
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ְקֹדִׁשים            

ּ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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ְּ ר ִּנוכ בכי ּן  ְ תכ ִי ָ זן
המשך בעמוד ו

ְזכּוָתא ְדַּבר יֹוַחאי

ר יֹוַחאי ְזכּוָתא ְדַבּ

סִּיּום זֹהַר הּוא ִתּּקּון לַּגְֻאּלָה ָהֲאִמִּתית – וְִעּלּוי מַּזָל עַם יְִׂשרֵָאל 
ִּבְׁשנַת תרפ"א יְָצאּו ּגְדֹולֵי וְַצִּדיֵקי ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ִּבְקִריַאת קֹוֶדׁש ְלַמַען ֶהָחזָק ְּבִלימּוד 
ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש.  וְזֶה נָֻּסח ְקִריָאָתם: ְּכָבר יָדּוַע ִלְכבֹוָדם מֲַעלַת לִּמּוד הַּזֹהַר הַָּקדֹוׁש, 
ֲאֶׁשר הּוא ְמבֵַּטל ּכָל ִמינֵי ּפְֻרָענֻּיֹות ּוגְזֵרֹות ָקׁשֹות וְרָעֹות, ּומֹוָתנָא וְַחְרּבָא ּובִּזָה 
נָה ֶׁשָעְבָרה ְּכָבר עֹוַרְרנּו ַעם יְִׂשָרֵאל ְּבמֹוְדעֹות "ִּתּקּון ַלּגְֻאָּלה ָהֲאִמִּתית"  מֵָעלְָמא. וְַהּׁשָ
"ִמַּטַעם הַרָּבנִים ַהּגְאֹונִים ָמארֵי ְּדַאְרָעא ַקִּדיָׁשא" ֲאֶׁשר ִהיא נֶֶעְתָקה ְלַמָּטה, לְִׁשקֹד עַל 
לִּמּוד הַּזֹהַר לִגְמֹר ּבָָארֶץ ּובְחּוָצה לָָארֶץ ֶאלֶף סִּיּוִמים, ּוְכִפי ָהְרִׁשימֹות ֲאֶׁשר ִקַּבְלנּו, 
לֹא נִגְַמר ַרק ְלֵעֶרְך ֵׁשׁש ֵמאֹות ִסּיּוִמים. ַעל ּכֵן ֲאנְַחנּו ַרָּבנֵי ּוגְאֹונֵי ֶאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ְמבְַּקִׁשים 
גֶת, ִלְלמֹד עֹוד ַּפַעם ִּבְכֵדי ִלגְמֹר ָהֶאֶלף ִסּיּוִמים בכ"ה  ִמָּכל ַּבר יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יָדֹו ַמּשֶׂ
ֱאלּול ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְּכִפי ִׁשעּור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ָּפחֹות ִעם ְּבנֵי ֶחְבָרתֹו ֶׁשל 
ֶאְׁשָּתַקד, סִּיּום זֹהַר ֶאָחד לְִעּלּוי מַּזָל עַם יְִׂשרֵָאל ּולְבֵַּטל ּכָל הַָּצרִים אֹוָתם ֶעלְיֹונִים 
וְַתְחּתֹונִים, וְיָפֵר ֲעַצת אֹויְבֵינּו וִיקְַלקֵל מְַחְׁשבֹוָתם וְלֹא ַּתֲעֶׂשינָה יְדֵיֶהם ּתּוִׁשּיָה, 
וְיְִׂשרֵָאל יְִׁשכֹּן לָבֶַטח וְנִרְֶאה ּבְנֶָחמַת ִצּיֹון, ּובְִמהֵרָה יְִתקַיֵים "ּוְקרָאֶתם ְּדרֹור ּבָָארֶץ" 

אכי"ר.          

יִלְְמדּו הַּזֹהַר וְהִַּתּקּונִים ֶאלֶף ְּפָעִמים ּבְסֹוד ָהֶאלֶף לְָך ְׁשלֹמֹה
ֲהרֵי, כי ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא ְמעֹורֵר ָהַרֲחִמים וְנְִׁשָמתֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, וְיְִתּגֶַּלה וְיִָּבנֶה ַהִּמְקָּדׁש 
וְיְִׂשָרֵאל יְִׁשכֹּן ָלֶבַטח, וְהַּלֹומֵד ּבֹו ּבָטּוַח ֶׁשּלֹא יִסְּבֹל צַעַר ֶחבְלֵי ָמִׁשיַח, ֲאֶׁשר ַעל ּכֵן 
ֲאנְַחנּו ַחְכֵמי וְַרָּבנֵי ִעיר ַהּקֶֹדׁש יְרּוָׁשַליִם ִּתָּבנֶה וְִתּכֹונֵן ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו ָאֵמן, ּוָבֵּתי ִּדינִים, 
נְִתעֹוַרְרנּו ְליַּסֵד ִלּמּוד ַהּזַֹהר ָּבָאֶרץ ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ ִּבְכֵדי ִלגְמֹר ַהּסֵֶפר ַהּזַֹהר, וְיְִהיֶה ַהִּסּיּום 
בכ"ה ֱאלּול ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, יֹום ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, וְיְִלְמדּו ַהּזַֹהר וְַהִּתּקּונִים ֶאֶלף 

ְּפָעִמים ְּבסֹוד ָהֶאֶלף ְלָך ְׁשלֹמֹה.
וְָלכֵן ֲאנְַחנּו קֹוְרִאים ָלֶכם, ַאֵחינּו ֲחָכִמים ַרָּבנִים, סֹוֲחִרים, ַּבֲעלֵי ָּבִּתים, ַּבֲעלֵי ְמָלאכֹות: 
ִחזְקּו וְִאְמצּו ָלַקַחת ֵחֶלק ִעָּמנּו, וְַהַחָּלׁש יֹאַמר ּגִּבֹור ֲאנִי. זְכּו וְִהְתַחְּברּו ַּבֶחְבָרה ַהּזֹאת, 
וְָכל ֶאָחד יְַחטֹף ֵחֶלק ֵמַהּזַֹהר, ּוִבְׁשַעת ַהְּפנַאי ּובֵין ַהְּדבִֵקים יְִלמֹד ֵאיזֶה ָעִלין ְּכִפי ַהֵּסֶדר 
ֲאֶׁשר יְִּתנּו ָלֶכם ַהּגַָּבִאים וְַהְמנֲַהִלים ּבֵין ָּבָאֶרץ ּבֵין ְּבחּוץ ָלָאֶרץ. ַאְׁשרֵיֶכם יְִׂשָרֵאל, ְּדעּו 
ַמיִם. ְּדעּו, ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה נֲַעֵׂשית ֶאֶלף ֲאָלִפין וְִרּבֵי ִרְבבֹון  ִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם ֶׁשַּבּׁשָ

ַמיִם, ַּכּנִזְַּכר ְּבַהְקָּדַמת אֹור ַהַחָּמה.  עֹוָלמֹות ֶעְליֹונִים ַּבּׁשָ
 וְַאֶּתם, ַאֵחינּו, ּגַָּבֵאי ּוְמנֲַהֵלי ַעם קֶֹדׁש ָּבָאֶרץ ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ, ֲאֶׁשר ֲעֵליֶכם נֱֶאַמר 
"ּומְַצּדִיקֵי ָהרַּבִים ּכַּכֹוכָבִים לְעֹולָם וֶָעד", ִעְמדּו וֲַעׂשּו ִמְׁשָמרֹות ִמְׁשָמרֹות וְסֵֶדר ְלָכל 
ָחבֵר וְָחבֵר ְּכִפי ּכֹחֹו, ְּבאֶֹפן ִּכי ָּכל ָחבֵר יְִלמֹד זַֹהר ָׁשלֵם ַעד כ"ה ֱאלּול אֹו ֶחְציֹו אֹו 
ִרְבעֹו, ּוְלזַּוֵג ָּכל ִסּיּום ָׁשלֵם ַעל ג' אֹו ד' ֲחבִֵרים ִּבְכֵדי ָלַדַעת ַּכָּמה ִסּיּוִמים יֵׁש ְּבָכל ִעיר 
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ם ָּכֵעֶסק ְּבִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית ַהְמֻקֶּבֶלת  ֵאין ַנַחת רּוַח ַלַהּׁשֵ
ִּכי ִמֶּמָּנה יֹוֵדַע ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך ַּבֲעבֹוָדתֹו ּוִמְצוֹוָתיו

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִקֵּבל ֵמַרִּבי ֲעִקיָבא ְוֶזה ָהָיה ַאַחר ֻחְרַּבן ַהַּבִית ְוֶזה ַהָּקדֹוׁש 
לֹום הּוא ַּבַעל ַהִּמְדָרׁש ַהֶּנֱעָלם ַהִּנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַעל ָידֹו ֻחַּבר ְוהּוא ָעָליו  ָעָליו ַהּׁשָ
לֹום ִהְבִטיַח ַּבִחּבּור ַהְמֻקָּדׁש ַההּוא ִּכי ַרִּבים ִיְתַּפְרְנסּו ִמֶּמּנּו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים. ַהּׁשָ

ּוְבִמַּלת ְּבֵראִׁשית ַהִּנְקָרא ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנין ָאַמר ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון )ִתּקּוֵני ּזַֹהר ָחָדׁש – ִסְפָרא ִּתְנָיָנא(: 
ְוַהַּמְׂשִכיִלים ַיְזִהרּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע )ָּדִנֵּיאל יב( ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד. 
ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ִאֵּלין ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוַחְברֹוי, ַיְזִהרּו ַּכד ִאְתְּכָנׁשּו ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבּוָרא 
ְּדִאיהּו ִמִּזיֲהָרא ִעָּלָאה ִּדְלֵעָּלא, ְרעּוָתא ִעָּלָאה ִאְתַּגְּלָיא, ְרׁשּוָתא ִאְתְיִהיב ְלִרִּבי 
ִׁשְמעֹון ְוַחְברֹוי ְלַגָּלָאה ֵּבּה ָרִזין ְסִתיִמין ֲעִמיִקין, ּוְלָכל ִנְׁשָמִתין ִּדְמִתיְבָּתא ִּדְלֵעָּלא, 
ּוְמִתיְבָּתא ַּתָּתָאה, ְוִלְׁשַבע טּוִרין ִעָּלִאין, ְּדִאּנּון ְּתָלת ֲאָבָהן ְוָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ְוַאֲהֹרן 
ְוָדִוד ּוְׁשֹלֹמה ְוֵאִלָּיהּו ִעְּמהֹון ְוכּו' ּוְבִגין ָּדא ִאְסְּתַכם קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה 
ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבּוָרא, ַעל ַיד ַההּוא ְּדִאְתַּגְּלָיא ְוָכִניס ֵּבּה ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ְלַאְׁשָּכָחא 
ֵּבּה ְנָיָחא ִלְׁשִכיְנָּתא ְּבָגלּוָתא, ְוִחירּו ָלּה ְוִלְבָנָהא ְוכּו' ְוַהאי ִחּבּוָרא ֲהָוא ְּכַגְוָנא 
ְּדֵתַבת ֹנַח ְּדִאְתְּכַנׁש ָּבּה ָּכל ִמין ָוִמין, ָהֵכי ִמְתַּכְּנִׁשין ְּבַהאי ִחּבּוָרא ָּכל ִנְׁשָמִתין 
ַער ַלה' ַצִּדיִקים ָיֹבאּו  ְּדַצִּדיַקָּיא ְוַאְנֵׁשי ִמּדֹות, ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון )ְּתִהִּלים קיח( ֶזה ַהּׁשַ
ּבֹו, ָוָאֳחָרִנין ְּדָלא ַצִּדיִקים, ִאְתַּדְחָין ִמַּתָּמן. ְוַכד ִאְתַּגְּלָיא ַהאי ִחּבּוָרא ְּבָעְלָמא, 
ַסִּגיִאין ִמְתַּכְּנִׁשין ְלַגֵּבּה ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון )ְּדָבִרים כט( ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ֹּפה ְוגֹו', ְוֶאת 
ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִעָּמנּו ַהּיֹום. ְוָעֵלהּו ִאְּתַמר )ָּדִנֵּיאל יב( ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים 

ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַעד ָּכאן.

ִנְפְלֲאָתה ֲאַהַבת ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַהְּטהֹוָרה, ִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה ִלְבָעֶליָה ִיְתָּבַרְך, ָחָכם 
ָהָרִזים, ַעד ֶׁשִהְפִליא ְלַהְׁשִּגיַח ּוְלַהְסִּכים ַלֲעׂשֹות ַהִחּבּור ַהְּמֻקָּדׁש ַההּוא ְּכמֹו 
לֹום  ֶׁשִהְפִליא ְלַהְסִּכים ְּבִחּבּור ַהִּמְׁשֶּנה ַעל ַיד ַּתְלִמידֹו ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ָעָליו ַהּׁשָ
ם  ם, ַלֲעׂשֹות ְלַהּׁשֵ ֶׁשִּקֵּבל ִמֶּמּנּו ְוַהַּכָּוָנה ְוַהַּתְכִלית ְּבֹכל ִמּׁשּום ֵעת ַלֲעׂשֹות ְלַהּׁשֵ
ַוַּדאי ְּכָידּוַע ְלַחְכֵמי ֵלב ִּכי ּבֹו ִּתְמָצא ַהּיֹוָנה ַּתָמּה ַהִּנְזֶּכֶרת ְּבִׁשיר ַהְּמֻקָּדׁש ָמנֹוַח 
ְלַכף ַרְגָלּה ַּבָּגלּות ַהַּמר ְוָהָאֹרְך ַהֶּזה ִּכי ֵאין ַנַחת רּוַח ָלּה ְּכֵעֶסק ְּבִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה 

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית

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

ואח"כ בא"י בעוד 8 מהדורות ס"ה י"ל 310.000 טופסים 
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ֶׁשִהיא ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית ַהְּמֻקֶּבֶלת ִּכי ִמֶמָּנּה יֹוֵדַע ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך ַּבֲעבֹוָדתֹו ּוִמְצֹוָתיו 
ֲאֶׁשר ַּגם זֹאת ָהְיָתה ַהְׁשָּגָחה ִנְפָלָאה ְמצּוֶרֶפת ֶאל ָהִראׁשֹוָנה ְלַבל ִּתְׁשַּתַּכח ְותֹאַבד 
ֶהָחְכָמה ְמָקֵרב ִעָּמּה ַעד ֶׁשְלַהְראֹות ּתֶֹקף ַהַהְׁשָּגָחה ַהּזֹאת ִנְגֶלה ֶזה ַהִחּבּור ַהְּמֻקָּדׁש 
ָּבעֹוָלם, ַאַחר ֶׁשָהָיה ְמֻכָּסה ְוֶנֱעָלם, ּוְּכֶׁשִנְגֶלה ָּבעֹוָלם ַרִּבים ֶנֶאְספּו ֵאָליו ְוָסרּו ֶאל 
לֹום: "ְוַכד ִאְתַּגְּלָיא ַהאי ִחּבּוָרא ְּבָעְלָמא,  ִמְׁשַמְעּתֹו ְּכמֹו ֶׁשִהְבִטיַח הּוא ָעָליו ַהּׁשָ

ַסִּגיִאין ִמְתַּכְּנִׁשין ְלַגֵּבּה" ְוכּו'.
ֲאֶׁשר לּוֵלא ֶזה ַּבְּזַמן ַהֶּזה ִּכְמַעט ָנָטיּו ַרְגַלי ַהֲחָכִמים ַהְּתִמיִמים ּוָמֲעדּו ַקְרסּוֵלי 
טּות ַהָּצַרַעת ַהַּמְמֶאֶרת ְּבִמְצחֹות ַאְנֵׁשי  ָהעֹוְבִדים ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ַהֶּנֱאָמִנים ְלִהְתַּפּׁשְ
ְפָחה ַהּכּוִׁשית ָצַרת ָׂשָרה ָּפָרה  ַהּתֹוָרה ָצץ ּוָפַרח ַהִּמינּות ְּבִלּבֹות ַהֲחָכִמים ְּבִסַּבת ַהּׁשִ
סֹוֵרָרה ַהִפלֹוסֹוְפָיא ֲאֶׁשר ֶנֶעְּתָקה ִמָּלׁשֹון ְיָוִני ֶאל ָלׁשֹון ִעְבִרי ָׁשֵרא ֵליּה ָמאֵריה 
ְלַמאן ְדָעִסיק ָּבּה ֲאֶׁשר ְּבִהָגלֹות ִנְגלֹות ַהִחּבּור ַהְּמֻקָּדׁש ַההּוא ִהְתִחיל ָהאֹור ִלְזרַֹח 
ְוָאַמר ַלֲאִסיֵרי ַהֵּדעֹות ַהָּזרֹות ַּפָּקח קֹוַח ְוָתֵחל ָהֱאֶמת ֶלֱהיֹות ּגֹוֶבֶרת ַאֵחר ֶׁשָהְיָתה 
ֶנֱעֶדֶרת ְוָחְזָרה ָהֲעָטָרה ְלֹיְׁשָנּה ְוַהְּנָׁשָמה ֶאל ְנָדָנּה ִהיא ִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה ַהֶּנֱאָמָנה 
ְוָׁשָבה ֶנֶפׁש ָהָאָדם ֶאל ִקְרּבֹו ַאַחר ֶׁשִּנְכְרָתה ִמֶּקֵרב ַעּמֹו ְוָתֵחל רּוַח ַהֵׁשם ְלַפֲעמֹו 
ְוָאז ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְּבָגלּוָתא ַאֵחר ֶׁשִּנְתַקֵּים ָּבּה ְוִׁשְפָחה ִּכי ִּתיַרׁש ְּגִבְרָּתּה ְוַעְבַדי 
ָהֱאמּונֹות ַהָּנְכִרּיֹות ָיְצאּו ְלֵחרּות ְלַקָּים ַהַהְסָּכָמה ָהֶעְליֹוָנה: "ְלַאְׁשָּכָחא ֵּבּה ְנָיָחא 

