
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה

ּ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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םֹֹּּת ּנרּת

פנינים יקרים

ר - ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ָהִעּקָ
"י(. ִמי )ַרׁשִ רּוָמה )ְתרּוָמה כה, ב(. "ִלי" - ִלׁשְ ְוִיְקחּו ִלי ּתְ

י ָהִרי"ם(: ַעל ִחּדּוׁשֵ י ִיְצָחק ֵמִאיר ִמּגּור )ּבָ ָאַמר ַרּבִ

ְחּתֹוִנים, ְוַאף  ּתַ ַרְך ּבַ ִכיָנתֹו ִיְתּבָ רֹות ׁשְ ֵדי ְלַהׁשְ א ּכְ ן ֶאּלָ ּכָ ׁשְ לֹא ִנְבָרא ַהּמִ
נּו ַרק ַלֲעׂשֹות ָרצֹון ה' ְולֹא  ַכּוְ ּיְ ִמי", ׁשֶ "ה: "ִלי - ִלׁשְ ּבָ ה ַהּקָ ן ִצּוָ י ּכֵ ַעל ּפִ

ִכיָנה. ְ ָרַאת ַהּשׁ ל ַהׁשְ ַמְדֵרָגה ָהִעיָלִאית ׁשֶ ֵדי ִלְזּכֹות ּבְ ּכְ

ָכָרּה  ׂשְ ן  ַמּתָ ֲאִפילּו  ה,  עֹוׂשֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ָאָדם  ׁשֶ ַאֶחֶרת  ִמְצָוה  ל  ּכָ ַאף 
ִלְגרֹם  ִאם  י  ּכִ לֹו  פּוי  ּצָ ֶ ּשׁ ָהרּוָחִנית  ָגה  ְלַהּשָׂ ן  ּוֵ ִיְתּכַ לֹא  ּה,  ִצּדָ ּבְ ָהרּוָחִני 

ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו!

יראת חטא
כל אדם שאינו ירא חטא אין לו רשות להכנס לפתח המלכות

פתחא  להאי  למיעל  רשו  ליה  לית  חטאה  דחיל  דלא  נש  בר  כל 
דמהימנותא מלכות כו', פירוש הזוהר: כל אדם שאינו ירא חטא 
)זוהר חדש פרשת כי תשא( אין לו רשות להכנס לפתח המלכות.  

תפלה על חטאים
בעי ליה לבר נש למדחל תדיר ולצלאה קמי קודשא בריך הוא בצלותא 
כו', פירוש הזוהר: צריך האדם לירא תמיד על חטאיו ולהתפלל 
)זוהר חלק א' דף קס"ח( תמיד לפני הקדוש ברוך הוא.  

כל דבר שיפגם האדם אפילו שוגג, מחשיך הנפש
ראשונה, צריך לירא שלא יבוא לידו שום חטא אפילו בשוגג, והטעם 
מפני היות הנפש הויה דקה ורוחנית, אצולה ממקום גבוה, 
כל דבר שיפגם האדם אפילו שוגג, מחשיך הנפש, והוא כמשל השופך 
שוגג,  אפילו  דיו,  של  או  שמן  של  קתון  והנקיים  הלבנים  בגדיו  על 
שהכתם מחשיך הבגד ההוא, ועל זה אמר שלמה המלך עליו השלום 

)קהלת ט, ח(: "בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר".  

)ראשית חכמה, שער היראה, פרק ד'(

המשך בעמוד י
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נ ריכ ה  קִנר ֹהזנֹהר ֹהזן
ה

ֻמָּתר ּוִמְצָוה ְלַגּלֹות ֹזאת ַהָחְכָמה - חֹוַבת ִמְצָוה ְוחֹוַבת חֹוָבה הּוא ִלְלֹמד 
א ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוִהיא ִמְצָוה ַרָּבה ְוִנּׂשָ

ְוָלֵכן ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִהיא ְּבִחיַנת ֵעץ ַהַחִּיים ֶׁשִהיא ִּגּלּוי ֱאֹלקּות ְוִהיא ַהְּמִביָאה 
ְלֵלב ָׁשֵלם ַהְינּו ְלַאֲהָבה ְוִיְרָאה ֶׁשהּוא ָהִעָּקר ְּבָכל ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות כּו' ּוִמּשּׁום 
ֶזה ִנְתַּגָּלה ִעַּקר ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ַּדְוָקא ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ְּבִאֶּגֶרת 
ַהֹּקֶדׁש ִסיָמן כ"ו ַהִּנְזַּכר ְלֵעיל ְּבֵׁשם ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּדַדְוָקא ְּבדֹורֹות ֵאּלּו 
ָהַאֲחרֹוִנים ֻמָּתר ּוִמְצָוה ְלַגּלֹות ֹזאת ַהָחְכָמה ִּכי ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ֹלא ָהיּו ְצִריִכים 
ְלֶזה ִּכי ָהיּו ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ּוִמַּצד ֶעֶצם ַמֲעַלת ִנְׁשָמָתם ֶׁשָהיּו ִמַּמְדֵרגֹות ְּגבֹוהֹות 
ָהָיה ָּבֶהם ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ֲאִמִּתית ְוָלְמדּו ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ְוֹלא ָהָיה ִנְצָרְך ָלֶהם ִּגּלּוי 
ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ּוְכבֹוד ֱאֹלִקים ַהְסֵּתר ָּדָבר ְוכּו' ֲאָבל ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשֵאיָנם 
ְנָׁשמֹות ְּגבֹוהֹות ָּכל ָּכְך ְוִנְתַמֲעטּו ַהְּלָבבֹות כּו' ְלֹזאת ִמְצָוה ְלַגּלֹות כּו' ְודֹור ַאַחר ּדֹור 
ם ְוֶׁשִּיְהֶיה ְּבִחיַנת ַאֲהָבה  ֻמְכָרח יֹוֵתר ִעְנַין ִהְתַּגּלּות ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֵליַדע ֶאת ַהּׁשֵ
מּות ְּביֹוֵתר ְוִרּבּוי ַהַהֲעָלמֹות  ְוִיְרָאה כּו' ִּכי ִמְּפֵני ְיִריַדת ַמְדֵרַגת ַהְּנָׁשמֹות ְוַהִהְתַּגּׁשְ
ם ּוִמֵּמיָלא ֹלא ָהָיה ַאֲהָבה  ְוַהֶהְסֵּתִרים כּו' ַּגם ּתֹוְפֵׂשי ּתֹוָרה ֹלא ָהיּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּׁשֵ
גֹות ֱאֹלקּות ַּדְוָקא ִּכי ֵאיְך ֶיֱאַהב  ְוִיְרָאה ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ָּתלּוי ִּביִדיָעה ְוַהּׂשָ
ם ָעֵלינּו ִּגָּלה ָלנּו ֶאת ֵסֶפר  ֹּלא ֵיַדע ּוְכמֹו ֵכן ְּבִיְרָאה ְוכּו' ְוַלֹּזאת ְּבֶחֶסד ַהּׁשֵ ַמה ּׁשֶ
לֹום ְלִהְתַּגֶּלה  ַהֹּזַהר ֲאֶׁשר ִנְתַעֵּלם ַאַחר ְּפִטיַרת ָהַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָעָליו ַהּׁשָ
ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ְּבִתּקּוֵני ַהֹּזַהר ְוַכָּמה ְּבֵני ָנָׁשא ִיְתַּפְרְנסּון ְלַתָּתא 

ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך ְּבָדָרא ַבְתָרָאה ְּבסֹוף יֹוַמָּיא כּו'.
ְודֹור ַאַחר ּדֹור ִּגָּלה ָלנּו ְּבַחְסּדֹו ִיְתָּבַרְך אֹור ְּפִניִמּיּות ּתֹוָרתֹו ַעל ְיֵדי ֲעָבָדיו ַהֶּנֱאָמִנים 
כּו', ְוָלֵכן ִמְצָוה ְוחֹוָבה ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלֹמד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוִאם ֱהיֹות ִּכי ִעַּקר 
ִעְנַין ַהִּלּמּוד הּוא ְּבִהְלכֹות ִאּסּור ְוֶהֵּתר ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה ְוכּו' ְּכֵדי ְלָבֵרר ֵּברּוִרים 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ְּבִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש ִסיָמן כ"ו ַהִּנְזַּכר ְלֵעיל ּוְבִדּבּור ַהַּמְתִחיל ְלָהִבין ַמה 
ָּכַתב ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים ְּדָצִריְך ְלַהְרּבֹות ְּבִלּמּוד ָּכל ַהַּתְרַי"ג ְוִקּיּוָמן ְּבֹפַעל ַמָּמׁש  ּׁשֶ
ְּבַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשֵהן ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ְלָבֵרר ֵּברּוִרין ֲאֶׁשר ָׁשם כּו', 
ִמָּכל ָמקֹום חֹוַבת ִמְצָוה ְוחֹוַבת חֹוָבה הּוא ִלְלֹמד ַּגם ֵּכן ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב 

א ְוַאְּדַרָּבה עֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה כּו'. ְּבִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש ָׁשם ֶׁשִהיא ִמְצָוה ַרָּבה ְוִנּׂשָ

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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נ ריכ ה  קִנר ֹהזנֹהר ֹהזן

 ִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֲהֵרי הּוא ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו
ּוִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֲהֵרי הּוא ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו ִּכי ַּגם ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִיּפֹל 
ַהּנֹוֵפל כּו' ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל ְּבֹאֶרְך ְוֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשֹּלא ְיָבֵרר ֵּברּוִרים ַאְּדַרָּבה כּו' ּוְכמֹו 
ֶׁשָאַמר ִמי ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ַּבִּלּמּוד ַהֶּזה ִּכי ִאם ְּבִלּמּוד ַהִּנְגֶלה ְלַבד ֲהֵרי הּוא ִמְתַּדֵּבק 
ַּבֲאָתר ְּדמֹוָתא כּו' ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ַּבֹּזַהר ְּדַוְיִחי ֶׁשהּוָבא ְלֵעיל ֶׁשַרק ָּבּה ְוַעל ָיָדּה ִיְזֶכּה 
ְלאֹור ַהַחִּיים ִּכי ִהיא ִהיא ְּבִחיַנת ֵעץ ַהַחִּיים ְוַעל ָיָדּה ָיבֹוא ִליֵדי ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְוַחי 
ָּבֶהם ְּבֵעֶסק ּתֹוָרתֹו ְלָבֵרר ֵּברּוִרים ַלֲעלֹות ַנְפׁשֹו ּוְמקֹור ַנְפׁשֹו ּוְלַיֲחָדן ְּבִיחּודֹו ִיְתָּבַרְך 
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוֻכָּלן ַּפת ַּבֶּמַלח כּו' ַּבֶּמַלח  כּו' ְוֶזהּו ַּגם ֵּכן ַמה ּׁשֶ
ַּדְוָקא ֶׁשִהיא ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל ֶּפֶרק ד': ִקּצּור, ַיְסִּביר ֲאֶׁשר ֵעץ ַהַחִּיים 
ם  הּוא ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִנְתַלְּבָׁשה ִּבְלבּוִׁשים ַּגְׁשִמִּיים ְוִעְנָיָנּה ֵליַדע ֶאת ַהּׁשֵ
ְוָלבֹוא ְלַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ְּבִעָּקר ִנְתַּגָּלה ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשָּיְרָדה ַמְדֵרגֹות ַהְּנָׁשמֹות 
ְוִנְתַרּבּו ַהַהֲעָלמֹות, ִמי ֶׁשֵאיָנּה ְלֵמָדה ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו ְוָכל ֶׁשֵּכן ַהְמָמֵאן ְּבִלּמּוד ֶזה.
)קּוְנְטֵרס ֵעץ ַהַחִּיים ֶּפֶרק יג(

 ְּבֹלא ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַהּתֹוָרה ְיֵבָׁשה ְּבִלי אֹור ְוַחּיּות כּו' ִּכי ַהַחּיּות ִהיא 
ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה

ְוִהֵּנה ְלַבד ַמה ֶׁשִּּנְתָּבֵרר ְלֵעיל ֶּפֶרק יג ְּבֶהְכֵרַח ִלּמּוד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְלִפי ֶׁשִהיא 
ּמֹוִעיָלה ְלִלּמּוד  ִהיא ַהְּמִביָאה ִליֵדי ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ִהֵּנה ֵיׁש ְּבֶזה עֹוד ָּדָבר ַמה ּׁשֶ
ַהִּנְגֶלה ִּכי ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִהיא ִּכְנָׁשָמה ְלִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַּבֹּזַהר 
ם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים ִאֵּלין ִאּנּון  ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית )ַּדף כו( ַעל ָּפסּוק ּוִמּׁשָ
ַאְרָּבָעה ְּדִנְכְנסּו ַלַּפְרֵּדס. ַחד ָעאל ְּבִפיׁשֹו"ן ְּדִאיהּו ִּפי ׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות. ִּתְנָייָנא ָעאל 
ְּבִגיחֹו"ן כּו' ְוָדא ְוָדא ִאיהּו ֶרֶמז כּו' ְּתִליָתָאה ָעאל ַּבִחֶּדֶק"ל ַחד ַקל ְוָדא ִליְׁשָנא 
ֲחִדיָדא ַקָּלא ִלְדָרָׁשא. ְרִביָעָאה ָעאל ַּבְּפָר"ת ְּדִאיהּו מֹוָחא כּו' ֶּבן זֹוָמא ּוֶבן ֲעַזאי 
ְּדָעאלּו ִּבְקִליִפין ְּדאֹוַרְייָתא ֲהוּו ָלָקאן ְּבהֹון. ִרִּבי ֲעִקיָבא )ְפקּוֵדי רנד.( ְּדָעאל ְּבמֹוָחא 
ִאְּתָמר ֵּביּה ְּדָעאל ִּבְׁשָלם ְוָנַפק ִּבְׁשָלם. )ּוֵפרּוׁש ַהִּמְקַּדׁש ֶמֶלְך ִּבְקִליִפין ְּדאֹוַרְיָתא ִּבְפָׁשֵטי 
ַהּתֹוָרה ֶׁשֵהן ֲהָלכֹות ּוְדָרׁשֹות ַרִּבי ֲעִקיָבא ָעאל ְּבמֹוָחא ֵהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְויּוַבן כּו' ְיֻעַּין ָׁשם( ְוַעֵּין 

ָׁשם ַּבֹּזַהר ָּכל ַהַּמֲאָמר ְועֹוד ָׁשם )ַּדף כז:( ִסּיּום ַהַּמֲאָמר ַהִּנְזַּכר ְלֵעיל ּוַמה ֶׁשָּאַמר 
ַעל ָּפסּוק ַוִּיַּקח ֲהָוָיה ֱאֹלִקים ֶאת ָהָאָדם כּו'.
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ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

אברהם ויינפעלד
ב"ה יום ג' לסדר ויקח חמאה וחלב וגו' תשל"ו לפ"ק

ולעמוד  גדר  לגדור  וחושבי שמו  ה'  יראי  ת"ח  ע"ד ההתעוררות של אברכים  הנה 
בפרץ להסיר מכשול מדרך בני עמנו בעניני כשרות, הנה בודאי שכרם אתם מן השמים. 
לקוות  אין  כי  שכרם,  ישלם  הקב"ה  שרק  באמונה  בצ"צ  העוסקים  על  המליצו  וכבר 
בעולם הזה ל"ישר כח" ע"ז, ושכר מצוה כי האי בודאי בעולם הזה ליכא, וטבעי הדבר 
אם  ואף  עינם,  יעור  השוחד  אשר  שונות  פניות  בבעלי  מתנגשים  בעכ"ח  זה  שבעסק 
כי ע"י  יכשלו,  ידעו במה  ולהרשיע עכ"ז כמה פעמים לא  כוונתם חו"ש להכשיל  אין 
התפתחות המדע בזמנינו כמה מיני אוכלים ומשקאות מורכבים מחומרים שונים אשר 
קשה לעמוד על שורשם. ועל כן לא די שיהי' מהכשיר בן תורה וירא ה' אלא צריך שיהי' 
גם חכם ופיקח ומבין מדעתו, וידוע דאלה המעלות לא תמיד הולכים יחד, והעירו רבים 
מהא דאמרינן )נדה דף ט"ז ע"ב( שהמלאך הממונה על ההריון נוטל טיפה ומעמידה לפני 
הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר 
או עני ואילו צדיק ורשע לא קאמר דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, עי"ש. חזינן 
מזה דיתכן שהכריזו על הטפה שיהי' טיפש, ועכ"ז יש לו בחירה להיות צדיק ולהתמיד 
בתורה ויגעת ומצאת תאמין, ממילא יהי' למדן גדול וצדיק, ועכ"ז נשאר טיפש כאשר 
נגזר מלכתחילה. וע"כ יש להזהר מאד מאד "דלא לימסר עלמא בידא דטפשאי" רק לת"ח 
אשר יש להם דעת וכח לחקור ולדרוש היטב בתוך תוכיות הדברים, וגם מצויים ביראת 
ה' וזריזות ורצון עז, כי גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית )משלי יט ט'( ואז רק 
אז נזכה לטהר השולחן של בנים שגלו משולחן אביהם, ובזכות זה ירחם השי"ת עלינו 

ונזכה בקרוב לקיום ההבטחה של ושבו בנים לגבולם אכי"ר.
כ"ד המצפה לישועת ה' הקרובה ולהרמת קרן התורה וישראל
אברהם ויינפעלד
בעמח"ס "שובה ישראל" ב"ח חופק"ק מאנסי יצ"ו

מנחם מענדל קליין
בס"ד, ד' - חשון תשל"ו לפ"ק, מונטריאל קענעדע יצ"ו

כבוד המערכת מדריך לכשרות הי"ו

אחדשה"ט הנה באתי בשורותי אלו לעורר בענין האתרוגים הגדילים בארץ ישראל 
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שלא לאוכלם בלי לקיחת מעשר והעולם נכשלים בזה.

