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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

אור 
‰

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ חלק הׁשַ

ידימן על לתּקן, ריּצ מה את לאדם מראים המים ִ◌
כּדי רק ,ֹול יעּמג ׁשלּא יּפ על אף סבל עליו ׁשּמגלגּלין
לתּקן כּדי לעשׂוֹת עליו מה וידע הזּוּלת, לׁש ֹסבלוּב יׁשּרגּיׁש

לתּקן. לּדּתׁשי אפן באיזהּו

לּכעלּערנאבׁשּטמ םּונח רבּי ׁשֹודּקה הרב עסק ימיו ָ◌
,ספיםּכ לאסף נדיבים ּפתחי על נדד ,"ייםּבוׁש-ןֹופדי"ּב
ּמע איּבוׁש תּוהרׁש יאנׁש עריצים לׁש לכיסיהם ׁשלמוֹנים לּגוגל
לזיטוֹמיר, נקלע אחד םֹיו .ביּב ּפלוּנׁש דיםּויה ּפדה ישׂראל,
אליו נגלה .מאסרּב ונכלא פלהׁש עלילה ייםֹוּגה עליו ּוהעליל
מכניס היה ּואבינ אברהם :ֹיעוּגלהר ואמר בּכּלא, הצּדּיקים אחד
מה לדעת ׁשּקמבּו רחֹלאו להנעים ּתמיד רחֹטו ,לֹודּג אוֹרחים
ׁשֹודּקה ֹלו אמר ,הׂעש ולא האוֹרח למען לעשׂוֹת ליםֹיכו דֹוע
רחֹלאו ותהפ רּלד צא :מרֹלוּכ "מארצ ל ל" הוּא ּורּב

...ל חסר מה קּוּדיּב ותדע

מןאף ל ּווהעניק גּדוֹל, ייםּובׁש דהֹוּפ - הלּה סיףֹוה - אּתה ַ◌

בּו בּבי יהוּדי יׁשּמרג טעם איזה ׁשּלחו הזדּּמנוּת מיםהלאּכ 
מוֹביו ֹתוֹולפדו למהר נּחוּץ מה גּוֹיים, !...אצל 

רּוּפמּסצףהּק יצא זה מדּוּע השׂכּל סרּומ ללמד רׁשאפ זה ִ◌ִ◌
ּהתחילוׁש ּוּלאּכ ניםּב נמצאים ׁשני בּית ׁשבּכל ּרנוֹדוּב
ּסרו ברּכׁש הּלאּכ גּם ּוננֹלדאבו ויׁש ה' רּדמ רּולסו רּדרּלהד

ֹורתֹומּתּו 'מהׁשּיׁש והאים הגּדוֹל ערּהצ ׁשיּרגּנׁש דיּכ אּוה ? 
,הּנמּמ מתרחקיםּו 'ה רּמד סרים ישׂראל ׁשבּני לֹביכוּכ כינהל
כהֹוּבה אםּכ ,זהּב ׁשנפ והעגמת הצּער גּדל לתארּו ערלׁש איןׁש
הצּער להמחיׁשּו לבּטא ראפׁש ׁשאי מּמנּה אבדיםּנה ניהּב על
עם אי ּתנוֹראוּב העמּקה ּמתנוּרדּתמ ּתנוֹאו לעוֹרר כּדי אבּוהכ
ואין עהׁשּב ׁשעה יּמדּו ֹמוֹויּב יוֹם מדּי בּניו את מאבּד ישׂראל
עצה סּכלט ּנוּתבמחׁש על ּוּאפל להֹעו ולא לזה לב שׂמים ּואנ
הרעה ּועלינ בּאה לזאת ,ראלׂשּמי אחת נפׁש ּוּלאפ להצּיל אי
כּן םּג ּולנ תניםֹוונ ּנינוּפ על פחיםֹוטו המים מן באיםּו הזּאת
רכיםּד ׂשּפלח ּלבבנו את לעוֹרר כּדי הּזה ראֹוּנה ערּהצ יׁשּלהרג
להחזירם תֹובדֹוא צאן ׁשּקלב העם אל לצאת אי תֹועצו

.תםֹוּמא חיק אל יבםׁשולה

שבתת'וב'בתש' הלכות – שנן

א פּרק
וּמדרׁשים, מ"ס הבּת קדת המחלּל ׁשל הענׁש גּדל יבאר ֹוְּב◌ָֹ◌ֶֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁשֹדוּהק ◌ָ◌ַ◌ַֹזהר

(תאּבׁשּב ניהםּב אתֹצו תֹוסּכבּמׁש בּעוֹן תֹוילד מתוֹת יםשבתנׁש) 
קי"ט:) דף.

(באדם וּבני ,להּכ בהמהּו רבּה, רעה הּיח ׁשבּת לּוּחל ןֹעוּב
קי"ט:)מתמעטין דף .(שבת 

(גּב אלּא יהּמצו לקהּדה איןתּבׁש לּוּחל ׁשּיׁש םֹדףמקו (שבת 
.קי"ט:)

(תדּבה את ּהּב ּולּלחׁש בילׁשּב אלּא ירוּׁשלים חרבה (שבתלא 
קי"ט:) דף.

סגיןה) מׁשּתעיא יּהּמלא יחּמ הוה דּכ יוֹחאי בּן ׁשמעוֹן יּבר

םֹוּהי אּתבּוׁש אּמא לּה אמר הוה אבּתּוׁשּדףב שבת ירושלמי) 
ג'.) .ט"ו,

חוּץו) בהּותׁשּב ּוחזרּיׁש כּדי ראלׂיש מּפוֹׁשעי תֹנוּבקר מקבּלין
אלמא ,פרהסיאּב תּבׁש לּוהמחל יין, ּסוהמנ ,מרּוּמה מן

ּונינה הדדי יּכ תּבוׁש זרה ס"ט.)עבוֹדה דף .(עירובין 

בּּהז) ליּלזלזו אתי ולא חמירא ל"ו.)ׁשבּת דף ביצה). 

וחמרח) קל תּבה כּבוֹד מּפני מתענּין ּוהי לא תּבׁש ערבּב
ּהעצמ כ"ז.)בּׁשבּת דף תענית). 

אּמוֹט) ׁשאי לוֹמר ּתלמוּד ,תּבׁש חהֹוּד ואם אב כּבּוּד יהא לֹויכ
ּמרוׁשּת ׁשבּתתי ואת ּיראוּת ה'.)ואביו דף .(יבמות 

(יביםֹוט וימים ׁשבּתוֹת ּוּאל היּמים כּל אלקי ד' את ליראה
צ"ג.) דף .(יבמות
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(תיאּבׁש לחלּוּל בּא סוֹף ֹיתוּב ֹתוּב יתרה אימה (גיטיןהּמטיל 
ו':) דף.

