
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
א ָּפָרַׁשת ִּכי ִתּׂשָ

ּ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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ֹלִִֹּת ּיּ הנוִסה

נסיונות ימי הגאולה

נסיונות ימי הגאולה
לפני בוא המשיח יהיו ישראל במצב של "אזלת יד"

נאמר:  "כי יראה כי אזלת יד" - כשרואה הקדוש ברוך הוא כח 
ידם של ישראל מתהלכת, שתכלה בגולה, שנאמר: 
"וככלות נפץ יד עם קודש תכלינה כל אלה" )דניאל י"ב( - אז הוא 
זמן גאולתן. דבר אחר: כשנתיאשו מן הגאולה, כשתכלה פרוטה 
מן הכיס. דבר אחר: "כי יראה כי אזלת יד" - כשיראה שאין 
בהם אדם שמבקש עליהם רחמים כמשה, כאהרן, כפנחס, 

וכדומה, עיין שם.
בנוסף על כך נאמר שם בפרשת האזינו מסימני הגאולה: "ואפס 
עצור ועזוב", שאין עוצר לישראל, כמה שנאמר: "כי 
ראה ה' את עני וגו' ", ואומר: "וירא כי אין איש וישתומם כי 
אין מפגיע וגו' " )ישעיה נ"ט(. גדולה שירה של האזינו שיש בה 
נבואה על עכשיו, ויש בה נבואה על לשעבר, ויש בה לעתיד 

לבוא, ויש בה לעולם הבא... )ספרי דברים פרשה ל"ב פסוק ל"ו(

עם ישראל יהיו עזובים ורק בזכות מסירות נפשם ואמונתם 
יגאלו

לאחר שגמר ענין מכעיסי קל עד סופם, חזר והבטיח לכללות 
ישראל, שלא לעולם יריב אתם, כי ידין ה' עמו. פירוש: 
יעמיד במשפט כוסות התרעלה אשר עברום, ויראה את הצרות 
שעברו על הצדיקים, מהם נהרגו, מהם נשרפו, מהם הופשטו, 
ובשביל הצדיקים אשר נצטערו יתנחם. כך דבריו: "ועל עבדיו 
יתנחם" פירוש: בשבילם יתנחם, לומר דים לצרות הגלות. עוד, 
כשיראה ה' שאין כח בישראל להציל עצמם מהגלות, וכח אין 
בצדיקים לייסר בשבט מוסר למרגיזי קל, גם לא ישארו בישראל 
אנשים גדולים ונביאים חוזים בעלי רוח הקודש, ואין אשכול 
בענבים וגו', והוא אומר "כי אזלת יד", ובזה "אפס עצור ועזוב", 
פירוש על דרך יעצור בעמי, פירוש שאין כח למדריכים בדרכי 
ה' להדריכם, "ועזוב" פירוש: ומצד זה נשאר העם עזוב, ואמר 
ואמר ישראל: "אי אלוקימו", הגם שאין מעשיהם מהוגנים 

המשך בעמוד י
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א סיכ ה  וִנר ֹהזנֹהר ֹהין
ה

 ייח

ַאְׁשֵרי ָאָדם ֶׁשִּיְלֹמד ַהִּתּקּוִנים ְּבֵאּלּו ַהָּיִמים ָּכל ִּתּקּון ֶׁשל אֹותֹו ַהּיֹום ְּדַבר יֹום 
ְּביֹומֹו ְוֹלא ַיֲעֹבר

ְוַאְׁשֵרי ָאָדם ֶׁשִּיְלֹמד ַהִּתּקּוִנים ְּבֵאּלּו ַהָּיִמים ָּכל ִּתּקּון ֶׁשל אֹותֹו ַהּיֹום ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו 
ְוֹלא ַיֲעֹבר, ִּכי ְלָכל ָּדָבר ֵיׁש ֹׁשֶרׁש ְוַטַעם ְוַכָּוָנה. ָלֵכן טֹוב ֶׁשֹּלא ִיְקּדֹם ְוֹלא ְיַאֵחר, 
ְוֵכן ָהָיה ִמְנָהגֹו ַהּטֹוב ֶׁשל ֲעֶטֶרת ָראֵׁשנּו מֹוֵרנּו ָהַרב ַהֻּמְפָלא ָקדֹוׁש ַמר ַהַּפְרֵד"ס 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ַוֲאִפּלּו ַּבְּזַמן ֶׁשָהָיה לֹו ֹעל ַהִּצּבּור ָהָיה ּפֹוֶנה ִמָּכל ָהִעְנָיִנים 
ְוִלֵּמד חֹוַבת ַהּיֹום, ַּגם טֹוב ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשִּיְלֹמד ֲחֵמֶׁשת ַּדִּפים ְּבָכל יֹום ֵמַהֹּזַהר 

ַהָּקדֹוׁש ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַּבֵּסֶפר ֵׁשם ַהְּגדֹוִלים ֵחֶלק ב' ַמֲעָרָכה ב' אֹות ב'.
)ַרֵּבינּו ַחִּיים ָפאָלאִג'י, מֹוֵעד ְלָכל ַחי(

 ַעל ְיֵדי ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִיְהֶיה ִּתּקּון ַההֹוד ֶּבֱאֶמת ֶׁשהּוא 
ַהְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְואֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָיִאיר ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו

ֵיׁש ִלְרֹמז עֹוד ָּבֶזה ִּכי נֹוַדע ֶאֶלף ַהֲחִמיִׁשי הּוא ְּבִחיַנת הֹוד ַעל ֵּכן ֹלא ִנְתַּגָּלה 
ְלָהִראׁשֹוִנים ָּכל ָּכְך ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְּבסֹוד ָּכל ַהּיֹום ָּדָוה ַּכּנֹוָדע ְּבָכל ַהְּסָפִרים ַעד 
י ִמָּיָמיו ְוָהְלָאה ָהָיה ַהְתָחַלת ְזַמן  ּׁשִ ֶׁשִּבְזַמן ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשָהָיה ָּבֶאֶלף ַהּׁשִ
ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ְּבִעָּתּה ַעל ֵּכן ִנְתַּגָּלה ָחְכַמת ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֵפרּוׁש ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר 
ַהָּקדֹוׁש ָאְמָנם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָהָיה ְּבסֹוף ֶאֶלף ָהְרִביִעי ֹקֶדם ֶאֶלף ַהֲחִמיִׁשי 
ְוַתְלִמידֹו ַרִּבי ַאָּבא ֶׁשָּכַתב ֵסֶפר ַהֹּזַהר ֶׁשהּוא ַרב ִנְפַטר ִּבְׁשַנת ג' ָלֶאֶלף ַהֲחִמיִׁשי 
ם ִיְתָּבַרְך ְּכמֹו ְרפּוָאה ַלַּמָּכה ֶטֶרם ְּתִחַּלת  ַּכְמֹבָאר ְּבֵסֶדר ַהּדֹורֹות ִּכי ִהְקִּדים ַהּׁשֵ
ָהֶאֶלף ַהֲחִמיִׁשי )ֶׁשהּוא הֹוד( ִנְכַּתב ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֶׁשִּנְקָרא ִמְדָרׁש ִיְהֶיה אֹור, ְוָהאֹור ַהֶּזה 
ֶנֱאָצל ֵמהֹוד ַמֲעֶטה ִּכְבָיכֹול ְוָהָיה ֹקֶדם ַהְתָחַלת ֶאֶלף ַהֲחִמיִׁשי ִּבְבִחיַנת ִהְקִּדים 
ְרפּוָאה ְוכּו' ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל ַעד ֶׁשִּנְתַּגָּלה ֵּפרּוׁשֹו ִּבְזַמן ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֶיֶתר 
ְׂשֵאת ְוֹעז ֶׁשל ּתֹוָרה ֶהֱעִמיָדנּו ְּבֶקֶרן אֹוָרה ְוַעל ְיֵדי ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ֶּבן יֹוַחאי ִיְהֶיה ִּתּקּון ַההֹוד ֶּבֱאֶמת ֶׁשהּוא ַהְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְואֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָיִאיר 
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְוֶזהּו ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשָרַמז ַּבֶּזֶמר ַּבר יֹוַחאי ָׁשם ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך ַהְינּו 
)ַׁשַער ִיָׂשְׂשָכר ַמֲאָמר ַּגל ֵעיַני אֹות ב'( הֹוד ְוַגם ָהָדר ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל.  

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית,

י"ל ע"י האדמו"ר מהאלמין שליט"א בחו"ל בשנת תש"ס, ובשנת תשס"ג 250.000

ואח"כ בא"י בעוד 8 מהדורות ס"ה י"ל 310.000 טופסים 



ו
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א סיכ ה  וִנר ֹהזנֹהר ֹהין

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִּגָּלה ַהִּנְסָּתרֹות ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ִּדְבַהאי ֲחבּוָרא ִיְתַּפְרְנִסין 
ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה ַּגם ֵּכן אֹור ַהֵּמִאיר ּוָבא ְלָכל ָהעֹוָלם

ת ֲאדֹוִני ָאִבי ְזֵקִני  ַּבֶּזֶמר ַּבר יֹוַחאי ַנֲעֶׂשה ָאָדם ֶנֱאַמר ַּבֲעבּוֶרָך: ָׁשַמְעִּתי ִמְּקֻדּׁשַ
מֹוִרי ְוַרִּבי ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ִמֹּפה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִּבְסֻעַּדת ל"ג ָּבֹעֶמר ִּכי ִלְכאֹוָרה 
ֵהיָכן ֶנֱאַמר ֶׁשַּנֲעֶׂשה ָאָדם ָקֵאי ַעל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַּדְוָקא, ַאְך ִהֵּנה ָּדְרׁשּו 
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַנֲעֶׂשה ָאָדם ֶנֱאַמר ִּבְזכּות ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע ְוַהְיינּו ִּבְׁשִביל 
ֶׁשִּקְּבלּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַרֵּבינּו, ְוָידּוַע ִּכי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֵּבן יֹוַחאי 
לֹום, ּוַמה ֶׁשִּנְתַּגָּלה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַרֵּבינּו ָעָליו  ָהָיה ִנְׁשַמת מֶׁשה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהּׁשָ
לֹום ַהּתֹוָרה ְּבָכל ְּפָרֶטיָה ְּבִנְגלֹות ְוִנְסָּתרֹות ַאְך ַהִּנְסָּתרֹות ִּגָּלה מֶׁשה ַרֵּבינּו  ַהּׁשָ
לֹום ַרק ְלַאֲהֹרן ּוָבָניו ִויהֹוֻׁשַע ְועֹוד ִליִחיֵדי ְסֻגָּלה ִמַּתְלִמיָדיו ְוַהִּנְגלֹות  ָעָליו ַהּׁשָ
לֹום ֶׁשִּקֵּבל ְּבִסיַני, ֲאָבל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי  ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ִמֹּמֶׁשה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהּׁשָ
ִּגָּלה ַהִּנְסָּתרֹות ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ִּדְבַהאי ֲחבּוָרא ִיְתַּפְרְנִסין ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה ַּגם ֵּכן אֹור 
ַהֵּמִאיר ּוָבא ְלָכל ָהעֹוָלם, ְוהּוא ְלִפי ֶזה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַּתְכִלית ּוְגַמר ַהִּנְרָצה 
ָאְמרּו ַנֲעֶׂשה ָאָדם ֶנֱאַמר  לֹום, ַעל ֵּכן ַׁשִּפיר ִיָּתֵכן ַמה ּׁשֶ ִמֹּמֶׁשה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהּׁשָ
ַּבֲעבּוֶרָך ִּכי ַהַּנֲעֶׂשה ָאָדם ִּבְׁשִביל ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע ְוָהָיה ָאז ַמְּטַרת ַהַּתְכִלית ְלִגּלּוי 
ַהִּנְסָּתרֹות ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ַעל ְיֵדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַעל ֵּכן ָׁשִפיר ַנֲעֶׂשה ָאָדם 
)ַׁשַער ִיָׂשְׂשָכר ַמֲאָמר ַּגל ֵעיַני אֹות ג'( ֶנֱאַמר ַּבֲעבּוֶרָך.  

 ַּגם ִאיׁש ָּפׁשּוט ֶׁשֹּלא ִקֵּדׁש ֶאת ַעְצמֹו ַּבַּמֲעלֹות ָהְראּוִיים ְלִלּמּוד ַהַּקָּבָלה 
ִמָּכל ָמקֹום ֻיְקַרב ֶאל ַהָחְכָמה ַההּוא ִּבְפָרט ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ִאיֵּלין, ֶׁשָּבֶזה ַּתְלָיא 

ִהְתָקְרבּות ַהְּגֻאָּלה
עֹוד ַּבֶּזֶמר ַהִּנְזַּכר ַאְׁשֵרי ָהָעם לֹוְמֶדיָך ְוַאְׁשֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך: ִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה 
ְּדֵכיָון ֶׁשֵהָּמה לֹוְמֶדיָך לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוָחְכַמת ָהֱאֶמת ֵאיְך ְקָראּום ִּבְלׁשֹון ָהָעם 
ֶׁשהּוא ַמְדֵרָגה ְּפחּוָתה ַּכּנֹוַדע ִּבְדָרׁשֹות ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוַרִׁש"י ַעל ַהּתֹוָרה 
ַּכָּמה ְּפָעִמים, ַאְך ִמֶּזה הּוא ְרָאָיה ְּכִׁשיַטת ַהְמֻקָּבִלים ַרּבֹוֵתינּו ּוִבְפָרט ַּבֵּסֶפר סּור 
ֵמַרע ַוֲעֵׂשה טֹוב ְּכמֹו ֶׁשֶהֱאִריְך ְלָבֵאר ָׁשם, ֶׁשַּגם ִאיׁש ַהָּפׁשּוט ֶׁשֹּלא ִקֵּדׁש ֶאת ַעְצמֹו 
ָּכל ָּכְך ַּבַּמֲעלֹות ָהְראּוִיים ְלִלּמּוד ַהַּקָּבָלה ִמָּכל ָמקֹום ֻיְקַרב ֶאל ַהָחְכָמה ַההּוא 
ִּבְפָרט ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ִאיֵּלין ֶׁשְּבֶזה ַּתְלָיא ִהְתָקְרבּות ַהְּגֻאָּלה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ַעל ֵּכן 
ָּכַתב ָּבֶזה ִּבְלׁשֹון 'ַאְׁשֵרי ָהָעם' ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָהָעם ְּבַמְדֵרָגה ְּפחּוָתה ְוַאף ַעל ִּפי 
ם ִיְתָּבַרְך ִלְהיֹות ִּבְבִחיַנת( ַאְׁשֵרי ָהָעם ָהעֹוְמִדים  ֵכן ִיְתָקֵרב ִלְהיֹות לֹוְמֶדיָך )ְוַיַעְזֵרהּו ַהּׁשֵ

יג ּוְלַהְצִליַח( ֵּכן ְיִהי ָרצֹון ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. ַעל סֹוֶדָך )ְלַהּׂשִ
)ַׁשַער ִיָׂשְׂשָכר ַמֲאָמר ַּגל ֵעיַני אֹות טוב(
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ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

 הרב סיני הלברשטאם רב דקהל דברי חיים 
בלאאמו"ר הרה"צ מוה"ר ישראל שליט"א האדמו"ר ואבד"ק זמיגראד 
במח"ס סיני בקדש על הגדה של פסח, סדור תפלה סיני בקדש, עוקר 

ערים עה"ת, סיני  בקדש על חג הסוכות, ועוד.
כ"ו תמוז תשל"ז

זצללה"ה  סיני  מוה"ר  וכו׳  סוע"ה  רשכבה"ג  הרהגה"צ  זקיני  דכ"ק  דהילולא  יומא 
האדמו"ר ואבד"ק זמיגראד יצ"ו

שלמא רבא מן שמיא יסגי להאי גברא רבא ויקירא יד"נ הרה"ג נודע לשם ולתהלה 
ומשקה  דולה  לעדרים,  וקדושה  טהרה  תורה,  בהרבצת  בהלכה  המצויינים  בשערים 
סערה  רוח  נגד  ימוט  בל  הברזל  כעמוד  ככה.  שלו  אשרי  הקדושים,  רבותינו  מתורת 
של החדשות בכל דברים הנוגעים לקדושת ישראל שהן יסוד היסודות עיקר העיקרים 
לקיומו של עמנו עם קדוש, ה"ה כש"ת מוה"ר שלום יהודא גראס שליט"א המפורסם 
יהי שלום  בארמנותיך,  ושלום  לך  טוב  ואבקשה  אדברה  סגולה.  עם  לתפארת  בעולם 

בחלך שלוה בארמנותיך!

כבר  עומד  הנו  ית"ש  בעזרתו  כי  בהודעתי  ששמחתי  לו  אגיד  ושת"ה  אחדשה"ט 
נקוב בשם אפיית מצות השלם, אשר  יקר הערך  ויהלום  באמצע הדפסת ספרו ספיר 
בהלכות  והרחקות  ועצות  מנהגים  וענינים  אמרים  קודש  מספרי  בעזהשי"ת  לקט  בו 
אפיית מצות ונוסף עליו דברי התעוררות ומוסר להזכיר ולהתבונן ע"י דברים מועילים 
מאד לעבודת ית"ש, להגיד לאדם ישרו את הדרך אשר ילך בה נוסף על מה שידע "את 

המעשה אשר יעשון" - "דת דין ופקידים כפל לפקודים".

ואף שאין מקומי בין מחברי חיבורים - כי ידעתי ערכי - אך לא אוכל להשיבו ריקם 
כי מכיר אני את המסדר ומלקט הנעלה אשר הוא ירא שמים מרבים עובד ה' במסירות 
נפש ונאים הם הדברים למי שאמרם וסידרם: ראוים הם להביאם לדפוס ולהפיצם על 

פני תבל לזכות את הרבים. יישר כחו וחילו לאורייתא!

הרב המחבר שליט"א הוא כבר בבחינת "איתמחי גברא ואיתמחי קמיעי" כי הרי זיכה 
כן  וכמעשהו בראשונים  רבה,  בצבור באהדה  בכמה ספרים חשובים שנתקבלו  אותנו 
מעשהו באחרונים, אסף כעמיר גורנה מדברי רבותינו שמימיהם אנו שותים ועליהם אנו 
נשענים, וסדרם לפי פרקים וכותרת לראש לכל מאמר, שהקורא ימצא בנקל מבוקשו, 

והוסיף עליהם נופך משלו, באורים מראה מקומות והערות חשובות.
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עיינתי בספר דנן וראיתי ש"ארבע הופעות הם" ב"ארבע קפיצות שקפץ", ובאמת 
"ארבעה דברים של שבח יש כאן" ב"ארבעה דברים שצוה ר' יהודה" כנגד "ארבע מצות 
שהיו להם לישראל במצרים". ידוע ש"ארבעה דברים צריך לקבל עליו מי שרוצה להיות 
חבר": ולכן הקונטרסים האלו ש"ארבע סייגות הן", נאמרו ב"ארבעה אפין: פנים של 
אימא למקרא, פנים בינונית למשנה, פנים שוחקות להש"ס, פנים מסבירות לאגדה". 
הרב המחבר "ארבעה קולמסין נטלי" לכתוב בספר של "ארבע מדות יפות לבני אדם: 
מלאכה )סדר האפייה(, תורה )הלכה(, עצת זקנים )מנהגים(, ורוח נמוכה )מוסר(. ובאשר 
"ארבע דרכים הם" להשיג המטרה כי "ארבע מדות בהולכי בית המדרש וב"יושבים לפני 
ת"ח", תפס מ"ארבע המדות שבתלמידי חכמים שלומד לעצמו ולאחרים", בתקוה שיהיו 
וילמדו  היינו מארבע המדות שבתלמידים: הרוצה שילמוד  תואמים לשני המקצועות, 

אחרים - עין טובה".

הרב המחבר דנן "ארבעה שמחות ביום אחד ראה" ועליו נאמר "ארבע תכיפות הן יחד 
מנהון תיכף לת"ח ברכה", וגמרו עליו ההלל באמרם חכז"ל "ארבעה דברים אדם העושה 
אותן אוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב" - ועל כן "ארבעה צריכין להודות" 
ו"ארבעה מזמורים צריכים לאמר" על יציאת ארבע קונטרסים בחוץ שהן שתים בפנים 
)תורה וגדולה נתאחדו על שולחנו(. "ארבעה הן שיצאו להן מוניטין בעולם" בין אותם 
שלנים "בארבע אמות של הלכה". ועליו אני קורא: "ארבעה דברים יפים לבני אדם" ולכן 

יברכהו ה׳ ב"ארבע פקידות: לבכורות, לבנים, לשמירה ולשלום"!

נודה לה׳ הטוב ומטיב הגומל לחייבים טובות שגמלנו הטובה הזאת וזיכה המחבר 
ללקט ולחבר את הספר הזה שהוא מלאכה וחכמה באשר בו ליקט דברי אלקים חיים 
והן אמת שספרי הלכה  והאחרונים.  וספרי קודש מרבותינו הראשונים  חז"ל  ממאמרי 
אל.  בית  העולה  הדרך  מבואר  בהם  ואשר  אחב"י  בתי  בכל  ומפוזרים  נמצאים  ומוסר 
אמנם המאמרים והענינים הנוגעים לקדושה זו - שמחויבים בו שמירה משעת קצירה 
- מפוזרים אחת הנה ואחת הנה והיא כמאמר הנביא )בהפטרה יום א' דפסח( "סוגרת 
ומסגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא", אין איש דורש או מבקש אותם כי הכל 
קונים על המוגמר מבית החרושת ושם ספר התורה מונחת בקופסא ואין איש שם על לב.

על כן עת לעשות לה', והחלש יאמר גבור אני ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר 
חזק, והליקוט הזה יהי׳ לתועלת בעזהשי"ת לכל מי שימצא חן בעינו לדעת מה ה' דורש 
ממנו. הקורא בו יראה שקונטרס זה לא נתחבר על מנת שילמדו בו בלבד - כי כמעט 
לא נמצא שום דבר חדש שלא ידע אותו הקורא מתחלה אלא המכוון בקונטרס הזה הוא, 
ככלי אומנות ביד האומן, לרשום דברים שיעמיק בהן במחשבתו ויכניסם בקירות לבו 
להתבונן ע"י לאחוז בדרך הקודש להשתמש בו למעשה. ולכן, תחזקנה ידיו של הרב 
הנ"ל ויהי ה׳ עמו ובכל אשר יפנה יצליח לעשות גדולות "ושפתיו בשוע יפתח כאולם 
המפתח" והשי"ת יחננו "ועוז וכח לו ימתח" ויזכהו להיות ממזכי הרבים בכוונה רצויה 
ולב טהור "תזל אמרותיו כטל לקוי רסיסי טל ויעשו הדברים רושם בלבות אחב"י ויתגדל 

ויתקדש שמיה רבא.

גבולי  ולהרחיב  ולבסס  והיראה.  ולרומם קרן התורה  יהא ביאת ספרו ברוך לפאר 
הרבצת התורה בתפוצות ישראל ולחיזוק ועידוד בני התורה בדורות ישרים ומבורכים 
המשך בעמוד י
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ׁו יכ רכ ִן ר  ֹהביי ת ין ביכ ִָנת ֹשֹ סן חן הו ִי ר ָכ ֹהְ  סן ֹש 
ט

המשך סימן רצח – דיני נר הבדלה
אין מברכין על הנר שלא שבת ממלאכת עבירה  ה. 
לאפוקי אור שהודלק לחיה ולחולה שכיון שלא 
הודלק לעבירה מברכין עליו אבל אם הדליקו אינו 
יהודי בשבת כיון שאם היה מדליקו ישראל היה 
עובר לא שבת ממלאכת עבירה מיקרי ואין מברכין 

על אור של עבודת גלולים )טור(:
אינו יהודי שהדליק במוצאי שבת מישראל או  ו. 
ישראל מאינו יהודי מברכין עליו אבל אינו יהודי 
שהדליק מאינו יהודי אין מברכין עליו ובמוצאי 
יום הכיפורים אין מברכין על נר שהדליק ישראל 

מאינו יהודי )ועיין לקמן סימן תרכ"ד סעיף ה'(:
היה הולך חוץ לכרך וראה אור אם רובן אינם  ז. 
יהודים אין מברכין עליו ואם רובן ישראל או אפילו 

מחצה על מחצה מברכין עליו:
אור היוצא מהעצים ומהאבנים מברכין עליו  ח. 

אבל במוצאי יום הכיפורים אין מברכין עליו:
גחלים הבוערות כל כך שאילו מכניס קיסם ביניהם  ט. 
הוא נדלק מברכין עליהם והוא שעשויים להאיר:
אור של כבשן בתחלת שרפת הלבנים אין  י. 
מברכין עליו שאז אינו עשוי להאיר ואחר שנשרפו 

אז עשוי להאיר ומברכין עליו:
נר בית הכנסת אם יש שם אדם חשוב מברכין  יא. 
עליו ואם לאו אין מברכין עליו ויש אומרים בהיפך 
ואם יש שמש שאוכל שם מברכין עליו והוא שלא 

תהא לבנה זורחת שם:
אין מברכין על נר של מתים שאינו עשוי להאיר  יב. 
הילכך מת שהיו מוליכין לפניו נר אילו הוציאוהו 

ביום והוציאוהו בלילה בנר אין מברכין עליו:
סומא אינו מברך: יג. 

היו יושבים בבית המדרש והביאו להם אור  יד. 
אחד מברך לכולם:

נר בתוך חיקו או בתוך פנס )פירוש כלי שנותן  טו. 
בו הנר שלא תכבה( או בתוך אספקלריא רואה את 

השלהבת ואינו משתמש לאורה משתמש לאורה 
ואינו רואה את השלהבת אין מברכין עליה עד 

שיהא רואה את השלהבת ומשתמש לאורה:
סימן רצט – שלא לאכול ולא לעשות שום 

מלאכה קודם שיבדיל, ובו י' סעיפים
אסור לאכול שום דבר או אפילו לשתות יין  א. 
או שאר משקין חוץ ממים משתחשך עד שיבדיל 
אבל אם היה יושב ואוכל מבעוד יום וחשכה לו אין 
צריך להפסיק )אפילו משתיה( )בית יוסף(. ואם היה 
יושב ושותה וחשכה לו צריך להפסיק ויש אומרים 
דהני מילי בספק חשיכה אבל בודאי חשיכה אפילו 
היה יושב ואוכל פורס מפה ומבדיל וגומר סעודתו. 

הגה: והמנהג פשוט כסברא הראשונה:
היו שותים ואמרו בואו ונבדיל אם רצו לחזור  ב. 
ולשתות קודם הבדלה אינם צריכים לחזור ולברך 

ויש מי שחולק בדבר:
כשמפסיק להבדיל אין צריך לברך בורא פרי  ג. 

הגפן על כוס של הבדלה ויש אומרים שצריך:
כשהיה אוכל וחשכה שאמרנו שאין צריך  ד. 
להפסיק גומר סעודתו ומברך ברכת המזון על 
הכוס ואחר כך מבדיל עליו ואם יש לו שני כוסות 

מברך ברכת המזון על אחד ומבדיל על אחר:
טעה ואכל קודם שהבדיל יכול להבדיל אחר  ה. 

כך:
שכח ולא הבדיל במוצאי שבת מבדיל עד סוף  ו. 
יום ג' ויש אומרים שאינו מבדיל אלא כל יום ראשון 
ולא יותר ודוקא בורא פרי הגפן והמבדיל בין קודש 
לחול אבל על הנר ובשמים אינו מברך אלא במוצאי 
שבת ויש מי שאומר דהא דקיימא לן טעם מבדיל 
הני מילי היכא דהבדיל בליל מוצאי שבת אבל אם 
לא הבדיל בלילה כיון שטעם שוב אינו מבדיל. 
הגה: והעיקר כסברא הראשונה ומי שמתענה ג' ימים 
וג' לילות ישמע הבדלה מאחרים ואם אין אחרים אצלו 
יכול להבדיל בשבת מבעוד יום ולשתות ולקבל אחר כך 

ֻׁ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 ּכִי תִּׂשָא  

המשך בעמוד לב
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הישח הלָיִת ִיָתבּת

המשך מעמוד ד

ע"ד ישראל סבא מחונכים - בדרך שהורו לנו רבותינו מאוה"ג זי"ע משנות דור - ויזכה 
מכל  רב  ועונג  נחת  ושירווה  ועושר  אושר  מתוך  צבקות  ה'  בכרם  פורחת  גפן  לנטוע 
לו  ישפיעו  גבוה  ומשולחן  לשמה,  בתורה  עוסקים  בנים  ובני  בנים  לראות  שי'  יו"ח 
בתדירא שיזכה לישב באהלה של תורה כל ימי חייו. ויה"ר שכל אחד ואחד יעשה בכל 
האמור "בזריזות נפלאה", כפי שהיה ב"פסח מצה ומרור" בעת יציאת מצרים, "ואכלתם 
אותו בחפזון". והדבר יחיש את מילוי ההבטחה: "ויהי בשלם סוכו )שבית המקדש יהי׳ 
בירושלים( ומעונתו בציון". ונקריב את קרבן הפסח כהלכתו ונאכל שם מן הפסחים ומן 
הזבחים - בגאולתנו ופדות נפשנו. בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, 

אמן.
בכבוד ובברכה להצלחה בכל האמור ובברכת חג הפסח כשר ושמח.

הק' סיני הלברשטאם בלאאמו"ר הגה"צ רבי ישראל שליט"א האדמו"ר מזמיגראד יצ"ו

בצירוף ברכתי הנני רושם את אשר נתעוררתי )כאשר עיינתי בספרו( בכמה דברים 
העומדים על הפרק ושנחוץ מאד לפרסם אותם )וכבר נכתב בספרי סיני בקודש על הל' 

פסח וספרי עוקר הרים על השו"ע(.
א( מובא בשו"ת דברי חיים לזקני הרה"ק מצאנז זצ"ל, שאשה ההולכת בראש פרוע 
אינה נאמנת על כשרות. )ועי' בספר דת משה ויהודית בשם הצ' מבעלז זי"ע, ובס' והיה 
מחניך קדוש(. ואם כן, כל אשה המגלה שערות ראשה אינה נאמנת להיות מתעסקת 
במצות מצוה, אפילו כשעומד שם משגיח תמידי, שאין ביכלתו לראות ולהשגיח על כל 
המכשולות שתגרום האשה בעלת ראש גלוי, וד"ל. ולכן, היות ועכשיו הזמן שמכינים 
המצות מצוה לחג הפסח בבתי אפייה למצות. וגלגול המצות נעשה על ידי נשים, נחוץ 
לעורר את מנהלי בתי האפייה שידקדקו על הנשים העובדות שיכסו את ראשן כהלכה. 
הנשים הללו באות לבקש פרנסתן בגלגול המצות, באות מבתים שונים, חרדיות, דתיות 
רגילות ללכת כל השנה בראש מגולה. בעלי בתי האפייה  וכמה מהן  יותר.  או  פחות 
למצות חייבין לשכור כפועלים במצות שלהם רק נשים צנועות המכסות ראשן, אע"פ 
שיצטרכו לשלם להם כמה זוזים יותר. וברור שישנן הרבה נשים צנועות המחכות לכך 

למצא העסקה במצות מצוה.

ב( ועוד דבר נחוץ: אם עובדים במצות אנשים ונשים יחדיו, אז יהיו מובדלים אלו 
מאלו לכה"פ ד׳ אמות. ובאם לאו הרי בעשיית מצות מצוה מדברים ליצנות ושחוק וקלות 

ראש וכו' ומלבד זה התערובת שם אינה במקומה, וכו'.

יבואו בטענה לפני האלוקים, הרמוז בתיבת צור, והוא "חסיו בו", כי 
ישראל הגם שירשיעו ויעברו על חלק ממצות ה', אף על פי כן כל 
מחסיהם בה', ועליו סובלים דלות ושפלות, ונהרגים על קדושת שמו 

ועומדים ומצפים לצור גואלם והוא אומרו "חסיו בו"... 
)"אור החיים" הקדוש דברים פרשה ל"ו פסוק ל"ו(  

המשך הסכמות ומכתבים

המשך מעמוד ח
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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 נטהשכר

הע חיי ונוח זולתךוהנחלה אלהים ראתה לא עין אשר הבא .לוולם
      והמנוחה ההנאה בזו להיות ראוי מי ,

למעלה המנוחה זאת פפי, רב אמר תמים. צדיק איש שהוא מי והמרגוע,
היא,      .לשונו כאן עד ,

צדקה בתורת עדן גן יתן הוא ברוך הקדוש

זצ"לובספר מדינאוויץ הקדוש להרב צדיקים לך)שפתי לך וזה(פר˘˙ כתב
יאיר, נרו מאפטא אלקים איש הקדוש הצדיק הרב סיפר לשונו:
בגן נשמתו לברכה זכרונו אלימלך רבי הרב אצלי נתאכסן אחת פעם
ומצאתיו אצלו נכנסתי אחת פעם עצמו. בפני בית לו ויחדתי מרומים,
עם ודיבר הבא, לעולם ראוי הוא אם לעצמו חשבונות ומחשב שישוב
ושוב בו, שיש דופי כל וחישב הבא, לעולם ראוי אינך נפשי נפשי עצמו,
ברוך הקדוש מקום מכל ראוי, אינך אם אפילו הלא ואמר, עצמו את ניחם
זכרונם חכמינו אמרו הלא כי הבא, לעולם חלק ינחילך וחסדיו רחמיו הוא

ע"א)לברכה י"ד דף סוטה ניחם(עיין וכו', התורה כל קיים הוא בריך קודשא
בו שאין הבא בעולם והנה וכו', צדקה וגומלי שושבינות ועשה אבלים
שאינם עם צדקה יעשה אלא שם, שייך צדקה מה וכו' ושתיה אכילה לא

צדקה. בתורת צדקה ליתן הבא לעולם ראוים

הפסוקוכתב לפרש אפשר ובזה עוד, ו)שם טו, לו(ברא˘י˙ "ויחשבה
עד עצמו בעיני ועניו זו, בבחינה ההי אבינו אברהם כי צדקה",

ואפר עפר ואנכי כז)שאמר יח, גמול,(˘ם לשום ראוי שאינו בלבו וחושב
צדקה, לו ויחשבה וזהו צדקה, בתורת הוא ברוך הקדוש עמו יעשה כי רק
רק שכר לשום ראוי אינו כמותו, שאיש - לו עצמו, את שחישב כלומר

צדקה. בתורת

ועוזב מודה ולהיות האמת להגיד צריך והנורא הגדול הדין ליום

נצביםובספר פרשת הזהב ד')רביד עמוד ע"ב דף ד', לשונו:(אופן וזה כתב


לו.   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
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והעונש השכר ס

להגיד צריך והנורא הגדול הדין ליום בא כאשר האדם והנה
בעולם עשה ולא פעל שלא בעצמו ולהעיד ועוזב מודה ולהיות האמת
זכותו אלימלך רבי הגולה בני כל של רבן בשם ששמעתי דרך על הזה.
כאשר [כי] הבא, עולם לו שיהיה הוא שבטוח עצמו על שאמר עלינו יגן
התפלל, אם ישאלו לא. יאמר למד, אם אותו וישאלו העליון לעולם יבוא
כן אם לו, ומשיבין לא. יאמר טובים, ומעשים מצוות עשית לא. יאמר
עד הבא, לעולם חלק לך ליתן מחויבין האמת בעבור האמת, אומר אתה

לשונו. כאן

m

לך לך - ג' פרק
הענינים ˙וכן

ד'. ליראי הבא עולם ˘כר א.

עדן. לגן כ˘בא הˆדי˜ א˙ מ˘ר˙ים ה˘ר˙ מלאכי ריבוא ס' ב.
עˆמו. בפני חופה לו י˘ וˆדי˜ ˆדי˜ כל ג.

וˆדי˜. ˆדי˜ כל ברא˘ עומדים מלאכים ˘י˘ים ד.
וזוי˙. זוי˙ בכל י˘ אילנו˙ מיני רבוא ˘מונים ה.

עולמו˙. וע˘רה מאו˙ ב˘לו˘ הˆדי˜ים ˘ל הב˙ים ו.

e

ג' פרק

ד' ליראי הבא עולם שכר

מאדכתיב חפץ במצותיו ה' את ירא איש א)אשרי ˜יב, וכתב(˙הלים ,
על מלעבוד ירא לה', הילול יחשב הזה הדבר כי שם, דוד המצודת

לקיים במצותיו תעשה, דורלא זרעו יהיה בארץ גבור העשיות, מצוות
אחד כל ויהיה ייטיב לזרעו גם כי לו, שאשרי בלבד זה לא יבורך, ישרים
מכריעים כי מבורכים, יהיו הישרים של הדור אנשי כל ואף בארץ, גיבור
יקבל כי אם לעד, עומדת וצדקתו בביתו ועושר הון לזכות, העולם את
צדקתו שכר זה כל עם בביתו, ועושר הון ויהיה העולם בזה טוב גמול

לשונו. כאן עד הבא לעולם לו ושמורה לעד, עומדת

פרק ג'

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב
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והעונש סאהשכר

ליראיךוכתיב צפנת אשר טובך רב מ)מה לא, ז"ל,(˙הלים רש"י שם וכתב ,
טוב שכר יש הבא לעולם ידעתי ליראיך, צפנת אשר טובך רב מה
מתפלל אני אותם מקיפים שהרשעים הזה בעולם מקום ומכל ליראיך,

כאן. עד פניך בסתר שתסתירם עליהם

ב')ובגמרא עמוד מ"ט דף בידוע(סוכה חן עליו שיש אדם כל חמא רבי אמר
שנאמר שמים, ירא יז)שהוא ˜ג, עולם(˙הלים ועד מעולם ה' וחסד

יראיו. על

דודובפירוש יח)המצודת לג, השגחת(˙הלים יראיו, אל ה' עין הנה כתב,
לחסדו. יקוו אשר יראיו על הוא ה'

הישרובספר קב ט')הקדוש ראשים(פר˜ של שמם נקראים למה טעם כתב
ביראת ונוהג זכה אדם שאדם מפני נשיאים, וקצינים, ומנהיגים

מעלה מעלה ינשא ה',       
 .כאן עד

במשליוהגר"א כג)ז"ל כלומר(יט, לחיים, ד' יראת הלשון: בזה כתב
יפקד ושלא ילין שבע שיהיה וגם לחיים, מביאתו היא ה' שיראת
שישן בטבעו לאדם הוא ברוך הקדוש שנתן והענין הרעים, בין כלומר רע,
שאי מה תורה, רזי לו מגלין ושם מעלה של לישיבה נשמתו שתעלה כדי
מאותו אך אחת, בשעה שם לומד שנה בשבעים ללמוד לאדם אפשר
מה אבל בעצמו, השכר שזהו אלא כלל, שכר שום לו בא אינו הלימוד
שלומד מה ה' יראת וזהו הבא, עולם חיי לידי מביאתו היא ביום שלומד

לחיים. מביאתו היום כל ה' ביראת התורה

הלבבותוכתב ג')בחובת פר˜ הבטחון, ˘ער הבטחון, עבודת(˘ער מגביר הוא ואם
מן וסר ועולמו, תורתו בעניני בו ובוטח ביראתו ובוחר האלקים
אל יטה ולא במנוחה יבעט לא הטובות למדות ונוסף המגונים הדברים
טורח מעליו יסתלק העולם, בכשפי יפת ולא היצר, ישיאהו ולא השלוה

טרפו. בהבאת והסיבוב הגלגול

מלובליןובספר הכהן צדוק לרבינו הצדיק ˆ"ב)צדקת ידי(עמוד על כתב:
שכתוב כמו לבנים, זוכה אדם ד)היראה ˜כח, כן(˙הלים כי הנה

כן נקרא ולכן גברא, כח כחו מצד האיש נקרא וגבר ה', ירא גבר יבורך
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קונטרסים
"זהר השבת"

לפי סדר פרשיות השבוע
ערוכים וכתובים בשפה קלה ונעימה לקריאה.

השתתף גם אתה בהדפסת הספרים
ותזכה להנות מזהר השבת

-עלות הדפסת קונטרס $260-

כל הקודם זוכה!

0548-436784
לקנית זכות קונטרס נוסף מ"זהר השבת:

)ניתן לתרום לע"נ, רפואה, הצלחה וכו'(

והעונש השכר סב

שאמרו כדרך ע"א)התרנגול, כ"ב מצויין(ברכו˙ חכמים תלמידי יהיו שלא
שאמרו כמו הגבורה, שם וגם כתרנגולים, נשיהם א)אצל מ˘נה ד', פר˜ (אבו˙

שלא מוגדר פירוש ירא, כח באותו וכשהוא יצרו, את הכובש גבור איזהו
יתברך השם לרצון רק ע"א)יעשה כ' (נדרים ˘אמרו כמו בו˘ה, זו יראה (וגם

הבטן, פרי לשכר זוכה אז יתברך, השם מפני חדרים בחדרי שמתבייש
כנודע, יראה וגפן חכמה הוא שמן כי זיתים, פירות עושה פוריה שהגפן

לא. לא אי אין, אוצרו היא ה' יראת ואי ה', יראת חכמה וראשית

עדן לגן כשבא הצדיק את משרתים השרת מלאכי ריבוא ס'

מוסרבספר כ"ה)שבט בראשית(פר˜ מילקוט כ')מביא יהושע(רמז רבי אמר
השרת, מלאכי רבוא ס' ועליהם עדן בגן יש כדכד שערי שני לוי בן

אצלםוכל בא שהצדיק ובשעה מבהיק, הרקיע כזוהר פניהם זיו מהם אחד
של בגדים ח' אותו ומלבישין בקבר, בהן שעמד הבגדים מעליו מפשיטין
ומרגליות טובות אבנים של אחד ראשו על נותנין כתרים ושני כבוד, ענני
ואומרים אותו, ומקלסין בידו הדסים שמונה ונותנין פרוים, זהב של ואחד

ז)לו ט, מים(˜הל˙ נחלי למקום אותו ומכניסין לחמך, בשמחה אכול לך
והדסים. ורדין מיני ת"ת מוקף

עצמו בפני חופה לו יש וצדיק צדיק כל

שנאמרוכל כבודו, לפי עצמו בפני חופה לו יש ואחד ה)אחד ד, כי(י˘עי'
של וא' חלב, של א' נהרות, ד' ממנה ומושכין חופה, כבוד כל על
ממנה למעלה וחופה חופה וכל דבש, של ואחד אפרסמון, של ואחד יין,
הנוגה, כזיו זיוו מבהיק אחד וכל בו, קבועות מרגליות ול' זהב, של גפן

ומרגליות. טובות אבנים של שולחן בה יש וחופה חופה וכל

המאירהובספר ˙˘א)אספקלריא כי מבואר(פר˘˙ הנה לשונו: וזה כתב
שיש האמת חכמי ספרים בהרבה וגם מקומות בכמה בזוהר
שאמרו וכמו עדן, בגן הבא בעולם עולם יסוד צדיקי בין רבים חילוקים
עצמו. בפני מדור לו יש וצדיק צדיק כל ברמז לברכה זכרונם רבותינו
למטה שלמעלה.והנה עדן גן ויש שלמטה עדן גן יש כי הוא הענין וכלל
מי וכל הימנו. ולמעלה מהגן עדיף הרבה עדן כי מעדן, גן הרבה חלוק
טובים. וימים בשבתות רק לעדן זוכה אינו שלמטה, בגן לישב שזוכה
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(והם בי"ּה (מלא  ְְֵֵָָ

       

"ּבּיין". ּכמנין ע"ב, והם ׂשמאל. ְְְְִִֵֵַַַֹעין

עינֹו. ּבּכֹוס נֹותן ׁשל סֹוד ְֵֵֶֶַוזהּו

מּׁשּוםּומגּביהֹו - טפח הּקרקע מן ְְִִִֶַַַַַ

להעלֹות צרי ּכֹוס, היא ה' ְֲִִֶַָׁשאֹות

ׁשּבֹו טפח, ׁשהיא י', ּבאֹות ִֶֶֶַָָאֹותּה

אצּבעֹות. ּבחמׁש ה' אֹות ְְְִֵֶַַָָנפּתחת

- ּבמּתנה ביתֹו לאנׁשי ְְְְְֵֵַַַָָּומׁשּגרֹו

נפׁש, ׁשהיא אׁשּתֹו, ׁשּתתּבר ְְִִִִֵֶֶֶֶָמּׁשּום

ּבּה יא)ׁשּנאמר יבׁשה(במדבר נפׁשנּו ְְֱֵֵֶֶַַָָ

זהּו ּפרֹות. ועֹוׂשה ּומתּברכת ּכל. ְְִֵֵֶֶֶָָֹאין

א)ׁשּכתּוב ּדׁשא.(בראשית הארץ ּתדׁשא ְֵֶֶֶֶַָָָ

ּופרׁשּוהּתׁשיעי ּברכה, ׁשל ּכֹוס - ְְְִִֵֶָָָ

נאמרּו דברים עׂשרה הּמׁשנה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבעלי

עּטּו"ר. הם: ואּלּו ּברכה, ׁשל ְְְִֵֵֶָָּבכֹוס

ח"י. ׁשטיפ"ה. הדח"ה. ְֲִִַָָָעּטּו"ף.

ונֹותנֹו ידיו. ּבׁשּתי ּומקּבלֹו ְְְְְִֵֵַָָָמל"א.

טפח. הּקרקע מן ּומסּלקֹו ְְְִִֶַַַַַַָבּימין.

ּבמּתנה ּומׁשּגרֹו ּבֹו. עיניו ְְְְֵֵַַָָָונֹותן

אּלא לנּו אין ועכׁשו ביתֹו. ְְְְֵֵֵֶַַָָָלאנׁשי

חי. ּוׁשטיפה. הדחה. ׁשהם: ְְֲִֵֶַַָָָָָארּבעה,

החבית. מן חי, אֹומרים ויׁש ְְִִִֵֵֶַָָמלא.

ׁשלם. הּכֹוס חי, אֹומרים ְְִֵֵַַָויׁש

מיתתֹו. היא זֹו ְִִִֶָָׁשּׁשבירתֹו

אלהים,ּכֹוס הּוא החכמה ּדר ְֱִֶֶַַָָֹעל

והם)והּוא ּבי"ּה ּכ"ס(מלא ׁשלם. וכאן ְְְְֵֵֵָָָָֹ

וחסר ּפגּום ׁשהּוא ּכס, ּכמֹו ו', ְְְִֵֵֶָָּבלי
השבת זוהר סד
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וי"ו, ּבלי חסר הּוא ּכן אלף, ְְִֵֵֶָָָֹּבלא

עֹולה ּכן הּכּס"א ּפגּום. ְִֵֵֶַָוהּוא

ּכֹוס. ְְִִַָבגימטרּיא

דבריםּכֹוס עׂשרה וצרי ה"א, ְְֲִִִֵָָָָהיא

העטרה, ּבסֹוד עּטּו"ר והם: י', ְְְֲִֵֶֶָָָּכנגד

עּטּור סֹוד וזהּו ּתפארת. ְְֲִִֶֶֶֶֶעטרת

מעּטרֹו לברכה, זכרֹונם ְְְְְִִֶַָָָָׁשאמרּו

הּברית. עטרת והיא ְְְְֲִִִִֶֶַַבתלמידים,

קב)עּטּו"ף, כי(תהלים לעני ּתפּלה ְְִִִִָָ

והּתפּלֹות הּברכֹות ׁשּכל ְְְֲִֶַַַָָֹיעטף.

העני. תפּלת ׁשּתעלה עד ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָמתעּטפים

ּכמֹוהדח"ה טז)ּוׁשטיפ"ה, (ויקרא ְְֲִָָָ

החסד, מימין הּטהרה וקּדׁשֹו. ְְְֲֳִִִִֶֶַַָָוטהרֹו

ׁשל ּכֹוס הּגבּורה. מּׂשמאל ְְְְִֶַַָָֹֻוהּקדּׁשה

הּנקראת ּבינה מּצד מלכּות, ְְְִִִֵַַַָָָּברכה

הּכתר. מּצד עטרה ונקרא ְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹאלהים.

ׁשלֹום, הּנקרא יסֹוד מּצד ְְִִַַַָָח"י

נד)ׁשּנאמר לא(ישעיה ׁשלֹומי ּובריתי ְְֱִִִֶֶַֹ

מּצד מלא ה'. מרחמ אמר ְֲִֵֵַַַָָָתמּוט

ה'. ה' ידיו, ּבׁשּתי מקּבלֹו ְְְְִִֵֶֶַָָּתפארת.

לחסד,ונֹותנֹו עליֹונה ה' ּכי בּימין, ְְְְִִֶֶֶַָָ

מן ּומסּלקֹו לגבּורה. ׁשנּיה ְְְְִִִַָָה'

סּלּוק ּכי יֹו"ד, ּבסֹוד טפח, ְְִִֶַַַַהּקרקע

ׁשהם ּבֹו, עיניו ונֹותן יֹו"ד. הּוא ְֵֵֵֶָה'

עין. ּבבת מאיר יי יאהדונהי. ְְְְֲִִִֵַַָָָֹּבסֹוד

אדני העין. צבעי ּבׁשלׁשה ְְֱֲִִִִֵַָָָֹֹֹיהו"ה

ואיׁשֹוני העין ּכרּובי ּבׁשני ְְְְִִִִֵֵֵַָָמאירה



טז

זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו יו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ יו ֹשן ִי ֹסת  ְָ ס ֹי ָֹ זננֹהר 

השבת סהזוהר

    
     

  

אחרֹונים ר"מ)מים ב רע"ג, (ח"ג ַ ִ ַ ֲ ִ 

    
  
    
     
     
     
     
      
     
     

(כ (ויקרא   
    
     
     
   
   

    (יד (דברים 
   

ׁשּבת ׁשל א)מנחה קנ"ו, (ח"ב ִ ְ ָ ֶ ַ ָ 

     
   
    

    

במּתנה ּומׁשּג"רֹו העין. ְְְְִֵַַַַַָָָעפעּפי

ּבּה ׁשּנאמר ּבינה, היא ביתֹו, ְְֱִִֵֵֶֶַַָָלאנׁשי

חלקֹו. ּבמּתנת מׁשה ְְְְִֶֶַַַֹיׂשמח

אחרֹונים  ִ ֲ ַ ִ ַמים

אחרֹונׁשמיני מים להם- ׁשּתּקנּו ים ְְֲִִִִִֶֶַַָ

את המסּמא סדֹומית מלח ְְִִֵֶֶַַַמּׁשּום

אּלא חֹובה? נקראּו לּמה ְְִִֵֶַָָָָָהעינים.

ידים על ׁשֹורה הּמות סם סֹוד, ְִֶֶֶֶַַַַָָּבדר

ועל ּברכה. ּבהם ׁשעֹוׂשים ְְְִֶֶַָָָָֹמזהמֹות,

טהרה ּבלי עליה ׁשּמברכים ְְְֳִִֶֶָָָָָּכֹוס

ׁשּׁשֹותים ּכֹוס ּומה טמאה. ְְִִֵֵֶַָנקראת

ׁשהיּו עד לברכה, טמאה ְְִֵֶַָָָָָּבּה

מּבפנים ּבהדחה אֹותּה ְְֲֲִִִִַַָָמטהרים

זה ּומּׁשּום ידיו. ׁשּכן ּכל - ִִֵֶֶַָָָּומּבחּוץ

הּדבר, וסֹוד חֹובה. אחרֹונים ְֲִִַַַָָָמים

יא) מים(ויקרא אּלּו - ְְְִִִֵֶַַוהתקּדׁשּתם

אּלּו - קדׁשים והייתם ְְִִִִִֵֶֹראׁשֹונים.

ׁשמן זה - קדֹוׁש ּכי אחרֹונים. ֲִִִֶֶֶַַָמים

ּכנגד ו)ערב. קדֹוׁש(ישעיה קדֹוׁש ְֵֶֶָָָ

זה ּומּׁשּום צבאֹות. ה' ְִֶָָקדֹוׁש

ׁשאּתם להֹודיע וגֹו', ְְְְְִִִֶֶֶַַַוהתקּדׁשּתם

ׁשּכתּוב זהּו הּוא. ּברּו לּקדֹוׁש ִֶֶַָָָָּבנים

יד) אלהיכם.(דברים לה' אּתם ֱִֵֶֶַַָֹּבנים

ׁשּבת ׁשל  ָ ַ ֶ ָ ְ ִמנחה

הּפסּוקואם התמּנה לּמה ּתאמר, ְְִִַַַָָָָֹ

נאה ׁשּבת? ׁשל מנחה ּבתפּלת ְְִִִֶֶֶַַַָָָהּזה

ּתפּלת ּבאֹותּה ּבׁשּבת להיֹות ְְְְִִַַָָהּוא

אין ׁשּוּדאי חל, ּבתפּלת ולא ְְְִִִֵֶַַַָֹֹמנחה

השבת זוהר סד

      
    

 

    
    
    
    
   

(קב (תהלים   
   
    

 (טז (ויקרא 
  
   
    
    
     

 (נד (ישעיה  
     
     



     
    
      
      

 (יו"ד (ד"א   
    
    

וי"ו, ּבלי חסר הּוא ּכן אלף, ְְִֵֵֶָָָֹּבלא

עֹולה ּכן הּכּס"א ּפגּום. ְִֵֵֶַָוהּוא

ּכֹוס. ְְִִַָבגימטרּיא

דבריםּכֹוס עׂשרה וצרי ה"א, ְְֲִִִֵָָָָהיא

העטרה, ּבסֹוד עּטּו"ר והם: י', ְְְֲִֵֶֶָָָּכנגד

עּטּור סֹוד וזהּו ּתפארת. ְְֲִִֶֶֶֶֶעטרת

מעּטרֹו לברכה, זכרֹונם ְְְְְִִֶַָָָָׁשאמרּו

הּברית. עטרת והיא ְְְְֲִִִִֶֶַַבתלמידים,

קב)עּטּו"ף, כי(תהלים לעני ּתפּלה ְְִִִִָָ

והּתפּלֹות הּברכֹות ׁשּכל ְְְֲִֶַַַָָֹיעטף.

העני. תפּלת ׁשּתעלה עד ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָמתעּטפים

ּכמֹוהדח"ה טז)ּוׁשטיפ"ה, (ויקרא ְְֲִָָָ

החסד, מימין הּטהרה וקּדׁשֹו. ְְְֲֳִִִִֶֶַַָָוטהרֹו

ׁשל ּכֹוס הּגבּורה. מּׂשמאל ְְְְִֶַַָָֹֻוהּקדּׁשה

הּנקראת ּבינה מּצד מלכּות, ְְְִִִֵַַַָָָּברכה

הּכתר. מּצד עטרה ונקרא ְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹאלהים.

ׁשלֹום, הּנקרא יסֹוד מּצד ְְִִַַַָָח"י

נד)ׁשּנאמר לא(ישעיה ׁשלֹומי ּובריתי ְְֱִִִֶֶַֹ

מּצד מלא ה'. מרחמ אמר ְֲִֵֵַַַָָָתמּוט

ה'. ה' ידיו, ּבׁשּתי מקּבלֹו ְְְְִִֵֶֶַָָּתפארת.

לחסד,ונֹותנֹו עליֹונה ה' ּכי בּימין, ְְְְִִֶֶֶַָָ

מן ּומסּלקֹו לגבּורה. ׁשנּיה ְְְְִִִַָָה'

סּלּוק ּכי יֹו"ד, ּבסֹוד טפח, ְְִִֶַַַַהּקרקע

ׁשהם ּבֹו, עיניו ונֹותן יֹו"ד. הּוא ְֵֵֵֶָה'

עין. ּבבת מאיר יי יאהדונהי. ְְְְֲִִִֵַַָָָֹּבסֹוד

אדני העין. צבעי ּבׁשלׁשה ְְֱֲִִִִֵַָָָֹֹֹיהו"ה

ואיׁשֹוני העין ּכרּובי ּבׁשני ְְְְִִִִֵֵֵַָָמאירה
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ּת ּת  ִנבו יו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ יו ֹשן ִי ֹסת  ְָ ס ֹי ָֹ זננֹהר 
יז
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אחרֹונים ר"מ)מים ב רע"ג, (ח"ג ַ ִ ַ ֲ ִ 

    
  
    
     
     
     
     
      
     
     

(כ (ויקרא   
    
     
     
   
   

    (יד (דברים 
   

ׁשּבת ׁשל א)מנחה קנ"ו, (ח"ב ִ ְ ָ ֶ ַ ָ 

     
   
    

    

במּתנה ּומׁשּג"רֹו העין. ְְְְִֵַַַַַָָָעפעּפי

ּבּה ׁשּנאמר ּבינה, היא ביתֹו, ְְֱִִֵֵֶֶַַָָלאנׁשי

חלקֹו. ּבמּתנת מׁשה ְְְְִֶֶַַַֹיׂשמח

אחרֹונים  ִ ֲ ַ ִ ַמים

אחרֹונׁשמיני מים להם- ׁשּתּקנּו ים ְְֲִִִִִֶֶַַָ

את המסּמא סדֹומית מלח ְְִִֵֶֶַַַמּׁשּום

אּלא חֹובה? נקראּו לּמה ְְִִֵֶַָָָָָהעינים.

ידים על ׁשֹורה הּמות סם סֹוד, ְִֶֶֶֶַַַַָָּבדר

ועל ּברכה. ּבהם ׁשעֹוׂשים ְְְִֶֶַָָָָֹמזהמֹות,

טהרה ּבלי עליה ׁשּמברכים ְְְֳִִֶֶָָָָָּכֹוס

ׁשּׁשֹותים ּכֹוס ּומה טמאה. ְְִִֵֵֶַָנקראת

ׁשהיּו עד לברכה, טמאה ְְִֵֶַָָָָָּבּה

מּבפנים ּבהדחה אֹותּה ְְֲֲִִִִַַָָמטהרים

זה ּומּׁשּום ידיו. ׁשּכן ּכל - ִִֵֶֶַָָָּומּבחּוץ

הּדבר, וסֹוד חֹובה. אחרֹונים ְֲִִַַַָָָמים

יא) מים(ויקרא אּלּו - ְְְִִִֵֶַַוהתקּדׁשּתם

אּלּו - קדׁשים והייתם ְְִִִִִֵֶֹראׁשֹונים.

ׁשמן זה - קדֹוׁש ּכי אחרֹונים. ֲִִִֶֶֶַַָמים

ּכנגד ו)ערב. קדֹוׁש(ישעיה קדֹוׁש ְֵֶֶָָָ

זה ּומּׁשּום צבאֹות. ה' ְִֶָָקדֹוׁש

ׁשאּתם להֹודיע וגֹו', ְְְְְִִִֶֶֶַַַוהתקּדׁשּתם

ׁשּכתּוב זהּו הּוא. ּברּו לּקדֹוׁש ִֶֶַָָָָּבנים

יד) אלהיכם.(דברים לה' אּתם ֱִֵֶֶַַָֹּבנים

ׁשּבת ׁשל  ָ ַ ֶ ָ ְ ִמנחה

הּפסּוקואם התמּנה לּמה ּתאמר, ְְִִַַַָָָָֹ

נאה ׁשּבת? ׁשל מנחה ּבתפּלת ְְִִִֶֶֶַַַָָָהּזה

ּתפּלת ּבאֹותּה ּבׁשּבת להיֹות ְְְְִִַַָָהּוא

אין ׁשּוּדאי חל, ּבתפּלת ולא ְְְִִִֵֶַַַָֹֹמנחה
השבת זוהר סו

     
    
     
     
     
    
    
     
    
      
    

  

רצֹון עת היא מנחה  ָ ֵ ִ ָ ְ ִ ַ ְׁשעת

   
  
    
    
     
    
    
    

  

ננעלּו הּמדרׁש ּבית ׁשערי  ֲ ְ ִ ָ ְ ִ ַ ֵ ֵ ֲ ַ ָּכל

    
   
     
    
    

חל. ּכמֹו ׁשּבת ׁשל מנחה ְְְִִֶַַָָֹּתפּלת

הּמנחה, ּבׁשעת ּבחל, ׁשהרי ְְֲִִִֵֶַַַָֹמּׁשּום

רצֹון, עת ואינֹו ּבעֹולם הּדין ְִֵֵַָָָָּתלּוי

הּוסר הרגז ּכׁשּכל ּבׁשּבת והּכלאבל ְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּמתעֹורר ּגב על ואף ּכאחד, ְְְְִִֵֶֶַַַָָנכלל

ּפסּוק צרי ולכן התּבּׂשמּות, זֹו ְְְִִִֵַָָָּדין,

הּדרגֹות. ּכל את ליחד יחּוד ְְִֵֶֶַַָָׁשל

ונכלל מתחּבר הּדין יחּוד, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשּכׁשּיׁש

ּכתּוב ואז מתּבּסם, והּכל ְְְֲִִֵַַַָָָֹּברחמים

ּכאחד. הּכל ּכֹולל רצֹון עת רצֹון. ְֵֵֵֶַָָָֹעת

ויׁש זמן, ּבאֹותֹו מתּבּסם ְְְְְִִֵֵַַַוהּדין

ּבּכל. ְִַָֹׂשמחה

רצֹון עת היא מנחה  ָ ֵ ִ ָ ְ ִ ַ ְׁשעת

ּבאֹותּהמׁשה העֹולם מן הסּתּלק ְְִִֵֶַָָָֹ

ּבׁשעה ׁשּבת, ׁשל מנחה ּתפּלת ְְְְִִֶַַַָָָָׁשעת

ׁשעה ּובאֹותּה רצֹון. עת ְְִֵֵֶָָָָׁשּנמצאת

ועל למּטה, וצער למעלה, היה ְְְְְַַַַַָָָָָרצֹון

ּבׁשּבת הּׁשערים ננעללּו מּׁשעתזה ְְְְֲִִִֶַַַָָ

ננעלּו? ׁשערים אילּו ומעלה. ְְְְֲִִִֵַַָָָָהּמנחה

את להזּכיר ּכדי הּמדרׁש, ּבית ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָׁשערי

ׁשהּתֹורה הּנאמן הרֹועה ֱֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה

ּבגללֹו. ְְְִִַָָהתּבּטלה

ננעלּו הּמדרׁש ּבית ׁשערי  ֲ ְ ִ ָ ְ ִ ַ ֵ ֵ ֲ ַ ָּכל

מׁשהּבאֹותֹו ׁשל מדרׁשֹו ּבית זמן ְְְִֵֶֶַָֹ

את רֹואה מי האחרים. ׁשּכן ּכל ֲִִֵֵֶֶֶַָָָּבטל,

ׁשּננעלּו, מׁשה ׁשל מדרׁשֹו ּבית ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָֹׁשערי

האחרים?! ּכל יּנעלּו ְֲֲִִֵֶָָָֹוׁשּלא

עליו עצּובה מׁשה ׁשל ְֲֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּתֹורה
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בעקבתא דמשיחא לשקר יהיה חן ולהבל יופי
אחי, אם תראו איש, שנוטה מדרך התורה הקדושה, שיש לו חן אצל 
אנשים, אל תאמרו, שכל מי שאהוב למטה בידוע שהוא אהוב למעלה. 
אל תאמרו כן, כי הוא מחמת שהאנשים המה במדרגה פחותה, והמה 
מלוכלכים, רחמנא לצלן, בעוונות ופשעים, וכעל כן נחשכו עיני 
שכלם מלבוא אל האמת, ועל כן הם נוטים יותר לשקר מלאמת, ומרן 
הבעל שם טוב הקדוש זי"ע אמר: "שקר החן" – שבעקבתא דמשיחא 
יהיה לשקר חן, ולהבל יהיה יופי... שהכל קוראים לו כן יען שלשקר 
הכל מושכים... על כן הפילו תחינתכם לפני השם יתברך מעומקא 

דליבא שיאיר עיניכם לבוא אל בחינת האמת... 
)ספר "אור הנר" להרב הקדוש מפרשיסחא זיע"א(

השבת זוהר סו

     
    
     
     
     
    
    
     
    
      
    

  

רצֹון עת היא מנחה  ָ ֵ ִ ָ ְ ִ ַ ְׁשעת

   
  
    
    
     
    
    
    

  

ננעלּו הּמדרׁש ּבית ׁשערי  ֲ ְ ִ ָ ְ ִ ַ ֵ ֵ ֲ ַ ָּכל

    
   
     
    
    

חל. ּכמֹו ׁשּבת ׁשל מנחה ְְְִִֶַַָָֹּתפּלת

הּמנחה, ּבׁשעת ּבחל, ׁשהרי ְְֲִִִֵֶַַַָֹמּׁשּום

רצֹון, עת ואינֹו ּבעֹולם הּדין ְִֵֵַָָָָּתלּוי

הּוסר הרגז ּכׁשּכל ּבׁשּבת והּכלאבל ְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּמתעֹורר ּגב על ואף ּכאחד, ְְְְִִֵֶֶַַַָָנכלל

ּפסּוק צרי ולכן התּבּׂשמּות, זֹו ְְְִִִֵַָָָּדין,

הּדרגֹות. ּכל את ליחד יחּוד ְְִֵֶֶַַָָׁשל

ונכלל מתחּבר הּדין יחּוד, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשּכׁשּיׁש

ּכתּוב ואז מתּבּסם, והּכל ְְְֲִִֵַַַָָָֹּברחמים

ּכאחד. הּכל ּכֹולל רצֹון עת רצֹון. ְֵֵֵֶַָָָֹעת

ויׁש זמן, ּבאֹותֹו מתּבּסם ְְְְְִִֵֵַַַוהּדין

ּבּכל. ְִַָֹׂשמחה

רצֹון עת היא מנחה  ָ ֵ ִ ָ ְ ִ ַ ְׁשעת

ּבאֹותּהמׁשה העֹולם מן הסּתּלק ְְִִֵֶַָָָֹ

ּבׁשעה ׁשּבת, ׁשל מנחה ּתפּלת ְְְְִִֶַַַָָָָׁשעת

ׁשעה ּובאֹותּה רצֹון. עת ְְִֵֵֶָָָָׁשּנמצאת

ועל למּטה, וצער למעלה, היה ְְְְְַַַַַָָָָָרצֹון

ּבׁשּבת הּׁשערים ננעללּו מּׁשעתזה ְְְְֲִִִֶַַַָָ

ננעלּו? ׁשערים אילּו ומעלה. ְְְְֲִִִֵַַָָָָהּמנחה

את להזּכיר ּכדי הּמדרׁש, ּבית ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָׁשערי

ׁשהּתֹורה הּנאמן הרֹועה ֱֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה

ּבגללֹו. ְְְִִַָָהתּבּטלה

ננעלּו הּמדרׁש ּבית ׁשערי  ֲ ְ ִ ָ ְ ִ ַ ֵ ֵ ֲ ַ ָּכל

מׁשהּבאֹותֹו ׁשל מדרׁשֹו ּבית זמן ְְְִֵֶֶַָֹ

את רֹואה מי האחרים. ׁשּכן ּכל ֲִִֵֵֶֶֶַָָָּבטל,

ׁשּננעלּו, מׁשה ׁשל מדרׁשֹו ּבית ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָֹׁשערי

האחרים?! ּכל יּנעלּו ְֲֲִִֵֶָָָֹוׁשּלא

עליו עצּובה מׁשה ׁשל ְֲֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּתֹורה
השבת סזזוהר
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הּדין  ִ ַ ִצּדּוק
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והעֹולם הּתֹורה ׁשערי  ָ ָ ְ ָ ַ ֵ ֲ ַ ַ ִ ְנעילת

    
   
      

ּכ מּׁשּום עצּוב?! לא מי זמן, ְְִִַָָֹּבאֹותֹו

ננעלּו, הּמדרׁש ּבית ׁשערי ְְֲֲִִֵֵַַָָּכל

הּקדֹוׁש את לצּדק כּלם ְְְְִֵֶַַָָָֻוהצטרכּו

והינּו ׁשבח, ּבדר הּוא לו)ּברּו (תהלים ְְְֶֶֶַַָ

אל. ּכהררי ְְְְִֵֵַָצדקת

הּדין  ִ ַ ִצּדּוק

העֹולםׁשלׁשה מן ׁשהסּתּלקּו הם ְְְִִֵֶַָָָֹ

ּבמׁשה. ּכלּולים וכּלם הּזה, ְְְְִֶֶַַַָֹֻּבּזמן

העליֹון, הּנאמן הּנביא מׁשה - ְֱִֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

ּדוד - ואחד הּצּדיק, יֹוסף - ְְִִֵֶֶַַָָָואחד

ׁשלׁשה ּכאן יׁש ּכ מּׁשּום .ְִֵֶֶַָָָֹהּמל

יֹוסף ׁשל הּוא אחד דין. ִִֵֵֶֶָצּדּוקי

צדקת וזהּו אּלה, לכל קֹודם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהּצּדיק

וגֹו'. רּבה ּתהֹום מׁשּפטי אל ְְְְְִֵֵֶַַָָּכהררי

אל, ּכהררי לבּדֹו ׁשהּוא יֹוסף, ְְְֵֵֵֶֶַַזה

ואחד העליֹונים. ההרים ּכל ְְְִִֶֶֶָָָָּכמֹו

ׁשּכתּוב וזהּו הּנאמן, הּנביא (שםמׁשה ְֱִֶֶֶֶַַָָָֹ

אׁשרעא) מרֹום עד אלהים ְְְֱֲִִֶַָָֹוצדקת

נֹוטל ׁשהּוא מּׁשּום גדלֹות, ְִִֵֶָָֹעׂשית

ואחד ּוׂשמאל. ימין הּצדדים, ְְְְִִֶַָָָָֹלכל

ׁשּכתּוב וזהּו ,הּמל ּדוד קיט)הּוא (שם ְִֶֶֶֶַָָ

אמת. ותֹורת לעֹולם צדק ְְְְְֱִֶֶֶָָָצדקת

.הּמל ּדוד זה - ְִֶֶֶַָָלעֹולם

והעֹולם הּתֹורה ׁשערי  ָ ָ ְ ָ ַ ֵ ֲ ַ ַ ִ ְנעילת

ּתֹורהאז הּזה, ּבּזמן הּכל מתּכּנס ְְִֵֶַַַַַָָֹ

וע ּפה. ׁשּבעל ותֹורה זהׁשּבכתב ל ְְְְִֶֶֶֶַַָָ

וננעלּו תֹורה, ׁשערי ננעלּו הּזה ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָּבּזמן
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לקמי נהוריןא אלין עאלין כל זכו וכל עובדין דעלמא לאתדנא. תרין נהורין אלין אינון 
סהדי סהדותא, בגין )דאינון( דאית שבעה עיני ה' דמשטטי בכל ארעא, )ס"א כן כל( כל מה 
דאתעביד בעלמא אתרשים בההוא עובדא ממש וההוא זכותא ממש וקיימי בקיומייהו, 
ואלין תרין נהורין חמאן בהו ומסתכלן וסהדי קמי אלין ע' נהורין, אלין ע' גזרי גזרין ודייני 

דינין הן לטב הן לביש, והכא איהו אתר דזכותא, עכ"ל.

א. לקמי נהורין אלין עאלין כל זכו וכל עובדין דעלמא לאתדנא. לפני ע' האורות האלו 
באים כל הזכיות וכל מעשי בני העולם למשפט. כלומר שע' האורות הללו, ה"ס ב"ד של 
מעלה, הדנים כל בני העולם. תרין נהורין אלין אינון סהדי סהדותא, ב' האורות העומדים 
ה' דמשטטי  עיני  דאית שבעה  בגין  העולם.  בני  עדות של מעשי  הם המעידים  לפניהם, 
בכל ארעא, משום שיש שבעה עיני ה' המשוטטות בכל הארץ. עינים פירושו השגחה, ויש 
שבעה מדות בהשגחתו ית' שהם חג"ת נהי"מ, והם המכונים שבעה עיני ה', כלומר, ז' מיני 
השגחה המכשירים את בני העולם לקבל העונג והנועם העליון. כל מה דאתעביד בעלמא 
אתרשים בההוא עובדא ממש וההוא זכותא ממש וקיימי בקיומייהו, כל מה שנעשה בעולם 
הן טוב והן רע, נרשם צורתו באותו המעשה ממש ובאותו הזכות ממש ומתקיימים ועומדים 
לנצח, כלומר, שאין שום דבר נאבד מהעולם הן ממעשים הרעים והן ממעשים הטובים, 
אלא כל מעשה נרשמת בצורתה בסוד שבעה עיני ה' וגו' וניתן לה בזה קיום נצחי. ואלין 
רואים  האלו  אורות  ושני  נהורין,  ע'  אלין  קמי  וסהדי  ומסתכלן  בהו  חמאן  נהורין  תרין 
ומסתכלים בכל מעשה, ומעידים עדות לפני ע' האורות, שהם חב"ד של מעלה, ואחר שהע' 
נהורין שומעים עדותם, אלין ע' גזרי גזרין ודיינין דינין הן לטב והן לביש אלו ע' האורות 
גוזרים גזרות ודנים דינים הן לטובה והן לרעה, דהיינו ע"פ עדותם של ב' האורות. פירוש 
כי בעת השלמות נמצאים ב' האורות הללו שה"ס אור החובות ואור הזכויות, שקולים זה 
בזה, בסוד שזדונות נעשו לו כזכיות כנ"ל )דף ס"ד ד"ה ביאור( ואז ע' האורות שה"ס ע' 
סנהדרין של מעלה, דנים לפי עדותם הטובה הזו את כל מעשה לטובה. אבל אם ב' האורות 
אינם שקולים, אלא אור הזכיות גדול מאור החובות, הנה במדה זו יש חסרון ניכר במעשים 
שב'  נבחן  וזה  עליהם,  מאהבה  בתשובה  לשוב  צריך  אותם,  שעשה  האדם  אשר  הרעים, 
האורות מעידים עדות רעה על המעשים שעשה האדם, ואז ע' האורות דנים דינים לרעה, 
עד שישוב האדם תשובה מאהבה עליהם, ויהפכו לגמרי לזכיות, ויהיו ב' האורות שקולים 
זה כזה. הרי שהע' נהורין דנים את האדם לפי עדותם של ב' האורות, כלומר אם שקולים או 
אינם שקולים, ולפי מדת החסרון עד שיהיו שקולים. והכא איהו אתר דזכותא, וכאן בהיכל 
זה הוא מקום הזכות, כלומר שמה שאומר ודיינין דינין הן לטב והן לביש, אינו מתגלה כאן 
אלא בהשפע המושפע מע' נהורין המגיע למטה שם ניכר הרע, אבל כאן הוא הזכות בלבד.

ֶהְמֵׁשְך ִעְנְיֵני ְצִניעּות

המשך המאמר מהחוברת הקודמת
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המשך עניני צניעות בחוברת הבאה
עניני צניעות

מודעה ואזהרה
 מאת רבותינו הגאונים והצדיקים

מארי דארעא דישראל ורבנן קשישאי
ובתי הדינים של ספרדים ואשכנזים פרושים וחסידים

מוסר המדות והצניעות הוא יסוד מוסד בחיי העם הישראלי מדור דור ובו 
הזהירו  וכמה  העולם.  ואומות  הגוים  כל  נגד  ומתהלל  מתפאר  היה 
חכז"ל על השמירה וההשגחה של תערובת אנשים ונשים בכל מקרה שהוא. 
גם באסיפות של שמחה וגם להיפך תמיד תקנות גדולות תקנו לבל עבור על 
גדרי הצניעות ולהשמר מכל דבר רע. אכן בעוה"ר שמענו ראינו כי החל הקהל 
להקל באיסור חמור זה וביחוד בשמחה של מצוה להתאסף ולסעוד אנשים 
ונשים בבית אחד ומהפכים את מצות שמחת חתן וכלה לעבירה של הרהור 

ופרצה במוסר וצניעות רח"ל.

לאפרושי  תוה"ק  דעת  רבים  בת  בשער  להודיע  לחובה  לנו  ראינו  לזאת 
מאיסורי, וכפי מה שכבר נתבאר החומר שבדבר בדברי רבותינו בעלי 
השו"ע ושאר פוסקים מובהקים זכרונם לברכה, שמוטל חוב קדוש להשגיח 
כי אם  ונשים בחדר אחד  יאכלו אנשים  וכיוצא בהן שלא  בסעודות חתונה 

האנשים בחדר מיוחד והנשים בחדר מיוחד בין בש"ק ובין בחול.

תלם  על  הצניעות  גדרי  להעמיד  ועוז  תוקף  בכל  יתאמצו  קדושים  וישראל 
לגאולה שלימה  נזכה  זה  ובזכות הרבים  ויהודות.  ולחזק דת משה 

ולישועה קרובה במהרה בימינו אמן.

כעתירת החותמים למען כבוד שמו יתברך בימי השובבים דהאי שתא תרפ"ו

יוסף  משה  נאם  לובלין;  גאב"ד  קלצקין  אלי'  נאם  זאנענפלד;  חיים  יוסף  נאם 
שבו  "לשם  בעהמ"ח  אליאשוב  שלמה  נאם  פאפא;  דק"ק  ראב"ד  האפמאן; 
זקן המקובלים; דוד  ואחלמה"; נאם זרח ראובן ברווערמאן; חיים שאול דוויק 
לעדת  בד"צ  אשכנזים;  מקהלות  לכל  בד"צ  הספרדים;  לעדת  ראב"ד  פאפו 
אשכנזים חסידים; בד"צ לעדת ארם צובא; נאם יעקב חיים סופר ראב"ד לעדת 
הבבלים; נאם שלום יוסף אלשיך ראב"ד לעדת התימנים

מי ראה אלה הגדולים יוצאים לחזק גדר הגדול שמטילים חוב קדוש וכיהודא 
לקיים בקפידה  ומעוררים לחוב קדוש  ומיסדים  חוזרים  ועוד לקרא הננו 

היותר גדולה ככל הנ"ל

באופן  הפריצות  שרבו  כעת  ובפרט  יתברך  שמו  כבוד  למען  ח"ש  ולראי' 
מבהיל ונורא ה' יכפר בעד ניסן תש"י ירושלים עיה"ק ת"ו

נאם זעליג ראובן בענגיס רב ואב"ד לכל מקהלות האשכנזים בעיה"ק ירושלים 
תובב"א; הבד"צ לכל מקהלות האשכנזים: נאם פנחס בהגריז"ל עפשטיין ראב"ד; 
נאם ישראל יצחק הלוי רייזעמאן; נאם דוד הלוי יונגרייז; בד"צ ספרדים: הראב"ד 
בנימין לוי ס"ט; נאם הצ' משה עדס ס"ט; נאם עזרא הדאיה; נאם מרדכי מיוחס 
ראב"ד; נאם רבינו סעדיא בן ונישטי ס"ט



זהר 
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הי תכ ָכ סן הו ָין ס  וי רכ ָשן ּו ת בין ביכ ֹ ֹהשיֹ
כי

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

טז. בעהמ"ח ַחֵּיי ָאָדם ַּבַהְקָּדָמה ַלֵּסֶפר ִזְכרּו ּתֹוַרת מֶׁשה ַּדף י"ט ָּכַתב וז"ל: 
ּוְלַדְעִּתי ִמְצָוה יֹוֵתר ְלַבֲעֵלי ָּבִּתים ִלְקֹבַע ִׁשעּור ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים ִלְלֹמד 
ִּיְלְמדּו ִּתּקּון ַׁשָּבת אֹו ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות ַּכֲאֶׁשר ָרִאיִתי ְּבֵעיַני ְּבֶאָחד  בקונ' ֶזה ִמּׁשֶ
ֶׁשָּלַמד ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות ְּבָכל יֹום ְוִנְזַּדַּמּנּו ְׁשֵנינּו ָללּון ְּבֻפְנָּדק ֶאָחד ֶׁשל ַעּכּו"ם 
ְּבַׁשָּבת ְוָרִאיִתי ֶׁשּיֹוֵׁשב ֵאֶצל ַמְטֶוה ְוָטָוה ָּגַעְרִּתי ּבֹו ֲהֹלא ַׁשָּבת ַהּיֹום, ְוָתַמּה 
ַמה ְּמָלאָכה זֹו, ְוָאַמְרִּתי לֹו ֲהֹלא ַאָּתה ׁשֹוֶנה ַּבִּמְׁשָנה "ְוַהֹטֶוה" ּוְמֶלאֶכת ַהְּטִוָּיה 
ִּתְהֶיה ְּבָמה ֶׁשִּתְהֶיה, ַוּיֹאֶמר ְוִכי ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֶנה ֲאִני ֵמִׂשים ַעל ַהֵּלב ַמה ַּלֲעׂשֹות 
אֹו ֹלא ַרק ְלַקֵּים ִלְלֹמד ַהּתֹוָרה, ְוָאַמְרִּתי ָיֶפה ָאְמרּו ָחָז"ל "ָהאֹוֵמר ֵאין ִלי ֶאָּלא 
ּתֹוָרה, ַאף ּתֹוָרה ֵאין לֹו" ִּכי ִאם ַהִּלּמּוד ֵאינֹו ְּכֵדי ֵליַדע ִּדיֵני ַהּתֹוָרה ּוִמְצָוִתי 

ַמאי נ"מ ְּבִלּמּודֹו.
ְוִסֵּים ְּדָבָריו ָׁשם ְּבַהאי ִליְׁשָנא, ּוְלַדְעִּתי ַאף ְלַהּמֹוִכיִחים ֶאת ָהָעם ּוַמִּגיִדים ָלֶהם 
ִׁשעּור ְּבָכל יֹום ֵעין ַיֲעקֹב, אֹו ְּדרּוׁש, אֹו ְׁשָאר ד"ת, יֹוֵתר ְיַקְּבלּו ָׂשָכר ַעל ַהְּדָרָׁשה 
עּוִרים ְלהֹורֹות ָלֶהם ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון ִויַקְּימּו ִלְלֹמד ְוַלֲעׂשֹות  ְּבֵאּלּו ַהּׁשִ

ֵמֲאֶׁשר ִלְדֹרׁש ָלֶהם בד"ת ֶׁשֵאין ּבֹו ֶאָּלא ִלְלֹמד, עכ"ל.
יז. ַּבֵּסֶפר אֹור ּתֹוָרה ְלַהַּמִּגיד ִמֶּמְעְזִריְטׁש זצ"ל ְמָפֵרׁש הכ' "ִּדְבֵרי ִפיו ָאֶון ּוִמְרָמה 
ָחַדל ְלַהְׂשִּכיל ְלֵהיִטיב" ֵּפי' ִּדְבֵרי ִּפיו ֶׁשל ֵיֶצר ָהַרע הּוא ַלְחּדֹל ְלַהְׂשִּכיל ַלֲעׂשֹות 
טֹוב, ִּכי ְּבַוַּדאי ֶׁשֵאין ַהֵּיֶצר ָהַרע ְמַפֶּתה ֶׁשֹּלא ִיְלֹמד ְּכָלל ִּכי ָידּוַע לֹו ֶׁשְּבַוַּדאי ֹלא 
ִיְׁשַמע לֹו, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֹלא ִיְלֹמד ְּכָלל ֹלא ְיֵהא ֶנְחָׁשב ְּבֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות, ְוֵאינֹו ִנְקָרא 
ַלְמָדן, ַאְך ַהֵּיֶצר ָהַרע ְמַפֶּתה ֶׁשֹּלא ִיְלֹמד ֻׁשְלָחן ָערּוְך ֵליַדע ַהִּדין ַעל ּבּוְריֹו )מובא 

בקוהלת יו"ט על הח"א סימן א אות ב(.

ֶּפֶרק ו
ַקָּבַלת ַׁשָּבת

א. ֵיׁש ִליָזֵהר ְמֹאד ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ַאַחר ֶׁשַהַחָּמה ִנְתַּכָּסה ֵמֵעיֵנינּו ַוֲאִפּלּו 
ְמֶלאֶכת ִמְצָוה ְּכגֹון ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ִלְסֻעַּדת ַׁשָּבת ַּגם ֵּכן ִיָּזֵהר ְמאֹד ִלְגמֹר ַהְדָלָקָתם 
ָמׁשֹות, ּוְלַכְתִחָּלה ֵאין ְלַהְמִתּין  קֶֹדם ֶׁשִּתְׁשַקע ַהַחָּמה ְּדַאַחר ָּכְך הּוא ִּבְכַלל ֵּבין ַהּׁשְ
ֶמׁש ְּבָראֵׁשי ִאיָלנֹות, ּוִמי  ָעה ֶׁשַהּׁשֶ ַעד ָהֶרַגע ָהַאֲחרֹון ַרק ַיְקִּדים ַהְדָלָקָתם ִמּׁשָ



כב
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ֶׁשַּמְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ּופֹוֵרׁש ַעְצמֹו ִמְּמָלאָכה ֲחִצי ָׁשָעה אֹו ַעל ָּכל ָּפִנים ְׁשִליׁש 
ִקיָעה ַאְׁשֵרי לֹו ְּדיֹוֵצא ְּבֶזה ְיֵדי ִׁשיַטת ָּכל ָהִראׁשֹוִנים )משנה ברורה  ָׁשָעה ֹקֶדם ַהּׁשְ
רס"א סעיף קטן כ"ג, ְוָכַתב ַעל ֶזה ְּבַׁשַער ַהִּצּיּון אֹות כ"א ְּדַהְינּו ֲאִפּלּו ְלִׁשיַטת ר"א ִמֵּמיץ, ַוֲאִפּלּו ִנְסֹּבר ְּדִמיל 
הּוא כ"ד ִמינּוט ְויֹוֵצא ְּבֶזה ִמִּדיָנא ַּגם ַהּתֹוְספֹות ַׁשָּבת ְלַהְרֵּבה ַאֲחרֹוִנים, עכ"ל. ִנְרֶאה ַּכָּוָנתֹו ְּדג' ִרְבֵעי ִמיל 
ָמׁשֹות הּוא י"ח ִמינּוט ְלִׁשיַטת ַהּסֹוְבִרים ְּדִׁשעּור ִמיל הּוא כ"ד  ִקיָעה ֶׁשהּוא ְלַדַעת ַהְיֵרִאים ֵּבין ַהּׁשְ ֹקֶדם ַהּׁשְ
ִמינּוט ְוִאם מֹוִסיף ַעל ֶזה עֹוד ב' ִמינּוט ְלתֹוְספֹות ַׁשָּבת ֵיׁש ָּכאן ַסְך ַהֹּכל כ' ִמינּוט ְוהּוא ְׁשִליׁש ָׁשָעה ְויֹוֵצא 
ַלֵּדָעה ַהּיֹוֵתר ָחמּור ְוַאִּליָּבא ְּדַהּפֹוְסִקים ְּדתֹוְספֹות ַׁשָּבת ַסִּגי בכ"ש, אֹו לדה"ח דסגי ְּבִמינּוט ָוֵחִצי ּתֹוְספֹות 
ָּכַתב ְּבֵבאּור ֲהָלָכה ְּדִׁשעּור ּתֹוְספֹות  ַׁשָּבת. ּוַמה ֶׁשָּּכַתב ִּבְתִחָּלה ְּדַיְפִריׁש ַעְצמֹו ֲחִצי ָׁשָעה נ' ַטֲעמֹו ַעל ִּפי ַמה ּׁשֶ
ַׁשָּבת הּוא ָּפחֹות ִמְּכֵדי ג' ִרְבֵעי ִמיל, ְוִאם ַנְחֹׁשב ג' ִרְבֵעי ִמיל ְלַהּסֹוְבִרים ִׁשעּור ִמיל י"ח ִמינּוט הר"ז י"ג ִמינּוט 
ָמׁשֹות  ָוֵחִצי ְוִאם ֵּכן ָּפחֹות ִמֶּזה הּוא י"ב ִמינּוט ּוְכֶׁשַאָּתה מֹוִסיף י"ב ִמינּוט ַעל ֶחְׁשּבֹון י"ח ִמינּוט ֶׁשל ֵּבין ַהּׁשְ
יֹוֵצא ְּבִדּיּוק ֲחִצי ָׁשָעה, ְוֹלא ָחׁש ְלַהְחִמיר ְּבִׁשעּור ג' ִרְבֵעי ִמיל ְּכַהּסֹוְבִרים ְּדִׁשעּור ִמיל כ"ד ִמינּוט ְּדַעד ְּכֵדי 
ָּכְך ֹלא מחמרינן. ֲאָבל ַהָּפׁשּוט יֹוֵתר דמה"ט ָּכַתב ֲחִצי ָׁשָעה ֶׁשֵּכן ֵהִביא ָׁשם ִּבְסִעיף ָקָטן כ"ב ְּדַהּתֹוְספֹות ַׁשָּבת 
ִעם בה"ש ַיַחד עֹוִלין ְלִׁשעּור ֲחִצי ָׁשָעה, ַעֵּין ָׁשם. ְוַעֵּין בב"ח רס"א מּוָבא ְּבָמֵגן ַאְבָרָהם סק"ט ֶׁשָרָאה ִלְזֵקִנים 
ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּפְרׁשּו ִמְּמָלאָכה ב' ָׁשעֹות ֹקֶדם ַׁשָּבת, ְוַעֵּין בח"א ְּכָלל ה' ְּדִמי ֶׁשַּמְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְלַקֵּבל ְׁשֵּתי 

ָׁשעֹות ֹקֶדם ַהַּלְיָלה ַאְׁשֵרי לֹו ְוָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו, ַעֵּין ָׁשם(.

ֶּפֶרק ז
ִמְצַות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת 

א. ֹלא ִנְּתנּו ַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים ֶאָּלא ַלֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ְוַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה )ירושלמי 
שבת פרק ט"ו(.

בּוַע ְּבַׁשָּבת ָּבִאים ּוְמַעְּנִגים, ְוַהּפֹוֲעִלים  ב. ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשְּיֵגִעים ַּבּתֹוָרה ָּכל ַהּׁשָ
ָּבת ְּבַׁשָּבת ֵהם ָּבִאים ּוִמְתַעְּסִקין ַּבּתֹוָרה )פסיקא  ָהעֹוְסִקין ִּבְמַלאְכָּתן ָּכל ְימֹות ַהּׁשַ

דרב כהנא פרק כ"ג(.

ג. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ְמָלאָכה ָּכל ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַׁשָּבת ַיֲעֶׂשה ֻּכּלֹו ּתֹוָרה, 
ִמָּכאן ָאְמרּו ַיְׁשִּכים ָאָדם ְוִיְׁשֶנה ְּבַׁשָּבת ְוֵיֵלְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוִיְקָרא 
ַּבּתֹוָרה ְוִיְׁשֶנה ִּבְנִביִאים ְוַאַחר ָּכְך ֵיֵלְך ְלֵביתֹו ְויֹאַכל ְוִיְׁשֶתּה )תנא דבי אליהו רבה פרק א(.
ד. ָאַמר ַהָקָּב"ה ְלֹמֶׁשה ֲעֵׂשה ְלָך ְקִהּלֹות ְּגדֹולֹות ּוְדֹרש ִלְפֵניֶהם ָּבַרִּבים ִהְלכֹות 
ַׁשָּבת ְּכֵדי ֶׁשִּיְלְמדּו ִמְּמָך ּדֹורֹות ַהָּבִאים ְלַהְקִהיל ְקִהּלֹות ְּבָכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת ְוִלְכנֹס 
ְּבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ִלְלֹמד ּוְלהֹורֹות ְלִיְׂשָרֵאל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ִאּסּור ְוֶהֵּתר, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא 
ְׁשִמי ַהָּגדֹול ִמְתַקֵּלס ֵּבין ָּבַני, ָאַמר מֶׁשה ְלִיְׂשָרֵאל ִאם ַאֶּתם עֹוִׂשים ַּכֵּסֶדר ַהֶּזה 
ַהָקָּב"ה ַמֲעֶלה ֲעֵליֶכם ְּכִאּלּו ִהְמַלְכֶּתם אֹוִתי ָּבעֹוָלם )מדרש אבכיר מובא בילקוט שמעוני 

פרשת ויקהל(.

ה. ִמי ָמָנה ָעָפר ַיֲעֹקב, ָאָדם ָלבּוׁש ְּבָגִדים ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶׁשל מֹוֵעד ְוִנְכָנס ּוִמְתַאֵּבק 
ְּבָעָפר ִלְׁשֹמַע ַלָּזֵקן ְוִלְׁשֹמַע ִּדְבֵרי ּתֹוָרה )ילקוט פרשת בלק(.

ו. ְׁשֵּתי ִמְׁשָּפחֹות ָהיּו ִּבירּוָׁשַלִים ַאַחת ָקְבָעה ְסֻעָּדָתּה ְּבַׁשָּבת ְּבָׁשָעה ֶׁשֶהָחָכם 
יֹוֵׁשב ְודֹוֵרׁש, ּוְׁשֵּתיֶהן ֶנֶעְקרּו )גטין ל"ח:(.

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

ויחי רמב ע"ב רמג, א

ְוִרִּבי  יֹוֵסי  ְוִרִּבי  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי 
ִעָּלָאה  ִמָּגִליָלא  ָאְזֵלי  ָקא  ֲהוֹו  ִחָּייא 
ֵניַהְך  ִׁשְמעֹון,  ִרִּבי  ָאַמר  ִלְטֶבְרָיה, 
ְּדָיַדע  ָמאן  ְּדָכל  ְּבאֹוַרְייָתא,  ְוִנְׁשַּתַּדל 
ְלִאְׁשַּתְּדָלא ְבאֹוַרְייָתא, ְוָלא ִאְׁשַּתַּדל, 
ֶאָּלא  עֹוד  ְוָלא  ְּבַנְפֵׁשיּה.  ִאְתַחֵּייב 
ְדַיֲהִבין ֵליּה עּוָלא ְדַאְרָעא, ְוִׁשְעּבּוָדא 
ִׁשְכמֹו  ַוֵּיט  שָכר,  ְּבִיּׂשָ ִּדְכִּתיב  ִביָׁשא, 
ְדַאְּת  ְּכָמה  ָסָטא.  ַוֵּיט,  ַמהּו  ִלְסּבֹל, 
ַהָּבַצע.  ַאֲחֵרי  ַוִּיּטּו  ח(  א  )שמואל  ָאֵמר, 
ְּדָלא  ְוַגְרֵמיּה,  ָאְרֵחיּה  ְּדָסָטא  ָמאן 
ַוְיִהי  ִמָּיד  ְדאֹוַרְייָתא,  עּוָלא  ְלִמְסַּבל 

ְלַמס עֹוֵבד.
)משלי  ְוָאַמר,  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָּפַתח 
ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם  ֵיׁש  אֹוֲהַבי  ְלַהְנִחיל  ח( 

ְּבֵני ַעְלָמא, ִאיּנּון  ַזָּכִאין ִאיּנּון  ֲאַמֵּלא. 
ָמאן  ְּדָכל  ְבאֹוַרְייָתא,  ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי 
ִאְתָרִחים  ְּבאֹוַרְייָתא,  ְּדִאְׁשָּתַּדל 
ְוַאְחִסין  ְלַתָּתא,  ְוִאְתָרִחים  ְלֵעיָּלא, 
ְדָאֵתי.  ְדַעְלָמא  ְירּוָתא  יֹוָמא,  ְּבָכל 
אֹוֲהַבי  ְלַהְנִחיל  ִדְכִתיב,  הּוא  ָהָדא 
ְדָלא  ְדָאֵתי  ַעְלָמא  ָּדא  ֵיׁש.  ָמאי  ֵיׁש. 
ַטב  ֲאַגר  ְוָנַטל  ְלָעְלִמין,  ֵמימֹוי  ָפַסק 
ַאֲחָרא,  ָנׁש  ַּבר  ֵביּה  ָזֵכי  ְּדָלא  ִעָּלָאה, 
ָלן  ָרִמיז  ָכְך,  ּוְבִגיֵני  ֵי"ׁש.  ִאיהּו.  ּוַמאי 

גֹוֶדל ַמֲעַלת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה
ִחָּייא  ְוַרִּבי  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ָהיּו הֹוְלִכים ֵמַהָּגִליל ָהֶעְליֹון ִלְטֶבְרָיה. 
ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֵנֵלְך ְוִנְׁשַּתֵּדל ַּבּתָֹורה, 
ַּבּתֹוָרה  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמי  ֶׁשָּכל 
ְוֹלא  ְּבַנְפׁשֹו,  ִמְתַחֵּיב   - ִמְׁשַּתֵּדל  ְוֹלא 
ָהָאֶרץ  ֹעל  ָעָליו  נֹוְתִנים  ֶאָּלא  עֹוד, 
ַוֵּיט  שָכר  ְּבִיּׂשָ ֶׁשָּכתּוב  ַרע,  ְוִׁשְעּבּוד 
ַוֵּיט? ָסָטה, ְּכמֹו  ִׁשְכמֹו ִלְסֹּבל. ַמה ֶּזה 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל-א ח( ַוִּיּטּו ַאֲחֵרי ַהָּבַצע. 
ִלְסֹּבל  ֶׁשֹּלא  ְוַעְצמֹו  ַדְרּכֹו  ֶׁשּסֹוֶטה  ִמי 

עֹל ּתֹוָרה, ִמָּיד ַוְיִהי ְלַמס ֹעֵבד.

)משלי  ְוָאַמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּפַתח 
ְוֹאְצֹרֵתיֶהם  ֵיׁש  ֹאֲהַבי  ְלַהְנִחיל  ח( 

אֹוָתם  ָהעֹוָלם,  ְּבֵני  ַאְׁשֵריֶהם  ֲאַמֵּלא. 
ִמי  ֶׁשָּכל  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים 
ְלַמְעָלה  ֶנֱאָהב  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל 
ת  ְיֻרּׁשַ יֹום  ְּבָכל  ְויֹוֵרׁש  ְלַמָּטה,  ְוֶנֱאָהב 
ְלַהְנִחיל  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ַהָּבא.  ָהעֹוָלם 
ֹאֲהַבי ֵיׁש. ַמה ֶּזה ֵיׁש? ֶזהּו עֹוָלם ַהָּבא 
ֶׁשֹּלא פֹוְסִקים ֵמיָמיו ְלעֹוָלִמים ְונֹוֵטל 
ָאָדם  ּבֹו  זֹוֶכה  ֶׁשֹּלא  ֶעְליֹון  טֹוב  ָׂשָכר 
ָרַמז  ָּכְך  ּוִמּׁשּום  ֵי"ׁש.  ּוִמיהּו?  ַאֵחר, 
ֶׁשִהְׁשַּתֵּדל  שָכר  ִיּׂשָ ֶׁשל  ִּבְׁשמֹו  ָלנּו 
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שָכר ְּדִאְׁשַּתַּדל ְּבאֹוַרְייָתא,  ְׁשָמא ְדִיּׂשָ
ְּדִאינּון  ַאְגָרא  הּוא  ָּדא  ָׂשָכר.  ֵיׁש 

ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי ְבאֹוַרְייָתא, ֵי"ש.
ִּדי  ַעד  ֲהֵוית  ָחֵזה  ז(  )דניאל  ְּכִתיב, 
ְוגו'.  ְיִתב  יֹוִמין  ְוַעִּתיק  ְרִמיו  ָכְרָסָוון 
ַּכד  ְרִמיו,  ָכְרָסָוון  ִּדי  ַעד  ֲהֵוית  ָחֵזה 
ָכְרָסָוון  ְּתֵרי  ַמְקְּדָׁשא,  ֵּבי  ִאְתָחַרב 
ְּתֵרי  ְלַתָּתא.  ְּתֵרי  ְלֵעיָּלא,  ְּתֵרי  ָנְפלּו, 
ַתָּתָאה  ְּדִאְתְרִחיַקת  ְּבִגין  ְלֵעיָּלא, 
ִאְתְרִחיַקת  ְדַיֲעֹקב  ֻּכְרְסָייא  ֵמִעָּלָאה, 
ְדָדִוד  ְוֻּכְרְסָייא  ְדָדִוד.  ִמֻּכְרְסָייא 
ב(  )איכה  ִדְכִתיב,  הּוא  ָהָדא  ָנְפַלת. 
ָכְרָסָוון  ְּתֵרי  ֶאֶרץ.  ַמִים  ִמּׁשָ ִהְׁשִליְך 
ָמאֵרי  ְוִאינּון  ְירּוְׁשֵלם,  ְלַתָּתא, 
ְכַגְווָנא  ִּדְלַתָּתא  ְוָכְרָסָוון  ְדאֹוַרְייָתא. 
ְדָכְרָסָוון ִּדְלֵעיָלא, ָמֵריהֹון ְּדאֹוַרְייָתא 
ַהְיינּו  ְירּוְׁשֵלם  ְדַיֲעקֹב.  ֻכְרְסָייא  ַהְיינּו 
ִּדי  ַעד  ְכִתיב,  ָדא  ְוַעל  ְדָדִוד,  ֻכְרְסָייא 
ַסִּגיִאין  ָּכְרָסָוון  ָכְרְסָיא.  ְוָלא  ָכְרָסָוון, 
ָנְפלּו, ְוֻכְּלהּו ָלא ָנְפלּו, ֶאָּלא ֵמֶעְלּבֹוָנּה 

ְּדאֹוַרְייָתא.
ְקׁשֹוט  ַזָּכֵאי  ִאיּנּון  ַּכד  ָחֵזי,  ָּתא 
ִאיּנּון  ָּכל  ְבאֹוַרְייָתא,  ִמְׁשַּתְּדֵלי 
ֵחיִלין,  ִּדְׁשָאר  ַעִּמין,  ִּדְׁשָאר  ּתּוְקִפין 
ְוָכל ֵחיִלין ִּדְלהֹון, ִאְתַּכְפָיין ְוָלא ָׁשְלֵטי 
ִאְזַּדַּמן  וי"ש(  )נ"א  ְוִיְׂשָרֵאל  ְבַעְלָמא, 
ֲעַלְייהּו ְלַסְלָקא לֹון ַעל ֹּכָּלא. ְוִאי ָלא, 
ְלֵמיַהְך  ְלִיְׂשָרֵאל  לֹון  ָּגְרָמא  ֲחמֹור 
ַעְּמַמָיא,  ֵּביֵני  ּוְלִמְנַּפל  ְּבָגלּוָתא, 
ּוְלִמְׁשַלט ֲעַלְייהּו. ְוָכל ָּדא ַאַּמאי, ְּבִגין, 
ַקֵּמיּה,  ּוִמַּתְקָנא  ִכי טֹוב,  ְמֻנָחה  ַוַּיְרא 
ְוָיִכיל ְלִמְרַווח ְּבִגיָנּה ַּכָּמה ָטִבין ְוַכָּמה 
ִכּסּוִפין, ְוָסָטא אֹוְרֵחיּה ְּדָלא ְלִמְסַּבל 

ַּבּתֹוָרה - ֵיׁש ָׂשָכר. ֶזהּו ָׂשָכר ֶׁשל אֹוָתם 
ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים ַּבּתֹוָרה, ֵי"ׁש.

ִּדי  ַעד  ֲהֵוית  ָחֵזה  ז(  )דניאל  ָּכתּוב 
ָכְרָסָון ְרִמיו ְוַעִּתיק יֹוִמין ְיִתב ְוגֹו' ָחֵזה 
ְּכֶׁשֶּנֱחַרב   - ְרִמיו  ָכְרָסָון  ִּדי  ַעד  ֲהֵוית 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְׁשֵני ִכְסאֹות ָנְפלּו, ְׁשַנִים 
ְלַמְעָלה,  ּוְׁשַנִים ְלַמָּטה. ְׁשַנִים  ְלַמְעָלה 
ֵמָהֶעְליֹוָנה.  ַהַּתְחּתֹוָנה  ִהְתַרֲחָקה  ִּכי 
ָדִוד,  ִמִּכֵּסא  ִהְתַרֵחק  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ִּכֵּסא 
)איכה  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ָנַפל.  ָדִוד  ְוִכֵּסא 
ְׁשֵני ִכְסאֹות  ַמִים ֶאֶרץ.  ִמּׁשָ ִהְׁשִליְך  ב( 
ַּבֲעֵלי  ְואֹוָתם  ְירּוָׁשַלִים,   - ְלַמָּטה 
ְּכמֹו  ֶׁשְּלַמָּטה  ְוַהִּכְסאֹות  ַהּתֹוָרה. 
ַהִּכְסאֹות ֶׁשְּלַמְעָלה, ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָרה, ַהְינּו 
ִּכֵּסא  ַהְינּו  ְירּוָׁשַלִים  ַיֲעֹקב.  ֶׁשל  ִּכֵּסא 
ָכְרְסָון,  ִּדי  ַעד  ָּכתּוב  ֶזה  ְוַעל  ָּדִוד.  ֶׁשל 
ְוֻכָּלם  ָנְפלּו,  ַרִּבים  ִּכְסאֹות  ִכֵּסא.  ְוֹלא 

ֹלא ָנְפלּו ֶאָּלא ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה.

ֱאֶמת  ַצִּדיֵקי  ְּכֶׁשאֹוָתם  ְרֵאה,  ֹּבא 
ּכֹחֹות  אֹוָתם  ָּכל  ַּבּתֹוָרה,  ִמְׁשַּתְּדִלים 
ָּכל  ַהֲחָילֹות,  ְׁשָאר  ֶׁשל  ָהַעִּמים,  ְׁשָאר 
ׁשֹוְלִטים  ְוֹלא  ִנְכִּפים  ֶׁשָּלֶהם  ַהֲחָילֹות 
ְמֻזָּמִנים  ]ְוֵיׁש[  ְוִיְׂשָרֵאל  ָּבעֹוָלם, 
ֹלא,  ְוִאם  ַהֹּכל.  ַעל  ְלַהֲעלֹוָתם  ֲעֵליֶהם 
ַלָּגלּות  ָלֶלֶכת  ְלִיְׂשָרֵאל  ּגֹוֵרם  ֲחמֹור 
ְוָכל  ֲעֵליֶהם,  ְוִלְׁשֹלט  ֵּבין ָהַעִּמים  ְוִלֹּפל 
טֹוב,  ִּכי  ְמֻנָחה  ַוַּיְרא  ִמּׁשּום  ָלָּמה?  ֶזה 
ִּבְגָלָלּה  ְלַהְרִויַח  ְוָיכֹול  ְלָפָניו,  ּוְמֻתָּקן 
ְוִהָּטה  ִכּסּוִפים,  ְוַכָּמה  טֹובֹות  ַּכָּמה 
ַדְרּכֹו ֶׁשֹּלא ִלְסֹּבל ֹעל ּתֹוָרה, ִמּׁשּום ָּכְך 

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
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ּ ֹהזנֹהר רי ִי הי לו
כה

ַוְיִהי ְלַמס ֹעֵבד.

ָּכתּוב )שיר ז( ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל 
ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדים ֲחָדִׁשים ַּגם ְיָׁשִנים 
ְוגֹו'. ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח - ]ַהּדּוָדִאים[ 
ֵאּלּו אֹוָתם ֶׁשָּמָצא ְראּוֵבן, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶדה, ְוֹלא  )בראשית ל( ַוִּיְמָצא דּוָדִאים ַּבּׂשָ

ָיָדיו  ַעל  ֶאָּלא  תֹוָרה  ִּדְבֵרי  ִהְתַחְּדׁשּו 
שָכר  ִיּׂשָ ּוִמְּבֵני  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ְּבִיְׂשָרֵאל, 

יֹוְדֵעי ִביָנה ָלִעִּתים ְוגֹו'.

ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדים - ֵהם ָּגְרמּו 
ָּבֵּתי  ִּפְתֵחי  ַעל  ְּפָתֵחינּו,  ַעל  ִלְהיֹות 
ְמָגִדים.  ָּכל  ִמְדָרׁשֹות,  ּוָבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות 
ְדָבִרים  ַּכָּמה   - ְיָׁשִנים  ַּגם  ֲחָדִׁשים 
ֲחָדִׁשים ְוַעִּתיִקים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשִהְתַּגּלּו 
ַעל ְיֵדיֶהם, ְלָקֵרב ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם 
ַמה  ָלַדַעת  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ֶׁשְּלַמְעָלה. 

ַּיֲעֶׂשה ִיְׂשָרֵאל.
ִמָּכאן   - ז(  )שיר  ָלְך  ָצַפְנִּתי  ּדֹוִדי 
ַּבּתֹוָרה  ֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל  ִמי  ֶׁשָּכל  ָלַמְדנּו, 
ּוְלַחֵּדד  ְּדָבִרים  ְלַחֵּדׁש  ְויֹוֵדַע  ָּכָראּוי 
עֹוִלים  ַהְּדָבִרים  אֹוָתם  ָּכָראּוי,  ְּדָבִרים 
ִיְׂשָרֵאל  ּוְכֶנֶסת  ַהֶּמֶלְך,  ִּכֵּסא  ַעד 
אֹוָתם.  ְוגֹוֶנֶזת  ְׁשָעִרים  ָלֶהם  ּפֹוַתַחת 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּנְכָנס  ּוְבָׁשָעה 
ֵעֶדן,  ְּבַגן  ַהַּצִּדיִקים  ִעם  ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע 
ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  ְלָפָניו,  אֹוָתם  מֹוִציָאה 
הּוא ִמְסַּתֵּכל ָּבֶהם ְוָׂשֵמַח. ָאז ַהָּקדֹוׁש 
ֶעְליֹונֹות  ַּבֲעָטרֹות  ִמְתַעֵּטר  הּוא  ָּברּוְך 
ֲחָדִׁשים  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ַּבְּגִביָרה.  ְוָׂשֵמַח 
ּוֵמאֹוָתּה  ָלְך.  ָצַפְנִּתי  ּדֹוִדי  ְיָׁשִנים  ַּגם 

ְלַמס  ַוְיִהי  ָּכְך  ְבִגין  ְדאֹוַרְייָתא.  עּוָלא 
עֹוֵבד.

ְּכִתיב, )שיר השירים ו( ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו 
ֲחָדִׁשים  ְמָגִדים  ָכל  ְּפָתֵחינּו  ְוַעל  ֵריַח 
ֵריַח,  ָנְתנּו  ַהּדּוָדִאים  ְוגו'.  ְיָׁשִנים  ַּגם 
ְראּוֵבן.  ְּדַאְׁשַּכח  ִאיּנּון  ִאֵּלין  )ַהּדּוָדִאים( 

ַוִּיְמָצא  ל(  )בראשית  ָאֵמר,  ְדַאְּת  ְּכָמה 
ְוָלא  ֶדה,  ַּבּׂשָ ּדּוָדִאים  ע"א(  רמג  )דף 

ַעל  ֶאָּלא  ְדאֹוַרְייָתא,  ִמֵּלי  ִאְתַחְּדָׁשן 
)דברי  ָאֵמר,  ְדַאְּת  ְּכָמה  ְבִיְׂשָרֵאל,  ְידֹוי 
ִביָנה  יֹוְדֵעי  שָכר  ִיּׂשָ ּוִמְּבֵני  יב(  א  הימים 

ְלִעִּתים ְוגו'.
ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָכל ְמָגִדים, ִאיּנּון ָּגְרמּו 
ָבֵּתי  ִּפְתֵחי  ַעל  ְּפָתֵחינּו,  ַעל  ְלֶמֱהֵוי 
ְמָגִדים.  ָּכל  ִמְדָרׁשֹות,  ּוָבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות 
ֲחָדִׁשים ַּגם ְיָׁשִנים, ַּכָּמה ִמֵּלי ַחְּדָתאן 
ַעל  ְּדִאְתַּגְּלָיין  ְּדאֹוַרְייָתא,  ְוַעִּתיִקין 
ַלֲאבּוהֹון  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלָקְרָבא  ָיַדְייהּו, 
ִּדְלֵעיָלא. ָהָדא הּוא ִדְכִתיב, )דברי הימים 

א יב( ָלַדַעת ַמה ַּיֲעֶׂשה ִיְׂשָרֵאל.

ז(  השירים  )שיר  ָלְך.  ָצַפְנִּתי  ּדֹוִדי 
ְּדִאְׁשַּתַּדל  ָמאן  ָּכל  אֹוִליְפָנא,  ֵמָהָכא 
ְּבאֹוַרְייָתא ְכְדָקא ְיאּות, ְוָיַדע ְלֶמֱחֵדי 
ְיאּות,  ְּכְדָקא  ִמִּלין  ּוְלַחְּדתּוֵתי  ִמִּלין, 
ִאיּנּון ִמִּלין ָסְלִקין ַעד ֻּכְרְסָייא ְדַמְלָּכא, 
ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָּפַתח לֹון ַּתְרִעין, ְוָגִניז 
לֹון. ּוְבַׁשְעָּתא ְדָעאל ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא 
ְבִגְנָתא  ַצִּדיַקָּייא  ִעם  ְלִאְׁשַּתְעְׁשָעא 
ְוקּוְדָׁשא  ַקֵּמיּה,  לֹון  ֲאִפיַקת  ְדֵעֶדן, 
ְּכֵדין  ְוָחֵדי,  ְּבהּו  ִמְסַּתֵּכל  הּוא  ְבִריְך 
ְּבִעְּטִרין  ִמְתַעַּטר  הּוא  ְבִריְך  ֻקְדָׁשא 
ָהָדא הּוא  ְבַמְטרֹוִניָתא,  ְוָחֵדי  ִעָּלִאין, 
ּדֹוִדי  ְיָׁשִנים  ַּגם  ֲחָדִׁשים  ִדְכִתיב, 
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ִמּלֹוי  ַׁשְעָּתא,  ּוֵמַהִהיא  ָלְך.  ָצַפְנִּתי 
ִדְכִתיב,  הּוא  ָהָדא  ְּבִסְפָרא,  ְּכִתיִבין 

)מלאכי ג( ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו.

ְּדִאְׁשַּתַּדל  ָמאן  חּוָלֵקיּה,  ַזָּכָאה 
הּוא  ַזָּכָאה  ְיאּות,  ְכְדָקא  ְּבאֹוַרְייָתא 
ְבַעְלָמא  הּוא  ְוַזָּכָאה  ַעְלָמא,  ְבַהאי 

ְדָאֵתי.

ֶזהּו  ַּבֵּסֶפר,  ְּכתּוִבים  ְּדָבָריו  ָׁשָעה 
ִזָּכרֹון  ֵסֶפר  ַוִּיָּכֵתב  ג(  )מלאכי  ֶׁשָּכתּוב 

ְלָפָניו.
ֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל  ִמי  ֶׁשל  ֶחְלקֹו  ַאְׁשֵרי 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַאְׁשָריו  ָּכָראּוי,  ַּבּתֹוָרה 

ְוַאְׁשָריו ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ג. ִנַסיֹון ַהס"מ ְלַהְכִׁשילֹו
ל  ְלָיא ׁשֶ ּמַ ּפַ ד ּבַ ה ַעמּוקֹות" ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהָיה ָחׁשּוב ְוִנְכּבָ ַעל "ְמַגּלֶ ָהַרב ּבַ
ְיַגּלּו לֹו ִמי  ּלֹא  ְתַנאי ׁשֶ ּבִ ּנּו, ֲאָבל  ַוֲאַנּסֶ נּו ִלי ְרׁשּות  ֶמְך ֶמם: ּתְ ַמֲעָלה. ָאַמר ַהּסַ
ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ְדמּות  ּבִ ה הס"מ  ּלָ ִהְתּגַ ֶרְך".  ַלּדֶ "ְוָיָצא  ַהַהְבָטָחה  ל  ִקּבֵ ֲאִני. 
ַמן  ַהּזְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַיְצִליַח  זֹו  ִהְתָקְרבּות  ּבְ י  ּכִ ִתְקָוה  ּבְ ִאּתֹו,  ִלְלֹמד  לֹו  יַע  ִהּצִ ַלּטֹוב, 
ת  ֲעִלּיַ ּבַ ְיָלה  ּלַ ּבַ ׁשּוָבה.  ּתְ ל  ּוְתַקּבֵ ּבֹוא ָמָחר  ילֹו. ָעָנה לֹו ָהַרב:  ְלַהְכׁשִ הּוא  ֵאיְכׁשֶ
ְולֹא  ה  ַהּזֶ ָהִאיׁש  ִעם  ִלְלֹמד  ִאם  ַמֲעָלה  ל  ׁשֶ ְלָיא  ּמַ ּפַ ּבַ ַאל  ׁשָ ָהַרב,  ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ
ׁשּוַבת  ּתְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ הס"מ  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ְלָמֳחָרת,  הס"מ(.  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ַהַהְבָטָחה  )ֵעֶקב  ַנֲעָנה 
ל  ל ַמֲעָלה, ְוׁשּוב לֹא ִקּבֵ ְלָיא ׁשֶ ּמַ ּפַ ַאל ּבַ ִני ׁשָ ְיָלה ַהּשֵׁ ּלַ ָחה אֹותֹו ְלָמָחר.  ּבַ ָהַרב, ּדָ
י.  ִליׁשִ ַהּשְׁ ְיָלה  ּלַ ּבַ ָבר  ַהּדָ ָחַזר  ְך  ּכָ ְלָמָחר.  ֶאת הס"מ  ָחה  ּדָ ַעם  ּפַ ְועֹוד  ׁשּוָבה,  ּתְ
ׁשּוָבה ַהְמֻיֶחֶלת ֵמָהַרב, ָאַמר לֹו:  ל ַהּתְ ְלַקּבֵ ר ָחַזר הס"מ  ֲאׁשֶ ּכַ י,  ִליׁשִ ּיֹום ַהּשְׁ ּבַ
ִחיִתי אֹוְתָך  ֲעָמִים ּדָ י ֶזה ּפַ ך, ּכִ ִביא ְולֹא ֶאְלַמד ִאּתְ הּו ַהּנָ ה ֵאִלּיָ ֵאין ַאּתָ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ּכַ
ּום  הּו, ִמּשׁ ה ֵאִלּיָ ֵאין ַאּתָ ַעת ׁשֶ ל ַעל ַהּדַ ית, ִמְתַקּבֵ ִליׁשִ ַעם ׁשְ ּוְבָכל ֹזאת ָחַזְרּתָ ּפַ
וִאּלּו  ַמר",  קפיד  "ָהא  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ָדן  ַקּפְ הּוא  הּו  ֵאִלּיָ ׁשֶ

ית. ִליׁשִ ַעם ׁשְ יַע ֵאַלי ּפַ הּו לֹא ָהִייָת ַמּגִ ה ֵאִלּיָ ַאּתָ
ְצַפת. "ֲעבֹוַדת  ְרִדיְטׁשֹוב  ִמּבַ ִלְבָרָכה  יק  ַצּדִ ִזְכרֹונֹו  ֵטיין  רֹוְזְנׁשְ ִוי  ַהּלֵ ֵמִאיר  ה  י ֹמשֶׁ ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ )ָהַרב 

ַלִים תשנ"ז, ַעּמּוד ע"ח(. ים", ְירּוׁשָ ִוּיִ ַהּלְ

ד. ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֵאֶצל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות"
ית  ְזַמן שהב"ח )"ּבֵ ְקָראָקא ּבִ ִהְתּגֹוֵרר ּבִ ה ַעמּוקֹות", ׁשֶ ַעל "ְמַגּלֶ ִרים ַעל ּבַ ְמַסּפְ
ים הֹוְלִכים  ֵני ֲאָנׁשִ ְרחֹוב, ְוָרָאה ׁשְ ַעם ָהַלְך הב"ח ּבָ ַרב ָהִעיר. ּפַ ֵאר ּכְ ֵהן ּפְ ָחָדׁש"( ּכִ

ים, ֶאָחד  ָעה ֲאָנׁשִ ֳהָרִים. ַאֲחֵריֶהם ָרָאה עֹוד ַאְרּבָ ּצָ ּבַ ֶמׁש  ׁשֶ ּכַ ּוְפֵניֶהם ְמִאירֹות 
ֶזֶפת.  ּכְ חֹורֹות  ׁשְ ָהיּו  ֵאּלּו  ל  ׁשֶ ּוְפֵניֶהם  יֹוֵתר  ְצִעיִרים  ָהֲאֵחִרים  ת  לֹשֶׁ ּוׁשְ ר  ְמֻבּגָ

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

המשך פרק ג
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ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ִמיהּו ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות"
"ֲחֵבִרי ָהָאהּוב!"... ִהִּגיַע ֵאָליו קֹולֹו ַהְּקִטיָפִתי ְוָהַרְך ֶׁשל ַהִּנְפָטר. "ֶאְצְלֶכם, 
ְּגדֹוָלה  ַמה  ֲעֻמּקֹות",  ַה"ְמַגֶּלה  ַּבַעל  ִמיהּו  ְּכָלל  יֹוְדִעים  ֹלא  ֵפל,  ַהּׁשָ ָּבעֹוָלם 
ָׁשם  ִבים  ִמְתַחּׁשְ ִמָּדה  ּוְבֵאיזֹו  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ַהָּפַמְלָיא  ְּבתֹוְך  ַמִים,  ַּבּׁשָ ַמֲעָלתֹו 
ְלָפָניו,  ְּפתּוִחים  עֹוְמִדים  ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשל  ָעִרים  ַהּׁשְ ָּכל  ְּבַדְעּתֹו! 
ַוֲהֵריהּו ָׁשם ִּבְבִחיַנת ֶּבן ַּבִית, יֹוֵצא ְוִנְכָנס, ְּכמֹו ְּבֵביתֹו ַהְּפָרִטי! ֻּכָּלם ִנְׁשָמִעים 

הּוא ּגֹוֵזר ֲהֵרי ֶזה ָׁשִריר ְוַקָּים!" ְלמֹוָצא ִּפיו ְוָׂשִׂשים ְלַמֵּלא ֶאת ְרצֹונֹו,  ַמה ּׁשֶ
ְוָאז ִהְתִחיל ַהִּנְפָטר ְלַסֵּפר ֶאת ָּכל ַהּקֹורֹות אֹותֹו ֵמָאז ְיִציַאת ִנְׁשָמתֹו:

ְלֶנַצח  ּוְלִנְׁשמֹוֵתינּו  ָלנּו  ָהָיה  ָוַמר  ַרע  ָׁשְוא!  ַּפַחד  ָהָיה  ֹלא  ָאְמָנם  "ַּפְחִּדי 
ְנָצִחים, ִאְלָמֵלא ָהִיינּו חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ְּבעֹוֵדנּו ַּבַחִּיים, ִּכי ָּכאן, ְלַמְעָלה, ִאי 

ִּקְלְקלּו ְלַמָּטה. ֶאְפָׁשר יֹוֵתר ְלַתֵּקן ַמה ּׁשֶ
"ּוְבֵכן, ַהְסֵּכת ֵאפֹוא ּוְׁשַמע, ֲחֵבִרי ַהָּיָקר!

ּוֵמָאחֹור,  ִמָּפִנים  אֹוִתי  ִהִּקיפּו  ִמָּיד  ִמּגּוִפי,  ָּפְרָחה  ֶׁשִּנְׁשָמִתי  ָּבֶרַגע  ּבֹו 
ִמְּלַמְעָלה ּוִמְּלַמָּטה ִּכּתֹות ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, ַמְׁשִחיִתים ּוְקִלּפֹות ַּכחֹול 
ּוַפָּלצּות,  ַחְלָחָלה  ּוְמעֹוֵרר  ָאֹים  ָּכְך  ָּכל  ָהָיה  ַמְרֵאיֶהם  ַהָּים!  ְׂשַפת  ַעל  ֲאֶׁשר 
ֶׁשֵּמַהַּפַחד ִּבְלַבד ֶאְפָׁשר ָהָיה ָלמּות ֶאֶלף ְּפָעִמים! ֵחֶלק ֵמֶהם ִהִּגיעּו ִּבְדמּוָתם 
ֲעָנִקִּיים,  ּוְפָתִנים  ַאְרִסִּיים  ְנָחִׁשים  ִּבְדמּות  ְוֵחֶלק  ְרֵעִבים  ֶטֶרף  ְזֵאֵבי  ֶׁשל 
ִּבְדֻמּיֹות  ָעַלי  ָעטּו  ַוֲאֵחִרים  ָּדם...  ַמְקִּפיא  ְׂשָטִנים  ִּבְמחֹול  ָסִביב  ֶׁשִהְתַפְּּתלּו 
ְזָוָעִתּיֹות ְּביֹוֵתר ֶׁשל ְּבִרּיֹות ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות, ִמין ַּתֲעֹרֶבת ֶׁשל ִאיׁש ַהֶּפֶרא ְוַחַּית 
ֹחר ְוֵעיַנִים לֹוֲהטֹות ְצֵמאֹות ְלָדם, ּוִביֵדיֶהם  ַהַּיַער, ִעם ַּפְרצּוִפים ְׁשחֹוִרים ִמּׁשְ
ִּפְגיֹונֹות ְׁשלּוִפים, ְּדרּוִכים ּומּוָכִנים ִלְתֹקַע אֹוָתן ְּבִלִּבי ּוְלַטְלֵטל אֹוִתי ִּבְתנּוָפה 
ֹלא  ם  ִמּׁשָ ֲאֶׁשר  ְוׁשֹוְמָמה,  ִצָּיה  ֶאֶרץ  ְּבֵאיזֹו  ַצְלָמֶות  ֵּגיא  ְלתֹוְך  ָׁשם  ֵאי  ַאַחת 

ֶאָחֵלץ עֹוד ְלעֹוָלם, ְוֶאְהֶיה ָאבּוד ְלֶנַצח ְנָצִחים!...



כח

זהר 
השבת

ו ואכ רכ ּר אן ָו בין

"ַאְך ָהֵאיָמה ַהֲחֵׁשָכה ֶׁשָּנְפָלה ָעַלי ָהְיָתה ַרק ְלֶהֶרף ַעִין, ִּכי ִמָּיד ִנְּצבּו ְלָיִדי 
ַאְרָּבָעה ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים, ִּבְדמּות ְּכרּוִבים ְצחֹוִרים, ׁשֹוְפֵעי ֶעְדָנה ְוֹרְך ְלֵאין ֵקץ. 
ֵני ַהְּצָדִדים,  ֵהם ָּתְפסּו ָמקֹום, ֶאָחד ִלֵמָראׁשֹוַתי, ֶאָחד ְלַמְרְּגלֹוַתי ּוְׁשַנִים ִמּׁשְ
ֶאת  ָחְסמּו  ָּכְך  ַהָּטֳהָרה.  ֶאת  ֶׁשָּגְמרּו  ַאֲחֵרי  ַעד  ְלֶרַגע  ַאף  ִמֶּמִּני  ָזזּו  ֹלא  ֵהם 
ַהִּגיָׁשה ִּבְפֵני ָּכל ַמְלֲאֵכי ַהַחָּבָלה ְוֹלא ָהְיָתה ָלֶהם ָּכל ְׁשִליָטה ָעַלי. ֵהם ָחְרקּו 
ְּבַזַעם ְּבִׁשֵּניֶהם ְוָירּו ִזֵּקי ֵאׁש, מּוָכִנים ִלְקֹרַע אֹוִתי ִלְגָזִרים, ַלֲעׂשֹות ִאִּתי ָּכָלה 
ְוֹלא ְלַהְׁשִאיר ִמֶּמִּני ָׂשִריד ּוָפִליט... ַאְך ַאְרַּבַעת ַמְלֲאֵכי ָהַרֲחִמים ִהִּקיפּו אֹוִתי 

ִּכְבחֹוָמה ְּבצּוָרה, ְוַהַּמְׁשִחיִתים ֹלא ָיְכלּו ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְּבׁשּום ָּפִנים.
עֹוד  ְלֵעיַני  ִנְגלּו  ַהְּקָברֹות,  ְלֵבית  ְלהֹוִביֵלִני  ְּכֵדי  ָלָארֹון  אֹוִתי  "ְּכֶׁשִהְכִניסּו 
ְלֹאֶרְך ָּכל  ָעַלי  ְוגֹוְננּו  ָהַרֲחִמים,  ַמְלֲאֵכי  ְלַאְרַּבַעת  ֶׁשִהְצָטְרפּו  ַמְעָלה,  ַמְלֲאֵכי 
ִּבְלִהיטּות  ַהְּזַמן  ָּכל  ִלי  ָאְרבּו  חֹוִרים  ַהּׁשְ ַהַחָּבָלה  ֶׁשַּמְלֲאֵכי  ְוַלְמרֹות  ַהֶּדֶרְך. 
ֲעצּוָמה, ִנְדָחִפים ְוִנְדָחִקים ְלֶעְבִרי ְּבַמֲאָמץ ַרְצָחִני ִלְפֹרץ ִּפְרָצה ְּבחֹוַמת ַהָּמֵגן 
ֶׁשִּמְּסִביִבי ּוְלָתְפֵסִני ּוְלַטְלְטֵלִני ֶאל ֵמֵעֶבר ְלָהֵרי ֹחֶׁשְך, ְוַעל ַאף ִמְסָּפָרם ָהֵאין 

סֹוִפי  ֹלא ָיְכלּו ִלְנגַֹּע ִּבי ְוַלֲעׂשֹות ִלי ָּכל ַרע.
ַמְלֲאֵכי  ָעׂשּו  ְּבָעָפר,  אֹוִתי  ֶׁשִּכּסּו  ִלְפֵני  ַהֶּקֶבר,  ֶאל  ֲארֹוִני  ֶאת  "ְּכֶׁשהֹוִרידּו 
ַהַחָּבָלה ַמֲאָמץ נֹוָעז ַאֲחרֹון, ְּבִהָּדֲחָפם ֶאל ָהָארֹון ְּבֹרב ַרַעׁש ַוֲהֻמָּלה, ְוִהְתַעְּקׁשּו 
ְסִביִבי  ִנְּצבּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּמְלָאִכים  ַאְך  ְמִחיר.  ְּבָכל  ּגּוִפי  ֶאת  ַלֲחֹטף  ַּדְוָקא 
ֵאיָתִנים ְּכצּור ְוגֹוְננּו ָעַלי ָּכל ַהְּזַמן ִמְּבִלי ְלָהִסיר ִמֶּמִּני ֶאת ַמָּבָטם ָהַרחּום ַאף 

ְלֶרַגע.
ְוָכל  ְלַגְמֵרי,  ְמֻכֶּסה  ְּכָבר  ָהָיה  ַהֶּקֶבר  ַּכֲאֶׁשר  ַהּגֹוָלל,  ְסִתיַמת  ְלַאַחר  "ַּגם 
ַהְמַלִּוים ִעם ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּלנּו, ְּכָבר ָעְזבּו ֶאת ַהָּמקֹום ְוָחְזרּו ָהִעיָרה, ַּגם ָאז 
ֹלא ָזזּו ַאְרַּבַעת ַמְלֲאֵכי ָהַרֲחִמים ִמִּקְבִרי ְוִנְׁשֲארּו עֹוְמִדים ָׁשם, סֹוְכִכים ָעַלי 
)המשך יבוא בעז"ה( ְּבַכְנֵפיֶהם, ֶׁשֹּלא ְיֻאֶּנה ְלגּוִפי ָּכל ַרע.  

ֵני  ּשְׁ יָגם. ְלַאַחר ׁשֶ ים, ַאְך לֹא ִהְצִליחּו ְלַהּשִׂ ֵני ָהֲאָנׁשִ ָעה ֵאּלּו ָרצּו ַאֲחֵרי ׁשְ ַאְרּבָ
ים  ַלֲאָנׁשִ הב"ח  ׂש  ִנּגַ ֵמָהַעִין,  ֶנֶעְלמּו  ָבר  ּכְ ַהּזֹוֲהרֹות  ִנים  ַהּפָ ֲעֵלי  ּבַ ים  ָהֲאָנׁשִ
ַלֲענֹות.  ֵסְרבּו  ַאְך ֵהם  ִמי ֵהם,  ַאל אֹוָתם  ְוׁשָ לֹום  ׁשָ ָלֶהם  ָנַתן  ְרֶאה,  חֹוֵרי-ַהּמַ ׁשְ
ַאְתָרא, ְוִאם ֲאִני ׁשֹוֵאל, ֲעֵליֶכם ַלֲענֹות  ָרא-ְדּ אן ַהּמָ ָחַזר הב"ח ְוָאַמר ָלֶהם: ֲאִני ּכָ
ת  לֹשֶׁ יֲחִזי ּוׁשְ ָעה ְוָאְמרּו: ָהַרב צֹוֵדק ְוָעֵלינּו ַלֲענֹות:  ֲאַנְחנּו ּגֵ ִלי.  ִנְתַרּצּו ָהַאְרּבָ
ִביא  הּו ַהּנָ ַאל הב"ח.  ֵהם ֵאִלּיָ ם ַאֲחֵריֶהם? ׁשָ ַרְצּתֶ ים ׁשֶ ֵני ָהֲאָנׁשִ ָניו... ּוִמי ֵהם ׁשְ ּבָ
ע,  ֱאִליׁשָ ַאֲחֵרי  ָרִצים  ִמיד  ּתָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ הּוא,  נּו  ּלָ ׁשֶ ים  ֵמָהֳעָנׁשִ ֶאָחד  ע.  ֶוֱאִליׁשָ

המשך 'מגלה עמוקות' מעמוד כה

המשך בעמוד ל ְּבִעיר ְקָראָקא



זהר 
השבת

הי תכ ָכ סן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיְ ֹז ין
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 כהמזכה

הוא והכל נפשו, הקריב כאלו עליו אני מעלה עני, סלת מנחת להתנדב
קיימה, אופן באיזה המצוה קיום על מביט הוא ברוך הקדוש כי מטעם
שיתגדל וככל בזיון, מיני שאר או ועוני, דחק מתוך או הריוח מתוך אם
הזורעים הכתוב וכמאמר תשלומה, בעת הריוח יתגדל קיומה בעת הצער

יקצורו. ברנה בדמעה

כלום:ו. נועיל שלא הטענה ועל

העמלדעו היגיעה עצם את בחשבון ולוקחים משלמים הבא בעולם כי
הזולת למען כשעוסקים ובפרט ומצוה מצוה כל עבור עצמו והטורח
המתדלדל העם קיום בהצלת הוא כשהמדובר ובמיוחד כולו, והכלל
מעט נשארים ואנו מתנתקים, ובניו אבר אחר אבר ממנו שנכרת ומתמעט
המעשה לפי רק התוצאות לפי מחשיבים אין ההר, בראש כתורן המעט מן
הוא הזה בעולם תפקידנו כל מאומה, בזה מועילים כשאין גם יעשון אשר
ביכלתינו בכוחינו, אשר ככל להשתדל לעשות לפעול ורק אך
לדרוש רק לגמור, המלאכה עלינו לא כי לעשות פעם ושוב ובאפשרותינו,
ללא להסביר לבאר לדבר אך להתייאש ולא להתעייף לא ולהתחנן לבקש
מה רק דורשים ומאתנו עלינו, המוטלת האחריות גודל את ליאות

לא. ותו שנעשה - לעשות וביכלתינו שבכוחינו

קוהחובה להרים ולהתריע לזעוק לדבר הוא צקוןעלינו לשפוך לינו,
יתברך שהשם לאלה לעשות ובידם שבכוחם אלה לפני לבנו
ישתמשו והצורך העת שבבוא כדי אצלם כפקדון ובהונם באונם חננם
שומרים וישארו עלינו שהטיל חובתו למלא וחפצו רצונו לעשיית בהם
מועלים אינם אם יבחנו בזאת אדרבא הפקדון. לבעל נאמנים
להתייאש אסור לנו אך בשמירתם. פושעים שאינם כשומרים בתפקידם
וכסיפור ועושים, עשינו שלנו את אנו כי ריקם, פנינו כשמשיבים גם
הכלל למען לבד בפעולות שרק הכלל למען העסקנות בענין הידוע

משתלם. כבר

משתלם כבר הכלל למען לבד לפעול רק

שנאמרז. אופיינית מאוד אימרה יש הכלל למען עסקנות של בנושא
אחת פעם שאמר מקראקא זצ"ל סופר שמעון רבי מהגאון בהמשך
לפעול יכל שלא בעת ומיואש נפול עצמו את שהרגיש ציבורי, לעסקן

הועילה. לא ושתדלנותו אחד בענין כהלכתהכו הרבים מזכה

עבורהעסקן להשתדל כדי הסדר עריכת באמצע הפסח בליל מביתו הלך
עגמת לו היתה פירות, הניבה לא וכשפעולותו מאד נחוץ ענין

הסדר. מעריכת בחינם עצמו הפריע מה ועל מדוע נפש

חז"להראה המאמר את שמעון רבי מעשה(בירושלמי)לו לנו שמספר ,
לו שמתוקן הטוב כל וראה העולם מן מסתלק שהיה אבהו בר'

ואמר: שמח להיות התחיל הבא, אמרתי:לעולם ואני - לאבוהו אלו "כל
יגעתי"... לריק

פעמיםרבי הרבה מצאנו - העסקן אברך לאותו שמעון ר' הסביר - אבהו
אצל בשתדלנות הלך תמיד הכלל, למען גדול עסקן שהיה בש"ס,
מדרך הוא שכך כמובן והיהודים, ישראל עם עבור משתדל היה המלכות
אין והשתדלנות היגיעות כל שלמרות קורה פעמים שהרבה השתדלנים

כלום. לפעול מועילים

עצמוואז והרגיש זה מחמת נפש עגמת אבהו לרבי ולאהיה מיואש,
כך כל היה לכן הבא. לעולם משהוא עבורו שמתוקן כלל האמין
ואמר: הבא לעולם לו שמתוקן הטוב כל כשראה פטירתו בשעת שמח
הוא יגיעתי שכל אחרת חשבתי כבר ואני אבהו, בשביל הם אלו כל
הכלל למען לבד לפעול שרק השכל מוסר רואים אנו מכאן ולריק. לחינם

משתלם. כבר

הקדושה לתורתו לה' עורף שפנה מישראל ואחד אחד כל על אחראי אתה
ולעמו

שהקשהח. אותו יודעין רבן בית של תינוקות שגם דבר לבאר למותר
אוהב לי יהפך פן אומר אם לי אוי נאמר זה ועל תוכחה שבכולן
שאמרו כמו לעוון לי יחשב זה ידי שעל אומר לא אם לי ואוי לאויב,

לברכה זכרונם נד.)חכמינו נתפס(שבת מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל
עוון. אותו על

חמשההגע הדת מן ויצאו נשתמדו ידך שעל לאזניך יגיע אם עצמך
הזה, הנורא העוול על רגלך לכף מנוח תמצא לא בודאי מישראל

מזה. אתה שנקי יודע אתה ומאין

מעםהלא התנתקו כבר הרי ולבשתינו לחרפתינו לצערינו לדאבונינו
ואחרי זרים בעמים והתבוללו היקרים מאחיך יהודים מליוני ישראל
והמציאות רגע ורגע יום יום מדי מרחפת הסכנה ועדיין הלכו, נכר אל בת



ל
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ו ואכ רכ ּר אן ָו בין

כהלכתהכו הרבים מזכה

עבורהעסקן להשתדל כדי הסדר עריכת באמצע הפסח בליל מביתו הלך
עגמת לו היתה פירות, הניבה לא וכשפעולותו מאד נחוץ ענין

הסדר. מעריכת בחינם עצמו הפריע מה ועל מדוע נפש

חז"להראה המאמר את שמעון רבי מעשה(בירושלמי)לו לנו שמספר ,
לו שמתוקן הטוב כל וראה העולם מן מסתלק שהיה אבהו בר'

ואמר: שמח להיות התחיל הבא, אמרתי:לעולם ואני - לאבוהו אלו "כל
יגעתי"... לריק

פעמיםרבי הרבה מצאנו - העסקן אברך לאותו שמעון ר' הסביר - אבהו
אצל בשתדלנות הלך תמיד הכלל, למען גדול עסקן שהיה בש"ס,
מדרך הוא שכך כמובן והיהודים, ישראל עם עבור משתדל היה המלכות
אין והשתדלנות היגיעות כל שלמרות קורה פעמים שהרבה השתדלנים

כלום. לפעול מועילים

עצמוואז והרגיש זה מחמת נפש עגמת אבהו לרבי ולאהיה מיואש,
כך כל היה לכן הבא. לעולם משהוא עבורו שמתוקן כלל האמין
ואמר: הבא לעולם לו שמתוקן הטוב כל כשראה פטירתו בשעת שמח
הוא יגיעתי שכל אחרת חשבתי כבר ואני אבהו, בשביל הם אלו כל
הכלל למען לבד לפעול שרק השכל מוסר רואים אנו מכאן ולריק. לחינם

משתלם. כבר

הקדושה לתורתו לה' עורף שפנה מישראל ואחד אחד כל על אחראי אתה
ולעמו

שהקשהח. אותו יודעין רבן בית של תינוקות שגם דבר לבאר למותר
אוהב לי יהפך פן אומר אם לי אוי נאמר זה ועל תוכחה שבכולן
שאמרו כמו לעוון לי יחשב זה ידי שעל אומר לא אם לי ואוי לאויב,

לברכה זכרונם נד.)חכמינו נתפס(שבת מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל
עוון. אותו על

חמשההגע הדת מן ויצאו נשתמדו ידך שעל לאזניך יגיע אם עצמך
הזה, הנורא העוול על רגלך לכף מנוח תמצא לא בודאי מישראל

מזה. אתה שנקי יודע אתה ומאין

מעםהלא התנתקו כבר הרי ולבשתינו לחרפתינו לצערינו לדאבונינו
ואחרי זרים בעמים והתבוללו היקרים מאחיך יהודים מליוני ישראל
והמציאות רגע ורגע יום יום מדי מרחפת הסכנה ועדיין הלכו, נכר אל בת

כהלכתה הרבים כזמזכה

ואתה כך, על ויודע מזה שמעת בוודאי ואתה פניך, על טופחת המרה
בכוחך שהיה אחרי מעשה באפס מנגד ועמדת בהצלתם חלק לקחת שלא
מהרגע מהיום, יהיה ומה בזה גדול חלקך עשית, ולא הנכון בזמן לעשות,
כחומת ולעמוד נפשך את לחרף השעה הגיעה לא עוד האם ולהלאה? הזה
הברית בארצות יהודים מיליון 7 על המרחפת השמד גזירת מול ברזל
לכל שותף שאתה כך על דעתך נתת האם ליצלן, רחמנא בסכנה הנתונים
כדי וממון נפש בגוף לפעל שכם תטה לא למה כן אם אותם, הקורה
ענין נשאיר ולא הבה להציל? הניתן את ולהבא מהיום הפחות לכל להציל

שאלה. בסימן זה

דבריו יקבלו לא אחוז ותשע תשעים אם שגם רב כך כל הוא המוכיח שכר
עמיתך את תוכיח "הוכח בתוכחתו להחזיק כדאי יקבלו אחד אחוז ורק

יז) י"ט, (ויקרא וגו'

רואהט. שהוא בשעה מוסר ומטיף מוכיח להיות לאדם ינעם שלא ודאי
ברם, ערלות. אזנים על דבריו השחית וכי מועיל בה אין פעולתו שכל
היא היום כל בשוק. מוכרת-התפוחים של ממעשיה ללמוד כזה אדם חייב

קולות: בקולי ומכריזה התפוחים סלי ליד רגליה על עומדת

בזול!- קנו תפוחים בזול! תפוחים

עלעבר ומלהכריז מלצעוק פוסק אינה ופיה כך עומדת אותה וראה אחד
איש אליה סר לא בה שהתבונן זמן אותו כל במשך ברם סחורתה,
- והכריזה: המשיכה אף-על-פי-כן אחד. תפוח אפילו מכרה ולא

בזול! תפוחים תפוחים!

שעהפנה כאן אני עומד הנה דודתי, לי נא הגידי ואמר: אדם אותו אליה
מכריזה את וכיצד בקולך השוק את מרעישה את כיצד ושומע ארוכה
ממך וקונה אליך פונה איש כה עד ראיתי לא ברם כוחך, בכל סחורתך על
מכלה אינך כלום - בצעקותיך איפוא יש תועלת מה אחת; בפרוטה אפילו

לריק? כוחך

אלה?צחקה מתפוחים לא אם מתפרנסת אני ממה וכי - ואמרה: האשה
ומוצאת הפדיון כסף את מונה הביתה, ובאה חוזרת אני ערב כל
היום, במשך התפוחים ממכירת כריוח מעטות פרוטות לי שנשארו
החולפים אנשים מאה מבין כלשהו. ולתבשיל לחם לפת לי המספיקות
אף לפעמים ויקנה. אחד ויסור יש שלי התפוחים סלי פני על ועוברים

אֹול.  ַנִים? הֹוִסיף הב"ח ִלׁשְ ה ַהּשְׁ יגֹו. ּוְלָאן ָהְלכּו ַעּתָ ֲאָבל ֵאיֶנּנּו ַמְצִליִחים ְלַהּשִׂ
ה ַעמּוקֹות" ְוָאַמר לֹו:  ה ַעמּוקֹות", ָענּו. ָהַלְך הב"ח ִל"ְמַגּלֶ ֵהם ָהְלכּו ְלַבַעל "ְמַגּלֶ
ַאל  א ֵאַלי? ׁשָ ה ֵאיֶנּנּו ּבָ ַאל אֹותֹו: ָלּמָ ִביא ִנְמָצא ֶאְצְלָך. ׁשְ הּו ַהּנָ י ֵאִלּיָ יֹוֵדַע ֲאִני ּכִ
ְהֶיה  ּתִ ל ִעיר ֻמְכָרח ׁשֶ י ָלַרב ׁשֶ ִביא, ְוָעָנה לֹו, ּכִ ה ַעמּוקֹות" ֶאת ֵאִלָיהּו ַהָנּ ַגּלֶ ַה"ּמְ
ַחת  ּתַ ִיְרְמסּו אֹותֹו  ים  ּתִ ַהּבָ ֲעֵלי  ּבַ ן  ּכֵ ִאם לֹא  ׁשֶ ֲאָוה,  ּגַ ִמיִנית  ּשְׁ ּבַ ׁשֶ ִמיִנית  ׁשְ לֹו 

ל ָמקֹום ֵאיֶנּנּו ָיכֹול ָלבֹוא ֵאָליו! ַרְגֵליֶהם, ֲאָבל ִמּכָ
ַלִים תשס"ו,ַעּמּוד רפ"(  לֹום" ְירּוׁשָ ַדת ר' ׁשָ יק ִלְבָרָכה "ַהּגָ ַבְדרֹון ִזְכרֹונֹו ַצּדִ ַכי ַהּכֵֹהן ׁשְ לֹום ָמְרּדְ י ׁשָ אֹון ַרּבִ )ַהּגָ

)המשך יבוא בעז"ה(

המשך 'מגלה עמוקות' מעמוד כח
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נֹהר רִנת ֹהזי נין וו
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

ְוַאַחר ָּכל ֹזאת – ִהֵּנה ָזִכינּו ִּדְבדֹוֵרנּו ָאנּו ֵיׁש ִמְפָעל ַּכִּביר ְוָעצּום – "ִמְפַעל ַהּזַֹהר 
ת  ָהעֹוָלִמי” - ֶׁשֵּמִפיץ ּוְמַגֶּלה ֶאת ַהִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ְוָהעֹוֵמד ְּבֹראׁשֹו ְּכבֹוד ְקֻדּׁשַ

ָהַאְדמֹו"ר ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א.
ה.  ֲאֶׁשר ִמְצָוה ְלִהְתַחֵּזק ּוְלִהְתַחֵּבר ַלֹּקֶדׁש, ְלָהִפיץ ּוְלַהְרּבֹות עֹוד ַחָּיִלים ַלְּקֻדּׁשָ
ּוְביֹוְדָעִני ֶׁשָהַאְדמֹו”ר ְׁשִליָט"א ַהָּידּוַע ְּבֹרב ִחּבּוָריו ַהְּקדֹוִׁשים ּוַמְהֵּפַכת ָהעֹוָלם 
ֶׁשָעָׂשה ְּבִעְנַין ַּכְׁשרּות ַהַּמֲאָכִלים ְוַכְׁשרּות ַהְּסָת”ם ּוְסָפָריו ָהַרִּבים ְלִזּכּוי ָהַרִּבים, 
ת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ּוְסָפָריו ָׂשָכר ְוֹעֶנׁש ְועֹוד ְסָפִרים, ְוַהֹּכל  ת ַהְּבִרית ּוְקֻדּׁשַ ּוְבִעְנַין ְקֻדּׁשַ
ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ָאַזר ָּכל ֵחילֹו – ָיִמים ְוֵלילֹות ַמָּמׁש, ְּבִמעּוט ַמֲאָכל ּוִמעּוט ֵׁשָנה – ָהִעָּקר 

ְלָזֵרז ַהְּגֻאָּלה ֶׁשָּתבֹוא ִּבְמֵהָרה ְּבַרֲחִמים ּוְבַאֲהָבה.
ְוָיַסד ַּכָּמה ִׁשעּוִרים ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוטֹוֵפַח ַעל ְמַנת ְלַהְטִּפיַח, ֶׁשַּמְרִּגיִׁשים ַמָּמׁש 
ם ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוִבְפָרט  ָּכל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַרֲחֵמי ַהּׁשֵ
ִּפְרסּום ִּדְבֵרי ַהֶּבן ִאיׁש ַחי זי"ע ְוָהַרב ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי זי"ע, ֶׁשִּלּמּוד ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש 
ָעה ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש עֹוָלה  עֹוֶלה ֶאֶלף ְּפָעִמים יֹוֵתר ִמְּביֹום חֹל, ְוִדְבֵרי ַהִּכֵּסא ֶמֶלְך, ֶׁשּׁשָ
ְלָׁשָנה ְּבִלּמּוד ַהְּפָׁשט. ָּכל ֶזה ַמְלִהיב ִלּבֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּוִמּיֹום ְליֹום ַמְרִּבים ַחָּיִלים 
ּוִמּתֹוְסִפים ִׁשעּוִרים ְלֵאין ִמְסָּפר, ַעד ֶׁשָּכל ָהָאֶרץ ִּתָּמֵלא ִזיָהָרא ִעָּלָאה, ְוַעל ְיֵדי ָּכל 
ַהּלֹוְמִדים ְוַהְמַלְּמִדים ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה ְּבָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ְּבֵח"ן ְוַאֲהָב"ה.
ה ְלִמְפָעל ָקדֹוׁש ֶזה ְּבָכל ַהֹּכַח, ְּכמֹו  ּוִמְצָוה ַרָּבִתי ַלֲעֹזר ּוְלַסֵּיַע ְלִהָּדֵבק ַּבְּקֻדּׁשָ
ֶׁשֵהֵבאנּו ְּבֵראִׁשית ְּדָבַרי, ִּדְבֵרי ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַלְנֶטר זי"ע, ְּדֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' 

ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך, ּוִמי ֶּפִתי ֹלא ָיסּור ֵהָּנה, ֶלֱאֹחז ְּבֶחֶבל ַהָּצָלה ְּבדֹור ֶזה.
ְוַעל ְיֵדי ֵּכן ִנְזֶכּה ְלַהְבָטַחת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ]ָנׂשא קכ"ד[ ְּדִיְּפקּון 
ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ְוִיְתַקֵּים ָּבנּו ַהָּפסּוק "ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר" ִּבְמֵהָרה 

ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
ְּבִבְרַכּת ַהּתֹוָרה, ַחד ְזֵעיָרא ְּדִמן ַחְבַרָיא:
 ֵמִאיר ַחִּיים
 ֶּבן ַאֲאמֹו"ר ַרִּבי ֹמֶׁשה יֹום טֹוב זלה"ה
ֶּבן ַאֲאְזמֹו"ר ַרִּבי יֹוֵסף זלה"ה

המשך מכתב



לב

זהר 
השבת

נֹהר רִנת ֹהזי נין וו

נ.ב. ַוֲאַסֵּפר ֵנס ַהָּצָלה ֶׁשָהָיה ְלָסִבי ַזַצ"ל, ֵמַרָּבֵני ְקִהַּלת "ַאֲהָבה ְוַאְחָוה", ְּבעֹודֹו 
ְּבִמְצַרִים, ִּבְתקּוַפת ַהִּמְלָחָמה ָהעֹוָלִמית, ְּכֶׁשַהֶּגְרָמִנים ִיַּמח ְׁשָמם ִנְכְנסּו ְלִמְצַרִים 
ְּבַאַחת ַהְּנִסיעֹות ָּבַרֶּכֶבת, ִהְכִריזּו ֶׁשָּכל ַהְּיהּוִדים ֵיְרדּו ָּכאן ַּבַּתֲחָנה ַהְּקרֹוָבה, ּוִמי ֶׁשֹּלא 
ֵיֵרד ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית. ָסִבי ַזַצ"ל ָעָׂשה ַעְצמֹו ְּכֹלא ֵמִׂשים ְוֹלא ָיַרד ַּבַּתֲחָנה, ְוִאּלּו 
ַמִים  ָּכל ַהְּיהּוִדים ָיְרדּו – ַאְך ָּכל ִמי ֶׁשָּיַרד ֶנֱהַרג, ְוִאּלּו ָסִבי, ֶׁשִהְרִּגיׁש ְּכִאּלּו ִמן ַהּׁשָ

מֹוִרים לֹו ֹלא ָלֶרֶדת, ְוָכְך ִנַּצל. 
ַאַחר ִהָּוְדִעי ְּדָסִבי ַזַצ"ל ָהָיה לֹוֵמד ְּכִסְדָרן ַחְברּוָתא ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִעם ָהַרב ָחָמִווי 
ַזַצ"ל, ְוֵכן ָלַמד ִעם ִיָּבֵדל ְלַחִּיים טֹוִבים ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ְׁשִליָט"א ַקָּבָלה 

ְוֹזַהר ַהָּקדֹוׁש – ֲאֶׁשר ַּגְדלּותֹו ַּבִּנְסָּתר ֵאיָנּה ְידּוָעה ְלַרִּבים – ִּכי ַרָּבה ִהיא !
ְּבַוַּדאי ָעַמד לֹו ְזכּותֹו ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ְלַהִצּילֹו.

ְּדֶזהּו ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם, ֶׁשָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ּוְבֹכַח ּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְמַלֵּמד ְזכּות 
ּוֵמֵגן ּוַמִּציל.

ְוָדְרׁשּו ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות – ֵמָאֵׁש"ר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו, 'ֵמָאֵׁשר' ָראֵׁשי ֵּתבֹות ִמ'ִּלּמּוד 
ָא'ַמר ַר'ִּבי ִׁש'ְמעֹון – ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו – ֵהן ְּברּוָחִנּיּות ְוֵהן ְּבַגְׁשִמּיּות, ְוָכל ַהָּדבּוק ַּבַחִּיים 

ִיָּכֵתב ְלַחִּיים.

המשך 'שו"ע ורמ"א' מעמוד ט
התענית עליו )תרומת הדשן סימן קנ"ט(:

המבדיל על היין על שלחנו אפילו הבדיל קודם  ז. 
שנטל ידיו פוטר היין שבתוך המזון שאין צריך 
לברך עליו ויש אומרים דלא פטר אלא אם כן נטל 
ידיו קודם שהבדיל. הגה: ואם הבדיל תחלה צריך לברך 
אחריו ברכה מעין ג' )תוספות ומרדכי פרק כיצד מברכין(:
כשפוטר היין שבתוך המזון שאין צריך לברך  ח. 
עליו גם אין צריך לברך ברכה אחרונה על כוס של 
הבדלה ואם אין לו אלא כוס אחד וסבור שיביאו לו 
יין יותר והבדיל על אותו כוס ואחר כך לא הביאו 
לו יותר ובירך ברכת המזון בלא כוס יש מי שאומר 

שצריך לברך ברכה אחרונה על כוס של הבדלה:
אם רוצה לסעוד תיכף להבדלה צריך ליזהר  ט. 
שלא יביא לחם לשלחן קודם הבדלה ואם הביא 
פורס עליו מפה ומכסנה לפי שהוא מוקדם בפסוק 

וצריך להקדימו אם לא יכסנו:

אסור לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל ואם  י. 
הבדיל בתפלה מותר אף על פי שעדיין לא הבדיל 
על הכוס ואם צריך לעשות מלאכה קודם שהבדיל 
בתפלה אומר המבדיל )בין הקודש ובין החול( בלא 
ברכה ועושה מלאכה. הגה: וכן נשים שאינן מבדילין 
בתפלה יש ללמדן שיאמרו המבדיל בין קודש לחול קודם 
שיעשו מלאכה )כל בו( ויש אומרים דכל זה במלאכה 
גמורה כגון כותב ואורג אבל הדלקת הנר בעלמא או 
הוצאה מרשות לרשות אין צריך לזה )רבינו ירוחם נתיב 
י"ב חלק י"ט( ומזה נתפשט המנהג להקל שמדליקים נרות 
מיד שאמרו הקהל ברכו אבל העיקר כסברא ראשונה ויש 
אומרים לדלות מים בכל מוצאי שבת כי בארה של מרים 
סובב כל מוצאי שבת כל הבארות ומי שפוגע בו וישתה 
ממנו יתרפא מכל תחלואיו )כל בו( ולא ראיתי למנהג זה 
ועיין לעיל סימן רס"ג מי שמוסיף מחול על הקודש אם 

מותר לומר לאחר שהבדיל לעשות לו מלאכה:


