
זוהר הנגלה לפרשת השבוע - פרשת חקת

ש' א. למדת 'זוהרב'בתחלק

קודש שבת ליל  ראשונה סעודה 

רה ל ְִִֵֶַַָמי 
סיני הר על   י ל עמד   אְִִֵַַַָ

הרה ְֵַַָמקל
חקת בזוהר  קעט.)פרשת ה'(דף וידבּ ר :

זּ את לאמר אהרן ואל  מׁש ה אל
וגוֹ '. לאמר  ה' צוּ ה אׁש ר הּת וֹ רה חּק ת

ּפ תח, י וֹ סי  ד )רבּ י הּת וֹ רה(דברים  וזּ את 
בּ א ישׂ ראל. בּ ני  לפני מׁש ה שׂ ם אׁש ר 
הם קד וֹ ׁש ים, הם הּת וֹ רה דּ ברי וּ ראה,
ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  מתוּ קים, הם  עלי וֹ נים,

יט ) רב (תהלים  וּ מּפ ז מזּ הב הנּ חמדים
ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי וגוֹ '. מדּ בׁש  וּ מתוּ קים
סיני  הר על י וֹ ם כּ ל עוֹ מד כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ה ּת וֹ רה. כז)וּ מקבּ ל  (דברים 
ּפ ר ׁש וּ הוּ  וכ לעם. נהיית הזּ ה היּ וֹ ם

החברים.
ה א  ר ד ה מע י ֲֵַַָָָל

ואמת  דיְֱִֶֶ
קפב.)חקתפרשתבזוהר יאסף(דף :

ּפ תח , חיּ יא רבּ י וגוֹ '. עּמ יו אל אהרן
ד ) ׁש כּ בר(קהלת ה ּמ תים  את אני וׁש בּ ח 

בּ א וּ פרׁש וּ ה וּ . נאמר זה ּפ סוּ ק וגוֹ '. מתוּ 
בּ דין  הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  מעשׂ י כּ ל וּ ראה,
וימחה כּ נגדּ וֹ  ׁש יּ קׁש ה מי ואין ואמת ,
וכרצ וֹ נוֹ  עוֹ שׂ ה, אּת ה  מה  ל וֹ  ויאמר בידוֹ 

הכּ ל. מי ..עוֹ שׂ ה  אלּ א חי נקרא א והרי 
הזּ ה בּ עוֹ לם  אמת בּ דר זה...ׁש הוּ א  ועל 

מתוּ , ׁש כּ בר  הּמ תים  את אני וׁש בּ ח  כּ ת וּ ב
אלּ  ונקראיםדּ וקא. ח יּ ים, א וֹ תם ה 

מתים נקראים  ה ּט עם  מה מ וּ םמתים. ? 
גּ ב על ואף ה ּמ ות . טעם טעמוּ  ׁש הרי 
מתים, הם ה זּ ה, בּ עוֹ לם  ׁש עוֹ מדים
מעשׂ ים על  וע וֹ ד חזרוּ , הּמ תים וּ מבּ ין 
ונקראים לת ּק וּ ן, עוֹ מדים  רא ׁש וֹ נים 
- ח יּ ים הּמ ה א ׁש ר החיּ ים  מן מתים.
קבּ ל וּ  וא מות  טעם טעמוּ  א  ׁש עוֹ ד 
בּ אוֹ ת וֹ  זכּ אים אם יוֹ דעים  וא ענׁש ם ,

א. ואם העוֹ לם 

אד ני  אר ל על  עלי נה  ְְְְֵֶַַָָָָָָדרה
קפג.)חקת פרשת בזוהר טוֹ ב (דף :

וא התּפ רׁש  ׁש א מי  מכּ לּ ם
זהוּ  הם, בּ נסּת ר  דּ בריו  וכל התגּ לּ ה
הּת וֹ רה מצווֹ ת ׁש מר חסיד זכּ אי 
ולילה. יוֹ מם בּ ּת וֹ רה והׁש ּת דּ ל וקיּ מן,
כּ ל  על עלי וֹ נה בּ דר גּ ה ונהנה  נאחז  זה

נאחזים וכ לּ ם אדם, בּ ני (נכוים)ׁש אר  
מחּפ תוֹ .

י ראל  על הא ר ד ה ְִֵַַָָָָחס
הזּ הארי בּ ע וֹ לם הצּ דּ יקים  חלק ְֵַ

הבּ א גּ ב וּ בעוֹ לם על ואף . 
עלי וֹ ן, אחר בּ עוֹ לם אחר , בּ מקוֹ ם ׁש הם
לדוֹ רי  ה זּ ה בּ עוֹ לם עוֹ מדת זכוּ תם
ח וֹ זרים ׁש יּ שׂ ראל וּ בׁש עה דוֹ רוֹ ת.
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני בּ תׁש וּ בה
הּק דוֹ ׁש  קוֹ רא אז עליהם , נגזרת  וּ גזרה 
לפניו  ׁש ע וֹ מדים ל צּ דּ יקים הוּ א  ּבּ רו
מבּט לים והם להם, וּ מוֹ דיע למעלה
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על  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  וחס גּ זרה, אוֹ תּה 
ׁש עליהם הצּ דּ יקים, אׁש רי ישׂ ראל.

