
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ֻחַּקת

ּ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¿

ם  י‰∆ נ≈ ל ּב¿ ּ‰, ָכּ ָ ׁ̆ ר¿ ָ ׁ̆ ָר‰ ּב¿ ¿ ׁ̆ ַ̃ ָנּ‰ ּול¿ ¿ּ̃ ַ̇ ּ‰ ל¿ ים ּבָ ƒ̃ ס¿ עו… ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ים ּבַ ƒל ¿„ּ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒַר˜ ַ‰ּמ
ים ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃ ים  ƒנ , ּבָ ך¿ ל∆ י ַ‰ּמ∆ נ≈ ים ּב¿ ƒ‡ָר ¿̃ ƒנ ˙, ו¿ מ∆ י ‡¡ ≈̃ י ƒ„ּ ַ̂ ם  ≈‰

ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר, מַאן ְּדלָא ָחס עַל נְַפֵׁשיּה, הֵי יְִׁשלֹוף נְַפָׁשא ְּדכְַׁשרָא לִבְרֵיּה. 
ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעזָר, ַּתּוַוְהנָא ַעל ָּדָרא, וְָהא ִאְּתַמר ִמָּלה וכו'. וְַעל ָּדא ְּכִתיב ַאל ִּתְהיּו 
ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין. זַָּכִאין ִאיּנּון ַצִּדיַקּיָיא, ְּדִמְׁשַּתְּדלֵי ְּבאֹוַריְיָתא, וְיְַדִעין אֹוְרחֹוי 
ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ּוְמַקְּדֵׁשי ּגְַרַמיְיהּו ִּבְקדּוָׁשא ְּדַמְלָּכא, וְִאְׁשְּתָכחּו ַקִּדיִׁשין ְּבכָֹּלא, 
ּוְבגִין ָּכ ְמַׁשְּלֵפי רּוָחא ְּדקּוְדָׁשא ִמְּלֵעיָּלא, ּוְבנַיְיהּו ֻּכְּלהּו זַָּכֵאי ְקׁשֹוט, וְִאְקרּון ְּבנֵי 

ַמְלָּכא ְּבנִין ַקִּדיִׁשין.
ַּתְרּגּום לִלְׁשֹון הַקֹודֶש: ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר, ִמי ֶׁשּלֹא ָחס ַעל נְַפׁשֹו, [ֵּפרֵׁש ְּבָמתֹוק 
ִמְּדַבׁש: ִמי ֶׁשֵאינֹו ַחס ַעל נְַפׁשֹו ַלַעסֹוק ַּבּתֹוָרה ְלַתְּקנָּה ּוְלַקְׁשָרה ְּבָׁשְרָׁשּה] ֵאי יְִׁשלֹף 
נֶֶפׁש ְּכֵׁשָרה ִלְבנֹו? [ֵּפרֵׁש ְּבָמתֹוק ִמְּדַבׁש: ֵאי יָכֹול ְלַהְמִׁשי נֶֶפׁש ְּכֵׁשָרה ִלְבנֹו, ִּכי ִאם 
 ְלַהְמִׁשי נְָׁשָמה ְקדֹוָׁשה ִלְבנֹו, ִּכי ֵאין ֶּדֶר יְַמִׁשי ר ְלַמְעָלה, ֵאי הּוא ְּבַעְצמֹו ֵאינֹו ְמֻקּׁשָ
ת נְִׁשָמתֹוא]. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר, ְּתֵמַהנִי ַעל ַהּדֹור, וֲַהרֵי ַהָּדָבר  נְָׁשָמה ֶאָּלא ַעל יְֵדי ְקֻדּׁשַ
נֱֶאַמר וכו'. וְַעל זֶה ָּכתּוב ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהבִין. ַאְׁשרֵיֶהם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים 
 ,ת ַהֶּמֶל ַּבּתֹוָרה וְיֹוְדִעים ֶאת ַּדְרכֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוְמַקְּדִׁשים ֶאת ַעְצָמם ִּבְקֻדּׁשַ
וְנְִמָצִאים ְקדֹוִׁשים ַּבּכֹל, ּוִמּׁשּום ָּכ ׁשֹוְלִפים רּוַח ֶׁשל קֶֹדׁש ִמְלַמְעָלה, וְָכל ְּבנֵיֶהם ֵהם 

ַצִּדיֵקי ֱאֶמת, וְנְִקָרִאים ְּבנֵי ַהֶּמֶל, ָּבנִים ְקדֹוִׁשים.
הגר"א ְּבִמְׁשלֵי (יב, יד), ְמבֵָאר גֹודֶל הַּזְכּות ֶׁשּיֵׁש לְִמזַּכֵי ָהרַּבִים ּומֹוכִיַח ֶאת ֲחבֵרֹו, 
ִאם ָׁשמַע - ְמקַּבֵל ְׂשכַר עַל ּכָל מַה ֶׁשּיֲַעֶׂשה לְדֹורֹות, וְגַם ִאם לֹא ָׁשמַע, ָאז ְמקַּבֵל 
 ְּכָל ֶחלְקֹו הַּטֹוב, וְזֶה ֶׁשּלֹא ָׁשמַע לֹוקֵַח ִמֶּמּנּו ֶאת ֵחלֶק הַּגֵיהִּנֹום ֶׁשּלֹו. - וְִאם ּבְִרצֹונ
לִזְּכֹות לְעֹולָמֹות נֶצַח "ַעיִן לֹא רֲָאָתה.." ּולְָקרֵב הַּגְאּולָה - ִהּנְ יָכֹול ְלַחֵּלק ֵסֶפר 
"ֶעְרּכָּה ֶׁשל ָׁשָעה", ַהְמעֹוֵדד ּוְמעֹורֵר ִלְלמֹוד זוה"ק ְּבָכל יֹום, ּוִבְפָרט ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש 

יג ֵאֶצל "ִמְפָעל הַּזֹוהַר ָהעֹולִָמי" ּבְִחינָם ּוְבַכֻמּיֹות – ְּכֵדי ְלזַּכֹות ֶאת ָהַרִּבים). ּוְביֹום טֹוב. (ֶאְפָׁשר ְלַהּשִׂ
הגר"א ְּבִמְׁשלֵי (יב, יד), ְמבֵָאר גֹודֶל הַּזְכּות ֶׁשּיֵׁש לְִמזַּכֵי ָהרַּבִים ּומֹוכִיַח ֶאת ֲחבֵרֹו, 
ִאם ָׁשמַע - ְמקַּבֵל ְׂשכַר עַל ּכָל מַה ֶׁשּיֲַעֶׂשה לְדֹורֹות, וְגַם ִאם לֹא ָׁשמַע, ָאז ְמקַּבֵל 

א. ָּכַתב הרמ"ז וז"ל: ַּכָּמה ִעָּקִרים ְּגדֹוִלים ְלַהְמִׁשי ְנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה ְלָבִנים. א. ָהֵעֶסק ַּבּתֹוָרה, ֶׁשָּבּה 
ִחידּוִשין  ְלַחֵּדׁש  ָזָכה  ִאם  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ַהְּקדֹוׁשֹות,  ַהְּנָׁשמֹות  ְמקֹור  ֶׁשהּוא  ָהעֹוָלמֹות  ְּפִניִמּיּות  ֵמִאיר 
ַּבּתֹוָרה, ֶׁשָּבֶהם מֹוִליד אֹור ָחָדׁש ַמָּמׁש ִמְּמקֹורֹות ִנְׁשָמתֹו, ּוָבֶזה ַיְזִהיר ִמֶּמּנּו ְּבִנְׁשַמת ַהָּוָלד ַהּיּוָּלד... 

המשכ בעמוד ו(ְוַעֵּין ֶהְמֵׁש ְּדָבָריו ְּבָמתֹוק ִמְּדַבׁש ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים ַּדף פ' ע"א). 
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ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

ְוִעְּקֵרי סֹודֹות ַהּזַֹהר ֵהם ֻמְחָּתִמין ְּבֶאֶלף ִעיְזִקין
ָּכַתב הּוא ּוַמה ֶׁשָּּכַתב ְּבֵׁשם ָאִביו ִזְכרֹונֹו  ְוַעֵּין ִּבְתׁשּובֹות ַחַּות ָיִאיר (ִסיָמן ר"י) ַמה ּׁשֶ
ַצִּדיק ִלְבָרָכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ַעֵּין ָׁשם ֶׁשֶהֱאִריכּו ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוִעם ָּכל ֶזה 
א ָמַנְעִּתי ַעְצִמי ִמִּלְלֹמד ַּבּזַֹהר ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים ְוָסַמְכִּתי ְיֵתדֹוַתי ַעל ַמה 
ָּכַתב ַהּזַֹהר ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ָיִבינּו ִמִּסְטָרא ְּדִביָנה ְוכּו'.  ּׁשֶ
ָׁשְמִעיַנן ֵמַהַּמֲאָמר ַהֶּזה, ֶׁשּטֹוב הּוא ִלְלֹמד ַהּזַֹהר ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ִיְפקּון ִמן ָּגלּוָתא 
ָּכתּוב ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ְוכּו' ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַמְׁשָמע ְטִעיָמה  ָאְמָנם ִמַּמה ּׁשֶ
ְּבָעְלָמא, ָאְמָנם א ְלַהְסִּביר ְסָבָרה ִמְּדַנְפֵׁשיּה ְּבִדְבֵריֶהם ֶׁשֵאיָנם ְמִביִנים לֹו ְּבָנֵקל 
ְּבִלי ִעּיּון ְוכֹה ָעִׂשיִתי ְוֶאֱעֶׂשה ִּכי ֵיׁש ּבֹו מּוָסִרים ְוַהְנָהגֹות ְיָׁשִרים ְלִהְתַקֵּדׁש ֲאִפּלּו 
ִמַּמה ֶׁשֻּּמָּתר לֹו ַּגם ַמְרֶאה ָלנּו ַּגְדלּות ְורֹוְממּות ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ֲאָבל ִמַּמה 
ִּנְרֶאה ֶׁשֵהם ְּדָבִרים ְּפׁשּוִטים ֵהם עֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוִעְּקֵרי סֹודֹות ַהּזַֹהר  ּׁשֶ
ֵהם ֻמְחָּתִמין ְּבֶאֶלף ִעיְזִקין ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר ְוא ִיָּפַתח ַעד ִּכי ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל ְוִחּדּוֵׁשי 
(הֹוָספֹות ְיסֹוד יֹוֵסף ִּתּקּון יג) ּתֹוָרה ֵמִאּתֹו ֵיְצאּו ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ְוגֹוֵמר. 

