
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:
ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה.	. 
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּו	.	. 
	ֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.	. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִ	ים. 	.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.ה.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵ	ל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲ	ָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְ	ָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ו.  ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	 ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִ	ים ז.  ְלַסֵּפר  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִמָּכל  ְמֻלָּקִטים  ְמֻיָחִ	ים  ִסּפּוִרים  ַהזֹוַהר,  ִסּפּוֵרי 

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

ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָ	ה ְּבִעיר ְקָר	ָק	.ח.  ִסּפּור ַמְ	ִהים ְּבֶהְמֵׁשִכים ִמּׁשְ
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ט. 
ִ	ְּגרֹות ַהֹּזַהר.י. 

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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ה ְכ רכ ּו ת  ָו ה  בכ ִי שר תין
ְּתׁשּוָבה ִעם ֲחָרָטה

תשובה עם חרטה
אברך אחד בא פעם לפני הרב הקדוש מורינו הרב רבי מאיר מפרימישלאן 
לשוב  הוא  שחפץ  הקדוש  הרב  לפני  שטח  ובקשתו  זצלה"ה, 
בתשובה לפני השם יתברך, אמר לו הרב הקדוש מורינו הרב רבי מאיר 
מפרימישלאן, אם חפץ אתה לשוב בתשובה, מהצורך שיהיה לך חרטה 
לא  מתחרט,  הייתי  לא  באם  כי  בוודאי,  הלז,  אברך  ענה  מעשיך,  על 
הייתי בא לפני הרבי, הזדעק הרב הקדוש מפרימישלאן ואמר לו בזה 
נקרא  לך את אשר  יספר  "מאיר"  ייקרא,  הלזאת בשם חרטה  הלשון, 

חרטה, והתחיל לספר בזה הלשון:
מאתיים  בסך  נדוניא  חתונתו  לעת  קיבל  אשר  אחד  אברך  היה  פעם 
לאחר  במסחר  ידו  לפשוט  מוכן  סכום  לו  שיהיה  כדי  זהובים, 
פרוטות  בחמשה  אריג  מכספו  וקנה  לשוק  יצא  הלזה  אברך  חתונתו, 
מאתיים  של  בשווי  מעטער  אלפים  ארבעת  של  הכל  בסך  המעטער, 
זהובים, ויהי היום, ואברך זה יצא עם סחורתו ליומא דשוקא, כדי למכור 

את סחורתו ולהרוויח בה.
ובהגיעו למחוז חפצו לרחוב השוק, שמע קול קורא ומכה בתוף, )כידוע 
אל  האברך  פנה  תוף(  בהכאת  הסחורות  מחיר  על  הכריזו  ההם  שבימים 

אחד הסוחרים ושאלו מה הוא הכאת התוף, ענה לו שמכריזים שעלה 
מחיר האריג לעשר פרוטות המעטער, כמובן שאברך זה שמח בלבבו 
שיוכל למכור את סחורתו בכפליים, ויש כבר בידו ריוח נקי של מאתיים 
זהובים, נכנס עם עגלתו לרחוב השוק כדי לחפש מקום מתאים להעמיד 
דוכנו ולהתחיל למכור הסחורה, בעוד שהוא מחפש מקום חניה, שמע 
קול מבשר ואומר שכבר נתייקר מחירי אריגים ועולה עשרים פרוטות 
המעטער, ועד שהוא מתמלא שמחה מהתייקרות השער, שמע מרחוק 
עוד הפעם את קול המכריז ואומר, שמעטער אריג, עולה כבר שלושים 
ששמע  עד  למעלה,  למעלה  האריגים  מחיר  עלה  זה  ובדרך  פרוטות 
שמעטער אריג עולה כבר זהוב שלם, והיינו מאה פרוטות והוא עדיין 
לא התחיל למכור את סחורתו, )כל זה מספר הרב הקדוש רבי מאיר מפרימישלאן 

אל האברך שבא לקבל תשובתו(.

אך, כיון שכבר פנה יום, חשב לו אברך זה בלבו, על מה ולמה אמהר 
כעת למכור את סחורתי, והנה כבר לפנות ערב, והלא ממילא כבר 
נתעשרתי והון רב ועצום בידי כי את כל הסחורה קניתי רק במאתיים 
לילה  ובין  זהובים,  אלפים  ארבעת  הוא,  שוה  סחורתי  וכעת  זהובים, 
נתעשרתי הון ועושר כזה, ומה לי למהר, הנה אסור לאכסניא לאכול 
המשך בעמוד ו 
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השבת

ה ָכ כ ה שר ּ הי שר ָיכ רן ָּ
ה

ּוְבִלּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּתִמיִדים ְּכִסְדָרם, ָּבֶזה ַמְמִׁשיְך ָעָליו ְקדּוָׁשה ְּכַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְּבַהר 
ִסיַני ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָךא )ַּדף קנב.( ְדָקֵרי ָלעֹוְסִקים ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון 
ַּדֲהוּו ָקְייֵמי ְּבטּוָרא ְּדִסיַני. ּוֵבֵאר ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַהְמקּוָבל ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ְיהּוָדה ְּפַתָּיה זי"ע, 
וז"ל: ְוִנְרֶאה ִלי ְּבֵבאּור ַּכָּוָנתֹו ִּכי ִּבְתִחָּלה ְּכֶׁשָּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִלְקַראת ָהֱאֹלִקים ָהיּו ִמְתַיְּצִבים 
ְּבַתְחִּתית ָהָהר ְוַאַחר ָּכְך ֶנֱאַמר: "ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק", ִּכי ָהיּו ְיֵרִאים ֶּפן ֹּתאְכֵלם 
ִכיָנה  ָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת ְוָימּותּו. ְוָהָיה ִמְקָצת ֵמָהָעם ֶׁשָהיּו ָׂשִׂשים ּוְׂשֵמִחים ִלְקַראת ַהּׁשְ
ְוֹלא ָרצּו ָלזּוז ִמְּמקֹוָמם ָהִראׁשֹון ַלֲעֹמד ֵמָרחֹוק ֲאִפילּו ִאם ָימּותּו ַמָּמׁש, ַוֲעֵליֶהם הּוא ַמה 
ֶאָּלא  ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק  ָנעּו  ְוֹלא  ְּדִסיַני", ְּכלֹוַמר  ְּדַקְיימּו ְּבטּוָרא  ַהִּנְזַּכר "ִאיּנּון  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּּכתּוב 
ַהְּנָׁשמֹות  ְואֹוָתן  ָהֱאֶמת.  ְלָחְכַמת  זֹוִכים  ֵהם  ְוָלֵכן  ְוַעד סֹוף,  ִמְּתִחָּלה  ְּדִסיַני  ְּבטּוָרא  ָעְמדּו 
ֲאֶׁשר ָנעּו ִעם ָהָעם ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק, ֵּכן ֵהם עֹוִׂשים ַּגם ַעָּתה ֶׁשָּנִסים ְועֹוְמִדים ֵמָרחֹוק ְלָחְכַמת 

ָהֱאֶמת, ִמִּיְרָאָתם ֶּפן ֹּתאְכֵלם ָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת.
ָהַאר"י  ָמָרן  ֶׁשל  ָרִזין  ִמִּלְלֹמד  ַהְרֵּבה ׁשֹוִטים ֶׁשּבֹוְרִחים  ֵיׁש  ִמָקאַמאְרָנא:  ָהַרִּבי  ְוָאַמר 
ְוַהִּמינּות  ָהַרע  ֲאֶׁשר  ְמִׁשיָחא  ְּבִעְקבֹות  ִלי,  ַעִּמי ׁשֹוֵמַע  ְולּו  ַחֵּיינּו,  ֵהם  ֲאֶׁשר  ַהזֹוַהר,  ְוֵסֶפר 
ֲחִסידּות  ִעם  ָּבלּול  ז"ל,  ָהַאר"י  ְוִכְּתֵבי  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ִלְלמֹוד  ְיֵמיֶהם  ָּכל  ָהיּו ׁשֹוְקִדים  ּגֹוֵבר, 
ַהֶּזה  ָהַרע  ַּבּדֹור  ִלי,  ׁשֹוֵמַע  ַעִּמי  ְולּו  ָרעֹות...  ְּגֵזרֹות  ָּכל  ְמַבְּטִלים  ְוָהיּו  ַהַּבֲעְׁש"ט  ָמָרן  ֶׁשל 
ַׁשַהִמינּות ּגֹוֵבר, ָהיּו ְלֵמִדים ִעם ִּתינֹוק ֶּבן ֵּתַׁשע ָׁשִנים ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְוִּתיקּוִנים ְוַלֲהגֹות ָּבּה, 

ְוָהָיה ִיְרָאתֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵיים.

אא ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַחִּכיִמין ַעְבֵדי ְּדַמְלָּכא ִעָּלָאה, ]ַהֲחָכִמים ֶׁשֵהם ֲעָבִדים ֶׁשל ֶמֶלְך ָהֶעְליֹון[, ִאיּנּון 
ְּדַקְיימּו ְּבטּוָרא ְּדִסיַני, ]אֹוָתם ֶׁשָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני[, ָלא ִמְסַּתְּכֵלי ֶאָּלא ְּבִנְׁשְמָתא, ְּדִאיִהי ִעָּקָרא 
ַהּתֹוָרה  ָּכל  ִעָּקר  ֶׁשִהיא  ַהּתֹוָרה  ְּבִנְׁשַמת  ֶאָּלא  ִמְסַּתְּכִלים  ]ֵאיָנם  ְוכּו'  ַמָּמׁש  אֹוַרְייָתא  ְּדכָֹּלא 
ַמָּמׁש, ְּכלֹוַמר ֶׁשּיֹוְדִעים ְׁשַבִסיפּוִרים ְוַגם ְּבגּוֵפי ַהּתֹוָרה ֵיׁש ְּפִניִמּיֹות, ֶׁשֵהם ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוַהַּכָּונֹות 
ֶׁשָּצִריְך ְלַכֵוון ְּבָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה[. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ]ְוִנְכַּתב ְּבִצדֹו, ָאַמר ַּמְעִּתיק: ַמְׁשָמע אֹוָתם 
ע"ב  ה'  ף  ּדַ ָמה  ַהְקּדָ ּבְ זֹוַהר  יקּוֵני  ּתִ ּבְ )ְוֵעין  ִסיַני[.  ַהר  ַעל  ָעְמדּו  ֹלא  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאיָנם 
יָנָאה"( ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ְזִמיִנין ְלִאְסַּתְּכָלא ְּבִנְׁשְמָתא ְדִנְׁשְמָתא ְדאֹוַרְייָתא.  ּמִ א ּתְ ְרּגָ ְתִחיל "ּדַ ּבּור ַהּמַ ּדִ

ַאַחר  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשל  ַהְּנָׁשָמה  ֶׁשל  ַּבְּנָׁשָמה  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ְלִהְסַּתֵּכל  ֲעִתיִדים  ֵהם  ָלבֹוא  ]ּוְלָעִתיד 
ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלְדרֹוׁש ּתֹוָרה ֲחָדָׁשה ְּבסֹודֹות ַנֲעָלִמים, ַמה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 

ַבׁש(. רּוׁש ָמתֹוק ִמּדְ יאּור ֵמַהּפֵ ִּבְזַמן ַהֶּזה ֵליַדע ַמהּוָתּה.[ )ַהּבִ



ו
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ה ָכ כ ה שר ּ הי שר ָיכ רן ָּ

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה

את  ואמכור  אלך  ובבוקר  הדרך,  וטורח  מעמל  קצת  ולנוח  נפשי,  ולהשביע 
סחורתי ואשוב לביתי כשהון ועושר בידי, אומר ועושה הוא, ונכנס לבית מרזח, 
וצוה שיביאו לו בשר ודגים וכל מטעמים, ופרפראות ולפתן, ובסוף יין ישן נושן, 
כדרך הנגידים, כי בטוח וסמוך היה שהנה כבר נתעשר עושר רב, ואחר כך צוה 
ולפני שינתו התחיל  לנוח מעמל הדרך,  ושכב  לו מטה מוצעת היטב,  שיכינו 

לחשוב חשבונות מה יעשה עם כל ההון והעושר הזה.
ויהי בבוקר כאשר יצא האברך זה לרחוב השוק, שמע קול מכה בתוף ומכריז, 
וכאשר שאל על קול המכריז, ענו לו שכרוז יוצא, שמחיר האריג ירד פלאים, 
ובעד שלשה פרוטות... יכולים לקבל מעטער אריג, )כי כאשר שמעו הסוחרים שאריגים 
עובר לסוחר הוא, וחסר סחורה מסוג זה על השוק, הביאו סחורה זאת מכל הכפרים הסמוכים, עד 

שנתרבה סחורה זאת, ועל ידי זה ירד מחירה פלאים כמובן(.

וכמובן שאברך זה נהיה לו שחור בעינים וראשו הסתחרר עליו, והתחיל לתלוש 
ווי על נפשי, ומה עשיתי  שערות ראשו, והחל צווח ככרוכיא, אוי לי, 
ובין לילה נתהפך לעני מרוד, ואפילו את הקרן לא אוכל להוציא, ואילו הייתי 
כן הייתי מרויח בכפליים,  גם  מוכר את סחורתי רק בעת שהגעתי אל השוק, 
ועכשיו במו ידי איבדתי את כל הוני ורכושי, ומה מרה היתה עליו נפשו, ונוסף 
שלא  די  ולא  זאת,  עשה  מי  חשבון  ועל  כזאת,  סעודה  אכל  עוד  זה,  כל  על 
נתעשרתי, עוד נהיה בעל חוב, וכל זאת הוא מפני שלא מכר את סחורתו ביום 

אתמול וכו' וכו'.
וסיים הרב הקדוש רבי מאיר מפרימישלאן זצלה"ה את דבריו, ואמר אל האברך 
אשר ישב לפניו שביקש לשוב בתשובה, מעצמך אתה יכול להבין האיך 
שהתחרט אותו אברך על אשר לא מכר את סחורתו בעיתה, ואבד את כל הונו, 
חרטה כזאת הוא תקרא בשם "חרטה", ואם מתחרטים באופן כזה כמו שאברך 
הנזכר לעיל התחרט או אז יכולים לשוב בתשובה אמיתית לפני המקום ברוך 

הוא )דרכי הצדיקים פרק ג'(.

המשך מעמוד ד 

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.



זהר 
השבת

ּת בו תיכ ָן תו ִי תִנת  ָיכ ִן הי
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

 רפאל זילבער 
אבד"ק פריימאן ברוקלין, נ.י. יצ"ו

ב"ה
חו"ב  והנעלה  הדגול  האברך  ניהו  הוא  במלאכתו מלאכת שמים  מהיר  איש  חזיתי 
ועבר  מרבים  ה׳  וירא  שו"ב  נ"י  גראס  יהודה  שלום  מו"ה  כש"ת  ה׳  לדבר  וחרד  וירא 
עליו רוח טהרה לעורר אחינו בני ישראל על ענין זהירות ושמירה ממאכלות אסורות, 
וקיבץ כעמיר גורנה דברי ראשונים ואחרונים וספרן של צדיקים מפרשי התורה והש"ס 
שמבארים עד כמה מגיע הפגם וההיזק אל נפש הישראלי שמתפגל בזה ח"ו ולעומת 
גודל מעלת הנשמר וזהיר שזוכה להתקדש ולהטהר ולזכות נשמתו. גם בדברי הלכה ידו 
הדה והביא כמה הלכות נצרכות ותשובות ובירורים בענינים הללו. ואשרי שלו ככה, 
מה׳ ישא ברכה. ומי יתן ויכנסו דבריו בלב הקוראים להתעורר ולשמור דרכי החיים כי 
בעוה"ר רבה המכשלה, וע"כ זכות הרבים תלוי בו. וראוי להיות בסיועו ועזרו להוציא 

לאור עולם חיבורו.
וע"ז באעה"ח א׳ לס׳ בריתי שלום תשל"א לפ"ק פה מחנה "תורה ויראה דזופניק"
הק׳ רפאל זילבער

 הרב שלמה האלבערשטאם שליט"א
  כ"ק אדמו"ר שליט"א מבאבוב

 ברוקלין נוא יארק
שפר קדמי להחויא כי הי׳ למראות עיני הקונטרס אשר חיבר האברך המופלג בתורה 

ויראה כש"ת מו"ה שלו׳ יהודא גראס נ"י.

אשר יצא לזכות את הרבים וללקוט שושנים מדברי גדולים וצדיקי עולם בהתעוררות 
ודברי מוסר להשמר ולהזהר מכשלון מאכלות אסורות ח"ו ואם אמנם שאין ספר כזה 
צריך לשום הסכמה אך למען לחזק ידי הרב האברך נ"י בזה ולמלאות רצונו באתי לעורר 

לבב בני ישראל לסייעו ולתמכו.
וע"ז באעה"ח יום ה׳ לס׳ לא תאכלו כל תועבה, תשל"א לפ"ק
הק׳ שלמה האלבערשטאם
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ּת בו תיכ ָן תו ִי תִנת  ָיכ ִן הי ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים

שנת תשל"ג
 אליהו זלאטניק 

רב וחבר הבד"צ של העדה החרדית בירושלים
ב"ה, חדש הרחמים והסליחות כ"א אלול תשל"ג

לכבוד ידידי הרה"ח המופלג בתורה ויראת שמים טהורה מוה"ר שלום יודא גראס 
שליט"א.

אחדשה"ט באה"ר

לפני איזה ימים קבלתי את מכתבו ובו בקשני לשים עין על ספרו "נפש ישעי'" אשר 
הוציא לאור לחזק את היסוד של מאכל כשר והספר אין אתי - וכעבור איזה ימים קבלתי 
את ספרו הנחמד והנעים ונהנתי - איך שיגע ומצא כדי מדתו לאסוף כעמיר גורנה בענין 
איסור מאכלות אסורות. וכאשר שבספרי פרי אליהו ח"ג שו"ת נמצא בדברי אגדה מאמר 
להזהר  הנקרא  כל המאמר  את  להעתיק  רשות  לו  נותן  אני   - אסורות  מאכלות  בענין 

ממאכלות אסורות ואני אשלח לו בזמן הקרוב את ספרי בע"ה.

בענין מה שמביא אם מותר לומר שהחיינו בימי הספירה, שכח להביא מה שמביא 
המשנה ברורה בשם מאמר מרדכי בסימן תצג סק"ב וז"ל ומ"מ אם נזדמן לו איזה ענין 

שצריך לברך עליו שהחיינו יברך, עכ"ל, ובשער הציון סק"ב, מאמר מרדכי, עכ"ל.

אני מברך אותו שימשיך בדרך זה לעשות לטהר את בית ישראל משמץ מאכל איסור 
ובזה יתרגלו הבנים והבנות בקדושה וטהרה ונזכה ע"י זה בקרוב בביאת משיח צדקנו 

ורוח הטומאה תעבור מעל הארץ בב"א.

הכו"ח למען כבוד התורה ומברך אותו בכתיבה וחתימה טובה ובשנת גאולה וישועה.
ידידו הנאמן 
אלי' זלאטניק

שיעורי זוהר הקדוש
לתועלת הציבור אנו מבקשים לעדכן אותנו על 

שיעורי הזוהר הקדוש המתקיימים באיזור מגוריכם. 
נא לפרט מקום השיעור, מוסר השיעור, ימים, שעות, 

מספר משתתפים וכד'. טלפון: 02-6500828. או 
פקס: 02-9951300. נשמח לבוא לעזרתכם במשלוח 

ספרים וכד' לייעול הלימוד. כמו"כ אנו מחפשים 
מתנדבים לחלוקת ספרים בכל רחבי הארץ, הודיעו 
לנו ויהא זה לתועלת ולחיזוק לימוד הזוה"ק, ועי"ז 

נזכה במהרה להבטחת הרשב"י זי"ע בדא יפקון מן 
גלותא ברחמי בב"א.

[לקבלת ספרים חינם לחלוקה: 0548-436784, 
"מפעל הזוהר העולמי" שע"י מוסדות האלמין]
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השבת

ׁש תכ רכ ִן ר  ביי ּי ת תן ביכ י ִָנת שר הן חן הו ִי ר ָכ  ְ ּי הן ָ שר
ט

ֻׁ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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זהר 
השבת

קונטרסים
"זהר השבת"

לפי סדר פרשיות השבוע
ערוכים וכתובים בשפה קלה ונעימה לקריאה.

השתתף גם אתה בהדפסת הספרים
ותזכה להנות מזהר השבת

-עלות הדפסת קונטרס $260-

כל הקודם זוכה!

0548-436784
לקנית זכות קונטרס נוסף מ"זהר השבת:

)ניתן לתרום לע"נ, רפואה, הצלחה וכו'(



זהר 
השבת

ב ִי שר ִנ תיכ ת בי ביכ י שר
יי

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

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹו	

והעונש כאהשכר

- ועוד  הברית  ותיקון  ועונש  שכר בעניני - התוכחה  דברי  להדפיס 
ויפיצו וישלחו  שידפיסו - ההוצאות  שיתרמו  נדיבים  פני לשחר 

ולרבבות  לאלפים  הברית  ותיקון  ועונש  שכר  של  הספרים 
הכלמי  ולערוך  לכתוב עליו החובה  הכתיבה , בכח השמים  מן  שניחן 

עליו החיוב זה על  הוצאות  להוציא ואפשרותו  בידו  אין  ואם בכתב,

חוצות  פני על  ולשלוח  להדפיס  שיוכל עזר לבקש  נדיבים פתחי על  לחזור

וזל "ק : זי"ע מקאלאמאייע  הלל  רבי הגה "ק  שכתב  כמו 

למודים,והדרך  לשון  ובקצת  והשכל  דעה  בשמץ  ה ' חננו אם  הוא הזה 

טובה תחזיק אל  ואמר שהזהיר  להתנא  לשמוע הוא מחוייב

שאמר כמו  לעשות  אלא חסידים )לעצמך , לך (ספר  תהי' וקנה  חבר, לך  קנה 

רמי' ואז ועופרת . ברזל  בעט כתוב השם  שחוננו מה  דבריו  כל  שיהי' חבר 

על לחזור  אפילו אחר  בענין  אפשר אי  אם שביכולתו  מה  כל  לעשות  עליו 

כדי חוצות  פני על  ולשלחו להדפיסו יכול שיהי' עזר  לשאול  נדיבים פתחי

"הזאת . "התורה  "דברי "את  "יקים "לא "אשר "ארור  מקללות  נקי שיהי'

ומקושיות  וכו ', "הזהרת  "לא  "ואתה "נתתיך  "צופה יחזקאל  ומאזהרות 

ואבד כלה כבר ולהוכיח , ולהדריך  זה  באופן  עיירות  לסבב שהרי  הב "ח,

הנ"ל . תירוץ 

הערבות  וחיוב  והעונש  השכר  של  ענין  ולפרסם  לימוד  חיוב 
עשיריםחיוב  ובין  עניים בין  ישראל , איש  כל  על  הוא והתוכחה  הערבות 

מי לעשות . ובידו שאפשר כמה  עד  רק פטריה  רחמנא  האונס ומפני

עכ"פ  ישראל  לכל  להגיע בידו  סיפק  שאין מה  וגם  במעשה , מי בדיבור

ובאם יכלתו , כפי ולעשות  לפעול  מחוייב הוא  אחד  לכל  שבאפשרות  במה

בזמנינו וכעת  הערבות , מן  לביתו נקי אינו  חלקו לתרום בזה  משתדל  אינו 

ורק בידו הוי הרי ערוכים בספרים יהודי לכל  להגיע  אפשרות  שקיימת 

רמיא עליו  בידו שממון  מי בוודאי זה על  ממון  של  ההוצאות  היא  הבעיה 

שיוציא עד  זה מחיוב  נפטר לא והוא לפועל  הדבר שיצא להשתדל  החיוב 

מזכים אנו ואדרבא תבל , פני על  ושליחתם  הספרים  הדפסת  על  ההוצאות 

יכולים והם  ערוך  כשולחן  הספרים להם מכינים  שאנו  בזה העשירים  את 

להכין מלאכתם  עושים  ואנו  ההוצאות , ולשלם  דפוס  בית  לכל  לילך 

שבידו... מי על  החלים  החמורים מהעונשים  לפוטרם  כדי והעונשהספרים, השכר כב

אביובעצם בזה  הקדימנו כבר בעולם והפצתם  ספרים עריכת  של  הדבר

השכינה כנפי תחת  הבריות  את  בקרבו ע"ה  אברהם  אומתינו

הרמב"ם ג ')וכלשון  הלכה  עכו "ם  מה ' בקול(פ "א  ולקרוא לעמוד והתחיל  ... וז"ל :

ראוי ולו העולם  לכל  אחד  אלוה  שם  שיש  ולהודיעם העולם  לכל  גדול

עד לממלכה  וממלכה  לעיר  מעיר העם  ומקבץ  וקורא מהלך  והי' לעבוד

וכיון עולם  אל  ד ' בשם  שם  ויקרא שנאמר  קורא והוא  כנען  לארץ  שהגיע 

כפי וא' א ' לכל מודיע הי' דבריו  על  לו ושואלין  אליו מתקבצין  העם  שהי '

והם ורבבות  אלפי' אליו שנתקבצו  עד  האמת  לדרך  שיחזירהו  עד  דעתו

והודיעו ספרים בו וחבר הזה  הגדול  העיקר  בלבם ושתל  אברהם בית  אנשי

ומינהו ליעקב , הודיע ויצחק ומזהיר , מלמד  בגרר  יצחק  וישב בנו , ליצחק

כולם בניו  למד אבינו ויעקב אליו, הנלוים  כל  ומחזיק  מלמד  וישב  ללמד 

מצות  ולשמור השם  דרך  ללמד  בישיבה  והושיבו  ראש  ומינהו  לוי והבדיל 

עכ"ל. היהדותאברהם  בעניני  ספרים חיבר  כבר ע "ה  אבינו  שאברהם  הרי 

עולם. אל  שה ' כך ידי  על  ולהודיע  להפיץ  כדי  ושלחם 

בתשובה המחזיר  שכר  גדול  כמה  וראה  בא 
שכראיתא כמה וראה  בא  אבהו  ר ' ואמר וז"ל : לך  פרשת  חדש  שלבזוהר  ו

צדק "ומלכי דכתיב ממה  מנ "ל  בתשובה  לחזור  לאחר  העושה  אדם

בתשובה המחזיר הצדיק שנשמת  בשעה רבה  חייא ר' תני  שלם". מלך 

לפני הצדיקים  נפשות  המקריב הגדול  השר  מיכאל  הגוף  מן  יוצא לאחרים,

זכותם )בוראו גודל  שם  ומספר  ה ' בהיכל  ומביאם  אותם  מקרב שהוא אלא ממש קרבן  ר"ל  (אינו 

זה צדק " "ומלכי שנאמר  צדיק, אותו  של  לנשמתו שלום  ומקדים  יוצא הוא

הוציא מעלה  של  ירושלים זה  שלם " "מלך  צדק  שערי שומרי ראש  מיכאל 

בעוה "ז וגם  עכ"ל . בואך  שלום לו ואמר  לקראתו  ויצא  שהקדים ויין  לחם

הכל בעיני חן  ימצא  וממילא  זה  עבור  חסד  של  חוט עליו  שימשך  יזכה 

כ"ח: דף  בתמיד  כדאמרינן 

אחרים  את  להזהיר  החובה 
העבודה פוק  ושורש  יסוד  בספר  שכתב מה  פ "ד )חזי  ז ' די(שער ואין  וז "ל :

הכלל על אלא עצמו, על  ההשגחה בזהירות  בלבד  עצמו את  להפקיע

הרבים לזכות  שמשתדל  למי חלקו ואשרי  כן , גם אחרים  להזהיר  יצא כולו 

לשונו . כאן  עד  בזה .
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אביובעצם בזה  הקדימנו כבר בעולם והפצתם  ספרים עריכת  של  הדבר

השכינה כנפי תחת  הבריות  את  בקרבו ע"ה  אברהם  אומתינו

הרמב"ם ג ')וכלשון  הלכה  עכו "ם  מה ' בקול(פ "א  ולקרוא לעמוד והתחיל  ... וז"ל :

ראוי ולו העולם  לכל  אחד  אלוה  שם  שיש  ולהודיעם העולם  לכל  גדול

עד לממלכה  וממלכה  לעיר  מעיר העם  ומקבץ  וקורא מהלך  והי' לעבוד

וכיון עולם  אל  ד ' בשם  שם  ויקרא שנאמר  קורא והוא  כנען  לארץ  שהגיע 

כפי וא' א ' לכל מודיע הי' דבריו  על  לו ושואלין  אליו מתקבצין  העם  שהי '

והם ורבבות  אלפי' אליו שנתקבצו  עד  האמת  לדרך  שיחזירהו  עד  דעתו

והודיעו ספרים בו וחבר הזה  הגדול  העיקר  בלבם ושתל  אברהם בית  אנשי

ומינהו ליעקב , הודיע ויצחק ומזהיר , מלמד  בגרר  יצחק  וישב בנו , ליצחק

כולם בניו  למד אבינו ויעקב אליו, הנלוים  כל  ומחזיק  מלמד  וישב  ללמד 

מצות  ולשמור השם  דרך  ללמד  בישיבה  והושיבו  ראש  ומינהו  לוי והבדיל 

עכ"ל. היהדותאברהם  בעניני  ספרים חיבר  כבר ע "ה  אבינו  שאברהם  הרי 

עולם. אל  שה ' כך ידי  על  ולהודיע  להפיץ  כדי  ושלחם 

בתשובה המחזיר  שכר  גדול  כמה  וראה  בא 
שכראיתא כמה וראה  בא  אבהו  ר ' ואמר וז"ל : לך  פרשת  חדש  שלבזוהר  ו

צדק "ומלכי דכתיב ממה  מנ "ל  בתשובה  לחזור  לאחר  העושה  אדם

בתשובה המחזיר הצדיק שנשמת  בשעה רבה  חייא ר' תני  שלם". מלך 

לפני הצדיקים  נפשות  המקריב הגדול  השר  מיכאל  הגוף  מן  יוצא לאחרים,

זכותם )בוראו גודל  שם  ומספר  ה ' בהיכל  ומביאם  אותם  מקרב שהוא אלא ממש קרבן  ר"ל  (אינו 

זה צדק " "ומלכי שנאמר  צדיק, אותו  של  לנשמתו שלום  ומקדים  יוצא הוא

הוציא מעלה  של  ירושלים זה  שלם " "מלך  צדק  שערי שומרי ראש  מיכאל 

בעוה "ז וגם  עכ"ל . בואך  שלום לו ואמר  לקראתו  ויצא  שהקדים ויין  לחם

הכל בעיני חן  ימצא  וממילא  זה  עבור  חסד  של  חוט עליו  שימשך  יזכה 

כ"ח: דף  בתמיד  כדאמרינן 

אחרים  את  להזהיר  החובה 
העבודה פוק  ושורש  יסוד  בספר  שכתב מה  פ "ד )חזי  ז ' די(שער ואין  וז "ל :

הכלל על אלא עצמו, על  ההשגחה בזהירות  בלבד  עצמו את  להפקיע

הרבים לזכות  שמשתדל  למי חלקו ואשרי  כן , גם אחרים  להזהיר  יצא כולו 

לשונו . כאן  עד  בזה . והעונש כגהשכר

מיובספר  וכן  קדשו : לשון  וזהו  ו' פרק  השם  אהבת  שער הלבבות  חובת 

שמתקן ומי מעוטה  זכותו תהי' בלבד  נפשו  אלא מתקן  שאינו 

כאן עד  לאלקים , שמתקן  מי זכיות  כפי  זכותו  תכפל  רבות  ונפשות  נפשו

לשונו .

יט :)בסנהדרין ואמרינן סנהדרין  פה : ב"מ ועי "ע  צ "ט , חבירו(דף בן  המלמד  כל 

אשר הנפש  "ואת  שנאמר  עשאו כאלו הכתוב עליו  מעלה  תורה 

בחרן ". עשו

דמשתדליןאיתא אינון  זכאין  יומא בכל  כריז  כרוזא  ס"ב דף  חדש  בזוהר 

על דמעבירין  ואינון  לאחרנין  להון  דמזכין  ואינון באורייתא

ג "כ שפירושו אלקיך  ה' את  דואהבת  הפסוק ג"כ יקיים ובזה  מדותיהן.

תחת  הבריות  את  שקירב  אבינו אברהם כמדת  בריותיו  על  אותו שתאהב

וברמב "ם . בספרי כדאיתא ה' דרך  ולמדם  השכינה כנפי 

ה 'ממה  מדרך  מלסור אחיו את  להציל  מישראל  איש  כל  על  החיוב  נובע

החובה זי"ע : הק ' חיים החפץ  שכתב מה ראה  זה , על  נצטווינו היכן  -

אלקיך  ה' את  מואהבת  - בזריזות  ישראל  נפשות  להצלת 

שנהי'כתוב  כוללת  זו  שמצוה  הרמב "ם  וכתוב  אלקיך  ד' את  ואהבת  בתורה 

שאם כמו  בו ולהאמין  יתעלה  ולעבודתו כולם אדם  לבני קוראים 

אותו, לאהוב אדם  בני ותקרא בהם  ותרבה  בשבחיו תספר אחד  איש  תאהב

והפתאים הסכלים ספק בלי קורא אתה באמת  יתעלה אותו כשתאהב כן 

ידעתו . אשר  האמת  לידיעת 

אביך בספרי  כאברהם הבריות  על  אהבהו אלקיך  ד' את  ואהבת  וז "ל :

בחרן . עשו  אשר  הנפש  את  שנאמר 

המצוההנך עצם הוא ד ' דת  לקיום חבירו את  איש  שהזריזות  בעליל  רואה 

ובערב . בבוקר  יום בכל  קורין  שאנו ד ' אהבת  של 

גדולות והנה  פירצות  הרע היצר  מצד הרבים  בעוונותינו  שנתרבה כהיום

מצוה טובה  חלקה כל  לכלות  ורוצה  בוער כאש  ממש  והוא  עבר בכל 

נפשם . בכל  הדת  להחזיק  ה ' יראי  של  חבורה כנגדה  עיר בכל  שימצא  רבה

זצ "ל ) להח "ח .(חוה "ד 
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והעונש כגהשכר

מיובספר  וכן  קדשו : לשון  וזהו  ו' פרק  השם  אהבת  שער הלבבות  חובת 

שמתקן ומי מעוטה  זכותו תהי' בלבד  נפשו  אלא מתקן  שאינו 

כאן עד  לאלקים , שמתקן  מי זכיות  כפי  זכותו  תכפל  רבות  ונפשות  נפשו

לשונו .

יט :)בסנהדרין ואמרינן סנהדרין  פה : ב"מ ועי "ע  צ "ט , חבירו(דף בן  המלמד  כל 

אשר הנפש  "ואת  שנאמר  עשאו כאלו הכתוב עליו  מעלה  תורה 

בחרן ". עשו

דמשתדליןאיתא אינון  זכאין  יומא בכל  כריז  כרוזא  ס"ב דף  חדש  בזוהר 

על דמעבירין  ואינון  לאחרנין  להון  דמזכין  ואינון באורייתא

ג "כ שפירושו אלקיך  ה' את  דואהבת  הפסוק ג"כ יקיים ובזה  מדותיהן.

תחת  הבריות  את  שקירב  אבינו אברהם כמדת  בריותיו  על  אותו שתאהב

וברמב "ם . בספרי כדאיתא ה' דרך  ולמדם  השכינה כנפי 

ה 'ממה  מדרך  מלסור אחיו את  להציל  מישראל  איש  כל  על  החיוב  נובע

החובה זי"ע : הק ' חיים החפץ  שכתב מה ראה  זה , על  נצטווינו היכן  -

אלקיך  ה' את  מואהבת  - בזריזות  ישראל  נפשות  להצלת 

שנהי'כתוב  כוללת  זו  שמצוה  הרמב "ם  וכתוב  אלקיך  ד' את  ואהבת  בתורה 

שאם כמו  בו ולהאמין  יתעלה  ולעבודתו כולם אדם  לבני קוראים 

אותו, לאהוב אדם  בני ותקרא בהם  ותרבה  בשבחיו תספר אחד  איש  תאהב

והפתאים הסכלים ספק בלי קורא אתה באמת  יתעלה אותו כשתאהב כן 

ידעתו . אשר  האמת  לידיעת 

אביך בספרי  כאברהם הבריות  על  אהבהו אלקיך  ד' את  ואהבת  וז "ל :

בחרן . עשו  אשר  הנפש  את  שנאמר 

המצוההנך עצם הוא ד ' דת  לקיום חבירו את  איש  שהזריזות  בעליל  רואה 

ובערב . בבוקר  יום בכל  קורין  שאנו ד ' אהבת  של 

גדולות והנה  פירצות  הרע היצר  מצד הרבים  בעוונותינו  שנתרבה כהיום

מצוה טובה  חלקה כל  לכלות  ורוצה  בוער כאש  ממש  והוא  עבר בכל 

נפשם . בכל  הדת  להחזיק  ה ' יראי  של  חבורה כנגדה  עיר בכל  שימצא  רבה

זצ "ל ) להח "ח .(חוה "ד 
והעונש השכר כד

ישראלי נפש  להשיב  להתייגע חייבים  רבה  ויגיעה  עמל  כמה 
הדרך מן  התועה 

לו"כתוב  תשיבנו השב  תועה  חמורו או אויבך  שור תפגע  "כי בתורה 

נדחים שיו  את  או  אחיך  שור  את  תראה  "לא תצא בפרשת  וכתיב

מורה שנדחים הרמב "ן  וכתב לאחיך ". תשיבם השב  מהם  וההתעלמת 

ממונו על  כך  כל  התורה חסה  אם  להתבונן , נוכל  ומזה  לברוח שהרחיקו

עמל והוצרך  הדרך  מן  והרחיק  שתעה  שיו  או חמורו על  אפילו ישראל  של 

מן שתועה  הישראלי נפש  על  לרחם צריך  כמה  וכ"ש  הדרך  להטותו רב 

האמת . דרך  אל  להשיבו  ולראות  רב עמל  יצטרך  אם אפילו הדרך 

תשיבם" אפילו"השב  בעניננו  כן  וכמו פעמים , מאה אפילו  רז"ל  דרשו 

צאן להטות  בהם לעסוק עלינו  יגיעות  מאה צריך 

ועבודתו. הבורא לידיעה .(שם )אובדות 

על  ההמון  להציל  בכוחם  והיה  ותבונה  חכמה  בלבם  נתן  שה ' מאלה 
האובדות  הנפשות  יתבקשו ברבים  הדרשה ידי 

והי'והנה  ותבונה  חכמה  בלבם נתן  שד ' השם ויראי תורה  מבעלי נמצאים 

וכשופר בגרון  לקרא  עליהם  והחיוב עמנו שבר לרפאות  בכחם 

רשע מאנשי  הזדונים ממים ההמון  להציל  ברבים  לדרוש  קולם  להרים

יתברך  השם אמונת  בלבם  ולהשריש  דסט"א שלוחי וממדיחים ממתעים

המצוות  ולקיום  הקדושה תורה ללימוד  לחזקם  העתים  בצוק לבם  ולחזק

הנביא רמז זה ועל  האובדות  נפשות  מהם יתבקשו ככה  יעשו  לא  ואם

ל "ד ) וכו'.(יחזקאל חזקתם לא הנחלות  את  וכו ' הנבא  אדם (שם )בן 

חיים ) החפץ  (בזמן  בזמננו  החוטאים  רוב  - הדרך  את  להם  והודעת 
להשיבם  עליהם  לרחם  רבה  מצוה  - אובד  כשה  תועים  רק 

לבעליהם 

תועיםובאמת  רק ח"ו  להכעיס  שאינם ברובן  מצוי בזמננו  החוטאים  אפילו

יודע שאינו אובד  כשה הם  והרי אותם  שמתעים  פושעים ידי על 

להורותם התועות  נפשות  על  לרחם רבה ומצוה בעליו לבית  לשוב הדרך 

בה . ילכו  אשר  הדרך  את  להם והודעת  שכתוב וכמו הנכונה (שם )הדרך 

והעונש כגהשכר

מיובספר וכן קדשו: לשון וזהו ו' פרק השם אהבת שער הלבבות חובת

שמתקן ומי מעוטה זכותו תהי' בלבד נפשו אלא מתקן שאינו

כאן עד לאלקים, שמתקן מי זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות נפשו

לשונו.

יט:)בסנהדריןואמרינן סנהדרין פה: ב"מ ועי"ע צ"ט, חבירו(דף בן המלמד כל

אשר הנפש "ואת שנאמר עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה תורה

בחרן". עשו

דמשתדליןאיתא אינון זכאין יומא בכל כריז כרוזא ס"ב דף חדש בזוהר

על דמעבירין ואינון לאחרנין להון דמזכין ואינון באורייתא

ג"כ שפירושו אלקיך ה' את דואהבת הפסוק ג"כ יקיים ובזה מדותיהן.

תחת הבריות את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו על אותו שתאהב

וברמב"ם. בספרי כדאיתא ה' דרך ולמדם השכינה כנפי

הח נובע מלסורממה אחיו את להציל מישראל איש כל על יוב
הק' חיים החפץ שכתב מה ראה זה, על נצטווינו היכן - ה' מדרך
ה' את מואהבת - בזריזות ישראל נפשות להצלת החובה זי"ע:

אלקיך

שנהי'כתוב כוללת זו שמצוה הרמב"ם וכתוב אלקיך ד' את ואהבת בתורה

שאם כמו בו ולהאמין יתעלה ולעבודתו כולם אדם לבני קוראים

אותו, לאהוב אדם בני ותקרא בהם ותרבה בשבחיו תספר אחד איש תאהב

והפתאים הסכלים ספק בלי קורא אתה באמת יתעלה אותו כשתאהב כן

ידעתו. אשר האמת לידיעת

אביךבספרי כאברהם הבריות על אהבהו אלקיך ד' את ואהבת וז"ל:

בחרן. עשו אשר הנפש את שנאמר

המצוההנך עצם הוא ד' דת לקיום חבירו את איש שהזריזות בעליל רואה

ובערב. בבוקר יום בכל קורין שאנו ד' אהבת של

גדולותוהנה פירצות הרע היצר מצד הרבים בעוונותינו שנתרבה כהיום

מצוה טובה חלקה כל לכלות ורוצה בוער כאש ממש והוא עבר בכל

נפשם. בכל הדת להחזיק ה' יראי של חבורה כנגדה עיר בכל שימצא רבה

זצ"ל) להח"ח .(חוה"ד



יד

זהר 
השבת

ב ִי שר ִנ תיכ ת בי ביכ י שר

והעונש השכר כד

ישראלי נפש  להשיב  להתייגע חייבים  רבה  ויגיעה  עמל  כמה 
הדרך מן  התועה 

לו"כתוב  תשיבנו השב  תועה  חמורו או אויבך  שור תפגע  "כי בתורה 

נדחים שיו  את  או  אחיך  שור  את  תראה  "לא תצא בפרשת  וכתיב

מורה שנדחים הרמב "ן  וכתב לאחיך ". תשיבם השב  מהם  וההתעלמת 

ממונו על  כך  כל  התורה חסה  אם  להתבונן , נוכל  ומזה  לברוח שהרחיקו

עמל והוצרך  הדרך  מן  והרחיק  שתעה  שיו  או חמורו על  אפילו ישראל  של 

מן שתועה  הישראלי נפש  על  לרחם צריך  כמה  וכ"ש  הדרך  להטותו רב 

האמת . דרך  אל  להשיבו  ולראות  רב עמל  יצטרך  אם אפילו הדרך 

תשיבם" אפילו"השב  בעניננו  כן  וכמו פעמים , מאה אפילו  רז"ל  דרשו 

צאן להטות  בהם לעסוק עלינו  יגיעות  מאה צריך 

ועבודתו. הבורא לידיעה .(שם )אובדות 

על  ההמון  להציל  בכוחם  והיה  ותבונה  חכמה  בלבם  נתן  שה ' מאלה 
האובדות  הנפשות  יתבקשו ברבים  הדרשה ידי 

והי'והנה  ותבונה  חכמה  בלבם נתן  שד ' השם ויראי תורה  מבעלי נמצאים 

וכשופר בגרון  לקרא  עליהם  והחיוב עמנו שבר לרפאות  בכחם 

רשע מאנשי  הזדונים ממים ההמון  להציל  ברבים  לדרוש  קולם  להרים

יתברך  השם אמונת  בלבם  ולהשריש  דסט"א שלוחי וממדיחים ממתעים

המצוות  ולקיום  הקדושה תורה ללימוד  לחזקם  העתים  בצוק לבם  ולחזק

הנביא רמז זה ועל  האובדות  נפשות  מהם יתבקשו ככה  יעשו  לא  ואם

ל "ד ) וכו'.(יחזקאל חזקתם לא הנחלות  את  וכו ' הנבא  אדם (שם )בן 

חיים ) החפץ  (בזמן  בזמננו  החוטאים  רוב  - הדרך  את  להם  והודעת 
להשיבם  עליהם  לרחם  רבה  מצוה  - אובד  כשה  תועים  רק 

לבעליהם 

תועיםובאמת  רק ח"ו  להכעיס  שאינם ברובן  מצוי בזמננו  החוטאים  אפילו

יודע שאינו אובד  כשה הם  והרי אותם  שמתעים  פושעים ידי על 

להורותם התועות  נפשות  על  לרחם רבה ומצוה בעליו לבית  לשוב הדרך 

בה . ילכו  אשר  הדרך  את  להם והודעת  שכתוב וכמו הנכונה (שם )הדרך 



זהר 
השבת

א היכ ָּ תן ר הי זנהי שִנר הי
טו

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית,

י"ל ע"י האדמו"ר מהאלמין שליט"א בחו"ל בשנת תש"ס, ובשנת תשס"ג 250.000
ואח"כ בא"י בעוד 8 מהדורות ס"ה י"ל 310.000 טופסים 

ִלְהיֹות נֹוֲהִרים ְלֵהיַכל ַהֶּמֶלְך ַלֲעֹסק ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְוַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ְּבֵחֶלק ִנְכָּבד ְּביֹוֵתר ְּבֵסֶדר ַהּיֹום, ְוַאף ֹרב ְׁשעֹות ַהּיֹום

עט. ַהּתֹוָרה ִהיא ֶאְמָצִעי ִּבְלַבד. ְוָהִעּסּוק ָּבּה ָצִריְך ִלְהיֹות ִמּתֹוְך ְׁשִאיָפה ְוָרצֹון 
ם. ָּברּור, ֶׁשִאם לֹוְמֵדי  ם. ְוׁשּום ַּכָּוָנה ַאֶחֶרת ֲאסּוָרה ְּבֵהיַכל ַהּׁשֵ ָעֹמק ִלְדֵבקּות ַּבַהּׁשֵ
ם ַהּיֹוֶקֶדת ְּבִלָּבם, ְוָהָרצֹון ְלִהָּדֵבק ּבֹו  ַהּתֹוָרה ָהיּו עֹוְסִקים ָּבּה ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ַהּׁשֵ
הּוא ֶזה ֶׁשָהָיה ְמַמֵּלא ֶאת ָּכל ֵיׁשּוָתם, ֹלא ָהָיה נֹוָצר ׁשּום ִוּכּוַח ְּבֶקֶׁשר ִלְפִניִמּיּות 
ַהּתֹוָרה, ְוֻכָּלם ָהיּו נֹוֲהִרים ְלֵהיַכל ַהֶּמֶלְך ַלֲעֹסק ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְוַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 

ְּבֵחֶלק ִנְכָּבד ְּביֹוֵתר ְּבֵסֶדר יֹוָמם, ְוַאף ֹרב ְׁשעֹות ְיֵמיֶהם.
)ְׁשִביל ַהַּפְרֵּדס, ֶּכֶרְך יא, ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח תשנז(

ם ִיְתָּבַרְך ְּבֹרב ֲחָסָדיו ְלַעֵּמנּו  פ. ַמְרָּגִלית ְיָקָרה, אֹוָצר ָקדֹוׁש ְוַנֲעֶלה, ֶהֱעִניק ַהּׁשֵ
ַהַּתָּנא  ְיֵדי  ַעל  ֶעְליֹוָנה  ה  ִּבְקֻדּׁשָ ֶׁשִּנְתַחֵּבר  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ְוהּוא  ְסֻגָּלה,  ַעם 

ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן. 

ִּבְזכּות ַהְּקִריָאה ְוַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֻמְבָטח ָלנּו ֶׁשִּנְזֶכּה ְוִנָּגֵאל 
ְּבַרֲחִמים ְּבֹלא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ַרֲחָמָנא ִליְצַלן

פא. ְוָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשִּבְזכּות ַהְּקִריָאה ְוַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש ֻמְבָטח ָלנּו ֶׁשִּנְזֶכּה ְוִנָּגֵאל ְּבַרֲחִמים ְּבֹלא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ַרֲחָמָנא ִליְצַלן... 
ֶאת  ְלָהִקים  ֶהְחַלְטנּו  ִצְדֵקנּו,  ְמִׁשיַח  ְלִביַאת  ֲאִמִּתית  ִצִּפָּיה  ּוִמּתֹוְך  ֹזאת,  ְלאֹור 
ֲעֻמַּתת ֵהיָכָלא ְּדַרְׁשִּב"י ֲאֶׁשר ֻּתְפַעל ְלֹלא ָּכל ַמְּטַרת ֶרַוח ַוֲאֶׁשר ָׂשָמה ָלּה ַמָּטָרה 
ַאַחת ִויִחיָדה: ְלָקֵרב ֶאת ְּגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים ּוְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ֵמַעם 

ִיְׂשָרֵאל, ְוֹזאת ְּבִעָּקר ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ּוַמֲעָלתֹו ַהְּגדֹוָלה...



טז

זהר 
השבת

א היכ ָּ תן ר הי זנהי שִנר הי

ֲחֻלַּקת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְל-50 חֹוְברֹות - ֶׁשָּכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל יּוַכל ַלֲעֹסק ִמֵּדי 
יֹום ְּביֹומֹו ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוְלַסְּימֹו ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְּבָנֵקל ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָנה. 
ֲחֻלַּקת ִּתּקּוֵני ַהֹּזַהר ְּב-8 חֹוְברֹות ְמֻחָּלק ְל-40 יֹום ְּכֶנֶגד ְיֵמי ֱאלּול ַוֲעֶׂשֶרת 
ְוַהְּסִליחֹות  ָהַרֲחִמים  ִּביֵמי  ַהֹּזַהר  ִּתּקּוֵני  ֵסֶפר  ֶאת  ְלַסֵּים  ְּכֵדי  ְּתׁשּוָבה,  ְיֵמי 

ַּכָּנהּוג
ם ִיְתָּבַרְך ְּבַרֲחָמיו ּוְבֹרב ֲחָסָדיו ְלַמְּתַנת ִחָּנם, ִלְהיֹות ְׁשִליִחים  פב. ְוָכֵעת ִזָּכנּו ַהּׁשֵ
ִנְפָלָאה  ְּבַמֲהדּוָרה  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֶאת  ָלאֹור  ּוְלהֹוִציא  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶׁשל 
ְּפִניִמית  ּוַבֲחֻלָּקה  ָנה  ַהּׁשָ ַׁשְּבתֹות  ְּכֶנֶגד  חֹוְברֹות  ים  ַלֲחִמּׁשִ ַהְמֻחֶּלֶקת  ּוְמֻיֶחֶדת 
בּוַע, ְּכֵדי ֶׁשָּכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל יּוַכל ַלֲעֹסק ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ְּבֵסֶפר  ְלִׁשְבַעת ְיֵמי ַהּׁשָ

ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְלַסְּימֹו ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְּבָנֵקל ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָנה.

ְמֻחָּלק  חֹוְברֹות  ִּבְׁשמֹוֶנה  ַהֹּזַהר  ִּתּקּוֵני  ֵסֶפר  ֶאת  זֹו  ְלַמֲהדּוָרה  הֹוַסְפנּו  ֵכן  מוֹ  כְּ
ַּבֲחֻלָּקה ְּפִניִמית ְלַאְרָּבִעים יֹום ְּכֶנֶגד ְיֵמי ֱאלּול ַוֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה, ְּכֵדי ְלָהֵקל 
ָהַרֲחִמים  ִּביֵמי  ַהֹּזַהר  ִּתּקּוֵני  ֵסֶפר  ֶאת  ְלַסֵּים  ַהְמֻעְנָיִנים  ַהּלֹוְמִדים  ַהִּצּבּור  ַעל 

ְוַהְּסִליחֹות ַּכָּנהּוג. 
)ִמּתֹוְך ַהְקָּדַמת ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ְּבָנָיהּו ִיָׂשְׂשָכר ְׁשמּוֵאִלי ְׁשִליָט"א ִלְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים ֹזַהר 
ַהָּקדֹוׁש ַהְמֻחָּלק יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ֵהיָכָלא ְּדַרְׁשִּב"י - ְירּוָׁשַלִים(

ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ְּבִדְבֵרי  ְלִהְתַחֵּזק  ְקדֹוָׁשה  ְקִריָאה  פג. 
ַהַּמְבִטיַח ֶׁשִּבְזכּות ַהְּקִריָאה ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים, )ַאף 
ִּבְׁשַעת  ָעָליו  ִלְסֹמְך  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ּוְכַדאי הּוא  ַרּבֹוֵתינּו(,  ִמִּדְבֵרי  ַּכָּידּוַע  ְּכָלל,  ֲהָבָנה  ְלֹלא 

ַהְּדָחק.

ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה:
יֹוֵדַע  ִאיׁש  ְוֵאין  ַיִּציֵלנּו,  ם  ַהּׁשֵ ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ַעל  ָהעֹוְבִרים  ֵאּלּו  ָקִׁשים  ָיִמים  בְּ
ַמה ֵיֵּלד יֹום, ְוַרִּבים ׁשֹוֲאִלים ּוְמַבְּקִׁשים ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה ָּבֶמה ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ָׁשַמִים 
ם ִיְׁשְמֵרנּו. ִעַּקר ַהֹּכל, ַּכָּידּוַע ִמִּדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ּוְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ַהּׁשֵ
ְוַלֲעׂשֹות  ְּבַמֲעָׂשיו  ּוְלַפְׁשֵּפׁש  ְלַמֵהר  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ְקדֹוָׁשה  חֹוָבה  ִלְבָרָכה, 
ְּתׁשּוָבה ֵמֹעֶמק ִלּבֹו ּוְלַהְרּבֹות ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוִבְפָרט ִלּמּוד ַהֲהָלָכה, ֶׁשֵּיַדע ְלַקֵּים 
ם ְּבָכל ִּדְקּדּוֵקיֶהם, ְוֵכן ְּבִמְצוֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה  ִמְצוֹות ַהּׁשֵ

ּוִבְתִחָּנה ְלבֹוֵרא עֹוָלם ֶׁשָּיִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְוֹיאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ַּדי.

המשך בסוף עמוד כ



זהר 
השבת

ּת ּת ְִנבו תו ּכ ִן ת  ביכ י שיר ת הי ּרי תו ן שר ִי ת  הי ָו ה תי ָי ר  זננהי
יז

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ְוָיִמים טֹוִבים

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

השבת לאזוהר

הּיֹום ב)מעלת ר"ז, (ח"ב ַ ֲ ַ ַ 

    
  
    

   
   



ׁשּבת ערב ׁשל  ָ ַ ֶ ֶ ֶ ָ ֻ ְקדּׁשה

    
  
    
    
    
   
    

    
  (ב (בראשית 

     
    
    
    

    
    
    
    
     
    

הּיֹום  ַ ַ ֲ ַמעלת

עטרֹות,הּיֹום ּבׁשבעים מתעּטר הּזה ְְְֲִִִֵֶַַַָ

ּבכל נׁשּתּלם הּקדֹוׁש העליֹון ְְְְִֵֵֶַַַָָָוהּׁשם

מּוארֹות, הּדרגֹות וכל והּכלהּצדדים, ְְְְִַַַָָָָֹ

קדּׁשה על ּובקדּׁשה הּברכֹות ְְְְְִִַַַָָָֻֻּבׂשמחת

קדּׁשה ׁשל .ותֹוספת ְְֶֶֶָֻ

ׁשּבת ערב ׁשל  ָ ַ ֶ ֶ ֶ ָ ֻ ְקדּׁשה

קדּׁשהקדּׁשה זֹוהי ׁשּבת ערב ׁשל ְְִֶֶֶַָָָֻֻ

מתקּדׁש ׁשהרי ּבראׁשית. ׁשּבת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַׁשל

וׁשלׁש ׁשבילים, ּוׁשנים ְְְְִִִִִַָֹֹמּׁשלׁשים

הּקדֹוׁשים. ּתּפּוחים ׁשל ְְִִֶַַָּדרגֹות

את הּזֹו הּקדּׁשה על להזּכיר ְְְְִִִֶַַַַָֻּוצריכים

ּבסֹוד ּומנּוחה בראׁשית, מעׂשה ְְְְֲִֵֵַַָּכלל

ּוׁשלׁש הּׁשבילים ּוׁשנים ׁשלׁשים ְְְְִִִִֶַַֹֹׁשל

העדּות סֹוד ּבהם, ׁשּנכללֹות ְְִֵֶֶַָָָָהּדרגֹות

ּדהינּו בראׁשית, מעׂשה ב)ׁשל (בראשית ְְְֲִֵֵֶַַ

צבאם וכל והארץ הּׁשמים ְְְְִֶַַַָָָָָָֻויכּלּו

הּזֹו ּבעדּות ׁשּיׁש אלהים, ויכל ְְֱִֵֵֶַַַָֹוגֹו'.

ּוׁשנים ׁשלׁשים ּתבֹות, וחמׁש ְְְְִִִֵֵַָֹֹׁשלׁשים

ׁשל הּדרגֹות ׁשלׁש עם ְְְִִִֶַָֹׁשבילים

הּקדֹוׁשים. ְִִַַַהּתּפּוחים

ׁשביעי.ׁשלׁש ׁשביעי. ׁשהן: ּדרגֹות, ְְְִִִִֵֶָָֹ

העֹולם ׁשל סֹוד ּבֹו ויׁש ְְִִֵֶָָׁשביעי.

הּתחּתֹון, העֹולם ׁשל וסֹוד ְְְֶֶַַָָָהעליֹון,

ּפעמים ׁשלׁש האמּונה. ּכל ְְֱִָָָָָֹוסֹוד

אחד הּתחּתֹון. העֹולם אחד ְֱִֶֶַַָָָָֹאלהים:

העליֹון העֹולם ואחד יצחק. ְְְִֶֶַַָָָָָּפחד
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ּת ּת ְִנבו תו ּכ ִן ת  ביכ י שיר ת הי ּרי תו ן שר ִי ת  הי ָו ה תי ָי ר  זננהי

השבת זוהר לב

     
    

    
    

    

הּקּדּוׁש  ִ ַ ַ ֻנּסח

     
   
     
   
    
    
    
    
    

 

הּיֹום  ַ ִקּדּוׁש

    
    

     
    
     

     
    

    

אדם צרי קדׁשים. קדׁש ִִֶַָָָָָָֹהּקדֹוׁש,

ּבׂשמחה הּזֹו העדּות את ְְְִִֵֶַָָָלהעיר

ׁשל בעלּה לפני להעיד הּלב, ְְְְִִֵֵֶַַָָּורצֹון

זההאמּונה. את ׁשּמעיד מי וכל ְֱִִֵֶֶֶָָָ

ּכל על מכּפר לזה, ּורצֹונֹו לּבֹו ְְְִִֵֶַַָָָויׂשים

ֲָָחטאיו.

הּקּדּוׁש  ִ ַ ַ ֻנּסח

העֹולםּברּו מל אלקינּו ה' אּתה ֱֵֶֶַָָָָֹ

וכּו', בנּו ורצה במצֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְֲִִֶָָָָָאׁשר

ּכנגד אחד ּבמׁשקל הּוא זה ְְְִִֶֶֶֶָָקּדּוׁש

וחמׁש ׁשלׁשים והם האמּונה, ְְְֱִֵֵֵָָָֹעדּות

ּבויכּלֹו. ׁשּיׁש ּכמֹו אחרֹות, ְְְֲֵֵֵֶַֻּתבֹות

להתעּטר ּתבֹות לׁשבעים עֹולה ְְְְִִִֵֵֶַַֹהּכל

אׁשרי ׁשּבת. ערב ׁשל ׁשּבת ְֵֶֶֶֶַַַָָָּבהם

לּדברים רצֹונֹו ׁשּיכּון אדם ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָחלקֹו

רּבֹונֹו. לכבֹוד ְִִַָהּללּו

הּיֹום  ַ ִקּדּוׁש

ּפריקּדּוׁש ּבֹורא ּפרׁשּוהּו הרי הּיֹום, ְְֲִִֵֵֵַ

יֹותר. ולא עֹומדהּגפן, הּיֹום ׁשהרי ְֲֵֵֵֶֶֶַַֹ

אֹותֹו ּבּלילה,לקּדׁש ּכן ּׁשאין מה . ְְֵֵֵֶַַַַָ

ּבּדברים אֹותֹו לקּדׁש צריכים ְְְִִִֵֶַַָָׁשאנּו

מתקּדׁש ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַַַָֹהּללּו,

הּקדֹוׁש ּבעם רק אּלא הּזה, ְֶֶַַַַַָָָָָהּלילה

רּוח אֹותּה עליהם ּכׁשּׁשֹורה ְְֲֵֶֶַַָָָלמּטה,

ּברצֹוןעליֹונה. לקּדׁשֹו צריכים ואנּו ְְְְְְִִִֶַָָ

השבת לאזוהר

הּיֹום ב)מעלת ר"ז, (ח"ב ַ ֲ ַ ַ 

    
  
    

   
   



ׁשּבת ערב ׁשל  ָ ַ ֶ ֶ ֶ ָ ֻ ְקדּׁשה

    
  
    
    
    
   
    

    
  (ב (בראשית 

     
    
    
    

    
    
    
    
     
    

הּיֹום  ַ ַ ֲ ַמעלת

עטרֹות,הּיֹום ּבׁשבעים מתעּטר הּזה ְְְֲִִִֵֶַַַָ

ּבכל נׁשּתּלם הּקדֹוׁש העליֹון ְְְְִֵֵֶַַַָָָוהּׁשם

מּוארֹות, הּדרגֹות וכל והּכלהּצדדים, ְְְְִַַַָָָָֹ

קדּׁשה על ּובקדּׁשה הּברכֹות ְְְְְִִַַַָָָֻֻּבׂשמחת

קדּׁשה ׁשל .ותֹוספת ְְֶֶֶָֻ

ׁשּבת ערב ׁשל  ָ ַ ֶ ֶ ֶ ָ ֻ ְקדּׁשה

קדּׁשהקדּׁשה זֹוהי ׁשּבת ערב ׁשל ְְִֶֶֶַָָָֻֻ

מתקּדׁש ׁשהרי ּבראׁשית. ׁשּבת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַׁשל

וׁשלׁש ׁשבילים, ּוׁשנים ְְְְִִִִִַָֹֹמּׁשלׁשים

הּקדֹוׁשים. ּתּפּוחים ׁשל ְְִִֶַַָּדרגֹות

את הּזֹו הּקדּׁשה על להזּכיר ְְְְִִִֶַַַַָֻּוצריכים

ּבסֹוד ּומנּוחה בראׁשית, מעׂשה ְְְְֲִֵֵַַָּכלל

ּוׁשלׁש הּׁשבילים ּוׁשנים ׁשלׁשים ְְְְִִִִֶַַֹֹׁשל

העדּות סֹוד ּבהם, ׁשּנכללֹות ְְִֵֶֶַָָָָהּדרגֹות

ּדהינּו בראׁשית, מעׂשה ב)ׁשל (בראשית ְְְֲִֵֵֶַַ

צבאם וכל והארץ הּׁשמים ְְְְִֶַַַָָָָָָֻויכּלּו

הּזֹו ּבעדּות ׁשּיׁש אלהים, ויכל ְְֱִֵֵֶַַַָֹוגֹו'.

ּוׁשנים ׁשלׁשים ּתבֹות, וחמׁש ְְְְִִִֵֵַָֹֹׁשלׁשים

ׁשל הּדרגֹות ׁשלׁש עם ְְְִִִֶַָֹׁשבילים

הּקדֹוׁשים. ְִִַַַהּתּפּוחים

ׁשביעי.ׁשלׁש ׁשביעי. ׁשהן: ּדרגֹות, ְְְִִִִֵֶָָֹ

העֹולם ׁשל סֹוד ּבֹו ויׁש ְְִִֵֶָָׁשביעי.

הּתחּתֹון, העֹולם ׁשל וסֹוד ְְְֶֶַַָָָהעליֹון,

ּפעמים ׁשלׁש האמּונה. ּכל ְְֱִָָָָָֹוסֹוד

אחד הּתחּתֹון. העֹולם אחד ְֱִֶֶַַָָָָֹאלהים:
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הּיֹום, ׁשל האחרֹות הּס עּודֹות ְְֲִֵֵֶַַָלׁשּתי
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אדם צרי קדׁשים. קדׁש ִִֶַָָָָָָֹהּקדֹוׁש,

ּבׂשמחה הּזֹו העדּות את ְְְִִֵֶַָָָלהעיר

ׁשל בעלּה לפני להעיד הּלב, ְְְְִִֵֵֶַַָָּורצֹון

זההאמּונה. את ׁשּמעיד מי וכל ְֱִִֵֶֶֶָָָ

ּכל על מכּפר לזה, ּורצֹונֹו לּבֹו ְְְִִֵֶַַָָָויׂשים

ֲָָחטאיו.

הּקּדּוׁש  ִ ַ ַ ֻנּסח

העֹולםּברּו מל אלקינּו ה' אּתה ֱֵֶֶַָָָָֹ

וכּו', בנּו ורצה במצֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְֲִִֶָָָָָאׁשר

ּכנגד אחד ּבמׁשקל הּוא זה ְְְִִֶֶֶֶָָקּדּוׁש

וחמׁש ׁשלׁשים והם האמּונה, ְְְֱִֵֵֵָָָֹעדּות

ּבויכּלֹו. ׁשּיׁש ּכמֹו אחרֹות, ְְְֲֵֵֵֶַֻּתבֹות

להתעּטר ּתבֹות לׁשבעים עֹולה ְְְְִִִֵֵֶַַֹהּכל

אׁשרי ׁשּבת. ערב ׁשל ׁשּבת ְֵֶֶֶֶַַַָָָּבהם

לּדברים רצֹונֹו ׁשּיכּון אדם ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָחלקֹו

רּבֹונֹו. לכבֹוד ְִִַָהּללּו

הּיֹום  ַ ִקּדּוׁש

ּפריקּדּוׁש ּבֹורא ּפרׁשּוהּו הרי הּיֹום, ְְֲִִֵֵֵַ

יֹותר. ולא עֹומדהּגפן, הּיֹום ׁשהרי ְֲֵֵֵֶֶֶַַֹ

אֹותֹו ּבּלילה,לקּדׁש ּכן ּׁשאין מה . ְְֵֵֵֶַַַַָ

ּבּדברים אֹותֹו לקּדׁש צריכים ְְְִִִֵֶַַָָׁשאנּו

מתקּדׁש ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַַַָֹהּללּו,

הּקדֹוׁש ּבעם רק אּלא הּזה, ְֶֶַַַַַָָָָָהּלילה

רּוח אֹותּה עליהם ּכׁשּׁשֹורה ְְֲֵֶֶַַָָָלמּטה,

ּברצֹוןעליֹונה. לקּדׁשֹו צריכים ואנּו ְְְְְְִִִֶַָָ
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הּׁשּבת ׁשּבכניסת  ָ ַ ַ ַ ִ ְ ִ ֶ ָ ַהּכרֹוז

קֹוראאּלא ּכרֹוז ׁשּבת, ּכׁשּנכנסת ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

מרּכבֹות, התּתּקנּו הרקיעים: ְְְְְִִִֶַָָָּבכל

אז רּבֹונכם. ּכנגד מחנֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַָהתּתּקנּו

הּדרֹום, מּצד אחת רּוח ִֵַַַַַָיֹוצאת

אֹותם ּכל על נפרׁשת רּוח ְְִֶֶַַָָָואֹותּה

ימין, צד ׁשל ּומחנֹות ֲֲִֶַַָָחילֹות

נקראת רּוח ואֹותּה ּבֹו, ְְְְִִֵַַָּומתלּבׁשֹות

הּׁשלחנֹות אז ׁשּבת. ׁשל ּכבֹוד ְְֶַַָָָָֻלבּוׁש

ּבהיכל מתּקנֹות הּזה העֹולם ְְֵֶֶַָָָָֻׁשל

אדםאחד. אֹותֹו ׁשל חלקֹו אׁשרי ְְֵֶֶֶַָָָ

והּכל ּכראּוי, ׁשם נראה ׁשלחנֹו ְְְִִֶֶַָָָָֹֻׁשּסּדּור

כחֹו. ּכפי איׁש בּוׁשה, ּבלי מתּקן ְְְִִִֵָָֹֻעֹומד

לבר הּנׁשמה  ֵ ָ ְ ָ ָ ְ ַ ְרׁשּות

עֹוררּונׁשמת החברים הרי חי, ּכל ְְֲֲִִֵֵַַַָ

להזּכיר, לנּו יׁש אבל אמת. ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶַָָבֹו

חי מאֹותֹו ׁשּפֹורחת הּזֹו ְֵֶַַַַַָָהּנׁשמה

ׁשּלֹו, ׁשהיא ּומּׁשּום ִִִֶֶָָהעֹולמים.

וׁשֹורֹות הּברכֹות ּכל יֹוצאֹות ְְְִֶֶַָָׁשּמּמּנּו

למּטה, ּומבר מׁשקה והּוא ְְְְֵֶַַָָּבֹו,

רׁשּות יׁש מּמּנּו ׁשּיֹוצאת הּזֹו ְְִֵֵֶֶַַָָהּנׁשמה

הּזה. הּמקֹום את ְֵֶֶַַָָלבר

חיולכן מאֹותֹו הּנׁשמֹות ּפֹורחֹות ְְְֵֵַַָָ

ׁשּפֹורחֹות, נׁשמֹות אֹותן ׁשּבת, ְְְֶֶֶַָָָּבערב

ׁשם ׁשּנקרא זה מקֹום מברכֹות ְְְִֵֶֶַָָָָמּמׁש

ׁשּיֹוצאֹות מקֹום ואֹותֹו ְְְִֶַָָמּלמּטה.

זה וׁשם למעלה, אֹותֹו מבר ְְְְִֵֵֶֶַָָמּמּנּו,

מוֹ ֵכן ֵיׁש ְלִהְתַחֵּזק ְּבִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִהי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְזכּותֹו  כְּ
ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ַהַּמְבִטיַח ֶׁשִּבְזכּות ַהְּקִריָאה ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסֹמְך  ַּכָּידּוַע ִמִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו(. ּוְכַדאי הּוא  ְּכָלל,  ֲהָבָנה  )ַאף ְלֹלא  ְּבַרֲחִמים, 

ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק.

ָלֵכן ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִיְׁשַּתֵּדל ִמֵּדי יֹום ִלְקֹרא ִמְסַּפר ַּדִּפים ִמֵּסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ַהְּקרֹוָבה  ַלְּגֻאָּלה  ֶׁשִּנְזֶכּה  ָרצֹון  ִויִהי  ַהְּגֻאָּלה...  ּוְלֵקרּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ְלַהְצָלַחת 

ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש ְוָכל ַהְיׁשּועֹות, ָאֵמן ְוָאֵמן ִּבְבָרָכה ּוִבְתִפָּלה ִלְׁשלֹום ַעם ִיְׂשָרֵאל.
)ִמּתֹוְך ְקִריַאת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים: ַרִּבי ִיְצָחק ַּכּדּוִרי ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ַרִּבי ְיִחיֵאל ִפיְׁשל 
ַאְייְזְנַּבאְך ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ּוְלַהְבִדיל ֵּבין ַחִּיים ְלַחִּיים ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים: ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי 
עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ְׁשִליָט"א, ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ְּבָנָיהּו ִיָׂשְׂשָכר ְׁשמּוֵאִלי ְׁשִליָט"א, ַרִּבי ְראּוֵבן ֶאְלָּבז 
ְׁשִליָט"א, ְועֹוד(

המשך מעמוד טז



זהר 
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הי תכ ָכ הן הו ָין ה  שי רכ ָשן ּו ת בין ביכ י שיר הי
כי

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

כג. ְּבַׁשָּבת ָצִריְך ְלַתֵּקן ְמִסָּבה ָנָאה ְּבַכָּמה ָּכִרים ּוְכָסתֹות ְמֻרָּקמֹות ִמָּכל ֶׁשֵּיׁש 
לֹו ַּבַּבִית )ח"ג רע"ב:(.

כד. ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּבֵחרּות ִמָּכל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְוֵאיָנם ְיֵרִאים ִמָּכל 
ַהְּמֵצִרים ָּבעֹוָלם )ת"ז מז"ח קנ"ח:(.

ָּבת ִנְׁשָכִּחים ּבֹו ָּכל ַהַּצַער ְוֹרֶגז ְוֹדַחק ְּבָכל ָהעֹוָלם ִּכי ִהיא יֹוָמא  כה. יֹום ַהּׁשַ
ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהָקָּב"ה )ח"ג צ"ה.(.

ָּבת )ח"א ע"ה:(. בּוַע ְמַקְּבִלים ֶׁשַפע ִמן יֹום ַהּׁשַ כו. ָּכל ְיֵמי ַהּׁשָ
ָּבת ִליֻרַׁשּת עֹוָלִמים )ח"ב ר"ז:(. כז. ַאְׁשֵריֶהם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּזכּו ִלְנֹחל ֶאת ַהּׁשַ

ָּבת ַאְׁשָריו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַאְׁשָריו  כח. ַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלַכֵּבד ֶאת ַהּׁשַ
ָּבעֹוָלם ַהָּבא )ח"ב ס"ד. ר"ז.(.

"ַעְבִּדי  ָעָליו  ַהָקָּב"ה קֹוֵרא  ָּכָראּוי,  ִּבְׁשֵלמּות  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ְמַכֵּבד  ְּכֶׁשָאָדם  כט. 
ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר" )ח"ב ר"ט.(.

ָּבת ּוְמַכֵּבד אֹותֹו, ּוְמַעֵּנג אֹותֹו ִּבְׁשִביל ְּכבֹודֹו ֶׁשל ַהָקָּב"ה,  ל. ָּכל ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַהּׁשַ
ָּכְך ַהָקָּב"ה נֹוֵתן לֹו ָמקֹום ֹנַח ְלַמְעָלה ְוָנח ִּבְמנּוָחה ִמיִגיַעת ֶזה ָהעֹוָלם )תיקוני 

זוהר תקון ע, קל"א.(.

לֹו  עֹוֶׂשה  ָּכְך  ְּבַׁשָּבת,  ּוְׁשִכיָנתֹו  ְלַהָקָּב"ה  רּוַח  ַנַחת  עֹוֶׂשה  ֶׁשָהָאָדם  ְּכמֹו  לא. 
ַהָקָּב"ה ּוְלזּוָגתֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא )ז"ח בתיקונים קל"ז:(.

לב. ַׁשָּבת ִזְכרֹון ַהְּמנּוָחה ָּבעֹוָלם ְוהּוא ְּכַלל ָּכל ַהּתֹוָרה )ח"ב צ"ב.(.
לג. ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ִמְתַלְּבִׁשין ַהְּנָׁשמֹות ִּבְכֹתֶנת אֹור )תיקוני זוהר בה"ק י"א.(.

לד. ְּבַׁשָּבת ֵיׁש ִלְלֹּבׁש ַמְלּבּוִׁשים ְלָבִנים אֹו ִּבְגָוִנים ָנִאים )ז"ח יתרו נ"א.(.
לה. ְלָכל ֶאָחד נֹוְתִנין לֹו ֶנֶפׁש ַהְיֵתָרה ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ּוִמָּדתֹו )ח"ג משנה ברורה:(.

לו. ַעל ְיֵדי ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ִנְׁשָכִּחים ָּכל ִעְנְיֵני ֹחל ְוָכל ַצַער ְוָצָרה )ח"א מ"ח:(.
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הי תכ ָכ הן הו ָין ה  שי רכ ָשן ּו ת בין ביכ י שיר הי

לז. ְּבַׁשָּבת נֹוְתִנין ָלָאָדם ְנָׁשָמה ַאֶחֶרת, ְנָׁשָמה ֶעְליֹוָנה, ְנָׁשָמה ֶׁשָּכל ְׁשֵלמּות ָּבּה 
ֻּדְגַמת עֹוָלם ַהָּבא )ח"ב פ"ח:(.

ִּבְלבּוׁש  ָּדָבר,  ְּבָכל  ַׁשָּבת  ִלְכבֹוד  ִׁשּנּוי  ֶׁשָעׂשּו  רֹוֶאה  אחרא  כשהסטרא  לח. 
ּוַמֲאָכל, ֵאין ָלֶהם ְרׁשּות ְלִהְתָקֵרב )תיקוני זוהר תקון ר"א, נ"ז(.

לט. ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ֵאין ְׁשִליָטה לס"מ, ְוֵאין לֹו ְׁשִליָטה ַּבֵּגיִהֹּנם )ח"ג רמ"ג(.
מ. ְּכֶׁשָּבָרא ַהָקָּב"ה ֶאת ָהעֹוָלם ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַקֵּים ַעד ֶׁשָּבָאה ְוָׁשָרה ֲעֵליֶהם 

ָּבת )ח"ג קע"ו:(. ָׁשלֹום ֶׁשהּוא ַהּׁשַ

מא. ַׁשָּבת ֻּדְגַמת עֹוָלם ַהָּבא הּוא )ח"א מ"ח, ז"ח. בראשית כ"א:(.
ִמיָרה ְלַעם ַהֹּקֶדׁש )ח"ב ר"ה.(. מב. ְּבַׁשָּבת ָמצּוי ַהּׁשְ

מג. ַּכָּמה ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ְמׁשֹוְטִטין ְלָכאן ּוְלָכאן ְלַעֵּטר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבְּנָׁשמֹות 
ַהְיֵתרֹות )ח"ב קל"ו.(.

ָּבת ַהָקָּב"ה נֹוֵתן ָלֶהם ִמְׁשֲאלֹוָתם )תיקוני זוהר נ י"ח ל"ג:(. מד. ַהְמַעְּנִגים ֶאת ַהּׁשַ
מה. ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוֵמד ְוֵאינֹו נֹוֵתן ְלִהּתֹוֵקד ִּבְנַהר ִּדינּור ֶאת ָּכל ֵאּלּו ֶׁשִּקְּימּו 

ֹעֶנג ַׁשָּבת ָּכָראּוי )ח"ב רנ"ב:(.

ָּבת ַמְלָאִכים ַמֲעִביִרים ִמִּיְׂשָרֵאל ָּכל ֶעֶצב ִויִגיָעה ּוְמִרירּות ַהֶּנֶפׁש  מו. ְּכֶׁשָּבא ַהּׁשַ
ְוָכל ַּכַעס )ח"ב רנ"ו.(.

ה  ְקֻדּׁשָ ֶׁשהּוא  ָּבת  ַהּׁשַ ָלֶהם  ְוָנַתן  ַהָקָּב"ה  ָּבֶהם  ֶׁשָרָצה  ִיְׂשָרֵאל  ַאְׁשֵריֶהם  מז. 
ָאר ַהָּיִמים )ח"ב מ"ז.(. ִמּׁשְ

מח. ִאְלָמֵלא ָׁשְמרּו ִיְׂשָרֵאל ַׁשָּבת ִראׁשֹוָנה ֹלא ָׁשְלָטה ָּבֶהם ׁשּום ֻאָּמה ְוָלׁשֹון 
)ז"ח בשלח ל"ז:(.

מט. ר"ש ְּכֶׁשָהָיה רֹוֶאה ִאּמֹו ְמַדֶּבֶרת ְּבַׁשָּבת ָהָיה אֹוֵמר ָלּה ִאָּמא ִׁשְתִקי ַׁשָּבת 
הּוא ְוָאסּור )ח"א ל"ב.(.

ָּבת זֹו רּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשּׁשֹוָרה ָעָליו ּוַמְכִּתיר  נ. ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ִנּתֹוְסָפה ָלָאָדם ְּביֹום ַהּׁשַ
ֶלָעִתיד  ַהַּצִּדיִקים  ַעל  ִלְׁשרֹות  ֶׁשָעִתיד  רּוַח  ֵמאֹותֹו  ְוהּוא  ָקדֹוׁש  ְּבֶכֶתר  ָלָאָדם 

ָלֹבא )ז"ח בראשית כ"א:(.

נא. ִלְדַבר ִמְצָוה ֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת ִמְצָוה ָלרּוץ )ז"ח נ"ח. כ"ח.(.
ָהֶעְליֹוִנים  ַׁשָּבת,  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ְּכמֹו  ַהָקָּב"ה  ִלְפֵני  ְוִקּלּוס  ֶׁשַבח  ְלָך  ֵאין  נב. 
ָּבת ַמָּמׁש ְמַׁשֵּבַח לֹו  ְוַהַּתְחּתֹוִנים ֻּכָּלם ְמַׁשְּבִחין לֹו ְּכֶאָחד, ַוֲאִפּלּו יֹומֹו ֶׁשל ַהּׁשַ

)זוהר חדש בראשית כ"ב.(.
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כג

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "הש	ת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

וירא קטז ע"א

ְּפִריֵצי  ִאּנּון  ֲהוֹו  יֹוֵסי  ְדַרִּבי  ְּביֹומֹוי 
ְּפִריֵצי  ִעם  ְבטּוַרָּייא  ְמַׁשְּדֵדי  ְדֲהוּו 
ָנׁש  ַבר  ַמְׁשְּכֵחי  ְוַכד  ָהעֹוָלם,  אּוּמֹות 
ְוָתְפֵׂשי ֵליּה ְלָקְטֵליּה, ֲהוֹו ַאְמִרין ֵליּה 
ָאְזִלין  ֲהוֹו  יּוָדאי  ָהָוה  ִאי  ָמְך,  ּׁשְ ַמה 
ְוִאי  טּוַרָּייא,  ִמן  ֵליּה  ּוַמְפִקין  ִעֵּמיּה 
)ְוָהא(  ֵליּה.  ָקְטֵלי  ַאֲחִריָנא  ָהָוה ַבר ָנׁש 
ְוֲהָוה ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי ִאְתֲחזּון ִאּנּון ְּבָכל 

ַהאי ְלֵמיַעל ְלַעְלָמא ְדָאֵתי.

ִרִּבי )ֶאְלָעָזר( ֱאִליֶעֶזר ֲאַזל ְלֶמֱחֵמי 
ְוַההּוא  ַרֵּביּה,  ַזַּכאי  ֶּבן  יֹוָחָנן  ְלַרָּבן 
יֹוָמא ֵריׁש ַיְרָחא ָהָוה, ַּכד ָמָטא ַגֵּביּה 
ָאַמר ֵליּה ֵּביָרא ְּדְלָסְרָּיין, ּוַמְלָיין ֵליּה, 
ְוַההּוא ָנִביַע ִּמִּדיֵדיּה ַיִּתיר, ַמאי ָּבָעא 
ְלַהְקִּביל  ָאָדם  ַחָּייב  ֵליּה  ָאַמר  ָהָכא. 
ְּפֵני ַרּבֹו. ָאַמר ֵליּה ָלאו ַעל ָּכְך ֲאָמִרית. 
א  ְך ְּדִמָּלה ַחְדתָּ י ְּבַאְנָּפ א ָחֵמ א ֲאָנ ֶאָּל
ִאית ַּגָּבְך ֵמִאינּון ֲעִמיִקין ְּדַאְּת ָעִתיד 

ְלִמְתַּבע.

ִלְטֶבְרָיה  ָאֵתי  ָהָוה  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי 
ִרִּבי  ָאַמר  ַאָּבא.  ִרִּבי  ִעֵּמיּה  ְוֲהָוה 

ָּפִריִצים  אֹוָתם  ָהיּו  יֹוֵסי  ַרִּבי  ִּביֵמי 
ָּפִריֵצי  ִעם  ֶּבָהִרים  ׁשֹוְדִדים  ֶׁשָהיּו 
ָאָדם  ֶּבן  ּוְכֶׁשּמֹוְצאים  ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות 
ְותֹוְפִסים אֹותֹו ְלָהְרגֹו, ָהיּו אֹוְמִרים לֹו: 
ְמָך? ִאם ָהָיה ְיהּוִדי - ָהיּו הֹוְלִכים  ַמה ּׁשִ
ִעּמֹו ּומֹוִציִאים אֹותֹו ִמן ֶהָהִרים, ְוִאם 
ָהָיה ִאיׁש ַאֵחר - הֹוְרִגים אֹותֹו. ]ַוֲהֵרי[ 
ְוָהָיה אֹוֵמר ַרִּבי יֹוֵסי, ְראּוִיים ֵאּלּו ְּבָכל 

ֶזה ְלִהָּכֵנס ָלעֹוָלם ַהָּבא.

ַרִּבי ]ֶאְלָעָזר[ ֱאִליֶעֶזר ָהַלְך ִלְראֹות 
ְואֹותֹו  ַרּבֹו,  ַזַּכאי  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ֶאת 
ֵאָליו,  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ֹחֶדׁש.  ָהָיה ֹראׁש  ַהּיֹום 
ִטֹּנֶפת,  ִמָּכל  ֶׁשְּמֻנֶּקה  ַהְּבֵאר  לֹו,  ָאַמר 
ּלֹו יֹוֵתר, ָמה  ּוְמַמְּלִאים אֹותֹו ְונֹוֵבַע ִמּׁשֶ
רֹוֶצה ָּכאן? ָאַמר לֹו, ַחָּיב ָאָדם ְלַהְקִּביל 
ְּפֵני ַרּבֹו. ָאַמר לֹו, ֹלא ָּכְך ָאַמְרִּתי, ֶאָּלא 
ֵיׁש  ָחָדׁש  ֶׁשָּדָבר  ְבָפֶניָך  רֹוֶאה  ֲאִני 
ֶאְצְלָך ֵמאֹוָתם ָהֲעֻמִּקים ֶׁשַאָּתה ָעִתיד 

ִלְׁשֹאל.

ְוָהָיה  ִלְטֶבְרָיה  ָּבא  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ִעּמֹו ַרִּבי ַאָּבא. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַרִּבי 

ָּפִריִצים ָהְראּוִיים ְלִהָּכֵנס ָלעֹוָלם ַהָּבא

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָהַלְך ִלְראֹות ֶאת ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ַרּבֹו
חיי שרה קכז ע"א

תולדות קלה ע"א וע"בִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה
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ֲאַנן  ְּדָהא  ֵנִזיל,  ַאָּבא  ְלִרִּבי  ִׁשְמעֹון 
ָחֵמיָנן ְּדַבר ָנׁש ַחד ִיְמֵטי ַהְׁשָּתא ְלַגָּבן 
ִמִּלין  ְוִאינּון  ְּבפּוֵמיּה  ַחְדִּתין  ּוִמִּלין 
ְּדאֹוַרְייָתא. ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא ָהא ְיַדְעָנא 
ְבִריְך  ֻקְדָׁשא  ָאִזיל,  ְּדַמר  ֲאַתר  ְדְּבָכל 
הּוא ְמַׁשֵּדר ֵליּה ַמְלָאִכין ָטִסין ְּבַגְדִפין 

ְלִאְׁשַּתְעְׁשָעא ֵביּה.
ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָסִליק  ָאְזֵלי,  ְּדֲהוּו  ַעד 
ָרִהיט  ְּדֲהָוה  ָנׁש  ַבר  ְוָחָמא  ֵעינֹוי, 
ְוָאִזיל. ָיְתבּו ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוִרִּבי ַאָּבא. ַּכד 
ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ֵליּה  ָאַמר  ַגַּבְייהּו,  ָמָטא 
ֲאָנא  יּוָדאי  ֵליּה  ָאַמר  ַאְנְּת.  ָמאן 
ָאִזיְלָנא  ְוֲאָנא  ָקֲאִתיָנא  ּוִמַּקּפֹוְטִקָּיא 
ְדִאְתַמּנּון  יֹוָחאי  ְּדַבר  ַאִטיְטֵריּה 
ַגֵּביּה.  ְוַׁשְּדרּוִני  ְיִדיָען  ְבִמִּלין  ַחְבַרָיא 
ַאְנְּת  ֵליּה  ָאַמר  ְבִרי.  ִאיָמא  ֵליּה  ָאַמר 
יֹוָחאי  ַבר  ֲאָנא  ֵליּה  ָאַמר  יֹוָחאי.  ַּבר 

וכו'.
ָקם ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוֲאְזלּו. ֲאַזל ַההּוא 
ְּדֲהוּו  ַעד  ְטֶבְרָיה.  ַעד  ַּבֲהֵדיּה  ָנׁש  ַבר 

ָאְזלּו, ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון וכו'

ָאתּו ִרִּבי ַאָּבא ְוַההּוא יּוָדאי ּוְנָׁשקּו 
ְידֹוי. ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא ַעד יֹוָמא ֵדין ָלא 
ָקִאיְמָנא ְּבִמָּלה ָדא ַבר ַהְׁשָּתא. ַזָּכָאה 

חּוָלִקי ְדָזִכיָנא ְלִמְׁשַמע ֵליּה.

ֶׁשִאיׁש  ָרִאינּו  ָאנּו  ֶׁשֲהֵרי  ֵנֵלְך,  ַאָּבא, 
ֶאָחד ַיִּגיַע ָּכֵעת ֵאֵלינּו ּוְדָבִרים ֲחָדִׁשים 
ְּבִפיו, ְוֵהם ִּדְבֵרי תֹוָרה. ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא, 
ֶׁשַּמר הֹוֵלְך,  ֶׁשְּבָכל ָמקֹום  ָיַדְעִּתי  ִהֵּנה 
ַמְלָאִכים  לֹו  ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵלַח  ַהָּקדֹוׁש 

ָטִסים ִּבְכָנַפִים ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ּבֹו.

ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֵהִרים  ְּבעֹוָדם הֹוְלִכים, 
ֶאת ֵעיָניו, ְוָרָאה ִאיׁש ֶׁשָהָיה ָרץ ְוהֹוֵלְך. 
ְוַרִּבי ַאָּבא. ְּכֶׁשִהִּגיַע  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ָיְׁשבּו 
ֲאֵליֶהם, ָאַמר לֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ִמי ַאָּתה? 
ָאַמר לֹו, ֲאִני ְיהּוִדי, ּוָבאִתי ִמַּקּפֹוְטִקָּיא, 
ֶׁשל  ]ָלֹאֶהל[  ְלִסְתרֹו  ָהַלְכִּתי  ַוֲאִני 
ִּבְדָבִרים  ַהֲחֵבִרים  ֶׁשִּנְמנּו  יֹוַחאי,  ַּבר 
ֱאֹמר  לֹו,  ָאַמר  ֵאָליו.  ּוְׁשָלחּוִני  ְידּוִעים 
ְּבִני. ָאַמר לֹו, ַאָּתה ַּבר יֹוַחאי? ָאַמר לֹו, 

ֲאִני ַּבר יֹוַחאי וכו'.

ָהַלְך  ְוָהְלכּו.  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָקם 
ְּבעֹוָדם  ְטֶבְרָיה.  ַעד  ִעּמֹו  ָהִאיׁש  אֹותֹו 

הֹוְלִכים, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, וכו'.

ָּבאּו ַרִּבי ַאָּבא ְוַהְּיהּוִדי ַההּוא ְוָנְׁשקּו 
ֶאת ָידֹו. ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא, ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 
ַעְכָׁשו.  ַרק  ַהֶּזה,  ַּבָּדָבר  ָלַמְדִּתי  ֹלא 

ַאְׁשֵרי ֶחְלִקי ֶׁשָּזִכיִתי ִלְׁשֹמַע אֹותֹו.  
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כה

ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ַמֲחֶזה ַמֲחִריד
ְלַבּסֹוף ָחְזרּו ֶאל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ְּכֶׁשֵהם ְמֻלָּבִׁשים ְּבֻחְלצֹות ְּבלּויֹות 
ּוְבִמְכְנֵסי ֻּכְתָנה ָעִבים, ֶׁשֹּלא ְלִפי ִמָּדָתם, ְמֻקָּמִטים ּוְמֻטָּלִאים ְטַלאי ַעל ַּגֵּבי 
ַּכְפָּכִפים ֵמֵעץ ָעֶבה ּוְמֻחְסָּפס,  ָנֲעלּו ִמיֵני  ַרְגֵליֶהם  ַּגִּסים; ַעל  ְטַלאי ְּבחּוִטים 
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ֲאִסיִרים  ְּכֶׁשל  ַצֲעֵדיֶהם  ִהְדֲהדּו  ּוְבֶלְכָּתם  ְמֻהְקָצִעים,  ּוִבְלִּתי  ְמֹאד  ְּגדֹוִלים 
ַהּגֹוְרִרים ְּבַרְגֵליֶהם ְּכָבִלים ְּכֵבִדים, ְוַעל ֹראָׁשם ָחְבׁשּו ֻּכְמּתֹות ֶצֶמר ֲעֻקּמֹות, 
ְמֻרָּפטֹות ּוְמֻלְכָלכֹות ְּכִאּלּו הּוְצאּו ָיָׁשר ֵמַהֶּזֶבל. ּוְכתֹוֶסֶפת ְלִתְלֹּבֶׁשת ַמֲחִריָדה 
זֹו, ָהָיה ַמְרֵאה ְּפֵניֶהם ָצֹהב ְּכַׁשֲעָוה ֵמֹחֶסר ָמזֹון ּוִמִּמעּוט ֵׁשָנה, ְוַהִּלְכלּוְך ִּבְצֵבּץ 

ִמָּכל ֶקֶמט ִּבְגַלל ֶהְעֵּדר ָהַרֲחָצה.
ְלַהְׁשוֹות אֹוָתם  ְוִנָּסה  ַמְרֵאיֶהם  ַעל  ִהְתּבֹוֵנן  ֲעֻמּקֹות"  "ְמַגֶּלה  ַּבַעל  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבִדְמיֹונֹו ִעם ָחזּוָתם ׁשֹוַפַעת ָהֹעֶׁשר ְוַהְּבִריאּות ִמִּלְפֵני ְזַמן ָקָצר, ְּבֵעת ֶׁשֵהם 
ָׁשְטפּו  רֹוְתחֹות  ְּדָמעֹות  ִהְתַעֵּלף...  ִּכְמַעט  הּוא  ָהִראׁשֹוָנה,  ַּבַּפַעם  ֵאָליו  ָּבאּו 
ֶאת ָּפָניו, ְוִלּבֹו ִהְתַּכֵּוץ ְּבִקְרּבֹו ֵמֹרב ַרְחָמנּות ַעל ְנֵׁשי ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ַהְמֻעִּנים.
"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם!" ָּפְרָצה ְקִריָאה ִמַּמֲעַמֵּקי ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָהַרב, ַּבֲהִרימֹו ֶאת 
ַמִים, "ַהֵּבט ָנא ּוְרֵאה, ֵאיֶזה ַעם ְסֻגָּלה ָּבַחְרָּת ְלָך! ֵאיֶזה  ְׁשֵּתי ָיָדיו ְּכַלֵּפי ַהּׁשָ
ֶסֶבל ְוֵאילּו ִעּנּוִיים ֵהם מּוָכִנים ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמם ְלַמַעְנָך, ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְּמָך 
ֵאֶצל  ִּתְמָצא  ֹלא  ָּכֶזה  ָּדָבר  ָמרֹום!  ְׁשֵמי  ַעד  ּוְלרֹוֶמְמָך  ּוְלַגֶּדְלָך  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 
ׁשּום ֻאָּמה ְוָלׁשֹון, ֲאִפּלּו ֵאֶצל ַהּטֹוִבים ְוַהֲחִסיִדים ֶׁשָּבֶהם! ּוָמה עֹוד ֵאֶצל ְׁשֵני 
ֵמעֹוָלם,  ָׁשנּו  ְוֹלא  ָקְראּו  ָהֵאֶּלה, ֶׁשֹּלא  ַהְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם  ְּגמּוִרים  ּבּוִרים 
ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ְּבִדּיּוק ַמה ֹּזאת ַיֲהדּות! ְיתֹוִמים ֵמָאב ְוֵאם ֵמָאז ְיֵמי ַיְלדּוָתם, 
ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֲאִפּלּו ְלִהְתַּפֵּלל ַּכֲהָלָכה! ְוֵהם ְמַקְּדִׁשים ֶאת ִׁשְמָּך ָּבֶזה ּוַבָּבא!"

ְלַהִּציָלם ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם
ְסִעיֵפי  ֶׁשל  ַהָּבא  ַהֵחֶלק  ֶאת  ָלֶהם  ְלהֹורֹות  ָרָצה  ֲעֻמּקֹות"  "ְמַגֶּלה  ַּבַעל 
ָהֶהְמֵׁשְך ִּבְפַסק ִּדין ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשהּוא ע"י ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול, ַאְך ָהָיה ָקֶׁשה לֹו 
ְוָכל  ְלהֹוִציא ֶהֶגה ִמִּפיו. ִלּבֹו ָׁשַתת ָּדם ְלַמְרֵאה ִסְבָלם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, 

ֻּכּלֹו ָהָיה ִנְפָעם ְוִנְרָּגׁש.
ַרק ַאֲחֵרי ַמֲאָמץ ַרב ָעָלה ְּבָידֹו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִהְתַרְּגׁשּותֹו, ּוָפַתח ְוָאַמר:

"ֶלֱהֵוי ָידּוַע ָלֶכם, ֶׁשָּכל אֹוָתּה ֵעת ֶׁשּגּוְפֶכם ִמְצַטֵּמק ְוהֹוֵלְך ִמִּיּסּוֵרי ַהְּתׁשּוָבה 
ְוַהֲחָרָטה, ֲהֵרי ַּגם ֲאִני סֹוֵבל, ֹלא ָּפחֹות ִמֶּכם! ֵאיֶנִּני אֹוֵכל ְוֵאיֶנִּני ׁשֹוֶתה ֶאָּלא 
ֵאיֶנִּני  ְלַבד!  ֲאָרִעית  ֵׁשָנה  ֶאָּלא  ָיֵׁשן  ְוֵאיֶנִּני  ַנְפִׁשי,  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְּכֵדי  ְוַרק  ַאְך 
ִלְקרֹות  ָיכֹול  ָהָיה  ָּכֶזה  ְונֹוָרא  ָאֹים  ֶׁשְּמֹאָרע  ָּכְך,  ַעל  ּוְלקֹוֵנן  ִלְבּכֹות  ַמְפִסיק 
ִסְבְלֶכם  ַעל  ְלָהֵקל  רֹוֶצה  ְמֹאד  ָהִייִתי  ְּדַאְתָרא!  ְּכָמָרא  ְמַכֵהן  ֲאִני  ָּבּה  ָּבִעיר, 
ְוֹלא ְלַהִּטיל ֲעֵליֶכם ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ִּבְזיֹונֹות ְוַהְׁשָּפלֹות! ַאְך ַּדְוָקא ִמְּפֵני ֶׁשֲאִני 
ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצַעְרֶכם ּוִמְּפֵני ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבִרים, ַו"ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאַנְחנּו", ְּבֵני 
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ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ָלֵכן ַעז ֶחְפִצי ְלַהִּציל ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם! 
ְלִפיָכְך ֲאִני ַחָּיב ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִרְגֵׁשי ָהַרֲחִמים ַהְמַפֲעִמים ְּבִלִּבי, ּוְלַצּוֹות ֲעֵליֶכם 

ַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְגַזר ַהִּדין ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול!"
"ְּכֵׁשם ֶׁשָּלרֹוֵפא ַהִכירּוְרג, ָאסּור ְלִהְתַרֵּגׁש ֹנַכח ִיּסּוֵרי ַהחֹוֶלה ְּבֵעת ֶׁשהּוא 
יֹוֵתר  ָעֹמק  ִאְזֵמלֹו  ֶאת  ְלַהְחִּדיר  "ְוָעָליו  ָהַרב,  ִהְמִׁשיְך  ַהַחי",  ַּבָּבָׂשר  חֹוֵתְך 
ְויֹוֵתר ְּפִניָמה, ְלֹלא ַרֲחִמים, ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלְּמקֹומֹות ַהְּנגּוִעים, ִלְקדַֹּח ּוְלָׁשֵרׁש 
ַעד ָהֶעֶצם, ְוִלְפָעִמים ַאף ִלְקֹטַע ֶאת ָהֶעֶצם ַעְצָמּה,  ָּכְך ָאסּור ִלי ָלחּוס ְוַלֲחֹמל 
ַעל ּגּוְפֶכם ַהַּגְׁשִמי, ֶאָּלא ְלַיֵּסר ֶאְתֶכם ּוְלַעּנֹות ֶאְתֶכם ְּבִעּנּוִיים ּוְכֵאִבים ָקִׁשים 
ּוָמִרים ְּביֹוֵתר, ּוִבְלַבד ְלַהִּציל ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶכם ִמְּלִהָּצלֹות ְּבֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם ְלֶנַצח 

ְנָצִחים"!

ֶּדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה
ֶׁשֲעֵליֶכם  ַהָּבִאים  ַהְּצָעִדים  ֵהם  ַמה  ָלֶכם  ְוַאִּגיָדה  ֵאפֹוא  ַהְקִׁשיבּו  "ּוְבֵכן, 

ַלֲעׂשֹות ְּבֶדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה:
"ַעל ְׁשֵניֶכם ַלֲעֹבר ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוְבָכל ָּבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּבְקָראָקא, ְּבָׁשָעה 

ֶׁשֵהם ְמֵלִאים ִמְתַּפְּלִלים, ַלֲעלֹות ַעל ַהִּביָמה ּוְלַהְכִריז ְּבקֹול ָרם ְּכִדְלַהָּלן:
ּופֹוְׁשִעים!  חֹוְטִאים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ִּבְפֵניֶכם,  ּוִמְתַוִּדים  מֹוִדיִעים  ִהְננּו  "ַרּבֹוַתי! 
ְוִהְכַׁשְלנּו  ְטֵרָפה  ְּבַׂשר  ֵּביֵניֶכם  ֵהַפְצנּו  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות  ְּבֶמֶׁשְך  ִיְׂשָרֵאל!  עֹוְכֵרי 
ע"י  ִנְׁשמֹוֵתיֶכם  ְוַעל  ֲעֵליֶכם  ָאסֹון  ֵהַמְטנּו  ְּביֹוֵתר!  ֲחמּורֹות  ַּבֲעֵברֹות  ֶאְתֶכם 
ַיְלֵדיֶכם  אֹו  ִמְּקרֹוֵביֶכם  ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ִמי  ּוְבֵחֶלב!  ִּבְנֵבלֹות  ֶאְתֶכם  ֶׁשִּפַּטְמנּו 
ִנְגְּדעּו ִמן ָהעֹוָלם ְּבָעוֹון ֶזה, ִנְכְרתּו ִּבְדִמי ְיֵמיֶהם, ְּכַחָּיֵבי ְּכִריתּות! ָאנּו מֹוִדים 
ָּכל  ַעל  ָלנּו  ִלְסֹלַח  ִלְפֵניֶכם  ּוִמְתַחְּנִנים  ּוְמַבְּקִׁשים  ָּבַרִּבים,  ָּכְך  ַעל  ּוִמְתַוִּדים 
עֹוַלְלנּו ָלֶכם, ּוְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו ֶאל ֱאֹלֵקי ָהַרֲחִמים ֶׁשַּגם הּוא ְיַקֵּבל ֶאת  ַמה ּׁשֶ

ְּתׁשּוָבֵתנּו ְוִיְמֹחל ָלנּו ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו...
ֲארּו ָׁשם ְוַתְמִׁשיכּו  "ַאל ְּתַמֲהרּו ָלֶרֶדת ֵמַהִּביָמה", הֹוָרה ָלֶהם ָהַרב, "ֶאָּלא ִּתּׁשָ
ִלְבּכֹות ּוְלקֹוֵנן ּוְלִהְתַחֵּנן, ְלַהּכֹות ַעל ֵחְטא ְוִלְתֹלׁש ֶאת ַׂשֲערֹוֵתיֶכם ְוֹלא ִלְסֹּגר 
ֶאת ַמְעַין ַהְּדָמעֹות, ַעד ֶׁשִּיָכְמרּו ֲעֵליֶכם ַרֲחֵמי ַהָּקָהל, ְוֵהם יֹוִדיעּו ָלֶכם ֶׁשֵהם 
ִיְסַלח  השי"ת  ֶׁשַּגם  ֲעֵליֶכם  ִיְתַּפְּללּו  ְוֶׁשֵהם  ְּגמּוָרה  ִּבְמִחיָלה  ָלֶכם  מֹוֲחִלים 

ָלֶכם ַעל ַחַטּאְתֶכם.
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"ִעם ִסּיּום ַהְּתִפָּלה, ִלְפֵני ֶׁשַהָּקָהל יֹוֵצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ַּתְׁשִּכיבּו ֶאת ַעְצְמֶכם 
ַעל ִמְפַּתן ֶּפַתח ַהְיִציָאה, ְוָכל ִמי ֶׁשֵּיֵצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִיְצָטֵרְך ִלְדֹרְך ֲעֵליֶכם 

ְוִליֹרק ִּבְפֵניֶכם...
"ָּכל אֹוָתּה ָׁשָעה, ְּבֵעת ֶׁשִּתְהיּו ְׁשטּוִחים ַעל ָהָאֶרץ ּוְקַהל ַהּיֹוְצִאים ִמֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת ַיֲעֹבר ְוִיְדֹרְך ֲעֵליֶכם, ַּתִּגידּו ִוּדּוי ְּכמֹו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְוַתּכּו ַעל ִלְּבֶכם 

ְּב"ַעל ֵחְטא"!
"ָּכְך ַּתֲעׂשּו ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ָּבִעיר, ּוְכֶׁשִּתְגְמרּו ַלֲעֹבר ֶאת ָּכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת 
ָהַעְלִמין,  ְלֵבית  ֵּתְצאּו  ֶאָחד,  ְּתִפָּלה  ֵּבית  ַאף  ְלַהְחִסיר  ִמְּבִלי  ַהִּמְדָרׁש,  ּוָבֵּתי 
ֶׁשִּנְפְטרּו ֶזה ֹלא  ְוַעל ִקְברֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֵאֶּלה  ַהַּצִּדיִקים  ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִקְברֹות 
ִמְּכָבר ְוֶׁשל ֵאּלּו ֶׁשֵּמתּו ַּבַּמֵּגפֹות. ְּתַבְּקׁשּו ְמִחיָלה ֵמַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים ּוְׁשָאר 
ִיְתַּפְּללּו  ֶׁשֵהם  ַרֲחֵמיֶהם  ֶאת  ּוְתעֹוְררּו  ַּבֲעוֹונֹוֵתיֶכם,  ִנְסּפּו  ֶׁשאּוַלי  ַהִּנְפָטִרים, 

ַּבַעְדֶכם ְוַיְמִליצּו טֹוב ַּבַעְדֶכם ִּבְפֵני ַּבַעל ָהַרֲחִמים.
"ְלַאַחר ָּכל ֹזאת ַּתַעְזבּו ֶאת ָהִעיר ְקָראָקא ְוֵתְלכּו ַלֲעֹרְך "ָּגלּות" ִלְתקּוָפה 
ֶׁשל ָׁשֹלׁש ָׁשִנים. ֲעֵליֶכם ִלְנֹּדד ַרק ָּבֶרֶגל, ָּתִמיד ִלְהיֹות ָנע ְוָנד, ַאל ִתְתַעְּכבּו 
ִּבְנדּוֵדיֶכם  ַּתְמִׁשיכּו  ְוַחִגּים,  ָּבתֹות  ִמּׁשַ ְלֵעת, חּוץ  ִמֵּמֵעת  יֹוֵתר  ֶאָחד  ְּבָמקֹום 
ָּבָרד, ֹלא  ֵמֲחַמת  ְוֹלא  ֶּגֶׁשם  ֵמֲחַמת  ִתְּתַעְּכבּו ֹלא  ַאל  ֲאִויר ֶׁשהּוא.  ֶמֶזג  ְּבָכל 
ֵמֲחַמת ֶׁשֶלג ְוֹלא ֵמֲחַמת רּוחֹות סֹוֲערֹות. ַּבָּמקֹום ּבֹו ָּתלּונּו ַהּיֹום ַאל ָּתלּונּו 
ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ֶאל  ֹּכל  ֵראִׁשית  ֵּתְלכּו,  ַּתִּגיעּו,  ֶׁשֵאָליו  ְיהּוִדי  ִיּׁשּוב  ּוְבָכל  ָמָחר. 

ַּתֲעלּו ַעל ַהִּביָמה ְוַתְחְזרּו ַעל ַהַהְכָרָזה:
"ְיהּוִדים! ֶלֱהֵוי ָידּוַע ָלֶכם, ֶׁשֲאַנְחנּו ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל! ְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים 
ְּביֹוֵתר!  ֲחמּורֹות  ַּבֲעֵברֹות  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ְוִהְכַׁשְלנּו  ְטֵרפֹות  ַמֲאִכיֵלי  ָהִיינּו 
ַעָּתה ָאנּו ִמְתָחְרִטים ַעל ָּכל ֶזה ְורֹוִצים ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה! ָאָּנא, ְּבָמטּוָתא ִמֶּכם, 

ִהְתַּפְּללּו ַּבֲעֵדנּו ּוְבַעד ִנְׁשמֹוֵתינּו ֶׁשִּנְזֶכּה ִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה!'
ַרק  ְּבָׂשִרי,  ַמֲאָכל  ׁשּום  ִּפיֶכם  ֶאל  ָיבֹוא  ַּבל  בּוַע  ַהּׁשָ ְימֹות  ָּכל  "ְּבֶמֶׁשְך 
ְּכֵדי  ְּכַזִית,  ְוַרק  ַאְך  ָּבָׂשר,  ִלְטֹעם  ָלֶכם  ֻמָּתר  ִיְהֶיה  טֹוִבים  ְוָיִמים  ְּבַׁשָּבתֹות 
ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה. ִליֹׁשן  ִּתיְׁשנּו ַרק ַעל ָהָאֶרץ ִעם ֶאֶבן ִלְמָראׁשֹוֵתיֶכם. ְּבֶמֶׁשְך 
ָּכל אֹוָתּה ְּתקּוָפה, ְּתַחְּזרּו ַעל ַהְּפָתִחים ְּכַקְּבָצִנים. ַאְך ְּתַקְּבלּו ְנָדבֹות ַרק ְּכֵדי 
ִקּיּום ְּבֹדַחק ּוְבִצְמצּום ְליֹום ֶאָחד ִּבְלַבד, ְוַרק ְּכֵדי ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהְּנָׁשָמה, ַאל 

ַּתְׁשִאירּו ׁשּום ָּדָבר ְּבֶיְדֶכם ֲעבּור יֹום ַהָּמָחר.
ִלְקָראָקא  ַּתְחְזרּו  ָׁשִנים,  ָׁשֹלׁש  ְּבֶמֶׁשְך  ָּכזֹו  ְּבצּוָרה  ֶׁשִּתְתַנֲהגּו  "ְלַאַחר 
ָּכל  אי"ה  ָלֶכם  ְלהֹורֹות  ַאְמִׁשיְך  ָאז,  ַעד  ַחִּיים  ִלי  ִיֵּתן  ַהָקָּב"ה  ְוִאם  ָּבֶרֶגל, 



זהר 
השבת

הי תכ ָכ הן הו ָין ּת  ביו רי ה הכ ָיּ זי תן
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

כהלכתה הרבים המזכה

שיעור ואין הנפש. ושלימות המצות מעשה כשרון היא זו והכנה לטרקלין.
ירים כאשר והיה האדם, בהשתדלות תלוי הכל כ"א בזמן ההיא להשלמה
בקוצר אביה בית כנעורי' ושבה החומר, על הנפש וגבר ידו, את השכל
נעוריו, בימי חיל לעשות החומר וגבר ידו את השכל יניח אם אך ימים,
הזה השפל בעולם טרודה להיות צריכה כי להנפש, רעה מזה תצמח

אתובהבל האדם שיתקן עד יותר ולפעמים שנה כשבעים רבים ימים יו
טרדת בלי מהרה ימיו שחתמו למי אשרי ז"ל הרמב"ם כ' ויפה עיות, אשר
המה גם קורא, ה' אשר השרידים רואות עינינו הלא יפלא ומעתה הנפש,
אריכות ולהיכן נעורם, בימי נפשם השלימו הם כי ספק ובלי בשיבה, ינובון

אלו? של ימים

ימיםאמור ואריכות ימיהם חתמו כבר עצמם מצד הם בודאי כי מעתה
נפשם כשרון מצד ימיהם שלמו כבר כי עצמם, לטובת אינו שלהם
וצאצאיהם זרעיהם לטובת האדמה על עוד מניחם יתברך השם רק -
טרדה טלטולו זה ואין נפשם, הם גם וישלימו מאורם שיהנו ותלמידיהם,

לזולתה. מאורה להשפיע לה היא זכות כי להנפש,

בלימוד התמידיות הטרדות מחמת להתבודד פנאי שאין זה ידי שעל הגם
השכינה כנפי תחת להכניסם הבריאות בין מעורב ולהיותו התלמידים
יסתיר שלא שכרו משלם יתברך השם הנבואה, למעלת להגיע ומעכבו

דבר ממנו

כזוח. נבואה מדרגת אל הגיע לא באמת השלום עליו אבינו אברהם אך
עצמו להתבודד פנאי לו היה לא כי ויחזקאל, ירמיהו ישעיה של
תמיד מוטרד שהיה לפי כזו נבואה במדרגת נפשו ולקשר במחשבתו
כנפי תחת להכניסם הבריות בין מעורב דעתו והיה התלמידים בלימוד
אותם לימודו היה לא הנכונה במעלה האלו תלמידים היו ואלו השכינה,
פחותה במדרגה היו לימודם בתחילת הם אך המחשבה, התבודדות מניעת
את לעבוד הרגילם לימודם ובתחילת לאט לאט להכניסם צריך שהיה עד
דעת קצרי עם להתעסק תמיד נפשו שהתנונע ועל פרס, לקבל מנת על ה'
הטוב ה' אך כזו, לנבואה מחשבותיו להתבודד פנאי לו נשאר לא כאלו

הערות

כהלכתהו הרבים מזכה

אם אברהם, עבדי זה הלא אמר אברהם, את ידע ונפש, לב מצפוני היודע
ממנו לכסות יתכן לא מקום מכל כזו נבואה מדרגת אל הגיע לא כי גם
רק הוא הנבואה אל הכנתו מיעוט וכל נפשו בשלימות חסרון אין כי דבר,
ממנה וגוזל מנגד נפשו משליך ולמעני לכבודי עצמו מטריד שהוא ידי על
באהבתו עבודתו ידי על יפסיד כזה שצדיק יתכן לא כן אם הנבואה מעלת
היתכן מאברהם, אני המכסה יתברך, השם אמר הקרא תואר וזהו אותי,
הכנתו מיעוט כל כי ידעתיו הלא עושה, אני אשר את מאברהם שאכסה
והם ה' דרך ושמרו אחריו בניו ואת ביתו את יצוה אשר למען הוא לנבואה
אברהם על ה' הביא למען פרס לקבל מנת על העובדים הערך פחותי עוד
נמוך מקום אל גבוה ממקום הולך עצמו משפיל כך כל עליו, דיבר אשר את
עבדי להרבות שמי לכבוד עושה הוא זה וכל כאלו דעת קצרי עם ללמוד
אגלה לנבואה הכנתו מיעוט שבכל תצא מאתי שכרו לזאת אי - ומיודעי

צפון כל דבר:לו ממנו יסתר ולא

ומעכבו הזולת נפש בהשלמת שעוסק ידי על שנתהווה הזמן חסרון
השגות ישיג מועט שבזמן סיפוק לו נותן יתברך השם נפשו מהשלמת

שכלו יכולת מכדי יותר ונשגבות רבות

להשלם,ט. השכל מוסר הוא זה חשקהודבר העברי עבד יאמר אמר אם
בלימודי למעט זאת אעשה ואיך אליו להתקרב אני וחפץ בה' נפשי

חבירי? נפש להשלים כדי נפשי שלימות מושכלות

ומתלמידיהתשובה מחבירי ויותר מרבותי למדתי הרבה חז"ל: דברי אליו
מה נפשך שלימות לך למלאות דבר מה' היפלא - מכולם יותר

- שמו לכבוד אתשהחסרת דעת ללמוד לעשות צווך אשר את עשה אתה
כרצונוהעם רצונך יעשה והוא כרצונך רצונו עשה שלו את יעשה וה' ,

השלימות מידיעת נפשך רבותלמלאות השגות להשיג המועט זמן לך ויספיק
שכלך. יכולת מכדי יותר עוד ונשגבות

אחריו בזרעו ה' בחר הרבים, את זכה השלום עליו אבינו שאברהם מפני
ממנו דווקא תצא הישראלית ושהאומה

דרךי. ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי כתיב:
וגו' ד',ד' עובדי כמה אבינו אברהם בזמן היו באמת כי הכתוב: ביאור .

הערות

לברכה זכרונם רבותינו כואמרו דף ב')"(יומא עמוד השלוםח עליו אבינו אברהם שקיים
טבעי כל והשיג חכמה נובעות כליותיו והיו תבשילין, עירובי ואפילו כולה התורה כל
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כהלכתהו הרבים מזכה

אם אברהם, עבדי זה הלא אמר אברהם, את ידע ונפש, לב מצפוני היודע
ממנו לכסות יתכן לא מקום מכל כזו נבואה מדרגת אל הגיע לא כי גם
רק הוא הנבואה אל הכנתו מיעוט וכל נפשו בשלימות חסרון אין כי דבר,
ממנה וגוזל מנגד נפשו משליך ולמעני לכבודי עצמו מטריד שהוא ידי על
באהבתו עבודתו ידי על יפסיד כזה שצדיק יתכן לא כן אם הנבואה מעלת
היתכן מאברהם, אני המכסה יתברך, השם אמר הקרא תואר וזהו אותי,
הכנתו מיעוט כל כי ידעתיו הלא עושה, אני אשר את מאברהם שאכסה
והם ה' דרך ושמרו אחריו בניו ואת ביתו את יצוה אשר למען הוא לנבואה
אברהם על ה' הביא למען פרס לקבל מנת על העובדים הערך פחותי עוד
נמוך מקום אל גבוה ממקום הולך עצמו משפיל כך כל עליו, דיבר אשר את
עבדי להרבות שמי לכבוד עושה הוא זה וכל כאלו דעת קצרי עם ללמוד
אגלה לנבואה הכנתו מיעוט שבכל תצא מאתי שכרו לזאת אי - ומיודעי

צפון כל דבר:לו ממנו יסתר ולא

ומעכבו הזולת נפש בהשלמת שעוסק ידי על שנתהווה הזמן חסרון
השגות ישיג מועט שבזמן סיפוק לו נותן יתברך השם נפשו מהשלמת

שכלו יכולת מכדי יותר ונשגבות רבות

להשלם,ט. השכל מוסר הוא זה חשקהודבר העברי עבד יאמר אמר אם
בלימודי למעט זאת אעשה ואיך אליו להתקרב אני וחפץ בה' נפשי

חבירי? נפש להשלים כדי נפשי שלימות מושכלות

ומתלמידיהתשובה מחבירי ויותר מרבותי למדתי הרבה חז"ל: דברי אליו
מה נפשך שלימות לך למלאות דבר מה' היפלא - מכולם יותר

- שמו לכבוד אתשהחסרת דעת ללמוד לעשות צווך אשר את עשה אתה
כרצונוהעם רצונך יעשה והוא כרצונך רצונו עשה שלו את יעשה וה' ,

השלימות מידיעת נפשך רבותלמלאות השגות להשיג המועט זמן לך ויספיק
שכלך. יכולת מכדי יותר עוד ונשגבות

אחריו בזרעו ה' בחר הרבים, את זכה השלום עליו אבינו שאברהם מפני
ממנו דווקא תצא הישראלית ושהאומה

דרךי. ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי כתיב:
וגו' ד',ד' עובדי כמה אבינו אברהם בזמן היו באמת כי הכתוב: ביאור .

הערות

לברכה זכרונם רבותינו כואמרו דף ב')"(יומא עמוד השלוםח עליו אבינו אברהם שקיים
טבעי כל והשיג חכמה נובעות כליותיו והיו תבשילין, עירובי ואפילו כולה התורה כל
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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

ָהַרב ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְּגָראס
ֲאַבְדַק"ק ֲעֶטֶרת ְיַׁשְעָיה ָהאְלִמין ֵּבית ֶׁשֶמׁש

ם ְּבִפיָך" "ְלַמַען" ִּגיַמְטִרָּיה  ב"ה, ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְלֵסֶדר "ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהּׁשֵ
תש"ע  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ַהֹּזַהר"  אֹור  "ֵסֶפר   - לפ"ק.  "תש"ע"  ְׁשַנת  ְׁשָבט  ֹחֶדׁש  "ֵקץ" 

חּוְׁשַּבן ְּדֵדין ְּכחּוְׁשַּבן ְּדֵדין.
לֹום ְוָכל טּוב ֶסָלה, ֶאל ְּכבֹוד ַאְדמֹוִרי"ם, ָראֵׁשי ַהְּיִׁשיבֹות, ַמְרִּביֵצי  ַהַחִּיים ְוַהּׁשָ
ְוִדי ְּבָכל ֲאַתר  עּוִרים ְּבַדף ַהּיֹוִמי ּוְבֻׁשְלָחן ָערּוְך יֹוִמי,  ְוַרָּבִנים, ַמִּגיֵדי ַהּׁשִ ַהּתֹוָרה, 

ַוֲאַתר, ְוָכל ָהעֹוְסִקים ִּבְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש ְׁשִליָט"א.
ָּבאנּו ְלַהִּציַע ִלְפֵניֶכם ַהָּצָעה ִנְפָלָאה ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ְּבִלּמּוד ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י 
ַעל  ַהֻּמֶּטֶלת  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּקדֹוִׁשים ַהחֹוָבה  ִּבְסָפִרים  ַהְּגאּוָלה, ַּכּמּוָבא  ּוְלָקֵרב  זי"ע 

ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלֹמד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
ָלֵכן ֱהיֹות ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַאֵּסף ִּבְזכּוְתֶכם ִלְקֹּבַע ִעִּתים ַלּתֹוָרה ְּבתֹוַרת ַהִּנְגֶלה, ֵיׁש 
אֹו  עּור  ַהּׁשִ ֶאת  ְלַהְתִחיל  ְּדַהְינּו  ַלֲאָחִדים,  ְוָהיּו  ַהִּנְסָּתר  ְּבתֹוַרת  ְלַזּכֹוָתם  ְּבֶיְדֶכם 
בּוַע ֶמֶׁשְך ָחֵמׁש ַּדּקֹות  עּור ְּבִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַעל ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ ְלַסֵּים ֶאת ַהּׁשִ
ְּבִסְפֵרי  ַנְפְׁשָך  ִּתְדַּבק  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ט"ז:(  )ַּדף  טֹוב  ַוֲעֵׂשה  ֵמָרע  סּור  ַּבֵּסֶפר  ַּכְּמֹבָאר 
ַהֹּזַהר ֶׁשהּוא  ְּבֵסֶפר  ּוִבְפָרט  ָּכל עֹוָלִמים,  ְלבֹוֵרא  ִחּיּוְבָך  ֵעת  ְּבָכל  ֶׁשִּתְרֶאה  ְיֵרִאים 
ֵסֶפר  ַהְּתִמיָמה,  ָלֲעבֹוָדה  ֵאׁש  ְּבַׁשְלֶהֶבת  ִלְּבָך  ַיְלֵהב  ְוהּוא  מּוָסר,  ִסְפֵרי  ָּכל  ִעַּקר 

ַהֹּזַהר הּוא ַהַּמְפֵּתַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
ג'(,  ַעּמּוד  ַּדף לג  )ֵחֶלק א'  ַזַצ"ל  ַּפאַלאִג'י  ַחִּיים  ַרִּבי  ְלַהָּגאֹון  ְלַחִּיים  ְזִכיָרה  ּוְבֵסֶפר 
ם ֶׁשֵּיׁש ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש מּוַסר ַהְׂשֵּכל ֶיֶתר ַעל ָּכל ַּבֲעֵלי ִסְפֵרי מּוָסר, ְוָכל  "מּוַסר ַהּׁשֵ

ֵּתָבה ְוֵתָבה נֹוֵקב ְויֹוֵרד ְּבַּתוְוֵני ְּדִלָּבא", ַעד ָּכאן.
ּוְבַקל ֶאְפַׁשר ִלְלֹמד ַהֹּזַהר "ָחק ְלִיְׂשָרֵאל", ֶׁשִּתֵּקן ָהֲאִריַז"ל, ִמיֵדי יֹום ְּביֹומֹו ְוַעל 
ִּדְבֵרי ָהַרְׁשִּב"י זי"ע ַלִּצּבּור ַהּלֹוְמִדים, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב  ְיֵדי ֶזה ְלַהְטִעים ֶאת ֹנֶפת צּוף 

ֵאין עֹוד ִלּמּוד ָּבעֹוָלם ַהְמַזֵּכְך ַהְּנָׁשָמה ְּכמֹו ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש. ַהִחיָד"א ַזַצ"ל, ּׁשֶ
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפיו,  ּמֹוִציא  ּׁשֶ ַמה  ֵמִבין  ְוֵאינֹו  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֲאִפּלּו  ַהֹּזַהר,  ְוַהּלֹוֵמד 
הּוא ְמַתֵּקן ְּדָבָריו. ְוָכְך ָאְמרּו ַקָּמאי ּוְסָמכּוהּו ַאְקָרא ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה, ַאל ִּתְקֵרי 
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ְוִדְגלֹו ֶאָּלא ְוִדּלּוגֹו. ְוַעֵּין ְּבָהַרב ִחיָד"א ְּבקּוְנְטֵרס טֹוב ַעִין ְּבֵׁשם ה"א ז"א ְוכּו'.
ַּבֶּנֶפׁש  ִמְתעֹוֵרר  ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ִלּמּוד  ְּבֵעת  ִּכי  ַהֶּנֱעָרב  אֹור  ְּבֵסֶפר  ָהַרַמ"ק  ְוָכַתב 
ְּבזַֹהר  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרֲעָיא  ּומּוָבא  ַאֲהָבה,  ַכָּמֶות  ַעָּזה  ִּכי  ִיְתָּבַרְך  ם  ְלַהּׁשֵ ִנְפָלא  ֶרֶגׁש 
ִּדיָלְך  ִחּבּוָרא  ְּבַהאי  ָהָרִקיַע  ְּכֹּזַהר  ַיְזִהירּו  ְוַהַמְׂשִּכיִלים  קכ"ד:(:  )ַּדף  ָנׂשא,  ָּפָרַׁשת 
ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה. ְּבִאֵּלין ָלא ָּצִריְך ִנָּסיֹון, ּוְבִגין 
ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל "ְלִמְטַעם" ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן 
ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, ְוִיְתַקֵּיים ְּבהֹון, )ְּדָבִרים לב( ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר. ]ַּתְרּגּום 
ִלְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש[: ִמּׁשּום ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְטֹעם ֵמִאיַלן ַהַחִּיים ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהֹּזַהר 

ַהֶּזה, ַעל ָידֹו ֵיְצאּו ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים. 
ּוַבִּמְקָּדׁש ֶמֶלְך )ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָּכאן( ּדּוק ִליְׁשֵניּה ְּדָקָאַמר ְלִמְטַעם, לֹוַמר ֶׁשָעִתיד 
ם, ְוָאז ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּכֶׁשִּיְטֲעמּו  ְלִהְתַּגּלֹות ֵּפרּוׁש ַמַאְמֵרי ַהֹּזַהר ְּבטּוב טּוב ַהּׁשֵ
ֵּפרּוֵׁשי ֲאָמָריו ִּכי ָנֵעמּו, ְּכמֹו ִּבְזַמֵּננּו ֶזה ֶׁשהּוא ַאֲחִרית ַהָּיִמים ּוְזַמן ַהְּגֻאָּלה. ְוַעל ִּפי 
ֶזה ֶאְפַׁשר ְלָהִבין ַמה ֶׁשָּכַתב ַהִחיָד"א ַזַצ"ל, ְועֹוד, ִּכי ֲאִמיַרת ַהֹּזַהר ְלַבד ְּבִלי ְלָהִבין 
מֹוִעיל ְמֹאד, ְּכמֹו ֶׁשִּדֵּיק ַהִּמְקָּדׁש ֶמֶלְך "ְלִמְטָעם" ֶׁשֶּזה מֹוֶרה ַעל ֲאִמיָרה ְלַבד ֶׁשִאם 

טֹוֲעִמים ַרק ֶאת ַהֹּזַהר ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי.
ַבְתָרָאה  ְּבָדָרא  ְלַתָּתא  ִיְתַּגֵלי  ַּכד  ִדיָלְך,  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ו',  ִּתּקּון  סֹוף  ּוַבִּתּקּוִנים 
ְּבסֹוף יֹוַמָּיא, ּוְבִגיֵניּה )ַוִּיְקָרא כה, י( ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְוגֹוֵמר. ּוַבִּתּקּון ל' ְּבֵסֶפר 
ִּכֵּסא ֶמֶלְך, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ַּכָּמה ָּגדֹול ִחּיּוב ַעל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִלְלֹמד ַקָּבָלה, ְוָעְנָׁשם 
ַּכָּמה ָּגדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקָּבָלה, ְוגֹוֵרם ֹאֶרְך ָּגלּוָתא, ִּכי ֵהם ְמַעְּכִבים ַהְּגֻאָּלה 
ְּבִלּמּוד  ַנֲעֶׂשה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ַהַּקָּבָלה  ְּבִלּמּוד  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא 
ֹחֶדׁש ָיִמים ִּבְפָׁשֵטי ַהּתֹוָרה, ִּכי ָּגדֹול ֹּכָחּה ְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה". ּוַבִּתּקּון מ"ב ָׁשם ַּבִּכֵּסא 
ֶמֶלְך, "ִּכי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִגיְרָסא ְּבָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזֶכּה 
ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ֵּפרּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה 
ִמְּבֵני  ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה, ּוֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא  ֹּלא  ּׁשֶ
ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ַהּיֹוְׁשִבים ִראׁשֹוָנה ְּבַמְלכּוָתא ִּדְרִקיָעא.  ֵהיָכָלא ְּדַמְלָּכא, 
ם ָּכֵעֶסק ְּבִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית ַהְמֻקֶּבֶלת  ְוֵאין ַנַחת רּוַח ַלַהּׁשֵ

ִּכי ִמֶּמָּנה יֹוֵדַע ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך ַּבֲעבֹוָדתֹו ּוִמְצוֹוָתיו...". ַעד ָּכאן. 
ַחִּיים  ֵהם  ַהּתֹוָרה  ְּפִניִמּיּות  ַז"ל(  ְלַהְּגָר"א  כ"ו  אֹות  ח'  )ֶּפֶרק  ְׁשֵלָמה  ְּבֶאֶבן  ְוָכתּוב 
ִלְפִניִמּיּות ַהּגּוף ֶׁשהּוא ַהֶּנֶפׁש ְוַהִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות ַהּגּוף, ְוָהעֹוְסִקים ְּבֶרֶמז ְוסֹוד 
ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם. ְוָכַתב עֹוד ָׁשם )ְּבֶפֶרק י"א אֹות ג'( ְדַהְּגֻאָּלה ֹלא 

ִּתְהֶיה, ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְוִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ְּבִלּמּוד ַהַּקָּבָלה.

המשך המכתב בחוברת הבאה


