
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ְּבֻחּקַֹתי 

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

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

ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ז. 
ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר.ח. 

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

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

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

ִּתְׁשֵרי תשע"א לפ"ק

ָּבת. ל ַהּׁשַ

ִליָלִדים ּפר 
ֶׁשל סעּוָדה 

ִלְלמֹוד
ּנְסָּתר,

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

ְּבֻׁשל
ַׁשָּבת

ְמַזֶּכז. 
ִאְּגרח. 

ֵסֶפר
ִמְּקֻד
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ר יֹוַחאי ְזכּוָתא ְדַבּ

ְזכּוָתא ְדַּבר יֹוַחאי

ַח‡י ר יו… ַבּ ¿„ ‡ ָ̇ כּו ז¿

נָה ַאַחת ִּביֵמי הרה"ק ר' ָּברּו ִמֶמֶעזְ'יבּוז' זיעוכי"א, ָהיָה ִקְּטרּוג  ּׁשָ וְעֹוד יָדּוַע, ּׁשֶ
ּגָדֹול ַעל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, וְלֹא ִהְצִליחּו ַצִּדיֵקי ַהּדֹורֹות ְלַבֵּטל ֶאת ַהִּקְטרּוג, ַעד ֶׁשָאַמר ר' 
ָּברּו, ֶׁשַהּזְכּות ֶׁשעֹוִׂשים ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְסעּוָדה ְּבֵעת ִּסּיּום ַמֶּסֶכת, ּוַמזְִמינִים ֶאת ַחְברֵיֶהם, 

ָצִרי ְלַבֵּטל ֶאת ַהּגְזֵָרה - וְָכ ֲהוָה.
ּוְּבׁשּו"ת ִאּגְרֹות מֶֹׁשה (אֹוַרח ַחּיִים ֵחֶלק א ִסיָמן קנז) ּגַם ּכֵן ַמֲאִרי ְלָבֵאר, ֶׁשָּכל ִסּיּום ֵסֶפר 
ֶכת זְַמן ַרב, ּוִבְפָרט ִמְצוָה ֶׁשּנֶֶעְׂשָתה ַּבֲחבּוָרה, יֵׁש ָלּה ִּדין  ֶׁשהּוא, וְכֵן ָּכל ִמְצוָה ַהִּמְתַמּׁשֶ
ֶׁשל ְסעּוַדת ִמְצוָה. וז"ל: "ַּבְדָבר ִאם יֵׁש ְלַהְחִׁשיב ְסעּוַדת ִמְצוָה ִלְפטֹור ַהְּבכֹוִרים 
ֵמַהַּתֲענִית ֶעֶרב ֶּפַסח, וְֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ֵמרֹאׁש חֹוֶדׁש ָאב ַעד ַהַּתֲענִית. ּגַם ְּכֶׁשְמַסיְיִמין 
ְּבַחּבּוָרה ֶׁשּלֹוְמִדים ִמְקָרא ְּבִעּיּון, וְָהַרב ּדֹורֵׁש ִלְפנֵיֶהם ִמְדָרׁשֹות חז"ל ַעל ַהְּפסּוִקים, 
ֶׁשַּדַעת כתרה"ר ֶׁשּגַם זֶה נְֶחָׁשב ְסעּוַדת ִמְצוָה ְּכִסּיּום ַמֶּסֶכת". "ֲאָבל ִמָּכל- ָמקֹום נְִרָאה 
ַלֲענִּיּות ַּדְעִּתי ֶׁשַהִּדין ֱאֶמת, ְּדַאף ִלּמּוד ְּבִעּיּון ַהְּסָפִרים ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, נֵָמי יֵׁש 
ְלַהְחִׁשיב ַהִּסּיּום ְסעּוַדת ִמְצוָה, ְּדָהא ָּמִצינּו ְּדָלאו ַּדוְָקא ִסּיּום ַמֶּסֶכת ְלַלֵּמד, ֶאָּלא ָּכל 
ִמְצוָה ֶׁשּנְִמְׁשָכה ֶמֶׁש זְַמן, נֵָמי יֵׁש ִׂשְמָחה ְּבִסּיּוָמּה, ִּכְדִאיָתא ְּבַרְׁשַּב"ם ָּבָבא ָּבְתָרא (ַּדף 
ּפֹוְסִקין ּבֹו  ה ָעָׂשר ְּבָאב הּוא ִמּׁשּום ּׁשֶ קכ"א) ְּבַטַעם ַרָּבה וְַרב יֹוֵסף ְּדיֹום טֹוב ֶׁשל ֲחִמּׁשָ

ִמִּלְכרֹות ֵעִצים ַלַּמֲעָרָכה, ְלִפי ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום ָהיּו ַמְׁשִליִמין ִמְצוָה ּגְדֹוָלה ָּכזֹאת", "ֲאָבל 
ַעל ָּכל ָּפנִים יֵׁש ִלְלמֹד ִמּזֶה, ֶׁשּיֵׁש ַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה ִלגְמֹר ָּכל ִמְצוָה, וְָלכֵן ַּבֲאנִָׁשים ְמיָֻחִדים 
ֶׁשעֹוִׂשין ִמְצוָה ֶמֶׁש זְַמן, יֵׁש ָלֶהן ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה ְלִׂשְמָחָתם, ִּכי ִׂשְמָחה ַאֶחֶרת ְּכמֹו 
ּיָ ִּביִחיִדים, ֲאָבל ְסעּוָדה ָהא ָּמִצינּו ֶׁשעֹוִׂשין יְִחיִדים  ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּיֹום ְליֹום טֹוב לֹא ּׁשַ
ִלגְמֹר ִמְצוָָתם ַּבִּסּיּום ַמֶּסֶכת, ּוְכמֹו ּכֵן הּוא ִלגְמֹר ִמְצוָה ַאֶחֶרת, ֵמַאַחר ֶׁשֲחזִינָן ֶׁשּיֵׁש 

ַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה ִּבגְַמר ָּכל ִמְצוָה". ַעד ָּכאן.
 וְַעּיֵן בהגר"א (יו"ד סֹוף סי' רמ"ו ס"ק ע"ו), ֶׁשהֹוִכיַח מהרשב"ם ָלזֶה ֶׁשְּבִסּיּום ַמֶּסֶכת ָצִרי
ִלְׂשמֹוַח וְנְִקרֵאת ְסעּוַדת ִמְצוָה. ּוְמפָֹרׁש בנ"י (ב"ב ָׁשם קכ"א) ְסָתם ְּבָכל ִמְצוָה ֶשְכֶּשִהְׁשִליָמה 
עֹוִׂשין ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה וְיֹום טֹוב, עיי"ש. וְִאם ּכֵן וַַּדאי יֵׁש ִלְלמֹד ִמּזֶה, ֶׁשּגַם ִלּמּוד ִמְקָרא 
ּנְִמַׁש ֵאיזֶה זְַמן ֶׁשּלֹא ּגַָרע ִמָּכל ִמְצוָה ֶׁשּיֵׁש ַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה, וְִהיא  ַּבֲחבּוָרה ּׁשֶ
נְֶחֶׁשֶבת ְסעּוַדת ִמְצוָה ְּכֶׁשּגֹוְמִרין ֵאיזֶה ֵסֶפר ְּכֶׁשָּלְמדּו ְּבִעּיּון. ֲאָבל ָּפׁשּוט, ֶׁשהּוא ַרק 
ְּכֶׁשָּלְמדּו ְּכִפי ֵּפרּוׁש ֱאֶמת, ֶׁשהּוא ְכֶאָחד ִמֵּפרּוֵׁשי ַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹונִים, וְלֹא ַּבֵּפרּוִׁשים 
ֵמֲאנִָׁשים ְּדָעְלָמא ֶׁשֻרָּבן ְּבדּוִאים וְֵאינָם ֱאֶמת, וְַהְרּבֵה יֵׁש ּגַם ְּכֵעין ְמגֶַּלה ָּפנִים ַּבּתֹוָרה 

ֶׁשּלֹא ַּכֲהָלָכה. יְִדידֹו, מֶֹׁשה ַפיְינְְׁשֵטיין.

המשכ יבא
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ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

 ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְיָפֵרׁש ַהְּדָרִכים ְיַסֵּקל ַהְּמִסָּלה ַיְכִניס ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם 
ְיַלְּמֵדנּו ַיְדִריֵכנּו ְּבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלָהִביא אֹוָתנּו ֶאל ַהְּמנּוָחה ְוֶאל ַהַּנֲחָלה

ּוִמי ָלנּו ָּגדֹול ֵמַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְיָפֵרׁש ַהְּדָרִכים ְיַסֵּקל ַהְּמִסָּלה ַיְכִניס 
ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם ְיַלְּמֵדנּו ַיְדִריֵכנּו ְּבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלָהִביא אֹוָתנּו ֶאל 
(ַהְקָּדַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְּדפּוס ַמְנטֹוָבה) ַהְּמנּוָחה ְוֶאל ַהַּנֲחָלה. 

ָנה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה הּוא ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֵ
ָנה, ִּכי ְמֹבָאר ְּבִדְבֵרי ַרֵּבינּו  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי הּוא ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֵ
ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון הּוא ְּבִחיַנת (ָּדִנֵּיאל ד) ִע'יר ְו'ַקִּדיׁש ִמ'ן ְׁש'ַמָּיא ָנ'ִחת, 
ָנה, ִּכי ִעיר  ֶׁשהּוא ָראֵׁשי ֵּתבֹות ִׁשְמעֹון, ִעיר ְוַקִּדיׁש ַּדְיָקא ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֵ

ָנה. הּוא ֵהֶפ ַהּׁשֵ

ְוַעל ֵּכן הּוא ִּגָּלה ְּביֹוֵתר ָּכל ָרִזין ְּדאֹוַרְיָתא ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ִּכי ֵליּה ַיֲהֵבי ְרׁשּוָתא, ִּכי 
ָנה, ִּכי ְּפָׁשֵטי אֹוַרְיָתא ֵהם ְּבִחיַנת ֵׁשָנה,  ִסְתֵרי ּתֹוָרה ֵהם ִּבְבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֵ
ָנה ֶׁשִּנְתַּגּלּו ַעל ְיֵדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר  ְוִסְתֵרי אֹוַרְיָתא ֵהם ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֵ

ָנה. יֹוַחאי ֶׁשהּוא ִעיר ְוַקִּדיׁש, ִעיר ַּדְיָקא, ֵהֶפ ַהּׁשֵ

ָנה, ְּבִחיַנת אֹור ַהָּפִנים, ַעל ֵּכן ִהְתָּפֵאר  ּוֵמֲחַמת ֶׁשַרְׁשִּב"י ָהָיה ִּבְבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֵ
ָּבִאיְדָרא (זַֹהר ָנׂשא קלב:) ְּדָהא ֲחֵמיָנא ְדַאְנָּפִאי ְנִהיִרין ְוכּו', ְּבִחיַנת אֹור ַהָּפִנים.

(ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲהָלָכה ג)

ִּנְגַזר ְלַמְעָלה ֶׁשֹּלא ִיְתַעְּסקּו ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּבָגלּוי ָהָיה ִלְזַמן ָקצּוב ַמה ּׁשֶ
ַּדע ִּכי ָּגְזָרה ָחְכָמתֹו ִיְתָּבַר ֶׁשִחּבּור ֵסֶפר ַהּזַֹהר א ִיְתַּפְרֵסם ְוא ִיְתַּגֶּלה ֶאָּלא 
לֹום ְוַעל ָידֹו ְוִנְגְזָרה ְּגֵזָרה ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל  ְּבדֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָעָליו ַהּׁשָ
ַמְעָלה ֶׁשְּלַאַחר ּדֹורֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו א ִיְתַעְּסקּו 
ְּבזֹאת ַהָחְכָמה ְּבִפְרסּום ַעד ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ּדֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ְוָהִכי ִאיָתא 
ַּבִּתּקּוִנים ְּבַהְרֵּבה ְמקֹומֹות ֶׁשֵאּלּו ַהּסֹודֹות א ִיְתַּגּלּו ַעד ָּדָרא ְּדֵיְיֵתי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא 
ּוְבָמקֹום ַאֵחר אֹוֵמר ּוִבְזכּות ַהאי ֲחבּוָרא ִיְתַּגֵּלי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא רֹוֶצה לֹוַמר ַּבּדֹור 
ָהַאֲחרֹון ִּבְׁשִביל ַהִּמְתַעְּסִקים ְּבִחּבּור ַהּזַֹהר ִיְתַּגֵּלי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ּוָמָצאִתי ָּכתּוב 

אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית

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

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

ִּנְגַזר ְלַמְעָלה ֶׁשֹּלא ִיְתַעְּסקּו ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּבָגלּוי ָהָיה ִלְזַמן ָקצּוב ַעד  ִּכי ַמה ּׁשֶ
ם ָוֵאיָל ִיָּקֵרא ָּדָרא ַּבְתָרָאה ְוֻהְּתָרה ַהְּגֵזָרה ְוָהְרׁשּות  ַּתְׁשלּום ְׁשַנת ה' ר"ן ּוִמּׁשָ
ַנת ַהש' ַלְיִציָרה ִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר ֶׁשִּיְתַעְּסקּו  ְנתּוָנה ְלִהְתַעֵּסק ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוִמּׁשְ
ָּבַרִּבים ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים ִּכְדִאיָתא ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוַאַחר ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ָעִתיד ָלבֹוא 
(אֹור ַהַחָּמה ַּבַהְקָּדָמה) ל.  ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ְוא ִּבְזכּות ַאֵחר ְוֵאין ָראּוי ְלִהְתַרּׁשֵ

ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ִיְׂשָרֵאל ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ָיבֹוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו
ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ִיְׂשָרֵאל ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ָיבֹוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן 
ַּכְמבָֹאר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוִסיָמן ַלָּדָבר: "סֹוד" ְּבִמּלּוי 'ָסֶמ" ָוא"ו ָּדֶל"ת' ִּגיַמְטִרָּיא 
'ָמִׁשי"ַח ֶּב"ן יֹוֵס"ף' ִּבְמֻכָּון, ֶׁשַאף ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ִיְחֶיה ְוִיְתַקֵּים ַעל ְיֵדי ְזכּות ִלּמּוד 
(ְקִהּלֹות ַיֲעקֹב ֵעֶר סֹוד) ָרִזין ְּדאֹוַרְיָתא. 

ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום זַֹהר ְלַהְׂשִּביַע ַנְפׁשֹו ְּבֹשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶני
ֵסֶדר ַהִּלּמּוד ִלְלֹמד ְּבָכל יֹום ְּגָמָרא ּוִמְׁשָניֹות ְוזַֹהר ְלַהְׂשִּביַע ַנְפׁשֹו ְּבֹשַבע ְׂשָמחֹות 
(ְנִתיב ִמְצוֹוֶתי ְׁשִביל ַהּתֹוָרה א' ל"ב)  .ֶאת ָּפֶני

ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ָּפָניו ַמְזִהיִרים - ֵּתַבת זַֹהר ִּגיַמְטִרָּיא ָהֵאין סֹוף ָּברּו הּוא
ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ָּפָניו ַמְזִהיִרים, ְוֶזהּו ַהַּטַעם ָלָּמה ִנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוכּו' ַוֲאדֹוִני ָאִבי 
ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְּבֵריׁש ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ָּכַתב, ְּדָקְראּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֶרֶמז 

ְלִמִּלין ִעָּלִאין ִּכי ֵּתַבת זַֹהר ִּגיַמְטִרָּיא ָהֵאין סֹוף ָּברּו הּוא.
(ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְּדפּוס ִליוֹוְרנֹו)

ֲאַסְּפָרה ֶאל חֹק ֲהָוָיה ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה ְּדֵתַבת חֹק ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָח'ְכַמת ַק'ָּבָלה 
ְּכלֹוַמר ַהּלֹוֵמד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ַנֲעֶׂשה ֵּבן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ֶׁשִהיא ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ַנֲעֶׂשה ֵּבן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ּוָבֶזה ֵּפֵרׁש 
ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְּבֵסֶפר ָאֵמן ַעל ַהְּתִהִּלים ְּבֵׁשם ה"ה מֹוֵרנּו 
ָהַרב ַרִּבי א"ן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשֶּזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב ֲאַסְּפָרה ֶאל חֹק ֲהָוָיה ָאַמר ֵאַלי 
ְּבִני ַאָּתה ְּדֵתַבת חֹק ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָח'ְכַמת ַק'ָּבָלה ְּכלֹוַמר ַהּלֹוֵמד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה 
ֲאַזי ַנֲעֶׂשה ֵּבן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוֶזה ֶׁשָאַמר ֲהָוָיה ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה ַעד ָּכאן 
ְּדָבָריו. ּוְבַהְרצֹוִתי ַהְּדָבִרים ִלְפֵני ִמי ֶׁשָּגדֹול, ֲהא הּוא החו"ׁש הדו"ט מֹוֵרינּו ָהַרב 
ָמְרְּדַכי ָסָמאָג'א ְנר"ּו הֹוִסיף ַעל ֶזה ִּדְלָכ ָאַמר ַהָּפסּוק ִּבְלׁשֹון ֲאַסְּפָרה ַּדֲאִפּלּו 
ִסּפּור ְּבָעְלָמא ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְלֵעיל ֲאִפּלּו ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפּלּו ָהִכי ַנֲעֶׂשה ֵּבן ְלַהָּקדֹוׁש 
(ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְּדפּוס ִליוֹוְרנֹו) ָּברּו הּוא, ְוהּוא ָנכֹון ֶׁשֵּפֵרׁש. 

 

אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

יחי‡ ˘ני‡ור
כת"ר י"ד מנ"א תשמ"ג לפ"ק

וריש  דאתרא  מרא  יולדתו,  אשרי  כמותו  אין  הרבים  את  המזכה  ח"ש  ראה  נא  לך 
מתיבתא הרה"ג מו"מ הדיין המעניין, בקי בכל ענין, כמוהר"ר שלום יודא גראס שליט"א, 

ד"ש לכם הסובבים הודו קירין וגבול שם הוא השים.

כמ"כ קיבלתי בשמחה וברצון הספר היקר הכולל חמשה בתי אבות, ואלה מוסיף על 
הראשונים מה הראשונים מסיני וכו' כולם ישנים ונכוחים למבין לזכות את הרבים בלי 
שום פנייה מרה חלילה, אשריך... אמריך... לעוה"ב שתחכה ונזכה כולנו יחד לראות פני 

מ"צ ב"ב ובבנין ביקות'... בחותם בהוקרה רבה ובכבוד רב חוזר וניעור.
יחיא שניאור
רב שכונת מורשה, ירושלים

ıי‰ו„‡ ‡רי‰ ˘וו‡ר
ג' פ' האזינו כ"ח אלול תשמ"ג

ומקיץ  ישנים  מעורר  הנפלאים,  בספריו  הרבים  מזכה  הגדול  הגאון  הרב  לכבוד 
נרדמים, ידיו רב לו לגלות נסתרים בכשרות המאכלים, לסקל הדרכים ולהרים מכשולים 
מהלכי תמימים ה"ה הרב הגדול מוהר"ר רש"י גרוס שליט"א, יאיר נרו ויזרח לעולמים.

הופיע לנגד עיננו טור בהיר ספריו דמר יקרים מפנינים וגם כמה קונטרסים (ספר 
יצחק  אמן -  ונאמר  וקונ'  השלם  המצות  אפיית  וס'  חלקים  ה'  לכשרות  אנציקלופדיה 
לשוח וכן מדריך לעניית אמן ח"ב) וכן הגיע לכולל אברכים בפ"ה ק"ק (ס' אנציקלופדיא 
הנ"ל) ואין לקטן כמוני לבוא להלל השמש בגבורתו מכ"ש במקום שכבר עמדו וברכו 
רבותינו גדולי הדור שליט"א, וכל הספרים הנ"ל ראיתי בהם ידיעות נחוצות מאוד לכל 

אחד ואחד מישראל ואשרי חלקו שזכה לזה.

הנ"ל  וקונטרסים  הספרים  את  מוסר  והריני  הרבים  בזיכוי  רצונו  לקיים  בזה  והנני 
לבתי המדרש ובתי הכנסת דפה ק"ק שיהנו רבים ויתעוררו בתיקון הדת, וזכות הרבים 

תלוי בו.

ולענ"ד כי היא מהמכשולים הגדולים ביותר בימינו, ואין הציבור בקי בבדיקה, ואפילו 
היותר חרדים. (ודוגמא אחת ענין ה"ארביס" שאוכלים בשמחת שלום זכר, וידוע שצריך 
בדיקה והרבה "בודקים" אותם ומוציאים כל שחור ושינוי מראה וכו' ואינם יודעים בכלל 
בפנים  יש  בוודאי  ביותר  קטנה  לבנה  נקודה  עליו  שיש  גרעין  שכל  והוא  לחפש,  מה 



ח

זהר 
השבת

הסכמות ומכתבים

תולעת, וזה בדוק ומנוסה. ואפילו כשפותחים אותו קשה מאוד לראות התולעת שהוא 
ממש בצד הארביס, אל הנקודה הלבנה היא סימן מובהק וצריך לפרסם הדבר). וכת"ה 
שליט"א כבר הדפיס כמה דפים מס' שימושה של תורה מהרב פלדמן ז"ל בענין זה. ובזמן 
האחרון יצא לאור בירושלים עיה"ק ס' "מדריך להלכות תולעים" ע"י הרה"ג יואל שוורץ 
ויצחק ברנט מישיבת דבר ירושלים, ודבר גדול עשו בזה. גם ידוע לי על שנים שעוסקים 
במיוחד במקצוע זה הרה"ג ר' אליהו פאלק שליט"א מק"ק גייטסהעד באנגליה, מח"ס 
מחזה אליהו, שכבר לפני שנים רבות ראיתי אצלו כת"י מפורט בענין בדיקת תולעים 
ועדיין לא הוציאו לאור, וכן מר ארי' לבקוביץ מק"ק בני ברק, מח"ס "שביעית ושמינית 
למעשה" ששמעתי ממנו שיעור הדרכה בבדיקת תולעים אבל גם לא הוציא ידיעות אלו 

בכתב ובדפוס, וחבל, כי יש בזה זיכוי גדול לרבים.

ואחתום בברכ"ה מעומק הלב שיזכה כ"ת שליט"א להמשיך בפעליו הכבירים בחיזוק 
הדת, ויכתב ויחתם בספרן של צדיקים גמורים לאלחטו"ש.

כעתירת
הרב יהודא אריה שווארץ
רב דק"ק חזון יחזקאל - מרכז אלומה

ıב. ליפ˘י .˘
בס"ד, י"א אלול תשמ"ג

למעכת"ר האי גברא רבה ויקירא כביר המעש להרבצת תורה וזיכוי הרבים, הגה"צ 
ישעי',  בית  ישיבת  ור"מ  שאול  מגן  דק"ק  רב  שליט"א,  גראס  יהודה  שלום  ר'  מו"ה 

ברוקלין נ"י.

אחדשה"ט ביקר רב, 

בחיבורו  זיכנו  אשר  על  שליט"א  למעכת"ר  ותפארת  שבח  יקר  להביע  בזה  הננו 
המרהיב - העוסק בענינים נעלים בהלכה למעשה.

ספרי מעכת"ר שליט"א משמשים לעזר רב לכל יושב על מדין ולמורי הוראות בישראל 
ועלה ביד מעכת"ר שליט"א לבאר ענינים שונים באופן בהיר ביותר.

ברכתנו הנאמנה למעכת"ר כי יזכה להוסיף ולהוציא אורה מפירותיו המתוקים ויזכה 
להגדיל תורה ולהאדירה לשם ולתהילה.

בפרוס השנה החדשה הבעל"ט הנני לברך את מעכת"ר שליט"א וכל הנלווים אליו 
בברכת השנים הטובות לברכה. ימלא השי"ת כל משאלות ליבכם לטובה.

בברכת כוח"ט, וביקרא דאורייתא
הרב ש. ב. ליפשיץ
רב שכונת הלל, רמת גן

‰סכמו˙ ומכ˙בים



זהר 
השבת

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

המשך סימן שח – דברים המותרים והאסורים 
לטלטל בשבת

כל בהמה חיה ועופ מדדימ אותמ בחצר דהיינו  מ. 
שאוחז בצוארמ ובצדדימ ומוליכנ אמ צריכינ הבעלי 
חיימ לככ ובלבד שלא יגביהמ בענינ שיעקרו רגליהמ 
מנ הארצ דמוקצינ המ וא�ור לטלטלו חוצ מתרנגולת 
שאינ מדדינ אותה מפני שמגבהת עצמה מנ הארצ 
ונמצא זה מטלטל אבל דוחימ אותה מאחוריה בידימ 

כדי שתכנ�:
האשה מדדה את בנה אפילו ברשות הרבימ  מא. 
ובלבד שלא תגררהו אלא יהא מגביה רגלו אחת 
ויניח השניה על הארצ וישענ עליה עד שיחזור ויניח 
רגלו שהגביה שנמצא לעולמ הוא נשענ על רגלו 

האחת:
דבר שהוא מוקצה מותר ליגע בו ובלבד שלא  מב. 

יהא מנענע אפילו מקצתו (וכבר נתבאר סעיף ג'):
מותר לטלטל מוקצה על ידי נפיחה (וכבר נתבאר  מג. 

ריש סימן זה):
כלי שנתרועע לא יטלו ממנו חר� לכ�ות בו  מד. 

או ל�מוכ בו:
א�ור לשחוק בשבת ויומ טוב בכדור. הגה: ויש  מה. 

מתירין ונהגו להקל (תוספות פרק קמא דביצה):
א�ור לשאת תחת אציליו זרע התולעימ שעושינ  מו. 
המשי מפני שא�ור בטלטול ועוד שהוא מוליד בחומו:
יש או�רימ לטלטל בגד שעטנז ויש מתירימ: מז. 
מותר לטלטל מניפה בשבת להבריח הזבובימ: מח. 
מכבדות שמכבדימ בהמ הקרקע מותר לטלטלמ: מט. 

הרשב"א מתיר לטלטל האצטרלו"ב בשבת וכנ  נ. 
�פרי החכמות ולדעת הרמב"מ יש לה�תפק בדבר:
מה שמורה על השעות שקורינ רילוז"ו בינ  נא. 
שהוא של חול בינ שהוא של מינ אחר יש לה�תפק 

אמ מותר לטלטלו (וכבר פשט המנהג לאסור):
מוקצה לעשירימ הוי מוקצה ואפילו עניימ אינ  נב. 

מטלטלינ:

סימן שט – טלטול על ידי דבר אחר אם מותר 
בשבת, ובו ה' סעיפים

נוטל אדמ את בנו והאבנ בידו ולא חשיב  א. 
מטלטל לאבנ והוא שיש לו געגועינ (פירוש שיש לו 
עצבון כשאינו עם אביו) עליו שאמ לא יטלנו יחלה 
אבל אמ אינ לו געגועינ עליו לא ואפילו כשיש לו 
געגועינ עליו לא התירו אלא באבנ אבל אמ דינר 
בידו ואפילו לאחוז התינוק בידו והוא מהלכ ברגליו 
א�ור דחיישיננ דילמא נפיל ואתי אבוה לאתויי 
ויש אומרימ שלא א�רו אלא כשהוא נושא התינוק 
עמ דינר בידו אבל לאחוז התינוק בידו אפ על פי 

שדינר ביד התינוק אינ בככ כלומ:
כלכלה שהיתה נקובה ו�תמה באבנ מותר  ב. 
לטלטלה שהרי נעשה כדופנה וכנ דלעת שתולינ 
בה אבנ כדי להכבידה למלאות בה מימ אמ הוא 
קשור יפה שאינו נופל מותר למלאות בה שהוא כמו 

הדלעת עצמה שהוא בטל אגבה ואמ לאו א�ור:
כלכלה מלאה פירות ואבנ בתוכה אמ המ פירות  ג. 
רטובימ כגונ תאנימ וענבימ יטול אותה כמו שהיא 
שאמ ינער הפירות מתוכה יפ�דו אבל אמ המ פירות 
שאינמ נפ�דימ ינערמ וינער גמ האבנ עמהמ ולא 
יטלנה עמהמ והני מילי כשאינו צריכ אלא לפירות 
או לכלכלה אבל אמ היה צריכ למקומ הכלכלה 

מטלטלה כמות שהיא:
שכח אבנ על פי חבית או מעות על הכר מטה  ד. 
חבית על צדה והאבנ נופלת ומנער הכר והמעות 
נופלימ ואמ היתה החבית בינ החביות בענינ שאינו 
יכול להטות אותה במקומה יכול להגביהה כמו 
שהיא עמ האבנ למקומ אחר להטותה שמ כדי שיפול 
מעליה ואמ הניחמ עליהמ מדעתו על דעת שישארו 
שמ בכני�ת השבת א�ור להטות ולנער ויש אומרימ 
דאפילו הניחמ שמ על דעת שישארו שמ בכני�ת 
השבת כדי שיטלמ בשבת מותר להטות ולנער בשבת 
ולא א�רו אלא במניחמ על דעת שישארו שמ כל 

ֻׁ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 ּבְחֻּקֹתַי 



י

זהר 
השבת

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

השבת. הגה: ואז אפילו ניטל האיסור משם אסור לטלטל 
הכלי דמאחר שנעשה בסיס לדבר האסור למקצת השבת 
אסור כל השבת כולה וכן בכל מוקצה וכן איתא לקמן 
סימן ש"י. אם אדם הניח דבר מוקצה על של חבירו לא 
אמרינן דנעשה בסיס לדבר האסור דאין אדם אוסר של 

חבירו שלא מדעתו (אור זרוע):
הא דלא שרי אלא להטות ולנער דוקא בצריכ  ה. 
לגופ החבית והכר אבל אמ צריכ למקומ החבית 
והכר ולא ה�פיק לו ההטייה והניעור יכול לטלטלמ 
עמ האבנ ועמ המעות שעליהמ לפנות מקוממ. (וכן 

הוא לקמן סימן ש"י):
סימן שי – דיני מוקצה בשבת, ובו ט' סעיפים

עצ שתולינ בו דגימ אפ על פי שהוא מאו�  א. 
מותר לטלטלו דקיימא לנ במוקצה מחמת מיאו� 

כרבי שמעונ דשרי:

אינ שומ אוכל תלוש הראוי לאכילה מוקצה  ב. 
לשבת דתמרימ ושקדימ ושאר פירות העומדימ 
ל�חורה מותר לאכול מהמ בשבת ואפילו חטימ 
שזרעמ בקרקע ועדיינ לא השרישו וביצימ שתחת 
התרנגולת מותר לטלטלנ וכנ תמרימ הלקוטימ 
קודמ בישולנ וכונ�ינ אותמ ב�לימ והמ מתבשלימ 
מאליהנ מותר לאכול מהמ קודמ בישולנ אבל גרוגרות 
וצמוקימ שמניחימ אותמ במוקצה ליבשנ א�ורינ 
בשבת משומ מוקצה שהנ מ�ריחות קודמ שיתיבשו 
דכיונ שיודע שי�ריחו ה�יח דעתו מהמ וכיונ דאיכא 
תרתי דחינהו בידימ ולא חזו הוי מוקצה. הגה: יש 
אומרים דאין הכנה שייך בשל אינו יהודי ואפילו גרוגרות 
וצמוקים שבידו מותרים (כל בו סימן ל"ה וכן משמע 

בהר"ן סוף פרק כ"ב וירושלמי):

ספר
מזכי הרבים כהלכתה
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ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יא

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

ּוִמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב



יב
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ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב



זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יג



יד

זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

המשכ הערות בעמוד ל



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 
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א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יז

ִמְכָּתבֹו ֶׁשל ָּבַעל ַהַּתְנָיא
ַּבְּמִציאּות ְּכַבר ָיַדע ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָהָיה ָצִרי ָלַדַעת, ֲאָבל הּוא ָרָצה ַּגם ִלְראֹות 
ֶאת ִמְכָּתבֹו ֶׁשל ָּבַעל ַהַּתְנָיא, ָלֵכן ִּבֵּקׁש זֹאת ֵמַהּשֹׁוֵחט, ֲאָבל ַהּשֹׁוֵחט א ָרָצה, ַרק ְּבַהְזָּכַרת 
ַהִּמְכָּתב ָעַבר ָעָליו ְצַמְרמֹוֶרת ְּבָכל ַהּגּוף, ֲאָבל ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ָטַען ְוִהְסִּביר ַּכָּמה ֶזה ָנחּוץ ַעד 
ֶׁשַהּשֹׁוֵחט ָאַמר ּלֹו ֵהיָכן ַגר אֹותֹו ָחִסיד ַחַּב"ד ְּבַיַער ָסמּו ְּבֶמְרַחק ֶׁשל ֶעְׂשִרים ִמיל ִמַּלאְמֶזע. 

ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ֶׁשָרָאה ַעד ַּכָּמה ִהְתַקְּימּו ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגער, א ֲחַׁשׁש יֹוֵתר 
ִמָּכל ִמְכׁשֹול ְוָיָצא ָלְרחֹוב ּוִמַּיד ָחַזר ִעם סּוס ַוֲעָגָלה ֶׁשָעַצר ְלַיד ֵּביתֹו ֶׁשל ַהּשֹׁוֵחט, ְור' ִהיְרׁש 

ֵלייּב ְוַהּשֹׁוֵחט ִנְכְנסּו ַלֲעָגָלה ּוַבַעל ָהֲעָגָלה ֵהֵחל ְלָהִריץ ֶאת ַהּסּוִסים.

ָחֵמׁש ָׁשעֹות ָעְרָכה ַהְּנִסיָעה ּוְבָכל ַהְּזַמן ָיָרד ַמּבּול ֶׁשל ֶגֶׁשם ְלא ַהְפָסָקה.

ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ַּבַּלְיָלה ֵהם ִהִּגיעּו ְלֵביתֹו ֶׁשל אֹותֹו ָחִסיד ַחַּב"ד, ּוְלַאַחר ְנִקיָׁשה ַקָּלה ַעל 
ַהֶּדֶלת ָקְדָמה ֶאת ְּפֵניֶהם ַהְדַרת ָּפִנים ֶׁשל ְיהּוִדי ַהָּקם ִמן ַהְּגָמָרא ִלְפּתַֹח ֶאת ַהָּדֶלת, ַהְּיהּוִדי 
ֶׁשעֹוד ַזָכה ִּביֵמי ְצִעירּותֹו ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ַהְּקדֹוִׁשים ְוַצִּדיִקים ַרִּבי ְמַנֵחם מענדל ִמִוויְטעבסק 
ּו"ַבַעל ַהַּתְנָיא" ִקֵּבל ֶאת ָהאֹוְרִחים ְּבִׂשְמָחה, ָנַתן ָלֶהם ָׁשלֹום ְוִכֵּבד אֹוָתם ִּבְׁשִתָּיה ַחָמה ְועּוגֹות.

ַרר ַּבחּוץ, ַהּׁשֹוֵחט ִמַּלאְמֶזע ָּדַרׁש  ָהאֹוְרִחים ְקָצת ַהְּתַחְּממּו ְּבֵביתֹו ִמן ַהֹּקר ָהַעז ֶׁשּׂשָ
ִּבְׁשלֹומֹו ֶׁשל ְיִדידֹו ְוָׁשַאל ַמה עֹוִׂשים הּוא ּוְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו, ְוָאז ִסֵּפר ּלֹו ַמּדּוַע ֵהם ִהִּגיעּו ֵאָליו 
ְּבָׁשָעה ָּכל ָּכ ְמֻאֶחֶרת ָּבֶעֶרב, הּוא ִהִּציג ְּבָפָניו ֶאת ְמַלּוֵהּו ְוִסֵּפר ּלֹו ֶׁשהֹוֵל ּלֹו ַּבַחִּיים ִלְראֹות 
ֶאת ִמְכָּתבֹו ֶׁשל ָהַרב ַּבַעל ַהַּתְנָיא ְּבִעְנַין ַהֵּגט ֶׁשל ְיקּוִתיֵאל אלפערט ְלִאְׁשּתֹו ָהִראׁשֹוָנה ָרֵחל, 
ֵאַרע ִעם ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגער ּוַמה ֶׁשָאַמר ְּבִעְנַין ְּבנֹו. ּוְבַיַחד ִעם זֹאת ִסֵּפר ּלֹו ֶאת ַמה ּׁשֶ

ַהַּבַעל ַהַּבִית הֹוִציא ְּבִיְרַאת ַהָּכבֹוד ֶאת ַהְמֵגָרה ְוהֹוִציא ֶאת ַהִּמְכָּתב ּוְׁשָלְׁשָּתם ַקְראּו ֶאת 
ַהָּכתּוב ּבֹו ְּכִדְלַהָּלן:

 ִהְזַּדְעַזְעִּתי ִלְׁשמֹוַע ֵמַהַּמֲעֶׂשה ָהָאסּור ֶׁשָּקָרה ֵאֶצל ְיהּוִדים, ֶׁשְּבָמקֹום ָקרֹוב ֲאֵליֶכם 
ה ָרֵחל), ְוזֹאת ַלְמרֹות  ֵאַרע, ַעל ֵּגט ֶׁשהּוא ָּפסּול ִמן ַהּתֹוָרה (ַמה ֶׁשָּכְתבּו ְּבֵגט ֶאת ְׁשָמּה ֶׁשל ָהִאּׁשָ
ָמּה ֵמָהִעיר ּוַוָּיֶגל הּוא ָרֵחל ֲאָבל כּוָּלם ַקְראּו ָלּה ְּבֵׁשם ראשע א.ֹו.. ָלֵכן ֻמֶּטֶלת ָעֶליָה  ֶׁשּׁשְ
ה ַאֶחֶרת, ְוֶׁשִתְגֵזרּו ְּגֵזָרה ְּגדֹוָלה ַעל ַהּשֹׁוֲחִטים  ַהחֹוָבה ִלְמנֹוַע ֵמַהְּמָגֵרׁש ָלּה ְלִהְתַחֵּתן ִעם ִאּׁשָ
ֶׁשֵהם ַחס ְוָׁשלֹום א ִיְׁשֲחטּו ְּבֵהָמה אֹו עֹופֹות ַלֲחֻתָּנה, ְוִאם ח"ו ַּיֲעׂשּו זֹאת ִּתְהֶיה ְׁשִחיָטָתם 

ְנֵבָלה" (שו"ת ַּבַעל ַהַּתְנָיא יּו"ד).
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א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ

המשכ יבא

 ְׁשֵניֶהם, ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ְוַהּשֹׁוֵחט ַהָּזֵקן ָּפָרצּו ִּבְבִכי ְוַהְּדָמעֹות ָזְרמּו ְוִהְרִטיבּו ֶאת ַהְּנָיר 
ֶׁשִהְצִהיב, ָעָליו ָהָיה ָּכתּוב ִמְכָּתבֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ְוַהַּצִּדיק ֶׁשָהָיה ּדֹוֶמה ְלַמְלַא ה' ְצָבאֹות ַּבַעל 

.ַהַּתְנָיא ְוַהׁשּולַחן ָערּו

עֹוד ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ָחַזר ר' ִהיְרׁש ֵלייּב ְלַלאְמֶזע, ְוַהּשֹׁוֵחט ַהָּזֵקן ִנְׁשַאר ָללּון ְּבֵבית ְיִדידֹו 
ְּבַיַער, ֶר' ִהיְרׁש ֵלייּב ְּבקִֹׁשי ִהְסִּפיק ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ַהּוִָתיִקין ִעם ֵנץ ַהַחָּמה ַּבָמקֹום ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו, ּוִבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה הּוא ׁשֵֹפ ֶאת ִלּבֹו ִלְפֵני השי"ת ֶׁשהּוא ָיחֹן אֹותֹו 
ְּבֵעָצה ַהְּנכֹוָנה ֵהיָכן ִלְׁשַח ֶאת ְּבנֹו מֶֹׁשה נַֹח ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבַדֲחקּות ְלַמֹּלאות ֶאת הֹוָראֹוָתיו 
ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגער ְּכִפי ֶׁשִהִּציַע ְלַרֲעָיתֹו ַהִּצְדָקִנית ֶעְטל: "ֶׁשּמֶֹׁשה נַֹח ֶׁשָּלֶכם ִיְלַמד ּתֹוָרה 

ְּבַדֲחקּות, השי"ת ִיְפַּתח ּלֹו ֶאת ִלּבֹו ַּבּתֹוָרה".

 ְכֶׁשר' ִהיְרׁש ֵלייּב ִהִּגיַע ִּבְתִפָּלתֹו ִלְבָרָכה ֶׁשל "ְוִלירּוָׁשַלִים ִעיְר", ַהָּלׁשֹון ִנְתְּפָסה ּלֹו 
"ְוִלירּוָׁשַלִים"... "ִעיְר"... הּוא ִנְׁשַאר ֶרַגע ַלֲעמֹוד ְּבאֹוָתן ַהִּמִּלים, ְוָנַפל ּלֹו ְּבאֹותֹו ֶרַגע ַרְעיֹון, 
ַמִים ֶׁשַּבָּקָׁשתֹו ִהְתַקְּבָלה? - הּוא ָעַמד ְוָחַׁשב - ֲהא ַהְרֵּבה  אּוַלי ָרצּו ְלַהְראֹות ּלֹו ִמן ַהּׁשָ
ְמאֹד ִהְצַטַעְרִּתי ְּבִעְנַין ַהּתֹוָרה ְּבַדֲחקּות ֶׁשַהְּיהּוִדים לֹוְמִדים ְוַחִּיים ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש, ֲהא ָׁשם 
ַמִים הּוא ַהָּמקֹום ַהַּמְתִאים ְּביֹוֵתר ִלְבֵננּו מֶֹׁשה נַֹח ֶׁשִּתְהֶיה ּלֹו ָהְרפּוָאה, ְוָאנּו  ְלַיד ַׁשַער ַהּׁשָ
עֹוד ְּבֶעְזַרת ה' ִנְזֶּכה ִלְראֹות ַנַחת ַּגם ִמֶּמּנּו, ַהִאם ֶּבֱאֶמת ִהְתַקְּבָלה ְּתִפָּלִתי ְּבָמקֹום?, ִאי ָהִכי 

ַהְלַואי, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם!"

ֱהֵוה ּגֹוֶלה ַלָּמקֹום ּתֹוָרה - ֵתֵל ִלְגלֹות ְלָּמקֹום ּתֹוָרה
עֹוד ְּבאֹותֹו ּבֶֹקר ִּדֵּבר ֶר' ִהיְרׁש ֵלייּב ִעם ְּבנֹו מֶֹׁשה נַֹח ְּבַאְרַּבע ֵעיַנִים: " ֲאִני יֹוֵדַע ְּבִני 
ָׁשַאָּתה עֹוֵסק ְקָצת ַּבּתֹוָרה, ֲאָבל ְלַדֲאבֹוִני א ָרִאיָת ַעד ּכֹה ְּבָרָכה ְּבִלּמּוְד, ִאֶּמ ַהִּצְדָקִנית 
ָׁשֲאָלה ֵעָצה ֵאֶצל ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוהּוא ָאַמר ָלּה, ָׁשַאָּתה ָיכֹול ְלַהִּציל ֶאת ַעְצְמ ַרק 

ִאם ִּתַּסע ַלָּמקֹום ֶׁשֵּתָאֵלץ ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבַדֲחקּות".

ִני ָבֵעיַנִים  ֶר' ִהיְרׁש ֵלייּב ִנְׁשַאר ָלֶׁשֶבת ְּבֶׁשֶקט, ָהָאב ְוַהֵּבן ַמִּביִטים ֶאָחד ְלֵעיָניו ֶׁשל ַהּׁשֵ
חֹוְדרֹות, ְוׁשּוב ַמְמִׁשי ַרִּבי ִהיְרׁש ֵלייּב ְּבקֹול ָחנּוק ִמְּדָמעֹות: "ָאְמָנם ַיְלִּדי ַהָּיָקר ָקֶׁשה ְמאֹד 
ַמִים, ְוָקֶׁשה  ַלֲעזֹב ֶאת ֵּבית ַההֹוִרים ְּבִגיל ַר, ְוִלְנּדֹד ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר הֹוִעידּו ְל ִמן ַהּׁשָ
ַהָּדָבר ִׁשְבָעַתִים ְלהֹוֶרי ָהאֹוֲהִבים אֹוְת ְּבָכל ֵלב, ַא ַּדע ְל ְּבִני ִּכי ַרק ָׁשם ַתִּגיַע ְלַתְכִלית 
ָהֲאִמִּתי ֲאֶׁשר ְלַמֲעָנּה נֹוַצר ָהָאָדם, ַרק ָׁשם ִּתְמָצא ְרפּוָאה ְלַמָּכֶת ּוְבֵעֶזר ה' ִּתְגַּדל ַּבּתֹוָרה 

ָלֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל".

מֶֹׁשה נַֹח ָּפַרץ ִּבְבִכי ַמר, ְּבַס ַהּכֹל הּוא ֶּבן ָחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ִּבְלַבד, ּוְכָבר הּוא ֻמְכָרח ְלִהָּפֵרד 
ֵאר ַעם ָהָאֶרץ  ֵמהֹוָריו ַהְּיָקִרים, ֵמֶאָחיו ַהִּנְפָלִאים ּוֵמַאְחיֹוַתיו ַהְמסּורֹות, ַא הּוא יֹוֵדַע ִּכי ְלִהּׁשָ
ִמן ַהּתֹוָרה עֹוד ָּגרּוַע יֹוֵתר ִמָּכל ֵאֶּלה, ּוְבַאֲהָבה הּוא ְמַקֵּבל ָעָליו ֶאת ַהָּגלּות ְלָּמקֹום ּתֹוָרה.
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ָרֵאל" ל ִיׂשְ ה ָממוָֹנם ׁשֶ ה ְמַכּלֶ "לּוְקסּוס - ַעד ָמַתי ַאּתָ
יט

סּוס‡ !!! ¿̃ ַנ˙ ַ‰ּלּו ‡ ַעל ַסּכָ ר≈ ל ˜ו… ˜ו…
ַחָּיה טֹוֶרֶפת ְמַאֶּיֶמת ַעל ַיֲהדּות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָאֶמִריָקה, ֵאירֹוָּפה, ּוְבָכל 
ָמקֹום ַאֵחר ָּבעֹוָלם. ְׁשָמּה ֶׁשל ַחָּיה זֹו - "לּוְקסּוס", ַהְמַכָּלה ֶאת ָממֹוָנן ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל ְוגֹוֶרֶמת ְלִבְזּבּוז הֹון ְוָעָמל ָיָקר.
ְלַדֲאבֹוֵננּו ָּפְרָצה ַמֵּגָפה זֹו רח"ל - ַעל ַאף ָּכל ַהַּמֲאַמִּצים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְלָעְצָרּה. 
ַא ְלַצֲעֵרנּו ַהַּמֵּגָפה א ֶנֶעְצָרה, ְוַאְּדַרָּבה, ִהיא הֹוֶלֶכת ּוִמְתַרֶחֶבת, ְוַהּמֹוָתרֹות 
ְוַהִּבְזּבּוז ְּגֵדִלים ְוהֹוְלִכים. ְועֹוד זֹאת, ֶׁשִהיא ּדֹוֶהֶרת ּוִמְתָּפֶרֶצת ְּבָכל ְּתחּום; 
ְּבָעָבר, ָּפְגָעה ַמֵּגָפה זֹו ְּבִעָּקר ִּבְתחּום ַהְּלבּוׁש – ְרִכיַׁשת ְּבָגִדים ְיָקִרים, ַּתְכִׁשיִטים 
 ,ְיָקִרים ּוְנִדיִרים, ֲעִריַכת ֲחֻתּנֹות ְמֹפָארֹות ַּדְוָקא. ַהְּדָבִרים ִהִּגיעּו ִליֵדי ָּכ
ֶׁשִהיא ִמְתַרֶחֶבת ְוהֹוֶלֶכת א ַרק ַּבַּכּמּות, ְּכֶׁשְּבָכל נֹוֵׂשא ְוִעְנָין ַּבַחִּיים ִנְפָּגִׁשים 

ְּבתֹוָפָעה ָמָרה זֹו - ֶאָּלא ַּגם ָּבֵאיכּות, ְּכִפי ֶׁשְּנַצֵּין ְלַהָּלן.
ַהִּגיָׁשה ֶׁשל מֹוָתרֹות ּוִבְזּבּוז ְמַכָּלה ִמֶּנֶפׁש ְוַעד ָּבָׂשר; מֹוִביָלה ַלִּטְמיֹון 

ְוהֹוֶרֶסת ִמְׁשָּפחֹות ַרּבֹות.

ַהִּסָּבה ֶׁשֵהִניָעה אֹוָתנּו ְלִהְתַיֵחס ְּבֹאֶפן ָּדחּוף ְלתֹוָפָעה זֹו ִהיא ְּבִעְקבֹות 
ִמְסַּפר ֵארּוִעים ְטָראִגִּיים ֶׁשָּקרּו ְּבֶׁשל אֹוָתן מֹוָתרֹות, ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדים ֶׁשֶּנֶאְלצּו 
ַלֲעמֹד ַּבַּמֲעָמָסה ַהְּכֵבָדה, הֹוִבילּו אֹוָתם ְלַבּסֹוף ְלָבֵּתי ַהחֹוִלים, ְּבֶׁשל ֶהְתְקֵפי 

ֵלב, ּוְׁשָאר ַמְרִעין ִּביִׁשין ֲאֵחִרים.
ֵאין חֹוֵלק ַעל ָּכ, ֶׁשּתֹוָפַעת ַהּמֹוָתרֹות ְוַהִּבְזּבּוז ֲחמּוָרה ְמֹאד; ְיהּוִדים 
יגּו ְּבָעָמל ִויִגיָעה ַרָּבה - ַעל מֹוָתרֹות ּוְדָבִרים  ֶנֱאָלִצים ְלהֹוִציא ְּכָסִפים ֶׁשִהּׂשִ
ֶׁשֶאְפָׁשר ַּגם ֶאְפָׁשר ִּבְלֲעֵדיֶהם, ְוֶנֶאְלצּו ְלַׁשֵּלם ְסכּוֵמי ָעֵתק ְוהֹון ַרב ַעל 
ְּדָבִרים ְלא ּתֹוֶעֶלת: קֹוִנים ְּכֵלי ַּבִית ְיָקִרים ֶׁשְּיָפֲארּו ֶאת ֲארֹון ַהֵּכִלים ְוא 
ִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם ְּכָלל; עֹוְרִכים ְסֻעּדֹות ֲעָנק ַרַאְוָּתִנּיֹות ִּבְׂשָמחֹות; ְמַׁשְּלִמים 
ְסכּוִמים ְיָקִרים ְלִבּגּוד ֶׁשְּלַאף ֶאָחד ֵאין ְּבָכ ּתֹוֶעֶלת, אֹו ָּכל הֹוָצָאה ְמֻיֶּתֶרת 

ַאֶחֶרת ָהעֹוֶבֶרת ָּכל ְּגבּול.

א. הקול קורא'ס האלה יצאו לאור בשנת תשמ"ח, וכמובן שנשתנו העיתים.

"לּוְקסּוס - ַעד ָמַתי ַאָּתה ְמַכֶּלה 
ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל"



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

 ָאְמָנם ּבּוָׁשה ִהיא ְלַסֵּפר, ֲאָבל ֻעְבָּדה ִהיא ֶׁשּקֹוִנים ַהּיֹום ְּבָגִדים ִיְקֵרי ֵעֶר
ְלִתינֹוקֹות ִּבְסכּוִמים ַהּגֹוְבִלים ִּבְמאֹות ּדֹוָלִרים!

א ַאַחת קֹוֶרה, ֶׁשּקֹוִנים ֲחָפִצים ְיָקִרים ְמאֹד, ְוַכֲעבֹר ְזַמן א ַרב ִנְזָרִקין 
 ָּבַאְׁשָּפתֹות ַּכֲאָבִנים ֶׁשֵאין ָלֶהן הֹוְפִכין, ּוִבְמקֹוָמם קֹוִנים ְּדָבִרים ִיְקֵרי ֵעֶר
יֹוֵתר ְיָקִרים ִּבְסכּוִמים ֲאָגָדִתִּיים ְלַרֲאָוה ִּבְלַבד, ֲאֶׁשר ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, ִיְמְצאּו 

ַאף ֵהם ֶאת ַּדְרָּכם ַּבִּמְזָּבלֹות!
ְּבנֹוֵׂשא ַהִּבּגּוד ַקֶּיֶמת ּתֹוָפָעה עֹוד יֹוֵתר ֲחמּוָרה: ְלִעִּתים קֹוִנים ִׂשְמָלה 
ַלֲחֻתָּנה ּוְמַׁשְּלִמים ָעֶליָה הֹון ַרב, ַּכֲאֶׁשר ִמְׁשַּתְּמִׁשין ָּבּה ַּכָּמה ָׁשעֹות ְּבֶעֶרב 
ה רֹוָצה ְלִהְתָחרֹות ַּבֲחֶבְרָּתּה, ּוְלַהְראֹות ְלֻכָּלן ֶאת יֹוְקָרָתּה.  ֶאָחד ִּבְלַבד! ָּכל ִאּׁשָ
ִני ֵאיֶזה ֵחֶפץ ָיָקר, אֹו ֶׁשרֹוֵאהּו עֹוֵר ְסֻעַּדת ֶׁשַבע  ִאם ִמיֶׁשהּו רֹוֶאה ֵאֶצל ַהּׁשֵ
ִני ּוְלָהִכין ְסֻעָּדה יֹוֵתר  ְּבָרכֹות, ַּבר ִמְצָוה אֹו "ְּתָנִאים" - ַחָּיִבים ַלֲעבֹר ֶאת ַהּׁשֵ
ְמָחה  ְמפֶֹאֶרת, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ְלֻכָּלם, ֶׁשְּפלֹוִני אֹו ַאְלמֹוִני ִיְזּכֹר ָּתִמיד ֶׁשֶאְצלֹו ַהּׂשִ

ָהְיָתה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ּוְמפֶֹאֶרת יֹוֵתר, ָמָׁשל ָהָיה ַהְּגָראף ָּפאָטאְצִקי...
ֵאין ִׁשעּור ַלִּבְזּבּוז ַהְמַׁשּוֵַע ַעל ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ָּכל ּתֹוֶעֶלת ְועֹוִלים הֹון 
 ַרב, ְוַכֲעבֹר ְּתקּוָפה ֶנֱאָלִצים ְלַבְזֵּבז ּכַֹח ְוֶאֶנְרְּגָיה ְּכֵדי ִלְזרֹק ֶאת ַהֲחָפִצים. ָּכ

ְּבִרהּוט, ְּבִבּגּוד, ְּבאֶֹכל ּוְבָכל ֶיֶתר ַהּנֹוְׂשִאים.
ֲאָנִׁשים עֹוְבִדים ַוֲעֵמִלים ָקֶׁשה; מֹוִציִאים ֶאת ּכֹחֹוֵתיֶהם יֹוָמם ָוַלְיָלה, עֹוְבִדים 
ָׁשעֹות נֹוָספֹות - ְוַהּכֹל ְּכֵדי ְלַכּסֹות ֶאת ַההֹוָצאֹות ַהְּגדֹולֹות ֶׁשֵאיָנן ְמִביאֹות 

ׁשּום ּתֹוֶעֶלת ַמֲעִׂשית, ֶאָּלא ְּדִפיקֹות-ֵלב ָקׁשֹות.
ַהְּדָבִרים "ָהְראּוִיים ִלְקִנָּיה" ֵהם ַרק ָמה ֶׁשעֹוֶלה ְּבֹיֶקר! ַהְּמִציאּות ִהיא, 
ַּכֲאֶׁשר ַמִּציִעים ְלקֹוֶנה אֹוָתּה ְסחֹוָרה, הּוא ִיְקֶנה ַרק ְּבִאם ַהְּמִחיר ָּגבֹוַּה יֹוֵתר... 
ָהַאְּבסּוְרד הּוא, ֶׁשָּבֵּתי ֵעֶסק ֶׁשָּקמּו ְּבקֹול ְּתרּוָעה ְּגדֹוָלה, ַעל ְמַנת ִלְמּכֹר ְּבָגִדים 
ִּבְמִחיִרים זֹוִלים, ְּכֵדי ְלַאְפֵׁשר ְלֻכָּלם ְלַהִּגיַע ְלָמה ֶׁשָּנחּוץ - ֶנֶאְלצּו ַמֵהר ְמאֹד 
ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהְּמִחיִרים ַעל אֹוָתּה ְסחֹוָרה ְּבצּוָרה ְּדַרְסִטית, ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשֲאלּו 
ָלָּמה ּוַמּדּוַע, ָהְיָתה ַהְּתׁשּוָבה, ִּכי ְּבֵעת ֶׁשִהִּציעּו ֶאת ַהְּסחֹוָרה ְּבזֹול יֹוֵתר, ִאיׁש 
א ָרָצה ִלְקנֹות, ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשֶהֱעלּו ֶאת ַהְּמִחיִרים, ָקְפצּו ַרִּבים ַעל ַהְּסחֹוָרה...
המשכ יבא
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ
כא

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

ָאְסרּו ֲחַז"ל ִמּשּׁום עֹוְבִדין ְדּחֹל א ִנָּתן ְּבַיד ָּכל ֶאָחד ְלַחֵּדׁש ִמַּדְעּתֹו  קיב. ַמה ּׁשֶ
ִאּסּוִרים ּוְלַכּנֹותֹו "עֹוְבִדין ְּדחֹל" ֶאָּלא ַהַּכָּוָנה ְלֶאָחד ִמג' ְּדָבִרים, א) ָּדָבר ֶׁשָאְסרּו 
ֲחַז"ל ִמּשּׁום ְּדדֹוֶמה ְלֶאָחד ִמל"ט ְמָלאכֹות, ב) ֶׁשָּמא ַעל ְיֵדי ָּכ ָיבֹא ַלֲעׂשֹות 

ְמָלאָכה, ג) ִמּשּׁום ִטיְרָחא ְיֵתיָרָתא (תפא"י בכלכלת שבת בשם איגרת הרמב"ם).

קיג. ֵּפרֹות ַהִּנְמָצִאין ַּתַחת ָהִאיָלן ֲאסּוִרים ֲאִפּלּו ְּבִטְלטּול ֶׁשָּמא ָנְפלּו ַהּיֹום (שכ"ב 
סעיף ג) ַוֲאִפּלּו יֹוֵדַע ֶׁשָּנְׁשרּו ֵמֵעין ָׁשם א ָׁשֵרי ַרק ְלַלֵּקט ֶאָחד ֶאָחד ּוְלָאְכלֹו ֲאָבל 

ֶלֱאסֹף ַּכָּמה ַיַחד ָאסּור, ְוָקרֹוב לֹוַמר ְּבֶזה ִחּיּוב ָחָטאת (משנה ברורה סק"ו, וסימן ש"מ 
סעיף ט וביאור הלכה שם).

 ַהֵּטי"י ְּכֵדי ֶׁשָּיִריחּו ֵאין ֶהֵּתרֹו ָּברּור ָּכל ָּכ קיד. ַהּנֹוְתִנים ֲחִתיכֹות ִלימֹו"ן ְלתֹו
(מנחת שבת סימן פ' אות מ"ח, עיין שם). ְוִאם ַּכָּוָנתֹו ְלַהַּטַעם ְוא ָלֵריַח ָׁשֵרי (קו"א ְלֻׁשְלָחן 

ָערּו הגר"ז ִסיָמן תקי"א סק"א).

קטו. ְוֵכן ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשּנֹוְתִנים ְלאֶֹכל אֹו ַמְׁשֶקה ֶׁשָּיִריחּו ָצִרי ִעּיּון ְּבַׁשָּבת ְויֹום 
טֹוב (עיין היטב ט"ז ומגן אברהם סוף סימן תקי"א, שערי תשובה שם, פרי מגדים ש"כ סעיף קטן כ"ה 

שולחן ערוך הגר"ז תקי"א ובקו"א, דעת תורה, ואו"ח החדש שם).

קטז. ֶּגֶׁשם ְוֶׁשֶלג ֶׁשָּיְרדּו ְּבַׁשָּבת ֻמָּתר ִלְׁשּתֹוָתם ְוִלְרחֹץ ָּבֶהם ְוא ָהֵוי ֻמְקֶצה ְונֹוָלד 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָהיּו ָעִבים ִמְּבֶעֶרב, (תשובת הגאונים סימן ר, משנה ברורה, זכל"א ח"א ערך 
מטר, נז"י סימן ל"ח בח"ג, מובא במנחת שבת, וכתב בתולדות שמואל דמדברי הגאונים הללו אידחי מה 

שנתספק בפרי מגדים דיני מקצה אות כ"ט לאסור, וכן סתם במשנה ברורה סימן של"ח סק"ל להתירא).

קיז. ַלֲעׂשֹות ֶקֶׁשר ֶאָחד ְוָעָליו ֲעִניָבה ְּכמֹו ֶׁשעֹוִׂשין ְּבַׁשָּבת ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשרֹוִצין 
ר ֶזה ָלֶזה א ָׁשֵרי (בסימן שי"ז סעיף ה) ֶאָּלא ְּבָדָבר ֶׁשַּדְרּכֹו ְלַהִּתירֹו ּבֹו ַּבּיֹום  ְלַקּׁשֵ
ְוִאם ָלאו ָאסּור ֲאִפּלּו ַּדְעּתֹו ְלַהִּתירֹו ּבֹו ַּבּיֹום (כלכלת שבת דין מתיר אות כ"ב, קיצור שולחן 
ערוך סימן פ' סעיף מ"ה, וכן נראה במשנה ברורה אות כ"ט), ְוֵיׁש ְמִקִּלין (במסגרת השולחן מקיל בקשר 

שאין דרך לעשות רק לזמן ולא לעולם אם דעתו בפרוש להתירו ביומו, ועיין שאלות ותשובות מהרש"ג ח"א 

סימן ס, ערוך השלחן שי"ז ס"י שמקלין יתר) ּוְבִעְנַין ֵסֶפר ּתֹוָרה ַׁשָּבת ְּבִמְנָחה ְּכָבר ֶהֱאִריכּו 

ַהּפֹוְסִקים (עיין מנחת שבת סימן פ' קנ"ה, תולדות שמואל דיני קושר, ושאלות ותשובות זכרון יהודה, 
ונימוקי או"ח סימן שי"ז, ובערוה"ש ומהרש"ג שם).
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

קיח) ְוָכל ֶׁשִּנְקַׁשר ַעל ְמַנת ְלַהִּתירֹו ְּבתֹו כ"ד ָׁשעֹות ֵמַעְכָׁשו ְּביֹומֹו ִמיְקֵרי (פרי 
מגדים א"א שי"ז ב, מובא להלכה במשנה ברורה ומנחת שבת וש"א שם).

 קיט. ִּבְמקֹום ַצַער ֻמָּתר ְלַהִּתיר ֲאִפּלּו ְׁשֵני ְקָׁשִרים ֶזה ַעל ַּגֵּבי ֶזה ִאם ַהֶּדֶר
ְלַהִּתירֹו ְּביֹומֹו (רמ"א שי"ז סוף ס"א, מגן אברהם סעיף קטן י"א, הגר"ז ס"ו סעיף ב), ְוֵיׁש ַמְחִמיִרין 
ִאם ַהֶּקֶׁשר ְמֻהָּדק ְמאֹד (כלכלת שבת שם), ְוָלאו ַּדְוָקא ְלַהִּתיר ֶאָּלא הּוא ַהִּדין ְלַנְּתָקן 

ָׁשֵרי ִּבְדִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּתיר ֲאָבל א ִּבְפֵני ַעם ָהָאֶרץ ֶאָּלא ְּבִצְנָעה (שם).

קכ. ֲאִפּלּו ְׁשֵני ְקָׁשִרים ִאם רֹוִאין ֶׁשֵאינֹו ְמֻהָּדק ְּכָלל ָׁשֵרי ְלַהִּתיר (לבושי שרד שי"ז 
על המגן אברהם סק"ד).

קכא. ִאם ִּבְׁשַעת ַהְּקִׁשיָרה א ָעָׂשה ַהֶּקֶׁשר ְמֻהָּדק ְוִנְתַהֵּדק ַאַחר ָּכ ֵמֵאָליו 
ֻמָּתר ְלַנְּתקֹו ֵּכיָון ֶׁשִּבְתִחַּלת ַהְּקִׁשיָרה ָהָיה ַמֲעֵׂשה ֶהְדיֹוט (נז"י בשם שולחן עיין שם, 
מנחת שבת קנ"ד, וכן נראה בחזון איש נ"ב י"ז), ְוֵכן ָּדָבר ֶׁשֶּדֶר ַלֲעׂשֹותֹו ָּתִמיד ֲעִניָבה ַעל 

ַּגֵּבי ֶקֶׁשר ּוְבא ַּכָּוָנה ִנְקַׁשר ְׁשֵני ְקָׁשִרים ֻמָּתר ְלַהִּתירֹו ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהִּתירֹו 
ֻמָּתר ְלָחְתכֹו ּוְלַנְּתקֹו ּוִבְתַנאי ֶׁשֹּלא ִּבְפֵני ַעם ָהָאֶרץ (ים של שלמה ביצה פ"ד, וב"ח, ח"א 

כלל כ"ו אות ב' מנחת שבת שם).

קכב. ָאסּור ִלֵּתן ְּבִמְנָעל ָחָדׁש ְרצּועֹות ְּבַׁשָּבת דמתקן מנא, ְוהּוא ַהִּדין ְּבַסְרָּבל 
אֹו ִמְכָנַסִים ֲחָדִׁשים ָאסּור ְלַהְכִניס ְרצּועֹות אֹו ְמִׁשיָחה דמבטל לי התם, ֲאָבל 
ַאְבֵנט ְלתֹו ַהִּמְכָנַסִים ָׁשֵרי ְּדָלא ְמַבֵּטל ֵלי התם ְוָעׂשּוי ְלַהְכִניס ּוְלהֹוִציא ָּתִדיר 
(מגן אברהם שי"ז סק"ח, קיצור שולחן ערוך פ' מ"ח, שלחן ערוך הגר"ז ה, משנה ברורה ט"ז) ְוהּוא 

ַהִּדין ְּבִמְנָעל ָיָׁשן ִאם ַהֶּנֶקב ַצר ֶׁשֵּיׁש טַֹרח ְלַהְכִניסֹו, אֹו ִאם ַהֶּדֶר ַלֲעׂשֹות ֶקֶׁשר 
ֵמט ַאף ַעל ַּגב ְּדַעְכָׁשו ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶקֶׁשר ָאסּור (מגן  ְּברֹאׁש ָהְרצּוָעה ֶׁשֹּלא ִּתּׁשָ

אברהם, ט"ז, הגר"ז, ומשנה ברורה שם).

קכג. ָעִלין ֶׁשל ְסָפִרים ֶׁשִּנְתַּדְּבקּו אהדדי ֶׁשֹּלא ְּבַכָּוָנה ַעל ְיֵדי ַׁשֲעָוה אֹו ֵמֲחַמת 
ַהֶּצַבע ֶׁשְּצָבעֹו ַהּכֹוֵר אֹו ְׁשָאר ָּדָבר ֵּכיָון ְּדַנֲעָׂשה ְּבֵמיָלא ָׁשֵרי ְלָפְתָחן ְּדָלא ְּדֵמי 
ְלתֹוֵפר ואי"ב קֹוֵרַע (סימן ש"מ בסופו במגן אברהם, ומשנה ברורה מ"ה, קיצור שולחן ערוך אות 
נ, ושארי אחרונים) ְוִאם ִנְדְּבקּו ִּבְמקֹום ָהאֹוִתּיֹות ָאסּור ְלָפְרָקן (מש"ז ס"ו סק"ב, משנה 

ברורה שם, מנחת שבת סימן פ' קס"ג).

קכד. ֲאָבל אֹוָתן ֶהָעִלים ֶׁשֹּלא ֶנְחְּתכּו ֲעַדִין ֵיׁש ָּבֶהן ִחּיּוב ָחָטאת ַוֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי 
ַעּכּו"ם ָאסּור (פרי מגדים, משנה ברורה, ועיין ביאור הלכה).

קכה. ֵיׁש ִליָזֵהר ְּכֶׁשרֹוֶצה ִלְסּתֹם ֵּתָבה אֹו ְּכִלי ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ְזבּוִבים ֶׁשַּיְפִריֵחם ְּתִחָּלה 
ם ְּדִאם א ֵכן ִנּצֹוִדים ָׁשם, (רמ"א שט"ז ג, וכן כתב הב"ח, ט"ז, ומגן אברהם, הגר"ז, משנה  ִמּׁשָ
ברורה וש"א), ְוַדי ְלַהְפִריַח ַהְּזבּוִבים ֶׁשרֹוֶאה ְּבֵעיָניו ְוֵאין ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְוִלְבּדֹק ִאם 

ִנְׁשֲארּו ָׁשם עֹוד (ט"ז, קיצור שולחן ערוך נג, משנה ברורה שם).
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כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ָחָדא  ִזְמָנא  יֹוִסי,  ר'  ָאַמר  ַּתְנָיא, 
ִחָּייא  ר'  ַוֲהָוה  ְּבָאְרָחא,  ָאִזיל  ֲהֵויָנא 
ְבִרי ִעִּמי. ַעד ַּדֲהֵויָנא ַאְזִלין, ַאְׁשַּכְחָנא 
ַחד ְּגָבר, ְּדֲהָוה ָלִקיט ְּבַחְקָלא, ֲעָׂשִבין 
ֲאֵמיָנא  ְלַגֵּביּה,  ָקִריְבָנא  ְלַאְסָווָתא. 
ֵליּה, ַּבר ָנׁש, קּוְטָרא ְּדקּוְטֵרי ַדֲעָׂשִבין 
ָאַמר  ְוָלא  ֵריֵׁשיּה,  ָזִקיף  ָלא  ָלָּמה. 
ִמיִדי. ַאֲהַדְרָנא ִזְמָנא ַאֲחָרא ַוֲאֵמיָנא 
ֵליּה  ֲאֵמיָנא  ִמיִדי.  ָאַמר  ְוָלא  ַהאי, 
ְלַרִּבי ִחָּייא ְבִרי, אֹו ַהאי ַבר ָנׁש ָאִטים 
אּוְדִנין, אֹו ַׁשְטָיא, אֹו ַחִּכיָמא. ָיִתיְבָנא 
ַגּבֹוי. ְלָבָתר ָלִקיט ִאיּנּון ֲעָׂשִבין, ְוָאִחיד 

לֹון, ְוָחָפא ֲעֵליהֹון ַטְרֵּפי גּוְפִנין.

ְדיּוָדִאין  ֲחֵמיָנא  ֲאָנא  ָלן,  ָאַמר 
ְּדִאיּנּון  ָעַלְייהּו,  ַאְמֵרי  ְויּוָדִאין  ָאתּון, 
ָעַלְייכּו  ְדַחִּייְסָנא  ָלא  ִאי  ַחִּכיִמין, 
ָנָׁשא  ִמְּבֵני  ְרִחיִקן  ֶּתֱהוֹון  ַהְׁשָּתא, 
ִמֹּכָּלא,  ֵליּה  ְּדַמְרִחִקין  ָדא,  ִכְסִגיָרא 
ְּדָהא ֲאָנא ֲחֵמיָנא, ְּדֵריָחא ְדָחד ִעְׂשָּבא 
ְּבגּוַפְייכּו,  ָעאל  ַּגֵּביכֹון,  ָקִריב  ְדֲהָוה 
ֶאָּלא  יֹוִמין.  ְּתָלָתא  ְרִחיִקין  ְוֶתֱהוֹון 

ֲאִכילּו ִאֵּלין ּתּוֵמי ָבָרא ְוִתְתסּון.
ֲאַכְלָנא ִמַּנְייהּו ַדַהוֹו ְׁשִכיִחין ַקָּמן, 
ַעד  ְבֵזיָעא,  ְוִאְתָקַטְרָנא  ְוַאְדַמְכָנא, 

ֲחַכם ָהֲעָׂשִבים

ַאַחת  ַּפַעם  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר  ָׁשִנינּו, 
ָהִייִתי הֹוֵל ַּבֶּדֶר ְוָהָיה ִעִּמי ַרִּבי ִחָּייא 
ְּבִני. ַעד ֶׁשָהִיינּו הֹוְלִכים, ָמָצאִתי ִאיׁש 
ֲעָׂשִבים  ֶדה  ַּבּׂשָ לֹוֵקט  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד 
לֹו:  ְוָאַמְרִּתי  ֵאָליו  ָקַרְבִּתי  ִלְרפּוָאה. 
ֶּבן ָאָדם, ָּכל ָהֲאֻגּדֹות ַהְּקׁשּורֹות ַהָּללּו 
רֹאׁשֹו  ֵהִרים  א  ָלָּמה?  ָהֲעָׂשִבים  ֶׁשל 
נֹוֶסֶפת  ַּפַעם  ָחַזְרִּתי  ָּדָבר.  ָאַמר  ְוא 
ָּדָבר.  ָאַמר  ְוא   - ֶזה  ֶאת  ְוָאַמְרִּתי 
ֶׁשָהִאיׁש  אֹו  ְּבִני:  ִחָּייא  ְלַרִּבי  ָאַמְרִּתי 
אֹו  ׁשֹוֶטה,  אֹו  ֲאטּומֹות,  ָאְזָניו  ַהֶּזה 
ִלֵּקט   ָּכ ַאַחר  ֶאְצלֹו.  ָיַׁשְבִּתי  ָחָכם. 
ְוִכָּסה  אֹוָתם  ְוָאַחז  ֲעָׂשִבים,  אֹוָתם 

ֲעֵליֶהם ַּבֲעֵלי ֶגֶפן.
ֶׁשַאֶּתם  ָרִאיִתי  ֲאִני  ָלנּו:  ָאַמר 
ֶׁשֵהם  אֹוְמִרים  ַהְּיהּוִדים  ְוַעל  ְיהּוִדים, 
ֲעֵליֶכם,  ָחס  ָהִייִתי  א  ִאם  ֲחָכִמים. 
ְּכמֹו  ָאָדם  ִמְּבֵני  ְמֻרָחִקים  ִּתִהיּו  ַעְכָׁשו 
ַהְּמצָֹרע ַהֶּזה ֶׁשַּמְרִחיִקים אֹותֹו ֵמַהּכֹל, 
ֶׁשֲהֵרי ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשֵריַח ֶׁשל ֵעֶׂשב ֶאָחד 
ְּבגּוְפֶכם,  ִנְכַנס  ֲאֵליֶכם  ָקרֹוב  ֶׁשָהָיה 
ֶאָּלא  ָיִמים,  ְׁשָׁשה  ְמֻרָחִקים  ְוִתְהיּו 

ִאְכלּו ׁשּוֵמי ַהָּבר ַהָּללּו ְוִתְתַרְּפאּו.
ָׁשם,  ְמצּוִיים  ֶׁשָהיּו  ֵמֶהם,  ָאַכְלנּו 
ְזַמן  ַעד  ְּבֵזָעה  ְוִנְקַׁשְרנּו  ְוִנְרַּדְמנּו 

ח"ב פ ע"א וע"ב
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ָלן  ָאַמר  ִאְּתַעְרָנא,  ְלָבָתר  ַסִּגי.  ִעיָּדן 
ִעְּמכֹון,  ֱאָלֲהכֹון  ַהְׁשָּתא  ַגְבָרא,  ַההּוא 
ַאְסָווָתא  ְּדָהא  ִלי,  ְּדַאְׁשַּכְחּתּון 

ְדגּוֵפיכֹון ַעל ְיִדי ִאְׁשְּתִלים.
ַעד ַּדֲהֵויָנא ַאְזִלין, ָאַמר ַלן, ָּכל ַּבר 
ַאֲחָרא,  ָנׁש  ְּבַבר  ְלִאְׁשְּתֵעי  ָּבֵעי  ָנׁש 
ְכפּום  ְלנּוְקָּבא  ְּדָהא  ָאְרחֹוי,  ְּכפּום 
ְלַגְבָרא  ָאְרחֹוי.  ְכפּום  ְלַגְבָרא  ָאְרחֹוי. 
ְלַרִּבי  ֲאֵמיָנא  ָאְרחֹוי.  ְכפּום  ְדַגְבֵרי 
תֹאַמר  ּכֹה  ִדְכִּתיב,  ַהְיינּו  ְבִרי,  ִחָּייא 
ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. (ס"א 
ְדִאְתֲחֵזי  ֲאַתר  ְבַההּוא  ַיֲעקֹב  ְלֵבית  תֹאַמר  כֹה 

ְׁשִלים  ֲאַתר  ְבַההּוא  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ְוַתֵּגיד  ְלהּו. 

ַדְרִּגין  ְתֵרין  ְוִיְׂשָרֵאל  ַיֲעקֹב  ְדָהא  ְלהּו.  ְדִאְתֲחֵזי 

ִאיּנּון ּוְבַדְרָּגא ָחד ָסְלִקין ֶאָּלא ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵלימּוָתא 

ְדכַֹלא ִאְקֵרי).

ָזִקיְפָנא  ְּדָלא  ֲחִמיתּון  ָלן,  ָאַמר 
ַּבֲהַדְייכּו,  ִאְׁשָּתֵעיָנא  ְוָלא  ֵריָׁשאי, 
ִמָּכל  ַבֲעָׂשִבין  ַחִּכיָמא  ְּדַאָּבא,  ִמּשּׁום 
ְּבֵני ָּדָרא ָהָוה. ְואֹוִליְפָנא ֵמַאָּבא ָאְרחֹוי 
ְדָכל ֲעָׂשִבין, ִּדְּבהֹון ְקׁשֹוט, ַוֲאָנא ְבָכל 

ַׁשָּתא ָמדֹוָראי ֵביַנְייהּו.
ַּדֲחֵפיָנא  ַדֲחִמיתּון,  ִעְׂשָּבא  ְוַהאי 
ְּבֵביָתאי  ִאֵּלין,  ְדגּוְפִנין  ְּבַטְרֵּפי  ֵליּה 
ָצפֹון,  ִלְסַטר  ְוהּוא  ַחד,  ֲאָתר  ִאית 
ֵריַחָּיא,  ַחד  ָנִעיץ  ֲאָתר  ּוְבַההּוא 
ַחד  ָנִפיק  ֵריַחָּיא,  ְדַההּוא  ּוֵמֵעיָנא 
ִׁשיָנָנא  ְוַחְרָּבא  ֵריִׁשין,  ִּבְתֵרין  ְּגַבר 
ִביֵדיּה ּוְבָכל יֹוָמא ָקא ְמַצֵער ָלן. ַוֲאָנא 
ֲאַבְתָראי,  ְוִזילּו  ִעְׂשָּבא,  ַהאי  ָלִקיְטָנא 
ְוֶתֱחמּון ֵחיֵליּה ְּדַהאי ִעְׂשָּבא, ּוַמה ִדי 
ֱאָלָהא ִעָּלָאה ַגֵּלי ְבָעְלָמא, ְוֵלית ָמאן 

ְּדֵיַדע ָאְרחֹוי ְבכָֹּלא.

ָלנּו  ָאַמר  ִהְתעֹוַרְרנּו.   ָּכ ַאַחר  ַרב. 
ִעָּמֶכם  ֱאֵהיֶכם  ַעְכָׁשו  ָהִאיׁש:  אֹותֹו 
ֶׁשְּמָצאֶתם אֹוִתי, ֶׁשֲהֵרי ְרפּוַאת ּגּוְפֶכם 

ַעל ָיִדי ִנְׁשְלָמה.
ָּכל  ָלנּו:  ָאַמר  הֹוְלִכים,  ֶׁשָהִיינּו  ַעד 
ְּכִפי  ַאֵחר  ָאָדם  ִעם  ְלַדֵּבר   ָצִרי ָאָדם 
ְדָרָכיו. ֶׁשֲהֵרי ַלְּנֵקָבה ְּכִפי ַדְרָּכּה, ָלִאיׁש 
ְּכִפי  ֶׁשַּבְּגָבִרים  ְוַלֶּגֶבר  ְדָרָכיו,  ְּכִפי 
ֶזהּו  ְּבִני,  ִחָּייא  ְלַרִּבי  ָאַמְרִּתי  ְדָרָכיו. 
ֶׁשָּכתּוב ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵּגיד 
ַיֲעקֹב,  ְלֵבית  תֹאַמר  (ּכֹה  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֵבית 
ִלְבֵני  ְוַתֵּגיד  ְוַתֵּגיד  ָלֶהם.  ֶׁשָראּוי  ָמקֹום  ְּבאֹותֹו 

ֶׁשֲהֵרי  ָלֶהם,  ֶׁשָראּוי  ָׁשֵלם  ָמקֹום  ְּבאֹותֹו  ָרֵאל,  ִיּׂשְ

ַאַחת  ּוְבַדְרָּגה  ֵהם  ְדָרגֹות  ְׁשֵּתי  ָרֵאל  ְוִיּׂשְ ַיֲעקֹב 

ָרֵאל ְׁשֵלמּות ַהּכֹל ִנְקָרא). עֹוִלים, ֶאָּלא ִיּׂשְ

ֵהַרְמִּתי  ֶׁשֹּלא  ְרִאיֶתם  ָלנּו:  ָאַמר 
ִמּשּׁום  ִעָּמֶכם,  ִדַּבְרִּתי  ְוא  רֹאִׁשי 
ְּבֵני  ִמָּכל  ָהֲעָׂשִבים  ֲחַכם  ָהָיה  ֶׁשָאִבי 
דֹורֹו, ְוָלַמְדִּתי ֵמָאִבי ַּדְרֵכי ָּכל ָהֲעָׂשִבים 
ְמדֹוִרי  ָנה  ַהּׁשָ ְּבָכל  ַוֲאִני  ֱאֶמת,  ֶׁשָּבֶהם 

ֵּביֵניֶהם.
ֶׁשִּכִּסיִתי  ֶׁשְרִאיֶתם  ַהֶּזה  ְוָהֵעֶׂשב 
ֵיׁש  ְּבֵביִתי   - ַהָּללּו  ַהֶּגֶפן  ַּבֲעֵלי  אֹותֹו 
ּוְבאֹותֹו  ָצפֹון,  ְלַצד  ְוהּוא  ֶאָחד,  ָמקֹום 
ֶׁשל  ּוֵמָהַעִין  ֶאָחד,  ֵרַחִים  ָנעּוץ  ָמקֹום 
ְׁשֵני  ִעם  ֶאָחד  ִאיׁש  יֹוֵצא  ֵרַחִים  אֹותֹו 
יֹום  ּוְבָכל  ְבָידֹו,  ְׁשנּוָנה  ְוֶחֶרב  ָראִׁשים 
ֶאת  ִלַּקְטִּתי  ַוֲאִני  אֹוָתנּו,  ְמַצֵער  הּוא 
ֶאת  ְוִתְראּו  ַאֲחַרי  ּוְלכּו  ַהֶּזה,  ָהֵעֶׂשב 
ֱאלֹוַּה  ּׁשֶ ּוַמה  ַהֶּזה  ָהֵעֶׂשב  ֶׁשל  ּכֹחֹו 
ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמי  ְוֵאין  ָּבעֹוָלם,  ִּגָּלה  ָהֶעְליֹון 

ְּדָרָכיו ַּבּכֹל.
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הֹוְלִכים  ֶׁשָהִיינּו  ַעד  ַאֲחָריו.  ָהַלְכנּו 
ֶּבָעָפר,  ֶאָחד  ְלֶנֶקב  ִהְתּכֹוֵפף   ,ַּבֶּדֶר
ָנָחׁש  ָיָצא  ַּבֶּנֶקב.  ָהֵעֶׂשב  ֵמאֹותֹו  ְוָׂשם 
(סּוָדר)  ֶחֶבל  ָלַקח  ָּגדֹול.  ְורֹאׁשֹו  ֶאָחד 
ֶאָחד.  ְגִדי  ְּכמֹו  אֹותֹו  ְוָקַׁשר  ֶאָחד 

ָּפַחְדנּו. ָאַמר ָלנּו: ְלכּו ַאֲחַרי.

אֹותֹו  ָרִאינּו  ְלֵביתֹו,  ֶׁשִהַּגְענּו  ַעד 
ָמקֹום ַּבֲחֵׁשָכה ַאַחר ּכֶֹתל ֶאָחד. ָלַקח 
אֹותֹו  ְסִביב  ֵאׁש  ְוִהְדִליק  ֶאָחד  ֵנר 
ִּתְראּו  ְמקֹום ָהֵרַחִים. ָאַמר ָלנּו: ִמַּמה ּׁשֶ

- א ִתְפֲחדּו ְוא ְתַדְּברּו ָדָבר.

ִמְּקָׁשָריו,  ַהָּנָחׁש  ֶאת  ִהִּתיר   ָּכ ֵּבין 
ְוָׂשם  ָהֵעֶׂשב  ֵמאֹותֹו  ְּבַמְכֶּתֶׁשת  ְוָכַתׁש 
ְּברֹאׁש ַהָּנָחׁש. ִנְכַנס ַהָּנָחׁש ְּבאֹותֹו ֵעין 
ַהָּמקֹום  ֶׁשָּכל  קֹול  ְוָׁשַמְענּו  ָהֵרַחִים, 
ְּבָיֵדינּו  ָאַחז  ָלֵצאת,  ָרִצינּו  ִהְזַּדֲעַזע. 
אֹותֹו ָהִאיׁש ְוָאַמר: ַאל ִּתְפֲחדּו, ִקְרבּו 

ֵאַלי.
ָּדם.  ׁשֹוֵתת  ַהָּנָחׁש  ָיָצא   ָּכ ֵּבין 
ָלַקח אֹותֹו ָהִאיׁש ֵמאֹותֹו ָהֵעֶׂשב ְוָׂשם 
ֵעין  ְלאֹותֹו  ִנְכַנס  ְּכַבְּתִחָּלה.  ְּברֹאׁשֹו 
ֶׁשָּיָצא  ָרִאינּו  ְקַטָּנה  ְלָׁשָעה  ָהֵרַחִים. 
ְׁשֵני  ִעם  ֶאָחד  ִאיׁש  ָהַעִין  ֵמאֹותֹו 
ַצּוָארֹו.  ְסִביב  ָׁשרּוי  ְוָנָחׁש  ָראִׁשים 
ָׁשׁש  ְוָיָצא  ָהֵרַחִים  ֵעין  ְלאֹותֹו  ִנְכַנס 
ְזִקיָטא  ְזִקיָטא  ָאַמר:  ְוהּוא  ְּפָעִמים. 
אֹותֹו  ֶׁשהֹוִביָלה  ְלִאּמֹו  אֹוי  ֶׁשֶרץ)!  (ִמין 

ְלאֹותֹו ָמקֹום!
ִמְּמקֹומֹו,  ָהֵרַחִים  ֶנֱעַקר   ָּכ ֵּבין 
ּוֵמתּו  ְוָנְפלּו  ְוַהָּנָחׁש,  ָהִאיׁש  ְוָיְצאּו 
ָאַמר  ְמאֹד.  ָּפַחְדנּו  ְוָאנּו  ְׁשֵניֶהם. 

ֲאִזיְלָנא ֲאַבְתֵריּה, ַעד ַּדֲהֵויָנא ַאְזֵלי 
ְבַעְפָרא,  נּוְקָּבא  ְלַחד   ָמִאי ְבָאְרָחא, 
ָנַפק  ְבנּוְקָבא,  ִעְׂשָּבא  ֵמַההּוא  ְוַׁשּוֵי 
ָנַטל  ַסִּגי.  ִדיֵליּה  ְוֵריָׁשא  ִחְוָיא  ַחד 
ֵליּה  ְוָקִטיר  סּוָדָרא)  (נ"א  ַסְנִטיָרא,  ַחד 
ִזילּו  לֹון  ָאַמר  ָּדִחיְלָנא.  ַּגְדָיא.  ְּכַחד 

ֲאַבְתָראי.
ֲחֵמיָנא  ְלֵביֵתיּה.  ְּדָמֵטיָנא  ַעד 
ַחד  ָּבַתר  ְּבָחׁשֹוָכא,  ֲאָתר  ַההּוא 
ּכֹוָתָלא. ָנַטל ַחד ַׁשְרָּגא ְוָדִליק ְּדֵליָקא 
ָאַמר  ְּדֵריַחָּיא.  ֲאָתר  ְּדַההּוא  ַסֲחָרֵניּה 
ְוָלא  ִּתְדָחלּון  ָלא  ְדֶתֱחמּון,  ִמַּמה  לֹון, 

ִתְׁשָּתעּון ִמיִדי.
ַאְדָהִכי, ָׁשֵרי ִחְוָיא ִמִּקְטרֹוי, ְוָכַתׁש 
ְוַׁשּוֵי  ִעְׂשָּבא.  ֵמַההּוא  ְּבִקיְסָטא 
ְבַההּוא  ִחְוָיא  ָעאל  ְּדִחְוָיא.  ְבֵריֵׁשיּה 
ְדָכל  ָקָלא  ּוְׁשַמְעָנא  ְּדֵרַחָּייא,  ֵעיָנא 
ֲאָתר ִמְזַּדְעְזָעא. ָּבֵעיָנן ְלֵמיַפק, ָאִחיד 
ִּביָדָנא ַההּוא ַגְבָרא, ָאַמר, ָלא ִתְדָחלּון 

ְקִריבּו ַגָּבאי.
ָּדָמא,  ָׁשִתית  ִחְוָיא  ָנַפק  ַאְדָהִכי, 
ִעְׂשָּבא,  ֵמַההּוא  ַגְבָרא  ַההּוא  ָנִקיט 
ָעאל  ִּכְבַקְדֵמיָתא.  ְבֵריֵׁשיּה  ְוַׁשּוֵי 
ְלַׁשֲעָתא  ְדֵרַחָּיא.  ֵעיָנא  ְּבַההּוא 
ֵעיָנא  ֵמַההּוא  ְּדָנִפיק  ֲחֵמיָנא,  ְזִעיָרא, 
ַחד ַּגְבָרא ִבְתֵרין ֵריִׁשין, ְוִחְוָיא ַׁשְרָייא 
ֵעיָנא  ְּבַההּוא  ָעאל  ְּדִקְדלֹוי.  ַסֲחָרֵניּה 
ָאַמר,  ָהָוה  ִזְמֵני.  ְּתַלת  ְוָנַפק  ְדֵרַחָּיא 
ִּדְלַההּוא  ְלִאיֵמיּה  ַווי  ְזִקיָטא,  ְזִקיָטא 

ֲאָתר אֹוִביל ֵליּה.
ַאְדָהִכי, ִאְּתֲעָקר ֵריַחָּיא ֵמַאְתֵריּה, 
ּוִמיתּו  ְוָנְפלּו  ְוִחְוָיא,  ַּגְבָרא  ְוַנְפקּו, 
ָלן  ָאַמר  ַסִּגי.  ָּדִחיְלָנא  ַוֲאָנן  ַתְרַווְייהּו. 



כו

זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

ְדִעְׂשָּבא  ֵחיָלא  הּוא  ָּדא  ַגְבָרא,  ַההּוא 
ַדֲאָנא ָלִקיְטָנא ָקַמְייכּו, ּוְבִגיֵני ַכ ָלא 
ָזִקיְפָנא  ְוָלא  ַבֲהַדְייכּו,  ִאְׁשָּתֵעיָנא 

ֵריָׁשאי, ְּבַׁשֲעָתא ְדַקִריְבּתּון ַּגָּבאי.

ָאַמר לֹון ִאילּו (דף פ' ע"ב) ַיְדִעין ְּבֵני 
ָנָׁשא ָחְכָמָּתא, ְּדָכל ַמה ְּדָנַטע ֻקְדָׁשא 
ַמה  ְדָכל  ְוֵחיָלא  ְבַאְרָעא,  הּוא   ְבִרי
ִיְׁשְּתמֹוְדעּון  ְּבָעְלָמא,  ְּדִאְׁשְּתַכח 
ֵחיָלא ְדָמאֵריהֹון, ְּבָחְכָמֵתיּה ַסִּגיָאה. 
הּוא   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ָטִמיר  ָלא  ֲאָבל 
ְבִגין  ֶאָּלא  ָנָׁשא,  ִמְּבֵני  ָדא  ָחְכָמָּתא 
ִיְתְרִחיצּו  ְוָלא  ֵמָאְרחֹוי,  ִיְסטּון  ְּדָלא 

ְבַהִהיא ָחְכָמָּתא ְוִיְנׁשּון ֵליּה.
ַּכד ֲאֵתיָנא, ַוֲאֵמיָנא ֲהֵני ִמֵּלי ָקֵמיּה 
ַחִּכיָמא  ַוָּדאי  ָאַמר  ִׁשְמעֹון,  ְּדַרִּבי 
ְוִעְׂשָּבא  ִעְׂשָּבא  ֵלית  ָחֵזי,  ְוָּתא  ָהָוה. 
ֵביּה  ָהָוה  ְּדָלא  ְּבַאְרָעא,  ְּדִאְתְייִליד 
ִּבְׁשַמָּיא  ְוֵחיֵליּה  ַסִּגיָאה,  ָחְכָמָּתא 
ַסְגָיא. ָּתא ָחֵזי, ִמן ֵאזֹוָבא. ִּדְבָכל ֲאָתר 
ְלַּבר  ְלַדְּכָאה  הּוא   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ְּדָבֵעי 
ַטְעָמא.  ָמאי  ִמְתָּדֵכי.  ְּבֵאזֹוָבא  ָנׁש, 
ִּדְלֵעיָּלא  ֵחיֵליּה  ְּדִיְּתַער  ִמּשּׁום 
ֵחיָלא  ַההּוא  ְּדָהא  ֲעלֹוי,  ְדִאְתָּפְּקָדא 
ְדִאְתָּפְּקָדא ֲעלֹוי ַכד ִאְּתָעָרא, ְמָבֲעָרא 
 ְוָעָל ָנׁש.  ַבר  ְוִאְתַדֵּכי  ְמָסֲאָבא,  רּוַח 

.ַרֲחָמָנא ְדֵׁשְזָב ֲאֵמיָנא ְבִרי

אֹותֹו  ֶׁשל  ּכֹחֹו  ֶזהּו  ָהִאיׁש:  אֹותֹו  ָלנּו 
ְוָלֵכן  ִלְפֵניֶכם,  ָלַקְטִּתי  ֶׁשֲאִני  ֵעֶׂשב 
רֹאִׁשי  ֵהַרְמִּתי  ְוא  ִעָּמֶכם  ִדַּבְרִּתי  א 

ְּבָׁשָעה ֶׁשְּקַרְבֶּתם ֵאַלי.

ָאַמר ָלנּו: ִאּלּו ָיְדעּו ְּבֵני ָאָדם ָחְכָמה, 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָּנַטע  ּׁשֶ ַמה  ֶׁשָּכל 
ָּבעֹוָלם,  ִּנְמָצא  ּׁשֶ ַמה  ָּכל  ְוכַֹח  ָּבָאֶרץ 
ָהַרָּבה.  ְּבָחְכָמתֹו  ִרּבֹוָנם  ּכַֹח  ֶאת  ָיְדעּו 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְסִּתיר  א  ֲאָבל 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ָאָדם,  ִמְּבֵני  זֹו  ָחְכָמה 
ְּבאֹוָתּה  ִיְבְטחּו  ְוא  ִמְּדָרָכיו  ִיְסטּו 

ָחְכָמה ְוִיְׁשְּכחּו אֹותֹו.

ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְוָאַמְרִּתי  ְּכֶׁשָּבאִתי 
ַוַּדאי  ָאַמר,  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ִלְפֵני  ַהָּללּו 
ֵעֶׂשב  ֵאין  ְרֵאה,  ּובֹא  ָהָיה.  ֶׁשָחָכם 
ּבֹו  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ָּבָאֶרץ  ֶׁשּנֹוַלד  ְוֵעֶׂשב 
ּבֹא  ַרב.  ַמִים  ַּבּׁשָ ְוכֹחֹו  ַרָּבה  ָחְכָמה 
ּוְרֵאה ִמן ָהֵאזֹוב, ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָרָצה 
ָהָאָדם,  ֶאת  ְלַטֵהר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
הּוא ִנְטָהר ְּבֵאזֹוב. ָמה ַהַּטַעם? ִמּשּׁום 
ֶׁשִּיְתעֹוֵרר ּכֹחֹו ֶׁשְּלַמְעָלה ֶׁשִּנְפָקד ָעָליו, 
ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשִּמְתעֹוֵרר אֹותֹו ַהּכַֹח ֶׁשִּנְפָקד 
ָעָליו, הּוא ְמַבֵער רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוִנְטָהר 
ָהָאָדם. ְוָעֶלי ֲאִני אֹוֵמר, ָּברּו ָהַרֲחָמן 

!ֶׁשִהִּציְל



זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
כז

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר



כח

זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ

המשכ הדרשה בחוברת הבאה



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ
כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

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

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



ל

זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ

המשכ הערות שבת בו תשוב מעמוד יד

המשכ יבא



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

כ"ד ַלחֶֹדׁש ְׁשָבט תש"ע לפ"ק, ְּכבֹוד ָהַרָּבִנים ֶׁשל "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ְׁשִליָט"א.

ַאְׁשֵריֶכם ֶׁשְּזִכיֶתם ְלַפְרֵסם ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוִבְפָרט ִמְכְּתֵבי ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ֶׁשל 
ַנת תרפ"א. ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית ִמּׁשְ

ָּקָרה ְּבֵבית ִמְדָרֵׁשנּו יֹום ֶאָחד ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ְּכִדְלַהָּלן: ֲאַסֵּפר ָלֶכם ַמה ּׁשֶ

ַיֲעקֹב: ָלָּמה ַמְמִציִאים ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים ִלְלמֹד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש? ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְמיָֹעד 
ַרק ְלַצִּדיִקים!!!

ִׁשְמעֹון: ִמי אֹוֵמר ְל ֶׁשֶּזה ַרק ְלַצִּדיִקים, ֲהֵרי ָּכל ְיהּוִדי ָצִרי ִלְלמֹד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
ְּכמֹו ֶׁשִּתֵּקן ָהֲאִריַז"ל ְּב"חֹק ְלִיְׂשָרֵאל", ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ִיְלַמד ָּכל יֹום זַֹהר ַהָּקדֹוׁש?

ַיֲעֹקב: ָאז ָלָּמה ֲאִני א רֹוֶאה ֵאי ָהַרָּבִנים ְמַפְרְסִמים, ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְלַמד ֹזַהר 
ַהָּקדֹוׁש?

ִׁשְמעֹון: ַּכָּמה ְּתׁשּובֹות ַּבָּדָבר:

א. ֵיׁש ְל ִמְכָּתִבים ִמָּכל ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ִמּדֹור ֶהָעָבר ֶׁשל ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית, 
ֶׁשֻּכָּלם צֹוֲעִקים ְּבקֹול ַרַעׁש ָּגדֹול, ֶׁשְּמֻחָּיב ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ִלְלמֹד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש, 
ֵלָמה  ּוְמַבְּקִׁשים ִלְגמֹר ֶאֶלף ְּפָעִמים ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ּוְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה ַהּׁשְ

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

ָּכְתבּו, ֶחְלָקם ְמֻקָּבִצים  ב. ִאם א ָׁשַמְעָּת ֵאין זֹו ְרָאָיה ֶׁשֹּלא ָאְמרּו, ֵל ְוִתְרֶאה ַמה ּׁשֶ
ַּבֵּסֶפר "אֹור ַהּזַֹהר", ְוֶזה ַרק ֶחְסרֹון ְיִדיָעה.

 900 ָרִאיִתי ַּגם ָּבָעלֹון "אֹור ַהּזַֹהר" ּוִב"ְגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוַהּזַֹהר", ֶׁשֶּיְׁשָנם ְּכָבר ְלֵעֶר
ִׁשעּוִרים ְּבָכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּלֹוְמִדים זַֹהר ַהָּקדֹוׁש, [ּוְתָתֵאר ְל ַּכָּמה יֹוְׁשִבים ְּבָכל 
ִׁשעּור, ְוַכָּמה לֹוְמִדים ְּבִלי ִׁשעּור] ְוַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָהַרָּבִנים א עֹוִׂשים ְּכלּום, ִמי ִאם 

ֵּכן ֵהם ַהַּמִּגיֵדי ִׁשעּוִרים? א ָהַרָּבִנים ַהְּגדֹוִלים?!...  

ְלַמֲהַל ַהּוִּכּוַח ֶהֱאִזינּו עֹוד ֲאָנִׁשים, ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק, ֵהִקימּו ִׁשעּור ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
ְּבֵבית ִמְדָרֵׁשנּו.

ְּבִבְרַכּת ְצַלח ְרַכב ַעל ְּדַבר ֱאֶמת:

ָנחּום ְׁשמֹה ְגִרין



לב

זהר 
השבת

רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ

ַוֲאָצֵרף ְלִמְכָּתִבי ִמְכָּתב ַעִּתיק ֶׁשָּבא ְלָיִדי: 

ם, ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש תרצ"ו לפ"ק, ְקִהַּלת ִיְׂשָרֵאל ַקאׁשֹוי יע"א ָּברּו ַהּׁשֵ

ָׁשלֹום ְוָכל טּוב ִלְכבֹוד ַהָּגאֹון ַהֻּמְבָהק ַצִּדיק ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִּתְפַאְרּתֹו מו"ה ֲעִקיָבא 
נ"י ְׁשֵרייֶּבער ָהֲאַב"ד ִדְקִהַּלת ִיְׂשָרֵאל ְּפֶרעְׁשּבּוְרג יע"א

ְיַקֵּבל ִּבְרַכּת ַמָּזל טֹוב ְלִנּשּׂוֵאי ְּבנֹו ַהָּיָקר, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשַּיֲעֶלה ַהִּזּוּוג ָיֶפה ְּבָכל ִעְנָיִנים 
ְודֹור ְיָׁשִרים ְיבַֹר ְוא ִייַבׁש ַהַּמְעָין ַעד ִּביַאת ַהּגֹוֵאל ְּבָקרֹוב ... ַקאְרְלְסַּבאד ֵאיִני 
ָיכֹול ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ִמַּמה ֶׁשָּעִׂשיִתי ַעד ֵהָּנה ַּבָּיִמים ָּבא ַהֵהָּנה ִאיׁש ֶאָחד ִמִּביְסִטיִריץ 
ְוָהָיה צֹוֵעק ָמָרה ַעל ַרָּבֵני ְסָלאָוואִקי ֶׁשֵהם רֹוִאים ִרְבבֹות ִנְכָׁשִלים ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות 
ְוֵאין עֹוִׂשים ְמאּוָמה, ְוִאם ֵאין ָלֶהם ּכַֹח ִלְפעֹל ֵאֶצל ַהֶּמְמָׁשָלה ַעל ָּכל ָּפִנים ָהָיה ָלֶהם 
ְלעֹוֵרר ְוִלְׁשַח ְלָכל ַרב ּוְקִהָּלה ְלַמַען ַיִּצילּו ְלָפחֹות אֹוָתן ֶׁשֵאין רֹוִצים ֶלֱאכֹל ְטֵרפֹות, 
ְוָאַמר ִלי שג' ַהצֹויַּבאק ְטֵרָפה ְוֶזה ְּבַמה ָנַתִּתי ִלְקַלאְהז ַהָּבָׂשר ְּבִלי ַקָּבַלת ְּפָרס, 
ְוֵאיִני ָידּוַע ֵמֵאיֶזה ִסָּבה ָּפַסק ְוַלֲעׂשֹות צֹויַּבאק ָּכֵׁשר. ְוִאם ָהיּו ְמעֹוְרִרים ִלְקִהּלֹות 
ֶׁשַּיַאְספּו ֲחִתימֹות ִמיִחיִדים ְוָהיּו ׁשֹוְלִחים ְּבזֹאת ַּגם ְּבִלי ֶאְמָצעּות ַהַּקאְנְצֵליי ָהיּו 
ַמְצִליִחים. ְוַהַּנ"ל ָאַמר לֹו ֶׁשהּוא ִיְׁשַּתֵּדל ֶׁשַהַקְגֵלֶייְען ִמְּמִדינֹות אֹו ֲאֵחרֹות ַיֲעִריכּו 

ַּבָּקָׁשה ְּבִעְנָין ֶזה ְלֶרעִגירּוְנג ֶׁשָּלנּו ְוַהְלַואי ַיְצִליַח.

ְוִהְנִני ּדֹוֵרׁש ְׁשלֹומֹו וש"ת מֹוִקירֹו: ַהָּקָטן ָׁשאּול ְּבַרא ִמֵנייְטָרא יע"א