ִלְׁשִכיְנָּתא ְּבָגלּוָתא ְוֵחירּו ָלּה ְוִלְבָנָהא".
 ָאַמר ֵליּה ֵאִלָּיהּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ַרִּבי ַרִּבי ַּכָּמה ַזָּכָאה ַאְנְּת ְּדֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך 
ִיְתַּפְרְנסּון ַּכָּמה ִעָּלִאי ַעד ְדִאְתַּגְּלָיא ְלַתָּתאי ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ּוְבִגיֵניּה ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש 

ֶאל ֲאֻחָּזתֹו
ְועֹוד ָׁשם )ִתּקּוֵני ֹּזַהר ַדף כד.(: ָאַמר ֵליּה ֵאִלָּיהּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ַרִּבי ַרִּבי ַּכָּמה ַזָּכָאה 
ַאְנְּת ְּדֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך ִיְתַּפְרְנסּון ַּכָּמה ִעָּלִאי ַעד ְדִאְתַּגְּלָיא ְלַתָּתאי ְּבסֹוף יֹוַמָּיא 
ּוְבִגיֵניּה ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו ְוגֹוֵמר ַעד ָּכאן. ִהֵּנה הֹוִדיעֹו ִּכי ַהִחּבּור ַהֶּזה 
ִיְהֶיה ִנְסָּתר ּוְמֻכֶּסה ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן ִיְתַהּנּו ִמֶּמָּנה ְלַמְעָלה ּוַבּדֹור ָהַאֲחרֹון ִיְתַּגֶּלה 
ְלַמָּטה ֶאל ַהַּתְחּתֹוִנים ְוָהֵעֶסק ּבֹו ִיְהֶיה ִסָּבה ְקרֹוָבה ָלׁשּוב ֶאל ֲאֻחָּזֵתנּו ֶׁשִהיא 
ִסַּבת ַהְּגֻאָּלה ֲאֶׁשר ִמֶּזה ֲאִני מֹוִליד ְׁשֵני ּתֹוָלדֹות ְּגדֹולֹות ָהַאַחת ֱאֶמת ֱהיֹות ֹזאת 
ַהָחְכָמה ֱאֹלקּות ֲאִמִּתית ְמֻקֶּבֶלת ָּבֻאָּמה ִמַּמה ֶׁשָּהְיָתה ַהַהְסָּכָמה ָהֶעְליֹוָנה ַלֲעׂשֹות 
ַהִחּבּור ַהְמֻקָּדׁש ַההּוא ֲאֶׁשר הּוא ֻּכּלֹו ָמֵלא ִמְּפִניֵני ִסְתֵרי ַהּתֹוָרה ְוָׁשְרֵׁשי ַהָחְכָמה 
ְוסֹוד ָהֱאֹלהּות ְוַּתֲעלּומֹות ַהִּיחּוד ְוָהֱאֶמת ֵאין ָצִריְך ֲחֹזר ִּכי ֻמְחָזק ְועֹוֵמד הּוא 
ְוֹלא ָּבאנּו ָלֶזה ִּכי ִאם ַלֲחֹסם ִּפי ַהִּמְתַּפִּתים ַאַחר ִׂשְכָלם ּוְׁשִרירּות ִלָּבם ַהחֹוְׁשִבים 
ִנית ִּכי ַאַחר ֶׁשֵּיׁש ְּבֶזה ֹצֶרְך ֶעְליֹון  ִּכי ֵאין ָחְכָמה ְּבִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ַהִּפילֹוסֹוְפָיא ְוַהּׁשֵ
ְוַתְחּתֹון ְוהּוא ָאְמרּו "ְלַאְׁשָּכָחא ֵּבּה ְנָיָחא ִלְׁשִכיְנָּתא ְּבָגלּוָתא ְוֵחירּו ָלּה ְוִלְבָנָהא" 
ִאם ֵּכן ֶזה ַהֹצֶרְך ּוִבְפָרט ֹצֶרְך ָּגבֹוַּה ַחָיב ֶׁשֻּיְמַׁשְך ְּבָכל ְזַמן ּוִבְפָרט ִּבְזַמן ַהָּגלּות 

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק
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ּת בו תיכ ָן זו ִי זִנת  ָיכ ִן הכ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

גבור  ירך  על  חרבך  חגור  דבר,  משום  תירא  אל  ואמץ  חזק  לו  אומר  אני  ע"כ 
בגבורה של תורה בעשות ספרים והוא הודך והדריך, והדרך צלח רכב על דבר אמת 
וענוה צדק וכו׳, והשכם והערב עליהם לבימ"ד והן כלין מאליהן וחציך שנונים יפלו 
בלב אויבי המלך מלכו של עולם, ואתה שאהבת צדק ותשנא רשע, על כן משחך 
אלקים אלקיך שמן ששון מחבריך ובלשונך עט סופר מהיר תמשיך לעשות ספרים 
ותהיה  לעולם,  אלקים  ברכך  כן  על  בך,  ויקוים  גדולה,  והרחבה  נחת  ברוב  הרבה 
באוכלי שלחנו של מלכו של עולם. לעולם לשתי שלחנות בעוה"ז ובעוה"ב ולהנות 

מזיו השכינה בסעודתן של צדיקים.
החותם לכבוד התורה 
שלמה יודא שווייצער

אגב לא אמנע מלהעיר כי נמצא תח"י קונטרס נפלא ושמו "זכרון דברים" )תוכנו 
בענין הצלת האדמו"ר מסאטמאר שליט"א מידי הנאצים ימ"ש(, נערך על ידי הרה"ג 
סופר מהיר מחבר ספרים נפלאים מוהר"ר מנחם שלעזיגער זצ"ל מח"ס תורה לשמה, 

ותורת הגאולה.

והיות שמצאתי שם שאלה מהגאון הנ"ל להגאון הצדיק ראש גלות אריאל מוהר"ר 
באור  לאור  אש  להבות  חוצבים  ודבריו  לו,  שהשיב  והתשובה  זצ"ל,  שטייף  יונתן 
החשכות והצרות שעברו על ראשי בני ישראל בימי הנאצים ימ"ש, בנתיבות טעם 
מתוך אור צח ומצוחצח מה עלינו לעשות שלא יכפול עוד ח"ו כאסון הנורא ההוא 
של השש מיליאן קדושים לא מיניה ולא מקצתיה ח"ו ח"ו, וכידוע שהגה"צ הנ"ל 
היה פוסק הדור אחר החורבן כפי שהעידו עליו הגאונים הצדיקים, אשר ע"כ החוב 
מוטל על כל אחד אשר בשם ישראל יכונה שימסור כל נימי לבבו ונפשו להוציא 
מכוחו אל הפועל התיקון הגדול הנצרך לעשות כדי להציל עצמו ושאר ישראל אחיו 
עמו מצרות ופגעי הזמן האפשריים לבוא ח"ו, בעוונותינו הרבים, וכל המרבה לתקן 
תיקונים הנאמרים שם הצלת כלל ישראל הכוח הגדול של הצלת ישראל תלוים בו, 

ושכרו עומדת לעד ולעולמי עולמים לו ולזרעו ולזרע זרעו עד סוף כל הדורות.

שאלה מאת הגאון הצדיק ראש גלות אריאל מוהר"ר יונתן שטייף זצ"ל
בעה"ש, ה׳ תשרי תש"ו, ציריך.

לכבוד הרב הגאון וכו׳ וכו׳ כקש"ת ר׳ יהונתן שטייף שליט"א. שאלת בדבר בטחון 
הקהילות בארץ ובגאולה.

המשך מכתב הרב שלמה יודא שווייצער



ח
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הִָזִת ִזָתבּת

מאז חרב בית מקדשנו וגלינו מארצנו התאמצנו להקים מחדש קהילות וישיבות 
קדושות בגולה, ואמנם עלה בידינו לבנות קהילות לזמן מוגבל בבבל, בספרד, בצפון 
ובתימן ובעוד ארצות רבות. אבל לאחר זמן מסוים התחוללו גזירות והשמדות חדשות, 
במזרח,  פעם  ופעם שם,  כאן  פעם  אלא  כולו,  ישראל  עם  על  ולא  בכל  לא  אמנם 
פעם במערב, פעם בצפון ופעם בדרום. אם נחרבו הקהילות במזרח נבנתה שארית 
הפליטה במערב, וכשנחרבו במערב, נבנתה שארית הפליטה בצפון או בדרום, אבל 
לאחר כמה דורות גם קהילות חדשות אלה נחרבו ללא רחם, ושארית הפליטה ניסתה 
להבנות במקומות אחרים. כך היה הדבר חוזר חלילה פעם בפעם, וניתן לומר שכל 
הקהילות הישנות נחרבו. ולא רק בגולה אלא גם אלה שנבנו בארץ ישראל אף הן 
נחרבו. הנה על פי ההגיון והיושר מחובת הרבנים ופרנסי הקהילות הי' ללמוד לקח 
מן העבר המר, ומכיוון שראו כמה פעמים שהקהילות הישנות נחרבו באופן אכזרי, 
ולחשוב  מחדש  קהילות  להקים  כשהתחילו  תיכף  בדבר  להתבונן  היה  הצורך  מן 
מחשבות שלא יחרבו, אבל אבותינו הזניחו לעשות את הדבר החיוני הזה, הנה עתה 
זה  בדור  כמותה.  מאין  ונוראה  איומה  שואה  חדש,  חורבן  עלינו  עבר  אנו  בדורנו 
נחרבו אלפי קהילות וישיבות קדושות, נשארו רק שרידים מעטים ושארית הפליטה 
עומדת להקים מחדש קהילות חדשות במקום אחר. אין ספק בדבר שכבר הגיעה העת 
שנלמד מנסיון העבר, שהרי אין טעם לבנות קהילות וישיבות קדושות ששוב יחרבו 
ח"ו. כבהדר"ג יודע, שקבלתי עלי לברר את הדבר הזה בתור נדר, בעת שכב׳ ובני 
משפחתו היו בצרה גדולה, ועתה שאלתי היא להורות מה לעשות כדי שקהילות אלה 

שנבנה עתה בע"ה, יהיו דבר המתקיים עד ביאת גואל צדק בב"א.
בכבוד רב 
מנחם שלעזינגר

תשובת הגאון הצדיק ראש גלות אריאל מוהר"ר יונתן שטייף זצ"ל
והנה התשובה: 

י"א תשרי תש"ו יעאטענבערג יע"א.
שוכט"ס לכ' ידי"ן המוכתר בנימוסין ונודע לשם ולתפארת ביראתו ובמעלותיו 

התרומיות ז"ר יפ"ת כש"ת מו׳ מנחם שלעזינגער נ"י בציריך יע"א.

אחדשה"ט אגרתו מעולפת ספירים קבלתי ע"נ בשעה קדושה ודבריו עשו רושם 
גדול בלבי, ואכפיל מה שאמרתי לכב׳ הדרתו פה אל פה שאין כוחינו אלא לעורר 
בדברי מוסר בפה ממש בכל מקום האפשרי ולעורר הרבנים, וליושבי על מדין כל רב 
במקומו ילמד דברי תורה לפני הציבור מספרים הקדושים כמו מספר מסילת ישרים 
מנורת המאור חוה"ל פלא יועץ וכיו"ב, וכן ידרוש כפעם בפעם דברי אלוקים חיים 
דברים היוצאים מהלב ושיכנסו אל הלב ומי שאפשר לו ינהוג כשמואל הרמתי שנסע 
יעשון הכל עפ"י הדרך  והמעשה אשר  ילכו בה  וילמד לישראל הדרך  מעיר לעיר 
המורשה לנו מרבותינו בעלי תלמוד תלמידי משה רבינו, וגם בכתב להוציא חבורים 
שתוכנן יהיה בלימוד מוסר דעת תורה ויראה ולתקן חדרים שילמדו עם תשב"ר תורה 

הסכמות ומכתבים
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ְׁ זכ רכ ִן ר  ביי וכ ת זן ביכ ִָנת ֹשכ רן חן הו ִי ר ָכ  ְ וכ רן ֹש 
ט

סימן שח – דברים המותרים והאסורים 
לטלטל בשבת, ובו נ"ב סעיפים

כל הכלים נטלים בשבת חוץ ממוקצה מחמת  א. 
חסרון כיס כגון סכין של שחיטה או של מילה 
ואיזמל של ספרים וסכין של סופרים שמתקנים 
בהם הקולמוסים כיון שמקפידים שלא לעשות בהם 
תשמיש אחר אסור לטלטלו בשבת ואפילו לצורך 
מקומו או לצורך גופו. הגה: ואפילו תחובים בנדן עם 
שאר סכינים אסור לטלטלו )מהרי"ל(. והוא הדין לקורנס 
של בשמים שמקפידים עליו שלא יתלכלך. הגה: והוא 
הדין כלים המיוחדים לסחורה ומקפיד עליהם )בית יוסף 

בשם מיימוני פרק ה' והמגיד פרק כ"ז(:
כל כלי אפילו הוא גדול וכבד הרבה לא נתבטל  ב. 

שם כלי ממנו לא מפני גדלו ולא מפני כבדו:
כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו )ואם  ג. 
נשתמש לאיסור בבין השמשות כגון נר שהודלק עיין לעיל 
סימן רע"ט( בין לצורך גופו כגון קורנס של זהבים 
או נפחים לפצוע בו אגוזים קורדם לחתוך בו דבלה 
בין לצורך מקומו דהיינו שצריך להשתמש במקום 
שהכלי מונח שם ומותר לו ליטול משם ולהניחו 
באיזה מקום שירצה אבל מחמה לצל דהיינו שאינו 
צריך לטלטלו אלא מפני שירא שישבר או יגנב 
שם אסור. הגה: כל מוקצה אינו אסור אלא בטלטולו 
אבל בנגיעה בעלמא שאינו מנדנדו שרי ולכן מותר ליגע 
במנורה שבבית הכנסת שנרות דולקות עליו או בתנור 
שדולק בו אש וכן מותר ליקח דבר היתר המונח על דבר 
מוקצה )מרדכי פרק כל הכלים וריש ביצה ורבינו ירוחם 
חלק י"ג והמגיד פרק כ"ה ותרומת הדשן סימן ס"ז וכל 
בו סוף דיני שבת( וכן מותר לטלטל דבר מוקצה על ידי 
נפוח דלא הוי טלטול אלא כלאחר יד ולא מיקרי טלטול 

)תשובת מהרי"ו(:
כלי שמלאכתו להיתר מותר לטלטלו אפילו  ד. 
אינו אלא לצורך הכלי שמא ישבר או יגנב אבל 
שלא לצורך כלל אסור לטלטלה. כתבי הקודש 

ואוכלין מותר לטלטלם אפילו שלא לצורך כלל. 
הגה: ותפלין אין לטלטלם כי אם לצורך )תרומת הדשן 
ועיין בבית יוסף(. ושופר אסור לטלטלו כי אם לצורך גופו 

או מקומו )הגהות אשירי סוף פרק במה מדליקין(:
יש מתירים לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור  ה. 

