
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ֶלְך ְלָך

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב.	. 
	ֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.ב. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים. 	.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.	.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵ	ל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲ	ָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְ	ָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ה.  ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	 ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִ	ים ו.  ְלַסֵּפר  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִמָּכל  ְמֻלָּקִטים  ְמֻיָחִ	ים  ִסּפּוִרים  ַהזֹוַהר,  ִסּפּוֵרי 

ַיְרִויחּו ַּבְּסעּוָ	ה ֵמָ	ה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה ְּבָכל ְסעּוָ	ה ֶׁשל  ְוָכְּך  ָּבת,  ְּבֻׁשְלָחן ַהּׁשַ
ַׁשָּבת.

ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָר	ָק	.ז.  ִסּפּור ַמְ	ִהים ְּבֶהְמֵׁשִכים ִמּׁשְ
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ח. 

ם ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ְטהֹוָרה, ְוִלְלמֹוד  ֵסֶפר ָקדֹוׁש ֶזה ְמֻסָּגל ְלַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ת ְוִצְדַקת ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ַחְכֵמי ַהזֹוַהר, ַהּסֹוד ְוַהִּנְסָּתר,  ִמְּקֻדּׁשַ

ר ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְזָיָע"א. ּוְלִהְתַקּׁשֵ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א

ִּתְׁשֵרי תשע"א לפ"ק



ב

זהר 
השבת

 

  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com   

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 



זהר 
השבת

ּת ֹו ּכ ֹן ָו ְ הכ ָי ִנ תי
ג

ּתֹוֵכן ָהִעְנָיִנים

ֵהִטיָבה ה' ַלּטֹוִבים..................................................................................................................... 	

ִהְתַנְּצלּות ַהּמֹוִציִ	ים ָל	ֹור..................................................................................................... 	

ֶּפַתח ָּדָבר..................................................................................................................................... ה

ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	............................................................................... ו

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים )ֶהְמֵׁשְך(................................................................................................... ז

ְּתִפּלֹות ִלְפֵני ַהִּלּמּו	................................................................................................................. ט

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב......................................................................................................................... י	

	ֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק.......................................................................................... טו

ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים.................................................................. יז זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵ	ל ְּכִהְלָכָתּה.................................................................................................... כ	 ַהּׁשַ

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר.............................................................................................................................. כ	

ְּבִעיר ְקָר	ָק	.......................................................................................................................... כה

ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.......................................................................................................... כט

ְּתִפּלֹות ְלַ	ַחר ַהִּלּמּו	............................................................................................................ ל	

קֹול ַהַרְׁשִּב"י............................................................................................................................. לב



ד

זהר 
השבת

ההּבה ה'  הִבּת

הטיבה ה' לטובים
הספר הזה נדפס

בנדבת הרה"ח מוהר"ר

חיים אברהם ישעיהו בן ביילא ושלמה
לרפואה שלימה במהרה 

זכות התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו הקדושה 
תעמוד לו למליץ יושר, שימלא ה' כל משאלות לבו לטובה 
ולברכה, בבריות גופא, פרנסה בשפע וברווח, עושר וכבוד, 

אריכות ימים ושנים טובים בבריאות השלימות, אכי"ר.


התנצלות המוציאים לאור
היות והשקענו עמל רב ודמים מרובים שיצא הספר לאור מבורר 

ומנופה בלא שגיאות ]לפי כוחותינו[, ובכל זאת אמר נעים זמירות 
ישראל שגיאות מי יבין, ואפשר שנשארו אי אלו טעויות הדפוס 

וכדומה – לכן בקשתינו מכל לומד בספר באם ימצא טעות 
להודיעינו, ותודה למפרע, כדי שנוכל לתקנו בהוצאה הבאה 

בעזרת ה'.

הבעלות וכל הזכויות אינן שמורות למחבר
כל אחד יכול לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, ]וכל המעונין 

יכול לקבל הטקסט חינם[, לאחסן במאגר מידע, לסדר או לקלוט 
בכל דרך ובכל אמצאי אלקטרוני אופטי או מכני אחר – כל חלק 

שהוא מהחומר בספר זה ובכל הספרים שהוצאנו לאור, הן ליחיד, 
הן לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה מותר 

ומצוה בהחלט בלא רשות מפורשת בכתב, ואם אחד מעוניין 
להדפיס נעזור לו בכל כוחותינו להוציא לאור בפחות מדמי עלות 

הספר.
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ה
ר בכ ַתח דיכ פיֶ

 ָּבת עֶֹנג  ְוָקָראָת ַלּׁשַ
ָּבת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות  ַהָּנִביא ְיַׁשְעָיה אֹוֵמר )ְיַׁשְעָיה נח יג(: "ְוָקָראָת ַלּׁשַ
ַנֲעֶׂשה ָאָדם(:  )ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ַמֲאָמר  ַהֶּנֲעָלם  ְוִאיָתא ְּבִמְדָרׁש  ְוַדֵּבר ָּדָבר".  ְּדָרֶכיָך ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך 
א  : ְוָתָנ ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד, ִהיא ּתֹוֶסֶפת ָהרּוַח ַהִּנְקָרא ְקדֹוׁש ה'. ְוָלְמדּו ֲחַז"ל )ַׁשָּבת ַּדף ק"נ ע"א(
ה ְמַׁשְדִכין ַעל ַהִּתינֹוקֹות ִליָאֵרס ְּבַׁשָּבת ְוַעל ַהִּתינֹוק ְלָלְמדֹו ֵסֶפר ּוְלַלְּמדֹו אּוָמנּות,  ְדֵבי ְמַנּׁשֶ
ָאַמר ְקָרא ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבר ֲחָפֶציָך ֲאסּוִרים ֶחְפֵצי ָׁשַמִים ֻמָּתִרין. ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַדְּברּו 
ָמקֹום,  ֶׁשל  ְמׁשּוְלָחנֹו  ֶנְחָׁשב  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְּסעּוָדה  ֶאת  ְלַקֵּדׁש  ְועֹוד  ַׁשָּבת,  ִּבְסעּוַדת  חֹול  ִּדְבֵרי 
ִהְתַעּלּות  ּתֹוֶסֶפת  ִּתְהֶיה  ְיהּוִדי  ַּבִית  ֶׁשְּבָכל  ְּכֵדי  ָּבת"  ַהּׁשַ "ֹזַהר  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ִלְפֵניֶכם  ִהַגְׁשנּו 

רּוָחִנית ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש.
זֹוִהי  ְמֻיָחד,  ִהְתַעּלּות  ְזַמן  הּוא  ַׁשָּבת  ְלֻׁשְלָחן  ִמָּסִביב  ָיַחד  ִמְתַּכְּנִסים  ַהַּבִית  ְּבֵני  ְּכֶׁשָּכל 

ָעה ַהַּמְתִאיָמה ְלַהְחִּדיר ִּבְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ּתֹוַרת ֶנַצח, ְוִלְטֹעם ִמּתֹוַרת ַהּסֹוד. ַהּׁשָ
ְּכֵדי ְלַהְטִעים ֶאת ַהִלימּוד ֵהֵבאנּו ַמֲעִׂשּיֹות ְמֻיָחדֹות ַהְּמעֹוְרִרים ֶאת ַהְּלָבבֹות ּוַמְחִּדיִרים 

ַעל ָיָדּה נֹוְתִנים ּתֹוֶסֶפת ִלְנָׁשָמה ְיֵתיָרה. ְקדּוָׁשה ְוָטֲהָרה ּׁשֶ
ַּכֲאֶׁשר ִיְלְמדּו ְּבֵסֶפר ֶזה ִּבְקִביעּות ָיחּוׁשּו ִהְתרֹוְממּות רּוָחִנית ְוּתּוְרַגׁש ַׁשָּבת ֹנַעם ַהְּנָׁשמֹות, 
ִמיָרה ֲהִכי ְמֻעָּלה ִלְכָלל ִיְׂשָרֵאל. ֵסֶפר ָקדֹוׁש  ְוֶהָאַרת ָהַרְׁשִּב"י ְּבָכל ֵּבית ְיהּוִדי, ֹזאת ִּתְהֶיה ַהּׁשְ
ת ְוִצְדַקת ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים  ם ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ְטהֹוָרה, ְוִלְלמֹוד ִמְּקֻדּׁשַ ֶזה ְמֻסָּגל ְלַאֲהַבת ַהּׁשֵ

ר ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְזָיָע"א. ַחְכֵמי ַהזֹוַהר, ַהּסֹוד ְוַהִּנְסָּתר, ּוְלִהְתַקּׁשֵ
ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ָלַקח ַעל ַעְצמֹו ְלַמָּטָרה ְלָהִאיר ֶאת ָּכל ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל ְּבאֹור ַהזֹוַהר 
ת ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ע, ְוִדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ָעְמדּו ְלֶנֶגד  ָּבת ִעם ְקֻדּׁשַ ת ַהּׁשַ ַהָּקדֹוׁש ּוְלַחֵּבר ֶאת ְקֻדּׁשַ
ַהַחָּמה,  )אֹור  ֲאזּוַלאי,  ָמְרְּדַכי  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֵהם  ּוְמַצֶּוה  ָהעֹוֵמד  ַמְלָאְך  ּוְכמֹו  ֵעיֵנינּו 
ָעִתיד  ֶזה  ֶׁשִּבְזכּות  ְוַאַחר  ּוְקַטִּנים...  ְּגדֹוִלים  ָּבַרִּבים  ֶׁשִּיְתַעְּסקּו  ַהֻּמְבָחר  ִמן  ִמְצָוה  ַּבַהְקָּדָמה(: 

ל, ְוֵכן ָהַאְדמֹו"ר ַהָּקדֹוׁש ִמָקאַמאְרָנא  ָלבֹוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְוֹלא ִּבְזכּות ַאֵחר, ֵאין ָראּוי ְלִהְתַרּׁשֵ
ַהֹּזַהר  ְּבִדְבֵרי  ִלְלֹמד  ַעְצְמֶכם  ַּתְרִּגילּו  ְוַאַחי  ָּבַני  ֵּכן  ַעל  ָאַמר:  ֵעֶדן(,  ֲעֵצי  ֵסֶפר  )ְּבַהְקָּדַמת  ְזָי"ע 
ְוַהִּתּקּוִנים ִּבְׁשִקיָדה, ּוִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה אֹור ַהֹּזַהר ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש, ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו ְוֹלא 
ָפַתִים  ָטַעם ַטַעם ַהּתֹוָרה, ְועֹוד ֶׁשהּוא ְמַטֵהר ַהֶּנֶפׁש ּוְמַזְּכָכּה, ֲאִפּלּו ֲאִמיָרה ְּבָעְלָמא ִמן ַהּׂשְ

ְסֻגָּלה ְוִתּקּון ַהֶּנֶפׁש ְמֹאד, ַעַּכ"ל.
ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ְּברּוָרה  ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲחׁשּוִבים ָׁשְקדּו ַעל ַהְמדּוָכה ְּכֵדי ֶׁשֻּיַּגׁש ְּבָׂשָפה ַהּׁשָ
ִליִחים ַהַּצִּדיִקים ָהֲעֵמִלים ְלַהְחִּדיר  ּוְנִעיָמה. ְיֹבְרכּו ִמִּפי ֶעְליֹון ָּכל ָהעֹוְסִקים ִּבְמָלאָכה ְוַהּׁשְ
ֶאת ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשֹּלא ָּתמּוׁש ַהּתֹוָרה ְּבָכל ֶחְלֵקי ַהַּפְרֵּד"ס ִמִּפינּו 

ּוִמִּפי ַזְרֵענּו ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֵענּו ַעד עֹוָלם ְּבִביַאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
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ׁש לכ רכ ִן ר  ַחביי ת לן ביכ ִָנת ֹשַ חן הו ן ִי ר ָכ ַחְ  ֹשָ ן
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ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א
ָנה   ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ

יצא לאור ע"י האדמו"ר מהאלמין שנת תש"ס לפ"ק על או"ח ויו"ד



זהר 
השבת

ּת בו תיכ ָן לו ִי לִנת  ָיכ ִן ַה
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

  הגה"צ רבי לוי יצחק גרינוואלד

שנת תשכ"ח

שנת תשכ"ח

בס"ד 

נפש  ספר  עוד  הגיע   ..
ישעי' ומכרתיו

מה  שולח  ואני 
שקיבלתי.

כל  ובברכת  רב  בכבוד 
טוב

ומצפה לישועת ד'
יעקב יצחק ניימאנן
עש"ק נחמו תשל"ג לפ"ק

 יעקב יצחק ניימאנן
 רב בבהמ"ד חסידי בעלז ומחזיקי הדת מאנטרעאל 

קנדה



ח

זהר 
השבת

ׁש לכ רכ ִן ר  ַחביי ת לן ביכ ִָנת ֹשַ חן הו ן ִי ר ָכ ַחְ  ֹשָ ן

שנת תשל"ח

מכתב מהגה"ק כ"ק אדמו"ר מקראסנא 
 רבי הלל ליכטענשטיין שליט"א זיע"א 

בעל שו"ת כוונות הלב 
במכתבו לוועד הכשרות דהתאחדות 

הקהילות בשנת תשל"ד

שנת תשל"ד

...בכל לב ונפש אני שולח דמי חתימה... 
החזק נא ידיכם בעזר מקודש...

ר'  ליבוש  לייזר

...זכות גדול  היה לי אם תוכלו לזכות אותי 
להיות לי חלק גדול בעבודתכם הכי חשובה...

 הרב צבי הירש הורוויץ
בן האדמו"ר מסטריזוב זצ"ל 

שנת תשל"ד

שנת תשל"ד

שנת תשל"ד

בס"ד
נא לשלוח לי מדריך הכשרות, והנני שולח 

4.00 על שנה אחת כמבוקש. 
בתודה

יעקב יצחק ניימאן
רב דביהמד"ר חסידי בעלזא  ומחזיקי הדת
מאנטרעא-ל יע"א קנדה

שנת תשמ"ב



זהר 
השבת

ד ִי לי ּ ַה יו ֹי פן ִנת  ו פו י תין
ט

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ְוכּו'. ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם 
ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת  ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיְנָּתא  ְלַאְקָמא  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל 

ְׂשֵמָחה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

ְוַהַּצִּדיִקים  ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְּבִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי  ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני 
ַהְּכתּוִבים ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְבֹראָׁשם ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחִאי 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַקֵיים ְּתִפיַלת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה )ְּתִהיִלים סא ד'- ה'( ִּכי 
ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגַּדל ֹעז ִמְּפֵני אֹוֵיב. ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך עֹוָלִמים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך 
ֶּסָלה. ְוֶאְזֶּכה ְׁשְּבִלימּוֵדינּו ֶזה ִּיְהיּו ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ּדֹוְבבֹות ְּבֶקֶבר, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה 
ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו.  ְרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות  ְליֹוְצֵרנּו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי,  ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. ִויִהי 
ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ִויִהי נַֹעם 
ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו )ְּתִהיִלים צ' ט"ז י"ז(.
)מספר סוד ה'(

★
ְּתִפָּלה קֹוֶדם ִלּמּוד ַהֹּזַהר

)ַקָּבָלה ֵמָהֲאִריַז"ל(

ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך 
ְלתֹוָרֶתָך  ֶׁשֵּקַרְבָּתנּו  ּוְבִהְׁשַּתֲחָוָיה,  ְּבִקָּדה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלַהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי 
ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש, ְוָנַתָּת ָלנּו ֵחֶלק ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך ַהְּקדֹוָׁשה. ָמה ָאנּו, ֶמה 
ַחֵּיינּו, ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמנּו ֶחֶסד ָּגדֹול ָּכֶזה. ַעל ֵּכן ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, 
ֶׁשִּתְמחֹול, ְוִתְסַלח, ְלָכל ֲחֹטאֵתינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו, ְוַאל ִיְהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּביֵנינּו 

ְלֵביֶניָך.

ְּתִפּלֹות ִלְפֵני ַהִּלּמּוד



י

זהר 
השבת

ד ִי לי ּ ַה יו ֹי פן ִנת  ו פו י תין

ְלִיְרָאֶתָך  ְלָבֵבינּו  ֶׁשְּתכֹוֵנן  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלַהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ְּבסֹודֹות  ֶהָעֵרל  ְלָבֵבינּו  ְוִתְפַּתח  ֵאֶּלה,  ִלְדָבֵרינּו  ָאְזֶניָך  ְוַתְקִׁשיב  ְוַאֲהָבֶתָך, 
ּתֹוָרֶתָך, ְוִיְהֶיה ִלּמּוֵדנּו ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ְּכֵריַח ִניחֹוַח. ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו 
אֹור ְמקֹור ִנְׁשָמֵתנּו ְּבָכל ְּבִחיָנֵתינּו, ְוֶׁשִּיְתנֹוְצצּו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיָך ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר 
ּתֹוָרָתם,  ּוְזכּות  ֲאבֹוָתם,  ּוְזכּות  ּוְזכּוָתם,  ָּבעֹוָלם.  ֵאֶּלה  ְּדָבֶריָך  ִּגִּליָת  ָיָדם  ַעל 
ָתם, ַיֲעמֹוד ָלנּו ְלַבל ִנָּכֵׁשל ִּבְדָבִרים ֵאּלּו. ּוִבְזכּוָתם ָּתִאיר ֵעיֵנינּו  ּוְתִמימּוָתם, ּוְקֻדּׁשָ
ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה  ֵעיֵני  "ַּגל  ִיְׂשָרֵאל  ְזִמירֹות  ְנִעים  ְּכַמֲאַמר  לֹוְמִדים.  ֶׁשָאנּו  ְּבַמה 
ִמּתֹוָרֶתָך". ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִּכי ְיָי ִיֵּתן ָחְכָמה 

ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה:

קול הרשב"י
שיעור בזוהר היומי

0722-990055

ניתן לשמוע שיעורים של הזוהר הקדוש 
בלשון הקודש בלשון קלה ונעימה.

