
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב.	. 
	ֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.ב. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים. 	.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.	.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵ	ל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲ	ָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְ	ָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ה.  ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	 ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִ	ים ו.  ְלַסֵּפר  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִמָּכל  ְמֻלָּקִטים  ְמֻיָחִ	ים  ִסּפּוִרים  ַהזֹוַהר,  ִסּפּוֵרי 

ַיְרִויחּו ַּבְּסעּוָ	ה ֵמָ	ה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה ְּבָכל ְסעּוָ	ה ֶׁשל  ְוָּכְך  ָּבת,  ְּבֻׁשְלָחן ַהּׁשַ
ַׁשָּבת.

ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָר	ָק	.ז.  ִסּפּור ַמְ	ִהים ְּבֶהְמֵׁשִכים ִמּׁשְ
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ח. 
ִ	ְּגרֹות ַהֹּזַהר.ט. 

ם ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ְטהֹוָרה, ְוִלְלמֹוד  ֵסֶפר ָקדֹוׁש ֶזה ְמֻסָּגל ְלַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ת ְוִצְדַקת ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ַחְכֵמי ַהזֹוַהר, ַהּסֹוד ְוַהִּנְסָּתר,  ִמְּקֻדּׁשַ

ר ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְזָיָע"א. ּוְלִהְתַקּׁשֵ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א

ִּתְׁשֵרי תשע"א לפ"ק
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שבת  ִבש
שבת קודש

שבנה  אחד  לאיש  העניש  אייגר  עקיבא  רבי  הצדיק  הגאון 
בשבת קודש

בק'  ישיבתו  ימי  כל  זצ"ל  אייגר  עקיבא  רבי  רבי  הקדוש  הגאון 
פרידלאנד, לא היה איש אשר ימרה את דבריו, פעם היתה 
בעיר פרידלאנד שריפה גדולה, לעת הזאת היה שם הגאון ההוא בק' 
ליסא שנקרא לבוא שמה כאשר שבק חיים חמיו הגביר רבי איצק 
מרגליות לתקן סדר עזבונו, בשובו לביתו גזר אומר שכל הנשרפים 
עם  שיעשו  בקאנטראקט  להתנות  נזהרים  יהיו  מחדש  יבנו  אשר 
הבונים שביום השבת ויום טוב יהיו בטלים ממלאכה נגד דבר קצוב 
שיתחייב אדון הבית בעד יום השבת להשלים נזק הבונה והפועלים.

איש לא נפקד אשר לא שמע לקולו, כי אם אחד מיוחד בעם אשר 
כי  לזה,  פנה  לא  הוא  עשיר,  היותר  נכבד,  היותר  בעירו  היה 

אמר יבנה ביתו בקרוב.

כאשר הגיע שבת הראשון אחר שהחלו לבנות, וכל הבתים שבתו 
ממלאכה בלעדי בית זה הגביר, ותהום העיר, והקול בא לאזן 
הגאון, שלח אליו, והשמיט עצמו כי שיח וכי שיג לו, או הוא ישן, 
בליל שבת שלאחריו, שלח אל השמש המכריז כרוז כתב בכתב ידו 
הקדושה, והרבה לדבר בענין איסור זה ושגוזר אומר שלא יעשה כן 
עוד, וסיים וכל הפורץ גדר ישכנו נחש, הוא הגביר הנזכר לעיל לא 

הוטב לבו בזה.

היה  והוא  הגביר,  ויתמרמר  כזה,  שוב  הוכרז  כאשר  לאחריו  שבת 
לעת הזאת ראש על הראשים המנהיגים, ונתן פקודה להשמש 
המכריז שכל כרוז שיובא לידו להכריז להראות לו מתחלה הכרוז, 

ואם הוא יתן לו רשיון אז יוכל להכריז.

כרוז  שוב  שלח  והגאון  קודש  שבת  ערב  יום  והגיע  הימים  כהקף 
ראש  מפקודת  לו  להגיב  השמש  אליו  ויבוא  בפעם  כפעם 
המנהיג ולדעת מה יעשה, השיבו, אתה לא תעשה נגד פקודתו לך 
והראהו הכרוז, והודיעני מה ענה לך כאשר הבאת הכרוז אליו, עשה 
חריטה על תיבות הסיום "וכל הפורץ גדר וכו'" הלך השמש להודיע 
להגאון הנזכר לעיל, אמר אם כן הנח הכתב ולך לשלום. מה עשה 
מזה  לדבר  הרבה  הדרוש  ובתוך  הכנסת,  בבית  דרש  השבת  ביום 
בהתלהבות גדול, וקרא הכרוז בפומבי והוסיף בו דברים ואמר שהוא 

המשך בעמוד ח
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ריכ  ה  קִנר ֹהזנֹהר ֹהזן
ה

ֶּפֶרק א ָעָנף ב
 ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ּוְבנֹו ָׂשְמחּו ִלְקַראְתֶכם ִּבְקרֹוְתֶכם ֹזַהר ַעל ְמָעָרָתם

ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ּוְבנֹו ָׂשְמחּו ִלְקַראְתֶכם ִּבְקרֹוְתֶכם ֹזַהר ַעל ְמָעָרָתם ּוַבְּכָפר 
ַהָּסמּוְך ָלֶהם ְוכּו' ּוְבֵכן ֵּתַדע ִּכי ֵהם ְׂשֵמִחים ְמֹאד ִּבְקרֹוְתֶכם ֹזַהר ַעל ְמָעָרָתם אֹו 
ַּבְּכָפר ַהָּסמּוְך ָלֶהם ְוִאם ַּתְתִמידּו ִלְקרֹות ֵּכן ִיָּגלּו ָלֶכם ָרִזין ִעָּלִאין ְוֻכְלהֹו ְרִמיִזין 
)ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ָּפָרַׁשת ֱאֹמר( ַּבֹּזַהר. 

 ַהֹּזַהר ְוִתּקּוִנים ִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה
ַעֵּין ָׁשם ֹּגֶדל ַהִחּיּוב ַלֲעֹסק ְּבסֹוד ַהֹּזַהר ְוִתּקּוִנים ְוֵהם ִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה ּוְבֶזה ִיְזֶּכה 
)ַהְדַרת ֶמֶלְך ֵחֶלק ג' ַּדף רמז.( ְלִאְסַּתְּכָלא ְּבִנְׁשָמָתא ְלִנְׁשָמָתא ְּדָבִרים ַעִּתיִקים ְוכּו'. 

 ַעל ִלּמּוד ַהַּפְרֵדס ִאם ָהָיה ָיכֹול ִלְלֹמד ְוֹלא ָלַמד ֹלא יּוַכל ְלִהְתַעֵּלם ְּבִעּבּור 
ְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִעֵּות ֶאָּלא ָצִריְך ָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ַמָּמׁש

ּוִמְצַות ֲעֵׂשה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבַאְרָּבָעה ְּדָרִכים ֶׁשָּבּה 
ַהִּנְקָרִאים ַּפְרֵדס רֹוֶצה לֹוַמר ְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדרּוׁש סֹוד. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהָּקדֹוׁש ָהֲאִר"י 
לּוְרָיא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוַעל ִלּמּוד ַהַּפְרֵדס ִאם ָהָיה ָיכֹול ִלְלֹמד ְוֹלא ָלַמד ֹלא יּוַכל 
ְלִהְתַעֵּלם ְּבִעּבּור ְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִעֵּות ֶאָּלא ָצִריְך ָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ַמָּמׁש. ַעד ָּכאן 
ְלׁשֹונֹו. ִּבְפָרט ֵנֶזר ַהּתֹוָרה ִהיא ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ֲאֶׁשר ֹרב ָהעֹוָלם ּפֹוְרִׁשים ִמֶּמָּנה 
ְּבָאְמָרם ַּבֶּמה ֶׁשֻהְרֵׁשיָת ִהְתּבֹוֵנן, ְוֵאין ְלָך ֵעֶסק ְּבִנְסָּתרֹות, ַאָּתה ְׁשַלח ָנא ָיְדָך ֶוֱאחֹז 
ָּבֶזה ִאם ַאָּתה ְמֻסָּגל ַלּתֹוָרה ַהּזֹאת ּוִמיֵּניּה ֹלא ָּתזּוַע, ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ָטַעם ַטַעם ָחְכָמה 

זֹו ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו ְוהֹוֵלְך ַּבֹחֶׁשְך.

 ָהאֹוֵמר ַּדי ִלי ַּבִּנְגלֹות ֵאיִני רֹוֶצה ְּבִנְסָּתרֹות ָטב ֵליּה ְּדָלא ִאָּבֵרי ְּבָעְלָמא
ְואֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ְוָהאֹוֵמר ַּדי ִלי ַּבִּנְגלֹות ֵאיִני רֹוֶצה 
ַּבִּנְסָּתרֹות ָטב ֵליּה ְּדָלא ִאָּבֵרי ְּבָעְלָמא ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבִּתּקּוִנים )ִּתּקּון מג( ֶזה ְלׁשֹונֹו: 
ַמאן ְּדִאְסַּתַּלק ַקָּבָלה ְוָחְכָמָתּה ֵמאֹוַרְיָתא ִּדְבַעל ֶּפה ּוֵמאֹוַרְיָתא ִּדְכָתב ְוֵגִרים ְּדָלא 
ִיְׁשַּתְּדלּון ְּבהֹון ְוָאַמר ְּדָלא ִאית ֶאָּלא ְּפָׁשט ְּבאֹוַרְיָתא ּוְבַתְלמּוָדא ְּבַוַּדאי ְּכִאּלּו ֲהָוה 

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית,

י"ל ע"י האדמו"ר מהאלמין שליט"א בחו"ל בשנת תש"ס, ובשנת תשס"ג 250.000
ואח"כ בא"י בעוד 8 מהדורות ס"ה י"ל 310.000 טופסים 



ו

זהר 
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ריכ  ה  קִנר ֹהזנֹהר ֹהזן

ִאְסַּתַּלק ְנִביעֹו ֵמַההּוא ָנָהר ּוֵמַההּוא ַּגן ַווי ֵליּה ָטב ֵליּה ְּדָלא ִאְתָּבֵרי ְּבָעְלָמא ְוָלא 
ב ֵליּה ְּכִאּלּו ָחַזר ָעְלָמא ְלֹתהּו ָוֹבהּו ְוָגִרים ֲעִנּיּות  יֹוִליף ַההּוא אֹוַרְיָתא ָּדא ְּתַחּׁשֵ

ְלָעְלָמא ְוֹאֶרְך ָּגלּוָתא. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
ְוָכַתב ַּבַעל ֵסֶפר 'ַוַּיְקֵהל מֶׁשה' ֶׁשַּכָּוַנת ֶזה ַהַּמֲאָמר הּוא ְלָבֵאר ֹּגֶדל ֶהָעוֹון ֶׁשל 
אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ַהּגֹוְרִמים ְמִניָעה ְלאֹוָתם ָהרֹוִצים ִלְלֹמד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ִּבְסָברֹות 
ם ְצָבאֹות  ם ָמֵלאִתי ְוִקְנַאת ַהּׁשֵ ַטֲענֹוֵתיֶהם ַהְמֻזָּיִפים. )ּוְבַדף י.( ֶזה ְלׁשֹונֹו ֲחַמת ַהּׁשֵ
ִקֵּנאִתי ְוַהַּמְכֵׁשָלה ַהֹּזאת ֵאיֶנָּנּה ַּתַחת ַיד ֶהָהמֹון ִּבְלַבד ַאְך ַיד ַהְּסָגִנים ְוַהֲחָכִמים 
ִמְתַחְּכִמים ְּבַדְעָּתם ְּבֶמֶרד ּוַמַעל ַהֹּזאת ְוֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשּמֹוֲאִסים ִּביִדיַעת ָהֱאֹלקּות 
ֶאָּלא ַאף זֹו ִהְתִחילּו ְלַבּזֹות ּוְלַגּנֹות ַהָחְכָמה ַהּזֹו ַּבֹחֶׁשְך ֵיְלכּו ּוַבחֶׁשְך ְׁשָמם ְיֻכֶּסה 
ַעל ֶׁשָּפֲערּו ִּפיֶהם ְוָאְמרּו ָיֵדנּו ָרָמה ַּבִּנְגֶלה ַמה ָלּנּו ַלָחְכָמה ַהֹּזאת ַּדי ָלנּו ִּבְפׁשּוֵטי 

ַהּתֹוָרה ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

 ַמאן ְדאֹוִליף ָרִזין ְּדאֹוַרְיָתא ִאיְּקֵרי ֵּבן ְלַמְלָּכא ּוְלַמְטרֹוִניָתא ַוֲעַייל ְּבֹלא ָּבר 
ְוִאית ֵליּה ְרׁשּות ְוהֹוְרָמָנא ְלַחֵּפׂש ְּבִגְנֵזי ְּדַמְלָּכא

ָאְמָנם ָאנּו ְמֻחָּיִבים ּוֻמְׁשָּבִעים ְועֹוְמִדים ִלְלמֹד זֹאת ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַּבֹּזַהר ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה )ַּדף קסא( ֶזה ְלׁשֹונֹו קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָאַמר ָלּה, ְלִנְׁשָמָתא, 
ְואֹוֵמי ָלּה, ְּדַכד ֵּתיחֹות ְלַהאי ָעְלָמא ְּדִתְׁשָּתַדל ְּבאֹוַרְייָתא ְלִמְנַּדע ֵליּה, ּוְלִמְנַּדע 
ְּבָרָזא ִּדְמֵהיְמנּוָתא. ְּדָכל ַמאן ְּדֲהֵוי ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוָלא ִאְׁשָּתַּדל ְלִמְנַּדע ֵליּה, ָטב ֵליּה 
ְדָלא ִיְתְּבֵרי. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ּוִבְזכּות ּוְבֹכַח ַהִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות, 
ֹלא ְּבזּוַלת ֶזה ַהִּלּמּוד, ַּכֲאֶׁשר ָאְמרּו ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא )ָּפָרַׁשת ָנׂשא( ֶזה ְלׁשֹונֹו: ְּבַהאי 
ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה. ְּבִאֵּלין ָלא ָצִריְך 
ִנָּסיֹון, ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון 

ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ְוִיְתַקֵּיים ְּבהֹון, )ְּדָבִרים לב( ְיָי ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ָאר ָּכל ַהּתֹוָרה ְוָכל ַהִּמְצוֹות  ְוָגדֹול ְׂשַכר ִלּמּוד ַהֶּזה יֹוֵתר ִמּׁשְ
ָאר ָּכל ַהּתֹוָרה ְוָכל ַהִּמְצוֹות, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבּזַֹהר )ָּפָרַׁשת  ְוָגדֹול ְׂשַכר ִלּמּוד ַהֶּזה יֹוֵתר ִמּׁשְ
ַוֵּיָרא( ֶזה ְלׁשֹונֹו: ְוֵלית ֲאַתר ְּפִניָמָאה ְּבָכל ִאינּון ְּכִאינּון ְּדָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי 

ְלִאְתַּדְּבָקא ְּבהּו ְּבָכל יֹוָמא, ַעל ִאֵּלין ְּכִתיב, )ְיַׁשְעָיה סד( ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זּוָלֶתָך 
ַיֲעֶׂשה, ְוִאֵּלין ָעאִלין ָּכל ַּתְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית ַמאן ְּדִיְמֵחי ִּביֵדהֹון, ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון 

ְּבַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
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ּת בו תיכ ָן זו ִי זִנת  ָיכ ִן ֹה
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

שנת תשל"ה
 משה שטערן 

 אב"ד דעברעצין ונייהייזל יצ"ו בעהמ"ח שו"ת באר משה ה"ח
 בלאאמו"ר הרא"ש, בעמ"ח ספרי גפי אש ומליצי אש וש"ס 

ברוקלין יע"א
בעזהי"ת

אל מע"כ ידידינו הרב המופלא ומופלג בהפלגת חכמים ונבונים זי"ר יפר"ת לוחם 
מלחמת ה׳ בגבורה כש"ת מו"ה שלו׳ יהודה גראסס שליט"א. 

אחרי תת שלו׳.

עולם  לאור  להוציא  הקודש  במלאכת  עוסק  נ"י  הד"ת  שמע"כ  שמעתי  בשמחה 
קונטרסים גדולים וקטנים בענינים העומדים על הפרק אצלינו וראשם מגיע השמימה. 
שבאחרונים  אחרון  עד  הראשונים  גדולי  רבותינו  מספרי  ופרחים  ציצים  ללקט  ובחר 
במצות שבנ"א דשים בעקביהם שזנוחי׳ בימים אחרונים באין מובן איך ולמה, כגון מצות 
מהבא  קונים  כולם,  אין  בעזהי"ת  אם  רובם,  שבעוה"ר  מסוחרים  קונים  שהכל  מזוזה 
בידיהם ומוכרים לאחינו בתור כשר עצהיו"ט, ורחמנא שזיב לן כמעט כל המזוזות פסולין, 
וכן ציצית כמעט אין אדם חוקר ודורש אחריהן מי עשאן ואיך עשו אותן ומבטן מי יצאו 
והמכשלה גדולה. וגם לרבות במאכלי אסורין שנמסרו כשרותן לידי בעלי כיסין ובכל 
זויות יפנה ואין דורש ומבקש וכצאן לטבח יובל הכל נכנסין ומי יודע מה הן אוכלים, 
וכבר נשאלתי על מקומות אלו שאחר חקירה ודרישה נודע שהאכילו בכלים אסורים 
אם מי שנכשל שם צריך לעשות תשובה ככל אוכל איסורין בשוגג או דינם כאונס כיון 
שסמכו על ההשגחה, וביררתי בתשובה באריכות דדינם ככל הנכשל בפשיעות כי חלילה 
לסמוך על השגחתם. ויפה עושה הד"ת נ"י לצעוק על דבר זה ולעורר לב אחינו בנ"י 
שיזרזו עצמן להדר בעניני׳ אלו בזהירות יתירה ואל יסמכו עצמם על הודעה בעלמא. 
וגם בעניני שחיטה ובדיקות לקט מתשו' גדולי המורים דברים מועילים טובים ונכונים 

אמת לאמיתם.

