
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ֻחַּקת

ּ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

˘כר ‰מוכיח ‰ו‡ כל כך רב ˘‚ם ‡ם ˙˘עים ו˙˘ע ‡חוז ל‡ 
י˜בלו „בריו ור˜ ‡חוז ‡ח„ י˜בלו כ„‡י ל‰חזי˜ ב˙וכח˙ו "‰וכח 

˙וכיח ‡˙ עמי˙ך ו‚ו' (וי˜ר‡ י"ט, יז).
ו„‡י שלא ינעם לאדם להיות מוכיח ומטיף מוסר בשעה שהוא רואה 
שכל פעולתו אין בה מועיל וכי השחית דבריו על אזנים ערלות. ברם, 
חייב אדם כזה ללמוד ממעשיה של מוכרת-התפוחים בשוק. כל היום 
היא עומדת על רגליה ליד סלי התפוחים ומכריזה בקולי קולות: - 

˙פוחים בזול! ˙פוחים ˜נו בזול!
עבר אחד וראה אותה עומדת כך ופיה אינה פוסק מלצעוק ומלהכריז 
על סחורתה, ברם במשך כל אותו זמן שהתבונן בה לא סר אליה 
איש ולא מכרה אפילו תפוח אחד. אף-על-פי-כן המשיכה והכריזה: 

- תפוחים! תפוחים בזול!
פנ‰ אליה אותו אדם ואמר: הגידי נא לי דודתי, הנה עומד אני כאן שעה 
ארוכה ושומע כיצד את מרעישה את השוק בקולך וכיצד את מכריזה 
על סחורתך בכל כוחך, ברם לא ראיתי עד כה איש פונה אליך וקונה 
ממך אפילו בפרוטה אחת; מה תועלת יש איפוא בצעקותיך - כלום 

אינך מכלה כוחך לריק?
ˆח˜‰ האשה ואמרה: - וכי ממה אני מתפרנסת אם לא מתפוחים אלה? 
כל ערב אני חוזרת ובאה הביתה, מונה את כסף הפדיון ומוצאת שנשארו 
לי פרוטות מעטות כריוח ממכירת התפוחים במשך היום, המספיקות 
לי לפת לחם ולתבשיל כלשהו. מבין מאה אנשים החולפים ועוברים 
על פני סלי התפוחים שלי יש ויסור אחד ויקנה. לפעמים אף קרה 
שיסור אחד מעשרה ויקנה ממני - הכל כפי שיקרה המקרה באותו 
יום. ברם אם אפסיק להכריז על סחורתי מי ידע עלי ועל התפוחים 

שבסלי ומאין תימצא פרנסתי?
ו„ומ‰ לכך ענין התוכחה. המוכיח המטיף מוסר, מצוה גדולה הוא 
מקיים ושכר רב מובטח לו על כך. אפשר ואפשר שתשעים ותשעה 
אנשים לא ישימו לבם לו ולתוכחתו, לא ישמעו אליו ואולי אף ילעיגו 
עליו. ברם אם יעלה בידו להחזיר למוטב אפילו אחד בלבד - והיה זה 

שכרו הגדול.
‡בל אם אדם מתבייש או מתעצל להכריז על סחורתו בקולי קולות, 
הרי ודאי שאיש לא ידע עליו. ופרנסתו מאין תבוא. (מ˘לי ‰"חפı חיים")

שער התוכחה והמחאה
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ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

ם ַהָּקדֹוׁש, ִמְצַות  ְׁשֵתי ִמְצוֹות ְלַרֵּבינּו יֹוָנה אֹור ֵעיֵנינּו: ַהְּתלּויֹות ִּבְכָללּות ַהּׁשֵ
 ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶב ם ִיְתָּבַר ֲעֵׂשה ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַגְדלּות ַהּׁשֵ

ִּכי ֲהָוָיה הּוא ָהֱאִקים
ם ַהָּקדֹוׁש,  ְוֵיׁש עֹוד ְׁשֵני ִמְצוֹות ְלַרֵּבינּו יֹוָנה אֹור ֵעיֵנינּו, ַהְּתלּויֹות ִּבְכָללּות ַהּׁשֵ
ם ִיְתָּבַר, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל  ִמְצַות ֲעֵׂשה ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַגְדלּות ַהּׁשֵ
ַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמַּתַחת ֵאין עֹוד", ְוֶנֱאַמר:  ְלָבֶב ִּכי ֲהָוָיה הּוא ָהֱאִקים ַּבּׁשָ
"ְׂשאּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָּבָרא ֵאֶּלה", ְּדַהְינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַגְדלּות יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית 
ָהֵאי ֶהֱאִציל ָּבָרא ְוָיַצר ְוָעָׂשה ֵמרֹאׁש ָאָדם ַקְדמֹון ְלָכל ַהְּקדּוִמים ַעד ַהּסֹוף ֲעִׂשָּיה 
ָהֵאי ֵיׁש ֲאָלִפים ְוִרּבֹוא ִרְבבֹות עֹוָלמֹות ְוָכל ָעְלִמין ַקֵּמיּה ְּכַהאי ִחיְרָּגא ְּדיֹוָמא 
ְּדָלא ְׁשֵמיּה ֲחִׁשיִבין ְוָהֵאי ָּכל ָהעֹוָלמֹות ְּתלּוִין ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול ֲהָוָיה ּכֹל ַהִּנְקָרא 
ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיו ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו ָהֵאי הּוא עֹוֵמד ֶרֶגל 
ִראׁשֹון ֵׁשִני ְׁשִליִׁשי ְרִביִעי ַּבֶּמה הּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ַחְׁשַמ'ל ָהֵאי הּוא עֹוֵמד ּוְבַכָּמה 
ָּפִנים הּוא ִמְתַהֵּפ ְּבָׁשָעה ַאַחת ַהָּבָז'ק ָהֵאי הּוא עֹוֵמד ְּכרּוב ָהֵאי הּוא עֹוֵמד 
ִמִּצָּפְרַני ְוַעד ָקְדָקִדי ָהֵאי ֲאִני עֹוֵמד ַּכָּמה ִׁשעּור ְּבַפת ָיִדי ְוַכָּמה ִׁשעּור ֶאְצְּבעֹות 
ַרְגַלי ְוִכי א ֶזה ֲהָדִרי ֶזהּו ְּגֻדָּלִתי ֶזה ֲהַדר ָיְפִיי ֶׁשְּבֵני ָאָדם ַמִּכיִרים ְּכבֹוִדי ָמה ַרּבֹו 
ַמֲעֶׂשי ֲהָוָיה ְוִעַּקר ִמְצָוה זֹאת ַלֲחקֹר ְוִלְלֹמד ְּבִדְבֵרי ָמָרן ֱאִקי ּוְבִדְבֵרי ַהּזַֹהר 
(אֹוַצר ַהַחִּיים ָקאַמאְרָנא ְׁשמֹות ַּדף נז ַעּמּוד ג') ְוָיִבין ַמֲעַמד ּוַמַּצב ָּכל ָהעֹוָלמֹות. 

ַאְקִּדים ַטַעם ְלֶׁשַבח ָלָּמה ָקָרא ָהַרְׁשִּב"י ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְלִחּבּור ֶזה 
ִּתּקּוִנים. ִּבְׁשמֹא ְלֵסֶפר ַהּזַֹהר ָמִצינּו ַטֲעמֹו ְמפָֹרׁש ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָּפָרַׁשת ָנׂשא 
ֶׁשָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְלָהַרְׁשִּב"י: "ַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָל ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִמן זֹוָהָרא 
ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְדִּביָנה ִאיִהי 
ִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי". ֵּפרּוׁש, ִּכי ִּביָנה ִהיא 
ֵחרּות ּוָבּה ָנְפקּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוִנְקֵראת ִאיָלָנא ְדַחֵּיי ּוְבָעְסָקם ַּבּזַֹהר ֶׁשהּוא 
ַּגם ֵּכן ִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ֶׁשַעל ֵּכן ִנְקָרא ַהִחּבּור ַעל ֵׁשם זַֹהר ְדִּביָנה ְּדֵבּה ָנְּפִקין ַעְבִדין 

ְלֵחירּו ַּגם ֵהם ִיְפקּון ְלֵחירּו ִמָּגלּוָתא.
ִנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר - ִּכי ַמְזִהיִרים ָּכל ַהּלֹוְמִדים ּבֹו

ּוְבָפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת: ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע ִאֵּלין ִאיּנּון ְּדָקא ִמְׁשַּתְּדִלין 

אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית

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

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

ְּבזַֹהר ָּדא, ְּדִאְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר. ְמפָֹרׁש ֶׁשִּנְקָרא "ֵסֶפר ַהּזַֹהר" ִּכי ַמְזִהיִרים ָּכל ַהּלֹוְמִדים 
ּבֹו ֲאָבל "ִּתּקּוִנים" ַמאי ַטֲעַמּה ִאם נֹאַמר ְלִפי ְּדֵביּה ַּתְלָיא ִּתּקּוָנא ְּדִעָּלִאין ְוַתָּתִאין 
ְּדַמְלָאִכין ְוִדִנְׁשָמִתין ְוִדְׁשִכיְנָּתא ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵריׁש ַהְקָּדַמת ַהִּתּקּוִנים (ַּדף א' ֵריׁש 
ַעּמּוד ב') ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּוְרׁשּוָתא ִאְתְיִהיב ְלִאֵּלין ִנְׁשָמִתין ְּדִאְתַּתְרכּו ֵמַאְתַרְייהּו ָּבַתר 

קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ְלַקְּנָנא ְבַהאי ִחּבּוָרא, ְדִאְּתַמר ָּבּה (ִמְׁשֵלי כז י) ְּכִצּפֹור 
נֹוֶדֶדת ְוכּו' ּוַבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה ִּבְזַמָּנא ְּדִיְׂשָרֵאל ִמְׁשַּתְּדִלין ְּבאֹוַרְיָתא ַהאי ֵעת 
ֶטת ְוכּו' ֶזה א ַיְסִּפיק ִּכי ֻאָּמה ִמְׁשַּתְּדִלין  ְמֵהיָמנּוָתא ִמְתַּתֵּקן ְּבִתּקּוָנָאה ּוִמְתַקּׁשֶ
ְּבאֹוַרְיָתא ְּבֵאיֶזה ֵסֶפר ֶׁשִּיְהֶיה ְוֵכן ָאַמר ְּבַדף א' ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל ַזָּכָאה ִאיהּו ָמאֵרי 
ְמִתיְבָּתא ָמאֵרי ֶמְדָרׁש ָמאֵרי תֹוָרה, ְּדַגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית (ְּתִהִּלים פד ד), ַּבִית 
ְּדִנְׁשָמִעין ּבֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוכּו' ֲהֵרי ְמפָֹרׁש ֶׁשָּכל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֵיׁש ָּבֶהם ְסֻגָּלה זֹו 

