
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ַמְסֵעי

ּ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

ַח‡י ר יו… ַבּ ¿„ ‡ ָ̇ כּו ַח‡יז¿ ר יו… ַבּ ¿„ ‡ ָ̇ כּו המשכ בעמוד יז¿

מעל˙ ‰עוס˜ים בˆרכי ˆבור ‰‚ם ˘ל‡ ‰ועילו בי‚יע˙ם כלום, ל‡ 
ביטלו זמנם לרי˜ ר˜ ממל‡ים ל‰ם ˘כרם מן ‰˘מים, כ‡ילו עס˜ו 

ב˙ור‰ ומע˘ים טובים
וב‡מ˙ עיקר כוונת ההספד שיקנאו החיים בהם ויאמרו ראו כמה יקר 
הגיע לאיש אשר עסק בעבודת ה' ולמה נחדל אנחנו לעשות כמוהם 
ובפרט העוסקים בצרכי ציבור כמו שהיה באנשים הנ"ל כמה שעסקו 

בצרכי ציבור וביטלו לפעמים על ידי כן עונת התורה.
ו‡מרו במדרש לרבי אבהו הראו שכרו י"ג נהרי אפרסמון ואמר אלו 
למאן, אמר ליה לאבהו אמר ואני אמרתי לריק יגעתי וכו'. וצריך ביאור 
איך חס ושלום יכפור רבי אבהו בשכר תורה ומצות. ופשוטן של דברים 
כמו שכתבתי כי ידוע ר' אבהו היה קרוב לבי קיסר ושכיח שם כמבואר 
בגמ' כד הוי רבי אבהו אתי לבי קיסר וכו', ואם כן מארץ ישראל מושב 
ר' אבהו לרומי מושב קיסר דרך רב, וצריך הרבה זמן בהליכה וחזרה 
וגם שם לבוא אל הקיסר ולהשתדל כי לא בחנם הלך שם צריך גם 
כן זמן רב כנודע למבקרי פתחי שרים ומכל שכן מלכים גדולים כמו 
קיסר רומי בימים ההם, ואם כן ביטל על ידי כן זמן רב מהתורה והיה 

פרוש מבית המדרש דיבוק חברים וכדומה.
‡ך אמרו במשנה והעוסקים בצרכי ציבור יהיו עוסקים עמהם לשם 
שמים ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם, והיינו שלא 
יצטערו כי על ידי עסיקת צרכי ציבור נתמעט הלמוד ומעשים טובים 
ואמר לא אל תיראו כי מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם 
מעשים טובים ותורה בשלימות, וזהו ענין רבי אבהו שפחד שמה 
שיגע בצרכי צבור והלך לבי קיסר וכדומה הכל לריק כי מיעט על ידי 
כן תורה ועבודת ה' וזהו אמרו לריק יגעתי, אבל הראו לו משמים כי 

הקדוש ברוך הוא קבע לו שכר מכל מקום ושכרו הרבה מאוד. 
(ספר ‰˜„ו˘ יערו˙ „ב˘)  
מי ˘מזכ‰ ‡˙ ‰רבים ‰˘ם י˙ברך ˘ומר עליו ועל זרעו ב‰˘‚ח‰ 
מיוח„˙ ˘י‰יו לברכ‰ ב˙ור‰ ויר‡˙ ˘מים, וז‰ו פ˘ט ‰כ˙וב כל 

‰יום חונן ומלו‰ וזרעו לברכ‰
בספר דברי אברהם מסופר שבא פעם א' לבית רבו מרן החת"ס זצ"ל 
והתמרמר לפניו רבו, שעל ידי שהוא טרוד בקהלה גדולה, וגם בלימוד 
הישיבה, ולהשיב לשואל דבר, על ידי זה אין לו פנאי להשגיח על בניו 
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ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

ָּגדֹול ְוָחׁשּוב ַהּיֹום ֶׁשִּנְתַּגָּלה ּבֹו ַקָּבַלת ַרֵּבינּו ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּכיֹום ֶׁשִּנָּתן 
ּתֹוַרת מֶׁשה ְלִיְׂשָרֵאל

ָל"ה ַהָּקדֹוׁש ָאַמר ְלָבָניו ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֹּלא ָטַעם ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה א ָטַעם ַטַעם  ְוֵכן ַהּׁשְ
ִיְרַאת ֵחְטא ִמָּיָמיו ְוָאַמר ֶׁשָּגדֹול ְוָחׁשּוב ַהּיֹום ֶׁשִּנְתַּגָּלה ּבֹו ַקָּבַלת ַרֵּבינּו ָהֲאִר"י 
ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּכיֹום ֶׁשִּנָּתן ּתֹוַרת מֶׁשה ְלִיְׂשָרֵאל.   (ַהְקָּדָמה ְּכָלִלית ְמַנֵחם ִצּיֹון) 

ַאְׁשֵרי ָהעֹוֵסק ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ּוְבִדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֶׁשְּכמֹו ֶׁשָּטַעם 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא ֵּכן ַיְׂשִּביעּוהּו ִמְּפֵני ַמֲעָׂשיו ְותֹוָרתֹו

ִאם ָאָדם טֹוֵרַח ְּבֶזה ָהעֹוָלם ָלַדַעת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין לֹו ֵלב ַעָּתה ִיְהֶיה לֹו ֵלב ִּבְמִתיְבָּתא 
ִּדְרִקיָעא. ְוָכתּוב ְּבָפָרַׁשת ַוֵּיֵׁשב (ַּדף קפה.), אֹוַרְיָתא א ִיְתְנֵׁשי ִמָּדַמִיְכי ַעְפָרא ְּדָהא 
ְּכֵדין ִיְנְּדעּון ָּכל ַהִהיא אֹוַרְייָתא ְּדָׁשְבקּו ַּכד ִאְסַּתְלקּו ֵמַהאי ַעְלָמא, ַהִהיא אֹוַרְייָתא 

ְנִטיָרא ֵמַההּוא ִזְמָנא ְוִתיעּול ְּבֵמַעְייהּו ְּכִמְּלַקְּדִמין ְוִאיִהי ְּתַמֵּלל ְּבֵמַעְייהּו.
ְוָכל ִמִּלין ִמְתַּתְּקָנן ַיִּתיר ִמְּכָמה ְּדֲהוּו ְּבַקְדִמיָתא, ְּדָהא ָּכל ִאינּון ִמִּלין ְּדִאיהּו ָלא 
ָיִכיל ְלַאְדָּבָקא לֹו ְּכְדָקא ָיאֹות ְוִאיהּו ִאְׁשַּתַּדל ְּבהּו ְוָלא ִאְתָּדַּבק ְּבהּו. ֻּכְּלהּו ָעאִלין 
 ,"ְּבֵמעֹוי ִמְתַּתְקָנן, ְואֹוַרְייָתא ְּתַמֵּלל ֵּביּה. ְוַהְינּו ִּדְכִתיב: "ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶח
ֵרת ְמַסְּדִרין ַּתְלמּודֹו ֶׁשל ָאָדם ְּבָפָניו ְּבֵצאתֹו ִמן ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא  ּוְׁשֵני ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ִיְהֶיה לֹו ֹּבֶׁשת ָּפִנים ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַעל ָּפסּוק א ַיְרִעיב 
ֲהָוָיה ֶנֶפׁש ַצִּדיק ְוִאם ֵּכן ַאְׁשֵרי ָהעֹוֵסק ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ּוְבִדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 
יֹוַחאי ֶׁשְּכמֹו ֶׁשָּטַעם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא ֵּכן ַיְׂשִּביעּוהּו ִמְּפֵני ַמֲעָׂשיו ְותֹוָרתֹו 
ְוָאַמר מֹוִרי ַהָּגאֹון ִמָּפאנֹו ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ִּכי ְׁשֵני ַמְלָאִכים ֵאּלּו ֵהם ֵיֶצר טֹוב 
ְוֵיֶצר ָהַרע ֶלֱהיֹות ִּכי ֵהם ָׁשְמעּו ִמִּפיו ּתֹוָרה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְוִנְתַקְּדׁשּו ְׁשֵניֶהם ַעל 
ָידֹו ֶׁשָּמַׁש אֹוָתם ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוִאם ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ָאַמר ְּבִתּקּון כ"ב ֶׁשָּכל ֶאָחד 
ֵמַהַּמְלָאִכים ָהָיה עֹוֶׂשה ַעְצמֹו קֹול ּופֹוֵרַח ָּבֲאִויר ְוָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשָהָיה אֹוֵמר 
ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע ָהָיה ׁשֹוֶרה ְּבִפיו ּוְמַלְּמדֹו ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשַהַּמְלָאִכים ִּגּבֹוֵרי 
ּכֹחֹו ֶׁשל ָהָאָדם ַהִּמְתַהִּוים ִמּתֹוָרתֹו ּוַמֲעָׂשיו ְּבַחָּייו ֶׁשּלֹוְמִדים ּוְמִביִנים אֹותֹו ְּבֶעֶצם 
ָּלַמד ְוָהָגה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֶזהּו ִלְגֹרס ִאיִניׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוָהָדר ִלְסַבר ָּבעֹוָלם  ַמה ּׁשֶ
ַהָּבא ִלְגֹרס ִאיִניׁש ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ִּכי ָעִתיד ְלָהִבין, ְוָאְמרּו ַהאי 

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

יג  ַמאן ְּדָבֵעי ְלִמְנַּדע ַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ָיַדע, ִׁשְבָחא ִאיהּו ֵליּה, ִּכי ִמי ֶׁשָּטַרח ְוא ִהּׂשִ
ִיְזֶכּה ְוָיִבין ְּבַגן ֵעֶדן ְוָלֵכן טֹוב ִלְגרֹס ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוִתּקּוִנים ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוַכּיֹוֵצא ַּגם 
ֶׁשֹּלא ָיִבין אֹוָתם.  (ַמֲעָבר ַיּבֹק ַמֲאָמר ִׂשְפֵתי ְרָננֹות ֶּפֶרק כו) 

ַרִּבי מֶׁשה ְּגִריְנַוְלד ַזַצ"ל ַּבַעל ֲערּוַגת ַהּבֶֹׁשם ְּבַנֲערּותֹו ָמְצאּו אֹותֹו יֹוֵׁשב ּוְמַעֵּין 
ְּבִעּיּון ָּגדֹול ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוַפְלֵגי ַמִים יֹוְרִדים ֵמֵעינֹו, ְוַרּבֹו ַהְּכַתב סֹוֵפר הֹוִסיף 

ְלַחְּבבֹו ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ַעל ִיְרָאתֹו ַהּקֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו
א ַרק ְּבִלּמּוד ַּבִּנְגֶלה ָׂשם ַרֵּבינּו ִעּיּונֹו ָאז, ַּבָּיִמים ַהָּללּו, ֶאָּלא ַּגם ְּבָחְכַמת ַהִּנְסָּתר 
ָהעֹוֶמֶדת ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם. ִּביֵמי ִלּמּודֹו ִּבְפֶרעְׁשּבּוְרג ִּביִׁשיַבת ַרּבֹו ַהְּכַתב סֹוֵפר 
ֵהֵחּלּו ֵאיֶזה ַּתְלִמיִדים ִלְפֹרץ ָּגֵדר ְוָעְסקּו ַּבֲחַׁשאי ְּבָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות. ְּבִהָּוַדע 
ַהָּדָבר ִהְתִחילּו ַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש ַעל ֶזה, ּוְנִציִגים ְמֻיָחִדים ִחְּזרּו ַעל ָהַאְכַסְניֹות ֶׁשל 
ם ֲחתּוָלָתם אֹו ְּבַיְלֵדי ָנְכִרים ַיְשִּׂפיקּו. ַהַּבחּוִרים ִלְראֹות ּוְלִהְסַּתֵּכל ִאם ְּבתֹוַרת ַהּׁשֵ

