
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ִנָּצִבים

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב.	. 
	ֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.ב. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים. 	.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.	.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵ	ל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲ	ָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְ	ָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ה.  ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	 ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִ	ים ו.  ְלַסֵּפר  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִמָּכל  ְמֻלָּקִטים  ְמֻיָחִ	ים  ִסּפּוִרים  ַהזֹוַהר,  ִסּפּוֵרי 

ַיְרִויחּו ַּבְּסעּוָ	ה ֵמָ	ה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה ְּבָכל ְסעּוָ	ה ֶׁשל  ְוָּכְך  ָּבת,  ְּבֻׁשְלָחן ַהּׁשַ
ַׁשָּבת.

ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ז. 
ִ	ְּגרֹות ַ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
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המשך בעמוד ו

  י הקדוש" מהאר להחזיר בתשובהתפילה
  ש הקדוש"עם ביאור הרש

  

י הקדוש נתן את זה התפילה "ו כותב שהאר"המהרחרבינו 
  .חזר בתשובההוא  אכןו, להתפלל על מישהו

  

  אמר בברכת השיבנו לפני החתימהת
  

ִ ן מ  ֹ צו    ָי ר  ִה  ְי  ֱ  א  ֵה  ֵו  ֵה  ֵ  י ָ   יך ֶנ  ָפ  ְּל     ֲ י א  ֵה   ֹאל  ֵ  ו ּ    ינו ֵה  ֹל   , ּ    ינו ֵת  ֹ בו   
ַ  ת  ְׁש   ֲ ר ח  ֹ תו  ְח ּ ִ ה מ   ָיר ּ ִ ת    ַ  ת    ִ ּת כ   ַח ּ ּ ְא כ   ֵס    ל  ֵּב   ַק  ְו , ָ  ך ֶד  ֹ בו   
ֶ ה א  ָב ּ  ו ׁש  ְת  ִב  ּ ִת ב     ִ יס    ִ ין נ  ִמ  ָי  ְנ    ּ ֶים ב    ִ ן מ     ׁ ִם ש   ָי  ְר    י  ִּכ  ה  ָר  ְפ   
ְ ה ל  ָט ּ  ו ׁש  ְפ  ָ  ך ְ ינ  ִמ  ְי  ׁ ָל ש   ֵּב   ַק       .ים ִב   

  

עם הבינה ,  הנקרא ימיןה דסגול"חסד שהוא הויהלקשר תכוון 
ותפשוט הבינה את יד . ה דצירי הנקרא תשובה"שהיא הוי

לקבלו בתשובה הנקרא בינה שהוא  ,ה דסגול"ה שהוא הויימינ
  .ה דצירי"הוי

  
   בינה דבינה                            חסד דבינה

 éÆ  äÆ  åÆ  äÆ           éÅ  äÅ  åÅ  äÅ   
  

  חיבור חסד עם בינה

 éÆ  éÅ  äÆ  äÅ  åÆ  åÅ  äÆ  äÅ   
  

  התשוב                             פשיטת יד ימין                                   

 éÆ  äÆ  åÆ  äÆ           éÅ  äÅ  åÅ  äÅ   
  

ה ת  רוך א  ָ     ב    ַ     ּ ָּ ו ה ְּ ֵ  י ה   ֵ ֵ ה,  ֵ  וב  ש  ת  ה ב  צ  רו  ָ   ה    ׁ ְ  ִ    ֶ  ֹ  ָּ:  
  

מצות התוכחה היא חובה מכופלת על הראשים והמנהיגים החתם 
סופר ממשיל משל על זה:

בעת התחילו הפריצים להתבצבץ )בעיר פרעשבארג( עד שהתגברו והלכו 
מאד מאד, פתח החתם סופר ז"ל דברי תוכחת מוסר להשרידים אשר 
ה' קורא עליהם והמשל הזה אמר בדרשה אחת על אלה פורצי גדר 
כבזמנינו: "מלך אחד היה לו בת אשר נפלה למשכב בחולי גדול, ומיד 
שלח אחרי אבירי הרופאים של בית המלך, אחרי הימים כאשר המלך 
הלך לבקר את בתו החולנית מצא אחד מן הרופאים עומד לפני חדר 
משכבה מזוין בכלי זין, וילך אחת הנה ואחת הנה כאחד מאנשי מלחמה, 
שאל אותו המלך מה טיבו של דבר זה, אמר לו על משמרתי אדוני 
המלך אני עומד, הלא צוית אותנו שנהיה על ביתך להשגיח ולשמור 
מזג הבריאות של בית המלך ועתה כאשר שמענו וראינו שנפלה בתך 
לחולי גדול כל זמן שהיה מחשבה אצלינו שאפשר להביא לה מזור 
ותרופה היינו מחשבין ועושין כל דאפשר להיות לה רפואות תעלה, 
אמנם כעת אנו מבינים ויודעים שהחולי הזה אשר נפל על בתך אין 
לו רפואה בדרך הטבעי ואנושי לעולם, ואף גם שהחולי הזה טבעי 
שמדבק עצמו לכל המקרב אליו, ומעפש את האויר עד שכל השואב 
אותו האויר הוא בסכנה גדולה, ומתייראין אנו ודואגים על כל הנשאר 
לבית המלך שלא ישלוט בם החולי הזה חס ושלום על ידי התקרבות 
אל חדר משכבה. על כן הסכמנו יחד להיותנו שומרים הפתחים למחות 
בכל תוקף ועוז שאל יבא אחד מבני בית המלך אל חדרה, ואל יקרב 

אל פסח ביתה".
זה המשל, הנמשל אמר רבינו ז"ל על כל איש מישראל מוטל מצות 
תוכחה כדאמר קרא הוכח תוכיח וקל וחומר על הראשים המנהיגים והם 
ממונים על בית מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא לשמור מזג בריאת 
בניו מה שנוגע לנפשם ולשמור נשמותם שלא תכלנה ולהזהירם ולומר 
להם זה הדרך לכו בה לחיי עולם.  )זוהר דעת דף נ"ט(

 מוסר השכל לרבנים מנהיגי הדור לעמוד על המשמר ולפעול 
לתיקון הדור

"אשר נשיא יחטא" אמרו חז"ל אשרי הדור אם הנשיא מתוודה על 

ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י
ְדָרָׁשה ְּבִמירֹון – ֱאלּול תש"ע

 ִחּזּוק ְוִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש - ּוִבְפָרט ַעל ִצּיֹון ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי 
ָהַרְׁשִּב"י זי"ע 

הרשב"י גנשמת

בן יותם ואילמלי עכשיו ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי

משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר סופו עד העולם שנברא מיום עמנו עוזיהו

מהן ובני אני הן אלף אם מועטין והן עלייה בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי

הן. ובני אני הן שנים אם מהן ובני אני הם מאה אם

לנשמתואפילו להתקשר תוכלו מקום ובכל רגע בכל הפשוט בדורנו

יכירדהרשב"י זי"ע הרשב"י ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות -

ד.           
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המשך שער התוכחה והמחאה מעמוד ד
חטאיו כי אנשים שזכו להיות גדולים ליהודים שקולם נשמע בכל המדינה 
או בכל המדינות, המה עומדים לנס לרבנים אשר אין גובה להם ומכירים 
ערכם שהם רק שופטים ומורים לעירם, ואם הגיעה העת שיראו הריסות הדת 
וחרבן התורה או שנסוגו גבולי אמונה ונעקרו מסורות המנהיגים אשר בהם 
העמדו דלתים ובריחים בעד בית ישראל ישימו יד לפה ולא ידברו מאומה כי 
כל איש ואיש יאמר בלבו מי אני ומה אנכי לפתוח בשער פי אם ארזי לבנון 
ואדירי התורה ישבו להם ולא יניעו שפתם ולא ידרכו קשתם בקול ד' בכח, 
אין זה אלא אחת משתים, שגדולי חקרי לב יבינו שאין זה הריסת הדת וחורבן 
התורה, או בחכמתם כי רב ידעו כי ארץ נתנה ביד רשעים ואין מידם מציל כי 
לא ישמעו לקול הקורא עם ד', גם אם הוא איש אשר כגובה ארזים גבהו ועל 
כן תפוג התורה, כי יש גבוה מעל גבוה וגבוה עליהם, ואם הנשיאים יחטאו, 
אז ירדו שאר )מנהגים( ]מנהיגים[ עשר מעלות אחורנית זה אחר זה, כמחז"ל 
רבה ואתחנן )סימן רפ"ט( וזה לשונו: כרובם כן חטאו לי כבודם בקלון המירו 
)הושע ד'( אמר רבי שמעון בר נחמני שכל מה שהגדולים עושים הדור עושה, 

כיצד: הנשיא מתיר ואב בית דין אומר הנשיא מתיר ואני אוסר. והדיינים אומרים 
אב בית דין מתיר ואנו אוסרים. והשאר הדור אומרים הדיינים מתירין ואנו אוסרים. 

מי גרם לכל הדור לחטוא? הנשיא שחטא תחלה, עד כאן לשונו.
ולכן אשרי לדור שהנשיא מביא קרבן על חטאתו, ואם גברו הצרות ועתקו 

עונות שהנשיאים דעתם נוחה בזה שאין טוב אלא שתיקה, ולא לצאת חלוץ 
למלחמה להשיב לכל שואל מיד בזריזות ובשמחה על כל מנהג אשר רוצים 
הפושעים לשנות אז יורדים יתר הרבנים אחורנית עד שאבן מקיר תזעק על 
בית ישראל ועל עם ד' כי נפלו ברשת הפושעים והכופרים אשר אומרים ערו 
ערו עד היסוד בה מגלי טפח אפיקורסות ומכסים טפחיים המינות, ועל כן 
לא נתקררה דעת ישעיה בח"י קללות נמרצות עד שאמר ירהבו נער בזקן 
ונקלה בנכבד שזה יהיה ישועת ישראל שאם הזקן ישתוק לא ישתוק הנער 
מלהגיד לעמו פשעו ואם הנכבד יכף עליו פיהו יפתח הנקלה פיו בשער אז 

יש לעמק עכור תקוה.
ועל כן בטחו בית ישראל בד' ותתפללו שהגדולים יצאו למלחמה חלוץ לפני 
ד' ואם חלילה לא יעשה כן נחזק בעצמינו נער כזקן נקלה כנכבד ועלה כל 
איש מעירו כי עת לעשות לד' שלא יאבד תורה מישראל ואמונה מבית יעקב ומי 
)שערי חיים  שעשה נסים לאבותינו הוא יהי' בעזרתינו מהיום ועד עולם אמן. 

שער ג(

כשאין הרבנים מוכיחים על השכר והעונש תיכף מיד כשרואים עבירה 
בסתר מגיעים לזה שהפושעים נהפכו למנהיגי העם

מדי דברי בו לא אוכל להתאפק לדבר דבר על אופניו ושתים זו שמענו אשר 
אנחנו חטאנו או פשענו אם לא במרד ובמעל בכל זה נשכבה בבשתנו על כי 
לא דרשנו כמשפט את ד' אלקינו, אנו שואלים זה לזה על מה שעשה ד' ככה 
שעבדים עבדי תאוה משלו בנו רבים מתפרצים נגד אדוניהם המה הרבנים, 
ויתמהו איש אל רעהו מה חרי אף הגדול הזה שגוברים מצוקים על האראלים 
שפושעים וכופרים עומדים עלינו ונוטלים את רדידינו מעלינו. הביטו! אנשים 
אשר מקדם לא היו באים בקהל ד' עתה המה הראשים ומנהיגים עלינו? אך 
מה נאמר ומה נדבר ומה נצטדק טוב מזה לאמור. אבל אשמים אנחנו, אנחנו 

חטאנו פשענו ומרינו ואתה ד' לא סלחת.

למה העשירים והנכבדים יורדים מטה מטה
מי יאמר זכיתי לבי אם באו אליו אנשים בלאט לאמר לא טובה השמועה אשר 
שמענו על אותו עשיר או אותו נכבד אשר עשה בדרך רחוקה אדוני דרוש נא 
עליו ותדע כי פלוני אלמוני הוא מממרים את פי ד' אם לא השיב הרב להם 
החשו גם אני ידעתי גם ידעתי שיש ויש אשר קרוב ד' בפיהם ולבם רחוק 
ממנו, דעו למוכיחים ינעם לאמר לרשע צדיק אתה, אם לא העיז הרשע לעשות 
כזאת בעיר ולא זכר להאיש ההוא ולא פקדו בתוכחה למחות בידו והעביר אשמו 

מנגד עיניו.
וכיון שלא מיחה בו עשה אחר כך פשעו בחדרי משכבו, וכיון שלא מיחה בו עשה 
אחר כך בשאר חדריו, ואחר כך בחצירו, ואחר כך בבית חבירו, ואחר כך בסמטא, 
ואחר כך ברשות הרבים, ואחר כך נגד בית הכנסת, ובין המצרים נעשה האיש 

הרשב"יד נשמת

ומציל מגן הקדוש שהזוהר שכידוע הברכות, ממקור ותושפעו טובה לכם

ואסונות. פגועים ומונע הצרות מכל

ּבאבֹותּכתּוב א)ּבּמׁשנה ג ּבׁשלׁשה(ּפרק הסּתּכל אֹומר, מהללאל בן "עקביא : ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

,הֹול אּתה ּולאן ּבאת, מאין ּדע, עברה. לידי בא אּתה ואין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָדברים

וחׁשּבֹון, ּדין לּתן עתיד אּתה מי ולפני וחׁשּבֹון... ּדין לּתן עתיד אּתה מי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָולפני

הּוא". ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָלפני

העברהׁשֹואלים על זה ּדין ּומבארים חׁשּבֹון? זה ומה ּדין זה מה הּמפרׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּתֹורה. ּוללּמּוד ּמצוה לעׂשֹות יכֹול ׁשהיה העברה זמן על זה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוחׁשּבֹון

הּקדֹוׁשים:ידּועים חז"ל ע"ב)ּדברי פ"ו ּדף זדֹונֹות(יֹומא מהּפכת מּיראה ּתׁשּובה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

הּיחידה והעצה לזכּיֹות. נהּפכים זדֹונֹותיו מאהבה ּותׁשּובה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻלׁשגגֹות,

קּבלה זה הּתׁשּובה מּיסֹודי ואחד מאהבה, ּתׁשּובה היא מהחׁשּבֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהּנצל

ִֶָלעתיד.

ורּבֹותי!!! למאֹותמֹורי אחת ׁשעה להפ אפׁשר ואי לתּקן, אפׁשר אי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

לתׁשּובה ּתׁשּובתנּו יתרּצה ּובּמה ּתֹורה? ׁשל ׁשעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמליֹוני

וחׁשּבֹון? ּבּדין לזּכֹות ּכדי עצמנּו על נקּבל ּומה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמאהבה?

