
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ֱאמֹר 

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב.א. 
אֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.ב. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים. ג.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.ד.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲאָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְדָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ה.  ֻׁשְלַחן ָערּו ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִדים ו.  ְלַסֵּפר  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִמָּכל  ְמֻלָּקִטים  ְמֻיָחִדים  ִסּפּוִרים  ַהזֹוַהר,  ִסּפּוֵרי 

ֶׁשל  ְסעּוָדה  ְּבָכל  ּתֹוָרה  ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה  ַּבְּסעּוָדה  ַיְרִויחּו   ְוָּכ ָּבת,  ַהּׁשַ ְּבֻׁשְלָחן 
ַׁשָּבת.

ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ז. 
ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר.ח. 

ם ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ְטהֹוָרה, ְוִלְלמֹוד  ֵסֶפר ָקדֹוׁש ֶזה ְמֻסָּגל ְלַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ת ְוִצְדַקת ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ַחְכֵמי ַהזֹוַהר, ַהּסֹוד ְוַהִּנְסָּתר,  ִמְּקֻדּׁשַ

ר ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְזָיָע"א. ּוְלִהְתַקּׁשֵ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א

ִּתְׁשֵרי תשע"א לפ"ק

ָּבת. ל ַהּׁשַ

ִליָלִדים ּפר 
ֶׁשל סעּוָדה 

ִלְלמֹוד
ּנְסָּתר,

ּתֹוֶכן ַהֵּס
ַׁשָּבתא.
אֹורב.
זֹוַהרג.
ּבד. ַהּׁשַ
ֻׁשְלַחה.
ֵו. ִסּפּו

ְּבֻׁשל
ַׁשָּבת

ְמַזֶּכז.
ִאְּגרח.

ֵסֶפר
ִמְּקֻד
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ר יֹוַחאי ְזכּוָתא ְדַבּ

המשכ בעמוד ו

ְזכּוָתא ְדַּבר יֹוַחאי

ַח‡י ר יו… ַבּ ¿„ ‡ ָ̇ כּו ז¿

ּוַמה ּגְָדלּו ִּדְברֵי חז"ל ֶׁשַהִּמְׁשַּתֵּתף ְּבִסּיּום עֹוָלה לֹו ְּכִאילּו ָלַמד ָּכל ַהִלימּוד, ְּכמֹו 
ּבֵֵאר הגר"א ְּבִסְפרֹו "קֹול ֵאלִּיָהּו", ְּדִמיַלת ִסּיּום ְּבִמּלּוי ִמּלֹוֶתיָה נְִכֶּתֶבת ָּכ: סמ"ך  ּׁשֶ
יו"ד ו"ו מ"ם – וְָכל ֵחֶלק ַהּנְִכָּתב ַּבּנִגְֶלה. וְֶׁשֵאינֹו נְִכַּתב, ַהּנְִסָּתר, עֹוָלה אֹותֹו ּגִיַמְטִרּיָה, 
ים,  ים, וְַהּנְִסָּתר – מ"ך ּגַם עֹוָלה ִׁשּׁשִ ְּכלֹוַמר: ס"מ"ך – ָהאֹות ס' ָהִראׁשֹונָה עֹוָלה ִׁשּׁשִ
וְכֵן יו"ד – י' עֹוֶלה ֶעֶׂשר, ו'-ו"ד ּגַם עֹוֶלה ֶעֶׂשר וְכֵן ו' - ֵׁשׁש, וְַהּנְִסָּתר ו' - ּגַם ֵׁשׁש, מ' 
– ַאְרָּבִעים, ו-ם', ּגַם ַאְרָּבִעים, לֹוַמר ָל ְׁשַהנִגְָלה וְַהּנְִסָּתר ָׁשוִוים, ָּכ ַהּנִגְֶלה זֶה ֶׁשָּלַמד 

ָּכל ַהִלימּוד, וְַהּנְִסָּתר זֶה ֶׁשָּבא ַרק ְלִסּיּום, עֹוָלה ָלֶהם ֶׁשִּלְּמדֹו ָּכל ַהִלימּוד.
ִאיָתא ְּבבֵאּור ֲהָלָכה (ִסיָמן תקנא) ְלגַּבֵי ְסעּוַדת ִסּיּום ְּביֹום צֹום, ֶׁשֻּמָתּר ֶלֶאכֹול, ּוְלַהְׁשִלים 
ֶאת ֲהצֹום ְּביֹום ַאַחר, לֹא ַרק ַלּלֹוְמִדים, ֶאָּלא ַאף ְלֵאּלּו ֶׁשִּמְׁשַּתְּתִפים ִּבְסעּוַדת ַהִּסּיּום. 
וז"ל: וְסִּיּום מַּסֶכֶת - עַיֵין מַה ֶׁשּכָתּוב ּבִַּמְׁשנָה ּבְרּורָה, ְדמּוָתּרִין לֱֶאכֹול ַאף אֹוָתן ֶׁשּלֹא 
לְָמדּו ִעָּמֶהן, וְהּוא ִמָּמגֵן ַאבְרָָהם וְֵאלִּיָהּו רַּבָה. וְעַּיֵן ּבְסִּדּור ֶׁשל ר"י ֶעְמדִין, ֶׁשּדְַעּתֹו 

ְדהַיְינּו הַמֲַחזִיקִין ּבִידֵי הַּלֹוְמדִים ּבְָממֹונָם", ע"כ. 
וְִאם ָּכ ַּבִּסּיּום – ַהּלֹוְמִדים ַּבֲחבּוָרה, ָּכל ֶאָחד ַּכָּמה ַּדּקֹות ּוִמְׁשַּתְּתִפים ּוִמְתַאֲחִדים 
ִּבְרצֹונָם, ַעל ַאַחת ַּכָּמה וְַכָּמה ֶׁשעֹוֶלה ָלֶהם ּכּוָלם ֶׁשָּלְמדּו ָּכל הזוה"ק, וְָכ נּוַכל ַלֲעׂשֹות 
ִסיּוֵמי זֹוַהר ַלֲאָלִפים, וְיְִתַקיֵים ָּבנּו ִּדְברֵי ַהּנִָביא יְַׁשְעיָה (ֶּפֶרק ס' כ"ב): "הַּקָטֹן יְִהיֶה לֶָאלֶף", 
 ִּסּיֵם ָּכל הזוה"ק. ּוְבֶּפֶלא יֹועֵץ (ֶעֶר ֶׁשֲאִפילּו ְּבדֹורֵנּו ַהּנָמּו יּוַכל ְלֵהָחֵׁשב ְלַׂשר ָהֶאֶלף, ּׁשֶ
ַרִּבים) ָּכַתב: וְַכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ְלתֹוָרה ְּדַרִּביםא ּוְתִפָּלה ְּדַרִּבים, וְָכל ִמְצוָה ַהּנֲַעֵׂשית 

ע"ה  ֶהָחָכם  ִמַּכּוָנֹות  ַאַחת  ִלי  ָהְיָתה  ְוזֹאת  וז"ל:  לּול),  ר"ח ‡¡  ˙ ּבָ ַׁ̆ ל¿  ‡ ׁ̆ רּו ¿„ּ  - ב   ˜ ל∆ (ח≈ ְלִעִּתים  ִּביָנה  ּוְבֵסֶפר  א. 
י טז ז). ּוְפׁשּוטֹו ְמבֹוָאר, ִּכי ַּכֲאֶׁשר השי"ת רֹוֶצה  ל≈ ¿ׁ̆ ƒְּבָאְמרֹו ִּבְרצֹות ה' ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלים ִאּתֹו (מ
ִעּמֹו  ְּבָׁשלֹום  ִיְהיּו  ָהָאָדם  ֶׁשל  אֹוְיָביו  ֶׁשַּגם  עֹוֶׂשה  ית'  הּוא  ָאז  ֵמֶהם,  נֹוָחה  ֶׁשַּדְעּתֹו  ָהָאָדם  ְּבַדְרֵכי  ְוָחֵפץ 
ֶאל  ִרים  ְמֻיּׁשָ ֶׁשֵהם  ְּדַהְינּו  ה',  ֶאת  ְורֹוִצים  ֻמְדָרִכים  ֵהם  ָהִאיׁש  ְּכֶׁשַּדְרֵכי  ֵיָאַמר,  ַּדְרֵּכנּו  ּוְלִפי  ַיִּזיקּוהּו.  ְוא 
ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ָית', ִהֵּנה א ַיְסִּפיק ִּבְהיֹותֹו הּוא ְּבַעְצמֹו ָׁשֵלם ִּבְדָרָכיו ּוְבַמֲעָׂשיו, ֲאָבל ָצִרי ֶׁשִאיׁש ֶזה 
ַּגם אֹוְיָביו ֶׁשל ה', ֵהם ָהְרָׁשִעים ְמַׂשְנָאיו ית', ָיִׂשים ָּכל ִהְׁשַּתְּדלּותֹו ְלַהְׁשִליָמם ִעּמֹו, ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵלִמים ָּכמֹוהּו, 
ֵלמּות, ְוֶזה הּוא ַהַּתְכִלית ָהֲאִמִּתי ְלִביַאת ָהָאָדם  ַגת ַהּׁשְ ְוִיְׁשַּתְּתפּו הּוא ְוֵהם ִלְהיֹות ַיַחד ֶזה ִעם ֶזה ְּבִעְנַין ַהּׂשָ
ָלֶזה ָהעֹוָלם. ַעל ֵּכן ָאַמר ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ֶּבֱאֶמת ֲאִני ְמַצּוֶה ָל ִּבְפָרטּות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשַּיֲעֶׂשה אֹוָתם, 
ִּכי ָּכל ֶאָחד ְמֻצּוֶה ְלַעְצמֹו, ִּתְׁשַּתֵּדל ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ַאָּתה ְלַבֶּד ָהעֹוֶׂשה אֹוָתּה, ֲאָבל ֶׁשִּיְׁשַּתְּתפּו ִעְּמ ֲאֵחִרים 
ְוֻכְּלֶכם ִּתְשְמרּוָה ַלֲעׂשֹות, ְלַמַען ִּתְחיּון ּוְרִביֶתם, ְלַמַען ִיְהיּו ָלֶכם ַחִּיים ֶּבֱאֶמת, ִּדְבָלאו ָהִכי ָלָּמה ָלֶכם ַחִּיים, 
˙ ‡ י„) ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי ָמה ֲאִני. ְוִנְכָלל ָּבֶזה ַמה ֶׁשִּלְמדּונּו ז"ל: ֵאינֹו ּדֹוֶמה ַרִּבים ָהעֹוִׂשים ַהִּמְצָוה  ע"ד (ָ‡בו…

ְלמּוָעִטים ָהעֹוִׂשים אֹוָתּה.
ה ְּבַרִּבים ֶׁשִהיא ִמְצָוה, ְּכִדְכִתיב ְוִנְקַּדְׁשִּתי  י), ְוַז"ל: ְוֵכן ְקֻדּׁשָ ƒיע ƒב ¿ׁ̆  ˜ ר∆ ּוָב‰ - ּפ∆ ׁ̆ ¿ּ̇ ַער ַ‰ ַׁ̆ ּוְבֵסֶפר ֵראִׁשית ָחְכָמה (
ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְּכְדִּפיְרשּו ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ֱאמֹור. ְוֵכן ִנְכָׁשל ֶׁשֲחֵבָריו ִנְמִנים ִלְדַבר ִמְצָוה ִמְתַּפְּלִלים ְּבַבִית 
ַהְּכֶנֶסת ַּבֲעָׂשָרה ְוהּוא ֵאינֹו ִנְמָנה ִעָּמֶהם. ְוָהָרִגיל ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְויֹום ֶאָחד א ָּבא, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
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ה

ַהַהְצָלָחה ְוָהאֶֹׁשר ָהֲאִמִּתִּיים ֲאֶׁשר ֵהם ְּפִרי ָּכל ַהְּבִריָאה ְוָכל ֵחֶפץ ְוָכל ֶיַׁשע ֵהם 
ְיִדיַעת ַהִּיחּוד

ַהַהְצָלָחה ְוָהֹאֶׁשר ָהֲאִמִּתִּיים ֲאֶׁשר ֵהם ְּפִרי ָּכל ַהְּבִריָאה ְוָכל ֵחֶפץ ְוָכל ֶיַׁשע ֵהם 
ּיֹוֵסף ַהְמַיֵחד ְיִדיָעה  ם ְוָכל ַמה ּׁשֶ ְיִדיַעת ַהִּיחּוד ֶׁשָּכַתְבנּו ִּכי הּוא ַהַּדַעת ֶאת ַהּׁשֵ
ָגה ְּבִיחּוד ִהֵּנה הּוא מֹוִסיף ַּדַעת, ְוַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה סֹוְבבֹות ַעל ֶזה ְוֵהם  ְוַהּׂשָ
ם, ְוִאי ֶאְפָׁשר  ַהֶּדֶר ִליִדיָעה זֹו ֶׁשהּוא ַהִּיחּוד, ְוזּוָלָתם ֵאין ָׁשם ִיחּוד ְוא ַּדַעת ַהּׁשֵ
יג ֶזה ַהַּדַעת ִּכי ִאם ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה, ּוֵמֵהם ַנְׂשִּכיל ֹאֶפן ָהֲעִׂשָּיה  ְלַהּׂשִ
ֶׁשהּוא ִּתּקּון ַהָּכבֹוד ְוהּוא ַהִּיחּוד ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבנּו, ְוֶזה ְרָמזֹו ֲאדֹון ַהְּנִביִאים ָעָליו 
לֹום ְּבָאְמרֹו ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְלַמַען ַּתְׂשִּכילּו  ַהּׁשָ
ִמיָרה ֶׁשהּוא ָהֵעֶסק ְּבֵפרּוׁש ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא  ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון, ְוַהַּכָּוָנה ִּכי ַהּׁשְ
ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ּוְכָאְמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּוְׁשַמְרֶּתם זֹו ִמְׁשָנה ַוֲעִׂשיֶתם ֶׁשהּוא ִקּיּום 
ַהִּמְצוֹות ְּבפַֹעל ָהָראּוי ִמּתֹו ְׁשֵניֶהם ַנְׂשִּכיל ֶאת ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה ֶׁשהּוא ַהְּפִרי ַהּיֹוֵצא 
ֵניֶהם ֵאֶּלה ְוזֹאת ָהֲעִׂשָּיה ְלׁשֹון ִּתּקּון הּוא ְוהּוא ִּתּקּון ַהָּכבֹוד ְוֵאין ִּתּקּונֹו ִּכי  ִמּׁשְ

ִאם ַהִּיחּוד ְוַעל ַהֶּדֶר ֶׁשִהְתָּבֵאר ְּכָבר.

ם ַהִּנְכָּבד  ָכל ִמי ֶׁשֶּפַתח ָחְכַמת ָהֱאֶמת ָסגּור ְּבָפָניו ִאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ֶאת ַהּׁשֵ
ְוַהּנֹוָרא

ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשַּיֲעֶלה ְיִדיַעת ֶזה ַהִּתּקּון ְוֹאֶפן ֲעִׂשָּיתֹו ִאם א ִיְהֶיה ַהְמֻתָּקן ְמֻמָּלא 
ם ֶׁשהּוא  ְּבִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה ִהיא ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ָהעֹוֶסֶקת ְּבַהְיָׁשַרת ַהַּדַעת ֶאת ַהּׁשֵ
ִיחּודֹו ַּכָּידּוַע ֵמִעְנָיָנּה ַלִּמְתַהְּלִכים ָּבּה ּוִמֶּמָּנה יֹוְדִעים ִּכי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות אֹור ַהִּיחּוד 
ֶׁשהּוא ַהַּדַעת ָהֲאִמִּתי ִּכי ִאם ְּבאֹוָרּה ְלִפי ֶׁשָחְכַמת ָהֱאֶמת ֵאין ִעְסָקּה ִּכי ִאם ְלֵהיִׁשיר 
ם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא  ֵלמּות ְוָלֶזה ָהְיָתה ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ַהֶּפַתח ָלַדַעת ֶאת ַהּׁשֵ ֶאל ֶזה ַהּׁשְ
ְוָכל ִמי ֶׁשֶּפַתח ֶזה ָסגּור ְּבָפָניו ִאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת אֹותֹו ְוָעָליו ֶנֱאַמר ַּגם ְּבא ַּדַעת 
ֶנֶפׁש א טֹוב ַוֲהֵרי ָהָרחֹוק ִמֶּזה ַהַּדַעת ָרחֹוק ִמן ַהַחִּיים ָהֲאִמִּתִּיים ְוִהֵּנה ְּכִפי ַמה 
ִּתְהֶיה ַהֶּנֶפׁש ֶנְעֶדֶּרת ִמן ַהַּדַעת ַהֶּזה ִּבְהיֹוָתּה ְּבגּוף ִהֵּנה ִהיא ִסַּבת ֶהְרֵחק ְוֶהְעֵּדר  ּׁשֶ
ַּדַעת ֶעְליֹון סֹוד ָהרּוַח ִמן ַהֶּנֶפׁש סֹוד ֶנֶפׁש ָּדִוד ְוֶזה סֹוד ַּגם ְּבא ַּדַעת ֶׁשהּוא רּוַח 
ַחִּיים ֶנֶפׁש א טֹוב ִּכי ַהֶּנֶפׁש ַהּזֹאת ֵאין ִקּיּוָמּה ִּכי ִאם ָּברּוַח ַההּוא ֶׁשִהיא ַהַּדַעת 

אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית

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

ואח"כ בא"י בעוד 8 מהדורות ס"ה י"ל 310.000 טופסים 
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ֶׁשּבֹו ַהִּיחּוד ָּתלּוי ֵּכן ַהֶּנֶפׁש ִּבְהיֹוָתּה ַּבּגּוף ֵאין ִקּיּוָמּה ּוְׁשֵלמּוָתּה ִּכי ִאם ְּבֻדְגָמא זֹו 
ְוהּוא ֶׁשִּתְהֶיה ְמֻמָּלא ְּבַדַעת ֶׁשהּוא ָחְכַמת ָהֱאֶמת ֶׁשֵאין ִקּיּום ּוְׁשֵלמּות ֶאָּלא ָּבּה ְלִפי 
ֵלִמים  ם ּוְבֶזה הּוא ִחּלּוף ַמְדֵרַגת ַהּׁשְ ֶׁשהּוא ַהֶּפַתח ֶאל ַהִּיחּוד ֶׁשהּוא ַהַּדַעת ֶאת ַהּׁשֵ
ְוִיְתרֹוָנם ֶזה ַעל ֶזה ְלִפי ֶׁשָחְכַמת ָהֱאֶמת ּכֹוֶלֶלת ְותֹוֲעלֹוֶתיָה ַרִּבים ִויָקִרים ְידּוִעים 
יג ִסְתֵרי ַהּתֹוָרה ְוַטֲעֵמי  ם ּוַמּׂשִ יָגּה יֹוֵדַע ֶאת ַהּׁשֵ ִּכי ִמְּלַבד ֱהיֹות ָהעֹוֵסק ָּבּה ּוַמּׂשִ
ַהִּמְצוֹות ַהְּמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים ֲאֶׁשר ִמִּצָּדם ִהיא ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ְוֶזה ִּכי 
ַהֶּנֶפׁש ִמְתַחֶּזֶקת ָּבֶהם ְוִנְדֶּבֶקת ִעם קֹוָנּה עֹוד ִיָּמֵׁש ִמֶּמָּנה ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ְּכִתּקּוָנם 
ְּבַאֲהָבה ַרָּבה ִּכי ִהיא ַהְמַלֶהֶבת ֶאת ֵלב יֹוְדֶעיָה ַלֲעׂשֹוָתם ִּבְׁשֵלמּוָתם ַּכָּידּוַע ֶזה 
ֵמִעְנָיָנּה עֹוד ִיָּמֵׁש ִמֶּמָּנה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָרץ ְּבִעְנַין ָהֲעבֹוָדה ְוַהְּתִפּלֹות ְּבֶקֶׁשר ַהִּיחּוד 
(ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֵחֶלק ַהַּתְכִלית ֶּפֶרק ע') ְוָהֱאמּוָנה. 

אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק

ְּבַרִּבים, ִהּנֵה ִּכי ּכֵן ָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלִהְתַחּבֵר ִעם יְִרֵאי ה' וְחֹוְׁשבֵי ְׁשמֹו ּוְלַקיֵים ַמֲאַמר 
ָּדוִד ַהֶּמֶל ע"ה (קי"ט ס"ג) "ָחבֵר ֲאנִי ְלָכל ֲאֶׁשר יְרֵאּו". עכ"ל.

ֵאינֹו ָיכֹול ִלְתקֹן. ַּגם ִיְתַּבֵּטל  ׁשֹוֵאל ָעָליו. ְוַגם ֵאינֹו ַמְׁשִלים רמ"ח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשהּוא ְמֻעּוָת ּׁשֶ
י יט, ב) ִאּוֶֶלת ָאָדם ְּתַסֵּלף  ל≈ ¿ׁ̆ ƒִמַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה, ְוַהּכֹל ִמְּפֵני ִסְכלּותֹו, ְּכאֹוְמרֹו (מ
ְּדָרָכו וגו'. ְוֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ְוִיְהֶיה ִּגּבֹור ּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו ְוא ִיָּמֵׁש ַאַחר ַּתֲאָותֹו, ִּבְפָרט ְּברֹאׁש חֶֹדׁש 
ּוְבפּוִרים, ֶׁשַהְּסעּוָדה ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים, ֵיׁש ִליָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְיַמֵּלא ִּבְטנֹו ֶׁשֶּיֱחֶלה ְוָיבֹא ִליֵדי ִּבּטּול ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה 

ֵאין ֲעֵׂשה ִמִּדְבֵריֶהם ּדֹוָחה ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה. ֶׁשֵהם ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה, ּׁשֶ

המשכ 'זכותא דבר יוחאי' מעמוד ד
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

„ני‡ל פרי˘
ב"ה, ב' מרחשוון תשל"ט.

שוכט"ס לכב' ידידינו הרה"ג זוכה ומזכה ורבים השיב מעוון ע"י חיבוריו הנחמדים 
והיקרים וכו' כש"ת מוה"ר ר' שלום יודא גראס שליט"א.

ספרים  שבעת  עיני  לפני  והאירו  ופתחתיו  ספריו  חבילת  קבלתי  היום  אחדשה"ט 
קדושים שמלאים זיו וזוהר להאיר ע"פ תבל בכל ענינים הצריכים בדק, תיקון וזהירות. 
עוורים  עיני  להאיר  מזולל  יקר  להוציא  עוד  ויזכה  ע"י  ש"ש  שיתקדש  השי"ת  יעזור 
ח"ז  שלום  מנוחת  הח'  ספרו  פתחתי  הדור.  פרצות  ולהבין  לידע  הרוצים  עיני  ולפקוח 
ופתחתי בפתח השער וראיתי שבטעות העתיק בקטע הראשון מס"ח ת"ק - וצ"ל תק"ל, 
ושם בע"ב מביא בשם הזוה"ק באדרא שבזמן שביהמ"ק קיים וכו' ומסיים וכבר ומובא 
בשם הזוה"ק בס' ברית עולם וכו' וזה טעות כי בס' ברית עולם ס' תק"ל מביא מימרא 
זאת מהקדמת ס' החשוב לב אריה בשם רז"ל עיי"ש, ומצוה לתקן במהדורא הבאה, כרגע 
אין הזמן לעיין בכל הספרים היקרים, וכש"כ איני בר הכי להעיר עליהם. רק זאת אכתוב 
שהאירו הספרים ביתי ושמחתי עליהם מאד, והיה מן הראוי לשלם מחירו משלם, רק כפי 

שמכיר כב' אותנו קשה לשלוח מכאן...
הנה קבלתי ספריו: א) נפש ישעי', ב) מנחת יהודה, ג) מנחת שלום, ד) אפיית מצות 
משה.  דבר   - ישראל  אהלי  ז)  צדק,  זבחי  זבחו  ו)  בישראל,  מצות  אכילת  ה)  השלם, 
וכפי שראיתי בשער הספרים שחיבר עוד ס' חנוך ישראל סבא, ומדריך לצניעות, גדולי 
ישראל, מזוזת שלום, קדושת בנות ישראל וכו', אשר כל אלה לא ראיתי עד הנה, והיה לי 
למשיב נפש לרוכשם ואם אפשר לשלחם, אשלח מספרי ימי בחרות וס' קדושה וצניעות 

שחיברנו בסד"ש.
כ"ד ידידו דושה"ט באה"ר ובנפ"ח
דניאל פריש

˘נ˙ ˙˘"ם
מ˘‰ פיינ˘טיין

 ר"מ ˙פ‡ר˙ ירו˘לים בנו‡ י‡ר˜
בע"ה

הנה ראיתי כמה מהספרים שנתחברו ע"י ידידי הרב הגאון מוהר"ר שלום יודא גראס 
שליט"א הרב דק"ק האלמין מברוקלין, ביניהם הספרים אכילת מצות בישראל ז׳ חלקים, 



ח

זהר 
השבת

הסכמות ומכתבים

אפיית המצות השלם ג"ח, שו"ת זבחו זבחי צדק, אהלי ישראל, דבר משה, מזוזת שלום, 
שראויה  וצורה  באופן  נכתבו  וכולם  ועוד,  ישעי׳  נפש  ישראל,  קדושת  יהודה,  מנחת 
לבני תורה לעיין בהם, שהגאון המחבר שליט"א אסף וביאר בחריפות ובקיאות נפלאה, 
ההלכות והשקפות ששייכים לכמה ענינים שהעולם ר"ל, נכשלים בהם, ואף שלא שייך 
לי מחמת טרדת הזמן, אלא לעיין קצת בספרים, וממילא לא שייך לכתוב הסכמה לגבי 
החלטת הדינים, מ"מ כבר אתחזק גברא, שיש לסמוך על הגאון המחבר שליט"א, שחיבר 
ספריו לכבוד השם ותורתו, וממילא אני מקוה, שכל שומרי התורה יעזרו להגאון המחבר 

שליט"א, שבאמת מצוה גדולה לחזקו ולתומכו בכל האפשרות.
וע"ז באתי על החתום לכבוד התורה ולומדיה, 
ביום י"ח לחודש סיון תש"מ 
נאום משה פיינשטיין

˘נ˙ ˙˘מ"‡
‡לעזר ב‰˙˘"‡ ˘ליט"‡ מר‚ליו˙

בעזר ה' אוהב צדיקים, ה' אדר שני ה'תשמ"א לפ"ק
כבוד הרה"ג הצדיק וכו' ר' שלום יודא גראס שליט"א רב דק"ק מגן שאול ד"האלמין".

יברכך ה' מציון!

עטרת  המחזיר  כהלכתה  אמן  עניית  הבהיר  ספרו  לידי  דמטא  לידי  אנה  והאלקים 
עניית איש"ר ליושנה ולמדתי בו בעיון רב ושפכה לידי כמים על חומר הדבר, ואשרי 

להמקיימו כהלכתה ואשרי להרב המחבר שזכה וזיכה הרבים.

בספרו  זי"ע  מבוטשאטש  הגה"ק  שחידש  כמו  תנאי  מהני  אם  לשאול  ברעיוני  עלה 
תהלה לדוד סימן כ"א דמהני תנאי בכונת השמות ע"ש ואשאל אם דמי כונת השמות 
לכונת איש"ר? כאן המקום לתת תודה רק על שהשתדל לעורר בני ישראל בדורנו השפל 

להחזרת העטרה.

ואסיים בברכת בכל מכל כל וכן יזכה להפיץ מעיינותיו חוצה כרצון ה' ויראיו.
מאת המצפה לישועת ה' במהרה
אלעזר בהתש"א שליט"א מרגליות
מפעיה"ק ירושלים תובב"א

‰סכמו˙ ומכ˙בים



זהר 
השבת

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

סימן שח – דברים המותרים והאסורים 
לטלטל בשבת, ובו נ"ב סעיפים

כל הכלימ נטלימ בשבת חוצ ממוקצה מחמת  א. 
ח�רונ כי� כגונ �כינ של שחיטה או של מילה 
ואיזמל של �פרימ ו�כינ של �ופרימ שמתקנימ 
בהמ הקולמו�ימ כיונ שמקפידימ שלא לעשות בהמ 
תשמיש אחר א�ור לטלטלו בשבת ואפילו לצורכ 
מקומו או לצורכ גופו. הגה: ואפילו תחובים בנדן 
עם שאר סכינים אסור לטלטלו (מהרי"ל). והוא הדינ 
לקורנ� של בשמימ שמקפידימ עליו שלא יתלכלכ. 
הגה: והוא הדין כלים המיוחדים לסחורה ומקפיד עליהם 

(בית יוסף בשם מיימוני פרק ה' והמגיד פרק כ"ז):
כל כלי אפילו הוא גדול וכבד הרבה לא נתבטל  ב. 

שמ כלי ממנו לא מפני גדלו ולא מפני כבדו:
כלי שמלאכתו לאי�ור מותר לטלטלו (ואם  ג. 
נשתמש לאיסור בבין השמשות כגון נר שהודלק עיין לעיל 
סימן רע"ט) בינ לצורכ גופו כגונ קורנ� של זהבימ 
או נפחימ לפצוע בו אגוזימ קורדמ לחתוכ בו דבלה 
בינ לצורכ מקומו דהיינו שצריכ להשתמש במקומ 
שהכלי מונח שמ ומותר לו ליטול משמ ולהניחו 
באיזה מקומ שירצה אבל מחמה לצל דהיינו שאינו 
צריכ לטלטלו אלא מפני שירא שישבר או יגנב 
שמ א�ור. הגה: כל מוקצה אינו אסור אלא בטלטולו 
אבל בנגיעה בעלמא שאינו מנדנדו שרי ולכן מותר ליגע 
במנורה שבבית הכנסת שנרות דולקות עליו או בתנור 
שדולק בו אש וכן מותר ליקח דבר היתר המונח על דבר 
מוקצה (מרדכי פרק כל הכלים וריש ביצה ורבינו ירוחם 
חלק י"ג והמגיד פרק כ"ה ותרומת הדשן סימן ס"ז וכל 
בו סוף דיני שבת) וכן מותר לטלטל דבר מוקצה על ידי 
נפוח דלא הוי טלטול אלא כלאחר יד ולא מיקרי טלטול 

(תשובת מהרי"ו):
כלי שמלאכתו להיתר מותר לטלטלו אפילו  ד. 
אינו אלא לצורכ הכלי שמא ישבר או יגנב אבל 
שלא לצורכ כלל א�ור לטלטלה. כתבי הקודש 

ואוכלינ מותר לטלטלמ אפילו שלא לצורכ כלל. 
הגה: ותפלין אין לטלטלם כי אם לצורך (תרומת הדשן 
ועיין בבית יוסף). ושופר אסור לטלטלו כי אם לצורך גופו 

או מקומו (הגהות אשירי סוף פרק במה מדליקין):
יש מתירימ לטלטל כלי שמלאכתו לאי�ור  ה. 

אפילו מחמה לצל על ידי ככר או תינוק:
כל הכלימ שנשברו אפילו בשבת מותר לטלטל  ו. 
שבריהמ ובלבד שיהיו ראוימ לשומ מלאכה כגונ 
שברי עריבה לכ�ות בה החבית ושברי זכוכית לכ�ות 
בה פי הפכ אבל אמ אינמ ראוימ לשומ מלאכה לא. 
הגה: ואם נשברו במקום שיכולים להזיק כגון זכוכית 
שנשברה על השלחן או במקום שהולכין מותר לטלטל 
השברים כדי לפנותן שלא יוזקו בהם (כל בו והגהות 

מרדכי ובית יוסף בשם ארחות חיים):
חתיכת חר� שנשברה בחול מכלי וראויה לכ�ות  ז. 
בה כלי מותר לטלטלה אפילו במקומ שאינ כלימ 
מצויימ שמ לכ�ותמ בה ואמ זרקה לאשפה מבעוד 
יומ א�ור לטלטלה כיונ שבטלה מהיות עוד כלי. 
הגה: ואפילו חזי לעני הואיל והקצוהו הבעלים שלו אף 
על פי שהם עשירים דמוקצה לעשיר הוי מוקצה לעני 
כמו שיתבאר סוף הסימן (ר"ן פרק במה אשה). ודוקא 
חתיכת חר� משומ דאתיא משברי כלי אבל דבר 
שאינ בו שייכות כלי כגונ צרורות או אבנימ אפ על 
פי שראויימ לכ�ות בהמ כלי א�ור לטלטלמ. הגה: 
וכל דבר שאינו כלי כלל אסור לטלטלו אפילו לצורך גופו 

כל שכן לצורך מקומו (מרדכי פרק קמא דיום טוב):
כל הכלימ הנטלימ בשבת דלתותיהנ שנתפרקו  ח. 
מהמ נטלימ בינ נתפרקו בחול בינ נתפרקו בשבת:
דלת של שידה תיבה ומגדל יכולימ ליטלה  ט. 
מהמ וא�ור להחזירה גזירה שמא יתקע ושל לול 
של תרנגולימ א�ור בינ ליטול בינ להחזיר דכיונ 

דמחובר לקרקע אית ביה בנינ ו�תירה:
כ�וי בור ודות אינ נטלימ אלא אמ כנ יש להמ  י. 
בית אחיזה דאז מוכח שהוא כלי ושל כלימ אפילו 

ֻׁשְלַחן ָערּו ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א
ָנה ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ

יצא לאור ע"י האדמו"ר מהאלמין שנת תש"ס לפ"ק על או"ח ויו"ד

סֵדֶר הַּלִּמּוד לְׁשַּבָת ּפָָרׁשַת אֱמֹר 
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ר ְוָרָמ"א ת ְמַחּבֵ ּבָ ְלַחן ָערּוְך ִהְלכוֹת ׁשַ ׁשֻ
ֻׁשְלַחן ָערּו ִהְלכֹות ַׁשָּבת 

המ מחוברימ בטיט יכולימ ליטלמ אפילו אינ להמ 
בית אחיזה והוא שתקנמ ועשה בהמ מעשה והכינמ 
לככ או שנשתמש בהמ מבעוד יומ וכ�וי חביות 

הקבורות בקרקע לגמרי צריכות בית אחיזה:
מחט שלמה מותר לטלטלה ליטול בה את הקוצ  יא. 
ניטל חודה או חור שלה א�ור וחדשה שלא ניקבה 

עדיינ מותר:
שירי מחצלאות מותר לטלטלמ דחזי לכ�ות  יב. 
בהו טינופא ואמ זרקנ לאשפה מבעוד יומ א�ור 

לטלטלמ:
שירי מטלניות שבלו אמ יש בהמ ג' אצבעות  יג. 
על ג' אצבעות מותר לטלטלנ ואמ לאו א�ור ויש 
מתירינ אפילו אינ להמ ג' על ג' ובלבד שלא יהיו 

טליתות של מצוה:
מנעל חדש מותר לשמטו מעל הדפו� אפ על  יד. 
פי שמלאכתו לאי�ור כיונ דשמ כלי עליו מותר 

לטלטלו לצורכ מקומו:
�נדל שנפ�קה רצועה הפנימית עדיינ תורת כלי  טו. 

עליו ומותר לטלטלו נפ�קה החיצונה בטל מתורת 
כלי וא�ור לטלטלו ואמ הוא בכרמלית מותר לכרוכ 
עליו גמי לח שהוא מאכל בהמה לתקנו שלא יפול 

מרגלו ובחצר שהוא נשמר שמ א�ור:
חלוק שכב�ו אותו ותחבו בו קנה ליבשו יכול  טז. 
לשמטו מעל הקנה אבל ליקח הקנה מתוכו א�ור 
לפי שאינו כלי ואמ תחבו בו כלי מותר ליטלו מתוכו 
אפילו הוא מלאכתו לאי�ור כירה שנשמטה אפילו 
אחת מירכותיה א�ור לטלטלה. הגה: וכן ספסל ארוך 
שנשמט אחד מרגליה כל שכן שתים דאסור לטלטלה 
ולהניחה על ספסל אחרת ולישב עליה אפילו נשברה 
מבעוד יום (תרומת הדשן סימן ע"א) אלא אם כן ישב עליה 
כך פעם אחת קודם השבת (בית יוסף סוף סימן שי"ג) 
גם אסור להכניס הרגל לשם משום בנין (בית יוסף שם):

לבנימ שנשארו מהבנינ מותר לטלטלמ דמעתה  יז. 
לא קיימי לבנינ אלא למזגא (פירוש לסמוך ולשבת 
עליהן) עלייהו ואמ �ידרנ זה על זה גלי אדעתיה 

שהקצנ לבנינ וא�ור לטלטלמ:
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השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יא

המשכ בעמוד יד

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

ּוִמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב
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ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב
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המשכ בעמוד כ

המשכ 'שבת בו תשוב' מעמוד יא



זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
טו

ָּבת זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

מספר "השבת והזוהר"
 מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע
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ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ



זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יז

ַהַּבָּקָׁשה ֶׁשל ֶעְטל ַהַּגָּבִאית
ֵּבין ָהֲאָנִׁשים ָהַרִּבים ֶׁשִהִּגיעּו ְלאֹותֹו ַּבִית ָקָטן ִהִּגיָעה ַּגם ַהַּגָּבִאית ֶעְטל, ְלַאַחר ָׁשעֹות 
ִהְמִּתיָנה ַּבּתֹור, ִהיא ִנְכְנָסה ְלָגאֹון ּוָפְרָצה ִּבְבִכי, ֶעְטל ַהַּגָּבִאית ֶׁשָּתִמיד ְמֵלָאה  ֲאֻרּכֹות ּׁשֶ

ַחִּיים ְוִׂשְמָחה ְוֶׁשְּבָכל ִנְׁשָמָתּה ִהיא רֹוֶדֶפת ַאַחר ָּכל ִמְצָוה ַהִּמְזַּדֶּמֶנת ָלּה - ַמה ָקָרה ָלּה?

ִּתְׁשָעה ָּבִנים ֵיׁש ְלֶעְטל ַהּלֹוְמִדים ִּביִׁשיבֹות, ֻּכָּלם ְידּוִעים ְּכִעּלּוִיים ַּבֲעֵלי ָראִׁשים ֲחִריִפים, 
חּוץ ֵמֶאָחד ְּבֵׁשם מֶֹׁשה נַֹח, - ֶׁשְּלַדֲאבֹון הֹוָריו - ֵיׁש לֹו רֹאׁש ָסתּום ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִבין ֲאִפילּו 
ׁשּוָרה ַאַחת ֵמַהְּגָמָרא. ִּבְגַלל ִעְנַין ֶזה ְּכָבר ָהְיָתה ֶעְטל ֵאֶצל ַהְרֵּבה ְּגדֹוִלים ְוַצִּדיִקים, ִהיא 
ִנְּסָתה ַהְרֵּבה סּוֵגי ְסגּולֹות ַא ׁשּום ָּדָבר א ָעַזר, ִּבְזַמן שר' ֲעִקיָבא ֵאיֶגער ִהִּגיַע ָלִעיר ָהָיה 

ְּכָבר מֶֹׁשה נַֹח ֶּבן ָחֵמׁש ֶעְׂשֵרה, ַא ִּבְלָהִבין ֲחִתיַכת ְּגָמָרא הּוא ָהָיה ְּכמֹו ֶיֶלד ֶּבן ָׁשׁש.

ַהָּדָבר ָהָיה ְמאֹד ָּתמּוַּה, ֵמַאַחר ּוְבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם, ּוִבְמֻיָחד ְּבָכל ַהָּקׁשּור ַלֶחְׁשּבֹונֹות ְוִלּמּוִדים 
ֲאֵחִרים הּוא ָהָיה טֹוב ְּבַהְרֵּבה ֵמֶאָחיו, הּוא ָּתַפס ִּבְמִהירּות ּוְלא ָּכל ַמֲאָמץ, ַא ְּכֶׁשִהִּגיעּו 

.ַהְּדָבִרים ַלְּגָמָרא ַהּכֹל ָהָיה ֶאְצלֹו ָהפּו

בּוָרה ֶׁשְּמאֹד ָחׁשּוב ָלּה ִעְנַין ִלּמּוד  ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגער ֵהִבין ְלִלָּבּה ֶׁשל ָהִאָּמא ַהּׁשְ
ַהּתֹוָרה ֶׁשל ְּבָנּה, ְוָאַמר ָלּה: "ְּגדֹוֵלי ַהּפֹוְסִקים ּכֹוְתִבים (ש"ך יו"ד) ֶׁשַחָּיִבים ִלְהיֹות ְזִהיִרים 
ֶׁשֲאִפילּו ֶיֶלד א ִיְטַעם ִמַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ִּכי ֶזה נֹוֵגַע ַלְּנָׁשָמה, ּוְכֶׁשהּוא ּגֶֹדל הּוא ְמַקֵּבל 

ַעל ְיֵדי ָּכ ְטָבִעים א טֹוִבים ְּברֹאׁשֹו, ְורֹאׁשֹו ָסתּום ְּבָכל ַהָּקׁשּור ְלתֹוָרה"...

ַמה, ַמה? - ָׁשֲאָלה ֶעְטל ְּבִהיְסֶטְרָיה - ַהִאם ְּבִני ְּכֶׁשָהָיה ֶיֶלד ָאַכל ַמֲאָכל ָאסּור?! ַחס 
ְוָׁשלֹום, ַרִּבי ָּדָבר ָּכֶזה א ָקָרה ֵמעֹוָלם, ְוֶזה א ִיָּתֵכן!".

"ֵמַהִּסּפּור ֶׁשָּל - ֵהִׁשיב ַהָּגאֹון ִּבְרִגיָעה - ִנְרֶאה ִלי ֶׁשְּבֵעת ֶׁשָהָיה ֶיֶלד הּוא ָאַכל ַמֲאָכל 
ָאסּור, ְוַרק זֹו ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַהִּסָּבה ַמּדּוַע ֵאינֹו ֵמִבין ְּגָמָרא"...

ֶעְטל ֶׁשָהָיה ָחדּור ָּבּה ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ִנְרְּגָעה ְוָׁשֲאָלה:

ִאם ֵּכן ַמִהי ָהֵעָצה ְלָכ ַרִּבי?

 "ְלִהְתַיֵּגַע ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבַדְחקּות, ְוַלֲעמֹל ַהְרֵּבה" - ַהָּגאֹון ָחַזר ַעל ָּכ ַּכָּמה ְּפָעִמים 
יָחה. ּוִמָּיד ִנְכַנס ַאֲחֶריָה ַהָּבא ַּבּתֹור. ּוְבָכ ִהְסַּתְּיָמה ַהּׂשִ

ֶעְטל ִהִּגיָעה ְלֵביָתּה ְוִסְּפָרה ְלַבֲעָלּה ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ַמה ֶׁשָאַמר ָלּה ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגער 
ְּבִעְנַין מֶֹׁשה נַֹח'ן.
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א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ

המשכ יבא

ה ִצְדָקִנית - ׁשֹוֵאל ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ְּכֶׁשֻּכּלֹו עֹוֵקץ ּוְמִרירּות - ֶׁשֹּלא  "ֵאי ֶזה ַמְתִאים ָל ִאּׁשָ
ִלְהיֹות ְזִהיָרה ְּבָדָבר ָּכֶזה ּוְבֵננּו יֹאַכל ְוַיְכִניס ַלֶּפה אֶֹכל ָאסּור?!".

"ַהִאם ָּכ ֲאִני ִנְרֵאית ְּבֵעיֶני? ֶׁשֲאִני ָּכל ָּכ מּוְׁשֶחֶתת? - ִמְתַרֶעֶמת ֶעְטל ְּבטֹון ָּגבֹוַּה - ִמי 
עֹוד יֹוֵדַע ָּכמֹו ַּכָּמה ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֵיׁש ִלי ְּבִעְנָיִנים ֵאֶּלה? עֹוד ַאף ַּפַעם א ִנְכַנס ְלֵביֵתנּו ָחָלב 
ֶׁשֲאִני ְּבַעְצִמי א ָעַמְדִּתי ְּבֵעת ַהֲחִליָבה; ַהְיָלִדים עֹוד ַאף ַּפַעם א ָטֲעמּו ֶלֶחם ִמן ָהְרחֹוב 
ַרק ַמה ֶׁשֲאִני ְּבַעְצִמי ָאִפיִתי, ֵּפרֹות אֹו ְיָרקֹות ֶׁשֵּיׁש ֲעֵליֶהם ּתֹוָלִעים עֹוד ַאף ַּפַעם א ִנְכְנסּו 
ַלֶּפה, ּוָבָׂשר ֲהא ַאָּתה ְּבַעְצְמ יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ְּכמֹוֶרה הֹוָרָאה ַאף ַּפַעם א ִהְכַנְסָּת ַהָּבְיָתה 
ִחיָטה ּוָבֵעת ַהְּבִדיָקה, ִאם ֵּכן ֵאי ַאָּתה ָיכֹול ִלְזרֹק  ַרק ִמַּמה ֶׁשַאָּתה ַעְצְמ ָהִייָת ְּבֵעת ַהּׁשְ

!?ֶאת ַהֵהֶפ ָיכֹול ְלָהִעיד ַעל ָּכ א ָהִייִתי ְזִהיָרה ְּכֶׁשַאָּתה ְּבַעְצְמ ָעַלי ַאְׁשָמה ָּכזֹו ְּכִאּלּו

ְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשל ְרִגיָעה ִנְרְּגָעה ֶעְטל ּוְלַאַחר ִהְרהּור נֹוָסף ִּבְדָבָריו ֶׁשל ַהָּגאֹון ִהיא 
ָאְמָרה ְלַבֲעָלּה: "אּוַלי ַהֵּבן ֶׁשָּלנּו מֶֹׁשה נַֹח ָאַכל ְּבֵעת ֱהיֹותֹו ֶיֶלד ֵאיֶזה ַמֲאָכל ָאסּור ֵאֶצל 

ָׁשֵכן אֹו ָחֵבר אֹו ְּבֵאיזֹו ִׂשְמָחה?".

"ֶזה ִנְׁשַמע ִלְכאֹוָרה - ֵמִׁשיב ר' ִהיְרׁש ֵלייּב - ְצִריִכים ָּפׁשּוט ְמֹאד ַלְחקֹור". ּוְׁשֵניֶהם 
.ֶהְחִליטּו ַלְחקֹור ֵהיֵטב ֶאת מֶֹׁשה נַֹח ֵהיָכן הּוא ָאַכל ִמְּבִלי ֶׁשֵהם ָראּו ַוֵּיְדעּו ַעל ָּכ

ְּכֶׁשּמֶֹׁשה נַֹח ָחַזר ְּבֶעֶרב ְלֵביתֹו ֵמַהְיִׁשיָבה ִחְּיכּו ֵאָליו ַההֹוִרים ְלא ַסְבָלנּות. ר' ִהיְרׁש ֵלייּב 
ָקָרא לֹו ְוֵקְרבֹו ְוֵהֵחל ְלִהְתַעְנֵין ְּבִלּמּוָדיו ַּבְּיִׁשיָבה, ַמה הּוא ָלַמד ְותֹו ְּכֵדי ִּדּבּור הּוא ָׁשַאל 
אֹותֹו ַהִאם הּוא ָאַכל ֵאי ַּפַעם ֵאֶצל ֲאָנִׁשים ִמחּוץ ַלַּבִית, ֲאָבל מֶֹׁשה נַֹח טֹוֵען ִּכי הּוא ָּתִמיד 
ִנְׁשַמע ְלִצּוּוי ָהֵאם ְוא ָאַכל ִמּשּׁום אֹוֵכל ְלא ְרׁשּות ִאּמֹו ּוְכִפי ֶׁשּזֹוֵכר ֵמעֹוָלם א ָאַכל 

ֵאֶצל ָזִרים חּוץ ִמַּמה ֶׁשָהִאָּמא ְּבַעְצָמּה ֵהִכיָנה ּלֹו.

ֲאָבל ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ֵאינֹו ַמְרֵּפה, הּוא ָּבטּוַח ִּבְדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגער, ְולֹוֵחץ ַעל 
מֶֹׁשה נַֹח ֶׁשַּיְפִעיל ֶאת ַהִּזָּכרֹון ֶׁשּלֹו ְוִיָּזֵכר אּוַלי ְּבָכל זֹאת ִהְכִניס ְלִפיו אֶֹכל ִמחּוץ ַלַּבִית, ֲאִפילּו 

ִאם ֶזה ָקָרא ִלְפֵני ַהְרֵּבה ָׁשִנים.

הּו - אֹוֵמר מֶֹׁשה נַֹח ְלַאַחר ֶׁשָעָׂשה ַמֲאָמץ ְּבִזְכרֹונֹו - ָהָיה ֶזה ְּבֵעת  "ַאָּבא ִנְזַּכְרִּתי ְּבַמּׁשֶ
ֶׁשָהִייִתי ֶּבן ָחֵמׁש ְּבֶאָחד ִמיֵמי ַהֲחֻנָּכה ְּכֶׁשָחַזְרִּתי ְּבַיַחד ִעם ָחֵבר ֵמַהֶחֶדר, ָעַבְרנּו ְלַיד ֵּבית 
ַהָּמלֹון ֶׁשל ָהִעיר ָׁשם ֶנֶעְרָכה ֲחֻתָּנה, ָיָצא ֵאֵלינּו ֶאָחד ֵמַהְמֻחָּתִנים ְוִהְכִניס אֹוָתנּו ְּפִניָמה 
ַכְחִּתי ְּכָלל ִמִּצּוּוי ָהֵאם"... ְוִכֵּבד אֹוָתנּו ַּבַּצַּלַחת ָמָרק ַוֲחִתיַכת עֹוף ָהִייִתי ָאז ָּכל ָּכ ָרֵעב ֶׁשּׁשָ
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יִקים ּדִ ָלׁשוֹן ָהַרע ַעל ַהּצַ
יט

טו. ואפשר להוסיף דזהו מה שהביא הילקוט בפרשת אמור הנ"ל שדבר 
זה (המוזכר בירושלמי) אירע בערב יום הכיפורים, וטעמא מיבעיא מדוע דוקא 
בערב יום הכיפורים, הלא הכל בידי שמים. אך כיון דזה יכול לבוא על ידי 
שישמע לשון הרע מפי אחרים, או שיספר לשון הרע על אחרים, והרי אמרו 
חז"ל דעבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, אבל עבירות שבין 
אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסו ויתרצה לו, אם כן אף אם 
יתכפר לו עון שבינו לשמים, אבל מה שדיבר או שמע לשון הרע על חבירו 
לא נתכפר לו כיון שלא פייסו, על כן אירע דבר זה בערב יום הכיפורים דייקא, 
דכיון דהאכיל את ישראל נבילות וטריפות רח"ל, אם כן החטיא את הרבים 

בזה והוי חטא בין אדם לחבירו גם כן.
וגודל העונש של השומע זלזול תלמיד חכם אפילו רק פעם אחת, רואים 
אנו במסכת בבא מציעא (דף פ"ד) וז"ל: רבי אלעזר (ברשב"י) בתר דנח נפשיה 
אוגניתיה דביתהו בעליתא (השכיבה אשתו את גופתו בעליה), יומא חד חזת תולעת 
דקא נפק מאודניה (יוצאת תולעת מאזנו) חלש דעתה, איתחזי לה בחלמא, אמר לה 
לא מידי הוא - יומא חד שמעי בזילותא דצורבא מרבנן ולא מחאי כדאיבעי 

ליה, עיין שם.
ואם כן אם בארזים נפלה שלהבת מה יענו איזובי קיר, דאם רבי אלעזר 
ברשב"י ששמע רק פעם אחת ועם כל עוצם גדולתו לא ויתרו לו, אם כן אנו 
מה נאמר שלא נכווה בגחלת החכמים, והרבה פעמים שומעים בני אדם 
שאומרים "מה הועילו החכמים שיושבים ולומדים" ("קוועטשט א באנק"), או 
שאומרים "מדוע הרב מתערב בענינים שאין שכלו משיג, גם לנו יש רבנים 
היודעים ללמוד", אבל האמת הוא שאין מבינים החילוק בין לומדים תורה 
לשמה ללומדים תורה שלא לשמה רק לשם גאות ופניות, שתורה לשמה יש 

רק אצל יחידי סגולה שבדור.
טז. ועל פי הגמרא פסחים הנ"ל דהמספר והמקבל לשון הרע ראוי להשליכו 
לכלבים, ויליף לה מסמיכות המקראות לכלב תשליכון אותו וסמוך ליה לא 
תשא שמע שוא, אפשר לבאר על פי זה גם תחילת הפסוק שם (שמות כ"ב ל') 
ואנשי קודש תהיון לי וגו' לא תשא שמע שוא, פירוש על פי דברי החובת 
הלבבות הנ"ל שהמספר לשון הרע על חבירו, מקבל חבירו מעשים הטובים 



כ

זהר 
השבת

יִקים ּדִ ָלׁשוֹן ָהַרע ַעל ַהּצַ

שעשה הוא. ולזה אמר הכתוב ואנשי קודש תהיון לי, שתהיו קודש לה' ולא 
תאבדו את המצוות שקיימתם, ואם תשאל איך תזכו לזה, על זה אמר העצה 
בפסוק שלאחריו לא תשא שמע שוא, שלא תדבר לשון הרע על חבירך, וממילא 

לא ילכו המצוות שעשית לחשבונו של חבירך הצדיק.
יז. וזהו הענין של אחד בעיר ושנים במשפחה, פירוש דהמצוות ומעשים 
טובים שעשו אותן שדיברו עליהם לשון הרע, ילך להצדיקים שכל שיחתם 

הכשרה היתה רק בתורה ויראת שמים.
יח. והנה ידוע דיש ד' מדריגות בתואר האדם, א) אדם, ב) איש, ג) גבר, 
ד) אנוש, ואנוש הוא הפחות שבכולם. וזהו כוונת הקרא, אמרתי אפאיהם, 
שקודם ביאת המשיח ישאר רק פאה מהם, כדברי הספורנו הנ"ל, וזהו שכתב 
הספורנו והמותר אכלה, אכל"ה מלשון כלתה נפשי, כמובא בספרים דכלי' 
מלשון כלתה נפשי, היינו שהקב"ה באמת חושק וחומד שגם המותר ישארו 
לפליטה, אך היות ואינם ראוים לישאר לפליטה כיון שדיברו נגד צדיקי ה' 

ואוהביו, ע"כ המותר אכלה.
יט. וזהו שאמר הכתוב אשביתה מאנוש זכרם, שאשבית מהרשעים שאינם 
ראויים להיות נקראים יותר מתואר אנוש, אשבית מהם התורה והמצוות שעשו, 
וזהו זכרם, פי' התורה והמצוות שנשארים לזכרון אחר פטירת האדם לעולם 
הבא, את זה אשבית מהאנשים שהם בחינת אנוש, ואתן את זה להצדיקים 
אשר הרשעים דיברו נגדם, כי בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי (סוטה דף מ"ט ע"א) 
והרשעים ידברו הרבה על הצדיקים, על כן אשביתה מאנוש זכרם, וזהו ישאר 
אצל הצדיקים, והם יהיו שארית הפליטה בביאת הגואל במהרה בימינו אמן.

המשכ 'שבת בו תשוב'  מעמוד יד 

המשכ 'שבת בו תשוב' בעמוד כב

ש



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ
כא

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

צד. ָאסּור ַלֲחתֹ ְּבָצִלים ּוְׁשָאר ְיָרקֹות ַרק ָסמּו ַלְּסֻעָּדה ְוא ַּדק ַּדק ְמאֹד (שכ"א 
סעיף י"ב).

צה. ָּדָבר ֶׁשַהֶּמַלח ּפֹוֵעל ּבֹו ְלַרְּככֹו אֹו ְלָהִפיג ֲחִריפּותֹו ָאסּור ְלָמְלחֹו ְּדָהֵוי ְּכמֹו 
ְמַעֵּבד, ְוָלֵכן ָאסּור ִלְמַח גורק"ן חיין, ְוֵכן ְצנֹון אֹו ְּבָצִלים ָאסּור ִלְמַח ֲאִפּלּו 
ָּצִרי ְלאֹוָתּה ְסֻעָּדה, ֶאָּלא ַמְטִּביל ְּבֶמַלח ֲחִתיָכה ְואֹוֵכל, ֲאָבל ֵּביִצים ּוָבָׂשר  ַמה ּׁשֶ
ל ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ֶׁשֵאין ַהֶּמַלח מֹוִעיל ָלֶהן ֶאָּלא ֶׁשִּיֵּתן ָּבֶהם ַטַעם ֶמַלח ֻמָּתר  ְמֻבּׁשָ
ְלָמְלָחם ְלָאְכָלם ְּבאֹוָתּה ְסֻעָּדה, ֲאָבל ִּבְׁשִביל ַלֲהִניָחם ִלְסֻעָּדה ַאֶחֶרת ָאסּור (שכ"א 

סעיף ג' ה, קצור שולחן ערוך סימן פ' סעיף כ"ב).

לֹות ִּכי ַהְּמִליָחה מֹוֶעֶלת ָּבֶהן  צו. ֵאין ִלְמַח ְּבַיַחד ַהְרֵּבה ּפֹוִלי"ן ְוִקְטִנּיֹות ְמֻבּׁשָ
ְלַרְּכָכן ַוֲאִפּלּו ְּכֵדי ְלָאְכָלן ְלַאְלַּתר ָאסּור (קיצור שולחן ערוך פ' סעיף כ"ג). ֲאָבל ַּבּנֹוֵתן 

ְלתֹוָכן ִמָּיד ֶׁשֶמן ְוחֶֹמץ ַמֲחִליִׁשין ּכַֹח ַהֶּמַלח (שם כ"ד).

צז. ֵאין ְלַהִּדיַח ֵּכִלים ְּבַׁשָּבת ֶאָּלא אֹוָתן ֶׁשְּצִריִכין ְלַׁשָּבת (שכ"ג סעיף ו', עין שם פרטי 
דינים).

ִּקים ַעל  צח. ֵיׁש ִליָזֵהר ִמֶּלֱאכֹל ְּבִגָּנה ִּכי ְּבקִֹׁשי ָיכֹול ִליָזֵהר ֶׁשַאל ִלְׁשּפֹ ִמּׂשַ
ָהָאֶרץ (של"ו סעיף ג' וט"ז).

צט. ְספֹוג ֶׁשֵאין לֹו ֵּבית ֲאִחיָזה ֵאין ְמַקְּנִחין ּבֹו (סימן ש"כ סעיף י"ז).

ק. ֵיׁש ַמְחִמיִרין ְּדָאסּור ִלירֹק ְּבָמקֹום ֶׁשָהרּוַח ְיַפֵּזר ָהרֹק (רמ"א סו"ס שי"ט), ְוֵיׁש 
ְמִקִּלין (ברכי יוסף שי"ט סק"ח, חי רעק"א שי"ט, שאלות ותשובות רעק"א סימן כ, ועיין ביאור הלכה).

קא) ְּבתּוָלה ֲאסּוָרה ִלְקַע ַׂשֲערֹוֶתיָה ְּבַׁשָּבת ְוא ְלַהִּתיר ְקִליָעָתּה, ֲאָבל ְיכֹוָלה 
ְלַתֵּקן ַׂשֲערֹוֶתיָה ְּבָיֶדיָה (ש"ג סעיף כו, כז).

קב. ָאסּור ִלְסרֹק ְּבַמְסֵרק ְּבַׁשָּבת ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ֵיָעְקרּו ְׂשָערֹות (שם, ועיין שם 
פרטי דינים).

קג. ֶּבֶגד ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ִלְכלּו ְמַקְּנחֹו ִּבְסַמְרטּוט, ֲאָבל א ִיְׁשּפֹ ָעָליו ַמִים ְּדָהֵוי 
ְּכִכּבּוס (ש"ב ט).
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ויגש רו ע"ב רז ע"ב

ִרִּבי ְיהּוָדה ְוִרִּבי יֹוֵסי ִאָעְרעּו ִבְכַפר 
אּוְׁשִּפיַזְייהּו,  ֵּבי  ָיְתֵבי  ְּדֲהוּו  ַעד  ָחֵנן. 
ָאָתא ַחד ַּבר ָנׁש ְוַחד ָמטּוָלא ְדַחְמָרא 
ָאַמר  ַאְּדָהִכי,  ְּבֵביָתא.  ְוָעאל  ַקֵמיּה 
ִרִּבי ְיהּוָדה ְלִרִּבי יֹוֵסי, ָהא ָתֵניָנן, ְּדָדִוד 
ַמְלָּכא ָהָוה ִמְתַנְמֵנם ְּכסּוס, ְוֵׁשיְנֵתיּה 
ֵליְלָיא.  ְּבַפְלּגּות  ָקם  ָהָוה   ֵהי ְזֵעיר, 
ָהָוה  ְוָלא  ִאיהּו  ְזֵעיר  ִׁשעּוָרא  ַהאי 

ִאְתַער ֲאִפיּלּו ִבְתָלתּות ֵליְלָיא.

ֵליְלָיא,  ְדָעאל  ְּבַׁשְעָּתא  ֵליּה,  ָאַמר 
ֵביֵתיּה  ַרְבְרֵבי  ָּכל  ִעם  ָיִתיב  ָהָוה 
ְוָדִאין ִּדיָנא, ְוָעִסיק ְּבִמֵּלי ְדאֹוַרְייָתא. 
ּוְלָבַתר ָהָוה ָנִאים ֵׁשיְנֵתיּה ַעד ַּפְלגּות 
ְוִאְתַער,  ֵליְלָיא  ְּבַפְלגּות  ְוָקם  ֵליְלָיא, 
ְוִאְׁשְּתָּדל ְּבפּוְלָחָנא ְדָמאֵריּה, ְּבִׁשיִרין 

ְותּוְׁשְּבָחן.
ַבר  ַההּוא  ע"א)  רז  (דף  ָאַמר  ַאְדָהִכי 
ָהִכי  ְדָקַאְמִריּתּו,  ִמָּלה  ַהאי  ְוִכי  ָנׁש, 
ָדִוד  ְּדָהא  ָהָכא,  ְדִמָּלה  ָרָזא  הּוא. 
ַמְלָּכא ָחי ְוַקָּיים ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין. 
ְדָלא  יֹומֹוי  ָּכל  ָנִטיר  ָהָוה  ַמְלָּכא  ְוָדִוד 
ְּדֵׁשיְנָתא  ְּבִגין  ִמיָתה.  ַטַעם  ִיְטַעם 
ְּבִגין  ְוָדִוד  ִאיהּו.  ְּבִמיָתה  ִּתין  ִמּׁשִ ַחד 
ָנִאים  ָהָוה  ָלא  ָחי,  ְּדִאיהּו  ּדּוְכֵּתיּה 
ִנְׁשֵמי  ִׁשִּתין  ְּדַעד  ִנְׁשֵמי.  ִׁשיִּתין  ֶאָּלא 

ִלְכַפר  ִנְפְּגׁשּו  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ָחָנן. ְּבעֹוָדם יֹוְׁשִבים ְּבֵבית ְמלֹוָנם, ָּבא 
ְלָפָניו,  ֲחמֹור  ֶׁשל  א  ּוַמּׂשָ ֶאָחד,  ִאיׁש 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר   ָּכ ֵּבין  ַלַּבִית.  ְוִנְכַנס 
ְלַרִּבי יֹוִסי, ִהֵּנה ָׁשִנינּו ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ָהָיה 
מּוֶעֶטת,  ּוְׁשָנתֹו  סּוס  ְּכמֹו  ִמְתַנְמֵנם 
עּור  ַהּׁשִ ַהַּלְיָלה,  ַּבֲחצֹות  ָקם  ָהָיה   ֵאי
ִמְתעֹוֵרר  ָהָיה  ְוא  ָקָטן,  הּוא  ַהֶּזה 

ֲאִפּלּו ִּבְׁשִליׁש ַהַּלְיָלה?.

ַהַּלְיָלה,  ֶׁשִּנְכַנס  ְּבָׁשָעה  לֹו,  ָאַמר 
ֶאת  ְוָדן  ֵביתֹו  ְּגדֹוֵלי  ָּכל  ִעם  יֹוֵׁשב  ָהָיה 
 ָּכ ְוַאַחר  תֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  ְועֹוֵסק  ַהִּדין 
ָהָיה ָיֵׁשן ְׁשָנתֹו ַעד ֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ְוָקם 
ּוִמְׁשַּתֵּדל  ּוִמְתעֹוֵרר,  ַהַּלְיָלה  ַּבֲחצֹות 

ַּבֲעבֹוַדת ִרּבֹונֹו ְּבִׁשיִרים ְוִתְׁשָּבחֹות.

ְוִכי  ַההּוא,  ָהִאיׁש  ָאַמר  ֵּביְנַתִים 
 ?ָּכ הּוא  אֹוְמִרים  ֶׁשַאֶּתם  ַהֶּזה  ַהָּדָבר 
 סֹוד ַהָּדָבר ֵיׁש ָּכאן, ֶׁשִהֵּנה ָּדִוד ַהֶּמֶל
עֹוָלִמים,  ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם  ְוַקָּים  ַחי 
ֶׁשֹּלא  ָיָמיו  ָּכל  ׁשֹוֵמר  ָהָיה   ַהֶּמֶל ְוָדִוד 
ָנה  ֶׁשַהּׁשֵ ִמּשּׁום  ִמיָתה,  ַטַעם  ִיְטַעם 
ְוָדִוד,  ִהיא,  ְּבִמיָתה  ים  ּׁשִ ִמּׁשִ ֶאָחד 
ִמּשּׁום ְמקֹומֹו ֶׁשהּוא ַחי, א ָהָיה ָיֵׁשן 
ים  ִׁשּׁשִ ֶׁשַעד  ְנִׁשימֹות,  ים  ִׁשּׁשִ ֶאָּלא 

סֹוד ֵׁשיַנת ָדִוד ַהֶּמֶל
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

ּוְלָהְלָאה,  ִמַּתָּמן  ָחי.  ִאיהּו  ַחד,  ָחֵסר 
ָטִעים ַּבר ָנׁש ַטְעָמא ְדמֹוָתא, ְוַׁשִּליט 
ָהָוה  ְוָדא  ְמָסֲאָבא.  ְדרּוַח  ִסְטָרא  ֵּביּה 
ַטְעָמא  ִיְטַעם  ְּדָלא  ַמְלָּכא,  ָּדִוד  ָנִטיר 
ֵּביּה  ַיְׁשִּליט)  ְדָלא  (ס"א  ְוַׁשִּליט  ְדמֹוָתא, 

ִסְטָרא ְדרּוָחא ַאֲחָרא וכו'.
ָאתּו ִרִּבי ְיהּוָדה ְוִרִּבי יֹוֵסי ּוְנָׁשקּוָה, 
ְלהֹון,  ָאַמר   .ָמ ּׁשְ ַמה  ֵליּה,  ָאְמרּו 
 ֵחיָל ר  ִיְתַייּׁשֵ ֵליּה,  ָאְמרּו  ִחְזִקָּיה. 
ִרִּבי  ָאַמר  ְיִתיבּו.   .אֹוַרְייָת ְוִיְתַּתַּקף 
ְיהּוָדה, הֹוִאיל ְוָׁשִרית, ִאיָמא ָלן ֵמַהֵּני 

ָרִזין ִעָּלִאין ְּדָקֲאַמְרְּת וכו'.
ֵּכיַון  ֶאְלָעָזר,  ִרִּבי  ָאָתא  ַאְדָהִכי 
ְּדָחָמא לֹון ָאַמר, ַוָּדאי ְׁשִכיְנָּתא ָהָכא. 
ָאַמר ְלהֹון ְּבַמאי ַעְסִקיתּו. ָאְמרּו ֵליּה 
(דף רז ע"ב) ָּכל עֹוָבָדא. ָאַמר, ַוָּדאי ַׁשִּפיר 

ָקֲאַמר. 

ם  ִמּׁשָ ַחי,  הּוא  ַאַחת  ָחֵסר  ְנִׁשימֹות 
ִמיָתה  ַטַעם  ָאָדם  טֹוֵעם  ָוָהְלָאה 
ְוׁשֹוֵלט ּבֹו ַהַּצד ֶׁשל רּוַח ַהֻּטְמָאה. ְוֶזה 
ִיְטַעם  ֶׁשֹּלא   ,ַהֶמֶל ָּדִוד  ׁשֹוֵמר  ָהָיה 
ּבֹו  ִיְׁשט)  (ֶׁשֹּלא  ְוׁשֹוֵלט  ִמיָתה,  ֶׁשל  ַטַעם 

ַצד ֶׁשל רּוַח ַאֶחֶרת וכו'.
ָּבאּו ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי יֹוֵסי ּוְנָׁשקּוהּו. 
ָלֶהם,  ָאַמר   ?ְמ ּׁשִ ַמה  לֹו,  ָאְמרּו 
ִחְזִקָּיה. ָאְמרּו לֹו, ִייַׁשר ּכֲֹח ְוִתְתַחֵּזק 
ּתֹוָרְת. ָיְׁשבּו. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, הֹוִאיל 
סֹודֹות  ֵמַעָּתה  ָלנּו  ֱאמֹר  ְוִהְתַחְלָּת, 

ֶעְליֹוִנים ֶׁשָאַמְרָּת וכו'.
ֵּכיָון  ֶאְלָעָזר.  ַרִּבי  ָּבא  ֵּביְנַתִים 
ִכיָנה  ֶׁשַהּׁשְ ַוַּדאי  ָאַמר,  אֹוָתם,  ֶׁשָרָאה 
ָּכאן. ָאַמר ָלֶהם, ַּבָּמה ֲעַסְקֶּתם? ָאְמרּו 
לֹו ֶאת ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה. ָאַמר, ַוַּדאי ֶׁשָּיֶפה 

ָאַמר,

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר

המשכ שבת בו תשוב' מעמוד כב

המשכ בעמוד לב



זהר 
השבת

ִפיָלה בוֹד ַהּתְ ּכְ
כה

‰˘‚ח‰ פרטי˙ ב.‰˘‚ח‰ פרטי˙ ב.
אני מתפלל במיאמי בבית המדרש של חב"ד בסורפסייד פלארידא, אני 
הולך לשתות קפה. אני רואה בן אדם שאיני מכירו. אני נותן לו שלום, והוא 

מחזיר לי שלום.
.[SPAIN] אני שואל אותו מאין אתה בא? הוא עונה לי מספרד

אני שואל אותו ומברר אצלו כמה בתי מדרשים וישיבות יש שם? כמה 
יהודים? וכו', והוא עונה לי. 

אמרתי לו: ' תשמע, ידידי !
אני הוצאתי לאור הרבה ספרים ב"ה, ואני יכול לתת לך בחינם אפילו 
לצורך  מעוניין  שאתה  עותקים  כמה  דולרים,  אלפים  עשרות  של  בסכום 

הפצת ספרים אלו בספרד. 
הוא עונה לי מיד: 'אני רוצה לדבר אתך דחוף, בבקשה. אולי אני יכול 

לקבוע פגישה עמך, כי אני רוצה לדבר ענין דחוף אתכם.
לי  מספר  והוא  התפילה.  אחרי  מיד  למחר  עמו  הפגישה  את  קבעתי 
אתמול בבוקר הוא מתעורר מתוך חלום שהוא צריך לחלק אלפי ספרים, 
ולא הבין כלל את משמעות פתרון החלום, מכיון שאין לו שום שייכות עם 

ספרים. 
וכעת שאתה האיש היחיד שנתת לי שלום, ואמרת לי מיד בלי ששאלתי 
ממך כלום, שאתה רוצה לתת לי הרבה ספרים, זה אומר לי בבירור שזהו 

הפתרון של החלום, שאני צריך לעבוד אתך לחלק ולהפיץ ספרים. 
נתתי לו כמה ספרים בעניינים שונים, ואמרתי לו תלמד בספרים האלו, 

ותבין, ואחר כך נתחיל לעבוד.
הוא למד את כל הספרים, והתלהב מאוד בתחילה בלומדו בספר "עניית 

אמן כהלכתה" על קדושת בית המדרש.



כו

זהר 
השבת

ִפיָלה בוֹד ַהּתְ ּכְ

הוא אומר לי שהספר הזה נחוץ מאוד בשביל אנשים הספרדים בספרד, 
השטן  ולדאבוננו  התפילה,  בעת  לדבר  שלא  בעבר  מאוד  נזהרים  שהיו 
לכדם בעוון זה. והוא אף הוסיף שהוא מוכן לתרגם הספר הזה לספרדית.

[ששמעתי  הנ"ל  הסיפור  לו  סיפרתי  ואני  הספר,  לתרגם  התחיל  הוא 
מהאיש ממרוקו שנסעתי איתו ביחד על האוטובוס לבוסטון, כפי שתיארתי 
בקטע הקודם], בלי לציין את המקורות והשם המדויק מי היה הרב הקדוש 

שהציל את יהודי מרוקו מפורענותו של היטלער ימש"ו. 
הוא מבקש ממני שאכתוב לו את הסיפור בשלימות.

אני מוצא עצמי יושב בבית הכנסת וכותב את הסיפור הזה.
לפתע בא לפני אדם בלתי מוכר ויושב בדיוק ממולי.

אני נותן לו שלום, והוא עונה לי שלום, ואני שואל אותו מאין כבודו בא 
ועונה לי מקאראקאס שבונצואלה.

אני מספר לו את הסיפור ושואל אותו אולי כבודו שמע את הסיפור הזה 
שכזו,  שאלה  אותו  ושואל  הסיפור  לו  מספר  שאני  היחידי  האדם  [והוא 

וזאת מבלי להכיר אותו כלל].
להפתעתי, הוא עונה לי 'כן'.

אני שואל אותו אולי כבודו יודע את שמו של הרב הקדוש שאצלו היה 
סיפור הנ"ל. הוא עונה ואומר לי "אני נולדתי במרוקו, ויודע את שם הרב 

הק' הנ"ל ". [פעם שניה].
הוא מספר לי השם  של הרב זצ"ל, ועוד ידיעות על הרב הקדוש הנ"ל.

אני שולח את כל הסיפור המלא עם הפרטים בכתב לספרד לאותו אדם 
שביקשתיו לתרגם את הספר לספרדית. 

אמן  'עניית  הספר  כל  את  תרגם  הוא  שבמהלכה  שלימה  שנה  עברה 
הוא  היכן  ידע  ולא  ממנו,  נעלם  לו  שכתבתי  מה  הזה  והסיפור  כהלכתו', 
נמצא אצלו. וכמו כן אני גם כן לא מצאתי את הכתב יד של הסיפור הנ"ל.
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י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
כז

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר
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י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ
כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

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

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



ל
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ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ



זהר 
השבת

רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ
לא

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

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

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

ָנה ִיַּסד ָהַרב  ְּביֹוְדֵעי ּוַמִּכיֵרי ָקאִמיָנא ֶׁשְּתִהּלֹות ָלֵאל ִיְתָּבַר ִלְפֵני ְלַמֲעָלה ִמּׁשָ
ַהַּצִּדיק ַרִּבי ּדֹב קּוק ְׁשִליָט"א ִּביִׁשיָבתֹו ְמאֹורֹות ְרָפֵאל ֵסֶדר ַהִּלּמּוד ֶׁשל ָהַרְמַח"ל 
ּבֹו לֹוְמִדים ִּבְרִציפּות ָּכל ָׁשעֹות ַהּיֹום ִמְּזַמן ֵנץ ַהַחָּמה ַעד ַהַּלְיָלה זַֹהר ַהָּקדֹוׁש  ּׁשֶ

ְּמֻחָּלק ַעל ְיֵדי ַאְבֵרִכים.

ָהַרב ְׁשִליָט"א ָאַמר ֶׁשֶּזה מֹוֵנַע ִמָּכל ִמיֵני ְּגֵזרֹות ַוֲאסֹונֹות ַּכָּידּוַע.

ָהִייִתי ַמִּציַע ְלָכל ְיִׁשיָבה ִויִׁשיָבה ֶׁשַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֵּסֶדר ֶׁשל ַרֵּבנּו ָהַרְמַח"ל ַזַצ"ל 
ֶׁשַּכָּידּוַע ָהָיה ִנְׁשַמת ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ְוָיַדע ֶאת ַהּסֹוד ֵאי ְלָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה, ְׁשַנת 
ם ִיְתָּבַר ְיַרֵחם  ַהְּגאּוָלה, ָאז ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשִאם עֹוד 26 ְיִׁשיבֹות ַיֲעׂשּו אֹותֹו ַהֵּסֶדר ַהּׁשֵ

ָעֵלינּו ְוִיְׁשַלח ָלנּו ֵאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו.

ּדָוִד ע. טְבֶרְיָה
נ.ב. ָלֵכן ֱהיֹות ַוֲאַנְחנּו ִּבְׁשַנת תש"ע ֶׁשֶּזה ְלִפי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ָּבָלק (ַּדף ס"ט.) ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: (ִעם ֵּבאּור): ְוַעל 
ם ְּביֹום ָצָרה], ְּדִאינּון ֵּתַׁשע ְּפסּוִקים ְּכַיְרִחין ְּדיֹוֵלָדה [ֶׁשְּבִמְז מֹור  ַההּוא ִזְמָנא ָּכתּוב [ְוַעל אֹותֹו ַהְּזַמן ָּכתּוב ַּיַעְנ ַהּׁשֵ
ֶזה ֵיׁש ִּתְׁשָעה ְּפסּוִקים ַּכִּמְסָּפר ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵליָדה] ְוִׁשְבִעים ֵּתיִבין [ְוֵיׁש ּבֹו ִׁשְבִעים ֵּתבֹות, ְלהֹורֹות] ְּדָהא ְלַׁשְבִעין 
יִׁשי ֶׁשֶּזהּו סֹוד 70 ַּבֲעָׂשרֹות ו 70 ְּבֵמאֹות) [ִּכי ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה  ָנה תש"ע 770 ְלֶאֶלף ַהּׁשִ ְׁשִנין ְּבֶאֶלף ְׁשִתיָתָאה (ַהּׁשָ
י] יֹוִליד ְוִיְׁשט ַעל ָּכל ָעְלָמא [יֹוִליד ָמִׁשיַח ֵאת ָּכל ֶמְמַׁשְלּתֹו ְוִיְׁשט ַעל ָּכל ָהעֹוָלם], ּוְבִגין ָּכ ְּבִאינּון  ּׁשִ ְּבֶאֶלף ַהּׁשִ

ִּתְׁשָעה ַיְרִחין [ּוְלָכ ְּבֵאּלּו ַהֵּתַׁשע ְיָרִחים], ִיְתֲחזּון ְּבָכל ַלְיָלה ִמַּפְלגּו ְוֵאיֵל ְוכּו' [ִיְתָראּו ְּבָכל ַלְיָלה ֵמֲחצֹות ְוכּו'].

יֹום ב' ְלֵסֶדר ִּכי ָתבֹוא תשס"ט, ִלְכבֹוד ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי.
ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ִקַּבְלִּתי ֶאֶמׁש ֶאת ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ֲאֶׁשר ְּכָבר ְּתקּוָפה 
ֲאֻרָּכה ֶׁשִּבְרצֹוִני ַלֲהגֹות ַּבֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש "ַהּזַֹהר" ַא ִמְּפַאת ִעּכּוִבים ׁשֹוִנים א ָיָצא 

ַהָּדָבר ֶאל ַהּפַֹעל.
ם ִיְתָּבַר ַעל ְיֵדי ֵסֶפר ַהֹּזַהר ֶׁשִּקַּבְלִּתי ִמְּמֶכם אּוַכל ִלְלֹמד  ְוַעָּתה ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

ַּבֵּסֶפר ַהּזַֹהר, ּוַמֲעָלה ְּגדֹוָלה ֵיׁש ָּבֶזה ֶׁשֶּזה ַמֲהדּוַרת ִּכיס, ְוכּו'...
ֲחִׁשיבּות ִלּמּוד ּוְקִריַאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְידּוָעה ְוֵאין ָצִרי ִלי ּוְלִדְכָוִתי ַרק א ֶאְכָלא 
ְׂשָפַתי ִמְּלהֹודֹות, ּוְלָבֵר ְּבִּבְרַּכת ֶהְדיֹוט ֶׁשִּתְזּכּו ְלָהִפיץ ּתֹוָרה ּוְקדֹוָׁשה ְּבִיְׂשָרֵאל, 
ְוִיְזֶּכה לְיִעּוד ּכָל הַּנְבִיאִים ְוכּו'... ְוִכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִסְפָרא "ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא" 

ָּכל ֶאָחד ְּבָגלּותֹו ַהְּפָרִטית ְוַהְּכָלִלית.
ּבְבִרְּכַת הַצְלָחָה מְרֻּבָה:
י.י. הֶקֶר
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