ַרִּבי ְיהּוָדה ְּגִריְנַוְלד, ֶׁשָהָיה ָאז ָּבחּור ָצִעיר ְלָיִמים, ִנְמֶנה ַעל ְּבִכיֵרי ַהַּתְלִמיִדים 
ֶׁשָהְלכּו ְלַבֵּקר ָּבַאְכַסְניֹות ֶׁשל ַהַּבחּוִרים. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ְלָהַאְכַסְנָיא ֶׁשל ַרֵּבינּו ִלְראֹות 
ַמה ִּטיבֹו, ָמְצאּו אֹותֹו יֹוֵׁשב ּוְמַעֵּין ְּבִעּיּון ָּגדֹול ְּבֵאיֶזה ֵסֶפר, ַעד ֶׁשֹּלא ִהְרִּגיׁש ִּכי ָּבאּו 
ֲאָנִׁשים ְלַחְדרֹו. ֵהם ָהְלכּו ֵמֲאחֹוָריו ְוִהֵּנה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו, ִּכי ְּבָידֹו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְוהּוא ְמַעֵּין 
ּבֹו ּוַפְלֵגי ַמִים יֹוְרִדים ֵמֵעינֹו. ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ֵּכן ָהְלכּו, ְוהּוא א ָיַדע ְּבבֹוָאם ּוְבֵצאָתם. 
ַרִּבי ְיהּוָדא ְּגִריְנַוְלד ִנְתַרֵּגׁש ְמאֹד ִמּגֶֹדל ִיְרָאתֹו ְוָטֳהָרתֹו, ֶׁשַּגם ְּבֵסֶפר ָּכֶזה ָׂשם ּבֹו 
ִעּיּונֹו, ּוָפָנה ֵאפֹוא ְלַרּבֹו ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְלמֹד ְּבַצְוָּתא ִעם ַרֵּבינּו. ִלְׁשֵאַלת 
ַרּבֹו, ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה ִהּנֹו ִמְׁשּתֹוֵקק ְלָכ, ִסֵּפר ֶאת ֲאֶׁשר ֵעיָניו ָראּו ְוא ָזר. 

ַרּבֹו ִהְסִּכים ַעל ָידֹו, ְוהֹוִסיף ְלַחְּבבֹו ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ַעל ִיְרָאתֹו ַהּקֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו.
 (ּתֹוְלדֹות ֲערּוַגת ַהֹּבֶׁשם ַּדף עט) 

ָמִצינּו ְּבַהְרֵּבה ִסְפֵרי ְמֻקָּבִלים ֶׁשַּמְזִהיִרים ַעל ִלּמּוד ָחְכָמה זֹו ָּכל ָאָדם ַחָּיב 
ִלְלֹמד אֹוָתּה

יג ָּכל ָּכ ְּכֵדי  ּוְביֹוֵתר ְּבדֹוֵרנּו ֶזה ֵאין ִמי ֶׁשַּיֲעֹסק ּבֹו ָּכָראּוי, ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָידֹו ְלַהּׂשִ
ֶׁשּיּוַכל ְלָפֵרׁש ָּכל ָּדָבר ֵהיֵטב, ְוַאף ְלֵאּלּו ֶׁשעֹוְסִקים ָּבּה ֵהם ְמַעט ִמְּזֵעיר, ְוֵאיָנן 
ִנְמָצִאין ִּכי ִאם ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה, ְוַגם ֵאּלּו יֹוְדִעים ּוַמִּכיִרים ְּבַעְצָמם 
ֶׁשַּגם ֶזה ַהָּדָבר ֶׁשּיֹוְדִעים ּוְמִביִנים ְקָצת הּוא ַרק יֹוֵדַע ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע, ְוַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו 
ִמִּלְלֹמד ְּכָלל ִעם ׁשּום ָאָדם ָּבעֹוָלם ֵמֲחַמת ָהַאְזָהרֹות ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל, ְּבָאְמרֹו, 
ַמה ִּלי ּוְלָצָרה זֹו ְלהֹוִסיף ֵחְטא ַעל ֲחָטַאי ִחָּנם. ַּגם ֶזה ָרָעה ַרָּבה ִּכי ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה 
ם, ְוַגם ָמִצינּו  ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ִּבְכֵדי ֶׁשֻּכָּלם יֹוְדִעים ִמְּקַטִּנים ַעד ְּגדֹוִלים ַּדַעת ַהּׁשֵ
ְּבַהְרֵּבה ִסְפֵרי ְמֻקָּבִלים ֶׁשַּמְזִהיִרים ַעל ִלּמּוד ָחְכָמה זֹו. ָּכל ָאָדם ַחָּיב ִלְלמֹד אֹוָתּה.

 (ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ַהַּקְדמֹון ַעּמּוד קמז) 
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
 (ֶהְמֵׁש) 

‰רב ˘לום ˜רויז
‡ב„˜"˜ ‡ו„וו‡רי

מח"ס ˘ו״˙ „ברי ˘לום „׳ חל˜ים
בס"ד, יום ה' לסדר ואספת את תבואתה, דרך הישר לפ"ק.

ויר"ש,  בתורה  הגדול  הרב  כבוד  ה"ה  וכרביבים,  כטל  יתברך  השובבי"ם,  בימי 
צנא מלא ספרא, אשכול הכופר חכם וסופר וכו' כש״ת מו"ה שלו' יודא גראס נ"י, רב 

דקהל מגן שאול, אבדק"ק האלמין.
אחדשה"ט, זה כבר קבלתי ממנו כל הספרים שהוציא לאור עולם, ובאמת נהנתי 
השקיע  אשר  העבודה  וכובד  גודל  את  ראיתי  ושם  העלים,  בין  קצת  בעברי  מאוד 
אפיסת  מחמת  אבל  הערות  איזה  עם  לבוא  חשבתי  יום  ובכל  הנעימים,  בחיבוריו 
הפנאי מוכרח אני לבוא בידים ריקניות. יה"ר שדבריו יעשו רושם בעולם, וכל המזכה 

את הרבים וכו', ויצליח בכ"ע כאוונה״ט.
חמס  הארץ  מלאה  "כי  הקרא  נח  בפ'  כבר  זה  שפירשתי  מה  לו  אכתוב  אמנם 
הלא  וקשה  הגזל,  על  אלא  גז"ד  נחתם  לא  ק׳׳ח  סנהדרין  מגמ׳  וברשיז״ל  מפניהם" 
בקרא משמע דהשחית כל בשר את דרכו וחטאו בע"ז ג"ע וכו' וגזל הוה רק חטא 
קלה נגד החטאים ההם דזה רק לאו, ובפרט דיש ג״כ גבי׳ עשה והוה רק לאהנל״ע. 
אבל ניחא לפימ״ש בס' בנין דוד בשם הה׳׳ק מקאסוב זצ׳׳ל דיש חסידים וכו' דבניהם 
סרו מדרך השי״ת דיש מצות שבין אדם לחבירו היינו שנושא ונותן שלא באמונה 
בגזל וכדומה ונתפטמו הבנים בגזל המוליד טבע רע לכן התולדות פורקים עול מ"ש 
עיי״ש, א״כ בלי חטא גזל הי׳ מקום להציל את דור המבול כי אולי יעשו תשובה, אבל 
כיון שחטאו בגזל א״כ לא יהי׳ להם דורות קדושים כי יהי׳ להם טבע רע אפי׳ האבות 
יעשו תשובה אבל בניהם נתפטמו מגזל ומממון שאינו כשר א״כ אינו כדאי להצילם 
ודו״ק לכן שפיר הביא רשיז״ל דנחתם גזר דינם עיקר החותם לרעה בא דוקא מפני 

הגזל ודו"ק.
ובאחת אעוררו עוד, כי לפי ראות עיני שכח מספרו לעורר על בדיקת השומשין 

הנקרא מוין דשכיח מאוד בהם נמלים קטנים ומאוד צריכין ליזהר בהם, ודו״ק.
הדושה״ט מאהבה ומברכו בהצלחה ברו״ג. 
ואצרף כאן המחאה קטנה בעד הוצאות ספרו. 
הק׳ שלו׳ קרויז אבדק״ק אודווארי
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הסכמות ומכתבים
‰סכמו˙ ומכ˙בים

ברכ˙ כ"˜ מרן ‡„מו"ר מ‡ו„וו‡רי רבי ˘לום ˜רויז [˘ליט"‡] יבחל"ח 
זי"ע  על "˘לחן ערוך מחבר ורמ"‡" וספר בן עולם ‰ב‡ ט"ח

כשהתחלתי לעבוד על הספרים על שלחן ערוך מחבר ורמ"א וחיברתי ספר בן 
עולם הבא תשע חלקים: א. תערוך לפני שלחן. ב. ויוסף הוא השליט. ג. ובני ישראל 
יוצאים ביד רמ"א. ד. אלה מקראי קודש. ה. ארבע אמות של הלכה (101 גליונות). ו. 
תודיעני אורח חיים. ז. כהררים התלוים בשערה, (50 גליונות). ח. שלושים יום קודם 
הגה"ק  עם  ונפגשתי  הקדושה  לארצינו  במטוס  נסעתי  הטבלאות,  קונטרס  החג. ט. 
כ"ק מרן אדמו"ר מאודווארי רבי שלום קרויז שליט"א, בעמ"ח שו"ת דברי שלום ח"ח, 
וביקשתי ממנו הסכמה וברכה על הספרים הנ"ל, ובירך אותי שיהיה לי הצלחה רבה, 
והסביר כי המחבר והרמ"א צריך כל אחד לדעת בע"פ, ובפרט רב חייב לדעת את 
המחבר והרמ"א בע"פ שלא יטעה ויפסוק נגד המחבר והרמ"א, כך אמרו לו הרבנים 

כשנתנו לו הוראה.

לחינם  ולא  הזה.  הגדול  הזכות  לתאר  ואין  מאוד,  גדול  הרבים  זכות  שזה  וא"ל 
כתב בזוה"ק פרשת תרומה (דף קכ"ח) גודל זכות מעלת המזכה את הרבים, ואשרי 
חלקך שזכית לדבר גדול כזה. וככתוב במשנה ברורה המזכה את הרבים זוכה לבנים 
צדיקים גדולי ישראל, ובזכות זה זכית לבנים ת"ח גדולי ישראל. כמו שכתבתי לך 

כבר במכתבים הקודמים, ואי"ה אכתוב לך הסכמה ג"כ בכתב.
ואמר לי להפיץ את הספרים בכל העולם כולו, שזה היה כוונת הבית יוסף שעשה 
בפורמט קטן,  המחבר והרמ"א  ולקטנים, והיה לי  לגדולים  את ספרו מחבר ורמ"א 
וכל פעם הייתי חוזר על זה. והלוואי שהמלמדים היו לומדים עם תלמידיהם לכה"פ 
המחבר והרמ"א כדי שיוכלו לדעת כל המקורות לפי סימניהם היכן לבדוק ולמצוא 
כל הלכה והלכה, וסיפר לי שבזקנותו הרבה פעמים כשהיה פוסק הלכה היה מנהגו 
רבנים  הרבה  והכרתי  טעה,  לא  אם  והרמ"א  המחבר  על  השו"ע,  בפנים  להסתכל 
שיודעים בעל פה המחבר והרמ"א בכל ד"ח שו"ע. ולימוד בספר שולחן ערוך מחבר 

עם רמ"א מסוגל לכל הישועות ולכל הרפואות. ומסוגל לפרנסה בריוח, אכי"ר.



זהר 
השבת

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

המשך סימן שכא – דיני תולש בשבת, ודין 
טוחן, ודיני תיקוני מאכל או מעבד ולש

אינ שורינ את החלתית לא בפושרינ ולא בצוננינ  יח. 
שדרכ לשרותו לרפואה אבל נותנו לתוכ החומצ ומטבל 
בו פתו. היה שרוי מאתמול מותר לשתותו בשבת 
ואמ שתה ממנו יומ חמישי ויומ ששי וצריכ לשתות 
גמ בשבת מותר שככ הוא דרכ רפואתו לשתותו 
שבעה ימימ זה אחר זה הילככ מותר לשרותו בצוננ 
וליתנו בחמה מפני שהוא �כנה אמ לא ישתה ממנו:
שומ בו�ר ומלילות שרי�קנ מערב שבת אמ  יט. 
מחו�רימ דיכה א�ור לגמור דיכתנ בשבת ואמ אינ 
מחו�רימ אלא שחיקה מותר לגמור בשבת לפיככ 
מותר לגמור שחיקת הריפות בעצ פרור בקדירה 
בשבת אחר שמורידינ אותה מעל האש. הגה: ומותר 
להחליק האוכל בשבת ולא הוי בזה משום ממחק הואיל 
ואפשר לאכלו בלא זה ומכל מקום המחמיר במאכל של 
תפוחים וכדומה שדרכו בכך תבוא עליו ברכה (מרדכי ריש 
פרק כלל גדול). אסור לקלוף שומים ובצלים כשקולף 
להניח אבל לאכול לאלתר שרי (ועיין לעיל סימן שי"ט) 
(סמ"ג והגהות מיימוני פרק כ"ב ובית יוסף בשם סמ"ק 

ותרומת הדשן ורבינו ירוחם) :
סימן שכב – דינ נולד בשבת, ובו ו' �עיפימ

ביצה שנולדה בשבת א�ורה אפילו לטלטלה  א. 
ואפילו נתערבה באלפ כולנ א�ורות ויכול לכופ 

עליה כלי שלא תשבר ובלבד שלא יגע בה:
שבת שלאחר יומ טוב או לפניו נולדה בזה  ב. 

א�ורה בזה:
פירות שנשרו מנ האילנ בשבת א�ורימ בו ביומ  ג. 

ולערב מותרימ מיד:
אוכלי בהמה אינ בהמ משומ תיקונ כלי לפיככ  ד. 
מותר לקטומ אפילו ב�כינ קש או תבנ ולחצוצ בו 
שיניו אבל קי�מ שאינו אוכל בהמה אפילו ליטלו 

כדי לחצוצ בו שיניו א�ור:
מותר לטלטל עצי בשמימ להריח בהמ ולהניפ  ה. 

בהמ לחולה ומוללו להריח בו אחד קשימ ואחד 
רכימ:

המחלק לבני ביתו מנות בשבת יכול להטיל  ו. 
גורל לומר למי שיצא גורל פלוני יהיה חלק פלוני 
שלו והוא שיהיו החלקימ שוימ ואינו עושה אלא 
כדי להשוותמ שלא להטיל קנאה ביניהמ אבל עמ 
אחרימ א�ור כיונ שמקפידינ זה על זה יבואו לידי 
מדה ומשקל אבל ליתנ מנה גדולה כנגד מנה קטנה 
ולהטיל גורל עליהמ אפילו בבני ביתו ובחול א�ור 
משומ קוביא ויש אומרימ דעמ בניו ובני ביתו מותר 
להטיל גורל אפילו על מנה גדולה כנגד מנה קטנה 
מפני שאינ מקפידימ. הגה: ואסור להטיל גורל בשבת 

אפילו על ידי אינו יהודי (מהרי"ל) :
סימן שכג – דיני השאלה וקנינ צרכי שבת והדחת 

הכלימ ותיקוננ וטבילתנ בשבת, ובו י' �עיפימ
מותר לומר לחבירו מלא לי כלי זה אפילו הוא  א. 
מיוחד למדה והני מילי כשנוטל הלוקח מדה של 
מוכר ומוליכה לביתו ואינ צריכ לומר אמ מביא 
הלוקח מתוכ ביתו ואומר לו מלא לי כלי זה אבל 
למדוד בכלי המיוחד למדה ולשפוכ לתוכ כליו של 
לוקח א�ור. הגה: ויש מקילין לומר דכל שאינו מכוין 
למדה לגמרי שממעט או מוסיף מעט שרי (הגהות אשירי 
ומרדכי פרק אין צדין) וכן המנהג פשוט למדוד בכלי 
המיוחד למדה ולשפוך לכליו של לוקח ועוד יתבאר לך 
בסמוך טעם המקילין. דין הלואת שבת דינו כמו ביום 
טוב ועיין לקמן סימן תקל"ה ולעיל סימן ש"ז סעיף י"א:
מותר לומר לחבירו מלא לי כלי זה ולמחר  ב. 
נמדוד אותו (אבל לא יאמר תן לי מדה פלוני) (טור) :
מותר לומר לחבירו תנ לי ביצימ ואגוזימ במנינ: ג. 
מותר לומר לחנוני תנ לי ד' ביצימ וה' רמונימ  ד. 
ובלבד שלא יזכיר לו שמ דמימ ולא �כומ מדה ולא 
�כומ מנינ לומר הרי שיש לכ בידי חמשימ אגוזימ 
תנ לי חמשימ אחרימ והרי יש לכ בידי מאה. הגה: 
וכן בסכום דמים אינו אסור אלא בכהאי גוונא שאומר 

ֻׁ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 מַסְעֵי



י

זהר 
השבת

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

המשכ בעמוד יב

תן לי בכך וכך דמים ויהיה לך בידי כך וכך אבל בלאו הכי 
שרי וכן בסכום מדה דוקא בכהאי גוונא אסור אבל בלאו 
הכי שרי ואף על גב דאסור להזכיר דמים כלל היינו בדבר 
שאין מקחו ידוע אבל בדבר שידוע רק שאומר לו כמה 
צריך שרי אם לא שמזכיר לו סכום (אור זרוע והגהות 
אשירי פרק אין צדין) ואף על גב שיש מחמירין בדבר זה 
כבר פשט המנהג במדינות אלו להקל וכסברא הנזכרת:

המביא כדי יינ ממקומ למקומ לא יביאמ ב�ל  ה. 
ובקופה כדרכ חול אלא יביאמ לפניו או על כתפו 
וכיוצא בזה שישנה מדרכ חול אפילו אינ בשינוי 
קלות במשא ואמ אי אפשר לו לשנות כגונ שזימנ 
אורחימ הרבה וצריכ למהר להביאו לפניהמ מותר 
ויש אומרימ דלמעט בהילוכ עדיפ ויותר טוב להביאמ 
ב�ל ובקופה בפעמ אחת מלהביאמ כל אחת ואחת 

בפני עצמה:
מדיחימ כלימ לצורכ היומ כגונ שנשאר לו  ו. 

עדיינ �עודה לאכול אבל לאחר �עודה שלישית 
אינ מדיחינ וכלי שתיה מדיחינ כל היומ שכל היומ 

ראוי לשתיה:
מותר להטביל כלי חדש הטעונ טבילה ויש  ז. 
או�רימ וירא שמימ יצא את כולמ ויתנ הכלי לאינו 
יהודי במתנה ויחזור וישאלנו ממנו ואינו צריכ 
טבילה. הגה: ואם הוא כלי שראוי למלאות בו מים ימלאנו 
מים מן המקום ועלתה לו טבילה (המגיד פרק ד' מהלכות 

יום טוב והגהות מיימוני פרק כ"ג מהלכות שבת) :
כו� ששתה בו אינו יהודי מותר להדיחו לדברי  ח. 

הכל:
מותר לשפשפ הכלימ בכל דבר חוצ מכלי כ�פ  ט. 
בגרתקנ שהוא שמרי יינ כשנתייבשו ונתקשו מפני 

שהוא ממחק לכלי כ�פ שהוא רכ:
אינ חופפינ כלימ במלח לפי שהמלח נמחה  י. 

כשחופפ בחזקה:

ויוצאי חלציו, ולתהות על קנקנם במה שלומדים. והשיב לו, הלא דוד המלך 
עליו השלום אמר "כל ‰יום חונן ומלו‰ וזרעו לברכ‰", ואפשר לפרש הכוונה 
שמלוה ונותן אתכל היום שלו, דהיינו העת והזמן שלו לאחרים, ומשגיח 
עליהם, וזרעו מה תהא עליהם, על זה אמרו זרעו לברכה, ובזכות זה אף 
שהוא אין לו פנאי ועת להשגיח עליהם, השם יתברך ישגיח עליהם שיהיו 
לברכה בתורה ויראת שמים, ונהנה רבו מאוד מדבריו, ואמר לו נחמתני בני 
נחמתני, ואחר כך בשבת קודש בסעודה שלישית סיפר החתם סופר לתלמידיו 
הפירש הזה, והפליא אותו מאוד, והוסיף לפרש בזה הפסוק (מ˘פטים) "לא 
תהי' משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא", כי בגמרא דרש לא 
תהי' משכלה ועקרה שלא תהי' עקר מן התלמידים, וכיון שיהי' לך הרבה 
תלמידים ולא יהי' לך פנאי להשגיח על בניך כי תתן את ימיך רק להשגיח 
על אחרים, על זה אמר השם יתברך את מספר ימיך מה שאתה נותן לאחרים 

אמלא, להשגיח על בניך ובני ביתך שיהיו לברכה, ודברי פרי חכם חן.  
(מוב‡ ‚ם כן בספר טיול בפר„ס, ובספר ˘יח ˘רפי ˜ו„˘)  
וויכוח בין ˙למי„י ‰בעל ˘ם טוב זכו˙ו י‚ן עלינו, ‡יז‰ו ‰„בר ‰עי˜רי 

˘ר‡˘ ומנ‰י‚ ‰„ור ˆריך ל‰˘‚יח עליו
בספר ברכות אברהם (פר˘˙ ו‡˙חנן) כתב שמעתי שתלמידי הרבי ישראל בעל 
שם טוב זכרונו לברכה היו יושבים ביחד ומתווכחים איזהו הדבר העקרי 

שראש ומנהיג הדור צריך להשגיח עליו.

המשכ שער התוכחה והמחאה מעמוד ד



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

המשכ שער התוכחה והמחאה מעמוד י

י˘מ‰ם אמרו שהעיקר הוא להשגיח על הזביחה שיהיה השו"ב (‰˘וחט ובו„˜) 
ירא שמים, וכן בכל שאר ענינים השייכים לזה כי חס ושלום מאכלות אסורים 

מטמטמים את הלב.
וי˘ שאמרו עירובין הוא העיקר כי הלכות שבת כהררים התלויים בשערה 

(ח‚י‚‰ „ף י' ע"‡) והאיסור חמור מאוד.

וי˘ שאמרו מקוה היא העיקר להשגיח שהמקוה תהיה כשרה בלי שום חשש, 
כי אם יסוד בנין האדם הוא חס ושלום בלי כשרות קשה לו מאוד להתגבר על 

הרע רחמנא ליצלן.
ו‡חר זה אמר להם מרן הריבש"ט ז"ל בזה הלשון, תיתי לי כי בעת הזאת 
פלפלו גם כן במתיבתא דרקיע איזה מהם עיקר ואמרו כמר וכמר. והסימן 
הוא במקרא (חב˜ו˜ ‚') בזע"ם תצעד ארץ ר"ת "ז'ביחה, "ע'ירובין, "מ'קוה, כל 

אלה הם יסוד הארץ. עד כאן לשונו.
ר‡˘י הגולה שהשפעתם מגיעים לכל העולם נתפסים על כל העולם מפני 

גודל כח השפעתם במחאה
‡מר רב פפא והני דבי ריש גלותא נתפסים על כולי עלמא. א"ר חנינא מאי 
דכתיב "ה' במשפט יבא עם זקני עמו ושריו" אם שרים חטאו זקנים מה חטאו, 
(˘ב˙ נ„:) אלא אימא על זקנים [פי' סנהדרין] שלא מיחו בשרים. 



זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
יג

ָּבת זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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



יד

זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ



זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
טו



טז

זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ

ב"ה

ָבעֹות:  ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ א ְמַדּלֵ ה ֶזה ּבָ קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ
ְתֵלנּו ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ ִלים ִהּנֵ ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ
ים: יַח ִמן ַהֲחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ ַמׁשְ
ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.
(בשיר השירים פ' ב, ח-י)

בואו ונצא לקבל פני משיח צדקינו ברחמים – "בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי" (זוה"ק)

ספר ‰זו‰ר ‰מחול˜ ל-960 ˜ונטרסים 30 ˜ונטרסים ב-32 ˜ופס‡ו˙,
וכך בכמ‰ „˜ו˙ יוכלו כל י˘ר‡ל כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„

לסיים ‡˙ כל ‰זו‰"˜ ‡לפי פעמים.
וכל ‡ח„ ˘לומ„ מˆטרף עם ‰כלל ומסיים יח„יו,

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

אמרו חז"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן!!! (רש"י ד"ה ב' ל"א ד') 
 ובזוהר הקדוש (פרשת בשלח דף סב), כתוב מה מיוחד באוכלי המן? 

שכאשר אכלו את המן היה מתברך במעיים וקיבלו אור רוחני וראו מה שלמעלה וזכו לחכמה עליונה.
ועל זה נקראו דור דעה, והם היו בני האמונה ולהם ניתנה התורה להסתכל בה בפנימיותה ולדעת דרכיה.

רואים מהזוהר הקדוש שעיקר נתינת התורה ניתנה לאלו שלומדים את סודותיה.
ובאור החיים הקדוש פרשת ויחי (מט יא), כתב:

שכוחו של הגואל העצום מלך המשיח הוא שצריך שיתעסקו ישראל ביינה של תורה,
וביאור הדברים שילמדו את פנימיות התורה שזה יינה של תורה. (גם יין גימטריה "סוד").

על כן ‡חי ורעי בו‡ו ונחי˘ ‰‚‡ול‰
בלמ„נו זו‰ר ‰˜„ו˘ ב‡ח„ו˙

כל ל"ב י˘ר‡ל, על י„י כמ‰ ‡ופנים:

חל˜ים (960)),  ל˙˙˜"ס  ˘ל ‰זו‰"˜ (‰מחול˜  חל˜ים  ב‰ 30  ˘י˘  י˜ח ˜ופס‰  כל ‡ח„   .‡
וילמ„ ˜ונטרס ‡ח„ בכל יום כ˘בע „˜ו˙ [במ˘ך חו„˘ ימים] 

עם עו„ 31 ˘‰ם ביח„ ל"ב [32] ‡י˘, מסיימים ‡˙ כל ‰זו‰"˜ בחו„˘, וז‰ ‡פ˘ר ב˜לו˙,
ובכך יסיימו יח„יו ‡˙ ‰זו‰"˜ בכל חו„˘. 

ב. כל ‡ח„ יחל˜ לחבריו חובר˙ ‡ח˙ בסך ‰כל לחל˜ ל-30 ‡י˘ (˘ז‰ ל‡ ˜˘‰), ובכך 
מ‚ו„ל  ע"ב),  ˙רומ‰ (˜כ"ח  בפר˘˙  (וכבר ‰וב‡ו „ברי ‰זו‰"˜  ולרבבו˙,  ל‡לפים  זכויו˙יו  יוכפלו 

מעל˙ "מזכ‰ ‰רבים"), וכל ל"ב י‰ו„ים (32) ˘יע˘ו כן מסיימים ‡˙ כל ‰זו‰"˜.

‚. לחל˜ לל"ב [32] ב˙י מ„ר˘, ו˘ם ‡חרי ‰˙פיל‰, [‚' פעמים ביום], ילמ„ו כ˘בע „˜ו˙ 
[7] ˆיבור ˘ל 30 ‡י˘, וכך יסיימו ‡˙ כל ‰זו‰"˜ כמ‰ פעמים ביום.

בידינו הדבר להחיש את הגאולה
ולזכות לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ברחמים.

לפרטים: 0548-436784

קֹול
ּדדֹוֶמה ד

צצצדדדדקקייננו משיחחח פני ללללקבלללל וונצא
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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

ֶּפֶרק י"ג
ִּדיֵני ֻמְקֶצה ְוִטְלטּוִלים

 א. ָּכל אֹוְכִלין ָהְראּוִיין ַלֲאִכיַלת ָאָדם ֻמָּתר ְלַטְלְטָלן ְּבַׁשָּבת ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ְלצֶֹר
ְּכָלל (סימן ש"ח סעיף ד). ַוֲאִפּלּו עֹוְמִדין ְלהֹוִליָכן ִלְסחֹוָרה ְלָמקֹום ַאֵחר (שולחן ערוך 
 הגר"ז סימן ש"י אות ב' ומשנה ברורה שם), ֲאָבל ַמֲאַכל ְּבֵהָמה ַחָּיה ְועֹוף ָאסּור ֶׁשֹּלא ְלצֶֹר

ְּכָלל (פרי מגדים ש"ח א"א סק"י).
ְלָחן ִיְנֲהגּו ָּכָכה: ֵּפרּוִרין ַוֲעָצמֹות  ב. ְּבֵסֶדר ַהֲעָבַרת ֲעָצמֹות ּוֵפרּוִרין ֵמַעל ַהּׁשֻ
ּוְקִלֵּפי ֵּפרֹות ָהְראּויֹות ְלַמֲאַכל ְּבֵהָמה ֻמָּתר ְלַהֲעִביר ַּבָּיַדִים, ְוִאם ֵאין ְראּוִיין 
ִלְבֵהָמה ְּכגֹון ְקִלֵּפי ֱאגֹוִזים ּוְקִלֵּפי ֵּביִצים ֲאסּוִרין ְּבִטְלטּול ֵּבין ְּבָידֹו ֵּבין ַעל ְיֵדי 
ָּדָבר ַאֵחר ֶׁשְּבָידֹו ְּכגֹון ַסִּכין ֶאָּלא ְמַנֵער ֶאת ַהַּטְבָלא אֹו ַהַּמָּפה ְונֹוְפלֹות ֵמֲאֵליֶהן, 
ְלָחן, ְוִאם ֵיׁש ַּפת ַעל ַהַּמָּפה אֹו  ְוָצִרי ְלַנֲעָרן ְּבָמקֹום ַהֻּמְכָׁשר ָּכל ַהָּקרֹוב ְלַהּׁשֻ
ַהְּקָעָרה ֻמָּתר ְלַטְלֵטל ַעד ָמקֹום ֶׁשרֹוֶצה ְּדַהְּקִלּפֹות ְּבֵטלֹות ַלַּפת (קצוה"ש סימן קי"א 

אות ד' על פי שולחן ערוך הגר"ז ואחרונים).

ְוַהְמַדְקֵדק ַמִּניח ְקָצת ָּבָׂשר ַעל ָהֶעֶצם ְּדָאז ֵאין ׁשּום ִּפְקּפּוק (עיין משנה ברורה סעיף 
קטן קי"ד בשם המאירי).

ג. ַמֲאָכל ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ֶאָּלא ְלַחָּיה ְועֹוף ַהְּמצּוִיים ֻמָּתִרים ְּבִטְלטּול ַאף ְלִמי ֶׁשֵאין 
 ,ְסָתם ְּבֵני ָאָדם ְלַגְּדָלם ּוְרִגיִלין ְּבָכ לֹו ַחָּיה אֹו עֹוף, ּוֵפרּוׁש ְמצּוִיים ַהְינּו ֶׁשֶּדֶר
ְוִאם ֵאינֹו ָראּוי ֶאָּלא ְלַחָּיה ְועֹוף ֶׁשֵאין ְמצּוִיין ָאז ַּדְוָקא ִאם ֵיׁש לֹו ֵמאֹותֹו ִמין 

ַחָּיה ְועֹוף ֻמָּתר ְלַטְלְטלֹו (שם אות ה).
ד. ַאף ַעל ַּגב ְּדאֹוְכִלין ְׁשִרי ְלַטְלֵטל ֶׁשֹּלא ְלצֶֹר ְּכָלל ֲאָבל ִמיֵני ְּבָׂשִמים ָהעֹוְמִדין 
ְלָהִריַח ָאסּור ְלַטְלֵטל ֶׁשֹּלא ְלצֶֹר ְּכָלל ְוִדיָנן ִּכְכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלֶהֵּתר (שם בבדה"ש 

אות כ"ב).

ה. ַמּצֹות ִמְצָוה ֶׁשֵהִכין ַלֵּסֶדר ָאסּור ְלַטְלֵטל ְּבַׁשָּבת ִלְפֵני ֶּפַסח (פרי מגדים סימן ש"ח 
א"א סק"י, וגם בסימן תמ"ד א"א סק"א, וספר דבר משה מהד"ת סימן צ"ח אות מ, ובספר ייטב פנים בשם 

הפרי חדש, ועוד עיין שו"מ מהד"ת ח"ב סוף סימן ע"ז, הג מהרש"ק תמ"ד ג' ותע"א א, מעדנ"ש קי"ג יא, 

ובא"א בוטשאטש סימן ש"ח).
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ו. ָּדָבר ֶׁשֵאין ִאּסּור ְלָאְכלֹו ַרק ֶׁשֵּיׁש ָנֲהגּו ֵּכן ֻמָּתר ְּבִטְלטּול (אליהו רבה תמ"ד ג, 
שבה"ש מלאכת זורע, מהרש"ק שם).

ז. ַמֲאָכל ָהָאסּור ַּגם ַּבֲהָנָאה ֲאִפּלּו ַרק ְּביֹומֹו ְּכמֹו ֶטֶבל אֹו נֹוַלד ִּדינֹו ְּכֻמְקֶצה 
ֵמֲחַמת ּגּופֹו ְוָאסּור ְּבִטְלטּול ֲאִפּלּו ְלצֶֹר ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו (פרי מגדים מש"ז ש"ח סעיף 

קטן כ"ה, הגר"ז ש"ח ט).

ח. ַמֲאָכל ָהָאסּור ַרק ַּבֲאִכיָלה ִאם ָנְכִרי אֹו ֶּכֶלב ָמצּוי ַּבָּמקֹום, ְוַגם ָראּוי ָלֶהם 
ל (ְלַעּכּו"ם) ְׁשִרי ְלַטְלֵטל (סימן דה"ח דיני מוקצה  ְּכגֹון ְסָתם ֵייָנם, אֹו ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְמֻבּׁשָ

סימן א' אות ט, ותול"ש סימן צ"ט אות ב).