נח)כּ תוּ ב  וגוֹ '.(ישעיה ּת מיד ה' ונח 
ז כה , נל יו מר ְִִֵֶֶמי

 ד ה רח ְְְִֵֶַַַֹלהתל
קפג:)חקת פרשת בזוהר  זהוּ (דף :

ב )ׁש כּ תוּ ב אסּת ר(אסתר  אין  
ׁש וֹ מר מי כּ ל ולמדנוּ , מוֹ לדּת ּה . מגּ דת

ל  זוֹ כה וּ לׁש וֹ נוֹ , בּ רוּ חּפ יו התל בּ ׁש  
רע, לדבר פיו ׁש ּס וֹ טה מי וכל הּק דׁש .

עליו. רע  דּ בר  את וֹ  ודּ אי לא,)הרי  הרי (ואם 
עליו, כּ נחׁש  ׁש וֹ רפים צרעת אוֹ  נגעים 
בּ אהים העם וידבּ ר ּפ רׁש וּ הוּ ... והרי 
- ּבּ ּק דוֹ ׁש -בּ רו רע דבר ׁש אמרוּ  וּ במׁש ה,
ל ּמ ה נצוּ . מׁש ה ועם - וּ כתרגּ וּ מוֹ  הוּ א,
בּ גלל  ׁש ווֹ ת, הּפ נים כּ ל  שׂ מוּ  העליתנוּ ,

ׁש וֹ רפים נח ׁש ים, להם הזדּ ּמ נוּ  זה
למעיהם אׁש  וּ מכניסים כּ אׁש  אוֹ תם
ה' ויׁש לּ ח ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מתים, ונוֹ פלים

ה רפים. הנּ חׁש ים את בּ עם

קראיו לכל ה' ְְָָָֹקרב 
ׁש ל ל  דּ ברים לעוֹ רר ׁש רוֹ צה מי  ָ

- בּ ד בּ וּ ר בּ ין  בּ מעשׂ ה בּ ין מעלה,
א דּ בּ וּ ר  אוֹ תוֹ  אוֹ  מעשׂ ה אוֹ ת וֹ  אם
בּ ני  כּ ל  דּ בר . מעוֹ רר א כּ ראוּ י , נעשׂ ה
הכּ נסת בּ בית  לעוֹ רר  הוֹ לכים העוֹ לם
אלּ וּ  מעּט ים אבל ׁש לּ מעלה, דּ בר
ה וּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  לעוֹ רר , ׁש יּ וֹ דעים
וּ לעוֹ רר לוֹ  לקרא היּ וֹ דעים לכל קרוֹ ב
י וֹ דעים א אם אבל כּ ראוּ י. הדּ בר

ׁש כּ תוּ ב קר וֹ ב , אינוֹ  הוּ א לוֹ , (שםלקרא 
זּ הקמה) מה וגוֹ '. קראיו לכל ה' קרוֹ ב

אמתבּ אמת דּ בר  לע וֹ רר ׁש יּ וֹ דעים ? 
בּ כּ ל . וכן כּ רא וּ י,

ה ביא ה  יראל  ריה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹא
יניה ֵֵֶָָהיה 

קפד:)חקת פרשת בזוהר אׁש ריהם(דף :
היה הנּ ביא ׁש ּמ ׁש ה ישׂ ראל
הּק דוֹ ׁש  להם עשׂ ה ׁש בּ גלל וֹ  בּ יניהם,
וּ פרׁש וּ ה. הלּ לוּ , האוֹ תוֹ  כּ ל הוּ א  ּבּ רו
עם בּ ריתוֹ  גזר א הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש 
עם א לּ א בּ וֹ , להתקר  העּמ ים  ׁש אר 
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב אברהם, בּ ני ׁש הם ישׂ ראל,

יז) לדרתם(בראשית  אחרי  זרע וּ בין
וכתוּ ב עוֹ לם. נט )לברית ואני (ישעיה 

אמר אוֹ תם בּ ריתי  אׁש רזּ את ר וּ חי  ה' 
 ּבּ ר ו וגוֹ '.  מּפ י ימוּ ׁש וּ  א וגוֹ ',  עלי

ואמן. אמן לעוֹ לם ה'

השבת זוהר מספר  הנגלה זוהר
ל לה ֶֶֶַָמל

 ּת בוֹ ת,ויכ וחמׁש  ׁש ׁש ים בּ וֹ  יׁש  ְַֻ
יׁש  מק דּ ׁש ים ׁש אנוּ  וּ בּק דּ וּ ׁש 
עוֹ לה והכּ ל  ּת בוֹ ת, וחמׁש  ׁש ׁש ים

