
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ָּבָלק

ּ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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שער התוכחה והמחאה

שער התוכחה והמחאה

˘כר ‚„ול ל‰מוחים לכבו„ ˘מים
מי שמוחה לכבוד שמים, אין מלאך המות שולט בו כשאר בני 
(זו‰ר ‰˜„ו˘ חל˜ ‡' כט:) אדם. 

והקדוש ברוך הוא כורת עמו ברית ולזרעו אחריו כמו שעשה 
(ר‡˘י˙ חכמ‰ ˘ע‰"ח פי"ב ב˘ם מ‰ר"י ‡בו‰ב) לפנחס.  

(˙מי„ כח.) וזוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא. 

וממשיך ברכות וטובות לעם.  (˙מי„ כח.)

(וי˜ר‡ רב‰ כ‰) ויוצא מכלל ארור לכלל ברוך. 

(יל˜וט רו˙ ע‰"כ וימ˙ ‡לימלך) ניצול מכל גזירות קשות. 

(‡בו˙ „רבי נ˙ן פר˜ כ"ט) זוכה לבלות שנותיו בנעימים. 

(חומ˙ ‡נך פר˘˙ נח) כשיש גזר דין על הכלל הוא ניצול. 

וזוכה למלכות.  (סנ‰„רין ˜‡:)

˘ער ‰˙וכח‰ ו‰מח‡‰
מˆו˙ ‰˙וכח‰ ו‰‚ער‰

מצות עשה על כל איש מישראל להוכיח את חבירו, כשראו 
שחטא, שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך".  (רמב"ם „עו˙ ו') 
י"ט:) לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו  וכן אמרו (˘ב˙̃ 

זה את זה.
הלכה היא במצות תוכחה שהמוכיח את חבירו צריך להוכיחו 
בנחת ובלשון רכה שנאמר "ולא תשא עליו חטא", שלא לדבר 

בתחילה קשות (רמב"ם ˘ם). 

וווווווווווו‰‰‰‰‰‰‰ממממחחחחחחח‡‡‡‡‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰̇̇̇̇̇̇˙ווווווככככככחחחחחחחח‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ וווווווווווו‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ממממממממממממממחחחחחחחחחחחחחח‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰˘ער ‰˙וכח‰ ו‰מח‡‰̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆˘עעעעעררררררררררר ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇˙ווווווווווווככככככככככככככחחחחחחחחחחחחחח‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ ̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆˘עעעעעעעעעעעעערררררררררררררר
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ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

ַּתֲאִמינּו ִלי ְּבֵעת ֱהיֹוִתי ְּכָבר ִׁשית ְּכָבר ֶׁשַבע ִנְתַלֵהב ִלּבֹו ְּבִקְרִּבי ַהְרֵּבה ְלִלּמּוד 
ֶזה ְוָדַבְקִּתי ַנְפִׁשי ֵמעֹוִדי ְּבִלּמּוד ֶזה

ם ְלָהִסיר ְמַעט ִמַּגּסּות ְוָעְביּות ַהחֶֹמר ֲאַזי  ְוַאֶּתם ָּבַני ַאַחי ְוֵרַעי ִאם ִּתְזּכּו ִלְפֵני ַהּׁשֵ
ִּתְדַּבק ַנְפְׁשֶכם ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ְוֵסֶדר ַהִּלּמּוד ִיְהֶיה ִמְּתִחָּלה ִלְלמֹד ֵסֶפר 
ַהּזַֹהר ְלַדֵּבק ַנְפׁשֹו ְּבאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּוְבָרֵזי ַהּתֹוָרה ֶּדֶר ַהְּכבּוָׁשה ַּבֵּסֶתר ְוִתְלְמדּו 
ַאַחר ָּכ ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ְּבֵסֶפר ֵעץ ַחִּיים ּוִבְפִרי ֵעץ ַחִּיים ּוְבִלּקּוֵטי ּתֹוָרה אֹוְצרֹות 
ַחִּיים ְמבֹוא ְׁשָעִרים זַֹהר ָהָרִקיַע ּוְתַעְּינּו ֵהיֵטב ְּבָכל ִמָּלה ְוֵאין ָלֶכם ְמִתיקּות ֲעֵרבּות 
ְיִדידּות ַהּתֹוָרה ְּבַתְכִלית ִאם א ִּתְקְׁשרּו ַעְצְמֶכם ְּבאֹור ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוסֹוֶדיָה ְוַעל ֶזה 
ֶנֱאַמר ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְונֶֹפת צּוִפים ֵליַדע ָהֵאי ִלְנהֹג ְּבָכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה ַטֲעמּו 
ּוְראּו ִּכי טֹוב ד' ּוִמָּכל ַהְּסָפִרים ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל ֶׁשָּכַתְבִּתי ָלֶכם ָּבַני ַאל ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַאל 
ַיֲעֶלה ִּבְלַבְבֶכם ׁשּום ַּפַחד ִלְלֹמד ִּכי ַעל ְיֵדי ִלּמּוָדם ִיְתַקְּדׁשּו ְוִיָּטֲהרּו ַרַמ"ח ֵאיָבִרים 
ִכיָנה ּוְלָקֵרב  ּוְׁשָס"ה ִּגיִדים ְוֵתְלכּו ְלַקֵּדׁש ּוְלַטֵהר ָּכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר ִלְהיֹות ֶמְרָּכָבה ַלּׁשְ
ֵקץ ַהְּגֻאָּלה ִּכי ְּבא ִלּמּוד ְסָפִרים ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל ִּתְהֶיה ַּכָּבָקר יֹאְכלּו ֶּתֶבן ְּבִלי ַּדַעת.

ה ְיֵתָרה ְלַדֵּבק ַנְפׁשֹו ְּבאֹור  ֲאָבל ַהִּלּמּוד ִיְהֶיה ְּבֵאיָמה ְוִיְרָאה ְוֶרֶתת ְוַאֲהָבה ּוְקֻדּׁשָ
ַהַחִּיים אֹור ַצח ּוְמֻצְחָצח ָּכל ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגָתן, ְוַאל ִּתְפֲחדּו ְוַאל ִּתיְראּו ַּפֲחדּו 
ֶאל טּוב ד' ִּכי ַּתֲאִמינּו ִלי ְּבֵעת ֱהיֹוִתי ְּכָבר ִׁשית ְּכָבר ֶׁשַבע ִנְתַלֵהב ִלּבֹו ְּבִקְרִּבי ַהְרֵּבה 
ְלִלּמּוד ֶזה ְוָדַבְקִּתי ַנְפִׁשי ֵמעֹוִדי ְּבִלּמּוד ֶזה ִּבְׂשֵרפֹות ַׁשְלֶהֶבת ְיקֹוִדי ֵאׁש ַהּבֹוֵער 
ְּבִקְרִּבי ְלַדֵּבק ַנְפִׁשי ְּבֵאל עֹוָלם ֶּבֱאֶמת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעַבר ַעל ָראִׁשי ַמִים ַהֵּזידֹוִנים 
ֵמי ַהָּמִרים ַּכָּמה ְּפָעִמים ְוָהָיה ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִלִּבי ָחָזק ִּכְסַנִּפיִרינֹון ְוָׁשַבְרִּתי ּתֹוָדה 
 ַקי טֹוב ָעִׂשיָת ִעם ַעְבְּדַלֵּקל ֶאת ַמְתְלעֹות ָאֶון ְוָעָמל ְּבַתְכִלית ְּבָכל ּכִֹחי ְּבֵעֶזר ֱא
ַאָּתה ָעִׂשיָת ְוא ֲאִני ְלַזֵּכ ַנְפִׁשי ְּבאֹור ַהּתֹוָרה ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְונֶֹפת צּוף ָעֵייל 
ְוָנֵפיק ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעְברּו ַעל ָראִׁשי ַּכָּמה ַּגִּלים ָצרֹות ְצרּורֹות ְוִנְתַקֵּים ִּבי ִלְלֹמד 
 ְעּבּוד ּוִמּתֹו ּתֹוָרה ִמּתֹו ַהְּדָחק ּוִמּתֹו ִטְלטּול ָּגדֹול ַהְרֵּבה ּוִמּתֹו ַהֵּטרּוף ְוַהּׁשִ
ֶחְסרֹון ְמזֹונֹות ֲעִנּיּות ְוַדֲחקּות ְוַדּלּות ּוִבְזיֹונֹות ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְמַקֵּבל ֲאִני ַהּכֹל ָעַלי 
ְּבַאֲהָבה ּוְבִׂשְמָחה ּוִמִּני ַהּטֹוב א ֶאֱעזֹב א ָׁשַלְוִּתי ְוא ָׁשַקְטִּתי ְוא ַנְחִּתי ִמן ָהאֹור 
ר ַנְפִׁשי ְּבאֹור ַהּתֹוָרה ִרְׁשֵּפי ֵאׁש ַלֶהֶבת ַׁשְלֶהֶבת א ֶאֱעזֹב  ַהּתֹוָרה ְוָרֶזיָה ְוסֹוֶדיָה ְלַקּׁשֵ

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
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ק אוֹר ַהזַֹהר ַהְמֻחּלָ
אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק

ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד ְוֵכן ַּתֲעׂשּו ְוִיְהֶיה ָלֶכם טֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ְּבַוַּדאי ְּבַוַּדאי 
(ֵהיַכל ַהְּבָרָכה ָקאַמאְרָנא ְּבֵראִׁשית ַּדף לב:) ַאְׁשֶרי ְוטֹוב ָל ְוַדי ְּבֶזה. 

