
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ְּבַהר 

ּ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

ְזכּוָתא ְדַּבר יֹוַחאי

ַח‡י ר יו… ַבּ ¿„ ‡ ָ̇ כּו ז¿

סִּיּום עַל סֵֶפר הַזֹוהַר רָאּוי וְָחׁשּוב סְעּודַת ִמְצוָה, וְכַּיָדּועַ ּבְָׁשָעה ַאַחת לִּיּמּוד 
הַזֹוהַר ָׁשקּול ּכְמֹו ָׁשנָה ְׁשלֵיָמה לִּיּמּוד ּתֹורַת הַּנִגְלֶה 

ִסּיּום ַעל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ָחִׁשיב ְסעּוַדת ִמְצוָה, (וְיְִפטֹר ְּבַתֲענִית ְּבכֹוִרים). ְכמֹו ֶׁשָּכַתב בשו״ת 
ִּפְרֵחי ְּכהּונָה (ֵחֶלק או״ח סי' י״ג), ֲאֶׁשר נְִׁשַאל ְּבִדין זֶה, ִאם ִסּיּום ְּבֵסֶפר ַהזֹוַהר ָחִׁשיב ִסּיּום 
וְִדּיֵק ָלׁשֹון הריטב״א (ביש״ש) וְָלׁשֹון החו״י, ְדָכְתבּו ְדעֹוִׂשים ְסעּוַדת ִמְצוָה ֶׁשּגְָמרּו ֵסֶפר, 
ּוְבַפְּׁשטּות ֵאין ַּכוָונָָתם ּגְָמָרא ֶאָּלא ּגַם ָּכל ִמְדָרׁש, ּוְכַדיְיָקא ִּבְלׁשֹונָם, ּוִמֵּמיָלא ָּכל ֶׁשּכֵן 
זֹוַהר ֶׁשָעלֵינּו ִלְׂשמֹוַח ְּבִסּיּום ִלּמּודֹו, ֶׁשּזְכּות ִלּיּמּוד ַהזֹוַהר הּוא ַהָּדָבר ַהּיְִחיִדי ְלהֹוִציֵאנּו 
ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ַּכּנִזְָּכר ְּבַהְרּבֵה ְמקֹומֹות ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, וְעֹוד ֶׁשַהּזַֹהר ָמלֵא ַעל ּגְדֹוָתיו 
ִמִּמְׁשנָיֹות, ּוִבְכָלל ַמֶּסְכּתֹות נְֶחָׁשב, וְזֶה הּוא ִּבְכָלל ְסעּוַדת ִמְצוָה, ַעד ָּכאן ּתֹוָכן ְּדָבָריו.

ּוְבגֹוֶדל ֲחִׁשיבּות ְסעּוַדת ִסּיּום, ָּמִצינּו ְּבֵסֶפר יָם ֶׁשל ְׁשלֹמֹה (ב"ק ֶּפֶרק ז ִסיָמן לז') ֶׁשָּכַתב 
 ֵֶׁשִּבְסֻעַּדת ִסּיּום ֶׁשָעָׂשה ַעל ִסְפרֹו - יָם ֶׁשל ְׁשלֹמֹה, ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ָאַמר "נְָבר
ֵאין ָל ִׂשְמָחה יֹוֵתר ִלְפנֵי הקב"ה. וז"ל: "וְִסּיּום ַהֵּסֶפר,  ְמָחה ִּבְמעֹונֹו", וְַהַּטַעם ּׁשֶ ֶׁשַהּשִׂ
ְמָחה ִּבְמעֹונֹו  נֵַמי נְִרֶאה ְּבֵעינֵי ֶׁשהּוא ְסעּוַדת ִמְצוָה. ּוִמּׁשּום זֶה ָהיָה נְִרֶאה ְלָברֵ ֶׁשַהּשִׂ
ְּבִסּיּום ַמֶּסֶכת. ְּדֵאין ְל ִׂשְמָחה יֹוֵתר ִלְפנֵי הקב"ה, ֶאָּלא ִׂשְמָחה וְִרּנָה ֶׁשל ּתֹוָרה. ְּדֵאין 

להקב"ה ְּבעֹוָלמֹו ֶאָּלא ד' ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה (ְּבָרכֹות ח' ע"א). ְּדלֹא ּגַָרע ִמִּפְדיֹון ַהּבֵן. 
ֲהרֵי, ֶׁשְּסֻעַּדת ִסּיּום ְלסֵֶפר ִחּדּוִׁשים ַעל הש"ס נְֶחָׁשב ִלְסעּוַדת ִּמְצוָה, ָּכל ֶׁשּכֵן ֶׁשְּסֻעַּדת 

ִסּיּום ַעל הזוה"ק ֵמַהַּתנָא ָהֱאלִֹקי רשב"י, יֵָחֵׁשב ִלְסעּוַדת ִמְצוָוה.
וְעֹוד ָּמִצינּו ְּבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש "ָמאֹור וָָׁשֶמׁש" (ְׁשמֹות, ָּפָרַׁשת יְִתרֹו), ֶׁשָּכַתב ַעל ַמֲעַלת ַהִּסּיּום 
גַת ַהּתֹוָרה – הּוא ַרק ַעל יְֵדי ַאְחדּות, וְָכל ֶׁשּכֵן ֶׁשִּלּמּוד  ַמֶּסֶכת, ּוַמְדּגִיׁש ְלִעָּקר ַהּשָׂ
גַת ַהּתֹוָרה. וז"ל: "וְִהּנֵה ָאַמְרנּו ַעל ִסּיּום ַמֶּסֶכת,  הזוה"ק ְּבַאְחדּות, ֶׁשּיֹוִעיל ִלזְּכֹות ְלַהּשָׂ
ֵּפרּוׁש ַעל ֵּתיַבת ַמֶּסֶכת, וְהּוָבא ַּבְּכֻתִבים ֶׁשִּלי, ְּדיָדּוַע (זֹוַהר ַהְקָּדָמה ה' א') ְּבאֹוַריְָתא ָּבָרא 
קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָעְלָמא, ַהיְינּו ֶׁשאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ָעלּו וְנְִצַטְרפּו ברל"א ְׁשָעִרים ַאְלָפא 
ּבֵיָתא. וְַהֵּצרּוף ָהִראׁשֹון הּוא א"ל ב"ם, וְסֹוף ַהֵּצרּוף ֶׁשל א"ל ב"ם הּוא כ"ת, וְהּוא 
ׁשֶֹרׁש ַהְּמקֹור ִלְׁשָאר ַהֵּצרּוִפים. ומ"ם וסמ"ך ֶׁשְּבלּוחֹות ְּבנֵס ָהיּו עֹוְמִדין (ַׁשָּבת קד א), וְזֶהּו 
גַת ַהּתֹוָרה הּוא ַעל יְֵדי ַאְחדּות, ְּכַמֲאָמר ַהָּכתּוב (ְׁשמֹות יט ב) וַּיִַחן ָׁשם  מסכ"ת. וְִעָּקר ַהּשָׂ
יְִׂשָרֵאל נֶגֶד ָהָהר - ְּבֶלב ֶאָחד ְּכִאיׁש ֶאָחד, וְָׁשם נְִפַסק זֲֻהָמָתן, וְָכל ֵׁשֶבט וְֵׁשֶבט ִּתֵּקן 
ֵצרּוף הוי"ה ֶׁשּלֹו, וְָאְמרּו 'נֲַעֶׂשה וְנְִׁשָמע' ִּבְתׁשּוָקה ּגְדֹוָלה ִמִּקירֹות ִלָּבם, וְֶהֱעלּו ֵמיִין 
ֵמי ָמרֹום ִלֵּתן ָלֶהם ַהּתֹוָרה, וְזָכּו  נֹוְקִבין וְנְִתּגַָּלה ְּכנֶגְָּדן ֵמיִין ְדכּוִרין - ֶׁשּיַָרד הקב"ה ִמּׁשְ

גֹות ַהּתֹוָרה ַעד ֵצרּוף ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ַהְּמקֹור ִלְׁשָאר ַהֵּצרּוִפים.   ַלַהּשָׂ
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ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

ְּכמֹו ְּדִאיָתא ְּבִמְדָרׁש ִמְׁשֵלי ִסיָמן י' ָּבא ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ַּתְלמּוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
אֹוֵמר לֹו ְּבִני הֹוִאיל ְוִנְתַעַּסְקָּת ַּבַּתְלמּוד ָצִפיָת ַּבֶּמְרָּכָבה ָצִפיָת ַּבַּגֲאָוה ֶׁשֵאין ֲהָנָיה 
ְּבעֹוָלִמי ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים יֹוְׁשִבים ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּוְמִציִצין ּוַמִּביִטים 
ְורֹוִאין ְוהֹוִגין ֵאמּון ַהַּתְלמּוד ַהֶּזה ִּכֵּסא ְּכבֹוִדי ֵהיָא הּוא עֹוֵמד ְוכּו' ַעֵּין ָׁשם ְוַגם 
חֶֹמר ְּכַתב ַהּזַֹהר ָהָיה ָטמּון ְוָגנּוז ֶאְצָלם ַעד ַאַחר ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשִּנְתַּפְרֵסם 
חֶֹמר ַהְּכָתב ְוִנְמַסר ַלּכֹל ְוָלנּו ִּכי ִאם ִלְצּפֹות ּוְלַהִּביט ָּכל ִאיׁש ְלִפי ַהָּבָטתֹו ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ִנְזֶכּה ַּגם ִלְראֹות ְוַלֲהגֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶׁשַּגם ְׁשָאר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ָהיּו יֹוְדִעים ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ּוְבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ִלְדרֹׁש ַא א ִנְּתָנה ְלִהְתַּגּלֹות 
ָלנּו ִּכי ִאם ְּבַריתֹות ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִלְטעֹם ְלָכל ֶאָחד ְּכִפי ֶעְרּכֹו ַעד ְלָפחֹות 
ָהאֹוִתּיֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵחֶלק ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ּוְבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ּוִמַּטַעם 
ֶזה ַּגם ֵּכן ִנְּתָנה ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַּגם ִלְגֹמר ַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ֶׁשֲאִמיַרת 
ַהּזַֹהר הּוא ְׁשֵני ַמְדֵרגֹות ְצִפָּיה ְוַהָּבָטה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזֶכּה ַאַחר ְׁשֵני ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשִּתֵּקן 
ַּבְּזַמן ַהֶּזה ִלְראֹות ְוַלֲהגֹות ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ּוְבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ַעְצמֹו ֶלָעִתיד ָלבֹוא 
ֵאָלה ְצִפָּיה ְוַהָּבָטה הּוא ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין עֹוֵסק ּבֹו  ָּברּו הּוא ְוכּו' ִּכי ְלׁשֹון ַהּׁשְ
ְוֵאין ְּבָידֹו ַלֲעסֹק ֶאָּלא צֹוֶפה ּוַמִּביט ִלְזּכֹות ְלַאַחר ְזַמן ִליִדיַעת ַהַּמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה 
 א ַהְיׁשּוָעה ֲעַדִין ַאִין ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוֵאָלה ִצִּפיָת ִליׁשּוָעה ֲה ַלֲעסֹק ָּבּה ְּכמֹו ַהּׁשְ
הּוא ּתֹוֵבַע ִמֶּמּנּו ַהִּצִּפָּיה ְלַבד ְוַדי ֶׁשַּגם ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַבד ִמְתָקֵרב ַהְיׁשּוָעה ָלבֹוא ֵּכן 
ֵאָלה ָצִפיָת ַּבֶּמְרָּכָבה ְּתִחָּלה ְוַאַחר ָּכ ִיְרֶאה ְוַאַחר ָּכ ֶיְהֶגּה ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב  הּוא ַהּׁשְ
(ַהְקָּדַמת ְמִסּלֹות ָחְכָמה) ּוְמִציִצין ּוַמִּביִטין ְורֹוִאין. 

 ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְיָפֵרׁש ַהְּדָרִכים ְיַסֵּקל ַהְּמִסָּלה ַיְכִניס ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם 
ְיַלְּמֵדנּו ַיְדִריֵכנּו ְּבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלָהִביא אֹוָתנּו ֶאל ַהְּמנּוָחה ְוֶאל ַהַּנֲחָלה

ּוִמי ָלנּו ָּגדֹול ֵמַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְיָפֵרׁש ַהְּדָרִכים ְיַסֵּקל ַהְּמִסָּלה ַיְכִניס 
ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם ְיַלְּמֵדנּו ַיְדִריֵכנּו ְּבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלָהִביא אֹוָתנּו ֶאל 
(ַהְקָּדַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְּדפּוס ַמְנטֹוָבה) ַהְּמנּוָחה ְוֶאל ַהַּנֲחָלה. 

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 



ו

זהר 
השבת

ק אוֹר ַהזַֹהר ַהְמֻחּלָ

ָנה  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה הּוא ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֵ

ָנה, ִּכי ְמֹבָאר ְּבִדְבֵרי ַרֵּבינּו  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי הּוא ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֵ
ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון הּוא ְּבִחיַנת (ָּדִנֵּיאל ד) ִע'יר ְו'ַקִּדיׁש ִמ'ן ְׁש'ַמָּיא ָנ'ִחת, 
ָנה, ִּכי ִעיר  ֶׁשהּוא ָראֵׁשי ֵּתבֹות ִׁשְמעֹון, ִעיר ְוַקִּדיׁש ַּדְיָקא ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֵ

ָנה. הּוא ֵהֶפ ַהּׁשֵ

ְוַעל ֵּכן הּוא ִּגָּלה ְּביֹוֵתר ָּכל ָרִזין ְּדאֹוַרְיָתא ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ִּכי ֵליּה ַיֲהֵבי ְרׁשּוָתא, ִּכי 
ָנה, ִּכי ְּפָׁשֵטי אֹוַרְיָתא ֵהם ְּבִחיַנת ֵׁשָנה,  ִסְתֵרי ּתֹוָרה ֵהם ִּבְבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֵ
ָנה ֶׁשִּנְתַּגּלּו ַעל ְיֵדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר  ְוִסְתֵרי אֹוַרְיָתא ֵהם ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֵ

ָנה. יֹוַחאי ֶׁשהּוא ִעיר ְוַקִּדיׁש, ִעיר ַּדְיָקא, ֵהֶפ ַהּׁשֵ

ָנה, ְּבִחיַנת אֹור ַהָּפִנים, ַעל ֵּכן ִהְתָּפֵאר  ּוֵמֲחַמת ֶׁשַרְׁשִּב"י ָהָיה ִּבְבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֵ
ָּבִאיְדָרא (זַֹהר ָנׂשא קלב:) ְּדָהא ֲחֵמיָנא ְדַאְנָּפִאי ְנִהיִרין ְוכּו', ְּבִחיַנת אֹור ַהָּפִנים.

(ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲהָלָכה ג)

ִּנְגַזר ְלַמְעָלה ֶׁשֹּלא ִיְתַעְּסקּו ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּבָגלּוי ָהָיה ִלְזַמן ָקצּוב  ַמה ּׁשֶ

ַּדע ִּכי ָּגְזָרה ָחְכָמתֹו ִיְתָּבַר ֶׁשִחּבּור ֵסֶפר ַהּזַֹהר א ִיְתַּפְרֵסם ְוא ִיְתַּגֶּלה ֶאָּלא 
לֹום ְוַעל ָידֹו ְוִנְגְזָרה ְּגֵזָרה ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל  ְּבדֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָעָליו ַהּׁשָ
ַמְעָלה ֶׁשְּלַאַחר ּדֹורֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו א ִיְתַעְּסקּו 
ְּבזֹאת ַהָחְכָמה ְּבִפְרסּום ַעד ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ּדֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ְוָהִכי ִאיָתא 
ַּבִּתּקּוִנים ְּבַהְרֵּבה ְמקֹומֹות ֶׁשֵאּלּו ַהּסֹודֹות א ִיְתַּגּלּו ַעד ָּדָרא ְּדֵיְיֵתי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא 
ּוְבָמקֹום ַאֵחר אֹוֵמר ּוִבְזכּות ַהאי ֲחבּוָרא ִיְתַּגֵּלי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא רֹוֶצה לֹוַמר ַּבּדֹור 
ָהַאֲחרֹון ִּבְׁשִביל ַהִּמְתַעְּסִקים ְּבִחּבּור ַהּזַֹהר ִיְתַּגֵּלי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ּוָמָצאִתי ָּכתּוב 
ִּנְגַזר ְלַמְעָלה ֶׁשֹּלא ִיְתַעְּסקּו ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּבָגלּוי ָהָיה ִלְזַמן ָקצּוב ַעד  ִּכי ַמה ּׁשֶ
ם ָוֵאיָל ִיָּקֵרא ָּדָרא ַּבְתָרָאה ְוֻהְּתָרה ַהְּגֵזָרה ְוָהְרׁשּות  ַּתְׁשלּום ְׁשַנת ה' ר"ן ּוִמּׁשָ
ַנת ַהש' ַלְיִציָרה ִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר ֶׁשִּיְתַעְּסקּו  ְנתּוָנה ְלִהְתַעֵּסק ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוִמּׁשְ
ָּבַרִּבים ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים ִּכְדִאיָתא ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוַאַחר ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ָעִתיד ָלבֹוא 
(אֹור ַהַחָּמה ַּבַהְקָּדָמה) ל.  ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ְוא ִּבְזכּות ַאֵחר ְוֵאין ָראּוי ְלִהְתַרּׁשֵ

 ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ִיְׂשָרֵאל ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ָיבֹוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו

ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ִיְׂשָרֵאל ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ָיבֹוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן 
ַּכְמבָֹאר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוִסיָמן ַלָּדָבר: "סֹוד" ְּבִמּלּוי 'ָסֶמ" ָוא"ו ָּדֶל"ת' ִּגיַמְטִרָּיא 
'ָמִׁשי"ַח ֶּב"ן יֹוֵס"ף' ִּבְמֻכָּון, ֶׁשַאף ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ִיְחֶיה ְוִיְתַקֵּים ַעל ְיֵדי ְזכּות ִלּמּוד 
(ְקִהּלֹות ַיֲעקֹב ֵעֶר סֹוד) ָרִזין ְּדאֹוַרְיָתא.  

אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

י‰ו˘ע בר„ו‚ו
בס"ד

לכבוד הרב הגאון שלום יודא גראס שליט"א

קבלנו בברכה את הספר שיצא לאור "נפש ישעיה" ע"י הרב ברדוגו יהושע שליט"א 
רב המשחטה ברמת ישי.

ואנו שוחטי עוף העמק באנו עהח"מ
ר' עזריאל פזינצבסקי - ר' אברדגי'ל דוד יצחק - ר' אדזיאשוילי יצחק - ר' פרץ 
נסים - ר' ועקנין דוד - ר' אלמקייס שלום - ר' גלאנץ אליעזר - ר' פרידמן אברהם 
- ר' גנזלר אברהם - ר' רפאל ברדוגו - ר' נחום קפלון - ר' אברהם פלמן - ר' יעקב 
אגאשוי - ר' דוד אוחיון - ר' שלום אדזיאשוולי - ר' אשר בן עמי – 

מעבר לדף רשימת השוחטים שקבלו ע"י הספר היקר "נפש ישעיה".

בברכת התורה ולומדיה
ע"ה יהושע ברדוגו
רב במשחטות עוף העמק, רמת ישי

יום ב' א' לח' כסלו תשמ"א
לכבוד מעלת הרב הגאון שלום יהודה גראס שליט"א

אנחנו שוחטי עוף העמק מודים בהוקרה רבה לכת"ר על הספר "זבח פסח" שקבלנו 
ע"י הרב המשחטה הרב ברדוגו ור' יהושע שליט"א.

אנחנו תפלה שיצאו מעיינותיו החוצה.

בברכת התורה ולומדיה
ר' פרץ דוד - ר' יצחק אדזיאשולר - ר' אברהם גנגלר - ר' פרץ נסים - ר' עזריאל 
פדינדבסקי - ר' שלום אגיאשוילי - ר' ברוך חורי - ר' רפאל ברדוגו - ר' דוד אברזיל 
- ר' גבריאל רון - ר' אליעזר גנז - ר' כהן לוי - בן עמי אשר - ר' אברהם פלמן - ר' 
יעקב אזאי - ר' נחום קפלון - ר' שלום אלמקייס - ר' פרידמן



ח

זהר 
השבת

הסכמות ומכתבים

˘נ˙ ˙˘מ"ב
ר‡ובן עלו˘

בעה"י יום עש"ק י"א מנ"א תשמ"ב
מדברי  מאוד  נהנתי  מאוד  לכם  מודה  אני  פסח.  זבח  הספר  קבלת  בזה  מאשר  אני 

תוה"ק ופסקי הלכה יפוצו מעיינותיו חוצה יגדיל תורה ויאדיר.

שצריך  בענין  עליו  הטובה  ה'  כיד  והרחיב  שהאריך  הנ"ל  בספר  ראיתי  אגב,  דרך 
למנות ב' שוחטים בשחיטת הבהמות ע"ש. ואני באתי לחזק את דברי קדשו ולומר שגם 
בעירנו זרבה (עיר הידועה במדינת תוניס עיר של חכמים וסופרים) ואגפיה היתה תקנת 
חכמים בכל תוקף כי לשחיטת הבהמות צריך להיות על ידי ב' שוחטים הבהמות דקות 
והטעם  שוחטים  שנים  להיות  צריך  יוהכ"פ  ערב  בשחיטת  דוקא  העופות  אבל  וגסות 
הפשוט הוא כי אולי מרוב העייפות של השוחט לא ירגיש בבדיקת הסכין בפגימה ח"ו 
ולכן תקנו שאחד שוחט ואחד בודק הסכין ורק בבדיקת הריאה בדקה די באחד וכמ"ש 
כ"ז מוה"ר מוהרמ"ק זצ"ל בספריו בר"כ ושואל ונשאל, ואין כאן מקום להאריך, אסיים 

בברכה ודו"ש ממני.
הרב ראובן עלוש
מושב זמרת

˘נ˙ ˙˘מ"‚
חיים „ו„ ‰לוי

‰רב ‰ר‡˘י ור‡ב"„ ל˙״‡-יפו ו‰מחוז
ב"ה תל אביב – יפו, י"ד מנ"א תשמ"ג 

לכבוד הרב הגאון ר' שלום יהודה גראס שליט"א רב דקהל "מגן-שאול" ניו יורק

חמשה  לכשרות  "אנציקלופדיה  החשוב  ספרו  קבלת  עתה  גם  לאשר  שמח  הנני 
חלקים". אשר כמו כל יתר ספריו מלא ניחוח של תורה וחכמה, יישר חילו לאורייתא 

ויזכה עוד רבות בשנים להגדיל תורה ולהאדירה ברבות הטובה והברכה.
בכבוד רב
חיים דוד הלוי

‰סכמו˙ ומכ˙בים



זהר 
השבת

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

המשך סימן שח – דברים המותרים והאסורים 
לטלטל בשבת

קוצ המונח ברשות הרבימ מותר לטלטלו פחות  יח. 
פחות מד' אמות ובכרמלית מותר לטלטלו להדיא 
משומ דחיישיננ שמא יוזקו בו רבימ ובמקומ הזיקא 

דרבימ לא גזור רבננ שבות:
�ולמ של עלייה שהוא גדול ועשוי להטיח בו  יט. 
גגו א�ור לטלטלו אבל של שובכ מותר לנטותו 
ממקומ למקומ אבל לא יוליכנו משובכ לשובכ כדי 

שלא יעשה כדרכ שהוא עושה בחול ויבוא לצוד:
חריות (פירוש ענפים) של דקל שקצצמ לשריפה  כ. 
מוקצימ המ וא�ור לטלטלמ ישב עליהמ מעט מבעוד 
יומ מותר לישב עליהמ בשבת וכל שכנ אמ קשרנ 
לישב עליהמ או אמ חשב עליהמ מבעוד יומ לישב 

עליהמ אפילו בחול:
אבל נדבכ של אבנימ אפ על פי שחשב עליו  כא. 
מבעוד יומ א�ור לישב (עליהם) אלא אמ כנ למדומ 
(פירוש סדרום). הגה: ויש אומרים דדין אבנים כדין חריות 
וכן עיקר (מרדכי פרק במה טומנין והמגיד פרק כ"ה בשם 

הרי"ף וכן יש לפרש הרא"ש):
א�ור לכ�ות פי חבית באבנ או בבקעת או  כב. 
ל�גור בהנ את הדלת או להכות בהנ בברזא (פירוש 
הקנה שמשימים בחבית להוציא היין ממנו) אפ על פי 
שחשב עליה מבעוד יומ א�ור אלא אמ כנ יחדה 
לככ לעולמ אבל יחדה לשבת זה בלבד לא והני מילי 
בדבר שאינ דרכה ליחדה לככ כגונ הני דאמרנ אבל 
בכל מידי דאורחיה בהכי כגונ לפצוע בה אגוזימ 
ביחוד לשבת אחת �גי ויש מי שאומר דלא שנא ויש 
אומרימ שצריכ שיעשה בה שומ מעשה של תיקונ 

מבעוד יומ (ועיין לעיל סימן רנ"ט דביחוד סגי):
מותר לחתוכ ענפ מנ הדקל מבעוד יומ ומותר  כג. 
להניפ בו על השלחנ בשבת להבריח הזבובימ כיונ 

דלצורכ חתכו עשאו כלי גמור:
פשתנ �רוק וצמר מנופצ שנותנימ על המכה  כד. 

אמ חשב עליהמ מבעוד יומ לתתמ על המכה או 
שישב בהמ שעה אחת מבעוד יומ או שצבענ בשמנ 
דגלי דעתיה דלמכה קיימי או שכרכנ במשיחה 
ליתנמ על המכה בשבת תו לית בהו משומ מוקצה 
ומשומ רפואה נמי ליכא שאינו אלא כמו מלבוש 
שלא י�רטו בגדיו (במכה) ויש אומרימ דלא �גי 

במחשבה לחוד:
עורות יבשימ בינ של אומנ בינ של בעל הבית  כה. 
מותר לטלטלנ. הגה: ויש אומרים דוקא עורות בהמה 
גסה דחזי לישב עליהם אבל מבהמה דקה אסור אלא 
אם כן חשב לישב עליהם מבעוד יום (רש"י פרק במה 

טומנין):
נ�רימ של בעל הבית מותר לטלטלנ ושל אומנ  כו. 
א�ור אלא אמ כנ חשב עליהמ מבעוד יומ ליתנ 

עליהמ פת לאורחימ או תשמיש אחר:
עצמות שראויימ לכלבימ וקליפימ שראוימ  כז. 
למאכל בהמה ופרורימ שאינ בהמ כזית מותר 
להעבירמ מעל השלחנ אבל אמ אינ הקליפימ ראוימ 
למאכל בהמה א�ור לטלטלמ אלא מנער את הטבלא 
והמ נופלימ ואמ יש פת על השלחנ מותר להגביה 
הטבלא ולטלטלה עמ הקליפימ שאינמ מאכל בהמה 
שהמ בטלימ אגב הפת ואמ היה צריכ למקומ השלחנ 
אפילו אינ עליה אלא דברימ שאינמ ראוימ למאכל 

בהמה מותר להגביה ולטלטלמ:
חבילי עצימ וקש שהתקיננ למאכל בהמה אפילו  כח. 

המ גדולימ הרבה מותר לטלטלנ:
כל שהוא ראוי למאכל חיה ועופ המצויימ  כט. 
מטלטלימ אותו ואמ אינו ראוי אלא למאכל חיה 
ועופ שאיננ מצויימ אמ יש לו מאותו מינ חיה או 
עופ מותר לטלטל מאכל הראוי לאותו המינ ואמ 
לאו א�ור. הגה: ולפי זה מותר לטלטל עצמות שנתפרקו 
מן הבשר מערב שבת אם ראויים לכלבים דהא כלבים 

מצויים (בית יוסף דלא כהר"ן):
גרעיני תמרימ במקומ שמאכילימ אותמ לבהמה  ל. 

ֻׁ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 ּפָָרׁשַת ּבְהַר 



י

זהר 
השבת

ר ְוָרָמ"א ת ְמַחּבֵ ּבָ ְלַחן ָערּוְך ִהְלכוֹת ׁשַ ׁשֻ
ֻׁשְלַחן ָערּו ִהְלכֹות ַׁשָּבת 

מותר לטלטלנ ואדמ חשוב צריכ להחמיר על עצמו 
שלא לטלטלנ אלא דרכ שינוי:

בשר חי אפילו תפל שאינו מלוח כלל מותר  לא. 
לטלטלו משומ דחזי לאומצא וכנ אמ היא תפוח 
(פירוש מסריח, רש"י) מותר לטלטלו משומ דראוי 

לכלבימ:
דג מלוח מותר לטלטלו ושאינו מלוח א�ור  לב. 

מפני שאינו ראוי:
קמיע שאינו מומחה אפ על פי שאינ יוצאימ  לג. 

בו מטלטלינ אותו:
כל דבר מטונפ כגונ רעי וקיא וצואה בינ של  לד. 
אדמ בינ של תרנגולימ וכיוצא בהמ אמ היו בחצר 
שיושבימ בה מותר להוציאמ לאשפה או לבית הכ�א 
ואפילו בלא כלי ואמ היו בחצר שאינו דר שמ א�ור 
להוציאמ ואמ ירא מפני התינוק שלא יתלכלכ בה 

מותר לכפות עליה כלי:
אפ על פי שמותר להוציא גרפ של רעי ועביט  לה. 

של מי רגלימ א�ור להחזירמ אלא אמ כנ נתנ לתוכמ 
מימ:

אינ עושינ גרפ של רעי לכתחלה דהיינו להביא  לו. 
דבר שעתיד לימא� כדי להוציאו לכשימא� ואמ 

עבר ועשאו מותר להוציאו:
במקומ דאיכא פ�ידא מותר להכני� מטתו אצל  לז. 

גרפ של רעי ולקבוע ישיבתו שמ כדי להוציאו:
מכני� אדמ מבעוד יומ מלא קופתו עפר ומיחד  לח. 
לו קרנ זוית ועושה בו כל צרכיו בשבת כגונ ליטול 
ממנו לכ�ות צואה או רוק וכיוצא בזה אבל אמ 
לא ייחד לו קרנ זוית בטל אגב עפר הבית וא�ור 
לטלטלו. הגה: ולכן מותר ליקח פירות הטמונים בחול כי 
אין אותו עפר מוקצה (בית יוסף סימן שי"ח בשם שבולי 

לקט):
א�ור לטלטל בהמה חיה ועופ ואפ על פי כנ  לט. 
מותר לכפות את ה�ל לפני האפרוחימ כדי שיעלו 

וירדו בו ובעודמ עליו א�ור לטלטלו:

*
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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

המשכ יבא



זהר 
השבת

ִליָט"א ֶרת  ִלכ"ק האדמו"ר ְמָהאְלִמין ׁשְ ִאּגֶ
יג

 ִלְכבֹוד כ"ק האדמו"ר ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְּגרֹוס ְמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א

ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ִּביֵמי ַאֲחִרית ַהָּיִמים ָיִמים ִנְפָלִאים, ָיִמים ֶׁשַהֹחֶׁש ֵמִעיד ַעל ָהאֹור, ֶזה ֵאינֹו חֹוֵׂש ִטְבִעי 
ֶזה חֹוֵׂש ֶׁשּמֹוָרה ֶׁשֵּיׁש אֹור ֶׁשהֹוֵל ְלִהְתַּגּלֹות, ַּכָּוָנֵתנּו ָלאֹור ה' ִיְתָּבַר, ְואֹור ַהְּגאּוָלה, ֲאַנְחנּו ֶּבֱאֶמת 
ְמַצִּפים ֵאָליו ֲחֵפִצים ּבֹו, ָאְמָנם ָנכֹון ֶׁשֲאַנְחנּו ֲחֵפִצים ְּבָכ ַּגם ִּבְׁשִביל ֶׁשָּיסּור ֵמָעֵלינּו ִׁשְעּבּוד ַהַּמְלכּויֹות 
ְוכּו', ֲאָבל ֶזה א ָהִעָּקר, ָהִעָּקר הּוא ִּבְׁשִביל ֶׁשִּנְרֶאה ֶאת ה' ַעִין ְּבַעִין, ֶנֱהָנה ֵמָהֵאין סֹוף ְּבַעְצמֹו ְלא ׂשּום 

ֶאְמָצִעים, ֶׁשֲהֵרי ה' הּוא ְמקֹור ָּכל ַהֲהָנאֹות ְמקֹור ָּכל ַהּכֹחֹות.
ֵאין ָּדָבר ֶׁשַּמִּגיַע ְלָאָדם, ְלא ֶׁשִהְתעֹוְררּות ִמִּצידֹו, ָּכל ָּדָבר ֶׁשָאָדם ָחֵפץ ְּבָכ, הּוא  ָאְמָנם ָידּוַע ּׁשֶ
אֹוֵמר ַהָּנִביא ֶׁשַהֶׁשם נֹוֵתן ָחְכָמה ַלֲחָכִמים, ִמי ֶׁשֵאינֹו ָחָכם ֵאינֹו  ָצִרי ַלֲעׂשֹות ְּכֵלי ִקּבּול ְלָכ, ּוְכמֹו ּׁשֶ
ְמַקֵּבל ָחְכָמה, ְוָלֵכן ה' ָאַמר ֶׁשִּיְהֶיה ָרָעב ָּבָאֶרץ ִלְׁשמֹוַע ֶאת ָּדָבר ה', ְדַהְיינּו ֶׁשִּיְהֶיה ָרָעב ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים 
ִלְלמֹוד ַעל ַהָקָּב"ִה ְּבַעְצמֹו, ּתֹוַרת ֶהְפֵׁשט ִהיא ַמְלּבּוׁש ֶׁשל ה', ִהיא מֹוֶרה ֶאת ְּדָרָכו, ִהיא ֲחׁשּוָבה ְּמאֹד, 
ָכָרּה ִנְצִחי, ֲאָבל ֶעֶצם  ְוִנְצֶרֶכת ִליִדיַעת ַחֵּיי ַהּיֹום יֹום, ֲאָבל ִהיא ִּבְבִחיַנת ַחֵּיי ָׁשָעה, ָאְמָנם ַוָּדִאי ֶׁשּׂשְ
ַהִלימּוד ָּבּה ֵאיָנּה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַעל ה' ְוַהָּדֵבק ְּבַחֵּיי ֶנַצח, ֲאָבל ַרְׁשִּב"י ָע"ַה ִלֵּמד אֹוָתנּו ֵאי ֵּכן ִלְמצֹוא 
ַּבּתֹוָרה ֶאת ה' ִיְתָּבַר, ֵאי ָלַדַעת ֶּבֱאֶמת ֶׁשָּכל ַהּתֹוָרה ִהיא ִהְתַּגּלּות ה' ָּבעֹוָלם, ֵאי ָּכל ִמיָלה ַּבּתֹוָרה 

מֹוִדיָעּה ֶאת ְּדָרָכיו, ּוְמֻלֶּמֶדת ִמי הּוא ַהֵאין סֹוף ָּברּו הּוא ּוָברּו ְׁשמֹו.
ַמֲעַלת ַהזֹוַהר ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ַעל ָּכל ְּפֻעָּלה ָּבעֹוָלם ֵאי ה' ּפֹוֵעל אֹוָתנּו, ֵאי ה' ּדֹוֵאג ָלנּו, ֵאי ה' ֶאת 
ַהּכֹל ְלַמֲעֵננּו, ֶאת ִנְׁשָמֵתנּו ֲחצּוָבה ֵמָהֵאין סֹוף, ֵאי ְלָהִסיר ֵמָעֵלינּו ֶאת ָּכל ַהְּסֵפקֹות ָהַרִּבים, ֵאי ִלְמצֹא 
ָּמתֹוק ַּגם ִּבְזַמן "ַמר", ְוָהִעָּקר ֶׁשִהיא ִּבְלַבד ָּתִביא ֶאת ַהְּגאּוָלה ִּבְׁשֵלמּות ּוְבַרֲחִמים, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר רשב"י ע"ה 

"ְּבָדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא".
ֶאָּלא ֶׁשֲאַנְחנּו א ֶנְחָסִפים ָּכל ָּכ ְלַרְׁשִּב"י ע"ה ּוְלִסְפרֹו ַהזֹוַהר ַהקֹוֶדש, ִסְפרֹו ַהָּקדֹוׁש ִנְרָאה ַלֲאָנִׁשים 
ֶׁשהּוא ֵׁשי ַרק ְלְמקּוָּבִלים, אֹו ַרק ִליִחיֵדי ְסגּוָלה, ֶזה ֵאינֹו, ּוְכָבר ָצָעקּו ַרִּבים ּוֵביֵניֶהם הרה"ג ְׂשָרָיה 
דבילצקי ְׁשִליָט"א, ֶׁשֶּזה ֲעַצת ַהֵּיֶצר ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵמר ְלעֹוָלם ֶׁשַהּזַֹהר ֵאינֹו ִּבְׁשִביָלם, ֶאָּלא ַרק ִליִחיֵדי 

ְסגּוָלה, ַרק ִלְתָּנִאים אֹו ְּגאֹוִנים, ֲאָבל ָחִליָלה א ִּבְׁשִביֵלנּו.
ֲאָבל ְּבָכל חֹוֶׂש ה' ֵמִאיר ָלנּו ֶאת אֹורֹו, ְוָלֵכן ַּבּדֹור ֶזה ִּגיָלה ָלנּו ה' ְּברֹוב ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ָעֵלינּו ֶאת 
ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְּגרֹוס ָהַאְדמּו"ר ְמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א ֲאֶׁשר ּפֹוֵעל ְלא ֶהֶרף יֹוָמם 
ָוַלְיָלה, ּוַמִּזיל ֶאת ָּכל ּכֹחֹוָתיו ַמְחְׁשבֹוָתיו ּוְצָעָדיו ְלַמַען ִגילּוי ַמֲעַלת ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַּבְּסָפִרים "אֹור 
ַהזֹוַהר" "ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר" ּוְּבְדָרׁשֹוָתיו, ְוֶאת ֶעֶצם ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְלָכל ַּבר ֵּבי ַרב, ְלָכל ְיהּוִדי ָחָכם 
ְוָתִמים, ַלְמָּדן ְוֵאינֹו ַלְמָּדן, ּוְבִקּצּור ִנְמָרץ ְלּכּוָלם, ֶׁשֵּכן ְרצֹונֹו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י ָע"ַה ַּכּמּוָבא ְּבזֹוַהר ְּפָעִמים 
ַרּבֹות ֶׁשָעִתיד ַהזֹוַהר ִלְהיֹות ִלּיּמּוד ִּבְׁשִביל ּכּוָלם ְלא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל, ְקַטִּנים ּוְגדֹוִלים, ְקדֹוִׁשים ּוְפׁשּוִטים, 
ּוִבְזכּות ָהַאְדמּו"ר ָזִכינּו ֶּבֱאֶמת ְלַהִּכיר עֹוד ְועֹוד ֶאת ַמֲעַלת ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִּגיִלנּו ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ַמֲעַלת 
ִלּמּודֹו, ֵאין חֶֹסר ְּבִסְפֵרי זֹוַהר, ֵהָּמה ְמֻחָּלִקים ְּבָכל ָמקֹום ֵמֵאת ָהַאְדמּו"ר, ִלּיּמּוד ַהזֹוַהר ִנְׁשַּפ ִּבְבָרָכה 

ַּכַּמִים ַחִּיים ְּבָכל ָהעֹוָלם ִּבְזכּות ָהַאְדמּו"ר.
ְוֵכן ֲאִני ַהָּקָטן ִקַּבְלִּתי ִּבְזכּותֹו ָהַאְדמּו"ר ְּבִפְרסּומֹו ַעל ַמֲעַלת ַהזֹוַהר, ְוֶעֶצם ֲהָפַצת ַהזֹוַהר, כֹוחֹות 
ַרִּבים ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ְלַהִּכיר ֶאת ְּפֵני ה' ִיְתָּבַר, ְוָלֶׁשֶבת ְוַלֲהגֹות ְּבתֹוַרת ַרְׁשִּב"י ָע"ַה, ְוגּוִרי ַרְׁשִּב"י - ָהַאִריַז"ל 
ָהַרְמַח"ל ְוַהְגָר"א, ְוַלֲהגֹות ְּבָחְכָמה ְּגדֹוָלה זּו, ַעד ֶׁשִּלִּבי ִנְתַמֵּלא אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים, אֹור ִׂשְמַחת ֶאלֹוִקים, 
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ִליָט"א ֶרת  ִלכ"ק האדמו"ר ְמָהאְלִמין ׁשְ ִאּגֶ

אֹור ֲאֶׁשר ְמָקֵרב אֹוִתי ֶאל ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ְּבָכל יֹום ְויֹום, ְואֹור ֲאֶׁשר ִזיָּכִני ִלְהיֹות ֻׁשָּתף ַּגם ָיַחד ַעם ַּפְרָׁשִנים 
ַרִּבים ַעל ַהזֹוַהר, ְלֵבאּור ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבצּוָרה ִׂשיְכִלית ַאְקטּוָאִלית, ְּבאֶֹפן ֲאֶׁשר ַמְתִאים ְלדֹור ַהֶּזה, 
מֹו ִנְקָרא ְּבִיְׂשָרֵאל "ְורּוַח ַעל ְּפֵני ַמִים" ֲאֶׁשר הּוא ְמָבֵאר ֶאת עֹוֶמק ַהּתֹוָרה  ְוָהֵעד ַעל ָּכ, ִסְפִרי ַהְּבכֹור ֶׁשּׁשְ
ַג"ן ָּפָרִׁשּיֹות ָּכל ָעַנִין ְוִעְנָיין ִּכְמַעט, ִּבְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות, ְּבאּוִרים, ּוַּפְרְפָראֹות, ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון, ִׂשְמָחה 
ַּבֲעבֹוַדת ה', ּוְתׁשּובֹות ַעל ְׁשֵאלֹות ַהַּמָּדע ֶנֶגד ָהֱאמּוָנה, ַּדְרֵּכי ָאבֹות ַהֲחִסידּות, ּוֵבאּוִרים ַעל ֶּדֶר ָהֶרֶמז, 
ְועֹוד ִעְנָיִנים ַרִּבים ֲאֶׁשר ְמִׁשיִבים ֶנֶפׁש ָּכל רֹוֶאה, ְוֵכן עֹוד ְסָפִרים ַרִּבים ַּכֲאֶׁשר ֶאְכּתֹב ְלַקָּמן, ּוְבֵניֶהם, 
 ִּביאּור ִנְפָלא ַעל ָהִאְּדָרא ָרָבא ְוָהִאְדרא זּוָטא ֲאֶׁשר ָׁשם ְטמּוָנה ָּכל ּתֹוַרת ַרְׁשִּב"י, ְוֵהם ַמְפֵּתַח ְלַהְמִׁשי
ְוָלַדַעת ְוִלְלמֹוד ּוְלָהִקיׁש ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ֶאת אֹור ַהזֹוַהר, ְוָלֵכן ִחַּבְרִּתי ָּב"ַה ֶאת ַהֵּבאּוִרים ָהֵאּלּו, ְּבצּוָרה 

ַקָלּה, ְקָצָרה, ִנְפָלָאה, ּוְמַׂשַּמַחת, ִיֵּתן ה' ְוַהִּלּמּוד ַיֲעֶׂשה רֹוֶׁשם ְּבָכל ַהּלֹוְמִדים.
ַּתְמִׁשי עֹוד ְועֹוד ְלַמַען ה', ּוְלַמַען ִיְׂשָרֵאל,  ּוַּבָּקָׁשה ַאַחת ִלי ֵאֶלי ְּכבֹוד ָהַאְדמּו"ר ְׁשִליָט"א, ּׁשֶ
ַּבֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדש ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֶׂשה, ַּתְמִׁשי ְלַגּלֹות ִלְתִּמיִמים ֲאֶׁשר א ָזכּו ְלאֹור ֱאֶמת ִלְראֹותֹו, ַּתֲעזֹר 
ְלָכל ָהְרחֹוִקים ֵמֵאת ה' ֶּבֱאֶמת, ֲאִפילּו ְלהֹוֵגי ַהּתֹוָרה יֹום ָוַלְיָלה ֲאָבל ַעַדִין עֹוד א ָזכּו ָלאֹור ֶזה, ֲעזֹר 
ָלֶהם ָלַדַעת ֶאת ה', ֶׁשְּלא ִליּמּוד ַהזֹוַהר ְוכּו' א ָיכֹול ָהָאָדם ָלַדַעת ֶאת ה', ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרִּבים ֲחָכִמים 
ּוְגדֹוִלים - ַּבֲעֵלי ַהֲחִסידּות, ַהְגָר"א, ָהַרְמַח"ל, ָהַאִריַז"ל, ְוַהָּגדֹול ֶׁשְּבֻכָּלם ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, 
ְׁשִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד ֶאת ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֵאינֹו ָיכֹול ְלָאהּוב ֶאת ה', ֲהֵרי הּוא ְּכִתינֹוק ֲאֶׁשר ֵעיָניו ְסגּורֹות, ְוָאְמרּו 
לֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַאב ֶׁשּנֹוֵתן לֹו ָּכל ֲאֶׁשר ָצִרי, ֲאָבל ֵאיֶנּנּו ֵמִבין ַמה ַמֲעַלת ַהְּנִתיָנה, ְּבֵאיזֹו ָחְכָמה ַהְּנִתיָנה, 
ּוַמה ָטַעם ַמֲעָׂשיו ֲאֶׁשר ִצָּוה ָעָליו ָאִביו ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְלַמֲענֹו, ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמּדּוַע הּוא ּפֹוֵעל, ְוָלֵכן ֵאינֹו 
ֶמַכֵוון ֲעַדִין ְּבַכָּוָנה ַהְּנכֹוָנה ַּבֲעבֹוַדת ָאִביו, ְוָעָליו ֶנֱאַמר ֶׁשהּוא עֹוֵבד ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, ֵּכן ִמי ֶׁשֹּלא 
ָלַמד ֶאת ֶּדֶר ה', ֶאָּלא ַרק ָׁשַמע ֶאת ֻחָּקיו ַמה ַלֲעׂשֹות ּוַמה א, אֹוֵמר ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֶׁשֵאינֹו ִנְקָרא ֶׁשַּמִּכיר 
ַּתְמִׁשי ַּבֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדש ֶזה, ּתֹוָדה, ָׁשלֹום,  ֶאת ה' ְואֹוֵהב אֹותֹו, ְוָלֵכן ַּבָּקָׁשה ִלי ֵאֶלי ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל ּׁשֶ

ְוָכל טֹוב, ִמָּדִוד ִיְׂשָרֵאל ִאיְנְגְּבר ְמַחֵּבר ֵסֶפר "ְורּוַח ַעל ְּפֵני ַהַּמִים" ְוכּו'.
ְוִהְנִני ָׂשֵמַח ְלָהִביא ֶאת ְסָפַרי ּוְבֵניֶהם ֶאת ֵסֶפר "ְורּוַח ַעל ְּפֵני ַהַּמִים" ֲאֶׁשר ָזָכה ְלַהֲעָרָצה ַרָּבה ְּבֶקֶרב 
ַהּלֹוְמִדים ּוְבַהְסָּכַמת ָהַרָּבִנים, ּוְלִׂשְמָחה ֶׁשל ָהַאְדמּו"ר ִמַצאְנז, ְוָהַרב ַחִּיים ּכֵֹהן [ַהַחְלָּבן], ְועֹוד ַּכָּמה 
ְוַכָּמה ְמִחיבּוַרי ִמְקצֹועֹות ּתֹוַרת ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְּבֶדֶר ִׂשיְכִלית ְמֻחֶּדֶׁשת ְוַאְקטּוַאִלית ֲאֶׁשר ַמְתִּאיָמה 
ַמָּמׁש ְלְבֵני ּדֹוֵרנּו ֲאֶׁשר ָאנּו ַהּיֹום, ַהּנֹוֶתֶנת ָלנּו ּכֹוַח ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהחֹוֶׁש ַהְּפִניִמי, ְוִלְׁשאֹף אֹור ָּגדֹול 

ֵאין סֹוִפי, ְוִלְהיֹות ִמְמַקְרֵבי ַהְּגאּוָלה ְּבפֹוֵעל. 
  

ְוֵאּלּו ח"י ַהְּסָפִרים, ֲאֶׁשר ִיְלַמד אֹוָתם ָהָאָדם "ְוַחי ָּבֶהם".
"ְורּוַח ַעל ְּפֵני ַהַּמִים"

כשבע מאות עשרים עמודים הגדושים בביאור על כל פרשה ופרשה מפרשות השבוע, המלאים בדרך 
עבודת ה' בשמחה, באמונה וביטחון, בתשובות על שאלות המדע נגד אמונתנו, ביאורים על דרך הרמז, 
הקדמות לתורת רשב"י, ביאורים המבארים איך כל הקללות אשר נתקללו עם ישראל בתורה, המה ברכות. 

והכל בדפוס מפואר ויפה המשמח עין כל רואה.
"האידרא"

ביאור נפלא על האידרא רבא בכל נושא ונושא, ונופך המבאיר את הדברים ומקרבם אל השכל.
"אור שבעת הימים"

ביאור על האידרא זוטא, בכל נושא ונושא בצורה קצרה קלה ומשמחת.
יצירת דוד

ביאור נפלא וקצר על ספר היצירה, אשר עוזר ללומד הזוהר לאסוף משוגים רבים וחשובים, אשר עוסקים 
בעולם הזה, כלומר בחכמת המזלות והטבע, לעזר ללימוד הזוהר הקדוש.

בחכמה יבנה בית
המשכ בעמוד כוביאור על ספר קהלת המבאר את דרך החיים, והמואס בטפל ובוחר בעיקר.
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ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ְּכָבר יֹוֵדַע ַעָּתה ִּכי ְּבנֹו ָאַכל ְּבֵעת ְצִעירּותֹו ְסעּוָדה ֵאֶצל ָזִרים, ֲאָבל ְּבַיַחד 
ִעם זֹאת ַהְּתִמיָהה ֶׁשּלֹו ָהְלָכה ְוָגְבָרה ֵמַאַחר ַוֲהא ָידּוַע ִּכי ֵּבית ַהָּמלֹון ַׁשָּי ִליהּוִדי ְיֵרא 
מֹו ר' ֱאִליֶעֶזר ְטרּוְנק, ׁשֹוֵחט ָהעֹופֹות ֵמָהִעיר, ַּגם ָידּוַע ֶּכָחִסיד  ָׁשַמִים ְוַתְלִמיד ָחָכם ֶׁשּׁשְ
ּוַבַעל ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ִאם ֵּכן ֵאי ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַּדְוָקא ְּבֵעת אֹוָתּה ְסעּוָדה ֶׁשַהֶּיֶלד ָהָיה 

ָׁשם ָאְכלּו אֶֹכל ָטֵרף ַרֲחָמָנא ִליְצָלן?

ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ַמְחִליט ִלְפנֹות קֶֹדם ָּכל ְלַבַעל ֵּבית ַהָּמלֹון ר' ֱאִליֶעֶזר אּוַלי הּוא עֹוד זֹוֵכר 
ֶאת אֹוָתם ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשִהִּגיׁשּו ָאז ַּבֲחֻתָּנה.

ַלָּמֳחָרת ִמָּיד ַאֲחֵרי ְּתִפיַלת ַׁשֲחִרית ָהָיה ְּכָבר ר' ִהיְרׁש ֵליּב ֵאֶצל ר' ֱאִליֶעֶזר ְּבֵבית ַהָּמלֹון.

 אּוַלי ַאָּתה זֹוֵכר, ר' ֱאִליֶעֶזר - ׁשֹוֵאל ר' ִהיְרׁש ֵלייּב - ֶאת ֲארּוַחת ַהֲחֻתָּנה ֶׁשֶּנֶעְרָכה ֶאְצְל"
ִּבְתקּוַפת ֲחֻנָּכה ִלְפֵני ֶעֶׂשר ָׁשִנים?".

"ָמה ַאָּתה ְמַדֵּבר, ר' ִהיְרׁש ֵלייּב? - ּפֹוֵתַח ָעָליו ר' ֱאִליֶעֶזר זּוג ֵעיַנִים ְּכֵבדֹות - ִּכְמַעט 
ַּפֲעַמִים ְּבָׁשבּוַע ֶׁשֶּנֱעָרכֹות ָּכאן ֲחֻתּנֹות ְּגדֹולֹות ֵאי ֲאִני ָיכֹול ִלְזּכֹר ְּבִדּיּוק ֶאת אֹוָתּה ֲחֻתָּנה 

ֶׁשֶּנֶעְרָכה ִלְפֵני ֶעֶׂשר ָׁשִנים?

ֲאָבל ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ִמְתַחֵּנן ֵאָליו ַמָּמׁש ְּבַתֲחנּוִנים ֶׁשהּוא ְּבָכל זֹאת ְיַנֶּסה ְלִהָּזֵכר - ְוהֹוִסיף - 
ַהָּדָבר נֹוֵגַע ִלי ַמָּמׁש ְלַחַּיי, ָאז ָּתַפס ר' ֱאִליֶעֶזר ֶאת ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ְוָיַרד ִעּמֹו ַלַּמְרֵּתף ָׁשם ְלַיד 
ְמנֹוַרת ַלְיָלה הּוא ְמַנֶּסה ְלַחֵּפׂש ְּבִסְפֵרי ַהֶחְׁשּבֹונֹות, ַעד ֶׁשָּמָצא ָּכתּוב ְּבאֹותֹו ִּפְנָקס ְּכִדְלַהָּלן:

ִני ֶׁשל ֲחֻנָּכה כ"ו ִּכְסֵלו ִּבְׁשַנת תקפ"ו ֶנֶעְרָכה ֲחֻתַּנת ר' ְיקּוִתיֵאל ַהְלֶּפעְרט (ְּבִזּוּוג  "ְּביֹום ַהּׁשֵ
ֵׁשִני) הּוא ִׁשֵּלם ֵמרֹאׁש ֶאת ָּכל ַההֹוָצאֹות".

ר' ִהירׁש ֵליּב ָרָאה ֶׁשַעְקָׁשנּות ִמְׁשַּתֶּלֶמת, הּוא ְּכָבר יֹוֵדַע ֶׁשל ִמי ָהְיָתה ַהֲחֻתָּנה הּוא ַרק 
ָצִרי ַלֲעבֹור ֶאל ְיקּוִתיֵאל ַהִּמְתּגֹוֵרר ִּבְרחֹוב ַהָּסמּו ְוִלְבּדֹק ֶאְצלֹו ַמה ָקָרה ָאז ִעם ָהעֹופֹות 

ֲחטּו ְּבאֹוָתּה ֲחֻתָּנה ַעל ְיֵדי ַהּשֹׁוֵחט. ֶׁשּׁשָ

ם,  אֹותֹו ְיקּוִתיֵאל ָהָיה ִמן ַהְיהּוִדים ַהְמאֹד ְּפׁשּוִטים ֶׁשל ַלאְמֶזע, הּוא ָהָיה ְמאֹד ְמֻגּׁשָ
ֲעבֹוָדתֹו ָהָיה ְלַתֵּקן ֻאְרוֹות סּוִסים, ּוְכֶׁשָרָאה ֶאת ר' ִהיְרׁש ֵליּב ַהּמֹוֶרה הֹוָרָאה ִנְכַנס ְלֵביתֹו, 

ִקֵּבל אֹותֹו ְּבִחּיּו ָרָחב ֶׁשִּנְרֶאה ֵהיֵטב ַעל ָּפָניו ַהִחיְוִרים.

ַמה עֹוֶׂשה ַהּמֹוֶרה ֶצֶדק ִּבְמקֹוִמי? - ׁשֹוֵאל הּוא ֶאת ָהאֹוֵרַח ִמְּבִלי אַמר ָׁשלֹום, קֹולֹו 
ִנְׁשַמע ְּבִדּיּוק ְּכמֹו קֹולֹות ֻאְרוֹות ַהּסּוִסים.

ר' ִהיְרׁש ֵליּב ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַסֵּפר לֹו ְּבִעְנַין חַֹתְנּתֹו ְּבִזּוּוג ֵׁשִני ֶׁשֶּנֶעְרָכה ִלְפֵני ֶעֶׂשר ָׁשִנים.

ֶאת ְיקּוִתיֵאל ְּכָלל א ֵמִעְנַין ַמּדּוַע אֹותֹו "ֲחִצי ַרב" - ְּכִפי ֶׁשִּכָּנה ֶאת ר' ִהיְרׁש ֵליּב - ְמעּוְנָין 
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ָלַדַעת ַמה ָקָרה ַּבֲחתּוָנתֹו ִלְפֵני ֶעֶׂשר ָׁשִנים, הּוא ֵאינֹו ִנְמָנה ַעל אֹוָתם ָהֲאָנִׁשים ֶׁשְּדָבִרים 
ִמן ַהּסּוג ַהֶּזה ְמַעְנֵין אֹוָתם ְוִנְמָצא ֲעַדִין ְּבִזְכרֹוָנם, ֲעבּורֹו ַמְסִּפיָקה ָהֻעְבָּדה ַהְּיֵבָׁשה ֶׁשֶאָחד 
הּו ֶׁשָחׁשּוב ְוָגדֹול  ִמ"ְּבֵני ָהִעיר" עֹוֵמד ּוְמַדֵּבר ִאּתֹו ּוִמְתַעְנֵין ְּבַמֲהַל ַחָּייו, ַהִאם עֹוד ֵיׁש ַמּׁשֶ
ּנֹוֵגַע. הּוא ְמַסֵּפר ְלר' ִהיְרׁש ֵליּב  יֹוֵתר? ָלֵכן מּוָכן ָהָיה ִלְמסֹר לר' ִהיְרׁש ֵליּב ֶאת ָּכל ַמה ּׁשֶ
ֶׁשִּלְפֵני ְׁשִׁשים ָׁשָנה הּוא ִהְתָגֵרׁש ֵמִאְׁשּתֹו ָהִראׁשֹוָנה ָרֵחל ֶׁשָהְיָתה ֵמָהִעיר ַראְווֶנע ּוְלַאַחר 

ִנָּיה ַחּוָה. ֶׁשָּיַׁשב ְלַבד ְּבֶמֶׁש ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֶהְחִליט ְלִהְתַחֵּתן ִעם ִאְׁשּתֹו ַהּׁשְ

ִמְּבִלי ֶׁשָּתַבע ִמֶּמּנּו ּוִמְּבִלי ֶׁשֶּנֱאַלץ ָהָיה ִלְדחֹף אֹותֹו ְלָכ ַמְמִׁשי ְיקּוִתיֵאל ְלַסֵּפר ְנקּודֹות 
ְמַעְנְינֹות ֵמאֹוָתּה ֲחֻתָּנה ֶׁשהּוא ִאְרֵּגן, ִמי ָהָיה ָהַרב ְמַסֵּדר ַהִּקּדּוִׁשין ּוִמי ָהָיה ַהּשֹׁוֵחט ֶׁשל 
ָהעֹופֹות ְלאֹוָתּה ֲחֻתָּנה. ְלר' ִהיְרׁש ֵליּב ֶזה ָהָיה ְּכָבר ַמְסִּפיק, הּוא ִנְפָרד ִמֶּמּנּו ְּכֶׁשהּוא ְמַאֵחל 

ם הּוא ָּפָנה ִמַּיד ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהּשֹׁוֵחט. ּלֹו ֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשלֹום ַּבִית ּוִמּׁשָ

ִמַּיד ְּכֶׁשִּנְכַנס ר' ִהיְרׁש ֵליּב ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהּשֹׁוֵחט ָנַתן ּלֹו ָׁשלֹום ְוָׁשַאל אֹותֹו? ַהִאם ַאָּתה 
ִחיָטה ְּבֵעת ֶשָׁשַׁחְטָּת ֶאת ָהעֹופֹות ַלֲחתּוָנתֹו ֶׁשל ְיקּוִתיֵאל  ֲעַדִין זֹוֵכר ֵאי ָהְלָכה ָאז ַהּׁשְ

ַהְלֶּפעְרט ִלְפֵני ֶעֶׂשר ָׁשִנים?".

ִחיָטה ְּבֶׁשל ִּגילֹו ַהִּמְתַקֵּדם, ִמַּיד ִנְהֶיה  אֹותֹו ׁשֹוֵחט ָזֵקן ֶׁשְּכָבר ָיָצא ְלֶּפְנִסָיה ֵמֵעֶסק ַהּׁשְ
ִחֵור ְוֵהֵחל ְלַגְמֵּגם: 

 אֹוָתּה ֲחֻתָּנה ֶׁשל ְיקּוִתיֵאל ָׁשם ִנְכַׁשְלִּתי ִּבְׁשִחיַטת ָהעֹופֹות, ַּכָּמה ַּתֲעִנּיֹות ְּכבֹר ִהְתַעֵניִתי 
ְוַעָּתה ַאָּתה ָּבא ׁשּוב ְלַהְזִּכיר ִלי ֶאת ֲעוֹוִני?...

ִחיָטה א ָהְיָתה ְּכֵׁשָרה ַחס ְוָׁשלֹום? - ׁשֹוֵאל ְורֹוֵעד ר' ִהיְרׁש ֵלייּב.  ַהִאם ַהּׁשְ

ִחיָטה ָהְיָתה ְּבַתְכִלית ַהַּכְׁשרּות, ַא ָצָרה ַאֶחֶרת   "א, א", ַמְרִּגיַע אֹותֹו ַהּשֹׁוֵחט - ַהּׁשְ
ָהְיָתה ָּכאן". ְוהּוא ִהְׁשַּתֵּתק.

ֵאַרע ִלְפֵני   "ַמה עֹוד ָיכֹול ִלְהיֹות?" ַמְמִׁשי ר' ִהיְרׁש ֵלייּב, ַמה ָיכֹול ְלַעְנֵין אֹוְת ַמה ּׁשֶ
ֶעֶׂשר ָׁשִנים- ְמַנֶּסה ַהּשֹׁוֵחט ַהָּזֵקן ְלִהְתַחֵּמק ִמֶּמּנּו.

ָּכאן ׁשֵֹפ ר' ִהיְרׁש ֵליּב ֶאת ָּכל ִלּבֹו ִּבְפֵני ַהּשֹׁוֵחט הּוא ְמַסֵּפר ּלֹו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ֵאַרע ִלְבנֹו 
מֶֹׁשה נַֹח ּוַמה ָאַמר ַעל ָּכ ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגער, הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמצֹוא ָמנֹוַח ַעד ֶׁשִּיָּמֵצא ַמה 

.ִּבְכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְזִהיר ֲאֵחִרים ַעל ָּכ ָהָיה ַהּגֹוֵרם ְלָכ

ם ְמאֹד ִמְּדָבָריו ֶׁשל ֶר' ִהיְרׁש ֵלייּב ְוָהָיה ַמֵּלא ִהְתַּפֲעלּות ַמְרִאיתֹו ָהְרחֹוָקה  ַהּשֹׁוֵחט ִהְתַרּׁשֵ
ְוָהֲעֻמָּקה ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגער.

 "ֶזה ָקָרה ִלְפֵני ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה - ֵהֵחל ַהּשֹׁוֵחט ִלַסֵּפר ְּבקֹול ָנמּו - ְיקּוִתיֵאל ַהלפערט 
ֵּגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ֵמָהִעיר ראוונע, ִמי ִסֵּדר ֶאת ַהֵּגט ְּבַבִית ִּדין ַהְּמקֹוִמי ֵאיִני יֹוֵדַע, ַא ְלַאֵחר 
ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ָהיּו ְׁשמּועֹות ִּכי ַהֵּגט ֵאינֹו ָּכֵׁשר ָלֵכן ִאְׁשּתֹו ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל יקויתאל ִהיא 
ָעִדין ֵאֶׁשת ִאיׁש, ַּכָּמה ְׁשַנִים ְלַאֵחר ִמֵּכן עֹוד ַהּכֹל ִּדְּברּו ִּכי ִהיא ָעִדין ֵאֶׁשת ִאיׁש ּוְבסֹופֹו 

ֶׁשל ָּדָבר ָהִעְנָין ִנְׁשַּכח.

ִלְפֵני ֶעֶׂשר ְׁשַנִים ּוְׁשָׁשה ֳחָדִׁשים ִהְתַחֵּתן ׁשּוב ְיקּוִתיֵאל, ָהַרב ְמַסֵּדר ַהִּקּדּוִׁשין א ָיַדע 
ג ֵמִעְנַין אֹותֹו ַהֵּגט ַהָּפסּול ֶׁשֶּנֱעַר ֶעְׂשִרים ָׁשָנה קֹוֵדם ָלֵכן ְוַגם ֲאִני ְּכָלל  ְוא ָהְיָתה ּלֹו ָּכל ֻמּׂשָ
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ִאיָתא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (בלק קפו.) ְּדִמי ֶׁשֵאינֹו קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְזַמּנֹו ֲאִפּלּו ָעַסק 
ַמִים ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום. ּוַבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (רמט:) ְּכֶׁשְּמֻנֶּדה  ִּבְדַבר ִמְצָוה ְמֻנֶּדה ַלּׁשָ
ַמִים ֵאין ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת. ּוְבִמְקַּדׁש ֶמֶל (בלק דף קפו) ִמי ֶׁשֹּלא ָקָרא ְקִריַאת  ִמן ַהּׁשָ
ְׁשַמע ְּבעֹוָנָתּה ֶנְהָּפ ִמן רמ"ח – ְלֶחֶר"ם, ָחס ְוָׁשלֹום, ּוְתִפָּלתֹו ְותֹוָרתֹו ֶׁשל ָּכל 
ַהּיֹום ֵאין עֹוָלה ְלַמְעָלה. ּוְבָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן (אבות פרק ג משנה ד) ְּדָבִרים נֹוָרִאים 
ְּבִעְנָין ֶזה ֶׁשָּכַתב – ְּדֵׁשָנה ֶׁשל ַׁשֲחִרית מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם – ַהְינּו 
ֶׁשָּיֵׁשן ַעד ֶׁשָעַבר ָעָליו ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע, ּוִבְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵלב ַחִּיים (סימן 
קמ"ד): ְלַהּכֹות ַמּכֹות ַמְרדּות ְלִמי ֶׁשֵאינֹו קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְזַמּנֹו. ּוִבימֹות ַהַּקִיץ 

סֹוף ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֻמְקָּדם ַוֲעלּוִלים ְּביֹוֵתר ְלַאֲחרֹו, ּוְצִריִכין ְלִהָּזֵהר ָאז ְּבֶיֶתר 
ְׂשֵאת, ְוַעל ֵּכן ַהֶּדֶר ַהְיָׁשָרה ֶׁשָּיבֹור לֹו ָהָאָדם ְּכִדְלַהָּלן:

א. ִאם ְּבֵברּור א ַיִּגיַע ִעם ַהִּצּבּור ִלְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְזַמּנֹו (ְּכמֹו ַעְכָׁשו ַּבַּקִיץ) ִיְקָרא 
ִעם ַהְּתִפִּלין ֶׁשָעָליו - ֵאֶצל ְקִריַאת ְׁשַמע ְּדִלְפֵני ָקְרָּבנֹות - ָּכל ג' ַּפְרִׁשּיֹות 
ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ִויַכֵּון ִלְפֵני ַהְּקִריָאה ָלֵצאת ְּבֶזה ִמְצַות ֲעֵׂשה ִדְקִריַאת ְׁשַמע 
ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ּוִמְצַות ֲעֵׂשה ִּדְזִכיַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים (עיין מגן אברהם ומשנה ברורה ובאור 

הלכה סוף סימן מ"ו). 

ְוִאם ֵאין ַהְּתִפִּלין ָאז ָעָליו ַיְמִּתין ִמִּלְקרֹות ַעד ַאַחר ַהָּנַחת ַהְּתִפִּלין, ּוִבְתַנאי 
ֶׁשָּברּור לֹו ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּכח ִלְקרֹא ָאז, ֲאָבל ְּבָלאו ֲהִכי מּוָטב ֶׁשִּיְקָרא ַעְכָׁשו 
ְּבִלי ְּתִפִּלין, (עיין דגול מרבבה וחידושי רבי עקיבא איגר שם, ובשאלות ותשובות שו"מ מהד"ת חלק 
ג' סימן ע"ז, ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם מבוטשאטש סימן כ"ה, ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵּבית ִיְצָחק סימן ט' וסימן ב' או ג', 

ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות מהרש"ג סימן נ"ב, ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְלבּוֵׁשי ִמְׁשָּפט מהדורה ג סימן ה', ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות 

ּתֹוַרת ְיקּוִתיֵאל (סימן י"א וסימן ש"א). 

ב. ְּכָלל ָּגדֹול ְנקֹט ְּבָיְד ִאם ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְתִפִּלין, ֶזהּו 
ַהֻּמְבָחר, ְוִאם ָלאו א ְיַבֵּטל ִּבְׁשִביל ֶזה ְקִריָאָתּה ִּבְזַמָּנּה. (עיין בפוסקים שם).

ג. ִאם ָסֵפק ֶאְצלֹו ִאי ַיִּגיַע ִעם ַהִּצּבּור ִלְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְזַמּנֹו, ִיְקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע 
ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה, ְוַיְתֶנה ִלְפֵני ֶזה, ְּדִאם ַיִּגיַע ַהִּצּבּור ִלְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְזַמּנֹו ְמַכֵּון 
ָלֵצאת ִעם ַהִּצּבּור ָאז, ְוִאם ָלאו רֹוֶצה ָלֵצאת ַעְכָׁשו, ְוִיְקָרא ָּכל ג' ַהַּפְרִׁשיֹות. 

ְזִהירּות ְנִחיצּות ְלִמְצַות
 ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית
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(חידוש רבי עקיבא איגר סוף סימן מו'), ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְׁשֵאַלת ְׁשמּוֵאל (סימן ה'), ֶּפֶלא 

יֹוֵעץ (ערך קריאת שמע). 

ד. ִאם ָקם ַּבּבֶֹקר ִּבְזַמן ְמֻאָחר ּוִבְפָרט ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים מּוָטב ִלְקרֹות 
ְקִריַאת ְׁשַמע ִמָּיד ְוא ְלַהְמִּתין ַעד ַאַחר ֶׁשִּיְקָרא ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה, ְוָכל ֶׁשֵּכן 
ֶׁשֹּלא ְלַהְמִּתין ַעד ַאַחר ֶׁשִּיְטּבֹל ַּבִּמְקֶוה. (עיין סוף סימן מ"ו, ופרי מגדים משנה ברורה סימן 

פ"ח, ושולחן מלכים דף ל"ו אות ל"ה).

א ִיְסמֹ ִלְקרֹא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבִצְמצּום ִלְפֵני סֹוף ְזַמן ַהְּקִריָאה ְּדִלְפָעִמים  ה. 
ֵאין ַהּמֹוֶרה ָׁשעֹות ְמֻדָּיק ְוֵכן ְּבָכל ִמְצָוה ַהָּתלּוי ַּבְּזַמן. (ישועות חכמה סימן ע', 

חוסן ישועות אות ב').

ַחר, ָצִרי ְלַהְמִּתין  ִאם רֹוֶצה ֵליֵל ִליׁשֹן ְוהּוא ְּכָבר ֲחִצי ָׁשָעה ִלְפֵני ֲעלֹות ַהּׁשַ ו. 
ַחר) ְוִלְקרֹות ג'  ַעד ַהְתָחַלת ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע (ְּבֵעֶר 20 - 25 ִמינּוִטין ַאַחר ֲעלֹות ַהּׁשַ
ַּפְרִׁשּיֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ְוַאַחר ָּכ ִייַׁשן, (שאלות ותשובות בניין עולם סימן א'), ְוִאם 
ֵיׁש לֹו מֹוֶרה ָׁשעֹות ַהְמעֹוֵרר (ֶוועֶקע"ר ֵזייֶגע"ר) ּוְמִכינֹו ְלעֹוְררֹו ִלְפֵני סֹוף ְזַמן ְקִריַאת 
ָנתֹו ַעל ְיֵדי ֶזה,  ְׁשַמע ָיכֹול ִלְסמֹ ַעל ֶזה, ְוִאם הּוא ָאָדם ֶׁשֵאין ָּברּור ֶׁשָּיקּום ִמּׁשְ
א ִיְסמֹ ַעל ֶזה. ְוֵכן ֵאין ִלְסמֹ ֶׁשַאֵחר ְיעֹוְרֵרהּו ֲאִפּלּו ִצָּוהּו ֶּפן ִיְׁשַּכח. (ישועות 

חכמה סימן ע' חוסן ישועות א' – ב').

ִמי ֶׁשִהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל ּוְכָבר עֹוֵמד ְּבֶאְמַצע ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ְוִנְזַּכר ֶׁשֲעַדִין א  ז. 
ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְוַעד ֶׁשִּיְקָרא ַיֲעבֹר ַהְּזַמן, ִיְגמֹר ַעד סֹוף ַהֶּפֶרק ְוִיְקָרא 
ְקִריַאת ְׁשַמע ָׁשם. ְוִאם עֹוֵמד ָסמּו ְלִיְׁשַּתַּבח ִיְגמֹר ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְקָרֶאּנּו ָׁשם. (משנה 

ברורה ושאר אחרונים).

ְּבָכל ַּפַעם ִלְפֵני ְקִריַאת ְׁשַמע ִיְׁשֶהה ְמַעט ְוַיְחׁשֹב ְּבִלּבֹו, ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן  ח. 
ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ּוִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְזִכיַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים, 
ּוְבָמקֹום ֶׁשֻּמָּתר ְלַהְפִסיק ֻמָּתר ְלָאְמרֹו ַּבֶּפה. (עיין סימן ס' ובפוסקים). ְוִאם א ִּכֵּון, 
ָצִרי ַלֲחזֹר ְוִלְקרֹוָתּה (פתיחה לפרי מגדים הלכות ברכות השחר, סימן ד' אות ה', סדור היעב"ץ סדר 

קריאת שמע אות י"א).

ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהֵּבן ְלי"ב ָׁשָנה ְלֻכֵּלי ַעְלָמא ְמֻחָּיב ָהָאב ְלַחֵּנ ְּבנֹו ִלְקרֹות ְקִריַאת  ט. 
 ְׁשַמע ִּבְזַמּנֹו (משנה ברורה סימן ע"ח סעיף קטן ח') ּוְכַהּיֹום ֶׁשֵאין ְמַדְקְּדִקין ָּכל ָּכ

ְּבֶזה ׂשֹוֶרֶרת ַהְזָנָחה ְּגדֹוָלה ְּבִעְנָין ֶזה ֵאֶצל ַּבחּוִרים ְּגדֹוִלים ְלַדְקֵּדק ְּבֶזה.

ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית ַּבַּלְיָלה ֵיׁש ַּגם ֵּכן חֹוַבת ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכמֹו ַּבּיֹום, 
ְוֶיְׁשָנם ֲאִפּלּו ְמַדְקְּדִקים ֶׁשֵאין ְזִהיִרין ְּבִעְּקֵרי ִּדיֵניֶהם ּוַמְפִסיִדים 

ַּבָּיַדִים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשְּבָכל יֹום.
המשכ בעמוד כב



זהר 
השבת

ִ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

קד. ָחִבית אֹו ְׁשָאר ְּכִלי ֶׁשֻּמָּנח ּבֹו ַמִים אֹו ְׁשָאר ַמְׁשֶקה ָאסּור ִלְפרֹס ָעֶליָה ֶּבֶגד 
ְלַכּסֹותֹו ִאם ֵאינֹו ְמֻיָחד ְלצֶֹר ֶזה ְּדַחייִׁשיָנן ֶׁשָּיבֹוא ִליֵדי ְסִחיָטה (ש"כ סעיף ט"ו).

קה. ִמי ֶׁשִּנְרְטבּו ְּבָגָדיו ִמן ַהֶּגֶׁשם אֹו ֵזָעה ְּכֶׁשּפֹוְׁשָטן ָאסּור ְלָׁשְטָחן ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַיְּבׁשּו, 
ּוֶבֶגד ֶׁשַּמְקִּפיד ַעל ֵמיָמיו ָאסּור ֲאִפּלּו ְלַטְלֵטל ְלַאַחר ֶׁשְּפָׁשטֹו ֵמָעָליו ְּדַחייִׁשיָנן 

ֶׁשָּמא ִיְסֲחטֹו (סימן ש"א סעיף מ"ה).

קו. ָאסּור ֵליֵל ְּבַׁשָּבת ְּבָמקֹום ֶׁשָּיכֹול ְלַהְחִליק ְוִלּפֹל ְּבַמִים ֶׁשָּמא ִיְׁשרּו ְּבָגָדיו 
ְוָיבֹוא ִליֵדי ְסִחיָטה (ש"א סעיף ג, ושולחן ערוך הגר"ז שם, קיצור שולחן ערוך סימן פ' סעיף ל"ד).

ה ִלְצּבַֹע ָּפֶניָה ְּבַׁשָּבת (ש"ג סכ"ה). קז. ֲאסּוָרה ִאּׁשָ

קח. ֵיׁש ִליָזֵהר ְּכֶׁשָּיָדיו ְצבּועֹות ִמֵּפרֹות ֶׁשָאַכל ֶׁשֹּלא ִיְנַגּע ְּבִבְגּדֹו ְוא ְיַקַּנח 
 ֵיׁש ְלָהֵקל ֵּכיָון ֶׁשהּוא ֶּדֶר ְּבַמָּפה, ְוֵכן ְּבַדם ָחְטמֹו ּוַמָּכתֹו (שכ"ח סעיף מ"ח), ּוְלצֶֹר

ִלְכלּו (עיין משנה ברורה קמ"ו, ונימוקי או"ח שם, ומחצית השקל שם).

קט. ַהּצֹוֵבַע אֹוְכִלין ּוַמְׁשִקין ְורֹוֶצה ְּבַהְּצִביָעה ָאסּור (פרי מגדים ש"כ, אשל אברהם 
סעיף קטן כ"ה).

קי. ִּתינֹוק ֶׁשִהְׁשִתּין ַעל ֶּבֶגד ָאסּור ִלְׁשּפֹ ָעָליו ַמִים (ש"ב סעיף ט י), ּוִבְׁשַעת ַהְּדָחק 
ֵיׁש ְלָהֵקל ִלּטֹל ָעָליו (עיין אליהו רבה דבסמ"ג סמ"ק ומרדכי מתירים בפרוש, וכן בשיורי מנחה 

בהשמטה בשם מהרש"ם, ודעת תורה סימן ש"ב, ואשל אברהם בטשאטש סימן ש"ב).

קיא. ֵּפרֹות ֶׁשִּנְתַּפְּזרּו ַּבַּבִית אֹו ֶּבָחֵצר ְּבָמקֹום ֶאָחד ֻמָּתר ְלַקְּבָצם, ֲאָבל ְּבִנְתַּפְּזרּו 
ַאַחת ֵהָּנה ְוַאַחת ֵהָּנה ְּדִאיָּכא ִטיְרָחא ְלַקְּבָצם ָאסּור ְלַקְּבָצם ּתֹו ַהַּסל ֶאָּלא 
ְמַלֵּקט ְואֹוֵכל (של"ה סעיף ה), ְוֵיׁש ֳאָפִנים ְלָהֵקל ַעֵּין ֵּבאּור ֲהָלָכה סֹוף ִסיָמן ְׁשָל"ה, 

ְואו"ח ֶהָחָדׁש. 

ְוהּוא ַהִּדין ִאם ִנְתַּפֵּזר ְלֶאָחד ֶמַלח אֹו ֵּביִצים ְוַכּיֹוֵצא (מנח"פ בשם א"ז בשם הרא"ם, 
ובשם המאירי, וסיים במנח"פ דיש להחמיר כמותן).



כב

זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ִקיָעה  ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ְּדַלְיָלה ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים ְוהּוא ע"ב ִמינּו"ט ַאַחר ַהּׁשְ א. 
- ְוִאם ִמְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור ַמֲעִריב ּוִבְׁשַעת ְקִריַאת ְׁשַמע א ָהָיה ֲעַדִין ֵצאת 
ַהּכֹוָכִבים, א ָיָצא ְּבֶזה ֶאָּלא ָצִרי ִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכֶׁשַּיִּגיַע ְזַמָּנּה, ִויֵרא 
ָׁשַמִים ִיְקָרא ָּכל ַהג' ַּפְרִׁשּיֹות ְוַעל ָּכל ָּפִנים א ֶיְחַסר ִמב' ַּפְרִׁשּיֹות ִראׁשֹונֹות, 

(סימן רל"ה סעיף א' ומשנה ברורה שם).

ִמי ֶׁשָּצִרי ַלֲחזֹר ְוִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית (כנ"ל סעיף א') ֵאין ְּכַדאי  ב. 
ִלְסֹמ ַעל ַהְּקִריָאה ֶׁשּקֹוֵרא ַעל ִמָּטתֹו, ֲאִפּלּו ִאם ִמְנָהגֹו ִלְקרֹות ָּכל ג' 
ַהַּפְרִׁשּיֹות ְּדָהא ָצִרי ְלַכֵּון ָלֵצאת ְיֵדי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע, ּוְקִריַאת 
ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ֵאין ְמַכְּוִנין ְלֵׁשם ִמְצָוה [ּוִבְפָרט ַּכֲאֶׁשר ָעֵיף ְוָיֵגַע ְוקֹוֵרא 
ְּבָיִחיד ְּבֵביתֹו] ְוַעל ֵּכן ְיַדְקֵּדק ְלַכְּתִחָּלה ְּבִהְזַּדְּמנּות ִראׁשֹוָנה ַאַחר ֵצאת ַהּכֹוָכִבים 

ִלְקרֹוָתּה. (שם). 

ִאם ֶאְפָׁשר ְיַהֵּדר ְלִהְתַּפֵּלל ַעְרִבית ִעם ַהִּצּבּור ַאַחר ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ְדֵיׁש ּבֹו  ג. 
ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות:

א) ְלַכְּתִחָּלה ֵיׁש ִלְקרֹוָתּה ִּבְזַמָּנּה ִעם ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְלַהְסִמי ְּגֻאָּלה 
ִלְתִפָּלה.

ב) ְּברֹב ַעם ַהְדַרת ֶמֶל ְלַקֵּים ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ִעם ַהִּצּבּור ַיַחד.
ג) ָּכל ַהִּנְכָלל ִּבְתִפַּלת ִצּבּור ָעֶליָה ָאְמרּו ָחָז"ל ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא מֹוֵאס 

ִּבְתִפַּלת ַרִּבים.
ד) ְמֻסֶּגֶלת ְלַכֵּון יֹוֵתר.

ִיָּזֵהר ְלַכֵּון ִלְפֵני ַהְּקִריָאה ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע (עיין לעיל אות ז'). ד. 

ַּכָּוָנה ְמַעֶּכֶבת
ְלַבד ֵמַהַּכָּוָנה ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל אֹות ח' עֹוד ֵיׁש ַּכָּוָנה ַהְמַעֶּכֶבת ֲאִפּלּו ְּבִדיֲעַבד, ְוִאם 
א ִּכֵּון ַיֲחזֹר ְוִיְקָרא עֹוד ַּפַעם, ְוַהְינּו ֵּפרּוׁש ַהִּמּלֹות ַלָּפסּוק ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, 
ּוָפסּוק ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. (עיין סימן ס"ג סעיף ד', ומגן אברהם סעיף קטן 
ה', ומגן אברהם סימן ס"א סעיף קטן י"א, ועיין בשולחן ערוך הרב, ומשנה ברורה סימן ס"ג סעיף קטן י"א 

- י"ב) ְוֵיׁש ַמְחִמיִרין ַעד ַעל ְלָבֶב (משנה ברורה שם בשם הבית חדש).

ְוַכָּוָנה ַהְּפׁשּוָטה, "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל", ְּכלֹוַמר ְׁשַמע ְוַקֵּבל ָעֶלי, ִויַכֵּון ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע 
ּוְמַקֵּבל ָעָליו ּוַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, "ד' ֱאֵקינּו" ֶׁשֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּבֹו הּוא 
ַמִים  "ד' ֶאָחד" ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ַמְעָלה ּוַמָּטה ְּבִׁשְבָעה ְרִקיִעים ּוָבָאֶרץ ּוְבד' רּוחֹות ַהּׁשָ

(שערי תשובה לרבינו יונה וכן בביאור הגאון סימן ה' דכאן וודאי מעכבת).

המשכ 'קריאת שמע'  מעמוד כ

המשכ בעמוד לב



זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ַאְתִקין  ָלא  ָסָבא,  ֵייָסא  ִרִּבי 
ְּדָבָעא  ַעד  יֹוָמא,  ְבָכל  ְסעּוָדָתא 
ַעל  הּוא,   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ָקֵמי  ָבעּוֵתיּה 
ְמזֹוֵני. ָאַמר, ָלא ַנְתִקין ְסעּוָדָתא, ַעד 
ְּדָבֵעי  ְלָבָתר  ַמְלָּכא.  ִמֵּבי  ְּדִתְתְיִהיב 
ָהָוה  הּוא,   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ָקֵמי  ָבעּוֵתיּה 
ִעיָדן  ָהא  ָאַמר  ָחָדא,  ַׁשֲעָתא  ְמַחֶּכה 
ְּדִתְתְיִהיב ִמֵּבי ַמְלָּכא, ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה 
ָאְרָחא,  הּוא  ְוָדא  ְסעּוָדָתא.  ַאְתִקינּו 
ְּדִאיּנּון ַּדֲחֵלי ֻקְדָׁשא ְבִרי הּוא, ַּדֲחֵלי 

ַחָּטָאה.
ֲעִקיִמין  ְדַאְזִלין  ַחָּייַבָּיא  ִאיּנּון 
ְּבהּו.  ְּכִתיב  ַמה  אֹוַרְייָתא,  ְּבָאְרֵחי 
ֵׁשָכר  ַבּבֶֹקר  ַמְׁשִּכיֵמי  הֹוי  ה)  (ישעיה 

ִיְרּדֹפּו. ְוַעל ָּדא רֹוֶצה ְיָי' ֶאת ְיֵרָאיו ֶאת 
ַּדְייָקא.  ְלַחְסּדֹו  ְלַחְסּדֹו.  ַהְמַיֲחִלים 
ְּבֵני  ִאיּנּון  ִאְׁשְּתמֹוְדָען  ּוְבָהא)  (ס"א 

ָהָדא  ְויֹוָמא,  יֹוָמא  ְּבָכל  ְמֵהיְמנּוָתא 
ְּדַבר  ְוָלְקטּו  ָהָעם  ְוָיָצא  ִדְכִּתיב,  הּוא 
יֹום ְּביֹומֹו. יֹום ְּביֹומֹו ָקָאַמר, ְוא ְדַבר 

יֹום ְליֹום ַאֵחר.
 ֲהֵיֶל ֲאַנֶּסּנּו  ְלַמַען  ָלָּמה.   ַּכ ְוָכל 
ִאְׁשְּתמֹוְדָען  ְבָכאן  א  ִאם  ְּבתֹוָרִתי 
יֹוָמא  ְּדָכל  ְמֵהיְמנּוָתא,  ְּבֵני  ִאיּנּון 
ֵמיָׁשר  ְבאַֹרח  ַאְזֵלי  ִאיּנּון  ְויֹוָמא 

ְּבאֹוַרְייָתא. 

ְּתִפָּלה ַעל ַהְּמזֹונֹות ִלְפֵני ַהְּסעּוָדה

ִהְתִקין  א  ָסָבא  ֵייָסא  ַרִּבי 
ַּבָּקָׁשתֹו  ֶׁשִּבֵּקׁש  ַעד  יֹום  ְּבָכל  ְסעּוָדה 
ְמזֹונֹות.  ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ֶׁשִּתָּנֵתן  ַעד  ְסעּוָדה  ַנְתִקין  א  ָאַמר, 
ַּבָּקָׁשתֹו  ֶׁשִּבֵּקׁש  ַאַחר   .ַהֶּמֶל ִמֵּבית 
ְמַחֶּכה  ָהָיה  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ֶׁשִּנָּתן  ְזַמן  ֲהֵרי  ְוָאַמר:  ַאַחת,  ָׁשָעה 
ַהְתִקינּו  ָוָהְלָאה  ִמָּכאן   ,ַהֶּמֶל ִמֵּבית 
ַהְּסעּוָדה! ְוזֹוִהי ַהֶּדֶר ֶׁשל אֹוָתם ִיְרֵאי 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִיְרֵאי ֵחְטא.

אֹוָתם ָהְרָׁשִעים ֶׁשהֹוְלִכים ֲעֻקִּמים 
ְּבַדְרֵכי ַהּתֹוָרה, ַמה ָּכתּוב ָּבֶהם? (ישעיה 
ה) הֹוי ַמְׁשִּכיֵמי ַבּבֶֹקר ֵׁשָכר ִיְרּדֹפּו. ְוַעל 

ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ה'  רֹוֶצה  ֶזה 
נֹוָדִעים  (ּוָבֶזה)  ְלַחְסּדֹו.  ַּדְוָקא  ְלַחְסּדֹו. 
ְּבֵני ָהֱאמּוָנה ְּבָכל יֹום ָויֹום. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב 
ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו. יֹום 

ְּביֹומֹו ָאַמר, ְוא ְּדַבר יֹום ְליֹום ַאֵחר.

 ֲהֵיֵל ֲאַנֶּסּנּו  ְלַמַען  ָלָּמה?   ָּכ ְוָכל 
ְּבתֹוָרִתי ִאם א. ְּבָכאן נֹוָדִעים אֹוָתם 
הֹוְלִכים  ָויֹום  יֹום  ֶׁשָּכל  ָהֱאמּוָנה,  ְּבֵני 

ְּבֶדֶר ְיָׁשָרה ַּבּתֹוָרה. 

ח"ב כח סב ע"ב



כד

זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

ָאַמר  ָנׁש  ַבר  ָהָוה  ַקְדָמֵאי,  ְּביֹוֵמי 
ָחָדא  ִמָּלה  ִלי  ִאיָמא  ְלַחְבֵריּה, 
ַהְׁשָּתא  ְכַסף.  ָמֶנה  ְוטֹול  ְדאֹוַרְייָתא, 
ְכַסף  ָמֶנה  טֹול  ְלַחְבֵריּה,  ָנׁש  ַּבר  ָאַמר 
ָמאן  ְוֵלית  ְּבאֹוַרְייָתא,  ְוִאְׁשְּתַּדל 
ְּדִיְׁשַּגח, ְוֵלית ָמאן ְּדַיְרִּכין אּוְדֵניּה, ַּבר 
ִאיּנּון ְזִעיִרין (נ"א ַזְרִעין) ַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין, 
ְּבהּו,  ִמְׁשְּתַּבח  הּוא   ְבִרי ְּדקּוְדָׁשא 
ַצִּדיִקים  ֻּכָּלם   ס) ְוַעֵּמ ִּדְכִּתיב, (ישעיה 
ַמֲעֵׂשה  ַמָּטַעי  ֵנֶצר  ֶאֶרץ  ִיְרׁשּו  ְלעֹוָלם 

ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר.

ַּבָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהָיה ָאָדם אֹוֵמר 
ֵמַהּתֹוָרה  ֶאָחד  ָּדָבר  ִלי  ֱאמֹר  ַלֲחֵברֹו: 
ָאָדם  אֹוֵמר  ַעְכָׁשו  ֶּכֶסף.  ָמֶנה  ְוטֹל 
ַּבּתֹוָרה.  ַוֲעסֹק  ֶּכֶסף  ָמֶנה  טֹל  ַלֲחֵברֹו: 
ְוֵאין ִמי ֶׁשַּיְׁשִּגיַח, ְוֵאין ִמי ֶׁשַּיְרִּכין ָאְזנֹו, 
ְּפָרט ְלאֹוָתם ְמַעִּטים (ְזָרִעים) ְקדֹוִׁשים 
ֶעְליֹוִנים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְׁשַּתֵּבַח 
ֻּכָּלם   ְוַעֵּמ ס)  (שם  ֶׁשָּכתּוב  ָּבֶהם, 
ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי 

ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר.

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר

תרומה קעו ע"א ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים



זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
כה

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר
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כו

זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ

קול חדוותא
ביאור על שיר השירים בדרך עבודת ה' המלהיב את לב הקורא לחפוץ באין סוף.

מצוות דוד
ביאור על טעמי המצוות של האריז"ל בצורה פשוטה עד מאוד.

רבן עלם ועולמיא
ביאור על העץ חיים של הרמח"ל אשר מבאר את הנהגת ה' ועולמו.

שיר לדוד
ביאור על חלק א' של העץ חיים המבאר את הנושאים הקשים שבתורת האריז"ל.

שער דוד
ביאור על ספר מבוא שערים של האריז"ל המבאר כל נושא ונושא בצורה השווה לכל נפש.

פני אלוקים
שבעים ביאורים על הפסוק "וראית את אחורי ופני לא יראו", המבארים לאדם את ראיית פני ה'.

זמירות לדוד
מעין שו"ת המבאר נושאים רבים אשר רובם בפנימיות התורה הקדושה, כגון האם היום צריכים למזוג 

מים ביין, מהו עניין תיקון חצות, ועוד.
אגדות דוד

ביאור על אגדות רבה בר בר חנה, ואגדות מרכבת יחזקאל פרק ב' דחגיגה.
ונשמחה בך

ביאור השקפתי בנושא תיקון המידות על דרך גדולי החסידות ובעלי החכמה.
יחזקאל הנביא

ביאור על פרק ראשון של הנביא יחזקאל העוסק במרכבה הרוחנית, בצורה פשוטה ומוסרית.
קטורת דוד

ביאור על פנימיות התורה על כל מילה ומילה בפיטום הקטורת בצורה נפלאה ויפה.
חגי דוד

ביאור על חגי השנה, בנושאים המרכזיים.
תפילה לדוד

הקדמה לחכמת האמת, אופן קבלת התפילה, ביאור על שם ע"ב.

ה�פר "ורוח על פני המימ" ניתנ לרכישה אצל המחבר בטל: 0527689575.• 
שאר ה�פרימ עדיינ את אור הדפו� לא ראו, [ועדיינ אינמ מוגהימ בשלמות], ניתנ לתרומ ולהנציח להצלחה • 

לרפואה ולעלוי נשמת קרוביכמ ומכירכמ, בכדי לאפשר את הוצאתמ והפצתמ לאור, לזיכוי הרבימ.

המשכ מעמוד יד

המשכ הדרשה בחוברת הבאה



זהר 
השבת

ִפיָלה בוֹד ַהּתְ ּכְ
כז

‰˘‚ח‰ פרטי˙ ‚'‰˘‚ח‰ פרטי˙ ‚'
אני נוסע פעם נוספת למיאמי.

אני מקבל מקום במטוס באחד המקומות הראשונים.
היו שם הרבה אנשים, משום כך הלכתי למקום ישיבה בספסל האחרון כדי 
של  השני  בצד  ידי  על  שיושב  מבחין  אני  לפתע  הדעת.  בישוב  לכתוב  שאוכל 

המעבר יהודי עם כיפה.
[הוא מספר לי שהיה לו מקום בשורות הראשונות, רק שהוא רצה מנוחה ולכן 

הוא בא לסוף המטוס, בשורות האחרונות].
אני נותן לו שלום. מתחילים לדבר, ואני שואל אותו מאיפה הוא.

הנ"ל  הסיפור  לו  ידוע  אם  אותו  שואל  אני  ממרוקו.  בא  שהוא  לי  עונה  הוא 
והוא משיב בחיוב.

הוא הזכיר לי את שם הרב הקדוש הנ"ל ומספר לי עוד כמה ענינים ממנו. 
[פעם שלישית].

אני לוקח ממנו את השם שלו והטלפון בשביל להציע לו שידוך.
הצעתי לו את ההצעה שבקשתי להעביר לו, ושכחתי ממנו לגמרי. 

לספרדית,  הספר  של  להמתרגם  לספרד  מיד  טילפנתי  למיאמי,  כשהגעתי 
לספר לו את כל ההשגחה הפרטית מה שהיה לי עם הבן אדם הזה והבאתי לו 

את שמו של האיש שנפגשתי אתו במטוס למיאמי.
אחרי זמן רב, האיש מספרד מטלפן אלי ששוב נאבד לו הכת"י של הסיפור 

הזה והוא לא יודע איפה שהניח את אותה הכתיבה.
שאר  וכל  הרב  של  שמו  את  אבל  פה,  בעל  זוכר  הוא  הסיפור,  את  אמנם 

הפרטים אינו זוכר.
עניתי לו שאין לי את השם של האיש מקרקאס שנתן לי את השם, ושכחתי 

לגמרי באותו רגע מהאיש הזה שנסעתי איתו במטוס למיאמי.



כח

זהר 
השבת

ִפיָלה בוֹד ַהּתְ ּכְ

‰˘‚ח‰ פרטי˙ „'‰˘‚ח‰ פרטי˙ „'
האיש מספרד אומר לי 'הלא סיפרת לי על הברנש ממיאמי, אולי אתה זוכר 

במקרה את שמו'.
נזכרתי תיכף ומיד, ואמרתי לו שאכן יש לי את השם ואת הטלפון שלו.

אני מטלפן אליו, והוא אומר לי שאם אני רוצה יותר פרטים כדאי לטלפן לאח 
שלו בלונג איילאנד [באנגלית]., הוא משמש שם בתפקיד של רב וחזן. 

כמו כן הוא מספר לי שיצא ספר בארץ ישראל בשם 'תולדות רבני מרוקו'.
אני מטלפן כמה פעמים לאחיו בלונג איילאנד, אני משאיר לו הודעות כמה 

פעמים.
בתא-קולי  הודעה  לי  השאיר  והוא  אלי,  חזר  שלו  המזכיר  הפעמים  באחת 

שלי.

‰˘‚ח‰ פרטי˙ ‰'‰˘‚ח‰ פרטי˙ ‰'
אני נוסע לחנות במיאמי לחפש הספר, וב"ה מצאתי את הספר שאני מחפש, 
שם הספר הוא: "מלכי רבנן, תולדות רבני מרוקו". שנדפס בשנת תשנ"ח. והיה 

לו רק עותק אחד.
אני מוצא בתוך הקדמה של ספר הזה, שאחד מבני המשפחה של היהודי הזה 

שנפגשתי עמו במטוס, הוא זה שהדפיס הספר הזה.

‰˘‚ח‰˘‚ח‰ פ‰ פרטי˙ ו'רטי˙ ו'
אני רואה בהקדמה, את השם של המוציא לאור של הספר הנ"ל. אני מטלפן 

לו מיד לארץ ישראל.
סיפרתי לו חלק קטן מהסיפור הנ"ל, והוא אומר לי מיד שהוא עצמו שמע את 

הסיפור מאביו. 
יהיה  זה  ובחלק  זו,  בסידרה  נוסף  חלק  להוציא  הולך  שהוא  לי  מספר  הוא 
כתוב הסיפור הזה. כי החלק הא' של הספר הנ"ל יצא לאור עוד בחיים של הרב 

הקדוש הנ"ל, ועל כן לא כתוב ממנו בספר הנ"ל.
והרב אליהו פרץ שליט"א שהזכרתי בתחילת הדברים, שמע את הסיפור מפי 
אביו החסיד כמוהר"ר יעקב פרץ זלה"ה, שסיפר לו ממה שראה ושמע בהיותו 
בן  הכהן  פנחס  רבי  הרה"ק  של  ביתו  מבאי  והיה  מראכש  בעיר  ישיבה  תלמיד 
ברוך אזו"ג הנ"ל. ושגם זקינו הרה"ק כמוהר"ר אברהם פרץ זלה"ה היה כמו כן 

הגבאי שלו והפקיד הנאמן מטעמו באיזור הכפרים של מראכש.

 



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

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ



זהר 
השבת

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

י א' ֱאלּול תשס"ט, ִלְכבֹוד "ֶחְבַרת ְמַזֵּכי ָהַרִּבים" ָׁשלֹום ּוְבָרָכה! ּׁשִ יֹום ַהּׁשִ

ָרִצינּו ְלהֹודֹות ָלֶכם ִמֶּקֶרב ֵלב ַעל ַהּטֹוָבה ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ּוְמַזִּכים 
אֹוָתנּו ִלְלמֹד ֶאת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ּוֶבַטח הֹוֵצאֶתם ַעל ֶזה ֶּכֶסף ַרב. ַמְׂשֻּכְרְּתֶכם ִּתְהֶיה 
ם, ִּתְזּכּו ְלִמְצוֹות ַרּבֹות, ּוְזכּות ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ַּתֲעמֹד ָלֶכם  ְׁשֵלָמה ֵמִעם ַהּׁשֵ

ּוְליֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶכם, ָאֵמן.

 ִלְפֵני ַּכָּמה ָיִמים ִקַּבְלנּו ַּגם ָאנּו ֶאת ַהֶּסט ַהְמֻהָּדר ֶׁשל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוָכל ָּכ
ָׂשַמְחנּו, ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַּבַּבִית זַֹהר ָיָׁשן ִּבְכַתב ַרִׁש"י, ּוְרצֹוִני ְלַהְתִחיל ִלְלמֹד ָּכל יֹום 
ם ָמָצאנּו ֶאת  ְקָצת, ֲאָבל ָהָיה ָקֶׁשה ְמאֹד ֵּכיָון ֶׁשֶּזה ָקֶׁשה ִלְקִריָאה. ַעד ֶׁשָּברּו ַהּׁשֵ
ְפֵׁשר ָלנּו ִמֵּלאנּו ֶאת  ַהַּדִּפים ֶׁשָּלֶכם ְוֶזה ָהָיה ָלנּו ְּכָעִלים ִלְתרּוָפה. ּוִמָּיד ְּכֶׁשִהְתּאַ
ַהַּדִּפים ְוָׁשַלְחנּו ָלֶכם, ְוָאֵכן ִמָּיד ְּכֶׁשּנֹוַדע ָלֶכם ֶׁשִהְזַמּנּו ֹזַהר, ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ָזִכינּו 
ְלַקֵּבל ְּכָבר ֶאת ָּכל ַהֶּסט ַלַּבִית ַאֲחֵרי ַּדּקֹות ְספּורֹות ַמָּמׁש - ֵׁשרּות ֶׁשֵאין ְּבׁשּום 

ָמקֹום, ְוַהֶּפֶלא ֶהָעצּום ֶׁשַהּכֹל ְּבִחָּנם ֵאין ֶּכֶסף!!

ַּבַהְתָחָלה ְּכֶׁשָּקָראנּו ֶאת ַהַּדִּפים ֶׁשָּלֶכם, ַמָּמׁש א ֶהֱאַמּנּו ְלַמְרֵאה ֵעיֵנינּו ֶׁשַאֶּתם 
ְמַחְּלִקים ְּבִחָּנם ְלא ַמְּטַרת ֶרַוח ְּכָלל, ְוַאַחר ָּכ ַמָּמׁש ִהְתַפַּעְלנּו ֵמַהְּנָׁשָמה ַהְּקדֹוָׁשה 
(אֹו ַהְּנָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות) ֶׁשעֹוֶמֶדת ֵמֲאחֹוֵרי ָּדָבר ִנְׂשָּגב ֶזה, ַמָּמׁש ְיִחיֵדי ְסֻגָּלה, א 

ַאְלָמן ִיְׂשָרֵאל.

(הֹוַסְפנּו ַלְּתרּומֹות 200 ש"ח ְּכֵדי ֶׁשַּתְמִׁשיכּו ַּבֲהָפָצה ַהְּקדֹוָׁשה).

ם, ּוִבְזכּוְתֶכם ִנְזֶכּה  ִּתְזּכּו ְלִמְצוֹות ְוִייַׁשר ּכֲֹחֶכם ּוְתִהי ַמְׂשֻּכְרְּתֶכם ְׁשֵלָמה ֵמִעם ַהּׁשֵ
ְּכָבר ַלְּגֻאָּלה ֶׁשָאנּו ְמַצִּפים ָלּה ֵמאֹות ָׁשִנים, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

ִחְזקּו ְוִאְמצּו!

ֶהָחֵפץ ְּבִעּלּום ֵׁשם

רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול, ִלְכבֹוד ֶחְבַרת ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי.

ִּבְרצֹוִני ְלהֹודֹות ָלֶכם ַעל ְּפֻעַּלְתֶכם ַהִּנְכָּבָדה ְוַהֲחׁשּוָבה ֶׁשְּזִכיֶתם ְלַהְכִניס ֶאת 
ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבתֹו ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֻּכָּלם ִיְזּכּו ִלְלמֹד ֶאת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִמֵּדי 
יֹום ְּביֹומֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהָּצרֹות ְונּוַכל ְלָקֵרב ֶאת ִּביַאת 



לב

זהר 
השבת

רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ

המשכ יבא

המשכ 'מדוע משיח לא בא' מעמוד יח

המשכ 'קריאת שמע' מעמוד כב
ְוָכַתב ְּבַחֵּיי ָאָדם (שם) ֶׁשְּיַכֵּון ֶׁשהּוא מֹוֵסר ַעְצמֹו ַלֲהִריָגה ִּבְׁשִביל ֱאמּוָנה זֹו ִויַדֶּמה 
ב ְּכִאּלּו ָעָׂשה  ת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ְוִיְתַעֶּלה, ִויַחּׁשֵ ְּבַדְעּתֹו ְּכִאּלּו הּוא ִנְׂשָרף ַעְכָׁשו ַעל ְקֻדּׁשַ

ְּבפַֹעל ַמָּמׁש, עכ"ל.
ִאיָתא ְּבִסְפֵרי ְיֵרִאים ִּדיַכֵּון ֶׁשְּמַקֵּבל ָעָליו עֹל ֱאקּותֹו ִיְתָּבַר ְׁשמֹו, ַעל ַזְרעֹו ְוֶזַרע 

ם.  ַזְרעֹו ַעד עֹוָלם ְלהֹורֹוָתם ֶּדֶר ד' ְוֶזה ְסֻגָּלה ְּגדֹוָלה ֶׁשִּיְהיּו ָּבָניו ִיְרֵאי ַהּׁשֵ

ַהָּמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

.ֵאין ְּבִפי ִמִּלים ַעל ָיְזַמְתֶכם ַהְּברּוָכה ְלָהִביא ֶאת ַהּזַֹהר ְּבקֶֹבץ ְמֻהָּדר ָּכל ָּכ

ִייַׁשר ּכֲֹחֶכם, ְוַהְמִׁשיכּו ְלַהְרּבֹות ַחִיל ְלִזּכּוי ָהַרִּבים.

ְּבִבְרַכּת ַהּתֹוָרה:

ִׁשְמעֹון ַׁש. ֵּבית ֶׁשֶמׁש

א ָיַדְעִּתי ִמָּכל ֶזה. ְוָכאן הּוא ָסָטה ֵמַהּנֹוֵׂשא ְוׁשּוב ָחַזר ְלִעְנָין ָהעֹופֹות ְוָאַמר אֹוי ְלאֹוָתם 
ֲחטּו ֶאת ָהעֹופֹות ְלאֹוָתּה ֲחֻתָּנה.!... ְרפּו ַּבֵּגיִהּנֹם ֶׁשּׁשָ ַהָּיָדִים ֶׁשִּיּׂשָ

ְּבֵעֶר ְׁשבּוַעִים ְלַאַחר אֹוָתּה ֲחֻתָּנה - ַמְמִׁשי ַהָּזֵקן ְּבִסּפּורֹו - ָּפָגְׁשִּתי ִּבְרחֹוב ְיִדיד ִמִּזְקֵני 
ֲחִסיֵדי ַחַּב"ד ֶׁשָּנַתן ִלי מּוַסר ְוָטַען "ַהְּלַמאי"? ַהִאם ָּכל ָּכ ָיַרְדָּת ִמן ַהֶּדֶר, ַהִאם ִּבְׁשִביל ֶּכֶסף 
ַהּכֹל ֻמָּתר? ַהִאם ֵאיְנ יֹוֵדַע ֶׁשַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּטהֹור ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִמָּלאִדי ָּבַעל ַהַּתְנָיא 
ְלָחן ָערּו עֹוְמִדים ְּברֹאׁש ֵאּלּו ֶׁשָאְסרּו ָאז ֶאת ַהֵּגט ֶׁשל ְיקּוִתיֵאל ְלִאְׁשּתֹו ָהִראׁשֹוָנה?  ְוַהּׁשֻ
ִאם ֵּכן ֵאי ָהַלְכָּת ְוָׁשַחְטָּת עֹופֹות ְלאֹוָתּה ֲחֻתָּנה ֶׁשל ָאָדם ָהעֹוֶׂשה ֲעֵבָרה? ַהִּמְתַחֵּתן ִעם 

ה ְׁשִנָּיה ִּבְזַמן ֶׁשֲעַדִין הּוא ָנׂשּוי ְלִאְׁשּתֹו ָהִראׁשֹוָנה?! ִאּׁשָ

הֹוַכְחִּתי ּלֹו  ַמְעִּתי זֹאת ִמַּיד ְּבָמקֹום ָנַפְלִּתי ִמְתַעֵּלף, ְיִדיִדי ֶהֱחָיה אֹוִתי ּוְלַאַחר ּׁשֶ ְּכֶׁשּׁשָ
ֶׁשַאִני ְּכָלל א ָיַדְעִּתי ִמָּכל זֹאת הּוא הֹוִציא ִמִּכיסֹו ֶאת ִמְכָּתבֹו ֶׁשל "ָּבַעל ַהַּתְנָיא" ְזַי"ַע ְׁשּבֹו 

הּוא ּכֹוֵתב ְּבַצַער ַרב ֶנֶגד אֹותֹו ֵּגט ֶׁשל ְיקּוִתיֵאל, ְוָהְרָאה ִלי זֹאת.

 אֹוי ִלי - ְמַסֵּים אֹותֹו ָזֵקן ֶאת ְּדָבָריו -ּ ֶׁשִּנְכַׁשְלִּתי ְלא ָיַדְעִּתי ְּבָדָבר ָּכל ָּכ ֲחמּור! אֹוי 
ְלאֹוָתם ַהָּיָדִים ֶׁשָׁשֲחטּו ֶאת אֹוָתם ָהעֹופֹות ְלֲחֻתָּנה ֶׁשָּכזֹו...