אפילו מחמה לצל על ידי ככר או תינוק:
כל הכלים שנשברו אפילו בשבת מותר לטלטל  ו. 
שבריהם ובלבד שיהיו ראוים לשום מלאכה כגון 
שברי עריבה לכסות בה החבית ושברי זכוכית לכסות 
בה פי הפך אבל אם אינם ראוים לשום מלאכה לא. 
הגה: ואם נשברו במקום שיכולים להזיק כגון זכוכית 
שנשברה על השלחן או במקום שהולכין מותר לטלטל 
השברים כדי לפנותן שלא יוזקו בהם )כל בו והגהות 

מרדכי ובית יוסף בשם ארחות חיים(:
חתיכת חרס שנשברה בחול מכלי וראויה לכסות  ז. 
בה כלי מותר לטלטלה אפילו במקום שאין כלים 
מצויים שם לכסותם בה ואם זרקה לאשפה מבעוד 
יום אסור לטלטלה כיון שבטלה מהיות עוד כלי. 
הגה: ואפילו חזי לעני הואיל והקצוהו הבעלים שלו אף 
על פי שהם עשירים דמוקצה לעשיר הוי מוקצה לעני 
כמו שיתבאר סוף הסימן )ר"ן פרק במה אשה(. ודוקא 
חתיכת חרס משום דאתיא משברי כלי אבל דבר שאין 
בו שייכות כלי כגון צרורות או אבנים אף על פי שראויים 
לכסות בהם כלי אסור לטלטלם. הגה: וכל דבר שאינו 
כלי כלל אסור לטלטלו אפילו לצורך גופו כל שכן לצורך 

מקומו )מרדכי פרק קמא דיום טוב(:
כל הכלים הנטלים בשבת דלתותיהן שנתפרקו  ח. 
מהם נטלים בין נתפרקו בחול בין נתפרקו בשבת:
דלת של שידה תיבה ומגדל יכולים ליטלה  ט. 
מהם ואסור להחזירה גזירה שמא יתקע ושל לול 
של תרנגולים אסור בין ליטול בין להחזיר דכיון 

דמחובר לקרקע אית ביה בנין וסתירה:
כסוי בור ודות אין נטלים אלא אם כן יש להם  י. 
בית אחיזה דאז מוכח שהוא כלי ושל כלים אפילו 

ֻׁ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 אֱמֹר 

המשך בעמוד כב



י

זהר 
השבת

הזשח הִָזִת ִזָתבּת

עפ"י המורשה, וכן תלמוד תורה וישיבות להרביץ תורה ויראה טהורה עפ"י שיטת 
המורשה לנו, ודברי חכמים בנחת נשמעים, וכן מצאנו בש"ס שרק לפרקים מיוחדים 
דברו קשות, ובעלמא צריכין לומר דברים נעימים המושכים הלב כמו אותם הספרים 
וגם בספר שבט מוסר,  קו הישר המפחיד הקוראים  גם בספר  ולפעמים  שהזכרתי 
הגה"צ הלל ל"ש אמר, "שספר זה עשה אותו לירא שמים", ויש לעורר גם הרבנים 
הנאורים בדברי שכל שייסדו מקוואות בקהילתם וירחקו ממאכלות אסורות שהגה"צ 
בעל נטע שורק ז"ל אמר התחלת התיקון היא בהמאכלות שלא לטמטם ח"ו הלב 
ויתנהגו בקדושה ובטהרה ואז יקיים ה׳ "וזרקתי עליהם מים טהורים וטהרתם ועשיתי 
את אשר בחוקותי תלכו" ויקיים, "ומלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים", אמן.
והנני ביקרת הכבוד ובאה"ר, ידידו
יונתן שטייף

המשך מכתב הרב שלמה יודא שווייצער מעמוד ה

המשך שו"ע הלכות שבת מעמוד ט

וְִעיר ְלַהְׁשִלים ֶאֶלף ְּפָעִמים. ּוְכָבר ִמּנִינּו ֶחְבַרת ְמזֶַּכה ֶאת ָהַרִּבים ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבזֶה.
ּוָברּור, ִּכי ּגַם ַאנְֵׁשי חּוץ-ָלָאֶרץ יֲַעֶלה ַהִּלּמּוד ֶׁשָּלֶהם ִעם ַאנְֵׁשי ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמִסַּלת 
ּבֵית קֶֹדׁש ַהָּקָדִׁשים ְּבסֹוד ָּכל יְִׂשָרֵאל ֲערִֵבים זֶה ָּבזֶה, וְנִָּכנֵס ְלָׁשנָה ֲחָדָׁשה, ְׁשנַת ּגְֻאָּלה 
וִיׁשּוָעה ְּבַרֲחִמים ַעל ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל וְַעל ָּכל ָהעֹוָלם ּכֻּלֹו. וְַאַחר ַהִּסּיּום, ִאם יְִצָטרְֵך עֹוד 
נֲַחזֹר עֹוד ַּפַעם סֵֶדר ֵׁשנִי. ּוזְכּות ַהַּתּנָא הרשב"י זְכּותֹו יָגֵן ָעלֵינּו ָאֵמן, יָגֵן ָעלֵינּו וְיָגֵן 
)ְקִריַאת קֹוֶדׁש ִמַּטַעם הַרָּבנִים ַהּגְאֹונִים ָמארֵי ְּדַאְרָעא ַקִּדיָׁשא(. ֲעלֵיֶכם וְַאֶּתם ָׁשלֹום.  

המשך 'זכותא דבר יוחאי' מעמוד ד

המשך 'אור הזוהר' מעמוד ה

ֶׁשהּוא ָצִריְך ְּביֹוֵתר ְוֹלא ִּתְקַצר ַיד ַהֹּכַח ָהֱאֹלִקי ִמְּלַהְׁשִּגיַח ְּבֶזה ְּכמֹו ֶׁשֹּלא ָקְצָרה 
ְּכֶׁשִּמֵהר ְוֶהֱחִריב ֶאת ֵּביתֹו ְלַהְגלֹות ּדֹורֹו ֶׁשל ִצְדִקָּיהּו ְלָבֶבל ְּבעֹוד ֶׁשַחְכֵמי ָּגלּות 
ְיָכְנָיה ַקָּיִמים ֶׁשְּיַלְּמדּו ּתֹוָרה ְלֵאּלּו ְוַהּגֹוִלין ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה 
ֵמֶהם ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות ּוַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ּוַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ִּבְכַלל ּתֹוָרה 
ֶׁשְּבַעל ֶּפה הּוא ֶׁשַהֹּכל ָהָיה ְוָנַתן ַעל ֶּפה ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶּבֱהיֹות ֶזה ָּתלּוי ְּבִצְדָקתֹו ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְכָאְמָרם ְצָדָקה ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְגָלה 
)ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ֵחֶלק ַהַּתְכִלית ֶּפֶרק יח( ָּגלּות ִצְדִקָּיהּו ַוֲעַדִין ָּגלּות ְיָכְנָיה ַקֶּיֶמת.  



זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשכ
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ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב
ִלּקּוט ִמֵּסֶפר ְׂשַכר ְועֹוֵנׁש: - ִּמזֹוַהר ַהָּק	ֹוׁש ְוִסְפֵרי ַקָּבָלה ש"ס 

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב
והעונש השכר פח

משהוכתב ישמח דנשמה(נח)בספר דאף אמת, חכמי ספרי בשם
בגוף בהיותה כלל זוכרת ואינה יודעת אינה באדם המגולגלת



בזה ופחד, באימה נוראות בתנועות לעצמו מפזם והי' ושוב, הלוך באמצע, רץ ל:"הי'
            
              

   רק הבורא לפני ישוב אשר האיש אשרי הבורא נגד חטא אשר לאיש היא וחושך (=מר

זה) בגוף רק זה .בגוף
תשובה בהרהור נתעוררו וכולם שם נוכח שהי' הקהל כל על נפל גדול ופחד אימה

הנשבר. ולבבם התשובה מגודל נוראות בבכיות פרצו וכולם הכפורים, ביום כמו
זצוק מאלעסק הקדוש הצדיק מהרב שמח לב מקץ)ל"ובספר אמר(פרשת שהמגיד כתב

יהי'"להב הוא ידו על שנשלם הגוף שזה רק שעשו, מצוות באורות יעמדו שכולם י
ע הצאן כמו ידו על יתנהגו והם ע"הרועה, הרועה, ש."י

תתרי אות אחרון בקונטרס המנהגים טעמי כתב"ובספר שבת קרבן ובספר מביא, ח
מי שהאחרון הזוהר, דעת לפי והנה לשונו: וזה שלמה, עטרת הנקרא ישן קלף בשם
אחריו הבאים כל אבל בגופו. ומתלבשת בנשמה הזוכה הוא המצות שהשלים
אחרי כי לדבר, טעם ונותן בראשם, הפרדס והחכם יעמדו, הגופות שכל סוברים,
כל כך כלום, מראשונה חסר ואינו נרות כמה להדליק יכול והנר לנר, דומה שהנשמה
נשמת ה' נר באמרו, זה סוד הכתוב לנו רמז לדעתי שזה אני, ואומר האלו. הנשמות

ר בטן, חדרי כל חופש שהוא"אדם לידע יכול אתה מזה אדם, נשמת ה' שנר אחרי ל
ר דייקא, כל בטן, חדרי כל אותם"חופש חופשת היא גופות, בכמה מקודם שהיו ל

צ ובודאי כו'. לנר דומה שהיא אחרי בכולם ומתלבשת כמ"לעתיד הפרדס,"ל בשם ש
הוא והשאר שעשה, מצות חלק כפי מנשמה אור נוטל והמגולגל יעמדו, הגופים שכל

ע כולם, וכן הראשון, לאיש ש."נשאר
אשר על חלום שאלות שעשה קדוש א' מהגאון מביא ג' סי' הרועים משכנות ובספר

ד פי של"על לאבותיו גזלו זה של שאבותיו לו והשיבו הרבה, ממון הזכאי את חייב ת
השי חשב כן על שתחזור"הזכאי, התורה ואמרה נדח ממנו ידח לבל מחשבות ת

ליורשים. הגזילה
יחזקאל דברי מו(שופטים)ובספר הק' הגאון הרב בשם זלה"כתב אדלער נתן על"ה ה

כאן הכתוב ששינה מה אשה, שמלת גבר ילבש ולא אשה על גבר כלי יהי' לא פסוק
כמ גבר שמלת אשה תלבש לא כתב אח"ולא מסה"ש ידוע כי הולך"כ, שהוא מי ק

אח מתגלגל הוא ושלום חס זנות של יהי'"במחשבות לא הכתוב אמר כן על באשה, כ
שלא ויתנכלו, מלשון או נכליהם מלשון מחשבה, לשון הוא כלי אשה, על גבר כלי
שלא אשה, שמלת גבר ילבש ולא ינצל זה ידי על אשה, על גבר של מחשבותיו יהיו

באשה. להתגלגל יצטרך
האריז ערוך הוא"ובשלחן מיתתו, אחר בן לו ונולד ומת גלגול כשחייב האדם כתב, ל

בך אשר שכתוב וזה בו. שנתגלגל אביו שם על אביי, שנקרא וזה בן. באותו מתגלגל
שר יתום, עכ"ירוחם יתום, שהי' אביי, ל."ת

והעונש פטהשכר

המגולגלת הנשמה אבל הקודם, בגלגול היתה ולמי באה היא למה האדם
עיותה אשר ואת היא מי משל וזוכרת יודעת מדברים, שאינם חיים בבעלי

עלי'. נגזר אשר ואת

שישובספר שמי המגיד ספר בשם שכתב מה כתב י"ג פרק הגלגולים
עשיר שהוא או מישראל לאחד או ולנדכאים לעניים להיטיב בידו
אלו כל לאחרים, ללמד רוצה ואינו תורה בעל שהוא או כילי, והוא

בנשים .עביתגלגלו

מצאתיובספר מאלף אחד "אדם הפסוק פי' קהלת בליקוטי האמונה יסוד
בספר האריז"ל שכתב מה פי על מצאתי", לא אלה בכל ואשה
אל יפעל אלה כל "הן הפסוק בסוד מגולגלות, אינן שנשים הגלגולים
עם דוקא הוא גלגול ענין על נאמר הפסוק וזה גבר", עם שלש פעמים
היינו אלה, בכל ואשה כך, הוא הפסוק פירוש כאן וכן אשה. עם ולא גבר
מגולגלות. אינן שנשים מצאתי, לא וגו' אל יפעל אלה בכל הגלגול, בסוד

גודלוזהו לשער דאין הנפטר, אחר קדיש היתומים שאומרים הענין
היתומים. של הקדיש אמירת ע"י הנפטר לנשמת שיש התועלת

פגעוזה א' שפעם משום קדיש, שאומרים טעם כתוב, בו כל ספר לשון
כתפיו, על ונושאן עצים ומקושש מהלך שהי' אחד במת פלוני רבי



מוהרעב. הקדוש להגאון הגדולים שם חיד"ובספר זצוק"ר א')ל"א שרבינו(אות כתב,
הראב בן בהרגשת"יצחק מרגיש והי' בגלגוליו, באדם מכיר הי' נהור סגי שהי' דהגם ד

כמ דוסא, בן חנינא כרבי בתפלתו גדול והי' מת, וזה חי זה לומר יש"האויר, הרב ר"ש
ט דף לחכמה מצרף ו."בס'

האריז של תלמיד שסיפר כתב צדיקים אור ה"ובספר ז"ל הלוי גדלי' ר' החכם ל,"ה
האריז פעם"שבימי וראה השבת, את לקבל לעיר חוץ הולכים היו שבת ערב בכל ל

לגן למעלה לעלות הקברות מן שעלו נשמות חיילות צפת של החיים בית על אחת
הנשמות הן ואלו כנגדן, שירדו נשמות רבבות רבי ראה להיפך, וכן העליון, עדן
הוכרח הנשמות וערבוב בלבול רוב ומתוך בשבת, לישראל הנתוספות היתירות

ואע עיניו, סגורות."לעצום בעינים הדברים כל ראה כן פ
האריז הלך אחת פעם האילנות"וכן שעל וראה בשדה, תלמידיו עם תורה ללמוד ל

כל על וראה נהר, הי' לשם סמוך וכן ולרבבות, לאלפים נשמות עליהן יושבות היו
להן שאל אותן, שראה כיון ולרבבות, לאלפים נשמות ונגרות שטות היו המים פני
הנשמות ושהן אותן, לתקן בידו כח שיש מקדושתו ששמעו לו והשיבו טיבן, מה

והאריז הזה, בעולם חייהם בימי תשובה עשו שלא לפרגוד, מחוץ הבטיחן"שנדחו ל
דאפשר. מה בכל להעלותן
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ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב

והעונש פטהשכר

המגולגלת הנשמה אבל הקודם, בגלגול היתה ולמי באה היא למה האדם
עיותה אשר ואת היא מי משל וזוכרת יודעת מדברים, שאינם חיים בבעלי

עלי'. נגזר אשר ואת

שישובספר שמי המגיד ספר בשם שכתב מה כתב י"ג פרק הגלגולים
עשיר שהוא או מישראל לאחד או ולנדכאים לעניים להיטיב בידו
אלו כל לאחרים, ללמד רוצה ואינו תורה בעל שהוא או כילי, והוא

בנשים .עביתגלגלו

מצאתיובספר מאלף אחד "אדם הפסוק פי' קהלת בליקוטי האמונה יסוד
בספר האריז"ל שכתב מה פי על מצאתי", לא אלה בכל ואשה
אל יפעל אלה כל "הן הפסוק בסוד מגולגלות, אינן שנשים הגלגולים
עם דוקא הוא גלגול ענין על נאמר הפסוק וזה גבר", עם שלש פעמים
היינו אלה, בכל ואשה כך, הוא הפסוק פירוש כאן וכן אשה. עם ולא גבר
מגולגלות. אינן שנשים מצאתי, לא וגו' אל יפעל אלה בכל הגלגול, בסוד

גודלוזהו לשער דאין הנפטר, אחר קדיש היתומים שאומרים הענין
היתומים. של הקדיש אמירת ע"י הנפטר לנשמת שיש התועלת

פגעוזה א' שפעם משום קדיש, שאומרים טעם כתוב, בו כל ספר לשון
כתפיו, על ונושאן עצים ומקושש מהלך שהי' אחד במת פלוני רבי



מוהרעב. הקדוש להגאון הגדולים שם חיד"ובספר זצוק"ר א')ל"א שרבינו(אות כתב,
הראב בן בהרגשת"יצחק מרגיש והי' בגלגוליו, באדם מכיר הי' נהור סגי שהי' דהגם ד

כמ דוסא, בן חנינא כרבי בתפלתו גדול והי' מת, וזה חי זה לומר יש"האויר, הרב ר"ש
ט דף לחכמה מצרף ו."בס'

האריז של תלמיד שסיפר כתב צדיקים אור ה"ובספר ז"ל הלוי גדלי' ר' החכם ל,"ה
האריז פעם"שבימי וראה השבת, את לקבל לעיר חוץ הולכים היו שבת ערב בכל ל

לגן למעלה לעלות הקברות מן שעלו נשמות חיילות צפת של החיים בית על אחת
הנשמות הן ואלו כנגדן, שירדו נשמות רבבות רבי ראה להיפך, וכן העליון, עדן
הוכרח הנשמות וערבוב בלבול רוב ומתוך בשבת, לישראל הנתוספות היתירות

ואע עיניו, סגורות."לעצום בעינים הדברים כל ראה כן פ
האריז הלך אחת פעם האילנות"וכן שעל וראה בשדה, תלמידיו עם תורה ללמוד ל

כל על וראה נהר, הי' לשם סמוך וכן ולרבבות, לאלפים נשמות עליהן יושבות היו
להן שאל אותן, שראה כיון ולרבבות, לאלפים נשמות ונגרות שטות היו המים פני
הנשמות ושהן אותן, לתקן בידו כח שיש מקדושתו ששמעו לו והשיבו טיבן, מה

והאריז הזה, בעולם חייהם בימי תשובה עשו שלא לפרגוד, מחוץ הבטיחן"שנדחו ל
דאפשר. מה בכל להעלותן

והעונש השכר צ

להביא הימים כל משפטי כה רבי לו, אמר לך, למה זה כל בני, לו, אמר
נידון להיות גיהנם של הצערעגבאשה מן להצילך יוכל מי ואין לו, אמר .

