'כרם  הי.  רמב
 )ישעיה ה. (ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו
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 . וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים,"תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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היה  מעבר  שנים ,  כשירד  חנינא  בן  אחי  רבי  יהושע  לגולה.  רמג
אמר ,  שגרו  אחריו  שני  תלמידי  חכמים.  וקובע  חדשים  בחוצה  לארץ

אנשים :  הכריז  עליהם.  ללמוד  תורה  באנו:  אמרו  לו?  למה  באתם:  להם
הוא  אוסר  והם ,  יל  הוא  מטמא  והם  מטהריםהתח.  הללו  גדולי  הדור  הם

מפני  מה :  אמר  להם.  אנשים  הללו  של  שוא  הם:  הכריז  עליהם,  מתירים
מפני  מה  אתה  מעבר  שנים :  אמרו  לו',  אני  מטמא  ואתם  מתירין  וכו

 'כי  מציון  תצא  תורה  ודבר  ה:  ")ישעיה  ב(שנאמר  ,  בחוצה  לארץ
 .)ברכות סג". (מירושלים

ירושלמי .  (מוציא,  על  מנת  להוציאאבל  כתב  ,  כתב  סתם.  רמד
 )ט"ג ה"פסנהדרין 

 'ר.  דבר  בגב:    לעזר  אומר'ר".  'ונשאתי  ממצרים  וכו:  "כתיב.  רמה
מה  דברים .  דברים  בגב:    יהושע  אומר'ר.  דברים  בגב:  חנינא  אומר

והלא "    בארצות  החיים'אתהלך  לפני  ה:  "  שמעון  בן  לוי  אומר'ר?  בגב
, תמן  זולא,  וקיסרין  וחברותיה,  יהאין  ארצות  החיים  אלא  צור  וחברות

ארץ  שמיתיה  חיין :    שמעון  בן  לוי  בשם  בר  קפרא'ר?  תמן  שובעא
ירושלמי ".  (נותן  נשמה  לעם  עליה"?  ומה  טעם,  תחילה  לימות  המשיח

 )ט"כלאים פ

 'אות ל -שער ארץ ישראל 
. )אבות"  (לא  אמר  אדם  לחבירו  צר  לי  המקום  שאלין  בירושלים.  "רמו
שכל  הדרים .  ואינו  יכול  להתפרנס,    שעתי  בכאןדחוקה  לי,  כלומר

בתוכה  היה  הקדוש  ברוך  הוא  מפרנסם  עד  שלא  נצרך  אחד  מהם 
 ) על פי אגדה'י אבות פרק ה"רש. (לחברו ולצאת משם מטולטל

אלו  ישראל  שהם  יושבים  בארץ "  לאוהבי  ולשומרי  מצותי.  "רמז
י  את על  שמלת?  מה  לך  יוצא  ליהרג,  ישראל  ונותנים  נפשם  על  המצות

או  על  ששמרתי  את ,  על  שקראתי  בתורה?  מה  לך  יוצא  לישרף,  בני
 )מכילתא יתרו. (השבת
 .)ג קסא"חזוהר . ( ארץ ישראל הוא לב העולם'לבא כו. לב. רמח
לא  יטע  אדם  את ,  לא  יסתיר  אדם  את  ביתו  לעשותה  גנה.  רמט

תוספתא  ערכין .  (מפני  שהוא  כמחריב  את  ארץ  ישראל,  חורבתו  גנה
 )'ה

ארץ  מצרים  אם  אינו  עמל .  )דברים  י"  (לא  כארץ  מצרים  היא.  "רנ
אבל  ארץ ,  בפסל  ובקרדום  ונודד  שנת  עיניו  עליה  אין  לה  בה  כלום

הם  ישנים  על  מטותיהם  והקדוש  ברוך  הוא  מוריד  להם ,  ישראל  אינה  כן
 )ספרי. (גשמים
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דאיהי ,  האי  קרא  על  ארעא  דישראל  אתמר,    הארץ  ומלואה'לה.  רנא
]. פסוק  זה  נאמר  על  ארץ  ישראל:  הרתרגום  הזו.  ['ארעא  קדישא  כו

 .)א סז"זוהר ח(
, זו  מכת  בכורות,  והגבורה",  זו  קריעת  ים  סוף"    הגדולה'לך  ה.  "רנב

זו  בית "  וההוד",  זו  ירושלים"  והנצח",  זו  מתן  תורה"  והתפארת"
 .)נחברכות . (המקדש

 'אמר  ר,  לעולם  אין  השכינה  זזה  מכתל  מערבי  של  בית  המקדש.  רנג
שנאמר ,  ין  השכינה  זזה  מכתל  מערבי  של  בית  המקדשלעולם  א:  אחא

שמות ,  תנחומא  שמות".  (הנה  זה  עומד  תחת  כתלנו:  ")שיר  השירים(
 )'רבה פרק ב

, מכאן  אנו  למדין.  )ז,  יונה  ב"  (לקצבי  הרים  ירדתי.  "רנד
הראהו אבן שתיה קבוע . שירושלים על שבעה הרים היא עומדת

 .ם  ומתפללין  עליהובני  קרח  עומדי',  בתהומות  תחת  היכל  ה
 ) פרק עשירי'פרקי דרבי אליעזר הג(

אלמלא  הוו  עיילין  ישראל  לארעא  בסימנא .  לשון  הרע.  רנה
: תרגום  הזוהר.  [לא  הוה  קאים  עלמא  רגעא  חד,  דלישנא  בישא

לא  היה ,  אלמלא  היו  ישראל  נכנסים  לארץ  בסימן  של  לשון  הרע
 :)קס ג"זוהר ח]. (העולם עומד רגע אחד
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וקשיא  מכלהו ,  כל  מה  דאמרי  בלישנא  בישא  אמרי.  לשון  הרע.  רנו
כלומר  ההוא  דאגח  קרבא  בכלא ',  יב  עמלק  יושב  בארץ  הנגב  כודכת

. דהא  הוא  אתר  לאעלא  ביה,  הא  הכא  זמין  ובאן  אתר  בארץ  הנגב
וקשה  מכולם  מה ,  כל  מה  שאמרו  בלשון  הרע  היה:  תרגום  הזוהר[

]. כלומר  במקום  הכניסה  לארץ  ישראל,  שאמרו  עמלק  יושב  בארץ  הנגב
 .)קסא ג"זוהר ח(

  לדורותהמרגלים גרמו בכיה
גזר  על  אבהתנא  דלא ,  כמה  עבד  ההוא  לישנא  בישא.  לשון  הרע.  רנז

תרגום .  [ואתגזר  בכיה  לדרי  דרין,  ומיתו  אינון  דאמרו,  ייעול  לארעא
גרם  לאבותינו  שלא  יכנסו ,  כמה  רעות  גרם  אותו  לשון  הרע:  הזוהר
 .)ג קסא"זוהר ח]. (וגרם בכיה לדורות, ומתו אותם בעלי הלשון, לארץ
,   על  ארעא  קדישא)לשון  הרע(כביכול  כיון  דאפיקו  .  ון  הרעלש.  רנח

וקאימו ,  בגין  כך  קני  קודשא  בריך  הוא  על  דא,  כאילו  אפיקו  עליה
תרגום .  אלמלא  בעותיה  דמשה,  ישראל  כלהו  לאשתצאה  מעלמא

כביכול  כאילו  הוציאו  על ,  כיון  שהוציאו  דבה  על  ארץ  ישראל:  הזוהר
ועמדו  כל ,  קדוש  ברוך  הוא  על  זהובשביל  כך  קינא  ה,  הקדוש  ברוך  הוא

 .)ג קסא"זוהר ח]. (אלמלא תפלתו של משה, ישראל לכליה

 'אות מ -שער ארץ ישראל 
מלמד  שארצו  של  יוסף :  )יד,  דברים  לג"  (  ארצו'מבורכת  ה.  "רנט

והיתה  מרבצת ,  שהיה  טל  מצוי  לה  בכל  שעה,  מבורכת  מכל  הארצות
 )ספרי (.ל ברכהואינה חסרה כ, במעינות ופתוחה לחמה וללבנה

זכור  אזכור ,  מדי  דברי  מקדושת  ותפארת  עיר  הקדש  ירושלים.  רס
ן  זכרונו  לברכה  בעת  שבא  לשערי  ירושלים  וראה "המשל  שאמר  הרמב

שגם  עתה  בחורבנה  יש  בה  השפעה  רבה  ועשירות  מופלגת  לאומות 
ויגדל  צערו  למאד  ונפשו  בחלה  בו  בראותו ,  העולם  היושבים  בה

נפל  על  פניו ,    החיצונים  וזר  יערב  בשמחהשנותנת  ברכתה  לבחינת
אמשול  משלך  לאשה  המניקה !  ירושלים,  ירושלים:  וצעק  בקול  מר  ואמר

, ולפעמים  חלה  הבן  החביב  הלז,  את  בנה  יחידה  החביב  עליה  כנפשה
והיתה  אמו  יראה  פן ,  ולא  היה  יכול  לינוק  מטוב  החלב  שבדדי  אמו

לקחה ?  ה  עשתהמ,  תיבש  חלבה  חלילה  בימים  האלו  של  חליות  בנה
ולפעמים  היתה  לוקחת  כלב  ומניקה ,  תינוק  נכרי  לביתה  והיתה  מניקתו

וכך  ַאת .  אותו  בזמן  הזה  רק  שלא  תיבש  החלב  ולא  יצמקו  דדיה
ַאת  מוכרחת  לתת  ברכתך  והשפעתך  לאומותת ,  ירושלים  עיר  הקדש

העולם  כדי  שתהיה  ההשפעה  בעת  שיחזרו  בניך  ויבואו  לדביר  ביתך 
 .ל"פעה מאתך כדמיון האשה הנויוכלו לקבל ההש
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ולא  ללין  בפלטריות  של ,  מוטב  ללין  במדבריות  של  ארץ  ישראל.  רסא
 )ר לט"ב (.חוצה לארץ

אית בה , שא  דהא לא אעל בה רשו אחראארעא  קדי.  מוץ  ותבן.  רסב
ולבר  מארעא  ההוא  מוץ  ותבן  דסטר ,  מוץ  ותבן  דלאו  מההוא  סטר

מוץ  ותבן  שבארץ  ישראל  אינם :  תרגום  הזוהר.  ['אחרא  הוה  כו
 .)ג קפט"זוהר ח]. (רק אותם שבחוץ לארץ, מהסטרא אחרא

עם  כל ,  אף  על  גב  דישראל  השתא  לבר  מארעא  קדישא.  מזון.  רסג
תרגום .  [  וזכותא  דארעא  אשתכח  מזונא  וספוקא  לכל  עלמאדא  מחילא

בכל  זאת  נזון  כל  העולם ,  אף  עתה  שישראל  בגלות  בחוץ  לארץ:  הזוהר
 :)ב קנז"זוהר ח]. (מכוחה וזכותה של ארץ ישראל

עד  לא  סאיבו  ישראל  ארעא  לא  הוו  שלטין  שאר  עמין .  מזון.  רסד
ראל  את  הארץ עד  שלא  טמאו  יש:  תרגום  הזוהר.  [אלא  אתזני  מתמצית

 :)א פד"זוהר ח]. (היו האומות נזונים רק מן התמצית



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות"אמר הקב
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 )בארץ  ישראל(קודשא  בריך  הוא  יהיב  מזונא  תמן  .  מזון.  רסה
וארעא  דישראל ,  כל  שאר  עמין  במסכנות,  בקדמיתא  ולבתר  לכל  עלמא

תרגום .  [לאו  הכי  אלא  ארץ  ישראל  אתזן  בקדמיתא  ולבתר  כל  עלמא
הקדוש  ברוך  הוא  זן  בתחלה  את  ארץ  ישראל  ואחר  כך  את  כל :  הזוהר
 :)א קח"זוהר ח]. (העולם
הלא  שלמה ,  וכי  דוד  בנאו".  מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד.  "רסו
אלא  לפי ?  "ור  שיר  חנוכת  הבית  לדודמזמ"ומה  תלמוד  לומר  ,  בנאו