ְלַתֵּקן ָלּה ַּבִית ּוְלַתְּקָנא ְּבִקיׁשּוָטָהא.
ּוַמה ִנְׁשַּתָּנה ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ֵמָהֲאֵחִרים ְוַרֵּבינּו ַהָּגדֹול ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם 
ַהָּבא ְּדֵלי ָלן ַחְסָפא ּוִמָּיד ּתּוַתּה ַאְׁשַּכְחָנא ַמְרָּגִניָתא ַההּוא ָאַמר ַמה ַּטַעם ָהַרְׁשִּב"י 
ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְמָפֵרׁש ְּבֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ָּכל ַהְּפסּוִקים ְוַהֵּתבֹות ְוִחּדּוִׁשים 
ֹּלא ָעָׂשה ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ִּכי נֹוָדע ִּכי ֶחְׁשּבֹון ָקָטן ִהיא ִמּסֹוד  ַהּכֹל ְּבִמְסָּפר ָקָטן ַמה ּׁשֶ
ַהְּקַטּנֹות ְוִכי ָקְצָרה ָידֹו ִלְבנֹות ִחּדּוָׁשיו ַעל ְיסֹוד ִמְסָּפר ָּגדֹול ְוֵתֵרץ הּוא ִזְכרֹונֹו 
ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשַּכָּוַנת ָהַרְׁשִּב"י ְּבֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ָהִעָּקר ְלַתֵּקן עֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ֶׁשָּכל 
ִמְסָּפר ָקָטן הּוא ַּבֲעִׂשָּיה ִּכי ָׁשם ְקִלּפֹות ַּתִּקיִפין ַוֲעִׂשָּיה ֵאין ָּבּה ִּכי ִאם ִמְקָרא ְוִחּדּוֵׁשי 
ּתֹוָרה ֶׁשָּבּה ֻּכָּלם ְּבִמְסָּפר ָקָטן ָלֵכן ְּכֵדי ְלַתֵּקן עֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ָּבָנה ְיסֹודֹוָתיו ַעל ִמְסָּפר 

ָקָטן ְּבַכָּוָנה ְמֻכֶּוֶנת ְלֶזה ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.
ִאם ֵּכן ַּגם ֲאַנן ֲעִניַנן ַּבְתֵריּה ְּדַהְינּו ַטֲעָמא ֶׁשָּקָרא ְׁשמֹו ִּתּקּוִנין ַהַּגם ֶׁשָּכל ִּדְבֵרי 
ִכיָנה ִהֵּנה ִעַּקר ַהִּתּקּון הּוא ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ֶׁשָּבּה ְמדֹור ַהְּקִלּפֹות  ּתֹוָרה ְמַתְּקִנים ַהּׁשְ
ִכיָנה ְצִריָכה ֵליֵרד ְלָעְמָקם ְלַהֲעלֹות ַהִּניצֹוצֹות ְוֶלֱאסֹף ִנָּדֶחיָה ֵאֶליָה ְוִאם ֵּכן  ְוַהּׁשְ
ם ַהְּקִלּפֹות ַּתִּקיִפין ְוִאם  ָצִרי ּכַֹח ָּגדֹול ְּכֵדי ְלַתְּקָנּה ּוְלַהֲעלֹוָתּה ֵמָהֲעִׂשָּיה ֶׁשּׁשָ
ָעְלָתה ֵמָהֲעִׂשָּיה ִּתּקּוָנּה ִמן ְיִציָרה ָנֵקל ַהְרֵּבה ֵמֲעִׂשָּיה ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִאם ְלַתְּקָנּה 
ם ָהַרע מּוָעט ְוֵאינֹו ְּכמֹו ִּביִציָרה ַוֲעִׂשָּיה ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרב ְּבֵסֶדר חֶֹמר  ַּבְּבִריָאה ֶׁשּׁשָ
ַהֻּטְמאֹות ְוִאם ֵּכן ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר ִמי ֶׁשַּמֲעֶלה אֹוָתּה ֵמָהֲעִׂשָּיה יֹוֵתר ֵמַהַּמֲעֶלה 
אֹוָתּה ֵמַהְיִציָרה ּוְבִריָאה ְוכּו' ּוִמַּטַעם ֶזה ִיְׁשַּתֶּנה ְלֶׁשַבח ֵסֶפר ֶזה ִלְקרֹות לֹו ֵסֶפר 
 א ְּתֻתַּקן ְוַתֲעֶלה ֵמָהֲעִׂשָּיה ֵאי ִּתּקּוִנים ִּכי ִּתּקּוֵני ָהֲעִׂשָּיה ִעַּקר ָּכל ִּתּקּוֶניָה ְוִאם
ִיְהֶיה ִּתּקּון ְיִציָרה ּוְבִריָאה ִּכי ְּתִחַּלת ַהּכֹל הּוא ִּתּקּון ֲעִׂשָּיה ְוכּו' ִהֵּנה ָמִצינּו ְוָעָלה 
ִכיָנה ְּבעֹוַלם  ם ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ֶׁשָּכל ַּכָּוַנת ָהַרְׁשִּב"י ְלַתֵּקן ַהּׁשְ ְּבָיֵדינּו ַטַעם ָהגּון ַלּׁשֵ
(ִּכֵּסא ֶמֶל ַּבַהְקָּדָמה) ָהֲעִׂשָּיה ִּכי ַמְלכּות ְמַקְּנָנא ְּבאֶֹפן ֶׁשִהיא ֲעִׂשָּיה. 
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

˘לום ˘מו‡ל סי‚לר
ג' סיון תדש"ם 

לכבוד הרב הגאון ר' יהודה גראס רב בקהל מגן שאול שליט"א ור"מ הישיבה וכולל 
בית ישעי'ה ברוקלין נוא יארק

שלום רב,
הנני לאשר בתודה קבלת ספר אפיית המצות מאת ידידנו הנכבד שליט"א, והספר 

הוא מאוד חשוב ונחוץ היה לי בהלכה למעשה לחג הפסח.
בזכות המצוה הגדולה, השי"ת יעזור לכם ותתברכו בכל טוב, ברכה והצלחה בכל 
לטובה  ליבכם  משאלות  כל  ה'  וימלא  ברגו"נ  ורחמים  חסד  והשפעות  ידיכם  מעשי 

ולברכה, וכט"ס.
ונא אם כת"ר שליט"א יואיל בטובו ויש לו אפשרות לשלוח משאר הספרים למצוה 

גדולה ייחשב.
בברכת כט"ס ובברכת חג שמח, וקבלת התורה מתוך שמחה

ממני ידידיכם המוקירכם
הרב שלום שמואל סיגלר
רב השכונה שכוני עולים, קרית הרב הרצוג, בני ברק

ıרן זלטובי‰‡
יום שנכפל בו כי טוב כ"ג אדר ב' תשד"מ

לכבוד הרב המפורסם, מגדולי הדור שליט"א, ה"ה הרב ר' שלום יהודא שליט"א
אחדשה"ט ושלום ב"ב שיחי'

קבלתי הספר שלו נפש ישעי' הגם שהוא קטן בכמות אבל גדול ממש באיכות, ובודאי 
תהי'  ואל  והצלחה  ברכה  הטוב  ה'  לך  ויתן  שליט"א  לכתה"ר  טובה  מכיר  יהא  י"א  כל 
ברכת הדיוט קלה בעיניך, עיין בגמ' מגילה (ט"ו ושבת ד' פ"ט, א') אמר משה להקב"ה 
אין שלום בעירך וכו' וכו' ובגמ' ברכות (דף ז' ע"א) אמר הקב"ה לישמעאל בני ברכני 
להאריך בענין הנפלא הזה:  הברכות בקש ברכה מבשר ודם, ויש  הקב"ה שהוא מקור 

ואודות זריזין מקדימין למצות... 
כ"ב  משפטים  בפרשה  המכילתא  שמביא  גדול  בענין  נזכרתי  זה  לענין   וכשבאתי 
בפסוק כ"ב אם ענה תענה אותו שם בסימן ק"פ עד גמירא שייך ממש. ועוד יותר לסיפור 
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הסכמות ומכתבים
‰סכמו˙ ומכ˙בים

זה בחומש מלבי"ם נמצא המכילתא עיין שם ויברר לך בטוב.
ברגשי כבוד והוקרה ובברכת חג כשר ושמח ונחת נזכה כלנו במהרה בגאולה שלמה 

ע"י משיח צדקינו אמן.
הרב אהרן זלטוביץ
מח"ס נחלת אהרן

˘נ˙ ˙˘מ"‰
מ˘‰ ר‡וכבר‚ר

בס"ד, מוצש"ק כ"ד תשרי משת"ה 
לכבוד הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א

קבלתי בשמחה רבה את ספריו ולאחרונה את ספרו של כת"ר "אכילת מצות בישראל".
נחוץ   - הדינים  פרטי  בבירור  וחשובה  גדולה  עבודה  דהשקיע  רבה  בגברא  חזינן 

וחשוב לכ"א ובמיוחד לרבנים יושבי על מדין.
יישר כחו דמר - ויעזרהו הקב"ה להפיץ מעיינותיו חוצה עוד כהנה וכהנה.

במיוחד הייתי שמח אולי נשלחו אלי הספרים נפש ישעי' - מנחת יהודה והספרים 
על צניעות וקדושת ישראל.

בברכת התורה
משה ראוכברגר
רב איזור רמת – הדר, חיפה

˘נ˙ ˙˘מ"ו
מ‡יר ˘טרן

י' מנ"א תשמ"ו,
עליונים  קדושי  תמונים  ספונים  אשר  הגליל  הרי  מרומים  מגובהי  מרובים  שלומים 
שלוחה בזה למע"כ הרה"ג החסיד זוכה ומזכה רבים בספרים הקדושים המאירים עינים

מוה"ר שלו' יהודה גראס שליט"א
אחדשה"ט באה"ר

באזורינו  השוחטים  ולכל  לנו  שנתן  שוחטים  בעניני  ספריו  את  רב  בספוק  קבלתי 
מרום הגליל חזוק גדול שאין לתאר בכתיבה וכמו"כ הספר בעניני אפיית מצות שג"כ 
נחוץ לנו כי אנו עושים מצות עבור הקהל ואם יזכינו גם הלאה בספריו היקרים ידע 
כת"ר שמזכה בזה רבים כי אנו צריכים מאד לעדוד וכו' ללכת בדרכי אבותינו הקדושים 
אשר סללנו לנו מסילה ישרה במסירות נפש על קוצו של יוד ובדרכם נלך עדי ביאת 

גואלינו האמיתי.
והנה ספריו מחזקים אותנו לדרכם הקדושה יישר כוחו ורב חילו לאורייתא.

