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 שמירת שבת, מכירת יוסף ומלחמת עמלק

)זוהר חדש תחילת , נביא קטע מהזוהר הקדוש  ברצות ה' 

 המסביר בסיבת מה בא עמלק להלחם בישראל:  הפרשה(,

ויאמר משה אל יהושע בחר בחר לנו אנשים וצא הלחם 
שואל, מה הטעם, שיהושע עשה המלחמה, ולא  בעמלק: 

אחר מהעם? ומשיב, אלא משום שעמלק בא עליהם על 
העוון שלא שמרו את השבת, כמו שהעירו חז"ל, אם שמרו 

ישראל את השבת הראשונה, לא הייתה שולטת בהם  
אומה ולשון. מה כתוב? ויהי ביום השביעי יצאו מן העם 

 ללקוט ולא מצאו. וכתוב אחריו, ויבא עמלק!

וראה סוד הדבר, כשצווה להם הקב"ה לישראל ובוא  
במרה, על השבת, משום שבאה אז מדת הדין לקטרג על 
אותו עוון שמכרו את הצדיק, יוסף, שהוא כנגד יום השבת, 
והם הוציאוהו לחול, כי מכרוהו למצרים, אמר הקב"ה, הנה 
יש רפואה לאותו עוון, אם הם שומרים את יום השבת, 
שהוא כנגד צדיק חי העולמים, יתכפר להם העוון של 
מכירת יוסף. והיינו שכתוב, ויורהו ה' עץ. היינו עץ החיים, 

שישמרו את יום השבת. והם חיללוהו, אז ויבא עמלק.           
כי מחמת חילול שבת חזר ונתעורר החטא דמכירת יוסף. 
]הערה, מה שמבואר ששבת כנגד יוסף, שהוא בחינת "יסוד", ואילו 
בהרבה מקומות בזוהר מובא ששבת היא בחינת "מלכות". הטעם הוא 
משום שהיסוד והמלכות הינם בחינה אחת, בחינת יחוד קודשא בריך 
הוא ושכינתיה, ופגם ביסוד פירושו שאינו משפיע למלכות, ופגם 

 במלכות פירושו שהמלכות אינה מקבלת את שפעה מהיסוד, והבן[.

שעה אמר משה ליהושע, צא עשה מלחמה בעמלק, באותה 
כי לך ראוי, משום שאתה בן בנו של אותו צדיק, יוסף 

. והוא, עמלק, באותו עוון של )יהושע משבט אפרים מבני יוסף( 
מכירת יוסף בא עלינו. ואם לא היה נמצא צורר לעמלק, 
מחלקו ומבניו של אותו צדיק, לא היה מי שיכול לו 

 לעמלק. אז עשה יהושע כמו שאמר לו משה.

וראה שבשביל אותו עוון של מכירת יוסף בא עליהם ובוא 
עמלק. כי עמלק פגש את אותם שהיו מאחורי הענן, שהענן 
פלט אותם לחוץ, ולקח מהם את ברית הקדושה, שחתך 
מילתם וזרקם כלפי מעלה. ואם לא היו חוטאים ביוסף 

, ויסוד הקדוש, לא   )שהוא סוד שמירת ברית מילה( הצדיק,  
היתה לו לעמלק תמיכה מלמעלה לעשות כך. אלא שניתן 

לו הכח לזה, כדי להראות להם, שנודע עונם שחטאו  
באותו צדיק, יוסף, ששמר את הברית הזו, ועתה חללו 

השבת, שהוא כנגדו, שהיה עומד להגין עליהם מפני               
]המובן, שמכירת יוסף הוא בחינת פגם היסוד, פירוש: כי מדת הדין.  

מכירת יוסף וירידתו למצרים, פנימיותו הוא עניין פגם היסוד שאינו 
משפיע במלכות, שהיא ארץ ישראל, והשפע מגיע לקליפות, דהיינו 

 למצרים[.