ומה ששאל ממני בענין אכילת אגוז )וואלנאט בלשון המדינה( בימי הקיץ, האמת 
אגיד כי לפלא בעיני שגם חרדים לדבר ה׳ אוכלים אגוז בימי הקיץ וידענא מבית אבי 
מורי הגאוה"צ הי"ד זצ"ל שמעולם לא אכלנו אגוז משבועות עד הוש"ר מאגוזים הישנים 
מחשש מילבן )תולעים קטנים( וכן נהגו אחריו כל שיראת שמים נוגע ללבם ופלא בעיני 
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ושלמים  יראים  גם  מיוראפ,  ק"ו  בן  ק"ו  הוא  המילבן  ארצה"ב שחשש  במדינת  שכאן 
אוכלים אגוז. ואלו שנהגו היו לאכול אגוז בין שבועות להוש"ר היו מעבירין אותם באש 
כדי לשרוף המילבן אם היו באגוזים, ודע דאכילת אגוזים שונים כמו אגוז סתם )וואלנאט 
בשמן  מטוגנים  וכיוצ"ב  "פינאטס"  "היזלנאטס"  או  "קעשענאטס"  או  המדינה(  בלשון 
)געפרעגלט( שאוכלים במדינתינו מאוד צריכים להיות נזהר שיהיו מטוגנים בשמן כשר 
כי יש חשש גדול בלא"ה והעיד לפני עד נאמן שבעיניו ראה איך שהיו במקום אחד 

מטגנים אגוזים בשומן )בחלב( שהוא בזול הרבה יותר משמן.

ומה שסומכין על השגחת א. יו, רחמנא שזיב לן מהאי דעתא דהלא אין בעלי הא. יו. 
נוהגים בדרך רבותינו ואבותינו הק׳ זכי"ע ואיך נסמוך עליהם, שומו שמים איך ירדנו 

מאה ואלף מדרגות לאחורנית?

ועוד צריכים להיות נזהר לסנן הטעע היטב היטב אם מבשלים טעע מהעלטה פוד 
טעע שאינם בכיסים, מהאי טעמא דנמצאים בהם מילבין אם מונחים חדשים חדשים 

בחנויות, וכן קמח אורז )רייז( וכיוצ"ב.

עכ"פ ההתעוררות בענין הכשרות הכרח מאוד וכמעט מוכרח "כאויר לנשימה" ושכרו 
כפול מן שמיא, כי כל ענין כשרות והשגחת מאכלים הבאים לתוך מטבח כל איש ואיש 
הוא מכאיב לב, ה׳ יעזרינו למען שמו לעשות ולתקן מה דאפשר לתקן ואם לא אפשר 
אצל ההמון עם כי כבר דשו בדבר וכהיתר דמיא להו עכ"פ נתקן גודא אצלינו יוצאי 
יוראפ אחר המלחמה אחר הגירוש הנורא בצער גדול ועגמת נפש מכל מה שאנו רואים 

סביבותינו, אחתום בצפי׳ לחסדי ורחמי ה׳, בכלל ובפרט.
ימי הסליחות שנת תשל"ה לפ"ק פה ברוקלין יצ"ו
משה שטערן

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים

ויבנה בשבת, שלא יתקיים הבית ההוא, בכל זאת  מובטח מי שימרה דברו 
גם  והבונים עשו מלאכתם  גדול לתלפיות,  בית  ובנה  אזנו,  הגביר לא הטה 

ביום השבת, והיה זה הבית מבחר הבתים בגודל ובנוי בכל העיר.

ואחר עבור איזה שנים והנה תקרה אחת אשר בקירות הבית נפלה ונשברה, 
והיה בפתע פתאום, כי הרימה שלטה בה ונרקבה, וקראו לבונה אומן 
מומחה לבדוק, ויחפש וימצא את כל תקרת הבית וכל עץ אשר בבית ובכל 
היציעים, כולו שלט בו הרקב, ויאמר מהרו וצאו מן הבית, והוצרך לחדש 
הבנין מראש עד סוף, והיה לנס, כי כל הבנים הנבנים בשנה אחת עם בית זה 
כולם בריאים וטובים, ועץ מיער אחד הסמוך לעיר כרתו, והנה הבית הזה 
חרוב נחרב, והכירו כי הצדיק גזר בדרושו ברב חימום אשר בערה בו, והקדוש 
והבית הזה אחרי הבנותו שנית, מכרו הגביר ההוא לאחד  ברוך הוא קיים, 

מבני העיר, כי ירא לשבת יותר בבית הזה.

המשך מעמוד ד
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ׁק זכ רכ ִן ר  ֹהביי ת זן ביכ ִָנת ֹשֹ רן חן הו ִי ר ָכ ֹהְ  רן ֹש 
ט

המשך סימן רעז – שלא לגרום כיבוי הנר
אסור לפתוח הדלת כנגד המדורה שהיא קרובה  ב. 
קצת אל הדלת ואפילו אין שם אלא רוח מצויה אבל 
אם היה פתוח כנגדה מותר לסגרו ואין בו משום 

מכבה:
שכח נר על הטבלא מנער את הטבלא והוא  ג. 
נופל אפילו אם הוא דולק רק שלא יכוין לכבותו. 
הגה: וטוב לעשותו על ידי אינו יהודי במקום שאינו צריך 
כל כך )כל בו(, ובלבד שיהא נר של שעוה וכיוצא בו או 
שלא יהא בו שמן אבל אם יש בו שמן אי אפשר שלא 
יקרבנו אל הפתילה ונמצא מבעיר. ואם הניחו עליה 
מדעת אסור לנערה שהרי הטבלא היא בסיס )פירוש 
דבר הנושא דבר אחר תרגום ואת כנו וית בסיסיה( לדבר 
האסור. הגה: ומכל מקום מותר ליגע בטבלא הואיל ואינו 
מטלטל הנר והוא הדין שמותר ליגע במנורה שבבית 
הכנסת והנרות דולקות עליו ובלבד שלא ינענע )מרדכי 

פרק כ"ב(:
מותר להניח נר של שבת מבעוד יום על גבי  ד. 
אילן וידלק שם בשבת דליכא למיחש דלכשיכבה 
לשקליה מיניה ונמצא משתמש במחובר אבל אין 
מניחין נר של יום טוב על גבי אילן דשקיל ומנח 

ליה ונמצא משתמש באילן:
מותר לכפות קערה על גבי הנר בשבת כדי  ה. 

שלא יאחוז האור בקורה:
סימן רעח – שיכול לכבות הנר בשביל החולה, 

ובו סעיף אחד
מותר לכבות הנר בשביל שיישן החולה שיש  א. 

בו סכנה:
 סימן רעט – דיני טלטול הנר בשבת, 

ובו ז' סעיפים
נר שהדליקו בו באותה שבת אף על פי שכבה אסור  א. 
לטלטלו וכן מותר השמן שבנר שהדליקו בו באותה 
שבת אסור לטלטלו ולהסתפק ממנו באותה שבת:
נר זה שאמרנו שאסור לטלטלו אפילו לצורך  ב. 

גופו ולצורך מקומו אסור ויש מי שהתיר ולא נראו 
דבריו. הגה: ויש אומרים דמי שהוא איסטניס והנר מאיס 
עליו מותר להוציאו דהוי לדידיה כגרף של רעי והמחמיר 

לא הפסיד )מרדכי ריש ביצה(:
לטלטל נר על ידי שנותנין עליו לחם בשבת  ג. 
אסור ואם נתן עליו הלחם מבעוד יום יש מי שמתיר 

לטלטלו בשבת על ידי לחם זה ואין לסמוך עליו:
אם התנה מערב שבת על נר זה שיטלטלנו  ד. 
משיכבה מותר לטלטלו אחר שכבה. הגה: ויש אומרים 
דלא מהני תנאי וכן נוהגין במדינות אלו ודין התנאי עיין 
לקמן סימן תרל"ח )הגהות אשירי פרק כירה ורבינו ירוחם 
חלק ב' וכל בו( ונוהגין לטלטלו על ידי אינו יהודי ואין 
בזה משום איסור אמירה לאינו יהודי הואיל והמנהג כך 

הוי כאלו התנה עליו מתחלה ושרי. כן נראה לי:
נר שהדליקו בשבת לחיה ולחולה וילדה החיה  ה. 
ונתרפא החולה מותר לטלטלו אם כבה והוא הדין 

למדליק בשבת בשוגג וכבה שמותר לטלטלו:
נר שלא הדליקו בו באותה שבת אפילו הוא  ו. 
של חרס דמאיס ואפילו הוא של נפט דמסריח מותר 

לטלטלו דמוקצה מחמת מיאוס מותר:
מנורה בין גדולה בין קטנה אם היא של פרקים  ז. 
אין מטלטלין אותה דחיישינן שמא תפול ותתפרק 
ויחזירנה ונמצא עושה כלי ואפילו אם אינה של 
פרקים אלא יש בה חריצים סביב ודומה לשל פרקים 

אסור לטלטלה:
 סימן רפ – תשמיש המטה בשבת, 

ובו  ב' סעיפים
תשמיש המטה מתענוגי שבת הוא לפיכך עונת  א. 

תלמידי חכמים הבריאים מליל שבת לליל שבת:
מותר לבעול לכתחלה בתולה בשבת ואין בו  ב. 

משום חובל ולא משום צער לה:
 סימן רפא – שלא יכרע בולך אנחנו מודים, 

ובו סעיף אחד
אין לשחות בולך לבדך אנחנו מודים שאין  א. 

ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א
ָנה ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ

יצא לאור ע"י האדמו"ר מהאלמין שנת תש"ס לפ"ק על או"ח ויו"ד

סֵדֶר הַּלִּמּוד לְׁשַּבָת ּפָָרׁשַת ּבְׁשַּלַח 
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לשחות אלא במקומות שאמרו חכמים. הגה: ונוהגים 
שבשבת מאחרין יותר לבוא לבית הכנסת מבחול משום 
דבתמיד של ימות החול נאמר בבוקר ואצל שבת נאמר 
וביום השבת דמשמע איחור )מרדכי פרק כ"ב( ונוהגין 
להרבות בזמירות של שבת כל מקום לפי מנהגו ובכל 
דבר אם לא אמרו אין מחזירין אותו מלבד אם לא אמר 
לאל אשר שבת וכו' מחזירין אותו ויש להאריך ולהנעים 
בזמירות ואין למחות במאריך בהם אף על פי שהמוחה 
מכוין משום ביטול תורה )אור זרוע( ומכל מקום בשבת 
ויום טוב לא יאריך יותר מדאי כדי שיאכלו קודם שעה 

ששית כדלקמן סימן רפ"ח:
סימן רפב – קריאת התורה והמפטיר בשבת, 

ובו ז' סעיפים
מוציאין ספר תורה וקורין בו שבעה ואם רצה  א. 
להוסיף מוסיף. הגה: והוא הדין ביום טוב מותר להוסיף 
על מנין הקרואים )רמב"ם פרק י"ב מהלכות תפלה ותשובת 
מהר"ם ובית יוסף( ויש אומרים דביום טוב אין להוסיף 
)ר"ן פרק הקורא( וכן נהגו במדינות אלו מלבד בשמחת 

תורה שמוסיפין הרבה גם בכל יום טוב אין המפטירין 
ממנין הקרואים כדלקמן:

מותר לקרות עולים הרבה אף על פי שקרא זה  ב. 
מה שקרא זה וחוזר ומברך אין בכך כלום. הגה: ויש 
אוסרים )מרדכי סוף מגילה( וכן נהגו במדינות אלו חוץ 
מבשמחת תורה שנהגו להרבות בקרואים ונהגו כסברא 

הראשונה:
הכל עולים למנין שבעה אפילו אשה וקטן  ג. 
שיודע למי מברכין אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא 
בצבור מפני כבוד הצבור. הגה: ואלו דוקא מצטרפים 
למנין הקרואים אבל לא שיהיו כולם נשים או קטנים 
)ר"ן וריב"ש(. ודין עבד כנעני כדין אשה אבל אם אמו 
מישראל מותר לעלות )הגהות מיימוני פרק י"ב מהלכות 
תפלה(. ואסור לקרות בראש מגולה ואין איסור לקרות עם 
הארץ נכבד עשיר וגדול הדור לפני תלמיד חכם כי אין זה 
בזיון לתלמיד חכם רק כבוד לתורה שמתכבדת באנשים 
גדולים )אור זרוע(. וממזר מותר לעלות לספר תורה 
)מהר"א מפראג(. ועיין לעיל סימן קל"ז מסדר הקרואים:
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זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
יי

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב
ִלּקּוט ִמֵּסֶפר ְׂשַכר ְועֹוֵנׁש: - ִּמזֹוַהר ַהָּק	ֹוׁש ְוִסְפֵרי ַקָּבָלה ש"ס 

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב

והעונש מגהשכר

בגמרא  אמרינן  והלא  החכמה , שהיא  תורה  שלומד  מ "ה )קודם  פ "ב  אין(אבו˙
ובגמרא  חטא , ירא  ע"ב )בור  ל"א  דף  כל(˘ב˙ הונא  רב  בר רבה  אמר  אמרינן 

מפתחות לו  שמסרו  לגזבר  דומה  שמים  יראת  בו  ואין תורה  בו שיש  אדם 
חבל ינאי  ר ' מכריז  עייל, בהי  לו  מסרו לא  החיצוניות  ומפתחות  הפנימיות 
בר שמרבה אהדדי , כן  גם  וקשה  עביד, לדרתא  ותרעא  דרתא  לי ' דלית על
בה ליכנס  השער  היא  והיראה  הפנימיות  היא שהתורה משמע  הונא  רב 
הפנימית היא  שהיראה  משמע  ינאי  ומר ' לתורה , היראה  שתקדים  וצריך 
תורה בו  שיש  שאדם  שאמר  רבה  על קאי  ינאי  שר ' השער, היא  והתורה 
שאין היינו  דרתא  לי ' דלית  על חבל ינאי  ר ' מכריז ועלה  כו ' יראה  בו  ואין
ורבה לשער , והתורה  לדירה  היראה  והמשיל  עביד, לדרתא  ותרעא יראה  לו 
החיצונות . למפתחות  והיראה  הפנימיות  למפתחות  התורה להיפוך  המשיל

ה' לעבודת  יכנס שבה  השער  היא  העונש  יראת 
האדםונראה  צריך המצות , ועשיית  התורה  לימוד  שבהתחלת  זה , בכל

פניו מול לשום  יתברך השם  לעבוד להתחיל  בואו  טרם  להקדים 
העונש ביסוריםטו יראת  יענש  עבירה  איזה  על  ושלום  חס  יעבור  שאם 

שיראת תמיד עצמו את  להרגיל האדם  צריך כן  וכמו  ונוראים , גדולים 
יכנס  זה  ידי  שעל  הראשון  השער והיא  עיניו , לנגד  תמיד יהי ' עונש
יסוד, בלתי  בית  לבנות אפשר  שאי  כמו  אפשר אי  זה  ובלא  ה ', לעבודת 
מאהבה , שמו יתברך רצונו שעושה  לאהבה , זוכה  העונש  יראת  והירא 



שטו. אמרי זצ"ובספר מפרשיסחא הקדוש שהיהודי כתב הרב"י של מחותנו היה ל
זצ מלעלוב דוד רבי מלעלוב"הקדוש דוד רבי הקדוש והרב תלמידו, היה לכן וקודם ל,

זצ מלובלין הקדוש החוזה אל אותו ללמוד"הביא כדי דוד, לרבי היהודי נסע בעיקר ל.
כדי ובעיירות, בכפרים דוד רבי עם סבב זו לתכלית ישראל. אהבת מידת ממנו

ומידותיו. מדבריו וללמוד במעשיו, להסתכל
ישראל, באהבת תמיד הוגה שהיה דוד, רבי אחד. לכפר נסיעתם בדרך באו אחת פעם
היהודי מישראל. אדם של בשלומו לדרוש כדי בכפר, שדר היהודי של לביתו מיד סר
אצל זמן הרבה דוד רבי שהה קצת. לנוח בחוץ ישב הדרך, מטורח ויגע עיף שהיה

דוד: רבי השיבו כך. כל שם שהה למה היהודי, שאלהו וכשחזר, הכפרי, היהודי
על אביו את מוכיח והבן מלאכה, איזה עושה האב ובנו. אב היהודי בבית מצאתי -
הורג הייתי האלקים את יראתי לולא אבא! לו: ואומר מוכיח במלאכתו, שמתעצל
ולא שם, נשארתי יהודי, אותו של האלקים יראת את וכשראיתי עצלותך! על אותך

כזה.יכו שמים מירא מהר להיפרד לתי

והעונש מגהשכר

בגמרא  אמרינן  והלא  החכמה , שהיא  תורה  שלומד  מ "ה )קודם  פ "ב  אין(אבו˙
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יכנס  זה  ידי  שעל  הראשון  השער והיא  עיניו , לנגד  תמיד יהי ' עונש
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ומידותיו. מדבריו וללמוד במעשיו, להסתכל
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כזה.יכו שמים מירא מהר להיפרד לתי

והעונש השכר מד

דכל ושרשא  עיקרא ושליט  רב  דהוא  בגין  הרוממות  יראת  אל  זוכה  ומשם 
ובזוה "ק  ויתפלל,טזעלמין , פתחים  שני  שיעור אדם  יכנס  לעולם איתא 

להתפלל יוכל זה  ידי  ועל  ואהבה , העונש ליראת  אלו  הפתחים  לשני  שיכנס 
הרוממות . ביראת 

בוובזה  שיש האדם  אמר לכן  העונש , יראת  על קאי  שרבה  שפיר  אתי 
המפתחות לו  שמסרו  לגזבר  דומה שמים  יראת  בו ואין תורה 
התורה העונש  יראת  שלגבי  לו , מסרו  לא החיצונות  ומפתחות  הפנימיות 
ואין תורה  ולומד  העונש יראת  בידו יש  כבר  אם  מקום  ומכל  פנימיות , היא 
ועל טוב , לא  דרך  כן  גם  זו  הפנימיות , ליראה  יבוא  תורה  ידי  שעל  כוונתו
ותרעא הפנימית , יראה  היינו  דרתא , לי ' דלית  על  חבל ינאי  ר ' מכריז  זה

בה ליכנס  השער  היא  התורה  הפנימית  יראה  שלגבי  עביד, לכןיזלדרתא  .
והא דבר . לכל  העונש  יראת  שתקדים  שצריך  ה ', יראת חכמה  ראשית  כתיב 

הרוממות . יראת  היינו  חטא , ירא  בור אין  דאמרינן 

מאהבה ה ' את  לעבוד  יזכה העונש  יראת  ידי על 

ליראהוזהו אם  כי  מעמך  שואל  אלהיך ה' מה  ישראל ועתה  הפסוק  פירוש 
דרכיו בכל  ללכת  כשתתחיל  פירוש , דרכיו , בכל  ללכת  אלהיך ה' את 
ידי  ועל  פירוש , אותו , ולאהבה  העונש, יראת  היינו תחלה , היראה  תקדים 
על תבוא  וממילא  מאהבה , נפשך ובכל  לבבך  בכל ה ' את  לעבוד  תזכה  זה 
היא , זוטרתא  מילתא  יראה  אטו  הגמרא  ומקשה  הרוממות . ליראת  ידם 
משה לגבי  אין ותריץ , היא , זוטרתא  מילתא  אינו  העונש  יראת  אפילו 
יודע  הי ' הרוממות  יראת  שהשיג משה  לגבי  פירוש היא , זוטרתא  מילתא 
שעדיין מי  אך אדם , בני  לשאר  אפילו  זוטרא  מילתא  היא  העונש  שיראת 
אותה להשיג נקל הוא  באמת  אבל  גדול, ככלי  עליו  דומה  בה  נכנס  לא 

לשונו . כאן  עד  ודו"ק , אחרי ' שיחזור מי  לכל 


ויקראטז. זהר עעיין ח' צלותי',ב)"(דף ויצלי וכו' פתחים שני שיעור אדם יכנס לעולם :
דוד שאמר למה רמז ככאן ופחדד)"(תהלים חסד דדרגין שירותא ראשיכם, שערים שאו

דעלמא. פתחין ואינון
ספכיז. קדישא תניא ספר חכמה"עיין אין אם אמרו זו גדולה יראה ועל לשונו: וזה ג,

כאן עד אחר, במקום שאמר כמו לדרתא תרעא אצלה נקראת והתורה יראה אין
לשונו.