ׁש מוֹ ת הוּ א לׁש בעים  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  
בּ הם. מתעּט רים  י שׂ ראל  וּ מוּ םוּ כנסת 

ׁש בּ תתי , הם ה זּ ה והרבּ וּ ע ׁש העגּ וּ ל
ׁש כּ תוּ ב  בּ ׁש מוֹ ר, כּ לוּ לים ׁש ניהם

א כּ אן העלי וֹ נה הבּ ת ׁש הרי ּת ׁש מר וּ .
ׁש הרי  בּ זכ וֹ ר , אלּ א בּ ׁש מוֹ ר, נכללה
זה ועל בּ זכוֹ ר, מסּת יּ ם העליוֹ ן הּמ ל
ׁש לּ וֹ  והל וֹ ם ׁש לּ וֹ . ׁש הלוֹ ם מל נקרא
למעלה. מח קת אין כּ ן  ועל זכוֹ ר , הוּ א

ולר ב לרחק ל  לְַָָָָָ
-מם  למּט ה ׁש לוֹ מ וֹ ת ׁש ני ִ

י וֹ ס"ף. ואחד  יעק "ב, אחד

ּפ עמים כּ תוּ ב   ּכ נז)וּ מוּ ם (ישעיה 
לרחוֹ ק  ולּק רוֹ ב. לרחוֹ ק ׁש לוֹ ם ׁש לוֹ ם
יוֹ סף. זה - ולּק ר וֹ ב יעקב. זה -

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לא)לרחוֹ ק, מרחוֹ ק (ירמיה 
לי , נראה ב )ה' אחתוֹ (שמות ו ּת תצּ ב 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ול ּק ר וֹ ב, (דבריםמרחוֹ ק. 
זוֹ לב ) - מרחוֹ ק בּ אוּ . מ ּק ר וֹ ב חד ׁש ים

בּ היכל וֹ . ׁש עוֹ מדת העלי וֹ נה הנּ קדּ ה

הזוהר  סיפורי 
ש' ב. ספרת 'ו ב'בתחלק

שניה  סעודה

ריס אי יתר ְִִִִִֵַָָא
ע"א) ס"ח נח (זוהר 

ואמר,רי  ּפ תח כג )ח יּ יא "אם(ירמיה ִַ
א ואני  בּ ּמ סּת רים איׁש  י ּס תר 
אדם בּ ני הם כּ ּמ ה ה'". נאם אראנּ וּ 
ׁש א עינים וּ סתוּ מי לב אטוּ מי 
ר בּ וֹ נם, בּ כבוֹ ד יוֹ דעים וא מׁש גּ יחים
ואת המים את "הלוֹ א בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב
אדם בּ ני ר וֹ צים אי מלא ". אני הארץ
ר וֹ אנוּ  מי  ואוֹ מרים מחטאיהם להסּת ּת ר

וכתוּ ב י וֹ דענ וּ , כט )וּ מי "והיה(ישעיה 
מּפ ניו  יחבאוּ  לאן מעשׂ יהם".  במחׁש? 

ּפ לטרין למל ׁש בּ נה  ְֶֶ
הארץ  ּת חת וע שׂ ה
לימים נסּת רוֹ ת. מחלּ וֹ ת
הארמוֹ ן  בּ ני מרדוּ 
הּמ ל עליהם [צער ] הּק יף .בּ ּמ ל

עשׂ וּ  מה והחבּ יאוּ בּ גיסוֹ ת. נכנסוּ  ? 
אמר הּמ חלּ וֹ ת. נקבי ּת חת עצמם
אּת ם וּ מ לּ פני אוֹ תם, עשׂ יתי אני  ,הּמ ל

להתח בּ א "אםרוֹ צים ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ? 
אראנּ וּ  א ואני בּ ּמ סּת רים איׁש  יּס תר

ה' מחלּ וֹ תנאם  ׁש עשׂ יתי הוּ א אני ,"? 
ּת וּ כלוּ   אי ואּת ם ואוֹ ר,  חׁש ועשׂ יתי

מ לּ פני  !?להתחבּ א 

הרנת ְְַַָָֻסגת
ע"ב) ק וירא (זוהר

ּפ סוּ ק רי ּפ תח  ּפ נחס ִַ
יז)ׁש כּ ת וּ ב "וה נּ ה(במדבר  

בּ עם", הנּ גף החל
מ ׁש ה "ויּ אמר וכתוּ ב 

וג הּמ ח ּת ה" את קח אהרן וכתוּ ב אל וֹ ', 
"מהר ", כּ אן כּ תוּ ב הּמ גּ פה". "וּת עצר 
מה סאים". ׁש ׁש  "מהרי  ׁש ם וכתוּ ב

קר בּ ן  כּ אן אף להנּ צל, קר בּ ן לּ הלּ ן
להנּ צל .

מה לּ אמר הייתי אחת ּפ עם  ּפ נחס, רבּ י ַָ
אמרּת י  אל יּ ה וּ . את  וּ פגׁש ּת י בּ דּ ר
ל בּ ריּ וֹ ת. ׁש ּמ וֹ עיל דּ בר מר לי יאמר לוֹ ,
לפניו  ונכנסוּ  הּק בּ "ה, גּ זר בּ רית  ל וֹ , אמר
חטאי  להזכּ יר ׁש ּמ מנּ ים  הּמ לאכים  כּ ל 
אדם בּ ני  ׁש יּ זכּ ירוּ  ׁש בּ זמן האדם ,
וּ רצ וֹ נוֹ  ל בּ וֹ  וּ מכוּ ן מׁש ה, ׁש צּ וּ ה  ה ּק רבּ נוֹ ת 

לטוֹ ב. אוֹ תוֹ  יזכּ ירוּ  ׁש כּ לּ ם  - בהם 
אדם,וע ד, בּ בני מות ׁש יּ ארע בּ זמן  ְ

ע וֹ בר והכּ רוֹ ז נגזרה, הבּ רית
בניו  יעל וּ  דּ אם המים, חילוֹ ת כּ ל  על
מדר ׁש וֹ ת וּ בבּת י כנס יּ וֹ ת בּ בּת י  בּ ארץ
ׁש ל  ענינים ולב נפׁש  בּ רצוֹ ן ויאמרוּ 
לי שׂ ראל , להם ׁש היוּ  בּ שׂ מים קטרת

מהם. הּמ ות ׁש יּ תבּ ּט ל 

כהלכתה  בישראל  השבת
ש' ג. למדת 'ו ב'בתחלק

השבת קדושת המחלל  עונש
והפוסקי זוה "ק, , ומדרשי מש"ס,

בּ יתוֹ א)  ֹבּ תו יתרה אימה הּמ ּט יל

ׁש בּ ת לחלּ וּ ל בּ א ו:)סוֹ ף בהני (גיטין ב) . 
בתים בעלי  נחתי  מילי תלת
בשבתא, נכסייהו דסיירי  מנכסיהון,

בי  בעידן בשבתא  סעודתייהו ודקבעי
ל"ה:)מדרשא סמבּ טיוֹ ן (גיטין  נהר  ג) .

הבּ ת ׁש מירת על ס"ה:)מוֹ כיח .(סנהדרין 

בשבת תורה תלמוד מצות
והפוסקים זוה"ק, ומדרשים, מש"ס,

ש' ד. שנן ת 'ו ב'בתחלק

שלישית  סעודה

לעסוק א) אלא שבתות ניתנו  לא
שפירשו בתורה, מה וידוע

מועד , אקח כי  הכתוב על הקדמונים
עוסק  ואינו הזמן שמאבד  שמי
ענוש  ומועדים בשבתות בתורה

וא החול  ימי על גם לו יענש  ין
על  טרוד שהי ' באומרו פטור מקום

שבתות שהרי הכלכלה ועל המחי '
בפיהו  אין כי  יוכיחו ומועדים

שבת).נכונה . ערך  יועץ כלב)(פלא
וסוחרים  אומנות בעלי  שכן
בפרנסה  השבוע  ימי כל העוסקים
ולשתות  לאכול  רק השבת נתנה להם 

בתורה  היום  כל  ולעסוק זהמעט כי

לשמתו, הגדול והעונג חייו הוא
רוחו  אם  גופו לעונג יתרון ומה
ואנחה, ביגון לעולם הם ונשמתו
בשבת  נשמתו יענג פנים כל על ולכן 

ובמצות. בתורה טוב תורתויום (זכרו

י '). סימן משה
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על  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  וחס גּ זרה, אוֹ תּה 
ׁש עליהם הצּ דּ יקים, אׁש רי ישׂ ראל.

נח)כּ תוּ ב  וגוֹ '.(ישעיה ּת מיד ה' ונח 
ז כה , נל יו מר ְִִֵֶֶמי

 ד ה רח ְְְִֵֶַַַֹלהתל
קפג:)חקת פרשת בזוהר  זהוּ (דף :

ב )ׁש כּ תוּ ב אסּת ר(אסתר  אין  
ׁש וֹ מר מי כּ ל ולמדנוּ , מוֹ לדּת ּה . מגּ דת

ל  זוֹ כה וּ לׁש וֹ נוֹ , בּ רוּ חּפ יו התל בּ ׁש  
רע, לדבר פיו ׁש ּס וֹ טה מי וכל הּק דׁש .

עליו. רע  דּ בר  את וֹ  ודּ אי לא,)הרי  הרי (ואם 
עליו, כּ נחׁש  ׁש וֹ רפים צרעת אוֹ  נגעים 
בּ אהים העם וידבּ ר ּפ רׁש וּ הוּ ... והרי 
- ּבּ ּק דוֹ ׁש -בּ רו רע דבר ׁש אמרוּ  וּ במׁש ה,
ל ּמ ה נצוּ . מׁש ה ועם - וּ כתרגּ וּ מוֹ  הוּ א,
בּ גלל  ׁש ווֹ ת, הּפ נים כּ ל  שׂ מוּ  העליתנוּ ,

ׁש וֹ רפים נח ׁש ים, להם הזדּ ּמ נוּ  זה
למעיהם אׁש  וּ מכניסים כּ אׁש  אוֹ תם
ה' ויׁש לּ ח ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מתים, ונוֹ פלים

ה רפים. הנּ חׁש ים את בּ עם

קראיו לכל ה' ְְָָָֹקרב 
ׁש ל ל  דּ ברים לעוֹ רר ׁש רוֹ צה מי  ָ

- בּ ד בּ וּ ר בּ ין  בּ מעשׂ ה בּ ין מעלה,
א דּ בּ וּ ר  אוֹ תוֹ  אוֹ  מעשׂ ה אוֹ ת וֹ  אם
בּ ני  כּ ל  דּ בר . מעוֹ רר א כּ ראוּ י , נעשׂ ה
הכּ נסת בּ בית  לעוֹ רר  הוֹ לכים העוֹ לם
אלּ וּ  מעּט ים אבל ׁש לּ מעלה, דּ בר
ה וּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  לעוֹ רר , ׁש יּ וֹ דעים
וּ לעוֹ רר לוֹ  לקרא היּ וֹ דעים לכל קרוֹ ב
י וֹ דעים א אם אבל כּ ראוּ י. הדּ בר

ׁש כּ תוּ ב קר וֹ ב , אינוֹ  הוּ א לוֹ , (שםלקרא 
זּ הקמה) מה וגוֹ '. קראיו לכל ה' קרוֹ ב

אמתבּ אמת דּ בר  לע וֹ רר ׁש יּ וֹ דעים ? 
בּ כּ ל . וכן כּ רא וּ י,

ה ביא ה  יראל  ריה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹא
יניה ֵֵֶָָהיה 

קפד:)חקת פרשת בזוהר אׁש ריהם(דף :
היה הנּ ביא ׁש ּמ ׁש ה ישׂ ראל
הּק דוֹ ׁש  להם עשׂ ה ׁש בּ גלל וֹ  בּ יניהם,
וּ פרׁש וּ ה. הלּ לוּ , האוֹ תוֹ  כּ ל הוּ א  ּבּ רו
עם בּ ריתוֹ  גזר א הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש 
עם א לּ א בּ וֹ , להתקר  העּמ ים  ׁש אר 
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב אברהם, בּ ני ׁש הם ישׂ ראל,

יז) לדרתם(בראשית  אחרי  זרע וּ בין
וכתוּ ב עוֹ לם. נט )לברית ואני (ישעיה 

אמר אוֹ תם בּ ריתי  אׁש רזּ את ר וּ חי  ה' 
 ּבּ ר ו וגוֹ '.  מּפ י ימוּ ׁש וּ  א וגוֹ ',  עלי

ואמן. אמן לעוֹ לם ה'

השבת זוהר מספר  הנגלה זוהר
ל לה ֶֶֶַָמל

 ּת בוֹ ת,ויכ וחמׁש  ׁש ׁש ים בּ וֹ  יׁש  ְַֻ
יׁש  מק דּ ׁש ים ׁש אנוּ  וּ בּק דּ וּ ׁש 
עוֹ לה והכּ ל  ּת בוֹ ת, וחמׁש  ׁש ׁש ים

ׁש מוֹ ת הוּ א לׁש בעים  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  
בּ הם. מתעּט רים  י שׂ ראל  וּ מוּ םוּ כנסת 

ׁש בּ תתי , הם ה זּ ה והרבּ וּ ע ׁש העגּ וּ ל
ׁש כּ תוּ ב  בּ ׁש מוֹ ר, כּ לוּ לים ׁש ניהם

א כּ אן העלי וֹ נה הבּ ת ׁש הרי ּת ׁש מר וּ .
ׁש הרי  בּ זכ וֹ ר , אלּ א בּ ׁש מוֹ ר, נכללה
זה ועל בּ זכוֹ ר, מסּת יּ ם העליוֹ ן הּמ ל
ׁש לּ וֹ  והל וֹ ם ׁש לּ וֹ . ׁש הלוֹ ם מל נקרא
למעלה. מח קת אין כּ ן  ועל זכוֹ ר , הוּ א

ולר ב לרחק ל  לְַָָָָָ
-מם  למּט ה ׁש לוֹ מ וֹ ת ׁש ני ִ

י וֹ ס"ף. ואחד  יעק "ב, אחד

ּפ עמים כּ תוּ ב   ּכ נז)וּ מוּ ם (ישעיה 
לרחוֹ ק  ולּק רוֹ ב. לרחוֹ ק ׁש לוֹ ם ׁש לוֹ ם
יוֹ סף. זה - ולּק ר וֹ ב יעקב. זה -

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לא)לרחוֹ ק, מרחוֹ ק (ירמיה 
לי , נראה ב )ה' אחתוֹ (שמות ו ּת תצּ ב 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ול ּק ר וֹ ב, (דבריםמרחוֹ ק. 
זוֹ לב ) - מרחוֹ ק בּ אוּ . מ ּק ר וֹ ב חד ׁש ים

בּ היכל וֹ . ׁש עוֹ מדת העלי וֹ נה הנּ קדּ ה

הזוהר  סיפורי 
ש' ב. ספרת 'ו ב'בתחלק

שניה  סעודה

ריס אי יתר ְִִִִִֵַָָא
ע"א) ס"ח נח (זוהר 

ואמר,רי  ּפ תח כג )ח יּ יא "אם(ירמיה ִַ
א ואני  בּ ּמ סּת רים איׁש  י ּס תר 
אדם בּ ני הם כּ ּמ ה ה'". נאם אראנּ וּ 
ׁש א עינים וּ סתוּ מי לב אטוּ מי 
ר בּ וֹ נם, בּ כבוֹ ד יוֹ דעים וא מׁש גּ יחים
ואת המים את "הלוֹ א בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב
אדם בּ ני ר וֹ צים אי מלא ". אני הארץ
ר וֹ אנוּ  מי  ואוֹ מרים מחטאיהם להסּת ּת ר

וכתוּ ב י וֹ דענ וּ , כט )וּ מי "והיה(ישעיה 
מּפ ניו  יחבאוּ  לאן מעשׂ יהם".  במחׁש? 

ּפ לטרין למל ׁש בּ נה  ְֶֶ
הארץ  ּת חת וע שׂ ה
לימים נסּת רוֹ ת. מחלּ וֹ ת
הארמוֹ ן  בּ ני מרדוּ 
הּמ ל עליהם [צער ] הּק יף .בּ ּמ ל

עשׂ וּ  מה והחבּ יאוּ בּ גיסוֹ ת. נכנסוּ  ? 
אמר הּמ חלּ וֹ ת. נקבי ּת חת עצמם
אּת ם וּ מ לּ פני אוֹ תם, עשׂ יתי אני  ,הּמ ל

להתח בּ א "אםרוֹ צים ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ? 
אראנּ וּ  א ואני בּ ּמ סּת רים איׁש  יּס תר

ה' מחלּ וֹ תנאם  ׁש עשׂ יתי הוּ א אני ,"? 
ּת וּ כלוּ   אי ואּת ם ואוֹ ר,  חׁש ועשׂ יתי

מ לּ פני  !?להתחבּ א 
הרנת ְְַַָָֻסגת

ע"ב) ק וירא (זוהר

ּפ סוּ ק רי ּפ תח  ּפ נחס ִַ
יז)ׁש כּ ת וּ ב "וה נּ ה(במדבר  

בּ עם", הנּ גף החל
מ ׁש ה "ויּ אמר וכתוּ ב 

וג הּמ ח ּת ה" את קח אהרן וכתוּ ב אל וֹ ', 
"מהר ", כּ אן כּ תוּ ב הּמ גּ פה". "וּת עצר 
מה סאים". ׁש ׁש  "מהרי  ׁש ם וכתוּ ב

קר בּ ן  כּ אן אף להנּ צל, קר בּ ן לּ הלּ ן
להנּ צל .

מה לּ אמר הייתי אחת ּפ עם  ּפ נחס, רבּ י ַָ
אמרּת י  אל יּ ה וּ . את  וּ פגׁש ּת י בּ דּ ר
ל בּ ריּ וֹ ת. ׁש ּמ וֹ עיל דּ בר מר לי יאמר לוֹ ,
לפניו  ונכנסוּ  הּק בּ "ה, גּ זר בּ רית  ל וֹ , אמר
חטאי  להזכּ יר ׁש ּמ מנּ ים  הּמ לאכים  כּ ל 
אדם בּ ני  ׁש יּ זכּ ירוּ  ׁש בּ זמן האדם ,
וּ רצ וֹ נוֹ  ל בּ וֹ  וּ מכוּ ן מׁש ה, ׁש צּ וּ ה  ה ּק רבּ נוֹ ת 

לטוֹ ב. אוֹ תוֹ  יזכּ ירוּ  ׁש כּ לּ ם  - בהם 
אדם,וע ד, בּ בני מות ׁש יּ ארע בּ זמן  ְ

ע וֹ בר והכּ רוֹ ז נגזרה, הבּ רית
בניו  יעל וּ  דּ אם המים, חילוֹ ת כּ ל  על
מדר ׁש וֹ ת וּ בבּת י כנס יּ וֹ ת בּ בּת י  בּ ארץ
ׁש ל  ענינים ולב נפׁש  בּ רצוֹ ן ויאמרוּ 
לי שׂ ראל , להם ׁש היוּ  בּ שׂ מים קטרת

מהם. הּמ ות ׁש יּ תבּ ּט ל 

כהלכתה  בישראל  השבת
ש' ג. למדת 'ו ב'בתחלק

השבת קדושת המחלל  עונש
והפוסקי זוה "ק, , ומדרשי מש"ס,

בּ יתוֹ א)  ֹבּ תו יתרה אימה הּמ ּט יל

ׁש בּ ת לחלּ וּ ל בּ א ו:)סוֹ ף בהני (גיטין ב) . 
בתים בעלי  נחתי  מילי תלת
בשבתא, נכסייהו דסיירי  מנכסיהון,

בי  בעידן בשבתא  סעודתייהו ודקבעי
ל"ה:)מדרשא סמבּ טיוֹ ן (גיטין  נהר  ג) .

הבּ ת ׁש מירת על ס"ה:)מוֹ כיח .(סנהדרין 

בשבת תורה תלמוד מצות
והפוסקים זוה"ק, ומדרשים, מש"ס,

ש' ד. שנן ת 'ו ב'בתחלק

שלישית  סעודה

לעסוק א) אלא שבתות ניתנו  לא
שפירשו בתורה, מה וידוע

מועד , אקח כי  הכתוב על הקדמונים
עוסק  ואינו הזמן שמאבד  שמי
ענוש  ומועדים בשבתות בתורה

וא החול  ימי על גם לו יענש  ין
על  טרוד שהי ' באומרו פטור מקום

שבתות שהרי הכלכלה ועל המחי '
בפיהו  אין כי  יוכיחו ומועדים

שבת).נכונה . ערך  יועץ כלב)(פלא
וסוחרים  אומנות בעלי  שכן
בפרנסה  השבוע  ימי כל העוסקים
ולשתות  לאכול  רק השבת נתנה להם 

בתורה  היום  כל  ולעסוק זהמעט כי

לשמתו, הגדול והעונג חייו הוא
רוחו  אם  גופו לעונג יתרון ומה
ואנחה, ביגון לעולם הם ונשמתו
בשבת  נשמתו יענג פנים כל על ולכן 

ובמצות. בתורה טוב תורתויום (זכרו

י '). סימן משה
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18. עלוני הלכות נדה יומי לחודש 30 יום - )30 עלונים(.

19. עלוני הלכות נדה לשנה 354 יום - )354 עלונים(.

זוהר היומי
20. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שנתי בלי תרגום/ עם תרגום - )354 עלונים(.

21. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שנתים עם תרגום - )708 עלונים(. 
22. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שלש שנים עם תרגום - )1062 עלונים(.
23. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול חמש שנים עם תרגום - )1770 עלונים(.
24. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שבע שנים עם תרגום - )2478 עלונים(.

25. עלוני תיקוני זוהר יומי ל354 ימי השנה בלי תרגום /עם תרגום - )354 עלונים(.
26. עלוני תיקוני זוהר חודשי 30 יום. בלי תרגום /עם תרגום - )30 עלונים(.

27 עלוני תיקוני זוהר ל 40 יום לחודש אלול עד יום הכיפורים בלי תרגום /עם תרגום - 
)40 עלונים(.

28. עלוני אדרא רבא וזוטא חודשי. בלי תרגום - )30 עלונים(.
29. עלוני אדרא רבא וזוטא מחולק לימי השנה בלי תרגום - )354 עלונים(.

30. עלוני ספרא דצניעותא מחולק לימי השבוע 7 ימים בלי תרגום - )7 עלונים(.
31. עלוני דף זוהר השבוע לבאר שבע מחולק ל 52 שבועות בלי תרגום - )52 עלונים(.

32. עלוני כל הזוהר הקדוש - לימוד זוהר דף היומי מסלול שבע שנים עם תרגום 
לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )2478 עלונים(.

33. עלוני זוהר חק לישראל יומי 354 ימים עם תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה 
שליט"א - )354 עלונים(.

34. עלוני כל זוהר תורה מחולק לימי השנה 354 ימים עם תרגום לשמיעה מהרב אריה 
ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

35. עלוני כל זוהר שיר השירים מחולק לימי השנה 354 ימים - לשמיעה מהרב אריה 
ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

36. עלוני כל זוהר קהלת - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

37. עלוני כל זוהר משלי - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

38. עלוני כל זוהר תהלים - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

39. עלוני כל זוהר קוהלת - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

40. עלוני כל ספר קב הישר - לימוד דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

41. כל זוהר חק לישראל עם פירוש הסולם - )54 עלונים(
42. כל זוהר חק לישראל עם פירוש מתוק מדבש )354 עלונים(

43. כל זוהר חק לישראל עם מוסר והלכה יומי על סדר בראשית - )84 עלונים(
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תנך יומי לימי השנה
44. עלוני תנ"ך יומי 354 ימים - )354 עלונים(.

45. עלוני ספר קב הישר בלשון הקודש לימוד דף היומי מסלול 354 ימים עם שמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

46. עלוני קב הישר בלשון הקודש ובלשון אידיש לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - 
)354 עלונים(.

