
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת קַֹרח

ּ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¿

ת לֵוִי (ִלּקּוִטים), ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא, ְסעּוַדת ַהַּצִּדיִקים ִּתְהיֶה ִּבְׁשנֵי  וְִאיָתא בספה"ק ְקֻדּׁשַ
נִי הּוא ֶׁשּיִזְּכּו ְלגַּלֹות סֹודֹות ַהּתֹוָרה. וְז"ל: "אֹו יְבַֹאר,  אֹוַפּנִים, ָהֶאָחד הּוא ִּכְפׁשּוטֹו, וְַהּׁשֵ
וֲַאַכְלֶּתם ָאכֹול וכו', ִּכי ְסעּודֹות ַצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא יְִהיֶה ַעל ְׁשנֵי ְּבִחינֹות: ֶאָחד ַעל 
יגּו יְִׂשָרֵאל סֹודֹות ַהּתֹוָרה, וְַהְּסֻעּדֹות יְִהיֶה ַעל  ִׂ ִּפי ָּפׁשּוט, ְסעּודֹות ַמָּמׁש, וְֶאָחד ֶׁשּיַּש
רּוָחנִּיּות ַּכְּמבָֹאר ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. וְִהּנֵה ְׁשנֵיֶהם ֱאֶמת, ָהֲאנִָׁשים ֲאֶׁשר ֵהם ְּבַמְדרֵגָה ְקַטּנָה, 
ַׁשַהַּתַענּוג ֶׁשָּלֶהם ִמּגְַׁשִמּיּות, ָלֶהם יְִהיֶה ַהְּסעּוָדה ְסעּוָדה ַמָּמׁש, וְַהַּצִּדיִקים ַהּגְדֹוִלים 
יגּו נְִפָלאֹות ִמּתֹוָרתֹו  ִׂ ֲאֶׁשר ַּתֲענּוג ֶׁשָּלֶהם סֹודֹות ֵמַהּתֹוָרה, ָלֶהם יְִהיֶה ַהְּסעּוָדה ַּכֲאֶׁשר יַּש
ַהְּקדֹוָׁשה. וְזֶהּו 'וֲַאַכְלֶּתם ָאכֹול וְָׂשבֹוַע' ַלֲאנִָׁשים ְּפׁשּוִטים, 'וְִהַּלְלֶּתם ֶאת ֵׁשם ה' - ֵאּלּו 
ָהֲאנִָׁשים ֲאֶׁשר ַהַּתֲענּוג ֶׁשָּלֶהם ְּבַהּלֵל ַלה', ָלֶהם יְִהיֶה ַהַּתֲענּוג ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִעָּמכֶם 'ְלַהְפִליא', 

יגּו נְִפָלאֹות ִמּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה". עכל"ק. ִׂ ֶׁשּיַּש
 וזל"ק: "ַא ,וְכֵן ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ְּפִרי ַצִּדיק (וַּיְִקָרא ל"ג ָּבעֹוֶמר וְִסּיּום הש"ס) ַעל אֹותֹו ֶּדֶר
 ַהֵּפרּוׁש הּוא ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו (וְנְִתָּבֵאר ְלֵעיל ַמֲאָמר ד') ְּבבֵאּור ִּדְברֵי ַהּגְָמָרא (ְּבָרכֹות ָׁשם) עֹוָלְמ
גֹות ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה וִיִדיַעת ה' יְִתָּבַר, ּכֵן  ִתְרֶאה ְּבַחּיֶי, ַהיְנּו ְדַהְׂשַכר ֶלָעִתיד הּוא ַהּשָׂ
יג ֵמאֹותֹו ָהאֹור ָּבעֹוָלם ַהּזֶה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו (ִקּדּוִׁשין מ"א א) ּוְלָאָדם טֹוב,  ּיִזְֶּכה ָלזֶה ְלַהּשִׂ

יג ַהּתֹוָרה". עכל"ק.  ַּמּשִׂ וְָהיִינּו ִמי ּׁשֶ
ְמבֹוָאר ִּבְלׁשֹונָם ַהּזָָהב, ֶׁשּלֹא רַק ּבָעֹולָם הַּזֶה ְצרִיכִים ָאנּו לֲַעמֹל ּבְסֹודֹות הַּתֹורָה, 
ֶאּלָא ַאף לֶָעִתיד לָבֹוא סְעּודַת הַּצַּדִיקִים ִּתְהיֶה – ּגִּלּויִים ּבְסֹודֹות הַּתֹורָה, וְַאְׁשרֵי ִמי 

ֶׁשּזֹוכֶה לֲַעמֹל ּבְסֹודֹות הַּתֹורָה עֹוד ּבָזֶה ָהעֹולָם.

ּמו…  ƒף ע ≈ּ̇ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ָליו, ל¿ ב ‡≈ ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ָר‰, ָ‡סּור ל¿ ו… ּ̇ ל ּבַ ≈„ּ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּל…‡ מ ∆ ׁ̆ י  ƒל מ ּכָ
מּוָנ‰ ין ּבו… ‡¡ י ‡≈ ֲ‰ר≈ ∆ ׁ̆  , ך¿ ר∆ ∆„ּ ּמו… ּבַ ƒע ˙ כ∆ ן ָלל∆ ּכ≈ ∆ ׁ̆ ָכל  ָר‰, ו¿ חו… ּמו… ס¿ ƒע ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿

ָּכתּוב ְּבזֹוַהר (ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים ַּדף פ' ע"א): ְּדָהכִי ָּתנֵינָן, ּכָל מַאן ְּדלָא ִאְׁשָּתּדַל ּבְאֹורַיְיָתא, 
 ַָאסִיר לְִמְקרַב לְגַּבֵיּה, לְִאְׁשַּתְּתָפא ּבֲַהּדֵיּה, ּולְֶמְעּבַד ּבֵיּה סְחֹוְרָּתא, וְּכָל ֶׁשּכֵן לְמֵה
ִעּמֵיּה ּבְאֹוְרָחא. ְּדָהא לֵית ּבֵיּה ְמהֵיְמנּוָתא. (וְַעל ָּדא) ָּתנֵינָן ּכָל ּבַר נָׁש ְּדָאזִיל ּבְאֹורְָחא, 
וְלֵית ִעּמֵיּה ִמּלֵי ְּדאֹורַיְיָתא, ִאְתַחּיָיב ּבְנְַפֵׁשיּה. ּכָל ֶׁשּכֵן מַאן ְּדִאזְּדַּוָוג ּבְאֹוְרָחא, ִעם 
מַאן ְּדלֵית ּבֵיּה ְמהֵיְמנּוָתא, ְּדלָא ָחִׁשיב לִיקָרָא ְּדָמארֵיּה וְדִידֵיּה, ְּדלָא ָחס עַל נְַפֵׁשיּה.

ַּתרְּגּום לִלְׁשֹון הַקֹודֶש: ֶׁשָּכ ָׁשנִינּו, ֶׁשּכָל ִמי ֶׁשּלֹא ִמְׁשַּתּדֵל ּבַּתֹורָה, ָאסּור לְהְִתָקרֵב 
ֵאלָיו, לְהְִׁשַּתֵּתף ִעּמֹו וְלֲַעׂשֹות ִעּמֹו סְחֹורָה, וְכָל ֶׁשּכֵן לָלֶכֶת ִעּמֹו ּבַּדֶרֶ, ֶׁשֲהרֵי ֵאין 
ּבֹו ֱאמּונָה. (וְַעל זֶה) ָׁשנִינּו, ָּכל ָאָדם ֶׁשהֹולֵ ַּבֶּדֶר וְֵאין ִעּמֹו ִּדְברֵי תֹוָרה, ִמְתַחּיֵב ְּבנְַפׁשֹו. 
ָּכל ֶׁשּכֵן ִמי ִמְתַחּבֵר ַּבֶּדֶר ִעם ִמי ֶׁשֵאין ּבֹו ֱאמּונָה, ֶׁשּלֹא ַמֲחִׁשיב ֶאת ְּכבֹוד ֲאדֹונֹו וְֶאת 

ֶׁשּלֹו, ֶׁשּלֹא ָחס ַעל נְַפׁשֹו. 
המשכ יבא
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ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

ְוֵיׁש ֲאָנִׁשים ְּגדֹוִלים ַוֲחׁשּוִבים ְּבדֹוֵרנּו ֵהָּמה ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים ְּבֵעיֵניֶהם ַלְמִסי ֶׁשֶקר 
ַער א  ְּבַטֲענֹוֵתיֶהם ַהְמֻזָּיפֹות ֹנֶפת ִּתֹּטְפָנה ִׂשְפֵתי ָזָרה ָראמֹות ֶלֱאִויל ָחְכמֹות ַּבּׁשַ
ִיְפַּתח ִּפיהּו, ְויֹוֶרה ֶהֵּתר ְלַעְצמֹו ְוָאַמר ֲעַדִין א ִמֵּלאִתי ְּכֵרִסי ֶלֶחם ּוָבָׂשר ִּבְגָמרֹות 
ּוְבפֹוְסִקים ַעד ֶׁשֶהָעִני ַהֶּזה ָּכל ָיָמיו א ַיְסִּפיקּוהּו ִלְלמֹד ֲאִפּלּו ְקָצת ִמֶּמּנּו ָּכל ֶׁשְּיַמֵּלא 
ִּבְטנֹו ֶׁשּיֹאַכל ֵמַהָחְכָמה ַהּזֹאת ַעל ַהּשַֹׂבע ּוָבֶזה ֶהָעִני ֶזה ִנְפָטר לֹו ְלֵבית עֹוָלמֹו ּוֵבין 
ָחְכָמה ְּכסּוָמא ֶׁשֹּלא ָרָאה אֹוָרּה ֵמעֹוָלם ְודֹוֶמה ַלֲעַטֵּלף ֶׁשֵּמִעיד ֶׁשָרָאה אֹור ָּגדֹול ְוָידּוַע 
ַלּכֹל ֶׁשֹּלא ָזָכה ְלאֹור ֵמעֹוָלם ְוֶנֱעֶלֶמת ֵמֵעיֵניֶהם ָלָּמה ֵסֶפר ּתֹוָרה ִנְפֶסֶלת ְּבֶחְסרֹון 

