
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ְׁשַלח

ּ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¿

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 יֹאְכֵלם (ְּ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 ְּדָאמַר, ְּדהַהּוא סִּפּורָא ְּדאֹורַיְיָתא, 
לְַאֲחזָָאה עַל הַהּוא סִּפּור ּבִלְבַד ָקֲאֵתי, ִּתיּפַח רּוֵחיּה, עכ"ל. [ַּתְרּגּום ּ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. 
גַת  ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב (ְּבזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי הנ"ל) וְִאי יִָכיל ְלִאַדְבָקא וְלֹא ֶאְדַּבק, ֵּפירּוש, ַהּשָׂ
ַהָחְכָמה ָּדֵחי לֵיּה ַלָּבר, וְָאְמרּו (ְּכתּובֹות ַּדף קי"א ע"ב) ְלָמאן ְּדָאַמר ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֵאינָם ַחּיִים 
וכו', ָּכל ֶׁשֵאינֹו ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּבאֹור ּתֹוָרה ֵאין אֹור ּתֹוָרה ְמַחּיֵהּו, אֹור ּתֹוָרה ָּדיְיָקא, ֶׁשהּוא 
ַהּסֹוד ִמַּצד ַהָחְכָמה ֶׁשִהיא סֹוד ַחּיָה ּוִמֶּמּנָה ּכַֹח ַהְּתִחּיָה. ֲאָבל ָאְמרּו ַאַחר ָּכ ָמָצאנּו 
יא ִּבּתֹו ְלַתְלִמיד ָחָכם, אֹו עֹוֶׂשה ְּפַרְקַמְטיָא ְלַתְלִמיד  ָלֶהם ְרפּוָאה ִמן ַהּתֹוָרה - ְּבַמּשִׂ
ָחָכם אֹו ְמַהּנֶה ִמּנְָכָסיו [ְּכִאילּו ְמַדּבֵק ִּבְׁשִכינָה], ְכמֹו ֶׁשָּכתּוב "וְַאֶּתם ַהְּדבִֵקים בה' 

ֱאלֵֹקיֶכם ַחּיִים ּכְֻּלֶכם ַהּיֹום". עיי"ש ְּבאֶֹר ְּדָבָריו, (וְַעיֵן ְּבִחּדּוֵׁשי ַאּגָדֹות מהרש"א).
ּוְבסֹוף נְִתיב קס"ז ָּכַתב: ֲאֶׁשר ַעל ּכֵן, ִמּכֵיוָן ֶׁשּיֵׁש צֶֹר ְלִתּקּון ָהָאָדם והנרנח"י ֶׁשּלֹו 
ִּבְכָללּות פרד"ס ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְּבָכל ִמְקצֹוֶתיָה – ֻהְכַרְחנּו ְלַחּלֵק הזוה"ק ַהְּמַדְּבִרים 
ַּבּסֹודֹות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה... ּוְכְדהֹוַכְחנּו ְלֵעיל ַעל זֶה. וְקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא יְַדִריכֵנּו 
ְּבַמְעּגְֵלי יֶֹׁשר ְלָהִאיר נרנח"י ֶׁשָּלנּו ִעם ְּכָללֹות נרנח"י ַעּמֹו ּיְִׂשָרֵאל, וִיַקּבֵץ ּגָלּוֵתינּו 
ֵמַאְרַּבע ַכנְפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו, וְנִזְֶּכה ָלאֹור ְּבאֹור ַהַחּיִים ְּבִביַאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו בב"א. 

עכ"ל ַהָּטהֹור.
המשכ יבא



זהר 
השבת

ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

ַהְּכָלל עֹוֶלה ְּבַכָּוַנת ַהַּמֲאָמר ַהֶּזה ְלָבֵאר ָלנּו ּגֶֹדל ַהְּפָגם ֶׁשל אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ַהּגֹוְרִמים 
ְמִניָעה ְלאֹוָתם ָהרֹוִצים ִלְלֹמד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ִּבְסָברֹות ַטֲענֹוֵתיֶהם ַהְמֻזָּיִפים ְּבָכל 
ֳאָפֵני ַטֲעֵמיֶהם ְוָאַמר מֹוֵרנּו ָהַרב מֶׁשה קֹוְרִדיֵוויִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשֲעֵליֶהם ָאַמר 
ַהָּכתּוב ַעד ָמַתי ְּפָתִים ְּתֵאֲהבּו ֶפִתי, ִיְרֶצה, ַאֶּתם ִנְמָׁשִכים ַאַחר ְּפׁשּוֵטי ּתֹוָרה ְוַאֶּתם 
ְמַפִּתים ֶאת ַעְצְמֶכם ִּבְפׁשּוֵטי ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתֵאֲהבֹון ְּפָתִיים ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ְּכִסיִלים 
ִיְׂשְנאּו ַּדַעת ְּדַהְינּו ְיִדיַעת ַהּתֹוָרה ּוַבְתֵריּה ַמה ְּכִתיב ָּתׁשּובּו ְלתֹוַכְחִּתי ִהֵּנה ַאִּביָעה 
ָלֶכם רּוִחי ַהִּנְסָּתרֹות סֹוד ְנָׁשָמה ֶׁשל ּתֹוָרה ַהִּמְתַלֵּבׁש ּתֹו ַהְּפָׁשט ָאז ִיְקָראּוִני ַוֲאִני 
ֶאֱעֶנה ִנְקָרא ֵּבן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּכָּידּוַע ָלנּו ַּבֲאִריכּות ָּגדֹול ִמּתֹו ַמַאְמֵרי זַֹהר 
לֹום א ַיְחּפֹץ ְּכִסיל ִּבְתבּוָנה רֹוֶצה לֹוַמר  ַוֲעֵליֶהם ָאַמר ְׁשמֹה ַהֶּמֶל ָעָליו ַהּׁשָ
ַּבּסֹודֹות ַהֶּנֱעָלִמים ַהִּנְקָרִאים ְּתבּוָנה ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֵמִבין 
ָּדָבר ִמּתֹו ָּדָבר ִּכי ִאם ְּבִהְתַּגּלּות ִּבְפׁשּוֵטי ֶׁשל ּתֹוָרה ְוהּוא ְּכִסיל ַמָּמׁש ְוגֹוֵרם 
ֲעִנּיּות ָלעֹוָלם ְוגֹוֵרם ֲאִריכּות ָּגלּות ֻּדְגַמת עֹוָלם ַהּתֹהּו ֶׁשִּנְתַּבֵּטל ַהְנָהָגה ַהְיָׁשָרה 
ְוַהִּזּוּוג ַהְּתִמיִדי ֲאֶׁשר ֵּבין ְזֵעיר ְונּוְקָבא ּוֵמִרים רֹאׁש ְלַהֻּטְמָאה ְוַהְּקִלָּפה ְוגֹוֵרם 
ֵּפרּוד ַהִּיחּוד ִּכְבָיכֹול ֵּבין ְזֵעיר ְונּוְקָבא ַהִּנְקָרא ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ּוֵבין ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל 
ֶּפה ּוֵבין ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֲאֶׁשר ִצָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ְּבסֹוד 
 ִקים ַלֲעׂשֹות ִּתּקּוִנים ַּבִהְתעֹוְררּות ַהַּתְחּתֹון ְּבסֹוד ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא
(ַוַּיְקֵהל מֶׁשה ַּדף ד:) הּוא ְלמֶֹׁשה ָהָיה ְל ְלָעְזֵרנּו ְוַעל ֶזה ָהעֹוָלם ַקָּים ַּכָּידּוַע ֶאְצֵלנּו. 

ִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבָחְכָמה זֹו ִּבְזַמן ֲעִלַּית ִנְׁשָמתֹו ְלַמְעָלה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו 
ַּכָּמה ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֶזה ַהַּמְלָא ַהָּגדֹול [יֹוִפיֵא"ל] ּדֹוֶחה אֹותֹו ַלחּוץ 
ָרִפים ֲאֶׁשר ַּתְחָּתיו ֶׁשֵהם ֻּכָּלם ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים אֹותֹו ְּבַהְבֵלי  ְוַהּׂשְ

ַּכְנֵפיֶהם ְוהּוא חֹוֵזר
ְוקֶֹדם ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַהְּנָׁשָמה ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְלַהאי ָעְלָמא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְׁשִּביַע 
אֹוָתּה ַלֲעֹסק ְּבָרֵזי ְּדאֹוַרְיָתא ִּכְדִאיָתא ַּבֹּזַהר ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה (ַּדף קסא) ְּבִדּבּור 
ַהַּמְתִחיל ִּדְזִמינּון ְלַנְחָּתא ְּבַהאי ָעְלָמא ְוכּו' ֲהֵרי ְל ְּבֵפרּוׁש ִמִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ֶׁשַּתְכִלית 
ְּבִריַאת ָהָאָדם ְּכֵדי ֶׁשִּיְלַמד ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ְוקֶֹדם ִּביַאת ַהְּנָׁשָמה ָלעֹוָלם ַהֶּזה ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ַמְׁשִּביַע ַהְּנָׁשָמה ַלֲעסֹק ְּבַהאי ָעְלָמא ְּבָרֵזי ְּדֵהיָמנּוָתא ְּבָרֵזי ְּדאֹוָרְיָתא 

אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית

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

ואח"כ בא"י בעוד 8 מהדורות ס"ה י"ל 310.000 טופסים 
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ק אוֹר ַהזַֹהר ַהְמֻחּלָ
אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק

המשכ בעמוד ח

יג ְלאֹור ֶעְליֹון ְלַמְעָלה ֶאל  ַּגם ִּביִציַאת ַהְּנָׁשָמה ָלעֹוָלם ַהָּבא ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהּׂשִ
ְמקֹום ֲהָרָמָתּה ֲאֶׁשר ָׁשם ָאֳהלֹו ִמְּתִחָּלה ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ֲהָוָיה ְּפֵני ֶמֶל ַחִּיים ִאם א 
ְּבִהְתַעְּסקּות ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ֲחִזי ַמה ֶׁשִהְזִהיר ָלנּו ָהַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי (ַּדף רמז) ַהאי ַחּיּוָתא ְוכּו', ּוִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבָחְכָמה זֹו 
ִּבְזַמן ֲעִלַּית ִנְׁשָמתֹו ְלַמְעָלה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ַּכָּמה ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ֶזה 
ַהַּמְלָא ַהָּגדֹול [יֹוִפיֵא"ל] ּדֹוֶחה אֹותֹו ַלחּוץ ְוַהְׂשָּרִפים ֲאֶׁשר ַּתְחָּתיו ֶׁשֵהם ֻּכָּלם 
ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים אֹותֹו ְּבַהְבֵלי ַּכְנֵפיֶהם ְוהּוא חֹוֵזר ּוִמְתַחֵּדׁש ְוחֹוְזִרים 
ְוׂשֹוְרִפים אֹותֹו ַעד ֶׁשִּמְתַּגְלְּגִלין ַרֲחָמיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעָליו ְוחֹוֵזר ּובֹוְראֹו 
ַּפַעם ַאֶחֶרת ְוֵהם ַהְּנָׁשמֹות ַהחֹוְׁשִקין ְּבָחְכָמה זֹו ִמְּפֵני ֶׁשָּלקּו ִמּקֶֹדם ָלֵכן רֹוְדִפים 
ַאַחר ָחְכָמה זֹאת ְּכַמאן ְּדָרֵדיף ְּבָתר ַחִּיים ַאף ַעל ַּגב ְּדִאיהּו א ָחזּו ַמָּזַלְיהּו ֲחֵזי.
(ַוַּיְקֵהל מֶׁשה ַּדף ה:)

ֵאין ִלי ֲהָנָאה ְּבעֹוָלִמי ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים יֹוְׁשִבין ְועֹוְסִקים ּוְמִציִצים 
ּוַמִּביִטים ִּבְכבֹוִדי ּוְבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה

ַּגם ְּבִמְדָרׁש ִמְׁשֵלי ָהָיה ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה אֹוי ְלאֹוָתּה ְּכִליָמה 
ַעל ֶזה ִּבֵּקׁש ָּדִוד ַהֶּמֶל ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהָּמקֹום ְוָאַמר ֲהָוָיה ּבֶֹקר ִּתְׁשַמע 
קֹוִלי ּוְכִתיב ַּבְתֵריּה ּבֶֹקר ֶאֱעָר ְל ַוֲאַצֶּפה ַּכָּוַנת ַהִּמְדָרׁש ָּדִוד ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ַעל 
יֹום ַהִּדין ֶלָעִתיד ְוָאַמר ֶאֱעָר ְלָפֶני ָּכל ִלּמּוִדי ִמי ֶׁשֵּיׁש וכו'… ָצִפיָת ַּבֶּמְרָּכָבה 
ָצִפיָת ַּבַּגֲאָוה ֶׁשִּלי ֶׁשֵאין ִלי ֲהָנָאה ְּבעֹוָלִמי ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים יֹוְׁשִבין 
ְועֹוְסִקים ּוְמִציִצים ּוַמִּביִטים ִּבְכבֹוִדי ּוְבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ְוהֹוִגים ֲהמֹון ַהִּלּמּוד 
ַהֶּזה ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ָהֵאי הּוא עֹוֵמד ֶרֶגל ֶאָחד ַמה הּוא ְמַׁשֶּמֶׁשת ֶרֶגל ְׁשִנָּיה ַמה 
הּוא ְמַׁשֶּמֶׁשת כּו' ֶזהּו ֲהָדִרי ֶזהּו ְּגֻדָּלִתי ֶזהּו ָיְפִיי ֶׁשָּבַני ַמִּכיִרין ֶאת ְּכבֹוִדי ְוֶזה 
ֶׁשָאַמר ָּדִוד ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ֲהָוָיה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ִמָּכאן ָהָיה ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
אֹוֵמר ַאְׁשֵרי ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשְּמֻׁשָּמר ּתֹוָרתֹו ְוִלּמּודֹו ְּבָידֹו ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִּפְתחֹון 
ֶּפה ְלָהִׁשיב ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְליֹום ַהִּדין ְלָכ אַֹרח ְלַחִּיים ׁשֹוֵמר מּוָסר רֹוֶצה 
ָּיִׁשיב ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלָהִׁשיב  לֹוַמר ֶׁשְּיֵהא ְׁשמּוָרה ְּבִלּבֹו ַמה ּׁשֶ
אֹוי ְלאֹוָתּה ֶחְרָּפה אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה אֹוי ְלאֹוָתּה ְּכִליָמה ְוַעל ַצִּדיִקים הּוא אֹוֵמר 
ֶמׁש ִּבְגבּוָרתֹו ֵהם ִמְתַּגְּבִרים ְלָהִׁשיב ְוֶנֱאַמר ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי  ְואֹוֲהָביו ְּכֵצאת ַהּׁשֶ

ֵיׁש ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵּלא ַעד ָּכאן.
ָיָצא ָלנּו ִמָּנדֹון ִּדיָדן ֵמַהִּמְדָרׁש, ֶׁשִּמְצָוה ְּגדֹוָלה ַלֲעסֹק ַּבָחְכָמה ַהּזֹאת ֶׁשֵאין ַנַחת 
רּוַח ִמִּלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ִּכי ִאם ַלֲעסֹק ַּבָחְכָמה ַהּזֹאת ִלְׁשֵלמּות ַנְפׁשֹו 
ְוִאם ָלאו ֵיָעֵנׁש ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלִמְדָּבר ְוא ַאְדֵּביק הּוא ִנּדֹון ַעל ֶזה ּוֻמְכָרח ְלִהְתַּגְלֵּגל 

ַעל ָּכל ָּפִנים ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ַאְׁשֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה ְוָיִפיק ְּתבּוָנה.
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

כ"ד אלול תשמ"ג
לכבוד הרב גראס שליט"א

שלום רב.
הנני מאשר בזה את קבלת ספרו אכילת התרנגולים ושאר הספרים הבאים יחד, ומאד 

התענגתי לקרוא בהם וליהנות ממאור תורתו, אשרי יולדתו.
בכבוד ובהוקרה

שמעון אבוחצירא
רב שכונה, ירושלים

כ"ד אלול תשמ"ג
לכבוד הרב גראס שליט"א

שלום רב לכבודו.
אני מאשר בתודה רבה את קבלת ספרו היקר על מאכלות אסורות אשר בו הראה את 

כוחו וגבורתו אשרי יולדתו אשר בדבריו מעריב ערבים בחכמה.
תזכה להגדיל תורה ולהאדירה, בכבוד והוקרה

הרב שמעון אבוחצירא
רב שכונה, ירושלים

יוסף „ו„ חרל"פ
ו' אלול תשמ"ג

לכבוד ידידנו הגאון המפורסם גודר גדר ועומד בפרץ הרב שלום יהודא גרוס שליט"א, 
רב דקהל מגן שאול, ברוקלין

שלום וברכה!
הרינו לאשר בזה קבלת ספריו היקרים והחשובים: נפש ישעי', אכילת התרנגולים, 

זבחו זבחי צדק, מנוחת שלום, מנחת יהודא, שמירה טובה.
מכבר שכתבנו למעכת"ר שליט"א כי חבוריו היקרים המה דברים העומדים ברומו 
פעולותיו  להמשיך  ומבורך יהי' לד' ויזכה  הכשרות בעולם, וברוך  להעמדת  של עולם 

הפוריות ולהפיץ מעינותיו הטהורות חוצה.
דבריו  מפליאים  גדולינו  וכל  הקדושה  בישיבתנו  ליד  מיד  נחטפים  היקרים  חבוריו 

היקרים, ויזכהו ד' לזכות הרבים עד מאה ועשרים שנה מתוך כל טוב.
בהוקרה ובברכה מרובה

הרב יוסף דוד חרל"פ
ראש ומנהל מדרש גבוה לתלמוד, ירושלים



ח
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הסכמות ומכתבים
‰סכמו˙ ומכ˙בים

יום ה' י' אדר תשמ"ג
בעמ"ס  האלמין  אבדק"ק  שליט"א  גראס  יודא  שלום  מוה"ר  הרה"ג  אדונינו  לכבוד 

ספרים רבים ונכבדים.
הנדון: אישור לקבלת ספר שחיטת ואכילת בשר כהלכה.

אני הח"מ מאשר בקבלת הספר הנ"ל קבלתי אותו בכבוד ויראה ורוממות על מפעלכם 
האדיר זוכים ומזכים כמו שאמרו חז"ל כל המזכה את הרבים זכות הרבים בו תזכו לכל 

מילי דמיטב מן קדם אלהנא דבשמיא אמן.
אני דפדפתי בספר ונהנתי מאמירותיו אמרות השם אמרות טהורות נחמדים מזהב 
ומפז ומתוקים מדבש ונופת צופים השם יסייענו על מעשה רצונו ויאיר עינינו במאור 

תורתו ויוליכנו בנתיבות דרכו הטהורה ויצילנו משגיאות וינחנו בדרך עולם אכי"ר.
הכו"ח
הרב שלמה דהרי
הרב המקומי, מושב פדויים ד.נ. הנגב

ְוֵיׁש ֲאָנִׁשים ְּגדֹוִלים ַוֲחׁשּוִבים ְּבדֹוֵרנּו ֵהָּמה ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים ְּבֵעיֵניֶהם ַלְמִסי ֶׁשֶקר 
ַער א  ְּבַטֲענֹוֵתיֶהם ַהְמֻזָּיפֹות נֶֹפת ִּתֹּטְפָנה ִׂשְפֵתי ָזָרה ָראמֹות ֶלֱאִויל ָחְכמֹות ַּבּׁשַ
ִיְפַּתח ִּפיהּו, ְויֹוֶרה ֶהֵּתר ְלַעְצמֹו ְוָאַמר ֲעַדִין א ִמֵּלאִתי ְּכֵרִסי ֶלֶחם ּוָבָׂשר ִּבְגָמרֹות 
ּוְבפֹוְסִקים ַעד ֶׁשֶהָעִני ַהֶּזה ָּכל ָיָמיו א ַיְסִּפיקּוהּו ִלְלֹמד ֲאִפּלּו ְקָצת ִמֶּמּנּו ָּכל 
ֶׁשְּיַמֵּלא ִּבְטנֹו ֶׁשּיֹאַכל ֵמַהָחְכָמה ַהּזֹאת ַעל ַהּשַֹׂבע ּוָבֶזה ֶהָעִני ֶזה ִנְפָטר לֹו ְלֵבית 
עֹוָלמֹו ּוֵבין ָחְכָמה ְּכסּוָמא ֶׁשֹּלא ָרָאה אֹוָרּה ֵמעֹוָלם ְודֹוֶמה ַלֲעַטֵּלף ֶׁשֵּמִעיד ֶׁשָרָאה 
אֹור ָּגדֹול ְוָידּוַע ַלּכֹל ֶׁשֹּלא ָזָכה ְלאֹור ֵמעֹוָלם ְוֶנֱעֶלֶמת ֵמֵעיֵניֶהם ָלָּמה ֵסֶפר ּתֹוָרה 
ִנְפֶסֶלת ְּבֶחְסרֹון אֹות ַאַחת אֹו ִמּלּוִאים ַוֲחֵסרֹות ַּתִּגין אֹוִתּיֹות ְּגדֹולֹות ּוְקַטּנֹות ְוכּו'.
(ַוַּיְקֵהל מֶׁשה ַּדף ה')

המשכ אור הזוהר מעמוד ו



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

המשך סימן שיד – דברים האסורים משום בנין 
וסתירה בשבת

חותמות שבכלימ כגונ שידה תיבה ומגדל  ז. 
שהכי�וי שלהמ קשור בהמ בחבל יכול להתירו 
או לחתכו ב�כינ או להתיר קליעתו ודוקא כעינ 
קשירת חבל וכיוצא בו אבל פותחת של עצ ושל 
מתכת א�ור להפקיע ולשבר דבכלימ נמי שייכ 
בנינ גמור ו�תירה גמורה ומטעמ זה א�ור לה�יר 
הצירימ שקורימ גונזי"ש שאחורי התיבות אמ נאבד 
המפתח ויש מתירימ בזו ושבירת פותחות של תיבות 
יש מתיר ויש או�ר ויש להתיר על ידי אינו יהודי:

חותלות (פירוש מיני כלים) של תמרימ וגרוגרות  ח. 
אמ הכי�וי קשור בחבל מתיר ו�ותר שרשרות החבל 
וחותכ אפילו ב�כינ ואפילו גופנ של חותלות שכל 
זה כמו ששובר אגוזימ או שקדימ כדי ליטול האוכל 

שבהמ:      
מותר להפקיע ולחתוכ קשרי השפוד שקושרימ  ט. 

בטלה או בעופ הצלויימ:
חותמות שבקרקע כגונ דלת של בור שקשור  י. 
בו חבל יכול להתירו דלאו קשר של קיימא הוא 
שהרי עומד להתיר אבל לא מפקיע וחותכ משומ 
�תירה ודוקא כשעשוי לקיימ על מנת שלא לה�ירו 
בשבת אבל אמ אינו עשוי לקיימ כלל מותר ומטעמ 
זה מותר להתיר דפ שמשימינ אותו לפני התנור 
ושורקינ אותו בטיט שאינו עשוי לקיומ (ועיין לעיל 

סימן רנ"ט):
א�ור ליתנ שעוה או שמנ עב בנקב החבית  יא. 
ל�תמו מפני שהוא ממרח (פירש הערוך סיכה משיחה 
טיחה מריחה שיעה ענין אחד הוא) אבל בשאר דברימ 
דלית בה משומ מירוח, (הואיל ואין היין יוצא אז) (בית 
יוסף), מותר. ואמ היה היינ יוצא דרכ הנקב א�ור 
ל�תמו ואפילו ליתנ בו שומ בדרכ הערמה לומר 
שאינו מכוינ אלא להצניעו שמ ואמ הוא תלמיד 

חכמ מותר לו להערימ בככ:

�כינ שהוא תחוב בכותל של עצ מבעוד יומ  יב. 
א�ור להוציאו בשבת כיונ שהוא דבר מחובר אבל 
אמ הוא תחוב ב�פ�ל וכנ בכל דבר תלוש מותר 
להוציאו. הגה: ואם דצה ושלפה מבעוד יום אפילו בכותל 

שרי (בית יוסף):
סימן שטו – דברים האסורים משום אוהל 

בשבת, ובו י"ג סעיפים
א�ור לעשות אוהל בשבת ויומ טוב אפילו הוא  א. 
עראי ודוקא גג אבל מחיצות מותר ואינ מחיצה 
א�ורה אלא אמ כנ נעשית להתיר �וכה או להתיר 
טלטול. הגה: אבל מחיצה הנעשית לצניעות בעלמא 
שרי (טור) ולכן מותר לתלות וילון לפני הפתח אף על 
פי שקבוע שם (אור זרוע בית יוסף) וכן פרוכת לפני ארון 
הקודש ובלבד שלא יעשה אהל בגג טפח (בית יוסף וכל 
בו) וכן מותר לעשות מחיצה לפני החמה או הצנה או בפני 
הנרות שלא יכבה אותן הרוח (מרדכי ריש פרק כירה) אבל 
אסור לעשות מחיצה בפני אור הנר כדי שישמש מטתו 
(דברי עצמו) וכן לפני ספרים כדי לשמש או לעשות צרכיו 
אם לא שהיה מבעוד יום טפח שאז מותר להוסיף עליה 

בשבת (מרדכי ריש פרק כירה):
עצימ שתוקעינ ראשנ האחד בדופנ ה�פינה  ב. 
וכופפינ ראשנ השני בדופנ השני של ה�פינה ופור�ינ 
מחצלת עליהמ לצל אמ יש ברחבנ טפח או אפילו 
אינ ברחבנ טפח אמ אינ בינ זה לזה ג' טפחימ חשיבי 
כאהל ומותר לפרו� עליהמ בשבת מחצלת דהוי ליה 
תו�פת אהל עראי ושרי ומטעמ זה מחצלת פרו�ה 
כדי טפח מותר לפרו� שאר המחצלת בשבת וטפח 

שאמרו חוצ מנ הכריכה:
מטה כשמעמידימ אותה א�ור להניח הרגלימ  ג. 
תחלה ולהניח עליהמ הקרשימ אלא ישימ הקרשימ 
תחלה באויר ואחר ככ הרגלימ תחתיהמ והני מילי 
כשהרגלימ המ דפימ מחוברימ כמו דפני התיבה 
אבל רגלימ של מטות שלנו וכנ רגלי השלחנ מותר 

בכל גוונא:

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

מטה שהיא מ�ורגת (פירוש נארגת) בחבלימ אמ  ד. 
יש בינ חבל לחבל ג' טפחימ א�ור לפרו� עליהמ �דינ 
משומ דעביד אהלא וכנ א�ור ל�לק בגד התחתונ 
מעליה משומ דקא �תר אהלא ואמ היה עליה כר 
או כ�ת או בגד פרו� מערב שבת כשיעור טפח 

מותר לפרו� בשבת על כל המטה:
כ�א העשוי פרקימ וכשרוצימ לישב עליו  ה. 
פותחינ אותו והעור נפתח וכשמ�ירימ אותו �וגרימ 

אותו והעור נכפל מותר לפתחו לכתחלה:
כשמ�דרימ חביות זו על גבי זו אחת על גבי  ו. 
שתימ אוחז בידו העליונה וי�דר התחתונות תחתיה 
אבל לא י�דר התחתונות תחלה ויניח העליונה עליהנ:

מותר להניח �פר אחד מכאנ ואחד מכאנ ואחד  ז. 
על גביהנ. הגה: הואיל ואין צריך לאויר שתחתיהן (טור 

ור"ן ריש פרק תולין והמגיד פרק כ"ב):
כל אהל משופע שאינ בגגו טפח ולא בפחות מג'  ח. 
�מוכ לגגו רוחב טפח הרי זה אהל עראי והעושה 

אותו לכתחלה בשבת פטור:
משמרת שתולינ אותה לצאת בה שמרימ ל�נננ  ט. 
ומותחינ פיה לכל צד חשוב עשיית אהל וא�ור 

לנטותה:
טלית כפולה שהיו עליה חוטינ שהיתה תלויה  י. 
בהמ מערב שבת מותר לנטותה ומותר לפרקה וכנ 

הפרוכת:
כילת חתנימ שאינ בגגה טפח ולא בפחות  יא. 
מג' �מוכ לגגה רוחב טפח הואיל שהיא מתוקנת 
לככ מותר לנטותה ומותר לפרקה והוא שלא תהא 

משולשלת מעל המטה טפח:
הנוטה פרוכת וכיוצא בה צריכ ליזהר שלא  יב. 
יעשה אהל בשעה שנוטה לפיככ אמ היא פרוכת 
גדולה תולינ אותה שנימ אבל אחד א�ור ואמ היתה 
כילה שיש לה גג אינ מותחינ אותה ואפילו עשרה 
שאי אפשר שלא תגבה מעט מעל הארצ ותעשה 

אהל עראי:

א ָרא ַרּבָ ִאּדְ
ָרא זּוָטא ְוִאּדְ

-ְמנּוָקד-
ַעּמּוד ַהּיֹוִמי

י ק ְלִלּמּוד ָחְדׁשִ ַהְמֻחּלָ
ָנה ָ ָנִתי 354 ְימֹות ַהּשׁ ּוְלִלּמּוד ׁשְ

ה ְסָפִרים ָ ּשׁ חּו ָעָליו ׁשִ ְוִנְסּפְ

ֵסֶפר

א ָרא ַרּבָ  ִאּדְ
ָרא זּוָטא ְוִאּדְ

ק ַהְמֻחּלָ
ְל-354

ָנה ָ ְימֹות ַהּשׁ

ְמנּוָקד

הוצאה
שלישית

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

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

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

05
7-

31
41

76
2 

פה
ר.י

ה: 
יפ

ט
 ע

וב
יצ

ע

"הראנו בבנינו שמחנו בתקונו"

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 

נחל לכיש 24/8, בית שמש
054-843-6784
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השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יא

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

ּוִמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב



יב

זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב



זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יג



יד

זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

קונטרסים
"זהר השבת"

לפי סדר פרשיות השבוע
ערוכים וכתובים בשפה קלה ונעימה לקריאה.

השתתף גם אתה בהדפסת הספרים
ותזכה להנות מזהר השבת

-עלות הדפסת קונטרס $260-

כל הקודם זוכה!

000000000555448-436778888444444444
לקנית זכות קונטרס נוסף מ"זהר השבת:

(ניתן לתרום לע"נ, רפואה, הצלחה וכו')



זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
טו

ָּבת זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

מספר "השבת והזוהר"
 מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע
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זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
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א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יז

ם  ƒ‡ ר  מ≈ ‡ו… ָעָזר  ל¿ ∆‡ י  ƒַרּב"  :(‚ יָמן  ƒס י  ַ̇ ו… ּ̃ ֻח ּב¿  ˙ ַ ׁ̆ ָר (ּפָ חּוָמ‡  נ¿ ַּ̇  ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ ּב¿  ‡ ָ̇ י ƒ‡
 ˙ ו… ׁ̆ ָ̃ יו  ָ̇ רו… ז≈ ¿‚ּ ∆ ׁ̆ ך¿  ל∆ ם מ∆ י‰∆ י„ ֲעל≈ ƒַמֲעמ ‰" ּבָ ָּ̃ ָמן, ַ‰ ¿̂ ַע ּוָב‰ מ≈ ׁ̆ ¿ּ̇ ין  ƒׂ̆ ין עו… ≈‡
י  ƒט): "ּכ ָי‰ּו נ∆ ע¿ ַ ׁ̆ ַמר (י¿ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ּוָב‰,  ׁ̆ ¿ּ̇ ין  ƒׂ̆ ך¿ עו… ך¿ ּכָ ו… ּ̇ ƒן, ּומ ∆‰ „ ּבָ ּב≈ ע¿ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒָמן‡, ּומ‰ָ ּכ¿

ל" ע"כ.  ≈‡ ן ּ‚ו… ּיו… ƒ̂ ָע‰ ּוָב‡ ל¿ ָ ׁ̆  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ָס‰ ּבו… ּב¿ ס¿ ר רּוַח ‰' נו… ַ̂ ָנָ‰ר  ָיב…‡ ּכ¿
ם  ≈ׁ̆ מו… ו¿ ¿ ׁ̆ ח  ּמַ ƒיַר‡ן', י ƒ‡' – ַרס ך¿ ּפָ ל∆ ˙ מ∆ ∆‡ ‰" ּבָ ָּ̃ י„ ָלנּו ַ‰ ƒמ ע¡ ינּו ָ‡נּו ‰∆ ר≈ „ו… ּ ּוב¿
מו…  ¿ ׁ̆ ַ‚ם  ּ„ו… – ו¿ כ¿ ‰ּו‡ נ∆ ∆ ׁ̆ ַב„  ך¿ ָ‡ַמר ל¿ מו… "ָ‰ָמן"ב ּכָ ¿ ׁ̆ ינּו. [ּו ≈̇ ַכּלו… ‰ ל¿ ∆̂ רו… עו… ו¿ ַזר¿

יחזרו  שכולם  וגו',  בעלתי  אנכי  כי  הפסוק  על  ע"א)  (פ"ו  יומא  אגדות  בחידושי  מהרש"א  ועיין   .‡
בתשובה על ידי שיעמיד הקב"ה מלך כהמן ומחזירן למוטב, עיין שם     . 

ב. בשיעור המוקלט פרשת וארא, של כבוד הרב שמעון דהן שליט"א, הוא אמר בין שאר הדברים, 
המן  העתיקה,  מפרס  העמלקי  הצורר  של  כשמו  בגימטריה  עולה  ששמו  אירן,  נשיא  את  כשהזכיר 

הרשע.
אבל בס"ד  הזו,  לגימטריה  הרב  כבוד  הגיע  חשבון  איזה  לפי  להבין  קצת  קשה לי  שהיה  היא  האמת 

נראה לי שיתכן שהבנתי את החישוב הנכון.
לא  שזה  מסתבר  אבל  אחמדינג‘אד.  מחמוד  הוא  אותו  מכירים  שאנחנו  כפי  איראן,  נשיא  של  שמו 
בדיוק השם שלו… השם של נשיא איראן נכתב כך בפרסית: محمود احمدی نژاد, האות המסומנת 
אמנם  הפרסית  השפה  הפרסי.  הנשיא  של  שמו  בהגיית  הבלבול  את  שגורמת  האות  היא  באדום 
מהגייתם  שונה  בפרסית  האותיות  של  ההגייה  אך  הערבי,  בית  באלף  שנים  מאות  מזה  משתמשת 
הגיית  רק  ה"א.  האות  כהגיית  הפרסים  ידי  על  נעשית  הערבי,  בית  באלף  האות "ח"  הגיית  בערבית. 
הפונטית  להגייה  נוספים  פרטים  שרוצה  [מי  בערבית  כמו  נהגית  הערבית  רפוי‰)  כ'  (כמו  ח'א  האות 
הפרסית יוכל לבדוק בויקיפדיה בקישור הזה. אגב, האות ژ היא תוספת פרסית לא"ב הערבי, והיא 
נהגית כ-ז', כמו J בצרפתית. לכן הפרסים הוגים את שמו של הנשיא האיראני בתור "מהמוד אהמדי 

נז'אד"].
כעת אפשר לראות ששמו הפרטי של הנשיא האירני, כפי שהאירנים הוגים אותו, כפי שהוריו קראו 
לו כשנולד, שונה מכפי שהוא נכתב בתקשורת. אם כן שמו הפרטי של הנשיא האירני הוא "מהמוד", 
והנה  נ',  כלומר   ,50 ותקבלו  השניה  ה-מ‘  את  תוסיפו  ו‘+ד‘=י‘,  ההתחלתיים,  ה"מה"  את  תשאירו 

מצאתם ש"מהמוד" הוא בדיוק המן…
האירני: "אהמדי".  הגמד  של  השני  השם  לגבי  מישהו,  של  חידוש  חודשים  מספר  לפני  קראתי  אגב, 
"ומ˘מעו˙  בוי˜יפ„י‰  ב˘יח‰  כ‡ן  (ר'  אהמד  למשפחת  נצר  הוא  משמעותו  נז‘אד"  "אהמדי  השם  למעשה 
האגגי"  המדתא  בן  "המן  במגילה:  כמתואר  המן,  של  משפחתו  שם  את  מאוד  מזכיר  וזה   (" כולו… ‰˘ם 

(‡ס˙ר ‚). 
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א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ

ר  ≈‰ ּזָ ƒ‰ רּו˙, ּול¿ ¿ ׁ̆ ַין ַ‰ּכַ נ¿ ƒע ר ּב¿ ≈̇ יו… ˜ ּב¿ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ נּו ל¿ ים ֲ‡ַנח¿ ƒיכ ƒר ¿̂ ן  ] ַעל ּכ≈ ך¿ י˙ ּכָ ƒיַרנ ƒ‡ ּ ב¿
‰ּו‡.  ∆ ׁ̆  „ ַ̂ ָכל  ˙ ּב¿ ˙ ֲ‡סּורו… ֲ‡ָכלו… ּמַ ƒמ

י˙ ַ‡ֲ‰ר…ן  ל ַ‰ּב≈ ∆̂ ָ‰ָי‰ ‡≈ ∆ ׁ̆  ‰ ≈ׂ̆ יָט"‡: ַמֲע ƒל ¿ ׁ̆ יז  רו… ¿̃ ר  ≈ׁ̆ י מ‰ר‰"‚ ר' ָ‡ ƒּ̇ ַמע¿ ָ ׁ̆
ּיּוב  ƒח „ ַּ̂ ƒּומ ,˙ ימ∆ סּוי∆ ָב‰ מ¿ ‰ לו… טו… ָׂ̆ ָרָביו ָע ˜ו… ּמ¿ ƒָח„ מ ∆‡ ∆ ׁ̆ "ל,  ָ̃ ו¿ ַ̂ ין ז≈ ƒל ‡ר¿ ַ̃ ƒמ
ל  ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי ו¿  ‰ ָ ׁ̆ ָּ̃ ּבַ  ‰ יז∆ ּנּו ‡≈ ּמ∆ ƒמ  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ּי¿ ∆ ׁ̆  - ַ‡ֲ‰ר…ן  י˙  ַ‰ּב≈ לו…  ָ‡ַמר  ב,  ַ‰ּטו… ַר˙  ַ‰ּכָ
ּל…‡  ∆ ׁ̆  - ֲעבּורו…  ַעל  פ¿ ƒי ַ‡ֲ‰ר…ן  י˙  ַ‰ּב≈ ∆ ׁ̆ ‰ּו‡   ı ָחפ≈ ∆ ׁ̆ לו…  ָ‡ַמר  ו¿  , ֲעבּורו… ל  עו… פ¿ ƒל
 ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆ לו…  ָ‡ַמר  ו¿  ‰ ָ̃ ֲעמּו ֲ‡ָנָח‰  ַ‡ֲ‰ר…ן  י˙  ַ‰ּב≈ ַנח  ¡‡ נ∆  .˙ ֲ‡סּורו…  ˙ ַמֲ‡ָכלו… ּב¿ ל  ≈ ׁ̆ ּכָ ƒי

 . ל ֲעבּורו… עו… פ¿ ƒי ל‡ ַ„ּ ƒמ ‰ ∆ ׁ̆ ָ̃ ָבר  ָ„ּ
 ,‰ ז∆ ַין  נ¿ ƒע ּב¿ ים  ƒיל ƒ‰ ַמב¿ ים  ƒָבר ¿„ּ ב  ַ̇ ּכָ ים)  ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ  ˙ ַ ׁ̆ ָר (ּפָ  ׁ̆ מ∆ ∆ ׁ̆ ָו ר  ָמ‡ו… ר  פ∆ ס≈ ּוב¿
ּו  ׂ̆ ָע ∆ ׁ̆ ים  ƒ‚ָיי ַ‰ס¿ ים ו¿ ƒר„ָ ל ַ‰ּ‚¿ ים ּכָ ּי≈ ַ̃ ינּו ל¿ ƒי‰ָ - ‰ ַעל ּפ∆ ּב¿ ∆ ׁ̆ ָר‰  ו… ּ̇ י‡  ƒ‰ ‰וז"ל: "ּוַמ
ָנן"  ַרּבָ י  ≈̃ ּ„ּו ¿̃ ƒ„ּ ƒמ ַר˜  ן  ≈‰ ילּו  ƒפ‡ֲ  ,˙ ֲ‡סּורו…  ˙ ֲ‡ָכלו… ּמַ ƒמ מו…  ¿̂ ַע ר  מו… ¿ ׁ̆ ƒל ו¿ ֲחַז"ל, 

ע"כ. 
 ˙ ∆‡ יל  ƒּ̂ ‰ַ ּול¿  ,‰ ַ‰ז∆ ָבר  ָ„ּ ּבַ ר  ≈‰ ּזָ ƒ‰ ל¿  , מו… ¿̂ ַע ל¿ ח  ַּ̃ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒמ י  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ ים  ƒר ָ̃ ַ‰ּי¿ ַ‡ַחי 
מו…  ¿̂ יך¿ ַעל ַע ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ים, ּול¿ ƒ ׁ̆ י ƒין ּב ƒ‡ י ַמר¿ ינ≈ ƒל מ ּכָ ƒי˙, ּומ ƒּ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ¿ ׁ̆ ƒל ˙ ∆„ ר∆ ו… מ≈ ׁ̆ ַנפ¿

ים. ƒָינ נ¿ ƒָכל ַ‰ע ˙ ּב¿ ּועו… ׁ̆ י ƒב ו ַר˜ טו…

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].
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ָרֵאל" ל ִיׂשְ ה ָממוָֹנם ׁשֶ ה ְמַכּלֶ "לּוְקסּוס - ַעד ָמַתי ַאּתָ
יט

יב. ְלַהִּגיׁש ִּבְסֻעַּדת ַהֲחֻתָּנה ַרק ְּבֵכִלים ֶׁשל ְּפַלְסִטיק, ְּכמֹו ִּבְסֻעּדֹות-ְּבִרית 
ְוִקּדּוׁש, ְוֶזה ִיְהֶיה ַהְרֵּבה יֹוֵתר זֹול ְוַקל, ַּכּמּוָבן. ֶזה ַּגם ִיְמַנע ֶאת ָּכל ַהּלּוְקסּוס, 
ֵּכיָון ֶׁשַּגם בעוה"ר, ְּכֵדי ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָּבִאים ְמֻצָיִּדים ִּבְבָגִדים 

ם ְיַרֵחם. ְיָקִרים ְמאֹד. ַהּׁשֵ

יג. ֵאין ְלַהִּגיׁש ִּבְסֻעַּדת ֲחֻתָּנה ַרק ְּבַׂשר עֹוף ְוָדִגים, ְועֹוד ַמֲאָכל ֶאָחד - ְוא 5 
ִמיֵני ְּדָבִרים, אֹו יֹוֵתר. (ּוְבַוַּדאי ֶׁשֹּלא ְּבַׂשר ְּבֵהָמה, ַהֶּנֱאַסר ַעל ְיֵדי ִּכְמַעט ָּכל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוַהַּצִּדיִקים, 
ְוָחִליָלה ְלַהְכִׁשיל ָהַרִּבים, ְּביֹום ְסִליָחה ְוַכָּפָרה ֶלָחָתן ְוַכָּלה, ּבֹו ְמַבְּקִׁשים ֵמה' ִלְראֹות ִׂשְמָחה ְוַנַחת ֵאֶצל יֹוְצֵאי-

ֲחָלָציו, ְוא ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה ָיָדיו].

יג. ָהִעָּקר, ְלַהֲעלֹות ֶאת ָהֶאְביֹוִנים ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחתֹו, ַּכּמּוָבא בסה"ק.

יד. ֶלֱאסֹר ַלֲעׂשֹות "מאווי" ַעל ַהֲחֻתָּנה, ִליִׁשיָבה אֹו ִלְקִהָּלה, ֶׁשעֹוָלה ְלָכל 
ַהָּפחֹות 1000$, ֶׁשָראֵׁשי ַהְּקִהָּלה ְוָהֲעִׁשיִרים, ְוַהּכֹל ְלִפי ָעְׁשרֹו, ִּכי ְלעֶֹׁשר ֵאין ַּדי 
ֶזה ִלְקָנס ֶׁשִּיְלְמדּו ִמֶּזה ְרָאָיה, ְוַיְתִחילּו ַהִּתּקּוִנים ַהַּנ"ל ְוַיֲעׂשּו ָלֶהם ָּכבֹוד ָּגדֹול.

טו. ֲעָׂשָרה ָהִראׁשֹוִנים (אֹו יֹוֵתר) ֶׁשַּיְתִחילּו ַּבַּתָּקנֹות ַהַּנ"ל ִיְזּכּו, ֶׁשָהַרָּבִנים ַהּלֹוֲחִמים 
ְמָחה ֶׁשָּלֶהם, ְוִיְרְקדּו ִעם ֶהָחָתן ְזַמן  ְלַתֵּקן ִּפְרַצת ַהּלּוְקסּוס ְיָפֲארּו ֶאת ַהּׂשִ
ַרב. ְוֶזה ִיְהֶיה ָלֶהם ִלְזכּות ָּגדֹול ֶׁשְּיַוְּתרּו ַעל ָּכל ַהּלּוְקסּוס. ּוֶבֱאֶמת ֶזה ַמָּמׁש 
ֶאְפָׁשר. ִעְנָין ֶׁשל ִּפּקּוַח ְנָפׁשֹות - ְוָהַרָּבִנים ַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות ּוְלַתֵּקן ְּבָכל ַמה ּׁשֶ

יז. ַלֲעׂשֹות ַוַעד ֶׁשל ַרָּבִנים ּוְקִהּלֹות.

יח. ָחׁשּוב ְלַסֵּדר ַוַעד ֶׁשל 10 ֲאָנִׁשים ְּבָכל ְקִהָּלה ּוְקִהָּלה, ְוָכל ֲאֶׁשר יֹאְמרּו 
ַהְנָהַלת ַהּוַַעד - ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר ָלֶהם.

יט. ָהעֹוֵבר ַעל ַהַּתָּקנֹות, ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת.

כ. ְסכּום ָהֲאָנִׁשים ַהֻּמְזָמִנים, ְּכִפי ַּתָּקנֹות ַהּוַַעד: ְקרֹוֵבי ַהִּמְׁשָּפָחה ֻמָּתר ָלֶהם 
ֶלֱאכֹל ְסֻעָּדה ְוא יֹוֵתר. ּוְׁשָאר ָהֲאָנִׁשים יֹאְכלּו ַרק עּוָגה [ֶקעיק] ִמֵּפרֹות ְוא 

"לּוְקסּוס - ַעד ָמַתי ַאָּתה ְמַכֶּלה 
ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל"

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

יֹוֵתר, ְוא ְסִוויט ֶטעֶקעל (ּוְבַתֲערֹובֹות) ֶׁשל ָּכל ִמיֵני ְפֶרעֶסעֵריי, זֹוֵלל ְוסֹוֵבא 
ַּבֲעִמיָדה ַוֲהִליָכה (ַעֵּין ַטֲעֵמי ַהִּמְנָהִגים).

כא. ָאסּור ָלַקַחת יֹוֵתר ֵמ-4 ְמַנְּגִנים ֶׁשֹּלא ָאֲחזּו ָּבֶהם ֵאיֶזה ִאּסּור ְוכּו' (ְּבִאּסּור 
ָּגמּור).

כב. ְלַסֵּדר, ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם מּוִזיק-ֶטעיְּפס, ְוַגם ֵּכן (ֵמייְקס) ַרק 
ְמעּו ְּבָכל ַהֲחֻתָּנה, ְוַגם ֵּכן ֶטעיְּפס ֶׁשל יֹוֶסעֶלע רֹוֶזעְנְּבָלאט  קֹולֹות ְּגדֹוִלים ֶׁשִּיּׁשָ

ְוַהּדֹוֶמה, ְוִיְׁשְמעּו ַּגם ֵּכן ַחָּזנּות ְּבאֹותֹו ַהְּמִחיר.

כג. א ַלֲעׂשֹות ַׁשָּבת ַּכָּלה [קאנגראטולעשען] ַרק ְקָצת עּוָגה ּוֵפרֹות. אֹו, 
ְמָחה ַהּזֹאת ַּבַּבִית - ִּכי ָּכל ֶאָחד ָצִרי ִלְקנֹות  ִאם ֶאְפָׁשר, א ַלֲעׂשֹות ָּכל ַהּׂשִ

ְמָחה ַהּזֹאת. וד"ל. ָרִהיִטים ֲחָדִׁשים ְוכּו' ִּבְגַלל ַהּׂשִ

ֶאת ָהאּוַלּמֹות ַהְּגדֹוִלים, ְיַחְּלקּו ַּבֲעֵלי-ַהָּבִּתים ַלֲעָׂשָרה ֲחָלִקים, ְוִיְהֶיה ַּדי ָמקֹום 
ַלֲעׂשֹות ְׂשָמחֹות, ִּכי ָּכֵעת ָקֶׁשה ִלְמצֹא ָמקֹום ּוְצִריִכים ִלְנּדֹד ְלֶמְרַחִּקים, ְוֶזה 
ּגֹוֵרם ַהְרֵּבה ִטְרָחא ְוָצרֹות, ַּתֲערֹובֹות ּוְפִריצּות, לּוְקסּוס ּוִבּטּוִלים ְלַהְקּרּוִאים. 

ְוַגם ּגֹוֵרם, ֶׁשָּכל ַּפַעם ֲעׂשּוִיים ֶׁשֹּלא ַּבְּזַמן ֶׁשָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות.

כד. ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֲחֻתָּנה ְּבאּוָלם ָּגדֹול, ָצִרי ְלַׁשֵּלם ְקָנס ָּגדֹול (ֶׁשֹּלא ִיְזְרקּו אֹותֹו 
ֵמַהְּקִהָּלה ֶׁשּלֹו), ְוַהֶּכֶסף ַהֶּזה ִיְּתנּו ְלַהְכָנַסת ַּכָּלה ַלֲעִנֵּיי ָהִעיר ות"ח ֲעִנִּיים.

כה. ָאסּור ְלַהְקּרּוִאים ְלָהִביא ַלֲחֻתָּנה ֶאת ָּכל ַהְיָלִדים ֶׁשֵּיׁש לֹו, ַרק ַהְיָלִדים 
ְלַאַחר ַּבר ִמְצָוה ְוַכּדֹוֶמה, ְּכִפי ֶׁשְּיַתְּקנּו. ַהְיָלִדים, ָאסּור ָלֶהם ֶלֱאכֹל ְסֻעָּדה ְּבׁשּום 
אֶֹפן (ְּכִפי ַּתָּקנֹות ַהַּוַעד), ְוא ִיְּתנּו ַלְיָלִדים ֻׁשְלָחן ִמֶׁשָּלֶהם ֶׁשל ָּכל ַהְפֶרעֶסעֵריי, 
ְוַרק ִיְּתנּו ָלֶהם ֵּפרֹות ְוַכּדֹוֶמה, ִּכי ַּדי ַמה ֶׁשַּּמְרִּגיִלים ּוְמַחְּנִכים אֹוָתם ַּבּמֹוָסד 

ּוְבֵביָתם ְלָכל ַּתֲאוֹות ְוַתֲענּוגֹות, ֲאָבל א ַלֲעׂשֹות ִמֶּזה ָּדָבר ֶׁשָּבַרִּבים.

כו. ָרצּוי ְמאֹד, ִאם ֶאְפָׁשר, ַלֲעׂשֹות ֲחֻתּנֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ְוַהֻחָּפה ִיְהֶיה ְּבֶאְמַצע 
ַהּיֹום. ְּבֵליל ַׁשָּבת ַיֲעׂשּו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַהְּסֻעָּדה, ְוַרק ִיְׁשּתּו ְלַחִּיים ּוֵפרֹות ְוכּו'. 

ַּכּמּוָבן ֶׁשָהַרָּבִנים ָיבֹואּו ְלַהֲחֻתּנֹות ָהֵאּלּו. (ועיין בדף מ"ב סימן ט"ז).

כז. ַּתָּקנֹות ֵאּלּו ִיְהיּו ְרׁשּוִמים ַּבּלּוַח ַהָּתלּוי בבהכנ"ס. ּוְקָנס ַיִּטילּו ַעל ָּכל 
ַהּפֹוֵרץ ֶּגֶדר ַּדת ִּתּקּוִנים ַהַּנ"ל.

כח. ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּתָּקנֹות, ִיְהֶיה ִמְתַנֵּדב ֶאָחד ֶׁשְּיַפְרְסמּוהּו ָּבַרִּבים 
ֶׁשָעַבר ַעל ַּתָּקָנה ַהַּנ"ל ְוִׁשֵּלם ְקָנס 5 ֲאָלִפים ּדֹוָלר ְויֹוֵתר, ְוהּוא יֹוֶדה ַעל ֶזה, 
ְּכֵדי ֶׁשָּכל ַהָּקָהל ִיְׁשְמעּו ְוִיְראּו (ְּכֶדֶר ֶׁשּמֹוְכִרים ֲעִלּיֹות ְּבַעד 5000$ ְויֹוֵתר). ְוֶזה ַיֲעזֹר ַהְרֵּבה 
המשכ בעמוד כב
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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

ד. ָּכל ֻמְקֶצה ֵאין ָאסּור ֶאָּלא ְּבִטְלטּול (ֵּפרּוׁש ֶׁשְּמַנְדֵנד ַהֻּמְקֶצה ְּבָיָדיו) ֲאָבל ִּבְנִגיָעה 
ְּבָעְלָמא ֶׁשֵאינֹו ְמַנְדְנדֹו ָׁשֵרי (ש"ח ס"ג ב רמ"א). ַוֲאִפּלּו ִאם ַהְּנִגיָעה ְלצֶֹר ַהֻּמְקֶצה 
ְּכגֹון ֶׁשּכֹוֶפה ְּכִלי ַעל ַהֻּמְקֶצה ְלָׁשְמָרּה ַאף ַעל ַּגב ֶׁשּנֹוֵגַע ְּבַהֻּמְקֶצה ָׁשֵרי (מ"מ, 
ביאור הגר"א, דרך החיים, משנה ברורה ש"ח סעיף קטן י"ז, דלא כמגן אברהם ש"י ס"ו, והגר"ז לא הכריע).

ה. ִאם ְמַטְלֵטל ְּבָיָדיו ֶהֵּתר ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתַנְדֵנד ֻמְקֶצה ִמָּכל ָמקֹום ֵּכיָון ֶׁשַּכָּוָנתֹו 
ְלַהֻּמָּתר ָׁשֵרי (שי"א ס"ח, פרי מגדים ומשנה ברורה ש"ח יט,).

ו. ָּכל ִעַּקר ִאּסּור ִטְלטּול ַּדְוָקא ִּבְמַטְלֵטל ְּבָיָדיו ְּכַדְרּכֹו, ֲאָבל ִּבְמַטְלֵטל ִּבְנִפיַחת 
ִּפיו, אֹו ְּבגּופֹו, אֹו ִּכְלַאַחר ָיד ָׁשֵרי ֲאִפּלּו ְּבַכָּוָנתֹו ְלצֶֹר ַהֻּמְקֶצה ְּכגֹון ֶׁשֹּלא יֹאַבד 

אֹו ִיָּפֵסד ְוַכּיֹוֵצא (ש"ח ס"ג, שי"א ס"ח, ואחרונים שם).
ז. ַאף ַעל ַּגב ַּדֲאסּוָרה ְּבִטְלטּול ִמָּכל ָמקֹום ֻמָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּכֶׁשהּוא ִּבְמקֹומֹו 
ְּכגֹון ָלֶׁשֶבת ָעָליו (ש"ח ס"כ משנה ברורה סעיף קטן פ"ב, ומה שכתב במשנה ברורה בשם המאירי 

דשלא לצורך יש לפרש נ' הכוונה, דידיים עסקניות ויש לחוש שאגב טירדתו ישכח ויטלטל בידים).

ח. ַאף ַעל ַּגב ִּדְכָלל ָמסּור ְּבָיֵדינּו ֶׁשֵאין ִאּסּור ְּבֻמְקֶצה ַרק ְּבִטְלטּול ֲאָבל ִּבְנִגיָעה 
ָׁשֵרי (ש"ח ס"ג) ִמָּכל ָמקֹום ְּכֶׁשֵּיׁש ִמּשּׁום ִּכּלּוי ַהֻּמְקֶצה ַּבָּיַדִים ְּכגֹון ְלַהְדִליק ְּביֹום 

טֹוב ֲעֵצי ֻמְקֶצה ְלַכּלֹוָתן ָאסּור.
י. ֻמָּתר ְלַטְלֵטל ֻמְקֶצה ִּבְמקֹום ֶהְפֵסד ְלַדַעת ֵיׁש אֹוְמִרים ֲאִפּלּו ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין 
ַלֲחׁשֹׁש ֶׁשָּיבֹוא ַלֲעבֹר ִאּסּור ָחמּור (ח"א כלל מ"ה ס"ו, ועיין סימן של"ד משנה ברורה סק"ד-ו 

וב"ח שם). 

יא. ֵיׁש אֹוְמִרים ְּדֻמְקֶצה ֻמָּתר ְלחֹוֶלה ֶׁשֵאין ּבֹו ַסָּכָנה ֲאִפּלּו ֶלֱאכֹל (ישועות יעקב 
סוף סימן ש"ט, תפא"י בכלכלת שבת "בזה הכלל וכו'" אות ג, ובפתחי תשובה יורה דעה קנ"ה סק"ה דדעת 

הגרע"א להתיר), ְוֵיׁש אֹוְסִרים (חיי אדם כלל ס"ט סעיף ט"ז, שאלות ותשובות לחם שלמה אורח חיים 

נ"ו אליבא דהגרע"א, עיין שם). ּוַמֲאָכל ֻמְקֶצה ַהְינּו ְּכגֹון ָחָלב ֶׁשֶּנְחַלב ְּבַׁשָּבת, אֹו ֵּפרֹות 

ֶׁשָּנְׁשרּו ִמן ָהֵעץ ְּבַׁשָּבת ְוַכּיֹוֵצא.
יב. ֲאָבל ְלָקָטן ְלכּוֵּלי ָעְלָמא ֻמָּתר ְלַהֲאִכיל ֻמְקֶצה (מגן אברהם שכ"ח סעיף קטן ט"ו, 
ח"א, הגרע"א ישועות יעקב, משנה ברורה, וכל אחרונים). ְוִאם ֵאין ַהִּתינֹוק רֹוֶצה ֶלֱאכֹל ֻמָּתר 

המשכ יבא ְלָהֵאם ְלַטְלֵטל ַהֻּמְקֶצה ּוְלַהֲאִכילֹו (מגן אברהם ומשנה ברורה, שם).
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

המשכ מעמוד כ

ְמאֹד, בע"ה, ֶׁשָּכל ֶאָחד ְיַסֵּפר ְּבֵביתֹו ְוִיְפֲחדּו ֶׁשֹּלא ִיְזְרקּו אֹותֹו ֵמַהָּקָהל. ָּדָבר 
ֶזה ַּגם ְלתֹוֶעֶלת, ֶׁשהּוא ְיָזֵרז ֶאת ַהָּקָהל ָהָרָחב ֶׁשֹּלא ְּכַדאי ְלַזְלֵזל ַּבַּתָּקנֹות 

ַהַּנ"ל, ִּכי ַהְּקָנס עֹוֶלה יֹוֵתר ֵמַהֲחֻתָּנה ֶׁשּלֹו.

כט. ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחָּפה ְּבֶאְמַצע ַהּיֹום, ְּכֵדי ֶׁשָּיבֹואּו ַרק ִמְסָּפר ְמֻצְמָצם ֶׁשל 
ַהִּמְׁשָּפָחה, ּוְסֻעַּדת ַהֲחֻתָּנה ִּתְהֶי' ַּבַּלְיָלה, (עיין סימן י"ח אות תתע"ג).

ל. ִּבְמִסּבֹות ַּבר ִמְצָוה ּוְבִרית ִמיָלה ִיְׁשַּתְּתפּו ַרק 10 ַעד 20 ֲאָנִׁשים ְקרֹוִבים, 
ֻּיַּגׁש ָלאֹוְרִחים ִיְהיּו ַרק ֵּפרֹות ְועּוגֹות, ְוא יֹוֵתר. ְוא יֹוֵתר. ַּגם ַמה ּׁשֶ

א. ְלַסֵּדר קּוְנְטֵרִסים ַעל ַהּלּוְקסּוס ְּבג' ְלׁשֹונֹות: ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ִאיִדיׁש 
ּוְבַאְנְּגִלית - ּוְלַהְדִּפיס ָׁשם ַהַּתָּקנֹות ֶׁשל ָּכל ַהְּקִהּלֹות ַהַּנ"ל.

לב. ְלַפְרֵסם ַהַּתָּקנֹות ֵמַהְּקִהּלֹות. ְוֵכן ַּגם ֵמָאה ָהֲאָנִׁשים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשְּיַקְּמצּו 
ַּבהֹוָצאֹות, ִיְהיּו ְּכמֹו "ֶמֶל ַהֲהָלָכה" ְוכּו', ְוַיֲעִניקּו לֹו ָּכבֹוד ָּגדֹול, ַּכּמּוָבן. ַּגם 

ַמר ַּתָּקנֹות ַהַּנ"ל, ְוָהָי' ִמן ַהֲעָׁשָרה ָהִראׁשֹוִנים. ִיְּתנּו לֹו ְּתעּוָדה ַעל ֶׁשּׁשָ

לג. ַּגם ְלַפְרֵסם "קֹול-קֹוֵרא'ס, ְּכמֹו "לּוְקסּוס לּוְקסּוס - ַעד ֵהיָכן הּוא ַמִּגיַע?" 
ְוַכּדֹוֶמה.

  ַאִחים ְיָקִרים - א ֵעת ַלֲחׁשֹות!!!    
לּוחֹות- ְּבָכל  אֹותֹו  ְוִיְתלּו  ַהְּקִהָּלה,  ֵׁשם  הקו"ק,  ֶאת  ְיַפְרְסמּו  ְקִהָּלה  ְוָכל 

ַהּמֹוָדעֹות ֶׁשל ַהְּקִהָּלה
ָח„  ָח‰ זיעוכי"‡, ‡∆ מ¿ ƒׂ̆ ב  ַעל ַ‰ּל≈ ּ‚ּור ּבַ ƒר מ" מו… ר ַעל כ"˜ ָמָרן ר˘כב‰"‚ ָ‰ַ‡„¿ ֻסּפָ נ.ב. מ¿
 ˙ ר∆ פ…‡∆ ‰ מ¿ ּנָ ֻ̇ ˙ ֲח ו… ׂ̆ ּו˙ ַלֲע ׁ̆ ּנּו ר¿ ּמ∆ ƒל מ ּב≈ ַ̃ ָח‰" ל¿ מ¿ ƒׂ̆ ב  ּ יַע ַל"ל≈ ƒ‚ּ ƒ‰ יר ָי„ּוַע ƒׁ̆ יָ„יו ָע ƒֲחס מ≈
ַח˙  מ¿ ƒׂ̆ ר ּב¿ ָׁ̆ פ¿ ָכל ָ‰‡∆ ם ּב¿ ≈̂ מ¿ ַ̂ ˙ ל¿ ו… ׁ̆ ˙ ֲחָ„ נו… ָּ̃ ַּ̇ י‚  ƒ‰ נ¿ ƒ‰ ‡ּו‰ ∆ׁ̆ „ּוַע  ּיָ ָ‡יו, [ּכַ ָ̂ ¡‡ ∆ּ̂ ƒָח„ מ ∆‡ ל¿

כּו']. ָו‰ ו¿ ¿̂ ƒר מ ‰, ּבַ ּנָ ֻ̇ ֲח

 ‰ ּנָ ֻ̇ יַכ˙ ֲח ƒמו… ֲער ¿̂ ַע ˙ ל¿ ו… ׁ̆ ַ‰ר¿ ל ל¿ ָיכו… ל ו¿ „ו… יר ּ‚ָ ƒׁ̆ ‰ּו‡ ָע ˙ ו¿ יו… ¡‰ ∆ׁ̆ ּו˙  ׁ̆ ׁ̆ ר¿ ≈ּ̃ ַב ּוָב‡ ל¿
י! ƒַרּב‰ָ ּו˙ מ≈ ׁ̆ ך¿ ר¿ ׁ̆ ַעל ּכָ ≈ּ̃ ַב ן ‰ּו‡ מ¿ ˙, ָלכ≈ ר∆ פ…‡∆ מ¿

!!! ׁ̆ י ָחָ„ ƒָך ַרּב מ¿ ¿̂ ַע ˙ ל¿ נו… ¿̃ ƒָך ל יַע ל¿ ƒּ̂ י ַמ ƒנ‡ֲ ,‰ ז∆ יר ּכָ ƒׁ̆ ‰ ָע ָּ̇ ם ַ‡ ƒ‡ , ך¿ ם ּכָ ƒ‡ :י ƒָעָנ‰ לו… ָ‰ַרּב

 ˙ נו… ָּ̃ ַּ̇ ן  ָ̇ ם ‡ו… י‰∆ ≈̇ ּלו… ƒ‰ ¿̃ ƒי‚ּו ּב ƒ‰ ַינ¿ יו, ו¿ ָ̇ בו… ¿̃ ƒע כּו ּב¿ ל¿ נּו י≈ ר≈ ל ּ„ו… ∆ׁ̆ י"ם  ƒר מו… ¿„‡ַ‰ָ ∆ׁ̆ ַו‡י  [ַ‰ל¿
.[˙ ּובו… ׁ̆ ֲח
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כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ִׁשְמעֹון,  ְלַר'  ֵליּה  ָׁשִאיל  יּוָדאי  ַרִּבי 
ְּבָאְרָחא,  ִעֵּמיּה  ְּדַאְעַרע  ַחד  יֹוָמא 
ְבָּפַרָׁשָתא  (ס"א  ְכִתיב  ָהא  ר',  ֵליּה,  ָאַמר 
ְּדָאַמר  ַׁשָּבת,  ָדא  ְּבַפְרְׁשָּתא  ְדַׁשָּבת) 

ְיָי'  ָאַמר  כֹה  נו)  (ישעיה  ְיַׁשְעָיה, ִּדְכִּתיב, 
ַׁשְּבתֹוַתי  ֶאת  ִיְׁשְמרּו  ֲאֶׁשר  ַלָּסִריִסים 
ּוְבחֹומֹוַתי  ְּבֵביִתי  ָלֶהם  ְוָנַתִּתי  ְוגֹו', 

ְוגֹו'. ַמה ָקא ַמְייֵרי.
ֲאַמר ֵליּה, ַקּפּוְטָקָאה, ֲחָמָר ִקְטֵרי 
ְדאֹוַרְייָתא  ְּדִמָּלה  ּוְנִחית,  ְבִטיְפָסא, 
ְוִזיל   ,ַלֲאחֹוָר ַאְפֵכי  אֹו  ָצחּוָתא.  ָבֵעי 
ֵליּה,  ֲאַמר   .ִלָּב ּוְתַכּוֵון  ֲאַבְתָראי, 
ּוַבְתֵריּה  ָאְרָחא,  ֲעִביְדָנא  ְּדמֹר  ְּבִגיֵניּה 

ְּדמֹר ֶאְסָּתֵּכל ִּבְׁשִכיְנָּתא.
ָהא  ָדא  ִמָּלה  ָחֵזי,  ָּתא  ֵליּה,  ֲאַמר 
ִמָּלה.  ְּפִריׁשּו  ְוָלא  ַחְבַרָּייא,  אּוְקמּוָה 
כֹה ָאַמר ְיָי' ַלָּסִריִסים. ָמאן ָסִריִסים. 
ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי  ַחְבַרָּייא,  ִאיּנּון  ִאֵּלין 
ַּגְרַמְייהּו  ּוְמָסְרֵסי  ְבאֹוַרְייָתא, 
ְוָלָעאן  ְּדַׁשְּבָתא,  יֹוִמין  ִׁשיָתא  ָכל 
ְמָזְרֵזי  ְדַׁשְּבָתא  ּוְבֵליְלָיא  ְּבאֹוַרְייָתא, 
ַגְרַמְייהּו ְבִזּוּוָגא ִדְלהֹון, ִמּשּׁום ְּדַיְדֵעי 
ְדַמְטרֹוִניָתא  ְּבַׁשֲעָתא  ִעָּלָאה,  ָרָזא 

ִאְזַּדּוְוַגת ְּבַמְלָּכא.
ָרָזא  ְדַיְדִעין  ַחְבַרָּייא  ְוִאיּנּון 
ִלְמֵהיָמנּוָתא  ִלַּבְייהּו  ְמַכּוְוִנין  ָדא, 

ֵאין עֹוָלם ֶאָּלא ְלאֹוָתם ֲחֵבִרים ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים ַּבּתֹוָרה ְויֹוְדִעים ִנְסְּתרֹות ַהּתֹוָרה

ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶאת  ָׁשַאל  יּוַדאי  ַרִּבי 
יֹום ֶאָחד ֶׁשִּנְפַּגׁש ִעּמֹו ַּבֶּדֶר, ָאַמר לֹו, 
ָּבת) ְּבָפָרָׁשה  ַרִּבי, ֲהֵרי ָּכתּוב (ְּבָפָרַׁשת ַהּׁשַ
ּכֹה  ֶׁשָּכתּוב  ְיַׁשְעָיה,  ֶׁשָאַמר  ַׁשָּבת  זֹו 
ֶאת  ִיְׁשְמרּו  ֲאֶׁשר  ַלָּסִריִסים  ה'  ָאַמר 
ְּבֵביִתי  ָלֶהם  ְוָנַתִּתי  ְוגֹו',  ַׁשְּבתֹוַתי 

ּוְבחֹומַֹתי ְוגֹו'. ַמה ֶּזה אֹוֵמר?

ֶאת  ְקׁשֹר  ַקּפּוְטָקִאי,  לֹו,  ָאַמר 
ּתֹוָרה  ֶׁשְּדַבר  ְוֵרד,  ַּבָּגֵדר   ֲחמֹוְר
 ְוֵל  ַלֲאחֹוֶרי  ֲֹהפ אֹו  ַצחּות,   ָצִרי
ִמּשּׁום  לֹו,  ָאַמר   .ִלְּב ּוְתַכּוֵן  ַאֲחַרי 
מֹוִרי  ְוַאֲחֵרי   ,ַהֶּדֶר ֶאת  ָעִׂשיִתי  מֹוִרי 

ִכיָנה. ֶאְסַּתֵּכל ַּבּׁשְ
ֲהֵרי  ֶזה  ָּדָבר  ּוְרֵאה,  ּבֹא  לֹו,  ָאַמר 
ֵּפְרׁשּוהּו ַהֲחֵבִרים ְוא ֵפְרׁשּו ָדָבר. ּכֹה 
ָאַמר ה' ַלָּסִריִסים, ִמי ֵהם ַהָּסִריִסים? 
ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים  ַהֲחֵבִרים  ֵהם  ֵאּלּו 
ֵׁשֶׁשת  ָּכל  ַעְצָמם  ּוְמָסְרִסים  ַּבּתֹוָרה 
ּוְבֵליל  ַּבּתֹוָרה,  ְועֹוְסִקים  ָּבת  ַהּׁשַ ְיֵמי 
ְּבִזּוּוָגם  ַעְצָמם  ֶאת  ְמָזְרִזים  ָּבת  ַהּׁשַ
ִמּשּׁום ֶׁשּיֹוְדִעים ַהּסֹוד ָהֶעְליֹון ְּבָׁשָעה 

.ֶׁשַהְּגִביָרה ִמְזַּדּוֶֶגת ַּבֶּמֶל

סֹוד  ֶׁשּיֹוְדִעים  ֲחֵבִרים  ְואֹוָתם 
ִרּבֹוָנם,  ֶלֱאמּוַנת  ִלָּבם  ְמַכְּוִנים  ֶזה, 

ח"ב פט ע"א
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ְּבִאיָּבא  ּוִמְתָּבְרָכאן  ְדָמאֵריהֹון 
הּוא  ְוָדא  ֵליְלָיא.  ְּבַההּוא  ִּדְמֵעיהֹון 
ִדְכִּתיב, ֲאֶׁשר ִיְׁשְמרּו, ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, 

(בראשית לז) ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר.

ְּבִגין  ַוָּדאי,  ָסִריִסים  ְוִאְקרּון 
ַרֲעָוא  ְלַאְׁשְּכָחא  ְלַׁשְּבָתא  ְלַחָּכָאה 
ַּבֲאֶׁשר  וָבֲחרּו  ִּדְכִּתיב  ְדָמאֵריהֹון, 
ָּדא  ָחָפְצִּתי.  ַבֲאֶׁשר  ָמאי  ָחָפְצִּתי. 
ּוַמֲחִזיִקים  ְדַמְטרֹוִניָתא.  ִזּוּוָגא 
ְסָתם.  ִּבְבִריִתי  ַחד,  ּכָֹּלא  ִּבְבִריִתי, 
ְּדִאְתַקָּדׁש  ְּדַמאן  חּוָלֵקיּה  ַזָּכָאה 

ִּבְקדּוָׁשה ָדא, ְוָיַדע ָרָזא ָדא.
ָּתא ָחֵזי, ְּכִתיב ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד 
 ְמַלאְכֶּת ע"ב)  פ"ט  (דף  ָּכל  ְוָעִׂשיָת 
ְוגֹו',   ֶהיֱא ַלְיָי'  ַׁשָּבת  ִביִעי  ַהּׁשְ ְויֹום 
יֹוֵמי  ִׁשיָתא  ְּבִאיּנּון   ,ְמַלאְכֶּת ָּכל 
ַהאי  ּוְבִגין  ָנָׁשא  ִדְבֵני  ֲעִביְדַּתְייהּו 
ִמָּלה. ָלא ִמְזַּדּוְוֵגי ַחְבַרָּייא, ַּבר ְּבִזְמָנא 
ְדָלא ִיְׁשְּתַּכח ֵמֲעִביְדַּתְייהּו ִדְבֵני ָנָׁשא, 
הּוא.   ְּבִרי ְדקּוְדָׁשא  ֲעִביְדֵּתיה  ֶאָּלא 
ְדַמְטרֹוִניָתא,  ִזּוּוָגא  ֲעִביְדֵּתיה.  ּוַמאי 

ְלַאָּפָקא ִנְׁשָמִתין ַקִּדיִׁשין ְלָעְלָמא.
ַחְבַרָּייא  ֵליְלָיא  ְּבַהאי   ,ָּכ ּוְבִגין 
ְּדָמאֵריהֹון,  ה  ִבְקדּוּׁשָ ִמְתַקְּדֵׁשי 
ַמֲעֵלי,  ְבֵני  ְוַנְפֵקי  ִלַּבְייהּו,  ּוְמַכּוְוֵני 
ִליִמיָנא  ָסָטאן  ְּדָלא  ַקִּדיִׁשין,  ְּבִנין 
ְוִלְׂשָמאָלא, ְּבִנין ְּדַמְלָּכא ּוַמְטרֹוִניָתא. 
ְוַעל ִאֵּלין ְּכִתיב, (דברים יד) ָּבִנים ַאֶּתם 
ַלְיָי' ֱאֵהיֶכם, ַלְיָי' ֱאֵהיֶכם ַוָּדאי. ְּבִגין 
ְּדִאֵּלין ִאְקרּון ְּבִנין ִדיֵליּה, ְּבִנין ְלַמְלָּכא 

ּוְלָמְטרֹוִניָתא.
ְדַיְדִעין  ְדַחְבַרָּייא  ַּדְעַּתְייהּו  ְוָהא 
 ַּכ ּוְבִגין  ִמְתַדְּבָקן.  ְּבָדא  ָדא,  ָרָזא 

ְּבאֹותֹו  ְמֵעיֶהם  ִּבְפִרי  ּוִמְתָּבְרִכים 
ַהַּלְיָלה. ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ֲאֶׁשר ִיְׁשְמרּו, ְּכמֹו 

ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר.

ִּבְׁשִביל  ַוַּדאי,  ָסִריִסים  ְוִנְקָרִאים 
ְלַחּכֹות ְלַׁשָּבת ִלְמצֹא ֶאת ְרצֹון ִרּבֹוָנם, 
ַמה  ָחָפְצִּתי.  ַּבֲאֶׁשר  ּוָבֲחרּו  ֶׁשָּכתּוב 
ַהְּגִביָרה.  ִזּוּוג  ֶזה  ָחָפְצִּתי?  ַּבֲאֶׁשר  ֶּזה 
ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי, ַהּכֹל ֶאָחד. ִּבְבִריִתי 
ְסָתם. ַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשִּמְתַקֵּדׁש 

ה ַהּזֹו ְויֹוֵדַע ַהּסֹוד ַהֶּזה. ַּבְּקֻדּׁשָ

ּבֹא ּוְרֵאה, ָּכתּוב ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד 
ִביִעי  ַהּׁשְ ְויֹום   ְמַלאְכֶּת ָּכל  ְוָעִׂשיָת 
 ְמַלאְכֶּת ָּכל  ְוגֹו'.   ֶהיֱא ַלה'  ַׁשָּבת 
ְמֶלאֶכת  ַהָּיִמים  ֵׁשֶׁשת  ְּבאֹוָתם   -
א  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ּוִמּשּׁום  ָהָאָדם,  ְּבֵני 
ֶׁשֹּלא  ִּבְזַמן  ַרק  ַהֲחֵבִרים,  ִמְזַּדּוְִגים 
ִנְמָצא ִמַּמֲעֵׂשי ְּבֵני ָאָדם, ֶאָּלא ַמֲעֵׂשה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ּוַמה ַּמֲעֵׂשהּו? ִזּוּוג 
ְקדֹוׁשֹות  ְנָׁשמֹות  ְלהֹוִציא  ַהְּגִביָרה 

ָלעֹוָלם.
ַהֲחֵבִרים  ַהֶּזה  ַּבַּלְיָלה   ָּכ ּוִמּשּׁום 
ּוְמַכְּוִנים  ִרּבֹוָנם  ת  ִּבְקֻדּׁשַ ִמְתַקְּדִׁשים 
ָּבִנים  ְמֻעִּלים,  ָּבִנים  ְויֹוְצִאים  ִלָּבם, 
ָיִמיָנה  סֹוִטים  ֶׁשֹּלא  ְקדֹוִׁשים, 
ְוַעל  ְוַהְּגִביָרה,   ַהֶּמֶל ְּבֵני  ּוְׂשמֹאָלה, 
ַלה'  ַאֶּתם  ָּבִנים  יד)  (דברים  ָּכתּוב  ֵאֶּלה 
ִמּשּׁום  ַוַּדאי.  ֱאֵהיֶכם  ַלה'  ֱאֵהיֶכם. 
 ֶׁשֵאֶּלה ִנְקָרִאים ָּבִנים ֶׁשּלֹו, ָּבִנים ַלֶּמֶל

ְוַלְּגִביָרה.
סֹוד  ֶׁשּיֹוְדִעים  ַהֲחֵבִרים  ַדַעת  ְוזֹו 
ֶזה, ָּבֶזה ִנְדָּבִקים, ּוִמּשּׁום ָּכ ִנְקָרִאים 

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר



זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כה

ֵהם  ְוֵאֶּלה  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא.  ָּבִנים 
ֶׁשָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ִּבְׁשִביָלם. ּוְכֶׁשעֹוֶלה 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמְסַּתֵּכל  ְּבִדין,  ָהעֹוָלם 
ָהעֹוָלם,  ַעל  ּוְמַרֵחם  ַהָּללּו  ַּבָּבִנים  הּוא 
ֶזַרע  ֱאֶמת.  ֶזַרע  ֻּכֹּלה  ָּכתּוב  ֶזה  ְוַעל 
ַטַּבַעת  ֱאֶמת?  ֶּזה  ַמה  ַוַּדאי.  ֱאֶמת 
ז)  (מיכה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ְׁשֵלָמה,  ְקדֹוָׁשה 
 ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב. (ֱאֶמת ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא) ְוַהּכֹל ֶאָחד. ּוִמּשּׁום ָּכ ֶזַרע ֱאֶמת 

ַוַּדאי.

ָהַרֲחָמן   ָּברּו יּוַדאי,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר 
ֶׁשֲהֵרי  ָהַרֲחָמן,   ָּברּו ְלָכאן.  ָלַחִני  ֶׁשּׁשְ
ַרִּבי  ָּבָכה   .ִמִּפי ָׁשַמְעִּתי  ֶזה  ָּדָבר 
ָלָּמה  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  יּוַדאי. 
ֶׁשָאַמְרִּתי  ָּבִכיִתי,  לֹו,  ָאַמר  ָּבִכיָת? 
ֶׁשַּדְרֵכיֶהם  ָהעֹוָלם  ְּבֵני  ְלאֹוָתם  אֹוי 
ַּכְּבֵהמֹות ְוא יֹוְדִעים ְוא ִמְסַּתְּכִלים, 
ָלעֹוָלם  אֹוי  ִנְבְראּו.  ֶׁשֹּלא  ָלֶהם  ֶׁשּטֹוב 
ְּכֶׁשָּיָצא מֹוֵרנּו ִמֶּמּנּו, ֶׁשִּמי ָיכֹול ְלַגּלֹות 
ִיְסַּתֵּכל  ּוִמי  אֹוָתם,  יֹוֵדַע  ּוִמי  סֹודֹות, 

ְּבַדְרֵכי ַהּתֹוָרה?

ֶאָּלא  עֹוָלם  ֵאין   ,ַחֶּיי לֹו,  ָאַמר 
ַּבּתֹוָרה  ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים  ֲחֵבִרים  ְלאֹוָתם 
ַוַּדאי  ַהּתֹוָרה.  ִנְסְּתרֹות  ְויֹוְדִעים 
ֶּבֱאֶמת ָּגְזרּו ַהֲחֵבִרים ַעל ַעֵּמי ָהֲאָרצֹות 
ֵּבין  יֹוְדִעים  ְוא  ַּדְרָּכם  ֶׁשַּמְׁשִחיִתים 
ִּכְבֵהמֹות  ֵהם  ֶׁשֲהֵרי  ִלְׂשמֹאל,  ָיִמין 
ְּביֹום  ֲאִפּלּו  ִּדין  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָּנֶאה 
ב)  (הושע  ָּכתּוב  ְּבֵניֶהם  ְוַעל  ַהִּכּפּוִרים. 

ִּכי ְבֵני ְזנּוִנים ֵהָּמה. ְּבֵני ְזנּוִנים ַמָּמׁש.

ְוָהֵני  הּוא.   ְבִרי ְלקּוְדָׁשא  ְּבִנין  ִאְקרּון 
ְבִגיַנְייהּו.  ִמְתַקְּייָמא  ְּדָעְלָמא  ִאיּנּון 
ִאְסָּתַּכל  ְּבִדיָנא,  ָעְלָמא  ָסִליק  ְוַכד 
ֻקְדָׁשא ְבִרי הּוא ְבִאיּנּון ְּבנֹוי, ּוְמַרֵחם 
ב)  (ירמיה  ְכִתיב  ָּדא  ְוַעל  ָעְלָמא.  ַעל 
ֻּכֹּלה ֶזַרע ֱאֶמת. ֶזַרע ֱאֶמת ַוָּדאי. ַמהּו 
ֱאֶמת. ִעְזָקא ַקִּדיָׁשא ְׁשֵליָמָתא. ְּכָמה 
ְדַאְּת ָאֵמר (מיכה ז) ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב. 
ַחד.  ְוכָֹּלא  הּוא)   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ָּדא  (ֱאֶמת 

ּוְבִגיֵני ַכ, ֶזַרע ֱאֶמת ַוָּדאי.