(יבֹונכסייה דּסיירי מנּכסיהוֹן, יםּתּב בּעלי נחתי מילי ּתלת בּהני
עידּב תאּבׁשּב ּודתייהּסעו וּדקבעי ,תאּבׁשּבאמדרׁש בּי ן 

ל"ה.) דף .(גיטין

(תיגּבה ׁשמירת על מוֹכיח ןֹוטיּבסמ ס"ה.)נהר דף .(סנהדרין 

(ידאּלׁש תּבׁשּב 'דּב אלּא ׁשּממׁש ּוהי לא ניםֹוהראׁש חסידים
ׁשבּת חלּוּל לידי נׁשוֹתיהן ּאוֹיבו(.ל"ח דף .(נדה 

הזּה]טו) [בּעוֹלם אצלכם הבּת את רּממׁש ֹואינׁש מי כּל
ֹרחוּכ עלּב ֹתוֹאו מׁשּמר הוּא כּאן ,ֹונֹרצוּרבהב (בראשית 

י'.) .י"א

(טזםֹוי את יםׂשֹוע םּתא הּמל לכם ּוויאמר עכּוּ"ם ּואֹויב אם
תּבׁשּב רדֹוי ןהּמ איןׁש ּראו להם ּואמר רבההבּת, (שמות 

ט"ו.) כ"ה פרק.

אתיז) עקר [ישׂראל] תםֹאו לעקר ׁשמבּק הּתא אם המן אמר
אוֹתם הּלמכ האּת ּכ ואחר ּהתֹאו לּטבּו רבההבּת (אסתר 

.ז'.)

בּׁשבּתיח) רּוּדכּב משׂחקין ּהיוׁש םּומ חרב ׁשמעוֹן (איכהטוֹר 
ג'.) ב' .רבה

אתיט) יהןׂשֹוע על הםּב ליןּגלגּמׁש תֹנוֹוע 'מג אחד ׁשבּת לּוּחל
העוֹנוֹת ה'.)כּל דברים תנאים .(מדרש 

הבּתכ) מן עיניהם ּהעלימוׁש עד ליםׁשּירו חרבה מדרשלא) 
ה'.) דברים תנאים.

(כאׁש יּפ על אף ׁשבּתוֹת לּלהמחביםֹוט יםׂשמעּו ּתוֹרה ֹידוּב ׁשּי 
הבּא לםֹלעו חלק ֹלו כ"ו.)אין פרק נתן דרבי .(אבות 

(כבלּכ םּתלּלח ּוּלאּכ עליכם אני מעלה הבּת םּתלּחל אם(
כ"ה.)הּמצווֹת פרק שמות רבה .(מדרש 

(כגלםֹהעו והיה ׁשאמר מי לפני מעיד תּבה את לּלהמח
ביעיּב נח ולא ימים הׁשּב ֹלמוֹעו ראּב (מכילתאׁשלּא 

יתרו) .פרשת

(רתמיםכד חליּג ֹותֹוא מאכילין הבּת רזא)המחלּל .(פענח 

כּפוּלכה) המחלּל ענׁש(ב"צ מ"ז תהלים מדרש). 

לעוֹלם,כו) מנוּחה ֹול אין הּזה לםֹעוּב תּבׁש מרׁש אּלׁש ישׂראל
לעין םּנלגיה ֹתוֹאו מכניסּו ֹפוּוּג ציאֹמו אחד וּממנּה
תּבׁש צאֹוּיׁשכּו גּיהנּם, רּאוּב חהּומנ ֹלו אין ֹמתוׁשונ ,עיםׁשהר

ֹולעצמ אחד כּל ונזּוֹקים ֹמוֹלמקו הגּוּף מחזיר הּנממ ֹתוֹמדרשאו) 
(ל"ט סימן רננות שפתי יבק, במעבר .מובא

בּגּלוּתכז) ּורנּזנתּפ תּבׁש חלּוּל ידי כ"ו)על רקּפ .(ּתדבא"ר 

דּיןכח) לבית ּהוּווהביא תּבׁשּב סּוס על ׁשרכב אחדּב מעשׂה
לכ צריכה ׁשהעה אּלא לכ יּראוׁש ניּפמ לא ,ּהוּסקלוּו

מ"ו) סנהדרין ,'צ .(יבמות

ׁשבּתכט) לּוּחל לׁש חטא אין ֹוּמוא אביו מכבּד ׁשאדם זמן לּכ
ֹויד על אּב חטא םּוׁש ארׁש כ"ו)ולא תדבא"ר). 

(ליעּגהכׁשּו יוֹם כלּב וחוֹרׁשת רהּפ ֹול ׁשהיה אחד אדםּב הׂמעש
מנּכסיו יקּדּצה ֹותֹוא ירד לימים ,ּהתֹוא יחּמנ תּבה יוֹם
רצה לא תּבה םֹיו יעּהגׁשכּו ,ם"ּוּכלע הוֹר למכּר והצר
תֹוּבר תֹוּמכ העכּוּ"ם ּוהּהכׁש אחר גּם ֹמנהגוּכ ׁשלחר רֹוה
,ֹורֹוׁש את לּטּיׁש כרֹוּמה לישׂראל העכּוּ"ם ֹלו בּא ,דםּקמ תֹוורע
תּוׁשרּב אּוה ׁשּמעכׁשו הוֹר אזן ֹלתו ולחׁש הצּדּיק הבין דּימ
דּמיּו בּׁשבּת, םּג הבּית עלּב מלאכת תֹוׂלעש עליו בהֹוחו העכּוּ"ם
,פיםׁשּכ מעשׂי אּמׁש ׁשחׁש העכּוּ"ם ,ֹומלאכּת תֹוׂלעש כןּומ עמד
ם"ּוּכהע מעׁש יוןּכ המארע, לּכ ֹלו ידּהגׁש עד הצּדּיק הנּיח ולא
ׁשאין אתּז מה ואמר, ֹעצמוּב וחמר קל אׂונש ונזדּעזע נבהל ּכ
ה"ּהקב ראניּבׁש ואני ,ּהראֹוּב את ירהּכה נהּבוּת ולא עתּד לא ּהל
את ירּכלה לי יּראו יהיה לא בינהּו דּעה לי ונתן ֹתוּבדמוּו ֹוצלמּב
חנינא 'ר ונקרא ּתוֹרה ללמד וזכה מיםׁש ליראת חזר דּימ בּוֹראי,

ּתוֹרּתא ןּב(הדברות עשרת מדרש פכ"ד, דר"כ .(פסיקתא 

ׁשבּתלא) חלּוּל על עזריה ןּב אלעזר 'ר מחה אּלׁש ֹומּת
ּחרוׁשוה ,ֹמוׁש על נקרא ֹוּתכנׁש ׁשל ֹוהמּתּב ידי על הׂעשּהנ

הּתעניּוֹת מּפני יוּנׁש(שם וירושלמי כ"ג, ביצה נ"ד, .(שבת 

לעוֹלםלב) מחילה ֹלו אין תּבה את תנאיםהמחלּל מדרש) 
(ה דברים.

(רעלג כּל כּעוֹשׂה תּבה את דבריםהמחלּל תנאים מדרש) 
(ה.

הּתאנהלד) אין תּבׁשּב אניםּת ללקט לֹוה אדם הזּה לםֹעוּב
אד אם לבוֹא לעתיד אבל ,םּלוּכ ללקטאוֹמרת לֹהו ם 
היּוֹם תּבׁש מרתֹווא צוֹוחת היא בּׁשבּת שוח"טּתאנה (מדרש 

(ג"ע תהלים.