קדיש בני שיאמר לא אם שיצילנו מי אין לו, אמר הזה. יפטירעדהגדול או
אלי תעמוד זכותו כי ידעתי זה, יעשה ואם בעבורי. השם לכבוד בנביא
אמר. אשר ככל ויעש מת, של לבנו זה ויגד פלוני רבי ויבא בעדי. ויגן

נגלה שהנחתעהלימים דעתך תנוח ואמר אחרת פעם הנזכר החכם אל המת



וזעג. כתב לפי דבש לעוה"ובספר עונשן מקבלות הנקבות כי לזכרים, הוא דגלגול ב"ל,
עמ אשתו ויצאה בסוד בעלה, בעבור האשה תתגלגל ולפעמים עובגיהנם, כ."ו,

האריז"ובש זוגו"ע בת באה ואז חדש, והי' הזה לעולם אחת פעם הבא שאדם כתב, ל
שום בלי זוגו בת לו מזדמנת אז אשה, לישא שראוי הזמן כשבא והנה כנודע, עמו
בהם שכתיב מאותם והוא עליו להתגלגל והוצרך חטא אם אמנם ועיקר. כלל טורח
כאשר כזה, האדם הנה בעבורו, אחרת פעם זוגו לבת גם שמגלגלים עמו אשתו ויצאה

ע אלא אליו זוגו בת תזדמן לא אשה, לו גדולות"תבא ומלחמות וקטטות גדול צער י
שני. זיווג נקרא וזה קטרוגים, לו שיהי'

בשדה דודאים נברא(בהר)ובספר שלא לאדם לו נוח המלך, עמק ספר בשם פירש
יותר. יתגלגל שלא אחת, פעם כבר משנברא יותר, נברא שלא היינו משנברא,

ועי' הראשונה. אשתו עם שייכות להאיש יש האמת דבעולם יבק, מעבר בספר כתב
כק"בזוה דף ע"(בראשית לעתידב)"א חוזרת זה, אחר זה אנשים לב' שנשאת דאשה ,

באוה ועיין הראשון. וע"לבעלה אלי. אישי ילווה הפעם פסוק התורה על במדרש"ח ע
בעוה אביגיל כו', אהבתך נפלאת בפסוק לעוה"שמואל ומיכל עכ"ז ל."ב,

שעעד. סי' ברכה ובשיורי ופלגא, לשעתא מועיל וז"הקדיש כתב לצוות"ו נהגו רבים ל,
מ משום ביום, קדישים ח' לומר בזוה"לבניהם ופלגא,"ש לשעתא מועיל דהקדיש ק

לי להציל קדישים ח' יאמרו זצ"ולהכי ושלום מהרחס רבינו אמנם שעות, גילה"ב ל
שעתא שנקראת בגיהנם מדריגה אלא כפשוטו, אינו ופלגא שעתא שכוונת סודו

ופלגא.
שלעה. קיצור אבה"בספר אחר קדיש אמירת ממעלת המדברים הפוסקים כל עלי' שרמזו ידוע (והמעשה

ורמ משה דרכי [עיין שע"ואם סימן דעה יורה נ')"א סימן שבת (הלכות זרוע באור באריכות ומובא ובס'ו, ,
המאור חמנורת א' כלל א' פ"(נר ברא)"ב הי' והמעשה תנחומא, מדרש בשם מובא ע"ושם

ועיי שינוים, כמה עוד חדש"עם מהזוהר מביא ג') אות ג', פרק מעט מקדש בספר ע
אררט בהרי הולך שהי' אחד חכם בתלמיד ונורא גדול מעשה מביא הנעלם במדרש

וא את, מן ושאלו אחד, אדם שראה עד וי, וי שצוח מר קול צוחה קול יהודי"ושמע ל
[ר בעודני"חייבא שעשיתי גדולות עבירות על שנים כמה זה אותי ודנין אנא רשע] ל

דרך על שמם, שוכחים הרשעים כי לו, נודע לא ששמו והשיב שמו מה ושאלו בחיים,
מ אבל ירקב, רשעים פלוני,"שם בעיר העליון, בגליל שהי' מושבו מקום לו הודיע מ

שלא גמור רשע שהי' איך והשיבו אחריו, ושאל לעירו החכם אותו והלך אשתו. ושם
ג והוא אחריו הניח קטן ובן עבר, שלא עבירה החכם"הניח אותו ולקח כאביו, רשע כ

והעונש השכר צ

להביא הימים כל משפטי כה רבי לו, אמר לך, למה זה כל בני, לו, אמר
נידון להיות גיהנם של הצערעגבאשה מן להצילך יוכל מי ואין לו, אמר .

קדיש בני שיאמר לא אם שיצילנו מי אין לו, אמר הזה. יפטירעדהגדול או
אלי תעמוד זכותו כי ידעתי זה, יעשה ואם בעבורי. השם לכבוד בנביא
אמר. אשר ככל ויעש מת, של לבנו זה ויגד פלוני רבי ויבא בעדי. ויגן

נגלה שהנחתעהלימים דעתך תנוח ואמר אחרת פעם הנזכר החכם אל המת



וזעג. כתב לפי דבש לעוה"ובספר עונשן מקבלות הנקבות כי לזכרים, הוא דגלגול ב"ל,
עמ אשתו ויצאה בסוד בעלה, בעבור האשה תתגלגל ולפעמים עובגיהנם, כ."ו,

האריז"ובש זוגו"ע בת באה ואז חדש, והי' הזה לעולם אחת פעם הבא שאדם כתב, ל
שום בלי זוגו בת לו מזדמנת אז אשה, לישא שראוי הזמן כשבא והנה כנודע, עמו
בהם שכתיב מאותם והוא עליו להתגלגל והוצרך חטא אם אמנם ועיקר. כלל טורח
כאשר כזה, האדם הנה בעבורו, אחרת פעם זוגו לבת גם שמגלגלים עמו אשתו ויצאה

ע אלא אליו זוגו בת תזדמן לא אשה, לו גדולות"תבא ומלחמות וקטטות גדול צער י
שני. זיווג נקרא וזה קטרוגים, לו שיהי'

בשדה דודאים נברא(בהר)ובספר שלא לאדם לו נוח המלך, עמק ספר בשם פירש
יותר. יתגלגל שלא אחת, פעם כבר משנברא יותר, נברא שלא היינו משנברא,

ועי' הראשונה. אשתו עם שייכות להאיש יש האמת דבעולם יבק, מעבר בספר כתב
כק"בזוה דף ע"(בראשית לעתידב)"א חוזרת זה, אחר זה אנשים לב' שנשאת דאשה ,

באוה ועיין הראשון. וע"לבעלה אלי. אישי ילווה הפעם פסוק התורה על במדרש"ח ע
בעוה אביגיל כו', אהבתך נפלאת בפסוק לעוה"שמואל ומיכל עכ"ז ל."ב,

שעעד. סי' ברכה ובשיורי ופלגא, לשעתא מועיל וז"הקדיש כתב לצוות"ו נהגו רבים ל,
מ משום ביום, קדישים ח' לומר בזוה"לבניהם ופלגא,"ש לשעתא מועיל דהקדיש ק

לי להציל קדישים ח' יאמרו זצ"ולהכי ושלום מהרחס רבינו אמנם שעות, גילה"ב ל
שעתא שנקראת בגיהנם מדריגה אלא כפשוטו, אינו ופלגא שעתא שכוונת סודו

ופלגא.
שלעה. קיצור אבה"בספר אחר קדיש אמירת ממעלת המדברים הפוסקים כל עלי' שרמזו ידוע (והמעשה

ורמ משה דרכי [עיין שע"ואם סימן דעה יורה נ')"א סימן שבת (הלכות זרוע באור באריכות ומובא ובס'ו, ,
המאור חמנורת א' כלל א' פ"(נר ברא)"ב הי' והמעשה תנחומא, מדרש בשם מובא ע"ושם

ועיי שינוים, כמה עוד חדש"עם מהזוהר מביא ג') אות ג', פרק מעט מקדש בספר ע
אררט בהרי הולך שהי' אחד חכם בתלמיד ונורא גדול מעשה מביא הנעלם במדרש

וא את, מן ושאלו אחד, אדם שראה עד וי, וי שצוח מר קול צוחה קול יהודי"ושמע ל
[ר בעודני"חייבא שעשיתי גדולות עבירות על שנים כמה זה אותי ודנין אנא רשע] ל

דרך על שמם, שוכחים הרשעים כי לו, נודע לא ששמו והשיב שמו מה ושאלו בחיים,
מ אבל ירקב, רשעים פלוני,"שם בעיר העליון, בגליל שהי' מושבו מקום לו הודיע מ

שלא גמור רשע שהי' איך והשיבו אחריו, ושאל לעירו החכם אותו והלך אשתו. ושם
ג והוא אחריו הניח קטן ובן עבר, שלא עבירה החכם"הניח אותו ולקח כאביו, רשע כ
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והעונש השכר צ

להביא הימים כל משפטי כה רבי לו, אמר לך, למה זה כל בני, לו, אמר
נידון להיות גיהנם של הצערעגבאשה מן להצילך יוכל מי ואין לו, אמר .

קדיש בני שיאמר לא אם שיצילנו מי אין לו, אמר הזה. יפטירעדהגדול או
אלי תעמוד זכותו כי ידעתי זה, יעשה ואם בעבורי. השם לכבוד בנביא
אמר. אשר ככל ויעש מת, של לבנו זה ויגד פלוני רבי ויבא בעדי. ויגן

נגלה שהנחתעהלימים דעתך תנוח ואמר אחרת פעם הנזכר החכם אל המת



וזעג. כתב לפי דבש לעוה"ובספר עונשן מקבלות הנקבות כי לזכרים, הוא דגלגול ב"ל,
עמ אשתו ויצאה בסוד בעלה, בעבור האשה תתגלגל ולפעמים עובגיהנם, כ."ו,

האריז"ובש זוגו"ע בת באה ואז חדש, והי' הזה לעולם אחת פעם הבא שאדם כתב, ל
שום בלי זוגו בת לו מזדמנת אז אשה, לישא שראוי הזמן כשבא והנה כנודע, עמו
בהם שכתיב מאותם והוא עליו להתגלגל והוצרך חטא אם אמנם ועיקר. כלל טורח
כאשר כזה, האדם הנה בעבורו, אחרת פעם זוגו לבת גם שמגלגלים עמו אשתו ויצאה

ע אלא אליו זוגו בת תזדמן לא אשה, לו גדולות"תבא ומלחמות וקטטות גדול צער י
שני. זיווג נקרא וזה קטרוגים, לו שיהי'

בשדה דודאים נברא(בהר)ובספר שלא לאדם לו נוח המלך, עמק ספר בשם פירש
יותר. יתגלגל שלא אחת, פעם כבר משנברא יותר, נברא שלא היינו משנברא,

ועי' הראשונה. אשתו עם שייכות להאיש יש האמת דבעולם יבק, מעבר בספר כתב
כק"בזוה דף ע"(בראשית לעתידב)"א חוזרת זה, אחר זה אנשים לב' שנשאת דאשה ,

באוה ועיין הראשון. וע"לבעלה אלי. אישי ילווה הפעם פסוק התורה על במדרש"ח ע
בעוה אביגיל כו', אהבתך נפלאת בפסוק לעוה"שמואל ומיכל עכ"ז ל."ב,

שעעד. סי' ברכה ובשיורי ופלגא, לשעתא מועיל וז"הקדיש כתב לצוות"ו נהגו רבים ל,
מ משום ביום, קדישים ח' לומר בזוה"לבניהם ופלגא,"ש לשעתא מועיל דהקדיש ק

לי להציל קדישים ח' יאמרו זצ"ולהכי ושלום מהרחס רבינו אמנם שעות, גילה"ב ל
שעתא שנקראת בגיהנם מדריגה אלא כפשוטו, אינו ופלגא שעתא שכוונת סודו

ופלגא.
שלעה. קיצור אבה"בספר אחר קדיש אמירת ממעלת המדברים הפוסקים כל עלי' שרמזו ידוע (והמעשה

ורמ משה דרכי [עיין שע"ואם סימן דעה יורה נ')"א סימן שבת (הלכות זרוע באור באריכות ומובא ובס'ו, ,
המאור חמנורת א' כלל א' פ"(נר ברא)"ב הי' והמעשה תנחומא, מדרש בשם מובא ע"ושם

ועיי שינוים, כמה עוד חדש"עם מהזוהר מביא ג') אות ג', פרק מעט מקדש בספר ע
אררט בהרי הולך שהי' אחד חכם בתלמיד ונורא גדול מעשה מביא הנעלם במדרש

וא את, מן ושאלו אחד, אדם שראה עד וי, וי שצוח מר קול צוחה קול יהודי"ושמע ל
[ר בעודני"חייבא שעשיתי גדולות עבירות על שנים כמה זה אותי ודנין אנא רשע] ל

דרך על שמם, שוכחים הרשעים כי לו, נודע לא ששמו והשיב שמו מה ושאלו בחיים,
מ אבל ירקב, רשעים פלוני,"שם בעיר העליון, בגליל שהי' מושבו מקום לו הודיע מ

שלא גמור רשע שהי' איך והשיבו אחריו, ושאל לעירו החכם אותו והלך אשתו. ושם
ג והוא אחריו הניח קטן ובן עבר, שלא עבירה החכם"הניח אותו ולקח כאביו, רשע כ

והעונש צאהשכר
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אלו. נשמות לטובת קדיש שאמר מיוחד בחור העמידה והישיבה קדיש,
ביחד העסק את ניהל שהוא ומכיוון אשה. אותה של בעלה לעולמו הסתלק לימים
האשה של הכלכלי מצבה כליל. שנסגר עד והלך שנצטמק בעסק פטירתו פגעה איתה,
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והעונש השכר צב

ותחזור גבולה ה' שירחיב עד גלמודות, נשמות לעילוי הקדיש שמירת את הלאה
כמקודם. בישיבה לתמוך

והבטיחוה זו אלמנה של וצדקת-נפשה מתום-לבה הישיבה ראשי מאד נתרגשו
נפשה את מילאה זו הבטחה כה. עד כמו הקדיש אמירת את לשמור מבוקשה למלאת
ופנתה הישיבה מראשי נפרדה הנוגות, מעיני' מנצנץ אושר של וכשברק קץ, אין אושר
בנותי' שתי מצב ואפילו היא, מצבה כך כל עלי' העיק לא שוב מעתה לדרכה. ללכת
לה, הובטח הגלמודות לנשמות הקדיש שענין מרגע כי לפירקן. מזמן כבר שהגיעו

הקב של בעולמו כלום לה חסר שלא בה'"כמעט מבטחה שמה בנותי' שתי ובענין ה.
בנותי', שתי של בעוניין בוודאי יראה וחנון הרחום והוא אלמנות. ודיין יתומים אבי

צרכיהן. כל ואת זיווגן את להן ויזמין
יורד כשלג צח כשזקן נדירה, פנים הדרת בעל ישיש יהודי למולה בא לרחוב בצאתה
הזקן של הלבבית הפנים מהסברת האשה הופתעה לשלום. ובירכה מידותיו פי על לו
איתה ונכנס אלי' התקרב שהזקן בעת שבעתיים גדלה הפתעתה לה. מוכר הבלתי

בנותי'. ובמצב במצבה התעניינות תוך בשיחה
לשפל רמא מאיגרא נפילתה ואת גורלה מר את לפניו ושטחה קשות האשה נאנחה

" הבוגרות. בנותי' את להשיא ההכרחיים האמצעים לה שאין עד הסכוםהמדרגה, מהו
בנותיך? של נישואיהן להוצאות לך, הדרוש "המשוער הזקן. שאל חשוב" מה לשם

מינה? נפקא למאי לדעת, שלףלכב' המשוער. בסכום ונקבה בתמהון האשה השיבה "
אולם שנקבה. הסכום את לאשה לשלם המקומי לבנק הוראה ורשם נייר גליון הזקן
רצוי מאד, רציני בסכום ומדובר שהיות משאלתו, הביע חתימתו, את שם בטרם
על אישית חותם כשהוא עיניהם במו שיראו עדים בנוכחות חתימתו שתהא

ידם. בחתימת זאת ויאשרו ההמחאה,
בחורים משני ובקשה הישיבה לאולם עלתה שהתרחש, ממה ומופתעת נרגשת
חתימתו את שם שהוא איך שיתבוננו להם הציע הזקן, אותם משראה אלי'. להילוות
חתימתו את עלי' ורשם נייר פיסת מהם ביקש בטחון וליתר התשלום. הוראת על
לה הורה האשה, לידי הנכבד הסכום על ההמחאה את במוסרו ולדוגמא. למזכרת

בבוקר. למחרת ההמחאה את לפדות שתלך
להסביר מוכר הבלתי הזר הזקן ראה מה ומוזר. תמוה ההמומה לאשה נראה הענין כל
בנותי'. שתי השאת הוצאות כיסוי כדי עד כזה, לב רוחב ולהראות כל-כך פנים לה

מזלה. את ניסתה פועם ובלב הבנק אל לסור למחרת נזדרזה כן פי על אף
ופעמיים פעם מסתכל תוהה, מבט ובאשה בה תקע ההמחאה, את הבנק פקיד כשבחן
נכנס והוא להמתין, מהאשה ביקש המבוכה סימני הבעת תוך ומשתאה. נבוך וכלו
ביותר: דרמטי משהו התרחש וכאן בעליו. גם שהי' הבנק למנהל ההמחאה עם

והתעלף... מכסאו צנח ההמחאה, את הבנק מנהל כשראה
לחדר האשה את מיד הכניסו המתרחש, על שמעו הפקידים מהומה, קמה בבאנק
מרמה. מעשה עם ענין כאן שהי' חשד תוך תתחמק, לבל שומר עלי' והפקידו צדדי
ההמחאה את שהגישה האשה את לראות ביקש הבנק מנהל של רוחו ששבה אחרי

" ההמחאה, את קיבלה וכיצד אימתי בבהילות, שאלה בהכנסה אתמוללפרעון. רק
היכולים ישיבה בחורי שני אפילו וישנם פנים, הדרת בעל מכובד מיהודי קיבלתיו

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

השבת פהזוהר

     
    
    
      

  

יתרה ר"מ)נׁשמה ב רמ"ב, (ח"ג ְ ָ ָ ְ ֵ ָ 
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ּכל ׁשל מעלתֹו לפי יתרה  ָ ֶ ָ ֲ ַ ִ ְ ָ ֵ ְ ָ ָ ְנׁשמה
ואחד  ָ ֶ ְ ָ ֶאחד

     
    
      
    

מה ׁשאּבדה לּנפׁש וי אזי ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָלמעלה,

עליֹונה עטרה אֹותּה אּבדה ְְְֲִִֶֶָָָָָָּׁשאּבדה.