ט. ָּבָׂשר ַחי ֲאִפּלּו א ִנְמַלח ֲעַדִין ֶׁשל ִמין ָהַר ְּכגֹון יֹוָנה ּוַבר ַאָּוָזא ֻמָּתר ִלְּטלֹו 
(ש"ח סל"א), ֲאָבל ְּבַׂשר ְּבֵהָמה ָאסּור ַרק ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק ְׁשִרי (כן הכריע במשנה ברורה 

שם בין פלוגתת הט"ז ומגן אברהם, עיין שם).

י. ַּגְרִעיֵני ְפלֹוְיֶמע"ן ְוֵכן ְּבָכל ַהַּגְרִעיִנין ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוָכן אֶֹכל ֵיׁש ְלָהֵקל ְּבִטְלטּוָלן 
(ביאור הלכה סימן ש"ח סעיף ל).

יא. ַּגְרִעיֵני ַּתּפּוִחים ְוַאָּגִסים ַּגם ֵּכן ֻמָּתִרין ְּבִטְלטּול ֵּכיָון ֶׁשְראּוִיין ַּגם ָלָאָדם 
ְוֶנֱאָכל ִלְפָעִמים ִעם ַהְּפִרי (ביאור הלכה שם).

ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵּיׁש ְלַהִּתיר ַעל ִּפי ֶזה ַּגְרִעיֵני ֲעָנִבים (תולדות שמואל סימן צ"ט אות ג).
יב. ְוֵכן ַּגְרִעיֵני ְׁשָאר ֵּפרֹות ִאם ְראּוִיין ַעל ָּכל ָּפִנים ְלַמֲאַכל ְּבֵהָמה ְׁשִרי ְלַטְלְטָלן 

(ביאור הלכה שם).

יג. ָּכל ָּדָבר ְמֻטָּנף ַּבַּבִית אֹו ֶּבָחֵצר ִלְפֵני ַהַּבִית אֹו ֵאֶצל ַהַּבִית ֶׁשּיֹוֵצא ְוִנְכָנס 
ְלתֹוָכּה ָּתִדיר ֶׁשַּמְקִּפיִדין ָעָליו ֶׁשֹּלא ְיֵהא ּבֹו ִטּנּוף ֻמָּתר ְלהֹוִציָאם ָלַאְׁשָּפה אֹו 

ֵּבית ַהִּכֵּסא ְּבָיָדיו (שולחן ערוך הגר"ז ש"ח, ע"ב).
ט ֶׁשֹּלא ִלְמחֹות  יד. ָּבא"ל ִׁשיֶלע"ן (ְׂשחֹוק ַהַּכּדּו"ר) ְלִעְנַין ְקַטִּנים ּוְקַטּנֹות ְּכָבר ִנְתַפּּׁשֵ
(כמו שכתב הרמ"א בסימן ש"ח סעיף מ"ה, ורש"ל בים של שלמה סימן ל"ז, ובשולחן ערוך הגר"ז אות פ"ג, 

ובט"ז סימן תקי"ח ס"ב, ומגן אברהם שם, וקצוה"ש סימן ק"י י) ִמָּכל ָמקֹום ָחס ְוָׁשלֹום ֶׁשָּיֵקּלּו 

ָּבּה ְּגדֹוִלים ִלְׂשחֹוק ַוֲאִפּלּו ְּבתֹו ַהַּבִית (בט"ז שם בשם רש"ל דלגדולים מנהג רע הוא, ואם 
אישר חילי אבטליני, עכ"ל, וכעין זה במחצית השקל סימן ש"ח בשם רש"ל, עיין שם, ובבית יוסף ש"ח 

בשם ירושלמי פ"ב דתענית דטור שמעון יש אומרים שחרב על שהיו משחקין בכדור, וכן הוא במדרש 

רבה איכה פ"ב).



זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ִרִּבי יֹוֵסי ָאַמר, (ישעיה נד) ִּכי ֵמי נַֹח 
זֹאת ִלי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעבֹור ֵמי נַֹח. 
ַהאי ְקָרא ַקְׁשָיא, ְּכִתיב (בראשית ז) ּוֵמי 
ַהַּמּבּול ָהיּו ַעל ָהָאֶרץ. ּוְכִתיב (בראשית 
ִמֵּמי  עֹוד  ָּבָׂשר  ָּכל  ִיָּכֵרת  ְוא  ט) 

ַהַּמּבּול. ֵמי ַהַּמּבּול ְּכִתיב, ְוָלא ֵמי נַֹח, 
ְוָהָכא ְכִתיב ִּכי ֵמי נַֹח זֹאת ִלי. זֹאת ִלי, 

ֵהם ִלי ִמיְבֵעי ֵליּה.
ְסִגיאּו  ַזָּכִאין  ַּכד  ָתאָנא,  ָהִכי  ֶאָּלא 
ַחֵּדי  הּוא   ְּבִרי ֻקְדָׁשא  ְבָעְלָמא, 
ּוִמְׁשְּתַּבח ְּבהּו. ְּדָתֵניָנן ַּכד ָׁשאֵרי ַזָּכָאה 
ְבָעְלָמא, ְוִאְׁשְּתַכח ֵּביּה, ַּכְבָיכֹול ַאִּטיל 
ְׁשָלָמא ְּבָעְלָמא, ְוָכל ָעְלָמא ִמְתָּבְרָכא 
ֶׁשל  ְּבָפַמְלָיא  ְׁשָלָמא  ְוַאִּטיל  ְבִגיֵניּה, 
אֹו  כז)  (ישעיה  ִּדְכִּתיב,  ָלן.  ֵמָּנא  ַמֲעָלה. 
ָׁשלֹום  ִלי  ָׁשלֹום  ַיֲעֶׂשה  ְּבָמֻעִּזי  ַיֲחֵזק 

ַיֲעֶׂשה ִּלי. 
ָׁשאֵרי  ְדַזָּכָאה  ְּבִזְמָנא  ָּתאָנא 
ְוָלא  ִמְתָעִרין,  ָלא  ִּדיִנין  ְבָעְלָמא, 
ַבר  ְּדַההּוא  ִמּשּׁום  ְּבָעְלָמא,  ַׁשְלִטין 
ָנׁש ַזָּכָאה הּוא אֹות ְּבָעְלָמא, ְוקּוְדָׁשא 
ְוָעְלָמא  ִביָקֵריּה,  ָבֵעי  הּוא   ְבִרי

ִמְתַקֵּיים ְּבִגיֵניּה וכו'.
ִדְבֵני  ְּבִזְמָנא  יֹוֵסי,  ִרִּבי  ָאַמר  ַּתְנָיא 
ֻקְדָׁשא  ָקֵמי  ַחָּייִבין  ִאְׁשְּתָכחּו  ָעְלָמא 

ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק

ַרִּבי יֹוֵסי ָאַמר, (ישעיה נד) ִּכי ֵמי נַֹח 
נַֹח.  ֵמי  ֵמֲעבֹר  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ִלי  זֹאת 
(בראשית  ָּכתּוב  ָקֶׁשה,  ַהֶּזה  ַהָּפסּוק 
ְוָכתּוב  ָהָאֶרץ,  ַעל  ָהיּו  ַהַמּבּול  ּוֵמי  ז) 

ִמֵּמי  עֹוד  ָּבָׂשר  ָּכל  ִיָּכֵרת  ְוא  ט)  (שם 

נַֹח,  ֵמי  ְוא  ַהַּמּבּול,  ֵמי  ָּכתּוב  ַהַּמּבּול. 
ְוָכאן ָּכתּוב ִּכיֵמי נַֹח זֹאת ִלי. זֹאת ִלי?! 

ֵהם ִלי ָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות!
ְּכֶׁשַּצִּדיִקים  ָׁשִנינּו,   ָּכ ֶאָּלא 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָּבעֹוָלם,  ִמְתַרִּבים 
ִנינּו,  ֶׁשּׁשָ ָּבֶהם.  ּוִמְׁשַּתֵּבַח  ָׂשֵמַח  הּוא 
בֹו,  ְוִנְמָצא  ָּבעֹוָלם  ַצִּדיק  רּוי  ְּכֶׁשּׁשָ
ְוָכל  ָּבעֹוָלם,  ָׁשלֹום  ַמִּטיל  הּוא  ִּכְבָיכֹול 
ָׁשלֹום  ּוַמִּטיל  ִּבְגָללֹו,   ִמְתָּבֵר ָהעֹוָלם 
ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה. ִמַּנִין ָלנּו? ֶׁשָּכתּוב 
(ישעיה כז) אֹו ַיֲחֵזק ְּבָמֻעִּזי ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 

ִלי ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה ִּלי. 
ָּבעֹוָלם,  ָׁשרּוי  ֶׁשַּצִּדיק  ִּבְזַמן  ָׁשִנינּו, 
ׁשֹוְלִטים  ְוא  ִמְתעֹוְרִרים  א  ַהִּדיִנים 
ָּבעֹוָלם, ִמּשּׁום ֶׁשאֹותֹו ִאיׁש ַצִּדיק הּוא 
אֹות ָּבעֹוָלם, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא רֹוֶצה 
ִבְכבֹודֹו, ְוָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ִּבְׁשִבילֹו וכו'.

ֶׁשְּבֵני  ִּבְזַמן  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר  ָׁשִנינּו, 
ָהעֹוָלם ִנְמָצִאים ְרָׁשִעים ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 

ויקרא דף יד ע"ב ודף טו, ב
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ְּדִאְׁשְּתַכח  ַזָּכָאה  ַההּוא  הּוא,   ְבִרי
הּוא   ְבִרי ֻקְדָׁשא  (ָּבֵעי)  ְּבָעְלָמא, 
ַרֲחִמין  ְּדִיְבֵעי  ְּבִגין  ַּבֲהֵּדיה,  ִאְׁשָּתֵעי 
ֶמה  ַּבֲהַדְייהּו.  ְוִיְתַּפֵייס  ָעְלָמא,  ַעל 
ִאְׁשָּתֵעי  הּוא,   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ָעֵבד 
ָאַמר  ָעְלָמא.  ַחָּייֵבי  ִאיּנּון  ַעל  ַבֲהֵדיּה 
ֵליּה ְלאֹוָטָבא ֵליּה ִּבְלחֹודֹוי, ּוְלֵׁשיָצָאה 
ָנׁש  ַבר  ְּדַההּוא  ָאְרֵחיּה  ַמה  ְלֻכְּלהּו. 
ִלְדּכּוֵלי  ְוָנִסיב  ִּדיֵדיּה,  ָׁשִביק  ַזָּכָאה. 
 ְבִרי ֻקְדָׁשא  ְּדִיְתְּפָייס  ְבִדיל  ָעְלָמא 

הּוא ַּבֲהַדְייהּו.
ֵמָּנא ָלן. ִמּמֶֹׁשה. ְּדָאַמר ֵליּה ֻקְדָׁשא 
ְבִרי הּוא, ָחבּו ִיְׂשָרֵאל, (שמות לב) ָעׂשּו 
ּתּו  ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה ְוִיְׁשַּתֲחוּו לֹו ְוגֹו' 
ָאַמר ֵליּה, ֶהֶרף ִמֶּמִּני ְוַאְׁשִמיֵדם ְוגֹו', 
ְבִגין  ִאי  מֶֹׁשה  ָאַמר  ַׁשֲעָתא  ְּבַהאי 
ֵמָעְלָמא,  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׁשֵּתצּון  ִדיִדי  ְיָקָרא 
ְּדָׁשִביְקָנא  ֵייְמרּון  ְוָלא  מֹוָתא,  ִלי  ַטב 
ִדיִלי.  ְיָקָרא  ְּבִגין  ָעְלָמא,  ְדכּוֵלי  ַהאי 
ֱאָהיו.  ְיָי'  ְּפֵני  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוְיַחל  ִמַּיד 
ַאְתֵרי  ְבַכָּמה  ַלִּמיָתה  ַּגְרֵמיּה  ְואֹוִׁשיט 
ִאם  ְוַעָּתה  ִּדְכִּתיב  ְּדִיְׂשָרֵאל,  ְבִגיֵניהֹון 
ָנא  ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם  ַחָּטאָתם  א  ִתּׂשָ
מֶֹׁשה  ָזז  ָלא  ְוָתאָנא,  ְוגֹו'.   ִמִּסְפְר
הּוא   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ְּדָמַחל  ַעד  ִמַּתָּמן, 
ְיָי'  ַוּיָּנֶחם  ִדְכִּתיב  הּוא  ָהָדא  ְלִיְׂשָרֵאל, 
ְלַעּמֹו.  ַלֲעׂשֹות  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ָהָרָעה  ַעל 
ָסַלְחִּתי  ה'  ַוּיֹאֶמר  יד)  (במדבר  ּוְכִתיב 

.ִכְדָבֶר
ַוּיֹאֶמר  ו)  (בראשית  ְּכִתיב,  ְּבנַֹח  ְוִאּלּו 
ט"ו  (דף  ָּבא  ָּבָׂשר  ָּכל  ֵקץ  ְלנַֹח  ֱאִהים 
ַמה  ְוִלי  נַֹח,  ֵליּה  ָאַמר  ְוגֹו'.  ְלָפַני  ע"א) 

ֶאת  ַוֲהִקימֹוִתי  ֵליּה  ָאַמר  ָעִביד.  ַאְּת 

ֶׁשִּנְמָצא  ַהַּצִּדיק  אֹותֹו  הּוא,   ָּברּו
ָבעֹוָלם, (רֹוֶצה) ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַדֵּבר 
ָהעֹוָלם  ַעל  ַרֲחִמים  ֶׁשְּיַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ִעּמֹו, 
 ְוִיְתַּפֵּיס ִעָּמם. ָמה עֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ָהְרָׁשִעים  אֹוָתם  ַעל  ִעּמֹו  ְמַדֵּבר  הּוא? 
ִעּמֹו  ְלֵהיִטיב  לֹו  אֹוֵמר  ָהעֹוָלם.  ֶׁשל 
ַּדְרּכֹו  ַמִהי  ֻּכָּלם.  ֶאת  ּוְלַהְׁשִמיד  ְלַבּדֹו 
ֶׁשל אֹותֹו ַצִּדיק? עֹוֵזב ֶאת ֶׁשּלֹו ְולֹוֵקַח 
ֶׁשִּיְתַּפֵּיס  ְּכֵדי  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶׁשל  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִעָּמם.

ִמַּנִין ָלנּו? ִמּמֶֹׁשה, ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש 
לב)  (שמות  ִיְׂשָרֵאל,  ָחְטאּו  הּוא,   ָּברּו
ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ְוגֹו'. 
עֹוד ָאַמר לֹו, ֶהֶרף ִמֶּמִּני ְוַאְׁשִמיֵדם ְוגֹו'. 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר מֶֹׁשה, ִאם ִּבְׁשִביל 
ְּכבֹוִדי ֻיְׁשְמדּו ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם - טֹוב 
ֶזה  ֶאת  ֶׁשָעַזְבִּתי  יֹאְמרּו  ְוא  ָמֶות,  ִלי 
 - ִמָּיד  ְּכבֹוִדי.  ִּבְׁשִביל  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶׁשל 
ַוְיַחל מֶֹׁשה ֶאת ְּפֵני ה' ֱאָהיו. ְוהֹוִׁשיט 
ַעְצמֹו ְלִמיָתה ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ִּבְׁשִביל 
א  ִּתּׂשָ ִאם  ְוַעָּתה  ֶׁשָּכתּוב  ִיְׂשָרֵאל, 
 ִמִּסְפְר ָנא  ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם  ַחָּטאָתם 
ַעד  ם  ִמּׁשָ מֶֹׁשה  ָזז  א  ְוָׁשִנינּו,  ְוגֹו'. 
ְלִיְׂשָרֵאל.  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּמַחל 
ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב, ַוִּיָּנֶחם ה' ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר 
יד)  (במדבר  ְוָכתּוב,  ְלַעּמֹו.  ַלֲעׂשֹות  ִּדֶּבר 

.ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר

ֱאִהים  ַוּיֹאֶמר  ָּכתּוב,  ְּבנַֹח  ְוִאּלּו 
ָאַמר  ְוגֹו'.  ְלָפַני  ָּבא  ָּבָׂשר  ָּכל  ֵקץ  ְלנַֹח 
לֹו,  ָאַמר  עֹוֶׂשה?  ַאָּתה  ָמה  ְוִלי  נַֹח,  לֹו 
 ְוגֹו' ֲעֵׂשה ְל ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאָּת
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ַעל  ַרֲחִמים  ִבֵּקׁש  ְוא  גֶֹפר.  ֲעֵצי  ֵּתַבת 
ָהעֹוָלם, ְוָיְרדּו ַהַּמִים ְוֶהֱאִבידּו ֶאת ְּבֵני 
ָהעֹוָלם. ּוִמּשּׁום ָּכ ָּכתּוב ֵמי נַֹח. ֵמי נַֹח 
ַוַּדאי, ֶׁשּבֹו ֵהם ָהיּו ְתלּוִיים, ֶׁשֹּלא ִבֵּקׁש 

ַרֲחִמים ַעל ָהעֹוָלם.
ָּכתּוב  ּׁשֶ ַמה  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר  ִמָּכאן 
ָהֲאָדָמה.  ִאיׁש  נַֹח  ַוָּיֶחל  ט)  (בראשית 

ָיֵחל  א  ל)  (במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ַוָּיֶחל, 
ָהֲאָדָמה,  ִאיׁש  חֹל.  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ְּדָברֹו, 
א  ִּכי  ָהעֹוָלם,  ְּבֵני  ֻהְׁשְמדּו  ֶׁשִּבְגָללֹו 
ִאיׁש  ַאֵחר  ָּדָבר  ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים.  ִבֵּקׁש 
ָהֲאָדָמה - ֶׁשִּבְׁשִבילֹו ִהְתַקְּיָמה ְלַאַחר 
א  ֶׁשָּכתּוב  ָהִראׁשֹוִנים,  ֶׁשֻהְׁשְמדּו 
ַּבֲעבּור  ָהֲאָדָמה  ֶאת  עֹוד  ְלַקֵּלל  אִֹסף 

ָהָאָדם ְוגֹו'.
ָׁשִנינּו, ֵהם ִנְקְראּו ֵמי נַֹח, ֶׁשהּוא ָּגַרם 
ֶׁשִּנְקְראּו ַעל ְׁשמֹו. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, זֹאת 
ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ֶאָּלא  אֹוֵמר?  ֶּזה  ַמה  ִלי, 
ֶׁשֲאַגֶּלה  ִלי  ָּגְרמּו  נַֹח  ֵמי  הּוא,   ָּברּו
"זֹאת"  ַוֲאִני  ֶׁשָּכתּוב  ָּבעֹוָלם,  זֹאת 
ְּבִריִתי אֹוָתם. "זֹאת" אֹות ַהְּבִרית ְוגֹו'. 
ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן, ְּכלֹוַמר ֵאין ִמי 
ֶׁשָרמּוז  ְׁשִמי  ִלְכבֹוד  ֶאָּלא  ֶׁשַּמְׁשִּגיַח 

ְּבזֹאת. ּוִמי ָגַרם לֹו? ֵמי נַֹח.

ֶׁשֹּלא  ַצִּדיק  ְלָחִסיד  ִסיָמן  ִמָּכאן 
 ָצִרי ְוא  ְּבָיָמיו,  ַהּזֹו  ַהֶּקֶׁשת  ִמְתַּגָּלה 
ָהעֹוָלם ְּבָיָמיו ָלאֹות ַהּזֹאת. ּוִמי הּוא? 
ָהעֹוָלם  ַעל  ַרֲחִמים  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  אֹותֹו 
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּכמֹו  ָעָליו,  ְלָהֵגן  ְוָראּוי 
ֶאת  ְּבָיָמיו  ָהעֹוָלם   ָצִרי ֶׁשֹּלא  יֹוַחאי, 
אֹות  ָהָיה  הּוא  ֶׁשֲהֵרי  ַהּזֹאת,  ָהאֹות 

ִסיָמן ָּבעֹוָלם.

ֲעֵצי  ֵּתיַבת   ְל ֲעֵׂשה  ְוגֹו'   ִאָּת ְּבִריִתי 
ָעְלָמא,  ַעל  ַרֲחֵמי  ָבָעא  ְוָלא  גֶֹפר. 
ּוְנִחיתּו ַמָּיא, ְואֹוִבידּו ְבֵני ָעְלָמא, ּוְבִגין 
ַּכ ֵמי נַֹח ְּכִתיב. ֵמי נַֹח ַוָּדאי, ְּדֵביּה ֲהוֹו 

ַּתְלָיין, ְּדָלא ָבָעא ַרֲחֵמי ַעל ָעְלָמא.
ִמָּכאן ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי, ָמאי ִדְכִּתיב, 
ָהֲאָדָמה.  ִאיׁש  נַֹח  ַוָּיֶחל  ט)  (בראשית 

ל)  (במדבר  ָאֵמר,  ְדַאְּת  ְּכָמה  ַוָּיֶחל: 
ִאיׁש  חֹול.  ְּדִאְתָעִביד  ְּדָברֹו,  ָיֵחל  א 
ְּבֵני  ִאְׁשְּתִציאּו  ִּדְבִגיֵניּה  ָהֲאָדָמה, 
ָעַלְייהּו.  ַרֲחֵמי  ָבָעא  ְּדָלא  ָעְלָמא, 
ִּדְבִגיֵניּה  ָהֲאָדָמה,  ִאיׁש  ַאֵחר  ָּדָבר 
ְּדִאְׁשְּתִציאּו  ְלָבָתר  ִאְתֲקָּייַמת 
ַקְדָמֵאי, ִּדְכִּתיב א אֹוִסיף ְלַקֵּלל עֹוד 

ֶאת ָהֲאָדָמה ַבֲעבּור ָהָאָדם ְוגֹו'.
ָגִרים  ְּדהּוא  ִאְקרּון,  נַֹח  ֵמי  ָּתאָנא 
יֹוֵסי,  ִרִּבי  ָאַמר  ְׁשֵמיּה.  ַעל  ְּדִאְקרּון 
ָאַמר  ֶאָּלא  ַמְייֵרי.  ָקא  ָמאי  ִלי  זֹאת 
ִלי,  ָּגְרמּו  נַֹח  ֵמי  הּוא,   ְבִרי ֻקְדָׁשא 
ַוֲאִני  ִּדְכִּתיב  ְּבָעְלָמא.  זֹאת  ְּדַאְּגֵלי 
זֹאת ְּבִריִתי אֹוָתם. זֹאת אֹות ַהְּבִרית 
ְּכלֹוַמר  ֶבָעָנן.  ָנַתִּתי  ַקְׁשִּתי  ֶאת  ְוגֹו'. 
ֵלית ָמאן ְּדַאְׁשַּגח ֶאָּלא ִליָקָרא ִדְׁשִמי 
ִדְרִמיָזא ְבזֹאת. ּוַמאן ָּגִרים ֵליּה, ֵמי נַֹח.

ַזָּכָאה,  ַלֲחִסיָדא  ִסיָמָנא  ִמָּכאן 
ְּדָלא ִאְתַּגְלָייא ַהאי ֶקֶׁשת ְּביֹומֹוי, ְוָלא 
(זֹאת)  ְלַהאי  ְביֹומֹוי  ָעְלָמא   ִאְצְטִרי
ַרֲחֵמי  ְדָבֵעי  ַההּוא  ִאיהּו.  ּוַמאן  אֹות. 
ַעל ָעְלָמא, ְוִאְתַחֵּזי ְלַאָּגָנא ֲעלֹוי. ְּכגֹון 
 ִאְצְטִרי ְּדָלא  יֹוָחאי,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי 
הּוא  ְּדָהא  אֹות,  ְלַהאי  ְביֹומֹוי  ָעְלָמא 

אֹות ִסיָמָנא ְבָעְלָמא ָהָוה.



כו

זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

ַעל  ְדִאְתְּגַזר  ְגֵזָרה  ָהָוה  ְּדָלא 
ָעְלָמא ְלֵעיָּלא, ְּדָלא ְמַבֵּטל ָלּה. ְוַהְיינּו 
ָּבָאָדם,  מֹוֵׁשל  כג)  ב  (שמואל  ִדְכִּתיב, 
ּוִמי  ָּבָאָדם.  מֹוֵׁשל  הּוא   ְּבִרי ֻקְדָׁשא 
ַּכְבָיכֹול.  הּוא   ְבִרי ְּבקּוְדָׁשא  מֹוֵׁשל 
ָגִזיר,  הּוא   ְבִרי ְּדקּוְדָׁשא  ַצִּדיק. 

ְוִאיהּו ְמַבֵּטל.
ְּדיֹוָמא  יֹוָחאי,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ְּכגֹון 
(נ"א  ְּדַתְרָעא  ַאָּבָבא  ָיִתיב  ָהָוה  ַחד 
ָחָזא  ֵעינֹוי,  ָזַקף  ְדלּוד,  ִדְמַעְרָּתא) 

ְנהֹוָרא  ְוַאְסִּתים  ְּדָנִהיר,  ִׁשְמָׁשא 
ְנהֹוָרא,   ִאְתֲחָׁש ַאְּדָהִכי  ִזְמִנין,  ג' 
אּוָכָמא  ְּבִׁשְמָׁשא  ֵביּה  ְוִאְתַחֵּזי 
ִוירֹוָקא. ָאַמר ֵליּה ְלִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה, 
ַוָּדאי  ְדָהא  ְוֶנֱחֵמי  ְבִרי,  ֲאַבְתָראי  ָּתא 
 ְבִרי ְוקּוְדָׁשא  ְלֵעיָּלא,  ִאְתְּגַזר  ְגֵזָרה 
ְתָלִתין  ְּדַוַּדאי  ִלי,  ְלאֹוָדָעא  ָבֵעי  הּוא 
ְדִאְתְּגַזר  ִמְּלָתא  ַההּוא  ַּתְלָיא  יֹוִמין 
הּוא,   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ָעִביד  ְוָלא  ְלֵעיָּלא. 
הּוא  ָהָדא  ְלַצִּדיַקָּייא,  ְּדאֹוְדֵעיּה  ַעד 
ְיָי'  ַיֲעֶׂשה  א  ִּכי  ג)  (עמוס  ִדְכִתיב, 
ֶאל  סֹודֹו  ָּגָלה  ִאם  ִּכי  ָּדָבר  ֱאִהים 

ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים.
ְבַההּוא  ָעאלּו  ַאְזֵלי  ַּדַהוֹו  ַעד 
ָאֵתי,  ְדֲהָוה  ִחְוָיא  ַחד  ָחמּו  ֶכֶרם. 
ָלִחיׁש  ַוֲהָוה  (נ"א  ְּפִתיָחא  ּופּוֵמיּה 
ְבַעְפָרא.  ְּבַאְרָעא  ְּבִליָׁשֵניּה),ּוְמַלֲהָטא 

ְידֹוי  ְוַקְטָפר  ִׁשְמעֹון,  ִרִּבי  ִאְׁשְּתִניק 
 ָמִאי ִחְוָיא,   ָׁשִכי ְּדִחְוָיא,  ְּבֵריֵׁשיּה 
ּפּוֵמיּה, ְוָחָמא ִליָׁשֵניּה ַמְרִחיׁש. ָאַמר 
ְלַההּוא  ְוֵאיָמא  ִזיל  ִחְוָיא,  ִחְוָיא  ֵליּה 
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ְּדָהא  ִעָּלָאה,  ִחְוָיא 
יֹוָחאי ְבָעְלָמא ְׁשִכיַח. ַעְייֵליּה ְלֵריֵׁשיּה 

ַעל  ֶׁשִּנְגְזָרה  ְגֵזָרה  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא 
אֹוָתּה,  ְמַבֵּטל  ֶׁשֹּלא  ְלַמְעָלה  ָהעֹוָלם 
מֹוֵׁשל  כג)  (שמואל-ב  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ְוַהְינּו 
מֹוֵׁשל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָּבָאָדם. 
ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא  מֹוֵׁשל  ּוִמי  ָּבָאָדם. 
הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַצִּדיק.  ִּכְבָיכֹול? 

ּגֹוֵזר, ְוהּוא ְמַבֵּטל.
ֶׁשּיֹום  יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּכמֹו 
ַׁשַער  ֶׁשל  ַהֶּדֶלת  ַעל  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ֶאָחד 
ֶמׁש  (ְמָעַרת) לֹוד, ֵהִרים ֵעיָניו ְוָרָאה ֶׁשַהּׁשֶ

ְמִאיָרה, ְוִהְסִּתיָרה אֹוָרּה ָׁשׁש ְּפָעִמים. 
ֶמׁש  ַבּׁשֶ ְוִנְרָאה  ָהאֹור,   ֶנְחַׁש ֵּביְנַתִים 
ְּבנֹו,  ֶאְלָעָזר  ְלַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ְוָירֹק.  ָׁשחֹר 
ַוַּדאי  ֶׁשֲהֵרי  ְוִנְרֶאה  ְּבִני,  ַאֲחַרי  ּבֹא 
 ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ְלַמְעָלה,  ְגֵזָרה  ִנְגְזָרה 
הּוא רֹוֶצה ְלהֹוִדיַע ִלי, ֶׁשּוַַּדאי ְׁשִׁשים 
ְלַמְעָלה,  ֶׁשִּנְגַזר  ַהָּדָבר  אֹותֹו  ָּתלּוי  יֹום 
ַעד  עֹוֶׂשה  ֵאינֹו  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש 
(עמוס  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ַלַּצִּדיִקים.  ֶׁשּמֹוִדיַע 
ג) ִּכי א ַיֲעֶׂשה ה' ֱאִהים ָּדָבר ִּכי ִאם 

ָּגָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים.

ְלאֹותֹו  ִנְכְנסּו  הֹוְלִכים,  ֶׁשָהיּו  ַעד 
ָּבא,  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ָנָחׁש  ָראּו  ֶּכֶרם. 
ְולֹוֵהט  ִּבְלׁשֹונֹו)  לֹוֵחׁש  (ְוָהָיה  ָּפתּוַח,  ּוִפיו 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּבָגָדיו  ִנֵער  ֶּבָעָפר.  ָּבָאֶרץ 
ַהָּנָחׁש,   ָׁשַכ ַהָּנָחׁש,  ְּברֹאׁש  ָידֹו  ְוִהָּכה 
רֹוֶחֶׁשת.  ְלׁשֹונֹו  ְוָרָאה  ִּפיו  ֶאת   ִהְנִמי
ְלאֹותֹו  ֶוֱאמֹר   ֵל ָנָחׁש,  ָנָחׁש  לֹו:  ָאַמר 
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשֲהֵרי  ָהֶעְליֹון  ַהָּנָחׁש 
יֹוַחאי ָמצּוי ָּבעֹוָלם. ִהְכִניס ֶאת רֹאׁשֹו 
ְלֶנֶקב ֶׁשל ָעָפר ֶאָחד, ְוָאַמר: ּגֹוֵזר ֲאִני, 

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
המשכ �יפורי הזוהר בעמוד ל
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י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ

ְלַחד נּוְקָּבא ְדַעְפָרא. ָאַמר ּגֹוֵזר ֲאָנא, 
ְלנּוְקָּבא  ִאְתֲחָזר  ְּדַתָּתָאה  ְּכֵׁשם 
ְלנּוְקָּבא  ִיְתַחֵזר  ִעָּלָאה  ֵּכן  ְדַעְפָרא, 

ִדְתהֹוָמא ַרָּבא.
ַעד  ִּבְצלֹוָתא,  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָרִחיׁש 
ַּדַהוֹו ְמַצֵּלי ָׁשְמעּו ַחד ָקָלא, ּפּוְטְקָרא 
ַקְטִפיָרא  ְלַאְתַרְייכּו,  עּולּו  ְדִקיְטָפא 
ְּדָהא,  ְּבָעְלָמא,  ָׁשָראן  ָלא  ְדבּוְרָייֵני 
ִרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי ָבִטיל לֹון. ַזָּכָאה 
 ָּבֵעי ִּביָקָר ַאְנְּת ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ְּדָמאָר
ַעל ָּכל ְּבֵני ָעְלָמא. ְּבמֶֹׁשה ְכִתיב (שמות 
ְּדָאִחיד  ְּדַמְׁשַמע  ְוגֹו',  מֶֹׁשה  ַוְיַחל  לב) 

ּגֹוֵזר,  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ְוַאְנְּת  ַּפְרּגֹוָדא,  ֵליּה 
ְוקּוְדָׁשא ְבִרי הּוא ְמַקֵּיים. הּוא גֹוֵזר, 

ְוַאְנְּת ְמַבֵּטל.
ִׁשְמָׁשא,  ְדָנִהיר  ָחָמא  ַאְדָהִכי 
ִרִּבי  ָאַמר  אּוָכָמא,  ַההּוא  ְוִאְתֲעָבר 
ִאְתְּבָּסם,  ָעְלָמא  ָהא  ַוָּדאי  ִׁשְמעֹון, 
ִּכי  יא)  (תהלים  ְוָדַרׁש,  ְלֵביֵתיּה  ָעאל 
ַצִּדיק ְיָי' ְצָדקֹות ָאֵהב ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו. 
ָמאי ַטְעָמא ִכי ַצִּדיק ְיָי' ְצָדקֹות ָאֵהב, 
ִמּשּׁום ְּדָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו. ָמאי ָפֵנימֹו. 
ָּפִנים ִעָּלִאין ִּדְבֵני ָעְלָמא, ָּבעּון ְלִמְבֵעי 

ַרֲחֵמי ִמֵּניּה, ַעל ָּכל ַמה ְּדִאְצְטִריָכן.

 ְּכֵׁשם ֶׁשַהַּתְחּתֹון ָחַזר ְלֶנֶקב ֶהָעָפר, ָּכ
ָהֶעְליֹון ַיֲחזֹר ְלֶנֶקב ְּתהֹום ַרָּבה.

ָרַחׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִּבְתִפָּלה. ַעד ֶׁשָהיּו 
ְמֻמֵּני  ֶאָחד:  קֹול  ָׁשְמעּו  ִמְתַּפְלִלים, 
ַהַּמּכֹות  ִלְמקֹוְמֶכם.  ִהָּכְנסּו  ַהָּמֶות, 
ָּבעֹוָלם,  ׁשֹורֹות  א  ַהַּמְׁשִחיִתים  ֶׁשל 
ֶׁשֲהֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִּבֵּטל אֹוָתן. 
רֹוֶצה   ֶׁשִרּבֹוְנ ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי   ַאְׁשֶרי
ְּבמֶֹׁשה  ָהעֹוָלם.  ְּבֵני  ָּכל  ַעל   ִבְכבֹוְד
ְוגֹו',  מֶֹׁשה  ַוְיַחל  לב)  (שמות  ָּכתּוב 
ְוַאָּתה  ַּפְרּגֹוד,  אֹותֹו  ֶׁשָאַחז  ֶׁשַּמְׁשָמע 
הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ּגֹוֵזר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 

ְמַקֵּים. הּוא ּגֹוֵזר, ְוַאָּתה ְמַבֵּטל.
ְוָעַבר  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ֶׁשֵהִאיר  ָרָאה   ָּכ ֵּבין 
ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָאַמר  חֹור.  ַהּׁשְ אֹותֹו 
ְלֵביתֹו  ִנְכַנס  ם.  ִהְתַּבּׂשֵ ֶׁשָהעֹוָלם  ַוַּדאי 
ְצָדקֹות  ה'  ַצִּדיק  ִּכי  יא)  (תהלים  ְוָדַרׁש, 
ִּכי  ַהַּטַעם  ָמה  ָפֵנימֹו.  ֶיֱחזּו  ָיָׁשר  ָאֵהב 
ֶׁשָּיָׁשר  ִמּשּׁום  ָאֵהב?  ְצָדקֹות  ה'  ַצִּדיק 
ַהָּפִנים  ָפֵנימֹו?  ֶּזה  ַמה  ָפֵנימֹו.  ֶיֱחזּו 
ֶׁשְּצִריִכים  ָהעֹוָלם,  ָּכל  ֶׁשל  ָהֶעְליֹוִנים 
ַמה  ָּכל  ַעל  ִמֶּמּנּו  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש 

ְּצִריִכים. ּׁשֶ

המשכ יבא

המשכ בדרכי הזוהר מעמוד כט

המשכ �יפורי הזוהר מעמוד כו
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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

ֵמַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ָחֵפץ ַחִּיים זי"ע:
ֵמֲעָצתֹו ֶׁשָּיַעץ ְלִאיׁש ָנבֹון ְלעֹוְררֹו ַמה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַּבַחִּיים ַחּיּותֹו ְּבָממֹונֹו ְלַאַחר ֵמָאה 

ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְלטֹוָבתֹו.
ִּיְתַנֲהגּו  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש: ְוהּוא ָנחּוץ ְמאֹד... ֶׁשְּמֻחָּיב ְלִהְתּבֹוֵנן ַלֲעׂשֹות ֵסֶדר ַמה ּׁשֶ

ִּבְנָכָסיו ַאֲחֵרי ְמלאֹות ָיָמיו. ִּכי ְלִמי ַאָּתה ָעֵמל?
ְוַהְיינּו ֶׁשָּצִרי ָהָאָדם ְּבַעְצמֹו ִּביֵמי ַחָּייו ְלִהְתַחֵּזק ּוְלַתֵּקן ַהּכֹל. ַוֲעָצִתי ַהְיעּוָצה, 
ִאם ְּכבֹודֹו ָהָיה ׁשֹוֵמַע ִלי, ֶׁשְּיַחֵּלק ְנָכָסיו, ְוֵחֶלק ֶאָחד ִמֶּזה ַיִּניח ְלַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות ְּבֶזה 
ְּדָבִרים טֹוִבים, ּוְלַמּנֹות ַעל ֶזה ֲאָנִׁשים ְמֻפְרָסִמים ְּבִיְׂשָרֵאל לי"א ְוֶנֱאָמִנים ֶׁשַּיֲעׂשּו 
ְּכִפי ְרצֹונֹו ְּבָהִעָּזבֹון, אֹו ֶׁשַּיֲעֶׂשה "ֶקֶרן ַקֶּיֶמת", ְוָהֶרַוח ֵיֵל ַעל ְּדָבִרים טֹוִבים. ּוִבְזכּות 
ם ָיָמיו ִויַחֵּזק ֶאת ּכֹחֹוָתיו ְוָינּוב ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה, ְוַיְצִליֵחהּו ְּבָכל ַמֲעָׂשיו  ֶזה ַיֲאִרי ַהּׁשֵ
ְוִיְזֶכּה ִלְראֹות ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים ְּכֶחְפצֹו ּוְכֵחֶפץ אֹוֲהבֹו ֶנֱאָמן ַהּדֹוֵרׁש טֹוָבתֹו...

ֶהְעֵּתק ִמֵּסֶפר ֶּפֶלא יֹוֵעץ:
 ה'... ָלֵכן זֹוִהי ֶּדֶר טֹוָבה ַלֶּגֶבר ִּכי ְיַצּוֶה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר
ְיָׁשָרה, ֶׁשְּבעֹוֶדּנּו ְּבַבֲחרּותֹו ּוִבְבִריאּות ִיְכּתֹב ַצּוָָאתֹו ִויַצּוֶה ְּבָכל ּתֶֹקף ְלַקֵּים ֶאת ֲאֶׁשר 
ִיְמְצאּו ָּכתּוב... ּוְכֶׁשְּמַחֵּלק ְנָכָסיו ִיּטֹל ְלַעְצמֹו ֵחֶלק ָּברֹאׁש ִלְהיֹות ֶקֶרן ַקָּים ְּבָיד ֶנֱאָמן 
ְוַהֵּפרֹות ִיְׁשְלחּו לֹו ַמֲעַדִּנים ְלַנְפׁשֹו. זֹוִהי ֶּדֶר ְיָׁשָרה ִּתְפֶאֶרת ְלעֹוֶׂשיָה ְוִתְפֶאֶרת 
לֹו ִמן ָהָאָדם. ְוָראּוי ְלָכל ָאָדם ָלחּוׁש ּוְלַקֵּים ַצּוַָאת ָהַרב ַרֵּבינּו ְיהּוָדה ֶהָחִסיד ִּכי 
ַהְּדָבִרים ַעִּתיִקים, ּוִמי ֶׁשּיֹוְדָעם ְועֹוֵבר ַעל ְּדָבָריו ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו, ְוׁשֹוֵמַע 

לֹו ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹו.
ִנְדַהְמִּתי ִלְראֹות ֵאי ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ָקרֹוב ְל 200 ִׁשעּוִרים ְוכֹוְכֵבי אֹור ֵּכן ִיְרּבּו, זֹאת 
ם ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַחָּיִלים ֲאִמִּתִּיים  אֹוֶמֶרת ֶׁשֹּלא ַאְלָמן ִיְׂשָרֵאל, ֵיׁש ָּברּו ַהּׁשֵ
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה,  ֶאְפָׁשר ִלְגאֹל ֶאת ַהּׁשְ ֶׁשּמּוָכִנים ִלְמסֹר ַנְפָׁשם ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ַמה ּׁשֶ
ּוִבְזכּות ֶזה ִנְזֶכּה ְּבָקרֹוב ֶׁשִּיְתַקֵּים ִּדְבֵרי ָהַרְׁשִּב"י: "ְּבזַֹהר ָּדא ִיְּפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא 

ם. ְּבַרֲחֵמי", זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשִּנְזֶכּה ְלֶזה ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
ָלֵכן ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ְקָצת ֵחֶלק ָּבֲעַדְתֶכם ַהְּקדֹוָׁשה, ַאְעִּתיק ַּכָּמה ִעְנָיִנים ְּבגֶֹדל 

המשכ מכתב
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ָכר ַהָּגדֹול ֶׁשֵהם זֹוִכים, ִויִהי ֶחְלִקי ִעָּמֶכם.  ַמֲעַלת ְמַזֵּכי ָהַרִּבים ַלּׂשָ
ְמבָֹאר ְּבאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש: ְּדַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ְלַהְראֹות ַלֲחֵברֹו ֶּדֶר ַהָּיָׁשר, 

ָיבֹוא ְלַמְדֵרַגת ַמְלָא ְמַט"ט, ֶׁשֵאין ַמְדֵרָגה ְמֻׁשַּבַחת ִמּזֹו.
ּוְבָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן, ּומֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ַאבּוָהב ַּבַעל ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור, ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי 
ם ִיְתָּבַר ַמְׁשִּגיַח ָעָליו ְוַעל ָּבָניו ְוזֹוֶכה ְלָבִנים  ְסָפַרִּדי ָּכַתב: "ְּדַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ַהּׁשֵ

ַצִּדיִקים".
ּוְבֵסֶפר ֲחִסיִדים (ִסיָמן תר"ז): "ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ַּגם ְּכֶׁשְּכָבר ָּכלּו ְׁשֵני ַחָּייו ַהְּקצּוִבים 

לֹו, ַמֲאִריִכין לֹו ְׁשנֹוָתיו ֲעבּור טֹוַבת ּדֹורֹו".
ְּבַמֶּסֶכת ְׂשָמחֹות ָּכַתב: "ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא".

ְוֶזה ְלׁשֹון ַהּטּור ְּביֹוֶרה ֵּדָעה ִסיָמן רמ"ז: "ּוִמי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ִלְלמֹד ַּדי ִמְּפֵני ִטְרַּדת 
ַהְּזַמן, ַיְסִּפיק ַלֲאֵחִרים ַהּלֹוְמִדים ְוַתֲחׁשֹב לֹו ְּכִאּלּו הּוא לֹוֵמד ְּבַעְצמֹו".

 ְוַעֵּין ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ֶׁשָּכַתב ְּבִעְנַין ֻׁשְּתפֹות ִיָׂשְׂשָכר ּוְזבּולּון, ְלִפיָכ
ִהְקִּדימֹו ְזבּולּון ְלִיָׂשְׂשָכר, ַעל ֶׁשהֹוִציא ַלְחמֹו ִמּתֹו ִּפיו ּוְנָתנֹו ְלִפיו ֶׁשל ְזבּולּון. ִמי 
ֶׁשּתֹוֵמ ְּבַבֲעֵלי ּתֹוָרה נֹוֵטל ְּבָרכֹות ִמְּלַמְעָלה ּוִמְּלַמָּטה ְוזֹוֶכה ִלְׁשֵּתי ֻׁשְלָחנֹות, ַמה 
ֵאין זֹוֶכה ְלֶזה ָאָדם ַאֵחר זּוָלתֹו, ַעֵּין ָׁשם. ְוָכל ֶׁשֵּכן ִּבְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ֶׁשַעל ְיֵדי  ּׁשֶ
ִזּכּוי ָהַרִּבים ָּבִאים ֲאָלִפים ִמִּיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ּוְלִפיָכ זֹוֶכה ַעל ְיֵדי ֶזה ִלּטֹל 

ָּכל ְּבָרכֹות ֶׁשְּלַמְעָלה ְוֶׁשְּלַמָּטה ְוַכַּנ"ל.

המשכ השבת והזוהר מעמוד ל

המשכ בחוברת הבאה