 )מכילתא בשלח. (שנתן נפשו עליו לבנותו נקרא על שמו
כיון  ששמע  דוד  בשביל  ששפך ".  מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד.  "רסז

הרי  נפסלתי  מלבנות  בית :  נתיירא  ואמר,  דמיםאינו  יכול  לבנותו
חייך  כל  הדמים ,    הקדוש  ברוך  הוא  אל  תירא'י  אמר  לי"אר.  המקדש

". על  הארץ  תשפכנו  כמים"ששפכת  כאיל  וכצבי  הן  לפני  שנאמר  בהן  

  גלוי  וידוע  לפני 'אמר  לי?    אם  כן  למה  איני  בונה  אותו'אמר  לי
ואםאתה ,  שישראל  עתידים  לחטוא  ואני  מפיג  בו  חמתי  וישראל  ניצולין

.   והרי  הוא  יפה'אמר  לי,  בונה  אותו  הרי  הוא  קיים  ואינו  חרב  לעולם
ואף  שאין  אתה  בונה ,  ג  בו  חמתי  והן  ניצולין  מוטב  שאפי'אמר  לי

מזמור  שיר "שנאמר  ,  על  שמך  אני  קורא,  הואיל  וחשבת  לבנותחו,  אותו
 )ג"מדרש תהלים ס". (חנוכת הבית לדוד

מי :  "זהו  שאמר  הכתוב".  מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד.  "רסח
  מי  חישב  בלבו  לעשות  מצוה  לפני  ולא )ג,  איוב  מא"  (הקדימני  ואשלם

מי  חישב  בלבו  לעשות  מצוה  ונאנס  ולא  עשאה ?  תי  לאחריוהשלמ
שהרי  דוד  חשב  לבנות  בית  המקדש ?  שאיני  מעלה  עליו  כאילו  עשאה

מדרש ".  (מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד"שנאמר  ,  ונקרא  על  שמו
 )תהלים ל



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  כה  שימחלו  לו  כל  עוונותיוויז,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברב"אמר הקב
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מזמור  על  בית  ראשון  בימי ".  מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד.  "רסט
 )מדרש תהלים ל. (שיר על בנין בימי עזרא, שלמה
לתא לית  מי:    חסדא'אמר  ר".  מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד.  "רע

, פליגא  שבית  המקדש  של  מטה  מכוון  כנגד  בית  המקדש  של  מעלה
מדרש .  (  אל  תקרי  מכון  אלא  מכוון)שמות  טו"  (מכון  לשבתך"שנאמר  
 )תהלים ל

הוו  שוויין  ההוא ,  כד  הוו  מטאן  לגבייהו  דאינון  ענקים.  מטה.  רעא
כשבאו  המרגלים  אצל :  תרגום  הזוהר.  [חוטרא  דמשה  קמייהו  ואשתזיבו

 :)קס ג"זוהר ח]. (ו לפניהם את מטה משה וניצולושמ, הענקים

וכד  ישראל  הוו ,  ארעא  קדישא  מן  שמיא  אתשקייא  תדיר.  מטר.  רעב
כשישראל :  תרגום  הזוהר.  [עסקין  באורייתא  הוה  אתשקייא  כדקא  יאות

 :)רסח ג"זוהר ח]. (עסקו בתורה ירד המטר בסיפוק
וכד ,  לכל  עלמא  לא  שתיין  אלא  מתמצית  של  ארץ  ישרא.  מטר.  רעג

ארץ  ישראל :  תרגום  הזוהר.  [אתפקד  עלמא  איהי  אתפקד  בקדמיתא
זוהר  חדש ].  (וכל  העולם  שותה  מתמציתה,  נפקדת  במטר  בתחלה

 )מגילת רות
א "זוהר  ח.  (מתמצית  גופא  של  ארץ  ישראל  העולם  שותה.  מטר.  רעד

 :)רנה



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  וונותיוויזכה  שימחלו  לו  כל  ע,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי "אמר הקב
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 .לא  ראה  כרך  נחמד  מעולם,  רושלים  בתפארתהמי  שלא  ראה  י.  רעה
 :)סוכה נא(

לא ...  מי  שלא  ראה  שמחת  בית  השואבה  לא  ראה  שמחה  מימיו.  רעו
 )סוכה נב. (היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה

  דגזר  יהושע  ואתגליא  בהו  גלויא  דרשימא 'אינון  כו.  מילה.  רעז
. 'זיאו  למירת  ארעא  כואלין  אתח,  קדישא  דשמיה  דקודשא  בריך  הוא

 :)ב נט"זוהר ח(
. 'כד  עאלו  ישראל  לארעא  עאלו  גזירין  ואתפרעו  כו.  מילה.  רעח

זוהר ].  (כשנכנסו  ישראל  לארץ  נכנסו  מהולים  ופרועים:  תרגום  הזוהר[
 :)ב מ"ח

כל  הנימול :  תרגום  הזוהר[כל  מאן  דאתגזר  ירית  ארעא  .  מילה.  רעט
 .)ב כג"זוהר ח]. (נוחל את הארץ

עד  דאתפרעו  ואתגליא  האי  ברית  לא  עאלו  לארעא  ולא .  ילהמ.  רפ
לא ,  עד  שלא  קיימו  ישראל  פריעה:  תרגום  הזוהר.  [אתכנעו  שנאיהון

 :)א צג"זוהר ח]. (נכנסו לארץ ולא נכנעו שונאיהם

  בעלמא  דלית  תמן  תמציתא  מההוא  סילונא )מים(לית  לך  .  מים.  רפא
ך  מים  בעולם  שאין  בו אין  ל:  תרגום  הזוהר[בר  ארעא  דישראל  ,  דגיהנם

 .)א יג"זוהר ח]. (חוץ בארץ ישראל, מתמצית מי הגיהנם



 
 
 
 
 

                                     
                                    

  בבתי  כנסיות  ובבתינא  לפרסם.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות "אמר הקב
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תרגום [אלין  דמתין  בארעא  קדישא  אינון  מתין  דיליה  .  מיתה.  רפב
זוהר ].  (המתים  בארץ  ישראל  הם  המתים  של  הקדוש  ברוך  הוא:  הזוהר

 :)קנא ב"ח
כאה  חולקיה  מאן  דנשמתיה  נפקא  ברשו  קדישא  בההוא ז.  מיתה.  רפג

אשרי  חלקו  מי  שמת  בארץ :  תרגום  הזוהר.  [פתיחו  דארעא  קדישא
 .)ב קמא"זוהר ח]. (ישראל
כל  אינון  מתין  דעלמא  כלהו  מתין  על  ידא  דמלאכא .  מיתה.  רפד

אלא  על  ידי ,  בר  אינון  דמתין  בארעא  קדישא  לא  מתין  על  ידוי,  מחבלא
, המתים  בארץ  ישראל:  תרגום  הזוהר.  [ליט  בארעאדמלאכא  דרחמי  דש

 .)ב קנא"זוהר ח]. (מתים על ידי מלאך רחמים השולט בארץ

 )בארץ  ישראל(כל  אינון  נשמתין  דישראל  דנפקין  תמן  .  מיתה.  רפה
תרגום .  [סלקין  וההוא  חופאה  קלישא  מקבלא  לון  ועאלין  לקדושא  עלאה

 .)ב קמא"זוהר ח]. (ההמתים בארץ ישראל עולים לקדושה עליונ: הזוהר

אתכפרו ,  כל  מאן  דזכי  למיפק  נשמתיה  בארעא  קדישא.  מיתה.  רפו
המת :  תרגום  הזוהר.  [חובוי  וזכי  לאתקשרא  תחות  גדפוי  דשכינתא

 :)ג עב"זוהר ח]. (בארץ ישראל מתכפרים עונותיו

, שאר  בני  עלמא  דנפקת  נשמתייהו  בארעא  קדישא.  מיתה.  רפז
המת  בארץ  ישראל :  תרגום  הזוהר  [.'נפשא  וגופא  אשתזיב  מכלא  כו

 :)א קמא"זוהר ח]. (ניצול מן הטומאה ומן הסטרא אחרא



 
 
 
 
 

                                     
                                    

ינא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבת.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ת בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלו"אמר הקב
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בזמנא  דמקדשא  קאים  מלא  כל  הארץ .  מלא  כל  הארץ  כבודו.  רפח
 :)א קנט"זוהר ח. ('בודו דא ארעא קדישא כוכ

  חייא 'כגון  משנתו  של  ר.  )כא,  ישעיה  א"  (מלאתי  משפט.  "רפט
 'פסיקתא  דרב  כהנא  פ.  (ומשנתו  של  בר  קפרא,    אושעיא'ומשנתו  של  ר

 )טו
מלכי "המקום  הזה  מצדיק  את  יושביו  ".  מלכי  צדק  מלך  שלם.  "רצ
 ."צדק  ילין  בה  "שנאמר,  ירושלים  נקרא  צדק,  "אדני  צדק",  "צדק

 ) מג'בראשית רבה פ(

נותן ,  המוסר  סעודה  לחברו  וקלקלה:  מנהג  גדול  היה  בירושלים.  רצא
מפה :  עוד  מנהג  גדול  היה  בירושלים.  לו  דמי  בושתו  ודמי  בושת  אורחיו

נסתלקה ,  אורחין  נכנסין,  כל  זמן  שמפה  פרוסה,  פרוסה  על  גבי  הפתח
 :)בבא בתרא צג. (המפה אין אורחין נכנסין

, ארעא  דישראל  לא  אנהיג  לה  רקיעא  ולא  חילא  אחרא.  מנהיג.  רצב
ארץ  ישראל  לא :  תרגום  הזוהר.  ['אלא  קודשא  בריך  הוא  בלחודוי  כו

זוהר ].  (רק  הקדוש  ברוך  הוא  בלבדו,  מנהיג  לה  שום  רקיע  ולא  שום  כח
 .)ב רט"ח



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–336 

  
 

 

L–l 
 אם מותר לילך על גבי העשבים –המשך סימן שלו  –וד ליום יא אלול סדר הלימ






 







 
 

I  i 


 

אבל ,  ורישי  דישראל  הוו,  כלהו  זכאין  הוו,  כלם  אנשים.  מנהיגים.  רצג
אמרו  אי  ייעלון  ישראל  לארעא ',  אינון  דברו  לגרמייהו  עיטא  בישא  כו

דהא  אנן  זכינן ,  וימני  משה  רישין  אחרנין,  נתעבר  אנן  מלמהוי  רישין
ועל  דנטלי  עיטא  בישא ,  אבל  בארעא  לא  נזכי,  רא  למהוי  רישיןבמדב

המרגלים :  תרגום  הזוהר.  [מיתו  אינון  וכל  אינון  דנטלן  מלייהו,  לגרמייהו
אך  אמרו  אך  נעלה  לארץ  ישראל ,  כולם  צדיקים  היו  ומנהיגי  ישראל  היו

כי  אנחנו  לא ,  יעברו  אותנו  מלהיות  עוד  ראשים  וימנו  אחרים  תחתינו
ולא  נתיעצו  כולם  בעצה ,    ראשים  כי  אם  במדבר  ולא  בארץזכינו  להיות

ועל  ידי  זה  מתו  הם  וכל  ישראל  שקבלו ,  רעה  למנוע  את  הכניסה  לארץ
 .)ג קנח"זוהר ח]. (דבריהם

הודע  את ",  מעשה  באדם  שהיה  קורא  למעלה  מרבי  אליעזר.  רצד
עד  שאתה  בודק :  אמר  לו.  )ב,  יחזקאל  טו"  (ירושלים  את  תועבותיה

בדקו  אחריו  ומצאו  בו ,  צא  ובדוק  בתועבות  אמך,  ושליםבתועבות  יר
 )ט"מסכת סופרים פ –: מגילה כה. (שמץ פסול

ורבי  חנינא ,  מעשה  ברבי  יהודה  בן  בתירא  ורבי  מתיא  בן  חרש.  רצה
והגיעו ,  שהיו  יוצאים  חוצה  לארץ,  ורבי  יהושע,  בן  אחי  רבי  יהושע

וקרעו ,  עותיהןזקפו  עיניהם  וזלגו  דמ.  וזכרו  את  ארץ  ישראל,  לפלטוס
וירשתם  אותה  וישבתם  בה  ושמרתם "וקראו  את  המקרא  ,  בגדיהן
ישיבת  ארץ  ישראל  שקולה  כנגד  כל  המצות :  אמרו"...  לעשות

 )ילקוט שמעוני פרשת ראה. (שבתורה
ומעשה  ברבי  אלעזר  בן  שמוע  ורבי  יוחנן  הסנדלר  שהיו  הולכין .  רצו

ה  והגיעו  לצידון לנציבין  אצל  רבי  יהודה  בן  בתירא  ללמוד  ממנו  תור
וזכרו  את  ארץ  ישראל  וזקפו  עיניהם  וזלגו  דמעותיהן  וקרעו  בגדיהן 
וקראו  את  המקרא  וירשת  וישבת  בה  ושמרת  לעשות  את  החקים 

אמרו  ישיבת  ארץ  ישראל  שקולה  כנגד  כל  המצות  שבתורה ,  האלה
 )ילקוט שמעוני ראה (.חזרו ובאו להם למקומן

ים  ובא  ומצא  גדר  של מעשה  באדם  שהיה  לו  שורה  של  תאנ.  רצז
 )ז"ירושלמי פאה פ (.דבש מקיפן
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, שעלה  לפעמי  רגלים,  כח  לנעול  בלתי  ביתומעשה  באחד  שש.  רצח
שיר   –  ירושלמי  פאה.  (מצא  נחש  קשור  בטבעות  דלתותיו,  וכשבא

 )השירים רבה
והיו  להם  שכנים ,  ומעשה  בשני  אחים  עשירים  שהיו  באשקלון.  רצט

והיו  אומרים  אימתי  יעלו  היהודים  הללו  להתפלל ,  רעים  מאומות  העולם
ת  בתיהם  ונוטלים  כל  מה  שיש בירושלים  ואנחנו  נכנסים  ומקפחים  א

זמן  להם  הקדוש  ברוך  הוא  מלאכים  כדמותם  והיו .  הגיע  זמן  ועלו.  להם
שלחו ,  כשבאו  האחים  מירושלים,  נכנסים  ויוצאים  בתוך  בתיהם

אמרו  להם ,  לשכניהם  דורונות  מכל  מה  שהביאו  עמהם  מירושלים
ביום ?  אימתי  עליתם.  בירושלים:  אמרו  להם?  היכן  הייתם:  השכנים

לא  הנחנו ?  ומי  הנחתם  בתוך  ביתכם,  ביום  פלוני?  ואימתי  באתם.  וניפל
 .ברוך  אלקי  היהודים  שלא  עזבם  ולא  יעזבם  לעולם:  אמרו.  שום  אדם

 )שיר השירים רבה – ירושלמי פאה(

  ועשת  שלש  מאות )יט(מעשה  באחד  שזרע  סאה  של  אפונים  .  ש
 )ז" פירושלמי פאה (.אמרו לו התחיל הקדוש ברוך הוא לברכך, סאין
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 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"בים להיות הר לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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, יושב  תחת  תאנה  אחת   יוחנן  בן  אלעזר  שהיה'מעשה  בר.  שא
וירד  טל  והיו  התאנים  שואבות ,  והיתה  התאנה  מלאה  תאנים  יפות

באה  עז  אחת  והיתה  מנטפת  חלב ,  והיה  הרוח  מגבלו  בעפר,  דבש
בואו  וראו  דוגמא  מעין  העולם :  וקרא  לתלמידים  ואמר  להם,  בדבש
 ) הקדום תצוהתנחומא (.הבא
נשמטה  ידו  ובקש ,  מעשה  בכהן  אחד  שהיה  רואה  את  הנגעים.  שב

לצאת  לחוצה  לארץ  קרא  לאשתו  אמר  לה  בשביל  שבני  אדם  רגילים 
בואי  ואני  מלמדך  שתהא  רואה  את ,  לבא  אצלי  לראות  את  הנגעים

אם  ראית  שערו  של  אדם  שיבש  המעין  שלו  תהא  יודעת ,  הנגעים
  לו  הקדוש  ברוך  הוא  מעין בפני עצמו לפי  שכל  שער  ושער  ברא,  שלקה

אמרה  לו  אשתו  ומה  אם  כל .  יבש  המעין  יבש  השער,  שיהא  שותה
שער  ושער  ברא  לו  הקדוש  ברוך  הוא  מעין  בפני  עצמו  שיהא  שותה 
ממנו  אתה  שאתה  בן  אדם  כמה  שערות  יש  בך  ובניך  מתפרנסין  על 

 לפיכך  לא,  ידך  לא  כל  שכן  שהקדוש  ברוך  הוא  יזמין  לך  את  פרנסך
 ) תזריע חדוםתנחומא הק (.הניחה אותו לצאת חוצה לארץ

כדי  שלא  יהו  עולי  רגלים ?  מפני  מה  אין  פירות  גינוסר  בירושלים.  שג
, אומרים  אלמלא  לא  עלינו  אלא  לאכול  פירות  גינוסר  בירושלים  דיינו

 :)פסחים ח. (נמצא עשייה שלא לשמה

  סימן י  כדי  שיהיה"אר?  מפני  מה  לא  נכנס  משה  לארץ  ישראל.  שד
פרשת  דרכים   –  מדרש.  (למתי  חוצה  לארץ  שיקומו  בתחית  המתים

 )פרק שמיני
מפני  שהוסיף  כרך  אחד  בארץ ?  מפני  מה  זכה  עמרי  למלכות.  שה

 :)סנהדרין קב. (ישראל
  מפני )א,  עזרא  ד(?  מפני  מה  זכה  סנחריב  לקרותו  אסנפר  ויקירא.  שו

עד  בואי :  ")יח,  ישעיה  לו(שנאמר  ,  שלא  סיפר  בגנותה  של  ארץ  ישראל
 .)סנהדרין צה". (ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם

אמרה  כנסת  ישראל  אני  ישנה  מפקודי ,  אני  ישנה  ולבי  ער.  מצות.  שז
ולבי  ער  לאעלא  לארעא  למעבד ,  אורייתא  בזמנא  דאזילנא  במדברא

: תרגום  הזוהר.  ['דהא  כל  פקודי  אורייתא  בארעא  משתכחין  כו,  להו
  ליכנס  לארץ  ישראל  בכדי  לקיים כשהיו  ישראל  במדבר  היו  תאבים

ג "זוהר  ח].  (אפשר  לקיים  כל  מצות  התורה המצות  כי  בארץ  ישראל
 .)רפו

עד  סוף  דעאלו ,    למעבד'לא  הוו  פקודא  אורייתא  כו.  מצות.  שח
מצות  התורה :  תרגום  הזוהר.  ['ישראל  לארעא  לסוף  ארבעין  שנין  כו

 :)אב י"זוהר ח]. (כי אם כשנכנסו ישראל לארץ, לא נתקיימו
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: )ג,  בראשית  טז"  (מקץ  עשר  שנים  לשבת  אברהם  בארץ  כנען.  "שט
 .)יבמות סד. (ללמדך שאין ישיבת חוצה לארץ עולה מן המנין

כתיב  הכא ,  מרגלים  לא  נתכוונו  אלא  לבושתה  של  ארץ  ישראל.  שי
וחפרה  הלבנה  ובושה   ")כג,  דישעיה  כ(וכתיב  התם  ,  "ויחפרו  לנו"

 :)סוטה לד (."החמה
קביעו  בכיה  לדורות  לעלמין ,  ויתנו  את  קולם.  מרגלים  בכיה.  שיא

זוהר ].  (קבעו  בו  בכיה  לדורות  לעולמים:  תרגום  הזוהר.  [בההוא  ליליא
 .)ג קסא"ח

  אלין  דשדר  משה  גרימו  בכיה  לדרין 'שליחי  כו.  מרגלים  בכיה.  שיב
וגרימו  לסלקא ,    מישראל  כמה  אלף  ורבבןוגרימו  לאסתלקא,  בתראין

המרגלים  גרמו :  תרגום  הזוהר.  [שכינתא  מארעא  מבינייהו  דישראל
וגרמו ,  וגרמו  שיסתלקו  כמה  אלפים  ורבבות  מישראל,  בכיה  לדורות

 .)ג קנז"זוהר ח]. (לשכינה שתסתלק מן הארץ
 'ידע  דלא  ייעול  לארעא  כו  ',משה  כו',  שלח  לך  אנשים  כו.  משה.  שיג
כיון  דלא ,  לאלין  מאללי ושלח,    בעי  למנדע  מנה  עד  לא  יסתלקוהוה

משה :  תרגום  הזוהר.  [לא  שלח  זמנא  אחרא,  אתיבו  מלה  כדקא  יאות
, ולכך  שלח  מרגלים  בשביל  שיספרו  לו  ממנה,  ידע  שלא  יכנס  לארץ

 .)ג קנז"זוהר ח]. (וכיון שלא הביאו תשובה הגונה לא שלח פעם שני

כגון  כלי ,  אמר  רבי  יוחנן.  פילו  בשבתמתריעין  על  פרקמטיא  וא.  שיד
 .)בבא בתרא צא. (ויין ושמן בארץ ישראל, פשתן בבבל

, ויוסי  בן  יהודה  איש  ירושלים,  משמת  יוסי  בן  יועזר  איש  צרידה.  שטו
איש :    יהודה  אמר  שמואל'אמר  ר?  מאי  אשכולות.  בטלו  האשכולות

 )תמורה טז; ב, סוטה מז. (שהכל בו
והיתה  מתייחסת  של  ארנן ,  ה  בירושליםמשפחת  אנטכילא  הית.  שטז
שלא ,  פעם  אחת  פסקו  להן  חכמים  שש  מאות  כיכרי  זהב,  היבוסי

לרבות "  בשעריך  בשעריך:  "דהוון  דרשין,  להוציאן  חוץ  לירושלים
 )ח" הח"ירושלמי פאה פ. (ירושלים

 'אות נ -שער ארץ ישראל 
ש זוהר  חד.  (אוירא  דארץ  ישראל  מחכים  ומרמיז  נבואה.  נבואה.  שיז

 .)פרשת ויצא דף לו
כל  אינון  נביאים ,  בזמנא  דהוו  ישראל  שראן  על  ארעא.  נבואה.  שיח

: תרגום  הזוהר.  ['דהוו  בההוא  זמנא  לא  נטלו  נבואה  אלא  באתרה  כו
כל  הנביאים  שהיו  בעת  ההיא  לא ,  כשהיו  ישראל  שרוים  על  אדמתם

 :)א פד"זוהר ח]. (שרתה עליהם הנבואה אלא במקומה
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אי  עובדא  דא ',  ונתתי  נגע  בבית  ארץ  אחוזתכם  כו.  נגעים.  שיט
יהדרון  אבנין  לבתר  כמה  דאינון  לאתרייהו ,  לאשכחא  מטמונין  בלחודוי

בגין ',    אחר  יקח  כו  ועפר'אבל  קרא  כתיב  וחלצו  את  האבנים  כו',  כו
וישתכחו  ישראל  בקדושה  ובדיורא ',  דיתעבר  רוח  מסאבא  ויתפני  כו

מצות  נגעי  בתים :  תרגום  הזוהר.  ['קדישא  למשרי  בינייהו  שכינתא  כו
אלא  גם  בכדי ,  שבארץ  ישראל  לא  היה  רק  לגלות  את  המטמונים  בלבד

 .)זוהר חדש דף נ]. (להעביר את רוח הטומאה מן הארץ
 :)זוהר חדש רות דף צט. (' לירושלים הוא כונוב סמוך. שכ