 י"ב עינות מים ושבעים תמרים

וראה, מה כתוב, "ויסעו ממרה ויבואו אלימה ושם בוא  
שתים עשרה עינות מים" וגו'. ושואל, מהו אלימה? ומשיב, 
אלא ששבו לעבודת הקב"ה, ולקבל דבריו בלב שלם, 

לי, -אשר א  אל"י מ"ה,  משום זה אלימה, שהוא אותיות 
ה"ס המלכות, ומ"ה, הוא שם הוי"ה במילוי אלפין, שהוא 

ל"י הוא -]כלומר, שם מ"ה הוא בחינת יסוד, ושם א בגימטריא, מ"ה. 

בחינת מלכות, וכידוע שמלכות ענינה קבלת מלכות שמים ועבודתו 

 .יתברך בלב שלם[

היה )שהוא סוד המלכות(,  , שאותו מקום אלימה,  והעמידו 
, מכל המקומות שבעולם, כי )שהוא סוד חסדים(משובח במים, 

יה התורה שבכתב שם.   הו , שהוא  ן זעיר אנפי סוד  )שהוא 

. ושם במלכות, י"ב כנ"ל(  מ"ה  לי -שאלימה הוא אותיות א  דמ"ה, 
עינות מים, שהוא סוד השפעת י"ב צירופי הוי"ה אל 
המלכות, ושבעים תמרים, כנגד השם ע"ב המשפיע 
במלכות, שהוא סוד ע' סנהדרין וב' עדים. והכל בסוד 
האמונה, שהיא המלכות. כי כל ע' סנהדרין ניזונים ממקום 
הזה. ומתברכים מאלו מים עליונים המתוקים. שבזעיר 

 אנפין. אשרי מי שזכה לאותם המים להתברך מהם. 

הקדושים חנו שם, והיו מחברים אלו מים עליונים, וישראל 
דז"א, באלו י"ב עינות מים תחתונים שבמלכות. ואם הם 

]במה שמנעו את שפעו קלקלו בתחילה, וחטאו לאותו צדיק  

, הנה השיבוהו למקומו, שיזדווג עם המלכות, להגיע למלכות[
לי מ"ה, כנ"ל. והעולם ניזון על ידו. וע' תמרים -בסוד א 

שסודם הוא ע' סנהדרין כנ"ל, ניזונים מהתמר הזה, שהוא 
המלכות. שכתוב, "זאת קומתך דמתה לתמר". ואלו י"ב 
מעיינות הם כנגד י"ב שבטים העליונים, הסובבים למקום 
הזה הקדוש. כי כנגד י"ב צירופי הוי"ה, יש במלכות י"ב 

 שבטים.

היו עוסקים בלימוד התורה שלמדו ממרה, וישראל  
ונתחברה עמהם אותה ברית הקדושה שהיא יסוד. ונחש 

, נפרד מאותה באר המים, שהיא )שהוא הס"א( עקלתון,  
המלכות, שהנחש היה ממרר אותם המים. מה שעונותיהם 

 גרמו עד עתה.

עתה כיון ששבו בתשובה לאדונם והקב"ה לימד אותם אבל 
"ויורהו . זה שאמר,  )שהוא ז"א( דרכיו של עץ החיים ההוא,  

, "וישלך אל המים"   )דהיינו ז"א(. . זוהי תורה שבכתב, ה' עץ"
 . ת ו כ ל מ ה א  י ה ש  , ה פ ל  ע ב ש ה  ר ו ת ם  ה ו  ל א

זהו עולם  . יש, יש לך  אלא שהוא אותיות  . וישלך  ומהו 
הבא, דהיינו החכמה שבעוה"ב, שה"ס חכמה דבינה. זה 

זהו אמא עלאה, דהיינו  לך .  יש"  שאמר "להנחיל אוהבי 
, הוא בגי' חמשים, שהיא חמשים לך בינה שבעוה"ב, כי  