וזהּו ּבּה. ׁשהיה קדֹוׁש ּכח ְְֶֶַָָָָֹואֹותֹו

ּׁשאּבדה. מה ׁשאּבדה נפׁש, וי ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָוּיּנפׁש,

יתרה  ָ ֵ ְ ָ ָ ְנׁשמה

לכלותּנאים יתרה נפׁש ואמֹוראים, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

לכל אבל היא, אחת - ּכאחד ְְְֲִִֵֶַַָָָָיׂשראל

מּקל ולמדנּו מעׂשיו. ּכפי הּוא ְְְֲִִַַַָָָָאדם

יׂשראל ׁשּכל הּתׁשּובה, ׁשל ְְִֵֶֶֶַָָָָֹוחמר

- ּכּלם ׁשחֹוזרים זמן ּבכל ְְְְִֶֶַָָָֻּכאחד,

ׁשּכתּוב זהּו ד)מתקּבלים. ּכה'(דברים ְְִִֶֶַַָ

ה' ׁשּׁשם אליו. קראנּו ּבכל ְְֱֵֵֵֵֶָָָֹאלהינּו

ּכתר ׁשהּוא ּבכתרֹו, עליהם ְְְֲִֵֶֶֶֶָֻמכּתר

יׂשראל ׁשל יתרה נׁשמה וזֹוהי ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָעליֹון.

זה ּומּׁשּום טֹובים. וימים ְְִִִֶַָָּבׁשּבת

יהוה, ּבׁשם לחּתם יֹום ּבכל ְְְְְִֵַָָֹֹּתּקנּו

ׁשל הּברכֹות ּכל ׁשל חֹותם ְֶֶֶַָָָׁשהּוא

ּבלי מּוסף אֹומרים ולא ְְְְִִִַָֹהּתפּלֹות,

ּבמּוסף, לֹומר ּתּקנּו ּובׁשּבת ְְְִֶֶַַָָּכתר.

אלהינּו. ה' ל יּתנּו ְְֱִֵֶֶֹּכתר

ּכל ׁשל מעלתֹו לפי יתרה  ָ ֶ ָ ֲ ַ ִ ְ ָ ֵ ְ ָ ָ ְנׁשמה
ואחד  ָ ֶ ְ ָ ֶאחד

יֹורדתאבל ּכ מּיׂשראל, אחד לכל ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָ

הּוא אם מדרגתֹו. ּכפי יתרה נפׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָלֹו

מּמּדת יתרה נפׁש לֹו נֹותנים - ְְִִִִֵֶֶַָָחסיד

ּגּבֹור, הּוא אם מדרגתֹו; ּכפי ְְִִִֵֶֶַָחסד
השבת זוהר פו

     
     
      
     
    
     
      

  (א (משלי 
    
     

  

הּׁשכינה ר"מ)התּפּׁשטּות ב רמ"ג, (ח"ג ִ ְ ַ ְ ַ ְ ִ ָ 

    
    

(סו (ישעיה   
   
   
   

   

   
  

  (קג (תהלים 
    
    

 (ואבנין (וטּורין ְְְִִַ
    
     

  

יתרה נפׁש לֹו נֹותנים - חטא ְְְְִֵֵֵֶֶָירא

- ּתם איׁש הּוא ואם הּגבּורה; ְְִִִִַַָָמּמּדת

אמת. מּמּדת יתרה נפׁש לֹו ְְֱִִִֵֶֶֶַָנֹותנים

ּכלּולה ׁשהיא מלכּות, זֹו יתרה ְְְְִֵֶֶֶַָָונפׁש

ּבן ׁשל מּדה ּוכפי ספירֹות, ְְִִִֵֶֶֶֶָמעׂשר

אֹו חכם, אֹו יׂשראל, נׂשיא אם ְְִִִֵָָָָָאדם.

ּבֹו ׁשּנאמר ּבּתֹורה, אֹו ּבחכמה, ְְֱִֵֶֶַַָָָמבין

א) אֹו(משלי ּומליצה, מׁשל ְְִִָָָָלהבין

נֹותנים ּכ - ּבּכתּובים אֹו ְְְִִִִַַָּבּנביאים,

מלכּות. ּכתר ׁשּנקראת יתרה נפׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָלֹו

הּׁשכינה  ָ ִ ְ ַ ְ ַ ְ ִהתּפּׁשטּות

ׁשלזקן ארץ נקראת הּׁשכינה זקן, ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּכתּוב זהּו הּוא. ּברּו (ישעיההּקדֹוׁש ֶֶַָָָ

החסדסו) מּצד רגלי. הדם ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹוהארץ

נקראת הּגבּורה ּומּצד מים, ְְְִִִִֵֵַַַָנקראת

אויר. - האמצעי העּמּוד ּומּצד ְֲִִִֵֶַַָָָאׁש,

לכּלם. קרקע ארץ, ְְְִֶֶַַָֻוהיא

מתּפּׁשטתּומּׁשּום יתרה ׁשּנׁשמה ְְְִִֵֶֶֶַָָָ

הּמלּכה, ׁשּבת ׁשהיא ְְִִֶַַַַַָָּבּׁשכינה,

ּבּה קג)ׁשּנאמר ּבּכל(תהלים ּומלכּותֹו ְֱֶֶַַַָֹ

מלכּות, נעׂשית היא מּׁשם - ְֲִִֵַַָָָָמׁשלה

אילנֹות ועל הארץ על ְְִִֶֶַַָָָָָׁשּׁשליטתּה

ואבנים)ּוזרעים ׁשאילן(והרים ּומּׁשּום . ְְֲִִִִִֶַַָָָ

ּבׁשּבת, יתרה נׁשמה ׁשהיא ְְְִִֵֶַַַָָָָהחּיים,

מנּוחה ּבּה יׁש - ׁשּלּה ּתֹולדֹות ְֵֶָָָָָּבּה

הּׁשכינה. ׁשהיא ְִִֶֶַָָָלארץ,

ד ְמֻנּקָ
ִעם ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש

ּוּבֹו:
ֵסֶפר ַהזֹוַהר
 זֹוַהר ָחָדׁש

ּקּוֵני ַהזֹוַהר ּתִ

*
ק ַהְמֻחּלָ

ל-960 קּוְנְטֵרִסים
ָרִכים( -32 ּכְ )ּבְ

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

ֶמֶלְך  ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ
ַגָוון, עכל"ק  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ּבַ

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

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 
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ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות ועוד...

ספרי הזוהר בכל בית!

מאגר
ספרי הזוהר

הקדוש
הגדול

בעולם!

קול הרשב"י
שיעור בזוהר היומי

0722-990055

ניתן לשמוע שיעורים של הזוהר הקדוש 
בלשון הקודש בלשון קלה ונעימה.

ב-20 דקות

בלבדביום-
ניתן לסיים כל ספר הזוהר

בתוך 3 שנים!.

השיעורים נמסרים על ידי
הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א

בשיתוף עם "מפעל הזוהר העולמי" 
מיסודו של כ"ק 

מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

ניתן גם להשיג דיסקים לשמיעה
טלפון: 0548-436784/ 0544577956



טז

זהר 
השבת

שבת בִ תשִב

והעונש השכר צב

ותחזור גבולה ה' שירחיב עד גלמודות, נשמות לעילוי הקדיש שמירת את הלאה
כמקודם. בישיבה לתמוך

והבטיחוה זו אלמנה של וצדקת-נפשה מתום-לבה הישיבה ראשי מאד נתרגשו
נפשה את מילאה זו הבטחה כה. עד כמו הקדיש אמירת את לשמור מבוקשה למלאת
ופנתה הישיבה מראשי נפרדה הנוגות, מעיני' מנצנץ אושר של וכשברק קץ, אין אושר
בנותי' שתי מצב ואפילו היא, מצבה כך כל עלי' העיק לא שוב מעתה לדרכה. ללכת
לה, הובטח הגלמודות לנשמות הקדיש שענין מרגע כי לפירקן. מזמן כבר שהגיעו

הקב של בעולמו כלום לה חסר שלא בה'"כמעט מבטחה שמה בנותי' שתי ובענין ה.
בנותי', שתי של בעוניין בוודאי יראה וחנון הרחום והוא אלמנות. ודיין יתומים אבי

צרכיהן. כל ואת זיווגן את להן ויזמין
יורד כשלג צח כשזקן נדירה, פנים הדרת בעל ישיש יהודי למולה בא לרחוב בצאתה
הזקן של הלבבית הפנים מהסברת האשה הופתעה לשלום. ובירכה מידותיו פי על לו
איתה ונכנס אלי' התקרב שהזקן בעת שבעתיים גדלה הפתעתה לה. מוכר הבלתי

בנותי'. ובמצב במצבה התעניינות תוך בשיחה
לשפל רמא מאיגרא נפילתה ואת גורלה מר את לפניו ושטחה קשות האשה נאנחה

" הבוגרות. בנותי' את להשיא ההכרחיים האמצעים לה שאין עד הסכוםהמדרגה, מהו
בנותיך? של נישואיהן להוצאות לך, הדרוש "המשוער הזקן. שאל חשוב" מה לשם

מינה? נפקא למאי לדעת, שלףלכב' המשוער. בסכום ונקבה בתמהון האשה השיבה "
אולם שנקבה. הסכום את לאשה לשלם המקומי לבנק הוראה ורשם נייר גליון הזקן
רצוי מאד, רציני בסכום ומדובר שהיות משאלתו, הביע חתימתו, את שם בטרם
על אישית חותם כשהוא עיניהם במו שיראו עדים בנוכחות חתימתו שתהא

ידם. בחתימת זאת ויאשרו ההמחאה,
בחורים משני ובקשה הישיבה לאולם עלתה שהתרחש, ממה ומופתעת נרגשת
חתימתו את שם שהוא איך שיתבוננו להם הציע הזקן, אותם משראה אלי'. להילוות
חתימתו את עלי' ורשם נייר פיסת מהם ביקש בטחון וליתר התשלום. הוראת על
לה הורה האשה, לידי הנכבד הסכום על ההמחאה את במוסרו ולדוגמא. למזכרת

בבוקר. למחרת ההמחאה את לפדות שתלך
להסביר מוכר הבלתי הזר הזקן ראה מה ומוזר. תמוה ההמומה לאשה נראה הענין כל
בנותי'. שתי השאת הוצאות כיסוי כדי עד כזה, לב רוחב ולהראות כל-כך פנים לה

מזלה. את ניסתה פועם ובלב הבנק אל לסור למחרת נזדרזה כן פי על אף
ופעמיים פעם מסתכל תוהה, מבט ובאשה בה תקע ההמחאה, את הבנק פקיד כשבחן
נכנס והוא להמתין, מהאשה ביקש המבוכה סימני הבעת תוך ומשתאה. נבוך וכלו
ביותר: דרמטי משהו התרחש וכאן בעליו. גם שהי' הבנק למנהל ההמחאה עם

והתעלף... מכסאו צנח ההמחאה, את הבנק מנהל כשראה
לחדר האשה את מיד הכניסו המתרחש, על שמעו הפקידים מהומה, קמה בבאנק
מרמה. מעשה עם ענין כאן שהי' חשד תוך תתחמק, לבל שומר עלי' והפקידו צדדי
ההמחאה את שהגישה האשה את לראות ביקש הבנק מנהל של רוחו ששבה אחרי

" ההמחאה, את קיבלה וכיצד אימתי בבהילות, שאלה בהכנסה אתמוללפרעון. רק
היכולים ישיבה בחורי שני אפילו וישנם פנים, הדרת בעל מכובד מיהודי קיבלתיו

והעונש צגהשכר

תולדות - ו' פרק
הענינים ˙וכן

או˙ו. מכה הרעה היראה ה˙ורה, מˆו˙ על ˘עובר מי א.
הר˘עים. מן והוא ˘מים ירא˙ הפר הטוב בע˘יי˙ עוס˜ ˘אינו מי ב.

גיהנם. דין הוא זה בגימטריא ינ˜ה, לא הגון, ואינו ˙פלין הנו˘א ג.
ו˘לום. חס נענ˘ ביראה עוס˜ ˘אינו מי ד.
ברעה. נדב˜ ה' בירא˙ דבו˜ ˘אינו כיון ה.

האל˜ים. מלפני ירא איננו א˘ר כˆל ימים יאריך לא ר˘ע ו.
ומרים. רעים בעונ˘ים לו יע˘ה ידיו כגמול ז.

לא להודיע רוˆה הוא ברוך מפניו,כ˘ה˜דו˘ יראה עדיין לו ˘אין דם

ממונו. להזי˜ או נפ˘ו˙ בסכנ˙ להפחידו מו˘ל או ˘ר בו מגרה

ח.

e

ו' פרק
רˆונו ועוברי הר˘עים מ˘פטי ה' בעזר˙ נבאר הזה בפר˜

רודפי המה עם מהמון גדול ˘חל˜ בהיו˙ ו˘לום, חס י˙ברך

לאחר בפניהם, ıˆחו עבירה ˘ום אין א˘ר ואלו ההבל,



ההמחאה על חתם ההוראה כותב איך שראו כעדים, כמתנצלת."לשמש האשה ענתה ,
בתמונה?" אותו לך אראה אם האיש את לזהות תוכלי המנהל.האם שאל "
אותו" לזהות יוכלו הבחורים שני שגם ספק כל לי ואין אותו אזהה ענתה."בוודאי ,

התמונה וכשהוצגה המנוח, אביו של דיוקנו תמונת את לפניו להביא המנהל הורה
ההמחאה. את לה שנתן האיש כעל עליו היסוס ללא הצביעה האשה, בפני

סיפר הלכה, שהאשה אחרי האשה. את ושיחרר ההמחאה את לפרוע המנהל ציווה
עיניהם. לנגד שהתחוללה המוזרה הפרשה פשר את לנוכחים המנהל

שנים. עשר לפני לעולמו שהלך אביו אלא אינו לאשה, ההמחאה את שמסר האיש
ואמר בחלום אביו הופיע הקודם "בלילה הלשון: בזו מדרךלו שסרת שמאז לך דע

מנוחה. נשמתי מצאה לא הקדיש, את לשמור והפסקת נכרית עם והתחנתנת הישרה

אחריהן. קדיש אומרים שאין לנשמות קדיש להגיד וציוותה אלמונית אשה שבאה עד
ונחת עילוי לי גרם האשה פקודת לפי בישיבה שאמרו הזה שהקדיש לי עמדה וזכותי
לכיסוי לה שמסרתי המחאה עם שלך בבנק בבוקר מחר תופיע זו אשה לנשמתי. רוח

בנותי' שתי נישואי שלעגה"הוצאות לאשתי ספרתיו מהחלום, נפעם בבוקר כשקמתי .
הי'. אמת החלום שאכן לי נתאמת ההמחאה עם האשה משהופיעה אולם הענין. לכל

מורנו מורנו זצ"(הרהוסיים זוננפלד חיים יוסף ר' "ל)"ג הקטן: אני הבחורים? שני היו מי
גרינוואלד יהודה ר' ."וחברי

בישראל. נאמן בית להקים וזכו כדין, נתגיירה אשתו תשובה, עשה האיש

המשך מעמוד יד

שבת בו תשוב
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ִמֵּסֶפר "ִמְנַחת ְיהּוָדה" )ֶּפֶרק ט' ֲעַנף א'( ֶהֱעַתְקנּו ִמְּכ"ְק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִּליָט"א:
ָּכל ִאָּמא ְמַבֶּקֶׁשת: "ְוַזֵּכינּו ְלַגֵּדל ָּבִנים ּוְבֵני ָּבִנים עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים, אֹוֲהֵבי ה', ִיְרֵאי 
ֶאלֹוִקים, ַאְנֵׁשי ֱאֶמת, ֶזַרע קֹוֶדׁש, בה' ְּדֵבִקים, ּוְמִאיִרים ֶאת ָהעֹוָלם ַּבּתֹוָרה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ְוכּו'". 
ִאיָפה ֶׁשל ָּכל ֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל. ּוְבֵכן, ָנִביא ַּכאן ִסּפּור ַהְמַלְּמֵדנּו ַעד ַּכָּמה ַמַאָכלֹות ֲאסּורֹות  ְוָאֵכן זּו ַהּׁשְ

ְמַטְמְטִמים ֶאת ַהְיָלִדים, ֶׁשֹּלא יּוְכלּו ִלְהיֹות ֵּכן. 

א
ַהַקָּבַלת ָּפִנים

ַהִּסּפּור ֵאַרע ָּבִעיר ַלאְמֶזע ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ִסיָון ִּבְׁשַנת תקצ"ו. ָּכל ָהִעיר ָהְיָתה ְּבֵעת ַהֲהָכנֹות 
ִלְקַראת ֶהָחג, ִהְרִּגיׁשּו ֶאת ֲאִויַרת ֶהָחג, ַהָּבִּתים ָהיּו ֲערּוִכים ּומּוָכִנים, ַמּפֹות ְלָבנֹות ַהְּמַׁשְּמׁשֹות 

ְלָחנֹות, ְוִצִּפּיֹות ֲחִגיִגּיֹות ִּכיסֹו ֶאת ַהִּמּטֹות. ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְּבֵעת ַהֵּסֶדר, ִּכיסֹו ֶאת ַהּׁשֻ
ֲאָבל ָּכל ִמי ֶׁשִהְתּבֹוֵנן ְּבתֹוְך ַהָּבִּתים ָרָאה ֶׁשֵהם ֵרִקים ֵמָאָדם, ְּכִאּלּו ַהּתֹוָׁשִבים ָּבְרחּו ִמן 

ַהָּמקֹום ְּבֶׁשל ֵארּוַע ֶזה אֹו ַאֵחר.
ַמה ָקָרה?

ָהִעיר ֻּכָּלה ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ְוַטף ָיְצאּו ְלַקֵּבל ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ְּגאֹון ַהּדֹור ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגער, 
ֶׁשִהִּגיַע ַלָּמקֹום ְלִבּקּור ָקַצר.

