
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב.א. 
אֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.ב. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים. ג.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.ד.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲאָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְדָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ה.  ֻׁשְלַחן ָערּו ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִדים ו.  ְלַסֵּפר  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִמָּכל  ְמֻלָּקִטים  ְמֻיָחִדים  ִסּפּוִרים  ַהזֹוַהר,  ִסּפּוֵרי 

ֶׁשל  ְסעּוָדה  ְּבָכל  ּתֹוָרה  ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה  ַּבְּסעּוָדה  ַיְרִויחּו   ְוָּכ ָּבת,  ַהּׁשַ ְּבֻׁשְלָחן 
ַׁשָּבת.

ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ז. 
ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר.ח. 

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

ָּבת. ל ַהּׁשַ

ִליָלִדים ּפר 
ֶׁשל סעּוָדה 

ִלְלמֹוד
ּנְסָּתר,

ּתֹוֶכן ַהֵּס
ַׁשָּבתא.
אֹורב.
זֹוַהרג.
ּבד. ַהּׁשַ
ֻׁשְלַחה.
ֵו. ִסּפּו

ְּבֻׁשל
ַׁשָּבת

ְמַזֶּכז.
ִאְּגרח.

ֵסֶפר
ִמְּקֻד
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ר יֹוַחאי ְזכּוָתא ְדַבּ
המשכ בעמוד ו

 ּוְכָבר ִּתֵּקן ַהאי ּגְַבָרא ַקִּדיָׁשא ֶהָחָכם ַהּכֹולֵל, ַענְוְוָתן ְּכִהּלֵל, מ"ר נִיהּו ַרָּבה ָהַרב 
יְִצָחק ַאְלַפיָיה זי"ע (וְַעּיֵן ְּבֵסֶפר "ִהְתַקְּבצּות ַהזֹוַהר" ֵאי ִּבְתִפּלֹוָתיו ִעם עֹוד ַצִּדיִקים ָעַצר ֶאת ַהּׁשֹוָאה ֶׁשּלֹא 
ִּתָּכנֵס ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל), ִלְלמֹוד ַּבֲחבּוָרה ָּכל ֶאָחד ֶחְלקֹו וְַעל יְֵדי זֶה יְַסיְימּו ָּכל ַהֲחבּוָרה ּכּוָלה. 

ַעיֵין ִּדְברֵי ָקְדׁשֹו ְּבִסְפרֹו ַהָּטהֹור "יִָאיר נְִתיב".

ּכָל ָהֲאנִָׁשים הִַּמְׁשַּתְּתפִים ּבֲַחלּוקַת סֵֶפר הַזֹוהַר ּובְסִיּומֹו [וְכֵן בש"ס ּוִמְׁשנָיֹות], 
ּכָל ֶאָחד נֹוֵטל ְׂשכַר ּכְִאילּו ֲעָׂשָאּה ּכּולָה לְבַּדֹו, וְעֹוִׂשים סְעּודַת סִּיּום

ָּכַתב ִּבְׂשֵדי ֶחֶמד (ַמֲעֶרֶכת מ' סֹוף ְּכָלל קצ״ח), וז"ל: ִמְצוָה ֶׁשעֹוִׂשים אֹוָתּה הְַרּבֵה ּבְנִי ָאדָם 
ּבְֻׁשָּתפּות, ּכָל ֶאָחד נֹוֵטל ְׂשכַר ּכְִאילּו ֲעָׂשָאּה ּכּולָה לְבַּדֹו, ּוִמַּטַעם זֶה נֹוֲהגִים ָּכל ּבֵית 
יְִׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ַחּבּורַת ש״ס ּוְמַחּלְקִים הש"ס ּבֵין ַּכָּמה ְּבנֵי ָאָדם, ֶׁשָּכל ֶאָחד לֹוֵקַח 
ַמֶּסֶכת ַאַחת, וְעֹוִׂשים ִסּיּום ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשנָה, וְכֵן ֲחבּורֹות ֶׁשִחְּלקּו ּבֵינֵיֶהם ִלְלמֹוד סֵדֶר 

ִמְׁשנָיֹות, וְׁשּוַרת ַהִּדין נֹוֶתנֶת ֶׁשּיִּטֹול ָּכל ֶאָחד וְֶאָחד ְׂשַכר ְּכִאילּו ָלַמד הש״ס ּכּולֹו‡.

ִׂשְמַחת סִּיּום סֵֶפר הַּזֹהַר מֵעֵין ִׂשְמַחת ּתֹורָה
הצה"ק ַהְמקּוָבל ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ָּברּו ִמֶּמעזִיּבּוז, נֶֶכד ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, זְכּותֹו יָגֵן ָעלֵינּו, 

נַָהג ְּבָכל ל"ג ָּבעֶֹמר ַלֲעׂשֹות ִסּיּום ִסְפרֵי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש.
ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָּברּו, נֶֶכד ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב זְכּותֹו יָגֵן ָעלֵינּו, נַָהג ְּבָכל ָׁשנָה וְָׁשנָה 
ְּביֹום ל"ג ָּבעֶֹמר ַלֲעׂשֹות ִסּיּום ִסְפרֵי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, וְַאַחר ַהִּסּיּום ָלַקח ַהֵּסֶפר ַהּזַֹהר ִּביֵדי 
ְמַחת ַהּתֹוָרה נַָׁשקב  ְמַחת ַהּיֹום ּוִמּשִׂ ה ִמּשִׂ ָקְדׁשֹו וְָרַקד ַּכָּמה ָׁשעֹות, וְַאֲחרֵי ִרּקּוִדין ִּדְקֻדּׁשָ

ֵהִביא,  ָר‰ 25)  ע¡ ם ‰∆ ַ‰ּיו… עּוַ„˙  ס¿  ˜ ל∆ (ח≈ ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו  ּוְבֵסֶפר  ּתֹוָרה.  ִׂשְמַחת  ְליֹום  ַהִּסּיּום  יֹום  ֶאת  ִלְקּבַֹע   .‡
ְדִּבְקַצת ְקִהילֹות ָנֲהגּו "ֶחְבַרת ש"ס", ְּכלֹוַמר, ַהֶחְבָרה ֶׁשָהיּו ְמַחְּלִקים ֶאת ָּכל ַמֶּסְכּתֹות הש״ס ֵּבין ֲחֵבִרים, 
ְּכֵדי ֶׁשֻּכָּלם ְיַסְיימּו ֶאת ָּכל הש״ס ְּביֹום ְמסּוָיים, ְוָקְבעּו ֶאת יֹום ַהִּסּיּום ְליֹום ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ְּכֵדי ְׁשְיַסְיימּו 
ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְכֶאָחד, ְּביֹום ֶאָחד. - רֹוְׁשֵמי ַהּקֹורֹות ּכֹוְתִבים, ִּכי ְּביֹום כ״ז ִניָסן תקע״ה 
ָיַחד  ֶׁשֻּכָּלם  ְּכֵדי  ַהֶחְבָרה,  ַאְנֵׁשי  ֵּבין  הש״ס  ֶאת  ְלֵחֶלק  ְבִּבַּיאִליְסטֹוק,  ָּתִמיד"  ֶחְבַרת "ֵנר  ַמְנִהיֵגי  ֶהְחִליטּו 
ְיַסְיימּו ֶאת הש"ס ּתֹו ֲחִצי ָׁשָנה, ָהִיינּו ַעד יֹום ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ֶׁשל ְׁשַנת תקע״ו, ְוֵכן ִמיֵדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ַעד 

.('‰ „ ִּביַאת ַהּגֹוֵאל (סו…

ב. מדעסקינן בהאי צדיקא קדישא, המקובל האלקי, רבינו ברוך ממעזבוז זיע"א, מן המעניין לצטט 
ידוע,  שלו.  ישראל  ואהבת  קדושתו  מגודל  מזעיר  מעט  להבין  נוכל  מהם   סיפורי-פלא,  שתי  כאן  
שדרכו בקודש היה לבזות, לעתים, אנשים מסוימים שבאו  לחסות בצלו, ביחוד בעת שולחנו הטהור 
רואה  בודאי  הגדול  שרבם  בידעם  גמורה,  באהבה  זאת  מקבלים  היו  והללו  בחגים,  או  בשבת-קודש 
עליהם קטרוגים ודינים ששורים עליהם, ובדיבוריו הקשים והבוטים לעיני כל, ביטל מעליהם דינים 
קשים אלה. היה זה באחת מלילות שבת קודש, בעת ניהול שולחנו הטהור. אותו שבת התארח אצלו 
אחד ממחותניו הצדיקים, אשר הגיע אליו להשתתף בשמחת שבע ברכות לנשואי צאצאיהם, ביחוד 
בסעודתא  דחקל תפוחין קדישין במחיצתו של מחותנו הקדוש, רבי ברוך. באמצע עריכת ה"שולחן", 
אורחו  בשמוע  ויהי  בקודש.   כדרכו  נגדו,  חריפים  בביטויים  החסידים  אחד  נגד  ברוך  רבי  התבטא 

ְזכּוָתא ְדַּבר יֹוַחאי

ַח‡י ר יו… ַבּ ¿„ ‡ ָ̇ כּו ז¿
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ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

 ַּגם ְּבָכל ַׁשָּבת ִּתְקְבעּו ִלְלֹמד ִׁשעּור ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש
ַּגם ְּבָכל ַׁשָּבת ִּתְקְּבעּו ִלְלֹמד ִׁשעּור ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש.

(ַהְנָהגֹות ָהַרב ַרִּבי ַיֲעקֹב ִמִּליָסא ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה אֹות ג')

יג ִסְתֵרי ָהֱאמּוָנה ָׁשָרֶׁשיָה ְוִעָּקֶריָה ִּכי ִאם ְּבַקָּבַלת ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּׂשִ
יג ִסְתֵרי ָהֱאמּוָנה ָׁשָרֶׁשיָה ְוִעָּקֶריָה ִּכי ִאם ְּבַקָּבַלת  ְוָהֱאֶמת ַהְמֻקָּבל ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּׂשִ
 ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִּכי ִמֶּמָּנה ִיְׁשַּתֵּלם ַהַּמֲאִמין ְּבָכל ֶזה ּוְבזּוָלָתּה ִנְמַנע, ְוָלֶזה ִיְצָטֵר
ֵלם ַאַחר ֱהיֹותֹו ּתֹוָרִני ָׁשֵלם ְלִהְתַעֵּסק ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה  ַהַּמֲאִמין ָהֲאִמִּתי ְוָהעֹוֵבד ַהּׁשָ
ֲאֶׁשר ִהיא ִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה ּוִמֶּמָּנה ַיֲעמֹד ַעל סֹוד ָהֱאמּוָנה ָהֲאִמִּתית ַהְמַסֶּכֶמת ִעם 
ַהָּדת ִמָּכל ַצד ְוַעל ַּכָּוַנת ַהּתֹוָרה ְוָהָרצֹון ְוַהֵחֶפץ ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ְוַהִּמְצוֹות ְוַאַחר 
ָרִׁשים  ָעְמדֹו ַעל ֶזה ִיְׁשַּתֵּדל ְלהֹוִסיף ֶלַקח ּוְלהֹוִליד ּתֹוָלדֹות ַוֲעָנִפים ּדֹוִמים ַלּׁשָ
יג ָהֱאֶמת א  ֶכל ָהֱאנֹוִׁשי ִּכי ָקצֹר ָקְצָרה ָידֹו ְלַהּׂשִ ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֲאֶׁשר ֵאין ֶזה ְּכִפי ַהּׂשֵ
 ִקי ְלַקֵּים ִּפְלֹּפֶלת ְּבָחְכָמה ֶזה ֶּדֶרֶכל ָהֱא יּוַכל ְּבׁשּום ָּפִנים ֲאָבל הּוא ְּכִפי ַהּׂשֵ
ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ּבֹו ָחיּו ְוָדְרכּו ַהְּנִביִאים ְוַהֲחָכִמים ְוֵאין ָהָרצֹון ְּבַהְקָּדַמת ַהּתֹוָרה ֲאָבל 
ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית ּוְמִניַעת ִלּמּוָדּה ְּתִחָּלה ִּכְמִניַעת ִלּמּוד ַהִּפילֹוסֹוְפָיה ְּתִחָּלה 
ַלחֹוְׁשִבים ֶׁשִהיא ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית ֶׁשֹּלא ָראּו אֹור, ִּכי ְמִניַעת ִלּמּוד ַהִּפילֹוסֹוְפָיה 
 ְּתִחָּלה ָראּוי ּוְמֻחָּיב ְלִפי ֶׁשִהיא הֹוֶרֶסת ְועֹוֶקֶרת ָׁשְרֵׁשי ַּדת ָהֱאֶמת ְוַדְרָּכּה ֶּדֶר
ַהִּמינּות ְוָהעֹוֵסק ָּבּה קֶֹדם ֶׁשִּיְהֶיה ּתֹוָרִני ָׁשֵלם ַּבַעל ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּתִביֵאהּו ִליֵדי 