הרב מאיר שטרן
מרא דאתרא, מירון



זהר 
השבת

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

המשך סימן שיט – דין הבורר בשבת
משמרת אפילו תלויה מערב שבת א�ור ליתנ  ט. 
בה שמרימ אבל אמ נתנ בה שמרימ מערב שבת 
מותר ליתנ עליהמ מימ כדי שיחזרו צלולימ לזוב:

יינ או מימ שהמ צלולימ מותר ל�נננ במשמרת.  י. 
הגה: ואף על פי שיש בו קסמין דקין הואיל וראויין לשתות 
בלאו הכי (סמ"ג). אבל ב�ודר מימ א�ור משומ ליבונ 
ויינ ושאר משקינ מותר ואמ המ עכורימ בינ מימ בינ 
יינ א�ור ל�ננמ ולהרמב"מ במשמרת א�ור ואפילו 
מימ ויינ צלולימ ואפילו ב�ודרימ לא התירו אלא 
בצלולינ אבל לא בעכורימ ויינ מגתו כל זמנ שהוא 
תו�� (פירוש שנראה כרותח) טורפ חבית בשמריה 

ונותנ לתוכ ה�ודר:
כשמ�ננינ היינ ב�ודר צריכ ליזהר שלא יעשה  יא. 

גומא (בסודר) לקבל היינ משומ שינוי:
כל מקומ שמותר ל�ננ יינ ב�ודר מותר ל�ננו  יב. 
בכפיפה מצרית (פירוש קופה שעושין מן הגומא וממיני 
ערבה) ויזהר שלא יגביה הכפיפה משולי הכלי טפח 

משומ שינוי:
כלי שמערינ (פירוש שמריקין) בו יינ מהחבית  יג. 
לא יתנ בפיו קשינ וק�מינ בחזקה שאינ לכ מ�ננת 

גדולה מזה:
מותר לערות בנחת מכלי לחבירו ובלבד שיזהר  יד. 
שכשיפ�וק הקילוח ומתחילימ לירד נצוצות קטנות 
הנשופות באחרונה מתוכ הפ�ולת יפ�יק ויניחמ 
עמ השמרימ שאמ לא יעשה כנ הני ניצוצות מוכחי 
שהוא בורר. (מותר להגביה החבית על איזה דבר כדי 
שיקלח ממנו היין היטב (רוקח הלכות יום טוב ובית יוסף):
מ�ננת שנתנ בה חרדל ל�ננו מותר ליתנ בה  טו. 
ביצה אפ על פי שהחלמונ יורד למטה עמ החרדל 

והחלבונ נשאר למעלה:
מימ שיש בהמ תולעימ מותר לשתותנ על ידי  טז. 
מפה בשבת דלא שייכ בורר ומשמר אלא במתקנ 
הענינ קודמ אכילה או שתיה אבל אמ בשעת שתיה 

מעכב את הפ�ולת שלא יכנ� לתוכ פיו אינ זה מעינ 
מלאכה ומותר:

המחבצ (פירוש שמוציא חמאה מן החלב) תולדת  יז. 
בורר הוא לפיככ אפ על פי שנותנימ שומשמימ 
ואגוזימ לדבש לא יחבצמ בידו (עיין לקמן סימן ש"מ 
סעיף י"א). הגה: הרוקק ברוח בשבת והרוח מפזר הרוק 
חייב משום זורה (מהרי"ל בשם אור זרוע וירושלמי פרק 

כלל גדול):
סימן שכ – דיני סחיטה בשבת, ובו כ' סעיפים

זיתימ וענבימ א�ור ל�חטנ (עיין לעיל סימן רנ"ב  א. 
סעיף ה') ואמ יצאו מעצמנ א�ורימ אפילו לא היו 
עומדימ אלא לאכילה ותותימ ורמונימ א�ור ל�חטנ 
ואמ יצאו מעצמנ אמ עומדימ לאכילה מותר ואמ 
עומדימ למשקימ א�ור ושאר כל הפירות מותר 
ל�חטנ. הגה: ובמקום שנהגו לסחוט איזה פירות לשתות 
מימיו מחמת צמא או תענוג דינו כתותים ורמונים אבל 
אם נהגו לסחטו לרפואה לבדו אין לחוש (בית יוסף) וכל 
זה דוקא לסחוט אסור אבל מותר למצוץ בפיו מן הענבים 
המשקה שבהן וכל שכן בשאר דברים (בית יוסף בשם 
שבולי לקט) ויש אוסרין למצוץ בפה מענבים וכיוצא 

בהם (הגהות מיימוני פרק כ"א):
זיתימ וענבימ שנתר�קו מערב שבת משקינ  ב. 
היוצאינ מהמ מותרינ ואפילו אמ לא נתר�קו מערב 
שבת אמ יש יינ בגיגית שהענבימ בתוכה אפ על פי 
שהענבימ מתבקעימ בשבת בגיגית מותר לשתותו 
ביינ  מהענבימ מתבטל  היוצא  יינ  שכל  בשבת 

שבגיגית:
חרצנימ וזגימ שנתנ עליהמ מימ לעשות תמד  ג. 
מותר למשוכ מהמ ולשתותמ ואפילו לא נתנ מימ 

והיינ מתמצה וזב מאליו מותר לשתותו:
מותר ל�חוט אשכול ענבימ לתוכ קדירה שיש  ד. 
בה תבשיל כדי לתקנ האוכל דהוה ליה משקה הבא 
לאוכל וכאוכל דמי אבל אמ אינ בה תבשיל א�ור:

יש מי שאומר דהוא הדינ לבו�ר שמותר ל�חטו  ה. 

ֻׁ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 ּפִנְחָס



י

זהר 
השבת

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

לתוכ האוכל ורבינו תמ או�ר בבו�ר (הואיל ואינו 
ראוי לאכול) (טור):

מותר ל�חוט לימוני"ש: ו. 
ל�חוט כבשימ (פירוש פירות ומיני ירקות המונחים  ז. 
בחומץ ובמלח כדי שלא ירקבו) ושלקות אמ לגופמ 
שאינ צריכ למימ ואינו �וחטנ אלא לתקנמ לאכילה 
אפילו �וחט לתוכ קערה שאינ בה אוכל מותר ואמ 
צריכ למימיהנ מותר ל�חוט לתוכ קדירה שיש בה 
אוכל אבל אמ אינ בה אוכל א�ור ולרבינו חננאל 
כל שהוא צריכ למימיהנ חייב חטאת אפילו �חט 
לקדירה שיש בה אוכל. (ולדבריו הסוחט אשכול לקדירה 

נמי אסור) (טור):
ה�וחט דג לצירו דינו כ�וחט כבשימ ושלקות  ח. 

למימיהנ:
השלג והברד אינ מר�קינ אותמ דהיינו לשברמ  ט. 
לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיו אבל נותנ הוא לתוכ 
כו� של יינ או מימ והוא נימוח מאליו ואינו חושש וכנ 

אמ הניחמ בחמה או כנגד המדורה ונפשרו מותרימ:
מותר לשבר הקרח כדי ליטול מימ מתחתיו: י. 

צריכ ליזהר בחורפ שלא יטול ידיו במימ שיש  יא. 
בהמ שלג או ברד ואמ יטול יזהר שלא ידחקמ בינ 

ידיו שלא יהא מר�ק:
יש ליזהר שלא ישפשפ ידיו במלח: יב. 

דור� שלג ברגליו ואינו חושש: יג. 
הר"מ מרוטנבורג מתיר להטיל מי רגלימ בשלג  יד. 

והרא"ש היה נזהר:
א�ור לפרו� �ודר על פי החבית וליתנ על  טו. 
גבי הכלי שדולימ בו שמא יבא לידי �חיטה אבל 
בגד העשוי לפרו� עליו מותר שאינו חושש עליו 

ל�חטו:
א�ור להדק מוכינ בפי פכ שיש משקינ משומ  טז. 

�חיטה:
�פוג אינ מקנחינ בו אלא אמ כנ יש בו בית  יז. 

אחיזה גזירה שמא י�חוט:

קונטרסים
"זהר השבת"

לפי סדר פרשיות השבוע
ערוכים וכתובים בשפה קלה ונעימה לקריאה.

השתתף גם אתה בהדפסת הספרים
ותזכה להנות מזהר השבת

-עלות הדפסת קונטרס $260-

כל הקודם זוכה!

000000000555448-436778888444444444
לקנית זכות קונטרס נוסף מ"זהר השבת:

(ניתן לתרום לע"נ, רפואה, הצלחה וכו')



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



יח

זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ

המשכ יבא



זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
יט

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר

י˜ּו˙ ַ‰ּז…ַ‰ר ƒ̇ ר מ¿ פ∆ ס≈



כ

זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ

המשכ יבא



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

ו. ֲאִפּלּו ְּבָדָבר ֶׁשֹּלא ָיַדע ִמְּבעֹוד יֹום ִאם ַּדְרּכֹו ְּבָכ ֶׁשִּיְהֶיה ֵּכן ָהֵוי ְּכַמִּניַח ְוא 
ְּכׁשֹוֵכַח (ָמֵגן ַאְבָרָהם ְּבֵׁשם ַהּתֹוָספֹות ּוִמְׁשָנה ְּברּוָרה ָׁשם ְּכגֹון ִקָנּה ֶׁשל ַּתְרְנֹגֶלת ְוֵיׁש ָׁשם ֵּביָצה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה 
ֶאְפרֹוַח אֹוָתּה ֵּביָצה ֲאסּוָרה ְּבִטְלטּול ַאף ֶׁשֹּלא ָיַדע ִמְּבעֹוד יֹום ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשם ַהֵּביָצה ִמָּכל ָמקֹום ֵּכיָון ֶׁשֶּדֶר הּוא 

ְּבָכ ָהֵוי ְּכַמִּניַח ְוא ְּכׁשֹוֵכַח ְוַנֲעֶׂשה ַהִּקָנּה ָּבִסיס ַלֵּביָצה, (עד כאן שם).