על ,  דינא  על  נוב עד  כאן  ההוא  חובא  הוה  תלי  למעבד.  נוב.  שכא
חטא :  תרגום  הזוהר.  ['דכתיב  עוד  היום  בנוב  כו,  ההוא  חובא  דנוב

הריגת  נוב  עיר  הכהנים  היה  תלוי  עד  ביאת  סנחריב  על  ירושלים  בימי 
 :)רכד –: ב מט"זוהר ח]. (חזקיה
הכי  קרא  לה  לארץ  ישראל  דאיהי  ארץ  החיים  דוד .  'ת  הנחל.  שכב

  .)א קטו"זוהר ח. (' כו'מלכא נחלת ה

 'אות ס -שער ארץ ישראל 

אברין  ופדרין  דמתאכלו  בליליא  לאתזנא  זינין .  סטרא  אחרא.  שכג
אלא  בגין  דלא ,  לאו  דעיילין  בארעא  ולאו  לאמשכא  לון  בארעא,  אחרנין

ובגין  כך ,  שכא  לאעלא  תמןתשלוט  סטרא  אחרא  גו  ארעא  ולא  יתמ
: תרגום  הזוהר.  [תננא  מנייהו  הוה  סליק  עקימא  ומתגלגלא  לבר

היה  העשן  שלהם  מתעקם ,  האברים  ופדרים  שהיו  מתאכלים  בלילה
זוהר ].  (שלא  יכנסו  לארץ,  ויוצא  לחוץ  אל  מחנות  הסטרא  אחרא  לזונם

 .)ב קמא"ח
א   לא  שלטא  תמן  סטרא  אחר'בארעא  קדישא  כו.  סטרא  אחרא.  שכד

]. אין  הסטרא  אחרא  שולטת  בארץ  ישראל:  תרגום  הזוהר.  ['כלל  כו
 :)ב קנא"זוהר ח(

  אסיר  לאתערא  לון  לשריא  על  ארעא  קדישא 'סטרא  אחרא  כו.  שכה
]. אסור  לגרום  שתשכון  הסטרא  אחרא  בארץ  הקודש:  תרגום  הזוהר.  ['כו
 .)קל ב"זוהר ח(

   תיאובתיה)בארץ  ישראל(בארעא  דא  ',  סטרא  אחרא  כו.  שכו
הסטרא  אחרא  תאבה  לשכון  בארץ :  תרגום  הזוהר.  ['לאשראה  בגויה  כו

 :)ב קצג"זוהר ח]. (ישראל
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ינא  לשלטאה   זמ)הסטרא  אחרא(האי  שפחא  .  סטרא  אחרא.  שכז
', כמה  דהות  מטרוניתא  שלטא  בקדמיתא  כו,  בארעא  קדישא  דלתתא

תרגום .  ['וזמין  קודשא  בריך  הוא  לאתבא  למטרוניתא  לאתרהא  כו
ועתיד ,  בימי  הגלות  שולטת  הסטרא  אחרא  בארץ  ישראל:  הזוהר

 .)ג סט"זוהר ח]. (הקדוש ברוך הוא להשיב השלטון להשכינה כמתחלה

  לדכאה  ארעא  קדישא 'קודשא  בריך  הוא  כוזמין  .  סטרא  אחרא.  שכח
עתיד  הקדוש  ברוך  הוא  לטהר  את :  תרגום  הזוהר.  ['מסטרא  אחרא  כו

 :)ג עב"זוהר ח]. (ארץ ישראל מן הסטרא אחרא

 'אות ע -שער ארץ ישראל 
אשרי  לון  בארעא  קדישא  בגין  דישתכחון  בפולחניה .  'עבודת  ה.  שכט

  בשביל  שיהיו  מצוים נתן  להם  את  ארץ  ישראל:  תרגום  הזוהר.  ['כו
 .)ג סו"זוהר ח]. ('בעבדות ה

כל  מאן  דאעבר  מאינון  זינין  בישין  או  רשותא  אחרא .  עבירות.  של
דהאי  ארעא ,  ארעא  אסתאבת  ווי  ליה  להאי  גבר  ווי  לנפשיה,  בארעא

המטמא  את  הארץ :  תרגום  הזוהר.  [קדישא  לא  מקבלא  ליה  לבתר
 :)ג עב"זוהר ח]. (בחטאיו אוי לו ואוי לנפשו

, כל  הארצות  היו  כשירות  לדיבור,  עד  שלא  נבחרה  ארץ  ישראל.  שלא
 )מדרש תנחומא בא. (נפסלו כל הארצות, משנבחרה ארץ ישראל

, עד  שלא  נכנסו  ישראל  לארץ  הוכשרו  כל  הארצות  לומר  שירה.  שלב
מדרש  תנחומא .  (משנכנסו  לארץ  לא  הוכשרו  כל  הארצות  לומר  שירה

 )בא
, בשעת  פטירתו  התחיל  בוכה,  בבלעולא  ירד  מארץ  ישראל  ל.  שלג

אמר ,  הרי  אנו  מעלים  אותך  לארץ  ישראל?  מפני  אתה  בוכה:  אמרו  לו
אינו ,  מאביד  אני  מרגלית  שלי  בארץ  טמאה?  ומה  מועיל  אני:  להם

 'באו  ואמרו  לר,  כשמת.  דומה  הפולטה  בחיק  אמו  לפולטה  בחיק  נכריה
, ונו  באאר:  אמרו  לו?  אתה  עולא  על  אדמה  טמאה  תמות:  אמר,  אלעזר

ירושלמי .  (אינו  דומה  קולטתו  מחיים  לקולטתו  לאחר  מיתה:  אמר  להם
 )ד" הט"כלאים פ
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אית  ליה  חולקא ,  כל  מאן  דזכי  בהאי  ארעא  קדישא.  עולם  הבא.  שלד
יש  לו  חלק ,  כל  שזכה  בארץ  ישראל:  תרגום  הזוהר.  [לעלמא  דאתי

 :)א קעז"זוהר ח]. (לעולם הבא
מרגלים  על  דלא  אשתכחו  בני  מהימנותא  ושלוחי .  עולם  הבא.  שלה

תרגום .  [  בעלמא  דין  ובעלמא  דאתיאתחייבו  בנפשייהו,  מהימנותא
נתחייבו  בנפשם ,  בשביל  שלא  היו  המרגלים  נאמנים  בשליחותם:  הזוהר

 .)ג קנח"זוהר ח]. (בעולם הזה ובעולם הבא
 'אמר  ר.  )ג,  תהלים  קכב"  (עומדות  היו  רגלינו  בשעריך  ירושלים.  "שלו

שערי  ירושלים  שהיו ?  מי  גרם  לרגלינו  שיעמדו  במלחמה:  יהושע  בן  לוי
 )מדרש שוחר טוב. (וסקים בהם בתורהע

: תרגום  הזוהר[  עד  עאלו  לארעא  קדישא  'עותרין  נטלו  כו.  עושר.  שלז
 :)ג נ"זוהר ח]. (כשנכנסו לארץ נכנסו בעושר

שהיו  מוציאים ,  עיר  אחת  היתה  לו  לינאי  המלך  בהר  המלך.  שלח
ממנה  ששים  רבוא  ספלי  טרית  לקוצצי  תאנים  מערב  שבת  לערב 

אילן  אחד  היה  לינאי  המלך  בהר  המלך  שהיו :  ין  אמרכי  אתא  רב.  שבת
 .)ברכות מד. (מורידין ממנו ארבעים סאה גוזלות משלש בריכות בחדש

וגלגלו ,  עיר  אחת  היתה  בארץ  ישראל  ולא  רצו  עבדיה  למול.  שלט
 :)יבמות מח. (וחזרו ומכרום לנכרים, עמהם עד שנים עשר חדש

ריך  הוא  וארץ  ישראל ארץ  עלאה  קדישא  אית  לקודשא  ב.  עליון.  שמ
 .)ג פד"זוהר ח. ('אקרי כו

מדד  הקדוש  ברוך  הוא  את  כל .  )ו,  חבקוק  ג"  (עמד  וימדד  ארץ.  "שמא
. העירות  ולא  מצא  עיר  שיבנה  בה  בית  המקדש  אלא  ירושלים

 )בראשית רבה פרק ו(
אמרי  עמלק  יושב ,  כד  אתו  אינון  מאללין  דשדר  משה.    עמלק.שמב

. א  בעמלא  אתבר  חיליהון  בקדמיתאדה,    בגין  לתברא  לבייהו'וגו
בכדי  לשבור  את  לבם  של ,  הזכירו  המרגלים  את  עמלק:  תרגום  הזוהר[

 .)ג קג"זוהר ח]. (שהרי כבר נכוו בו פעם אחת, ישראל
ענתות  איהו  חקל  כפר  חד  ושריין  ביה  כהני  מסכני  דאהדרן  על .  שמג

ענתות  הוא  כפר  של :  תרגום  הזוהר[פתחין  ולית  מאן  דישגח  בהו  
 :)א רמט"זוהר ח]. (ת ודרים בו כהנים ענייםשדו

 :)א סג"זוהר ח. (ולאו איהו נוב, ענתות כפר הוה. שמד
  דקיק  וצח  בצחותא  דעפרא  יתיר  מכל )ארץ  ישראל(איהו  .  עפר.  שמה

עפר  ארץ  ישראל  הוא  דק  וצח  יותר :  תרגום  הזוהר.  [שאר  עפר  אחרא
 :)ב רכב"זוהר ח]. (מעפר שאר הארצות

אם  יש  בה  עץ ',    היש  בה  עץ  כו)למרגלים(ן  משה  אמר  לו.  עץ.  שמו
ותמן  לא  הוה ,  מאי  עץ  דא  אילנא  דחיי,  הא  ידענא  דאנא  איעול  לתמן

 .)ג קנז"זוהר ח. (אלא בגן עדן דארעא
וכי  לא  הוה  ידע  משה  דאית  בה ',  היש  בה  עץ  אם  אין  כו.  עץ.  שמז

 והא  הוא  שבח  לה  לישראל  בכמה  זמנין,  כמה  אילנין  משניין  דא  מן  דא
  אמר  לון  אי  תחמון  דאיבא  דארעא )אלא(',  ארץ  זבת  חלב  ודבש  כו',  כו

, כשאר  ארעי  בעלמא  יש  בה  עץ  אילנא  דחיי  ולא  מאתר  עלאה  יתיר
תנדעון ,  ואי  תחמון  דאיבא  דארעא  יתיר  ומשנייא  מכל  אתר  בעלמא

 :)ג קנח"זוהר ח. (דהא מעתיקא קדישא קא נגיד ואתמשך
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 בעאן אתון לקבלא )קודשא  בריך  הוא לבני עשו(אמר  לון  .  עשו.  שמח
: תרגום  הזוהר.  ['בההוא  שעתא  אתרגזית  ארעא  קדישא  כו,  אורייתא

באותה  שעה  ששאל  הקדוש  ברוך  הוא  לבני  עשו  אם  רוצים  הם  לקבל 
 :)ג צא"זוהר ח]. (רגזה הארץ, התורה

  אשר  לא  במסכנות  תאכל  בה  לחם  אלא  בעתירו ארץ.  עשירות.  שמט
בה ,  בה  בקדישו  דארעא,  תאכל  בה  ולא  באתר  אחרא,  בספוקא  דכלא

. בה  שריא  ברכתא  דלעילא  ולא  באתר  אחרא,  שריא  מהימנותא  עלאה
 :)א קח"זוהר ח]. (בארץ ישראל שורה עשירות וברכה: תרגום הזוהר[

ואינה ,  בהאין  הבית  חלוט  :  עשרה  דברים  נאמרו  בירושלים.  שנ
ואינה  מטמאה ,  ואינה  נעשית  עיר  הנדחת,  מביאה  עגלה  ערופה

