
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת

ּ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¿

ָּכַתב ּגְאֹון יְִׂשָרֵאל ּוְקדֹוׁשֹו ַרִּבי ַחּיִים פַלַאגִ'י זי"ע ְּבִסְפרֹו "לּוַח ֶארֶז" (ֶּפֶרק ו') וז"ל: 
ֲהגַם ִּדְבָכל ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹוֵמד ָהָאָדם ִהּנֵה ְׂשָכרֹו ִאּתֹו, ִמָּכל ָמקֹום ְּבּלֹוֵמד ִּדְברֵי ַקָּבָלה, 
זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש וְִכְתבֵי האר"י ז"ל וְעֹוד. נְִׂשּגָב ַהִלימּוד ְּמאֹד, ִּכי ֲאִפילּו ֵאינֹו ֵמִבין ַמה 

ֶׁשּלֹוֵמד, ְׂשָכרֹו ְמרּוָבה ּוְמֻסּגָל ְלַהְבִריַח ִמֶּמּנּו ַהּיִּסּוִרין. עכ"ל.
וְַעיֵן עֹוד ְּבֵסֶפר "נְִתיב" הנ"ל (נְִתיב קס"ז) ֶׁשֵהִביא ִּדְברֵי הזוה"ק (ח"ג ַּדף פ' ע"א.), וז"ל: 
(וַּיְִקָרא יט) "וַיְַדּבֵר ה' ֶאל מֶֹׁשה לֵאמֹר. ַּדּבֵר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל וְָאַמְרָּת ֲאלֵיֶהם 
ְקדֹוִׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאנִי ה' ֱאלֵֹהיֶכם". ַרִּבי ֶאְלָעזָר ָּפַתח: (ְּתִהִּלים לב) ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס 
ְּכֶפֶרדא ֵאין ָהִבין וגו'. ְּבַכָּמה זְִמנִין אֹוַריְיָתא ַאְסִהיַדת ְּבהּו ִּבְבנֵי נָָׁשא, ַּכָמה זְִמנִין ֲאִריַמת 
ָקִלין, ְלָכל ִסְטִרין ְלִאְּתָעָרא ְלהּו, וְכְֻּלהּו ְּדִמיִכין ְּבֵׁשינָָתא ְּבחֹובֵיהֹון (ס''א בחוריהון), ָלא 
ִמְסַּתְּכִלין וְָלא ַמְׁשּגִיִחין, ְּבֵהי ַאנְִּפין יְקּומּון ְליֹוָמא ְּדִדינָא ִעָּלָאה, ַּכד יְִתַּבע לֹון ַמְלָּכא 
ִעָּלָאה ֶעְלּבֹונָא ְּדאֹוַריְיָתא, ִּדְצוַוַחת ָלֳקְבֵליהֹון, וְָלא ַאְהַּדרּו ַאנְִּפין ָלֳקְבָלּה, ְּדֻכְּלהּו 
ְּפגִיִמין ְּבכָֹּלא, ְּדָלא יְָדעּו ְמֵהיְמנּוָתא ְּדַמְלָּכא ִעָּלָאה, וַוי לֹון, וַוי ְלנְַפֵׁשהֹון. ְּדָהא אֹוַריְיָתא 
ּבֵיּה ַאְסִהיַדת, וְַאְמַרת (משלי ט) ִמי ֶפִתי יָסּור ֵהּנָה ֲחַסר לֵב (ס''א ואמרה) ָאְמָרה לֹו. ַמהּו 
ֲחַסר לֵב. ְּדלֵית לֵיּה ְמֵהיְמנּוָתא, ְּדַמאן ְּדָלא ִאְׁשָּתַּדל ְּבאֹוַריְיָתא, ָלאו ּבֵיּה ְמֵהיְמנּוָתא, 

ּוָפגִים הּוא ִמּכָֹּלא. ַעד ָּכאן ְלׁשֹון הזוה"ק. 

ְמאֹורֹות".  ִיְרֶאה  א  ַאּלּוף  "ַמְפִריד  ִּבְבִחיַנת  הּוא  הח"ן  ּתֹוַרת  ְולֹוֵמד  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  א. 
יג ג' ַמֲעלֹות, ְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדרּוׁש, ְוא  ָהַרב מֶׁשה ְזכּוָתא ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים (ַּדף ע"ב) ָּכַתב: ֲאִפּלּו ִהּׂשִ
ם הוי"ה, ְוִיְהֶיה הו"ה ַעל הו"ה. ֵּפרּוׁש  ָרָצה ָלַדַעת ָחְכַמת ַהּסֹוד, ָאז ִיְמַנע אֹור ַהּתֹוָרה, ְּדַהְינּו י' ִמּׁשֵ
ַהְּדָבִרים, ֶׁשֲאַנְחנּו ְמֻחָּיִבים ַלֲעׂשֹות ְּבִחיַנת ַּפ'ְר'ֵּד'ס', ְּדַהְינּו ְּפ'ָׁשט ֶר'ֶמז ְּד'רּוׁש ס'ֹוד, ֶנֶגד ד' אֹוִתּיֹות 
יג ָּכל ַהג', ְּפָׁשט, ֶרֶמז, ְּדרּוׁש, ֶנֶגד ג' אֹוִתּיֹות הוי"ה, ְוא  ֵׁשם הוי"ה ָּברּו הּוא. ְוִאם ֵּכן, ֲאִפּלּו ִהּׂשִ
יג ֶנֶגד סֹוד, ְּדַהְינּו י', הּוא ְּבסֹוד הו"ה ַעל הו"ה. ַעל ֶזה ִנְרֶאה ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק ִּבְּתִהִּלים "ַאל ִּתְהיּו  ִהּׂשִ
ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין" וגו', כפר"ד ְּדַהְינּו ְּבג' אֹוִתּיֹות פ'ר'ד' ְּבא סֹוד, ֵאין "ָהִבין" ִעם ָהאֹוִתּיֹות 
הּוא ע"א, ִּגיַמְטִרָּיה סו"ד ִעם ַהּכֹוֵלל, ְוִאם ֵּכן "ֵאין ָהִבין" ְּכלֹוַמר ֵאין לֹו "ָהִבין" - ְּבא סֹוד, הּוא 
ְּכֶפֶר"ד, ַמָּמׁש ִנְפָרד. ְוַעֵּין ְּבִתּקּוִנים ח' (ְּדפּוס קּוׂשַטאְנִטיָנא ַּדף קמט.), ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ד' ִנְכְנסּו ַלַּפְרֵּדס 
ַחד ֵהִציץ כו', ָהֵני ְּתָלת ִנְכְׁשלּו הּוא סֹוד פר"ד, ַהג' ָעלּו בפ'ר'ד', ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ַעאל ְּבָׁשלֹום ּוְנַפק 
ְּבָׁשלֹום, ַעֵּין ָׁשם ְּבאֶֹר. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. (ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל ֵמָהַרב ַהָּקדֹוׁש ִמָּסאָטאָנאב ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש 

ִלְבָרָכה, ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים).
 ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ַּבּסֹוד ִנְׁשָאר ֶּפ'ֶר'ד'. "ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד", ְוֵתְדעּו ִּכי ָּכל ַהּתֹוָרה ְׁשמֹוָתיו 
ְּתִהּלֹות  (יֹוֵסף  ֶּפ'ֶר'ד'.  ִנְׁשָאר  ַּבּסֹוד  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו  ּוִמי  ַּפ'ְר'ֵּד'ס,  ְוִנְדֶרֶׁשת  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 

להחיד"א, ְּתִהִּלים לב, ט).
 

המשכ בעמוד ו
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ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

ָּכל ַהָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ָּבא ַעל ְיֵדי ֶׁשֹּלא ָלְמדּו ָחְכָמה זֹו
ְואֹוֵמר ֲאִני ַהְלַואי ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמִקִּלין ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ְּבִלּמּוד ַהָחְכָמה ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְלַואי 
ָהיּו ְמַלְּמִדים ֶּדֶר ְלַתְלִמיֵדיֶהם ַלֲעֹסק ַּבָחְכָמה ַהָּלזֹו ֲאַזי ְּבַוַּדאי א ָהָיה ׁשּום 
ֲהָרַמת רֹאׁש ַלָחְכמֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות ְוָהיּו ָּכל ַהָחְכמֹות ִנְדִחים ִמָּפֶניָה ְּכמֹו ֶׁשִּנְדֶחה 
ַהֹחֶׁש ִמְּפֵני ָהאֹור. ַא ֶׁשֲעוֹונֹוֵתינּו ָּגְרמּו ֶׁשַּגם ַּכָּמה ְוַכָּמה ִמַּצִּדיֵקי ַהּדֹור ָסְגרּו 
ֶאת ַהַּדְלֵתי ַהָחְכָמה ִּבְפֵני ִּפְרֵחי ַהְּכֻהָּנה ְוָאְמרּו ֶׁשֹּלא ִיְלְמדּו ַעד ֶׁשִּיְהיּו ַּבֲעֵלי 
ַמְדֵרָגה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוִהֵּנה ֲעבּור ֶזה ִנְׁשַאְרנּו ֲעֻרִמּים ִמן ַהָחְכָמה ַהְּקדֹוָׁשה ְוִנְתַּגֵּבר 
ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַחְׁשכּות ַהָחְכמֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות ַהְּכִסיל ַּבחֶֹׁש הֹוֵל, ּוִבְמֵהָרה 

ְּבָיֵמינּו ְויֹאַמר ֱאִקים ְיִהי אֹור ְוָיֵאר ָלנּו.
(ַּבְּתׁשּוָבה ִמַּבַעל ִסּדּורֹו ֶׁשל ַׁשָּבת ַהִּנְדַּפס ְּבסֹוף ַׁשַער ַהְּתִפָּלה אֹות ה')

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַהָּלׁשֹון ְמֻסָּגל ַלְּנָׁשָמה
ִליִׁשי ַהַּגם ֶׁשֵאין זֹו ַטֲעָנה ִּבְׁשִביל ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ְלָכ א ְיֵהא רֹוֶצה  ּוְלַטֲעַנת ַּכת ַהּׁשְ
ְלָהִבין ֲהא א ָעֶלי ִלְגֹמר, ְּכִתיב: ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ְוא ְּכִתיב ְוֵהַבְנָּת ּבֹו יֹוָמם 
ָוַלְיָלה ִאם ָּתִבין ָּתִבין ְוִאם ָלאו ְׂשַכר ַהִּלּמּוד ְּבָיְד ְוָהא ְרָאָיה ִמֵּסֶפר ַהּזַֹהר ֶׁשַאף 
(קל"ח ִּפְתֵחי ָחְכָמה ַּבַהְקָּדָמה) ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַהָּלׁשֹון ְמֻסָּגל ַלְּנָׁשָמה. 

ֵאין ָלנּו א ְזכּות ַאֵחר ְלָהֵגן ָעֵלינּו זּוַלת ִהְתַעְּסקּות ַּבָחְכָמה ַהּזֹאת - ִהְתַעְּסקּות 
ַּבָחְכָמה ַהּזֹאת ּכֹוֶרֶתת ּוְמַקֶּצֶצת ֶאת ָמַס ֶהָעָנן ֵמי ַהָּטֵמא ַהַּמְבִדּיל ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה
ְוֶזהּו ְּבַוַּדאי ִסיָמן ַלְּגֻאָּלה ֶׁשַּמְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ אֹור ְּפֵני ֶמֶל ַחִּיים עֹוַלם ַהִּתּקּון 
ָהָיה ִמּקֶֹדם ְּבֶהְסֵּתר ָּפִנים ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָאנִֹכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני  עֹוַלם ַהַּפְרצּוִפין ַמה ּׁשֶ
ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַהֵחְטא ָהָיה ְּגָרם ֶׁשֹּלא ִזֵּכ ְוִתֵּקן ָהֲאִר"י 
ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶאת ִנְׁשמֹוֵתינּו ַעד ַהָּקֶצה ַאֲחרֹון ִלְגאֹל אֹוָתנּו ְוַחְסֵדי ֲהָוָיה ִּכי א 
ָּתְמנּו ִּכי א ָכלּו ַרֲחָמיו ְוֵאין ָלנּו א ְזכּות ַאֵחר ְלִהָׁשֵּען ִלֵּתן ָלנּו ָיד ָוֵׁשם ְלָהֵגן 
ָעֵלינּו זּוַלת ִהְתַעְּסקּות ַּבָחְכָמה ַהּזֹאת ַהּכֹוֶרֶתת ּוְמַקֶּצֶצת ֶאת ָמַס ֶהָעָנן ֵמי ַהָּטֵמא 
ַהַּמְבִדּיל ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה ְלַהְראֹות ְּפֵני ֶמֶל ַחִּיים ְלָהְראּוִיים ֵאָליו ְלַקֵּבל ּתֹוָרֵתנּו 
(ַוַּיְקֵהל מֶׁשה ַּדף ד.) ּוְתִפּלֹוֵתינּו ּוְלַגּלֹות ָעֵלינּו אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים. 

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 

המשכ יבא



ו

זהר 
השבת

זכותא דבר יוחאי
זכותא דבר יוחאי

ַּתְרּגּום לִלְׁשֹון הַקֹודֶש: וַיְַדּבֵר ה' ֶאל מֶֹׁשה ּלֵאמֹר ַּדּבֵר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל 
וְָאַמְרָּת ֲאלֵֶהם ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאנִי ה' ֱאלֵֹהיֶכם. ַרִּבי ֶאְלָעזָר ָּפַתח: (ְּתִהִּלים לב) ַאל 
ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין וגו'. ְּבַכָּמה ְפָעִמים ַהּתֹוָרה ְמִעיָדה ִּבְבנֵי ָאָדם, ַּכָּמה ְפָעִמים 
ִהיא ְמִריָמה קֹולֹות ְלָכל ַהְּצָדִדים ְלָהִעיר אֹוָתם, וְכָֻּלם ְרדּוִמים ְּבֵׁשנָה ּבֲַחָטֵאיֶהם (ְּבחֹורֵיֶהם), 
ֵאינָם ִמְסַּתְּכִלים וְֵאינָם ַמְׁשּגִיִחים ְּבֵאיזֶה ָפנִים יַַעְמדּו ְליֹום ַהִּדין ָהֶעְליֹון, ְּכֶׁשּיְִתַּבע אֹוָתם 
ַהֶּמֶל ָהֶעְליֹון ַעל ֶעְלּבֹון ַהּתֹוָרה ֶׁשּצֹוֶעֶקת ְּכנֶגְָּדם, וְֵאינָם ַמֲחזִיִרים ְּפנֵיֶהם מּוָלּה, ֶׁשּכָֻּלם 
ְּפגּוִמים ַּבּכֹל, ֶׁשֵאינָם יֹוְדִעים ֶאת ֱאמּונַת הֶַּמלֶ ָהֶעלְיֹון. אֹוי לֶָהם וְאֹוי לְנְַפָׁשם! ֶׁשֲהרֵי 
ַהּתֹוָרה ְמִעיָדה ּבֹו וְאֹוֶמֶרת: (משלי ט) ִמי ֶפִתי יָֻסר ֵהּנָה ֲחַסר לֵב (וְָאְמָרה) ָאְמָרה ּלֹו. מַה 
ּזֶה ֲחסַר לֵב? ֶׁשֵאין ּבֹו ֱאמּונָה. ֶׁשִּמי ֶׁשֵאינֹו עֹוסֵק ּבַּתֹורָה, ֵאין ּבֹו ֱאמּונָה ּוָפגּום הּוא 

מֵהַּכֹל.
וְעֹוד ֵהִביא ָׁשם ִּדְברֵי ַהִּמְקָּדׁש ֶמֶל ַעל ַהזֹוַהר הנ"ל: ִּכי ִהּנֵה ַאַחר ַהְּתִחּיָה יְִהיֶה יֹום 
ַהִּדין ָהֶעְליֹון - וְָאז יְִתּבַע מַלְּכָא ִעיּלָָאה מֵֵאּלּו ֲחׁשּוכֵי הַָּפנִים ֶעלְּבֹונָּה ֶׁשל ּתֹורָה, הּוא 
ֱהיֹוָתּה ּבִלְִּתי ֲחׁשּובָה ּבְֵעינֵיֶהם ּכִי ִאם ּבְדֶרֶ ּפְַׁשְטיּוָתה, וְלֹא יְַחְּפצּו לְַחּפֵׂש ַאַחר 

סֹודֹוֶתיָה. ["אֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹונָּה ֶׁשל ּתֹוָרה"].
וְָלכֵן ֵאין ָלֶהם ֶהָאַרת ַהָּפנִים ִמן ש"ע נְהֹוִרין ְדַעִתיק ַהֵּמִאיר ִּבְמַחְדֵׁשי סֹודֹות ַהּתֹוָרה, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבזֹוַהר (ְּברֵאִׁשית ַּדף ד' ע"ב). ֲאָבל ָהעֹוְלִבים ַהּתֹוָרה עש יֹאְכלֵם (ְּדיֵׁש ְקִלָּפה ֶׁשּנְִקרֵאת 
ע"ש וְִהיא ֵהֶפ ֵמַהְּקדּוָׁשה), ִּכי ֵהם ִּבְכָלל ְמגֶַּלה ָּפנִים ַּבּתֹוָרה ֶׁשּלֹא ַּכֲהָלָכה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבזֹוַהר 

ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת (ַּדף קמ"ט ע"ב), וז"ל: ּומַאן ּדְָאמַר, ּדְהַהּוא סִּפּורָא ְּדאֹורַיְיָתא, לְַאֲחזָָאה 
עַל הַהּוא סִּפּור ּבִלְבַד ָקֲאֵתי, ִּתיּפַח רּוֵחיּה, עכ"ל. [ַּתרְּגּום ּבְלָׁשֹון הַקֹודֶש: ּוִמי ֶׁשאֹוֵמר 

ֶׁשאֹותֹו ִסּפּור ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְלַהְראֹות ַעל אֹותֹו ִסּפּור ִּבְלַבד הּוא ָּבא - ִּתַּפח רּוחֹו]. 
ּיָדּוַע, ֶׁשּיֵׁש ְלָכל ִמָּדה ַאְרַּבע  וְזֶהּו ֶׁשָאַמר וְָלא ַאְהַּדרּו ַאנְִּפין ָלֳקְבָלּה. יְִרמֹוז ְלַמה ּׁשֶ
ְּבִחינֹות ְּכנֶגֶד אבי"ע, וְֵהם ָּפנִים וְיִָמין ּוְׂשמֹאל וְָאחֹור, וְֵהם ְּכנֶגֶד פרד"ס [ְּפ'ָׁשט ֶר'ֶמז 

ְּד'רּוׁש ס'ֹוד] וְַאְרַּבע ְּבִחינֹות הנר"ן [נֶ'ֶפׁש ר'ּוַח נְ'ָׁשָמה], וְַאְרַּבע אֹוִתּיֹות הוי"ה. 
וְִאיָתא (בסה"ג ח"א פ"ד), ֶׁשָּצִרי ָּכל ָאָדם ְלִהְׁשַּתּלֵם ְּבָכל ַאְרַּבע ְּבִחינֹות פרד"ס, ּוִמי 
ֶׁשּלֹא נְִׁשַלם ְלִפי ֶחְלקֹו וִיָכְלּתֹו, ָעָליו וְַעל ַּכּיֹוֵצא ּבֹו נֹאַמר "ְּדכּוְּלהּו ְפגִיִמים ְבכֹוָלא", 
ּוְבִלי ָסֵפק ֶׁשָהעֹנֶׁש ַהַּמְבִהיל ַהּזֶה הּוא ְלאֹוָתם ֶׁשָהיָה ִסֵּפק ְּביָָדם ִלְלמֹוד וְלֹא ָלְמדּו. ּוְכמֹו 
גַת ַהָחְכָמה  ֶׁשָּכתּוב (ְּבזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי הנ"ל) וְִאי יִָכיל ְלִאַדְבָקא וְלֹא ֶאְדַּבק, ֵּפירּוש, ַהּשָׂ
ָּדֵחי לֵיּה ַלָּבר, וְָאְמרּו (ְּכתּובֹות ַּדף קי"א ע"ב) ְלָמאן ְּדָאַמר ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֵאינָם ַחּיִים וכו', ּכָל 
ֶׁשֵאינֹו ִמְׁשַּתּמֵׁש ּבְאֹור ּתֹורָה ֵאין אֹור ּתֹורָה ְמַחּיֵהּו, אֹור ּתֹורָה ּדָיְיָקא, ֶׁשהּוא הַּסֹוד 
ִמּצַד הַָחכְָמה ֶׁשהִיא סֹוד ַחּיָה ּוִמֶּמּנָה ּכַֹח הְַּתִחּיָה. ֲאָבל ָאְמרּו ַאַחר ָּכ ָמָצאנּו ָלֶהם 
יא ִּבּתֹו ְלַתְלִמיד ָחָכם, אֹו עֹוֶׂשה ְּפַרְקַמְטיָא ְלַתְלִמיד ָחָכם אֹו  ְרפּוָאה ִמן ַהּתֹוָרה - ְּבַמּשִׂ
ְמַהּנֶה ִמּנְָכָסיו [ְּכִאילּו ְמַדּבֵק ִּבְׁשִכינָה], ְכמֹו ֶׁשָּכתּוב "וְַאֶּתם ַהְּדבִֵקים בה' ֱאלֵֹקיֶכם ַחּיִים 

ּכְֻּלֶכם ַהּיֹום". ַעיֵין ָׁשם ְּבאֶֹר ְּדָבָריו, (וְַעיֵן ְּבִחּדּוֵׁשי ַאּגָדֹות מהרש"א).

המשכ זכותא דרשב"י מעמוד ד

המשכ יבא



זהר 
השבת

ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

נחום ‰כ‰ן ‚ול„˘מי„
י' תמוז תשמ"ג

מע"כ הגאון הגדול ממזכי הרבים שלעולם יזהירו כש"ת שלום יהוד' גראס שליט"א
למרבה המשרה ולשלום אין קץ.

בשר  ואכילת  שחיטת  האיכות  רבי  שהנם  הספרים  שני  קבלת  בתודה  לאשר  הריני 
כהלכתה, אפיית המצות השלם...

...אבל זה יכולים בהחלט לקבוע תיכף, שרואים בספרים שהושקע בהם יגיעה גדולה, 
וביחוד בסדור מנהגי צדיקים וגאוני עולם בנידון, שזה הכל משובץ בכלל גדולה שמושה 

מלימודה.
וגדולה היא מדת זכוי הרבים.

ויה"ר שיזכה ויהא חלקו בין מזכי הרבים וממשיבי עון שגדול שכרם בזה ובבא.
המצפה לישועת ה'
הרב נחום הכהן גולדשמיד
רב אזורי דשכוני בצרון ודרך השלום, תל אביב

סע„י‰ ‡ריב
י"ז תמוז תשמ"ג

טהור  מזר"ק  ומגדול  מעוז  הגדול  הרב  צימ"ס  מלא  ה'  וכבוד  המופלא  הרב  לכבוד 
האי גברא רבא ויקירא סוע"ר הרב הגאון עצום ורב מוה"ר שלו'ם יאודה גראס שליט"א.
אחדשה"ט כיאות להדר"ג הנני מאשר בתודה קבלת ג' ספריו הגדולים, ראשון בקודש 
"שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" ואחיו השני "אפיית המצות השלם" והשלישי הכי נכבד 

"נפש ישעי'".
ובאשר לחוות דעתי הקטנה אני הדל מה אני כי אבוא אחר המלך מלכי רבנן אשר 
גדולי דורנו ראוהו אשרוהו כולם אהובים כולם קדושים ולא נצרכו אלא לברכה ברכת 
הדיוט, אנא דאמרי מארי דעלמא יתן למעכתר"ה עוז ותעצומות להוסיף חיבורים כהנה 
העבודה דשן  התורה ועל  בשיבה על  ינובון  לאויושט"א עוד  הרבים  לזכות את  וכהנה 
גו"צ  שילה  יבוא  כי  בכלל  ועד  עד  והשקט  בשלוה  מעלי'  ונהורא  גופא  בבריות  ורענן 
בבי"א ועיניו תחזינה בנין אפיריון עומד על תלו ובקרוב ממש צום הרביעי יהפוך אותו 



ח

זהר 
השבת

הסכמות ומכתבים
‰סכמו˙ ומכ˙בים

הקב"ה לנו לששון ולשמחה ולמועדי' טובים בימיו ובימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון 
לבטח אמן.

כה דברי הצעיר הדל באלפי ע"ה
סעדי-ה אריבי ס"ט
רב שכונת נוה י-הונתן

יˆח˜ מ‡יר חרל"פ
ח' תמוז תשמ"ג

למע"כ הגאון הגדול רבי ש. י. גראס שליט"א
ברכה ושלום מארץ קדשנו ותפארתנו.

חן חן לכת"ר על ספריו הנחמדים והנכבדים עד למאוד.
ברצוני להודות לכת"ר על שהואיל ושלח הספרים אלי והם מביאים לי תועלת מרובה 

בעבודתי הרבנית ובפסקי הלכות הל"מ, בהבאת המקורות ובהדגש הענינים הנחוצים.
ויבורך כת"ר, להגדיל תורה ולהאדירה, כברכת
הרב יצחק מאיר חרל"פ
לשכת הרבנות מטה יהודה

י‰ו˘ע בור„ו‚ו
יום ב' י"ט לח' אייר תשמ"ג

לכבוד מעלת הרה"ג כמוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א
הנני לאשר בהכרת תודתי העמוקה מקרב לב את קבלת הספר היקר "שחיטת ואכילת 

בשר כהלכתה".
י"ר מאבינו שבשמים שכת"ר יזכה לברכה, יפוצו מעיינותיו החוצה, ולהגדיל תורה 

ולהאדירה.
שוחטים  כמה  העמק"  במשחטת "עוף  כאן  שיש  לכת"ר  להודיע  הנני  זו  בהזדמנות 

שמעונינים לקבל את הספר הנ"ל.
בברכת התורה
הרב יהושע בורדוגו
רב במשחטת עוף העמק, רמת ישי
שוחטי עוף העמק ברמת ישי

ב"ה יום כ"ה בסיון תשמ"ג
אנו שוחטי "עוף העמק" ברמת ישי מאשרים את קבלת הספר היקר "שחיטת ואכילת 

בשר כהלכתה".
בהוקרה רבה

ר' אברהם גנזלר - ר' עזריאל פזינצבסקי - ר' דוד פרץ - ר' דוד אברזיל - ר' אליעזר 
גלאנץ - ר' דוד ועקנין - ר' יצחק אדזישוילי - ר' שלום אלמקייס - ר' נסין פרץ - ר' 
רפאל בירד - עוף העמק - רמת ישי



זהר 
השבת

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

המשך סימן שיג – טלטול דלת וחלון והמנעול 
בשבת

רחבה שאחורי הבתימ שאינ נכנ�ימ ויוצאימ בה  ג. 
תדיר אמ עשה דלת לפתחה או שתולה בה מחצלת 
של קנימ וכנ פרצה שגדרה בקוצימ כעינ דלת אמ 
יש להמ ציר (פירוש ציר נוקבין הדלת וקובעים בו עץ 
חד כדי להכניסו בארץ לחזור לכאן ולכאן) או אפילו אינ 
להמ עתה ציר אלא שהיה להמ ציר נועלימ בהמ 
אפילו המ נגררימ בארצ רק שקשרמ ותלאמ לנעול 
בהמ ולא חשיב כבונה שניכר בהמ שהוא דלת כיונ 
שהיה להמ ציר. הגה: וכל שכן אם יש בהם ציר עדיין 
ובלבד שלא יחזיר הציר למקומו כדרך שיתבאר לקמן סימן 
תקי"ט (בית יוסף). אבל אמ אינ להמ ציר ולא היה 
להמ ציר אינ נועלימ בהמ אלא אמ כנ היו גבוהימ 
מנ הארצ ופתח העשוי לכני�ה ויציאה תדיר נועלימ 

בו אפילו לא היה לו ציר מעולמ והוא נגרר:
דלת העשוי מלוח אחד או שאינ לה א�קופה  ד. 
התחתונה וכשפותחימ שומטינ אותה ועוקרימ אותה 
אינ נועלימ בה אפילו יש לה ציר. הגה: אבל דלת 
העשויה מקרשים הרבה שרי אף על פי ששומטים אותה 
כשפותחה אם יש לה אסקופה והוא הדין במקום שנועלים 
בקרשים הרבה ויש חקיקה למעלה ולמטה שמכניס בהם 
הקרשים שדינם כדלת הואיל ואינן לוח אחד בכל הדלת 

(בית יוסף):
שידה תיבה ומגדל שפתחיהנ מנ הצד ויש  ה. 
להמ שני צירימ אחד למעלה ואחד למטה אמ יצא 
התחתונ כולו ממקומו א�ור להחזירו שמא יתקע 
אבל אמ יצא מקצתו דוחקו עד שמחזירו למקומו 
כיונ שהעליונ נשאר במקומו בקל יכול להחזיר 
התחתונ אבל כשיצא העליונ א�ור אפילו לדוחקו 

ולהחזירו למקומו:
מטה של פרקימ א�ור להחזירה ולהדקה ואמ  ו. 
תקע חייב חטאת ואמ היא (דרכה להיות) רפויה מותר 
לכתחלה (ובלבד שלא יהדק) וכו� של פרקימ מותר 

לפרקו ולהחזירו בשבת ויש מי שאומר שדינ הכו� 
כדינ המטה. הגה: ואם דרכו להיות מהודק אף על גב 
דעכשיו רפוי אסור (מיימוני פרק כ"ה והגהות אשירי וכל 

בו וכן נראה דברי הטור):
קורה שנשברה מותר ל�מכה בארוכות המטה  ז. 
שהמ כלי לא כדי שתעלה דאמ כנ הוי ליה בונה 
אלא כדי שלא תרד יותר והוא שיהיו רפויימ שיוכל 

ליטלמ כשירצה אבל אמ מהדקמ שמ א�ור:
�פ�ל שנשמט אחד מרגליו א�ור להחזירו  ח. 
למקומו. ולהניח אותו צד השמוט על �פ�ל אחר 
יש מי שמחמיר לא�ור (ועיין לעיל סימן ש"ח סעיף 

ט"ז):
התוקע עצ בעצ בינ שתקע במ�מר בינ שתקע  ט. 

בעצ עצמו עד שנתאחד הרי זה תולדת בונה:
חצר שנתקלקלה במימי גשמימ יכול לזרות  י. 
בה תבנ ולא חשיב כמו�יפ על הבנינ ובלבד שישנה 
שלא יזרה לא ב�ל ולא בקופה אלא בשולי הקופה 
שיהפכנה ויביא תבנ על שוליה דהיינו על ידי שינוי 

אבל ביד א�ור:
סימן שיד – דברים האסורים משום בנין 

וסתירה בשבת, ובו י"ב סעיפים
אינ בנינ ו�תירה בכלימ והני מילי שאינו בנינ  א. 
ממש כגונ חבית. הגה: שאינה מחזקת ארבעים סאה 
(תרומת הדשן סימן ס"ה). שנשברה ודיבק שבריה 
בזפת יכול לשברה ליקח מה שבתוכה ובלבד שלא 
יכוינ לנקבה נקב יפה שיהיה לה לפתח דאמ כנ הוה 
ליה מתקנ מנא אבל אמ היא שלמה א�ור לשברה 
אפילו בענינ שאינו עושה כלי ואפילו נקב בעלמא 
א�ור לנקוב בה מחדש ואפילו יש בה נקב חדש אמ 
להרחיבו א�ור. הגה: ובלבד שיתכוין לכך (מרדכי פרק 
חבית). ואמ היה �כינ תקוע מערב שבת בחבית מותר 
להוציאו ולהכני�ו שהרי אינו מתכוינ להו�יפ. הגה: 
ודוקא שהוציאו גם כן פעם אחת מבעוד יום אבל אם לא 
הוציאו מבעוד יום אסור דהוי פסיק רישא דעושה נקב 

ֻׁ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 ּבְהַעֲלֹות



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

ופתח לחבית (תרומת הדשן סימן ס"ד) כלי שנתרועע 
אם מותר ליטול ממנו חרס עיין לעיל סימן ש"ח סעיף 

מ"ד:
היה בה נקב ונ�תמ אמ הוא למטה מנ השמרימ  ב. 
א�ור לפתחו דכיונ שהוא למטה וכל כובד היינ עליו 
צריכ �תימה מעליא וחשיב כפו תח מחדש למעלה 

מנ השמרימ מותר לפתחו:
במקומ נקב ישנ נוקבינ אפילו במקדח (פירוש  ג. 
כלי מיוחד לנקוב) כגונ שנשברה הברזא ויש אומרימ 
דלא שרי לנקוב נקב ישנ אלא בחבית של חר� 
שאינ ה�תימה מהודקת יפה אבל בחבית של עצ 
שמהדקימ מאד העצ ש�ותמימ בה הנקב וחותכימ 
ראשו על דעת שלא להוציאו ודאי נראה שזה נקב 

חדש וא�ור:
ברזא שבחבית ואינ אדמ יכול להוציאה מותר  ד. 
ליקח ברזא אחרת ולהכות באותה ברזא לצורכ לשתות 
יינ בשבת. הגה: ובלבד שלא יהיה הברזא הראשון נגד 

השמרים כמו שכתוב סעיף ב' (בית יוסף בשם שבולי לקט):
מותר ליתנ קנה חלול (בחבית או ברזא) להוציא  ה. 
יינ אפ על פי שלא היה בו מעולמ אבל ליתנ עלה של 
הד� בנקב שבחבית שהעלה עשוי כמרזב והיינ זב 
דרכ שמ לא דגזריננ שלא יתקנ מרזב ליינו שיפול 
היינ לתוכו וילכ למרחוק דכשלוקח העלה ומקפלו 
כעינ מרזב נראה כעושה מרזב ולא דמי לברזא או 
קנה שאינו עושה בו שומ מעשה. הגה: ויש מתירימ 
אפילו בעלה של הד� במקומ שיש לו הרבה קטומימ 
ואינ לחוש שמא יקטומ (הרא"ש סוף פרק חבית וטור):
מותר להתיז ראש החבית ב�ייפ דלאו לפתח  ו. 
מכוינ כיונ שמ�יר ראשה אבל לנקבה בצדה בינ של 
חבית בינ של מגופה א�ור אפילו ברומח שעושה 
נקב גדול ואינו דומה לפתח דכיונ דהוי מצדה ודאי 
לפתח מכוינ וליקוב המגופה למעלה מותר דלאו 
לפתח מכוינ שאינ דרכ לעשות פתח למעלה אלא 

נוטל כל המגופה:



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

פר˜ ז



יב

זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב



זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יג



יד

זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

המשכ הערה בעמוד טז



זהר 
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ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
טו

ָּבת זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

מספר "השבת והזוהר"
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המשכ 'שבת בו תשוב' מעמוד יד
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א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יז

רּו˙ ¿ ׁ̆ ַמ˙ ַ‰ּכַ חו…
ָבר  ָ„ּ‰ַ  ‰ ∆ ׁ̆ ָ̃  ‰ ּמָ ּכַ ָכל  ל¿ „ּוַע  ּיָ ּכַ רּו˙,  ¿ ׁ̆ ַ‰ּכַ ַמ˙  חו… ַין  נ¿ ƒע ּב¿  - ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒח‡ַ
ל  ַ ׁ̆ כ¿ ƒּנ ∆ ׁ ּ̆ י  ƒמ ל  ∆ ׁ̆ יסּור  ƒ‡‰ַ ָחמּור   ‰ ַכּמָ ו¿  ,˙ ֲ‡סּורו…  ˙ ֲ‡ָכלו… ּמַ ƒמ יר  ƒ‰ָז  ˙ יו… ¿‰ ƒל

יָל‰ ֲ‡סּוָר‰, ‰"י. ƒכ‡ֲ ּבַ

 ˙ ַרּבו… ַחם  ל¿ ƒנ "ל,  ָ̃ ו¿ ַ̂ ז≈ ַ‰ַח˙"ס  ל  ∆ ׁ̆ ַרּבו…  ר  ל∆ ¿„‡ַ ן  ַ̇ ָנ י  ƒב ר∆ ¿ ׁ̆ ל  ַלּכ… „ּוַע  ַכּיָ ו¿
יך¿  ƒר ָ̂ ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ך¿  ּכָ י  ≈„ ּכ¿ ַע„  ים.  ƒי‚ּול ƒּפ ל –  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַלל  ּכ¿  ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒכ‡ֲ ים ַ‰ּמַ ƒב ָּ̂ ַ̃ ּב¿

‚ּוָריו. ם מ¿ ˜ו… ּמ¿ ƒַח מ רו… ב¿ ל¿

יַ‡˙  ƒּב ּכּוב  ƒע ר  ָּ̃ ƒע ∆ׁ̆ זיע"‡,  ר  ל∆ ¿„‡ַ ן  ַ̇ ָנ י  ƒַרּב  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ מ≈ ּומּוָב‡ 
ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַעם   ˙ ∆‡ ים  ƒיל ƒכ‡ֲ ּמַ ∆ ׁ̆ יָט‰,  ƒח ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ַלל  ¿‚ ƒּב ‰ּו‡   ,‡ ּבָ ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ יַח  ƒ ׁ̆ ַ‰ּמָ
י˙  ƒר ר ּב¿ פ∆ ס≈ ˙ּוב ּב¿ ן ּכָ כ≈ ‡. (ו¿ „ ‰ּו‡ ּבָ ּיַ ƒף ּומ יכ∆ ≈ּ̇ נּו ז…‡˙,  ¿ּ̃ ַ̇ ם ּי¿ ƒ‡ ˙, ו¿ פו… ר≈ ˙ ּוט¿ ילו… ב≈ נ¿ ּ ƒב
ף  ˙ ָ‡ל∆ ‡ו… ַבע מ≈ ∆ ׁ̆ ל  ∆ ׁ̆ יר  ƒָי‰ ע‰ָ ∆ ׁ̆ "ם  ּבָ ב ָ‰ַרמ¿ ַ̇ ָכך¿ ּכָ י"˘, ו¿ ַסח, ַעי≈ ל ּפ∆ ∆ ׁ̆  ‰„ָ ‰ ַעל ַ‰ּ‚ָ ∆̆ ‰ מ… ַמּט∆
ָח„  ַ‡ף ‡∆ ַ‡ר  ¿ ׁ̆ ƒנ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ּכּוָלם   ˙ ָ‰ַר‚ ‡∆ ו¿ ך¿  ל∆ מ∆ ם  י‰∆ ֲעל≈ ּוָב‡   ˙ ֲ‡סּורו…  ˙ ַמֲ‡ָכלו… ּב¿ מּו  ט¿ ּפַ ¿̇ ƒנ ¿ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‡

ם)  ∆‰ מ≈

ים  ƒֲחט ו… ׁ ּ̆ ‰ַ ל  סו… פ¿ ƒל  ‰ ָ̂ ָר ר  ל∆ ¿„‡ַ ן  ָ̇ ָנ "ר'  וז"ל:  ב,  ַ̇ ּכָ יב  ƒב‡ָ‰ָ ר  פ∆ ּוַבּס≈
ים  ƒֲחט ו… ׁ ּ̆ ‰ַ ַעל  ָר‰  ו… ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ ַ‡ֲחָר‡  ָר‡  ט¿ ƒּס‰ַ ם  ָ̇ חו… יַע  ƒנ ַ‰כ¿ ּול¿ מיין  ¿„ ט  ר¿ ˜פו… ַרנ¿ פ¿ ¿„
ַ‡ך¿  יַח.  ƒ ׁ̆ ָמ  ‡ ּבָ נו…  ˆו… ר¿ ל  ּכָ י‚  ƒׂ ּ̆ ƒ‰  ‡ ָמל≈ ל¿ ƒ‡ ו¿  ,‰ י∆ ח¿ ƒּ̇ ָך  ּב∆ ַחר¿ ַעל   „ סו… ּב¿ ים,  ƒסּול ּפ¿

ַח", ע"כ. רו… ב¿ ƒָרח ל ‰ּוכ¿ ים ו¿ ƒב ָּ̂ ַ̃ ים  ƒפ ¿„ י„ ָעָליו רו… ƒמ ע¡ "ך מ"ם ‰∆ מ∆ ַ‰ּסָ

ָעַבר  ∆ ׁ̆ ָי‰  ר¿ טו… יס¿ ƒ‰‰ַ י ַ„ּפ≈ ב, ּב¿ יט≈ ן ‰≈ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ ּ̆ י  ƒמ ר, ל¿ ≈̇ יו… ים ּב¿ ƒיל ƒ‰ ים ַמב¿ ƒָבר ¿„ּ‰ַ ו¿
˙ ֲ‰ל…‡  מו… ≈‰ ˙ ַ‰ּב¿ ילּו ‡∆ ƒב ‰ו… ∆ ׁ̆  ˙ בו… ם ַ‰ַרּכָ ָ̇ ‡ו… ּב¿ ∆ ׁ̆  ,‰‡ָ ו… ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ מ∆ ח∆ ל¿ ƒמ ˙ ע≈ ינּו ּב¿ ַעמ≈ּ
ילּו  ƒב ים ‰ו… ƒנ ָ ׁ̆  ˙ רו… ¿ׂ̆ ַע ר  ֲעבו… ּכַ ים,  ƒּול‚ּ ƒּפ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַלל  ּכ¿  ˙ יל ‡∆ ƒכ‡ֲ‰ַ ל¿ ים,  ƒר ≈ׁ̆ ּכ¿  -
ם  ˜ו… ַ‰ּמָ ˙ו…  ‡ו… ּוב¿  ,'ıוי ƒו ¿ ׁ̆ ָמ„‰ '‡ו… ָ ׁ̆ ‰ַ‰ַ  ‰ ַמֲחנ∆ ל¿ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  נ≈ ּב¿ ינּו  ַ‡ח≈  ˙ ם ‡∆ ∆‰ ּבָ
ַעל  ∆ ׁ̆ „ּוַע  ַכּיָ ָמ„‰, ו¿ ָ ׁ̆ ‰ַ‰ַ ‰ ך¿ ַמֲחנ≈ ˙ ָ‰ָי‰ ַ‡ַחר ּכָ מו… ≈‰ ל ַ‰ּב¿ ∆ׁ̆  ˙ יטו… ƒח ¿ ׁ̆ ָ‰ָי‰ ַ‰ ∆ ׁ̆
ם  ָ̇ ‡ו… מ≈ ּוב  ּ̇ ƒּכ‰ַ ָ‰ָי‰   ‰ ז∆ ו¿  ,'˙ מו… ≈‰ ּב¿ ַבל̇…  '‰ו… ּוב  ּ̇ י ƒּכ ָ‰ָי‰  ָמָ„‰  ¿ ׁ̆ ‰ַ‰ַ  ˙ ַרַכבו…

‰), ‰"י.  ָ„ּ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ ּכ¿ ָ„ּ ƒמ ׁ̆ ‡ן ַמּמָ ים ּכָ ƒ‡ ָ‡נּו רו… ים, (ו¿ ƒנ ָ ׁ̆

פּו  יס¿ ƒנ ¿ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ ל ָ‰ֲ‡ָנ י ּכָ ƒטּו"נ, ָ‡ַמר ּכ יך¿ ָיָמיו ּב¿ ƒינּו, ‰' ַיֲ‡ר ר≈ ן „ו… ָח„ ּב∆ י˜ ‡∆ ƒ„ּ ַ̂ ו¿
פּו  ס¿ ∆‡ ן נ∆ עּוָ„‰ ָלכ≈ ס¿ ƒם ּב ָ ׁ̆ לּו  ָ‡כ¿ י˜ ו¿ ƒ„ּ ַּ̂ ַכי ַ‰ ¿„ּ ל ָמר¿ ∆ ׁ̆ רו…  ּ„ו… ƒים מ ƒּול‚ּ ל¿ ƒ‚ּ יּו‰ָ ‰‡ָ ו… ׁ̆ ּב¿
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ם  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ ּון  ּ̃ ƒּ̇ ‰ ָ‰ָי‰ ַ‰ ז∆ ע, ו¿ ָ ׁ̆ ˙ו… ָר ל ‡ו… ∆ ׁ̆ עּוָ„˙ו…  ּס¿ ƒנּו מ ¡‰ ּנ∆ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒָרַח"ל מ ˙ ע≈ ּכָ
„ּוַע  ּיָ ּכַ ∆ ׁ̆ ָבָריו,  ¿„ ƒָי‰ ל‡ָ י‡ ר¿ ƒָטן ָ‡ב ָּ̃ י ַ‰ ƒי˜), ַוֲ‡נ ƒ„ּ ַ̂ ˙ו…  ל ‡ו… ∆ ׁ̆ יּבּורו…  ƒ„ „ ∆‚ ‡ּו נ∆ ¿̂ ים ָי ƒַרּב (ו¿
‚ּו  ַ‰ר¿ ּיַ ∆ ׁ̆ ם  יו… ו¿ ם  יו… ל  כ… ּב¿ י„  ƒּפ ¿̃ ַמ ָ‰ָי‰   , רו… כ¿ ƒז ו¿ מו…  ¿ ׁ̆ ח  ּמַ ƒי ר'  ל∆ יט¿ ƒ‰' ע  ָ ׁ̆ ָר ˙ו…  ‡ו… ∆ ׁ̆
ָי‰ –  ¿„ פ∆ לו… ¿̃ י ƒ̂ נ¿ ∆‡ ˙ּוב ב¿ ך¿ ּכָ ר, [ּכָ ≈̇ ל…‡ יו… ˙ ו¿ חו… ׁ̆ ל…‡ ּפָ י ƒ‡ ים ƒָלפ‡ֲ ˙ ר∆ ∆ׂ̆ ‡ ֲע ָ̃ ו ַ„ו¿
ר  פ≈ ז ָ‰ָי‰ חו… י ַ‰ּ‚ָ ≈ּ̇ ָב ם ּב¿ ּל…‡ ָ‰ָי‰ לו… ָמ˜ו… ∆ ׁ̆  ‰ ַכּמָ ז, ו¿ י ַ‰ּ‚ַ ≈ּ̇ י ּבָ ƒפ ּיּו˜ ל¿ ƒ„ ן ּב¿ ּבו… ¿ ׁ̆ ַ‰ח∆
ים  ƒ ׁ̆ ‰ ֲ‡ָנ ּמָ ׁ̆ ּכַ י≈ ם, ו¿ ָ̇ ‰ ‡ו… ּסָ ƒכ ים ו¿ ƒ„ּו‰ ך¿ 1600 י¿ ר∆ ע≈ ם ל¿ ָ ׁ̆ יס ל¿ ƒנ כ¿ ƒ‰ ל ו¿ „ו… ר ּ‚ָ ּבו…
ים  ƒָלפ‡ֲ ˙ ר∆ ∆ׂ̆ „ ֲע ∆‚ נ∆ רּוָמז ּכ¿ ‰ּו מ≈ ז∆ ‰] ו¿ ˙ ז∆ רּו ‡∆ ּפ¿ ƒים ס ƒַחּי ר ּבַ ≈‡ ָ ׁ ּ̆ ƒ‰ ל ּול¿ ≈̂ יָנ ƒ‰ כּו ל¿ ּזָ ∆ ׁ̆
 ‰ ָ̇ ‡ו… ָלָי‰ מ≈ יבּו ּכ¿ ַחי¿ ¿̇ ƒם ָ‡ז נ ַ‚ּ ∆ ׁ̆  , ׁ̆ ורו… ו≈ ¿̆ ַ‡ַח ע – ל¿ ָ ׁ̆ ן ָ‰ָר ל ַ‰ּמָ ַ̃ ָ ׁ ּ̆ ∆ ׁ ּ̆ ים  ƒל ָ̃ ¿ ׁ̆
יָל‰ (יב.):  ƒ‚ּ ָמָר‡ מ∆ ¿‚ּ ‡ ּבַ ָ̇ י ƒ‡ ∆ ׁ̆ מו…  ע, ּכ¿ ָ ׁ̆ ˙ו… ָר ל ‡ו… ∆ ׁ̆ עּוָ„˙ו…  ּס¿ ƒנּו מ ¡‰ ּנ∆ ∆ ׁ̆  - ‰ יּבָ ƒס
ם:  ָלָי‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ר ּכ¿ ˙ו… ַ‰ּ„ו… ‡ו… ּב¿ ∆ ׁ̆ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ∆ׁ̆ ן  י‰∆ ≈‡ נ¿ ו… ׂ̆ יבּו  ַחי¿ ¿̇ ƒי ַמ‰ נ נ≈ ּפ¿ ƒמ"

ע", ע"כ.  ָׁ̆ ˙ו… ָר ל ‡ו… ∆ׁ̆ עּוָ„˙ו…  ּס¿ ƒנּו מ ¡‰ ּנ∆ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ : רּו לו… ם! - ָ‡מ¿ ∆ּ̇ רּו ַ‡ מ¿ ƒ‡

ע,  ָ ׁ̆ ָ‰ָר  ׁ̆ רו… ו≈ ¿ ׁ̆ ֲ‡ַח ל  ∆ ׁ̆ ָנ˙ו…  ּוָ ּכַ  ˙ ∆‡ ר,  ָב‡≈ ל¿ יב  ƒח ַמר¿ יר  ƒ‡ ַ‰ּמ≈ ר  ‡ו… ר  פ∆ ּוַבּס≈
 ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  ‰ ז∆ ּכָ  ‰ ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒמ ַמר  לו… ּכ¿  - ים  ƒָימ ַע˙  ב¿ ƒ ׁ̆  ‰ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒמ" וז"ל:  ר)  ≈ּ̇ ס¿ ∆‡  ˙ ּלַ ƒ‚ מ¿  ˙ מו… ¿ ׁ̆ )
ם,  ָ̇ ַמֲחָל ם ֲ‡רּוָכ‰ ל¿ ‰ ָל‰∆ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ַבל  ם ל¿ ַחּכ≈ ¿̇ ƒן נ ַעל ּכ≈ ים, ו¿ ƒּי ƒּכ יָז‰ בז' ָ‰פ¿ ƒם ֲ‡ח ָל‰∆
„ּוָיי˜  ּומ¿ ע"כ.  ַ„ע"  ּנו… ּכַ ך¿  ס∆ נ∆ ין  י≈ ו¿  ˙ ֲ‡סּורו…  ˙ ַמֲ‡ָכלו… ּב¿ יָ‡ם  ƒט ַ‰ח¿ ל¿  ı ַייע≈ ¿̇ ƒנ ו¿

ם" ‰"י.  ָ̇ ַמֲחָל ין "ֲ‡רּוָכ‰ ל¿ ≈‡ ˙ ˙ ֲ‡סּורו… ַעל ַמֲ‡ָכלו… ∆ ׁ̆ נו…  ו… ׁ̆ ל¿ ƒּב
המשכ יבא

מעשה נורא איכ שבעיר ווילנא בזמנו של הגר"א זצ"ל אכלו 
כל העיר חלב ודמ בלא יודעימ, ואיכ שהגר"א תיקונ את המצב

ה�פר הזה יצא לאור בזמנו של הגר"א זצ"ל, 
המנקר הגה"צ רבי משה מק"ק קיראנ מצא 
שכל העיר ווילנא אוכלימ חלב דאורייתא, 
והגאונ הח�יד מווילנא זי"ע לקח עשרה גדולי 
ישראל ובתוכמ אחיו רבי שלמה זלמנ זצ"ל, 
וישבו זמנ רב וביררו כל מלאכת והלכות 
הניקור ומצאו שאמת נכונ הדבר שכל העיר 
ווילנא נכשלו באכילת חלב, וכל העשר רבנימ 
דשמ חתמו על קול קורא איכ לתקנ הענינ של 
הניקור. נדפ� בקובצ �פרי ניקור ט' כרכימ,  
מהגה"צ רבי שלומ יהודה גרא�, כ"ק מרנ 

אדמו"ר מהאלמינ שליט"א.
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ָרֵאל" ל ִיׂשְ ה ָממוָֹנם ׁשֶ ה ְמַכּלֶ "לּוְקסּוס - ַעד ָמַתי ַאּתָ
יט

ן,  ן ַ‰ּב≈ יו… ¿„ ƒים, ּפ ƒ‡ָנ ¿ ּ̇ י˙,  ƒר ָו‰, ּב¿ ¿̂ ƒר מ ‰, ּבַ ּנָ ֻ̇ יַכ˙ ֲח ƒַלֲער ˙ נו… ָּ̃ ַ ּ̇
ים ƒ ׁ̆ ּ„ּו ƒ̃

א. ְלַדֵּבר ִעם ָהַאְדמֹוִרי"ם ֶׁשל ַהְּקִהּלֹות ַהְּגדֹולֹות: ָּבאּבֹוב; ָּפאָּפא; ִויְז'ִניץ;  
ֶּגער; ְסְקֶווער; ְניּו - ְסְקֶווער, ֶׁשְּיַתְּקנּו ַּתָּקנֹות ְּגדֹולֹות ִעם ְּגֵזַרת נח"ש, ִויַפְרְסמּו 

ֶׁשָּכל ַהְּקִהּלֹות ָהֵאּלּו ִקְּבלּו ַיַחד ְלַתֵּקן ָהָעֹון ַהַּנ"ל.

ב. ְלַדֵּבר ַּבִּכּתֹות ַהְּגבֹוהֹות ֶׁשל ַהָּבנֹות, ֶׁשַהְמַחְּנכֹות ַּבֵּמייֶדעל-ְסקּוְלס ַהְּגדֹוִלים, 
ְיַחְּנכּו ֶאת ַהְּנָערֹות ֶנֶגד ַהּלּוְקסּוס, ִּכי ָׁשם ְיכֹוִלים ְלַהְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהן, ְלַחְּנָכן 
ְּבִמַּדת ַהִהְסַּתְּפקּות ֶׁשֹּלא ִלְדרֹׁש ָאֵצל ֲחָתֵניֶהן ָּכל ִמיֵני לּוְקסּוס. (ְוֵכן ָצִרי ַלֲעׂשֹות 
ְּבִעְנַין ְצִניעּות ְולּוְקסּוס ֶׁשל ַהַּמְלּבּוִׁשים ַהְיָקִרים ְוַהְּפִריצּות, ֶׁשֵהם ַהּגֹוֵרם ֶׁשְּצִריִכים אח"כ ַלֲעבֹד ִּבְמקֹומֹות 

ּדּו, ֶׁשֶּזה ָעֹון ְּפִליִלי,  ֲאסּוִרים ֶׁשָּכל ַיֲהדּוָתם ְּבַסָּכָנה, ּוִמְתַקְלְקִלים ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית, ְוַאַחר ָּכ ּדֹוִחים ְזַמן ַהּׁשִ

גֹות יֹוֵתר ְּגדֹולֹות ֶׁשל לּוְקסּוס,  כדחז"ל, ֵהן ֶלָחָתן ֵהן ַלַּכָּלה). ַאַחר ָּכ ֶיְׁשָנן עֹוד ַהּׂשָ

ְוהֹוְלִכים ְּכָבר ִמֶּדִחי ַאל ֶּדִחי ר"ל.

ג. ַעל ָראֵׁשי ַהְיִׁשיבֹות ָלֵׂשאת ְּדָרׁשֹות ֶנֶגד ָהַעְוָלה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַהּלּוְקסּוס, 
ּוְלַהְראֹות ַעד ַּכָּמה ָחָסה ַהּתֹוָרה ַעל ָממֹוָנן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוַכָּמה ֶׁשָחׁשּו חז"ל 
ְוַהְּגדֹוִלים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור. ְלֻדְגָמא, משאחז"ל ֶׁשֹּלא ְלַבֵּיׁש ֶאת ִמי ֶׁשֵאין לֹו, 
ְּכִדְתַנן (תענית כו:) ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, א ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיְׂשָרֵאל 
ה ָעָׂשר ְּבָאב וכיוה"כ, ֶׁשָּבֶהן ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות ִּבְכֵלי ָלָבן ְׁשאּוִלין  ַּכֲחִמּׁשָ
(ֶׁשֻּכָּלן ׁשֹוֲאלֹות זֹו ִמּזֹו, ֲאִפּלּו ֲעִׁשירֹות. רש"י שם), ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַבֵּיׁש ֶאת ִמי ֶׁשֵאין לֹו. עכ"ל 

ַהִּמְׁשָנה. ַּכּיֹום, ֻּכָּלם ְּכָבר ֲעִׁשיִרים, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְּכָבר ִלְמצֹא ַהּיֹום ֲעִני ְּכָלל...

ד. ִּבְפָרט, ַעל ָהָרִמי"ם ְוַהַּמְׁשִּגיִחים ֶׁשל ָּכל ַהְיִׁשיבֹות הי"ו, ַיְזִהירּו ֶאת ַּתְלִמיֵדיֶהם 
ַהְּגדֹוִלים ֶׁשְּכָבר ִהִּגיעּו ְלֶפֶרק ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש, ֶׁשֹּלא ַיַעְברּו ֶאת ַהְּגבּול, ְוא ַיַעְברּו 
ח"ו ַעל ַהַּתָּקנֹות ַהֲחָדׁשֹות (ֶׁשֵהן ְיָׁשנֹות) ְּבַבָּקׁשֹוֵתיֶהם, ְוא ְלַהְכִּביד עֹל ַהַּכָּלה 
ְוֶאת עֹל הֹוֵריֶהם. יֹוֵתר ָנחּוץ ִלְדרֹׁש ֵמַהְּנָערֹות ֶׁשֹּלא ַיְכִּבידּו ַעל ֶהָחָתן, ִּכי ֶזה 
ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָׁשִכיַח, ִּכי ֵהן עֹוְברֹות ַעל ְיֵדי ֶזה ַהְרֵּבה ִאּסּוִרים ֲחמּוִרים ֶׁשֵּיׁש 

"לּוְקסּוס - ַעד ָמַתי ַאָּתה ְמַכֶּלה 
ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל"



כ

זהר 
השבת

ָרֵאל" ל ִיׂשְ ה ָממוָֹנם ׁשֶ ה ְמַכּלֶ "לּוְקסּוס - ַעד ָמַתי ַאּתָ

ָּבֶהם ִמּשּׁום ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש ַח"ו. ֶאָּלא ִיְלְמדּו ֶאת ִמַּדת ַהִהְסַּתְּפקּות ְּבמּוָעט ְוכּו'. 
ּוְלַהְזִהיר אֹוָתן, ִּכי רֹב ִּגִּטין ּוִפְרצֹות ַהּדֹור רח"ל ָּבִאים ַרק ִמּמֹוָתרֹות, ַּכָּידּוַע.

ה. ְוָהִעָּקר, ֶׁשָהַאְדמֹוִרי"ם, ָהַרָּבִנים ְוָהָרִמי"ם כּו' ְוכּו' ִיְהיּו ָּברֹאׁש, ֶׁשֵּמֶהם ִיְראּו 
ְוֵכן ַיֲעׂשּו, ֶׁשַּיֲעׂשּו ְׂשָמחֹות ְּבִמַּדת ַהִהְסַּתְּפקּות - ִּכי ְּבָלאו ֲהִכי א יֹוִעילּו 

ְּכלּום, ִּכי ֵיׁש ְּתקּוָמה. ְודֹו"ק.

ו. ְלַתֵּקן, ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ֲחֻתּנֹות ְּבאּוַלּמֹות ְּגדֹוִלים, ְוַרק ָּבאּוָלם ֶׁשל ָּבֵּתי-
ַהִּמְדָרִׁשים, ְוָהַרָּבִנים ַיְׁשִּפיעּו ַעל ֲעִׁשיִרים ִלְבנֹות אּוַלּמֹות ְקַטִּנים טֹוִבים ַלֶּזה, 

ּוְבאֶֹפן ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָׁשם ַּתֲעֹרֶבת. וד"ל.

ז. ְסכּום ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֻּמָּתר ִלְקרֹות ְלָכל ִמיֵני ְׂשָמחֹות - ַעֵּין ֵסֶפר "ָלָּמה ִּתְתָראּו".

ח. ַחס-ְוָׁשלֹום ֶׁשְּיָלִדים ְקַטִּנים אֹו ְּגדֹוִלים יֹאְכלּו ַּבֲחֻתּנֹות, ְוֵכן ִּבְׁשָאר ְׂשָמחֹות, 
ִּכי ֶזה ַמָּמׁש ְּגֵזָלה ֶׁשֵאין ָעֶליָה ְּתׁשּוָבה.

ט. ְלַפְרֵסם ְּבִפְרסֶֹמת ְמֻרָּבה, ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשָעׂשּו ֲחֻתָּנה אֹו ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְּבָמקֹום 
ָקָטן, ִעם ְמַעט ֲאָנִׁשים, ּוְבִלי ְּכֵלי-ֶזֶמר ַרק ַּבֶּטעיְּפס, ְוָגדֹול ַהָּכבֹוד.

ַהַּכָּוָנה ְּבֶזה, ֵאיזֹו ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה (חּוץ ֵמֲחֻתָּנה] עֹוִׂשים ִּבְכֵלי ֶזֶמר אֹו ֶטעיְּפס ֶׁשל ְּכֵלי-ֶזֶמר 
(מּוִזיק) ַהַּנֲעֶׂשה ע"י ֲחֵרִדים, ּוַבִּנּגּוִנים ַהְמֻקָּבִלים. ְוִיְהֶיה ְלָנִׁשים ְלחּוד, ֶׁשֹּלא 

ִיְצָטְרכּו ַהְּכֵלי-ֶזֶמר ָלֶלֶכת לעז"נ, ֶׁשֶּזה ִּפְרָצה ְּגדֹוָלה ְלַעְצמֹו.

ְמָחה ֶׁשָּלֶהם ַרק ִעם ֶטעיְּפס, ְוא ִּבְכֵלי-ֶזֶמר, ְיַקְּבלּו ְּתעּוָדה  י. ֵאֶּלה ֶׁשָעׂשּו ַהּׂשִ
ֵמָהַרָּבִנים, ְוֵכן ְּפָרס ָּגדֹול, ּוִמְכְּתֵבי-ְּבָרָכה ֶלָחָתן ְוַלַּכָּלה, ְוִיְקְראּו ֶאת ִמְכְּתֵבי-
ְּבָרָכה ֵאּלּו ְּבַרְמקֹול ְּבֶאְמַצע ַהֲחֻתָּנה, ְוַגם ְיַפְרְסמּו ֶאת ֶזה (ַוֲאִפּלּו ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה). 
ֵיׁש ְלַפְרֵסם ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשָעׂשּו ַהֲחֻתָּנה ְּבָמקֹום ָקָטן, א ִהְזִמינּו ַרק ִמְסָּפר 
ָקָטן ֶׁשל אֹוְרִחים ַהֻּמְזָמִנים ִלְרקֹד, ִלְׁשּתֹות ְוֶלֱאכֹל עּוגֹות ִּבְלַבד, ְוא ֶלֱאכֹל 

ָּבָׂשר ְוָדִגים ְוָכל ַמְטַעִּמים.

ָמלֹות ָהֲאֻרּכֹות ְוַהְיָקרֹות. יא. ֶלֱאסֹר ָלבֹוא ַלֲחֻתָּנה ִעם ַהּׂשְ

יב. ֶלֱאסֹר ַעל ַהָּנִׁשים ְלִהָּכֵנס ִלְמקֹום ֲאָנִׁשים ַּב"ִמְּצָוה-ַטאְנץ", ֶׁשַּתֲעֹרֶבת 
ַהְּפסּוָלה ַהָּלזֹו ּגֹוֵרם ָרעֹות ַרּבֹות ּוְגדֹולֹות ְלָגרֹות ֶאת היצה"ר ֶׁשל ַּבחּוִרים 
ְוַאְבֵרִכים, ִּבְפָרט ֶׁשָּבִאים ִּבְבָגִדים ְיָקִרים ּוְקָצִרים ְוַתְכִׁשיִטים, ְויֹוְׁשִבים ַּכָּמה 
ָׁשעֹות ֶזה מּול ֶזה ְּבֵעת ֶׁשּשֹׂוֲחִקים ַלֵּליָצנּות ְוַלַּקּלּות ֶׁשל ַהַּבְדָחן, ְוֶזה ָּגרּוַע 
ְּביֹוֵתר. [ַעֵּין בשו"ע באו"ח ִסיָמן תקכ"ט, ַעל ַהִחּיּוב ְלַמּנֹות ׁשֹוְמִרים ְוׁשֹוְטִרים 

המשכ התקנות בפרשת שלחְלִגּנֹות ּוַפְרֵּדִסים].
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ
כא

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

קנט. ֵאין עֹוִׂשין ְּגָרף ֶׁשל ְרִעי ְלַכְתִחָּלה, (ש"ח סעיף ל"ו), ּוֵפרּוׁשֹו ְּדֵאין ַלֲעׂשֹות 
ְלַכְתִחָּלה ָּדָבר ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַוַּדאי ַאַחר ָּכ ָמאּוס ְלָפָניו ְויֹוִציֶאּנּו, ְּדַאף ַעל ַּגב ֶׁשִהִּתירּו 
ְלהֹוִציא ָּדָבר ַהָּמאּוס ִמָּכל ָמקֹום ַלֲעׂשֹות ְלַכְתִחָּלה ָּדָבר ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַוַּדאי ַאַחר 
ֵאר  ָּכ ָמאּוס ָאסּור, (משנה ברורה סעיף קטן קל"ט). ּוִבְמקֹום ֶהְפֵסד, ֵּפרּוׁש ְּדִאם ִיּׁשָ
ַהְּגָרף ְּבָמקֹום ֶׁשהּוא ִיָּגֵנב אֹו ִיְתַקְלֵקל ּוֻמָּנח ְּבֶחֶדר ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ָּדר ָׁשם, אֹו 
ְּבָחֵצר ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ְּדִריַסת ַרְגלֹו ָׁשם, ֻמָּתר ְלַהְכִניס ִמָּטתֹו ְלָׁשם ִלְׁשַּכב ָעֶליָה, 
אֹו ְלַהְכִניס ֻׁשְלָחנֹו ֶלֱאכֹל ְּדַעל ְיֵדי ֶזה ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ִּדיָרתֹו ָׁשם ּוִמֵּמיָלא ֻמָּתר 
ְלהֹוִציא ַהְּגָרף, ֲאָבל ְיִׁשיָבה ְּבָעְלָמא ָׁשם א מהני (סעיף ל"ז, על פי באורו של המשנה 
 ברורה ק"מ-מגן אברהם) ְוָהא ְּדָלא מהני ְיִׁשיָבה ְּבָעְלָמא ַּדְוָקא ִּבְכַהאי ַּגְוָנא ֶׁשהֹוֵל

ַעְכָׁשו ְלַכְתִחָּלה ִלְקבַֹּע ַעְצמֹו ֵאֶצל ַהְּגָרף, ֲאָבל ְּבִאם ַהְּגָרף ֻמָּנח ִּבְמקֹום ְּדִריַסת 
ָהֶרֶגל ֻמָּתר ְלַפּנֹותֹו (פאר ישראל הלכות שבת, וכן משמע בשולחן ערוך, עין בסמוך אות קנ"ו).

קס. ּוְבִדין ִאי ָׁשֵרי ַלֲעׂשֹות ְּגָרף ְלָפָניו ִּבְמקֹום ֶהְפֵסד, ְּבֵבאּור ֲהָלָכה ְּבֵׁשם 
ַהְּגָר"א ְּדָאסּור.

קסא. ָּכל ָּדָבר ְמֻטָּנף ְּכגֹון ְרִעי ְוִקיא ְוצֹוָאה ֵּבין ֶׁשל ָאָדם ֵּבין ֶׁשל ַּתְרְנגֹוִלים 
ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם, ִאם ָהיּו ְּבָחֵצר ֶׁשּיֹוְׁשִבים ָּבּה ֻמָּתר ְלהֹוִציָאם ָלַאְׁשָּפה אֹו לביה"כ 
ַוֲאִפּלּו ְּבא ְּכִלי (ש"ח סעיף ל"ד) ְּכמֹו ַהֲחֵצרֹות ָהֲעׂשּויֹות ִלְפֵני ַהָּבִּתים ֶׁשהּוא 
ְמקֹום ְּדִריַסת ָהֶרֶגל ִהִּתירּו ְלַפּנֹותֹו ִמּשּׁום ְּכבֹודֹו, ְוהּוא ַהִּדין ִאם ֻמָּנח ְּבָמבֹוי 
ִּבְמקֹום ְּדִריַסת ָהֶרֶגל ֻמָּתר ְלַסְּלקֹו ַלְּצָדִדים (משנה ברורה קל"א). ְוֵכן ַהִּדין ְּבַעְכָּבר 

ֵמת ֶׁשִּנְמָצא ְּדֻמָּתר ְלהֹוִציאֹו ַּבָּיַדִים (משנה ברורה סעיף קטן ק"ל).
ְּבָחֵצר ֶׁשֵאינֹו ָּדר ָׁשם, ֵּפי ְּכמֹו ָחֵצר ֶׁשֲאחֹוֵרי ַהָּבִּתים אֹו ֶׁשֻּמָּנח ָּבַאְׁשָּפה ֶׁשֶּבָחֵצר 
ָאסּור ְלַטְלְטָלם (משנה ברורה קל"ג). ּוְגָרף אֹו ָעִביט ַהֻּמָּנח ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ָּדר ָׁשם ַּגם 
ֵּכן ָאסּור (אליהו רבה, משנה ברורה קל"ד) ֲאָבל ִאם הּוא ָמֵלא ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלַּפּנֹות ָעָליו 
 ֻמָּתר ְלהֹוִציאֹו ּוְלַהֲחִזירֹו ִמּשּׁום ְּכבֹוד ַהְּבִרּיֹות (משנה ברורה שם) ּוְבאֶֹפן ֶזה ֶׁשָּצִרי
ְלַהְּכִלי ִלַּפּנֹות ָעָליו ֻמָּתר ְלַהֲחִזירֹו ְּבִלי ַמִים ַּגם ֵּכן (עיין שער הציון אות קי"ד שסתם כן).
קסב. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֻּמָּתר ְלהֹוִציא ְּגָרף ֶׁשל ְרִעי ְוָעִביט ֶׁשל מ"ר ָאסּור ְלַהֲחִזיָרם 
ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָנַתן ְלתֹוָכן ַמִים (ש"ח סעיף ל"ה), ּוְצִריִכין ַהַּמִים ֶׁשְּבתֹוָכן ִלְהיֹות ְראּוִיין 



כב
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ַעל ָּכל ָּפִנים ִלְׁשִתַּית ְּבֵהָמה (משנה ברורה סעיף קטן קל"ח). ְוא ִיְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶהֵּתר ֶׁשל 
ְנִתיַנת ַמִים ַרק ְּבָצִרי ְלַהְּגָרף ְוֶהָעִביט ְלהֹוִציא ּבֹו צֹוָאה ּוֵמי ַרְגַלִים ֲאָבל ְּבֵאינֹו 
ָצִרי א, זּוַלת ִאם ֻמָּנח ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ִמְׁשַּתֵּמׁש ּוִמְתָיֵרא ֶׁשֹּלא יֹאַבד (משנה ברורה 
שם), ְוִאם ָצִרי ְלַהְּכִלי ִלַּפּנֹות ָעָליו ַמָּמׁש ֵאין ָצִרי ַמִים ְּכָלל (עיין לעיל אות קנ"ו).

קסג. ַמְכִניס ָאָדם ִמְּבעֹוד יֹום ְמא ֻקָּפתֹו ָעָפר ּוְמַיֵחד לֹו ֶקֶרן ָזִוית ְועֹוֶׂשה ּבֹו 
ָּכל ְצָרָכיו ְּבַׁשָּבת (ש"ח סעיף ל"ח) ְוא ָׁשֵרי ִלּטֹל ַרק ְּבִעְנַין שאי"ב ִמּשּׁום ֲעִׂשַּית 
ּגּוָמא ְּדַהְינּו ֶׁשִּיּטֹל ְּבָׁשֶוה אֹו ֶׁשַהחֹול ַּדק, אֹו ִּתחֹוַח ְּדֵתֶכף ְּכֶׁשּנֹוֵטל ַהחֹול נֹוֵפל 

ְלתֹו ַהּגּוָמא ְוסֹוְתָמּה (משנה ברורה סעיף קטן קמ"ג).
קסד. ָאסּור ְלַטְלֵטל ְּבֵהָמה ַחָּיה ְועֹוף, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֻמָּתר ִלְכּפֹות ֶאת ַהַּסל 
ִלְפֵני ָהֶאְפרֹוִחים ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעלּו ְוֵיְרדּו ּבֹו (ש"ח סעיף ל"ט), ַוֲאִפּלּו ִאם ָיכֹול ְלַהִּגיַע 
ְלֶהְפֵסד ַעל ָיָדם ְּכגֹון עֹוף ַהּפֹוֵרַח ַעל ַּגֵּבי ֵּכִלים ְוָיכֹול ְלָׁשְבָרם ֲאִפּלּו ָהֵכי ָאסּור 

ְלָתְפָסם ַּבָּיַדִים (משנה ברורה סעיף קטן קמ"ו).

ֶּפֶרק ט
ְּכָלִלים ְלָכל ִמיֵני ֻמְקֶצה

א. ִטְלטּול ִמן ַהַּצד ְלצֶֹר ָּדָבר ַהֻּמָּתר, ֻמָּתר (סימן שי"א ס"ח) ּוֵפרּוׁשֹו ֶׁשֵאינֹו נֹוֵגַע 
ְּבָיָדיו ַבֻּמְּקֶצה ֲאָבל ַהִּטְלטּול ִמָּכל ָמקֹום ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ָיָדיו, ְּדַהְינּו ֶׁשּנֹוֵגַע ְּבָידֹו 
ִּבְכִלי ּובֹו ְמַטְלֵטל ַהֻּמְקֶצה, ּוֵבין ֶׁשֵאין רֹוֶצה ְּכָלל ֶׁשַהֻּמְקֶצה ָיזּוז ִמְּמקֹומֹו ֶאָּלא 
ֶׁשְּבֵמיָלא ַנֲעֶׂשה ַוֲהָוה ְּפִסיק ֵריָׁשא (ִּדְבָלאו ֲהִכי ְּבָכל ְמָלאכֹות ָׁשֵרי ֵאינֹו ִמְתַּכֵּון) ְּכגֹון ְמַטְלֵטל 
ֵחֶפץ המוקץ ֻמְקֶצה ְוַעל ְיֵדי ַהְגָּבַהת ַהֵחֶפץ ֵמִזיז ַהֻּמְקֶצה ַאף ַעל ַּגב ֶׁשֵאין לֹו 
ּתֹוֶעֶלת ָּבּה (עיין שי"א ס"ח) ְוֵכן ְּבַכָּוָנתֹו ְלָהִזיז ַהֻּמְקֶצה ֲאָבל ַּכָּוָנתֹו ְלתֹוֶעֶלת ַעְצמֹו 

ְּכגֹון ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּבִית ְמֻכָּבד ְוִנְרֶאה (עיין משנה ברורה סימן שי"א).
ב. ֻמָּתר ְוַגם ִמְצָוה ְלַטְלֵטל ֻמְקֶצה ְּבָמקֹום ֶׁשַּקָּים ֲחָׁשׁש ֶׁשִּיּזֹקּו ּבֹו (ש"ח ס"ו ב רמ"א) 
ְלִפיָכ ֻמָּתר ְלַסֵּלק ִׁשְבֵרי ְזכּוִכית (רמ"א שם) ּוַמַחט אֹו ַמְסֵמר ְוַכּדֹוֶמה ֶׁשְּבִרְצַּפת 
ַהַּבִית אֹו ֲאִפּלּו ִּבְרחֹוב ֶׁשֵאינֹו ְמעָֹרב ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ְרׁשּות ָהַרִּבים ְּגמּוָרה (משנה 

ברורה מז) ּוִבְרׁשּות ָהַרִּבים ְּגמּוָרה ְיַטְלֵטל ָּפחֹות ָּפחֹות ִמד' ַאּמֹות (סעיף ח"י).

אי ְלַטְלְטלֹו  ג. ָׁשַכח ְוָנַטל ְּבָידֹו ֻמְקֶצה ָּגמּור (ֵּפרּוׁש, ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו אֹו ֶחְסרֹון ִּכיס) ַרּׁשַ
ְלָכל ָמקֹום ֶׁשִּיְרֶצה ֲאָבל ַרק ִּבְמקֹום ֶהְפֵסד (הגר"ז סימן ש"ח י"ג).
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר"

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ִמַּקּפּוְטִקָּיא  ָאִזיל  ָהָוה  ְיהּוָדה  ִרִּבי 
ְּדֲהָוה  ִׁשְמעֹון,  ְלַרִּבי  ְלֵמֱחֵמי  ְללּוד, 
ִעֵּמיּה.  ָאִזיל  ִחְזִקָּיה  ִרִּבי  ַוֲהָוה  ַּתָּמן, 
ָהא  ִחְזִקָּיה,  ְלַר'  ְיהּוָדה  ִרִּבי  ָאַמר 
ִיְהֶיה  ְוהּוא  ִׁשְמעֹון,  ר'  ָקֵמי  ְדָתֵניָנן, 
הּוא.   ַכ ַוָּדאי  ָאָדם,  ֶּפֶרא  ע"ב)  פ"ו  (דף 

ְוָדא הּוא ְּבִריָרא ְדִמָּלה. סֹוֵפיּה ִּדְקָרא 
ִדְכִּתיב, ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשּכֹון. ַמהּו 

ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשּכֹון.
ָאַמר ֵליּה, ָלא ְׁשַמְעָנא, ְוָלא ִאיָמא. 
ְוזֹאת  ד)  (דברים  ְּכִתיב  אֹוִליְפָנא,  ְּדָהא 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  מֶֹׁשה.  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה 
ָׂשם  ְּדָלא  לֹוַמר.  ָיכֹול  ַאָּתה  מֶֹׁשה, 

מֶֹׁשה, ִאי ַאָּתה ָיכֹול לֹוַמר.
ל)  (דברים  ְוָאַמר,  ְיהּוָדה  ר'  ָּפַתח 
ְּדָזֵכי  ָמאן   .ָיֶמי  ְואֶֹר  ַחֶּיי הּוא  ִּכי 
ָזֵכי  ִמיָנּה,  ִאְתְּפַרׁש  ְוָלא  ְבאֹוַרְייָתא, 
ְוַחד  ֵדין,  ְּבָעְלָמא  ַחד  ַחִּיין,  ִלְתֵרין 
ְּבָעְלָמא ְדָאֵתי. ִּדְכִּתיב ַחֶּיי, ְּתֵרי. ְוָכל 
ָמאן ְּדִיְתְּפַרׁש ִמיָנּה, ְּכַמאן ְּדִמְתְּפַרׁש 
ִׁשְמעֹון,  ֵמר'  ְּדִמְתְּפַרׁש  ּוַמאן  ַחֵּיי,  ִמן 

ְּכִאיּלּו ִמְתְּפַרׁש ִמֹּכָּלא.
ָפַתח  ְדִאיהּו  ְקָרא  ְּבַהאי  ּוַמה 
ָּבּה.  ְלֵמיָעאל  ָיִכיְלָנא  ָלא  ִּפְתָחא, 
ִּפְתָּגֵמי אֹוַרְייָתא ִדְסִּתיִמין, ַעל ַאַחת 
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְּדר'  ְלָדָרא,  ַווי  ְוַכָּמה.  ַּכָּמה 

ִמי ֶׁשִּנְפָרד ֵמַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְּכִאּלּו ִנְפָרד ֵמַהּכֹל.

ִמַּקּפּוְטִקָּיא   הֹוֵל ָהָיה  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ֶׁשָהָיה  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶאת  ִלְראֹות  ְללֹוד 
ָׁשם, ְוָהָיה ַרִּבי ִחְזִקָּיה הֹוֵל ִעּמֹו. ָאַמר 
ִנינּו  ּׁשָ ּׁשֶ ֶזה  ִחְזִקָּיה,  ְלַרִּבי  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ִלְפֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם 
 - ַהָּדָבר  ֵּברּור  ְוֶזהּו  הּוא.   ָּכ ַוַּדאי   -
סֹוף ַהָּפסּוק, ֶׁשָּכתּוב ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו 

ִיְׁשּכֹן. ַמה ֶּזה ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשּכֹן?

אַֹמר,  ְוא  ָׁשַמְעִּתי  א  לֹו,  ָאַמר 
ְוזֹאת  ד)  (דברים  ָּכתּוב  ָלַמְדנּו,  ֶׁשֲהֵרי 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  מֶֹׁשה.  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה 
ֶׁשֹּלא  ֲאָבל  לֹוַמר.  ָיכֹול  ַאָּתה   - מֶֹׁשה 

ָׂשם מֶֹׁשה - ֵאיְנ ָיכֹול לֹוַמר.
ָּפַתח ַרִּבי ְיהּוָדה ְוָאַמר, (שם) ִּכי הּוא 
ַּבּתֹוָרה  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי   .ָיֶמי  ְואֶֹר  ַחֶּיי
 - ַחִּיים  ִלְׁשֵני  זֹוֶכה  ִמֶּמָּנה,  ִנְפָרד  ְוא 
ֶאָחד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֶאָחד ָּבעֹוָלם ַהָּבא, 
ֶׁשִּנְפָרד  ִמי  ְוָכל  ְׁשַנִים.   ,ַחֶּיי ֶׁשָּכתּוב 
ּוִמי  ַהַחִּיים,  ִמן  ֶׁשִּנְפָרד  ְּכִמי  ִמֶּמָּנה, 
ִנְפָרד  ְּכִאּלּו  ִׁשְמעֹון,  ֵמַרִּבי  ֶׁשִּנְפָרד 

ֵמַהּכֹל.
ּפֹוֵתַח  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ַּבָּפסּוק  ּוַמה 
ִּדְבֵרי   - ֵאָליו  ְלִהָּכֵנס  ָיכְֹלנּו  א  ֶּפַתח 
תֹוָרה ַהִּנְסָּתִרים ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. 
יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ֶׁשַרִּבי  ַלּדֹור  אֹוי 

ח"ב פו ע"א
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יֹוָחאי ִיְסְּתִליק ִמֵּניּה. ְּדַכד ֲאָנן ַקְייִמין 
ְּדִלָּבא  ַמּבּוִעין  ִׁשְמעֹון,  ְדר'  ָקֵמי 
ִמְתַּגְלָיא.  ְוכָֹּלא  ִעיָבר,  ְלָכל  ְפִתיִחין 
ְיַדְעָנא  ָלא  ִמֵּניּה.  ִאְתְּפַרְׁשָנא  ְוַכד 

ִמיִדי, ְוָכל ַמּבּוִעין ְסִתיִמין.
ִדְכִּתיב,  ַהְיינּו  ִחְזִקָּיה,  ר'  ָאַמר 
ֲאֶׁשר  ָהרּוַח  ִמן  ַוָּיאֶצל  יא)  (במדבר 

ַהְּזֵקִנים,  ִאיׁש  ִׁשְבִעים  ַעל  ְוִיֵּתן  ָעָליו 
ַּכָּמה  ִמיֵּנּה  ְּדָנֲהִרין  ָדא,  ְּכבּוִציָנא 
ר'   ַּכ ְׁשִכיַח.  ְבִקיּוֵמיּה  ְוהּוא  בּוִציִנין, 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי, ָמאֵרי ְדבּוִציִנין, הּוא 
ִמֵּניּה,  ַאְעֵּדי  ָלא  ּוְנהֹוָרא  ְלכָֹּלא,  ָנִהיר 
ְּדָמטּו  ַעד  ָאְזלּו  ְּבִקיּוֵמיּה.  ְוִאְׁשְּתַכח 

ְלַגֵּביּה.
ְּדֲהָוה  ַאְׁשְּכחּוהּו,  ַגֵּביּה,  ָמטּו  ַּכד 
ָאַמר,  ַוֲהָוה  ְבאֹוַרְייָתא,  ְוָלֵעי  ָיִתיב 
(תהלים קב) ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני 

ְדִיְׂשָרֵאל  ְצלֹוָתא  ָּכל  ִׂשיחֹו.   ִיְׁשּפֹו ְיָי' 
ְצלֹוָתא, ּוְצלֹוָתא ְדָעִני ִעָּלָאה ִמֻּכְּלהּו. 
ַסְּלָקא  ְּדַהאי  ִמּשּׁום  ַטֲעָמא.  ָמאי 
ְוִאְתַעָּטר  ְדַמְלָּכא,  ְיָקָרא  ֻּכְרֵסי  ַעד 
ְּבֵריֵׁשיּה. ְוקּוְדָׁשא ְבִרי הּוא ִמְׁשָּתַּבח 
ַוָּדאי.  ְצלֹוָתא  ְּבַהִהיא  ִמְתֲעֶטף)  (נ"א 

ְּתִפָּלה ְדָעִני, ְּתִפָּלה ִאְקֵרי.
ִּכי ַיֲעטֹף. ִעּטּוָפא ָדא, ָלאו ִעּטּוָפא 
ְדַכסּו הּוא, ְּדָהא ֵלית ֵליּה. ֶאָּלא, ְּכִתיב 
(איכה  ָהָתם,  ּוְכִתיב  ַיֲעטֹף.  ִכי  ָהָכא 
 ִֹיְׁשּפ ְיָי'  ְוִלְפֵני  ְּבָרָעב.  ָהֲעטּוִפים  ב) 

ִׂשיחֹו, ְּדִיְקַּבל ַקֵּמי ָמאֵריּה, ְוָדא ִניָחא 
ִמּשּׁום  הּוא,   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ַקֵּמי  ֵליּה 
ָלא  ַּכד  ֵביּה,  ִמְתַקְּייָמא  ְּדָעְלָמא 
ִאְׁשְּתָכחּו ְׁשַאר ַקְייֵמי ָעְלָמא ְבָעְלָמא. 
ַווי ְלַמאן ְּדַההּוא ִמְסְּכָנא ְיַקֵּבל ֲעלֹוִהי 

ִיְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו. ֶׁשְּכֶׁשָאנּו עֹוְמִדים ִלְפֵני 
ְּפתּוִחים  ַהֵּלב  ַמַעְינֹות  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי 
ּוְכֶׁשִּנְפָרִדים  ִמְתַּגֶּלה.  ְוַהּכֹל  ֵעֶבר  ְלָכל 
ַהַּמְעָינֹות  ְוָכל  ָּדָבר,  יֹוְדִעים  א  ִמֶּמּנּו, 

ִנְסָּתִמים.
ֶׁשָּכתּוב  ַהְינּו  ִחְזִקָּיה,  ַרִּבי  ָאַמר 
ֲאֶׁשר  ָהרּוַח  ִמן  ַוָּיאֶצל  יא)  (במדבר 

ַהְּזֵקִנים.  ִאיׁש  ִׁשְבִעים  ַעל  ַוִּיֵּתן  ָעָליו 
ַּכָּמה  ִמֶּמָּנה  ֶׁשְּמִאיִרים  ַהּזֹו  ַּכְּמנֹוָרה 
ְמנֹורֹות, ְוִהיא ְמצּוָיה ְבִקּיּוָמּה. ָּכ ַרִּבי 
הּוא  ַהְּמנֹורֹות  ַּבַעל  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון 
ֵמִאיר ַלּכֹל, ְוָהאֹור א ָזז ִמֶּמּנּו ְוִנְמָצא 

ְבִקּיּומֹו. ָהְלכּו ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ֵאָליו.

ֶׁשָהָיה  ְמָצאּוהּו  ֵאָליו,  ְּכֶׁשִהִּגיעּו 
אֹוֵמר  ְוָהָיה  ַּבּתֹוָרה,  ְועֹוֵסק  יֹוֵׁשב 
(תהלים קב) ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני 

ה' ִיְׁשּפֹ ִׂשיחֹו. ָּכל ְּתִפַּלת ִיְׂשָרֵאל ִהיא 
ִמֻּכָּלם.  ֶעְליֹוָנה  ֶהָעִני  ּוְתִפַּלת  ְתִפָּלה, 
ָמה ַהַּטַעם? ִמּשּׁום ֶׁשּזֹו עֹוָלה ַעד ִּכֵּסא 
ַהָּכבֹוד ֶׁשל ַהֶּמֶל ּוִמְתַעֶּטֶרת ְּברֹאׁשֹו. 
(ִמְתַעֵּטף)  ִמְׁשַּתֵּבַח  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש 
ֶהָעִני  ְּתִפַּלת  ַוַּדאי,  ְּתִפָּלה  ְּבאֹוָתּה 

ִנְקֵראת ְּתִפָּלה.
ֶׁשל  ִעּטּוף  ֵאינֹו  ֶזה  ִעּטּוף  ַיֲעטֹף.  ִּכי 
ִּכּסּוי, ֶׁשֲהֵרי ֵאין לֹו. ֶאָּלא ָּכתּוב ָּכאן ִּכי 
ָהֲעטּוִפים  ב)  (איכה  ָׁשם  ְוָכתּוב  ַיֲעטֹף, 
ֶׁשּקֹוֵבל  ִׂשיחֹו,   ִֹיְׂשּפ ה'  ְוִלְפֵני  ְּבָרָעב. 
ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  נֹוַח  ְוֶזה  ִרּבֹונֹו.  ִלְפֵני 
ָּברּו הּוא, ִמּשּׁום ֶׁשָהעֹוָלם ִמְתַּקֵּים ּבֹו 
ָהעֹוָלם  ְמַקְּיֵמי  ְׁשָאר  ִנְמָצִאים  ְּכֶׁשֹּלא 
ִיְקּבֹל  ֶהָעִני  ֶׁשאֹותֹו  ְלִמי  אֹוי  ָּבעֹוָלם. 
ָקרֹוב  ֶׁשֶהָעִני  ִמּשּׁום  ְלִרּבֹונֹו,  ָעָליו 

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
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כב)  (שמות  ֶׁשָּכתּוב  ִמֻּכָּלם,  יֹוֵתר   ַלֶּמֶל
ַחּנּון  ִּכי  ְוָׁשַמְעִּתי  ֵאַלי  ִיְצַעק  ִּכי  ְוָהָיה 

ָאִני.

ִלְפָעִמים   - ָהעֹוָלם  ְּבֵני  ְוִלְׁשָאר 
ָמה  ׁשֹוֵמַע.  ֶׁשֹּלא  ְוִלְפָעִמים  ֶׁשּשֹׁוֵמַע 
הּוא   ַהֶּמֶל ֶׁשִּדּיּור  ִמּשּׁום  ַהַּטַעם? 
בּוִרים ַהָּללּו, ֶׁשָּכתּוב (ישעיה  ַּבֵּכִלים ַהּׁשְ
נז) ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל רּוַח. ְוָכתּוב (תהלים 

ֵלב  נה)  (שם  ֵלב.  ְלִנְׁשְּבֵרי  ה'  ָקרֹוב  לד) 

ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ֱאִהים א ִתְבֶזה.
ִמָּכאן ָׁשִנינּו, ִמי ֶׁשּנֹוֵזף ְּבָעִני - נֹוֵזף 
ִכיָנה, ֶׁשָּכתּוב ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל רּוַח,  ַּבּׁשְ
ְוָכתּוב (משלי כב) ִּכי ה' ָיִריב ִריָבם ְוגֹו'. 
ָחָזק  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס  ִמּשּׁום 
ֵעִדים   ָצִרי ֶׁשֹּלא  ַהּכֹל,  ַעל  ְוׁשֹוֵלט 
ַמְׁשּכֹון  נֹוֵטל  ְוא  ַאֵחר,  ַּדָּין   ָצִרי ְוא 
נֹוֵטל?  ַמְׁשּכֹון  ְוֵאיֶזה  ַהַּדָּיִנים.  ִּכְׁשָאר 
ֶאת  ְוָקַבע  ֶׁשָּכתּוב  ָאָדם,  ְּבֵני  ִנְׁשמֹות 

קְֹבֵעיֶהם ָנֶפׁש.

עֹוד ָאַמר, ְּתִפָּלה ְלָעִני - ָּכל ָמקֹום 
ֶׁשִּנְקָרא ְתִפָּלה, ָּדָבר ֶעְליֹון הּוא, ֶׁשהּוא 
עֹוֶלה ְלָמקֹום (ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא) ֶעְליֹון. 
 ַהֶּמֶל ֶׁשל  ַהְּתִפִּלין  ֵהן  ָהרֹאׁש  ְּתִפַּלת 

ֶׁשֵּמִניַח אֹוָתם.

ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵבב רֹאׁשֹו, ְוָרָאה ֶאת 
ֶׁשִהִּגיעּו  ִחְזִקָּיה  ַרִּבי  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ָּבֶהם.  ִהְסַּתֵּכל  ֶׁשִּסֵּים,  ַאַחר  ֵאָליו. 
ְוָאַבד  ָלֶכם  ָהָיה  אֹוָצר  ָלֶהם,  ָאַמר 
ֶעְליֹון  ֶׁשֶּפַתח  ַוַּדאי  לֹו,  ָאְמרּו  ִמֶּכם. 

ָּפַתח מֹוֵרנּו, ְוא ָיכְֹלנּו ְלִהָּכֵנס ּבֹו.

ָקִריב  ְּדִמְסְּכָנא  ִמּשּׁום  ְלָמאֵריּה, 
(שמות  ִּדְכִּתיב,  ִמֻּכְּלהּו,  ַיִּתיר  ְלַמְלָּכא 
ִכי  ְוָׁשַמְעִּתי  ֵאַלי  ִיְצַעק  ִכי  ְוָהָיה  כב) 

ַחּנּון ֲאִני.

ִּדְׁשַמע,  ִזְמִנין  ָעְלָמא,  ְּבֵני  ְוִלְׁשַאר 
ִזְמִנין ְּדָלא ָׁשַמע. ָמאי ַטְעָמא. ִמּשּׁום 
ְּתִביֵרי,  ָמאֵני  ְבָהֵני  ְּדַמְלָּכא  ְּדִדיּוֵריּה 
ִּדְכִּתיב, (ישעיה נז) ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל רּוַח. 
ּוְכִתיב (תהלים לד) ָקרֹוב ְיָי' ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב. 
(תהלים נא) ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ֱאִהים א 

ִתְבֶזה.
ִמָּכאן ָּתֵניָנן, ָמאן ְּדָנִזיף ְּבִמְסְּכָנא, 
ַּדָּכא  ְוֶאת  ִּדְכִּתיב  ִּבְׁשִכיְנָּתא,  ָנִזיף 
ּוְׁשַפל רּוַח. ּוְכִתיב (משלי כב) ִּכי ְיָי' ָיִריב 
ִדְלהֹון  ְּדַאּפֹוְטרֹוָּפא  ְּבִגין  ְוגֹו'.  ִריָבם 
ְּדָלא  ּכָֹּלא,  ַעל  ְוַׁשִּליָטא  ַּתִּקיָפא, 
ְלַדָּייָנא   ִאְצְטִרי ְוָלא  ַסֲהֵדי,   ִאְצְטִרי
ִּכְׁשַאר  ַמְׁשּכֹוָנא,  ָנִטיל  ְוָלא  ַאֲחָרא, 
ִנְׁשָמִתין  ָנִטיל,  ַמְׁשּכֹוָנא  ּוַמה  ַּדָּייָנא. 
ְּדַבר ָנׁש, ִּדְכִּתיב ְוָקַבע ֶאת קֹוְבֵעיֶהם 

ָנֶפׁש.
ֲאָתר  ָּכל  ְלָעִני,  ְּתִפָּלה  ָאַמר  ּתּו 
ִהיא,  ִעָּלָאה  ִמָּלה  ְתִפָּלה,  ְּדִאְקֵרי 
הּוא   ְבִרי (ְּדקּוְדָׁשא  ַלֲאָתר  ַסְּלָקא  ְּדִהיא 
ִאיּנּון  ְדֵריָׁשא,  ְּתִפָּלה  ִעָּלָאה.  ֶאָחד) 

ְּתִפֵלי ְדַמְלָּכא, ְּדָאַנח ְלהּו.

ְוָחָמא  ֵריֵׁשיּה,  ַאְסַחר  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי 
ַגֵּביּה.  ְּדָמטּו  ִחְזִקָּיה,  ּוְלר'  ְיהּוָדה  ְלַר' 
ְלהּו,  ָאַמר  ְּבהּו.  ִאְסָּתַּכל  ְּדִסֵּיים  ָּבַתר 
ִמַּנְייכּו.  ְוִאְתֲאִביד  ְלכּו  ָהָוה  ִסיָמא 
ָאְמרּו ֵליּה, ַוָּדאי ְּדִפְתָחא ִעָּלָאה ָפַתח 

מֹר, ְוָלא ָיִכיְלָנא ְלֵמיָעאל ָּבּה.



כו

זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

ֵליּה,  ָאְמרּו  ִהיא.  ָמאי  ָאַמר, 
ָאָדם,  ֶפֶרא  ִיְהֶיה  ְוהּוא  טז)  (בראשית 

ְוֵסיֵפיּה ִּדְקָרא ָבֵעיָנא ְלִמְנַּדע, ִּדְכִּתיב 
ְּפֵני  ַעל  ַמהּו  ִיְׁשּכֹון,  ֶאָחיו  ָכל  ְּפֵני  ְוַעל 
ְקָרא  ְּדכּוֵליּה  ְבִריָרא  ְּדָהא  ֶאָחיו.  ָכל 
ְּדֵסיֵפיּה  ְיַדְעָנא,  ָלא  ְוַהאי  ְיַדְעָנא, 

ִּדְקָרא, ָלא ִאְתֲחֵזי ְכֵריֵׁשיּה.
ִמָּלה  ַחד  ּכָֹּלא  ַחֵּייכֹון,  לֹון,  ָאַמר 
ָּתאָנא,  ַסְּלָקא.  ַּדְרָּגא  ּוְבַחד  ִהיא, 
ַּכָּמה ָפִנים ַלָּפִנים, ִאית ֵליּה ְלקּוְדָׁשא 
ְּדָלא  ָּפִנים  ְּדַנֲהִרין.  ָּפִנים  הּוא.   ְבִרי
ַנֲהִרין. ָּפִנים ַּתָּתִאין. ָּפִנים (דף פ"ז ע"א) 
ִּדְלַגו.  ָּפִנים  ְקִריִבין.  ָּפִנים  ְרִחיִקין. 
ָּפִנים  ִּדיִמיָנא.  ָּפִנים  ִּדְלַבר.  ָּפִנים 

ִּדְׂשָמאָלא.
ָּתא ָחֵזי, ַזָּכִאין ִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל ָקֵמיּה 
ְּבַאְנִּפין  ַּדֲאִחיָדן  הּוא,   ְבִרי ְּדקּוְדָׁשא 
ְּדהּוא  ָּפִנים  ְּבִאיּנּון  ְּדַמְלָּכא.  ִעָּלִאין 
ּוְׁשֵמיּה ֲאִחיָדן ְּבהּו, ְוִאיּנּון ּוְׁשֵמיּה ַחד 
הּוא. ּוְׁשַאר ַעִּמין ֲאִחיָדן ְּבִאיּנּון ָּפִנים 
ּוְבִגיֵני  ַּתָּתִאין.  ָּפִנים  ְּבִאיּנּון  ְרִחיִקין, 
ַּכ ִאיּנּון ְרִחיִקין ִמּגּוָפא ְדַמְלָּכא, ְּדָהא 
ְקִריבֹוי  ְּדִמְצַרִים,  ִאיּנּון  ָכל  ֲחֵמיָנא 
ֲהוֹו  ּוְקִריִבין  ַאִחין  ַּכָמה  ְדִיְׁשָמֵעאל, 
ֵליּה, ְוֻכְּלהּו ֲהוֹו ְּבַאְנִּפין ַּתָּתִאין, ְּבִאיּנּון 

ָּפִנים ְרִחיִקין.
ִאְתְּגַזר  ַּכד  ְּדַאְבָרָהם,  ּוְבִגיֵניּה 
ָמדֹוֵריּה  ְּדַׁשּוֵי  ָזָכה,  ִיְׁשָמֵעאל, 
ָּכל  ַעל  ְּדָׁשִליָטא  ַּבֲאַתר  ְוחּוָלֵקיּה 
ָּכל  ַעל  ְוַתָּתִאין,  ְרִחיִקין  ָּפִנים  ִאיּנּון 
הּוא  ָהָדא  ַעִּמין.  ִּדְׁשַאר  ָּפִנים  ִאיּנּון 
ָכל  ְּפֵני  ַעל   ַכ ּוְבִגיֵני  ַבּכֹל,  ָידֹו  ִדְכִתיב 
ָמדֹוֵריּה  ְיַׁשּוֵי  ְּכלֹוַמר,  ִיְׁשּכֹון,  ֶאָחיו 

(בראשית  לֹו,  ָאְמרּו  הּוא?  ַמה  ָאַמר, 
טז) ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם. ְוסֹוף ַהָּפסּוק 

ָאנּו רֹוִצים ָלַדַעת, ֶׁשָּכתּוב ְוַעל ְּפֵני ָכל 
ֶאָחיו?  ָכל  ְּפֵני  ַעל  ֶּזה  ַמה  ִיְׁשּכֹן.  ֶאָחיו 
ֶׁשֲהֵרי ֵּברּור ֶׁשל ָּכל ַהָּפסּוק ָיַדְענּו, ְוֶאת 
ֶזה א ָיַדְענּו, ֶׁשּסֹוף ַהָּכתּוב א ִנְרֶאה 

ְכרֹאׁשֹו.
ָּדָבר  הּוא  ַהּכֹל  ַחֵּייֶכם,  ָלֶהם,  ָאַמר 
ֶאָחד, ּוְבַדְרָּגה ַאַחת עֹוֶלה. ָׁשִנינּו, ַּכָּמה 
ַלָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא:  ֵיׁש  ַלָּפִנים  ָפִנים 
ָּפִנים ֶׁשֹּלא ְמִאיִרים.  ָּפִנים ַהְּמִאיִרים. 
ָּפִנים  ְרחֹוִקים.  ָּפִנים  ַּתְחּתֹוִנים.  ָּפִנים 
ְקרֹוִבים. ָּפִנים ֶׁשְּלָפִנים. ָּפִנים ֶׁשַּלחּוץ. 

ָּפִנים ֶׁשל ָיִמין. ָּפִנים ֶׁשל ְׂשמֹאל.

ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ַאְׁשֵריֶהם  ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ַּבָּפִנים  ֶׁשֲאחּוִזים  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָּפִנים  ְּבאֹוָתם   ַהֶּמֶל ֶׁשל  ָהֶעְליֹוִנים 
ֶׁשהּוא ּוְׁשמֹו ֲאחּוִזים ָּבֶהם, ְוֵהם ּוְׁשמֹו 
ֲאחּוִזים  ָהַעִּמים  ּוְׁשָאר  הּוא,  ֶאָחד 
ָּפִנים  ְּבאֹוָתם  ְרחֹוִקים,  ָּפִנים  ְּבאֹוָתם 
ִמּגּוף  ְרחֹוִקים  ֵהם  ְוָלֵכן  ַּתְחּתֹוִנים, 
ֶׁשל  אֹוָתם  ָּכל  ָרִאינּו  ֶׁשֲהֵרי   ,ַהֶּמֶל
ַאִחים  ְּכמֹו  ִיְׁשָמֵעאל,  ְקרֹוֵבי  ִמְצַרִים, 
ְּבָפִנים  ָהיּו  ְוֻכָּלם  לֹו,  ָהיּו  ּוְקרֹוִבים 

ַּתְחּתֹוִנים ּוְבאֹוָתם ָּפִנים ְרחֹוִקים.
ּוִבְגַלל ַאְבָרָהם, ְּכֶׁשִּנּמֹול ִיְׁשָמֵעאל, 
ְּבָמקֹום  ְוֶחְלקֹו  ְמדֹורֹו  ם  ֶׁשּׂשָ ָזָכה 
ְרחֹוִקים  ָּפִנים  אֹוָתם  ָּכל  ַעל  ֶׁשּשֹׁוֵלט 
ֶׁשל  ָּפִנים  אֹוָתם  ָּכל  ַעל  ְוַתְחּתֹוִנים, 
ַבּכֹל.  ָידֹו  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ָהַעִּמים.  ְׁשָאר 
ִיְׁשּכֹן.  ֶאָחיו  ָכל  ְּפֵני  ַעל   ָּכ ּוִמּשּׁום 
ְלַמְעָלה  ְוֶחְלקֹו  ְמדֹורֹו  ָיִׂשים  ְּכלֹוַמר, 
המשכ בעמוד לב



זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
כז

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר

המשכ הדרשה בחוברת הבאה



כח

זהר 
השבת

ּלּו ְתּגַ ּנִ ים ׁשֶ סוֹדוֹת ֳחָדׁשִ

 "ֵמַאִינ ִלי ָּבָשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעמ ַהֶּזה ִּכי ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאמֹר ְּתָנה ָּלנּו ָבָשר ְוֹנאֵכָלה. ֹלא 
אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִּדי ָלֵשאת ֶאת ָּכל ָהָעמ ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני. ְוִאמ ָּכָכה ַאְּת עֶֹשה ִּלי ָהְרֵגִני 

ָנא ָהרֹג ִאמ ָמָצאִתי ֵחנ ְּבֵעיֶניָכ ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי" (במ„בר פר˜ י‡ י‚-טו)
ּלּו ַ‚ּ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ „ָ ˙ ח√ „ו… סו…

‡ ָ̇ י ָרי¿ ‡ו… ב ּ„¿ ל∆ יַל˙ ח≈ ƒכ‡ֲ י˙ מ≈ ƒר ˙ ַ‰ּב¿ ˆו… ַ‡ר¿ "יƒ ּב¿ נ≈ ב¿ ˙ ַ‡ח∆ יל ‡∆ ƒּ̂ ָי"ע ַמ ל ז¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי˙ י ַ‰ּב≈
 ׁ̆ ַר ¿„ ƒי˙ מ ַ‡ב"„ ּב≈ יָט"‡ ַרב ו¿ ƒּל ¿ ׁ̆ ער  ר ּפָ‡פ∆ ז∆ יע∆ ƒל ¡‡ ‰ ∆̆ י מ… ƒל מ‰‚‰"ˆ ַרּב ּב≈ ַ̃ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ב  ַּ̇ כ¿ ƒמ

ַר˜. י ּב¿ נ≈ ˜ׁוב ּב¿ ƒט ָ‡ר¿ ׁ̆ סעלי˘ ט¿
 ¿̃ " ּכ¿ י  ƒנ ¿̇ חו… מ≈ י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ם  ּי≈ ַ̃ ל¿ י  ≈„ ּכ¿ ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ƒּב ים  ƒב ָּ̇ כ¿ ƒנ ן  ַ‰ּלָ ל¿ ים  ƒ‡ּמּוָב‰ַ ים  ƒָבר ¿„ּ
ל  ּכָ ƒמ ב  ָלרו… ָוַנַח˙   ƒ„" ƒּס ּב¿ ָי‡  ַעּל¿ מ¿ ָר‡  ‰ו… ּונ¿ ּ‚ּוָפ‡  י‡ּו˙  ƒר ב¿ ƒּב יָט"‡  ƒּל ¿ ׁ̆ ין  ƒמ ָ‰‡ל¿ מ≈ "ר  מו… ¿„‡ַ‰ָ

כּו'.  ן ָ‰ַרע ו¿ ƒי ַעי ƒל ים ּב¿ ƒרּור ם ּב¿ ֻכּלָ ים ו¿ ƒם ֲ‡‰ּוב יו, כּוּלָ ָ̂ י ֲחָל ≈‡ ¿̂ יו…
ַר˜. י ּב¿ נ≈ ׁ̆ סעלי˘ ט˘‡רט˜וב ּב¿ ַר ¿„ ƒי˙ מ ר פ‡פער ַרב ַ‡ב"„ ּב≈ ז∆ יע∆ ƒל ¡‡ ‰ ∆̆ מ…

ל  י‡≈ ƒר ב¿ ַ‚ּ ַכי  ¿„ּ ָמר¿ ן  ‡ו… ָ‚ּ‰ַ ָ‰ַרב  ר  ַחּב≈ ַלּמ¿ ים  ƒכ ּיָ ַׁ ּ̆ ‰ַ ים  ƒָינ נ¿ ƒע ‡ן  ּכָ ַע„  י  ƒ̇ י ל≈ ע¡ ∆‰
"ל.  ַ̂ י ַז ƒכ‡ָ ַמל¿

„ו…  ָלמ¿  ˙ ע≈ ּב¿ ר  ≈̇ יו… ו¿ ים  ƒנ ָׁ̆  ‰ ר≈ ¿ׂ̆ ע∆  ׁ̆ ָחמ≈ ּכ¿ רּו  ָעב¿ טּוָב‡  ים  ƒָימ ָנ‡  ¿„ּ ָמ‡  ¿„ ַּ̃ ƒמ
יַני,  ƒּס ƒמ  ‰ ∆̆ מ… ל¿ ֲ‰ָלָכ‰   ,‰ ≈ׂ̆ ַמֲע ל¿ ַוֲ‰ָלָכ‰  ין  ƒ„ּ‰ַ ּיּו˜  ƒ„ּ ם  ƒע ָרם  ¿„ ƒס ּכ¿ ים  ƒעּור ƒׁ̆

ם. לו… ָׁ ּ̆ נּו ָעָליו ַ‰ ‰ ַרּב≈ ∆̆ ׁ̆ ַע„ מ… י ƒ‡ י ƒּפ ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ַרב ‰ ≈ׂ̆ ּוַמֲע
ר  ָׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ּלּו ים ‡≈ ƒָבר : "ּו„¿ נו… ו… ׁ̆ ‰ ל¿ ז∆ ˙, ו¿ פו… ר≈ ˙ ט¿ כו… ל¿ ƒ‰ י ָ‰ַרָמ"‡ ּב¿ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ƒּוַע מ„ ּיָ ּכַ
ּמּו„  ƒי ל ≈„ י‡ ַעל י¿ ƒ‰ ∆ׁ̆  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ן ַ‰ּמַ יו… ּסָ ƒי נ ƒפ ‡ ל¿ ּלָ ּמּו„ ‡∆ ƒי ל ≈„ ב ַעל י¿ ָ̇ ך¿ ַ‰ּכ¿ ר∆ מ…„ ּ„∆ ל¿ ƒל

. ׁ̆ „ו… ָּ̃ נו… ַ‰ ו… ׁ̆ י ל¿ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ¿ך ו… ּ̇ ƒן מ‡ ", ַע„ ּכָ ׁ̆ ‰ ַמּמָ ּיָ ƒ‡ ר¿ ƒּב ׁ̆ י ƒ‡ י ƒּפ ƒמ ׁ̆ י ƒ‡
ֲ‰ָו‰  ן  כ≈ ו¿ ים  ƒָעמ ּפ¿  ‰ ּמָ ּכַ "ל  ַ‰ּנַ ן  ‡ו… ָ‚ּ‰ַ ַרב  י  ƒל ר  ּפ≈ ƒס ַין  נ¿ ƒע ˙ו…  ‡ו… ּב¿ ָין  נ¿ ƒע ל¿ ַין  נ¿ ƒע מ≈
י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ∆ׁ̆ ָ„ָע‰  י ‰ו… ƒּ̇ ל¿ ּבַ ƒ̃ ַסח  י ּפ∆ נ≈ פ¿ ƒל ˙ בּועו… ָׁ̆  ‰ ּמָ : ּכַ נו… ו… ׁ̆ ל¿ ƒּכ ׁ̆ ‰ ַמּמָ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ
 ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ יר  ƒע ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ƒל י  ƒּ̇ ָנַסע¿ י,  ƒל  ‡ ר≈ ˜ו… זˆלל"‰  ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י˙  ַ‰ּב≈  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ
ַע  ≈„ ‰ יו… ָ ּ̇ יפּו˙: ַ‡ ƒּ̃ ַ̇ י ּב¿ ƒם, ָ‡ַמר ל לו… ָׁ̆  ˙ ַׁ̆ י ƒר י ּ„¿ ַ‡ֲחר≈ יבּו˙, ו¿ ƒֲחב י ּבַ ƒ̇ ל ‡ו… ּב≈ ƒ̃ ו¿
 ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ּומ¿ רח"ל,   ‡ ָ̇ י ָרי¿ ‡ו… ¿„ּ י‡  ƒ‰ ∆ ׁ̆ ב  ל∆ ח≈ ים  ƒ‡ ר≈ י¿ ים  ƒ„ּו‰ י¿ ים  ƒל כ¿ ‡ו…  ‰ ָ̃ י ƒר ֲ‡מ∆ ּבַ
י,  ƒּ̇ ָ‡ַמר¿ ב.  טו… ר  ≈̇ ַ‰ּיו…  „ ַ̂ ַעל  ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ˙ ∆‡ ן  ≈ּ̃ ַ̇ ¿̇ ּו ם  ָׁ̆ ל∆ ע  ּסַ ƒ ּ̇ ∆ ׁ̆ ָך  ¿̇ ‡ו… י  ƒנ‡ֲ
ַלי  ים ‡≈ ƒ‡ ים ּבָ ƒׁ̆ י ֲ‡ָנ פ≈ ַ‡ל¿ יב ו¿ ƒל ָ‡ב ּ≈̇ ַרב ּב¿ י ּכ¿ ƒנ‡ֲ ׁ̆ ּמ≈ ַׁ̆ ‡, ּומ¿ ַסח ּבָ י ּפ∆ י, ֲ‰ר≈ ƒַרּב
ֲ‡ָבל  ים,  ƒל כו… ּי¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒנ ַרּבָ  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿  ׁ̆ י≈  ı ָחמ≈ ר  ּכו… מ¿ ƒל י,  ƒל ָ‡ַמר  ם.  ָ̂ מ¿ ח∆ ר  ּכו… מ¿ ƒל
י  ƒ ּ̇ ָנַסע¿ ל ו¿ י ַ‰ּכ… ƒ ּ̇ ן ָעַזב¿ ל. ַעל ּכ≈ ‰ ָיכו… ָ ּ̇ ם, ַר˜ ַ‡ ַרח≈ ‡ ‰' י¿ ָ̇ י ָרי¿ ‡ו… ב ּ„¿ ל∆ ּון ח≈ ּ̃ ƒ ּ̇
יָנם  ƒמ ין י¿ עּו ּב≈ ל…‡ ָי„¿ ב ו¿ ל∆ לּו ח≈ י˙ ָ‡כ¿ ƒר ˙ ַ‰ּב¿ ל ֲ‡ָרˆו… ּכָ ∆ׁ̆ ן ַ‰ַו‰  כ≈ , ו¿ ו… ׁ̆ ¿„ ָ̃ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּכ¿
י  ƒּ̇ נ¿ ַּ̃ ƒּ̇ ∆ׁ̆ ים  ƒּונ ּ̃ ƒּ̇ י˙ ַ‰ ƒר ˙ ַ‰ּב¿ ָכל ֲ‡ָרˆו… ם ּב¿ ס≈ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒ‰ מ…‡ָלם, ּוָברּוך¿ ‰' ָי„ּוַע ו¿ ¿ׂ̆ ƒל
ָר‰  ו… ּ̇ י  ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ים  ƒ„ּו‰ ים י¿ ƒָלפ‡ֲ ˙ רו… ¿ׂ̆ ַע ∆ׁ̆ ַי„ּוַע  ‡. [ו¿ ָ̇ י ָרי¿ ‡ו… ב ּ„¿ ל∆ ל ח≈ ∆ׁ̆ י˜ּור  ƒַין ַ‰נ נ¿ ƒע ּב¿
י  יל≈ ƒַמַ‡כ „ ∆‚ ָחָ‡‰ נ∆ מ¿ ƒּו ּב‡ ¿̂ ים ָי ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ים ַ‰ ƒנ ‡ו… ַ‚ם ַ‰ּ‚¿ ָמ‰, ו¿ ≈‰ ר ּב¿ ָׂ̆ ל ּבָ כו… ¡‡ י˜ּו ל∆ ƒס פ¿ ƒ‰ ˙ וו… ¿̂ ƒּומ
ָמ‰,  ≈‰ ר ּב¿ ָׂ̆ ל ּבָ כו… ¡‡ יָ„יו ל∆ ƒָכל ֲחס ‚ ָ‡ַסר ל¿ בּור¿ נ¿ לוׁיז¿ ¿̃ ƒר מ" מו… ָ̃ ָמָרן ַ‡„¿ " ּכ¿ ∆ׁ̆ ַי„ּוַע  ב – ו¿ ל∆ ַ‰ח≈
ָכל  בו… ל¿ ָּ̇ כ¿ ƒמ יַח, ּוב¿ ƒׁ̆ יַ‡˙ ַ‰ּמָ ƒר ַע„ ּב ≈ׁ̆ ר ּכָ ָׂ̆ ‰ ּבָ י∆ ¿‰ ƒּל…‡ י ∆ׁ̆ ָי"ע, ָ‡ַמר  "ר מ˜‡˘וי ז¿ מו… ¿„‡ַ‰ָ ו¿
ם  י ּ‚ַ ƒס יı מָ‡נ¿ ƒנ ויז¿ ƒו "ר מ¿ מו… ָמ‰, ול‰בחל"ח ָ‰ַ‡„¿ ≈‰ ר ּב¿ ָׂ̆ ל ּבָ כו… ¡‡ ל ל∆ כו… ¡‡ ב ל…‡ ל∆ ַ̇ ָ„יו ּכָ ƒַחס
 ‚ ָרˆּו ַלֲ‰רו… ‰, ו¿ רּו ַעל ז∆ ר¿ ים עו… ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ים  ƒ̆ ל… ¿ׁ̆ ƒּכ „ עו… ָמ‰, ו¿ ≈‰ ר ּב¿ ָׂ̆ ל ּבָ כו… ¡‡ יָ„יו ל…‡ ל∆ ƒַמר ַלֲחס‡ָ

יכּו˙]. ƒר‡ֲ ים ּבַ ƒ̃ ים ו' ֲחָל ƒֲחט ו… ׁ ּ̆ ל ַ‰ ר ˜ו… פ∆ ס≈ ס ּב¿ ּפָ ¿„ ƒנ „ּוַע, ו¿ ּיָ ם ּכַ ˙ כּוּלָ ∆‡

סֹודֹות ֳחָדִׁשים ֶׁשִּנְתַּגּלּו



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

ּלּו ְתּגַ ּנִ ים ׁשֶ סוֹדוֹת ֳחָדׁשִ

המשכ יבא



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

ִלְכבֹוד ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי 
ָרִאיִתי ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ְּכָבר 200 "ּכֹוְכֵבי אֹור" (ִמְתַנְּדִבים ַלֲחלּוַקת ַהּזַֹהר) ְוָחַׁשְבִּתי ֶׁשֲעֵליֶהם 
ִּכּוֵן ְּדָבָריו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִּפְנָחס ִמקֹוִריץ זצוקללה"ה זיע"א, (ְּבִאְמֵרי ִּפְנָחס ַעּמּוד 
ע"א אֹות קמ"ז ְּדפּוס ְׁשַנת תשמ"ח) ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו: ָאַמר אֹוָתן ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם 
ְנָׁשָמה ֵמֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְדִעּגּוִלים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ַעל ַמְדֵרָגה ַאַחת ְּכמֹו ַהַּגְלַּגל 
ְוכּו' ּוְלָכ ַרִּבי ֵמִאיר ... ֶׁשָהְיָתה לֹו ְנָׁשָמה ֵמֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְדִעּגּוִלים, ... ַרִּבי ְיהּוָדה ... 
ֶׁשָהְיָתה לֹו ְנָׁשָמה ֵמֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּדיֶֹׁשר ְוכּו' ְוַגם ֶׁשֶעֶׂשר ְסִפירֹות (ְדִעּגּוִלים) ְּגבֹוִהים 
לֹום), ַעד  ְמאֹד ְוכּו' ַמְלכּות ֶׁשְּבַמְלכּות הּוא ָּגבֹוַּה ְמאֹד. (ִמָּדתֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהּׁשָ
ָּכאן ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש. ְוָלֵכן ָאַמְרִּתי ְלָפֵרׁש ֲאֶׁשר ֶזהּו ַמֲעָלָתם ַהְּגבֹוָהה ְוָהֲעצּוָמה ֶׁשָּלֶכם 
ְוֶׁשל ָּכל ַהּכֹוְכֵבי אֹור, ּוִמְּסָתָמא ָזכּו ְוִנְׁשָמָתם ִהיא ֵמֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ְדִעּגּוִלים. 
(ַעֵיּן ַּבֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש אֹוְצרֹות ַחִּיים ְלמֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַחִּיים ִויַטאל ַׁשַער ָהִראׁשֹון ַׁשַער ָהִעּגּוִלים, 

ְוָהֵבן.) ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל.

ְּבַהֲעָרָצה ֲעצּוָמה:
ד. ַרִּבינֹוִביץ‘ - ְּבַרְכֶפְלד ּפֹה ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ל“ג ָּבעֶֹמר התשס“ט.
ִלְכבֹוד ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי ֶׁשַעל ַיד ֶחְבַרת "ְמַזֵּכי ָהַרִּבים“, ָׁשלֹום ּוְבָרָכה.

ָקָראנּו ֶאת ֶהָעלֹון ַהִּנְפָלא "ֻעּלֹו ְוִאְתַּכְּנׂשּו ְלִהילּוָלא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון" ּובֹו ּפֹוִנים 
ַלִּצּבּור ְלִהְצָטֵרף ְלַמְעַּגל לֹוְמֵדי ָהַעּמּוד ַהּיֹוִמי ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש.

ם זַֹהר ָקָטן ֲאַבְקְּׁשֶכם ַרק ִלְׁשַח ִלי ַטְבַלת – לּוַח  ֱהיֹות ְוִלי ֵיׁש ְּכָבר ָּברּו ַהּׁשֵ
ַעּמּוד ַהּיֹוִמי ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ַעל ְמַנת ֶׁשאּוַכל ְּבִלי ֶנֶדר ְלִהְצָטֵרף ְּכָבר ֵמַהּיֹום ְלַמְעַּגל 

ַהּלֹוְמִדים, ּוְזכּות ַרְׁשִּב“י ַהָּקדֹוׁש ָּתֵגן ֲעֵליֶכם ְוַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ָאֵמן.
ְּבתֹוָדה ֵמרֹאׁש:
ֲאִריֵאל ַּדָּין - ְּבֵני ְּבַרק



לב

זהר 
השבת

רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ

ִּדְכִּתיב  ִמֻּכְּלהּו,  ְלֵעיָּלא  ְוחּוָלֵקיּה 
ָּפִנים  ְׁשַאר  ָּכל  ַעל  ְּדַׁשְלָטא  ַבּכֹל,  ָידֹו 
ֶאָחיו  ָכל  ְּפֵני  ַעל   ָּכ ּוְבִגין  ִּדְלַתָּתא. 

ַוָּדאי, ְּדָלא ָזכּו ְכָווֵתיּה.
ָאתּו ִרִּבי ְיהּוָדה ְור' ִחְזִקָּיה, ְוָנְׁשקּו 
ְדַאְמִרי  ַהְיינּו  ְיהּוָדה,  ִרִּבי  ָאַמר  ְידֹוי. 
ּוְנִביָעא  ְבֻדְרְדָיא,  ֲחָמָרא  ִאיְנֵׁשי, 
ִאְתַעָּטר.  ְדִקיְזָרא  ִּבְקִטיָרא  ְדֵביָרא, 
ַווי  ִמֵּניּה.  מֹר  ִיְסַּתַּלק  ַּכד  ְלָעְלָמא,  ַווי 
ַזָּכָאה  ְלָדָרא, ְּדִיְּתָעַרע ְּבַההּוא ִזְמָנא. 
ַזָּכָאה  ְלמֹר.  ֵליּה  ְדִאְׁשְּתמֹוְדעּון  ָדָרא 

ָדָרא ְדִאיהּו ָׁשֵרי ְבַגּוֵיּה.

ַעל  ֶׁשּשֹׁוֵלט  ַבּכֹל,  ָידֹו  ֶׁשָּכתּוב  ִמֻּכָּלם, 
 ָּכ ּוִמּשּׁום  ֶׁשְּלַמָּטה,  ַהָּפִנים  ְׁשָאר  ָּכל 
ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ַוַּדאי, ֶׁשֹּלא ָזכּו ְכמֹותֹו.

ִחְזִקָּיה  ְוַרִּבי  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָּבאּו 
ַמה  ַהְינּו  ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר  ָידֹו.  ְוָנְׁשקּו 
ֲאָנִׁשים אֹוְמִרים, ַיִין ִּבְׁשָמָריו ּוְנִביַעת  ּׁשֶ
ַהְּבֵאר, ְּבֶקֶׁשר ֶׁשל ְקָיָמא ִמְתַעֵּטר. אֹוי 
אֹוי  מֹוֵרנּו!  ִמֶּמּנּו  ְּכֶׁשִּיְסַּתֵּלק  ָלעֹוָלם 
ַלּדֹור ְּכֶׁשֶּזה ֶיֱאַרע ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן! ַאְׁשֵרי 
ַאְׁשֵרי  מֹוֵרנּו!  ֶאת  ֶׁשַּמִּכיִרים  ַהּדֹור 

ַהּדֹור ֶׁשהּוא ָׁשרּוי ְּבתֹוכֹו!

המשכ �יפורי זוהר מעמוד כו

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ִלְכבֹוד ְמִפיֵצי ִּתּקּוֵני ַהּזַֹהר ַהַּדף ַהּיֹוִמי, ָׁשלֹום ַרב...
ִּבְרצֹוִני ְלַהְזִמין ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִּתּקּוֵני זַֹהר ְואֹור ַהּזַֹהר, ְּכמֹו ֵכן ִאם ֶאְפָׁשר ִלְׁשַח 

ָלנּו ַּגם ַרב ֶׁשְּיַלֵּמד ָּכאן ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש.
ָרִציִתי ָלַדַעת ָמה ָהֲעלּות ֶׁשל ַההֹוָצָאה ַהַּנ"ל.

ְּבתֹוָדה ֵמרֹאׁש:
צֹוִפָּיה

ם ִיְתָּבַר, אֹור ְליֹום ֵׁשִני ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר כ“ד ְלחֶֹדׁש ִזיו, ט“ל אֹורֹות  ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
ְל“ֵא-ל ַחי“, ְּת'ֵהא ְׁש'ַנת ִס'יָמן ט'ֹוב ִלְפָרט ָקָטן.

ָּבאִתי ֵהָּנה ְלהֹוִדיֲעֶכם ַעל ֲחֻלַּקת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְלַהְמַקְּבִלים ַעל ַעְצָמם ְּבִלי ֶנֶדר 
ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ְּכֵסֶדר ַהּלּוַח יֹוִמי מֹוִרי ְוָחִמי ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי י. .י ה. ְׁשִליָט“א - 
ִמַּמְׁשִּפיֵעי ְּבִעיר ַהּתֹוָרה ְוַהֲחִסידּות – ְּבֵני ְּבָרק, ָאַמר ִלי ֶׁשִּבְרצֹונֹו ִלְלמֹד ְּבֶזה, ֲאָבל 
ֵאינֹו ָיכֹול ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ַמָּמׁש ִּכְבַעְרֵבי ְּפָסִחים ְוכּו', ְוָאַמְרִּתי ֵאָליו ֶׁשָּיכֹול ְלַהְׁשִלים 
[ַאף ֶׁשִּמֵּמיָלא לֹוֵמד ְּבָכל יֹום ְקָצת ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַהּמּוָבא ְּב“חֹק ְלִיְׂשָרֵאל“].

ר  ַעל ֵּכן ִהְנִני ְמַבֵּקׁש ְלַמֲענֹו ִאם ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהַּנ“ל, ְותּוְכלּו ְלִהְתַקּׁשֵ
ֵאָליו ַּבָּצֳהַרִים אֹו ְמֻאָחר ָּבֶעֶרב ְּבִמְסָּפר ֶטֶלפֹון.... ְּבֵני ְּבַרק.

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּבְזכּות ֲהָפַצת ָרֵזי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ִנְזֶכּה ְלִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ְּבָקרֹוב 
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.


