
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים

ּ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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ּת ֹו ּכ ֹן ָו ְ הכ ָי ִנ תי
ג

ּתֹוֵכן ָהִעְנָיִנים

	ֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק.............................................................................................................................ה

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים )ֶהְמֵׁשְך(........................................................................................................... ז

ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	..................................................................................... ט

ַ	ְזָהרֹות ֲחמּורֹות ְוַהְתָר	ֹות ְּבִעְנַין ֲהִליָכה ְלַעְרָּכ	ֹות ֵמֵ	ת ְּג	ֹוֵלי ּדֹוֵרנּו ְׁשִּליָט"	............. י

................................................................................................................................. י	 ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב

......................................................................... טו ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ

.......................................................................................................................... יט 	ֹוֶ	ל עֹוֵנׁש ַהָּמסּור

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵ	ל ְּכִהְלָכָתּה............................................................................................................ כ	 ַהּׁשַ

...................................................................................................................................... כ	 ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

ִמְּפֵני ַמה ִהְסִּתיר הקב"ה  ִמַּבַעל "ְמַ	ֶּלה ֲעֻמקֹות" ֶ	ת ַהַּמְכֵׁשָלה ַהּנֹוָרָ	ה?................... כה

................................................................................................................................... כז ְּבִעיר ְקָר	ָק	

ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.................................................................................................................. כט

.................................................................................................................................... ל	 ִ	ְּגרֹות ַהֹּזַהר

ַהֵּלִוי  ַרִּבי ְׁשמּוֵ	ל  ֶ	ְלָיִׁשיב, ה		וה"צ  יֹוֵסף ָׁשלֹום  ַרִּבי  ָמָרָנן ה		וה"צ  קֹול קֹוֵר	 ֵמֵ	ת 

...................... לב ו	זנער, ה		וה"צ ַרִּבי ִנִּסים קרעליץ, ְׁשִּליָט"	, ְּבִעְנַין ֲהִליָכה ְלַעְרָּכ	ֹות
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הברִר הרורְִ

הברור האחרון

הברור האחרון

הברור האחרון יהיה, שמי שלא יתפס לאפיקורסות לא יצטרך 
להתגלגל שוב לעולם

הרב הצדיק רבי מאליק, זכר צדיק לברכה, אמר: פעם אחת התאספו 
הנשמות לפני בית דין של מעלה וטענו, מה יהיה הסוף, כי בכל 
פעם מתגלגלים לזה העולם ואין להם תקון, והגיעה הטענה לפני 
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ויצא פסק הדין, שקודם ביאת 
יתפס  יהיה הברור, מי שלא  ואז  המשיח תרד אפיקורסות בעולם, 
התחילה  שמהיום  וסיים,  ענה  בעולם.  שוב  יתגלגל  לא  למינות 
)ברכת אהרן עמוד קצ"ג( האפיקורסות בעולם.  

בגלות האחרון יוכלו לברר אף את שער הנ' שבטומאה
בגלות מצרים לא יכלו לברר שער הנ' שבטומאה, מפני שלא היה 
בדורות  כן  שאין  מה  הקדושה,  התורה  את  עוד  להם 
האחרונים, באמצעות התורה הקדושה יבררו גם את שער החמישים.
וכך אמר ה"אור החיים" הקדוש: עיקר הגלות הוא לברר הניצוצות 
שנטמעו בנ' שערי טומאה... והובטחו, כי לעתיד לבוא ישפיע 
בנו קל עליון תורת חיים שבשער החמישים, והשגתו היא באמצעות 
וטעם  )קמ"ג(,  הדבר  משיגים  אנו  האחרון  גלות  ובפרט  הגלויות 
שנסתכנו ישראל במצרים בברור שער הנ' )קמ"ד(, לצד שלא היו בני 
תורה, מה שאין כן דורות אחרונים באמצעות תורתם ישיגו ליכנס 

לשער הנ', ולהוציא בלעו מפיו, ואז ספו תמו בחינות הטומאה...

ימי הגאולה – והסתרת פנים

ישראל יהיו מצויים בהסתרת פנים הסתר בתוך הסתר
נאמר בפסוק )דברים פרשה ל"א פסוקים י"ז י"ח(: "וחרה אפי בו ביום ההוא 
ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות 
וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות 
האלה ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה 

כי פנה אל אלוקים אחרים".

מתוך הסתרת פנים זו – יגאלו
כתיב בישעיה )ח' י"ז(: "וחכיתי לה' המסתיר פניו מבית יעקב וקויתי 
שאמר  שעה  כאותה  קשה  נבואה  לך  אין  רש"י:  פירש  לו". 
משה )דברים ל"א(: "ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא", ואף בו ביום 
המשך בעמוד י
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א ריכ ו  רִנר ֹהזנֹהר ֹהזן
ה

 ִעַּקר ְקִנּיֹות ְּדֵבקּות ַהּבֹוֵרא ָּברּוְך הּוא ְּכֶׁשהּוא לֹוֵמד ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ְּבִׂשְמָחה
ִּכי ָידּוַע הּוא, ֶׁשִעַּקר ְקִנּיֹות ְּדֵבקּות ַהּבֹוֵרא ָּברּוְך הּוא ְּבֵאין ַמָּמׁש ּוְבִׂשְמָחה, הּוא ָּבא 
ִמִּלּמּוד ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר, ִּכְדִאיָתא )ִּתּקּוֵני זַֹהר ַּבַהְקָּדָמה ַּדף ג.(: ַּכד ִאית ְּבִיְׂשָרֵאל ַמְׂשִּכיִלים, 
ֵמִאֵּלין ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון )ָּדִנֵּיאל יד ג( ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע, ָּדא ְּדִאְתְקֵרי 
ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ְּדָיְדִעין ְלִמְפַלח ְלָמאֵריהֹון, ּוְלַאָּפָקא ַאְזָּכרֹות ִּדְׁשָמָהן ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך 
)ַדֶּּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר ַּבַהְקָּדָמה ֶּדֶרְך ַהֹּקֶדׁש אֹות יא( הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ְּבַכָּוָנה. 

ם ִיְתָּבַרְך  ָּכל ִמי ֶׁשַּמְתִחיל ִלְלֹמד ְּבִדְבֵרי ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש, נֹוְתִנים לֹו ֵמֵאת ַהּׁשֵ
ֵני עֹוָלמֹות ֵמעֹוָלם ֶעְליֹון ּוֵמעֹוָלם ַהֶּזה ְּבסֹוד ִּכי ְּבָי"ה ֲהָוָי"ה  ִחּזּוק ָּגדֹול ִמּׁשְ

צּור עֹוָלִמים
ֶאָּלא ֵיׁש ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּכָּוָנה ֶׁשּלֹו ָהָיה ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַחֵּזק ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ִלְלמֹד ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
ַאף ֶׁשַּיֲעֹבר ָעָליו ַּכָּמה ִנְסיֹונֹות ְלַהְפִריד אֹותֹו ָחִליָלה ִמִּלְלֹמד ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוֵכן 
ִמים ַּבֹחֶמר ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֵהם ֵליָצֵני  ִאם ָעַבר ָעָליו ַּכָּמה ִנְסיֹונֹות ִמְּבֵני ָאָדם ַהְמֻגּׁשָ
ַהּדֹור ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ְוהּוא יֹוֵׁשב ֵּביֵניֶהם ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים, ִּכְדִאיָתא ַּכּיֹוֵצא 
ּבֹו ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים ְּכׁשֹוַׁשָּנה ָּדא ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ְּדִאיִהי ֵּבין אֹוְכלֹוָסא ְּכַוְרָּדא 
ֵּבין ּכּוִבין, ַעל ֵּכן ְלֶזה ְמַרֵּמז ִּבְפִתיַחת ַמֲאָמר ַרִּבי ִחְזִקָּיה, ְוהּוא ְלׁשֹון ִחּזּוק, 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַחֵּזק ַּבַעל ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ָהרֹוֶצה ִלָּדֵבק ִּבְדֵבקּות ַהּבֹוֵרא ָּברּוְך הּוא ]ּוָבא 
ְלַהְׁשִמיֵענּו ִּבְלׁשֹון ַרִּבי ִחְזִקָּיה, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשַּמְתִחיל ִלְלֹמד ְּבִדְבֵרי ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, 
אֹו ֶׁשָּיבֹוא ֵאיֶזה ִאיׁש ָּכֵׁשר ְלָפֵרׁש ֵאיֶזה ַמַאְמֵרי ַהֹּזַהר, ְלֶזה ָהִאיׁש נֹוְתִנים לֹו ֵמֵאת 
ֵני עֹוָלמֹות, ֵמעֹוָלם ֶעְליֹון ּוֵמעֹוָלם ַהֶּזה, ְּבסֹוד ִּכי ְּבָי"ה  ם ִיְתָּבַרְך ִחּזּוק ָּגדֹול ִמּׁשְ ַהּׁשֵ
ֲהָוָי"ה צּור עֹוָלִמים, ְוֶזהּו אֹוִתּיֹות 'ֲחַז"ק ָי"ּה', ֶׁשָהִאיׁש ַהֶּזה ָּפַתח ְוָאַמר ְּבִסַּיְעָּתא 
ִּדְׁשַמָּיא, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְרֶאה לֹו ְּבִמְקָצת ֵאיֶזה ְּפָעִמים ֶׁשהּוא ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים, 
ַאל ַיְׁשִּגיַח ַעל ֶזה, ֲחַזק ְוִנְתַחֵּזק ְּבֹכַח ָהֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו[ ַעל ְיֵדי 
ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ֵּבין ַהחֹוִחים ְּבַכָּמה ִנְסיֹונֹות ְוֵליָצֵני 

ַהּדֹור, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוַאל ִּתְׁשַמע ָלֶהם.
)ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר ַּבַהְקָּדָמה ֶּדֶרְך ַהֹּקֶדׁש אֹות יב(

 

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 
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א ריכ ו  רִנר ֹהזנֹהר ֹהזן

ַעל ֶקֶבר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי לֹוְמִדים ַהֹּזַהר ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ִּכי ַּכָּמה ִנִּסים 
ֵאְרעּו ָׁשם

ְוָכְך ָמָצאִתי ָּכתּוב ֵמָהַרב ַּבַעל ְׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְּבַמָּסָעיו 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַנת שפ"ח, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ְוַעל ֶקֶבר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי לֹוְמִדים 
ַהֹּזַהר ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּוִבְדֵבקּות ְּגדֹוָלה ִּכי ַּכָּמה ִנִּסים ֵאְרעּו ָׁשם, ּוְצִריִכים ִלְלֹמד 
ַהֹּזַהר ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּוִבְדֵבקּות ְּגדֹוָלה ְוכּו', ְוׁשּוב אֹוִדיֲעֶכם ִּכי ַהּיֹום יֹום ִראׁשֹון 
ָהִייִתי ִּבְמָעַרת ַהַּצִּדיִקים ְוכּו' ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָׁשם ָלַמְדִּתי ַהּזַֹהר.
)ֹנַעם ַהְּלָבבֹות, ַרִּבי ֲאַהֹרן ָראְטה ַזַצ"ל, ַמֲאָמר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְסִעיף יא(

 ִמְצָוה ְוחֹוָבה ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלֹמד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה
ְוִהֵּנה ֵעץ ַהַחִּיים הּוא ְּבִחיַנת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא 
ְּדָפָרַׁשת ָנׂשא: ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר 
ַהֹּזַהר כּו'. ּוְבִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש ְּבֵבאּור ַמֲאָמר ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ְּבסֹופֹו, ְלִמיְטַעם ֵמִאיָלָנא 

ְּדַחֵּיי ֶׁשִהיא ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה כּו'.
ְוָהִעְנָין הּוא, ְּדִהֵּנה ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ִנְקָרא ֵעץ ַהַחִּיים, ְלִפי ֶׁשֹּלא ִנְתַלְּבָׁשה ִּבְלבּוִׁשים 
ַּגְׁשִמִּיים ָּכל ָּכְך )ֶלֱהיֹוָתּה ִמְּבִחיַנת ְזֵעיר ַאְנִּפין( ְוִנְרָּגׁש ָּבּה ָהאֹור ָהֱאֹלִקי כּו' ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל 
ֶּפֶרק י"א, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִנְתַלְּבָׁשה ִּבְלבּוִׁשים ַּגְׁשִמִּיים, ֶׁשֲהֵרי ִהיא 
ֶכל  ְמַדֶּבֶרת ֵמִעְנָיִנים רּוָחִנִּיים ְּבֵסֶדר ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ּוְבִעְנְיֵני ֱאֹלקֹות ּוִבְכָלל, ְוַגם ַהּׂשֵ
ָגה רּוָחִנית ְוִנְרָּגׁש ָּבּה ָהאֹור ָהֱאֹלִקי, ְוָכל ִעְנָיָנּה הּוא  ָגה ְּבֶזה ֲהֵרי הּוא ַהּׂשָ ְוַהַהּׂשָ
ָל"ה ְּבַמֶּסֶכת ָׁשבּועֹות  ם ְוָלבֹוא ִליֵדי ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהּׁשְ ֵליַדע ֶאת ַהּׁשֵ
ֶׁשּלֹו )ַּדף קפג:( ְּבִעְנַין ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה ֶׁשֵהם ֵמִעְנְיֵני 
גֹות ִיְלְמֵדם ִּבְׁשִביל ֶׁשֵּיַדע ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ּוְגֻדָּלתֹו ּוִמִּסְתֵרי  ֲחִקירֹות ִויִדיעֹות ְוַהּׂשָ
ִמְצוֹוָתיו ְוָאז ִיְתַלֵהב ְלָבבֹו ְלִיְרָאה אֹותֹו ּוְלַאֲהָבה אֹותֹו, ְוֶזהּו ֶׁשִּסֵּים ְּבִבְרַכּת ַאֲהָבה 
ַרָּבה ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶתָך ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצוֹוֶתיָך ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה 

ֶאת ְׁשֶמְך, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
ּוִבְפָרט ְּבתֹוַרת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֲאֶׁשר ִהְנִחילּונּו ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו 
ם  ַהְּקדֹוִׁשים ִנְׁשָמָתם ֵעֶדן ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַהְמַגִּלים ּוְמָבֲאִרים ְּגֻדַּלת ְורֹוְממּות ַהּׁשֵ
ם ְוֵאיְך  ְוָכל ִעְנְיֵני ֱאֹלקּות ַהְּמִביִאים ִליֵדי ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּוְמַלְּמֵדנּו ָלַדַעת ֶאת ַהּׁשֵ
ְלָעְבדֹו ִיְתָּבַרְך ְּבַאֲהָבה ְוִיְרָאה ִּכְדָבֵעי ְוַהְּדָרִכים ַהְּמִביִאים ְלֶזה, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ְּבִאֶּגֶרת 
ָּכַתב ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים ְוֶזה  ַהֹּקֶדׁש ְּבקּוְנְטֵרס ַאֲחרֹון ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ְלָהִבין ַמה ּׁשֶ
ְלׁשֹונֹו ֶאָּלא ֶׁשְּיִדיַעת ַהְּמִציאּות ֵמַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִהיא ַּגם ֵּכן ִמְצָוה ַרָּבה ְוִנְׂשָּגָבה 
ְוַאְּדַרָּבה עֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום כּו' ַּדע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביָך כּו' 

ּוְמִביָאה ְלֵלב ָׁשֵלם כּו' ֶׁשהּוא ָהִעָּקר כּו', ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו ְוכּו'.
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ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

אליעזר זוסיא פרטיגול
יום א' ויק"פ י"ט אדר שנת תשל"ה לפ"ק.

הגאונים  הרבנים  למע"כ  דשמיא  וסיעתא  אריכא  וחיי  וחסדא  חינא  רבא  שלמא 
ואם  בעיר  והטהרה  הכשרות  משמרת  על  העומדים  שליט"א  והמפורסמים  הגדולים 

בישראל ברוקלין נוא יארק יצ"ו.

לאסהודתא קאתינא על הני גברי חשיבי ויקירי דקא עסקין לאכשורי דרא במאכלות 
כשרות ולאפרושא מאיסורא המטמטמין את המוח הקדושתא ואבדלתא.

תחזקנה ידי העוסקים החשובים הרבנים הגאונים והבעלי בתים החשובים שליט"א 
הזוכין ומזכין את הרבים.

ויזכו להפיץ רוח הכשרות והטהרה בכל בתי ישראל, בזכות זה נזכה להרמת קרן 
ישראל והתורה בביאת משיח צדקנו ובנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה דידן אמן.

בברכת התורה הנצחית והגאולה השלמה והאמיתית בב"א.
הרב אליעזר זוסיא פרטיגול
נ.ב. ידוע מ"ש הר"ן וכל ספה"ק שצריכים ללמוד מוסר ממה שבחפצי אדם החומרים 
מהדרים לקנות מה שיותר טוב ויותר נאה כ"ש שבחפצי שמים כשרות וכדומה שצריכים 
להדר שיהי' מה שאוכל עם כל הדקדוקים בלא שום חשש ופקפוק כלל. ויעויין בבאמ"ח 
הק' בפ' חיי שרה בפסוק ואברהם זקן וגו' ויאמר אל עבדו זקן ביתו וגו' דברים נחוצים 
נעימים וקדושים. ע"כ יישר כחם של כבוד הרבנים והעסקנים התורנים העוסקים בזה 

לקיים הפ' ואנשי קודש וגו' להרים קדושת ישראל עם קדוש.
הק' אליעזר זוסיא
בהרהגה"צ רי"א זצ"ל
פרטיגול

שלמה זלמן פריעדמאן
דבארא  הכשרות  הוועד  בשם  חשובים  אברכים  לפני  באו  כי  לכתוב  ניתן  האמת, 
פרטיהם,  בכל  ובשמותיהם  בהם  בקיאים  המה  כי  ראיתי  יחד  שדיברנו  ואחרי  פארק, 
ונוכחתי לדעת כי הוועד הכשרות עומד על המשמר, ולדעתי הוא עושה נפלאות ויש"כ 

וחילם. ויתן ה' שיזכו גם להלאה לעשות פעלים לכשרות.

וגם החרושת מעדנים אשר עומד תחת השגחתי הבטיח להם שיעמוד עמהם בעניני 
הי' שכל בעלי החרושת של תוצרת  וטוב  יעשו התוצרת שלהם,  כשרות בעת שהמה 
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כשרים יתקשרו עם המוסד הזה, ואז בעזהי"ת יהי' בטוח שלא יבא ח"ו שום מכשול על 
ידם.

וע"ז באעה"ח פה ברוקלין
יום ה' לס' שמן זית זך תשל"ה לפ"ק
שלמה זלמן פריעדמאן
)אבד"ק טענקע(

שנת תשל"ו
יחזקאל הורוויץ
בעזהי"ת יום ג' לס' וירא י"ז חשון תשל"ו לפ"ק.