ֶהָחֵפץ ַחִּיים: ְמעֹוֵרר ְלֻכָּלם ֶׁשִּיְלְמדּו ָּכל ַׁשָּבת ֶאת ַהֹּזַהר ֶׁשל אֹוָתּה ָּפָרָׁשה 
ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים

ָּכַתב ַּבהֹוָסָפה ִליסֹוד יֹוֵסף (ִּתּקּון יג) ְּדַהַהְגָּבלֹות ַעל ִלּמּוד ַהַּקָּבָלה ְּכגֹון ֶׁשִּיְלַמד 
ִמִּפי ְמֻקָּבל ְוא ִמִּפי ְּכָתִבים ְוכּו' ֶזה א ֶנֱאַמר ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַעֵּין ָׁשם. ְוֵכן 
ם ַרּבֹו ֶהָחֵפץ ַחִּיים  ָאַמר ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְׁשמֹה ְּבלֹו ִזְכרֹונֹו ַצִּדיק ִלְבָרָכה ִמּׁשֵ
ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגָּבָלה ִּכי ֻרּבֹו ִמְדָרׁש ְוָהָיה ֶהָחֵפץ 
ַחִּיים ְמעֹוֵרר ְלֻכָּלם ֶׁשִּיְלְמדּו ָּכל ַׁשָּבת ֶאת ַהּזַֹהר ֶׁשל אֹוָתּה ָּפָרָׁשה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים.
(הֹוָספֹות ִּבְנַין יֹוֵסף)

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

ּכָל ֶחלְקֹו הַּטֹוב, וְזֶה ֶׁשּלֹא ָׁשמַע לֹוקֵַח ִמֶּמּנּו ֶאת ֵחלֶק הַּגֵיהִּנֹום ֶׁשּלֹו.
וְִאם ּבְִרצֹונְ לִזְּכֹות לְעֹולָמֹות נֶצַח "עַיִן לֹא רֲָאָתה..." ּולְָקרֵב הַּגְאּולָה - ִהּנְ יָכֹול 
ְלַחּלֵק סֵֶפר "ֶערְּכָּה ֶׁשל ָׁשָעה", ַהְמעֹוֵדד ּוְמעֹורֵר ִלְלמֹוד זוה"ק ְּבָכל יֹום, ּוִבְפָרט ְּבַׁשָּבת 

יג ֵאֶצל "ִמְפָעל הַזֹוהַר ָהעֹולִָמי" ּבְִחינָם ּוְבַכֻמּיֹות – ְּכֵדי ְלזַּכֹות ֶאת ָהַרִּבים.  קֹוֶדׁש ּוְביֹום טֹוב. (ֶאְפָׁשר ְלַהּשִׂ
וְִאם ּבִזְכּוְת יִלְמַד ֲאפִילּו יְהּודִי ֶאָחד ֶאת הַזֹוהַר הַָּקדֹוׁש, ֲהרֵי ִּתזְּכֶה לְִמילְיֹונֵי 
ְׁשנֹות ּתֹורָה, ּכִי ּכָל הַּלֹומֵד ָׁשָעה זוה"ק ּבְַׁשּבָת, עֹולָה לֹו לְּמֵָאה ִמלְיֹון ָׁשנָה ּתֹורָה. 
נָה ויו"ט, לְכָל יְמֵי ַחּיָיו, [יְֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָּבֶהם ִׁשְבִעים]  וְִאם ַּתכְּפִיל ּבְכָל ַׁשּבְתֹות הַּׁשָ
ַּתּגִיַע ל- 640 ִמְליָאְרד ָׁשנָה ּתֹוָרה. וְִאם ִּבזְכּוְת יְִתַאְרגֵן ִׁשיעּור ְלִמנְיָן יְהּוִדים ֶׁשּיְִלְמדּו 

ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַּתּגִיַע ִלְסכּום ַאּגִָדי ֶׁשל ִמְליָאְרֵדי ָׁשנִים ּתֹוָרה.
ַמיִם הּוא ְּבֶאֶלף. וְעֹוד, ַּכּיָדּוַע  ובזוה"ק (ָּפָרַׁשת וַּיֵֵצא קס"א.) ָּכתּוב: ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשּנֹוְתנִים ִמּׁשָ
ָּקֶׁשה  ָּכל ֲעָׂשָרה ּבֵיּה ְׁשִכינָה ַׁשְריָה, ַאָּתה ַמְכִּפיל ָּכל ִמנְיָן יְהּוִדים ְּבֶאֶלף. ַּתּגִיַע ְלִמְסַּפר ּׁשֶ
ב ֶאת  ב וְהּוא ְלֵעֶר: 6 זִיְליֹון ו' 400 ְטִריְליֹון ָׁשנָה ּתֹוָרה. - ּוִמי יּוַכל ְלַחּׁשֵ ְּמאֹד לַחּׁשֵ

ָכר ַהּנְִצִחי ֶׁשּיִּזְָקפּו ִלזְכּוְת ְּבוַוָדאּות!!! גֹוֶדל ַהּשָׂ
ֲחזִינָן ַהְׁשָּתא ַעד ַּכָּמה ּגָדֹול וְָעצּום ּכֹחֹו ֶׁשל ַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהזַֹהר. ַעָּתה ֵאין ָלנּו ֶאָּלא 
ְלַחּזֵק ֶאת יְֵדי עֹוֵׂשי ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ְלהֹוִסיף ָלֶהם אֶֹמץ וְכַֹח וְחֹזֶק ַּבֲעבֹוָדָתם ַהְּקדֹוָׁשה. 
ִאְּמצּו ָמְתנַיִם וְִחגְרּו עֹז ְלַהְמִׁשי ּוְלָהִפיץ ֶאת אֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי, ְלַפְרֵסם 
ּכֹחֹו ָּבעֹוָלם ּוְלַסּיֵַע ְּבָכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר, וְהֹוִסיפּו ַלֲעׂשֹות ָחיִל ּוְלַהְרּבֹות ֲחיִָלים ְלקּוְדָׁשא 

ְּבִרי הּוא וְאֹוַריְָתא, ְלאּוְקָמא ְׁשִכינְָתא ֵמַעְפָרא.
ּוָברּו ה' ֶׁשּזִָכינּו ְּבדֹורֵנּו ְלִהְתַחּבֵר ְּכָלל יְִׂשָרֵאל ִעם "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי" ָהעֹובֵד 
ִכינָה  א וְעֹול החֹובֹות, ְלַמַען ֵהִקים ַהּׁשְ ְללֹא לֵאּות ְללֹא ִמְטרֹות ֶרוַח, וְלֹוֵקַח ַעל ִׁשְכמֹו ַמּשָׂ

ַמיִם.  ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלַׂשֵּמַח ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ
ִכינָה ַהְּקדֹוָׁשה,   ַעל ּכֵן ַאַחי! ָּכל ֶאָחד יְִכלֹל ְּבִלימּוד ַהּנְִׂשּגָב ַהּזֶה ְלַמַען ְּפדּות ַהּׁשְ
ּוְלַמַען ְּפדּות נְַפֵׁשנּו ּוְפדּות ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל ְּבָקרֹוב ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן ּכֵן יְִהי 

ָרצֹון.

המשכ 'זכותא דרשב"י' מעמוד ד
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

˘נ˙ ˙˘„"ם
מנחם מענ„ל ˘ני‡ורס‰ן ליוב‡וויט˘ 

‡יסטערן פ‡ר˜ווי ברו˜לין נ. י.
ב"ה, י"ז אד"ר תשד"מ

ברוקלין
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

כ' מו"ה שלום יודא שי'
שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת החו' (מדריך לכשרות ולחיזוק הדת והיהדות), ות"ח.
ודבר בעתו 

בחדש אדר ראשון - חדש העיבור המשלים שנה זו,
ובסמיכות לפורים קטן, ומפורסם מאמר דא"ח דפ"ק שנת פרזת, והמעשה הוא העיקר.

הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'.
בכבוד ובברכה להצלחה ולב'

מנחם מנדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

נ˙ן ˆבי פרי„מן
ב"ה, יום ב' "ויברכם" טו"ב אד"ב תשמ"ד
בין גאולה לגאולה, נזכה לישועה במהרה

כבוד הרה"ג המהולל בתשבחות, חובר חברים מחוכם רבי שלום יהודה גרוס
ישא ברכה מאת ה'!