ּכן יצאה"על אׁש ּכי סיחֹון: עיר ותּכֹונן ּתּבנה חׁשּבֹון ּבאּו הּמׁשלים יאמרּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ארנן" ּבמֹות ּבעלי מֹואב ער אכלה סיחן מּקרית להבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹמחׁשּבֹון

כ"ז-כ"ח) – כ"א ּבתרא(במדבר ּבּבא ּוּבּגמרא ע"ב), ע"ח נחמן(דף ּבר ׁשמּואל א"ר : ְְְְִֵַַַָָָָָָ

וגֹו', הּמֹוׁשלים יאמרּו ּכן על ּדכתיב מאי יֹוחנן, הּמֹוׁשליםא"ר אּלּו הּמֹוׁשלים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹ

עֹולם ׁשל חׁשּבֹונֹו ּונחּׁשב ּבֹואּו חׁשּבֹון, ּבֹואּו ּכנגדּביצרם, מצוה הפסד , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

הפסדּה,הׂשכרּה ּכנגד עברה ּתבנהּוׂשכר ּכן עֹוׂשה אּתה אם ותּכֹונן, ּתּבנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

                

        
             

              

                  
            

ה.              
              

              

המשך יבא



זהר 
השבת

ִַ ְכ רכ ִן ר  ביח  ַ ְן ת  ביכ ִָנת ַש  ָן חן הו ִי ר ָכ  ְ  ַ ָן ַשָ
ט ח

זהר 
השבת

ה ַכ ַכ ְן ה  ִן ה  ַכ ָח ִנ תי ר ה   ָ ַש 

המשך סימן שלד – דיני דליקה בשבת
מצילים תיק הספר עם הספר ותיק התפלין  טו. 
עם התפלין אף על פי שיש בתוכן מעות והוא הדין 

לשאר כתבי הקודש:
אם הניח תפלין בארנקי )פירוש כיס( מלא מעות  טז. 
יכול להצילו מפני הדליקה או מפני הגנבים והגזלנים 
למקום שיכול להציל התפלין ויש מי שאומר דהיינו 

דוקא כשהניחם שם מערב שבת:
יש מתירים להציל דסקיא מליאה מעות על ידי  יז. 
ככר או תינוק מן הדליקה או מן הגנבים והגזלנים 
ודוקא לרשות היחיד אבל לא לחצר שאינה מעורבת 
מצילין הספרים אפילו לחצר שאינה מעורבת ולמבוי 
)פירוש מקום שנכנסים מהם לחצרות( שלא נשתתפו 

בו ובלבד שיהיו בו שלשה מחיצות ולחי:
כתבו משם גאון שמותר לומר לעכו"ם להציל  יח. 

ספרים מן הדליקה אפילו דרך רשות הרבים:
כל מה שמותר להציל מפני הדליקה מותר  יט. 

להציל ממים ומשאר דברים המאבדים:
הגליונים שלמעלה ושלמטה ושבין פרשה  כ. 
לפרשה ושבין דף לדף ושבתחלת הספר ושבסוף 

הספר אין מצילין אותם:
האפיקורסים דהיינו האדוקים בעבודת כוכבים  כא. 
וכן מומרים לעבודת כוכבים שכתבו להם כתבי 
הקודש אין מצילים אותם ואף בחול שורפן עם 

האזכרות שבהן:
תיבה שאחז בה האור יכול לפרוס עור של  כב. 
גדי מצדה האחר שלא תשרף ועושים מחיצה בכל 
הכלים להפסיק בין הדליקה אפילו כלי חרס חדשים 
מלאים מים שודאי יתבקעו כשתגיע להם הדליקה 
דגרם כיבוי מותר. הגה: במקום פסידא )מרדכי פרק 

כל כתבי(:
טלית שאחז בה האור פושטה ומתכסה בה  כג. 
ואינו חושש אם תכבה ויש מי שאומר שצריך שלא 
יתכוין לכך. הגה: מותר לכפות קערה על הנר שלא 

תאחוז בקורה )טור. ועיין לעיל סימן רע"ז סעיף ה'(:
יש אומרים שאין יכול ליתן עליו משקין כדי  כד. 
שיכבה כשיגיע להם ויש אמרים שמותר לעשות 
כן בשאר משקים חוץ מן המים משום כיבוס ויש 

מתירים אפילו במים ודברי סברא שנית נראים:
נכרי שבא לכבות אין צריך למחות בידו אבל  כה. 

קטן שבא לכבות צריך למחות בידו:
יכול לומר בפני עכו"ם כל המכבה אינו מפסיד  כו. 
אף אם אינו מזומן כאן יכול לקרותו שיבא אף על 
פי שודאי יכבה כשיבא וכן כל כיוצא בזה בהיזק 
הבא פתאום כגון אם נתרועעה חבית של יין יכול 
לקרוא עכו"ם אף על פי שודאי יתקננה כשיבא. 
הגה: וכל הדינים הנזכרים בדיני הדליקה הני מילי 
בימיהם אבל בזמן שאנו שרויין בין אינם יהודים 
כתבו הראשונים והאחרונים ז"ל שמותר לכבות 
דליקה בשבת משום דיש בה סכנת נפשות והזריז 
הרי זה משובח ומכל מקום הכל לפי הענין דאם היו 
בטוחים ודאי שאין שום סכנה בדבר אסור לכבות 
אבל בחשש סכנת ספק מותר לכבות אפילו הדליקה 
בביתו של עכו"ם וכן נוהגין )תרומת הדשן סימן 
נ"ח והגהות אשירי פרק מי שהוציאוהו בשם אור זרוע(. 
ודוקא לכבות הדליקה דהוי מלאכה שאינה צריכה 
לגופה ויש סכנה אם לא יכבה אבל אסור לחלל שבת 
כדי להציל )ממון( ואם עבר וחילל צריך להתענות 
ארבעים יום שני וחמישי ולא ישתה יין ולא יאכל 
בשר ויתן במקום חטאת י"ח פשיטים לצדקה ואם 
ירצה לפדות התענית יתן בעד כל יום שנים עשר 
פשיטים לצדקה )פסקי מהרא"י סימן ט'(. ועיין בטור 

יורה דעה מהלכות נדה סימן קפ"ה:
גחלת המונחת במקום שרבים ניזוקים בה יכול  כז. 
לכבותה בין אם היא של מתכת בין אם היא של עץ 

והרמב"ם אוסר בשל עץ:
סימן שלה – דין חבית שנשברה, ובו ה' סעיפים

חבית שנשברה מצילין ממנה מזון שלש סעודות  א. 

ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִ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 נִּצָבִים

ראש הקהל, או גבאי צדקה, או גבאי חברא קדישא, או קאנגרעס דעפוטירטער, 
ולא יוכל הרב לדבר נגדו אם לא במסירת הנפש, כל המחניף לרשע נופל בידו.
על כן למודי ד' בעיר גועו, והפושעים גברו חיל, ונעשים אלופים לראש, ואז 
כאשר המה עומדים בראש לא יכרעו מפני הצדיקים וחסידי עליון ויתהפכו 

כחומר חותם כל איש צר ואויב יחרף וינאץ כל קדושי עליון.

ילקוט איכה )סימן תתקצ"ט( וזה לשונו: )ירמי' אמר היה צריה לראש ורוח הקודש 
אומרת ואת למדת אותם עליך אלופים לראש עד כאן לשונו( הנביא קונן אנא ד' למה 

הרעות כה לעבדיך, שצוררי הדת ואויבי אמונה יהיו הראשים על בית ישראל, 
והשיב הרוח הקודש מי עשה ככה הלא הצדיקים ואנשי מעשה החניפו לרשעים, 
כאשר פתחו שעריהם, ועמדו לפניהם בשבע כריעות ובשבע השתחויות, בחרו 
אותם לדעפוטירטען וראשי המדברים ולא בחרו בתלמידי חכמים וצדיקים אשר 
אוהבים ד' בכל לבבם ובכל נפשם, והא לכם אשר בחרתם, הלא הוא הנבחר מגבול 
צדיקים וישרים וחסידים מי יפסול אותו שלא יהי' מושל עליכם אחר כך. 
אבל אבותינו ורבותינו מדור דור מלפנים בישראל החכימו לגלות החנפים ורדפו 
אותם מדחי אל דחי למען לא יקומו רשעים בעדת צדיקים שלא יהי' משולח 
מן גבול צדק כי כלל גדול שלוחו של אדם כמותו, וד' יסלח לעמו על שגגתם 
אשר שגגו. אני הגבר ראיתי בעני עמי על כן לא כחדתי מלהגיד בקהל רב, זכור 
ואל תשכח! וקבלו האמת! וד' יחדש ימינו כקדם ובא לציון גואל במהרה בימינו 
)שערי חיים שער ד'( אמן. 

דברי התעוררות לענין מצות מחאה שאי אפשר לשום אדם לומר יצאתי 
ידי חובתי במחאה

יאמר נא ישראל מי האיש אשר יאמר זכיתי לבי טהרתי שהרימותי ידי אל ד' 
אם ראיתי מרעי כאח לי או משכני אשר יושב ממולי דבר פשע או פעולת רשע 
לא שמתי ידי למו פי אלא בהגיגי תבער אש ודברתי בלשוני והוכחתי בשבט 
פי, פעם רכות ופעם קשות, ופקדתי עליו חטאתו, ואם חם לבבו עלי ואמר מי 
שמך לאיש מוכיח מי נתנך להיות שופט עלי ולשמור עקבי ולהשמיע מוסרך 
לאזני, הכי לאב בית דין או לדיין או למגיד אשר שמת עיניך לנגדי לשמור 
צעדי, דע לך כי נואלת מאוד ואל תוסף שנית לכסלתך אל תפגע בי פן בפיפיות 
לשוני אצא לקראתך ונחמת באחריתך, ומכל אלה הדברים קשים כגידים לא 
נתתי מתג ורסן לפי לעצור בעדי רק דברתי והגדתי לרעי ושכני דע לך גם אם 
רע בעיניך אשר שמתי עיני ולבי עליך לא אכלה שפתי מלדבר להתווכח על 
המעשים אשר לא יעשו בישראל כי כן צויתי מפי ד' הוכח תוכיח את עמיתך 
גם מאה פעמים רק אם אשא על שכמי אלה המכות אשר מבית אוהבי כפי 

חק ומשפט אז אהיה כאיש אשר אין בפיו תוכחות.

המשך בעמוד י
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ִַ ְכ רכ ִן ר  ביח  ַ ְן ת  ביכ ִָנת ַש  ָן חן הו ִי ר ָכ  ְ  ַ ָן ַשָ
ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת 

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

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב

מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו לאמור מלאתי ידי לד' לקיים מצות 
מחאה.

ואוי מיום הדין ואוי מיום התוכחה בבוא עת מועד לכל חי וכי יפקוד ד' על 
מעשי אנוש ועל פעולת אדם שיחופש וימצא כתוב: צדיק זה חלל שבת, 
חסיד זה עבר על נדה, ירא אלקים זה עבר על נבלה וטריפה ושעטנז, קדוש זה 
עבר על איסור אשת איש, וישתוממו כל אנשי אמונה וישאלו הלא צור תמים 
פעלו הכי נתחלף בין אוהב לאויב )הנה נשפט אתך על אומרך לא חטאתי( ויענהו 
ד' בסערה הלא היה בכחך למחות באיש פלוני אלמוני רשע מדוע לא זכרת 
אותו ולא פקדת עליו אשמו הרחק משכן רע אמרו בהתחברך עם רשע פרץ 
ד' את מעשיך צדיק ד' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, ואנן מה נאמר וסלחת 
)שער חיים( לעונינו ולחטאתינו, וטהר לבינו לעבדך לזכות רבים אמן. 

המשך שער התוכחה והמחאה מעמוד ח

אפילו בכלים הרבה דאלו בכלי אחד אפילו מחזיק 
מאה סעודות מציל ואומר לאחרים בואו והצילו לכם 
ובלבד שלא יספוג דהיינו שלא ישים הספוג במקום 
היין לחזור ולהטיפו גזירה שמא יסחוט ואפילו אם יש 
לו בית אחיזה דליכא חשש סחיטה אסור שלא יעשה 
כדרך שהוא עושה בחול ולא יטפח בשמן להכניס 
ידו ולקנחה בשפת הכלי. הגה: ויש אומרים דוקא 
חבית שנשברה שבהול ואם יציל חיישינן שיתקננה 
אבל אם נסדק ועביד טיף טיף שאינו בהול כל כך 
מותר להציל בכלים לקלוט ולצרף )הגהות מרדכי 
ותוספות פרק כל כתבי והגהות מיימוני פרק כ"ב( ויש 
אומרים דכל זה לא מיירי אלא להציל מחצר לחצר 
אבל לבית אחר שעירב עמו מצילין בכל ענין כמו 
שנתבאר לעיל גבי דליקה )פסקי מהרא"י סימן קצ"ו(:
אם נשברה חבית בראש גגו מביא כלי ומניח  ב. 
תחתיה ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט לקבל 
מן הקילוח באויר לאחר שירד מן הגג ולא יביא 

כלי אחר ויצרף אותו לראש הגג ואם מציל בכלי 
אחד מציל אפילו קולט או מצרף:

נזדמנו לו אורחים מביא כלי אחד וקולט  ג. 
כלי אחד ויצרף ולא יקלוט ויצרף ואחר כך יזמין 
האורחים ולא יערים לזמן אורחים שאין צריכים 
לאכול. הגה: ומיהו אם עבר ועשה שקלט ואחר 

כך זימן אורחים מותר )רמב"ן והמגיד פרק כ"א(:
אם יזוב תירוש מגיגית של ענבים שעדיין לא  ד. 
נדרכו שנמצא אותו הדלף אינו ראוי שהרי המשקין 
שזבו אסורים ואינו רשאי לשום כלי תחתיו מפני 
שמבטלו מהיכנו כיצד יעשה יניח שם מטתו או 
שלחנו ואז יהיה אותו הדלף לפניו גרף של רעי ויכול 
להניח שם כלי לקבל הדלף כדי שלא יעשה שם טיט 
וכשיתמלא הכלי לא יזרקנו בכלי אחר שלא יבטלנו 
מהיכנו אלא מריקו בתוך הגיגית שזבו המשקים 
ממנו שהיא מבוטלת מהיכנה על ידי משקים שבה 

משום משקין שזבו:

והעונש השכר קס

ר' שהרה"ק הביא צופים רמתים ובספר בעיר. דירתך ע"י פועל שהיית
זי"ע מפשעווארסק משה)משה פני אור ספר אורח(בעמ"ח לכל ליתן דרכו היה

אחד כוס רק נתן לא שרף היין וכשנתייקר שרף, יין כוסות שני אליו הבא
אליו בא לא ומאז יום בכל אצלו לבוא רגיל היה לברכה זכרונו ואליהו
לו וישאל אליהו אליו שבא עד שעשה מה משה ר' הרה"ק ועשה אליהו
הנדיבות מדת שהנחת מחמת לו והשיב עתה, עד אלי באת לא מה על רבי
דבר אך עבירה נדנוד אינו זהו הלא רבי לו ויאמר הנ"ל בענין לך שהיה

הקש. על גם מקפיד שאני לו והשיב יחשב, וקש קל

ר'עוד הרב כי שמעתי לזה דוגמא וז"ל, צופים רמתים בספר שם כתב
מלעמבערג ז"ל דימימילעס מלובלין)ליב זצוק"ל יצחק יעקב ר' הרה"ק של (גיסו

יי"ש ליתן וכן הבאים לכל לאכול ליתן בביתו ויצו גדול אורח מכניס היה
שהיה מלעמבערג אחד איש והיה יחפוץ, אשר לכל מעות בלי לשתות
ליב ר' הרב ראה אחת ופעם שיכור, שנעשה עד בביתו יום בכל שותה
ליב ר' הרב צוה ואז ואשפות הצינורות בין נופל הנ"ל השיכור כי הנ"ל

