
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש

ּ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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לגלִגּת
ְּתׁשּוָבה ִעם ֲחָרָטה

גלגולים
בשביל עוון מתגלגלים בדומם או צומח וכדומה

וזה לשון רבי חיים וויטאל )בספר שער הגלגולים הקדמה כ"ב דף כ"א ע"ב( וכבר 
כמה פעמים הייתי עם מורי ז"ל הולך בשדה, והיה אומר לי: הנה 
איש אחד הנקרא בשם כך והוא צדיק ותלמיד חכם, ולסבת עוון אחד 
פלוני שעשה בחייו, הוא עתה מתגלגל תוך אבן זה או צמח זה וכיוצא 
בו כמו שיתבאר לקמן, ומעולם לא הכיר בו מורי ז"ל, והיינו חוקרים 
ואין  ואמיתיים,  כנים  דבריו  את  מוצאים  והיינו  ההוא  הנפטר  אחר 
להאריך בדברים אלו כי לא יכילם ספר, ולפעמים היה מסתכל מרחוק 
ת"ק אמה בקבר אחד שבין עשרים אלף קברים אחרים, והיה רואה נפש 
ההוא  בקבר  לנו  אומר  והיה  ההוא,  על הקבר  עומד  הנקבר שם  המת 
קבור בו איש פלוני ושמו פלוני, ומענישים אותו עונש פלוני על עוון 
נכונים  דבריו  את  ומצאנו  ההוא  האיש  על  חוקרים  והיינו  פלוני, 

ואמיתיים, וכאלה רבות וגדולות לא יכילם רעיון.

נשמה מלובשת בצפרדע מגיעה לשמוע דברי תורה
כותב הרב ר' שמואל ויטל : אמר שמואל: זכורני ביום ראש השנה שהיה 
מורי אבא מארי ז"ל דורש על המים ביום תשליך, ראינו צפרדע 
עיניו  היו  ז"ל  ואבא מארי  והתחלנו להשליך עליה אבנים  בנהר,  באה 
סגורות ודורש בתורה כדרכו, ומקול צפצוף הצפרדע פתח עיניו וגער 
בנו ואמר לנו: שהיתה נשמה אחת שבאה לשמוע תורתו ובאה מלובשת 
בצפרדע זו, ולכבודה התחיל לדרוש בענין צפרדע, למה נקראת צפרדע, 

לשון צפור דעה.

גובה מיסים אכזר מתגלגל בעורב וסובל יסורים קשים
הצדיק מוה"ר משה גלאנטי אב"ד העיר צפת סיפר פעם על מה שראה 
ושמע בהיותו במחיצת האר"י הקדוש, "כשהגיע לעיר הקודש 
צפת", ספר מוה"ר משה גלאנטי, הלך לעין הזיתים להשתטח על קברו 
נלוותי אליו ועמדתי סמוך למקום  של רבי יהודה בר רבי אלעאי אני 
הזית שהיה  ראינו עורב עומד על אחד מענפי עץ  והנה  שהוא עמד. 
במקום, וקורא קר"ק קר"ק פעמים רבות. זמן מה עמדנו שם ואז שאל 
אותי האר"י אם הכרתי אדם אחד בשם שבתי שהיה גובה מיסים בצפת, 
השבתי לו שאני אכן הכרתי יהודי זה והוספתי שהיה האיש הנ"ל אכזר 
לי  אמר  לך",  דע  "ובכן  המסים,  בגביית  ליהודים  מציק  והיה  לב  ורע 
האר"י הקדוש, "שנשמתו של אותו יהודי מגולגלת בעורב הזה, ובקולות 

המשך בעמוד ח

גלגולים
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ה ָכ כ ג שכ ּ הי שכ ָיכ רן ָּ
ה

ִכיָנה ְּבִציּוֵני ַהַּצִּדיִקים זי"ע ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
ְוָעֵלינּו  ַהַּצִּדיִקים,  ִצּיּוֵני  ַעל  ְׁשִכיָנתֹו  ַמְׁשֶרה  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ו'(,  )ִּתיקּון  זֹוַהר  ְּבִּתיקּוֵני  ָּכתּוב 
ָלנּו  ֶנְחָׁשב  זי"ע  ָהַרְׁשִּב"י  ְּבתֹוַרת  ְּבִלימּוֵדנּו  ֲאַנְחנּו  ִּכי  ִכיָנה,  ַהּׁשְ ַהְׁשָרַאת  ָּכאן  ֶׁשֵּיׁש  ֵליַדע 
ְּכמֹו ֶׁשָּזִכינּו ִלְהיֹות ְּבִציֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י זי"ע, ִּכי ְּבלֹוְמֵדינּו ּתֹוַרת ַהַּתָּנא ַמְמִׁשיִכים 

ִנְׁשָמתֹו ֵאֵלינּו.
ֵּבי ִמְּדָרָׁשא,  ֶאְלָעָזר ָאַמר ִלְׁשַמְעָּתא  ...ָאַזל ר'  )ַצו ע"ב - צז ע"א(:  ִּבְיָבמֹות  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו 
ֵמיּה ְּדַרִּבי יֹוָחָנן. ָׁשַמע ַרִּבי יֹוָחָנן ִאיְקַּפד. ... ְוַרִּבי יֹוָחָנן ַמאי ַטֲעָמא ָקִּפיד  ְוֹלא ָאְמָרה ִמּׁשְ
ּכּוֵּלי ָהִאי? ְּדָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב: ַמאי ִּדְכִתיב "ָאגּוָרה ְּבָאֳהְלָך עֹוָלִמים"? ְוִכי ֶאְפָׁשר 
לֹו ְלָאָדם ָלגּור ִּבְׁשֵני עֹוָלִמים? ֶאָּלא ָאַמר ָּדִוד ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשֹּיאְמרּו ְּדַבר ְׁשמּוָעה ִמִּפי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְּדָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 
ּדֹוְבבֹות  ִׂשְפתֹוָתיו   - ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ִמִּפיו  ְׁשמּוָעה  ְּדַבר  ֶׁשאֹוְמִרים  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ָּכל  יֹוָחִאי: 
ְּכֵיין ַהּטֹוב  "ְוִחֵּכְך  ְקָרָאּה?  ְנִזיָרא: ַמאי  ְוִאיֵתּיָמא ִׁשְמעֹון  ְזֵעיָרא  ֶּבן  ִיְצָחק  ָאַמר ר'  ְּבֶקֶבר. 
הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים". ְּכּכּוַמר ֶׁשל ֲעָנִבים. ַמה ּכּוַמר ֶׁשל ֲעָנִבים ֵּכיָון 
ְׁשמּוָעה  ְּדַבר  ֶׁשאֹוְמִרים  ֵּכיָון  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַאף  ּדֹוֵבב,  ִמַּיד  ָעָליו  ֶאְצָּבעֹו  ָאָדם  ֶׁשַּמִּניַח 

ִמִּפיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ּדֹוְבבֹות ְּבֶקֶברא.
ְוַלֲעׂשֹות  ַהָּקדֹוׁש  ִצּיּונֹו  ַעל  ָהַרְׁשִּב"י  ֶאת ּתֹוַרת  ִלְלמֹוד  ֶׁשָּצִריְך  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ְוַעל 
לֹו ַנַחת רּוַח, ֶׁשהּוא ַּבַעל ַהֵּמיְמָרא, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ַּכָּמה ָּגדֹול ֹּכַח ַהּלֹוֵמד ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש, 
לֹום, ַמָּמׁש ִּכְפׁשּוטֹו,  ַעל ְיֵדי ֶזה ְמעֹוֵרר ּוַמְפִעיל ּוַמְמִׁשיְך ֶאת ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"יב ָעָליו ַהּׁשָ ּׁשֶ

ָּדר  ֵאיְך  ָמקֹום  ִמָּכל  ְלָהִבין,  ַהְיינּו   ... ז(:  רּוׁש  ּדְ  - ֵני  ׁשְ )ֵחֶלק  ְדַבׁש,  ְיָערֹות  ְּבֵסֶפר  ֶזה  ַעל  ּוֵפַרׂש  אא 
בב' עֹוָלמֹות, ֲאָבל ְּכֶׁשאֹוְמִרים ָּדָבר ְׁשמּוָעה ִמִּפיו, ָאז ִנְׁשַמת ַצִּדיק ִמְתַלֶּבֶׁשת ָׁשם ְּבלֹוְמִדים, 
ִנְתַלְּבְׁשת  ְוָכְך ָׁשִפיר ָאְמִריַנן ָּדר בב' עֹוָלמֹות, ָּבעֹוָלם ַהִּנְצִחי ּוָבֶזה ָהעֹוָלם, ַּגם  ְועֹוֶמֶדת ָׁשם, 
ְּבֶקֶבר, ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ְּבגּוף ְּבֶקֶבר ַעַּכ"ל,  ִּדְגָרִמי, ָּכְך ָאְמרּו ִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות  ְּבַהְבָלא  ְּבגּוף ְּבֶקֶבר 

רּוׁש ט"ז(. ַיֲערֹות ְדַבׁש, ֵחֶלק ִראׁשֹון - ּדְ )ְוַעין עֹוד ּבְ

ֶכם( ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז"ל, ְּבעּוְבָדא ְּדַבַעל  ת ַמּטֹות ד"ה ֵהָחְלצּו ֵמִאּתְ ָרׁשַ ים ּפָ רּוׁשִ ּדְ בא ְוָכַתב ַהֶּבן ִאיׁש ָחי )ּבַ
ָּבּה  אֹוֵחז  ָהִראׁשֹוִנים  ִמַּצִּדיִקים  ַצִּדיק  ֶׁשָהָיה  ְּבִמָּדה טֹוָבה  ָהאֹוֵחז  ֶׁשָּכל ָאָדם  ְׁשמּוֵאל  ִמְדַרׁש 
ְּמאֹד, ִּיְזֶּכה ֶׁשִּתְתַעֵּבר ֶנֶפׁש אֹותֹו ַצִּדיק ִאּתֹו ְלעֹוְזרֹו. ְוָלֵכן ְּכֶׁשָּבא ָהַרב ַּבַעל ִמְדַרׁש ְׁשמּוֵאל ֵאֶצל 
ַרֵּבנּו ָהֲאִריַז"ל, ָקם ִמָּפָניו ְוָאַמר לֹו, ֹלא ִמָּפֶניָך ָקְמִּתי, ֶאָּלא ִמְּפֵני ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ֶׁשָּבא ִעְּמָך, 
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ְלַרֵחם ָעֵלינּו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ִּבְגָמָרא )ֻסָּכה ַּדף מ"ה ע"ב(: ְוָאַמר ִחְזִקָּיה ָאַמר ַרִּבי ִיְרְמָיה ִמּׁשּום 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ּכּולֹו ִמן ַהִּדין ִמּיֹום ֶׁשִּנְבֵראִתי ַעד ַעָּתה 
ְוִאְלָמֵלי ֶאְלָעָזר ְּבִני ִעִּמי ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ְוַעד ַעְכָׁשו ְוִאְלָמֵלי יֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו ִעָּמנּו ִמּיֹום 
ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ַעד סֹופֹו ְוָאַמר ִחְזִקָּיה ָאַמר ַרִּבי ִיְרְמָיה ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי ָרִאיִתי 
ְּבֵני ֲעִלָּיה ְוֵהן מּוָעִטין ִאם ֶאֶלף ֵהן ֲאִני ּוְבִני ֵמֵהן ִאם ֵמָאה ֵהם ֲאִני ּוְבִני ֵמֵהן ִאם ְׁשַנִים ֵהן ֲאִני 

ּוְבִני ֵהן. 
ּוְבִמְדָרׁש ַרָּבה )ְּבֵראִׁשית ל"ה, ב'( ֱהִביאֹו ַרִׁש"י זי"ע ַעל ַהָּפסּוק )ֹנַח ֶּפֶרק ט' י"ב( "ֹזאת אֹות 
ְלִפי  ְלאֹות,  ֻהְצְרכּו  ֶׁשֹּלא  ּדֹורֹות  ֶׁשֵּיׁש  ָחֵסר  ִנְכַּתב  ְלֹדֹרת  ָּדְרׁשּו  עֹוָלם".  ְלֹדֹרת  ַהְּבִרית... 
ֶּבן יֹוָחִאי  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ִחְזִקָּיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְודֹורֹו ֶׁשל  ֶׁשַּצִּדיִקים ְּגמּוִרים ָהיּו ְּכמֹו ּדֹורֹו ֶׁשל 
ָהַרְׁשִּב"י  ִנְׁשַמת  ֶאת  ְלַהְמִׁשיְך  ַהּתֹוָרהג  ְּבֹכַח  ִנְזֶּכה  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ֶׁשִּנְלַמד  ְיֵדי  ְוַעל  ַעַּכ"ל. 

ְלדֹוֵרנּו ַמָּמׁש, ּוָבֶזה ִמַּיד ִנָּגֵאל.
ָהַרְׁשִּב"יד -  ְלִנְׁשַמת  ר  ְלִהְתַקּׁשֵ תּוְכלּו  ָמקֹום  ּוְבָכל  ֶרַגע  ְּבָכל  ַהָּפׁשּוט  ְּבדֹוֵרנּו  ַוֲאִפילּו 

ִּבְׁשִביל ֶׁשָעִׂשיָת אֹותֹו ַהּיֹום ִמְצָוה ֶׁשָהָיה ִנְזָהר ָּבּה ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ְּמאֹד, ַעַּכ"ל.

גא ובהצטרף יחד כוח התורה שהיה דורו של חזקיהו המלך שכמעט ונעשה משיח עם כוחו 
בב"א  תיכף משיח  יבוא  בוודאי  הדין  מן  העולם  כל  את  לפטור  זי"ע שאמר  הרשב"י  של 

אכי"ר. 

דא ָּכַתב ְּבֵסֶפר ֶפֶלא יֹוֵעץ )ָעֶרָך ּדֹוֵבב( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ל ֶׁשָּכל ַּתְלִמיד ֲחַכם ֶׁשאֹוְמִרים 
ָּדָבר ּתֹוָרה ִמְּׁשמֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות ְּבֶקֶבר ְוֵיׁש לֹו ֲהָנָאה ְוַנַחת רּוַח ְּכׁשֹוֶתה ַיִין 
ְׁשָמד  ָהָיה  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ַּבְּסָפִרים  ָּכתּוב  ְׁשָקִלים,...  ַמֶּסֶכת  ַּבְּירּוַׁשְלִמי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  קּוְנִדיטּון, 
ְוִנְגָלה מֹוֲהַר"מ ַאְלִׁשיְך ז"ל ְבָהִקיץ, ְוִהִּציל ָלֶאָחד ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה, ִמְּפֵני ִסָּבה ֶׁשָהָיה לֹוֵמד ִסְפרֹו 
)ַמֲעֶרֶכת ֵחת(, ָּכַתב: ִאם אֹוְמִרים  ְזָי"ע  ְוַחִּיים ְלָהֵרי"ח ַהּטֹוב  ִּבְתִמידּות, ַעַּכ"ל. - ּוְבֵסֶפר ּתֹוָרה 
ִחּדּוִׁשים ֶׁשל ַּתְלִמיד ֲחַכם ֶׁשְּכָבר ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ֲהֵרי הּוא ָּבא ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְלאֹותֹו ָמקֹום 
ף ר"כ ע"א(, ְוז"ל: ָׁשְמעּו ַחד ָקָלא ְּדֲהָוה ָאַמר, ְּפנּון  ְנָחס ּדַ ת ּפִ ָרׁשַ ְכְמבֹוָאר ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש )ֵחֶלק ג' ּפָ
ִאְתַחָּדׁש  ְּדַצִּדיָקא  ֲאָתר  ְּדָכל  ְּדָתֵניָנן,  ַגַּבְייכּו.  ְּדִאיהּו  ָיִאיר,  ֶּבן  ִפְנָחס  ְלִרִּבי  ֲאָתר  ְּפנּון  ֲאָתר, 
ֵּביּה ִמֵּלי ְדאֹוַרְייָתא, ַּכד ִאיהּו ְבַההּוא ָעְלָמא, ָּפִקיד ְלַההּוא ֲאָתר, ְוָאֵתי ֵליּה ְלַגֵּביּה. ְוָּכל ֶׁשֵּכן 
ְּכַגְווָנא  ְּדאֹוַרְייָתא.  ִמֵּלי  ְּדַאְמִרין  ֲאָתר,  ְבַההּוא  ְלָחְדָּתא  ָאֲחָרִנין.  ַצִּדיַקָּייא  ְּבַגֵּוויּה  ָׁשָראן  ַּכד 
ִמִּלין  ְמַחְדִּתין  ַצִּדיַקָּייא  ִאֵּלין  ְוַאְׁשַּכח  ְלַאְתֵריּה,  ְלִמְפַּקד  ָיִאיר  ֶּבן  ִפְנָחס  ִרִּבי  ָאֵתי  ְדֲהָוה  ָדא 

ְּדאֹוַרְייָתא, ְוִאְתַחָּדׁש ְּכִמְּלַקְּדִמין, ַההּוא ִמָּלה ְדִרִּבי ִפְנָחס ֵּבן ָיִאיר ַקֵּמיּה.
ַּתְרּגּום ַהזֹוַהר: ָׁשְמעּו קֹול ֶאָחד ֶׁשָהָיה אֹוֵמר ְּפנּו ָמקֹום ְּפנּו ָמקֹום ְלַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר, ֶׁשהּוא 
ַההּוא  ָּבעֹוָלם  ַּכֲאֶׁשר הּוא  ִּדְבֵרי ּתֹוָרה,  ּבֹו  ִחֵּדׁש  ֶׁשַהַּצִּדיק  ָמקֹום  ִּדְבָכל  ֶׁשָּלַמְדנּו,  ֶאְצֵלנּו,  ָּבא 
ַצִּדיִקים ֲאֵחִרים  ְוָכל ֶׁשֵּכן ְׁשׁשֹוִרין ּבֹו  ֵאָליו,  ַהֶּזה[ ּוָבא  ]ָהֶעְליֹון[ פֹוֵקד ְלאֹותֹו ָמקֹום ]ָּבעֹוָלם 
ְלַקֵּדׁש אֹותֹו ָמקֹום, ְולֹוְמִדים ָׁשם ּתֹוָרה, ְּכֵעין ֶזה ִהֵּנה ָּבא ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ִלְפקֹד ְמקֹומֹו, 
ַרִּבי  ִמִּלְפִנים,  ֶׁשָאַמר  ּתֹוָרה  ְּדַבר  אֹותֹו  ְוִנְתַחֵּדׁש  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ְּמַחְדִׁשין  ַהַּצִּדיִקים  ֵאּלּו  ּוָמָצא 

ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר, ַעָּתה ִמְתַחֵּדׁש ְלָפָניו ָּכאן. 
ְלהֹוִציא  ִמָּממֹונֹו  ְסָפִרים  ַהַּמְדִּפיס  ַהָּבא:  ָּבעֹוָלם  ִּבְמִחָּצתֹו  ֵליֵׁשב  זֹוֶכה  ְסָפָריו  ֲהָפַצת  ְיֵדי  ַעל 

המשך בעמוד ח ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה
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ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

 שמואל יודא פאנעט בהגה"ק מוהר"י זצלה"ה 
אב"ד דק"ק דעעש יצ"ו

ב"ה, ברוקלין, ב' לפ' והתחזקתם, תשל"ג לפ"ק
וירא שמים מרבים כש"ת מו"ה  ידידי הרב החו"ב מו"מ בתורה  שוכט"ס, לאהובי, 

שלום יודא גראס נ"י שליט"א בעמח"ס נפש ישעי'.

אחדשה"ט באה"ר מה יפו פעמיך, באמרי שפר להפיץ קול צופיך, נגד המחפשים 
פשר, בכל עניני כשרות, להאכיל לרבים מאכלות אסורות, בכל מיני התרים מסברות 
כהלכה,  בתורה שלא  פנים  מגלים  לברכה,  זכרונם  חכמינו  בדברי  ומלעיגים  עקומות, 
הדברים  ולשים  אותם  לזכות  אחב"י  לבב  לעורר  לזכות  נעים  ומה  טוב  מה  כן  בגלל 
לתשומת לבם, שלכה"פ ידעו ויבינו ויתבוננו במה ואיך לשאול לרב ומורה ירא שמים 

באמת, בענינים אלו כדת מה לעשות למעלה בכל דבר הנוגע לעניני כשרות.

ואתה ידידי תחזקנה ידיך, ותתברך ממעון הברכות שתזכה לישב באהלה של תורה 
מתוך נחת והרחבת הדעת בקדושה, כאות נפשך ונפש ידידך הדושה"ט באהב"ר ובלו"ח.
שמואל יודא פאנעט
ברוקלין נ.י.

 שמואל יודא פאנעט בהגה"ק מוהר"י זצלה"ה 
אב"ד דק"ק דעעש יצ"ו

ב"ה, ברוקלין, ב' לפ' והתחזקתם, תשל"ג לפ"ק
וירא שמים מרבים כש"ת מו"ה  ידידי הרב החו"ב מו"מ בתורה  שוכט"ס, לאהובי, 

שלום יודא גראס נ"י שליט"א בעמח"ס נפש ישעי'.

אחדשה"ט באה"ר מה יפו פעמיך, באמרי שפר להפיץ קול צופיך, נגד המחפשים 
פשר, בכל עניני כשרות, להאכיל לרבים מאכלות אסורות, בכל מיני התרים מסברות 
כהלכה,  בתורה שלא  פנים  מגלים  לברכה,  זכרונם  חכמינו  בדברי  ומלעיגים  עקומות, 
הדברים  ולשים  אותם  לזכות  אחב"י  לבב  לעורר  לזכות  נעים  ומה  טוב  מה  כן  בגלל 
לתשומת לבם, שלכה"פ ידעו ויבינו ויתבוננו במה ואיך לשאול לרב ומורה ירא שמים 

באמת, בענינים אלו כדת מה לעשות למעלה בכל דבר הנוגע לעניני כשרות.

ואתה ידידי תחזקנה ידיך, ותתברך ממעון הברכות שתזכה לישב באהלה של תורה 
מתוך נחת והרחבת הדעת בקדושה, כאות נפשך ונפש ידידך הדושה"ט באהב"ר ובלו"ח.
שמואל יודא פאנעט
ברוקלין נ.י.
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ה ָכ כ ג שכ ּ הי שכ ָיכ רן ָּ

ִמְּמקֹור  ְוּתּוְׁשְּפעּו  טֹוָבה  ָלֶכם  ַיִּכיר  זי"ע  ָהַרְׁשִּב"י  ּוְּבַווְדַאי  ִנְפָלאֹות,  ִליׁשּועֹות  ְוִלְזּכֹות 
ַהְּבָרכֹות, ֶׁשַּכָּידּוַע ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַהּדֹורֹות ִהִּכירּו ְּבֹגֶדל ַהַּמֲעָלה ֶׁשְּבִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר, 
וַהֹּזַהר  ֵמָעְלָמא.  ּוִבָּזה  ְוַחְרָּבא  ּומֹוָתָנא  ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ֻּפְרָעֻנּיֹות  ִמיֵני  ָּכל  ֶׁשְּמַבֵּטל 
ַהָּקדֹוׁש ָמֵגן ּוַמִּציל ּוְמסֹוֵכְך ְבִצָלא ַקִּדיָׁשא – ְּכָאְמָרם ז"ל )ְירּוַׁשְלִמי ְיָבמֹות ע"ח(, )ְּתִהיִלים ֶּפֶרק 

ק"מ ח'( "ַסֹּכָתה ְלֹראִׁשי ְּביֹום ָנֶׁשק." ּובֹו ִנֹּצל ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוגה.

ָיָצא  ָידֹו  ַעל  ֶׁשֲהֵרי  ַהְּסָפִרים,  ְמַחְּבֵרי  ֲחָכִמים  ַהַּתְלִמיֵדי  ִּבְמִחיַצת  ְויֹוֵׁשב  זֹוֶכה  ּתֹוָרה  ָלאֹור 
ַהִחיּבּור ְלעֹוָלם, ְוִתְרֶּבה ַהַּדַעת ְּבָכל ֵעת, ְוִאילּו ָהָיה ָּגנּוז ַלִּמְקצֹועֹות ַהִּמְׁשָּכן ַּבַּיְרָכָתִים, ֹלא ָהיּו 
ף צ"ו ע"ב( ִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות ְוכּו' ִּכְדִאיָתא  לֹוְמִדים ּבֹו. - ב. ְוִהֵּנה ָאְמרּו ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ְיָבמֹות )ּדַ
ָׁשם, ּוְלִפי ֶזה ַהּגֹוֵרם ֶׁשִּיְהֶיה ֶהָחָכם ָחי ַאֲחֵרי מֹותֹו, ַּגם הּוא זֹוֶכה ְויֹוֵׁשב ִּבְמִחָּצתֹו, ֶׁשֲהֵרי הּוא 
ָּגֶרם ְלַהְחיֹותֹו, ְוֵאין ָסֵפק ְּכֶׁשהּוא ָּבא ְלעֹוָלם ַהָּבא, ֶהָחָכם ְּבַעְצמֹו ִעם ִסיַעת ְּמַרֲחמֹוִהי יֹוְצִאין 
)ְוֵכן  ע"ב(.  כ"ג  ף  ּדַ ַלח  ׁשְ ַוּיִ ת  ָרׁשַ ּפָ ַאְבָרָהם  ן  ּבֶ ִסְפרֹו  ּבְ ִאיְסְטרֹוְלָסה  מהרח"א  אֹון  )ַהּגָ ָּפָניו.  ְלַקֵּבל  ִלְקָראתֹו 
ְוכּו'  ַּבֲחלֹום  ַהַּצִּדיק:  ִנְׁשַמת  ַהַּצִּדיק הּוא  ַהֵּסֶפר ֶׁשל  זי"ע(. -  ָחִסיד  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאְמָרה  ְכָבר  ּדִ י  ַמְעּתִ ׁשָ

ַעֵיין ָׁשם, ְוָנא ְלַעֵיין ְּבַהְסָּכַמת הגה"צ מהרי"ח זֹוֶנְנֶפְלד ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ְלַסֵּפר "ְצָדָקה 
ים", מ"ע ס' אֹות ריז(. ַּגם  ִסְפרֹו "ּתֹוָרה ְוַחּיִ ַלאִג'י ַזַצ"ל ּבְ ּוִמְׁשַּפט", אֹודֹות הֹוָצָאה ָלאֹור. )ָרָאה עֹוד מהר"ח ּפְ
ָהַאְדמֹו"ר ִּמַסאִדיגּוָרא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ֵמִביא ְשַהִציּון ְלַהַּצִּדיק הּוא ִּבְׁשִביל ַהּגּוף ְוַהֶּנֶפׁש, 

ְוַהֵּסֶפר ֶׁשל ַהַּצִּדיק הּוא ְלִנְׁשַמת ַהַּצִּדיק.

הא ְדַכָידּוע ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַמִּציָלה ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְוהּוא ִּבְזכּות ַיֲעקֹב ָאִבינּו ע"ה  - ּכַֹח 
"י ַעל ַהּתֹוָרה  ַרׁשִ ּמּוָבא ּבְ ַהּתֹוָרה, ְוַיֲעקֹב ָמֵלא ַּבויו, הּוא ֶרֶמז ְלתֹוַרת ַהּסֹוד, ּוְבִלּמּוָדּה ִנָּגֵאל ְּבָקרֹוב )ּכַ
ֶרק כ"ו מ"ב( ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר  ְקָרא ּפֶ ַוּיִ

ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר. - ַּבֲחִמָּׁשה ְמקֹומֹות ִנְכַּתב ָמֵלא ְוֵאִלָּיהּו ָחֵסר ַּבֲחִמָּׁשה ְמקֹומֹות ַיֲעקֹב ָנַטל אֹות 
ִמֻּׂשמֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ֵעָרבֹון ֶׁשָּיבֹוא ִויַבֶּׂשר ְּגֻאַּלת ָּבָניו. ְוָהֵבן.

כלפי  במיוחד  אכזריותו  ובגלל  פלוני  בן  פלוני  שהוא  לי  סיפר  מפיו  שהוציא 
העניים שהיה פושט גלימתם מעל כתפיהם והמשכבות מתחת גופיהם, נענש 
להתגלגל בעורב ולהצטער מאד. "ועתה", סיים האר"י את דבריו, "מבקש הוא 
לא  ספורו:  את  גלאנטי  משה  מןה"ר  סיים  להפתעתי",  עליו.  שאתפלל  ממני 
נענה לו האר"י הקדוש, אלא פנה אליו ואמר: "רשע לך לדרכך כי אינני מתפלל 

עליך!" באותו רגע פרח לו העורב ונעלם. )שבחי האר"י(.

המשך ערכה של שעה מעמוד ו 

המשך מעמוד ד 
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ׁש תכ רכ ִן ר  ביי ךי ת תן ביכ י ִָנת שכ גן חן הו ִי ר ָכ  ְ ךי גן ָ שכ
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

ב ִי שכ ִנ תיכ ת בי ביכ י שכ
יי

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

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹו	
והעונש כההשכר

תעמוד  לא  מטעם  בזה  החיוב  גודל 
שמצוהוהדבר  סכנה שאר  או בנהר  טובע  חבירו את  שרואה  למי דומה 

אין ואם רעך ", דם  על  תעמוד  "לא דמו על  לעמוד  ואסור להצילו 

עובר בזה נתעצל  ואם  להציל  אנשים  לשכור מחויב בעצמו להצילו בכחו

וכו' תעמוד  דלא  תכ "ו )בלאו  בחו"מ  שנחלה(כמו"ש לחבירו  רואה  אם  או

מיתתו הגורמים  דברים  לאכול  רוצה דעתו  חלישת  ומרוב עצומה  במחלה 

שמרוב אנשים  רואים  כשאנו כן  וכמו מזה למנעו כחו  בכל מחויב  בוודאי

וגודל ה' תורת  מהם  נשתכח  הזמן  בהבלי  טרדותם  וגודל  דעתם חלישת 

נפשם לכרות  שיגמרו  דברים על  לעבור  באים ועי"ז מצותיו קיום  חיוב

כדי ד' דברי את  לקיים  מלזרזם  להתעצל  לנו  אסור בודאי  החיים מארץ 

דילי'. גבי לבסוף  אבל  אפי' מאריך  הקב "ה  כי ד' אף  חרון  עליהם  יחול  שלא

(שם )

בזה להשתדל  צריך  כמה  ערבות  מדין 
כיהנה  קבלנו  בלבד עצמנו  על  לא ד ' מאת  התורה  שקבלנו  שבעת  ידוע

בני שאר אצל  התורה  קיום לחזק  ביכלתנו  שיהי' מה כל  שנקיים אם

לנו והנגלות  אלקינו לד' הנסתרות  כמ "ש  לזה , זה ערבים  וכלנו ישראל 

את  להוציא יכול  מישראל  אחד  שכל  הדין  לכן וכפירש "י, וכו ' ולבנינו 

שופר . ותקיעת  קידוש  כגון  יצא  בעצמו הוא  אפילו חבירו 

כתרים,ועתה  אלפים  כמה  על  אחיו, לשמעון  ערב נעשה ראובן אם נתבונן

העסק את  מכבר מכיר והוא  עסק איזה ליקח  רוצה  ששמעון  ורואה

ראובן הי' מההשתדלות  כמה מעותיו, כל  בזה ויפסיד  ומר  רע הוא כי ההוא 

וכן אליו , החוב  יחזור שעי"ז  הרע מהעסק אחיו שמעון  את  למנוע עושה

ידי על  עון  מאיזה  חבירו  את  למנוע יכול  דאם  לידע האדם  צריך  בעניננו 

עון . באותו  יתפש  בזה מתעצל  והוא עירו  אנשי את  או  וכדומה  תוכחה

עצמו כחפצי  ותחבולות  עצות  לבקש  צריך  שמים  בחפצי
מפניואל  התורה בקיום  החזיק  שלא  במה  עצמו שיפטור האדם  יחשוב

עכ"פ  לחשוב צריך  שמים חפצי כי רושם, עושין  דבריו  היו שלא

מתייאש  אינו  רע בענין  הולך  עסקו  אפילו ידוע עצמו  ובחפצי עצמו כחפצי

לתקן תחבולות  ועושה  בעצתם ושואל  ומבינים ליודעים  הולך  אלא  ממנו 
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ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב

והעונש השכר כו

אלו בזה  ואף  מהעסק, ירויח שלבסוף  הדבר ומצוי לו, עוזר והקב"ה  עסקו ,

עצות  מחפש  הי ' כרצונו, אצלו  וחשובים שקולים  שמים חפצי  הי'

לו ממציא הקב"ה הי' ובודאי יתמוטט, שלא הדת  להקים איך  ותחבולות 

שאתה הדרכים באותן  ר "ל  וכו', דעהו דרכיך  בכל  שאמר  וזה ועזר, עצה

ואז ותחבולות , עצות  לחפש  שמים  בחפצי  תתנהג  עצמך , בעניני מתנהג 

על ישראל  וקרן  התורה קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד  עיניך  יאיר הקב"ה

חוה "ד )ידך . בספר חיים  החפץ דברי  תוכן (ע "כ 

בשם  נקראים  הדוחים  - ליום  מיום  הכלל  הצלת  לדחות  אסור 
מרצחים 

תמה"איכה  הנביא ישעי' כי לומר אפשר  הכוונה  נאמנה " קרי' לזונה  היתה 

הנאמנה עיר ירושלים  קדשנו  עיר  הגיע מה ידי ועל  איך  ואמר,

טוב דבר לעשות  שהגיע  שבעת  בה " ילין  "צדיק  אמר זה על  כזונה , להיות 

בה " "ילין  שאמר  וזה יום  אל  מיום  הדבר דחו אז מכשולים , ולתקן  וצדק 

לעשות  עצמם זרזו  רע דבר על  המצוה אליהם  שבאה  המצוה  במעשה  אבל 

מדריגה עד  הגיעו כן  על  מרצחים" "ועתה  שאמר  וזה ומיד  תיכף  אותה

כמ "ש  תיכף  ולקיימה  בה  לזרז צריך  האדם  ליד  הבאה  מצוה  כי התחתונה ,

תחמיצנה . אל  לידך  הבאה  לאנדא )מצוה  ר"י בשם  הנפש  (רפואת

הלשוןמה  שמירת  לספרו  בהקדמתו זי"ע  חיים החפץ דברי מאד  נמתקו

מחוסר הוא הרי  התורה  ממצוות  אחת  מצוה  מקיים  אין  שאם  בענין 

אברים רמ"ח לו  יש  אדם  דכל הוא ידוע כי ... זו מצוה  כנגד  שהוא  זה אבר 

גידים ושס "ה אברים  הרמ "ח מלובש  ועליהם רוחניים, גידים ושס "ה

תשכבני" וגידים  ובעצמות  תלבישני ובשר "עור כמ "ש  י )גשמיים , הרי(איוב ,

וסכך  לבוש  בשם  רק  קראו ולא ועצמות , וגידים ובשר  עור  הכ' שהזכיר 

שהוא בקרבו אשר  להנפש  לא אם הלביש  מי ואת  תסוככני תלבישני כמ "ש 

הגוף אבר  מלמעלה מלובש  הנפש  של ואבר אבר  כל  ועל  האדם , עצם  הוא

הקב"ה לנו נתן  זה  וכנגד  הגוף , על  הבגד  כמו ההוא אבר כנגד המכונה

שתלוי מצוה  דיש  האברים, על  ג "כ מחולקים  והם  ל "ת , ושס "ה  מ "ע רמ "ח 

חרדים . בספר  כמ "ש  אברים, כל  שאר  וכן  ברגל, שתלוי מצוה  ויש  ביד ,

עלוכשאדם ה ' אור לע"ל  שורה  אבר  באיזה  מצוה  איזה  בעוה "ז  מקיים 

מצוה כל  וכן  ההוא  האבר  את  המחיה  הוא אור  ואותו  אבר  אותו 

והעונש כההשכר

תעמוד  לא  מטעם  בזה  החיוב  גודל 
שמצוהוהדבר  סכנה שאר  או בנהר  טובע  חבירו את  שרואה  למי דומה 

אין ואם רעך ", דם  על  תעמוד  "לא דמו על  לעמוד  ואסור להצילו 

עובר בזה נתעצל  ואם  להציל  אנשים  לשכור מחויב בעצמו להצילו בכחו

וכו' תעמוד  דלא  תכ "ו )בלאו  בחו"מ  שנחלה(כמו"ש לחבירו  רואה  אם  או

מיתתו הגורמים  דברים  לאכול  רוצה דעתו  חלישת  ומרוב עצומה  במחלה 

שמרוב אנשים  רואים  כשאנו כן  וכמו מזה למנעו כחו  בכל מחויב  בוודאי

וגודל ה' תורת  מהם  נשתכח  הזמן  בהבלי  טרדותם  וגודל  דעתם חלישת 

נפשם לכרות  שיגמרו  דברים על  לעבור  באים ועי"ז מצותיו קיום  חיוב

כדי ד' דברי את  לקיים  מלזרזם  להתעצל  לנו  אסור בודאי  החיים מארץ 

דילי'. גבי לבסוף  אבל  אפי' מאריך  הקב "ה  כי ד' אף  חרון  עליהם  יחול  שלא

(שם )

בזה להשתדל  צריך  כמה  ערבות  מדין 
כיהנה  קבלנו  בלבד עצמנו  על  לא ד ' מאת  התורה  שקבלנו  שבעת  ידוע

בני שאר אצל  התורה  קיום לחזק  ביכלתנו  שיהי' מה כל  שנקיים אם

לנו והנגלות  אלקינו לד' הנסתרות  כמ "ש  לזה , זה ערבים  וכלנו ישראל 

את  להוציא יכול  מישראל  אחד  שכל  הדין  לכן וכפירש "י, וכו ' ולבנינו 

שופר . ותקיעת  קידוש  כגון  יצא  בעצמו הוא  אפילו חבירו 

כתרים,ועתה  אלפים  כמה  על  אחיו, לשמעון  ערב נעשה ראובן אם נתבונן

העסק את  מכבר מכיר והוא  עסק איזה ליקח  רוצה  ששמעון  ורואה

ראובן הי' מההשתדלות  כמה מעותיו, כל  בזה ויפסיד  ומר  רע הוא כי ההוא 

וכן אליו , החוב  יחזור שעי"ז  הרע מהעסק אחיו שמעון  את  למנוע עושה

ידי על  עון  מאיזה  חבירו  את  למנוע יכול  דאם  לידע האדם  צריך  בעניננו 

עון . באותו  יתפש  בזה מתעצל  והוא עירו  אנשי את  או  וכדומה  תוכחה

עצמו כחפצי  ותחבולות  עצות  לבקש  צריך  שמים  בחפצי
מפניואל  התורה בקיום  החזיק  שלא  במה  עצמו שיפטור האדם  יחשוב

עכ"פ  לחשוב צריך  שמים חפצי כי רושם, עושין  דבריו  היו שלא

מתייאש  אינו  רע בענין  הולך  עסקו  אפילו ידוע עצמו  ובחפצי עצמו כחפצי

לתקן תחבולות  ועושה  בעצתם ושואל  ומבינים ליודעים  הולך  אלא  ממנו 



זהר 
השבת

ב ִי שכ ִנ תיכ ת בי ביכ י שכ
יג

והעונש כזהשכר

השלם האדם הוא אז עשין  הרמ"ח מקיים  דכשהאדם נמצא ומצוה .

מצותי כל  את  "ועשיתם  ציצית  בפרשה  מש "כ  וזהו אבריו  בכל  לה' המקודש 

מרמ "ח אחת  מצוה  לו יחסר ושלום  חס  אם אבל  לאלהיכם " קדושים והייתם 

בנפשו לע"ל  לו יחסר  זה  על  תשובה  עשה ולא גוו  אחר שהשליכה  עשין 

בברכות  מ "ש  וזהו ההיא המצוה  נגד המכונה  א')האבר  יוכל(כ "ו לא מעוות 

תפלה או שחרית  של  ק "ש  או  ערבית  של  שמע  קריאת  שביטל  זה  לתקון 

הלאוין על  מלעבור זהיר וכשהאדם שחרית , של  תפלה  או ערבית  של 

ח "ו יהיו יזהר וכשלא  נפשו  גידי על הקדושה אור ממשיך  הוא שבתורה 

שעה "ק  בס ' באורך  שמבואר כמו ע"ש .(פ "א )מקולקלין 

מצות ומזה  התרי"ג בכל  זהיר  להיות  שצריך  איך  אדם כל  להתבונן  יוכל 

וגידי באברי לנצח חיותו הממשיכין הם הם  כי  חייו. בימי כחו בכל 

אשר משפטי ואת  חקתי את  "ושמרתם אחרי בפרשת  שכתוב [וזהו נפשו

שאור לנו להורות  עבורם , וחי  כתיב  ולא וגו ' בהם " וחי האדם אותם יעשה 

בכל שלם  להיות  רוצה  אחד  שכל  כמו  לע "ל ] חיותו היא  גופא המצוה 

עכ"ל . שבקטנים. קטן  באבר  אף  מום בעל  יהיה  שלא בעוה"ז אבריו

מקיימהובפרט  כשאין זה  מלבד  הערבות  מכח שהיא  התוכחה מצות  בענין

נגד שהיא  איבריו  מרמ "ח אחד  אבר  מחוסר  והוי זו  מצוה  לו תחסר

שעוברין והזולת  השני עון  על  נתפס  מוכיח  באין  גם הרי התוכחה , מצות 

כל על  עבר  בעצמו  הוא  וכאילו בהם  ונכשל  רח "ל  שבתורה עבירות  כל  על 

שאין כך  ידי על  ונמצא לזה  זה  ערבין  ישראל  שכל  מחמת  כולה התורה 

ובעל האיברים  כל  מחוסר והוי שלם  איבריו  רמ"ח מכל  אחד אבר אפילו 

איברים, בלי אדם לע"ל  יראה ואיך  ואור . חיות  בלי  כולו  והוא  נורא . מום

כזו . בריה  או  כזה  יצור שייך  בכלל  האם

חיים לוהחפץ  יהיה לא באמת  איברים  בלי שאדם ביותר  הענין  מתאר 

למשנה בהקדמתו  לשונו  וזהו התחיה  בעת  לקום  במה 

שבת : הלכות  ברורה 

האדםוגם  על יתברך  השם  שהטיל  שבתורה  מצות  הרמ"ח לדעת  צריך 

דבאברים היכי  וכי  שבאדם , איברים הרמ "ח  נגד  הוא ולשמרם  לזוכרם 

וכדומה והרגל  היד  כמו בהם  תלויה הנשמה שאין  יש  שונים, אברים נמצא

בשם רק  נקרא אעפ "כ מאוד  מאוד  רב הוא  שההפסד  אף  יחסרו אם דאף 

והעונש השכר כו

אלו בזה  ואף  מהעסק, ירויח שלבסוף  הדבר ומצוי לו, עוזר והקב"ה  עסקו ,

עצות  מחפש  הי ' כרצונו, אצלו  וחשובים שקולים  שמים חפצי  הי'

לו ממציא הקב"ה הי' ובודאי יתמוטט, שלא הדת  להקים איך  ותחבולות 

שאתה הדרכים באותן  ר "ל  וכו', דעהו דרכיך  בכל  שאמר  וזה ועזר, עצה

ואז ותחבולות , עצות  לחפש  שמים  בחפצי  תתנהג  עצמך , בעניני מתנהג 

על ישראל  וקרן  התורה קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד  עיניך  יאיר הקב"ה

חוה "ד )ידך . בספר חיים  החפץ דברי  תוכן (ע "כ 

בשם  נקראים  הדוחים  - ליום  מיום  הכלל  הצלת  לדחות  אסור 
מרצחים 

תמה"איכה  הנביא ישעי' כי לומר אפשר  הכוונה  נאמנה " קרי' לזונה  היתה 

הנאמנה עיר ירושלים  קדשנו  עיר  הגיע מה ידי ועל  איך  ואמר,

טוב דבר לעשות  שהגיע  שבעת  בה " ילין  "צדיק  אמר זה על  כזונה , להיות 

בה " "ילין  שאמר  וזה יום  אל  מיום  הדבר דחו אז מכשולים , ולתקן  וצדק 

לעשות  עצמם זרזו  רע דבר על  המצוה אליהם  שבאה  המצוה  במעשה  אבל 

מדריגה עד  הגיעו כן  על  מרצחים" "ועתה  שאמר  וזה ומיד  תיכף  אותה

כמ "ש  תיכף  ולקיימה  בה  לזרז צריך  האדם  ליד  הבאה  מצוה  כי התחתונה ,

תחמיצנה . אל  לידך  הבאה  לאנדא )מצוה  ר"י בשם  הנפש  (רפואת

הלשוןמה  שמירת  לספרו  בהקדמתו זי"ע  חיים החפץ דברי מאד  נמתקו

מחוסר הוא הרי  התורה  ממצוות  אחת  מצוה  מקיים  אין  שאם  בענין 

אברים רמ"ח לו  יש  אדם  דכל הוא ידוע כי ... זו מצוה  כנגד  שהוא  זה אבר 

גידים ושס "ה אברים  הרמ "ח מלובש  ועליהם רוחניים, גידים ושס "ה

תשכבני" וגידים  ובעצמות  תלבישני ובשר "עור כמ "ש  י )גשמיים , הרי(איוב ,

וסכך  לבוש  בשם  רק  קראו ולא ועצמות , וגידים ובשר  עור  הכ' שהזכיר 

שהוא בקרבו אשר  להנפש  לא אם הלביש  מי ואת  תסוככני תלבישני כמ "ש 

הגוף אבר  מלמעלה מלובש  הנפש  של ואבר אבר  כל  ועל  האדם , עצם  הוא

הקב"ה לנו נתן  זה  וכנגד  הגוף , על  הבגד  כמו ההוא אבר כנגד המכונה

שתלוי מצוה  דיש  האברים, על  ג "כ מחולקים  והם  ל "ת , ושס "ה  מ "ע רמ "ח 

חרדים . בספר  כמ "ש  אברים, כל  שאר  וכן  ברגל, שתלוי מצוה  ויש  ביד ,

עלוכשאדם ה ' אור לע"ל  שורה  אבר  באיזה  מצוה  איזה  בעוה "ז  מקיים 

מצוה כל  וכן  ההוא  האבר  את  המחיה  הוא אור  ואותו  אבר  אותו 
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והעונש כזהשכר

השלם האדם הוא אז עשין  הרמ"ח מקיים  דכשהאדם נמצא ומצוה .

מצותי כל  את  "ועשיתם  ציצית  בפרשה  מש "כ  וזהו אבריו  בכל  לה' המקודש 

מרמ "ח אחת  מצוה  לו יחסר ושלום  חס  אם אבל  לאלהיכם " קדושים והייתם 

בנפשו לע"ל  לו יחסר  זה  על  תשובה  עשה ולא גוו  אחר שהשליכה  עשין 

בברכות  מ "ש  וזהו ההיא המצוה  נגד המכונה  א')האבר  יוכל(כ "ו לא מעוות 

תפלה או שחרית  של  ק "ש  או  ערבית  של  שמע  קריאת  שביטל  זה  לתקון 

הלאוין על  מלעבור זהיר וכשהאדם שחרית , של  תפלה  או ערבית  של 

ח "ו יהיו יזהר וכשלא  נפשו  גידי על הקדושה אור ממשיך  הוא שבתורה 

שעה "ק  בס ' באורך  שמבואר כמו ע"ש .(פ "א )מקולקלין 

מצות ומזה  התרי"ג בכל  זהיר  להיות  שצריך  איך  אדם כל  להתבונן  יוכל 

וגידי באברי לנצח חיותו הממשיכין הם הם  כי  חייו. בימי כחו בכל 

אשר משפטי ואת  חקתי את  "ושמרתם אחרי בפרשת  שכתוב [וזהו נפשו

שאור לנו להורות  עבורם , וחי  כתיב  ולא וגו ' בהם " וחי האדם אותם יעשה 

בכל שלם  להיות  רוצה  אחד  שכל  כמו  לע "ל ] חיותו היא  גופא המצוה 

עכ"ל . שבקטנים. קטן  באבר  אף  מום בעל  יהיה  שלא בעוה"ז אבריו

מקיימהובפרט  כשאין זה  מלבד  הערבות  מכח שהיא  התוכחה מצות  בענין

נגד שהיא  איבריו  מרמ "ח אחד  אבר  מחוסר  והוי זו  מצוה  לו תחסר

שעוברין והזולת  השני עון  על  נתפס  מוכיח  באין  גם הרי התוכחה , מצות 

כל על  עבר  בעצמו  הוא  וכאילו בהם  ונכשל  רח "ל  שבתורה עבירות  כל  על 

שאין כך  ידי על  ונמצא לזה  זה  ערבין  ישראל  שכל  מחמת  כולה התורה 

ובעל האיברים  כל  מחוסר והוי שלם  איבריו  רמ"ח מכל  אחד אבר אפילו 

איברים, בלי אדם לע"ל  יראה ואיך  ואור . חיות  בלי  כולו  והוא  נורא . מום

כזו . בריה  או  כזה  יצור שייך  בכלל  האם

חיים לוהחפץ  יהיה לא באמת  איברים  בלי שאדם ביותר  הענין  מתאר 

למשנה בהקדמתו  לשונו  וזהו התחיה  בעת  לקום  במה 

שבת : הלכות  ברורה 

האדםוגם  על יתברך  השם  שהטיל  שבתורה  מצות  הרמ"ח לדעת  צריך 

דבאברים היכי  וכי  שבאדם , איברים הרמ "ח  נגד  הוא ולשמרם  לזוכרם 

וכדומה והרגל  היד  כמו בהם  תלויה הנשמה שאין  יש  שונים, אברים נמצא

בשם רק  נקרא אעפ "כ מאוד  מאוד  רב הוא  שההפסד  אף  יחסרו אם והעונשדאף  השכר כח

כגון תבל  פני על  לחיות  יכול  אינו  חסרונותיו  ידי שעל  ויש  מום, בעל 

סגור שנקרע או ראשו  כןשניתז גם  הוא  כן  החיים, מקור  הוא  ששם  לבו 

וחי האדם  יעשה  "אשר כתיב  כן  גם שעליהן  יתברך  השם מצות  בעניני

המורים כהנה  הרבה פסוקים  ועוד  ימיך " ואורך  חייך  היא "כי ונאמר בהם"

התורה . בקיום תלוי הבא לעולם  הנפש  חיי עיקר  כי לנו

איברים  שברמ "ח  האבר  את  מחיה  מצוות  שברמ "ח  מצוה  כל 

הבאיש לעולם  נקרא  הוא  עליהם  ועבר  האדם  פשע  אם  שאפילו מצוות 

שכתב מה  דידוע לנצח הוא גדול  גנאי זה [וגם מום בעל  בשם רק 

בנפשו לנצח ימצא  דהחבלה במשלי הגר"א וכן  הקדושה , בשער  הרח"ו 

אף תפילין  הניח לא דאם  ונמצא הש "י, רצון  על  בו  שפשע האבר  באותו

כל התחיה לעת  כשיקום  ונמצא בידו מום בעל  יהיה המצות  כל  יקיים אם 

ביד מום  בעל  יהיה  והוא אבריהם  בכל  וקיימים חיים  יעמדו  ישראל 

זוכים הם  באבריו מקיים שאדם  התורה  מצות  דבזכות  לנצח הזה השמאלי

האבר את  מחיה  מצוות  שברמ "ח  מצוה  כל  - עולם  חיי לעתיד  לחיות 

וכיון בתוכנו נטע עולם  וחיי אומרים שאנו וכמו - לו השייך  שברמ"ח

וכמה ההוא  האבר את  שיחיה  מי לו אין  ההיא המצוה  על  נפש  בשאט שעבר

בד ' המרותו גודל  את  ידעו  שהכל  זה על  ההוא  האדם אח"כ יתמרמר

שארי ידי על  איברים בשאר מום  בעל  יהיה  אם כה"ג  וכן  תפילין  במצות 

הכל דבר "סוף  הפסוק  על  קהלת  בתרגום דאיתא וכמו שקלקל  דברים 

ירא האלקים  את  כן  ועל  כל  לעיני יתפרסם הכל  שלבסוף  דהיינו  נשמע"

לאוין ושס "ה  מ "ע שהרמ"ח ור"ל  האדם כל  זה כי שמור  מצותיו  ואת 

בעל ויהיה  כשיקום  ונמצא  האדם  כל  לעתיד  יבנה  חייו  בימי האדם שנשמר

שס"ה נגד  [המכונים  מגידיו גיד  איזה לו שיתקלקל  או אבר  באיזה  מום

קלון וכמה  נפש  בשאט עבר לאו  או מ "ע  איזה הכל  יתבוננו  שבתורה] לאוין 

לנצח ]. עי"ז  יסבול  וכלימה

אמונה יסוד  היא  שבת  שמירת  ענין 

כמוויש הקדושה  נפש  חיות  עיקר שהם  והלב הראש  נגד  שהם  ענינים

דאם האמונה  יסוד  ג "כ דהוא  שבת  שמירת  וענין  ובתורתו  בד ' אמונה

וכשהוא הקדושה  מנפשו  החיות  עיקר  כל נסתלק  כבר  ההם ענינים  לו יחסר

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

א ָךגיכ 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 

ַהְסָּכַמת ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ִיְצָחק ַּכּדּוִרי ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ַעל ַהְדָּפַסת ַהֹּזַהר
ת ָהַאְדמֹור ָהַרב ָּברּוְך ָׁשלֹום ַהֵּלִוי ַאְׁשָלג  פד. ִהֵּנה ָּבאּו ְלָפַני ַּתְלִמיִדי ְּכבֹוד ְקֻדּׁשַ
ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י  ּתֹוַרת  ַעל  ֵּבאּוִרים  ְּכָתָביו.  ַּתְכִריְך  ּוְבָיָדם  ִלְבָרָכה  ַצִּדיק  ֵזֶכר 
ּוְבתֹוַרת ָאִביו ִאיׁש ָהֱאֹלִקים ָמָרן ַּבַעל ַהֻּסָּלם ַעל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוְכָבר ִהְסִּכימּו 
ַצִּדיֵקי ּוְגאֹוֵני ֶאֶרץ ִמן ַהּדֹור ַהּקֹוֵדם ַעל ּתֹוָרתֹו ַהְּטהֹוָרה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ֶׁשל ַׂשר 
ת ַאְדמֹור ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב ַהֵּלִוי ַאְׁשָלג ֵזֶכר  ֵּבית ַהֹּזַהר ֹקֶדׁש ַהָּקָדִׁשים ְּכבֹוד ְקֻדּׁשַ
ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ִּכי ָחזּו ְנכֹוָחה ְיִחידּות 
ם ָעָליו ִהְׂשִּכיל ְלהֹוִציא ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה  ִמְפָעָליו, ֲאֶׁשר ִמּתֹוְך ִהְתַּגּלּות רּוַח ַהּׁשֵ
ָלעֹוָלם  ָיְרָדה  ְוִׂשְמָחה  ַהָּקדֹוׁש,  ָהֲאִר"י  ְוִכְתֵבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ַהּתֹוָרה  ֶאת ְמאֹור 
ִּכְביֹום ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ַמָּמׁש. ְואֹורֹו ַהָּקדֹוׁש ָיִאיר ַּדְרֵּכנּו ְנכֹוָחה ֵהיָאְך ַהֶּדֶרְך ְלַתֵּקן 

ַעְצֵמנּו ּוְלכֹוֵנן ְצָעֵדינּו ִלְקַראת ִּביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
 )ִמּתֹוְך ַהְסָּכַמת ְזַקן ַהְמֻקָּבִלים ְּפֵאר ַהּדֹור ַוֲהָדרֹו ַהַּצִּדיק ֶהָחִסיד ַרִּבי ִיְצָחק ַּכּדּוִרי ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, 
ַּתּמּוז תשנו ַעל ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ַהֻּסָּלם(

ַהְסָּכַמת ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ָלאִּפַיאן ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ַעל ַהְדָּפַסת ַהֹּזַהר
ַצִּדיק  ֵזֶכר  ָלאִּפַיאן(  ֵאִלָּיהּו  )ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ֶׁשָאִבי  ִלְפֵניֶכם  ְלָהִביא  ִהְנִני  פה. 
ַלֹּכל,  ַּכָּידּוַע  ָרמֹות  ְלַמֲעלֹות  ְוִהִּגיַע  ַהֵחן  ּתֹוַרת  ִלְלֹמד  ֶׁשָּזָכה  ֶׁשַאַחר  ִלְבָרָכה, 
ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ִסְפֵרי ַּבַעל ַהֻּסָּלם ְלָיָדיו ָעַסק ְוָעַמל ָּבֶהם ְּבָכל ֹּכחֹו, ְוִהְפִליג ְּבִׁשְבָחם 
ם, ּוְלָהִבין  יָטה ְנכֹוָנה ְוָהֲאִמִּתית ּוְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ִלְדֵבקּות ַּבַהּׁשֵ ְוָאַמר ֶׁשּזֹו ַהּׁשִ
ִּכי הּוא  ָּבּה,  ַלֲעֹסק  ּוְכַדאי  ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת 

ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש. ַמְסִּביר ָּכל ָּדָבר ְּבטּוב ַטַעם ַהּׁשָ
)ִמּתֹוְך ַהְסָּכַמת ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ְׁשמּוֵאל ְּבַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ָלאִּפַיאן ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ְמַחֵּבר 
ב ְׁשַמְעָּתָתא, כח ַּתּמּוז תשנו ַעל ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ַהֻּסָּלם( ֵסֶפר ָרְווָחא ְׁשַמְעָּתָתא ַעל ַהּׁשֵ

ַהְסָּכַמת ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַעל ַהְדָּפַסת 
ַהֹּזַהר

פו. ָהֱאֶמת ַאִּגיד, ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ָמְך ֶעְרִּכי, ִּכי ֲאִפּלּו ִּבְפָׁשט ֵאיִני ְּכַדאי ִלֵּתן ַהְסָּכָמה, 
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבָדָבר ֶׁשֹּלא ִּבי הּוא, ֲאָבל ּכּוֵּלי ָעְלָמא ַמִּכיִרים ֶאת ְּכבֹוד... ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול 



טז
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א ָךגיכ תן ר הי זנהי שִנר הי

ְּבִלּמּוד ַהַּקָּבָלה ּוְמֻפְרָסם ְׁשמֹו... ֶאָחד ִמַּיִּקיֵרי ְירּוָׁשַלִים ַוֲחָכֶמיָה ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה 
ַהָּקׁשּור  הּוא  ְיִדיִדי  ְוַיִּקיָרא  ַרָּבא  ַּגְבָרא  ַהאי  הּוא  ֲהֹלא  ְצפּוֶניָה,  ּוְמַגֶּלה  ִלְׁשָמּה 
ת ָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהּוָדה ֵלייּב  ְּבמֹוֵסרֹות ְלָבִבי... ְּבִיְרָאתֹו ַהּקֹוַדְמתֹו ְּכבֹוד ְקֻדּׁשַ
ִיְתַקְּימּו  ִּבְרכֹוָתיו  ֶׁשָּכל  ַמִים  ֶׁשַּבּׁשָ ָאִבינּו  ִמִּלְפֵני  ָרצֹון  ִויִהי  ְׁשִליָט"א...  ַאְׁשָלג 

ם ַהְמַחֶּכה ִליׁשּוָעה ְקרֹוָבה. ּוְבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
)ִמּתֹוְך ַהְסָּכַמת ָהַרֲאָב"ד ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַעל ַהֹּזַהר ִעם 
ֵּפרּוׁש ַהֻּסָּלם(

ַוֵּתֶרב ַהַּדַעת ֶׁשִּנְפְתּחּו ְׁשָעִרים ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַּגם ִלְפׁשּוִטים 
ָּכמֹונּו

ִנְפָלא,  ְּבֵבאּור  ּוְלַהֲאִדיָרּה  ְלַהְגִּדיל ּתֹוָרה  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ֶׁשִּזּכּוהּו  ֶחְלקֹו  ַאְׁשֵרי  פז. 
ם, ַוֵּתֶרב ַהַּדַעת ֶׁשִּנְפְתּחּו  ָחִמיד ְוָרִגיג ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלתֹוֶעֶלת ַעם ְסֻגָּלה ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
ְׁשָעִרים ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ַּגם ִלְפׁשּוִטים ָּכמֹונּו ּוְׂשָכרֹו ַרב ְּבִלי ֵעֶרְך – ְוַכֲאֶׁשר ְמֹפָרׁש 
יֹוֵצא ִמִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֶהְעִּתיק ְּבַהְקָּדָמתֹו, ֶׁשִּבְזכּות ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 

ַיֲעֹזר ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלֵמיָּפק ִמן ָּגלּוָתא.
)ַהְסָּכַמת ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ִמַּקאׁשֹוי ַרִּבי ְרָפֵאל ְּבלּום ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק 
ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה(



זהר 
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ּת ּת  ִנבו תו ּכ ִן ת  ביכ י שיכ ת הי ּרי תו ן שכ ִי ת  גי ְָ ג 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 זוהר לד

הּׁשּבת ׁשּבכניסת  ָ ַ ַ ַ ִ ְ ִ ֶ ָ ַהּכרֹוז
א) ר"ד, (ח"ב

     
  
   
    
    
     
    
    
    
     
    
    

   

לבר הּנׁשמה א)רׁשּות קל"ח, (ח"ב ְ ַ ְ ָ ָ ְ ָ ֵ 

     
    
    
    
     
     
     

  

     
   
    
     
     

הּׁשּבת ׁשּבכניסת  ָ ַ ַ ַ ִ ְ ִ ֶ ָ ַהּכרֹוז

קֹוראאּלא ּכרֹוז ׁשּבת, ּכׁשּנכנסת ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
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עֹוררּונׁשמת החברים הרי חי, ּכל ְְֲֲִִֵֵַַַָ
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זה וׁשם למעלה, אֹותֹו מבר ְְְְִֵֵֶֶַָָמּמּנּו,
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והאחרֹונים)ח עד ּתיבין,י דחמׁשין ּוברזא (ס"א ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ
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ּומּמעלה, מּמּטה ּברכֹות ְְְִִֵַַַָָָמקּבל

הּצדדים. מּכל ְְְִִִֶֶַָָונכללת

ּברכֹותּבימי מקּבלת היא החל ְְִִֵֶֶַַָֹ

אֹותּה ׁשּמברכֹות הּנׁשמֹות ְְְְִֶַָָָָמּׁשאר

ּב מקּבלתמּלמּטה, היא הּׁשּבת יֹום ְְְִִֶֶַַַַָָ

עליֹונֹות נׁשמֹות מאֹותן ְְְֵֶָָָּברכֹות

וחמׁש ּבארּבעים אֹותּה ְְְְְִֵֶַָָָָׁשּמברכֹות

מ"ה. ּכחׁשּבֹון עדּתבֹות חי ּכל (מּנׁשמת ְְְִִֵֶַַַָ

מ"י)והאחרֹונים) ּכחׁשּבֹון ּתבֹות, חמּׁשים ׁשל (ּובּסֹוד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָ

מ"י. ּובסֹוד מ"ה ּבסֹוד ׁשּבארנּו ְְְְֵֶַּכמֹו

העֹולם וזה העליֹון, העֹולם ְְֶֶֶָָָָָזה

חי ּכל נׁשמת והאחרֹונים)הּתחּתֹון. -(עד ְְְֲִִַַַַַַָָ

עד ׁשירה מלא פינּו ואּלּו ּומן ְִִִִֵַָָמ"ה.

האחרת הּתׁשּבחת עֹולה - ְְִִִֶֶַַַַָָָּומּלפנים

ׁשּלא ּגב על ואף ּתבֹות. ְֲִִֵֶַַַֹחמּׁשים

החׁשּבֹון עֹולה ּבחׁשּבֹון, הּדבר ְְֵֶֶֶַַַָָעֹומד

עֹולה והלאה ּומּׁשם מ"י, ְִָָָָָסֹוד

לחׁשּבֹון האחרת מאה(מ"ה)הּתׁשּבחת ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ּומרּכבה הּכל, ׁשל ּתׁשלּומים ְְִֵֶֶַַָָֹתבֹות,

ּתׁשלּום ׁשהּוא ּׁשּׁשֹורה מה על ְֶֶֶַַַַַאחת

עליֹון) ׁשלם .(אֹותֹו ְֵֶָ

הּללּווכל הּדברים וכל הּזה הּׁשבח ְְְִֶֶַַַַַָָָָ

ּבחׁשּבֹון ידּועים איברים ְְְִִֵֶָָֻּכּלם

מהם ּולהׁשּתּלם ׁשּבת ְְְְִֵֵֶַַַָלתׁשלּום

לסּדרּכראּוי. ׁשּיֹודעים העם אׁשרי ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ּכראּוי רּבֹונם ׁשבח והלאהאת מּכאן . ְִִֶֶַָָָָָָָ

ׁשּתּקן. ּכמֹו הּתפּלה ְְִִֶַַָֻסּדּור
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הנׁשּמֹות  ַ ְ ַיֹום

הּנׁשמֹותהּיֹום יֹום הּוא הּזה ְֶַַַָ

הּנׁשמֹות צרֹור אֹותֹו ְְְִֵֶַַָׁשּמתעּטר

אדֹונם) ׁשל מׁשּבחים(ּבּתׁשּבחֹות ּכ מּׁשּום . ְְְֲִִִֶַַָָָ

והינּו הּנׁשמה, ּתׁשּבחת ְְְְְְִִַַַַָָָּבתׁשּבחֹות

ה' ׁשמ את ּתבר חי ּכל ְְְִִֵֶַַָָנׁשמת

ואין וכּו'. ּבׂשר ּכל ורּוח ְְְֱֵֵַָָָֹאלהינּו

ורּוח, נׁשמה ׁשל ּבצד אּלא ְְְְִֶֶַַַַַָָָהּתׁשּבחת

ולא ּונׁשמה, ּברּוח עֹומד הּזה ְְְְֵֶַַַָָֹוהּיֹום

ּגּוף. ֶׁשל

אֹור  ֵיֹוצר

עליֹונה,הּתׁשּבחת אחרת ּדרּגה ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָ

אֹור ׁשהיא קדֹוׁשה ׁשמׁש הּיֹום, ְִֶֶֶַָסֹוד

האֹור סֹוד אֹור. יֹוצר הינּו ְֵַַָהּיֹום,

ּכל ּומאירים נּזֹונים ׁשּמּמּנּו ְִִִִִִֵֶֶַָהּמאיר,

והּכֹוכבים הּמרּכבֹות, הּצבאֹות, ְְְִֶַַַָָָָאֹותן

על ׁשּׁשֹולטים אֹותם וכל ְְְִֶַַַָָָוהּמּזלֹות,

ָָהעֹולם.

הּבא העֹולם  ָ ַ ָ ָ ָ ְ ִּתׁשּבחֹות

ּבּיֹוםּתׁשּבחּתֹו הּבא העֹולם ׁשל ְְִֶַַַָָָ

הּזֹו והּתׁשּבחת אדֹון. אל הינּו ְְְִֵֶַַַַַַָהּזה,

אֹותּיֹות ּוׁשּתים עׂשרים ּבסֹוד ְְְִִִִֶַהיא

ׁשּמתעּטרֹות קדֹוׁשֹות ְְְְִֶֶַעליֹונֹות

הּקדֹוׁשה. העליֹונה ּובּמרּכבה ְְְֶֶַַָָָָָָָּבאבֹות

ּתׁשּבחת על  ַ ַ ְ ִ ַ ַ ַ ְ ִתׁשּבחת

ּוׁשּתיםהאֹותּיֹות עׂשרים הן הּקטּנֹות ְְְִִִֵֶַַַָ

ׁשהן הּתחּתֹון, העֹולם ׁשהן ְִֵֵֶֶַַָָאֹותּיֹות,

ּבין ואין וכּו', ּדעה ּגדֹול ּברּו ְְְֵֵֵֵָָאל
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אדֹונם) ׁשל מׁשּבחים(ּבּתׁשּבחֹות ּכ מּׁשּום . ְְְֲִִִֶַַָָָ

והינּו הּנׁשמה, ּתׁשּבחת ְְְְְְִִַַַַָָָּבתׁשּבחֹות

ה' ׁשמ את ּתבר חי ּכל ְְְִִֵֶַַָָנׁשמת

ואין וכּו'. ּבׂשר ּכל ורּוח ְְְֱֵֵַָָָֹאלהינּו

ורּוח, נׁשמה ׁשל ּבצד אּלא ְְְְִֶֶַַַַַָָָהּתׁשּבחת

ולא ּונׁשמה, ּברּוח עֹומד הּזה ְְְְֵֶַַַָָֹוהּיֹום

ּגּוף. ֶׁשל

אֹור  ֵיֹוצר

עליֹונה,הּתׁשּבחת אחרת ּדרּגה ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָ

אֹור ׁשהיא קדֹוׁשה ׁשמׁש הּיֹום, ְִֶֶֶַָסֹוד

האֹור סֹוד אֹור. יֹוצר הינּו ְֵַַָהּיֹום,

ּכל ּומאירים נּזֹונים ׁשּמּמּנּו ְִִִִִִֵֶֶַָהּמאיר,

והּכֹוכבים הּמרּכבֹות, הּצבאֹות, ְְְִֶַַַָָָָאֹותן

על ׁשּׁשֹולטים אֹותם וכל ְְְִֶַַַָָָוהּמּזלֹות,

ָָהעֹולם.

הּבא העֹולם  ָ ַ ָ ָ ָ ְ ִּתׁשּבחֹות

ּבּיֹוםּתׁשּבחּתֹו הּבא העֹולם ׁשל ְְִֶַַַָָָ

הּזֹו והּתׁשּבחת אדֹון. אל הינּו ְְְִֵֶַַַַַַָהּזה,

אֹותּיֹות ּוׁשּתים עׂשרים ּבסֹוד ְְְִִִִֶַהיא

ׁשּמתעּטרֹות קדֹוׁשֹות ְְְְִֶֶַעליֹונֹות

הּקדֹוׁשה. העליֹונה ּובּמרּכבה ְְְֶֶַַָָָָָָָּבאבֹות

ּתׁשּבחת על  ַ ַ ְ ִ ַ ַ ַ ְ ִתׁשּבחת

ּוׁשּתיםהאֹותּיֹות עׂשרים הן הּקטּנֹות ְְְִִִֵֶַַַָ

ׁשהן הּתחּתֹון, העֹולם ׁשהן ְִֵֵֶֶַַָָאֹותּיֹות,

ּבין ואין וכּו', ּדעה ּגדֹול ּברּו ְְְֵֵֵֵָָאל
השבת לזזוהר

     
     
    
     
    
    
    



למעלה הּתׁשּבחת  ָ ְ ַ ְ ַ ַ ְ ִ ַ ַ ִ ֲעלּית

    
   
   
    
     
    
    
    
   

   

ּכל על ׁשעֹולה  ָ ַ ָ ֶ ַ ַ ְ ִ ַהּתׁשּבחת
 ָ ְ ִ ַהּתׁשּבחֹות

   
   
     
    
   
     
    

אֹות אּלא אחר, רוח לתבה ְֵֵֵֶֶַַָָָּתבה

ּובעֹולם ותבה. ּתבה ּבכל ְְְֵֵָָָָָָרׁשּומה

הּקדֹוׁשים והּצדדים רוח, יׁש ְְְְִִֵֶֶַַַָָהעליֹון

על תׁשּבחת וזֹוהי לאֹות. אֹות ְְְִִֵַַַּבין

ׁשל העליֹונֹות ׁשהאֹותּיֹות ְְִִֶֶֶַַָָּתׁשּבחת,

ואֹומרֹות מׁשּבחֹות הּׁשביעי ְְְְְִִַַַהּיֹום

ּבראׁשית. יֹוצר העליֹון ְְִֵֵֶֶֶַָלּמל

למעלה הּתׁשּבחת  ָ ְ ַ ְ ַ ַ ְ ִ ַ ַ ִ ֲעלּית

למעלה,ּכׁשהּתׁשּבחת עֹולה הּזֹו ְְְְִֶַַַַַָָ

ׁשאמרנּו, עליֹונֹות מרּכבֹות ְְְִִֶֶֶַָָׁשּׁשים

הּזֹו הּתׁשּבחת את ולֹוקחֹות ְְְְְִִֶַַַַַמזּדּמנֹות

אֹותּה ּומעלים הּקדֹוׁש, ֲִֵַַָָָָמהעם

מרּכבֹות ּבכּמה ּבּה ְְְְִֵֶַַָָָלהתעּטר

אֹותם וכל ׁשּממּנֹות. ְְְֶֶָָֻעליֹונֹות

מתעּטרים ּכּלם עדן, ׁשּבגן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻהּצּדיקים

מרּכבֹות אֹותן וכל הּזאת, ְְְִֶַַַַָָָֹּבּתׁשּבחת

ּכּלם הּצּדיקים, נׁשמֹות אֹותן ְְִִִַַָָָֻוכל

הּכּס א. סֹוד עד הּזֹו ּבּתׁשּבחת ְִִִֵַַַַַַעֹולים

ּכל על ׁשעֹולה  ָ ַ ָ ֶ ַ ַ ְ ִ ַהּתׁשּבחת
 ָ ְ ִ ַהּתׁשּבחֹות

הּתׁשּבחתּוכׁשּמּגיעה הּקדֹוׁש לּכּסא ְְִִִֵֶַַַַַַָָ

עד ׁשם עֹומדת יׂשראל, ּכל ׁשל ְִֵֶֶֶַַָָָהּזֹו

העליֹונה הּקדּׁשה ׁשאֹומרים ְְְְִֶֶַַַָָָֻהּזמן

ׁשּלמּטה העלּיה ואז מּוסף. ְְֲִֶֶַָָָָָׁשל

למעלה הּכל להאחז ְְְְְֵֵַַַָָָֹלמעלה,

זֹוהי אחד. הּכל להיֹות ְְְִִֶַַָָֹלמעלה

הּתׁשּבחֹות. ּכל על ׁשעֹולה ְְִִֶַַַַַָָָהּתׁשּבחת
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ּת ּת  ִנבו תו ּכ ִן ת  ביכ י שיכ ת הי ּרי תו ן שכ ִי ת  גי ְָ ג תי ָי ר  זננהי

השבת לזזוהר

     
     
    
     
    
    
    



למעלה הּתׁשּבחת  ָ ְ ַ ְ ַ ַ ְ ִ ַ ַ ִ ֲעלּית

    
   
   
    
     
    
    
    
   

   

ּכל על ׁשעֹולה  ָ ַ ָ ֶ ַ ַ ְ ִ ַהּתׁשּבחת
 ָ ְ ִ ַהּתׁשּבחֹות

   
   
     
    
   
     
    

אֹות אּלא אחר, רוח לתבה ְֵֵֵֶֶַַָָָּתבה

ּובעֹולם ותבה. ּתבה ּבכל ְְְֵֵָָָָָָרׁשּומה

הּקדֹוׁשים והּצדדים רוח, יׁש ְְְְִִֵֶֶַַַָָהעליֹון

על תׁשּבחת וזֹוהי לאֹות. אֹות ְְְִִֵַַַּבין

ׁשל העליֹונֹות ׁשהאֹותּיֹות ְְִִֶֶֶַַָָּתׁשּבחת,

ואֹומרֹות מׁשּבחֹות הּׁשביעי ְְְְְִִַַַהּיֹום

ּבראׁשית. יֹוצר העליֹון ְְִֵֵֶֶֶַָלּמל

למעלה הּתׁשּבחת  ָ ְ ַ ְ ַ ַ ְ ִ ַ ַ ִ ֲעלּית

למעלה,ּכׁשהּתׁשּבחת עֹולה הּזֹו ְְְְִֶַַַַַָָ

ׁשאמרנּו, עליֹונֹות מרּכבֹות ְְְִִֶֶֶַָָׁשּׁשים

הּזֹו הּתׁשּבחת את ולֹוקחֹות ְְְְְִִֶַַַַַמזּדּמנֹות

אֹותּה ּומעלים הּקדֹוׁש, ֲִֵַַָָָָמהעם

מרּכבֹות ּבכּמה ּבּה ְְְְִֵֶַַָָָלהתעּטר

אֹותם וכל ׁשּממּנֹות. ְְְֶֶָָֻעליֹונֹות

מתעּטרים ּכּלם עדן, ׁשּבגן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻהּצּדיקים

מרּכבֹות אֹותן וכל הּזאת, ְְְִֶַַַַָָָֹּבּתׁשּבחת

ּכּלם הּצּדיקים, נׁשמֹות אֹותן ְְִִִַַָָָֻוכל

הּכּס א. סֹוד עד הּזֹו ּבּתׁשּבחת ְִִִֵַַַַַַעֹולים

ּכל על ׁשעֹולה  ָ ַ ָ ֶ ַ ַ ְ ִ ַהּתׁשּבחת
 ָ ְ ִ ַהּתׁשּבחֹות

הּתׁשּבחתּוכׁשּמּגיעה הּקדֹוׁש לּכּסא ְְִִִֵֶַַַַַַָָ

עד ׁשם עֹומדת יׂשראל, ּכל ׁשל ְִֵֶֶֶַַָָָהּזֹו

העליֹונה הּקדּׁשה ׁשאֹומרים ְְְְִֶֶַַַָָָֻהּזמן

ׁשּלמּטה העלּיה ואז מּוסף. ְְֲִֶֶַָָָָָׁשל

למעלה הּכל להאחז ְְְְְֵֵַַַָָָֹלמעלה,

זֹוהי אחד. הּכל להיֹות ְְְִִֶַַָָֹלמעלה

הּתׁשּבחֹות. ּכל על ׁשעֹולה ְְִִֶַַַַַָָָהּתׁשּבחת



זהר 
השבת

הי תכ ָכ גן הו ָין ג  שי רכ ָשן ּו ת בין ביכ י שיכ הי
כי

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

נג. ֵאין ָׂשָטן ְוֵאין ַמִּזיק ַׁשִּליט ְּביֹוָמא ְּדַׁשְּבָתא )ח"ג רע"ג.(.
ַוֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת ְּדֹחל  ְוָיִמים טֹוִבים  ָזָזה ְׁשִכיָנה ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַׁשָּבתֹות  נד. ֹלא 

)ח"ג קע"ט:(.

ִכיָנה ׁשֹוֶמֶרת ְלׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב )ח"ג קע"ט:(. נה. ַהּׁשְ
נו. ַׁשָּבת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָקָּב"ה )ח"ב פ"ח:(.

ָּבת ְּבִׂשְמָחה ְוהּוא ְוִאְׁשּתֹו ְּבִׂשְמָחה,  נז. ְּכֶׁשָאָדם ִנְכָנס ְלֵביתֹו ְּבִׂשְמָחה ּוְמַקֵּבל ַהּׁשַ
ִכיָנה אֹוֶמֶרת ֶזה ֶׁשִּלי הּוא )זוהר חדש אחרי ס.(. אֹוָתּה ָׁשָעה ַהּׁשְ

נח. ִאם הּוא ָעֵצב ְּבֹחל ִמָּכל ָמקֹום ְּבַׁשָּבת ִיְהֶיה ְּבִׂשְמָחה )תיקוני זוהר ת"ק כ"א. נ"ז.(.
ֶמׁש ִּכי ִאם  נט. ִמָּכל ַהַּמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁשעֹוֶׂשה ָהָאָדם ֵאין טֹוב ָלָאָדם ַּתַחת ַהּׁשֶ

ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות ּוְלַהְראֹות ִׂשְמָחה ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים )ח"ב רנ"ה.(.

ס. ֲאִפּלּו ָהְרָׁשִעים ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם ְׁשמּוִרים ֵהם ְּבַׁשָּבת )ח"א מ"ח.(.
ָעִרים ְּפתּוִחין )ח"א ע"ה:(. ָּבת ָּכל ַהּׁשְ סא. ְּביֹום ַהּׁשַ

ָאר ַהָּיִמים )ח"ג ע"ד.(. סב. ַאְׁשֵריֶהם ֶׁשל ֵאּלּו ֶׁשעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת יֹוֵתר ִמּׁשְ
סג. ַׁשָּבת הּוא ְּכַלל ָּכל ַהּתֹוָרה, ְוָכל סֹודֹות ַהּתֹוָרה ּבֹו ְּתלּוִיים, ְוִקּיּום ַׁשָּבת 

ְּכִקּיּום ָּכל ַהּתֹוָרה )ח"ב צ"ב(.

סד. ְׁשקּוָלה ַׁשָּבת ְּכָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ְוַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְּכִאּלּו ׁשֹוֵמר ָּכל ַהּתֹוָרה 
)ח"ב מ"ז. קנ"א.(.

סה. ַהֲחָרטֹות ְּדַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים ֲחׁשּוִבים ְלַהָקָּב"ה יֹוֵתר ִמָּכל ִמיֵני ְּבָׂשִמים 
)ח"ג רמ"ג.(.

סו. ָּכל ָהֱאמּוָנה ִּבְסֻעַּדת ַׁשָּבת ָמצּוי )ח"ג רפ"ח:(.
סז. ִּבְסֻעַּדת ַׁשָּבת ִנָּכִרים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ְּבֵני ַהֶּמֶלְך )ח"ב פ"ח:(.
סח. ְסֻעַּדת ַׁשָּבת ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל הּוא ְוֹלא ֶׁשל ַהּגֹוִים )ח"ב פ"ח:(.
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הי תכ ָכ גן הו ָין ג  שי רכ ָשן ּו ת בין ביכ י שיכ הי

ְלָחנֹות ֶׁשְּמַסְּדִרים ְּבֵני ָאָדם ְּבַׁשָּבתֹות ַמְכִניִסין אֹוָתן ְּבֵהיָכל ֶאָחד,  סט. ָּכל ַהּׁשֻ
ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו ֶׁשל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ֻׁשְלָחנֹו ִנְרֶאה ָׁשם ְּבֹלא ּבּוָׁשה ָּכָראּוי, כ"א ְּכִפי 

ֹּכחֹו )ח"ב ר"ד.(.

ע. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַהְּנָׁשמֹות עֹולֹות ְוַהָקָּב"ה ׁשֹוֵאל ְלֻכָּלם, ַמה ִחַּדְׁשֶּתם ַּבּתֹוָרה 
ְּבֶזה ָהעֹוָלם )ח"ג קע"ג.(.

עא. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְצִריִכין ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַעֵּכב ְוֹלא ְלַהְראֹות ְּכִאּלּו ּדֹוֲחִקים ֶאת 
ת )ח"ב ר"ז.(. ָּב ַהּׁשַ

עב. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָהרּוחֹות יֹוְצאֹות ּוְמׁשֹוְטטֹות ָּבעֹוָלם, ּוִבְׁשִביל ֵּכן ִּתְקּנּו ִׁשיר 
ֶׁשל ְּפָגִעים )ח"א מ"ח.(.

עג. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ּפֹוְתִחין ִיְׂשָרֵאל ְוהּוא ַרחּום, ִּבְׁשִביל ֶׁשַהִּדין חֹוֵזר ִלְמקֹומֹו 
)ח"ב ר"ז:(.

ָהֹעֶנׁש ֶׁשל  ֶׁשִּנָּנֵצל ֵמאֹותֹו  ְּכֵדי  ֹנַעם  ִויִהי  ָּבת ֵיׁש ָלנּו לֹוַמר  ַהּׁשַ ְּכֶׁשּיֹוֵצא  עד. 
ָהְרָׁשִעים )ח"א קצ"ז:(.

ה ֶׁשל ְוַאָּתה  עה. ִמי ֶׁשַּמְדִליק ַהֵּנר ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֶטֶרם ֶׁשִהִּגיַע ַהִּצּבּור ִלְקֻדּׁשָ
ְמַקְּלִלין  ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם  ְוָהְרָׁשִעים  ְזַמּנֹו  ֶטֶרם  ֶׁשֻּיְדַלק  ַהֵּגיִהֹּנם  ְלֵאׁש  ּגֹוֵרם  ָקדֹוׁש 
אֹותֹו, ִּכי ֵאין ְלַהְדִליק ַהֵּנר ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַעד ְלַאַחר ֶׁשִהְבִּדילּו ִיְׂשָרֵאל ַּבְּתִפָּלה 
ָּבת ׁשֹוֵלט, ֲאָבל ִאם ַמְמִתּין ַעד ֶׁשַהִּצּבּור  ת ַהּׁשַ ְוַעל ַהּכֹוס, ִּכי ַעד ָאז ֲעַדִין ְקֻדּׁשַ
ַהִּדין  ֶאת  ֲעֵליֶהן  ַמְצִּדיִקין  ָהְרָׁשִעים  ָאז  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  ֶׁשל  ה  ַהְּקֻדּׁשָ אֹוְמִרים 

ּוְמָבְרִכין ְלאֹותֹו ָאָדם ְּבָכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשל ְוִיֶּתן ְלָך )ח"א י"ד:(.

עו. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַהְּנָׁשמֹות עֹולֹות ּוִמְתַעְּטרֹות ַּבֲעָטרֹות ְקדֹוׁשֹות ְלַמְעָלה )ח"ב 
צ"ח.(.

ֶׁשַּתֲעֹבר  ַעד  ְמִׁשיָחתֹו  ַאַחר  ָלֲעבֹוָדה  ִנְכָנס  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ֶׁשֵאין  ַׁשָּבת  ְּגדֹוָלה  עז. 
ָּבת )מדרש המובא באור עולם שבסוף ספר ראשית חכמה, וכן כתב הרמב"ם להלכה הלכות  ָעָליו ַהּׁשַ

כלי המקדש פ"ד הלכה י"ג(.

עח. ְּגדֹוָלה ַׁשָּבת ֶׁשְּכֶׁשִּנְתַּדְלְּדלּו ִיְׂשָרֵאל ִמַּמֲעִׂשים טֹוִבים ֹלא ָעְמָדה ָלֶהם ֶאָּלא 
ְזכּות ַׁשָּבת )שם(.

עט. ְּגדֹוָלה ַׁשָּבת ֶׁשֵאיָנּה ִנְדֵחית ֶאָּלא ִמְּפֵני ַסָּכַנת ְנָפׁשֹות )שם(.
ֵני ְּכָתִרים ֶׁשל ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע )מדרש מובא ברמתים  פ. ְּבַׁשָּבת ַמֲחִזיִרין ְלִיְׂשָרֵאל ַהּׁשְ

צופים על תנא דבי אליהו זוטא ח"ב אות י"ב(.
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ָיִתיב,  ָהָוה  ֲעָרְך,  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי 
ְוֲהָוה ָקא ִמְצָטֵער ְּבַנְפׁשֹוי ָטֵפי, ֲעאל 
ֵחיזּו  ֵליּה,  ָאַמר  ְיהֹוֻׁשַע.  ָרִּבי  ְלָקֵמיה 
ֲחׁשֹוָכן.  ָלָמה  ְדֲעְלָמא  בּוִציָנא  ְנִהירּו 
ֵּבי,  ֲעאל  ָסִגי  ּוְּדִחילּו  ֵחיזּו  ֵליּה,  ָאַמר 
ַחְבָרָנא  ְדִאְתַערּו  ַחֵמי ָמה  ֲאָנא  ְּדָהא 
ָמאֵרי ַמְתִניָּתא, ְּדָׁשאַרת ֲעָלְייהּו רּוַח 
ַקִּדיִׁשין. ְוַההּוא ְדִאְתֲערּו, ְּדְבְׁשִתיָתֵאי 
ַחֵמי  ֲאָנא  ֲאָבל  ָׁשִּפיר.  פּוְרָקָנא,  ְיֵהא 
אֹוְרָּכא ְיֵתיָרא ַעל ִאיּנּון ָּדְייָרא ַעְפָרא 
ָמאן  ָאְרָּכא,  ְלַהאי  ִיְזֶּכה  ָמאן  וכו'. 
ִיְתַקֵּיים ְּבִקּיּום ָּדֵתיּה ֵּבין ַהאי ִזְמָנא, 
וכו'.  ְבַנְפָׁשאי  ִאְצַטֵעיְרָנא  ָּדא  ְוַעל 
ֹּכָּלא.  ִיְתַקַּדם  ִּבְתׁשּוָבה  ְוָאַמר,  ָחַזר 
ָאַמר ִרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ִאי ָלאו ְדֲאַמְרְּת ָהִכי, 
ַאְחִסיְמָנא ּפּוִמין ְלִמְצֵּפי פּוְרָקָנא ָכל 
יֹוָמא, ִּדְכִּתיב, )ישעיה לג( ֹחֶסן ְיׁשּועֹות. 
ְיׁשּועֹות  ַהְמַצִּפים  ֵאּלּו  ְיׁשּועֹות,  ַמהּו 

ְּבָכל יֹום.

ַיְתֵבי  ֲהוֹו  ִחְזִקָּיה,  ְוִרִּבי  ִחָּייא  ִרִּבי 
ִאְדמּוְך  אֹונֹו,  ַדֲחַקל  ִאיָלֵני  ְתחֹות 
ָאַמר  ְלֵאִלָּיהּו,  ֵליּה  ָחָמא  ִחָּייא,  ִרִּבי 
ָנִהיר.  ַחְקָלא  ְדַמר,  ַמְקְסִטיטּוָרא 

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך ָהָיה יֹוֵׁשב, ְוָהָיה 
ְלָפָניו  ִנְכַנס  ְמֹאד.  ְּבַנְפׁשֹו  ִמְצַטֵער 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ָאַמר לֹו, ַמְרֵאה ָהאֹור ֶׁשל 
ְמאֹור ָהעֹוָלם ָלָּמה ֲחׁשּוִכים? ָאַמר לֹו, 
ֲאִני  ֶׁשֲהֵרי  ִּבי,  ִנְכַנס  ַרב  ּוַפַחד  ַמְרֶאה 
ַּבֲעֵלי  ֲחֵבֵרינּו  ִהְתעֹוְררּו  ּׁשֶ ַמה  רֹוֶאה 
ֶׁשל  רּוַח  ֲעֵליֶהם  ֶׁשּׁשֹוָרה  ַהָּבַרְיָתא, 
י  ּׁשִ ֶׁשַּבּׁשִ ֶׁשֵהִעירּו  ְוַההּוא  ְקדֹוִׁשים, 
רֹוֶאה  ֲאִני  ֲאָבל  ָיֶפה.  ְגֻאָּלה,  ִיְהֶיה 
ָעָפר,  ׁשֹוְכֵני  אֹוָתם  ַעל  ֶיֶתר  ֲאִריכּות 
ִיְתַקֵּים  ִמי  ַהֶּזה?  ָלֹאֶרְך  ִיְזֶּכה  ִמי  וכו'. 
ְּבִקּיּום ָּדתֹו ֵּבין ַהְּזַמן ַהֶּזה, ְוַעל ֵּכן ֲאִני 
ִמְצַטֵער ְּבַנְפִׁשי. ָחַזר ְוָאַמר, ִּבְתׁשּוָבה 
ִאם  ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  ָאַמר  ַהֹּכל.  ִיְתַקֵּדם 
ַהִּפּיֹות  ֶאת  ָחַסְמנּו  ָּכְך,  ֶׁשָאַמְרָּת  ֹלא 
ְלַצּפֹות ַלְּגֻאָּלה ָּכל יֹום, ֶׁשָּכתּוב )יחזקאל 
ֵאּלּו  ְיׁשּועֹות?  ַמהּו  ְיׁשּועֹות.  ֹחֶסן  לג( 

ַהְמַצִּפים ְיׁשּועֹות ְּבָכל יֹום.

ְוַרִּבי ִחְזִקָּיה ָהיּו יֹוְׁשִבים  ַרִּבי ִחָּייא 
ִנְרַּדם  אֹונֹו.  ְׂשֵדה  ֶׁשל  ָהִאיָלנֹות  ַּתַחת 
ָאַמר,  ֵאִלָּיהּו.  ֶאת  ְוָרָאה  ִחָּייא,  ַרִּבי 
ֶדה.  ֵמהֹוָכַחת ַהֶּדֶרְך ֶׁשל ַמר ֵמִאיר ַהּׂשָ

ַצֲערֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך ַעל אֹוֵרְך ַהָּגלּות

ויצא קנא ע"א וע"ב

תולדות קלז ע"א וע"ב

ְזכּות ַהּתֹוָרה
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ֶׁשְּקרֹוָבה  ְלהֹוִדיַע  ָּבאִתי  ָּכֵעת  ָאַמר, 
ִקְריֹות  אֹוָתן  ְוָכל  ְלֵהָחֵרב,  ְירּוָׁשַלִים 
ַהֲחָכִמים, ִמּׁשּום ֶׁשְּירּוָׁשַלִים ִהיא ִדין, 
ְוִהֵּנה  ֵּתָחֵרב,  ִּדין  ְוַעל  ִּדין עֹוֶמֶדת  ְוַעל 
ִנְּתָנה ְרׁשּות ְלסמא"ל ָעֶליָה ְוַעל ִּגּבֹוֵרי 
ָהעֹוָלם, ּוָבאִתי ְלהֹוִדיַע ַלֲחָכִמים אּוַלי 
ֶׁשֲהֵרי  ְירּוָׁשַלִים,  ְׁשנֹות  ֶאת  ַיֲאִריכּו 
ִהיא   - ּתֹוָרה  ָּבּה  ֶׁשִּנְמֵצאת  ְזַמן  ָּכל 
ַהַחִּיים  ֵעץ  ֶׁשַהּתֹוָרה  ִמּׁשּום  עֹוֶמֶדת, 
ֶׁשַהּתֹוָרה  ְזַמן  ָּכל  ָעֶליָה.  ָהעֹוֵמד 
ָזז  ִמְתעֹוֶרֶרת ְלַמָּטה - ֵעץ ַהַחִּיים ֹלא 
ֵעץ   - ְלַמָּטה  ַהּתֹוָרה  ָּפְסָקה  ְלַמְעָלה. 

ַהַחִּיים ִמְסַּתֵּלק ]ִמֶּמָּנה[ ִמן ָהעֹוָלם.

ְוַעל ֵּכן, ָּכל ְזַמן ֶׁשַהֲחָכִמים ִיְׂשְמחּו 
סמא"ל,  ֲעֵליֶהם  יּוַכל  ֹלא  ַּבּתֹוָרה, 
ְוַהָּיַדִים  ַיֲעֹקב  קֹול  ַהֹּקל  ָּכתּוב  ֶׁשֲהֵרי 
ְיֵדי ֵעָׂשו. זֹו ַהּתֹוָרה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשִּנְקֵראת 
ֹלא  קֹול  ֶׁשאֹותֹו  ְּבעֹוד  ַיֲעֹקב.  קֹול 
פֹוֵסק, ַהִּדּבּור ׁשֹוֵלט ְוָיכֹול, ְוַעל ֵּכן ֹלא 
ַרִּבי  ְוִהְתעֹוֵרר  ַּבּתֹוָרה.  ְלַהְפִסיק  ָצִריְך 
ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ְוָאְמרּו  ְוָהְלכּו  ִחָּייא, 

ַלֲחָכִמים.

יֹוְדִעים  ַהֹּכל  ֵייָסא,  ַרִּבי  ָאַמר 
ֹלא  ה'  ִאם  ֶׁשָּכתּוב  הּוא,  ְוָכְך  ֶזה,  ֶאת 
ֵאּלּו  ׁשֹוֵמר.  ָׁשַקד  ָׁשְוא  ִעיר  ִיְׁשָמר 
ַהִּקְרָיה  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים  ֵהם 
ַעל  ְוֹלא  ֲעֵליֶהם,  עֹוֶמֶדת  ַהְּקדֹוָׁשה 
ַהְינּו  ָהעֹוָלם,  ֶׁשל  ַהִּגּבֹוִרים  ַהְּגָבִרים 

ֶׁשָּכתּוב ִאם ה' ֹלא ִיְׁשָמר ִעיר ְוגֹו'.

ְלאֹוָדָעא,  ָאֵתיָנא  ַהְׁשָּתא  ָאַמר, 
ם ָקִריב ִאיהּו ְלִאְתָחְרָבא, ְוָכל  ִּדְירּוָׁשלִַ
ם  ִאיּנּון ַקְרִּתין ַּדֲחִכיַמָיא. ְּבִגין ִּדְירּוָׁשלִַ
ִּדיָנא ִאיהּו, ְוַעל ִּדיָנא ָקְייָמא, ְוַעל ִּדיָנא 
ִאְתָחַרב, ְוָהא ִאְתְיִהיב ְרׁשּו ְלסמא"ל 
ְוָאֵתיָנא  ַעְלָמא,  ַּתִּקיֵפי  ְוַעל  ֲעָלּה, 
ְלאֹוָדָעא ַלֲחִכיַמָיא ִּדיְלָמא יֹוְרכּון ְׁשֵני 
ְדאֹוַרְייָתא  ִזְמָנא  ָכל  ְּדָהא  ם,  ִדְירּוָׁשלִַ
ְּבִגין  ָקְייָמא.  ִהיא  ָּבּה,  ִאְׁשַּתַּכח 
ְּדאֹוַרְייָתא ִאיָלָנא ְדַחֵּיי ְּדָקְייֵמי ֲעָלּה, 
ְדאֹוַרְייָתא  ִזְמָנא  ָּכל  אינון(  נוסחי  )תרי 

ַאֲעֵדי  ְדַחֵּיי ָלא  ִאיָלָנא  ְלַתָּתא  ִאְתַער 
ְלֵעיָּלא, ָּפַסק אֹוַרְייָתא ְלַתָּתא ִאיָלָנא 

ְדַחֵּיי ִאְסַּתַּלק )ִמיָנּה( ֵמָעְלָמא.
ְוַעל ָּדא, ָּכל ִזְמָנא ְדֲחִכיַמָיא ֶיֱחדּון 
סמא"ל  ְיִכיל  ָלא  ְּבאֹוַרְייָתא,  ָּבּה 
ַהּקֹול  כז(  )בראשית  ְכִתיב,  ְּדָהא  ְּבהּו, 
ָּדא הּוא  ֵעָׂשו,  ְיֵדי  ְוַהָּיַדִים  ַיֲעֹקב  קֹול 
ַיֲעקֹב,  קֹול  ְּדִאְקֵרי  ִעָּלָאה,  אֹוַרְייָתא 
ִּדּבּור  ָפַסק,  ָלא  קֹול  ְּדַההּוא  ְּבעֹוד 
ִאְצְטִריְך  ָלא  ָּדא  ְוַעל  ְוָיְכָלא,  ָׁשְלָטא 
קנא  )דף  ְוִאְתַער  ְלִמְפַסק.  אֹוַרְייָתא 
ע"ב( ִרִּבי ִחָּייא, ְוֲאְזלּו ְוָאְמרּו ִמָּלה ָדא 

ַלֲחִכיַמָיא.
ָּדא,  ָיְדִעין  ֹּכָּלא  ֵייָסא,  ִרִּבי  ָאַמר 
ה'  ִאם  קכז(  )תהלים  ִּדְכִּתיב,  הּוא,  ְוָהִכי 
ֹלא ִיְׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר, ִאֵּלין 
ַקְרָּתא  ְּבאֹוַרְייָתא,  ְּדִמְׁשַּתְּדִלין  ִאּנּון 
ַקִּדיָׁשא ָקְייָמא ֲעַלְייהּו, ְוָלא ַעל ַּגְבִרין 
ַּתִּקיִפין ְּדָעְלָמא, ַהְיינּו ִדְכִתיב ִאם ה' 

ֹלא ִיְׁשָמר ִעיר ְוגו'.
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ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ִזּכּוְך ַהְּנָׁשָמה
ָּתִפים ַּבֲעֵלי  ָיָׁשר ֵמאּוַלם ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָיְצאּו ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ּתֹוָׁשֵבי  ָהַרב.  ְּפֻקַּדת  ֶאת  ְלַמּלאֹות  ָהִעיר  ֶׁשל  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ְלֵעֶבר  ַהְּתׁשּוָבה 
ָהִעיר ִנְדֲהמּו ְוַׂשֲערֹות ֹראָׁשם ָסְמרּו ְלֶׁשַמע ִוּדּוָים ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ָהֲעִׁשיִרים, 
ִּבְתִחָּלה ֹלא ֶהֱאִמינּו ְלִמְׁשַמע ָאְזֵניֶהם. ֹלא ַקל ָהָיה ָלֶהם ְלַעֵּכל ֶאת ַהְיִדיָעה 
ִנים.  ַהַּמְדִהיָמה ִּכי ָאֵכן ָהִעיר ֻּכָּלּה ֻהְגֲעָלה ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ֶמֶׁשְך ַרּבֹות ַּבּׁשָ
ר ֶאת ְּפָסקֹו  אּוָלם ִוּדּוָים ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים, ִׁשְברֹון ִלָּבם ּוִבְכָים ַהּקֹוֵרַע ֵלב ִאּׁשֵ
ֶׁשל ָהַרב. ַעָּתה נֹוְדעֹו ָלֶהם ֵּפֶׁשר ַהְכָרָזתֹו ֶׁשל ָהַרב ּוְפקּוָדתֹו ַהֲחמּוָרה ְלַנֵּתץ 
ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּבָׂשר ֶׁשל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר ּוְלַנְּפָצם ִלְרִסיִסים ִמְּבִלי ַהְׁשִאיר ֵמֶהם 

ָׂשִריד ּוָפִליט.
ַהִּמְדָרׁש  ּוָבֵּתי  ַהְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ֶאת  ִמְּלאּו  ַרִּבים  ְוָגֲעָׁשה.  ָרֲעָׁשה  ֻּכָּלּה  ָהִעיר 
ְוָׁשְפכּו ֶאת ִלָּבם ַּכַּמִים ֹנַכח ְּפֵני ה', ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹוָנם ֶׁשִּנְכְׁשלּו ִּבְׁשָגָגה ַּבֲעֵברֹות 

ֹּכה ֲחמּורֹות.
ְלִהָּזֵהר  ֲעֵליֶהם  ִקְּבלּו  ְוֵהם  ָהִעיר  ְּבָכל ּתֹוָׁשֵבי  ָרֲחָׁשה  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשל  ֲאִויָרה 
ְּבִמְׁשֵנה ְזִהירּות ְּבָכל ַהָּבא ֶאל ִּפיֶהם, ִלְבֹדּק ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִים ּוְלִהְתַיֵחס ִּבְרִצינּות 
ָּיְך ְלַכְׁשרּות. הֹוִסיפּו ְלָכְך ַּגם ְׁשֵני ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשעֹוְררּו ֶאת  ְמֻרָּבה ְלָכל ַהּׁשַ
ַעל  ַעְצָמם  ְּבַהְׁשִּכיָבם  ַהּנֹוָרא,  ּוִוּדּוָים  ַהְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי  ִסיבּוָבם  ְיֵדי  ַעל  ַהָּקָהל 

ִמְפַּתן ַהֶּפַתח, ְּכִמְדָרְך ְלָכל עֹוֵבר.
ְקָראָקא,  ָלִעיר  ַהּנֹוֵגַע  ְּבָכל  ָהַרב  ְּפֻקַּדת  ֶאת  ִקְּימּו  ַהַּקָּצִבים  ֵני  ֶׁשּׁשְ ְלַאַחר 
ְוַאַחר ֶׁשִהְׁשַתְּטּחּו ַעל ֵּבית ָהַעְלִמין ּוִבְּקׁשּו ְסִליָחה ּוְמִחיָלה ִמּׁשֹוְכֵני ֶהָעָפר, 
ָּתִפים ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ְלֶדֶרְך ְנדּוֵדיֶהם, ְּכֵדי ְלַהְתִחיל ִמָּיד ְלַסֵּגף  ָיְצאּו ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ָהְלכּו  ֲאִפּלּו ֹלא  ֲחָטֵאיֶהם. ֵהם  ֲעבּור  ְּכַכָּפָרה  ַה"ָּגלּות"  ְּבִסְבלֹות  ַעְצָמם  ֶאת 
ְלִהָּפֵרד ִמְּנֵׁשיֶהם ְוַיְלֵדיֶהם ִלְפֵני ֵצאָתם ְלַדְרָּכם ָהֲאֻרָּכה ְוַרַּבת ַהֶּסֶבל, ִמְּבִלי 
מֹוַלְדָּתם,  ִעיר  ֶאת  ִמָּיד  ָעְזבּו  ְלעֹוָרם,  ִלְכסּוָתם  ְּפָרט  ְמאּוָמה  ִאָּתם  ָלַקַחת 

ְוֵהֵחּלּו ְלַכֵּתת ֶאת ַרְגֵליֶהם ְּבַדְרֵכי ֵנָכר ֹלא נֹוָדעֹות.
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ֵהם ָהְלכּו ְלֹלא ַמָּטָרה ּוְלֹלא ִּכּוּון, ֹלא ָהָיה ָחׁשּוב ִּבְׁשִביָלם ָמַתי ַיִּגיעּו ְלָמקֹום 
ֶזה אֹו ַאֵחר, ְוֹלא ָחְקרּו ָלַדַעת ֵאיְך קֹוְרִאים ַלָּמקֹום ּוַמה ִטּיבֹו, ַהִאם ֶזה ְּכָרְך, 
ִביִלים ָהְרחֹוִקים ִמְּמקֹומֹות  ִיּׁשּוב אֹו ְּכָפר, ְלֵהֶפְך, ֵהם ֶהְעִּדיפּו ְלִהַּטְלֵטל ַּבּׁשְ
ַמִים, ִלְׁשֹּבר ֶאת  ִיּׁשּוב, ְלִהְתּגֹוֵרר ְּבָׂשדֹות ֲעזּוִבים אֹו ִּביָערֹות ַּתַחת ִּכַּפת ַהּׁשָ
ַרֲעבֹוָנם ְּבִצְמֵחי ָּבר ּוְבִגּדּוֵלי ֶּפֶרא ּוְלַהְׁשִקיט ֶאת ִצְמאֹוָנם ְּבֵמי ַמְעָין,  ּוִבְלַבד 

ֶׁשֹּלא ִיְצָטְרכּו ְלַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם.
ָיְכלּו  ּדֹוְמִמים,  ִויָערֹות  ָׂשדֹות  ְּפֵני  ַעל  ְלַבד  ּוְבָצֳעָדם  ָהִעיר  ִמן  ְּבַהְרִחיָקם 
ְלַהְרֵהר ְּבֶׁשֶקט ּוְבֵאין ַמְפִריַע. ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵּמַעָּתה ָיכֹול ָּכל ַׁשַעל ֲאָדָמה ְלַׁשֵּמׁש 
ָלֶהם ִּכְמקֹום ִמְׁשָּכב ַּבַּלְיָלה ְוָכל ֶאֶבן ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַּכר ִלְמָראׁשֹוֵתיֶהם, ָּפְקָחה 
ַאֲחֵרי  ְּבָרְדָפם  ְיֵמיֶהם  ָּכל  ָהיּו  ְּכִסיִלים  ֵאילּו  ּוְלָהִבין  ִלְראֹות  ֵעיֵניֶהם  ֶאת 
ָהֹעֶׁשר ּוְבִהְתַמְּכרּוָתם ְלַתֲאַות ַהֶּבַצע ְּבִמָּדה ָּכזֹו, ַעד ְּכֵדי ַלֲעֹבר ֶאת ַהֲעֵברֹות 
ָהיּו  ַהִּקּיּום ֶׁשָּלֶהם  ָצְרֵכי  ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּטַבע,  ְּבֵחיק  ַהְּנִדיָדה  ַהֲחמּורֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה. 
ָלָאָדם  לֹו  טֹוב  ַּכָּמה  ַהַהָּכָרה  ֶאת  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ָּבֶהם  עֹוְרָרה  ַאְפִסִּיים,  ִּכְמַעט 
ָּכְך  ְיֵדי  ְוַעל  מֹוָתרֹות  ְלַחֵּיי  ִלְׁשֹאף  ֵמֲאֶׁשר  ָנִקי,  ַמְצּפּון  ִעם  ֶצַנע  ַחֵּיי  ִלְחיֹות 

ְלִהָּסֵחף ְלַמֲעִׂשים ִנְפָׁשִעים, ַלֲחֹטא ּוְלַהֲחִטיא ֶאת ָהֲאֵחִרים.
ְּבַאֲהָבה,  ִיּסּוִרים  ַעְצָמם  ַעל  ְלַקֵּבל  ַהְּנחּוָׁשה  ֵמַהְחָלָטָתם  ִעידּוד  ְּבָׁשֳאָפם 
ַנִים ְּבֶדֶרְך ֹלא ֶּדֶרְך, ִמְּבִלי ָלַדַעת ְלָאן יֹוִבילּום ַרְגֵליֶהם. ֵהם ָּפְסעּו  ָצֲעדּו ַהּׁשְ
ִּבְדָמָמה, ִּבְׂשָפַתִים ֲחׁשּוקֹות, ָהָראִׁשים מּוָרִדים ְוָהֵעיַנִים ְנעּוצֹות ַּבַּקְרַקע, ְוָכל 

ֶאָחד ָׁשקּוַע ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו.
ָעה ָּכֵעת? ַהִאם ְקרֹוָבה ְׁשַעת ָהֶעֶרב? ַמה ִּיְהֶיה ֶמֶזג ָהֲאִויר? ַהִאם  ַמה ַהּׁשָ
ֵאלֹות ָהֵאּלּו ֹלא ִעְנְינּו אֹוָתם ְּכָלל.  ִמְתָקֶרֶבת סּוָפה? ַהִאם ָיבֹוא ֶּגֶׁשם?  ָּכל ַהּׁשְ
ֲארּו ִלְׁשַּכב  ֶמׁש, ָׁשם ִיּׁשָ ְּבָכל ִּפַּסת ַקְרַקע, ָּבּה ִּתְדֹרְכָנה ַרְגֵליֶהם ִעם ּבֹוא ַהּׁשֶ
ִלְמנּוַחת ַהַּלְיָלה. ְוַכֲאֶׁשר ִיְתֹּפס אֹוָתם ַהֶּגֶׁשם אֹו ִּתְפַגּע ָּבֶהם ַהּסּוָפה, ַרק ָאז 

ְיַחְּפׂשּו ַמֲחֶסה ְּכֵדי ִלְמֹצא ָמֵגן ֵמַהֹּקר ְוָהְרִטיבּות.
ִמַּפַעם ְלַפַעם ָהיּו ַמֲחִליִפים ֵּביֵניֶהם ִמָּלה אֹו ְׁשַּתִים, ַאְך ֵאֶּלה ָיְצאּו ִמִּפיֶהם 
ִמֶּדֶרְך  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח  ִּכְרחֹוק  ָרחֹוק  ְרִגיִלים,  ִּבְלִּתי  ְוַהְכָנָעה  ּוַבֲעָנָוה  ְּבַנַחת 
ִנֲהלּו  ִמְסָּפר  ָׁשבּועֹות  ִלְפֵני  ֶׁשַרק  ְּכמֹוֶהם,  ְּגדֹוִלים  ְׁשֵני סֹוֲחִרים  ֶׁשל  ִּדּבּוָרם 
ְוַנְפָׁשם,  ִלָּבם  ְּבָכל  ַעְצָמם  ַעל  ִקְּבלּו  ֶׁשֵהם  ִּבְתׁשּוָבה  ַהֲחָזָרה  ֲעָנק.  ִעְסקֹות 
ָהְפָכה אֹוָתם ְּבַבת ַאַחת ְלִמיֵני ְיצּוִרים ֶׁשֹּלא ֵמָעְלָמא ַהֵּדין, ֶׁשֵאין ָלֶהם ַׁשָּיכּות 

ְלַחֵּיי ֱאנֹוׁש ְרִגיִלים.
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ָּגלּות ֲאֻרָּכה
ַעְצָמם  ֶאת  ַמִּטיִלים  ָהיּו  ֲהִליָכה,  ֵמֹרב  ָּפקּו  ְוַרְגֵליֶהם  ֲעֵיפּוָתם,  ְּכֶׁשָּגְבָרה 
ִּבְׁשַנת  ְוׁשֹוְקִעים  ִני,  ַהּׁשֵ ַיד  ַעל  ֶאָחד  ָּכְלֶׁשִהי,  ַהְּצִחיָחה ְּבׁשּוָחה  ָהֲאָדָמה  ַעל 
ָעה. ּוִמָּיד  ְיָׁשִרים. ְּכֶׁשָהיּו ִמְתעֹוְרִרים ַּבַּלְיָלה ֵהם ֹלא ִהְתַעְנְינּו ָלַדַעת ַמה ַהּׁשָ

ַחר ָהיּו ָקִמים ִמ"ִמְּׁשָּכָבם" ּוַמְמִׁשיִכים ְּבַדְרָּכם. ְּכֶׁשֵהִאיר ַהּׁשַ
ַּכֲאֶׁשר ָהָרָעב ִהְתִחיל ְלָהִציק ָלֶהם, ָהיּו סֹוְרִקים ְּבֵעיֵניֶהם ֶאת ַהְּסִביָבה ַעד 
ֶׁשַּמָּבָטם ָנַפל ַעל ִמְבֶנה ָּכְלֶׁשהּו, ְוָצֲעדּו ְלֶעְברֹו ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם ְלַקֵּים 
ֶאת ַנְפָׁשם. ִּפַּסת ֶלֶחם ְיֵבָׁשה ְוֵסֶפל ַמִים ֵמַהְּבֵאר ָהָיה ַמְסִּפיק ִּבְׁשִביָלם. ֵהם 
ִיְהֶיה. ְוִאם ָקָרה ֶׁשִאיׁש מֹוָׁשב,  ֵסְרבּו ְלַקֵּבל ָחָלב אֹו ַּתְבִׁשיל ִמָּכל ִמי ֶׁשֹּלא 
ַמְכִניס אֹוְרִחים, ָהָיה ַמְפִציר ָּבֶהם ְמֹאד ְלִהְצָטֵרף ֶאל ֻׁשְלָחנֹו ַלֲארּוַחת ָצֳהַרִים 
ָהיּו  ַּבִּמְטָּבח,   ָנה  ַהּׁשֵ ַסְפַסל  ַעל  ֶאְצלֹו  ָללּון  ֵאר  ּוְלִהּׁשָ ָהֶעֶרב  ִלְסֻעַּדת  אֹו 

ַמְצִהיִרים ְּבָפָניו ְּבקֹול ְרוּוי ְּכֵאב ְוָיגֹון:
ָהִיינּו  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות  ִיְׂשָרֵאל!  עֹוְכֵרי  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְלָך,  ָידּוַע  ֶלֱהֵוי  ָיָקר!  "ְיהּוִדי 
ַמֲאִכיִלים ְטֵרפֹות ִליהּוִדים ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים ְוִהְכַׁשְלנּו אֹוָתם ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות 
ְּביֹוֵתר! ֵאין ָאנּו ְראּוִיים ֲאִפּלּו ֶׁשִּתְּתנּו ָלנּו ְּדִריַסת ֶרֶגל ְּבֵצל קֹוַרְתֶכם! ַּגם ֶאת 
ְּפרּוַסת ַהֶּלֶחם ַהְיֵבָׁשה ְוֶאת ַהַּמִים ִּבְמׂשּוָרה ֵאין ָלנּו ְזכּות ְלַקֵּבל! ַאְך ֵאין ָלנּו 

ְּבֵרָרה, ִּכי ַאֶחֶרת ִנְגַוע ָּבָרָעב!"
ּוְבעֹוד ַהְמָאֵרַח טֹוב ַהֵּלב ִנְׁשָאר ְּבֶפה ָּפעּור ִמִּתָּמהֹון, ָהיּו סֹוְבִבים ַעל ֲעֵקָבם 

ְועֹוְזִבים ֶאת ַהָּמקֹום.
ַרע ֶׁשְּבֶדֶרְך ַהְּנדּוִדים ֶׁשָּלֶהם ַחְסַרת ַהַּמָּטָרה, ִנְקְלעּו ְלִעיר אֹו ֲעָיָרה,  ְוִאם ּאֵ
ָהיּו ּפֹוִנים ִמָּיד ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ּוְמַחִּכים ָׁשם ַעד ֶׁשְּקַהל ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ִהְתַאֵּסף ִלְתִפַּלת ִמְנָחה ּוַמֲעִריב. ְוָאז ָהיּו עֹוִלים ַעל ַהִּביָמה, ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּיְהֶיה 

ֶׁשֶקט, ְוחֹוְזִרים ַעל ַהַהְכָרָזה:
"ְיהּוִדים! ָּכאן עֹוְמִדים ִלְפֵניֶכם ְׁשֵני ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים 
ִהְכִׁשילּו ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות! ָאנּו ִמְתָחְרִטים ַעָּתה ַעל ָּכל ַמה 
ְיהּוִדים  ָאָּנא  ֲעוֹונֹוֵתינּו!  ַעל  ְלַכֵּפר  ְּכֵדי  ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲחֹזר  ּוְמַבְּקִׁשים  עֹוַלְלנּו  ּׁשֶ
ִרּבֹון  ִלְפֵני  ַּתֲחנּוֵניֶכם  ַהִּפילּו  ָעֵלינּו!  ַרֲחִמים  ַּבְּקׁשּו  ַרְחָמִנים,  ְּבֵני  ַרְחָמִנים 
ָהעֹוָלִמים ֶׁשְּתׁשּוָבֵתנּו ִּתְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְלַתֵּקן ֶאת ִנְׁשמֹוֵתינּו ֶׁשֹּלא ֹנאַבד ָלַעד 

ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות!"...
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ֶאת ִּדְבֵריֶהם ָהיּו ְמַסְּיִמים ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים, ְּכֶׁשֵהם ְמִטיִחים ֶאת ֶאְגרֹוֵפיֶהם 
ֶּפַתח  ֶׁשְּלַיד  ַהִּמְפָּתן  ַעל  ַעְצָמם  ֶאת  ְמִטיִלים  ָהיּו  ַהְּתִפָּלה  ְּגַמר  ְוִעם  ְּבִלָּבם. 

ַהְיִציָאה, ּוִמְתַחְּנִנים ַיַחד ְּבקֹול קֹוֵרַע ְלָבבֹות:
"ָאָּנא ַאִחים ְיָקִרים, ֲעׂשּו ִעָּמנּו ֶחֶסד ְוִתְגְמלּו ָלנּו טֹוָבה ְוִתְדְרכּו ְּבַרְגֵליֶכם 

ַעל ּגּוֵפינּו ְוִתיְרקּו ְּבַפְרצּוֵפינּו, ְּכֵדי ְלָמֵרק ֶאת ֲחָטֵאינּו ּוְפָׁשֵעינּו!..."
ְּבָכְך  ִלְראֹות  ְוָנטּו  ִּדְבֵריֶהם  ְּבֵכנּות  ָסֵפק  ֶׁשִהִּטילּו  ָּכֵאֶּלה  ִנְמְצאּו  ְוָׁשם  ֹּפה 
ִמין ַהָּצָגה ְמֻבֶּיֶמת ֶׁשל נֹוְכִלים, ֶׁשָּכל ֶחְפָצם הּוא ִלְזּכֹות ְלַאֲהַדת ַהִּצּבּור ְּכֵדי 
ֵלָהנֹות ִמַּמְּתנֹות ָיד ֲהגּונֹות. ַאְך ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵהם ֵסְרבּו ְּבַעְקָׁשנּות ְלַקֵּבל ׁשּום 
ַּתְבִׁשיל  ֵאֶצל ִמיֶׁשהּו  ְלַקֵּבל  ַמְסִּכיִמים  ָהיּו  ְנִדירֹות  ְלִעִּתים  ְוַרק  ֶּכֶסף,  ִנְדַבת 
ֲחָלִבי ֶׁשִּנְׁשַאר ֵמֶאְתמֹול, ְוָאְכלּו אֹותֹו ַּבֲעִמיָדה ַּבֲחַצר ַהַּבִית אֹו ְּבֶפַתח ַהִּדיָרה, 
ּוִמָּיד אח"כ ָהְלכּו ְל"ַהְכָנַסת אֹוְרִחים", ָמקֹום ָׁשם ָׁשְכבּו ִליֹׁשן ַעל ָהָאֶרץ ִעם 
ֹאַרח  עֹוְבֵרי  ִּבְׁשִביל  ּוְׂשִמיכֹות  ִמּטֹות  ָׁשם  ָהיּו  ִּכי  )ִאם  ִלְמָראׁשֹוֵתיֶהם  ֶאֶבן 
ֲעִנִּיים(,  ִׁשְכְנָעה ֶאת ֻּכָּלם ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵעֶסק ִעם ַאְנֵׁשי ִמְרָמה, ֶאָּלא ִעם חֹוְזִרים 
ִלְזּכֹות  ְמַנת  ַעל  ּוְלִעּנּוִיים  ְלֶסֶבל  ַעְצָמם  ֶאת  ַהַּמְפִקיִרים  ֶּבֱאֶמת,  ִּבְתׁשּוָבה 
ָלֶהם  ִאֵחל  ֶאָחד  ְוָכל  ֲעֵליֶהם  ְמַרֲחִמים  ַהְּבִרּיֹות  ָהיּו  ְוָאז  ּוְלַכָּפָרה,  ִלְמִחיָלה 
עֹוָלה  "ְּכָקְרַּבן  ְּבָרצֹון  ְוִתְתַקֵּבל  ַהָּכבֹוד  ִּכֵּסא  ַעד  ְוַתִּגיַע  ַּתֲעֶלה  ֶׁשְּתׁשּוָבָתם 

ְוִכְקֹטֶרת ָּכִליל..."
ַנֲעִנים ְּבֵחֶפץ ֵלב ְלַהְזָמָנָתם ֶׁשל ַּבֲעֵלי  ַרק ְּבֵליל ַׁשָּבת ּוְבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר ָהיּו 
ָּבת. ְּבַׁשָּבת ִקְּבלּו ָּפחֹות  ָּבִּתים ְלִהְתַלּוֹות ֲאֵליֶהם ְוִלְהיֹות אֹוְרֵחיֶהם ִלְסֻעַּדת ַהּׁשַ
ָהָאָבק  ֶאת  ְמַנֲעִרים  ָהיּו  ַמְלְּכָתא  ַׁשָּבת  ִלְקַראת  ִּכי  ֱאנֹוִׁשית,  צּוָרה  יֹוֵתר  אֹו 
ֵמַעל ִּבְגֵדיֶהם ְוַנֲעֵליֶהם ְורֹוֲחִצים ֶאת ַהָּפִנים ְוֶאת ַהָּיַדִים. ָּכל ְׁשַעת ַהְּסֻעָּדה 
ְלָחן, ַעל ֻחּדֹו ֶׁשל ִּכֵּסא, ּוִמָּכל ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשָהיּו ַמִּגיִׁשים  ָהיּו יֹוְׁשִבים ִּבְקֵצה ַהּׁשֻ
הּו ַעל ְקֵצה ַהַּמְזֵלג ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה ִּבְלַבד  ִלְפֵניֶהם ָהיּו ַרק טֹוֲעִמים ַמּׁשֶ
ֶאת  ְלַהְׁשִקיט  ַמִים  ְוֵסֶפל  ֶלֶחם  ְּפרּוַסת  ַרק  ְּבִעָּקר  ִּבְּקׁשּו  ֵהם  ַׁשָּבת.  ִלְכבֹוד 
ַרֲעבֹוָנם. ְּבָגְמָרם ֶלֱאֹכל ּוְלָבֵרְך ִּבְרַכּת ַהָּמזֹון ָהיּו חֹוְזִרים ְל"ַהְכָנַסת אֹוְרִחים" 
בּוַע  ַהּׁשָ ָּכל  ֶׁשל  ַהֶּדֶרְך  ִמִּטְלטּוֵלי  ָהֲעֵיפֹות  ְלַעְצמֹוֵתיֶהם  ְמנּוָחה  ָלֵתת  ְּכֵדי 
)המשך יבוא בעז"ה( ִּבְנִדיָדָתם ַהְמַיַּגַעת ַחְסַרת ַהַּיַעד.  



זהר 
השבת

הי תכ ָכ גן 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

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

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

כהלכתה הרבים זמזכה

שכתוב כמו נביאים, במדרגת שהיו ועבר שם של גדול ביהמ"ד "ומלכישהי'
שלם מלך וגו'צדק כהן", שכתוב,וגווהוא מה וכן שם. על קאי שזה וידוע ,'

אמרו עבר, וכן ז"ל, שפרש"י כמו שם ידי על הכל הוא ד', את לדרוש ותלך
והיו ז"ל, רש"י שפירש כמו פלג, שמו שקרא הי' גדול שנביא חז"ל, עליו
אומה מהם יצאה לא כן פי על ואף לה', לעבוד אנשים שם להם מתקבצים

זה? ולמה לד', לעבוד שתזכה משפחה אפילו או

מגמתםוגילתה כל כולם שאלו מפני והוא, דבר, של טעמו כאן התורה לנו
השלום עליו אבינו אברהם אבל בעצמם, ד' את לעבוד רק היתה
אוהבי" "אברהם הכתוב שקראו כמו מכולם, יותר לד' נאמן אוהב שהיה
ומוכרח לנצח יחיה לא האדם הלא הדבר, סוף יהיה מה בעצמו, התבונן
כוחו בכל עמל כן ועל העולם, מן ד' כבוד יבטל ושלום חס כן ואם למות,
ד', בשם אברם שם ויקרא שכתוב כמו הכל, לעיני בעולם אלקותו לפרסם
שמו הרגלתי ופירש"י, הארץ, ואלוקי השמים אלקי בד' ואשביעך ונאמר,
אונקלוס ותרגם בחרן, עשו אשר הנפש ואת ואומר בריה, כל בפי
על הוכיח למלכים ואף ד', בדרך לילך לכולם וצוה לאורייתא", "דשעבידו

גזל באיסור שנכשלים בעבדיהם מוחים אינם אברהםאשר והוכיח שכתוב, (כמו

שאמר להורות "גזלוה", אשר כתיב ולא אבימלך, עבדי גזלו אשר המים באר אדות על אבימלך את

אצלם) שהופקר גזל איסור עצם על מקפיד אני אלא רעה, לי שעשו על מערער נגדאיני שהוא
לאחרים. בזה שהוכיח שכן וכל ד', לכלדרך לזרז כחו בכל שהתחזק ובשביל

וכן יצחק, את לו ונתן ד' זכהו ע"כ בדרכיו, וילכו אלקותו שיכירו הנבראים
לעבודת אנשים לזרז זה, בדרך הלכו כולם שבטים, וי"ב יעקב את כך אחר

אומה ממנו שיצאה עד אבינו, אברהם כמו ד'.ד' עובדי שאמרשלמה וזהו
יותר אותו אוהב אני מה מפני כפירש"י, אהבתיו והיינו ידעתיו, כי הכתוב,
הכתוב: ומסיים ועבר? שם של בביהמ"ד ד' עובדי כמה ישנם והלא מכולם,
כן שאין מה ד'" דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר "למען

זו. מידה בהם היתה לא הם אחרים,

הערות

בספר באריכות ועיין הגלגלים, לעולם וחכמתו בחקירתו ועלה השפל בעולם הנמצאים
אחרי. פרשת התורה על נחל ערבי הקדוש

.יט י"ח בראשית
שתהא תחתיו והניחה ישראל ארץ כל ה' שקיפל צ"א, דף חולין מסכת בגמרא ועיין

"ויאמר הפסוק על לך לך פרשת נחל ערבי הקדוש בספר עוד ועיין לבניו, ליכבש נוחה
מארצך". לך לך אברם אל ה'

כהלכתה הרבים זמזכה

שכתוב כמו נביאים, במדרגת שהיו ועבר שם של גדול ביהמ"ד "ומלכישהי'
שלם מלך וגו'צדק כהן", שכתוב,וגווהוא מה וכן שם. על קאי שזה וידוע ,'

אמרו עבר, וכן ז"ל, שפרש"י כמו שם ידי על הכל הוא ד', את לדרוש ותלך
והיו ז"ל, רש"י שפירש כמו פלג, שמו שקרא הי' גדול שנביא חז"ל, עליו
אומה מהם יצאה לא כן פי על ואף לה', לעבוד אנשים שם להם מתקבצים

זה? ולמה לד', לעבוד שתזכה משפחה אפילו או

מגמתםוגילתה כל כולם שאלו מפני והוא, דבר, של טעמו כאן התורה לנו
השלום עליו אבינו אברהם אבל בעצמם, ד' את לעבוד רק היתה
אוהבי" "אברהם הכתוב שקראו כמו מכולם, יותר לד' נאמן אוהב שהיה
ומוכרח לנצח יחיה לא האדם הלא הדבר, סוף יהיה מה בעצמו, התבונן
כוחו בכל עמל כן ועל העולם, מן ד' כבוד יבטל ושלום חס כן ואם למות,
ד', בשם אברם שם ויקרא שכתוב כמו הכל, לעיני בעולם אלקותו לפרסם
שמו הרגלתי ופירש"י, הארץ, ואלוקי השמים אלקי בד' ואשביעך ונאמר,
אונקלוס ותרגם בחרן, עשו אשר הנפש ואת ואומר בריה, כל בפי
על הוכיח למלכים ואף ד', בדרך לילך לכולם וצוה לאורייתא", "דשעבידו

גזל באיסור שנכשלים בעבדיהם מוחים אינם אברהםאשר והוכיח שכתוב, (כמו

שאמר להורות "גזלוה", אשר כתיב ולא אבימלך, עבדי גזלו אשר המים באר אדות על אבימלך את

אצלם) שהופקר גזל איסור עצם על מקפיד אני אלא רעה, לי שעשו על מערער נגדאיני שהוא
לאחרים. בזה שהוכיח שכן וכל ד', לכלדרך לזרז כחו בכל שהתחזק ובשביל

וכן יצחק, את לו ונתן ד' זכהו ע"כ בדרכיו, וילכו אלקותו שיכירו הנבראים
לעבודת אנשים לזרז זה, בדרך הלכו כולם שבטים, וי"ב יעקב את כך אחר

אומה ממנו שיצאה עד אבינו, אברהם כמו ד'.ד' עובדי שאמרשלמה וזהו
יותר אותו אוהב אני מה מפני כפירש"י, אהבתיו והיינו ידעתיו, כי הכתוב,
הכתוב: ומסיים ועבר? שם של בביהמ"ד ד' עובדי כמה ישנם והלא מכולם,
כן שאין מה ד'" דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר "למען

זו. מידה בהם היתה לא הם אחרים,

הערות

בספר באריכות ועיין הגלגלים, לעולם וחכמתו בחקירתו ועלה השפל בעולם הנמצאים
אחרי. פרשת התורה על נחל ערבי הקדוש

.יט י"ח בראשית
שתהא תחתיו והניחה ישראל ארץ כל ה' שקיפל צ"א, דף חולין מסכת בגמרא ועיין

"ויאמר הפסוק על לך לך פרשת נחל ערבי הקדוש בספר עוד ועיין לבניו, ליכבש נוחה
מארצך". לך לך אברם אל ה'



ל

זהר 
השבת

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

כהלכתהח הרבים מזכה

אנוואם צריכים עלינו, שתגן האבות של זכותן את תמיד מזכירים אנו
לעבודת לבניו שכן וכל לחברו אחד לזרז הזה, בדרך כן גם להתנהג

ובבא בזה זכות לנו יהי' ובזה .ד'.

הנשמות יתקן השלום עליו אבינו שאברהם רצה הוא ברוך שהקדוש בגלל
עד בטנו פרי הוא ברוך הקדוש נתן לא לכן בחרן עשו אשר והנפש כמ"ש

לתקן צריך שהיה הנשמות כל את שתקן

גדוליא. לגוי לבנים"ואעשך זוכה אתה אי "כאן ו(רש"י), זכו. לא למה
נעוריהם? בימי לבנים ה"כתב-סופר":האבות שעליהםמסביר משום

בעיקר עוסקים היו בנים להם היו ואילו השם, דעת האנושות את ללמד היה
לאחרים, ללמד אפשרות להם היתה ולא ביותר להם ומתמסרים בניהם בחינוך
הרבה תלמידים העמידו כבר כאשר זקנה עת עד מעינם את השם כבש לכן

בניהם... לחינוך גם כך אחר להתמסר ויכלו

לצאת שעתידין התולדות בזכות רק וחיים ניצולים האבות רבות פעמים
מהם

חז"ליב. לדעת מובא: מרדכי" התולדותב"תכלת בגלל אלא נח ניצל "לא
אלה - ה' בעיני חן מצא "ונח שכתוב: וזהו ממנו". לצאת עתידים שהיו
הרמב"ן והנה, ה'... בעיני חן מצא התולדות בזכות היינו: נח", תולדות

פרשתנו בסוף לפימביא והגפן, מהזית חוץ למערכה כשרים העצים שכל
בזכות ניצלים שאבות מורה זה והרי - יוצאין ומהגפן שמן יוצא הזית שמן
יחשוב שלא זית", "עלה לו בהביאה היונה לו שרמזה וזהו תולדותיהם.
נח יצא כאשר ולכן ירכו. יוצאי בזכות שניצל אלא ניצל, עצמו שבזכות
בזכות אלא ניצל שלא הנמוכה, במעלתו שהכיר לפי כרם, נטע מהתיבה

שכתוב וזה הגפן, דוגמת רש"י"תולדותיו, ומפרש - נח" :(שם)ויחל
ולא חולין של במדרגה שהוא לו שנודע כלומר: - חולין עצמו "שעשה

ה'... הצילו עצמו בזכות

הערות

.התורה על חיים חפץ
.ב יב, בראשית
.רבה בראשית
.צו רבה מדרש
.כ ט, בראשית

כהלכתה הרבים זמזכה

שכתוב כמו נביאים, במדרגת שהיו ועבר שם של גדול ביהמ"ד "ומלכישהי'
שלם מלך וגו'צדק כהן", שכתוב,וגווהוא מה וכן שם. על קאי שזה וידוע ,'

אמרו עבר, וכן ז"ל, שפרש"י כמו שם ידי על הכל הוא ד', את לדרוש ותלך
והיו ז"ל, רש"י שפירש כמו פלג, שמו שקרא הי' גדול שנביא חז"ל, עליו
אומה מהם יצאה לא כן פי על ואף לה', לעבוד אנשים שם להם מתקבצים

זה? ולמה לד', לעבוד שתזכה משפחה אפילו או

מגמתםוגילתה כל כולם שאלו מפני והוא, דבר, של טעמו כאן התורה לנו
השלום עליו אבינו אברהם אבל בעצמם, ד' את לעבוד רק היתה
אוהבי" "אברהם הכתוב שקראו כמו מכולם, יותר לד' נאמן אוהב שהיה
ומוכרח לנצח יחיה לא האדם הלא הדבר, סוף יהיה מה בעצמו, התבונן
כוחו בכל עמל כן ועל העולם, מן ד' כבוד יבטל ושלום חס כן ואם למות,
ד', בשם אברם שם ויקרא שכתוב כמו הכל, לעיני בעולם אלקותו לפרסם
שמו הרגלתי ופירש"י, הארץ, ואלוקי השמים אלקי בד' ואשביעך ונאמר,
אונקלוס ותרגם בחרן, עשו אשר הנפש ואת ואומר בריה, כל בפי
על הוכיח למלכים ואף ד', בדרך לילך לכולם וצוה לאורייתא", "דשעבידו

גזל באיסור שנכשלים בעבדיהם מוחים אינם אברהםאשר והוכיח שכתוב, (כמו

שאמר להורות "גזלוה", אשר כתיב ולא אבימלך, עבדי גזלו אשר המים באר אדות על אבימלך את

אצלם) שהופקר גזל איסור עצם על מקפיד אני אלא רעה, לי שעשו על מערער נגדאיני שהוא
לאחרים. בזה שהוכיח שכן וכל ד', לכלדרך לזרז כחו בכל שהתחזק ובשביל

וכן יצחק, את לו ונתן ד' זכהו ע"כ בדרכיו, וילכו אלקותו שיכירו הנבראים
לעבודת אנשים לזרז זה, בדרך הלכו כולם שבטים, וי"ב יעקב את כך אחר

אומה ממנו שיצאה עד אבינו, אברהם כמו ד'.ד' עובדי שאמרשלמה וזהו
יותר אותו אוהב אני מה מפני כפירש"י, אהבתיו והיינו ידעתיו, כי הכתוב,
הכתוב: ומסיים ועבר? שם של בביהמ"ד ד' עובדי כמה ישנם והלא מכולם,
כן שאין מה ד'" דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר "למען

זו. מידה בהם היתה לא הם אחרים,

הערות

בספר באריכות ועיין הגלגלים, לעולם וחכמתו בחקירתו ועלה השפל בעולם הנמצאים
אחרי. פרשת התורה על נחל ערבי הקדוש

.יט י"ח בראשית
שתהא תחתיו והניחה ישראל ארץ כל ה' שקיפל צ"א, דף חולין מסכת בגמרא ועיין

"ויאמר הפסוק על לך לך פרשת נחל ערבי הקדוש בספר עוד ועיין לבניו, ליכבש נוחה
מארצך". לך לך אברם אל ה'

כהלכתהח הרבים מזכה

אנוואם צריכים עלינו, שתגן האבות של זכותן את תמיד מזכירים אנו
לעבודת לבניו שכן וכל לחברו אחד לזרז הזה, בדרך כן גם להתנהג

ובבא בזה זכות לנו יהי' ובזה .ד'.

הנשמות יתקן השלום עליו אבינו שאברהם רצה הוא ברוך שהקדוש בגלל
עד בטנו פרי הוא ברוך הקדוש נתן לא לכן בחרן עשו אשר והנפש כמ"ש

לתקן צריך שהיה הנשמות כל את שתקן

גדוליא. לגוי לבנים"ואעשך זוכה אתה אי "כאן ו(רש"י), זכו. לא למה
נעוריהם? בימי לבנים ה"כתב-סופר":האבות שעליהםמסביר משום
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זהר 
השבת

ר נהי זי רִנת הי לין 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

ְוָכַתב ְּבֵסֶפר ְיסֹוד ְוֹׁשֶרׁש ָהֲעבֹוָדה )ַׁשַער ו' ֶּפֶרק ג'( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ֵאין ָאָדם ָיכֹול ָלבֹוא 
ַגת ְּגֻדָּלתֹו ְורֹוְממּותֹו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ִמָּכל ִלּמּוֵדנּו, ְּכמֹו ִמִּלּמּוד ָחְכַמת  ֶאל ְקָצת ַהּׂשָ
ַהַּקָּבָלה, ּוְבִיחּוד ִמִּלּמּוד ֵסֶפר ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּתּקּוִנים, ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו ְוכּו'.

ם )ֶּפֶרק ו' ְוֶזה ְלׁשֹונֹו(:  ְוָהַרב ֶהָחִסיד ַּבַעל חֹוַבת ַהְּלָבבֹות ָּכַתב ְּבַׁשַער ַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ַהַּתְכִלית  ֶאל  ַמִּגיַע  ִיְהֶיה  ִאם  ֲאִפּלּו  ַהַּמֲאִמין  ְזכּות  ִּכי  ָלַדַעת  ָאִחי,  ְלָך,  ְוָראּוי 
ְּבִמּדֹוֵתיֶהם  ַלַּמְלָאִכים  ָקרֹוב  ָהָיה  ְוִאּלּו  ִיְתָּבַרְך,  ֶלֱאֹלִהים  ַנְפׁשֹו  ְּבִתּקּון  ָהְרחֹוָקה 
ַהּטֹובֹות ּוִמְנֲהֵגיֶהם ַהְמֻׁשָּבִחים ְוִהְׁשַּתְּדלּוָתם ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְוַאֲהָבָתם ַהַּזָּכה ּבֹו 
ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא,  ֵאיָנם ִּכְזֻכּיֹות ִמי ֶׁשּמֹוֶרה ְּבֵני ָאָדם ֶאל ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ּוְמַיּׁשְ
ִּדְבֵרי  ְוכּו'. ַעד ָּכאן  ַהְּזַמִּנים  ַהָּיִמים ּוְבָכל  ְּבָכל  ְזֻכּיֹוָתם  ִנְכָּפלֹות ַּבֲעבּור  ֶׁשְּזֻכּיֹוָתיו 

ָקְדׁשֹו.
ִמָּכאן  ְמֹבָאר  "ִהֵּנה  ָּכְך:  ַעל  ֶׁשָּכַתב  ַהָּקדֹוׁש,  ַהְּשָׁל"ה  ָלֵעיַנִים ֵּבאּורֹו ֶׁשל  ּוְכאֹור 
ֶׁשִחּבּור ַהֹּזַהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ָּגנּוז ְוכּו' ַעד ֶׁשָּיבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבסֹוף ַהָּיִמים, 
ֶׁשָאז ִיְתַּגֶּלה ַלַּתְחּתֹוִנים. ּוִבְזכּות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמִׁשיַח, ִּכי ָאז ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה 
ְּבִסָּבתֹו ֲאֶׁשר ֶזה ִּתְהֶיה ִסָּבה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו, ְוֶזה ֶׁשָאַמר ּוְבִגיֵנּה "ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל 
ֲאֻחָּזתֹו" ְוכּו', ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ִיָּגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵׁשם ֶׁשֹּלא ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ַעד 
ֶׁשֻהְצַרְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַקְּדָׁשם ְּבַדם ַהֶּפַסח ּוְבַדם ַהִּמיָלה, ֵּכן ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה 
ה ַהּזֹו, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתָּבַרְך, ְוַאְׁשֵרי  ֹלא ִיְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ְלתֹוֶסֶפת ַהְּקֻדּׁשָ

ַהּזֹוֶכה ָּבּה" )ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית(. 
ְּכמֹו ֵכן, ְּבנֹוָסף ַלַּמֲעָלה ַהִּנְפָלָאה ֶׁשל ֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים, ְמֻסָּגִלים ַהִּלּמּוד 
ְּבצּוָרה  ְּכחֹוָמה  ְוִלְהיֹות  ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  ָּכל  ְלַבֵּטל  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ְוַהְּקִריָאה 

ִמְּפֵני ָּכל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן. 
ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  לּוָצאטֹו  ַחִּיים  מֶׁשה  ַרֵּבנּו  ָהַרְמַח"ל,  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ְוַכָּידּוַע 
ֵסֶדר  ִּביִׁשיָבתֹו  ִּתֵּקן  ְועֹוד,  ְיָׁשִרים"  ַה"ְמִּסַּלת  ַּבַעל  ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִלְבָרָכה 
ֵמֵעת  ְּכָלל  ֶהְפֵסק  ְּבִמְׁשָמרֹות ְלֹלא  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְּבֵסֶפר  ִּגיְרָסא  ְמֻיָחד ֶׁשל  ִלּמּוד 
ְלֵעת, ְוָקַבע ָּדָבר ֶזה ַּכַּתָּקָנה ָהִראׁשֹוָנה ִּביִׁשיָבתֹו, ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָּדָבר ְּבִאֶּגֶרת 

המשך מכתב הרב שלום יהודה גראס



לב

זהר 
השבת

ר נהי זי רִנת הי לין שו

ְלִהָּנֵצל  ֹקֶדׁש  ְקִהּלֹות  ְלָכל  ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה  "ֹזאת  ַהָּלׁשֹון:  ְּבֶזה  ִיְׂשָרֵאל  ְלַחְכֵמי 
ַרב  ִּכי  ַיְחְּדלּו,  ְוֹלא  ֹזאת  ַעל  ְלַפֵּקַח  ָלֶהם  ָהָיה  ּוְבַוַּדאי  ָטְמנּו ׂשֹוְנֵאיֶהם,  זֹו  ֵמֶרֶׁשת 

ַהָּדָבר ְוָעצּום ְמֹאד... 
ִאְלָמֵלא  ֲאִני  ִּכי  ֵּגָום,  ַאֲחֵרי  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִיְׂשָרֵאל ֶאת  ַחְכֵמי  ַיְׁשִליכּו  ְוַעָּתה ַאל   ...
ר ַחְיִלי ָהִייִתי קֹוֵבַע ָּדָבר ֶזה ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום, ֲאָבל ְּכבֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיַּקח ֶאת  ִנְתַיּׁשֵ
ָהֵעָצה ַהֹּזאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכּות, ִּכי ֵאין ָּכמֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד ִּבְמקֹומֹו 

ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ִּכי ֹלא ָּדָבר ָקֶׁשה הּוא ְּכָלל". 
ּוִמי ָלנּו ָּגדֹול ְּכָהַרְמַח"ל ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ֲאֶׁשר ָהָיה ָּבִקי ָעצּום ְּבָכל ִמְכַמֵּני 
ִלּמּוד  ַהּזֹו,  ָהֵעָצה  ֶאת  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַעם  ְּגֵזרֹות  ְלַבֵּטל  ֵעָצה  ָמָצא  ְוֹלא  ַהּתֹוָרה 
ה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש  ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּבֶרֶצף ְלֹלא ֶהְפֵסק, ֶׁשְּבֹכַח ַהְּקֻדּׁשָ

ְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים. 
ְוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבּור ַההּוא ִיְהֶיה ִּבּטּול ַהְּקִלּפֹות ְוַקּלּות ַהָּגלּות ְוַהְׁשָּבַתת ַהִּקְטרּוִגים 

)ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ"ד(.

ִאחּור  ּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ָּבּה  ִמְּלִהְתַעֵּסק  ּוְמִניָעֵתנּו  ַהֹּזאת,  ַהָחְכָמה  ְּבֵעֶסק  ָּתלּוי  ַהֹּכל 
ְוִעּכּוב ִּבְנַין ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו )ַהְקָּדַמת ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ְלֵעץ ַחִּיים(.

ְוַהְׁשָּפָעָתם  ַהִּנְפָלא  ּוָפֳעָלם  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִּדְבֵרי  ַמֲעַלת  ְלַהִּכיר  ֶׁשָּזִכינּו  ְוַאֲחֵרי 
ִנְמְצאּו ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות ֶׁשָּקְבעּו ִלּמּוָדם  ֵּכן ֶׁשְּבָכל ַהחּוִגים  ִיָּפֵלא ִאם  ַהְּברּוָכה, ֹלא 
ְוִעּיּוָנם ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוַאף ִהְמִליצּו ָלַרִּבים ּוְלׁשֹוְמֵעי ִלְקָחם ַעל ַהּתֹוֶעֶלת ֵמַהִּלּמּוד 

ּבֹו ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר.
ּוְלׁשֹון ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני: ְוֶזהּו ָּדֹרׁש ָּדַרׁש מֶׁשה, ַהְינּו ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה 
)ִּכי ְּבָכל ּדֹור ְודֹור ֵיׁש ְּבִחיַנת מֶׁשה, ְוִאיָתא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָהָיה ְּבִחיַנת מֶׁשה(, ְוִיְדֹרׁש 
ָּדַרׁש ְּכָבר מֶׁשה, ַהְינּו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ָאז ְוִהֵּנה ֹׂשַרף, ַהְינּו  ַמה ּׁשֶ
ֶׁשִּיְתַּבְּטלּו ָּכל ַהְּקִלּפֹות ּוִמֵּמיָלא ִיְהֶיה ַהְּגֻאָּלה #ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה 

ָוֶעד.
ְּבֵסֶפר ִאְמֵרי קֹוֶדׁש )ֶּפֶרק ט"ו(, ֶׁשִחֵּבר ַּבַעל ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות ַמֲהִרי"ח )ֶׁשָהָיה ֵמרֹוֵאי 
ִחּיּוָבם  מּוָסר,  ְוִסְפֵרי  ְוכּו'  ִיְהֶיה  ַּבּיֹום  "ְוַהִּלּמּוד  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ַז"ל(,  ַהְּגָר"א  ֲאדֹוֵננּו  ְּפֵני 
ָּגדֹול ַמָּמׁש, ְּכמֹו ְלִהְתַּפֵּלל אֹו ְלָהִניַח ְּתִפִּלין ְוכּו', ְוֹזַהר – טֹוב ְמֹאד ְלִלּמּוד, ְּפִׁשיָטא 
ֵּמִבין ַעְמקּותֹו ְמַעט, ֶאָּלא ֲאִפילּו ִלְלֹמד ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ַּגם ֵיׁש ּבֹו מּוַסר ָּגדֹול,  ּׁשֶ ְלִמי 

ּוְלׁשֹונֹו ְמֻסָּגל", ַעד ָּכאן.
ַיֲעֹקב ִמִליָסא )אֹות ג'(, "ַּגם ְּבָכל ַׁשָּבת ִּתְקְּבעּו ִלְלֹמד  ַרִּבי  ּוְבַצָוַאת ַרֵּבנּו ַהָּגאֹון 

ִׁשעּור ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש", ַעד ָּכאן.
המשך המכתב בחוברת הבאה