ְוֶהֱאִמן ָחֵסר יּוד ִּכי ֱאמּוָנה ֵאין ְצִריָכה ְלָחְכמֹות ֶאָּלא ֱאמּוָנה ְּבַפְׁשטּות ִּבְדֵבקּות 
ְוַאֲהָבה ֶּבֱאֵקי ֶאָחד ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל ּוְבִדְבֵרי ַהּזַֹהר ּוָמָרן ָהֲאִר"י ֲאָבל א ַּבֲחִקירֹות 
ַוֲהָבנֹות ָאַמְרִּתי זֹאת ְּבַׁשָּבת ֶהָעַבר ְוָאְמרּו ִלי ֶׁשָּכ ֵּפֵרׁש ַהַּצִּדיק אֹור ֻמְפָלא מֹוֵרנּו 

ָהַרב ַרִּבי ְצִבי ֱאִליֶמֶל ִמִּדיָנאב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו.
(ֵהיַכל ַהְּבָרָכה ָקאַמאְרָנא ְּבֵראִׁשית ַּדף צד:)

ַוֵּתֶׁשב ָּתָמר ְוׁשֵֹמָמה ֵּבית ָאִחיָה ַּבַּלְיָלה יֹוֶרֶדת ְּבָגלּות ְלָבֵרר ַהֵּברּוִרין ַוֵּתֶׁשב ִמַּצד 
ַהּקֹוְצִרים ִלְׁשֹמַע ְׁשִרקֹות ֲעָדִרים לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ֵמַחְצֵדי ַחְקָלא עֹוְסִקין ְּבָרָזא 
ְּדאֹוַרְיָתא ַּבַּלְיָלה ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ִלְׁשָמּה ַוָּתָׁשב ֶאת ֲחָמָתּה ַּכְמֹבָאר ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים 
ַׁשַער ַהְּקִריַאת ְׁשַמע ַּכד ִאית ְּבִיְׂשָרֵאל ְלַמְׂשִּכיִלים ַנֲעִׂשין ַּגְדִפין ִּדְׁשִכיְנָּתא ַלֲעלֹות 

ַהַּמְלכּות ַעד ַהִּביָנה ַעל ְיֵדי ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְוֶזהּו ֵקרּוב ֵקץ ַהְּגֻאָּלה.
(ֵהיַכל ַהְּבָרָכה ָקאַמאְרָנא ְּבֵראִׁשית ַּדף ריט.)

ִלּמּוד ּתֹוָרה ּוִבְפָרט ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ַאְׁשֵרי ַעִין ָרֲאָתה ָּכל ֵאֶּלה

ּוֶבֱאֶמת ִאְלָמֵלא ְּבַהאי ֵראִׁשית ַאְׁשַּגח ִּבירּוָׁשָלִים ֵלב ְירּוָׁשָלִים ֶׁשִּיְהֶיה יֹוֵדַע ְורֹוֶאה 
ֶׁשָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ִנְבָרא ִמֶּמּנּו ַמְלָאִכים טֹוִבים אֹו ָרִעים ָהָיה ׁשֹוֵקד ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל 
ַהְּתִפָּלה ְלִהְתַּפֵּלל ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה ְּבַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ַהִּמְצוֹות ְּבנַֹעם ִזיו 
ִכיָנה ְולֹוַמר ָּכל ַהְּבָרכֹות ְּבֶהָאָרה ִנְפָלָאה ֲאֶׁשר ֵאין ַּתֲענּוג ְונַֹעם ְוִׂשְמָחה ְוָהָדר  ַהּׁשְ
יֹוֵתר ִמֶּזה ְוָכל ֲחָלָלא ְּדָעְלָמא ְוָהַרֲחבּות ֵהם ֶהֶבל ְוִריק ְּכֶנֶגד ַּתֲענּוג ֶׁשל ַהָּנַחת 
ְּתִפִּלין ַּפַעם ַאַחת ַוֲאִמירֹות ְּתִפָּלה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ּוִבְפָרט ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוְבִכְתֵבי 
(ֵהיַכל ַהְּבָרָכה ָקאַמאְרָנא ְׁשמֹות ַּדף עב ַעּמּוד ג') ָמָרן ַאְׁשֵרי ַעִין ָרֲאָתה ָּכל ֵאֶּלה. 

מֹות ֶאָּלא ְלַקֵּים ְלָדְבָקה ּבֹו א ִנְתַּגָּלה ָלנּו ְמִציאּות ַהְּסִפירֹות ְוַהּׁשֵ

 ְוָלֵכן ִיְׂשָרֵאל ָּפְגמּו ִּבְנֻקּדֹות ִצּיּון ְּבִמינּות ֶׁשִּנְזְרקּו ָּבֶהם ְוָעְבדּו ִּפרּוָדא ִאם ָרץ ִלְּב
יג ִעְנַין  ׁשּוב ְלֶאָחד ְּבַהְכָנָעה ְיֵתָרה ּוְבִבּטּול ַעד ָעָפר ִרָּמה ְותֹוֵלָעה ַיֲחׁשֹב ְלַהּׂשִ
מֹות ֶאָּלא ְלַקֵּים  ַמהּות ְוִדְמיֹון ַּבְּסִפירֹות ִּכי א ִנְתַּגָּלה ָלנּו ְמִציאּות ַהְּסִפירֹות ְוַהּׁשֵ
ם ִנְמָׁש לֹו ֶהָאָרה  ְלָדְבָקה ּבֹו ִּכי ְּכֶׁשָאָדם לֹוֵמד ִּבְמִציָאָתן ְמַנְעֵנַע ְמִציָאָתן ּוִמּׁשָ
ֲעצּוָמה ְוֵלב ֵאין ְוֵלב ִנְׁשָּבר ָּבֵטל ּוְמֻבָּטל ָּדבּוק ְּבאֹור ֵאין ּוִמְׁשַּתֲעֵׁשַע ְּבַׁשֲעׁשּוִעים 
ְּדַמְלָּכא ְּבאֹור ֵאין סֹוף ּוְבאֹור ַהִּמְצוֹות ְּבִׂשְמָחה ּוְבֵלב טֹוב ּוְבאֹור ָעצּום ּוְבַהְכָנָעה 
ְיֵתָרה ֶנֶגד ָּכל ָּפחּות ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ְוֵיַדע ֶּבֱאֶמת ֶׁשהּוא ָּפחּות ִמֶּמּנּו ַהְרֵּבה ּוַמְדֵרָגה 
ם ָמָרן ָהֲאִר"י  זֹאת ִיְהֶיה לֹו ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ִּכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ְלַבּדֹו ִמּׁשֵ
(ֵהיַכל ַהְּבָרָכה ָקאַמאְרָנא ְׁשמֹות ַּדף קד עג) ְוזַֹהר ַהָּקדֹוׁש. 
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

„ו„ „יין
אדר ב' תשד"ם

אל כב' מע' הרב הגאון הגדול המפורסם בספריו ובפעליו כמוהר"ר ר' שלמה יהודה 
גראס שליט"א, רב ור"מ בברוקלין נ"י.