כבוד המדריך לכשרות שיחי' לאויט"א

שמחתי לראות שהתעוררו אנשים חשובים אשר נדבה לבם אותם לגשת אל המלאכה 
מלאכת הקדש, בעניני מאכלות הכשרות, לברר לבדוק ולחפש עד מקום שידם מגעת 
כדי לידע בידיעה ברורה אם אין שום חשש של תערובות דברים אסורים בעניני מאכל 

ומעשה אופה.

והנסיון יגיד ויעיד ולמדנו מציאה מחיפוש, שאם בודקים היטב אז נמצא בכמה מיני 
מאכלים חששות גמורות וחמורות אשר אפשר לתקן אותם בנקל אם רק משימים לב. 
)ס"א ע"ב( תנא דבי רבי ישמעאל אמר הקב"ה אלמלא לא  ועיין בגמרא בבא מציעא 
העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי. ראינו מזה 
כמה כחה של מאכלות אסורות שבשביל דבר זה בלבד הי' כדאי כל הנסים והנפלאות 

שעשה ד' עמנו במצרים.

וכמו כן מצינו בתוס' חולין )דף ה' ע"ב ד"ה צדיקים(, שמה שאמרו חכז"ל בהמתן 
של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן זה דוקא במאכלות אסורות מפני שגנאי 
לצדיק שאוכל דבר איסור, וכאן לא איירי במזיד ח"ו ואפילו לא בשוגג רק באונס ואפ"ה 
אונס  או  שוגג  של  אמתלא  שום  לזה  מועיל  ואין  הלב  את  מפני שמטמטם  הוא  גנאי 
מפני שהמאכל בעצם פוגם. אבל המדובר כאן אינו משום מילתא דחסידותא רק דברים 
הנוגעים מעיקר הדין ובמקום דאיתחזק איסורא חייב בדיקה להוציא מהחשש, וכמו כן 
מצינו בדיקת חציצה לטבילה ובדיקת חמץ ובדיקת פירות מתולעים, וכאן במדינה זו 
אתחזק איסורא כי בהרבה מיני מאכלות מערבים דברים אסורים על כן מחויבים לברר 

ולבדוק בכל מה שאפשר ביד אדם.

וכמו שהגנאי גדול למי שנכשל במאכלות אסורות, כמו כן הזכות גדול למי שנזהר 
בזה ומכל שכן למי שמציל את הרבים ממכשול זו של מאכלות אסורות ומצוה גדולה 
לחזק את ידי האנשים האלו בכל מה שאפשר, וכל המסייעים בדבר מצוה יתברכו מן 

השמים.
הרב יחזקאל הורוויץ
צאנזער קלויז, מאנסי נ.י.

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
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ׁר זכ רכ ִן ר  ֹוביי ת זן ביכ ִָנת ֹשֹ רן חן הו ִי ר ָכ ֹוְ  רן ֹש 
ט

המשך סימן רפו – דיני תפלת מוסף בשבת
כל יחיד חייב להתפלל תפלת המוספין בין  ב. 
אם יש צבור בעיר או לא. הגה: ואחר כך חוזר השליח 
ציבור התפלה כמו בשאר תפלות )בית יוסף בשם שבולי 

לקט(:
מותר לטעום קודם תפלת המוספין דהיינו  ג. 
אכילת פירות או אפילו פת מועט אפילו טעימה 

שיש בה כדי לסעוד הלב אבל סעודה אסור:
היו לפניו שתי תפלות אחת של מנחה ואחת  ד. 
של מוספין כגון שאיחר מלהתפלל תפלת מוסף 
עד ו' שעות )ומחצה, טור( שהוא זמן תפלת מנחה 
צריך להתפלל של מנחה תחלה ואחר כך של מוסף. 
הגה: ומיהו אם הקדים של מוסף יצא )בית יוסף בשם 
הרשב"א(. ויש אומרים דהיינו דוקא שצריך עתה 
להתפלל שתיהן כגון שרוצה לאכול ואסור לו לאכול 
עד שיתפלל מנחה אבל אם אינו צריך עתה להתפלל 
מנחה יכול להקדים של מוסף. הגה: ומיהו אם הגיע 
מנחה קטנה יתפלל מנחה תחלה )הר"י והרא"ש בשם 
ירושלמי(. ויש מי שהורה שאין עושים כן בצבור 
להקדים תפלת מנחה לתפלת מוסף כדי שלא יטעו:
בשבת ויום טוב אין אומרים ברכו אחר קדיש  ה. 

בתרא )ועיין לעיל סימן קל"ג(:
סימן רפז – ניחום אבלים וביקור חולים 

בשבת, ובו סעיף אחד
יכולים לנחם אבלים בשבת וכן יכולים לבקר  א. 
את החולה ולא יאמר לו כדרך שאומר לו בחול אלא 
אומר לו שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא 
ורחמיו מרובים ושבתו בשלום. הגה: ויש אומרים 
דאין צריך לומר ורחמיו מרובים וכו' וכן נהגו )רמב"ם 

פרק כ"ד(:
סימן רפח – דין תענית ודין תענית חלום 

בשבת, ובו י' סעיפים
אסור להתענות בשבת עד ו' שעות. הגה: ואפילו  א. 

לומד ומתפלל אסור )מרדכי פרק קמא דשבת(:

יש אומרים שאדם שמזיק לו האכילה דאז עונג  ב. 
הוא לו שלא לאכול לא יאכל. הגה: וכן מי שיש לו 
עונג אם יבכה כדי שילך הצער מלבו מותר לבכות בשבת 

)אגור בשם שבולי לקט(:
אדם המתענה בכל יום ואכילה בשבת צער הוא  ג. 
לו מפני שינוי וסת )פירוש דבר קבוע( יש אומרים 
שראו כמה חסידים ואנשי מעשה שהתענו בשבת 
מטעם זה וכן אמרו שכך היה עושה הרב ר' יהודה 

החסיד ז"ל:
מותר להתענות בו תענית חלום כדי שיקרע  ד. 
גזר דינו וצריך להתענות ביום ראשון כדי שיתכפר 
לו מה שביטל עונג שבת ואם תשש כחו ואינו יכול 
להתענות ב' ימים רצופים לא יתענה ביום ראשון 
ויתענה אחר כך. הגה: וכל שכן אם היה ביום ראשון 
חנוכה או ראש חודש או פורים או יום טוב אפילו יום טוב 
שני של גליות שאין להתענות עד אחר כך ויש אומרים 
מי שישן שינת צהרים וחלם לו חלום רע יתענה מחצי 
היום עד חצי הלילה ואז יבדיל וביום הראשון יתענה כאלו 

התענה כל יום השבת )מ"כ(:
יש אומרים שאין להתענות תענית חלום בשבת  ה. 
אלא על חלום שראהו תלת זימני ויש אומרים שבזמן 
הזה אין להתענות תענית חלום בשבת שאין אנו 
בקיאים בפתרון חלומות לידע איזה טוב ואיזה רע 
והעולם אומרים שנמצא בספרים קדמונים שעל 
שלשה חלומות מתענים בשבת ואלו הן הרואה ספר 
תורה שנשרף או יום הכיפורים בשעת נעילה או 
קורות ביתו או שיניו שנפלו ויש אומרים הרואה יום 
הכיפורים אפילו שלא בשעת נעילה ויש אומרים 
הרואה שקורא בתורה ויש אומרים הרואה שנושא 
אשה והא דרואה שיניו שנפלו דוקא שיניו אבל 
הרואה לחייו שנשרו חלום טוב הוא דמתו היועצים 
עליו רעה ונראה לי שהחלומות שאמרו בפרק הרואה 

שהם רעים גם עליהם מתענין בשבת:
המתענה בשבת אומר עננו אחר סיום תפלתו  ו. 

ֻׁ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 מִׁשְּפָטִים 

המשך בעמוד ט



י
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רִנת ָיכ רן ָֹ ה רן ָכ ּ רו ְ הל ֹּ ֹן ָו בין

המשך להלן עמוד כ

הבטיחם: "וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו".

מה יהיה עם העשירים?

ונוטלים פרנסות מישראל
הגאון הרב הצדיק רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל אמר: בסוף הגלות נתרבו החבלי 
משיח, שעליה נבאו נביאינו וחכמינו, זכרונם לברכה, ונוטלים פרנסות 

מישראל ונתקיים: "תכבד העבודה".

העשירים אל יחשבו שהכסף ישאר בידם לצמיתות
עניות.  תשלוט  הגאולה  טרם  אמר:  זי"ע  חיים"  ה"חפץ  הקדוש  הגאון 
העשירים אל יחשבו שהכסף ישאר בידם לצמיתות. דבריו נתקיימו 

ברוב בני עמינו.

המשך מעמוד ד

 לפרשת משפטים  
"ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם", 

פירש רש"י, לפניהם - ולא לפני גוים, ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל, 
ומיקר  השם  את  מחלל  גוים  לפני  ישראל  דיני  שהמביא  שלהם,  בערכאות  תביאהו  אל 
שם עבודה זרה להחשיבה, שנאמר )דברים לב לא( "כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים, 

כשאויבינו פלילים" זהו עדות לעלוי יראתם.

 אזהרות חמורות והתראות בענין הליכה לערכאות
מאת גדולי ומאורי דורינו שליט"א

בס"ד, אשר אתם אומרים נהיה כגוים, היו לא תהי' )יחזקאל ב, לב(
א.  אנחנו הח"מ בשם ה' ותורתו הכואבים על חילול השם הנורא ותורתינו הקדושה 
בין שומרי הדת שהתירו לעצמן  ואפי'  ישראל  נראה בבית  כנגע  אשר בזמן האחרון 
להיות עובדי עבודה זרה בהליכת בתי משפט וערכאות של עכו"ם עם ישראל חבירו, 
הן בעל כרחך הן ברצון שניהם, שהוא בכלל מסירה ממש המבואר בשלחן ערוך חושן 
משפט )סימן שפ"ח ס"ט( שהמוסר ישראל ביד עו"כ בין בגופו בין בממונו ואפילו הי' 
רשע ובעל עבירות ואפילו הי' מיצר לו ומצערו אין לו חלק לעולם הבא. ובגמרא )פרק 
ונידונין לדורי  לגיהנם  יורדין  ב( עוד דהמסורות  כו,  זרה  ועבודה  קמא דראש השנה 

דורות וגופן ונשמתן כלה. לכן באנו באזהרות אלו:
ב.  הננו מזהירין בזה לכל איש ואשה מישראל והגר הגר בתוכנו בכל מקום שהם, בל 
יהין ללכת לערכאות של עכו"ם או למשרדיהם ושוטריהם בכל מקום שהם בלי חילוק, 
אלא אם יש לו דין ודברים או תרעומות על חבירו ילך לבית דין ישראל הכשרים או 
יבררו להם בזבל"א ]זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד[ וידונו לפניהם בדיני ישראל 

ְּבִעְנַין ֲהִליָכה ְלַעְרָּכאֹות
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ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
יי

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

נש ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב ו ע ה ו ר  שכ ה מח

היראה בשביל  היה  הבריאה  תכלית 

העבודהוכתב  ושורש  יסוד הקדוש  א ')בספר פרק  הגדול, א' לשונו :(שער  וזה 
כוונת עיקר  היא  ממנה, הבאה  ה 'עבודה  ו 'אהבת  ה 'יראה  י 'חוד
אותו עובד האדם  שיהא  האדם , בבריאת  ויתעלה  שמו  יתברך  הבורא ,
כתוב  זה  דבר ויתעלה . יתברך להבורא  רוח נחת  יגיע  ומעבודתו  יתברך,

בכתובים . ומשולש  בנביאים , ושנוי  בתורה ,

בראשית כתוב  בפרשת  האדם  בריאת  בתחילת  - טו)בתורה  "ויניחהו(ב , :
לברכה  זכרונם  רבותינו  ודרשו  ולשמרה ", לעבדה  עדן  חלקבגן (זוהר ,

א ) עמוד כז  דף תעשה .א , לא  מצות  זו  ולשמרה  עשה , מצות  זו  לעבדה 

בישעיה שנוי - כא )בנביאים  י (מג , תהלתי  לי  יצרתי  זו  "עם  ספרו ".:

בקהלת ומשולש  - יד)בכתובים  מלפניו ",(ג, שיראו  עשה  "והאלקים  כתיב :
הלבבות" "חובת  בעל החסיד  הבחינה )ופירש  שער שתכלית(ריש  ,

הבריאה העבודהיחעשיית  באה  ומהיראה היראה , בשביל  עניןיטהיתה  כי  ,
שכתוב  כמו  בעבד , נאמרה ו)יראה  א, ואם(מלאכי כבודי , איה  אני  אב  "אם  :

הכל דבר  "סוף  כתיב : קהלת  ספר  ובחתימת  מוראי ". איה  אני  אדונים 



לובגמרא דף ע"(שבת משוםב)"א יוחנן רבי אמר ליראה, אם כי למעמך שוא אלקיך ה' מה פסוק על
שואל אלקיך ה' מה שנאמר בלבד, שמים יראת אלא בעולמו הוא ברוך להקדוש לו אין אלעזר, רבי

וכתוב ה', את ליראה אם כי כא)מעמך הן.(איוב לאחת קורין יוני בלשון שכן חכמה, היא ה' יראת הן
קיובמדרש דף רבתי בזכותז)"(קהלת אלא נבראו לא וארץ ששמים היראה היא גדולה יודן, רבי אמר

שם. עיין מלפניו, שיראו עשה והאלקים דכתיב הוא הדא היראה,
: זצ"ל זושא ר' הרבי הקדוש  הרב  של התשובה וירושליםעבודת יהודה מנחת קסובספר  ב)"(עמוד 

זצ  זושא ר ' הרבי  הקדוש  מהרב  זושא"מביא ואומר , בוכה  והיה הנפש חשבון  עושה היה לילה שכל  ל
כבר תיחלץ  ומתי זה, חטא על בתשובה חזרת  לא  ולמה זו בעבירה היום  חטאת למה נא, אוי  זושא,
על ולהתמרמר  לבכות הוסיף וכה ופשעים . בעוונות  מלא שאתה  רואה הנך  הלא  הרע , היצר  מרשת
בלבב רצונך ולעשות  אליך  באמת לשוב  ואילך  מכאן מבטיחך הנני  עולם , של רבונו ואמר: חטאיו,
בצע  ומה קיימת. ולא  בתשובה שתשוב  הבטחת אתמול  גם  הלא  זושא, ואמר , הוסיף  ומיד  שלם .

כעת . החדשה בהבטחתך 
עוד לכסלה אשוב  לא  כי ובתמים  באמת מבטיחך  הנני  היום  אבל  עולם , של רבונו ואמר : נענה  ושוב 
שלא ובתמים באמת  הבטחת  אמש  גם הלא זושא , שאת, ביתר ולבכות  למרר  הוסיף  ושוב  לעולמים,
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נש  ו ע ה ו ר  שכ מטה

ודרשו האדם ", כל  זה  כי  שמור , מצותיו ואת  ירא  האלקים את  נשמע ,
לברכה  זכרונם  ב ')רבותינו  עמוד ו' דף האדם .(ברכות  כל נברא  זה  לדבר כי 

כל(שם )דרשו ועוד  שתכלית  נמצא  לזה . לצוות  אלא  נברא  לא  האדם כל :
זאת הרי  המצוות . יעשה  אשר האדם  בשביל  אלא היתה  לא  הבריאה 

זאת לכוונה  אם כי  היתה  לא  האדם  בריאת  שתכלית  רבוכלפניך, ומה  .
האדם בריאת  שתכלית  בהם , כיוצא  מהם המורים  פסוקים  כמה רבו כמו 

זאת . לכוונה 

בראשית ובזוהר  פרשת  ב ')חדש  עמוד  י"ז  ה '(דף "ויטע  לשונו : וזה  כתבו 
מקדם " בעדן  גן  ח )אלקים  ב , אמרי (בראשית  חייא  ורבי  יוסי  רבי 

כתיב  יא )תרווייהו : ו, השירים  הנחל",(שיר  באבי  לראות  ירדתי  אגוז  גנת  "אל :
ולפשפש ויום  יום בכל  בלבו  ולדקדק  להרהר  לאדם  לו  יש  כמה  ראה 
הוא ברוך  הקדוש  בראו  שלא  בלבו , ויהרהר  עניניו . בכל  ולדקדק  במעשיו 
בעבודתו להרהר אלא  בריותיו  שאר  על ומעלה  עליונה  נשמה  בו  ונתן 

וכו '. ההבל  אחר  ילך ולא בו , ולהדבק 

עשאועוד  לא  חנילאי : רבי  אמר תנחום  רבי  אמר  לשונו : וזה  שם , כתב 
הוא הדא  קונו , בכבוד להשתדל אלא  לאדם  הוא  ברוך  הקדוש 

ז )דכתיב  מג, לכבודי ?(ישעיה  מאי  בראתיו ". ולכבודי  בשמי  הנקרא  "כל
לעולם טוב  חלק  לו  שינתן  ממעשיו  ולחשוב  כבודי  את  ולדעת  להשתדל 

כאן . עד  הבא ,

m



קנ סימן חסידים י"ובספר י"ח: כנגד במשלי, יראה כתוב פעמים בהם,"ח תלוי שהחיות טריפות ח
בי יוזק שלא חיים, לו מארכת היראה לפי"כי חי, בעל נקרא כן ועל חי, בעל את המטריפים דברים ח

בי תלוי לשונו."שקיומו כאן עד ח
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היראה בשביל  היה  הבריאה  תכלית 

העבודהוכתב  ושורש  יסוד הקדוש  א ')בספר פרק  הגדול, א' לשונו :(שער  וזה 
כוונת עיקר  היא  ממנה, הבאה  ה 'עבודה  ו 'אהבת  ה 'יראה  י 'חוד
אותו עובד האדם  שיהא  האדם , בבריאת  ויתעלה  שמו  יתברך  הבורא ,
כתוב  זה  דבר ויתעלה . יתברך להבורא  רוח נחת  יגיע  ומעבודתו  יתברך,

בכתובים . ומשולש  בנביאים , ושנוי  בתורה ,

בראשית כתוב  בפרשת  האדם  בריאת  בתחילת  - טו)בתורה  "ויניחהו(ב , :
לברכה  זכרונם  רבותינו  ודרשו  ולשמרה ", לעבדה  עדן  חלקבגן (זוהר ,

א ) עמוד כז  דף תעשה .א , לא  מצות  זו  ולשמרה  עשה , מצות  זו  לעבדה 

בישעיה שנוי - כא )בנביאים  י (מג , תהלתי  לי  יצרתי  זו  "עם  ספרו ".:

בקהלת ומשולש  - יד)בכתובים  מלפניו ",(ג, שיראו  עשה  "והאלקים  כתיב :
הלבבות" "חובת  בעל החסיד  הבחינה )ופירש  שער שתכלית(ריש  ,

הבריאה העבודהיחעשיית  באה  ומהיראה היראה , בשביל  עניןיטהיתה  כי  ,
שכתוב  כמו  בעבד , נאמרה ו)יראה  א, ואם(מלאכי כבודי , איה  אני  אב  "אם  :

הכל דבר  "סוף  כתיב : קהלת  ספר  ובחתימת  מוראי ". איה  אני  אדונים 



לובגמרא דף ע"(שבת משוםב)"א יוחנן רבי אמר ליראה, אם כי למעמך שוא אלקיך ה' מה פסוק על
שואל אלקיך ה' מה שנאמר בלבד, שמים יראת אלא בעולמו הוא ברוך להקדוש לו אין אלעזר, רבי

וכתוב ה', את ליראה אם כי כא)מעמך הן.(איוב לאחת קורין יוני בלשון שכן חכמה, היא ה' יראת הן
קיובמדרש דף רבתי בזכותז)"(קהלת אלא נבראו לא וארץ ששמים היראה היא גדולה יודן, רבי אמר

שם. עיין מלפניו, שיראו עשה והאלקים דכתיב הוא הדא היראה,
: זצ"ל זושא ר' הרבי הקדוש  הרב  של התשובה וירושליםעבודת יהודה מנחת קסובספר  ב)"(עמוד 

זצ  זושא ר ' הרבי  הקדוש  מהרב  זושא"מביא ואומר , בוכה  והיה הנפש חשבון  עושה היה לילה שכל  ל
כבר תיחלץ  ומתי זה, חטא על בתשובה חזרת  לא  ולמה זו בעבירה היום  חטאת למה נא, אוי  זושא,
על ולהתמרמר  לבכות הוסיף וכה ופשעים . בעוונות  מלא שאתה  רואה הנך  הלא  הרע , היצר  מרשת
בלבב רצונך ולעשות  אליך  באמת לשוב  ואילך  מכאן מבטיחך הנני  עולם , של רבונו ואמר: חטאיו,
בצע  ומה קיימת. ולא  בתשובה שתשוב  הבטחת אתמול  גם  הלא  זושא, ואמר , הוסיף  ומיד  שלם .