ז. ָמִצינּו ָּבִסיס ֲאִפּלּו ְּבִהִּניַח ֶהֵּתר ַעל ָהִאּסּור ָּכל ֶׁשַהֶהֵּתר ְמַׁשֵּמׁש ְלִאּסּור (פרי 
מגדים סימן ש"ח מ"ז בהקדמה לסימן ד, והניחו בצריך עיון).

ח. א ָאְמֵרי ָּבִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַהֶהֵּתר ְמַׁשֵּמׁש ְלִאּסּור, ְוא ֶׁשָהִאּסּור 
ְמַׁשֵּמׁש ְלֶהֵּתר ִּכי ָאז ָהִאּסּור ָּבֵטל ְלַגֵּבי ַהֶהֵּתר (רנ"ט ס"א ומשנה ברורה סעיף קטן ט', 

וסימן שי"א ס"ח, ברמ"א ומשנה ברורה סעיף קטן כט).

ט. ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִסיס בעינן ֶׁשִּיְהֶיה ֻמָּנח ַהֻּמְקֶצה ַעל ַהֶהֵּתר ְּבֶמֶׁש ָּכל ֵּבין 
ָמׁשֹות ִמְּתִחָּלתֹו ְוַעד סֹופֹו ִּדְבָלאו ֲהִכי א ַנֲעֵׂשית ָּבִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור (פרי  ַהּׁשְ

מגדים רע"ט א"א סוף סעיף קטן י"ד, וש"ט משנה ברורה סעיף קטן י"ט).

י. ֶּדֶלת ֶׁשל ָארֹון אֹו ֶׁשל ַּבִית ֶׁשָּתלּוי ָּבּה ֵחֶפץ ֶׁשל ֻמְקֶצה ֻמָּתר ִלְפּתַֹח ְוִלְסּגֹר 
ַהֶּדֶלת, ִמַּטַעם ֶׁשֲחׁשּוָבה ִהיא ַהֶּדֶלת ְוֵאין ְּבֵטָלה ְלַגֵּבי ַהֻּמְקֶצה ֶׁשָּתלּוי ָּבּה (סימן 

רע"ז ומשנה ברורה סק"ז).

יא. ִאם ֻהַּנח ָעָליו ַהֻּמְקֶצה ְּבַׁשָּבת ֲאִפּלּו ְלַדַעת ַהְּבָעִלים ְּכגֹון ֶׁשָּנְכִרי אֹו ָקָטן 
ִהִּניחֹו ִאם ִנְסַּתֵּלק ֵמָעָליו ַאַחר ָּכ חֹוֵזר ְלֶהֵּתרֹו ְלכּוֵּלי ָעְלָמא (מגן אברהם ש"ח 
 ,סק"נ, הגר"ז ש"י, יא). ּוְבעֹודֹו ֻמָּנח ָעָליו ֻמָּתר ְלַנֲערֹו ִמן ַהֻּמְקֶצה ּוְלַטְלְטלֹו ַאַחר ָּכ

ְוִאם ָצִרי ִלְמקֹומֹו ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַנֵער ָהִאּסּור ִמָּיד ֻמָּתר ְלַטְלְטלֹו ְּבעֹוד ָהִאּסּור 
ָעָליו (הגר"ז שם, קצוה"ש קי"ב ח, מגן אברהם רס"ה סק"ב) ּוִמָּכל ָמקֹום ָלאו ְלכּוֵּלי ָעְלָמא 
הּוא (כמבואר במגן אברהם ש"ח סק"נ, משנה ברורה רס"ה סק"ט וסו"ס ש"י, ותולדות שמואל דף קצב:) 
ְוָהרֹוֶצה ָלֵצאת ְלכּוֵּלי ָעְלָמא ַיִּניח ָעָליו ָּדָבר ֶׁשל ֶהֵּתר ֶהָחׁשּוב יֹוֵתר ּוְמַטְלֵטל 

ַהּכֹל ַיַחד (משנה ברורה סו"ס ש"י, ועיין לקמן יח, יט).
יב. ִאם ִהִּניח ָאָדם ָּדָבר ֻמְקֶצה ַעל ֶׁשל ֲחֵברֹו א ָאְמִריַנן ְּדַנֲעָׂשה ָּבִסיס ְלָדָבר 
ָהָאסּור ְּדֵאין ָאָדם אֹוֵסר ַעל ֶׁשל ֲחֵברֹו ֶׁשֹּלא ִמַּדְעּתֹו (רמ"א סימן ש"ט ס"ד), ְוֵאין נ"מ 

ִאם ַהֻּמְקֶצה הּוא ֶׁשּלֹו אֹו ֶׁשל ַהַּמִּניח (הגר"ז ומשנה ברורה).
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

יג. ֲאָבל ִאם ָעָׂשה ֵּכן ְלטֹוַבת ֲחֵברֹו ּוִמן ַהְּסָתם ִניָחא ֵלי ְּבֶזה ַנֲעָׂשה ָּבִסיס (מגן 
אברהם, תו"ש, הגר"ז, ח"א, משנה ברורה כ"ז).

יד. ּוִבְכַהאי ַּגְוָנא ֶׁשַּנֲעָׂשה ָּבִסיס ַעל ְיֵדי ֶאָחד ֶׁשָעָׂשה ְלטֹוַבת ֲחֵברֹו ֶאְפָׁשר ְלָהֵקל 
ַּבִּדין ַהַּנ"ל אֹות א' ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ִּבְמקֹום ְּפִסיָדא (דה"ח, ומשנה ברורה שם).

טו. ָהא ְּדָלא ְׁשִרי ְּבֵאינֹו ָּבִסיס ֶאָּלא ְלַהּטֹות ּוְלַנֵער ְוא ְלַטְלֵטל ִמָּמקֹום ְלָמקֹום 
ַּדְוָקא ְּבָצִרי ְלגּוף ֶהָחִבית ְוַהַּכר ֲאָבל ְּבָצִרי ִלְמקֹום ֶהָחִבית ְוַהַּכר ְוא ַמְסִּפיק 
ֵאר  ַהָּטָיה ְוִנעּור ְלֶזה, ַּדֲהא ָצִרי ֶׁשִּיְהֶיה ַהָּמקֹום ָּפנּוי ְלַגְמֵרי, ְוִאם ְיַנֵער ָהֶאֶבן ִיּׁשָ
ְּבאֹותֹו ָמקֹום, ָיכֹול ְלַטְלֵטל ֶהָחִבית ִעם ָהֶאֶבן ֶׁשָעֶליָה ְלָמקֹום ַאֵחר (ש"ט ס"ה, וש"י).

טז. ָּדָבר ַהַּנֲעָׂשה ָּבִסיס ְלִאּסּור ּוְלֶהֵּתר ְּדַהְינּו ֶׁשִהִּניח ִמְּבעֹוד יֹום ַּגם ָּדָבר ַהֻּמָּתר 
ָמׁשֹות ִעם ָהִאּסּור ֻמָּתר ְלַטְלְטלֹו (ש"י ס"ח)  ְּבִטְלטּול ְוָהָיה ֻמָּנח ָׁשם ָּכל ֵּבין ַהּׁשְ
ֲאָבל ִּבְתַנאי ֶׁשָּדָבר ַהֻּמָּתר ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמָּדָבר ָהָאסּור (שם), ֲאָבל ִאם ְׁשֵניֶהם ָׁשִוין 

ָאסּור (בית מאיר, לבו"ש, ח"א, משנה ברורה ל"ג).
ְוִעְנַין ַהֲחִׁשיבּות ּוְגֵדָרּה ָּתלּוי ְלִפי אֹותֹו ָהָאָדם: ְוִאם לדידי ַהֶהֵּתר ָחׁשּוב יֹוֵתר 
ֻמָּתר, ְוִאם ָלאו ָאסּור (מגן אברהם, אליהו רבה, הגר"ז, ט"ז, קצוה"ש קי"ב-י"ב, משנה ברורה ל"ג).

יז. ְוַדע ְל: ְּדַמה ֶׁשִּהִּתירּו ְלַטְלֵטל ְּכִלי ַהֶהֵּתר ִעם ָהִאּסּור ְוַהֶהֵּתר ַהֻּמָּנִחים ָעָליו 
ַּדְוָקא ְּבֵאין לֹו ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת ְּדַהְינּו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְלַנֵער ִמָּיד ָּכל ַהֻּמָּנח ָעֶליָה 
ּוְלַהֲחִזיר ַהֶהֵּתר ְלַבד ּתֹו ַהְּכִלי ּוְלַטְלְטלֹו ְלָמקֹום ֶׁשרֹוֶצה ֵלָהנֹות ֵמַהֶהֵּתר ֲאָבל 

ִּבְדֶאְפָׁשר לֹו ָצִרי ַלֲעׂשֹות ֵּכן (ש"י ס"ח).
ְוֵכן ְּבָצִרי ִלְמקֹומֹו ֻמָּתר ְלַטְלֵטל ַהְּכִלי ִעם ְׁשֵניֶהם ָעָליו ְּדִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְלַנֵער 
ֵּכיָון ֶׁשָּצִרי ְלָמקֹום ֶזה (שם). ֲאָבל ְּבָצִרי ַלְּכִלי ַהַּתְחּתֹון ְוא ִאְכַּפת לֹו ִאם ְמַנֵער 
ָּכאן ָצִרי ְלַנֵער ְוַאַחר ָּכ ְמַטְלֵטל ַהְּכִלי ְלַבּדֹו (שם). ֲאָבל ִאם ִיְהֶיה לֹו ֶהְפֵסד 
ֵאין ָצִרי (משנה ברורה ש"י, ל"ו). ְוֵכן ְּבָצִרי ִלְכִלי ַהֶהֵּתר (ַהֻּמָּנח ַעל ַהַּתְחּתֹון) ְוֶאְפָׁשר לֹו 

ְלַקְחּתֹו ְלַבּדֹו ַיֲעֶׂשה ֵּכן (שם).
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כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ָנְפָלה א תֹוִסיף קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל

ְוָהיּו   ,ַּבֶּדֶר  הֹוֵל ָהָיה  ָאָחא  ַרִּבי 
הֹוְלִכים,  ֶׁשָהיּו  ַעד  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִעּמֹו 
ְּבתּוַלת  ִנינּו  ֶׁשּׁשָ ֶזה  ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר 
ֶׁשַבע  ִמן  ֶׁשִהְתָּבְרָכה  ְּבתּוָלה  ִיְׂשָרֵאל, 
(ִמִּיְׂשָרֵאל), ֶׁשִּנְקֵראת ַּבת ֶׁשַבע, ּוֵפְרׁשּוָה 

ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות. ּוְבתּוָלה ְלַמָּטה ָיְרָׁשה 
ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ִּבְגָלָלּה. ַוֲהֵרי ָּכתּוב, ְוַאָּתה 
ֶּבן ָאָדם ָׂשא ִקיָנה ַעל ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל, 
ִיְׂשָרֵאל.  ְּכֶנֶסת  ַעל  ֶנֱאַמר,  ָעֶליָה  ַוַּדאי 
ה)  (עמוס  ֶׁשָּכתּוב  ֵמַהּכֹל,  ָקֶׁשה  ְוֶזה 
ָנְפָלה א תֹוִסיף קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל. 
ֶזה  ְּבָדָבר  ַהֲחֵבִרים  ָּכל  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזה 
ֶנֶאְמָרה  ַהָּפָרָׁשה  ִאם  ֲאָבל  ָיֶפה.  הּוא 
 ,ָּכ אֹוְמִרים  ָהִיינּו  ֶנָחָמה,  ֶׁשל   ְּבֶדֶר
ַהָּכתּוב  ַוֲהֵרי  ֶנֱאַמר,  ַהּזֹו  ַּבִּקיָנה  ֲאָבל 

.מֹוִכיַח ָּכ
ָהָיה  ַוֲהֵרי  ֶזה,   ָּכ ַוַּדאי  לֹו,  ָאַמר 
ָקֶׁשה ִלי אֹותֹו ָדָבר יֹוֵתר ֵמַהּכֹל, ּוָבאנּו 
ָאַמר  ָּפִנים.  ְּבַחְׁשכּות  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶאל 
 .ְּבִלְּב ּׁשֶ ַמה  נֹוָדע   ָפֶני ִמַּמְרֵאה  ִלי, 
ָׁשִוים.  ְוִלִּבי  ֶׁשָּפַני  ַוַּדאי  לֹו,  ָאַמְרִּתי 
לֹו,  ָאַמְרִּתי   .ְּדָבֶר ִלי  ֱאמֹר  ִלי,  ָאַמר 
ְּבתּוַלת  קּום  תֹוִסיף  א  ָנְפָלה  ָּכתּוב 
ִיְׂשָרֵאל. ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו רֶֹגז ְּבִאְׁשּתֹו ְוָיְצָאה 
 ,ָּכ ִאם  ְלעֹוָלִמים.  ַתֲחזֹר  א  ִמֶּמּנּו, 

ְּבָאְרָחא,  ָאִזיל  ָהָוה  ָאָחא  ִרִּבי 
ַּדַהוֹו  ַעד  ְיהּוָדה,  ִרִּבי  ִעֵּמיּה  ַוֲהָוה 
ְדָתֵניָנן  ָהא  ְיהּוָדה,  ִרִּבי  ָאַמר  ַאְזֵלי, 
ְדִאְתָּבְרָכא  ְּבתּוָלה  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבתּוַלת 
ַּבת  ְּדִאְקֵרי  ִמִּיְׂשָרֵאל),  (ס"א  ֶׁשַבע  ִמן 
ֶׁשַבע, ְואּוְקמּוָה ְּבַכָּמה ֲאַתר. ּוְבתּוָלה 
ְוָהא  ְּבִגיָנּה.  ְּבָרכֹות  ז'  ָיְרָתא  ְלַתָּתא, 
ַעל  ִקיָנה  ָׂשא  ָאָדם  ֶבן  ְוַאָּתה  ְכִתיב 
ִאְתַמר,  ָעָלּה  ַוָּדאי  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבתּוַלת 
ַעל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל. ְוָדא ַקְׁשָיא ִמֹּכָּלא, 
ִּדְכִּתיב (עמוס ה) ָנְפָלה א תֹוִסיף קּום 
ַאְמֵרי  ְדָקא  ְוַהאי  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבתּוַלת 
הּוא.  ַׁשִּפיר  ָדא  ְבִמָּלה  ַחְבַרָּייא  ֻכְּלהּו 
ֲאָבל ִאי ַפְרְׁשָּתא ִאְתַמר ְּבאַֹרח ֶנָחָמה 
ִקיָנה  ְּבַהאי  ֲאָבל  ָהִכי.  ַאְמֵרי  ֲהֵויָנן 

ִאְתַמר, ְוָהא ְקָרא אֹוַכח ָהִכי.
ָאַמר ֵליּה ַוָּדאי ָהִכי הּוא, ְוָהא ָהָוה 
ִמֹּכָּלא,  ַיִּתיר  ִמָּלה  ַההּוא  ִלי  ַקְׁשָיא 
ַּבֲחׁשֹוָכן  ִׁשְמעֹון,  ְדִרִּבי  ְלַגֵּבי  ְוֲאֵתיָנן 
 ,ְדַאְנָּפ ֵמֵחיזּו  ִלי,  ָאַמר  ְּדַאְנִּפין. 
ֵליּה  ֲאֵמיָנא   .ִדְבִלָּב ַמה  ִאְׁשְּתמֹוַדע 
ַוָּדאי, ְּדַאְנִּפי ְוִלִּבי ָׁשִוין. ָאַמר ִלי ֵאיָּמא 
א  ָנְפָלה  ְּכִתיב  ֵליּה,  ֲאֵמיָנא   .ִמָל ִלי 
ָמאן  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבתּוַלת  קּום  תֹוִסיף 
ְוָנְפָקא  ִבְדִביְתהּו,  רּוְגָזא  ֵליּה  ְּדִאית 

ויקרא ו ע"א וע"ב , ודף ח ע"א
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ַווי  ָהִכי  ִאי  ְלָעְלִמין,  ֵתָהַדר  ָלא  ִמֵּניּה, 
ְוָלא  ִלי,  ָאַמר  ִעָּמּה.  ְּדִאְתְּתָרכּו  ִלְבִנין 
ַחְבַרָּייא.  ֻכְּלהּו  ְדָאְמרּו  ַמה   ָל ַסֵּגי 
ְּדַהֵוה  ִמַּלְייהּו,  ְׁשַמְעָנא  ָהא  ֲאֵמיָנא, 

ָבן ְּבִלָּבאי. ֵמַרֲחֵמי, ְוָלא ִמְתַיּׁשְ
ָאַמר, ָּכל ַמה ְדָאְמרּו ַחְבַרָּייא כָֹּלא 
ַׁשִּפיר ְוָיאּות, ֲאָבל ַווי ְלָדָרא ַכד ַרְעָיין 
ְוַאְזִלין,  ָסאָטן  ְוָעָנא  ִמְׁשַּתְּכִחין,  ָלא 
ְוָלא ַיְדִעין ְלָאן ֲאַתר ַאְזֵלי, ָלא ִליִמיָנא 
ְוָלא ִלְׂשָמאָלא. ַוָּדאי ַהאי ְקָרא ַבְעָיא 
ְּדָחָמאן  ְלִאיּנּון  ַגְלָיין  ְוֻכְּלהּו  ְלִמְנַּדע, 

ְּבָאְרָחא ְדאֹוַרְייָתא ְבאַֹרח ְקׁשֹוט.
ְדָגלּו  ַגְלָווָתא  ְּבֻכְּלהּו  ָחֵזי,  ָּתא 
ְוִקָצא,  ִזְמָנא  ַׁשּוֵי  ְלֻכְּלהּו  ִיְׂשָרֵאל, 
ְּלקּוְדָׁשא  ַּתְייִבין  ִיְׂשָרֵאל  ֲהוֹו  ּוְבֻכְּלהּו 
ְבִרי הּוא, ּוְבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל ָהָוה ָתַבת 
ָעָלּה.  ְּדָגַזר  ִזְמָנא  ְּבַההּוא  ְלַאְתָרָהא, 
ָלאו  ַבְתָרָאה  ָדא  ְבָגלּוָתא  ְוַהְׁשָּתא 
ָהִכי, ְּדָהא ִהיא ָלא ִתיתּוב ָהִכי ְכִזְמִנין 
ִּדְכִּתיב  אֹוַכח,  ְקָרא  ְוַהאי  ַאֲחַרִּנין, 
ָנְפָלה א תֹוִסיף קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל, 
ָנְפָלה ְוא אֹוִסיף ַלֲהִקיָמה ָלא ְכִתיב.

ְמָתל ְלַמְלָּכא ְדָרַגז ַעל ַמְטרֹוִניָתא, 
ְיִדיָעא.  ְלִזְמָנא  ֵמֵהיָכֵליּה,  ָלּה  ְוַאְׁשֵּדי 
ִמַּיד  ִזְמָנא,  ַההּוא  ָמֵטי  ָהָוה  ַּכד 
ָקֵמי  ְוָתַבת  ָעאַלת  ֲהָות  ַמְטרֹוִניָתא 
ּוְתַלת  ּוְתֵרין,  ַחד,  ִזְמָנא  ְוֵכן  ַמְלָּכא. 
ִאְתַרֲחַקת  ַבְתַרְייָתא,  ְלִזְמָנא  ִזְמִנין. 
ַמְלָּכא  ָלּה  ְוַאְׁשֵּדי  ְּדַמְלָּכא,  ֵמֵהיָכָלא 
ָאַמר  ְרִחיָקא.  ְלִזְמָנא  ֵמֵהיָכֵליּה 
ִכְׁשָאר  הּוא  ָלאו  ִזְמָנא  ַהאי  ַמְלָּכא, 
ֶאָּלא  ָהִכי,  ָקַמאי  ֵתיֵתי  ְּדִהיא  ִזְמִנין 

אֹוי ַלָּבִנים ֶׁשּגְֹרׁשּו ִעָּמּה. ָאַמר ִלי, ְוא 
ָאְמרּו ָּכל ַהֲחֵבִרים?  ַמְסִּפיק ְל ַמה ּׁשֶ
ֶׁשָהיּו  ִדְבֵריֶהם,  ָׁשַמְעִּתי  ֲהֵרי  ָאַמְרִּתי, 

ִבים ְּבִלִּבי. ֵמַאֲהָבה, ְוא ִמְתַיּׁשְ

ַהֲחֵבִרים  ָאְמרּו  ּׁשֶ ַמה  ָּכל  ָאַמר, 
ְּכֶׁשָהרֹוִעים  ְלדֹור  אֹוי  ֲאָבל  ְוָנֶאה,  ָיֶפה 
ֵאין ִנְמָצִאים, ְוַהּצֹאן סֹוִטים ְוהֹוְלִכים, 
ְוא יֹוְדִעים ְלֵאיֶזה ָמקֹום הֹוְלִכים, א 
ֶׁשָּפסּוק  ַוַּדאי  ְׂשמֹאָלה.  ְוא  ָיִמיָנה 
ְלאֹוָתם  ְּגלּוִיים  ְוֻכָּלם  ְלַהִּכיר,   ָצִרי ֶזה 

ֶׁשרֹוִאים ְּבֶדֶר ַהּתֹוָרה ְּבֶדֶר ֱאֶמת.
ֶׁשָּגלּו  ַהָּגֻלּיֹות  ְּבָכל  ְרֵאה,  ּבֹא 
ִיְׂשָרֵאל, ְלֻכָּלן ָׂשם ְזַמן ְוֵקץ, ּוְבֻכָּלן ָהיּו 
ַלָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא,  ָׁשִבים  ִיְׂשָרֵאל 
ּוְבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ָׁשָבה ִלְמקֹוָמּה, 
ְּבאֹותֹו ְזַמן ֶׁשָּגַזר ָעֶליָה. ְוַעְכָׁשו ַּבָּגלּות 
א  א  ֶׁשֲהֵרי   ,ָּכ ֵאינֹו  ַהּזֹו  ָהַאֲחרֹוָנה 
ָהֲאֵחרֹות.  ַּבְּפָעִמים  ְּכמֹו   ָּכ ָתׁשּוב 
ָנְפָלה  ֶׁשָּכתּוב  מֹוִכיַח,  ַהֶּזה  ְוַהָּפסּוק 
א תֹוִסיף קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל. ָנְפָלה 

ְוא אֹוִסיף ַלֲהִקיָמּה א ָכתּוב.
ָמָׁשל ְלֶמֶל ֶׁשָרַגז ַעל ַהְּגִביָרה ְוָזַרק 
ְּכֶׁשָהָיה  ָידּוַע.  ִלְזַמן  ֵמֵהיָכלֹו  אֹוָתּה 
ָהְיָתה  ַהְּגִביָרה  ִמָּיד  ְזַמן,  אֹותֹו  ַמִּגיַע 
ַּפַעם  ְוֵכן   ,ַהֶּמֶל ִלְפֵני  ְוָׁשָבה  ִנְכֶנֶסת 
ַלַּפַעם  ְּפָעִמים.  ְוָׁשׁש  ּוְׁשַּתִים  ַאַחת 
 ,ַהֶּמֶל ֵמֵהיַכל  ִהְתַרֲחָקה  ָהַאֲחרֹוָנה 
ִלְזַמן  ֵמֵהיָכלֹו   ַהֶּמֶל אֹוָתּה   ְוִהְׁשִלי
ֵאיָנּה  ַהּזֹו  ַהַּפַעם   ,ַהֶּמֶל ָאַמר  ָרחֹוק. 
ְלָפַני  ַתֲחזֹר  ֶׁשִהיא  ַהְּפָעִמים  ִּכְׁשָאר 
ֵהיָכִלי  ְּבֵני  ָּכל  ִעם   ֵאֵל ֲאִני  ֶאָּלא   ,ָּכ

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כה

ַוֲאַבֵּקׁש אֹוָתּה.

אֹוָתּה  ָרָאה  ֵאֶליָה,  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ֶאת  ָרָאה  ִמי  ֶּבָעָפר.  ׁשֹוֶכֶבת  ֶׁשָהְיָתה 
ְּכבֹוד ַהְּגִביָרה ְּבאֹותֹו ְזַמן ְוֶאת ַּבָּקׁשֹות 
ַהֶּמֶל ְּכֶנְגָּדּה, ַעד ֶׁשַהֶּמֶל אֹוֵחז אֹוָתּה 
אֹוָתּה  ּוֵמִביא  אֹוָתּה,  ּוֵמִקים  ְּבָידֹו 
ְלֵהיָכלֹו, ְוִנְׁשָּבע ָלּה ֶׁשֹּלא ִיָּפֵרד ִמֶּמָּנה 

ְלעֹוָלִמים ְוא ִיְתַרֵחק ִמֶּמּנּו.
ְזַמן  ָּכל   - הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ָּכ
ְּכֶׁשָהָיה  ַּבָּגלּות,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּכֶנֶסת 
ִלְפֵני  ְוחֹוֶזֶרת  ָּבָאה  ִהיא  ַהְּזַמן,  ַמִּגיַע 
ַהֶּמֶל. ְוַעְכָׁשו ַּבָּגלּות ַהּזֹו א ָּכ, ֶאָּלא 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶיֱאחֹז ְּבָיֶדיָה ְוָיִקים 
אֹוָתּה  ְוָיִׁשיב  ִעָּמּה  ְוִיְתַּפֵּיס  אֹוָתּה 
ֶׁשֲהֵרי  ֶזה,   ֶׁשָּכ ִתְרֶאה  ּובֹא  ְלֵהיָכלֹו. 
ֶזה  ְוַעל  קּום,  תֹוִסיף  א  ָנְפָלה  ָּכתּוב 
ָּכתּוב (עמוס ט) ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת 
תֹוִסיף  א  ִהיא  ַהֹּנֶפֶלת.  ָּדִויד  ֻסַּכת 
ֲאָבל  ָהֲאֵחרֹות,  ַּבַּפֲעַמִים  ְּכמֹו  קּום 
ֲאִני ָאִקים אֹוָתּה. ְוַעל ֶזה ָּכתּוב, ַּבּיֹום 
ַהֹּנֶפֶלת,  ָּדִויד  ֻסַּכת  ֶאת  ָאִקים  ַההּוא 
ֻסַּכת  זֹו  ִמי  ָּדִוד.  ֻסַּכת  ֶאת  ָאִקים  ֲאִני 
ְּכמֹו  ַהֹּנֶפֶלת,  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבתּוַלת  זֹו  ָּדִוד? 
ֶׁשָּכתּוב ָנְפָלה. ְוֶזהּו ְּכבֹוָדּה ֶׁשל ְּבתּוַלת 
ִיְׂשָרֵאל ְוִתְׁשַּבְחָּתּה, ְוֶזה ָלַמְדנּו ְּבאֹוָתּה 

ָׁשָעה.
ִּדַּבְרָּת  ַוַּדאי  ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר 
ַהָּדָבר.  ֵּברּור  ְוֶזהּו  ב,  ְוִהְתַיּׁשֵ ִלִּבי  ַעל 
ַמְעִּתי  ֶׁשּׁשָ ֶאָחד  ָדָבר  ְּכמֹו   הֹוֵל ְוֶזה 
אֹותֹו.  ִהְרַוְחִּתי  ְוַעְכָׁשו  ְוָׁשַכְחִּתי, 
ִנינּו, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשּׁשָ
ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶסת  ַעל  ְלַהְכִריז  הּוא   ָּברּו

ְוַאְתַּבע  ֵהיָכִלי  ְּבֵני  ָּכל  ִעם  ֵאיִזיל  ֲאָנא 
ָעָלּה.

ְּדֲהָוה  ָלּה  ָחָמא  ְלַגָּבּה,  ָמָטא  ַּכד 
ְיָקָרא  ָחָמא  ָמאן  ְלַעְפָרא.  ְׁשִכיַבת 
ְדַמְטרֹוִניָתא ְבַהִהיא (דף ו' ע"ב) ִזְמָנא, 
ְּדָאִחיד  ַעד  ָלֳקְבָלּה  ְּדַמְלָּכא  ּוָבעּוִתין 
ְוַאְייֵתי  ָלּה,  ְואֹוִקים  ִבידֹוי,  ַמְלָּכא  ָלּה 
ָלּה ְלֵהיָכֵליּה, ְואֹוֵמי ָלּה ְּדָלא ִיְתְּפַרׁש 

ִמיָּנּה ְלָעְלִמין, ְוָלא ִיְתְרִחיק ִמיָּנּה.
ִזְמִנין  ָּכל  הּוא,   ְבִרי ֻקְדָׁשא   ַּכ
ָהָוה  ַּכד  ְּבָגלּוָתא,  ִיְׂשָרֵאל  ִּדְכֶנֶסת 
ָמֵטי ִזְמָנא, ִהיא ֲאִתיַאת ְוַהְדַרת ָקֵמי 
ַמְלָּכא. ְוַהְׁשָּתא ְבָגלּוָתא ָדא ָלאו ָהִכי, 
ֶאָּלא ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא יֹוִחיד ִּביָדָהא, 
ְויֹוִקים ָלּה, ְוִיְתְּפַייס ַּבֲהָדּה ְוָיִתיב ָלּה 
ְּדָהא  הּוא,  ְדָהִכי  ָחֵזי  ְוָתא  ְלֵהיָכֵליּה. 
ָּדא  ְוַעל  קּום,  תֹוִסיף  א  ָנְפָלה  ְכִתיב 
ְכִתיב (עמוס ט) ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת 
תֹוִסיף  א  ִהיא  ַהֹנֶפֶלת,  ָּדִויד  ֻסַּכת 
קּום ְּכִזְמִנין ַאֲחַרִּנין, ֲאָבל ֲאָנא אֹוִקים 
ָאִקים  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְכִתיב  ָּדא  ְוַעל  ָלּה. 
ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהֹּנֶפֶלת, ֲאִני ָאִקים ֶאת 
ֻסַּכת ָּדִוד. ָמאן ֻסַּכת ָּדִוד. ָּדא ְבתּוַלת 
ִיְׂשָרֵאל. ַהּנֹוֶפֶלת: ְּכָמה ִדְכִּתיב ָנְפָלה. 
ִיְׂשָרֵאל,  ִדְבּתּוַלת  ְיָקָרא  ִהיא  ְוָדא 
אֹוִליְפָנא  ְוָדא  ִּדיָלּה.  ְותּוְׁשַּבְחָּתא 

ְבַהִהיא ַׁשֲעָתא.
ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה, ַוָּדאי ָמִליְלָּתא ַעל 
ְדִמָּלה.  ְבִרירּו  ְוָדא  ְוִאְתִיְׁשָבא,  ִלָּבאי, 
ְּדָׁשַמְעָנא  ָחָדא  ְּכִמָלה  ַהאי,  ְוַאְזָלא 
ָלּה,  ָרַווְחָנא  ְוַהְׁשָּתא  ְוָׁשַכְחָנא, 
ֻקְדָׁשא  ַזִּמין  יֹוֵסי,  ִרִּבי  ָאַמר  ְּדָתֵניָנן, 
ְבִרי הּוא ְלַאְכְרָזא ַעל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל 
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ֵמָעָפר  ִהְתַנֲעִרי  נב)  (ישעיה  ְוֵייָמא, 
ְּדָאִחיד  ְּכַמאן  ְירּוְׁשֵלם,  ְׁשִבי  קּוִמי 
קּום,  ִהְתָנֵער,  ְוֵייָמא  ְדַחְבֵריּה  ִּביָדא 
ַּכ ֻקְדָׁשא ְבִרי הּוא יֹוִחיד ָּבּה ְוֵייָמא 

ִהְתַנֲעִרי, קּוִמי.
ִאיּנּון  ָּכל  ְוֵכן  ָאָחא,  ִרִּבי  ֵליּה  ָאַמר 
ָדא  ְּבִליָׁשָנא  ְדַמְלָּכא  ֵהיָכָלא  ְּבֵני 
ס) (ישעיה  ִדְכִתיב  הּוא  ָהָדא  ַפְתִחין, 
ַמְלָּכא  ָהא   ,אֹוֵר ָבא  ִכי  אֹוִרי  קּוִמי 
ִדיָלּה,  ְיָקָרא  הּוא  ְכֵדין  ַוָּדאי  ָהָכא, 
ִאְתְּפַייס  ַמְלָּכא  ַּכד  ְדכָֹּלא,  ְוֶחְדָווָתא 
ַבת־ ַוָּתבֹא  א)  א  (מלכים  ְּכִתיב  ַּבֲהָדּה. 

ָדא,  ְכַגְווָנא  ַהַחְדָרה   ֶאל־ַהֶּמֶל ֶׁשֶבע 
ְלַגֵּבי  ָאַתת  ִאיִהי  ִזְמִנין  ִאיּנּון  ְּבָכל 
הּוא  ָהָדא  ָקֵמיּה,  ְוָקַמת  ְדַמְלָּכא, 
 ,ִדְכִתיב,(מלכים א א) ַוָּתבֹא ִלְפֵני ַהֶּמֶל
ְּבִזְמָנא  ֲאָבל   .ַהֶּמֶל ִלְפֵני  ַוַּתֲעמֹוד 
ָדא ָלאו ָהִכי, ֶאָּלא ַמְלָּכא ֵייֵתי ְלַגָּבּה, 
ְלֵהיָכֵליּה.  ָלּה  ְוֵיִתיב  ַּבֲהָדּה,  ְוִיְתְּפַייס 
 ָהָדא הּוא ִדְכִתיב (זכריה ט) ִהֵּנה ַמְלֵּכ
ָיבֹא  ְלַגֵּביּה,  ַאְנְּת  ְוָלא  ַוָּדאי,   ָל ָיבֹא 
 .ְלַאָּקָמא ָל ,ָיבֹא ָל .ְלַפְּייָסא ָל ,ָל
 ,ְּבכָֹּלא. ָיבֹא ָל ְלַאְׁשְלָמא ָל ,ָיבֹא ָל
ּוְלִאְזַּדּוְוָגא  ְלֵהיָכֵליּה,   ָל ְלַאְעָלָאה 
ִעָּמ ִזּוּוָגא ְדָעְלִמין, ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר 

(הושע ב) ְוֵאַרְׂשִּתי ִלי ֶבֱאמּוָנה.

ַעד ַּדַהוֹו ַאְזֵלי ָפַגע ְּבהּו ִרִּבי ַאָּבא. 
ָאֵתי,  ְּדָחְכְמָתא  ָמאֵריּה  ָהא  ָאְמרּו, 
ְנַקֵּבל ַאְנֵּפי ְׁשִכיְנָּתא. ַּכד ְקִריבּו ַּבֲהֵּדיּה, 
ְדקּוְפְטָרא,  ִמַּקְסטֹוָרא  ִאְׁשְּתִמיט 
וכו'. ְוָאַמר  ָּפַתח  ַּגּבֹון.  ְוָנַחת 
ָקמּו ְוַאְזלּו ֲאַבְתֵריּה ְּדִרִּבי ַאָּבא, ג' 

ִמיִּלין.

ְויֹאַמר,(ישעיה נב) ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי 
ֲחֵברֹו  ִּביֵדי  ֶׁשאֹוֵחז  ְּכִמי  ם.  ְירּוָׁשָלִ ְׁשִבי 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ְויֹאַמר: ִהְתַנֵער, קּום! ָּכ

הּוא יֹאַחז ָּבּה ְויֹאַמר: ִהְתַנֲעִרי, קּוִמי!

ָאַמר לֹו ַרִּבי ָאָחא, ְוָכ ָּכל אֹוָתם ְּבֵני 
ֶזהּו  ֶזה.  ְּבָלׁשֹון  ּפֹוְתִחים   ַהֶּמֶל ֵהיַכל 
 ,ֶׁשָּכתּוב (שם ט) קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵר
ֲהֵרי ַהֶּמֶל ָּכאן, ַוַּדאי ֶׁשָאז הּוא ַהָּכבֹוד 
ֶׁשָּלּה, ְוִׂשְמַחת ַהּכֹל ְּכֶׁשַהֶּמֶל ִמְתַּפֵּיס 
ַבת  ַוָּתבֹא  א)  (מלכים-א  ָּכתּוב  ִעָּמּה. 
ֶׁשַבע ֶאל ַהֶּמֶל ַהַחְדָרה, ְּכמֹו ֶזה, ְּבָכל 
 ַהֶּמֶל ֶאל  ָּבָאה  ִהיא  ַהְּפָעִמים  אֹוָתן 
(מלכים-א  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ְלָפָניו.  ְועֹוֶמֶדת 
ִלְפֵני  ַוַּתֲעמֹד   ,ַהֶּמֶל ִלְפֵני  ַוָּתבֹא  א) 

ֶאָּלא   ,ָּכ א  ַהּזֹו  ַּבַּפַעם  ֲאָבל   .ַהֶּמֶל
ְוָיִׁשיב  ִעָּמּה  ְוִיְתַּפֵּיס  ֵאֶליָה   ֵיֵל  ַהֶּמֶל
 אֹוָתּה ְלֵהיָכלֹו. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ִהֵּנה ַמְלֵּכ
 ,ָל ָיבֹא  ֵאָליו.  ַאְּת  ְוא  ַוַּדאי,   ,ָל ָיבֹא 
 .אֹוָת ְלָהִקים   ,ָל ָיבֹא   .אֹוָת ְלַפֵּיס 
 ,ַּבּכֹל. ָיבֹא ָל ְלַהְׁשִלים אֹוָת ,ָיבֹא ָל
 ִעָּמ ּוְלִהְזַּדּוֵג  ְלֵהיָכלֹו   אֹוָת ְלַהְכִניס 
 ְוֵאַרְׂשִּתי ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  עֹוָלִמים,  ִזּוּוג 

ִלי ֶּבֱאמּוָנה.

ַרִּבי  ָּבֶהם  ָּפַגׁש  הֹוְלִכים,  ֶׁשָהיּו  ַעד 
ָּבא,  ַהָחְכָמה  ַּבַעל  ֲהֵרי  ָאְמרּו,  ַאָּבא. 
ֵאָליו,  ְּכֶׁשָּקְרבּו  ִכיָנה.  ַהּׁשְ ְּפֵני  ְנַקֵּבל 
ָעָליו,  יֹוֵׁשב  ֶׁשָהָיה  ֵמָהֻאָּכף  ִהְׁשַּתֵּמט 

ְוָיַרד ֲאֵליֶהם. ָּפַתח ְוָאַמר וכו'.
ָקמּו ְוָהְלכּו ַאֲחֵרי ַרִּבי ַאָּבא ְׁשָׁשה 

ִמיִלין.
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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



כח
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ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ
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ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ
כט



ל
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ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ

באו וטלו חלק בזכות המיוחדת של
 "סיום הזוהר"

ע"י לימוד 6 עמודים בלבד!
תוך מספר דקות (כ-7 דקות) הנך מסיים את הזוהר.

ותשאל כיצד?
התכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם,

הכולל 5760 עמודים ל - 960 חוברות ("תתק"ס")  
דהיינו 32 אריזות כשבכל אריזה יש 30 חוברות

ובכל חוברת 6 עמודים של דפים זוהר הקדוש (עם לשון הקודש).

וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו. 
ונחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים כל הזוה"ק.

"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.

"מארז זה הוא מארז אחד מתוך 32 מארזים הכוללים את כל הזוהר הקדוש".

נ˙יס„‰  ‰˙ח˙ון"  ע„ן  "‚ן  עמו˙˙ 
למען פ„ו˙ ‰˘כינ‰ ‰˜„ו˘‰, ופועל˙ 
(מלכ"ר),  ועי˜ר  כלל  רווח  מטר˙  לל‡ 
 ˙‡  ıל‰פי מטר‰  לעˆמ‰  ˘מ‰  ‡˘ר 
ו‰ח„ר˙  ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ספר  לימו„ 
ל˜ירוב ‰‚‡ול‰  בכל ‰עולם,  ח˘יבו˙ו 
י˘ר‡ל.  מעם  ˜˘ו˙  ‚זירו˙  ולביטול 
‰נבי‡  ‡לי‰ו  רבנו  מ˘‰  כ‰בטח˙ 

ו‰ר˘ב"י זיע"‡.
ל˙רום  ‰˘˙„לו  ‡נ‡  י˜רים!  ‡חינו 

ולסייע ככל יכול˙כם.
ביו˙ר,  ‰˜טנ‰  ו‡פילו  ˙רומ‰,  כל 
מכל  ל‰ינˆל  י˘ר‡ל  עם  לכל  מסייע˙ 
ל‰‚‡ול‰  ולזכו˙  ו‰בעיו˙  ‰יסורים 

‰˘לימ‰ ב˜רוב ברחמים!

3 „רכים ל˙רומ‰:
כרטיסי      סו‚י  כל  -ב‡מˆעו˙ 

‰‡˘ר‡י בטלפון 0548-433385. 
-ב‰פ˜„‰ לבנ˜ פ‡‚"י:  סניף 179 

מספר ח˘בון 409-545643 
˜ו„ מוס„ 47695. 

-ב˘ליח˙ ‰מח‡‰ לפ˜ו„˙ "‚ן ע„ן 
‰˙ח˙ון" (למוטב בלב„) רחוב נחל 

לכי˘ 24/8 רמ˙ בי˙ ˘מ˘. 

מפעל ‰זו‰ר ‰עולמי
˘ע"י עמו˙˙ "‚ן ע„ן ˙ח˙ון"

רחוב נחל לכי˘ 24/8 רמ˙ בי˙ ˘מ˘ 
טלפון 054-8436784

פ˜ס: 02-995-1300
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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

ם, ִלְכבֹוד ַמֲעֶרֶכת "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי". ָּברּו ַהּׁשֵ
ָּברֹאׁש ְוִראׁשֹוָנה ֲאִני ְמֻחָּיב ְלַהֲעִרי ּוְלהֹוִקיר ִמְפֲעֵליֶכם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשעֹוֵסק ִּבְזכּות 
ָהַרִּבים ֲהִכי ַהָּגדֹול ָּבעֹוָלם ֶׁשְּמַקֵרב ְּגֻאָּלֵתנּו ּוְפדּות ַנְפֵׁשנּו ְּכמֹו ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבַעְצמֹו 
ִהְבִטיַח ָלַרְׁשִּב"י: "ַּבּזַֹהר ָּדא ִיְפקּון ֵּבּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי" – ִאי ֶאְפַׁשר ְלַׁשֵער ּוְלָתֵאר 
ַמְעִּתי ֵמֲאָנִׁשים ִמַּכָּמה ְמקֹומֹות ְמֻפָּזרֹות  ֵאיֶזה ַמְהֵּפָכה ֶזה ָעָׂשה ָּבָאֶרץ, ְּכִפי ֶׁשּׁשָ
ְּבַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשִהִּגיַע ָלֶהם ָהֲעלֹוִנים ַהְמֻהָּדִרים ֶׁשל ַהֹּזַהר ֶׁשַאֶּתם ְמִפיִצים 
ְּבִחָּנם, ְוַגם ָרִאיִתי ַהֵּסֶפר "אֹור ַהֹּזַהר" – ֶׁשֹּלא ָרִאיִתי ַאף ַּפַעם ֵסֶפר ִנְפָלא ָּכֶזה 
ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ָּכל ָּכ ִעְנָיִנים ִנְפָלִאים ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְוכּו' ְמֻקָּבִצים ְּבָמקֹום ֶאָחד ְּבֵסֶדר 
ִנְפָלא – ֲאִני ַמָּמׁש ְמַקֵּנא ָּבֶכם ַעל ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹו – ַוֲאִני ְּבַעְצִמי ִנְתעֹוַרְרִּתי 
י ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ְוָׁשַמְעִּתי ָׁשם ִׁשעּור  ִמֶּזה, ִּבְפָרט ְּכֶׁשָהִייִתי ַּפַעם ַאַחת ְּבֵליל ִׁשּׁשִ
ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ֶׁשַאֶּתם ִאְרַגְנֶּתם – ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁש"ִהֵּנה הּוא עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו" – ֶׁשָּמִׁשיַח 
ִכיָנה  ם ַהּׁשְ עּוִרים ִּבְפָרט ֵאֶצל ַהּכֶֹתל ֶׁשֹּלא ָזָזה ִמּׁשָ ִצְדֵקנּו עֹוֵמד ָׁשָּמה ְוׁשֹוֵמַע ַהּׁשִ
 ַהְּקדֹוָׁשה – ְוֶזה ֵמִביא ָּכל ַהְיׁשּועֹות ְוָכל ַהַהְׁשָּפעֹות ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ֶׁשָּכל ָּכ

ָאנּו ְצִריִכים ַהּיֹום ְלַרֲחֵמי ָׁשַמִים.
ּוֵמִעְנָין ְלִעְנָין ְּבאֹותֹו ִעְנָין א ֶאְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו ְלַצֵּטט ָּכאן ַמה ֶׁשָרִאיִתי ַּבְּסָפִרים 

ְקדֹוִׁשים ִּדּבּוִרים ֲחׁשּוִבים ְּבִעְנָיֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָוֲאִביֵאם ָּכאן ֶאָחד ְלֶאָחד.
א. יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְקָרִאים ָקָהל, ְוא יֹוְׁשֵבי חּוץ ָלָאֶרץ.

ִהֵּנה ִהְפִליגּו ֲחַז"ל ְמאֹד ְּבִׁשְבָחן ֶׁשל יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֶׁשָאְמרּו ֶׁשֵהם ִנְקָרִאים 
ָקָהל ְוא יֹוְׁשֵבי חּוץ ָלָאֶרץ ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת הֹוָריֹות (ג.).

ה ְוֵהן  מֹו: ָחְטאּו ִׁשּׁשָ ְוֶזה ְלׁשֹוָנם ָׁשם: ְּדַתְנָיא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ִמּׁשְ
ֻרּבֹו ֶׁשל ָקָהל, אֹו ִׁשְבָעה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנן ֻרּבֹו ֶׁשל ָקָהל, ַחָּיִבין.

ָאַמר ַרב ַאִסי: ּוְבהֹוָרָאה ָהַל ַאַחר רֹב יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר (ְמָלִכים א, סה): 
"ַוַּיַעׂש ְׁשמֹה ָבֵעת ַהִהיא ֶאת ֶהָחג ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ָקָהל ָּגדֹול ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד 
ַנַחל ִמְצַרִים" ָלָּמה ִלי? ְׁשַמע ִמיַּנּה, ָהֵני הּוא ְּדִאיְקֵרי ָקָהל ֲאָבל ִהָּנ א ִאְקֵרי ָקָהל.

ב. ָחָכם ֶאָחד ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּכְׁשַנִים ֶׁשְּבחּוץ ָלָאֶרץ.
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רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ

ָידּוַע ַמה ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשָחָכם ֶאָחד ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּכְׁשַנִים ֶׁשְּבחּוץ ָלָאֶרץ.
ְוֶזה ְלׁשֹון ַהְּגָמָרא ְּכֻתּבֹות (עה.): ָאַמר ַאַּבֵיי, ַחד ִמיַּנְייהּו (ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל) ָעִדיף ִּכְתֵרי 

ִמיָנן (ִמָּבֶבל).
ִויֵתָרה ִמּזֹו ִאיָתא ְּבֵסֶפר ְׁשֵאִרית ַיֲעקֹב (ְלָאִביו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַמֲהִרי"ט ַאְלָּגאִזי ַזַצ"ל) ְּבֵׁשם 
ַהִּמְדָרׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא, ְּדַמְׁשָמע ָׁשם ֶׁשַּצִּדיק ֶאָחד ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ֲעָׂשָרה 
ַצִּדיִקים ֶׁשְּבחּוָצה ָלָאֶרץ, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ֲעָׂשָרה, ַרִּבי ְיהּוָדה ְּבַרִּבי 
ִסימֹון ְוַרִּבי ָחִנין ְּבֵׁשם ַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר ָּכאן ֲעָׂשָרה, ּוִבירּוָׁשַלִים ֲאִפּלּו ֶאָחד ָהָיה 

ֵמִגין ֲעֵליֶהם, ִּדְכִתיב ׁשֹוְטטּו ְּבחּוצֹות ְירּוָׁשַלִים, ַעד ָּכאן.
ג. ֲחִביָבה ַּכת ְקַטָּנה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמַּסְנֶהְדִרין ְּבחּוץ ָלָאֶרץ.

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ַהְירּוַׁשְלִמי ְנָדִרים (פ"ו ג.) ֲחִביָבה ַּכת ְקַטָּנה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמַּסְנֶהְדִרין 
ְּבחּוץ ָלָאֶרץ.

ְּכִתיב (ִיְרְמָיה כט, א): "ְוֵאֶּלה ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָׁשַלח ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ִמירּוָׁשָלם 
ֶאל ֶיֶתר ִזְקֵני ַהּגֹוָלה", ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ְּביֹוֵתר ֲחִביִבין ֵהן ָעַלי ִזְקֵני ַהּגֹוָלה, 

ֲחִביָבה ָעַלי ַּכת ְקַטָּנה ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמַּסְנֶהְדִרין ֶׁשְּבחּוץ ָלָאֶרץ.
ִחְזקּו ְוִאְמצּו ֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ְלָהִפיץ ּוְלַפְרֵסם ִמְקֵצה ָהעֹוָלם ְוַעד ָקֵצהּו ֹּגֶדל 
ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש – (ַאַּגב – ָׁשַלְחִּתי ָהֲעלֹוִנים ְלַכָּמה ֲחֵבִרים ַּבחּוץ ָלָאֶרץ, ְוֵהם 
ם ְמִׁשיחֹו  ְמאֹד ְמאֹד ְמַבְקִׁשים ֶׁשִּיְׁשְלחּו ִּבְקִביעּות ַּגם ָׁשם) – ּוִבְזכּות ֶזה ִיְׁשַלח ָלנּו ַהּׁשֵ

ַהּטֹוב ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ָאֵמן ְוָאֵמן.
נ"ב. ָרצּוף ּפֹה ְנָדָבה ְקַטָּנה ֶׁשל 180 ַׁש"ח ִלְכבֹוד ַהַּתָּנא ָהֱאֵקי ַרְׁשִּב"י זיע"א 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלאֹוְקָמּה ֵמַעְפָרא – ָנא ְלִהְתַּפְּללּו ָעַלי ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִיּשּׁוב  ְוִלְכבֹוד ַהּׁשְ
ַמְעִּתי ֶׁשִאם לֹוְמִדים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְּבֶאֶרץ  ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבִיּשּׁוב ַהַּדַעת ְּבִלי חֹובֹות. (ְּכִפי ֶׁשּׁשָ
ִיְׂשָרֵאל – ָאז ַהְזכּוִתים ִנְכָּפִלים ְוִנְׁשַּתְלִׁשים ְּבִלי ִׁשעּור ּוְּבִלי ֵעֶר, ְוֶזה ָּבנּוי ַעל ַמֲאַמר ֲחַז"ל "ֵאין 

ּתֹוַרת ְּכתֹוַרת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל", ְועֹוד ַּכָּמה ַמֲאָמֵרי ֲחַז"ל).

ַהֶּכֶסף ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵלַח ָלֶכם, ִהיא ִמְּמעֹות ַמֲעֵׂשר, ְוַכָּידּוַע ֶׁשַהַהְצָלָחה ְּבטּוָחה ְּכמֹו 
ָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים  ֶׁשָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית כו, יב) ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבּׁשָ

ַוְיָבֲרֵכהּו ה' (ְוַעֵּין ַּבֵּסֶפר "ִּביָנה ְלִעִּתים").
ַהּכֹוֵתב ְוחֹוֵתם יֹום ְרִביִעי ְלֵסֶדר ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב תש"ע ִלְפָרט ָקָטן:

הק' ַחִּיים מֶֹׁשה ְּבֶלְכַמן - ֶאְלָעד ת"ו


