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השמירה סוגי תחת נכלל דבר איזה שידע כדי ,שבת הלכות שילמד צרי

פרטיה,אך בכל שבת שישמור המדרגה לזו לבוא נוכל ענין באיזה

שבת הלכות ללמוד עצמו את לזרז שיראה לזה היעוצה העצה

,והמותר האסור שידע כדי תמיד עליהן ולחזורהכי לאו דאיאפילו

יועיל לא כראוי, שבת לשמירת המזרזים המוסר ענייני את ילמד אם

אדםלו, של בידו יש אם ,ומוסר חכמה לדעת ,משלי במדרש וכדאיתא

יכול אין ,חכמה אדם של בידו אין ואם מוסר, ללמוד יכול הרי חכמה

,והכוונה מוסר. ללמודזה שאין שחושב הענין בעיקר טועה הוא דאם

בזה. המוסר לו יועיל מה ,איסור בכלל

בענייננו,והכי מלאכהנמי בכלל זה שאין דבר איזה על חושב הוא אם

מוסר, שום לו יועיל לא ,שבות כןאו הלכותיהועל שילמד צריך

השמירה. סוגי תחת נכלל דבר איזה שידע שלמד,כדי מה לקיים וכדי

העונש בגודל וכן שבת שמירת שכר בגודל להתבונן כך אחר יראה

נכלל זה וכל .התורה קיום לידי יבוא זה ידי שעל שבת חילול של

ואמרו אותם ועשיתם ה' מצות כל את וזכרתם הכתוב שאמר במה

מעשה. לידי מביאה המצות דזכירת חז"ל

(פ"א א"ח ,זי"ע חיי להחפ עול ש)

שבת הלכות יו בכל בחבורה ללמוד

שבת.שיהיה הלכות יום בכל בחבורה ללמוד מיוחדת עת להם

(פ"ו ,ע"זי חיי להחפ הדת חומת)

הלכות על תמיד לחזור יראה – ימי ירבו בו כי ,קבע אי ערו השולח לימוד
ושאר פסח והלכות המועד וחול טוב יו והלכות התפלה סדר וברכות שבת
שבת, ממסכת דפי ד' פני כל על קודש שבת בכל ללמוד – יכלתו כפי המועדי

היטב הבאר ע פני כל על שבת הלכות משו"ע 'א וסימ

ימיךלימוד ירבו בו כי קבע, אין ערוך החוזרהשולחן האיש ואשרי ,

בתמידות... לימודו על

שבתועל הלכות על תמיד לחזור יראה פנים כלהתפלה סדר וברכות

כפי המועדים ושאר פסח והלכות המועד וחול טוב יום והלכות

ואם אב וכיבוד ורבית ונדרים נדה הלכות דעה ביורה וכן יכלתו,

מעשר. והלכות מזוזה ומצות והידור קימה ומצות תורה ותלמוד

א'ללמוד וסימן שבת, ממסכת דפין 'ד פנים כל על קודש שבת בכל

היטב. הבאר עם פנים כל על שבת הלכות משו"ע

( מפראג סופר לאנד יונה רבי – צדיקי הנהגות)

לשבת, ירא היה עמד א שבת, הלכות שלמד שקוד אמר: זי"ע בונ ר' הרבי
יש אולי תנועה בכל שחשש עליו, שבת אימת מחמת לעמוד, ירא היה ישב וא

ח"ו קודש שבת חילול בזה

היההרבי עמד אם שבת, הלכות שלמד שקודם :אמר זי"ע בונם ר'

שבת אימת מחמת וזה לעמוד. ירא היה ישב ואם לשבת, ירא

ושלום. חס קודש שבת חילול בזה יש אולי תנועה בכל שחשש ,עליו

הי"ד) זצ"ל מיכלזו יחזקאל צבי הרב מפי ,כ"ה אות שמחה (אור

שהלימוד וכמה כמה אחת על – הברית פג על תיקו היא בעצמה שבת מצות
זה לחטא עצו תיקו הוא הזה

היאומעתה בעצמה שבת שמצות ,שבת בהלכות ועיון שהלימוד יובן

הוא הזה שהלימוד וכמה כמה אחת על ,הברית פגם על תיקון

זה. לחטא עצום בהקדמתו)תיקון טל (אגלי

שקול שבת בהלכות וללמד ללמוד כ המצות, ככל שקול שבת ששמירת כש
המצות בכל וללמד כללמוד

וומובן ללמוד כן המצות, ככל שקול שבת ששמירת ללמדשכשם

המצות. בכל וללמד כללמוד שקול שבת בהלכות

(בהקדמתו טל (אגלי

השבוע לכל השפעה ומכניס היסודות יסוד שהוא קודש שבת שמירת למע חזקו
פרטיו בכל כהלכתו שבת השומר – ישראל בית לכל ברכה מביא היו אותו –
התחזקות בזכות ישראל בתי לכל שפע ישפע 'ד – מצרי בלי נחלה לו נותני

ישראל בית בכל שבת הלכות ללמוד ולקבוע שבת לשמירת

ורבותי!מורי

השפעהחזקו ומכניס היסודות יסוד שהוא קודש שבת שמירת למען

השבוע, יוםלכל שאותו הגם הזמן, מן למעלה ישראל כי

.לישראל לא אבל ר"ל, שממון שהוא מביאאומרים היום אותו אדרבה,

לו נותנין פרטיו בכל כהלכתו שבת והשומר ישראל. בית לכל ברכה

מצרים. בלי נחלה

שבתוד' לשמירת התחזקות בזכות ישראל בתי לכל שפע ישפע

בלבות ולהשריש ישראל בית בכל שבת הלכות ללמוד ולקבוע

ביום התורה מלימוד יבטלו שלא ובנות הבנים שומר להיות הצעירים

,עולמים,הזה ישועת זכות,ונושעו לכף כולו העולם כל את ולהכריע

במהרה. המקדש בית בנין ולראות

(שבת שמירת בעני כ"ז דרוש – זיע"א מפלאצק מהמגיד ג"ח ל"מהרא דרשות)

השבת ביו בה ומשתעשעי קורי שהיו ,מיעקב במצרי לאבותינו היו מגילות

בהםמגילות ומשתעשעים קורין שהיו מיעקב, במצרים לאבותינו היו

השבת. (חז"ל)ביום
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הפוגעי רבו הנה ,נפשותיכ על ישראל בני נא חוסו ...צורח מר קדשינו שבת יו
לב על משי אי ,והדקדוקי הפרטי בכל שבת לשמור לב על ש איש ואי בי,
התלוי כהררי ה אשר בי, התלוי והעצומי הרבי בהדיני בקי להיות
שנכשלו בהדברי ,לרבי להזהיר בי, להחזיק מתעורר בצדק קורא אי בשערה,
קדשי, ע נא שמעוני – שבת הלכות לדרוש קהילות ולהקהיל דעת, בבלי בה
שבת, הלכות ללמוד קדושות חבורות ותקבעו ,מעשיכ ושפרו אתי, בריתכ חדשו

אורכ כשחר ויבקע ,רחמי כסא לפני למלי אהיה ואז ,עליה ולהזהיר

צורח...קול מר קדשינו שבת יום ולב, כליות פולח קול נשמע, ברמה

אישחוסו ואין בי, הפוגעים רבו הנה נפשותיכם, על ישראל בני נא

משים אין והדקדוקים, הפרטים בכל שבת לשמור לב על שם

הם אשר בי, התלוים והעצומים הרבים בהדינים בקי להיות לב על

בשערה. התלוים כהררים

בהדבריםאין לרבים, להזהיר בי, להחזיק מתעורר בצדק קורא

שבת, הלכות לדרוש קהילות ולהקהיל ,דעת בבלי בהם שנכשלו

כן לעשות משה את ה' צוה ויקהל)כאשר הסתר(ילקוט אריכות גורם וזה ,

הישועה. וריחוק פנים

ותקבעושמעוני מעשיכם, ושפרו ,אתי בריתכם חדשו קדשי, עם נא

ואז ,עליהם ולהזהיר שבת, הלכות ללמוד קדושות חבורות

והושעו, אלי פנו אורכם, כשחר ויבקע רחמים, כסא לפני למליץ אהיה

אמן. בימינו במהרה ומנוחה שבת שכולו ליום ותזכו

(השבת משמרת (ספר

בשו בה כיוצא אי אשר קודש, שבת הלכות בלימוד ומכופל כפול החיוב כמה
איסור שהוא העני חומר מצד ,ערו השולח חלקי שבארבע ההלכות מכל הלכה
בשבת רגע ובכל שביעי יו בכל השנה ובכל חייו ימי כל אד בכל ונוהג סקילה,
צריכי שהוא, עני ובכל דיבור ובכל תנועה ובכל צאתו, ועד מבואו קודש
וגדולות מרובות והלכותיה שונות הלכות בה שייכי פעמי כמה כי התבוננות,

בחוט ותלויי כהררי וקשיבקי להיות הרבה ולחזור ללמוד וצריכי – השערה
ולזכר בה

כוכמה"בע אשר קודש, שבת הלכות בלימוד ומכופל, כפול החיוב

חלקי שבארבע ההלכות, מכל הלכה, בשום בהם, כיוצא אין

בכל ונוהג סקילה, איסור שהוא הענין, חומר מצד ערוך, השולחן

בשבת רגע ובכל ,שביעי יום בכל השנה, ובכל חייו, ימי כל אדם,

שהוא, ענין ובכל ,דיבור ובכל תנועה, ובכל ,צאתו ועד מבואו ,קודש

שונות, הלכות בהם שייכים פעמים כמה כי התבוננות, צריכים

כהררים וקשים וגדולות מרובות קשה)והלכותיה הר י' ב"ב כמ"ש)ותלויים

השערה יא.)בחוט חגיגה תורה,(עיין של כדרכה לענין, ענין בין לחלק

ולזכרם. בהם בקי להיות הרבה, ולחזור ללמוד וצריכים

(תנ"ו עמוד ,ו"כ פרק זצ"ל מזוטשקא מהגה"צ והישועה הצניעות)

לדורות וגלות ,לאר ישראל יכנסו שלא נגזר שבת חילול עו על

לדורות.על וגלות לארץ, ישראל יכנסו שלא נגזר שבת חילול עון

(ש עיי כ', (יחזקאל

הוא מקו ואותו הלכה, של אמות ד' אד של מקומו נעשה שבת מצות בקיו
הכנסה והיינו שמו, יתבר שכינתו להשראת מקו ונעשי המקדש, בית קדושת

עד לג

דהואבקיום .הלכה של אמות ד' אדם של מקומו נעשה שבת מצות

יתירה וזהירות שמירה שצריך שבת בשמירת הלכה דבר קיום

המקדש בית קדושת הוא מקום ואותו .יעבור שלא רגע כמוכל

ח.)שאמרו ה(ברכות"להקב לו אין המקדש בית שחרב בעולמומיום

יתברך שכינתו להשראת מקום ונעשים בלבד הלכה של אמות 'ד אלא

עדן.שמו, לגן הכנסה ו')והיינו אות תצוה פרשת צדיק פרי (ספר

בכל ליכנס יוכל כהלכתו שבת שמירת ידי ועל – התורה כלל הוא שבת שמירת
תשובה הבעל – רצופי יו 'ת מעשיו יצדיק א כמו ,אחת בפע קדושה שערי נ'

שבת שמירת ידי על אלא מעשיו לתק לו אפשר אי

יוכלוכן כהלכתו שבת שמירת ידי ועל התורה כלל הוא שבת שמירת

,אחת בפעם קדושה שערי נ' בכל ת'ליכנס מעשיו יצדיק אם כמו

מוסר ספרי בכל מבואר הטעם ומזה רצופים, אייום תשובה שהבעל

.'כו שבת שמירת ידי על אלא מעשיו לתקן לו אפשר

שמיני) פרשת נחל (ערבי

וא בסקילה והוא שבת לחלל יוכל בקל כי ושמירת שבת דיני ללמוד חייב
וכו'. בשוגג

והואחייב שבת לחלל יוכל בקל כי ושמירתן שבת דיני ללמוד

וכו'. בשוגג ואם ז)בסקילה ,כח פאפירש "למהר צדיקי (אור

בקיאי אינ כי ,ידיעה חוסר מחמת הוא בה ההמוני שנכשלי שבת חילול רוב
– טלטול ואיסור מוקצה בדיני ולא ובתולדותיה מלאכות ותשע שלושי בדיני
'זדו 'עולה ידיעה, חסרו מחמת לאד הבא שוגג 'תלמוד 'שגגת אמר: והתנא

מזיד כמו שהוא

רוב,ידיעה חוסר מחמת הוא ,בהם ההמונים שנכשלים שבת חילול

ובתולדותיהן, מלאכות ותשע שלושים בדיני בקיאים אינם כי

טלטול, ואיסור מוקצה בדיני שוגגולא ר"ל תלמוד, שגגת אמר והתנא

.מזיד כמו שהוא ר"ל זדון, עולה ,ידיעה חסרון מחמת לאדם הבא

ט) ל, החייפלאג'י כ)

שבת בהלכות בשבתו שבת מדי לימודו קובע יהיה בבינה, ה' לו שחלק מי

ועד,ולא לעולם יכשל לא ואז מלשאול, יכלם ולא שחלקיבוש ומי

.שבת בהלכות בשבתו שבת מדי לימודו קובע יהיה בבינה, 'ה לו

טז) ל, החייפלאג'י כ)

יסמו לא להוראה, הגיע שלא כל ,חכ תלמיד שהוא אפילו שבתורה, איסורי בכל
להתיר, או לאסור יעשה, כיצד ל ויאמרו זקני ויגד אבי שאל אלא ,דעתו על
דחמירא שבת באיסורי וחומר וקל שכ כל לטמאו, או לטהרו להכשיר, או להטרי

התורה ככל דשקול

הגיעבכל שלא כל חכם, תלמיד שהוא אפילו ,שבתורה איסורים

אלא דעתו, על יסמוך לא ממנו, שואלים אחרים דאין להוראה,

,להתיר או לאסור ,יעשה כיצד לך ויאמרו זקניך ויגדך, אביך שאל

באיסורי וחומר וקל שכן כל לטמאו, או לטהרו להכשיר, או להטריף

התורה. ככל דשקול דחמירא טז)שבת ל, החייפלאג'י כ)

הלכות חיי אורח בשו"ע אחת סימ הפחות לכל קודש שבת בכל ללמוד זהירי הוו
פני כל על ,אברה ומג זהב טורי ע ללמוד מסכי הפנאי אי וא – שבת
בעבירה ושלו חס ונלכדת תכשלו לא למע הלכות, פסקי היטב באר ע תלמדו
התלוי כהררי ה שבת דהלכות ז"ל רבותינו אמרו וכבר שבת, חילול של
זה יהיה כ על פסוקות, ההלכות על בשקידה לא א להזהר אפשר ואי בשערה,

יעבור ולא חוק לכ

בשו"עגם אחת סימן הפחות לכל קודש שבת בכל ללמוד זהירין הוו

טורי עם ללמוד מסכים הפנאי אין ואם שבת, הלכות חיים אורח

הלכות, פסקי היטב באר עם תלמדו פנים כל על אברהם, ומגן זהב

וכבר שבת, חילול של בעבירה ושלום חס ונלכדתם תכשלו לא למען

ואי ,בשערה התלוים כהררים הם שבת דהלכות ז"ל רבותינו אמרו

ע בשקידה לא אם להזהר זהאפשר יהיה כן על פסוקות, ההלכות ל

יעבור. ולא חוק ט')לכם אות זצ"ל, הבוש ערוגת מבעל דרבה הכנה (ספר

מתחלה יחקור לא א פעולה לשו ובמועד טוב וביו בשבת ידיו להזיז שלא
ח"ו ומועד טוב ויו שבת חילול איסור חשש בו אי א לבו אל וישי

יחקורשלא לא אם פעולה לשום ובמועד טוב וביום בשבת ידיו להזיז

ויום שבת חילול איסור חשש בו אין אם לבו אל וישים מתחלה

ושלום. חס ומועד טוב

ז"ל) חיי מהחפ חסד אהבת ספר ע נדפס ז"ל, מלובטש יהונת 'ר מהגה"ק טבא מרגניתא)

קרוב מועטת, בשעה אפילו ממוראו השבת ביו הדעת בהיסח אשר יעיד, החוש
ח"ו שבת חילול לידי לבוא מאוד

בשעההחוש אפילו ממוראו השבת ביום הדעת בהיסח אשר יעיד

ושלום. חס שבת חילול לידי לבוא מאוד קרוב מועטת

(א עב, שבת מנחת)

ראשוני חכמי שהחמירו חומרות בכל כהלכתו שבת לשמור מאוד להזהר
השבת, יו את זכור שכתוב כמה ,השבת אל תמיד מחשבתו ולהיות ז"ל, ואחרוני

השבת מיו ממש דעתו יסיח שלא

שהחמירולהזהר חומרות בכל כהלכתו שבת לשמור מאוד

תמיד מחשבתו ולהיות ז"ל ואחרונים ראשונים חכמים

דעתו יסיח שלא ,"השבת יום את זכור" שכתוב כמה השבת, אל

השבת. מיום ממש

(ע"זי ממעזריטש הקדוש מהמגיד קדושות הנהגות – צדיקי הנהגות)

רמות במעלות בו מתעלי אשר הצדיקי ומדריגות השבת קדושת גודל כל ע
כפשוטו ההלכה דקדוקי שמירת הוא הכל עיקר הרי ונשגבות,

עםהשבת קדושת גודל מתעליםכל אשר הצדיקים ומדריגות

ונשגבות רמות במעלות שמירתבו הוא הכל עיקר הרי

,כפשוטו ההלכה אמרדקדוקי וז"ל פאר, יכהן בספר שהובא כפי

וכו' מלאכה תעשו לא העבודות, כל ותכל זצ"ל בונים רבי הרבי

("ידידות מה" זמר ומדרגה(מתוך זו מדרגה המדריגות, כל לאחר היינו,

בפשיטות עבירה היינו מלאכה, תעשו לא  אבקש כל מקודם ,זו

כל עם ,כנ"ל שונות, מדרגות לכם" נתתי טוב לקח כי" וזה ח"ו,

וכו'. תעזובו אל  בפשטות  "תורתי" ע"ח)זאת ד תרומה פאר, יכה)



בן עולם הבא  אור הזוהר 265 ◇ 3אלול תשע"ג

בשפת  הקדוש  הזוהר  ספרי  כל  לשמיעת 
לשון הקודש ב-277  דיסקים - 1500 שעות 

של תענוג רוחני בטל: 

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

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

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

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

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

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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יותר משמונה אלף שיעורים בזוהר 
הקדוש, תענוג גן עדן בעולם הזה

ומסודרים,  מוכנים  השיעורים  נפשכם,  ותחי  שמעו 
לרבים  ויטול  יבוא  המאירים,  מן  להיות  החפץ  וכל 
התנא  ובזכות  להשפיע,  אדירות  זכויות  להשמיע, 
יזכו כל  יוחאי ע"ה  הקדוש האלוקי רבי שמעון בר 

עם לביאת הגואל בב"א.

להזמנת דיסקים: 054-4577956

כל התפילות מתקבלות רק על ידי 
לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש 
המלכים,  מלכי  מלך  טבעת  היא 

ומי שילמד ינצל.

ְפָרִטּיּות  ָרֵאל ּבִ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ל ִלּמּוד, ַמּצִ ל ֶרַגע ׁשֶ ֵעיֵני ה'. ּכָ דֹוׁש ָיָקר ְמֹאד ּבְ ל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ל ֶרַגע ׁשֶ ּכָ
ָך, ַאל  ּלְ ּמּוד ׁשֶ ּלִ לּוי ּבַ ל ָהעֹוָלם ּתָ ָך, ּכָ ה ּכַֹח ְוָעְצָמה ֲחבּוִיים ּבְ ּמָ ָזרֹות ָקׁשֹות. ְיהּוִדי ָיָקר! ּכַ ּוִבְכָלִלּיּות ִמּגְ
לֹום, ְלׁשָ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ּתֹוִליך  ׁשֶ ִלְקבּוָצה  ְוִהְצָטֵרף  ּבֹוא  ה,  ְמֻרּבָ ָלאָכה  ְוַהּמְ ָקָצר  ַמן  ַהּזְ ָיֶדיָך,  ה  ְרּפֶ  ּתַ

דֹוׁש.  "י ַהּקָ ּבִ ל ָהַרׁשְ ִצּלֹו ׁשֶ ב ּבְ ּבֹוא ְוׁשֵ

הפוגעי רבו הנה ,נפשותיכ על ישראל בני נא חוסו ...צורח מר קדשינו שבת יו
לב על משי אי ,והדקדוקי הפרטי בכל שבת לשמור לב על ש איש ואי בי,
התלוי כהררי ה אשר בי, התלוי והעצומי הרבי בהדיני בקי להיות
שנכשלו בהדברי ,לרבי להזהיר בי, להחזיק מתעורר בצדק קורא אי בשערה,
קדשי, ע נא שמעוני – שבת הלכות לדרוש קהילות ולהקהיל דעת, בבלי בה
שבת, הלכות ללמוד קדושות חבורות ותקבעו ,מעשיכ ושפרו אתי, בריתכ חדשו

אורכ כשחר ויבקע ,רחמי כסא לפני למלי אהיה ואז ,עליה ולהזהיר

צורח...קול מר קדשינו שבת יום ולב, כליות פולח קול נשמע, ברמה

אישחוסו ואין בי, הפוגעים רבו הנה נפשותיכם, על ישראל בני נא

משים אין והדקדוקים, הפרטים בכל שבת לשמור לב על שם

הם אשר בי, התלוים והעצומים הרבים בהדינים בקי להיות לב על

בשערה. התלוים כהררים

בהדבריםאין לרבים, להזהיר בי, להחזיק מתעורר בצדק קורא

שבת, הלכות לדרוש קהילות ולהקהיל ,דעת בבלי בהם שנכשלו

כן לעשות משה את ה' צוה ויקהל)כאשר הסתר(ילקוט אריכות גורם וזה ,

הישועה. וריחוק פנים

ותקבעושמעוני מעשיכם, ושפרו ,אתי בריתכם חדשו קדשי, עם נא

ואז ,עליהם ולהזהיר שבת, הלכות ללמוד קדושות חבורות

והושעו, אלי פנו אורכם, כשחר ויבקע רחמים, כסא לפני למליץ אהיה

אמן. בימינו במהרה ומנוחה שבת שכולו ליום ותזכו

(השבת משמרת (ספר

בשו בה כיוצא אי אשר קודש, שבת הלכות בלימוד ומכופל כפול החיוב כמה
איסור שהוא העני חומר מצד ,ערו השולח חלקי שבארבע ההלכות מכל הלכה
בשבת רגע ובכל שביעי יו בכל השנה ובכל חייו ימי כל אד בכל ונוהג סקילה,
צריכי שהוא, עני ובכל דיבור ובכל תנועה ובכל צאתו, ועד מבואו קודש
וגדולות מרובות והלכותיה שונות הלכות בה שייכי פעמי כמה כי התבוננות,

בחוט ותלויי כהררי וקשיבקי להיות הרבה ולחזור ללמוד וצריכי – השערה
ולזכר בה

כוכמה"בע אשר קודש, שבת הלכות בלימוד ומכופל, כפול החיוב

חלקי שבארבע ההלכות, מכל הלכה, בשום בהם, כיוצא אין

בכל ונוהג סקילה, איסור שהוא הענין, חומר מצד ערוך, השולחן

בשבת רגע ובכל ,שביעי יום בכל השנה, ובכל חייו, ימי כל אדם,

שהוא, ענין ובכל ,דיבור ובכל תנועה, ובכל ,צאתו ועד מבואו ,קודש

שונות, הלכות בהם שייכים פעמים כמה כי התבוננות, צריכים

כהררים וקשים וגדולות מרובות קשה)והלכותיה הר י' ב"ב כמ"ש)ותלויים

השערה יא.)בחוט חגיגה תורה,(עיין של כדרכה לענין, ענין בין לחלק

ולזכרם. בהם בקי להיות הרבה, ולחזור ללמוד וצריכים

(תנ"ו עמוד ,ו"כ פרק זצ"ל מזוטשקא מהגה"צ והישועה הצניעות)

לדורות וגלות ,לאר ישראל יכנסו שלא נגזר שבת חילול עו על

לדורות.על וגלות לארץ, ישראל יכנסו שלא נגזר שבת חילול עון

(ש עיי כ', (יחזקאל

הוא מקו ואותו הלכה, של אמות ד' אד של מקומו נעשה שבת מצות בקיו
הכנסה והיינו שמו, יתבר שכינתו להשראת מקו ונעשי המקדש, בית קדושת

עד לג

דהואבקיום .הלכה של אמות ד' אדם של מקומו נעשה שבת מצות

יתירה וזהירות שמירה שצריך שבת בשמירת הלכה דבר קיום

המקדש בית קדושת הוא מקום ואותו .יעבור שלא רגע כמוכל

ח.)שאמרו ה(ברכות"להקב לו אין המקדש בית שחרב בעולמומיום

יתברך שכינתו להשראת מקום ונעשים בלבד הלכה של אמות 'ד אלא

עדן.שמו, לגן הכנסה ו')והיינו אות תצוה פרשת צדיק פרי (ספר

בכל ליכנס יוכל כהלכתו שבת שמירת ידי ועל – התורה כלל הוא שבת שמירת
תשובה הבעל – רצופי יו 'ת מעשיו יצדיק א כמו ,אחת בפע קדושה שערי נ'

שבת שמירת ידי על אלא מעשיו לתק לו אפשר אי

יוכלוכן כהלכתו שבת שמירת ידי ועל התורה כלל הוא שבת שמירת

,אחת בפעם קדושה שערי נ' בכל ת'ליכנס מעשיו יצדיק אם כמו

מוסר ספרי בכל מבואר הטעם ומזה רצופים, אייום תשובה שהבעל

.'כו שבת שמירת ידי על אלא מעשיו לתקן לו אפשר

שמיני) פרשת נחל (ערבי

וא בסקילה והוא שבת לחלל יוכל בקל כי ושמירת שבת דיני ללמוד חייב
וכו'. בשוגג

והואחייב שבת לחלל יוכל בקל כי ושמירתן שבת דיני ללמוד

וכו'. בשוגג ואם ז)בסקילה ,כח פאפירש "למהר צדיקי (אור

בקיאי אינ כי ,ידיעה חוסר מחמת הוא בה ההמוני שנכשלי שבת חילול רוב
– טלטול ואיסור מוקצה בדיני ולא ובתולדותיה מלאכות ותשע שלושי בדיני
'זדו 'עולה ידיעה, חסרו מחמת לאד הבא שוגג 'תלמוד 'שגגת אמר: והתנא

מזיד כמו שהוא

רוב,ידיעה חוסר מחמת הוא ,בהם ההמונים שנכשלים שבת חילול

ובתולדותיהן, מלאכות ותשע שלושים בדיני בקיאים אינם כי

טלטול, ואיסור מוקצה בדיני שוגגולא ר"ל תלמוד, שגגת אמר והתנא

.מזיד כמו שהוא ר"ל זדון, עולה ,ידיעה חסרון מחמת לאדם הבא

ט) ל, החייפלאג'י כ)

שבת בהלכות בשבתו שבת מדי לימודו קובע יהיה בבינה, ה' לו שחלק מי

ועד,ולא לעולם יכשל לא ואז מלשאול, יכלם ולא שחלקיבוש ומי

.שבת בהלכות בשבתו שבת מדי לימודו קובע יהיה בבינה, 'ה לו

טז) ל, החייפלאג'י כ)

יסמו לא להוראה, הגיע שלא כל ,חכ תלמיד שהוא אפילו שבתורה, איסורי בכל
להתיר, או לאסור יעשה, כיצד ל ויאמרו זקני ויגד אבי שאל אלא ,דעתו על
דחמירא שבת באיסורי וחומר וקל שכ כל לטמאו, או לטהרו להכשיר, או להטרי

התורה ככל דשקול

הגיעבכל שלא כל חכם, תלמיד שהוא אפילו ,שבתורה איסורים

אלא דעתו, על יסמוך לא ממנו, שואלים אחרים דאין להוראה,

,להתיר או לאסור ,יעשה כיצד לך ויאמרו זקניך ויגדך, אביך שאל

באיסורי וחומר וקל שכן כל לטמאו, או לטהרו להכשיר, או להטריף

התורה. ככל דשקול דחמירא טז)שבת ל, החייפלאג'י כ)

הלכות חיי אורח בשו"ע אחת סימ הפחות לכל קודש שבת בכל ללמוד זהירי הוו
פני כל על ,אברה ומג זהב טורי ע ללמוד מסכי הפנאי אי וא – שבת
בעבירה ושלו חס ונלכדת תכשלו לא למע הלכות, פסקי היטב באר ע תלמדו
התלוי כהררי ה שבת דהלכות ז"ל רבותינו אמרו וכבר שבת, חילול של
זה יהיה כ על פסוקות, ההלכות על בשקידה לא א להזהר אפשר ואי בשערה,

יעבור ולא חוק לכ

בשו"עגם אחת סימן הפחות לכל קודש שבת בכל ללמוד זהירין הוו

טורי עם ללמוד מסכים הפנאי אין ואם שבת, הלכות חיים אורח

הלכות, פסקי היטב באר עם תלמדו פנים כל על אברהם, ומגן זהב

וכבר שבת, חילול של בעבירה ושלום חס ונלכדתם תכשלו לא למען

ואי ,בשערה התלוים כהררים הם שבת דהלכות ז"ל רבותינו אמרו

ע בשקידה לא אם להזהר זהאפשר יהיה כן על פסוקות, ההלכות ל

יעבור. ולא חוק ט')לכם אות זצ"ל, הבוש ערוגת מבעל דרבה הכנה (ספר

מתחלה יחקור לא א פעולה לשו ובמועד טוב וביו בשבת ידיו להזיז שלא
ח"ו ומועד טוב ויו שבת חילול איסור חשש בו אי א לבו אל וישי

יחקורשלא לא אם פעולה לשום ובמועד טוב וביום בשבת ידיו להזיז

ויום שבת חילול איסור חשש בו אין אם לבו אל וישים מתחלה

ושלום. חס ומועד טוב

ז"ל) חיי מהחפ חסד אהבת ספר ע נדפס ז"ל, מלובטש יהונת 'ר מהגה"ק טבא מרגניתא)

קרוב מועטת, בשעה אפילו ממוראו השבת ביו הדעת בהיסח אשר יעיד, החוש
ח"ו שבת חילול לידי לבוא מאוד

בשעההחוש אפילו ממוראו השבת ביום הדעת בהיסח אשר יעיד

ושלום. חס שבת חילול לידי לבוא מאוד קרוב מועטת

(א עב, שבת מנחת)

ראשוני חכמי שהחמירו חומרות בכל כהלכתו שבת לשמור מאוד להזהר
השבת, יו את זכור שכתוב כמה ,השבת אל תמיד מחשבתו ולהיות ז"ל, ואחרוני

השבת מיו ממש דעתו יסיח שלא

שהחמירולהזהר חומרות בכל כהלכתו שבת לשמור מאוד

תמיד מחשבתו ולהיות ז"ל ואחרונים ראשונים חכמים

דעתו יסיח שלא ,"השבת יום את זכור" שכתוב כמה השבת, אל

השבת. מיום ממש

(ע"זי ממעזריטש הקדוש מהמגיד קדושות הנהגות – צדיקי הנהגות)

רמות במעלות בו מתעלי אשר הצדיקי ומדריגות השבת קדושת גודל כל ע
כפשוטו ההלכה דקדוקי שמירת הוא הכל עיקר הרי ונשגבות,

עםהשבת קדושת גודל מתעליםכל אשר הצדיקים ומדריגות

ונשגבות רמות במעלות שמירתבו הוא הכל עיקר הרי

,כפשוטו ההלכה אמרדקדוקי וז"ל פאר, יכהן בספר שהובא כפי

וכו' מלאכה תעשו לא העבודות, כל ותכל זצ"ל בונים רבי הרבי

("ידידות מה" זמר ומדרגה(מתוך זו מדרגה המדריגות, כל לאחר היינו,

בפשיטות עבירה היינו מלאכה, תעשו לא  אבקש כל מקודם ,זו

כל עם ,כנ"ל שונות, מדרגות לכם" נתתי טוב לקח כי" וזה ח"ו,

וכו'. תעזובו אל  בפשטות  "תורתי" ע"ח)זאת ד תרומה פאר, יכה)
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