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 בשבת קודש סילוק כוחות הרע – ויקהלפרשת 
ה ְמָלאָכה ְביֹום ַהַשבָ התורה הזהירה על שמירת השבת שנאמר " ש לה' ָכל ָהֹעשֶׁ ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ַשַבת ַשָבתֹון ֹקדֶׁ ת ָיִמים יֵָׁעשֶׁ שֶׁ ת מֹות שֵׁ

ת ַהַשָבת ְלֹדֹרָתם ְבִרית עֹוָלם: יּוָמת: ת ַהַשָבת ַלֲעשֹות אֶׁ ל אֶׁ י ִיְשָראֵׁ י ְוָשְמרּו ְבנֵׁ ין ְבנֵׁ יִני ּובֵׁ ת  בֵׁ ת ָיִמים ָעָשה ה' אֶׁ שֶׁ ל אֹות ִהוא ְלֹעָלם ִכי שֵׁ ִיְשָראֵׁ
ץ ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ָשַבת ַוִּיָנַפש ת ָהָארֶׁ לֹא ְתַבֲערּו "שנאמר ציווי מיוחד על איסור הדלקת אש בשבת  התורה והוסיפה .יז( –)שמות לא, טו  "ַהָשַמִים ְואֶׁ

ת ֵאׁש ְבֹכל מְׁשֹבֵתיֶכם ְביֹום  .)שמות לה, ג( "ַהַשבָּ

 ביום שבת קודש?המלאכות שעשיית  יבנפרד משאר איסור 'איסור הדלקת האש' את הזכירה הקדושה ויש להבין, מדוע התורה

  שהיה מביא חורבןדים הׁשמנעה את יצירת גופם של  הראשונהשבת ה

בראשית הבריאה  ,)עפ"י 'בראשית רבה' ז, ה( םכלומר את נשמת סוף פרק יג ד"ה ואם מה שאמרנו( )'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו ברא את צורתם של השדיםהקב"ה 
)'ילקוט דוד'  התקדש יום השבתעד ש גופותלא הספיק להיברא להם ו .)'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו סוף פרק יג ד"ה ואם מה שאמרנו( דשרגע לפני כניסת שבת קֹו

)'מאמר חקור דין'  היו בריאה גרועה וחסרה מאוד השדיםוכך  .'בראשית רבה' ז, ה(עפ"י ) נשארו בלי גוףהם ו פרשת בראשית ד"ה 'וכשברא הקב"ה את העולם' בשם הרקנאטי(

)זוהר פרשת בראשית דף מח  ופגומים סבע פרשת בראשית ב, ג ד"ה וכן רמז בזה()'צרור המור' לר' אברהם  ונשארו חסרים גלמוהתכי לא  להרמ"ע מפאנו סוף פרק יג ד"ה ואם מה שאמרנו(

ת ַהֲחֹמִרים ְלִצְבעֹון בפסוק "" שַהּיִֵׁמםבתיבה "השדים  נרמזווזה הטעם שכאשר . ע"א ד"ה תא חזי הני( ת ַהּיִֵׁמם ַבִמְדָבר ִבְרֹעתֹו אֶׁ ר ָמָצא אֶׁ הּוא ֲעָנה ֲאשֶׁ
)'צרור המור' לר' אברהם סבע פרשת בראשית ב, ג  מששת ימי בראשיתכנגד חסרונם של השדים  י'אות את החסרה כשהיא  התיבה נכתבה, )בראשית לו, כד( "ָאִביו

 .ד"ה וכן רמז בזה(

השדים ונשארו  למעלה.וכיון שלא הושלמו למטה אז גם לא הושלמו  )'צרור המור' לר' אברהם סבע פרשת בראשית ב, ג ד"ה וכן רמז בזה( לא נגמרה עשיית השדים
ְך ֱאֹלִקים לכן בסוף מעשה עשיית ששת ימי בראשית נאמר . )זוהר פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה תא חזי הני( מכוסים מעיני בני אדם ועומדים להרע להם "ַוְיָברֶׁ

ר ָבָרא ֱאֹל ש ֹאתֹו ִכי בֹו ָשַבת ִמָכל ְמַלאְכּתֹו ֲאשֶׁ ת יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקדֵׁ " למרות שהיה ראוי להיכתב ַלֲעשֹותשנכתבה התיבה " )בראשית ב, ג( "ַלֲעשֹותִקים אֶׁ
ועוד שהתיבה  .ראשית ב, ג ד"ה וכן רמז בזה()'צרור המור' לר' אברהם סבע פרשת ב מד כי לא נשלמה אז מלאכת השדים ונשארו חסריםילאלקים', אלא  עשה"אשר 

"זֹאת ַהּתֹוָרה בפסוק  שדרשו רבותינו כמוו ''לאלשון מ מתפרשכי האות ל'  ,גמורה של גוף לשדים 'בלי עשייה' שסיים" פירושה ַלֲעׂשֹות"
 גמ' מנחות דף קי ע"א בשם רבא(ראה ) אשם ולאחטאת  ולאמנחה  ולאלה עֹו לאכל העוסק בתורה אינו צריך כי  )ויקרא ז, לז(ָאָשם" לָּ ַחָטאת וְ לַ ִמְנָחה וְ לַ ֹעָלה לָּ 

 .מהרמ"ק()'אור החמה' על זוהר פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה 'ברא אלקים לעשות' 

ברא את שבכוונה תחילה  אלא – את ידומעכב הסמוך לשבת  אין הזמןגם אם לא הרי שו ,מוקדםשל השדים  פםהיה יכול לברוא את גוהקב"ה 
)'עץ  לא יחריבו את העולםועל ידי כן שרצה כי זכות השבת היא זו שתמנע את בריאת גופותיהם נשמת השדים ביום שישי סמוך לשבת, לפי 

ַגע ָקֹטן ֲעַזְבִּתיְך ּוְבַרֲחִמים ְגֹדִלים  פסוקבוזה נרמז  .(קודשו מכתב יד והודפס בירושלים שנת תשס"ח ליקוטים אות קנהלר' חיים ויטאל הדעת טוב'  ְך"ְברֶׁ ַגע  )ישעיה נד, ז( "ֲאַקְבצֵׁ "ְברֶׁ
)פירוש 'יואל משה' על  את עשיית גופם השת השבת שמנע" עם קדּוֲאַקְבֵצְךאך מיד "ּוְבַרֲחִמים ְגֹדִלים בבריאת השדים,  סמוך לשבת –ָקֹטן ֲעַזְבִּתיְך" 

אל נקב 'תהום רבה' במשך ליל  שכבר נבראו השדיםנשמות הכניס את הוא יתברך שמו גם ו סוף פרק יג ד"ה ואם מה שאמרנו(להרמ"ע מפאנו 'מאמר חקור דין' 
אך לא  ,אחר להתלבש בגוףכדי לשוטט לכל צד  החלוהם עדיין לא הושלמו, שדים השראו יצאו ו. וכשיצאה קדושת השבת ושבתשבת ויום 

 .)'צרור המור' פרשת בראשית ב, ג ד"ה ולכן הם בורחים( שךחֹוהאל הרי  השבתקדושת בורחים מפני  השדים ומאז .)זוהר פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה בתר דאתבריאו( יכלו

 שבת כבוד ה מחמתכוחות החיצונים נטמנים ומתחבאים ב'תהום רבה' 

גבר כוחו של הס"מ לפתות של ימי בראשית  ביום שישיכי  .שהב מן הקדּובכל יום שישי יש התגברות של הס"מ וכל כוחות הרע להתגבר ולשאֹו
'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"א אות 'אור החמה' פרשת ויקהל דף רג ע"א ד"ה 'כדין אתפשט' ממהרח"ו, ) השדיםנבראו  סמוך לשבתגם ואז את אדם הראשון, 

הולך ולוקח את  ע"א אות א, 'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"א אות א בשם מהרח"ו( )הגהות מהרח"ו על זוהר פרשת ויקהל דף רג הס"מלצורך כך ו. (בשם מהרח"ו א
)'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"א אות  כוחואת כדי להגביר  אומות העולם המושלים בעולם הזה ומדביקם בטומאה ריׂששבעים כוחם של 

 היא לקראת ערבואז  .)זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"א ד"ה תא חזי ביומא שתיתאה( הלוהטת מכל הצדדים רוחנית נעשים מעין 'מדורת אש' ויחד הם, א בשם מהרח"ו(
לר' נתן )'טוב הארץ'  שהקדּואל השרוצות לעלות  (עיי"ש בהרחבה )זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה תא חזי ביומא טמאות 'קליפות'מנסה לעלות למעלה יחד עם עוד 

 .שפירא על משנה מסכת כלים דף ד ע"ב ד"ה צריך לדעת מה(

 הם שולחנות השבת וסעודות השבתש )'מקדש מלך' לר' שלום בוזגלו על זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה ת"ת ביומא( 'כבוד השבת'באותה שעה ישראל מתקנים את 
)'מקדש מלך' לר' שלום בוזגלו על  מצד החסדשהיא יוצאת 'שלהבת' אחת זה גורם שו, עניינוכל אחד ואחד לפי  ()זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה תא חזי ביומא שתיתאה

כדי להכניע  למטה יורדת מלמעלהו)'טוב הארץ' לר' נתן שפירא על משנה מסכת כלים דף ד ע"ב ד"ה צריך לדעת מה(  מתחת כסא הכבודו זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה ת"ת ביומא(
)זוהר פרשת ויקהל דף  רת האש''מדּומכה את היא ו )'טור פטדה' ר' חיים הכהן מארם צובא תלמיד מהרח"ו סימן רמז אות ו ד"ה ועוד אני מדבר( ולהזיק אותה את הסטרא אחרא

יושנאמר " רג ע"ב ד"ה תא חזי ביומא שתיתאה( נָּ יו" ֵאׁש ְלפָּ רָּ ִביב צָּ , 'דבר בעתו' לר' ששון בן )תהלים צז, ג( )'מקדש מלך' על זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה ורבינו הקדוש ֵתֵלְך ּוְתַלֵהט סָּ

 .ע"ב ד"ה 'ביומא שתיתתא' מהרמ"ק( )'אור החמה' פרשת ויקהל דף רג בפניה נכנעתאשר  במדורהשולטת ו (מרדכי שנדוך מבבל ליום שישי דף פג ד"ה רבה ע"ה היה יושב על כסאו

)'טוב הארץ' לר' נתן שפירא על משנה  ותויורד ותנופל ןושאר הקליפות, וה שתיתאה()זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה תא חזי ביומא  את 'מדורת האש'מורידה אז השלהבת 

 )'דרך אמת' לר' חיים ויטאל על הקדמת הזוהר דף יד ע"ב אות ג( חלון מעין שהוא)זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה תא חזי ביומא שתיתאה(  אל נקב מסכת כלים דף ד ע"ב ד"ה צריך לדעת מה(
 תחת שבעת הארצותונמצא משהוא התהום התחתון ביותר והגדול שבשבעת התהומים  )זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה תא חזי ביומא שתיתאה( 'תהום רבה'ב

, 'זכר דוד' על הקדמת הזוהר דף יד ע"ב אות ג )'דרך אמת' לר' חיים ויטאל החיצוניות ''הקליפות ןאות ותנגנז ושם ,(מר' חיים ויטאל )'אור החמה' פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה 'ואש מתלקחת'

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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האמר דוד המלך "מקום זה על ו .(לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק יב דף סו ע"ב ד"ה יאחרו ההכנה ֶטָך ְתהֹום ַרבָּ " היא ְתהֹוםכי התיבה " )תהלים לו, ז( "ִמְׁשפָּ
וספר 'דבר בעתו' ליום השישי דף קכ ד"ה 'ובפרוח רשעים' הביא שה' הוא זה שמקשה את  .שער כדור הטהירו פרק שישי ד"ה הכדור הזה המלך' לר' נפתלי הירץ עמק') רחמנא ליצלן אותיות 'המות'

 .(להרחיקם הרבה מן הקדושה עיי"שגם כדי להשמידם ולכלותם מעט מעט ו לנסות לעלות לקדושה, וזה כל ערב שבת מחדש כבר אלפי פעמים 'הקליפות'

עם כל שאר  )'הקדמת הזוהר' דף יד ע"ב ד"ה דהא כדין חמאת( במשך כל ליל שבת ויום שבת 'התהום רבה'אחרא מקטנת את עצמה ונטמנת בנקב  הסטרא
' נתן שפירא על משנה מסכת כלים דף ד ע"ב ד"ה )'טוב הארץ' לר עליהם פי התהום שלא ייצאו כל השבת נסגרושם  )זוהר פרשת ויקהל דף רה ע"א ד"ה בליליא דשבתא( 'החיצונים'

'אור החמה' פרשת ) ומכל העולמות ןמכל המדורי 'החיצונים'מתבערים  על ידי כןו .צריך לדעת מה, 'ילקוט ראובני' פרשת יתרו כ, יא אות קעה ד"ה 'ידוע כי רע' בשם 'טוב הארץ'(

עם  'תהום רבה'דים וכל צד הטומאה שכולם נכנסים לנקב של הרוחות ורוחות הסערה והׁשובכללם כל  ,ויקהל דף רג ע"ב ד"ה 'ביומא שתיתתא' מהרמ"ק(
כל  םמרוגז והם נחים )זוהר פרשת ויקהל דף רה ע"א ד"ה בליליא דשבתא( אפשרות לשלוט םואין לה )זוהר פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה תא חזי אתקדש יומא( התקדש השבת

רה בהעלם בליל שבת ֹו)ובזוהר פרשת ויקהל דף רה ע"א ד"ה 'בליליא דשבתא' כתב שרק המזיק 'אסימון' רשאי להיות ש דף רג ע"ב ד"ה 'ביומא שתיתתא' מהרמ"ק( )'אור החמה' פרשת ויקהל יום השבת

 .בלילי שבתות( את בני האדם הוא שזה שמזיקכי הביא שממהרח"ו וב'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף יד ע"ב ד"ה 'דחד דוכתא'  .עיי"ש ואחר כך גם הוא נטמן בנקב 'תהום רבה'

)'טור פטדה' לר' חיים הכהן תלמיד מהרח"ו על  'השלהבת'פניו ידיו ורגליו במים חמים כי על ידי כן מעוררים את את לרחוץ בערב שבת כל אדם צריך לכן 

'טור פטדה' על שו"ע או"ח הלכות שבת סימן רסז סעיף א ד"ה אין שם נפילת  ,'טור פטדה' הלכות שבת סימן ס אות א ד"ה הנה מבואר מדברי ,שו"ע או"ח הלכות שבת סימן רס אות א ד"ה לרחוץ פניו ידיו ורגליו

טבל  אדם גם אםו. ולהכניע אותה )'טור פטדה' הלכות שבת סימן ס אות א ד"ה הנה מבואר מדברי( לצאת ולהוריד את 'מדורת האש' לתוך נקב 'תהום רבה' (אפים
)'מקדש מלך' לר'  בחמין, אחרי הטבילה )'טור פטדה' על שו"ע או"ח הלכות שבת סימן רסז סעיף א ד"ה אין שם נפילת אפים( חוץ פניו ידיו ורגליורלכבוד שבת צריך לשוב ול

מצד  'השלהבת'על ידי כן מתעוררת גם  בעולם הזה מתחממים בשלהבת האשוכי המים הם חסד . שלום בוזגלו על זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה ורבינו הקדוש(
היה מנהגו של ר' יהודה וכך . )'דבר בעתו' לר' ששון בן מרדכי שנדוך בחלק 'ליום השישי' דף קכב ד"ה אחר הטבילה ירחץ( החסד העליון לדחות את הקליפות ל'תהום רבה'

)'דבר בעתו' לר' ששון בן מרדכי שנדוך בחלק 'ליום  )ראה גמ' שבת דף כה ע"ב( פניו ידיו ורגליולו כלי מלא במים חמים והיה רוחץ  םהיו מביאישערב שבת בר אלעאי ב

 .השישי' דף קכב ד"ה אחר הטבילה ירחץ(

 בשבת ואין שטן ואין פגע רע שכולם ב'תהום רבה'ְׁשמּוִרים ישראל 

להתפלל בשבת על  לכן לא צריך, )זוהר פרשת ויקהל דף רה ע"א ד"ה כיון דהאי( כיון שכל הרוחות הרעות והמקטרגים הרעים מסתלקים מהעולם ביום שבת
ר צאתנו "ושמֹו של ימי החול בתפילת ערביתבברכת השכיבנו כמו שנוהגים לומר  )זוהר פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה תא חזי כד אתקדש( של ישראל שמירהה

כי זה נתקן לימי החול שצריכים  ,"אמן דמר את עמו ישראל לע"שֹו לחתוםגם לא ו דף רה ע"א ד"ה 'וכד אינון' מהרמ"ק( )'אור החמה' על זוהר פרשת ויקהל "אנּוובֹו
ע"כ פרשת וירא  )'רקאנטי' על התורה דף כו בממשלתםנמצאים היות שהשדים והמקטרגים  )זוהר פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה תא חזי כד אתקדש(שמירה מפני 'החיצונים' 

)זוהר פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה תא חזי כד  'סוכת שלום'על ידי  )זוהר פרשת ויקהל דף רה ע"א ד"ה כיון דהאי(ים ִר מּוישראל כבר ְש  קודש בשבתאך  .ד"ה ובספר היכלות(

 )זוהר פרשת ויקהל דף רה ע"א ד"ה כיון דהאי( פורסת כנפיה עליהםה דף רה ע"א ד"ה 'וכד אינון' מהרמ"ק( 'אור החמה' על זוהר פרשת ויקהלעפ"י ) שההיא השכינה הקדֹוש אתקדש(
 .)זוהר פרשת ויקהל דף רה ע"א ד"ה כיון דהאי( מכל רע )זוהר פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה תא חזי כד אתקדש( כל הצדדיםבעל העולם ושומרת אותו ו

)'אור  אחר מבקש לו שומרו שומר אותו מכל דין ופחד,ואשר  חברתונמצא בשפוגם בכבוד המלך הוא הרי  בשבת תפלל על השמירהמהאדם אם 

. והוא משל לרועה צאן שכל זמן שהצאן במדבר בין הזאבים אז מתפלל על שמירתם, אבל כאשר החמה' על זוהר פרשת ויקהל דף רה ע"א ד"ה 'וכד אינון' מהרמ"ק(
אם האדם מתפלל  ,ואדרבא .אינם צריכים בקשה לשמירתם כשנמצאים תחת ממשלתו יתברךוכך ישראל  .ירתןהצאן בעיר אינו מתפלל על שמ

'רקאנטי' על התורה ) שמו דים והמקטרגים הם בממשלתם ולא הוא יתעלהרה שהׂשמֹואז  של שבת על שמירה בברכת השכיבנו שבתפילת ערבית

ָך משנים את הנוסח ומבקשים בברכת השכיבנו " לכן בשבת .דף כו ע"כ פרשת וירא ד"ה ובספר היכלות( ינּו ֻסַכת ְשלֹומֶׁ ינּו ְוַעל ְירּוָשַלִים  וכו'ּוְפֹרש ָעלֵׁ ּוְפֹרש ָעלֵׁ
ל ְוַעל ְירּוָשַלִים ינּו ְוַעל ָכל ַעמֹו ִיְשָראֵׁ ש ֻסַכת ָשלֹום ָעלֵׁ ן ִעיְרָך ֻסַכת ָשלֹום ָברּוְך ַאָּתה ה' ַהּפֹורֵׁ ַלִיםאת העיר ' גם יריםומזכ ."ָאמֵׁ ' היות שהיא ְירּוׁשָּ

דֹור  .)זוהר פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה תא חזי כד אתקדש( לשרות עמנו ולהגן בעדנו כאמא המגינה על בניה את השכינהומזמינים  ,לשכינה מָּ

ואינן יכולים לקטרג ולגרום לישראל שום  לברכא על אשא' ממהרח"ו()'אור החמה' פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה ' כל כוחות הדין נעלמים ואינם נראים במנוחת השבת
צורך גבוה שכל יש לכן . )'מנחת יעקב' למהר"י סרוק בביאור שירי קודש לסעודה שניה דף ט ע"ב מובא בספר 'חבל נביאים'( רעה לפי שכולם שקועים בנקב של 'התהום רבה'

)'מעבר יבק' בחלק שפתי רננות פרק  נדחו בערב שבת כבר כולםלפי שואין פגע רע שיקטרג על הברכה , כי אין שטן אדם יברך את בניו ובנותיו בליל שבת

 ,)עפ"י זוהר פרשת בראשית דף כא ע"א ד"ה וביומא דשבתא(בכל העולמות והוא  ראה רש"י בראשית ב, ב()ועל כך אמרו רבותינו "באה שבת באה מנוחה" . מג ד"ה אמרו בפרק(
)זוהר פרשת בראשית דף כא ע"א ד"ה והקב"ה שולט בה לבדו  פרשת ראה שנת תרעד דף צב ד"ה ונאמר דוגמא זו( בורשטיין שמואללר'  )'שם משמואל' ממנה עובריםכי כל בעלי הדין 

ם" ֵביִני ּוֵביןלכן נאמר על השבת " .וביומא דשבתא( ֵאל אֹות ִהוא ְלֹעלָּ כי אין ביום השבת מחיצה של 'קליפות' בין הקב"ה לבין  )שמות לא, יז( ְבֵני ִיְׂשרָּ
 .)'דבר בעתו' בחלק 'ליום שבת קודש' דף רעג ד"ה ואמר ביני ובין( לישראל כדרך של ימי החֹו

 קודשביום שבת  שחיתיםמהמו משריפתםנחים בגיהנם הרשעים 

ם" שנאמר אל ההנהגה העליונה הם יהיו שוויםלישראל ש הקב"ה הבטיח הבטחה עולמית יכֶׁ , כי היום הזה )ויקרא כג, ג(" ַשָבת ִהוא לה' ְבֹכל מֹוְשֹבתֵׁ
בכל העולמות אזי  הרשת השבת ואֹוקדּו יתכאשר מתגללפי ש, )הרמ"ד וואלי ויקרא כג על הפסוק 'שבת היא לה'( הוא שבת בכל העולמות ואפילו בגהינם

)'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קנא ע"א ד"ה 'מלכא קדישא'  לכן גם בגהינם מסתלק הדין .'התהום רבה'ומתכנסות לנקב של  המפחדות מפני 'הקליפות'

אין  בגהינםלכן כל הממונים  ,'תהום רבה'יורד אל שיפולי התהומות לנקב של  השר של גהינםגם ש וכיון .בו ואש הגהינם לא שולטת מהרמ"ק(
 ובכלל זה גם ,וכך אין שטן ואין מזיק שולט ביום השבת .)'אור החמה' פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה 'ואש מתלקחת' ממהרח"ו( כוח כלל ביום השבתרשות ו להם עוד

)'טור פטדה' לר' חיים הכהן סימן רנה אות א ד"ה אשר  כי ִאשֹו נכבית, )זוהר פרשת עקב דף רעג ע"א ד"ה 'ותרין ככרות בשבת' רעיא מהימנא( לא שולט ולא שורף ביום הזהש גהינםב

 .(, 'טור פטדה' הלכות שבת סימן שא, יט ד"ה מי שהוא אסורחז"ל הגידו

 (, זוהר פרשת תרומה דף קנא ע"א ד"ה בשבתי ובירחיאמר רבי יהודה, זוהר פרשת מקץ דף קצז ע"ב ד"ה ועל דא תנינן)זוהר פרשת אמור דף צד ע"ב סוף ד"ה  הרשעים בגהינם נחים ביום השבת
)'נשמת חיים' לר' מנשה בן ישראל מאמר ראשון פרק  ממנויורדים לגהינם ואינם עולים ש אותם אלוואפילו . )זוהר פרשת מקץ דף קצז ע"ב ד"ה ועל דא תנינן( ויש להם חירות

גם  בבא מציעא דף נח סוף ע"ב בשם רבי חנינא()גמ'  'המכנה שם רע לחבירו'ו 'המלבין פני חבירו ברבים'ו 'הבא על אשת איששהם ' ארבעה עשר ד"ה וממה שצריך עוד(
' מנשה בן ישראל מאמר ראשון פרק ארבעה עשר ד"ה וממה )'נשמת חיים' לר א תענוג העליונים והתחתוניםינג' כי ה'עֹו תלכן השבת נקראלהם יש מנוחה ביום השבת. 
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"הנח להם לרשעים האלו שינוחו!" ומניחין אותם כל  למשחית עם כניסת השבת נה על הנפשות בגהינם מכריזה הממּומָּ מלאך דּוו .שצריך עוד(
ואז נפתחים השערים הפנימיים של גהינם ונשמות  .שצריך עוד' הרמב"ן בשער הגמול('נשמת חיים' לר' מנשה בן ישראל מאמר ראשון פרק ארבעה עשר ד"ה 'וממה עפ"י ) השבת כולה

)'חיי אברהם' במים  ותומצטננ ות ורוחצותשות ן, וה)זוהר פרשת ויחי דף רלז ע"ב מההשמטות סימן כא ד"ה תא חזי שבעה מדורין(אל השערים החיצוניים  ותהרשעים יוצא

 .חיי(על טעמי המצוות אות קעז בשם רבינו ב

ועושים ה ושמם 'משחית' 'אף' ו'חימה', וכל שאר הממונים נמצאים תחתם מָּ יש בגהינם שלושה משחיתים המושלים תחת יד המלאך דּו
במחשך על שהיו את הרשעים  ומענישים. אותם שלושה משחיתים שולטים כל ימי השבוע מזמן תפלת ערבית נפשותיהם של הרשעיםדין ב

ין ואומרים "ווי! ווי!" ואין מרחם וִח והרשעים צֹו אותם גם ביום. להענישאז גומרים בלילה , וכיוון שהתחילו הרעים בעולם הזה מעשיהם
ילֹותנאמר " ועל כךחשך הלילה נשל הרשעים בגהינם היא מש עונשםהתחלת . עליהם )'רקנאטי' על התורה דף כו ע"א פרשת וירא ד"ה  )שיר השירים ג, ח( "ִמַּפַחד ַבלֵׁ

בתחילת תפילת ערבית יאמרו שבוע החול בכל ימי שבלכן תיקנו . )'מדרש תנחומא' פרשת משפטים אות ו בשם רבי יונתן( הוא על הפחד שבגהינםשובספר היכלות( 
ֹון" פסוק להכניעם ל חֲ  ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפר עָּ ִׁשיב ַאפֹו ְולֹא יִָּעיר כָּ ה ְלהָּ תֹו"ְולֹא ַיְׁשִחית ְוִהְרבָּ נכללים בו  שכל שלושת המשחיתיםלפי  )תהלים עח, לח( מָּ

 .)'רקנאטי על התורה' דף כו ע"א פרשת וירא ד"ה ובספר היכלות( כנגד חימה –" ְולֹא ָיִעיר ָכל ֲחָמתֹוכנגד אף, " –" ְוִהְרָבה ְלָהִשיב ַאּפֹו"כנגד משחית,  –" ְולֹא ַיְשִחית"

לכן לא אומרים וגם לרשעים בגהינם יש מנוחה ומלאכי החבלה אינן שולטים עליהם.  ,הדין מן העולםשבת מסתלק משעה שהתקדש ליל אך 
ֹוןאת הפסוק "בליל שבת  רשות  לשלושת המשחיתיםכי אין  )'רקנאטי על התורה' דף כו ע"א פרשת וירא ד"ה ובספר היכלות( )תהלים עח, לח( "ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפר עָּ

'תהום רבה' הלכו והסתלקו לנקב של ם כבר רי ההש )'נשמת חיים' מאמר ראשון פרק ארבעה עשר ד"ה וממה שצריך עוד( הרשעיםאת ושלטון ביום השבת לייסר 
)'רקנאטי על התורה' דף כו ע"א  יתעוררו על ידו מלאכי החבלהאם יאמרו את הפסוק אדרבא ו. )זוהר פרשת תרומה דף קלה ע"ב ד"ה ואסיר לעמא( קודם כניסת השבת

מלך המגן המפני כבודו של  גםלאומרו  יש איסורעוד ו. )זוהר פרשת תרומה דף קלה ע"ב ד"ה ואסיר לעמא(כמו ביום חול  מםוישובו למקו פרשת וירא ד"ה ובספר היכלות(
ְוהּוא את הפסוק " בערב שבת ומי שבכל אופן אומרשהסתלק הדין מן העולם ואין רשות למחבלים לחבל.  להורותכדי ועל הרשעים בשבת, 

ֹון  .)'רקנאטי על התורה' דף כו ע"א פרשת וירא ד"ה ובספר היכלות( ועה גמורטהוא  הרי )תהלים עח, לח( "ַרחּום ְיַכֵפר עָּ

 בעולם הזה אותהלרשעים שחיללו אין מנוחה בגהינם ביום השבת 

, ועל אף שמלאכי החבלה )זוהר פרשת תרומה דף קנא ע"א ד"ה אבל נורא דגיהנם( שבת בעולם הזה רשעים שלא שמרואש הגהינם אינה נכבית בשבת לאותם ה
)'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קנא ע"א ד"ה  , אך צער אש הגהינם עצמו אינו נח להםשובתים בשבת בגהינם ולכן אינם דנים ומכים ומצערים אותם

)'טור פטדה' על שו"ע סימן רנה אות א ד"ה אשר  ואין להם מנוחה )'ראשית חכמה' שער היראה פרק יג מסכת גהינם ד"ה ובזוהר אמר שיש( לו בשבתוהם נידונים אפי 'דינין סלקין' מהרמ"ק(

)'עץ  בגהינם נכביתבשבת וגם האש שבנפשם לא  מתהשתולעתם שבגופם לא , )'מעבר יבק' בחלק 'שפתי רננות' פרק טל ד"ה ואמרו כי באותו( לעולמים חז"ל הגידו(

'מעבר יבק' )מחללי שבתות שאין להם מנוחה אפילו בשבת  יםישראל לאותם. ואוי הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה 'ואפי' חייבי גהינם' מהרמ"ק(

שומרים את  לאלא זכו לשמור את השבת בעולם הזה אלא היו מחללים אותה בפרהסיא כך הם הם וכמו ש .בחלק שפתי צדק פרק יב ד"ה ובפרשת תרומה(
 .)זוהר פרשת תרומה דף קנב ע"ב ד"ה בשבתי ובירחי( להם מנוחה ואיןהשבת בעולם העליון 

ת" לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁשישראל הצטוו " באש את  יםמבעיר כנגדמבעירים אש בשבת בעולם הזה אז הם אם כי  )שמות לה, ג( ְבֹכל מְׁשֹבֵתיֶכם ְביֹום ַהַשבָּ
לֹא כוונת הפסוק "וזה . (' בשם אלשיך הקדושרבינו אפרים')'כסא דוד' להחיד"א דרוש כד ד"ה  בגהינםאפשרי בגהינם, שהרי לכל אחד יש מקום  םמקום מושב

ש ם" ְתַבֲערּו אֵׁ יכֶׁ )'עץ הדעת טוב' פרשת בותיכם בעולם הזה ובעולם הבא בסיבת חילול "יֹום ַהַשָבת" וששלא תהיו גורמים להבעיר את כל מ ְבֹכל מְשֹבתֵׁ

שמקומו המזומן לו בעליונים  םרוג של האדם דווקא את איסור ההבערה בשבת להגיד כי במעשיו הפסוק חזר ושנהלכן  .ויקהל ד"ה התורה נאמר עליה(
ְט עושה הש. ובזה נמצא )'עץ הדעת טוב' פרשת ויקהל ד"ה התורה נאמר עליה( אפילו ביום שבת עצמו הגידו()'טור פטדה' סימן רנה אות א ד"ה אשר חז"ל  יבער א בשבת חמור חֵׁ

ביום  להישרף בגהינםיהיה עונשו גם לכן  ()'כסא דוד' להחיד"א דרוש כד ד"ה 'רבינו אפרים'רם להבעירו והוא גוהאש בגיהנם נח בשבת כי יותר מביום חול, 
אמנם ראה 'זוהר חדש' פרשת בראשית דף כב ע"א ד"ה 'תא חזי אמר' בדעת רב הונא שיש גם למחללי שבת מנוחה בשבת בגהינם והם . )'תיקוני הזוהר' תיקון כד דף סט ע"ב ד"ה ובשבת גהינם לא שלטא השבת

 .(נענשים כפליים ביום שישי כנגד יום השבת. עיי"ש

ָפתָ רחון י, אז סוכאשר נשרפים הרשעים מחללי השבת בגהינם  ,הנשמות בחומות גן עדןם עולה דרך חלון אחד ומגיע לאפם וחוטמם של ְשרֵׁ
וך חומות גן עדן לראות מת ותהיוצאים תמ ןאת הריח ההוא ה ותריחמ ןוכשהולא תוקנו לגמרי.  ןבלו עדיין את עונשינמצאות שם כי לא קה

 .פרשת ויקהל ד"ה התורה נאמר עליה(לר' חיים ויטאל  רהותל הע )'עץ הדעץ טוב' גיהנם בשבת קודשהאש את מי הם הרשעים שגרמו להבעיר  הפלא ההוא ולהביןאת 
המכה והורג וממונה על אלף  ,שוטר כלומרוהוא מלשון 'סנטר'  )זוהר פרשת תרומה דף קנא ע"א ד"ה ואינון חייבין(מלאך חבלה אחד ששמו סנטריא"ל  ויש

)'אור החמה על זוהר פרשת תרומה דף קנא ע"א ד"ה ר' יוסי אמר' מוציא את כוח גופו אשר  )'אור החמה על זוהר פרשת תרומה דף קנא ע"א ד"ה ר' יוסי אמר' מהרמ"ק( רבבות מלאכי חבלה

הרשע שלא זהו פלוני " שחילל שבת מכריזים עלאז מהקבר, ועמו כוח צער התולעים ומביאו לגהינם. ו מחלל השבת של אותו הרשע מהרמ"ק(
 .)זוהר פרשת תרומה דף קנא ע"א ד"ה ואינון חייבין( " והוא מתבייש לעיני כלה!חשש לכבוד קונו, וכפר בהקב"ה ובכל התורה כול

)'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קנא  שבתאת הובאותו יום יש רשות לרשעים ששמרו שבת ונחים מהגהינם ללכת ולראות את צערם של אלו שחיללו 

ואת שרפתם באש בלי  )זוהר פרשת תרומה דף קנא ע"א ד"ה ואינון חייבין( לראות את בזיון גופםיכולים הם ושקולה כנגד כל התורה. ה א ד"ה 'דינין סלקין' מהרמ"ק(ע"
)זוהר פרשת תרומה דף קנא ע"א  שהיא 'אש' עברו על התורהש על 'מדה כנגד מדה'כפי שהם נענשים  )'מעבר יבק' בחלק 'שפתי רננות' פרק טל ד"ה ואמרו כי באותו( מנוחה

מֹושנאמר " ד"ה רבי יוסי אמר( ת לָּ י ָהֲאָנִשים ַהֹּפְשִעים ִבי ִכי תֹוַלְעָּתם ועל כך נאמר " .)דברים לג, ב( )'מדרש תנחומא' פרשת נח אות יא( "ִמיִמינֹו ֵאׁש דָּ ְוָיְצאּו ְוָראּו ְבִפְגרֵׁ
ָראֹון ְלָכל ָבָשרלֹא ָתמּות ְוִאָשם לֹא ִתְכבֶׁ  י ָהֲאָנִשים ַהֹּפְשִעים ִבייוצאים לראות " , כלומר הרשעים שנחים ביום השבת()ישעיה סו, כד "ה ְוָהיּו דֵׁ " ְבִפְגרֵׁ

ה" מהגוף שלהם, "ִכי תֹוַלְעָּתם לֹא ָתמּות"ורואים אשר חיללו שבת,  ָראֹוןְוָהיּו שבת. "היום בגם " מנשמתם בגהינם ְוִאָשם לֹא ִתְכבֶׁ " ְלָכל ָבָשר דֵׁ
 .)זוהר פרשת תרומה דף קנא ע"א ד"ה ואינון חייבין( יותר לראותזו ואין יכולים  בראיהלנו  דין' כלומר אֹוָר -יִ 'דַ יאמרו  בהם הצופיםשעד  כלומר

 לבעור בגהינם האש כוחות החיצונים וחוזרת  לעולםמוצאי שבת יוצאים ב

)'טור פטדה' לר' חיים הכהן תלמיד מהרח"ו הלכות שבת סימן רצו אות ב ד"ה וכאשר נבאר כשיוצאת שבת קודש יוצאת גם 'מדורת האש' של הקליפות מנקב 'תהום רבה' 

שם  ותומתחבא ותכל הקליפות שהיו נסתרוגם  )'טור פטדה' לר' חיים הכהן תלמיד מהרח"ו הלכות שבת סימן דש אות ב ד"ה לעשות מלאכה(וחוזרת לאיתנה הראשון  דינים(
פורחים באויר כמה חיילים ומחנות אז ו. )ספר 'הגירושין' להרמ"ק אות פט ד"ה בענין קדושת( להתפשט בעולם )'דבר בעתו' ליום השישי דף רח ד"ה יבעתוהו(מחוריהן  ותיוצא
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אחרי ערבית של מוצאי  מיד לומר רבותינו תיקנולכן פרט על ישראל. בו שבתא( )הקדמת הזוהר דף יד ע"ב ד"ה כיון דנפק של הסטרא אחרא כדי לשלוט בעולם
ןכניעם והוא מזמור "כדי לה'שיר של פגעים'  שבת )'צרור המור' על התורה לר'  מזיקיןהמסוגל להבריח  )תהלים צא, א( "ֹיֵׁשב ְבֵסֶתר ֶעְליֹון ְבֵצל ַׁשַדי ִיְתלֹונָּ

לר' ששון בן מרדכי שנדוך  )עפ"י 'דבר בעתו' 'הקליפות' שיוצאות לעולם ןאותמזמור זה על ידי ו, חמיו של ר' יוסף קארו פרשת בראשית ב, ג ד"ה ולכן מזמנים במוצאי שבת( אברהם סבע

יוצאות  'הקליפות'ולולא אמירתו היו  .דנפק שבתא()הקדמת הזוהר דף יד ע"ב ד"ה כיון  על עם ישראל הקדושים שולטותלא  ליום השישי דף רח ד"ה יבעתוהו( מבגדד
ראה מאמרינו לפרשת  ' להכניע את כל המזיקים והמקטרגיםשיר של פגעיםמעלת וחשיבות ')להרחבה על  ד"ה יאחרו ההכנה( )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק יב ומחריבות את העולם

 .'מעלת שיר של פגעים'( –ויחי 

ֵאלישראל אומרים במוצאי שבת 'קדושא דסדרא' המתחיל בתיבות "וכן  דֹוׁש יֹוֵׁשב ְתִהּלֹות ִיְׂשרָּ ה קָּ ַמר: ְוַאתָּ א ֶזה ֶאל ֶזה ְואָּ רָּ )מתוך תפילת ערבית  "ְוקָּ

שה מלמעלה למטה על ידה מושכים קדּו. כי 'החיצונים'ולהבריח את כל  )ספר 'הגירושין' להרמ"ק אות פט ד"ה בענין קדושת( כדי לבטל את הקליפות למוצאי שבת(
)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר  ברים ונכפיםנש 'החיצונים'שה אז , וכל עוד יש קדּואת לשון הקודשומלבישים אותה בתחתונים כאשר מתרגמים 

תפילה על ה 'המקטרגים'לבטל את  על מנתביום חול תפילת שחרית  יאחרגם 'קדושא דסדרא'  לכן אומרים. שלישי פרק יב ד"ה ולכן אומרים קדושה דסדרא(
לכן  'סטרא אחרא'אומרים 'קדושא דסדרא' גם בליל פורים אחרי קריאת המגילה, כי היות שהתבטל אז ה וכן תהיה מקובלת ורצויה.ש

שיושבים ובפרט  ',תהקליפֹו'עורר את זה מת עצבּושיש כי היות ומוסיפים לאומרה גם בליל תשעה באב  .מוסיפים על ידי כן ביטול על ביטולם
'. וראה שם כי 'קדושא דסדרא' בענין קדושת')ספר 'הגירושין' להרמ"ק אות פט ד"ה  רשות למזיקים, לכן אומרים 'קדושא דסדרא' ומבטלים אותםוסכנה  יש כאבלים

 .(מבטלה דסדרא' הקדושה'ביום השבת ויש קטרוג לכן  הנאמרת במנחה של שבת היא מפני עוברי עבירה המדליקין את אש הגהינם

)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק יב ד"ה ולכן  רשות לגהינם לחזור ולפעול יש במוצאי שבת רק אחרי שישראל מסיימים אמירת 'קדושא דסדרא'

)'נשמת חיים' לר' מנשה  "לכם רשעים לגהינם שכבר השלימו ישראל סדריהן! רּוזְ ִח הממונה על הרוחות צועק " המָ כאשר מלאך דּו אומרים קדושה דסדרא(

)זוהר פרשת ויחי דף רלז ע"ב מההשמטות סימן כא ד"ה תא חזי בכל פתח ופתח של גהינם  ובא כרוז, (' בשם הרמב"ן בשער הגמולוממה שצריך עוד'בן ישראל מאמר ראשון פרק ארבעה עשר ד"ה 

ִעים ואומר " שבעה מדורין( היָּׁשּובּו ְרׁשָּ ל גֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִקים ִלְׁשאֹולָּ חוזרים כל חבורות מלאכי החבלה גם אז ו הרשעים.להם וחוזרים  ,)תהלים ט, יח( "כָּ
ֹיֵׁשב ְבֵסֶתר לכן נהגו לא למהר במוצאי שבת באמירת מזמור " .)זוהר פרשת ויקהל דף רז ע"א ד"ה כדין(בגהינם ואין מי שירחם עליהם  ת הרשעיםלהטריד א

ן וממה ')'נשמת חיים' מאמר ראשון פרק ארבעה עשר ד"ה  שא דסדרא' אלא מחשיכין הרבה ואומרים אותו בנחת'קדּו ובאמירת )תהלים צא, א(" ֶעְליֹון ְבֵצל ַׁשַדי ִיְתלֹונָּ

 .('שצריך עוד

 לעתיד לבוא החיצוניםביטולם של  היא מעיןבשבת  החיצונים הכנעת

דף  )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק יב 'החיצונים'עד אחרי שמסיימים 'קדושא דסדרא', כי על ידי כן משליט  להבדלה אין להדליק את הנר

)'זכר דוד' לר'  ועונשו גדול )הקדמת הזוהר דף יד ע"ב ד"ה תלתא אנון דגרמין( וגורם להדליק את אש הגהינם אף שעדיין לא הגיע זמנו ד"ה ולכן אומרים קדושה דסדרא( סו ע"ב

הרשעים מחללי שבת שנמצאים במדור משלהם בגהינם מקללים את האיש  ואף. ד"ה ולכן אומרים קדושה דסדרא( דף סו ע"בדוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק יב 
יד ע"ב ד"ה 'דחד  )'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף אש בגהינםההקדים את הדלקת על ידי כן ו )הקדמת הזוהר דף יד ע"ב ד"ה תלתא אנון דגרמין( הנר קודם זמנו שהדליק את

ר ְוֹעְטָך ָעֹטה:אומרים עליו ", ודוכתא' מהרמ"ק( ָלה ָגבֶׁ ְלָך ַטְלטֵׁ ץ ַרֲחַבת ָיָדִים ָשָמה ָתמּות ְוָשָמה ַמְרְכבֹות  ִהנֵׁה ה' ְמַטְלטֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ָפה ַכדּור אֶׁ ָצנֹוף ִיְצָנְפָך ְצנֵׁ
יָך ית ֲאֹדנֶׁ ָך ְקלֹון בֵׁ 'מקדש מלך' ) על הכוס הבדלהעם הדלקת הנר עד אחרי  להמתיןומצוה  .)הקדמת הזוהר דף יד ע"ב ד"ה תלתא אנון דגרמין( יח( –)ישעיה כב, יז " ְכבֹודֶׁ

'זכר דוד' לר' הנראה מ )עפ"י ב'ברכת הגפן' ד"ה ומה שנראו דברי הזהר( אע" זדף ס 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק יבד"ה בגילוייא, סוף לר' שלום בוזגלו על הקדמת הזוהר דף יד ע"ב 

ד"ה סוף )'מקדש מלך' לר' שלום בוזגלו על הקדמת הזוהר דף יד ע"ב  מצוה מן המובחרנכון לבעל נפש ו והוא ד"ה ומה שנראו דברי הזהר( דף סז ע"א ממודינא מאמר שלישי פרק יבדוד זכות 

 .(הבדלה על הכוסעד אחרי הנר עד אחרי 'קדושא דסדרא' או ובזה יישב סתירה בהקדמת הזוהר דף יד ע"ב ד"ה 'תלתא אנון דגרמין' האם צריך להמתין עם הדלקת . 'בגילוייא'

רת האש' של הסטרא אחרא שיצאה במוצאי שבת מהנקב של שה על 'מדּומצד הקדּו 'סכֹו'ל ומגבירים דש לחֹובין קֹו ןס מפרישיעל הכֹו הבדלהב
)'טור פטדה' על שו"ע  הקליפות נכנעות מפני הבדלה הנאמרת על הכוסכך ו .כשיש לו( סעיף יב ד"ה והיינו דוקא )'טור פטדה' על שו"ע או"ח הלכות שבת סימן רעא ה'תהום רבה'

שתמשיך להכניע את 'מדורת  'שלהבת'מברכים 'בורא מאורי האש' כדי להשפיע כוח בגם ולכן . או"ח הלכות שבת סימן רצו סעיף ב ד"ה אם אין יין מבדילין(
כופפים את האצבעות לפני הנר לרמוז כי כל הכוחות כולם ו (זוהר פרשת ויקהל דף רג ע"ב ד"ה כיון דנפק שבתא) בליל מוצאי שבת האש' שלא ישלטו החיצונים

את כוחה  הוההסתכלות בצפרניים באותה שעה מתיש. )'מדרש תלפיות' ענף הבדלה ד"ה מברך על הנר(ר וממשלה כפופים תחת השכינה וממנה יהיה להם אֹו
'תולעת יעקב' בחלק 'מוצאי שבת' דף לב ע"ב ד"ה ומברך על האש, 'ארבע חרשים' פרק ו קנאת אפרים ) אינו ניזוק כל אותו השבוע רֹות לאֹואֹויוהעושה כן ו של הסטרא אחרא.

תלפיות' )'מדרש  חזר לשרוף את הרשעים במוצאי השבתר שאהרע העולה מן הגהינם  'הריח'להפיג כדי מים ומריחים בש .דף יז ע"א ד"ה רק ללמוד כל היום(

 .(, 'חיי אברהם' לר' אברהם כלפון על טעמי המצוות אות רלזענף הבדלה ד"ה 'טעם בשם' בשם רבי יעקב בן יקר

כך לעתיד לבוא יתחבאו ויסתתרו אומות העולם כאשר  ,המלךמפני מחנה  ' ביום השבתהוכמו שהקליפות מתחבאות ונסתרות בנקב 'תהום רב
ֲהַדר ְגאֹונֹוּוָבאּו שנאמר " יתגלה מלך המשיח י ַּפַחד ה' ּומֵׁ ' ובגין דעלת העילות')זוהר פרשת פנחס דף רמג ע"א ד"ה  )ישעיה ב, יט( "ִבְמָערֹות ֻצִרים ּוִבְמִחלֹות ָעָפר ִמְּפנֵׁ

וואלי פרשת לך לך פרק טו על  )הרמ"ד לנקב 'תהום רבה' להיכנס עתידים גם הקליפותחיל, אז  יעשוכשהקדושה תתפשט בעולם וישראל ו .(רעיא מהימנא

לואומרים "את עניין הגאולה העתידית  מזכירים 'קדושא דסדרא' לפנילכן  .ביטולם לבוא לידיובסוף  הפסוק 'את הקני ואת הקנזי'( " כי ּוָבא ְלִצּיֹון גֹואֵׁ
יורדות בה על ידי  'הקליפות'כי כמו ש 'מעין עולם הבא'ושבת היא . )ספר 'הגירושין' להרמ"ק אות פט ד"ה בענין קדושת( לגמריאז יהיה ביטול הקליפות 

ָחד" קבלת שבת'לכה דודי' באומרים בנוסח ש וזה הטעם .כך לעתיד לבוא הם יתבטלו 'שלהבת ה'' ָחד ּוְשמֹו אֶׁ לר' שלמה  )מתוך פיוט 'לכה דודי'" ה' אֶׁ

ָחד " לבואעתיד כי כך יהיה ל (אלקבץ ָחדַבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶׁה ה' אֶׁ ישמרו שתי שבתות כהוגן כל ישראל  אמרו רבותינו שאםולכן . )זכריה יד, ט(" ּוְשמֹו אֶׁ
)'ערבי נחל' על התורה פרשת בהר דרוש א ד"ה ולכן  'הסטרא אחרא'את לבטל  שבתכוחה של ה זהכי  )ראה גמ' שבת דף קיח ע"ב בשם רשב"י( את הגאולהמיד  הם יביאו

 במהרה בימינו, אמן.יהיה וכן  המה עובדי עבודה זרה(

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
 !רפואה שלימה במהרה

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל אליהו בן ג'נֵׁט

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 

 גרשון ושרה
  ז"ל

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

 לרפואה שלימה שלהעלון גם 

ציונה שושנה בת חנה 

מּון  הי"ו בֵׁ

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלגָּה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

  בקדושה וטהרה!בית נאמן בישראל 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    בת יפהעליזה 

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך 

 כמה שנים תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 
alon.torat.haim@gmail.com 

 :5בקשה ממחבר העלון להתפלל לרפואתה של ילדה בת 

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

העלון השבוע מוקדש לרפואתה השלימה. ויהי רצון ה' יתברך 

יחזיר אותה לאיתנה, בריאה ושלימה בכל רנ"ב אבריה ושס"ה 

ל נא רפא נא לה" בתוך שאר חולי עמו ישראל, אמן. -גידיה. "א  

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל ששון בן חנה
 ת. נ. צ. ב. ה.

 לעילוי נשמת:

 רהָּ בְ אליהו בן גֹו
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו רפאל משה בן רבקה
בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, ויזכה 

 לבריאות איתנה לאורך שנים!

 

העלון גם לרפואה 

 ידיד העלון שלימה של

אבישלום בן 

 הי"ו  רות

file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_14_1.htm%23E322,0,תהילים%20פרק-ט%5e%5e8337!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_14_1.htm%23E322,0,תהילים%20פרק-ט%5e%5e8337!
mailto:alon.torat.haim@gmail.com