כעת . החדשה בהבטחתך 
עוד לכסלה אשוב  לא  כי ובתמים  באמת מבטיחך  הנני  היום  אבל  עולם , של רבונו ואמר : נענה  ושוב 
שלא ובתמים באמת  הבטחת  אמש  גם הלא זושא , שאת, ביתר ולבכות  למרר  הוסיף  ושוב  לעולמים,

חלילה. וחוזר  ממשיך היה וכה נדף , כעלה  הוא הבטחתך  כל  והנה לעולמים , יותר  לכסלה  תשוב 
ואז שמתעייף עד  לעתיד קבלה ומקבל  חטאיו על ומתוודה בוכה שהוא  חשבו אדם בני  פשוטי  והנה 

זי זושא ר ' הרבי  הקדוש  שהרב הסביר  חיים הדברי הקדוש  זקיני  אולם מפסיק , עד"הוא  בוכה  היה ע 
קבלה הזה, היום ועד  מעודו קיבל  לא  עדיין  עצמו  על עכשיו שקיבל זו קבלה כי  בעצמו בטוח שהיה

לשונו. כאן  עד  מלבכות , פסק בזה בטוח כשהיה  ורק יתברך , השם  את לשוב  כזו וחזקה גמורה
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אחת. מצוה עשו לא  אם  מתביישים  עדן  בגן הצדיקים אפילו  
לנשמה מזומנים  מלאכים ארבעה 

העליון בעדן להתעדן להחסד שזוכה  לנשמה אשרי 
עליון. קדושי  בין הבא  בעולם דירתו  הזה , בעולם  עצמו המקדש  

הבא . בעולם יש  מדורים על מדורים כמה 
לגיהנום. או עדן  לגן שהולכת  לפני  הראשון אדם  את  רואה  ונשמה נשמה  כל  

שם. רואים ומה  עדן , לגן כשנכנסים  הצדיקים שמחת 
הקב הלילה  עדן."כחצות בגן  לצדיקים  נכנס  ה  

הצדיקים. של  לנפשות  המוכן מעלה  של ירושלים 
הצדיקים. של  נפשות  בהם שנכנסים  פתחים  שבע  
עדן. גן  שערי  של השני לפתח  נכנסת הנשמה  איך  

ממנה . פנקסה  נוטלין זכתה לא  הנשמה  אם  
איש  נקרא  הצדיק וזה השביעי  לשער ליכנס  שזוכים הצדיקים של אשריהם 

תמים. צדיק



צדקה . בתורת  עדן גן יתן הוא  ברוך  הקדוש  
ועוזב . מודה  ולהיות האמת להגיד צריך  והנורא  הגדול הדין ליום 

e

ב ' פרק 

אחת  מצוה  עשו לא  אם  מתביישים  עדן  בגן  הצדיקים  אפילו 

חכמה בספר ראשית  ו')הקדוש  לברכה(פרק  זכרונם רבותינו  לשונו : כאוזה

זה  פסוק  ה )פירשו ד, הר(ישעיה  מכון  כל  על  ה ' וברא  לשונם: זה  ,
הקדוש עתיד  יוחנן , רבי  אמר  חנה  בר  בר רבה  אמר מקראיה , ועל  ציון 
על ה ' וברא  שנאמר : עדן , בגן  חופות  שבע  וצדיק  צדיק  לכל  לעשות  ברוך 
אמר חופה . כבוד כל על  כי  וגו ', יומם  ענן  מקראיה  ואל ציון הר  מכון  כל 
לפי  חופה  לו עושה  הוא ברוך הקדוש  וצדיק  צדיק  שכל מלמד יוחנן , רבי 



ע דף בתרא רמ"בבא פקודי זוהר ועיין ת, ישעי' ילקוט א', עמוד פרשת"ה בזהר ויעוין א', עמוד ה
צ דף קל"לך ע' תיקון זוהר בתיקוני הוא וכן חופות, עשרה איתא ב', עמוד חדש"ד ובזוהר א', עמוד ב

ב. סז, השירים שיר

פרק ב'



יד

זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ

נש  ו ע ה ו ר  שכ נאה

ואחד אחד  שכל  הגדול, חנינא  רבי  אמר  לי . למה  בחופה  ועשן  כבודו.
לאותה לה  אוי  בושה , לאותה לה  אוי  חבירו , של  מחופתו נכוית  חופתו 

לשונו . כאן  עד  כלימה ,

לומר ,ומבואר  ונראה  לשונו: וזה  נכוית , חופתו  ענין  לבאר  שם  במהרש "א 
מצוה , בשום  ומדרגה  מעלה  שום  וצדיק  צדיק  לכל  שיש  לפי 

הפועלים  דפרק  חייא  ורבי  חנינא  דרבי  דוגמא  לחבירו , כן  מציעאשאין  (בבא

ב ') עמוד פ "ה  אמרו דף  זה  ועל  ב '), עמוד כ"ג  דף  תורה(מכות  להם  הרבה  לפיכך 
מחבירו , מתבייש  אין  הצדיקים  מן  אחד כל  כן , ועל  לזכותם . כדי  ומצות 
אחד וכל  לחבירו , שאין  מצוה בשום  מדרגה  שום  לו  יש אחד  שכל  לפי 
בו שאין  מה מצוה  דבר  בשום  נכוב  ר "ל חבירו , של  מחופתו נכוה  מהם 
לאותו כלימה  לאותה  ואוי  בושה לאותה  לה  אוי  אמר  אבל לחבירו , שיש 
לשונו . כאן  עד וכו ', ביהושע  בו וכיוצא ומדרגה , מעלה  שום  לו  שאין  איש

בזוהר ,עוד  השלום  עליו יוחאי  בן  שמעון  רבי  ביארו הנזכר , בפסוק  שם 
לשונו : זה  ב ', פרק  היראה  בשער שהעתקנו  המאמר  סוף  והוא 

לדוכתה ,כבבתרתאנא  עאלת ונשמתיה  דהוה , כמא  הוי  גופא  יומין  ז '
לאתר ועאלת  דחמאת , מה  חמאת דכפלתא , למערתא עאלת 
עדן בגן  די  דחרבא  ושנן  לכרובים  ועראת  עדן , לגן  דמטאת  עד דעאלת ,

עאלת . דליעול הוא  זכאה  אי  דלתתא ,

לנשמה מזומנים  מלאכים  ארבעה 
ביהכגארבע תנא  מתלבשא  בידייהו , דגופא  דיוקנא  וחד זמינין , מכין

כרוזא לבתר דאיתגזר . זמנא  עד  מדורא  בההוא  ויתיבת  בחדוותא ,



שנעשה מה נעשה הגוף ימים שבעה אחר שהיה)למדנו, כמו עפר שנעשה נכנסת(היינו והנשמה ,
עדן לגן שמגיעה עד שנכנסת, למקום ונכנסת שרואה, מה ורואה המכפלה, למערת ונכנסת למקומה,

נכנסת. להכנס היא כדאי אם התחתון. עדן בגן אשר החרב ולהט בכרובים, ופוגשת
עמודים ארבעה מלאכים)ולמדנו, ארבעה והיא(שהם בידיהם, הגוף של אחת וצורה לנשמה. מזומנים

במדור ויושבת בשמחה, בה התחתון)מתלבשת עדן שנגזר(גן הזמן שם)עד לשבת כרוז(עליה זה ואחר ,
ועמ שםקורא, מזומן צבעים שלשה עם אחד התחתון)וד עדן "(בגן שכתוב: ציון הר מכון ונקרא וברא,

להבה אש ונגה ועשן יומם ענן מקראיה ועל ציון הר מכון כל על אל"ה' ההוא בעמוד עולה והנשמה ,
בגוף להתדבק וגורלה חלקה יפה הנה מזה, יותר לעלות זוכה ואם וירושלים, ציון שבו צדק של הפתח

" עליה: כתיב יותר, לעלות זוכה אינה ואם יאמרהמלך, קדוש בירושלים והנותר בציון הנשאר והיה
."לו

נש  ו ע ה ו ר  שכ נאה

ואחד אחד  שכל  הגדול, חנינא  רבי  אמר  לי . למה  בחופה  ועשן  כבודו.
לאותה לה  אוי  בושה , לאותה לה  אוי  חבירו , של  מחופתו נכוית  חופתו 

לשונו . כאן  עד  כלימה ,

לומר ,ומבואר  ונראה  לשונו: וזה  נכוית , חופתו  ענין  לבאר  שם  במהרש "א 
מצוה , בשום  ומדרגה  מעלה  שום  וצדיק  צדיק  לכל  שיש  לפי 

הפועלים  דפרק  חייא  ורבי  חנינא  דרבי  דוגמא  לחבירו , כן  מציעאשאין  (בבא

ב ') עמוד פ "ה  אמרו דף  זה  ועל  ב '), עמוד כ"ג  דף  תורה(מכות  להם  הרבה  לפיכך 
מחבירו , מתבייש  אין  הצדיקים  מן  אחד כל  כן , ועל  לזכותם . כדי  ומצות 
אחד וכל  לחבירו , שאין  מצוה בשום  מדרגה  שום  לו  יש אחד  שכל  לפי 
בו שאין  מה מצוה  דבר  בשום  נכוב  ר "ל חבירו , של  מחופתו נכוה  מהם 
לאותו כלימה  לאותה  ואוי  בושה לאותה  לה  אוי  אמר  אבל לחבירו , שיש 
לשונו . כאן  עד וכו ', ביהושע  בו וכיוצא ומדרגה , מעלה  שום  לו  שאין  איש

בזוהר ,עוד  השלום  עליו יוחאי  בן  שמעון  רבי  ביארו הנזכר , בפסוק  שם 
לשונו : זה  ב ', פרק  היראה  בשער שהעתקנו  המאמר  סוף  והוא 

לדוכתה ,כבבתרתאנא  עאלת ונשמתיה  דהוה , כמא  הוי  גופא  יומין  ז '
לאתר ועאלת  דחמאת , מה  חמאת דכפלתא , למערתא עאלת 
עדן בגן  די  דחרבא  ושנן  לכרובים  ועראת  עדן , לגן  דמטאת  עד דעאלת ,

עאלת . דליעול הוא  זכאה  אי  דלתתא ,

לנשמה מזומנים  מלאכים  ארבעה 
ביהכגארבע תנא  מתלבשא  בידייהו , דגופא  דיוקנא  וחד זמינין , מכין

כרוזא לבתר דאיתגזר . זמנא  עד  מדורא  בההוא  ויתיבת  בחדוותא ,



שנעשה מה נעשה הגוף ימים שבעה אחר שהיה)למדנו, כמו עפר שנעשה נכנסת(היינו והנשמה ,
עדן לגן שמגיעה עד שנכנסת, למקום ונכנסת שרואה, מה ורואה המכפלה, למערת ונכנסת למקומה,

נכנסת. להכנס היא כדאי אם התחתון. עדן בגן אשר החרב ולהט בכרובים, ופוגשת
עמודים ארבעה מלאכים)ולמדנו, ארבעה והיא(שהם בידיהם, הגוף של אחת וצורה לנשמה. מזומנים

במדור ויושבת בשמחה, בה התחתון)מתלבשת עדן שנגזר(גן הזמן שם)עד לשבת כרוז(עליה זה ואחר ,
ועמ שםקורא, מזומן צבעים שלשה עם אחד התחתון)וד עדן "(בגן שכתוב: ציון הר מכון ונקרא וברא,

להבה אש ונגה ועשן יומם ענן מקראיה ועל ציון הר מכון כל על אל"ה' ההוא בעמוד עולה והנשמה ,
בגוף להתדבק וגורלה חלקה יפה הנה מזה, יותר לעלות זוכה ואם וירושלים, ציון שבו צדק של הפתח

" עליה: כתיב יותר, לעלות זוכה אינה ואם יאמרהמלך, קדוש בירושלים והנותר בציון הנשאר והיה
."לו

בלא חתימה וכוללו באלהי נצור. הגה: ויאמר אחר 
תפלתו רבון העולמים גלוי וכו' כמו בחול )אור זרוע הלכות 

תענית(:
אם הקדימה לאכול הוא עונג לו כגון שנתעכלה  ז. 
סעודת הלילה יקדים ואם האיחור עונג לו כגון 
שעדיין לא נתעכל יאחר. הגה: וכן מי שיש לו סעודות 
כל יום כמו בשבת ישנה בשבת להקדים או לאחר )גמרא 

פרק כ"ב וטור(:
אין מתענין על שום צרה מהצרות כלל: ח. 

אין צועקים ולא מתריעין בו על שום צרה חוץ  ט. 
מצרת המזונות שצועקים עליה בפה בשבת ולא 
בשופר, וכן עיר שהקיפוה אנסין או נהר וספינה 
המטורפת בים ואפילו על יחיד הנרדף מפני אנסין 
או לסטים או רוח רעה זועקין ומתחננין בתפלות 

המשך שו"ע ורמ"א מעמוד ט

המשך בעמוד ל



זהר 
השבת

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

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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

הּׁשלחן  ָ ְ ֻ ַ ַ ְ ִּברּכת

    
   

    
    
     
    
     

 (עלייהּו ּדקּיימא איּנּון (וכל ְְְְִַַָָָ

    
    
    
     

   

     
  

 (נח (ישעיה   
       

נח) (ישעיה    
     
    
   
     

נח) (ישעיה    
     
    

(קכח (תהלים    
  

הּׁשלחן  ָ ְ ֻ ַ ַ ְ ִּברּכת

הּזה,מּׁשּום ּכׁשּנכנסתׁשּבּמקֹום ְְִִֶֶֶֶֶַַָ

ּבני ׁשלחנֹות ּכל ׁשם מסּתּדרים ְְְְֲִִֵַַָָָֻׁשּבת,

הּמל.העֹולם היכל ּבני ׁשּנקראים , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

עֹומדים רבבֹות ורּבֹוא אלפים ְְְְֲִִִֶֶָָואלף

והחּיה הּׁשלחנֹות. אֹותם ְְַַַַָָָֻעל

הּׂשרפים ארּבעת על הּזֹו ְְְִֶַַַַַַָָָהעליֹונה

ורֹואה מקֹום, לאֹותֹו ונכנסת ְְְְִֶֶַָָָהּללּו,

הּׁשל אֹותם ּכל את אֹותםחנֹותׁשם (וכל ְְֶַָָָָָָֻ

עליהם) ׁשלחןׁשעֹומדים ּבכל ּומׁשּגיחה , ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻ

ׁשלחן ּכל את מעּנגים ואי ְְְְְְִֵֶַָָָֻֻוׁשלחן,

אֹותֹווׁשלחן, את ּומברכת ועֹומדת ְְְְֶֶֶֶֶָָֻ

אלפיםהּׁשלחן. אלף אֹותם וכל ְְֲִֶֶַָָָָֻ

ּפֹותחים ּכּלם רבבֹות, ְְְִִָָֻורּבֹוא

אמן. ְְִֵָואֹומרים

הּזהּומה הּׁשלחן על ׁשּמבר הּברכה ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּכראּוי? ונענג נח)ׁשּנער אז(ישעיה ְֱֱֶֶֶַַָָָ

ּדּבר. ה' ּפי ּכי וגֹו' ה' על וכּלםּתתעּנג ְְְִִִִֵַַַָֻ

וגֹו'. יענה וה' ּתקרא אז ְְְֲִִֶַַָָאֹומרים:

אל, זכּו"ת ׁשּנקראת העליֹונה ְְְִֵֵֶֶַָָרּוח

ּבכל מתעּנג הּׁשלחן ְְְְִֵֶַַָָֻּכׁשאֹותֹו

האחרֹונה ּבּסעּודה ְְֲַַַָָָהּס עּודֹות,

אֹותם ּכל על ואֹומר מסּים ְְְִִֵֵַַַָָהּׁשליׁשית

ּכּׁשחר יּבקע אז ואֹומר: ְִִִֵַַַַָָָהראׁשֹונים,

אֹותם ּכל .יאספ ה' ּכבֹוד וגֹו', ְְְֶֶַַָָאֹור

הּצדדים ּבכל אחרים אֹורֹות ְְְֲִִִִֵַָָׁשבעים

ואֹומרים: קכח)ּפֹותחים ּכי(תהלים הּנה ְְְִִִִֵ

ה'. ירא ּגבר יבר ְְֵֵֶַָֹכן



טז

זהר 
השבת

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

השבת זוהר נד

ּכראּוי ׁשאינֹו ׁשלחן ׁשל  ָ ָ ֵ ֶ ַ ְ ֻ ֶ ְעֹונׁשֹו

     
   
     
     
     

     
     
     

     ס"א) 
ואמרי) קט)פתחי (תהלים  ְְְֵֵַַ

    
(קט (תהלים   

       
  

הּׁשּבת מעּנגי  ָ ַ ַ ֵ ְ ַ ְ ַ ְׂשכר

   
  האי (ס"א ַ

וחּגין וזמנין דׁשּבּתא דעינּוגא ּפתֹורי אּלין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָאיהּו

ּדא) ּובגין הּוא ּברי דקּודׁשא חדוותא ְְְְְְִִֶָָָָּכּולהּו

     
    
    
     
    

   

ּכראּוי ׁשאינֹו ׁשלחן ׁשל  ָ ָ ֵ ֶ ַ ְ ֻ ֶ ְעֹונׁשֹו

ּבאֹותֹוּוכׁשּׁשלחן עֹומד אינֹו האדם ְְְֵֵֶַָָָֻ

אז ּכראּוי, הענג ּבעריכת ֲִֶַַָָָָָֹמקֹום

ׁשּתחּתיה, ארּבע ואֹותן הּזֹו, ְְְֶֶַַַַַַָָָהחּיה

ורּבֹוא אלפים אלף אֹותם ְְֲִִֶֶָָָוכל

החּוצה אֹותֹו ּדֹוחים ּכּלם ְִַָָָֻרבבֹות,

ׁשֹומרי וכּמה האחר, צד ְְְֵֵַַַָָלאֹותֹו

אֹותֹו נֹוטלים ּכּלם ְִִַָֻֻהחּקים,

ׁשהּוא מקֹום, לאֹותֹו אֹותֹו ְְִִֶַָּומכניסים

נגע. ונקרא מּזה, ְְְִִֵֶֶֶַָּבהפ

לׁשם, אֹותֹו (ּפֹותחיםּוכׁשּמכניסים ְְְְִִִֶַָ

קט)ואֹומרים) וּתבֹואהּו(שם קללה וּיאהב ְְְְֱִֵֶַַַָָ

מּמּנּו. וּתרחק ּבברכה חפץ ְְְִִִֵֶַַָָָֹולא

אל וגֹו', לֹו אׁשר לכל נֹוׁשה ְְְֲֵֶֶַַָינּקׁש

הרחמן וגֹו'. חסד מׁש לֹו ְְֲִֵֶַָָָֹיהי

ִֵַיּצילנּו.

