
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא 

ּ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¿

ּוְבֵסֶפר סֹוד ה' ְמבָֹאר [ַעל ִּפי ִּדְברֵי הַּכִּסֵא ֶמלֶ וְהַּבֶן ִאיׁש ָחי וְעֹוד] ֶאת ַמֲעַלת 
ַהִלימּוד בזוה"ק, ֶׁשַהּלֹוֵמד ַמָּמׁש נְִתַהֵּפ ָלִאיׁש ָחָדׁש וְָטהֹור ּוִמְתַמּלֵא ִׂשְמָחה ְּבָכל ֶרגַע 
ְבּלֹוְמדֹו, ּוְבוַַּדאי ְבִסיֵים ָּכל ֵחֶלק ְּכמֹו ֵסֶפר ַהִּתיקּונִים, זַֹהר ַעל ַהּתֹוָרה, וְזֹוַהר ָחָדׁש - 
ָעלֵינּו ִלְׂשמֹוַח וְַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה ּגְדֹוָלה ַעל ָּכל ֵחֶלק ֵמֶחְלֵקי ַהזֹוַהר, ּוְבוַַּדאי ַעל ָהִאְּדָרא 
ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשּבְּלִּמּוד ָהִאְּדרָא הְַּקדֹוָׁשה זֹוכֶה שהרשב"י ּבִכְבֹודֹו ּובְעְַצמֹו ּבָא ְמעָֻּטר 

ּכְֶמלֶ וְּיֹוֵׁשב ּומְַקִׁשיב ּבְקֹולֹו ּכְֶׁשּלֹומֵד ָהִאְּדרָא.

ׁ̆ - ‰ר˘ב"י  „ו… ָּ̃ ַ‰ר ַ‰ מ…„ זו… ל¿ ƒי˙ו… י ב≈ ˙ ‰ר˘ב"י ּב¿ ַח ‡∆ ָ‡ר≈ ˙ ל¿ ּכו… ז¿ ‰ ל¿ ∆̂ ָ‰רו…
ָר˙ו… ו… ּ̇ ינּו  ≈„ מ¿ לו… נּו ּב¿ ָּ̇ ƒ‡ ב ≈ ׁ̆ זי"ע יו…

ָּכַתב ַהְּמֻקָּבל ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאבְרָָהם ֲאזּולַאי זיע"א זקנו ֶׁשל החיד"א, ְּבֵׁשם ַהְמקּוָבל 
ָהַרב ַאבְרָָהם גְלַאנְִטי זי"ע, ְּבִסְפרֹו "אֹור הַַחָּמה" ַעל ה"ִאְּדרָא ְדמְַׁשכְנָא" (ֶׁשְּבָפָרַׁשת 
ִמְׁשָּפִטים ַּדף קכ"ג ע"ב), וְזֶה ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו: ֲאפִילּו עֹוד הַּיֹום, ַאַחר ֶׁשּנְִפַטר רשב"י ִמּבֵינֵינּו, 
 ֶּכָל זְמַן ֶׁשָאנּו עֹוסְקִים ּבְדִבְרֵי ָהִאְּדרָא, "ִאְתעַַטר" - ּבָא רַּבִי ִׁשְמעֹון ְמעָֻּטר ּכְֶמל
ּבַעְַטרֹוָתיו ּבְרֹאׁש, וְיֵֹׁשב ּבְגַוָון, עכל"ק. הִַאם יֵׁש ִׂשְמָחה ּגְדֹולָה ִמּזֹו, ּוּבְּווַּדַאי ֶׁשּכְדַאי 
וְרָאּוי לֲַעׂשֹות סְעּודַת ִמְצוָה. ּוְבוַַּדאי ַּכֲאֶׁשר יְַבֵּקׁש וְיְִתַּפּלֵל ִּבזְכּות הרשב"י ִּתְתַקּבֵל 
יִרים): "הַּיֹוֶׁשבֶת  ְּתִפָּלתֹו וְֵתָעֶׂשה ַּבָּקָׁשתֹו. ּוְמבָֹאר ְּבִכְתבֵי האר"י (ַׁשַער ַהְּפסּוִקים - ֵסֶפר ִׁשיר ַהּׁשִ
ּבַּגַּנִים ֲחבֵרִים מְַקִׁשיבִים לְקֹולֵ הְַׁשִמיִעינִי", ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַח'בֵירִים מַ'ְקִׁשיבִים לְ'קֹולֵך 
הַ'ְׁשִמיִענִי, הם ֶחְמל"ָה, ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ְּבזֹוַהר ְּבָפָרַׁשת ְׁשמֹות (ַּדף י"ב ע"ב), ַעל ָּפסּוק וְִהּנֵה 

נַַער ּבֹוֶכה וַַּתְחמֹל ָעָליו וגו', וְָהבֵן זֶה, עכ"ל.
ִכינָה ַהְּקדֹוָׁשה חֹוֶמֶלת ַּכֲאֶׁשר חֹוזְִרים ִּבְתׁשּוָבה, ֶׁשּקֹוֵדם  ּוַבּזַֹהר ָׁשם ּבֲֵארּו, ֶׁשַהּׁשְ
ִקְטְרגָה ִמַּדת ַהִּדין ַעל ִּבּטּול ּתֹוָרה, וְַכֲאֶׁשר חֹוזְִרים ִּבְתׁשּוָבה ּוְמַתְּקנִים‡, ִמּיַד חֹוֶמֶלת 

א. ֵסֶפר ַהֹּזַהר הּוא ֵמֵגן ְלִיְׂשָרֵאל ְּכֵתַּבת נַֹח. ִּדְבִגין ַהאי ִחּבּוָרא ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל 
ַהֵּביִצים א ִּתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים, ִאֵּלין ִאּנּון ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון ָּבִנים ַאֶּתם לה' ֱאֵהיֶכם. ְוַהאי ִחּבּוָרא ֲהָוא 
ְוַאְנֵׁשי  ְּדַצִּדיַקָּיא  ִנְׁשָמִתין  ָּכל  ִחּבּוָרא  ְּבַהאי  ִמְתַּכְּנִׁשין  ָהֵכי  ָוִמין,  ִמין  ָּכל  ָּבּה  ְּדִאְתְּכַנׁש  נַֹח  ְּדֵתַבת  ְּכַגְוָנא 
ַער ַלה' ַצִּדיִקים ָיבֹאּו ּבֹו, ָוָאֳחָרִנין ְּדָלא ַצִּדיִקים, ִאְתַּדְחָין ִמַּתָּמן.  ים ˜יח) ֶזה ַהּׁשַ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ִמּדֹות, ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון (
ים כט) ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה  ƒָבר ְוַכד ִאְתַּגְּלָיא ַהאי ִחּבּוָרא ְּבָעְלָמא, ַסִּגיִאין ִמְתַּכְּנִׁשין ְלַגֵּבּה ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון (ּ„¿
ַּכּכֹוָכִבים  ָהַרִּבים  ּוַמְצִּדיֵקי  יב)  ‡ל  ּי≈ ƒנ ָ„ּ) ִאְּתַמר  ְוָעֵלהּו  ַהּיֹום.  ִעָּמנּו  ִחּבּוָרא  ְּבַהאי  ּפֹה  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  ְוֶאת  וגו', 
ַמִים.  ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְּכִאּנּון ּכֹוְכַבָּיא ִּדיהֹון ַקְּיִמין ְלָעָלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ְוִאְּתַמר ְּבהֹון ְוָהָיה ַזְרֲע ְּככֹוְכֵבי ַהּׁשָ

ף ע"ב ַעּמּו„ „'). ַ„ּ ׁ̆ י ז…ַ‰ר ָחָ„ ּונ≈ ּ̃ ƒּ̇ )

ף ע"ב ַעּמּו„ „'), ֵּפרּוׁש, ִּכי ִחּבּור ֶזה ֶׁשִּנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ַ„ּ ׁ̆ י ז…ַ‰ר ָחָ„ ּונ≈ ּ̃ ƒּ̇ ַהאי ִחּבּוָרא ִאיהּו ְּכַגּוָוָנא ְּדֵתַבת נַֹח (
הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת נַֹח, ֶׁשָּבּה ָהיּו ִמיִנים ַהְרֵּבה ְוא ָהָיה ִקּיּום ְלאֹוָתם ַהִּמיִנים ְוַהִּמְׁשָּפחֹות ֻּכָּלם ֶאָּלא ַעל ְיֵדי 
ְּכִניָסָתם ְלַהֵּתָבה, ֵּכן הּוא ַמָּמׁש, ִּכי ַעל ְיֵדי סֹוד ַהָּגלּות וכו' ּוַמִּגיַע ְּפָגם ַלַּצִּדיִקים ֻּכָּלם ְוַהְחָׁשַכת ְמאֹוֵרי 
המשכ בעמוד ו
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ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

ֲהֵרי ֶׁשַּתְכִלית ַהְיִדיָעה ְּבָחְכָמה הּוא ָלַדַעת ַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ּוְׁשָאר ַהְּדָבִרים ַהִּנְזָּכִרים 
ְּבַמֲאָמרֹו ִאם ֵּכן ֲהֵרי ֵיׁש ִמֶּמּנּו ּתֹוֶעֶלת ְלַמֲעֶׂשה ִּכְדֵפַרְׁשִּתי ְּבָפָרַׁשת ִיְתרֹו ֶׁשָּכל 
ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלם ְּתלּוִיים ְלַמְעָלה ֶזה ְלׁשֹונֹו ִּדְתִניַנן ִמְתַאֲחָדן ְּבגּוָפא ְּדַמְלָּכא. (דבר 
אחר במלכא קדישא עלאה) ִמְּנהֹון ְּבֵריָׁשא ְּדַמְלָּכא, ּוִמְנהֹון ְּבגּוָפא, ּוִמְנהֹון ִּביֵדי ַמְלָּכא, 

ּוִמְנהֹון ְּבַרְגלֹוי, ְוֵלית ַמאן ְּדָנִפיק ִמן ּגּוָפא ְּדַמְלָּכא ְלַבר ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו, ֲהֵרי ְּכִפי 
ג ֶאָּלא  ְיִדיָעתֹו ְּבָחְכָמה ָיַדע ַלֲעׂשֹות ַהִּמְצָוה ִּבְרִמיָזָתּה (ְּכִפי ַהּסֹוד) ָהֶעְליֹון ְוא ֻיּׂשַ

ַעל ְיֵדי ָהֵעֶסק ְּבתֹוָרה יֹוָמם ְוַלְיָלה ְוכּוֵּלי ָהִאי ְואּוַלי.
[ַּתְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש]: ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֶנֱאָחִזים ְּבגּוף ַהֶּמֶל, ֵמֶהם ְּבֹראׁש 
ַהֶּמֶל, ּוֵמֶהם ְּבגּוף ַהֶּמֶל, ּוֵמֶהם ִּביֵדי ַהֶּמֶל, ּוֵמֶהם ְּבַרְגָליו, ְוֵאין ֵמֶהם ִמי ֶׁשּיֹוֵצא 
ִמּגּוף ַהֶּמֶל ַלחּוץ, ּוִמּשּׁום ָּכ ִמי ֶׁשעֹוֵבר ַעל ִמְצָוה ַאַחת הּוא ְּכִמי ֶׁשּפֹוֵׁשַע ְּבגּוף 
(ֵראִׁשית ָחְכָמה ַּבַהְקָּדָמה) ַהֶּמֶל ַעְצמֹו. 
ְוַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָּכַתְבָּת ָׁשם ֶׁשּטֹוִבים ָהיּו ַהּדֹורֹות ֶׁשִּלְפֵני ְזַמֵּננּו ֶׁשֹּלא ָיְדעּו ִמֶּזה 
ְוָהיּו ֲעֵמִלים ָּכל ְיֵמיֶהם ְּבתֹוַרת כּו' ַעד ָּכאן קֹוֵרא ֲאִני ַעל ֶזה ַאל ּתֹאַמר ֶׁשַהָּיִמים 
ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאֶּלה ִּכי א ֵמָחְכָמה ָׁשַאְלָּת ַעל ֶזה ּוְכָבר ַהְּדָבִרים ֶנְחָקִרים 
ֶכל ְוַהֻּמְׂשָּכל ְּבגֶֹדל ֵּברּור ַאַחר ֵּברּור ּוְמֻנֶּפה ִּבְׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָנָפה  ְועֹוְמִדים ְּבֶדֶר ַהּׂשֵ
מֹוָתיו  ֶׁשָהִעָּקר ְּבָכל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֵהם ּתֶֹכן ּוְפִניִמּיּוָתן ְוָהרּוָחִנּיּות ֶׁשָּבֶהם ִמּׁשְ
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַהֶּנֱעָלִמים ָּבֶהם ְוָכל ַהְּסָפִרים ִסְפֵרי ֹקֶדׁש ְמֵלִאים ִמֶּזה 
"ס) ֶׁשֶהֱאִריכּו  ָל"ה ַהָּקדֹוׁש (ְּבַמֶּסֶכת ָׁשבּועֹות ּוַבּׁשַ ּוְברֹאָׁשם ַהָּגאֹון ַהֻּמְבָהק ַּבַעל ַהּׁשְ
ִּבְרָאיֹות ְמבָֹררֹות ֶׁשִחּלּוק ּוֶמְרָחק ַרב ְלַהְגִּדיל ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ִׁשעּור ֵּבין ַהּלֹוֵמד 
ַהּתֹוָרה ּוְמַקֵּים ִמְצוֹוֶתיָה ִּבְפׁשּוֵטיֶהן ְלַבד ּוֵבין ַהַּמִּביט ֶאל אֹור ָהרּוָחִנּיּות ּוְׁשמֹו 
ָבִחים ִהֵּנה ַעל ְיֵדי ֶזה ִנּתֹוֵסף  ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַהֶּנֱעָלם ָּבֶהן ְוחּוץ ִמָּכל ַהּׁשְ
ָּבָאָדם ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְּגדֹוָלה ְּבִקּיּוָמם ְוזֹאת ִהיא ָהִעָּקר ְּבָכל ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות 

ַּכְמפָֹרׁש ְּבָכל ִמְׁשֵנה ּתֹוָרה ַּכּנֹוָדע.
ְוָאְמָנם ָּכל ִּדְבֵריֶהם ְמֻיָּסִדים ַעל ְיסֹוד ָּגדֹול ֶׁשְּברֹאׁש ֻּכָּלם הּוא ַהַּתָּנא ָהֱאִקי ָהַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשּלֹו ִנְגלּו ָּכל ַּתֲעלּומֹות ָחְכָמה 
ְוהּוא ְמַגֶּנה ְמאֹד ְלִמי ֶׁשֵאינֹו נֹוֵתן ִלּבֹו ִלְלמֹד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַּכֲאֶׁשר יּוַכל ְלַׁשֵער 
ְּבַנְפׁשֹו ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ְּדָמֵריּה ְוֶׁשָּכל ִעַּקר ְּגֻאָּלֵתנּו ּוְפדּות ַנְפֵׁשנּו ָּתלּוי ְּבֶזה ַּכֲאֶׁשר 