(תאלהּבׁש מחלּלי דּקא לאילּין םּנגיהּב אית כתאּוּד (זוה"קחד 
י"ד) .הקדמה

ׁשיּעשׂהלו) עד ׁשרא הרמת ֹלו אין ןֹזדוּב ׁשבּת לּהמחל כּל
א)ּתׁשוּבה קטנות אותיות דר"ע, .(אותיות 

טוֹביםלז) יםׂמעשּו רהֹוּת ֹידוּב ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשבּת המחלּל
הבּא לםֹלעו חלק ֹלו פכ"ו)אין .(אדר"נ 

הּקדוֹׁש:להלּן הזהר מּספר ְ◌ַ◌ָ◌

(אהאׁש יתיּבּכ אני מרֹוא הקבּ"ה תּבׁשּב אׁש מבעיר אדם אם
םּגיהנּב קדיןֹוּתּת םּתא ,ֹתוֹאו קדיםֹמו םּתוא קדֹויּת ׁשלּא

ס"ט:) כ"ד, תקון זוהר תיקוני).

(בחלק ֹלו אין לאו ואם ,ּוצלמנּב אּוה תּבׁש מצות מקיּם אם
ישׂראל זרעּג:)ב"פ מ"ז תיקון שם). 

(ח"גּלׁשּת "ׁשלּח בּהם נאמר תּבה מריםֹוׁש ראלׂשי אין אם
יןׁשּורּג כ"א:)ׁשני ו' תיקון זוהר תיקוני). 

(דואינם פרהסיאּב עדיםֹמוּו ׁשבּתוֹת ׁשּמחלּלים ּוּאל לּכ
זהּב הבּת את ּמרוׁש ׁשלּא ֹומּכ בּוֹראם, דֹולכב יןׁשׁשֹחו
חהּמנו להם ואין ,אּוהה לםֹועּב ֹתוֹאו מריםֹוׁש אינם ּכ ,לםֹהעו

רחּכ בּעל םׁש ֹותֹוא ׁשוֹמרים מרֹוא יהוּדא ר' ,םּניהּגּבב"ח) 
.ק"נ:)

הגּיהנּםה) אׁש אין לעוֹלם הבּת את ּומרׁש אּלׁש עיםׁשהר ּוּלא
מה עליהם אליןֹוׁש םּניהּגּבׁש עיםהרׁש וכל מהם, כֹוׁש

ּפרוּכׁש עיםׁשר הם ּוּאל ,להם מׁשיבים יןּדה מלאכי ,ּוּלא ּוּנּתׁשּנ
,תּבה את ּומרׁש אּלׁש בּׁשביל ּהּלּכ הּתוֹרה על ּועברו ה"ּהקבּב
אחד מלאּו ,הםּב תֹולרא מםֹקומּמ יוֹצאים כּלּם והרׁשעים
לעיניהם הגּיהנּם ֹלתו ׁשבּת ליּלמח אוֹתם ׁשל תיהםֹפוּוּג מכניס
לא םוא ּתמוּת לא ׁשּתוֹלעּתם איםֹוור עיםהרׁש ׁשאר לׁש
ּפלוֹני אּוה זה וּמכריזין ֹותֹוא מסבּבין עיםׁשהר וכל ּתכבּה,
,רהֹוּתה בכלּו בּהקבּ"ה פרּכ ֹוראֹוּב לכבוֹד ׁשׁשח אּלׁש עׁשהר
הׁשּלבוּו זה לדין יבא אּלוׁש ,נברא אּלׁש ֹלו היה בֹוט ,ֹלו אוֹי

קנ"א)זאת .(ח"ב 

ׁשבּתו) בּערב היתרים נּׁשמה רוּח פׁשּנה את לּמקב אדםׁש ֹומּכ
את ההוּא בּעוֹלם ליםּבמק ּכ וּבשׂמחה, ענגּב ּפנים סברּב

העוֹלם מן צאֹוּיׁשּכ ֹוּלׁש ן"כ"ג:)הנר ו' תיקון זוהר תיקוני). 

הּמוֹעדיםז) ׁשאר מכּל דּמכב תּבה(פ"ח .(ח"ב 

אוֹתםח) ּרוּדס אּלׁש הלחנוֹת לּכ על ממנּה נגע ׁשנּקרא חּרו
יּראוּכ גיםּותענּב רס"א:)בּׁשבּת .(ח"ב 

(ענגט ֹלו נהפ הׂשֹוע ֹוואינ תּבׁש ענג לעשׂוֹת יכלת ֹלו ׁשּיׁש מי
צרעת רע"ג)לנגע וח"ג ,נ"ח כ"א, תיקון זוהר .(תיקוני 

(יתּבה את ּמרוׁש אּלׁש על ראלׂשי על אּב בשלחעמלק זוה"ח) 
.ל"ז:)

(כינהיאה את גּוֹזל ּוּלאּכ תּבׁש ענג תיקוןהגּוֹרע זוהר תיקוני) 
נ"ט:) .רא,

(יבגרים הרבּים תּולרׁש חידּיה מרׁשוּת תּבׁשּב ציאֹוהּמ
וּתהוֹם חׁש ּובהו ּהוּת למהוי אכינּתל'לׁש תיקון (תק"ז 

.ע"ג:)

(יגה"ּבמהק מׁשּמר ֹאינו תּבׁש דּמחלּל בהקדמהמאן (תק"ז 
(.ב"י.

(רהידֹוהּת בּכל רּקמׁש ּוּאלּכ בּׁשבּת צ.)המׁשּקר ב"ח). 

חכםטו) הוּא אם טוֹב ויוֹם לבּת ּתוֹספוֹת יםׂשֹעו ׁשאין ּוּאל
,ּוּנמּמ מסּתלּק ֹרועׁש ירׁשע אּוה ואם מסּתלּקת, ֹוחכמת

ּוּנּממ נמנעת רכהּבוה(.ל"ח ,י"ט תיקון זוהר .(תיקוני 

ׁשיּוֹׁשבטז) יוןּכ אּלא ,ׁשוענ לקללה ראוּי בּׁשבּת הּנתעהּמ
ֹינוּד גּזר ֹול קוֹרעין ֹלתעניתו ר"ז.)בּתענית .(ח"ב 

בּׁשבּתיז) הּסעדּוֹת את מׁשלים ֹאינוׁש לאדם ֹול פ"ח:)אוֹי .(ח"ב 

מצוּיהיח) תּבׁש בּסעדּת האמוּנה לּרפ"ח:)כ ג"ח). 

(ליטֹדוּג ֹוׁשענ ׁשבּת תּעדמּס רעֹוּגה(.ח"פ .(ח"ב 

וּמראהכ) לעילא ּפגימוּתא מיתחזּי תּבׁשּב סעדּה חד הגּוֹרע
רעתאּמז דּלאו הוּא, אּכמלּד היכלא ניּבמ לאוּד ֹעצמו

דּגי ינאּד יןּלמ דּתלת חוּמרא ּהעלי ניהבין ,אּוה אׁשיּקדםּהנ 
פ"ח:) ב"ח).

(כאאל ֹותֹוא חיםֹוּד כּראוּי בּתענוּגים נסדּר לא ֹלחנוׁשּכ
אחרא רנ"ב.)הּסטרא ב"ח). 

(ןכבֹוזּפחּב יוֹצאין אחרא הּסטרא תֹוחּכ תּבה צאֹוּיׁש כּיון
לכּו ,ראלׂיש עם על לׁשלט ורוֹצים לםֹעוּב וּמׁשוֹטטים
הּלתפּב ראלׂיש את איםֹרו ׁשהם וכיון ּפגעים, לׁש ירׁש ּנוּקּת

הם הכּוֹס על יליןּדמבּו בּתפלּה וּמבדּילין זה ירׁש מריםֹואו
רּדבּמה אל לכיםֹוהו מהם י"ד:)ּפוֹרחים .(ח"א 

(כגטטיםֹוׁשמ אחרא הּסטרא תֹחוּכ כּל הבּת צאֹוּיׁש יוןּכ
ללהט מתחיל םּניהּגה ׁשוא לםֹעוּב מ"ח.)והוֹלכים .(ח"א 

(כדלּכ תּבׁש צאיֹמוּב נעם ויהי מריםֹאו ׁשיּשׂראל עהׁשּב
ישׂראל ריכםׁשא מריםֹאו םּניהּגּבׁש עיםׁשרז.)הר ב"ח). 