שמח לבי ויגל כבודי לקראת קבלת הספר החשוב "אכילת מצות בישראל" בימים 
אלו ששואלין ודורשין בהלכות הפסח, הנה הספר הזה הוא בבחינת דבר בעתו מה טוב, 

ללמד לבני ישראל לקיים מצוה קדושה זו בהכשר ויתרון.
הנשוא  כל  את  בתמצית  ומרכז  מקיף  בהיותו  הוא  זה  ספר  של  המיוחדת  חשיבותו 

והנושא.
שני דברים אלה, ההיקף והריכוז לא כל פעם הולכים יחד שלובי זרוע, לפעמים הדבר 
את  מקיף  לא  אבל  מקצר  יש  ולפעמים  המידה,  על  יותר  ומתרחב  מתפשט  אבל  מקיף 
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הסכמות ומכתבים
‰סכמו˙ ומכ˙בים

הנושא, כאן אנחנו מוצאים את כל מה שהאדם מישראל צריך לדעת, ולעומת זה שומר 
על הדרכת חז"ל (פסחים ג) לעולם ישנה אדם בדרך קצרה, כת"ר מצא את האיזון לשני 
הדברים גם יחד, וכך פירס את האור הגדול הבוקע ממצוה קדושה זו, לפני הדורשין 

והמתענינים, כדי לדעת מה יעשה ישראל!
יזכה כת"ר להמשיך בעבודה קדושה זו, לזכות את הרבים.

בברכה שלימה
הרב נתן צבי פרידמן
רב מקומי בשכון ה' בני ברק

יום ד' ח' טבת תשד"מ
אנו מאשרים בזה את קבלת 2 הספרים על מ"א נפש ישעיה ואכילת תרנגולים כל 

אחד מאתנו קבל את הספרים הנ"ל ותודה רבה ע"ז.
הרב שמואל מייבסקי - יוסף שפיצר - צבי קופמן - משה אסייג - גיאת שלמה 
- משה י. זייבלד - ישראל גוטליב - שלמה ברזסקי - שמואל זייבאלד - אברהם דוד 
רוזל - מרדכי בוקשפן - בן ציון שקול - יוסף קניגספור - שלמה גולובנציץ - יוסף 
צדוק - הלל כהן - אריה בוימל - יוסף קויפמן - משה לב - בן ציון מיכאל שוילי - 

יצחק מיכאל - רן שלום - מסעוד חזן - ש. גור אריה - א.נ. 
לכמה  עוד  חסר  זה  כי  ישעי'  ונפש  תרנגולים  אכילת  ספרי  חמש  עוד  לשלוח  נא 

שוחטים.
בכבוד רב
ש.צ. וינר

פרı ‡רי‡ל
יום ז' אדר ב' תדש"מ

גראס  יהודה  שלום  ר'  הרב  האדיר  הגאון  הרועים  אביר  התורה  שר  הדור  לפאר 
שליט"א רב דקהל מגן שאול ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי'.

שלמא רבא לכהדר"ג שליט"א.
תודה מקרב לב על המתנה הנאה ספר אכילת מצה בישראל תורה וגדולה כאחד זכה 
הדר"ג שליט"א, הצצתי וזכיתי באלפי שקלים היתכן? כתה"ר מעיר על שינים תותבות 
והזמנתי לחג הפסח חדשים שאוכל להשתמש בהם בפסח, ומזונות של אדם קצובים חוץ 

מהוצאות שבתות וימים טובים, בוודאי הקב"ה ימציא לי אלפי שקלים...
וה' יתן לו כח לחבר כל הספרים שנגזר עליו מן השמים כמו שאנו אומרים בכל יום 

"ותן חלקנו בתורתיך" ויזכה לקבל עם ספריו היקירים פני משיח צדקינו אמן.
בהערצה ובאהבת עולם

תלמידו המתאבק בעפר רגליו
הרב פרץ אריאל
רב ואב"ד לשכת הרבנות, הוד - השרון



זהר 
השבת

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

המשך סימן שיז – דין קשירה ועניבה בשבת
מתירינ בית הצואר מקשר שקשרו כוב� שאינו  ג. 
קשר של קיימא אבל אינ פותחינ אותו מחדש דמתקנ 
מנא הוא. הגה: אפילו כבר נפתח רק שחזר האומן וקשרו 
או תפרו ביחד כדרך שהאומנים עושין (רבינו ירוחם חלק 
י"ד) ולכן אסור לנתק או לחתוך זוג של מנעלים התפורים 
יחד כדרך שהאומנים עושין אף על גב דהתפירה אינה 
של קיימא דאין חילוק בתפירה בין של קיימא לאינה 
של קיימא (הגהות מרדכי פרק במה טומנין) ויש מתירין 
בתפירה שאינה של קיימא ואין להתיר בפני עם הארץ 

(בית יוסף):
קושרינ דלי במשיחה או באבנט וכיוצא בו  ד. 
אבל לא בחבל והני מילי בדליימ הקבועימ בבור 
אבל דליימ שלנו שאינמ קבועימ בבור אינו קשר 

של קיימא:
עניבה מותר דלאו קשר הוא. הגה: ואפילו אם  ה. 

עשה קשר אחד למטה נוהגין בו היתר (אגור):
קושרימ חבל בפני הפרה בשביל שלא תצא  ו. 
אפילו בב' ראשי הפתח ולא חיישיננ שמא יתיר ראש 

האחד ויוציאנה דרכ שמ ויניח ראש השני קשור:
מטלטלינ חבל של גרדי (פירוש אורג) לקשרו  ז. 
באבו� ובפרה ולא חיישיננ שמא יתיר ראש האחד 
ויניח ראש השני קיימ אבל חבל דעלמא לא והני 
מילי לקשרו באבו� ופרה אבל אמ היה קשור באבו� 
ורוצה לקשרו בפרה או אמ היה קשור בפרה ורוצה 

לקשרו באבו� מותר בכל חבל:
סימן שיח – דין המבשל בשבת, ובו י"ט 

סעיפים
המבשל בשבת (או שעשה אחת משאר מלאכות)  א. 
(טור) במזיד א�ור לו לעולמ ולאחרימ מותר למוצאי 
שבת מיד ובשוגג א�ור בו ביומ גמ לאחרימ ולערב 
מותר גמ לו מיד (ואם אמר לאינו יהודי לעשות לו 

מלאכה בשבת עיין לעיל סימן ש"ז סעיף כ'):
השוחט בשבת לחולה בינ שחלה מאתמול בינ  ב. 

שחלה היומ מותר הבריא לאכול ממנו חי (בשבת) 
אבל המבשל (או עשה שאר מלאכה) לחולה א�ור 
(בשבת) לבריא או לחולה שאינ בו �כנה דחיישיננ 
שמא ירבה בשבילו. הגה: ואפילו בישל על ידי אינו 
יהודי אסור בשבת (תוספות פרק קמא דגיטין ור"ן פרק 
אין מעמידין) ואם קצץ פירות מן המחובר לחולה בשבת 
אפילו היה חולה מבעוד יום אסור לבריא בשבת משום 
שגדל והולך בשבת ויש בו משום מוקצה (בית יוסף בשם 

אורחות חיים):
כשמ שא�ור לבשל באור ככ א�ור לבשל  ג. 
בתולדת האור כגונ ליתנ ביצה בצד קדרה או לשברה 
על �ודר שהוחמ באור כדי שתצלה ואפילו בתולדת 
חמה כגונ ב�ודר שהוחמ בחמה א�ור גזירה אטו 
תולדת האור וכנ א�ור להטמינה בחול או באבק 
דרכימ שהוחמו מכח חמה אבל בחמה עצמה כגונ ליתנ 
ביצה בחמה או ליתנ מימ בחמה כדי שיחמו מותר:
תבשיל שנתבשל כל צרכו יש בו משומ בשול  ד. 
אמ נצטננ. הגה: ויש אומרים דוקא אם מצטמק ויפה 
לו (רבינו ירוחם חלק ג'). ואמ לא נתבשל כל צרכו 
ואפילו נתבשל כמאכל בנ דרו�אי שייכ בו בשול 
אפילו בעודו רותח והני מילי שיש בו בשול אחר 
בשול בתבשיל שיש בו מרק אבל דבר שנתבשל 
כבר והוא יבש מותר לשרותו בחמינ בשבת ואמ הוא 
דבר יבש שלא נתבשל מלפני השבת אינ שורינ אותו 
בחמינ בשבת אבל מדיחימ אותו בחמינ בשבת חוצ 
מנ המליח הישנ ומנ הדג שנקרא קוליי� הא�פנינ 
שאינמ צריכימ בשול אלא מעט והדחתנ היא גמר 
מלאכתנ. הגה: והוא הדין כל דבר קשה שאינו ראוי לאכול 
כלל בלא שרייה דאסור לשרותו בשבת דהוי גמר מלאכה 

(הגהות מרדכי):
יש מי שאומר דדבר שנאפה או נצלה אמ בשלו  ה. 
אחר ככ במשקה יש בו משומ בשול וא�ור ליתנ 
פת אפילו בכלי שני שהיד �ולדת בו ויש מתירינ. 
הגה: בכלי שני ויש מקילין אפילו בכלי ראשון ונהגו ליזהר 

ֻׁ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 חֻּקַת



י

זהר 
השבת

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

לכתחלה שלא ליתן פת אפילו בכלי שני כל זמן שהיד 
סולדת בו:

כלי שיש בו דבר חמ שהיד �ולדת בו מותר  ו. 
להניחו בשבת על גבי קדירה הטמונה כדי שישמור 
חומו ולא יצטננ ויכול לטוח פיו בבצק אמ יש לו 
בצק שנלוש מאתמול אבל אינ מניחינ כלי שיש בו 
דבר שאינו חמ כל ככ על גבי קדירה שהיא חמה 
כל ככ שהעליונ יכול להתחממ מחומה עד שתהא 

היד �ולדת בו:
יש מפרשימ דהא דשרי להניח כלי שיש בו דבר  ז. 
חמ על גבי קדירה הטמונה אפילו כלי התחתונ על 
האש שרי ויש מפרשימ שאמ כלי התחתונ על האש 

