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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

אור 
‰

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ חלק וׁשַ

להביא אפׁשר קדׁש בּׁשבּת זהר אחת ׁשעה לּמוּד ידי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַעל
ׁשלמה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהגּאלּה

ספרּבעיהיׁש(כ"ב קּסוּפ 'ס לאלף(ּפרק יהיה טןּקה" :נאמר ְ◌ֵ◌ֶ◌
אחיׁשנּה". ּהעּתּב 'ה אני עצוּם יֹלגו והצּעיר

וצריׁש קּוסהּפ נתּוּכ מה לאלףבּאוּר, יהיה יכוֹלהּקטן אי , ְ◌ָ◌ִ◌
לגוֹי והצּעיר לאלף תֹלהיו הּיזכ קטן אדם ׁשבּן להיוֹת

םּעצו" ׁשאמר: ,א"כ ּפסוּק את בּהקדּם ׁשונפר - כּלּם? ועּמ 
להתּפאר",צדּיקים ידי מעשׂה עיּטמ נצר ארץ ּויירׁש לעוֹלם 

תֹלהיו לֹויכ אי הּנהּיקיםדּדצ כּלּם ּמועׁשֹודּקה הלא ,'ּווכ 
מלחמה ֹואּת לנהל וצרי גּדוֹל, דּי הרע יצר ּלנו נתן אּוה ּורּב

יקּצד דּהוי יימר מיּו ,ֹתוֹאו חּלנצ מאד וקׁשה וּלבארכּבדה, – ? 
יׁשעיה על יוֹנתן םּוּגתרּב המפרׁשים: דּברי יםּנקד סזאת (ּפרק 

(כב קּסוּפ'ה אנא ּתּקיף לעם ׁשּדחלּו לאלפא יהי בּהוֹן זעירּד" : 
" ׁשם: ובמלבי"ם איתינה". ּהזמנּלאלףב יהיה בּרבּוּיהּקטן - " 

תּהאיכו יּוּברּב - עצוּם" לגוֹי "יהיה כחּב - "והצּעיר" ,תּוּמּכה
,יםמעּטּו יםׁשּלח והעם עּתה ּהמתמהמ אניׁש והגּם ,ועצמה בּכח
הדּבר אעשׂה המיעד העת באּב - הּנאחיׁש ּהּתעּב 'ה אני הּנה

חיׁש)בּזריזוּת ּפעל גּדר זה עכ"ל.(כּי ,הבטחתי את אּואמל 

רּאוּעניןוהבּב זי"ע מלך והכסא חי איׁש ןּהב בריּד ּפי על ,אּוה ְ◌ַ◌ֵ◌
קודש, בשבת דּוקודשלּמ בשבת ׁשיּלמד ידי ׁשעל 

ׁשעוֹת שש מדֹול ואם ,ניםׁש אלף מדּלׁש ֹומּכ זה זהר, אחת ׁשעה
בּריאת ימי כּנגד ׁשנה אלפים תׁשׁש מדּלׁש ֹמוּכ בׁשנח בּׁשבּת,

ל"העוֹלם. הּנזכ ּכ ידי הועלּנאחיׁש ּהעּתּב 'ה העתאני בּבא - " 
ּיבארו וּבזה .המלבי"ם תבּכׁש ֹומּכ תּזריזוּב הדּבר אעשׂה המיעד
ולגרס ללמד נתחיל ּונּלּכ אםׁש צדּיקים", כּלּם ועּמ" הּפסוּקים
תליר הּונזכ ארץ" ּוׁשייר "לעוֹלם צדּיקים, תֹלהיו הּנזכ ,הרּזּב

הׂשמע מּטעי "נצר יוּכלהארץ, ׁשהקבּ"ה להתּפאר", ידי 

לּכ את םּילק ׁשעוֹת ׁשׁש ׁשל בּלּמוּד ּוכינּזׁש בּּמה ּונאּת ארּפלהת
קּוסּפּב אמר למה הּנזכ כּן ידי ועל ,נהׁש אלפים ׁשׁשת הבּריאה
ּהעּתּב ה' אני םּועצ יֹולג עירּצוה לאלף יהיה "הּקטן אּבה
קטן, ילד ּוּאפל ,טןּקהׁש להיוֹת לֹיכו אי ּואלנוׁש אחיׁשנּה",

םּעצו יֹולג והצּעיר ,לאלף יהיה ,ֹומעׁשמּכ ֹוטּוׁשרּפׁשאפ ? 
,ׁשקד בּׁשבּת ׁשֹדוּקה הרּזּב אחת עהׁש ׁשיּלמד ידי ׁשעל ,לפרׁש

.אלף כּפוּל ׁשנּחׁשב

דֹעו,ֹתוּלסגּו ׁשעוֹת ׁשׁש ׁשמּב הקדוש הזוהר לּמוּד ענין ּומצאנ
מּתלמידיו) אחד יד כּתב ,ׁשֹדוהּק יםּהחי אוֹר עּסמ רתּאג ,(בּּספר 
ריח יתּבה נתמלּא תֹועׁש 'ו ףֹבסוּו ׁשעוֹת, ׁשה עד ּוולמדנ וז"ל,

.נהיה לא ּוהֹומּכ אׁשר כטוֹב 

הּקדוֹׁשועוֹד זוֹהר תֹועׁש ׁשׁש לּמוּד ענין ּובאגרתמצאנ) ְ◌
אתהרמח"ל) אלׁש ּוינּרב לׁש ֹוּבר אסאןּב ר"י והגּאוֹן ... :

נגד אחרא טראּסלה כּזה חּכ ׁשיּהיה הענין סוֹד ֹלו לבאר ּוינּרב
וכן ,הענין כּל סוֹד יקמסּפ רּבאוּב ֹלו יבׁשה ּוינּורב ,רהֹוּתה
,הּכלּמ רפוּאה והקדּים דםמּק זאת ראה אּוה יּכ ,ּוינּרב ֹלו כּוֹתב
בּלי חדׁש וזהר ותּקוּנים זהר ּלמדוּיׁש ֹוּלׁש יבהׁשהיּב ןותּק
דּוּמּלּב ּסיפוֹהו דֹווע הכּוֹכבים. צאת עד חרה תֹומעל הפסק
תֹעוׁש ׁשׁש ועוֹד ֹוּלּכ היּוֹם כּל ללמד ׁשֹדוהּק הזּהר ׁשל מידיּתה
ּסיפוֹהו וכן ,'ּוכו רּוּפּכ םֹיו צאיֹוּממ הלּילוֹת מן חוּץ ,ילהּלּב
לׁש הכּללי הלּּמוּד זמןּב ּוּאפל הרּזה ׁשל הלּּמוּד מן לפסק ׁשלּא

חיים משה רבּי הרב ּרנוֹמו דֹובּכ(זללה"ה).טּפׁשמ מׁשה ירים) 
יד) תֹאו כאהבה"ת.

יהוּדיּפלאי ׁשל חּכה גּדל את להבין ליםֹיכו אןּכמ :תֹולאּפ ִ◌ְ◌ֵ◌
קדׁש תּבׁשּב ׁשֹודהּק זהר ללמד ֹעצמו על הלּוֹקח ּפׁשוּט
םֹוּימ ,ּהּלּכ ריאהּהב כּל את מחזיק הוא שבכך ,תֹועׁש ׁשׁש
ׁשי גּדוֹל חּכ .א"בב ׁשיּתגּלּה הּמׁשיח בּיאת עד לםֹהעו ריאתּב


(במירון:כ הקדוש הזוהר ספר גדוללימוד בחשק שם ולמדנו ...

ועמדנו מהלילה, שעות ד' עד הזוהר ספר ובשמחה גדולה ובאהבה
אחד לכל הרב שנתן כפי לימודינו האכילה אחר תיכף וחזרנו ,לאכול
בראשית, ספר חלקי והיה .הזוהר של אחד ספר שם שהיו מהחברים
אשר טוב ריח הבית נתמלא שעות 'ו ובסוף שעות, ששה עד ולמדנו

וכו'. נהיה לא מתלמידיו,כמוהו אחד כת"י הקדוש, החיים אור מסע (אגרת

דרשב"י) הילולא עניני המנהגים, טעמי בספר נדפס.
ר.כא) ר.ש. המדּמההערה: הזּהר מלּׁשוֹן הקּוֹרא ימצא ּונּרב לדברי והבנה

"צאּיו" בפ' וכנּזכּר ,רהֹוהּת סוֹדוֹת אצל וּכתבן כּחציר הּמׁשנה לּמוּד את
מהימנא רעיאּב(:עה ףּסתרי(דּב ידעין ולא בּאוֹריתא ּתבן דּאכלין לאינוּן "ווי 

לׁשוֹנוֹת ההקדּמוֹת", ל"ׁשער ֹמתוּהקדּב מהרח"ו הביא ועוֹד דּאוֹריתא".
הקּבּלה. ּתוֹרת לעּמת וּקליפּין ׁשפחה הנּגלה ללּמוּד ׁשקּוֹראים ׁשוֹנים וּמקוֹרוֹת
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דלּג לׁשער נוּכל האם .ֹוּלּכ העוֹלם לּכ את ׁשּמתּקן ׁשֹודּקה הרּזּב
זהּכ דּוּמל ׁשל הרב?העצמה ֹחוּכ את לאמד נוּכל האם !?האם ! 

ׁשֹודּקה הרּזה דּולּמ עתּב בּרקיע ּקוֹרה מה לדמין !?נוּכל 
הרילהבתׁש להבת ׁשא ואתכבזה האדם את ּמזכּו ׁשּמנּקה ֲ◌ֵ◌

אעּתּיוס עליוֹנוֹת לדרגּוֹת ֹתוֹאו וּמביא ,ֹוּלּכ לםֹהעו לּכ

.לּכּב דּׁשמיּא
כּחנוּהשי"ת בּכל ּצרנוֹליו לעבד ּלבבנו לטהר הּזכּנׁש יעזר

הרעיא הבטחת בנו ויקיּם ,ּמאדנו בכלּו ּונׁשנפ בכלּו
ּב" בּרחמימהימנא: גּלוּתא מן יּהּב ןּקויּפ הזּהר, ספר "האי 

אמן. ּימינוּב מהרהּב צדק גּוֹאל ביאתּב

ׁשעה ׁשל ּהּערכ
ּותינֹוּברתֹתוּבׁשּב הנּלמדת ּתוֹרה ׁשל ּהּכוער בחּהׁשּב ּוהפליג ַ◌ֵ◌

ׁשֹודּקה הזּהר כּלׁשוֹן החל, תֹוימּב למדתּהנ ֹוז ּפני על
דּמׁשּתדּלין אינוּן דּכל חוֹלקיהוֹן זכּאה – "ל-לחׁש" ּפרׁשת סוֹף

."מיןֹוי ארמ אּתּבׁשּד יוֹמא בּאוֹריתא,
ּונּברעהׁש" :ואמר מקרביו אזניּב עםּפ אּטּבהת ׁשרעבּי מרדּכי ַ◌ֵ◌

והׁש הבּת, בּיוֹם טׁשּפה דרך על רהֹוּת לּמוּד ׁשל

זהר לּמוּד ׁשל אחת עהוׁש .חל בּיוֹם למהׁש ׁשנה ללּמוּד
.חל םֹיוּב ּפׁשט לּמוּד לׁש נהׁש ֹומּכ היא ,חל םֹיוּב וקבּלה
בעיםׁש ללּמוּד והׁש ׁשעה מׁשּב תּבׁש םֹיוּב וזהר להּבק לּמוּד

החל" תֹוימּב ׁשנה ׁשאמת.כגוחמ יקיּדּצמ יםׂמעשּו הנהגוֹת (עבדּוֹת, 
סנואני יםּיח יּבר יקּדּהצ המקבּל מכ"ק יקיםּצד רּד ניםֹוהאחר בּדּוֹרוֹת

זצוק"ל) ׁשרעבּי מרדּכי רבּי המקבּל ומכ"ק .זצוק"ל, 

השבת ועונג קדושת על הקדושים הספרים מן לקט
ׁשבּת ׁשוֹמרי ׁשל הגּדוֹל ושׂכר ׁשבּת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּבוֹד
סקיםֹווהּפ ׁשֹדוּקה זהר מדרׁשים, מ"ס,

(אֹמחבלו ,תֹוּירענּפ 'מג נצּוּל תּבׁשּב תֹוּסעד 'ג םּיהמק לּכ
וּמגוֹג גּוֹג לחמתּממּו ,םּניהּג ׁשל ינּהּמדּו מׁשיח, (שבתׁשל 

(.ח"קי.

(במצרים בּלי נחלה ֹלו נוֹתנין הבּת את גּהמענ (שבתכּל 
(.ח"קי.

(גֹוּלב תֹואלׁשמ ֹלו נוֹתנין הבּת את גּהמענ לּקי"ח:)כ שבת). 
(רדֹדוּכ זרה עבוֹדה עוֹבד ּוּאפל הלכתּהּכ ׁשבּת המׁשּמר כּל

ֹול חליןֹומ ׁשֹוקי"ח:)אנ שבת). 
אּמהה) הןּב לטהׁש לא ראׁשוֹנה תּבׁש ראלׂשי ּומרׁש אלמלי

ןֹוקי"ח:)ולׁש שבת). 
נגאליןו) מיּד הלכתןּכ ׁשבּתוֹת ׁשּתי ישׂראל ריןּממׁש אלמלי

קי"ח:) שבת).

ׁשבּתז) תּכרּב ֹוז ּתעׁשיר היא 'ד ח)בּרכּת ב ברכות .(ירושלמי 
ׁשבּתאח) רעייןּפ ׁשבּתא יזיףּד קי"ט.)מאן .(שבת 
(טאת דיןּכבּמׁש בילׁשּב זוֹכין, הן הּמּב ארצוֹת ארׁשּבׁש עׁשירים

קי"ט.)הבּת .(שבת 
(יאחד ּתבלין ֹלו אמר נוֹדף, ֹריחו תּבׁש ׁשל ּתבׁשיל מה ניּפמ

ל ׁשאמרי ,דףֹונ ֹווריח ֹכוֹלתו מטילין ּאנוׁש ֹמוׁש תּבוׁש ּנו 
ֹלו מוֹעיל תּבה את רּמהמׁש כּל ֹלו אמר ,ּוּהימנ ּלנו ּתן ֹול

(.ט"קי .(שבת

(יארתה מלאכי 'ב ּוּלויכ ואוֹמר תּבׁש בּערב הּמתּפלּל לּכ
וסר ֹלו ואוֹמרים ֹוראׁש על ידיהן יחיןּנמ לאדם ֹלו יןּהמלו

נֹוקי"ט:)ע שבת). 
(יבנסתּכה מבּית ׁשבּת בּערב לאדם ֹול יןּמלו רתה מלאכי ב'

קּולּד נר וּמצא ֹולבית וּכׁשבּא רע, ואחד טוֹב אחד ֹלביתו

האּתׁש ןֹרצו יהי מרֹוא בֹטו מלא צעתּומ ֹתומּטּו ּערו לחןוׁש
ֹורחּכ בּעל אמן עוֹנה רע מלאּו ּכ אחרת קי"ט:)לׁשבּת שבת). 

(יגבּותּכה עליו מעלה ּוּויכל ואוֹמר ׁשבּת בּערב לּלּפתּמה כּל
בּראׁשית בּמעשׂה להקבּ"ה ׁשּתף נעשׂה ּוּאלּקי"ט:)כ שבת). 

(ידםֹוּיה קדת ּוׁשּוקד עלי ּולו בּני לישׂראל ה"ּהקב להם אמר
ּפוֹרע ואני בּי ּוו:)והאמינ"ט ביצה). 

יוֹםטו) ועד הנה ׁשמרא ֹול ביםּקצו אדם ׁשל מזוֹנוֹתיו כּל
ׁשבּתוֹת תֹוצאֹומה חוּץ ריםּוּפּכט"ז.)ה .(ביצה 

וּלמוֹצאיטז) ׁשבּת ערב לאדם ה"ּהקב ֹלו נוֹתן יתרה נׁשמה
ּוּהימנ ּהתֹוא טליןֹנו תּבט"ז.)ׁש .(ביצה 

דּודיז) ןּב היה דּימ נּהּוּקתּכ אחת ׁשבּת ריןּממׁש ראלׂיש ּהיו ּוּלא
א)בּא א תענית .(ירושלמי 

דּוֹמהיח) אּוהׁש ֹומּכ החל תֹוימ לּכ אדם לׁש ּפניו רֹאו מהֹוּד לא
ב)בּׁשבּת ,י"א .(ב"ר 

(תיטּבל דֹובּכ וחלק רהֹהאו לגנז ה"ּהקב ׁשּקּב(ב ,י"א .(ב"ר 

בּמדּה,כ) לםֹהעו את ׁשיר ׁשבּת מירתׁש ֹוּב בּותּכ ׁשאין אברהם
אּלׁש העוֹלם את ירׁש תּבׁש ׁשמירת ֹוּב בּותּכׁש יעקב אבל

ח)בּמדּה י"א, ר"ב). 

(תכאּבל זוּג בּן היא ראלׂיש ט)כּנסת י"א, ר"ב). 

(כבלארץ נכנסים הבּת את ישׂראל] נסתּכ] ניּב ליםּבמק אם
נכנסין אין לאו ז)ואם מ"ו .(ב"ר 

(ןכגּב אחד םֹיו ּוּאפל כּראוּי הבּת את ישׂראל מׁשּמרים אם
הּמצווֹת לּכ נגד ׁשקוּלה ׁשהיא לּמה, ,אּב כ"ה,דּוד (שמו"ר 

.ט"ז)

(כדלּכ נגד ׁשבּת ׁשקוּלה וּכתוּבים נביאים בּתוֹרה ּומצינ
ט"ז)הּמצווֹת כ"ה, שמו"ר). 


(כבּוהינ מׁשה, רׁשּד ׁשרּד ּוזהו ׁשמיני: פּרׁשת אפרים מחנה דּגל ןֹולׁשּו

בּחינתכּׁשיּתגּלּה היה חאיֹיו ןּב ןֹומעׁש דּרבּי ואיתא מׁשה, בּחינת יׁש ודוֹר דּוֹר בּכל (כּי 
(האזמׁש הזּהר, ספר יוֹחאי, בּן ׁשמעוֹן רבּי ּהינו מׁשה, כּבר רׁשּד מה וידרׁש , 

בּבּ"א.. ׁשיּבּנה הגּאלּה יהיה וּמּמילא הקּלפּוֹת כּל ּלוּטּתבּיׁש ּוהינ שׂרף, והנּה
ההקדמות)כג) שער על זיע"א מוהרח"ו הקדמת - חיים התורה(עץ רזי "הם

שלהבת". להבת אש כגחלי דבריהם

מקיּמּהכה) ה"ּבוהק זרהּג גּוֹזר הבּת את מרֹוׁש ׁשאדם בּעת
ט"ז) כ"ה, שמו"ר).

ׁשבּתכו) ,םֹוקּמה לפני מתחּטאים ישׂראל בריםּד ניׁש תּוזכּב
ראה)וּמעשׂרוֹת פרשת .(תנחומא 

ׁשבּתכז) תּזכוּב אלּא נגאלין ישׂראל ג,אין .א)(ויק"ר 

הבּתכח) את ׁשּדמק הּתא ,בתֹלטו אלּא הבּת ל ינתּת לא
נוֹתן ואני ׁשנפ את הּנמהּו נקי וּבכסוּת הּתׁשבמּו בּמאכל

כרׂש ז)ל רבה .(אסתר 

(כטעליה ררֹומׁש התחיל ׁשבּת לׁש ֹובחׁש אדם ׁשראה כּיון
רֹמזמוּו ׁשבח ה"ּבלהק(ג א קה"ר). 

(לריתאֹואּד תּבׁש דֹוכבּד ,תֹוּיענּת מאלף עדיף תּבׁש דֹובּכ
נןּרבּד ותענית(ג בראשית .(תנחומא 

(קיןלא על לּמד ּכ ,ןֹוׁשהרא אדם על זכוּת תּבׁש ׁשלּּמד כּׁשם
(י בראשית תנחומא).

(לבֹלו יהיה אםׁש [ברכות] י"ח בּׁשבּת מתּפלּלין אין לפיכ
מצר אּווה ישׂראל ֹועּמ חוֹלי בּרוֹפא רּכנז ֹיתוּב ֹתוּב חוֹלה
לצער ולא ולמנוּחה לענג לקדה לישׂראל נּתנה והבּת

(א וירא .(תנחומא

(תלגּבה יוֹם יוֹדעין הּמתים םּג(ל"ג תשא .(תנחומא 

(לדתּזכוּב הּמקוֹם לפני איןמתחּט ראלׂיש דּברים 'ב בּזכוּת
מעשׂרוֹת תּבזכוּו י"א)ׁשבּת ראה שם). 