ב-20 דקות

בלבדביום-
ניתן לסיים כל ספר הזוהר

בתוך 3 שנים!.

השיעורים נמסרים על ידי
הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א

בשיתוף עם "מפעל הזוהר העולמי" 
מיסודו של כ"ק 

מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

ניתן גם להשיג דיסקים לשמיעה
טלפון: 0548-436784/ 0544577956



זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשַ
יי

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב
ִלּקּוט ִמֵּסֶפר ְׂשַכר ְועֹוֵנׁש: - ִּמזֹוַהר ַהָּק	ֹוׁש ְוִסְפֵרי ַקָּבָלה ש"ס 

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב.

ִהְתמֹוְטטּות ַהָּדת ְּבִעָּקר ִמְּפֵני ִרְפיֹון ָהֱאמּוָנה ְּבָׂשָכר ְוֹעֶנׁש
ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַּבַּמֲאָמר "ִצִּפיָת ִליׁשּוָעה" )ֶּפֶרק א'( ֵמִביא: "ִהֵּנה ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים 
ָאנּו רֹוִאין ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ֶׁשִּנְתמֹוֵטט ַהָּדת ְמֹאד ְמֹאד ּוְמַנְּתִקין ַהָּבִנים ִמַּיְלדּוָתן 
ֹּלא ָהָיה ֵּכן ְּבֵאיֶזה ָׁשִנים ֶׁשְּלָפֵנינּו. ְוַכֲאֶׁשר ְנַחֶּקה ֵהיֵטב ַעל ִסַּבת  ִמּתֹוַרת ד' ַמה ּׁשֶ
ָהִעְנָין ֵיׁש ַּכָּמה ְּדָבִרים ְוִעַּקר ַהִּסָּבה הּוא ִרְפיֹון ָהֱאמּוָנה, ֶׁשָהֱאמּוָנה ְּבעֹוַלם ַהֶּנַצח 
ֹאֶמץ  ָנְתָנה  ִהיא  ְוַהְּנִביִאים,  ַהּתֹוָרה  ִיעּוֵדי  ּוְבָכל  ַהָּמִׁשיַח  ּוְבִביַאת  ְוֹעֶנׁש  ְּבָׂשָכר 
א ָּכל ַהְמּצּוקֹות ְוַהְּתָלאֹות ְוַלֲעֹמד ֲעבּור ָּדָתם ִּבְמִסיַרת ֶנֶפׁש  ְלִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ּדֹור ִלּׂשָ
ַעל  ְלֵעיָניו  ָׁשחּוט  ְּבנֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ְלָהָאב  ָהָיה  ֶׁשָּיֶפה  ְּבֵניֶהם,  ֶאת  ֵהן  ְּבַעְצָמם  ֵהן 
ַמִים, ִמִּלְראֹותֹו ְּבֶגֶרם ָהֹאֶׁשר ִאם  ם ְלָהִׁשיב ִנְׁשָמתֹו ְטהֹוָרה ֵלאֹלֵקי ַהּׁשָ ת ַהּׁשֵ ְקֻדּׁשַ

ָחִליָלה ְיַסֵּלף ַּדְרּכֹו ִמֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה.
ָאֵכן ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ְּכַהּיֹום ִהְצִליַח ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ַעל ְיֵדי ְׁשלּוָחיו ָהַרִּבים ְלַרּפֹות 
ָׁשְרֵׁשי ָהֱאמּוָנה ִמֶּקֶרב ִיְׂשָרֵאל ֵהן ְּבָׂשָכר ְוֹעֶנׁש ֵהן ְּבִיעּוֵדי ַהְּנִביִאים ְוַכֲאֶׁשר רֹוִאין 
ֹּגֶדל ַהְּמצּוקֹות ְוַהְּתָלאֹות ֶׁשעֹוְבִרים ָעֵלינּו ְּבָכל יֹום ְמַדִּמין ְּבַנְפָׁשם ֶׁשַהָקָּב"ה ִהְסִּתיר 
ְוָכל  ְּכָלל,  ָׁשַמִים  ְלַמְלכּות  ְמַחִּכין  ְוֵאיָנן  ַהְּגֻאָּלה,  ִמן  ּוִמְתָיֲאִׁשין  ְלַגְמֵרי,  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו 
ֶאָחד ּפֹוֶנה ְלַעְצמֹו ּוְמַבֵּקׁש ֵעצֹות ֵהן ְּבֶהֵּתר ֵהן ְּבִאּסּור ֵאיְך ְלַפְרֵנס ַעְצמֹו ּוְבֵני ֵּביתֹו, 
ְויֹוֵתר ִמֶּזה ֶׁשֲאִפּלּו ַהְּתִמיִמים ְוַהְיָׁשִרים ִיְרֵאי ֶאֹלוִקים ִּבְראֹוָתם ֹּגֶדל ַהְּפִריַקת ֹעל 
ֶׁשִּנְתַהָּוה ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶׁשהּוַקל ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ִעְנָיִנים ַהֲחמּוִרים ֶׁשַּבֲחמּוִרים 
ְּכגֹון ְּדָבִרים ֶׁשִחְּיָבה ַהּתֹוָרה ֲעֵליֶהן ִמיָתה ְוָכֵרת ]ְּכגֹון ִחּלּול ַׁשָּבת ִּדְכִתיב ְמַחֲלֶליָה 
ֵאיְך  ְוחֹוְׁשִבין  ְּבִקְרָּבן  ִלָּבן  ָנַפל  ַאֲחֵרי[,  ְּבָפָרָׁשה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַוֲעָריֹות...  יּוָמת,  מֹות 
ְוַעל  ָּכֶזה,  נֹוָרא  ְּבֹאֶפן  ד'  ֶׁשֵהֵפרּו ּתֹוַרת  ַאֲחֵרי  ָׁשַמִים,  ְלַרֲחֵמי  ְּבדֹוֵרנּו  ְלַקּוֹות  נּוַכל 
ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא ִמְתַרִּפין ְלַגְמֵרי, ֲאִפּלּו ִלְראֹות ְלַתֵּקן ֵאיֶזה ֲאָנִׁשים ֶׁשּנּוַכל ְלַהִּציָלם 

ֵמֶרֶדת ַׁשַחת".
ְוֹזאת ַמְּטַרת ַהָּמדֹור "ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב": ְלַהֲעִמיק ְּבֵלב ַהְּיהּוִדי ִעְנְיֵני ָׂשָכר ְוֹעֶנׁש, 
ְלַבל ִיֹּפל ַחס ְוָׁשּלֹום ִלְזרֹועֹות ַהֵּיאּוׁש, ֶאָּלא ִיְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ְּבָׂשָכר ְוֹעֶנׁש ָלׁשּוב ֶאל 

ד', ְלִיְרָאה אֹותֹו ּוְלַאֲהָבה אֹותֹו ָּכל ַהָּיִמים, ְוִיָּנֵצל ֵמֶרֶדת ַׁשַחת.
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ְמעּו ֲאִפּלּו ְלֶאָחד ֵמֶהם ְּכֶׁשּמֹוִכיַח ָּבַרִּבים ֶׁשְּדָבָריו ֹלא ִיּׁשָ
י  ר ַרִּב ּוַמְמִׁשיְך ָׁשם ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְּבַמֲאַמר ּתֹוָכָחה: "ְוָאְמרּו ֲחַז"ל )ְיָבמֹות ס"ה( ָאַמ
ַהִּנְׁשָמע  ָּדָבר  ַּבר ִׁשְמעֹון, ְּכֵׁשם ֶׁשִּמְצָוה ַעל ָאָדם לֹוַמר  ֶאְלָעָזר  ִאיְלָעא ִמּׁשּום ר' 
)ִּדְכִתיב הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח – ְלהֹוִכיַח ִמי ֶׁשְּמַקֵּבל ֵהיֶמּנּו ַרִׁש"י( ָּכְך ִמְצָוה ַעל ָהָאָדם ֶׁשֹּלא לֹוַמר ָּדָבר 

ם  ָלֶה ח  ַהַּנ ל'(  )ֵּביָצה  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ֶׁשִּמְדַרָּבָנן,  ְּבָדָבר  ַהְינּו  ְוכּו',  ִנְׁשָמע  ֶׁשֵאינֹו 
ְלִיְׂשָרֵאל מּוָטב ֶׁשִּיְהיּו ׁשֹוְגִגין ְוֹלא ִיְהיּו ְמִזיִדין, ָהֵני ִמיֵלי ִּבְדַרָּבָנן ֲאָבל ִמְּדאֹוַרְיָתא 
ֹלא. ְוַעֵּין ָּבְרָמ"א )ש"ע או"ח ִסיָמן תר"ח ְסִעיף ב'(... ְוָׁשַמְעִּתי מאדמ"ח ְׁשִליָט"א, ֶׁשֶּזה 
ִּדְבַרִּבים ִאי  ֵליָתא,  ַהְּכָלל  ְּבַרִּבים  ְּבָיִחיד, ֲאָבל ְּכֶׁשּמֹוִכיַח  ַהְּכָלל ַׁשָּיְך ַרק ְּכֶׁשּמֹוִכיַח 

ְמעּו ֲאִפּלּו ְלֶאָחד ֵמֶהם. ֶאְפָׁשר ֶׁשְּדָבָריו ֹלא ִיּׁשָ

ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה -  ַאָּתה ִהְׁשַּתַּדְלָּת ְלַזּכֹות ֶאת ֲחֶבְרָך ע"כ ֲאִׁשיְבָך ּוְלָפַני 
ַּתֲעֹמד

ְּפָעִמים,  ֵמָאה  ַעד  ֲאִפּלּו  ָּגדֹול,  ִחּיּוב  ִהיא  ַהּתֹוָכָחה  ֶׁשִּמְצַות  ַאֲחֵרי  ְלֶזה,  ְוָהֵעָצה 
ַיְרִּגיׁש  ִני ֹלא  ֶׁשַהּׁשֵ ְּבֹאֶפן  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְוֶזה  ל ְלהֹוִכיַח.  ְלִהְתַרּׁשֵ ָאָדם  ָצִריְך  ָלֵכן ֹלא 
ְמַרֶחֶקת ֶאת  ָּכֹזאת  ִמְּפֵני ֶׁשּתֹוָכָחה  ְוָׁשּלֹום,  ְלָרָׁשע, ַחס  ִמְּדָבָריו ֶׁשחֹוְׁשִבים אֹותֹו 
ָהָאָדם עֹוד יֹוֵתר ִמן ַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה ... ּוְדָבָריו ִיְהיּו ַרק ְּבַנַחת ּוְבִדְבֵרי נַֹעם ּוְכָבר ָאַמר 
ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים )ֹקֶהֶלת( ּוַמֲעֶנה ַרְך ָיִׁשיב ֵחָמה )ִמְׁשֵלי 
ַּבְּזַמן  ְלהֹוִכיַח  ִלים  ִמְתַרּׁשְ ד'  ִלְדַבר  ֵמַהֲחֵרִדים  ַרִּבים  ָהַרִּבים,  ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו  א'(...  ט"ו 

ֵמֲעוֹונֹות  ֲחֵברֹו  ְלַהְזִהיר ֶאת  ָאָדם  ָצִריְך  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֲאָבל  ַהְרֵּבה,  ְּדָבִרים  ַעל  ַהֶּזה 
ְּבָיד  ֶהָעוֹון  ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת  ַהְינּו  ֶהָעוֹון.  ְוִהְגִּדיל ֶאת  ְמֹאד  ַהָּכתּוב  ָּבֶהם  ֶׁשֶהְחִמיר 
ִנְכַּפל  ְּבִפְרסּום,  ָרָמה,  ְּבָיד  ְקַטָּנה  ֲעֵבָרה  ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָעָׂשה  ְּגֵלי,  ְּבֵריׁש  ְוַהַּתְרּגּום  ָרָמה, 
ָאז ֶהָעוֹון נֹוָרא ְמֹאד ְּכִדְכִתיב: )ַּבִּמְדָּבר ט"ו ל'( ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְּבָיד ָרָמה ְוגֹו' ִּכי 
ְדַבר ד' ָּבָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֲעֹוָנה ָבּה. ּוָמה ִאם ָאְמרּו 
ֲחַז"ל ֶׁשַהְמַקֵּים ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל, ְּבֶגֶׁשם, הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני ַהָקָּב"ה ְּכִאּלּו ִקֵּים 
ֶׁשְּכָבר  ֵמֵחְטא,  ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל  ֶׁשִהִּציל  ִמי  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַעל ַאַחת  ָמֵלא,  עֹוָלם 
ְלַׁשֵער  יּוַכל  ִמי  ֵּכן  ַעל  ַההֹוְרגֹו.  ִמן  ֶחְטאֹו  ָּגדֹול  ֲחֵברֹו  ֶאת  ַהַּמֲחִטיא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
ִקֵּים  ְּכִאּלּו  ְּבַוַּדאי  ֶׁשהּוא  ֵמָעוֹון  ַלֲהִׁשיבֹו  ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶׁשְּמַזֶּכה  ִמי  ֶׁשל  ַהִּמְצָוה  ֹּגֶדל 
ָכר ֶׁשל ֵאּלּו ַהַּמֲחִזיִרים ֶאת ֲאֵחִרים ָלׁשּוב  עֹוָלם ָמֵלא. ְוֵאין ְלַׁשֵער ֹּגֶדל ַהִּמְצָוה ְוַהּׂשָ
)ִיְרְמָיהּו ט"ו  ַּתֲעֹמד  ְלָפַני  ַוֲאִׁשיְבָך  ַהָּפסּוק: ִאם ָּתׁשּוב  ַעל  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ְּבתֹוַכְחָּתם. 
י"ט(, ִאם ָּתׁשּוב ִיְׂשָרֵאל ְלמּוָטב ְּבתֹוַכְחְּתָך, ַוֲאִׁשיְבָך ֵאַלי, ּוְלָפַני ַּתֲעֹמד ְוַעל ֵּכן ֲאַנְחנּו 

יג ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ָלֶלֶכת  רֹוִאים ֶׁשְּבִמְצַות ּתֹוֵכָחה ְצפּוָנה עֹוד ְסֻגָּלה ִנְפָלָאה ְלַהּׂשִ
ְּבֶדֶרְך ד'' ֶׁשַהָקָּב"ה ְּבַעְצמֹו ֵמִׁשיב ֶאת ַהּמֹוִכיַח ֵאָליו, ִּבְבִחיַנת ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה. ַאָּתה 

ִהְׁשַּתַּדְלָּת ְלַזּכֹות ֶאת ֲחֶבְרָך ע"כ ֲאִׁשיְבָך ּוְלָפַני ַּתֲעֹמד'", עכ"ל.
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ּוְבִעְנָין ֶזה ַנְעִּתיק ִמן ַהֵּסֶפר "ָׂשָכר ְוֹעֶנׁש" א': 

ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ִמְצַות ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ִאם ֹלא מֹוִדיַע ַלֲחֵברֹו ִעְנַין ָׂשָכר 
ְוֹעֶנׁש

)ְּדָבִרים  ָּכמֹוָך  ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבָּת  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ה'(  )ֶּפֶרק  ַהָּיָׁשר  ַקב  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֵּסֶפר  ָּכַתב 
ֹּכֲהִנים, ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים, ד'( ֶזה הּוא ַהָּפסּוק,  ִלְבָרָכה )ּתֹוַרת  ִזְכרֹוָנם  ו, ה(, ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 

ְמֻגֶּנה  ָּדָבר  ָהָאָדם  ְּכֶׁשרֹוֶאה  יֹוֵתר,  ַאֲהָבה  ְלָך  ְוֵאין  ֶׁשַּבּתֹוָרה.  ָּגדֹול  ְּכָלל  ֶׁשהּוא 
ְּבָאִחיו ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשעֹוֶׂשה ֵאיֶזה ֵחְטא ְוָעוֹון, ֶׁשָּצִריְך ְלהֹוִכיחֹוב ַעל ֶזה, ִּכי ִנְׁשָמָתן ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל ֵהן ְקׁשּוִרין ּוְדבּוִקין ֶזה ָּבֶזה. ֲאָבל ַהְּכָלל הּוא, ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ִמי ֶׁשהּוא יֹוֵדַע 
ַהְּנָׁשָמה  ְיִציַאת  ַאַחר  ָהָאָדם  ְלִנְׁשַמת  ֶׁשָּבִאים  ְוָהֳעָנִׁשיםג  ְוַהִּסּבֹות  ַהַהְרַּפְתָקאֹות 
ֵמַהּגּוף, ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ַלֲחֵברֹוד, אּוַלי ַעל ָידֹו ִיְזֶכּה ֲחֵברֹו ַּגם ֵּכן ְוַיֲעֹזב ַּדְרּכֹו ָהְרָׁשָעה 

"ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו" )ְיַׁשְעָיה ו, י(.