ִמינּות ּוְכִפירּות ְוכּו'.
ֲאָבל ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשּתֹוִריׁש ׁשּום ֱאמּוָנה ָרָעה אֹו ַּדַעת ִנְפָסד ֲאָבל 
ַּבֵהֶפ ֶׁשַּתְנִחיל ָהֱאֶמת ְוַהֶּצֶדק ְוַתְׁשִריׁש ֱאמּונֹות ְוֵדעֹות ֲאִמִּתּיֹות ְּבֵלב לֹוְמֶדיָה ְוַאף 
ִאם ַיְקִּדימּוָה ִלְלֹמד ַהּתֹוָרה ִּכי ִהיא ַהּמֹוִציָאה ָלאֹור ַּתֲעלּומֹות ַהּתֹוָרה ְוִעָּקֶריָה 
ֵּתיֶהן עֹולֹות ִּבְקֵנה ַהָחְכָמה ָהֱאִקית ֲאָבל ַטַעם  ְמַחֶּזֶקת ְותֹוֶמֶכת ָׁשָרֶׁשיָה ְלִפי ֶׁשּׁשְ
ִאחּוָרּה ְלִפי ֶׁשַהּתֹוָרה ַּבּגּוף ְוַהָחְכָמה ַּכְּנָׁשָמה ֵאֶליָה ּוְכֶׁשַּיְקִּדים ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוֵיַדע 
ָּבָאה ָּבֶהן ַהַּקָּבָלה ִמִּסיַני ְוַאַחר ֵּכן ִיָּכֵנס ְלַטֵּיל ְּבַפְרֵּדס  ַהִּמְצוֹות ּוֵפרּוָׁשן ְּכִפי ַמה ּׁשֶ
ַהָחְכָמה ָאז ָּתחּול ַהְּנָׁשָמה ַּבּגּוף ַּכהֶֹגן ְוַכֵּסֶדר ִּכי ַיֲעמֹד ְוָיִבין ַהּסֹודֹות ְוַהְּסָתִרים 
ַהֵהם ֶׁשל ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ַעל ּבּוְרָין ַוֲאִמָּתָתן ְוא ִיְתַּבְלֵּבל ִׂשְכלֹו ַאַחר ֶׁשָּקַדם לֹו 
ְיִדיַעת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם יֹורּו ַהְּסָתִרים ַהֵהם ְוֶזה ְּכֶדֶר ְקִדיַמת ַהחֶֹמר ָלחּול 
(ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ְלָהַרְׁשָּב"א ֵחֶלק ַהַּתְכִלית ֶּפֶרק יז) ַהּצּוָרה ּבֹו.  

אֹור ַהזַֹהר ַ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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המשך זכותא דבר יוחאי
המשך זכותא דבר יוחאי

 =] "אּון ּדּו ֶקענְְסט ִמי ,ֶקען ִּדי ְּבִפי ָקְדׁשֹו ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר וְָאַמר ְּבזֶה ַהָּלׁשֹון: "ִאי
ֲאנִי ַמִּכיר אֹוְת, וְַאָּתה ַמִּכיר אֹוִתי] (ַטֲעֵמי ַהִּמנְָהגִים). 

המחותן את הדברים, נבהל ושאל את מארחו הצדיק: ומה עם מאמר חז"ל: המבזה את חבירו ברבים 
לטובת  מזמן  הפקרתי  כבר  שלי  העולם-הבא  את  ברוך:  רבי  לו  ענה   - הבא?!  בעולם  חלק  לו  אין 
אידישע קינדער (בני י˘ר‡ל)! כן מסופר, כי בשעותיו האחרונות בחייו עלי אדמות, ישב כמנהגו תמיד 
ושקד בלימודו בספר הזוהר הקדוש. ויהי כאשר הגיע לדברי הזוה"ק: "אית רוגזא ואית רוגזא; אית 
רוגזא דארור, ואית רוגזא דברוך" –  יצאה נשמתו הטהורה לשמי - מרומים, כאשר תיבת "ברוך" על 

לשונו הטהור, להתדבק בחיי החיים ברוך הוא.

המשכ 'זכותא דבר יוחאי' מעמוד ד

המשכ יבא
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

ולא אמנע מלהעתיק איזה גרגרים ממה שדרשתי באסיפה של ועד הכשרות לפסח 
תשל"ט:

עס איז כדאי צו דערציילען בנוגע לשוחטים (מובא בספר זוהר דעת בשם הה"צ 
ר׳ עקיבא יוסף שלעזינגער ז"ל) וואס הה"צ ר׳ עקיבא יוסף שלעזינגער דער איידעם 
פון  משפט,  שמרו  ספר  זיין  אין  דערציילט  זצ"ל  קאלאמייער  הלל  ר׳  הגה"צ  פון 
איין ווידערליכען מאן פון די עשרת השבטים וואס איז געקומען צו הרה"צ ר׳ הלל 
ל"ש, און איז געווען ביי איהם אויף פסח שנת כתר, ער האט געברענגט מיט זיך א 
ספר מיט דעם נאמען ס׳ האביב (ר"ת אחינו בני ישראל בגולה) וואו עס איז געווען 
געשריבען פארשידענע ענינים, איך האב מעתיק געווען אביסעל וואס איז נוגע צו 

וויסען בדורינו: ער שרייבט:

ר׳ נתן אדלער האט געוואלט פסל׳ען די שוחטים פון פראנקפורט, און מכניע זיין 
דעם חותם הס"א וואס איז שורה אויף שוחטים פסולים, בסוד פון על חרבך תחי׳ 
האט  ס"מ  דער  נאר,  געקומען,  משיח  וואלט  דערגרייכט  דאס  וואלט  ער  אויב  וגו'. 
אויפגעשטעלט אויף איהם קצבים וואס האבען אים גערודפ'ט און ער האט געמוזט 

אנטלויפען פון פד"מ ע"כ...
בסגנון  מתנבאים  נביאים  כמה  ווייל  מעשה,  די  אין  זיין  צו  מתבונן  כדי  איז  עס 
בשם  געהערט  האב  איך  וואס  מעשה  א  נאך  ברענגען  מיד  וועלען  דעריבער  אחד, 
מרן האדמו"ר מבעלזא זצ"ל, זייענדיג אין געטא איז צו איהם געקומען א איד און 
געשריגען: רבי, איר זעהט וואס טוט זיך, אידיש בלוט גיסט זיך ווי וואסער, פאר 
רבי  דער  האט  מתפלל?  נישט  איהר  זענט  וואס  פאר  נישט?  גאר  איהר  טוט  וואס 

געענטפערט: וואס הייסט איך טו נישט.
האט ער געענטפערט: עס שטייט ביי די מלחמת עמלק "והי' כאשר ירים משה 
ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידיו וגבר עמלק" (שמות, פ׳ בשלח), ווען משה האט 
געהאלטען די הענד פארשפרייט אין די הויך האבען זיך אידען געשטארקט, שטייט 
זענען  הענד  משה"ס  וכו׳".  בידיו  תמכו  וחור  ואהרן  וכו'  כבדים  משה  "וידי  דארט 
געווארען שווער פון די שווערע מלחמה און אנגעהויבען ארפפאלען. נאר אהרן און 

חור האבען זיי אונטערגעהאלטן. 
האט דער רבי געזאגט: עס איז היינט נישט דא קיין תומכים ע"כ. ווען מיר ציען 
א פאראלעל פון די ווערטער פון הייליגען דברי חיים וואס זאגט אז וועגען שוחטים 

המשכ מכתב הרב שלמה יודא שווייצער
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הסכמות ומכתבים

פסולים זענען כמה קהילות ארויס פון דת איז די כוונה, זיכער געווען אויף אזעלכע 
קהילות ווי פראנקפורט און אנדערע קהילות פון דייטשלאנד וואס אין צייט פון ר׳ 
נתן אדלר איז פראנקפורט געווען א עיר ואם בישראל, וואס איז אדויס פון דארט ר׳ 

נתן אדלר, דער חתם סופר, הגאון ר׳ זלמן עמדין זצ"ל.
70-60 יאר שפעטער, בסוף ימיו פון דברי חים ווען ר׳ שמשון רפאל הירש האט 
געוואלט אויפשטעלען א קהלה אין פראנקפורט, האט ער שווער געקענט טרעפן א 
מנין שומרי שבת, און דער ד"ח זאגט אז דאס איז געקומען וועגען שוחטים פסולים!

דער ספר האביב פון די בעלי רוח הקודש פון די עשרת השבטים זאגען בפירוש 
אז אין פראנקפורט איז געווען שוחטים פסולים, וואס דער חותם הס"א איז געווען 
אויף זיי בסוד ועל חרבך תחי', און רבי נתן אדלער האט זיי געוואלט פסל'ן מכניע 
צו זיין די ס"א נאר די קצבים האבען אים פאר יאגט, זענען געבליבען די שוחטים 
פסולים און געגעבען חיות וואס איז די שווערד פון די ס"א וואס דארך עם איז דער 
עולם נתפטם געווארען מיט נבילות וטריפות און נטמטם געווארן. דארך דעס האט 
דער בעל דבר זיך געקענט גובר זיין און מסית זיין צו די ערגסטע עבירות ביז גאנצע 
קהילות זענען ארויס פון דת ר"ל. וואס רבותי איז געקומען לאחר זה? שלמה הע"ה 
זאגט אין קוהלת "מקום המשפט שמה הרשע" (קהלת ג׳ ט') דארט ווי דער משפט איז 
געווען ווי די גזירה, איז געווען דארט איז געווען דאס רשעות. יעצט רבותי, לאמיר 
זיך מתבונן זיין, די ביטערע גזירה פון די צווייטע וועלט מלחמה איז געקומען פון 
דייטשלאנד און דארט איז געווען דאס רשעות, פון דארט איז געקומען די השכלה 
הארורה וואס האט אפגעשמד׳ט מיליונען אידען ר"ל, ווי איז געקומען אז די רייד פון 
אזעלכע אויסווארפען זאלן האבען אזא השפעה? דורך דעס וואס פריער האט דער 
בעל דבר ערלעדיגט די שוחטים און דער עולם איז נתפטם געווארען מיט נבילות 
וטריפות. דאן, איז שוין לייכט אנגעקומען אלעס, און דאן דער חלף וואס איז נישט 
געשארפט געווארען ווי געהעריג ביי די בהמות האט געשארפט די שווערד פון בעל 
דבר וואס איז דער שר פון עמלק און דורך העם האט דער דייטשער רשע וואס איז 
געווען עמלק און ער האט געקענט אויסקוילען מיליונען אידען ר"ל ע"כא. ווי עס 

האט געזאגט דער בעל רוח הקודש דער בעלזער רבי זצ"ל.
שבטבחים  כשר  ע"א)  (פ"ב  קדושין  אין  מפורשת  גמרא  א  באמת  איז  דאס  און 
שותפו של עמלק, דער בעסטער פון די קצבים איז דער שותף פון עמלק. רש"י איז 
מפרש דעם טעם. ווייל - ספיקי טריפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן - עס 
קומט צו איהם טריפות און עס איז איהם א שאד אויף זיין געלט, און גיט זיי צו עסען 
פאר אידען, און דעריבער רופען איהם חז"ל שותפו של עמלק וואס דער ציל פון 
עמלק איז צו ברענגען א כליון ח"ו ווי המן הרשע און דער דייטשער רשע ימ"ש, און 

די שוחטים פסולים זיינע זיינע שותפים אין דעם.

‡. אמר המו"ל: עס איז ידוע די מעשה מיט מיין טאטען ע"ה וואס מו"ר כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א 
[זי"ע] האט געזאגט אז נאר צוליב די שוחטים איז ער אוועק... 17 ס"ת זענען פארברענט געווארען בתוך די 

שלשים ועוד, און אלעס צוליב די שוחטים.

המשכ בעמוד י‰סכמו˙ ומכ˙בים



זהר 
השבת

ר ְוָרָמ"א ת ְמַחּבֵ ּבָ ְלַחן ָערּוְך ִהְלכוֹת ׁשַ ׁשֻ
ט

המשך סימן שו – באיזה חפצים מותר לדבר 
בשבת

מחשיכינ על התחומ לעשות צרכי כלה או צרכי  ג. 
מת להביא לו ארונ ותכריכינ ויכול לומר לחבירו 
שיחשיכ כדי שיביא לו ויכול לומר לו לכ למקומ 
פלוני למחר ואמ לא מצאת במקומ פלוני לכ למקומ 
פלוני לא מצאת במנה קח במאתימ ובלבד שלא יזכיר 
לו �כומ מקח כלומר שלא יאמר לו �כ ידוע שלא 
להו�יפ עליו וכנ אמ לקח ממנו בשמונה לא יאמר 
תנ לי עוד בשנימ ואהיה חייב לכ עשרה. הגה: ואם 
אי אפשר לו אלא אם כן יזכיר לו סכום מקח מותר בכל 
ענין דהא צרכי מצוה הוא (הגהות מרדכי פרק ה') ויש 
אוסרים בכל ענין וכן עיקר (בית יוסף בשם הר"ן ומרדכי 

פרק כירה והגהות מיימוני פרק א' ופרק כ"ו):
השוכר את הפועל לשמור זרעימ או דבר אחר  ד. 
אינו נותנ לו שכר שבת לפיככ אינ אחריות שבת 
עליו היה שכיר שבת שכיר חודש שכיר שנה שכיר 
שבוע נותנ לו שכר שבת לפיככ אחריות שבת עליו 
ולא יאמר תנ לי של שבת אלא אומר תנ לי שכר 
השבוע או החודש (ואם שכרו לחודש והתנה לשלם 
לו כל יום כך וכך מקרי שכיר יום) (ר"ן סוף פרק אף על 

פי), או יאמר לו תנ לי שכר עשרה ימימ:
א�ור לשכור חזנימ להתפלל בשבת ויש מי  ה. 
שמתיר. הגה: ואם שכרו לשנה או לחודש לכולי עלמא 

שרי (דברי עצמו):
חפצי שמימ מותר לדבר בהמ כגונ חשבונות של  ו. 
מצוה ולפ�וק צדקה ולפקח על ע�קי רבימ ולשדכ 
התינוק ליאר� וללמדו �פר או אומנות ודוקא לדבר 
אמ רוצה להשתכר אבל לשכרו ולהזכיר לו �כומ 
מעות א�ור. הגה: יש אומרים דבמקום שנוהגין ליתן 
לקורא בתורה מי שברך ונודר לצדקה או לחזן דאסור 
בשבת לפסוק כמה יתן (אור זרוע) והמנהג להקל דהא 

מותר לפסוק צדקה:

מותר למדוד בשבת מדידה של מצוה כגונ  ז. 
למדוד אמ יש במקוה מ' �אה ולמדוד אזור מי מי 
שהוא חולה וללחוש עליו כמו שנוהגימ הנשימ 

מותר דהוי מדידה של מצוה:
הרהור בע�קיו מותר ומכל מקומ משומ עונג  ח. 
שבת מצוה שלא יחשוב בהמ כלל ויהא בעיניו כאלו 

כל מלאכתו עשויה:
א�ור לומר לאינו יהודי שילכ חוצ לתחומ  ט. 
בשבת אחר קרובי המת שיבואו לה�פידו אבל חולה 
דתקיפ ליה עלמא ואמר שישלחו בעד קרוביו ודאי 

שרי:
להחליפ משכונ לאינו יהודי בשבת מותר אמ  י. 
הוא מלבוש ויוציאנו האינו יהודי דרכ מלבושו (ועיין 

לקמן סימן שכ"ה):
מותר לקנות בית בארצ ישראל מנ האינו יהודי  יא. 
בשבת וחותמ ומעלה בערכאות. הגה: שלהם בכתב 
שלהם דאינו אסור רק מדרבנן ומשום ישוב ארץ ישראל 

לא גזרו (אור זרוע):
מותר להכריז בשבת על אבדה אפילו היא דבר  יב. 
שא�ור לטלטלו. הגה: ומותר להתיר חרמי צבור בשבת 
אף על פי שאינו לצורך שבת הואיל והוא יום כנופיא 
לרבים הוי כעסקי רבים דשרי לדבר בם (אגור) אבל אין 
מחרימין בשבת כי אם מדבר שהוא לצורך שבת (אגודה 

פרק כ"ג):
להכריז בשבת על קרקע הנמכר שכל מי שיש  יג. 
לו זכות עליו יבוא ויגיד ואמ לאו יאבד זכותו א�ור. 
הגה: וכן אסור להכריז יין בשבת דהוי כמקח וממכר 

(מהרי"ל):
מי ששלחו לו שהוציאו בתו מביתו בשבת  יד. 
להוציאה מכלל ישראל מצוה לשומ לדרכ פעמיו 
להשתדל בהצלתה ויוצא אפילו חוצ לשלש פר�אות 
ואי לא בעי בית דינ גוזרינ עליו (ועיין לקמן סימן 

שכ"ח סעיף י'):

ֻׁשְלַחן ָערּו ִ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 אַחֲֵרי מֹות 

המשכ בעמוד יד



י

זהר 
השבת

הסכמות ומכתבים

זעהען מיר אז אין כשרות איז אפהענגיק דער גייסטיגער און פיזישער קיום פון 
כלל ישראל. אזוי איז אויך מבואר אין רש"י סוף פ׳ קדושים ווי עס שטייט, איהר 
וכו',  קדושים  "והייתם  טמאים  עופות  און  בהמות  אין  פארמיסען  נישט  אייך  זאלט 
ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" - איהר זאלט זיין הייליג פאר מיר און איך האב 
אייך אפגעזונדערט פון די פעלקער צו זיין פאר מיר. זאגט רש"י (פון תורת כהנים) 
אויב איהר וועט זיין אפגעזונדערט פון די גוים זענט איהר מיין, און ווען נישט זענט 
איהר פאר נבוכדנעצר און זיינע חברים ע"כ. דאס הייסט אויב מען וועט נישט נזהר 
צו  אויסגעשטעלט  מען  איז  טריפה  און  כשר  פון  געהעריג  זיין  צו  מבדיל  זיך  זיין, 

געפאר פון די גוים וואס באדרָאען אידען ח"ו, ווי נבוכדנצר און זיינע חברים.
און מיר וועלען מסיים זיין מיט א מעשה פון חפץ חיים. אין א שטעטעל נישט 
ווייט פון ראדין איז פסול געווארען די מקוה און האט קיינעם נישט געהארט איר צו 
פאררעכטען' איז דער חפץ חיים אריבער געפארען אין יענער שטאט. קומענדיג אהין 
האט ער געשיקט צונויפרופען די גאנצע שטאט אויסרופענדיג אז דעד חפץ חיים 
איז דא און גייט זאגען א דרשה אין שוהל. הערענדיג דאס, האט יעדער געשלאסען 
די געשעפטען און געקומען הערען דעם חפץ חיים, האט דער חפץ חיים געזאגט: 
רבותי! ווען איך וועל קימען אויף דעם עולם העליון וועט מען מיך פרעגען: וואס 
איז דיין נאמען ? וועל איך ענטפערען: ישראל מאיר, וועט מען מיר פרעגען: האסטו 
געוואוסט אז דא אין שטעטעל איז די מקוה פסול? וועל איך זאגען: יע, וועט מען 
פרעגען: און וואס האסטו געטוהן צו דעם? וועל איך ענטפערען: איך בין געפארען 
צו זיי און זיי געזאגט און זיי האבען מיר נישט געוואלט פאלגען! גיט מיר בכתב אז 

איך האב אייך געווארענט!".
רבותי. מיר אפעלירען דא צו אייך מחזק זיין און צו העלפען דעם ענין נשגב פון 
כשרות, וואס איז ליידער אזוי פארלאזט. וועט איהר נישט ענטפערען אונזער אפיל, 
איז אנחנו את נפשינו הצלנו, ווייל מיר האבען אייך געווארענט און איהר האט נישט 
די  מיט  ווערען  געבענטשט  איר  וועט  העלפען,  און  הערען  איהר  וועט  געפאלגט, 

ברכה פון ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת (ע"כ הדרשהב).

ב.  רוח הקודש גלוי - מאיש קדוש - בשחיטות, ובאכילת מצות בפסח
שיחות דף ע"ב) וז"ל: כ'  זוהר דעת דף ס"ג מביא מספר דרך הנשר,  (ומובא ג"כ בספר שמרו משפט -  בספר 
בס' דרך הנשר בשם הגאון ר' יצחק ראב"ד ווערבא שהה"צ ר' עקיבא יוסף שלעזינגער ז"ל (חתן הגה"ק ר' הלל 
מקאלאמייא זצ"ל) כתב בספרו שמרו משפט שבשנת כת"ר לפ"ק בערב פסח בא לבית חותנו איש אחד מאזיען 
הי'  ובקשתו  בלשה"ק  רק  הי'  ודבריו  וחינא)  יאפאן  בן  (שבוא  טיבעט  ממדינת  שמעון  ב"ר  אליעזר  ר'  בשם 
מחותנו הה"ק ר' הלל זצ"ל להיות אצלו פסח בלבד, ורק בתנאי זה כי הסדר יעשה הוא בעצמו על שלחן מיוחד 
כהלכה,  מצה  כזית  כשיעור  כ"א  פסח,  בליל  אכל  ולא  כן,  והי'  לו,  ונרצה  הסדר,  וצרכי  המצות  לו  יתן  והוא  לו, 
ושוב לא אכל כל הפסח עוד מצה, ורק אכילתו הי' מפירות ותפוחי ארץ ולוזים, ולא רצה לקבל שום מתנה, ולא 
שום ממון ולא צרכי נסיעה וסתם שם והדברי' אשר שמעתי ממנו וראיתי אותו החג אכתוב קצת אשר בזכרוני.

איזהו  ורק  לנו,  נודע  לא  אשר  בלשונו  אותו  מתרגם  הי'  בקול  אמר  אשר  פסוק  כל  פלאים  בלהבות  הי'  הסדר 
שעות  ג'  או  ב'  לערך  וברקים  בקולות  בהתלהבות  התפלל  שמענו,  בתוכם  אזכיר  אשר  ומדרשים  זוהר  דברי 
ואח"כ בא לביתו וטעם רק תפוחי ארץ בצים ופירות וכיוצא בלא בשר ומצה, ולא הי' זמן לשמוע ולדרוש ממנו, 

המשכ מכתב הרב שלמה יודא שווייצער מעמוד ה

המשכ הערה בעמוד יג‰סכמו˙ ומכ˙בים



זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יא

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

ּוִמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב



יב

זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב



זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יג

כ"א בחוה"מ וביו"ט דרשתי ממנו על מהותם ומהות תורתם, וא"ל כי הוא משולח ובא בטעם כמוס ע"פ מצות 
הזה  וסדר  דגלם,  תחת  ב"י  אלפים  צ"ו  לערך  במספר  הם  וביניהם  הב"ד,  ראש  ג"כ  הוא  אביו  כאשר  הראשים, 
עם שרי עשרה שרי חמישים שרי מאות שרי אלפים והם מקיימין המעשרות, וכל בי עשרה ביכלתם להחזיק 
יכלתם,  לפי  לתו'  עתים  בקביעות  ומועדים  בשבתות  עמהם  ומלמד  ועבודה  עה"ת  היושב  ת"ח  מנהל  פרנסת 
ראש הנשיאים הוא מקובל ובעל רוה"ק והוא מנהיג הדור ע"פ הוא נעשה כ"ד, צדיק מושל ביראת אלקים ולא 
לבד לשפוט את עדתם כ"א כמו שכ' אצל בני יששכר יודעי בינה לעתים מה יעשו ישראל בכל הגולה, (ואצלו 

ספר בשם האבי"ב, ר"ת אחינו בני ישראל בגולה).
הסוד הגדול

והנה מה שדיבר בסוד עם מנו"ח זצ"ל לא אדע, ורק אשר שמעתי וראיתי ממנו אני כותב כי שקר שנאתי, והנה 
האיש הזה דברתי עמו בד"ת ביו"ט והוא רצה רק בלימוד הפייט של ר"א הקליר, ובו דרש ע"ד האמת וכו' עם 
מן  הראשונים  כי  ואמר  דורינו,  של  הנשמות  לי  גילה  ועד"ז  הגלגולים,  בשרשי  סובל,  מוחי  ל"ה  אשר  עמקות 

לועזים בלע"ז המה באו בגלגול מן דור של כת ש"ץ ימ"ש, כאשר נכשלו עם חצונים ובאו לחיצונים.
ואעתיק ממקצת מספר האבי"ב מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל: ר' נתן אדלר ותלמידו ר'משה סופר מפ"ב מקובלים 
על  בסוד  פסולים  שוחטים  על  ששורה  הס"א  חותם  ולהכניע  דפפד"מ,  השוחטים  לפסול  רצה  רנ"א  בנסתר, 
חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הס"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"פ 
ועל ר' משולם טימסניץ מפ"ב כ' נשמת שרף - ועל הנוב"י כ' עינו כעין חשמל - ועל מדינת מעהרן פיהם כ' 
נחתם היא עם חותמו של ס"מ ר"ל, וישמור עצמו כל בעל נפש לעבור שם (ואין לך דבר שעומד בפני התשובה).

שם,  מולך  ועכשיו  אורח  בבחי'  בדוחק  רק  שם,  להיות  הס"מ  יכול  ל"ה  בחיים  הנוב"י  שהי'  כ"ז  פראג  ובעיר 
אשר  כמו  תועבה  בהם  תפלתם  כל  שם  כ'  אלו  כנסיות  בתי  ועל   - וכו'  וקאה"ר  חזן  ע"י  יצא  הקלקול  ותחלת 
מתפלל בבית הכבוד, וגרוע יותר כי שם אשר מזכירין שם, ועוד זאת הי' לי לפלא, כי בבית מו"ח היה כלב מונח 
תחת שלחנו תמיד ובשום אופן ל"ה כח לגרשו מן הבית, וכל הכאות בו לא הועילו, וכאשר ראה הוא כן אמר לי 
למה אינו מתקן את הכלב הזה, וכי לא ידע מנהו כי זה הי' רב לוע"ז ממקום פלוני ושהי' סמוך לו, אשר קללו 
כ'  (וכזה  הנכרים,  לשון  ר"ת  לה  כי  בשמו,  נובח  ל"ה  ויקרא  בסוד  והיא  הזה,  בכלב  ונתגלגל  נמרצות,  בקללות 

בילקוט ראובני גם בר"ת לשון הרע).
וחשבתי שאינו כדאי להזכיר זה למו"ח, אך בא היום וכו', ספרתי דברים הנ"ל למו"ח אשר אמר לי האיש הנעלמי 
הנ"ל, והשיב לי אני לא אדע איזה תיקון לעשות לו, והגדתי זה להנ"ל, וא"ל זה תיקונו אשר יעשה לו והגדתיו 
למו"ח ועשה כן, ומן אותה השעה נעלם הכלב ולא בא עוד והי' לפלא, וגם בעיני יפלא, והאיש הנ"ל ברגלו בא 

המשכ הערה בעמוד יד למטה

המשכ הערה מעמוד י



יד

זהר 
השבת

המשכ שו"ע ורמ"א מעמוד ט

וברגלו הלך בבוקר אור אס"ח אחר תפלת שחרית, והי' ברצוננו שיסע על מסילת הברזל כנהוג ולשלם בעדו 
פסח  להיות  שלהם,  הראשים  מן  קבל  אשר  פקודתו  את  לקיים  כ"א  וכתב,  לעזר  ממון  שום  לקבל  רצה  ולא 
אצלינו לבד, ושוב לשוב לדרכו אשר פנה על דרך קאשויא, ומשם דרך פולין ורוסיא לפנות, והלכתי אני עם בני 

הישיבה שלי שהי' לי לערך ע' תלמידים אז, ללותו לדרכו, עד כי נעלם, ע"כ.
המשכ מכתב הרב שלמה יודא שווייצער בחוברת הבאה

המשכ הערה מעמוד יג

סימן שז – דיני שבת התלוים בדיבור, 
ובו כ"ב סעיפים

ודבר דבר שלא יהא דבורכ של שבת כדבורכ  א. 
של חול הלככ א�ור לומר דבר פלוני אעשה למחר 
או �חורה פלונית אקנה למחר ואפילו בשיחת דברימ 
בטלימ א�ור להרבות. הגה: ובני אדם שסיפור שמועות 
ודברי חידושים הוא עונג להם מותר לספרם בשבת כמו 
בחול אבל מי שאינו מתענג אסור לאמרם כדי שיתענג 

בהם חבירו (תרומת הדשן סימן ס"א):
א�ור לשכור פועלימ ולא לומר לאינו יהודי  ב. 
לשכור לו פועלימ בשבת אפ על פי שאינ הישראל 
צריכ לאותה מלאכה אלא לאחר השבת שכל מה 
שהוא א�ור לעשותו א�ור לומר לאינו יהודי לעשותו 
ואפילו לומר לו קודמ חשכה לעשותו בשבת א�ור 
אבל מותר לומר לו אחר השבת למה לא עשית דבר 
פלוני בשבת שעבר אפ על פי שמבינ מתוכ דבריו 

שרצונו שיעשנה בשבת הבאה:
א�ור ליתנ לאינו יהודי מעות מערב שבת לקנות  ג. 
לו בשבת אבל יכול לומר לו קנה לעצמכ ואמ אצטרכ 

אקנה ממכ לאחר השבת:
מותר לתת לאינו יהודי מעות מערב שבת  ד. 

לקנות לו ובלבד שלא יאמר לו קנה בשבת. הגה: 
וכן מותר ליתן לו בגדים למכור ובלבד שלא יאמר לו 
למכרן בשבת (בית יוסף בשם סמ"ג) מי ששכר אינו יהודי 
להוליך סחורתו ובא האינו יהודי ולקחה מבית ישראל 
בשבת אסור והיו עונשין העושה (רבינו ירוחם חלק י"ב):

דבר שאינו מלאכה ואינו א�ור לעשותו בשבת  ה. 
אלא משומ שבות מותר לישראל לומר לאינו יהודי 
לעשותו בשבת והוא שיהיה שמ מקצת חולי או יהיה 
צריכ לדבר צורכ הרבה או מפני מצוה כיצד אומר 
ישראל לאינו יהודי בשבת לעלות באילנ להביא 
שופר לתקוע תקיעת מצוה או להביא מימ דרכ חצר 
שלא עירבו לרחוצ בו המצטער ויש או�רינ. הגה: 
ולקמן סימן תקפ"ז פסק להתיר ועיין לעיל סימן רע"ו 
דיש מקילין אפילו במלאכה דאורייתא ועיין שם סעיף ג':
א�ור לחשב חשבונות אפילו אמ עברו כגונ  ו. 
ככ וככ הוצאתי על דבר פלוני ודוקא שעדיינ שכר 

הפועלימ אצלו אבל אמ פרעמ כבר מותר:
מותר לומר לחבירו הנראה בעיניכ שתוכל  ז. 
לעמוד עמי לערב אפ על פי שמתוכ ככ מבינ שצריכ 
לו לערב לשוכרו אבל לא יאמר לו היה נכונ עמי 

לערב:

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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ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
טו

ָּבת זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

מספר "השבת והזוהר"
 מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע
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ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
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א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יז

 ַמְרִּבים ָהַאִּפיקֹוְרסּות - ּוְתמּוַרת ַהָּדת
ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים" ְּבׁשּו"ת (יו"ד ֵחֶלק א' ִסיָמן ז') ּכֹוֵתב, ֶׁשַעל ְיֵדי ׁשֹוֲחִטים ֶׁשָהיּו ַקִּלים, ַהְרֵּבה 

ְקִהּלֹות ִהְתַקְלָקלּו ְּבֶגְרַמְנָיה, ְוָעְזבּו ֶאת ֶּדֶר ַהַּיֲהדּות ָרַח"ל (ַעֵּין ָׁשם ַּבֲאִריכּות).
מּוָבא ְּב"ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים" (ָּפָרַׁשת ֶעֵקב) ְּבֵׁשם ָהַרְמַּב"ם ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ֵהִׁשיב ְלֵאּלּו 
ֶׁשִהְסַּתְּפקּו ְּבִעְנַין ְּתִחַּית ַהֵּמִתים, ָהַרְמַּב"ם ִצֵּין ֶׁשְּסֵפקֹות ָּכֵאֶּלה נֹוָלִדים ֵאֶצל ֲאָנִׁשים ָהאֹוְכִלים 
ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ְוַכּדֹוֶמה, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. רֹוִאים ָאנּו ִמַּכ ַעד ְלֵהיָכן ָהָאָדם 

ָיכֹול ָחִליָלה ְלִהְתַּדְרֵּדר ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ַעד ְּכֵדי ְסֵפקֹות בי"ג ָהִעָּקִרים.
ִּב"ְּתבּואֹת ׁשֹור" ָּכתּוב, ֶׁשַהּשֹׁוֵחט ַחָּיב ִלְהיֹות ְיֵרא ָׁשַמִים ֵמַרִּבים, ֶׁשַהִּיְרַאת ָׁשַמִים ֵיָרֶאה 
ַעל ָּפָניו, ְוִאם א ָאז הּוא ִמְתַקְלֵקל יֹוֵתר ַוּיֹוֵתר, ּוִמֵּמיָלא הּוא ְמַקְלֵקל ַּגם ֲאֵחִרים ָהאֹוְכִלים 
ִחיָטתֹו, ֵהם ִמְתַמְּלִאים ְמֻטָּמָאה ַעד ֶׁשֵהם הֹוְפִכים ָלֶאִּפיקֹוְרִסים. ("ִטּיּול ַּבַּפְרֵּדס" ַמַעְרכֹת  ִמּׁשְ

ְׁשִחיָטה ֶׁשל ַרָּבה ֶׁשל שאמלוי ַזַצ"ל)

ִחיָטה ׁשֹוֲחִטים ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֵׂשה ִנְתַקְלְקלּו ֵמֻאָּמנּות ַהּׁשְ
ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים" ְּבׁשּו"ת (יו"ד ֵחֶלק א' ִסי' ז') ּכֹוֵתב, ֶׁשהּוא ָרָאה ַהְרֵּבה ִיְרֵאי ָׁשַמִים ְולֹוְמֵדי 

ּתֹוָרה ֶׁשִהְתַקְלְקלּו ְלַאַחר ֶׁשָהְפכּו ִלְהיֹות ׁשֹוֲחִטים.

ֶמֶל ָזֵקן ּוְכִסיל ִמְׁשַּתֵּתף ְּבִסיטֹוָנאּות
ְּבֵסֶפר "תֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף" (ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא ד"ה ְוָהעֹוֶלה) ְמַסֵּפר ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ֲחַכם, ֶׁשִּבְזַמֵּננּו 
ַהֵּיֶצר ָהַרע ָהַפ ִלְהיֹות ֲחַכם ְוהּוא ֵאינֹו ָצִרי ְלַדֵּבר ּוְלַהְחִּדיר ְלתֹו ְרׁשּות ָּכל ָיִחיד, ֶאָּלא הּוא 
ָּי ְלִסְטָרא ַאֲחָרא,  ּתֹוֵפס ָיִחיד ֶׁשַרִּבים ִנְכָׁשִלים ַּדְרּכֹו, הּוא ַמֲעִמיד ְּבאֹותֹו ִעיר ׁשֹוֵחט ַהּׁשַ

ַמֲאִכיל ַלִּצּבּור ְטֵרפֹות ָרַח"ל, ַעֵּין ָׁשם ַּבֲאִריכּות.

 ׁשֹוֵחט ָּכֵׁשר, ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַּבִעיר - ׁשֹוֵחט א ָּכֵׁשר, ַמְלַא ַהָּמֶות ַּבִעיר ָרַח"ל - 
ְוזֹוִהי ַהִּסָּבה ַלֲאסֹונֹות ַהִּמְתַרּבֹות יֹום יֹום

ִחיָטה  ְּבֵסֶפר "ִאְמֵרי ַצִּדיִקים ִּדְבֵרי ַהְּגאֹוִנים" (ַעּמּוד ה'): ֵהיָכן ֶׁשַהּשֹׁוֵחט הּוא ָחֵרד ָאז ַהּׁשְ
טֹוָבה, ְוֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָאז ִנְמָצא ְּבִעיר, ֲאָבל ִאם ַחס ְוָׁשלֹום ַהּשֹׁוֵחט ַמֲאִכיל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות 

ָאז הּוא ּגֹוֵרם ֶׁשַּמְלַא ַהָּמֶות ִיְסּתֹוֵבב ְּבִעיר, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
ֵמַהְּסָפִרים ְלֵעיל ָאנּו רֹוִאים ֶׁשָּכל ַהָּצרֹות ֶׁשָאנּו סֹוְבִלים ִהָּנן ִּבְגַלל ַהּשֹׁוֲחִטים ַהַּמֲאִכיִלים 
 ,ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ָרַח"ל. (ְועֹוד ַעֵּין ַׁשָּבת לג: אֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ְׁשִמיִני יא, ָמג. ַאְזָהַרת ַמַהְרָצ"א, ִמְקָּדׁש ֶמֶל

ִזְבִחי ְׁשָלִמים, דרכ"ת ִסי' ס' אֹות ה').



יח

זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ

ִמְלָחָמה ַלד' ַּבֲעָמֵלק
ִחיָטה, ִּבְזַמֵּננּו ֶזהּו ַרק ִּבְגַלל ֶזה ֶׁשֹּלא ָּבְדקּו  "ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשֶּזה ַמה ֶׁשּגֹוְזִרים ְּגֵזרֹות ֶנֶגד ַהּׁשְ

טֹוב ֶאת ַהּשֹׁוֲחִטים, ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי" ("ִטּיּול ַּבַּפְרֵּדס" ַמַעְרכֹת ְׁשִחיָטה ֶׁשל ַרָּבה ֶׁשל שאמלוי ַזַצ"ל).

 סֹוד ְיִריַדת ַהַּבַעל ָׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְלָעְלָמא ַהֵּדין
ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזָי"ע, ִּכי הּוא ָּבא ְלעֹוָלם ַהֶּזה ְלַתֵּקן ִּתּקּון 
עֹוָלם ַוֲאֶׁשר ָהָיה עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְּבִרְפיֹון ְּבִקְלקּוָלם ִּבְׁשָׁשה ַעּמּוִדים ֶׁשָהעֹוָלם עֹוֵמד ֲעֵליֶהם 
(ּתֹוָרה ֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות ֶחֶסד), ִּכי ַעּמּוד ַהּתֹוָרה ִקְלְקלּו ַּבֲעֵלי ַהַּדְרָׁשִנים ֶׁשָּנְסעּו ֵמִעיר ְלִעיר ְוָאְמרּו 

ְּדָרׁשֹות ֶׁשל ֹּדִפי ְלַעֵּור ֵעיַני ָהעֹוָלם ּוַּבדּו ָלֶהם ִמְּדָרִׁשים ְּפִליִאים ְוֵתְרצּו אֹוָתם ְוֵהם ָהיּו 
ְּבַעְצמּוָתם ַקִּלים ְונֹוְכִלים, ְוַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה ִקְלְקלּו ַהַחָּזִנים ַהְּידּוִעים ְּבַקלּוָתם ּוַפֲחזּוָתם ִּכי 
ְבָיֵמינּו ֵאין ָלנּו ַרק ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּבְמקֹום ְּתִמיִדין ִּתְקנּום ְוֶזהּו ָהֲעבֹוָדה ְּבָגלּוֵתנּו (ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים), 
ְוַעּמּוד ַהְּגִמילּות ֲחָסִדים ִקְלְקלּו ַהּשֹׁוֲחִטים ַהַּקִּלים ַלֲאֶׁשר ָאְמרּו ֲחַז"ל (ַּתֲעִנית כ"ג ע"ב) ַּגֵּבי 
ַאָּבא ִחְלִקָּיה ְּדָקִדים ְסִליק ַעְנָנא ֵמַהאי ַזִויָתא ְדְדִביֶתהּו ִמּשּׁום ְּדִאיְּתָתא ְׁשִכיָחא ְּבֵביָתא 
ִויָהֵבי ִריְפָתא ַלֲעִנֵּיי ּוִמְּקָרַבי ַהַנַייָתא, ְוֵכן ָאְמִריַנן (ְּכתּובֹות ס"ז ַעּמּוד ב') ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י, ּוִמיְקֶרֶבי 
ַהַנַייָתא, ַהָנָאִתי ְמֻזֶּמֶנת ָׁשאֵני ַמְחֶקת ֶלֶחם ּוָבָׂשר ְוכּו' (ְוא ְּבָממֹון ְוכּו') ְוַע"י ֶׁשָּנְתנּו ֶלֱאכֹול 
ַלֲעִנִּיים ִמְּבַׂשר ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֶׁשֶהֱאִכילּו ַהּשּׁו"ב ַהַּקִּלים ִנְמָצאּו ֶׁשֹּלא ָעׂשּו ְּגִמילּות ֶחֶסד 
ַרק ֶׁשעֹוד ִהְכִׁשילֹו ֶאת ָהֲעִנִּיים ַהּסֹוְבִבים ִמְּמקֹום ַלָּמקֹום, ְוַעל ֵּכן ָהָיה ָּכל ְׁשָׁשה ַעּמּוִדים 
 רֹוְפִפים ַעד ֶׁשָּבא ַרֵּבנּו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזָי"ע ְוָהָיה ִּבְתִחַּלת ָיָמיו ׁשּו"ב ְוַאַחר ָּכ
ְּבִהְתַּגּלּותֹו ִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ָהַעּמּוד ְוָהָיה ָׁשִליַח ִצּבּור ְועֹוֵרר ֵלב ָהעֹוָלם ִּבְתִפּלֹוָתיו ְּבקֹולֹות 
נֹוָרִאים ְוָהָיה אֹוֵמר ֵמִאְמֵרי ּתֹורֹות ַעל ֶּדֶר ָהֱאֶמת ְּכֵדי ְלַתֵּקן ָּכל ֵאּלּו ַהִּקְלקּוִלים ּוְלַהֲעִמיד 

ִּתּקּון עֹוָלם ַעל ְמכֹונֹו, ַעד ָּכאן ָׁשַמְעִּתי (ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ח"ג פ"ו).

ִלּטֹול ָיַדִים ַבּבֶֹקר ִעם ַהְיָלִדים ְנִטיַלת ָיַדִים
ָאנּו ַמְעִּתיִקים ָּכאן ִמַּכָּמה ְסָפִרים ֶאת חֶֹמר ָהִעְנָין ֶׁשל ְנִטיַלת ָיַדִים ַבּבֶֹקר ֲאִפילּו ִּבְׁשִביל 
ְיָלִדים ְקַטִּנים, ִּכי ֵהם ְמַטְּמִאים ֶאת ָהאֹוֵכל ֶׁשֵהם נֹוְגִעים ָּבֶהם ּוַמִּטיִלים ָּבֶהם ֲחַׁשׁש ַסָּכָנה 

ָרַח"ל.
א. ֵיׁש ִלְהיֹות ְזִהיִרים ַבּבֶֹקר ֶׁשָּכל ַהְיָלִדים ַהְּקַטִּנים ָנְטלּו ָיַדִים, ִּכי ֶזה ֲחַׁשׁש ַסָּכָנה ְּכֶׁשֵהם 
ִנָּגִׁשים ְונֹוְגִעים ַּבאֹוֵכל ְּבִלי ְנִטיַלת ָיַדִים (ְּפִרי ְמָגִדים - ִסּדּור ֶּדֶר ַחִּיים), ֲאָבל ְּבִדיֲעַבד ִאם ֶיֶלד ָנַגע 

ְּבַמֲאָכל ְּבִלי ְנִטיַלת ָיַדִים ֻמָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבאֹוֵכל (ֵאַלי' ַרָּבה - ִסּדּור ֶּדֶר ַהַחִּיים).
ב. ָּכל ְיֵרא ָׁשַמִים ַיֲחִמיר ַעל ַעְצמֹו א ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִמַּמֲאָכל ֶׁשָּנְגעּו ּבֹו ְּבָיַדִים ֻטְמאֹות, 
ַּנֲעָׂשה ְּבָיַדִים ֻטְמאֹות, הּוא ָעלּול  ִּכי ָּכ ּכֹוְתִבים ַהְּמֻקָּבִלים ָז"ל, ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו אֹוֵכל ַמֲאָכל ּׁשֶ
ְלִהָּכֵׁשל ַּבֲעֵבָרה ֶּדֶר רּוַח ַהֻּטְמָאה ַהּשֹׁוָרה ַעל ַהאֹוֵכל, ְוֶזה אֹוֵטם ֶאת ִלּבֹו ְוֵלב ְיָלָדיו ְלתֹוָרה.

ֶיְׁשָנם ַהּנֹוְתִנים ַּתָּקָנה ָלאֹוֵכל, ֶׁשִּיְרֲחצּו ֶאת ַהאֹוֵכל ְׁשָׁשה ְּפָעִמים ְוָאז רּוַח ַהֻּטְמָאה ֵיָעֵלם, 
ִּכי ֶזה א ָּגרּוַע יֹוֵתר ֵמַהַּמֲאָכל ַעְצמֹו ְלַאַחר ֶׁשרֹוֲחִצים אֹותֹו ְׁשָׁשה ְּפָעִמים ַהֻּטְמָאה עֹוֶזֶבת 

אֹותֹו (ַחַּיי ָאָדם ְּכָלל ב' ְּבתֹוֶסֶפת ַחִּיים אֹות י"ב).
המשכ בעמוד כד
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ז. ובזה אמרתי דבר נכון בס"ד בלמדי ברבים רמב"ם הלכות טומאת צרעת 
(פרק ט"ז הלכה י') שכתב אריכות דברים מענין הצרעת, ואמרתי דיש לדייק מדוע 

האריך הרמב"ם מהלכות טומאת צרעת, שהיו נוהגים רק בזמן שבית המקדש 
קיים, ואינו שייך בימינו אלה.

ושם בהלכה י' האריך הרמב"ם וזה לשון קדשו: וזהו השינוי האמור בבגדים 
ובבתים שקראתו תורה צרעת בשותפות השם אינו ממנהגו של עולם אלא 
אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע, שהמספר בלשון הרע 
משתנות קורות ביתו, אם חזר בו יטהר הבית, אם עמד ברשעו עד שהותץ 
הבית משתנין כלי העור שבביתו שהוא יושב ושוכב עליהן, אם חזר בו יטהרו, 
ואם עמד ברשעו עד שישרפו משתנין הבגדים שעליו, אם חזר בו יטהרו ואם 
עמד ברשעו עד שישרפו משתנה עורו ויצטרע ויהיה מובדל ומפורסם לבדו 
עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות ולשון הרע. ועל ענין זה 
מזהיר בתורה ואומר השמר בנגע הצרעת זכור את אשר עשה ה"א למרים 
בדרך, הרי הוא אומר התבוננו מה אירע למרים הנבואה שדיברה באחיה 
שהיתה גדולה ממנו בשנים וגידלתו על ברכיה וסכנה לעצמו להצילו מן 
הים והיא לא דיברה בגנותו אלא טעתה שהשוותו לשאר נביאים והוא לא 
הקפיד על כל הדברים האלו שנאמר "והאיש משה עניו מאוד", ואף על פי כן 
מיד נענשה בצרעת, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים שמרבים לדבר 
גדולות ונפלאות, לפיכך ראוי למי שרוצה לכוין אורחותיו להתרחק מישיבתן 
ומלדבר עמהן כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסכלותם, וזה דרך ישיבת 
הלצים הרשעים בתחילה מרבין בדברי הבאי כענין שנאמר וקול כסיל ברוב 
דברים, ומתוך כך באין לספר בגנות הצדיקים כענין שנאמר ויהיו מלעיבים 
במלאכי האלקים ובוזים דברים ומתעתעים בנביאיוא , ומתוך כך באין לדבר 

א. ועיין בספר שפתי צדיקים (ב‰˜„מ‰, ובפ' ˙זריע) שכתב וז"ל: מהרב הקדוש האלהי הבעש"ט ז"ל, אלו 
בשלומיו  ידיו  שלח  נ"‰)  (˙‰לים  הכתוב  אמר  עליהם  ובוז,  בגאוה  עתק  צדיק  על  שמדברים  אדם  בני 
סימן  זהו  כשרים,  ואנשים  צדיקים  היינו  ישראל,  אמוני  בשלומי  ידו  ששולח  מי  פירוש  בריתו,  חלל 
שבודאי חילל בריתו, והוא מקרה הוא בלתי טהור וכו', ולזה (˙‰לים נ') אמר אלקים מה לך לספר חקי 
וגו', עיי"ש.  אחר כך כתב שם וז"ל: וכבר אמר הרב הצדיק וכו' ר' אלימלך ז"י זה סוד אמרם ז"ל בפסוק 

המשכ הדברימ בענינ לשונ הרע מזוהר השבת מצורע
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באלקים וכופרין בעיקר כענין שנאמר ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן 
על ה' אלקיהם, והרי הוא אומר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ, מי 
גרם להם לשית בשמים פיהם, לשונם שהלכה תחילה בארץ. זו היא שיחת 
הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות וישיבת כנסיות של עמי הארץ וישיבת 
בתי משתאות עם שותי שכר, אבל שיחת כשרי ישראל אינה אלא בדברי 
תורה וחכמה, לפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידן ומזכה אותן בה, שנאמר 
אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר זכרון לפניו 
ליראי ה' ולחושבי שמו, עכלה"ק של הרמב"ם ז"ל. ואחר כך סיים סליקו להו 

הלכות טומאת צרעת.
ואמרתי בביאור הרמב"ם הזה שהביא בסיום דבריו פסוק זה, אז נדברו 
יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע וגו', דיש לדייק כפל הלשון, ויקשב 

ה' וגם וישמע, הלא שניהם ענין אחד הוא.
ח. אך יש לפרש על פי מה שאמרתי כבר לבאר פסוק זה, אז נדברו יראי ה' 
איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע. דטרם ביאת המשיח לא יוכלו בני אדם לדבר 
דיבורי קודש למען כבוד שמו יתברך רק בצנעה, וכששני בני אדם מדברים 
ביניהם בסוד ואיש אחר רוצה לשמוע מה שמדברים, צריך לנטות אזנו היטב 

לשמוע מה שמדברים.
וזה שאמר הכתוב אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו, שידברו כל כך בצנעה 
מחמת גודל הבושה בימים ההם לדבר דיבורים שבקדושה בריש גלי, ויהיה כל 
כך בצנעה עד שכביכול ויקשב ה' וישמע, שהקב"ה כביכול יטה אזנו לשמוע 
מה שמדברים, להראות דבעוונותינו הרבים אין איש שם על לב דיבורים 

שבקדושה ועל כן מתביישים שניהם ומדברים על זה בצנעה.
ט. ועל כן הביא הרמב"ם מקרא זה גבי טומאת צרעת, דמקודם לזה מגנה 
אותן בני אדם שבאין לספר בגנות הצדיקים וכו', וממילא על ידי זה יבואו 
מעשיהם הטובים לחשבונם של הצדיקים, וכדברי חובת הלבבות הנ"ל, ועל זה 
הביא הפסוק אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו, ולא יטו אזנם למה שבני אדם 

והראה והדיה למינה, ואמרו בגמרא למה נקרא שמה ראה וכו', פירוש אלו בני אדם עומדים בבבל 
הצדיקים וחסידי  ומשוקעים בס"א ר"ל, ורואה נבלות ופגם בארץ ישראל אלו  היינו בבלבול דעתם 
הדור שהם נקראים ארץ ישראל, ואילו תקנו את עצמם בתשובה הוגנת לא באו לזה, והיו מאמינים 
באמת בה' וגם במשה עבדו, היינו בהצדיקים וחסידי הדור, עכ"ל. ובספר ליקוטי אמרים („ף ל"‡ ע"‡, 
ישראל,  בארץ  נבלה  ורואה  בבבל  עומדת  ובגמרא  הוא,  אחד  הכל  ודיה  ראה  וז"ל,  כ'  ב‡מˆע „"‰ ˜רי) 

במשה  אמרו  ולכן  במראה,  כמו  עצמו  את  רואה  בו  שרואה  אדם  שכל  אספקלריא,  נקרא  דצדיק 
שחשדוהו באשת איש בפסוק והביטו אחרי משה, דבאמת שכל צדיק יש לו כללות מכל העולם ומכל 
בני האדם, וכל אחד החלק שלו רואה בצדיק, ולכן חשדוהו באשת איש, שהם באמת היו נואפים ערב 
רב וראו חלקם בצדיק וחשדוהו, ובאמת חלקם הוא הרע בטל במציאות אצלו נגד הטוב שבו, וזהו ראה, 

שרואה נבלה דבר נבל בארציות של ישראל, וזהו מפני שהוא עצמו עובד בבבל לשון בלבול, עכ"ל.
המשכ בעמוד כב



זהר 
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ
כא

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

פ. ְוַעד ָּכאן ְצִריִכין ִליָזֵהר ֶׁשֹּלא ַלֲעסֹק אֹו ֵליֵל ִלְראֹות ִעְנְיֵני ְׂשחֹוק ֶׁשּקֹוִרין 
 ַפאְרְׁשֶטעלּוְנג, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִמיֵני ָקאְנֶצעְרְטן (ִּבְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּפֵאר ֶיַׁשע ִסיָמן ח"י ֶהֱאִרי
ְּבַכָּמה ְטָעִמים ֶלֱאסֹר ִמיֵני ַפאְרְׁשֶטעלּוְנֶגען ַהִּנְקָרא ְּכַהּיֹום לעי ְוָכַתב ָׁשם ְּדַהְמַעֵּין ֵהיֵטב ְּבֻׁשְלָחן ָערּו ִסיָמן 
ש"ז ְסִעיף ט"ו, ט"ז, ּוָבַאֲחרֹוִנים ָׁשם, ְוֵכן ְּבִסיָמן תק"ס ְוַאֲחרֹוִנים ִיְרֶאה ִּכי ַהְרֵּבה ִאּסּוִרים עֹוְבִרין ְּבֶזה, ַאל 
ִּתְפנּו ְוגֹו', מֹוַׁשב ֵלִצים, ִּבּטּול ּתֹוָרה, ִאּסּור ְׂשחֹוק ִמַּטַעם ַהֻחְרָּבן, ּוְכִתיב "ַאל ִּתְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִּגיל ָּכַעִּמים", 
ְׁשִמיַעת ִמיֵני ֶזֶמר, ְועֹוד, ּוִבְכַלל ֶזה ַּגם ֵּכן ַהְמַבְּטִלין ְזַמן ִלְׁשמַֹע ַּתְקִליט [טעי"פ] ֶׁשָּקְלטּו ִמיֵני ְׂשחֹוק ַהַּנ"ל ְועֹוד 
ְּגרּוִעים ֵמֶהם, ְוִסֵּים ְּדַהַּמְכִׁשיִלין ָהַרִּבים ָיִׂשימּו ֶנֶגד ֵעיֵניֶהם ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ַהַּמֲחִטיא ָהַרִּבים ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו 
ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ּוַמה ֶׁשָּּכַתב ַהֵּבאּור ֲהָלָכה ָׁשם ְּדִאם ִהְתרּו ֲחַז"ל ְלַהִּמְתלֹוֵצץ ֶׁשְּמזֹונֹוָתיו ִמְתַמֲעִטין ְוִיּסּוִרין 

ָּבִאין ָעָליו ְונֹוֵפל ְלֵגיִהּנֹם, ָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשֵהִביא ַּכָּמה ְמאֹות ֲאָנִׁשים ִלְכָלל ֶזה, ַעֵּין ָׁשם).

פב. מֹוְכֵרי ְסָפִרים ַהַּמְמִציִאים ַלּקֹוִנים ְסָפִרים ַהַּנ"ל ֶׁשָאסּור ִלְקרֹוָתן ֵהם ַּגם 
ֵּכן ִּבְכַלל ַמְחִטיֵאי ָהַרִּבים (משנה ברורה ס"א, ועוד עיין שאלות ותשובות מחנה חיים סימן א).

פג. ָּכל ֶׁשָאסּור ִלְקרֹותֹו ָאסּור ַאף ְּבִטְלטּולֹו (ט"ז, משנה ברורה ס"ב).
פד. ֵסֶפר יֹוִסיִפין, יּוֲחִסין, ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ֶׁשל ר"י ּכֵֹהן, ַאף ַעל ַּגב ֶׁשֵהם ִסְפֵרי 
ִמְלָחמֹות ִמָּכל ָמקֹום ָׁשֵרי ֶׁשֵּמֶהם ִיְלְמדּו ִּדְבֵרי מּוָסר ְוִיְרָאה, ַוֲאִפּלּו ְּכתּוִבין 
ְּבַלַע"ז ָׁשֵרי (משנה ברורה נ"ח) ְוָכל ִסּפּוִרים ַהְּבדּוִיים ַהְּנפֹוִצים, ַוֲאִפּלּו ָהֲאִמִּתִּיים 
ַא ֵאיָנם ִמּסּוג ֶׁשּיֹוֵצא ֵמֶהם ֵאיֶזה ִעְנַין מּוָסר ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ֵאין ֶהֵּתר ִלְקרֹות 

ָּבֶהם (שאלות ותשובות פאר ישע שם).
פה. ְוָהא ְּדָאסּור ִלְקרֹות ְּבִׂשיַחת ֻחִּלין ְוִסּפּוֵרי ִמְלָחמֹות ַּדְוָקא ַּבְּכתּוִבים ְּבַלַע"ז, 
ה ְולֹוֵמד ִמֶּמּנּו ִּדְבֵרי  ֲאָבל ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ָׁשֵרי (רמ"א סעיף ט"ז), ְּדַהָּלׁשֹון ֵיׁש ּבֹו ְקֻדּׁשָ
ּתֹוָרה, ּוְלִפי ֶזה ַּגם ִאֶּגֶרת ָׁשלֹום ַהְּכתּוָבה ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ָׁשֵרי ְּדֵיׁש ִלְלֹמד ִמּתֹוכֹו 
ַהָּלׁשֹון, ְוַגם ָּכתּוב ּבֹו ַּכָּמה ְּפסּוִקים ֶׁשל ּתֹוָרה (מגן אברהם ס"ד), ֲאָבל ַהְרֵּבה ּפֹוְסִקים 
אֹוְסִרין ַּגם ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש (אגודה, ט"ז, ב"ח, של"ה, מעיום טֹוב, ב"ש, מו"ק, גר"א, וכן נראה דעת 

המשנה ברורה ס"ד למעשה) ּוְלִפי ֶזה ַּגם ִאֶּגֶרת ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ָאסּור (משנה ברורה שם).

פו. ֻמָּתר ִלְלֹמד ְּבַׁשָּבת ַאף ְּדָבִרים ֶׁשֵאינֹו ָרִגיל ָּבֶהם ְוֵאין אֹוְמִרים ֶׁשַּצַער הּוא 
לֹו (דרכי משה אות ט).



כב
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ג.  ָראּוי ִלְהיֹות ְזִהיִרים ְלִרחֹוץ ֶאת ְיֵדיֶהם ֶׁשל ַהְיָלִדים ַהְּקַטִּנים ָּכל ּבֹוֵקר ִּבְגַלל ַהַּסָּכָנה 
ְוָהִאּסּור ַהֲחמּור, ְוָהעֹוָלם ֵאינֹו ֻמְזָהר ַעל ָּכ ְּדיֹו, ְוֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ַמּדּוַע (משלי ִסיָמן ד'.).

ד.  ָעָליו ִלְהיֹות ָזִהיר ְלְרחֹוץ ֶאת ַהָּיָדִים ֶׁשל ַהְיָלִדים ַהְּקַטִּנים ְּבצּוָרה ֲהגּוָנה, ְוֶׁשֹּלא ְיַטְּמאּו 
ֶאת ָּכל ַמה ֶׁשֵהם נֹוְגִעים, ְוֶׁשָחִליָלה ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִיְׁשֶרה ַעל ַהּכֹל ַחס ְוָׁשלֹום.

ה.  ִמי ֶׁשּשֹׁוֵמר ְורֹוֵחץ ֶאת ְיֵדי ְיָלָדיו ִמּיֹום ַהְּבִרית ִמיָלה ֶׁשל ַהֶּיֶלד, ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו (רז"ש).
ו. ַהִּמְנָהג ְלְרחֹוץ ֶאת ַהָּיָדִים ֶׁשל ַהְיָלִדים ַהְּקַטִּנים הּוא ְסגּוָלה טֹוָבה ֶׁשִּיְגְּדלּו ְנִקִּיים ְוֶׁשִּיְהיּו 

ִּגּדּוֵלי ַהּקֶֹדׁש (ֶּבן ִאיׁש ַחי מּוָבא ְּבַכף ַהַחִּיים ִסי' ד' אֹות ְּכב - ְוַעֵּין ׁשּו"ת ֶקֶרן ְלָדִוד ִּבי' א').
ז.  ָּכתּוב ְּבִסְפִרי ְיֵרִאים, ֶׁשּטֹוב ִלְהיֹות ְזִהיִרים ֲאִפילּו ְּבֶיֶלד ֶׁשהּוא ֶּבן יֹום ֶאָחד, ֶׁשהּוא א 
יֹאַכל ְּבֶטֶרם ֶׁשהּוא א ָנַטל ֶאת ָיָדיו ַבּבֶֹקר, ְוֶׁשֹּלא יֹאַכל ְּכִפי ֶׁשאֹוְכִלים ַעְכָּבר ַוֲחתּול, ְוֶׁשֹּלא 
ָּנַגע ּבֹו ִמיֶׁשהּו ֶׁשֹּלא ָנַטל  ִּנְׁשַאר ִמָּיָדִּיים ְרחּוצֹות, ְוֶׁשֹּלא יֹאַכל ֵמאֹוֵכל ּׁשֶ ִיְׁשֶּתה ַמִים ִמַּמה ּׁשֶ

ֶאת ָיָדיו כּו' (ַּדְרֵּכי ַהַחִּיים ִסיָמן ג').
ְטלּו ֶאת ְיֵדיֶהן), נֹוֲהִגים ְלָהֵקל ּוְמַאְפְׁשִרים  ַּיְזִהיר ֶאת ַהָּנִׁשים ַעל ָּכ (ֶׁשֹּלא ִיְּגעּו ְּבאֹוֵכל ִמְּבִלי ֶׁשַנִ ח.  ּׁשֶ
ִליָלִדים ְקַטִּנים ָלַגַעת ֶׁשֵאיָנם ְּבִגיל ַהִחּנּו, ֲאָבל טֹוב ֶׁשַּיְחִמירּו ִמּיֹום ַהְּבִרית ִמיָלה ֶׁשל ַהֶּיֶלד 
ָוָהְלָאה ְוֶיְׁשָנם ַאִפילּו ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשֵּיׁש ִאּסּור ִהְלָכִּתי ְּבִעְנַין ֶזה ְוָלֵכן ַחָּיִבים ִלְהיֹות ְזִהיִרים 

ִלּטֹול ֶאת ְיֵדי ַהְיָלִדים (ִסּדּור ַיֲעֵב"ץ). 

 

המשכ בעמוד כד

המשכ 'לשונ הרע על צדיקימ' מעמוד כ
מדברים נגדם, ויקשב ה', פי' שהקב"ה יקשב אם אותן בני אדם המדברים כעת 
לשון הרע, עסקו פעם בתורה או עשו איזה מצוה, וכעת וישמע מה שמדברים 
לשון הרע על הצדיקים, כדי לתת לצדיקים את המעשים טובים של הרשעים.

י. וזהו שסיים הכתוב ויכתב בספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו, פי' 
דהמעשים טובים שעשו הרשעים באיזה פעם, וכעת מדברים על הצדיקים, 
אותם המעשים טובים יכתבו כעת לפני השי"ת על חשבון ליראי ה' ולחושבי 

שמו, וכדברי החובת הלבבות הנ"ל.
יא. ולזה סיים הרמב"ם במתק לשונו, סליקו להו הלכות טומאת צרעת, 
פי' דגבי הצדיקים שאין מדברים לשון הרע על בני אדם אחרים רק כל שיחת 
כשרי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחכמה, להם באמת סליקו להו הלכות 
טומאת צרעת, שלא תבא עליהם הצרעת ח"ו, כי אינם מדברים לשון הרע 

על בני אדם רק כל שיחתם הוא בדברי תורה וחכמה.
יב. ומיושב גם קושייתינו מדוע הזכיר הרמב"ם ענין טומאת צרעת שאינו 
נוגע לזמנינו. אך להנ"ל מיושב, דהרי הלשון הרע הוא רעה חולה שבני אדם 
אינם נזהרים בו בעוונותינו הרבים ועל כן הוא נוגע לכל עת ולכל זמן, ושפיר 

העתיקו הרמב"ם ביד החזקה, ועוד האריך בזה.

המשכ 'מדוע משיח לא בא' מעמוד יח



זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
ָּבת ְוַהּזַֹהר"  ִמֵּסֶפר "ַהּׁשַ

ֵמֵאת ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִּליָט"א, ְׁשַנת תש"ע

ְלִמְלֵעי  ַחד  ֵליְלָיא  ַקמ  ִחָּייא  ַרִּבי 
זּוָטא,  יֹוֵ�י  ר'  ִעֵּמיּה  ַוַהָוה  ְבאֹוַרְייָתא, 
ְּדַהָוה ַרְבָיא. ָּפַתח ר' ִחָּייא ְוָאַמר, (˜‰ל˙ 
ט') ֵלְכ ֶאכֹול ְּבִשְמָחה ַלְחֶמָכ ּוְשֵתה ְבֶלב 
ֶאת  ָהֶאֹלִהימ  ָרָצה  ְכָבר  ִּכי  ֵייֶנָכ  טֹוב 
ְדָאַמר  ְשֹלמֹה  ָחָמא  ָקא  ָמאי  ַמַעֶשיָכ. 

ַהאי ְקָרא.
ַהוֹו,  ְבָחְכָמה  ִמּלֹוי  ָכל  ְשֹלמֹה  ֶאָּלא 
ַלְחֶמָכ,  ְּבִשְמָחה  ֶאכֹול  ֵלְכ  ְדָאַמר  ְוַהאי 
ְּבאֹוְרחֹוי  ָאִזיל  ָנש  ְדַבר  ְּבַשַעָתא 
ְבִריְכ הּוא  ֻקְדָשא  ְבִריְכ הּוא,  ְּדקּוְדָשא 
ַשְלָוה  ֵליּה  ְוָיִהיב  ְלַגֵּביּה,  ֵליּה  ְמָקֵרב 
ְּדָאִכיל  ְוַחְמָרא  ַנַהָמא  ְּכֵדינ  ְוַנְייָחא, 
ְּדקּוְדָשא  ְּבִגינ  ְדִלָּבא,  ְּבֶחְדָוה  ְוָשֵתי, 

ְבִריְכ הּוא ִאְתְרֵעי ְבעֹוָבדֹוי.
ָהִכי, ָהא  ַרְבָיא, ִאי  ַאַמר ֵליּה ַההּוא 
ֶבָחְכְמָתא  ְּדְשֹלמֹה  ִמּלֹוי  ְּדָכל  ָאַמְרְּת 
ֵליּה  ַאַמר  ָהָכא.  ָחְכָמָּתא  הּוא  ָאנ  ַהוֹו, 
ְקָרא.  ַהאי  ְוֶתֶחֵמי  ִּבּשּוָלְכ,  ְתַבֵּשל  ְּבִרי 
ַאַמר ֵליּה ַעד ָלא ָבִשיְלָנא ָיַדְעָנא. ַאַמר 

ֵליּה ֵמָּנא ָלְכ.
ַאַמר ֵליּה, ָקָלא ַחד ְשַמְעָנא ֵמַאָּבא, 
ר'  ָאָתא  וכו'.  ְקָרא  ְּבַהאי  ָאַמר  ְּדַהָוה 
ִחָּייא ּוְנָשֵקיּה, ָאַמר, ַחֶּייָכ ְּבִרי ַהאי ִמָּלה 
ָשַבְקָנא ְבִגיָנְכ, ְוַהְשָּתא ָיַדְעָנא, ְדקּוְדָשא 
ְבִריְכ הּוא ָבֵעי ְלַאְעְּטָרא ָלְכ ְּבאֹוַרְייָתא.

ּוְׁשֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנ ֱאכֹול ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמ ֵל

ַלַע�ֹק  ֶאָחד  ַלְיָלה  ָקמ  ִחָּייא  ַרִּבי 
ַּבּתֹוָרה, ְוָהָיה ִעּמֹו ַרִּבי יֹוֵ�י ַהָּקָטנ, ֶשָהָיה 
ט)  (˜‰ל˙  ְוָאַמר,  ִחָּייא  ַרִּבי  ָּפַתח  ִּתינֹוק. 
ֵלְכ ֶאכֹל ְּבִשְמָחה ַלְחֶמָכ ּוְשֵתה ְבֶלב טֹוב 
ֵייֶנָכ ִּכי ְכָבר ָרָצה ָהֶאֹלִהימ ֶאת ַמַעֶשיָכ. 
ָמה ָרָאה ְשֹלמֹה ַהֶּמֶלְכ ֶשָאַמר ָּפ�ּוק ֶזה?

ֶאָּלא ְשֹלמֹה, ָּכל ְּדָבָריו ָהיּו ְּבָחְכָמה, 
ַלְחֶמָכ.  ְּבִשְמָחה  ֶאכֹל  ֵלְכ  ֶשָאַמר  ְוֶזה 
ַהָּקדֹוש  ְּבַדְרֵכי  הֹוֵלְכ  ֶשָאָדמ  ְּבָשָעה 
ְמָקֵרב  הּוא  ָּברּוְכ  ַהָּקדֹוש  הּוא,  ָּברּוְכ 
ְוָאז  ְונֹוֵתנ לֹו ַשְלָוה ּוְמנּוָחה,  אֹותֹו ֵאָליו 
ְּבִשְמַחת  ְושֹוֶתה  ֶשאֹוֵכל  ְוַהַּיִינ  ַהֶּלֶחמ 
ִּבְגַלל ֶשַהָּקדֹוש ָּברּוְכ הּוא ְמֻרֶּצה  ַהֵּלב, 

ְּבַמַעָשיו.

ַהֵרי  ָּכְכ,  ִאמ  ִּתינֹוק,  אֹותֹו  לֹו  ָאַמר 
ְּבָחְכָמה,  ָהיּו  ְשֹלמֹה  ִּדְבֵרי  ֶשָּכל  ָאַמְרָּת 
ֵאיֹפה ָּכאנ ַהָחְכָמה? ָאַמר לֹו, ְּבִני, ַּבֵּשל 
ַהֶּזה.  ַהָּפ�ּוק  ֶאת  ְוִתְרֶאה  ִּבּשּוְלָכ  ֶאת 
ָאַמר לֹו, ְּבֶטֶרמ ִּבַּשְלִּתי ָיַדְעִּתי. ָאַמר לֹו, 

ִמַּנִינ ְלָכ?

ֵמָאִבי  ָשַמְעִּתי  ֶאָחד  קֹול  לֹו,  ָאַמר 
ַרִּבי  ָּבא  וכו'  ַהֶּזה,  ַּבָּפ�ּוק  ֶשָהָיה אֹוֵמר 
ֶזה  ָּדָבר  ְּבֵני,  ַחֶּייָכ  ָאַמר,  ּוְנָשקֹו.  ִחָּייא 
ִהְשַאְרִּתי ִּבְשִביְלָכ, ְוַעְכָשו ָיַדְעִּתי ֶשרֹוֶצה 
ַהָּקדֹוש ָּברּוְכ הּוא ְלַעֵּטר אֹוְתָכ ַּבּתֹוָרה.

ח"ב כח ע"א וע"ב



כד

זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

ומענין בזיון התלמידי חכמים ח כתב החיד"א זצ"ל בספרו יוסף תהלות 
(מזמור י"ד) וז"ל: ה' השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש וכו'. אפשר 

דמתאונן על מיעוט הלימוד ועל העשירים שאין מחזיקים ביד לומדי תורה, 
ובזה אינם יכולים הת"ח ללמוד, דטרידי המה למצוא טרף לביתם. וזהו שכתוב 
לראות היש משכיל שעוסק בתורה, או אם ימצא עשיר מחזיק ביד התלמיד 
חכם, דורש את, דורש את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמים (פסחים דף 
כ"ב ע"ב), וראה הכל סר, יחדיו לא משכיל ולא מחזיק אין עושה טוב, אין מי 

שיעשה טוב שהיא התורה, אין מי שיעשה לתלמיד חכם שילמוד, ומשום הכי 
אין גם אחד שיעסוק בתורה כי אין מחזיק, ומהתימה כי הלא ידעו כל פועלי 
און, הם העשירים אשר כל טרחם שבתם וקימתם ומשאם בהבלי העולם 
הז, אוכלי עמי, שהם התלמידי חכמים כמו שכתוב בפרק שני דמציעא הגד 
לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים, אוכלי עמי אכלו לחם, כלומר יודעים שאם 
התלמידי חכמים אוכלים משלהם, נחשב להם כאילו אכלו לחם, שהם עצמם 
עסקו בתורה, ועם כל זאת ה' לא קראו, ונמצא שכל העון הוא על שאינם 
מחזיקים, ומפני כך באים ח"ו גזירות רעות, ועל זה תמהים המון העם, כי 
יש בדור צדיק ולמה אינו נתפס לכפר, והתירוץ הוא כי הצדיק מוכיח ואין 
שומע, ובזה ניצול, כמ"ש ז"ל גבי נח שהיה מוכיחם ולא שמעו תוכחתו, והם 
אבדו והוא ניצול, וכתיב ואתה כי הזהרתו את נפשך הצלת. וזה שאמר שם 
פחדו פחד כי אלהים בדור צדיק, פירוש כי אלהים מדת הדין בגזירה רעה ח"ו 
בדור שיש בו צדיק, וע"ז פחדו כי מסורת בידינו שהצדיק נתפס לכפר, ועתה 
אלהים במדת הדין בדור צדיק חיילא בכולל והוא ניצול, לזה אמר עצת עני 
תבישו, העצה גם התוכחה מן העני הצדיק תבישו, ואין אתם שומעים, ולכן 
ה' מחסהו והוא לבדו ניצול, לפי שכבר הוכיח ולא נשמע, ומאי קשיא לכו 

אלהים בדור צדיק, עכ"ל.
עוד כתב החיד"א ז"ל ביוסף תהלות (מזמור נ"ג) וז"ל: לראות היש משכיל 
דורש את וכו' אפשר להסמיך מה שכתבתי בעניותי בדרושים דאמרו ז"ל לא 
חרבה ירושלים עד שביזו בה לתלמידי חכמים, והוינן בה הרי היה עבודה 
זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, וכתבנו דאם היו מכבדים תלמידי חכמים 
לא היו באים לזה, דהתלמיד חכם חשוב בעיניהם והיה מוכיחם ושומעים 
לדבריו, אבל כיון שהתלמידי חכמים בזוים שומע אין להם, ובאו לידי עבירות 
גדולות ומשום הכי החמירה התורה בכבוד החכמים, וכתיב את ה' אלקיך 
תירא לרבות תלמידי חכמים כי הוא יסוד מיסוד התורה, עיין שם באורך. 
וזהו שכתוב לראות היש משכיל שדורש את לרבות תלמידי חכמים, דאם 
מכבדים התלמידי חכמים ויראים מהם היו מוכיחים, ויש מקוה לישראל 

לשמור התורה עכ"ל, עיין שם.
המשכ יבא

המשכ 'לשונ הרע על הצדיקימ' מעמוד כב



זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
כה

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר

ַ‰ּז…ַ‰ר ים ו¿ ƒ„ ַלּמ¿ ר מ¿ פ∆ ס≈



כו

זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ

המשכ בעמוד לב



זהר 
השבת

ִפיָלה בוֹד ַהּתְ ּכְ
כז

מעשה מופלא על כח קדושת הצדיקים ופעולתם לפני בוראם לבטל גזרות רעות וקשות מעל 
עם ישראל.

והזכות הגדולה של שמירת כבוד התפילה שלא לדבר כלל בתפילה מתחילתה ועד סופה.
כמו כן מתוארת כאן סידרת 'מקרים' אקראיים, המצביעים על השגחה פרטית מופלאה.
ההשגחה העליונה גרמה להפגש עם סיפור זה שלש פעמים בצירוף נסיבות מדהימות

שאין להן כל הסבר מלבד העובדא שיד ה' מכוונת את עולמנו,
בהשגחה מיוחדת ונפלאה ביותר, שהובילה לפרסומו של סיפור נפלא זה.

מתפרסם בזאת על ידי הרה"צ רבי שלום יהודה גראס שליט"א
מזכה הרבים הנודע בחיבוריו בישראל

על הכשרות, הצניעות, ועניית אמן כהלכתה

כדברים הללו סיפר לי הרב אליהו פרץ שליט"א:
סיפור זה שמעתי אותו מפי אבי מורי החכם השלם החסיד כמוהר"ר יעקב 

פרץ זלה"ה הריני כפרת משכבו נלב"ע ערב יו"כ ה'תשס"א.

  נס ‚„ול ˘נע˘‰ ע"ינס ‚„ול ˘נע˘‰ ע"י
 ‰ר‰"˜ ‰מ˜ובל רבינו פנחס ‰כ‰ן בן רבי ברוך ‡זו"‚ זˆ"ל ‰ר‰"˜ ‰מ˜ובל רבינו פנחס ‰כ‰ן בן רבי ברוך ‡זו"‚ זˆ"ל  

ברוך  בן  הכהן  פנחס  רבינו  האלקי  המקובל  בניסים  המלומד  הקדוש  הרב 
אזו"ג זיע"א, היה גר בעיר התורה מראכש, והיה מבאי ביתו של המלך של דרום 
המדינה הנקרא בלשון ערבי "ְאְל ְגָלוּוי", והמלך היה אוהב אותו מאוד ומקרבו, 
ועל כל צרה שלא תבוא על הקהל היהודי, הוא היה מרואי פני המלך לביטול 

הגזירות.
אמנם במרוקו באותה תקופה נחלקה המדינה לשתי רשויות, המלך ששלט 
מראכש  ובירתו  והסהרה  הדרום  של  והמלך  פאס,  העיר  ובירתו  ובמרכז  בצפון 

הוא הנקרא "ְאְל ְגָלוּוי" הנ"ל.
במלך  יד  לשלוח  רצו  ֵאְלָחָסן  מּוָלִאי  הצפון  מלך  של  סוכנים  מספר  ופעם 

הדרום.



כח

זהר 
השבת

ִפיָלה בוֹד ַהּתְ ּכְ

המשכ יבא

הם הכינו תכניות שביום פלוני ובשעה פלונית ברגע בו תעבור שיירת המלך 
בפרברי העיר מראכש, יתקפוהו הסוכנים הנ"ל בקרקע בתוספת סיוע כח אוירי 

ממטוס שיתקפהו בו זמנית, ויחסלו אותו.

רוח ‰˜ו„˘ ‚לוי‰ לעיניםרוח ‰˜ו„˘ ‚לוי‰ לעינים
מזימתם זו התגלתה ברוח הקודש לרבינו פנחס הכהן בן ברוך אזו"ג הנ"ל.

חיש מהרה בא בעוד לילה והתדפק על דלתי הארמון בצעקה.
חצר  עד  ולפנים  לפני  להיכנס  הרשוהו  המלך  פני  מרואי  היה  והוא  מאחר 

הפנימית מקום מושב המלך.
רבי פנחס פתח ואמר למלך שכך וכך נגלו אליו האלוקי"ם, וכך נמסר לו ברוח 

הקודש.
ועל כן על המלך לשמור את נפשו לבל יפול לפח יוקשים. 

המלך בידעו כי איש אלוקים קדוש הוא רבי פנחס הכהן בן ברוך זיע"א, אמר 
לו שכן יעשה וישמור דרכו. 

המלך עשה בחכמה ובתחבולה להשאיר התוכנית על כנה בלא לבטלה, אלא 
שהוא המלך עצמו לא יהיה עם השיירה. 

הוא ציוה על אנשי הצבא להיות מוכנים להיום הזה ולהשעה הזו. 
וכך אכן היה שברגעים האמתיים שסוכני החרש רצו לתקוף, תיכף ומיד תפסו 

אותם אנשי הצבא ומזימתם נתבטלה.
ויהי הדבר לפלא עצום, והתפרסם המעשה הזה בכל רחבי הממלכה שהרב 

של היהודים הציל את המלך מהתנקשות, והכל מפי רוח הקודש.
כששאל המלך לאחר מעשה את רבי פנחס הכהן בן ברוך זצ"ל, במה זכה הוא 
בכוח הראייה השמימי הזה להיות בחינת "הרואה", אמר לו הרב זצ"ל שעומדת 
לו הזכות שמעודו נער קיבל על עצמו שלא לדבר בשעת התפילה ואפילו בין 

הפרקים ואפילו בדברי תורה.
ואכן תפילותיו היו כשל אחד השרפים קדושי עליונים, כאשר יעידו יגידו כל 

רואיו.
מחטוא  פינו  לשמור  שנזכה  ישראל,  כל  ועל  עלינו  וצינה  מגן  תהא  זכותו 

בלשונינו בשעת התפילה, אף בדברים המותרים וכל שכן בדברים בטלים.
ויהי רצון וסיפור עובדא זו יהיה לעלוי נשמתו של מר אבא מארי הח' השלם והחסיד 
כמוהר"ר יעקב בר חמוי פרץ זלה"ה הכ"מ שסיפר לי ממה שראה ושמע בהיותו 
תלמיד ישיבה בעיר מראכש ומבאי ביתו של הרה"ק רבי פנחס הכהן בן ברוך זצ"ל. 



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ
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



ל

זהר 
השבת

ִפיָלה בוֹד ַהּתְ ּכְ

המשכ בעמוד לב

ְּכבֹוד ַהְּתִפיָלה



זהר 
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רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ
לא

ִאְּגרֹות ַהּזַֹהר
ּבֹו ִנְקְּבצּו ֵחֶלק ִמִּמְכְּתֵבי ְּבָרָכה ִעּדּוד ְוִחּזּוק ֶׁשִּנְתַקְּבלּו ְּבַמֲעֶרֶכת ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי 

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

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

          ַלִמְפַעל ֶהָחׁשּוב ַה"ּזַֹהר ָהעֹוָלִמי".

ִּתְזּכּו ַלִּמְצוֹות ְותֹוָדה ַרָּבה ַעל ֶׁשֶהֱעַנְקֶּתם ִלי ֶאת ַהֶּסט ֶׁשל ַהּזַֹהר ִעם ָּכל ַהְּכַרִּכים 
.ְּבַמֲהדּוַרת ִּכיס ֶׁשֲאִני ָיכֹול ִלְלמֹד ַּגם ַּבֶּדֶר

ִּבְזכּוְתֶכם ֶאְלַמד ְּבִלי ֶנֶדר ָּכל יֹום 15 ַּדּקֹות ְויֹוֵתר ָּכל יֹום. – ַהֶּסט ְמפָֹאר ּוַמְרִׁשים.
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשָאֵכן ְיָקֵרב ֵאת ַהְּגאּוָלה ִּבְזכּות ָּפָעְלֶכם ְוִלּמּוד ַהּזַֹהר ַוֲהָפָצתֹו ְּבֶקֶרב 

ַעם ִיְׂשָרֵאל.
ּבִירְנְּבָאוֹם ּדֹב 

ִלְכבֹוד ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי ֶׁשַעל ְיֵדי "ֶחְבַרת ְמַזֵּכי ָהַרִּבים"
ֶּבֱאֶמת ּתֹוָדה ְּגדֹוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ֶׁשִזִּכיֶתם אֹוִתי, ְּבַקָּבַלת ֶסט ָׁשֵלם ֶׁשל ִסְפֵרי ַהּזַֹהר 

ֶסט ֲחָלִקים, ְוֵכן ֵסֶפר ִּתּקּוֵני ַהּזַֹהר ְמֻנָּקד, ְוֵכן ֵסֶפר ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ְּכִהְלָכָתּה.
אֲַהרֹן לִיּבֶרְטִי

ִלְכבֹוד ָראֵׁשי ְמַנֲהֵלי ְוּתֹוְרֵמי ַהִמְפַעל ָהעֹוָלִמי ַלֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָּכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד ִּבְׁשמֹו ַהּטֹוב ְיבָֹר ִמִּפי ֶעְליֹון, ָׁשלֹום ּוְבָרָכה.

ְּבִרְגֵׁשי ִּגיל ְוִׂשְמָחה ִקַּבְלִּתי ֶאת ֶסט ַהּזַֹהר ֶׁשִּבְנִדיבּות ִלְּבֶכם ְנַתֶּתם ִלי ֶאת ֶזה ִחָּנם 
ֵאין ָּכֶסף ְלַמַען ֲהָפַצת ַהִּלּמּוד ַּבֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהָּלז ּוְלַמַען ְלַהְרּבֹות ָהִעּסּוק ְּבִלּמּוד 
ַלְחֶּתם ִלי ֶאת ֶזה ַּדְיָקא ְּבחֶֹדׁש ֶזה ֱאלּול, חֶֹדׁש  ּׁשְ ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ּוְלַמְעָלה ַּבּקֶֹדׁש ַמה ּׁשֶ
ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות, ֲאֶׁשר ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים ַלֲעסֹק ְּבִלּמּוד ַהִּתּקּוִנים ֶׁשַּבּזַֹהר 
ַהָּקדֹוׁש. ְוָידּוַע ִמְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ִעְנָיִנים ְּגדֹוִלים ְוִנְׂשָּגִבים ַעל ִעְנָין ֶזה, ּוְבַוַּדאי 

ִיְהֶיה ֶזה ִלְזכּוְתֶכם ְוִלְזכּות ַהּתֹוְרִמים ַהֲחׁשּוִבים.
ְיֵהא ַרֲעָוא ִמן ָקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִּבְׁשַמָּיא, ֶׁשִּבְזכּות ַרְׁשִּב"י זיע"א ַּבַעל ַהּזַֹהר ִּתְזּכּו 
ְלַהְמִׁשי ִּבְפֻעּלֹוֵתיֶכם ָהֲעֵנפֹות, ּוְזכּות ִלּמּוִדי ּוְזכּות ָּכל ַהּלֹוְמִדים ֶׁשִּנְתַרּבּו ַעל 
ְיֵדיֶכם ַּבֵּסֶפר ַהּזַֹהר ַיַעְמדּו ָלֶכם ְוַלּתֹוְרִמים ַהֲחׁשּוִבים ְלִהְתָּבֵר ְּבָכל ִמיִלי ְּדֵמיָטב 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
אַסַאךְ הַצְלָחָה, ּכֲַעתִירַת:

ֶמֶשׁ מָרְּדְכַי ד. קְלֵיין – ּבֵית שׁ
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ִפיָלה בוֹד ַהּתְ ּכְ

המשכ הדרשה בחוברת הבאה

המשכ ''דרכי הזוהר' מעמוד כו

המשכ יבא

המשכ מעמוד ל