והעונש השכר מד

דכל ושרשא  עיקרא ושליט  רב  דהוא  בגין  הרוממות  יראת  אל  זוכה  ומשם 
ובזוה "ק  ויתפלל,טזעלמין , פתחים  שני  שיעור אדם  יכנס  לעולם איתא 

להתפלל יוכל זה  ידי  ועל  ואהבה , העונש ליראת  אלו  הפתחים  לשני  שיכנס 
הרוממות . ביראת 

בוובזה  שיש האדם  אמר לכן  העונש , יראת  על קאי  שרבה  שפיר  אתי 
המפתחות לו  שמסרו  לגזבר  דומה שמים  יראת  בו ואין תורה 
התורה העונש  יראת  שלגבי  לו , מסרו  לא החיצונות  ומפתחות  הפנימיות 
ואין תורה  ולומד  העונש יראת  בידו יש  כבר  אם  מקום  ומכל  פנימיות , היא 
ועל טוב , לא  דרך  כן  גם  זו  הפנימיות , ליראה  יבוא  תורה  ידי  שעל  כוונתו
ותרעא הפנימית , יראה  היינו  דרתא , לי ' דלית  על  חבל ינאי  ר ' מכריז  זה

בה ליכנס  השער  היא  התורה  הפנימית  יראה  שלגבי  עביד, לכןיזלדרתא  .
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ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
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ועל טוב , לא  דרך  כן  גם  זו  הפנימיות , ליראה  יבוא  תורה  ידי  שעל  כוונתו
ותרעא הפנימית , יראה  היינו  דרתא , לי ' דלית  על  חבל ינאי  ר ' מכריז  זה

בה ליכנס  השער  היא  התורה  הפנימית  יראה  שלגבי  עביד, לכןיזלדרתא  .
והא דבר . לכל  העונש  יראת  שתקדים  שצריך  ה ', יראת חכמה  ראשית  כתיב 

הרוממות . יראת  היינו  חטא , ירא  בור אין  דאמרינן 

מאהבה ה ' את  לעבוד  יזכה העונש  יראת  ידי על 

ליראהוזהו אם  כי  מעמך  שואל  אלהיך ה' מה  ישראל ועתה  הפסוק  פירוש 
דרכיו בכל  ללכת  כשתתחיל  פירוש , דרכיו , בכל  ללכת  אלהיך ה' את 
ידי  ועל  פירוש , אותו , ולאהבה  העונש, יראת  היינו תחלה , היראה  תקדים 
על תבוא  וממילא  מאהבה , נפשך ובכל  לבבך  בכל ה ' את  לעבוד  תזכה  זה 
היא , זוטרתא  מילתא  יראה  אטו  הגמרא  ומקשה  הרוממות . ליראת  ידם 
משה לגבי  אין ותריץ , היא , זוטרתא  מילתא  אינו  העונש  יראת  אפילו 
יודע  הי ' הרוממות  יראת  שהשיג משה  לגבי  פירוש היא , זוטרתא  מילתא 
שעדיין מי  אך אדם , בני  לשאר  אפילו  זוטרא  מילתא  היא  העונש  שיראת 
אותה להשיג נקל הוא  באמת  אבל  גדול, ככלי  עליו  דומה  בה  נכנס  לא 

לשונו . כאן  עד  ודו"ק , אחרי ' שיחזור מי  לכל 


ויקראטז. זהר עעיין ח' צלותי',ב)"(דף ויצלי וכו' פתחים שני שיעור אדם יכנס לעולם :
דוד שאמר למה רמז ככאן ופחדד)"(תהלים חסד דדרגין שירותא ראשיכם, שערים שאו

דעלמא. פתחין ואינון
ספכיז. קדישא תניא ספר חכמה"עיין אין אם אמרו זו גדולה יראה ועל לשונו: וזה ג,

כאן עד אחר, במקום שאמר כמו לדרתא תרעא אצלה נקראת והתורה יראה אין
לשונו.

והעונש השכר מד

דכל ושרשא  עיקרא ושליט  רב  דהוא  בגין  הרוממות  יראת  אל  זוכה  ומשם 
ובזוה "ק  ויתפלל,טזעלמין , פתחים  שני  שיעור אדם  יכנס  לעולם איתא 

להתפלל יוכל זה  ידי  ועל  ואהבה , העונש ליראת  אלו  הפתחים  לשני  שיכנס 
הרוממות . ביראת 

בוובזה  שיש האדם  אמר לכן  העונש , יראת  על קאי  שרבה  שפיר  אתי 
המפתחות לו  שמסרו  לגזבר  דומה שמים  יראת  בו ואין תורה 
התורה העונש  יראת  שלגבי  לו , מסרו  לא החיצונות  ומפתחות  הפנימיות 
ואין תורה  ולומד  העונש יראת  בידו יש  כבר  אם  מקום  ומכל  פנימיות , היא 
ועל טוב , לא  דרך  כן  גם  זו  הפנימיות , ליראה  יבוא  תורה  ידי  שעל  כוונתו
ותרעא הפנימית , יראה  היינו  דרתא , לי ' דלית  על  חבל ינאי  ר ' מכריז  זה

בה ליכנס  השער  היא  התורה  הפנימית  יראה  שלגבי  עביד, לכןיזלדרתא  .
והא דבר . לכל  העונש  יראת  שתקדים  שצריך  ה ', יראת חכמה  ראשית  כתיב 

הרוממות . יראת  היינו  חטא , ירא  בור אין  דאמרינן 

מאהבה ה ' את  לעבוד  יזכה העונש  יראת  ידי על 

ליראהוזהו אם  כי  מעמך  שואל  אלהיך ה' מה  ישראל ועתה  הפסוק  פירוש 
דרכיו בכל  ללכת  כשתתחיל  פירוש , דרכיו , בכל  ללכת  אלהיך ה' את 
ידי  ועל  פירוש , אותו , ולאהבה  העונש, יראת  היינו תחלה , היראה  תקדים 
על תבוא  וממילא  מאהבה , נפשך ובכל  לבבך  בכל ה ' את  לעבוד  תזכה  זה 
היא , זוטרתא  מילתא  יראה  אטו  הגמרא  ומקשה  הרוממות . ליראת  ידם 
משה לגבי  אין ותריץ , היא , זוטרתא  מילתא  אינו  העונש  יראת  אפילו 
יודע  הי ' הרוממות  יראת  שהשיג משה  לגבי  פירוש היא , זוטרתא  מילתא 
שעדיין מי  אך אדם , בני  לשאר  אפילו  זוטרא  מילתא  היא  העונש  שיראת 
אותה להשיג נקל הוא  באמת  אבל  גדול, ככלי  עליו  דומה  בה  נכנס  לא 

לשונו . כאן  עד  ודו"ק , אחרי ' שיחזור מי  לכל 


ויקראטז. זהר עעיין ח' צלותי',ב)"(דף ויצלי וכו' פתחים שני שיעור אדם יכנס לעולם :
דוד שאמר למה רמז ככאן ופחדד)"(תהלים חסד דדרגין שירותא ראשיכם, שערים שאו

דעלמא. פתחין ואינון
ספכיז. קדישא תניא ספר חכמה"עיין אין אם אמרו זו גדולה יראה ועל לשונו: וזה ג,

כאן עד אחר, במקום שאמר כמו לדרתא תרעא אצלה נקראת והתורה יראה אין
לשונו.
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ַגָוון, עכל"ק  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ּבַ

י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהחָֹמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, הצה"ק  ַרּבִ )הצה"ק ַרּבִ
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השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ



זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו זו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ זו ֹשן ִי ֹרת  ְָ ר ֹז ָֹ זננֹהר 
טו

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

 מספר "השבת והזוהר"
 מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

השבת זוהר מו

     
  

ׁשּבת ׁשל ּבמנחה הּתֹורה  ָ ַ ֶ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ַ ִ ְקריאת

    
  
    
   
   

(לג (דברים    
     
     
    
    
    

  

ּובחמיׁשי ּבׁשני הּתֹורה  ִ ִ ֲ ַ ִ ֵ ְ ָ ַ ַ ִ ְקריאת

   
   
    
    
     
    

     

העֹולים  ִ ָ ַ ְ ִּתׁשעת

    
   
    
    

אֹותּה ׁשּפּס קּו ּכמֹו ּכראּוי ְְְִֶַָָָָוׁשּבת

ְְַָלמעלה.

ׁשּבת ׁשל ּבמנחה הּתֹורה  ָ ַ ֶ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ַ ִ ְקריאת

ּבׁשּבת;ּפעמים ּתֹורה ּבספר קֹוראים ְְְֲִִֵֶַַַָָ

ׁשהּדי ּבׁשעה לעתּבּמנחה, ּתלּוי ן ְְְִִֵֶַַָָָָ

ּבימין, ׂשמאל להכליל צריכים ְְְְְִִִִֶֶַָֹערב,

צדדים, מּׁשני נּתנה ּתֹורה ְְְֲִִִֵֵֶָָָׁשהרי

לג)ׁשּכתּוב למֹו,(דברים ּדת אׁש מימינֹו ִִֵֶָָָ

לספר ּכ מּׁשּום ּוׂשמאל. ְְִִִֵֶָָֹמּימין

פסּוקים ּבעׂשרה ּדי ּבמנחה ְְְֲִִַַַָָָָהּתֹורה

הּפרׁשה, ׁשלמּות לא אבל יֹותר, ְֲֵֵַָָָָֹאֹו

אּלא אינּה הּפרׁשה ׁשלמּות ְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהרי

הּמנחה, ׁשעת עד ּתלּוי והּימין ְְְְִִִַַַַָָָָּבימין,

ּפרׁשּוה. ְֲֵֵַָוהרי

ּובחמיׁשי ּבׁשני הּתֹורה  ִ ִ ֲ ַ ִ ֵ ְ ָ ַ ַ ִ ְקריאת

מּׁשּוםּבּׁשני ּבׁשּבת, ּובחמיׁשי ּבׁשּבת ְְֲִִִִֵַַַַָָ

ּכלל ׁשהם למּטה, הּדרגֹות ְְְְֵֶֶַַַָָׁשּיֹורדֹות

נביאים הרי ּתאמר, ואם ְְֲִִִֵַַָֹהּתֹורה.

וּדאי. זה ּכ אּלא - למּטה ְְְִֶֶַַַָָָָהתּפרׁשּו

ׁשל ּכלל ּכּלם ׁשּלמּטה, אּלה ְְֲֵֶֶֶַָָָָֻאבל

ּכל ּכֹולל ואחד אחד וכל ְְֵֶֶַָָָָָהּתֹורה,

ואחד. ְֶֶָָאחד

העֹולים  ִ ָ ַ ְ ִּתׁשעת

העליֹונֹותוסֹוד הּדרגֹות - הּדבר ְְְֶַַָָָָ

ואחר אחת, ּפרׁשה נקראֹות הן ְְִֵַַַַַָָָָָהּללּו

ּדרגֹות ּתׁשע מהן יֹוצאֹות ְְֵֵֶַָָּכ

ּתׁשעה ּכ ּומּׁשּום ּכאחד, ְְֱִִֶֶָָָָׁשּנאחזֹות
השבת מזזוהר

    
    

 

    
   
   
   

     
   

   נ"א) 
ספיראן)   ְִָ

    
   
    
    
   
    
    

   

יּתנּו ר"מ)ּכתר א רמ"ב, ג (חלק ֶ ֶ ִ ֵ 

   
  
     
   

  (ג השירים (שיר 
     

    
    

ּבׁשּבת, ּבמנחה ׁשלׁשה ְְְְֲִִַָָָָֹאנׁשים;

ּביֹום ּוׁשלׁשה ׁשני, ּביֹום ְְְְִֵָָֹֹּוׁשלׁשה

ּתׁשעה. הרי ְֲֲִִִֵָחמיׁשי.

ּבמנחהּובּספר סבא, ייבא רב ׁשל ְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ׂשמאל, ׁשל התעֹוררּות הרי ְְְְֲִֵֶַָֹּבׁשּבת

צד ּבאֹותֹו הּתחּתֹונה ְְְְַַַַָָֻוהּנקּדה

אז הּתֹורה. סֹוד מקּבלת ְְֶֶַַַָָֹהּׂשמאל

ׂשמאל, מּצד נֹוסעת ׁשעה ְְִַַַָָָֹּבאֹותּה

קֹוראים. אנּו ְִִֶָָּומּׁשּלּה

ּתׁשעׁשהרי ׁשל ּבּסֹוד עֹומדת היא ֲִֵֵֶֶֶֶַַ

ׁשּׁשה(ספירֹות) והם ּתׁשעה, וקֹוראים , ְְְְְִִִִֵָָ

ׁשהּׂשמאל ּבׁשעה ּוׁשלׁשה חל ְְְֶֶַָָָֹֹֹׁשל

הּכל ּולהכליל ּבׁשּבת, ְְְְִִֵַַַָֹמתעֹורר

ּבׁשלׁשה ּבהם מתעּטרת והיא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹּכאחד.

הּצדדים ׁשלׁשת ּכמֹו ְְְְִִֶַָָֹצדדים,

ּפרׁשת ׁשל ּכלל ׁשהם ְְִֵֶֶֶַָָָָהעליֹונים

ׁשּזֹוכההּׁשּבת. מי ׁשל חלקֹו אׁשרי ְְִֵֶֶֶַַַָ

אׁשר הּׁשּבת. ּבׁשנילכבֹוד יו ְְְִִֵַַַָָ

הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ֶַַָָָָָָָהעֹולמֹות,

יּתנּו  ֵ ִ ֶ ֶּכתר

ׁשלותּנאים מּוספים ּכל ואמֹוראים, ְְִִִֶַָָָָָ

מּוסף ּכל טֹובים, וימים ְִִַָָָָׁשּבתֹות

נֹודעים. מּכאן - ּכתר ּבֹו ְִִִֶֶֶָָׁשאֹומרים

ּכריח ריחן יׂשראל, ׁשל ּתפּלֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָוכל

ג)ׁשל השירים וכל(שיר ּולבֹונה מֹור ְְֶָֹ

ימים. ּבׁשאר רֹוכל, אבלאבקת ְְֲִִֵַַָָָ

עליו חׁשּוב טֹובים וימים ְְִִַָָָָָּבׁשּבתֹות

בׂשמים. ְִִֵָמיני



טז

זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו זו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ זו ֹשן ִי ֹרת  ְָ ר ֹז ָֹ זננֹהר 

השבת זוהר מח

יׂשראל ��ׁשמע ���� ��� ������ ְ ַ ִ ְ ָ ֵ ִֵ

     
   
    
    
     

     
 (א מו (יחזקאל  

    
     
    
    
     
      
    
     

   

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ִ ְּתפּלֹות

   
  
    
   
    
    
     
     

(יד סח (תהלים   
     

יׂשראל  ֵ ָ ְ ִ ַ ְׁשמע

ּבהתחלהּוכׁשאדם צרי מתּפּלל, ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש את ְִֶֶַָָלהֹוריד

אֹומרים ואין ׁשמע, ּבקריאת ְְְְִִִֵַַיהו"ה,

וימים ׁשּבתֹות ּבכל יׂשראל ְְְְִִֵַַָָָָׁשמע

ׁשער חל, ׁשל ׁשּבימים מּׁשּום ְִִִֶֶַַָֹטֹובים,

זהּו סתּום. הּוא הּפנימי ְִִֵֶַַָָההיכל

ׁשער אלהי"ם אדנ"י אמר ּכה ֱִֶַַַָָֹֹׁשּכתּוב

יהיה קדים הּפנה הּפנימית ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹהחצר

ולּמה? הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת ְְֲֵֵֶֶַַָָָסגּור

עליהם, ׁשֹולט ׁשמטטרו"ן ֲִֵֵֶֶמּׁשּום

וכן יּפתח, בעלּה ׁשּיבא הּׁשּבת ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּוביֹום

זה, ּומּׁשּום יּפתח, החדׁש ְִִֵֶֶַַָֹּביֹום

ׁשמע, ּבקריאת יהו"ה אדם ְְְִִִֶַַָָּכׁשּמֹוריד

ׁשהּוא ּבאדנ"י, אֹותֹו להֹוריד ְִִֶַָצרי

ּתפּתח ׂשפתי אדנ"י זה ּומּׁשּום ְְְִִִֶַָָבפיו,

.ּתהּלת יּגיד ְִִִֶַָּופי

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ִ ְּתפּלֹות

ּורביעיתׁשּׁשלׁש ּבׁשּבת, הן ּתפּלֹות ְְְִִִֵֶַָָֹ

אּתה ערבית ּתפּלת מּוסף, ְְְִִִַַַַָָּתפּלת

ׁשהיא תחּתֹונה ׁשכינה וזֹו ְְְְִִִֶַַָָָקּדׁשּת,

ׁשּנאמר הלוּים, ׁשּׁשם הּׂשמאל, ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹמּצד

ּתפּלת הלוּים. את וקּדׁשּת ְְְְִִִִֶֶַַַָָּבהם

חלקֹו, ּבמּתנת מׁשה יׂשמח ְְְְֲִִֶֶַַַַֹׁשחרית,

האם ׁשהיא חי, ּכל נׁשמת ְְִִֵֶֶַַָָוזה

ּתׁשּכבּון אם נאמר עליה ְְְֱִִֶֶֶַָָָָהעליֹונה,

אם, אּלא אם ּתקרי אל ׁשפּתים, ְְִִִֵֵֵֶַַָָּבין

ּב וּיׁשּכב נאמר ההּוא,ׁשעליה ּמקֹום ְֱִֶֶֶַַַַַָָָ
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  (ג השירים (שיר 
     

    
    

ּבׁשּבת, ּבמנחה ׁשלׁשה ְְְְֲִִַָָָָֹאנׁשים;

ּביֹום ּוׁשלׁשה ׁשני, ּביֹום ְְְְִֵָָֹֹּוׁשלׁשה

ּתׁשעה. הרי ְֲֲִִִֵָחמיׁשי.