ֶאָחד ַהַּכָּתִבים ַהְּידּוִעים ֶׁשָּנַכח ַּבָּמקֹום, ֶהֱעָלה ֶאת ָהֵארּוַע ֵמַעל ַּגֵּבי ַהְּכָתב ְוָכְך ָּכַתב:
"ֵמאֹות ֵמאֹות ֶׁשל ּתֹוָׁשִבים ָיְצאּו ַלֶּדֶרְך ַּבְּכִניָסה ֶאל ָהִעיר ָׁשם ִהְמִּתינּו, ִצּפּו ְוִחּכּו ְלַקֵּבל 
ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ַהָּגאֹון, ֵמָרחֹוק ִמְתָקֶרֶבת ֲעָגָלה ַהּמּוֶבֶלת ַעל ְיֵדי ַאְרָּבָעה סּוִסים, ָּבֲעָגָלה יֹוֵׁשב 
ָאָדם ָרֶזה ֶׁשָהָיה ָלבּוׁש ְּבֶבֶגד ֶמִׁשי ְוָחבּוׁש ְּבכֹוַבע ְמֻיָחד ַעל ֹראׁשֹו, ַעל ָּפָניו ִנָּתן ָהָיה ִלְראֹות 
ֶאת ֲעִדינּותֹו ְוֶאת צּוָרתֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשָּבָאה ְלַהְׁשרֹות ֲאִויַרת ַהְנָהָגה ָּכזֹו ָלּה זֹוִכים ָּכֵאלּו ֶׁשָּקמּו 
ַעל ְמָנת ִלְהיֹות ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור, ְּתחּוָׁשה זֹו ָהְיָתה ֶׁשל ֵמאֹות ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִהְתָקְרבּו ַלָּמקֹום, ֻּכָּלם 

ִהְתּכֹוְפפּו ִלְראֹותֹו, ּוְבֶאְמַצע ָקם ָאָדם ְוִהְכִריז ְּבקֹול "ָּברּוְך ַהָּבא!" ְוֻכָּלם ֵהִׁשיבּו ַאֲחָריו".
ָּכָאמּור, ֻּכָּלם ִהִּגיעּו, ָּכל ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר, ָהַעְסָקִנים ְוָראֵׁשי ַהִּצּבּור, ֻּכָּלם ִהְתַאְּספּו ַּבִּכָּכר 
ַהָּגדֹול ֶׁשל ָהִעיר. ְּבֵני ַהּתֹוָרה ָסְגרּו ֶאת ְגָמרֹוֵתיֶהם, ַהּסֹוֲחִרים ָסְגרּו ֶאת ָּבֵּתי ָהֵעֶסק, ַהָּנִׁשים 
ִהְׁשִאירּו ֶאת ֲעבֹוָדָתם ַּבִּמְטָּבח ּוָבאּו ְּבַיַחד ִעם ַיְלֵדיֶהן ִּביֵדיֶהן, ֻּכָּלם ָּבאּו ַלְחֹלק ָּכבֹוד ְלַרָּבן 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.
ַּגֵּלי ְּדָמעֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה ְוֶחְדָוה ִנְׁשְּפכּו ְּבֵעת הֹוָפָעתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ְוהֹוָׁשַטת ָיָדיו ַלָּקָטן 
ְוַלָּגדֹול, ׁשּורֹות ֲאֻרּכֹות ֶׁשל ַהָּנִׁשים ֶׁשָעְברּו ְּבָפָניו ִעם ַיְלֵדיֶהן ּוִבְקׁשּו ֶׁשַהָּגאֹון ָיִניַח ָיָדיו ַעל 
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ֹראׁש ַיְלֵדיֶהן ַוְיָבְרֵכם, ְוִנָּתן ָהָיה ִלְראֹות ֵאיְך ַהָּגאֹון אֹוֵמר ִּבְׂשָפָתיו "ֹיֵסף ה' ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם 
ְוַעל ְּבֵניֶכם".

ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר ָרבּו ֵּביָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ִּביֵדי ִמי ִּתּפֹול ַהְּזִכָּיה ֶׁשַהָּגאֹון ִיְתַאְכֵסן ְּבֵביתֹו, ָלֵכן 
ֻהְחַלט ְלַהִּפיל ּגֹוָרל ָּבִעְנָין, ַאְך עֹוד ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיקּו ַלֲעׂשֹות ֹזאת נֹוַדע ִּכי ַהָּגאֹון ְּבַעְצמֹו ְּכָבר 

ָקַבע ֶאת ִמְׁשָּכנֹו ֵאֶצל ֶאָחד ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהִּמְתּגֹוֵרר ָּבִעיר.
יג ִמִּפיו  ִמיהּו אֹותֹו ָקרֹוב ֶׁשָּזָכה ְלָכְך ֶׁשַהָּגאֹון ִיְתַאְכֵסן ְּבֵביתֹו - ְוָאז ִנּסּו ָראֵׁשי ַהָּקָהל ְלַהּׂשִ
ֶׁשל ָהַרב ְּפָרִטים ָּבִעְנָין, ְּתִחָּלה ִנָּסה ָהאֹוֵרַח ְלִהְתַחֵּמק ִמְּלָהִׁשיב, ַאְך ְּכֶׁשַהָּללּו ֹלא ִהְרּפּו הּוא 
ָאַמר ָלֶהם ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל אֹותֹו ְיהּוִדי ֶׁשָהָיה ָידּוַע ְּכָעִני ְוָיַׁשב ַּבַּצד ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.

ם ֵהם ִעְּקמּו ֶאת ָהַאף ְוָאְמרּו, ַמה ַהֵּפרּוׁש?! ַרב ָּגדֹול ָּכֶזה  ְּכֶׁשָראֵׁשי ַהָּקָהל ָׁשְמעּו ֶאת ַהּׁשֵ
ַהַּמִּגיַע ְלִבּקּור ִהְסטֹוִרי ָּבִעיר ַלאְמֶזע ִיְתַאְכֵסן ֵאֶצל ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ֶׁשָּכֶזה, ַמה ֹיאְמרּו ַעל ָּכְך 

טּוֵבי ָהִעיר, ְוָאנּו, ֵאיְך ִנְׁשֹמר ַעל ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה?
ֲאָבל ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ָעַמד ַעל ַּדְעּתֹו, ּוִבֵּקׁש ִמְּמַלָּויו ֶׁשּיֹוִבילּו אֹותֹו ַהְיַׁשר ְלֵביתֹו 
ֶׁשל ַהָּקרֹוב. ָראֵׁשי ַהָּקָהל ִנּסּו ׁשּוב ְלָהִניאֹו, ֵהם ִנּסּו ְלַהְסִּביר לֹו ֶׁשֵּבית ְקרֹובֹו ָקָטן ְּביֹוֵתר 
ֶׁשִּכְמַעט ִמְתמֹוֵטט, ּוִבָּזיֹון ָּגדֹול ִיְהֶיה ָלִעיר ַלאְמֶזע ִמַּמֲעֵׂשה ָּכֶזה, ֵהם ִהְבִטיחֹו לֹו ֶׁשּיֹוִׁשיבּו 

ְלָחן ִויַכְּבדּו אֹותֹו ְּבָכבֹוד ֲהִכי ָּגדֹול. ֶאת ַהָּקרֹוב לֹו ְּבֹראׁש ַהּׁשֻ
ַהַּלְמָדִנים ְוִׁשְבָעה טֹוֵבי ָהִעיר ְמַנִּסים ַאף ֵהם ֶאת ֹּכָחם, ּוְמַנִּסים ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַהָּגאֹון ְּבֶדֶרְך 
ַהִּפְלּפּול ְּכֶׁשֵהם טֹוֲעִנים ְּבָפָניו, ֶׁשֲאִפילּו ְּבִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה ֶׁשהּוא ִמְצָוה ְּדאֹוַרְיָתא ַּתְלִמיד 
ָחָכם ָּפטּור ִמָּכְך ְוֵאין ֶזה ְלִפי ְּכבֹודֹו, ִאם ֵּכן ֵאיְך ָיכֹול ַהָּקרֹוב ְלַבּזֹות ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ָּכל ָהִעיר?

ַמע ר' ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ֶאת ַהֶהָעָרה ַהַּתְלמּוִדית ִנְהיּו ָּפָניו ְרִציִנּיֹות ְּכִאּלּו הּוא יֵֹׁשב ְוכֵֹתב  ְּכֶׁשּׁשָ
ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה, ַאְך הּוא ֵהִׁשיב ִמָּיד ַּבָּמקֹום, ֶׁשַּדְוָקא ְּבאֹותֹו ֵאזֹור ְיִדיַדי, ֶיְׁשָנה ְרָאָיה ֲהפּוָכה. 
ַּבֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה ָּכתּוב "ְוִהְתַעַּלְמָּת" )ְּדָבִרים כ"ב( ּדֹוְרִׁשים חז"ל ִמָּכְך ֶׁשְּלִעִּתים ֻמָּתר ְלִהְתַעֵּלם 
ַּכֲאֶׁשר ְמֻדָּבר ְּבָזֵקן ְוֵאין ֶזה ְלִפי ְּכבֹודֹו, ַאְך ְּבָכל ַהָּקׁשּור ְלֵקרּוב ְקרֹוִבים ָּכְתבּו "ּוִמְּבָׂשְרָך ֹלא 
ִתְתַעָּלם" )ְיַׁשְעָיהּו נ"ח( - ֵמַהָּקרֹוב ֶׁשְּלָך ֹלא ִתְתַעָּלם, ּוִמָּכְך ֵאין ָּכל ֶהֵּתר ֲאִפילּו ֹלא ְלָזֵקן ְוֵאין 

ְלִפי ְּכבֹודֹו, ְוַחָּיִבים ְלַכֵּבד ָקרֹוב ְּבָכל ַמה ֶׁשֶאְפָׁשר"...
ֶהֱעָרה זֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ִהְׁשִּתיק ֶאת ֻּכָּלם ְור' ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ָהַלְך ִמָּיד ְלֵביתֹו ֶׁשל ְקרֹובֹו ָׁשם 

ָהה ְּבַלאְמֶזע. הּוא ִהְתַאְכֵסן ְּבָכל ַהְּזַמן ֶׁשּׁשָ
ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ּבֹו ִהִּגיַע ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגער ְלַלאְמֶזע ֹלא ִהְפִסיקּו ִלְזֹרם ֲאָנִׁשים ַלַּבִית 
ַהָּקָטן ֶׁשִּבְרחֹובֹות ָהֲאֵפִלים ֶׁשל ָהִעיר, ָׁשם ִהְתּגֹוֵרר ְקרֹובֹו ֶׁשל ָהַרב, ַהְרֵּבה ְמֹאד ְיהּוִדים ַּגם 
ֵמַהְּמקֹומֹות ַהְּסמּוִכים ְלַלאְמֶזע ִהִּגיעּו ִלְראֹות ֶאת ָהאֹוֵרַח, ַהַּבִית ֶׁשָעַמד ִּכְמַעט ִלּפֹול ָהָיה 
ָמֵלא ַּבֲאָנִׁשים ִמָּכל ְּגָוֵני ַהֶּקֶׁשת ַהְּמקֹוִמית, ֵּביֵניֶהם ַלְמָדִנים ֶׁשִהִּגיעּו ִעם ֻקְׁשיֹות ַוֲהָויֹות ֶׁשל 
ַאַּבֵּיי ְוָרָבא ְלַהְקׁשֹות ַעל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגער, ֲאֵחִרים ָּבאּו ּוִבְקׁשּו ִלְראֹות ֶאת ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל 
ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגער, ֲאֵחִרים ָּבאּו ִלְׁשמֹוַע ִמָּלה טֹוָבה ִמֶּמּנּו, ֲאֵחִרים ָרצּו ִלְראֹות ֵאיְך אֹוֵכל 
ֶאת ַהְּסעּוָדה, ֲהֹלא ָּכל ַצַעד ֶׁשּלֹו ָהָיה ָמֵלא ְּבתֹוָרה, ִהִּגיעּו ָּכל סּוֵגי ָהֲאָנִׁשים ַהְמַבְקִׁשים 
ְּבָרכֹות אֹו ְסָתם ְלׂשֹוֵחַח ִעם ָהַרב, ַהְרֵּבה ָׁשְטחּו ֶאת ַמר ִלָּבם ְּבִעְנְיֵני ַּפְרָנָסה, ְׁשלֹום ַּבִית, 

ַנַחת ֵמַהְּיָלִדים ְוַכּדֹוֶמה.
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המשך הדברים בענין לשון הרע מזוהר השבת אחרי מות

יג. ועל פי דרכו בקודש של החיד"א זצ"ל יש לפרש עוד המאמר את ה' אלקיך 
תירא לרבות תלמידי חכמים, על פי מה שהבאנו לעיל דברי החובת הלבבות 
דהמדבר לשון הרע על חבירו נוטל ממנו עוונותיו ונותן לו מצוותיו שעשה. 
ונמצא דאם מדבר על תלמידי חכמים נותן להם המצוות שעשה, מה שאין 
כן אם מתיירא מהם ואינו מדבר נגדם, נשאר עם מצוותיו שאין הולכים על 
חשבון התלמיד חכם. וזהו את ה' אלקיך תירא, מתי יישארו המצוות וחפצי 
גבוה שקיימת על חשבונך, שתהא נקרא ירא שמים, על זה אמרו חז"ל לרבות 
תלמידי חכמים, אם תתיירא מן התלמידי חכמים, ממילא לא תדבר נגדם לשון 
הרע, וממילא ישארו המצוות שלך ברשותך, ותהיה בגדר את ה' אלקיך תירא.

ובספר מלין דרבנן )מובא בספר דרך אמונה( כתב וז"ל: אמר ליה מלך קיסר לגאון, 
כתוב בתלמוד העובר על דברי חכמים חייב מיתה, והלא העובר על דברי 
תורה ויש כמה לאוין חייב מלקות ארבעים. וזה הדבר רחוק מן השכל שתעשו 
דבריכם אתם עבדי השי"ת, יותר מהעובר על דברי תורה שהיא דבר השי"ת.

שתק הגאון לפני המלך ולא ענה דבר מפני כבוד מלכות. אחר חצי שעה 
שאל לפני המלך זה עבד המלך העומד בחוץ לפני שער המלך, למען שלא 
יעבור אחד מהמון העם ויכנס להיכל המלך בלתי רשות המלך, אם בא אחד 
ודחפו לעבד, ורצונו לעבור וליכנס בלתי רשות, מה דינו של האיש הזה שלא 

שמע מעבד המלך, ודחפו ורץ ליכנס להיכל המלך.

אמר לו המלך, הרשות נתונה ביד העבד להכותו בסייף ולהמיתו, מבלי שידון 
אותו לפני בית דין המלך, אלא תיכף מכהו בסייף שבידו, דאי לאו הכי כולם 
עוברים להיכל המלך, וזה אינו מכבוד המלך שזה העבד שמו לשומר המלך, 
אמר הגאון כן הוא האמת. נשתומם כשעה ושאל אם אחד מהמון העם הקל 
בכבוד המלך או עבר על מצותו, כיצד דינו, אם הורגים אותו תיכף ומיד או 

עד שידינוהו בערכאות, אמר לו עד שידינוהו בערכאות.

נמצא עבד המלך השומר כבוד המלך, כבודו גדול מכבוד המלך, שהעובר על 
דברי העבד הורגין אותו מיד מבלי שידינוהו בערכות, והעובר על דבר המלך 



כ
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אין הורגים אותו מיד עד שידינוהו בערכאות, ויתכן יפטר.

אז אמר המלך די, תשובתך תשובה נצחת, והאמת אתכם שהתלמידי חכמים           
עושים משמרת למצות המלך, מלך מלכי המלכים, והיא התורה, אם יעברו 

על דברי חכמים יעברו על כל התורה ח"ו, ע"כ.

יד. ועל פי הנ"ל מדברי החובת הלבבות אפשר לפרש הגמרא )פסחים דף 
קי"ח ע"א( כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר 

בחבירו ראוי להשליכו לכלבים שנאמר )שמות כ"ב( לכלב תשליכון אותו, וכתיב 
בתריה )שם כ"ג( לא תשא שמע שוא. וצריך ביאור מדוע עונשו חמור כל כך 

עד כדי כך שראוי להשליכו לכלבים.

ואמרתי בזה דהנה אמרו רז"ל דהמאכיל נבילות וטריפות עונשו שהכלבים 
מלקקין את דמו, ומובא בירושלמי )תרומות פרק ח' הלכה ג'( מעשה בטבח בציפורי 
שהיה מאכיל לישראל נבילות וטריפות, פעם אחת שתה יין בערב שבת ועלה 
על הגג ונפל ומת והיו הכלבים מלקקים את דמו, אתו שאלו לר' חנינא אמר 
לו כתיב ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו, וזהו היה גוזל 
לכלבים ומאכיל לישראל ארפינון דמן דידהו אכלין, )והובא בילקוט אמור ושם איתא 

שאירע דבר זה בערב יום הכיפורים(, עיין שם.

ואם כן יש לומר דאם הרב מוכיח את ישראל שלא יאכלו נבילות וטריפות 
וחלב, ואחר כך בא איש רשע ובליעל ומדבר סרה על הרב שאינו יודע מה 
שמדבר, נמצא דהמקבל ממנו לשון הרע זה אוכל אח"כ נבילות וטריפות 
וחלב ח"ו )דהרי אינו שומע בקול הרב כיון ששמע לשון הרע עליו, כמובן(, ועל ידי זה מאכיל 
גם כן נבילות וטריפות ח"ו, וכיון שמאכיל נבילות וטריפות לאחרים עונשו 
שהכלבים מלקקין את דמו, ועל כן גם המקבל לשון הרע על אחרים ראוי 
להאכילו לכלבים, כי על ידי זה יכול לבוא לידי עון החמור להיות מאכיל 

נבילות וטריפות לאחרים, בעוונותינו הרבים.