ָכר ְלִמי ֶׁשְּמעֹוֵרר ֲאֵחִרים ְלִיְרַאת ָׁשַמִים ֹּגֶדל ַהּׂשָ
ְּכִתיב )ְּדָבִרים ד, י( ֲאֶׁשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה ֹאִתי ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה 
ְוֶאת ְּבֵניֶהם ְיַלֵּמדּון, ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י ִיְלְמדּון - ֵיְלפּון ְלַעְצָמם, ְיַלֵּמדּון, ְיַאְּלפּון ַלֲאֵחִרים.
ָׁשַמִים  ְיֵרא  ְלָכל  ָראּוי  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:  ָׁשַמִים(  ִיְרַאת  )ַׁשַער  ַהִּמּדֹות  ַמֲעַלת  ַּבֵּסֶפר  ְוָכַתב 
ִּכי  ַּכּׁשּוָרה,  ֶׁשֹּלא  ֶׁשּנֹוֲהִגים  אֹוָתם  ִיְרֶאה  ִאם  ְלהֹוִכיָחם  ָהֲאָנִׁשים  ִמן  ִייָרא  ֶׁשֹּלא 
ָּדָבר ֶזה ֶנֶגד ִיְרַאת ָׁשַמִים, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָחָכם ֶאָחד )ִמְבַחר ַהְּפִניִנים א, ה(: ָראּוי ַלַּמֲחִזיק 

.א יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, בעמח"ס: 
בישראל  חל', המקוה  י"ג  על הש"ס  דברי תורה  ז"ח,  דברי תורה עה"ת  חל',  ד'  הזוהר  אור 
השבת  ג"ח,  כהלכתה  בישראל  העירוב  חל',  כ"ב  כהלכתה  בישראל  הסת"ם  ח"ח,  כהלכתה 
חל',  י"ז  ביהכ"נ  חל', קדושת  כ"ו  בישראל כהלכתה  ד' חלקים, השחיטה  בישראל כהלכתה 
קובץ ספרים בעניני כשרות ג"ן חל', קובץ ספרי ניקור קי"ח חל', קובץ ספרים על הזוהר כ"ד 

חל', שמירת הברית י"ח, שמירת המצוות כהלכתן ח"ן חל', ועוד.   

ַז"ל,  ִּדְבֵריֶהם  ַטַעם  ְּבטּוב  ִמְתָּבֵאר  ּוָבֶזה  ֶזה.  ַעל  ְלהֹוִכיחֹו  ֶׁשָּצִריְך  יֹוֵתר…  ַאֲהָבה  ְלָך  ְוֵאין  .א 
ֶׁשְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך הּוא ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה, ִּכי ָהַאֲהָבה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ַלֲחֵברֹו הּוא ְלהֹוִכיחֹו 

ְּכֶׁשרֹוֶאה ּבֹו ֵאיֶזה ֵחְטא, ּוְלָקְרבֹו ַלֲעבֹוַדת ה' ְלַקֵּים ַהִּמְצוֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, )ַקב ַהָיָשר(.

ִהְׁשִליָמּה  ֹלא  ִאם  ֵמַהּגּוף,  ַהְּנָׁשָמה  ְיִציַאת  ַאַחר  ָהָאָדם  ְלִנְׁשַמת  ֶׁשָּבִאים  ְוָהֳעָנִׁשים  ְוַהִּסּבֹות  .א 
ְוִתְּקָנּה ָּבעֹוָלם ָּכָראּוי ְוַכָּנכֹון. )ְיסֹוד יֹוֵסף, ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש(.

.א ֲאָבל ַהְּכָלל הּוא… ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ַלֲחֵברֹו. ְּכלֹוַמר, ֶׁשֹּלא ִיְסַּתֵּפק ְלהֹוִכיחֹו ְסָתם, ֶׁשֵאינֹו נֹוֵהג 
ַעְצמֹו ַּכּׁשּוָרה, ֶאָּלא יֹוִדיַע לֹו ַּגם ֵּכן ָהעֶֹנׁש ַעל ַהֵחְטא ֶׁשהּוא ִנְכַׁשל ּבֹו, ִּכי אּוַלי ַעל ְיֵדי ֶזה ַיֲעזֹב 

ַּדְרּכֹו ָהְרָׁשָעה ְוִיָּזֵהר ְּביֹוֵתר ִמְּלִהָּכֵׁשל ָּבם עֹוד. )ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ְלִפי ֵּבאּור ַאְׁשְּכָנז(.



יד
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ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשַ

ְּבָחְכָמה ּוְבֶצֶדק ֶׁשֹּלא ִייָרא ִמְּבֵני ָאָדם. ְוָאַמר ָחָכם ַאֵחר )ָׁשם א, ו(: ַהַּצִּדיִקים ֵאיָנם 
ַמֲעַלת  ִמְּפֵני  ְוַתְלִמיֵדיֶהם  ֲחָכִמים  ִמְּפֵני  ִליָרא  ַאְך  ְלַבּדֹו,  ָהֱאֹלִקים  ִאם  ִּכי  ְיֵרִאים 
ַהּתֹוָרה, ָּדָבר ֶזה ָראּוי ְוָהגּון, ְוַחָּיב ָאָדם ְלַכְּבָדם ְוִליָרא ִמְּפֵניֶהם, ֶׁשָּכְך ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו 

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְּפָסִחים ַּדף כ"ב ע"ב( ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ִּתיָרא, ְלַרּבֹות ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.

ַהִחּיּוב ְלַהְדִריְך ֶאת ָּבַניו ְלתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים
ִאיׁש  ֶׁשָּכל  ָּכַתב  רס"ח(  ַעּמּוד  ָזָצ"ל,  ֵמַהאְמּבּוְרג  ְרָפֵאל  ַרִּבי  )ְלַהָּגאֹון  ָלׁשֹון  ַמְרֵּפא  ּוַבֵּסֶפר 
קֹוֶדֶמת  ה'  ִיְרַאת  ֶׁשִּיְהֶיה  ה',  ּוְלִיְרַאת  ְלתֹוָרה  ָּבָניו  ֶאת  ְלַהְדִריְך  ְמֻחָּיב  ִמִּיְׂשָרֵאל 
ְלָחְכָמתֹו, ִּבְפָרט ַּבָּיִמים ַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ְיַעְּכבּו אֹותֹו ִמַּלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ְּכמֹו 
ֶׁשֵהֵבאִתי ְלֵעיל ְּבֵׁשם ָהַרְמָּב"ם, ֶׁשהּוא ֶאָחד ִמן ַהְּדָבִרים ַהְמַעְּכִבין ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, 
ָנה,  ְוָלֵכן יֹוִכיַח ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ֶׁשָּיׁשּובּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה ֲאֶׁשר ַּדְרכּו ָּבּה ָּכל ַהּׁשָ

עכ"ל.

ְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ׁשֹוֲאִלים ָלָאָדם, ַמּדּוַע ֹלא הֹוִכיַח ֶאת ְקרֹוָביו, 
ּוִבְׁשִביָלם ֵיָעֵנׁש.

ַהָּלׁשֹון:  ָּבֶזה  ע'(  ס"ק  ַחִּיים,  ֶהָחֵפץ  ִׂשיחֹות  ַּבֵּסֶפר  )מּוָבא  ָזָצ"ל  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ְוָאַמר 
ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ְלַחֵּזק ּוְלהֹוִכיַח ֶאת ְקרֹוָביו ּוְמיּוָדָעיו ִאם ֵהם ָרִפין ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות, 
ִלְכֹּתב לֹו ֹזאת:  ָצִריְך  ַהִּמְצוֹות,  ְּבִקּיּום  ָהָרִפים  ַּבֲאֵמִריָקא  ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְקרֹוִבים  ְוֵכן 
ָאִחי, ֹלא ְלעֹוָלם ֶאְחֶיה, ּוְלַאַחר ֵמָאה ָׁשִנים ְּכֶׁשַאִּגיַע ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְּבַוַּדאי ִיְׁשֲאלּוִני 
ַמּדּוַע ֹלא הֹוַכְחִּתי ֶאת ְקרֹוַבי, ַוֲאַקֵּבל ֹעֶנׁש ִּבְׁשִביְלָך. ְלִפיָכְך ֲאִני ַמְזִהיר אֹוְתָך, עכ"ל.
ּוְבִאֶּגֶרת ַהּמּוָסר ְלַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמָּסאַלאְנט ָזָצ"ל, ָּכַתב ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: ָלֹזאת 
ָיִׂשים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ְלעֹוְרָרם ְלִהְתּבֹוְננּות ַהִּיְרָאה ְוַהּמּוָסר, ִּכי 
ֵהָּמה  ִנְצָרִכים  ְוִכי  ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם  ּוְלַהִּכיר  ָלַדַעת  ֲאֵחִרים  ַעל  ְּפקּוחֹות  ָהָאָדם  ֵעיֵני 
ְוִתְרֶּבה  ַיֲחִזיק ְּבָכל ֹעז ְּבִלּמּוד ַהּמּוָסר ְלַמַען ְיׁשֹוְטטּו ּבֹו ַרִּבים  ְלמּוָסר ְלַמְרֵּבה, ֵּכן 
ִיְרַאת ה', ּוְזכּות ָהַרִּבים ִּתְהֶיה ְּתלּוָיה ּבֹו, ּוִמֵּמיָלא ְלַאט ְלַאט ִלּמּוד ַהּמּוָסר ַיְדִריֵכהּו 
ִּבְנִתיב ַהֶּצֶדק, ְוִהיא ְרפּוָאה ַּגְׁשִמית ְוַגם רּוָחִנית, ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָּכל 

ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו.
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א ָח יכ שִנר ַהזנַהר ַהלן
טו

ִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה אֹור ַהֹּזַהר ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש, ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו 

י ְוַאַחי ַּתְרִּגילּו ַעְצְמֶכם ִלְלֹמד ְּבִדְבֵרי ַהֹּזַהר ְוַהִּתּקּוִנים ִּבְׁשִקיָדה,  ן ָּבַנ כה. ַעל ֵּכ
ּוִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה אֹור ַהֹּזַהר ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש, ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו ְוֹלא ָטַעם 
ַטַעם ַהּתֹוָרה, ְועֹוד ֶׁשהּוא ְמַטֵהר ַהֶּנֶפׁש ּוְמַזְּכָכּה, ֲאִפּלּו ֲאִמיָרה ְּבָעְלָמא ִמן 
ָפַתִים ְסֻגָּלה ְוִתּקּון ַהֶּנֶפׁש ְמֹאד, ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ֶׁשֵהם ִּתּקּוֵני ַהֶּנֶפׁש  ַהּׂשְ
)ַהְקָּדַמת ֵסֶפר ֲעֵצי ֵעֶדן ִמָּקאַמאְרָנא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה( ַמָּמׁש ִמָּכל ְּפָגם ּוְסָיג ְוחֹוַלַאת.  

 ִסיָמן ְלָמָרה ְׁשחֹוָרה, ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶׁשק ִלְלֹמד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר

כו. ִסיָמן ְלָמָרה ְׁשחֹוָרה: א( ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶׁשק ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ב( ֶׁשֵאין 
לֹו ֵחֶׁשק ִלְלֹמד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר, ַרק ִלְלֹמד ְלֵׁשם ִמְצָוה. ג( ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע ָּדָבר ֵאין 
ם ִיְתָּבַרְך )ֶזה ְלׁשֹונֹו: ֵער ֶהערט ָא ַזאְך ֶקען ֵער ֶּדעְרִמיט ִניט ֵגּיין –  ָיכֹול ַלֲעֹבד ּבֹו ֶאת ַהּׁשֵ
)ִמְדָרׁש ִּפְנָחס, ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל, קּוְנְטֵרס י' אֹות  הּוא ׁשֹוֵמַע ָּדָבר ְוֵאינֹו ָיכֹול ָלֶלֶכת ִעם ֶזה(. 

כ"ט(

 ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל ּפֹוֵסק: ְמַלֵּמד ָצִריְך ֶׁשִּיְלֹמד ֹזַהר, ְלַהְמִׁשיְך 
ְנָׁשָמה ֲאִמִּתית ַלַּתְלִמיִדים

כז. ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל ָאַמר: ְמַלֵּמד ָצִריְך ֶׁשִּיְלֹמד ֹזַהר, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ְּבֶזה ֶׁשָהַרב נֹוֵתן ֵׂשֶכל  ִּכי  ַלַּתְלִמיִדים.  ְנָׁשָמה  ְלַהְמִׁשיְך  ְויּוַכל  ַחִּיים",  "ֵעץ 

ָיָׁשר ַלִּתינֹוק, ָּבֶזה ַמִּניַח ְנָׁשָמה ֲאִמִּתית.

]ָאַמר ַהַּמְעִּתיק: ְּכֶׁשָאב ׁשֹוֵלַח ְּבנֹו ַלְּמַלֵּמד ִלְלֹמד ֶאְצלֹו ּתֹוָרה, ָּדָבר ָהִראׁשֹון 
ָצִריְך ְלָבֵרר ִאם ַהְּמַלֵּמד ֶׁשל ְּבנֹו לֹוֵמד ֹזַהר, ִּכי ִאם ֹלא, ָאז ִמי יֹוֵדַע ֵאיֶזה 
ְנָׁשָמה ַהְּמַלֵּמד ַיְמִׁשיְך ִלְבנֹו – ְוַגם ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ְלַהְּמַלֵּמד ְקָצת ִיְרַאת 
)ֲחַכם ָהָרִזים( ָׁשַמִים ְּבִלי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַּכְּמֹבָאר ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים[. 

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק
הוצאה שביעית

תשרי שנת תשע"א לפ"ק
יצא לאור ע"י רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
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א ָח יכ שִנר ַהזנַהר ַהלן

ָגה ַמְתִחיָלה ִמּתֹוַרת ַהִּנְסָּתר  ַהַהּׂשָ

ֶחְלֵקי  ֶיֶתר  יִגים  ַמּׂשִ ָּכְך  ַאַחר  ְוַרק  ַהִּנְסָּתר  ִמּתֹוַרת  ַמְתִחיָלה  ָגה  ַהַהּׂשָ כח. 
)ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא. ִסּדּור( יִגים ֶאת ַהּתֹוָרה ַהִּנְגֵלית.   ַהּתֹוָרה. ּוְלַבּסֹוף ַמּׂשִ

 ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ָּתבֹוא ָהֱאנֹוׁשּות ַלְּגֻאָּלה ָהרּוָחִנית ּוְלִביַאת 
ַהָּמִׁשיַח. ְוָלֵכן ָאסּור ְלִהְתַחֵּמק ִמִּלּמּוד ַהַּקָּבָלה

ה  כט. ָהִאּסּור ִלְלֹמד ַקָּבָלה ָהָיה ַרק ִלְזַמן ָקצּוב ַעד 1490. ּוֵמ - 1540 ָוָהְלָא
ְצִריִכים ְלעֹוֵדד ֶאת ֻּכָּלם ַלֲעֹסק ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִמְּפֵני ֶׁשַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר 
ְלִהְתַחֵּמק  ָאסּור  ְוָלֵכן  ַהָּמִׁשיַח.  ּוְלִביַאת  ָהרּוָחִנית  ַלְּגֻאָּלה  ָהֱאנֹוׁשּות  ָּתבֹוא 
)ָהַרב ֲאזּוַלאי, ֵסֶפר אֹור ַהַחָּמה( ִמִּלּמּוד ַהַּקָּבָלה.  

 ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשָּכל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ָיבֹואּו ַלָּטֳהָרה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹו, זּוַלת ַעל ְיֵדי 
ִלּמּוד ַהַּקָּבָלה, ֶׁשִהיא ַהֶּדֶרְך ַהַּקָּלה ְּביֹוֵתר, ַהַּמְסִּפיָקה ַּגם ִלְקַטֵּני ַהַּדַעת

ְיֵדי  ַעל  זּוַלת  ַהּזֹו,  ַהְּגדֹוָלה  ַלָּטֳהָרה  ָיבֹואּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ֶׁשָּכל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ל. 
ה  , ַמ ִלּמּוד ַהַּקָּבָלה, ֶׁשִהיא ַהֶּדֶרְך ַהַּקָּלה ְּביֹוֵתר, ַהַּמְסִּפיָקה ַּגם ִלְקַטֵּני ַהַּדַעת
ֵאין ֵּכן ְּבֶדֶרְך ָהֵעֶסק ְּבתֹוַרת ַהִּנְגֶלה ִּבְלַבד, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ַעל ָיָדּה, זּוַלת  ּׁשֶ

ִליִחיֵדי ְסֻגָּלה, ְוַעל ְיֵדי ְיִגיָעה ַרָּבה, ֲאָבל ֹלא ְלַמְרִּבית ָהָעם.
)ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיהּוָדה ַאְׁשָלג ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ְּבַהְקָּדָמה ְלַתְלמּוד ֶעֶׂשר ַהְּסִפירֹות, אֹות לו(

אֹוי ְלֵאּלּו ֶׁשֹּלא רֹוִצים ִלְלֹמד ֶאת ַהֹּזַהר, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ְמִביִאים ָלעֹוָלם ֹעִני, 
ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות

לא. אֹוי ְלֵאּלּו ֶׁשֹּלא רֹוִצים ִלְלֹמד ֶאת ַהֹּזַהר, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ְמִביִאים ָלעֹוָלם 
)ִּתּקּוֵני ַהֹּזַהר, ִּתּקּון ל'( ֹעִני, ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות.  

ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ֵמַעל ְוָעִדיף ַעל ָּכל ִלּמּוד ַאֵחר

)ַהִחיָד"א( לב. ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ֵמַעל ְוָעִדיף ַעל ָּכל ִלּמּוד ַאֵחר.  

ַהְּגֻאָּלה ּוִביַאת ַהָּמִׁשיַח ְּתלּוִיים ַרק ְּבִלּמּוד ַהַּקָּבָלה

לג. ַהְּגֻאָּלה ּוִביַאת ַהָּמִׁשיַח ְּתלּוִיים ַרק ְּבִלּמּוד ַהַּקָּבָלה.  
)ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא. ֵסֶפר ֶאֶבן ְׁשֵלָמה 11,3(  
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ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ְוָיִמים טֹוִבים

 מספר "השבת והזוהר"
 מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע
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הּכל היא ֹ ַ ִ ָ ַׁשּבת

    
(פרּודא בלא (ודא ְְִָָָ

    
     

  

ׁשּבת נקרא  ָ ַ ָ ְ ִֹ ַ ְוהּכל

    
   

    
      
    

ּכאּלּו ׁשּבת ׁשּׁשֹומר ּומי הּתֹורה, ְִִֵֶַַָָָּכל

הּתֹורה. ּכל את ֶַַָָָׁשמר

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ְ ִזכרֹון

יֹוםמצוה את זֹוכר להיֹות - כ"ד ְְִִֵֶָ

ׁשּנ ּכמֹו יֹוםהּׁשּבת, את זכֹור אמר ְֱֶֶֶַַַָָ

הרי ׁשּבת, ׁשל סֹוד לקּדׁשֹו. ְְֲֵֶַַַַָָהּׁשּבת

מקֹומֹות, אֹותם ּבכל זּכרֹוןּבארנּו יֹום ְְְִֵַָָָ

ׁשל ּכלל והּוא העֹולם, ׁשל מנּוחה ְְְֶֶֶָָָָׁשל

ׁשמר ּכאּלּו ׁשּבת ׁשּׁשֹומר ּומי ְִִֵֶַַַָָָהּתֹורה.

הּתֹורה. ׁשלּכל זּכרֹון נתּבאר, והרי ְֲִִֵֵֶַַָָָָ

מיני ּבכל אֹותּה לקּדׁש ְְִֵֵַַָָָׁשּבת

,הּמל את ׁשּמזּכיר מי ְִִִִֶֶֶֶַַקּדּוׁשים.

ׁשּבת, ׁשּמזּכיר מי אֹותֹו. לבר ְְִִִֵֶַַָָָצרי

נתּבאר. והרי אֹותּה, לבר ְְֲִִֵֵֵַָָָָצרי

הּכל היא ֹ ַ ִ ָ ַׁשּבת

לנקבה.זכֹור הּוא ׁשמֹור לזכר. הּוא ְְִֵָָָָָ

פרּוד) ּבלי ּכל(וזה ׁשל הּסֹוד ׁשּבת יֹום ְְִֵֶֶַַָָ

העליֹוןהאמּונה מהראׁש ׁשּתלּויה , ְְֱֵֶֶָָָָָֹ

הּדרגֹות, ּכל סֹוף הּכל.עד היא ׁשּבת ְִַַַַָָָֹ

ׁשּבת נקרא  ָ ַ ָ ְ ִֹ ַ ְוהּכל

ׁשּבת.ׁשלׁש נקראֹות וכּלן הן, ּדרגֹות ְְְִֵַָָָָָֹֻ

ׁשּבת הּיֹום. ׁשל ׁשּבת עליֹונה. ְֶֶַַַַַָָָׁשּבת

הּלילה נקראׁשל והּכל אחת, וכּלן . ְְְְִֶַַַַַָָָֹֻ

ׁשֹולטת, ּכׁשהיא אחת וכל ְְִֶֶֶַַַָָׁשּבת.

אֹותן ּומזמינה חברֹותיה את ְְִֶֶַַַַָָָלֹוקחת
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ּכאּלּו ׁשּבת ׁשּׁשֹומר ּומי הּתֹורה, ְִִֵֶַַָָָּכל

הּתֹורה. ּכל את ֶַַָָָׁשמר

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ְ ִזכרֹון

יֹוםמצוה את זֹוכר להיֹות - כ"ד ְְִִֵֶָ

ׁשּנ ּכמֹו יֹוםהּׁשּבת, את זכֹור אמר ְֱֶֶֶַַַָָ

הרי ׁשּבת, ׁשל סֹוד לקּדׁשֹו. ְְֲֵֶַַַַָָהּׁשּבת

מקֹומֹות, אֹותם ּבכל זּכרֹוןּבארנּו יֹום ְְְִֵַָָָ

ׁשל ּכלל והּוא העֹולם, ׁשל מנּוחה ְְְֶֶֶָָָָׁשל

ׁשמר ּכאּלּו ׁשּבת ׁשּׁשֹומר ּומי ְִִֵֶַַַָָָהּתֹורה.

הּתֹורה. ׁשלּכל זּכרֹון נתּבאר, והרי ְֲִִֵֵֶַַָָָָ

מיני ּבכל אֹותּה לקּדׁש ְְִֵֵַַָָָׁשּבת

,הּמל את ׁשּמזּכיר מי ְִִִִֶֶֶֶַַקּדּוׁשים.

ׁשּבת, ׁשּמזּכיר מי אֹותֹו. לבר ְְִִִֵֶַַָָָצרי

נתּבאר. והרי אֹותּה, לבר ְְֲִִֵֵֵַָָָָצרי

הּכל היא ֹ ַ ִ ָ ַׁשּבת

לנקבה.זכֹור הּוא ׁשמֹור לזכר. הּוא ְְִֵָָָָָ

פרּוד) ּבלי ּכל(וזה ׁשל הּסֹוד ׁשּבת יֹום ְְִֵֶֶַַָָ

העליֹוןהאמּונה מהראׁש ׁשּתלּויה , ְְֱֵֶֶָָָָָֹ

הּדרגֹות, ּכל סֹוף הּכל.עד היא ׁשּבת ְִַַַַָָָֹ

ׁשּבת נקרא  ָ ַ ָ ְ ִֹ ַ ְוהּכל

ׁשּבת.ׁשלׁש נקראֹות וכּלן הן, ּדרגֹות ְְְִֵַָָָָָֹֻ

ׁשּבת הּיֹום. ׁשל ׁשּבת עליֹונה. ְֶֶַַַַַָָָׁשּבת

הּלילה נקראׁשל והּכל אחת, וכּלן . ְְְְִֶַַַַַָָָֹֻ

ׁשֹולטת, ּכׁשהיא אחת וכל ְְִֶֶֶַַַָָׁשּבת.

אֹותן ּומזמינה חברֹותיה את ְְִֶֶַַַַָָָלֹוקחת

    
     



חמּורה הּלילה  ָ ֲ ָ ְ ַ ַ ַ ְסעּודת

     
   
    
    
    

   ס"א) 
ְִִָָכדביממא.)

ּכל את ׁשֹומר ׁשּבת ׁשּׁשֹומר  ָ ֶ ֵ ָ ַ ֵ ֶ ִמי
 ָ ַהּתֹורה

     
   
     

     
    
     
   
    

 

ׁשּבת א )חּלּול ע "ח , זהר  (תקוני  ִ ַ ָ 

    
ּברית) ׁשּבת (דאיהי    ְְִִִַָ

    
 (יד לא (שמות   

    

ּוכׁשּזה ׁשּלּה. הּׁשלטֹון ּבאֹותֹו ְְְִִֶֶֶַָָעּמּה

עּמֹו. ּומזּמנים ּבאים ּכּלם לעֹולם, ְִִִָָָָָָֻֻּבא

חמּורה הּלילה  ָ ֲ ָ ְ ַ ַ ַ ְסעּודת

ׁשלּכׁשּבא ׁשּבת עּמֹו מזמין הּלילה, ְְְִִֶֶַַַַָָָ

ּומסּתּתר להיכלֹו אֹותֹו ּומזמין ְְְִִֵֵַַַָהּיֹום,

העליֹונה ׁשּבת ּבא, ׁשּזה ּכיון ְִֵֶֶֶַָָָָָעּמֹו.

ּבהיכל ּגנּוזים וכּלם עליה, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻנמׁשכת

ּכ ּומּׁשּום הּלילה, הּלילהׁשל סעּודת ְְְִֶַַַַַָָָ

מּבּיֹום הּיֹום)חמּורה ׁשל .(ּכמֹו ְֲִֶַַָ

ּכל את ׁשֹומר ׁשּבת ׁשּׁשֹומר  ָ ֶ ֵ ָ ַ ֵ ֶ ִמי
 ָ ַהּתֹורה

ׁשּתיּכׁשּבא את עּמֹו מזמין הּיֹום, ְְְִִֵֶֶַַָ

עליֹונה ּדרּגה - הּללּו ְְֲֵֶַַָָָָהאחרֹות

וזֹו לּה ׁשּמאירה זֹו ּתחּתֹונה, ְְְְְִֶַַָָָָודרּגה

נקראֹות ּכאחת וכּלן מּמּנה, ְְְְִִֶֶַַָָָָֻׁשּנאֹורה

ּוׁשלׁש ׁשּבת. ּביֹום וׁשֹולטֹות ְְְְַַָָֹׁשּבת,

ּכל ׁשל וסֹוד ּכלל הן הּללּו ְְְֵֶַַָָָָהּדרגֹות

נביאים ׁשּבכתב, ּתֹורה ְְִִִֶַָָָהּתֹורה,

ׁשֹומר ׁשּבת, ׁשּׁשֹומר מי ְִִֵֵֶַָּוכתּובים.

הּתֹורה. ּכל ֶַָָאת

ׁשּבת  ָ ַ ִחּלּול

ׁשּלּה,ׁשּבת בחלל נקּדה ּבראׁשית ְְִֵֶֶַַָָָָֻ

ּברית) ׁשּבת את(ׁשהיא חּלל חּלל, ׁשּבת י' , ְִִִִֵֵֶֶַַָָ

מֹות מחלליה נקּדה, אֹותּה את ְְֲִֶֶַָָָֻמי?

בחלל נכרּיה ׁשּמכניס למי ְְְִִִֶֶַָָָָָיּומת,

נס יין הרּבים, רׁשּות ׁשהיא ְִִִֶֶֶֶַַָָׁשּלּה,



זהר 
השבת

ּת ּת הִנבו לו ּכ ִן ת  ביכ ַ ַּרת ַהשיֹ לו ֹשן ִי ַ ת  ְָ ַָ  ַל זננַהר 
יט

    
     



חמּורה הּלילה  ָ ֲ ָ ְ ַ ַ ַ ְסעּודת

     
   
    
    
    

   ס"א) 
ְִִָָכדביממא.)

ּכל את ׁשֹומר ׁשּבת ׁשּׁשֹומר  ָ ֶ ֵ ָ ַ ֵ ֶ ִמי
 ָ ַהּתֹורה

     
   
     

     
    
     
   
    

 

ׁשּבת א )חּלּול ע "ח , זהר  (תקוני  ִ ַ ָ 

    
ּברית) ׁשּבת (דאיהי    ְְִִִַָ

    
 (יד לא (שמות   

    

ּוכׁשּזה ׁשּלּה. הּׁשלטֹון ּבאֹותֹו ְְְִִֶֶֶַָָעּמּה

עּמֹו. ּומזּמנים ּבאים ּכּלם לעֹולם, ְִִִָָָָָָֻֻּבא

חמּורה הּלילה  ָ ֲ ָ ְ ַ ַ ַ ְסעּודת

ׁשלּכׁשּבא ׁשּבת עּמֹו מזמין הּלילה, ְְְִִֶֶַַַַָָָ

ּומסּתּתר להיכלֹו אֹותֹו ּומזמין ְְְִִֵֵַַַָהּיֹום,

העליֹונה ׁשּבת ּבא, ׁשּזה ּכיון ְִֵֶֶֶַָָָָָעּמֹו.

ּבהיכל ּגנּוזים וכּלם עליה, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻנמׁשכת

ּכ ּומּׁשּום הּלילה, הּלילהׁשל סעּודת ְְְִֶַַַַַָָָ

מּבּיֹום הּיֹום)חמּורה ׁשל .(ּכמֹו ְֲִֶַַָ

ּכל את ׁשֹומר ׁשּבת ׁשּׁשֹומר  ָ ֶ ֵ ָ ַ ֵ ֶ ִמי
 ָ ַהּתֹורה

ׁשּתיּכׁשּבא את עּמֹו מזמין הּיֹום, ְְְִִֵֶֶַַָ

עליֹונה ּדרּגה - הּללּו ְְֲֵֶַַָָָָהאחרֹות

וזֹו לּה ׁשּמאירה זֹו ּתחּתֹונה, ְְְְְִֶַַָָָָודרּגה

נקראֹות ּכאחת וכּלן מּמּנה, ְְְְִִֶֶַַָָָָֻׁשּנאֹורה

ּוׁשלׁש ׁשּבת. ּביֹום וׁשֹולטֹות ְְְְַַָָֹׁשּבת,

ּכל ׁשל וסֹוד ּכלל הן הּללּו ְְְֵֶַַָָָָהּדרגֹות

נביאים ׁשּבכתב, ּתֹורה ְְִִִֶַָָָהּתֹורה,

ׁשֹומר ׁשּבת, ׁשּׁשֹומר מי ְִִֵֵֶַָּוכתּובים.

הּתֹורה. ּכל ֶַָָאת

ׁשּבת  ָ ַ ִחּלּול

ׁשּלּה,ׁשּבת בחלל נקּדה ּבראׁשית ְְִֵֶֶַַָָָָֻ

ּברית) ׁשּבת את(ׁשהיא חּלל חּלל, ׁשּבת י' , ְִִִִֵֵֶֶַַָָ

מֹות מחלליה נקּדה, אֹותּה את ְְֲִֶֶַָָָֻמי?

בחלל נכרּיה ׁשּמכניס למי ְְְִִִֶֶַָָָָָיּומת,

נס יין הרּבים, רׁשּות ׁשהיא ְִִִֶֶֶֶַַָָׁשּלּה,

      
     

  (ג יט (ויקרא 
     
    
     

   (יג יט (במדבר 
     
     
     
    
     
     
     
    



מּׁשּבת חכם ּתלמיד ׁשל  ָ ַ ִ ָ ָ ִ ְ ַ ֶ ִזּוּוג
 ָ ַ ְלׁשּבת

   (דא) ָ

ו') ד' (נ"א  
     
    

    יחזקאל) 
א) מו    

  ('ב)    
    
    

יראה, צרי ּכאן זה ּומּׁשּום ְִִִֶָָָָזֹונה,

ׁשּב"ת. יר"א ּבראׁשית זהּווזהּו ְְִֵֵֶֶַָָ

ואת ּתיראּו ואביו אּמֹו איׁש ְְִִִִֶֶָָָׁשּכתּוב

רׁשּות ׁשּמכניס ּומי ּתׁשמרּו, ְְְְִִִֶַַַֹֹׁשּבתתי

רׁשּות ׁשהיא ׁשּלּה, בחלל ְְִִֶֶֶָָָָָנכרּיה

את נאמר עליו זֹונה, נס יין ֱִִֶֶֶֶַַַָָָָהרּבים,

וכּו', ונכרתה טּמא יהו"ה ְְְְְִִִֵַָמקּדׁש

אֹות ׁשּבת, ׁשל אֹות היא הּזֹו ְְִֶַַַָָֻוהּנקּדה

ּתפּלין, ׁשל אֹות טֹובים, ימים ְִִִִֶֶָׁשל

הּברית, עטרת מילה, ּברית ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַָאֹות

ּכתר לֹו, קֹוראים ּתֹורה ספר ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶֶָּכתר

ׁשעליה הּנקּדה צּדיק, ּכל ְְִֶֶַַָָָָֹֻּבראׁש

ּפרצּופים, דּו ׁשהיּו וחּוה אדם ְְֱִֶֶַַַָָָָנאמר

לׁשני אפׁשר אי הּלבנה אמרה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָועליה

אחד. ּבכתר ׁשּיׁשּתּמׁשּו ְְְְִִֶֶֶֶַָָמלכים

מּׁשּבת חכם ּתלמיד ׁשל  ָ ַ ִ ָ ָ ִ ְ ַ ֶ ִזּוּוג
 ָ ַ ְלׁשּבת

הּלב,הּסֹוד לחכמי נמסר (ד'(זֹו)הּזה ְְְִֵֵֶַַַַַ

ּובּהו') י', ׁשּׁשניהם אחרֹונה, ה' ְֲִֵֶֶַָָהיא

סתּומה היא הּזֹו והּנקּדה אחד, ְְְֲִֶַַַָָָֻנעׂשּו

זהּוו החל. ימי ּבׁשׁשת ְְֲֵֵֶֶַַָֹחתּומה

ימי ּבׁשׁשת סגּור יהיה ְְְִֵֵֶֶֶָָׁשּכתּוב

ו', ּבאֹות ּבּמה? סתּומה(ב')הּמעׂשה, ְֲֶֶַַַָָ

ּובּיֹום החל, ימֹות ּבו' ו', ְְַַָֹּבאֹות

ּבעלּה, את לקּבל נפּתחת ְְְְִִִֵֶַַַַַָהּׁשביעי

חכמים ּתלמידי ׁשל הּזּוּוג זה ְֲִִִִֵֶֶַַָּומּׁשּום

   
   



הּׁשמים  ִ ַ ָ ַ ֻ ְ ַויכּלּו

    
   

טז) כד (בראשית   (גן (נ"א ַ
 (יב ד (שיר   

    
      
    
    
    
     
    
     

  (ג יט (ויקרא 
    שמות) 
יב) כ    

   
    

ׁשּבת ר"מ )סעּודת ב ער "ב, (ח"ג ְ ַ ַ ָ 

    
  
    
   
    
   

נׁשמֹות ויֹורׁשים לׁשּבת, ְְְְִִַַָָָמּׁשּבת

לבניהם. חדׁשֹות ְְֲִֵֶָקדֹוׁשֹות

הּׁשמים  ִ ַ ָ ַ ֻ ְ ַויכּלּו

ּבתּולה,ּומּׁשּום נקראת הּנקּדה זה ְְְִִֵֶַָָֻ

ּגל ּכׁשהיא ידעּה, לא נעּול(ּגן)ואיׁש ְְְִִֶַַָָָֹ

לבעלּה, ׁשּנפּתחת עד חתּום, ְְְְִֶַַַַַָָָמעין

ּבכל יראה, נקראת סתּומה, ְְְְְִִִֵֶָָָּוכׁשהיא

סגּורה ׁשהיא החל ימי ְְִֵֵֶֶַָֹׁשׁשת

ּוׁשלׁשים אמירֹות ּבעׁשר ְְְֲִִֶֶָֹּוׁשמּורה

ארּבעים ׁשהם אלהי"ם, ְְֱִִִֵֶַַָֹּוׁשנים

ּבינה, ׁשּׁשם הּגבּורה, אֹותּיֹות ְְִִִֶַַָָָּוׁשּתים

החסד ויכּל"ּו הּׁשמים, ויכּלּו ְְְִֶֶַַַַַַָָֻֻּבׁשּבת

ּוׁשנים ׁשבעים ּכֹולל הּימין ְְִִִִֵֶַַָׁשל

ׁשאמרנּו ּכמֹו חכמה, ׁשּׁשם ְְְֵֶֶַָָָָׁשמֹות,

ּבׁשׁשת יראה ידרים. להחּכים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָהרֹוצה

ּתיראּו, ואביו אּמֹו איׁש החל, ְְִִִִֵַָָֹימי

ּבׁשּבת ואתאהבה אבי את ּכּבד , ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

נקראת לבעלּה ּכׁשּנפּתחת .ְְְְְִִִֵֶֶַַַָאּמ

מצוֹות נּתנּו ואהבה ּומּיראה ְְְְֲֲִִִִַַָָָאהבה,

תעׂשה. ולא ְֲֲֵֶַֹעׂשה

ׁשּבת  ָ ַ ַ ְסעּודת

לעׂשֹותועׂשרה אדם צרי דברים ְֲֲִִַַָָָָָָ

- ׁשני ידים. נטילת - אחד ְְִִִִֵֶַַָָָּבסעּודה:

- ׁשליׁשי לׁשּבת. ּכּכרֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵַַָלתּקן

מחל ּולהֹוסיף סעּודֹות, ׁשלׁש ְְֱִֵֶָֹֹֹלאכל

את להאיר - רביעי הּקדׁש. ְְִִִֶֶַַָֹעל

ׁשלחן ׁשּבארּוה, ּכמֹו ּבנר, ְְְְֲֵֵֶַָָָֻֻהּׁשלחן



כ
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ּת ּת הִנבו לו ּכ ִן ת  ביכ ַ ַּרת ַהשיֹ לו ֹשן ִי ַ ת  ְָ ַָ  ַל זננַהר 

   
   



הּׁשמים  ִ ַ ָ ַ ֻ ְ ַויכּלּו

    
   

טז) כד (בראשית   (גן (נ"א ַ
 (יב ד (שיר   

    
      
    
    
    
     
    
     

  (ג יט (ויקרא 
    שמות) 
יב) כ    

   
    

ׁשּבת ר"מ )סעּודת ב ער "ב, (ח"ג ְ ַ ַ ָ 

    
  
    
   
    
   

נׁשמֹות ויֹורׁשים לׁשּבת, ְְְְִִַַָָָמּׁשּבת

לבניהם. חדׁשֹות ְְֲִֵֶָקדֹוׁשֹות

הּׁשמים  ִ ַ ָ ַ ֻ ְ ַויכּלּו

ּבתּולה,ּומּׁשּום נקראת הּנקּדה זה ְְְִִֵֶַָָֻ

ּגל ּכׁשהיא ידעּה, לא נעּול(ּגן)ואיׁש ְְְִִֶַַָָָֹ

לבעלּה, ׁשּנפּתחת עד חתּום, ְְְְִֶַַַַַָָָמעין

ּבכל יראה, נקראת סתּומה, ְְְְְִִִֵֶָָָּוכׁשהיא

סגּורה ׁשהיא החל ימי ְְִֵֵֶֶַָֹׁשׁשת

ּוׁשלׁשים אמירֹות ּבעׁשר ְְְֲִִֶֶָֹּוׁשמּורה

ארּבעים ׁשהם אלהי"ם, ְְֱִִִֵֶַַָֹּוׁשנים

ּבינה, ׁשּׁשם הּגבּורה, אֹותּיֹות ְְִִִֶַַָָָּוׁשּתים

החסד ויכּל"ּו הּׁשמים, ויכּלּו ְְְִֶֶַַַַַַָָֻֻּבׁשּבת

ּוׁשנים ׁשבעים ּכֹולל הּימין ְְִִִִֵֶַַָׁשל

ׁשאמרנּו ּכמֹו חכמה, ׁשּׁשם ְְְֵֶֶַָָָָׁשמֹות,

ּבׁשׁשת יראה ידרים. להחּכים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָהרֹוצה

ּתיראּו, ואביו אּמֹו איׁש החל, ְְִִִִֵַָָֹימי

ּבׁשּבת ואתאהבה אבי את ּכּבד , ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

נקראת לבעלּה ּכׁשּנפּתחת .ְְְְְִִִֵֶֶַַַָאּמ

מצוֹות נּתנּו ואהבה ּומּיראה ְְְְֲֲִִִִַַָָָאהבה,

תעׂשה. ולא ְֲֲֵֶַֹעׂשה

ׁשּבת  ָ ַ ַ ְסעּודת

לעׂשֹותועׂשרה אדם צרי דברים ְֲֲִִַַָָָָָָ

- ׁשני ידים. נטילת - אחד ְְִִִִֵֶַַָָָּבסעּודה:

- ׁשליׁשי לׁשּבת. ּכּכרֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵַַָלתּקן

מחל ּולהֹוסיף סעּודֹות, ׁשלׁש ְְֱִֵֶָֹֹֹלאכל

את להאיר - רביעי הּקדׁש. ְְִִִֶֶַַָֹעל

ׁשלחן ׁשּבארּוה, ּכמֹו ּבנר, ְְְְֲֵֵֶַָָָֻֻהּׁשלחן



זהר 
השבת

הי תכ ָכ הו ן ָין שי   רכ ָשן ּו ת בין ביכ ַ ַהשיֹ
כי

ְלֶנַגע  ֹעֶנג  לֹו  ֶנֱהַפְך  עֹוֶׂשה  ְוֵאינֹו  ַׁשָּבת  ֹעֶנג  ַלֲעׂשֹות  ְיֹכֶלת  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ט. 
ת )תיקוני זוהר תיקון כ"א, נ"ח, וח"ג רע"ג(. ָצַרַע

ָּבת )זוהר חדש בשלח ל"ז:(. ֲעָמֵלק ָּבא ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעל ֶׁשֹּלא ָׁשְמרּו ֶאת ַהּׁשַ י. 
ִכיָנה )תיקוני זוהר תיקון רא, נ"ט:(. ַהּגֹוֵרַע ֹעֶנג ַׁשָּבת ְּכִאּלּו ּגֹוֵזל ֶאת ַהּׁשְ יא. 

ְלֶמֱהֵוי  ִלְׁשִכיְנָּתא  ָגִרים  ָהַרִּבים  ִלְרׁשּות  ַהָּיִחיד  ֵמְרׁשּות  ְּבַׁשָּבת  ַהּמֹוִציא  יב. 
ֹּתהּו ָוֹבהּו ֹחֶׁשְך ּוְתהֹום )תיקוני זוהר תיקון ל' ע"ג:(.

ַמאן ִּדְמַחֵּלל ַׁשָּבת ֵאינֹו ְמֻׁשָּמר ֵמַהָקָּב"ה )תיקוני זוהר בהקדמה י"ב.(. יג. 
ַהְמַׁשֵּקר ְּבַׁשָּבת ְּכִאּלּו ְמַׁשֵּקר ְּבָכל ַהּתֹוָרה )ח"ב צ.(. יד. 

ָחְכָמתֹו  ָחָכם  הּוא  ִאם  טֹוב  ְויֹום  ָּבת  ַלּׁשַ ּתֹוָספֹות  עֹוִׂשים  ֶׁשֵאין  ֵאּלּו  טו. 
ִמְסַּתֶּלֶקת, ְוִאם הּוא ָעִׁשיר ָעְׁשרֹו ִמְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו, ְוַהְּבָרָכה ִנְמַנַעת ִמֶּמּנּו )תיקוני 

זוהר תיקון י"ט, ל"ח.(.

ַהִּמְתַעֶּנה ְּבַׁשָּבת ָראּוי ִלְקָלָלה ְוֹעֶנׁש, ֶאָּלא ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבַתֲעִנית ְלַתֲעִניתֹו  טז. 
קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו )ח"ב ר"ז.(.

אֹוי לֹו ְלָאָדם ֶׁשֵאינֹו ַמְׁשִלים ֶאת ַהְּסֻעּדֹות ְּבַׁשָּבת )ח"ב פ"ח:(. יז. 
ָּכל ָהֱאמּוָנה ִּבְסֻעַּדת ַׁשָּבת ְמצּוָיה )ח"ג רפ"ח:(. יח. 
ַהּגֹוֵרַע ִמְּסֻעַּדת ַׁשָּבת ָעְנׁשֹו ָּגדֹול )ח"ב פ"ח.(. יט. 

ְּדָלאו  ַעְצמֹו  ּוַמְרֶאה  ְלֵעיָלא  ְּפִגימּוָתא  ִמיְתַחֵּזי  ְּבַׁשָּבת  ְסֻעָּדה  ַחד  ַהּגֹוֵרַע  כ. 
ִמְּבֵני ֵהיָכָלא ְּדַמְלָּכא הּוא, ְּדָלאו ִמַּזְרָעָתא ַקִּדיָׁשא הּוא, ֵניָהִבין ֲעֵליּה חּוְמָרא 

ִּדְתָלת ִמִּלין ִּדיָנא ְּדֵגיִהֹּנם )ח"ב פ"ח:(.

ְלָחנֹו ֹלא ִנְסָּדר ְּבַתֲענּוִגים ָּכָראּוי ּדֹוִחים אֹותֹו ֶאל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא )ח"ב  ְּכֶׁשּׁשֻ כא. 
רנ"ב.(.

ּוְמׁשֹוְטִטים  ְּבִחָּפזֹון  יֹוְצִאין  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ֹּכחֹות  ָּבת  ַהּׁשַ ֶׁשּיֹוֵצא  ֵּכיָון  כב. 
ָּבעֹוָלם ְורֹוִצים ִלְׁשֹלט ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ּוְלָכְך ִּתְקּנּו ִׁשיר ֶׁשל ְּפָגִעים, ְוֵכיָון ֶׁשֵהם 

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב
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זהר 
השבת

הי תכ ָכ הו ן ָין שי   רכ ָשן ּו ת בין ביכ ַ ַהשיֹ

רֹוִאים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִפָּלה ְואֹוְמִרים ִׁשיר ֶזה ּוַמְבִדּיִלין ִּבְתִפָּלה ּוַמְבִדּיִלין ַעל 
ַהּכֹוס ֵהם ּפֹוְרִחים ֵמֶהם ְוהֹוְלִכים ֶאל ַהִּמְדָּבר )ח"א י"ד:(.

ָּבת ָּכל ֹּכחֹות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְמׁשֹוְטִטים ְוהֹוְלִכים ָּבעֹוָלם  ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֵצא ַהּׁשַ כג. 
ְוֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם ַמְתִחיל ְלַלֵהט )ח"א מ"ח.(.

ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים ִויִהי ֹנַעם ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָּכל ָהְרָׁשִעים ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם  כד. 
אֹוְמִרים ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל )ח"ב רז.(.

ָאסּור  ֵּכן  ְוַעל  פ"ח.  ְׁשמֹות  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ַּכְמֹבָאר  ְדקּוָבּ"ה  ְׁשָמא  ַׁשָּבת  כה. 
ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ִמְּמַדְקְדִּקים  ְוָיַדְעִּתי  ִּדְבֵרי ּתֹוָרה,  ְלַדֵּבר  ֶׁשָאסּור  ְּבָמקֹום  ְלַהְזִּכירֹו 

ֶׁשִּנְזֲהרּו ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ַׁשָּבת ְלֹלא ֹצֶרְך )בני יששכר מאמר א אות א(.

ֶחֶסד  ָהַרב  ָּכַתב  ּׁשֶ ַמה  ִּדְלִפי  פ"ד  ִסיָמן  זצ"ל(  )להרמח"פ  ַחִּיים  רּוַח  ַּבֵּסֶפר  כו. 
ְלַאְבָרָהם ִּדְלִפי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַהַּנ"ל ַּגם ַׁשָּבת ֵאין לֹוַמר ְּבָמקֹום ְמֻטָּנף, ְלִפי ֶזה 
ם ֵמַעָּתה ֶאְהֶיה ִנְזָהר ַּגם ְּבֵׁשם  ָצִריְך לֹוַמר ַׁשָּב"א ִּבְמקֹום ַׁשָּב"ת, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּׁשֵ

ַׁשָּבת לֹוַמר ַׁשָּבא ְּבִלי ֵנֶדר, עכ"ל )שדה חמד פאה"ש כללים מערכת א סימן ק(.

ַעל ג' ֲעֵברֹות ָנִׁשים ֵמתֹות ִּבְׁשַעת ֵלָדָתן ְוכּו' ְוַעל ֶׁשֵאין ְזִהירֹות ְּבַהְדָלַקת  כז. 
ר )שבת ל"א:(. ַהֵּנ

ִמְצוֹות  ָּכל  ְׁשָאר  ְּכֶנֶגד  ְׁשקּוָלה  ֵּתיֶהן  ִמּׁשְ ַאַחת  ָּכל  ָזָרה  ַוֲעבֹוָדה  ָּבת  ַהּׁשַ כח. 
ָּבת ִהיא ָהאֹות ֶׁשֵּבין ַהָקָּב"ה ּוֵביֵנינּו ְלעֹוָלם, ְלִפיָכְך ָּכל ָהעֹוֵבר  ֶׁשַּבּתֹוָרה, ְוַהּׁשַ
ַעל ְׁשָאר ַהִּמְצוֹות ֲהֵרי הּוא ִּבְכַלל ִרְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ְּבַפְרֶהְסָיא 

ֲהֵרי הּוא ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכָנְכִרי ְלָכל ִּדְבֵריֶהם )רמב"ם הלכות שבת פ"ז הט"ו(.

ָּבת ת ַהּׁשַ עֹוד ַּפְרְּפָראֹות ְּבִעְנַין ַהֵּמֵקל ִּבְקֻדּׁשַ כח. 
מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד ֹלא ָהֵוי מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ְוֵאין ְׁשִחיָטתֹו ְנֵבָלה, אּוָלם  כט. 
מּוָמר ְלַחֵּלל ַׁשָּבת ֲהֵריהּו מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ּוְׁשִחיָטתֹו ְנֵבָלה ְוֵיינֹו ֵיין ֶנֶסְך )חולין 

ה. אורח חיים שפ"ה ס"ג, יורה דעה סימן ג' וקי"ט(.

ָּמצּוי ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְׂשֵרפֹות רח"ל ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ִחּלּול ַׁשָּבת )ספר פרי שבת  ַמה ּׁשֶ ל. 
מובא במנחת שבת ע"ב י"ג(.

מּוָמר ְלַחֵּלל יֹום טֹוב ָהֵוי מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְּכמֹו ְמַחֵּלל ַׁשָּבת, ְוָכל  לא. 
ֶׁשֵּכן מּוָמר ְלַחֵּלל יֹום ַהִּכּפּוִרים )דעת תורה הלכות שחיטה סמן ב סעיף קטן כ"ט בשם רדב"ז, 

תשובות הר"ש, זוהר הקדוש, אור זרוע הגדול בשם הגאונים(.
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

ֶאָחד  יֹום  הֹוֵלְך  ָהָיה  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ֶׁשָהיּו  ָאָדם  ְּבֵני  ָרָאה  ְטֶבְרָיה.  ְּבַׁשֲעֵרי 
ֶחֶרס.  ְּבַכֵּדי  ַהֶּקֶׁשת  ְּבֶקֶׁשר  קֹוְׁשִרים 
ָאַמר, ּוַמה ֵחְטא ֶזה ְּבָגלּוי ְלַהְרִּגיז ֶאת 
ְלתֹוְך  ְוִנְזְרקּו  ָבֶהם  ֵעינֹו  ָנַתן  ִרּבֹוָנם? 

ַהָּים ּוֵמתּו.
ְּבָגלּוי,  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ְרֵאה, ָּכל ֵחְטא  ֹּבא 
ּוְמַסֵּלק  ֵמָהָאֶרץ  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ּדֹוֶחה 
ֶאת ִּדּיּוָרּה ִמן ָהעֹוָלם. ֵאֶּלה ָהיּו הֹוְלִכים 
ְּבֹראׁש ָזקּוף ְועֹוִׂשים ֲחָטֵאיֶהם ְּבָגלּוי, 
ַעד  ֵמָהעֹוָלם,  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ְוָדחּו 
אֹוָתם  ָּדָחה  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּכתּוב  ֶזה  ְוַעל  ִמֶּמּנּו.  אֹוָתם  ְוֶהֱעִביר 
)משלי כה( ָהגֹו ָרָׁשע ִלְפֵני ֶמֶלְך ְוגֹו', ָהגֹו 

ִסיִגים ִמָּכֶסף ְוגֹו'.

הֹוְלִכים  ָהיּו  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ִחָּייא  ַרִּבי 
ָראּו  ֲאָרָרט.  ָהֵרי  ְּבאֹוָתם  ָּפְגׁשּו  ַּבֶּדֶרְך. 
ִמיֵמי  ֶׁשָהיּו  ַּבֶּדֶרְך  ְּבִקיִעים  ִרּשּׁוִמים 
יֹוֵסי,  ְלַרִּבי  ִחָּייא  ַרִּבי  ָאַמר  ַהַּמּבּול. 
ַהַּמּבּול  ִמיֵמי  ֶׁשָהיּו  ַהָּללּו  ַהְּבִקיִעים 
ְלדֹוֵרי  ִהְׁשִאיָרם  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשל  ֶחְטָאם  ִיָּמֶחה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  דֹורֹות, 

ָהְרָׁשִעים ְלָפָניו.

ַחד  יֹוָמא  ָאִזיל  ָהָוה  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי 
ְדֲהֵוי  ָנָׁשא  ְבֵני  ָחָמא  ִדְטֶבְרָיה,  ְּבִפיֵלי 
ְבקּוְלָפא  ְדַקְׁשָּתא  ְבִקיְטָרא  ְמַקְטֵרי 
ָדא  חֹוָבא  ּוַמה  ָאַמר  ְדַקְנִסיר. 
ָיִהיב  ְלָמֵריהֹון.  ְלַאְרָּגָזא  ְבִאְתַּגְלָיא 

ֵעינֹוי ְבהּו ְוִאְתְרִמּיּו ְלגֹו ַיָּמא ּוִמיתּו.

ְדִאְתֲעִביד  חֹוָבא  ָּכל  ָחֵזי,  ָּתא 
ְּבִאְתַּגְלָיא ָדֵחי ָלּה ִלְׁשִכיְנָּתא ֵמַאְרָעא 
ֲהוֹו  ְוִאֵּלין  ֵמָעְלָמא.  ִּדּיּוָרּה  ּוְסִליַקת 
חֹוַבְייהּו  ְוַעְבֵדי  ָזִקיף  ְּבֵריָׁשא  ָאְזִלין 
ִלְׁשִכיְנָּתא  ָלּה  ְוָדחּו  ְבִאְתַגְלָייא 
ֵמָעְלָמא. ַעד ְּדֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא ָדָחא 
ְכִתיב  ָּדא  ְוַעל  ִמֵּניּה.  לֹון  ְוַאֲעִביר  לֹון 
)משלי כה( ָהגֹו ָרָׁשע ִלְפֵני ֶמֶלְך ְוגו' ָהגֹו 

ִסִּגים ִמָּכֶסף ְוגו':

ָאְזֵלי  ֲהוֹו  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ִחָּייא  ִרִּבי 
ְּדַקְרדּו,  טּוֵרי  ְבַהֵּני  ִאְעַרעּו  ְבָאְרָחא. 
ְדֲהוּו  ְּבָאְרָחא  ְּבִקיִעין  ְרִׁשיִמין  ָחמּו 
ִמן יֹוֵמי ְדטֹוָפָנא. ָאַמר ֵליּה ִרִּבי ִחָּייא 
ִמּיֹומֹוי  ְּדֲהוּו  ְבִקיִעין  ַהֵּני  יֹוֵסי  ְלַרִּבי 
ְדטֹוָפָנא, ְוֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא ָׁשִביק לֹון 
ִיְתַמֵחי חֹוֵביהֹון  ְּדָלא  ְּבִגין  ָדִרין  ְלָדֵרי 

יַעָיא ַקֵּמיּה. ְּדַרּׁשִ

ֻחְמַרת ַהַחָּטִאים ַהְּגלּוִים

נח סג, אָהֵרי ֲאָרָרט

ח"א דף נז ע"א
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הּוא.  ְבִריְך  ְדֻקְדָׁשא  ָאְרחֹוי  ְּדָכְך 
ְלַזָּכִאין ְּדָעְבִדין ְרעּוֵתיּה, ָּבֵעי ְדִיְדְּכרּון 
ִיְתְנֵׁשי  ְוָלא  ְוַתָּתא  ְלֵעיָּלא  ְלהּו 
ְּכַגְווָנא  ְלַטב.  ָדִרין  ְלָדֵרי  דּוְכָרֵניהֹון 
ְרעּוֵתיּה,  ָעְבִדין  ְּדָלא  יַעָייא  ְלַרּׁשִ ָדא 
ּוְלַאְדָּכָרא  חֹוַבְייהּו  ִיְתְנֵׁשי  ְּדָלא  ְּבִגין 
ָדִרין.  ְלָדֵרי  ְלִביׁש  ְוָדְכָרֵניהֹון  ָעְנַׁשְייהּו 
ֲעֹוֵנְך  ִנְכַּתם  ב(  )ירמיה  ִדְכִתיב,  ַהְיינּו 

ְלָפַני ְוגו'.

ְּדַרִּבי  ַקֵּמיּה  ְׁשִכיַח  ָהָוה  יֹוֵסי  ִרִּבי 
ִׁשְמעֹון יֹוָמא ַחד, ָאַמר ֵליּה ָמאי ָחָמא 
ֵחיַות  ָכל  ְלֵׁשיָצָאה  ְבִריְך הּוא  ֻקְדָׁשא 
ְּבָרא ְועֹוף ְׁשַמָיא ִעְּמהֹון ְּדַחָייַבָיא. ִאי 
ְׁשַמָיא  ְועֹוֵפי  ְּבִעיֵרי  ָחָטאן  ָנָׁשא  ְבֵני 
ְּבִגין  ֵליּה  ָאַמר  ְּבִרָיין ַמה ָחטּו.  ּוְׁשָאר 
ִּדְכִּתיב ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו 
ַעל ָהָאֶרץ. ֻּכְלהּו ֲהוֹו ְמַחְּבֵלי ָאְרַחְייהּו. 

ַׁשְבֵקי ִזיַנְיהּו ְוָדְבקּו ְבִזיָנא ַאֲחָרא.

ָגְרמּו  ָעְלָמא  ַחָּייֵבי  ִאּנּון  ָחֵזי,  ָּתא 
)ְלַאְׁשָּכָחא(  ּוָבעֹון  ִּבְרָיין.  ְלָכל  ָהִכי 
ְוִאּנּון  ִדְבֵראִׁשית.  עֹוָבָדא  ְלַאְּכָחָׁשא 
ָאְרַחְייהּו  ְלַחְּבָלא  ִּבְרָיין  ְלָכל  ָּגְרמּו 
ֻקְדָׁשא  ָאַמר  ְמַחְּבָלן.  ְדִאּנּון  ְכָמה 
)ְלַאְׁשָּכָחא(  ְּבִעיתּו  ַאּתּון  הּוא  ְּבִריְך 
ַאְׁשִלים  ֲאָנא  ְיַדי,  עֹוָבֵדי  ְלַאְּכָחָׁשא 
ְרעּוָתא ִדְלכֹון ּוָמִחיִתי ֶאת ָּכל ַהְיקּום 
ָהֲאָדָמה.  ְּפֵני  ֵמַעל  ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר 
ְדֲהָוה  ְּכָמה  ְלַמִיין  ָעְלָמא  ַאֲהַדר 
ִאְּתָמר.  ְוָהא  ְּבַמִיין  ַמִיין  ְּבַקְדִמיָתא 
ַאֲחַרִּנין  ִּבְרָיין  ַאֲעִביד  ּוְלָהְלָאה  ִמָּכאן 

ְּבָעְלָמא ְכְדָקא ְיאּות:

הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶּדֶרְך  ֶׁשָּכְך 
רֹוֶצה   - ְרצֹונֹו  ֶׁשעֹוִׂשים  ַלַּצִּדיִקים 
ְוֹלא  ּוְלַמָּטה  ְלַמְעָלה  אֹוָתם  ֶׁשִּיְזְּכרּו 
ְּכמֹו  ְלטֹוב.  דֹורֹות  ְלדֹוֵרי  ִזְכָרם  ַכח  ִיּׁשָ
ֶזה ָלְרָׁשִעים ֶׁשֹּלא עֹוִׂשים ְרצֹונֹו - ְּכֵדי 
ַכח ֶחְטָאם, ּוְלַהְזִּכיר ָעְנֵׁשיֶהם  ֶׁשֹּלא ִיּׁשָ
ַהְיינּו  דֹורֹות,  ְלדֹוֵרי  ְלַרע  ְוִזְכרֹוָנם 
ֶׁשָּכתּוב )ירמיה ב( ִנְכָּתם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני ְוגֹו'.

ַרִּבי יֹוֵסי ָהָיה ָמצּוי ִלְפֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַהָּקדֹוׁש  ָרָאה  ָמה  לֹו,  ָאַמר  ֶאָחד.  יֹום 
ַחּיֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַהְׁשִמיד  הּוא  ָּברּוְך 
ַמִים ִעם ָהְרָׁשִעים? ִאם  ַהָּבר ְועֹוף ַהּׁשָ
ְועֹופֹות  ְּבֵהמֹות  ָחְטאּו,  ָהָאָדם  ְּבֵני 
ָחְטאּו?  ֶמה  ַהְּבִרּיֹות  ּוְׁשָאר  ַמִים  ַהּׁשָ
ִהְׁשִחית  ִּכי  ֶׁשָּכתּוב  ִמּׁשּום  לֹו,  ָאַמר 
ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ. ֻּכָּלם ָהיּו 
ִמיָנם  ֶאת  ָעְזבּו  ַּדְרֵכיֶהם.  ַמְׁשִחיִתים 

ְוִנְדְּבקּו ְּבִמין ַאֵחר.
ָהעֹוָלם  ִרְׁשֵעי  אֹוָתם  ְרֵאה,  ּבֹא 
ָּגְרמּו ָּכְך ְלָכל ַהְּבִרּיֹות, ְוָרצּו ]ְלַהְׁשִּכיַח[ 
ְוֵהם  ְבֵראִׁשית,  ַמֲעֵׂשה  ְלַהְכִחיׁש 
ַּדְרָּכם  ְלַהְׁשִחית  ַהְּבִרּיֹות  ְלָכל  ָּגְרמּו 
ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ִהְׁשִחיתּו.  ֶׁשֵהם  ְּכמֹו 
]ְלַהְׁשִּכיַח[  ְרִציֶתם  ַאֶּתם  הּוא,  ָּברּוְך 
ם  ַאְׁשִלי ֲאִני  ָיַדי?  ַמֲעֵׂשי  ְלַהְכִחיׁש 
ֲאֶׁשר  ַהְיקּום  ָּכל  ּוָמִחיִתי ֶאת  ְרצֹוְנֶכם, 
ר  ַאֲחִזי ָהֲאָדָמה.  ְּפֵני  ֵמַעל  ָעִׂשיִתי 
ַּבַהְתָחָלה,  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ְלַמִים  ָהעֹוָלם 
ה  ַמִים ְּבַמִים, ַוֲהֵרי ִנְתָּבֵאר. ִמָּכאן ָוָהְלָא

ֶאֱעֶׂשה ְּבִרּיֹות ֲאֵחרֹות ָּבעֹוָלם ָּכָראּוי.

נח סח, אִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו
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ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ַּתֲאַות ַהֶּבַצע
ְּכֵדי ְלַהְגִּדיל ֶאת ָה"ֵעֶסק" הּוא ִלֵּמד ֶאת ֲעִמיתֹו ְלַעֵּכב ֶאְצלֹו ְסכּוֵמי ֶּכֶסף 
ֵמַהִּפְדיֹון ַהּיֹוִמי ֲעבּור ַהָּבָׂשר ֶׁשהּוא ְמַחֵּלק, ִלְקנֹות ַּבֶּכֶסף ְּבַׂשר ְטֵרָפה ּוְלָמְכרֹו 
ַהֶּקֶרן,  ֶאת  ַלּדֹוד  ְלַהֲחִזיר  ּוְלָמֳחָרת  יֹוֵתר,  ָּגבֹוַּה  ִּבְמִחיר  ָּכֵׁשר  ָּבָׂשר  ְּבתֹור 

ּוְלַהְמִׁשיְך ִלְסֹחר ְּבַכְסֵּפי ָהֶרַוח, ֶׁשֵּיְלכּו ְוִיְגְּדלּו ִמּיֹום ְליֹום.
ִּבְהיֹוָתם ּבּוִרים ְּגמּוִרים ְוַחְסֵרי ִחּנּוְך ַלֲחלּוִטין, ֹלא ָיְכלּו ְּכָלל ְלַהֲעִריְך ֶאת 
ְלַהְכִׁשיל  ְּכֵדי  ָׂשָטן  ַמֲעֵׂשה  ְּבָכְך  ָהָיה  ִמֶּזה  ְמַבְּצִעים. חּוץ  ֶׁשֵהם  ַהֶּפַׁשע  ֹּגֶדל 
ְיהּוִדים ַמֲאִכיֵלי ְטֵרָפה, ִּכי ָה"ֵעֶסק" ִהְתַקֵּדם ְּבַצֲעֵדי ֲעָנק ְוִהְתַּפַּתח ְוִהְתַרֵחב 
ְלֹלא ַמֲעצֹור. ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ָהְפכּו ַהִּמְטָּבִחים ֶׁשל ִמְׁשָּפחֹות ֲחֵרִדּיֹות ְלֵאין ְסֹפר 

ְלִמְטְּבֵחי ְטֵרָפה.
ִעְרּבּוב  ַהִּנְפַׁשַעת:  ְּבַתְרִמיָתם  ַהֲחֵבִרים  ְׁשֵני  ִהְמִׁשיכּו  ְׁשֵלָמה  ָׁשָנה  ְּבֶמֶׁשְך 
ֶאת  ּוְלַׁשְלֵׁשל  ַהִּפְדיֹון  ֶאת  ְלַהְגִּדיל  ְוָכְך  ַהָּכֵׁשר,  ַהָּבָׂשר  ְּבתֹוְך  ְטֵרָפה  ְּבַׂשר 

ַהֶהְפֵרׁש ְלִכיָסם.
ָהגּון  ְסכּום  ְּכָבר  ֶׁשָחְסכּו  ְוַלְמרֹות  ַמֲעצֹור,  ָיְדָעה  ֶׁשָּלֶהם ֹלא  ַהֶּבַצע  ַּתֲאַות 
ֵהם  ָה"ֵעֶסק".  ֶאת  ְלַהְגִּדיל  ֵּכיַצד  ְּדָרִכים  ִחְּפׂשּו  ַהְּמִביִׁשים,  ַמֲעֵׂשיֶהם  ע"י 
ְּבַכָּוָנה ְּתִחָּלה ָלִריב ִעם ַהּדֹוד ּוְלַהֲחִריף  ַיְתִחיל  ֵּביֵניֶהם ֶׁשֶאָחד ֵמֶהם  ִנְדְּברּו 
ֶאת ַהִחּכּוִכים ַעד ְּכֵדי ֶׁשַהּדֹוד ְיַסֵּלק אֹותֹו ֵמָהֲעבֹוָדה, ְוָאז הּוא ֵיֵלְך ְוַיִּציַע ֶאת 
ַעְצמֹו ַלֲעבֹוָדה ְּבִאְטִליז ַאֵחר ְּבֵאזֹור ְמֻרָחק, ֲאִפּלּו ְּבָׂשָכר ָנמּוְך ְּביֹוֵתר, ְולּו ַרק 
ְּתמּוַרת ֹאֶכל ִּבְלַבד. ֵאין ָּדָבר, ֶזה ִיְׁשַּתֵּלם! ִּכי ַעל ְיֵדי ָּכְך ִּתָּנֵתן ָלֶהם ָהֶאְפָׁשרּות 

ְלָהִפיץ ֶאת ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֵּבין ַהָּלקֹוחֹות ַהֲחָדִׁשים ְוִלְגֹרף ְרָוִחים נֹוָסִפים.

ְּפרֹובֹוַקְצָיה
ְּפֻעּלֹות  ֶׁשל  ְּבׁשּוָרה  ְּבַכָּוָנה  ָּפַתח  יֹוֵתר  ַהְמֻבָּגר  ַהָּיתֹום  ְועֹוֶׂשה:  אֹוֵמר 
ְּפרֹובֹוְקִטיִבּיֹות ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ֲחָמתֹו ֶׁשל ַהּדֹוד. הּוא ָעַבד ְּבִאִּטּיּות ְמַׁשַּגַעת, 
לֹו  ֵמִעיר  ָהָיה  ְּכֶׁשַהּדֹוד  ְוַׁשַעל.  ַצַעד  ָּכל  ַעל  "ִמְׁשִגּים"  ְוָעָׂשה  ַהְּזַמן  ָּכל  ָרַטן 
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ִנְתַמְּלָאה  ַעל ָּכְך, ָהָיה עֹוֶנה ְּבֻחְצָּפה ּוְבִהְתַרְבְרבּות ּוְבִצְפצּוף ָאֹרְך... ְלַבּסֹוף 
ַהְּסָאה, ְוַהּדֹוד ִסֵּלק אֹותֹו ֵמָהֲעבֹוָדה ְוָׁשַלח אֹותֹו "ְלָכל ָהרּוחֹות"...

הּוא ִהְׁשִאיר ֵאפֹוא ֶאת ָּכל ַהּקֹוִנים ִּבְׁשִביל ֲחֵברֹו ְוהּוא ַעְצמֹו ָהַלְך ַלַּקָּצב 
ִני ֶׁשל ְקָראָקא ְוִהְצִליַח ְלִהְתַקֵּבל ַלֲעבֹוָדה ֵאֶצל ַקָּצב ַאֵחר, ֶׁשַּגם ְּבִאְטִליזֹו  ַהּׁשֵ

ָמְכרּו ַרק ָּבָׂשר ָּכֵׁשר ִלְמַהְּדִרין...
ָּכאן ָחַזר ֵמָחָדׁש ַהַּתֲהִליְך ַהֵּמִביׁש. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַלח אֹותֹו ַה"ּבֹוס" ֶהָחָדׁש ְלַחֵּלק 
ּלֹו ַּכָּמה ְנָתִחים ֶׁשל ְּבַׂשר  ַּכּמּות ֶׁשל ָּכְך ְוָכְך ִקילֹוְגָרִמים ָּבָׂשר ָּכֵׁשר, הֹוִסיף ִמּׁשֶ
ְטֵרָפה ֶׁשָרַכׁש ִלְפֵני ֵכן ֵאֶצל ַהּגֹוִיים ִּבְמִחיר זֹול, ּוָמַכר ַּגם אֹוָתן ְּבתֹור ָּבָׂשר 
ָּכֵׁשר ִּבְמִחיר ָיָקר  ְוֶאת ָהֶרַוח ַהָּנִקי ֵמֶהְפֵרֵׁשי ַהְּמִחיִרים ָהָיה ְמַׁשְלֵׁשל ְלִכיסֹו.

ִהְמִׁשיכּו  ִמֶּזה,  ֶזה  ְרחֹוִקים  ְּבִאְטִליִזים  ֶׁשָעְבדּו  ַלְמרֹות  ַהֲחֵבִרים,  ְׁשֵני 
ִּבְתִקיַעת  ָלֶזה  ֶזה  ִנְׁשְּבעּו  ֵפִלים. ֵהם  ַהּׁשְ ְּבִעְסֵקיֶהם  ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים  ַּבֲחַׁשאי 
ַּכף ֹלא ְלַהֲעִלים ֶזה ִמֶּזה ַאף ְּפרּוָטה ַאַחת. ֵהם ָהיּו ִנְפָּגִׁשים ְלִעִּתים ְקרֹובֹות, 
ַּכְסֵּפיֶהם  ְצרֹורֹות  ֶאת  ִלְסֹפּר  ְּכֵדי  ָזִרים,  ֵמֵעין  ִנְסָּתִרים  ְמֹיָעִדים,  ִּבְמקֹומֹות 
ּוְלַסֵּכם ֶאת ָהְרָוִחים, ְוֵכן ְלַלֵּבן "ְּבָעיֹות ִעְסִקּיֹות": ֵּכיַצד ְלַתְכֵנן ֶאת ָהִעְנָיִנים, 
ְׁשֵנינּו  ֶׁשַּנֲהֹפְך  ַעד  ִויַׂשְגֵׂשג,  ֵיֵלְך  ֶׁשָּלנּו  ְוָהִאְטִליז  ְטֵרָפה  ְּבַׂשר  יג  ְלַהּׂשִ ְוֵהיָכן 
ֶׁשָאנּו  ְוֶיַגע,  ָעָמל  ְואֹותֹו  ַמֲאַמִּצים  אֹוָתם  ַנְׁשִקיַע  ִאם  ְּגדֹוִלים!  ְלַקָּצִבים 
ְמַבְזְבִּזים ַעְכָׁשו ִּבְׁשִביל ֲאֵחִרים ְּכֵדי ִלְבנֹות ֶאת ַעְצֵמנּו,  ַנִּגיַע ְלַבּסֹוף ְלֹעֶׁשר 

ַרב!"
ָהֶרֶגל  ֶאת  ַהָּצִעיר  ַהָּיתֹום  ִהְׁשִאיר  ֵמֹראׁש,  ֶׁשֻּתְכְנָנה  ְלָתְכִנית  ְּבֶהְתֵאם 
ְּבֶאְמַצע ַהִּנּסּור, ּוְבַהְכִריזֹו ֶׁשהּוא עֹוֵזב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ְּבֶרַגע ֶזה ְּכֵדי ִלְהיֹות ֻׁשָּתף 

ִעם ֲחֵברֹו, ִהְסַּתְּלקּו ְׁשֵניֶהם ֵמָהִאְטִליז.

ָּלֶהם ִאְטִליז ִמּׁשֶ
ֵהם ָׂשְכרּו ָלֶהם ֲחנּות ִּבְׁשִביל ִאְטִליז, ָקנּו ָלֶהם ֵעֶגל ְוֵהִביאּו אֹותֹו ִלְׁשִחיָטה 
ִמן  ִלְמַהְּדִרין  ַהְמֻהֶּדֶרת  ְוַהְּבִדיָקה  ִחיָטה  ַהּׁשְ ֲעבּור  ִׁשְּלמּו  ַהִּמְטָּבַחִים,  ְּבֵבית 
ַהְמַהְּדִרין, ְוֵכן ֶאת ָּכל ַהֶהֵּטִלים ְוַהִּמִּסים ַהְּגבֹוִהים, ֶׁשִּיְּקרּו ְמֹאד ֶאת ַהָּבָׂשר, 
ּוְבֵעת ּוְבעֹוָנה ַאַחת ָׂשְכרּו ַמְחָסן ְּבַמְרֵּתף ֶׁשל ִּבְנָין ְּבֵאיזֹו ִסְמָטה ִנַּדַחת ְּבֵאזֹור 
ְּבַעְצָמם ֵעֶגל נֹוָסף, ֶׁשְּבָׂשרֹו ָעָלה  ְּבֹרַבע ַהּנֹוְצִרים, ָמקֹום ָׁשם ָׁשֲחטּו  ְמֻרָחק 
ָלֶהם ְּבִזיל ַהּזֹול, ְואח"כ ִעְרְּבבּו ֶאת ְׁשֵני סּוֵגי ַהָּבָׂשר, ָמְכרּו ַהֹּכל ְּבתֹור ָּבָׂשר 

ָּכֵׁשר ְוִהְרִויחּו ִּכְפַלִים.
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קֹוִנים ָהיּו ָלֶהם ָלֹרב, ֵהם ִהְמִׁשיכּו ְלַסֵּפק ָּבָׂשר ַלָּלקֹוחֹות ֶׁשל ַמֲעִביֵדיֶהם 
ֶהֱעִניקּו  ְּביֹוֵתר  ַהְמֻרָחִקים  ָּבֲאזֹוִרים  ֲחָדִׁשים  ָלקֹוחֹות  ָרְכׁשּו  ְוַאף  ְלֶׁשָעַבר, 
ֲהָנחֹות ַעל ָיִמין ְוַעל ְׂשֹמאל, ִהְׂשִּכילּו ְלַהְמִציא ַלַּצְרָכִנים ַהּׁשֹוִנים ֶאת ַהֲחָלִקים 
ְוֻכָּלם ָהיּו ְמֻרִּצים, ַאף ֶאָחד ֹלא  ְוִחְּלקּו ֲעָצמֹות ְּכתֹוֶסֶפת ִחָּנם,  ַהַּמְתִאיִמים, 
ַמֲאִכיֵלי  ִעם  ֵעֶסק  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְּביֹוֵתר,  ַהַּקל  ַהֲחָׁשד  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ָהָיה  ָיכֹול 
ְטֵרפֹות ֵמַהּסּוג ַהָּגרּוַע ְּביֹוֵתר. ֲהִיָתֵכן? ֲהֵרי ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ָׁשִנים קֹוִנים ֶאְצָלם 

ְרָעה ׁשּום ַּתָּקָלה? ָּבָׂשר ְוַאף ַּפַעם ֹלא ּאֵ
ָּבָׂשר  ַּכֻּמּיֹות  ַרק  ָּבִאְטִליז  ְלַהֲחִזיק  ִהְקִּפידּו  ַרָּבה.  ִּבְזִהירּות  ָעְבדּו  ֵהם 
ַּפַעם  ְּבָכל  ַהְמֻעָּלה.  ַּבַהְׁשָּגָחה  ִּבְׁשִביָלם  ֶׁשִּנְׁשֲחָטה  ַלַּכּמּות  ֶׁשַּיְתִאימּו  ָּכֵאֶּלה 
ֶׁשַהַּמְׁשִּגיִחים ָּבאּו ַלֲעֹרְך ִּבֹּקֶרת, ֵהם ָמְצאּו ֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר ְלֹלא ָּכל ֹּדִפי, ֶאת 
ם ָהיּו מֹוִציִאים אֹותֹו ּוְבֵאין רֹוִאים  ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֶהֱחִזיקּו ְּבַמְחָסן ִנְסָּתר, ּוִמּׁשָ

ְמַׁשְּוִקים ַלָּלקֹוחֹות.

ָהֵעֶסק ִמְתַּפֵּתַח
בּוַע ְלָׁשבּוַע. ְּבַעְרֵבי ַׁשָּבתֹות ּוְבַעְרֵבי ַחג ָהיּו ְּכָבר  ָהֵעֶסק ָהַלְך ְוִהְתַרֵחב ִמּׁשָ
ְצִריִכים ִלְׁשֹחט ַּכָּמה ְּבֵהמֹות, ִּכי ַהִּבּקּוׁש ָהַלְך ְוָגַבר. ַעְקרֹות ַהַּבִית ָיְדעּו ֶׁשֵאֶצל 
ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהֲחָדִׁשים ֶאְפָׁשר ִלְקנֹות ֶאת ַהֲחָלִקים ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר ַּבְּמִחיר 
ַהּזֹול ְּביֹוֵתר. הֹודֹות ַלּמֹוִניִטין ֶׁשָּיְצאּו ָלִאְטִליז ֶׁשָּלֶהם ִהְצִליחּו ַלֲחֹדר ַלָּבִּתים 
ְוָגַדל ִמּיֹום ְליֹום, ֵהם ָרְכׁשּו ִמְבֶנה ָּגדֹול ִעם  ָהֲאִמיִדים ְּביֹוֵתר, ְרכּוָׁשם ָהַלְך 
ֵמַהְּסִביָבה  ּוָפִריִצים  ִנְכָּבִדים  ִּבְׁשִביָלם. סֹוֲחִרים  ִּדיָרה  ְוֵכן ָקנּו ָלֶהם  ְרָפתֹות 

ָהיּו ִמָּבֵאי ֵּביָתם ְוָעׂשּו ִאָּתם ִעְסקֹות ְּגדֹולֹות ְּבָראֵׁשי ָּבָקר, ֹצאן ּוְכָבִׂשים.
ֶׁשֶּנֶאְלצּו  ָּכֵאֶּלה  ְוָהיּו  ִנֶּכֶרת,  ְּבִמָּדה  ַהִּפְדיֹון  ָיַרד  ָהֲאֵחִרים  ַהַּקָּצִבים  ֵאֶצל 
ֵהם  ָּבֶהם.  ְלִהְתָחרֹות  ָיכֹול  ָהָיה  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ִּבְגָלָלם.  ִעְסֵקיֶהם  ֶאת  ִלְסֹּגר 
ְמַצִּפים  ָהיּו  ָוִתיִקים  ַקָּצִבים  ֶּבָעָנף.  ְּביֹוֵתר  ַהֻּמְמִחים  ַהִּמְקצֹוַע  ְלַבֲעֵלי  ָהְפכּו 
ַהִהּדּור.  ּוְבָכל  ָיֶפה  ְלִהְתַלֵּבׁש  ִהְתִחילּו  ַנִים  ַהּׁשְ ִּפיֶהם.  ְלמֹוָצא  ָּכבֹוד  ְּבִיְרַאת 
ְּביֹוֵתר,  ַהּטֹוִבים  ּדּוִכים  ַהּׁשִ ֶאת  ָלֶהם  ְוִהִּציעּו  ִּפְתֵחיֶהם  ַעל  ִהַּדְּפקּו  ַׁשְדָכִנים 

ֵהם ִּפְּזרּו ְנָדבֹות ּוְתרּומֹות ִלְצָדָקה ּוְלַמָּטרֹות ִצּבּוִרּיֹות ְּבָיד ְרָחָבה.
ַקָּצִבים,  ֶׁשל  "שּוְליֹות"  ׁשּוב  ִלְהיֹות  ָהְפכּו  ַהַּלְיָלה  ֶׁשל  ַהְּקַטּנֹות  עֹות  ַּבּׁשָ
ְּבָעְמָלם ָקֶׁשה, ְּבַמְחַסן ַהֶּסֶתר ֶׁשָּלֶהם ְּבִסְמַטת ַהּנֹוְצִרים, ִלְׁשֹחט, ִלְפֹׁשט ֶאת 
ָהעֹור, ְלָגֵרם, ְלַנֵּסר ְוַלֲחֹתְך ּוְלַהְפִריד ֶאת ַהֲחָלִקים ֶׁשל ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה: ִּבְׁשעֹות 
ְלַאַחר  ַהָּצֳהַרִים,  ַאַחר  ַאְך  ַהָּכֵׁשר.  ַּבָּבָׂשר  ֶׁשָּלֶהם  ָּבִאְטִליז  ָעְבדּו  ַהֹּבֶקר ׁשּוב 
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ש שאכ רכ ּר אן ָו בין

ּוּוק ְוַהֲחֻלָּקה ֶׁשל ַהָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר ְוַהָּטֵרף, ְוֶכֶסף ַהִּפְדיֹון ִהְגִּדיׁש  ֶׁשָּגְמרּו ֶאת ַהּׁשִ
טּו ְּבִבְגֵדי ַהְּפֵאר ְוָצֲעדּו ַעל ְּפֵני ְרחֹובֹות ָהִעיר ָעֵקב ְּבַצד  ֶאת ִּכיֵסיֶהם, ִהְתַקּׁשְ

ֲאגּוָדל ְּבֹרב הֹוד ָהָדר ַוֲחִׁשיבּות...

ׁשֹוְמֵרי סֹוד
ְיָלִדים, ַּגם ְמָׁשְרִתים ֹלא ָהיּו ָלֶהם,  ה ּוְלֹלא  ַרָּוִקים, ְלֹלא ִאּׁשָ ַחֵּיי  ֵהם ָחיּו 
ָּכְך ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ָיַדע ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם ַהִּנְפָׁשִעים, ְוַאף ֵצל ֶׁשל ֲחָׁשד ֹלא ָנַפל 

ֲעֵליֶהם.
ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ָנְׂשאּו ָלֶהם ָנִׁשים, ַאְך ַּגם ָאז ִהְׂשִּכילּו ְּבַתְחּבּולֹות ְמֻתְחָכּמֹות, 
ְלַהֲעִלים ּוְלַהְסִּתיר ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ַהִּנְתָעִבים, ָּכְך ֶׁשַאף ֶנֶפׁש ַחָּיה ֹלא ָיְדָעה ַעל 
ַּבֲעֵלי  ִלְגִביִרים  ַּכָּיֶאה  ְרָחָבה  ְּבָיד  ַחֵּייֶהם  ֹאַרח  ֶאת  ִנֲהלּו  ַהֲחֻתָּנה  ַאֲחֵרי  ָּכְך. 
ִהְתַאְכֵסן  ָלִעיר  ֶׁשִהִּגיַע  ָחׁשּוב  אֹוֵרַח  ְוָכל  ִלְרָוָחה,  ָּפתּוַח  ָהָיה  ֵּביָתם  ַמֲעָמד. 

ֶאְצָלם ְוֶנֱהָנה ִמָּיָדם ַהְּנִדיָבה.
ָּתִפים  ַהּׁשֻ ְׁשֵני  ִּבְקָראָקא.  ְּביֹוֵתר  ַהָּיִפים  ַהָּבִּתים  ְּבַאַחד  ִהְתּגֹוְררּו  ֵהם 
ֶהֱחִזיקּו ִּדירֹות ְּפֵאר ְּגדֹולֹות, ֶׁשָּתְפסּו ִּבְנָין ָׁשֵלם. ַהִּמְׁשָּפחֹות ָּגְדלּו, נֹוְלדּו ָלֶהם 
ְיָלִדים ֶׁשֻּפְּטמּו ְּבמֹוָתרֹות ּוְבַתְפנּוִקים. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלִגיל ִחּנּוְך ָלְקחּו ִּבְׁשִביָלם 
ֶאת ַהְמַלְּמִדים ְוַהְמַחְּנִכים ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר. ָהיּו ָלֶהם ַמְסִּפיק ֲחָדִרים ִּבְׁשִביל 
ֲחָכִמים. ֵהם  ְוַתְלִמיֵדי  ְיִׁשיָבה  ְּבֵני  ִּבְׁשִביל  ִאְכסּון  ְּפָרִטִיּים, ּוְמקֹומֹות  מֹוִרים 
ָרְכׁשּו ָלֶהם ֵּכִלים ָנִאים ְוָרִהיֵטי ְּפֵאר. ַהִּמְזנֹון ִהְתַמֵּלא יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִּבְכֵלי ֶּכֶסף 

ּוִבְכֵלי ָזָהב ַוֲאַגְרְטִלים ִיְקֵרי ֵעֶרְך.
יאּו ְּבִגיל ָצִעיר ְמֹאד, ְוִהְתַחְּתנּו ִעם ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהְמֻיָחסֹות  ֶאת ַהְיָלִדים ִהּׂשִ
ְנדּוְניֹות  ְלַהְבִטיַח  ָיְכלּו  ְוֵהם  ַרב  ְּבֶׁשַפע  ָהָיה  ַהֶּכֶסף  ִּכי  ְּביֹוֵתר,  ְוַהְמֻכָּבדֹות 
ַאֲחֵרי  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ֻׁשְלָחָנם,  ַעל  ַהְּצִעיִרים  ַהּזּוגֹות  ֶהֱחִזיקּו ֶאת  ְוַגם  ְּגדֹולֹות, 
ַהֲחֻתָּנה, ְּכֵדי ֶׁשַּכְסֵּפי ַהְּנדּוְנָיה ֻיְׁשְקעּו ְּב"ַמְׁשַּכְנָּתאֹות" ֶׁשֵהִניבּו ִרִּבית ְוִרִּבית 
ֵהִביאּו  ִּבְלַבד  ַהְּכֵׁשִרים  ָהֲעָסִקים  ְליֹום.  ִמּיֹום  ָּגְדלּו  ּוְרכּוָׁשם  הֹוָנם  ְּדִרִּבית... 
חֹוִרים  ָלֶהם ַהְכָנָסה ַּדי ְוהֹוֵתר ְּכֵדי ִלְחיֹות ַחֵּיי ֹעֶׁשר ּוְרָוָחה, ְוִאּלּו ָהֲעָסִקים ַהּׁשְ

ֵפִלים ִהְכִניסּו ָלֶהם הֹון ּתֹוָעפֹות. ַהּׁשְ
ַאֲחֵרי ָׁשִנים ַרּבֹות ָּבא ֲעֵליֶהם ַּכָחָטף ַהַּמְׁשֵּבר ְּבִעְסֵקיֶהם ַהְמֹתָעִבים, ַהָּדָבר 

ִהְתַרֵחׁש ְּבֹאֶפן ִּבְלִּתי ָצפּוי ְלַגְמֵרי.
)המשך יבוא בעז"ה(
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ֶפר ִי
כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

ֵמֵאת ָהַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א, ְׁשַנת תש"ס
גֹוֶדל ַמֲעַלת ְׂשַכר ַהְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים

ִמַׁש"ס, זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִסְפֵרי ַקָּבָלה ּוִמְדָרִׁשים, ִסְפֵרי מּוָסר ְועֹוד, ּוִבְכָלל ֶזה ִמי ְׁשַמְדִפיס ְסָפִרים ְלַהְזִהיר ֶאת 
ָהַרִּבים, אֹו ֶׁשּנֹוֵתן ֶּכֶסף ְלַהְדִּפיס

ִאּלּו לֹוֵקַח ׁשַֹחד יח ָצְרֵכי ִצּבּור ּכְ ּנִ ַהּמַ
ַמְבַרְכָּתא ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ִּבְבֵאר ֶׁשַבע ְוָהיּו ַמִּניִחין ָצְרֵכי ִצּבּור ְועֹוְסִקים ְּבָצְרֵכי ַעְצָמן 

ּוִמֹּכַח אֹותֹו ַמֲעֶׂשה ַמֲעֶלה ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ָלְקחּו ֹׁשַחד )ב"ר פ"ה יג(.

ּבּור ָעָליו ל ֹטַרח ַהּצִ ּכָ
ִנְתַמָּנה ָאָדם ָּבֹראׁש ְונֹוֵטל ַטִּלית, ֹלא ֹיאַמר ְלטֹוָבִתי ֲאִני ִנְזָקק ֹלא ִאְכַּפת ִלי ַּבִּצּבּור, 

ֶאָּלא ָּכל ֹטַרח ַהִּצּבּור ָעָליו )שמו"ר כז ח(.
ָמה ֱאגֹוז ֶזה ָחָלק ְוָכל ִמי ֶׁשעֹוֶלה ְלֹראׁשֹו ְוֵאינֹו נֹוֵתן ַּדְעּתֹו ָהֵאיְך ַיֲעֶלה, סֹוף ֶׁשהּוא 
נֹוֵפל, ָּכְך ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ַמְנִהיג ְׂשָרָרה ַעל ַהִּצּבּור ְּבִיְׂשָרֵאל ְוֵאינֹו נֹוֵתן ַּדְעּתֹו ָהֵאיְך הּוא 

יִרים ַרָּבה ו יז(. ַמְנִהיג ֶאת ִיְׂשָרֵאל, סֹוף ֶׁשהּוא נֹוֵפל )ִׁשיר ַהּׁשִ

יִקים ל ַצּדִ ְבָחן ׁשֶ ׁשִ
ְלהֹוִדיַע ִׁשְבָחן ֶׁשל ַצִּדיִקים ְּכֶׁשֵהם ִנְפָטִרים ַמִּניִחין ֹצֶרְך ַעְצָמן ְועֹוְסִקין ְּבֹצֶרְך ִצּבּור 

)ִסְפִרי ִּפְנָחס קלח(.

ָצְרֵכי ִצּבּור רֹון ְלָהעֹוֵסק ּבְ א ַהִחּסָ רּוְך הּוא ְמַמּלֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו. ִנְרֶאה ִלי ִּכי ֵאּלּו ֶׁשֵאין ְמַזִּכין ֶאת ָהַרִּבים 
ְוֵאין ֲעֵליֶהם ֹעל ַהִּצּבּור ְוֵאיָמָתא ְּדִצּבּוָרא ֵהם ְיכֹוִלין ְלִהְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה ַעְצָמן ִּכי ֵאין 
ֵאין ֵּכן ֵאּלּו ֶׁשֹעל  ָלֶהם ִטְרָּדא ּוִבּטּול ַהְּזַמן ּומֹוֵנַע ּוְמַעֵּכב ֵמֲחַמת ַּפַחד ְוֵאיָמה, ַמה ּׁשֶ
ַהִּצּבּור ֲעֵליֶהם, ַעל ִּפי ֹרב ֵמֲחַמת ָצרּות ַהֵּלב ּוִמַּפַחד ַהִּצּבּור ֵאין ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ׁשּום 
ָּדָבר, ִנְמָצא ֵיׁש ָלֶהם ֶהֵּזק ַרב ְוִחָּסרֹון ְוֵגָרעֹון ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות חֹובֹות ַעְצָמם. ַאְך ִיְתָּבַרְך 
ֵאין ֵחְטא ָּבא  ָהַרִּבים  ַהְמַזֶּכה ֶאת  ְוַהְינּו "ָּכל  ַהִחָּסרֹון,  ָלֶהם  ְמַמֵּלא  ַרֲחָמיו  ְּבֹרב  ְׁשמֹו 
ַעל ָידֹו", ְרצֹונֹו לֹוַמר ֵאין ֵּגָרעֹון ְוִחָּסרֹון ָּבא ַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים. ְוהּוא ָנכֹון 

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא )ִיְׂשַמח ֹמֶׁשה(.

ָרֵאל כּות ַעל ִיׂשְ ּגֹוֵרם ַהּזְ
ְלַדְקֵדּק ַהָּלׁשֹון "ָּתלּוי ּבֹו",  ֵיׁש  ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו.  ְזכּות  ָהַרִּבים  ְוִזָּכה ֶאת  ָזָכה  מֶׁשה 
ַאְך ֵיׁש ְלָפֵרׁש ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרִּתי ַּגֵּבי ִּגְדעֹון ְּכִתיב "ֵלְך ְּבֹכֲחָך ֶזה", ְוָאַמְרִּתי, ְּבֹכֲחָך ֶזה, ֵּתֶכף 
ְּכֶׁשִּלַּמְדָּת ָסֵנגֹוְרָיא ֲעֵליֶהם, ֵּתֶכף ֶנֱהַפְך ִמַּדת ַהִּדין ְלַרֲחִמים, ֶׁשֵּתֶכף ְּכֶׁשַהַּצִּדיק ְמַלֵּמד 
ְזכּות ַעל ָהָאָדם, ֵּתֶכף ֶנֱהַפְך ִמַּדת ַהִּדין ְלַרֲחִמים, ְוֶזה ֶׁשָּכַתב ַהִּמְׁשָנה "מֶׁשה ָזָכה ְוִזָּכה 
ֶאת ָהַרִּבים", ֵּפרּוׁש ֶׁשֹּמֶׁשה ָהָיה ָרִגיל ָּתִמיד ְלַדֵּבר טֹוב ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוִזָּכה אֹוָתם ָּתִמיד, 



ל
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ֶפר ִי

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות

ָּבֶזה ָהָיה ּפֹוֵעל ָּתִמיד ַרֲחִמים ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר "ְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו", ֵּפרּוׁש 
הּוא ָהָיה ּגֹוֵרם ַהְּזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל ָּבֶזה ֶׁשִּזָּכה אֹוָתם ָּתִמיד. )ֶזַרע קֹוֶדׁש(

ה ְמֹאד ָכרֹו ַהְרּבֵ ָצְרֵכי ִצּבּור ׂשְ ָהעֹוֵסק ּבְ
ּוֶבֱאֶמת ִעַּקר ַּכָּוַנת ַהֶהְסֵּפד ֶׁשְּיַקְּנאּו ַהַחִּיים ָּבֶהם ְוֹיאְמרּו ְראּו ַּכָּמה ְיָקר ִהִּגיַע ָלִאיׁש 
ֲאֶׁשר ָעַסק ַּבֲעבֹוַדת ה' ְוָלָּמה ֶנְחַּדל ֲאַנְחנּו ַלֲעׂשֹות ְּכמֹוֶהם, ּוִבְפָרט ָהעֹוְסִקים ְּבָצְרֵכי 
ִצּבּור, ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ָּבֲאָנִׁשים ַהַּנ"ל ַּכָּמה ֶׁשָעְסקּו ְּבָצְרֵכי ִצּבּור ּוִבְּטלּו ִלְפָעִמים ַעל ְיֵדי 

ֵּכן עֹוַנת ַהּתֹוָרה.
ְוָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש ְלַרִּבי ַאָּבהּו ֶהְראּו ְׂשָכרֹו י"ג ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון ְוָאַמר ֵאּלּו ְלַמאן, ָאְמרּו 
ֵליּה ְלַאָּבהּו, ָאַמר ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ָלִריק ָיַגְעִּתי ְוכּו'. ְוָצִריְך ֵּבאּור ֵאיְך ָחס ְוָׁשלֹום ִיְכֹּפר 
ַרִּבי ַאָּבהּו ִּבְׂשַכר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ּוְפׁשּוָטן ֶׁשל ְּדָבִרים ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ִּכי ָידּוַע ר' ַאָּבהּו 
ָהָיה ָקרֹוב ְלֵּבי ֵקיָסר ְוָׁשִכיַח ָׁשם ַּכְמֹבָאר ִּבְגָמָרא: ַּכד ָהֵוי ַרִּבי ַאָּבהּו ָאֵתי ְלֵּבי ֵקיָסר 
ְוכּו', וִאם ֵּכן ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל מֹוַׁשב ַרִּבי ַאָּבהּו ְלרֹוִמי מֹוַׁשב ֵקיָסר ֶּדֶרְך ַרב ְוָצִריְך ְזַמן 
ַּבֲהִליָכה ַוֲחָזָרה ְוַגם ָׁשם ָלבֹוא ֶאל ַהֵּקיָסר ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ִּכי ֹלא ְּבִחָּנם ָהַלְך ָׁשם, ָצִריְך ַּגם 
ְזַמן ַרב ַּכּנֹוָדע ִלְמַבְּקֵרי ִּפְתֵחי ָׂשִרים ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְמָלִכים ְּגדֹוִלים ְּכמֹו ֵקיַסר רֹוִמי  ֵּכן 
ַּבָּיִמים ָהֵהם, ְוִאם ֵּכן ִּבֵּטל ַעל ְיֵדי ֵּכן ְזַמן ַרב ֵמַהּתֹוָרה ְוָהָיה ָּפרּוׁש ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ִּדּבּוק 

ֲחֵבִרים ְוַכּדֹוֶמה.
ַאְך ָאְמרּו ַּבִּמְׁשָנה ְוָהעֹוְסִקים ְּבָצְרֵכי ִצּבּור ִיְהיּו עֹוְסִקים ִעָּמֶהם ְלֵׁשם ָׁשַמִים ְוַאֶּתם 
ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ָׂשָכר ַהְרֵּבה ְּכִאּלּו ֲעִׂשיֶתם, ְוַהְינּו ֶׁשֹּלא ִיְצַטֲערּו ִּכי ַעל ְיֵדי ֲעִסיַקת 
ֲאִני  ַמֲעֶלה  ִּכי  ִּתיְראּו  ַאל  לֹו  ְוָאַמר  טֹוִבים,  ּוַמֲעִׂשים  ַהִּלּמּוד  ִנְתַמֵעט  ִצּבּור  ָצְרֵכי 
ַרִּבי  ִעְנַין  ְוֶזהּו  ִּבְׁשֵלמּות,  ְותֹוָרה  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ֲעִׂשיֶתם  ְּכִאּלּו  ַהְרֵּבה  ָׂשָכר  ֲעֵליֶכם 
ַאָּבהּו ֶׁשָּפַחד ֶׁשַּמה ֶׁשָּּיַגע ְּבָצְרֵכי ִצּבּור ְוָהַלְך ְלֵּבי ֵקיָסר ְוַכּדֹוֶמה ַהֹּכל ָלִריק ִּכי ִמֵעט 
ַמִים ִּכי ַהָּקדֹוׁש  ַעל ְיֵדי ֵּכן ּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה', ְוֶזהּו ָאְמרֹו ָלִריק ָיַגְעִּתי, ֲאָבל ֶהְראּו לֹו ִמּׁשָ

ָּברּוְך הּוא ָקַבע לֹו ָׂשָכר ִמָּכל ָמקֹום ּוְׂשָכרֹו ַהְרֵּבה ְמֹאד. )ַיֲערֹות ְדַבׁש(.



זהר 
השבת

ד ִי לי ַשַחר ַה יו ִנת  ן פו י תין
לי







ְּתִפָּלה ְלַאַחר ַהִלימּוד
ְּבֵסֶפר  ְוַלֲהגֹות  ִלְלמֹוד  ֶׁשִּזִּכיָתִני  ֲאבֹוַתי  ֵואֹלֵקי  ֱאלֹוַקי  ם  ַהּׁשֵ ְלָפֶניָך  ֲאִני  מֹוֶדה 
ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ִזיַהָרה ִעיָּלָאה, ּוְזכּות ַהְּתָנִאים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּלַמְדנּו ּתֹוָרָתם 
ּגֹוֵאל  ְלִצּיֹון  ּוָבא  כ"א(  כ'  נ"ט  )ְיַׁשְעָיה  ַהָּנִביא  ְלַהְבָטַחת  ְוִנְזֶּכה  ּוְלַזְרֵענּו  ָלנּו  ַיֲעמֹוד 
ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעֹקב ְנֻאם ה'. ַוֲאִני ֹזאת ְּבִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיֹהָוה רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶליָך 
ַזְרֲעָך ָאַמר ה'  ֶזַרע  ַזְרֲעָך ּוִמִּפי  ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי 
ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ְוִיְתַקֵיים ָּבנּו ַהְּנבּוָאה )ְיַׁשְעָיה נ"א ט"ז( ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך ּוְבֵצל 
ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ ְוֵלאֹמר ְלִצּיֹון ַעִּמי ָאָּתה. ּוִּבְרַּכת ֹמֶׁשה ַרֲעָיא 
ֵעיֵנינּו  ִיְראּו  ֵנָכר,  ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָּבָדד  ה'  ִּדיָדן,  ִּבְמֵהָרה  ִּתְתַגֶּלה  ְמֵהיְמָנא 
ְוִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ְוָתֵגל ַנְפֵׁשנּו ִּביׁשּוָעְתָך ֶּבֱאֶמת ֶּבֱאֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאֹלָקִיְך, ָּברּוְך ה' 

ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.
★

ְּתִפָּלה ְלַאַחר ִלּמּוד ַהֹּזַהר 
)יֹאַמר ְּבַּכָוַנת ַהֵלב(

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו טֹוב ּוֵמִטיב ִהָּדֶרׁש ָלנּו. ׁשּוָבה 
ְּכַבְּתִחָּלה  ֵביְתָך  ְּבֵנה  ְרצֹוֶנָך.  ִּבְגַלל ָאבֹות ֶׁשָעׂשּו  ַרֲחֶמיָך  ַּבֲהמֹון  ֵאֵלינּו 
ְוכֹוֵנן ִמְקָּדְׁשָך ַעל ְמכֹונֹו. ְוַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹו ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו. ְוָהֵׁשב ֹּכֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם 
ּוְלִוִיים ְלדּוָכָנם ְלִׁשיָרם ּוְלִזְמָרם. ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת 

ה' ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

ְּתִפּלֹות ְלַאַחר ַהִּלּמּוד



קול הרשב"י
תורת הזוהר בלשון הקודש

שמעו ותחי נפשכם!
לימוד וסיום כל "הזוהר הקדוש" בשלוש שנים!!!

היום אם בקולו תשמעו, ובזוהר תקראו, את המשיח תראו,
על ידי שילמדו זוהר הקדוש עם פירוש 24 שעות ביום

תהיה השנה הזו שנת הגאולה
ברוך שהחיינו וקיימנו לפרויקט חדש, תכנית עולמית ללימוד ולסיום זוהר 

הקדוש בלשון הקודש, בשלוש שנים, בשמיעת סידרת דיסקים, בלשון 
קלה ונעימה.

הסדרה מחולקת לשבעים ושניים דיסקים, כל שיעור באורך 20 דקות בלבד, כל דיסק 
יכיל 15 שיעורים – כל חודש יצאו בע"ה 2 דיסקים – ובסך הכול 1062 ]אלף ששים ושתים[ 

שיעורים. בכך יהיה ניתן בקלות לשמוע ולסיים כל הזוהר הקדוש אף בדרכים ובנסיעה.

מעתה כל בית המדרש גם כשאין להם מגיד שיעור יכולים ללמוד יחד את 
סדר הזוהר המחולק לשלש שנים מתוך הסט החדש הנדפס בעשרה כרכים 
עם ביאור בצד, ובאותו זמן לשמוע ]בטייפ[ את השיעורים במשך 20 דקות 

בכל יום ולגמור את כל ספר הזוהר בשלש שנים.
כל אב יכול להושיב את בניו מגיל שיודעים לקרוא וישמעו ויקראו כל יום 20 דקות יחד 
עם הדיסק, ובכך תוך שלש שנים יעשו סיום לכל הזוהר הקדוש, ויתקיים דברי הרשב"י 

זי"ע: "ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ְּכֶׁשִּיְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ֲאִפּלּו ְנָעִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ֲעִתיִדים 
 ִלְמֹצא ִנְסָּתרֹות ֶׁשל ַהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקִּצים ְוֶחְׁשּבֹונֹות, 

ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן ִיְתַּגֶּלה ַלֹּכל" )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ַּדף קיח(.
  התכנית מתנהלת על ידי "מפעל הזוהר העולמי",

  מיסודו של כ"ק האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שליט"א 
בשיתוף עם המגיד שיעור הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א.

 הדיסקים יהיה ניתן להשיג בעז"ה אצל מגיד השיעור הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א, 
טלפון: 054-4577956 וב"מפעל הזוהר העולמי".

כל השיעורים ניתן לשמוע גם בטלפון "קול הרשב"י " 0722-990055
 ובטלפון "קול הזוהר": 0722-990044, 

 וכן ניתן להשיג כל ספרי הזוה"ק ב"מפעל הזוהר העולמי" רחוב נחל לכיש 24/8 בית שמש, 
טל: 058436784 / פקס: 02-9951300

לימדו ושמעו בזוהר כל רגע, למנוע חבלי משיח וכל פגע, כהבטחת משה רבנו לרשב"י, 
ובדא יפקון מגלותא.

מהיום, כל ילד קטן מגיל 9 יכול לגמור את כל ספר הזוהר הקדוש
 ולזכות להיות אחד מבני עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, 

אשרי יולדתו!!!
 גם יזכה שמלך המשיח יראה באצבעו ויאמר "בזכותך הגעתי".