ּבמנחהּובּספר סבא, ייבא רב ׁשל ְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ׂשמאל, ׁשל התעֹוררּות הרי ְְְְֲִֵֶַָֹּבׁשּבת

צד ּבאֹותֹו הּתחּתֹונה ְְְְַַַַָָֻוהּנקּדה

אז הּתֹורה. סֹוד מקּבלת ְְֶֶַַַָָֹהּׂשמאל

ׂשמאל, מּצד נֹוסעת ׁשעה ְְִַַַָָָֹּבאֹותּה

קֹוראים. אנּו ְִִֶָָּומּׁשּלּה

ּתׁשעׁשהרי ׁשל ּבּסֹוד עֹומדת היא ֲִֵֵֶֶֶֶַַ

ׁשּׁשה(ספירֹות) והם ּתׁשעה, וקֹוראים , ְְְְְִִִִֵָָ

ׁשהּׂשמאל ּבׁשעה ּוׁשלׁשה חל ְְְֶֶַָָָֹֹֹׁשל

הּכל ּולהכליל ּבׁשּבת, ְְְְִִֵַַַָֹמתעֹורר

ּבׁשלׁשה ּבהם מתעּטרת והיא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹּכאחד.

הּצדדים ׁשלׁשת ּכמֹו ְְְְִִֶַָָֹצדדים,

ּפרׁשת ׁשל ּכלל ׁשהם ְְִֵֶֶֶַָָָָהעליֹונים

ׁשּזֹוכההּׁשּבת. מי ׁשל חלקֹו אׁשרי ְְִֵֶֶֶַַַָ

אׁשר הּׁשּבת. ּבׁשנילכבֹוד יו ְְְִִֵַַַָָ

הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ֶַַָָָָָָָהעֹולמֹות,

יּתנּו  ֵ ִ ֶ ֶּכתר

ׁשלותּנאים מּוספים ּכל ואמֹוראים, ְְִִִֶַָָָָָ

מּוסף ּכל טֹובים, וימים ְִִַָָָָׁשּבתֹות

נֹודעים. מּכאן - ּכתר ּבֹו ְִִִֶֶֶָָׁשאֹומרים

ּכריח ריחן יׂשראל, ׁשל ּתפּלֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָוכל

ג)ׁשל השירים וכל(שיר ּולבֹונה מֹור ְְֶָֹ

ימים. ּבׁשאר רֹוכל, אבלאבקת ְְֲִִֵַַָָָ

עליו חׁשּוב טֹובים וימים ְְִִַָָָָָּבׁשּבתֹות

בׂשמים. ְִִֵָמיני



זהר 
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זִנת ִי ז זן ִי  ְּ ריו ִו ת תין ִי ר ֹשן ָיֹ
יז

ַּכְׁשרּות ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות
 "ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך" 

ומזוזות)שמות יג, טז( תפילין הכשרות

ד‰ Šסימן

פסולים, תפילין יום כל מניחים היו מאחב"י רבבות כמה

מרובעות היו לא שהבתים

נהבספר דף סת"ם א')מחקר לשונו:(חלק וזה מובא

ב"בשנת הפסולים הבתים בנדון מודעה יצא לכשרותתשל"ה ",מדריך
הברית, הקהלותבארצות דהתאחדות שבארצנו)ג(ירחון שנתוודע מה על ,

שעוסק הבית שבעל התפילין, של הבתים בענין הגדולות המכשולות הקדושה
שעשה הבתים שרוב ידו, מתחת גדול מכשול הוציא הבתים, עשיית בענין

טיח עם עלדנמרחו שאלות לשאול לרבנים רצו וכולם העיר, כל ותהום ,
פסולים. שהתפילין פסקו הגדולים והרבנים שלהם, התפילין

שמותיהם: ואלו

יצחקבעלהגאון גאב"דמנחת גאב"דפאפאזצ"ל, גאב"דצעליםזצ"ל, זצ"ל,
גאב"דקאפיש בעלשארמאשזצ"ל, הגאון יבלח"ט הלויזצ"ל, שבט

בעל הגאון הלכותשליט"א, גםמשנה ועוד. מקלויזנבורגשליט"א, אדמו"ר כ"ק
קדושיםזצוק"ל ישראל וב"ה האלו. הבתים על לאיסור באריכות תשובה כתב

לבנים, בתים רק ולקחו אחד, לאף כבר האמינו לא הענין שנתפרסם שמאז הם,
עוד יתברך השם בעזרת נתרבו ומאז בטיח. אותם טחו שלא בחוש שרואים
יכולים וכעת טוב, היותר צד על בתים שעושים ושלימים יראים אברכים כמה

הנאמנים. המה מי לברר צריכים אבל אלו, אברכים אצל לקנות

e

ה‰ Šסימן

לכשרות" ב"מדריך שנדפסה המודעה נוסח

שבזמןזה היות לכשרות": ב"מדריך תשל"ה בשנת שנתפרמה המודעה לשון
ומזוזות תפילין שקונים במצוות, המדקדקים אנ"ש בין גם נפרץ האחרון
דאורייתא, עשה במצוות לפעמים נכשלים ידיעה חסרון ומחמת בידם, הבא מן

י'ג. קונטרס ב', ב')שנה תשל"ה-ל"ו.(כרך אלול-תשרי ,
ג'.ד. אות במודעה להלן עיין

ומזוזות תפילין הכשרות

ד‰ Šסימן

פסולים, תפילין יום כל מניחים היו מאחב"י רבבות כמה

מרובעות היו לא שהבתים

נהבספר דף סת"ם א')מחקר לשונו:(חלק וזה מובא

ב"בשנת הפסולים הבתים בנדון מודעה יצא לכשרותתשל"ה ",מדריך
הברית, הקהלותבארצות דהתאחדות שבארצנו)ג(ירחון שנתוודע מה על ,

שעוסק הבית שבעל התפילין, של הבתים בענין הגדולות המכשולות הקדושה
שעשה הבתים שרוב ידו, מתחת גדול מכשול הוציא הבתים, עשיית בענין

טיח עם עלדנמרחו שאלות לשאול לרבנים רצו וכולם העיר, כל ותהום ,
פסולים. שהתפילין פסקו הגדולים והרבנים שלהם, התפילין

שמותיהם: ואלו

יצחקבעלהגאון גאב"דמנחת גאב"דפאפאזצ"ל, גאב"דצעליםזצ"ל, זצ"ל,
גאב"דקאפיש בעלשארמאשזצ"ל, הגאון יבלח"ט הלויזצ"ל, שבט

בעל הגאון הלכותשליט"א, גםמשנה ועוד. מקלויזנבורגשליט"א, אדמו"ר כ"ק
קדושיםזצוק"ל ישראל וב"ה האלו. הבתים על לאיסור באריכות תשובה כתב

לבנים, בתים רק ולקחו אחד, לאף כבר האמינו לא הענין שנתפרסם שמאז הם,
עוד יתברך השם בעזרת נתרבו ומאז בטיח. אותם טחו שלא בחוש שרואים
יכולים וכעת טוב, היותר צד על בתים שעושים ושלימים יראים אברכים כמה

הנאמנים. המה מי לברר צריכים אבל אלו, אברכים אצל לקנות

e

ה‰ Šסימן

לכשרות" ב"מדריך שנדפסה המודעה נוסח

שבזמןזה היות לכשרות": ב"מדריך תשל"ה בשנת שנתפרמה המודעה לשון
ומזוזות תפילין שקונים במצוות, המדקדקים אנ"ש בין גם נפרץ האחרון
דאורייתא, עשה במצוות לפעמים נכשלים ידיעה חסרון ומחמת בידם, הבא מן

י'ג. קונטרס ב', ב')שנה תשל"ה-ל"ו.(כרך אלול-תשרי ,
ג'.ד. אות במודעה להלן עיין



יח

זהר 
השבת

זִנת ִי ז זן ִי  ְּ ריו ִו ת תין ִי ר ֹשן ָיֹ

ומזוזות תפילין הכשרות

ד‰ Šסימן

פסולים, תפילין יום כל מניחים היו מאחב"י רבבות כמה

מרובעות היו לא שהבתים

נהבספר דף סת"ם א')מחקר לשונו:(חלק וזה מובא

ב"בשנת הפסולים הבתים בנדון מודעה יצא לכשרותתשל"ה ",מדריך
הברית, הקהלותבארצות דהתאחדות שבארצנו)ג(ירחון שנתוודע מה על ,

שעוסק הבית שבעל התפילין, של הבתים בענין הגדולות המכשולות הקדושה
שעשה הבתים שרוב ידו, מתחת גדול מכשול הוציא הבתים, עשיית בענין

טיח עם עלדנמרחו שאלות לשאול לרבנים רצו וכולם העיר, כל ותהום ,
פסולים. שהתפילין פסקו הגדולים והרבנים שלהם, התפילין

שמותיהם: ואלו

יצחקבעלהגאון גאב"דמנחת גאב"דפאפאזצ"ל, גאב"דצעליםזצ"ל, זצ"ל,
גאב"דקאפיש בעלשארמאשזצ"ל, הגאון יבלח"ט הלויזצ"ל, שבט

בעל הגאון הלכותשליט"א, גםמשנה ועוד. מקלויזנבורגשליט"א, אדמו"ר כ"ק
קדושיםזצוק"ל ישראל וב"ה האלו. הבתים על לאיסור באריכות תשובה כתב

לבנים, בתים רק ולקחו אחד, לאף כבר האמינו לא הענין שנתפרסם שמאז הם,
עוד יתברך השם בעזרת נתרבו ומאז בטיח. אותם טחו שלא בחוש שרואים
יכולים וכעת טוב, היותר צד על בתים שעושים ושלימים יראים אברכים כמה

הנאמנים. המה מי לברר צריכים אבל אלו, אברכים אצל לקנות

e

ה‰ Šסימן

לכשרות" ב"מדריך שנדפסה המודעה נוסח

שבזמןזה היות לכשרות": ב"מדריך תשל"ה בשנת שנתפרמה המודעה לשון
ומזוזות תפילין שקונים במצוות, המדקדקים אנ"ש בין גם נפרץ האחרון
דאורייתא, עשה במצוות לפעמים נכשלים ידיעה חסרון ומחמת בידם, הבא מן

י'ג. קונטרס ב', ב')שנה תשל"ה-ל"ו.(כרך אלול-תשרי ,
ג'.ד. אות במודעה להלן עיין

ומזוזות תפילין כשרות ו

של בהבתים הדבר נפרץ וביותר נכתב. ממי להזהר מדקדקים שאינם משום
נמצא כי בחו"ל, שנעשו בהבתים והן ישראל בארץ שנעשו בהבתים הן תפילין,
חשש שיש באופן בתחילה שנעשו שמים ירא אנשים ידי על שנעבדו כמה
בלי שיהי' במצוות המדקדקים לאנ"ש להודיע לנכון ראינו כן על בכשרותם.

ויום יום בכל שנוהגת דאורייתא עשה במצות ובפרט פקפוק, שיזהרוהשום ,
על הדת להעמיד אפשר שאי והגם להלן. שאזכור הדברים בכל פנים כל על

להזהר: צריכים דאפשר במה מקום מכל תילה,
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וצריך שם: השו"ע לשונו וזה כדין. מרובעין שיהיו החומרא גודל
ברורה במשנה זה על וכתב עכ"ל. הבתים, וגם מושבן מקום לרבע

קע"ז)שם שיחתוך(ס"ק דהיינו התיתורא, והוא - מושבן לשונו: וזה ,
וכדלקמן התיתורא, ריבוע ניכר שיהא כדי צדדיו מב' המעברתא
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ומזוזות תפילין זכשרות

את שמשחירין שאחר הרבה, שעושין כמו ודלא ממש. במקומם לבית בית בין
ו נאה שיהי' כדי במקומו שלא חריץ עושים יותר.הבתים מהודר

בלאד) יד, עבודת ידי על רק נעשים יהיו להעשות, שצריכים הדברים שכל
מאשין .זשום

דפוסה) ידי על ולא צבת, ידי על בידים, נעשה יהי' הבתים של כדיהשי"ן ,
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גם בהןעתה. נעשה מה לראות תוכל למען לבנים, הבתים לך איןישלחו אם ,

עכ"ל. ממש, בה שיש עבה בטיחה מוטחים יהי' שלא שכן וכל נקבים, בהם
פנים כל על להזהר צריכים שבודאי עכשיו שכן וכל הקדום, בדור נכתב וכ"ז

הנ"ל. בכל

e

ו‰ Šסימן

כשרים? באמת הם האם - לנו שיש המזוזות
להםאנו ואומרים השינה, קודם ערב בכל המזוזה את לנשק בנינו את מלמדים

הבית על שמירה היא בשםשהמזוזה כמרומז המזוזה,שד"י, גבי שעל
תיבות ראשי י'שראלשהוא ד'לתות י'שראל(אוש'ומר ד'ירת אמנם)ש'ומר .
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הבית על שמירה היא בשםשהמזוזה כמרומז המזוזה,שד"י, גבי שעל
תיבות ראשי י'שראלשהוא ד'לתות י'שראל(אוש'ומר ד'ירת אמנם)ש'ומר .

משה בדרכי שכתב וכמו כשרה. באמת היא המזוזה אם לדעת מאוד נחוץ לזה
מהר"ם) בשם מהמרדכי ד', אות רפ"ו סימן לשונו:(יו"ד וזה מתוקן, בית שכל אני, מובטח

בו לשלוט יכול מזיק שום אין כהלכתה, עכ"ל.במזוזה ,

מזוזה)חהאריז"לובסידור לשונו:(מצות וזה שתהי'כתב, המזוזה לבדוק צריך
רעות ומרוחות משדים ניצל הבית שאז תמיד, וכעיןכשירה עכ"ל. ,

לעיל שנעתק משה ודרך הגן בספר כן גם כתב כ"ה)זה אות "סוד(ח"א בענין ,

הדין מעיקר כן גם שהוא התפירות ועל התיתורא על משגיחין ,ואין
עכ"ל. לתקן, הנקל דבר והוא

לכתחילה.ז.
תולדותח. בעל רבינו בן ז"ל, שמשון אברהם ר' הרה"ק יד כתיבת



כ

זהר 
השבת

זִנת ִי ז זן ִי  ְּ ריו ִו ת תין ִי ר ֹשן ָיֹ

המשך בעמוד כו

ומזוזות תפילין זכשרות

את שמשחירין שאחר הרבה, שעושין כמו ודלא ממש. במקומם לבית בית בין
ו נאה שיהי' כדי במקומו שלא חריץ עושים יותר.הבתים מהודר

בלאד) יד, עבודת ידי על רק נעשים יהיו להעשות, שצריכים הדברים שכל
מאשין .זשום

דפוסה) ידי על ולא צבת, ידי על בידים, נעשה יהי' הבתים של כדיהשי"ן ,
תוכות. חק נקרא שזהו שסוברין המחמירין דעת לצאת

סופריםוזה הקול ט')לשונו באות לאחיו שכ' תמדוד(באגרת תפילין, תסדר וכאשר :
כי הבתים, ריבוע עדמקודם רואות עינינו כי אומן, חזקת על לסמוך אין

חזקתן מגיע כןהיכן שאין מה הבתים, גם הסופרים עושין היו בתחילה כי ,
גם בהןעתה. נעשה מה לראות תוכל למען לבנים, הבתים לך איןישלחו אם ,

עכ"ל. ממש, בה שיש עבה בטיחה מוטחים יהי' שלא שכן וכל נקבים, בהם
פנים כל על להזהר צריכים שבודאי עכשיו שכן וכל הקדום, בדור נכתב וכ"ז
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ומזוזות תפילין כשרות ח

מו"תאותיותמזוז"ת והולךז"ז "שזז כשרה", מזוזה בו שיש עכ"ל.מהחדר ,"
נפלא. סיפור ועיי"ש

הרביםאבל פסוליםבעוונותינו הם בזמנינו מהמזוזות אחוז והבנים70% .
יודעים אין פעמים הרבה כי זה. גדול מענין הוריהם את לעורר צריכים
הספרים בחנויות כהיום שמוכרים הקטנות המזוזות שרוב בזה, מרגישים ואין

המה. פסולים וכדומה

e

ז‰ Šסימן

משה ודרך הגן מספר נורא מעשה
משהזה ודרך הגן ספר ואילך)לשון סע"א י"ח דף - עשר אחד יכול(ליום אני ואין :

פיהם, במדינת המעשה לכם מלהודיע בתוךלהתאפק וברק הרעמים שהכה
היזק שום בלי הבית מזוזות אצל בארץ אחד יהודי לעירבית באתי וכאשר ,

המאורע. את הנ"ל היהודי לי סיפר כמנהגי, המזוזות לבדוק לו:ההוא אמרתי
המזוזה את שקניתי מועטים ימים זה לי: אמר פסולה, היא המזוזה .שמא

כן. פי על אף לו וכו'אמרתי ירבו למען הפסוק חסר ומצאתי אותה .ובדקתי
יז כן עכ"ל.על באו, מקרוב חדשים הם אם אף מזוזותיו לבדוק אחד כל הר

e

ח‰ Šסימן

5 ורק אדם בני 179 עם שנפל מאוירון נורא מעשה

ניצלו יהודים
ארגענטינא:מעשה במדינת התרסקנורא אדם, בני 179 עליו שהיו מטוס

רגל אלפים עשרת בגובה ששהבהיותו גם היו הזה המטוס נוסעי בין .
ישראל בני מאחינו יהודים)אנשים ארבע ועוד אחד משגיח אחד, והנה(רב מבין. חמשה

בחיים נשארו הללו היהודים היזקששה שום בלי האילן, על נמצא מהם אחד .
ושלשה ל"ע, נשברה האחת רגלו אבל האילן, על כן גם הי' מהם א' בעז"ה,

עלינו. לא אז נהרג והששי קלים, פצעים עם גבוה הר על היו מהם

תשנ"ה. בני-ברק דפוס-צילום, ז"ל. יוסף יעקב
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זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ר  קי רכ ָשן ּו ת בין ביכ ֹ ֹהשיֹ
כי

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

קסג. ְּבֵעת ֶׁשָאָדם ָרִגיל ִלְׁשבֹּת ְּבֵעין ָׁשם, ָּכְך ְלַאַחר מֹותֹו מֹוִציִאין אֹותֹו ִמן 
ַהֵּגיִהֹּנם, ַּגם ִאם הֹוִסיף ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְמַאֲחִרין אֹותֹו ָׁשם ְלַהְכִניסֹו )סודי רזא(.

קסד. ְּכֶצַבע ַהְּלבּוִׁשים ֶׁשָאָדם לֹוֵבׁש ְּבַׁשָּבת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכְך ַמָּמׁש ַהְּלבּוׁש ַאֲחֵרי 
ְּפִטיָרתֹו ִּביֵמי ַׁשָּבת ּומֹוֵעד )ילקוט ראובני בראשית, ס"ח תתשכ"ט(.

קסה. ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ִהיא ָהאֹות ַהָּגדֹול ְוכּו' ְלַמַען ֵיְדעּו ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ד' 
ִביִעי, ּוְלִפי ֶׁשהּוא ִעַּקר ָּגדֹול  ַמִים ּוָבָאֶרץ ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהּׁשְ ָּבָרא ַּבּׁשָ ָּכל ַמה ּׁשֶ
ֶּבֱאמּוָנה ְלַהֲאִמין ֶׁשַהָקָּב"ה ָּבָרא ָהעֹוָלם, ַוֲאַנְחנּו ֲעָבָדיו ְוַחָּיִבין ְלָעְבדֹו ְּבגּוֵפנּו 
ְוִנְׁשָמֵתנּו ִּכי הּוא ַהֹּמִחי ַלֹּכל, ּוַמְׁשִּגיַח ַעל ָּכל ְונֹוֵתן ֶלֶחם ַלֹּכל, ּוְבָידֹו ְלָהִמית 
ּוְלַהֲחיֹות ִּכי הּוא ַהּבֹוֵרא ַהּיֹוֵצר ְוָהעֹוֶׂשה, ְוָלֵכן ָּבָאה ָהַאְזָהָרה ַהֹּזאת ַעל ַׁשָּבת 

י"ב ְּפָעִמים )זכרו תורת משה סימן א(.

ָּבת ָלֵכן ָרָצה ַהָקָּב"ה ְלַזּכֹות אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶכּה  ת ַהּׁשַ קסו. ֵּכיָון ֶׁשְּמֹאד ְּגדֹוָלה ְקֻדּׁשַ
ה ְיֵתָרה ְּבַׁשָּבת, ְוָלֵכן ִצָּוה אֹוָתנּו ִלְׁשבֹּת ַּבּיֹום ַהָּקדֹוׁש  ֻּכָּלנּו ִלְנָׁשָמה ְיֵתָרה ּוְקֻדּׁשָ
ַהֶּזה ּוְלַכְּבדֹו ּוְלַעְּנגֹו, ַעד ֶׁשָאְמרּו ְׁשקּוָלה ַׁשָּבת ֶנֶגד ָּכל ַהּתֹוָרה, ְוָכל ַהְמַׁשֵּמר 
ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו מֹוֲחִלין לֹו ָּכל ֲעֹונֹוָתיו, ְוַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוָלֵכן 

ְמֻחָּיִבין ֲאַנְחנּו ְלַכֵּבד יֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה )שם אות ג(.

קסז. ָיכֹול ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלַנּסֹות ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַכֵּון ָהָאָדם ֶאת ַּדְעּתֹו ְוִתְהֶיה 
ִיְרַאת ד' ְּבִלּבֹו ֶּבֱאֶמת ְוִיְהיּו ַמֲעָׂשיו ְרצּוִיים ָאז ְּבַוַּדאי ְלַאַחר ֶׁשָּטַבל ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת 
ת ַׁשָּבת ָיִבין ְּבַדְעּתֹו ֶׁשִּנּתֹוֵסף לֹו ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ִּכי ַיְרִּגיׁש  ְּבַכָּוָנה ָרצּוי ְלַקֵּבל ְקֻדּׁשַ
ְּבַנְפׁשֹו ִיְרַאת ָהרֹוְממּות ֶׁשָּבָאה לֹו ַעד ֶׁשִּתְבַער ּבֹו ַאֲהַבת ְוִיְרַאת ד, ְוֶזה ָּבדּוק 
ּוְמֻנֶּסה ִמַּכָּמה ֲאָנִׁשים ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבֹלא ׁשּום ָסֵפק, ֲאָבל ְּכֶׁשֵאין ִנְׁשָמתֹו ְטהֹוָרה 

ת ַׁשָּבת )שם אות ב(. ָאז ֹלא ַיְרִּגיׁש ִּבְקֻדּׁשַ

קסח. ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכָתּה ּומֹוִסיף ֵמֹחל ֶאל ַהֹּקֶדׁש ּגֹוֵרם ֶׁשְּמַטֵהר ַהָּטֵמא 
)קרבן שבת פי"ב באמצע(.

קסט. ְּבָכל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִנְכָנס ֵאִלָּיהּו ַלַּגן ְויֹוֵׁשב ַּתַחת ֵעץ ַהַחִּיים ְוכֹוֵתב ְזכּוָתן 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְמִרים ַׁשָּבת )אליהו רבה סימן רצ"ה אות ט(.



כב

זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ר  קי רכ ָשן ּו ת בין ביכ ֹ ֹהשיֹ

ָּבת ָהֶאָחד ִהיא ַעל ְיֵדי  ת ַׁשָּבת ִנּתֹוֵסף ְּביֹום ַהּׁשַ קע. ב' ִמיֵני ּתֹוְספֹות ְקֻדּׁשַ
ת ַׁשָּבת  ַּכָּוַנת ַהְּתִפָּלה, ְוַהב' ִהיא ַעל ְיֵדי ַּכָּוַנת ַהְּסֻעּדֹות, ּוְכֶנֶגד ּתֹוְספֹות ְקֻדּׁשַ
מבחי ַהְּתִפּלֹות ָאנּו אֹוְמִרים ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִויִהי ֹנַעם ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשיִכין ֹנַעם 
ת ַׁשָּבת מבחי ַהְּסֻעּדת ָאנּו  בּוַע, ּוְכֶנֶגד ּתֹוְספֹות ְקֻדּׁשַ ָהֶעְליֹון ְּבָכל ְּתִפּלֹות ַהּׁשָ
ת ְסֻעַּדת ַׁשָּבת ְלָכל ְסֻעּדֹות  עֹוִׂשים ְסֻעָּדה ד' ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְלַהְמִׁשיְך אֹור ְקֻדּׁשַ

ְיֵמי ַהֹחל )שעה"כ דף ס"ג למהרח"ו ז"ל(.

קעא. ִּבְסֻעַּדת ֵליל ַׁשָּבת ּוְתִפָּלתֹו ִמְתָּבְרִכין יֹום א' ּוב', ִּבְתִפַּלת ּוְסֻעַּדת ַׁשֲחִרית 
יֹום ג' ְוד', ִּבְתִפַּלת ּוְסֻעַּדת ִמְנָחה יֹום ה' ו' )ילקוט ראובני בשלח בשם האריז"ל(.

קעב. ִמי ֶׁשהּוא ָׂשֵבַע ְוַנְפׁשֹו ָקָצה ַּבֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ִמָּכל ָמקֹום ִיְדֹחק ֶאת ַעְצמֹו, 
ּוָבֶזה ִיָּנֵצל ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ֶלֱאֹכל ַמֲאָכִלים ּוַמְׁשִקים ֵמי ַהָּמִרים ִלְרפּוָאה )אורחות 

יושר פ"י, יפל"ל סימן ש' אות א'(.

קעג. ְסֻגָּלה ְלָנִׁשים ֶׁשֹּלא ִיְתַקּׁשּו ְּבֵלָדָתן ֶׁשּיֹאְכלּו ְּבָכל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ֵאיֶזה 
ָּדָבר ְלֵׁשם ִמְצַות ְסֻעַּדת ְמַלֶּוה ַמְלָּכה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵיְלדּו ְּבָנֵקל ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך 

)דברי יצחק אות ס"א בשם הר"ר אלימלך זצ"ל(.

קעד. ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ֵאין הֹוֶלֶכת ְלַגְמֵרי ַעד ַאַחר ְסֻעַּדת מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְוָלֵכן ֵאין ָראּוי 
ְלִהְתַעֵּסק ִּבְמָלאָכה ֶׁשֵאיָנּה ֹאֶכל ֶנֶפׁש אֹו ַּבּתֹוָרה ַעד ַאַחר ְסֻעָּדה ְּדמֹוָצֵאי ַׁשָּבת 

)האריז"ל בפע"ח שער ח"י פכ"ד, שערי תשובה ש"ו(.

קעה. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת עֹוָלה ַהְּנָׁשָמה ְיֵתָרה ְלַמְעָלה ְוׁשֹוֵאל ָלּה ַהָקָּב"ה ַמה ַּמֲאָכל 
ָׂשמּו ְלָפַנִיְך, ּוַמה ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ָׁשַמַעְּת ּומֹוִקים ָלּה ִּבְמִתיְבָּתא ִּדְרִקיַע )זוהר הקדוש, 

ש"ק פרשת אמור, כף החיים למהרח"פ סימן ל"א אות כ"ו(.

קעו. ַחִּמין ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת מלוגמא )שבת קי"ט:(.
קעז. ּוִפי ְרפּוָאה ֶנֶגד ַעְצבּות )דברי יצחק אות צ' בשם הק מוהר"ר זוסיא זצ"ל(.

קעח. ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ִנְקָרא ָאָדם )ערכי הכנויים, ועיין אמרי יצחק עה"ת פרשת ויקהל(.
קעט. ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ִנְקָרא ְּבִרי"ת ְוֵכן ָּדַרׁש ִּבְמִכיְלָּתא ְּבֶזה "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי" 
ָּבת ְּכֶנֶגד ְׁשִמיַרת ַהְיסֹו"ד )באר  זֹו ְּבִרית ַׁשָּבת, ְוֵכן ַּבְמֻקָּבִלים ָהִראׁשֹוִנים ִּכי ַהּׁשַ

שלמה ערך ב אות כ"ג, ועיין להגרחיד"א פרשת יתרו(.

קפ. ְּבֵעת ֶׁשָהָאָדם ָרִגיל ִלְׁשֹּבת ְּבֵעין ָׁשם, ָּכְך ְלַאַחר מֹותֹו מֹוִציִאין אֹותֹו ִמן 
ַהֵּגיִהֹּנם, ַּגם ִאם מֹוִסיף ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְמַאֲחִרין אֹותֹו ֶׁשֹּלא ְלַהְכִניסֹו )שכחת לקט 

בשם סודי רזא(.



זהר 
השבת

ּ ֹהזנֹהר רי ִי ִי ִו
כג

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

מקץ רד ע"ב

ָאְזֵלי  ֲהוֹו  יֹוֵסי  ְוִרִּבי  ִחָּייא  ִרִּבי 
ָנׁש  ַבר  ַחד  ָחמּו  ַאְּדָהִכי  ְבָאְרָחא, 
ְּדֲהָוה ָאֵתי, ִמְתַעֵּטף ְּבִעּטּוָפא ְדִמְצָוה 
ּוְכֵלי ַזְייִנין ְקטּוִרין ְּתחֹותֹוי. ָאַמר ִרִּבי 
ִחָּייא, ַבר ָנׁש ֵּדין, ַחד ִמְּתֵרין ִאית ֵּביּה. 
אֹו ַזָּכָאה ְׁשִלים ִאיהּו, אֹו ְלַרָּמָאה )ֶאת( 

ְּבֵני ַעְלָמא ִאיהּו.
ֲחִסיֵדי  ָהא  יֹוֵסי,  ִרִּבי  ֵליּה  ָאַמר 
ֶעְליֹוִנין ָאְמרּו, ֱהֵוי ָדן ְלָכל ַבר ָנׁש ִלְזכּו. 
ְלָאְרָחא,  ְּדָנִפיק  ָנׁש  ַּבר  ָתֵניָנן,  ָהא 
ִלְקָרָבא,  ְלדֹורֹון,  ִמִּלין.  ִלְתַלת  ִיְתַּכֵּוין 
ִלְתַלת  ְּדָהא  ִמַּיֲעקֹב,  ְמָּנָלן  ִלְצלֹוָתא. 
ְלדֹורֹון,  ַּגְרֵמיּה  ְוַזִריז  ִאְתַּכֵּוון,  ִאֵּלין 
ָנׁש,  ַבר  ְוַהאי  ִלְצלֹוָתא.  ִלְקָרָבא, 
ֵביּה ִעּטּוָפא  ְּבָאְרָחא ִאיהּו. ָהא  ָאִזיל 
ְדִמְצָוה, ִלְצלֹוָתא. ְוָהא ֵביּה ְּכֵלי ַזְייִנין, 
ֵּביּה,  ִאית  ִאֵּלין  ִּדְתֵרין  ֵּכיַון  ִלְקָרָבא. 

ְּתִליָתָאה ָלא ְלִמְרַּדף ֲאַבְתָרּה.
ֵליּה ְׁשָלם  ַיֲהבּו  ְלַגַּבְייהּו,  ָקִריב  ַּכד 
ָהא  ִחָּייא,  ִרִּבי  ָאַמר  לֹון.  ָאִתיב  ְוָלא 
ַחד ֵמִאינּון )דף רה ע"א( ְּתֵרין, ְּדִאְתַחְּזָיין 
ְלֶמֱהֵוי ֵביּה ֵלית ֵּביּה, ְּדָהא ָלא ַאְתִקין 
ָכִליל  ְׁשָלָמא  ּוְבדֹורֹון  ְלדֹורֹון,  ַּגְרֵמיּה 
ִאיהּו  ִּדיְלָמא  יֹוֵסי,  ִרִּבי  ָאַמר  ֵּביּה. 
ַמְרִחיׁש  אֹו  ִּבְצלֹוֵתיּה,  ִמְׁשַּתֵּדל 

ַּתְלמּוֵדיּה ְּבִגין ְּדָלא ְיָעַקר ֵליּה.

הֹוְלִכים  ָהיּו  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ִחָּייא  ַרִּבי 
ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ִאיׁש  ָראּו  ֵּביְנַתִים  ַּבֶדֶרְך. 
ּוְכֵלי  ִמְצָוה  ֶׁשל  ְּבִעּטּוף  ְמֻעָּטף  ָּבא 
ִחָּייא,  ַרִּבי  ָאַמר  ַּתְחָּתיו.  ְקׁשּוִרים  ַזִין 
ּבֹו  ֵיׁש  ַנִים  ַהּׁשְ ִמן  ֶאָחד  ַהֶּזה,  ָהִאיׁש 
ֶׁשהּוא  אֹו  ָׁשֵלם,  ַצִּדיק  ֶׁשהּוא  אֹו   -

ִּבְׁשִביל ְלַרּמֹות ֶאת ְּבֵני ָהעֹוָלם.
ַהֲחִסיִדים  ֲהֵרי  יֹוֵסי,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר 
ָהֶעְליֹוִנים ָאְמרּו, ֱהֵוי ָדן ָּכל ָאָדם ְלַכף 
ַלֶּדֶרְך,  ֶׁשּיֹוֵצא  ָׁשִנינּו, ָאָדם  ִהֵּנה  ְזכּות. 
ִיְתַּכֵּון ִלְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים - ְלדֹורֹון, ִלְקָרב, 
ֶׁשֲהֵרי  ִמַּיֲעֹקב.  ָלנּו?  ִמַּנִין  ְוִלְתִפָּלה. 
ַעְצמֹו  ְוֵזֵרז  ֵאּלּו,  ִלְׁשֹלֶׁשת  ִהְתַּכֵּון  הּוא 
ַהֶּזה  ְוָהִאיׁש  ְוִלְתִפָּלה.  ִלְקָרב  ְלדֹורֹון, 
הּוא הֹוֵלְך ַּבֶּדֶרְך, ִהֵּנה ֵיׁש ּבֹו ִעּטּוף ֶׁשל 
ִמְצָוה ַלְּתִפָּלה, ְוִהֵּנה ּבֹו ְּכֵלי ַזִין ִלְקָרב. 
ֵאין  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ֵאֶּלה,  ְׁשֵני  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵּכיָון 

ִלְרֹּדף ַאֲחֶריָה.
ָׁשלֹום  לֹו  ָנְתנּו  ֲאֵליֶהם,  ְּכֶׁשָּקַרב 
ְוֹלא ֵהִׁשיב ָלֶהם. ָאַמר ַרִּבי ִחָּייא, ִהֵּנה 
ַנִים ֶׁשְראּוִיים ִלְהיֹות  ֶאָחד ֵמאֹוָתם ַהּׁשְ
ַעְצמֹו  ִתֵּקן  ֹלא  ֶׁשֲהֵרי  ּבֹו,  ֵאין   - ּבֹו 
ָאַמר  לֹום.  ַהּׁשָ ָּכלּול  ּוְבדֹורֹון  ְלדֹורֹון, 
ַרִּבי יֹוֵסי, אּוַלי ָהָיה ִמְׁשַּתֵּדל ִּבְתִפָּלתֹו, 
אֹו ֶׁשַּמְרִחיׁש ַּתְלמּודֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּכח 

אֹותֹו.



כד
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ּ ֹהזנֹהר רי ִי ִי ִו

ָהִאיׁש  אֹותֹו  ִדֵּבר  ְוֹלא  ַיַחד,  ָהְלכּו 
ִעָּמֶהם. ַאַחר ָּכְך ִנְׁשְמטּו ַרִּבי ִחָּייא ְוַרִּבי 
ֶׁשָרָאה  ֵּכיון  ַּבּתֹוָרה.  ְוִהְׁשַּתְּדלּו  יֹוֵסי 
אֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים ָהיּו ַּבּתֹוָרה, 

ָקַרב ֲאֵליֶהם ְוָנַתן ָלֶהם ָׁשלֹום.