הּׁשּבת מעּנגי  ָ ַ ַ ֵ ְ ַ ְ ַ ְׂשכר

הּקדֹוׁשמּׁשּום ואמּונת ׁשּבת, ׁשענג ֱִֶֶֶַַַָָֹ

הּוא ׁשּבתּברּו ענג ׁשל ׁשלחנֹות אֹותם אּלּו (זה ְֵֶֶֶַָָָָֹֻ

הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׂשמחה ּכּלם וחּגים, ְְֲִִִֶַַָָָָֻּומֹועדים

(ּכ זה,ּומּׁשּום ּומּׁשּום אֹותםהּוא. ּכל ִִֶָָָ

ּוזמּנים הּׁשּבת ענג ְְְִִֶֶַַַַָֹׁשּמעּנגים

ׁשעֹומדים הּללּו ארּבעת ְְֲִִֶַַַַָּומֹועדים,

אֹותֹו ּכנגד עֹומדים הּזֹו החּיה ְְִֶֶַַַַַָּתחת

ׁשם להּׂשרף נֹותנים ולא ּדינּור, ְְְְִִִֵַָָֹנהר

ּכראּוי. עּנּוגיהם ׁשּמעּנגים אּלּו ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָאת

השבת נגזוהר

הּׁשלחן  ָ ְ ֻ ַ ַ ְ ִּברּכת

    
   

    
    
     
    
     

 (עלייהּו ּדקּיימא איּנּון (וכל ְְְְִַַָָָ
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נח) (ישעיה    
     
    
   
     

נח) (ישעיה    
     
    

(קכח (תהלים    
  

הּׁשלחן  ָ ְ ֻ ַ ַ ְ ִּברּכת

הּזה,מּׁשּום ּכׁשּנכנסתׁשּבּמקֹום ְְִִֶֶֶֶֶַַָ

ּבני ׁשלחנֹות ּכל ׁשם מסּתּדרים ְְְְֲִִֵַַָָָֻׁשּבת,

הּמל.העֹולם היכל ּבני ׁשּנקראים , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

עֹומדים רבבֹות ורּבֹוא אלפים ְְְְֲִִִֶֶָָואלף

והחּיה הּׁשלחנֹות. אֹותם ְְַַַַָָָֻעל

הּׂשרפים ארּבעת על הּזֹו ְְְִֶַַַַַַָָָהעליֹונה

ורֹואה מקֹום, לאֹותֹו ונכנסת ְְְְִֶֶַָָָהּללּו,

הּׁשל אֹותם ּכל את אֹותםחנֹותׁשם (וכל ְְֶַָָָָָָֻ

עליהם) ׁשלחןׁשעֹומדים ּבכל ּומׁשּגיחה , ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻ

ׁשלחן ּכל את מעּנגים ואי ְְְְְְִֵֶַָָָֻֻוׁשלחן,

אֹותֹווׁשלחן, את ּומברכת ועֹומדת ְְְְֶֶֶֶֶָָֻ

אלפיםהּׁשלחן. אלף אֹותם וכל ְְֲִֶֶַָָָָֻ

ּפֹותחים ּכּלם רבבֹות, ְְְִִָָֻורּבֹוא

אמן. ְְִֵָואֹומרים

הּזהּומה הּׁשלחן על ׁשּמבר הּברכה ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּכראּוי? ונענג נח)ׁשּנער אז(ישעיה ְֱֱֶֶֶַַָָָ

ּדּבר. ה' ּפי ּכי וגֹו' ה' על וכּלםּתתעּנג ְְְִִִִֵַַַָֻ

וגֹו'. יענה וה' ּתקרא אז ְְְֲִִֶַַָָאֹומרים:

אל, זכּו"ת ׁשּנקראת העליֹונה ְְְִֵֵֶֶַָָרּוח

ּבכל מתעּנג הּׁשלחן ְְְְִֵֶַַָָֻּכׁשאֹותֹו

האחרֹונה ּבּסעּודה ְְֲַַַָָָהּס עּודֹות,

אֹותם ּכל על ואֹומר מסּים ְְְִִֵֵַַַָָהּׁשליׁשית

ּכּׁשחר יּבקע אז ואֹומר: ְִִִֵַַַַָָָהראׁשֹונים,

אֹותם ּכל .יאספ ה' ּכבֹוד וגֹו', ְְְֶֶַַָָאֹור

הּצדדים ּבכל אחרים אֹורֹות ְְְֲִִִִֵַָָׁשבעים

ואֹומרים: קכח)ּפֹותחים ּכי(תהלים הּנה ְְְִִִִֵ

ה'. ירא ּגבר יבר ְְֵֵֶַָֹכן
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הּכּכרֹות ׁשני ּבציעת  ָ ִ ַ ֵ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ִענין

ּבׁשּבת,ׁשני ּכּכרֹות ׁשּתי על לבצע - ְְְִִִֵֵַַַָָֹ

הּתֹורה, לּוחֹות ּבׁשני רמּוזֹות ְְִֵֵֶַָׁשהן

הּׁשליׁשי ׁשּבּיֹום זּוגֹות. בׁשּבת ְְְִִִֶֶַַַָׁשּנּתנּו

ּובׁשּבת טֹוב, ּפעמים ׁשּבֹו ְְֲִֶַַַָָירדּו,

טֹובים. לׁשנים נקבֹות ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵַָנּתנה,

ׁשהּׁשדים ׁשּבארּוה ּגב על ְֲִֵֵֶֶַַַַָואף

ׁשּתי ׁשּבארּוה ּכמֹו זּוגֹות, על ְְְֲִֵֵֶַָֻממּנים

למׁשה הלכה - אגֹוזים ׁשני ְְֱֲִִֵֵֶָָֹביצים,

נּזֹוקין. אינן מצוה ׁשלּוחי ְְִִִִִֵֵַָָמּסיני:

איןואם ׁשנינּו, והרי ּתאמר, ְֲִִֵֵַַָֹ

ּברביעי, מסּימים ואין ּבּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָמתחילין

היּו ׁשּלא רב, ערב עם ד' ּבב' ְְְִֵֶֶַַָֹּדהינּו

לׁשם התּגּירּו ׁשּלא מצוה, ְְְְְִִֵֵֶַָֹׁשלּוחי

העֹולם, מן ׁשעברּו ּולאחר ְְִִֶַַַָָָָׁשמים,

לּטל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לד)צּוה (שמות ִִַָָָֹ

ואמר, ּכראׁשנים, אבנים לחת ְְֲִִִֵַָָָֹֹֻׁשני

אׁשר הּדברים את הּלחת על ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻוכתבּתי

וגֹו'. הּלחת על ְַַָֹֻהיּו

הּׁשּבת ּביֹום מּזיק הּׂשטן  ָ ַ ַ ְ ִ ַ ָ ָ ַ ֵאין

לׁשניּוׁשּתי רֹומזֹות ּבׁשּבת ּכּכרֹות ְְְְִִֵֵַָָ

יחידה היא ׁשאדני יאהדונהי. ְְֲֲִִִִֶָָָָֹֹיֹודי"ם

ּובׁשּבת החל, ימֹות ּבׁשׁשת ְְְְִֵֶַַַָָֹמּבעלּה

אל ּכליה.יֹורד ּבׁשּבת זה ּומּׁשּום ְִֵֵֶֶַָָָ

יֹוצאֹות והּנפׁשֹות והרּוחֹות ְְְְְַַָָָהּנׁשמֹות

מּזיק ואין ׂשטן ואין זּוגֹות, ְְְְִֵֵַָָויֹורדֹות

השבת זוהר נד

ּכראּוי ׁשאינֹו ׁשלחן ׁשל  ָ ָ ֵ ֶ ַ ְ ֻ ֶ ְעֹונׁשֹו

     
   
     
     
     

     
     
     

     ס"א) 
ואמרי) קט)פתחי (תהלים  ְְְֵֵַַ

    
(קט (תהלים   

       
  

הּׁשּבת מעּנגי  ָ ַ ַ ֵ ְ ַ ְ ַ ְׂשכר

   
  האי (ס"א ַ

וחּגין וזמנין דׁשּבּתא דעינּוגא ּפתֹורי אּלין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָאיהּו

ּדא) ּובגין הּוא ּברי דקּודׁשא חדוותא ְְְְְְִִֶָָָָּכּולהּו

     
    
    
     
    

   

ּכראּוי ׁשאינֹו ׁשלחן ׁשל  ָ ָ ֵ ֶ ַ ְ ֻ ֶ ְעֹונׁשֹו

ּבאֹותֹוּוכׁשּׁשלחן עֹומד אינֹו האדם ְְְֵֵֶַָָָֻ

אז ּכראּוי, הענג ּבעריכת ֲִֶַַָָָָָֹמקֹום

ׁשּתחּתיה, ארּבע ואֹותן הּזֹו, ְְְֶֶַַַַַַָָָהחּיה

ורּבֹוא אלפים אלף אֹותם ְְֲִִֶֶָָָוכל

החּוצה אֹותֹו ּדֹוחים ּכּלם ְִַָָָֻרבבֹות,

ׁשֹומרי וכּמה האחר, צד ְְְֵֵַַַָָלאֹותֹו

אֹותֹו נֹוטלים ּכּלם ְִִַָֻֻהחּקים,

ׁשהּוא מקֹום, לאֹותֹו אֹותֹו ְְִִֶַָּומכניסים

נגע. ונקרא מּזה, ְְְִִֵֶֶֶַָּבהפ

לׁשם, אֹותֹו (ּפֹותחיםּוכׁשּמכניסים ְְְְִִִֶַָ

קט)ואֹומרים) וּתבֹואהּו(שם קללה וּיאהב ְְְְֱִֵֶַַַָָ

מּמּנּו. וּתרחק ּבברכה חפץ ְְְִִִֵֶַַָָָֹולא

אל וגֹו', לֹו אׁשר לכל נֹוׁשה ְְְֲֵֶֶַַָינּקׁש

הרחמן וגֹו'. חסד מׁש לֹו ְְֲִֵֶַָָָֹיהי

ִֵַיּצילנּו.

הּׁשּבת מעּנגי  ָ ַ ַ ֵ ְ ַ ְ ַ ְׂשכר

הּקדֹוׁשמּׁשּום ואמּונת ׁשּבת, ׁשענג ֱִֶֶֶַַַָָֹ

הּוא ׁשּבתּברּו ענג ׁשל ׁשלחנֹות אֹותם אּלּו (זה ְֵֶֶֶַָָָָֹֻ

הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׂשמחה ּכּלם וחּגים, ְְֲִִִֶַַָָָָֻּומֹועדים

(ּכ זה,ּומּׁשּום ּומּׁשּום אֹותםהּוא. ּכל ִִֶָָָ

ּוזמּנים הּׁשּבת ענג ְְְִִֶֶַַַַָֹׁשּמעּנגים

ׁשעֹומדים הּללּו ארּבעת ְְֲִִֶַַַַָּומֹועדים,

אֹותֹו ּכנגד עֹומדים הּזֹו החּיה ְְִֶֶַַַַַָּתחת

ׁשם להּׂשרף נֹותנים ולא ּדינּור, ְְְְִִִֵַָָֹנהר

ּכראּוי. עּנּוגיהם ׁשּמעּנגים אּלּו ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָאת
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הּכּכרֹות ׁשני ּבציעת  ָ ִ ַ ֵ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ִענין

ּבׁשּבת,ׁשני ּכּכרֹות ׁשּתי על לבצע - ְְְִִִֵֵַַַָָֹ

הּתֹורה, לּוחֹות ּבׁשני רמּוזֹות ְְִֵֵֶַָׁשהן

הּׁשליׁשי ׁשּבּיֹום זּוגֹות. בׁשּבת ְְְִִִֶֶַַַָׁשּנּתנּו

ּובׁשּבת טֹוב, ּפעמים ׁשּבֹו ְְֲִֶַַַָָירדּו,

טֹובים. לׁשנים נקבֹות ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵַָנּתנה,

ׁשהּׁשדים ׁשּבארּוה ּגב על ְֲִֵֵֶֶַַַַָואף

ׁשּתי ׁשּבארּוה ּכמֹו זּוגֹות, על ְְְֲִֵֵֶַָֻממּנים

למׁשה הלכה - אגֹוזים ׁשני ְְֱֲִִֵֵֶָָֹביצים,

נּזֹוקין. אינן מצוה ׁשלּוחי ְְִִִִִֵֵַָָמּסיני:

איןואם ׁשנינּו, והרי ּתאמר, ְֲִִֵֵַַָֹ

ּברביעי, מסּימים ואין ּבּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָמתחילין

היּו ׁשּלא רב, ערב עם ד' ּבב' ְְְִֵֶֶַַָֹּדהינּו

לׁשם התּגּירּו ׁשּלא מצוה, ְְְְְִִֵֵֶַָֹׁשלּוחי

העֹולם, מן ׁשעברּו ּולאחר ְְִִֶַַַָָָָׁשמים,

לּטל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לד)צּוה (שמות ִִַָָָֹ

ואמר, ּכראׁשנים, אבנים לחת ְְֲִִִֵַָָָֹֹֻׁשני

אׁשר הּדברים את הּלחת על ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻוכתבּתי

וגֹו'. הּלחת על ְַַָֹֻהיּו

הּׁשּבת ּביֹום מּזיק הּׂשטן  ָ ַ ַ ְ ִ ַ ָ ָ ַ ֵאין

לׁשניּוׁשּתי רֹומזֹות ּבׁשּבת ּכּכרֹות ְְְְִִֵֵַָָ

יחידה היא ׁשאדני יאהדונהי. ְְֲֲִִִִֶָָָָֹֹיֹודי"ם

ּובׁשּבת החל, ימֹות ּבׁשׁשת ְְְְִֵֶַַַָָֹמּבעלּה

אל ּכליה.יֹורד ּבׁשּבת זה ּומּׁשּום ְִֵֵֶֶַָָָ

יֹוצאֹות והּנפׁשֹות והרּוחֹות ְְְְְַַָָָהּנׁשמֹות

מּזיק ואין ׂשטן ואין זּוגֹות, ְְְְִֵֵַָָויֹורדֹות
השבת זוהר נו

    
     

(לה (שמות    
    
    
   

   

הּפת על ּוברכה רמ"ד,ּבציעה ג (חלק ְ ִ ָ ְ ָ ָ ַ ַ ַ 
ר"מ) ב

    
   
    
     
     

       
      

ר"מ) א ער"ב, ג (חלק

    
  
   
   
    
    
     
    
    

  

לא גיהּנם ואפּלּו הּׁשּבת. ּביֹום ְֲִִֵֵַַַָֹֹׁשֹולט

ּבׁשּבת. בֹוער ולא זה,ׁשֹולט ּומּׁשּום ְְִֵֵֶַָֹ

לה) ּבכל(שמות אׁש תבערּו ְְֲֵַֹֹלא

אׁש וזֹו הּׁשּבת. ּביֹום ְְְֵֵֶַַָֹֹמׁשבתיכם

ׁשל אׁש הּקרּבן, אׁש אּלא ְְִֵֵֶֶַָָָָָנכרּיה,

ׁשּלהן, ּבּבציעה להארי ואין ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻקדּׁשה.

למעלה. נתּבאר ְְְֲִֵֵֶַָָׁשהרי

הּפת על ּוברכה  ַ ַ ַ ָ ָ ְ ָ ִ ְּבציעה

ּבעליּפתח ּבארּוהּו הרי ואמר, ְֲֲֲֵֵֵַַַָָ

ואֹורח ּבֹוצע הּבית ּבעל ְְִִֵֵַַַַַַַָהּמׁשנה,

לדקּדק צרי ּבארּוהּו, ועֹוד .ְְְְֲִֵֵֵַָָמבר

ּכנגד הן ה' ּוׁשּתי הּמֹוציא. מן ְְְִִֵֵֶֶַּבה'

הּׁשּבת. ׁשל כּכרֹות ׁשּתי הּלחם. ְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

אחד ּכל ׁשל ּכּביצה היא י' ִֵֶֶַָָָאֹות

זֹו ׁשּבֹוצע? הּבית ּבעל ּומיהּו ְִִֵֶֶַַַַַָואחד.

ו'. אֹות

ׁשּיבצעׁשנית, ּכדי ּבֹוצע, הּבית ּבעל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַ

ּכ ואחר הּברכה, ּומׁשלים יפה, ְְְְִִַַַַַָָָָָּבעין

הּמׁשנה, ׁשל רּבֹותינּו ּופרׁשּוה ְְִֵֵֵֶַַַָָּבֹוצע.

עד לטעם רּׁשאים הּמסּבים ְְִִִֵֶַַַָֹֻׁשאין

רּׁשאי הּבֹוצע ואין ,המבר ְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּיטעם

הּמסּבים. מּפי אמן ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻלטעם

הרׁשּות ּכבֹוד, לחּלק רצֹונֹו ְְְְִֵַָָואם

,מבר ׁשהאֹורח ּפרׁשּוה ועֹוד ְְְְֵֵֵֶַָָָָּבידֹו.

הּבית. ּבעל את ׁשּיבר ְְִִִֵֶֶַַַַָּבׁשביל



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

השבת נזזוהר

הּסֹוד ּדר על הּפת  ַ ֶ ֶ ַ ַ ַ ַ ִ ְּבציעת

     
  
    
     

   דא (ּוכגוונא ְְַָָ

ּדא) ּובגין   ְִָ
    
      
    
    
     
    
     

 (טו (איוב   
     
     



ׁשלחנֹו על הּמארי  ָ ְ ֻ ַ ִ ֲ ַ ַ ַ ֲ ַמעלת
ר"מ) ב רע"ג, ג (חלק

   
   
     

   (י (משלי 
     
      

 

    
    

הּסֹוד ּדר על הּפת  ַ ֶ ֶ ַ ַ ַ ַ ִ ְּבציעת

זהודר - ּבֹוצע הּבית ּבעל סֹוד, ְִֵֶֶֶַַַַַ

האמצעי. קו ׁשהּוא האמצעי, ְְִִֶֶֶַַָָָָָהעּמּוד

ּכּכרֹות, מּׁשּתי לבצע צרי ְְְִִִִֵַַָָָֹּובׁשּבת

ׁשל ו' זה - הּבית ּבעל ה'. ה' ִֵֶֶֶַַַַׁשהן

זה)האמצע. ּומּׁשּום זֹו. ׁשּלא(ּובצּורה ּוכדי ְְְִֵֶֶֶַָָֹ

ּבּה לבצע יכֹול כרעבתנּות, ְְְִֵֶַַַָָָָֹיראה

ּזה מה ּכּביצה. ואחד אחד ְְֵֶֶֶַַָָָָלכל

הּׁשם ׁשל הּנקּדֹות והן וי'. י' ְְְֵֵֵֶַַַָֻּכּביצה?

ׁשּבכּזית. ּפרּורים נקראים ְְִִִִֵֶַַַָָהּקדֹוׁש,

ׁשּמזלזל ּומי הּזרע. טּפֹות ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַואּלּו

,צרי ׁשּלא ּבמקֹום וזֹורקן ְְְִֶֶָָָָֹּבהן

נע והֹול אחריו, רֹודפת ְֲֲִֵֶֶַָָָהענּיּות

ׁשּכתּוב זהּו טז)ונד. הּוא(איוב נֹודד ֵֶֶָָָ

ּתֹורה, אּלא לחם ואין אּיה. ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָלּלחם

עליו? ׁשּמרחם מי אּיה צֹווח: ְְִֵֵֵֶַַַָָוהּוא

מֹוצא. ְֵֹולא

ׁשלחנֹו על הּמארי  ָ ְ ֻ ַ ִ ֲ ַ ַ ַ ֲ ַמעלת

מּׁשּוםׁשביעי הּׁשלחן על להארי - ְְְֲִִִִַַַָֻ

על הּמארי ּכל זה, ּומּׁשּום ֲֲִִִִֶַַַָָהענּיים.

ּוׁשנֹותיו, ימיו לֹו מאריכים ְְֲִִַָָָָֻׁשלחנֹו

ּכ י)ּומּׁשּום ּתּציל(משלי ּוצדקה ְִִַָָָ

מחּיה והּוא ּכמת, חׁשּוב ׁשעני ְְְִִֵֶֶֶַָָָמּמות.

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכ ּגם ַַָָָאֹותֹו,

אֹותֹו. ְֶַמחּיה

מּצדועֹוד הענּיים ׁשּכל סֹוד, ּבדר ְְֲִִִֶֶֶַָָ

ּבּה ׁשּנאמר ד', קטז)האֹות (תהלים ֱֶֶַָָ

גודל עונש המסור
הנכנס לכלל מלשין מוכרח להתגלגל עבור זה בכלב נובח ולא מועיל לו להצילו 

מזה אפילו למד כל התורה כולה ושמר כל מצות ה'
אחד  עגלון  אצל  עגלה  בדרך  ששכר  ונזדמן  גלות,  ענין  עצמו  על  קבל  ז"ל  הגר"א 
ישראל, והסוס בהליכתו בדרך נזדמן שסר מן הדרך והלך על ערוגות ההולכות בצד 
הדרך והערוגות היו של עכו"ם ונסתכל העכו"ם מרחוק ורץ להעגלה להכות להגר"א 
היושב בתוכה, והיה ברצון הגר"א לענות לו, אני אינני פושע בזה, העגלון חייב בזה 
שלא שמר בהמתו כראוי, ונתחזק ולא ענה אותו דבר, ואמר הגר"א אחר כך שאילו 
ענהו דבר זה היה נכנס על ידי זה בכלל מלשין והיה מוכרח אחר כך להתגלגל עבור 

זה בכלב נובח ולא היה מועיל לו להצילו מזה לא תורתו ולא מצותיו. 
)שם עולם חלק ב' בהשמטות(  



כ
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רִנת ָיכ רן ָֹ ה רן ָכ ּ רו ְ הל ֹּ ֹן ָו בין

כמבואר בתורה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם.
ג.  אין שום היתר בעולם ללכת לבית המשפט עם ישראל קודם שיקרא את חבירו 
לבית דין של ישראל, ואם יסרב לבא לדין לאחר שיקבל ג' הזמנות והתראת בית דין, 
הבית דין יכתבו עליו כתב סירוב ויעשו לו כמבואר בשלחן ערוך )חושן משפט סימן 

כו(.
ד.  אדם מישראל, ואפילו הוא רב ואפילו זקן ונשוא פנים, אין בידו להתיר ללכת 
לערכאות בלי הסדר הנ"ל בס"ב, כמו שאין ביד שום גאון וצדיק ואפילו בית דין הגדול 
להתיר לעבוד עבודה זרה או לחלל את השבת ואם אמר לאחד שילך לערכאות אין 

התירו היתר כלל והרי הוא בכלל מחטיא את הרבים וחייב נידוי.
ה.  איש או אשה מעם ישראל המוסר ואומר אלך ואמסור לישראל אחר או ממונו 
או גופו והתרו בו שלא למסור ואמר לא אלא אמסרנו, הי' מצוה להורגו וכל הקודם 

להורגו זכה כדין רודף )שלחן ערוך חושן משפט סימן ט הנ"ל(.
ו.  איש או אשה שאחד מהם קורא המשטרה על השני, הרי הם בכלל מוסר וכל דיני 
מוסר להם, ואפילו שמריבים זה עם זה חס וחלילה, הם בכלל זה אם לא במקום סכנה 
שמותר כל זמן שלא יוכל להציל עצמו באופן אחר )ועיין מהר"ם מרזבורג דף ע"ד ע"ב 

דין מוסר למורה(, ואחר כך ילך לדין תורה.
ז.  כל המוציא ממון על ידי ערכאות לעצמו או לאחרים, הן במשא ומתן ומו"מ והן 
בהקצאת כסף לאשתו או לילדים מה שעל פי התורה אינו חייב, הרי הממון הזה הוא 
גזל ביד המוציא, ואוכל גזל ומפטם הילדים עם גזל, ואם יש בידינו להציל העשוק חייב 
כל איש להצילו. ואם המוסר ישוב אל ה' חייב להחזיר כל הגזילה וההוצאות, וחייב 

לפייסו על הצער שגרם לו חוץ מתשלום הגזל.
ח.  מצוה לפרסם ברבים שמות המוסרים בישראל, והאדרעסין שלהם, והמסייעים 
ועוזרים להם, כדי שידעו בני ישראל להזהר ולהשמר מהם. וכל מי שיודע איש או אשה 
מישראל שמסרו את חבירו ולא עשו תשובה, הרי הם דינם כרשעים שאין להם חלק 
לעולם הבא, ואסור לעזרם בשום דבר עד שישובו לה'.)ועיין בנימוקי מהר"ם מירזבורג 
בדורו  תיקן  תם  רבינו  כי  בצרפת  ושמענו  קע"ז(  דף  ווייל  מהר"י  תשו'  בסוף  )נדפס 
לחייב המסור על פי עד א'. עוד כתב שם )דף קע"ג ע"ב( דין ראובן צוה לתפוס בעל 
ריבו בידי גוים יש להחמיר עליו יותר מישראל האומר לשלוחו צא והרוג את הנפש, 

דהתם קרוב לודאי שלא יעשה, אבל ע"י גוים ברי הזיקא וכו' וצריך כפרה כרוצח.
כסף  לקבל  או  אותן,  לגרש  להכריחם  לערכאות  בעליהן  את  שמוסרות  נשים  ט.  
זה  בגט  נשאו  ואם  עמהן.  להתחתן  ואסור  גזלה,  והמעות  פסול,  הגט  כהלכה,  שלא 
הולד ממזר. וכן אנשים שחייבים לגרש נשותיהם על פי התורה, ומסרבים לקיים פסק 
בית דין לעגן נשותיהם, מצוה להפרישם מכל ישראל הכשרים ולפרסם שמותיהם עד 

שיגרשו נשותיהם על פי התורה.
י.  נשים המוסרות את בעליהן לבית המשפט, אסור להתחתן עמהם, שהן בכלל 
הרשעים המורידין ולא מעלין וכת מורדות גיהנם ואין להם חלק לעולם הבא שאסור 
לבן ישראל לדור עמהן, והן מעגנות את עצמן וישבו עגונות כל ימי חייהן. והנושא 
המשך להלן עמוד כו ְּבִעְנַין ֲהִליָכה ְלַעְרָּכאֹות
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כי

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

יג. ָמקֹום ֶׁשֻרָּבם לֹוְבִׁשים ְׁשחֹוִרים ְּבַׁשָּבת ֵאין ִלְלֹּבׁש ְלָבִנים ְּבַפְרֶהְסָיא. 
)שאלות ותשובות פנים מאירות ח"ב סימן קנ"ב, ברכי יוסף רס"ב ג, ְוַעֵּין ַּכף ַהַחִּיים כו ֶׁשָּכַתב ְּדֵמַאַחר ֶׁשָּכַתב 
ָהֲאִריַז"ל ְּדָבעֹוָלם ַהָּבא ִיְתַלֵּבׁש ְּבָגֶון ֻּדְגַמת עֹוָלם ַהֶּזה ֵליָּכא יֹוֲהָרא ֵּכיָון ֶׁשחֹוֵׁשׁש ֶאל ְלבּוׁש ַנְפׁשֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, 
ּוַבֵּסֶפר ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים ָׁשם ָּכַתב ָּדָבר ָנֶאה ּוִמְתַקֵּבל, ִּכי ִאם ַּכָּוָנתֹו ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ִּבְׁשִביל ֶזה ּוְבִדיק ְּבַנְפֵׁשי 
ַמִים, אב בלאו הכי ֲהֹלא  ֶׁשֹּלא ִיְתַיֵהר ַעל ְיֵדי ֶׁשֲאֵחִרים ֵאין לֹוְבִׁשין ְּכמֹותֹו ָאז ֵיֵלְך ָלֶבַטח ַּדְרּכֹו, ִויַכֵּון ִלּבֹו ַלּׁשָ
ַקָּיָמא ָלן ָּכל ֶׁשֵאינֹו ַּתְלִמיד ָחָכם ּוִמְתַלֵּבׁש ְּבַטִּליתֹו ֶׁשל ַּתְלִמיד ָחָכם ֵאין ַמְכִניִסין אֹותֹו ִּבְמִחָּצתֹו ֶׁשל ַהָקָּב"ה, 
ְוִאם ֵּכן מּוָטב ִלְהיֹות ִּבְמִחָּצתֹו ֶׁשל ַהָקָּב"ה ְּבַמְלּבּוׁש ָּפׁשּוט ִמַּלֲעֹמד ַּבחּוץ ְּבַמְלּבּוׁש ָחׁשּוב, ּוַמה ֶׁשָּּכַתב ְּבַכף 
ם ְּדַהֲחָׁשׁש ְלָהאֹוְמִרים ֶׁשָאסּור ִלְלּבֹׁש ָלָבן ְּבָמקֹום ֶׁשּלֹוְבִׁשין ְׁשחֹוִרין ֹלא ִיְהֶיה ְמֻלָּבׁש ֵּכן ָלעֹוָלם  ַהַחִּיים ְוִנְרֶאה ִמּׁשָ
ַמִים, ּוְכִפי ֶׁשֵּבֲארּו ָהַאֲחרֹוִנים  ַהָּבא, ְלִפי ְּכָלל ַהָּמסּור ְּבָיֵדינּו ִּכי ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט ּוִבְלַבד ֶׁשְּיַכֵּון ַלּׁשָ
ְּבִסיָמן א' ַקָּבַלת ְׂשָכָרן ָׁשֶוה, הּוא ַהִּדין ְּבֶזה ֹלא ִיָּגַרע ִמַּצִּדיק ְׂשָכרֹו, ִאם ַּכָּוָנתֹו ָרצּוי ִלְלֹּבׁש ַמְלּבּוִׁשים ֲחׁשּוִבים 
ּומֹוֵנַע ַעְצמֹו ַּבֲעבּור יֹוֲהָרא, ְוִצֵּין לט"ז ֶאֶבן ָהֵעֶזר ִסיָמן כ"ה ֶׁשֵהִביא ֵמָהַרְמָּב"ם ְּדָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַעֵּדן ַנְפׁשֹו 
ם ִיְתָּבַרְך ֵיׁש לֹו ָׂשָכר ְּכמֹו ֶׁשִּמְתַעֶּנה, ְוֵכן ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשְּיֵׁשִנים ַהְרֵּבה  ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִריא ְוָחָזק ַלֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ַּתְלִמיד ָחָכם ְמַנֵּדד ֵׁשָנה  ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ֹּכַח ָחָזק ּוְזִריזּות ֵלב ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ְוָיכֹול ִלְלֹמד ְּבָׁשָעה ֶאָחד ַמה ּׁשֶ

ֵמֵעיָניו ְועֹוֵסק ִּבְׁשֵּתי ָׁשעֹות ְׁשֵניֶהן ְׂשָכָרן ָׁשֶוה, ְוֵכן ָּכַתב ָׁשם ְּבֵׁשם ָהַרֲאָב"ד, ַעֵּין ָׁשם(.

יד. ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשהּוא ַּבֶּדֶרְך ְלַבּדֹו ּוְבֵבית ּגֹוי ִיְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַׁשָּבת, ִּכי ֵאין ַהַּמְלּבּוִׁשים 
ִלְכבֹוד ָהרֹוִאים ַרק ִלְכבֹוד ַׁשָּבת )ח"א כלל ה אות ז(, ְוֵכן ָצִריְך ֶׁשִּיָּזֲהרּו ְּבֵני ָהִעיר 
ַההֹוְלִכים ַלְּכָפִרים ֶׁשִּיְלְּבׁשּו ַעְצָמם ְּבַׁשָּבת ַמְלּבּוִׁשים ַהּיֹוֵתר ָנִאים ַהִּנְמָצִאים 
ֶאְצָלם ְּכמֹו ֶׁשָהיּו לֹוְבִׁשים ִּבְהיֹוָתם ָּבִעיר ְּבֹרב ַעם )פתה"ד אות ה, כף החיים רס"ב כ"ט(.

טו. ֹלא ָנכֹון ִמְנַהג ֲעִׁשיֵרי ַעם ַההֹוְלִכים אֹור ַׁשָּבת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבַמְלּבּוֵׁשי ֹחל 
ְוָכְך יֹוְׁשִבים ַעל ֻׁשְלָחָנם ְּבאֹור ַׁשָּבת, ַוְיִהי ַּבֹּבֶקר לֹוְבִׁשים ִּבְגֵדי ַׁשָּבת, ַוֲאֶׁשר 
ָנַגע ֱאֹלִקים ְּבִלּבֹו ִיְלַּבׁש ָּבֶעֶרב ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ְלַקֵּבל ַׁשָּבת ִּבְבָגִדים ָנִאים )ברכי יוסף 
ה ַהַּמְדֶלֶקת ֵנרֹות ִּתְהֶיה ָאז ִּבְבָגֶדיָה ַהָּנִאים ֶׁשָאז ְמַקֶּבֶלת  אות ד( ְוהּוא ַהִּדין ִאּׁשָ

ַׁשָּבת ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבנּו ְּבִסיָמן רס"ג )כף החיים רס"ב ל"א( ְוַחס ְוָׁשלֹום ְלַאֵחר ְזַמן ַהְדָלָקה 
ִּבְׁשִביל ֶזה )הפוסקים(.

טז. ַהָּנִׁשים נֹוֲהגֹות קֶֹדם ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ִלְרחֹץ ַעְצָמן ְוִלְלּבֹׁש ִּבְגֵדי ַׁשָּבת ְוַאְׁשֵרי 
ָלֶהם, ָאְמָנם ַּבָּיִמים ַהְּקָצִרים ֶׁשִּמְתַאֲחִרים ֵליֵׁשב ַּבֲחנּות ְוַאַחר ָּכְך רֹוֲחצֹות 
ְולֹוְבׁשֹות ּוֵבין ָּכְך ָיבֹואּו ַחס ְוָׁשלֹום ְלָסֵפק ִחּלּול ַׁשָּבת, ָלֵכן טֹוב ְלַהְזִהיר ָלֶהם 
ֶׁשַּיְקִּדימּו ָלֹבא ִלְרֹחץ ְוִלְלֹּבׁש ּוְכֶׁשִּמְתַאֶחֶרת ִמְצָוה יֹוֵתר ֶׁשַּתְדִליק ָּכְך ְּבַמְלּבּוֵׁשי 
ֹחל ִמָּלֹבא ַחס ְוָׁשלֹום ְלָסֵפק ִחּלּול ַׁשָּבת, ְוִאם ַהַּבַעל רֹוֶאה ֶׁשִּמְתַאֶחֶרת ִמְצָוה 
ְּגדֹוָלה ֶׁשהּוא ַיְדִליק ַהֵּנרֹות ְוֹלא ַיְׁשִּגיַח ִּבְקָטַטת ִאְׁשּתֹו, ּוִמְצָוה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר 
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ֵליֵׁשב ַּבֹחֶׁשְך ִמְּלַחֵּלל ַׁשָּבת ַחס ְוָׁשלֹום )ח"א קיצור שולחן ערוך ע"ה ו', ומשנה ברורה רס"ב 
סעיף קטן י"א(.

יז. ִּבְדֶאְפָׁשר טֹוב ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַטִּלית ַאֵחר ְלַׁשָּבת )מגן אברהם ומשנה ברורה רס"ב(.
יח. ֵיֵלְך ְּבִבְגֵדי ַׁשָּבת ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַאַחר ַהְבָּדָלה )מגן אברהם סימן רס"ב(.

ַהֲחִסיִדים ַמְלִּביִׁשים ַעְצָמם ְּבַׁשָּבת ִּבְבָגִדים ֲאֻרִּכים ָלאו ִמְנַהג ֲחִסידּות  יט. ַמה ּׁשֶ
ְלַבד )ד"ת מהד"ק אֹות נ"ח לבעל מנח"א זצ"ל(.