לי שלא הברכהבביתו היתה תמיד והנה בחנם. שרף יין הנ"ל להשיכור תן
הרה"ק לגיסו ויסע מביתו הברכה מעיין נפסק והלאה ומאז בביתו מצויה
פסק אם מלובלין הרה"ק אותו וישאל זה אודות מלובלין יצחק יעקב ר'
להרה"ק זאת ויספר השיכור מאותו ליב ר' הרב נזכר אז יי"ש, לאחד ליתן
וחזרה מקדם כדרכו בחנם לשתות לו ויתן שיפייסו והשיבו מלובלין,

בביתו. הברכה

פעםעוד ראה זי"ע מרימנוב מענדל מנחם ר' הרה"ק כי הנ"ל בספר הביא
הרגילות מכפי קטנים לחם ככרות האורחים עבור שנתנו בביתו אחת
אדרבה כי קדשו בפה ואמר גדול, יוקר אז שהיה מחמת שהוא והבין
הם מסתמא כי הרגילות מכפי יותר גדולים עוד בשבילם לעשות צריכים

היוקר בעת יותר בכלרעבים אין ולחם בפסוק ויגש פרשת החיים אור הקדוש בספר (ועיין

דאבה עינינו לראות והלא הלחם וכילו מופלא דבר אוכלים היו הרעב כובד ולצד פי' וז"ל, הארץ

בבטנו רעב ועודנו אדם בני י' מאכל שיעור אוכל אחד אדם שהיה במערב שהיו רעב בשני נפשנו

עיי"ש) לעשותרח"ל צוה ע"כ בביתם לשובע לחם להם אין מהם וכמה
ע"כ. הרגילות מכפי יותר גדולים והעונשלחמים קסאהשכר

הביאובספר אש צ"ד)מראה מנאדווערנא(באות מרדכי רבי שהרה"ק הביא
אחד שאיש שמע אחת פעם בקערעסטיר, דר כשהיה זי"ע
אתה האם לו ואמר אחריו שלח מליסקא, הרה"צ אל נוסע מקערעסטיר
תאמר מרדכי'לע ר' לו אמר הן. האיש לו אמר מליסקא, להרה"צ נוסע
קודם היה אז כי - פסח בהלכות הרמ"א לי שקשה מליסקא להרה"צ
קודם פסח בהלכות שואלים תכ"ט: בסי' או"ח בשו"ע דאיתא - הפסח
לעניים לחלקן חטים לקנות ומנהג ז"ל: הרמ"א וכתב יום. שלשים לפסח
אמר והרמ"א לדרוש שצריך אמר דמחבר וקשה עיי"ש. כו' פסח לצורך
על לדרוש, שצריך כתב דהמחבר התירוץ, גם לו תאמר אכן חטים, לחלק
פסח. על מצות לעניים שיהיה יראה לדרשתו, לי מה הרמ"א מוסיף זה

ושתקוכשבא מרדכי'לע ר' הרה"ק לו שאמר מה וסיפר הזה האיש
פסח, ערב קודם אחד יום מנחה קודם והנה מליסקא, הרה"ק
אחת שאשה שמע מצוה, למצות מים לשאוב מליסקא הרה"ק הלך כאשר
ואמרה בוכה, היא למה אותה לשאול הרה"ק וצוה ובוכה. ברחוב הולכת
קמח, לה היה לא אופים שהיו בעוד כי פסח, על מצות בלי שנשארה
רימז זה את מליסקא, הרה"ק אמר מצות. אופים אינם קמח לה שיש ועתה
ילך לא איש הרה"צ אמר המים, שאיבת מן שב וכאשר מרדכי'לע, ר' לי
של המצות ואפו עמו הלכו הלך שהרה"צ וכשראו הרה"צ והלך מפה,

הזאת. האשה

באבוכבר לתשעה בקינות שאומרים מה בביאור להמליץ פעם אמרנו
'ÂÎÂ ÂÈ˙˘ ÛÒÎ ÂÈÓÈÓ 'ÂÎÂ ÂÏ 'È‰ ‰Ó '‰ ÂÎÊÂ‡ÂÂˆ ÏÚ

.ÂÙ„ ÌÁ ˙‡˘ ÈÎ  ÂÙ„'פי,ÂÈ˙˘ ÛÒÎ ÂÈÓÈÓשתינו אנו שרק
וגם מימינו, ג"כ לשתות לאורחים נותנים היינו ולא ˆÂ‡Âמימינו ÏÚ

,ÂÙ„על רק לאכול, לאורחים לתת הקפדנו פי'ˆÂ‡ÂÂ,שלא
שישבעו, האורחים צוארי בעד דאגנו לא אבל לאכול מה יהי' שלעצמינו
לצווארי רק לאורחים נתנו לא באמת מדוע בזה, והטעם נרדפנו. ע"כ

ÂÙ„,עצמם, ÌÁ ˙‡˘ ÈÎמכח באה אורחים הכנסת דמצות וכנ"ל
ממילא ישראל אוהב אינו דאם הם, אחד שניהם כי ישראל אהבת מצות

סיים וע"כ ולישן, ולשתות לאכול להם נותן ÂÙ„,אינו ÌÁ ˙‡˘ ÈÎ
טוב. לכל זוכים נפשם, לשובע לאכול לאורחים נותנים אם משא"כ
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ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב

והעונש השכר קסב



ויגש  י"א פרק
י"א פרק של הענינים תוכן

לו. מודדין מודד שאדם במדה א.
המלך. לעבודת חכמים תלמידי שלקח על אסא של עונשו ב.

שמים. קדשי מחלל היה ברקאי כפר איש יששכר ג.
אדמו"ר כ"ק שסיפר לדורנו הסמוך בדור מדיבוק ואיומה נורא מעשה

ברבים.בה חסידיו תוועדות
ד.

שחיטה, הלכות ושאר שור מתבואות שלמים סימנים לומד הדיבוק
רח"ל. פה ניבול דיבורי עם ביחד

ה.

וכו'. ממון, חימוד מצד הכשיר, טריפות כמה ומונה פורט הדיבוק ו.
נו"ט שהאכיל שוחט העביר מקאשוי) (הרב זצ"ל יונגרייז הגר"מ
אנשים העצומים. מעונשיו וסיפר רח"ל, דיבוק ונעשה מת השוחט

צודק. שאכן נתברר ולבסוף מקאשוי, הרב על מתרעמים

.Ê

מקאשוי. להרב האמת מעולם שלום פריסת ח.



י"א פרק
המאור מנורת הקדוש מספר כאן חלקהבאנו א', כלל א', נר א', (פרק

הביאורא') הוספנו וגם המעיין, על להקל הענינים וחילקנו
חדשות הערות הוספנו עוד בפנים. לפעמים יהודה נפש
נראה באורם אשר ודור, דור מוסדי הדורות וצדיקי מגאוני
בה ילכו הדרך נערים, עם לזקנים ומבהיק המאיר אור

יעשון. אשר והמעשה

לו מודדין מודד שאדם במדה

אדם,דיין בידי מדה כנגד מדה ומענישו מעשיו כפי לאדם דן האמת
ח' דף דסוטה קמא בפרק ב')כדגרסינן בה(עמוד מודד שאדם במדה

עצמה גלתה היא מנוולה. המקום לעבירה עצמה קשטה היא לו. מודדין
בעבירה התחילה הירך עליה. גלה המקום הבטןריבלעבירה כך ואחר



תלקהריב. לפיכך בשר בקירוב תחלה נהנה הירך לשמש כגון בעבירה, התחילה הירך

והעונש קסאהשכר

הביאובספר אש צ"ד)מראה מנאדווערנא(באות מרדכי רבי שהרה"ק הביא
אחד שאיש שמע אחת פעם בקערעסטיר, דר כשהיה זי"ע
אתה האם לו ואמר אחריו שלח מליסקא, הרה"צ אל נוסע מקערעסטיר
תאמר מרדכי'לע ר' לו אמר הן. האיש לו אמר מליסקא, להרה"צ נוסע
קודם היה אז כי - פסח בהלכות הרמ"א לי שקשה מליסקא להרה"צ
קודם פסח בהלכות שואלים תכ"ט: בסי' או"ח בשו"ע דאיתא - הפסח
לעניים לחלקן חטים לקנות ומנהג ז"ל: הרמ"א וכתב יום. שלשים לפסח
אמר והרמ"א לדרוש שצריך אמר דמחבר וקשה עיי"ש. כו' פסח לצורך
על לדרוש, שצריך כתב דהמחבר התירוץ, גם לו תאמר אכן חטים, לחלק
פסח. על מצות לעניים שיהיה יראה לדרשתו, לי מה הרמ"א מוסיף זה

ושתקוכשבא מרדכי'לע ר' הרה"ק לו שאמר מה וסיפר הזה האיש
פסח, ערב קודם אחד יום מנחה קודם והנה מליסקא, הרה"ק
אחת שאשה שמע מצוה, למצות מים לשאוב מליסקא הרה"ק הלך כאשר
ואמרה בוכה, היא למה אותה לשאול הרה"ק וצוה ובוכה. ברחוב הולכת
קמח, לה היה לא אופים שהיו בעוד כי פסח, על מצות בלי שנשארה
רימז זה את מליסקא, הרה"ק אמר מצות. אופים אינם קמח לה שיש ועתה
ילך לא איש הרה"צ אמר המים, שאיבת מן שב וכאשר מרדכי'לע, ר' לי
של המצות ואפו עמו הלכו הלך שהרה"צ וכשראו הרה"צ והלך מפה,

הזאת. האשה

באבוכבר לתשעה בקינות שאומרים מה בביאור להמליץ פעם אמרנו
'ÂÎÂ ÂÈ˙˘ ÛÒÎ ÂÈÓÈÓ 'ÂÎÂ ÂÏ 'È‰ ‰Ó '‰ ÂÎÊÂ‡ÂÂˆ ÏÚ

.ÂÙ„ ÌÁ ˙‡˘ ÈÎ  ÂÙ„'פי,ÂÈ˙˘ ÛÒÎ ÂÈÓÈÓשתינו אנו שרק
וגם מימינו, ג"כ לשתות לאורחים נותנים היינו ולא ˆÂ‡Âמימינו ÏÚ

,ÂÙ„על רק לאכול, לאורחים לתת הקפדנו פי'ˆÂ‡ÂÂ,שלא
שישבעו, האורחים צוארי בעד דאגנו לא אבל לאכול מה יהי' שלעצמינו
לצווארי רק לאורחים נתנו לא באמת מדוע בזה, והטעם נרדפנו. ע"כ

ÂÙ„,עצמם, ÌÁ ˙‡˘ ÈÎמכח באה אורחים הכנסת דמצות וכנ"ל
ממילא ישראל אוהב אינו דאם הם, אחד שניהם כי ישראל אהבת מצות

סיים וע"כ ולישן, ולשתות לאכול להם נותן ÂÙ„,אינו ÌÁ ˙‡˘ ÈÎ
טוב. לכל זוכים נפשם, לשובע לאכול לאורחים נותנים אם משא"כ

פרק יא



זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו ְו ּכ ִן ת   ביכ שיַ  ת ה  ּר  ְו ַשן ִי ת   ָ ְָ  ְ  ָ  ָ ר  זננה 
טו אד

זהר 
השבת

ב ִי ַש ִנ תיכ ת בי ביכ ַש 

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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

והעונש קסגהשכר

אמר ניצול, אינו הגוף ושאר הבטן כך ואחר תחילה תלקה הירך לפיכך
תני וכן יוסף רב דאמר בטיל, לא במדה בטלה דמדה גב על אף יוסף רב
ד' גדולה סנהדרין שבטלו פי על אף המקדש בית שחרב מיום חייא רבי
בטלו. לא מיתות ארבע דין אימא אלא להו, בטלו והא בטלו, לא מיתות
שרפה שנתחייב מי דורסתו, חיה או הגג מן נופל או סקילה שנתחייב מי
או למלכות נמסר הריגה שנתחייב מי מכישו נחש או בדליקה נופל או

בסרונכי. מת או בנהר טבע או חנק שנתחייב מי עליו באין לסטין

לו,תניא מודדין בה מודד שאדם שבמדה מניין אומר מאיר רבי היה
כ"ו)שנאמר מנין(ישעיה סאה אלא לי אין תריבנה, בשלחה בסאסאה

ועוכלא תומן וחצי תומן רובע וחצי רובע תרקב וחצי תרקב (פירוש,לרבות

קטנים) לומרשקלים תלמוד ט'), שכל(שם ומניין ברעש, סואן סאון כל כי
גדול לחשבון מצטרפת ופרוטה לומרריגפרוטה ז')תלמוד לאחת(קהלת אחת

חשבון. למצוא

פתחוכן על עמדה היא לה. מודדין בה שמדדה במדה בסוטה, מצינו
ומראה נקנור שער על מעמידה כהן לפיכך לו, שתראה כדי ביתה

ראשה על נאין סודרין פרשה היא לכל. נאה)קלונה לראות נוטל(כדי לפיכך ,
כיפה לפיכך(צעיף)כהן שערה קלעה היא רגליה. תחת ומניחה ראשה שעל

חבל מביא כהן לפיכך יפה בצלצול חגרה היא שערה. את סותר כהן
פניה לפיכך פנים קשטה היא מדדיה. למעלה לה וקושר מצרים

לורידמוריקות הראתה היא בולטות. עיניה לפיכך עיניה כחלה היא .
לו)באצבעותיה רמזה נושרות.(פירוש, צפרניה לפיכך

בהמההיא מאכל קרבנה לפיכך עולם, מעדני היא(שעורים)האכילתו .
מים אותה משקה כהן לפיכך משובחות בכוסות משובח יין השקתו

חרס של במקדה פחוהמרים חרס)(פירוש, שבכלי יושבת בסתר, עשתה היא .


כתיב העונש אצל אבל נופלת ירכך את ה' בתת דכתיב אותה לקלל תחלה הירך
והוא בה כניסתן דרך אלא בודקין המים שאין לפי ירכה ונפלה כך ואחר בטנה, וצבתה

לבטן. תחלה
מצרפיןריג. אלא עליהם לו ויתר לא ושניה ראשונה פעם ממנו נפרע שלא פי על אף

לחשבון. אותם
בולטות.ריד. ועיניה מוריקות שפניה עד לשתות מספקת אינה בסוטה: תנן הכי

השבת זוהר קכד

הּׁשּבת מכּבדי ב',מעלת זהר (תקוני ַ ֲ ַ ְ ַ ְ ֵ ַ ַ ָ 
א)

    
   
     
     
     

 (יג נח (ישעיה  
  (יב כ (שמות  

   

ּפנים ּבׁשת ב)מעלת ה', זהר (תקוני ַ ֲ ַ ֶֹ ָ ִ 

    
    
     
    
     
     
      
    
    

   

ׁשּבת למחּלל לֹו  ָ ַ ֵ ַ ְ ַאֹוי

    
   
     
      
    
    

הּׁשּבת מכּבדי  ָ ַ ַ ֵ ְ ַ ְ ַ ֲ ַמעלת

וימיםועֹוד, ׁשּבתֹות ׁשּמֹוקירים אּלּו ְְִִִֵֶַָָ

האם תּקח לא נאמר עליהם ֱֲִִֵֵֶֶַַָֹטֹובים,

ׁשעֹוׂשים הּבנים, ּבניםעל ׁשל מעׂשה ֲִִִֶֶֶַַַָָ

ועם הּמלּכה ׁשּבת ְְִִַַַָָעם

יֹום ׁשהּוא ֶַָָהּקדֹוׁש-ּברּו-הּוא,

מעׂשֹות וכּבדּתֹו ּבֹו ׁשּקּים מי ְְֲִִִֵֵֶַַַָהּׁשּבת.

אּמ ואת אבי את ּכּבד זהּו ,ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּדרכי

ְוגֹו'.

ּפנים ּבׁשת  ִ ָ ֶֹ ַ ֲ ַמעלת

לֹוּדרּגה להיֹות - ה' ּביראת ׁשמינית ְְְְְִִִִַַָ

ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּיׁש מי ּפנים. ִִִֵֶֶֶָָֹֹּבׁשת

לידֹו ׁשּבאה עברה לעׂשֹות ְֲֲֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

הּקדֹוׁש-ּברּו-הּוא, יראת ְְִִַַַָָּבגלל

זה ּומּׁשּום העֹולם, נברא בֹו ְְִִִֶָָָּכאּלּו

עם יראה הרי בׁש"ת, יר"א ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹּבראׁשי"ת

ּבׁשת לֹו ׁשאין ּומי אחד, הּכל ִֵֶֶֶֶַָֹֹֹּבׁשת

ּבוּדאי הּמׁשנה, ּבעלי ּפרׁשּוהּו ְְְֲִִֵֵַַַַָָּפנים,

הר על אבֹותיו רגלי עמדּו ְְֲֵֶַַַָָֹׁשּלא

ִַסיני.

ׁשּבת למחּלל לֹו  ָ ַ ֵ ַ ְ ַאֹוי

והינּווהפ ׁשּב"ת, ותמצא ּבׁש"ת ְְְְֲִֶַַַָָֹֹ

תחּלל ׁשּלא ׁשּב"ת, יר"א ְְִֵֵֵֶַַָָֹּבראׁשית

לֹו ׁשאין אדם ּכבן ּבפרהסיה, ְְְְֵֶֶֶַָָָָאֹותּה

ׁשּמחּלל למי לֹו אֹוי ּפנים. ְְִִֵֶֶַָֹּבׁשת

לעׂשֹות קדׁש, ׁשהיא הּמלּכה, ְֲִֶֶַַַַָָֹׁשּבת

הּמׁשנה, ּבעלי ׁשּבארּוהּו חל, ְֲֲִֵֵֶַַָָֹאֹותּה

המשך בעמוד יח



זהר 
השבת

הי תכ ָכ ָן הו ָין  ָ ַח רכ ָשן ּו ת בין ביכ שיַ  ה 
אז טז

זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו ְו ּכ ִן ת   ביכ שיַ  ת ה  ּר  ְו ַשן ִי ת   ָ ְָ  ְ  ָ  ָ ר  זננה 

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

סז. ַמֵּקל ֶׁשל ִחֵּגר ֵּכיָון ְּדֻמָּתר ֵליֵלְך ּבֹו ֻמָּתר ַּגם ֵּכן ְּבִטְלטּול ְלָכל ָאָדם, ֲאָבל 
ֶׁשל ְׁשָאר ֲאָנִׁשים ָצִריְך ִעּיּון )עיין קו"א שבשולחן ערוך הגר"ז סימן ש"א סק"ז, ומנחת שבת 

סימן פ"ח סעיף קטן כ"ז(.

ה )שיגע"ל( ֶׁשל ַמָּתכֹות ֶׁשִהיא ֲחִריָפה ָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ָּבּה ְּבַׁשָּבת, ְוַגם  סח. ַמְרָא
ְּבִטְלטּול ֲאסּוָרה )תולדות שמואל דף קצח:(.

סט. שריי"ב אי"ר ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ִּכיס ֵּכיָון ֶׁשַּמְקִּפיִדין ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו 
ַּדְוָקא ִלְכִתיָבה, ָמֵגן ַאְבָרָהם ִסיָמן צ"ח סק"י, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְקִּפיד קיל )אחרונים(.
ע. ַלייֶטע"ר )ֻסָּלם( ָּגדֹול ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשין ּבֹו ַּבחּוץ ָאסּור ְלַטְלְטלֹו ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, 
ֲאָבל ְּבאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשעֹוֵמד ֻמָּתר ַלֲעלֹות ְוֵליֵרד ּבֹו )ש"ח י"ט( ֲאָבל ְּבעֹוֵמד ִּבְפִנים 

ַהַּבִית ְׁשִרי ְלַטְלְטלֹו ִמָּמקֹום ְלָמקֹום )תולדות שמואל קצט:(.
עא. ַסם ַהָּמֶות ִלְזבּוִבים ַעְכָּבִרים ְוַכּיֹוֵצא ָאסּור ְּבִטְלטּול )עיקרי דינים סימן י"ד אות כ"ט(.
עב. ָטאֶׁשע"ן ֶמעֶסעְר"ל )ַסִּכין ִּכיס( ַהֵּמִכיל ַלַהב ֶאָחד ָּגדֹול ְוֵיׁש ָּבּה ַּגם ֵּכן ְלָהִבים 
ְקַטִּנים ֶׁשְּמֻיָחִדין ִלְדָבִרים ָהֲאסּוִרים ְּבַׁשָּבת ְּכגֹון ַלֲחִתיַכת ִצָּפְרַנִים ִּתּקּון ֻקְלמֹוס 
ַהִּנְקָרא ְּבֵליי-ֶפעֶדער, ְוַכּיֹוֵצא, ִּדינֹו ָּכְך: ִאם ַלַהב ַהָּגדֹול ָחׁשּוב לֹו יֹוֵתר ֵמַהְּקַטִּנים 
)ְּכמֹו ֶׁשהּוא ַעל ִּפי ֹרב ִּבְזַמֵּננּו( ּוַבַּלַהב ַהָּגדֹול עֹוֶׂשה ָצְרֵכי ֶהֵּתר )ַּכָּנהּוג( ָאז ֻמָּתר ְלַטְלֵטל 

ַהַּסִּכין ְּבִלי ִּפְקּפּוק )ִּדְדֵמי ַמָּמׁש ְלִדין ָנָדן ֶׁשְּבִסיָמן ש"ח ס"א( ֲאָבל ָאסּור ְלַטְלֵטל ְּבָיָדיו 
ַהְּלָהִבים ַהְּקַטִּנים ֶׁשּבֹו ְּבִאם ְמֻיָחִדין ְלִאּסּור ַרק ְּבִאם רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם 
ְלֹצֶרְך ּגּוָפן אֹו ְמקֹוָמן )ְוֵאין ְּבהּו ֹחֶמר ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ִּכיס, ְּדֵאין ַמְקִּפיד ִמְּלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְׁשָאר 
ַּתְׁשִמיִׁשין ֶׁשֵאין ְמֻיָחִדין ָלּה( )שאלות ותשובות פאר ישרים אורח חיים סימן כ"א, ומנחת שבת סימן פ"ח 

ס"ק מגן אברהם(.

עג. ְּבִעְנַין ַסִּכין ִמיָלה ְלַטְלְטלֹו ְלַאַחר ַהִּמיָלה, ִאם ֵאין לֹו עֹוד ִמיָלה ְּבאֹותֹו 
ַׁשָּבת ֶהֵּתרֹו ְמֻפְקָּפק ְמֹאד ְוַעד ָּכאן ְלַכְתִחָּלה ַיְזִמין ֶׁשַּיִּניח ַאַחר ַהִחּתּוְך ַהַּסִּכין 
ְּבתֹוְך ְּכִלי ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ְּדָבִרים ַהֻּמָּתִרין ַהַחׁשּוִבין יֹוֵתר ִמַּסִּכין ֶׁשל ִמיָלה ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה יּוַכל ְלַטְלֵטל ַאַחר ָּכְך ַהְּכִלי ִעם ַהַּסִּכין ַּכְמֹבָאר ְּבִסיָמן ש"ח ס"א, ּוְבִסיָמן 
ש"י ַעֵּין ָׁשם )שאלות ותשובות מהרש"ג( ּוְבִדיֲעַבד ִאם ִהִּניחֹו ִמָּידֹו ַעל ַהִּכֵּסא ְוחֹוֵׁשׁש 
ֶׁשֹּלא ִיָּגֵנב ֵיׁש ְלָהֵקל ְלָלְקחֹו ּוְלַהְצִניעֹו )רמ"א יורה דעה רס"ו ס"ב, וש"ך שם, ב"ח סימן ש"ח, 

משנה ברורה ש"י סעיף קטן ט"ו, אות חיים ושלום בשם משיב דברים, תולדו"ש דף קצ"ט:(.

השבת זוהר קכד

הּׁשּבת מכּבדי ב',מעלת זהר (תקוני ַ ֲ ַ ְ ַ ְ ֵ ַ ַ ָ 
א)

    
   
     
     
     

 (יג נח (ישעיה  
  (יב כ (שמות  

   

ּפנים ּבׁשת ב)מעלת ה', זהר (תקוני ַ ֲ ַ ֶֹ ָ ִ 

    
    
     
    
     
     
      
    
    

   

ׁשּבת למחּלל לֹו  ָ ַ ֵ ַ ְ ַאֹוי

    
   
     
      
    
    

הּׁשּבת מכּבדי  ָ ַ ַ ֵ ְ ַ ְ ַ ֲ ַמעלת

וימיםועֹוד, ׁשּבתֹות ׁשּמֹוקירים אּלּו ְְִִִֵֶַָָ

האם תּקח לא נאמר עליהם ֱֲִִֵֵֶֶַַָֹטֹובים,

ׁשעֹוׂשים הּבנים, ּבניםעל ׁשל מעׂשה ֲִִִֶֶֶַַַָָ

ועם הּמלּכה ׁשּבת ְְִִַַַָָעם

יֹום ׁשהּוא ֶַָָהּקדֹוׁש-ּברּו-הּוא,

מעׂשֹות וכּבדּתֹו ּבֹו ׁשּקּים מי ְְֲִִִֵֵֶַַַָהּׁשּבת.

אּמ ואת אבי את ּכּבד זהּו ,ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּדרכי

ְוגֹו'.

ּפנים ּבׁשת  ִ ָ ֶֹ ַ ֲ ַמעלת

לֹוּדרּגה להיֹות - ה' ּביראת ׁשמינית ְְְְְִִִִַַָ

ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּיׁש מי ּפנים. ִִִֵֶֶֶָָֹֹּבׁשת

לידֹו ׁשּבאה עברה לעׂשֹות ְֲֲֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

הּקדֹוׁש-ּברּו-הּוא, יראת ְְִִַַַָָּבגלל

זה ּומּׁשּום העֹולם, נברא בֹו ְְִִִֶָָָּכאּלּו

עם יראה הרי בׁש"ת, יר"א ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹּבראׁשי"ת

ּבׁשת לֹו ׁשאין ּומי אחד, הּכל ִֵֶֶֶֶַָֹֹֹּבׁשת

ּבוּדאי הּמׁשנה, ּבעלי ּפרׁשּוהּו ְְְֲִִֵֵַַַַָָּפנים,

הר על אבֹותיו רגלי עמדּו ְְֲֵֶַַַָָֹׁשּלא

ִַסיני.

ׁשּבת למחּלל לֹו  ָ ַ ֵ ַ ְ ַאֹוי

והינּווהפ ׁשּב"ת, ותמצא ּבׁש"ת ְְְְֲִֶַַַָָֹֹ

תחּלל ׁשּלא ׁשּב"ת, יר"א ְְִֵֵֵֶַַָָֹּבראׁשית

לֹו ׁשאין אדם ּכבן ּבפרהסיה, ְְְְֵֶֶֶַָָָָאֹותּה

ׁשּמחּלל למי לֹו אֹוי ּפנים. ְְִִֵֶֶַָֹּבׁשת

לעׂשֹות קדׁש, ׁשהיא הּמלּכה, ְֲִֶֶַַַַָָֹׁשּבת

הּמׁשנה, ּבעלי ׁשּבארּוהּו חל, ְֲֲִֵֵֶַַָָֹאֹותּה
השבת קכהזוהר

    
    

  

ׁשּבת ב)נרֹות ס"ט, זהר (תיקוני ֵ ַ ָ 

    
   
    
   
   
    
   
    
    



והּמּטה הּמנֹורה הּׁשלחן  ָ ִ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ֻ ַ ִסּדּור

    
  
    

     
     
     

     
 

    
  

   מה (תהלים 
ד)    

     

זה חלף, ּבכתר הּמׁשּתּמׁש ְְִֵֶֶֶַַַָָּכל

ּכל הלכֹות, ׁשּׁשֹונה ּבמי ְְֲִִֵֶֶַַָָהּמׁשּתּמׁש

הּמלּכה. ּבׁשּבת ְְֵֶַַַָָׁשּכן

ׁשּבת  ָ ַ ֵנרֹות

ׁשּבתּוצריכה ּבליל נר לתּקן האּׁשה ְְְִִֵֵֵַַָָָָ

מנֹורה תקנה ּכאּלּו לּה ונחׁשב ְְְְְְִִִֶָָָָָלימין,

נאמר ועליהם ּבּצפֹון, וׁשלחן ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָֻּבּדרֹום

הרֹוצה ידרים, להחּכים ְְְִִֶֶַַָָהרֹוצה

עליֹונה ׁשכינה והן יצּפין, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָלהעׁשיר

מנֹורה העליֹונה הּׁשכינה ְְְְְִֶַַָָָָָותחּתֹונה,

ׁשּׁשם מּׁשּום לתקנּה, צרי ְְִִֶַַָָָָלּדרֹום,

להחּכים הרֹוצה זה ּומּׁשּום ְְְִִֶֶַָָָחכמה,

ְִַידרים.

והּמּטה הּמנֹורה הּׁשלחן  ָ ִ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ֻ ַ ִסּדּור

זֹוּובאֹותֹו ּדירה ׁשּמֹוצאים בית ְְִִִֶַָ

ּבּדרֹום מנֹורה הּזה, ּבּס ּדּור ְְִֶֶֶַַַָָֻמתּקנת

צפֹון ּבין ּומּטה ּבּצפֹון, ְְִֵַָָָָֻוׁשלחן

הּללּו הּמלאכים אֹומרים ְְְִִַַַָָָלדרֹום,

ׁש הּׁשכינה, עם הּנׁשמהׁשּיֹורדים היא ְְְִִִִֶֶַַָָָ

עם ׁשל הדיֹוט מקֹום זה אין ְְְֵֵֶֶֶַַָהיתרה,

הןהארץ, ּבֹואּלא רצֹון ׁשל מקֹום ֵֶֶֶָָָָָ

יהו"ה. ְִִֵמּלפני

והּׁשלחןהּׁשלחן לּצפֹון, לתקנֹו צרי ְְְְְִַַַַָָָָֻֻ

ּבּה ׁשּנאמר הּתחּתֹונה, ׁשכינה ְְֱִִֶֶַַַָָָהיא

ּפנימה מל בת ּכבּוּדה ְְִֶֶַָָָּכל

זהב? ּזה מה לבּוׁשּה. זהב ְְְִִֶַָָָָָמּמׁשּבצֹות

זהב מּצפֹון ּבּה ׁשּנאמר גבּורה, ְֱִֶֶַָָָָָזֹו



זהר 
השבת

ַמ ַ  ָנַ ביכ ּ ַשו ְכ   ָ ִי ָי  ְ
אט אח

זהר 
השבת

הי תכ ָכ ָן הו ָין  ָ ַח רכ ָשן ּו ת בין ביכ שיַ  ה 

המשך בעמוד כ

והעונש השכר קסד

פנים בה משים ממנה)בסתר כ"ד)שנאמר(להפרע נשף(איוב שמרה נואף ועין
בגלוי, מפרסמה הוא ברוך הקדוש בסתר עשתה היא אחר, דבר וגו'.

כ"ו)שנאמר במשאון(משלי שנאה בקהל(במחשך)תכסה רעתו (פירוש,תגלה

רעתו) שתגלה הוא עונשו לחבירו להשמיד בסתר השנאה שמשוןשמכסה התם וגרסינן ,
עיניו. את פלשתים נקרו לפיכך עיניו אחר הלך

פילגשיאבשלום עשר על שבא ולפי בשערו, נתלה לפיכך בשערו, נתגאה
פילגשים נשים עשר את המלך ויעזוב בשמואל כדכתיב אביו

נביאות לו עשר בו נתנו לפיכך הבית, חניתות)לשמור שנאמר(פירוש, (שמואל,

י"ח) וימיתוהו.ב' אבשלום את ויכו יואב כלי נושאי נערים עשרה ויסבו
גנבות שלש שגנב אתולפי ואשלם נא אלכה דכתיב דין בית ולב אביו לב רש"י, (פירש

ירושלמית בסוטה ואמרינן לתומם. והולכים קרואים איש מאתים הלכו אבשלום את וכתיב נדרי,

וכתב, שאבחר שנים עמי שילכו לי כתוב לו אמר עמו. הלכו דוד מצות ידי שעל מדוד קרוים משמע

ראשי וכולם מאתים שכינס עד אחרים לשנים וכן אחריו, והולכים לשנים דוד של חותמו מראה והיה

רש"י) פירוש כאן עד דין, בית ולב אביו לב הרי שנאמרסנהדראות ישראל, כל ולב (שמואל,

כ"ו) שבטים,ב' ג' בו נתקעו לפיכך ישראל, אנשי לב את אבשלום ויגנב
כ"ח)שנאמר אבשלום(שם בלב ויתקעם בכפו שבטים שלשה יואב ויקח

וגו'. חי עודנו

מרדתנו בעיניו שמשון בבוראו)רבנן, מרד עיניו ידי שנאמר(על י"ד), (שופטים

נקרו לפיכך בעיני, ישרה היא כי לי קח אותה אביו אל שמשון ויאמר
שנאמר עיניו, את ט"ז)פלשתים עיניו.(שם את וינקרו פלשתים ויאחזוהו

התם ט')וגרסינן וכולם(דף מעלה של דוגמא מעין נבראו חמשה רבנן תנו
בצוארו שאול בכחו, שמשון בהם. ולמעלה)לקו משכמו העולם מכל ויגבה ,(דכתיב

ברגליו אסא בעיניו, צדקיהו בשערו, ראיהאבשלום מייתי לא הקונטרס, (פירש

לקו) דכולן דכתיבאלא בצוארו, שאול ל"א), א' החרב(שמואל את שאול ויקח
עליה צואר)ויפול והיינו בחרב שהורגים במקום הקונטרס, דכתיב(פירש בכחו, שמשון ,

ט"ז) מעליו.(שופטים כחו ויסר וגו' ותגלח

דכתיבאבשלום י"ח)בשערו, ב' בעיניו(שמואל צדקינו באלה. ראשו ויחזק
שמע כך אלא ברגליו, אסא וכן לשבח, דנשתנה לי מה ידענא לא הקונטרס, (פירש

כ"ה)דכתיבמרבו) ב' עור.(מלכים צדקיהו עיני ואת

המשך שבת בו תשוב מעמוד יד
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ַמ ַ  ָנַ ביכ ּ ַשו ְכ   ָ ִי ָי  ְ

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

אמור צד ע"ב

ֶחְדָווָתא  ְיהּוָדה,  ִרִּבי  ָאַמר 
ֹּכָּלא  ַעל  ְדַׁשְּבָתא  ְדיֹוָמא  ּוְנִטירּוָתא 
ִאְתֲעָּטר  יֹוָמא  ְּדָהאי  ּוְבִגין  הּוא, 
ה  ְקֻדּׁשָ ְוִאתֹוַסף  ְוִאיָּמא,  ְּבַאָּבא 
ִאְׁשְּתַכח  ְדָלא  ַמה  ֵתיּה,  ְקדּוּׁשָ ַעל 
ֹקֶדׁש,  הּוא  ְּדָהא  יֹוֵמי,  ִּבְׁשָאר  ָהִכי 
ְקדּוָׁשה  ְואֹוִסיף  ַּבֹּקֶדׁש,  ְוִאְתַעָּטר 
יֹוָמא  ַהאי  ַּכְך  ְּבִגין  ֵתיּה.  ְקדּוּׁשָ ַעל 
ֲחָדאן  ֹּכָּלא  ְוַתָּתֵאי,  ְדִעָּלֵאי  ֶחְדָווָתא 
ֵּביּה. ָמֵלי ִבְרָכאן ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין. ֻּכְּלהּו 
יֹוָמא  ְּבַהאי  ִאְתָזנּו(,  )נ"א  ִאְתָקנּו  ִמֵּניּה 
יֹוָמא  ְּבַהאי  ְוַתָּתֵאי.  ְדִעָלֵאי  ַנְייָחא 

ַנְייָחא ְדַחָּייַבָּיא ְדֵגיִהָנם.
ִלְבֵריּה  ִהלּוָלא  ְּדָעַבד  ְלַמְלָּכא 
ִעָּלָאה,  ְּבִעְטָרא  ֵליּה  ַאְעָּטר  ְיִחיָדִאי, 
ְּבַהאי  ֹּכָּלא.  ַעל  ַמְלָּכא  ֵליּה  ָמֵני 
ַסְנִטיָרא  ַחד  ְלֹכָּלא.  ֶחְדָווָתא  יֹוָמא 
ֲהוֹו  ָנָׁשא,  ִדְבֵני  ִּדיָנא  ַעל  ְדִאְתְּפַקד 
ּגּוְבִרין  ָקּטּוָלא,  ְּדַבְעָיין  ּגּוְבִרין  ִּביֵדיּה 
ְדַהאי  ְיָקָרא  ְּבִגין  ְלַאְלָקָאה.  ְּדַבְעָיין 
יֹוָמא ְדֶחְדְווָתא ְדַמְלָּכא, ָׁשִביק ִּדינֹוי, 

ְוָנַטר ְלֶחְדָווָתא ְדַמְלָּכא.
ְדַמְלָּכא  ִהלּוָלא  יֹוָמא,  ַההּוא  ַּכְך 
ְוִאיָּמא  ְּדַאָּבא  ֶחְדָווָתא  ְבַמְטרֹוִניָתא, 
ְוַתָּתִאין.  ְדִעָּלִאין  ֶחְדָווָתא  ָעֵליּה, 

ָּבת ַמֲעַלת ַהּׁשַ

ְמָחה  ַהּׂשִ ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר 
ָּבת ֵהם ַעל ַהֹּכל,  ִמיָרה ֶׁשל יֹום ַהּׁשַ ְוַהּׁשְ
ְּבַאָּבא  ִמְתַעֵּטר  ַהֶּזה  ֶׁשַהּיֹום  ּוִמּׁשּום 
תֹו,  ְקֻדּׁשָ ַעל  ה  ְקֻדּׁשָ ְונֹוֶסֶפת  ּוְבִאָּמא, 
ֵאין ֵּכן ִּבְׁשָאר ַהָּיִמים, ֶׁשֲהֵרי הּוא  ַמה ּׁשֶ
ה  ֹקֶדׁש ּוִמְתַעֵּטר ְּבֹקֶדׁש, ּומֹוִסיף ְקֻדּׁשָ
ַהֶּזה  ַהּיֹום  ָּכְך  ִמּׁשּום  תֹו,  ְקֻדּׁשָ ַעל 
ְוַהַּתְחּתֹוִנים,  ָהֶעְליֹוִנים  ִׂשְמַחת  הּוא 
ְּבָכל  ְבָרכֹות  ְמַמֵּלא  ּבֹו,  ְׂשֵמִחים  ֻּכָּלם 
ִמֶּמּנּו.  )ִנּזֹונּו(  ִנְתְקנּו  ֻּכָּלם  ָהעֹוָלמֹות. 
ַּבּיֹום ַהֶּזה ְמנּוַחת ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים. 

ַּבּיֹום ַהֶּזה ְמנּוַחת ָהְרָׁשִעים ַּבֵּגיִהֹּנם.

 ְלֶמֶלְך ֶׁשָעָׂשה ִהּלּוָלא ִלְבנֹו ַהָּיִחיד, 
ִעֵּטר אֹותֹו ַּבֲעָטָרה ֶעְליֹוָנה, ִמָּנה אֹותֹו 
ִׂשְמַחת  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ַהֹּכל.  ַעל  ַהֶּמֶלְך 
ַעל  ֻמְפָקד  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ׁשֹוֵטר  ַהֹּכל. 
ְּגָבִרים  ְבָידֹו  ָהיּו  ָאָדם,  ְּבֵני  ֶׁשל  ִּדיָנם 
ֶׁשָהיּו  ּוְגָבִרים  ֲהִריָגה,  ֶׁשְּצִריִכים 
ְצִריִכים ְלַהְלָקָאה. ִּבְׁשִביל ְּכבֹוד ַהּיֹום 
ַהֶּזה ֶׁשל ִׂשְמַחת ַהֶּמֶלְך עֹוֵזב ֶאת ִּדיָניו, 

ְוׁשֹוֵמר ֶאת ִׂשְמַחת ַהֶּמֶלְך.
ִעם  ַהֶּמֶלְך  ִהּלּוַלת  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ָּכְך 
ָעָליו,  ְוָהֵאם  ָהָאב  ִׂשְמַחת  ַהְּגִביָרה, 
ְוַהַּתְחּתֹוִנים.  ָהֶעְליֹוִנים  ִׂשְמַחת 

והעונש קסההשכר

דכתיבאסא ט"ו)ברגליו, א' יהודה(שם רב ואמר רגליו, את חלה זקנתו לעת
פודגרא שאחזתו בלע"ז)מלמד גוטי פונקי שקורין ברגלים שאוחז חולי שם .(פירוש,

אמר פודגרא, דמי היכי נחמן, לרב נחמן דרב בריה זוטרא מר ליה אמר
חייש הוה מיחש דאמרי איכא ידע, הוה מנא דחייא, בבישרא כמחטא ליה

אימא בעית ואי ליה, גמירא הוה מרביה דאמרי ואיכא כ"ה)ביה, סוד(תהלים
ליראיו. ה'

המלך לעבודת חכמים תלמידי שלקח על אסא של עונשו

אסאדרש נענש מה מפני לחלות)רבא, הקונטרס אנגריא(פירש שעשה מפני ,
המלך) עבודת הקונטרס, שנאמר(פירש חכמים, ט"ז)בתלמידי א' (מלכים

השמיע אסא הזעיקן)והמלך הקונטרס, את(פירש וישאו נקי אין יהודה כל את
לאסא. ובא יוצא תת לבלתי כרך עליה בונה שהיה הרמה, אבני

מחופתהמאי וכלה מחדרו חתן אפילו רב אמר יהודה רב אמר נקי, אין
לביתו) יהיה נקי ביה דכתיב ברקאי(חתן כפר איש ביישכר מצינו כן וגם ,

במסכת כדגרסינן מדה, כנגד מדה אדם, בידי הוא ברוך הקדוש שהענישו
שנהגו: מקום פרק פסחים

שמים קדשי מחלל היה ברקאי כפר איש יששכר

עלותנו בני מכאן צאו ראשונה צוחה עזרה. צוחה צוחות ארבעה רבנן,
ה' היכל הנשים)שטמאו את ישכבון אשר כדכתיב פירוש שניה,(שטמאו צוחה ,

שמים. קדשי ומחלל עצמו את שמכבד ברקאי כפר איש יששכר מכאן צא
בשיראי ידיה כריך דהוה עביד, הוה עבודה.רטומאי ועביד

פאביועוד בן ישמעאל ויכנס ראשיכם שערים שאו עזרה, היה,צוחה (כשר

זרוע) בעלי היו ביתו אנשי גדולה.אבל בכהונה וישמש פינחס של תלמידו
של תלמידו נרבאי בן יוחנן ויכנס ראשיכם שערים שאו עזרה, צוחה ועוד
שהיה נרבאי בן יוחנן על עליו אמרו שמים. מקדשי כריסו וימלא פנקאי
ד' ואוכל יין, גרבי מאות שלש ושותה עגלים מאות שלש בסעודתו אוכל

סעודה בקינוח גוזלות רבים)מאות כהנים מגדל שהיה של(פירוש, ימיו כל אמרו .
במקדש. נותר נמצא לא נרבאי בן יוחנן



הוא.רטו. דבזיון ועוד בעצמו, שיקח הכהן, ולקח כדכתיב בקדשים פוסלת וחליצה

המשך שבת בו תשוב מעמוד יח
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ר זנה  ּ ה  רח ִי הי רו

ַׁשַער ָהַעְרבּות
ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָּבֶזה 

בהמשכים

יהודים יקרים! האם אינכם פוחדים יותר מיום הדין הגדול והנורא, היכן 
שלא תוכלו יותר לתרץ תירוצים והתחמקויות ומשיכות בכתף?

שהיהודים  והחומש,  הכסף  של  במעשר  שרק  יודעים,  הינכם  בודאי 
את  לבנות  יכולים  היו  ולוקסוס,  תצוגות  על  מבזבזים  האורטודוקסים 

חומת ישראל הפרוצה, ואנו ישנים שינת חוני המעגל!

רבותי! נעשה לעצמינו קצת חשבון הנפש, ונראה עד להיכן הגענו, נזכור 
נא, שההורים שלנו הקריבו עצמם על קידוש השם, הם הרשו שישרפו 
לבדו  לה'  בלתי  רק  פרס,  לקבל  מנת  על  שלא  וטרחו  עמלו  אותם,  ויצלו 
שכל  להם  עמדה  אשר  וזאת  ואדם.  אלקים  בעיני  חן  יעלת  כזו  ופעולה 
בין  מה  חזי  פוק  שואל  הבן  וכאן  ממקומן.  להזיזן  יכלו  לא  רעות  רוחות 
לכל  יהודים  קומץ  בין  מצאו  ההוא  בדור  אנו.  לדורינו  הראשונים  דורות 
כבוד  הרבות  למען  מנגד  ומאודם  נפשם  שהשליכו  גדולים  כמה  הפחות 
של  ולרחבה  לארכה  היהדות  שמי  שנתפשטה  הזה  בזמן  ואילו  שמים 
והרבה משתוקקים להתעוררות לתשובה  יהודים  מליוני  ארצות הברית, 
ועדיין לא נמצא בעוונותינו הרבים אף אחד[א] שיהא מוכן באמת ובאמונה 

[א] והנה דוד המלך עליו השלום אמר כבר ברוח קדשו בתהלים )מזמור י"ד( שמדבר שם בנבוכדנצר שהחריב 
את הבית הראשון, ושם במזמור )נ"ג( שמדובר בטיטוס הרשע שהחריב את הבית השני, בשני המזמורים מקונן 
דוד המלך על חטא הדור שלא היה בנמצא אף אחד שיעשה דבר טוב, עד שבמזמור י"ד אומר )יד, ג( "הכל סר 
יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין גם אחד", ובמזמור נ"ג )נג, ד( אומר "כלו סג יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין גם 
אחד", ובאמת קשה להבין, איך יכול להיות שאין גם אחד בדור שיחפש לעשות רצון ה', שהלא כתיב אחד הי' 
אברהם, ובכל דור ישנו אחד כאברהם אבינו שדואג להדור )עיין שבט מוסר פרק נ"ב(, ואפילו אם ימצאו כבר אחד 
איך אפשר שעל ידו יונצלו כולם, התירוץ על זה, ראה בשכר ועונש חלק א' )פרשת תולדות באריכות, עיין שם ואין 

כאן מקומו להאריך(.
וראה במדרש )אסתר רבה( שהשם יתברך אמר לאליהו שידבר עם משה רבינו עליו השלום ואמר לו לדרוש אם 
יש צדיק אחד בארץ שיבקש רחמים, ומשה רבינו עליו השלום יבקש מלמעלה, וכך תבוטל גזירת המן רח"ל. וכך 

היה שמצא את מרדכי הצדיק, ועשה מה שעשה עד שביטל הגזירה, )עיין שם(.
וכמו כן מובא בשער רוח הקודש )לרבינו חיים וויטאל דף ר"ל עמוד ב'( וזה לשונו: סיפר לי הרב ר' יצחק הכהן ז"ל כי 
בעת פטירת מורי [האר"י ז"ל] כשאני יצאתי מאצלו [הוא רבינו הקדוש רבי חיים וויטאל ז"ל] נכנס הוא אצלו 
[רבינו יצחק הכהן ז"ל] ויבכה לפניו ויאמר, וכי זו היא התקוה שהיינו כולנו מתאוים בחייך לראות טובה ותורה 
וחכמה גדולה בעולם, וישיבהו: אילו מצאתי אפילו אחד בלבד צדיק גמור בכם לא סילקוני מהעולם הזה ועודני 
מדבר שאל ממנו על [רבינו] חיים [וויטאל], ואמר היכן הלך, וכי בשעה כזו הלך מאצלי, ויצטער מאד, והבין 

ְוָלא  ַחָּדאן,  ֻּכְּלהּו  ְדַמְלָּכא,  ְּבֶחְדָווָתא 
ִיְצַטֲערּון ֵּביּה. ַעל ָּדא ְכִתיב )ישעיה נח(

ָּבת ֹעֶנג. ָמאי ֹעֶנג. ֹעֶנג ָלא  ְוָקָראָת ַלּׁשַ
ְּדֹקֶדׁש  ַבֲאַתר  ְלֵעיָּלא  ֶאָּלא  ִאְׁשְּתַכח 
ִעָּלָאה ָׁשאֵרי. ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, )ישעיה 
ַעל  ֹעֶנג  ְּדַהאי  ְיָי'.  ַעל  ִּתְתַעַּנג  ָאז  נח( 

ִהלּוָלא  ְדהּוא  יֹוָמא  ְוַהאי  הּוא.  ְיָי' 
ְדַמְלָּכא, ִאְתֲעָּטר ְּבַההּוא ִעְטָרא ְדֹעֶנג 
ָּבת ֹעֶנג. ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוָקָראָת ַלּׁשַ

ְוֹלא  ְׂשֵמִחים,  ֻּכָּלם  ַהֶּמֶלְך  ְּבִׂשְמַחת 
נח(  )ישעיה  ָּכתּוב  ֶזה  ַעל  בֹו.  ִיְצַטֲערּו 
ֹעֶנג  ֹעֶנג?  ֶּזה  ֹעֶנג. ַמה  ָּבת  ַלּׁשַ ְוָקָראָת 
ֹלא ִנְמָצא ֶאָּלא ְּבָמקֹום ֶׁשּׁשֹוֶרה ַהֹּקֶדׁש 
ַעל  ִּתְתַעַּנג  ָאז  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָהֶעְליֹון, 
ְוַהּיֹום ַהֶּזה  ה'. ֶׁשֲהֵרי ֹעֶנג הּוא ַעל ה'. 
ֶׁשהּוא ִהּלּוַלת ַהֶּמֶלְך, ִמְתַעֵּטר ְּבאֹוָתּה 
ְוָקָראָת  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ֹעֶנג.  ֶׁשל  ֲעָטָרה 

ָּבת ֹעֶנג.  ַלּׁשַ
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לעמוד על המשמר ולתקן את יסודי הדת, לשמור על[ב] תורתנו הקדושה, 

מדבריו, כי היה ברצונו למסור לי איזו דבר בסתר. אז אמר לו מה נעשה מכאן ואילך? ויאמר לו: תאמר להחברים 
משמי, שמהיום והלאה לא יתעסקו עוד כלל בחכמה זו שלמדתים, כי לא הבינו אותה כראוי, ויבואו חס ושלום 
לידי כפירה ואיבוד נפש. ואמנם הרב ר' חיים לבדו יעסוק בה הוא לבדו בלחישה בסתר. ויאמר לו וכי חס ושלום 
אין עוד תקוה לנו. ויאמר לו אם תזכו אני אבא ואלמדכם. ויאמר לו איך תבוא ללמדינו אחר שהוא נפטר עתה מן 
העולם הזה. ויאמר לו אין לך עסק בנסתרות, איך תהיה ביאתי לכם, אם בהקיץ אם במראה. ותיכף אמר לו, קום 
מהר צא מהבית הזה כי אתה כהן, והגיע זמני כי אין פנאי להאריך בשום דבר. ויצא מהר. וטרם יצאי מהמפתן 

פתח פיו הקדוש ויצא נשמתו הקדושה בנשימה זיע"א.
עוד שם מעשה שהיה בהרב ר' יצחק הכהן זצ"ל שצוה לו רבו האריז"ל לילך לכפר עין זיתים על ציון ר' יהודה 
בר אלעי, שיכוין ביחודים שמסר לו רבו, וידבר עמו שימסור לו פירוש של מאמר אחד בזוהר הקדוש, וצוה לו 
כי  לגחזי,  נברא, כמו שצוה אלישע  ישיב לשום  ואפילו שלום לא  ידבר בהדרך עם שום אדם,  באזהרה שלא 
תמצא איש לא תברכנו, ואז הלך הוא ז"ל ונשתטח על קברו של ר' יהודה בר אלעי, ועשה כאשר ציוהו, והתנא 
הקדוש לא השיב לו שום דבר. אזי חזר הוא לרבו האריז"ל ואמר: אדוני באתי על ציון התנא, ועשיתי כאשר 
ציויתני, ולא בא לי תשובה ממנו. השיב לו האריז"ל אני ראיתי בהשגתי שדברת עם נכרית ערבית אחת ולא די 
שהיא שאלה בשלומך, אלא אתה הקדמת ושאלת אותה בשלומה במקום פלוני, ואני צויתיך והזהרתיך שבל 

תדבר עם שום אדם בעולם, אזי נזכר הרב רבינו יצחק הכהן שכן היה והודה לו. )שם(.

[ב] ובאמת צריך ביאור למה המצוה הגדולה הזאת לעורר חבירו בשכר ועונש אין לה דורשין. )ועיין ספר חסידים, 
זקן מלומד  הוא מלך  כי  הם,  היצר שונים  דרכי  דהנה  ואפשר לפרש  מצוה(.  מת  שמצוה שאין לה דורשין נקראת 
בערמימות ולכל אחד יש לו גישה שונה, דלבני עליה שיודע שלא יתפתה לחטוא ולמרוד נגד ה', הוא צובע 
לפניו העבירה למצוה, כי באופן זה אדרבה כן הוא מצות ה' לעשות, כי עת לעשות לה' הפרו תורתך, וכדומה 

בתחבולות הוא עושה מלחמה.
ומבואר בערבי נחל דהמבחן לזה הוא, אם רואה האדם דהמצוה שעומד לפניו הוא קל לו מאד לעשות, ואין לו 

עליו מניעות אז צריך לשקול מאוד בלבבו אם זהו מצוה אמיתית, כי אין דרך הגוף להתאוות למצוות.
ולפי גודל המצוה, נסיונה יותר גדולה, וצריך להרבות בתפילות ותחנונים כדי להיות לו סייעתא דשמיא לזכות 
- יש אדם שאינו זכאי שיקבל  יז, ט(  )איוב  "ויאחז צדיק דרכו"  וז"ל:  )ובספר חסידים סימן ק"ל  למצות גדולות כאלו. 
המקום תפלתו אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת עיניו אשר תמיד בוכה ומתחנן, ולכך, אף על פי שאין בידו 
זכות ומעשים טובים - מקבל הקדוש ברוך הוא תפלתו ועושה חפצו". ובספר הקדוש של"ה )דף ס' עמוד ב'( וז"ל: 
כשהולך לעשות איזה עסק יתפלל תפלה קצרה זו רבונו של עולם, בדברי קדשך כתוב לאמר הבוטח בה' חסד 
יסובבנו וכתיב ואתה מחיה את כלם, חלוק לי מחסדך ליתן ברכה במעשי ידי בפעולה זו. עד כאן לשונו. ובספר 
הקדוש יערות דבש )דרשה א'( וזה לשונו: בברכת 'שמע קולנו' בו ישים כל מגמותיו לה' להתפלל לו על כל צרכיו 
אפילו דבר קטן או גדול, לא יבצר דבר מה שלא יתפלל לה'. )ועיין היכל הברכה פרשת ואתחנן באריכות( להתחיל 
ולקיים המצוה ולגומרה, כאמרם ז"ל המתחיל במצוה אומרים לו גמור )ועיין רמב"ם פרק י"א דגזילה דין י"ד, פני דוד 
להחיד"א פרשת כי תצא על הפסוק "השב תשיבם לאחיך", עיין שם(. אבל ידועים דברי חז"ל "כל המקדש עצמו למטה 
מקדשין אותו מלמעלה", ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, כמו שמובא מעשה נורא מהאר"י ז"ל )מובא 

בס' תולדות יצחק( וזה לשונו:
ייחוד אחד לילך לכפר עכבריא, ששם  נרו יאיר  וויטאל  וכן פעם אירע מעשה שמסר האריז"ל להרב ר' חיים 
קבורים אביי ורבא, וישתטח על קברם, והיה מייחד הכוונות שמסר לו האריז"ל, והם דברו עמו ומסרו לו סתרי 
תורה, וכיון שחזר מהם ובא לפני רבו ז"ל עמד רבו לפניו ואמר לו "ברוך הבא" והושיבו על יד ימינו, ושמח עמו 
שמחה גדולה, והרב ר' חיים וויטאל היה חקרן גדול. כיון שראה שעשה לו כל הכבוד הזה מה שלא היה רגיל 
לעשות לו כך פעם אחרת, אזי שאל הרב ר' חיים נרו יאיר להאריז"ל: אדוני מורי מה היום מיומיים שנעשה לי 
כל הכבוד הזה, לא בחינם? אמר לו האריז"ל חייך לא מפניך קמתי ולא לך אמרתי "ברוך הבא" אלא לבניהו בן 
יהוידע, שראיתיו נכנס עמך. ויהי לפלא בעיני ר' חיים, ושניהם לא ידעו מאיזה סיבה נתחברו עמו הפעם נשמתו 
של בניהו בן יהוידע, עד שלאחר זמן של ג' חדשים שכבר היה נשכח אצלם זה המעשה, הלכו שניהם יחדיו לכפר 
עכבריא ללמוד, ובאמצע הדרך עמד האריז"ל ואמר אני רואה שבכאן קבור בניהו בן יהוידע, ולא היה ניכר שם 

מאחר ומאתנו אין תובעים קרבנות, רק בקומץ קצת הננו יכולים להציל 

לא ציון, ולא קבר, ולא שום היכר של קבר. וענה הרב ר' חיים נרו יאיר חייך באותו הפעם שהלכתי להשתטח על 
ציון אביי ורבא, קודם לכן ישבתי בכאן בזה המקום ממש, והייתי חוזר על הייחוד שמסרת לי לייחד כדי שיהיה 
הייחוד רגיל בפי ובלבי לומר ולייחד אותו בלי טעות. ואמר על זה האריז"ל אכן נודע הדבר שמכח היחוד שדברת 
על קברו של בניהו בכאן עוררת והורדת נשמתו לתוך גופו והיא נתדבקה בך להועילך בחכמה הנעלמה הזו והיה 

מלוה אותך עד ביתי. וזהו "סוד כל המקדש עצמו למטה מקדשים אותו מלמעלה", עכ"ל.
וידוע דהאריז"ל היה נשמת משיח בן יוסף )כמובא בכתבי רבי חיים וויטאל ז"ל( ונסיים בסיפור נורא איך שהאר"י 

ז"ל היה רוצה להביא הגאולה שלימה: האריז"ל היה בכוחו עם תלמידיו הקדושים להביא הגאולה שלימה.
וכן כתב )שם( מעשה נורא, שפעם אחת בערב שבת סמוך להכנסת כלה, יצא האריז"ל עם תלמידיו חוץ לעיר 
צפת לבוש ד' בגדי לבן, כדי לקבל השבת קודש. במזמור לדוד הבו לד' בני אלים וכו' ופזמון מיוסד לקבל שבת 
בניגון נאה, ובתוך שהיו משוררים אמר הרב האריז"ל לתלמידיו, חברים רצונכם שנלך לירושלים קודם השבת 
מן  קצת  והשיבו  פרסאות.  כ"ה  מצפת  רחוקה  ירושלים  הקודש  ועיר   - בירושלים  שם  קודש  שבת  ונעשה 
התלמידים הן אנו שומעים ומסכימים לזה. אבל קצתם מהם השיבו ואמרו: נלך מקודם להודיע לביתנו, ויחרד 
האריז"ל חרדה גדולה, והכה כף על כף ואמר אוי לנו שלא היה בנו זכות להגאל, שאלמלי הייתם כולכם משיבים 
בפה אחד שאתם רוצים לילך תיכף בשמחה גדולה היינו זוכים תיכף להגאולה שלימה, שעתה היתה שעת רצון 

לזה להגאל, ומתוך שמיאנתם בדבר חזר הגלות לאיתנו בעוונותינו הרבים, ה' יתברך ירחם. עכ"ל.
ואילו באתי  ולא היה צריך לשום ספר.  ובמדבריות בעל פה  גילה אותם בשדות  רוב סודות התורה  )עוד שם( 
לכתוב לכם כל נפלאותיו וכל תוקף גבורתו אשר עשה האריז"ל לעיני כל ישראל בארץ הצבי פה צפת תובב"א 
אשר ספר לנו הרב מוה"ר חיים וויטאל ז"ל והרב מוה"ר מסעוד מערבי ז"ל ושאר תלמידיו הקדושים גאוני ארץ 
אשר יצקו מים על ידו ועיניהם ראו דברים מבהילים נורא נוראות לא נראו בכל הארץ מימי התנאים כרבי שמעון 
בן יוחאי ע"ה שהיה מכיר בכל מעשה בני אדם וגם במחשבתם, והיה מכיר בחכמת הפרצוף [הערת המעתיק: 
ראה באריכות בשער רוח הקודש דרוש ב' סוד חכמת הכרת הפרצוף] ובנשמת בני אדם ובגלגוליהם, והיה יודע 
לומר בגלגול של רשעים שנתגלגלו בעצים ובאבנים או בבהמות או בעופות, והיה יודע לומר מה שעבר עליהם 
מן המצות והעבירות מזמן קטנותם, והיה יודע המקום שפגם למעלה. ועל פי הפגם נתן תיקונים. והיה יודע 
אימתי נתקן הפגם, והיה יודע בצפצוף העופות, והשיג בזה דברים נפלאים, וזה סוד "כי עוף השמים יוליך את 
הקול ובעל כנפים יגיד דבר". ואילו באתי לכתוב כל נפלאותיו ועוצם השגותיו וידיעותיו לא יספיקו כל עורות 

אלי נביות כמפורסם לכל יושבי עיר הקודש צפת תובב"א.
מעשה נורא ברבי יצחק הכהן ]תלמיד האריז"ל[ שהאריז"ל שלחו לתת צדקה לעני אחד לבטל גזירה שנגזרה על 
עיר הקודש צפת. והנה אספר מקצת מן המקצת. פעם אחת ישב האריז"ל אצל קבר הושע בן בארי ע"ה סמוך 
לצפת עם העשרה תלמידים המובחרים והיה דורש ומגלה להם סתרי תורה, ובאמצע הדרוש פתח ואמר להם 
חברים קול של כרוז אני שומע שעומד ומכריז ברקיע למעלה, וקולו הולך בכל הרקיעים ואומר בזה הלשון: 
בגזירת עירין פתגמין ובמאמר קדישין שאילתא, שיבא ארבה אין מספר בגבול צפת, ויאכל כל עשב וכל פרי 
על הקב"ה  ומתרעם  יעקב אלטרין שיושב  ר'  ושמו  עני אחד  בעבור  יושביה,  לכל  לא תשאר מחיה  האדמה, 
כביכול, והקב"ה אינו יכול להתאפק עוד על כל שכיניו הרעים יושבי צפת שאינם משגיחין עליו, עד כאן לשון 

הכרוז.
ואמר האריז"ל, בניי למען השם מהרו ונקבוץ בינינו איזה מתנה טובה, ונשלח אותה לו, אולי ינחם ה' על הרעה 
את כל אשר זכר לעשות לעמו, מיד קבצו ביניהם כמו שלשה טולר, והאריז"ל שלח את המעות על ידי אחד 

מהתלמידים ושמו היה מוה"ר יצחק הכהן ז"ל.
השליח מיהר ללכת, ונכנס בבית העני ומצאו עדיין יושב ובוכה. אמר לו למה אתה בוכה, והשיב לו אני בוכה 
ומבכה על רוע מזלי שנשברה לי החבית של חרס שנהניתי למלאות בו מים לכל השבוע ומזה יש לי פרנסה 
מצומצמת להחיות בני ביתי, ישבתי ובכיתי לפני הקדוש בריך הוא למה אחיה בזה הדוחק הגדול, וכי אני יותר 

מרשע מכל העולם כולו.
כשמוע הרב ר' יצחק הכהן הנ"ל אותן הדברים של העני היה מתמיה איך צדקו דברי האריז"ל. והיה נותן לו 
המעות, ואמר לו אדוני החכם למען השם השמר והזהר מכאן ולהבא מלהתרעם על מידותיו של הקב"ה שכך 
וכך היה המעשה. והודה לו אותו עני שהיה באמת מתרעם על מדותיו כביכול וקבל עליו שלא לעשות עוד כדבר 



זהר 
השבת

ת ִי ב רן  ָ ר הכ  ָ ַש 
אז או

זהר 
השבת

ת ִי ב רן  ָ ר הכ  ָ ַש 

את המצב, ואנו עוד ישנים שינת חוני המעגל! ואני שואל, עד מתי נישן 
שינת חוני המעגל? ואני אומר, עורו ישנים משנתכם"!

"ולכל המורא  ועל פי הנ"ל אפשר גם כן להבין קישור סמיכות התורה 
הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל", על פי מה שהקדמנו לעיל דברי 
ד'  מה  ישראל  ועתה  ע"ב(  ל"ג  )דף  ברכות  במסכת  לברכה  זכרונם  חכמינו 
יראת שמים מילתא  והקשו אטו  וגו',  ליראה  כי אם  אלקיך שואל מעמך 

זוטרתא היא, ותירצו אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא.

לכל  אמר  השלום  עליו  רבינו  משה  דהרי  המפורשים  קושית  וידועה 
ישראל, ולגביהם יראה לאו מילתא זוטרתא היא, וקושיית הגמרא עדיין 
במקומה עומדת? ותירצו המפורשים בכוונת הגמרא דאין לגבי משה, רצה 
לומר לאותו הדור שהיו לגבי משה רבינו, דהיינו דור המדבר דור דיעה, 
רבינו  עליהם משה  ידי שהשפיע  על  היא,  זוטרתא  מילתא  יראה  אצלם 
ולכל  הסמיכות  פירוש  וזהו  יראה[ג],  של  הגדולה  הבחינה  השלום  עליו 
שהשפיע משה רבינו עליו  המורא "הגדול" אשר משה לעיני כל ישראל, 
השלום על כל ישראל מורא גדול, מבחינה גדולה של יראה, ובחינה זו של 
יראה מרומזת בפסוק בראשית ברא אלקים כמבואר בזוהר הקדוש דאיהי 
ואתי  כל עלמא[ה],  דא אתקיים  פיקודא[ד]  ועל  ופיקודא קדמאה  ראשית 
שפיר הקישור בראשית ברא אלקים וכמו שדרשו ז"ל בשביל משה ובשביל 
ישראל ובשביל התורה ובשביל היראה ברא אלקים את השמים ואת הארץ 

הזה. והיה החכם העני הזה מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא שימחול לו ושינחם על הרעה אשר נגזר, והרב 
ר' יצחק הכהן ז"ל חזר לישיבת האריז"ל, וסיפר להם המאורע, ותמהו כל החברים על גודל השגת רבם האריז"ל 
ואמר להם האריז"ל, כבר נתבטלה הגזירה תודה להשם יתברך. וחזרו ללמוד. והיה כאשר ישבו כשתי שעות 
נשאו עיניהם וראו, והנה ארבה בא חיל גדול וכבד מאוד ויחרדו כל התלמידים, אמר להם האריז"ל אל תיראו 
כי כבר בטלנו הגזירה, ופייסנו את העני ומעתה אין דבר רע בעזרת ה' יתברך. וכך היה, כולם נשא הרוח ומטיל 
אותם לתוך הים הגדול, ושם נטבעו, ואין אחד מהם הגיע לארץ. ומאותו היום והלאה השגיחו יושבי צפת על 
העני הזה, ובאמת היה בקי בכל התורה וכעת הוא אב"ד בסיני היא טריפאלי דסוריא )שם, עמק המלך, ועיין עוד 

בפרי עץ חיים שער רוח הקודש דף י' ע"ב, קנ"ט ע"א, קס"ג ע"א, ר"ל, רל"ג, ודף רל"ד, עיין שם(.

[ג] עיקר הזכות והשתדלות אדם בעולם הזה הוא רק החשק שיש לו לעשות רצונו יתברך, אבל גמר המעשה 
)ישעיה כו, יב(: "גם כל מעשינו פעלת לנו", "ומה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם  הוא מה' יתברך, כמו שכתוב 
ליראה" )דברים י, יב(, שהוא בלב, אבל המעשים הוא בכלל הכל בידי שמים. ואפילו חשב לעשות מצוה ונאנס 
)שבת סג, א(, לפי שהוא עשה את שלו במחשבתו  ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה, כמו שאמרו 

וחשקו. )דברי סופרים, אות כא(. 

[ד] ראה דברים י' יב, ישעיה לג ו', משלי א' ז, קהלת יב, יג, תהלים קיא, י', זוהר הקדוש פרשת תרומה )דף קס"א(, 
ברכות )דף ו:, ל"ג:(, שבת )דף ל"ב:(.  

)סוף פרק א'(, ובשער  )סימן א' סעיף א'(, ראשית חכמה שער האהבה  [ה] ועיין רמ"א שולחן ערוך אורח חיים 
הקדושה שם )פרק י'(, ועיין בספר החינוך בהקדמה וברמב"ן על התורה על פסוק "את ה' אלוקיך תירא וכו' ובו 

תדבק", ועיין בספר הקדוש פרי עץ חיים שער רוח הקודש, )דף נ"ז ע"א, עיין שם(.

ובזכות זה אתקיים עלמא, והבן.

כל ישראל ערבין זה לזה
הכניסנו יוצרנו והביאנו בברית הערבות במעמד כל ישראל כולם כאחד 
יחד להיות כל אחד ואחד מעם ישראל ערב עבור כל אחד ואחד מעם ישראל 
כמו שהורו לנו חכמינו ז"ל "כל ישראל ערבין זה לזה". הבורא יתברך הזהיר 
את כל אחד ואחד מאתנו על חומרת חיוב הערבות שנשמור ונשגיח על 
כל איש ואיש מישראל שלא יעבור על אחד מהציוויים שנצטוינו על ידו 
כל  נתחייבנו  הערבות  קבלת  ידי  שעל  מפני  הקדושה,  בתורתינו  יתברך 
אחד ואחד מאומתינו בעונש האמור בעבירה כשהזולת עוברה, כאילו כל 
אחד ואחד עוברה, כמו שכתוב "וכשלו איש באחיו", ודרשו חכמינו זכרונם 
בעוונו של  ויענש  יכשל  ואחד  דהיינו שכל אחד  בעון אחיו.  איש  לברכה 

אחיו.

ומטעם זה החובה עלינו למחות ברואה עובר עבירה שיסור מדרכו הרעה 
וישוב אל ה' וירחמהו, וחמורה חובת המחאה שבאם לא נימחה נתחייב על 
כל אחת מכל מצוות התורה אשר לא תעשנה, שהשני עובר עליה, בעונשה 
כאילו אנו עברנו עליה, ועל ידי המחאה נפטרין מהעונש האמור בזה, ולא 

נישא את עוונו, ונציל נפשינו, והוא בחטאו ימות.

חובת  עבירה  עוברי  בידי  מוחין  אין  שבאם  כך  כל  הערבות  חיוב  חמור 
הערבות מביאה לידי כך שמחשיבין את כל הדמים הנשפכין בישראל שאינן 
באין אלא על ידי - מי שאינו מוחה, שנאמר, "ואתה בן אדם צופה נתתיך 
לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם" וגו' ולא דברת להזהיר רשע 
מדרכו הרשעה לחיותו, הוא רשע בעוונו ימות ודמו מידך אבקש" )יחזקאל(, 

לפי שכל ישראל ערבין זה בזה.

והנה בחיוב הערבות הזהירה לנו הכתוב "וכשלו איש באחיו", וגילה לנו 
עבר  בעצמו  שהוא  כמו  הוא  מוחה  אינו  שאם  הקדושה  בתורתו  הבוי"ת 
עליה, והכוונה בערבות כמו שכתוב באור החיים הקדוש בפרשת כי תבא 
שזולת הערבות יהיו ישראל חוזרים לאחוריהם היום יפשע אחד בעבירה 
עד  מעט  מעט  ישראל  מעם  נשמטים  והיו  חמורה,  בעבירה  ולמחר  קלה 
שיפשע ישראל מהיות עם ה', עד שלא ישאר כלום מהאומה הישראלית, 
ובמה שעשאם ערבים יתנו לב לעובר עבירה אחת קלה כבחמורה ויתקיימו 

האומה הישראלית לעם סגולה.

ומעתה יספיק לכל בעלי שכל ומדע להשמר מאוד באזהרתם, כי מי פתי 
יסור הנה שלא למחות, ויהיו העוונות של חבירו נקראים על שמו, וגורם 

לו ולעם ישראל להיות נכלה חס ושלום.
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וכל זה היה יכול להפטר על ידי מחאה קטנה שהיה מוחה בעוברי עבירה.

ובהיות גם שעל ידי הערבות, אפשר לזכות לקיים את כל התרי"ג מצוות 
כי אילו לא היו נכנסין בברית הערבות, הרי כל מצוה שכל אחד מישראל 
היה מקיים - לעצמו לבד קיים ולא לחבירו, אם כן לפי זה יהיה שאותן 
מצוות שרק הכהנים נתחייבו בהם או רק הלוויים, או מלך וכדומה שאין 
שייך בכל שאר ישראל שיקיימו מצוות אלו, אם כן איך מקיימים כל ישראל 
שאחד  בזה  כן  אם  זה  על  זה  שנכנסו  הערבות  מפני  אך  מצוות?  תרי"ג 
ולכן שייך שפיר  קיימו המצוה,  - הוא כאילו שגם אחרים  מקיים מצוה 
שכל ישראל יקיימו התרי"ג מצוות כולן. הרי לפניך כמה גדול כח הערבות.

ובספר הקדוש שבט מוסר )פרק ל'( וזה לשון קדשו: אמנם מה שנראה לי 
עוד בזה, שישראל מצד נשמתם הם נפש אחת, כדרשת רבותינו ז"ל )ויק"ר 
ד, ו( על הפסוק )שמות א, ה(: "ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש". וגם 
בבחינת הגוף הם אחד, שנאמר )יחזקאל לד, לא(: "אדם אתם", ונראה שהכונה 
לומר: אתם ישראל כלכם אחד, לפי שישראל כל אחד מרגיש בצער חברו 
)ויק"ר שם( כאלו הצער בגופו ממש, לפי שכולם גוף אחד, אדם אחד, דלכן 

נמשלו ישראל לשרביט של זהב, שאם תניח קצת הימנו באש, נכוה קצה 
השני; כך ישראל נוגע לכל אחד צער חברו, וגם ישמח בטובו בהיותם כולם 
גוף אחד. וזהו הטעם דישראל ערבים זה לזה )שבועות לט, א(, כל אחד נתפס 
על חברו, בהיותם גוף אחד; וכשם שבגוף, בהגיע נזק לאיבר אחד נתפסים 
שאר כל האיברים באותו כאב, כך בחטא של אחד נתפסים כולם. וכיון שכל 
ישראל כולם אחד מצד הנפש ומצד הגוף, )מדרש רבה( - כל מצוה שמקיים 
אחד מישראל, נמצא שמקיימים כולם, הרי שכל אחד ואחד מקיים מצוות 
המלך, ומצוות הכהנים והלויים, והלויים מצוות הכהנים, והכהנים מצוות 

הלויים, ועל דרך מצוות יבום וחליצה וגט.

והמשל לזה - איברי הגוף, דממה שעושה היד מגיעה תועלת לשאר כל 
גוף  כולם  בהיותם  ואיבר,  איבר  כל  וכן  הרגל  שעושה  מה  וכן  האיברים, 
אחד. ולכן בהיות ישראל באהבה ואחוה, בלי פרוד, אז נקראים גוף אחד, 
ומצוה שעושה אחד נחשבת כאלו מקיימים כולם. וזהו הטעם )עוקצין ג, יב(: 
לא מצא הקדוש-ברוך-הוא כלי מחזיק טובה לישראל אלא השלום וכו', 
משום שעל-ידי השלום נעשים גוף אחד, ונמצא מקיימים תרי"ג מצוות 

כל אחד ואחד. עד כאן לשונו.

וכמו כן מה שאפשר לצאת על ידי אחרים או זה שאחרים יכולים להוציא 
הוא גם כן מטעם ערבות כמבואר )ברש"י ר"ה כ"ט ע"א, רא"ש ברכות פ"ז י' כ"א, ועיין 
מגן אברהם אורח חיים סימן קס"ז סק"מ( והמחוייב בדבר אחד הוא בכלל הערבות 

)כמו שכתב  ידי אחר  כן במצוה שאפשר להפטר ממנה על  דבר, על  לאותו 

בר"ן פסחים פ"א לענין ברכה בעל או בלמ"ד( מחוייב הוא להוציאו ידי חובתו, ויכול 

להעשות שלוחו לפטור את חבירו מהמצוה )וכמו שכתב בגיטין דף ל"ז מה אתם בני 
ברית אף שלוחכם בני ברית דר"ל ברית המצוות והערבות, וכמו שכתב ברא"ש בברכות פרק מי 

שמתו סוף סימן י"ג דשליחות להוציא ידי חובתו הוא מדין ערבות(, ואף במצוה המוטלת 

על כל אחד ואחד בעצמו ואי אפשר להפטר על ידי שליח, מכל מקום כל 
כל  את  להכריע  עמו  אחיו  את  ומזכה  זוכה  המצוה  בעשותו  ואחד  אחד 

העולם לכף זכות.

ועל כן צריך לכוין בעשייתה בשם כל ישראל לזכותם )וזכיה מטעם שליחות 
כמו שכתב בתוספות כתובות דף י"א ד"ה מטבילין, ומטעם ערבות לכל ישראל(.

אמנם כל אלה דברים ידועים הם, וזיל קרי בי רב הוא, אבל כבר יעדנו 
בפתח דברינו, כי אין מטרת חיבורנו זה של שכר ועונש להוסיף ולחדש 
שכתבה  מה  העתקנו  רק  וחסידות  וחומרות  אזהרות  ולהוסיף  חדושים, 
התורה בענינים שהם יסודי הדת ויסוד קיום עם ישראל, ומה שקבלנו בזה 
זכרונם לברכה ומדברי הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים,  מדברי חכמינו 
וקבלתם אמת ונאמנים עלינו, ולא נזוז מדבריהם ימין ושמאל אפי' זיז כל 

שהוא.

אולם ידוע שהידיעה לבד בדיני השכר והעונש הערבות מחאה ותוכחה 
התלמוד,  ולא  המעשה  הוא  העיקר  כי  לקיימה,  בלי  בזה  מספיקה  אינה 
והקיום בזה קשה לאדם להתגבר על היצר המתנגד לקיום כל מצוה שהיא 
המצוה  לקיים  צריך  שאין  תירוצים  ק"נ  ממציא  הוא  תחבולותיו  וברוב 
ומקשה עליו ומערים מכשולים בדרכו הכל כדי שלא יקיים מצוה, ובפרט 
זו של מחאה ותוכחה, שגם אחרים מבני ישראל יקיימו המצוות  במצוה 
על ידו, אינו חפץ ביותר כי כמה עמל ויגע הוא משקיע שיסורו מדרכי ה' 
ושלא יקיימו התורה והמצוות ואפילו מצוה אחת וכמה עמל כדי ללכוד 
ברשתו אדם אחד מישראל, ובזה בא אליו בפתויים, ומכניס בלבבו מורך 
ובושה שיתבייש מהזולת למחות ולהוכיח, על כן אספנו ולקטנו מה שנמצא 
בחז"ל על חומר הדין בשכר ועונש ערבות והתוצאות לכל אחד מישראל 
ממה שנתחייבו בערבות, ותועלת המחאה והתוכחה לו ולכל ישראל, כדי 
נילכד חס ושלום בעוונות הזולת, ועיקר התכלית הוא  ולזרז שלא  לעורר 

להחזירם לטוב ולמוטב, לטוב להם לכל ישראל, ולכל העולם כולו.

חובת  עלינו  מוטלת  הקדושה,  התורה  באזהרות  הידיעה  מלבד  והנה 
השמירה בהם כמבואר בפסוקי התורה פעמים אין מספר, וגדר השמירה 
להיותם לזכרון בין עינינו ולבלתי נסיח דעתנו ממצוות התורה הקדושה 
אחד  דבר  השוכח  כל  ח'(  פ"ג  )אבות  במשנה  ז"ל  שכתבו  כמו  ומאזהרותיה, 
ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו שנאמר )דברים ד, ט( "רק 
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ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר
ּבֹו ִנְקְּבצּו ֵחֶלק ִמִּמְכְּתֵבי ְּבָרָכה ִעּדּוד ְוִחּזּוק ֶׁשִּנְתַקְּבלּו ְּבַמֲעֶרֶכת ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי 

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

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

בס"ד, י"ז בשבט תש"ע
לכ' "ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי" ָהעֹוֵמד ִּבְנִׂשיאּות ָהַאְדמֹו"ר  ֵמָהאָלִמין ְׁשִליָט"א

ּתֹוָדה ַרָּבה ְוִייַׁשר ֹּכֲחֶכם !!!
ִרים ּוְלָמֳחָרת  ַעל ַהְּזִריזּות ָּבּה ְמַקְּבִלים ֶאת ַהְּסָפִרים ַהִּנְפָלִאים - ַרק ִמְתַקּׁשְ

ְמַקְּבִלים.
ִּבְרצֹוִני ְלַסֵּפר ֵאיְך ֶנֱהַפְך ּכֹוֵלל ָׁשֵלם ְלִלּמּוד ַהֹּזַהר.

י 20 ֶסִטים ו- 120 ַעלֹוִנים, לחלקם לבתי מדרשים, ִהְתַחְלִּתי ְלַחֵּלק  ק ִקַּבְלִּת ַר
בביהמ"ד ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ּכֹוֵלל ֲחצֹות.

ֹראׁש ַהּכֹוֵלל ִּבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֵסֶפר אֹור ַהֹּזַהר ְוִתּקּוֵני ֹזַהר, ְוָאַמר ֶׁשרֹוִצים ֻּכָּלם ִלְלֹמד 
זוה"ק ִאם ֶאְפָׁשר ָלֵתת ְלָכל ַאְבֵרְך. ֵּתֶכף ִהְסַּכְמִּתי, ְוָכְך ִנְגְמרּו ִלי ָּכל ַהֶּסט - 20 

ְסָפִרים. ַעל ֵּכן ֲאַבֵּקׁש ִאם ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל עֹוד ַלֲחֻלָּקה.
ִּבְבָרָכה:

ַאֲהֹרן יקטר, ְּבֵני ְּבַרק

ד' אדר תש"ע לפ"ק
לכ' "ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי" ָהעֹוֵמד ִּבְנִׂשיאּות ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין ְׁשִליָט"א.

ִמְּמקֹום מֹוָׁשב טֹוב דהרשב"י זיע"א - ָרִאיִתי ְוָׂשַמְחִּתי ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים 
ֶׁשּלֹוְמִדים ָּבֶהם ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ֱהיֹות ַוֲאִני ִנְמָצא ַהְרֵּבה ֵאֶצל ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש – ֲאַבֵּקׁש 

ִאם ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹלַח ִלי 300 ֶסִטים ְּכֵדי ְלַחְּלָקם ְּבִמירֹון ְלתֹוֶעֶלת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל.
ִּבְבָרָכה:

ַאֲהֹרן יקטר – ִמירֹון,  ְּבֵני ְּבַרק

נ.ב.  ִּבְרצֹוִני ְלהֹוִסיף, ֶׁשֵּיׁש ַמָּמׁש ִקּדּוׁש ה' ָעצּום "ְונֹוָרא הֹוד", ֵאיְך ֶׁשַעְׂשרֹות ֲאָנִׁשים 
לֹוְמִדים ְּבִתּקּוֵני ֹזַהר ַהּיֹוִמי. 

המשך יבא

עיניך"  ראוי  פן תשכח[ו] את הדברים אשר  נפשך מאד  ושמור  לך  השמר 
וגו'.

ומהמאד נוראים המה דברי הרע"ב זכרונו לברכה במשנה שם, וזה לשונו: 
כל השוכח דבר אחד ממשנתו בשביל שלא חזר עלי', מעלין עליו כאילו 
מתחייב בנפשו, שמתוך שכחתו הוא בא להתיר את האיסור ונמצאת תקלה 
באה על ידו, ושגגתו עולה זדון, אי נמי כאילו מתחייב בנפשו, לפי שאותה 

משנה היתה משמרתו, ועכשיו ששכחה אינה משמרתו.

אחד  דבר  השוכח  לשונו:"כל  וזה  כתב  בפירושו  טוב  יום  והתוספות 
ממשנתו", לאתויי מחמת עצלות וכו'.

ובמדרש שמואל כתב אפי' מחמת שהוא טרוד למצוא טרף לביתו אפילו 
הכי מתחייב בנפשו.

על  וקבלנו  ד'  במצוות  שנתחייבנו  השמירה  בגדר  נכלל  זה  דכל  ואפשר 
עצמנו "בהר סיני", כי השומר אם יסיח דעת ומעלים עין משמירת החפץ 

שקבל שמירתו עליו, הרי זה כפושע בשמירתו.

זכרונם  חכמינו  מדברי  ופרחים  ציצים  ללקט  לבי  על  נתתי  לזאת  אי 
בענין  ומדרשים  הקדוש  זוהר  וירושלמי  בבלי  בש"ס  המפוזרים  לברכה, 
החיוב להודיע לחבירו דיני ועניני שכר ועונש תוכחה מחאה וערבות, גם 
חפשתי חיפוש אחר חיפוש בספרי הראשונים וגדולי האחרונים, והעתקתי 
בלב  בהיר  אור  יכניסו  הקדושים  ודבריהם  ומגרעת,  יתרון  בלי  דבריהם 
הקורא ומתבונן בהם, וילהיבו את נפש האדם להשמר מאד בענינים אלו. 
גם לקטנו מספרים שאינם מצויים כל כך ביד כל אדם כדי שיהיה מצוי לכל 
בקריאה  החיבור  תועלת  ואין  ומחאה,  תוכחה  ערבות  ועונש  שכר  עניני 
לבד כי אפשר שלא ימצא בזה חידושים שלא ידע עד עתה, רק התועלת 
לו הדברים הנשכחים  יזכרו  כי  כאן  בחזרה על הדברים הנאמרים  תהיה 

בטבע ויהיה נגד עיניו חובתו שהוא מתעלם ממנה.

תימן  באגרת  ברמב"ם  ועיין  ט(,  )ד,  ואתחנן  רמב"ן פרשת  עוד  ועיין  ב',  בספר המצות מצוה  רמב"ן  ועיין  [ו] 
)על הפסוק דברים ד, ט-י(, ועיין בטור אורח חיים )סימן מז(, ועיין רמב"ם פרק ח' מיסודי התורה )הלכה ל"א(, 
)דף  )דף צט, א.(, ועיין זוהר הקדוש פרשת בלק  וברמב"ם בפירוש המשניות למסכת סנהדרין, ועיין סנהדרין 

קצב ע"ב(. 



אב

זהר 
השבת

ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ְלַהְרִויַח ֶאת ַהִּצָּמאֹון ַהָּגדֹול ִּבְבָרָכה.
א. י.

לכ' ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, ָׁשלֹום ָלֶכם! ּוְׁשלֹוְמֶכם ִיְׂשֵּגא ְמֹאד!
ְרִּתי ּוְכָבר ַהּיֹום ִקַּבְלִּתי ֶאת ָּכל ַהְּסָפִרים  ּתֹוָדה ְוַטַעם ִלְׁשַבח! ַרק ֶאְתמֹול ִהְתַקּׁשַ
"אֹור ַהֹּזַהר", ְוֵכן "ִּתּקּוֵני ֹזַהר יֹוִמי". ָּכל יֹום ִלְפֵני ַהָּקֶפה, קֹוֵרא ַּדף ְּבִתּקּוֵני ֹזַהר 
- ּוְמעֹוֵרר יֹוֵתר ֵמַהָּקֶפה. ַאח! יֹום ַאַחר ִלּמּוד ֹזַהר יֹוִמי ֻמְצָלח יֹוֵתר ּוְמֻדָּיק יֹוֵתר - 

ַמָּמׁש ַמְרִּגיִׁשים ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא.
ּתֹוָדה ּוְבָרָכה:
מ. ל.  - ֶאְלַעד

ב"ה, לכבוד ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ְמַחֵּבר ֵסֶפר "אֹור ַהֹּזַהר" ְׁשִליָט"א
ּתֹוָדה ְוֹרב ְּבָרָכה ַעל ַהּתֹוֶעֶלת ָהֲעצּוָמה ְוָהֲעִלָּיה ָהרּוָחִנית ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיׁש, ְזכּות 

ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ָּתֵגן ֲעֵליֶכם ְוָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן.
ִלְפֵני ְּכָחְדַׁשִים ִּדַּבְרִּתי ִעם ֶאָחד ֵמָראֵׁשי ַהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשּוִבים ְׁשִליָט"א ַעל ֲחִׁשיבּות 
ִלּמּוד הזוה"ק ְוִנְפֵלאִתי ֵמֱהיֹוִתי ָרחֹוק ִמֶּכם. ִלְפֵני ַּכָּמה ָיִמים ׁשּוב ְּפַגְׁשִּתיו ְוִדַּבְרִּתי 
ַעל ִלּבֹו ּוַמה ְמּאֹד ָׂשַמְחִּתי ִלְׁשמַֹע ֶׁשְּכָבר קֹוֵבַע ִׁשעּוִרים ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ְּבִלּמּוד הזוה"ק 

ְוֶנֱהֶנה ִמָּכְך.
ֵאין ָסֵפק ִּכי ָּפָעְלֶכם ָּפַעל ְּפֻעָּלתֹו, ְוִנְתַרּבּו ַהּלֹוְמִדים ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים, ֲחָדִׁשים 

ִעם ְיָׁשִנים, ַּתְלִמיִדים ּוַמִּגיֵדי ִׁשעּוִרים.
ְיִהי ָרצֹון ְוִנְזֶּכה ְלִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו בב"א.

ְּבִבְרַכּת ַהְּגֻאָּלה:
ְנהֹוַראי שמחנוביץ, ַאְׁשּדֹוד

בס"ד, ִלְכבֹוד ַהִּמְפָעל ַהָּקדֹוׁש ִּבְנִׂשיאּות כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין ְׁשִליָט"א
ָׂשַמְחִּתי ְמֹאד ְלַקֵּבל ֶאת ֶסט ַהְּסָפִרים "אֹור ַהֹּזַהר" "ְוִתּקּוֵני ֹזַהר" – ְולֹוֵמד ֲאִני 
ָּבֶהם ְּכִסְדָרן, ַמָּמׁש ְמַחֶּיה ְנָפׁשֹות. ַּגם ָזִכיִתי ְלָהִפיץ ַהְּסָפִרים ְּבֶקֶרב ַאֵחינּו בנ"י, 

ּוְזכּות ִהיא ִלי ִלְהיֹות ֻׁשָּתף ְּבִמְפָעל ָקדֹוׁש ֶזה.
ַּתֲעלּו ְוַתְצִליחּו! ֹּכה ֶלָחי!

ח. מושקוביץ, בני ברק תובב"א