ֲחַׁשְדֶּתם  ַּבָּמה  ַרּבֹוַתי,  ָלֶהם,  ָאַמר 
אֹוִתי ְּכֶׁשְּנַתֶּתם ִלי ָׁשלֹום ְוֹלא ֵהַׁשְבִּתי 
ָהִייָת  אּוַלי  יֹוֵסי,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ָלֶכם? 
ְּבַתְלמּוְדָך.  ַמְרִחיׁש  אֹו  ְּתִפָּלה  אֹוֵמר 
ָידּון  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם,  ָאַמר 

ֶאְתֶכם ְלַכף ְזכּות.
ָהִייִתי  ֶאָחד  יֹום  ָלֶכם,  ֹאַמר  ֲאָבל 
ֶאָחד  ִאיׁש  ָמָצאִתי  ַּבֶּדֶרְך,  הֹוֵלְך 
ָהָיה  ִאיׁש  ְואֹותֹו  ָׁשלֹום,  לֹו  ְוִהְקַּדְמִּתי 
ְוִאְלָמֵלא  ְוִצֵער אֹוִתי,  ְוָקם ָעַלי  ׁשֹוֵדד, 
ֵמאֹותֹו  ִהְצַטַעְרִּתי.  ָעָליו  ֶׁשִהְתַּגַּבְרִּתי 
ָׁשלֹום,  ְלַהְקִּדים  ֶׁשֹּלא  ָנַדְרִּתי  יֹום 
ִהַּכְרִּתיו  ִאם  ֶאָּלא  ַצִּדיק,  ְלָאָדם  ַרק 
אֹוִתי  ְלַצֵער  ֶׁשָּיכֹול  ִמּׁשּום  ָּבִראׁשֹוָנה, 
ֶׁשָאסּור  ִמּׁשּום  ְּבֹכַח,  ָעַלי  ְוִיְתַּגֵּבר 
ֶׁשָּכתּוב  ָרָׁשע,  ְלִאיׁש  ָׁשלֹום  ְלַהְקִּדים 
)ישעיה מט( ֵאין ָׁשלֹום ָאַמר ה' ָלְרָׁשִעים.

ֶאְתֶכם  ֶׁשָרִאיִתי  ָעה  ַהּׁשָ ְואֹוָתּה 
ָלֶכם,  ֵהַׁשְבִּתי  ְוֹלא  ָׁשלֹום  ִלי  ּוְנַתֶּתם 
ָרִאיִתי  ֶׁשֹּלא  ִמּׁשּום  ֶאְתֶכם,  ָחַׁשְדִּתי 
ֵכן  ּוְכמֹו  ַּבחּוץ,  ֶׁשִּנְרֵאית  ִמְצָוה  ָבֶכם 
ַעְכָׁשו  ֲאָבל  ַּתְלמּוִדי,  ַעל  חֹוֵזר  ָהִייִתי 
ֶׁשָרִאיִתי ֶאְתֶכם ֶׁשַאֶּתם ַצִּדיִקים, ִהֵּנה 

ַהֶּדֶרְך ְמֻתֶּקֶנת ְלָפַני.

ַבר  ַההּוא  ַמִּליל  ְוָלא  ְּכֲחָדא,  ַאְזֵלי 
ִרִּבי  ִאְׁשְּתִמיטּו  ְלָבָתר  ַּבֲהַדְייהּו.  ָנׁש 
ִחָּייא ְוִרִּבי יֹוֵסי ְוִאְׁשַּתָּדלּו ְּבאֹוַרְייָתא. 
ְּדֲהוּו  ָנׁש  ַבר  ַההּוא  ְּדָחָמא  ֵּכיַון 
ְלַגַּבְייהּו  ָקִריב  ְּבאֹוַרְייָתא,  ִמְׁשַּתְּדֵלי 

ְוָיִהיב לֹון ְׁשָלם.
ָאַמר לֹון, ַרּבֹוַתי, ְּבָּמה ֲחַׁשְדּתּון ִלי, 
ַּכד ַיֲהִביּתּו ִלי ְׁשָלם, ְוָלא ֲאִתיְבָנא ְלכּו. 
ְצלֹוָתא  ִּדיְלָמא  יֹוֵסי,  ִרִּבי  ֵליּה  ָאַמר 
ְּבַתְלמּוָדְך.  ַמְרִחיׁש  אֹו  ָאַמר,  ֲהֵוית 
ְלכּו  ָיִדין  הּוא  ְבִריְך  ֻקְדָׁשא  לֹון,  ָאַמר 

ְלַכף ְזכּו.
ֲהֵויָנא  ַחד  יֹוָמא  ְלכּו.  ִאיָמא  ֲאָבל 
ַבר  ַחד  ַאְׁשַּכְחָנא  ְּבָאְרָחא,  ָאִזיל 
ְוַההּוא  ְׁשָלם.  ֵליּה  ְוַאְקִדיְמָנא  ָנׁש, 
ְוִצֵער  ָעַלי,  ְוָקם  ִלְסִטים,  ָהָוה  ַגְבָרא 
ֵביּה  ְדִאְתַּתַּקְפָנא  ְוִאְלָמֵלא  ִלי. 
ִאְצָטַעְרָנא. ֵמַההּוא יֹוָמא ָנַדְרָנא, ְּדָלא 
ַזָּכָאה.  ָנׁש  ְלַבר  ַּבר  ְׁשָלם,  ְלַאְקָּדָמא 
ְּבִגין  ְּבַקְדִמיָתא,  ֵביּה  ְיַדְעָנא  ִאי  ֶאָּלא 
ְּדָיִכיל ְלַצֲעָרא ִלי, ְוִיַתַּתַּקף ִּבי ְבֵחיָלא. 
ְּבִגין ְּדָאִסיר ְלַאְקָּדָמא ְׁשָלם ְלַבר ָנׁש 
ָׁשלֹום  ֵאין  מט(  )ישעיה  ִּדְכִּתיב,  ַחָּייָבא. 

ָאַמר ְיָי ָלְרָׁשִעים.
ְלכּו,  ְדָחֵמיָנא  ַׁשְעָּתא  ְוַהִהיא 
ְלכּו.  ֲאִתיְבָנא  ְוָלא  ְׁשָלם  ִלי  ְוַיֲהִביּתּו 
ְּבכּו  ָחֵמיָנא  ְּדָלא  ְּבִגין  ְלכּו.  ֲחִׁשיְדָנא 
ְכמֹו  ַוֲהֵויָנא  ְלַבר.  ְדִאְתֲחֵזי  ִמְצָוה 
ַהְׁשָּתא  ֲאָבל  ַּתְלמּוָדאי.  ְמַהַּדר  ֵכן 
ְדָחֵמיָנא ְבכֹו ְּדַאּתּון ַזָּכִאין, ָהא ָאְרָחא 

ִמְתַּתְּקָנא ֳקָדָמי.



זהר 
השבת

ק חן הִי ִי ר בִנֹש ביכ ּר ֹה יכ תיו ִן ּ ֹזה הו ֹי ִין זו
כה

ִמְּפֵני ַמה ִהְסִּתיר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
 ִמַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות" ֶאת ַהַּמְכֵׁשָלה 

ַהּנֹוָרָאה?

 פרק  א 
א. ַּבַעל ַה"ְּמַגֶּלה ַעמּוקֹות" ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו

יָרא.   ּפִ ַחת ׁשַ ּפַ ֶלת ִמׁשְ ַנת שמ"ה נֹוְסָפה חּוְלָיה ֲחׁשּוָבה, ַהְמָפֶאֶרת ֶאת ׁשֹוׁשֶ ׁשְ ּבִ
ית  ּבֵ ַאב  ָנֶטע,  ָנָתן  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ן  ּבֶ יָרא,  ּפִ ׁשַ לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ְלַהּגָ
רּוׁש  ּפֵ ַעל  ֶפר"  ׁשֶ ְוִאְמֵרי  ּדּוָרא  ֲעֵרי  "ׁשַ ַעל  ָעִרים"  ׁשְ "ְמבֹוא  ַעל  ּבַ הֹוָראְדָנא,  ין  ּדִ
ִמים  ְרבֹות ַהּיָ ּבִ ם ָאִביו - ָנָתן ָנֶטע, ׁשֶ מֹו ַעל ׁשֵ ן ְוָקָרא ׁשְ "י ַעל ַהּתֹוָרה - נֹוַלד ּבֶ ַרׁשִ

ה ַעמּוקֹות".  ים "ְמַגּלֶ דֹוׁשִ ם ְסָפָריו ַהּקְ ְרֵסם ַעל ׁשֵ ִנְתּפַ

ב. ִמּתֹוְלדֹוָתיו
נֹוַלד  ָעֵלינו,ּ  ָיֵגן  ְזכּותֹו  יָרא,  ּפִ ׁשַ ָנֶטע  ָנָתן  י  ַרּבִ ָהֱאלִֹקי  ל  ֻקּבָ ַהּמְ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב 
ִגיד  ְוַהּנָ יק  ּדִ ַהּצַ ְלִבּתֹו  ֶלָחָתן  ְלָקחֹו  ִנים,  ׁשָ ן ח"י  ּבֶ ְהיֹותֹו  ּבִ ַנת שמ"ה.  ׁשְ ּבִ פֹוִלין,  ּבְ

עֶלעס. ה ַאּבֶ י ֹמשֶׁ ַרּבִ

ה ַעמּוקֹות" ָהָיה  ַגּלֶ י ְזֵקִני ַה"ּמְ יץ ּכֹוֵתב, ּכִ יׁשִ י יֹוָנָתן ֵאייּבִ דֹוׁש ַרּבִ אֹון ַהּקָ ֶנְכּדֹו ַהּגָ
אֹון  ַהּגָ י  ִמּפִ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ָנתֹו,  ּוָ ּכַ ְרֶאה  ַהּנִ ּוְכִפי  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ָהֲאִר"י  ְלָמָרן  י  ִליׁשִ ׁשְ ּפֹה 

ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ִסְפרֹו ּכַ נּו ְמִביאֹו ּבְ י ַרּבֵ ְלִמיד ָהֲאִר"י, ּכִ ָרֵאל סרוק , ּתַ י ִיׂשְ דֹוׁש ַרּבִ ַהּקָ

 ג. ִהְּתַמנּוּתֹו ְלרֹאׁש ְיִׁשיָבה
ה,  ַרּבָ ֶאֶרץ  ַעל  ְמִתיְבָתא   - ֵריׁש  ֲעֶטֶרת  ּבַ ר  ִנְתַעּטֵ ְלָיִמים,  ָצִעיר  ֲעַדִין  ְהיֹותֹו  ּבִ
ְלַתְלִמיִדים  דֹוָלה  ּגְ יָבה  ְיׁשִ ּה  ּבָ ְוכֹוֵנן  יּה,  ּבֵ י  כּוּלֵ ּדְ ָרָכא  ּכְ  - ְקָראָקא  ה  ְקדֹוׁשָ ה  ְקִהּלָ
ה ּוְבָטֳהָרה  ְקֻדּשָׁ ּתֹוָרה ּבִ ם ָעַסק ּבַ ית ִמְדָרׁשֹו, ְוׁשָ ִנים ּוְגאֹוִנים ָיְצאּו ִמּבֵ ה. ַרּבָ ַהְרּבֵ
י ְוָרָבא,  ּיֵ ַאּבַ ָבה, ְוָדָבר ָקָטן, ֲהָויֹות ּדְ ה ֶמְרּכָ דֹול, ַמֲעׂשֵ ָבר ּגָ יֹוָמם ָוַלְיָלה, לֹא ֵהִניַח ּדָ
י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ נֹו  ּבְ ָעָליו  ֵהִעיד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְמֻיָחד,  ַנֲעֶלה  ֹאֶפן  ּבְ ּתֹוָרה  יץ  ְוִהְרּבִ
דֹו  ִלּמְ "ּוְבֵעת  ן:  ָוֶאְתַחּנַ ַעל  ַעמּוקֹות"  ה  "ְמַגּלֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְלִסְפרֹו  ָמתֹו  ַהְקּדָ ּבְ לֹֹמה,  ׁשְ
ה  ה ֵהּמָ לֹשָׁ ָנה ַחְרבֹות ׁשְ ָחִלים ְוֶלָהבֹות, ּבָ יִבים ְלקֹולֹו, הֹוִציא ּגֶ ְקׁשִ ְלִמיָדיו ַהּמַ ִעם ּתַ
ְכלֹו ָהְרָחבֹות,  ֶהם ֶהְרָאה ֲחִריפּותֹו ּוְבִקיאּותֹו, ְוֹעֶמק ׂשִ ֵמִטיֵבי ֲהָלכֹות ֶנֱחָצבֹות, ּבָ
)המשך יבא( יבֹות..."    י ְיׁשִ בֹות ִעם ָראׁשֵ ֶהם ֶמְרּכָ ל ַהּתֹוָרה ּבָ ּכָ



כו

זהר 
השבת

זִנת ִי ז זן ִי  ְּ ריו ִו ת תין ִי ר ֹשן ָיֹ

ומזוזות תפילין טכשרות

התאונהעלה של מהניצולים אחד של בדעתו חב"ד)אז חסיד הששי(שהוא שאולי ,
את לנחם וכשהלך ביתו. בדלתות כשרות מזוזות לו היו לא ל"ע שנהרג

שנלב"ע, הששי היהודי ומצאמשפחת הנהרג, ישן שהי' בחדר המזוזה את בדק
המזוזה פשוט(מזוזה-האלטער)בנרתיק נייר על מודפסים שהיו הדברות !!!עשרת

זי"ע יוסף הבית מרן שכתב מה וכידוע תמהו. כן ראו הנוכחים רפ"ה)כל סימן ,(יו"ד
לשונו: מזוזהוזה בהם שאין בתים בשאר שהדרים נגלה, נס הוא הבית שמירת

ניצול מזוזה בו שיש בבית והדר עכ"ל.נזקין, ,

וכולםבעת המאורע, אודות הסביבה עיתוני כל דיווחו הנכרים)ההוא הוסיפו,(אף
מהנכרים אחד שאף ישראל, עמו את שומר שהקב"ה איך בחוש שרואים
קידוש מזה והי' ישראל, בני מאחינו אנשים ה' רק המטוס, מתאונת ניצול לא

גדול. השם

ונצליחהשם ורעות, קשות גזירות מכל עלינו יגן אלו שמצות יעזור יתברך
עוסקים וקיימים חיים בנים ובני בנים לראות ושנזכה מעשינו, בכל
בישועת לראות ונזכה השלימה, הגוף בריאות מתוך לשמה ובמצוות בתורה

אכי"ר. בימינו במהרה המשיח ומלך זל"ט הנביא אליהו בביאת עולמים

e

זכות וגדול לעשותה אחריה רדוף רודפים לה שאין מצוה

ומזוזהאלומצוות ולהצלה,תפילין לשמירה הםבמיוחד אלו מצוות כי
מצוה",בבחינת יש"מת כן על בהם המתעסקים המה שמעטים

חסידים בספר כדאיתא עז. ויתר שאת ביתר בזה רס"א)להשתדל ,(סימן
לשונו: וזה

המצוהאהוב את עוסקיםלך לה שאין מצוה למת שתראההדומה כגון מצוה,
עוסקים לה שאין תורה או תלמדםכו',בזויה גדולאתה שכר ותקבל

כולם מצוה,כנגד מת דוגמת הם עכ"ל.כי ,

שםוכעין כן גם כתב ק"ה)זה לשונו:(בסימן וזה ואין, דורש לה שאין מצוה כל
לה שאין ומצוה מצוה, כמת שהיא לפי תדרשנה אותה, שיבקש מי

לעשותה אחריה רדוף עכ"ל].רודפים כו',

ומזוזות תפילין טכשרות

התאונהעלה של מהניצולים אחד של בדעתו חב"ד)אז חסיד הששי(שהוא שאולי ,
את לנחם וכשהלך ביתו. בדלתות כשרות מזוזות לו היו לא ל"ע שנהרג

שנלב"ע, הששי היהודי ומצאמשפחת הנהרג, ישן שהי' בחדר המזוזה את בדק
המזוזה פשוט(מזוזה-האלטער)בנרתיק נייר על מודפסים שהיו הדברות !!!עשרת

זי"ע יוסף הבית מרן שכתב מה וכידוע תמהו. כן ראו הנוכחים רפ"ה)כל סימן ,(יו"ד
לשונו: מזוזהוזה בהם שאין בתים בשאר שהדרים נגלה, נס הוא הבית שמירת

ניצול מזוזה בו שיש בבית והדר עכ"ל.נזקין, ,

וכולםבעת המאורע, אודות הסביבה עיתוני כל דיווחו הנכרים)ההוא הוסיפו,(אף
מהנכרים אחד שאף ישראל, עמו את שומר שהקב"ה איך בחוש שרואים
קידוש מזה והי' ישראל, בני מאחינו אנשים ה' רק המטוס, מתאונת ניצול לא

גדול. השם

ונצליחהשם ורעות, קשות גזירות מכל עלינו יגן אלו שמצות יעזור יתברך
עוסקים וקיימים חיים בנים ובני בנים לראות ושנזכה מעשינו, בכל
בישועת לראות ונזכה השלימה, הגוף בריאות מתוך לשמה ובמצוות בתורה

אכי"ר. בימינו במהרה המשיח ומלך זל"ט הנביא אליהו בביאת עולמים

e

זכות וגדול לעשותה אחריה רדוף רודפים לה שאין מצוה

ומזוזהאלומצוות ולהצלה,תפילין לשמירה הםבמיוחד אלו מצוות כי
מצוה",בבחינת יש"מת כן על בהם המתעסקים המה שמעטים

חסידים בספר כדאיתא עז. ויתר שאת ביתר בזה רס"א)להשתדל ,(סימן
לשונו: וזה

המצוהאהוב את עוסקיםלך לה שאין מצוה למת שתראההדומה כגון מצוה,
עוסקים לה שאין תורה או תלמדםכו',בזויה גדולאתה שכר ותקבל

כולם מצוה,כנגד מת דוגמת הם עכ"ל.כי ,

שםוכעין כן גם כתב ק"ה)זה לשונו:(בסימן וזה ואין, דורש לה שאין מצוה כל
לה שאין ומצוה מצוה, כמת שהיא לפי תדרשנה אותה, שיבקש מי

לעשותה אחריה רדוף עכ"ל].רודפים כו',

המשך כשרות תפילין ומזוזות מעמוד כ

ַּכְׁשרּות ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות



זהר 
השבת

ק ק כ רכ ּר  ן ָו בין
כז

ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

חֹוְזִרים ִלְקָראָקא
ִּבְבלּוֵיי  ְמֻלָּבׁשֹות  ְמֻׁשּנֹות,  ְּבִרּיֹות  ְׁשֵּתי 
ְסָחבֹות, ֶׁשָעׂשּו ֹרֶׁשם ְזָוָעִתי ְּכרּוחֹות ְרָפִאים 
ְׁשֵני  ֶׁשל  ִּכְדֻמּיֹות  ַהֵּדין,  ֵמָעְלָמא  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשְּבָׂשָרם  ְלַאַחר  ִמִּקְבֵריֶהם,  ֶׁשָּיְצאּו  ֵמִתים 
ָנַמק ִמְּזַמן, ְוַרק ִׁשְלֵדיֶהם ִקְּבלּו ׁשּוב ֹּכֶׁשר 
ְּתנּוָעה,  ִנְכְנסּו ִלְקָראָקא ּוִפְּלסּו ָלֶהם ֶּדֶרְך 

ָיָׁשר ְלֵעֶבר ֵּביתֹו ֶׁשל ַרב ָהִעיר.
ַאף  ְּבַתְדֵהָמה,  ַאֲחֵריֶהם  ִהִּביטּו  ֲאָנִׁשים 
ֶאָחד ֹלא ִזָהה אֹוָתם, ִּכי ְּבֵצאָתם ָהיּו ְּגָבִרים 
ָנִאים ְּבֵמיַטב ְׁשנֹוֵתיֶהם, ְוִאּלּו ַעָּתה ְּבָחְזָרם 
ִמָּגלּוָתם, ִנְראּו ִּכְזֵקִנים, ִׁשְבֵרי ֵּכִלים, ְמֻגְּדֵלי 

ֶּפַרע, ְוִקְרֵעי ְסַמְרטּוִטים עֹוְטִפים ֶאת ּגּוָפם ֲאכּוֵלי ָהָרזֹון.
ֲאִפּלּו  ִהִּסיַח  ֹלא  ִנים  ַהּׁשָ ְׁשֹלׁש  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ֲאֶׁשר  ֲעֻמּקֹות",  "ְמַגֶּלה  ַּבַעל 
ּוְבִהְׁשַּתְּתפֹו  ְּבַהְרִּגיׁשֹו  ַּבֲעֵלי-ַהְּתׁשּוָבה,  ַהַּקָּצִבים  ֵני  ִמּׁשְ ַּדְעּתֹו  ֶאת  ֶאָחד  יֹום 
ְלֵצאָתם  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ָנה  ַהּׁשָ יֹום  יֹום,  ְּבאֹותֹו  ִחָּכה  ְוִעּנּוֵייֶהם,   ִסְבלֹוֵתיֶהם  ְּבָכל 
ִלְנדּוֵדיֶהם, ְּבִצִּפָּיה ְּדרּוָכה ְלבֹוָאם ַּבֲחָזָרה. ֵמָאז ְשׁעֹות ַהֹּבֶקר ַהֻּמְקָּדמֹות ָעַמד 

ְלַיד ַהַחּלֹון, צֹוֶפה ַהחּוָצה ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים ּוִבְמִתיחּות ַרָּבה.

ַזִּכים ּוְטהֹוִרים
ּוִבְראֹותֹו ֵמָרחֹוק ֶאת ְׁשֵּתי ַהְּדֻמּיֹות ַהּמּוָזרֹות ּוְמעֹוְררֹות ַהְּסִליָדה, ָיַדע ִמָּיד 
ָנה ּוְבִלי ִמְגַּבַעת, ְוָרץ  ֶׁשֵאֶּלה ֵהם ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה. הּוא ָאץ ַהחּוָצה ַּבֲחלּוק ַהּׁשֵ
ְּבקֹול  ִהְכִריז  ִלְרָוָחה  ָיָדיו  ֶאת  ּוְבָפְרׂשֹו  ָיִמים,  ֻעל  ַנַער  ָהָיה  ְּכִאּלּו  ִלְקָראָתם 

רֹוֵטט ֵמִהְתַרְּגׁשּות:
"ְּברּוִכים ַהָּבִאים, ַצִּדיִקים ּוְקדֹוִׁשים! ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ַזִּכים ּוְטהֹוִרים!"



כח

זהר 
השבת

ק ק כ רכ ּר  ן ָו בין

הּוא ָנַתן ָלֶהם ָׁשלֹום ְּבֹרב ֶחְדָוה, ָלַחץ ֶאת ְיֵדיֶהם ַּבֲחִמימּות ַּבֲהִריחֹו ֶאת 
ֵריָחם ְּבַתֲענּוג רּוָחִני ִעָּלִאי:

"ֲהֵרי ַאֶּתם ְמִפיִצים ְסִביְבֶכם ֵריַח ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן!"
הּוא ִהְכִניס אֹוָתם ְלֵביתֹו ְּבֹרב ָּכבֹוד, ְּכֶׁשהּוא ְמַפֵּזז ּוְמַכְרֵּכר ְסִביָבם ְּבִחָּבה 
ְּביֹוֵתר  ַהָּנאֹות  ַהֻּכְרָסאֹות  ֶאת  ִלְכבֹוָדם  ֵמִביא  ְּבַעְצמֹו,  אֹוָתם  ְמַׁשֵּמׁש  ַרָּבה, 
ּוְמַבֵּקׁש ֵמֶהם ָלֶׁשֶבת, ְותֹוְך ְּכֵדי ָּכְך הּוא נֹוֵפל ַעל ַצָּואָרם ּוְמַחֵּבק אֹוָתם ְולֹוֵחץ 

אֹוָתם ֵאָליו ְּבַאֲהָבה ּוְבַהֲעָרָצה.
"ַאְׁשֵריֶכם ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְקֶכם!" ַמִּביַע ָהַרב ֶאת ַרֲחֵׁשי ִלּבֹו, "ֲהֵרי ַאֶּתם ַּבֲעֵלי 
ְּתׁשּוָבה ְּגמּוִרים! ֲאִפּלּו ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ֹלא ִיְנֲחלּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא ָּכבֹוד ּוְגֻדָּלה 
ְּכמֹוֶכם! ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד!"
ֵאָלה ַעל ְּפֵניֶהם,  הּוא ֵהִביא ִלְפֵניֶהם ִּכּבּוד ִמָּכל טּוב, ּוִבְראֹותֹו ֶאת ַמְּבֵטי ַהּׁשְ

ִאם ְּכָבר ֻמָּתר ָלֶהם ֶלֱאֹכל ָמזֹון ְמֻׁשָּבח, ִהְרִּגיַע אֹוָתם ְּבִדְבֵרי ִעידּוד ְוֶנָחָמה:
"ִאְכלּו, ָּבַני, ִאְכלּו! ֵמַעָּתה ַהֹּכל ְּכָבר ֻמָּתר ָלֶכם! ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ֹלא ּתֹוִסיפּו 
ַהָּגלּות!  ְּבִיּסּוֵרי  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם  ֶאת  יֹוֵתר  ְּתַעּנּו  ְוֹלא  ָּבעֹוָלם  ְוָנִדים  ָנִעים  ִלְהיֹות 
ָלֶכם  ָאסּור  ִיְהֶיה  ְּבַרם,  ְנׁשֹוֵתיֶכם!  ִעם  ַיַחד  ִּבְקָראָקא  ָלגּור  ֵאר  ְלִהּׁשָ ּתּוְכלּו 
ַלֲעֹסק ְּבִמְסָחר, ֶאָּלא ְלִהְתַּפְרֵנס ְּבֹיֶׁשר ֵמֲעבֹוַדת ַּכַּפִים! ּתּוְכלּו ִלְהיֹות ַסָּבִלים, 
ַוֲאִני  ָלֶכם!  ִּיְזַּדֵּמן  ּׁשֶ ַמה  ְוַכּדֹוֶמה,  ַלְיָלה  ׁשֹוְמֵרי  ַמִים,  ׁשֹוֲאֵבי  ֵעִצים,  חֹוְטֵבי 
ָיכֹול ְלַהְבִטיַח ָלֶכם ֶׁשֲעבֹוָדה ֹלא ֶּתְחַסר ָלֶכם! ֲאַבֵּקׁש ִמַּבֲעֵלי ַהָּבִּתים, ּתֹוָׁשֵבי 
ָהִעיר, ֶׁשִּיְדֲאגּו ְלָכְך ֶׁשּתּוְכלּו ְלַהְרִויַח ֶאת ַלְחְמֶכם, ְוֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ַיֲעֶלה ַעל 
ַּדל ְׂשָפָתיו ְוֹלא ַיְזִּכיר ָלֶכם ֶאת ַמֲעֵׂשי ַהֵחְטא ֶׁשָּלֶכם ֶּבָעָבר! ִּכי ֲחָטֵאיֶכם ֵאיָנם 
ַקָּיִמים עֹוד! ֵהם ִנְׁשְטפּו ְוִנְמֲחקּו ְּבָדם ּוְבֵזָעה ּוְבֹמַח ַעְצמֹוֵתיֶכם ַהְמֻעּנֹות! ֹלא 

ִיָּזְכרּו ְוֹלא ִיָּפְקדּו ְוֹלא ַיֲעלּו ַעל ֵלב ְלעֹוָלם!"
ְיהּוֵדי ְקָראָקא ְּכָבר ִּכְמַעט ָׁשְכחּו ֶאת ַהְמֹאָרע ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים, ֶׁשִהְכִׁשילּו 
ָּגַזר  ַהָּגדֹול  ַהִּדין  ֵּבית  ַוֲאֶׁשר  ַרּבֹות,  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ְטֵרָפה  ְּבַמַאְכֵלי  ָהִעיר  ֶאת 
ֲעֵליֶהם ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ְוִלְהיֹות ָנִעים ְוָנִדים ָּבעֹוָלם. ֵמָאז ָעְברּו ְּכָבר 
ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְוָהִעְנָין ָיַרד ִמֵּסֶדר ַהּיֹום.  )המשך יבוא בעז"ה(

ְּבִעיר ְקָראָקא



זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיְ ֹז זן
כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

ֵמֵאת ָהַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א, ְׁשַנת תש"ס
גֹוֶדל ַמֲעַלת ְׂשַכר ַהְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים

ִמַׁש"ס, זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִסְפֵרי ַקָּבָלה ּוִמְדָרִׁשים, ִסְפֵרי מּוָסר ְועֹוד, ּוִבְכָלל ֶזה ִמי ְׁשַמְדִפיס ְסָפִרים ְלַהְזִהיר ֶאת 
ָהַרִּבים, אֹו ֶׁשּנֹוֵתן ֶּכֶסף ְלַהְדִּפיס

כהלכתהיח הרבים מזכה

אשר לכל אני ס"ג)יראוךחבר קי"ט, (תהלים

שיט. זה - להמנות", יוכל לא וחסרון לתקון יוכל לא חביריו"מעוות נמנו
עמהם. נמנה ולא מצוה כו)לדבר (ברכות

אינוהרי ואם מצוה, לדבר חביריו עם להימנות שצריך הוא הדין שמן
להמנות. שוב יוכל שלא חסרון זה הרי עמהם נמנה

הרביםוזאת ממזכי ולהיות להימנות בכוחו יש מאתנו ואחד אחד כל הרי
הגדולה, בהשפעתו הרב לו: והראוי לו השייך בחלק אחד כל
להצלת אחת לחבורה נימנים להיות ויחד וכו' בזמנו והדל בעשרו, העשיר
בזה לעזור שיכול אחד חלק בכוחו לו יש אחד וכל הרבים. ומזכי הרבים
מצוה לעושי נטפל הפחות לכל ולהיות קטן בדבר ומי גדול בדבר מי

ז"ל: ה)וכמאמרם להיפך].(מכות [וה"ה מצוה, כעושי מצוה לעושי הנטפל
יז) ה, ויקרא ורש"י (ת"כ

לתורה ומקרבן נפשות המזכה האדם שכר לגודל וערך שיעור אין

מפניכ. ומזדעזעים שחלים השם לדבר והחרדים היראים תורה בעלי
להדריכם יתברך, רצונו עוברי על להשגיח עליהם מוטל יתברך כבודו

יתברך. לעבודתו הרעה מדרכם ישובו כי עד הישר בדרך

תרומהוהענין פרשת הקדוש בזוהר קכ"ט)מבואר וערך(דף שיעור דאין
כי יתברך, לעבודתו ומקרבן נפשות המזכה האדם שכר לגודל

סהדותא, אסהודי ותחתונים עליונים ואומר גדול בקול יוצא מאןהכרוז
ראוי ההוא בראשו מלכות שכתר ההוא לחייביא ומזכה נפשות דבורא הוא

עליה שאלו ומטרוניתא מלכא דהא מלכא קמי השתא אזדמןלעלות כדין ,
פרגודא בתר וקיימין עלמא בכל דמשטטי ה' עיני מאינון סהדין תרין
דמזכה פלניא בר פלניא על סהדין אנן הא ואמרי דא, סהדותא וסהדין
בגינו נזכר אבוי דהא חולקיה זכאה המקולקל, מדרכם ומסירם רבים
כדין אחרא, מסטרא דהוו דחייביא נפשאן לתתא עביד איהו דא לטובה,
דאיהו ממנא חד אזדמן שעתא ביה שלימתא, בחדוא קוב"ה אתייקר
ברזא דאתקרי דאתוון דשמושא ברזא דצדיקיא דיוקנין על גזברא
לההוא הוא בריך קודשא ורמיז קדישא, דשמא דשמושא בכתרא יהודיע"ם
ליה וקאים דחייביא נפשאן דעביד נש בר דההוא דיוקניה ואייתי ממנא
שעתא דבההיא וארעא שמיא עלי אסהדנא ואנא ומטרוניתא, מלכא קמי

כהלכתה הרבים יטמזכה

חקיק דלא עלמא בהאי צדיקא כל לך לית דהא דיוקנא, לההוא ליה מסרין
דכל מפתחן ע' בידיה ומסרין ממנא, דההוא ידא תחות לעילא דיוקניה
דבריך ברכאן מכל דיוקנא לההוא בריך מלכא כדין בהו, דמאריה גנזייא
כנפי תחת ומקרבן גרים מגייר שהיה דחייביא נפשאן עביד כד לאברהם
ואזלי דיוקנא לההוא ונטלין עלאין משריין לד' רמיז וקב"ה השכינה,
אינון בר אחרא נש בר בהו זכי דלא גניזין עלמין לע' עאל ואיהו עמיה

דחייביא, נפשיהון דעבדי לאינון כמהגניזין נשא בני ידעו הוו ואלמלי
כמאן לון ורדפי אבתרייהו אזלי הוו להון, זכו כד בגינייהו זכאן וזכו תועלתא

חיין בתר גניזדרדף בכמה טבאן בכמה נשא לבני זכי מסכנא עלאין, ין
בתר דמשתדל מאן אלא להאי, האי בין מה בחייביא, דזכי כמאן איהו לאו
בגיניה וזכי לאתקיימא ליה וגרים לנפשיה חיין אשלים איהו מסכנא
יתיר, אשלים איהו חייביא בתר דמשתדל ומאן עלמא לההוא טבאן לכמה
ליה ואעבד שלטא ולא דאתכפייא אחרים דאלהים אחרא לסטרא עביד
חייבא לההוא עביד יקריה, כורסי על קב"ה דאסתלק עביד משלטנותיה,
חלקו ואשרי לו אשרי הזוהר, לשון כאן עד חולקיה זכאה אחרא נפשא

רצון. יהי וכן סלה צדיקים)אמן (אור

בתוכחתו בתשובה לחזור הרבים את שמזכה מי

הרבים,כא. את המזכה מעלת גדלה מאוד ומה ולנפשו לעולם גורם מה
תרומה פרשת הקדוש בזוהר ע"ב)כמבואר קכ"ח זכאה(דף לשונו: וזה

ההוא מניה דיעבר בגין שלים, באגר ליה ולמקני חייבא בתר למרדף בעי
כאלו עליה דיתחשב בגין לנפשיה ויעביד אחרא סטרא ויתכפיא זוהמא
משבחא יתיר דקב"ה יקרא ביה דיסתלק שבחא איהו ודא ליה, ברא הוא
לאכפיא גרים דאיהו בגין טעמא מאי מכלא, יתיר ואסתלקותא אחרא

באהרן כתיב דא ועל דקב"ה, יקרא ולאסתלקא אחרא ו)סטרא ב, (מלאכי

וכתיב מעון", השיב ה)"ורבים מאן(שם, כל חזי תא אתו". היתה "בריתי
אסתלק איהו בישא, ארחא למשבק לגביה ותב דחייבא בידא דאחיד
סטרא לאכפייא גרים אחרא, נש בר הכי אסתלק דלא מה סלוקין, בתלת
בקיומיה עלמא כל לקיימא וגרים ביקריה קב"ה דאסתלק וגרים אחרא
והשלום, החיים אתו היתה בריתי כתיב נש בר האי על ותתא, דלעילא
מארי כל דאתי, לעלמא וזכי עלמא בהאי וזכי לבנוי, בנין למחמי וזכי
תרעי בתריסר עאל דאתי, ובעלמא עלמא בהאי ליה למידן יכלין לא דינין



ל
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ק ק כ רכ ּר  ן ָו בין

כהלכתה הרבים יטמזכה

חקיק דלא עלמא בהאי צדיקא כל לך לית דהא דיוקנא, לההוא ליה מסרין
דכל מפתחן ע' בידיה ומסרין ממנא, דההוא ידא תחות לעילא דיוקניה
דבריך ברכאן מכל דיוקנא לההוא בריך מלכא כדין בהו, דמאריה גנזייא
כנפי תחת ומקרבן גרים מגייר שהיה דחייביא נפשאן עביד כד לאברהם
ואזלי דיוקנא לההוא ונטלין עלאין משריין לד' רמיז וקב"ה השכינה,
אינון בר אחרא נש בר בהו זכי דלא גניזין עלמין לע' עאל ואיהו עמיה

דחייביא, נפשיהון דעבדי לאינון כמהגניזין נשא בני ידעו הוו ואלמלי
כמאן לון ורדפי אבתרייהו אזלי הוו להון, זכו כד בגינייהו זכאן וזכו תועלתא