 דבר המערכת ויבוא עמלק                 שלימות הפרשה               

 א 
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  הלימוד היומי

 בזוהר הקדוש עם פירוש הסולם

 דבר המערכת

 לשבוע פרשת יתרו

ק “ ם, כתוב בזוה “ פרשיות שובבי   בתחילת 
אמר רבי חמא בר גוריא, ” ט(  “ ש ‘  )שמות סע 

ה את ישראל תחת ממשלת “ כשהניח הקב 
במסתרים ” ש  “ האומות ישב וגעה ובכה, ז 

 “.תבכה נפשי
נמצאים בתקופה, שמצדה עצמה ראויה אנו 

לגאולה: שנת מוצאי שביעית, פרשיות 
יציאתנו ממצרים, והתקרבותנו קרבה של 

 ממש, אל סוף האלף השישי.
בעולם מראה לנו מחד עד כמה אנו המצב  

רחוקים מלהיות ראויים לגאולה, ובו זמנית, 
 עד כמה הגאולה הזו קרובה וממשית.

חכמה, משפטי אמת, חיזוקים לרוב, פתגמי  
הכל תלוי כולם מצביעים על אותה הנקודה:  

 בנו.
, או יותר נכון ההבטחה, בה עוסקים המשפט

יחידי סגולה מאות שנים, ואליה חותרים אנו 
 ד, מגיעה לאותה הנקודה.“כאן בס

שההבטחה הזו היא יותר קדומה מכולם. רק 
 הכי קדומה מכולם. עוד ממשה רבינו.

רעיא ” ק  “ רבינו הנקרא בספר הזוה משה  
י ולחביריו “מתגלה ומבטיח לרשב“, מהימנא

( צ ‘  )נשא סע העוסקים בפנימיות התורה   ‘
בהאי חיבורא דילך דאיהו האי ספר הזהר, ” 

בלי פיגועים. “.  יפקון ביה מן גלותא ברחמי 
 “.ברחמי”בלי זוועות. בלי מלחמות. 

מעשרה ‘  )מאמר א  מביא בספרוה הקדוש “השל
שבזמן שעבוד מצרים הוצרכנו מאמרות(  

לקדושת דם הפסח והמילה כדי שנוכל 
להיגאל. והמשך דבריו הנוקבים לא יכולים 

וכן בגאולה ” להשאיר אף נפש באדישותה  
שלא יהיה הגאולה עד שיזכו לתוספת 

כדי לטהרינו   “ קדושת ספר הזוהר הקדוש 
ולהכין אותנו לגאולה השלימה מגלותינו זו. 

 ש שהרחיב בזה מאוד.“עיי
 על הקיר.הכתובת 

ק “ פ מספר דקות מדי יום בלימוד הזוה “לכה
י “ ומובטח לנו ע “  חק לישראל ” מחומש  

ביה ” רועינו הנאמן החפץ רק בטובתינו  
 “.יפקון מן גלותא, ברחמי

 שבת שלום
 המערכת
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 סעיפים עמודים פרשה תאריך יום

 קעב-קסא מח-מה מקץ יג שבת

 קצא-קעג נג-מט מקץ יד ראשון

 רח-קצב נז-נג מקץ טו שני

 רכד-רט סא-נז מקץ טז שלישי

 רלז-רכה סד-סא מקץ יז רביעי

 רמה-רלח סח-סד מקץ יח חמישי

 רסט-רמו עד-סט מקץ יט ששי

 יג-א ד-א ויגש כ שבת
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 א. למה זוכה הלומד תורה בלילה?
 זוכה שימיו יהיו נקיים מעוונות. .1
 ה מושך עליו חוט של חסד ביום.“הקב .2
 משומרים לבוקר.‘ נפשי לה”עליו נאמר  .3

 ‘?כי שומע אל אביונים ה”ב. מהי כוונת הכתוב 
 מלמדנו על שכרו של המקיים מתנות לאביונים בהידור. .1
 ‘.שגופם של האביונים שבור, ולכן נפשם קרובה יותר לבורא ית .2
 מלמדנו שהמוסר דינו לשמים, נענש תחילה. .3

 ג. מה צריך האדם לעשות, כדי שתתקבל תפילתו ויעשה רצונו?
 י טבילה במקווה.“צריך שיתקדש לפני התפילה, ע .1
 צריך שיכווין דעתו ורצונו לשורש השרשים. .2
 שלא יפתח את עיניו, מתחילת התפילה ועד סופה. .3

 “?לשבת... וקראת”ד. מה מלמדנו הכתוב 
 “.שנים מקרא ואחד תרגום“מכאן ל .1
 מרמז למעלת הבעל קורא בתורה, בשבת. .2
 מכאן לתוספת שבת, שיוסיף מחול על הקודש. .3

 ה. באיזה יום מימות השבוע מתברך העולם יותר מבשאר הימים?
 ביום שלישי שחל להיות בו ראש חודש. .1
 ביום שלמחרת קידוש לבנה. .2
 ביום שישי. .3

 “?וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם”ו. מה למדים מן הפסוק 
 מלמד למעלת השבת שאין מחמירין על האדם, בעונש. .1
 מכאן שחובה על האדם לייחד לבוש לשבתות ומועדים. .2
 “.הפורש סוכת שלום“מרמז ל .3

 שאלות מהזוהר הקדוש אמרות קודש על לימוד הזוהר הקדוש 

 עם פירוש הסולם“ חק _לישרא_ל”על פי פרשת השבוע 

 ד“בס

להצטרפות לקבלת הגיליון במייל 
 ניתן לשלוח בקשה ל3
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 לשותפות בהדפסת הגיליון, לתרומות והנצחות, 
 להא/ערות ולתגובות ניתן לפנות למערכת 
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   1-|ו3-|ה3-|ד2-|ג2-|ב2-א
 של השבוע.‘ לישראל-חק’ק “תשובה נכונה במבחן, נחשבת לפי מה שכתוב בזוה

 .     1<  2בשלוחה  33-9234525בקו_ל הזוהר הקדוש: 

 א “ק רבי מרדכי מלעכוויטש זיע“הרה

שערי בינה המתדבקים בז"א. אז מתקו המים, וירד טל העליון מעתיקא 
 קדישא, שהוא כתר, ונתמלא חקל תפוחין, שהוא המלכות.

גרם כל זה? היינו אלימה, שהיא התשובה של ישראל לרבונם. ואז היתה מי 
להם רשות לחנות על אותם המים. זה שאמר, "ויחנו שם על המים". מהו ויחנו 

. משום זה )שהם המלכות( , היה חונה במים אלו.  )שהוא ז"א(שם. אלא סם החיים 
 ויחנו שם על המים.

 פגם עמלק

בדברי הזוהר, שפגם היסוד ניתקן על ידי שמירת שבת, ואילו חילול המבואר 
שבת, שהוא בחינת פגם היסוד, שבעקבותיו "ויבוא עמלק". וצריך לדעת את 
המבואר בזוהר הקדוש שעמלק הוא "קליפה" ואינו דווקא אישיות מסויימת, 
והוא קליפת הערב רב, דהיינו סוג של ערבוב בין הקודש ובין החול, והוא 
לעומת הפגם של עירוב קודש בחול רח"ל. וידועים הימים הללו, ימי 

 השובבי"ם, המסוגלים ביותר לתיקון היסוד בשלימות. 

רצון שנזכה כולנו לשמירת הקודש כראוי, ולשמירת שבת בשלימות, ויהי  
 אמן כן יהי רצון.

 שבת שלום.

 “שלימות הפרשה”המשך   

 
 ויאמינו בה' ובמשה עבדוסיפור לשבת  

זצ"ל. "חליתי   יצחק מנשכיז יהודי בצורה כושלת לחדרו של הצדיק רבי  נכנס  
 במחלת הנפילה" הוא סיפר, "ומאז הפכו חיי למקשה אחת של סבל".

 תרצה ממני?" שאל הרבי. "אנא, יברכני הרבי ברפואה" התחנן האיש."מה 

 רבי יצחק, ונענע ראשו לשלילה. סירב

החולה המיואש את כל כספו על השולחן אשר לפני הצדיק, ואמר: "קחו לכם  הניח
 כמה שתחפצו עבור פדיון נפשי!"

לו הרבי: "האמן לי שיכול אתה להבריא, אלא שדבר אחד הוא שמעכב, חסר  ענה
אמונה אתה. שמעת שיש רבי בנשכיז הפועל ישועות ובאת. אולם דע לך שלא אני 
הוא שמושיע. רק השם יתברך לבדו רופא לחולים, וכשתבטח ותאמין באמונה 

 שלימה ואמיתית, תזכה לרפואה שלימה".  

הרבי וסיפר לחולה: "גניבה ארעה בביתו של כפרי אחד. בצר להם נסעו   הוסיף 
ניץ זצ"ל להתברך מפיו. אמר להם המגיד: "האמינו לי, ’ הכפרי ואשתו למגיד מקוז 

 לא אני גנבתי בביתכם ובני ביתי יעידו שבשעת הפרצה הייתי כאן בביתי".

הכפרי "יברך אותנו הרבי שהגנב ינחם על מעשיו ויחזיר את אשר גנב! והוא  התחנן
 אף הניח סכום גדול לפדיון".

ר המגיד: "סכום זה איננו מספיק לי. אני רוצה יותר. הניח הכפרי לפניו עוד סכום אמ
 הגון על השולחן, והרבי אמר: עדיין אין זה מספיק. אני רוצה שישים אדומים!"

הכפרי על השולחן ארבעים וחמישה אדומים, אך הרבי בשלו, "לא פחות   הניח 
 משישים אדומים!"

זאת הכפריה, גרפה בכעס את כל האדומים שהונחו עד כה על השולחן   כששמעה 
 ואמרה לבעלה: "בא ונלך מכאן, השם יתברך יכול להושיע אותנו גם בלי זה!"

 שמע הרבי כך, מיד נהרו פניו. אך

עתה נושעתם! אמר. כאשר באתם אלי שכחתם את השם יתברך. עכשיו זה  " 
 שנזכרתם בו, באה אליכם הישועה!" 

 )תספר(

קו_ל                            
קו_ל                             הזוהר הקדוש:
 הזוהר הקדוש3

 ב 

 להבנת הלימוד -מענה מרבני הקו 

 תזכורת לימוד היומי

 שיעורים בעברית ובאידיש

 ט“ג שבט הבעל”ליומא דהילולא י

 

זי"ע קודם ביאת משיח תתגבר מינות מרדכי מלעכוויטש  הרה"ק רבי    אמר 
, לאמר זהר ואפיקורסות רח"ל בעולם העצה לזה בשלשה דברים הללו א.  

בכל יום זהר אעפ"י שאינו מבין מה שאומר כי אמירת זוהר מסוגלת לטהרת 
)וכן אמר מרן מהר"ם מקאברין זצוק"ל אמירת הזוה"ק בבל יום אף כי לא ידע מה הוא הלב 

, לטהר א"ע בכל פעם במקוה מקוה ב.  אומר עכ"ז אמירת זוה"ק מזכך הנשמה(  
שכל דבריהם כגחלי אש להלהיב ג. לנסוע לצדיקים, ובפרט בעת הצורך וכו' 

 בלבות בנ"י אמונה ויראת שמים.
דמ"א הנ"ל וז"ל ע"ד דאיתא שלשון ספר הזוהר הקדוש מסוגל לנשמה אף שאינו ]בספר  

מבין כלל מה שאומר וכו' כך הוא ממש בהילוך למקום והיכל שהצדיק בו אי אפשר שלא 
יקלוט איזה ריח טוב מריחא דצדיק אף שאינו מבין כלל מאמירת הצדיק ע"ד שארז"ל משל 

 לנכנס לחנותו של בשם וכו' עכ"ל[.
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