יישר כוח.
ה"ק מנחם מענדל קליין
באאמו"ר אבדק"ק טאב שליט"א

נתן סג"ל הורוויץ
ב"ה

מצב  על  לפקח  העול  עליהם  ונטלו  וחסידים  יר"ש  אברכים  המוכ"ז  לפני  באו  הן 
הכשרות בחנויות המוכרים דברים בחזקת כשרות בעירנו. ובאמת הדבר נחוץ מאד כי 
רובם ככולם אשר ... עיקר בעניני אכילה אין להם משגיח תמידי כמו שהי' מקדם בכל 
ערי ישראל וצריכים לסמוך רק על חזקה אבל היכא דאיכא לברורי מבררינן ואם ישנם 
אברכים אשר רוצים לזכות את הרבים ולבקר על כל עניני כשרות בעירנו אמרתי לפעלא 

טבא יישר כחם וחילם ויהי' השי"ת בעזרם.
וע"ז בעה"ח היום ג' לסדר וירא ט"ז חשון שנת תשל"ו לפ"ק פה עיר מאנסי יע"א
נתן סג"ל הורוויץ  רב דקהל בית ישראל

הרב שלום הכהן ווייס
בעזהי"ת

נבוא ונחזיק טובה וברכה להנהו אברכים היקרים מנהלי וועד הכשרות שהעמיסו 
על שכמם עבודה יקרה וקדושה לחקור אחר מהות כל מאכל אם הוא בתכלית הכשרות 
עפ"י דתוה"ק שמחמת ריבוי התוצרות לא נודע מהותם עד אחרי חקירה ודרישה רבה 
וההמון לוקחים מכל הבא לידם שרואים עליו תיבת כשר, וחזי הוית שנסיון הזה בדרא 
בתראה נרמז בפרשה זו בפסוק ויהי עשו בן מ' שנה פרש"י שפושט טלפיו כחזיר לומר 
ראו שאני טהור ובמדרש שם שזה רמז למלכות גלות אדום שאנחנו בו משערים לומר 
על כל דבר כשר וטהור ושזה דרכו לומר הלעיטני נא מן האדום ובמדרש פער פיו כגמל 
ואמר אני פתח פומי ואת תהא משדר כמד"א מלעיטין את הגמל, היינו שאינן בודקין 
ורואין מה שנותנין לפיהם וכנרמז בדניאל ז' בחיוא רביעיא שיניה די פרזל אכלה ומדקה 
ופום ממלל רברבן. והיינו שזה הנסיון בגלות האחרון שיאכלו מכל הבא לפיהם וכדאי' 
בזוה"ק ס"פ שמיני ע"ז נאמר כל עמל אדם לפיהו דכל העונשין באין עבור שלא שמר 
פיו ממאכלות אסורות וע"כ כתיב ונטמתם בלא אלף בלא אלופו של עולם ועתיד הקב"ה 
לדכאן להון לישראל במ"ש ואנשי קודש תהיון לי, וע"כ מזה נלמד גודל שכר לאותן 
העומדים על משמרת הקודש לעזור לקיים הקרא ואנשי קודש תהיון לי ושכרם כפול מן 
השמים בזה ובבא והשי"ת יערה עלינו רוח טהרה ויחיש גאולתינו ופדות נפשינו בב"א.
החותם יום ג' לס' וישמור משמרתי תשל"ו לפ"ק,
הרב שלום הכהן ווייס,
ביהמ"ד בית שלמה, ברוקלין

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
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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

סימן רצ – בשבת ישלים מאה ברכות בפירות, 
ובו ב' סעיפים

ירבה בפירות ומגדים ומיני ריח כדי להשלים  א. 
מנין מאה ברכות. הגה: ואם רגיל בשינת צהרים אל 

יבטלנו כי עונג הוא לו )טור(:
אחר סעודת שחרית קובעים מדרש לקרות  ב. 
בנביאים ולדרוש בדברי אגדה ואסור לקבוע סעודה 
באותה שעה. הגה: ופועלים ובעלי בתים שאינן עוסקים 
בתורה כל ימי השבוע יעסקו יותר בתורה בשבת מתלמידי 
חכמים העוסקים בתורה כל ימי השבוע והתלמידי חכמים 
ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתיה קצת דהרי הם מתענגים 
בלימודם כל ימי השבוע )בית יוסף סימן רפ"ח בשם 

ירושלמי(:
סימן רצא – דין שלש סעודות, ובו ו' סעיפים

יהא זהיר מאד לקיים סעודה שלישית ואף אם  א. 
הוא שבע יכול לקיים אותה בכביצה ואם אי אפשר 
לו כלל לאכול אינו חייב לצער את עצמו והחכם 
עיניו בראשו שלא ימלא בטנו בסעודת הבוקר כדי 
ליתן מקום לסעודה שלישית. הגה: ומי שלא אכל בליל 
שבת יאכל שלש סעודות ביום השבת )הרא"ש פרק ערבי 

פסחים(:
זמנה משיגיע זמן המנחה דהיינו משש שעות  ב. 
ומחצה ולמעלה ואם עשאה קודם לכן לא קיים מצות 
סעודה שלישית. הגה: יש אומרים דאסור לשתות מים 
בין מנחה למעריב בשבת דאז חוזרות הנשמות לגיהנם 
ועל כן אין לאכול סעודה שלישית בין מנחה למעריב אלא 
יאכל אותה קודם מנחה )תוספות והרא"ש ומרדכי פרק 
ערבי פסחים( ויש אומרים דיותר טוב להתפלל מנחה 
תחלה )רמב"ם וטור והגהות מרדכי והגהות מיימוני פרק 
ל' ואגור( וכן נוהגים לכתחלה בכל מדינות אלו ומכל מקום 
אין לשתות מים מן הנהרות אבל בבית שרי וכל שכן שאר 
משקין דשרי )הגהות מיימוני פרק ל'( ויש אומרים דאין 
אסור אלא תוך י"ב חודש על אביו ואמו )אגודה ומרדכי 
פרק ערבי פסחים( ויש אומרים דאיסור זה של שתיית 

מים אינו רק בערב שבת )תוספות והרא"ש ומרדכי בשם 
ר' משולם והגהות מיימוני(:

אם נמשכה סעודת הבוקר עד שהגיע זמן המנחה  ג. 
יפסיק הסעודה ויברך ברכת המזון ויטול ידיו ויברך 
ברכת המוציא ויסעוד ונכון הדבר שאם לא היה 
עושה כן מאחר שנמשכה סעודת הבוקר עד אותה 
שעה לא היה יכול לאכול אחר כך אלא אכילה גסה. 
הגה: אבל מי שיודע שאפשר לאכול אחר שיתפלל מנחה 
עם הצבור לא יעשה סעודה שלישית קודם מנחה מיהו 

אם עשאה יצא:
אין צריך לקדש בסעודה שלישית אבל צריך  ד. 
לבצוע על שתי ככרות. הגה: ואם סועד הרבה פעמים 
בשבת צריך לכל סעודה ב' ככרות )אבודרהם ומיימוני( 
ולפחות לא יהיה לו בסעודה שלישית פחות מככר אחד 
שלם )טור ומרדכי פרק כל כתבי( ומזה פשט המנהג להקל 
לבצוע בסעודה שלישית רק בככר אחד שלם אבל יש 

להחמיר ליקח שנים:
צריך לעשותה בפת ויש אומרים שיכול לעשותה  ה. 
בכל מאכל העשוי מאחד מחמשת מיני דגן ויש 
אומרים שיכול לעשותה בדברים שמלפתים בהם 
הפת כבשר ודגים אבל לא בפירות ויש אומרים 
דאפילו בפירות יכול לעשותה וסברא ראשונה עיקר 
שצריך לעשותה בפת אלא אם כן הוא שבע ביותר. 
הגה: או במקום שאי אפשר לו לאכול פת כגון בערב פסח 
שחל להיות בשבת שאסור לו לאכול פת לאחר מנחה 

כדלקמן בהלכות פסח )מהרי"ל הלכות פסח(:
נשים חייבות בסעודה שלישית: ו. 

סימן רצב – דין תפלת מנחה בשבת, ובו ב' 
סעיפים

במנחה )אומרים אשרי ובא לציון ואני תפלתי  א. 
וגו' )טור( ומוציאין ספר תורה וקורין ג' אנשים י' 
פסוקים מפרשה הבאה ואפילו חל יום טוב להיות 

בשבת קורין בפרשה הבאה ולא בשל יום טוב:
אומרים צדקתך ואם חל בו יום שאילו היה  ב. 

ֻׁ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 ּתְרּומָה 



י
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הרחק מן החטא ַהָקט שמא יביאך לחטא חמור 
אם אתה רוצה להרחיק את החטא צא וחשוב ועיין בסופו, אם ֲהֵרעֹוָת מעט 
יהא בעיניך הרבה, ואמור אוי לי כי חטאתי, אוי לי כי בא מכשול על ידי, 
)אבות דרבי נתן( הרחק מן החטא ַהָקט שמא יביאך לחטא חמור. 

הנפש מגדת כל דבר שאדם עושה
נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן, אמר ר"א הנפש מגדת כל דבר שאדם 
עושה, משל לאחד שהיה נשוי בתו של שר, אמר לו השר כך עשית 
לבתי, שאל לבני הפלטין מי הגיד זה הדבר, אמרו לו: שוטה, בתו אתה נשוי 
)פסיקתא( בתו מגדת לו, כך הנשמה מגדת מה שאדם עושה.   

המשך מעמוד ד

חול לא היו אומרים בו במנחה נפילת אפים אין 
אומרים צדקתך. הגה: ונהגו שלא לקבוע מדרש בין 
מנחה למעריב )טור( אבל אומרים פרקי אבות בקיץ ושיר 

המעלות בחורף וכל מקום לפי מנהגו:

 סימן רצג – דיני ערבית במוצאי שבת, 
ובו ג' סעיפים

מאחרין תפלת ערבית כדי להוסיף מחול על הקודש: א. 
צריך ליזהר מלעשות מלאכה עד שיראו ג'  ב. 
כוכבים קטנים ולא יהיו מפוזרים אלא רצופים ואם 

הוא יום מעונן ימתין עד שיצא הספק מלבו:
מי שהוא אנוס כגון שצריך להחשיך על התחום  ג. 
לדבר מצוה יכול להתפלל של מוצאי שבת מפלג 
המנחה ולמעלה ולהבדיל מיד אבל לא יברך על 
הנר וכן אסור בעשיית מלאכה עד צאת הכוכבים. 
הגה: ונוהגים לומר והוא רחום וברכו באריכות נועם כדי 

להוסיף מחול על הקודש )אור זרוע(:

 סימן רצד – דיני הבדלה בתפלה, 
ובו ה' סעיפים

אומרים הבדלה בחונן הדעת ואם טעה ולא  א. 
הבדיל משלים תפלתו ואינו חוזר מפני שצריך 
להבדיל על הכוס ואם טעם קודם שהבדיל על 

הכוס צריך לחזור ולהבדיל בתפלה:
טעה ולא הבדיל בתפלה ואין לו כוס בלילה  ב. 
וסובר שאף למחר לא יהיה לו צריך לחזור ולהתפלל:
תשעה באב שחל להיות באחד בשבת טעה  ג. 
ולא הבדיל בתפלה אין צריך לחזור ולהתפלל כיון 

שמבדיל על הכוס במוצאי תשעה באב:
במקום שאמרו שאינו חוזר להתפלל מיד  ד. 
כשסיים הברכה אין לו לחזור אף על פי שלא פתח 

בברכה שלאחריה:

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].
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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 

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב

והעונש השכר נב

עדן בגן די דחרבא ושנן לכרובים ועראת עדן, לגן דמטאת עד דעאלת,
עאלת. דליעול הוא זכאה אי דלתתא,

לנשמה מזומנים מלאכים ארבעה

ביהכגארבעתנא מתלבשא בידייהו, דגופא דיוקנא וחד זמינין, מכין
כרוזא לבתר דאיתגזר. זמנא עד מדורא בההוא ויתיבת בחדוותא,
ציון", הר "מכון איתקרי עמודא וההוא אזדמן, גווני דתלת ועמודא קרי,
ונגה ועשן יומם, ענן מקראיה ועל ציון, הר מכון כל על ה' "וברא דכתיב
אי ביה, וירושלים דציון דצדק לפיתחא עמודא בההוא סלקא להבה". אש
לא ואי דמלכא, גופא בגו לאתדבקא ועדביה חולקיה טב יתיר לסלקא זכי
קדוש בירושלים, והנותר בציון הנשאר "והיה כתיב: יתיר, לסלקא זכי

לו". יאמר

העליון בעדן להתעדן להחסד שזוכה לנשמה אשרי

בעידונאואי ולאתעדנא דמלכא, ליקרא דזכי הוא, זכאה יתיר לסלקא זכי
דכתיב שמים דאיתקרי מאתר דלעילא, יד)עילאה נח, תתענג(י˘עיה "אז

דכתיב לחסד, דזכי מאן חולקיה זכאה דייקא. ה' על ה'", יא)על נז, (˙הלים

כתיב והא הוא, שמים עד וכי חסדך", שמים עד גדול ה)"כי ˜ח, "כי(˘ם
עילאה חסד חסד, ואית חסד אית יוסי, רבי אמר חסדך". שמים מעל גדול

דכתיב הוא תתאה חסד הוא, שמים מעל עילאה חסד תתאה, (י˘עיהוחסד

ג) לשונו.נה, כאן עד שמים, עד כתיב ובהני הנאמנים", דוד "חסדי



התחתון. עדן בגן אשר החרב ולהט בכרובים, ופוגשת עדן לגן שמגיעה עד שנכנסת,
נכנסת. להכנס היא כדאי אם

עמודיםכג. ארבעה מלאכים)ולמדנו, ארבעה הגוף(שהם של אחת וצורה לנשמה. מזומנים
במדור ויושבת בשמחה, בה מתלבשת והיא התחתון)בידיהם, עדן שנגזר(גן הזמן (עליהעד

שם) ועמלשבת קורא, כרוז זה ואחר שם, מזומן צבעים שלשה עם אחד התחתון)וד עדן ,(בגן
" שכתוב: ציון הר מכון יומםונקרא ענן מקראיה ועל ציון הר מכון כל על ה' וברא

להבה אש ונגה ציון"ועשן שבו צדק של הפתח אל ההוא בעמוד עולה והנשמה ,
המלך, בגוף להתדבק וגורלה חלקה יפה הנה מזה, יותר לעלות זוכה ואם וירושלים,

" עליה: כתיב יותר, לעלות זוכה אינה קדושואם בירושלים והנותר בציון הנשאר והיה
לו ."יאמר

והעונש השכר נב

עדן בגן די דחרבא ושנן לכרובים ועראת עדן, לגן דמטאת עד דעאלת,
עאלת. דליעול הוא זכאה אי דלתתא,

לנשמה מזומנים מלאכים ארבעה

ביהכגארבעתנא מתלבשא בידייהו, דגופא דיוקנא וחד זמינין, מכין
כרוזא לבתר דאיתגזר. זמנא עד מדורא בההוא ויתיבת בחדוותא,
ציון", הר "מכון איתקרי עמודא וההוא אזדמן, גווני דתלת ועמודא קרי,
ונגה ועשן יומם, ענן מקראיה ועל ציון, הר מכון כל על ה' "וברא דכתיב
אי ביה, וירושלים דציון דצדק לפיתחא עמודא בההוא סלקא להבה". אש
לא ואי דמלכא, גופא בגו לאתדבקא ועדביה חולקיה טב יתיר לסלקא זכי
קדוש בירושלים, והנותר בציון הנשאר "והיה כתיב: יתיר, לסלקא זכי

לו". יאמר

העליון בעדן להתעדן להחסד שזוכה לנשמה אשרי

בעידונאואי ולאתעדנא דמלכא, ליקרא דזכי הוא, זכאה יתיר לסלקא זכי
דכתיב שמים דאיתקרי מאתר דלעילא, יד)עילאה נח, תתענג(י˘עיה "אז

דכתיב לחסד, דזכי מאן חולקיה זכאה דייקא. ה' על ה'", יא)על נז, (˙הלים

כתיב והא הוא, שמים עד וכי חסדך", שמים עד גדול ה)"כי ˜ח, "כי(˘ם
עילאה חסד חסד, ואית חסד אית יוסי, רבי אמר חסדך". שמים מעל גדול

דכתיב הוא תתאה חסד הוא, שמים מעל עילאה חסד תתאה, (י˘עיהוחסד

ג) לשונו.נה, כאן עד שמים, עד כתיב ובהני הנאמנים", דוד "חסדי



התחתון. עדן בגן אשר החרב ולהט בכרובים, ופוגשת עדן לגן שמגיעה עד שנכנסת,
נכנסת. להכנס היא כדאי אם

עמודיםכג. ארבעה מלאכים)ולמדנו, ארבעה הגוף(שהם של אחת וצורה לנשמה. מזומנים
במדור ויושבת בשמחה, בה מתלבשת והיא התחתון)בידיהם, עדן שנגזר(גן הזמן (עליהעד

שם) ועמלשבת קורא, כרוז זה ואחר שם, מזומן צבעים שלשה עם אחד התחתון)וד עדן ,(בגן
" שכתוב: ציון הר מכון יומםונקרא ענן מקראיה ועל ציון הר מכון כל על ה' וברא

להבה אש ונגה ציון"ועשן שבו צדק של הפתח אל ההוא בעמוד עולה והנשמה ,
המלך, בגוף להתדבק וגורלה חלקה יפה הנה מזה, יותר לעלות זוכה ואם וירושלים,

" עליה: כתיב יותר, לעלות זוכה אינה קדושואם בירושלים והנותר בציון הנשאר והיה
לו ."יאמר



יב
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והעונש נגהשכר

עליון קדושי בין הבא בעולם דירתו הזה, בעולם עצמו המקדש

בזוהרעוד יוחאי בר שמעון רבי ביאר עדן גן דףבמעלת ˘רה, חיי (פר˘˙

ב') עמוד לשונו:˜כ"ט וזה

מדוריהכדחזיתא איסתאב, דלא עלמא בהאי גרמיה ונטיר דאיתקדש מאן ,
ואלין תדיר, שליחותא ועבדין עילאין, קדישין אינון בין עלמא בההוא

דאמר כמה בחצר, ט)קיימין כז, אחרנין(˘מו˙ ואית המשכן". חצר "את
דאמר כמא בביתא, אלא בחצר אינון דלאו יתיר, לגאו סה,דאינון (˙הלים

ישכוןה) דאמר כיון ביתך, בטוב נשבעה דוד, אמר ביתך", בטוב "נשבעה
כמה ליה, מבעיא בטוב ישבע ביתך, בטוב נשבעה כתיב אמאי חצריך,
דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה לית תנינן הא אלא "ישכון", דכתיב:

בלחודייהו.

הבא בעולם יש מדורים על מדורים כמה

כדכתיבכהאתרואית אינון ומאן לגו, דעיילי עליונים לח)חסידים ג, :(במדבר
ואהרן משה מזרחה מועד אהל לפני קדמה המשכן לפני "והחונים
בההוא מתפרשן נהורין על ונהורין מדורין, על מדורין וכמה ובניו".
בהאי איתפרשן דעובדין כמה דחבריה, מנהורא אכסיף חד וכל עלמא,
לשונו. כאן עד עלמא, בההוא איתפרשן והנורין דוכתין נמי הכי עלמא,



העליוןכד. בעדן ולהתעדן המלך, לכבוד שזכתה חלקה אשרי יותר לעלות זוכה ואם
" דכתיב: שמים, שנקרא מהמקום מעלה, ה'של על תתענג בדיוק."אז הוא ה' על ,

" שכתוב: הזה, לחסד שזכה מי חלקו חסדךאשרי שמים עד גדול החסד"כי וכי ושואל .
" כתיב: והא הוא השמים חסדךעד שמים מעל גדול ויש"כי חסד יש יוסי, רבי אמר ?

שכתוב הוא תחתון חסד הוא, השמים מעל עליון חסד תחתון, וחסד עליון חסד חסד,
הנאמנים" דוד ""חסדי כתיב וכאלו חסדך, שמים השמים."עד מן למטה הם כי ,

בעולםכה. דירתו יטמא, שלא הזה בעולם עצמו ושומר עצמו המקדש כל וראה, בא
והם תמיד. הוא ברוך הקדוש של שליחותו שעושין עליונים, קדושים בין היא ההוא

" אומר: שאתה כמו בחצר, המשכןעומדים חצר יותר"את עומדים שהם אחרים ויש .
" אומר: שאתה וכמו בבית, אלא בחצר עומדים שאינם ביתךבפנים, בטוב ,"נשבעה

נשבעה יכתיב אמא חצריך ישכון דאמר כיון ושואל, ביתך, בטוב נשבעה דוד, אמר
למדנו, הרי אלא חצריך? ישכון שנאמר וכמו לומר, צריך ביתך בטוב ישבע ביתך, בטוב

בלבד דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה עלשאין היה וכוונתו ביתך, בטוב נשבעה אמר, כן (ועל

המקדש) לבית היינו שאמר וביתך בהערה, ישיבה להם שיש מלכים שאר ועל .עצמו
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והעונש השכר נד

עדן לגן שהולכת לפני הראשון אדם את רואה ונשמה נשמה כל
לגיהנום או

דזוה"קמובא ע"ב)בתוספת ˘"ג דף ג' כד(חל˜ לשונו: וזה מהאיכו, נש בר נפק
כלהו ורשיעי, וחייבי ותמימי חסידי בין צדיקי בין כלהו עלמא,

אדם למחמי באוירא הןכזעברי אורחא נטיל ומתמן עלמא, לבני קדמאה
כל לגיהנם, הן דעדן מתקרביןכחלגנתא דעדן, לגנתא דאורחייהו אינון

ואתער ממנא חד נפיק כדין דתמן, חומות תלת מאינון דלבר חומה לגבי
יעזרא"ל ממונא וההוא בעלמא, צדיקייא אתון זכאין ואמר, וקארי קמייהו,
ההוא דגיהנם, חדא תרעא עד קמיה ואזלין אורחא לון אוליף שמיה
בבהילו שעתא בההוא יקידתא, צנון תננא צנון ואמר בחילא קארי ממונא
בידא אתמסרן חייבין אינון וכל ועברין, וטבלין כלהו ועאלין לה מצנני
ממונא. בהאי אלא אתמסרן לא זכאין אינון וכל בגיהנם, ועאלין דדומ"ה

דגנתאכטדטבליןובתר לשור דמטן עד קמייהו אזל ממונא ההוא ועברין,
ואומר לפיתחא קארי ממונא וההוא ב)דעדן, כו, שערים(י˘עי' פתחו



היכל,כו. לבחינת דהיינו בפנים, יותר עוד הנכנסים העליונים לחסידים מקום ויש
" שכתוב: כמו הם הם, משהומי מזרחה מועד אוהל לפני קדמה המשכן לפני והחונים

ובניו בעולם"ואהרן מזה זה נבדלים אורות, על ואורות מדורים, על מדורים וכמה ,
בין נבדלים טובים שמעשים כמו כי חבירו, של מאורו מתבייש ואחד אחד וכל ההוא,
ההוא. בעולם מזה זה נבדלים שלהם והאורות המקומות כך הזה, בעולם לחבירו איש

אוכז. עדן לגן ˘הולכ˙ לפני הרא˘ון אדם א˙ רואה ונ˘מה נ˘מה כל

הנשמות:]לגיהנום: אוצר מאמר - הסולם [פירוש   יוצא וכשאדם .
בדרך עוברים כולם ורשעים, ותמימים חסידים בין צדיקים בין כולם, הזה, מהעולם
לגן אם הדרך, לוקחים ושם העולם. בני לכל הנראה הראשון. האדם את לראות זה

לגיהנם. או עדן,
הרביכח. נפלאות צבספר הגהה)"(אות כי נודע מו"כתוב: זי"ק מבעלזא שלום ע"ה

מלובלין, הרבי ורבי ממורי האדם בני שמות פתקא לקרוא למדתי אמר: תלמידו,
וכמה מהבל, אם מקין אם הראשון, מאדם נשמתו שורש אחד אדם של בפתקא הראני
ונסתבך נשתרש חטא ובאיזה גלגול, בכל וקלקל פגם ומה בגלגול, זה אדם הי' פעמים
במעשה יצליח ואם נולד, והצלחה מזל באיזה הראני כן בו. אחוז מצוה ואיזה בו,
שמים, וירא כשר אדם של פתקא לפניו בא כאשר כי בקודש, דרכו והי' לא. או ידיו
פניו מעל העבירו חוטא, אדם של פתקא לפניו בא וכאשר בו, ומתבונן מסתכל הי'

אדם. בני של בגנות יראה לבל מהר,
בו:כט. וטובל הגיהנום לעבור ˆריך הˆדי˜ אפילו   כל .
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בכל וכן לון. ואעיל פיתחא פתחין כדין אמונים, שומר צדיק גוי ויבא
ופתחא. פתחא

עד לגן כשנכנסים הצדיקים שםשמחת רואים ומה ן,

עללדעאלוכיון חדווא כמה קיימין, אוחרנין צדיקייא דצדיקייא, אתר לגו
יומין תלתא לסוף חדאן. מתיבתא בני וכל צדיקייא, על חדווא
בדיוקנייהו, כולהו ומתציירן נשבי ואוירן נפקי ידיען בהיכלין דאתטמרן

וחד חד לכל חזי כדקא ירותא אחסנת ירתין ולהלאה מכאן

דכללאדאתחזיחיזווא וגוון דיוקנין דכל דיוקנא יקרא מחיזו דעדן, בגנתא
אלא חד באתר ולא בהיכלא אתגלי לא קדישא דמלכא גוונין,
מזיוא ואתמליא סטרין, לארבע גנתא גבי על מרקמא רקיעא אתפתחא
חדווא חמא מאן צדיקייא, כולהו ואתהנן תמן ואתחזי קדישא יקרא

ה'. נועם דההוא וכסופא

לשונו.לבכאןעד כאן עד ספרא, בההוא למחמי רשו לי הוה


שם, אשר החומות ג' מאלו שמבחוץ לחומה מתקרבים עדן, לגן שדרכם אלו
ואומר, וקורא, לפניהם ומתעורר אחד, ממונה יוצא אז העדן. גן את שמסבבים
הדרך, אותם מלמד יעזריאל, שמו הממונה ואותו העולמות. בכל הצדיקים אשריכם
העשן, קררו בכח, קורא הממונה ואותו הגיהנם, של אחד שער עד לפניו, והולכים
וטובלים הנשמות כל ונכנסים אותו, מקררים בחפזון שעה, באותה השרפה. קררו

ב ונכנסים דומה המלאך בידי נמסרים כולם והרשעים ועוברים. והםבגיהנם גיהנם.
יעזריאל. הממונה אותו בידי אלא בידיו נמסרים אינם הצדיקים,

(ובתר)ל.   הממונה אותו בו, ועוברים בגיהנם שטובלים כיון .
ואומר, בפתח, קורא ממונה ואותו עדן. גן של חומה לגדר שמגיעים עד לפניהם הולך
בפנים. אותן ומביא הפתח, פותחים אז אמונים. שומר צדיק גוי ויבא שערים פתחו

ופתח. פתח לכל עושה וכן
לא.   האחרים שהצדיקים למקום לפנים, נכנסו שהנשמות כיון .

הישיבה בני וכל הצדיקים. על שמחה על שמחה וכמה חדוה, על חדוה כמה עומדים,
נושבים, ואוירים יוצאות, הן ידועים, בהיכלות שנסתתרו ימים ג' לסוף שמחים.
ואחד. אחד לכל כראוי נחלה אחוזת יורשות ולהלאה, ומכאן בצורתן. כולן ומצטיירים

לב.   כל של הצורה כבוד ממראה עדן בגן שנראה המראה .
במקום ולא בהיכל, מתגלה אינו הקדוש, המלך של הגוונים, כל של והגוון הצורות,
וכל הקדוש, הכבוד מזיו ונתמלא צדדים, לד' הגן על מרוקם רקיע שנפתח אלא אחד,
ההוא. ה' נועם של זו, ותשוקה זו, שמחה ראה מי ומאירים. שם נראים הצדיקים
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 מספר "השבת והזוהר"
השבת מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע נזזוהר
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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 ֱֶֶַָָ



טז

זהר 
השבת

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

השבת זוהר נח

קטז) (תהלים    
    
    
    
     
    
    

 

הּׁשלחן על ּתֹורה בּדברי רמ"ה, (ח"ג ִ ְ ֵ ָ ַ ַ ֻ ְ ָ 
ר"מ)

    
   
    

כח) (ישעיה    
    
    
    
     
   

  
ר"מ) א רע"ג, (ח"ג

    
  
     
      

      
   
    

אחד ׁשל ד' ואֹות יהֹוׁשיע. ולי ְְְִִִֶֶַַָּדּלֹותי

ׁשּכתּוב זהּו ּבּה, להארי ְֲִִֶֶֶַָָָׁשּצרי

יז) ממלכּתֹו,(דברים על ימים ְְְֲִִַַַַָלהארי

הּׁשלחן, על להארי צרי ְְְֲִִֵַַַָָָֻולכן

ׁשל רגלים מארּבע ּכלּולה ד', ְְְִִֵֶֶַַַַָׁשהיא

צרי ד' האֹות ּכבֹוד ּבׁשביל ְְְִִִַָָָֻהּׁשלחן.

הענּיים. ּבׁשביל הּׁשלחן על ְְְֲֲִִִִִַַַָָֻלהארי

הּׁשלחן על ּתֹורה  ָ ְ ֻ ַ ַ ָ ֵ ְ ִּדברי

ּדברירביעי הּׁשלחן על להיֹות - ְְְְִִִִֵַַָֻ

עּמי ּכדגמת ּבֹו יתקּים ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַַָֹֻתֹורה,

עליהם ׁשּנאמר כח)הארץ ּכי(ישעיה ֱֲִֵֶֶֶֶַָָ

אבל צאה. קיא מלאּו ׁשלחנֹות ְְֲִָָָָָֹֻּכל

הרֹוצה ּפרׁשּוהּו, הּתֹורה ְְֵֶַָָּבסֹודֹות

לּצפֹון. ׁשלחן יּתן יצּפין, - ְְְֲִִִֵַַַָָֻלהעׁשיר

צרי ּדין, ׁשהּוא לׂשמאל, ׁשלחן ְְֲִִִֵֶָָֹֻהרי

הּתֹורה, ׁשהּוא הּימין, ּבֹו ְִִֶַַָָֹלקׁשר

מח ימיןׁשּנּתנה רחמים, ׁשהּוא סד, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָ

ה'.

ּדבריׁשּׁשי הּׁשלחן על להיֹות - ְְְִִִִֵַַָֻ

הּמׁשנה, ּבעלי ּפרׁשּוה ׁשּכ ְְֲִֵֵֶַַָָָָתֹורה,

פ"ג) ׁשלחן(אבות על ׁשאכלּו ְְְֶַָָָֹֻׁשלׁשה

תֹורה ּדברי עליו אמרּו ולא ְְְִֵֶָָָָָֹאחד

ׁשהרי מּׁשּום - הּדבר וסֹוד ְְֲִֵֶַָָוכּו'.

נּתנה והּתֹורה ּבּצפֹון, ׁשלחן ְְְְִֵַַָָָָָֻּפרׁשּוה

רחמים, ׁשהּוא ימין, לחּבר ְֲִִִִֵֶַַָָמּימין.

היא ׁשהּתֹורה ּדין. ׁשהּוא ׂשמאל, ְִִִֶֶַָֹעם

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 השבתֱֶֶַָָ זוהר נח

קטז) (תהלים    
    
    
    
     
    
    

 

הּׁשלחן על ּתֹורה בּדברי רמ"ה, (ח"ג ִ ְ ֵ ָ ַ ַ ֻ ְ ָ 
ר"מ)

    
   
    

כח) (ישעיה    
    
    
    
     
   

  
ר"מ) א רע"ג, (ח"ג

    
  
     
      

      
   
    

אחד ׁשל ד' ואֹות יהֹוׁשיע. ולי ְְְִִִֶֶַַָּדּלֹותי

ׁשּכתּוב זהּו ּבּה, להארי ְֲִִֶֶֶַָָָׁשּצרי

יז) ממלכּתֹו,(דברים על ימים ְְְֲִִַַַַָלהארי

הּׁשלחן, על להארי צרי ְְְֲִִֵַַַָָָֻולכן

ׁשל רגלים מארּבע ּכלּולה ד', ְְְִִֵֶֶַַַַָׁשהיא

צרי ד' האֹות ּכבֹוד ּבׁשביל ְְְִִִַָָָֻהּׁשלחן.

הענּיים. ּבׁשביל הּׁשלחן על ְְְֲֲִִִִִַַַָָֻלהארי

הּׁשלחן על ּתֹורה  ָ ְ ֻ ַ ַ ָ ֵ ְ ִּדברי

ּדברירביעי הּׁשלחן על להיֹות - ְְְְִִִִֵַַָֻ

עּמי ּכדגמת ּבֹו יתקּים ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַַָֹֻתֹורה,

עליהם ׁשּנאמר כח)הארץ ּכי(ישעיה ֱֲִֵֶֶֶֶַָָ

אבל צאה. קיא מלאּו ׁשלחנֹות ְְֲִָָָָָֹֻּכל

הרֹוצה ּפרׁשּוהּו, הּתֹורה ְְֵֶַָָּבסֹודֹות

לּצפֹון. ׁשלחן יּתן יצּפין, - ְְְֲִִִֵַַַָָֻלהעׁשיר

צרי ּדין, ׁשהּוא לׂשמאל, ׁשלחן ְְֲִִִֵֶָָֹֻהרי

הּתֹורה, ׁשהּוא הּימין, ּבֹו ְִִֶַַָָֹלקׁשר

מח ימיןׁשּנּתנה רחמים, ׁשהּוא סד, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָ

ה'.

ּדבריׁשּׁשי הּׁשלחן על להיֹות - ְְְִִִִֵַַָֻ

הּמׁשנה, ּבעלי ּפרׁשּוה ׁשּכ ְְֲִֵֵֶַַָָָָתֹורה,

פ"ג) ׁשלחן(אבות על ׁשאכלּו ְְְֶַָָָֹֻׁשלׁשה

תֹורה ּדברי עליו אמרּו ולא ְְְִֵֶָָָָָֹאחד

ׁשהרי מּׁשּום - הּדבר וסֹוד ְְֲִֵֶַָָוכּו'.

נּתנה והּתֹורה ּבּצפֹון, ׁשלחן ְְְְִֵַַָָָָָֻּפרׁשּוה

רחמים, ׁשהּוא ימין, לחּבר ְֲִִִִֵֶַַָָמּימין.

היא ׁשהּתֹורה ּדין. ׁשהּוא ׂשמאל, ְִִִֶֶַָֹעם



זהר 
השבת

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

השבת נטזוהר

    
   
    
   
     
     
    



ּברכה ׁשל ר"מ)ּכֹוס א רמ"ה, (ח"ג ֶ ְ ָ ָ 

    
  
    
     
     

   

סֹוד ּדר על ּברכה ּכֹוס  ֶ ֶ ַ ָ ָ ְ ַ ְ ִענין

 (לג (דברים 
    
     

  (קטז (תהלים 
    
    
    
    
     
    
     

וצרי מּׂשמאל, אדני ׁשלחן מּימין, ְְְְֲִִִִָָָָָֹֹֻיי

ׁשהּׁשלחן מּׁשּום אֹותם. ְְִֵֶַַָָֻלחּבר

הּמׁשנה, ּבעלי ּפרׁשּוה ְְְֲִִֵֵַַָָֹמּׂשמאל,

ים ּכקריעת אדם ׁשל מזֹונֹותיו ְְִִִֶַַָָָָקׁשים

חכם ּתלמיד צרי ּכ ּומּׁשּום ְִִִַָָָָסּוף.

ּבדברי ׁשּיׁשּתּדל למי עּמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַלזּמן

ָתֹורה.

ּברכה ׁשל  ָ ָ ְ ֶּכֹוס

בֹוׁשליׁשי ׁשּתּקנּו ּברכה ׁשל ּכֹוס - ְְְִִִֶֶָָ

ּוׁשטיפה. הדחה דברים: ְְֲֲִִָָָָָָעׂשרה

ּבׁשּתי מקּבלֹו מלא. חי. עּטּוף. ְְְִִִֵֵַַָעּטּור.

ּבֹו. עיניו ונֹותן ּבּימין. ונֹותנֹו ְְְִֵֵַָָָָידיו.

ּומׁשּגרֹו טפח. הּקרקע מן ְְְְִִֶַַַַַַּומגּביהֹו

ביתֹו. לאנׁשי ְְְֵֵַַָָּבמּתנה
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אחד ׁשל ד' ואֹות יהֹוׁשיע. ולי ְְְִִִֶֶַַָּדּלֹותי

ׁשּכתּוב זהּו ּבּה, להארי ְֲִִֶֶֶַָָָׁשּצרי

יז) ממלכּתֹו,(דברים על ימים ְְְֲִִַַַַָלהארי

הּׁשלחן, על להארי צרי ְְְֲִִֵַַַָָָֻולכן

ׁשל רגלים מארּבע ּכלּולה ד', ְְְִִֵֶֶַַַַָׁשהיא

צרי ד' האֹות ּכבֹוד ּבׁשביל ְְְִִִַָָָֻהּׁשלחן.

הענּיים. ּבׁשביל הּׁשלחן על ְְְֲֲִִִִִַַַָָֻלהארי

הּׁשלחן על ּתֹורה  ָ ְ ֻ ַ ַ ָ ֵ ְ ִּדברי

ּדברירביעי הּׁשלחן על להיֹות - ְְְְִִִִֵַַָֻ

עּמי ּכדגמת ּבֹו יתקּים ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַַָֹֻתֹורה,

עליהם ׁשּנאמר כח)הארץ ּכי(ישעיה ֱֲִֵֶֶֶֶַָָ

אבל צאה. קיא מלאּו ׁשלחנֹות ְְֲִָָָָָֹֻּכל

הרֹוצה ּפרׁשּוהּו, הּתֹורה ְְֵֶַָָּבסֹודֹות

לּצפֹון. ׁשלחן יּתן יצּפין, - ְְְֲִִִֵַַַָָֻלהעׁשיר

צרי ּדין, ׁשהּוא לׂשמאל, ׁשלחן ְְֲִִִֵֶָָֹֻהרי

הּתֹורה, ׁשהּוא הּימין, ּבֹו ְִִֶַַָָֹלקׁשר

מח ימיןׁשּנּתנה רחמים, ׁשהּוא סד, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָ

ה'.

ּדבריׁשּׁשי הּׁשלחן על להיֹות - ְְְִִִִֵַַָֻ

הּמׁשנה, ּבעלי ּפרׁשּוה ׁשּכ ְְֲִֵֵֶַַָָָָתֹורה,

פ"ג) ׁשלחן(אבות על ׁשאכלּו ְְְֶַָָָֹֻׁשלׁשה

תֹורה ּדברי עליו אמרּו ולא ְְְִֵֶָָָָָֹאחד

ׁשהרי מּׁשּום - הּדבר וסֹוד ְְֲִֵֶַָָוכּו'.

נּתנה והּתֹורה ּבּצפֹון, ׁשלחן ְְְְִֵַַָָָָָֻּפרׁשּוה

רחמים, ׁשהּוא ימין, לחּבר ְֲִִִִֵֶַַָָמּימין.

היא ׁשהּתֹורה ּדין. ׁשהּוא ׂשמאל, ְִִִֶֶַָֹעם
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כח) (ישעיה    
    
    
    
     
   

  
ר"מ) א רע"ג, (ח"ג

    
  
     
      

      
   
    

אחד ׁשל ד' ואֹות יהֹוׁשיע. ולי ְְְִִִֶֶַַָּדּלֹותי

ׁשּכתּוב זהּו ּבּה, להארי ְֲִִֶֶֶַָָָׁשּצרי

יז) ממלכּתֹו,(דברים על ימים ְְְֲִִַַַַָלהארי

הּׁשלחן, על להארי צרי ְְְֲִִֵַַַָָָֻולכן

ׁשל רגלים מארּבע ּכלּולה ד', ְְְִִֵֶֶַַַַָׁשהיא

צרי ד' האֹות ּכבֹוד ּבׁשביל ְְְִִִַָָָֻהּׁשלחן.

הענּיים. ּבׁשביל הּׁשלחן על ְְְֲֲִִִִִַַַָָֻלהארי

הּׁשלחן על ּתֹורה  ָ ְ ֻ ַ ַ ָ ֵ ְ ִּדברי

ּדברירביעי הּׁשלחן על להיֹות - ְְְְִִִִֵַַָֻ

עּמי ּכדגמת ּבֹו יתקּים ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַַָֹֻתֹורה,

עליהם ׁשּנאמר כח)הארץ ּכי(ישעיה ֱֲִֵֶֶֶֶַָָ

אבל צאה. קיא מלאּו ׁשלחנֹות ְְֲִָָָָָֹֻּכל

הרֹוצה ּפרׁשּוהּו, הּתֹורה ְְֵֶַָָּבסֹודֹות

לּצפֹון. ׁשלחן יּתן יצּפין, - ְְְֲִִִֵַַַָָֻלהעׁשיר

צרי ּדין, ׁשהּוא לׂשמאל, ׁשלחן ְְֲִִִֵֶָָֹֻהרי

הּתֹורה, ׁשהּוא הּימין, ּבֹו ְִִֶַַָָֹלקׁשר

מח ימיןׁשּנּתנה רחמים, ׁשהּוא סד, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָ

ה'.

ּדבריׁשּׁשי הּׁשלחן על להיֹות - ְְְִִִִֵַַָֻ

הּמׁשנה, ּבעלי ּפרׁשּוה ׁשּכ ְְֲִֵֵֶַַָָָָתֹורה,

פ"ג) ׁשלחן(אבות על ׁשאכלּו ְְְֶַָָָֹֻׁשלׁשה

תֹורה ּדברי עליו אמרּו ולא ְְְִֵֶָָָָָֹאחד

ׁשהרי מּׁשּום - הּדבר וסֹוד ְְֲִֵֶַָָוכּו'.

נּתנה והּתֹורה ּבּצפֹון, ׁשלחן ְְְְִֵַַָָָָָֻּפרׁשּוה

רחמים, ׁשהּוא ימין, לחּבר ְֲִִִִֵֶַַָָמּימין.

היא ׁשהּתֹורה ּדין. ׁשהּוא ׂשמאל, ְִִִֶֶַָֹעם
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סֹוד ּדר על ּברכה ּכֹוס  ֶ ֶ ַ ָ ָ ְ ַ ְ ִענין
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  (קטז (תהלים 
    
    
    
    
     
    
     

וצרי מּׂשמאל, אדני ׁשלחן מּימין, ְְְְֲִִִִָָָָָֹֹֻיי

ׁשהּׁשלחן מּׁשּום אֹותם. ְְִֵֶַַָָֻלחּבר

הּמׁשנה, ּבעלי ּפרׁשּוה ְְְֲִִֵֵַַָָֹמּׂשמאל,

ים ּכקריעת אדם ׁשל מזֹונֹותיו ְְִִִֶַַָָָָקׁשים

חכם ּתלמיד צרי ּכ ּומּׁשּום ְִִִַָָָָסּוף.

ּבדברי ׁשּיׁשּתּדל למי עּמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַלזּמן

ָתֹורה.

ּברכה ׁשל  ָ ָ ְ ֶּכֹוס

בֹוׁשליׁשי ׁשּתּקנּו ּברכה ׁשל ּכֹוס - ְְְִִִֶֶָָ

ּוׁשטיפה. הדחה דברים: ְְֲֲִִָָָָָָעׂשרה

ּבׁשּתי מקּבלֹו מלא. חי. עּטּוף. ְְְִִִֵֵַַָעּטּור.

ּבֹו. עיניו ונֹותן ּבּימין. ונֹותנֹו ְְְִֵֵַָָָָידיו.

ּומׁשּגרֹו טפח. הּקרקע מן ְְְְִִֶַַַַַַּומגּביהֹו

ביתֹו. לאנׁשי ְְְֵֵַַָָּבמּתנה

סֹוד ּדר על ּברכה ּכֹוס  ֶ ֶ ַ ָ ָ ְ ַ ְ ִענין

ּכֹוסּובדר לג)סֹוד, ּברּכת(דברים מלא ְְִֵֶֶַָ

ּומּׁשם אלהי"ם, ּבגימטרּיא ּכֹוס ְְֱִִִִַָָֹה'.

זהּו ּכֹוס. - ׁשמֹו על ׁשהיא ְְִֶֶַַָָהּנׁשמה,

קטז)ׁשּכתּוב אּׂשא.(תהלים יׁשּועֹות ּכֹוס ְֶֶָָ

אצּבעֹות, חמׁש יׁשּועֹות? נקרא ְְְִִֵֶָָָמי

ּכֹוס, ׁשל ספירֹות חמׁש ּכנגד ְְִֵֵֶֶֶֶָׁשהן

ׁשהּבינה חּיים אלהים ׁשם ֱִִִֵֶֶַַָֹׁשהּוא

ה' ׁשערים. לחמּׁשים ּבהם ְְֲִִִִֶֶֶַַָָמתּפּׁשטת

עׂשרה ׁשהּוא י', ּבאֹות עׂשר, ְְֲִֶֶֶָָָּפעמים

ׁשהּוא ּבכֹוס, חכמים ׁשּתּקנּו ְְְֲִִִֶֶָָדברים

ּבחׁשּבֹון אֹותּיֹות חמׁש חּיים, ְְֱִִִֵֶַָֹאלהים

ה'.
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ְׂשַכר ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת
סִּפּור ּנֹוָרא מִּגֹדֶל ׂשְכַר "הַּׁשֹומֵר ׁשַּבָת ּכְהִלְכָתֹו" – הַּגְבִיר ַרּבִי 

איסר'יל ׁשֶּסָגַר הַחֲנּות ּבְכָל עֶֶרב ׁשַּבַת קֹדֶׁש ּבַחֲצִי הַּיֹום, וְכִּבְדּוהּו 
מִּׁשָמַיִם ּבְבֶן קָדֹוׁש, ַרּבֵנּו הַָרמָ"א זְיָ"ע

ּבְסֵפֶר ַרחֲמֵי הָאָב )אֹות ׁשַּבָת ׁשָלֹום( ּבְאֶמְצַע ּדִּבּור ּכָתַב: ּובְיֹותֵר צִָריְך לְזֵָרז ּבָעַל 
הַחֲנֻיֹות לִסְּגֹור הַחֲנֻיֹות מִּבְעֹוד יֹום, ּכִי סָמּוְך לְׁשַּבַת הַּבַעַל ּדָבָר מִתְּגַּבֵר ּומֵבִיא 
לָהֶם קֹונִים, וְהְַרּבֵה ּבָאִים לִקְנֹות צְָרכֵי מִצְוָה נֵרֹות לִכְבֹוד ׁשַּבָת, אַל תֹאבּו וְֹלא 
ַרּבִי  מֵהַּגְבִיר  נִפְלָא  מַעֲׂשֵה  וְׁשָמַעְּתִי  ּדָבָר,  הַּבַעַל  ׁשְלּוחֵי  הֵם  ּכִי  לָהֶם  תִׁשְמְעּו 
אִיסֵֶר'יל ּׁשֶהָיָה לֹו חֲנֹות ּגָדֹול וְיָקָר ּבְכָל מִינֵי מֶׁשִי וְהָיָה מִנְהָגֹו ּכַאֲׁשֶר הִּגִיעַ חֲצִי 

הַּיֹום ּבְעֶֶרב ׁשַּבָת מִּיַד סָגַר הַחֲנּות.

ּפַעַם אַחַת נִתְקַּנֵא ּבֹו הַסָמֶ"ְך מֵ"ם ּובָא לְנַּסֹותֹו וְהִתְלַּבֵׁש ּבִדְמּות ׂשַר ּגָדֹול וְלָקַח 
הְַרּבֵה סְחֹורֹות יְקִָרים וְעָׂשָה הַׁשְוָאָה עַל ּכָל אֶחָד וַעֲדַיִן ֹלא נִמְּדָד ּכַּמָה אַּמֹות יֵׁש 
ּבְכָל אֶחָד, ּובְתֹוְך ּכְָך הִּגִיעַ חֲצִי הַּיֹום וְהָלְָך הַּגְבִיר לִסְּגֹור הַחֲנּות ּכְמִנְהָגֹו, וְהַּׂשַר 
הִתְחַּנֵן לֹו ׁשֶּיִּתֵן לֹו הַּסְחֹוָרה וְֹלא ָרצָה וְהִפְסִיד מָעֹות הְַרּבֵה, וְכִּבְדּוהּו מִן הַּׁשָמַיִם 

עֲבֹור זֶה ּבְבֶן קָדֹוׁש ַרּבֵנּו הַָרמָ"א מֵאֹוָרן ׁשֶל יִׂשְָראֵל.

הָעֹנֶׁש הַּגָדֹול לְאֶחָד ׁשֶֹּלא לָבַׁש ּכְתֹנֶת לְבָנָה לְכָבֹוד ׁשַּבָת עַד הַּבֹקֶר
עֹוד ּכָתַב ׁשָם: ּׁשֶּסִּפֵר הַּצַּדִיק ַרּבִי בערצי מִנַאדְבֹורנָא זַצַ"ל אֵיְך ׁשֶהַּגָאֹון הַּקָדֹוׁש 
ַרּבִי ׁשַּבְתַי מִַראׁשְקֹוב נִסְּתַּלֵק ּבְעֶֶרב ׁשַּבָת, ּולְעֵת עֶֶרב ּבָא אֵלָיו ׁשָלִיחַ ּדְַרחֲמָנָא 
וְכַאֲׁשֶר  וְהָלְָך אַחַר הַּׁשְלִיחַ,  ׁשֶּיָבֹא לַהֵיכָל ׁשֶּמְקַּבְלִין ּבֹו ׁשַּבָת ּבָעֹולָם הָעֶלְיֹון, 
הֹולְֵך  אֵינֹו  לָּמָה  אֹותֹו  וְׁשָאַל  עֹומֵד,  נִכְּבָד  זָקֵן  ׁשָם  ָראָה  הַהֵיכָל  לְּפֶתַח  הִּגִיעַ 
לִפְנִים, וְהֵׁשִיב ּׁשֶאֵין מַּנִיחִין אֹותֹו עַד הַּבֹקֶר, לְפִי ׁשֶהָיָה מִנְהָגֹו ּתָמִיד ׁשֶֹּלא לָבַׁש 

ּכְתֹנֶת לְבָנָה לִכְבֹוד ׁשַּבָת עַד הַּבֹקֶר.
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'ִמְקָּדׁש  ִהּנֹו  ְיהּוִדי  ָּכל  ֵּביתֹו ֶׁשל  ַהִּמְקָּדׁש;  ְּבִנַּית  ָּפָרַׁשת  ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה - 
ָקָטן', ָלֵכן ָמָצאנּו ְלָנכֹון ְלָהִביא ָּכאן ֶאת 'ֵסֶדר ִחּנּוְך ַּבִית ָחָדׁש' - ִחּנּוְך 'ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש ַהָּקָטן' ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי 

א. ַהּבֹוֶנה ֵּבית ִּדיָרה, ִּבְתִחַּלת ַהִּבְנָין ָצִריְך ְלַהְזִּכיר ְּבִפיו ֶׁשּבֹוֶנה אֹוָתּה ַלֲעבֹוַדת 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָאז ׁשֹוֶרה ַעל ֵּביתֹו ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ֵמִכין ָעָליו ְקֻדָּׁשה, )ְרֵאה ֵחֶלק ב' ַּדף נ ַעּמּוד א', ֵחֶלק א' ַּדף נ' ַעּמּוד א'(, ְוָאז ַהַּבִית ָנכֹון ְוִנָּׂשא 
ַעד עֹוָלם. )ַעֵּין ְׁשָל"ה ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ַוִּיַּגׁש, ַקב ַהָּיָׁשר ֶּפֶרק כ"ד, ְיסֹוד ְוֹׁשֶרׁש ָהֲעבֹוָדה ַׁשַער ַהּכֹוֵלל פ"ג 
ְּבֵׁשם ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ֵחֶלק ב' ַּדף נ' ַעּמּוד א'(. ְוַגם יֹאַמר ֶׁשּבֹוֶנה אֹוָתּה ְלַהְכִניס ּתֹוָכּה אֹוְרִחים 

ַוֲעִנִּיים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים )ֵסֶפר ְמִעיל ְצָדָקה ְלַבַעל ֵׁשֶבט מּוַסר ִסיָמן תתמ"ד(.

ב. ְיַיֵחד ֵאיֶזה ֶחֶדר ֶׁשְּיֵהא מּוָכן ְלתֹוָרה ְוִלְתִפָּלה ּוֵבית ַוַעד ַלֲחָכִמים, ּוְלַסֵּדר ִעְנַין 
ְצָדָקה ָוֶחֶסד )ְׁשָל"ה  ָׁשם, ּוִמְדָרׁש ַּתְלִּפּיֹות ֵעֶרְך ִּבְנָין(, ְוַיְזִּכיר זֹאת ְּבִפיו.

ג. ַּגם ְיַיֵחד ֶחֶדר ְּבֵביתֹו אֹו ָמקֹום ַּבֲחַצר ַלֲעׂשֹות ַהֻּסָּכה, ְוַיְזִמינֹו ְּבֶפה, ּוָבֶזה ִיָּנֵצל 
ִמַסָּכנֹות ּוִמְּקָללֹות )ַעֵּין ׁשּו"ת ִמְׁשֶנה ָׂשִכיר אֹוַרח ַחִּיים ֵחֶלק ב' ִסיָמן מ"ב(.

ֵזֶכר  אֹו שיע"ט רא"ק(,  ְלַבד,  ִטיט  )ַרק  ֶצַבע  ְּבִלי  ַהֶּפַתח  ֶנֶגד  ַאָּמה  ַעל  ַאָּמה  ַיִּניחּו  ד. 
ַלֻחְרָּבן ַּכְּמבָֹאר ְּבֻׁשְלָחן ָערּוְך )ַעֵּין תק"ס ס"א(. ֵיׁש ְמַדְקְּדִקים ְלִׁשעּור ַהָּגדֹול 22.7  
אינטש ְמֻרַּבע )57.7 ַסְנִטיֶמֶטר(, ֲאָבל ַלֲהָלָכה ָסֵגי ְּבִׁשעּור ַהָּקָטן 18.9 אינטש ְמֻרַּבע 
)48 ַסְנִטיֶמֶטר( ֵּכיָון ֶׁשִּמְּדַרָּבָנן )ַעֵּין ֵּבית ֶאְפַרִים קּוְנְטֶרס ַהְּתׁשּובֹות ִסיָמן ט"ז, שע"ת תפ"ו א', מט"א 

תר"ו אלל"מ ד', מ"ב תפ"ו סק"א' בה"ל רע"א סי"ג ד"ה ֶׁשל(.

ְוָכְתבּו ַּבְּסָפִרים, ְּדָּבדּוק ּוְמֻנֶּסה ְּדַּבִית ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַאָּמה ַעל ַאָּמה ֶנֶגד ַהֶּפַתח אֹותֹו 
ַהַּבִית ָנכֹון ַעד עֹוָלם ְוָכל ַהָּדִרים ָעֶליָה )ַּכף ַהַחִּיים תק"ס ְסִעיף ָקָטן י"א ֶׁשֵּכן ִקֵּבל מהרח"פ 

ֵמָאִביו ַזַצ"ל(.

ה. ִאם ְּבַמֲהַלְך ַהְּבִנָּיה רֹוִצין ִלְסּתֹום ַחּלֹון אֹו ֶּפַתח, אֹו ִלְסֹּתר ַתּנּור, אֹו ְלַהְׁשִחית 
ְלַמְעָלה  ֵמַהַּגג, אֹו  ְּגָׁשִמים  ְנִטיַפת  ֶׁשָהְיָתה  ִּבְמקֹום  ִלְבנֹות  ֵּפרֹות, אֹו  ִאיָלן ֶׁשל 

ֵסֶדר ִחּנּוְך ַּבִית ָחָדׁש
ְמֻיָּסד ַעל ִּפי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש )ח"ב דף נ ע"א( 
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ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִיְתַיֲעצּו ִעם מֹוֶרה הֹוָרָאה ֻמְבָהק ִויֵרא ָׁשַמִים. )ְוַעֵּין ַטֲעֵמי ַהִּמְנָהִגים אֹות 
ד' ִּדיָרה, ְואֹות ח' ִחּנּוְך ַהַּבִית ֶׁשֶהֱאִריְך ָּבֶזה(

ו. ִיְקַּבע ְמזּוזֹות  ְמֻהָּדרֹות ְּבָכל ֶחֶדר ַהַחָּיב ִּבְמזּוָזה ֵּתֶכף ְּבִלי ְׁשִהָּיה, ִמּׁשּום ִּבּטּול 
ִמְצָוה ּוְׁשִמיָרה. ִויַסְּדרּו ַעל ְיֵדי ַּתְלִמיד ֲחַכם ְוֵיֶרא ָׁשַמִים ַהָּבִקי ְּבִעְנְיֵני ְמזּוָזה, ַמה 
ְּזַמן ָהָראּוי,  ִלְקנֹות, ְוֵאיֶזה ֶחֶדר ַחָּיב ִּבְמזּוָזה, ּוְלָקְבָען ָּכָראּוי ִּבְמקֹום ָהָראּוי, ּוַבּ

ּוַבַּכָּוָנה ָהְראּוָיה ְלַקֵּים ִמְצַות ְמזּוָזה.

ז. קֹוַבע ַהְּמזּוָזה ֵּתֶכף ְּכֶׁשִּנְכַנס ָלדּור, אֹו ְּכֶׁשִהְכִניס ְּכַבר ֵחֶלק ֵמֲחָפָציו ְוֵכָליו )ַעֵּין 
אֹוַרח ַחִּיים י"ט סק"א, מ"ב י"ד, ִמְקָּדׁש ְמַעט רפ"ה סק"ג, ׁשּו"ת ֲהֵרי ְּבָׂשִמים מה"ת רי"ט(.

ח. ִעְנַין ָּגדֹול ִלְפֵני ְנִתיַנת ַהָּמעֹות לֹוַמר ָמעֹות זֹו ֲאִני ֵמִכין ֲעבֹור ַהְּמזּוזֹות ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ָּתחּול ְקדּוָׁשה ַעל ַהָּמעֹות )ֵּפרּוׁש ָהֶרֶמ"ז ַעל הזוה"ק ואגד"פ אֹות קצ"ט(.