חיין בתר גניזדרדף בכמה טבאן בכמה נשא לבני זכי מסכנא עלאין, ין
בתר דמשתדל מאן אלא להאי, האי בין מה בחייביא, דזכי כמאן איהו לאו
בגיניה וזכי לאתקיימא ליה וגרים לנפשיה חיין אשלים איהו מסכנא
יתיר, אשלים איהו חייביא בתר דמשתדל ומאן עלמא לההוא טבאן לכמה
ליה ואעבד שלטא ולא דאתכפייא אחרים דאלהים אחרא לסטרא עביד
חייבא לההוא עביד יקריה, כורסי על קב"ה דאסתלק עביד משלטנותיה,
חלקו ואשרי לו אשרי הזוהר, לשון כאן עד חולקיה זכאה אחרא נפשא

רצון. יהי וכן סלה צדיקים)אמן (אור

בתוכחתו בתשובה לחזור הרבים את שמזכה מי

הרבים,כא. את המזכה מעלת גדלה מאוד ומה ולנפשו לעולם גורם מה
תרומה פרשת הקדוש בזוהר ע"ב)כמבואר קכ"ח זכאה(דף לשונו: וזה

ההוא מניה דיעבר בגין שלים, באגר ליה ולמקני חייבא בתר למרדף בעי
כאלו עליה דיתחשב בגין לנפשיה ויעביד אחרא סטרא ויתכפיא זוהמא
משבחא יתיר דקב"ה יקרא ביה דיסתלק שבחא איהו ודא ליה, ברא הוא
לאכפיא גרים דאיהו בגין טעמא מאי מכלא, יתיר ואסתלקותא אחרא

באהרן כתיב דא ועל דקב"ה, יקרא ולאסתלקא אחרא ו)סטרא ב, (מלאכי

וכתיב מעון", השיב ה)"ורבים מאן(שם, כל חזי תא אתו". היתה "בריתי
אסתלק איהו בישא, ארחא למשבק לגביה ותב דחייבא בידא דאחיד
סטרא לאכפייא גרים אחרא, נש בר הכי אסתלק דלא מה סלוקין, בתלת
בקיומיה עלמא כל לקיימא וגרים ביקריה קב"ה דאסתלק וגרים אחרא
והשלום, החיים אתו היתה בריתי כתיב נש בר האי על ותתא, דלעילא
מארי כל דאתי, לעלמא וזכי עלמא בהאי וזכי לבנוי, בנין למחמי וזכי
תרעי בתריסר עאל דאתי, ובעלמא עלמא בהאי ליה למידן יכלין לא דינין

כהלכתהכ הרבים מזכה

כתיב דא ועל בידיה, דימחי מאן ג)ולית קיב, זרעו(תהלים יהיה בארץ "גבור ,
לשונו. כאן עד וגו', יבורך" ישרים דור

הקודש:תרגום כדיללשון מלא, בשכר ולקנותו הרשע אחר לרדוף זכאי
אותו, ויעשה אחרא, הסטרא ולהכניע ההיא זוהמא ממנו שיעביר
הקדוש כבוד בו שיתעלה שבח, הוא וזה אותו. ברא הוא כאלו לו נחשב כי
הטעם. מהו מכל. יתירה היא הזו והתעלות אחר, משבח יותר הוא, ברוך
ברוך הקדוש כבוד ולהעלות אחרא, הסטרא להכניע גרם שהוא משום

באהרן, כתוב זה ועל אתו"הוא. היתה "בריתי וכתוב מעון". השיב ."ורבים
וראה, הואבוא הרע, דרך שיעזוב בו והשתדל הרשע, ביד שאוחז מי כל

הסטרא את להכניע גורם אחר, אדם כך עלה שלא מה עליות, בג' עולה
העולם על לקיים וגורם בכבודו, הוא ברוך הקדוש שיתעלה וגורם אחרא,
החיים אתו היתה "בריתי כתוב, זה אדם ועל ולמטה. למעלה בקיומו
הבא. לעולם וזוכה הזה, בעולם וזוכה לבניו, בנים לראות וזוכה והשלום".
בי"ב נכנס הבא, ובעולם הזה בעולם אותו לדון יכלו לא הדין בעלי כל
דור זרעו יהיה בארץ "גבור כתוב, זה ועל בידו. שימחה מי ואין שערים

יבורך" וגו'.ישרים

בתשובה לחזרה הפועל אדם של שכרו גדול כמה וראה בא

לךכב. לך פ' חדש בזהר ע"ג)וז"ל כ"ב כמה(דף וראה בא אבוהו ר' ואמר :
דכתיב ממה מנ"ל בתשובה, לחזור לאחר העושה אדם של שכרו

יח) יד, שנשמת(בראשית בשעה רבה, חייא ר' תאני שלם", מלך צדק "ומלכי :
הגדול השר מיכאל הגוף, מן יוצא לאחרים בתשובה המחזיר הצדיק
לנשמתו שלום ומקדים יוצא הוא בוראו לפני הצדיקים נפשות המקריב
צדק, שערי שומרי ראש מיכאל זהו צדק, ומלכי שנאמר צדיק, אותו של
ויוצא שהקדים ויין, לחם הוציא מעלה, של ירושלים זו שלם, מלך

לשונו. כאן עד בואך, שלום לו ואומר לקראתו

בשמים הרבים את המזכה האדם על מכריזין מה

כןכג. גם ע"ד)וז"ל ס"ב דמשתדלי(בדף אינון זכאין יומא, בכל כריז כרוזי ,
דמזכאן ואינון מדותייהו,באורייתא על דמעבירין ואינון לאחרנין להו

בקיצור. לשונו כאן עד

הקודש:תרגום החבריםללשון הם אשרי יום, בכל כרוז מכריזים
המעבירים ואותם אחרים המזכים ואותם בתורה, העוסקים

מדותיהם. על

המשך בסוף עמוד לב
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ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר
ּבֹו ִנְקְּבצּו ֵחֶלק ִמִּמְכְּתֵבי ְּבָרָכה ִעּדּוד ְוִחּזּוק ֶׁשִּנְתַקְּבלּו ְּבַמֲעֶרֶכת ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי 

ֵמִהְתַרְׁשמּוָתם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ְוַחְכֵמי ּדֹוֵרנּו ּוְּבֵני ּתֹוָרה ִנְכָּבִדים לֹוְמֵדי ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש
ּתֹוְכָנן אֹור ַמְבִהיק ַעל ַהּתֹוֶעֶלת ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִהְתעֹוְררּות ְּבִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל 

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

 ֵּבית ַהִּמְדָרׁש מֹוֶרֶׁשת ַהּתֹוָרה
ְרחֹוב ָהַעְצָמאּות 30, ִּבְנָיִמיָנה

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ְלֵסֶדר ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש, ה'תש"ע.
ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ִלְכבֹוד ּתֹוָרתֹו ַוֲהַדר ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְּגָראס ָכ"ק 
ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א, ֵמִקים ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּב"ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי", נַֹעם 

ם ִיְתָּבַרְך ִּביׁשּוָעתֹו. ַהּׁשֵ
"ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ה' ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו", ִלְראֹות ְּפָלאֹות ֶׁשעֹוֶׂשה ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו 
ְּבִמְפָעלֹו ַהַּכִּביר ֲאֶׁשר ָיָדן ָעְׂשָתה, ְלַהְגִּדיל ּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה, ְלַזּכֹות ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ְקדֹוִׁשים, ִלְטֹעם ִמָּנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ֲאֶׁשר ּכֹוֵנן ָמָרָנא ְוַרָּבָנא ַרִּבי 

ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי זיע"א.
ת ַּכְׁשרּות  ִהֵּנה ָזָכה ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו ְוִזָּכה ְּבַעְׂשרֹות ִחּבּוָריו ַהְיָקִרים, ֵהן ְּבִעְנְיֵני ְקֻדּׁשַ
ַהַּמֲאָכִלים ְוֵהן ְּבִעְנְיֵני ַטֲהַרת ַהֶּנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה ֶׁשָּבָאָדם ָהֲערּוִכים ְּכֻׁשְלַחן ַהָּפִנים 
ְּבִעְנָיִנים ַרִּבים. ְוַכִּביר ָידֹו ָמְצָאה ַּבֲהָקָמה ְוִחּזּוק ִׁשעּוֵרי "אֹור ָהַרְׁשִּב"י" ִלְקבַֹּע 
ם ִהְתַרּבּו ְלַכָּמה ֵמאֹות. ְוַהְּדָבִרים  ִלּמּוִדים ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ, ּוָּברּוְך ַהּׁשֵ
ִמְתַּפְרְסִמים ַּבֲעלֹוֵני "אֹור ַהֹּזַהר" ַהְמַחְּזִקים ּוַמַקְדִׁשים ֶאת ַהּלֹוְמִדים ִלְהיֹות ַעם 
ֶאָחד. ְוִהְגִּדיל ּתֹוָרה ְּבִסְפרֹו "אֹור ַהּזַֹהר" ַהַּמִּקיף ַּבֲאָלָפיו ִמְּמקֹורֹות ָּכל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשִּדְּברּו ְּבִׁשְבֵחי ָהַרְׁשִּב"י זיע"א ּוַמֲעַלת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהְּזכּות ָהַרָּבה ְמֹאד ְלָכל 
ָנה  ַההֹוֶגה ּבֹו. ְוָזָכה ַּגם ְלַהְדִּפיס ֶאת ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש "ִּתּקּוֵני ַהּזַֹהר" ַהְמֻחָּלק ִליֵמי ַהּׁשָ

ִלְלֹמד ּבֹו ַּדף ְליֹום.
ִוידּוִעים ּוְמֻפְרָסִמים ִּדְבֵרי   ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּכי ְּבַהאי ִסְפָרא ִיְּפקּון ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחִמים ְמֵהָרה ]ָנׂשא קכד:[. ּוְלִפיָכְך ָעַמל ָּבֶהם ָמָרָנא ָהֲאִר"י ַהַחי, ּוָבֶזה 
ַהָּלׁשֹון ַמָּמׁש ִהְתַּפְרְסמּו ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ָהַרַׁש"ש זיע"א, ֶׁשָאַמר ִלְבנֹו ָהַרב ִחְזִקָּיה ִיְצָחק 
זיע"א ְּבִרְגֵעי ַהֹּקֶדׁש ֶטֶרם ֲעִלַּית ִנְׁשָמתֹו: "יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשִּבְזכּות ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִכְתֵבי 
ַהַּקָּבָלה ֵיֵצא ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלֵחרּות, ּוְבִלּמּוד ֶזה ְּתלּוִיים ְּגֻאָּלֵתנּו ּוִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו" 

]ֵסֶפר ָהַרַׁש"ש[.
ם ִיְׁשְמֵרם  ם ִיְתָּבַרְך ִלְקֹבַע ַעְצֵמנּו ַּבֲחבּוַרת ְקִהָּלֵתנּו ַהּׁשֵ ם ִזָּכנּו ַהּׁשֵ ּוָּברּוְך ַהּׁשֵ
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ִויַחֵיים, ִלְקרֹא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּכִמַּדת ִנְׁשָמֵתנּו, ּוִמֵּדי ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָאנּו לֹוְמִדים ִּבְקִביעּות 
ַּדף ְלֶאָחד ְּבִתּקּוֵני ַהֹּזַהר, ִּבְבִחיַנת ֵנר ְלֶאָחד ֵנר ְלֵמָאה, ְועֹוד ַמְרִחיִבים ִלּמּוד ְּבֵסֶפר 
בּוִעי ַהָּגדֹול ַּבֹּזַהר  אֹור-ַהֹּזַהר, ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֹקֶדׁש זֹוִכים ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבִׁשעּורֹו ַהּׁשְ
ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהְמֻקָּבל ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרְּדַכי ִיְצָחִקי ְׁשִליָט"א, ָהַרב ִמֹּפָרת. 
ַּגם ִּביֵמי ָׁשבּוַע ָאנּו מֹוִסיִפים ִלּמּוד ַּבִּלּמּוד ַהּיֹוִמי ּוְבִׁשעּוֵרי ַהְּקִהָּלה.  ִמְּלַבד ַמה ּׁשֶ

ְוִׂשְמָחה ַרָּבה ָׂשַמְחנּו ְלִהָּוַדע ִּכי ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו עֹוֵמד ְלַהְדִּפיס עֹוד ֶאת ָּכל ֶחְלֵקי 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוַלֲהִפיָצם ְּבָׁשֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ְיהּוִדי, ְועֹוד ֶאת ִחּבּורֹו ֶהָחָדׁש ַעל ְּגדֹוֵלי 
ִיְׂשָרֵאל ְוַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוִמי ִיֵּתן ְויֹוִסיף ַחָּיִלים ַּגם ְלַחֵדּׁש ִחּבּוָריו ָהִראׁשֹוִנים, ְוִנְזֶכּה 

ם ְּבַאֲהָבה. ָּבֶהם ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ּוְלַקֵּים ִּדְבֵרי ּתֹוַרת ַהּׁשֵ
ּוֶבֱאֶמת ָקֹטְנִּתי ִמָּכל ַהֲחָסִדים, ּוַבָּקָׁשֵתנּו ַרק ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהֹּקֶדׁש ִּכְצִעיֵרי 
ם ִיְתָּבַרְך ַעל ֶׁשָּזִכינּו ְלָכל  ַהַּתְלִמיִדים ַהַּמְתִחיִלים, ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ְלַהּׁשֵ

ֶזה ְּבדֹוֵרנּו.
ּוִמְּמקֹור ַהְּבָרכֹות ְיֹבַרְך ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו ְׁשִליָט"א ַעל ָּכל ָהִעידּוד ְוַהִחּזּוק ְלַהֲעָמַדת 
ַהּתֹוָרה ְוַהְנָחָלָתּה ָלַרִּבים, ְוִחּזּוק ְלָבבֹות ַרִּבים ַהִּמְתעֹוְרִרים ְּבָכל ֶזה ּוִמְתָקְרִבים 
ַמִים, ּוְבַוַּדאי ֵמִאיר ִּתּקּון ָּגדֹול ָּבֶעְליֹוִנים ּוַבַּתְחּתֹוִנים ִלְפֹעל ְיׁשּועֹות  ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ
ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. ְיבַֹרְך ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו ְׁשִליָט"א ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ּוְזכּות ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוְזכּות 
ָהַרִּבים עֹוֶמֶדת ִלְבִריאּות ּגּוָפא ּוְנהֹוָרא ַמַעְלָיא, ְלַהְרּבֹות ֵחילֹו ַּבּתֹוָרה ּוַבַּתְלִמיִדים 

ּוְבָכל ַהִּמְפָעל ַהָּגדֹול.
ְוִנְזֶכּה ֻכָּלנּו ְמֵהָרה ְלאֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָיִאיר, ְוִיְתַקְּימּו ָּבנּו ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ְלַאְקֵמא ְׁשִכיְנָּתא ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, ּוְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת ֻעֵּזנּו, ּוְמֵהָרה ֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו 

ם ִצּיֹון, ְּבִביַאת ַהּגֹוֵאל ּוְבִבְנַין ֲאִריֵאל ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. ְּבׁשּוב ַהּׁשֵ
ְּבִיְקָרא ֹזַהר אֹוַרְיָתא:
ֹמֶׁשה ַעִּמיֵאל

כהלכתהכ הרבים מזכה

כתיב דא ועל בידיה, דימחי מאן ג)ולית קיב, זרעו(תהלים יהיה בארץ "גבור ,
לשונו. כאן עד וגו', יבורך" ישרים דור

הקודש:תרגום כדיללשון מלא, בשכר ולקנותו הרשע אחר לרדוף זכאי
אותו, ויעשה אחרא, הסטרא ולהכניע ההיא זוהמא ממנו שיעביר
הקדוש כבוד בו שיתעלה שבח, הוא וזה אותו. ברא הוא כאלו לו נחשב כי
הטעם. מהו מכל. יתירה היא הזו והתעלות אחר, משבח יותר הוא, ברוך
ברוך הקדוש כבוד ולהעלות אחרא, הסטרא להכניע גרם שהוא משום

באהרן, כתוב זה ועל אתו"הוא. היתה "בריתי וכתוב מעון". השיב ."ורבים
וראה, הואבוא הרע, דרך שיעזוב בו והשתדל הרשע, ביד שאוחז מי כל

הסטרא את להכניע גורם אחר, אדם כך עלה שלא מה עליות, בג' עולה
העולם על לקיים וגורם בכבודו, הוא ברוך הקדוש שיתעלה וגורם אחרא,
החיים אתו היתה "בריתי כתוב, זה אדם ועל ולמטה. למעלה בקיומו
הבא. לעולם וזוכה הזה, בעולם וזוכה לבניו, בנים לראות וזוכה והשלום".
בי"ב נכנס הבא, ובעולם הזה בעולם אותו לדון יכלו לא הדין בעלי כל
דור זרעו יהיה בארץ "גבור כתוב, זה ועל בידו. שימחה מי ואין שערים

יבורך" וגו'.ישרים

בתשובה לחזרה הפועל אדם של שכרו גדול כמה וראה בא

לךכב. לך פ' חדש בזהר ע"ג)וז"ל כ"ב כמה(דף וראה בא אבוהו ר' ואמר :
דכתיב ממה מנ"ל בתשובה, לחזור לאחר העושה אדם של שכרו

יח) יד, שנשמת(בראשית בשעה רבה, חייא ר' תאני שלם", מלך צדק "ומלכי :
הגדול השר מיכאל הגוף, מן יוצא לאחרים בתשובה המחזיר הצדיק
לנשמתו שלום ומקדים יוצא הוא בוראו לפני הצדיקים נפשות המקריב
צדק, שערי שומרי ראש מיכאל זהו צדק, ומלכי שנאמר צדיק, אותו של
ויוצא שהקדים ויין, לחם הוציא מעלה, של ירושלים זו שלם, מלך

לשונו. כאן עד בואך, שלום לו ואומר לקראתו

בשמים הרבים את המזכה האדם על מכריזין מה

כןכג. גם ע"ד)וז"ל ס"ב דמשתדלי(בדף אינון זכאין יומא, בכל כריז כרוזי ,
דמזכאן ואינון מדותייהו,באורייתא על דמעבירין ואינון לאחרנין להו

בקיצור. לשונו כאן עד

הקודש:תרגום החבריםללשון הם אשרי יום, בכל כרוז מכריזים
המעבירים ואותם אחרים המזכים ואותם בתורה, העוסקים

מדותיהם. על

המשך 'מזכה רבים כהלכתה' מעמוד ל