שלום וישע רב!
הנני מאשר ברב תודה והוקרה קבלת ספרו היקר "אכילת מצות בישראל" בו השקיע 
היו  שלא  הגדולים  והספקות  התרופות  כשרות  זה  ובכלל  הפסח  בדיני  עצומה  עבודה 

ידועים עד כה.
שליט"א  למעכת"ר  תעמוד  הרבים  וזכות  הרבים  את  וזיכה  שזכה  על  חילא  יישר 

להוסיף עוד כהנה וכהנה כיד ד' הטוב עליו.
בקשתי אמורה להמציא לכב' ספריו היקרים לישיבתינו ישיבת התה"ק הרשב"י זיע"א 

עפ"י הכתובת: ת.ד. 36 צפת.
בתודה מראש

וביקרא דאורייתא
הרב דוד דיין
הרב הראשי, צפת

רחמים בן - עמ‡ר‰
כ"ו אדר ב' תדש"מ

שבת החדש: בסדר, ושמרתם את המצות.
שלמא רבא, וחיי טובא, לגברא רבא, אשר דעתו רחבה, כיד ה' הטובה,

להרה"ג שלום יהודא גראס שליט"א, דחייש למיעוטא, דינא רבא ודינא זוטא, שבח 
והודאה למחבר, גדול הכנפים ארך האבר, על ספר אכילת המצות בישראל, ירבו כמותו 

בישראל.
בימים אלו השואלין ודורשין בהלכות פסח,

קבלתי בשמחה את ספרו הבהיר והצח,
בא בעתו, שלם בחכמתו, שלם בתורתו,

ענפיו ושרשיו מרובין, כולם נכוחים למבין,
מעשה ידי אומן, דבר דבור על אפניו והכל מזומן,



ח
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הסכמות ומכתבים
‰סכמו˙ ומכ˙בים

ללילה הזה כולנו מסובין, ולימי פסח מעובין,
מבשר ואומר דקדוקי אכילת מצות בישראל, עד ביאת הגואל,

ושבעה המה קני מנורה, דברים התלוין בשערה,
את הקנה האחד על אכילת מצה, שיעורא וזמנה נמצא,

ואת הקנה השני את אכילת מצה, מצוה או רשות יצא יצא,
ויבוא השליש שמחת החג, לליל התקדש חג, ושבעת ימי החג,

והטור הרביעי סגולתו במצה שרויה, להא לחמא עניא,
וחמישיתו יוסיף רפואות וסגולות, מאת יושב תהלות,

ובששי ספורי נסים ונפלאות פזורים לכל פיאות,
והנר השביעי כל מדוה מצרים למופת ולאות ולישראל בור רפואות,

כלל העולה מהקנים והטורים למיניהם, פרטי דינים לשוגיהם,
קופת רוכלים מלאה בשמים ראש, עד גדוליה למעלה ראש,

הלכות ברורות בדקדוקיהם, וטעמיהם, ומה שעשו חזור לדבריהם,
זככת ולבנת והוצאת לאור כל תעלומה, פי צדיק יהגה חכמה

כגבור ואיש מלחמה, ותהי משכורתך שלימה,
חי חי הוא יודוך, והכל ישבחונך, יישר כחך,

לך בכחך זה ועשה עוד מטעמים, ושלח אותם לחמים.
יפוצו עוד מעיינותיך, תחזקנה ידיך, ויאירו עיניך.

בכבוד והערצה רבה
רחמים בן - עמארה
(לשעבר סגן ראב"ד הרבני בקזלבנקה)
רב שכונות קרית מנחם ועיר גנים, ירושלים

ישראֹל ֹלכֹלֹל משמחת הוִדעה

ֹלכיש נחֹל העוֹלמי" הזוהר פֱקס:24/8"מפעֹל שמש, 02-9951300בית

ביום) ִדֱק' 4) חוִדשי ֹלֹלימוִד מחוֹלֱק השֹלם האִדרא ס' ֹלאור יצא בס"ִד
) שנתי חִדשים.18וֹלֹלימוִד ספרים 6 עם ביום), שניות

חינם ֹלחֹלוֱקה איתמר] ֱקִדושי [ֹלע"נ מצומצמת כמות נתרמה
טז), טו, (יִד, הפסח ובימי טו), יִד, (יג, הפורים בימי ֹלֹלומִדים

האִדרא שיֹלמִדו ת"ת, ישיבה, וֹלביהמ"ִד, ושבת. בשישי וֹלֹלומִדים
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ר ְוָרָמ"א ת ְמַחּבֵ ּבָ ְלַחן ָערּוְך ִהְלכוֹת ׁשַ ׁשֻ
ט

המשך סימן שיח – דין המבשל בשבת
אמבטי (פירוש כלי שרוחץ בו) של מרחצ שהיא  יא. 
מלאה מימ חמינ (אף על פי שהיא כלי שני) (תוספות 
ורא"ש וטור) אינ נותנינ לה מימ צוננ שהרי מחממנ 
הרבה אבל נותנ הוא ממימ חמינ שבזה האמבטי 

לתוכ אמבטי אחר של צוננ:
מיחמ שפינה ממנו מימ חמינ מותר ליתנ לתוכו  יב. 
מימ צוננ (מרובים) כדי להפשירנ ומותר לצוק מימ 
חמינ לתוכ מימ צוננ או צוננ לתוכ חמינ והוא שלא 
יהיו בכלי ראשונ מפני שמתחממינ הרבה. הגה: ואם 
המים מרובים כל כך שאי אפשר שיתבשלו רק שיפיגו 
צנתן אפילו בכלי ראשון שרי רק שלא יהיה על האש 

(טור):
מותר ליתנ קיתונ של מימ או של שאר משקימ  יג. 
בכלי שני שיש בו מימ חמינ אבל בכלי ראשונ א�ור:
מותר ליתנ קיתונ של מימ או שאר משקימ  יד. 
כנגד האש להפיג צנתנ ובלבד שיתנמ רחוק מהאש 
בענינ שאינו יכול להתחממ באותו מקומ עד שתהא 
היד �ולדת (פירוש מתחממת ונכוית) בו דהיינו מקומ 
שכרי�ו של תינוק נכוית בו אבל א�ור לקרבו אל 
האש למקומ שיכול להתחממ שתהא היד �ולדת 
בו ואפילו להניח בו שעה קטנה שתפיג צנתו א�ור 
כיונ שיכול להתבשל שמ. הגה: והוא הדין בפירות או 
שאר דברים הנאכלים כמות שהן חיין (מרדכי פרק כירה 

ועיין לעיל סוף סימן רנ"ד):
דבר שנתבשל כל צרכו והוא יבש שאינ בו  טו. 
מרק מותר להניחו כנגד המדורה אפילו במקומ 
שהיד �ולדת בו. הגה: ואפילו נצטנן כבר אבל אם הוא 
רותח אפילו בדבר שיש בו מרק מותר ויש מקילין לומר 
דכל שאין נותנו על גבי האש או הכירה ממש רק סמוך 
לו אפילו נצטנן מותר (המגיד פרק כ"ו) ונהגו להקל בזה 

אם לא נצטנן לגמרי וכמו שכתבתי לעיל סימן רנ"ג:
מותר ליתנ אינפאנדא כנגד האש במקומ שהיד  טז. 
�ולדת ואפ על פי שהשומנ שבה שנקרש חוזר ונימוח. 

הגה: וכל שכן קדירה שיש בה רוטב שנקרש שכשהשומן 
נימוח אינו בעין דשרי (רבי ירוחם חלק ג') ויש מחמירין 
(ר"ן פרק במה טומנין) ונהגו להחמיר מיהו במקום צורך 

יש לסמוך אסברא ראשונה:
א�ור ליתנ צוננ (על המיחם) אפילו להפשיר כל  יז. 
שהמיחמ חמ כל ככ שאילו היה מניחו שמ הרבה 
היה בא לידי בישול דהיינו שיהיה יד �ולדת בו 
שדינ מניח על גבי מיחמ כדינ מניח כנגד המדורה 

ואמ אינו חמ כל ככ מותר:
האלפ� והקדירה שהעבירנ מרותחינ מעל גבי  יח. 
האור אמ לא נתבשל כל צרכו אינ מוציאינ בכפ 
מהמ שנמצא מגי� ואיכא משומ מבשל ואמ נתבשל 
כל צרכו מותר אבל צמר ליורה אפ על פי שקלט 
העינ א�ור להגי� בו (פירוש לנענע אותו בכף). הגה: 
ולכתחלה יש ליזהר אף בקדירה בכל ענין (פסקי מהרי"ו):
א�ור לטוח שמנ ושומ על הצלי בעודו כנגד  יט. 
המדורה אפילו נצלה הצלי מבעוד יומ דמכל מקומ 

יתבשל השומ והשמנ:
סימן שיט – דין הבורר בשבת, ובו י"ז סעיפים

הבורר אוכל מתוכ פ�ולת או שהיו לפניו שני  א. 
מיני אוכלימ ובורר מינ ממינ אחר בנפה ובכברה 
חייב בקנונ ובתמחוי פטור אבל א�ור ואמ בירר 
בידו כדי לאכול לאלתר מותר. הגה: וכל מה שבורר 
לצורך אותה סעודה שמיסב בה מיד מקרי לאלתר (המגיד 
פרק ח' ורבינו ירוחם נתיב י"ב חלק ח' ובית יוסף, וטור, 
ורא"ש) ואפילו אחרים אוכלים עמו שרי (תוספות פרק 
כלל גדול) ולכן מותר לברור הירק שקורין שלאטין מן 
העלין המעופשין שבו כל מה שצריך לאכול באותה סעודה 

(בית יוסף סימן שכ"א):
הבורר אוכל מתוכ הפ�ולת בידו להניחו אפילו  ב. 

לבו ביומ נעשה כבורר לאוצר וחייב:
היו לפניו שני מיני אוכלימ מעורבימ בורר אחד  ג. 
מאחד ומניח (השני כדי) לאכול מיד. הגה: ושני מיני 
דגים מיקרי שני מיני אוכלים ואסור לברור אחד מחבירו 

ֻׁ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 ּבָלָק



י

זהר 
השבת

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

אלא בידו כדי לאכלן מיד אף על פי שהחתיכות גדולות 
וכל אחת נכרת בפני עצמה אבל כל שהוא מין אחד אף על 
פי שבורר חתיכות גדולות מתוך קטנות לא מיקרי ברירה 
ואפילו היו שני מינים ובורר משניהם ביחד הגדולות מתוך 
הקטנות או להיפך שרי הואיל ואינו בורר מין אחד מתוך 
חבירו (תרומת הדשן סימן נ"ז). ואמ בירר והניח לאחר 
זמנ אפילו לבו ביומ כגונ שבירר שחרית לאכול בינ 

הערבימ חייב:
הבורר פ�ולת מתוכ אוכל אפילו בידו אחת  ד. 
חייב. הגה: ואפילו האוכל מרובה ויש יותר טורח בברירת 
האוכל אפילו הכי לא יברר הפסולת אפילו כדי לאכול 

לאלתר (בית יוסף):
הבורר תורמו�ינ מתוכ פ�ולת שלהמ חייב  ה. 
מפני שהפ�ולת שלהמ ממתקת אותמ כשישלקו 
אותו עמהמ ונמצא כבורר פ�ולת מתוכ אוכל וחייב:
אינ מוללינ מלילות אלא מולל בשינוי מעט  ו. 

בראשי אצבעותיו. הגה: ואף על פי שמפרק האוכל 
מתוך השבלים הואיל ואינו מפרק רק כלאחר יד כדי 
לאכול שרי ויש מחמירין (מרדכי ור"ן פרק קמא דיום 
טוב) ולכן אסור לפרק האגוזים לוזים או אגוזים גדולים 
מתוך קליפתן הירוקה (מהרי"ל) וטוב להחמיר מאחר 

דיכול לאכלן כך בלא פירוק:
היו לו מלילות מערב שבת לא ינפה בקנונ  ז. 
(ופירש רש"י כלי שראשו אחד רחב והשני עשוי כמין מרזב 
ונותנין הקטניות בראשו הרחב ומנענע האוכל ומתגלגל 
דרך המרזב והפסולת נשאר בכלי) ותמחוי (פירוש קערה 
גדולה) ולא בשתי ידיו אלא מנפה בידו אחת בכל כחו:
אינ שורינ את הכרשינינ (פירש הערוך ויצ"ה  ח. 
בלע"ז) דהיינו שמציפ מימ עליהמ בכלי כדי לה�יר 
הפ�ולת ולא שפינ אותנ ביד כדי לה�יר הפ�ולת 
דהוה ליה כבורר אבל נותננ בכברה אפ על פי 

שנופל הפ�ולת דרכ נקבי הכברה:

ספר הזוהר הקדוש
המחולק

מנוקד, עם לשון הקדש

ובו:
ספר הזוהר
 זוהר חדש

תקוני הזוהר

המחולק ל-960 קונטרסים (ב-32 כרכים).
הלימוד מחולק לשנה אחת ולשלוש שנים.

"הרצים יצאו דחופים"
כל הפועלים ומפעילים למען קירוב הגאולה יזכו 

שמשיח יראה באצבעו לכיוונם ויאמר:
"בזכותכם היגעתי"

שליחי מצוה הרוצים לקנות את הסט ולדאוג לחלקו באופן 
מסודר ב-32 כרכים לבתי כנסת/ מדרש בערים, בשכונות, 

במושבים, בישובים, בבסיסי צה"ל ובקהילות היהודיות בחו"ל 
מוזמנים להתקשר: 0548-436784

סט הזוהר הקדוש
המחולק-לכל ימי השנה

סיום הזוהר בכמה דקות
בבית הכנסת/ המדרש- בשבת, ובכל זמן.

כל כרך מתחלק ל-30 איש, 
וכך יוכלו לסיים כל הזוה"ק

יחדיו כאיש אחד.

ב‡ו וטלו חל˜ בזכו˙ ‰מיוח„˙ ˘ל
 "סיום ‰זו‰ר"

ע"י לימו„ 6 עמו„ים בלב„!
˙וך מספר „˜ו˙ (כ-7 „˜ו˙) ‰נך מסיים ‡˙ ‰זו‰ר.

ו˙˘‡ל כיˆ„?
‰˙כני˙ ערוכ‰ ב‡ופן ˘ל חלו˜˙ ‰זו‰ר ‰˘לם,

‰כולל 5760 עמו„ים ל - 960 חוברו˙ ("˙˙˜"ס")  
„‰יינו 32 ‡ריזו˙ כ˘בכל ‡ריז‰ י˘ 30 חוברו˙

ובכל חובר˙ 6 עמו„ים ˘ל „פים זו‰ר ‰˜„ו˘ (עם ל˘ון ‰˜ו„˘).
וכל ‡ח„ ˘לומ„ מˆטרף עם ‰כלל ומסיים יח„יו. 

ונח˘ב לכל ‡ח„ ו‡ח„ כ‡ילו סיים כל ‰זו‰"˜.

ל˙רומו˙ ול‰נˆחו˙: 054-8436784

ב˜רוב יופיע בעז"‰ 

ירושלים:  02-6255789 
בת ים:  052-6077914/054-9531936    

טבריה:  050-4121015 
צפת:  052-7150754/0504101341

עיר העתיקה:  054-2240932 
צפון:  054-9788564

באר שבע:  08-6108605 
נתניה:  09-8323442 
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ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יא

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

ּוִמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב
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ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב
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ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יג
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ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

המשכ יבא
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ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
טו

ָּבת זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

מספר "השבת והזוהר"
 מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע
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ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
המשכ בעמוד ל
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א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יז
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א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ

המשכ יבא
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י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
יט

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר



כ
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י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ

המשכ בעמוד כב



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

ָּבִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור:
ָּכַלְלנּו ְּבֶפֶרק ֶזה ֵאיֶזהּו ְּפָרִטים ֶׁשֵּמֲחַמת ִמעּוָטם א ָהָיה ְּכַדאי ְלַהְפִריָדן, ֻּדְגַמת 

ְׁשָאר ְּכָלִלים.
ֵרי ְּבִטְלטּול  א. ֵּפרּוׁשֹו, ֵחֶפץ ֶׁשּלֹו (ש"ט ס"ד ברמ"א ועיין משנה ברורה סעיף קטן כ"ז) ַהּׁשַ
ָּבת  ֶׁשִהִּניח ָעָליו ֵחֶפץ ֶׁשל ֻמְקֶצה ִמְּבעֹוד יֹום ַעל ַּדַעת ֶׁשִּיְהֶיה ֻמָּנח ָׁשם ָּכל ַהּׁשַ
ַנֲעֶׂשה ַהֶהֵּתר ַהֶּזה ָּבִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ְלכּוֵּלי ָעְלָמא, ְוִדינֹו ַמָּמׁש ְּכִדין ַהֻּמְקֶצה 
ָמׁשֹות ַהָּדָבר ֻמְקֶצה (סימן ש"ט י"ד, וש"י  ֶׁשֻהַּנח ָעָליו ֲאִפּלּו ִנְסַּתֵּלק ֵמֵאָליו ֵּבין ַהּׁשְ
ָּבת  ֵאר ָׁשם ַרק ִּבְכִניַסת ַהּׁשַ ס"ג). ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֲאִפּלּו ִהִּניָחם ַעל ַּדַעת ֶׁשִּיּׁשָ
ָּבת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנַּטל ַאַחר  ְוִיְּטֵלם ַאַחר ָּכ ַנֲעֶׂשה ַּגם ֵּכן ָּבִסיס ַעל ָּכל ֶמֶׁש ַהּׁשַ
ָּכ (שם) ּוִבְמקֹום ְּפִסיָדא ֵיׁש ִלְסמֹ ַעל ַהְּמִקִּלין (מגן אברהם בשם הב"ח, הגר"ז, משנה 

ברורה וכל האחרונים).

ב. ְוַדע ְּדָכל ַהּקּוָלא ַרק ְּכֶׁשָחַׁשב ְּבֶהְדָיא ְלַסֵּלק ַאַחר ָּכ ַהֻּמְקֶצה ְּבַׁשָּבת ַעל ְיֵדי 
ִנעּור אֹו ַעּכּו"ם, אֹו ָּדָבר ֶׁשַּדְרּכֹו ְּבָכ ְּדֶנְחָׁשב ְּכִכֵּון ְלֶהְדָיא, ֲאָבל ְּבָחַׁשב ִּבְסָּתָמא 
ֶׁשִּיְהֶיה ֻמָּנח ַהֻּמְקֶצה ְּבַׁשָּבת ְלכּוֵּלי ָעְלָמא ַנֲעֶׂשה ָּבִסיס ַאף ְּדָלא ָחַׁשב ְּבֶהְדָיא 

ָּבת (משנה ברורה ש"ט, כ"א). ֶׁשִּיְהֶיה ֻמָּנח ָעָליו ָּכל ַהּׁשַ
ג. ְוָכל ֶזה ְּבִהִּניח ַעל ָּכל ָּפִנים ַהֻּמְקֶצה ִמַּדְעּתֹו ֲאָבל ִאם א ִהִּניח ְּבַכָּוָנה ֶאָּלא 
ְׁשָכחֹו ְּכגֹון ָׁשַכח ֶאֶבן ַעל ִּפי ָחִבית אֹו ָמעֹות ַעל ַהַּכר ַמֶּטה ֶהָחִבית ַעל ִצָּדּה 
ְוָהֶאֶבן נֹוֶפֶלת ּוְמַנֵער ַהַּכר ְוַהָּמעֹות נֹוְפלֹות (ש"ט ס"ד) ְוִאם ָהְיָתה ֶהָחִבית ֵּבין 
ְׁשָאר ָחִבית ְּדא"א ְלַהּטֹות ּוְלַנֵער ִּבְמקֹוָמּה ָיכֹול ְלַהְגִּביָהּה ְּכמֹות ֶׁשהּוא ִעם 

ָהֶאֶבן ְּבָמקֹום ַאֵחר ְלַהּטֹוָתּה ָׁשם ֶׁשִּיּפֹל ֵמָעֶליָה (ש"ט ס"ד).
ְוָכל ֶזה א ֻהַּתר ַרק ְּבָצִרי ַהַּיִין ֵמֶהָחִבית, אֹו ַהַּכר ִלְׁשַּכב ְּדָאז ֲהֵרי ֶזה ִמְקֵרי 
ִטְלטּול ִמן ַהַּצד (ֶׁשֲהֵרי ֵאינֹו ּתֹוֵפס ְּבָידֹו ְּבָהֶאֶבן) ּוְלצֶֹר ָּדָבר ַהֻּמָּתר ִּדְׁשִרי ִּכְבִסיָמן שי"א 
ס"ח (משנה ברורה ש"ט י"ז) ְוִעם ָּכל ֶזה א ֻהַּתר ְלַטְלֵטל ֶהָחִבית ִמֵּבין ֶהָחִבּיֹות ַרק 
ִמּשּׁום ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַנֵער ִּבְמקֹוָמּה ֶׁשֶּזהּו ַהִחּיּוב ְלַכְתִחָּלה (שם). ּוְכמֹו ֵכן ֻהַּתר 
ְּבָצִרי ְלַהָּמקֹום ֶׁשַהֻּמְקֶצה עֹוֵמד ַעְכָׁשו ְּכגֹון ֶׁשָּצִרי ִלְמקֹום ֶהָחִבית ְוָעֶליָה ֶאֶבן, 
ְמַטְלֵטל ֶהָחִבית ִעם ָהֶאֶבן ְלָמקֹום ַאֵחר (ש"ט ס"ה, ש"י. ועיין לקמן אות ט"ו) ּוְכֶׁשֻהַּתר 
המשכ בעמוד לב
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

המשכ �ופ עמוד לב
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה, ֲהוֹו 
ַאְזֵלי ְבָאְרָחא, ַוֲהוּו ַאְזִלין ִעְּמהֹון, ִרִּבי 
ַאָּבא ְוִרִּבי יֹוֵסי, ַעד ַּדַהוֹו ַאְזֵלי ִאֲעָרעּו 
ַחד  ִּביֵדיּה  ָאִחיד  ַוֲהָוה  ָסָבא,  ְּבַחד 
ְוָחָמא  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ֵעינֹוי  ָזַקף  ַיּנּוָקא, 
ִמִּלין  ַוָּדאי  ַאָּבא  ְלִרִּבי  ֵליּה  ָאַמר  ֵליּה, 

ַחְדִּתין ִאית ַּגָּבן ְּבַהאי ָסָבא.
ִׁשְמעֹון,  ִרִּבי  ָאַמר  ְלַגֵּביּה,  ָמטּו  ַּכד 
ָאִתית,  ָקא   ְּבַגָּב  ְּדּקּוְפְטָר ְּבָמטּול 
ֲאָנא.  יּוָדאי  ֵליּה,  ָאַמר  ַאְנְּת.  ָמאן 
ָדא  יֹוָמא  ַוָּדאי  ַחְדִּתין  ִמִּלין  ָאַמר, 
 .ַאְרָע הּוא  ְלָאן  ֵליּה  ָאַמר   ,ְלַגָּב
ְּפִריֵׁשי  ְבִאיּנּון  ָהָוה  ִּדיּוִרי  ֵליּה,  ָאַמר 
ַמְדְּבָרא, ַּדֲהֵויָנא, ִמְׁשָּתַּדל ְּבאֹוַרְייָתא, 
ְלֵמיַתב  ְלִיׁשּוָבא,  ֲאֵתיָנא  ְוַהְׁשָּתא 
ְּבִאֵּלין  הּוא,   ְבִרי ְדקּוְדָׁשא  ְּבִצָּלא 

יֹוֵמי ְדַיְרָחא ְׁשִביָעָאה ָדא.
ֵנִתיב,  ָאַמר,  ִׁשְמעֹון,  ִרִּבי  ַחֵּדי 
 ַׁשְדָר הּוא   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ְּדַוַּדאי 
ִמָּלה  ְּדִנְׁשַמע   ַחֶּיי ֵליּה,  ָאַמר  ְלַגָּבן. 
ִמּפּוָמ, ֵמִאיּנּון ִמִּלין ַחְדִּתין ַעִּתיִקין, 
ִּדְנַטְעּתּון ַּתָּמן ְּבַמְדְּבָרא, ֵמַהאי ַיְרָחא 
ְׁשִביָעָאה. ַוֲאַמאי ִאְתְּפַרְׁשּתּון ַהְׁשָּתא 
ֵליּה  ָאַמר  ְלִיׁשּוָבא.  ְלֵמיֵתי  ִמַּמְדְּבָרא, 
ְיַדְעָנא  ָדא,  ִּבְׁשֶאְלָּתא  ָסָבא,  ַההּוא 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות ְוִנְסָּתרֹות 

ָהיּו  ְּבנֹו  ֶאְלָעָזר  ְוַרִּבי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ִעָּמֶהם  הֹוְלִכים  ְוָהיּו   ,ַּבֶּדֶר הֹוְלִכים 
ַרִּבי ַאָּבא ְוַרִּבי יֹוֵסי. ַעד ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים, 
ְּבָידֹו  אֹוֵחז  ְוָהָיה  ֶאָחד,  ְבָזֵקן  ָּפְגׁשּו 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֵעיָניו  ֵהִרים  ֶאָחד.  ִּתינֹוק 
ְוָרָאה אֹותֹו. ָאַמר לֹו ְלַרִּבי ַאָּבא, ַוַּדאי 

ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים ֵיׁש ָלנּו ֵאֶצל ַהָּזֵקן.
ַרִּבי  ָאַמר  ֵאָליו,  ִהִּגיעּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַאָּתה   ְּבַגְּב ַהָּקׁשּור  א  ְּבַמּׂשָ ִׁשְמעֹון, 
ָאִני.  ְיהּוִדי  לֹו,  ָאַמר  ַאָּתה?  ִמי  ָּבא? 
ֶזה  ְּביֹום  ַוַּדאי  ֲחָדִׁשים  ְּדָבִרים  ָאַמר, 
ֶאְצְל. ָאַמר לֹו, ְלֵהיָכן הּוא ַּדְרְּכ? ָאַמר 
לֹו, ִּדיָרִתי ָהְיָתה ְּבֵאּלּו ּפֹוְרֵׁשי ַהִּמְדָּבר, 
ֶׁשָהִייִתי ִמְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה, ְוַעָּתה ָּבאִתי 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּבֵצל  ָלֶׁשֶבת  ְלִיּשּׁוב 

ִביִעי ַהֶּזה. ְּבָיִמים ֵאּלּו ֶׁשל ַהחֶֹדׁש ַהּׁשְ

ֵנֵׁשב,  ָאַמר,  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָׂשַמח 
 אֹוְת ָׁשַלח  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּבַוַּדאי 
ָּדָבר  ֶׁשִּנְׁשַמע   ַחֶּיי לֹו,  ָאַמר  ֵאֵלינּו. 
ַהֲחָדִׁשים  ַהְּדָבִרים  ֵמֵאּלּו   ,ִמִּפי
ַּבִּמְדָּבר  ָׁשם  ֶׁשְּנַטְעֶּתם  ַעִּתיִקים 
ִביִעי ַהֶּזה, ּוַמּדּוַע ִנְפַרְדֶּתם  ֵמחֶֹדׁש ַהּׁשְ
ָאַמר  ְלִיּשּׁוב?  ָלבֹא  ֵמַהִּמְדָּבר  ַעָּתה 
ָיַדְעִּתי  זֹו  ִּבְׁשֵאָלה  ַהָּזֵקן,  אֹותֹו  לֹו 

ח"ב קפג ע"ב - קצג ע"ב
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

ִלְרִקיֵעי  ָמטּו   ּוִמיָּל  ,ַגָּב ְדָחְכְמָתא 
ְדָחְכְמָתא. (ס"א ָנטּו ְלְתִקיעּו ְדָחְכְמָתא).

א)  (דברים  ְוָאַמר,  ָסָבא  ַההּוא  ָּפַתח 
ְיָי'   ְנָׂשֲא ֲאֶׁשר  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ּוַבִּמְדָּבר 
א ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ְוגֹו'.  ֱאֶהי ַּכֲאֶׁשר ִיּׂשָ

וכו'.
ְדאֹוַרְייָתא,  ִמֵּלי  ָבן  ִמְתַיּׁשְ ְּדָלא 
ַההּוא  ֶאָּלא  ְנהֹוָרא  ְּדֵלית  ַּתָּמן.  ֶאָּלא 
ִאְתַּכְפָיא  ְּדַכד  ֲחׁשֹוָכא,  ִמּגֹו  ְדָנִפיק 
 ְבִרי ֻקְדָׁשא  ִאְסַּתָּלק  ָדא,  ִסְטָרא 
ְוֵלית  ִּביָקֵריּה.  ְוִאְתָייָּקר  ְלֵעיָּלא,  הּוא 
ּפּוְלָחָנא ְדקּוְדָׁשא ְבִרי הּוא, ֶאָּלא ִמּגֹו 
ֲחׁשֹוָכא, ְוֵלית טּוָבא ֶאָּלא ִמּגֹו ִּביָׁשא. 
ְוַכד ָעאל ַּבר ָנׁש ְּבאֹוַרח ִּביָׁשא, ְוָׁשִביק 
הּוא   ְּבִרי ֻקְדָׁשא  ִאְסַּתָּלק  ְּכֵדין  ֵליּה, 
טֹוב  ְדכָֹּלא  ְׁשִלימּו  ָּדא  ְוַעל  ִביָקֵריּה, 
ָוָרע ַּכֲחָדא, ּוְלִאְסַּתְּלָקא ְלָבָתר ְּבטֹוב, 
ִמּגֹו  ְּדָנַפק  ַההּוא  ֶאָּלא  טֹוב  ְוֵלית 
ְיָקֵריּה,  ִאְסַּתָּלק  טֹוב,  ּוְבַהאי  ִּביָׁשא. 

ְוָדא ִאיהּו ּפּוְלָחָנא ְׁשִלים.
ַוֲאָנן, ַעד ַהְׁשָּתא ָיִתיְבָנא ַּתָּמן, ָּכל 
ְבַמְדְּבָרא  ְלַאְכְּפָיא  ְּבִגין  ַׁשָּתא,  יֹוֵמי 
ְדָמָטא  ָּתא  ַהּׁשְ ִסְטָרא.  ְלַההּוא 
ְּדִסְטָרא  ַקִּדיָׁשא,  ְדפּוְלָחָנא  ִזְמָנא 
ְדַתָּמן  ְלִיׁשּוָבא  ַאֲהַדְרָנא  ִדְקדּוָׁשא, 
ְּדַהְׁשָּתא  ְותּו,  ִדיֵליּה.  פּוְלָחָנא  ִאיהּו 
ְדַההּוא  ִזְמָנא  ָמָטא  ָנה  ַהּׁשָ ְברֹאׁש 
ֻקְדָׁשא  ִמָּקֵמי  ִּדיָנא  ְלִמְתַּבע  ִחְוָיא, 
 הּוא, ְוַתָּמן ִאיהּו ַׁשִּליט. ּוְבִגין ַּכ ְבִרי

ָנַפְקָנא ִמַּתָּמן ַוֲאֵתיָנא ְלִיׁשּוָבא וכו'.
ַאְּדָהִכי ָהָוה ִרִּבי ִׁשְמעֹון ָּבֵכי ְוַחֵּדי. 
ֵמִאיּנּון  ה  ֲחִמּׁשָ ְוָחמּו  ַעְייִנין,  ָזְקפּו 
ֲאַבְתֵריּה,  ַאְזֵלי  ַּדַהוֹו  ְּפרּוִׁשים, 

ַמִּגיִעים   ּוְדָבֶרי  ֶאְצְל ֶׁשָחְכָמה 
ִלְרִקיֵעי ַהָחְכָמה (נֹוִטים ִלְתִקיַעת ַהָחְכָמה).

א)  (דברים  ְוָאַמר,  ַההּוא  ַהָּזֵקן  ָּפַתח 
ה'   ְנָׂשֲא ֲאֶׁשר  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ּוַבִּמְדָּבר 

א ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ְוגֹו'. ֱאֶהי ַּכֲאֶׁשר ִיּׂשָ

תֹוָרה  ִּדְבֵרי  ִבים  ִמְתַיּׁשְ ֶׁשֹּלא  ְועֹוד, 
ֶאָּלא ָׁשם, ֶׁשֵאין אֹור ֶאָּלא אֹותֹו ַהּיֹוֵצא 
ֶזה,  ַצד  ִנְכָנע  ֶׁשַּכֲאֶׁשר   .ַהחֶֹׁש  ִמּתֹו
ְלַמְעָלה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמְתַעֶּלה 
ּוִמְתַּכֵּבד ִּבְכבֹודֹו, ְוֵאין ֲעבֹוַדת ַהָּקדֹוׁש 
ְוֵאין   ,ַהחֶֹׁש  ִמּתֹו ֶאָּלא  הּוא   ָּברּו
ִנְכָנס  ְוַכֲאֶׁשר  ָהָרע.   ִמּתֹו ֶאָּלא  ַהּטֹוב 
ָאז  אֹוָתּה,  ְוָעַזב  ָרָעה   ְּבֶדֶר ָאָדם  ֶּבן 
ִּבְכבֹודֹו,  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמְתַעֶּלה 
ְוַעל ֶזה ְׁשֵלמּות ַהּכֹל - טֹוב ָוַרע ְּכֶאָחד, 
ְוַלֲעלֹות ַאַחר ָּכ ְּבטֹוב, ְוֵאין טֹוב ֶאָּלא 
ֶזה  ּוְבטֹוב  ָהָרע.   ִמּתֹו ֶׁשָּיָצא  ַההּוא 

ִמְתַעֶּלה ְכבֹודֹו, ְוזֹוִהי ֲעבֹוָדה ְׁשֵלָמה.

ָּכל  ָׁשם  יֹוְׁשִבים  ַעְכָׁשו  ַעד  ַוֲאַנְחנּו 
ָנה ִּבְכֵדי ְלַהְכִניַע ַּבִּמְדָּבר ַלַּצד  ְיֵמי ַהּׁשָ
ֲעבֹוַדת  ְזַמן  ֶׁשִהִּגיַע  ַעְכָׁשו  ָהַאֵחר. 
ה, ָחַזְרנּו ְלִיּשּׁוב,  ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל ַצד ַהְּקֻדּׁשָ
ֶׁשַעָּתה  ְועֹוד,  ֲעבֹוָדתֹו.  ִהיא  ם  ֶׁשּׁשָ
ַהָּנָחׁש  ֶׁשל  ְזַמן  ִהִּגיַע  ָנה  ַהּׁשָ ְּברֹאׁש 
 ַההּוא ִלְתּבַֹע ִּדין ִמִּלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא, ְוָׁשם הּוא ׁשֹוֵלט, ּוִמְּפֵני ָּכ ָיָצאנּו 

ם ּוָבאנּו ְלִיּשּׁוב וכו'. ִמּׁשָ

ּבֹוֶכה  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהָיה   ָּכ  ְּבתֹו
ה  ֲחִמּׁשָ ְוָראּו  ֵעיַנִים  ָנְׂשאּו  ְוָׂשֵמַח. 
ֶׁשָהיּו  ַהְּפרּוִׁשים  ָהֲאָנִׁשים  ֵמֵאֶּלה 
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כה

ָעְמדּו.  אֹותֹו.  ְלַבֵּקׁש  ַאֲחָריו  הֹוְלִכים 
ַמה  ָוָהְלָאה  ִמָּכאן  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָאַמר 
ְמ? ָאַמר, ְנהֹוַראי ָסָבא, ִמּשּׁום ֶׁשֵּיׁש  ּׁשִ
ְנהֹוַראי ַאֵחר ֶאְצֵלנּו. ָהְלכּו ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ִמיִלין.  ְׁשָׁשה  ִעּמֹו  ָהֵאֶּלה  ְוַהֲחֵבִרים 
ַמה  ָהֲאֵחִרים,  ְלֵאּלּו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָאַמר 
ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ָאְמרּו,  ֶאְצְלֶכם?  זֹו   ֶּדֶר
ׁשֹוִתים  ָאנּו  ֶׁשִּמֵּמיָמיו  ַהֶּזה,  ַהָּזֵקן 
ָאַמר  ּוְנָׁשקֹו.  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּבא  ַּבִּמְדָּבר. 
ְואֹור  ַאָּתה,  ְואֹור  ְנהֹוַראי,   ִׁשְמ לֹו, 

ִעְּמ ִנְמָצא.
ב)  (דניאל  ְוָאַמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּפַתח 
יֹוֵדַע  ְוִנְסָּתרֹות,  ֲעֻמּקֹות  ְמַגֶּלה  הּוא 
הּוא  ִעּמֹו.  ׁשֹוֶרה  ְוָהאֹור   ,ַּבחֶֹׁש ַמה 
ַהָּקדֹוׁש   - ּוְמַסְּתָרָתא  ַעִּמיָקָתא  ָּגֵלא 
ְוִנְסָּתרֹות,  ֲעֻמּקֹות  ְמַגֶּלה  הּוא   ָּברּו
ְוַהְּסתּוִמים  ָהֲעֻמִּקים  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּכל 
ּוָמה  ָלֶהם.  ְמַגֶּלה  הּוא  ָהֶעְליֹוִנים 
ֶׁשָּיַדע  ִמּשּׁום  ָלֶהם?  ְמַגֶּלה  ַהַּטַעם 
 ,ַהחֶֹׁש ָהָיה  א  ֶׁשִאם  ַבֲחׁשֹוָכא.  ָמה 
 ,ַּבחֶֹׁש א נֹוַדע ָהאֹור. ְוהּוא ָיַדע ַמה 
ְוִנְסָּתרֹות.  ֲעֻמּקֹות  ְמַגֶּלה   ָּכ ּוִמְּפֵני 
ַהְּדָבִרים  ִיְתַּגּלּו  א   ,ַהחֶֹׁש א  ֶׁשִאם 
ִעֵּמּה  ּוְנהֹוָרא  ְוַהִּנְסָּתִרים.  ָהֲעֻמִּקים 
ֶׁשִּמְתַּגֶּלה  אֹור  ֶזה?  אֹור  ַמהּו   - ְׁשֵרא 

.ַהחֶֹׁש ִמּתֹו
ַּבִּמְדָּבר,  ֶׁשָהָיה   ַהחֶֹׁש  ִמּתֹו ְוָאנּו, 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶזה.  אֹור  ָלנּו  ִמְתַּגֶּלה 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  אֹור   ִעְּמ ַיְׁשֶרה  הּוא 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהְלכּו  ַהָּבא.  ּוָבעֹוָלם 
ַאֲחָריו.  ֵאּלּו  ִמיִלין  ְׁשָׁשה  ְוַהֲחֵבִרים 
 ִעְּמ ֵאּלּו  הֹוְלִכים  א  ַמּדּוַע  לֹו,  ָאַמר 
ָרִציִתי  א  לֹו,  ָאַמר  ְּכָבִראׁשֹוָנה? 

ִׁשְמעֹון,  ִרִּבי  ָאַמר  ָקמּו.  ֵליּה.  ְלִמְתַּבע 
ָאַמר,   .ְׁשָמ ָמה  ּוְלָהְלָאה  ִמָּכאן 
ַאֲחָרא  ִּדְנהֹוָראי  ְּבִגין  ָסָבא,  ְנהֹוָראי 
ְוִאיּנּון  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ַאְזלּו  ַּגָּבן.  ִאית 
ִרִּבי  ָאַמר  ִמיִלין,  ְּתַלת  ִעֵּמיּה  ַחְבַרָּייא 
ָאְרָחא  ַמה  ַאֲחָרִנין,  ְלִאיּנּון  ִׁשְמעֹון, 
ָדא ַגַּבְייכּו. ָאְמרּו, ְלִמְתַּבע ֵליּה ְלַהאי 
ְּבַמְדְּבָרא.  ָׁשָתאן  ֲאָנן  ְּדֵמימֹוי  ָסָבא, 
ָאָתא ִרִּבי ִׁשְמעֹון ּוְנָׁשֵקיּה, ָאַמר ֵליּה, 
ּוְנהֹוָרא  ַאְנְּת,  ּוְנהֹוָרא   ,ְׁשָמ ְנהֹוָראי 

ִעָּמ ָׁשֵרי.
ב)  (דניאל  ְוָאַמר,  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָּפַתח 
ָיַדע  ּוְמַּסְּתָרָתא  ֲעִמיָקָתא  ָגֵלא  הּוא 
ָמה ַבֲחׁשֹוָכא ּוְנהֹוָרא ִעֵּמּה ְׁשֵרא. הּוא 
ֻקְדָׁשא  ּוְמַּסְּתָרָתא,  ֲעִמיָקָתא  ָגֵלה 
ּוְמַּסְּתָרָתא,  ֲעִמיָקָתא  ַגֵּלי  הּוא   ְבִרי
ְּדָכל ֲעִמיִקין ְסִתיִמין ִעָּלִאין ִאיהּו ַּגֵּלי 
ְּדָיַדע  ְּבִגין  לֹון.  ַגֵּלי  ַטֲעָמא  ּוַמאי  לֹון. 
ֲחׁשֹוָכא  ְּדִאְלָמֵלא  ַבֲחׁשֹוָכא.  ָמה 
ָמה  ָיַדע  ְוִאיהּו  ְנהֹוָרא.  ִאְתְיַדע  ָלא 
ֲעִמיָקָתא  ַּגֵּלי   ַּכ ּוְבִגין  ַבֲחׁשֹוָכא. 
ָלא  ֲחׁשֹוָכא  ָלאו  ְּדִאי  ּוְמַּסְּתָרָתא, 
ּוְנהֹוָרא  ּוְמַסְּתָרָאן.  ֲעִמיִקין  ִיְתַּגְלָיין 
ְנהֹוָרא  ָדא.  ְנהֹוָרא  ָמאן  ְׁשֵרא.  ִעֵּמּה 
(דף קפ"ז ע"ב) ְּדִאְתַּגְלָייא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא.

ְבַמְדְּבָרא,  ַוֲאָנן ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְדַהָוה 
ַיְׁשֵרי  ַרֲחָמָנא  ָדא.  ְנהֹוָרא  ָלן  ִאְתְּגֵלי 
ּוְבָעְלָמא  ֵדין,  ְּבָעְלָמא  ְנהֹוָרא,   ִעָּמ
ְוַחְבַרָּייא,  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָאְזֵלי  ְּדָאֵתי. 
ִאֵּלין ְּתַלת ִמיִלין ֲאַבְתֵריּה, ָאַמר ֵליּה, 
ֲאַמאי ָלא ָאְזֵלי ִאֵּלין ִעָּמ ְּכַקְדִמיָתא. 
ְלַבר  ְלַאְטְרָחא  ְבֵעיָנא  ָלא  ֵליּה,  ֲאַמר 
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ַּכֲחָדא.  ֵנִזיל  ְדָאתּו  ַהְׁשָּתא  ִעִּמי,  ָנׁש 
ְלָאְרֵחיּה.  ָאַזל  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ָאְזלּו, 
ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא, ָהא ֲאָנן ְיַדְעָנא ְׁשֵמיּה, 
ְוִאיהּו ָלא ָיַדע ְׁשֵמיּה ְּדמֹר, ָאַמר ֵליּה, 

ִמֵּניּה ָיַדְעָנא ְדָלא ְלִאְתֲחָזָאה. 

ְלַהְטִריַח ְלֶבן ָאָדם ִעִּמי. ַעְכָׁשו ֶׁשָּבאּו, 
 ָהַל ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ָהְלכּו,  ְּכֶאָחד.   ֵנֵל
ָאנּו  ֲהֵרי  ַאָּבא,  ַרִּבי  ָאַמר  ְלַדְרּכֹו. 
ֶאת  יֹוֵדַע  א  ְוהּוא  ְׁשמֹו,  ֶאת  יֹוְדִעים 
ָיַדְעִּתי  ִמֶּמּנּו  לֹו,  ָאַמר  מֹר?  ֶׁשל  ְׁשמֹו 

ֶׁשֹּלא ְלִהְתָראֹות. 
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ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ
כז

ֵ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
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ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ



המשכ יבא



ל
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ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ

המשכ השבת והזוהר מעמוד טז
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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

יֹום א' ד' ֶּבֱאלּול, תשס"ט.
ִלְכבֹוד... ְוַעד ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי ֶׁשִּיְחיּו ַעד ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה.

ִהְנִני מֹוֶדה ָלֶכם ַעל ִזּכּוי ָהַרִּבים ֶׁשל ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִחָּנם ֵאין ָּכֶסף. ְלַאַחר 
ֶׁשִּמֵּלאִתי טֶֹפס, ְותֹו ֲחִצי ָׁשָעה ְּכָבר ִקַּבְלִּתי ְלָיִדי ֶאת 70 ֶחְלֵקי זַֹהר ַהָּקדֹוׁש. ְוֵכן 7 

ְסָפִרים ֶׁשל ִּתּקּוֵני זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַוֲעלֹוִנים ַלֲחֻלָּקה ַלַּבִית ַהִּמְדָרׁש.
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְיַמֵּלא ְׁשנֹוֵתיֶכם ְּבטֹוב ּוִבְנִעיִמים, ּוְזכּות ָהַרִּבים 
ָּתֵגן ַּבַעְדֶכם ּוְבַעד ַהַּנְדָבִנים ְוַהּתֹוְרִמים, ּוִבְזכּות ֶזה ְּבַוַּדאי ֻמְבָטח ֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה 

ֵלָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד ַהּׁשְ
ַעל ֶהָחתּום: ע"ה ַיֲעקֹב ֶׁשַבח ס"ט, ֵּבית ֶׁשֶמׁש ַהֶּמְרָּכז ְלִאְבחּון ְלקּויֹות ְלֵּמיָדה 
ְּבִיְׂשָרֵאל ת.ד. 90041 ֵמיקּוד 99190, ֵּבית ֶׁשֶמׁש 02-9991214, 054-6860053

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא – ֱאלּול תשס"ט – ִלְכבֹוד ָהַרב ְּגרֹוס ְלֵבית ָהאְלִמין.
ָרִציִתי ְלַהִּביַע ֵאת ַהֲעָרָכִתי ָהַרָּבה ַלִמְפַעל ַהָּגדֹול ְלִחּזּוק ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשָהַרב ָלַקח ַעל ַעְצמֹו, ְּבנֹוָסף ַעל ֲאִמיַרת ָאֵמן ְוֵאי ִּדּבּור ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה ֶׁשֵהם 
ֵמַאְבֵני ַהְּיסֹוד ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְועֹוד ַעְׂשרֹות ְסָפִרים ֶׁשָהַרב ָּכַתב ַּבּנֹוְׂשִאים ָהעֹוְמִדים 

ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ְלִחּזּוק ְיסֹודֹות ַהָּדת ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ...
ֲאִני ַאְבֵר ֶׁשעֹוֵבד ְולֹוֵמד ֲחִצי יֹום ְּבּכֹוֵלל ַּבֲעֵלי ַּבִּתים ְּבָרַמת ֵּבית ֶׁשֶמׁש ּוִמְתַּפֵּלל 
ָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ְּכֵחֶלק ֵמֲעבֹוָדִתי ֲאִני ִנְמָצא ַהְרֵּבה  ָקבּוַע ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַּבּׁשַ
ַּבְּדָרִכים, ִּבְמכֹוִנית, אֹוטֹוּבּוס, אֹו ָמטֹוס, ְוָכֵעת ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֵאת ַהְּסָפִרים ַעל ַהּזַֹהר, 
 "..ַבֶּדֶר ֲאִני ַּמְרִּגיׁש ֶׁשֲאִני ְמַנֵּצל יֹוֵתר ֵאת ַהִּלּמּוד ִּבְדָרִכים ּוְמַקֵּים ֵאת "ּוְבֶלְכְּת

ְּבצּוָרה יֹוֵתר ֻמְׁשֶלֶמת.
ָחׁשּוב ְלָזֵרז ְלָכל ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַסֵּיַע ְוָלֵתת ִמְּזַמּנֹו ְוהֹונֹו ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ָּבָאֶרץ 

ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ ְלַמַען ַאְחדּות ָהָעם ּוִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן...
MA ַהחֹוֵתם ְּבַהֲעָרָכה ַרָּבה: ֵאהּוד ָּפִריס, ְמַאְבֵחן ִדיֶדְקִטי ֻמְסָמ
ִאְבחּון ִלּקּוֵיי ְלֵּמיָדה



לב

זהר 
השבת

רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ

המשכ בדרכי הזוהר מעמוד כב

ְלַטְלֵטל ֶהָחִבית ִאי ְׁשִרי ְלַטְלְטלֹו ִעם ָהֶאֶבן ֶׁשָעֶליָה ַעד ַהָּמקֹום ֶׁשָּצִרי ְלַהַּיִין 
ּוְלַנֲעָרּה ָׁשם ָצִרי ִעּיּון (ביאור הלכה שם ד"ה יכול בשם חידושי רעק"א).

ֲארּו ְּבַׁשָּבת ּוְׁשָכָחם ִמְקֵרי  ד. ִאם ִהִּניָחם ְּבַכָּוָנה ְּבחֹל ְוא ָהָיה ַּדְעּתֹו ְּבֵפרּוׁש ֶׁשִּיּׁשָ
ׁשֹוֵכַח (משנה ברורה ח"י בשם כתבי מהרא"י). ּוְלַדַעת ַהֵּבית יֹוֵסף ֲאִפּלּו ִהִּניָחם ְּבֶעֶרב 
ָמׁשֹות  ֵאר ָׁשם ִּבְכִניַסת ַׁשָּבת ּוְבֵבין ַהּׁשְ ַׁשָּבת ָּכל ֶׁשֹּלא ָהָיה ַּדְעּתֹו ְּבֵפרּוׁש ֶׁשִּיּׁשָ

ָׁשַכח ְלַסְּלקֹו ַּגם ֶזה הּוא ִּבְכַלל ָׁשַכח (משנה ברורה שם).
ב ָעָליו  ה. ְוא ִמְקֵרי ָּבִסיס ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִהִּניח ָעָליו ַהֻּמְקֶצה ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְתַיּׁשֵ
ַּמִּניִחין ְּבֶדֶר ַאְקַראי ְּכמֹו ֶׁשְרִגיִלין ְלָהִׁשיב ְּבֵתָבה ֲחָפִצים ֵאּלּו  ְּבטֹוב, ֲאָבל ַמה ּׁשֶ
ַעל ֵאּלּו ִמְּפֵני ֶׁשֵאין לֹו ֶרַוח ְלַפּנֹות ְלָכל ֵחֶפץ ָמקֹום ְּבׁשּוֵלי ַהֵּתָבה ְּכַהאי ַּגְוָנא 
א ֲחִׁשיב ַמִּניח ֶאָּלא ׁשֹוֵכַח ּוֻמָּתר ְלַטְלֵטל ֵחֶפץ ַהֻּמָּתר ַאַחר ֶׁשִּנֲערּו ַהֻּמְקֶצה 
ֵמָעָליו, ּוִמָּכל ָמקֹום, ַהֵּתָבה ּגּוָפא ְלכּוֵּלי ָעְלָמא ָהֵוי ָּבִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ִאם 
ַהֻּמְקֶצה ָחׁשּוב יֹוֵתר ְוָאסּור ְלַטְלְטָלּה ְּדָהא ַעל ָּכל ָּפִנים ַּדְעּתֹו ָהָיה ֶׁשִּיְהֶיה ֻמָּנח 

ַהֻּמְקֶצה ַּבֵּתָבה, ח"א (משנה ברורה סעיף קטן ח"י).
ְלָחן ֶׁשָעֶליָה נֹוְתִנין ַהֵּנרֹות [ַאף ַעל ַּגב ְּדא  ְוַעל ִּפי ֶזה יֹוֵצא ְּדַמָּפה ֶׁשַעל ַהּׁשֻ
ָמׁשֹות] א ַנֲעׂשּו ָּבִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ְּדֵאין  ְלָחן ִלְפֵני ֵּבין ַהּׁשְ ָנְתנּו ַחּלֹות ַעל ַהּׁשֻ
ְלָחן ְוֵאינֹו ַמֲעִמיָדּה ַעל  ָצִרי ֶׁשְּתֵהא ַהְּמנֹוָרה ַּדְוָקא ַעל ַהַּמָּפה ֶאָּלא ַעל ַהּׁשֻ
ְלָחן ַעְצמֹו  ַהַּמָּפה ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְלַפּנֹות ָמקֹום ְלַהְּמנֹוָרה ְּבגּוף ַהּׁשֻ
אֹו ִמְּפֵני ֶׁשֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ְלַפּנֹות ָלּה ָמקֹום, ּוְלִפיָכ א ַנֲעֵׂשית ַהַּמָּפה ָּבִסיס 
ְלַהְּמנֹוָרה ֶׁשָעֶליָה ֶׁשֶּתֱאסֹר ְּבִטְלטּול (מגן אברהם, הגר"ז, בית מאיר, מו"ק) ְוַאף ַעל ַּגב 
ְּדֵיׁש ַמְחִמיִרין (עיין היטב שער הציון ש"ט כ"ד) ִמָּכל ָמקֹום ִּבְמקֹום ַהּצֶֹר ְיכֹוִלין ְלָהֵקל 

(משנה ברורה ח"י, ובאורו בשער הציון שם).

המשכ מעמוד כא