אֹות ַאַחת אֹו ִמּלּוִאים ַוֲחֵסרֹות ַּתִּגין אֹוִתּיֹות ְּגדֹולֹות ּוְקַטּנֹות ְוכּו'.
(ַוַּיְקֵהל מֶׁשה ַּדף ה')

ָּכל ַהַּמְפֶנה ִלּבֹו ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם ּוִמְתַעֵּסק ְּבַמֲעֵׂשה ַהֶּמְרָּכָבה ְמֻקָּבל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְּכִאּלּו ִהְתַּפֵּלל ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו

ְוַגם ֵאֶּלה מֹוִסיף ַעל ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשֵּיׁש ַּכת ֶׁשִּיְתַרֲחקּו ִמן ַהָחְכָמה ַהִּנְפָלָאה ְּבָאְמָרּה 
ִּכי ָקרֹוב ָאָדם ִלְטעֹות ִלּפֹל ְּבֶאָחד ִמן ַהָּטעּות ִּבְבִחינֹות ַהּנֹוְגִעים ַּבָּמקֹום ַהָּגבֹוַּה 
ָּכֶזה ִהֵּנה ַּכָּוָנָתם ְרצּוָיה ֲאָבל ַמֲעֵׂשיֶהם ֵאיָנם ְרצּוִיים ֶׁשֶּזהּו ֱאֶמת ְּבָאְמָרם ִּכי ָקרֹוב 
ָאָדם ִלְטעֹות ַּבְּדָבִרים ַהֶּנֱעָלִמים ִמֶּמּנּו ַעל ָּכל ֶזה א ֵיָאֵׁשם ַאְּדַרָּבה ַנַחת רּוַח הּוא 

ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
ִּכְדִאיָתא ְּבזַֹהר ְקדֹוִׁשים, ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ַהאי ַמאן ְּדִתיאּוְבֵּתיה ְלִמְלֵעי ְּבאֹוַרְייָתא, 
ְוָלא ַאְׁשַּכח ַמאן ְּדיֹוִליף ֵליּה, ְוהּוא ִּבְרִחימּוָתא ְּדאֹוַרְייָתא, ָלֵעי ָּבּה, ּוְמַּגְמֵּגם 
ָּבּה, ְּבִגְמגּוָמא ְּדָלא ָיַדע. ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה ַסְּלָקא, ְוקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַחֵּדי ְּבַהִהיא 
ִמָּלה, ְוַקִּביל ָלּה, ְוָנַטע ָלּה ָסֲחָרֵניּה ְּדַההּוא ַנֲחָלא, ְוִאְתָעִבידּו ֵמִאֵּלין ִמִּלין ִאיָלִנין 
ַרְבְרִבין, ְוִאְקרּון ַעְרֵבי ַנַחל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (ִמְׁשֵלי ה) ְּבַאֲהָבָתּה ִּתְׁשֶּגה ָתִמיד 

ְוָדִוד ַמְלָּכא ָאַמר הֹוֵרִני ֲהָוָיה ַּדְרֶּכ ֲאַהֵּל ַּבֲאִמֶּת ְוגֹוֵמר.
ְוֵכן הּוא ְּבֵסֶפר ַהָּבִהיר ָׁשֲאלּו ַּתְלִמיָדיו ֶאת ַרִּבי ְרחּוַמאי ַמאי ִּדְכִתיב ְּתִפָּלה ַלֲחַבּקּוק 
ַהָּנִביא ַעל ִׁשְגיֹונֹות ְּתִהָּלה ִמָּבֵעי ֶאָּלא ָּכל ַהְמַפֶּנה ִלּבֹו ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם ּוִמְתַעֵּסק 
ְּבַמֲעֵׂשה ַהֶּמְרָּכָבה ְמֻקָּבל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכִאּלּו ִהְתַּפֵּלל ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר ְּתִפָּלה ַמאי ִׁשְגיֹונֹות ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר ְּבַאֲהָבָתּה ִּתְׁשֶגּה ָּתִמיד ְוכּו' ָאַמר 

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 



ו

זהר 
השבת

ק אוֹר ַהזַֹהר ַהְמֻחּלָ
אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק

ַרִּבי ְרחּוַמאי ַמאי ִּדְכִתיב ְוֶדֶר ַחִּיים ּתֹוַכַחת מּוָסר ְמַלֵּמד ֶׁשָּכל ָהָרִגיל ְּבַמֲעֵׂשה 
ֶמְרָּכָבה ּוְבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ִאי ֶאְפָׁשר ָלָאָדם ֶׁשֹּלא ִיָּכֵׁשל ָּבּה ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַהַּמְכֵׁשָלה 
ַהּזֹאת ַּתַחת ָיֶד ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ָאהּוב ְוָחִביב ִלְפֵני ַהָּמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִדְגלֹו ָעַלי 
(ַוַּיְקֵהל מֶׁשה ַּדף י' ַעּמּוד ג') ַאֲהָבה ַעד ָּכאן. 

ֶׁשֵאין ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַנַחת רּוַח יֹוֵתר ָּבעֹוָלם ֶאָּלא ִמִּמי ֶׁשַּמִּכיר ֶּבֱאקּותֹו 
ֶזה ִנְקָרא ֵּבן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

ַוֲאִני ַהַּדל ָּכַתְבִּתי ְמַעט ִמְּזֵעיר ְוָאַמר ְוהֹוִדיַע ָלנּו ֶׁשַהְּכָלל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ְוָהָאָדם 
ְוָכל ַהְּברּוִאים ִּבְכַלל ַהֹּכל ְּכֵדי ְלהֹוִדיַע ָלנּו ֹּגֶדל ֹעז ֱאקּותֹו ְוַחְסּדֹו ּוְגבּוָרתֹו 
ּוֶמְמַׁשְלּתֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ָּדִוד ִלְׁשמֹה ְּבנֹו ַּדע ֱאֵקי ָאִבי ְוָעְבֵדהּו ֶׁשֵאין 
ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַנַחת רּוַח יֹוֵתר ָּבעֹוָלם ֶאָּלא ִמִּמי ֶׁשַּמִּכיר ֶּבֱאקּותֹו ֶזה ִנְקָרא 
ֵּבן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוֵיׁש לֹו ְרׁשּות ְלַחֵּפׂש ְּבִגְנֵזי ְּדַמְלָּכא ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ִמְׁשַּתֵּבַח ִעּמֹו ְּבָפַמְלָיא ֶׁשּלֹו ְּבָכל יֹום ּוְדיֹוָקנֹו ִנְרָׁשם ְלַמְעָלה ֵּבין אֹוֲהֵבי ְּדַמְלָּכא 
ּוַמְכִריִזין ְלָפָניו ֱהֵוי ְזִהיִרין ִּבְדיֹוָקָנא ִּדְפָלְנָיא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּגֹוֵזר ְוהּוא ֵיׁש לֹו 
ְרׁשּות ְלַבֵּטל ַצִּדיק מֹוֵׁשל ְּבִיְרַאת ֱאִקים ִמי מֹוֵׁשל ִּבי ַצִּדיק ּוְבָׁשָעה ֶׁשַהְּנָׁשָמה 
ֵפל ַמְׁשִּביִעים אֹוָתּה קֶֹדם ּוַמְרֶאה ָלּה ָרֵזי ְּדָרִזין אֹוְצֵרי ְוִגְנִזין  יֹוֶרֶדת ְּבֶזה עֹוָלם ַהּׁשָ
ְּדַמְלָּכא ּוַמְׁשִּביִעין אֹוָתּה ְוגֹוְזִרין ָעֶליָה ֶׁשֹּלא ֵּתֵרד ָלעֹוָלם ֶאָּלא ְּכֵדי ַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש 
ְּבָרִזין ְּדאֹוָרְיָתא ְוַגם הֹוַכְחִּתי ִמַּכָּמה ַמַאְמֵרי זַֹהר ֶׁשְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִנָּתן 
ְרׁשּות ְוהּוְרָמָנא ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ִעם ָּכל ָּפַמְלָיא ֶׁשּלֹו ְּבֵצרּוף ָּכל 
ַהְּנָׁשמֹות ְּדַצִּדיַקָּיא ְּדַגן ֵעֶדן ֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון ְלַגּלֹות ָלנּו ַהּזַֹהר ִּכְדִאיָתא ְּבַהְקָּדַמת 
ִּתּקּוֵני ַהֹּזַהר ע' ַאְנִּפין ַקח ִצְנֶצֶנת ַהָּמן ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ָּדָרא ַּבְתַרְייָתא ְוִיְטֲעמּון 
ם  ְּבִחּבּוָרא ִּדיָל ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָּגלּוָתא ְּבא ִנָּסיֹון ְּכָלל ִזיָהָרא ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ִמּׁשָ
ְמָחה ּוַבִהְתעֹוְררּות  ֵיֵצא ָלעֹוָלם ַחִּיים ְוָׁשלֹום ָרָזא ְּדאֹוָרְיָתא ַהְּגֻאָּלה ְוַהֵחרּות ְוַהּׂשִ
(ַוַּיְקֵהל מֶׁשה ַּדף לז.) ַהַּתְחּתֹון ָאנּו ְמעֹוְרִרים ַהָּמקֹור ָהֶעְליֹון. 
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

פרı ‡רי‡ל
כ"ז אייר תשמ"ג, עש"ק חזק חזק ונתחזק, בהר בחוקותי

לפאר מעלת הגאון האדיר אביר הרועים הרב ר' שלום יהודא גראס שליט"א גאב"ד 
ור"מ קהל מגן שאול וכולל בית ישעי' מזרע שרשים עד דוד המלך עה"ש.

לחבר  ברגש  נהלך  אלקים  בבית  שאמר  המלך  דוד  בגלל  שליט"א  מעכהדר"ג  זכה 
ספר וקונטרס על בית אלקים, בית מקדש מעט בענית אמן, ובשמירת הלשון ע"פ אב 
הפוסקים מרן החפץ חיים זצ"ל זי"ע, בלעתי בתאבון המדריך לעניית אמן עד דף י"ג 
בגלל כניסת השבת קודש, ואי"ה לפני מעריב בשבת קודש אלמד ברבים מתוך ספרו 
בבית הכנסת המרכזי במגדיאל, אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים, ואספר ממנו, 
שנגש לפני כמה שנים השמש ת"ח ואמר לי כת"ר עומד ע"י ארון הקודש כנהוג במרא 
דאתרא, אבל אחורי הבימה מדברים ולא עונים אמן ויש חשש לברכה לבטלה במקרה 
שיש מנין מצומצם ודבריו נכנסו ללבי וזה למעלה מחמש שנים שכל השבוע חוץ משבת 
קודש אני מתפלל אחרי הבימה כש"ץ, ואם אני רואה שבחזרת הש"ץ או בקדיש מדברים, 
אני מפסיק התפילה והקדיש ומחכה עד שיגמרו וב"ה התרופה הזה בדוקה ומנוסה חוץ 
מהדרשות שאני מזכיר בכל מאורע של בר מצוה שאסור לענות ברוך הוא וברוך שמו 

אחרי ברוך שאמר עד תפלת ש"ע וכל שכן ח"ו דברים בטלים.
ואשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים.

בהערצה ובאהבת עולם
הרב פרץ אריאל
רב ואב"ד הוד השרון
הרינו לאשר בהערצה שקיבלתי יצחק לשוח, ונאמר אמן, המדריך לעניית אמן

‡בר‰ם ‰לל ‚ול„בר‚
יום ז' אדר - יום עליית נשמתן של רבן של ישראל תשמ"ג

לכב' הועד המפיץ את ספרי מרן הגה"צ הגרש"י גרוס שליט"א
ברכת ה' ושלום רב ויאדיר תורה!

בזכוי  נאמנה  העוסקים  ולמש"כ  משביר  לראש  וברכה  תודה  בשלמי  לאשר  הריני 
גרוס  להגרש"י  כהלכתה"  בשר  ואכילת  "שחיטת  היקר  הספר  של  קבלתו  את  הרבים 

שליט"א.
הצליח בס"ד הרה"ג המחבר שליט"א במועט המחזיק את המרובה לעורר ולהתריע 
אף לגלות צפונות בעמק גדול שקדושת ישראל וטהרתו תלוי' בו ואשרי חלקו בזה ובבא.



ח

זהר 
השבת

הסכמות ומכתבים
‰סכמו˙ ומכ˙בים

יזכה הרה"צ לבריות גופא ונהורא מעליא להמשיך דרכו בקודש וזכות הרבים יהי' 
תלוי בו.

במחננו קליעת ואפיית מצות חשמלית ואנו נודה מאד אם נוכל ליהנות מפה עלו של 
הרב של הרה"ג המחבר שליט"א על אפיית המצות.

ביקרא דאורייתא, וברגשי תודה
הרב אברהם הלל גולדברג
הרב המקמי, כפר פינס

עמרם בל‡מו"ר ‡לי‰ו ‡„רעי
בע"ה, י"ז מנ"א התשמ"ג

לכבוד הרה"ג כמוהר"ר שלום יודא גראס שליט"א
רב דקהל מגן שאול ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'"

מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, מחה"ס, שו"ת זבחו זבחי צדק, מנוחת שלום, מנחת 
יהודא, נפש ישעיה, ועוד. ברוקלין נ.י.

לאחר דרישת שלום כבוד תורתו כיאות,
שמחתי ויעלוז לבי בראותי את ספרו הנכבד והיקר "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות 
שכב' חיבר, הספר מלא וגדוש יראת ה' טהורה ורואים בו שכב' קלע למטרה בביאורו 
הרחב ובאמרותיו הטהורות בענין שמירת הכשרות והנני לברך ברוב התפעלות "ברוך 
שחלק מחכמתו ליראיו", ויהי רצון שזכות הרבים תעזור לכב' להפיץ מעינותיו חוצה, 
להורות את אחב"י הדרך אשר ילכו בה לשמירת הכשרות ועוד נזכה לראות את חיבוריו 

כהנה וכהנה, בבריאות טובה דשנים ורעננים בעהי"ת.
כמוני  פשוטים  לאנשים  כשרות  לעניני  מדריך  ספר  חיברתי  ג"כ  הקטן  ואני  היות 
וב"ה היתה לי הצלחה שספרי הופץ בכמה אלפים בין אחב"י בארץ ובגולה והוצרכתי 
להדפיסו בשלוש מהדורות שאזלו מן השוק ואני עומד כעת להדפיס מהדורא רביעית, 
והיות ואני מתעסק במלאכת השו"ב והשגחה על הכשרות ומתעניין בספרים המדברים 
לשטוח  הנני  אלו,  בענינים  ספרים  כמה  חיבר  שכב'  וראיתי  והכשרות  השו"ב  בנושא 
בקשתי לפניו שיואיל נא בזה להיטיב עמי ולשלוח לי לארץ את ספריו הנ"ל, שו"ת זבחו 
זבחי צדק, אכילת התרנגולים כהלכתה, נפש ישעיה כל החלקים שיצאו בלשון הקודש, 
ועוד  יעקב,  קול  קונטרס  יהודא,  מנחת  קונטרס  שלום,  מנוחת  כהלכתה,  ישראל  חלב 

ספרים בעניני כשרות אם יש.
והנני שולח לכב' את ספרי הק' שחנן ה' אותי וזיכני להוציא לאור, והיות ואני אברך 
ובינתיים אני לא עובד אבקש מכב' שיתחשב בי בענין תשלום לספרים שישלח לי ויעשה 

לי הנחה ושכרו מרובה מן השמים, ונא לאשר את קבלת ספרי.
אני מחכה בכליון עיניים לקבל את הספרים הנ"ל.

בברכת יפוצו מעיינותיך חוצה.
בכבוד רב

עמרם בלאמו"ר אליהו אדרעי
שו"ב, מחה"ס "הכשרות כהלכה", איש ירושלים ת"ו



זהר 
השבת

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

המשך סימן שטו – דברים האסורים משום 
אוהל בשבת

בגד ששוטחינ על פי החבית לכ
ות לא ישטחנו  יג. 
על פני כולו משומ אהל אלא יניח קצת ממנו מגולה 
והני מילי כשהכובא (פירוש כלי) ח
רה טפח אבל 

אמ אינה ח
רה טפח מותר דאינ כאנ אהל:
סימן שטז – צידה האסורה והמותרת בשבת, 

ושלא ישפשף הרוק, ובו י"ב סעיפים
הצד צפור דרור למגדל שהוא נצוד בו ושאר  א. 
צפרימ וצבי לבית או לביבר שהמ נצודימ בו חייב 

ואמ אינו נצוד בו פטור אבל א
ור:
הצד צבי ישנ או 
ומא חייב חיגר או חולה או  ב. 
זקנ פטור. הגה: המשסה כלב אחר חיה בשבת הוי צידה 
(כלבו). ויש אומרים אף בחול אסור לצוד בכלבים משום 

מושב לצים (אור זרוע):
כל שבמינו נצוד חייב עליו אינ במינו נצוד  ג. 
פטור אבל א
ור הלככ זבובימ אפ על פי שאינ 
במינו נצוד א
ור לצודנ. הגה: ולכן יש ליזהר שלא 
לסגור תיבה קטנה או לסתום כלים שזבובים בו בשבת 
דהוי פסיק רישיה שיצודו שם (בה"ת ומרדכי סוף פרק 
כירה ואגור). ויש מקילין במקום שאם יפתח הכלי ליטלם 

משם יברחו (טור):
פור
ינ מחצלת על גבי הכוורת (מקום שמתכנסים  ד. 
בו הדבורים לעשות דבש) ובלבד שלא יכוינ לצוד וגמ 
הוא בענינ שאינו מוכרח שיהיו נצודימ כי היכי דלא 

להוי פ
יק רישיה:
צבי שנכנ
 לתוכ הבית ונעל אחד בפניו חייב  ה. 
נעלו שנימ פטורימ אינ אחד יכול לנעול ונעלו שנימ 
חייבימ. הגה: ואם הפתח כבר מגופף מותר לנעלה במנעול 

(ר"ן פרק האורג והמגיד פרק י'):
ישב אחד על הפתח ומלאו יכול השני לישב  ו. 
בצדו ואפילו אמ עמד הראשונ והלכ לו השני פטור 

ומותר והראשונ חייב:
הצד נחשימ בשבת או שאר רמשימ המזיקימ  ז. 

אמ לרפואה חייב ואמ בשביל שלא ישכנו מותר:
שמונה שרצימ האמורימ בתורה הצדנ חייב  ח. 
והחובל בהמ אפ על פי שלא יצא מהמ דמ אלא נצרר 
תחת העור חייב ושאר שרצימ אינו חייב החובל 
בהמ אלא אמ כנ יצא מהמ דמ והצדנ לצורכ חייב 
שלא לצורכ או 
תמ פטור אבל א
ור ולהרמב"מ 

חייב:
פרעוש הנקרא ברגו"ת בלשונ ערב א
ור לצודו  ט. 
אלא אמ כנ הוא על בשרו ועוקצו וא
ור להורגו. 
הגה: ואף לא ימללנו בידו שמא יהרגנו אלא יטלנו בידו 
ויזרקנו (רבינו ירוחם נתיב י"ב חלק י'). אבל כנה מותר 
להרגה והמפלה בגדיו מכנים לא יהרגם אלא מוללן בידו 

וזורקן אבל המפלה ראשו מותר להרגם:
כל חיה ורמש שהמ נושכימ וממיתימ ודאי  י. 
נהרגימ בשבת אפילו אינ רצינ אחריו ושאר מזיקינ 
כגונ נחש ועקרב מקומ שאינמ ממיתינ אמ רצינ אחריו 
מותר להרגמ ואמ לאו א
ור אבל מותר לדור
מ 
לפי תומו ואפילו במתכוינ אלא שמראה עצמו כאלו 

אינו מתכוינ:
לא ישפשפ ברגליו רוק על גבי קרקע משומ  יא. 
משוה גומות אבל מותר לדר
ו לפי תומו שאינו 
מתכוינ למרח ולהשוות גומות ואפ על גב דממילא 

ממרח הוא כי לא מכוינ שרי משומ מאי
ותא:
חיה ועופ שברשותו מותר לצודנ והוא שלא  יב. 
ימרודו אבל אמ המ מורדימ א
ור לתפ
מ אפילו 
בחצר אמ החצר גדול שאמ לא גדלו בינ בני אדמ 
היו צריכימ מצודה. הגה: ויש אומרים דאסור לצוד 
חיה ועוף שברשותו ואם צדן פטור (הגהות אלפסי) אבל 
פרה וסוס וכל שכן שאר חיה ועוף שמרדו אם צדן חייב 
חטאת וכן עיקר (המגיד פרק י'). חתול דינה כשאר חיה 

ואסור לתפסה בשבת) (הגהות אלפסי):
סימן שיז – דין קשירה ועניבה בשבת, ובו ז' 

סעיפים
הקושר קשר של קיימא והוא מעשה אומנ חייב  א. 

ֻׁ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 קַֹרח



י

זהר 
השבת

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

כגונ קשר הגמלימ וקשר ה
פנימ וקשרי רצועות 
מנעל ו
נדל שקושרימ הרצענימ בשעת עשייתנ 
וכנ כל כיוצא בזה אבל הקושר קשר של קיימא 
ואינו מעשה אומנ פטור. הגה: ויש חולקים שסבירא 
להו דכל קשר של קיימא אפילו של הדיוט חייבין עליו 
(רש"י והרא"ש ורבינו ירוחם וטור) ויש אומרים שכל קשר 
שאינו עשוי להתיר באותו יום עצמו מקרי של קיימא (כל 
בו והגהות מיימוני פרק י') ויש מקילין לומר דעד שבעה 
ימים לא מקרי של קיימא (טור ומרדכי) (ועיין לעיל סימן 
שי"ד סעיף י'). וקשר שאינו של קיימא ואינו מעשה 
אומנ מותר לקשרו לכתחלה. הגה: וכן לענין התרתו 
דינו כמו לענין קשירתו (טור). כיצד נפ
קה לו רצועה 
וקשרה נפ
ק החבל וקשרו או שקשר חבל בדלי או 
שקשר ר
נ בהמה הרי זה פטור וכנ כל כיוצא באלו 
הקשרימ שהמ מעשה הדיוט וכל אדמ קושר אותמ 
לקיימא. וכל קשר שאינו של קיימא אמ קשרו קשר 

אומנ הרי זה א
ור ולצורכ מצוה כגונ שקושר למדוד 
אחד משעורי התורה מותר לקשור קשר שאינו של 
קיימא. הגה: ויש אומרים דיש ליזהר שלא להתיר שום 
קשר שהוא שני קשרים זה על זה דאין אנו בקיאים איזה 
מקרי קשר של אומן דאפילו בשאינו של קיימא אסור 
לקשרו והוא הדין להתירו וכן נוהגין (הגהות אלפסי פרק 
אלו קשרים) ומכל מקום נראה דבמקום צערא אין לחוש 
ומותר להתירו דאינו אלא איסור דרבנן ובמקום צער לא 
גזרו והא דבעינן ב' קשרים זה על זה היינו כשקושר ב' 
דברים ביחד אבל אם עשה קשר בראש אחד של חוט 

או משיחה דינו כשני קשרים (סמ"ג):
נשמטו לו רצועות מנעל ו
נדל או שנשמט רוב  ב. 
הרגל מותר להחזיר הרצועות למקומנ ובלבד שלא 
יקשור. הגה: ודוקא שיוכל להחזירו בלא טורח אבל אם 
צריך טורח לזה אסור דחיישינן שמא יקשור (תוספות 

והרא"ש פרק במה טומנין):



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

זהר 
השבת

ׁ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 יבא



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 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יז

‰ּוָ„‰ ַח˙ י¿ נ¿ ƒס מ ר∆ ט¿ ˜ּונ¿



יח

זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ



זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יט

המשכ בעמוד כ



כ

זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ

המשכ יבא

המשכ מנחת יהודה מעמוד יט



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ
כא

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

יג. ֵאין ֻמְקֶצה ְּבאֹוְכִלין ְּתלּוִׁשין ֲאִפּלּו עֹוְמִדין ִלְסחֹוָרה ַרק ִּבְדִאיָּכא ַּתְרֵּתי דחינהו 
ַּבָּיַדִים ְוא חזי (סימן ש"י ס"ב).

ֶּפֶרק י
ְּדָבִרים ַהֻּמָּתִרין ְּבִטְלטּול ֶׁשֹּלא ְלצֶֹר ְּכָלל

א. ְסָפִרים ֶׁשֻּמָּתר ִלְקרֹות ָּבֶהם ְּבַׁשָּבת (ש"ח ס"ד, שולחן ערוך הגר"ז י"ז ושארי אחרונים).
ב. אֹוְכִלין (ש"ח ס"ד) ְוַדְוָקא ַמֲאָכל ָהָראּוי ְלָאָדם ֲאָבל ָהָראּוי ַרק ִלְבֵהָמה ַחי ְועֹוף 
ֵאין ֻמָּתִרין ַרק ְלצֶֹר, ִּכְכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלֶהֵּתר (פרי מגדים ש"ח, אשל אברהם סק"י, תולדו"ש 

סימן צ"ט, ופרטי דיני אוכלין הראויין לבעלי חיים כבר נתבאר במקומה).

ג. ַמְלּבּוִׁשין ְוַתְכִׁשיִטין ֶׁשֻּמָּתִרין ְלָלְבָׁשן ֻמָּתִרין ַּגם ֵּכן ְּבִטְלטּול ֶׁשֹּלא ְלצֶֹר ְּכָלל 
(קצוה"ש סימן ק"ח בבדה"ש אֹות ז, ובזה תבין מנהג העולם למשמש כל שעה בציצית בלי צורך, או בבתי 

עיניים וכיוצא).

ד. ַׂשֲערֹות ָהָאָדם ְּכמֹו ֶׁשל ָהרֹאׁש ְוַהָּזָקן (שאלות ותשובות שא"י סימן ל"ח, ונלמד במכל 
שכן מסעיף ג' דכאן, וכן עמא דבר).

ְלָחן ְּדָתִדיִרין ְּבַתְׁשִמיׁש ְלַגֵּבי  ה. ּכֹוסֹות, ְקָערֹות, ְצלֹוִחית ְוַסִּכין ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהּׁשֻ
ֶלֶחם ּוָבָׂשר ְואֹוְכִלין ֶׁשחֹוְתִכין ּבֹו (שלט"ג, שכנה"ג, באר היטב סק"י, חידושי חתם סופר שבת 
דף קכג:, אליהו רבה סק"י, מקו"ח מובא במנחת שבת, ועוד עיין בתה"ד ש"ח סק"ד, ומנחת שבת פ"ח 

נ"ג, וכפי הנראה גם דעת המשנה ברורה נוטה להמקילין שהביא שיטתם בסתם בסעיף קטן כ"ג, ושיטת 

האוסרין הביא בלשון "ויש מחמירין").

 ֲאָבל ֵיׁש ַמְחִמיִרין ְּדִדיָנם ְּכָכל ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלֶהֵּתר ֶׁשֵאיָנם ֻמָּתִרין ֶׁשֹּלא ְלצֶֹר
ְּכָלל (שולחן ערוך הגר"ז ש"ח סעיף קטן ט"ז, י"ז, שער הציון כ"א דכן משמעות הרמב"ם פכ"ה, וכן נראה 
בתו"ש בשם של"ה, דעת התו"ש, דרך החיים, חיי אדם כלל ס"ו ס"ג, קיצור שולחן ערוך פ"ח ס"ח, ומובא 

גם במשנה ברורה בשם יש מחמירין, ועיין תה"ד ומנחת שבת שם).
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

המשכ מעמוד כא

ֶּפֶרק י"א
ְּכָלִלים ְּבִדיֵני ֻמְקֶצה
ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור

ֵּפרּוׁש ֶׁשְּמֻיֶחֶדת ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת (מגן אברהם בס"ג, הגר"ז י"ב, 
משנה ברורה סק"י) 

א. ִּדינֹו: ֶׁשֻּמָּתר ְלַטְלְטלֹו ֵּבין ְלצֶֹר ּגּופֹו ֵּפי' ֶׁשָּצִרי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבגּוף ַהְּכִלי ְלָדָבר 
ַהֻּמָּתר ְּכגֹון קֹוְרנֹוס (האממע"ר בלע"ז) ִלְפצֹו"ַע (אֹויְפְקָלאֶּפע"ן) ֱאגֹוִזים, ֵּבין ְלצֶֹר ְמקֹומֹו 
ֵּפי' ֶׁשָּצִרי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ֵאיֶזה ַּתְׁשִמיׁש ְּבָמקֹום ֶׁשַהְּכִלי ֻמָּנח ָׁשם, ֲאָבל ְלצֶֹר ַהְּכִלי 
ֵבר אֹו ֶׁשֹּלא ִיְתַקְלֵקל ִמִּסָּבה ַאֶחֶרת ָאסּור  ַעְצמֹו ְּכגֹון ֶׁשֹּלא ִיָּגֵנב אֹו ֶׁשֹּלא ִיּׁשָ

ְלַטְלְטלֹו (ש"ח ס"ג, ושולחן ערוך הגר"ז יב,) ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֹּלא ְלצֶֹר ְּכָלל (ָּפׁשּוט).
ב. ָּכל ַּדֲהָוה ֵּבי ֲהָנָאה ֲאִפּלּו ַרק ֲהָנַאת ִׁשּלּוַח ַלֲחֵברֹו ִמּשּׁום ִׂשְמַחת יֹום טֹוב 
ְלצֶֹר ּגּופֹו ֶנְחָׁשב, (שבת ס. תוד"ה לא בסנדל, רשב"א ביצה טו ד"ה הא דר"ה, עירובין תוד"ה כיון) 
ְוהּוא ַהִּדין ִלְׁשַח ְלָחָתן ְּבַׁשָּבת ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ַלייְכֶטע"ר ְוַכּיֹוֵצא ְּדִמּשּׁום ִׂשְמַחת 
ָחָתן ִמְקֵרי צֶֹר ּגּופֹו, (חידושי רעק"א סימן ש"ו על מגן אברהם סעיף קטן ט"ו, ופטומי זמנינו של 

כסף צריך עיון בהיתר זה דהם מוקצים מחמת חסרון כיס).

ב ָעָליו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבגּופֹו ְּבָמקֹום ַאֵחר אֹו  ג. ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ִאם ְמַחּׁשֵ
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְמקֹומֹו, ֻמָּתר ְלַטְלְטלֹו ִמָּמקֹום ֶזה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִעַּקר ַּכָּוָנתֹו ְּבִטְלטּולֹו 
ְלצֶֹר ַהְּכִלי ֶׁשֹּלא ִיָּגֵנב (מגן אברהם בשם הירושלמי ס"ג, שולחן ערוך הגר"ז אות י"ב, משנה 

ברורה סעיף קטן ט"ז).

ד. ָּכל ֶׁשרֹב ְמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ַּגם ֵּכן ִּבְכַלל "ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור" (רשב"א, פרי 
מגדים, ביאור הלכה, ומשנה ברורה סק"י), ְוַדע ֶׁשַּדַעת ַהִּמְׁשָנה ְּברּוָרה נֹוָטה (ביאור הלכה) 

ְּדָלא ָּתלּוי ִאם ִמְׁשַּתְּמִׁשין ּבֹו רֹב ְּפָעִמים ְלִאּסּור אֹו ְלֶהֵּתר, ֶאָּלא ָּתלּוי ִאם ִעָּקָרּה 
ַנֲעֵׂשית ִלְמֶלאֶכת ִאּסּור ַאף ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשין ָּבּה ַּגם ְלֶהֵּתר ִּדינֹו ִּכְכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו 
ְלִאּסּור, ֲאָבל ִאם ְמֻיָחד ֵמִעָּקָרּה ַּגם ְלֶהֵּתר ֶאָּלא ֶׁשְּלִאּסּור ִמְׁשַּתְּמִׁשין ָּבּה יֹוֵתר, 
ִּדיָנּה ִּכְכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלֶהֵּתר, ְוִהִּניחּו ְּבָצִרי ִעּיּון, ֲאָבל בקצוה"ח ִסיָמן ק"ח 

בבדה"ש י"ב ָּכַתב ְּדַגם ַּדַעת הגר"ז נ' ְּכֵסֶפר ַהִּמְׁשָנה ְּברּוָרה.



זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ָּתאָנא, ִיְׂשָרֵאל ִאְקרּון קֶֹדׁש, ּוְבִגין 
ֶלֱאיָנׁש,  ֵליּה  ָאִסיר  קֶֹדׁש,  ְּדִאיּנּון 
ְוָלא  ִדְגָנאי,  ִּבְׁשָמא  ְלַחְבֵריּה  ְלִמְקֵרי 
ַסִּגי.  ְועְֹנֵׁשיּה  ְלַחְבֵריּה,  ְׁשָמא  ְלַכָּנָאה 
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבִמִּלין ַאֲחָרִנין. ָּתאָנא, ְּכִתיב 
(תהלים לד) ְנצֹור ְלׁשֹוְנ ֵמָרע ְוגֹו'. ַמהּו 

ַמְרִעין  ִביָׁשא,  ִליָׁשָנא  ִּדְבִגין  ֵמָרע. 
ַנְחִּתין ְלָעְלָמא.

ְּדָקֵרי  ָמאן  ָכל  יֹוִסי  ִרִּבי  ָאַמר 
ֵליּה,  ְוָגֵּני  ֵּביּה,  ְדֵלית  ִּבְׁשָמא  ְלַחְבֵריּה 
ִרִּבי  ְּדָאַמר  ֵּביּה,  ְדֵלית  ְּבָמה  ִאְּתַּפס 
ִחָּייא ָאַמר ִרִּבי ִחְזִקָּיה, ָּכל ָמאן ְּדָקֵרי 
ַלֵּגיִהָּנם.  ֵליּה  ַנְחִּתין  ָרָׁשע,  ְלַחְבֵריּה 
ְוַנְחִּתין ֵליּה ְלִעְלעֹוי, ַּבר ִאיּנּון ֲחִציִפין 
ְּדאֹוַרְייָתא, ִּדְׁשֵרי ֵליּה ְלִאיִניׁש ְלִמְקֵרי 

ְלהּו ָרָׁשע.
ְלַחְבֵריּה,  ְּדָלִייט  ַּגְבָרא,  ַההּוא 
ְּכָרָׁשע  ֵליּה  ָאַמר  ֵייָסא,  ִרִּבי  ַאְעָּבר 
ְיהּוָדה,  ְּדִרִּבי  ְלָקֵמיּה  ַאְתֵייּה  ַעָבְדְּת. 
ֵליּה,  ָקאֵמיָנא  ָלא  ָרָׁשע  ֵליּה  ֲאַמר 
ְכָרָׁשע,  ִמּלֹוי  ְּדַאְחֵזי  ְכָרָׁשע,  ֶאָּלא 
ִרִּבי  ָאָתא  ָרָׁשע.  ְדִאיהּו  ֲאֵמיָנא  ְוָלא 
ְּדַרִּבי  ָקֵמיּה  ְלעֹוָבָדא  ְוָׁשִאיל  ְיהּוָדה, 
ֶאְלָעָזר, ָאַמר ֵליּה, ַוָּדאי ָלא ִאְתַחָּייב. 
ְּכאֹוֵיב,  ְיָי'  ָהָיה  ב)  (איכה  ִּדְכִּתיב,  ְמָנָלן. 

ִיְׂשָרֵאל ִנְקְראּו קֶֹדׁש

ָׁשִנינּו, ִיְׂשָרֵאל ִנְקְראּו קֶֹדׁש, ּוִמּשּׁום 
ֶׁשֵהם קֶֹדׁש ָאסּור ְלָאָדם ִלְקרֹא ַלֲחֵברֹו 
ַלֲחֵברֹו,  ֵׁשם  ְלַכּנֹות  ְוא  ְּגַנאי  ְּבֵׁשם 
ְוָעְנׁשֹו ָּגדֹול, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִּבְדָבִרים ֲאֵחִרים. 
 ְלׁשֹוְנ ְנצֹר  לד)  (תהלים  ָּכתּוב  ָׁשִנינּו, 
ָלׁשֹון  ֶׁשִּבְגַלל  ֵמָרע?  ַמהּו  ְוגֹו'.  ֵמָרע 

ָהָרע ַמֲחלֹות יֹוְרדֹות ָלעֹוָלם.

ֶׁשּקֹוֵרא  ִמי  ָּכל  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר 
אֹותֹו,  ּוְמַגֶּנה  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ְּבֵׁשם  ַלֲחֵברֹו 
ֵאין ּבֹו. ֶׁשָאַמר ַרִּבי ִחָּיא  ִנְתָּפס ְּבַמה ּׁשֶ
ָאַמר ַרִּבי ִחְזִקָּיה, ָּכל ִמי ֶׁשּקֹוֵרא ַלֲחֵברֹו 
ָרָׁשע, מֹוִריִדים אֹותֹו ַלֵּגיִהּנֹם, ְויֹוְרִדים 
ֶׁשל  ֲחצּוִפים  ְלאֹוָתם  ְּפָרט  ִלְלָחָייו,  לֹו 
ָלֶהם  ִלְקרֹא  ָלָאָדם  ֶׁשֻּמָּתר  ַהּתֹוָרה 

ָרָׁשע.
ָעַבר  ֲחֵברֹו,  ֶאת  ֶׁשִּקֵּלל  ִאיׁש  אֹותֹו 
ָעִׂשיָת.  ָרָׁשע  ְּכמֹו  לֹו,  ָאַמר  ֵייָסא,  ַרִּבי 
ָרָׁשע  לֹו,  ָאַמר  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִלְפֵני  ָּבא 
ֶׁשַּמְרֵאה  ְּכָרָׁשע,  ֶאָּלא  לֹו,  ָאַמְרִּתי  א 
ֶׁשהּוא  ָאַמְרִּתי  ְוא  ְּכָרָׁשע,  ְדָבָריו 
ַלַּמֲעֶׂשה  ְוָׁשַאל  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָּבא  ָרָׁשע. 
ִלְפֵני ַרִּבי ֶאְלָעָזר. ָאַמר לֹו, ַוַּדאי ֶׁשֹּלא 
ב)  (איכה  ֶׁשָּכתּוב  ָלנּו?  ִמַּנִין  ִהְתַחֵּיב. 
א  ֶׁשִאם  אֹוֵיב.  ְוא  ְּכאֹוֵיב,  ה'  ָהָיה 

ח"ב קכב ע"א
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ְוָלא אֹוֵיב. ְּדִאי ָלאו ָהִכי, ָלא ִאְׁשְּתַאר 
ָדא,  ְּכַגְווָנא  ְּבָעְלָמא.  ִּגְזִעין  ִמִּיְׂשָרֵאל 
(איכה ב) ָהְיָתה ְכַאְלָמָנה, ְוָלא ַאְלָמָנה, 

ְּכַאְלָמָנה ְדָאִזיל ַּבְעָלּה ְלִעְבָרא ְדַיָּמא, 
ּוְמַחָּכאת ֵליּה.

ַמְׁשַמע,  ּוֵמָהָכא  ִחָּייא,  ִרִּבי  ָאַמר 
ְדכָֹּלא,  ִעָקָרא  ְּדהּוא  ַמְׁשַמע,  ֵמָהָתם 
ַהִּכֵּסא  ְּדמּות  ְוַעל  א)  (יחזקאל  ִּדְכִּתיב, 
ָאָדם,  ְּכַמְרֵאה  ָאָדם.  ְּכַמְרֵאה  ְּדמּות 
ִיְצָחק,  ִרִּבי  ָאַמר  ָאָדם.  ַמְרֶאה  ְוָלא 
ַּבֲעֵצי  ְּכַתּפּוַח  ב)  השירים  (שיר  ְּכִתיב, 
ַתּפּוַח.  ְוָלא  ְּכַתּפּוַח  ְוגֹו',  ַהַּיַער 
ּוִבְגָווִנין  ְבַגְוונֹוי,  ְּדִמְתָּפְרָׁשא  ְּכַתּפּוַח: 
ְיהּוָדה,  ִרִּבי  ָאַמר  ִמָּלה.  ִאְתַאֲחָדא 
ְלִמְׁשַמע  ֶאָּלא  ָהָכא  ֲאֵתיָנא  ָלא  ִאּלּו 

ִמִּלין ִאֵּלין, ַּדי.
ְוָהָיה  יב)  (זכריה  ְּכִתיב,  ָּתאָנא 
ַהִּנְכָׁשל ָּבֶהם ַּבּיֹום ַההּוא ְּכָדִוד. ְּכָדִוד, 
הימים  (דברי  ְּדָאַמר,  ְּכָדִוד,  ָדִוד.  ְוָלא 
ְיָי'.  ְלֵבית  ֲהִכינֹוִתי  ְבָעְנִיי  ְוִהֵּנה  כב)  א 

ָאִני.  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  פו)  (תהלים  ּוְכִתיב, 
ְוהּוא ַמְלָּכא ַעל ַמְלִּכין ָהָוה, ַוֲהָוה ָקֵרי 
ַזָּכִאין  ַאָּבא,  ִרִּבי  ָאַמר  ָהִכי.  ְלַגְרֵמיּה 
ִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל, ְּדקּוְדָׁשא ְבִרי הּוא ָלא 
ַמָּמׁש,  קֶֹדׁש  ֶאָּלא  ׁש,  ְּכקֶֹד  לֹון  ְקָרא 
ִּדְכִּתיב קֶֹדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלְיָי', ּוְבִגין ָּכ ָּכל 

אְֹכָליו ֶיְאָׁשמּו ְוגֹו'.

ְוָאַכְלָּת  ח)  (דברים  ָּפַתח,  ִיְצָחק  ִרִּבי 
ְוגֹו',   ֶהיֱא ְיָי'  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת 
ְּדקּוְדָׁשא  ִיְׂשָרֵאל,  ִאיּנּון  ַזָּכִאין  ַּכָמה 

ָּכ ,א ִנְׁשַאר ִמִּיְׂשָרֵאל ְּגָזִעים ָּבעֹוָלם. 
ְוא  ְּכַאְלָמָנה,  ָהְיָתה  א)  (שם  ֶזה,  ְּכמֹו 
ַאְלָמָנה. ְּכַאְלָמָנה ֶׁשָהַל ַּבְעָלּה ְלֵעֶבר 

ַהָּים ּוְמַחָּכה לֹו.

ַמְׁשָמע?  ּוִמָּכאן  ִחָּייא,  ַרִּבי  ָאַמר 
ַהּכֹל,  ִעַּקר  ֶׁשהּוא  ַמְׁשָמע,  ם  ִמּׁשָ
ַהִּכֵּסא  ְּדמּות  ְוַעל  א)  (יחזקאל  ֶׁשָּכתּוב 
ָאָדם,  ְּכַמְרֵאה  ָאָדם.  ְּכַמְרֵאה  ְּדמּות 
ִיְצָחק,  ַרִּבי  ָאַמר  ָאָדם.  ַמְרֵאה  ְוא 
ָּכתּוב ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ְוגֹו'. ְּכַתּפּוַח, 
ִּבְגָוָניו,  ֶׁשִּנְפָרד  ְּכַתּפּוַח,  ַתּפּוַח.  ְוא 
ּוִבְגָוִנים ָאחּוז ַהָּדָבר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, 
ִלְׁשמַֹע  ֶאָּלא  ְלָכאן  ָבאָת  א  ִאּלּו 

ַהְּדָבִרים ַהָּללּו - ַּדי.

ְוָהָיה  יב)  (זכריה  ָּכתּוב  ָׁשִנינּו, 
ַהִּנְכָׁשל ָּבֶהם ַּבּיֹום ַההּוא ְּכָדִוד. ְּכָדִוד, 
ְבָעְנִיי  ְוִהֵּנה  ֶׁשָאַמר  ְּכָדִוד  ָדִוד.  ְוא 
פו)  (תהלים  ְוָכתּוב  ה'.  ְלֵבית  ֲהִכינֹוִתי 
ַעל   ֶמֶל ָהָיה  ְוהּוא  ָאִני.  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי 
ָאַמר   .ָּכ ְלַעְצמֹו  קֹוֵרא  ְוָהָיה  ְמָלִכים 
ַרִּבי ַאָּבא, ַאְׁשֵריֶהם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא א ָקָרא ָלֶהם ְּכקֶֹדׁש, ֶאָּלא 
קֶֹדׁש ַמָּמׁש, ֶׁשָּכתּוב קֶֹדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה', 

ּוִמּשּׁום ָּכ ָּכל אְֹכָליו ֶיְאָׁשמּו ְוגֹו'.

ְוָאַכְלָּת  ח)  (דברים  ָּפַתח,  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ְוגֹו'.   ֶהיֱא ה'  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִיְׂשָרֵאל  ֵהם  ַצִּדיִקים  ַּכָּמה 

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר

ִּבְזַמן ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה, ָהָיה יֹוֵרד ָלֶהם ָמזֹון 
ח"ב קנד ע"בִמָּמקֹום ֶעְליֹון
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ֵאָליו  ְוֵקְרָבם  ָבֶהם  ִהְתַרָּצה  הּוא   ָּברּו
ָנַתן  ִיְׂשָרֵאל  ּוִבְׁשִביל  ָהַעִּמים,  ִמָּכל 
ְוִאְלָמֵלא  ָהעֹוָלם,  ְלָכל  ְוׂשַֹבע  ָמזֹון 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָנַתן  א   - ִיְׂשָרֵאל 
ַּבָּגלּות,  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְוַעְכָׁשו  ָלעֹוָלם,  ָמזֹון 
ָמזֹון  ֶׁשּנֹוְטִלים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 

ַעל ֶאָחד ִּפי ְׁשַנִים.
ִּבְזַמן ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה, 
ֶעְליֹון,  ִמָּמקֹום  ָמזֹון  ָלֶהם  יֹוֵרד  ָהָיה 
ָלַעִּמים  ַּתְמִצית  ֵחֶלק  נֹוְתִנים  ְוֵהם 
ִנּזֹונּו  א  ָהַעִּמים  ְוָכל  ּכֹוָכִבים,  עֹוְבֵדי 
ֶאָּלא ֵמַהַּתְמִצית, ְוַעְכָׁשו ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵהם 

ַּבָּגלּות, ִהְתַהֵּפ ְלָגֶון ַאֵחר.

ִלְבֵני  ְסעּוָדה  ֶׁשִהְתִקין   ְלֶמֶל ָמָׁשל 
ֵביתֹו. ָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ֶאת ְרצֹונֹו, 
ְונֹוְתִנים   ,ַהֶּמֶל ִעם  ְסעּוָדה  אֹוְכִלים 
ְּבָׁשָעה  ִלְגרֹר.  ָהֲעָצמֹות  ֵחֶלק  ַלְּכָלִבים 
 ,א עֹוִׂשים ֶאת ְרצֹון ַהֶּמֶל ֶׁשְּבֵני ֵביתֹו
ַהֶּמֶל נֹוֵתן ֶאת ָּכל ַהְּסעּוָדה ַלְּכָלִבים, 

ּוַמֲעֶלה ָלֶהם ֶאת ָהֲעָצמֹות.
עֹוִׂשים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְזַמן  ָּכל  ֶזה,  ְּכמֹו 
ְלָחן  ַהּׁשֻ ַעל  אֹוְכִלים  ֵהם  ִרּבֹוָנם,  ְרצֹון 
ַהְּסעּודֹות  ְוָכל   ,ַהֶּמֶל ֶׁשל  ַהֶּזה 
ִׂשְמָחה  ֵמאֹוָתּה  ְוֵהם,  ָלֶהם.  ְמֻתָּקנֹות 
ַּתְמִצית  ֶׁשֵהן  ֲעָצמֹות  נֹוְתִנים  ֶׁשָּלֶהם, 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְזַמן  ְוָכל  ּכֹוָכִבים.  ְלעֹוְבֵדי 
הֹוְלִכים  ֵהם  ִרּבֹוָנם,  ְרצֹון  עֹוִׂשים  א 
ַלְּכָלִבים,  הֹוֶלֶכת  ְוַהְּסעּוָדה  ַלָּגלּות, 
ְועֹוָלה ָלֶהם ַהַּתְמִצית. ָּכָכה יֹאְכלּו ְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַלְחָמם ָטֵמא ַּבּגֹוִים, ֶׁשֲהֵרי 
אֹוְכִלים.  ֵהם  ֶׁשָּלֶהם  ַהּגַֹעל  ַּתְמִצית 
אֹוי ְלֶבן ַהֶּמֶל ֶׁשּיֹוֵׁשב ּוְמַצֶּפה ְלֻׁשְלַחן 

לֹון  ְוָקִריב  ְּבהּו,  ִאְתְרֵעי  הּוא   ְבִרי
ְּדִיְׂשָרֵאל,  ּוְבִגיֵנהֹון  ַעִּמין,  ִמָּכל  ְלַגֵּביּה 
ָעְלָמא.  ְלָכל  ְוַׂשְבָעא,  ְמזֹוָנא  ָיִהיב 
ֻקְדָׁשא  ָיִהיב  ָלא  ִיְׂשָרֵאל,  ְוִאְלָמֵלא 
ְוַהְׁשָּתא  ְלָעְלָמא,  ְמזֹוָנא  הּוא   ְבִרי
ַאַחת  ַעל  ְּבָגלּוָתא,  ִאיּנּון  ְדִיְׂשָרֵאל 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ְדַנְטֵלי ְמזֹוָנא ַעל ַחד ְּתֵרין.
ְּבַאְרָעא  ִיְׂשָרֵאל  ַדַהוֹו  ְּבִזְמָנא 
ַקִּדיָׁשא, ָהָוה ָנִחית לֹון ְמזֹוָנא ֵמֲאָתר 
ַּתְמִצית  חֹוָלק  ָיֲהֵבי  ְוִאיּנּון  ִעָּלָאה, 
ֻּכְּלהּו  ְוַעִּמין  כֹוָכִבים,  עֹוְבֵדי  ְלַעִּמין 
ְוַהְׁשָּתא  ִמַּתְמִצית.  ֶאָּלא  ִאְּתָזנּו  ָלא 
 ִאְתַהַּפ ְּבָגלּוָתא,  ִאיּנּון  ְדִיְׂשָרֵאל 

ְּבַגְווָנא ַאֲחָרא.
ְסעּוָדָתא  ְּדַאְתִקין  ְלַמְלָּכא,  ְמָתל 
ַעְבֵדי  ְּדִאיּנּון  ִזְמָנא  ָּכל  ֵביֵתיּה,  ִלְבֵני 
ַמְלָּכא,  ִעם  ְסעּוָדָתא  ַאְכֵלי  ְרעּוֵתיּה, 
ְלִמְגַרר.  ַּגְרִמין  חּוָלק  ְלַכְלֵּבי  ְוָיֲהֵבי 
ְּבַׁשֲעָתא ִדְבֵני ֵביֵתיּה ָלא ַעְבֵדי ְרעּוָתא 
ְסעּוָדָתא  ָּכל  ָיִהיב  ַמְלָּכא  ְדַמְלָּכא, 

ְלַכְלֵּבי, ְוָסִליק לֹון ַּגְרֵמי.
ְּכַגְווָנא ָּדא, ָּכל ִזְמָנא ְדִיְׂשָרֵאל ַעְבֵדי 
ָּפתֹוָרא  ַעל  ָהא  ְּדָמאֵריהֹון,  ְרעּוָתא 
ְסעּוָדָתא  ְוָכל  ַאְכֵלי,  ִאיּנּון  ְדַמְלָּכא 
ֶחְדָוה  ֵמַההּוא  ְוִאיּנּון,  ְלהֹון.  ִאְתָּתַּקן 
ַתְמִצית  ְדִאיהּו  ַגְרֵמי  ָיֲהֵבי  ִּדְלהֹון, 
ְדִיְׂשָרֵאל  ִזְמָנא  ְוָכל  כֹוָכִבים.  ְלעֹוָבֵדי 
ַאְזֵלי  ְדָמאֵריהֹון,  ְרעּוָתא  ַעְבֵדי  ָלא 
ְלַכְלֵּבי,  ְסעּוָדָתא  ְוָהא  ְּבָגלּוָתא, 
ָּכָכה  ְוִאְסַּתָּלק לֹון ַּתְמִצית (יחזקאל ד) 
ָטֵמא  ַלְחָמם  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  יֹאְכלּו 
ַבּגֹוִים, ְּדָהא ַתְמִצית ְּדִגעּוֵליהֹון ַאְכֵלי. 
ּוְמַצֶּפה  ְּדָיִתיב  ְדַמְלָּכא,  ִלְבָרא  ַווי 



כו
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ְלָפתֹוָרא ְדַעְבָדא, ַמה ְדִאְׁשְּתַאר ִמּגֹו 
ָּפתֹוָרא ִאיהּו ָאִכיל.

 ָֹּדִוד ַמְלָּכא ָאַמר, (תהלים כג) ַּתֲער
ֶמן  ַבּׁשֶ ְנָּת  ִּדּׁשַ צֹוְרָרי  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן  ְלָפַני 
רֹאִׁשי כֹוִסי ְרָוָיה. ַּתֲערֹו ְלָפַני ֻׁשְלָחן, 
צֹוְרָרי,  ֶנֶגד  ְדַמְלָּכא.  ְסעּוָדָתא  ָּדא 
ָּפתֹוָרא,  ָקֵמי  ְדַיְתֵבי  ַּכְלֵּבי  ִאיּנּון 
ְמַצָּפאן ְלחּוָלק ַּגְרִמין, ְוִאיהּו ָיִתיב ִעם 

ַמְלָּכא ְּבִענּוָגא ִדְסעּוָדָתא ְבָפתֹוָרא.
ֵריָׁשא  ָּדא  רֹאִׁשי,  ֶמן  ַבּׁשֶ ְנָּת  ִּדּׁשַ
ְוַׁשְמנּוָנא,  ִמְׁשָחא,  ְּדָכל  ִדְסעּוָדָתא, 
ְוִתקּון ְסעּוָדָתא, ִאְתְייִהיב ְּבַקְדִמיָתא 
ְדִאְׁשְּתַאר,  ַמה  ְדַמְלָּכא.  ִלְרִחיָמא 
ְלָבָתר ִאְתְייִהיב ְלַכְלֵּבי, ּוְלִאיּנּון ַּפְלֵחי 
ָקֵמי  ַכָּסא  ַמְלָיא  ְרָוָיה,  ּכֹוִסי  ָפתֹוָרא. 
 ִיְצְטִרי ְּדָלא  ָתִדיר,  ְּדַמְלָּכא  ְרִחיָמא 
ִיְׂשָרֵאל  ֲהוֹו  ָדא,  ָרָזא  ְוַעל  ְלִמְׁשַאל. 

ָּתִדיר, ִעם ְׁשַאר ַעִּמין.

ְלָחן  ַהּׁשֻ  ִמּתֹו ִּנְׁשָאר  ּׁשֶ ּוַמה  ָהֶעֶבד, 
הּוא אֹוֵכל.

 ַֹּתֲער כג)  (תהלים  ָאַמר,   ַהֶּמֶל ָּדִוד 
ֶמן  ַבּׁשֶ ְנָּת  ִּדּׁשַ צְֹרָרי  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן  ְלָפַני 
ֻׁשְלָחן  ְלָפַני   ַֹּתֲער ְרָוָיה.  ּכֹוִסי  רֹאִׁשי 
- זֹו ְסעּוַדת ַהֶּמֶל. ֶנֶגד צְֹרָרי - אֹוָתם 
ְלָחן  ַהּׁשֻ ִלְפֵני  ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ַהְּכָלִבים 
יֹוֵׁשב  ְוהּוא  ֲעָצמֹות,  ַלֲחֻלַּקת  ּוְמַצִּפים 
ְלָחן. ִעם ָהֶּמֶל ָּבעֶֹנג ֶׁשל ַהְּסעּוָדה ַּבּׁשֻ

רֹאׁש  ֶזה   - רֹאִׁשי  ֶמן  ַבּׁשֶ ְנָּת  ִּדּׁשַ
ַהְּסעּוָדה. ֶׁשָּכל ֶׁשֶמן ְוַׁשְמנּוִנית ְוִתּקּון 
ַלֲאהּוב  ָּבִראׁשֹוָנה  ִנָּתִנים  ַהְּסעּוָדה 
 ָּכ ַאַחר  ִנָּתן  ִּנְׁשָאר  ּׁשֶ ַמה   .ַהֶּמֶל
ְלָחן. ּכֹוִסי  ַלְּכָלִבים ּוְלאֹוָתם עֹוְבֵדי ַהּׁשֻ
 ְרָוָיה - ְמֵלָאה ַהּכֹוס ִלְפֵני ֲאהּוב ַהֶּמֶל
ָּתִמיד ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵר ְלַבֵּקׁש, ְוַעל סֹוד ֶזה 

ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ָּתִמיד ִעם ְׁשָאר ָהַעִּמים.
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י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
כז

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר
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י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ

המשכ בדרכי הזוהר בעמוד לב



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ
כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

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

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



ל
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השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ



זהר 
השבת

רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ
לא

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

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

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא – ִלְכבֹוד ַהִּמְפַעל ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּיָקר ֶׁשַּבְיָקִרים ְלֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה 
ְּבַרֲחִמים, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי".

ַמה ְּמאֹד ָׂשַמְחִּתי ִלְקרֹא ַעל ַהִּמְפַעל ָהַאִּדיר ֶׁשָּלֶכם ִלְפֵני ְּכָחְדַׁשִים ְּבָעלֹון ִמְסָּפר 
6, ְוָׂשַמְחִּתי ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְוַאַחר ָּכ ָזִכיִתי ִלְקרֹא ַּגם ֶאת ָעלֹון 10 ְוָעלֹון 11, ְוָׂשַמְחִּתי 
ִלְראֹות ְּבָעלֹון 10 ֶׁשהֹוֵצאֶתם ֶאת ַהֵּסֶפר ֶׁשֵאין ְלָתֵאר ֶאת ִׁשְבחֹו, ֵסֶפר אֹור ַהּזַֹהר 

ּובֹו ַמֲאָמִרים ִמְּגדֹוֵלי ַהְּסָפַרִּדים ְוַהֲחִסיִדים.
[ְּבָיִדי ַּכָּמה ַמֲאָמִרים ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ַהִּליָטִאים ַּבֲחִׁשיבּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ּוְכָבר ֶהְרֵאיִתי 
אֹוָתם ְלדֹוִדי ָהַרב ְּבָנָיהּו ְׁשמּוֵאִלי ְׁשִליָט"א, ְוָׂשַמח ְמֹאד. ּוְבִלי ֶנֶדר ֶאְׁשַלח ָלֶכם 

אֹוָתם ְּבָקרֹוב].
ְוֵכן ָרִאיִתי ֶּבָעלֹון ַהַּנ"ל ֶׁשַאֶּתם ְמַחְּלִקים ֶאת ַהֵּסֶפר ִחָּנם ִליִׁשיבֹות ּוְלָכל לֹוְמֵדי 
ם ִּביִׁשיָבֵתנּו, "ְיִׁשיַבת ְּבֵאר ְיהּוָדה"  ָּברּו ַהּׁשֵ ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ּוִבְרצֹוִני ְלהֹוִדיֲעֶכם ּׁשֶ
ַהְּגדֹוָלה ְּבֵאזֹור "ַּבר ִאיָלן" ְירּוָׁשַלִים, ֵיׁש ִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה ְמאֹד ְלִלּמּוד ְוִגְרַסת ַהּזַֹהר 
ם ֻחְּלקּו ְּכ-40 ֶסִטים ֶׁשל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 70 ֲחָלִקים ְלַבחּוִרים  ַהָּקדֹוׁש, ּוָּברּו ַהּׁשֵ
ם ֶחְלָקם הֹוְלִכים ִלְגמֹר ְוֶחְלָקם  ֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם ְלָגְמרֹו ּתֹו ָׁשָנה ְׁשָנַתִים, ּוָּברּו ַהּׁשֵ
ְּבֶאְמַצע ְוֶחְלָקם ַּבַהְתָחָלה. ְוחּוץ ִמֶּזה ֵיׁש עֹוד ַּבחּוִרים ַרִּבים ֶׁשּלֹוְמִדים זַֹהר ַהָּקדֹוׁש, 
ּוִבְפָרט ִּביֵמי ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות ּוִביֵמי ַהׁשֹוָבִבי"ם, ָלֵכן ִנְׂשַמח ְמאֹד ְלַקֵּבל ֶאת 

ִסְפֵרי "אֹור ַהּזַֹהר".
ֵמִאִּתי: י. ר. – רֹוֵמָמה ְירּוָׁשַלִים
ּתֹוָדה ַרָּבה

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא – ט"ז ְׁשָבט תש"ע
ִלְכבֹוד "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ָרַמת ֵּבית ֶׁשֶמׁש – ָׁשלֹום ַרב ְוָכל טּוב ֶסָלה.

ְּכִפי ֶׁשִּנְתַּבַּקְׁשִּתי ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ֲאֵליֶכם ְּבַפְקס ֶאת ַּבָּקָׁשִתי ְלַקָּבַלת ִסְפֵרי ֹזַהר 
...ַהְמֻתְרָגִמים ִלְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ִּתּקּוֵני ַהּזַֹהר ְוכּו'. ָנא ְלַסֵּפק ֶאת ַהַּנ"ל ֶּדֶר

ְּבָכבֹוד ַרב ְוָכל טּוב:
י. א. ש. ַהּכֵֹהן
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רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא – כ"ח ֵטֵבת התש"ע
ָלֶכם ִמְפֲעֵלי ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי – ָׁשלֹום ַרב!

ּתֹוָדה ָלֶכם ַעל ַהִּמְׁשלֹוַח ֶׁשל ִסְפֵרי אֹור ַהּזַֹהר.
ֵאין ָסֵפק ֶאְצִלי, ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶכם ְוָטְרֲחֶכם ִיְפֲעלּו ֶאת ַהְּפֻעּלֹות ַהְמֻקּוֹות. ֵהַפְצִּתי ֶאת 
ָּכל ַהְּמַלאי, ְוֵיׁש ִּבּקּוׁש ְלעֹוד ְסָפִרים, ְּבִעָּקר ֵאֶצל ֲחנּות ְסָפִרים ָּבִעיר. ָלֵכן ִּתְׁשְלחּו 
ְבֵחי ִלּמּוד ַהּזַֹהר. ִלי עֹוד ַּכ--10 20 ְסָפִרים נֹוָסִפים ַוֲאִני ֶאְׁשַּתֵּדל ְלָהִפיץ עֹוד ִמּׁשִ
ּתֹוָדה ַרָּבה ַעל ִמְפַעְלֶכם. ּוְבִאם ֵיׁש ָלֶכם עֹוד ִסְפֵרי ֹזַהר ְלִגיְרָסא, ָאָּנא ִמֶּכם 

ִּתְׁשְלחּו ֵאַלי ְּכֵדי ְלַהְרִחיב ֶאת ַמְעַּגל לֹוְמֶדיָה.
ְּבתֹוָדה ְוחֶֹדׁש טֹוב:
ש. ל. ֵחיָפה

המשכ בדרכי הזוהר מעמוד כח