47. קב הישר בלשון אנגלית לשמיע לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - )354 עלונים(.
48. עלוני ספר הקדוש שבט מוסר באידיש לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - )354 

עלונים(.
49. עלוני ספר הקדוש שבט מוסר באנגלית לשמיעה לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - 

)354 עלונים(.
50. עלוני זוהר חק לישראל לשמיעה בלשון אידיש 354 ימי השנה - )354 עלונים(.

51. עלוני כל הזוהר מחולק  עמודים דפי הזוהר עם לשון הקודש. - )5762 עלונים(.
52. עלוני כל הזוהר מחולק 7412 עמודים דפי הזוהר תרגום ארמית. בזוהר לישראל - 

)7412 עלונים(
53. עלוני ספר אור הזוהר המחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(.   

54. עלוני פניני הזוהר המחולק 2478 דפים. - )2478 עלונים(.
55. עלוני זוהר אבות ובנים מחולק לימי החודש. - )30 עלונים(.   

56. עלוני שכר ועונש מחולק לימי השבוע -)54 עלונים(
57. עלוני שכר ועונש מחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(.

59. עלוני ספר הקדוש מעולפת ספירים מחולק לחודש. - )30 עלונים(.
60. עלוני הערב רב והמסתעף מחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(.

61. עלוני יסוד התשובה מחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(
62. עלוני ספר שערי תשובה יומי, מחולק לסדר בראשית. – )12 עלונים( 

63. עלוני "ד' אמות של הלכה" גליון יומי לחיזוק והתעוררות ללימוד הלכה - )101 
גליונות(

64. עלוני "קול קורא" לימוד תורה וועד עולמי ללימוד תורה לשמה - )178 גליונות(
65. קובץ ספרי עירוב י' חלקים )10 גליונות(

65. קובץ ספרי עירוב י' חלקים 1001-1220 - )219 עלונים(
66.  גליונות "קול קורא" ברית הערבות ומצוות התוכחה - )39 גליונות(.

67. עלוני זוהר המחולק 960 חוברות - )960 עלונים(
68. גליונות "השכינה והכותל" "לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי"! - )17 

גליונות(.
69. גליונות "קול קורא" זווג הגון / ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות 

לזווג הגון )60 גליונות(.
70. גליונות "קול קורא" זיכוי הרבים וריבוי כבוד שמים מדריך ומורה דרך למזכי 

הרבים להרבות כבוד שמיים )42 גליונות(.
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71. גליונות "קול קורא" חטא ועצת המרגלים / וועד העולמי למען הצלת ישראל 

מעצת מרגלים ולתקן חטא המרגלים / מחודש תשרי תשכ”ג לפ"ק  עד שבט 
תשנ"ג לפ"ק - )365 גליונות(.

72. גליונות "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל / גליון יומי לחיזוק 
והתעוררות למצוות ישוב ארץ ישראל - )200 גליונות(.

73. "וועד עולמי" ישוב ארץ ישראל - )84 גליונות(.
74. גליונות חיוב ישוב ארץ ישראל - )51 גליונות(.

75. גליונות "קול קורא" ישוב ארץ ישראל / מוקדש לעורר מצוות ישוב ארץ 
ישראל - )26 גליונות(.

76. גליונות "תמיד עיני ה' אלקיך בה" / גליון יומי לחיזוק והתעוררות למצוות 
ישוב ארץ ישראל - )120 גליונות(.

77. גליונות "כהררים בשערה" / ענייני לימוד הלכות שבת - )50 גליונות(.
78. "קול קורא" כשרות הקלף / וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות - )22 

גליונות(.
79. "וועד עולמי" מבשרת ציון / דף היומי על ארץ ישראל - )5 גליונות(

80. "קול קורא" מי לה' אלי - על הערב רב בלשון הקודש - )90 גליונות(.
81. "קול קורא" מי לה' אלי - על מלחמה לה' בעמלק - )26  גליונות(.

82. גליונות "קול קורא" על קדושת שבת / ארגון מוקדש לעורר על קדושת 
השבת - )17 גליונות(.

83. גליונות "שערי תשובה" / ארגון מוקדש להתעוררות לתשובה - )12 גליונות(.
84. "קול קורא" תוכחה וזיכוי הרבים / לקיים מצוות תוכחה כהלכתה- מורה 

הוראות ומדריך הדרכות לקיום המצווה - )258 גליונות(.
85. "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה - )178 גליונות(

86. "אבן מקיר תזעק" - )6 ספרים(.
87. ספר "אגדות הארץ" מדרשי א"י - )2 ספרים(.

88. ספרא דצניעותא )11 עלונים(
89. אדרא זוטא )30 עלונים(.

90. כל ספר הזוהר בלשון הקודש )18 כרכים(.
91. כל ספר הזוהר בארמית ובלשון הקודש )70 כרכים(.
92. כל ספר הזוהר בארמית ובלשון הקודש )45 כרכים(.

93. כל ספר הזוהר בארמית )12 כרכים(.
94. כל ספר הזוהר בארמית )6 כרכים(.

ם י נ ו על  4 0 , 9 9 0
תם ולא נשלם שלב"ע
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