כ. בְָּגִדים ְקָצִרים הּוא ֶּדֶרְך ָהֵריִקים, ַוֲאֻרִּכים ֶּדֶרְך ֲחׁשּוִבים )מהרי"ל בליקוטים(.
כא. ַמְלּבּוׁש ָקָצר הּוא ַמְלּבּוׁש ְמֻיָחד ַלְּפרּוִצים ּוַמְלּבּוׁש ָאֹרְך ִלְמָלִכים ְוַאְנֵׁשי 

ִמּדֹות )ספר אלה המצוות למהר"ם חאגי"ז זצ"ל(.

כב. ֲאָבל ּתֹוְך ל' ָאסּור ִלְלֹּבׁש ִּבְגֵדי ַׁשָּבת )יורה דעה סימן שפ"ט(, ְוָהַאֲחרֹוִנים ַמִּתיִרין 
)מגן אברהם סימן רס"ג בשם כוונות האריז"ל, וברכי יוסף יורה דעה סימן ת(.

כג. ַהֶּנֶפׁש ְיֵתָרה ֵאין הֹוֶלֶכת ְלַגְמֵרי ַעד ַאַחר ְסֻעַּדת מֹוָצֵאי ַׁשָּבת )פע"ח שער ח"י 
פכ"ד( ּוֵמַהאי ַטֲעָמא נֹוֲהִגין ֶׁשֵאין ְלַהֲחִליף ִּבְגֵדי ַׁשָּבת ַעד ַאַחר ְסֻעָּדה ְרִביִעית, 

ְוַגם ְּכֵדי ְלַלּוֹות ַהֶּמֶלְך ְּבִבְגֵדי ְּפֵאר )כף החיים סימן ש' אות ו'(.

ֶּפֶרק ד
ִזְכרֹון יֹום ַהַּׁשָּבת ָּכל ַהָּׁשבּוַע

א. ָאְמרּו ַעל ַׁשַּמאי ַהָּזֵקן ָּכל ָיָמיו ָהָיה אֹוֵכל ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ָמָצא ְּבֵהָמה ָנָאה 
ִני ְואֹוֵכל ָהִראׁשֹוָנה )ביצה ט"ז.(. אֹוֵמר זֹו ְלַׁשָּבת ָמָצא ַאֶחֶרת ָנָאה ֵהיֶמּנּו ַמִּניח ַהּׁשֵ

ָּבת )החיד"א  ת ַהּׁשַ ב. ַהְמַקֵּדׁש ַעְצמֹו ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהֹחל יּוַכל ְּבָנֵקל ְלַקֵּבל אֹור ְקֻדּׁשַ
ביוסף לחוק פרשת תולדות יום ו(.

ָּבת, ֹלא ְּתֵהא מֹוֶנה ְּכֶדֶרְך ֶׁשֲאֵחִרים מֹוִנין ֶאָּלא ְּתֵהא מֹוֶנה  ג. זָכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ת )מכילתא פרשת יתרו(, ַעּכּו"ם ֹלא מֹוִנין ַׁשְּבָתא, ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל מֹוִנין ַחד  בָּ ם שַׁ ְלשֵׁ
ְּבַׁשְּבָתא, ְּתֵרי ְּבַׁשְּבָתא, ְּתָלָתא ְּבַׁשְּבָתא, ַאְרַּבְעָּתא, ֲחִמיְׁשָּתא, ערובתא, ְּכָמה 

ָּבת ְלַקְּדׁשֹו )פסיקתא רבתי פרק כ"ג(. ֶׁשִּנְצַטּוּו ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ

ָּיבֹוא, ָהא ֵּכיַצד ִאם ִנְזַּדֵּמן ְלָך ֵחֶפץ  ד. זֹוְכֵרהּו ַעד ֶׁשֹּלא ָיבֹוא, ׁשֹוְמֵרהּו ִמּׁשֶ
ַהְתִקינֹו ְלַׁשָּבת, ְּכִלי ָחָדׁש ַהְתִקינֹו ְלַׁשָּבת, ַׁשַּמאי ַהָּזֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֵעִצים ֵמֶאָחד 
ְּבַׁשָּבת ְלַׁשָּבת, ָאַמר ר' ַאָּבהּו ִאם ִנְזַּדֵּמן ְלָך ֵחֶפץ טֹוב ֲאִפּלּו ֶאָחד ְּבַׁשָּבת מתנינהו 

ת )פסיקתא דר"כ פכ"ג(. בָּ ְלשַׁ

ָּבת  ַהּׁשַ
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

ויגש רו ע"ב רז ע"ב

ִרִּבי ְיהּוָדה ְוִרִּבי יֹוֵסי ִאָעְרעּו ִבְכַפר 
אּוְׁשִּפיַזְייהּו,  ֵּבי  ָיְתֵבי  ְּדֲהוּו  ַעד  ָחֵנן. 
ָאָתא ַחד ַּבר ָנׁש ְוַחד ָמטּוָלא ְדַחְמָרא 
ָאַמר  ַאְּדָהִכי,  ְּבֵביָתא.  ְוָעאל  ַקֵמיּה 
ִרִּבי ְיהּוָדה ְלִרִּבי יֹוֵסי, ָהא ָתֵניָנן, ְּדָדִוד 
ַמְלָּכא ָהָוה ִמְתַנְמֵנם ְּכסּוס, ְוֵׁשיְנֵתיּה 
ֵליְלָיא.  ְּבַפְלּגּות  ָקם  ָהָוה  ֵהיְך  ְזֵעיר, 
ָהָוה  ְוָלא  ִאיהּו  ְזֵעיר  ִׁשעּוָרא  ַהאי 

ִאְתַער ֲאִפיּלּו ִבְתָלתּות ֵליְלָיא.
ֵליְלָיא,  ְדָעאל  ְּבַׁשְעָּתא  ֵליּה,  ָאַמר 
ֵביֵתיּה  ַרְבְרֵבי  ָּכל  ִעם  ָיִתיב  ָהָוה 
ְוָדִאין ִּדיָנא, ְוָעִסיק ְּבִמֵּלי ְדאֹוַרְייָתא. 
ּוְלָבַתר ָהָוה ָנִאים ֵׁשיְנֵתיּה ַעד ַּפְלגּות 
ְוִאְתַער,  ֵליְלָיא  ְּבַפְלגּות  ְוָקם  ֵליְלָיא, 
ְוִאְׁשְּתָּדל ְּבפּוְלָחָנא ְדָמאֵריּה, ְּבִׁשיִרין 

ְותּוְׁשְּבָחן.
ַבר  ַההּוא  ע"א(  רז  )דף  ָאַמר  ַאְדָהִכי 
ָהִכי  ְדָקַאְמִריּתּו,  ִמָּלה  ַהאי  ְוִכי  ָנׁש, 
ָדִוד  ְּדָהא  ָהָכא,  ְדִמָּלה  ָרָזא  הּוא. 
ַמְלָּכא ָחי ְוַקָּיים ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין. 
ְדָלא  יֹומֹוי  ָּכל  ָנִטיר  ָהָוה  ַמְלָּכא  ְוָדִוד 
ְּדֵׁשיְנָתא  ְּבִגין  ִמיָתה.  ַטַעם  ִיְטַעם 
ְּבִגין  ְוָדִוד  ִאיהּו.  ְּבִמיָתה  ִּתין  ִמּׁשִ ַחד 
ָנִאים  ָהָוה  ָלא  ָחי,  ְּדִאיהּו  ּדּוְכֵּתיּה 
ִנְׁשֵמי  ִׁשִּתין  ְּדַעד  ִנְׁשֵמי.  ִׁשיִּתין  ֶאָּלא 
ּוְלָהְלָאה,  ִמַּתָּמן  ָחי.  ִאיהּו  ַחד,  ָחֵסר 

ִלְכַפר  ִנְפְּגׁשּו  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ָחָנן. ְּבעֹוָדם יֹוְׁשִבים ְּבֵבית ְמלֹוָנם, ָּבא 
ְלָפָניו,  ֲחמֹור  ֶׁשל  א  ּוַמּׂשָ ֶאָחד,  ִאיׁש 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר  ָּכְך  ֵּבין  ַלַּבִית.  ְוִנְכַנס 
ְלַרִּבי יֹוִסי, ִהֵּנה ָׁשִנינּו ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָהָיה 
מּוֶעֶטת,  ּוְׁשָנתֹו  סּוס  ְּכמֹו  ִמְתַנְמֵנם 
עּור  ַהּׁשִ ַהַּלְיָלה,  ַּבֲחצֹות  ָקם  ָהָיה  ֵאיְך 
ִמְתעֹוֵרר  ָהָיה  ְוֹלא  ָקָטן,  הּוא  ַהֶּזה 

ֲאִפּלּו ִּבְׁשִליׁש ַהַּלְיָלה?.
ַהַּלְיָלה,  ֶׁשִּנְכַנס  ְּבָׁשָעה  לֹו,  ָאַמר 
ְוָדן ֶאת  ָהָיה יֹוֵׁשב ִעם ָּכל ְּגדֹוֵלי ֵביתֹו 
ָּכְך  ְוַאַחר  תֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  ְועֹוֵסק  ַהִּדין 
ָהָיה ָיֵׁשן ְׁשָנתֹו ַעד ֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ְוָקם 
ּוִמְׁשַּתֵּדל  ּוִמְתעֹוֵרר,  ַהַּלְיָלה  ַּבֲחצֹות 

ַּבֲעבֹוַדת ִרּבֹונֹו ְּבִׁשיִרים ְוִתְׁשָּבחֹות.

ְוִכי  ַההּוא,  ָהִאיׁש  ָאַמר  ֵּביְנַתִים 
ָּכְך?  ַהֶּזה ֶׁשַאֶּתם אֹוְמִרים הּוא  ַהָּדָבר 
סֹוד ַהָּדָבר ֵיׁש ָּכאן, ֶׁשִהֵּנה ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
עֹוָלִמים,  ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם  ְוַקָּים  ַחי 
ֶׁשֹּלא  ָיָמיו  ָּכל  ָהָיה ׁשֹוֵמר  ַהֶּמֶלְך  ְוָדִוד 
ָנה  ֶׁשַהּׁשֵ ִמּׁשּום  ִמיָתה,  ַטַעם  ִיְטַעם 
ְוָדִוד,  ִהיא,  ְּבִמיָתה  ים  ּׁשִ ִמּׁשִ ֶאָחד 
ִמּׁשּום ְמקֹומֹו ֶׁשהּוא ַחי, ֹלא ָהָיה ָיֵׁשן 
ים  ִׁשּׁשִ ֶׁשַעד  ְנִׁשימֹות,  ים  ִׁשּׁשִ ֶאָּלא 
ם  ִמּׁשָ ַחי,  הּוא  ַאַחת  ָחֵסר  ְנִׁשימֹות 

סֹוד ֵׁשיַנת ָדִוד ַהֶּמֶלְך
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ִמיָתה  ַטַעם  ָאָדם  טֹוֵעם  ָוָהְלָאה 
ְוׁשֹוֵלט ּבֹו ַהַּצד ֶׁשל רּוַח ַהֻּטְמָאה. ְוֶזה 
ִיְטַעם  ֶׁשֹּלא  ַהֶמֶלְך,  ָּדִוד  ׁשֹוֵמר  ָהָיה 
)ֶׁשֹּלא ִיְׁשֹלט( ּבֹו  ַטַעם ֶׁשל ִמיָתה, ְוׁשֹוֵלט 

ַצד ֶׁשל רּוַח ַאֶחֶרת וכו'.
ָּבאּו ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי יֹוֵסי ּוְנָׁשקּוהּו. 
ָלֶהם,  ָאַמר  ְמָך?  ּׁשִ ַמה  לֹו,  ָאְמרּו 
ִחְזִקָּיה. ָאְמרּו לֹו, ִייַׁשר ֹּכֲחָך ְוִתְתַחֵּזק 
ּתֹוָרְתָך. ָיְׁשבּו. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, הֹוִאיל 
סֹודֹות  ֵמַעָּתה  ָלנּו  ֱאֹמר  ְוִהְתַחְלָּת, 

ֶעְליֹוִנים ֶׁשָאַמְרָּת וכו'.
ֵּכיָון  ֶאְלָעָזר.  ַרִּבי  ָּבא  ֵּביְנַתִים 
ִכיָנה  ֶׁשַהּׁשְ ַוַּדאי  ָאַמר,  אֹוָתם,  ֶׁשָרָאה 
ָּכאן. ָאַמר ָלֶהם, ַּבָּמה ֲעַסְקֶּתם? ָאְמרּו 
לֹו ֶאת ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה. ָאַמר, ַוַּדאי ֶׁשָּיֶפה 

ָאַמר,

ְיֵמי  ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבים  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר 
אֹותֹו ָהִאיׁש, ְׁשֹלִׁשים יֹום ַמְכִריִזים ָעָליו 
ַמִים ַמְכִריִזים  ָּבעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ִצֳּפֵרי ַהּׁשָ
יֹום  ְׁשֹלִׁשים  הּוא,  ַצִּדיק  ְוִאם  ָעָליו. 

ַמְכִריִזים ָעָליו ֵּבין ַהַּצִּדיִקים ְּבַגן ֵעֶדן.

ָיִמים  ְׁשֹלִׁשים  אֹוָתם  ָּכל  ָׁשִנינּו, 
ִנְׁשָמתֹו יֹוֵצאת ִמֶּמּנּו ְּבָכל ַלְיָלה, ְועֹוָלה 
ָהעֹוָלם,  ְּבאֹותֹו  ְמקֹוָמּה  ֶאת  ְורֹוָאה 
ְואֹותֹו ָאָדם ֹלא יֹוֵדַע ְוֹלא ַמְׁשִּגיַח ְוֹלא 
ׁשֹוֵלט ְּבִנְׁשָמתֹו ָּכל אֹוָתם ְׁשֹלִׁשים יֹום 
ח(  )קהלת  ֶׁשָּכתּוב  ַּבְּתִחָּלה,  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו 
ֵאין ָאָדם ַׁשִּליט ָּברּוַח ִלְכֹלא ֶאת ָהרּוַח 

ָטִעים ַּבר ָנׁש ַטְעָמא ְדמֹוָתא, ְוַׁשִּליט 
ָהָוה  ְוָדא  ֵּביּה ִסְטָרא ְדרּוַח ְמָסֲאָבא. 
ַטְעָמא  ִיְטַעם  ְּדָלא  ַמְלָּכא,  ָּדִוד  ָנִטיר 
ֵּביּה  ַיְׁשִּליט(  ְדָלא  )ס"א  ְוַׁשִּליט  ְדמֹוָתא, 

ִסְטָרא ְדרּוָחא ַאֲחָרא וכו'.
ָאתּו ִרִּבי ְיהּוָדה ְוִרִּבי יֹוֵסי ּוְנָׁשקּוָה, 
ְלהֹון,  ָאַמר  ָמְך.  ּׁשְ ַמה  ֵליּה,  ָאְמרּו 
ֵחיָלְך  ר  ִיְתַייּׁשֵ ֵליּה,  ָאְמרּו  ִחְזִקָּיה. 
ִרִּבי  ָאַמר  ְיִתיבּו.  אֹוַרְייָתְך.  ְוִיְתַּתַּקף 
ְיהּוָדה, הֹוִאיל ְוָׁשִרית, ִאיָמא ָלן ֵמַהֵּני 

ָרִזין ִעָּלִאין ְּדָקֲאַמְרְּת וכו'.
ֵּכיַון  ֶאְלָעָזר,  ִרִּבי  ָאָתא  ַאְדָהִכי 
ְּדָחָמא לֹון ָאַמר, ַוָּדאי ְׁשִכיְנָּתא ָהָכא. 
ָאַמר ְלהֹון ְּבַמאי ַעְסִקיתּו. ָאְמרּו ֵליּה 
)דף רז ע"ב( ָּכל עֹוָבָדא. ָאַמר, ַוָּדאי ַׁשִּפיר 

ָקֲאַמר. 

ָנׁש  ַבר  ַההּוא  ַּכד  יֹוֵסי,  ִרִּבי  ָאַמר 
ִאְתְקִריבּו יֹומֹוי, ְּתָלִתין יֹוִמין ַמְכִריֵזי 
ְׁשַמָיא  ִצֳּפֵרי  ְוֲאִפיּלּו  ְבַעְלָמא  ֲעלֹוי 
ַמְכִריִזין ֲעלֹוי. ְוִאי ַזָּכָאה הּוא, ְּתָלִתין 
ַצִּדיַקָיא,  ֵּבין  ֲעלֹוי  ַמְכִריִזין  יֹוִמין 

ְּבִגיְנָתא ְדֵעֶדן.
יֹוִמין,  ְּתָלִתין  ִאיּנּון  ָּכל  ָּתָנא, 
ֵליְלָיא,  ְּבָכל  ִמֵּניּה  ָנְפַקת  ִנְׁשָמֵתיּה 
ְּבַההּוא  ּדּוְכָּתּה  ְוָחַמאת  ְוָסְלַקת 
ְוָלא  ָיַדע,  ָלא  ָנׁש  ַבר  ְוַההּוא  ַעְלָמא, 
ַאְׁשַּגח, ְוָלא ַׁשִּליט ְּבִנְׁשָמֵתיּה, ָּכל ִאיּנּון 
ְבַקְדִמיָתא.  ְדֲהָוה  ְּכָמה  יֹוִמין  ְּתָלִתין 
ִּדְכִּתיב, )קהלת ח( ֵאין ָאָדם ַׁשִּליט ָּברּוַח 

ויחי ריז ע"בַהְכָרַזת ְזַמּנֹו ֶׁשל ָהָאָדם

המשך בעמוד ל'
ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
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ר חן הִי ִי ר ִּנֹש ביכ ּר ֹהאיכ תיו ִן ּ ֹזה הו ֹי הין זו
כה

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

ַהּנֹוָרָאה?

   פרק ג
ִמִּנְפְלאֹוָתיו:

ַדְרּכֹו ֶאל  י יֹום, ּבְ ָהָיה נֹוֵהג ִמּדֵ ְקָראָקא ְיהּוִדי ָאִמיד, ׁשֶ ָיָמיו ַחי ּבִ י ּבְ ִרים, ּכִ ְמַסּפְ
ין  ּבֵ ִביל.  ַהּשְׁ י  ִצּדֵ ֵני  ִמּשְׁ בּו  ִהְתַיּצְ ׁשֶ ים  ֲעִנּיִ הּוִדים  ַלּיְ ְנָדבֹות  ק  ְלַחּלֵ ְדָרׁש,  ַהּמִ ית  ּבֵ
יר,  הּוִדי ֶהָעׁשִ סֹוד ַלּיְ א ַהּגֹוי ְוִגיָלה ּבְ ַעם ּבָ ם נֹוְצִרי ֶאָחד.  ּפַ ָדבֹות ָהָיה ּגַ ֵלי ַהּנְ ְמַקּבְ
ְוַלֲהֹרג  דֹוד  ִלׁשְ ִלְקָראָקא,  ַלֲעלֹות  ְוֶזה  ֶזה  יֹום  ּבְ ִמְתּכֹוְנִנים  ִביָבה  ֵמַהּסְ ַהּנֹוְצִרים  ׁשֶ

יָלה ֶאת ַהּסֹוד.  ּגִ י הּוא ׁשֶ ּלֹא ְיַגּלּו ּכִ ׁש ׁשֶ ֶאת ְיהּוֵדי ָהִעיר, ּוִבּקֵ

ָהעֹוֵמד  ָהָאסֹון  ַעל  לֹו  ר  ְוִסּפֵ ַעמּוקֹות"  ה  ַגּלֶ ַה"ּמְ ֶאל  א  ּבָ יר  ֶהָעׁשִ הּוִדי  ַהּיְ
ׁשּו ָלָבן,  ָברֹות, ִיְלּבְ אֹותֹו ַלְיָלה ְלֵבית ַהּקְ ְלכּו ּבְ ּיֵ ה ַעל ַהְיהּוִדים ׁשֶ ְלִהְתַרֵחׁש.  ָהַרב ִצּוָ
ָיקּומּו  ַהּגֹוִיים  ְתָקְרבּו  ּיִ ׁשֶ ּוּכְ ָידֹו,  ּבְ ּדֹוֵלק  ֵנר  ַיֲחִזיק  ֶאָחד  ְוָכל  יתֹות  ּלִ ּטַ ּבְ פּו  ִיְתַעּטְ
ְבֵריֶהם...  ִמּקִ ִתים  ַהּמֵ ָקמּו  ה  ְוִהּנֵ ָראּו  ַהּגֹוִיים,  ִהְתָקְרבּו  ׁשֶ ּכְ ִלְקָראָתם.  ְוֵיְצאּו  ם  ּלָ ּכֻ
ים ָנְפלּו ְלתֹוְך  ָהָלה ֵהֵחּלּו ִלְבֹרַח; ָנְפלּו ְוִנְפְצעּו, ְוַרּבִ דֹול ָנַפל ֲעֵליֶהם, ּוֵמֹרב ּבֶ ַחד ּגָ ּפַ

ָברֹות, ְוָטְבעּו.   ית ַהּקְ ָהר )הוויסלה( ָהעֹוֵבר ְלַיד ּבֵ ַהּנָ

ַרק תשנ"ג, ַעּמּוד מ"א( ֵני ּבְ לֹום ֶוֱאֶמת" - ּבְ ְבֵרי ׁשָ )"ּדִ  

)המשך יבא(

שיעורי זוהר הקדוש
לתועלת הציבור אנו מבקשים לעדכן אותנו על 

שיעורי הזוהר הקדוש המתקיימים באיזור מגוריכם. 
נא לפרט מקום השיעור, מוסר השיעור, ימים, שעות, 

מספר משתתפים וכד'. טלפון: 02-6500828. או 
פקס: 02-9951300. נשמח לבוא לעזרתכם במשלוח 

ספרים וכד' לייעול הלימוד. כמו"כ אנו מחפשים 
מתנדבים לחלוקת ספרים בכל רחבי הארץ, הודיעו 
לנו ויהא זה לתועלת ולחיזוק לימוד הזוה"ק, ועי"ז 

נזכה במהרה להבטחת הרשב"י זי"ע בדא יפקון מן 
גלותא ברחמי בב"א.

[לקבלת ספרים חינם לחלוקה: 0548-436784, 
"מפעל הזוהר העולמי" שע"י מוסדות האלמין]



כו

זהר 
השבת

רִנת ָיכ רן ָֹ ה רן ָכ ּ רו ְ הל ֹּ ֹן ָו בין

אשה מהן עליהן אמר הכתוב כי יקח איש אשה ובעלה ומצא בה ערות דבר וכתב לה 
ספר כריתות והלכה והיתה לאיש אחר ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתות 
חז"ל  ודרשו  וגו',  לקחה  אשר  האחרון  האיש  ימות  כי  או  מביתו  ושלחה  בידה  ונתן 
זה הוציא רשעה מתוך ביתו וזה מכניס רשעה לתוך ביתו, זכה מגרשה ואם לא זכה 

קוברתו שנאמר או כי ימות האיש האחרון.
יא.  מצוה לפרסם "הרבנים" המחנפים ונותנים עצות לבני ישראל, אנשים או נשים 
ללכת לערכאות ומתירין איסורין חמורין והקולר תלוי בצוארם על חילול השם הגדול, 
וזה לשון הרמב"ם )פרק ד'  והפרת התורה חס וחלילה, הם שקץ ומעשיהם תועבה, 
מהלכות תשובה הלכה א'( כ"ד דברים המעכבים את התשובה, ארבעה מהן עון גדול 
והעושה אחד מהם אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו, ואלו הן:

א( המחטיא את הרבים.  
ב( המטה את חבירו מדרך טובה לרעה כגון מסית ומדיח.  

ג( כל שאפשר בידו למחות בין יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם   
וכו'. ושלשתם יש בהם, מחטיא את הרבים, מטה מדרך טובה לרעה, סטה מדרך טובה 

לרעה, ולמחות שלא ילכו לערכאות והם לא מוחים מייעצים ומתירים.
ובנותיהם מלכת  בניהם  ואת  למנוע עצמם  הקהל הקדוש  את  והננו מעוררים  יב.  
בדרכם הרעה אחרי חוקי העמים והערכאות שלהם ולהיות כמוהם חס וחלילה, וכל 
מי שיודע מהעוברים נתן ליתן לנו הכתובת שלהם ואנחנו בעזה"י נעמוד על המשמר, 
והעולה על רוחם לאמר נהי' ככל הגוים היו לא תהי' עד שנבטל העבודה זרה מבינינו.
חודש אייר תשנ"ח לפ"ק
שמואל בירנבוים, ראש ישיבת מיר; אהרן ווידער, אבדק"ק לינץ ודומ"ץ 
קלויזענבורג; אברהם מאיר איזראעל, אבדק"ק הוניאד; נפתלי צבי הלברשטאם, 
בן כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א; אפרים פישל הערשקאוויטש, אבדק"ק האליין 
ודומ"ץ קלויזענבורג; אלי' פישער, ראש הכולל דחסידי גור; יוסף טויסיג, אבדק"ק 
בעלעד; משה ניישלאס, אבדק"ק שיכון סקווירא; סיני האלבערשטאם, אבדק"ק 
זמיגראד; משה שטערן, אבדק"ק דעברעצין; מנשה קליין, אבדק"ק אונגוואר; 
שלמה הכהן גראס, דומ"ץ דחסידי בעלזא.

כתוב בחושן משפט סימן כ"ו: אסור לדין בפני דייני עכו"ם ובערכאות שלהם, אפילו 
בדין שדנים בדיני ישראל. ואפילו נתרצו ב' בעלי דינים לדים בפניהם אסור, וכל הבא 
לידון בפניהם הרי זה רשע וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו עליו השלום, 
עד כאן לשון השולחן ערוך. ובכן תימה גדולה על בעלי דינים המקילים ומורים להם 

היתר בענין חמור ונורא כל כך...
אברהם יעקב פאם
ראש ישיבת תורה ודעת 

המשך בעמוד לב

ְּבִעְנַין ֲהִליָכה ְלַעְרָּכאֹות



זהר 
השבת

ר ראכ רכ ּר אן ָו בין
כז

ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ַהְּכָתב ַהְמֹפָרׁש
ַּבַעל  ֶאל  ַהְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ְׁשֵני  ָּבאּו  ְמָפֵרְך,  ָעָמל  ֶׁשל  יֹום  ַאַחר  ֶאָחד,  ֶעֶרב 
ְלַיד  ְּבִהּסּוס  ָעְמדּו  ֵהם  ֲעֻמָּקה.  ְּדָאָגה  ַמִּביִעים  ְּכֶׁשְּפֵניֶהם  ֲעֻמּקֹות",  "ְמַגֶּלה 

א ֶאת ֵעיָניו ְוַיְזִמין אֹוָתם ְלִהָּכֵנס. ַהֶּדֶלת ְוִחּכּו ֶׁשַהַּצִּדיק ִיּׂשָ
ְּכֶׁשִהְבִחין  ֲעֻמּקֹות"  "ְמַגֶּלה  ַּבַעל  ָקָרא  ַהְיָקִרים!"  ָּבַני  ַהָּבִאים,  "ְּברּוִכים 
הּו?  ָּבֶהם, "ַאֶּתם ִנְרִאים ִלי ֻמְדָאִגים ְמֹאד... ַמה ַהִּסָּבה? ַהִאם ָחֵסר ָלֶכם ַמּׁשֶ
ַהִאם ִמיֶׁשהּו ֶהֱעִליב ֶאְתֶכם אֹו ָּגַרם ָלֶכם ָעֶול? ַסְּפרּו ָנא ִלי ְוֶאֱעֶׂשה ָּכל ַמה 

ִּביָכְלִּתי ְּכֵדי ַלֲעֹזר ָלֶכם". ּׁשֶ
"ַרֵּבינּו ַהַּצִּדיק!" ָגעּו ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים, "ָאנּו ְמֵלֵאי ַּפַחד ִמּיֹום 
ָרחֹוק  ְוֹלא  ְוהֹוְלִכים,  ִמְתָקְרִבים  ַהִּזְקָנה  ְיֵמי  ּוָבא!  ַהְמַמְׁשֵמׁש  ַהּנֹוָרא  ַהִּדין 
ִּדין  ִּבְפֵני ֵּבית  ְוָיִביא אֹוָתנּו  ַהּיֹום ּבֹו יֹוִפיַע ַמְלַאְך ַהָּמֶות ַּבַעל ֶאֶלף ָהֵעיַנִים, 
ֶׁשל ַמְעָלה, ְוָׁשם ִיְהֶיה ָעֵלינּו ִלְמֹסר ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ָּכל ַמֲעֵׂשינּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה! 
ַהֶּסֶבל  ֶאת  ְּבַאֲהָבה  ְוִקַּבְלנּו  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ְּבֶמֶׁשְך  ַעְצֵמנּו  ֶאת  ִסַּגְפנּו  ָאְמָנם 
ַמְסִּפיק  ֶזה  יֹוֵדַע ִאם  ִמי  ְּבָכְך?  ֶׁשַּדי  ָלנּו  ֶיֱעַרב  ִמי  ַהָּגלּות, ַאְך  ְוָהִעּנּוִיים ֶׁשל 
ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ַהְּפָׁשִעים ַהֲחמּוִרים ֶׁשִּבַּצְענּו ְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים? ְצַמְרֹמֶרת 
ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ָלְרָׁשִעים,  ָלֶהם,  ֶׁשָּצפּוי  ְּבָמה  ִנְזָּכִרים  ְּכֶׁשָאנּו  אֹוָתנּו  ּתֹוֶקֶפת 
ּוִמְתעֹוֵרר ָּבנּו ָהָרצֹון ָלֵצאת ׁשּוב ְלָגלּות ּוְלַהְמִׁשיְך ְלַסֵּגף ֶאת ַעְצֵמנּו ְּבִעּנּוִיים 
ָּפַגְמנּו ְּבֹרב ֲחָטֵאינּו  יֹוֵתר ְּגדֹוִלים, ּוִבְלַבד ִלְהיֹות ְּבטּוִחים ֶׁשּנּוַכל ְלַתֵּקן ַמה ּׁשֶ

ּוְפָׁשֵעינּו!"
ִהְׁשַּתֵּדל  ְּדָאָגה!"  ְּבִהְרהּוֵרי  ִלְּבֶכם  ֶאת  ְּתַכְרְסמּו  ְוַאל  ָּבַני,  ָנא,  "ֵהָרְגעּו 
ַצִּדיִקים  ַעָּתה  ְּכָבר  ֶׁשַאֶּתם  ַּבָּדָבר  ָסֵפק  ָּכל  "ֵאין  ִּבְכָים,  ֶאת  ְלַהְׁשִקיט  ָהַרב 
ֵמֵחְטא  ָנִקי  ֹּכה  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ְלַהִּגיַע  "ִלְזּכֹות"  ְלַעְצִמי  ְמַאֵחל  ֲאִני  ְּגמּוִרים! 
ְוָעוֹון ְּכִפי ֶׁשַאֶּתם ַּתִּגיעּו ְלָׁשם ְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים, ְנִקִּיים ּוְטהֹוִרים ִמָּכל ִסיג 
ב  ּוְפָגם! ֶחְלְקֶכם ְּבַגן ֵעֶדן ִיְהֶיה ְלַמְעָלה ֵמֶחְלָקם ֶׁשל ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים, ִּכי ַהּׁשָ

ִּבְתׁשּוָבה "ְזדֹונֹות ַנֲעׂשֹות לֹו ִּכְזֻכּיֹות".



כח

זהר 
השבת

ר ראכ רכ ּר אן ָו בין

"ֲאָבל ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּטהֹור, ָאנּו ְּבָכל ֹזאת זֹוֲחִלים ְורֹוֲעִדים, ְוִלֵּבנּו חֹוֵׁשׁש 
ִּדְמעֹוֵתיֶהם,  ַמְעַין  ְּבַעד  ַלֲעֹצר  ַנִים  ַהּׁשְ ָיְכלּו  ֹלא  ְּבסֹוֵפנּו..."  ְּיֵהא  ַמה  ְודֹוֵאג 
"ִאּלּו ָהִיינּו זֹוִכים ְלָפחֹות ְלַקֵּבל אֹות אֹו מֹוֵפת אֹו ִאּׁשּור ִּבְכָתב, ֶׁשְּיַחֵּזק ָּבנּו 

ֶאת ַהִּבָּטחֹון ֶׁשָאֵכן ֵיׁש ָלנּו ֵחֶלק ָּבעֹוָלם ַהָּבא"...
יּוַכל  ֹלא  ֶׁשַאֶחֶרת  ִּבְראֹותֹו  ָהַרב,  ֵהִׁשיב  ָלֹזאת!"  ַּגם  ָלֶכם  ֶנְעָּתר  "ֲהֵריִני 

ְלַהְרִּגיַע ֶאת רּוָחם, "ֶאְמֹסר ִּביֵדיֶכם ְּכָתב ְמֹפָרׁש ֶׁשַּיִּניח ֶאת ַּדְעְּתֶכם!"

ד ְמֻנּקָ
ִעם ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש

ּוּבֹו:
ֵסֶפר ַהזֹוַהר
 זֹוַהר ָחָדׁש

ּקּוֵני ַהזֹוַהר ּתִ

*
ק ַהְמֻחּלָ

ל-960 קּוְנְטֵרִסים
ָרִכים( -32 ּכְ )ּבְ

לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ
ָאנּו    ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ

ֶמֶלְך  ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ
ַ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

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 
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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

כהלכתהכב הרבים מזכה

אילנותואשיריהם ומה ששת א"ר באש ולאתשרפון אוכלים שאין
הואיל וכלה שרוף השחת תורה אמרה מריחים ואין שותים
מיתה לדרכי חיים מדרכי חבירו את המתעה ידם, על תקלה לאדם ובאה

נ"ד)עאכ"ו. (סנהדרין

אותוא"ר מכניסין אין ידו על נענש שחבירו כל יעקב דבת ברה יעקב
טוב לא לצדיק ענוש וגם דכתיב הוא ברוך הקדוש של במחיצתו

צדיק רע יגורך לא אתה רשע חפץ א-ל לא כי וכתיב רע אלא טוב לא אין
רע במגורך יגור שלא ה' קמ"ט).אתה (שבת

כאילוא"ר הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל אבהו

כו'. צ"ט)עשאו (סנהדרין

הזהמשה בעולם פנים למאור זכהמשה מה מפני הרבים. את וזיכה זכה
מפני הבא בעולם לצדיקים ליתן הוא ברוך הקדוש שעתיד מה
ברוך הקדוש של כבודו על ומתאנח הוא ברוך הקדוש של רצונו שעשה
שלום שיהא כדי ומצפה ומתאוה מחמד היה ימיו וכל ישראל ושל הוא

שבשמים. לאביהם ישראל רפ"ד)בין (תנדבא"ר

הרבים) את לזכות שביכלתו מה כל שעשה (באופן יחיד רק מזכה אם גם
כאיל הרביםנחשב את זיכה ו

דקראכו. בפירושא שכתב טוב יום תוספות עיין הרבים. את המזכה כל
יחיד לשון חסידך הוא הקרי אבל קדריש. הכתיב רבים. חסידיך ל"ת
שם. לראותו שיבואו עד לתלמידים להו סגי לא בגיהנם. דהוא משום אטו
אמרו אמנם ואם הקודש. את כבלע לראות יבואו ולא עדן בגן הם ישארו
ושמחים בגיהנם רשעים של בפורענותם רואים שהצדיקים בדרשות
יבואון מקום מכל עדן. לגן עמהם הוא כשיבוא גם כן אם נקם. לראות
זה אין לכן בשחת. לראות חסידך תתן לא אמר ולא שחת. לראות יחדיו
רבים, דוקא דבענין טוב יום תוספות שכתב מה גם מלח. בלי תפל אלא

אחד, זיכה אפילו דודאי בעיני הוא יותר)שבוש לזכות שיכול מזכה(מבלי מכלל
ביכלתו היה שאם הכוונה. אחר הולך הכל כי להיפוך וכן יחשב. רבים
בלבד. לעצמו שזכה אחד אפילו אלא עוד ולא עושה. היה רבים. לזכות

הערות

ת בהו דכתיב אשרה באש.של שרפון
.רע הוא הרי טוב דאינו וכיון
.במחיצתו נכנס אינו אלמא

כהלכתהכב הרבים מזכה

אילנותואשיריהם ומה ששת א"ר באש ולאתשרפון אוכלים שאין
הואיל וכלה שרוף השחת תורה אמרה מריחים ואין שותים
מיתה לדרכי חיים מדרכי חבירו את המתעה ידם, על תקלה לאדם ובאה

נ"ד)עאכ"ו. (סנהדרין

אותוא"ר מכניסין אין ידו על נענש שחבירו כל יעקב דבת ברה יעקב
טוב לא לצדיק ענוש וגם דכתיב הוא ברוך הקדוש של במחיצתו

צדיק רע יגורך לא אתה רשע חפץ א-ל לא כי וכתיב רע אלא טוב לא אין
רע במגורך יגור שלא ה' קמ"ט).אתה (שבת

כאילוא"ר הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל אבהו

כו'. צ"ט)עשאו (סנהדרין

הזהמשה בעולם פנים למאור זכהמשה מה מפני הרבים. את וזיכה זכה
מפני הבא בעולם לצדיקים ליתן הוא ברוך הקדוש שעתיד מה
ברוך הקדוש של כבודו על ומתאנח הוא ברוך הקדוש של רצונו שעשה
שלום שיהא כדי ומצפה ומתאוה מחמד היה ימיו וכל ישראל ושל הוא

שבשמים. לאביהם ישראל רפ"ד)בין (תנדבא"ר

הרבים) את לזכות שביכלתו מה כל שעשה (באופן יחיד רק מזכה אם גם
כאיל הרביםנחשב את זיכה ו