, ואין  עושין  בה  אשפתות,  ואין  מוציאין  בה  זיזין  וגזוזטראות,  בנגעים
ואין  עושין  בה  גנות  ופרדסות  חוץ  מגנות  ורדים ,  ואין  בה  כבשונות

ואין ,  ואין  מגדלים  בה  תרנגולים,  שהיו  מימות  נביאים  הראשונים
 :)בבא קמא פב. (ת המתמלינים בה א

תשעה  נטלה  ארץ  ישראל ,  עשרה  קבים  חכמה  ירדו  לעולם.  שנא
 :)קידושין מט. (ואחד כל העולם כולו

ורצה  יחזקאל  לעבר  את  השנה ,  עלה  עזרא  וכל  הקהל  עמו.  שנב
אין  לך  רשות  לעבר  את :  אמר  לו  הקדוש  ברוך  הוא,  בחוצה  לארץ

 )ח"פ דולעזר הגיפרקי דרבי אל. (השנה בחוצה לארץ

מדד  הקדוש  ברוך  הוא  כל :  )'ו,  חבקוק  ג"  עמד  וימודד  ארץ.  "שנג
. ולא  מצא  ארץ  שראויה  ליתן  לישראל  אלא  ארץ  ישראל,  הארצות

 )בראשית רבה פרק ו(
ריחן ,  ובשעת  שהיו  מסיקין  מהן,  עצי  ירושלים  של  קינמון  היו.  שנד

ולא  נשתייר  אלא ,  ומשחרבה  ירושלים  נגנזו,  נודף  בכל  ארץ  ישראל
 .)שבת סג. (ומשתכח בגזאי דצימצמאי מלכתא, עורהכש

וכל  פלטיא  ופלטיא ,  עשרים  וארבע  פלטיות  היו  בירושלים.  שנה
וכל שוק ,  וכל  מבוי  ומבוי  עשרים  וארבע  שוקים,  עשרים  וארבע  מבואות

וכל , וכל  שקק  ושקק  עשרים  וארבע  חצרות,  ושוק  עשרים  וארבע  שקקים
כפלים  כיוצא ,  וציאה  עםוהיתה  מ,  חצר  וחצר  עשרים  וארבע  בתים

 )א"איכה רבתי פ. (מצרים
.   בכל  העולם'תשעה  בירושלים  וא,  עשרה  חלקים  של  יופי  בעולם.  שנו

 )מדרש מגלת אסתר(
תשעה  ביהודה  ואחד  בכל ,  עשרה  חלקים  של  גבורה  בעולם.  שנז
תשעה  בירושלים  ואחד  בכל ,  עשרה  חלקים  של  יופי  בעולם.  העולם
תשעה  בארץ  ישראל  ואחד ,    בעולםעשרה  חלקים  של  חכמה,  העולם

 )מדרש מגלת אסתר. (בכל העולם
שבתחלה  לא ,  ג  שבטים"עתידה  ארץ  ישראל  שתתחלק  לי.  שנח

 .)בבא בתרא קכב. (ב שבטים"נתחלקה אלא לי



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  וד  אחד  ליוםעמ,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .יקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צד, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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 'אות פ -שער ארץ ישראל 
. פירות  של  ארץ  ישראל  קלים  לאכול  מפירות  של  כל  הארצות.  שנט

 )ספרי(
ובקשו  לגזור ,  פעם  אחת  מצאו  עצמות  בלשכת  דיר  העצים.  שס

לא  בושה  וכלימה :    יהושע  על  רגליו  ואמר'עמד  ר,  ליםטומאה  על  ירוש
איה ?  איה  מתי  המבול?  היא  לנו  שנגזור  טומאה  על  ארץ  אבותינו

 .)זבחים קיג. (?הרוגי נבוכדנאצר
ולא  היה  להם  מים ,  פעם  אחת  עלו  כל  ישראל  לרגל  לירושלים.  שסא
אמר  לו  הלויני  שתים ,  הלך  נקדימון  בן  גוריון  אצל  אדון  אחד,  לשתות

הריני  נותן  לך  שתים  עשרה ,  ואם  איני  נותן  לך,  רה  מעיינות  מיםעש
 :)עיין תענית יט... (וקבע לו זמן, ככר כסף

שמות (שנאמר  ,    אותיות'  גדול  מקדש  שנתן  בין  ב-  'פעלת  ה.  שסב
 .)ברכות לג". (' מקדש ה'פעלת ה ")טז

חפיא ,  )בארץ  ישראל(בגין  דעמא  קדישא  לא  הוו  תמן  .  פרוכת.  שסג
  חופאה  קדישא  דפרוכתא )שער  השמים  שכנגד  ארץ  ישראל(ו  על  פתיח

ב "זוהר  ח.  (קלישא  לנטרא  ההוא  אתר  דלא  יסתום  ליה  ההיא  קליפה
 .)קמא

לא ,    עד  דאתפרעו  ואתגלייא  האי  ברית'ישראל  כו.  פריעה.  שסד
לא  נכנעו :  תרגום  הזוהר.  ['ולא  אתכנעו  שנאיהון  כו,  עאלו  לארעא

 :)א צג"זוהר ח]. (יעהשונאיהם של ישראל עד שקיימו פר

מפרשתא  דא  אוליפנא  רזא  דחכמתא  ואשתמעו  מניה .  פרשה.  שסה
מפרשת  המרגלים  אנו  למדין  חכמה :  תרגום  הזוהר.  [רזין  עלאין  ויקירין

 :)ג קנט"זוהר ח]. (וסודות עליונים נעלים ויקרים

 'אות צ -שער ארץ ישראל 
  שניר  ושריון תנא:  )י,  דברים  ג"  (צדונים  יקראו  לחרמון  שריון.  "שסו

מלמד  שכל  אחד  ואחד  מאומות  העולם  הלך ובנה לו ,  מהרי  ארץ  ישראל
שאפילו  הרי ,  ללמדך,  והעלה  לו  על  שם  הרי  ישראל,  כרך  גדול  לעצמו

 :)חולין ס. (ארץ ישראל חביבין על עובדי כוכבים ומזלות
אינו  נוחל :  תרגום  הזוהר.  ['לא  ירית  ארעא  אלא  צדיק  כו.  צדיק.  שסז

 .)ב כג"זוהר ח]. (א מי שזכה למדת צדיקאת הארץ אל

 'אות ק -שער ארץ ישראל 
אינון ,    דזכו  לאתקברא  בארעא  דישראל'כל  אינון  כו.  קבורה.  שסח

אלו  הקבורים  בארץ  ישראל  יקומו :  תרגום  הזוהר.  [יתערון  בקדמיתא
 :)א קפא"זוהר ח]. (לראשונה בתחיית המתים

, ן  ליה  לאתקברא  תמןכל  מאן  דלא  זכי  בחייוי  ומייתי.  קבורה.  שסט
מת  שמביאים :  תרגום  הזוהר.  [עליה  כתוב  ונחלתי  שמתם  לתועבה

זוהר ].  ('עליו  כתיב  ונחלתי  וגו,  אותו  מחוץ  לארץ  לקברו  בארץ  ישראל
 :)ג עב"ח



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"גמור  כל  כך  י,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 שה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה ע"אמר הקב
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אי סלקין ',   דישראל  כומאן  דנשמתיה  נפקא  לבר  מארעא.  קבורה.  שע
ליה  לאתקברא  גו  ארעא  קדישא  עליה  כתיב  ותבואו  ותטמאו  את  ארצי 

מת  שמביאים  אותו  מחוץ  לארץ  לקברו  בארץ :  תרגום  הזוהר.  ['כו
 :)ב קמא"זוהר ח]. ('ישראל עליו כתיב ותבואו וגו

אי  אתקבר ,  מאן  דנשמתיה  נפקת  בארעא  קדישא.  קבורה.  שעא
מי :  תרגום  הזוהר.  [ה  רוחא  מסאבא  כלללא  שלטא  עלי,  בההוא  יומא

]. אין  רוח  הטומאה  שולט  עליו  כלל,  שמת  בארץ  ונקבר  באותו  יום
 .)ב קמא"זוהר ח(

קדושת :  תרגום  הזוהר  ['קדושה  דארעא  אתי  מאתר  עלאה  כו.  שעב
 :)א עט"זוהר ח]. (הארץ באה ממקום גבוה

 עד  לא',    ארעא  יהיב  תוקפא  ומזונא  כו'לא  הוה  כו.  קדושה.  שעג
 .)פ א"זוהר ח. ('אתקדשת וקיימא בקיומא כו

. לית  אתר  קדושא  בכל  ישובא  כגוונא  דארץ  ישראל.  קדושה.  שעד
זוהר ].  (אין  מקום  קדוש  בכל  העולם  כמו  ארץ  ישראל:  תרגום  הזוהר[
 :)ב קנא"ח

ּקום  ִהְתַהֵלך  ָבָאֶרץ  ְלָאְרָכה  וְלָרְחָבה  ִכי  ְלך  ֶאְתֶנָנה.  שעה ּ ּּ ּ ָּ ְּ ּּ ּ בראשית :  (ּ
קנה  עד ,  הלך  בשדה  בין  ארכה  ובין  רחבה:  ל"הוא  שאמרו  חז,  )  יז,יג

 )ב"שמות רבה פרק ל. (מקום שהלך

אי  תימא  הואיל  ולא  יכיל  ההוא  קליפה  תקיפא  לשלטאה .  קליפה.  שעו
עיין  שם  התשובה (בההוא  דוכתא  קדישא  אמאי  קיימא  חריב  

ב "זוהר  ח].  (אין  הקליפה  שולטת  בארץ:  תרגום  הזוהר.  [)באריכות
 .)קמא

  קליפה  תקיפא  אתברא  מההוא  אתר 'בארעא  קדישא  כו.  קליפה.  שעז
הקליפה  שבורה  היא  בארץ  ישראל :  תרגום  הזוהר.  [ולא  שלטא  ביה  כלל

 :)ב קמ"זוהר ח]. (ואינה שולטת שם כלל

 :)א רי"זוהר ח. (היא קץ דימינא, לאדמת ישראל קץ. קץ. שעח



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  תהלכות  שב"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ת ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולו"אמר הקב
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כלא  הוה ,  בזמנא  דישראל  שריין  על  ארעא  קדישא.  תקרבנו.  שעט
מתתקן  כדקא  יאות  וכרסיא  שלים  עלייהו  ועבדי  פולחנא  ובקע  אוירין 

כשהיו :  תרגום  הזוהר.  [דעלמא  וסליק  ההוא  פולחנא  לעילא  לאתריה
]. ישראל  שרוים  על  אדמתם  ועשו  עבודת  הקרבנות  היה  הכל  על  תקונו

 :)א פד"זוהר ח(
. קרתא  מרבבתא,  קרתא  חדתא.  )כא,  שעיה  אי"  (קריה  נאמנה.  "שפ

ארבע  מאות  ושמונים  בתי כנסיות היו :    אושעיא  אומר'  פנחס  בשם  ר'ר
בית  ספר ,  וכל  אחד  ואחד  יש  בה  בית  ספר  ובית  תלמוד,  בירושלים

 ) טו'פסיקתא דרב כהנא פ. (ובית תלמוד למשנה, למקרא

 'אות ר -שער ארץ ישראל 
  באו  ורשו  את  הארץ  אשר ,ראה  נתתי  לפניהם  את  הארץ.  שפא

אומר ,  )  יח,דברים  א(  לאבתיכם  לאברהם  ליצחק  וליעקב  'נשבע  ה
לפי  שבגדר ,  בתחלה  ראה  לשון  יחיד  וגמר  אומר  לפניכם  לשון  רבים

, אין  גדר  כולם  שוה,  אבל  בערך  מה  שהם,    שוים  הם  כאיש  אחד'הראי
 )אור החיים". (באו ורשו"כמו כן מה שאמר אחר כך 

החל  רש  לרשת ,    תת  לפניך  את  סיחון  ואת  ארצוראה  החילות.  שפב
לפי  שלא  נציטוו !  רבונו  של  עולם:  אמר  משה,  )  לא,דברים  ב(את  ארצו  

, תאמר  אם  הם  עושים  אותה  אתה  נושא  להם  פנים,  גוים  על  השבת
חייך  אפילו ?  מן  הדבר  הזה  אתה  מתירא :  הקדוש  ברוך  הוא'אמר  לי

ממה ?  מנין,  פניכםהם  עושים  כל  מצוחת  שבתורה  אני  מפיל  אותם  ל
 )ארק דברים רבה פ. (שקרינו ראה החילותי

  אלקי  לעשות 'ראה  למדתי  אתכם  חקים  ומשפטים  כאשר  צוני  ה.  שפג
אשר "טעם  למדתי  אתכם  אחר  שאמר  ,  )  ה,ג  דברים(כן  בקרב  הארץ  

כי  המצות  הם  מצותיו ,  "'כאשר  צוני  ה"להוסיף  "  אנכי  מלמד  אתכם
וד  כיי  ש  לכם  תפארת  במצותיו וע.  שתעשו  בארץ  שיתן  לכם  לירושה

. כי  עיקר  המצות  יבינם  המשכיל  וידע  למה  נתנו,  והטעם,  על  כל  הגוים
 )עיין אביעזר שם, אבן עזרא(

ארונות  ראו,  רבי  בר  קיריא  ורבי  לעזר  הוון  מטיילין  באיסטרין.  שפד
מה :    לעזר'אמר  רבי  בר  קיריא  לר,  שהיו  באין  מחוצה  לארץ  לארץ

, ונחלתי  שמתם  לתועבה  בחייכים"  עליהם  אני  קורא?  הועילו  אילו
כיון  שהן :  אמר  לו.  )ז,  ירמיה  ב"  (ותבואו  ותטמאו  את  ארצי  במיתתכם

כדכתיב ,  מגיעין  לארץ  ישראל  הן  נוטלין  גוש  עפר  ומניחין  על  ארונן
 )ד" הט"ירושלמי כלאים פ. ( וכפר אדמתו עמו)מג, דברים לב(

, ח  מברא  למעבר  זירא  כי  הוה  סליק  לארץ  ישראל  לא  אשכ'ר.  שפה
עמא  פזיזא  דקדמיתי :  אמר  ליה  ההוא  צדוקי,  נקש  במצרא  וקעבר

דוכתא  דמשה :  אמר  ליה,  אכתי  בפזיזותייכו  קמייתו,  פומייכו  לאודנייכו
 .)כתובות קיג. (?אנא מי יימר דזכינא לה, ואהרן לא זכו לה

היו  ישראל ,  קנמון  מאכל  עזים  המה:  רבי  חונא  בשם  רב  אבין.  שפו
 )ז"ירושלמי פאה פ. (ומגדלין אות



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  זכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיווי,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 בים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם בר"אמר הקב
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, שני  תמידין  שהיו  מקריבין  בכל  יום:  רב  חונא  בשם  רב  אבין.  שפז
ירושלמי  פאה .  (היו  מרכיבין  אותן  על  גבי  גמל  ורגליהן  נוגעות  בארץ

 )ז"פ

עתידין  בתי  כנסיות  ובתי  מדרשות :    אלעזר  הקפר  אומר'ר.  שפח
 .)מגילה כט. (שבבבל שיקבעו בארץ ישראל

ובא ,  מעשה  באחד  שקשר  עז  לתאינה:  רב  חונא  בשם  רב  אידי.  שפט
 )ז"ירושלמי פאה פ. (ומצא דבש וחלב מעורבין

ל  הוה  איפגר  תלתא  יומי  ולא "דר,  מקרי  דרדקי,    חייא  בר  אדא'ר.  שצ
דלית  אחת  הניח :  אמר  ליה?  אמאי  איפגרת:  כי  אתא  אמר  ליה ,אתא

יום ,    מאות  אשכולות  אשכול  לגרב'לי  אבא  ובצרתי  ממנה  יום  ראשון  ג
 '  בצרתי  ממנה  ג'יום  ג,    מאות  אשכולות  שתי  אשכולות  לגרב'שני  ג

אמר  ליה .  והפקרתי  יותר  מחציה,  מאות  אשכולות  שלש  אשכולות  לגרב
 :)כתובות קיא. (י טפיאי לאו דאיפגרת הוה עבדא

.   יוסי  בר  חנינא  איקלעו  לההוא  אתרא'  עוירא  ור'  חלבו  ור'ר.  שצא
ואילפס  כפר ,  דהוה  כאילפס  כפר  הינו]  שם  פרי[אייתו  קמייהו  אפרסקא  

ונתנו  לפני  בהמתן ,  והפקירו  שליש,  אכלו  שליש,    סאין'ה?  הינו  כמה  הוי
דיהו  ואמר נקטו  בי,  ואייתו  לקמיה,  א  להתם"לשנה  איקלע  ר,  שליש

 :)כתובות קיא". (ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה"

אבות  דרבי  נתן .  (אין  לך  יופי  כיופי  של  ירושלים:    נתן  אומר'  ר.שצב
 )ח"כפרק 



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  עוונותיוויזכה  שימחלו  לו  כל  ,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי"אמר הקב
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חזנהו  להנהו  קטופי  דהוו  קיימי ,    יהושע  בן  לוי  איקלע  לגבלא'ר.  שצג
ארץ :  אמר,  קטופי  נינהו:  אמר  ליה?  עגלים  בין  הגפנים:  אמר,  כי  עיגלי

למי  את  מוציאה  פירותיך  לערביים  הללו  שעמדו !  הכניסי  פירותיך,  ארץ
, חזוהו  דהוו  קיימי  כעיזי,    חייא  להתם'ע  רלשנה  איקל?  עלינו  בחטאתינו

כתובות .  (לא  תעביד  לן  כחברך,  זיל:  אמר  ליה?  עזים  בין  הגפנים:  אמר
 .)קיב

מגלת  בית  המקדש  מסר  הקדוש  ברוך :    יצחק'  בשם  ר'  ירמי'ר.  שצד
עמד  משה ".  ואתה  פה  עמד  עמדי"ההא  דכתיב  ,  הוא  למשה  בעמידה

עמד .  ת  יהושע  והתיצבוקרא"ההא  דכתיב  ,  ומסרה  ליהושע  בעמידה
ויאסף  יהושע  את  כל "ההא  דכתיב  ,  יהושע  ומסרה  לזקנים  בעמידה

ההא  דכתיב ,  עמדו  זקנים  ומסרוה  לנביאים  בעמידה".  'שבטי  ישראל  וכו
עמד  דוד  ומסרה ,  עמדו  נביאים  ומסרוה  לדוד  בעמידה".  ועתה  התיצבו"

מדרש ".  (  חנני  והקימני'ואתה  ה"ההא  דכתיב    ,  לשלמה  בעמידה
 )ו"מואל פרק טש

ירושלמי  שביעית   ().במלבושיו(  זעירא  עבר  ירדנא  במנויי  'ר.  שצה
 )ד"פ



 
 
 
 
 

                                     
                                    

ם  בבתי  כנסיות  ובבתינא  לפרס.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

  הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות"אמר הקב
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 '  אמי  ור'ר.    חנינא  מתקין  מתקליה'ר.    אבא  מנשק  כיפי  דעכו'ר.  שצו
  חיי  בר  גמדא  מיגנדר 'ר.  משמשא  לטולא  ומטולא  לשמשא אסי  קיימי

 )ד"ירושלמי שביעית פ. (בעפרה
ישראל  שבחוצה  לארץ  עובדי  כוכבים  ומזלות :    ישמעאל  אומר'ר.  שצז

 .)עבודה זרה ח. (בטהרה הן
ישב  מאה  תעניתים  שישכח ,    זירא  כשעלה  לארץ  ישראל'ר.  שצח

 .)בבא מציעא פה. (שלא יטרידוהוכדי , ממנו תלמודו של בבל
בר ארעא דישראל כד ,   שליט  בגו נקודה דישובא'רוח  סערה  כו.  שצט

ולבתר  דחבו  ישראל  שלטא ,  שראן  ישראל  בגוה  איהו  לא  שלטה  עלייהו
 .)ב רג"זוהר ח. ('על ארעא קדישא כו

עגלה  ערופה  איהי  אתיא  בגין  דלא  ישלטון  על .  רוחות  רעות.  ת
עגלה  ערופה  באה  כדי  שלא  ישלטו :  תרגום  הזוהר.  [ארעא  רוחין  בישין

 :)א רי"זוהר ח]. (על הארץ רוחות רעות

תרגום .  ['אחסנתהון  דישראל  תהא  עד  מתא  דרומאי  כו.  רומי.  תא
]. לאחר  תחיית  המתים  תתפשט  נחלת  ישראל  עד  עיר  רומי:  הזוהר

 .)ב רכ"זוהר ח(
קאכלן חזנהו  להנהו  עיזי  ד,  רמי  בר  יחזקאל  איקלע  לבני  ברק.  תב

זבת "אמר  היינו  ,  ומיערב  בהדי  הדדי,  וחלב  טייף  מנייהו,  תותי  תאיני
 :)כתובות קיא". (חלב ודבש

 .)א דף ס"תיקוני זוהר תיקון כ. (רשות היחיד איהי ארץ ישראל. תג
,   דדחיין  לשכינתא  מארעא'ווי  לון  לחייבא  עלמא  כו.  רשעים.  תד

, מא  ויסתלקון  מניהוכד  יתמחון  חייבי  על',  וגרמין  דתסתלק  מעלמא  כו
אי  הכי  ארעא  דישראל  דאתמחון ',  שכינתא  אהדרת  מדורה  בעלמא  כו

  אמאי  לא  אהדרת  שכינתא )כשגלו  ישראל(חייביא  דהוו  בההוא  זמנא  
. 'בגין  דלא  אשתארו  בה  שאר  זכאי  עלמא  כו',  לאתרה  כדבקדמיתא  כו

, אוי  להם  להרשעים  שדוחים  את  השכינה  מהארץ:  תרגום  הזוהר[
וכשימחו  הרשעים  תחזיר  השכינה  מדורה ,  סתלק  מן  העולםוגורמים  שי

 :)א סח"זוהר ח]. (בעולם ובארץ ישראל



 
 
 
 
 

                                     
                                    

תינא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובב.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהל"אמר הקב
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 'אות ש -שער ארץ ישראל 
מה  ראו  לומר  ולירושלים .  )ז,  תהלים  קכב"  (ו  שלום  ירושליםשאל.  "תה

היכן  מתרוממות ,  "שאלו  שלום  ירושלים"דכתיב  ?  אחר  ברכת  הצדיקים
, תלמידי  חכמים  מרבים  שלום  בעולם.  בירושלים?  קרני  הצדיקים

. למען  אחי  ורעי  אדרבה  נא  שלום  בך',  שנאמר  וכל  בניך  למודי  ה
 )ז, מדרש שוחר טוב קכב(

ומכלם  לא  בחר  אלא  ארץ ,  ארצות  ברא  הקדוש  ברוך  הואשבע  .  תו
 )ח"י פרק דולפרקי דרבי אלעזר הג. (ישראל

תורה :  ואלו  הן,  שבעה  דברים  נבראו  קודם  שנברא  העולם.  תז
. ותשובה  וגן  עדן  וגיהנם  וכסא  הכבוד  ובית  המקדש  ושמו  של  משיח

 .)פסחים נד(
הוי ,  אאימתי  אתרביאת  ארעא  קדישא  ואתעטרת  בעטרה.  שבת.  תח

ביום  השבת  מתעטרת  ארץ :  תרגום  הזוהר.  [אומר  ביום  השבת
 .)ג יב"זוהר ח]. (ישראל
, שיר  של  תודה  ברננות  ובנבלים  ובצלצלים  על  כל  פינה  ופינה.  תט

  כי 'ארוממך  ה:  ")ב,  תהלים  ל(ואומר  ,  ועל  כל  אבן  גדולה  שבירושלים
 :)שבועות טו". (דליתני