ַרֲחָמָנא   ְּבִרי יּוָדאי,  ר'  ֵליּה  ָאַמר 
ְּדָהא  ַרֲחָמָנא,   ְּבִרי ָהָכא,  ְדָׁשַדְרִני 
ִרִּבי  ָּבָכה   .ִמּפּוָמ ְׁשַמְעָנא  ָדא  ִמָּלה 
יּוָדאי. ָאַמר ֵליּה ר' ִׁשְמעֹון, ֲאַמאי ָקא 
ָבִכית. ָאַמר ֵליּה, ָּבֵכיָנא, ַּדֲאֵמיָנא ְדַווי 
ְלִאינּון ְּבֵני ָעְלָמא, ְּדָאְרֵחיהֹון ִּכְבִעיֵרי, 
לֹון  ְּדָטב  ִמְסַּתְּכֵלי,  ְוָלא  ַיְדֵעי  ְוָלא 
ִיּפּוק  ַכד  ְלָעְלָמא  ַווי  ִאְתְּבִריאּו.  ְּדָלא 
ָרִזין,  ְלַגָּלָאה  ְיִכיל  ְּדַמאן  ִמֵּניּה,  מֹר 
ְּבָאְרֵחי  ִיְסָּתַּכל  ּוַמאן  לֹון,  ִיְנַּדע  ּוַמאן 

אֹוַרְייָתא.

ֶאָּלא  ָעְלָמא  ֵלית   ,ַחֶּיי ֵליּה,  ָאַמר 
ְלִאינּון ַחְבַרָּייא, ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי ְבאֹוַרְייָתא 
ְוַיְדִעין ְסִתיֵמי אֹוַרְייָתא. ַוָּדאי ִבְקׁשֹוט 
ְדַאְרָעא,  ַעָּמא  ַעל  ַחְבַרָּייא  ָּגְזרּו 
ֵּבין  ַיְדִעין  ְוָלא  ָאְרַחְייהּו,  ִּדְמַחְּבִלין 
ְיִמיָנא ִלְׂשָמאָלא, ְּדָהא ִאיּנּון ִּכְבִעיֵרי, 
ְּדֵיאֹות ְלֶמְעַּבד ְּבהּו ִדיָנא, ֲאִפיּלּו ְביֹום 
ב)  (הושע  ְכִתיב,  ְּבַנְייהּו  ְוַעל  ַהִּכּפּוִרים. 
ִּכי ְבֵני ְזנּוִנים ֵהָּמה, ְבֵני ְזנּוִנים ַמָּמׁש.
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זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
כז

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר
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י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ

המשכ הדרשה בחוברת הבאה



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

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא - ַּבָּקַׁשת ֶעְזָרה.
ִלְכבֹוד ַרָּבֵני ְוַעד ִזּכּוי ָהַרִּבים ָהעֹוָלִמי ּוְמכֹון ַהּזַֹהר, ַהּמֹוִציא ָלאֹור ֶׁשל ָהֲעלֹוִנים 
ַהְמֻאָּיִרים ְוַהְמֻהָּדִרים ִּבְצָבִעים. ֲאָבֵר ִּבְדַבר ְנִחיצּות ִלּמּוד ְוִׁשּנּון ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
ְוַהִּתּקּוִנים, ְלתֹוֶעֶלת ַהְּנָׁשָמה ְוֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים ְּבָקרֹוב, ַהֹּכל ִמִּפי ְסָפִרים 

.ּוְמַסְקֵרן. ַאְׁשֵריֶכם ֶׁשְּזִכיֶתם ְלָכ ְוסֹוְפִרים, ְּבִסְגנֹון מֹוֵׁש
ְּבתֹו ַעִּמי ָאנִֹכי יֹוֵׁשב ִּביִׁשיַבת ֵהיַכל – ַהּתֹוָרה (ַהר נֹוף) ְּתַצ“ו ַהּמֹוָנה ֵמַעל ָמאַתִים 
ַּבחּוִרים ְוַאְבֵרִכים, ְוָרִאיִתי ְּבמֹו ֵעיַני ֶאת ַהְּתכּוָנה ָהַרָּבה ֲאֶׁשר עֹוְררּו ַהַּדִּפים, ְוִׂשיַחת 

ָהַרִּבים ְּבִנְבֵכי ַהַּמֲאָמִרים ֲאֶׁשר ֵהִביָאה.
ג ָיד אֹוַצר ַהְּסָפִרים ִּכי ִאם ֶסט זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָיִחיד  ְוִהֵּנה, ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא ֵאין ְּבֶהּׂשֵ
ָחֵסר ְוָקֶׁשה ִלְקִריָאה, ְוַהֶחֶסר זֹוֵעק. ּוְכָבר ִּדַּבְרִּתי ִעם ֲחֵבִרים, ְוַהּכֹל מֹוִדים ֶׁשִאם 
ָהָיה ָּכאן ֶסט ָיֶפה – ָּכל ֶׁשֵּכן ַהְמֻתְרָגּם ִלְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ֵאין ְלַׁשֵער ּגֶֹדל ִזּכּוי ָהַרִּבים 
ֶׁשַּבָּדָבר. ַעל ֵּכן ִהְנִני ְּבַבָּקָׁשה ֲחׁשּוָבה ִלְׁשַח ַּגם ֵאֵלינּו ֶסט ָּכֶזה, ְּפִרי ַמֲעֵׂשיֶכם, ְוַכֲאֶׁשר 
ִּפְרַסְמֶּתם, ְוֵכן, ָנא ִלְׁשַח מֹוָדַעת – ֲעָנק (ְּכמֹו ֶהָעלֹון) ְּכמֹו ֶׁשְּתִליֶתם ִּבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים 
ְּבֵבית ֶׁשֶמׁש ּוְבֵבית ַהִּמְדָרׁש "ְׁשֵאִרית יֹוֵסף" ֲאֶׁשר ִּבְרחֹוב ַהַּקְּבָלן ָּכאן ַהר נֹוף, ְוַגם 
ְמאֹד יֹוִעיל ֲעלֹוִנים ְּבַאְנְּגִלית ֲעבּור ְּבֵני חּוץ ָלָאֶרץ ַהַּמְעִּדיִפים ָׂשָפה זֹו! [ִאם ֶאְפָׁשר].
ּתֹוָדה ֵמרֹאׁש:
א. ב. ר.

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא - יֹום כ“ה ִאָּיר תשס“ט ִלְפָרט ָקָטן.

ִלְכבֹוד "ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי" ַהָּקדֹוׁש – ְּתׁשּואֹות ֵחן ֵחן ָלֶכם ַעל ַהִּמְפַעל 
ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה.

ם" – ַאְׁשֵרי ָלֶכם ֶׁשַאֶּתם ְמַקְרִבים ֶאת "יֹום  ִמְקָרא ָמֵלא הּוא "ִּכי ָקרֹוב יֹום ַהּׁשֵ
ם" ִּבְּפֻעֵתיֶכם חֹוְבקֹות ְזרֹועֹות עֹוָלם – ְוַאְׁשֵרי ִלי ֶׁשֲאִני ַחי ִּבְזַמן ָּכֶזה ֶׁשִּנְמָצא  ַהּׁשֵ

ָּבעֹוָלם ִמְפַעל ַאִּדיר ָּכֶזה.
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ם, ֵקץ ְזַמן ַהְּגֻאָּלה, ִּביַאת ְמִׁשיַח  ִּכי ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ָקרֹוב ְמאֹד ְמאֹד ְליֹום ַהּׁשֵ
ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן, ִנְׁשַמת ַרְׁשִּב“י ַהָּקדֹוׁש ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר, ְוִנְׁשַמת ַרְעָיא 

ְמֵהיְמָנא ַקִּדיָׁשא מֶׁשה ַרֵּבינּו.
ְוֶזה ָּברּור ְלֻּכָּלנּו ֶׁשַהִּמְפַעל ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּלֶכם ְיַמֵהר ְמאֹד ְמאֹד ֵקץ ַהְּגֻאָּלה, ְוֵצַרְפִּתי ּפֹה 
ֵאיֶזה ְסכּום ָקָטן, ָּפׁשּוט ְלַהְראֹות ֵאי ָחׁשּוב ְּבֵעיַני ַהָּדָבר ַהֶּזה ּוְבֵעיֵני ָּכל ַהַּצִּדיִקים 

ְוָכל ַהַּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה.
ְוָנא ִלְׁשַח ִלי ֶסט זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִחָּנם, ַוֲאִני ְמַקֵּבל ָעַלי ְּבִלי ֶנֶדר ִלְלמֹד ְּבאֶֹפן יֹוִמי.

ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש "ִׂשיחֹות ָהַר"ן" ֵמַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב זיע"א (אֹות 
ק"ח): "ָידּוַע ֶׁשִּלּמּוד ַהּזַֹהר ְמֻסָּגל ְמאֹד ְמאֹד. ְוַדע, ֶׁשַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַנֲעֶׂשה ֵחֶׁשק 
ְלָכל ִמיֵני ִלּמּוִדים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוַהָּלׁשֹון ֶׁשל ַהּזַֹהר ְמעֹוֵרר ְמאֹד ַלֲעבֹוַדת 

."ם ִיְתָּבַר ַהּׁשֵ
ְלֵמִדים ָאנּו ִמֶּזה, ֶׁשִּלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, הּוא ְּכִלי ָּגדֹול ְלַקֵּבל ַּדְרּכֹו ּתֹוָרה 
ם  ם, ּוִמי א ְמַחֵּפׂש ַהּיֹום ֵחֶׁשק ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִהְתעֹוְררּות ַלֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ ַוֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
– ּוִבְפָרט ַהְּצִעיֵרי ּצֹאן ֳקָדִׁשים ְלַחֵּנ אֹוָתם ְלַחְׁשקּות ַהּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ּוִמּדֹות 
טֹובֹות, הּוא ֶדֶר טֹוב ּומֹוִעיל, ְלַחֵּנ אֹוָתם ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ִיְזּכּו ְּבָנֵקל ְלַחְׁשקּות ַהּתֹוָרה ְלָכל ִמיֵני ִלּמּוִדים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ִּכי ֵאין ָלנּו 
.ם ִיְתָּבַר ִׁשּיּור ַרק ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ְוִיְתעֹוֵרר ִלָּבם ָּכֵאׁש ַלֶהֶבת ַׁשְלֶהֶבת ַלֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ

ם ָלֶכם ִלְפעֹל ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות ְּבִעְנַין ֲהָפַצת ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקֶֹדׁש  ֵּכן ַיֲעזֹר ַהּׁשֵ
ם ִיְתָּבַר ֶׁשַפע ְוַרב טּוב. – ּוִבְזכּות ֶזה, ַיְׁשִּפיַע ָלֶכם ַהּׁשֵ

הק' ְׁשמּוֵאל ְנַתְנֵאל ְּבלּום
ֶנֶכד ָכ“ק ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ִמַּקאׁשֹוי זיע“א
ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ֵּבית ֶׁשֶמׁש ּתֹוְבָב"א

נ.ב. ִייַׁשר ּכַֹח ָלֶכם ַעל ָהֲעלֹוִנים ַהָּיִפים ֶׁשָרִאיִתי ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת "ַנֲחַלת ֵחן“ ְּבֶרְסֶלב, 
ּפֹה ְּבָרַמת ֵּבית ֶׁשֶמׁש ב'.

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא – ְּכבֹוד ָהַעְסָקִנים ֶׁשל ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי ֶׁשִּיְחיּו – ָׁשלֹום 
ּוְבָרָכה!

ְּבֶהְמֵׁש ְלִׂשיָחֵתנּו ַהֶּטֶלפֹוִנית, ָנא ִלְׁשַח ַּבּדַֹאר 100 ְסָפִרים ִּתּקּוֵני ַהּזַֹהר, ֲעבּור:
א. ק. – ִראׁשֹון ְלִצּיֹון
ְּבתֹוָדה ּוִבְבָרָכה