לעולמ א�ור:
להניח דבר קר שנתבשל כל צרכו על גבי מיחמ  ח. 
שעל האש יש אומרימ שדינו כמניחו כנגד המדורה 
וכל דבר שמותר להניחו כנגד המדורה במקומ שהיד 
�ולדת בו כגונ שיבש מותר להניחו על גבי מיחמ 
שעל גבי האש ויש אומרימ דהוי כמניח על גבי 
כירה לכתחלה וא�ור אפילו אמ נתבשל כל צרכו 

ואפילו אמ מצטמק ורע לו ואפילו אמ נותנו שמ 
לשמור חומו וראשונ נראה עיקר ומכל מקומ אמ 
הוא תבשיל שיש בו רוטב ומצטמק ויפה לו א�ור 

לדברי הכל:
כלי ראשונ (פירוש הכלי שמשתמש בו על האש)  ט. 
אפילו לאחר שהעבירוהו מעל האש מבשל כל זמנ 
שהיד �ולדת בו לפיככ א�ור ליתנ לתוכו תבלינ 
אבל מלח מותר ליתנ לתוכו כיונ שהעבירו מעל 
האש דצריכא מלחא בישולא כבשרא דתורא ויש 
מי שאו�ר לתת לתוכ כלי זה בשר מלוח אפילו הוא 
של שור. הגה: ונראה לי דבלא מלוח נמי אסור אלא דנקט 
מלוח דבלאו הכי אסור משום דם שבו ויש אוסרים לתת 
מלח אפילו בכלי שני כל זמן שהיד סולדת בו והמחמיר 
תבוא עליו ברכה (תוספות ומרדכי פרק כירה) ואם עבר 
ונתן מלח אפילו בכלי ראשון אפילו הוא על האש שעבד 
איסורא מותר המאכל דהמלח בטל על גבי המאכל (בית 

יוסף בשם שבולי הלקט):
א�ור ליתנ תבלינ בקערה ולערות עליהנ מכלי  י. 

ראשונ:

1

12.000!
   



זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יא

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

ּוִמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב



יב

זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב



זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יג



יד

זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ



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



טז

זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ



זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יז



יח

זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ



זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יט

המשכ יבא



כ

זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ

ב"ה

ָבעֹות:  ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ א ְמַדּלֵ ה ֶזה ּבָ קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ
ְתֵלנּו ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ ִלים ִהּנֵ ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ
ים: יַח ִמן ַהֲחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ ַמׁשְ
ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.
(בשיר השירים פ' ב, ח-י)

בואו ונצא לקבל פני משיח צדקינו ברחמים – "בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי" (זוה"ק)

ספר ‰זו‰ר ‰מחול˜ ל-960 ˜ונטרסים 30 ˜ונטרסים ב-32 ˜ופס‡ו˙,
וכך בכמ‰ „˜ו˙ יוכלו כל י˘ר‡ל כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„

לסיים ‡˙ כל ‰זו‰"˜ ‡לפי פעמים.
וכל ‡ח„ ˘לומ„ מˆטרף עם ‰כלל ומסיים יח„יו,

ונח˘ב לכל ‡ח„ ו‡ח„ כ‡ילו סיים כל ‰זו‰"˜.

אמרו חז"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן!!! (רש"י ד"ה ב' ל"א ד') 
 ובזוהר הקדוש (פרשת בשלח דף סב), כתוב מה מיוחד באוכלי המן? 

שכאשר אכלו את המן היה מתברך במעיים וקיבלו אור רוחני וראו מה שלמעלה וזכו לחכמה עליונה.
ועל זה נקראו דור דעה, והם היו בני האמונה ולהם ניתנה התורה להסתכל בה בפנימיותה ולדעת דרכיה.

רואים מהזוהר הקדוש שעיקר נתינת התורה ניתנה לאלו שלומדים את סודותיה.
ובאור החיים הקדוש פרשת ויחי (מט יא), כתב:

שכוחו של הגואל העצום מלך המשיח הוא שצריך שיתעסקו ישראל ביינה של תורה,
וביאור הדברים שילמדו את פנימיות התורה שזה יינה של תורה. (גם יין גימטריה "סוד").

על כן ‡חי ורעי בו‡ו ונחי˘ ‰‚‡ול‰
בלמ„נו זו‰ר ‰˜„ו˘ ב‡ח„ו˙

כל ל"ב י˘ר‡ל, על י„י כמ‰ ‡ופנים:

חל˜ים (960)),  ל˙˙˜"ס  ˘ל ‰זו‰"˜ (‰מחול˜  חל˜ים  ב‰ 30  ˘י˘  י˜ח ˜ופס‰  כל ‡ח„   .‡
וילמ„ ˜ונטרס ‡ח„ בכל יום כ˘בע „˜ו˙ [במ˘ך חו„˘ ימים] 

עם עו„ 31 ˘‰ם ביח„ ל"ב [32] ‡י˘, מסיימים ‡˙ כל ‰זו‰"˜ בחו„˘, וז‰ ‡פ˘ר ב˜לו˙,
ובכך יסיימו יח„יו ‡˙ ‰זו‰"˜ בכל חו„˘. 

ב. כל ‡ח„ יחל˜ לחבריו חובר˙ ‡ח˙ בסך ‰כל לחל˜ ל-30 ‡י˘ (˘ז‰ ל‡ ˜˘‰), ובכך 
מ‚ו„ל  ע"ב),  ˙רומ‰ (˜כ"ח  בפר˘˙  (וכבר ‰וב‡ו „ברי ‰זו‰"˜  ולרבבו˙,  ל‡לפים  זכויו˙יו  יוכפלו 

מעל˙ "מזכ‰ ‰רבים"), וכל ל"ב י‰ו„ים (32) ˘יע˘ו כן מסיימים ‡˙ כל ‰זו‰"˜.

‚. לחל˜ לל"ב [32] ב˙י מ„ר˘, ו˘ם ‡חרי ‰˙פיל‰, [‚' פעמים ביום], ילמ„ו כ˘בע „˜ו˙ 
[7] ˆיבור ˘ל 30 ‡י˘, וכך יסיימו ‡˙ כל ‰זו‰"˜ כמ‰ פעמים ביום.

בידינו הדבר להחיש את הגאולה
ולזכות לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ברחמים.

לפרטים: 0548-436784

קֹול
ּדדֹוֶמה ד

צצצדדדדקקייננו משיחחח פני לללללקבלללל ונצא



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ
כא

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

ה. ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ַאף ַעל ַּגב ִּדְׁשִרי ְּבִטְלטּול ְלצֶֹר ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו ִמָּכל 
ָמקֹום ַהְינּו ַּדְוָקא ְּכֶׁשֵאין לֹו ְּכִלי ֶהֵּתר ְלַתְׁשִמיׁש ֶזה, ְּדִאם ֵיׁש לֹו ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה 
(משנה ברורה ש"ח, סעיף קטן י"ב) ַוֲאִפּלּו ִאם ִּבְכִלי ַהֶהֵּתר ִיְצָטֵר ִלְטרַֹח ְּבִׁשּמּוׁשֹו ּוִבְכִלי 

ָהִאּסּור א ִיְטַרח ָּכל ָּכ, ִיְׁשַּתֵּמׁש ִּבְכִלי ַהֶהֵּתר (קצוה"ש סימן ק"ח סעיף קטן י"ד) ּוִמָּכל 
ֵניֶהם (אֹותֹו ֶׁשְּמַלאְכּתֹו  ָמקֹום ִאם ְּכִלי ַהֶהֵּתר ֵאין ְמֻיָחד ְלַתְׁשִמיׁש ֶזה אּוַלי ַהִּדין ֶׁשּׁשְ
ְלִאּסּור ְואֹותֹו ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלֶהֵּתר) ָׁשִוין ְלִטְלטּול, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִּבְדִאיָּכא ִטיְרָחא ְיֵתָרה ִּבְכִלי 

ַהֶהֵּתר (קצוה"ש שם).
ו. ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ֲאִפּלּו ִאּסּורֹו ַרק ִמְדַרָּבָנן (פרי מגדים, וביאור הלכה סעיף ג), 
ֲאָבל חּוְמָרא ְּבָעְלָמא ְׁשִרי (פרי מגדים בא"א של"ח סק"ג בשם הלבוש, ועיין שם בביאור הלכה 

ד"ה אסור). 

ז. ֶהֵּתר ִטְלטּול ְלצֶֹר ּגּופֹו אֹו ְמקֹומֹו ַהְינּו ֲאִפּלּו ְּבִאם ִעַּקר ַּכָּוַנת ַהְמַטְלֵטל 
ֵמַחָּמה ְלֵצל, ִמָּכל ָמקֹום ֵּכיָון ֶׁשּסֹוף סֹוף ַעְכָׁשו ְמַטְלְטלֹו ְלצֶֹר ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו 

ַׁשִרי (מגן אברהם בשם הירושלמי, משנה ברורה סעיף קטן ט"ז).
ח. ֲאִפּלּו ַהְּכִלי ָּגדֹול ְוָכֵבד ַהְרֵּבה ֻמָּתר ְלַטְלְטלֹו (ש"ח סעיף ב) ַוֲאִפּלּו הּוא ִמּשִֹׁוי 
ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם (עירובין קב, משנה ברורה ט,) ְוִאם ִּבימֹות ַהחֹל ִנְזָהִרין ַלֲהִניָעּה ִמְּמקֹוָמּה 
ֶׁשֹּלא ִּתָּפֵסד ְוִתְתַקְלֵקל הּוא ִּבְכַלל ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ִּכיס ְוָאסּור ְלַטְלְטָלּה 

(משנה ברורה סק"ח).

ט. ְּכִלי ֶׁשָאָדם ַמִּסיַח ּוַמְקֶצה ַּדְעּתֹו ִמֶּמּנּו ֵמֲחַמת ִמאּוסֹו ִמְּלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ִלְמָלאָכה 
ַאֶחֶרת ְוִנְקָרא "ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ִמאּוס" ֵיׁש אֹוְמִרים ְּדִדינֹו ְלעֹוָלם ִּכְכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו 
ְלִאּסּור ּוְׁשִרי ְלַטְלְטלֹו ְלצֶֹר ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו ְלַבד ְוא יֹוֵתר ְּכגֹון ֵמַחָּמה ְלֵצל, ַאף 
ַעל ַּגב ֶׁשַהְּכִלי ְמֻיֶחֶדת ִלְמֶלאֶכת ֶהֵּתר (בביאור הלכה סימן רע"ט בשם הפרי מגדים שמצדד 
דדעת הרמב"ם כן, ודעת שולחן ערוך הגר"ז רע"ט ז, ש"ח ב, ש"י א, כן, וכן כתב בקצוה"ש סימן ק"ח, 

יז), ְוֵיׁש חֹוְלִקין ְּדָתלּוי ְלִפי ַהְּכִלי ְוִאם ְמַלאְכּתֹו ְלֶהֵּתר ִּדינֹו ִּכְכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו 
ְלֶהֵּתר ִּדְׁשִרי ֲאִפּלּו ֵמַחָּמה ְלֵצל (משנה ברורה רע"ט י"ט, ְוָכַתב בביאור הלכה דכן דעת בעה"מ 

והר"ן, עיין שם).

ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור:



כב

זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

יא. ְלצֶֹר ְמקֹומֹו א ִמְקֵרי ֶאָּלא ְּכֶׁשרֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּבָמקֹום ֶׁשֻּמָּנח ַהְּכִלי, 
ֲאָבל ִאם ְמִציַאת ַהְּכִלי ְּבָמקֹום ֶזה ַמְפִריָעה אֹותֹו ִמִּסָּבה ְצָדִדית ָאסּור ְלַטְלְטלֹו 

ם (מאירי שבת קנד: ד"ה יש שואלים). ִמּׁשָ
יב) ִּבְמקֹום ֶהְפֵסד ְמֻרֶּבה ֵיׁש ִלְסמֹ ַעל ַהַּמִּתיִרין ּוְמִקִּלין ְלַהִּניח ֵחֶפץ ַהֻּמָּתר 
(ְּכמֹו ִּכָּכר) ַעל ַהְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ְּכֵדי ְלַטְלְטלֹו (שולחן ערוך הגר"ז סימן ש"ח כ"ב, 

קצוה"ש קי"ג ו).

ֶּפֶרק י"ב
ְּכָלִלים ְּבִדיֵני ֻמְקֶצה

ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלֶהֵּתר:
א. ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ּוְלֶהֵּתר ִּדינֹו ִּכְכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלֶהֵּתר ִּבְלַבד (מגן אברהם 
בשם ש"ג ומועתק בדרך החיים, חיי אדם, שולחן ערוך הגר"ז, קיצור שולחן ערוך, משנה ברורה וכל 

האחרונים) ּוֵפרּוׁשֹו ֶׁשַּנֲעֶׂשה ֵמִעָּקרֹו ְלַׁשֵּמׁש ְׁשֵני ְצָרִכים ׁשֹוִנים ְּדִאּסּור ּוְדֶהֵּתר (עיין 

משנה ברורה וביאור הלכה סעיף ג, ובדה"ש ק"ח אות י"ב).

 ַהּיֹום ְּכֶׁשִּיְצָטֵר ב. ִאם ְמַטְלֵטל ְּבָיָדיו אֹו ְּבִכיסֹו ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו מּוָכִנים ֶאְצלֹו ְּבֶמֶׁש
לֹו ַאף ַעל ַּגב ֶׁשַעְכָׁשו ֵאין ָצִרי לֹו ְׁשִרי (ט"ז רי סימן ש"ח והגר"ז ח"י ומשנה ברורה סעיף 

קטן כ"א).

ג. ּוְכִפי ַהִּנְרֶאה ַּדֲאִפּלּו ֵאינֹו ְמַטְלֵטל ְּכִלי ַהֶהֵּתר ֶׁשִּיְהֶיה מּוָכן לֹו ְלצֶֹר ַּתְׁשִמיׁשֹו 
ִּיְהֶיה  אֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּגֵנב, ִמָּכל ָמקֹום ִאם ְמַטְלְטלֹו ְלֵאיֶזה ַּכָּוַנת ַמה ִּיְהֶיה ַמה ּׁשֶ
ֵבר אֹו ִיָּגֵנב, ְוֵכן ַמְׁשָמע  ׁשּוב ִמְקֵרי ִטְלטּול ְלצֶֹר ּוְדֵמי ְלִטְלטּול ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא ִיּׁשָ
ְלׁשֹון ְׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלֶהֵּתר ֵאינֹו ֻמָּתר ְלַטְלְטלֹו 
 ,ָמה ׁשּוב ִמְקֵרי ְלצֶֹר ָמה עכל"ה, ּוַמְׁשָמע ְּדִאם הּוא ַרק ְלצֶֹר ֶאָּלא ְלצֶֹר
ְוֵכן ַמְׁשָמע ִלְכאֹוָרה ַּדַעת ַהַחֵּיי ָאָדם ְּכָלל ס"ו ִּדין ג, (מנחת שבת סימן פ"ח סעיף קטן 

נ"ג וסיים וזה לשונו: וכן ראיתי ממורי התנא האלוקי איש אלוקים קדוש ידיד נפשי כמה פעמים וכו').



זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ְדַרִּבי  ְלַגֵּבי  ָאִזיל  ָהָוה  ִחָּייא  ִרִּבי 
ִרִּבי  ִעֵּמיּה  ַוֲהוּו  ִלְטֶבְרָיה,  ִׁשְמעֹון 
ַיֲעקֹב ַּבר ִאיִדי, ְוַרִּבי ֵייָסא ְזִעיָרא, ַעד 
ַּדַהוֹו ַאְזֵלי, ָאַמר ִרִּבי ֵייָסא ְלַרִּבי ִחָּייא, 
ְוִלְבַני  ב)  א  (מלכים  ִדְכִּתיב,  ָמה  ֵּתיָמה 
ְוָהיּו  ֶחֶסד  ַתֲעֶׂשה  ַהִּגְלָעִדי  ַבְרִזּיַלי 
ִטיבּו  ָכל  ָהִכי  ִאי  ְוגֹו'.   ֻׁשְלָחֶנ ְבאֹוְכֵלי 
ּוְקׁשֹוט, ְלֵמיַכל ַעל ָּפתֹוֵריּה ְוָלא ַיִּתיר, 
 .ֻׁשְלָחֶנ ְבאֹוְכֵלי  ְוָהיּו  ָהָכא  ִמְּדָקָאַמר 
ְלֵמיַכל  ִאיהּו,  ְדַמְלָּכא  ְיָקָרא  ָלאו  ְותּו, 
ַּבר ָנׁש ַאֲחָרא (דף קנ"ג ע"א) ַעל ָּפתֹוֵריּה 
ְּדַמְלָּכא, ְוָלא ִאְצְטִרי ָּדא, ֶאָּלא ַמְלָּכא 
ַסֲחָרֵניּה,  ַרְבְרָבנֹוִהי  ְוֻכְּלהּו  ִּבְלחֹודֹוי, 

ְלַתָּתא ִמֵּניּה.
ְבַהאי  ְׁשַמְעָנא  ָלא  ִחָּייא  ִרִּבי  ָאַמר 
ְלַרִּבי  ֵליּה  ֲאַמר  ִאיָמא.  ְוָלא  ִמיִדי, 
ְּבַהאי  ָׁשַמְעָּת  ְוַאְּת  ִאיִדי,  ַּבר  ַיֲעקֹב 
ְּבָכל  ְּדַיְנִקין  ַאּתּון  ֵליּה,  ֲאַמר  ִמיִדי. 
ָלא  ִעָּלָאה,  ְּדִמְׁשָחא  ִמֻּדְבָׁשא  יֹוָמא 
ֵליּה  ָאַמר  ֲאָנא.  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ְׁשַמְעּתּון, 
ְבַהאי.  ִמיִדי  ָׁשַמְעָּת  ְוַאְּת  ֵייָסא,  ְלַרִּבי 
ַרְבָיא  ַּדֲאָנא  ַּגב  ַעל  ַאף  ֵליּה  ֲאַמר 
ְוָלא  ְלַגַּבְייכּו,  ֲאֵתיָנא  ְזִעיִרין  ּוִמּיֹוִמין 
ְׁשַמְעָנא.  ֲאָנא  ְּדָנא,  ִמַּקְדַמת  ָזֵכיָנא 

ָּפַתח ְוָאַמר וכו'. 

ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַּבֶּדֶר

ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי   הֹוֵל ָהָיה  ִחָּייא  ַרִּבי 
ִלְטֶבְרָיה, ְוָהיּו ִעּמֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב ַּבר ִאיִדי 
הֹוְלִכים,  ֶׁשָהיּו  ַעד  ַהָּקָטן.  ֵייָסא  ְוַרִּבי 
ָּתמּוַּה  ִחָּייא,  ְלַרִּבי  ֵייָסא  ַרִּבי  ָאַמר 
ַבְרִזַּלי  ְוִלְבֵני  ב)  (מלכים-א  ָּכתּוב  ּׁשֶ ַמה 
ְּבאְֹכֵלי  ְוָהיּו  ֶחֶסד  ַּתֲעֶׂשה  ַהִּגְלָעִדי 
ֶוֱאֶמת  טֹוב  ָּכל   ,ָּכ ִאם  ְוגֹו'.   ֻׁשְלָחֶנ
ָאַמר  ִמּׁשֶ יֹוֵתר,  ְוא  ֻׁשְלָחנֹו  ַעל  ֶלֱאכֹל 
א  ְועֹוד,   .ֻׁשְלָחֶנ ְּבאְֹכֵלי  ְוָהיּו  ָּכאן 
ְּכבֹוד ַהֶּמֶל הּוא ֶׁשּיֹאַכל ִאיׁש ַאֵחר ַעל 
 ֶזה ֶאָּלא ַהֶּמֶל א ָצִריְו ,ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶל
ְלַבּדֹו, ְוָכל ַהְּגדֹוִלים ֶׁשּלֹו ְסִביבֹו ְלַמָּטה 

ִמֶּמּנּו.

ָבֶזה  ָׁשַמְעִּתי  א  ִחָּייא,  ַרִּבי  ָאַמר 
ַיֲעקֹב  ְלַרִּבי  לֹו  ָאַמר  אַֹמר.  ְוא  ָדָבר, 
ַהָּדָבר?  ְּבֶזה  ָׁשַמְעָּת  ְוַאָּתה  ִאיִדי,  ַּבר 
יֹום  ְּבָכל  ֶׁשּיֹוְנִקים  ַאֶּתם  לֹו,  ָאַמר 
ָּכל  ְׁשַמְעֶּתם,  א  ָהֶעְליֹון  ֶׁשֶמן  ִמְּדַבׁש 
ְוַאָּתה  ֵייָסא,  ַרִּבי  ֶאת  ָׁשַאל  ֲאִני.  ֶׁשֵּכן 
ַעל  ַאף  לֹו,  ָאַמר  ָדָבר?  ָּבֶזה  ָׁשַמְעָּת 
ָיִמים  ִמְסַּפר  ּוִמִּלְפֵני  ִתינֹוק  ֶׁשֲאִני  ַּגב 
ָּבאִתי ֲאֵליֶכם ְוא ָזִכיִתי ִמּקֶֹדם ָלֶזה - 

ֲאִני ֵּכן ָׁשַמְעִּתי. ָּפַתח ְוָאַמר וכו'.

ח"ב קנב ע"ב
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ָאָתא ִרִּבי ִחָּייא, ּוְנָׁשֵקיּה ַעל ֵריֵׁשיּה, 
ָאַמר ֵליּה ַרְבָיא ַאְנְּת, ְוָחְכְמָתא ִעָּלָאה 
ְלַרִּבי  ֵליּה  ָחמּו  ַאְּדָהִכי,   .ְבִלָּב ַׁשְרָיא 
ִרִּבי  ֵליּה  ֲאַמר  ָאֵתי.  ְדֲהָוה  ִחְזִקָּיה 
ֻקְדָׁשא  ָדא,  ְבַחְברּוָתא  ַוָּדאי  ִחָּייא, 
ִמִּלין  ְּדָהא  ָעָלָנא,  ִיְתַחָּבר  הּוא   ְבִרי

ַחְדִּתין ְּדאֹוַרְייָתא ִיְתַחְדּתּון ָהָכא.
ְוַחד  ַחד  ָּכל  ָאְמרּו,  ְלֵמיַכל.  ָיְתבּו 
ֵליָמא ִמֵּלי ְדאֹוַרְייָתא ְּבַהאי ְסעּוָדָתא.

י)  א  (שמואל  ְּכִתיב  ָאַמר,  ַיֲעקֹב  ִרִּבי 
ְוגֹו',  ִׁשְלׁשֹם  ֵמִאְתמֹול  יֹוְדעֹו  ָכל  ַוְיִהי 
ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְנִביִאים. ְוִכי ָׁשאּול ְּבִחיר 
ְיָי' ִמַּקְדַמת ְּדָנא ָהָוה, ִּדְכִּתיב, (שמואל 
ֲאֶׁשר  ְיָי',  ּבֹו  ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַהְרִאיֶתם  י)  א 

ּבֹוֵחר ּבֹו ָלא ְכִתיב, ֶאָּלא ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו 
ִמַּקְדַמת ְּדָנא. ּוְבַׁשֲעָתא ְדָאָתא ְוָעאל 
ֲאַמאי  ֵּביַנְייהּו,  ְוִאְתַנֵּבי  ְנִביֵאי  ֵּבין 

ַתְווהּו.
ֶאָּלא, ַּכד ֻקְדָׁשא ְבִרי הּוא ִאְתְרֵעי 
ְלַמְלכּו,  ֶאָּלא  ֵּביּה  ִאְתְרֵעי  ָלא  ֵביּה, 
ִאֵּלין,  ְתֵרין  ְּדָהא  א.  ִלְנבּוָאה  ֲאָבל 
ָלא ִאְתְמָסרּו ַכֲחָדא ְבַבר ָנׁש ְּבָעְלָמא, 
ְּדָזָכה  ִעָּלָאה,  ְמֵהיָמָנא  ִמּמֶֹׁשה  ַּבר 
ִאְתְייִהיב  ְוָלא  ַכֲחָדא,  וַמְלכּו  ִלְנבּוָאה 

ְלַבר ָנׁש ַאָחָרא ַתְרַווְייהּו ַכֲחָדא.
ְּדָזָכה  ְׁשמּוֵאל  ָהא  ֵּתיָמא,  ְוִאי 
ָהִכי.  ָלאו  וַמְלכּו.  ִלְנבּוָאה  ְלַתְרַווְּייהּו, 
ג)  א  (שמואל  ִּדְכִּתיב,  ָזָכה,  ִלְנבּוָאה 
ָׁשַבע  ְּבֵאר  ְוַעד  ִמָּדן  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ַוֵּיַדע 
ְוָלא  ְלָנִביא  ְלָנִביא.  ְׁשמּוֵאל  ֶנֱאָמן  ִּכי 
ְלֶמֶל. ָנִביא ְוַדָּיין ָהָוה, ְּדִאי ֶמֶל ָהָוה, 
ָלא ָׁשַאלּו ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל. ֲאָבל ִאיהּו ָלא 
ָהָוה ֶאָּלא ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא, ַוֲהָוה ָדִאין 

רֹאׁשֹו.  ַעל  ּוְנָׁשקֹו  ִחָּייא  ַרִּבי  ָּבא 
ֶעְליֹוָנה  ְוָחְכָמה  ַאָּתה,  ִּתינֹוק  לֹו,  ָאַמר 
ַרִּבי  ֶאת  ָראּו  ֵּביְנַתִים   .ְבִלְּב ׁשֹוָרה 
ִחָּייא,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ָּבא.  ֶׁשָהָיה  ִחְזִקָּיה 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  זֹו  ַּבֲחֵברּות  ַוַּדאי 
ִחּדּוֵׁשי  ְּדָבִרים  ֶׁשֲהֵרי  ָעֵלינּו,  ִיְתַחֵּבר 

תֹוָרה ִיְתַחְּדׁשּו ָכאן.
ָיְׁשבּו ֶלֱאכֹל. ָאְמרּו, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 

יֹאַמר ִּדְבֵרי תֹוָרה ַּבְּסעּוָדה ַהּזֹו.
י)  (שמואל-א  ָּכתּוב  ָאַמר,  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ְוגֹו',  ִׁשְלׁשֹם  ֵמִאְּתמֹול  יֹוְדעֹו  ָּכל  ַוְיִהי 
ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאים. ְוִכי ָׁשאּול ְּבִחיר 
ַהְרִאיֶתם  ֶׁשָּכתּוב  ָהָיה,  ָלֵכן  ִמּקֶֹדם  ה' 
ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו ה'. א ָכתּוב ֲאֶׁשר ּבֹוֵחר 
ָלֵכן.  ִמּקֶֹדם  ּבֹו,  ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ֶאָּלא  ּבֹו, 
ַהְּנִביִאים  ֵּבין  ְוִנְכָנס  ֶׁשָּבא  ּוְבָׁשָעה 

ְוִהְתַנֵּבא ֵביֵניֶהם, ָלָּמה ָּתְמהּו?

ֶאָּלא ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהְתַרָּצה 
ְלַמְלכּות,  ֶאָּלא  ּבֹו  ִהְתַרָּצה  א  ּבֹו, 
ֲאָבל א ִלְנבּוָאה. ֶׁשֲהֵרי ְׁשֵני ֵאֶּלה א 
ְּפָרט  ָּבעֹוָלם,  ְּבָאָדם  ְכֶאָחד  ִנְמְסרּו 
ִלְנבּוָאה  ֶׁשָּזָכה  ָהֶעְליֹון  ַהֶּנֱאָמן  ְלמֶֹׁשה 
ָאָדם  ְלׁשּום  ִנַּתן  ְוא  ְּכֶאָחד,  ּוַמְלכּות 

ַאֵחר ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד.
ֶׁשָּזָכה  ְׁשמּוֵאל  ֲהֵרי  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
 !ָּכ א   - ּוַמְלכּות  ִלְנבּוָאה  ִלְׁשֵניֶהם, 
ָּכל  ַוֵּיַדע  ג)  (שם  ֶׁשָּכתּוב  ָזָכה,  ִלְנבּוָאה 
ֶנֱאָמן  ִּכי  ָׁשַבע  ְּבֵאר  ְוַעד  ִמָּדן  ִיְׂשָרֵאל 
 .ְלֶמֶל ְוא  ְלָנִביא  ְלָנִביא.  ְׁשמּוֵאל 
א  ָהָיה,   ֶמֶל ֶׁשִאם  ָהָיה.  ְוַדָּין  ָנִביא 
ָׁשֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל. ֲאָבל הּוא א ָהָיה 
ִּדיֵני  ֶאת  ָּדן  ְוָהָיה  ֶנֱאָמן,  ָנִביא  ֶאָּלא 

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
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ֶאת  ְוָׁשַפט  ז)  (שם  ֶׁשָּכתּוב  ִיְׂשָרֵאל, 
ִּבְנבּוָאה,  ָׁשאּול  ְּכֶׁשָהָיה  ְוָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל. 

ָּתְמהּו ָעָליו.
ָעָליו  ָׁשְרָתה  ָלָּמה  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ְנבּוָאה, הֹוִאיל ְוָזָכה ְלַמְלכּות? - ֶאָּלא 
(ּוִמּשּׁום  ְּכֶאָחד,  ָבֶהם  ָזָכה  א  ְׁשֵניֶהם 
ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָנַתן  ֶׁשַהַּמְלכּות  (ֶׁשַהְּנבּוָאה) 

ָהָיה  ְּבֶטֶרם  ָעָליו  לֹו  ְוהֹוָדה  הּוא   ָּברּו
ָבה  ִהְתַיּׁשְ ֶׁשַּמְלכּות  ּוִמּשּׁום   (ֶמֶל
ָהָיה  ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ֶׁשל  ִהְתעֹוְררּות  ַעל 
ֲאָבל  ָלֵכן.  קֶֹדם  ַהְּנבּוָאה  ְּבִהְתעֹוְררּות 
ְּכֶׁשָעָלה ַלַּמְלכּות, א ָהְיָתה ּבֹו ְנבּוָאה, 
ָלדּון  ֶכל  ַהּׂשֵ רּוַח  ֶׁשל  ִהְתעֹוְררּות  ֶאָּלא 
ָראּוי   ֶׁשָּכ ָעָליו,  ִהְתעֹוְרָרה  ֱאֶמת 
אֹוָתם   ְּבתֹו ֶׁשָהָיה  ּוְבעֹוד   .ְלֶמֶל
ּוְלַאַחר  ְנבּוָאה,  ָעָליו  ָׁשְרָתה  ְנִביִאים 

ֶׁשִּנְפַרד ֵמֶהם א ָהְיָתה ּבֹו ְנבּוָאה.
ַוֲאִני, ִמי ָנַתן ִלי ִהְתעֹוְררּות ֶׁשל רּוַח 
ַהּקֶֹדׁש ִלְהיֹות ְּבתֹו ְנִביִאים ֶנֱאָמִנים, 
יֹוַחאי,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַּתְלִמיֵדי 
ִמָּפָניו,  ֲחֵרִדים  ְוַתְחּתֹוִנים  ֶׁשֶעְליֹוִנים 

ָּכל ֶׁשֵּכן ֲאִני ִלְהיֹות ֵּביֵניֶכם.

ז)  א  (שמואל  ִּדְכִּתיב,  ְּדִיְׂשָרֵאל,  ִּדיֵנהֹון 
ָהָוה  ַכד  ָּדא  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל.  ֶאת  ְוָׁשַפט 

ָׁשאּול ַּבְּנבּוָאה, ַּתְווהּו ָעֵליּה.
ָעֵליּה  ָׁשָרא  ֲאַמאי  ֵּתיָמא,  ְוִאי 
ֶאָּלא  ְלַמְלכּו.  ְוָזָכה  הֹוִאיל  ְנבּוָאה, 
(ּוְבִגין  ַכֲחָדא.  ְבהּו  ָזָכה  ָלא  ַתְרַווְייהּו 
ֻקְדָׁשא  ֵליּה  ָיָהב  ְדָמְלכּו  ִדְנבּוָאה)  (נ"א 

ָלא  ַעד  ֲעָלּה  ֵליּה  ְואֹוֵדי  הּוא   ְבִרי
ִאְתָיָׁשב  ְּדַמְלכּו  ּוְבִגין  ַמְלָּכא)  ֲהֵוי 
ָהָוה  ֻקְדָׁשא,  ְדרּוַח  ַאְּתָערּוָתא  ַעל 
ַּכד  ֲאָבל  ָלֵכן.  קֶֹדם  ִּדְנבּוָאה  ְבִאְתָערּו 
ְנבּוָאה,  ֵביּה  ָהָוה  ָלא  ְלַמְלכּו,  ָסִליק 
ְלֵמיָדן  ָסְכְלָתנּו,  ְדרּוַח  ִאְּתָערּו  ֶאָּלא 
ִאְתֲחֵזי  ְּדָהִכי  ָעֵליּה,  ִאְּתַער  ְקׁשֹוט, 
ְנִביֵאי,  ִאיּנּון  גֹו  ְּדֲהָוה  ּוְבעֹוד  ְלַמְלָּכא. 
ְּדִאְתְּפַרׁש  ְלָבָתר  ְנבּוָאה,  ָעֵליּה  ָׁשָרא 

ִמַּנְייהּו, ָלא ָהָוה ֵביּה ְנבּוָאה.
ִאְתָערּוָתא  ִלי  ָיִהיב  ָמאן  ַוֲאָנא, 
ְנִביֵאי  ְבגֹו  ְלֶמֱהֵוי  ֻקְדָׁשא,  ְדרּוַח 
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְדִרִּבי  ַּתְלִמיֵדי  ְמֵהיְמֵני, 
יֹוָחאי, ְּדִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ָזִעין ִמֵּניּה, ָּכל 

ֶׁשֵּכן ֲאָנא, ְלֶמֱהֵוי ֵּביַנְייכּו.

ישראֹל ֹלכֹלֹל משמחת הוִדעה

ֹלכיש נחֹל העוֹלמי" הזוהר פֱקס:24/8"מפעֹל שמש, 02-9951300בית

ביום) ִדֱק' 4) חוִדשי ֹלֹלימוִד מחוֹלֱק השֹלם האִדרא ס' ֹלאור יצא בס"ִד
) שנתי חִדשים.18וֹלֹלימוִד ספרים 6 עם ביום), שניות

חינם ֹלחֹלוֱקה איתמר] ֱקִדושי [ֹלע"נ מצומצמת כמות נתרמה
טז), טו, (יִד, הפסח ובימי טו), יִד, (יג, הפורים בימי ֹלֹלומִדים

האִדרא שיֹלמִדו ת"ת, ישיבה, וֹלביהמ"ִד, ושבת. בשישי וֹלֹלומִדים
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י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
כז

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר
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י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ

המשכ בעמוד ל



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ
כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

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

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



ל
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ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ

המשכ בדרכי הזוהר מעמוד כח

המשכ הדרשה בחוברת הבאה
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רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ
לא

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

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

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

יֹום ג' ְלַסֵּדר ַוִּיְׁשּכֹון ְּכבֹוד ה' ַעל ַהר ִסיָני,
ַמִים. ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱאִקים ְוֶזה ַׁשַער ַהּׁשָ

ְלְכבֹוד ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ְמַזֵּכי ָהַרִּבים ְלֵאין ִׁשיעּור ְוֵחֶקר ַעד ְּבִלי ַּדי.
ְׁשלֹוְמֶכם ִיְפָרח ִיְסֶגא ְוַאף ִיְזַרח ְּבטֹוב ּוַבְּנִעיִמים. 

ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחֹוִתי ַכָּלה. ָעִליִתי ְלַרֶּכֶבת ְּבַדְרִּכי ַלֲעבֹוָדה ְּבֵּתל ָאִביב, ְוִהְתַבַיְׁשִתי 
ְּבִלִּבי ֶׁשֲאִני ַאְבֵר ִליָטִאי ָהעֹוֵבד ְקָצת ְלַפְּרָנָסה (ְוַהַּפְרָנָסה "הֹוֵל" ִעים ָהרֹאׁש ְלַמָטה 
ֶׁשַהַּבַעל ַהַּבִית ְמַאֵּים ַעל ַהּפֹוֲעִלים ֶׁשּלֹו ֶׁשִּיְזרֹק אֹוָתם, ֶוֱהיֹות ְוָרִאיִתי ְּבאֹור ַהּזַֹהר ְּבִמְכָּתב ַהֵּבית ִּדין 
ֶצֶדק ֶׁשל ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית ִמְׁשַנת תרפ"א ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ִמְתַפְּטִרים ִמָּכל ַהָּצרֹות ַעל ֵּכן ִהְתַחְלִּתי 
ִלְלמֹוד ִּתּקּוֵני ּזַֹהר ָּכל יֹום [ֶׁשָּקִניִתי ְּבָחֵמׁש ₪ ֶאת אֹור ַהּזַֹהר ְוַהִתיקּוֵני ּזַֹהר ְּבֵּבית ַהִּמְדָרׁש]) ֶאְלַמד 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְלֵעיֵני ָקָהל ְוֵעָדה? ְוִהֵּנה ָרִאיִתי ֶׁשִהְנִני ָצִרי ְלִהְתַּבֵּיׁש ִמּשּׁום ִסָּבה 
ַאֶחֶרת!! ַרִּבים ִמּיֹוְׁשֵבי ַהָּקרֹון ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהְּנִסיָעה ָהֲארּוָכה ָּכל ַמֲעָשׂם הּוא ִלְקרֹא 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ִמַּיד ָּכַבְׁשִּתי ָּפַני ַּבַּקְרַקע ּובּוָׁשה ִמְּלָאה ֶאת ִלִּבי ַהֵאי ֵהַעְזִּתי ַלֲחׁשֹוב 
ַמֲחָׁשבֹות ְמֻׁשּנֹות ָּכֵאֶּלה ַחס ְוָׁשלֹום ַעל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש. ִהֵּנה ֲאִני רֹוֶאה ַאְבֵר ָהעֹוֵבד 
ַהּיֹום נֹוֵסַע ְלצֹוֶר ְּפִגיָׁשה ִעְסִקית ְוִהְנִני רֹוֶצה ְלִהְתָייֵעץ ִעּמֹו ִּבְדַבר ַמה  ַּבּבּוְרָסה ּׁשֶ
ְוהּוא ַמְשִּתיֵקִני נּו נּו נּו ִּבּטּול ּתֹוָרה ַרק ִנְפֵנִתי ְלַהִּביט ֵאיֶזה ֵסֶפר הּוא ַמֲחִזיק ָׁשם 
ָאר יֹוְׁשֵבי ָהַרֶּכֶבת, ּזַֹהר! ּזַֹהר! ָּכל  ּומֹוִחי ְוִלִּבי ְנִעימֹות ַיְרִּגיׁשּו, ּזַֹהר! ְוֵכן ַּגם ַרִּבים ִמּׁשְ
ֶאָחד ְוֶאָחד ְלפּום ִׁשיעּוָרא ִּדיֵליּה ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלָּדֵבק ַּבֵּסֶפר ַהּזַֹהר. ִמַּיד הֹוֵצאִתי 
ִמִּתיִקי ֶאת ַהִּתּקּוֵני ּזַֹהר ֶׁשְּבהֹוָצַאת "ִמְפַעל ַהּזַֹהר" ְוָקָראִתי ָּכ ְּבַהְּנִסיָעה (ִּכי ֲאִני 
ם ֶאת ַהִּתּקּוֵני ּזַֹהר ָּכל 3 ֳחָדִׁשים – ְּדַהְינּו ֶׁשִהְנִני לֹוֵמד 9 ַעּמּוִדים ָּכל יֹום – ְוֶזה  ּגֹוֵמר ָּברּו ַהּׁשֵ
 ַלֲעבֹוָדה ְוָכ 18 ַּדּקֹות) ְוֵכן ִהְּנִני עֹוֶׂשה ֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום ְּבָכל ַּפַעם ַּבֶּדֶר לֹוֵקַח ִלי ְלֵעֶר
ַהָּקרֹון ִנְהֶיה "ַא ַּבִית, אּון ַא ָמקֹום, פּון ּתֹוָרה" (ַּבית ּוָמקֹום ֶׁשל ּתֹוָרה) ְּכִפי ֶׁשָהָיה זֹוֵעק 
אֹוֵמר  מֹוִרי ְוַרִּבי ַרָּבן ֶׁשל ָּכל ְּבֵני ַהּגֹוָלה ָהרֹאׁש ְיִׁשיָבה זצוקללה"ה. ְוֵכן ְּכִפי ַמה ּׁשֶ
ַהָּגאֹון ִמִוויְלָנא ַזַצ"ל ְּבֵסֶפר ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ֶׁשָּכל ַהּלֹוֵמד ַהֵּסֶפר ַהּזַֹהר א ִיְסּבֹל ֶחְבֵלי 
ָמִׁשיַח ְוֵכן אֹוֵמר ַהָחֵפץ ַחִּיים ַזַצ"ל ֶׁשָּכל ַהַּבחּוִרים ִיְלְמדּו ְּבָכל ַׁשָּבת ָּכל ַהּזַֹהר ַעל 
 ם ִיְתָּבַר ַהָּפָרָׁשה, ַוֲהֵרי ֵהם ַהּפֹוְסִקים ֲאֶׁשר ַעל ִּפיֶהם נֹוֲהִגים ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוַיֲעזֹר ַהּׁשֵ
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רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ

ְוִנְזֶּכה ְלַהְמִׁשי ַּבֲהָפַצת ְוִלּמּוד ַהּזַֹהר ַעל ִּפי הֹוָרָאָתם ְוָיבֹוא ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה 
ְּבָיֵמנּו ַּבֲעָגָלא ִּדיָדן ָאֵמן.

ְּבָכבֹוד ּוְבִׂשְמָחה:
מֶֹׁשה ג. יֹוְסקֹוִביץ

חֶֹדׁש ַּתּמּוז תשס"ט, ִלְכבֹוד ַהִּמְפַעל ַהָּקדֹוׁש ַלֲהָפַצת ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי. 
ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ְוָכל טּוב ֶסָלה.

ָרִאיִתי ֶאת ָהֲעלֹוִנים ַהְמַדְּבִרים ְּבִעְנַין ֲחִׁשיבּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים ְוָכל 
ַהְּכַלל ִיְׂשָרֵאל. ַהִּדּבּוִרים ַהְּקדֹוִׁשים ְמאֹד ִהְלִהיבּו ֶאת ִנְׁשָמִתי ְוִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֶּזה ַמָּמׁש 

ְּתרּוָפה ְוַהָּצָלה, ְוֵתֶכף ּוִמָּיד ִהְתַחְלִּתי ִלְלמֹד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִּכְמַעט ְּבָכל יֹום.
ִּבְרצֹוִני ְלַצֵּין ֶׁשֲאִני ַאְבֵר לֹוֵמד ְּבכֹוֵלל ִליָטִאי, ְוא ָרִאיִתי ִמיֶׁשהּו ָׁשם ֶׁשִּיְלמֹד 
ְּכַתְבֶּתם ַעל ָהֲעלֹוִנים, ְוִנְׁשּתֹוַמְמִּתי ֵאי ָיכֹול  ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ֲאָבל ָקָראִתי ַמה ּׁשֶ
ִלְהיֹות ֶׁשָּכל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוְתִקים ְוא ְמַגִּלים ָלנּו ֶאת ַהּסֹוד ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֶׁשְּגדֹוֵלי 
עֹוָלם ֶׁשַאֶּתם ְמִביִאים, ִּבְפָרט ַהֲחזֹון ִאיׁש ְוֶהָחֵפץ ַחִּיים, ֵאי ֶׁשָּדְבקּו ַּבּזַֹהר, ּוְגדֹוֵלי 
ַהְּסָפַרִּדים ַּגם ֵּכן ּכֹוְתִבים, ּוְגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים ָּפְסקּו ְּכָבר ִמְּזַמן ֶׁשַרק ֶזה ַיִּציל אֹוָתנּו.

ֲאִני ְמַקּוֶה ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבינּו ַנְחָמן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאַמר, ֶׁשִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ָיבֹוא ַעל ְיֵדי 
 ם ָּכל יֹום ְלֵעֶר ּוִבְזכּות ַהַחָּיִלים ַוֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים... ִּבְזכּוְתֶכם ֲאִני לֹוֵמד ָּברּו ַהּׁשֵ
בּוַע, ַוֲאִני  ָׁשָעה ַעד ַׁשֲעַּתִים זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבחֹק ְלִיְׂשָרֵאל, ְוַגם זַֹהר ַעל ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ
בּוַע. [ָהֱאֶמת ֶׁשֲאִני  ם ִלְגמֹר ָּכל ָׁשבּוַע ָּכל ַהּזַֹהר ַעל ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ ְמַנֶּסה ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
רֹוֶצה ִלְלמֹד יֹוֵתר, ֲאָבל ֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה ִׁשעּוִרים]. ְוֵכן ַהְיָלִדים ֶׁשִּלי ִהְתִחילּו ִלְלמֹד 

זַֹהר ִּכְמַעט ְּבָכל יֹום.
ֲאִני ָצִרי ְלַהְדִּגיׁש, ִּכי ָלַמְדִּתי ַהְרֵּבה ּתֹוָרה [ְלִפי ַהַּמָּצב ֶׁשִּלי], ֲאָבל ִּכְמַעט ְוא 
ִהְרַּגְׁשִּתי ַחּיּות, ַהּכֹל ָהָיה ָיֵבׁש. ַעְכָׁשו ֲאִני ֶּבן ָאָדם ַאֵחר, ַהְּנָׁשָמה ַמְתִחיָלה ִלְבעֹר 
 יֹום ְויֹום יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְּכֶׁשֲאִני ָקם ִמִּלּמּוד ַהּזַֹהר ֲאִני ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה. ֶזה ַמָּמׁש ָּכל ָּכ

ָמתֹוק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִּבְכָלל ְלָתֵאר.
ַוֲאִני ֶּבן ָאָדם ָּפׁשּוט ֲאֶמִריָקִאי [ְוַהְלַואי ְוָהִייִתי ֶּבן ָאָדם ָּפׁשּוט], ַוֲאִני ְמָתֵאר 
ְלַעְצִמי, ִאּלּו לֹוְמֵדי ַהּכֹוֵלל ֶׁשּלֹוְמִדים ְּכָבר 30 ָׁשָנה ְּבכֹוֵלל ָהיּו לֹוְמִדים זַֹהר, ָהיּו 

ּבֹוֲעִרים ְּכמֹו ֵאׁש ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו.  
ַהּכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ִמּתֹו ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ֶׁשָּזִכיִתי ְלִהָּכֵנס ּוְלֵהָרֵׁשם ְּבֶחְבַרת ַּתְלִמיֵדי 
ָהַרְׁשִּב"י ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ְוָנא ְּכֶׁשִּיְהֶיה ִּביָכְלְּתֶכם ִלְׁשַח ִלי ַהּזַֹהר, ַוֲאִני מּוָכן ַלֲעזֹר 

ם. ָלֶכם ַּגם ֵּכן ַּבֲהָפַצת ַהּזַֹהר ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
ֵאִלָּיהּו ֶפְלְדַמן