ועלכה) פ"ח. ׁשמוֹת ׁשֹודּקה בּזּהר מבארּכ ה"ּבּדקו מאׁש ׁשבּת
וידעּתי ּתוֹרה, דּברי לדבּר ׁשאסוּר םֹמקוּב ֹירוּכלהז רּאסו ןּכ

צר ללא ׁשבּת םׁש ירּלהזכ ּוזהרּנׁש בּמעשׂיהם קיםּדקדּמבנימ) 
(א אות א מאמר .יששכר

חיּיםכו) חּרו פרּסּזצ"ל)ב שכתב(להרמח"פ מה דלפי ד"פ סימן 
אין ׁשבּת םּג הנּ"ל ׁשֹדוהּק הרּזה דּלפי לאברהם חסד הרב
,ת"ּבׁש םֹמקוּב ׁשבּ"א לוֹמר צרי זה לפי ,ףּנמט םֹומקּב מרֹול
אּבׁש מרֹלו ׁשבּת בּׁשם גּם נזהר אהיה המעּת הם ירצה ואם

ע ,נדר ק)כ"לבּלי סימן א מערכת כללים פאה"ש שד"ח). 

ׁשאיןכז) ועל 'ּווכ לדתן בּׁשעת מתוֹת נׁשים תֹעברו ג' על
רּהנ הדלקתּב תֹל"א:)זהירו .(שבת 

ׁשארכח) כּנגד ׁשקוּלה יהןּתמ אחת כּל זרה דהֹועבו הבּת
ה"ּהקב יןּבׁש האוֹת היא תּבוה ,רהֹוּתּבׁש תֹמצוו לּכ
אּהו הרי הּמצווֹת ׁשאר על ברֹהעו לּכ לפיכ ,לםֹלעו ּובינינּו
אּהו הרי בּפרהסיא ׁשבּת המחלּל אבל ,ראלׂשי רׁשעי כללּב

בריהםּד לכל נכריּכ זרה עבוֹדה פ"זכּעוֹבד שבת הלכות רמב"ם) 
.הט"ו)

דֹת:עוּבה בּקדת קלהּמ בּענין תֹראורּפּפ

(כטֹוחיטתׁש ואין רהֹוּתה לכל מוּמר הוי לא אחד לדבר מוּמר
רהֹוהּת לכל מרּומ ּוהריה ׁשבּת לּלחל מוּמר לםּאו ,נבלה

נס יין ֹויינו נבלה ֹחיטתוׁשּוסימן יור"ד ס"ג, שפ"ה או"ח ה. (חולין 
(וקי"ט .ג'

(לתּבׁש חלּוּל בּׁשביל לּהכ רח"ל שׂרפוֹת הּזה בּזּמן יּצוּמ מה
(י"ג ב"ע ש"במנח מובא פרי***שבת .(ס

(אלּלמח ֹמוּכ ּהּלּכ רהֹוּתה לכל מרּומ הוי יו"ט לחלּל מוּמר
ריםּוּפּכה יוֹם לּללח מוּמר ןּכׁש וכל ,תּבהלכותׁש (דע"ת 

א"ז ,הקדוש זוהר ,ש"הר תשובות רדב"ז, בשם כ"ט ק"ס ב' סימן שחיטה

(הגאונים בשם .הגדול

(ילבּסג עלמאּב םּופרסּב םּג פרהסיאּב ׁשבּת מחלּל דיןּד י"א
רהׂמעש תֹופחּב םּושאלותג ומרדכי ם"רמב בשם (פלתי 

(ב סימן יור"ד מהרי"א להקלותשובות אין רהׂלעש עּוידּב ּפ"ּועכ
ל' ס"ק ב סימן ט"ו.)(דע"ת ב"ע ש"ומנח .ביור"ד,

(לגתחהּפ לפניו ונסגּר יםּהחי מן רחוֹק הוּא הרי תּבׁש המחלּל
,אּבה לםֹולע נסּלהכ(מדרש בשם י"ח ע"ב ש"מנח). 

(לדאּהוׁש כּיון ׁשבּת ליןּחלּמׁש ּוּללא םּניהּגּב יׁש אחד מקוֹם
תּבׁש ׁשבּמוֹצאי םּניהּגּב יׁש ממנּה ֹוּנזמ קדם נר הדליק
וכל ּפלוֹני" לׁש אּהו זה םֹמקו" ואוֹמר מקוֹם ֹתוֹאו ּתחלּה מדליק

םֹומק ֹתוֹאו להדליק ֹול עוֹזרים ׁשבּגּיהנּם במדברהרׁשעים זוה"ק) 
רמ"ו).
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(תיאּבׁש לחלּוּל בּא סוֹף ֹיתוּב ֹתוּב יתרה אימה (גיטיןהּמטיל 
ו':) דף.

(יבֹונכסייה דּסיירי מנּכסיהוֹן, יםּתּב בּעלי נחתי מילי ּתלת בּהני
עידּב תאּבׁשּב ּודתייהּסעו וּדקבעי ,תאּבׁשּבאמדרׁש בּי ן 

ל"ה.) דף .(גיטין

(תיגּבה ׁשמירת על מוֹכיח ןֹוטיּבסמ ס"ה.)נהר דף .(סנהדרין 

(ידאּלׁש תּבׁשּב 'דּב אלּא ׁשּממׁש ּוהי לא ניםֹוהראׁש חסידים
ׁשבּת חלּוּל לידי נׁשוֹתיהן ּאוֹיבו(.ל"ח דף .(נדה 

הזּה]טו) [בּעוֹלם אצלכם הבּת את רּממׁש ֹואינׁש מי כּל
ֹרחוּכ עלּב ֹתוֹאו מׁשּמר הוּא כּאן ,ֹונֹרצוּרבהב (בראשית 

י'.) .י"א

(טזםֹוי את יםׂשֹוע םּתא הּמל לכם ּוויאמר עכּוּ"ם ּואֹויב אם
תּבׁשּב רדֹוי ןהּמ איןׁש ּראו להם ּואמר רבההבּת, (שמות 

ט"ו.) כ"ה פרק.

אתיז) עקר [ישׂראל] תםֹאו לעקר ׁשמבּק הּתא אם המן אמר
אוֹתם הּלמכ האּת ּכ ואחר ּהתֹאו לּטבּו רבההבּת (אסתר 

.ז'.)

בּׁשבּתיח) רּוּדכּב משׂחקין ּהיוׁש םּומ חרב ׁשמעוֹן (איכהטוֹר 
ג'.) ב' .רבה

אתיט) יהןׂשֹוע על הםּב ליןּגלגּמׁש תֹנוֹוע 'מג אחד ׁשבּת לּוּחל
העוֹנוֹת ה'.)כּל דברים תנאים .(מדרש 

הבּתכ) מן עיניהם ּהעלימוׁש עד ליםׁשּירו חרבה מדרשלא) 
ה'.) דברים תנאים.

(כאׁש יּפ על אף ׁשבּתוֹת לּלהמחביםֹוט יםׂשמעּו ּתוֹרה ֹידוּב ׁשּי 
הבּא לםֹלעו חלק ֹלו כ"ו.)אין פרק נתן דרבי .(אבות 

(כבלּכ םּתלּלח ּוּלאּכ עליכם אני מעלה הבּת םּתלּחל אם(
כ"ה.)הּמצווֹת פרק שמות רבה .(מדרש 

(כגלםֹהעו והיה ׁשאמר מי לפני מעיד תּבה את לּלהמח
ביעיּב נח ולא ימים הׁשּב ֹלמוֹעו ראּב (מכילתאׁשלּא 

יתרו) .פרשת

(רתמיםכד חליּג ֹותֹוא מאכילין הבּת רזא)המחלּל .(פענח 

כּפוּלכה) המחלּל ענׁש(ב"צ מ"ז תהלים מדרש). 

לעוֹלם,כו) מנוּחה ֹול אין הּזה לםֹעוּב תּבׁש מרׁש אּלׁש ישׂראל
לעין םּנלגיה ֹתוֹאו מכניסּו ֹפוּוּג ציאֹמו אחד וּממנּה
תּבׁש צאֹוּיׁשכּו גּיהנּם, רּאוּב חהּומנ ֹלו אין ֹמתוׁשונ ,עיםׁשהר

ֹולעצמ אחד כּל ונזּוֹקים ֹמוֹלמקו הגּוּף מחזיר הּנממ ֹתוֹמדרשאו) 
(ל"ט סימן רננות שפתי יבק, במעבר .מובא

בּגּלוּתכז) ּורנּזנתּפ תּבׁש חלּוּל ידי כ"ו)על רקּפ .(ּתדבא"ר 

דּיןכח) לבית ּהוּווהביא תּבׁשּב סּוס על ׁשרכב אחדּב מעשׂה
לכ צריכה ׁשהעה אּלא לכ יּראוׁש ניּפמ לא ,ּהוּסקלוּו

מ"ו) סנהדרין ,'צ .(יבמות

ׁשבּתכט) לּוּחל לׁש חטא אין ֹוּמוא אביו מכבּד ׁשאדם זמן לּכ
ֹויד על אּב חטא םּוׁש ארׁש כ"ו)ולא תדבא"ר). 

(ליעּגהכׁשּו יוֹם כלּב וחוֹרׁשת רהּפ ֹול ׁשהיה אחד אדםּב הׂמעש
מנּכסיו יקּדּצה ֹותֹוא ירד לימים ,ּהתֹוא יחּמנ תּבה יוֹם
רצה לא תּבה םֹיו יעּהגׁשכּו ,ם"ּוּכלע הוֹר למכּר והצר
תֹוּבר תֹוּמכ העכּוּ"ם ּוהּהכׁש אחר גּם ֹמנהגוּכ ׁשלחר רֹוה
,ֹורֹוׁש את לּטּיׁש כרֹוּמה לישׂראל העכּוּ"ם ֹלו בּא ,דםּקמ תֹוורע
תּוׁשרּב אּוה ׁשּמעכׁשו הוֹר אזן ֹלתו ולחׁש הצּדּיק הבין דּימ
דּמיּו בּׁשבּת, םּג הבּית עלּב מלאכת תֹוׂלעש עליו בהֹוחו העכּוּ"ם
,פיםׁשּכ מעשׂי אּמׁש ׁשחׁש העכּוּ"ם ,ֹומלאכּת תֹוׂלעש כןּומ עמד
ם"ּוּכהע מעׁש יוןּכ המארע, לּכ ֹלו ידּהגׁש עד הצּדּיק הנּיח ולא
ׁשאין אתּז מה ואמר, ֹעצמוּב וחמר קל אׂונש ונזדּעזע נבהל ּכ
ה"ּהקב ראניּבׁש ואני ,ּהראֹוּב את ירהּכה נהּבוּת ולא עתּד לא ּהל
את ירּכלה לי יּראו יהיה לא בינהּו דּעה לי ונתן ֹתוּבדמוּו ֹוצלמּב
חנינא 'ר ונקרא ּתוֹרה ללמד וזכה מיםׁש ליראת חזר דּימ בּוֹראי,

ּתוֹרּתא ןּב(הדברות עשרת מדרש פכ"ד, דר"כ .(פסיקתא 

ׁשבּתלא) חלּוּל על עזריה ןּב אלעזר 'ר מחה אּלׁש ֹומּת
ּחרוׁשוה ,ֹמוׁש על נקרא ֹוּתכנׁש ׁשל ֹוהמּתּב ידי על הׂעשּהנ

הּתעניּוֹת מּפני יוּנׁש(שם וירושלמי כ"ג, ביצה נ"ד, .(שבת 

לעוֹלםלב) מחילה ֹלו אין תּבה את תנאיםהמחלּל מדרש) 
(ה דברים.

(רעלג כּל כּעוֹשׂה תּבה את דבריםהמחלּל תנאים מדרש) 
(ה.

הּתאנהלד) אין תּבׁשּב אניםּת ללקט לֹוה אדם הזּה לםֹעוּב
אד אם לבוֹא לעתיד אבל ,םּלוּכ ללקטאוֹמרת לֹהו ם 
היּוֹם תּבׁש מרתֹווא צוֹוחת היא בּׁשבּת שוח"טּתאנה (מדרש 

(ג"ע תהלים.

(תאלהּבׁש מחלּלי דּקא לאילּין םּנגיהּב אית כתאּוּד (זוה"קחד 
י"ד) .הקדמה

ׁשיּעשׂהלו) עד ׁשרא הרמת ֹלו אין ןֹזדוּב ׁשבּת לּהמחל כּל
א)ּתׁשוּבה קטנות אותיות דר"ע, .(אותיות 

טוֹביםלז) יםׂמעשּו רהֹוּת ֹידוּב ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשבּת המחלּל
הבּא לםֹלעו חלק ֹלו פכ"ו)אין .(אדר"נ 

הּקדוֹׁש:להלּן הזהר מּספר ְ◌ַ◌ָ◌

(אהאׁש יתיּבּכ אני מרֹוא הקבּ"ה תּבׁשּב אׁש מבעיר אדם אם
םּגיהנּב קדיןֹוּתּת םּתא ,ֹתוֹאו קדיםֹמו םּתוא קדֹויּת ׁשלּא

ס"ט:) כ"ד, תקון זוהר תיקוני).

(בחלק ֹלו אין לאו ואם ,ּוצלמנּב אּוה תּבׁש מצות מקיּם אם
ישׂראל זרעּג:)ב"פ מ"ז תיקון שם). 

(ח"גּלׁשּת "ׁשלּח בּהם נאמר תּבה מריםֹוׁש ראלׂשי אין אם
יןׁשּורּג כ"א:)ׁשני ו' תיקון זוהר תיקוני). 

(דואינם פרהסיאּב עדיםֹמוּו ׁשבּתוֹת ׁשּמחלּלים ּוּאל לּכ
זהּב הבּת את ּמרוׁש ׁשלּא ֹומּכ בּוֹראם, דֹולכב יןׁשׁשֹחו
חהּמנו להם ואין ,אּוהה לםֹועּב ֹתוֹאו מריםֹוׁש אינם ּכ ,לםֹהעו

רחּכ בּעל םׁש ֹותֹוא ׁשוֹמרים מרֹוא יהוּדא ר' ,םּניהּגּבב"ח) 
.ק"נ:)

הגּיהנּםה) אׁש אין לעוֹלם הבּת את ּומרׁש אּלׁש עיםׁשהר ּוּלא
מה עליהם אליןֹוׁש םּניהּגּבׁש עיםהרׁש וכל מהם, כֹוׁש

ּפרוּכׁש עיםׁשר הם ּוּאל ,להם מׁשיבים יןּדה מלאכי ,ּוּלא ּוּנּתׁשּנ
,תּבה את ּומרׁש אּלׁש בּׁשביל ּהּלּכ הּתוֹרה על ּועברו ה"ּהקבּב
אחד מלאּו ,הםּב תֹולרא מםֹקומּמ יוֹצאים כּלּם והרׁשעים
לעיניהם הגּיהנּם ֹלתו ׁשבּת ליּלמח אוֹתם ׁשל תיהםֹפוּוּג מכניס
לא םוא ּתמוּת לא ׁשּתוֹלעּתם איםֹוור עיםהרׁש ׁשאר לׁש
ּפלוֹני אּוה זה וּמכריזין ֹותֹוא מסבּבין עיםׁשהר וכל ּתכבּה,
,רהֹוּתה בכלּו בּהקבּ"ה פרּכ ֹוראֹוּב לכבוֹד ׁשׁשח אּלׁש עׁשהר
הׁשּלבוּו זה לדין יבא אּלוׁש ,נברא אּלׁש ֹלו היה בֹוט ,ֹלו אוֹי

קנ"א)זאת .(ח"ב 

ׁשבּתו) בּערב היתרים נּׁשמה רוּח פׁשּנה את לּמקב אדםׁש ֹומּכ
את ההוּא בּעוֹלם ליםּבמק ּכ וּבשׂמחה, ענגּב ּפנים סברּב

העוֹלם מן צאֹוּיׁשּכ ֹוּלׁש ן"כ"ג:)הנר ו' תיקון זוהר תיקוני). 

הּמוֹעדיםז) ׁשאר מכּל דּמכב תּבה(פ"ח .(ח"ב 

אוֹתםח) ּרוּדס אּלׁש הלחנוֹת לּכ על ממנּה נגע ׁשנּקרא חּרו
יּראוּכ גיםּותענּב רס"א:)בּׁשבּת .(ח"ב 

(ענגט ֹלו נהפ הׂשֹוע ֹוואינ תּבׁש ענג לעשׂוֹת יכלת ֹלו ׁשּיׁש מי
צרעת רע"ג)לנגע וח"ג ,נ"ח כ"א, תיקון זוהר .(תיקוני 

(יתּבה את ּמרוׁש אּלׁש על ראלׂשי על אּב בשלחעמלק זוה"ח) 
.ל"ז:)

(כינהיאה את גּוֹזל ּוּלאּכ תּבׁש ענג תיקוןהגּוֹרע זוהר תיקוני) 
נ"ט:) .רא,

(יבגרים הרבּים תּולרׁש חידּיה מרׁשוּת תּבׁשּב ציאֹוהּמ
וּתהוֹם חׁש ּובהו ּהוּת למהוי אכינּתל'לׁש תיקון (תק"ז 

.ע"ג:)

(יגה"ּבמהק מׁשּמר ֹאינו תּבׁש דּמחלּל בהקדמהמאן (תק"ז 
(.ב"י.

(רהידֹוהּת בּכל רּקמׁש ּוּאלּכ בּׁשבּת צ.)המׁשּקר ב"ח). 

חכםטו) הוּא אם טוֹב ויוֹם לבּת ּתוֹספוֹת יםׂשֹעו ׁשאין ּוּאל
,ּוּנמּמ מסּתלּק ֹרועׁש ירׁשע אּוה ואם מסּתלּקת, ֹוחכמת

ּוּנּממ נמנעת רכהּבוה(.ל"ח ,י"ט תיקון זוהר .(תיקוני 

ׁשיּוֹׁשבטז) יוןּכ אּלא ,ׁשוענ לקללה ראוּי בּׁשבּת הּנתעהּמ
ֹינוּד גּזר ֹול קוֹרעין ֹלתעניתו ר"ז.)בּתענית .(ח"ב 

בּׁשבּתיז) הּסעדּוֹת את מׁשלים ֹאינוׁש לאדם ֹול פ"ח:)אוֹי .(ח"ב 

מצוּיהיח) תּבׁש בּסעדּת האמוּנה לּרפ"ח:)כ ג"ח). 

(ליטֹדוּג ֹוׁשענ ׁשבּת תּעדמּס רעֹוּגה(.ח"פ .(ח"ב 

וּמראהכ) לעילא ּפגימוּתא מיתחזּי תּבׁשּב סעדּה חד הגּוֹרע
רעתאּמז דּלאו הוּא, אּכמלּד היכלא ניּבמ לאוּד ֹעצמו

דּגי ינאּד יןּלמ דּתלת חוּמרא ּהעלי ניהבין ,אּוה אׁשיּקדםּהנ 
פ"ח:) ב"ח).

(כאאל ֹותֹוא חיםֹוּד כּראוּי בּתענוּגים נסדּר לא ֹלחנוׁשּכ
אחרא רנ"ב.)הּסטרא ב"ח). 

(ןכבֹוזּפחּב יוֹצאין אחרא הּסטרא תֹוחּכ תּבה צאֹוּיׁש כּיון
לכּו ,ראלׂיש עם על לׁשלט ורוֹצים לםֹעוּב וּמׁשוֹטטים
הּלתפּב ראלׂיש את איםֹרו ׁשהם וכיון ּפגעים, לׁש ירׁש ּנוּקּת

הם הכּוֹס על יליןּדמבּו בּתפלּה וּמבדּילין זה ירׁש מריםֹואו
רּדבּמה אל לכיםֹוהו מהם י"ד:)ּפוֹרחים .(ח"א 

(כגטטיםֹוׁשמ אחרא הּסטרא תֹחוּכ כּל הבּת צאֹוּיׁש יוןּכ
ללהט מתחיל םּניהּגה ׁשוא לםֹעוּב מ"ח.)והוֹלכים .(ח"א 

(כדלּכ תּבׁש צאיֹמוּב נעם ויהי מריםֹאו ׁשיּשׂראל עהׁשּב
ישׂראל ריכםׁשא מריםֹאו םּניהּגּבׁש עיםׁשרז.)הר ב"ח). 

ועלכה) פ"ח. ׁשמוֹת ׁשֹודּקה בּזּהר מבארּכ ה"ּבּדקו מאׁש ׁשבּת
וידעּתי ּתוֹרה, דּברי לדבּר ׁשאסוּר םֹמקוּב ֹירוּכלהז רּאסו ןּכ

צר ללא ׁשבּת םׁש ירּלהזכ ּוזהרּנׁש בּמעשׂיהם קיםּדקדּמבנימ) 
(א אות א מאמר .יששכר

חיּיםכו) חּרו פרּסּזצ"ל)ב שכתב(להרמח"פ מה דלפי ד"פ סימן 
אין ׁשבּת םּג הנּ"ל ׁשֹדוהּק הרּזה דּלפי לאברהם חסד הרב
,ת"ּבׁש םֹמקוּב ׁשבּ"א לוֹמר צרי זה לפי ,ףּנמט םֹומקּב מרֹול
אּבׁש מרֹלו ׁשבּת בּׁשם גּם נזהר אהיה המעּת הם ירצה ואם

ע ,נדר ק)כ"לבּלי סימן א מערכת כללים פאה"ש שד"ח). 

ׁשאיןכז) ועל 'ּווכ לדתן בּׁשעת מתוֹת נׁשים תֹעברו ג' על
רּהנ הדלקתּב תֹל"א:)זהירו .(שבת 

ׁשארכח) כּנגד ׁשקוּלה יהןּתמ אחת כּל זרה דהֹועבו הבּת
ה"ּהקב יןּבׁש האוֹת היא תּבוה ,רהֹוּתּבׁש תֹמצוו לּכ
אּהו הרי הּמצווֹת ׁשאר על ברֹהעו לּכ לפיכ ,לםֹלעו ּובינינּו
אּהו הרי בּפרהסיא ׁשבּת המחלּל אבל ,ראלׂשי רׁשעי כללּב

בריהםּד לכל נכריּכ זרה עבוֹדה פ"זכּעוֹבד שבת הלכות רמב"ם) 
.הט"ו)

דֹת:עוּבה בּקדת קלהּמ בּענין תֹראורּפּפ

(כטֹוחיטתׁש ואין רהֹוּתה לכל מוּמר הוי לא אחד לדבר מוּמר
רהֹוהּת לכל מרּומ ּוהריה ׁשבּת לּלחל מוּמר לםּאו ,נבלה

נס יין ֹויינו נבלה ֹחיטתוׁשּוסימן יור"ד ס"ג, שפ"ה או"ח ה. (חולין 
(וקי"ט .ג'

(לתּבׁש חלּוּל בּׁשביל לּהכ רח"ל שׂרפוֹת הּזה בּזּמן יּצוּמ מה
(י"ג ב"ע ש"במנח מובא פרי***שבת .(ס

(אלּלמח ֹמוּכ ּהּלּכ רהֹוּתה לכל מרּומ הוי יו"ט לחלּל מוּמר
ריםּוּפּכה יוֹם לּללח מוּמר ןּכׁש וכל ,תּבהלכותׁש (דע"ת 

א"ז ,הקדוש זוהר ,ש"הר תשובות רדב"ז, בשם כ"ט ק"ס ב' סימן שחיטה

(הגאונים בשם .הגדול

(ילבּסג עלמאּב םּופרסּב םּג פרהסיאּב ׁשבּת מחלּל דיןּד י"א
רהׂמעש תֹופחּב םּושאלותג ומרדכי ם"רמב בשם (פלתי 

(ב סימן יור"ד מהרי"א להקלותשובות אין רהׂלעש עּוידּב ּפ"ּועכ
ל' ס"ק ב סימן ט"ו.)(דע"ת ב"ע ש"ומנח .ביור"ד,

(לגתחהּפ לפניו ונסגּר יםּהחי מן רחוֹק הוּא הרי תּבׁש המחלּל
,אּבה לםֹולע נסּלהכ(מדרש בשם י"ח ע"ב ש"מנח). 

(לדאּהוׁש כּיון ׁשבּת ליןּחלּמׁש ּוּללא םּניהּגּב יׁש אחד מקוֹם
תּבׁש ׁשבּמוֹצאי םּניהּגּב יׁש ממנּה ֹוּנזמ קדם נר הדליק
וכל ּפלוֹני" לׁש אּהו זה םֹמקו" ואוֹמר מקוֹם ֹתוֹאו ּתחלּה מדליק

םֹומק ֹתוֹאו להדליק ֹול עוֹזרים ׁשבּגּיהנּם במדברהרׁשעים זוה"ק) 
רמ"ו).
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ׁשבּת ּב הזּוֹהר לימוּד מעלת גּוֹדל

אמריהוּדים ּכ :"ּמעוׁשּת ֹלוֹקוּב אם םֹוּיה" ,ּומעוׁש ּויתּהסכ ְ◌ִ◌
זכה א). ,צח ףּד סנהדרין) לוי בּן עׁשֹויה לרבּי יחׁשהּמ
אלקי וּלצּמאוֹן הנּסּתר רתֹלתו מחדּׁשת להׁשּתוֹקקוּת ּורנֹוּד
בּזּהר: ׁשכּתוּב ֹומּכ הגּאלּה, ּפעמי את המברים וזיוּה דּהֹלהו
ספר האי ּואיהּד דּחיּי מאילני למטעם ישׂראל דּעתידין בגיןּו"
:איתא ('מ ףּד) ניםּוּקּתבּו בּרחמי", גּלוּתא מן ןּקוּפי ,הרּזה
.'ּווכ ארץּב דּרוֹר וּקראתם גיניּהּב יוֹמיּא, ףֹוסּב בּתראי בדראּו
ילּד ראּוּחב "בּהאי ע"ב) קכ"ד (דּף אׂשנ תׁשרּפ ׁשֹודהּק וּבזּהר

."רחמיּב תאּלוּג מן ּהיּב ןּקוּפי 'ּכו הזּהר ספר ּאיהוּד

רּואּב,ׁשֹדוהּק הרּזה ספר אּוהׁש ,ּלׁש החבּוּר בּזכוּת :בריםּהד ֵ◌
ריםּוויּס תֹצרו ללא בּרחמים הגּלוּת מן ראלׂיש ניּב ּיצאו

יחמׁש חבלי צער ללאּולכ ּימוּכהס מיםמ ואף ּתּקוּני! ספרּב ! 
לרבּי נגלה בֹלטו רּזכו הנּביא ּהוּאליׁש ׁשבּׁשעה ,מבאר הרּזה
סתרי עּמהם ולמד ,ֹועּמׁש קדּיׁשא ולחבריא יוֹחאי רּב ןֹמעוׁש
:להם ואמרה ממים לֹקו בּת יצאה נׁשמוֹת, ּתּקוּני בּענין ּתוֹרה
ואחר בּעוֹלם, יוֹחאי בּר ןֹמעוׁש רבּי לׁש ֹתוקדּו ֹחוּכ רב הּמּכ
אלתּת אנׁש ניּב 'וכּמה הלּׁשוֹן: ֹוזּב אהּנבו ואמרה סיפהֹוה ּכ
תראהּב בּדרא אּתלת ּוּלּגית כּד ילּד ראּוּחב מהאי ןּרנסויתּפ

בּארץ". רֹורּד "וּקראתם ,בגיניּהּו יוֹמיּא, בּסוֹף

רּואּרבּוּהחב מזּה יתּפרנסוּן הּטלמ אדם בּני כּּמה הדּברים: ֵ◌
,מיםּיה ףֹסוּב האחרוֹן רֹוּדּב למּטה הּלּיתג כּאׁשר ּלׁש
על המרּמז בּארץ"- רֹורּד קראתםּו" קּסוהּפ םּייתק ֹתוּבזכוּו
ראיתםּו םּתבוׁש" הּפסוּק על נההּק ספרּב וכתב .למהה הּלאּגה
בּזּהר ולא בּנּגלה וקאּד סקֹעוׁש מי יּכ ,"ֹעבדו לא לאׁשר 'ּוכ

.ֹעבדו לא נקרא ׁשֹודםהּקׁשּב רק ,חכם ּתלמיד נקרא ֹאינו םּג 
הּפנימית חכמה על רק ֹאינו חכם ׁשם כּי יעו"ש...ּתלמיד, 

פרּסבּודּולּמ מעלת גּדוֹלה הּמּכ ּתדעּיׁש וכיון כּתב: מל כּּסא ַ◌ֵ◌ֶ◌
למי כרה וגדל בּוּהחי גּדל יוּדע ...'ּוכ האמת חכמת
נהֹוּב עלמאּב בּגירסא גם הזּהר לּמוּד יּכ הּקבּלה, ׁשלּוֹמד

אחד,יחעלמין מאמר ׁשּורּפ להביןּו ללמד יזכּה אם ׁשכּן וכל , 
דּולּמּב יעשׂה לּא מה אחת עהׁשּב למעלה ּתּקוּן ֹוּב הׂיעש

.(מ"ג תקו"ז מל (כּּסא ּתמימה נהׁש הּפׁשט

עקבתאיהוּדים דּוֹר ּאנו כּיּדוּע ,ׁשּקמב אנכי אחי את ,יקרים ְ◌ִ◌
הׁשֹקדו בהֹוחו ּלנו היא תּוזכ ןּכ על ואׁשר ,יחאׁשמּד

מהר ׁשיּוֹתר הּמּכ ּוצדקנ מׁשיח את להביאּו לזרז!!יצדּכ - ! 
יחׁשּמה יאתּב את נקרבהּנהג בהםּו ּימינו ואר ּוינּחי הם "כּי ? 

מםֹיו רהֹוּתה דּולּמ ׁשל החוֹבה מּטלת ּועלינ – ולילה" יוֹמם
ׁשיּלהקד ּפנוּיה דּּקה כּל ,יממהּב תֹועׁש וארבע עשרים ולילה

:תֹואבּב הּתנּא כּמאמר מתקיּם, העוֹלם ּכ ,ק"התוה ללּמוּד
תֹדוֹוהיס דֹיסו – "...רהֹוּתה על עוֹמד העוֹלם בריםּד ׁשלׁשה על"
לימוד הוּא עליו, ונׁשענים ֹוּב נתמכים ֹאוֹמלוּו ּתבל רׁשא

הקדושה יט!התורההׂשעּנה הּפעל מה מבינים ּאנו אין -
כלּב א ,אחת רהֹוּת דּבּוּר לּמוּד ידי על העליוֹנים בּעוֹלמוֹת
מרב נמלה, ּלעצמנו נציּר מׁשל: נאמר האזן את רּבׂלש זאת
מעלהּמל רוֹאה ׁשֹואנ ןּב מה לראוֹת יכוֹלה ּהאינ היא ּהתּקטנו
,ביבּהּסמ החוֹל אדמוֹת ואת ּהּלׁש הּקן את מכּירה היא למּטה.
בּודּאי מרחבים. מכּירה ולא יםחדׁש מחוֹזוֹת ראתה לא עםּפ אף
כּלּפי ּואנ ּכ .מבין ׁשֹאנו כל מה להבין לתּמסג ׁשלּא
ּוּנאינ ,מיםּב ׁשתרחּמ מה מבינים ּוּאיננ ּתנוּוקטנ מרב ;מעלה
מן למּטה, מלּמעלה איםֹרו מּמה זה כּהוּא להבין מסגּלים
ללמד וּמתיב םֹומק ׁשל ֹנוֹרצו עוֹשׂה כּׁשיּהוּדי לארץ, מיםה
ֹלוֹלקו יביםׁשמקּו יוֹׁשבים מלאכים הּמּכ ,הׁשֹדוּקה רהֹוּתה
מלכי למל מסב הוּא ענג איזה ,דּוּמּלה למתיקוּת הערב,

.ה"ּהקב לכיםּמה

הרׁשבּ"יכּּמה אמרׁש ֹמוּכ :חאיֹוי רּב ׁשמעוֹן רבּי לׁש ֹחוּכ לֹודּג ַ◌ָ◌
"ואמר :ֹנוֹולׁש וזה ,(ע"ב מ"ה ףּד) סכּה כתּסמּב ׁשֹודהּק

ר םּומ ירמיה רבּי אמר אניחזקיּה לֹויכ חאיֹוי ןּב ןֹמעוׁש בּי 
העּת עד בראתיּנׁש םֹוּמי יןּדה מן ֹוּלּכ העוֹלם לּכ את לפטר
ואלמלי עכׁשו ועד העוֹלם ׁשנּברא םֹוּימ עּמי ניּב אלעזר ואלמלי

."ֹופֹסו עד העוֹלם בראּנׁש םֹוּימ ּנוּמע ּוהּיּזע ןּב יוֹתם

ּאוֹוּבאּלׁש למי וּבפרט ,ׁשֹדוהּק הרּזה דּולּמ מעלת כּּמה ּוראּו
ֹלו נחׁשב גירסאּב ּוּלאפ ׁשֹודּקה ׁשהזּהר קבּלה, לוֹמד

[קנ"ה סימן יםּהחי [כּף .להּבהּק כּלּמוּד

!קדׁש בּׁשבּת הּתוֹרה לּמוּד ׁשל העצוּם ֹחוּכ וראו ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹבואו

כּתבוּמרן וז"ל: כּוֹתב הּניׁש נהׁש תֹומׁש ּפרׁשת חי איׁש הבּן ָ◌ָ◌
עסקּב הנּעשׂה הּפעל לֹוגדּד לברכה זכרוֹנם ליםּבהמק
רהֹוהּת עסקּב הנּעשׂה מן יוֹתר ּפעמים אלף ׁשבּת םֹיוּב רהֹוּתה
אלף והׁש ׁשבּת ׁשל אחת ׁשעה אוֹמרת, זאת עכ"ל. החל, ימי לׁש
דּולּמ לׁש אחת דׁשעה מלך הכסא לימדנו וכבר חל, םֹיוּב תֹעוׁש

.טׁשּפ דּולּמ לׁש למהׁש נהמ יוֹתר חל, םֹיוּב ׁשֹודהּק זהר

צא,ׁשקד תּבׁשּב ׁשֹדוהּק זהר דּולּמ לׁש אחת ׁשעה ולמד: ֵ◌
ּיאמרו כּן על" .חל םֹיוּב ּפׁשט ׁשנים מאלף תרֹיו

."ןֹוּבׁשח ּאוֹוּב הּמוֹׁשלים

בּׁשבּתהבה ׁשעוֹת שש ׁשֹודּקה זהר לוֹמדים רׁשאּכ :נןֹוּונתב ָ◌ָ◌
.לםֹהעו ׁשל השנים אלפים ששת כל את מתּקן ,ׁשקד


(יחחיים החפץ רבו משם זצ"ל בלוך שלמה רבי הצדיק הגאון אמר וכן

החפץ והיה ,מדרש רובו כי הגבלה שום אין הזוהר ספר לימוד שעל זצ"ל
ואפילו פרשה אותה של הזוהר את שבת כל שילמדו לכולם מעורר חיים

יוסף)לבחורים. בנין הוספות ,מפוז'ין שלמה בן יוסף .(ר'

ואף מוסר כספר זוהר ללמד לשואליו הורה זצ"ל איש החזון מרן רבנו וכן

מעשה ובספר זצ"ל. גריינמן שמריהו רבי הגאון אחותו, בן עם בעצמו למד
,זצ"ל)איש איש החזון הגה"ק מרן על הקדוש(עובדות הזוהר לשון ,שאמר :

חז"ל. מאמרי מכל יותר מעורר

(תורה,יט זו אורה אורה", היתה ע"ב)"ליהודים ט"ז אור"ה(מגילה
הזוהר.. אור נוטריקון