ה ְּבַכָּוָנה ְלַקֵּים ִמְצַות ְמזּוָזה, ְוֹלא ְיַכֵּון ֶלֶׁשם ְׁשִמיָרה )טּור רפ"ה(, ְוַיֲעֶׂשָּנה  ט. ִיְקֵבֶעָנּ
ְּבֶבֶגד ָנֶאה ִלְכבֹוד ַהִּמְצָוה ּוְבִׂשְמָחה )ֲחֵרִדים בית ה' ֵחֶלק א' ְּכָלל ס"ח(.

י. ְויֹאַמר ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ְמזּוָזה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה "ּוְכַתְבָּתם 
ַעל ְמֻזזֹות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך ְוכּו'" , ִויִהי נַֹעם ְוכּו'.

ֶׁשְּיכֹוִלים  ֲאֵחִרים  ְּבֵיׁש  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ְּבָיִחיד,  ֲאִפילּו  ָרם,  ְּבקֹול  ַהְּבָרָכה  ְויֹאַמר  יא. 
ַלֲענֹות ָאֵמן )ַעֵּין ַקב ַהָּיָׁשר פצ"ו(.

יב. "ָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ִּבְלׁשֹון ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך )יֹוֶרה ֵּדָעה רפ"ה ְסָפִרים ֲאֵחִרים( ְוָצִריְך 
ֶׁשַהַּבִית  ִמּזֹו  ּוְגדֹוָלה  ָּבָניו.  ִויֵמי  ָיָמיו  ַיֲאִריכּו  ָּבּה  ִהְזִהיר  ְוָכל  ְמֹאד  ָּבּה  ִליָּזֵהר 
ית יֹוֵסף ְּדֲאִפילּו ְּכֶׁשהּוא ַּבֶּדֶרְך  ִנְׁשַמר ַעל ָיָדם" )טּור וט"ז ָׁשם, ְוַעֵּין ב"ח(. ּוְמבָֹאר ְּבֵבּ

ִנּצּול ִמְּפָגִעים ַעל ְיֵדי ַהְּמזּוָזה.

יג. ְוָכַתב ַהָּמְרְּדִכי ְּבֵׁשם ַמֲהַר"ם: ֻמְבָטח ֲאִני ֶׁשָּכל ַּבִית ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְמזּוָזה ְּכִהְלָכָתּה 
ֵאין ׁשֹד ּוַמִּזיק ָיכֹול ִלְׁשלֹוט ּבֹו, ַעד ָּכאן. ִויַדְקֵּדק ְמֹאד ֶׁשַהְּקָלף ִיְהֶיה ְּבֶהְכֵׁשר 
ְמֻהָּדר )ְּכמֹו ַהְּקָלף ֶׁשל נפורסטאק, ְּבֶהְכֵׁשר ַּבַּד"ץ ֵעָדה ַהֲחֵרִדית, ְועֹוד, ֶׁשִאם ַהְּקָלף ֵאינֹו ָּכֵׁשר ֹלא ִקֵּים 
ַהִּמְצָוה ִמָּיָמיו, ְּפַסק ַהְּגָר"ם ְׁשֶטעֶרְנּבּוך ְוַהְגָר"ׂש ַואְזֶנר ְׁשִּליָט"א(, ְוַעל ֵּכן ֹלא ְיַקֵּמץ ְּכֶׁשָּבא ִלְקנֹות 

ְמזּוזֹות ֶאָּלא ִיְקֶנה טֹוִבים ּוְמֻהָּדִרים ַּבַעִין ָיָפה. ְוַיֲעֶׂשה ָּבֶזה טֹוָבה ֲעצּוָמה ְלַעְצמֹו 
ְּבֲחַז"ל  ַּכְּמבָֹאר  ַלֲחטֹא,  ֶׁשֹּלא  ְמַסֵּיַע  ְּברּוָחִנּיּות  ְוַגם  ּוְרכּוׁשֹו.  ְוַזְרעֹו  ֵּביתֹו  ּוְבֵני 

)ַמָנחֹות מג:( ְוהּוא ִמְצָוה ַהָּקבּוַע ְוַקָּים ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגע ֵּמֵעת ְלֵעת.

ְוָקְבעֹו  ֶאָחד  ְּבזּוז  ְמזּוָזה  ַהּקֹוֶנה  ִּכי  ֹּבא(:  ָּפָרַׁשת  )סֹוף  ָהַרְמַּב"ן  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ַעֵּין  יד. 
המשך להלן עמוד כו



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

ה. ָאַמר ר' ַּתְנחּוָמא אכלינן הוינן בארבעתא )ָהִיינּו אֹוְכִלין ֵאֶצל ר' ַאָּבהּו ִּבְרִביִעי ְּבַׁשָּבת(, 
ְוַעל ְלַקָּמן כותבן )ְוֵהִביאּו ְלָפֵנינּו ֶלֱאכֹל ְּתָמִרים(, ואמרין יתפרשון ְלַׁשְּבָתא )ָאַמְרנּו ֶׁשַּיְפִריׁשּו 

אֹוָתם ְלַׁשָּבת( )שם(.

ו. שַַּׁמאי ַהָּזֵקן ֹלא ָהָיה ִזְכרֹון ַׁשָּבת ָזז ִמִּפיו, ָלַקח ֵחֶפץ טֹוב אֹוֵמר זֹו ְלַׁשָּבת, 
ְּכִלי ָחָדׁש אֹוֵמר זֹו ְלַׁשָּבת )מכילתא הובא ברמב"ן ומנוה"מ(.

ָּבת ְלַקְּדׁשֹו, ְּתֵהא זֹוְכרֹו ְּבֶאָחד ְּבַׁשָּבת ֶׁשִאם ִיְתַמֶּנה ְלָך ָמָנה  ז. ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ָיָפה ְּתֵהא ְמַתְּקנֹו ְלֵׁשם ַׁשָּבת )מכילתא יתרו(.

ח. אַָמר ר' ִחָּיא ַּבר ַאָּבא ַּפַעם ַאַחת ִנְתָאַרְחִּתי ֵאֶצל ַּבַעל ַהַּבִית ְּבלֹוְדִקָּיא ְוֵהִביאּו 
ְלָפָניו ֻׁשְלָחן ֶׁשל ָזָהב ִמּשִֹׁוי ט"ז ְּבֵני ָאָדם, ְוט"ז ַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל ֶּכֶסף ְקבּועֹות 
ּבֹו, ּוְקָערֹות, ְוכֹוסֹות, ְוִקיתֹוִנּיֹות, ּוְצלֹוִחּיֹות ְקבּוִעים ּבֹו, ְוָעָליו ָּכל ִמיֵני ַמֲאָכל 
ְוָכל ִמיֵני ְמָגִדים ּוְבָׂשִמים ְוכּו' ָאַמְרִּתי לֹו ְּבִני ַּבֶּמה ָזִכיָת ְלָכְך, ָאַמר ִלי ַקָּצב 

ָהִייִתי ּוִמָּכל ְּבֵהָמה ֶׁשָהְיָתה ָנָאה ָאַמְרִּתי זֹו ְּתֵהא ְלַׁשָּבת )שבת קי"ט:(.

ת ַהּיֹום ְוַהֲאִמינּו ִּבי ַוֲאִני  ט. אַָמר ַהָקָּב"ה ְלִיְׂשָרֵאל ָּבַני ְלוּו ָעַלי ְוַקְּדׁשּו ְקֻדּׁשַ
ּפֹוֵרַע )ביצה ט"ו:(.

י. לְעֹוָלם ַיְׁשִּכים ָאָדם ְלהֹוָצַאת ַׁשָּבת )שבת קי"ז:(.
יא. ֹלא יֹאַכל ָאָדם ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְוֶעֶרב יֹום טֹוב ִמן ַהִּמְנָחה ּוְלַמְעָלה ְּכֵדי ֶׁשִּיָּכֵנס 

ְלַׁשָּבת ְּכֶׁשהּוא ַּתֲאָוה )פסחים צ"ט:(.

יב. ִמְׁשָּפָחה ָהְיָתה ִּבירּוָׁשַלִים ְוָקְבָעה ְסֻעָּדָתּה ְּבֵעין ֵׁשם ְוֶנֶעְקָרה )גטין ל"ח:(.
ת ַמֲחָׁשָבה, ִּדּבּור, ּוַמֲעֶׂשה ִיְהֶיה  יג. ְוִאם ִיְׁשַּתֵּדל ִּבימֹות ַהֹחל ְלִהְתַנֵהג ִּבְקֻדּׁשַ
ת ַׁשָּבת ַעל נר"ן ְּכַמֲעֵׂשהּו ְּבֹחל  ָנֵקל לֹו ְוִיְמָצא ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו ִלְקנֹות ּתֹוְספֹות ְקֻדּׁשַ

ָּכְך ַמֲעֵׂשהּו ְּבַׁשָּבת )פלא יועץ, שבת(.

יד. ַחְכֵמי ַהְּגָמָרא ֵמֶהם ֵּבֲארּו ִמַּלת "ָזכֹור" ֶׁשַחָּיב ָאָדם ְלָזְכרֹו ֵמֶאָחד ְּבַׁשָּבת ֶׁשִאם 
ִנְתַמָּנה לֹו ֵחֶלק ָיֶפה אֹו ָמָנה ָיָפה ַמְזִמינֹו ְלַׁשָּבת, ְוָאְמרּו ַעל ַׁשַּמאי ֶׁשֹּלא ָהָיה 
ִזְכרֹון ַׁשָּבת ָזז ִמִּפיו ָלַקח ֵחֶלק טֹוב ָאַמר ֶזה ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ְוכּו', ִּכי ְּבִזְכרֹונֹו אֹותֹו 



כב

זהר 
השבת

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

ָּתִמיד ִנְזַּכר ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ְּבָכל ֵעת ְונֹוֶדה ֶׁשֵּיׁש ָלעֹוָלם ּבֹוֵרא ְוהּוא ִיְתָּבַרְך 
ִצָּוה אֹוָתנּו ָּבאֹות ַהֶּזה, ְוֶזה ִעַּקר ָּגדֹול ֶּבֱאמּוָנֵתנּו )צידה לדרך לתלמיד ר"י בן הרא"ש(.

טו. ַּבֵּסֶפר ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ר"י ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים ר' ְּדִמן ָהָראּוי ָּכל ַהּיֹום ֶׁשל 
ָּבת ַקל ָוחֶֹמר ִמְּתִפִּלין, ּוַבֵּסֶפר ָּפָרַׁשת  ת ּומֹוָרא ַהּׁשַ ַׁשָּבת ְלַבל ַיִּסיַח ַּדְעּתֹו ִמְּקֻדּׁשַ
ת ַׁשָּבת ַקל ָוחֶֹמר ִמְּתִפִּלין  ָּבת ִמְּקֻדּׁשַ ְּבַׁשַּלח כ' ֶׁשָאסּור ְלַהִּסיַח ַּדְעּתֹו ָּכל יֹום ַהּׁשַ
תֹו הּוא יֹוֵתר ִמְּתִפִּלין  ֶׁשָאסּור ְּבֶהֵּסַח ַהַּדַעת, ְוַׁשָּבת ְּדָפטּור ִמְּתִפִּלין ִמַּטַעם ִּדְקֻדּׁשָ

ת ַׁשָּבת עכ"ל. ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשָּצִריְך ֶׁשֹּלא ְלַהִּסיַח ָּכל ַהּיֹום ִמְּקֻדּׁשַ

טז. ְּבִמְנַחת ַׁשָּבת ִסיָמן ע"ב אֹות א' ָּכַתב ַעל ִּדְבֵרי ּתֹוְלדֹות ַהַּנ"ל ְוז"ל: ַהַּגם 
דשם ַמְייֵרי ְּבַתְלִמיד ָחָכם ַהִּנְקָרא ַׁשָּבת ַּגם ְּבֹחל כנ ַלְמַעֵּין, ַאְך ְמֹאד ִמן ָהָראּוי 
ְוַהָּנכֹון ַּגם ַלֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ְּכֶעְרֵּכנּו ִליָזֵהר ְּבָכל ֶזה ִּכי ַהחּוׁש ָיִעיד ֲאֶׁשר ְּבֶהֵּסַח 
ָּבת ִמּמֹוָראֹו ֲאִפּלּו ְּבָׁשָעה מּוָעט ָקרֹוב ְמֹאד ָלֹבא ִליֵדי ִחּלּול  ַהַּדַעת ְּביֹום ַהּׁשַ
ַׁשָּבת ַחס ְוָׁשלֹום ְּכגֹון ִליֵדי ִרּבּוי ְּדָבִרים, ֶׁשֶּזהּו ִאּסּור ָּגמּור ְּבַׁשָּבת, ְוֵכן ָקרֹוב 
ָלֹבא ִליֵדי ְּפִסיעֹות ַּגּסֹות יֹוֵתר ֵמַאָּמה, ּוְלִקּנּוַח ְּבָגָדיו ֵמָאָבק ְוָעָפר, ְוִטְלטּול 
ֵּכִלים ֶׁשְּמַלאְכָּתם ְלֶהֵּתר, ִּכי ַהָּיַדִים ַעְסָקִנּיֹות ֵהן ַוֲאִפּלּו לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ִנְכָׁשִלין 
ְּבָכל ֵאֶּלה ַעל ְיֵדי ֶהֵּסַח ַּדְעָּתם ִמּמֹוָרא ִחּלּול ַׁשָּבת, ָלֵכן ְמאֹד ִמן ָהָראּוי ְּבָכל ַמאי 
ְּדֶאְפָׁשר ְלַבל ַיִּסיַח ָאָדם ַּדְעּתֹו ִמּמֹוָרא ִחּלּול ַׁשָּבת ֲאִפּלּו ַעל ָׁשָעה מּוֶעֶטת, עכ"ל.

ֶּפֶרק ה
ִלּמּוד ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת

א. מִן ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִיְנַעם ַלּמֹוִכיִחים ְלַהְזִהיר ּוְלָהֵעד ָּבָעם ֲעֵליֶהם, ְוִלְׁשֹמר 
ָּבת ַעל אֹודֹות ָאבֹות ְמָלאכֹות ְותֹוָלדֹות, ִּכי ַרּבֹות  ָאְרחֹות ָּפִריץ ְּבִמְצַות ַהּׁשַ
ֵמֵהָּנה ֶנֶעְלמּו ֵמֵעיֵני ַרִּבים ַאף ֵאין ַמִּגיד ַאף ֵאין ַמְׁשִמיַע )שערי תשובה לרבינו יונה 

שער ג' סימן קל"ה(.

ב. וִּמי ֶׁשֹּלא ָלַמד ִהְלכֹות ַׁשָּבת ַעל ּבּוֵרי ַּפֲעַמִים ְוָׁשֹלׁש ֹלא יּוַכל ְלִהָּמֵלט ֶׁשֹּלא 
ִיְקֶרה לֹו ִחּלּול ַׁשָּבת ֵהן ְּדאֹוַרְיָתא ְוֵהן ְּדַרָּבָנן, ּוֵמָהָראּוי ִלְלֹמד ִהְלכֹות ַׁשָּבת 
ִּבְתִמידּות ְוֵאֶצל ַרב ֶׁשְּיָבֵרר לֹו ַהֹּכל, ְוַיֲחֹזר ָעָליו ָּתִמיד ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשגּור ְּבִפיו, 
ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעֶׂשה ֹזאת ּוֵמִגין ָעָליו ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות )יער"ד ח"ב מובא במנחת 

שבת ע"ב י(.

ג. ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה ְוַעד סֹוָפּה ֵאין ָּבּה ָּפָרָׁשה ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֹראָׁשּה "ַוַּיְקֵהל" ֶאָּלא 
ַאַחת, ָאַמר ַהָקָּב"ה ֲעֵׂשה ְלָך ְקִהּלֹות ְּגדֹולֹות ּוְדֹרש ִלְפֵניֶהם ָּבַרִּבים ִהְלכֹות 

ת )מדרש אבכיר, ילקוט ויקהל(. ַׁשָּב



זהר 
השבת

ּ ֹהזנֹהר רי ִי םי ִו
כג
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ַחד  יֹוָמא  ָיִתיב  ָהָוה  ִיְצָחק  ִרִּבי 
ָעִציב.  ְוֲהָוה  ְיהּוָדה,  ְדִרִּבי  ֲאִפְתָחא 
ְלַתְרֵעיּה,  ַאְׁשְּכֵחיּה  ְיהּוָדה,  ִרִּבי  ָנִפיק 
ָמה(  )צ"ל  ֵליּה  ָאַמר  ְוָעִציב.  ָיִתיב  ְּדֲהָוה 

ָאר יֹוִמין. ָמאן יֹוָמא ֵדין ִמּׁשְ
ְלִמְבֵעי  ְלַגָּבְך,  ָאֵתיָנא  ֵליּה,  ָאַמר 
ִמיָנְך ְּתַלת ִמִּלין, ַחד, ְּדַכד ֵּתיָמא ִמֵּלי 
ְדאֹוַרְייָתא, ְוַתְדַּכר ֵמִאינּון ִמִּלין ְּדֲאָנא 
ְּבִגין  ִמי,  ִמּׁשְ לֹון  ְּדֵתיָמא  ֲאִמיָנא, 
ְלַאְדָּכָרא ְׁשִמי. ְוַחד ְּדִתְזֵּכי ְליֹוֵסף ְּבִרי 
ְבאֹוַרְייָתא. ְוַחד, ְּדֵתיִזיל ְלִקְבִרי ָּכל ז' 

יֹוִמין, ְוִתְבֵעי ָבעּוִתיְך ָעַלי.

ֵליּה,  ָאַמר  ָלְך.  ִמַּנִין  ֵליּה  ָאַמר 
ְבָכל  ִמיִני  ִאְסַּתְּלַקת  ִנְׁשָמִתי  ָהא 
ְכָמה  ְבֶחְלָמא  ִלי  ַאְנִהיר  ְוָלא  ֵליְלָיא, 
ֲאָנא  ְּדַכד  ְועֹוד  ְבַקְדִמיָתא.  ְּדֲהָוה 
ְּתִפָּלה,  ְלׁשֹוֵמַע  ּוָמִטיָנא  ַמְצֵליָנא 
ְבכֹוְתָלא,  ִדיִלי  ְבצּוְלִמי  ַאְׁשַּגְחָנא 
ְדהֹוִאיל  ְוֲאִמיָנא  ֵליּה.  ָחִמיָנא  ְוָלא 
ְּדָהא  ִאְתֲחֵזי,  ְוָלא  ִאְתַעַבר  ְוַצְלָמא 
)תהלים  ִּדְכִּתיב,  ְוָכִריז.  ָנִפיק  ָכרֹוָזא 
ִזְמָנא  ָּכל  ִאיׁש,  ִיְתַהֶּלְך  ְּבֶצֶלם  ַאְך  לט( 

ִמֵּניּה,  ִיְתֲעַבר  ָלא  ָנׁש  ְדַבר  ְדצּוְלָמא 
ִאְתַקְּייָמא  ְורּוֵחיּה  ִאיׁש,  ִיְתַהֶּלְך 

ַעל  ֶאָחד  יֹום  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ִּפְתחֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ְוָהָיה ָעצּוב. ָיָצא 
ֶׁשּלֹו  ַער  ַּבּׁשַ אֹותֹו  ּוָמָצא  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ּיֹום  ַמה  לֹו,  ָאַמר  ְוָעצּוב.  יֹוֵׁשב  ֶׁשָהָיה 

ָאר ָיִמים? ֶזה ִמּׁשְ
ִמְּמָך  ְלַבֵּקׁש  ֵאֶליָך  ָּבאִתי  לֹו,  ָאַמר 
ְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים. ֶאָחד - ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֹּתאַמר 
ְּדָבִרים  ֵמאֹוָתם  ְוַתְזִּכיר  תֹוָרה  ִּדְבֵרי 
ֶׁשֲאִני ָאַמְרִּתי, ֶׁשֹּתאַמר אֹוָתם ִּבְׁשִמי, 
ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי. ְוֶאָחד - ֶׁשְּתַזֶּכה 
ֶׁשֵּתֵלְך  ְוֶאָחד -  ְּבִני ַּבּתֹוָרה.  יֹוֵסף  ֶאת 
ּוְתַבֵּקׁש  ַהָּיִמים  ִׁשְבַעת  ָּכל  ְלִקְבִרי 

ַּבָּקָׁשְתָך ָעַלי.
ֲהֵרי  לֹו,  ָאַמר  ְלָך?  ִמַּנִין  לֹו,  ָאַמר 
ַלְיָלה,  ְּבָכל  ִמֶּמִּני  ִמְסַּתֶּלֶקת  ִנְׁשָמִתי 
ֶׁשָהְיָתה  ְּכמֹו  ַּבֲחלֹום  ִלי  ְמִאיָרה  ְוֹלא 
ִמְתַּפֵּלל  ֲאִני  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְועֹוד,  ַּבְּתִחָּלה. 
ַמְׁשִּגיַח  ֲאִני  ְּתִפָּלה,  ְלׁשֹוֵמַע  ּוַמִּגיַע 
אֹותֹו,  רֹוֶאה  ְוֹלא  ֶׁשַּבֹּכֶתל  ְּבַצְלִמי 
ְוֹלא  ָהֳעַבר  ְוַהֶּצֶלם  הֹוִאיל  ְוָאַמְרִּתי, 
ּוַמְכִריז,  יֹוֵצא  ַהָּכרֹוז  ֶׁשֲהֵרי  ִנְרֶאה, 
ִיְתַהּלְֵך  ְּבֶצלֶם  ַאְך  לט(  )תהלים  ֶׁשָּכתּוב 
ִאיׁש - ָּכל ְזַמן ֶׁשֶּצֶלם ָהָאָדם ֹלא ַיֲעֹבר 
עֹוֶמֶדת  ְורּוחֹו  ִאיׁש  ִיְתַהֵּלְך  ִמֶּמּנּו, 
ְוֹלא  ָהָאָדם  ֶצֶלם  ְּכֶׁשָהֳעַבר  ְּבתֹוכֹו. 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִהִּציל ֶאת ַרִּבי ִיְצָחק ִמַּמְלָאְך ַהָּמֶות
ויחי ריז ע"ב ריז ע"ב; ריח, ב 
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ַהֶּזה. ֵמָהעֹוָלם  ָמֳעָבר  הּוא  ָאז  ִנְרֶאה, 
ח(  )איוב  ֶׁשָּכתּוב  ּוִמָּכאן,  לֹו,  ָאַמר 
ָּכל  לֹו,  ָאַמר  ָאֶרץ.  ֲעֵלי  ָיֵמינּו  ֵצל  ִּכי 
ֶׁשֲאִני  רֹוֶצה  ֶׁשַאָּתה  ַהָּללּו  ַהְּדָבִרים 
ֶׁשְּבאֹותֹו  ִמְּמָך,  ֲאַבֵּקׁש  ֲאָבל  ֶאֱעֶׂשה, 
ְּכמֹו  ֶאְצְלָך  ְמקֹוִמי  ֶאת  ְּתָבֵרר  עֹוָלם 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ָּבָכה  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ֶׁשָהִייִתי 
ִתָּפֵרד  ֶׁשֹּלא  ִמְּמָך  ְּבַבָּקָׁשה  ְוָאַמר, 

ִמֶּמִּני ָּכל ַהָּיִמים ַהָּללּו.

ָהְלכּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְמָצאּוהּו ֶׁשָהָיה 
ַרִּבי  ֵעיָניו  ָזַקף  ַּבּתֹוָרה.  ְועֹוֵסק  יֹוֵׁשב 
ִׁשְמעֹון ְוָרָאה ֶאת ַרִּבי ִיְצָחק, ְוָרָאה ֶאת 
ַמְלַאְך ַהָּמֶות ֶׁשָרץ ְלָפָניו ְורֹוֵקד ְלָפָניו. 
ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְוָאַחז ְּבַיד ַרִּבי ִיְצָחק. 
 - ְלִהָּכֵנס  ֶׁשָרִגיל  ֶׁשִּמי  ּגֹוְזַרִני  ָאַמר, 
ֹלא   - ְלִהָּכֵנס  ָרִגיל  ֶׁשֹּלא  ּוִמי  ִיָּכֵנס, 
ְיהּוָדה,  ְוַרִּבי  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִנְכְנסּו  ִיָּכֵנס. 

ָקַׁשר ֶאת ַמְלַאְך ַהָּמֶות ַּבחּוץ.
ֶׁשַעד  ְוָרָאה  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ִהְתּבֹוֵנן 
ַעְכָׁשו ֶטֶרם ִהִּגיַע ְזַמן, ֶׁשֲהֵרי ַעד ְׁשֹמֶנה 
ָׁשעֹות ֶׁשל ַהּיֹום ָהָיה ְזַמן. הֹוִׁשיבֹו ִלְפֵני 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָהָיה ְמַלְּמדֹו ַּבּתֹוָרה. ָאַמר 
ַעל  ֵׁשב  ְּבנֹו,  ֶאְלָעָזר  ְלַרִּבי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ִּתְרֶאה ַאל ְּתַדֵּבר  ַהֶּפַתח, ּוַמה ]ּוִמי[ ּׁשֶ
ִעּמֹו. ִאם ִיְרֶצה ְלִהָּכֵנס ְלָכאן, ַּתְׁשִּביַע 

אֹותֹו ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא ִיָּכֵנס.

ִיְצָחק,  ְלַרִּבי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָאַמר 
ֹלא?  אֹו  ַהּיֹום  ָאִביָך  ְּדמּות  ֶאת  ָרִאיָת 
ִמְסַּתֵּלק  ֶׁשָאָדם  ְּבָׁשָעה  ָׁשִנינּו,  ֶׁשֲהֵרי 
ִנְמָצִאים  ּוְקרֹוָביו  ָאִביו  ָהעֹוָלם,  ִמן 
ְוָכל  ָלֶהם,  ְונֹוָדע  אֹוָתם  ְורֹוֶאה  ָׁשם, 

ָנׁש  ְדַבר  צּוְלָמא  ִאְתַעַבר  ְבַגֵּויּה. 
ָעְלָמא. ֵמַהאי  ִאְתַעַבר  ִאְתֲחֵזי,  ְוָלא 

)איוב ח(  ָאַמר ֵליּה, ּוֵמָהָכא, ִּדְכִּתיב, 
ָּכל  ֵליּה,  ָאַמר  ָאֶרץ.  ֲעֵלי  ָיֵמינּו  ֵצל  ִּכי 
ֲאָבל  ֲעִביְדָנא.  ָּבֵעי  ְּדַאְּת  ִמִּלין  ִאֵּלין 
ִּדְבַההּוא  ע"א(  ריח  )דף  ִמיָנְך  ָּבִעיָנא 
ְּכָמה  ַגָּבְך,  ּדּוְכָּתאי  ְּתָבִריר  ַעְלָמא, 
ַדֲהֵויָנא ְבַהאי ַעְלָמא. ָּבָכה ִרִּבי ִיְצָחק 
ִתְתָּפֵרׁש  ְּדָלא  ִמיָנְך,  ְּבָמטּו  ְוָאַמר, 

ִמָּנאי ָכל ִאֵּלין יֹוִמין.
ִׁשְמעֹון,  ְּדִרִּבי  ְלַגֵּביּה  ֲאְזלּו 
ַאְׁשְּכחּוהּו ְדֲהָוה ָלֵעי ְּבאֹוַרְייָתא, ָזִקיף 
ֵעינֹוי ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ְוָחָמא ְלִרִּבי ִיְצָחק, 
ַקֵּמיּה,  ְּדָרִהיט  ַהָּמֶות  ְלַמְלַאְך  ְוָחָמא 
ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ָאִחיד  ְוָרִקיד ַקֵּמיּה. ָקם 
ִּביֵדיּה ְּדִרִּבי ִיְצָחק. ָאַמר, ּגֹוַזְרָנא, ָמאן 
ָרִגיל  ְּדָלא  ּוַמאן  ֵיעּול.  ְלֵמיַעל,  ְּדָרִגיל 
ִיְצָחק  ִרִּבי  ָעאלּו  ֵייעּול.  ָלא  ְלֵמיָעאל, 
ְוִרִּבי ְיהּוָדה, ָקִטיר ַמְלַאְך ַהָּמֶות ְלַבר.

ְדַעד  ְוָחָמא  ִׁשְמעֹון,  ִרִּבי  ַאְׁשַּגח 
ְּכַען ָלא ָמָטא ִעָּדָנא, ְּדָהא ַעד ְּתַמְנָיא 
אֹוְתֵביּה  ִזְמָנא.  ָהָוה  ְדיֹוָמא  ַׁשְעֵּתי 
ֵליּה  ָלֵעי  ְוֲהָוה  ִׁשְמעֹון,  ִרִּבי  ַקֵּמי 
ְלִרִּבי  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָאַמר  ְּבאֹוַרְייָתא. 
)צ"ל  ְּבֵריּה, ִּתיב ֲאִפְתָחא ּוַמה  ֶאְלָעָזר 
ַבֲהֵדיּה.  ִתְׁשָּתֵעי  ָלא  ְּדֶתֱחֵמי,  ּוַמאן( 

ְוִאי ִיְבֵעי ְלֵמיָעאל ָהָכא, אֹוֵמי אֹוָמָאה 
ְדָלא ֵליעֹול.

ִיְצָחק,  ְלִרִּבי  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָאַמר 
אֹו  ָדא,  יֹוָמא  ְדֲאבּוְך  ִּדיּוְקָנא  ָחִמית 
ָנׁש  ְדַבר  ְּבַׁשְעָּתא  ָתֵניָנן,  ְּדָהא  ָלא. 
ְּוְקֵריבֹוי  ֲאבֹוי  ֵמַעְלָמא,  ִאְסַּתַּלק 
לֹון  ְוָחָמא  ִעֵּמיּה,  ַּתָּמן  ִמְׁשַּתְּכִחין 
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ֶׁשְּבאֹותֹו  ִעָּמם  ְמדֹורֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  אֹוָתם 
ִמְתַּכְּנִסים  ֻּכָּלם  ַאַחת,  ְּבַדְרָּגה  עֹוָלם 
ִנְׁשָמתֹו  ִעם  ְוהֹוְלִכים  ִעּמֹו,  ְוִנְמָצִאים 
ַעד ַהָּמקֹום ֶׁשִּתְׁשֶרה ִבְמקֹוָמּה. ָאַמר, 

ַעד ַעְכָׁשו ֹלא ָרִאיִתי.
ֵּבין ָּכְך ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר, ִרּבֹון 
ְוהּוא  ֶאְצֵלנּו,  ִיְצָחק  ַרִּבי  נֹוָדע  ָהעֹוָלם, 
ֲהֵרי  ָּכאן.  ֶׁשל  ֵעיַנִים  ֶׁשַבע  ֵמאֹוָתן 
ְוָאַמר:  ָיָצא קֹול  ִלי.  ְוֵתן  ָאַחְזִּתי אֹותֹו 
ִּכֵּסא ֲאדֹוֵננּו ָקְרָבה ְּבַכְנֵפי ַרִּבי ִׁשְמעֹון, 
ֲהֵרי הּוא ֶׁשְּלָך ְוִעְּמָך ָיֹבא ִּבְזַמן ֶׁשִּתָּכֵנס 
ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָאַמר  ְּבִכְסֲאָך.  ִלְׁשרֹות 

ַוַּדאי.

ֶׁשָהָיה  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָרָאה  ָּכְך  ֵּבין 
ִמְסַּתֵּלק ַמְלַאְך ַהָּמֶות, ְוָאַמר, ֵאין ְּגַזר 
ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשָּמצּוי  ְּבָמקֹום  ִּדין 
ֶאְלָעָזר  ְלַרִּבי  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ָאַמר  יֹוַחאי. 
ִיְצָחק,  ְּבַרִּבי  ֶוֱאֹחז  ְלָכאן  ִּתָּכֵנס  ְּבנֹו, 
ִנְכַנס  ּפֹוֵחד.  ֶׁשהּוא  בֹו  ָרִאיִתי  ֶׁשֲהֵרי 
ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ּבֹו,  ְוָאַחז  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי 

ֶהֱחִזיר ָּפָניו ְוָלַמד ּתֹוָרה.

ָאִביו.  ֶאת  ְוָרָאה  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִנְרַּדם 
ָּבעֹוָלם  ֶחְלְקָך  ַאְׁשֵרי  ְּבִני,  לֹו,  ָאַמר 
ֶהָעִלים  ֵּבין  ֶׁשֲהֵרי  ַהָּבא,  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה 
ֵעֶדן ָנתּון ]ַאָּתה  ֶׁשְּבַגן  ַהַחִּיים  ֶׁשל ֵעץ 
עֹוָלמֹות,  ִּבְׁשֵני  ְוָחָזק  ָּגדֹול  ֵעץ  יֹוֵׁשב[ 
ְוהּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ֶׁשֲהֵרי הּוא 
אֹוֵחז אֹוְתָך ַּבֲעָנָפיו. ַאְׁשֵרי ֶחְלְקָך ְּבִני.

ָׁשם?  ֲאִני  ּוָמה  ַאָּבא,  לֹו,  ָאַמר 
ֶׁשִּכּסּו  ָהיּו  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה  לֹו,  ָאַמר 

ְּדֲהָוה  ִאיּנּון  ְוָכל  לֹון,  ְוִאְׁשְּתמֹוַדע 
ְמדֹוֵריּה ַּגַּבְייהּו ְבַההּוא ַעְלָמא ְבַדְרָּגא 
ַחד, ֻּכְּלהּו ִמְתַּכְּנֵׁשי ּוִמְׁשַּתְּכֵחי ִעֵּמיּה, 
ְוָאְזִלין ִעם ִנְׁשָמֵתיּה, ַעד ֲאַתר ְּדִתְׁשֵרי 

ְּבַאְתֵריּה. ָאַמר, ַעד ְּכָען ָלא ָחֵמיָנא.
ְוָאַמר,  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָקם  ַאְּדָהִכי 
ָמאֵרי ְדַעְלָמא, ִאְׁשְּתמֹוַדע ִרִּבי ִיְצָחק 
ְּדָהָכא  ַעְייִנין  ִׁשְבָעה  ּוֵמִאּנּון  ְלַגָּבן, 
ָנַפק  ִלי.  ְוַהב  ֵביּה,  ֲאִחיְדָנא  ָהא  הּוא. 
ְטִסיָסה(  )ס"א  ּכּוְרְסָייא  ְוָאַמר,  ָקָלא 
ְדָמאֵריּה ְקִריָבא ְבַגְדפֹוי ְדִרִּבי ִׁשְמעֹון, 
ָהא ִדיָדְך הּוא, ְוִעָּמְך ַּתְייֵתיּה ְּבִזיְמָנא 
ִרִּבי  ָאַמר  ְבכּוְרְסָיְך.  ְלִמְׁשֵרי  ְדִתיעֹול 

ִׁשְמעֹון, ַוָּדאי.
ְּדֲהָוה  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי  ָחָמא  ַאְּדָהִכי, 
ֵלית  ְוָאַמר,  ַהָּמֶות.  ַמְלַאְך  ִאְסַּתִּליק 
ְּדִרִּבי  ְּבֲאַתר  ְדִטיְפָסא,  קּוְפְטָרא 
ִרִּבי  ָאַמר  ְׁשִכיַח.  יֹוָחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון 
ִׁשְמעֹון ְלִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה, עּול ָהָכא, 
ְוָאִחיד ֵּביּה ְּבִרִּבי ִיְצָחק, ְּדָהא ָחֵמיָנא 
ֶאְלָעָזר,  ִרִּבי  ָעאל  ְּדִמְסָּתֵפי.  ֵּביּה 
ַאֲהַדר  ִׁשְמעֹון  ְוִרִּבי  ֵּביּה.  ְוָאִחיד 

ַאְנֵּפיּה ְוָלֵעי ְבאֹוַרְייָתא.
ְלֲאבֹוי.  ְוָחָמא  ִיְצָחק,  ִרִּבי  ַנִיים 
ָאַמר ֵליּה, ְּבִרי, ַזָּכָאה חּוָלָקְך ְּבַעְלָמא 
ַטְרֵּפי  ֵבין  ְּדָהא  ְדָאֵתי.  ּוְבַעְלָמא  ֵדין 
ִאְתְיִהיב  ְדֵעֶדן,  ְדִגְנָתא  ְדַחֵּיי  ִאיָלָנא 
ִּבְתֵרין  ְוַתִּקיף  ַרָּבא  ִאיָלָנא  ָיִתיב(  )ַאְּת 

הּוא.  יֹוָחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָעְלִמין, 
ַזָּכָאה  ְּבַעְנפֹוי,  ָלְך  ָאִחיד  הּוא  ְּדָהא 

חּוָלָקְך ְּבִרי.
ָהָתם.  ֲאָנא  ּוָמה  ַאָּבא,  ֵליּה  ָאַמר 
ָאַמר ֵליּה, ְּתַלת יֹוִמין ֲהוֹו ְּדָחפּו ִאְדָרא 
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ְּבִפְתחֹו ְוִנְתַּכֵּון ְּבִעְנָיָנּה ְּכַבר הֹוָדה ְּבִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ּוִביִדיַעת ַהּבֹוֵרא ְוַהְׁשָּגָחתֹו 
ְוַגם ַּבְּנבּוָאה ְוֶהֱאִמין ְּבָכל ִּפּנֹות ַהּתֹוָרה ַעָּכ"ל. ְוהּוא לֹו טֹוָבה ַּגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא 

)עֹוד ַעֵּין ַקב ַהָּיָׁשר ֶּפֶרק י"ד(.

ַיְקִּפיד  ְוֹלא  ָׁשֵלם  ִּבְׂשַכר  ַהְּמזּוזֹות  ֶּׁשִּיְקֶנה  ְּתרּוָמה  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ְמבָֹאר  טו.  
ְּכָלל ְּכֵדי ְלַהֲעִביר רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוַהְּקִלָּפה ְוִיֶּתן ָּכל ֶׁשְּמַבְּקִׁשין ִמֶּמּנּו ַּפַעם ִראׁשֹוָנה 

)ֲחֵרִדים ַּבַהְקָּדָמה ְּתַנאי י"ז, אגד"פ אות קצ"ט(.

ֶׁשִּנְקְּבעּו  ְוַאַחר  ְוַדר ּבֹו  ְּבֹפַעל  ִנְכַנס  ְּכֶׁשְּכָבר  ִיְנַהג  ֶׁשֶהֱחָיינּו  ִּבְרַּכת  ְּבִעְנַין  טז. 
ַהְּמזּוזֹות ִיְלַּבׁש ֶּבֶגד ָחָדׁש ֶׁשָּׂשֵמַח ּבֹו ִויָבֵרְך ֶׁשֶהֱחָיינּו )ַעֵּין אֹוַרח ַחִּיים רכ"ג, ס"ג, מ"ב 
ובה"ל מ"א סק"ו, חת"ס או"ח קנ"ו רעק"א ַעל רכ"ג ס"ג, כה"ח סק"ל, ִּדְבֵרי יֹוֵאל ְּבֵראִׁשית ַּדף כ"ז, ְוַהְּמָבֵרְך 

ְּבִלי ֶּבֶגד ָחָדׁש, ֵיׁש לֹו ַעל ַמה ִלְסֹמְך(.

יז. ֵסֶדר ִלְפֵני ַהְּכִניָסה, ִיְקחּו ְלָכל ַהָּפחּות ג' ֲאָנִׁשים ֶׁשָּטְבלּו ְּבאֹותֹו יֹום לֹוַמר 
צ"א ְּפָעִמים ִויִהי נַֹעם ַעד ְּגִמיָרא. וב' ְּפָעִמים אֹוֵרְך ָיִמים. ּוְבָכל ֶחֶדר יֹאְמרּו ֵחֶלק. 
ַוֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים ֶׁשּיֹאְמרּו ָּכל ֶאָחד ֻחָּמׁש ַאֵחר ֵמֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה, ּוְלַחְּלקֹו 
ְלָכל ַהֲחָדִרים ֶׁשְּבָכל ֶאָחד יֹאְמרּו ְקָצת )ׁשּו"ת אבנ"צ יֹוֶרה ֵּדָעה מ"ד, ְּבֵׁשם ְזֵקנֹו ָּבַעל ִיְׂשַמח 

ֹמֶׁשה ַזַצ"ל(.

יח. ַּגם ְיַהְדרּו ֶׁשָּנְכִרי אֹו ַנְכִרית ִיְׁשנּו ְּבַהִּדיָרה ַלְיָלה ַאַחת ֶטֶרם ִנְכָנִסין ְלדֹור 
ָּבּה.

ְדִאי ֶאְפָׁשר ָאז ַיְכִניס ַּבַעל  יט. ִיָּכְנסּו ָּבּה ָלדּור ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש אֹו ֵליל ִׁשִּׁשי, ּוְבּ
ַהַּבִית ְלָׁשם ֶלֶחם, ֶקַמח, ֶׁשֶמן ַזִית, ְדַבׁש, ֶמַלח, חֶֹמץ, ָקֶפה )ָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן ֶּפֶרק כ' ִמְׁשֶנה 
ָׂשִכיר יֹוֶרה ֵּדָעה רט"ז, ּוְבִדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל ְּבסֹופֹו(. ַּגם ַיְכִניסּו ַסִּכין ֶׁשל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש )ַעֵּין ְּבֵראִׁשית 

ַרָּבה צ"ט ו', ְוֵסֶפר ֲעֶתֶרת ַחִּיים פלאגי ִסיָמן כ"ד ְּבֵׁשם סה"מ(.

)ַעֵּין  ִיְגנֹוב  ָעָלה ֶׁשֹּלא  ְּדָחס  ְּבַהִּדיָרה ֵחֶפץ ָחׁשּוב ֶׁשָּצִריְך ְׁשִמיָרה  ַיְכִניס  ַּגם  כ. 
ַרְמַּב"ם ִהְלכֹות ְמָלִכים ֶּפֶרק ז ֲהָלָכה י"ג ַעל ִּפי ְירּוַׁשְלִמי סֹוָטה ֶּפֶרק ח ֲהָלָכה ד(.

כא. ְזַמן ְּכִניָסה ֹלא א-ג-ה ְּבחֶֹדׁש, ְוֹלא ב-ד ַּבָּׁשבּוַע )יו"ד קע"ט, ודר"ת ס"ק י"ד, ְּפִרי 
ִכיר יֹוֶרה ֵּדָעה ר"י, ִּדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל ְּבסֹופֹו(. ָהֲאָדָמה ֵחֶלק א' ִהְלכֹות ֵּדעֹות ה"ח, ָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן פ"ד, ִמְׁשֶנה ּׂשָ

כא.   ְזַמן ְּכִניָסה ַלִּדיָרה, ְלִפי ַהֵּׁשֶבט מּוַסר:
ֵסֶפר  ָּכַתב ְּבסֹוף  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:  ִסיָמן ח'  ֶּפֶרק ל"א  ֵׁשֶבט מּוַסר  ַהָּקדֹוׁש  ְּבֵסֶפר   
ֹאְרחֹות ַצִּדיִקים: ָהרֹוֶצה ִלַּסע ִמְּמקֹום ְלָמקֹום אֹו ִמַּבִית ְלַבִית ָלדּור – ֵאּלּו ָיִמים 
המשך להלן עמוד לב
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ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ְּבֵצל ַהָּמֶות
ָהָיה  ְּכָבר  ַהָּמֶות  ֵצל  ְמֹאד,  הּוַרע  ַהחֹוֶלה  ֶׁשל  ּוַמָּצבֹו  ֲאָחִדים,  ָיִמים  ָעְברּו 
ָּפרּוׂש ַעל ָּפָניו. הּוא ָׁשַכב ְּבִמָּטתֹו ְּכֶׁשֻּכּלֹו ְּפַקַעת ַאַחת ֶׁשל ַצַער ְוִיּסּוִרים, ְוָכל 
ַחָּבָלה  ַמְלֲאֵכי  ַעל  ְוִסּיּוִטים  ֲהָזיֹות  ִמּתֹוְך  ּוְלקֹוֵנן,  ִלְבּכֹות  ִהְפִסיק  ֹלא  ַהְּזַמן 
ְלֵאין ְסֹפר ַהְמַמְּלִאים ֶאת ָּכל ֲחַלל ַהֶחֶדר, ִׁשּפּוִדים ֲאֻרִּכים ְׁשלּוִפים ִּביֵדיֶהם, 

ְוֵהם ְמַחִּכים ְּבֹחֶסר ַסְבָלנּות ָלֶרַגע ֶׁשל ְיִציַאת ַהְּנָׁשָמה...
ַאְנֵׁשי ַה"ֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא", ֶׁשֻהְבֲהלּו ְלִמָּטתֹו, ֹלא ָיְכלּו ַלֲחזֹות ְּבִעּנּוֵיי ַהֶּנֶפׁש 
ַהּנֹוָרִאים ֶׁשל ַהּגֹוֵסס, ְוֵהם ׁשּוב ִהְזִעיקּו ֶאת ָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", אּוַלי 

ַיֲעֶלה ְּבָידֹו ְלַהְׁשִקיט ֶאת רּוחֹו ּוְלַסֵּלק ֵמָעָליו ֶאת ִסּיּוֵטי ַהֵּגיִהֹּנם.
ְּבֹקִׁשי ַרב ִמּתֹוְך  ַהִּמִּלים  ְּבַסְּננֹו ֶאת  ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ַהּגֹוֵסס,  "ַרִּבי"... ָּפַלט 
ְׂשָפָתיו ַהַּמְכִחילֹות, ְּכֶׁשִּדְמעֹוָתיו זֹוְרמֹות ְוׁשֹוְטפֹות ֶאת ָּפָניו ַהְּצֻהִּבים ְּכדֹוַנג, 
ַהַּפַחד ֶׁשָּמא ֹלא  ִמֶּמִּני  ַמְרֶּפה  ְלֶרַגע ֹלא  ְוַאף  ֵמֵאיָמה,  ִמְתּפֹוֵצץ  ִלִּבי  "ַרִּבי... 
ַמִים! ַוֲאַזי אֹוי ַוֲאבֹוי ְלִנְׁשָמִתי ַהחֹוֵטאת  ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני  ִנְתַקְּבָלה ְּתׁשּוָבִתי ַּבּׁשָ
ָּבא? ֲהֵרי ְלעֹוָלם ֹלא ֵאֵצא ֵמַהֵּגיִהֹּנם! ֶאְהֶיה ָאבּוד ְּבַכף ַהֶּקַלע ּוְבִעּנּוֵיי ַהֹּתֶפת 

ְלֶנַצח ְנָצִחים!...
ִלּבֹו ֶׁשל ָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִנְׁשַּבר ְּבִקְרּבֹו ְלַמְרֵאה ַהִּסּיּוִטים ַהָּקִׁשים 
ִני ּוָפַקד ָעָליו  ַהּפֹוְקִדים ֶאת ַהחֹוֶלה, ְוהּוא ָׁשַלח ִלְקֹרא ְלַבַעל ַהְּתׁשּוָבה ַהּׁשֵ
ִלְמֹסר ֶאת ְמִגַּלת ַהְּקָלף ִליֵדי ַהּגֹוֵסס, ֶׁשִּיַּקח אֹוָתּה ִאּתֹו ֶאל ַהֶּקֶבר... ְוִאּלּו ַעל 
ֶׁשְּלַאַחר  לֹו  ּוְלַהְבִטיַח  ְלֻׁשָּתפֹו,  ַּכף  ְּתִקיַעת  ָלֵתת  ִצָּוה  ָלמּות  ַהּנֹוֶטה  ַהּגֹוֵסס 
ַרע לֹו  ּאֵ מֹותֹו ָיבֹוא ֵאָליו ַּבֲחלֹום ְוִיְמֹסר לֹו ִּדּוּוַח ָמֵלא ּוְמֹפָרט ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ

ֵמָהֶרַגע ֶׁשל ְיִציַאת ִנְׁשָמתֹו ְוַעד ֶׁשִהִּגיַע ִלְמקֹום ְמנּוָחתֹו.
ִני ְּבקֹול ָהַרב, ּוָמַסר ֶאת ְמִגַּלת ַהְּקָלף ִליֵדי ֲחֵברֹו  ָׁשַמע ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ַהּׁשֵ
ַהּגֹוֵסס. ִּכְתמּוָרה ְלָכְך ָנַתן לֹו ַהּגֹוֵסס ְּתִקיַעת ַּכף, ֶׁשִּמָּיד ְּכֶׁשַּיִּגיַע ִלְמנּוָחתֹו, 
ִהְתַרֵחׁש ִאּתֹו ְּבעֹוַלם ָהֱאֶמת. ָיבֹוא ֵאָליו ַּבֲחלֹום ְוִיְמֹסר לֹו ִּבְפרֹוְטרֹוט ָּכל ַמה ּׁשֶ
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ק קנכ רכ ּר נן ָו בין

ֶאת  הֹוִציא  נֹוָסף  יֹום  ְוַכֲעבֹור  ָלמּות,  ַהּנֹוֶטה  ַהְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  ִנְרַּגע  ָאז  ַרק 
ה ּוְׂשִביעּות  ִנְׁשָמתֹו ִמּתֹוְך ַׁשְלָוה ְמֵלָאה, ְּכֶׁשַעל ָּפָניו ָנסּוְך ִחּיּוְך ָרָחב ֶׁשל ְקֻדּׁשָ

ַגת ֱאנֹוׁש... ָרצֹון, ְּכִמּתֹוְך ֲחָוָיה ֶׁשל ַּתֲענּוג רּוָחִני ִעָּלִאי ַהִּנְׂשָּגב ֵמַהּׂשָ
ָּמׁש ְלָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ְלַהְכִריז  ַהַהְלָוָיה ֶנֶעְרָכה ְּבֹרב ַעם, ָהַרב ָׁשַלח ֶאת ַהּׁשַ
ַעל ִּבּטּול ְמָלאָכה. ָּכל ַהֲחֻנּיֹות ּוָבֵּתי ַהִּמְסָחר ִנְסְּגרּו, ְוָכל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר, ִמַּנַער 
ְוַעד ָזֵקן, ֵמָהִאיׁש ַהָּפׁשּוט ְוַעד ַּפְרְנֵסי ַהִּצּבּור, ָנֲהרּו ַלַהְלָוָיה ְּכֵדי ַלֲחֹלק ְלַבַעל 

ַהְּתׁשּוָבה ֶאת ַהָּכבֹוד ָהַאֲחרֹון.
ְוָהָארֹון ֻהְטַמן ַּבֶּקֶבר, ְּכֶׁשִּביֵדי ַהִּנְפָטר  ֲהמֹוִנים ִהְצטֹוְפפּו ְּבֵבית ַהְּקָברֹות, 

ְמִגַּלת ַהְּקָלף ְלֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה.
ַלֲהבֹות  חֹוֵצב  ְּבקֹול  ִנְרָּגִׁשים  ֶהְסֵּפד  ִּדְבֵרי  ִהְׁשִמיַע  ֲעֻמּקֹות"  "ְמַגֶּלה  ַּבַעל 

ֵאׁש ֶׁשִהְרִטיט ֶאת ַהְּלָבבֹות, ְוָכל ַהָּקָהל ָּפַרץ ְּבֶבִכי.
ִּבְדָבָריו ּגֹוֵלל ָהַרב ֶאת ָּפָרַׁשת ָהִעּנּוִיים ְוַהִּסּגּוִפים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשַהִּנְפָטר ִקֵּבל 
ִנְׁשָמתֹו  ֶאת  ּוְלַזֵּכְך  ּוְלַטֵהר  ֲחָטָאיו  ַעל  ְלַכֵּפר  ְּכֵדי  ּוְבָרצֹון  ְּבַאֲהָבה  ַעְצמֹו  ַעל 

ִמָּכל ִסיג ּוְפָגם.
"ְצאּו ּוְראּו ַמה ָּגדֹול ֹּכָחּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ֶׁשִהיא ַמַּגַעת ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד!" ָּפָנה 
ַּתָּקָנה  ֶׁשֵאין לֹו  ֶׁשּדֹוֶמה  ְּביֹוֵתר,  ַהָּגדֹול  ַהחֹוֵטא  "ֲאִפּלּו  ַהֶּנֱאָסִפים.  ֶאל  ָהַרב 
ְּכָלל, ַּגם הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ָּכל ְזַמן ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְּבִקְרּבֹו, ּוְלַהִּגיַע ָלעֹוָלם 

ַהָּבא ָנִקי ִמָּכל ֵחְטא ְוָעוֹון!"
ְוהּוא ִסֵּים ֶאת ַהֶהְסֵּפד ְּבַהְרִעימֹו ְּבקֹול ַאִּדיר, ְּכֶׁשַּמָּבטֹו ֻמְפֶנה ְּכַלֵּפי ַמְעָלה:
"ַּפּנּו ָמקֹום! ִּפְרצּו ֶּדֶרְך! ַצִּדיק ָּגדֹול ַמִּגיַע ַעָּתה ִלְמנּוָחתֹו! ְנָׁשָמה ֶׁשל ָּפז 
ּוְסַנִּפיִרים עֹוָלה ְוחֹוֶזֶרת ִלְמקֹור ַמְחַצְבָּתּה, ַזָּכה ּוְטהֹוָרה ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשָהְיָתה 

ְּבֵעת ְיִריָדָתּה ָלעֹוָלם!"
ְבָעה ָּבא ָהַרב ְוִעּמֹו ִנְכְּבֵדי ָהֵעָדה ְלִהְתַּפֵּלל ַּבַּבִית ּבֹו הֹוִציא  ְּבֶמֶׁשְך ְיֵמי ַהּׁשִ
ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶאת ִנְׁשָמתֹו, ּוְלַנֵחם ֶאת ָהַאְלָמָנה ְוַהְיתֹוִמים. ַהֶחֶדר ַהַּצר ְוָכל 
ֶהָחֵצר ָהיּו ָצִרים ִמְּלָהִכיל ֶאת ָּכל ַהָּבִאים, ְוַהְּתִפּלֹות ֶנֶעְרכּו ְּבֶרֶגׁש ַרב. ְלַאַחר 
ַהְּתִפּלֹות ָלַמד ָהַרב ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות ַיַחד ִעם ָּכל ַהָּקָהל ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ַהִּנְפָטר, 
ּוְבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּיֹום ָהָמה ַהָּמקֹום ִמְּמַבְּקִרים ִמָּכל ָהִעיר ְוַהְּסִביָבה ֶׁשִהְפִּגינּו ֶאת 

ַאֲהָדָתם ְוהֹוָקָרָתם ַלָּמנֹוַח.
)המשך יבוא בעז"ה(
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הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיד ֹ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

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 . כהלכתהכד הרבים מזכה

שהואאין אצלי אבינו)ספק בני(אברהם דעת על חלק כאשר השלום עליו
ההם,אדם התועים אותו" ומבזים ומגנים מקללים "שהיו כולם

לשונו. כאן עד לכבודו, לעשות הדין וכן השם, בעבור הכל סבל וכאשר

מפעולותיודהיינו עצמו מנע לא והבזיונות הגינויים הקללות שלמרות
את ומנהיג ומלואו העולם ברא שהשם עולם באי לכל להודיע
שמן מזה, הרמב"ם ומסיק פרטית ופרטי פרטית, בהשגחה כולו העולם
בזיונות לסבול עלינו וההלכה הדין פי שעל דהיינו כן. לעשות הוא הדין

הזה. הדבר בגלל ועשייתינו מפעילותינו נמנע ולא היהדות למען

היראהבאג. עלית עוז, מגדל בספר היעב"ץ שכתב מה וראה

תבהלבדברים שלא והאמונה, התורה של היהדות ליסודות הנוגעים
עשיר או החכם מפני לא מלך, מפני ולא המלאך, מן לא אפילו
מדברים צחוק ועושים הלועגים באלו להתחשב שאסור שכן וכל זקן, או
ליהודים מתחזים הם חוץ שכלפי כאלו באנשים כשמדובר ואפילו אלו,
מושחתים, אנשים הינם תוכם בתוך כי כלל עליהם תסתכל אל דתיים,
מאה. פי יהיה שלך השכר אדרבה, אתך, מסכים אינו אחד כשאף ואפילו

זצ"לכך מרגליות מהריא"ז הגה"צ גם יוחאי)כותב בר שמסתכל(ביאור שזה
שיענישו בודאי אז ושותק, אותו ישנאו שלא הכבוד ועל הפרנס על
היהדות, את שובר שזה קדישא, הסבא רב לי כתב וכך השמים, מן אותו
להסתכל אסור החיים על ואפילו התחזקו, והרשעים האפיקורסים ולכן

ע"כ. בעולם, יחידים נהיה אם אפילו כזה, בזמן

כבודוד. למען שסובלים הבזיונות את מאד מחשיבים בשמים ועוד זאת
בעת גדול יותר יהי' חלקו הבזיונות שיתרבו מה וכל שמו. יתברך

העגמת שתגדל ככל אגרא צערא ולפום לעולםפקודתו. החלק נפש
יגדל. הבא

לשונו:ה. וזה צדקה גבאי לענין בתרא פרק דפאה בירושלמי איתא וכה"ג
אמר עבדיתון, מאי ליה אמר לביתיה נחית זמן חד פרנס, הוי אלעזר ר'
טב, אגר ליכא ליה אמר עלך, וצלין ושתין ואכלין סיעה חד אתא ליה
חורי סיעה חד אתא ליה אמר עבדיתון מאי ליה אמר תניין זמן נחית

ואקלונך(אחרת) ושתין אותך)ואכלין טב,(ביזו אגר איכא כדון ליה אמר ,
הירושלמי. עכ"ד

הצערוכן ערך לפי גמולה תשלום יהיה ומצוה, מצוה בכל דרך על
ונפש קרבן לענין בתורה מצינו גוונא וכהאי קיומה, ידי על שהשיגו
דרכו מי הוא ברוך הקדוש אמר חז"ל שאמרו וגו', מנחה קרבן תקריב כי

המשך יבא



ל

זהר 
השבת

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

ַחּלֹונֹות  ְלָך  ְוִתְּקנּו  ִמְׁשָּכְבָך,  ֲחַדר  ֶאת 
ִצְדֵדי  ֵמַאְרַּבַעת  ְלָך  ְלָהִאיר  ְּפתּוִחים 
העֹוָלם, ַוֲאִני ָרִאיִתי ְמקֹוְמָך ְוָׂשַמְחִּתי, 
ֶׁשָאַמְרִּתי ַאְׁשֵרי ֶחְלְקָך ְּבִני, ִמחּוץ ָלֶזה 

ֶׁשַעד ַעְכָׁשו ֹלא ָזָכה ִּבְנָך ַּבּתֹוָרה.
ָלֹבא  ֲעִתיִדים  ָהיּו  ַעְכָׁשו  ַוֲהֵרי 
ֵאֶליָך ְׁשֵנים ָעָׂשר ַצִּדיִקים ֵמַהֲחֵבִרים, 
קֹול  ִהְתעֹוֵרר  יֹוְצִאים  ֶׁשָהיּו  ְוַעד 
ַהֲחֵבִרים  ֵהם  ִמי  ָהעֹוָלמֹות:  ְּבָכל 
ִביִלים[ ֶׁשעֹוְמִדים ָּכאן? ִהְתַעְּטרּו  ]ַהּׁשְ
ִּבֵּקׁש  ַּבָּקָׁשה  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ִּבְׁשִביל 

ְוִנְּתָנה לֹו.
ִׁשְבִעים  ֶׁשֲהֵרי  ְלַבּדֹו,  ֶזה  ְוֹלא 
ִּבְׁשִבילֹו,  ָּכאן  ִמְתַעְּטִרים  ְמקֹומֹות 
ְּפָתִחים  ְּפתּוִחים  ּוָמקֹום  ָמקֹום  ּוְבָכל 
ְועֹוָלם  עֹוָלם  ְוָכל  עֹוָלמֹות,  ְלִׁשְבִעים 
ְוָרץ  ָרץ  ְוָכל  ָרִצים,  ְלִׁשְבִעים  ִנְפָּתח 
ֶעְליֹוִנים,  ְּכָתִרים  ְלִׁשְבִעים  ִנְפָּתח 
ִנְסַּתר  ְלַעִּתיק,  ְדָרִכים  ִנְפְּתחּו  ם  ּוִמּׁשָ
ֶעְליֹוָנה  ְנִעימּות  ְּבאֹוָתּה  ִלְראֹות  ַהֹּכל, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ַלֹּכל,  ּוְמַהָּנה  ֶׁשְּמִאיָרה 
ּוְלַבֵּקר  ה'  ְּבֹנַעם  ַלֲחזֹות  פז(  )תהלים 

ַהְינּו  ְּבֵהיָכלֹו?  ּוְלַבֵּקר  ֶּזה  ַמה  ְּבֵהיָכלֹו. 
ֶׁשָּכתּוב )במדבר יב( ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא.

ָנְתנּו  ְזַמן  ַּכָּמה  ַאָּבא,  לֹו,  ָאַמר 
ְרׁשּות  ֵאין  לֹו,  ָאַמר  ַהֶּזה?  ָּבעֹוָלם  ִלי 
ַּבִהּלּוָלא  ֲאָבל  ְלָאָדם,  מֹוִדיִעים  ְוֹלא 
עֹוֵרְך  ִּתְהֶיה  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה 
ּוְרֶאיָנה  ְצֶאיָנה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ֻׁשְלָחנֹו, 
ָּבֲעָטָרה  ְׁשֹלֹמה  ַּבֶּמֶלְך  ִצּיֹון  ְּבנֹות 
ּוְביֹום  ֲחֻתָּנתֹו  ְּביֹום  ִאּמֹו  לֹו  ֶׁשִעְּטָרה 

ִׂשְמַחת ִלּבֹו.

ְּפִתיָחן,  ָּכִוין  ָלְך  ְוַתִּקינּו  ְדִמְׁשָּכָבְך, 
ְלַאְנָהָרא ָלְך ֵמַאְרַּבע ִסְטִרין ְּדַעְלָמא, 
ְוָחֵדיָנא,  ּדּוְכֵּתיְך  ָחֵמיָנא  ְוֲאָנא 
ְּדַעד  ַּבר  ְּבִרי.  חּוָלָקְך  ַזָּכָאה  ַּדֲאֵמיָנא 

ְּכָען, ְּבָרְך ָלא ָזֵכי ְבאֹוַרְייָתא.
ְלֵמיֵתי  ְזִמיִנין  ֲהֵוי  ַהְׁשָּתא  ְוָהא 
ְוַעד  ְדַחְבַרָייא,  ַצִּדיַקָיא  ְּתֵריַסר  ַגָּבְך, 
ְבֻכְּלהּו  ָקָלא  ִאְתַער  ָנְפֵקי,  ַּדֲהֵויָנא 
ַעְלִמין, ָמאן ַחְבִרין )ס"א ְׁשִביִלין( ְּדָקְייִמין 
ָהָכא, ִאְתֲעָטרּו, ְּבִגיֵניּה ְּדִרִּבי ִׁשְמעֹון. 

ְׁשֶאְלָּתא ָׁשִאיל, ְוִאְתְייִהיב ֵליּה.

ִׁשְבִעין  ְּדָהא  ִבְלחֹודֹוי,  ָדא  ְוָלא 
ְוָכל  ִדיֵליּה.  ָהָכא  ִמְתַעְּטָרן  ּדּוְכֵּתי 
ְּפִתיָחן  ָּפְתִחין  ְודּוְכָּתא,  ּדּוְכָּתא 
ְוַעְלָמא  ַעְלָמא  ְוָכל  ָעְלִמין.  ְלִׁשְבִעין 
ִאְתַּפַּתח ְלִׁשְבִעין ְרִהיִטין. ְוָכל ְרִהיָטא 
ִּכְתִרין  ְלִׁשְבִעין  ִאְתַּפַּתח  ּוְרִהיָטא, 
ָאְרִחין  ִאְתַּפָּתחּו  ּוִמַּתָּמן  ִעָּלִאין. 
ְלֶמֱחֵמי  ְדֹכָּלא,  ְסִתיָמָאה  ְלַעִּתיָקא 
ְדָנֲהָרא,  ִעָּלָאה  ְנִעימּוָתא  ְבַההּוא 
ּוְמַהְנָיא ְלֹכָּלא. ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, )תהלים 
ְּבֵהיָכלֹו.  ּוְלַבֵּקר  ה'  ְּבנֹוַעם  ַלֲחזֹות  כז( 

ִדְכִתיב,  ַהְיינּו  ְּבֵהיָכלֹו.  ּוְלַבֵּקר  ַמהּו 
)במדבר יב( ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא.

ָאַמר ֵליּה, ַאָּבא, ַּכָּמה ִזְמָנא ְיִהיבּו 
ִלי  ֵלית  ֵליּה,  ָאַמר  ַעְלָמא,  ְבַהאי  ִלי 
ְרׁשּוָתא ְוָלא מֹוָדֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש. ֲאָבל 
ְּתֵהא  ִׁשְמעֹון,  ְדִרִּבי  ַרָּבא  ְּבִהּלּוָלא 
ָאֵמר,  ְדַאְּת  ְּכָמה  ָּפתֹוֵריּה.  ְמַתֵּקן 
)שיר השירים ג( ְצֶאָנה ּוְרֶאיָנה ְבנֹות ִצּיֹון 

לֹו  ֶׁשִעְּטָרה  ָבֲעָטָרה  ְׁשֹלֹמה  ַּבֶּמֶלְך 
ִאמֹו ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו.

המשך בעמוד לב

המשך 'סיפורי הזוהר' מעמוד כה



זהר 
השבת

נֹהר רִנת ֹהזי הין קו
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

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, יֹום ג' ְלֵסֶדר "ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם" – כ"ה 
ְׁשָבט יֹוָמא ְדִהילּוָלא ְדָמָרָנא ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַלְנֶטר זצוקללה"ה.

ִלְכבֹוד ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א.
ַאַחר ְּדִריַׁשת ְׁשלֹומֹו ַהּטֹוב, ְּבֶטֶרם ַאֲעֶלה ַעל ַהְּכָתב ִמִּלים ִמְּזֵעיר, ָאַמְרִּתי ְלִלִּבי 
לֹום ַּבַהְקָּדָמה ָלִאְדָרא, ֵעת ַלֲעׂשֹות  ֹלא ֵעת ַלֲחׁשֹות ַעָּתה, ּוְכַמֲאַמר ָהַרְׁשִּב"י ָעָליו ַהּׁשָ

ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך.
ְוַכָּידּוַע ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהִהילּוָלא. ]ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַלְנֶטר זי"ע[, ִּדְבדֹוֵרנּו 
ָאנּו ֵאין ֶאְפָׁשרּות ִלְהיֹות ַצִּדיק ִנְסָּתר ְּדָהִעָּקר הּוא ִזּכּוי ָהַרִּבים, ְוַאִפילּו ַעל ֶחְׁשּבֹון 
ֲעִלּיֹות רּוָחִנּיֹות. ְוַאְּדַרָּבה, ָידּוַע ַמֲאַמר ַהָּגאֹון ֶהָעצּום ָמָרָנא ְּדָראֵׁשי ַהְיִׁשיבֹות מֹוֵרנּו 
ָהַרב ַרִּבי ִׁשְמעֹון יּוָדא ַהֹּכֵהן ְׁשָקאּפ זצוקללה"ה, ְּדָכל ֲעִלָּיתֹו ָהרּוָחִנית ָהְיָתה ַעל 
ר  ְיֵדי ֶׁשָּנַתן ַמֲעֵׂשר ִמְּזַמּנֹו ַלֲאֵחִרים – ַמֲעֵׂשר רּוָחִני – ְוַכִּנְרֶאה ֶׁשַּגם ְּבֶזה ֻמְבָטח ַעּׂשֵ
ר, ַּכּמּוָבא ַּבַהְקָּדָמה ְלִסְפרֹו ַׁשֲעֵרי ֹיֶׁשר ַעֵּין ָׁשם. ּוְכָבר ְלַמְעָלה  ִּבְׁשִביל ֶׁשִּתְתַעּׁשֵ
יר ַּבר  ַּבּקֹוֶדׁש מּוָבא ַעל ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָלִביא ִזיַע"א, ָּבַעל ֶּכֶתם ָּפז ּוְמַחֵּבר ַהּׁשִ
ָתּה, ָעַבר ִּבְקִהַּלת  יֹוַחאי ַהָּידּוַע, ֶׁשְּבֶדֶרְך ִהּלּוכֹו ְלֶאֶרץ ִּיְׂשָרֵאל ְלִהְתַעּלֹות ִּבְקֻדּׁשָ
ְטִריּפֹוִלי ּוְמָצָאם ְנבֹוִכים ְלֹלא מֹוֶרה רּוָחִני, ָּגַנז ֶאת ְרצֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ְוִנְׁשַאר ָׁשם 

ְלַלְּמָדם ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוָׁשם ִנְגַנז ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש.  
ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן, ָּכֵעת ֵיָאֵמר ִליהּוָדא ְוִיְׂשָרֵאל, ֲאֹזר ַּכֶּגֶבר ְוֵהָחֵלץ חּוִׁשים, ִּכי ֹלא ֵעת 

ַמֲחִׁשים.
ָּבֵעת ֲאֶׁשר קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ְּבַגְעּגּוִעים, הּוא קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ְלַהֲעלֹות ִמּבֹור 

ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֲאֶׁשר ִהיא ְּבָגלּות ַעָּתה ִעם ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל. ֶאת ַהּׁשְ
ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְּבֶעְזַרת צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.

המשך המכתב בחוברת הבאה



לב

זהר 
השבת

נֹהר רִנת ֹהזי הין קו

ְּבחֶֹדׁש ֵהם טֹוִבים ב' ְּבחֶֹדׁש אֹו ד' אֹו ט' אֹו י"א ט"ו ט"ז, י"ט כ"א, כ"ז, כ"ט 
ַּבחֶֹדׁש. ֲאָבל יֹום א' ְוג' וכ"ה ַּבחֶֹדׁש ֵאיָנם טֹוִבים ְוׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹו ִיְרַחק ֵמֶהם, ַעָּכ"ל.

כב. ַהָּמקֹור ַלֲעׂשֹות ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוִמְדָרִׁשים )זוה"ק ַוִּיְקָרא ג'; ַּתְנחּוָמא 
ְּבֵראשית ב'; ֶׁשִאיְלתֹות ֵריׁש ְּבֵראִׁשית(.

כג. ַיֲעֶׂשה ַהְּסעּוָדה ְּבִלי ְּכֵלי ֶזֶמר ּוְבִלי ַחָּזנּות, ַרק ְנִגיָנה ְּבֶפה. ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
יֹאְמרּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוַגם ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות. ְוַהַּבַעל ָּבִית יֹוֶדה ַלַהָּקָּב"ה ַעל ֶׁשִּזָּכהּו 
ְּבֶחֶסד ֶזה. אֹו ֶּׁשּיֹאַמר ְלַתְלִמיד ֲחַכם ֶאָחד ֶּׁשּיֹאַמר ִּבְׁשִליחּותֹו )ַעֵּין יש"ש ָּבָבא ַקָּמא 

פ"ז ִסיָמן ל"ז; ׁשּו"ת ַחֹּות ָיִאיר ִסיָמן ע', ׁשּו"ת ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ִסיָמן תפ"ד(.

ִעָּקר ְלִחּזּוק ּתֹוָרה ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲעִנִּיים.  כד. ָּבַעל ַהַּבִית ַיֲעֶׂשה ָאז ְצָדָקה ּוְבּ
ְוָעָליו ֶנֱאַמר ַאְׁשֵרי ּבֹוֶנה ֵּביתֹו ְּבֶצֶדק )סֹוף ֵסֶפר ִיָּמֵצא ַחִּיים ְלַבַעל ַּכף ַהַחִּיים ַהַּקְדמֹון. ּתֹוָרה 
ִלְׁשָמּה ָׁשם ְוַאֲחרֹוִנים( ּומֹוֶעֶלת ַהְרֵּבה ְלִהָּנֵצל ֵמַעִין ָהַרע )ַעֵּין ְמִעיל ְצָדָקה תתמ"ד ְלַבַעל ֵׁשֶבט 

מּוַסר וריקאנטי ׁשֹוְפִטים, וסגלו"י מע' ב' אֹות י"ט(.

כה. ְמַזְּמִרים ַּבְּסעּוָדה ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת )ְּתִהִּלים ל'(, אֹוֶדה )ָׁשם קי"א(, ַאְׁשֵרי ִאיׁש 
שּו"ת ָיד ַהֵּלִוי אֹוַרח ַחִּיים ל"ח. ָיֵרא )ָׁשם קי"ב(. ַעֵּין ִּבְפִסיְקָּתא ַרָּבִתי סֹוף פ"ב. ּוְבּ

כו. ְּבֵעת ַהִחּנּוְך יֹאַמר ְּתִפָּלה ַעל ַעְצמֹו ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשִּיְזּכּו ְלַקֵּים ּתֹוָרה ּוַמּצֹות 
ְוַחִּיים טֹוִבים )ֵׁשֶבט מּוַסר פ"כ. ַעֵּין ָחַתם  ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִמּתֹוְך עֶֹׁשר ְוֹאֶׁשר ְּבִריאּות 

סֹוֵפר יֹוֶרה ֵּדָעה קל"ח, ּתֹוָרה ְלַׁשָּמה תפ"ד(.

המשך 'סיפורי הזוהר' מעמוד ל
ְוֲהָוה  ִיְצָחק,  ִרִּבי  ִאְתַער  ַאְּדָהִכי 
ָחִייְך, ְוַאְנּפֹוי ְנִהיִרין. ָחָמא ִרִּבי ִׁשְמעֹון, 
ִמָּלה  ֵליּה,  ָאַמר  ְּבַאְנּפֹוי.  ְוִאְסַּתֵּכל 
ַחְדָּתא ְׁשַמְעָּתא. ָאַמר ֵליּה, ַוָּדאי. ָסח 

ֵליּה, ִאְׁשַּתַּטח ַקֵּמיּה ְּדִרִּבי ִׁשְמעֹון.
ריח  )דף  ָהָוה  יֹוָמא,  ֵמַההּוא  ָּתאָנא, 
ִּביֵדיּה,  ִלְבֵריּה  ָאִחיד  ִיְצָחק  ִרִּבי  ע"ב( 

ָהָוה  ְוָלא  ְּבאֹוַרְייָתא,  ֵליּה  ְוָלֵעי 
ְּדִרִּבי  ַקֵּמיּה  ָעאל  ָהָוה  ַּכד  ַׁשְבֵקיּה. 
ְוָיִתיב  ְלַבר,  ִלְבֵריּה  אֹוְתֵביּה  ִׁשְמעֹון, 
ַקֵּמיּה ְּדִרִּבי ִׁשְמעֹון, ְוֲהָוה ָקֵרי ַקֵּמיּה 

)ישעיה לח( ה' ָעְׁשָקה ִלי ָעְרֵבִני.

ְוָהָיה  ִיְצָחק,  ַרִּבי  ִהְתעֹוֵרר  ָּכְך  ֵּבין 
צֹוֵחק ּוָּפָניו ְמִאיִרים. ָרָאה ַרִּבי ִׁשְמעֹון, 
ָחָדׁש  ָּדָבר  לֹו,  ָאַמר  ְּבָפָניו.  ְוִהְסַּתֵּכל 
לֹו.  ָאַמר  ַוַּדאי.  לֹו,  ָאַמר  ָׁשַמְעָּת? 

ִהְׁשַּתַּטח ִלְפֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון.
ִיְצָחק  ַרִּבי  ָלַמְדנּו, ֵמאֹותֹו יֹום ָהָיה 
אֹותֹו  ּוְמַלֵּמד  ְּבָידֹו  ְּבנֹו  ֶאת  אֹוֵחז 
ְּכֶׁשָהָיה  אֹותֹו.  עֹוֵזב  ָהָיה  ְוֹלא  ּתֹוָרה, 
ִנְכַנס ִלְפֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון, הֹוִׁשיב ֶאת ְּבנֹו 
ְוָהָיה  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ִלְפֵני  ְוָיַׁשב  ַּבחּוץ, 
ִלי  ָעְׁשָקה  ה'  לח(  )ישעיה  ְלָפָניו,  קֹוֵרא 

ָעְרֵבִני.