דקראכו. בפירושא שכתב טוב יום תוספות עיין הרבים. את המזכה כל
יחיד לשון חסידך הוא הקרי אבל קדריש. הכתיב רבים. חסידיך ל"ת
שם. לראותו שיבואו עד לתלמידים להו סגי לא בגיהנם. דהוא משום אטו
אמרו אמנם ואם הקודש. את כבלע לראות יבואו ולא עדן בגן הם ישארו
ושמחים בגיהנם רשעים של בפורענותם רואים שהצדיקים בדרשות
יבואון מקום מכל עדן. לגן עמהם הוא כשיבוא גם כן אם נקם. לראות
זה אין לכן בשחת. לראות חסידך תתן לא אמר ולא שחת. לראות יחדיו
רבים, דוקא דבענין טוב יום תוספות שכתב מה גם מלח. בלי תפל אלא

אחד, זיכה אפילו דודאי בעיני הוא יותר)שבוש לזכות שיכול מזכה(מבלי מכלל
ביכלתו היה שאם הכוונה. אחר הולך הכל כי להיפוך וכן יחשב. רבים
בלבד. לעצמו שזכה אחד אפילו אלא עוד ולא עושה. היה רבים. לזכות

הערות

ת בהו דכתיב אשרה באש.של שרפון
.רע הוא הרי טוב דאינו וכיון
.במחיצתו נכנס אינו אלמא

כהלכתה הרבים כגמזכה

הפסוק על שכתוב וכמו ידו. על זוכין שכולן לפי הרבים. את כמזכה נחשב
ממשפחה ואחד העיר. כל את מזכה מעיר אחד וגו'. בכם" בעלתי "ואנכי
לזכות שביכלתו מה כל כשעושה לדעתי נמי והיינו המשפחה. כל מזכה
למעשה. מצטרפת המחשבה בידו. עלתה שלא פי על ואף לאחרים גם

ו ונאנס מצוה לעשות החושב כל שכתוב כאלוכמו עליו מעלין עשאה לא
כן גם ומועיל בפועל. הרבים את זיכה כבר כאלו לו נחשב לפיכך עשאה.
לדבר שניהם והכתיב הקרי כוונת לדעתי וזהו כאמור. ידו, על רבים שיזכו
שהרי וגו'. חסידיך א"ת לומר רצה אמרן. עצמו על ודוד נתכוונו. אחד
בין המחשבה לפי בין רבים, כחסידיך חשוב אני לעולם יחיד היותי עם
סיפא משום הרבים. דנקטה ומתני' וישר. נכון וזה המעשה. פי על
שאין ולעולם בו. תלויה הרבים וחטא בו. תלוי הרבים דזכות לאשמועינן
אפילו תשובה. לעשות בידו מספיקין שאין ההיפך או ידו. על בא החטא
וגם טעמא. בתר נמי וזיל אמורים הדברים שהחטיא או שזיכה באחד
כן לעשות בידו היה שאילו המעשה, מתוך שניכרת מחשבתו מחמת

ברור. זה כל עושהו, היה שמים)לרבים. (לחם

ג‘ ’פר˜

להצלתא. בפעילות חלק שיקחו אליהם פונים שאנו האומרים יאמרו אל
לטרוח להשתדל מאתנו מבקשים שאתם הזה הדבר ולכל לנו מה העם,
לרומם ידם וירימו לבם שידבו העשירים אל לפנות עצמינו ולייגע להתאמץ
קרבן גדולה, מדי דרישה זוהי בו, בחר אשר העם אלקינו בית את ולפאר
על שנדפוק בזה להתבזות גדולה מאד השפלה זוהי כי מאתנו, גדול מדי
לא, ותו ובזיונות השפלות ורק אך תהיה חלקינו ומנת בעם, הנדיבים פתחי
ובמשאות שונים בתירוצים דחי אחר בדחי ביתם מפתח אותנו ידחו בקל כי
בזמן הקורה בעובי נכנס כי אנו ומי לנו מה א"כ למיניהם, ומדוחים שוא

במעשינו כלום נועיל שלא אנו .שיודעים

האםב. ובזיונות, שפלות יהיה חלקכם שמנת הטענה על יקרים: אחים
נפשו שמסר האומה אבי השלום עליו אבינו מאברהם אנו גדולים
הרמב"ם שכתב כמו והשפלות בזיונות בסבלו יתברך השם כבוד עבור

כט)בספרו פרק ג, חלק נבוכים, לשונו:(מורה וזה .
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הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיְ ֹז זן

כהלכתה הרבים כגמזכה

הפסוק על שכתוב וכמו ידו. על זוכין שכולן לפי הרבים. את כמזכה נחשב
ממשפחה ואחד העיר. כל את מזכה מעיר אחד וגו'. בכם" בעלתי "ואנכי
לזכות שביכלתו מה כל כשעושה לדעתי נמי והיינו המשפחה. כל מזכה
למעשה. מצטרפת המחשבה בידו. עלתה שלא פי על ואף לאחרים גם

ו ונאנס מצוה לעשות החושב כל שכתוב כאלוכמו עליו מעלין עשאה לא
כן גם ומועיל בפועל. הרבים את זיכה כבר כאלו לו נחשב לפיכך עשאה.
לדבר שניהם והכתיב הקרי כוונת לדעתי וזהו כאמור. ידו, על רבים שיזכו
שהרי וגו'. חסידיך א"ת לומר רצה אמרן. עצמו על ודוד נתכוונו. אחד
בין המחשבה לפי בין רבים, כחסידיך חשוב אני לעולם יחיד היותי עם
סיפא משום הרבים. דנקטה ומתני' וישר. נכון וזה המעשה. פי על
שאין ולעולם בו. תלויה הרבים וחטא בו. תלוי הרבים דזכות לאשמועינן
אפילו תשובה. לעשות בידו מספיקין שאין ההיפך או ידו. על בא החטא
וגם טעמא. בתר נמי וזיל אמורים הדברים שהחטיא או שזיכה באחד
כן לעשות בידו היה שאילו המעשה, מתוך שניכרת מחשבתו מחמת

ברור. זה כל עושהו, היה שמים)לרבים. (לחם

ג‘ ’פר˜

להצלתא. בפעילות חלק שיקחו אליהם פונים שאנו האומרים יאמרו אל
לטרוח להשתדל מאתנו מבקשים שאתם הזה הדבר ולכל לנו מה העם,
לרומם ידם וירימו לבם שידבו העשירים אל לפנות עצמינו ולייגע להתאמץ
קרבן גדולה, מדי דרישה זוהי בו, בחר אשר העם אלקינו בית את ולפאר
על שנדפוק בזה להתבזות גדולה מאד השפלה זוהי כי מאתנו, גדול מדי
לא, ותו ובזיונות השפלות ורק אך תהיה חלקינו ומנת בעם, הנדיבים פתחי
ובמשאות שונים בתירוצים דחי אחר בדחי ביתם מפתח אותנו ידחו בקל כי
בזמן הקורה בעובי נכנס כי אנו ומי לנו מה א"כ למיניהם, ומדוחים שוא

במעשינו כלום נועיל שלא אנו .שיודעים

האםב. ובזיונות, שפלות יהיה חלקכם שמנת הטענה על יקרים: אחים
נפשו שמסר האומה אבי השלום עליו אבינו מאברהם אנו גדולים
הרמב"ם שכתב כמו והשפלות בזיונות בסבלו יתברך השם כבוד עבור

כט)בספרו פרק ג, חלק נבוכים, לשונו:(מורה וזה .

ִלְכֹלא ֶאת ָהרּוַח ְוגו'. ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה, 
ִמַּכד ָׁשָראן ִאיּנּון ְּתָלִתין יֹוִמין, ַצְלָמא 
ְדִאְתֲחֵזי  ְוִדיּוְקָנא  ִאְתֲחַׁשְך,  ָנׁש  ְדַּבר 

ְבַאְרָעא ִאְתְמָנַעת.

ִמְּכֶׁשַּמְתִחיִלים  ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר  ְוגֹו'. 
אֹוָתם ְׁשֹלִׁשים יֹום, ֶצֶלם ָהָאָדם ֶנְחָׁשְך, 

ְוַהְּדמּות ֶׁשִּנְרֵאית ָּבָאֶרץ ִנְמַנַעת.

המשך 'סיפורי הזוהר' מעמוד כד

בשבת אבל אין תוקעין אלא אם כן תוקעין לקבץ 
העם לעזור לאחיהם ולהצילם )ועיין לקמן סימן תקע"ו 

סעיף י"ג(:
נרדף מפני רוח רעה שאמרו לאו דוקא דהוא  י. 
הדין לכל חולה שיש בו סכנה היו זועקים ומתחננין 
וכן נהגו לומר מצלאים בשבת על חולים המסוכנים 
סכנת היום. הגה: וכן מותר לברך החולה המסוכן בו 
ביום )ליקוטי מהר"י ברי"ן ובית יוסף בשם הר"ן פרק ג' 

דתענית(:
סימן רפט – סדר סעודת שחרית של שבת, ובו 

ב' סעיפים
יהיה שלחנו ערוך ומטה מוצעת יפה ומפה  א. 

פרוסה כמו בסעודת הלילה ויברך על היין בורא 
פרי הגפן והוא נקרא קידושא רבא ואחר כך יטול 
ידיו )ועיין לעיל סימן רע"א סעיף י"ב בהג"ה( ויבצע 
על לחם משנה כמו בלילה ויסעוד וגם זה הקידוש 
צריך שיהיה במקום סעודה ושלא יטעום קודם לו 
כלום כמו בקידוש הלילה ומיהו לשתות מים בבוקר 
קודם תפלה מותר מפני שעדיין לא חל עליו חובת 
קידוש. הגה: ועיין לעיל כל דיני קידוש סימן רע"א ער"ב 

רע"ג:
במקום שאין יין מצוי הוי שכר ושאר משקין  ב. 
חוץ מן המים חמר מדינה ומקדשין עליו ואם אין 

לו שכר ושאר משקין אוכל בלא קידוש:

 המשך שו"ע ורמ"א מעמוד יד

ְמַזֶּכה ָהַרִּבים 
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לי

ִ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

ּוֶבֱאֶמת, ָנִׁשית ִלֵּבנּו ִּכי ְּבֶזה ֻסַּדר ֵסֶדר ֹחק-ְלִיְׂשָרֵאל, ְוהֹוִסיף ּבֹו ַהִחיָד"א זיע"א 
ַּגם ַמֲאָמר ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ְלַמַען ֶיְהּגּו ּבֹו ַהֹּכל ְוִיְהֶיה ְׁשֵוה ֶנֶפׁש ַלּכֹל, ְוִיְהיּו ְּתִדיִרים 

ּבֹו ְּבָכל יֹום ְויֹום.
ּוָבֶזה ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ְּבִמְפָעלֹו ֶהָעצּום ֶׁשל כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין ְׁשִליָט"א, 
ְלַהְמִׁשיְך ְּבַדְרָּכם ֶׁשל ְּגדֹוִלים ֵאֶּלה ְוָכל ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות, ֲאֶׁשר ָּפֲעלּו ַרּבֹות ְוִתְקּנּו 
ִסְדֵרי ִלּמּוד ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלַמַען ֶיְהּגּו ּבֹו ַהֹּכל. ּוְבַוַּדאי ִעַּקר ְמַגָּמָתם ְלַהְגִּדיל ּתֹוָרה 

ֵלָמה. ּוְלַהֲאִדיָרּה ְּבָקרֹוב ַהְּגֻאָּלה ַהּׁשְ
ּוִבְזכּות כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין ְׁשִליָט"א ָזִכינּו ַּגם ָאנּו ִלְקבַֹּע ֵסֶדר ִלּמּוד ָקבּוַע 
עּור ַהְּקִהָּלִתי ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש: ְּתִחָּלה – ָּכל ֶאָחד זֹוֶכה ְלַעְצמֹו ַלֲהגֹות ְּבַעּמּוד  ַּבּׁשִ
ִמֵּסֶפר "ִּתּקּוֵני ַהּזַֹהר", ְּבאֶֹפן ֶׁשְּבַיַחד ַמְׁשִליִמים ַּכָּמה ְוַכָּמה ַּדִּפים ְּבָכל ַׁשָּבת. ואח"כ 
ַמְמִׁשיִכים ִלּמּוד ְוַהְרָחָבה ְּבֵסֶפר "אֹור-ַהּזַֹהר", ָלַדַעת ֶאת ֲאֶׁשר ָקְראּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל 
ְּבַמֲעַלת ַהּזַֹהר, ּוִמִּדְבֵרי קֶֹדׁש ָאנּו ְמַלְּקִטים ִעְּקֵרי ְיסֹודֹות ֶׁשֵהן ָלנּו ַמְפֵּתַח-ַהְקָּדמֹות 

ַלֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
ִזַּכִני השי"ת ְוֶאְתּבֹוַנן: ֹזַהר בגי' 218 = ָׁשֶוה בגי' "ֱאֹלֵהי עֹוָלם ה'", ְוהּוא ִעַּקר 
ַּתְכִלית ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֵליַדע ּוְלִהָּוַדע ֶּבֱאמּוַנת ֹאֶמן זֹו. ְוֵכן ָׁשֶוה בגי' "הּוא ֶּבן 
עֹוָלם ַהָּבא", ַהְיינּו ָּכל ַהּזֹוֶכה ְוהֹוֶגה בזוה"ק הּוא ֶּבן העוה"ב. ָׁשֶוה בגי' "ְוה' ָהָיה 

ִעָּמנּו", ובגי' "ַוֲהֹלא זֹו טֹוָבה ְּכפּוָלה", ובגי' "ֶחֶסד עֹוָלם".
ֹזַהר בגי' 218 ְוִעם ַהּכֹוֵלל 219 = ָׁשֶוה בגי' "ִעם ָּדִוד ַהֶּמֶלְך", ַהְיינּו מ"ש ְּבַמֲאַמר 

ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַהַּנ"ל ִּכי ִלּמּוד הזוה"ק ְמָקֵרב ִּביַאת ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ִצְדֵקנּו.
ַהֹּזַהר ְּבה' ַהְיִדיָעה בגי' 223 = ָׁשֶוה בגי' "ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו", ְוהּוא ַהְיסֹוד ַהּנֹוָדע 
ִמְּכַלל ַהִּלּמּוד ְּבתֹוַרת ח"ן. ָׁשֶוה בגי' "ְּבִכּסּוֵפי ְּגֻאָּלה" ַּכַּנ"ל ְּבַמֲאַמר ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא 
ַעל ֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה ְּבָכל ֶּפֶרק ּוְבָכל ֵּתָבה ֶׁשּזֹוִכים ַלֲהגֹות בזוה"ק. "ָׁשֶוה בגי' "ִּכי ֲאִני 

ה' ֱאֹלֵהיֶכם".
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָׁשֶוה בגי' 223 + 415 = 638. ָׁשֶוה בגי' "ה' ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ". 
ְוָׁשֶוה בגי' ִלְׁשמֹות ְׁשֹלֶׁשת ָהָאבֹות "ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב". ָׁשֶוה בגי' "ְּבִרית ה'", 
ִתָּיה ַהּזֹו ֶׁשְּבִלּמּוד הזוה"ק, ְוַהְיינּו  ְלהֹורֹות ִּכי ִעַּקר ְּבִרית ה' ִעָּמנּו ִהיא ַעל ֶאֶבן ַהּׁשְ
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ָׁשֶוה בגי' ַּגם "ִּכי אֹות הּוא ְלעֹוָלם". ָׁשֶוה בגי' "ּוְבִׁשיֵרי ָּדִוד ַעְבֶּדָך" ובגי' "ִלְמִׁשיַח 
ִצְדֵקנּו" ובגי' "ֶּבן ָּדִוד ְמִׁשיַח ִצְדֶקָך". ּוְבָכל ֶזה ָׁשֶוה ַּגם בגי' "ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו" 

ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
ְוַעל ֵּכן ְיֹבַרְך כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ְׁשִליָט"א ִמְּמקֹור ַהְּבָרכֹות, ִלְבִריאּות ּגּוָפא ּוְנהֹוָרא 
ַמַעְלָיא, ְלַהְמִׁשיְך ֵחילֹו ְּבִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, ְלַמַען ִיְתַּבֵּסם ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ֵמאֹור 
ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשִעָּקרֹו ְלַקֵּים "ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד 

ּוְׁשמֹו ֶאָחד".
בּוַע:  ִסיָמן ִהְתּבֹוְננּו ַּבָּפָרָׁשה, ּוֶבֱאֶמת ָנכֹון הּוא ְלִהְתַּגּלֹות ְּבָכל ָּפָרָׁשה ּוָפָרָׁשה. ְוַהּׁשָ
"ְּתַצֶּוה" )501( = ַהֹּזַהר )223( + אֹור ַהָּגנּוז )278(. ּוְבִלּמּוד "אֹור ַהָּגנּוז ַהֹּזַהר" )501( 
ִכיָנה, בגי' "ַּדע ֶאת ה'",  ִיְתַּגֶּלה בע"ה = ָׁשֶוה בגי' "ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה" ַעל ִעּלּוי ַהּׁשְ

ובגי' "ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני".
ִּביָקר ַוֲהַדר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י זיע"א
ְּבֵׁשם ַהֲחֵבִרים ַהּלֹוְמִדים בביהמ"ד מֹוֶרֶׁשת ַהּתֹוָרה ִּבְנָיִמיָנה:
ֹמֶׁשה ַעִּמיֵאל

לכבוד הרבנים החשובים שליט"א, וכל הציבור הקדוש
חומרת איסור הליכה לערכאות מבוארת בשו"ע חו"מ סי' כ"ו, כי הבא לידון 
בערכאות, הרי זה רשע וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו עליו 
הישר  איש  ביותר,  חמור  שהעון  למרות  הרבים  בעוונותינו  והנה  השלום, 
לילך  אין  אלם  דינו  כשבעל  דאף  שם  ערוך  בשולחן  ומבואר  יעשה.  בעיניו 
לערכאות אלא אם נוטל רשות מבית דין. והיות והיו מכשולים בענין נתינת 

היתר לפנות לערכאות, לכו הננו לקבוע להזהיר ולהודיע:

א.  היתר לפנות לערכאות ינתן רק בכתב ורק על ידי דיינים מנוסים, ואחרי 
חקירה בבחינת ברור לך כבוקר וגם אם ברור לך כאחותך.

ב.  במקום שיש לערער על פסק בוררות שניתן על ידי תלמידי חכמים, יש 
לפנות לדיינים גדולי ישראל כדלעיל, ועל ידם יקבע אם יש כאן מקום להתיר 

הליכה לערכאות כשהצד השני מסרב לדין תורה.

באנו על החתום למען משפטי ה' אמת
א' באייר תשנ"ח לפ"ק
יוסף שלום אלישיב - שמואל הלוי וואזנער - ש.י. ניסים קארעליץ
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ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר