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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ָּכַתב ְּבִתּקּוֵני ַהּזַֹהר  ְמבָֹאר ִּבְדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים ֵאין ִמְסָּפר ְוַעֵּין ַמה ּׁשֶ
(ִּתּקּון מג) ּוְכמֹו ֵכן ְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר (ְּבַהֲעלֹוְת קנב) ַעֵּין ָׁשם ְוַכְּדָבִרים 

ָהֵאֶּלה ְמבָֹאר ִּבְדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ַלֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֵאין ִמְסָּפר ַעֵּין ֲעֵליֶהם ּוְמָצָאם 
ּוָמָרן קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ָהַרב ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ָּפָרַׁשת ֵעֶקב) ָּכַתב ְוֶזה 
ְלׁשֹונֹו ְוִהֵּנה ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה ֵיׁש ָלּה ּגּוף ְוֶנֶפׁש ַהּגּוף ְּבִעְנַין ַהְּלבּוׁש ַהִּנְזָּכר ְּבִדְבֵרי 

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּגּוֵפי ּתֹוָרה ְוֵיׁש ָלּה ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ַהְּנָׁשָמה.
(ַּבְּתׁשּוָבה ִמַּבַעל ִסּדּורֹו ֶׁשל ַׁשָּבת ַהִּנְדַּפס ְּבסֹוף ַׁשַער ַהְּתִפָּלה)

אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק

ִכינָה ַהְּקדֹוָׁשה, וְנְִׁשַמַעת ַהְּתִפיָלה. וְַעל ֶּדֶר ִּדְברֵי האר"י, ַּכֲאֶׁשר ְמַׁשֵּתף ַעְצמֹו ִעם  ַהּׁשְ
ִכינָה ַהְּקדֹוָׁשה ַלְחמֹל ָעָליו וְִלְׁשמַֹע ְּתִפָּלתֹו וְַלֲעׂשֹות  ַהִציּבּור ְּבִלּמּודֹו, ָאז ְמעֹורֵר ֶאת ַהּׁשְ

אֹוָרם ִּכְמַעט טֹוֶעֶמת ַמר ִמָּמֶות, ְוָלֶזה ְלִקּיּוָמם ֶׁשֹּלא ִיְׁשט ַהָּגלּות ָּבֶהם ָהָיה ָלֶהם סֹוד ַהִחּבּור ַהֶּזה ְּכִעְנַין 
ֵּתַבת נַֹח ַמָּמׁש, ְלַתֵּקן ַמַחץ ַמַּכת ַהָּגלּות ּוֵמי ַמּבּול ַהִחיצֹוִנים ַהַּמְחִׁשיִכים וכו', ֶאָּלא ִּתְהֶיה אֹור ְׁשִכיָנה 
ְמִאיָרה ְקָצת ּוַמְלֶּבֶׁשת ַהַּצִּדיִקים, ֵּכן ִיָּכְנסּו ַהַּצִּדיִקים ֶאל סֹוד אֹור ִחּבּור ַהֶּזה ְלִהְתַקֵּים. ְוָכ ְסֻגַּלת ַהִחּבּור 
ִּכְׁשִאיַבת ָהֶאֶבן ַהּשֹׁוֵאָבה ֶאת ַהַּבְרֶזל, ְוִיָּכֵנס ֵאָליו ְלַהָּצַלת  ִיְׁשֲאֶבּנּו  ם  ֶׁשִּמָּיד ֶׁשעֹוֵסק ְּבֶחְׁשקֹו ַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו ְוִתּקּונֹו. ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרָׁשע, ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ְּכִניָסתֹו ְּכִניָסה, ֶאָּלא 
ַּתִים, אֹו ַיֲחִזיֶרּנּו ִּבְתׁשּוָבה ְוִיְהֶיה ַצִּדיק ְוִיָּכֵנס ּבֹו, אֹו ִיְּדֶחּנּו ְּדִחָיה ְּגמּוָרה ִויָפֵרׁש ַעְצמֹו,  ִיְהֶיה לֹו ַאַחת ֵמַהּׁשְ

יָמן ‰'). ƒַער ‡' ס ַׁ̆ ר,  ָ̃ ר ָי ְּכִעְנַין ֵּתַבת נַֹח ֶׁשָהָיה ּדֹוֶחה ָהְרָׁשִעים ְואֹוָתם ֶׁשָחְטאּו ִמן ַהַחָּיה ְוַהְּבֵהָמה, (‡ו…
ֵיָעֵלם  ְוא  ֵיָעֵדר  א  ַהֶּזה  ַהִחּבּור  ם.  ַלַהּׁשֵ ַער  ַּבּׁשַ ֵאָליו  אֹותֹו  ְוׁשֹוֵאב  ֶׁשאֹוֵסף  נַֹח  ֵּתַבת  ְּכמֹו  הּוא 
ֶאָּלא ִיְתַחֵּבר ְוִיָּכֵתב ִויֻסַּדר, ִּכי ֵאין ֲחָׁשׁש ִּבְכִתיָבתֹו ִמּשּׁום ְּדָלא ִיָּמַנע ַהָּבא ַלֲעסֹק ּבֹו הּוא ַצִּדיק אֹו ָרָׁשע, 
ם ֶׁשאֹוֵסף  ַער ַלַהּׁשֵ ִאם הּוא ַצִּדיק, ַאְּדַרָּבה, ַהִחּבּור ַהֶּזה הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת נַֹח ֶׁשאֹוֵסף ְוׁשֹוֵאב אֹותֹו ֵאָליו ַּבּׁשַ

יָך, י"‡). ƒי ָ‡ב ≈̃ ל… ¡‡ ˙ ע ‡∆ ַ„ּ , ירו… ב≈ „ו… ר¿ ‰ ˜ו… ∆ׁ̆ ינּו ָ‰ַרב מ ַהַּצִּדיִקים ֶאל ּתֹו ַהֵהיָכל ְּפִניָמה. (ַרּב≈
ִלְלֹמד ִּתּקּוֵני זַֹהר ַאְרָּבִעים יֹום ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים. ְיֻעַּין ְּבסֹוף ַהְקָּדַמת ַּבַעל 
ִּכֵּסא ֶמֶל ְועֹוד ְּבַכָּמה ְסָפִרים ְקדֹוִׁשים ֶׁשִהְלִהיבּו ְמאֹד ִלְלמֹד ַהִּתּקּוֵני ַהּזַֹהר ְּבַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵּמרֹאׁש חֶֹדׁש 
ֱאלּול ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים ְואּוַלי ֵיׁש ְלַהְסִמי ֶזה ִמַּמה ֶׁשָּּכַתב ְּבִתּקּון ו' ַוִּיְפַּתח נַֹח ֶאת ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ְוָדא יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּדֵתַבת נַֹח ִהיא ִאָּמא ִעָּלָאה ַחּלֹון ִּדיִלי הּוא ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא ְּדֵביּה אֹור ְיֵתיָרה אֹור 
ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו  ְּפתּוִחים  ִעָּלָאה  ִאָּמא  ְּתׁשּוָבה  ְוהּוא  ַהֵּתָבה  ַחּלֹונֹות  ַהִּכּפּוִרים  ֶׁשְּביֹום  הגר"א  ְּבֵבאּור  ְוָכַתב 
ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבִעים יֹום ַהְידּוִעים ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִאיָתא ַעל ַהִּתּקּוֵני זַֹהר 
ּבֹו  י ז…ַ‰ר מ‰‚ר"‡). - ּכּוָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהַּמָּצב ּׁשֶ ּונ≈ ּ̃ ƒּ̇ ר  י‡ ָל‡ו… ƒ̂ ַמ˙ ַ‰ּמו… ָ„ּ ¿̃ ְּדִאיִהי ְּכַגּוָוָנא ְּדֵתַבת נַֹח ְוכּו' ַּכָּידּוַע. (ַ‰
לֹום,  ָאנּו ִנְמָצִאים! ּוִמי יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד יֹום!!! - מֶֹׁשה ַרֵּבינּו, ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֲעֵליֶהם ַהּׁשָ
זֹוַהר  ֶׁשִּיְלְמדּו  ְוַרק  נַֹח,  ֵּתיַבת  ְּכמֹו  ַהזֹוַהר  ִּכי  ְּבַרֲחֵמי,  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ַהזֹוַהר  ְּבֵסֶפר  ֶׁשַרק  ָלנּו,  ְמַּגִּלים 
ַהָּקדֹוׁש ִיָּנְצלּו ְּבֵתַבת נַֹח ֶׁשהּוא ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, וִיָּנְצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח, ּוָּבֶזה ָּתלּוי סֹוד ַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון ּוְגאּוָלתֹו, ְּבכַֹח ּוְסֻגַּלת ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. 
ָהָרִקיַע,  ְּכזַֹהר  ַיְזִהירּו  ב): "ְוַהַּמְׂשִּכיִלים  ַעּמּו„  ף ˜נ‚  ַ„ּ ָך  ¿̇ ַ‰ֲעלו… ּב¿  ˙ ַׁ̆ ָר ּפָ ר  ּבָ ¿„ ƒּמ ּבַ ַרך¿ ‚'  (ּכ¿ ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  ּוְבזַֹהר - 
ִאֵלין ִאינּון ְּדָקא ִמְׁשַּתְּדִלין ַּבּזַֹהר ָּדא ְּדִאְקֵרי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ְּדִאיהּו ְּכֵּתיַבת נַֹח ְדִּמְתַּכְנִׁשין ָּבּה ְׁשַנִים ְּבִעיר 
˙ ‡) ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאֹוָרה  מו… ¿ׁ̆ ְוֶׁשַבע ּמַמְלכּוָתא, ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה, ִדְבהֹון ִיְתַקֵיים (

ַּתְׁשִליכּוהּו". 

המשכ זכותא דרשב"י מעמוד ד

המשכ בעמוד ח



זהר 
השבת

ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

מר„כי מזרחי
יום שלישי כ"ד בתמוז תשמ"ג

לכבוד הרב הגאון כמוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א רב דקהל "מגן שאול" ור"מ 
בישיבה וכולל "בית ישעי' ברוקלין ניו יורק

שלום רב,
אחדשה"ט, הנני מתכבד בזה לאשר את קבלת שני ספריו - חיבוריו היקרים א) ספר 

אפיית המצות השלם ב) נפש ישעיה על מאכלות אסורות.
דפדפתי בהם אחת הנה ואחת הנה וקראתים בעיון רב באיזהו מקומן וראיתי שידיו 

רב לו בהלכה ובפוסקים אנא דאמרי לפעלא טבא איישר.
יה"ר שיפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה ולא ימוש מעשות פרי והקב"ה 
יאריך ימיו ושנותיו בבריות גופא ונהורא מעליא יחד עם כל אשר באהלו אהל ישרים 

יבורך.
בזמנו גם נשלח לי הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" שגם הוא נמנה בשרשרת 

הזהב של ספריו היקרים.
הננו בתודה ובכל הכבוד הראוי

הרב מרדכי מזרחי
רב אזור רמת ישראל - בצרון
וחבר הרבנות בתל אביב יפו, תל אביב

עזרי‰ בסיס
כ"ו סיון תשמ"ג

לכבוד השה"ט רענן כגן רטוב... ה"ה צנצנת המן... ותפארת הזמן...
רב  ותרשישים,  אראלים  ישישים  גזע  שליט"א  גראס  יהודה  שלום  רבי  הגאון  הרב 

דק"ק מגן שאול ור"מ דכולל בית ישעיה, ברוקלין ניו יורק
ובכן שובע שמחות את פני הודו והדרו ויוסיפו ימיו כהנה וכהנה מציון מכלל יופי, 

מראש העין יעבור רב שלו' טו"ב לרבי שלום שלם הוא ושלמה משנתו.
וברכה  בתודה  מאשר  הנני  הנלוים  ולכל  הרב  לכת"ר  והשלום  החיים  עתירת  אחר 
קבלת הספר הקדוש אפיית המצות השלם, וכן מקדם לפני כמה חדשים הספר שחיטת 

ואכילת בשר כהלכתה.
ומהערותיו  היפה  מסידורי  מאוד  ונהנתי  ברקאי  אומר  הרואה  אור  ראיתי  וחמותי 



ח

זהר 
השבת

הסכמות ומכתבים
‰סכמו˙ ומכ˙בים

הנצרכות לעת כזאת שהפרוץ מרובה על העומד שצריך לעמוד על המשמר לשמור על 
ולכל  לו  יאמר  קדוש  בירושלים  והנותר  בציון  הנשאר  והיה  בבחינת  הנשארת  הגחלת 
חיבוריה דמר הם בעניני קדושת עם ישראל, ולפעלא טבא אמינא יישר בפרט שקירב 
את הרחוקים וקיבצם כעמיר גורנה וציין למקורות הדינים והמנהגים דבר בשם אומרו 
ומועיל הרבה למעיין, והכל בקצור ולשון צח, והנני מברך את מעכת"ר שיוסיף כהנה 
וכהנה אורך ימים ושנות חיים להיות ממזכי הרבים בחיבוריו היקרים והאהובים המעלים 

חן על לומדיהם כה יתן ה' וכה יוסיף.
מקצה בחוברת אתיא זכירה ראיתי בסוף הספ' הנ"ל רשימת חיבוריו היקרים ואשמח 
מאוד אם מעכת"ר ישלחם לי ואשלם בל"נ מחירם כאשר ישית כבו', ואסיים בשי"ש או"ב 

לכת"ר ולכל הנלוים.
ביקרא דאורייתא, הכו"ח לכבוד התורה ולומדיה הצבי' עזריה בכמו"ר יחיא
בסיס ס"ט רב שכונה ור"מ דכולל תפארת שלום, ראש העין

ַּבָּקָׁשתֹו ְלטֹוָבה. ּוְבאֹור ַהַחּיִים ַהָּקדֹוׁש ָּכַתב ְדגֹוֵאל ָהִראׁשֹון הּוא ּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון, ְּכמֹו 
ֶׁשָאְמרּו בזוה"ק ַמ'ה ְׁש'ָהיָה ה'ּוא – ָראֵׁשי ֵּתבֹות מֶֹׁשה – ֶׁשּיְִהיֶה, ֶׁשהּוא ַהּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון. 
(ֶאְפָׁשר ִלְרמֹז, דהרשב"י נְִׁשַמת מֶֹׁשה ּוִבזְכּותֹו נִּגֵָאל), וְֵאין מֶֹׁשה ַרּבֵינּו ע"ה מֹוֵסר ַהּתֹוָרה רֹוֶצה 

ִלגְאֹול ַעם ֶׁשל ַּבְטָלנִים, ע"כ ִּדְברֵי ָהאֹור ַהַחּיִים ַהָּקדֹוׁש זיע"א. ובזוה"ק ָקְראּו ְלִמי 
ֶׁשּלֹא לֹוֵמד סֹודֹות ַהּתֹוָרה [ּוְלָכל ַהָּפחֹות ִלּיּמּוד ִּבְקִריָאה זוה"ק] - ַעם ָהָאֶרץ, ּוִבגְָללֹו 
ִמְתַעּכֵב ַהּגְאּוָלהב רח"ל. ַעל ּכֵן כּוָלנּו ְצִריִכים ְלִהְתַחּזֵק ּוְלִהְתַאֵחד ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש 

ַהּזֶה.  

ב.  ַהְּגֻאָּלה ְּתלּוָיה ְּבִלּמּוד ַהֹּזַהר. ָּכַתב ָהַרב ַהָּגדֹול ַהְמֻקָּבל ָהֱא-ִהי ַרִּבי ַחִּיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי 
ָהעֹוָלם ַהָּבא, ַּתְלִמיד ָהַרב האר"י ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, (ְּבַהְקָּדַמת ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות), ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ֲאִני ַהָּצִעיר 
ָּבִעיר, ַהַּדל ְּבַאְלֵפי ַחִּיים ִויַטאל, ֶּבן ַלֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב יֹוֵסף ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ִּבְהיֹוִתי 
ֶּבן ְׁשִׁשים ְלכַֹח ָּתַׁשׁש ּכִֹחי ְוָיַׁשְבִּתי ִמְׁשּתֹוֵמם ּוַמְחְׁשבֹוַתי ְּתֵמִהים, ִּכי ָעַבר ָקִציר, ָּכָלה ַקִיץ, ַוֲאַנְחנּו 
א נֹוַׁשְענּו, ְּתרּוָפה א ָעְלָתה ְלַמֲחָלֵתנּו, ֵאין ָמזֹור ִלְבָׂשֵרנּו ְוא ָעְלָתה ֲארּוָכה ְלַמָּכֵתנּו ּוְלֻחְרַּבן ֵּבית 
ִמְקָּדֵׁשנּו. אֹוי ָלנּו ִּכי ָּפָנה ַהּיֹום ְוַגם ָנטּו ִצְלֵלי ֶעֶרב, ְוָכלּו ָּכל ַהִּקִּצים, ַוֲעַדִין ֶּבן ָּדִוד א ָּבא. ָוֶאְּתָנה ֶאת 

ָּפַני ַלֲחקֹר ְוָלַדַעת ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה ִנְתָאֵר ִקֵּצנּו ְוָגלּוֵתנּו, ּוַמּדּוַע א ָּבא ֶּבן ִיַׁשי?
ּוָמָצאִתי ָאֶון ִלי ַוֲאִניָנה ְּבִקְרִּבי ְוִלִּבי ַדּוָי ִמַּמֲאָמר ֶאָחד, הּוָבא ְּבֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ִּתּקּון ל', ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 
ִּכי  ַוִּיְזּכֹור  ִזְמָנא  ְּבַההּוא  וכו'  ֶאְקָרא  ָמה  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  וכו'  ְמַרֶחֶפת  ֱאִהים  ְורּוַח  ְּכִתיב  ַּתִּניָנא, 
ָמאן  לֹון  ַוי  ְדָמִׁשיַח.  רּוָחא  ִאיהּו  ְוָדא  ְלָעְלָמא,  לט)  עח  (ְּתִהִּלים  ָיׁשּוב  ְוא   הֹוֵל רּוַח  ֵהָּמה  ָבָׂשר 
ְּדָגְרִמין ְּדֵיִזיל ֵליּה ִמן ָעְלָמא ְוָלא ְיתּוב ְלָעְלָמא, ְּדִאֵּלין ִאינּון ְּדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיָּבָׁשה, ְוָלא ָבָעאן 
י'  ְדִאיִהי  ְדָחְכָמה  ְנִביעּו  ְּדִאְסַּתַּלק  ְדָגְרִמין  ַהּזַֹהר),  ִלּמּוד  לֹוַמר  (רֹוֶצה  ְדַקָּבָלה  ְבָחְכָמה  ְלִאְׁשַּתְדָלא 
ִמיָנּה, ְוִאְׁשְּתָאַרת ב' ְיֵביָׁשה. ַוי לֹון ְּדָגְרִמין ֲעִנּיּוָתא ְוַחְרָּבא ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאְּבָדן ְּבָעְלָמא, ְוַהאי רּוַח 
ְּדִאְסַּתַּלק ִאיהּו רּוַח ְדָּמִׁשיַח ְּכָמה ְדִאְּתַמר, ְוִאיהּו רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְוִאיהּו רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה 

ם (ְיַׁשְעָיה יא ב). ַעד ָּכאן.  המשכ יבאּוְגבּוָרה רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ַהּׁשֵ

המשכ זכותא דרשב"י מעמוד ו



זהר 
השבת

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

המשך סימן שיא – דיני מת בשבת ושאר 
טלטול מן הצד

מותר לוכ המת (ולהדיחו) ולשמוט הכר מתחתיו  ז. 
כדי שלא יריח ובלבד שלא יזיז בו שומ אבר ואמ 
היה פיו נפתח והולכ קושר את הלחי בענינ שלא 
יויפ להפתח אבל לא כדי שיגר מה שנפתח או 
קצתו שאמ כנ היה מזיז אבר ומטעמ זה אינ מעצימינ 

עיניו של מת בשבת:
טלטול מנ הצד לצורכ דבר המותר מותר הלככ  ח. 
צנונ שטמנ בארצ ומקצת עליו מגולימ ולא השריש 
וגמ לא נתכוינ לזריעה נוטלו אפ על פי שבנטילתו 
מזיז עפר ממקומו ואפ על פי שהויפ מחמת לחות 
הקרקע מותר. הגה: ואפילו הניחו שם מבעוד יום להיות 
שם כל השבת דאין באוכלין משום בסיס לדבר האסור 
(כל בו). וטלטול בגופו אפילו לצורך דבר האסור מותר 
הילכך קש שעל המטה דסתמו מוקצה להסקה מנענעו 
בגופו ואם הניח עליו מבעוד יום כר או כסת מנענעו אפילו 
בידו שהרי הכינו מבעוד יום לשכב עליו (וכן אם חשב 

לשכב עליו) (ר"ן סוף פרק במה טומנין):
הפירות הטמונינ בתבנ או בקש המוקצימ יכול  ט. 
לתחוב בהמ מחט או כוש ונוטלמ והקש ננער מאליו. 
הגה: ואם טמונים בחול ובעפר עיין לעיל סימן ש"ח סעיף 

ל"ח:
סימן שיב – הנצרך לנקביו במה מקנח בשבת, 

ובו י' סעיפים
משומ כבוד הבריות התירו לטלטל אבנימ לקנח  א. 
ואפילו להעלותמ לגג עמו דהוי טרחא יתירה מותר 
 ומי שיש לו מקומ מיוחד לבית הכא יכול להכני
עמו אבנימ לקנח מלא היד ואמ אינ לו מקומ קבוע 
מכני עמו כשיעור בוכנא קטנה ואמ ניכר באבנ 
שקנחו בו מותר להכניו אפילו הוא גדול הרבה או 
אפילו המ הרבה ממלא היד מותר ליטול כולנ דכיונ 
שקנחו בהנ הוכנו לככ. הגה: יש אומרים דוקא בחצר 
מותר לטלטל אבנים (רש"י סוף פרק המוציא יין ורבינו 

ירוחם נתיב י"ב חלק י"ו) ויש אומרים דאפילו מכרמלית 
לרשות היחיד נמי שרי דהא נמי אינו רק איסור דרבנן 
ומשום כבוד הבריות התירוהו (תוספות פרק לולב הגזול 

והגהות מרדכי פרק הזורק):
אמ ירדו גשמימ על האבנימ ונטבעו אמ רישומנ  ב. 
ניכר מותר ליטלנ כדי לקנח ואינ בזה משומ ותר 

ולא משומ טוחנ:
צרור שעלו בו עשבימ מותר לקנח בו ולא  ג. 
חיישיננ שמא יתלשו דאפ אמ יתלשו ליכא איורא 

דדבר שאינ מתכוינ הוא:
לא יטלטל רגב אדמה לקנח בו מפני שאינה  ד. 
 ראויה לקינוח לפי שהיא נפרכת אור לקנח בחר
אפילו בחול משומ כנה שלא ינתק שיני הכרכשתא 

(פירוש המעים התלוים בפי טבעת):
היו לפניו בשבת צרור ואזני חר חלקימ דכיונ  ה. 
 דחלקימ המ ליכא משומ כנה מקנח באוזנ החר
שהוא ראוי לכות בו פי הכלי צרור ועשבימ יקנח 
בעשבימ אמ המ לחימ אבל ביבשימ אינ מקנחינ 

מפני שהמ חדימ ומחתכינ את הבשר:
המ  אפילו  לחימ  בעשבימ  בשבת  מקנחינ  ו. 
מחוברימ ובלבד שלא יזיזמ ומשומ משתמש במחובר 

ליכא דלא אמרו אלא באילנ אבל לא בירק:
היה צריכ לנקביו ואינו יכול לפנות שרפואתו  ז. 
למשמש בפי הטבעת שממשמש שמ בצרור והנקב 
נפתח לא ימשמש בשבת כדרכ שממשמש בחול 
דהיינו שאוחז הצרור בכל היד משומ השרת נימינ 
אלא ממשמש כלאחר יד דהיינו שיאחז הצרור בב' 

אצבעותיו וממשמש:
למשמש בברזא בפי הטבעת דינה כצרור שלא  ח. 
יאחזנה אלא בב' אצבעותיו ואור לצאת בברזא 

אפילו תחובה כולה בגופ:
אור לפנות בשדה ניר בשבת שמא יבוא  ט. 
לאשוויי גומות ואמ היה שדה חבירו אפילו בחול 

אור מפני שדש נירו ומקלקל:

ֻׁ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 נָׂשֹֹא



י

זהר 
השבת

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

אבנימ גדולות שמצדדינ אותנ כמינ מושב חלול  י. 
ויושבימ עליהמ בשדות במקומ המיוחד לבית הכא 
מותר לצדדנ ואפ על גב דבנינ עראי הוא לא גזרו 

ביה רבננ משומ כבוד הבריות:
סימן שיג – טלטול דלת וחלון והמנעול בשבת, 

ובו י' סעיפים
פקק החלונ כגונ לוח או שאר כל דבר שותמינ  א. 
בו החלונ יכולימ לתמו אפילו אמ אינו קשור ולא 
אמריננ דהוי כמויפ על הבנינ והוא שיחשוב עליו 
מערב שבת לתמו בו וקנה שהתקינו להיות נועל 
בו אינ צריכ שיקשרנו בדלת ומכל מקומ דמי לבנינ 
יותר מפקק החלונ ולא גי במחשבה שיחשוב עליו 
מאתמול וצריכ שיתקננו לככ לרש"י היינו שיתקננו 
לשמ כלי שיהא ראוי לשומ תשמיש שיהא ראוי 
להפכ בו זיתימ או לפצוע בו אגוזימ ולרבינו תמ 
אינ צריכ שיהא ראוי לדבר אחר אלא כיונ שתקנו 
ועשה בו מעשה והכינו לככ גי. הגה: ומיקרי על ידי 
כך כלי שמלאכתו להיתר ומותר לטלטלו כמו שנתבאר 
לעיל סימן ש"ח סעיף ב' (בית יוסף והרמב"ם). ונגר 

שהוא יתד שנועלימ בו ותוחבינ אותו באקופה 
למטה ודומה טפי לבנינ לא גי בהכי ואינ נועלימ 
בו אלא אמ כנ יהא קשור וכיצד יהא קשור אמ יש 
בראשו גלוטרא דהיינו שהוא עב באחד מהראשימ 
וראוי לכתוב בו שדומה לכלי גי אפילו אמ קשור 
בחבל דק שאינו ראוי להיות ניטל בו ואפילו אמ 
אינו קשור בדלת עצמו אלא בבריח הדלת ואפילו 
אמ החבל ארוכ ואינו תלוי כלל באויר אלא כולו 
מונח בארצ ואמ אינ בראשו גלוטרא אמ הוא קשור 
בדלת עצמה גי אפילו בחבל דק שאינו ראוי לינטל 
בו ואפילו כולו מונח בארצ ואמ אינו קשור בדלת 
אלא בבריח צריכ שיהא הקשר אמיצ שיהא ראוי 
לינטל בו ואפילו הכי אינ צריכ שיהא תלוי אלא 
אפילו כולו מונח בארצ מותר שאינ אור אלא 

כששומטו ומניחו בקרנ זוית:
גבוה  מיירי שהאקופה  נגר שאמרנו  כל  ב. 
וכשנועצ אותו במפתנ אינו נוקב בארצ אבל אמ 
נפחתה האקופה בענינ שכשמכני הנגר בחור 

נוקב תחתיו בארצ הוי בנינ ואור לנעול בו:



זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יא

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

ּוִמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב



יב
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ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב
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זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
טו

ָּבת זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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



טז

זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ



זהר 
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א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יז

ַּבְּתִחָּלה ִנְדָהם מֶֹׁשה נַֹח ִמֶדֶר ַחִּיים זֹו, רֹאׁשֹו ָהָיה ָעָליו ְסַחְרַחר ִמַּמְרֵאה ֵעיָניו, ָּבטּוַח 
ָהָיה ְּבַעְצמֹו ִּכי ִיְתמֹוֵטט ְוֻיְכַרח ַלְחזֹר ְלֵבית ָאִביו, ַא ַעד ְמֵהָרה נֹוָכח ִּכי ַיְלֵּדי ַהַּבִית ְּבִריִאים 
ּוְׁשֵלִמים ְּבגּוָפם, עֹוד יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ּוֵמֶאָחיו ֶׁשֹּלא ָעַבר ֲעֵליֶהם יֹום ְלא ְמָנת ָּבָׂשר ְוַתְבִׁשיל, 
ַהַּנַער ִהְׂשִּכיל ָלַדַעת ֶׁשַּגם ַהַחִּיים ָהרּוָחִנִּיים, ְמנּוַחת ַהֶּנֶפׁש ְוָהָרצֹון, קֹוְבִעים ִלְבִריאּות ַהּגּוף.
"ֲהא ְּפֵניֶהם ֶׁשל ַיְלֵּדי ַהַּבִית ְמִאיִרים ְּבַכָּמה ְוַכָּמה יֹוֵתר ִמַּיְלֵדי ַלאְמֶזע ַהְׂשֵבִעים" – 
ָהָיה מֶֹׁשה נַֹח ָסח ְלַעְצמֹו, ֵמֵהיָכן ֵעיֵניֶהם ֶׁשל ְיהּוֵדי ְירּוָׁשַלִים ּכֹה קֹוְרנֹות", ֵמֵהיָכן לֹוְקִחים 
ַיְלֵדיֶהם ֶאת ַהּכֹחֹות ְלַהְתָמַדת ַהּתֹוָרה ָּכל ַהּיֹום ּוְבֵחֶלק ִמן ַהַּלְיָלה" - ָהְיָתה ַהַּמְחָׁשָבה ְמַנֶּקֶרת 
ְּבמֹוחֹו ֶׁשל ַהַּנַער, ַהִאם ִמּתֹו ַהְּסעּודֹות ַהְמֻצְמָצמֹות ֶׁשל ְּפרּוסֹות ֶלֶחם ֵקַבר ְטבּולֹות ְּבֶׁשֶמן 
ּוֵמרּוחֹות ְּבִמיץ ׁשּום אֹו ְׁשַאר ְיָרקֹות, ֵמֵהיָכן ְּפֵניֶהם ָהֲאִציִלים ְוָהְרגּוִעים ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב 
ר ֶׁשל ַיְלֵדי  ַהִאם ִמּתֹו ַמְלּבּוֵׁשיֶהם ַהְמֻטָּלִאים, ּוֵמַאִין ִּבְכָלל ּוִמּתֹו ַמה נֹוֵבַע ִחיּוָכם ַהְּמֻאּׁשָ
ְירּוָׁשַלִים ְּבָׁשָעה ֶׁשחֹוְזִרים ִלְפֵני ֲאִביֶהם ְּבִנּגּון ַהֶחֶדר ַעל ֻקְׁשיֹוָתיו ֶׁשל ַהַּמַהְרָׁש"א אֹו ֵּפרּוָׁשיו 

ְמעּו ֵמַרָּבם. ֶׁשל ַהְּפֵני ִיּוֵָׁשַע ֶׁשּׁשָ
ִקְמָעא ִקְמָעא ִנְדְלָקה ַּגם ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה נַֹח ְּבַׁשְלֶהֶבת ַהּקֶֹדׁש ַהְּירּוַׁשְלִמי, ְוָכל ְּפִליאֹוַתיו 

ּוְתִמיהֹוַתיו ֶנֶעְלמּו ֵמַעְצָמם.
ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהְּנִביִאים, מֹוַׁשב ַהְּמָלִכים, ִמּדֹור ַהַּתָנִאים, אֹוָתן ִהִּכיר ִמן ַהַּתַנ" ּוִמן ַהְּגָמָרא, 

ֲאֶׁשר ֲאִויָרה ְנָׁשָמה, ּוַמהּוָתּה ְקדֹוָׁשה, ַּכְבָׁשה ֶאת ִלּבֹו ַּבֳסָעָרה.
ְּבַרִּבי ַיֲעקֹב קאפיל, אֹותֹו הֹוִעיד ּלֹו ָאִביו ָלרֹב ּוְמַחֵּנ, הּוא רֹוֶאה ֶאת ַמִּצילֹו, ָחֵמׁש ֶעְׂשֵרה 
ָׁשעֹות ְּביֹום הּוא ׁשֹוֵקד ַּבֲעָמָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוהּוא ַמְרִּגיׁש ְּבַעְצמֹו ֶׁשַּגם ּלֹו ְמַסְּפקֹות אֹוָתן 
ר, ְוִהֵּנה  ְּפרּוסֹות ְטבּולֹות ְּבֶׁשֶמן, ּכַֹח ְוָעְצָמה ַרָּבה, ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו ְּבִריִאים ָּכאּוָלם, ְוָכל ֻּכּלֹו ְמֻאּׁשָ
ַּגם הּוא מֹוֵצא ֶאת ַעְצמֹו עֹוֶלה ְּבַהר ַהּתֹוָרה קֹוֵלט ּוֵמִבין ָּכל ְדָבר ִחּדּוׁש, ִזְכרֹונֹו ֵאינֹו ְמַאֵּבד 

ִטָּפה, ְּתִפיָסתֹו ַחָּדה, ְועֹוָלה ַעל ָּכל ְּבֵני ִּגילֹו.
ַׁנִים הּוא ְּכַבר לֹוֵמד ִׁשעּור ִעּיֹון ִעם ַרּבֹו ּוֵמִּטיבֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב קאפיל, ְׁשׁש ָׁשעֹות  ַׁשׁש ָשְ
ּוֶמֱחָצה ְּבָכל יֹום הּוא יֹוֵׁשב ָסמּו ּלֹו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש "ְמַנֵחם ִצּיֹון" ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַעד ֶׁשֶהְבֵּדל 
ַהִּגיל ֵּבינֹו ְלֵבין ַרִּבי ַיֲעקֹב קאפיל ִּכְמַעט ּופֹוֵרַח ִמּתֹו ִּפְלּפּוִלים ְסָברֹות ְוִחּדּוִׁשים. מֶֹׁשה 
נַֹח ַנֲעֶׂשה ְלִּבְרָיה ֲחָדָׁשה, ָּכל ַמֲאָויֹו הּוא ְלַהְמִׁשי ְּבֶּדֶר זֹו, ַא ְּבֶאָחד ַהָּיִמים ְמַרֵּמז ּלֹו ַרִּבי 
ַיֲעקֹב קאפיל ֶׁשִהִּגיַע ִּפְרקֹו, ֲחַז"ל ָקְבעּו "ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַלֻחָּפה", ּוִבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַהָּיִמים 

ָהֵהם א ָהיּו ָזִזים ִמְּקִביָעה זֹו.
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א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ

ֶאֶבן ְיָקָרה ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש
מֶֹׁשה נַֹח ֵמִבין ֶאת ָהֶרֶמז, ַא ַהִאם מּוָטל ָעָליו ְדָבר ַמה ַּבּנֹוֵגַע ְלָכ, ַהִאם הּוא ְמֻסָּגל 
 ַלֲעׂשֹותֹו ְּבַעְצמֹו, ַרִּבי ַיֲעקֹב קאפיל קֹוֵרא ֶאת ַמְחְׁשבֹוָתיו ֶׁשל ַהָּבחּור, ְוהּוא ְמַיֲעצֹו ֵליֵל

ּוְלִהָּבֵחן ֵאֶצל ַרב ָהִעיר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמּוֵאל סאלאנט.
ָׁשבּוַע ְלַאַחר ִמֵּכן ִמֶׁשֳעָמד נַֹח ִלְבִחיָנה, ְכַבר ָיְרָדה ִמן ַהֶּפֶרק ַהְּדָאָגה ְלִׁשּדּו ָהגּון. ַרָּבה 
ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ַרִּבי ְׁשמּוֵאל סאלאנט ֶׁשִּנְדָהם ְלנֹוַכח ְּבִקיאּותֹו ַוֲחִריפּותֹו ֶׁשל ַהָּבחּור ִמַּלאְמֶזע, 
ָהָיה ַׁשְדָכן ֲעבּורֹו, ְוָיִמים ֲאָחִדים ִּבְלַבד ְלַאַחר ְּבִחיָנה זֹו ַנֲעֶׂשה מֶֹׁשה נַֹח ָחָתן ִעם ִּבּתֹו ֶׁשל 

ַהַּצִּדיק ִמְּנִקֵּיי ַהַּדַעת ֶׁשָּבִעיר, ַרִּבי יֹוִסף קאוונער.
ָאר: ְּבִאֶּגֶרת ּוִּבְרַּכת ַמַּזל-טֹוב ֶׁשֵהִריץ ֶהָחָתן ְלָאִביו ְוִאּמֹו ְּבַלאְמֶזע, ָּכַתב ֵּבין ַהּׁשְ

יּו. ח¿ ƒים י ƒר ָ̃ י ַ‰ּי¿ ƒ̇ ָר י מו… ƒּמ ƒ‡ י ו¿ ƒר י מו… ƒב‡ֲ
י,  ַ̇ יו… ַ‡ח¿ ַ‡ַחי ּומ≈ ם מ≈ ּכ∆ ƒמ „ ר≈ ּפָ ƒ‰ ם ָעַלי ל¿ ∆̇ ר ָ‚ַזר¿ ∆ׁ̆ ‡ֲ י ָ‡ז ּכַ ƒַמֲענ ם ל¿ ∆̇ י ƒׂ̆ ֲע ∆ׁ̆ י‚ ַמ‰  ƒׂ ּ̆ י ַמ ƒנ ּנ≈ ƒ‰ ‰ ָ ּ̇ ַר˜ ַע
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ƒי ּב י ַחּיַ מ≈ ל י¿ י ּכָ ƒֲעמ…„ ל ַּ̇ ∆ׁ̆ י‡  ƒ‰ י, ו¿ ƒל ‰„ָ ָעמ¿ ∆ׁ̆ י‡  ƒ‰ ˙ֲח˜ּו„ַ י ּב¿ ƒ ּ̇ ¿„ ּמַ ƒּל ∆ׁ ּ̆ ָר‰ זו…  ו… ּ̇ י ַר˜  י ֲ‰ר≈ ƒּכ
ם ַנַח˙  ƒַני ל…‡ ָחפ¿ ים, ּומ¿ ƒמ ל ַ‰ּיָ ים ּכָ ƒַרֲעַנּנ ים ו¿ ƒנ ≈ׁ̆ עז"‰, ָ‰יּו ּ„¿ י' ּב¿ ƒח ¿ ּ̇ י  ƒ̇ זּוָ‚ י ו¿ ƒב ל ָׁ̆ מו… יַ‰ ל¿ ƒ̇ יוו ƒ‡ ר ∆ׁ̆ ‡ֲ

ים.  ƒַמּנ ים ּוז¿ ƒ ּ̇ ƒָכל ע ם ּב¿ יכ∆ ≈‡ ָ̂ ¡‡ ∆̂ ל  ּכ… ƒי ּומ ƒּנ ּמ∆ ƒמ
ַהּכֹוֵתב ִמּתֹֹו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה מֶֹׁשה ֹנַח

ְוַכֲאֶׁשר ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ָיָצא ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַסאַלאנט ַלּגֹוָלה ְלטֹוַבת מֹוְסדֹות ַהּתֹוָרה ִּבירּוָׁשַלִים, 
ּוִּביֶקר ְּבַלאְמֶזע, ִנְכַנס ַּגם ְלִבּקּור ְמֻיָחד ְלֵבית הֹוָריו ֶׁשל מֶֹׁשה נַֹח ֲהא ֵהם ַרִּבי ִהיְרׁש ֵלייּב 

ְוזּוָגתֹו ֶעְטל, ּוְבָׂשָרם ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה:
"ֶאֶבן ְיָקָרה, ְרכּוׁש ָעצּום, ֵיׁש ָלֶכם ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש".

ַעד ָּכאן ַהַּמֲעֶׂשה.

12.000 
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ָרֵאל" ל ִיׂשְ ה ָממוָֹנם ׁשֶ ה ְמַכּלֶ "לּוְקסּוס - ַעד ָמַתי ַאּתָ
יט

ַאִחים ְיָקִרים, א ֵעת ַלֲחׁשֹות!
ַהִאם ִהְּנֶכם מּוָדִעים ְלָכ ֶׁשַהּלּוְקסּוס ְמַכֶּלה ֶאְתֶכם ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות?! 
לֹום-ַּבִית ְוגֹוְרמֹות ְלִגִּטין, ל"ע,  ְלַדֲאבֹוֵננּו, רֹב ַהַּמְחלֹוקֹות ַהְמַעְרֲערֹות ֶאת ַהּׁשְ

קֹורֹות ְּבֶׁשל אֹותֹו לּוְקסּוס - ַהּשֹׂוֵנא מס' 1 ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל!!!
ְרִׁשיָמה ֶחְלִקית ֶׁשל ְמִחיִרים ֶׁשַאֶּתם ְמַׁשְּלִמים ֲעבּור ַהּמֹוָתרֹות:

ָאנּו מֹוְצִאים ְלָנכֹון ְלַהִּציג ִּבְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶחְלִקית, ִמּתֹוָכּה ִּתָּוְכחֹו ַהְּמִחיִרים 
ָהַאְסְטרֹונֹוִמִּיים אֹוָתם ַאֶּתם ְמַׁשְּלִמים ִּבְׁשִביל ַהּמֹוָתרֹות. (ַהְּמִחיִרים ַהְּנקּוִבים ְלַהָּלן 

ִנְרְׁשמּו ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ְוַכּמּוָבן ֶׁשַהְּמִחיִרים ֶׁשל ַהּיֹום ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּגבֹוִהים)!

י˙ ƒָמל ר¿ ‰ נו… ּנָ ֻ̇ ֲח

:‰ ּלָ „ ַ‰ּכַ ַ̂  
ן: ָ̇ ָח יל ‰∆ ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב ˙ נו… ָּ̇ ַמ

ן........................................................... 600$ עו… ָׁ̆
400$  ..........................................‚ רו… ¿̇ ַס˙ ‡∆ פ¿ ֻ̃
"ס..........................................................  500$ ָׁ̆
ים.......................................................  200$ ƒטּור
 300$ ......................................................... ּו"ַע  ׁ̆
"ם......................................................  100$ ּבָ ַרמ¿
 800$  .......................................................‰ ּיָ ƒֲחֻנּכ
ל....................................  1500-2000$ ַריימ¿ ט¿ ¿ׁ̆

:˙ רו… ˙ ֲ‡ח≈ ‡ו… ָ̂ ‰ו…
ין.......................................  1500$ ƒרּוס ≈‡ ˙ ֻעּ„ַ ס¿
200$  .............................. ין ƒׁ̆ ּ„ּו ƒ̃ ר  ַסּ„≈ ‰: מ¿ ֻחּפָ
3000$ ..........................................  ˙ ָרכו… ַבע ּב¿ ∆ׁ̆
ָח‰...................................  500$ ּפָ ¿ׁ̆ ƒַלּמ ˙ נו… ָּ̇ ַמ
3000$  . י ƒ‚י ƒ‚רּוַע ַ‰ֲח ≈‡‰ָ „ בו… כ¿ ƒיָר‰ ל ƒ„ּ‰ַ ıּפּו ƒׁ̆
1000$ ................... ‰ ּלָ „ ַ‰ּכַ בו… כ¿ ƒל ‰ ַל˙ ֻחּפָ מ¿ ƒׂ̆
2000$  .............................................‰ ּלָ ּ‚ּו„ ַלּכַ ƒּב

 „ ∆‚ ם ּב∆ ל יו… ˙ (ּכָ ָרכו… ַבע-ּב¿ ∆ׁ ּ̆ י ַ‰ ימ≈ ƒל ‰ ּלָ ּ‚ּו„ ַלּכַ ƒּב
ר).......................................................  1000$ ַ‡ח≈
 .......(˙ ָרכו… ַבע ּב¿ ∆ׁ ּ̆ ‰ ּוַב ּנָ ֻ̇ ˙ (ַלֲח נ∆ ∆̇ ים ַלחו… ƒ„‚ָ ּב¿

2000$ ..................................................................
ן........................  800$ ָ̇ ָח יל ‰∆ ƒב ¿ׁ̆ ƒים ּב ƒׁ̆ ּבּו ַמל¿
1500$  ...................................... ׁ̆ ל ָחָ„ מ¿ ַרי¿ ט¿ ¿ׁ̆
1500$ ......................................... ים  ƒ„ָל ּ‚ּו„ ַלי¿ ƒּב

 ס"‰ 22.3002$

ן  ָ̇ ָח ∆‰ „ ַ̂  
:‰ ּלָ י ּכַ ƒ„ּ ר ≈‡ ˙ ּפ¿ נו… ָּ̇ ַמ

ן.......................................................  3000$ עו… ָׁ̆
ם.....................................................  3000$ ַיֲ‰לו…
1000$  .................................................˙ ר∆ ∆ׁ̆ ר¿ ַׁ̆
3000$  ....................................................˙ ּיו… ƒנ ָ‡ז¿
1000$  ........................................... ˙-ָי„ ר∆ ∆ׁ̆ ר¿ ַׁ̆
ים..................................................  100$ ƒר זו… ַמח¿
12.006$  ........ (‰ ּנָ ֻ̇ ַר‡˙ ַ‰ֲח ¿̃ ƒן (ל ָ̇ ַח˙ ָח מ¿ ƒׂ̆
1200$  .....................................................˙ ‡ו…  ּפ≈
1000$  ................................................... ים ƒָרח ּפ¿
1000$  ................................................ ף ס∆ י ּכ∆ ל≈ ּכ¿
ָח‰...................................  500$ ּפָ ¿ׁ̆ ƒַלּמ ˙ נו… ָּ̇ ַמ
ָח‰....  3000$ מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ „ בו… כ¿ ƒיָר‰ ל ƒ„ּ‰ַ ˙ ∆‡ ı ּפ≈ ַׁ̆ ל¿

"לּוְקסּוס - ַעד ָמַתי ַאָּתה ְמַכֶּלה 
ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל"
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ָרֵאל" ל ִיׂשְ ה ָממוָֹנם ׁשֶ ה ְמַכּלֶ "לּוְקסּוס - ַעד ָמַתי ַאּתָ

:˙ רו… ˙ ֲ‡ח≈ ‡ו… ָ̂ ‰ו…
ּ‚ּו„ ........................................................ 2200$ ƒּב
500$  .......................................‰ ּבָ ֻ̇ ים – ּכ¿ ƒ‡ָנ ¿ ּ̇
ָח‰....   מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ „ בו… כ¿ ƒיל ל ƒּפ ¿ׁ̆ ָר‰ ּוַפ‡ר¿ ו… ּ̇ ‰ ַל ֲעלּיָ

3.400$ .................................................................
:˙ רו… ˙ ֲ‡ח≈ ‡ו… ָ̂ ‰ו…

ּ‚ּו„........................................................  2200$ ƒּב
500$  ..........................................‰ ּבָ ֻ̇ ים ּכ¿ ƒ‡ָנ ¿ ּ̇

סּוס  ¿̃ ָמּ‰ לּו ¿ ׁ̆ ˙ ּו פ∆ ר∆ ‰ טו… ַחּיָ
ין יע"‡ ƒמ ָ‰‡ל¿ יָט"‡ מ≈ ƒל ¿ ׁ̆ ָר‡ס  ‰ּוָ„‰ ּ‚¿ ם י¿ לו… ָ ׁ̆ י  ƒכ"˜ ‰‚‰"ˆ ַרּב ˙ ≈‡ מ≈

סּוס! ¿̃ סּוס לּו ¿̃ לּו
 ˙ ו… ׁ̆ ˙ ַלֲח ים ל…‡ ע≈ ƒר ָ̃ ים י¿ ƒח‡ַ

נּו,  נ≈ ַ„ֲ‡בו… ּיּו˙?! ל¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ּיּו˙ ּוב¿ ƒרּוָחנ ם ּב¿ כ∆ ¿̇ ∆‡ ‰ ַכּל∆ סּוס מ¿ ¿̃ ַ‰ּלּו ∆ ׁ̆  ‚ ָׂ ּ̆ ם ֻמ ׁ̆ ָלכ∆ ם י≈ ƒ‡‰ַ
ל  ∆ ׁ̆ ‰ ּב¿ ר∆ כּו', ˜ו… ין ל"ע ו¿ ּƒט ƒ‚ ים ל¿ ƒמ ר¿ ‚ו… ˙ ו¿ ƒי ' ּבַ לו… ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ ∆‡ ˙ ֲערו… ַער¿ ˙ ַ‰מ¿ ˜ו… לו… ח¿ ב ַ‰ּמַ ר…

ל!!! ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַלל י ל ּכ¿ ∆ ׁ̆ ‡ מס' 1  נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ּו‡ ַ‰ ∆ ׁ̆ סּוס  ¿̃ ˙ו… לּו ‡ו…
ם  ∆ּ̇ יר ַ‡ ƒח ‰ מ¿ יז∆ ַכח ‡≈ ּוָ ƒ‰ לּו ל¿ ּוכ¿ ּ̇  ‰ּ ּבָ ∆ ׁ̆ י˙  ƒ̃ ל¿ יָמ‰ ח∆ ƒ ׁ̆ ‡ן ר¿ ם ּכָ יכ∆ נ≈ פ¿ ƒים ּב ƒ‚י ƒּ̂ ָ‡נּו ַמ

.˙ רו… ָ̇ יל מו… ƒב ¿ ׁ̆ ƒים ּב ƒמ ּל¿ ַ ׁ̆ מ¿
ל: ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ י ‡∆ נ≈ ב¿ ƒָר‰ ל‰ָ ַ‰ב¿ ˙ ו¿ פ∆ ס∆ ו… ּ̇

י˙  ƒיָמל ƒינ ƒֲעלּו˙ ַ‰ּמ‰ָ ∆ ׁ̆ יָר‰, ּכ¿ ƒ„ּ‰ַ יר ƒח ˙ מ¿ יף ‡∆ ƒס ‰ו… ׁ̆ ל¿ יָל‰, י≈ ƒ‚ ָסף ָלֲעלּו˙ ָ‰ר¿ נו… ּב¿
יך¿  ƒר ָ̂  „ ַ̂ ל  ּכָ ∆ ׁ̆ י  „, ֲ‰ר≈ ַ̂ ָכל  י ל¿ ƒ̂ ים ז…‡˙ ַלֲח ƒ̃ ַחּל¿ ם מ¿ ƒ‡ יָר‰, ו¿ ƒ„ י‡ 70,000$ ל¿ ƒ‰
ים  ƒנ ו… ׁ ּ̆ ים ַ‰ ƒיר ƒח ל ַ‰ּמ¿ ∆ ׁ̆ ‰, ּב¿ נ∆ ו… ׁ̆ ּוב  ׁ ּ̆ ƒי ‡"י ַ‰ח נ≈ ב¿ ƒּל ∆ ׁ̆ ּמּוָבן  „ 53,000$. ּכַ יף עו… ƒס ‰ו… ל¿

.˙ ינו… ƒ„ ין ַ‰ּמ¿ ר ּב≈ ≈̇ ים יו… ƒ‰ בו… ¿‚ּ‰ַ ו¿
 ‰ ּנָ ֻ̇ יָר‰, ַוֲח ƒ„ּ ל ∆ ׁ̆  ˙ לו… ‰ זו… ָ„ּ ƒמ-˙ י ַ‡ּמו… ƒים ַעל ּפ ƒב ָ ׁ ּ̆ ֻח לּו מ¿ ˙ ַ‰ּלָ נו… ּבו… ¿ ׁ̆ רּו! ַ‰ח∆ כ¿ ƒז
ַסך¿ 5000$  ˙ ּב¿ ָספו… ˙ נו… ‡ו… ָ̂ ָנן ‰ו… ¿ ׁ̆ ּי∆ ∆ ׁ̆ י  ָר‰, ֲ‰ר≈ ָ̃ ‰ י¿ ּנָ ֻ̇ ֲח ר ּבַ ֻ„ּבָ ם מ¿ ƒ‡ י˙. ו¿ ƒָמל ר¿ נו…

יּו! ח¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ָח‰  ּפָ ¿ ׁ̆ ƒּמ ּבַ ∆ ׁ̆  „ ל∆ י∆ „ ו¿ ל∆ ָכל י∆ ‰ ל¿ ז∆ „, ו¿ ַ̂ ָכל  ל¿
ָי‰,  „ּונ¿ ן נ¿ ַּ̇ י˙, ַמ ƒר ָו‰, ּב¿ ¿̂ ƒר מ ל ּבַ ∆ ׁ̆  ˙ ‡ו… ָ̂ ‰ו… ן - חּוı מ≈ לּו ‰≈ ˙ ַ‰ּלָ ‡ו… ָ̂ ל ַ‰‰ו… רּו! ּכָ כ¿ ƒז
.‰ ּנָ ֻ̇ ַ‡ַחר ַ‰ֲח ט ל¿ ∆̃ ∆ ׁ̆ מ…„ ּב¿ ל¿ ƒל ˙ ו¿ ב∆ ∆ ׁ̆ ן יּוַכל ָל ָ̇ ָח ∆‰ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ׁ̆ ּכ¿ ָחָ„ ˙ ַלּזּו‚ ‰∆ ‡ו… ָ̂ ‡ו… ‰ו…
ין  ƒכ‰ָ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ר,  ≈̇ יו… ים ו¿ ƒ„ָל ן 7 ‡ו… 8 י¿ ≈ּ̇ ַח יך¿ ל¿ ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆  ‡ ם!!! ַ‡ּבָ ƒַמי ָ ׁ̆  ˙ ַ̃ רּו! זו… ַזֲע כ¿ ƒז
יָכן  ≈‰ ‰? מ≈ ז∆ ב ּכָ ָּ̂ ˙ ַמ ו… ׁ̆ ַ‰ר¿ ר ל¿ ָּ̇ ם ֻמ ƒ‡‰ַ .ָר‡ּוי ָנם ּכָ ¿‚ּ ַ‡ר¿ ּיּוַכל ל¿ ∆ ׁ̆ י  ≈„ כ¿ ƒ300,000$ ּב

חּו ז…‡˙?! ¿̃ ƒי
נ.ב. ַהֵּלב ּכֹוֵאב ֵמָהֻעְבָּדה, ֶׁשְּבָבֵּתי ָהַרָּבִנים ְמַחְּתִנים ּוְמַסְּדִרים ֶאת ַיְלֵדיֶהם ְּבהֹוָצאֹות ֲעָנק ֶׁשל ְמאֹות ַאְלֵפי 
ּדֹוָלִרים, ְּכֶׁשַהּמֹוָתרֹות ְמַׁשּוְעֹות ָׁשם, ְּכֶׁשּקֹוִנים ִמּסּוג ִרהּוט ְוַהּתֹוֶצֶרת ַהְיָקָרה ְּביֹוֵתר, ָהעֹולֹות 10,000 ּדֹוָלר 

ְלֶחֶדר ְויֹוֵתר, ּוְבַיַחד ִעם ֲחַדר-ָהאֶֹכל ְמֻדָּבר ְּבהֹוָצָאה ֶׁשל ְלַמְעָלה ֵמ-20,000 ּדֹוָלר!
ם!!! ƒַמי ָ ׁ̆ מּו  ו… ׁ̆

„ ַעל  ‰ עו… ָכל ז∆ ‰, ו¿ ָלם ַ‰ּז∆ י ָ‰עו… ל≈ ב¿ י ‰∆ ּ„…ף ַ‡ֲחר≈ ר¿ ƒל ר ו¿ ≈„ּ ר¿ ַ„ּ ƒ‰ ן ל¿ ָּ̇ ƒיָכן נ ≈‰ ַע„ ל¿
ל! ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַלל י ן ּכ¿ ּבו… ¿ ׁ̆ ח∆

ם ‚' פ' ויר‡, י"‡ לח„˘ ח˘ון, ˘נ˙ ˙˘מ"ח לפ"˜ וע"ז ב‡ע‰"ח, יו…
‰˜' ˘לום י‰ו„‰ ‚ר‡ס
‡ב„"˜ ‰‡למין יˆ"ו
פ‰ ברו˜לין יˆ"ו
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כא

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

 קמה. ָקָטן ֶׁשָעַבר ֲעֵברֹות ְּבַקְטנּותֹו (ְּכמֹו ִחּלּול ַׁשָּבת ְוַכּיֹוֵצא) ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָצִרי
ְּתׁשּוָבה ְּכֶׁשִּיְגַּדל ִמָּכל ָמקֹום טֹוב לֹו ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֵאיֶזה ָּדָבר ִלְתׁשּוָבה ּוְלַכָּפָרה 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעַבר קֶֹדם ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַּבר ָעְנִׁשין (רמ"א סוף סימן שמ"ג).
קמו. ַּבְרֶזל אֹו ְׁשָאר ְּכִלי ֶׁשְּמֻיָחד ְלַהְׁשִמיַע קֹול, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו קֹול ִׁשיר 
ָאסּור ְלַהּכֹות ּבֹו ְּכגֹון ַטַּבַעת ַהָּקבּוַע ַּבֶּדֶלת ְלַהּכֹות, ֶׁשִּיְפְּתחּו (רמ"א של"ח סעיף א).
קמז. ָחִבּיֹות ֶׁשל ַיִין ֶׁשהּוְבאּו ַעל ֲעָגָלה ָאסּור ְלהֹוִריָדן ְּבַׁשָּבת ִאם א ִלְכבֹוד 
אֹוְרִחים אֹו ְלצֶֹר ִמְצָוה (של"ג סעיף ג) ַוֲאִפּלּו הּוְבאּו ֶעֶרב ַׁשָּבת ְוָהָיה ְּבַדְעּתֹו ָאז 
ִלְׁשּתֹות ִמֶּמּנּו ְּבַׁשָּבת ֲאִפּלּו ָהִכי ָאסּור ְלהֹוִריָדן ִמּשּׁום עּוְבָדא ְּדחֹל אֹו ִטיְרָחא 

ְיֵתיָרא, ֶאָּלא ִיְמׁשֹ ִמֶּמּנּו ְּכֶׁשעֹוֵמד ַעל ָהֲעָגָלה (משנה ברורה י בשם האחרונים).
קמח. ַּפְרעֹוׁש, ַהְינּו ִּכיָנה ְׁשחֹוָרה ַהּקֹוֶפֶצת ָאסּור ְלצּודֹו, ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוא ַעל 
ְּבָׂשרֹו ְועֹוְקצֹו (שט"ז סעיף ט) ְוַהְינּו ְּדִמּשּׁום ַצֲעָרא ַּדֲעִקיָצה א ָּגְזרּו ַרָּבָנן ּוֻמָּתר 
ְלצּודֹו ּוְלַהְׁשִליכֹו (מגן אברהם, גר"א, ועוד), ְוֵיׁש ְמִקִּלין עֹוד ְּכֶׁשהּוא ַעל ֲחלּוקֹו ִּבְפִנים 
ִלְּטלֹו ְּבָידֹו ּוְלַהְׁשִליכֹו ֶּפן ָיבֹוא ִליֵדי ֲעִקיָצה ְוִאם ֶאְפָׁשר ְלַהִּפילֹו ָלָאֶרץ ְּבִלי 
ְנִטיָלה ַּבָּיד ַוַּדאי ָנכֹון ְלַהְחִמיר ְּבֶזה (הגר"ז סעיף ח"י, ומשנה ברורה סעיף קטן ל"ז, עיין שם).
קמט. ָחֵצר ֶׁשִּנְתַקְלְקָלה ְּבֵמיֵמי ְּגָׁשִמים ָיכֹול ִלְזרֹות ָּבּה ֶּתֶבן ְוא ֲחִׁשיב ְּכמֹוִסיף 
ַעל ַהִּבְנָין ּוִבְלַבד ֶׁשְּיַׁשֶּנה ֶׁשֹּלא ִיְזֶרה א ְּבַסל ְוא ְּבֻקָּפה ֶאָּלא ְּבׁשּוֵלי ַהֻּקָּפה 
ֶׁשַּיַהְפֶכָּנה ְוָיִביא ֶּתֶבן ַעל ׁשּוֵלי ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי ִׁשּנּוי ֲאָבל ַּבָּיד ָאסּור (שי"ג סעיף י) 
ְּדָלא ְמַבֵּטל ֵלי התם דחזי ְלַמֲאַכל ְּבֵהָמה אֹו ְלִטיט, ֲאָבל ָּדָבר ִּדְמַבֵּטל ֵלי התם 

ְּכמֹו ִטיט, חֹול ּוְצרֹורֹות ָאסּור ִמּשּׁום אשויי ּגּומֹות (משנה ברורה סעיף קטן נ"ה).
קנ. ַסְפָסל ָארֹ ֶׁשִּנְׁשַמט ֶאָחד ֵמַרְגָליו ְוָכל ֶׁשֵּכן ְׁשַּתִים ָאסּור ְלַטְלְטָלּה ְוַלֲהִניָחּה 
ַעל ַסְפָסל ַאֶחֶרת ְוֵליֵׁשב ָעֶליָה ֲאִפּלּו ִנְׁשְּבָרה ִמְּבעֹוד יֹום ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָיַׁשב ָעֶליָה 
ָּכ ַּפַעם ַאַחת קֶֹדם ַׁשָּבת (ש"ח סעיף ט"ז), ְוַדְוָקא ְּבִנְׁשַמט ְּדֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיר ָהֶרֶגל 
ִּבְמקֹומֹו ֲאָבל ְּבִנְׁשַּבר ְּדִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיר ָׁשֵרי (משנה ברורה סעיף קטן סט), ְוִאם ֶנֱעַלם 
אֹותֹו ָהֶרֶגל ַּגם ֵּכן ֵאין ֲחָׁשׁש (שם), ְוָכל ָהִאּסּור ַמְייֵרי ְּבִטְלטּול ֲאָבל ְיִׁשיָבה ְּבִלי 

ִטְלטּול. ְּפִׁשיָטא ְּדָׁשֵרי (משנה ברורה סעיף קטן ע').
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ם ִמּשּׁום ִּבְנָין (רמ"א שם) ַרק  קנא. ַּגם ָאסּור ְלַהֲחִזיר ָהֶרֶגל ַלָּמקֹום ֶׁשִּנְׁשַמט ִמּׁשָ
ִאם ֶּדֶר ָהֶרֶגל ְלעֹוָלם ִלְהיֹות ָרפּוי ּוַמְכִניסֹו ְּבִרְפיֹון ֲאָבל ְּבַדְרּכֹו ִלְהיֹות ָרפּוי 

ְוא ָרפּוי ֲאִפּלּו ַמְכִניסֹו ָרפּוי ָאסּור, (בית יוסף שי"ג, משנה ברורה ש"ח סעיף קטן ע"ב).
קנב. קֹוץ ַהֻּמָּנח ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ֻמָּתר ְלַטְלְטלֹו ָּפחֹות ָּפחֹות ִמד' ַאּמֹות, ּוְבַכְרְמִלית 
ֻמָּתר ְלַטְלְטלֹו ְלֶהְדָיא ִמַּטַעם ְּדחֹוְׁשִׁשין ֶׁשָּמא ֻיְּזקּו ּבֹו ַרִּבים, ּוִבְמקֹום הזיקא 
ְּדַרָּבָנן א ָּגְזרּו ַרָּבָנן ְׁשבּות (ש"ח סעיף י"ח) ַעד ֶׁשְּיַסֵּלק ְלִצֵּדי ְרׁשּות ָהַרִּבים ְּבָמקֹום 

ֶׁשֵאין ּדֹוְרִסין ּבֹו ַרִּבים (משנה ברורה ע"ו).
ְוִאם ָהָיה ַהּקֹוץ ָּגדֹול ֵּכיָון ְּדִנְרֶאה ָלֵכן ּוְבָנֵקל ָיכֹול ִליָזֵהר ֶׁשֹּלא ֻיַּזק ָאסּור ְלַטְלְטלֹו 

ְלֶהְדָיא, ֲאָבל ְּבִטְלטּול ִמן ַהַּצד ֻמָּתר (משנה ברורה סעיף קטן ע"ה).
ָבִרים  ְלָחן אֹו ְּבָמקֹום ֶׁשהֹוְלִכין ֻמָּתר ְלַטְלֵטל ַהּׁשְ קנג. ְזכּוִכית ֶׁשִּנְׁשְּבָרה ַעל ַהּׁשֻ
ְּכֵדי ְלַפּנֹוָתן ֶׁשֹּלא ֻיְּזקּו ָּבֶהן (ש"ח סעיף ו). ְוֶחֶרס ְוַכּיֹוֵצא ֶׁשֵאין ַהֶהֵּזק ָמצּוי ָּכל 
ָּכ ָאסּור ְלַפּנֹוָתן ַּבָּיַדִיםַרק ְּבַרְגָליו ְּדִטְלטּול ְּבגּופֹו ֻמָּתר (משנה ברורה סעיף קטן ל).
קנד. ַמַחט ְמֻיָחד ִלְתִפיָרה ֶׁשְּמָצָאּה ֻמַּנַחת ְּבָמקֹום ֶׁשְּיכֹוִלין ִלּזֹוק ָּבּה, ֲאִפּלּו 

ִׁשְבֵרי ַמַחט ֻמָּתר ְלַטְלְטָלּה (משנה ברורה סעיף קטן מ"ז).
קנה. ַמַחט ְׁשֵלָמה ֻמָּתר ְלַטְלְטָלּה ִלּטֹל ָּבּה ֶאת ַהּקֹוץ (ש"ח סעיף י"א). ְוהּוא ַהִּדין 

ֶׁשֻּמָּתר ִלְתחֹב ָּבּה ֶאת ַהַּמְלּבּוִׁשים ְלַחְּבָרן ְּבֵעת ַהְּדָחק (משנה ברורה סעיף קטן מ"ו).
קנו. ְסָתם ֻסָּלמֹות ֶׁשַּבַּבִית ֶׁשֲעׂשּוִיין ְלַטְלֵטל ִמָּזִוית ְלָזִוית ְלצֶֹר ֵאיֶזה ַּתְׁשִמיׁש 
ֻמָּתר ְלַטְלְטלֹו ְּכֵדי ְלהֹוִציא ַעל ָידֹו ֵאיֶזה ָּדָבר ִמן ָהֲעִלָּיה אֹו ְלַהֲעלֹותֹו, ַוֲאִפּלּו 
ַהֻּסָּלם הּוא ָּגדֹול ַּגם ֵּכן ֻמָּתר ַּכְמבָֹאר ַּבָּט"ז ִסיָמן תקי"ח (משנה ברורה סעיף קטן ע"ח).
קנז. ָּכל ָהָראּוי ְלַמֲאַכל ַחי ְועֹוף ַהְּמצּוִיים ְמַטְלְטִלים אֹותֹו, ְוִאם ֵאינֹו ָראּוי ֶאָּלא 
ְלַמֲאַכל ַחי ְועֹוף ֶׁשֵאיָנן ְמצּוִיים ִאם ֵיׁש לֹו ֵמאֹותֹו ִמין ַחי אֹו עֹוף ֻמָּתר ְלַטְלֵטל 

ַמֲאָכל ָהָראּוי ְלאֹותֹו ַהִּמין ְוִאם ָלאו ָאסּור (ש"ח סעיף כט).
קנח. ָּבָׂשר ַחי ֲאִפּלּו א ְמָלחּוהּו ֻמָּתר ְלַטְלְטלֹו ְּדִמּשּׁום דחזי ְלָאְכלֹו ַחי (ש"ח 
סעיף ל"א) ְוֵאין ִאּסּור ָּדם ַאַחר ֶׁשִהִּדיחּוָה, (משנה ברורה סעיף קטן קכ"ה על פי יורה דעה 

סימן ס"ז), ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַּדְוָקא ְּבָבָׂשר ַר ְּכגֹון יֹוָנה ּוַבר ַאָּוָזא ֲאָבל ְּבַׂשר ְּבֵהָמה 

א (מגן אברהם), ְוֵיׁש ְמִקִּלין ַּגם ִּבְבַׂשר ְּבֵהָמה (ט"ז, אליהו רבה, גר"א), ּוִבְׁשַעת ַהְּדָחק 
ֵיׁש ִלְסמֹ ַעל ַהְּמִקִּלין (משנה ברורה סעיף קטן קכ"ה).
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ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ַאְזֵלי  ֲהוֹו  ִחָּייא  ְוִרִּבי  יֹוֵסי  ִרִּבי 
ִחָּייא,  ְלִרִּבי  יֹוֵסי  ִרִּבי  ָאַמר  ְבאֹוְרָחא. 
ָלא  אֹוְרָחא  ָהא  ָׁשִתיק,  ַאְּת  ֲאַמאי 
ְדאֹוַרְייָתא.  ְבִמֵּלי  ֶאָּלא  ִאְתְּתַקן, 
ִאְתְנִגיד ִרִּבי ִחָּייא, ּוָבָכה, ָּפַתח ְוָאַמר, 
(בראשית י"א) ַוְּתִהי ָׂשַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה 

ִזְמָנא  ַההּוא  ַעל  ַווי  ָּדא,  ַעל  ַווי  ָוָלד 
ְדאֹוִליַדת ָהָגר ְלִיְׁשָמֵעאל.

ְוָהא  ֲאַמאי.  יֹוֵסי,  ִרִּבי  ֵליּה  ָאַמר 
ִגְזָעא  ְּבָרא  ָלּה  ַוֲהָוה  ְלָבָתר,  אֹוִליַדת 
ַוֲאָנא  ָחֵמי,  ַאְּת  ֵליּה,  ֲאַמר  ַקִּדיָׁשא. 
ְדַרִּבי  ִמּפּומֹוי  ְׁשַמְעָנא  ְוָהִכי  ֲחֵמיָנא, 
ֵליה  ָאַמר  (ס"א  ּוָבֵכיָנא  ִמָּלה,  ִׁשְמעֹון 
ַההּוא  ַעל  ַווי  וכו')  ַווי  ֵליה  ָאַמר  ִהיא  ָמאי 

ִזְמָנא, ִּדְבִגין ְּדָׂשָרה ִאְתַעְּכַבת, ְּכִתיב, 
ַאְבָרם  ֶאל  ָׂשַרי  ַוּתֹאֶמר  ט"ז)  (בראשית 

ָּדא,  ְוַעל  ְוגֹו'.  ִׁשְפָחִתי  ֶאל  ָנא  ּבֹא  ְוגֹו' 
ְלָׂשָרה  ְלֵמיַרת  ְלָהָגר,  ַׁשֲעָתא  ַקְּייָמא 

ְגִביְרָּתּה, ַוֲהָוה ָלּה ְּבָרא ֵמַאְבָרָהם.

לּו  י"ז)  (בראשית  ָאַמר,  ְוַאְבָרָהם 
ַּגב  ַעל  ְוַאף   ,ְלָפֶני ִיְחֶיה  ִיְׁשָמֵעאל 
ר  ְמַבּׂשֵ ָהָוה  הּוא   ְבִרי ְדקּוְדָׁשא 
ַאְבָרָהם  ִאְתְּדַבק  ִיְצָחק,  ַעל  ֵליּה 
הּוא   ְבִרי ְדקּוְדָׁשא  ַעד  ְּבִיְׁשָמֵעאל, 
ּוְלִיְׁשָמֵעאל  י"ז)  (בראשית  ֵליּה,  ָאִתיב 

ְזכּות ַהִּמיָלה

הֹוְלִכים  ָהיּו  ִחָּייא  ְוַרִּבי  יֹוֵסי  ַרִּבי 
ַּבֶּדֶר. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְלַרִּבי ִחָּייא, ָלָּמה 
ְמֻתֶּקֶנת  א   ַהֶּדֶר ֲהֵרי  ׁשֹוֵתק,  ַאָּתה 
ֶאָּלא ַרק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה? ֶנֱאַנח ַרִּבי ִחָּייא 
ּוָבָכה. (ָאַמר לֹו, ַמִהי? ָאַמר לֹו, אֹוי ְוכּו') ָּפַתח 
ְוָאַמר (בראשית יא) ַוְּתִהי ָׂשַרי ֲעָקָרה ֵאין 
ָלּה ָוָלד. אֹוי ַעל ֶזה! אֹוי ַעל אֹותֹו ְזַמן 

ֶׁשהֹוִליָדה ָהָגר ֶאת ִיְׁשָמֵעאל.

ַוֲהֵרי  ָלָּמה?  יֹוֵסי,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר 
ֶּגַזע  ֵּבן  ָלּה  ְוָהָיה   ,ָּכ ַאַחר  הֹוִליָדה 
ַוֲאִני  רֹוֶאה  ַאָּתה  לֹו,  ָאַמר  ָקדֹוׁש? 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִמִּפי  ָׁשַמְעִּתי   ְוָכ רֹוֶאה. 
ִהיא  ַמה  לֹו  מר  ָאַ ּוָבִכיִתי. [ס"א  ָּדָבר, 
ַהְּזַמן  אֹותֹו  ַעל  אֹוי  וכו']  ווי  לֹו  מר  ָאַ
ָּכתּוב  ִהְתַעְּכָבה,  ָרה  ֶׁשּׂשָ ֶׁשִּבְגַלל 
ַאְבָרם  ֶאל  ָׂשַרי  ַוּתֹאֶמר  טז)  (בראשית 

ֶזה  ְוַעל  ְוגֹו'.  ִׁשְפָחִתי  ֶאל  ָנא  ּבֹא  ְוגֹו' 
ָׂשָרה  ֶאת  ָלֶרֶׁשת  ְלָהָגר  ָעה  ַהּׁשָ ָעְמָדה 

ְּגִבְרָּתּה, ְוָהָיה ָלּה ֵּבן ֵמַאְבָרָהם.

ִיְחֶיה  ִיְׁשָמֵעאל  לּו  ָאַמר,  ְוַאְבָרָהם 
ְלָפֶני. ְוַאף ַעל ַּגב ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ר לֹו ַעל ִיְצָחק, ִנְדַּבק ַאְבָרָהם  ָהָיה ְמַבּׂשֵ
הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַעד  ְּבִיְׁשָמֵעאל, 
ְוגֹו'.   ְׁשַמְעִּתי ּוְלִיְׁשָמֵעאל  לֹו,  ֵהִׁשיב 
ַהָּקדֹוׁש,  ַלְּבִרית  ְוִנְכַנס  ִנּמֹול   ָּכ ַאַחר 

ח"ב לב ע"א
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ְוָעאל  ִאְתְּגַזר,  ְלָבָתר  ְוגֹו'.   ְׁשַמְעִּתי
ִיְצָחק  ִיּפּוק  ָלא  ְּבַקְּייָמא ַקִּדיָׁשא, ַעד 

ְלָעְלָמא.
ְׁשִנין,  ְמָאה  ַאְרַּבע  ָחֵזי,  ְוָּתא 
ִיְׁשָמֵעאל,  ִדְבֵני  ְמָמָנא  ַההּוא  ַקְּייָמא 
ֲאַמר  הּוא,   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ָקֵמי  ּוָבָעא 
חּוָלָקא  ֵליּה  ִאית  ְּדִאְתְּגַזר  ָמאן  ֵליּה, 
ְוָהא  ֵליּה  ֲאַמר  ִאין.  ֵליּה  ֲאַמר   .ִבְׁשָמ
ִיְׁשָמֵעאל ְּדִאְתְּגַזר, (ְוא עֹוד ֶאָּלא ְדִאְתְגַזר 
ַּבר ְתֵליָסר ְׁשִנין) ֲאַמאי ֵלית ֵליּה חּוָלָקא 

ִאְתְּגַזר  ָּדא  ֵליּה,  ֲאַמר  ִיְצָחק.  ְּכמֹו   ָב
ְּכְדָקא ֵיאֹות ּוְכִתיּקּונֹוי, ְוָדא ָלאו ָהִכי. 
ִּבי  ִמְתַּדְּבִקין  ְדִאֵּלין  ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא 
ְוִאֵּלין  יֹוִמין  ִלְתַמְנָיא  ֵיאֹות,  ְכְדָקא 
ְרִחיִקין ִמִּני ַעד ַּכָּמה ָיִמים. ֲאַמר ֵליּה, 
ְוִעם ָּכל ָּדא, ֵּכיַון ְּדִאְתְּגַזר ָלא ְיֵהא ֵליּה 

ֲאָגר ָטב ְּבִגיֵניּה.
ְּדִאְתְיִליד  ִזְמָנא,  ַההּוא  ַעל  ַווי 
ָעֵבד  ַמה  ְוִאְתְּגַזר.  ְּבָעְלָמא,  ִיְׁשָמֵעאל 
ִלְבֵני  ְלהּו  ַאְרִחיק  הּוא,   ְבִרי ֻקְדָׁשא 
ְוָיַהב  ִדְלֵעיָּלא,  ִמְּדֵבקּוָתא  ִיְׁשָמֵעאל, 
ַקִּדיָׁשא,  ְבַאְרָעא  ְלַתָּתא  חּוָלָקא  ְלהּו 

ְּבִגין ַההּוא ְגִזירּו ִדְּבהֹון.

ְלִמְׁשָלט  ִיְׁשָמֵעאל,  ְּבֵני  ּוְזִמיִנין 
ֵריַקְנָיא  ִאיִהי  ַּכד  ַקִּדיָׁשא,  ְּבַאְרָעא 
ִדְגִזירּו  ְּכָמה  ַסִּגי,  ִזְמָנא  ִמֹּכָּלא, 
ְוִאיּנּון  ְׁשִלימּו.  ְבא  ְּבֵריַקְנָּיא  ִּדְלהֹון 
ְלָאָתָבא  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ְלהֹון  ְיַעְּכבּון 
ַההּוא  ְּדִאְׁשְּתִלים  ַעד  ְלדּוְכַתְייהּו, 

ְזכּוָתא ִּדְבֵני ִיְׁשָמֵעאל.
ְלַאְתֲעָרא  ִיְׁשָמֵעאל,  ְּבֵני  ּוְזִמיִנין 
ּוְלִאְתַּכְּנָׁשא  ְּבָעְלָמא,  ַּתִּקיִפין  ְקָרִבין 

ַעד ֶׁשֶּטֶרם ָיָצא ִיְצָחק ָלעֹוָלם.

ָׁשִנים  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ְרֵאה,  ּובֹא 
ִיְׁשָמֵעאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ְמֻמֶּנה  אֹותֹו  ָעַמד 
ָאַמר  הּוא.   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ּוִבֵּקׁש 
 ?ְּבִׁשְמ ֵחֶלק  לֹו  ֵיׁש  ֶׁשִּנּמֹול  ִמי  לֹו, 
ִיְׁשָמֵעאל  ַוֲהֵרי  לֹו,  ָאַמר  ֵּכן.  לֹו,  ָאַמר 
ִנּמֹול, [ְוא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשִּנּמֹול ֶּבן ְׁשׁש 
 ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה] ָאז ָלָּמה ֵאין לֹו ֵחֶלק ְּב
ָּכָראּוי  ִנּמֹול  ֶזה  לֹו,  ָאַמר  ִיְצָחק?  ְּכמֹו 
ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא   .ָּכ א  ְוֶזה  ּוְכִתּקּונֹו, 
ִלְׁשמֹוָנה  ָּכָראּוי  ִּבי  ִנְדָּבִקים  ֶׁשֵאֶּלה 
ַּכָּמה  ַעד  ִמֶּמִּני  ְרחֹוִקים  ְוֵאֶּלה  ָיִמים, 
ָיִמים. ָאַמר לֹו, ְוִעם ָּכל ֶזה, ֵּכיָון ֶׁשִּנּמֹול, 

א ִיְהֶיה לֹו ָׂשָכר טֹוב ִּבְׁשִביל ֶזה?

ִיְׁשָמֵעאל  אֹותֹו ְזַמן ֶׁשּנֹוַלד  אֹוי ַעל 
 ָּבעֹוָלם ְוִנּמֹול, ֶמה ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ִמן  ִיְׁשָמֵעאל  ְּבֵני  ֶאת  ִהְרִחיק  הּוא? 
ֵחֶלק  ָלֶהם  ְוָנַתן  ָהֶעְליֹוָנה,  ַהְּדֵבקּות 
ָּבָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ִּבְׁשִביל אֹוָתּה  ְלַמָּטה 

ַהִּמיָלה ֶׁשָּבֶהם.

ִלְׁשט  ִיְׁשָמֵעאל  ְּבֵני  ַוֲעִתיִדים 
ֵמַהּכֹל  ֵריָקה  ְּכֶׁשִהיא  ַהְּקדֹוָׁשה  ָּבָאֶרץ 
ֵריָקה  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשַהִּמיָלה  ְּכמֹו  ַרב,  ְזַמן 
ְּבֵני  ֶאת  ְיַעְּכבּו  ְוֵהם  ְׁשֵלמּות,  ְּבִלי 
ִיְׂשָרֵאל ָלׁשּוב ִלְמקֹוָמם, ַעד ֶׁשִּיְׁשַּתֵּלם 

אֹוָתּה ְזכּות ֶׁשל ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל.

ְלעֹוֵרר  ִיְׁשָמֵעאל  ְּבֵני  ַוֲעִתיִדים 
ּוְלִהְתַּכְּנסּות  ָּבעֹוָלם  ֲחָזִקים  ְקָרבֹות 

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר



זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כה

ְּבֵני ֱאדֹום ֲעֵליֶהם, ִויעֹוְררּו ָבֶהם ְקָרב, 
ֶאָחד ַעל ַהָּים, ְוֶאָחד ַעל ַהַּיָּבָׁשה, ְוֶאָחד 
ָסמּו ִלירּוָׁשַלִים, ְוִיְׁשְלטּו ֵאֶּלה ְּבֵאֶּלה, 
ְוֶאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה א ִתָּמֵסר ִלְבֵני ֱאדֹום.

ְּבאֹותֹו ְזַמן ִיְתעֹוֵרר ַעם ֶאָחד ִמּסֹוף 
ָּבּה   ְֹוַיֲער ָהְרָׁשָעה,  רֹוִמי  ַעל  ָהעֹוָלם 
ָׁשם  ְוִיְתַּכְּנסּו  ֳחָדִׁשים,  ְׁשָׁשה  ְקָרב 
ֶׁשִּיְתַּכְּנסּו  ַעד  ִביֵדיֶהם,  ְוִיְּפלּו  ַעִּמים, 
ָּכל ְּבֵני ֱאדֹום ָעֶליָה ִמּסֹוֵפי ָּכל ָהעֹוָלם, 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֲעֵליֶהם  ִיְתעֹוֵרר  ְוָאז 
ֶזַבח  ִּכי  לד)  (ישעיה  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  הּוא. 
ָּכתּוב?  ַמה  ֶזה  ַאַחר  ְוגֹו'.  ְּבָבְצָרה  ַלה' 
ִויַכֶּלה  ְוגֹו'.  ָהָאֶרץ  ְּבַכְנפֹות  ֶלֱאחֹז 
ָּכל  ְוִיְׁשּבֹר  ִמֶּמָּנה,  ִיְׁשָמֵעאל  ְּבֵני  ֶאת 
ֵאר  ִיּׁשָ ְוא  ֶׁשְּלַמְעָלה,  ַהֲחָילֹות-ּכֹחֹות 
ּכַֹח ְלַמְעָלה ַעל ָהָעם ֶׁשל ָהעֹוָלם, ֶאָּלא 
(תהלים  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ְלַבּדֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ּכַֹח 

.ַעל ַיד ְיִמיֶנ קכא) ה' ִצְּל

ְּבָיִמין,  ַהָּקדֹוׁש  ם  ֶׁשַהּׁשֵ ִמּשּׁום 
ָּתלּוי  ְּבָיִמין  ֶזה  ְוַעל  ְבָיִמין,  ְותֹוָרה 
ַהָּיִמין  ֶאת  ִלְזקֹף   ֶׁשָּצִרי ְוָׁשִנינּו  ַהּכֹל, 
ֶׁשָּכתּוב  ֶׁשֵּפְרׁשּוָה,  ְּכמֹו  מֹאל,  ַהּׂשְ ַעל 
ֶׁשָּיבֹא,  ּוַבְּזַמן  ָלמֹו.  ָּדת  ֵאׁש  ִמיִמינֹו 
ַוֲעֵנִני.   ְיִמיְנ הֹוִׁשיָעה  ס)  (תהלים 

ֶאל   ֶֹאְהּפ ָאז  ִּכי  ָּכתּוב,  ְזַמן  ּוְבאֹותֹו 
ְּבֵׁשם  ֻכָּלם  ִלְקרֹא  ְברּוָרה  ָׂשָפה  ַעִּמים 
ַּבּיֹום  ְוָכתּוב  ֶאָחד.  ְׁשֶכם  ְלָעְבדֹו  ה' 

ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד. 

ְקָרָבא  ְוִיְתָערּון  ָעַלְייהּו,  ֱאדֹום  ְבֵני 
ַיֶּבְׁשָּתא  ַעל  ְוַחד  ַיָּמא,  ַעל  ַחד  ְּבהּו, 
ִאֵּלין  ְוִיְׁשְלטּון  ִלירּוְׁשֵלים,   ָסמּו ְוַחד 
ִיְתְמָסר  ָלא  ַקִּדיָׁשא  ְוַאְרָעא  ְּבִאֵּלין, 

ִלְבֵני ֱאדֹום.
ַחד  ַעָּמא  ִיְּתַער  ִזְמָנא,  ְּבַההּוא 
ִמַּסְייֵפי ָעְלָמא, ַעל רֹוִמי ַחָּייָבא, ְוִיַּגח 
ָּבּה ְקָרָבא ְתַלת ַיְרִחין, ְוִיְתַּכְּנׁשּון ַּתָּמן 
ֲעַמְמָּיא, ְוִיְּפלּון ִּביַדְייהּו, ַעד ְּדִיְתַּכְּנׁשּון 
ָּכל ְּבֵני ֱאדֹום ָעָּלה, ִמָּכל ַסְייֵפי ָעְלָמא. 
ּוְכֵדין ִיְּתַער ֻקְדָׁשא ְבִרי הּוא ָעַלְייהּו, 
ֶזַבח  ִּכי  ל"ד)  (ישעיה  ִדְכִתיב,  הּוא  ָהָדא 
ַמה  ָּדא  ּוְלָבַתר  ְוגֹו'.  ְּבָבְצָרה  ַלְיָי' 
ְוגֹו'  ָהָאֶרץ  ְּבַכְנפֹות  ֶלֱאחֹוז  ְכִתיב, 
ְוִיְתַּבר  ִמיָנּה,  ִיְׁשָמֵעאל  ִלְבֵני  ִויֵׁשיֵצי 
ָּכל ֵחיִלין ִּדְלֵעיָּלא ְוָלא ִיְׁשְּתַאר ֵחיָלא 
ְלֵעיָּלא ַעל ַעָּמא ְדָעְלָמא, ֶאָּלא ֵחיָלא 
ִדְכִתיב,  הּוא  ָהָדא  ִּבְלחֹודֹוי.  ְדִיְׂשָרֵאל 

.ַעל ַיד ְיִמיֶנ (תהלים קכ"א) ְיָי' ִצְּל

ִביִמיָנא,  ַקִּדיָׁשא  ִּדְׁשָמא  ְּבִגין 
ִביִמיָנא  ָּדא  ְוַעל  ִביִמיָנא,  ְואֹוַרְייָתא 
ְלַזְקָפא  ְּדָבֵעי  ְוָתֵניָנן,  כָֹּלא  ַתְלָיא 
ְדאּוְקמּוָה.  ְּכָמה  ְׂשָמאָלא,  ַעל  ְיִמיָנא 
ָּדת  ֵאׁש  ִמיִמינֹו  ל"ג)  (דברים  ִּדְכִּתיב, 
ס')  (תהלים  ְדָאֵתי,  ּוְבִזְמָנא  ָלמֹו. 
ִזְמָנא  ּוְבַההּוא  ַוֲעֵנִני.   ְיִמיְנ הֹוִׁשיָעה 
ֶאל   ֶאְהּפֹו ָאז  ִּכי  ג')  (צפניה  ְכִתיב, 
ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם 
ְיָי' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד. ּוְכִתיב, (זכריה י"ד) 
ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד. 



כו

זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר



זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
כז

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר



כח

זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ

המשכ בעמוד ל



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ
כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

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

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



ל

זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ

המשכ דרכי הזוהר מעמוד כח

המשכ הדרשה בחוברת הבאה



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

ם ִיְתָּבַר ֶאת ַהֶּסט ַהְמֻחָּלק ֶׁשל ָּכל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש  ם, ִקַּבְלנּו ְּבַחְסֵדי ַהּׁשֵ ָּברּו ַהּׁשֵ
ֲאֶׁשר ְׁשַלְחֶּתם ֵאֵלינּו.

ָאנּו מֹוִדים ָלֶכם ַעל ָּכ ִמֶּקֶרב ֵלב.
ג ַּכָּמה ַהּתֹוֶעֶלת ִהיא ַרָּבה ְּבזַֹהר  ּוִבְרצֹוֵננּו לֹוַמר ּוְלהֹוִדיַע ָלֶכם, ֶׁשֵאין ָלֶכם ֻמּׂשָ
ְמֻחָּלק ֶזה. ְּכֶׁשַהִּסְפרֹון ָקָטן ְוֶאְפָׁשר ְלַקְחּתֹו ְלָכל ָמקֹום, הּוא ּתֹוֶעֶלת ְונֹוחּות ְּגדֹוָלה 
ֲאֶׁשר נֹוֶתֶנת ַּתְמִריץ ָּגדֹול ִלְקרֹא ַהְרֵּבה ִמַּדֵּפי ַהּזַֹהר ְּבָכל ָמקֹום ּוְבָכל ָׁשָעה ְּפנּוָיה, 

ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֵמֲעָפָרּה. ּוְלֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה ּוְלָהִקים ַהּׁשְ
רֹב ּתֹודֹות, ְוֶׁשִּתְזּכּו ְלַהְגִּדיל ּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה.

ר ֵאֵלינּו ַעל ִעְנָין ָחׁשּוב,  ָאַבד ָלנּו ִמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשָּלֶכם, ְוִאם ּתּוְכלּו ְלִהְתַקּׁשֵ
נֹוֶדה ָלֶכם ִּבְמאֹד ְמאֹד. מספר הטלפון: ....

ִּבְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ַרָּבה
מֶֹׁשה ַיֲעקֹב ִויְגְדרֹוִביץ

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ִלְכבֹוד ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי.
ְּבאֹור ְליֹום ו' ֵטֵבת ִהְׁשַּתַּתְפִּתי ְּבִׂשְמַחת ִנּשּׂוִאין ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש, ְוִחְּלקּו 

ָׁשם ְלַמְזֶּכֶרת ֶאת ַהְּסָפִרים "אֹור ַהּזַֹהר" ְו"ִתּקּוֵני זַֹהר" ֶׁשְּבהֹוָצַאְתֶכם. 
ְוָעָלה ְּבַדְעִּתי ֶׁשָּכֵעת, ַּכֲאֶׁשר ִמְתָקֵרב ַהָּיאְרַצייט (יֹום ַהִהילּוָלא) ֶׁשל ְזֵקִני זצוק"ל, 
ֶׁשֲאַחֵּלק ְלָכל ַהְּנָכִדים ְוַהִּניִנים ֵּכן ִיְרּבּו ְּבִלי ַעִין ָהַרע ֶאת ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאּלּו.

(ּוְבֶעֶצם ֵאין ָּכאן ְׁשֵאָלה ַעל ַהְּמִחיר ְּכָלל, ִּכי ָרִאיִתי ֶׁשּמֹוְכִרים ֶאת ַהְּסָפִרים ַהַּנ"ל ַּב-5 ₪ ְלֵסֶפר, 
ַוֲהֵרי ֶזה ָּפחֹות ִמְּמִחיר ֶׁשל ֲחִפיַסת ׁשֹוקֹוָלד אֹו ַּבְקּבּוק קֹוָלה ּוְׁשָאר ְׁשֻטּיֹות ֶׁשל עֹוָלם ַהֶּזה, ַּכֲאֶׁשר 

ַּבְּמִחיר ַהֶּזה ֲאַקֵּבל ָׂשָכר ִנְצִחי ְלעֹוְלֵמי ַעד).

ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ֶׁשִּמֵּכיָון ְוִהְנִני ָזקּוק ְל-150 אֹור ַהּזַֹהר ְוִתּקּוֵני זַֹהר, ִאם ּתּוְכלּו ְלהֹוִדיֵעִני 
ַּכָּמה ַהְּמִחיר ַוֲאַׁשְלֶמּנּו ְּבִׂשְמָחה, ַוֲהֵרי ָעִׂשיִתי ְּבֶזה ֶאת ַהַּנַחת רּוַח ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר 
ְלָסִבי זצוק"ל. עֹוד ָעָלה ְּבַדְעִּתי, ֶׁשְּבֵעת ֶׁשִּיְתַקְּבצּו ֻּכָּלם ַעל ַהִהילּוָלא (ְוֵאֶּלה ֶׁשַּבחּוץ 
ָלָאֶרץ ִיְׁשַּתְּתפּו ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן, ַעל ָּכל ָּפִנים) ִיְלְמדּו ֻּכָּלם ַיַחד ְלֶמֶׁש 12 ַּדּקֹות ֶאת ַהּזַֹהר 



לב

זהר 
השבת

רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ

ַהָּקדֹוׁש, (ִמֵּכיָון ֶׁשָהַעּמּוד ַהּיֹוִמי ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש לֹוֵקַח 2 ַּדּקֹות ְו-10 ְׁשִנּיֹות ִלְלמֹד ָּכל יֹום, ְוִיְלְמדּו 
10 ַעּמּוִדים, יֹוֵצא 12 ַּדּקֹות) ְוִיְהֶיה ֶזה ַהַּנַחת רּוַח ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ִלְזֵקִני ְזצּוַק"ל. 

ְּבָכבֹוד ַרב ְוַהְצָלָחה ַרָּבה ְּבֶהְמֵׁש ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש:
מֶֹׁשה ַיֲעקֹב ִויְגְדרֹוִביץ

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ְּבֵאר ַהַחִּיים, ַהֶּמְרָּכז ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְוַהִּמְׁשָּכן טל: 02-9924486 
ת.ד.8031 ֵּבית ֶׁשֶמׁש

ם. ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְּבדֹוֵרנּו ָּכֵאֶּלה ְיהּוִדים ַצִּדיִקים ְּכמֹוֶכם  ָּברּו ַהּׁשֵ
ְמַזֵּכי ָהַרִּבים ֲאֶׁשר ְמָקְרִבים ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ּוִבְזכּוְתֶכם ָיבֹוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה 
ְּבָיֵמינּו ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. ּוִבְפָרט ַּכֲאֶׁשר ָרִאינּו ַעָּתה ְּבָכל ָּבֵּתי ַהִּמְדָרִׁשים ֶאת ָהֲעלֹוִנים 
ַהְמפָֹאִרים ַעל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוַעל ַהֲחִׁשיבּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשַּבִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ַוֲאִפּלּו 
ִלְפׁשּוֵטי ַעם ְּבִגיְרָסא, (ָאְמָנם ֵאין ִלְכּתֹב ַעל ְיהּוִדי ֶׁשהּוא ָּפׁשּוט, ַא ַהַּכָּוָנה ַעל ֵאּלּו ֶׁשִּנְרִאים 
ְּפׁשּוִטים ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ָּגְדָלה ַמֲעָלָתם ְוַגם ִנְׂשָּגָבה ִלְמאֹד) ְוַכְמבָֹאר ֶאְצְלֶכם ֵמֵאת ַהַּצִּדיִקים 
ַהְּקדֹוִׁשים ִמּדֹורֹות ָעָברּו. ְוֵכן ָּכֵעת ַּכֲאֶׁשר ֻהְדַּפס ֵמָחָדׁש ֶאת ִּתּקּוֵני ַהּזַֹהר ַהְמֻחָּלק 
ָנה, ּוִבְׁשלָׁשה ַּדּקֹות ְּביֹום ְיכֹוִלים ִלְגמֹר ֶאת ָּכל ַהִּתּקּוֵני זַֹהר ְּבָׁשָנה ַאַחת,  ִליֵמי ַהּׁשָ
ֲהֵרי זֹו ְזכּות ֲעצּוָמה ּוְגדֹוָלה ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶכם. ְוַאַחר ֶׁשָרִאיִתי ָּבֲעלֹוִנים ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם 
ַּכָּמה ֵמאֹות ֵמֶחְלֵקי ַהּזַֹהר ְוָהֲעלֹוִנים ְּבָכל ָהָאֶרץ, ְוָידּוַע רּום ַמֲעַלְתֶכם ּוַמֲעָלָתם 
ֶׁשַעל ֵאּלּו ַהְמַזֵּכי ָהַרִּבים ֶנֱאַמר - ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים 
ם ְלִהְצָטֵרף ּוְלַחֵּלק ֶאת ַהּזַֹהר  ְּככֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד, ָהֵרינּו רֹוִצים ַּגם ֵּכן ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
ַהָּקדֹוׁש ְוָהֲעלֹוִנים. ְוַעל ְיֵדי ָּכל ַהְּפָעִלים ַהְּגדֹוִלים ָהֵאֶּלה ַּתִּגיַע ְּכָבר ַהְּגֻאָּלה ְוִיָּבֶנה 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, ּוְבַוַּדאי ֶׁשְּכָבר ַעָּתה ְּכַדאי ְלִהְתּכֹוֵנן ְוָלַדַעת ֶאת ִהְלכֹות 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְכמֹו ֶׁשֶהָחֵפץ ַחִּיים הֹוָרה ְוכּו', ְוַעל ֵּכן ִנָּתן ִלְראֹות ֶאת ַּתֲערּוַכת ְּכֵלי 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשַעל ָיֵדינּו, ֲאֶׁשר ָאנּו ַמִּגיִעים ְלַתְלמּוֵדי ַהּתֹוָרה ְוִלְקבּוצֹות ְוַכּדֹוֶמה 
ְּבָכל ָהָאֶרץ, ְלַהְראֹות ֶאת ַּתֲערּוַכת ְּכֵלי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְפֵאר ּוְבָהָדר, ְוִנָּתן ִלְלמֹד ִמֶּמּנּו 
ְוַעל ָידֹו ֶאת צּוַרת ַהֵּכִלים ִלְפָרֵטי ְּפָרִטים, צּוַרת ַהְּמנֹוָרה ְוֵכֶליה, ְוָהֲעבֹוָדה ָּבּה, צּוַרת 
ַהִּכּיֹור ְוֵכָליו ּוְנִטיַלת ַהָּיַדִים ּבֹו ְוכּו', צּוַרת ַהְּמנֹוָרה ְוֵכֶליה ְוָהֲעבֹוָדה ָּבּה, ְועֹוד ְועֹוד 
ַּכֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָּכל ָהרֹוֶאה ֶאת ֻּדְגַמת ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשַעל ָיֵדינּו. ִהְננּו ַמִּגיִעים ְלַתְלמּוֵדי 
ַהּתֹוָרה ְוִלְקבּוצֹות ְוַכּדֹוֶמה ְּבָכל ָהָאֶרץ ְלַהְראֹות ֶאת ִּדְגֵמי ְּכֵלי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּבתֹוֶסֶפת 
ֶהְסֵּבר ּוֵבאּור ָרָחב ּוַמִּקיף ַעל ָּכל ַהֵּכִלים (ְּבָׂשפֹות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ִאיִדיׁש ְוַאְנְּגִלית ִלְבִחיַרֶכם). 
ם ָנבֹוא ֲאֵליֶכם ַּבְּזַמן  ר לטל: -02 9924486 ּוְבֶעְזַרת ַהּׁשֵ ְלֵתאּום ְזַמן ֵיׁש ְלִהְתַקּׁשֵ
ם ִיְתָּבַר ְוִנְזֶכּה ְּכָבר ַעל ְיֵדי ִלּמּוד  ַהּנַֹח ָלֶכם ְלַהְראֹות ֶאת ַהַּתֲערּוָכה. ְוַיֲעזֹר ַהּׁשֵ
ֵלָמה ְּבָקרֹוב  ַוֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוִלּמּוד ִהְלכֹות ְוִעְנְיֵני ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַלְּגֻאָּלה ַהּׁשְ

ַמָּמׁש ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, ָאֵמן ֵּכן ְיֵהא ָרצֹון.
ְּבָכבֹוד ַרב, "ְּבֵאר ַהַחִּיים"- ַהֶּמְרָּכז ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְוַהִּמְׁשָּכן


