
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא

ּ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. 
ִ	ְּגרֹות ַהֹּזַהר.ט. 

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
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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

ֻׁ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
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ּת בו תיכ ָן לו ִי לִנת  ָיכ ִן ַה
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

שנת תשמ"ג

שנת תשל"ב
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ּת בו תיכ ָן לו ִי לִנת  ָיכ ִן ַה

שנת תשד"םשנת תשמ"ג

שנת תשמ"אשנת תשמ"ג

 

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
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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 ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלַאְקָמא 
ְׁשִכיְנָּתא ֵמַעְפָרא, ּוְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם 

ָּכל ִיְׂשָרֵאל.
ר ַעְצִמי ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבִנְׁשַמת ָּכל ַהְּתָנִאים ְוַהַּצִּדיִקים ַהְּכתּוִבים ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש  ֲהֵריִני ְמַקּׁשֵ
ּ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 
ְׁשמֹו  ְלַמַען  ְּבֶקֶבר,  ּדֹוְבבֹות  ִׂשְפתֹוֵתיֶהם  ִּיְהיּו  ֶזה  ְׁשְּבִלימּוֵדינּו  ְוֶאְזֶּכה  ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו. ּוְּבַהֵדין ִסְפָרא ֵסֶפר ַהזֹוַהר, ִ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(

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

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

ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִּכי ְיָי ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה:

ְּתִפּלֹות ִלְפֵני ַהִּלּמּוד
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יִ  הרשבּׁ

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 ַלּכֹל" )ֹ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".

ניתן ללמוד מתוך הזוהר הקדוש שיצא כעת לאור )חודש טבת תשע"א( ב-10 כרכים מחולק 
לשלש שנים, )ניתן לקבל במפעל הזוהר העולמי, וגם אצל "מלכות דוד" רחוב השומר 74 בבני 

ברק במחיר מסובסד, וכן במוקדים – כמפורסם ב"ערכה של שעה"(
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יי

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

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב.

והעונש אהשכר

ספר
והעונש השכר

דבר פתח
עדא. ובלילה ביום לעיניו שינה נותן אינו שישובושמוכיחהצדיק ומביאם הרשעים

כ:)בתשובה. א, חלק הקדוש, (זוהר

העולםב. בני יודעים היו תמידאילו אחריו רודפים היו למוטב חבירו להחזיר השכר גודל

וזהב. כסף אחרי שרודף א)כמו קכט, - ב קכח, תרומה פרשת הקדוש (זוהר

אותה,ג. שמקיימין המה ומעט ראש קלות בה נוהגים אדם שבני רואה שאתה מצוה

ולעורר בה, להזהר וישר כשר איש בה יבחר כי עד ומצפה ממתנת בודאי זו מצוה הנה

וכו'. קוב"ה לכבוד באהבה לקיימה זו מצוה על רבים

ס"ד) פרק הישר קב תרומה, פרשת הקדוש (זוהר

אותהד. שיבקש מי ואין דורש לה שאין מצוה ומצוהתדרשנהכל מצוה, כמת שהיא לפי

רודפים לה לעשותהשאין אחרי' אנכירדוף גרועה כמה ואומרת מקטרגת שהמצוה ,

וכו'. מכל ק"ה)שנתעלמתי אות חסידים (ספר

e

ששםאודה  עמנו  עשה אשר החסד  כל  על  אהללנו , רבים ובתוך  בפי, מאוד  ה'
את לראות  יתברך  השם בעזרת  שזיכנו  ועכשיו  ביהמ "ד , מיושבי חלקנו 
כמוס בעודנו  הן אשר  עולם , לאור  יוצאים ועונש  שכר  של הקודמים  הספרים
לטובה עיניהם  עליו  שמו אשר ישראל  גדולי המה  הן  - לב  חכמי  ראוהו  עמדי
מילתא דאימא רעוא דיהא הטהורה ברכתם עלי  אצלו  וגם ויהללוהו . -
וברצון, באהבה חכמים תלמידי של  שלחנם על  יעלו  אלו  וספרים דתתקבל ,
על כמוך  לרעך  ואהבת  של  עשה  המצוות  לקיים הלזו  הגדולה  במצוה לזכותם
פגם תיקון בעניין  ובפרט ועונש  שכר  של  המצוות  ישראל  לכל  הודעה ידי
על סידר  השלום  עליו רבינו  שמשה תוכחה של  עשה מצות  שהיא הברית ,
שבעל רואים שאנו  וכמו  ישראל , לעם  הוכיח  שבהם דברים סדר  כל  זה

ה '. בפרק כתב הישראל  קב  בעל  הקדוש  המחבר 



יי
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והעונש השכר ב

לחבירו מודיע  לא  אם  כמוך  לרעך  ואהבת  מצות  לקיים  אפשר  אי
ועונש  שכר  ענין 

הישר כתב  קב  הקדוש  ה ')בספר כמוך (פרק לרעך  ואהבת  לשונו : (דבריםוזה

ה ) לברכהו , זכרונם רבותינו  אמרו  ד '), קדושים , פרשת  כהנים , הוא(תורת  זה
דבר האדם כשרואה  יותר , אהבה לך  ואין  שבתורה. גדול  כלל  שהוא הפסוק,

להוכיחו שצריך ועוון , חטא איזה  שעושה ישראל , באחיו  כיאמגונה  זה , על 
האדם שצריך  הוא, הכלל  אבל  בזה . זה ודבוקין  קשורין  הן ישראל  של  נשמתן

והעונשים והסיבות  ההרפתקאות  יודע שהוא אחרבמי האדם לנשמת  שבאים
לחבירו להודיע  צריך  מהגוף , הנשמה כןגיציאת  גם חבירו  יזכה ידו  על  אולי  ,

לו" ורפא "ושב  הרשעה דרכו  י )ויעזוב ו, .(ישעיה 

בתשובה והחזיר  הוכיח החיים  אור  ספר  המחבר  בעל  הקדוש  רבינו 
פשוטים  אנשים 

החיים  תחתהאור ולקרבם למוטב  פשוטים  אנשים להחזיר התעסק הקדוש 
בלק פ ' מאוה "ח כדמוכח  השכינה י )כנפי  אנשים(כג, ראיתי 

על ירושלים רבני מהסכמת  כדמשמע  זה קוטב על  סובבו  דרשותיו  וגם  וכו '.
תוכחת בפיו  והן דרבים אזכותא  מהדר מעשיו "נפלאים  לציון : ראשון  ספרו 
הארץ מעמי ורבים ה' את  ליראה אברהם  אלקי עם אקרובי משום  מוסר 

וכו '. מתיהדים

ידי על  בתשובה  המחזירים  של  השכר  וגודל  שבתוכחה  התועלת 
התוכחה

של בזוהר , השכר  מגודל  מפליג הוא תרומה , אתפרשת  ומזכים המוכיחים 
דברים:הרבים ארבעה ופועלין  החטא מן הרבים את  שמונעין ,



ואיןא.      דבריהם טעם בטוב מתבאר ובזה
לחבירו"ז ביותר הגדולה האהבה כי בתורה, גדול כלל הוא כמוך לרעך שואהבת ל,

שבתורה. המצוות לקיים ה' לעבודת ולקרבו חטא, איזה בו כשרואה להוכיחו הוא
והסיבותב.       לא אם

וכנכון. כראוי בעולם ותיקנה האש)השלימה מאורי יוסף, .(יסוד
ג.     שאינו סתם, להוכיחו יסתפק שלא כלומר,

אולי כי בו, נכשל שהוא החטא על העונש כן גם לו יודיע אלא כשורה, עצמו נוהג
עוד. בם מלהכשל ביותר ויזהר הרשעה דרכו יעזוב זה ידי אשכנז)על ביאור לפי האש, .(מאורי

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב
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והעונש גהשכר

מכריעראשית  אחד  ועוון  מחצה , על מחצה נדון  דהעולם  הוא, ידוע  כי -
ידי ועל  זכות ; לכף  מכריעה אחת  ומצוה העולם , לכל חובה בכף 
בתשובה מישראל  אחד  שב אם הבריות , את  מוכיח שהמוכיח התוכחות ,
בו . תלוי' הרבים זכות  ונמצא זכות , לכף נדון העולם  ידו  שעל  נמצא, שלמה,

מתגברת  הקדושה

התוכחהשנית  ידי ועל  וגו ', תוכיח  הוכח עשה : מצות  מקיים המוכיח  -
יד תחת  נכנעת  להיות  מוכרחת  אחרא והסטרא הקדושה, מתגברת 

הקדושה.

ומתרומם  מתעלה  הקב "ה  כבוד 

יהיה,השלישית  ושכרו  ומתרומם; מתעלה הוא ברוך  הקדוש  שכבוד  גורם  -
ושלמים. יראים בנים ובני  בנים  לראות  שיזכה

זוכה אינו  אחר אדם  ששום  למקומות  נשמתו  מוליכין  מותו לאחר 

עולמותהרביעי  של  תרעי בתליסר נשמתו  את  מוליכין מותו  לאחר  כי -
אתו , היתה בריתי נאמר : ועליו  בידיה. דימחה מאן ולית  העליונים,

והשלום. החיים 

ושמוועוד : אחד  מלאך  כי  זה, והוא מאד , גדול שכר  שכרו  על  שנוסף 
נשמתן  על  ממונה לשמהיהודעית , המוכיחין  דיוקניהשל  מביא והוא ,

מוכיח הרבים דההוא  את  מזכה הוא אשר מכףבתוכחתו, העולם  את  ומכריע 
זכות . לכף חובה

מברךובשעה  קדישא  מלכא כדין  ההוא, הדיוקנא ממונה  ההוא שמביא
עובדי קריב  כד  אבינו  אברהם דנתברך  ברכאן , בכל  דיוקנא לההוא
אשר הנפש, "ואת  אמר: דאת  כמה הוא, ברוך  הקדוש  לעבודת  זרה  עבודה
שום בהו  זכו  דלא הגנוזים, עלמין בשבעין  דיוקנא לההוא ומעלין  בחרן ". עשו 

אחרא , נש  התוכחהבר ידי  על  רבים  דמזכה מאן  .חוץ 

הרבים  לביוש  לחוש  אין  בספר  התוכחה  כתיבת  ידי על 

ברביםעכשיו  ודורשים  ועומדין  באו , מקרוב  חדשים , מוכיחים  ראיתי
וה' עונשן . את  יודעין  ואינם וכלל , פרט דרך  הבריות  את  ומביישין 
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רוצה ואין הבריות ; בו שיקראו  כדי  הספר , זה שחברתי למודים, לשון  לי נתן 
ויוכיח שעוות , במה נפשו  מרת  יודע  איש  כל  כי  ברבים , אותן לבייש  אני 
הלומדים אין הבריות : יאמרו  שלא וכדי  והחטאים. הפשעים  את  לתקן לעצמו 
יש וקהלה קהלה  בכל  כי דע , - אותנו  לראות  חשים ואין מעשינו , את  יודעים 
אומרים: שגוברת  החנופה מפני  אך  הבריות , של בקלקולן  שיודעים אדם , בני
עשיתי לבבי  עם  אשר  את  לכן נאמר . לא אם לנו  ואוי נאמר, כך  אם לנו  אוי
ומליצה; משל  ובדברי הבריות , של  לבם  שמושכין  הגדה, בדברי  קצת  וכתבתי
יהיה הרבים וזכות  הרבים, את  אני  מזכה  הזה הספר  ידי שעל  לאל , ואקוה
על כחותם דברי שישים הספר, בזה  לקרות  היודע  מכל  מבקש  ואני בי. תלוי 

וגואלי. צורי  ה' לפניך , לבי והגיון פי  אמרי  לרצון  ויהיו  זרועותיו , ועל  (קבלבו 

ק "א ) פרק  .הישר 

שמים  ליראת  אחרים  שמעורר  למי השכר  גודל 

י )כתיב ד, על(דברים  חיים הם אשר  הימים כל  אותי ליראה ילמדון  אשר 
לעצמם, ילפון  - ילמדון רש"י ופירש  ילמדון, בניהם ואת  האדמה
קיום כל  אשר  וערבות , מחאה , ומצות  תוכיח , הוכח לאחרים. יאלפון ילמדון ,
הגדול שמו  יהי עלי , תגמולוהי כל  לה' אשיב  מה בזה, תלוי  ישראל הכלל 

לשונו . כאן  עד  עולם, ועד  מעתה מבורך 

אלעזרוראה  מנחת  שו "ת  בספר שכתב ס "ה )מה סי' שנהגתי(ח "ד ע "ד  וז "ל:
כלול מביהד "פ  והביאום בעה "י חיבוריי גמר  בעת  שהחיינו  לברך 

בשע"ת  המובא  עיניך  אורו  כבר  הנה י ')בהדרו . ס "ק רכ"ג ציינת(סי' אשר  ואת 
דבר מכל רק מספרים  נזכר  לא בשע "ת  כי  מ "ש  תמהתי אמנם במכתבך . שם
ומכ"ש בכתיבתו ח "ת  ספר  מגמר  בשע"ת  שם מפורש  הלא שמחה. לו שיש 
ומלכות , שם בלא לברך שטוב  ברכה  מחזיק  בשם  שם ומ"ש  עכ"ד, בהדפסתו 

הב "ח דברי יפה  מה  כ"ט )הנה  סי' יעקב(או"ח  בישועת  בסברתו  אחריו  והחזיק
ג ') ס "ק  רכ "ה  סי ' בשם(או "ח  לברך  ואין  להקל ספק ברכות  בשארי דדוקא

הטור  כמ "ש  רשות  דהוא שהחיינו  ברכת  משא"כ  תל"ב )ומלכות , סי' ע "כ(או"ח  ,
דכיון לברך, יוכל  ושמחה  הנאה ומרגיש  נהנה הוא שאם  תלוי האדם בהנאת 
ע "כ מחוייב , שאינו  הוא ספק אם  גם  לבטלה מברך  אינו  ע "כ  רשות  דהוא
חיבור בגמר  מכ"ש  ולפענ "ד  כו '. בשמחה, נתרגש  רק  אם בספק גם  לברך  צריך 
סך שוה וגם ביותר , חשיבות  דבר והוא  זוכה, אדם כל  לאו  אשר  בדפוס  ח"ת 
גם שהחינו  לברך  נהגתי ע "כ  בעה "י, אדרא ולאדפוסי  בהדרו שנגמר  רב ,

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].
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ִלּמּוד ַהֹּזַהר הּוא ְׁשֵלמּות ָּגדֹול ֶאל ַהֶּנֶפׁש
ֵמִבין.  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהֶּנֶפׁש  ֶאל  ָּגדֹול  ְׁשֵלמּות  הּוא  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  לד. 
)ַרִּבי ֲחנֹוְך ֶהעִניְך ֵמֲאֶלְּכַסְנֶדר, ֵסֶדר ַהִּלּמּוד, אֹות ב'( ַהָּלׁשֹון ֶׁשל ַהֹּזַהר ְלַבד ְמֻסָּגל ְמֹאד.  

ִרין ֶאת ָהָאָדם ָלֵאין סֹוף  ַהֵּתבֹות ְוַהִּדּבּור ֶׁשל ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ַעְצָמן ְמַקּׁשְ
ִיְתָּבַרְך

ִרין ֶאת ָהָאָדם ָלֵאין סֹוף  לה. ַהֵּתבֹות ְוַהִּדּבּור ֶׁשל ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ַעְצָמן ְמַקּׁשְ
רּות, ַׁשַער א' ְּדרּוׁש ה' ַמֲאָמר ב'( )ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל דֹוב ִמִויֶלעְדִניק, ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַׁשַער ַהִהְתַקּׁשְ ִיְתָּבַרְך. 

 ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ְּבַאְׁשֹמֶרת ֵיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ֶׁשּדֹוָמה ְלַלְיָלה
לו. ִאם ָזָכה ִיְלֹמד ֹזַהר ְּבַאְׁשֹמֶרת ִּכי ִּבְזכּותֹו ֵיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ֶׁשּדֹוָמה 
)אֹור ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְסֻעָּדה ְלַרֵּבינּו ֵמִאיר ָּפאִּפיָראׁש, ִסיָמן א' ְסִעיף טו( ְלַלְיָלה.  

ָהַאְדמֹור ַהָּזֵקן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ּפֹוֵסק: ַּבַעל ֵעֶסק ָּגדֹול ִיְהֶיה ֹרב 
ִלּמּודֹו ַּבֹּזַהר

לז. ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵעֶסק ָּגדֹול ִיְהֶיה ֹרב ִלּמּודֹו ַּבֹּזַהר ַאף ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ִּכי ָמה 
ִאְכַּפת ֵליּה ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפּלּו ָהִכי הּוא ְסֻגָּלה.

)ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִמָּלאִדי, ַאְדמֹור ַהָּזֵקן ַּבַעל ַהַּתְנָיא, ַמַאְמֵרי ָהַאְדמֹור ַהָּזֵקן ַהְּקָצִרים 1 ַּדף תקעא(

  ַהָּלׁשֹון ְמֻסֶּגֶלת ְלַזֵּכְך ַהְּנָׁשָמה ּוְלָהִאיָרּה ְּבֹזַהר ִנְפָלא
לח. ִמי ֶׁשֹּלא ָזָכה ְלָהִבין, ֲאִפּלּו ָהִכי, ִיְקָרא ַהָּלׁשֹון ִמְּפֵני ִּכי ַהָּלׁשֹון ְמֻסֶּגֶלת 
)ַרִּבי ַחִּיים ַהֹּכֵהן, ַהְנָהגֹות טֹובֹות, אֹות מה( ְלַזֵּכְך ַהְּנָׁשָמה ּוְלָהִאיָרּה ְּבֹזַהר ִנְפָלא. 

ָּכל אֹות ַּבֹּזַהר הּוא ִחּדּוׁש ִּבְפֵני ַעְצמֹו
לט. ְּכֶׁשּלֹוֵמד ֹזַהר ְיַעֵּין ְּבָכל ִמָּלה ּוִמָּלה. ִּכי ָּכל אֹות הּוא ִחּדּוׁש ִּבְפֵני ַעְצמֹו. 

ּוְדָבִרים ַהִּנְרִאים ִּכְפָׁשט ֵאיָנם ֶאָּלא סֹוד. ִּכי ַהֹּזַהר ֻּכּלֹו אֹוָרה.
)ַרִּבי ַחִּיים ַהֹּכֵהן, ַהְנָהגֹות טֹובֹות, אֹות מו(

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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י ָח יכ שִנר ַהזנַהר ַהלן

ֱאֶמת ֶׁשְּמֻקָּבל ְּבָיֵדינּו ֶׁשַּגם ִמי ֶׁשֹּלא ֵיַדע ְּכלּום ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְלׁשֹון ַהֹּזַהר 
)ַרִּבי ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ַׁשִּפיָרא ִמִּדינֹוב, ַמַהְרָצ"א, הֹוָספֹות ַמַהְרָצ"א, אֹות ט'( ְמֻסָּגל ְלַזֵּכְך ַהֶּנֶפׁש.  

ַעל ְיֵדי ַהֹּזַהר ּוָמָרן ָהֲאִר"י ִיְתַחֵּדׁש לֹו ְּבָכל ֶרַגע אֹור ָחָדׁש ַמָּמׁש ַעד 
ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַמָּמׁש ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה

מ. ִיְתַחֵּדׁש לֹו ְּבָכל ֶרַגע אֹור ָחָדׁש ַמָּמׁש ַעד ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַמָּמׁש ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה ַעל 
ְיֵדי ַהֹּזַהר ּוָמָרן ָהֲאִר"י.

)ַרִּבי ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהּוָדה ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ֵהיַכל ַהְּבָרָכה ְּדָבִרים ַּדף יא(ָּכל אֹות ְואֹות ֶׁשל ֵסֶפר 
ַהֹּזַהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל... ֵהם ִּתּקּוִנים ְּגדֹוִלים ַלְּנָׁשָמה ְלַתֵּקן ָּכל ַהִּגְלּגּוִלים

ְוִכְתֵבי ָמָרן ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ֵהם  מא. ָּכל אֹות ְואֹות ֶׁשל ֵסֶפר ַהֹּזַהר 
ִּתּקּוִנים ְּגדֹוִלים ַלְּנָׁשָמה ְלַתֵּקן ָּכל ַהִּגְלּגּוִלים.

)ַרִּבי ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, ֶּפֶרק ד' ִמְׁשָנה כ'(

ַטַעם ֵׁשם ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִמְּפֵני ַהְׁשָּפַעת ָהאֹור ַההּוא ֵמַהֹּזַהר ָהֶעְליֹון, ְוֶדֶרְך 
אֹורֹו ַמְׁשִּפיִעים ְּבַהְׁשָּגָחה ֱאֹלִהית ָּכל ַהִּמְתַעְּסִקים ּבֹו

ֵמַהֹּזַהר  ַההּוא  ָהאֹור  ַהְׁשָּפַעת  ִמְּפֵני  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִיָּקֵרא  ַהֵּסֶפר  ְוָלֶזה  מב. 
ָהֶעְליֹון, ְוֶדֶרְך אֹורֹו ַמְׁשִּפיִעים ְּבַהְׁשָּגָחה ֱאֹלִהית ָּכל ַהִּמְתַעְּסִקים ּבֹו, ֶׁשָהָיה 
אֹור ְוֶׁשַפע ֶעְליֹון ֵמַהַּדַעת ֻמְׁשָפּע ְּבָרֵזי ּתֹוָרה ְּדַהְינּו ָרֵזי ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוכּו' 
ם ִאְתָקֵרי ַהִחּבּור ַהֶּזה ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ְּכלֹוַמר ֶׁשִּנְׁשָּפע ֵמַהֹּזַהר  ֵּכיָון ֶׁשִּנְׁשָּפע ִמּׁשָ
)ָהַרב מֶׁשה קֹוְרדֹוֵבירֹו, הרמ"ק, ַּדע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביָך, ב'( ַההּוא.  

ַּבּדֹור ַהֶּזה ֶׁשַהִּמינּות ּגֹוֵבר ְצִריִכין ִלְלֹמד ִעם ִּתינֹוק ֶּבן ִּתְׁשָעה ָׁשִנים ֵסֶפר 
ַהֹּזַהר ְוַהִּתּקּוִנים

מג. ְולּו ַעִּמי ׁשֹוֵמַע ִלי ַּבּדֹור ַהֶּזה ֶׁשַהִּמינּות ּגֹוֵבר ָהיּו לֹוְמִדין ִעם ִּתינֹוק ֶּבן 
ִּתְׁשָעה ָׁשִנים ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוַהִּתּקּוִנים ַלֲהגֹות ָּבֶהם ְוָהָיה ִיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת 
)ַרִּבי ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, ֶּפֶרק ד' ִמְׁשָנה כ'( ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵּים.  

ַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמָּכל ַמַאְמֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה
מד. ְלׁשֹון ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמָּכל ַמַאְמֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.
)ַמֲעֵׂשה ִאיׁש ְלָמָרן ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ַהֲחזֹון ִאיׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה(
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ּת ּת הִנבו לו ּכ ִן ת  ביכ ַ ַּרת ַהשיֹ לו ֹשן ִי ַ ת  ְָ ַָ  ַל זננַהר 
יז

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ְוָיִמים טֹוִבים

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

   
   



הּׁשמים  ִ ַ ָ ַ ֻ ְ ַויכּלּו
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ׁ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

    
    

   

הּקדׁש על מחֹול  ֶֹ ַ ַ ְ ָ ָהֹוספה

    
   
    
    
    
    

    
      

   
     
    

 

זֹו חרבה זֹו מלאה  ָ ֵ ַ ָ ֵ ְ ִאם

     
   
    
   
    
     
   
   
   

    

הסּבה, וצרי בּדרֹום. ּומנֹורה ְְֲִִַַָָָָָּבּצפֹון

מבר אחד - הסּבּו ׁשּבארּוה, ְְֲֵֵֵֵֶֶָָָּכמֹו

ְָֻלכּלם.

הּקדׁש על מחֹול  ֶֹ ַ ַ ְ ָ ָהֹוספה

להֹוסיףּובׁשּבת, צרי ּדבריו ּבכל ְְְְִִַָָָָָ

ּומׁשקיו, ּבמאכליו ּבין קדׁש, על ְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹמחל

ׁשּצרי ּבהסּבתֹו, ּבין ּבלבּוׁשיו, ְֲִִִֵֵֶַָָָּבין

כרים ּבכּמה יפה, מסּבה לֹו ְְְְִִִַַָָָָָלהתקין

ּבביתֹו, ׁשּיׁש מּכל מרּקמים ְְְִִֵֵֶָָָֻּוכסתֹות

לּכּלה, חּפה ׁשּמתקין ׁשּׁשּבתּכמֹו ְְִֶֶַַַַָָָֻ

ּכּלה והיא מלּכה, היּוהיא ולכן . ְְְִִֵַַָָָָ

ׁשּבת ערב הּמׁשנה ּבעלי ְְֲִִֵֶֶַַַָָיֹוצאים

אֹומרים והיּו האֹורחת, את :לקּדם ְְְִֵֶַַַָָ

לעֹורר ּוצריכים כּלה. ּבאי כּלה, ְְִִִִֵַַָָֹֹּבאי

אליה. לּׁשלחן וחדוה ְְְִֵֶֶַָָָָֻׁשירה

זֹו חרבה זֹו מלאה  ָ ֵ ַ ָ ֵ ְ ִאם

ּכמֹוולא אחר. סֹוד ׁשּיׁש אּלא עֹוד, ְְֵֵֶֶַָֹ

ּבכּמה ּגברּתּה את לקּבל ְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּצרי

ּובכּמה ׁשּבת, נרֹות ׁשל ְֵֶַַָָאֹורֹות

מתּקן ּובית יפים, ּולבּוׁשים ְְִִִִִַָָֻעּנּוגים

יפה ּבהסּבה ּתּקּון, ׁשל כלים ְֲִִִֵֶַַָָָָּבכּמה

החדוה ּובזאת ואחד, אחד ְְְְֶֶֶַָָָָֹלכל

ׁשפחה ׁשּנׁשארת ּגֹורמים ְְְְִִִִֶֶֶַָוהּתּקּון

ּבבכּיה, ּברעבֹון, ,ּבחׁש ְְִִִֶַָָָָֹרעה

ּכאלמנה. ׁשחרים ּבלבּוׁשים ְְְְְְִִִֵֶַָָֹּבהסּפד,

זֹו. חרבה - זֹו מלאה ְֲִֵֵֶָָׁשאם
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זֹו חרבה זֹו מלאה  ָ ֵ ַ ָ ֵ ְ ִאם

     
   
    
   
    
     
   
   
   

    

הסּבה, וצרי בּדרֹום. ּומנֹורה ְְֲִִַַָָָָָּבּצפֹון

מבר אחד - הסּבּו ׁשּבארּוה, ְְֲֵֵֵֵֶֶָָָּכמֹו

ְָֻלכּלם.

הּקדׁש על מחֹול  ֶֹ ַ ַ ְ ָ ָהֹוספה

להֹוסיףּובׁשּבת, צרי ּדבריו ּבכל ְְְְִִַָָָָָ

ּומׁשקיו, ּבמאכליו ּבין קדׁש, על ְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹמחל

ׁשּצרי ּבהסּבתֹו, ּבין ּבלבּוׁשיו, ְֲִִִֵֵֶַָָָּבין

כרים ּבכּמה יפה, מסּבה לֹו ְְְְִִִַַָָָָָלהתקין

ּבביתֹו, ׁשּיׁש מּכל מרּקמים ְְְִִֵֵֶָָָֻּוכסתֹות

לּכּלה, חּפה ׁשּמתקין ׁשּׁשּבתּכמֹו ְְִֶֶַַַַָָָֻ

ּכּלה והיא מלּכה, היּוהיא ולכן . ְְְִִֵַַָָָָ

ׁשּבת ערב הּמׁשנה ּבעלי ְְֲִִֵֶֶַַַָָיֹוצאים

אֹומרים והיּו האֹורחת, את :לקּדם ְְְִֵֶַַַָָ

לעֹורר ּוצריכים כּלה. ּבאי כּלה, ְְִִִִֵַַָָֹֹּבאי

אליה. לּׁשלחן וחדוה ְְְִֵֶֶַָָָָֻׁשירה

זֹו חרבה זֹו מלאה  ָ ֵ ַ ָ ֵ ְ ִאם

ּכמֹוולא אחר. סֹוד ׁשּיׁש אּלא עֹוד, ְְֵֵֶֶַָֹ

ּבכּמה ּגברּתּה את לקּבל ְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּצרי

ּובכּמה ׁשּבת, נרֹות ׁשל ְֵֶַַָָאֹורֹות

מתּקן ּובית יפים, ּולבּוׁשים ְְִִִִִַָָֻעּנּוגים

יפה ּבהסּבה ּתּקּון, ׁשל כלים ְֲִִִֵֶַַָָָָּבכּמה

החדוה ּובזאת ואחד, אחד ְְְְֶֶֶַָָָָֹלכל

ׁשפחה ׁשּנׁשארת ּגֹורמים ְְְְִִִִֶֶֶַָוהּתּקּון

ּבבכּיה, ּברעבֹון, ,ּבחׁש ְְִִִֶַָָָָֹרעה

ּכאלמנה. ׁשחרים ּבלבּוׁשים ְְְְְְִִִֵֶַָָֹּבהסּפד,

זֹו. חרבה - זֹו מלאה ְֲִֵֵֶָָׁשאם

קדֹוׁשה  ָ ְ ָ ִ ְּגבירה

   
   
    
   
   
    
    
    



הרעה  ָ ָ ָ ָ ְ ִ ַהּׁשפחה

   
  
     
   
     
    
   
   
    

(ז (קהלת     


הּׁשכינה  ָ ִ ְ ַ ַ ַצער

    
  

 (א (איכה  
     
    

קדֹוׁשה  ָ ְ ָ ִ ְּגבירה

קדֹוׁשה,יצר ּגבירה מלכּותטֹוב ְְְִֵֶַָָ

מעׂשר ּכלּולה ּבׁשּבת, ׁשּיֹורדת ְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּקדׁש

ׁשמֹות ּבׁשבעה מעּטרֹות ְְְְִִֵָָֻספירֹות,

ׁשל מרּכבֹות ּבכּמה נמחקים, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשאינם

ּומחנֹות. חילֹות ּובכּמה והּמלחּיֹות ְְֲֲֶֶַַַַָָ

ונׁשאר מחנֹות, ּבכּמה לקּבלּה ְְְְְֲִֵַַַָָָיֹוצא

,ּבחׁש הרעה הּׁשפחה הרע, ְִֵֶֶַַָָָָָָֹיצר

מרּכבֹות. ּבלי בעלּה, ּבלי ְְְְְְִִֶַַָָָָּכאלמנה

הרעה  ָ ָ ָ ָ ְ ִ ַהּׁשפחה

למזּבחיםואּלה עליהם, ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

הּׁשמים למלאכת ְְְְִִִֶֶַַַַָולמקּטרים

עבֹודה היא צּויתי, לא אׁשר ְֲֲִִִִֶַַָָֹולּמּזלֹות

ּבערבי ׁשּׁשֹולטת הרעה, הּׁשפחה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל

וערב היּוׁשּבתֹות מה רביעי, לילֹות י ְְְִִֵֵֶַַָָ

לבּוׁשים לֹוקחים היּו אּלה? ְְִִִֵֶָעֹוׂשים

האֹורֹות, את ּומחׁשיכים ְֲִִִֶַָֹׁשחרים,

ׁשּבתֹות ּבלילי הסּפד ְְְִֵֵֵֶַָועֹוׂשים

ּכי ׁשרּויה, ׁשהיא ּכמֹו עּמּה ְְְְִִִִֵֶַָָלהׁשּתּתף

ז) עׂשה(קהלת זה לעּמת זה [את] ְֶֶֶַַָָֻּגם

ֱִָֹהאלהים.

הּׁשכינה  ָ ִ ְ ַ ַ ַצער

ּביתאחר ונחרב יׂשראל ׁשחטאּו ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָ

האם ּבּׁשכינה נאמר ְְֱִִֵֶַַַָָָהּמקּדׁש,

א)הּקדֹוׁשה, בדד(איכה יׁשבה איכה ְְֵַָָָָָָ

ּכאלמנה, היתה עם רּבתי ְְְִִַַָָָָָָָהעיר

אֹורֹות ּבאב ּתׁשעה ּבליל ְְְְִִֵַָָּומכּבים
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קדֹוׁשה  ָ ְ ָ ִ ְּגבירה

   
   
    
   
   
    
    
    



הרעה  ָ ָ ָ ָ ְ ִ ַהּׁשפחה

   
  
     
   
     
    
   
   
    

(ז (קהלת     


הּׁשכינה  ָ ִ ְ ַ ַ ַצער

    
  

 (א (איכה  
     
    

קדֹוׁשה  ָ ְ ָ ִ ְּגבירה

קדֹוׁשה,יצר ּגבירה מלכּותטֹוב ְְְִֵֶַָָ

מעׂשר ּכלּולה ּבׁשּבת, ׁשּיֹורדת ְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּקדׁש

ׁשמֹות ּבׁשבעה מעּטרֹות ְְְְִִֵָָֻספירֹות,

ׁשל מרּכבֹות ּבכּמה נמחקים, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשאינם

ּומחנֹות. חילֹות ּובכּמה והּמלחּיֹות ְְֲֲֶֶַַַַָָ

ונׁשאר מחנֹות, ּבכּמה לקּבלּה ְְְְְֲִֵַַַָָָיֹוצא

,ּבחׁש הרעה הּׁשפחה הרע, ְִֵֶֶַַָָָָָָֹיצר

מרּכבֹות. ּבלי בעלּה, ּבלי ְְְְְְִִֶַַָָָָּכאלמנה

הרעה  ָ ָ ָ ָ ְ ִ ַהּׁשפחה

למזּבחיםואּלה עליהם, ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

הּׁשמים למלאכת ְְְְִִִֶֶַַַַָולמקּטרים

עבֹודה היא צּויתי, לא אׁשר ְֲֲִִִִֶַַָָֹולּמּזלֹות

ּבערבי ׁשּׁשֹולטת הרעה, הּׁשפחה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל

וערב היּוׁשּבתֹות מה רביעי, לילֹות י ְְְִִֵֵֶַַָָ

לבּוׁשים לֹוקחים היּו אּלה? ְְִִִֵֶָעֹוׂשים

האֹורֹות, את ּומחׁשיכים ְֲִִִֶַָֹׁשחרים,

ׁשּבתֹות ּבלילי הסּפד ְְְִֵֵֵֶַָועֹוׂשים

ּכי ׁשרּויה, ׁשהיא ּכמֹו עּמּה ְְְְִִִִֵֶַָָלהׁשּתּתף

ז) עׂשה(קהלת זה לעּמת זה [את] ְֶֶֶַַָָֻּגם

ֱִָֹהאלהים.

הּׁשכינה  ָ ִ ְ ַ ַ ַצער

ּביתאחר ונחרב יׂשראל ׁשחטאּו ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָ

האם ּבּׁשכינה נאמר ְְֱִִֵֶַַַָָָהּמקּדׁש,

א)הּקדֹוׁשה, בדד(איכה יׁשבה איכה ְְֵַָָָָָָ

ּכאלמנה, היתה עם רּבתי ְְְִִַַָָָָָָָהעיר

אֹורֹות ּבאב ּתׁשעה ּבליל ְְְְִִֵַָָּומכּבים
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ּכמֹו ויֹוׁשבים הסּפד ועֹוׂשים ְְְְְְִִֵֵֶונרֹות,

הּׁשכינה, ּבצער להׁשּתּתף ְְְְֲִִִֵֵַַַַָאבלים,

אֹותֹו ּכל לּה ּגרמּו ׁשהם ְִֵֶָָָמּׁשּום

ֶֶַהּׁשבר.

ׁשּבת  ָ ַ ַ ְ ֻׁשלחן

-חמיׁשי ׁשּׁשי ויכּלּו. ׁשל ּכֹוס - ְֲִִִִֶַֻ

תֹורה. ּדברי הּׁשלחן על ְְְִִֵַַָָֻלהיֹות

ּכדי הּׁשלחן על להארי - ְְְְֲִִִֵַַַָֻׁשביעי

- ׁשמיני לׁשלחנֹו. יבאּו ְְְֲִִִִֶָָֹֻׁשענּיים

ּתׁשיעי אחרֹונים. ּבמים ידים ְְְֲִִִִִִַַַַָנטילת

ׁשל ּכֹוס - עׂשירי הּמזֹון. ּברּכת -ְֲִִִֶַַָ

ּולתּקנם עליהם לחּזר וצרי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָּברכה.

מעׂשר ּכלּולה ׁשהיא קדֹוׁש, ְְִֵֶֶֶָָּבסֹוד

הּקדֹוׁש ׁשל הּׁשלחן והּוא ְְְִֶַַָָֻספירֹות,

ולכן הּגבּורה, מּצד הּוא ְְִֵַַָָָּברּו

ּבּצפֹון. ׁשלחן רּבֹותינּו ְְֵֵַַָָָֻּפרׁשּוה

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ְּכבֹוד

מעלעל נעלי ׁשל נאמר הּטחֹול ְְֱֵֶֶַַַַַָ

סרּוחה, טּפה ׁשל מטּנף נעל ,ְְְִֶֶַַַָָָֻרגלי

עליו עֹומד אּתה אׁשר הּמקֹום ֲִֵֶַַָָָָּכי

ׁשּבת, זה הּוא, קדׁש ועליואדמת ְְֶֶַַַָָָֹ

ּכּתנּתי את ּפׁשטּתי הּׁשכינה ְְְִִִֶֶֶַַָָָֻאֹומרת

רגלי את רחצּתי אלּבׁשּנה, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאיככה

צרי זה ּומּׁשּום אטּנפם, ְֲִִֵֵֶַָָָאיככה

ּבּנר ּבּלבּוׁשים, לׁשּנֹות ּבׁשּבת ְְְִֵַַַַָָָאדם

ל וצרי מֹוסיףּובּמאכלים, היֹות ְְֲִִִִַַָָ

הּמֹוסיף, וכל הּקדׁש, על ְִֵֶַַַָֹֹמחל



כ

זהר 
השבת

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

    
   

     

ׁשּבת  ָ ַ ַ ְ ֻׁשלחן

   
   
   
    
    
   
   
    
    
    
    

  

הּׁשּבת א )ּכבֹוד פ"ה , זהר  (תקוני  ְ ַ ַ ָ 

 (ה ג (שמות 
   

    
     

     
    

    שיר) 
ג) ה      

   
     

ּכמֹו ויֹוׁשבים הסּפד ועֹוׂשים ְְְְְְִִֵֵֶונרֹות,

הּׁשכינה, ּבצער להׁשּתּתף ְְְְֲִִִֵֵַַַַָאבלים,

אֹותֹו ּכל לּה ּגרמּו ׁשהם ְִֵֶָָָמּׁשּום

ֶֶַהּׁשבר.

ׁשּבת  ָ ַ ַ ְ ֻׁשלחן

-חמיׁשי ׁשּׁשי ויכּלּו. ׁשל ּכֹוס - ְֲִִִִֶַֻ

תֹורה. ּדברי הּׁשלחן על ְְְִִֵַַָָֻלהיֹות

ּכדי הּׁשלחן על להארי - ְְְְֲִִִֵַַַָֻׁשביעי

- ׁשמיני לׁשלחנֹו. יבאּו ְְְֲִִִִֶָָֹֻׁשענּיים

ּתׁשיעי אחרֹונים. ּבמים ידים ְְְֲִִִִִִַַַַָנטילת

ׁשל ּכֹוס - עׂשירי הּמזֹון. ּברּכת -ְֲִִִֶַַָ

ּולתּקנם עליהם לחּזר וצרי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָּברכה.

מעׂשר ּכלּולה ׁשהיא קדֹוׁש, ְְִֵֶֶֶָָּבסֹוד

הּקדֹוׁש ׁשל הּׁשלחן והּוא ְְְִֶַַָָֻספירֹות,

ולכן הּגבּורה, מּצד הּוא ְְִֵַַָָָּברּו

ּבּצפֹון. ׁשלחן רּבֹותינּו ְְֵֵַַָָָֻּפרׁשּוה

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ְּכבֹוד

מעלעל נעלי ׁשל נאמר הּטחֹול ְְֱֵֶֶַַַַַָ

סרּוחה, טּפה ׁשל מטּנף נעל ,ְְְִֶֶַַַָָָֻרגלי

עליו עֹומד אּתה אׁשר הּמקֹום ֲִֵֶַַָָָָּכי

ׁשּבת, זה הּוא, קדׁש ועליואדמת ְְֶֶַַַָָָֹ

ּכּתנּתי את ּפׁשטּתי הּׁשכינה ְְְִִִֶֶֶַַָָָֻאֹומרת

רגלי את רחצּתי אלּבׁשּנה, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאיככה

צרי זה ּומּׁשּום אטּנפם, ְֲִִֵֵֶַָָָאיככה

ּבּנר ּבּלבּוׁשים, לׁשּנֹות ּבׁשּבת ְְְִֵַַַַָָָאדם

ל וצרי מֹוסיףּובּמאכלים, היֹות ְְֲִִִִַַָָ

הּמֹוסיף, וכל הּקדׁש, על ְִֵֶַַַָֹֹמחל

     
     

   

הּׁשּבת ּכׁשּנכנסת  ָ ַ ַ ֶ ֶ ְ ִ ֶ ְ ָ ִ ְרחיצה
א ) ר"ד , (ח "ב

     
  
    
    

      
    

     
    

  

ׁשלמה ׁשל א )ׁשבחֹו ר"ן , (ח "א ִ ְ ֶ ְ ֹֹ

    
 (ג (קהלת 

       
    
    
     
   

   

הּׁשּבת וקּדּוׁש א )ׁשמירה י "ד , (ח "א ְ ִ ָ ְ ִ ַ ַ ָ 

   
  
    

וכל ּבׁשּבת, יתרה נפׁש לֹו ְְְִִֵֶֶַָָָמֹוסיפים

יתרה נפׁש אֹותּה לֹו ּגֹורעים ְְִֵֵֶֶַַָָהּגֹורע,

וׁשלֹום. ְַָחס

הּׁשּבת ּכׁשּנכנסת  ָ ַ ַ ֶ ֶ ְ ִ ֶ ְ ָ ִ ְרחיצה

עםּכׁשּנכנסת אֹותֹו צריכים ׁשּבת, ְְְִִִֶֶֶַַָ

החל. מּׁשּמּוׁש עצמם לרחץ ְְִִִַַָָֹֹקדֹוׁש

אחרת רּוח ׁשּבחל מּׁשּום הּטעם? ִֶֶֶַַַַַַָֹמה

העם, על וׁשֹורה ּומׁשֹוטטת ְְֶֶֶֶַָָָהֹולכת

רּוח מאֹותּה לצאת אדם ְֵֵֶֶַָָָָּוכׁשרֹוצה

עליֹונה קדֹוׁשה אחרת ּברּוח ,ּולהּכנס ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

עליו להׁשרֹות ּכדי עצמֹו לרחץ ְְְְְִִֵַַָָָֹצרי

קדֹוׁשה. עליֹונה רּוח ְְֶַָָָאֹותּה

ׁשלמה ׁשל ֹֹ ְ ֶ ְ ִׁשבחֹו

ׁשּבחּכיון ּבּה, ׁשלמה ׁשהסּתּכל ְְִִֵֵֶַַָָֹֹ

ואמר, ג)והכריז מן(קהלת היה הּכל ְְְִִִַַָָָֹ

לא ׁשלמה זה ועל וגֹו'. ְְְֶֶַָָֹֹֹהעפר

ׁשירה אּלא דוד, ּכמֹו לנּגן ְְְִִִֵֵֶַָָָָהצטר

אֹור ׁשהיא עׁשר, ׁשל אהבה ֲִִֶֶֶֶַָֹׁשהיא

העֹולם ׁשל הּתׁשּבחֹות ׁשּכל ְְֲִֶֶַַָָָָָואהבה

הּגבירה ׁשל הּׁשבח בּה, ְִֶֶַַַָָָהיּו

הּוא הּמל ּכנגד ּבּכּס א ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַּכׁשּיֹוׁשבת

ַָאמר.

הּׁשּבת וקּדּוׁש  ָ ַ ַ ִ ְ ָ ִ ְׁשמירה

יֹוםמצוה את לׁשמר - עׂשרה ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַָֹ

מּכל הּמנּוחה יֹום ׁשהּוא ְִֶַַַָָָהּׁשּבת,

ׁשּתי ּכלּולֹות ּכאן בראׁשית. ְְְֲִֵֵֵַָמעׂשה



זהר 
השבת

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

ַּגם  ַסִּגי  ְּבָעְלָמא  ְּבִפְרסּום  ַּגם  ְּבַפְרֶהְסָיא  ַׁשָּבת  ְמַחֵּלל  ְּדִדין  אֹוְמִרים  ֵיׁש  לב. 
ל  ְּבָפחֹות ֵמֲעָׂשָרה )פלתי בשם רמב"ם ומרדכי ושאלות ותשובות מהרי"א יורה דעה סימן ב( ְוַע
ָּכל ָּפִנים ְּבָידּוַע ַלֲעָׂשָרה ֵאין ְלָהֵקל )דעת תורה סימן ב סעיף קטן ל' ביורה דעה, ומנחת שבת 

ע"ב ט"ו(.

לג. ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ֲהֵרי הּוא ָרחֹוק ִמן ַהַחִּיים ְוִנְסָּגר ְלָפָניו ַהֶּפַתח ְלִהָּכֵנס ָלעֹוָלם 
ַהָּבא, )מנחת שבת ע"ב י"ח בשם מדרש(.

לד. ָמקֹום ֶאָחד ֵיׁש ַּבֵּגיִהֹּנם ְלֵאּלּו ֶׁשְּמַחְּלִלין ַׁשָּבת ֵּכיָון ֶׁשהּוא ִהְדִליק ֵנר ֹקֶדם 
ְואֹוֵמר  ָמקֹום  אֹותֹו  ְּתִחָּלה  ַמְדִליק  ַׁשָּבת  ֶׁשְּבמֹוָצֵאי  ַּבֵּגיִהֹּנם  ֵיׁש  ְמֻמֶּנה  ְזַמּנֹו 
"ָמקֹום ֶזה הּוא ֶׁשל ְּפלֹוִני" ְוָכל ָהְרָׁשִעים ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם עֹוְזִרים לֹו ְלַהְדִליק אֹותֹו 

ָמקֹום )זהר הקדוש במדבר רמ"ו(.

 פרק א 
ת ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ל ְקֻדּשׁ  ֹעֶנׁש ַהְמַחּלֵ

דוֹׁש, ְוַהּפוְֹסִקים ים, זַֹהר ַהקָּ "ס, ּוִמְדָרשִׁ ִמשַּׁ

א. ַרְׁשִּב"י כד הוה חמי לאימי משתעיא סגין בשובתא הוה אמר לה אימא 
שובתא היום )ירושלמי שבת ט"ו, ג(.

ב. ָנִׁשים ֵמתֹות ְיָלדֹות ְּבָעֹון ֶׁשְּמַכְּבסֹות צֹוַאת ְּבֵניֶהם ְּבַׁשָּבת )שבת ל"ב(.
ג. ְּבָעֹון ִחּלּול ַׁשָּבת ַחָּיה ָרָעה ַרָּבה, ּוְבֵהָמה ָּכָלה, ּוְבֵני ָאָדם ִמְתַמֲעִטין )שבת 

ל"ג.(.

ד. ֵאין ַהְּדֵלָקה ְמצּוָיה ֶאָּלא ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ִחּלּול ַׁשָּבת )שבת קי"ט:(.
ָּבת )שם(. ה. ֹלא ָחְרָבה ְירּוָׁשַלִים ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ֶׁשִחְּללּו ָּבּה ֶאת ַהּׁשַ

ְּכֵדי ֶׁשַּיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה חּוץ ִמן ַהּמּוָמר,  ִיְׂשָרֵאל  ו. ְמַקְּבִלין ָקְרָּבנֹות ִמּפֹוְׁשֵעי 
הדדי  ִּכי  ְוַׁשָּבת  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  אלמא  ְּבַפְרֶהְסָיא,  ַׁשָּבת  ְוַהְמַחֵּלל  ַיִין,  ְוַהְמַנֵּסְך 

ִניְנהּו )עירובין ס"ט:(.

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב



כי

זהר 
השבת

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

ז. ַׁשָּבת חמירא ְוֹלא אתי לזלזולי ָּבּה )ביצה ל"ו.(.
ָוֹחֶמר ְּבַׁשָּבת ַעְצָמּה  ָּבת ַקל  ח. ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֹלא ָהיּו ִמְתַעִּנין ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהּׁשַ

)תענית כ"ז:(.

ט. ָיכֹול ְיֵהא ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ּדֹוֶחה ַׁשָּבת, ַּתְלמּוד לֹוַמר ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו 
ְוֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו א )ְיָבמֹות ה:(.

י. ְלִיְרָאה ֶאת ד' ֱאֹלֶקיָך ָּכל ַהָּיִמים ֵאּלּו ַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים )יבמות צ"ג(.
יא. ַהַּמִּטיל ֵאיָמה ְיֵתָרה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו סֹוף ָּבא ְלִחּלּול ַׁשָּבת )גיטין ו:(.

ִנְכַסְייהּו ְּבַׁשְּבָתא,  יב. ְּבָהֵני ְּתָלת ִמיֵּלי ָנְחִּתי ַּבֲעֵלי ָּבִּתים ִמִנְכֵסיהֹון, ְדַסְייֵרי 
ּוְדָקְבִעי ְסעּוַדַתְייהּו ְּבַׁשְּבָתא ְּבִעיָדן ֵּבי ִמְּדָרָׁשא )גיטין ל"ה:(.

ָּבת )סנהדרין ס"ה:(. יג. ְנַהר ַסְמַּבְטיֹון מֹוִכיַח ַעל ְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
יד. ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ֹלא ָהיּו ְמַׁשְּמִׁשין ִמּטֹוֵתיֶהן ֶאָּלא ִּבְרִביִעי ְּבַׁשָּבת, ֶׁשֹּלא 

ָיבֹואּו ְנׁשֹוֵתיֶהן ִליֵדי ִחּלּול ַׁשָּבת )נדה ל"ח.(.

ָּבת ֶאְצְלֶכם ]ָּבעֹוָלם ַהֶּזה[ ִּבְרצֹונֹו ָּכאן הּוא  טו. ָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַׁשֵּמר ֶאת ַהּׁשַ
ְמַׁשֵּמר אֹותֹו ְּבַעל ָּכְרחֹו )בראשית רבה י"א י(.

ָּבת, ִאְמרּו  טז. ִאם ָיבֹואּו ַעּכּו"ם ְוֹיאְמרּו ָלֶכם ָלָּמה ַאֶּתם עֹוִׂשים ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ָלֶהם ְראּו ֶׁשֵאין ַהָּמן יֹוֵרד ְּבַׁשָּבת )שמות רבה כ"ה ט"ו(.

ָּבת ּוַבֵּטל  יז. ָאַמר ָהָמן ִאם ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ַלֲעֹקר אֹוָתם ]ִיְׂשָרֵאל[ ֲעֹקר ֶאת ַהּׁשַ
אֹוָתּה ְוַאַחר ָּכְך ַאָּתה ְמַכֶּלה אֹוָתם )אסתר רבה ז(.

יח. טֹור ִׁשְמעֹון ָחַרב ִמּׁשּום ֶׁשָהיּו ְמַׂשֲחִקין ְּבַכּדּור ְּבַׁשָּבת )איכה רבה ב ג(.
יט. ִחּלּול ַׁשָּבת ֶאָחד ִמג' ֲעֹונֹות ֶׁשְּמַגְלְּגִלין ָּבֶהם ַעל עֹוֵׂשיֶהן ֶאת ָּכל ָהֲעֹונֹות 

)מדרש תנאים דברים ה(.

ָּבת )מדרש תנאים דברים ה(. כ. ֹלא ָחְרָבה ְירּוָׁשַלִים ַעד ֶׁשֶהֱעִלימּו ֵעיֵניֶהם ִמן ַהּׁשַ
כא. ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבתֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ֵאין לֹו ֵחֶלק 

ָלעֹוָלם ַהָּבא )אבות דרבי נתן פרק כ"ו(.

ָּבת ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּכִאּלּו ִחַּלְלֶּתם ָּכל ַהִּמְצֹות )מדרש רבה  כב. ִאם ִחַּלְלֶּתם ַהּׁשַ
שמות פרק כ"ה(.

ָּבת ֵמִעיד ִלְפֵני ִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא ָּבָרא עֹוָלמֹו  כג. ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ
ִביִעי )מכילתא פרשת יתרו(. ה ָיִמים ְוֹלא ָנח ַּבּׁשְ ְּבִׁשּׁשָ

ָּבת ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַּגֲחֵלי ְרָתִמים )פענח רזא(. כד. ַהְמַחֵּלל ַהּׁשַ



זהר 
השבת

ּ ַהזנַהר רי ִי פי ִו
כג

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

ַרִּבי ִחָּייא ָּפַתח ְוָאַמר, )ירמיה כג( ִאם 
ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנּו 
ְנֻאם ה'. ַּכָּמה ֵהם ְּבֵני ָאָדם ֲאטּוֵמי ֵלב 
ְוֹלא  ַמְׁשִּגיִחים  ֶׁשֹּלא  ֵעיַנִים  ּוְסתּוֵמי 
יֹוְדִעים ִּבְכבֹוד ִרּבֹוָנם, ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ֲהלֹוא 
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא. ֵאיְך  ֶאת ַהּׁשָ
רֹוִצים ְּבֵני ָאָדם ְלִהְסַּתֵּתר ֵמֲחָטֵאיֶהם 
ְוָכתּוב  יֹוְדֵענּו,  ּוִמי  ְואֹוְמִרים ִמי רֹוֵאנּו 
)ישעיה כט( ְוָהָיה ְבַמְחָׁשְך ַמֲעֵׂשיֶהם. ְלָאן 

ֵיָחְבאּו ִמָּפָניו?
ַּתַחת  ְוָעָׂשה  ַּפְלֵטִרין  ֶׁשָּבָנה  ְלֶמֶלְך 
ָהָאֶרץ ְמִחּלֹות ִנְסָּתרֹות. ְלָיִמים ָמְרדּו 
]ִצֵער[  ִהִּקיף  ַּבֶּמֶלְך.  ָהַאְרמֹון  ְּבֵני 
ָעׂשּו?  ֶמה  ִּבְגָיסֹות.  ַהֶּמֶלְך  ֲעֵליֶהם 
ִנְקֵבי  ַּתַחת  ַעְצָמם  ְוֶהְחִּביאּו  ִנְכְנסּו 
ָעִׂשיִתי  ֲאִני  ַהֶּמֶלְך,  ָאַמר  ַהְּמִחּלֹות. 
אֹוָתם, ּוִמְּלָפַני ַאֶּתם רֹוִצים ְלִהְתַחֵּבא? 
ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים 
הּוא  ֲאִני  ה'?  ְנֻאם  ֶאְרֶאּנּו  ֹלא  ַוֲאִני 
ְואֹור,  ֹחֶׁשְך  ְוָעִׂשיִתי  ְמִחּלֹות  ֶׁשָעִׂשיִתי 

ְוַאֶּתם ֵאיְך ּתּוְכלּו ְלִהְתַחֵּבא ִמְּלָפַני?!

ֵתר  ִיסָּ ם  ִא כג(  )ירמיה  ְוָאַמר  ָפַתח 
ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם 
ִלָּבא  ֲאִטיֵמי  ָנָׁשא  ְּבֵני  ִאּנּון  ַּכָּמה  ְיָי. 
ְוָלא  ַמְׁשִּגיִחין  ְּדָלא  ַעְייִנין  ּוְסִתיֵמי 
ֵּביּה  ִּדְכִּתיב  ְדָמאֵריהֹון  ִּביָקָרא  ָיְדִעין 
ֲאִני  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַמִים  ַהּׁשָ ֶאת  ֲהלֹוא 
ָמֵלא. ֵהיְך ָּבעּון ְּבֵני ָנָׁשא ְלִאְסַּתְּתָרא 
ֵמחֹוַבְייהּו ְוָאְמֵרי ִמי רֹוֵאנּו ּוִמי יֹוְדֵענּו. 
ְך  ְבַמְחשָׁ ְוָהָיה  כט(  )ישעיה  ּוְכִתיב, 

ַמֲעֵׂשיֶהם. ְלָאן ִיְתַטְמרּון ִמַּקֵּמיּה.
ְלַמְלָּכא ְּדָבָנה ַפְלְטִרין ְוֲעַבד ְּתחֹות 
ָמָרדּו  ְליֹוִמין  ְּפִציִרין.  ְטִמיִרין  ַאְרָעא 
)ַאְצַער(  ַאְסַחר  ְּבַמְלָּכא  ַפְלְטִרין  ְבֵני 
ֲעָבדּו  ָמה  ְבַגְייסֹוי.  ַמְלָּכא  ֲעַלְייהּו 
נּוְקֵבי  ְתחֹות  ַגְרַמְייהּו  ּוְטִמירּו  ָעאלּו 
ַעְבִדית לֹון  ְפִסיִרין. ָאַמר ַמְלָּכא ֲאָנא 
ְלִאְתַטָּמָרא,  ָּבָעאן  ַאּתּון  ּוִמַּקָּמאי 
ִאיׁש  ִיָּסֵתר  ִאם  ִדְכִתיב  הּוא  ָהָדא 
ְיָי.  ְנֻאם  ֶאְרֶאּנּו  ֹלא  ַוֲאִני  ַּבִּמְסָּתִרים 
ְפִסיִרין  נּוְקֵבי  ַדֲעָבִדית  הּוא  ֲאָנא 
ֵאיְך  ְוַאּתּון  ּוְנהֹוָרא  ֲחׁשֹוָכא  ְוֲעָבִדית 

ָיְכִלין ְלִאְתַטָּמָרא ַקָּמאי.

נח דף סח ע"אִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים
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ִּדְכִּתיב,  ְקָרא  ָּפַתח  ִפְנָחס  ִרִּבי 
ָעם  בָּ ֶגף  ַהנֶּ ֵהֵחל  ְוִהנֵּה  יז(  )במדבר 

ּוְכִתיב ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת 
ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה.  ּוְכִתיב  ְוגו'  ַהַּמְחָּתה 
ַמֲהִרי  ָהָתם  ּוְכִתיב  ַמֵהר  ָהָכא  ְּכִתיב 
ָקְרָּבן  ְּלַהָּלן  ַמה  ְסִאים.  ְׁשלׁש 
ְלִאְׁשְּתָזָבא ַאף ָּכאן ָקְרָּבן ְלִאְׁשְּתָזָבא.

ָאַמר ִרִּבי ִפְנָחס ִזְמָנא ָחָדא ֲהֵויָנא 
ְּבֵאִלָּיהּו,  ֵּביּה  ַוֲעָרִעית  ְבָאְרָחא  ָאְזֵלי 
ִמָּלה  ַמר  ִלי  ֵליָמא  ֵליּה,  ֲאִמיָנא 
ְקָיים  ֵליּה,  ָאַמר  ִלְבִרָּייָתא,  ְדַמֲעֵלי 
ַקֵּמיּה  ְוָעאלּו  הּוא  ְבִריְך  ֻקְדָׁשא  ָּגַזר 
ְלַאְדָּכָרא  ִּדְמַמָּנן  ַמְלָאַכָיא  ִאֵּלין  ָּכל 
חֹוֵבי ְדַּבר ָנׁש, ִּדי ְבִעְדָנא ְדִיְדְּכרּון ְּבֵני 
ֱאָנָׁשא ָקְרָּבַנָיא ְדַמֵּני ֹמֶׁשה ְוַׁשֵּוי ִלֵּביּה 
ֵליּה  ִיְדְּכרּון  ְּדֻכְלהּו  ְּבהּו,  ּוְרעּוֵתיּה 

ְלַטב.
ִּבְבֵני  מֹוָתָנא  ִדיֲעַרע  ְּבִעָּדָנא  ְועֹוד 
ַאֲעַבר  ְוָכרֹוָזא  ִאְתְּגַזר  ְקָייָמא  ֱאָנָׁשא, 
ֵייֲעלּון  ְדִאי  ִדְׁשַמָיא  ֵחיָלא  ָּכל  ַעל 
ּוְבָבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות  ְבָבֵּתי  ְּבַאְרָעא  ְּבנֹוִהי 
ִמְדָרׁשֹות ְוֵייְמרּון ִּבְרעּות ַנְפָׁשא ְוִלָּבא 
ְלהּו  ְּדֲהוּו  ּבּוְסִמין  ִדְקֹטֶרת  ִעְנָייָנא 

ְלִיְׂשָרֵאל, ְּדִיְתַּבַּטל מֹוָתָנא ִמַּנְייהּו.

ֶׁשָּכתּוב  ָּפסּוק  ָּפַתח  ִּפְנָחס  ַרִּבי 
ָּבָעם,  ַהֶּנֶגף  ֵהֵחל  ְוִהֵּנה  יז(  )במדבר 

ְוָכתּוב ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת 
ַהַּמֵּגָפה.  ַוֵּתָעַצר  ְוָכתּוב  ְוגֹו',  ַהַּמְחָּתה 
ַמֲהִרי  ָׁשם  ְוָכתּוב  ַמֵהר,  ָּכאן  ָּכתּוב 
ְלִהָּנֵצל,  ָקְרָּבן  ְּלַהָּלן  ַמה  ְסִאים.  ְׁשֹלׁש 

ַאף ָּכאן ָקְרָּבן ְלִהָּנֵצל.
ָאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס, ַּפַעם ַאַחת ָהִייִתי 
ֵאִלָּיהּו.  ֶאת  ּוָפַגְׁשִּתי  ַּבֶּדֶרְך  ְמַהֵּלְך 
ָאַמְרִּתי לֹו, ֹיאַמר ִלי ַמר ָּדָבר ֶׁשּמֹוִעיל 
ַהָּקָּב"ה,  ָּגַזר  ְּבִרית  לֹו,  ָאַמר  ַלְּבִרּיֹות. 
ְלָפָניו ָּכל ַהַּמְלָאִכים ֶׁשְּמֻמִּנים  ְוִנְכְנסּו 
ְלַהְזִּכיר ֲחָטֵאי ָהָאָדם, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשַּיְזִּכירּו 
ְּבֵני ָאָדם ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשִּצָּוה ֹמֶׁשה, ּוְמַכֵּון 
ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ָבֶהם - ֶׁשֻּכָּלם ַיְזִּכירּו אֹותֹו 

ְלטֹוב.

ִּבְבֵני  ָמֶות  ֶׁשֶּיֱאַרע  ִּבְזַמן  ְועֹוד, 
ָאָדם, ַהְּבִרית ִנְגְזָרה, ְוַהָּכרֹוז עֹוֵבר ַעל 
ָבָניו  ַיֲעלּו  ְּדִאם  ַמִים,  ַהּׁשָ ֵחילֹות  ָּכל 
ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות  ְּבָבֵּתי  ָּבָאֶרץ 
ֶׁשל  ִעְנָיִנים  ָוֵלב  ֶנֶפׁש  ִּבְרצֹון  ְוֹיאְמרּו 
ְלִיְׂשָרֵאל,  ָלֶהם  ֶׁשָהיּו  ְּבָׂשִמים  ְקֹטֶרת 

ֶׁשִּיְתַּבֵּטל ַהָּמֶות ֵמֶהם.

וירא דף ק ע"בסגולת הקרבנות
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ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ֶהָחָתן לֹוֵמד
ָּתִפים ִמְּנִסיָעה ִמְסָחִרית ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ַהֹחֶרף. ּוִבְהיֹותֹו  ַּפַעם ָחַזר ֶאָחד ֵמַהּׁשֻ
ָעֵיף ֵמַהֶּדֶרְך ְוקֹוֵפא ִמֹּקר, ִנְכַנס ְּבִלי ֵמִׂשים ְלֶאָחד ֵמַחְדֵרי ַהַּבִית, ָמקֹום ָׁשם 
ָיַׁשב ֲחָתנֹו ַהָּצִעיר ַעל ַיד ֻׁשְלָחן ָעמּוס ְסָפִרים ְוָלַמד ְּבַהְתָמָדה. הּוא ִהְׁשָּתָהה 
ַּבֶחֶדר ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּמם ְותֹוְך ְּכֵדי ָּכְך ִנְמַׁשְך ִּכְבַחְבֵלי ֶקֶסם ַאֲחֵרי ִנּגּון ַהְּגָמָרא 
ֶהָעֵרב, ֶׁשִהְׁשַּתֵּפְך ַּבֲחַלל ָהֲאִויר, ְּבקֹולֹו ַהַּדק ְוַהָּצלּול ֶׁשל ֲחָתנֹו ֻעל-ַהָּיִמים, 

ִּבְנִעיָמה ְלָבִבית, ֶׁשִהְקִסיָמה אֹותֹו ָּכל ֻּכּלֹו.
ְמַׁשֵּנן  ֶׁשֲחָתנֹו  ַמֲאָמִרים  ִקְטֵעי  ַהַּמְנִּגיָנה,  ְצִליֵלי  ִמֵּבין  ׁשֹוֵמַע  הּוא  ְלֶפַתע 

ִמּתֹוְך ַהְּסָפִרים:
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ע"י  ְלַכֵּפר  ֶאְפָׁשר  זֹו  ֲעֵבָרה  ַעל  ָּכֵרת!  ַחָּיב  ְטֵרָפה  ְּבַׂשר  אֹו  ֵחֶלב  "ָהאֹוֵכל 
ְּתׁשּוָבה, ַאְך ִאם ֹלא ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ֲהֵריהּו ִנְכָרת ֵמָהעֹוָלם ְוֵאינֹו ַמִּגיַע ְלַמֲחִצית 
ָלֶרֶדת  ַחָּיב  ְוהּוא  ָּכִליל,  ֶהָעוֹון  ֶאת  ַמֲעִביָרה  ֵאיָנּה  ִמיָתה  ַּגם  ְּבָרם  ְׁשנֹוָתיו, 
ְלַכָּפָרה  ְוִלְזּכֹות  ֵמַהֵחְטא  ְלִהָּטֵהר  ְּכֵדי  ַהּׁשֹוִנים  ַּבְּמדֹוִרים  ֵרף  ּוְלִהּׂשָ ַלֵּגיִהּנֹום 

ְמֵלָאה".
"ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים?" ִהְמִׁשיְך ֶהָחָתן, "ִאם ָאַכל ֶאת ַהַּמֲאָכלֹות ָהֲאסּורֹות 
ָהֲאֵחִרים ְטֵרפֹות  ֶהֱחִטיא ֶאת  ְוַגם  ְּבֵמִזיד  ַּכָּוָנה, ֲאָבל ִאם ָחָטא  ְּבִלי  ְּבׁשֹוֵגג, 
ְּבָזדֹון, ֲהֵרי ַּגם ַהְּתׁשּוָבה ֵאיָנּה מֹוִעיָלה, ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא ְוֵאינֹו ָקם 
ָּכֶלה  ֵּגיִהּנֹום  ְנָצִחים!  ָלֶנַצח  ַהֶּקַלע  ְּבַכף  ְלִהָּקַלע  ִנּדֹון  ַהֵּמִתים. הּוא  ִּבְתִחַּית 

ְוֵהם ֵאיָנם ָּכִלים"...

ִהְרהּוֵרי ֲחָרָטה
ַהְּטֵרפֹות,  ַמֲאִכיל  ָהָאֶרץ,  ְוָהָעם  ַהּבּור  ַהחֹוֵתן  ְּבִלּבֹו ֶׁשל  ָעַבר  ָעֹמק  ַזֲעזּוַע 
ְּבַהֲאִזינֹו ַלְּדָבִרים ֶׁשֲחָתנֹו ִצֵּטט ִמּתֹוְך ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים, הּוא ָׁשַקע ַּבֻּכְרָסה 
ְּכֶׁשָּפָניו ְסמּוִקים ֵמֹרב ּבּוָׁשה, ְוִהְרהּוִרים ְּכֵבִדים ִמְּלאּו ֶאת ֹמחֹו, הּוא ִהְתִחיל 
ְלָתֵאר ְלַעְצמֹו ַמה ָּצפּוי ְלַמֲאִכיל ְטֵרפֹות ָּכמֹוהּו ְּכֶׁשָּיבֹוא ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל 
ְּבֵאׁש  ָלֶנַצח  ְלִהָּצלֹות  ְּכֵדי  ַּתְחִּתּיֹות  ִלְׁשאֹול  ְלַאְלַּתר  אֹותֹו  יֹוִרידּו  ַמְעָלה, 
ַּכֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח,  ִּביַאת  ְלַאַחר  ַּגם  ִּבְׁשִבילֹו,  ַקֶּיֶמת  ֵאיָנּה  ְּתׁשּוָבה  ַהֵּגיִהּנֹום. 
ָיקּומּו  ֲעוֹוָנם(  ֶאת  ֵמְרקּו  )ֶׁשְּכָבר  ְוַהּפֹוְׁשִעים  ָהְרָׁשִעים  ַוֲאִפּלּו  ַהֵּמִתים,  ָּכל 
ִמִּקְבֵריֶהם ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, ֲאָבל הּוא יֹוִסיף ְלִהָּקַלע ְלֹלא ֶהֶרף ְּבַכף ַהֶּקַלע. 
ְלעֹוְלֵמי  ֹּתֶפת  ְלִיּסּוֵרי  ִנּדֹון  ִלְהיֹות  ַיְמִׁשיְך  הּוא,  ְוִאּלּו  ִּתְכֶלה,  ַהֵּגיִהֹּנם  ֵאׁש 

עֹוָלִמים.
ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ָיְרָדה ָעָליו, הּוא ִהְרִּגיׁש ֶׁשְּמֵרָרתֹו ִנְׁשֶּפֶכת ְּבִקְרּבֹו ְוַנְפׁשֹו ָמָרה 
ָעָליו ְמֹאד, הּוא ָקם ִמֻכְּרָסתֹו ְּבִפיק ִּבְרַּכִים ּוְבַרְגַלִים ּכֹוְׁשלֹות ְוִנְכַנס ִלְמעֹונֹו, 

ְּכֶׁשהּוא ִנְמָצא ַעל ַסף ִהְתמֹוְטטּות.
בּוָרה ְוָהְרצּוָצה. ְּפֵני ַהַּקָּצב  ִאְׁשּתֹו ִּכְמַעט ֻהְּכָתה ְּבֶהֶלם ְלַמְרֵאה ְּדמּותֹו ַהּׁשְ
ְּכִסיד  ִחְּוִרים  ַעָּתה  ָהיּו  ְּבִריאּות,  ׁשֹוַפַעת  ְּבַאְדִמימּות  ָּתִמיד  ֶׁשָּזְרחּו  ֶׁשּלֹו, 
ַוֲחרּוִׁשים ִקְמֵטי ֵאיָמה ּומּוָעָקה, הּוא ִהִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ַעל ַהַּסָּפה, ִעם ַהָּפִנים 
ַהּקֹולֹות  ִּבְכיֹו.  ְלֶׁשַמע  ּגּוָפּה  ְּבָכל  ָעְבָרה  ְצַמְרֹמֶרת  ַמר,  ְּבֶבִכי  ּוָפַרץ  ְלַמָּטה, 

ָּפְרצּו ִמִּפיו ִּבְצִריָמה ֲאֻיָמּה ְּכמֹו ִמּתֹוְך ְגרֹונֹו ֶׁשל ַּפר ָׁשחּוט.
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"ַמה ָּקָרה ְלָך?" ָׁשֲאָלה ִאְׁשּתֹו ְּכֶׁשִהיא רֹוֶעֶדת ִמַּפַחד, "ַמּדּוַע ַאָּתה ָּכל ָּכְך 
ּבֹוֶכה?"

אּוָלם ִהיא ֹלא ִקְּבָלה ָּכל ַמֲעֶנה. הּוא ִהְמִׁשיְך ִלְבּכֹות ּוְלַיֵּלל ְלֹלא ֶהֶרף, ַנֲחֵלי 
ב ְלִהְתּפֹוֵצץ.  ְּדָמעֹות ָזְרמּו ֵמֵעיָניו, ְוהּוא ָהַלם ִּבְׁשֵני ֶאְגרֹוָפיו ַעד ֶׁשֹּמחֹו ִחּׁשֵ

הּוא ָצַעק ְּבִלי ֶהְפֵסק: "אֹוי ִלי ְואֹוי ְלַחַּיי!!!"

ָּתף ַמְרִּגיַע ַהּׁשֻ
ָּתף  ָּתף, אּוַלי הּוא ַיְצִליַח ְלַהִּציל ִמִּפיו ַמה ָּקָרה, ַהּׁשֻ ה ָרָצה ִלְקֹרא ַלּׁשֻ ָהִאּׁשָ
רּוַע ַעל ַהַּסָּפה, ֵמִטיַח ֶאְגרֹוָפיו  ָּבא ְּבִריָצה ְוַגם הּוא ִנְדַהם ְלַמְרֵאה ֻׁשָּתפֹו, ַהּׂשָ

ְּבֹראׁשֹו, ּוַמְׁשִמיַע ְיָללֹות ְּכֶׁשל ַחָּיה ְּפצּוָעה.
ָּתף ְּבַטְלְטלֹו ֶאת ְּכֵתָפיו, "ֱאֹמר ִמָּלה!! ַהִאם  ַרע ְלָך?" ִהְפִּגיַע ּבֹו ַהּׁשֻ "ָמה ּאֵ
ִמיֶׁשהּו ָׁשַדד אֹוְתָך? ַהִאם ִהְסַּתַּבְכָּת ְּבִעְנְיֵני ְּכָסִפים? ַאל ְּדָאָגה! נּוַכל ַלֲעֹמד 

ְּבָכְך... ֵיׁש ָלנּו ַמְסִּפיק"...
ִּדְבֵרי  ָלׁשֹון  ְּבֶמֶתק  ָעָליו  ְּבַהְרִעיָפּה  אֹותֹו  ְלדֹוֵבב  ׁשּוב  ִנְּסָתה  ִאְׁשּתֹו  ַּגם 

ַהְרָּגָעה ְמַרְּכֵכי ֵלב:
"ֲהֵרי ֹלא ָחֵסר ָלנּו ׁשּום ָּדָבר: ִנְתָּבַרְכנּו ב"ה ְּבֹעֶׁשר, ָּכבֹוד, ְּגֻדָּלה, ְוַכּלֹות ְלֵׁשם 
ָהֲאָנִׁשים  ָהִעיר!  ְּבָכל  ֶׁשֵאין ָּכמֹוָה  ָּכל ַהּמֹוָתרֹות  ְּפֵאר ִעם  ִּדיַרת  ּוְלִתְפֶאֶרת! 
ַהִּנְכָּבִדים ְּביֹוֵתר ֵּגִאים ִלְהיֹות ִמָּבֵאי ֵּביֵתנּו, אֹוְכִלים ֶאְצֵלנּו ּוְמַבִּלים ֶאְצֵלנּו, 
ּוְלַמְּטרֹות  ַלּמֹוָסדֹות  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹולֹות  ַהְּתרּומֹות  ֶאת  ֶאְצֵלנּו  ְמַקְּבִלים  ְוַאף 
ְצָדָקה... ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ָנַפְלָּת ִּפְתֹאם ְלתֹוְך ְּתהֹום ָּכֶזה ֶׁשל ֵיאּוׁש ְוִׁשְברֹון ֵלב?"
ָעְבָרה ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ַעד ֶׁשַּמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ָיֹכל ְלֵהָרַגע ּוְלַהְפִסיק ֶאת ִּבְכיֹו, 
ְּכֶׁשֵהִרים ֶאת ָּפָניו ָהָיה ָקֶׁשה ְלַהִּכירֹו. הּוא ָרַמז ְלִאְׁשּתֹו ֶׁשֵּתֵצא ֵמַהֶחֶדר, הּוא 
רֹוֶצה ְלַהְמִּתיק סֹוד ִעם ֻׁשָּתפֹו. ַּכֲאֶׁשר ָיְצָאה ִאְׁשּתֹו ֵמַהֶחֶדר ְוהּוא ִנְׁשַאר ְלַבּדֹו 
ִעם ֲחֵברֹו ַלֶּפַׁשע, ָּפַרץ ֵמָחָדׁש ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים ְלֹלא ֲהפּוגֹות, הּוא ִהְרִעיד ָּכל 

ָבץ... ּגּופֹו ָאחּוז ָעִוית ּוִמְתַּפֵּתל ְּבִיּסּוִרים, ְוָהָיה ִנְדֶמה ֶׁשִהֵּנה ִיְתֹקף אֹותֹו ַהּׁשָ
ֵעיַנִים  ְּבִכְליֹון  ְוִצָּפה  ְּבעֹוְרָקיו,  קֹוֵפא  ְּכֶׁשַהָּדם  ַּבַּמֲחֶזה  ִהְסַּתֵּכל  ָּתף  ַהּׁשֻ

ִלְׁשֹמַע ִמָּלה ָּכְלֶׁשִהי ֶׁשַּתְבִהיר ֶאת ִסַּבת ַהֶּבִכי ָהָאֹים ַהֶּזה.
ְלַבּסֹוף ִהְצִליַח ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ְּבַמֲאַמִּצים ְמֻרִּבים ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהְתָקַפת 

ַהָּיגֹון ְוִלְׁשֹלט ְקָצת ַעל ַעְצמֹו, ּוְבַגְּיסֹו ֶאת ְׁשֵאִרית ֹּכחֹו, ָלַחׁש ְלֵעֶבר ֻׁשָּתפֹו:
"ָאָּנא ְּתֹמְך ִּבי, ְוֵנֵצא ַלַּגן... ֵנֵלְך ַהְרֵחק ַהְרֵחק, ְּכֵדי ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ַיְקִׁשיב 

ְלִׂשיָחֵתנּו"...
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ש שיכ רכ ּר ין ָו בין

ַנִים ָיְצאּו ַלַּגן ַהָּנֶאה ְוַהְמֻטָּפח, ֶׁשֻהְׁשַקע ּבֹו הֹון ַרב, ַוֲאֶׁשר ָהָיה נֹוֵׂשא  ַהּׁשְ
ֻחְרַׁשת  ְלתֹוְך  ָעֹמק  ִנְכְנסּו  ֵהם  ְּביֹוֵתר,  ָהֲעִׁשיִרים  ַהָּפִריִצים  ֵּבין  ַּגם  ְלִקְנָאה 

ֵעִצים ְצפּוִפים, ְוָׁשם ָמָצא ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ֶאת ְלׁשֹונֹו:
)המשך יבוא בעז"ה(
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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

ים קי"ט, ס"ג( ִהּלִ ר ְיֵראּוָך )ּתְ ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאׁשֶ
"ְמֻעָּות ֹלא יּוַכל ִלְתֹקן ְוִחָּסרֹון ֹלא יּוַכל ְלִהָּמנֹות" - ֶזה ֶׁשִּנְמנּו ֲחֵבָריו ִלְדַבר ִמְצָוה 
)ְּבָרכֹות כו( ְוֹלא ִנְמָנה ִעָּמֶהם.  

ֲהֵרי ֶׁשִּמן ַהִּדין הּוא, ֶׁשָּצִריְך ְלִהָּמנֹות ִעם ֲחֵבָריו ִלְדַבר ִמְצָוה, ְוִאם ֵאינֹו ִנְמֶנה ִעָּמֶהם 
ֲהֵרי ֶזה ִחָּסרֹון ֶׁשֹּלא יּוַכל ׁשּוב ְלִהָּמנֹות.

ְוֹזאת ֲהֵרי ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֵיׁש ְּבֹכחֹו ְלִהָּמנֹות ְוִלְהיֹות ִמְּמַזֵּכי ָהַרִּבים ָּכל ֶאָחד 
ִּבְזַמּנֹו  ְוַהַּדל  ְּבָעְׁשרֹו  ֶהָעִׁשיר  ַהְּגדֹוָלה,  ְּבַהְׁשָּפָעתֹו  ָהַרב  ְוָהָראּוי לֹו:  ָּיְך לֹו  ַהּׁשַ ַּבֵחֶלק 
ְוכּו' ְוַיַחד ִלְהיֹות ִנְמִנים ַלֲחבּוָרה ַאַחת ְלַהָּצַלת ָהַרִּבים ּוְמַזֵּכי ָהַרִּבים. ְוָכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו 
ְּבֹכחֹו ֵחֶלק ֶאָחד ֶׁשָּיכֹול ַלֲעֹזר ְּבֶזה ִמי ְּבָדָבר ָּגדֹול ּוִמי ְּבָדָבר ָקָטן ְוִלְהיֹות ְלָכל ַהָּפחֹות 
ִנְטָּפל ְלעֹוֵׂשי ִמְצָוה ּוְכַמֲאָמָרם ַז"ל: )ַמּכֹות ה( ַהִּנְטָּפל ְלעֹוֵׂשי ִמְצָוה ְּכעֹוֵׂשי ִמְצָוה, )ְוהּוא 
ַהִדין ְלֵהֶפְך(.  )ת"כ ורש"י ַוִּיְקָרא ה, יז(.

ה ְנָפׁשֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה ַכר ָהָאָדם  ַהְמַזּכֶ עּור ְוֵעֶרְך ְלֹגֶדל ׂשְ ֵאין ׁשִ
ם ֶׁשָחִלים ּוִמְזַּדְעְזִעים ִמְּפֵני ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך  ַּבֲעֵלי ּתֹוָרה ַהְיֵרִאים ְוַהֲחֵרִדים ִלְדַבר ַהּׁשֵ
ֻמָּטל ֲעֵליֶהם ְלַהְׁשִּגיַח ַעל עֹוְבֵרי ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך, ְלַהְדִריָכם ְּבֶדֶרְך ַהָּיָׁשר ַעד ִּכי ָיׁשּובּו 

ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך.
ְוָהִעְנָין ְמֹבָאר ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה )ַּדף קכ"ט( ְּדֵאין ִׁשעּור ְוֵעֶרְך ְלֹגֶדל ְׂשַכר 
ָהָאָדם ַהְמַזֶּכה ְנָפׁשֹות ּוְמָקְרָבן ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך, ִּכי ַהְּכרּוז יֹוֵצא ְּבקֹול ָּגדֹול ְואֹוֵמר 
ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ַאְסהּוֵדי ַסֲהדּוָתא, ַמאן הּוא ְּדבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ּוְמַזֶּכה ְלַחָּיַבָּיא ַההּוא 
ֶׁשֶּכֶתר ַמְלכּות ְּבֹראׁשֹו ַההּוא ָראּוי ַלֲעלֹות ַהָׁשָתא ַקֵּמי ַמְלָּכא ְּדָהא ַמְלָּכא ּוַמְטרֹוִניָתא 
ְוַקְיִמין  ָׁשֲאלּו ֲעֵליּה, ְּכִדין ֶאְזַּדֵּמן ְּתֵרין ַסֲהִדין ֵמִאינּון ֵעיֵני ה' ִּדְמָׁשְטֵטי ְּבָכל ָעְלָמא 
ְּבָתר ַּפְרּגֹוָדא ְוַסֲהִדין ַסֲהדּוָתא ָּדא, ְוָאְמֵרי ָהא ֲאַנן ַסֲהִדין ַעל ְּפַלְנָיא ַּבר ְּפַלְנָיא ִּדְמַזֶּכה 
ְּבִגינֹו ְלטֹוָבה, ָּדא  ִנְזַּכר  ַזָּכָאה חֹוְלֵקיה ְּדָהא ֲאבֹוי  ַרִּבים ּוְמִסיָרם ִמַּדְרָּכם ַהְמֻקְלָקל, 
ִאיהּו ָעֵביד ְלַתָּתא ַנְפָׁשָאן ְּדַחָּיַבָּיא ַּדֲהוּו ִמִּסְטָרא ָאֳחָרא, ְּכִדין ֶאְתָיֵקר ֹקב"ה ְּבֶחְדָוא 
ְּבָרָזא  ְּדַצִּדיַקָּיא  ְּדיֹוְקִנין  ִּגְזָּבָרא ַעל  ֶאְזַּדֵּמן ַחד ִמְּמָנא ְּדִאיהּו  ְׁשֵליָמָתא, ֵּביּה ַׁשְעָּתא 
ְּדִׁשּמּוָׁשא ְּדַאְתָוון ְּדֶאְתְקֵרי ְּבָרָזא יהודיע"ם ְּבִכְתָרא ְּדִׁשּמּוָׁשא ִּדְשָׁמא ַקִּדיָׁשא, ּוְרִמיז 
ַנְפָׁשָאן  ְּדָעִביד  ָנׁש  ַּבר  ְּדַההּוא  ְּדיֹוְקֵניּה  ְוַאְייֵתי  ִמְּמָנא  ְלַההּוא  הּוא  ְּבִריְך  קּוְדָׁשא 
ְוַאְרָעא  ְׁשַמיא  ֲעֵלי  ַאְסָהָדָנא  ְוָאָּנא  ּוַמְטרֹוִניָתא,  ַמְלָּכא  ַקֵּמי  ֵליּה  ְוָקֵאים  ְּדַחָּיַבָּיא 
ִּדְבַהִהיא ַׁשְעָּתא ָמְסִרין ֵליּה ְלַההּוא ְּדיֹוְקָנא, ְּדָהא ֵלית ָלְך ָּכל ַצִּדיָקא ְּבַהאי ָעְלָמא 
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ְּדָלא ָחִקיק ְּדיֹוְקֵניּה ְלֵעיָלא ְּתחּות ָיָדא ְּדַההּוא ִמְּמָנא, ּוָמְסִרין ְּבָיֵדיּה ע' ַמְפְּתָחן ְּדָכל 
ִּגְנַזָּיא ְדָמאֵריּה ְּבהּו, ְּכִדין ַמְלָּכא ְּבִריְך ְלַההּוא ְּדיֹוְקָנא ִמָּכל ִּבְרָכָאן ְּדָבֵריְך ְלַאְבָרָהם 
ִכיָנה, ְוַקב"ה ְרִמיז  ַּכד ָעֵביד ַנְפָׁשָאן ְּדַחָּיַבָּיא ֶׁשָהָיה ְמַגֵּיר ֵּגִרים ּוְמָקְרָבן ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהּׁשְ
ְלד' ַמְׁשְרָין ִעָּלִאין ְוָנְטִלין ְלַההּוא ְּדיֹוְקָנא ְוָאְזִלי ִעֵּמיּה ְוִאיהּו ָעאל ְלע' ָעְלִמין ְּגִניִזין 
ְּדָלא ָזֵכי ְּבהּו ַּבר ָנש ָאֳחָרא ַּבר ִאינּון ְּגִניִזין ְלִאינּון ְּדָעְבֵדי ַנְפֵׁשיהֹון ְּדַחָּיַבָּיא, ְוִאְלָמֵלי 
ֲהוֹו ָיְדעּו ְּבֵני ָנָׁשא ַּכָּמה ּתֹוַעְלָּתא ְוָזכּו ַזָּכָאן ְּבִגיַנְייהּו ַּכד ָזכּו ְלהֹון, ֲהוֹו ָאְזֵלי ַאַּבְתַרְייהּו 
ְּגִניִזין  ְּבַכָּמה  ָטָבָאן  ְּבַכָּמה  ָנָׁשא  ִלְבֵני  ָזֵכי  ִמְסְּכָנא  ַחִּיין,  ְּבָתר  ְּדָרַדף  ְוָרְדֵפי לֹון ְּכַמאן 
ְּדָזֵכי ְּבַחָּיַבָּיא, ַמה ֵּבין ַהאי ְלַהאי, ֶאָּלא ַמאן ְּדִמְׁשַּתֵּדל ְּבָתר  ִעָּלִאין ָלאו ִאיהּו ְּכַמאן 
ִמְסְּכָנא ִאיהּו ַאְׁשִלים ַחִּיין ְלַנְפֵׁשיּה ּוְגִרים ֵליּה ְלִאְתַקְייָמא ְוָזֵכי ְּבִגיֵניּה ְלַכָּמה ָטָבָאן 
ְלַההּוא ָעְלָמא, ּוַמאן ְּדִמְׁשַּתֵּדל ְּבָתר ַחָּיַבָּיא ִאיהּו ַאְׁשִלים ָיֵתיר, ָעֵביד ְלִסְטָרא ָאֳחָרא 
ְלָטנֹוֵתיּה, ָעֵביד ְּדֶאְסַּתַּלק  ֶּדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְּדִאְתַּכְפָייא ְוָלא ַׁשְלָטא ְוַאֲעֵבד ֵליּה ִמּׁשַ
קּוְּב"ִה ַעל ּכּוְרַסי ְיָקֵריה, ָעֵביד ְלַההּוא ַחָּיָבא ַנְפָׁשא ָאֳחָרא, ַזָּכָאה חֹוְלֵקיה. ַעד ָּכאן 
)אֹור ַצִּדיִקים(. ְלׁשֹון ַהֹּזַהר, ַאְׁשֵרי לֹו ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו ָאֵמן ֶסָלה ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון.  
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נַהר רִנת ַהזי הין שו
לי

ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר
ּבֹו ִנְקְּבצּו ֵחֶלק ִמִּמְכְּתֵבי ְּבָרָכה ִעּדּוד ְוִחּזּוק ֶׁשִּנְתַקְּבלּו ְּבַמֲעֶרֶכת ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי 

ֵמִהְתַרְׁשמּוָתם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ְוַחְכֵמי ּדֹוֵרנּו ּוְּבֵני ּתֹוָרה ִנְכָּבִדים לֹוְמֵדי ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש
ּתֹוְכָנן אֹור ַמְבִהיק ַעל ַהּתֹוֶעֶלת ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִהְתעֹוְררּות ְּבִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל 

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

ָמה  ַהְקּדָ
ְּבֵסֶפר ֶזה ִנְקְּבצּו ָקרֹוב ְלֵמָאה ִמְכְּתֵבי ְּבָרָכה ְוִעּדּוד ִמְּגדֹוֵלי ְוַחְכֵמי ּדֹוֵרנּו ּוְבֵני 
ֶחְבָרה  ֶׁשַע"י  ָהעֹוָלִמי"  ַהזֹוַהר  "ִמְפָעל  ְותֹוְמֵכי  ְיִדיֵדי  ְׁשִליָט"א,  ִנְכָּבִדים  ּתֹוָרה 
ְמָנת  ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ַּבֲהָפַצת  ּוְמַבְּקִׁשים  ַהּדֹוְרִׁשים  ָהעֹוָלִמי,  ָהַרִּבים  ְמַזֵּכי 
ְלַפְרֵסם ּוְלַהְרּבֹות ְּכבֹוד ַהֹּזַהר. - ִאְּגרֹות ְּתִהָּלה ַהְללּו ֵמַרָּבֵני ְּגאֹוֵני ְוַצִּדיֵקי ְזַמֵּננּו, 
ד' ַיֲאִריְך ְיֵמי ֻּכָּלם ְּבטֹוב ּוַבְּנִעיִמים, ִנְדְּפסּו ָלַדַעת ּוְלַהְראֹות ֶׁשָאְמָנם ֲעַדִין ב"ה 
ם ַהּלֹוְמִדים ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ּוְמַחְּפִׂשים  ַחי ְוַקָּים ִאָּתנּו ַמֲחֶנה ָּגדֹול ֶׁשל ִיְרֵאי ַהּׁשֵ

ֶאת ָהֱאֶמת ַוֲחֵפִצים ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּוְלָהִחיׁש ַהְּגאּוָלה ְלַמַען ְּכבֹוד ָׁשַמִים.
ַהְללּו, מֹוִכיִחים  ְּבִמְכָּתִבים  ָהְרׁשּוִמים  ְׁשִליָט"א  ְוַהַּצִּדיִקים  ַהְּגאֹוִנים  ָהַרָּבִנים 
ִרים  ּוְמַאּׁשְ ַהֹּזַהר(  )ֶׁשִּנְדְּפסּו ְּבאֹור  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ָהֶאֶלף  ְּבַדַעת  ְּדֵבִקים  ֶׁשֻּכָּלם  ֵאיְך  ָלנּו 
ִיְׂשָרֵאל על  ִויָׁשָרה ֶׁשִהיא ִהיא ַהָּיֵתד ַהֶּנֱאָמן ַהְּיִחיִדי ִלְגאּוַלת ַעם  ֶעְמָּדה ֲחָזָקה 

ידי ֲהָפַצת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
ֹעֶנג ָּכפּול ְוִׂשְמָחה ְמֻרָּבה ַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ֵאיְך ֶׁשֵּמאֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ִמְתַאְרְּגִנים 
ָהַרְמַח"ל  ְּבֵסֶפר  )ְרֵאה  ְלַבּדֹו"  ַלד'  "ִּבְלִּתי  ִדְגֵליֶהם  ַעל  ְוָחְרתּו  ָהעֹוָלִמי,  ַהֹּזַהר  ַלִּמְפָעל 
ְוַהֹּזַהר( ּוַבֶדֶגל ַהֶּזה ּדֹוְגִלים ַעל ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ּוַמְתִריִעים ְּבקֹול חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש "ִמי 

ַלה' ֵאָלי", ּוִמְתַקְּבִצים ְסִביָבם ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ִיְרֵאי ה' ֶׁשִּנְׁשֲארּו ִלְפֵליָטה 
ֶׁשֶּיְׁשָנם ֲעַדִין ְּבדֹוֵרנּו ּדֹור ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא ַהֲחֵפִצים ֶּבֱאֶמת ְלִהְתָקֵרב ָלַרְׁשִּב"י 
זי"ע ְועֹוִׂשים ִקּבּוץ ְוִרּבּוץ ּוְפָעִלים ְלָהִקים ִׁשעּוִרים ָּבָאֶרץ, ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּכּולֹו, 
ַאֲהָבה  ְוִנְמָׁשִכים ַּבֲעבֹותֹות  ְיהּוִדי,  ִזיַקת  ְּבִלָּבם  ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים, ּפֹוֵעם  ַוֲהמֹוֵני 
ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהָּכָרה ִּכי ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרְּגָלם ְוֵאין ָׂשִמים ֵלב ְּכָלל ּוְכָלל ְלִחִּצים 
ַּכְּמֹבָאר  ִּדיֵליּה  ְוַכת  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ִמְׁשלּוֵחי  ְלמּוָלם,  ַהִנְזָרִקים  ּוְבִליְסְטָראֹות 
צּוָרה  ַמְחִליִפים  ַּפַעם  ּוְבָכל  ַרב,  ָהֵעֶרב  ֵמִעְנָין  ַּדף קכד ע"א(  ָנֹׂשא  )פ'  ַהָּקדֹוׁש  ְבזוַהר 
ּוְתמּוָנה ַאֶחֶרת ּוְמֻׁשָּנה ְּכַדְרּכֹו ֶׁשל ַהֵיֶצר ָהַרע ֵמעֹוָלם, ְּכַמֲאַמר ֲחַז"ל: ֶׁשַבע ֵׁשמֹות 

ַלֵיֶצר ָהַרע )ֻסָּכה ֶּפֶרק ֶהָחִליל, עיי"ש(.
ְיִׁשיבֹות,  ָראֵׁשי  ַהּדֹור,  ּוְגדֹוֵלי  ְּגאֹוֵני  ַהַּצִּדיִקים  ָלַרָּבִנים  ִהיא  ַאַחת  ַהְּבָרָכה 
עּוִרים ְּבתֹוַרת  ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, אֹוֲהֵבי ַהּתֹוָרה ּוְמַחְזֵקי ִלּמּוד ַהּסֹוד, ַמִּגיֵדי ַהּׁשִ
ֹּכַח  ְוִיֵּתן ָלֶהם  ִיְפָּתח ה' ָלֶהם ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב  ֶּבֱאֶמת,  ָהַרִּבים  ּוְמַזֵּכי  ָהַרְׁשִּב"י, 



לי

זהר 
השבת

נַהר רִנת ַהזי הין שו

ּוְלַהָצַלת  ָׁשַמִים,  ְּכבֹוד  ַהְרּבֹות  ְלַמַען  ּוְנצּורֹות  ְּגדֹולֹות  ַלֲעׂשֹות  ְוִיְזּכּו  ְוָעְצָמה, 
ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְלַפְרֵסם ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י זי"ע, ְוִיְזּכּו ִלְראֹות ָּבִנים ּוְבֵני ָּבִנים עֹוְסִקים 
ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות, ַיֲאִריכּו ָיִמים ַעל ַמְמַלְכָּתם ִמּתֹוְך ֶׁשַפע ְורֹוב ַנַחת ִדְקדּוָׁשה ְוָכל 
ִּבְגֻאָּלה  ְּבַרֲחִמים"  ְלִצּיֹון  ְּבׁשּוְבָך  ֵעיֵנינּו  "ְוֶתֱחֶזיָנה  ַּבּתֹוָרה  ָהֲאמּורֹות  ַהְּבָרכֹות 

ֵלָמה בב"א. ַהּׁשְ



ִמְכַּתב ְּבָרָכה ֵמֵאת ַהָּגאֹון ָהַאִּדיר ַּבִּנְגֶלה ּוַבִּנְסָּתר ַהְּמֻקָּבל ַּבַעל ַׁשֲעֵרי ְזבּול 
ְׁשִליָט"א ָהַרב ְזבּולּון ַהְמּבּוְרְגר, ְמַחֵּבר ִסְפֵרי ַׁשֲעֵרי ְזבּול י"ד ֲחָלִקים ְוַׁש"ס 

ִּבְכַתב ָיד, בעיה"ק ְירּוָׁשַלִים תובב"א
ב"ה כ"ג ֲאָדר תש"ע פעיה"ק ְירּוָׁשַלִים ּתֹוְבָב"א

ְגָראס  ְיהּוָדה  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ָהאְלִמין  ֲאַב"ד  ַהְמֻפְרָסם  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ִהֵּנה 
ִלּמּוד  ֶּדֶרְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ַוֲהָפַצת  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ְּבִלּמּוד  ָהעֹוֵסק  ְׁשִליָט"א 
ָּבַרִּבים, ְוָידּוַע ֶׁשַהֹּזַהר הּוא ֵמעֹוָלם ָהֲאִצילּות, ּוְבִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל ְמבֹוָאר ֶׁשֵּיׁש 
עֹוָלם ֲעִׂשָּיה ְועֹוָלם ְיִציָרה ְועֹוָלם ַהְּבִריָאה ְועֹוָלם ֲאִצילּות, ּוִמי ֶׁשּלֹוֵמד ֹּזַהר 
ֶׁשַרק  ּוִמי  ּוְנָׁשָמה,  רּוַח  ֶנֶפׁש  ֶׁשֵּיׁש  ְוָידּוַע  ָהֲאִצילּות,  ְלעֹוָלם  זֹוֶכה  ַהָקדֹוש 
לֹוֵמד ִנְגָלה הּוא זֹוֶכה ְּבֶנֶפׁש רּוַח ְוֹלא ַּבְּנָׁשָמה ּוִמי ֶׁשּלֹוֵמד ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש זֹוֶכה 
ְּבעֹוָלם  ֵליֵׁשב  זֹוֶכה  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ּוְלַאַחר  ֲאִצילּות,  ֵמעֹוָלם  ְנָׁשָמה  ְלַקֵּבל 
ֶעְליֹון ְמֹאד ְמֹאד ּוְלַקֵּבל ְנָׁשָמה ְּגבֹוָהה, ְוַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִנְתַחֵּבר ַעל ְיֵדי ַהַּתָּנא 
ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי זיע"א, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך ִלְלֹמד ָּכל יֹום חּוץ 
ִּכְתֵבי  ָהֲאִריַז"ל  ַּבּתֹוַרת  ִלָּכֵנס  ְמֹאד  ְוַגם ָחׁשּוב  ַהָּקדֹוׁש  ֹּזַהר  ַהִּנְגֶלה  ִמִּלּמּוד 
ָהֲאִריַז"ל ֵסֶפר ֵעץ ַחִּיים ְוַׁשַער ַהַּכָוונֹות, ְוֶזה ְצִריִכים ִלְלּמֹוד ַּדְוָקא ִעם ַר"מ 
ְמקּוָּבל ֶׁשְּיֵהא ָּבִקי ְּבָכל ִּכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְוֶזהּו ְמָקֵרב ַהְּגאּוָלה, ּוְלָכְך ָּדָבר ָּגדֹול 
ְמֹאד ְּמֹאד ָעָׂשה ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ֶׁשַּמְרִּביץ ּתֹוַרת ַהֹּזַהר ְּבַרִּבים ּוֵמִקים ִׁשיעּוִרים 
ְּבַרִּבים ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום, ּוְׂשָכרֹו ָּגדֹול ְמֹאד, ּוְלָכְך ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ְלַחְּזקֹו ַעל 
ַהִּזּכּוי ָהַרִּבים ַהֶּזה, ּוְזכּותֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא ָהֱאֹלֵקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָיֵגן ָעָליו 

ְוַעל ָּכל ִמְׁשַּפְחּתֹו ּוְלָכל ָהעֹוְזִרים לֹו.
ַהּכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְלַמַען ָכבֹוד ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה:
ָהַרב ְזבּולּון ַהְמּבּוְרֶגר, ְמַחֵּבר ִסְפֵרי ַׁשֲעֵרי ְזבּול י"ד ֲחָלִקים

 