המשך יבא
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ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

פז. ָאסּור ִלְפֹּתַח ֶּדֶלת אֹו ַחּלֹון ֶנֶגד ֵנר ּדֹוֵלק ַהָּקרֹוב ָלֶהם ֶׁשָּמא ִיְכֶּבה ַעל ְיֵדי 
ב ַעְכָׁשו )מגן אברהם תקי"ד סק"ט(. ְוִלְנֹעל ְּכֶנְגּדֹו  ֶזה, )רע"ז ס"א(, ַוֲאִפּלּו ֵאין ָהרּוַח ְמַנּׁשֵ
ב ַעְכָׁשו ְוהּוא ְׁשַעת ַהְּדָחק ֵיׁש ְלָהֵקל  ר )רע"ז ס"א ב רמ"א(. ְוִאם ֵאין ָהרּוַח ְמַנּׁשֵ ֻמָּת

ִלְפֹּתַח ְלַאט ְלַאט ֶׁשֹּלא ִיְגֹרם ַהֶּדֶלת ַעְצמֹו ְנִׁשיַבת רּוַח )משנה ברורה סק"ג(.
פח. ֻמָּתר ִלֵּתן ֲחִתיכֹות ִלימֹו"ן ְּבתֹוְך ֵטי"י ִּבְכִלי ֵׁשִני, ְּדִדינֹו ְּכַתְבִלין )חזון איש 

נ"ב י"ט(.

לּו ֲעַדִין ָאסּור ִלֵּתן ָסמּוְך ַלִּכיָרה ֶׁשִּתְתַחֵּמם,  פט. ַמִים אֹו ְּפִרי ְוַכּיֹוֵצא ֶׁשֹּלא ִנְתַּבּׁשְ
ֲאִפּלּו ַרק ְקָצת, ִאם ְּבאֹותֹו ָמקֹום ֵיׁש ֶאְפָׁשרּות ֶׁשִּתְתַחֵּמם ַעד ֶׁשַהָּיד סֹוֶלֶדת 
ּבֹו ְּדַחייְׁשיָנן ֶׁשָּמא ִיְׁשַכּח )שי"ח י"ד( ּוְלֹצֶרְך ָּגדֹול ָׁשֵרי )ח"א ְּכָלל כ יג, שאלות ותשובות 

צ"צ סימן ל"ז(.

צ. ֵיׁש אֹוְסִרין ָלֵתת ְּבַׁשָּבת ִמְּכִלי ִראׁשֹון ְלתֹוְך ְצלֹוִחית ׁשֹוֵמר ֲחִמימּות ]טרמו"ס 
פלא"ש[ )שאלות ותשובות לבוש"מ ח"ג סימן נ"ה(, ְוַהְרֵּבה ּפֹוְסִקים ַמִּתיִרין )שאלות ותשובות קרן 
לדוד סימן ע"ז, זקן אהרן ח"ב סימן י"ד, ובדחו"ש אות תר"א בשם האדמו"ר ממונקאטש בעל מנחת אלעזר(.

צא. ֻמָּתר ִלְׁשֹּבר ֶקַרח ְּכֵדי ִלֹּטל ַמִים ִמַּתְחָּתיו )ש"כ ס"י(, ְוֵיׁש אֹוְסִרין ְּבָנָהר ּוְבֵאר 
ְּדֵיׁש ּבֹו ֲחַׁשׁש ִּבְנָין ּוְסִתיָרה )מגן אברהם שם(, ְוַהְרֵּבה ַאֲחרֹוִנים חֹוְלִקין ַעל ֶזה )אליהו 
רבה תו"ש, ומאמ"ר(, ּוְלֹצֶרְך ַׁשָּבת ֵיׁש ְלָהֵקל, )משנה ברורה סל"ו(. ְוֵיׁש אֹוְסִרים ְלַטְלֵטל 

ָבִרים ְּכמֹו ֶׁשֲאסּוִרים ִׁשְבֵרי ָחִבּיֹות ְּבִטְלטּול ַאף ַעל ַּגב ְּדֻמָּתר ְלַשֵּׁבר )שאלות  ַהּׁשְ
ותשובות חתם סופר אורח חיים פ"ט(. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַּדְוָקא ֹלא הּוַכן ְּכמֹו ְּבָנָהר ּוְבֵאר ָאסּור 

ְּבִטְלטּול, ֲאָבל ֶקַרח ֶׁשהּוַכן ְלֶזה ֻמָּתר )דעת תורה ש"כ ס"י(.
צב. ִאּסּור ְּבֵרָרה ֵיׁש ִליָזֵהר ֲאִפּלּו ְּבמדי ְּדָלאו ַּבר ֲאִכיָלה ְּכגֹון ְּבֵכִלים, ַמְלּבּוִׁשים, 
ָאר ְּכמֹו  רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ַעָּתה ָהֵוי ְּכמֹו ֹאֶכל ְוַהּׁשְ ְסָפִרים ְוֹכל ַּכּיֹוֵצא, ְּדַמה ּׁשֶ
ְּפֹסֶלת )ט"ז שי"ט סקי"ב, קיצור שולחן ערוך סימן פ' סעיף ט"ז ובהג מסגרת השולחן שם, וכן משמע 

במנחת חנוך מלאכת בורר(.

ָּצִריְך ֶלֱאֹכל ִמָּיד )שכ"א  צג. ְלִקּלּוף ַּתּפּוִחים אֹו ְׁשָאר ֵּפרֹות ֵאין ֶהֵּתר ַרק ַמה ּׁשֶ
ב רמ"א סוף הסימן(.



כב

זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ר  ְי רכ ָשן ּו ת בין ביכ כ שיֹ הכ

הם מחוברים בטיט יכולים ליטלם אפילו אין להם 
בית אחיזה והוא שתקנם ועשה בהם מעשה והכינם 
לכך או שנשתמש בהם מבעוד יום וכסוי חביות 

הקבורות בקרקע לגמרי צריכות בית אחיזה:
מחט שלמה מותר לטלטלה ליטול בה את הקוץ  יא. 
ניטל חודה או חור שלה אסור וחדשה שלא ניקבה 

עדיין מותר:
שירי מחצלאות מותר לטלטלם דחזי לכסות  יב. 
בהו טינופא ואם זרקן לאשפה מבעוד יום אסור 

לטלטלם:
שירי מטלניות שבלו אם יש בהם ג' אצבעות  יג. 
על ג' אצבעות מותר לטלטלן ואם לאו אסור ויש 
מתירין אפילו אין להם ג' על ג' ובלבד שלא יהיו 

טליתות של מצוה:
מנעל חדש מותר לשמטו מעל הדפוס אף על  יד. 
פי שמלאכתו לאיסור כיון דשם כלי עליו מותר 

לטלטלו לצורך מקומו:
סנדל שנפסקה רצועה הפנימית עדיין תורת כלי  טו. 

עליו ומותר לטלטלו נפסקה החיצונה בטל מתורת 
כלי ואסור לטלטלו ואם הוא בכרמלית מותר לכרוך 
עליו גמי לח שהוא מאכל בהמה לתקנו שלא יפול 

מרגלו ובחצר שהוא נשמר שם אסור:
חלוק שכבסו אותו ותחבו בו קנה ליבשו יכול  טז. 
לשמטו מעל הקנה אבל ליקח הקנה מתוכו אסור 
לפי שאינו כלי ואם תחבו בו כלי מותר ליטלו מתוכו 
אפילו הוא מלאכתו לאיסור כירה שנשמטה אפילו 
אחת מירכותיה אסור לטלטלה. הגה: וכן ספסל ארוך 
שנשמט אחד מרגליה כל שכן שתים דאסור לטלטלה 
ולהניחה על ספסל אחרת ולישב עליה אפילו נשברה 
מבעוד יום )תרומת הדשן סימן ע"א( אלא אם כן ישב עליה 
כך פעם אחת קודם השבת )בית יוסף סוף סימן שי"ג( 
גם אסור להכניס הרגל לשם משום בנין )בית יוסף שם(:

לבנים שנשארו מהבנין מותר לטלטלם דמעתה  יז. 
לא קיימי לבנין אלא למזגא )פירוש לסמוך ולשבת 
עליהן( עלייהו ואם סידרן זה על זה גלי אדעתיה 

שהקצן לבנין ואסור לטלטלם:

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות

המשך 'שו"ע ורמ"א' מעמוד ט



זהר 
השבת

ר זנהכ ּ הכ רי ִי הי ִו
כג

ַאְזֵלי  ֲהוֹו  ִחָּייא,  ְוִרִּבי  ְיהּוָדה  ִרִּבי 
ַחְבַרָּייא  ִחָּייא,  ִרִּבי  ָאַמר  ְבאֹוְרָחא. 
ַכד ִאיּנּון ְּבאֹוְרָחא, )דף ל"א ע"א( ַּבְעָיין 
אֹו  ִאיֲעָרעּו,  ְוִאי  ַחד.  ְּבִלָּבא  ְלֵמַהְך 
ְּבֵני  אֹו  ָעְלָמא,  ַחָּייֵבי  ְבַגַווְייהּו  ַאְזֵלי 
ְדַמְלָּכא,  ֵמֵהיָכָלא  ִאיּנּון  ְדָלאו  ָנָׁשא 
ָלן.  ֵמָּנא  ִמַּנְייהּו.  ְלִאְתָּפְרָׁשא  ָּבעּו 
ִמָּכֵלב, ִּדְכִּתיב, )במדבר י"ד( ְוַעְבִּדי ָכֵלב 
ַוְיַמֵּלא  ִעּמֹו  ַאֶחֶרת  רּוַח  ָהְיָתה  ֵעֶקב 
ְּדִאְתְּפַרׁש  ַאֶחֶרת.  רּוַח  ָמאי  ַאֲחָרי. 
י"ד(  )במדבר  ִּדְכִּתיב,  ְמַאְּלִלין,  ֵמִאינּון 
ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיֹבא ַעד ֶחְברֹון. ְּדִאְתְּפַרׁש 
ֵמִאינּון ְמַאְּלִלין ְוָאָתא ִאיהּו ִבְלחֹודֹוי 
ְלֶחְברֹון, ְלִאְׁשַּתְּטָחא ַעל ִקְבֵרי ֲאָבָהן.

ָסִליק  ָהָוה  ַּכד  ָסָבא,  ַהְמנּוָנא  ַרב 
ָיִתיב  ָהָוה  ַׁשַּבָּתא,  ְבַמֲעֵלי  ִמָּנֲהָרא 
ַחֵּדי,  ַוֲהָוה  ֵעינֹוי,  ְוָזִקיף  ָחָדא,  ִרְגָעא 
ַוֲהָוה ָאַמר, ְּדֲהָוה ָיִתיב, ְלֵמֱחֵמי ֶחְדָוה 
ְוִאֵּלין  ַסְּלִקין,  ִאֵּלין  ִעָּלֵאי.  ְדַמְלֲאֵכי 
ַּבר  ָיִתיב  ַׁשַּבָּתא,  ַמֲעֵלי  ּוְבָכל  ַנְחִּתין. 
ָנׁש ָּבעֹוָלם ַהְּנָׁשמֹות. ַזָּכָאה ִאיהּו ָמאן 

ְּדָיַדע ְּבָרִזין ְּדָמאֵריּה.

ְּבֵלב ֶאָחד

ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי ִחָּייא ָהיּו הֹוְלִכים 
ְּכֶׁשֲחֵבִרים  ִחָּייא,  ַרִּבי  ָאַמר  ַּבֶּדֶרְך. 
ְּבֵלב  ָלֶלֶכת  ְצִריִכים  ַּבֶּדֶרְך,  הֹוְלִכים 
ִעָּמם  ֶׁשהֹוְלִכים  אֹו  ִנְפְּגׁשּו  ְוִאם  ֶאָחד, 
ָאָדם  ְּבֵני  אֹו  ָהעֹוָלם,  ֶׁשל  ָהְרָׁשִעים 
ֶׁשֵאיָנם ֵמֵהיַכל ַהֶּמֶלְך, ְצִריִכים ְלִהָּפֵרד 
ֵמֶהם. ִמַּנִין ָלנּו? ִמָּכֵלב, ֶׁשָּכתּוב )במדבר 
יד( ְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת 

ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי. ַמה ֶּזה רּוַח ַאֶחֶרת? 
ֶׁשָּכתּוב  ְמַרְּגִלים,  ֵמאֹוָתם  ֶׁשִּנְפַרד 
ֶחְברֹון.  ַעד  ַוָּיבֹא  ַבֶּנֶגב  ַוַּיֲעלּו  יג(  )שם 

ְלַבּדֹו  ּוָבא  ְמַרְּגִלים  ֵמאֹוָתם  ֶׁשִּנְפַרד 
ְלֶחְברֹון ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִקְבֵרי ָהָאבֹות.

עֹוֶלה  ְּכֶׁשָהָיה  ָסָבא,  ַהְמנּוָנא  ַרב 
ֶרַגע  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ַׁשָּבת,  ְּבֶעֶרב  ֵמַהָּנָהר 
ְוָהָיה  ָׂשֵמַח  ְוָהָיה  ֵעיָניו,  ּוֵמִרים  ֶאָחד 
אֹוֵמר ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ִלְראֹות ֶאת ִׂשְמַחת 
עֹוִלים  ֵאֶּלה  ָהֶעְליֹוִנים,  ַהַּמְלָאִכים 
ְוֵאֶּלה יֹוְרִדים. ּוְבָכל ֶעֶרב ַׁשָּבת יֹוֵׁשב 
ִמי  ַאְׁשֵרי  ַהְּנָׁשמֹות.  ְּבעֹוַלם  ָאָדם 

ֶׁשּיֹוֵדַע ְּבסֹוד ִרּבֹונֹו.

תרומה קלו, ב ִׂשְמַחת ַהַּמְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים

ח"ב ל ע"ב לא ע"א

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
ָּבת ְוַהֹּזַהר"  ִמֵּסֶפר "ַהּׁשַ

ֵמֵ	ת ָהַ	ְ	מֹו"ר ֵמָה	ְלִמין ְׁשִּליָט"	, ְׁשַנת תש"ע
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ָרִֹּ הזִהר
עלוני הזוהר



זהר 
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ָרִֹּ הזִהר
כה
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ָרִֹּ הזִהר



זהר 
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ה ּרכ הו תין בִנּ הכ ָין
כז

היה  זלה"ה  פרץ  אברהם  כמוהר"ר  הרה"ק  זקיני  מורי  שגם  לציין  יש 
הגבאי שלו והפקיד הנאמן באיזור הכפרים של מראכש זיע"א.

הערת הרב מהאלמין הרש"י גראס שליט"א – מפרסם המעשה
שמעתי משלשה אנשים סיפור הנ"ל, והוסיפו: שאחר שהציל את המלך 
סירב  הקדוש  והרב  הנ"ל,  הקדוש  להרב  גדולה  מתנה  ליתן  המלך  רצה 
לקחת באומרו שאנחנו מחויבים לעשות הכל לטובת המלך ועל פי תורתינו 

הקדושה אנו צריכים להתפלל בשלומה של מלכות שיצליח בכל דרכיו. 
אמר לו המלך 'אף על פי כן', ברצוני להעניק לך כגמולך על מה שהצלתני 

ממות. 
דבר קטן אחד:  רק  מוכן לקחת  אני  ואמר:  ענה הצדיק הקדוש למלך 
שבאם יבוא אדם וירצה לעשות איזה דבר רע נגד היהודים, חס ושלום, 

אזי מבקש אני שהמלך יעשה כל מה שביכולתו כדי להציל את היהודים.
לאחר שנים, והיטלר ימח שמו שלח שליחים להמלך הנ"ל וביקש שיתן 

לו את כל היהודים ממדינתו. 
על זה ענה לו המלך כדברים הבאים:

"מתפלא אני עליך שאתה בא לחפש יהודים במדינתי ! הלא ידוע לכל 
שאני השונא הגדול ביותר של היהודים. זרקתי את היהודים שהיו במדינתי 

מזה זמן רב".
השליחים קבלו דבריו, וכך נצלו כל היהודים.

ימח  היטלר  שלצורר  מדרשו  בית  לאנשי  אז  אמר  הנ"ל  הקדוש  והרב 
הזכות  בגלל  ורק  אך   - מרוקו  למדינתינו  ליכנס  ביכולתו  היה  לא  שמו 

שמקפידים ביותר שלא מדברים בשעת התפילה.





כח

זהר 
השבת

ה ּרכ הו תין בִנּ הכ ָין

 סיפורי השגחה פרטית בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו, 
מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ )תהילים ל"ז(

אספר ענייני השגחה פרטית ואיך הגיע לאזני סיפור המעשה הנ"ל.

השגחה פרטית א
לפני כמה שנים נסעתי לעיר בוסטון.

דוקא  לנסוע  רציתי  מה  משום  הפעם  במטוס.  נוסע  אני  כלל  בדרך 
באוטובוס., על אף שכל בני משפחתי אמרו לי שלא כדאי לנסוע באוטובוס 

]אני בעצמי לא ידעתי את הסיבה שהניאה אותי לכך[.
נסעתי למנהטן ל'פארט טוטארעטי'.

עליתי לאוטובוס, והאוטובוס היה ריק מנוסעים, אני הייתי האיש היחיד 
שנסעתי בו. ישבתי במושב הקדמי. 

כשהאוטובוס התחיל לנסוע דפק יהודי בדלת האוטובוס.
הנהג פותח לו את הדלת, והוא עולה על האוטובוס ויושב על ידי. אני 
שהוא  לי  ועונה  הוא?  מאין  אותו  ושואל  עליכם,  שלום  בברכת  מברכו 
ואני מחלק בחינם  אני הוצאתי לאור הרבה ספרים  לו,  ממרוקו. אמרתי 

לכל מיני מקומות בעולם.
וכן גם כן זכיתי להוציא לאור את הספר 'מקדש מעט' המדבר על קדושת 
לך  אתן  מעוניין  הינך  ואם  ובאנגלית,  בעברית  ועוד ספרים  בית המדרש 
כמה עותקים שאתה רוצה מכל מיני ספרים. האיש הודה לו בחום, ואחר 
כך אמר לי שבמרוקו לא מדברים בכלל בשעת התפילה, יש לנו מסורת 
]פעם  הנ"ל.  הסיפור  את  לי  סיפר  כך  ואחר  לדבר.  לא  מאד  שמקפידים 

המשך יבאראשונה[.



זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ביו רכ ה הכ ָיְ זכ זן
כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

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

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

כהלכתהמ הרבים מזכה

בנדה יב)שכתוב חושן-המשפט בבית-יוסף הובא הרשב"א בשו"ת זה ועיין סא, וכו',(דף ,
למחיצת יזכה תגורו לא ומקיים העוברים לרדות ישראל על הממונה ושופט

תאונה. לא אליו ורעה המקנא, שור)פינחס בכור בשם תשובה (פתחי

דמותאכל מלאכא יכיל לא הוא בריך לקודשא לה דמקני נש בר ההוא
נשא. בני כשאר בה כט:)לשלטא דף ג, חלק הקדוש, (זהר

בעולםכל מהרשעים נקמות ונוקם ומוחה למחות יכולת בידו שיש מי
שעשה כמו אחריו ולזרעו ברית עמו כורת הקדוש-ברוך-הוא הזה,

זצ"ל)לפינחס. אבוהב הר"י בשם יב, פרק הקדושה, שער חכמה, (ראשית

להטות פעמים מאה אפילו לעמול צריך תוכחה בדברי הרבים את המזכה
ה' דרך הישרה, הדרך אל הטועים את

לוה. תשיבנו השב תעה חמרו או אויבך שור תפגע כי ד)כתיב .(כ"ג
תצא א')ובפרשת כ"ב שיו(דברים את או אחיך שור את תראה לא כתיב,

הוסיף ז"ל, הרמב"ן וכתב לאחיך. תשיבם השב מהם, והתעלמת נדחים
בלא הדרך להטותו ויוכל מדרכו שתעה תועה כי "נדחים", לומר בכאן
שהוא שה והזכיר והרחיקו, ממנו שברחו נדחים הזכיר ועתה גדול, עמל

לשונו. כאן עד וכו', כאבד,

כךומזה כל התורה חסה אם להתבונן, אפילונוכל ישראל, של ממונו על
אחד כל על והחובה הדרך מן והרחיק שתעה שיו, או חמורו על

הדרך, מןלהטותו שתועה הישראלית, הנפש על לרחם שצריך שכן כל
להשיבה. רב עמל יצטרך אם אפילו הדרך

חז"לוהנה דרשת א')ידוע ל"א לאחיך",(ב"מ תשיבם "השב הכתוב, על
אפילו לעמול שצריך בעניננו אף נלמוד ומזה פעמים. מאה אפילו

ד'. דרך הישרה, הדרך אל התועים את להטות פעמים מאה

חסובאמת להכעיס שאינם ברובם מצוי גמורים חוטאים אפילו בזמנינו,
מן אותם שמתעים פושעים איזה ידי על בדרך תועים רק ושלום,
בעליו, בית אל לשוב איך יודע שאינו אובד כשה ממש הם והרי הדרך,
והודעת שכתוב, וכמו הנכונה, הדרך ולהורותם. עליהם לרחם רבה ומצוה

בה. ילכו הדרך את להם

ותבונהוהנה חכמה בהם ה' נתן אשר תורה מבעלי אנשים וראוייםישנם
להורותם עמנו שבר לרפאות בכחם ויש ישראל, רועי בשם להקרא

הזאת, בעת לחשות להם אין לה', הסלולה התועיםהדרך השיים ידי שעל
כהלכתה הרבים מאמזכה

הזמן, בהמשך לגמרי אבודים נעשים מהם.בדרך ידרש רמזודמם זה ועל
יחזקאל ואת(ל"ד)הנביא וגו' חזקתם לא הנחלות את וגו' הנבא אדם "בן

ומביט צופה הוא ואם מידם". צאני את ודרשתי בקשתם, לא האובדות
ויש מאד. גדול שכרו הרע, היצר ברשת מלהלכד ושומרם עניניהם על
פנחס פרשת בספרי כדאיתא הבא, לעולם ישראל לפרנסי מיוחד שכר

ע"ש יהושע את ויקח הפסוק על ברש"י התורה).והובא על חיים (חפץ

מתרבה כבודו בכבודו, כן ידי על וממעט שמים כבוד המרבה כל

במדברו. רבה ד')במדרש וגו'.(פרשה הכהן אלעזר ופקדת המתחיל מאמר
שמים כבוד עצמו, כבוד וממעט שמים כבוד המרבה כל אומר אליהו
עצמו, כבוד ומרבה שמים כבוד הממעט וכל מתרבה, וכבודו מתרבה
עומד שהיה אחד באיש מעשה מתמעט. וכבודו במקומו שמים כבוד
התיבה לפני העובר אחר עונים העם וכל כנגדו עומד ובנו בבית-הכנסת
עונה שהא בנך ראה לו אמרו תפלות. של דברים עונה ובנו הללויה
למחר שוב ישחק. הוא תינוק לו אעשה ומה להם אמר תפלות. של דברים
ובנו הללויה התיבה לפני העובר אחר עונין העם וכל ענין כאותו עשה
של דברים עונה שהוא בנך ראה לו אמרו תפלות. של דברים עונה
החג ימי שמונת אותן כל ישחק. הוא תינוק אעשה ומה להם אמר תפלות.
השנה אותה יצאת ולא דבר, כל לו אמר ולא תפלות של דברים בנו ענה
ובן בנו ומת אשתו ומתה האיש אותו שמת עד שלשה ולא שינתה ולא
אחד זוג אלא לו נשתייר ולא ביתו מתוך נפשות עשרה חמש ויצאו בנו

הערות

תעיתי קי"ט, בתהלים הכתוב לפרש שמעתי זצ"ל, עפשטיין מ"מ ר' הגאון ובשם
קרא מהאי מסתפינא רב אמר א', כ"ד מכות בגמ' דהנה וגו'. עבדך בקש אובד כשה

דכתיב המתבקשת. כאבדה דילמא ר"פ לה מתקיף בגוים. קיואבדתם תעיתיט)"(תהלים
שאבודה אבדה, ישנה אבדות: מיני שני דישנן הוא, והביאור עבדך. בקש אובד כשה
אבל אבדתו, על מחזר האבדה בעל ארנק, לו שאבד מי כמו כאבן, דומם ומונחת מבעלי'
שהיא אבדה וישנה למצאה. מאומה לו עוזרת אינה כלומר מתבקשת, אינה האבדה
מהעדר, אבד אם שה כמו למצאה, האבדה לבעל היא מסייעה כלומר מתבקשת, בעצמה
הוא ורוצה בבדידותו צועק מצדו השה וגם העדר, אל להשיבו אחריו, מחזר הרועה

ישראל, כלל על המע"ה דוד שאמר מה וזה בעליו. ואת העדר את למצוא

למלך) .(מעשי
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הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ביו רכ ה הכ ָיְ זכ זן

כהלכתה הרבים מאמזכה

הזמן, בהמשך לגמרי אבודים נעשים מהם.בדרך ידרש רמזודמם זה ועל
יחזקאל ואת(ל"ד)הנביא וגו' חזקתם לא הנחלות את וגו' הנבא אדם "בן

ומביט צופה הוא ואם מידם". צאני את ודרשתי בקשתם, לא האובדות
ויש מאד. גדול שכרו הרע, היצר ברשת מלהלכד ושומרם עניניהם על
פנחס פרשת בספרי כדאיתא הבא, לעולם ישראל לפרנסי מיוחד שכר

ע"ש יהושע את ויקח הפסוק על ברש"י התורה).והובא על חיים (חפץ

מתרבה כבודו בכבודו, כן ידי על וממעט שמים כבוד המרבה כל

במדברו. רבה ד')במדרש וגו'.(פרשה הכהן אלעזר ופקדת המתחיל מאמר
שמים כבוד עצמו, כבוד וממעט שמים כבוד המרבה כל אומר אליהו
עצמו, כבוד ומרבה שמים כבוד הממעט וכל מתרבה, וכבודו מתרבה
עומד שהיה אחד באיש מעשה מתמעט. וכבודו במקומו שמים כבוד
התיבה לפני העובר אחר עונים העם וכל כנגדו עומד ובנו בבית-הכנסת
עונה שהא בנך ראה לו אמרו תפלות. של דברים עונה ובנו הללויה
למחר שוב ישחק. הוא תינוק לו אעשה ומה להם אמר תפלות. של דברים
ובנו הללויה התיבה לפני העובר אחר עונין העם וכל ענין כאותו עשה
של דברים עונה שהוא בנך ראה לו אמרו תפלות. של דברים עונה
החג ימי שמונת אותן כל ישחק. הוא תינוק אעשה ומה להם אמר תפלות.
השנה אותה יצאת ולא דבר, כל לו אמר ולא תפלות של דברים בנו ענה
ובן בנו ומת אשתו ומתה האיש אותו שמת עד שלשה ולא שינתה ולא
אחד זוג אלא לו נשתייר ולא ביתו מתוך נפשות עשרה חמש ויצאו בנו

הערות

תעיתי קי"ט, בתהלים הכתוב לפרש שמעתי זצ"ל, עפשטיין מ"מ ר' הגאון ובשם
קרא מהאי מסתפינא רב אמר א', כ"ד מכות בגמ' דהנה וגו'. עבדך בקש אובד כשה

דכתיב המתבקשת. כאבדה דילמא ר"פ לה מתקיף בגוים. קיואבדתם תעיתיט)"(תהלים
שאבודה אבדה, ישנה אבדות: מיני שני דישנן הוא, והביאור עבדך. בקש אובד כשה
אבל אבדתו, על מחזר האבדה בעל ארנק, לו שאבד מי כמו כאבן, דומם ומונחת מבעלי'
שהיא אבדה וישנה למצאה. מאומה לו עוזרת אינה כלומר מתבקשת, אינה האבדה
מהעדר, אבד אם שה כמו למצאה, האבדה לבעל היא מסייעה כלומר מתבקשת, בעצמה
הוא ורוצה בבדידותו צועק מצדו השה וגם העדר, אל להשיבו אחריו, מחזר הרועה

ישראל, כלל על המע"ה דוד שאמר מה וזה בעליו. ואת העדר את למצוא

למלך) .(מעשי

כהלכתה הרבים מאמזכה

הזמן, בהמשך לגמרי אבודים נעשים מהם.בדרך ידרש רמזודמם זה ועל
יחזקאל ואת(ל"ד)הנביא וגו' חזקתם לא הנחלות את וגו' הנבא אדם "בן

ומביט צופה הוא ואם מידם". צאני את ודרשתי בקשתם, לא האובדות
ויש מאד. גדול שכרו הרע, היצר ברשת מלהלכד ושומרם עניניהם על
פנחס פרשת בספרי כדאיתא הבא, לעולם ישראל לפרנסי מיוחד שכר

ע"ש יהושע את ויקח הפסוק על ברש"י התורה).והובא על חיים (חפץ

מתרבה כבודו בכבודו, כן ידי על וממעט שמים כבוד המרבה כל

במדברו. רבה ד')במדרש וגו'.(פרשה הכהן אלעזר ופקדת המתחיל מאמר
שמים כבוד עצמו, כבוד וממעט שמים כבוד המרבה כל אומר אליהו
עצמו, כבוד ומרבה שמים כבוד הממעט וכל מתרבה, וכבודו מתרבה
עומד שהיה אחד באיש מעשה מתמעט. וכבודו במקומו שמים כבוד
התיבה לפני העובר אחר עונים העם וכל כנגדו עומד ובנו בבית-הכנסת
עונה שהא בנך ראה לו אמרו תפלות. של דברים עונה ובנו הללויה
למחר שוב ישחק. הוא תינוק לו אעשה ומה להם אמר תפלות. של דברים
ובנו הללויה התיבה לפני העובר אחר עונין העם וכל ענין כאותו עשה
של דברים עונה שהוא בנך ראה לו אמרו תפלות. של דברים עונה
החג ימי שמונת אותן כל ישחק. הוא תינוק אעשה ומה להם אמר תפלות.
השנה אותה יצאת ולא דבר, כל לו אמר ולא תפלות של דברים בנו ענה
ובן בנו ומת אשתו ומתה האיש אותו שמת עד שלשה ולא שינתה ולא
אחד זוג אלא לו נשתייר ולא ביתו מתוך נפשות עשרה חמש ויצאו בנו

הערות

תעיתי קי"ט, בתהלים הכתוב לפרש שמעתי זצ"ל, עפשטיין מ"מ ר' הגאון ובשם
קרא מהאי מסתפינא רב אמר א', כ"ד מכות בגמ' דהנה וגו'. עבדך בקש אובד כשה

דכתיב המתבקשת. כאבדה דילמא ר"פ לה מתקיף בגוים. קיואבדתם תעיתיט)"(תהלים
שאבודה אבדה, ישנה אבדות: מיני שני דישנן הוא, והביאור עבדך. בקש אובד כשה
אבל אבדתו, על מחזר האבדה בעל ארנק, לו שאבד מי כמו כאבן, דומם ומונחת מבעלי'
שהיא אבדה וישנה למצאה. מאומה לו עוזרת אינה כלומר מתבקשת, אינה האבדה
מהעדר, אבד אם שה כמו למצאה, האבדה לבעל היא מסייעה כלומר מתבקשת, בעצמה
הוא ורוצה בבדידותו צועק מצדו השה וגם העדר, אל להשיבו אחריו, מחזר הרועה

ישראל, כלל על המע"ה דוד שאמר מה וזה בעליו. ואת העדר את למצוא

למלך) .(מעשי

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח"  ׁשֶ נּו "ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר
ּבֹו ִנְקְּבצּו ֵחֶלק ִמִּמְכְּתֵבי ְּבָרָכה ִעּדּוד ְוִחּזּוק ֶׁשִּנְתַקְּבלּו ְּבַמֲעֶרֶכת ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי 

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

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

יֹום ְׁשִליִׁשי י"ט ֱאלּול תשס"ט
לֹום ְוַהְּבָרָכה! ִלְכבֹוד ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי! ַהּׁשָ

א. ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹודֹות ָלֶכם ִמֶּקֶרב ֵלב ַעל ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול ֶׁשֲעִׂשיֶתם ִעִּמי, ֶׁשִּקַּבְלִּתי 
ִמֶּכם ֶסט ָׁשֵלם ֶׁשל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבפֹוְרָמט ִּכיס ְּבִחָּנם. ַאְׁשֵריֶכם ֶׁשִּזִּכיֶתם עֹוד ְיהּוִדי 
ִלְלֹמד ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה בב"א. ְזכּות ַהִּמְצָוה ַּתֲעֹמד ָלֶכם ְוָלזֹו ְוַלְּכָלל 
ִיְׁשֹּפט, ְלִהָּכֵתב ּוְלִהָחֵתם ְּבִסְפָרם ֶׁשל ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ּוְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֹבֶרֶכת ּוְלָכל 

ִמיֵלי ְּדֵמיָטב ִמּתֹוְך ְּבִריאּות ֵאיָתָנה ְוָכל טּוב ֶסָלה ָאֵמן.
ב. ָהִייִתי ָׂשֵמַח ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבִּמְפָעל ֶׁשָּלֶכם ַּבֲהָפַצת ַהֹּזַהר, ְוִאם ּתּוְכלּו ִלְׁשֹלַח ִלי 
כּונֹות ַהְּקרֹובֹות, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא  ַּכָּמה ֶסִטים ֶׁשאּוַכל ְלַחְּלָקם ַלֲאָנִׁשים ַהָּגִרים ְסִביִבי ּוַבּׁשְ

ַּגם ָלֶכם ַקל יֹוֵתר ְלַחֵּלק ֶאת ַהֹּזַהר.
ִּבְבָרָכה:
ַיֲעֹקב ַאִביַטן, ֵּבית ֶׁשֶמׁש

 ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ט"ז ֱאלּול תשס"ט
ִלְכבֹוד ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי! ָׁשלֹום ַרב.

ִּבְרצֹוִני ְלהֹודֹות ָלֶכם ֵמֹעֶמק ֵלב ַעל ַהַּמָּתָנה ַהִּנְפָלָאה "ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּבַמֲהדּוַרת 
ִּכיס", ּתֹוָרה ְמֹפֶאֶרת ִּבְכִלי ְמֹפָאר, ּוְכָבר ִקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי ְּבִלי ֶנֶדר ִלְלמֹד ּבֹו ָהֵחל 
ָנה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְּתִמיִדין ְּכִסְדָרן, ּוֻמְבְטַחִני ֶׁשָּיִביא ּתֹוֶעֶלת ְּגדֹוָלה  ֵמֹראׁש ַהּׁשָ

ִלי ִאיִׁשית ּוְבִעָּקר ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל ּוְלאּוְקֵמי ְׁשִכיְנָּתא ֵמַעְפָרא.
ם ָלֶכם ֹּכַח ְוכֹה יֹוִסיף ְלַהְמִׁשיְך ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ְּבִמְפַעְלֶכם ַהֶּנְהָּדר,  ּכֹה ִיֵּתן ַהּׁשֵ

ּוְלָזֵרז ִּביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
ְּבִבְרַכּת ַהּתֹוָרה:
ְיִחיֵאל ְּפִליְסִקין, ְירּוָׁשַלִים
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ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות


