
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:
ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה.	. 
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּו	.	. 
	ֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.	. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִ	ים. 	.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.ה.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵ	ל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲ	ָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְ	ָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ו.  ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	 ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִ	ים ז.  ְלַסֵּפר  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִמָּכל  ְמֻלָּקִטים  ְמֻיָחִ	ים  ִסּפּוִרים  ַהזֹוַהר,  ִסּפּוֵרי 

ַיְרִויחּו ַּבְּסעּוָ	ה ֵמָ	ה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה ְּבָכל ְסעּוָ	ה ֶׁשל  ְוָּכְך  ָּבת,  ְּבֻׁשְלָחן ַהּׁשַ
ַׁשָּבת.

ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָ	ה ְּבִעיר ְקָר	ָק	.ח.  ִסּפּור ַמְ	ִהים ְּבֶהְמֵׁשִכים ִמּׁשְ
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ט. 
ִ	ְּגרֹות ַהֹּזַהר.י. 

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
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מורא מקדש לר' ייבי סבא
המדבר בבית הכנסת דברי חול אין לו חלק באלקי ישראל

מצות אנכי ה' אלוקיך, מי שרוצה לקיים ולקבל עול מלכותו ברוך הוא, 
לא ידבר בבית הכנסת כמו שכתוב בזוהר תרומה )דף קל"א:(  ומאן 
דמשתעי בבי כנישתא במילין דחול ]ומי שמשוחח בבית הכנסת בדברי 
דגרע  ליה  ווי  פירוד[,  שמראה  לו  ]אוי  פרודא,  דאחזי  ליה  ווי  חול[, 
באלהא  חולקא  דלית  ליה  ווי  האמונה[,  שגורע  לו  ]אוי  מהימנותא, 
דישראל, ]אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל[, דאחזי דהא לית אלהא, 
ה(, ]שמראה שהרי אין לו אלוקי, ולא  ולא אשתכח תמן )ולית לה חולקא ּבֵ
נמצא שם, )ואין לו חלק בו([, ולא דחיל מנה, ]ולא ירא ממנו[, דאנהיג קלנא 

קּוָנא עלאה דלעלא ]ונוהג קלון בתיקון העליון שלמעלה[,  וכו'. בּתִ

***

שיחות חולין באמצע התפלה
מעשה נורא

לרבים השואלים לספר להם מעשה נורא שראיתי ושמעתי וזהו העובדא: 
בימי השואה בחורף שנת תש"ד כשהייתי ביחד עם חבורת אנשים 
ליד תחנת הרכבת בעיר ראחוב, נגשה אלינו אשה אחת אלמונית ואמרה 
לנו: יהודים אתם יודעים למה אתם סובלים כל כך הרבה? מפני שאתם 
בבית  עסקיכם  כל  מסדרים  ואתם  התפלה  באמצע  חולין  שיחות  מדברים 
הכנסת. עד כאן היו דבריה ובתוך שניות ספורות נעלמה ואף אחד לא 

ידע מי היא ומאין באה ולהיכן הלכה.
חתמתי שמי במוצאי שבת קודש פרשת וישב כ"ד כסלו שנת חמשת אלפים 

תשל"ה לבריאת העולם. יהודה חיים נויזץ רחוב ברסלב  19  - בני -ברק

הרוצה לחזור בתשובה, או להחזיר אחרים בתשובה, יאמר תפלה זו ארבעים 
יום רצופים בסוף ברכת השיבנו אבינו:

ְחּתֹור  ּתַ ׁשְ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹקי  ֱאלֹוֵקינּו  ה'  ְלָפֶניָך  ּמִ ָרצֹון  ְיִהי 
ְתׁשּוָבה  ּבִ ְלַהֲחִזיר  בֹוֶדָך  ּכְ ֵסא  ּכִ ַחת  ּתַ ּמִ יָרה  ַחּתִ
ן  לֹוִני ּבֶ ְחִזיֵרִני ְוֶאת ]ּפְ ְכָלָלם ּתַ ָרֵאל ּוּבִ ׂשְ ֵעי ּיִ ל ּפֹוׁשְ ֵליָמה ּכָ ׁשְ
ִבים,  ׁשָ ל  ְלַקּבֵ ׁשּוָטה  ּפְ יְנָך  ְיּמִ י  ּכִ ְלָפֶניָך,  ְתׁשּוָבה  ּבִ לֹוִני[  ּפְ

ְתׁשּוָבה. ה ה' ָהרֹוֶצה ּבִ רּוך ַאּתָ ּבָ
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א ריכ ה  קִנר ֹהזנֹהר ֹהזן
ה

אֹור ַהֹזַהר ַ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 

ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַקִּדיָׁשא )ָּפָרַׁשת ָנׂשא ַּדף קכד:( ְּכָבר ֵהִביא ְוָאַמר ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל 

ְּבַרֲחֵמי,  ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא  ַהֹּזַהר,  ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר  ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא 
ְּדרֹור  ּוְקָראֶתם  ְּבִגיֵניּה  יֹוַמָּיא  ְּבסֹוף  ַּבְתָראי  ּוְבָדָרא  ִאיָתא:  )ַּדף מ'(  ּוַבִּתּקּוִנים 

ָּבָאֶרץ ְוכּו'.

ֶאֶרץ  ְּבַרֲחֵבי  ּוְברּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות  ְלַיֲעֹקב  ִהיא  ָצָרה  ֶׁשֵעת  ָּכֹזאת  ְּבֵעת  ְוִהנֵּה 

ַהֹּקֶדׁש ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ּוִבְתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְרצֹות ְּפזּוֵרנּו, ֵעיֵנינּו ְנׂשּואֹות ְלָאִבינּו 
ַמִים ֶׁשִּיְתעֹוְררּו ַרֲחָמיו ַעל ְׁשֵאִרית ְּפֵליָטֵתנּו, ְוׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשֹמר ְׁשֵאִרית  ֶׁשַּבּׁשָ
ִיְׂשָרֵאל ְוכּו', ְוֶׁשִּנְזֶכּה ִלְראֹות ְּבָקרֹוב ְּבִהְתַּגּלּות ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ַעּמֹו ַאְרצֹו 
ְּגדֹוִלים  ּוְבָרִמים  ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ם  ַהּׁשֵ ּוִביׁשּוַעת  ָהעֹוָלם  ּוְבָכל  ְוַנֲחָלתֹו 

ְיַקְּבֶצּנּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו.

ָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְלַבֵּטל  דָּ

ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל 
יֹום.

... ָלֵכן ִמן ָהָראּוי ֶׁשְּיֵהא ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבָכל ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל, ְלַמַען ָירּוץ ַהּקֹוֵרא 
ה ּוְבָטֳהָרה ּוִבְדִחילּו ּוִבְרִחימּו,  ּבֹו ֶׁשָּיִבין ָּכל ִמָּלה ְוִיְזּכּו ִלְלֹמד ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל ִּבְקֻדּׁשָ

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא.

ּוְזכּות ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשִּיְלְמדּו ּתֹוָרתֹו ְּבָטֳהָרה, ְּבַוַּדאי ַּתֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל 

ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּוַׁשע ַּבְּכָלל ּוַבְּפָרט ֶׁשִּנְזֶכּה ְּבָקרֹוב ִלְראֹות ִּביׁשּוָעָתן ִׂשְמָחָתן ְוֶנָחָמָתן 
ּוָמְלָאה  ָאֵמן,  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ְּגדֹוִלים  ְּבַרֲחִמים  ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  ְּבִביַאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 

ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן
)ַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ב, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל ַיֲעֹקב ִפיֵׁשר 
ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם ֵזֶכר 
ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב ִּבְנָיִמין ַראִּביָנאִוויְטׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל מֶׁשה ּדּוִׁשיְנְסִקיא ֵזֶכר 
ַצִּדיק ִלְבָרָכה. ּוְלַהְבִדיל ֵּבין ַחִּיים ְלַחִּיים: ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ְׁשִליָט"א, ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּוְלַמן 
ְׁשִליָט"א - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִּדיק 
ִלְבָרָכה(
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א ריכ ה  קִנר ֹהזנֹהר ֹהזן

ָעָלה ְּבַדְעּתֹו ְלהֹוִסיף ַמֲהדּוָרה ֲחָדָׁשה ַעל ִּפי ַּבָּקַׁשת ַרִּבים ֵמַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ּוְלַהְדִּפיס ַהֵּסֶפר ַהֹּזַהר ְּבִנּקּוד ָמֵלא, ַּכּנֹוָדע ֹּגֶדל ַהּתֹוֶעֶלת ְּבֶזה ְלֵאּלּו ָהאֹוְמִרים 

ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַהְמֻסָּגל ְלָטֳהַרת ַהְּנָׁשָמה, ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ִלְקרֹות ְּבֹלא ִנּקּוד.

ִּבְדפּוֵסי  ִנּקּוד  ִעם  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִנְדַּפס  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבּדֹורֹות  ּוְכָבר 
ִליוֹוְרנֹו ּוְלָהְלָאה, ּוְכָבר ִהְסִּכימּו ַּגם ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ָהַרב מֶׁשה ַאְרֵיה ְפַרייְנד ֵזֶכר 
טֹוִבים  ְלַחִּיים  ְוִיָּבֵדל  ַהֹּקֶדׁש,  ִעיר  ֹּפה  גאבד  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ִלְבָרָכה  ַצִּדיק 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ָּדִוד הֹורֹוִויץ ֲחֵבר ַהֵּבית ִּדין ֶצֶדק ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש ְירּוָׁשַלִים, 

ַעל ַהְדָּפַסת ַהִּתּקּוֵני ֹזַהר ְּבִנּקּוד ָמֵלא.
ְוַעל ֵּכן ְלָפֳעָלא ָטָבא ָאֵמיָנא ָיָׁשר, ְוָהעֹוְסִקים ּבֹו ִיְזּכּו ִלְׁשלֹוִמים ְּכֵמי ָנָהר, ּוִבְפָרט 
ֶׁשֵעֶסק  ֻהְבַטְחנּו  ּוְכָבר  ְמֻרִּבים,  ָׁשַמִים  ְלַרֲחֵמי  ְזקּוִקים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּכַלל  ְּבדֹוֵרנּו 
י  : ִּכ )ָּפָרַׁשת ָנׂשא קכד:( ְּכִדְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְמֻסָּגל ְלדֹור ַאֲחרֹון 

ִּבְזכּות ֹזַהר ָּדא ִיְפקּון ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחַמי ָאֵמן.
ּוְזכּות ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשִּיְלְמדּו ּתֹוָרתֹו ְּבָטֳהָרה, ְּבַוַּדאי ַּתֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל 
ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּוַׁשע ַּבְּכָלל ּוַבְּפָרט ֶׁשִּנְזֶכּה ְּבָקרֹוב ִלְראֹות ִּבְגֻאָּלָתן ִויׁשּוָעָתן ְוֶנָחָמָתן 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ְּבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים, ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ַּכַּמִים ַלָּים 

ְמַכִּסים ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
)ַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשסד: ָהַרב ִיְצָחק טּוְבָיה ַווייס 
ַגֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א, ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ַרֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א. ּוְלַהְבִדיל ֵּבין ַחִּיים 
ְלַחִּיים: ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה - 
ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה(
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ּת בו תיכ ָן זו ִי זִנת  ָיכ ִן ֹה
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

כ"ז השרי תשל"ד
כבוד מוהר"ר שלום יודא גראס נ"י.

ותושי׳  עצה  ממנו  ונהנתי  ימים,  איזה  לפני  לידי  בא   - ישעי׳  נפש   - היקר  ספרך 
וקניתיו בכסף מלא. יישר חילי' לאורייתא! ולהרבות קדושה בישראל )כי הרמב"ם הלא 
הציג הל' מאכלות אסורות בס' קדושה. וכן הרמב"ן בפי' עה"ת ריש קדושים, )בהשיגו 
על רש"י( מקשר את המ"ע של קדושים תהי' עם תאוות היתר, ומכ"ש לתאוות איסור. 
בעניני אכילה. )ומקרא מלא דיבר הכתוב, כי עם קדוש אתה וגו' לא תאכל כל תועבה(.

אך נפשי בשאלתי, להשיב לי בבירור ובמוקדם )כי דעתי נשמעת פה לרבים, בעניני 
INGREDIENTS של מאכלים וממתקים וכו׳(, ונא ונא להשיב תשובה ברורה ומפורטת. 

דו"ש, מכבדו ומוקירו. 
יעקב זילבערמאן

 חזקי' פייבל ראזענבערג מלפנים 
אבדק"ק דעברעצין רב דקהל אגודת אזוב

בס"ד ב' בהעלותך י"ג סיון תשל"ד לפ"ק.
שוכט"ס להמערכת קונטרסי מדריך הכשרות דעיר רבתי נ.י.

הקונטרס ב' מחדשי אייר סיון הנשלח אלי בא לידי ובעיוני בו עלו במצודתי ובדעתי 
הערות אחדות על הענינים המובאים בו - אך אין עת האסף פה. וגם קשה עלי מלאכת 
הכתיבה וד' יחזקני ואיה"ש אבוא בדברי בזמן היותר מוכשר. רצופה לשורות אלו הנני 

שולח 4$ דמי חתימה לשנה. בד"ש ובכל חותמי ברכות.
חזקי' פייבל ראזענבערג
מלפנים אבדק"ק דעברעצין רב דקהל אגודת אזוב ברוקלין נ.י.

יצחק אייזיק אייכענשטיין
ב"ה, ד' שלח, התשל"ד

הכשרות  ועד  וכו'  הקודש  טהרת  על  בחולין  המתעסקים  תוה"ק  לאוהבי  רב  שלו' 
עליהם יחי'.

הגיעני קונטרס מדריך הכשרות ועברתי עליו בשום לב. ואמרתי יהי ה' עמכם ובכל 
בהתחלתו  לשער  תוכלו  לא  בנסיונות אשר  מקושר  הגם שהענין  תצליחו.  תפנו  אשר 
אמנם  ואחור.  פנים  ממש  מלחמה  ומצב,  מעמד  להחזיק  דשמיא  לסייעתא  וצריכים 
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מובטחני... שלא יחת ולא יסוג אחור מכל דוחק ולוחץ וחפץ ד' בידכם יצליח. ר"פ דמי 
חתימה, ואחתום בכל חותמי ברכות והוקרה רבה לכל העוסקים באמונה.

ה"ק יצחק אייזיק אייכענשטיין
אב"ד ור"מ קיוויאשד, רב דקהל יראים עטרת צבי פארעסט הילס נ.י.

נחום מרדכי פערלאוו
יום ה' פ' בהעלותך ט"ז סיון תשל"ד.

אל כבוד חברי ועד הכשרות

צרופה כאן המחאה תמורת חוברתכם "המדריך" לעניני כשרות ואמינא לפועלי אמת 
שתהי' פעולתכם אמת וחפץ ה' בידכם יצליח. להיות לתלפיות שהכל יפנו אליכם לעזור 
להם בשאלות וספקות במיני ההזנה החדישים המצוים בימינו. ויישר חיליכם ברוב עוז 

ושלו'.
ידידכם
נחום מרדכי פערלאוו
באאמו"ר הגה"ק האי"ש זללה"ה מנאוואמינסק

הישיבה מנייטרא ב"ה
ד' לס' מה טובו אהליך יעקב תשל"ד לפ"ק.

היום קבלתי המדריך השני והנני שולח רצוף ש'ק על סך 4$ ויהי נועם ה' עליכם 
להרבות קדושה וטהרה בישראל בפרט בדברים הנוגעים אל אכילת האדם שהוא יסוד 

קדושת האדם כמבואר בסה"ק וכל עמל האדם לפיהו.

וזכות זיכוי הרבים יעמוד לכם ולכל העוסקים בה באמונה כעתירת דו"ש באהבה.
ה"ק שלו' משה הלוי אונגאר
הישיבה מנייטרא, ראש ישיבה

יעקב ישראל ישרון מייזליש
בס"ד, יום ה' במדבר תשל"ד לפ"ק

שלו וכט"ס

הנה הגיע אלי חוברת הראשון של מדריך הכשרות ונהנתי מאוד ובפרט שהוא ענין 
נחוץ מאוד וב"ה שקבלו עליהם הרבנים שליט"א ואברכים לעסוק בענין הנ"ל. ומעוניין 
אני לקבל המדריך כל השנה. ע"כ בבקשה מכם שתרשום את שמי ג"כ בין המקבלים. 

רצוף פה תמצאו טשעק של סך ארבעה דולר כפי הנכתב במדריך הראשון.

ותודה רבה למפרע.
ברגשי כבוד
יעקב ישראל ישרון מייזליש
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ׁק זכ רכ ִן ר  ֹהביי ת זן ביכ ִָנת ֹשֹ רן חן הו ִי ר ָכ ֹהְ  רן ֹש 
ט

ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִ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
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 על איזה יין מקדשים –ימן רעב  סהמשך




 
)פירוש 

)  שראוי  למזוג


ויינות  שלנו  יותר  טובים  הם :  הגה

 :)ורט(בלא מזיגה 
) והוא  שיש  בהן

 :)טור() לחלוחית קצת בלא שרייה



)ד סעיף ה"ועיין לעיל סימן ר':( 


הגה: 

והמנהג  לקדש  עליו  אפילו  יש  לו  יין  אחר  רק 

 :)אגור(שאינו טוב כמו המבושל או שיש בו דבש 











ש  ואם  יין "וכן  המנהג  פשוט  כדברי  הרא:  הגה

בעיר  לא  יקדש  על  הפת  ומי  שאינו  שותה  יין 
משום  נדר  יכול  לקדש  עליו  וישתו  אחרים 

המסובין  עמו  ואם  אין  אחרים  עמו  יקדש  על  הפת 

הגהות (ש  מאחרים  ולא  על  היין  או  ישמע  קידו

ט  דמחזר  אחר  יין  ותשובת  מיימוני  סוף "מיימוני  פרק  כ

  דיקדש  על  הפת  לכן  צריך  לומר  החילוק 'הפלאה  סימן  ד

 :)אם אוכל לבדו ואם אוכל עם אחרים





)ד  סעיף "ועיין  לעיל  סימן  קע

 ):'ו

 –    
  






ה  חשוב  כמפנה  לפנה ומבית  לסוכ:  הגה
.  )מרדכי  פרק  ערבי  פסחים(


     


)ח"ועיין  לעיל  ריש  סימן  קע  (


)וכן עיקר:( 



 


וצריך  לאכול  במקום  קידוש  לאלתר  או :  הגה

שיהא  בדעתו  לאכול  שם  מיד  אבל  בלאו  הכי 
 )י  מולון"מהר(וצא  אפילו  אכל  במקום  קידוש  אינו  י

ואם  היה  בדעתו  שלא  לאכול  שם  מיד  ונמלך  ואכל 

 :)בית יוסף סוף הסימן(יצא 









ואפילו  בקידוש  של  יום  בשחרית  בשבת :  הגה
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)לבער  את  הכנים  מהבגדים פירוש  

)  תרגום  בערתי  הקדש  פליתי
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זהר 
השבת

 ְּתִפָּלה ִלְזַמן  ַהּשֹׁוָבִבים 
ַעל ִּפי ַהִחיָד"א זצוק"ל ִזיָע"א ְּבִסְפרֹו "יֹוֵסף ְּבֵסֶדר"

]ָׁשאֹול[ ָׁשַאל ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשָהָיה רֹוֶצה ְלִהְתַעּנֹות ׁשֹוָבִבים, ַוַּיְרא ִּכי ֹלא ָיכֹול, ִּכי ֵיׁש לֹו חֹוָלִאים, ַּגם ֵׂשיָבה ָזְרָקה ּבֹו, ְוָלֵכן ְּבַעְצמֹו ַצַער 
ַמה ַיֲעֶׂשה ְלִתּקּון ַנְפׁשֹו. ְוָאַמְרִּתי לֹו ְדָּבְמִציאּות ֶזה ְלֵעת ִזְקָנה ּוְבסו ְֹבֵלי חו ָֹלִאים, ֵיׁש לֹו ַּתָּקָנה ִלְפּדֹות ָּכל יֹום ַּתֲעִנית ְּבָממֹון. ְוַאף ַעל 
ָּגב ְּדִמִּדְבֵרי מֹוִרי ְזֵקִני ָהַרב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ַמְעָין ד' ָנָהר מ"ה( ּוְבּשּו"ת ֶנֱאָמן ְׁשמּוֵאל ְמבָֹאר ְדָהּפֹוֶדה ַּתֲעִנית ָיכֹול ִלְפּדֹותֹו 
לֹו  ְוִסַּדְרִּתי  ְקָצת.  ָחׁשּוב  ָּדָבר  ֶׁשהּוא  טוסקאנה,  ְּבַמְטֵּבַע  גראסייאס  ד'  ַּתֲעִנית  ָּכל  ַעל  ֶׁשִּיֵּתן  ְּבֵעיַני  ִנְרָאה  ָמקֹום  ִמָּכל  ֶּכֶסף,  ְּבֶׁשֶצף 

ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ְּבָכל יֹום ְּתִפָּלה זֹו:

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם. ּבֹוְׁשִּתי ְמֹאד ְּבֶחְרָּפה ּוְכִליָמה ַעל ָּכל ַחֹּטאַתי ֲעֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי, ּוִבְפַרט 
ַעל ֲאֶׁשר ָּפַגְמִּתי ְּבאֹות ְּבִרית קֹוֶדׁש ְּבִהְרהּוִרים ָרִעים, ַעד ֲאֶׁשר ֵהן 
ְּבָעֹון חֹוָלְלִּתי ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ִנְקֹרא ִנְקֵראִתי ַּכָמה ְפָעִמים, אֹוי ִלי, ֲאָהּה 
ָעַלי. ּוְברֹוב ַרֲחֶמיָך הֹוַדְעַּתִני ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ְלַתֵּקן ַנְפֵׁשינּו ַעל צֹו"ם ָמה, ְּבִמְסַּפר ּוִמְפַקד 
ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּפַגְמנּו ָבֶהם, ְלִהְתַעּנֹות ַאְרָבִּעים יֹום ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְּכִמְסַּפר ַאְרָּבָעה 
ַלֲעֹשֹות  ָהִייִתי  ָחֵפץ  ִּכי  ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  ְוָגלּוי  הי(.  ויו  הי  יוד  )יכוון במחשבה:  ע"ב  ְּדֵׁשם  יּוִדין 
ִּתיקּון ֶזה ְּבָכל ֵלב, ַאְך ֵאין ִּבי ֹכַח ְוָכַׁשל ֹּכִחי ְלִהְתַעּנֹות ַּתֲעִנּיֹות ַאְרָבִּעים יֹום ְרצּוִפים. ְוָלֵכן 
ְּבֶכֶסף ָּכל  ִלְפּדֹות  ֲעָבֶדיָך  ָיְסדּו  ֵכן  ִּכי  ִלְצָדָקה,  ֶּכֶסף  ַאְרָּבָעה ְפרּוטֹות  ַהּיֹום  ַמְפִריׁש  ֲאִני 
ַּתֲעִנית. ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאלֹוֵהינּו ֵואלֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשַּתֲעֶלה ָעַלי ְּכִאּלּו ִהְתַעֵּניִתי 
ַהּיֹום, ְוִתְהֶיה ֲחׁשּוָבה ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאִני נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲעִנית, ְּכִאּלּו ִהְתַעֵּניִתי, ּוִמיעּוט ָממֹוִני 
מֹות ֶׁשָּפַגְמִּתי ָבֶּהם ְּבֶזַרע ְלַבָּטָלה  ִיְהֶיה ִּבְמקֹום ִמיעּוט ֶחְלִּבי. ְוַאָּתה ְּבטּוְבָך ְּתַמֵּלא ָּכל ַהּׁשֵ
אֹו ְּבֶקִרי, ְותֹוִציא ָלאֹור ָּכל ִניצֹוצֹות ַהְּקדּוָׁשה ֲאֶׁשר ִנְתַּפְּזרּו ַעל ָיִדי ֵּבין ַהְּקִליּפֹות, ַחִיל 
ָּבַלע ַוְיִקיֶאּנּו )יכוון במחשבה: חבו( ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשנּו ֵאל. ְוַתֲחִזיר ָּכל ִניצֹוצֹות ַהְּקדּוָׁשה ְלָמקֹום 
ֲעֵשה  ּתֹוָרֶתָך,  ְלַמַען  ֲעֵשה  ְיִמיֶנָך,  ְלַמַען  ֲעֵשה  ְׁשֶמָך,  ְלַמַען  ֲעֵשה  ַרֲחֶמיָך.  ְלַמַען  ָקדֹוׁש 

ְלַמַען ְקדּוָׁשֶתָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:
ְנִתיַנת ַהְּצָדָקה  ִזיָע"א ִמִּסְפרֹו יֹוֵסף ְּבֵסֶדר, ַעל ַמֲעַלת  ָּדִוד ֲאזּוַלאי זצוק"ל  ַרִּבי ַחִּיים יֹוֵסף  ַהְּתִפָּלה הּוַעָתָקה ִמִּסְפרֹו ֶׁשל ַהְמֻקָּבל 
ְּכִתּקּון ִלְפָגם ַהְּבִרית ּוִבְכָלל, ִנַּתן ִלְראֹות ְּבֵסֶפר ַהַּתְנָיא )ְרֵאה ְּבַהְרָחָבה ֵסֶפר ִׁשעּוִרים ְּבֵסֶפר ַהַּתְנָיא(. ַעל ִּפי ַהְּתִפָּלה ַהַּנ"ל ִנְרֶאה ִּכי 
ֵיׁש ָלֶתת ְלֻקַּפת ַהְּצָדָקה ַּבַּבִית 4 ְׁשָקִלים ְּבָכל יֹום חֹול ְלַאַחר ֲאִמיַרת ַהְּתִפָּלה ַהַּנ"ל )ְוָעִדיף ְלאֹוְמָרּה ַבֹּבֶקר ִלְפֵני ְּתִפיַלת ַׁשֲחִרית(, 

ִּבְזַמן ַהּׁשֹוָבִבים.

  !גֹוֶדל ַהְׂשַכר ְוַהְּזכּות ְּבהֹוָרַאת ֶאְצַּבע 
ַהְּגָר"א ְּבִמְׁשֵלי )יב, יד(, ְמָבֵאר גֹוֶדל ַהְּזכּות ֶׁשֵּיׁש ִלְמַזֵּכי ָהַרִּבים ּומֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ִאם ָׁשַמע, ְמַקֵּבל ְׂשַכר ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלדֹורֹות, 
ְוַגם ִאם ֹלא ָׁשַמע, ָאז ְמַקֵּבל ָּכל ֶחְלקֹו ַהּטֹוב, ְוֶזה ֶׁשֹּלא ָׁשַמע לֹוֵקַח ִמֶּמּנּו ֶאת ֵחֶלק ַהֵּגיִהּנֹום ֶׁשּלֹו. ]ְרֵאה ְּבֵסֶפר ֵׁשֶבט מּוַסר, ַקב ַהָּיָׁשר, 

ר"ח, ְועֹוד, ֶׁשִעַּקר ַהִּתּקּון ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים[.

ְלֵחֶלק ֵסֶפר "ֶעְרָּכּה ֶׁשל  ָיכֹול  ְּבָיְדָך – ַאָּתה  ַהֹּכל  ָרֲאָתה.." - ַעָּתה  ַעִין ֹלא  ֵנַצח! "  ִלְזּכֹות ָלעֹוָלמֹות  ָיכֹול  ְּבֶרַגע ַאַחת ַאָּתה  ֲהָיַדְעָּת? 
ָׁשָעה", ְׁשְמעֹוֵדד ּוְמעֹוֵרר ִלְלמֹוד זֹוַה"ק ְּבָכל יֹום. ְוָכל ַהּלֹוֵמד ָׁשָעה זֹוַה"ק ְּבַׁשָּבת עֹוָלה לֹו ְלֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה, ְוִאם ַּתְכִּפיל ְּבָכל 
ָנה ְוָיִמים טֹוִבים, ְלָכל ְיֵמי ַחָּייו, ַתִּּגיַע ל' 640 ִמְלָיאְרד ָׁשָנה ּתֹוָרה. ְוִאם ִּבְזכּוְתָך ִיְתַאְרֵגן ִׁשיעּור ְלֶעֶׂשר ְיהּוִדים, ַתִּּגיַע ל' 6  ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ַמִים הּוא ְּבֶאֶלף, ְועֹוד ַּכָּידּוַע ָּכל  ְטִריְליֹון ו' 400 ִמְלָיאְרד ָׁשָנה ּתֹוָרה. – ּוְבֹזַהר ַהָּקדֹוׁש )פ' ַוֵּיֵצא קס"א.( ָּכתּוב: ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשּנֹוְתִנים ִמּׁשָ
ב ֶאת גֹוֶדל  ֲעָׂשָרה ֵּביּה ְׁשִכיָנה ָׁשְרָיא, ַאָּתה ַמְכִּפיל ָּכל ִמַּנִין ְיהּוִדים ְּבֶאֶלף. ַתִּּגיַע ל' 6 ִזיְליֹון ו' 400 ְטִריְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה. - ּוִמי יּוַכל ְלַחּׁשֵ

ָכר ַהִּנְצִחי ֶׁשֵּיׁש ָלְך ִמָּכְך ְבַּווַדאּות!!! ]ְלַקָּבַלת ְסָפִרים ְּבִחיָנם ַלֲחלּוָקּה:   0548436784, "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"[. ַהּׂשָ
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ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
יי

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

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹו	

והעונש לזהשכר

אבלזלהוכיחו בזה . זה  ודבוקין  קשורין  הן  ישראל של  נשמתן  כי  זה, על
והסיבות ההרפתקאות  יודע  שהוא  מי  האדם  שצריך הוא , הכלל

צריךחוהעונשים מהגוף , הנשמה  יציאת אחר האדם  לנשמת  שבאים 
לחבירו הרשעהטלהודיע  דרכו  ויעזוב  כן גם  חבירו יזכה ידו  על אולי  ,

לו " ורפא  י)"ושב  ו , .(י˘עיה 

שמים  ליראת  אחרים  שמעורר  למי השכר  גודל 

י)כתיב  ד , על(דברים חיים  הם  אשר  הימים  כל  אותי  ליראה  ילמדון  אשר
לעצמם , ילפון - ילמדון  רש "י  ופירש  ילמדון , בניהם  ואת  האדמה

לאחרים . יאלפון  ילמדון,

המדות וכתב  מעלת  ˘מים)בספר ירא˙ שמים(˘ער ירא  לכל ראוי  לשונו : וזה 
שלא שנוהגים  אותם  יראה  אם  להוכיחם האנשים  מן  יירא  שלא 

אחד חכם  שאמר  כמו שמים , יראת  נגד  זה  דבר  כי  א ,כשורה, הפנינים (מבחר 

חכםה ) ואמר אדם . מבני  יירא  שלא  ובצדק  בחכמה  בחכמה  למחזיק  ראוי  :
ו )אחר  א , מפני (˘ם לירא  אך  לבדו , האלקים אם  כי  יראים  אינם  הצדיקים  :

אדם וחייב  והגון , ראוי  זה  דבר  התורה, מעלת  מפני  ותלמידיהם  חכמים 
לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו  שכך מפניהם , ולירא  ע"ב )לכבדם  כ "ב דף  (פסחים

חכמים . תלמידי  לרבות  תירא , אלקיך ה ' את 

שמים  ויראת  לתורה  בניו  את  להדריך  החיוב 

לשון ובספר  רס "ח)מרפא  עמוד  ̂ "ל, ז מהאמבורג  רפאל  רבי  איש(להגאון שכל כתב 
יראת שיהיה  ה ', וליראת  לתורה  בניו  את  להדריך מחויב  מישראל
אותו יעכבו  שלא  האלה  הקדושים  בימים  בפרט  לחכמתו , קודמת  ה '
מן אחד שהוא  הרמב "ם, בשם  לעיל  שהבאתי  כמו תשובה , מלעשות 



ואיןז.      דבריהם טעם בטוב מתבאר ובזה
לחבירו"ז ביותר הגדולה האהבה כי בתורה, גדול כלל הוא כמוך לרעך שואהבת ל,

שבתורה. המצוות לקיים ה' לעבודת ולקרבו חטא, איזה בו כשרואה להוכיחו הוא
והסיבותח.       לא אם

וכנכון. כראוי בעולם ותיקנה האש)השלימה מאורי יוסף, .(יסוד
לחבירו.ט. להודיע צריך הוא... הכלל שאינואבל סתם, להוכיחו יסתפק שלא כלומר,

אולי כי בו, נכשל שהוא החטא על העונש כן גם לו יודיע אלא כשורה, עצמו נוהג
עוד. בם מלהכשל ביותר ויזהר הרשעה דרכו יעזוב זה ידי אשכנז)על ביאור לפי האש, .(מאורי

והעונש השכר לח

שישובו ביתו  ואת  בניו  את  יוכיח ולכן  התשובה, את  המעכבין  הדברים 
עכ "ל. השנה , כל בה  דרכו  אשר  הרעה  מדרכם 

את  הוכיח לא  מדוע  לאדם , שואלים  שנה  ועשרים  מאה  לאחר 
יענש . ובשבילם  קרוביו ,

זצ "לואמר  חיים  החפץ  ע')מרן  ס "˜ חיים,  ıהחפ ˘יחו˙ בספר הלשון :(מובא  בזה 
רפין הם  אם  ומיודעיו  קרוביו  את  ולהוכיח  לחזק  צריך אחד כל
המצוות , בקיום  הרפים  באמריקא  קרובים  לו  שיש מי  וכן  המצוות , בקיום 
כשאגיע  שנים  מאה  ולאחר אחיה , לעולם  לא  אחי , זאת : לו  לכתוב  צריך
עונש ואקבל  קרובי , את  הוכחתי  לא  מדוע  ישאלוני  בודאי  העליון  לעולם 

עכ "ל. אותך, מזהיר  אני  לפיכך בשבילך .

הלשון :ובאגרת  בזה  כתב  זצ "ל, מסאלאנט  ישראל  רבי  להגאון  המוסר 
להתבוננות לעוררם  הרבים  את  לזכות  לבו  אל האדם  ישים  לזאת
ולהכיר לדעת  אחרים  על פקוחות  האדם  עיני  כי  והמוסר, היראה 

למרב  למוסר  המה  נצרכים  וכי  בלימודחסרונותיהם  עוז  בכל יחזיק  כן  ה ,
תלויה תהיה  הרבים  וזכות  ה ', יראת  ותרבה  רבים  בו  ישוטטו  למען  המוסר 
רפואה והיא  הצדק , בנתיב  ידריכהו  המוסר  לימוד  לאט  לאט  וממילא  בו ,
הרבים את  המזכה  כל לברכה  זכרונם  חכמינו  כמאמר  רוחנית , וגם  גשמית 

ידו . על בא  חטא  אין 

החומר יכניע  ועונש  שכר  עניני לימוד  ידי על 
צריךכתב  אשר הקדושה  שער  בספרו  זי "ע  ויטאל  חיים  רבי  הקדוש רבינו 

הענינים אלו  ללמוד לזה  וסגולה  העונש , ביראת  להתבונן אדם  כל 
קץ  אין  אשר  העליון, בעולם  מענישים  אשר  הגדולים  מעונשים  המדברים
חס  הפקר  העולם  ואין  ודיין  דין  אית  כי  לידע  למען  הללו , ליסורים  וגבול
זי "ע  הק ' הבעש"ט  תלמידי  רבותינו בזה  אותנו  הזהירו  וכן ושלום ,
החומר , להכניע  יוכל  ועונש שכר  של הפרטים  ידיעת  ידי  ועל בספריהם ,

רז"ל  ע"א )כמאמר ה ' דף המיתה ,(ברכו˙ יום  לו  יזכור  לאו  ואם  מוטב  נצחו  אם
רעות . המידות  וכל התאוות  כל להכנעת  כן  גם  סגולה  והוא

המיתה מיום  פחד  כן  גם  ואהרן , כמשה  השקול  שמואל 
וויטאלבשער  חיים  רבי  הקדוש  להרב  נ˙˜ןהקדושה  וע˙ה  ד "ה  ו ' ˘ער  א '  ̃ (חל

וכו ') כולל˙ כתב :˙רופה 



יב

זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב

והעונש לטהשכר

והכנסתישים  המיתה  יום  יראת  עיניו  מנגד תמוש לא  פניו , על  ה ' יראת 
ודין תולעים , למאכל בשרו  בהפך  אחד , רקב  תרווד  ירקב  עד  הקבר 
אפילו כי  העולם , באי  לכל  הגדול  הדין  ויום  גיהנם , של ודינה  הקבר , חבוט 

ואהרן  כמשה  השקול  דףשמואל  ברא˘י˙ זהר ה '. ˜רח ˙נחומא  ח. פי"ח, מדב"ר (ראה 

ע"ב )  ̆ רי כ "ה  דף ר"ה  ע"ב . ל"א  דף  ברכו˙ וראה  ועוד . ע "ב . ממנו כ "א  נתיירא  ̃ "ר . וי (ראה 

ז ) כו '.(פכ "ו , ונתיירא  הדין  יום  שהוא  סבור  שמואל אמור שהי ' ב˙נחומא  (ועד"ז 

לשונו .ב ') כאן  עד  .

הדין  ויום  הקבר  ויום  המיתה  יום  מעיניך ימוש  לא 

ב ')שם עוד  ˘ער ב '  ̃ המיתה(בחל יום  מעיניך יליזו אל לעולם  לשונו : וזה  ,
אתה וכאלו  אותן , רואה  אתה  כאלו  הגדול, הדין  ויום  הקבר ויום 
הרהורים דברי  לבך על  יעלה  שלא  הרי  לדין , נכנס  אתה  וכאלו  בו , עומד 
וחשבון דין  ליתן  עתיד  אתה  כרחך ועל בך , מעידין  איבריך  שכל  חטא  של 

הוא ברוך הקדוש  המלכים  מלכי  מלך ד ')לפני  פר˜ סוף  ̇ לשונו .(אבו כאן  עד ,

חושב  שהאדם  ממה  יותר  חמור  הגיהנם  עונש 

יועץ והא  פלא  בעל  של  הקדוש לשונו  ו ')לך  מילתא(או˙ לאו יראה  :
יראה דאית  וידוע  רע . דבר מכל  השמירה  תלוי  בה  כי  היא , י זוטרתי 

הזה בעולם  מעונשים  שירא  חיצונה , יראה  נקרא  האחת  יראה : ואית


ושי. תורה ליקוטי מהרי"ובספר איך"ס נפלא, סיפור מביא בהקדמה דברים ספר א
זללה זושא רבי רבינו הקדוש הרב בא אחת רבי"שפעם רבינו הקדוש הרב אצל ה

זללה מניקלשבורג רבי"שמעלקא הגאון הרב לו השיב עמו. שילמוד ממנו וביקש ה,
התורה, נגלות עמכם אלמוד אני הנסתרות חכמות עמי תלמדו אתם אם שמעלקא ר'
ר' רבי לו השיב רוצה, הוא לימוד איזה שמעלקא ר' רבי אותו ושאל כן, לו ואמר
משניות ללמוד וצריך גדול הארץ עם הוא זושא בענותנותו, בקודש כדרכו זושא
תיבה לו ופירש ברכות מסכת ללמוד והתחילו אשכנז, בלשון תיבה כל לו ויפרש

מאימתי ווען)הראשונה זושא(פון ר' רבי הקדוש הרב עצמו והפיל וכו' שמע את קוראין
יודעים אתם מנין שמעלקא ר' רבי הקדוש להרב ואמר גדול, ופחד באימה לארץ

" פירושו מאימתי וועןשתיבת ""פון פירושו דילמא פארכט, השם"פאר מאימת פירוש ,
למדו שמעלקא, ר' רבי הקדוש הרב לו אמר אמר שמע. קריאת לקרות צריך יתברך

לשונו. כאן עד רוצים, שאתם כמו לעצמכם אתם
זצ מרוזין הקדוש הרב בשם כתב מועד אהל הוא"ובספר ראשונה שבפרשה לפי ל,

" החיוב שפיר שמים מלכות מאודךעול ולא"בכל מצות עול הוא שניה פרשה אבל ,
מחומש יותר יבזבז אל והמבזבז במצוה, שליש עד היא מצוה כי מאודכם, בכל שייך

והעונש השכר לח

שישובו ביתו  ואת  בניו  את  יוכיח ולכן  התשובה, את  המעכבין  הדברים 
עכ "ל. השנה , כל בה  דרכו  אשר  הרעה  מדרכם 

את  הוכיח לא  מדוע  לאדם , שואלים  שנה  ועשרים  מאה  לאחר 
יענש . ובשבילם  קרוביו ,

זצ "לואמר  חיים  החפץ  ע')מרן  ס "˜ חיים,  ıהחפ ˘יחו˙ בספר הלשון :(מובא  בזה 
רפין הם  אם  ומיודעיו  קרוביו  את  ולהוכיח  לחזק  צריך אחד כל
המצוות , בקיום  הרפים  באמריקא  קרובים  לו  שיש מי  וכן  המצוות , בקיום 
כשאגיע  שנים  מאה  ולאחר אחיה , לעולם  לא  אחי , זאת : לו  לכתוב  צריך
עונש ואקבל  קרובי , את  הוכחתי  לא  מדוע  ישאלוני  בודאי  העליון  לעולם 

עכ "ל. אותך, מזהיר  אני  לפיכך בשבילך .

הלשון :ובאגרת  בזה  כתב  זצ "ל, מסאלאנט  ישראל  רבי  להגאון  המוסר 
להתבוננות לעוררם  הרבים  את  לזכות  לבו  אל האדם  ישים  לזאת
ולהכיר לדעת  אחרים  על פקוחות  האדם  עיני  כי  והמוסר, היראה 

למרב  למוסר  המה  נצרכים  וכי  בלימודחסרונותיהם  עוז  בכל יחזיק  כן  ה ,
תלויה תהיה  הרבים  וזכות  ה ', יראת  ותרבה  רבים  בו  ישוטטו  למען  המוסר 
רפואה והיא  הצדק , בנתיב  ידריכהו  המוסר  לימוד  לאט  לאט  וממילא  בו ,
הרבים את  המזכה  כל לברכה  זכרונם  חכמינו  כמאמר  רוחנית , וגם  גשמית 

ידו . על בא  חטא  אין 

החומר יכניע  ועונש  שכר  עניני לימוד  ידי על 
צריךכתב  אשר הקדושה  שער  בספרו  זי "ע  ויטאל  חיים  רבי  הקדוש רבינו 

הענינים אלו  ללמוד לזה  וסגולה  העונש , ביראת  להתבונן אדם  כל 
קץ  אין  אשר  העליון, בעולם  מענישים  אשר  הגדולים  מעונשים  המדברים
חס  הפקר  העולם  ואין  ודיין  דין  אית  כי  לידע  למען  הללו , ליסורים  וגבול
זי "ע  הק ' הבעש"ט  תלמידי  רבותינו בזה  אותנו  הזהירו  וכן ושלום ,
החומר , להכניע  יוכל  ועונש שכר  של הפרטים  ידיעת  ידי  ועל בספריהם ,

רז"ל  ע"א )כמאמר ה ' דף המיתה ,(ברכו˙ יום  לו  יזכור  לאו  ואם  מוטב  נצחו  אם
רעות . המידות  וכל התאוות  כל להכנעת  כן  גם  סגולה  והוא

המיתה מיום  פחד  כן  גם  ואהרן , כמשה  השקול  שמואל 
וויטאלבשער  חיים  רבי  הקדוש  להרב  נ˙˜ןהקדושה  וע˙ה  ד "ה  ו ' ˘ער  א '  ̃ (חל

וכו ') כולל˙ כתב :˙רופה 
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השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
יג

והעונש לטהשכר

והכנסתישים  המיתה  יום  יראת  עיניו  מנגד תמוש לא  פניו , על  ה ' יראת 
ודין תולעים , למאכל בשרו  בהפך  אחד , רקב  תרווד  ירקב  עד  הקבר 
אפילו כי  העולם , באי  לכל  הגדול  הדין  ויום  גיהנם , של ודינה  הקבר , חבוט 

ואהרן  כמשה  השקול  דףשמואל  ברא˘י˙ זהר ה '. ˜רח ˙נחומא  ח. פי"ח, מדב"ר (ראה 

ע"ב )  ̆ רי כ "ה  דף ר"ה  ע"ב . ל"א  דף  ברכו˙ וראה  ועוד . ע "ב . ממנו כ "א  נתיירא  ̃ "ר . וי (ראה 

ז ) כו '.(פכ "ו , ונתיירא  הדין  יום  שהוא  סבור  שמואל אמור שהי ' ב˙נחומא  (ועד"ז 

לשונו .ב ') כאן  עד  .

הדין  ויום  הקבר  ויום  המיתה  יום  מעיניך ימוש  לא 

ב ')שם עוד  ˘ער ב '  ̃ המיתה(בחל יום  מעיניך יליזו אל לעולם  לשונו : וזה  ,
אתה וכאלו  אותן , רואה  אתה  כאלו  הגדול, הדין  ויום  הקבר ויום 
הרהורים דברי  לבך על  יעלה  שלא  הרי  לדין , נכנס  אתה  וכאלו  בו , עומד 
וחשבון דין  ליתן  עתיד  אתה  כרחך ועל בך , מעידין  איבריך  שכל  חטא  של 

הוא ברוך הקדוש  המלכים  מלכי  מלך ד ')לפני  פר˜ סוף  ̇ לשונו .(אבו כאן  עד ,

חושב  שהאדם  ממה  יותר  חמור  הגיהנם  עונש 

יועץ והא  פלא  בעל  של  הקדוש לשונו  ו ')לך  מילתא(או˙ לאו יראה  :
יראה דאית  וידוע  רע . דבר מכל  השמירה  תלוי  בה  כי  היא , י זוטרתי 

הזה בעולם  מעונשים  שירא  חיצונה , יראה  נקרא  האחת  יראה : ואית


ושי. תורה ליקוטי מהרי"ובספר איך"ס נפלא, סיפור מביא בהקדמה דברים ספר א
זללה זושא רבי רבינו הקדוש הרב בא אחת רבי"שפעם רבינו הקדוש הרב אצל ה

זללה מניקלשבורג רבי"שמעלקא הגאון הרב לו השיב עמו. שילמוד ממנו וביקש ה,
התורה, נגלות עמכם אלמוד אני הנסתרות חכמות עמי תלמדו אתם אם שמעלקא ר'
ר' רבי לו השיב רוצה, הוא לימוד איזה שמעלקא ר' רבי אותו ושאל כן, לו ואמר
משניות ללמוד וצריך גדול הארץ עם הוא זושא בענותנותו, בקודש כדרכו זושא
תיבה לו ופירש ברכות מסכת ללמוד והתחילו אשכנז, בלשון תיבה כל לו ויפרש

מאימתי ווען)הראשונה זושא(פון ר' רבי הקדוש הרב עצמו והפיל וכו' שמע את קוראין
יודעים אתם מנין שמעלקא ר' רבי הקדוש להרב ואמר גדול, ופחד באימה לארץ

" פירושו מאימתי וועןשתיבת ""פון פירושו דילמא פארכט, השם"פאר מאימת פירוש ,
למדו שמעלקא, ר' רבי הקדוש הרב לו אמר אמר שמע. קריאת לקרות צריך יתברך

לשונו. כאן עד רוצים, שאתם כמו לעצמכם אתם
זצ מרוזין הקדוש הרב בשם כתב מועד אהל הוא"ובספר ראשונה שבפרשה לפי ל,

" החיוב שפיר שמים מלכות מאודךעול ולא"בכל מצות עול הוא שניה פרשה אבל ,
מחומש יותר יבזבז אל והמבזבז במצוה, שליש עד היא מצוה כי מאודכם, בכל שייך

והעונש השכר מ

שאין כדי  עד  עון , על ותוכחות  לרשע  מכאובים  רבים  כי  הבא , ובעולם 
בעולם סובלת  הרשע  נפש  אשר  הגדולה  הרעה  בדעתו  לשער  יכול  אדם 

שאמרו  כדי  עד הגמול )הבא , ˘ער בחייו(רמב "ן, יסורין לאדם  יהיו  שאם 
יום צער  וכל המיתה , יום  צער  נגד הים  מן  כטיפה  אינו  איוב , של  כיסורין 
ברשעים כח  שנותנים  הבא , עולם  יסורי  נגד הים  מן  כטיפה  אינו המיתה 

ישיתוהו  מעין  הבכה  בעמק  ועוברי  ז )לסבלם , סד , רבותינו(˙הלים ופירשו 
לברכה  ע"א )זכרונם  י"ט  צריך(עירובין  כן  כי  הנה  דמעה . נחלי  נהרי  שמורידין 

כנגד עבירה  שכר  מחשב  ולהיות  נפשו על לחוס  באבו  בעודנו  האדם 
ואינו ותרן  הוא  ברוך הקדוש שאין  שלימה , באמונה  ויאמין  הפסידה ,

הדקה . מן  דקה  אפילו  מוותר 

חכמה ראשית  בעל  הקדוש  להרב  גילתה  אחת  שנשמה  גדול  גילוי 
יועץ עוד  בפלא  שם  להרב כתב  אחת  נשמה  גילתה  וכבר לשונו : וזה 

השמים מן האדם  על שמדקדקין  חכמה ", "ראשית  בעל הקדוש 
האיש ולכן כל . על  במשפט  יביא  והאלקים  חושב , שהוא  ממה  יותר הרבה 
מפלט יחיש  חטא  ואם  חרב . כמפני  חטא  מכל  וישמר  יזהר  הלבב  ורך הירא 
יש ובעוד  החרטה . יועיל  לא  אשר  וימים  הרעה  ימי  יבואו  לא  אשר  עד  לו ,

יעשה . לעשות  בכחו  אשר כל כח, בו 

הקדוש אמנם  בזוהר  אותה  קורא זו  ע"ב )יראה  י"א  דף רעה ,(ברא˘י˙, יראה 
יראה גם  הכי  ואפילו  לנפשו , ירא  אלא  ה ', את  ירא  שאינו  שנמצא 

היא טהורה  ה ' יראת  אמנם  לשמה . בא  לשמה  שלא  שמתוך טובה , היא  ,יאזו 


עכ ל."וכו'
משהיא. דעת מטות)ובספר לעבדו(פרשת אפשר אי לבד היראה במדת לשונו: וזה כתב

מוה הצדיק הרב את אחד ששאל וכמו במציאות, בטלים היו חלילה זוסיא"כי ר
פניו"זצללה על האיש אותו ונפל ידו הרב והוריד ביראה, ה' את לעבוד איך ללמדו ה

עמדו, על קם אזי ידו הרב שהניף עד היראה, מגודל עמדו על לקום יכול ולא ארצה
עכ בקרבנו נפשינו ותתקיים קיימים להיות שנוכל בכדי אהבה מדת לצרף צריך ל."רק

קודש זרע תצוה)ובספר מוה(פרשת הקדוש הגאון בשם מאוסטראפאליע"כתב שמשון ר
מזו"זצוק וכן התיבה וראש מזו תיבה חצי אותיותיהם, מצטרפין ויראה אהבה כי ל

אהבה. יראה צירוף כן גם ויהיה תצרפם תיבות מב' השני חצי וכן תצרפם
זצוק טוב שם הבעל תלמידי בשם כתב יששכר בני לטרוח"ובספר צריך אין האדם ל,

אחר לחזור איש של דרכו כי השמים, מן ממילא לו תבא ואהבה היראה, אחר רק
עכ ה' יראת חיל אשת ל."אשה

והעונש לטהשכר

והכנסתישים  המיתה  יום  יראת  עיניו  מנגד תמוש לא  פניו , על  ה ' יראת 
ודין תולעים , למאכל בשרו  בהפך  אחד , רקב  תרווד  ירקב  עד  הקבר 
אפילו כי  העולם , באי  לכל  הגדול  הדין  ויום  גיהנם , של ודינה  הקבר , חבוט 

ואהרן  כמשה  השקול  דףשמואל  ברא˘י˙ זהר ה '. ˜רח ˙נחומא  ח. פי"ח, מדב"ר (ראה 

ע"ב )  ̆ רי כ "ה  דף ר"ה  ע"ב . ל"א  דף  ברכו˙ וראה  ועוד . ע "ב . ממנו כ "א  נתיירא  ̃ "ר . וי (ראה 

ז ) כו '.(פכ "ו , ונתיירא  הדין  יום  שהוא  סבור  שמואל אמור שהי ' ב˙נחומא  (ועד"ז 

לשונו .ב ') כאן  עד  .

הדין  ויום  הקבר  ויום  המיתה  יום  מעיניך ימוש  לא 

ב ')שם עוד  ˘ער ב '  ̃ המיתה(בחל יום  מעיניך יליזו אל לעולם  לשונו : וזה  ,
אתה וכאלו  אותן , רואה  אתה  כאלו  הגדול, הדין  ויום  הקבר ויום 
הרהורים דברי  לבך על  יעלה  שלא  הרי  לדין , נכנס  אתה  וכאלו  בו , עומד 
וחשבון דין  ליתן  עתיד  אתה  כרחך ועל בך , מעידין  איבריך  שכל  חטא  של 

הוא ברוך הקדוש  המלכים  מלכי  מלך ד ')לפני  פר˜ סוף  ̇ לשונו .(אבו כאן  עד ,

חושב  שהאדם  ממה  יותר  חמור  הגיהנם  עונש 

יועץ והא  פלא  בעל  של  הקדוש לשונו  ו ')לך  מילתא(או˙ לאו יראה  :
יראה דאית  וידוע  רע . דבר מכל  השמירה  תלוי  בה  כי  היא , י זוטרתי 

הזה בעולם  מעונשים  שירא  חיצונה , יראה  נקרא  האחת  יראה : ואית


ושי. תורה ליקוטי מהרי"ובספר איך"ס נפלא, סיפור מביא בהקדמה דברים ספר א
זללה זושא רבי רבינו הקדוש הרב בא אחת רבי"שפעם רבינו הקדוש הרב אצל ה

זללה מניקלשבורג רבי"שמעלקא הגאון הרב לו השיב עמו. שילמוד ממנו וביקש ה,
התורה, נגלות עמכם אלמוד אני הנסתרות חכמות עמי תלמדו אתם אם שמעלקא ר'
ר' רבי לו השיב רוצה, הוא לימוד איזה שמעלקא ר' רבי אותו ושאל כן, לו ואמר
משניות ללמוד וצריך גדול הארץ עם הוא זושא בענותנותו, בקודש כדרכו זושא
תיבה לו ופירש ברכות מסכת ללמוד והתחילו אשכנז, בלשון תיבה כל לו ויפרש

מאימתי ווען)הראשונה זושא(פון ר' רבי הקדוש הרב עצמו והפיל וכו' שמע את קוראין
יודעים אתם מנין שמעלקא ר' רבי הקדוש להרב ואמר גדול, ופחד באימה לארץ

" פירושו מאימתי וועןשתיבת ""פון פירושו דילמא פארכט, השם"פאר מאימת פירוש ,
למדו שמעלקא, ר' רבי הקדוש הרב לו אמר אמר שמע. קריאת לקרות צריך יתברך

לשונו. כאן עד רוצים, שאתם כמו לעצמכם אתם
זצ מרוזין הקדוש הרב בשם כתב מועד אהל הוא"ובספר ראשונה שבפרשה לפי ל,

" החיוב שפיר שמים מלכות מאודךעול ולא"בכל מצות עול הוא שניה פרשה אבל ,
מחומש יותר יבזבז אל והמבזבז במצוה, שליש עד היא מצוה כי מאודכם, בכל שייך

והעונש השכר מ

שאין כדי  עד  עון , על ותוכחות  לרשע  מכאובים  רבים  כי  הבא , ובעולם 
בעולם סובלת  הרשע  נפש  אשר  הגדולה  הרעה  בדעתו  לשער  יכול  אדם 

שאמרו  כדי  עד הגמול )הבא , ˘ער בחייו(רמב "ן, יסורין לאדם  יהיו  שאם 
יום צער  וכל המיתה , יום  צער  נגד הים  מן  כטיפה  אינו  איוב , של  כיסורין 
ברשעים כח  שנותנים  הבא , עולם  יסורי  נגד הים  מן  כטיפה  אינו המיתה 

ישיתוהו  מעין  הבכה  בעמק  ועוברי  ז )לסבלם , סד , רבותינו(˙הלים ופירשו 
לברכה  ע"א )זכרונם  י"ט  צריך(עירובין  כן  כי  הנה  דמעה . נחלי  נהרי  שמורידין 

כנגד עבירה  שכר  מחשב  ולהיות  נפשו על לחוס  באבו  בעודנו  האדם 
ואינו ותרן  הוא  ברוך הקדוש שאין  שלימה , באמונה  ויאמין  הפסידה ,

הדקה . מן  דקה  אפילו  מוותר 

חכמה ראשית  בעל  הקדוש  להרב  גילתה  אחת  שנשמה  גדול  גילוי 
יועץ עוד  בפלא  שם  להרב כתב  אחת  נשמה  גילתה  וכבר לשונו : וזה 

השמים מן האדם  על שמדקדקין  חכמה ", "ראשית  בעל הקדוש 
האיש ולכן כל . על  במשפט  יביא  והאלקים  חושב , שהוא  ממה  יותר הרבה 
מפלט יחיש  חטא  ואם  חרב . כמפני  חטא  מכל  וישמר  יזהר  הלבב  ורך הירא 
יש ובעוד  החרטה . יועיל  לא  אשר  וימים  הרעה  ימי  יבואו  לא  אשר  עד  לו ,

יעשה . לעשות  בכחו  אשר כל כח, בו 

הקדוש אמנם  בזוהר  אותה  קורא זו  ע"ב )יראה  י"א  דף רעה ,(ברא˘י˙, יראה 
יראה גם  הכי  ואפילו  לנפשו , ירא  אלא  ה ', את  ירא  שאינו  שנמצא 

היא טהורה  ה ' יראת  אמנם  לשמה . בא  לשמה  שלא  שמתוך טובה , היא  ,יאזו 


עכ ל."וכו'
משהיא. דעת מטות)ובספר לעבדו(פרשת אפשר אי לבד היראה במדת לשונו: וזה כתב

מוה הצדיק הרב את אחד ששאל וכמו במציאות, בטלים היו חלילה זוסיא"כי ר
פניו"זצללה על האיש אותו ונפל ידו הרב והוריד ביראה, ה' את לעבוד איך ללמדו ה

עמדו, על קם אזי ידו הרב שהניף עד היראה, מגודל עמדו על לקום יכול ולא ארצה
עכ בקרבנו נפשינו ותתקיים קיימים להיות שנוכל בכדי אהבה מדת לצרף צריך ל."רק

קודש זרע תצוה)ובספר מוה(פרשת הקדוש הגאון בשם מאוסטראפאליע"כתב שמשון ר
מזו"זצוק וכן התיבה וראש מזו תיבה חצי אותיותיהם, מצטרפין ויראה אהבה כי ל

אהבה. יראה צירוף כן גם ויהיה תצרפם תיבות מב' השני חצי וכן תצרפם
זצוק טוב שם הבעל תלמידי בשם כתב יששכר בני לטרוח"ובספר צריך אין האדם ל,

אחר לחזור איש של דרכו כי השמים, מן ממילא לו תבא ואהבה היראה, אחר רק
עכ ה' יראת חיל אשת ל."אשה
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זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו זו ּכ ִן ת  ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ זו ֹשן ִי ֹרת  ְָ ר ֹז ָֹ זננֹהר 
טו

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ְוָיִמים טֹוִבים

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

השבת מגזוהר

   
   
     

   ּדא דעלמא (רזא ְְָָָָָ

דאתי) דעלמא ורזא ְְְְֵָָָָָ

ׁשֹותקים  ִ ְ ָכּוּלם

    
כ) (שמות   

    
   (יט (שמות 

   שמות) 
יט)   

הּקֹורא וכּונת  ֵ ַ ַ ָ ַ ְ ָ ָ ֲהכנה

   
  
    
    
    
     
   
     
     
    

(כח (איוב    
     

    

ּבּפרׁשה הפסקת  ָ ָ ָ ַ ַ ָ ְ ַ ָמקֹום

    

נמצא הּתֹורה ּכבֹוד וחסרֹון ְְְְֱִֶַָָָָהאמּונה,

אחד, קֹול וצרי ּתֹורה. ְִֵֶֶַָָָּבּספר

ּומח. קלּפה - זה וסֹוד אחד, ְְְְִֵֶֶַַָָֹמתרּגם

הּבא) העֹולם וסֹוד העֹולם .(סֹוד ְַָָָָָ

ׁשֹותקים  ִ ְ ָכּוּלם

ׁשּכתּובּכּלם קֹורא, ואחד ׁשֹותקים ְְִֵֶֶָָָֻ

כ) ּכל(שמות את אלהים ְֱִֵֵַַָֹוידּבר

למעלה, הּוא לאמר. האּלה ְְְִֵֵֶַַָָָֹהּדברים

ׁשּכתּוב למּטה, העם יט)וכל (שמות ְְֶַָָָָָ

ּומׁשה וכתּוב ההר. ּבתחּתית ְְְְְִִֶַַַָָָֹוּיתיּצבּו

האלהים. אל ֱִֶָָָֹעלה

הּקֹורא וכּונת  ֵ ַ ַ ָ ַ ְ ָ ָ ֲהכנה

לּבֹוואֹותֹו יׂשים בּתֹורה, ׁשּקֹורא ְִִֵֶַָָ

הּוא וכי ּדברים, לאֹותם ְְְְִִָָּורצֹונֹו

הּדברים ׁשל ּבסּדּורם רּבֹונֹו ְְְִִִִֶַַָָׁשליח

הּוא ׁשהרי העם, לכל להׁשמיע ְְְֲִֵֶַַַָָָָהּללּו

מי ,ּכ מּׁשּום עליֹונה. ּכדגמה ְְְִִֵֶָָָֻעֹומד

אֹותם יסּדר בּתֹורה, לקרא ְְִֵֶֶַַָָֹׁשעֹולה

לא, ואם ּבביתֹו, ּבראׁשֹונה ְְְִִִֵָָָֹּדברים

מאֹותֹו לנּו? מּנין בּתֹורה. יקרא ְִִִֵַַָָָֹלא

לעם ּתֹורה יׁשמיע ׁשּטרם ְִִֶֶֶַַָָָּדּבּור,

ּכתּוב? מה כח)הּקדֹוׁש, ראּה(איוב אז ַַָָָָָ

,ּכ ואחר חקרּה. וגם הכינּה ְְְְֱֲִַַַַַָָָָָויסּפרּה

חכמה היא ה' יראת הן לאדם ְְִִֵֶַַָָָָָֹוּיאמר

ְוגֹו'.

ּבּפרׁשה הפסקת  ָ ָ ָ ַ ַ ָ ְ ַ ָמקֹום

בּתֹורהאסּור ׁשּקֹורא למי לֹו ְִֵֶַָָ
השבת זוהר מד

     
    
    
    

 

הּקּב"ה לפני מתעטרות  ָ ָ ַ ֵ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ִ ָ ָ ַהּפרׁשּיֹות

    
    
     
    
    

   מצּבּורא (ס"א ִִָ

ּפלֹוני)  (פלֹוני (מצּבּורא ְְִִִִָ

ּכל על הּקדֹוׁשֹות הּמרּכבֹות  ָ ַ ְ ַ ָ ְ ֶ ַ ִמּנּוי
ּופרׁשה  ָ ָ ָ ָ ָ ָּפרׁשה

    
  
    

   
    
    
    
     
   
     
   
    

אחד, ּדבר אפּלּו אֹו ּבּפרׁשה ְְֲִִֶַַָָָָָָלהפסיק

את מׁשה ׁשהפסיק ּבמקֹום רק ְְִִֶֶֶֶַָָֹאּלא

ולא יפסיק, - הּקדֹוׁש לעם ְְִַַַָָָָָָֹהּפרׁשה

ּבפרׁשת זֹו ׁשּבת ּפרׁשת ּדברי ְְְִִֵַַַַָָָָָיפסיק

אחרת. ֶֶַַָׁשּבת

הּקּב"ה לפני מתעטרות  ָ ָ ַ ֵ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ִ ָ ָ ַהּפרׁשּיֹות

ׁשהפסיקּוהּסֹוד ּבׁשעה הּזה, ְְִִֶֶַַָָ

מתעּטרת ואחת אחת ּכל ְְִִֶֶַַַַַָָָפרׁשּיֹות,

הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש לפני ְְִֵֶֶַָָועֹומדת

הּׁשנה לכל להפסיק ׁשהׁשלימּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָּכיון

לפני התעּטרּו הּללּו, הּפרׁשּיֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָאת

ואֹומרֹות: הּוא ּברּו אניהּקדֹוׁש ְְֲִַָָ

ּפלֹוני ּפלֹוני)מּׁשּבת מּׁשּבת(מּצּבּור ואני , ְְֲִִִִִִִַַַָָ

ּפלֹוני)ּפלֹוני .(מּצּבּור ְְִִִִ

ּכל על הּקדֹוׁשֹות הּמרּכבֹות  ָ ַ ְ ַ ָ ְ ֶ ַ ִמּנּוי
ּופרׁשה  ָ ָ ָ ָ ָ ָּפרׁשה

ממּנהּבאֹותּה ליּופיא"ל קֹורא ׁשעה ְְְִֵֵֶָָָֻ

מרּכבֹותהּגדֹול, וׁשלׁש ולחמּׁשים ְְְֲִִֶַַָָָֹ

ׁשהתמּנּו ידֹו ׁשּתחת ְְִֶֶַַַָקדֹוׁשֹות

ּתֹורה ׁשל מרּכבהלׁשּמּוׁשּה וכל , ְְְִֶֶָָָָָ

הּמרּכבה את אֹותּה מּנה ְְִֶֶֶַָָָָָָּומרּכבה

ׁשּבׁשּבת ּפלֹונית ּפרׁשה על ְְִֶַַַָָָָהּזֹו

ּפרׁשה על ּפלֹונית ּומרּכבה ְְְִִֶַָָָָָּפלֹונית,

אחת וכל ּפלֹונית. ׁשּבת ׁשל ְְְִִֶַַַָָּפלֹונית

אֹותּה ׁשל הּתֹורה את מׁשּמׁשת ְְֶֶֶֶַַַַָָואחת

אּלה לערב לנּו ואסּור ׁשּלּה, ְְֵֵֶֶַָָָָָׁשּבת

מרּכבה להכניס ולא ְְְְְִֵֶֶַָָֹּבאּלה,

נימה, ּכמלא אפּלּו חברּתּה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָֹלמרּכבת
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אחד, ּדבר אפּלּו אֹו ּבּפרׁשה ְְֲִִֶַַָָָָָָלהפסיק

את מׁשה ׁשהפסיק ּבמקֹום רק ְְִִֶֶֶֶַָָֹאּלא

ולא יפסיק, - הּקדֹוׁש לעם ְְִַַַָָָָָָֹהּפרׁשה

ּבפרׁשת זֹו ׁשּבת ּפרׁשת ּדברי ְְְִִֵַַַַָָָָָיפסיק

אחרת. ֶֶַַָׁשּבת

הּקּב"ה לפני מתעטרות  ָ ָ ַ ֵ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ִ ָ ָ ַהּפרׁשּיֹות

ׁשהפסיקּוהּסֹוד ּבׁשעה הּזה, ְְִִֶֶַַָָ

מתעּטרת ואחת אחת ּכל ְְִִֶֶַַַַַָָָפרׁשּיֹות,

הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש לפני ְְִֵֶֶַָָועֹומדת

הּׁשנה לכל להפסיק ׁשהׁשלימּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָּכיון

לפני התעּטרּו הּללּו, הּפרׁשּיֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָאת

ואֹומרֹות: הּוא ּברּו אניהּקדֹוׁש ְְֲִַָָ

ּפלֹוני ּפלֹוני)מּׁשּבת מּׁשּבת(מּצּבּור ואני , ְְֲִִִִִִִַַַָָ

ּפלֹוני)ּפלֹוני .(מּצּבּור ְְִִִִ

ּכל על הּקדֹוׁשֹות הּמרּכבֹות  ָ ַ ְ ַ ָ ְ ֶ ַ ִמּנּוי
ּופרׁשה  ָ ָ ָ ָ ָ ָּפרׁשה

ממּנהּבאֹותּה ליּופיא"ל קֹורא ׁשעה ְְְִֵֵֶָָָֻ

מרּכבֹותהּגדֹול, וׁשלׁש ולחמּׁשים ְְְֲִִֶַַָָָֹ

ׁשהתמּנּו ידֹו ׁשּתחת ְְִֶֶַַַָקדֹוׁשֹות

ּתֹורה ׁשל מרּכבהלׁשּמּוׁשּה וכל , ְְְִֶֶָָָָָ

הּמרּכבה את אֹותּה מּנה ְְִֶֶֶַָָָָָָּומרּכבה

ׁשּבׁשּבת ּפלֹונית ּפרׁשה על ְְִֶַַַָָָָהּזֹו

ּפרׁשה על ּפלֹונית ּומרּכבה ְְְִִֶַָָָָָּפלֹונית,

אחת וכל ּפלֹונית. ׁשּבת ׁשל ְְְִִֶַַַָָּפלֹונית

אֹותּה ׁשל הּתֹורה את מׁשּמׁשת ְְֶֶֶֶַַַַָָואחת

אּלה לערב לנּו ואסּור ׁשּלּה, ְְֵֵֶֶַָָָָָׁשּבת

מרּכבה להכניס ולא ְְְְְִֵֶֶַָָֹּבאּלה,

נימה, ּכמלא אפּלּו חברּתּה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָֹלמרּכבת
השבת מהזוהר

      
      
     

     

עֹולֹות הּפרׁשּיֹות ׁשל  ִ ָ ָ ַ ֶ ִ ִ ַהּמּלים
 ָ ְ ַ ְלמעלה

     
   
   
    
     

    
   
    



הּכּסא ּבתֹו מתעּטרֹות  ֵ ִ ַ ְ ְ ַ ְ ִ ָ ֻּכּלן
 ָ ַהּקדֹוׁש

     
   
   
    
    
    
    
     
    

ּבאֹות אפּלּו אֹו אחת ּבתבה ְְֲֲִִֵַַַָואפּלּו

ּכפי ואחת אחת ּכל אּלא ְְִֶַַַַַַָָאחת.

ּוכמֹו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש להן ְֶֶַַָָָָׁשּפסק

ּכל ּפרׁשּיֹות, ּבאֹותן אֹותן ְִִֶָָָָָָׁשּמּנה

מׁשמרּתּה. על ואחת ְְְִַַַַַַָאחת

עֹולֹות הּפרׁשּיֹות ׁשל  ִ ָ ָ ַ ֶ ִ ִ ַהּמּלים
 ָ ְ ַ ְלמעלה

עֹולֹותולכן זֹו, ּפרׁשה ּכׁשּמתעּטרת ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

הּפרׁשה אֹותּה ׁשל הּמּלים ִִֶַַָָָָָאֹותן

מרּכבה ואֹותּה ּבּצּבּור, ְְְְִִֶֶַָָָָׁשּנׁשלמה

אֹותּה על ׁשּממּנה זֹו אֹותם, ְֶַַַָָָֻלֹוקחת

הּקדֹוׁש לפני אֹותם ּומעלה ְֲִֵַַָָָָָָּפרׁשה,

הּוא, מּמׁשּברּו מּלים ואֹותם ְִִַָָָ

ּפרׁשה אני ואֹומרֹות: לפניו ְְְְֲִָָָָָעֹומדֹות

ּכ ּפלֹוני צּבּור ׁשהׁשלימּוני ְְְִִִִִִֶָּפלֹונית

.ְָוכ

הּכּסא ּבתֹו מתעּטרֹות  ֵ ִ ַ ְ ְ ַ ְ ִ ָ ֻּכּלן
 ָ ַהּקדֹוׁש

אתאם מעלים לּה, ּכראּוי הׁשּתּלמה ְְֲִִִֶַַָָָָ

הּכּסא על ּומתעּטרֹות מּלים, ְְִִִִֵַַַָאֹותן

מׁשּמׁשת מרּכבה ואֹותּה ְְְֶֶֶַַָָָָהּקדֹוׁש,

הּפרׁשה ּומרּכבה, מרּכבה ּכל ְְְֶֶַָָָָָָָָָָלפניו,

מתעּטרֹות וכּלן וׁשּבת, ׁשּבת ּכל ְְְְִֶַַַָָָָֻׁשל

עֹולה היא ּובהן הּקדֹוׁש, הּכּסא ְִִֵֶַַָָָּבתֹו

והּכל למעלה, למעלה ְְְְְְְִֵַַַַָָֹלהתיחד

,ּכ מּׁשּום אחד. ּכלל אׁשרינעׂשה ְְֲִֵֶֶַַָָָ

ׁשּבת ּכל ּפרׁשת ׁשּמׁשלים מי ְְִִֶֶַַַָָָָחלקֹו
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אחד, ּדבר אפּלּו אֹו ּבּפרׁשה ְְֲִִֶַַָָָָָָלהפסיק

את מׁשה ׁשהפסיק ּבמקֹום רק ְְִִֶֶֶֶַָָֹאּלא

ולא יפסיק, - הּקדֹוׁש לעם ְְִַַַָָָָָָֹהּפרׁשה

ּבפרׁשת זֹו ׁשּבת ּפרׁשת ּדברי ְְְִִֵַַַַָָָָָיפסיק

אחרת. ֶֶַַָׁשּבת

הּקּב"ה לפני מתעטרות  ָ ָ ַ ֵ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ִ ָ ָ ַהּפרׁשּיֹות

ׁשהפסיקּוהּסֹוד ּבׁשעה הּזה, ְְִִֶֶַַָָ

מתעּטרת ואחת אחת ּכל ְְִִֶֶַַַַַָָָפרׁשּיֹות,

הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש לפני ְְִֵֶֶַָָועֹומדת

הּׁשנה לכל להפסיק ׁשהׁשלימּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָּכיון

לפני התעּטרּו הּללּו, הּפרׁשּיֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָאת

ואֹומרֹות: הּוא ּברּו אניהּקדֹוׁש ְְֲִַָָ

ּפלֹוני ּפלֹוני)מּׁשּבת מּׁשּבת(מּצּבּור ואני , ְְֲִִִִִִִַַַָָ

ּפלֹוני)ּפלֹוני .(מּצּבּור ְְִִִִ

ּכל על הּקדֹוׁשֹות הּמרּכבֹות  ָ ַ ְ ַ ָ ְ ֶ ַ ִמּנּוי
ּופרׁשה  ָ ָ ָ ָ ָ ָּפרׁשה

ממּנהּבאֹותּה ליּופיא"ל קֹורא ׁשעה ְְְִֵֵֶָָָֻ

מרּכבֹותהּגדֹול, וׁשלׁש ולחמּׁשים ְְְֲִִֶַַָָָֹ

ׁשהתמּנּו ידֹו ׁשּתחת ְְִֶֶַַַָקדֹוׁשֹות

ּתֹורה ׁשל מרּכבהלׁשּמּוׁשּה וכל , ְְְִֶֶָָָָָ

הּמרּכבה את אֹותּה מּנה ְְִֶֶֶַָָָָָָּומרּכבה

ׁשּבׁשּבת ּפלֹונית ּפרׁשה על ְְִֶַַַָָָָהּזֹו

ּפרׁשה על ּפלֹונית ּומרּכבה ְְְִִֶַָָָָָּפלֹונית,

אחת וכל ּפלֹונית. ׁשּבת ׁשל ְְְִִֶַַַָָּפלֹונית

אֹותּה ׁשל הּתֹורה את מׁשּמׁשת ְְֶֶֶֶַַַַָָואחת

אּלה לערב לנּו ואסּור ׁשּלּה, ְְֵֵֶֶַָָָָָׁשּבת

מרּכבה להכניס ולא ְְְְְִֵֶֶַָָֹּבאּלה,

נימה, ּכמלא אפּלּו חברּתּה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָֹלמרּכבת
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ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

ְּבַמֲאָכל  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ְמַקֵּדׁש  ַאָּתה  ְלטֹוָבְתָך,  ֶאָּלא  ָּבת  ַהּׁשַ ְלָך  ָנַתִּתי  ֹלא  קל. 
ּוִמְׁשֶּתה ּוְכסּות ָנִקי ּוְמַהֶּנה ֶאת ַנְפְׁשָך ַוֲאִני נֹוֵתן ְלָך ָׂשָכר )מדרש רבה דברים פ"ג(.

ַרֵּבינּו  ִלַּמְדָּתנּו  ַּתְלִמיָדיו  ֵלי  קלא. ר' ֲעִקיָבא ָהָיה יֹוֵׁשב ּובֹוֶכה ְּבַׁשָּבת ָאְמרּו 
ָּבת ֹעֶנג, ָאַמר ָלֶהם ֶזהּו ֹעֶנג ֶׁשִּלי )מדרש מובא בשיבולי הלקט סימן כ"א(. ְוָקָראָת ַלּׁשַ

)ירושלמי  ְוַלֲעֹסק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה  ְלִיְׂשָרֵאל ַלֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה  ִנְּתנּו  ָּבתֹות  קלב. ַהּׁשַ
שבת פט"ו(.

ָּבִאים  ֵהם  ְּבַׁשָּבת  בּוַע  ַהּׁשָ ְימֹות  ָּכל  ַּבּתֹוָרה  ַהְיֵגִעים  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  קלג. 
ָּבת ְּבַׁשָּבת ֵהם ָּבִאים  ּוִמְתַעְּנִגים, ְוַהּפֹוֲעִלים ָהעֹוְסִקים ִּבְמַלאְכָּתן ָּכל ְימֹות ַהּׁשַ

ּוִמְתַעְּסִקים ַּבּתֹוָרה )פסיקתא דרב כהנא פרק כ"ג(.

ְוִיְקָרא  ַהִּמְדָרׁש  ּוֵבית  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְוֵיֵלְך  ְּבַׁשָּבת  ְוִיְׁשֶנה  ָאָדם  ַיְׁשִּכים  קלד. 
ַּבּתֹוָרה ְוִיְׁשֶנה ִּבְנִביִאים ְוַאַחר ָּכְך ֵיֵלְך ְלֵביתֹו ְוֹיאַכל ְוִיְׁשֶתּה )תנא דבי אליהו רבה 

פרק א(.

עֹוד ִלּקּוִטים ְיָקִרים ְּבַהַּנ"ל ּוְבַמֲעַלת ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת
ת ַמֲחָׁשָבה ְוִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה הּוא ַמְפֵּתַח  קלה. ְוַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ּוִמְתַנֵהג ּבֹו ִּבְקֻדּׁשַ
ת ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה  ה ִלימֹות ַהֹחל ּוְלִהְתַּגֵּדל ָּבֶהם ִּבְקֻדּׁשַ ָּגדֹול ִלְקנֹות ְקֻדּׁשָ

ל )פלא יועץ ערך שבת(. ְּבָנֵק

קלו. ִּתּקּון ַהּגּוף ִנְמָצא ְּבַׁשָּבת ִּבְׁשֵני ָּפִנים, ָהֶאָחד, ֶׁשָּינּוח ָהָאָדם ִּבְׁשִביִעית ָיָמיו 
ָּבת הּוא ִסָּבה ְלָזֵרז ָהָאָדם ִּבְמַלאְכּתֹו  ִנית ֶׁשּיֹום ַהּׁשַ ּוְבֶזה ַיְתִמיד ְּבִריאּותֹו, ְוַהּׁשֵ
ִּבְׁשָאר ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשִאם ֹלא ְיַדֶּמה ָהָאָדם ֵקץ ַלֲעָמלֹו ָיקּוץ ּבֹו ְוַיֲעֶׂשה ְּפֻעָּלתֹו 
ְּבַעְצָלה ּוִבְכֵאב ֵלב, ֲאָבל ְּכֶׁשְּיַדֶּמה ֶׁשְּמנּוָחתֹו ְקרֹוָבה ִיְפַעל ִּבְזִריזּות ְוָיֵקל ַהֹּטַרח 
ֵמָעָליו, ְלִפי ֶׁשֹּכַח ַהִּדְמיֹון ּפֹוֵעל ְמֹאד ָּבָאָדם, ְוַכֲאֶׁשר ְיַדֶּמה ֶהָעָמל ֶׁשָּינּוח ְּביֹום 
בּוַע  בּוַע, ְוָלֵכן ִנְקָרא ַהּׁשָ ָּבת ְוהּוא ָקרֹוב ֶׁשִּיְמָצא ְּבִלּבֹו ְמנּוָחה ָּכל ְיֵמי ַהּׁשָ ַהּׁשַ
ַּגם ֵּכן ַׁשָּבת ְלִפי ַהְּזַמן ַהָּקצּוב ּבֹו ִלְמנּוָחה ְוהּוא ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם, ְוֵכן ִיְמָצא 
ַעְצמֹו ַאַחר ַהְּמנּוָחה ְּכִאּלּו ֹלא ָעַמל ְוִיְתַאֶּוה ִלְמַלאְכּתֹו ַוַיֲעֶׂשָנה ִּבְזִריזּות, ְוֵכן 

ַיְתִמיד ָּכל ְיֵמי ַחָּייו )צידה לדרך לתלמיד ר"י בן הרא"ש(.
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בּוַע )ר"ח שעה"ק פ"ב, אוהב ישראל  ָּבת ֹקֶדׁש נֹוֶתֶנת ַחִּיים רּוָחִנִּיים ְלָכל ַהּׁשָ קלז. ַהּׁשַ
פרשת שמות ד"ה וירא, אגרא דכלה פרשת ויחי ד"ה ויהי ימי, ובת עין ריש פרשת דברים, ופלא יועץ 

ערך שבת(.

וכו',  )עין שבת קי"ט, עשירים שבשאר ארצות  ִאיָּכא  ָעְלָמא  ְּבַהאי  ַּגם  ַׁשָּבת  ְׂשַכר  קלח. 
ובכתבי האריז"ל שער הפסוקים בלקוטים בסופו, דראשי תבות ביומו תתן שכרו הוא שב"ת, ומובא בנחל 

קדומים פרשת תצא להחיד"א ז"ל(.

קלט. ַׁשָּבת ֹקֶדׁש הּוא ְזַמן ְּתׁשּוָבה )סידורו של שבת שורש א, וכן בסה"ק דברי אמת להגה"ק 
מלובלין זי"ע פרשת מטות בשם רבו המגיד זצ"ל(.

קמ. ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו ּגֹוֶרֶמת ֶׁשַהָקָּב"ה ְיַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ְּביֹום 
ַהִּכּפּוִרים )הרה"ק מהרמ"מ מרימענעוו זצ"ל מובא בספר ולאשר אמר אות ז'(.

קמא. ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְסֻגָּלה ֶׁשֹּלא ִיְׁשַכּח ַּתְלמּודֹו )מטה אהרן מובא בספר באר שלמה ח"א 
ערך ש' אות י(.

ִמיַרת ַׁשָּבת ָּכָראּוי )אור  קמב. ֹּכחֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ַהָקָּב"ה ִנְמָׁשְך ִמּׁשְ
לשמים פרשת שופטים ד"ה על פי בשם רבו הגה"ק מלובלין זי"ע(.

קמג. ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו ִנְקָרא ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם )אור החיים הקדוש על הכתוב 
ויברך אלקים(.

קמד. ִּבְזכּות ַהַּצִּדיִקים ֶׁשּׁשֹוְמִרים ִמְצַות ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר 
טֹוב ִיְהֶיה ּגנון ְוִהִּציל ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל, עכ"ל )אוהב ישראל פרשת תשא(.

קמה. ַהַּמְׁשִחיִתים ֲאֶׁשר ִהְׁשָרה ָעָליו ֹלא ְיֹגְרׁשּו ֵמָעָליו ַעד ְיַקֵּים ִמְצֹות ְּבאֹוָתם 
ֵאיָבִרים ֶׁשָחָטא ָּבֶהם ְואֹוָתן ַהַּמְלָאִכים ְיָגְרׁשּו ֶאת ֹּכַח ַהֻּטְמָאה ֵמָעָליו ְוֶזה ִאי 
ְוֵכן ָּכַתב ַּבֵּסֶפר ְיסֹוד ַהְּתׁשּוָבה,  ְיֵדי ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו,  ֶאְפָׁשר ֶאָּלא ַעל 

עכ"ל )במנחת שבת סימן ע"ב אות ג' בשם דרך חכמה(.
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זרועט. והאור והסמ"ג הרמב"ם כתב כן בצפרניים דוקא תהיה הפריעה
לבטל בעיניהם החכמים על תשגיח ואל חז"ל. מדרשי בכמה ומבואר

קודש בהררי יסודתם כולם כי ישראל מנהג .טשום

חתוךי. צריכין כן ועל וישמעאל עשיו שהם קליפות מב' כלולה הערלה
הוא ישמעאל וקליפות לגמרי הערלה לחתוך צריכין בראשונה ופריעה

חבלה אצלו שייך ואין נוגה .יקליפת

הפריעהיא. אבל אותם לאבד וצריך זה על זה קליפין ג' יש לבדו בערלה
בבשר" "ושתכלול להפריש אלא ולאבד לחתוך צריך .יאאין

למשהיב. ב"הלכה וציוה הערלה עור לחתוך אמר וה' ד' בסוד עמד ומי
הזה הקרום את לחתוך צריך ושאין הרך הקרום את לפרוע מסיני"

לפרעו .יבאלא

מדרבנןיג. דזה לומר וצריך באגדה ומקורו בצפורן דפורעין כתב הרמב"ם
בהבדלה בהן דלהסתכל .יגדומיא

היתהיד. והפריעה נאמרה ברית דם הטפת על צורים דחרבות קרא
ברור וזה באמת .ידבצפורן

ודאיטו. ישראל בכל ומקובל מפורסם צפורן ידי על הפריעה קיום אופן
רבנו משה קבלת משנה והמשנה רבינו ממשה קבלנו .טושכן

בצפרניםטז. דוקא לפרוע וצריך מנהגינו לשנות לנו .טזחלילה

וישיז. חיתוך וזה לגמרי להסיר שצריכין ערלה מילות ב' ימול המול
הטוב אל הרע ולהכניע לפרוע שצריך .יזפריעה

הערות

.ט"ז אות י"א סימן הברית זוכר
.שלום ברית בספר זצ"ל נחמן ר' מהרה"צ
.ל"ז תיקון זוהר תיקוני על הגהות מוילנא ז"ל הגר"א רבינו
.רמ"ה סימן יו"ד ותשובות שאלות זצ"ל שיק מהר"ם
.'ח אות ס"ד יבמות שיעורים קובץ זצ"ל, וסרמן הגר"א
.'ס סימן חיות הגר"צ
.זצ"ל אטלינגר הגר"י פ"ה סימן ציון בנין ותשובות שאלות
.רס"ד סימן מילה הל' הברית כורת
.תרנ"ו תצא פרשת אמת שפת בעל הגה"ק
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.רס"ד סימן מילה הל' הברית כורת
.תרנ"ו תצא פרשת אמת שפת בעל הגה"ק
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זהר 
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ה ּרכ ִָנת זו רן חן הו ֹשי ָהזן

אמנםיח. בעפר אותה ולתת אותה לכרות וצריך הקליפה הוא הערלה
שמה נשארת הזאת והקליפה צפרניים מסוד דקה השניה הערלה

צדיק מכתיר רשע .יחכענין

ישראליט. זרע הם וכו' ביד והפריעה בכלי החיתוך ענינים שתי יש במילה
בישמעאל ימשול בו ביד בפריעה .יטשהם

וצריךכ. קליפות מג' שהוא העב העור לחתוך שנצטוונו המצוה טעם
הקדושה בין מצרנית הוא אשר הד' והעור לגמרי וביטול כריתה

העטרה אל ולהטותו לפרוע נצטוונו .כלהקליפה

הפריעהכא. יעשה החיתוך שנגמר ואחר העב עור לחתוך התורה ציוותה
ידי על אלא הצפרנים ידי על עושין אין הפריעה שגם ויש בצפרניו
לחדש לנו ואין הוא דתמיהה מילתא ודאי הפריעה שעושה מכונה איזה

זה שמענו לא ובמדינותינו כאבותינו ונהיה כאלה .כאחדשות

שהואכב. בעצמה הקליפה יבא ולכן בצפרניים יותר החיצונים אחיזת
לפרוע מנהגינו לשנות וחלילה כוחה לבטל הערלה ויקרע הצפורן

צפרניים בשני .כבדוקא

וצערכג. זמן אריכות גורם והוא במספריים לפרוע עולם גדולי אסרו כבר
נעשה הוא ובצפרניים .כגלהילד

בצפורןכד. אפשר אי דבגדולים משום צורים לחרבות דאיצטריך לומר יש
היכא ממילא בצפורן. אפשר דאי היכא בכלי אף כשרה והפריעה

בכלי כשרה הפריעה אין בצפורן .כדדאפשר

מסיניכה. למשה והלכה דוקא בצפורן קריעה הוא הרמב"ם שכתב פורעין
סאלוניקי מנהגי בזה ונסתר המצוה קיים לא קרע לא .כהואם

הערות

.פי"ג ב"י הלוי בית
.לך לך פרשת לוי קדושת
.'י אות המחשבה חלק מילה מערכת פקודיך דרך
.ט"ז סעי' רס"ד סימן יו"ד השלחן ערוך
.חסר וצפורן מלא הצפורן ענין בסוד יעב"ץ
.'ט אות ס"ג ר"ס סימן שלום אות זצ"ל, ממונקאשט אדמו"ר הגה"ק
'בפי כהמטעים ודלא ס"ה סימן ח"ג אחיעזר ותשובות שאלות זצ"ל עוזר חיים רבי הגאון

דבריו.
.י"ט סימן יו"ד מהרי"ד ותשובות שאלות דאנציג מהר"י

זרועט. והאור והסמ"ג הרמב"ם כתב כן בצפרניים דוקא תהיה הפריעה
לבטל בעיניהם החכמים על תשגיח ואל חז"ל. מדרשי בכמה ומבואר

קודש בהררי יסודתם כולם כי ישראל מנהג .טשום

חתוךי. צריכין כן ועל וישמעאל עשיו שהם קליפות מב' כלולה הערלה
הוא ישמעאל וקליפות לגמרי הערלה לחתוך צריכין בראשונה ופריעה

חבלה אצלו שייך ואין נוגה .יקליפת

הפריעהיא. אבל אותם לאבד וצריך זה על זה קליפין ג' יש לבדו בערלה
בבשר" "ושתכלול להפריש אלא ולאבד לחתוך צריך .יאאין

למשהיב. ב"הלכה וציוה הערלה עור לחתוך אמר וה' ד' בסוד עמד ומי
הזה הקרום את לחתוך צריך ושאין הרך הקרום את לפרוע מסיני"

לפרעו .יבאלא

מדרבנןיג. דזה לומר וצריך באגדה ומקורו בצפורן דפורעין כתב הרמב"ם
בהבדלה בהן דלהסתכל .יגדומיא

היתהיד. והפריעה נאמרה ברית דם הטפת על צורים דחרבות קרא
ברור וזה באמת .ידבצפורן

ודאיטו. ישראל בכל ומקובל מפורסם צפורן ידי על הפריעה קיום אופן
רבנו משה קבלת משנה והמשנה רבינו ממשה קבלנו .טושכן

בצפרניםטז. דוקא לפרוע וצריך מנהגינו לשנות לנו .טזחלילה

וישיז. חיתוך וזה לגמרי להסיר שצריכין ערלה מילות ב' ימול המול
הטוב אל הרע ולהכניע לפרוע שצריך .יזפריעה

הערות

.ט"ז אות י"א סימן הברית זוכר
.שלום ברית בספר זצ"ל נחמן ר' מהרה"צ
.ל"ז תיקון זוהר תיקוני על הגהות מוילנא ז"ל הגר"א רבינו
.רמ"ה סימן יו"ד ותשובות שאלות זצ"ל שיק מהר"ם
.'ח אות ס"ד יבמות שיעורים קובץ זצ"ל, וסרמן הגר"א
.'ס סימן חיות הגר"צ
.זצ"ל אטלינגר הגר"י פ"ה סימן ציון בנין ותשובות שאלות
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אמנםיח. בעפר אותה ולתת אותה לכרות וצריך הקליפה הוא הערלה
שמה נשארת הזאת והקליפה צפרניים מסוד דקה השניה הערלה

צדיק מכתיר רשע .יחכענין

ישראליט. זרע הם וכו' ביד והפריעה בכלי החיתוך ענינים שתי יש במילה
בישמעאל ימשול בו ביד בפריעה .יטשהם

וצריךכ. קליפות מג' שהוא העב העור לחתוך שנצטוונו המצוה טעם
הקדושה בין מצרנית הוא אשר הד' והעור לגמרי וביטול כריתה

העטרה אל ולהטותו לפרוע נצטוונו .כלהקליפה

הפריעהכא. יעשה החיתוך שנגמר ואחר העב עור לחתוך התורה ציוותה
ידי על אלא הצפרנים ידי על עושין אין הפריעה שגם ויש בצפרניו
לחדש לנו ואין הוא דתמיהה מילתא ודאי הפריעה שעושה מכונה איזה

זה שמענו לא ובמדינותינו כאבותינו ונהיה כאלה .כאחדשות

שהואכב. בעצמה הקליפה יבא ולכן בצפרניים יותר החיצונים אחיזת
לפרוע מנהגינו לשנות וחלילה כוחה לבטל הערלה ויקרע הצפורן

צפרניים בשני .כבדוקא

וצערכג. זמן אריכות גורם והוא במספריים לפרוע עולם גדולי אסרו כבר
נעשה הוא ובצפרניים .כגלהילד

בצפורןכד. אפשר אי דבגדולים משום צורים לחרבות דאיצטריך לומר יש
היכא ממילא בצפורן. אפשר דאי היכא בכלי אף כשרה והפריעה

בכלי כשרה הפריעה אין בצפורן .כדדאפשר

מסיניכה. למשה והלכה דוקא בצפורן קריעה הוא הרמב"ם שכתב פורעין
סאלוניקי מנהגי בזה ונסתר המצוה קיים לא קרע לא .כהואם

הערות

.פי"ג ב"י הלוי בית
.לך לך פרשת לוי קדושת
.'י אות המחשבה חלק מילה מערכת פקודיך דרך
.ט"ז סעי' רס"ד סימן יו"ד השלחן ערוך
.חסר וצפורן מלא הצפורן ענין בסוד יעב"ץ
.'ט אות ס"ג ר"ס סימן שלום אות זצ"ל, ממונקאשט אדמו"ר הגה"ק
'בפי כהמטעים ודלא ס"ה סימן ח"ג אחיעזר ותשובות שאלות זצ"ל עוזר חיים רבי הגאון

דבריו.
.י"ט סימן יו"ד מהרי"ד ותשובות שאלות דאנציג מהר"י
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.'ט אות ס"ג ר"ס סימן שלום אות זצ"ל, ממונקאשט אדמו"ר הגה"ק
'בפי כהמטעים ודלא ס"ה סימן ח"ג אחיעזר ותשובות שאלות זצ"ל עוזר חיים רבי הגאון

דבריו.
.י"ט סימן יו"ד מהרי"ד ותשובות שאלות דאנציג מהר"י
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וצריךכ. קליפות מג' שהוא העב העור לחתוך שנצטוונו המצוה טעם
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הערות

.פי"ג ב"י הלוי בית
.לך לך פרשת לוי קדושת
.'י אות המחשבה חלק מילה מערכת פקודיך דרך
.ט"ז סעי' רס"ד סימן יו"ד השלחן ערוך
.חסר וצפורן מלא הצפורן ענין בסוד יעב"ץ
.'ט אות ס"ג ר"ס סימן שלום אות זצ"ל, ממונקאשט אדמו"ר הגה"ק
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לשנותכו. מוהל לשום חלילה בצפרניים קריעה בלי פריעה מצוות בדין
יעשה בזדון ואם יתירה פריצותא בזה אני ורואה שבידינו מקבלה

מאומנותו להעבירו הבי"ד על .כווודאי

וטורכז. ברמב"ם כמבואר בצפרניים ולא בכלי פריעה לעשות המתחדשים
ציון בנין בספר קדקדם על להו מחו כבר ד"ז והפוסקים .כזשו"ע

חובלכח. משום בו יש בשבת הערלה עור עם הפריעה עור החותך
.כחבשבת

העורותכט. שני לחתוך אחד מוהל ידי על נעשה אשר החדשות בענין
צריך פריעה דעשיית פשוט בצפורן הפריעה לעשות צריך ואין ביחד
כמו ע"ה רבנו משה עד מאבותינו לנו בקבלה והוא בצפרניים דוקא להיות

אני וחושש אתרוג היא מה קבלה לנו עמלק(בהמוהל)שיש מנפשות הוא אם
לעדות שיפסלו ככה לעשות יוסיפו שאם אותם מתרה יהי ולדעתי ימ"ש

ישראל איש המכה .כטכמו

מצותל. לבטל ושלום וחס מילה מצות לשנות אופן בכל אסור
בצפורן .לפריעה

להיותלא. רצה לא זצ"ל מאטערסדארף גאב"ד זצ"ל עהרענפעלד הגר"ש
בצפרניים. פריעה עשה לא שמוהל במקום סנדק

הפריעהלב. עור לחתוך שלא שכן וכל כלשהו אפילו לשנות שאסור וודאי
חובל משום בזה .לאויש

ואםלג. פריעה מצוות ביטל אחת בבת הערלה עם הפריעה עור החותך
כרת חייב בשבת .לבהוא

ומציצהלד. פריעה מילה במצות אבותינו ומסורת קבלת שמבטל מוהל
אותו .לגמעבירין

הערות

.מלובלין זצ"ל שפירא הגר"ם נ"ח, סימן המאיר אור ותשובות שאלות
.פ"א סימן ח"ג יעקב חלקת ותשובות שאלות
.בוימעל הרה"ג הלכה עמק ותשובות שאלות
מגדלות ותשובות שאלות הבושם ערוגת דק"ק גאב"ד גרינוואלד מוהרל"י הגה"ק

פ"א. סימן מרקחים
אלתר ישראל רבי מרן ציס"ע הק' זצ"ל.הגאון מגור אדמו"ר
.זצ"ל מפאפא אדמו"ר מוהר"י הגה"ק
.רע"ז רע"ו סימן חמישאה אב בית ותשובות שאלות זצ"ל יודלביץ הגר"י
.מסלבודקה אפשטיין הגרמ"מ מרדכי לבושי ותשובות שאלות

לשנותכו. מוהל לשום חלילה בצפרניים קריעה בלי פריעה מצוות בדין
יעשה בזדון ואם יתירה פריצותא בזה אני ורואה שבידינו מקבלה

מאומנותו להעבירו הבי"ד על .כווודאי

וטורכז. ברמב"ם כמבואר בצפרניים ולא בכלי פריעה לעשות המתחדשים
ציון בנין בספר קדקדם על להו מחו כבר ד"ז והפוסקים .כזשו"ע

חובלכח. משום בו יש בשבת הערלה עור עם הפריעה עור החותך
.כחבשבת

העורותכט. שני לחתוך אחד מוהל ידי על נעשה אשר החדשות בענין
צריך פריעה דעשיית פשוט בצפורן הפריעה לעשות צריך ואין ביחד
כמו ע"ה רבנו משה עד מאבותינו לנו בקבלה והוא בצפרניים דוקא להיות

אני וחושש אתרוג היא מה קבלה לנו עמלק(בהמוהל)שיש מנפשות הוא אם
לעדות שיפסלו ככה לעשות יוסיפו שאם אותם מתרה יהי ולדעתי ימ"ש
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להיותלא. רצה לא זצ"ל מאטערסדארף גאב"ד זצ"ל עהרענפעלד הגר"ש
בצפרניים. פריעה עשה לא שמוהל במקום סנדק
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ומציצהלד. פריעה מילה במצות אבותינו ומסורת קבלת שמבטל מוהל
אותו .לגמעבירין

הערות

.מלובלין זצ"ל שפירא הגר"ם נ"ח, סימן המאיר אור ותשובות שאלות
.פ"א סימן ח"ג יעקב חלקת ותשובות שאלות
.בוימעל הרה"ג הלכה עמק ותשובות שאלות
מגדלות ותשובות שאלות הבושם ערוגת דק"ק גאב"ד גרינוואלד מוהרל"י הגה"ק

פ"א. סימן מרקחים
אלתר ישראל רבי מרן ציס"ע הק' זצ"ל.הגאון מגור אדמו"ר
.זצ"ל מפאפא אדמו"ר מוהר"י הגה"ק
.רע"ז רע"ו סימן חמישאה אב בית ותשובות שאלות זצ"ל יודלביץ הגר"י
.מסלבודקה אפשטיין הגרמ"מ מרדכי לבושי ותשובות שאלות

לשנותכו. מוהל לשום חלילה בצפרניים קריעה בלי פריעה מצוות בדין
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וטורכז. ברמב"ם כמבואר בצפרניים ולא בכלי פריעה לעשות המתחדשים
ציון בנין בספר קדקדם על להו מחו כבר ד"ז והפוסקים .כזשו"ע

חובלכח. משום בו יש בשבת הערלה עור עם הפריעה עור החותך
.כחבשבת

העורותכט. שני לחתוך אחד מוהל ידי על נעשה אשר החדשות בענין
צריך פריעה דעשיית פשוט בצפורן הפריעה לעשות צריך ואין ביחד
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בצפורן .לפריעה

להיותלא. רצה לא זצ"ל מאטערסדארף גאב"ד זצ"ל עהרענפעלד הגר"ש
בצפרניים. פריעה עשה לא שמוהל במקום סנדק

הפריעהלב. עור לחתוך שלא שכן וכל כלשהו אפילו לשנות שאסור וודאי
חובל משום בזה .לאויש

ואםלג. פריעה מצוות ביטל אחת בבת הערלה עם הפריעה עור החותך
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.מלובלין זצ"ל שפירא הגר"ם נ"ח, סימן המאיר אור ותשובות שאלות
.פ"א סימן ח"ג יעקב חלקת ותשובות שאלות
.בוימעל הרה"ג הלכה עמק ותשובות שאלות
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.זצ"ל מפאפא אדמו"ר מוהר"י הגה"ק
.רע"ז רע"ו סימן חמישאה אב בית ותשובות שאלות זצ"ל יודלביץ הגר"י
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.מסלבודקה אפשטיין הגרמ"מ מרדכי לבושי ותשובות שאלות

בצפורןלה. פריעה עושה ואינו הערלה עור עם הפריעה עור החותך
ונהוג המקבול מילה מצות לשנות להם התיר ומי גדול הפקרות הוא

ישראל .לדבכל

מעןלו. וואו זיין משנה צו ושלום חס געווארן דערהערט איז וואו
דור דורי פון מאלען צו מקובל צדאיז שום אין כזאת הישמע ות
לזה .לההיתר

בצפרנייםלז. פריעה ולבטל הפריעה עור ולחתוך לשנות ושלום חס
חייב ובשבת חובל משום חייב הפריעה עור החותך מאד ופשוט

כלשהו אפילו לשנות ושלום וחס כלל בזה לספק ואין .לוסקילה

התחתוןלח. הקרום לפרוע כך ואחר קודם הערלה לחתוך מילה מצוות
חייב והמוהל פריעה מצוות ביטל עורות ב' והחותך דוקא בצפורן

כרת חייב ובשבת חובל .לזמשום

פשוטלט. חדש בדרך ופריעה מילה לעשות שהמציאו המתחדשים דרך על
כפי המצוה צורת הדין מן לשנות דאסור בכיתחא כביעתא אצלי
מן שאפילו יצא דלא לומר קרוב המשנה וכל דור בדור משה מפי שנמסרו
ואחר בסכין חותך אינו המצוה מצורת דשינה כיון המצוה קיים לא התורה

צפרניים ידי על בידים פורעין .לחכך

הערות

.מסטייפעלע שליט"א קנייבסקי מוהר"י כקש"ת הגה"ק
.פונבי'ז ישיבת ראש שליט"א ש"ך אליעזר ר' הגדול הגאון
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 מספר "הש	ת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

וישב קצ ע"א

ֹאֶרְך  ג(  )משלי  ְכִתיב,  ַמה  ָחֵזי,  ָּתא 
ְוָכבֹוד.  ִּבְׂשמֹאָלּה עֶׁשר  ִּביִמיָנּה  ָיִמים 
ְּדָאִזיל  ָמאן  ִּביִמיָנּה,  ָיִמים  ֹאֶרְך 
ְדַחִּיין  ָאְרָכא  ְדאֹוַרְייָתא,  ִליִמיָנא 
ַּתָּמן  ְּדָזֵכי  ְדָאֵתי.  ְלַעְלָמא  ִאיהּו 
ְיָקָרא  ְּדִאיהּו  ְדאֹוַרְייָתא,  ִליָקָרא 
ְוִכְתָרא, ְלִאְתַעְּטָרא ַעל ֹּכָּלא. ְּדִכְתָרא 
ִאיהּו.  ַעְלָמא  ְבַההּוא  ְדאֹוַרְייָתא 
ַעְלָמא,  ְּבַהאי  ְוָכבֹוד,  ִּבְׂשמֹאָלּה עֶׁשר 
ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ִאְתַעַּסק ָּבּה ִלְׁשָמּה, 

ָזֵכי ְבַהאי ַעְלָמא ְבעּוְתָרא ִויָקָרא.
ֵמָהָתם  ָאָתא  ַכד  ִחָּייא  ִרִּבי  ְּדָהא 
ְּבאֹוַרְייָתא,  ָקָרא  ְדִיְׂשָרֵאל,  ְלַאְרָעא 
ְּכִׁשְמָׁשא.  ְנִהיִרין  ַאְנּפֹוי  ְּדֲהוּו  ַעד 
ִאיּנּון  ָּכל  ַקֵּמיּה  ָקְייִמין  ֲהוֹו  ְוַכד 
ָּדא  ָאַמר,  ָהָוה  ְּבאֹוַרְייָתא.  ְּדָלָעאן 
ָלא  ְוָדא  ִלְׁשָמּה,  ְּבאֹוַרְייָתא  ִאְׁשַּתַּדל 
ַצֵּלי ַעל ַההּוא  ְוֲהָוה  ִאְׁשַּתַּדל ִלְׁשָמּה, 
ְדִאְתַעַּסק ִלְׁשָמּה, ְּדֶליֱהֵוי ָהִכי ָתִדיר, 
ַההּוא  ַעל  ְוַצֵּלי  ְדָאֵתי.  ְלַעְלָמא  ְוִיְזֵּכי 
ְּדֵייֵתי  ִלְׁשָמּה,  ָּבּה  ִאְתַעַּסק  ְדָלא 
ְלַחֵּיי  ְוִיְזֵּכי  ִלְׁשָמּה,  ָבּה  ְלִאְתַעְּסָקא 

ָעְלָמא.
יֹוָמא ַחד, ָחָמא ַחד ַּתְלִמיד ְּדֲהָוה 
ָלֵעי ְבאֹוַרְייָתא, ְוַאְנּפֹוי מֹוִריָקן. ָאַמר, 

ֹאֶרְך ָיִמים ִּביִמיָנּה ִּבְׂשֹמאָלּה עֶׁשר ְוָכבֹוד

ֹאֶרְך  ג(  )משלי  ָּכתּוב,  ַמה  ְרֵאה  ֹּבא 
ְוָכבֹוד.  ֹעֶׁשר  ִּבְׂשֹמאָלּה  ִּביִמיָנּה  ָיִמים 
ֹאֶרְך ָיִמים ִּביִמיָנּה - ִמי ֶׁשהֹוֵלְך ִליִמין 
ָלעֹוָלם  הּוא  ַחִּיים  ֶׁשל  ֹאֶרְך  ַהּתֹוָרה, 
ַהָּבא, ֶׁשּזֹוֶכה ָׁשם ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה, ֶׁשהּוא 
ָּכבֹוד ְוֶכֶתר ְלִהְתַעֵּטר ַעל ַהֹּכל, ֶׁשֶּכֶתר 
ַהּתֹוָרה הּוא ָּבעֹוָלם ַההּוא. ִּבְׂשֹמאָלּה 
ַעל  ֶׁשַאף  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם   - ְוָכבֹוד  ֹעֶׁשר 
זֹוֶכה  ִלְׁשָמּה,  ָּבּה  ִמְתַעֵּסק  ֶׁשֵאינֹו  ַּגב 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלֹעֶׁשר ְוָכבֹוד.

ם  ִמּׁשָ ָּבא  ַּכֲאֶׁשר  ִחָּייא,  ַרִּבי  ֶׁשֲהֵרי 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָקָרא ַּבּתֹוָרה, ַעד ֶׁשָהיּו 
ּוְכֶׁשָהיּו  ֶמׁש,  ַהּׁשֶ ְּכמֹו  ְמִאיִרים  ָפָניו 
ֶׁשָעְסקּו  אֹוָתם  ָּכל  ְלָפָניו  עֹוְמִדים 
ַבּתֹוָרה, ָהָיה אֹוֵמר: ֶזה ִהְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה 
ִלְׁשָמּה, ְוֶזה ֹלא ִהְׁשַּתֵּדל ִלְׁשָמּה. ְוָהָיה 
ִלְׁשָמּה,  ֶׁשִּמְתַעֵּסק  אֹותֹו  ַעל  ִמְתַּפֵּלל 
ַהָּבא.  ָלעֹוָלם  ְוִיְזֶּכה  ָתִמיד  ִיְהֶיה  ֶׁשָּכְך 
ִהְתַעֵּסק  ֶׁשֹּלא  אֹותֹו  ַעל  ּוִמְתַּפֵּלל 
ִלְׁשָמּה  ָּבּה  ְלִהְתַעֵּסק  ֶׁשָּיֹבא  ִלְׁשָמּה, 

ְוִיְזֶּכה ְלַחֵּיי עֹוָלם.

יֹום ֶאָחד ָרָאה ַתְלִמיד ֶאָחד ֶׁשָהָיה 
ָאַמר,  מֹוִריִקים.  ּוָפָניו  ַּבּתֹוָרה  עֹוֵסק 
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ָאַחז  ֶזה.  הּוא  ַּבֲעֵבָרה  ְמַהְרֵהר  ַוַּדאי 
אֹותֹו ְלָפָניו, ְוִהְמִׁשיְך ָעָליו ִּדְבֵרי תֹוָרה 
ֵמאֹותֹו  ְּבתֹוכֹו.  רּוחֹו  ָבה  ֶׁשִהְתַיּׁשְ ַעד 
ֶׁשֹּלא  רּוחֹו  ַעל  ָׂשם  ָוָהְלָאה  ַהּיֹום 
ָהָרִעים  ַהִהְרהּוִרים  אֹוָתם  ַאַחר  ִיְרֹּדף 

ְוִיְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה.

רֹוֶאה  ְּכֶׁשָאָדם  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר 
ֶׁשָּבִאים ֵאָליו ִהְרהּוִרים ָרִעים, ִיְתַעֵּסק 
ַרִּבי  ָאַמר  ִמֶּמּנּו.  ַיַעְברּו  ְוָאז  ַּבּתֹוָרה, 
ֶאְלָעָזר, ְּכֶׁשאֹותֹו ַהַּצד ָהָרע ָּבא ְלַפּתֹות 
ֶאת ָהָאָדם, ִיְמֹׁשְך אֹותֹו ַלּתֹוָרה, ְוִיָּפֵרד 

ִמֶּמּנּו.

ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָׁשִנינּו,  ֶׁשִהֵּנה  ְרֵאה,  ֹּבא 
ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  עֹוֵמד  ַהֶּזה  ָהָרע  ַהַּצד 
ִמּׁשּום  ָהעֹוָלם  ַעל  ְלַהְׂשִטין  ָּברּוְך הּוא 
ַמֲעִׂשים ָרִעים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחס 
ָאָדם  ִלְבֵני  ֵעָצה  ְונֹוֵתן  ָהעֹוָלם,  ַעל 
ְלִהָּנֵצל ִמֶּמּנּו, ְוֹלא יּוַכל ִלְׁשֹלט ֲעֵליֶהם 
ָהֵעָצה?  ִהיא  ּוַמה  ַמֲעֵׂשיֶהם.  ַעל  ְוֹלא 
ְלִהְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה, ְוִנּצֹוִלים ִמֶּמּנּו. ִמַּנִין 
ָלנּו? ֶׁשָּכתּוב )שם ו( ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה 
ַמה  מּוָסר.  ּתֹוְכחֹות  ַחִּיים  ְוֶדֶרְך  אֹור 
ָרע  ֵמֵאֶׁשת  ִלְׁשָמְרָך  ַאֲחָריו?  ָּכתּוב 

ֵמֶחְלַקת ָלׁשֹון ָנְכִרָּיה.

 - ָהַאֵחר  ַהַּצד  ַהֻּטְמָאה.  ַצד  ֶזהּו 
ֶׁשעֹוֵמד ָּתִמיד ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְלַהְׂשִטין ַעל ֲחָטֵאי ְּבֵני ָהָאָדם, ְועֹוֵמד 
ָאָדם.  ִלְבֵני  ְלַמָּטה  ְלַהְׂשִטין  ָּתִמיד 
ְלַהְזִּכיר  ְּכֵדי  ְלַמְעָלה  ָּתִמיד  עֹוֵמד 
ַעל  ָלֶהם  ּוְלַהְׂשִטין  ָהָאָדם  ְּבֵני  ֲחָטֵאי 

ְּדָנא.  ִאיהּו  ְּבֶחְטָאה  ְמַהְרֵהר  ַוָּדאי 
ֲעֵליּה  ְוַאְמִׁשיְך  ְלַקֵּמיּה,  ֵליּה  ָאִחיד 
ְּדִאְתַייַׁשב  ַעד  ְּדאֹוַרְייָתא,  ְּבִמִּלין 
יֹוָמא  ַההּוא  ִמן  ְּבַגֵּויּה.  רּוֵחיּה 
ִיְרֹּדף  ְּדָלא  רּוֵחיּה,  ַעל  ַׁשֵּוי  ּוְלָהְלָאה, 
ְוִיְׁשַּתַּדל  ִּביִׁשין,  ִהְרהּוִרין  ִאיּנּון  ָּבַתר 

ְּבאֹוַרְייָתא ִלְׁשָמּה.
ָנׁש  ַבר  ָחֵמי  ַּכד  יֹוֵסי,  ִרִּבי  ָאַמר 
ְלַגֵּביּה,  ַאְתָיין  ִּביִׁשין  ְּדִהְרהּוִרין 
ִיְתַעְברּון  ּוְכֵדין  ְּבאֹוַרְייָתא,  ִיְתַעַּסק 
ַההּוא  ַּכד  ֶאְלָעָזר,  ִרִּבי  ָאַמר  ִמֵּניּה. 
ְלַבר  ֵליּה  ְלִמְפֵּתי  ָאֵתי  ִביָׁשא  ִסְטָרא 
אֹוַרְייָתא,  ְלַגֵּבי  ֵליּה  ָמִׁשיְך  ְיֵהא  ָנׁש, 

ְוִיְתְּפַרׁש ִמֵּניּה.
ַהאי  ְּדַכד  ָתֵניָנן,  ְּדָהא  ָחֵזי,  ָּתא 
ְדֻקְדָׁשא  ַקֵּמיּה  ָקְייָמא  ִביָׁשא  ִסְטָרא 
ְבִגין  ַעְלָמא  ַעל  ְלַאְסָטָאה  הּוא  ְבִריְך 
ָחס  הּוא  ְבִריְך  ֻקְדָׁשא  ִּביִׁשין.  עֹוָבִדין 
ָנָׁשא,  ִלְבֵני  ֵעיָטא  ְוָיִהיב  ַעְלָמא,  ַעל 
ְלִאְׁשְּתָזָבא ִמֵּניּה. ְוָלא ְיִכיל ְלַׁשְלָטָאה 
ּוַמאי  עֹוָבֵדיהֹון,  ַעל  ְוָלא  ֲעֵליהֹון 
ְּבאֹוַרְייָתא,  ְלִאְׁשַּתְּדָלא  ֵעיָטא,  ִאיהּו 
)משלי  ִּדְכִּתיב,  ְמָנָלן,  ִמֵּניּה.  ְוִאְׁשֵּתָזבּו 
ְוֶדֶרְך ַחִּיים  ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור  ִּכי  ו( 

ַּבְתֵריּה  ְכִתיב  ַמה  מּוָסר.  ּתֹוְכחֹות 
ָלׁשֹון  ֵמֶחְלַקת  ָרע  ֵמֵאֶׁשת  ִלְׁשָמְרָך 

ָנְכִרָּיה.
ִסְטָרא  ְמָסֲאָבא,  ִסְטָרא  ְוָדא הּוא 
ַקֵּמיּה  ָּתִדיר  ָקְייָמא  ְדִאיִהי  ַאֲחָרא. 
ַעל  ְלַאְסָטָאה  הּוא,  ְבִריְך  ֻקְדָׁשא 
ָתִדיר  ְוָקְייָמא  ָנָׁשא.  ִּדְבֵני  חֹוֵביהֹון 
ָקְייָמא  ָנָׁשא.  ִלְבֵני  ְלַתָּתא  ְלַאְסָטָאה 
ְלַאְדָּכָרא חֹוֵביהֹון  ְּבִגין  ְלֵעיָּלא,  ָתִדיר 

המשך בעמוד לב



זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיָ ֹז זן
כה

ֵ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 כהלכתה הרבים יאמזכה

ב‘ ’פר˜

ספרי הקדוש, זוהר מדרשים, מש"ס, הרבים את המזכה שכר מעלת גודל
שנותן או הרבים, את להזהיר ספרים שמדפיס מי זה ובכלל ועוד, מוסר

להדפיס. כסף

פתיחה

עושיםזיכוי שהרבים מה שכל כך כדי עד גדולה כך כל מעלה היא הרבים
שכל בו". תלוי הרבים "זכות וזהו עשאן הוא כאילו נחשב הרי ידו על
כה דבר האם לזכותו. ונזקפין אותם במזכה תלוי עושים שהרבים הזכויות

במחינש לזה לזכות אפשר הרי בכך מה של דבר בו לראות ניתן ונעלה גב
של חיבורים כמה של לאור בהוצאותם השפעה, של דרשות בכמה הלא יד
המשפחה, טהרת כשרות, שבת, שמירת עניני על כגון: היהדות יסודות
לכל להגיע אפשר זו שבדרך תבל, פני על ולהפיצם ועוד, מזוזות, תפילין,
סגולה עם הנבחר כעם מעלתם את מוצאם את להם להסביר העולם יהודי
בקרבו נפח שה' שנשמתו שרשו, מקור ואחד אחד לכל להזכיר קדוש, וגוי
ולכן היצורים, מבחר והוא ממעל, אלקי חלק והיא כבודו, כסא מתחת חצובה
ולהחליפם הנצח ומתורת הנצח, מאלקי הנצחי, עם מעמו להתנתק שווה אין
הוצאות ידי ועל ללב, הנכנסין להם והדומה כאלו בדברים ושוא, עובר בעולם
נטפל להיות יכול ואחד אחד כל מה, זמן תרומת או הקדשת כאלו קטנות
לבין מלהטמע יהודים מיליוני 7 למנוע הרבים ממזכי ולהיות מצוה, לעושי
מלתת ידיעתם חסרון מחמת וטועים התועים היקרים מאחיך למנוע הגויים,
מזה שיצאו והתוצאות שיעשו הזכויות כל ובכך ישראל, לעם סוררת כתף
לידי לא יבוא לא זו שבזכות עוד ולא אותם, המזכה של לזכות נזקף יהי'
יקר להרבה ועוד ועוד בראו, כאילו נחשב ויהיה חטא, הרהור לידי ולא חטא
וערוך, שיעור לאין עדן בגן ולחלק השם, ויראת בתורה ומעלות וגדולה
והיו שיעור לאין וגדולות רבות הוצאות להוציא צריכים היו אם ואפילו
ההלכה ומן תורה של החובה מן היא זמן, הרבה ולהקריב להקדיש צריכים
מערכות שהיא זו מערכה לערוך סיני מהר אנו ועומדים שמושבעים הברורה
של בתירוץ ממנה, להפטר שיוכל שבעולם יהודי שום ושאין חיים, אלקים
המחשבה על אפילו יעלה ולא זמן, אין של תירוץ או זה, לאדון כסף אין
בזמן שבו עוד ומה כן. מלומר חס עיכוב, יהי' אלו שסיבות לומר ששייך
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העצומים הרווחים לעומת שבאפס אפס היא בזה השקעה כל הזה שבעסק
בעולם אוכלים והפירות לנצח, קיימת הקרן וברוחניות בגשמיות ובבא, בזה
הכי סיכון בזה שייך ולא בכך מה של דבר הוא ההשקעה שעצם ובפרט הזה,
דורות, לדורי זכויות וזכויי זכויות בטוחים רווחים כולה כל רק הפסד של קטן
שיצאו הדורות גם שיעשו טובים ובמעשים במצוות והתוצאות הפירות כל כי
לזה שייכים אחריו דורות הדורי שיעשו מה וכל הרוחני, משמד מהניצול
שייך לא כי המזכים לקבוצת להתחבר הנה יסור לא פתי ומי בכך, שזיכוהו
כך כל במצוה נחשב ויהיה עיכוב יהיה שכסף בזה ואופן פנים בשום לומר

ועצומה. רבה

יועץבספר החכמיםטזפלא יד קצרה קצור הרוב שעל מאחר הנה לשונו: וזה
בעין אליהם ידיהם לפתח כו' לעשירים וראוי כו', ספריהם מלהדפיס
ולפי הספר, שהוא מה לפי והכל כו' החכם עם יאכלו כחלק חלק ובזה יפה
ודוק יתברך השם לעבודת ממנו הנמשך התועלת ולפי לרבים, נצרך שהוא מה
של הוצאה שכל כזו, רבה למצוה נחשב שיהא כסף אין שכמעט ותשכח
לדור לעד עומדת צדקתו הדפוס לצורך הנותן זה אבל כו', לשעתו הוא מצוה
קנה חלקו טוב מה כו' בו תלוי הרבים זכות הרבים, את מזכה והוא דורים,
כו', הזה העולם וגם הבא, העולם חיי לו קנה תורה, דברי לו קנה טוב, שם

לשונו. כאן עד

רבההגע כה המצוה הרבים זיכוי בזה שיש ספר להדפיס בכדי אם בעצמך
בזה, נחשב שיהא לכסף ואין ומרובות גדולות כה הן והזכויות וגדולה,
נשמות להציל הוא עבודתינו וכל מטרתינו שכל בזמן אבתריה נענה מה
בין להיטמע ישראל מעם למנוע ליצלן, רחמנא הגויים לבין שנתערבו תועות
ומטמיון משמד כולו העם את ולהציל ושלום, חס העולם כגויי ולהיות הגויים
אליהם להגיע כך ידי ועל להם, לשלוח היהדות יסודות ספרי הדפסת ידי על
ניצול של זמן, של כסף, של תירוץ בזה לומר שייך בכלל האם לבם אל ולדבר
בוודאי למערכה, שיצאו הזולת על להשפיע בכוחם שיש לאלה ההשפעה
ומצווה ועומד יהודי הוא באשר ויהודי יהודי כל ועל שלא, ק"ו של וב"ב וק"ו
הצלת על ומצווה עומד שהוא בוודאי סכנה, במקום ונפשות גופות הצלת על
כך, ההורגו מן יותר המחטיאו שגדול כשם רוחני לטמיון ירדו שלא נשמות

הערות

."דפוס" ערך

כהלכתה הרבים יאמזכה
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ספרי הקדוש, זוהר מדרשים, מש"ס, הרבים את המזכה שכר מעלת גודל
שנותן או הרבים, את להזהיר ספרים שמדפיס מי זה ובכלל ועוד, מוסר

להדפיס. כסף

פתיחה

עושיםזיכוי שהרבים מה שכל כך כדי עד גדולה כך כל מעלה היא הרבים
שכל בו". תלוי הרבים "זכות וזהו עשאן הוא כאילו נחשב הרי ידו על
כה דבר האם לזכותו. ונזקפין אותם במזכה תלוי עושים שהרבים הזכויות

במחינש לזה לזכות אפשר הרי בכך מה של דבר בו לראות ניתן ונעלה גב
של חיבורים כמה של לאור בהוצאותם השפעה, של דרשות בכמה הלא יד
המשפחה, טהרת כשרות, שבת, שמירת עניני על כגון: היהדות יסודות
לכל להגיע אפשר זו שבדרך תבל, פני על ולהפיצם ועוד, מזוזות, תפילין,
סגולה עם הנבחר כעם מעלתם את מוצאם את להם להסביר העולם יהודי
בקרבו נפח שה' שנשמתו שרשו, מקור ואחד אחד לכל להזכיר קדוש, וגוי
ולכן היצורים, מבחר והוא ממעל, אלקי חלק והיא כבודו, כסא מתחת חצובה
ולהחליפם הנצח ומתורת הנצח, מאלקי הנצחי, עם מעמו להתנתק שווה אין
הוצאות ידי ועל ללב, הנכנסין להם והדומה כאלו בדברים ושוא, עובר בעולם
נטפל להיות יכול ואחד אחד כל מה, זמן תרומת או הקדשת כאלו קטנות
לבין מלהטמע יהודים מיליוני 7 למנוע הרבים ממזכי ולהיות מצוה, לעושי
מלתת ידיעתם חסרון מחמת וטועים התועים היקרים מאחיך למנוע הגויים,
מזה שיצאו והתוצאות שיעשו הזכויות כל ובכך ישראל, לעם סוררת כתף
לידי לא יבוא לא זו שבזכות עוד ולא אותם, המזכה של לזכות נזקף יהי'
יקר להרבה ועוד ועוד בראו, כאילו נחשב ויהיה חטא, הרהור לידי ולא חטא
וערוך, שיעור לאין עדן בגן ולחלק השם, ויראת בתורה ומעלות וגדולה
והיו שיעור לאין וגדולות רבות הוצאות להוציא צריכים היו אם ואפילו
ההלכה ומן תורה של החובה מן היא זמן, הרבה ולהקריב להקדיש צריכים
מערכות שהיא זו מערכה לערוך סיני מהר אנו ועומדים שמושבעים הברורה
של בתירוץ ממנה, להפטר שיוכל שבעולם יהודי שום ושאין חיים, אלקים
המחשבה על אפילו יעלה ולא זמן, אין של תירוץ או זה, לאדון כסף אין
בזמן שבו עוד ומה כן. מלומר חס עיכוב, יהי' אלו שסיבות לומר ששייך

כהלכתהיב הרבים מזכה

העצומים הרווחים לעומת שבאפס אפס היא בזה השקעה כל הזה שבעסק
בעולם אוכלים והפירות לנצח, קיימת הקרן וברוחניות בגשמיות ובבא, בזה
הכי סיכון בזה שייך ולא בכך מה של דבר הוא ההשקעה שעצם ובפרט הזה,
דורות, לדורי זכויות וזכויי זכויות בטוחים רווחים כולה כל רק הפסד של קטן
שיצאו הדורות גם שיעשו טובים ובמעשים במצוות והתוצאות הפירות כל כי
לזה שייכים אחריו דורות הדורי שיעשו מה וכל הרוחני, משמד מהניצול
שייך לא כי המזכים לקבוצת להתחבר הנה יסור לא פתי ומי בכך, שזיכוהו
כך כל במצוה נחשב ויהיה עיכוב יהיה שכסף בזה ואופן פנים בשום לומר

ועצומה. רבה

יועץבספר החכמיםטזפלא יד קצרה קצור הרוב שעל מאחר הנה לשונו: וזה
בעין אליהם ידיהם לפתח כו' לעשירים וראוי כו', ספריהם מלהדפיס
ולפי הספר, שהוא מה לפי והכל כו' החכם עם יאכלו כחלק חלק ובזה יפה
ודוק יתברך השם לעבודת ממנו הנמשך התועלת ולפי לרבים, נצרך שהוא מה
של הוצאה שכל כזו, רבה למצוה נחשב שיהא כסף אין שכמעט ותשכח
לדור לעד עומדת צדקתו הדפוס לצורך הנותן זה אבל כו', לשעתו הוא מצוה
קנה חלקו טוב מה כו' בו תלוי הרבים זכות הרבים, את מזכה והוא דורים,
כו', הזה העולם וגם הבא, העולם חיי לו קנה תורה, דברי לו קנה טוב, שם

לשונו. כאן עד

רבההגע כה המצוה הרבים זיכוי בזה שיש ספר להדפיס בכדי אם בעצמך
בזה, נחשב שיהא לכסף ואין ומרובות גדולות כה הן והזכויות וגדולה,
נשמות להציל הוא עבודתינו וכל מטרתינו שכל בזמן אבתריה נענה מה
בין להיטמע ישראל מעם למנוע ליצלן, רחמנא הגויים לבין שנתערבו תועות
ומטמיון משמד כולו העם את ולהציל ושלום, חס העולם כגויי ולהיות הגויים
אליהם להגיע כך ידי ועל להם, לשלוח היהדות יסודות ספרי הדפסת ידי על
ניצול של זמן, של כסף, של תירוץ בזה לומר שייך בכלל האם לבם אל ולדבר
בוודאי למערכה, שיצאו הזולת על להשפיע בכוחם שיש לאלה ההשפעה
ומצווה ועומד יהודי הוא באשר ויהודי יהודי כל ועל שלא, ק"ו של וב"ב וק"ו
הצלת על ומצווה עומד שהוא בוודאי סכנה, במקום ונפשות גופות הצלת על
כך, ההורגו מן יותר המחטיאו שגדול כשם רוחני לטמיון ירדו שלא נשמות

הערות

."דפוס" ערך



זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיָ ֹז זן
כז

כהלכתהיב הרבים מזכה

העצומים הרווחים לעומת שבאפס אפס היא בזה השקעה כל הזה שבעסק
בעולם אוכלים והפירות לנצח, קיימת הקרן וברוחניות בגשמיות ובבא, בזה
הכי סיכון בזה שייך ולא בכך מה של דבר הוא ההשקעה שעצם ובפרט הזה,
דורות, לדורי זכויות וזכויי זכויות בטוחים רווחים כולה כל רק הפסד של קטן
שיצאו הדורות גם שיעשו טובים ובמעשים במצוות והתוצאות הפירות כל כי
לזה שייכים אחריו דורות הדורי שיעשו מה וכל הרוחני, משמד מהניצול
שייך לא כי המזכים לקבוצת להתחבר הנה יסור לא פתי ומי בכך, שזיכוהו
כך כל במצוה נחשב ויהיה עיכוב יהיה שכסף בזה ואופן פנים בשום לומר

ועצומה. רבה

יועץבספר החכמיםטזפלא יד קצרה קצור הרוב שעל מאחר הנה לשונו: וזה
בעין אליהם ידיהם לפתח כו' לעשירים וראוי כו', ספריהם מלהדפיס
ולפי הספר, שהוא מה לפי והכל כו' החכם עם יאכלו כחלק חלק ובזה יפה
ודוק יתברך השם לעבודת ממנו הנמשך התועלת ולפי לרבים, נצרך שהוא מה
של הוצאה שכל כזו, רבה למצוה נחשב שיהא כסף אין שכמעט ותשכח
לדור לעד עומדת צדקתו הדפוס לצורך הנותן זה אבל כו', לשעתו הוא מצוה
קנה חלקו טוב מה כו' בו תלוי הרבים זכות הרבים, את מזכה והוא דורים,
כו', הזה העולם וגם הבא, העולם חיי לו קנה תורה, דברי לו קנה טוב, שם

לשונו. כאן עד

רבההגע כה המצוה הרבים זיכוי בזה שיש ספר להדפיס בכדי אם בעצמך
בזה, נחשב שיהא לכסף ואין ומרובות גדולות כה הן והזכויות וגדולה,
נשמות להציל הוא עבודתינו וכל מטרתינו שכל בזמן אבתריה נענה מה
בין להיטמע ישראל מעם למנוע ליצלן, רחמנא הגויים לבין שנתערבו תועות
ומטמיון משמד כולו העם את ולהציל ושלום, חס העולם כגויי ולהיות הגויים
אליהם להגיע כך ידי ועל להם, לשלוח היהדות יסודות ספרי הדפסת ידי על
ניצול של זמן, של כסף, של תירוץ בזה לומר שייך בכלל האם לבם אל ולדבר
בוודאי למערכה, שיצאו הזולת על להשפיע בכוחם שיש לאלה ההשפעה
ומצווה ועומד יהודי הוא באשר ויהודי יהודי כל ועל שלא, ק"ו של וב"ב וק"ו
הצלת על ומצווה עומד שהוא בוודאי סכנה, במקום ונפשות גופות הצלת על
כך, ההורגו מן יותר המחטיאו שגדול כשם רוחני לטמיון ירדו שלא נשמות

הערות

."דפוס" ערך

כהלכתה הרבים יגמזכה

בגשמיות ומרובות גדולות יותר ורווחיו וזכויותיו מהמצילו, יותר המזכהו גדול
מישראל ואחד אחד כל ועל לנצח. דורות ולדורי לעד ובבא בזה וברוחניות
בממון בזמן בנפש בגוף וחלק יד לקחת שכם להטות אש בלהבת להתעורר
ונשמתו עצמו לטובת ורק אך הוא בזה שיפעל מה וכל ידו לא-ל אשר ככל
וינצלו לביתם ושלום חס הנגע יבוא לא הרבה המצוה שבזכות ביתו ונפשות

בעזהי"ת. הזמן פגעי מכל

e

ידו על בא חטא אין הרבים, את המזכה כל

במשנהא. משנתינואיתא ידו. על בא חטא אין הרבים, את המזכה כל
של עונשו גדול ומה הרבים, את המזכה של שכרו רב מה ללמד, באה

הרבים. את המחטיא

הרביםכל את ישרה,המזכה בדרך ומדריכם ומוסר, תורה שמלמדם אין-
ידו על בא שלאחטא בחטא, מלהיכשל אותו מונעים השמים שמן -

עדן. בגן ותלמידיו בגיהנם הוא א')יהא עמוד פ"ז דף יומא מסכת (גמרא

תשובה לעשות בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל

הרביםב. את המחטיא מןוכל אותם ומתעה לעבירה, אדם בני שמסית -
הישרה, תשובההדרך לעשות בידו מספיקין מןאין לו מסייעים אין -

עדן בגן הוא יהא שלא תשובה, לעשות בידו סיפק שיהא השמים
בגיהנם. (שם)ותלמידיו

אותופירש:והרמב"ם ומונעים החפשית, הבחירה את ממנו שוללים
לו. הראוי עונשו עליו שיבוא כדי תשובה, מלעשות

נתןוכן דרבי באבות מ')מובא מגלגלים(פרק אין הרבים, את המזכה "כל ,
יורד והוא הבא העולם נוחלים תלמידיו יהיו שלא ידו, על עבירה

שנאמר י)לשאול, טז, חסידיך(תהלים תתן לא לשאול, נפשי תעזוב לא "כי ,
שאול, אל שאלך עבירה, לידי לבוא נפשי תעזוב לא כלומר שחת", לראות
שיראוני - עדן בגן והם ידי, על שזכו תלמידי - חסידיך תתן ולא

טוב)בשחת. יום (תוספות

תשובהוכל לעשות בידו מספיקין אין הרבים, את יהיוהמחטיא שלא כדי ,
שנאמר הבא, העולם נוחל והוא לשאול יורדים יז)תלמידיו כח, ,(משלי

הערות

.י"ח משנה ה פרק אבות

כהלכתה הרבים יגמזכה

בגשמיות ומרובות גדולות יותר ורווחיו וזכויותיו מהמצילו, יותר המזכהו גדול
מישראל ואחד אחד כל ועל לנצח. דורות ולדורי לעד ובבא בזה וברוחניות
בממון בזמן בנפש בגוף וחלק יד לקחת שכם להטות אש בלהבת להתעורר
ונשמתו עצמו לטובת ורק אך הוא בזה שיפעל מה וכל ידו לא-ל אשר ככל
וינצלו לביתם ושלום חס הנגע יבוא לא הרבה המצוה שבזכות ביתו ונפשות

בעזהי"ת. הזמן פגעי מכל

e

ידו על בא חטא אין הרבים, את המזכה כל

במשנהא. משנתינואיתא ידו. על בא חטא אין הרבים, את המזכה כל
של עונשו גדול ומה הרבים, את המזכה של שכרו רב מה ללמד, באה

הרבים. את המחטיא

הרביםכל את ישרה,המזכה בדרך ומדריכם ומוסר, תורה שמלמדם אין-
ידו על בא שלאחטא בחטא, מלהיכשל אותו מונעים השמים שמן -

עדן. בגן ותלמידיו בגיהנם הוא א')יהא עמוד פ"ז דף יומא מסכת (גמרא

תשובה לעשות בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל

הרביםב. את המחטיא מןוכל אותם ומתעה לעבירה, אדם בני שמסית -
הישרה, תשובההדרך לעשות בידו מספיקין מןאין לו מסייעים אין -

עדן בגן הוא יהא שלא תשובה, לעשות בידו סיפק שיהא השמים
בגיהנם. (שם)ותלמידיו

אותופירש:והרמב"ם ומונעים החפשית, הבחירה את ממנו שוללים
לו. הראוי עונשו עליו שיבוא כדי תשובה, מלעשות

נתןוכן דרבי באבות מ')מובא מגלגלים(פרק אין הרבים, את המזכה "כל ,
יורד והוא הבא העולם נוחלים תלמידיו יהיו שלא ידו, על עבירה

שנאמר י)לשאול, טז, חסידיך(תהלים תתן לא לשאול, נפשי תעזוב לא "כי ,
שאול, אל שאלך עבירה, לידי לבוא נפשי תעזוב לא כלומר שחת", לראות
שיראוני - עדן בגן והם ידי, על שזכו תלמידי - חסידיך תתן ולא

טוב)בשחת. יום (תוספות

תשובהוכל לעשות בידו מספיקין אין הרבים, את יהיוהמחטיא שלא כדי ,
שנאמר הבא, העולם נוחל והוא לשאול יורדים יז)תלמידיו כח, ,(משלי

הערות

.י"ח משנה ה פרק אבות



כח

זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיָ ֹז זן

כהלכתהיד הרבים מזכה

שנתחייב מי כלומר בו", יתמכו אל ינוס בור עד נפש, בדם עשוק "אדם
ויפול אותו, מניחים אלא יפול, שלא בו יתמכו אל ידו, על שנאבדה בנפש

הגיהנם. א)בבור פז, יומא (רש"י

הרבים זכות הרבים, את וזכה זכה לג,משה (דברים שנאמר בו, תלויה
עם ומשפטיו עשה ה' "צדקת ישראל"כא)

זכהג. ובמעשה,משה בחכמה האנושית השלימות לתכלית שהגיע -
הרבים את הדרךוזיכה להם והורה ומצוות תורה ישראל את שלימד -

המצוות, את שמקיימים - הרבים זכות ולכן סגולה, עם בולהיות תלויה
" שנאמר: המצוות, אותן כל עמהם קיים הוא כאילו עשה- ה' צדקת

ישראל עם ישראלומשפטיו וכל הוא התורה, כל וקיים שהשלים כלומר - "
(המאירי)עמו.

שנ בו, תלוי הרבים חטא הרבים את והחטיא חטא אירבעם (מלכים אמר
ואש חטא אשר (בן-נבט) ירבעם חטאות "על ל) ישראל"טו, את החטיא ר

חטאד. לירבעם ואמר זהב עגלי שעשה מעלות- לכם "רב ישראל: בני
מצרים" מארץ העלוך אשר ישראל אלהיך הנה יב,ירושלים א (מלכים

הרבים,כח) את זרה,והחטיא עבודה ועבדו לעגלים שהשתחוו חטא-
בו תלוי ישראל,הרבים שעשו החטאים כל את עשה הוא כאלו שנאמר:-

ירבעם חטאות נבט)"על ישראל"(בן את החטיא ואשר חטא כתובאשר לא -
ואשר חטא אשר ירבעם חטאות "על אלא וישראל" ירבעם חטאות "על

בירבעם. תלוי שהכל מכאן (ברטנורא)החטיא",

הרבים את ומזכה לאחרים, תורה המלמד של שכרו גודל

אבותה. י"ח)במסכת משנה ה' על(פרק בא חטא אין הרבים את המזכה כל ,
לא "כי כדכתיב בגיהנם, והוא עדן בגן תלמידיו יהיו שלא כדי ידו.
שמי אפשר והיאך שחת" לראות חסידך תתן לא לשאול נפשי תעזוב
ישראל, עם ומשפטיו עשה ה' צדקת שאחר אלא שחת, יראה חסיד שהוא
עמו. ישראל וכל הוא התורה כל וקיים שהשלים כלומר
י"ח) משנה ה' פרק אבות יונה רבינו (פירוש

כהלכתה הרבים יגמזכה

בגשמיות ומרובות גדולות יותר ורווחיו וזכויותיו מהמצילו, יותר המזכהו גדול
מישראל ואחד אחד כל ועל לנצח. דורות ולדורי לעד ובבא בזה וברוחניות
בממון בזמן בנפש בגוף וחלק יד לקחת שכם להטות אש בלהבת להתעורר
ונשמתו עצמו לטובת ורק אך הוא בזה שיפעל מה וכל ידו לא-ל אשר ככל
וינצלו לביתם ושלום חס הנגע יבוא לא הרבה המצוה שבזכות ביתו ונפשות

בעזהי"ת. הזמן פגעי מכל

e

ידו על בא חטא אין הרבים, את המזכה כל

במשנהא. משנתינואיתא ידו. על בא חטא אין הרבים, את המזכה כל
של עונשו גדול ומה הרבים, את המזכה של שכרו רב מה ללמד, באה

הרבים. את המחטיא

הרביםכל את ישרה,המזכה בדרך ומדריכם ומוסר, תורה שמלמדם אין-
ידו על בא שלאחטא בחטא, מלהיכשל אותו מונעים השמים שמן -

עדן. בגן ותלמידיו בגיהנם הוא א')יהא עמוד פ"ז דף יומא מסכת (גמרא

תשובה לעשות בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל

הרביםב. את המחטיא מןוכל אותם ומתעה לעבירה, אדם בני שמסית -
הישרה, תשובההדרך לעשות בידו מספיקין מןאין לו מסייעים אין -

עדן בגן הוא יהא שלא תשובה, לעשות בידו סיפק שיהא השמים
בגיהנם. (שם)ותלמידיו

אותופירש:והרמב"ם ומונעים החפשית, הבחירה את ממנו שוללים
לו. הראוי עונשו עליו שיבוא כדי תשובה, מלעשות

נתןוכן דרבי באבות מ')מובא מגלגלים(פרק אין הרבים, את המזכה "כל ,
יורד והוא הבא העולם נוחלים תלמידיו יהיו שלא ידו, על עבירה

שנאמר י)לשאול, טז, חסידיך(תהלים תתן לא לשאול, נפשי תעזוב לא "כי ,
שאול, אל שאלך עבירה, לידי לבוא נפשי תעזוב לא כלומר שחת", לראות
שיראוני - עדן בגן והם ידי, על שזכו תלמידי - חסידיך תתן ולא

טוב)בשחת. יום (תוספות

תשובהוכל לעשות בידו מספיקין אין הרבים, את יהיוהמחטיא שלא כדי ,
שנאמר הבא, העולם נוחל והוא לשאול יורדים יז)תלמידיו כח, ,(משלי

הערות

.י"ח משנה ה פרק אבות
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כט

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

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

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

לֹום "ֲאָנא  ְוָכַתב עֹוד ָׁשם )ֵחֶלק א' ַּדף י"ד ַעּמּוד ד'(, ַעל ַמאי ְּדָאַמר ַרְׁשִּב"י ָעָליו ַהּׁשָ
ה  ְוֶז  , רכח.( ַּדף  ְּבֵראִׁשית  )ֹּזַהר  ְּבַצֲעָרא"  ָעְלָמא  ָיִתיב  ָלא  ְּבַחֵּיי  ְּדָהא  ְּבָעְלָמא,  ְׁשִכיַח 
ּוְרִגילּות  ִּבְקִביעּות  ַהֹּזַהר  ְוִתּקּוֵני  ְוָחָדׁש  ָיָׁשן  ְּבֹזַהר  ְדַהלֹוֵמד  ָּתִבין  ִמֶּזה  ְלׁשֹונֹו: 
ה  ַמ ס"ח.(  )ַּדף  ִיְתרֹו  ֵסֶדר  ְוַעֵּין  ְּבִמיָתָתן...  ַצִּדיִקים  ִדְגדֹוִלים  ָעָליו  ְדָיֵגן  לֹו  ֻמְבָטח 
ֶׁשָּכַתב ָהַרַמ"ז )ַרִּבי ֹמֶׁשה ַזּכּוָתא( ְּדִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַיְכִסיפּו לֹו ָּבעֹוָלם 
ַהָּבא, ְיֻעַּין ָׁשם, ְועֹוד ְיֵתָרה ַעל ֹזאת ִּדְבֵרי מֹוֵרנּו ַרִּבי ַחִּיים ִויַטאל זי"ע, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 
ַהַּתְלִמיֵדי  ֵהם  ַהְּגָבעֹות  ִּכי  ִהְתַקְלָקלּו",  ַהְּגָבעֹות  "ְוָכל  כד(:  ד  )ִיְרְמָיה  עֹוד  ָאַמר 
ַהְּגָבעֹות  ִהֵּנה  ַהִּנְזַּכר,  ֶהָהִרים  ְּבִחינֹות  ֵאֶצל  ְּגָבעֹות  ַהִּנְקָרִאים  ַהַּבחּוִרים  ֲחָכִמים 
ֶהָהִרים  ַהְּגדֹוִלים  ֶאת  ַהְּקַטִּנים  ַהַּתְלִמיִדים  ִּבְראֹות  ִּכי  ְלַגְמֵרי,  ִנְתַקְלְקלּו  ֵאּלּו 
ָהָרִמים רֹוְדִפים יֹוָמם ָוַלְיָלה ַאֲחֵרי ַהְּפָׁשִטים ְוֵאיָנם ֲעסּוִקים ַּבָחְכָמה ַהֹּזאת ְוֵאיָנם 
יֹוְדִעים ִּכי ִמִּיְרָאָתם ִלָּכֵנס ָּבּה ֵהם ִנְמָנִעים ִמְּלִהְתַעֵּסק ָּבּה ַּכִּנְזַּכר, ְוַעל ֵּכן ְּגָבעֹות 
ְוֶרֶפׁש  ִטיט  ֲחלּוַדת  ָּבֶהם  ְוָעְלָתה  ְוַלֲעָנה  ֹראׁש  ּפֹוֶרה  ֹׁשֶרׁש  ְוִלָּבם  ִנְתַקְלְקלּו  ֵאּלּו 
ַעל  ִּבְלַבד  ּוְלבּוֶׁשיָה  ְּפָׁשֶטיָה  ֶאָּלא  ֶׁשֵאין ַּבּתֹוָרה  ְואֹוְמִרים  ָהֱאֶמת,  ְּבָחְכַמת  ִלְכֹּפר 
ָּבעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ֹלא  ִּכי  ָסֵפק  ְוֵאין  ְּבַהֲעֹלְתָך,  ְּבָפָרַׁשת  ְלֵעיל  ַהִּנְזַּכר  ֶּדֶרְך 
ַּכִּנְזַּכר ָׁשם ַּבֹּזַהר. ּוְכָבר ִנְתָּבֵאר ְלַמְעָלה ַהִּסָּבה ִּכי ּתֹוַרת עֹוָלם ַהָּבא ֵאיֶנָּנּה  ַהָּבא 
ִּכְפָׁשָטּה ַרק ַעד ָׁשם עֹוְסִקים ְּבָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ְוֶזה ֶׁשֹּלא ָּבַחר ָּבּה ְוֹלא ָטַרח 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ֹלא ֹיאַכל ְּבַׁשָּבת, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר "ִהֵּנה ֲעָבַדי ֹיאֵכלּו ְוַאֶּתם 

ִּתְרָעבּו" ְוגֹו'. )אֹור ַהֹּזַהר ַּדף 394(.
ֲחִזיָנן ַהְׁשָּתא ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ְוָעצּום ֹּכחֹו ֶׁשל ַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר, ֵאין ָלנּו ֶאָּלא 
ַּבֲעבֹוָדָתם  ְוֹחֶזק  ְוֹכַח  ֹאֶמץ  ָלֶהם  ְלהֹוִסיף  ַהֹּקֶדׁש,  ְמֶלאֶכת  עֹוֵׂשי  ְיֵדי  ֶאת  ְלַחֵּזק 
ַהְּקדֹוָׁשה, ַאְּמצּו ָמְתַנִים ְוִחְגרּו ֹעז ְלַהְמִׁשיְך ּוְלָהִפיץ ֶאת אֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר 
יֹוַחאי, ְלַפְרֵסם ֹּכחֹו ָּבעֹוָלם ּוְלַסֵּיַע ְּבָכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר, ְוהֹוִסיפּו ַלֲעׂשֹות ַחִיל ּוְלַהְרּבֹות 

ַחָּיִלים ְלקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְואֹוַרְיָתא ְלאּוְקָמא ְׁשִכיְנָּתא ֵמַעְפָרא.
ְועֹוד ִלְּמָדנּו מֹוֵרנּו ָהַרְמַח"ל ִאֶּגֶרת ט"ו )ַרְמַח"ל לרב"ך( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ְואֹוִדיֲעָך ָּבֶזה 
ְוַׁשְבָּת  ְוכּו'  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ּוְמָצאּוָך  ְלָך  "ַּבַּצר  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ַמה  ָּגדֹול  סֹוד 
ַחס  ִלְגֹזר  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ִהְתַּגְּברּות  ִּכי  ַּדע,  ל(,  ד,  )ְּדָבִרים  ְוכּו'  ֱאֹלֶהיָך"  ם  ַהּׁשֵ ַעד 

המשך מכתב הרב שלום יהודה גראס
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ְּכִפי  ִּכי  ְוִליֹנק ַּבַּמְדֵרגֹות,  ְלִפי ֲעִלָּיָתּה ְלִהְתַאֵחז  ִנְמַׁשְך  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגֵזרֹות ַעל  ְוָׁשלֹום 
ִנְדָחִקים  ְוָאז  זּו"ן,  ַּבְּסִפירֹות  ּוִמְתַּגֶּבֶרת  עֹוָלה  ִהיא  ְוִהֵּנה  ִמְתַּגֶּבֶרת.  ָּכְך  ֲעלֹוָתּה 
ִיְׂשָרֵאל ּדֹוֵחק ַאַחר ּדֹוֵחק. ַעד ֶׁשִהיא ַמַּגַעת ְל"ִאיָּמא", ְוִהיא חֹוֶׁשֶבת ְלִהְתַּדֵּבק ָׁשם 
ַּגם ֵּכן, ְּבסֹוד "ִאיָּמא ִּדיִנין ִמְתָעִרין ִמיָנּה" )ֹּזַהר ֵחֶלק ג' סה.(, ַאְך ֶּבֱאֶמת ֵאיָנּה ְיכֹוָלה, 
ִּכי ִאיָּמא ִהיא ֵחרּות. ְוָאז ַאְּדַרָּבה, ִיְׂשָרֵאל ִמְתַדְּבִקין ָּבּה ּובֹוְרִחין ְּבסֹוד ַהְּתׁשּוָבה, 
ַעד  ִלְסִפיָרה  ִמְּסִפיָרה  ּוִמְתַּגֵּבר  ֶׁשהֹוֵלְך  ָקׁשֹות,  ֶׁשְּגֵזרֹוָתיו  ַהֶּמֶלְך  ָצִריְך  ָהָיה  ְוָלֵכן 
ֶׁשַּמִּגיַע ְלִאיָּמא ְוָׁשם ִנְׁשַּבר ֹּכחֹו, ִּכי ַאְּדַרָּבה ִמְתעֹוֶרֶרת ַהְּתׁשּוָבה ְלִיְׂשָרֵאל. ְוהּוא 
סֹוד "ִלְפֵני ֶׁשֶבר ְּגאֹון" )ִמְׁשֵלי טז, יח(, ְוַעל ֵּכן ַּגם ְּבִריַחת ֹמֶׁשה ְוַרְׁשִּב"י ָהיּו ַעל ְיֵדי 
ַהְּגֵזָרה, ְוֵכיָון ֶׁשִּבְבִריָחה ֹזאת ַנֲעֶׂשה ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִהֵּנה ְּכָבר ִעְנַין ַהֵּתָבה ַקָים ְועֹוֵמד 
ְוָיָצא ִמן  ְּדַהְינּו: ַהִּנְדָּבק ַּבֵּסֶפר ַהֹּזַהר ְּכָבר ַמִּגיַע ְל"ִאיָּמא"  ְלָכל ִמי ֶׁשִּיְזַּדֵּמן ֵאָליו, 
ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ְוֵאין ָצִריְך לֹו ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח, ַּכֻּמְזָּכר ְּבַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ָּפָרַׁשת ָנֹׂשא, 
ִּבְזַמן  ִנְתַּגָּלה ַהֹּזַהר ֶאָּלא  ְוִהֵּנה, ִעם ָּכל ֶזה, ֹלא  ְּבִעְנַין ֶׁשֵהֵבאִתי ְלַמְעָלה ִּבְתִחָּלה. 
ַהְרֵּבה ַאֲחֵרי ֵהָעׂשֹותֹו, ִּכי ֲהֹלא ַהְּפֻעָּלה ַהֹּזאת ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלִהָּמֵצא ֶאָּלא ִּבְזַמָּנּה, 
ֵּפרּוׁש: ֶׁשִּיְבְרחּו ִיְׂשָרֵאל ְּבסֹוד ַהֹּזַהר ַהֶּזה, ִּכי ְּפֻעָּלתֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ְּבָדָרא 
ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא - ְּבסֹוף ַהָּיִמים, ְּבדֹורֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. )ִאְּגרֹות ַרְמַח"ל ִאֶּגֶרת ט"ו, 

ַרְמַח"ל לרב"ך(.

ּוְכִפי  ַקְצוֹות ֵּתֵבל,  ְּבָכל  ְלָכל ָאָדם  ַהֹּזַהר ָמצּוי  ָזִכינּו ֶׁשֵּסֶפר  ָאנּו,  ְּבָיֵמינּו  ְוִהֵּנה, 
ְמֻאֶחֶרת  ִּבְתקּוָפה  ִנְתַּגָּלה  )ֶׁשָאְמָנם  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֶׁשְּפֻעַּלת  ַהְּדָבִרים,  ַּכָּוַנת  ֶׁשּזֹו  ַהִּנְרֶאה 
ֶׁשל  ְּבדֹורֹו  ַהָּיִמים,  ְּבסֹוף  ִיְׂשָרֵאל  ַלְּכָלל  ְלִהָּמֵצא  ְצִריָכה  ַרְׁשִּב"י(  ִלְתקּוַפת  ַיֲחִסית 
ְּבֵסֶפר  ְלִלּמּוד  ַהִּצּבּור  ֶאת  ַהּדֹור  ְּגדֹוֵלי  ָּכל  ְוִכְקִריַאת  ָאנּו,  ְּבדֹוֵרנּו  ְּכלֹוַמר  ָמִׁשיַח, 
ֲאִפילּו  ְלַעְצמֹו  ַיְקִציב  ֶׁשָאָדם  ֶׁשָּנכֹון  ַרּבֹוֵתינּו,  ְוָאְמרּו  זֹו.  ִּבְתקּוָפה  ַּדְוָקא  ַהֹּזַהר 
ם ִלְדֹּבק ְּבֵסֶפר  ְקִריָאה ֶׁשל ָּדָבר מּוָעט ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ִמֵּדי יֹום, ּוְבָכְך יּוַכל ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
ַהֹּזַהר. ּוִמְּלַבד ֹּכחֹו ֶׁשל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְלַבֵּטל ֶאת ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ֲעבּור ָהָאָדם ַהָּדֵבק ּבֹו, 
ְוַהְּקִריָאה ּבֹו ִהיא  ָּדָבר ָרע,  ִנְׁשַמת ָהָאָדם ִמָּכל  ַהֹּזַהר ְמָמֵרק ֶאת  ָידּוַע ֶׁשֵּסֶפר  ֲהֵרי 

ְסגּוָלה ְלָכל ַהְיׁשּועֹות ְוַהַהְצָלחֹות. )ִאְּגרֹות ַרְמַח"ל ִאֶּגֶרת ט"ו, ַרְמַח"ל לרב"ך(.
ְוָדְרׁשּו ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ... ְוַגם ִמי ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ִנְרֹמז לֹו, ְּדַאף ַעל ַּגב ֶׁשָאָדם הּוא 
ַמָּיא ִיְכְּפלּו לֹו ְׂשָכרֹו. ְוֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּפסּוק  ִּכְבֵהָמה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות, ִעם ָּכל ֶזה ִמּׁשְ
)ְּתִהִּלים לו ז( 'ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ֲהָוָי"ה', ְּדֵתבֹות 'ּתֹוִׁשיַע ֲהָוָי"ה' ִעם ַהֵּתבֹות ּוְׁשֵּתי 
)ַהְקָּדַמת  צ"ח.  ְּבִדְקּדּוק  ִּתּקּוִני"ם'  'ֹזַה"ר  ֵּתבֹות  ְּכִמְסַּפר  ַיֲעלּו  ֵּתבֹות  ֶׁשל  ּכֹוְלִלים 

ַהּמֹוִציִאים ָלאֹור ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ְּדפּוס ִליוֹוְרנֹו(

ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ַּבִּמְׁשֶנה ַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין )ֶּפֶרק י' ִמְׁשֶנה א'( ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק 
ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר )ְיַׁשְעָיה ס( ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי 
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ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשְּלָכל  ְלִהְתָּפֵאר. "ֵחֶל"ק" ָראֵׁשי ֵּתבֹות "ִחּזּוק ִלּמּוד ַקָּבָלה",  ָיַדי  ַמֲעֵׂשה 
ִיְׂשָרֵאל ֶיׁש ֵחֶלק ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ְועֹוד, ֶׁשַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהַּקָּבָלה – ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ִנְזֶּכה  ְיֵדי ֶזה  ִּגיַמְטִרָּיה "ֶצַמח" ְּדַעל  ִיְזּכּו ְלעֹוָלם ַהָּבא, ]ְרֵאה ְלֵעיל[ ְועֹוד "ֵחֶלק" 
ִּביׁשּוָעֶתָך – "ִּביׁשּוָעֶתָך" -  ְוַקְרנֹו ָּתרּום  ַתְצִמיַח",  ְמֵהָרה  ַעְבְּדָך  ָּדִוד  ֶצַמח  ְל"ֶאת 

ַרִּבי  מֹוֵרנּו  ֶׁשָּכַתב  ַמה  מּוָבן  ֶזה  ּוְלִפי  ְּגאּוָלה".  "תש"ע  ָהאֹוִתּיֹות[  ]ִעם  ִּגיַמְטִרָּיה 
ַחִּיים ִויָטאל זי"ע, ְּדָכל ֶחְלקֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא ָּתלּוי ְּבִלּמּוד ֶזה, ְועֹוד ָּכַתב ָהַרַמ"ז )ַרִּבי 

ֹמֶׁשה ַזּכּוָתא( ְּדִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַיְכִסיפּו לֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְיֻעַּין ָׁשם, 

ְלקּוְדָׁשא  ַחָּיִלים  ְלַהְרּבֹות  ַחִיל  ַלֲעׂשֹות  הֹוִסיפּו  ְלָבֶרְכֶכם,  ֵאיֹפה  ָלנּו  ִנְׁשַאר 
ַהְּמָלאָכה,  ָּכל  ֻּתְׁשַלם  ֲאֶׁשר  ַעד  ְיֵדיֶכם  ְּבַמֲעֵׂשי  ַהְּבָרָכה  ִויִהי  ְואֹוַרְיָתא,  ִהיא  ְּבִריְך 
ְוִתּכֹון  ָׁשֵלם  ְוהכסא  ָׁשֵלם  ה'  ֵׁשם  ִויִהי  ָהֲאִמִּתית,  ִלְׁשֵלמּותֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלָהִביא 
ַרְׁשִּב"י,  הּוא  ּוְכַדאי  ָאֵמן.  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ּוְמִׁשיֵחנּו  ַמְלֵּכנּו  ְּבִביַאת  ָלַעד  ַמְלכּותֹו 
ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ִלְפֹטר ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמן ַהִּדין ּוְלָקֵרב ֶאת 
ם  ם ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ַהּׁשֵ ַהְּגֻאָּלה, ְוֵעיֵנינּו ֶּתֱחֶזיָנה ְּבִהָּגלּות ִנְגלֹות אֹור ַהּׁשֵ

ְּבִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְּגָראס
ֲאַבְדַק"ק ֲעֶטֶרת ְיַׁשְעָיה ָהאְלִמין ֵּבית ֶׁשֶמׁש

מאמרים קצרים על גודל המכשול של האוכל מאכלות אסורות
נזהר במאכלות  ½ כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא 

אסורות )זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב(.
ונכנס  ½ הקדושה  מרשות  יוצא  אסורות  במאכלות  נזהר  שלא  מי 

לרשות הסטרא אחרא )זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב(.
אוי להם ואוי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו  ½

לאחר מיתתו כאדם מגועל, כי הקדוש ברוך הוא גועלו בעולם הזה 
ובעולם הבא )זוהר הקדוש ח"ג דף מ"א(.

הטומאה  ½ ורוח  ורוחו,  נפשו  וגועל  אחרא  בסטארא  נפשו  ומדבק 
שורה עליו )זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב(.

ונעשה פני חיה רעה )זוהר הקדוש ח"ב דף קכ"ה(. ½
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ַעל  לֹון  ּוְלַאְסָטָאה  ָנָׁשא,  ִּדְבֵני 
עֹוָבֵדיהֹון. ּוְבִגין ְּדִאְתְיִהיבּו ִּבְרׁשּוֵתיּה, 

ְּכָמה ְדֲעַבד ֵליּה ְלִאּיֹוב.
ְלַאְסָטָאה  ֲעַלְייהּו  ָקְייָמא  ְוֵכן 
ְּבָכל  חֹוֵביהֹון  ּוְלַאְדָּכָרא  ְדִיְׂשָרֵאל 
ְּדֻקְדָׁשא  ִזְמִנין  ְּבִאינּון  ְדֲעָבדּו,  ַמה 
ְבִדיָנא.  ֲעַלְייהּו  ָקְייָמא  הּוא  ְבִריְך 
ּוְלַאְדָּכָרא  לֹון  ְלַאְסָטָאה  ָקִאים  ְּכֵדין 
ָחס  הּוא  ְבִריְך  ְוֻקְדָׁשא  חֹוֵביהֹון. 
ֵעיָטא  לֹון  ְוָיַהב  ְדִיְׂשָרֵאל,  ֲעַלְייהּו 
ַּבּׁשֹוָפר  ּוְבָמה,  ִמֵּניּה.  ְלִאְׁשְּתָזָבא 
ָנה, ּוְביֹוָמא ְדִכּפּוֵרי  ְּביֹוָמא ְדרֹאׁש ַהּׁשָ
ְּבִגין  ֵליּה,  ְּדָיֲהִבין  ַהִּמְׁשַּתֵּלַח  ְבָׂשִעיר 
ּוְלִאְׁשַּתְּדָלא  ִמַּנְייהּו,  ְלִאְתְּפָרָׁשא 

ְבַההּוא חּוָלֵקיּה, ְוָהא אּוְקמּוָה.
ָּתא ָחֵזי, ַמה ְכִתיב, )משלי ה( ַרְגֶליָה 
ִיְתֹמכּו.  ְצָעֶדיָה  ְׁשאֹול  ָמֶות  ֹיְרדֹות 
)משלי  ְכִתיב,  ַמה  ִדְמֵהיְמנּוָתא  ּוְבָרָזא 
ְנִתיֹבֶתיָה  ְוָכל  ֹנַעם  ַדְרֵכי  ְּדָרֶכיָה  ג( 

ּוְׁשִביִלין  ָאְרִחין  ִאיּנּון  ְוִאֵּלין  ָׁשלֹום. 
ָׁשלֹום  ַהאי  ַחד.  ְוֹכָּלא  ְּדאֹוַרְייָתא, 

ְוַהאי ָמֶות, ְוֹכָּלא ֲהִפיָכן ָּדא ִמן ָּדא.
ְּדִאינּון  ְּדִיְׂשָרֵאל,  חּוְלֵקהֹון  ַזָּכָאה 
ְבִריְך  ְּבֻקְדָׁשא  ֵּביּה  ִמְתַּדְּבִקין 
ֵעיָטא  לֹון  ְוָיִהיב  ָחֵזי,  ְכְדָקא  הּוא 
ַאֲחַרִּנין  ִסְטִרין  ִמָּכל  ְלִאְׁשְּתָזָבא 
ַקִּדיָׁשא  ַעָּמא  ְּדִאינּון  ְּבִגין  ְּדַעְלָמא. 
ָיִהיב  ָּדא  ְוַעל  ְוחּוָלֵקיּה,  ְלַאְחַסְנֵּתיּה 
לֹון ֵעיָטא ְבֹכָּלא. ַזָּכִאין ִאיּנּון ְּבַעְלָמא 

ֵדין, ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי.

ִּבְרׁשּותֹו,  ֶׁשִּנְּתנּו  ּוִמּׁשּום  ַמֲעֵׂשיֶהם, 
ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה לֹו ְלִאּיֹוב.

ֶאת  ְלַהְׂשִטין  ֲעֵליֶהם  עֹוֵמד  ְוֵכן 
ַמה  ְּבָכל  ֲחָטֵאיֶהם  ּוְלַהְזִּכיר  ִיְׂשָרֵאל 
ָעׂשּו ְּבאֹוָתן ַהְּפָעִמים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ּׁשֶ
עֹוֵמד  ֲאַזי  ְּבִדין,  ֲעֵליֶהם  עֹוֵמד  הּוא 
ֲחָטֵאיֶהם,  ּוְלַהְזִּכיר  ָלֶהם  ְלַהְׂשִטין 
ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָחס  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש 
ְונֹוֵתן ָלֶהם ֵעָצה ְלִהָּנֵצל ִמֶּמּנּו, ּוַבֶּמה? 
ּוְביֹום  ָנה,  ַהּׁשָ ֹראׁש  ֶׁשל  ַּבּיֹום  ַּבּשֹׁוָפר, 
ִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ֶׁשּנֹוְתִנים  ַהִּכּפּוִרים ַּבּׂשָ
ּוְלִהְׁשַּתֵּדל  ֵמֶהם  ְלִהָּפֵרד  ְּכֵדי  לֹו, 

ְּבאֹותֹו ַהֵחֶלק ֶׁשּלֹו, ַוֲהֵרי ֵּבֲארּוָה.

ַרְגֶליָה  ה(  )שם  ָּכתּוב,  ַמה  ְרֵאה  ֹּבא 
ִיְתֹמכּו.  ְצָעֶדיָה  ְׁשאֹול  ָמֶות  ֹיְרדֹות 
)שם  ָּכתּוב?  ַמה  ָהֱאמּוָנה  ּוְבסֹוד 
ְנִתיֹבֶתיָה  ְוָכל  ֹנַעם  ַדְרֵכי  ְּדָרֶכיָה  ג( 

ָׁשלֹום. ְוֵאּלּו ֵהם ַּדְרֵכי ּוְׁשִביֵלי ַהּתֹוָרה, 
ְוַהֹּכל  ְוֶזה ָמֶות,  ְוַהֹּכל ֶאָחד. ֶזה ָׁשלֹום 

ֲהפּוִכים ֶזה ִמֶּזה.
ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְדָּבִקים 
ָלֶהם  ְונֹוֵתן  ָּכָראּוי  ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ָהֲאֵחִרים  ַהְּצָדִדים  ִמָּכל  ְלִהָּנֵצל  ֵעָצה 
ָקדֹוׁש  ַעם  ֶׁשֵהם  ִמּׁשּום  ָהעֹוָלם,  ֶׁשל 
ְלַנֲחָלתֹו ְוֶחְלקֹו, ְוַעל ֵּכן נֹוֵתן ָלֶהם ֵעָצה 
ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַאְׁשֵריֶהם  ַּבֹּכל. 

ַהָּבא.

המשך סיפורי הזוהר מעמוד כד