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, תובשמחו, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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, )לאחר  החורבן(בזכות  אינון  צדיקיא  דאשתארן  בארעא  .  שכינה.  תי
בזכות :  תרגום  הזוהר.  [יהו  לעלמיןשארת  שכינה  בארעא  ולא  אעדי  מני

זוהר ].  (שרתה  השכינה  בארץ,  הצדיקים  שנשארו  בארץ  לאחר  החורבן
 :)ג סו"ח

כיון  דעאלו  ישראל  לארעא  בעא  קודשא  בריך  הוא .  שכינה.  תיא
דלא  תשרי ,  לדכאה  לון  ולקדשא  לון  ארעא  ולאפנאה  אתר  לשכינתא

רצה ,  רץכשנכנסו  ישראל  לא:  תרגום  הזוהר.  [שכינתא  גו  מסאבא
שלא  תשרה ,  הקדוש  ברוך  הוא  לטהר  אותם  ולקדש  ארץ  ישראל

 .)ג ג"זוהר ח]. (השכינה בין הטומאה

, כל  זמנא  דשכינתא  הוה  צניעא  באתרה  כדקא  חזי  לה.  שכינה.  תיב
סביב ,  אלין  ישראל  כד  שראן  בארעא,  כביכול  בניך  כשתילי  זיתים

,   בריך  הואדאכתי  ושתאן  וקרבין  קרבנין  וחדאן  קמי  קודשא,  לשלחנך
כל  זמן :  תרגום  הזוהר.  ['ומתברכאן  עלאין  ותתאין  בגינייהו  כו

היו  ישראל  כשתילי  זיתים  סביב ,  שהשכינה  היתה  במקומה  כראוי
 .)א קטז"זוהר ח]. (לשולחן הקדוש ברוך הוא

זוהר .  (  הוה)שכינה(כל  עובדי  ארעא  תקונא  דסיהרא  .  שכינה.  תיג
 .)א כב"ח

  אלא  באחסנתיה  דאיהי  ארעא שכינתא  לא  שריא.  שכינה.  תיד
השכינה  לא  שורה  כי  אם  בנחלתה  שהיא  ארץ :  תרגום  הזוהר.  [קדישא
 .)א קסו"זוהר ח]. (ישראל
  מאן  דהוה 'אלא  כו,  ויבואו  מבעי  ליה,  ויבא  עד  חברון.  שכינה.  תטו

שכינתא ',    דא  עאל  בגוויה  דביה  תליא  כלא  כו)השכינה(רשים  מכלהו  
א  מטא  זמנא  לאעלא  בנייהו עאלת  תמן  בכלב  לבשרא  לאבהן  דה

תרגום [ודא  הוא  ויבא  עד  חברון  ,  לארעא  דאומי  לון  קודשא  בריך  הוא
ויבא  מוסב  על  השכינה  שנכנסה  בכלב  שיבא  לבשר  להאבות :  הזוהר

 .)קנט -: ג קנח"זוהר ח]. (לארץ שהגיע הזמן להכניס בניהם



 
 
 
 
 

                                    
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, דידיםולכל החברים וי, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
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אלא ,  ארעא  דישראל  לא  שליט  בה  מלאכא  ולא  ממנא  אחרא.  שלטון.  תטז
לארעא  דלא  שליט ,  בגין  כך  אעיל  לעמא  דלא  שליט  בהו  אחרא,  איהו  בלחודוי

ישראל  אין  שולט  בה  לא  מלאך  ולא  שום ארץ  :  תרגום  הזוהר.  [בה  אחרא
וכן  ישראל  אין  עליהם  שום  שולט  כי  אם ,  ממונה  כי  אם  הקדוש  ברוך  הוא

ולכך  הכניס  את  ישראל  שאין  עליהם  שליט  אחר  לארץ  שאין ,  הקדוש  ברוך  הוא
 :)א קח"זוהר ח]. (לה שליט אחר

ארעא  דישראל  לא  שליט  עלה  ממנא  אחרא  בר  קודשא  בריך .  שלטון.  תיז
. כביכול  אדחייא  שכינתא  מאתרה 'ובשעתא  דחבו  ישראל  כו,  בלחודויהוא  

א "זוהר  ח].  (כשחטאו  ישראל  כביכול  דחו  את  השכינה  ממקומה:  תרגום  הזוהר[
 :)פד

, ארעא  דישראל  לא  שריא  עלה  רוחא  אחרא  ולא  ממנא  אחרא.  שלטון.  תיח
ט הן  לטב  הן  לביש  קודשא  בריך  הוא  שלי',  בר  קודשא  בריך  הוא  בלחודוי  כו

 .)א סא"זוהר ח. (עלה
בר  ארעא ,  )  שרים'לע(ישובא  דארעא  אתמסר  לסטרין  אחרנין  ,  שלטון.  תיט

 .)ב לג"זוהר ח. (דישראל בלחודהא
  ממנא )דעל  ארץ  ישראל(לא  שליט  על  ההיא  רקיעא  דעליה  .  שלטון.  תכ

ואיהו  פקיד  לארעא ,  אלא  קודשא  בריך  הוא  בלחודוי,  אחרא  ולא  חילא  אחרא
ברקיע  שכנגד  ארץ  ישראל  לא  שולט  כי :  תרגום  הזוהר.  [יעאקדישא  בההיא  רק

]. ומאותו  הרקיע  משפיע  הקדוש  ברוך  הוא  לארץ  ישראל,  אם  הקדוש  ברוך  הוא
 :)ב רט"זוהר ח(

אין :  תרגום  הזוהר.  [שלימו  לא  אשתכח  אלא  בארעא  קדישא.  שלימות.  תכא
 .)ג ש"ח –. א רלט"זוהר ח]. (שלימות מצויה כי אם בארץ ישראל

שלש  פרוסטגמאות  שלח  יהושע  לארץ  ישראל  עד  שלא  יכנסו  לארץ .  תכב
. לעשות  מלחמה  יעשה,  להשלים  ישלים,  מי  שהוא  רוצה  להפנות  יפנה.  ישראל

שלשים  ואחד  עשו  מלחמה ...  גבעונים  השלימו,  והלך  לו  לאפריקי...  גרגשי  פינה
 )א" הו"ירושלמי שביעית פ. (ונפלו

והמגדל  בניו ,  הדר  בארץ  ישראל:  ןאלו  ה,  שלשה  מנוחלי  העולם  הבא.  תכג
 .)פסחים קיג (.והמבדיל על היין במוצאי שבת, לתלמוד תורה

כד ,  כד  הוו  זכאין  ישראל  אקרי  ארעא  על  שמא  דא  ארץ  ישראל.  שם.  תכד
כשזכו  ישראל :  תרגום  הזוהר[לא  זכו  אקרי  ארעא  על  שמא  אחרא  ארץ  כנען  

על  שם  אחר  ארץ וכשלא  זכו  נקראה  ,  נקראה  הארץ  על  שמם  ארץ  ישראל
 .)עג א"זוהר ח]. (כנען

. ובגיניה  אשתזיבו  מנייהו,  מסורת  שמא  קדישא  מסר  לון  משה.  שם.  תכה
זוהר ].  (ובזה  ניצולו  מן  הענקים,  מסר  משה  שם  קדוש  למרגלים:  תרגום  הזוהר[
 :)ג קס"ח

על ,  מאי  על  כלא,  לאפקא  שום  ביש,  עיטא  נסיבו  על  כלא.  שם  רע.  תכו
הוציאו  שם  רע  על  הארץ  ועל :  תרגום  הזוהר.  [  הואארעא  ועל  קודשא  בריך

 .)ג קסא"זוהר ח]. (הקדוש ברוך הוא
, חדוה  לא  אשתכח  אלא  בזמנא  דישראל  קיימי  בארעא  קדישא.  שמחה.  תכז

אין  השמחה  מצויה  אלא  בזמן :  תרגום  הזוהר.  [דתמן  אתחברת  אתתא  בבעלה
 .)ג קיח"זוהר ח]. (שישראל נמצאים בארץ הקודש

שמיר  זה  ברייתו  כשעורה :  שבו  בנה  שלמה  את  בית  המקדש,  שמיר.  תכח
 :)סוטה מח. (ואין כל דבר קשה יכול לעמוד לפניו, ומששת ימי בראשית נברא

זוהר  חדש .  ('כל  עלמא  לא  שתיין  אלא  מתמצית  ארץ  ישראל  כו.  שפע.  תכט
 .)רות דף קיח



 
 
 
 
 

                                     
                                    

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"רבים להיות ה לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת"אמר הקב
 

–353 

  
 

 

L–l 
  הלימוד ליום כח אלולסדר

– 













 
 

I  i 


 

הארץ דא ארעא קדישא דישראל דאיהי קיימא ,    הארץ  ומלואה'לה.  שפע.  תל
ולבתר  מינה  אתשקייא  עלמא ,  לאתשקייא  מניה  ולאתברכא  מניה  בקדמיתא

ההשפעה :  תרגום  הזוהר.  [דא  שאר  ארעאן  דשתאן  מינה,  תבל  ויושבי  בה,  כלא
 :)ב כב"זוהר ח]. (ומשם נשפע שפע לכל העולם, יורדת בתחלה לארץ ישראל

ויש  מהן  שעלו ,  יש  מהן  שנברא,  ששה  דברים  קדמו  לבריאת  עולם.  תלא
בית  המקדש  עלה  במחשבה ,  כ  נבראו"התורה  וכ,  במחשבה  להבראות

 )א"ר פ"ב, עיין מדרש תהלים צג. (ואבות העולם ושמו של משיח, להבראות
בית ,  ישראל,  שלמה,  בנימין,  הקדוש  ברוך  הוא:  ששה  נקראו  ידידים.  תלב

יבאו  בני  ישראל  שנקראו .  יבא  ידיד  ויבנה  בית  ידיד  לידיד,  אברהם,  המקדש
בחלק  בנימין ,  ויבנו  בית  המקדש  שנקרא  ידיד,  בני  אב  שנקרא  ידיד,  ידידים

  ישכון 'ידיד  ה:  "לכך  נאמר.    להקדוש  ברוך  הוא  שנקרא  ידיד)א(שנקרא  ידיד  
. בין  חרב  בין  שאינו  חרב,  "לבטח  עליו  חופף  עליו  כל  היום  ובין  כתפיו  שכן

 )א, ד"ספרי זאת הברכה ועיין מדרש תהלים מזמור פ(

 'אות ת -שער ארץ ישראל 
ולמה "  משחק  בתבל  ארצי:  ")ל,  משלי  ח(שנאמר  ,  תבל  זו  ארץ  ישראל.  תלג

אבל ,  שכל  הארצות  יש  בזו  מה  שאין  בזו,  תבלת  בכל שהוא?  נקרא  שמה  תבל
 )ספרי". (לא תחסר כל בה: "שנאמר, ארץ ישראל אינה חסרה כלום

כל  דא  בגין  עונשא ,  כמה  קדישין  עלאין  מיתו  בגזירין  תקיפין.  תורה.  תלד
: תרגום  הזוהר.  [דאורייתא  דלא  קיימו  ישראל  כד  הוו  שראן  בארעא  קדישא

נהרגו  כמה  קדושי ,  בשביל  שלא  קיימו  ישראל  את  התורה  כשהיו  שרוים  בארץ
 .)א קטז"זוהר ח]. (עליונים בגזירות קשות

ב "זוהר  ח.  (  הם  חיים  תחלה)ישראל(ים  שבארץ  המת.  תחיית  המתים.  תלה
 .) דף פא'תיקוני זוהר תיקון מ –. קיג

וכל ',  הצדיקים  הנשארים  בירושלים  לא  ישובו  לעפרם  כו.  תחיית  המתים.  תלו
 .)א קיד"זוהר ח. ('אינון דאשתארו בארעא קדישא כו

אם  ראית  עיירות  נתלשות  ממקומן  בארץ :  תני  רבי  שמעון  בר  יוחאי.  תלז
  רבה הא  דאיכתפתיח.  (דע  שלא  החזיקו  בשכר  סופרים  ובשכר  משנים,  ראליש

 )אות ב
שכן  מצינו  שלא  נכבשה  יריחו ,  אפילו  בשבת"  עד  רדתה:  "תני  חזקיה.  תלח

 )בראשית רבה פרק מז. (אלא בשבת
כופין  אותה ,  תנו  רבנן  הוא  אומר  לעלות  והיא  אומרת  שלא  לעלות.  תלט
יא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות ה. ואם לאו תצא בלא כתובה,  לעלות

היא אומרת לצאת והוא אומר . כופין  אותו  לעלות  ואם  לאו  יוציא ויתן כתובתה
הוא  אומר .  ואם  לאו  תצא  בלא  כתובה,  שלא  לצאת  כופין  אותה  שלא  לצאת

לצאת  והיא  אומרת  שלא  לצאת  כופין  אותו  שלא  לצאת  ואם  לאו  יוציא  ויתן 
 :)כתובות קיא. (כתובתה



 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  הלכות  שבת"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " לם הבאבן עו"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 
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, לעולם  ידור  אדם  בארץ  ישראל  אפילו  בעיר  שרובה  נכרים:    תנו  רבנן.תמ
שכל  הדר  בארץ  ישראל ,  ואל  ידור  בחוצה  לארץ  ואפילו  בעיר  שרובה  ישראל

. וכל  הדר  בחוצה  לארץ  דומה  כמי  שאין  לו  אלוה,  דומה  כמי  שיש  לו  אלוה
 :)כתובות קיא(

  זה  חלקו  של  אשר  שמושך )דברים  לג"  (וטובל  בשמן  רגליו:  "תנו  רבנן.  תמא
 :)מנחות פה. (שמן כמעיין

פעם  אחת  גזרה :  אמרו?  מה  הן  בני  סלמאי  הנטופסי:    תנו  רבנן.תמב
והושיבו  פרוזדאות  על ,  המלכות  גזרה  על  ישראל  שלא  יביאו  עצים  למערכה

 מה .הדרכים  כדרך  שהושיב  ירבעם  בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל
והניחו  על  כתפיהם ,  הביאו  גזיריהן  ועשו  סולמות?  חטא  שבאותו  דורעשו  יראי  
: אמרו  להם:  להיכן  אתם  הולכין:  אמרו  להם,    כיון  שהגיעו  אצלן.והלכו  להם

כיון  שאמרו  מהן ,  להביא  גוזלות  משובך  שלפנינו  ובסולמות  שעל  כתפינו
זכר  ":)ז, משלי י(  ועליהם  ועל  כיוצא  בהם  הוא  אומר .פירקום  והביאם  לירושלים

ושם  רשעים :  ")ז,  משלי  י(ועל  ירבעם  בן  נבט  וחביריו  נאמר  ,  "צדיק  לברכה
 .)תענית כח". (ירקב

פעם  אחת :  אמרו?  מה  היו  בני  גונבי  עלי  ובני  קוצעי  קציעות:  תנו  רבנן.  תמג
ושלא  יביאו  בכורים ,  גזרה  המלכות  גזרה  על  ישראל  שלא  יביאו  עצים  למערכה

הביאו ?  מה  עשו  כשרין  שבאותו  דור.  ל  הדרכיםוהושיבו  פרוזדאות  ע,  לירושלים
וכיון  שהגיעו  אצל ,  ונטלם  ועלו  על  כתפיהן,  סלי  בכורים  וחיפום  בקציעות

לעשות  שני  עיגולי :  אמרו  להם?  להיכן  אתם  הולכין:  אמרו  להם,  פרוזדאות
עיטרום ,  כיון  שעמרו  מהן,  ובעלי  שעל  כתפינו,  דבילה  במכתשת  שלפנינו

 .)תענית כח. (םבסלים והביאום לירושלי

אדם  כשהוא  גולה  מיהודה  לגליל  או  מגליל :  תני  רבי  שמעון  בר  יוחאי.  תמד
בשעה  שהוא  גולה  מארץ  ישראל  לחוצה  לארץ  קרוי ,  אין  זה  קרוי  גולה,  ליהודה

 )מדרש שמואל פרק ח. (גולה

בשעתא  דישראל  שראן  בארעהון  קודשא  בריך  הוא  משתעשע .  תפלה.  תמה
: תרגום  הזוהר.  [ושמע  קליהון  ואשתבח  בהו,  ישראלוקריב  לגבייהו  ד,  בגנתיה

הקדוש  ברוך  הוא  קרוב  אליהם  ושומע ,  בשעה  שישראל  שרויים  על  אדמתם
 .)ג רסז"זוהר ח]. (קולם



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
              
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

              
 



 

   
    

 
      

     
        

           
                    

                    
                  

                      
                      

H   H 
                         
                        
                    

                             
                            

          
                          

                      
                   

             

         

                  

 
 

v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  

 
 


 

  

 
 

 
 

 
gG 














 
 – 


 

  
 

  


 
  

     
      

      
   

 כמים לים מכסים' ומלאה הארץ דעה את ה

אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו

א
ב
ה
ם 
ל
עו

בן 
א 
הו
ש

לו 
ח 
ט
ב
מו

ם 
ל יו

כ
ב
ת 
כו
ל
ה
ה 
שונ

ה
ל 
כ

 

ה
וי
ר
י 
ס
כו

י 
ש
א
ר
ן 
מ
ש
ב
ת 
שנ
ד
י 
ר
ר
צו

ד 
נג

ן 
ח
ל
שו

י 
פנ
ל
ך 
רו
ע
ת

 

      



 










	שער
	הקדמה
	לוח שבת היומי
	א תשרי
	ב תשרי
	ג תשרי
	ד תשרי
	ה תשרי
	ו תשרי
	ז תשרי
	ח תשרי
	ט תשרי
	י תשרי
	יא תשרי
	יב תשרי
	יג תשרי
	יד תשרי
	טו תשרי
	טז תשרי
	יז תשרי
	יח תשרי
	יט תשרי
	כ תשרי
	כא תשרי
	כב תשרי
	כג תשרי
	כד תשרי
	כה תשרי
	כו תשרי
	כז תשרי
	כח תשרי
	כט תשרי
	ל תשרי
	א חשון
	ב חשון
	ג חשון
	ד חשון
	ה חשון
	ו חשון
	ז חשון
	ח חשון
	ט חשון
	י חשון
	יא חשון
	יב חשון
	יג חשון
	יד חשון
	טו חשון
	טז חשון
	יז חשון
	יח חשון
	יט חשון
	כ חשון
	כא חשון
	כב חשון
	כג חשון
	כד חשון
	כה חשון
	כו חשון
	כז חשון
	כח חשון
	כט חשון
	א כסלו
	ב כסלו
	ג כסלו
	ד כסלו
	ה כסלו
	ו כסלו
	ז כסלו
	ח כסלו
	ט כסלו
	י כסלו
	יא כסלו
	יב כסלו
	יג כסלו
	יד כסלו
	טו כסלו
	טז כסלו
	יז כסלו
	יח כסלו
	יט כסלו
	כ כסלו
	כא כסלו
	כב כסלו
	כג כסלו
	כד כסלו
	כה כסלו
	כו כסלו
	כז כסלו
	כח כסלו
	כט כסלו
	ל כסלו
	א טבת
	ב טבת
	ג טבת
	ד טבת
	ה טבת
	ו טבת
	ז טבת
	ח טבת
	ט טבת
	י טבת
	יא טבת
	יב טבת
	יג טבת
	יד טבת
	טו טבת
	טז טבת
	יז טבת
	יח טבת
	יט טבת
	כ טבת
	כא טבת
	כב טבת
	כג טבת
	כד טבת
	כה טבת
	כו טבת
	כז טבת
	כח טבת
	כט טבת
	א שבט
	ב שבט
	ג שבט
	ד שבט
	ה שבט
	ו שבט
	ז שבט
	ח שבט
	ט שבט
	י שבט
	יא שבט
	יב שבט
	יג שבט
	יד שבט
	טו שבט
	טז שבט
	יז שבט
	יח שבט
	יט שבט
	כ שבט
	כא שבט
	כב שבט
	כג שבט
	כד שבט
	כה שבט
	כו שבט
	כז שבט
	כח שבט
	כט שבט
	ל שבט
	א אדר
	ב אדר
	ג אדר
	ד אדר
	ה אדר
	ו אדר
	ז אדר
	ח אדר
	ט אדר
	י אדר
	יא אדר
	יב אדר
	יג אדר
	יד אדר
	טו אדר
	טז אדר
	יז אדר
	יח אדר
	יט אדר
	כ אדר
	כא אדר
	כב אדר
	כג אדר
	כד אדר
	כה אדר
	כו אדר
	כז אדר
	כח אדר
	כט אדר
	א ניסן
	ב ניסן
	ג ניסן
	ד ניסן
	ה ניסן
	ו ניסן
	ז ניסן
	ח ניסן
	ט ניסן
	י ניסן
	יא ניסן
	יב ניסן
	יג ניסן
	יד ניסן
	טו ניסן
	טז ניסן
	יז ניסן
	יח ניסן
	יט ניסן
	כ ניסן
	כא ניסן
	כב ניסן
	כג ניסן
	כד ניסן
	כה ניסן
	כו ניסן
	כז ניסן
	כח ניסן
	כט ניסן
	ל ניסן
	א אייר
	ב אייר
	ג אייר
	ד אייר
	ה אייר
	ו אייר
	ז אייר
	ח אייר
	ט אייר
	י אייר
	יא אייר
	יב אייר
	יג אייר
	יד אייר
	טו אייר
	טז אייר
	יז אייר
	יח אייר
	יט אייר
	כ אייר
	כא אייר
	כב אייר
	כג אייר
	כד אייר
	כה אייר
	כו אייר
	כז אייר
	כח אייר
	כט אייר
	א סיון
	ב סיון
	ג סיון
	ד סיון
	ה סיון
	ו סיון
	ז סיון
	ח סיון
	ט סיון
	י סיון
	יא סיון
	יב סיון
	יג סיון
	יד סיון
	טו סיון
	טז סיון
	יז סיון
	יח סיון
	יט סיון
	כ סיון
	כא סיון
	כב סיון
	כג סיון
	כד סיון
	כה סיון
	כו סיון
	כז סיון
	כח סיון
	כט סיון
	ל סיון
	א תמוז
	ב תמוז
	ג תמוז
	ד תמוז
	ה תמוז
	ו תמוז
	ז תמוז
	ח תמוז
	ט תמוז
	י תמוז
	יא תמוז
	יב תמוז
	יג תמוז
	יד תמוז
	טו תמוז
	טז תמוז
	יז תמוז
	יח תמוז
	יט תמוז
	כ תמוז
	כא תמוז
	כב תמוז
	כג תמוז
	כד תמוז
	כה תמוז
	כו תמוז
	כז תמוז
	כח תמוז
	כט תמוז
	א אב
	ב אב
	ג אב
	ד אב
	ה אב
	ו אב
	ז אב
	ח אב
	ט אב
	י אב
	יא אב
	יב אב
	יג אב
	יד אב
	טו אב
	טז אב
	יז אב
	יח אב
	יט אב
	כ אב
	כא אב
	כב אב
	כג אב
	כד אב
	כה אב
	כו אב
	כז אב
	כח אב
	כט אב
	ל אב
	א אלול
	ב אלול
	ג אלול
	ד אלול
	ה אלול
	ו אלול
	ז אלול
	ח אלול
	ט אלול
	י אלול
	יא אלול
	יב אלול
	יג אלול
	יד אלול
	טו אלול
	טז אלול
	יז אלול
	יח אלול
	יט אלול
	כ אלול
	כא אלול
	כב אלול
	כג אלול
	כד אלול
	כה אלול
	כו אלול
	כז אלול
	כח אלול
	כט אלול,
	הפיצו הגליונות