יוֹםלה) בּכל יוֹתר, תּבׁשבּו נוֹדף, הּמן לׁש ֹוריח היה יוֹם כלּב
תרֹיו תּבׁשבּו זהבּכ מצלהב ט"ז)היה בשלח .(מכילתא 

ג'לו) לכם לתת ה"ּהקב עתיד תּבה את לׁשמר ּוּזכּת אם
וסכּוֹת עצרת, ּפסח, ט"ז)מוֹעדים בשלח .(מכילתא 

מדּוֹתלז) 'ו לכם לּתן ה"ּהקב עתיד תּבה את מרלׁש ּוּכזּת אם
בית מלכוּת ,חדׁש לםֹוע ,אּבה לםֹעו ,ראלׂיש ארץ טוֹבוֹת,

ולויה ,הּנהּכ ט"ז)דוד, בשלח .(מכילתא 

ׁשללח) ֹומֹוּמי ,תֹוּרעניּפ מג' ּצלוּנּת תּבה את מרׁשל ּוּזכּת אם
הגּדוֹל יןּדה וּמיּוֹם מׁשיח, ׁשל ֹמחבלוּו וּמגוֹג, (מכילתאגּוֹג 

ט"ז) בשלח.

(לטהעברה מן מרחק תּבה את רּמׁשּמׁש בשלחמי (מכילתא 
.ט"ז)

(יתמׁשראּב מעשׂה לּכ נגדּכ ׁשקוּל תּבׁש כ)יוֹם יתרו .(מכילתא 

(אמאּהב לםֹהעו קדת מעין ל"א)ׁשבּת תשא .(מכילתא 

(ראלמבׂליש קדה ספתֹמו ל"א)הבּת תשא .(מכילתא 

(תמגּבה עשׂה ּוּאלּכ הבּת רּמהמׁש ל"א)כּל תשא .(מכילתא 

(מדּוּלאּכ הכּתוּב עליו מעלה ּהתקנּכ אחת תּבׁש רּמהמׁש לּכ
ּחיוּיׁש עד ֹולמֹעו את ה"ּהקב ראּבׁש םֹוּמי ׁשבּתוֹת מרֹוׁש

ל"א)הּמתים תשא .(מכילתא 

ישׂראלמה) ּוסרּמׁש דּבר כלּב וכן מיּשׂראל, טלהּב ׁשבּת אין
נּטלין ואין ידןּב נתקיּם מילהּו תּבׁש כּגוֹן עליו, םׁשנפ

ת ל"א)(מכילתא .שא

אלּאמו) להם עמדה לא ,תֹצווּמה מן ישׂראל ּולּדלּדּנׁש כּיון
ׁשבּת תּי"ז)זכו תשא י"דרשב מכילתא). 

וׁשבּתוֹתמז) בֹוט יוֹם מכבּדים ׁשהם תּוזכּב חיּים ריאּוס ניּב
(כ"ג רבתי .(פסיקתא

לוֹמח) תןֹנו ה"ּבוהק ׁשוֹאל, ,תּבׁשּב מתענּג ׁשהוּא כּל
תיוֹאלוכ"ג.)מׁש רבתי .(פסיקתא 

(מטלחֹסו אני םמּתּקי אם אחד ברּד ּוּאפל ,תֹרוּבּדה כּל םּתלּטּב
הבּת יוֹם הדּבר, ּואיזהו ,לכם(.כ"ח שם). 

(תיונֹונׁשּו ימיו ֹלו מאריכין ,תֹותּבׁש בּלילי יןּהי על המבר כּל
(י"ח דר"א פרקי).

(םנאּיהנּג ׁשל ינּהּמד אדם נצּוֹל תּבה יוֹם י"ט.)בּזכוּת שם). 

(הנב"ּלהקב מכבּד אּוה ּוּלאּכ תּבה את המענּג (תדבא"רכּל 
כ"ו.)

(ניונגּב אין וׁשבּת מילה ׁשבּזכוּת ,אברהם עם הקבּ"ה התנה
לגיהנּם ל"ד)יוֹרדין בראשית אגדת). 

(ןנדֹוּצי לׁש נרוֹת לכם מראה אני ׁשבּת, ׁשל תֹנרו םמרּתׁש אם
(תשי"ט בהעלותך ילקוט).

ׁשבּתנה) וּבמוֹצאי וּבׁשבּת ,ניןֹוּדנ גּיהנּם רדיֹוי הנה תֹוימ כּל
נדּוֹנים אינם למיםׁשנ דריםהּסׁש תתקנ"ו)עד איוב ילקוט). 

ׁשריאנו) םֹולׁש תּסכ ,תאּבׁש בּמעלא מאֹיו ׁשּאתקד דּכ
בּעלמא ריסתּפואת(מ"ח בראשית זוה"ק). 

ׁשביעאהנז) מיּוֹמא מתבּרכאן מאֹוי איּתׁש שמותכּל זוה"ק) 
(ג"ס.

וּקדתנח) ,תּבׁש קדת ,ה"ּהקב קדת בּעוֹלם תֹוקד ג'
ש)ישׂראל דר"ע .(אותיות 

"ׁשבּת":להלּן בּענין ׁשֹדוּקה הזהר מּספר ְ◌ַ◌ָ◌

(א,אחת ׁשבּת עליהם עברּיׁש ּתוֹרה הקּפידה וּבבּהמה אדםּב
רק להקרבה יּראו וּבהמה ימים, לח' מילה ריתּב אדםּב

ימים ח' צ"א.)לאחר .(ח"ג 

(תבּבּב רהּוקׁש צ"ד:)האמוּנה .(ח"ג 

(זהגּב זה אחוּזים הבּת עם הּקדה ׁשרנ"ד:)א .(ח"ג 

(דיןיׁשּב סטרין מכּל מגין קס"ח:)ׁשבּת מז"ח .(תק"ז 

הבּתה) בּיוֹם יּלוּת היתה ריאהּהב ה:)כּל א"ח). 

הבוּעו) ימי ו' לּכ מתבּרכין ס"ג:)בּׁשבּת ב"ח). 

הבּז) ּתלוּייםכּל הביעי בּיּוֹם וׁשלּמּטה ׁשלּמעלה ברכה"ח) 
(.ח"פ

העוֹלמוֹתח) כלּב בּרכה מתמלּאים תּבׁשּד:)ב"צ .(ח"ג 

(נגאליןט ֹוהו מיּד הלכתןּכ אחת תּבׁש מיןּמקי ֹוהו ישׂראל אם
נ"ז.) כ"א תיקון .(תק"ז

(קטיןיֹווׁש תּבה םֹיוּב הם מכּתרין ׁשבּגיהנּם הרׁשעים ּוּאפל
חיןֹוונ(.כ"ב בראשית זוה"ח). 
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דלּג לׁשער נוּכל האם .ֹוּלּכ העוֹלם לּכ את ׁשּמתּקן ׁשֹודּקה הרּזּב
זהּכ דּוּמל ׁשל הרב?העצמה ֹחוּכ את לאמד נוּכל האם !?האם ! 

ׁשֹודּקה הרּזה דּולּמ עתּב בּרקיע ּקוֹרה מה לדמין !?נוּכל 
הרילהבתׁש להבת ׁשא ואתכבזה האדם את ּמזכּו ׁשּמנּקה ֲ◌ֵ◌

אעּתּיוס עליוֹנוֹת לדרגּוֹת ֹתוֹאו וּמביא ,ֹוּלּכ לםֹהעו לּכ

.לּכּב דּׁשמיּא
כּחנוּהשי"ת בּכל ּצרנוֹליו לעבד ּלבבנו לטהר הּזכּנׁש יעזר

הרעיא הבטחת בנו ויקיּם ,ּמאדנו בכלּו ּונׁשנפ בכלּו
ּב" בּרחמימהימנא: גּלוּתא מן יּהּב ןּקויּפ הזּהר, ספר "האי 

אמן. ּימינוּב מהרהּב צדק גּוֹאל ביאתּב

ׁשעה ׁשל ּהּערכ
ּותינֹוּברתֹתוּבׁשּב הנּלמדת ּתוֹרה ׁשל ּהּכוער בחּהׁשּב ּוהפליג ַ◌ֵ◌

ׁשֹודּקה הזּהר כּלׁשוֹן החל, תֹוימּב למדתּהנ ֹוז ּפני על
דּמׁשּתדּלין אינוּן דּכל חוֹלקיהוֹן זכּאה – "ל-לחׁש" ּפרׁשת סוֹף

."מיןֹוי ארמ אּתּבׁשּד יוֹמא בּאוֹריתא,
ּונּברעהׁש" :ואמר מקרביו אזניּב עםּפ אּטּבהת ׁשרעבּי מרדּכי ַ◌ֵ◌

והׁש הבּת, בּיוֹם טׁשּפה דרך על רהֹוּת לּמוּד ׁשל

זהר לּמוּד ׁשל אחת עהוׁש .חל בּיוֹם למהׁש ׁשנה ללּמוּד
.חל םֹיוּב ּפׁשט לּמוּד לׁש נהׁש ֹומּכ היא ,חל םֹיוּב וקבּלה
בעיםׁש ללּמוּד והׁש ׁשעה מׁשּב תּבׁש םֹיוּב וזהר להּבק לּמוּד

החל" תֹוימּב ׁשנה ׁשאמת.כגוחמ יקיּדּצמ יםׂמעשּו הנהגוֹת (עבדּוֹת, 
סנואני יםּיח יּבר יקּדּהצ המקבּל מכ"ק יקיםּצד רּד ניםֹוהאחר בּדּוֹרוֹת

זצוק"ל) ׁשרעבּי מרדּכי רבּי המקבּל ומכ"ק .זצוק"ל, 

השבת ועונג קדושת על הקדושים הספרים מן לקט
ׁשבּת ׁשוֹמרי ׁשל הגּדוֹל ושׂכר ׁשבּת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּבוֹד
סקיםֹווהּפ ׁשֹדוּקה זהר מדרׁשים, מ"ס,

(אֹמחבלו ,תֹוּירענּפ 'מג נצּוּל תּבׁשּב תֹוּסעד 'ג םּיהמק לּכ
וּמגוֹג גּוֹג לחמתּממּו ,םּניהּג ׁשל ינּהּמדּו מׁשיח, (שבתׁשל 

(.ח"קי.

(במצרים בּלי נחלה ֹלו נוֹתנין הבּת את גּהמענ (שבתכּל 
(.ח"קי.

(גֹוּלב תֹואלׁשמ ֹלו נוֹתנין הבּת את גּהמענ לּקי"ח:)כ שבת). 
(רדֹדוּכ זרה עבוֹדה עוֹבד ּוּאפל הלכתּהּכ ׁשבּת המׁשּמר כּל

ֹול חליןֹומ ׁשֹוקי"ח:)אנ שבת). 
אּמהה) הןּב לטהׁש לא ראׁשוֹנה תּבׁש ראלׂשי ּומרׁש אלמלי

ןֹוקי"ח:)ולׁש שבת). 
נגאליןו) מיּד הלכתןּכ ׁשבּתוֹת ׁשּתי ישׂראל ריןּממׁש אלמלי

קי"ח:) שבת).

ׁשבּתז) תּכרּב ֹוז ּתעׁשיר היא 'ד ח)בּרכּת ב ברכות .(ירושלמי 
ׁשבּתאח) רעייןּפ ׁשבּתא יזיףּד קי"ט.)מאן .(שבת 
(טאת דיןּכבּמׁש בילׁשּב זוֹכין, הן הּמּב ארצוֹת ארׁשּבׁש עׁשירים

קי"ט.)הבּת .(שבת 
(יאחד ּתבלין ֹלו אמר נוֹדף, ֹריחו תּבׁש ׁשל ּתבׁשיל מה ניּפמ

ל ׁשאמרי ,דףֹונ ֹווריח ֹכוֹלתו מטילין ּאנוׁש ֹמוׁש תּבוׁש ּנו 
ֹלו מוֹעיל תּבה את רּמהמׁש כּל ֹלו אמר ,ּוּהימנ ּלנו ּתן ֹול

(.ט"קי .(שבת

(יארתה מלאכי 'ב ּוּלויכ ואוֹמר תּבׁש בּערב הּמתּפלּל לּכ
וסר ֹלו ואוֹמרים ֹוראׁש על ידיהן יחיןּנמ לאדם ֹלו יןּהמלו

נֹוקי"ט:)ע שבת). 
(יבנסתּכה מבּית ׁשבּת בּערב לאדם ֹול יןּמלו רתה מלאכי ב'

קּולּד נר וּמצא ֹולבית וּכׁשבּא רע, ואחד טוֹב אחד ֹלביתו

האּתׁש ןֹרצו יהי מרֹוא בֹטו מלא צעתּומ ֹתומּטּו ּערו לחןוׁש
ֹורחּכ בּעל אמן עוֹנה רע מלאּו ּכ אחרת קי"ט:)לׁשבּת שבת). 

(יגבּותּכה עליו מעלה ּוּויכל ואוֹמר ׁשבּת בּערב לּלּפתּמה כּל
בּראׁשית בּמעשׂה להקבּ"ה ׁשּתף נעשׂה ּוּאלּקי"ט:)כ שבת). 

(ידםֹוּיה קדת ּוׁשּוקד עלי ּולו בּני לישׂראל ה"ּהקב להם אמר
ּפוֹרע ואני בּי ּוו:)והאמינ"ט ביצה). 

יוֹםטו) ועד הנה ׁשמרא ֹול ביםּקצו אדם ׁשל מזוֹנוֹתיו כּל
ׁשבּתוֹת תֹוצאֹומה חוּץ ריםּוּפּכט"ז.)ה .(ביצה 

וּלמוֹצאיטז) ׁשבּת ערב לאדם ה"ּהקב ֹלו נוֹתן יתרה נׁשמה
ּוּהימנ ּהתֹוא טליןֹנו תּבט"ז.)ׁש .(ביצה 

דּודיז) ןּב היה דּימ נּהּוּקתּכ אחת ׁשבּת ריןּממׁש ראלׂיש ּהיו ּוּלא
א)בּא א תענית .(ירושלמי 

דּוֹמהיח) אּוהׁש ֹומּכ החל תֹוימ לּכ אדם לׁש ּפניו רֹאו מהֹוּד לא
ב)בּׁשבּת ,י"א .(ב"ר 

(תיטּבל דֹובּכ וחלק רהֹהאו לגנז ה"ּהקב ׁשּקּב(ב ,י"א .(ב"ר 

בּמדּה,כ) לםֹהעו את ׁשיר ׁשבּת מירתׁש ֹוּב בּותּכ ׁשאין אברהם
אּלׁש העוֹלם את ירׁש תּבׁש ׁשמירת ֹוּב בּותּכׁש יעקב אבל

ח)בּמדּה י"א, ר"ב). 

(תכאּבל זוּג בּן היא ראלׂיש ט)כּנסת י"א, ר"ב). 

(כבלארץ נכנסים הבּת את ישׂראל] נסתּכ] ניּב ליםּבמק אם
נכנסין אין לאו ז)ואם מ"ו .(ב"ר 

(ןכגּב אחד םֹיו ּוּאפל כּראוּי הבּת את ישׂראל מׁשּמרים אם
הּמצווֹת לּכ נגד ׁשקוּלה ׁשהיא לּמה, ,אּב כ"ה,דּוד (שמו"ר 

.ט"ז)

(כדלּכ נגד ׁשבּת ׁשקוּלה וּכתוּבים נביאים בּתוֹרה ּומצינ
ט"ז)הּמצווֹת כ"ה, שמו"ר). 


(כבּוהינ מׁשה, רׁשּד ׁשרּד ּוזהו ׁשמיני: פּרׁשת אפרים מחנה דּגל ןֹולׁשּו

בּחינתכּׁשיּתגּלּה היה חאיֹיו ןּב ןֹומעׁש דּרבּי ואיתא מׁשה, בּחינת יׁש ודוֹר דּוֹר בּכל (כּי 
(האזמׁש הזּהר, ספר יוֹחאי, בּן ׁשמעוֹן רבּי ּהינו מׁשה, כּבר רׁשּד מה וידרׁש , 

בּבּ"א.. ׁשיּבּנה הגּאלּה יהיה וּמּמילא הקּלפּוֹת כּל ּלוּטּתבּיׁש ּוהינ שׂרף, והנּה
ההקדמות)כג) שער על זיע"א מוהרח"ו הקדמת - חיים התורה(עץ רזי "הם

שלהבת". להבת אש כגחלי דבריהם

מקיּמּהכה) ה"ּבוהק זרהּג גּוֹזר הבּת את מרֹוׁש ׁשאדם בּעת
ט"ז) כ"ה, שמו"ר).

ׁשבּתכו) ,םֹוקּמה לפני מתחּטאים ישׂראל בריםּד ניׁש תּוזכּב
ראה)וּמעשׂרוֹת פרשת .(תנחומא 

ׁשבּתכז) תּזכוּב אלּא נגאלין ישׂראל ג,אין .א)(ויק"ר 

הבּתכח) את ׁשּדמק הּתא ,בתֹלטו אלּא הבּת ל ינתּת לא
נוֹתן ואני ׁשנפ את הּנמהּו נקי וּבכסוּת הּתׁשבמּו בּמאכל

כרׂש ז)ל רבה .(אסתר 

(כטעליה ררֹומׁש התחיל ׁשבּת לׁש ֹובחׁש אדם ׁשראה כּיון
רֹמזמוּו ׁשבח ה"ּבלהק(ג א קה"ר). 

(לריתאֹואּד תּבׁש דֹוכבּד ,תֹוּיענּת מאלף עדיף תּבׁש דֹובּכ
נןּרבּד ותענית(ג בראשית .(תנחומא 

(קיןלא על לּמד ּכ ,ןֹוׁשהרא אדם על זכוּת תּבׁש ׁשלּּמד כּׁשם
(י בראשית תנחומא).

(לבֹלו יהיה אםׁש [ברכות] י"ח בּׁשבּת מתּפלּלין אין לפיכ
מצר אּווה ישׂראל ֹועּמ חוֹלי בּרוֹפא רּכנז ֹיתוּב ֹתוּב חוֹלה
לצער ולא ולמנוּחה לענג לקדה לישׂראל נּתנה והבּת

(א וירא .(תנחומא

(תלגּבה יוֹם יוֹדעין הּמתים םּג(ל"ג תשא .(תנחומא 

(לדתּזכוּב הּמקוֹם לפני איןמתחּט ראלׂיש דּברים 'ב בּזכוּת
מעשׂרוֹת תּבזכוּו י"א)ׁשבּת ראה שם). 

יוֹםלה) בּכל יוֹתר, תּבׁשבּו נוֹדף, הּמן לׁש ֹוריח היה יוֹם כלּב
תרֹיו תּבׁשבּו זהבּכ מצלהב ט"ז)היה בשלח .(מכילתא 

ג'לו) לכם לתת ה"ּהקב עתיד תּבה את לׁשמר ּוּזכּת אם
וסכּוֹת עצרת, ּפסח, ט"ז)מוֹעדים בשלח .(מכילתא 

מדּוֹתלז) 'ו לכם לּתן ה"ּהקב עתיד תּבה את מרלׁש ּוּכזּת אם
בית מלכוּת ,חדׁש לםֹוע ,אּבה לםֹעו ,ראלׂיש ארץ טוֹבוֹת,

ולויה ,הּנהּכ ט"ז)דוד, בשלח .(מכילתא 

ׁשללח) ֹומֹוּמי ,תֹוּרעניּפ מג' ּצלוּנּת תּבה את מרׁשל ּוּזכּת אם
הגּדוֹל יןּדה וּמיּוֹם מׁשיח, ׁשל ֹמחבלוּו וּמגוֹג, (מכילתאגּוֹג 

ט"ז) בשלח.

(לטהעברה מן מרחק תּבה את רּמׁשּמׁש בשלחמי (מכילתא 
.ט"ז)

(יתמׁשראּב מעשׂה לּכ נגדּכ ׁשקוּל תּבׁש כ)יוֹם יתרו .(מכילתא 

(אמאּהב לםֹהעו קדת מעין ל"א)ׁשבּת תשא .(מכילתא 

(ראלמבׂליש קדה ספתֹמו ל"א)הבּת תשא .(מכילתא 

(תמגּבה עשׂה ּוּאלּכ הבּת רּמהמׁש ל"א)כּל תשא .(מכילתא 

(מדּוּלאּכ הכּתוּב עליו מעלה ּהתקנּכ אחת תּבׁש רּמהמׁש לּכ
ּחיוּיׁש עד ֹולמֹעו את ה"ּהקב ראּבׁש םֹוּמי ׁשבּתוֹת מרֹוׁש

ל"א)הּמתים תשא .(מכילתא 

ישׂראלמה) ּוסרּמׁש דּבר כלּב וכן מיּשׂראל, טלהּב ׁשבּת אין
נּטלין ואין ידןּב נתקיּם מילהּו תּבׁש כּגוֹן עליו, םׁשנפ

ת ל"א)(מכילתא .שא

אלּאמו) להם עמדה לא ,תֹצווּמה מן ישׂראל ּולּדלּדּנׁש כּיון
ׁשבּת תּי"ז)זכו תשא י"דרשב מכילתא). 

וׁשבּתוֹתמז) בֹוט יוֹם מכבּדים ׁשהם תּוזכּב חיּים ריאּוס ניּב
(כ"ג רבתי .(פסיקתא

לוֹמח) תןֹנו ה"ּבוהק ׁשוֹאל, ,תּבׁשּב מתענּג ׁשהוּא כּל
תיוֹאלוכ"ג.)מׁש רבתי .(פסיקתא 

(מטלחֹסו אני םמּתּקי אם אחד ברּד ּוּאפל ,תֹרוּבּדה כּל םּתלּטּב
הבּת יוֹם הדּבר, ּואיזהו ,לכם(.כ"ח שם). 

(תיונֹונׁשּו ימיו ֹלו מאריכין ,תֹותּבׁש בּלילי יןּהי על המבר כּל
(י"ח דר"א פרקי).

(םנאּיהנּג ׁשל ינּהּמד אדם נצּוֹל תּבה יוֹם י"ט.)בּזכוּת שם). 

(הנב"ּלהקב מכבּד אּוה ּוּלאּכ תּבה את המענּג (תדבא"רכּל 
כ"ו.)

(ניונגּב אין וׁשבּת מילה ׁשבּזכוּת ,אברהם עם הקבּ"ה התנה
לגיהנּם ל"ד)יוֹרדין בראשית אגדת). 

(ןנדֹוּצי לׁש נרוֹת לכם מראה אני ׁשבּת, ׁשל תֹנרו םמרּתׁש אם
(תשי"ט בהעלותך ילקוט).

ׁשבּתנה) וּבמוֹצאי וּבׁשבּת ,ניןֹוּדנ גּיהנּם רדיֹוי הנה תֹוימ כּל
נדּוֹנים אינם למיםׁשנ דריםהּסׁש תתקנ"ו)עד איוב ילקוט). 

ׁשריאנו) םֹולׁש תּסכ ,תאּבׁש בּמעלא מאֹיו ׁשּאתקד דּכ
בּעלמא ריסתּפואת(מ"ח בראשית זוה"ק). 

ׁשביעאהנז) מיּוֹמא מתבּרכאן מאֹוי איּתׁש שמותכּל זוה"ק) 
(ג"ס.

וּקדתנח) ,תּבׁש קדת ,ה"ּהקב קדת בּעוֹלם תֹוקד ג'
ש)ישׂראל דר"ע .(אותיות 

"ׁשבּת":להלּן בּענין ׁשֹדוּקה הזהר מּספר ְ◌ַ◌ָ◌

(א,אחת ׁשבּת עליהם עברּיׁש ּתוֹרה הקּפידה וּבבּהמה אדםּב
רק להקרבה יּראו וּבהמה ימים, לח' מילה ריתּב אדםּב

ימים ח' צ"א.)לאחר .(ח"ג 

(תבּבּב רהּוקׁש צ"ד:)האמוּנה .(ח"ג 

(זהגּב זה אחוּזים הבּת עם הּקדה ׁשרנ"ד:)א .(ח"ג 

(דיןיׁשּב סטרין מכּל מגין קס"ח:)ׁשבּת מז"ח .(תק"ז 

הבּתה) בּיוֹם יּלוּת היתה ריאהּהב ה:)כּל א"ח). 

הבוּעו) ימי ו' לּכ מתבּרכין ס"ג:)בּׁשבּת ב"ח). 

הבּז) ּתלוּייםכּל הביעי בּיּוֹם וׁשלּמּטה ׁשלּמעלה ברכה"ח) 
(.ח"פ

העוֹלמוֹתח) כלּב בּרכה מתמלּאים תּבׁשּד:)ב"צ .(ח"ג 

(נגאליןט ֹוהו מיּד הלכתןּכ אחת תּבׁש מיןּמקי ֹוהו ישׂראל אם
נ"ז.) כ"א תיקון .(תק"ז

(קטיןיֹווׁש תּבה םֹיוּב הם מכּתרין ׁשבּגיהנּם הרׁשעים ּוּאפל
חיןֹוונ(.כ"ב בראשית זוה"ח). 



תשרי  תשע"ד אור השבת4 ◇ אור הזוהר 384

(יאֹוּלׁש יםּהממנ ולא הגּיהנּם לא לטֹוׁש ֹאינו זוהרבּׁשבּת (תיקוני 
ק"ל.) :ח"פ ב"ח וזוה"ק ,:ס"ט כ"ד .תיקון

(םיבּיהנּגּבׁש עיםׁשר נחים צ"ד:)בּׁשבּת .(ח"ג 

(תיגֹתוּבׁש למחלּלי םּניהּגּב מיחד םֹי"ד:)מקו .(ח"א 

(תידּבה מחלּל בּׁשבּת חל ריּוּבּד מּפיו ציאֹוהּמ,:ג"ס (ח"ב 
פ"ח:) ח"מ תיקון זוהר .תיקוני

למּטהטו) ולא למעלה לא יןּד אין רפ"ח:)בּׁשבּת ג"ח). 

נכּפיםטז) יניםּדה כּל פ"ח:)בּׁשבּת ב"ח). 

ׁשיּוּכלוּיז) ֹוכינתׁשּו ה"ּלהקב ֹוּבלּב דּירה הׂשֹוע האדםׁש ֹומּכ
ה לםֹעוּב דּירה ֹול מכין ה"ּהקב ןּכ בּׁשבּתוֹת, ֹוּמע תֹרולׁשאּב 

קל"ז) תיקון זוה"ח).

בּדירהיח) אלּא ּהתֹוא מכניסין אין לםֹולעּו כּלּה, היא ׁשבּת
ּהל ראוּיה פיּכ דּהֹלכבו נתכ"ג:)מתּק רות זוה"ח). 

(רםיטּועב מיחד היכל ׁשי בּׁשבּת הׁשלדר רכ"ט:)הרצים .(ח"ג 

הבּתכ) לכבוֹד וּמׁשקאוֹת מאכלים על האדם ּמוֹציא מה כּל
פליםּכ כּפלי ֹול מחזיר והקבּ"ה ,ה"ּהקב את מלוה (ח"בהוּא 

.רנ"ה.)

(כאוכל ֹלו מוֹסיפין ,תּבׁשּב גיםּותענו מאכליםּב הּמוֹסיף כּל
ֹול רעיןֹוּג רעֹוּגקנ"ה.)ה מז"ח .(תק"ז 

(כבניםֹועלי מחתׂש כינהוה הקבּ"ה מחתׂש היא תּבׁש
צ"ד:)ותחּתוֹנים .(ח"ג 

(כגתֹכסתוּו ריםּכ בּכּמה נאה הּבמס ןלתּק צרי בּׁשבּת
בּבּית ֹול ׁשּיׁש לּמכ ,תֹומרע"ב:)מרּק .(ח"ג 

(כדלםֹהעו תֹואּמ מכּל תּחרוּב הם ראלׂיש טוֹב ויוֹם תּבׁשּב
בּעוֹלם צריםּמה לּמכ יראים קנ"ח:)ואינם מז"ח .(ת"ז 

העוֹלםכה) בּכל ודחק ורגז ערּצה כּל ֹוּב חיםּכנׁש תּבה יוֹם
הקבּ"ה לׁש לאּוהילּד יוֹמא היא יּצ"ה.)כ .(ח"ג 

הבּתכו) יוֹם מן ׁשפע מקבּלים הבוּע ימי ע"ה:)כּל א"ח). 

עוֹלמיםכז) תליר תּבה את לנחל ּכוּזׁש ראלׂשי ריהםאׁש
ר"ז:) ב"ח).

בּעוֹלםכח) אׁשריו הבּת את לכבּד כהֹוּזׁש מי ׁשל ֹחלקו ריאׁש
הבּא לםֹעוּב ריוואׁש ר"ז.)הזּה ס"ד. ב"ח). 

(כטראֹקו הקבּ"ה ,יּראוּכ בּׁשלמוּת תּבה את מכבּד אדםׁשּכ
אתּפאר" ּב רׁשא ראלׂשי אּתה "עבדּי עליו(.ט"ר ב"ח). 

(לבילׁשּב ֹותֹוא וּמענּג ,ֹתוֹאו וּמכבּד הבּת מרֹוׁש מי לּכ
ונח למעלה נח םֹומק ֹול נוֹתן הקבּ"ה ּכ ,ה"ּבהק ׁשל ֹודֹובּכ

העוֹלם זה מיגיעת קל"א.)בּמנוּחה ע, תיקון .(תק"ז 

(לא,תּבׁשּב ֹכינתוׁשּו ה"ּלהקב רוּח נחת הׂשֹעו ׁשהאדם ֹומּכ
הבּא לםֹועּב ֹגתוּלזוּו הקבּ"ה ֹלו הׂשֹעו ּכבתיקונים ז"ח) 

.קל"ז:)

(רהלבֹוהּת כּל כּלל אּווה בּעוֹלם הּמנוּחה זכרוֹן (ח"בׁשבּת 
(.ב"צ.

(רלגֹוא כתנתּב תֹומׁשּנה יןׁשּבמתל בֹוט םֹויו תּבׁשּקב"בה (תק"ז 
.י"א.)

(נאיםלד גוניםּב ֹאו לבנים יםׁשּוּבמל ׁשּללב יׁש תּבׁשּביתרו ז"ח) 
.נ"א.)

וּמדּתוֹלה) ֹומדרגת לפי היתרה ׁשנפ ֹול נוֹתנין אחד (ח"גלכל 
(ב"רמ.

וצרהלו) צער וכל חל עניני לּכ נׁשכּחים יתרה מהנׁש ידי על
מ"ח:) .(ח"א

נׁשמהלז) עליוֹנה, נׁשמה אחרת, נׁשמה לאדם נוֹתנין תּבׁשּב
הבּא לםֹעו גמתּד ּהּב ׁשלמוּת פ"ח:)ׁשכּל ב"ח). 

דּבר,לח) כלּב ׁשבּת לכבוֹד יּוּנׁש ּוׂעשׁש אהֹור אחרא כּׁשהּסטרא
להתקרב רׁשוּת להם אין וּמאכל, ׁשּלבוּבתיקון זוהר (תיקוני 

נ"ז) .ר"א,

(לטםּיהנּגּב ליטהׁש ֹלו ואין ,לס"מ ׁשליטה אין בֹטו םֹויו תּבׁשּב
(ג"רמ .(ח"ג

(מאהּבׁש עד םּלהתקי לֹויכ היה לא לםֹהעו את ה"ּבהק ראּבׁשּכ
הבּת ׁשהוּא ׁשלוֹם עליהם רהו:)וׁש"קע .(ח"ג 

(אמאּהו הבּא לםֹעו גמתּד תּבכ"א:)ׁש בראשית ז"ח. ,ח"מ .(ח"א 

(מבדׁשהּק לעם המירה מצוּי תּבׁשּר"ה.)ב .(ח"ב 

(מגאת רלעּט לכאןּו לכאן מׁשוֹטטין מלאכים תֹמחנו כּּמה
היתרוֹת תֹומׁשּנּב קל"ו.)ישׂראל .(ח"ב 

(מדתםֹאלומׁש להם נוֹתן הקבּ"ה הבּת את גיםּהמעננ (תק"ז 
ל"ג:) י"ח.

כּלמה) את דּינוּר נהרּב להּתוֹקד נוֹתן ֹוואינ מדֹעו אחד מלא
יּראוּכ תּבׁש ענג ּמוּיּקׁש ּוּרנ"ב:)אל .(ח"ב 

ויגיעהמו) עצב כּל ראלׂשּימ מעבירים מלאכים הבּת כּׁשבּא
כּעס וכל פׁשּהנ תּומרירּרנ"ו.)ו .(ח"ב 

הבּתמז) להם ונתן ה"ּהקב בּהם רצהׁש ישׂראל ריהםאׁש
היּמים ארמ קדה אּוהמ"ז.)ׁש ב"ח). 

ׁשוּםמח) הםּב ׁשלטה לא נהֹוראׁש תּבׁש ישׂראל ּומרׁש אלמלא
ןֹוולׁש הּמל"ז:)א בשלח ז"ח). 

(מרמטֹאו היה תּבׁשּב מדבּרת ֹואּמ אהֹור היהׁשּכ שמעון רבי
רּואסו אּוה תּבׁש ׁשתקי אּמא לּה(.ל"ב .(ח"א 

(נרהֹוׁש דׁשּקה רוּח ֹזו הבּת םֹיוּב לאדם ספהֹונּת יתרה ׁשנפ
עתידׁש חּרו ֹותֹומא והוּא ,ׁשֹוקד כתרּב לאדם ירּתמכּו עליו,

לבוֹא לעתיד יקיםּדּצה על כ"א:)לׁשרוֹת בראשית .(ז"ח 

(ץנאּולר מצוה בּׁשבּת אפי' מצוה לדבר(.כ"ח .נ"ח .(ז"ח 

(נב,תּבׁש לׁש ֹבחוׁש ֹומּכ ה"ּהקב לפני סּוּוקל ׁשבח ל אין
ֹמוֹיו ואפילו ,אחדּכ ֹול מׁשבּחין םּלּכ ניםֹוחּתוהּת ניםֹהעליו

ֹול מׁשבּח ׁשּממ הבּת כ"ב.)ׁשל בראשית זוה"ח). 

(תאנגּבׁשּד בּיוֹמא ׁשלּיט מזּיק ואין שׂטן רע"ג.)אין ג"ח). 

(נדּוּלואפ ביםֹטו וימים ׁשבּתוֹת בּכל ראלׂשּמי כינהׁש זזה לא
דּחל תּבׁשּקע"ט:)ב .(ח"ג 


