
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו

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

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

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

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

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

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

ִּתְׁשֵרי תשע"א לפ"ק
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וָשה בשִר שהּה וזִוְ  ששִמ

מעשה בשור שהיה מזומן לשחוק

סיפור נורא מספר שער הגלגולים

מעשה בשור שהיה מזומן לשחוק
מעשה היה בקשטליי"א שהיה מזומן שור לשחוק כמו שהן רגילין 
להכות בו ולענותו, באותו היום בלילה ההוא בא לאדם אחד 
גלגלו  הרבים  בני שבעונותי  דע  לו  ואמר  אביו  וראה  בחלום  יהודי 
אותי אחרי מותי בשור והוא השור המזומן למחר לעינוי וליסורין 
קשים ובשחוק העם הנזכר לכן בני פדני והצילני שאני אברח דרך 
מקום פלוני טרם יהרגוני וטרם יטרפוני, אתה תפדני ולא תחוס על 
ממונך ותשחט השור ההוא ויצא כשר ותאכילני לעניים בעלי תורה, 
כך הודיענו מן השמים והרשוני להגיד לך ובזה תחזור נפשי במעלה 
בעזרת הא-ל,  ואזכה לעבוד את השם  לגלגול אדם  מגלגול בהמה 
ומעשים כאלה רבים אירעו בישראל שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו 
לך, לכן כל איש חרד, יהיה ירא ורך הלבב בעוד הרשות בידו וידע 
את אלקיו יכפר עונותיו וישוב חרון אפו ממנו ובצאת נשמתו ממנו 
ומרבה  הוא  ורחום  חנון  כי  עדן  בגן  בצלו  ויסתופף  וישקוט  ינוח 
להטיב ומקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים 

לעמוד.

גלגול בעז  כן שם  גם  ובספר שער המצוות פרשת בראשית מביא 
אמרו  הנר  לאור  מטתו  המשמש  ועניין  לשונו  וזה  אחד 
חכמינו זכרונם לברכה שבניו נכפים אינו בדיוק בזיווג האחד אשר 
ממנו נוצר טיפת הולד ההוא אלא אף גם אם שמש מיטתו לאור הנר 
בתוך ימי העיבור גם בזה הויין בנים נכפים וצריך ליזהר, גם אינו 
מספיק בנתינות מחיצות סדינים של בגד פשתן סביב המטה אלא 
צריך שלא יהיה אור הנר מאיר בתוך המטה כלל ועיקר ומי שלא 
נכפים  יהיו  לא  ואם  בקטנותם  נכפים  בניו  יהיו  ודאי  כך  יעשה 
בקטנותם ודאי שבזקנותם יבאו לידי כפייה אם יאריכו ימים ויגיעו 
עד הזקנה ורוב הילדים שמתים בקטנותם מחולי הכפייה הוא לסיבה 
כי  הבא  העולם  לחיי  לברכה  זכרונו  מורי  לי  ואמר  לעיל  הנזכרים 
מגולגל  שהיה  הראשונים  מימים  קדמון  גדול  לחכם  בהקיץ  ראה 
בבהמה אחת ואותה הבהמה היתה עז אחד על עון הנזכר לפי שגרם 

כפייה ומיתה לבניו.

המשך בעמוד י
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מ ש  יכ קִנר ֹהזנֹהר ֹהון
ה

ִאם ָעַסק ְּבָחְכָמה זֹו, ְלַאַחר ְיִציַאת ִנְׁשָמתֹו ִמּגּופֹו ּפֹוְטִרין אֹותֹו ִמָּכל ִּדיִנים
ְוִאם ָעַסק ְּבָחְכָמה זֹו, ְלַאַחר ְיִציַאת ִנְׁשָמתֹו ִמּגּופֹו ּפֹוְטִרין אֹותֹו ִמָּכל ִּדיִנים, ְּכמֹו 
ֶׁשָאְמרּו ַּבֹּזַהר )ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה(: ַמאן ְּדִאְׁשָּתַּדל ְּבאֹוַרְייָתא ֵחירּו ִאית ֵליּה ִמֹּכָּלא 
ְעּבּוָדא ִּדְׁשָאר ַעִּמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות, ֵחירּו ְּבַעְלָמא  ְּבַעְלָמא ֵדין ִמּׁשִ

י ְּבִגין ְּדָלא ִיְתְּבעּון ִמֵּניּה ִּדיָנא ְּבַההּוא ַעְלָמא ְּכָלל. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ְדָאֵת

ָהעֹוֵסק ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ָלַדַעת ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות ַעל ִּפי סֹוד, ִנְקָרא 
ֵּבן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ִמְתָּפֵאר ּבֹו ָּבָרִקיַע

ְוָהעֹוֵסק ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ָלַדַעת ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות ַעל ִּפי סֹוד, ִנְקָרא ֵּבן 
ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ִמְתָּפֵאר ּבֹו ָּבָרִקיַע, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו )ְּבִתּקּוֵני 
ֹזַהר ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא(: ִאם ְּכָבִנים ִאם ַּכֲעָבִדים, ָמאן ְּדאֹוִליף ָרִזין ְּדאֹוַרְיָתא, ִאיְקֵרי 

ֵּבן ְלַמְלָּכא ּוְלַמְטרֹוִניָתא, ְוֲעִּייל ְּבֹלא ָּבר, ְוִאית ֵליּה ְרׁשּות ְוהּוְרָמָנא ְלַחֵּפׂש ְּבִגְנֵזי 
ט, ְוקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ִאְׁשְּתַּבח ֵליּה ְּבָפַמְלָיא ִּדיֵליּה,  ְדַמְלָּכא ְלִאְׁשַּתְעְׁשָעא ּוְלַקּׁשֵ
)ֵסֶפר ַהְּבִרית ֵחֶלק ב' ַמֲאָמר יב ֶּפֶרק ה'( ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. 

ִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא ָרָצה ִלְלמֹד אֹוָתּה, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו רֹוָצה 
ם ְּבִבָּזיֹון - ְוֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ְּבָידֹו ָּכל ַמֲעִׂשים  ַלֲעלֹות ְּבַגן ֵעֶדן ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמּׁשָ
ָרִפים ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָכל  ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם, ַהּׂשְ
יֹום ְויֹום - ְוִאינּון ְּדָיְדֵעי ּוִמְסַּתְּכִלין ְּבָרִזין ִעיָּלִאין, ִאְסַּתְּלקּו ִמֵּניּה ָּכל ִּדיִנין 

ְּדָעְלָמא, ּוָפְתִחין ֵליּה ְּתֵליַסר ַּתְרֵעי ְדָרֵזי ַּדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא
ּוִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא ָרָצה ִלְלמֹד אֹוָתּה, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות 
יִרים: ַזָּכִאין ָּכל  ם ְּבִבָּזיֹון, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבֹּזַהר ִׁשיר ַהּׁשִ ְּבַגן ֵעֶדן, ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמּׁשָ
ִאינּון ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי ְּבאֹוַרְייָתא, ְלִמְנַדע ְּבָחְכְמָתא ְדָמאֵריהֹון, ְוִאינּון ָיְדֵעי ּוִמְסַּתְּכִלין 
ְּבָרִזין ִעיָּלִאין. ְּבִגין ְּדַכד ַּבר ָנׁש ָנֵפיק ֵמַהאי ָעְלָמא, ְּבָהא ִאְסַּתְּלקּו ִמֵּניּה ָּכל ִּדיִנין 
ְּדָעְלָמא. ְוָלא עֹוד, ֶאָּלא ְּדָפְתִחין ֵליּה ְּתֵליַסר ַּתְרֵעי ְדָרֵזי ַּדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא, ְּדָחְכְמָתא 
ִעיָּלָאה ַּתְלָייא ְּבהּו כּו'. ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלְך ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים, ְצִאי ָלְך ִאם ַאְנְּת ַאְתָיא ְּבָלא 
ְיִדיָעה, ְוָלא ִאְסַּתְּכַלת ְּבָחְכְמָתא, ַעד ְּדָלא ֵתיעֹול ָהָכא, ְוָלא ְיַדְעְּת ְּבָרִזין ְדַעְלָמא 

ִעיָּלָאה, ְצִאי ָלְך, ֵלית ַאְנְּת ְּכַדי ְלֵמיַעל. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

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 
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ָרִפים ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש ְּכָנַפִים  ְוֹלא עֹוד ֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבָידֹו ָּכל ַמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם ַהּׂשְ
ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָכל יֹום ְויֹום, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבֹּזַהר )ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי רמז:(: ֶזה ְלׁשֹונֹו 
ַהאי ֵחיָוָתא ַקִּדיָׁשא ַקְּייָמא ַּכד ִנְׁשְמָתא ַסְּלָקא ּוָמָטאת ְלַגֵּביּה, ְּכֵדין ָׁשַאל ָלּה 
ְּבָרָזא ְּדָחְכְמָתא ְּדָמאֵריּה, ּוְכפּום ַהִהיא ָחְכְמָתא ְּדָרִדיף ֲאַבְתָרּה ְוַאְדַּבק )ְסָפִרים 
ֲאֵחִרים: בה(, ָהִכי ַיֲהֵבי ֵליּה ַאְגֵריּה. ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדְּבָקא ְוָלא ַאְדַּבק, ָּדֵחי ֵליּה ְלַבר, 

)ֵסֶפר ַהְּבִרית ֵחֶלק ב' ַמֲאָמר יב ֶּפֶרק ה'( ְוָלא ַעְייָלה, ְוַקְּייָמא. 

ֵיׁש ָלנּו ִלְרֹּדף ְּבָכל ֵלב ּוְבָכל ֶנֶפׁש ַאַחר ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ֶׁשהּוא ֶּדֶרְך ָהֱאֶמת
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִלְרֹּדף ְּבָכל ֵלב ּוְבָכל ֶנֶפׁש ּוְבָכל ְמֹאד ַאַחר ָחְכַמת 

ָהֱאמּוָנה הּוא ָחְכַמת ֶּדֶרְך ַהַּקָּבָלה ֶׁשהּוא ֶּדֶרְך ָהֱאֶמת.
)ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ְמִאירֹות ֵעיַנִים ָּפָרַׁשת ְרֵאה(

ַהֵּיֶצר ַהָּקֶׁשה ָהַרע, ּלֹוֵחם ּוְמַפֶּתה אֹוְתָך, ַעד ֶׁשָּתמּות ְּבִלי ָחְכָמה ּוְבִלי ַּדַעת 
ם, ְוַאָּתה ִמְתַלְכֵלְך ְּבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים, ַעד ֶׁשֹּלא ִיְּתנּו ְלָך ֵחֶלק  ִויִדיַעת ַהּׁשֵ

ָלעֹוָלם ַהָּבא
ֲאִני ִנְׁשָּבע ְלָך ְּבִני, ֶׁשָּכל ַהְּמִניעֹות ָהֵאּלּו )ֲעִנּיּות ַהְמַחֵּיב ְרִדיפֹות ַהָּמזֹון ְוַהְּלבּוׁש ְוִתּקּון ַהַּבִית 
ֶׁשֵהם ִעְנָיִנים ֶהְכֵרִחִיּים ְוכּו'(, ֵהם ִנְמָׁשכֹות ַאַחר ַהֵּיֶצר ַהָּקֶׁשה ָהַרע, ַהּלֹוֵחם ְוַהְמַפֶּתה 

ם, ְוַאָּתה ִמְתַלְכֵלְך ְּבֹחֶמר  אֹוְתָך, ַעד ֶׁשָּתמּות ְּבִלי ָחְכָמה ּוְבִלי ַּדַעת ִויִדיַעת ַהּׁשֵ
ּוִבְלֵבִנים, ַעד ֶׁשֹּלא ִיְּתנּו ְלָך ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא.

ִאם ֶּתְחַסר ַהָחְכָמה ֲאִמִּתית ָּתמּות ַהֶּנֶפׁש ִמיָתה ְמֻׁשָּנה ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש 
ַהִהיא ֲעֹוָנה ָבּה

ַאְך ִאם ֵיׁש ֱאֹלִקים ִאְּתָך ָראּוי ְלָך ֶׁשַּתֲחֹׁשב ִּכי ַהָחְכָמה הּוא ְמזֹון ַהֶּנֶפׁש, ְוִאם ֶּתְחַסר 
ַהָחְכָמה ִהיא ָחְכָמה ֲאִמִּתית, ָּתמּות ַהֶּנֶפׁש ִמיָתה ְמֻׁשָּנה, ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַהִהיא 
ֲעֹוָנה ָבּה. ְוִאם ֹלא ֶּתְחֹסר ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית ִמְּמָך, ָאז ִּתְחֶיה, ִּכי ָעֶליָה ֶנֱאַמר ִּכי 

הּוא ַחֶּייָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך.
ַּדע, ִּכי ַהְּמִניעֹות ַההּוא, ִמַּצד ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהֵּמִמית ַהַחִּיים, ְוָהֱאֹלִקים ְיִביֵאהּו ְּבִמְׁשָּפט 
ַעל ֶׁשֹּלא ָּבַחר ַּבַחִּיים, ּוְבַצֶּיְרָך ֶזה ְּבִלְּבָך, ֹלא ִיְמַנֲעָך מֹוְנִעים ְּכָלל ִמְּלַבֵּקׁש ָחְכָמה, 
ֶׁשַאָּתה יֹוֵדַע ַהּמֹוְנִעים ַהִּנְזָּכִרים, ִאּלּו ִּבְּקׁשּו ִלְמנַֹע ִמְּמָך ְמזֹון ּגּוְפָך ֹלא ָהִייָת סֹוֵבל 
ֶאָּלא ָהִייָת צֹוֵעק ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוַלְּבִרּיֹות ְלַפְרֵנְסָך ְוַגם ָהִייָת ּבֹוֵרַח ֵמָהִעיר 
ְלִעיר ְואּוַלי ָהָיה ְלָך ְּבֶאְפָׁשר ִלְפֹרַח ָּבֲאִויר ָהִיית ּפֹוֵרַח, ְוָכל ֶזה ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ְמזֹוְנָך 
ִמָּכל ַצד ּוִפָּנה, ְוָכל ֶזה ְלִקּיּום ַהּגּוף ַהִּנְמָׁשְך ַאַחר ַהֵּיֶצר, ָּכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ָוֹחֶמר ְלַקֵּים 
ְכִלי ְלַקְּבלֹו ּוְלַהֲאִמינֹו ּוְלַהְמִׁשיְך  ם ִיְתָּבַרְך ְּבֶזה ַהִּצּיּור ַהּׂשִ ַהֶּנֶפׁש, ְואּוַלי ַיֲעָזְרָך ַהּׁשֵ

ַאֲחָריו ְּבָכל ְיָכְלְּתָך, ַּדע ְלָך ֶׁשֹּלא ִיְמַנֲעָך ׁשּום מֹוֵנַע ֵהן ֹעִני ֵהן ָּגלּות.
)ֵסֶפר ַהְּפִליָאה ַּדף ג' ַעּמּוד ג'(
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ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

 הרב אברהם מאיר איזראעל
 אבד"ק הוניאד

ב"ה ג׳ לס׳ לעשות את החקים האלה ואת המשפטים תשל"ה לפ"ק ברוקלין תצ"ו. 
ישן,  מלא  חדש  קנקן  נבונים,  בהפלגת  המופלג  הרה"ג  ידידי  לכ׳  וכט"ס  החוה"ש 

ספרא וסייפא וכו׳ מוה"ר שלו׳ יהודא גראסס שליט"א.

אחדשה"ט וש"ת, אתמול החזרתי למעכ"ת נ"י במעטף מיוחד את הגליונות קו׳ "גדולי 
יהודה" על הל׳ ציצית ו"מזוזת שלו'" על הל׳ מזוזה ו"קדושת בנות ישראל" על ה׳ יחוד 
סבא"  ישראל  ו"חינוך  נחוצות  הלכות  ו"דבר משה"  חתונות  עניני  על  ו"שמחת שלו׳" 
על עניני חינוך הבנים והבנות ואת קונטרסו הנפלא "זבחו זבחי צדק" על הל׳ שחיטה 
זמן  יושר ודברי אמת דחקה את  ובדיקה, ולמרות עתותי המצומצמות, אהבתי לאמרי 
מנוחתי, נדדתי שנת מעיני ומעפעפי תנומה, ועברתי כמעט על כל דבריו בקונטרסיו 
הנ"ל, ומצאתי בהם דברי חפץ, דברים בעתם ובמקומם, לעורר את לב אחב"י החרדים 
לדבר ה', על פרצות הזמן, שנפרצו פה בפרוץ המרובה על העומד, ובעוה"ר אין איש 
נ"י לקח עליו את המעמסה להתריע  ידידי  שם על לב, ומה טוב ומה נעים שמעכ"ת 
בתוך המחנה על הפרצות הגדולות שפרצו בבית ישראל, בכל שטחי החיים הדתיים, ע"י 
איזה בעלי כיסין שרק אל הבצע עיניהם, ועושין מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, 
ועינינו הרואות את גודל ההפקרות השוררת בינינו בכל הענינים, כמו עבודת הקודש 
סת"מ, בכשרות תפילין ומזוזות. שנודע בשער בת רבים שרובם פסולים ר"ל, וכן במצות 
ציצית נתרבו המכשולים, וכמו שזכיתי לשמוע כ"פ מפ"ק קדוש ישראל מרן הגאוה"ק 
מסאטמאר שליט"א, שיש ליזהר מאד בענינים אלו, שלא יצאו כל ימיו שלא הניח תפלין 
מעולם, ולא קיים מצות ציצית השקולה ככל המצות שבתורה מימיו, ועוד זאת בעניני 
השחיטה במדינתינו זו רחבה כארץ מדה, ומשובשת בגסו"ת, כל אחד רודף אחר בצעו 
להרבות בשר שחוטה בהוצאות מעוטות, להגדיל הרוחים, ועי"ז רבו המכשולים בזה גם 

אצל שלומי אמוני אחב"י החרדים הי"ו, וה׳ ירחם.

בזה  וכמ"ש  שובי"ם  ב׳  במעמד  שתהי׳  ובדיקה  השחיטה  בענין  שהאריך  וראיתי 
בתבו"ש טובים השנים מן האחד, וכבר ראיתי שתקנו תקנה זו בדורות שלפנינו )עיי׳ ס׳ 
מזבח אדמה דף ק"א מדפי הספר, וכן בתשו' מראה יחזקאל )גלינא סי׳ מ"ד, ועוד(. והענין 
הוא, דבהמה בחי׳ בחזקת איסור עומדת, ולשי׳ הרא"ש בכלליו בפ' הנזקין דבאיתחזק 
איסורא אין עד אחד מתירו, וכ"ה שי׳ הרשב"א בתשו' סי׳ תתל"ז, וכבר האריך בזה ק"ז 
בעל דרך יבחר בקו׳ יד אמונה שלו בסו"ס שו"ת דרך יבחר, והגאון בעל פרמ"ג אשר כל 
בית ההוראה נשען עליו בפתיחתו להל׳ שחיטה )ד"ה שורש החמישי( כ׳ דאף באדם כשר 
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ומוחזק, אינו נאמן להפך החזקה, וע"ע בזה בתשו' שו"מ תליתאי ח"א סי׳ קס"ד, ופשוט 
שכל המשנה בזה ידו על התחתונה.

והנה ידידי הרב נ"י יצא ללחום נגד מכשולות אלו מבלי חת מפני איש, במסירת 
נפשו ממש, ויצא ללקט ציצים ופרחים מספרי רבותינו הראשונים והאחרונים, וכל יקר 
ראתה עינו לברר וללבן ענינים אלו על בוריין, לעורר את לב אחב"י שיהיו נזהרים בהם, 

ולבלתי תת המשחית לבא אל בתיהם להשחית ר"ל.

ובפרט בעניני שחיטה וכשרות, שכבר יצאו לו מוניטין בעולם בספרו הבהיר "נפש 
ישעי׳" על מאכלות אסורות שהופיע לפני איזה שנים, ונתקבל בעולם התורה בחן ובחסד, 
ולא נשא פני איש באבירות לב, בלתי לה׳ לבדו, וכמ"ש רבינו הרז"ה ז"ל בהקדמתו לס׳ 
המאור עה"פ ובבא משה לפני ה׳ לדבר אתו יסיר את המסוה עד צאתו )שמות ל"ד ל"ד( 
שהסיר מסוה הבושת והענוה לבחון האמת עיי"ש, ועד"ז אמרתי בס"ד לפרש הא דאי׳ 
במס׳ אדר"ן פרק מ׳ הרואה ר׳ יוחנן בן נורי בחלום יצפה ליראת שמים, ונלאו הספר׳ ז"ל 
למצא פשר דבר דמ"ש ריב"נ משאר גדולי המשנה בענין יראת שמים, וי"ל דהנה מצינו 
יוחנן ב"נ היה מחמיר גדול בעניני נו"ט, ובענין זה לא הכיר פנים לאיש, וכדאי׳  דר' 
ר׳ עקיבא,  בהאי עובדא דפרתו של בית מנחם שהכשירה  בכורות(  דמס׳  )פ"ד  בתוספתא 
ואמר להם ר׳ יוחנן בן נורי, האכילכם רע"ק נבילה, והגע בעצמך שהטיח מילים חריפים אלו, 
בוטים כמדקרות חרב, נגד רע"ק רבם של כ"ד אלף תלמידים, ומגדולי חכמי המשנה, שקבעו 
הלכה כמותו, הלכה כרע"ק מחברו )ולדעת כמה פוסקים, אף מחבריו, עיי׳ טו"ז או"ח סי׳ 
קס"ז סק"ד, ועוד( וגבי ד׳ נכנסו לפרדס, העידו עליו שרע"ק נכנס בשלום ויצא בשלום 
)חגיגה י"ד ע"ב( ואי׳ בשם האריז"ל שרע"ק השיג שער הנו"ן משערי בינה, ועל שר׳ יוחנן ב"נ 
הי׳ ס"ל שפרה זו שהכשירה רע"ק אסורה היא, לא נשא לו פנים, והרהיב עוז בנפשו להכריז 
ע"ז  עליו  שיעוררו  המעוררים,  של  התנגדותם  לב  על  שם  ולא  נבילה,  רע"ק  האכילכם  עליו 
גדולי דורו ותלמידיהם ובוז יבוזו לו ע"ז, אבירת לבו זה לשם שמים מורה על גודל מדת יראת 
מי  וע"כ  וכנ"ל,  דורו  גדול  פני  ואף  איש,  פני  נשא  לא  שמים שבו, שבקנאתו למדת האמת 

שראה פניו בחלום יצפה ליראת שמים, שהיתה מדתו של ר׳ יוחנן בן נורי, והבן.

וע"כ ידי תיכון עמו שיפוצו מעיינותיו חוצה, ומובטחני שספרים אלו ימצאו חן ושכל 
טוב בעיני אלקים ואדם, לקרב לבות בני ישראל לאביהם שבשמים, לגדור גדד, ולבנות 
חיל וחומה בעד פרצות בני עמינו, להעמיד הדת על תלה, בדרך אבותינו ורבותינו ז"ל, 
מאורי דור ודור, ולהיות ממזכי הרבים מתוך נחת והרחבה גדולה, עד שנזכה כולנו יחד 

לראות בישועה האמיתית בביאת גו"צ בב"א.
כעתירת ידידו הדוש"ת מלונ"ח 
הק' אברהם מאיר איזראעל אבד"ק הוניאד
נ. ב. הערותיי על ספרו היקר אשלח לו אי"ה בקרב הימים, כי לע"ע אין בידי לסדר 

אותם מפאת הפנאי, ועם מעכ"ת ידידי נ"י הסליחה.

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
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ׁק וכ רכ ִן ר  ֹשביי ת ון ביכ ִָנת ֹשֹ חן הו ן ִי ר ָכ ֹשְ  ֹש  ן
ט

סדר הלימוד לשבת פ' יתרו
המשך סימן רפב – קריאת התורה והמפטיר בשבת
נוהגים לקרות שבעה ולגמור עמהם הפרשה  ד. 
ואומר קדיש וחוזר וקורא עם המפטיר מה שקרא 
השביעי. הגה: וכן נוהגים ביום טוב שאין מפטיר ממנין 
הקרואים אבל בחול שאסור להוסיף על מנין הקרואים 
השלישי הוא מפטיר וביום שמוציאין ב' ספרים או ג' 
יכול לקרות בפרשת  וקטן  המפטיר קורא באחרונה 
המוספין או בד' פרשיות שמוסיפין באדר וכן נוהגים 
)ר"ן ומרדכי פרק ב' דמגילה( אף על פי שיש חולקים 
ואומרים קדיש קודם שעולה המפטיר ואין חילוק בזה 
בין הוסיפו על מנין הקרואים או לא ובין מוציאין ספר 
תורה אחד או שנים )בית יוסף בשם הר"ר ישעיה והרא"ש 

ורבינו ירוחם(:
אם לא נמצא מי שיודע להפטיר אלא אחד  ה. 
מאותם שעלו לקרות בתורה וכבר אמר שליח ציבור 
קדיש אחר קריאת הפרשה זה שרוצה להפטיר צריך 
לחזור ולקרות ויברך על קריאתו תחלה וסוף. הגה: 
אבל אם לא אמר קדיש יפטיר מי שעלה לשביעי אם יודע 
ואם יש אחרים שיודעים להפטיר לא יפטיר מי שעלה 

כבר )אור זרוע(:
אם טעה שליח ציבור וסיים הפרשה עם הששי  ו. 
ואמר קדיש אין צריך לקרות עוד אחר אלא יקרא 
עם המפטיר מה שקרא עם הששי דקיימא לן מפטיר 

עולה למנין שבעה:
קרא הפרשה בתפלת שחרית בשבת ודילג  ז. 
פסוק אחד חוזר וקורא הוא ושנים עמו ואפילו 

הפטיר והתפלל מוסף חוזר וקורא:
סימן רפג – למה אין מוציאין שני ספרי תורה 

בשבת, ובו סעיף אחד
מה שאין מוציאין בשבת ספר שני לקרות פרשת  א. 

המוספים מפני שאין בה אלא שני פסוקים:
 סימן רפד – דיני הפטורה וברכותיה, 

ובו ז' סעיפים
מפטירין בנביא מענינה של פרשה ואין פוחתין  א. 

מכ"א פסוקים אלא אם כן סליק ענינא בבציר מהכי 
כגון עולותיכם ספו על זבחיכם. הגה: ודוקא בשבת 
בעינן כ"א פסוקים ג' פסוקים לכל אחד מן הקרואים 
אבל ביום טוב שקורין ה' סגי בט"ו פסוקים )מהר"ם 
פאדוא"ה( ולא נתקנה ההפטורה רק בצבור אחר שקראו 
בתורה )תשובת הרמב"ן סימן קצ"ט( אבל בלאו הכי אסור 
לקרות עם הברכות שלפניה ולאחריה אבל בלא ברכה 

שרי )בית יוסף(:
אם חל ראש חודש בשבת אין המפטיר מזכיר  ב. 
של ראש חודש כלל ויש אומרים שאף על פי שאינו 
מזכיר בחתימה של ראש חודש מזכירין אותו בתוך 
הברכה שאומר את יום המנוח הזה ואת יום ראש 

חודש הזה והמנהג כסברא הראשונה:
צריך לכוין לברכות הקוראים בתורה ולברכות  ג. 
המפטיר ויענה אחריהם אמן ויעלו לו להשלים מנין 

מאה ברכות שחיסר מנינם בשבת:
הגה: ואם קראו למפטיר  קטן יכול להפטיר.  ד. 
מי שאינו יודע לומר ההפטורה יכול אחר לאומרה אבל 

לכתחלה אסור לעשות כן:
אם נשתתק המפטיר באמצע ההפטורה הבא  ה. 
לסיימה לא יתחיל ממקום שפסק הראשון אלא 
צריך לחזור להתחיל ממקום שהתחיל הראשון כמו 
בספר תורה. הגה: ושנים לא יאמרו ההפטורה בפעם 

אחת דתרי קלי לא משתמעי )ריב"ש סימן ל"ז(:
אין המפטיר מפטיר עד שיגמור הגולל לגלול  ו. 

הספר תורה:
בשבת שהפרשיות מחוברות מפטירין בהפטורת  ז. 
פרשה שניה. הגה: ועיין לקמן סימן תכ"ח. ונהגו להזכיר 
אחר קריאת התורה נשמת המתים ולברך העוסקים בצרכי 
צבור כל מקום לפי מנהגו )שבולי הלקט והגהות מרדכי 
פרק קמא דשבת(. ונוהגין לומר יקום פורקן ואין בזה משום 
איסור תחנה בשבת. וגם כן נוהגין לומר אב הרחמים ובכל 
יום שאין אומרים בו צדקתך וצדקתך אין אומרים אותו 
וכן כשיש חתונה או מילה ויש מקומות שאין אומרים 
אותו כשמברכין החדש מלבד בימי הספירה והולכים 

ֻׁ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

סֵדֶר הַּלִּמּוד לְׁשַּבָת ּפָָרׁשַת יִתְרֹו 



י
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ובספר ליקוטי תורה מהאר"י זכרונו לברכה לחיי העולם הבא מביא שם גם 
כן עניין זה בפרשת ראה, וזה לשונו פעם אחת ביום ה' היינו יושבין 
ידיו על  ב'  לפני מורינו זכרונו לברכה לחיי העולם הבא ובא עז אחד ושם 
השולחן והיה מורי זכרונו לברכה לחיי העולם הבא מדבר עמו בלשונו ואחר 
כך ציוה לי שאלך ואקנהו ונשחוט אותו לשבת וציוה להר"ר משה סופינו 
שישחוט אותו בכוונה זו )נדפס שם הכוונה עיין שם( ושאלתי למורי זכרונו לברכה 
לחיי העולם הבא על מה נענשה נפש זה שנתגלגלה בעז, ואמר לי על עון 

תשמיש המטה לאור הנר, השם יצילנו אמן.

ובתיקונים, )תקונא שתין ותשע דף קי"ב( על עון קין איתא התם ענין הגלגול וזה 
לשונו בההוא זמנא דחמא דחובה דא באתר עילאה הוה תליא 
הרהר בתיובתא ואמר גדול עוני מנשוא הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה 
דרשיעיא  גלגולא  אתרמיז  הכא  וגומר  בארץ  ונד  נע  והייתי  אסתר  ומפניך 
דאתמר בהון ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו וגומר ודא איהו הן גרשת אותי 
גלגולא  דא  ונד  תניינא,  גלגולא  דא  נע  והייתי  קדמאה,  גלגולא  דא  היום, 
בתלת  בתיובתא  תב  אם  ישראל  פשעי  שלשה  על  רזא  איהו  דא  תליתאה 
גלגולין שפיר ואם לא כתיב ביה ועל ארבעה לא אשיבנו לא אהדר ליה בגופא 
אחרא אלא יד ליד לא ינקה רע, ויש לכל ירא השם ליתן לב לקיים כל המצות 
ולהשתדל כל מצות שאפשר לקיימן שכשם שאדם חוזר בגלגול כשהרשיע 

בכל זה אחר המנהג:
סימן רפה – לקרוא הפרשה שנים מקרא ואחד 

תרגום, ובו ז' סעיפים
אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל  א. 
שבת בצבור חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת 
אותו השבוע שנים מקרא ואחד תרגום אפילו עטרות 

ודיבן:
אם למד הפרשה בפירוש רש"י חשוב כמו  ב. 
תרגום וירא שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י:

מיום ראשון ואילך חשוב עם הצבור: ג. 
מצוה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל  ד. 
בשבת ואם לא השלים קודם אכילה ישלים אחר 
אכילה עד המנחה ויש אומרים עד רביעי בשבת 
ויש אומרים עד שמיני עצרת )דהיינו בשמחת תורה 

שאז משלימים הצבור(:
יכול לקרות הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום  ה. 

בשעת קריאת התורה )ועיין לעיל סימן קמ"ו(:

מלמדי תינוקות אין צריכים לחזור ולקרות  ו. 
הפרשה בשבת:

אין צריך לקרות פרשת יום טוב. הגה: וכן אין  ז. 
צריך לקרות ההפטורות )מרדכי הלכות קטנות( ומכל 
מקום נהגו לקרות ההפטורה ובשבת של חתונה יקרא 
ההפטורה של שבת ולא שוש אשיש )פסקי מהרא"י 

סימן ק"א(:
 סימן רפו – דיני תפלת מוסף בשבת, 

ובו ה' סעיפים
זמן תפלת מוסף מיד אחר תפלת השחר ואין  א. 
לאחרה יותר מעד סוף ז' שעות ואם התפלל אותה 
אחר שבע שעות נקרא פושע ואף על פי כן יצא ידי 
חובתו מפני שזמנה כל היום ואם שכח ולא התפלל 
עד שעבר כל זמנה אין לה תשלומין ויש בה נשיאת 
כפים. הגה: ואם התפלל אותה קודם תפלת שחרית יצא 

)אוהל מועד בשם הרשב"א ור"י פרק תפלת השחר(:

המשך מעמוד ד

המשך בעמוד יד
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ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
יי

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

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב

והעונש מההשכר

בחלום  לברכה  צדיק  זכר  טוב  שם  הבעל  שגילה  מה 

טוב ובספר  ג ')זכרון  עמוד  כ "ב  מנעשכיז(דף יצחק  רבי  הקדוש  שהרב  הביא 
נתאספו זצוקלה "ה  טוב  שם  הבעל  פטירת שלאחר סיפר , זצ "ל
אחד כל קדשו מפה  ששמעו  התורה  ענייני  על הקדושים  תלמידיו  הכנופיא 
ואמר בחלום  זצוקלה "ה  טוב  שם  הבעל להם  ונראה  הבנתו. לפי  ואחד
ליראת לב  נותנים  אתם  ואין  תורתי  לדברי  לב  נותנים  אתם  למה  להם ,

עכ "ל. לי , שהיה  שמים 

אש ובספר  ˜י"א )רשפי   ̇ זי "ע (או הקדוש  טוב  שם  הבעל ממרן  מביא 
מאימתש התפוררת לא  איך  הנגוף , הגוף  עליך אני  תמה  אמר,

עכ "ל. בוראך,

פנימית  יראה  או  העונש  יראת 

מיראתופעם  ה ' לעבוד שאין  ביניהם  מרופשיץ  הרה "ק  חסידי  דיברו  אחת 
בניי , תדעו  הנ "ל , הרה "ק  להם  ואמר  פנימית, מיראה  רק  העונש 
ומתבונן ומבחין  בזה מעמיק  והיה  העונש , יראת  האדם  משיג היה  אם
עונשי  עיניו לפני  רואה  והיה  העולם , מן  בצאתו האדם  עם  נעשה  מה 
ומתבהל ומתפחד ירא  היה  אז  ושלום, חס  העונשים  שאר  שכן  וכל גיהנם 
רחוק  עוד  האדם  כמה  עד  רק  ממש , חייו  ימי  כל לפיו  מאכל  כף  ליקח 

המדריגה . מזה 

שמים  ליראת  המעוררים  פסוקים  יום  בכל  לומר 

שעלוהנה  כדי  יראה  פסוקי  יום  בכל  לומר אדם  לכל שטוב  בספרים  איתא 
שיוכל פסוקים  כמה  העתקנו  כן  על  שמים , ליראת יתעורר ידי 

ויום . יום  בכל לאומרם 

אשתי 1. דבר  על  והרגנו  הזה  במקום  אלוקים  יראת אין  רק  אמרתי  כי 
יא ) כ ',  ̇ .(ברא˘י

ירא 2. אני  אלוקים  לד )את  מב , .(ברא˘י˙

אלוקיך3. ה ' את  ליראה  אם  כי  מעמך שואל  אלוקיך  ה ' מה  ישראל  ועתה 
(' ̂ פ ' הי˘ר ˜ב  יב , י', .(דברים

הזה 4. כהיום  לחיותינו  הימים  כל  אלוקינו  ה ' את  כד )ליראה  ו ' .(דברים
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והעונש השכר מו

תדבק 5. ובו  תעבוד  אותו  תירה אלוקיך ה ' כ )את  י ' .(דברים

הימים 6. כל אותי  ליראה  זה  לבבם  והיה  יתן  כו )מי  ה ' .(דברים

אוצרו 7. היא  ה ' לג :)יראת  ברכו˙ ו , לג , .(י˘עי'

ה '8. יראת חכמה  י')ראשית  ˜יא , .(˙הלים

יראתי 9. וממשפטיך בשרי  מפחדך ˜כ )סמר .(˜יט ,

כל9. זה  כי  שמור  מצוותיו  ואת  ירא  האלוקים  את  נשמע  הכל דבר  סוף 
יג )האדם  יב, .(˜הל˙

מות 10. ממוקשי  לסור  חיים  מקור  ה ' כז )יראת  יד, .(מ˘לי

ונתת11. נשאת  לו  אומרים  לדין  האדם  שמכניסין  בשעה  רבא אמר 
לישועה .. ..צפית  ורבי ', בפרי ' עסקת  לתורה , עיתים  קבעת  באמונה ,

לא , לא  אי  אין , אוצרו  היא  ה ' יראת  אי  הכי  לא :)אפילו .(˘ב˙

מקודם  העונש  יראת  בלתי הפנימית  ליראה  ליכנס  אפשר אי 

בה˜דמ˙ו )רז "ל אמרו  י˘רים  ̇ במסיל עוד  ועיין  ע"א , רס "ז דף  וי˜הל מובא(זהר וכן  ,
יראת בלתי  הפנימית  ליראה  ליכנס  אפשר  שאי  הקדושים , בספרים 
אותנו רודף  היצר  אשר כוותינו , דשפלי  שפלי  שכן  וכל מקודם . העונש 
יום תאוות , מיני  בכל  יתברך  ה ' דרכי  עלינו  ומעקם  רדיפות , מיני  בכל 
הבורא יראת  להיות  הפחות  לכל בזה  ונרויח  יתן  ומי  ישבותו . לא  ולילה 
לא כי  החוטא , לנפש  אשר  והעצומים  הגדולים  העונשים  על  עלינו  ופחדו 

יוחאי  בר  שמעון  רבינו  טרח פ˜ודי)בחנם  ופר '  ̇ ברא˘י פר'  ̆ ה˜דו כל(זהר  לצייר 
ו היכלות  וכל  חכמההגיהנם  ראשית  ובספר במדרשים, וכן  שבו , הדינים  כל 

י"ג )  ̃ פר היראה  ונפחוד(˘ער ונכלם  ונבוש  שנדע  רק  ז "ל, רבותינו  ספרי  ויתר  ,
ומדיניו . יתברך  מה '

עבודתוואחר  על  במזיד  לעבור לבלי  הבורא  יראת  הישגנו  כשכבר  כך ,
עולם לתאוות  עצמנו  מלהכניס  להתרחק  נוכל  זה  ידי  ועל  יתברך ,
יראה להשיג  יתברך מהבורא  לבקש נוכל  כך אחר  והבליו , השפל  הזה 
רק  מתאוות  מלא  הוא  שעדיין  הגם  רצון , בעתות לפעמים  וכך  האמיתית .
עמו עושה  מישראל נפש  על ה ' ברחמי  וזמנים , זמן  ה ' בעבודת מתרפק 

בבחינת  חסד  הוא  ברוך ד )הקדוש ב, ה˘ירים דהיינו(˘יר אהבה , עלי  ודגלו 
ה '. לפני  לרצון  ועולה  הוא , ברוך  להקדוש  שמדלגין 

והעונש מההשכר

בחלום  לברכה  צדיק  זכר  טוב  שם  הבעל  שגילה  מה 

טוב ובספר  ג ')זכרון  עמוד  כ "ב  מנעשכיז(דף יצחק  רבי  הקדוש  שהרב  הביא 
נתאספו זצוקלה "ה  טוב  שם  הבעל  פטירת שלאחר סיפר , זצ "ל
אחד כל קדשו מפה  ששמעו  התורה  ענייני  על הקדושים  תלמידיו  הכנופיא 
ואמר בחלום  זצוקלה "ה  טוב  שם  הבעל להם  ונראה  הבנתו. לפי  ואחד
ליראת לב  נותנים  אתם  ואין  תורתי  לדברי  לב  נותנים  אתם  למה  להם ,

עכ "ל. לי , שהיה  שמים 

אש ובספר  ˜י"א )רשפי   ̇ זי "ע (או הקדוש  טוב  שם  הבעל ממרן  מביא 
מאימתש התפוררת לא  איך  הנגוף , הגוף  עליך אני  תמה  אמר,

עכ "ל. בוראך,

פנימית  יראה  או  העונש  יראת 

מיראתופעם  ה ' לעבוד שאין  ביניהם  מרופשיץ  הרה "ק  חסידי  דיברו  אחת 
בניי , תדעו  הנ "ל , הרה "ק  להם  ואמר  פנימית, מיראה  רק  העונש 
ומתבונן ומבחין  בזה מעמיק  והיה  העונש , יראת  האדם  משיג היה  אם
עונשי  עיניו לפני  רואה  והיה  העולם , מן  בצאתו האדם  עם  נעשה  מה 
ומתבהל ומתפחד ירא  היה  אז  ושלום, חס  העונשים  שאר  שכן  וכל גיהנם 
רחוק  עוד  האדם  כמה  עד  רק  ממש , חייו  ימי  כל לפיו  מאכל  כף  ליקח 

המדריגה . מזה 

שמים  ליראת  המעוררים  פסוקים  יום  בכל  לומר 

שעלוהנה  כדי  יראה  פסוקי  יום  בכל  לומר אדם  לכל שטוב  בספרים  איתא 
שיוכל פסוקים  כמה  העתקנו  כן  על  שמים , ליראת יתעורר ידי 

ויום . יום  בכל לאומרם 

אשתי 1. דבר  על  והרגנו  הזה  במקום  אלוקים  יראת אין  רק  אמרתי  כי 
יא ) כ ',  ̇ .(ברא˘י

ירא 2. אני  אלוקים  לד )את  מב , .(ברא˘י˙

אלוקיך3. ה ' את  ליראה  אם  כי  מעמך שואל  אלוקיך  ה ' מה  ישראל  ועתה 
(' ̂ פ ' הי˘ר ˜ב  יב , י', .(דברים

הזה 4. כהיום  לחיותינו  הימים  כל  אלוקינו  ה ' את  כד )ליראה  ו ' .(דברים
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והעונש מזהשכר

כמה ועד  העונש , מיראת  הרש "ש  של  פחדו מגודל  נורא  מעשה 
מזה להנצל  נפשו  מסר 

למדןובספר שהיה  זצ "ל, הרש "ש  מהגאון  ידוע  סיפור  הביא  ש "י  אמרי 
והיה חסדים  גמילות  של  מנהל היה גם ציבורי . ועסקן גדול
עם מדקדק  והיה  גזל, ומאבק  מגזל  נקי  שתהיה  בחשבון  ומקפיד מדקדק 
ביהודי  פעם  קרה  נזק . שום  לגרום  ולא  בחשבונם  סדר שיהיה  ולוה  המלוה 
וכשהגיע  חדשים , ארבעה  על  רובל  מאה  אצלו  לוה  העם  מפשוטי  אחד 
מצאו ולא  חובו  את  לשלם  הרב  של לביתו  הזה  האיש  בא  הפרעון  זמן 

קשה . בסוגיא  ועוסק  יושב  ומצאו  הכנסת  לבית  והלך  בבית ,

חובי ,ניגש  תשלום  זה  לו  ואמר  בו, שלומד  הספק  על  הכסף  ושם  האיש 
טוב . לו, ואמר  לאיש  בראשו  נענע  בסוגיא , כולו  שקוע  היה  והרב 
הגמרא . דף  תוך  הכסף  ונשאר  הכל שכח הרב  מלפני  האיש  כשהלך אבל
מהם מי  הלווים  ברשימת  ומעיין  כרגיל  בארון  הגמרא  הניח לביתו  כשהלך 
חובו . פרעון  זמן  עבר הזה  שהאיש  וראה  להזכירו , כדי  לשלם  הזמן שהגיע 
לו שילמתי  היום  לו  ואמר ובא  מיהר  האיש  לשלם , שיבוא להודיעו שלח
על תתחרט  רמאי , לו , אמר  מזה , לגמרי  ששכח  הרב , אבל המדרש, בבית 

מעשיך.

ואמרבינתיים  הרש "ש  לפני  העיז  האיש  זה  כי  ווילנא  העיר בכל  נתפרסם 
חשדוהו ולשני  להרב  מאמינים  העיר  שכל כמובן  חובו . ששילם 
כששמע  צנוע . בן  לו  היה  הזה לאיש  מעבודתו . ופטרוהו  ורמאי  לגנב 
לאיזה מווילנא  ברח  הבושה  מרוב  מעבודתו , פטרוהו  וגם  אביו  של בזיונו 
את שם  ומצא  הגמרא  באותו  לעיין  הרב  לכבוד  נזדמן  הזמן ובמשך  כפר .
לביתו , האיש  את  להזמין  ומיהר  מאוד, עד ונזדעזע  למפרע  נזכר  הכסף ,
הצער כל בעד  אפייסך במה  לו , ואמר  קומתו  בכל הרב  קם האיש  וכשבא 
הכנסת בית  באותו  סליחה  מבקש  אני  כל קודם  לך , שגרמתי  והבושה 
אבקש ואני  שם  היו  אשר  האנשים  אותן  אזמין  ואני  הכסף  לי  שמסרת 

שהוא . כמו  הדבר  אספר  ושם  לפניהם , בפרהסיא  סליחתך

העולם ?ענה  כל יאמרו מה מספיק , לא  זה  הרב , כבוד לי  יסלח  האיש, לו 
והיסורים מהבושה  עלי  רחמיו  נכמרו  ועניו  חסיד  שכבודו  מאחר
וגנב  רמאי  אני  כי  רושם  ישאר  בלבם  אבל  ברבים, פייסתני  ולכן  שקבלתי 

והעונש השכר מו

תדבק 5. ובו  תעבוד  אותו  תירה אלוקיך ה ' כ )את  י ' .(דברים

הימים 6. כל אותי  ליראה  זה  לבבם  והיה  יתן  כו )מי  ה ' .(דברים

אוצרו 7. היא  ה ' לג :)יראת  ברכו˙ ו , לג , .(י˘עי'

ה '8. יראת חכמה  י')ראשית  ˜יא , .(˙הלים

יראתי 9. וממשפטיך בשרי  מפחדך ˜כ )סמר .(˜יט ,

כל9. זה  כי  שמור  מצוותיו  ואת  ירא  האלוקים  את  נשמע  הכל דבר  סוף 
יג )האדם  יב, .(˜הל˙

מות 10. ממוקשי  לסור  חיים  מקור  ה ' כז )יראת  יד, .(מ˘לי

ונתת11. נשאת  לו  אומרים  לדין  האדם  שמכניסין  בשעה  רבא אמר 
לישועה .. ..צפית  ורבי ', בפרי ' עסקת  לתורה , עיתים  קבעת  באמונה ,

לא , לא  אי  אין , אוצרו  היא  ה ' יראת  אי  הכי  לא :)אפילו .(˘ב˙

מקודם  העונש  יראת  בלתי הפנימית  ליראה  ליכנס  אפשר אי 

בה˜דמ˙ו )רז "ל אמרו  י˘רים  ̇ במסיל עוד  ועיין  ע"א , רס "ז דף  וי˜הל מובא(זהר וכן  ,
יראת בלתי  הפנימית  ליראה  ליכנס  אפשר  שאי  הקדושים , בספרים 
אותנו רודף  היצר  אשר כוותינו , דשפלי  שפלי  שכן  וכל מקודם . העונש 
יום תאוות , מיני  בכל  יתברך  ה ' דרכי  עלינו  ומעקם  רדיפות , מיני  בכל 
הבורא יראת  להיות  הפחות  לכל בזה  ונרויח  יתן  ומי  ישבותו . לא  ולילה 
לא כי  החוטא , לנפש  אשר  והעצומים  הגדולים  העונשים  על  עלינו  ופחדו 

יוחאי  בר  שמעון  רבינו  טרח פ˜ודי)בחנם  ופר '  ̇ ברא˘י פר'  ̆ ה˜דו כל(זהר  לצייר 
ו היכלות  וכל  חכמההגיהנם  ראשית  ובספר במדרשים, וכן  שבו , הדינים  כל 

י"ג )  ̃ פר היראה  ונפחוד(˘ער ונכלם  ונבוש  שנדע  רק  ז "ל, רבותינו  ספרי  ויתר  ,
ומדיניו . יתברך  מה '

עבודתוואחר  על  במזיד  לעבור לבלי  הבורא  יראת  הישגנו  כשכבר  כך ,
עולם לתאוות  עצמנו  מלהכניס  להתרחק  נוכל  זה  ידי  ועל  יתברך ,
יראה להשיג  יתברך מהבורא  לבקש נוכל  כך אחר  והבליו , השפל  הזה 
רק  מתאוות  מלא  הוא  שעדיין  הגם  רצון , בעתות לפעמים  וכך  האמיתית .
עמו עושה  מישראל נפש  על ה ' ברחמי  וזמנים , זמן  ה ' בעבודת מתרפק 

בבחינת  חסד  הוא  ברוך ד )הקדוש ב, ה˘ירים דהיינו(˘יר אהבה , עלי  ודגלו 
ה '. לפני  לרצון  ועולה  הוא , ברוך  להקדוש  שמדלגין 
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מועיל ומה  לבד, אותי  ועזב  הבושה  מרוב  ממני  ברח בני  ובינתיים -
הסליחה ?

נאהרב  שלח  לו , אמר  צודק . שהוא  היטב  והבין  בהרהורים  שקע  הגאון
אותך יטהר  וזה  בתי  עבור  לחתן אותו אקח  אני  בנך, את  לקרוא 

חשד. מכל  לגמרי 

הגאוןכששמע  של  ידיו  נשק  גופו , כל  שמחה  נתמלא  כזה, דבר  האיש 
וכבוד האירוסין  את  גמרו  ימים  שבוע  כעבור  בנו . אחרי  ושלח 

לפועל. יצא  והזווג  המאורע , את  בווילנא  פירסם  הרב 

היראה בשביל  היה  הבריאה  תכלית 

העבודה וכתב  ושורש יסוד  הקדוש  א ')בספר   ̃ פר הגדול , א ' לשונו :(˘ער וזה 
כוונת עיקר  היא  ממנה, הבאה  ה 'עבודה  ו 'אהבת  ה 'יראה  י 'חוד
אותו עובד האדם  שיהא  האדם , בבריאת  ויתעלה  שמו  יתברך  הבורא ,
כתוב  זה  דבר ויתעלה . יתברך להבורא  רוח נחת  יגיע  ומעבודתו  יתברך,

בכתובים . ומשולש  בנביאים , ושנוי  בתורה ,

בראשית כתוב  בפרשת  האדם  בריאת  בתחילת  - טו )בתורה  "ויניחהו(ב , :
לברכה  זכרונם  רבותינו  ודרשו  ולשמרה ", לעבדה  עדן  חל˜בגן  (זוהר,

א ) עמוד כז  דף  תעשה .א , לא  מצות  זו  ולשמרה  עשה , מצות  זו  לעבדה 

בישעיה שנוי - כא )בנביאים  יספרו ".(מג , תהלתי  לי  יצרתי  זו  "עם  :

בקהלת ומשולש  - יד )בכתובים  שיראו(ג , עשה  "והאלקים  כתיב :
הלבבות" "חובת  בעל החסיד ופירש  הבחינה )מלפניו ", ˘ער ,(רי˘

הבריאה עשיית  העבודהיחשתכלית  באה  ומהיראה  היראה , בשביל ,יטהיתה 
שכתוב  כמו  בעבד, נאמרה  יראה  ענין  ו )כי  א , איה(מלאכי אני  אב  "אם  :



לובגמראיח. דף ע"(שבת אמרב)"א ליראה, אם כי למעמך שוא אלקיך ה' מה פסוק על
שמים יראת אלא בעולמו הוא ברוך להקדוש לו אין אלעזר, רבי משום יוחנן רבי

וכתוב ה', את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה שנאמר כא)בלבד, הן(איוב
הן. לאחת קורין יוני בלשון שכן חכמה, היא ה' יראת

קיובמדרש דף רבתי נבראוז)"(קהלת לא וארץ ששמים היראה היא גדולה יודן, רבי אמר
שם. עיין מלפניו, שיראו עשה והאלקים דכתיב הוא הדא היראה, בזכות אלא

̂ "ל :יט. ז זו˘א  ר ' הרבי   ̆ ה˜דו הרב  ˘ל  ה˙˘ובה   ̇ יהודהעבוד מנחת  ובספר 
קסוירושלים  זצ ב )"(עמוד  זושא  ר' הרבי הקדוש  מהרב עושה"מביא  היה לילה שכל ל 

והעונש מזהשכר

כמה ועד  העונש , מיראת  הרש "ש  של  פחדו מגודל  נורא  מעשה 
מזה להנצל  נפשו  מסר 

למדןובספר שהיה  זצ "ל, הרש "ש  מהגאון  ידוע  סיפור  הביא  ש "י  אמרי 
והיה חסדים  גמילות  של  מנהל היה גם ציבורי . ועסקן גדול
עם מדקדק  והיה  גזל, ומאבק  מגזל  נקי  שתהיה  בחשבון  ומקפיד מדקדק 
ביהודי  פעם  קרה  נזק . שום  לגרום  ולא  בחשבונם  סדר שיהיה  ולוה  המלוה 
וכשהגיע  חדשים , ארבעה  על  רובל  מאה  אצלו  לוה  העם  מפשוטי  אחד 
מצאו ולא  חובו  את  לשלם  הרב  של לביתו  הזה  האיש  בא  הפרעון  זמן 

קשה . בסוגיא  ועוסק  יושב  ומצאו  הכנסת  לבית  והלך  בבית ,

חובי ,ניגש  תשלום  זה  לו  ואמר  בו, שלומד  הספק  על  הכסף  ושם  האיש 
טוב . לו, ואמר  לאיש  בראשו  נענע  בסוגיא , כולו  שקוע  היה  והרב 
הגמרא . דף  תוך  הכסף  ונשאר  הכל שכח הרב  מלפני  האיש  כשהלך אבל
מהם מי  הלווים  ברשימת  ומעיין  כרגיל  בארון  הגמרא  הניח לביתו  כשהלך 
חובו . פרעון  זמן  עבר הזה  שהאיש  וראה  להזכירו , כדי  לשלם  הזמן שהגיע 
לו שילמתי  היום  לו  ואמר ובא  מיהר  האיש  לשלם , שיבוא להודיעו שלח
על תתחרט  רמאי , לו , אמר  מזה , לגמרי  ששכח  הרב , אבל המדרש, בבית 

מעשיך.

ואמרבינתיים  הרש "ש  לפני  העיז  האיש  זה  כי  ווילנא  העיר בכל  נתפרסם 
חשדוהו ולשני  להרב  מאמינים  העיר  שכל כמובן  חובו . ששילם 
כששמע  צנוע . בן  לו  היה  הזה לאיש  מעבודתו . ופטרוהו  ורמאי  לגנב 
לאיזה מווילנא  ברח  הבושה  מרוב  מעבודתו , פטרוהו  וגם  אביו  של בזיונו 
את שם  ומצא  הגמרא  באותו  לעיין  הרב  לכבוד  נזדמן  הזמן ובמשך  כפר .
לביתו , האיש  את  להזמין  ומיהר  מאוד, עד ונזדעזע  למפרע  נזכר  הכסף ,
הצער כל בעד  אפייסך במה  לו , ואמר  קומתו  בכל הרב  קם האיש  וכשבא 
הכנסת בית  באותו  סליחה  מבקש  אני  כל קודם  לך , שגרמתי  והבושה 
אבקש ואני  שם  היו  אשר  האנשים  אותן  אזמין  ואני  הכסף  לי  שמסרת 

שהוא . כמו  הדבר  אספר  ושם  לפניהם , בפרהסיא  סליחתך

העולם ?ענה  כל יאמרו מה מספיק , לא  זה  הרב , כבוד לי  יסלח  האיש, לו 
והיסורים מהבושה  עלי  רחמיו  נכמרו  ועניו  חסיד  שכבודו  מאחר
וגנב  רמאי  אני  כי  רושם  ישאר  בלבם  אבל  ברבים, פייסתני  ולכן  שקבלתי 

והתעיב עלילה כך אפילו צדיק גמור חוזר בגלגול על כל מצוה שהיה אפשר 
לו לקיים ולא קיימה כמבואר בדברי רשב"י זכרונו לברכה בכמה דוכתי וכן 
בהקדמת  כתבתי  וכבר  בזה,  הסכים  ופיטוגר"ש  המקובלים  בדברי  מפורש 
הספר שכל מצוה צריך אדם לקיים בתיקונים וקישוטים כדי שתתקבל ברצון 

לפניו יתברך. עד כאן לשון ספר חרדים.

המשך מעמוד י
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ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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

   
  
    
   
    
    
     
     

(יד סח (תהלים   
     

יׂשראל  ֵ ָ ְ ִ ַ ְׁשמע

ּבהתחלהּוכׁשאדם צרי מתּפּלל, ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש את ְִֶֶַָָלהֹוריד

אֹומרים ואין ׁשמע, ּבקריאת ְְְְִִִֵַַיהו"ה,

וימים ׁשּבתֹות ּבכל יׂשראל ְְְְִִֵַַָָָָׁשמע

ׁשער חל, ׁשל ׁשּבימים מּׁשּום ְִִִֶֶַַָֹטֹובים,

זהּו סתּום. הּוא הּפנימי ְִִֵֶַַָָההיכל

ׁשער אלהי"ם אדנ"י אמר ּכה ֱִֶַַַָָֹֹׁשּכתּוב

יהיה קדים הּפנה הּפנימית ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹהחצר

ולּמה? הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת ְְֲֵֵֶֶַַָָָסגּור

עליהם, ׁשֹולט ׁשמטטרו"ן ֲִֵֵֶֶמּׁשּום

וכן יּפתח, בעלּה ׁשּיבא הּׁשּבת ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּוביֹום

זה, ּומּׁשּום יּפתח, החדׁש ְִִֵֶֶַַָֹּביֹום

ׁשמע, ּבקריאת יהו"ה אדם ְְְִִִֶַַָָּכׁשּמֹוריד

ׁשהּוא ּבאדנ"י, אֹותֹו להֹוריד ְִִֶַָצרי

ּתפּתח ׂשפתי אדנ"י זה ּומּׁשּום ְְְִִִֶַָָבפיו,

.ּתהּלת יּגיד ְִִִֶַָּופי

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ִ ְּתפּלֹות

ּורביעיתׁשּׁשלׁש ּבׁשּבת, הן ּתפּלֹות ְְְִִִֵֶַָָֹ

אּתה ערבית ּתפּלת מּוסף, ְְְִִִַַַַָָּתפּלת

ׁשהיא תחּתֹונה ׁשכינה וזֹו ְְְְִִִֶַַָָָקּדׁשּת,

ׁשּנאמר הלוּים, ׁשּׁשם הּׂשמאל, ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹמּצד

ּתפּלת הלוּים. את וקּדׁשּת ְְְְִִִִֶֶַַַָָּבהם

חלקֹו, ּבמּתנת מׁשה יׂשמח ְְְְֲִִֶֶַַַַֹׁשחרית,

האם ׁשהיא חי, ּכל נׁשמת ְְִִֵֶֶַַָָוזה

ּתׁשּכבּון אם נאמר עליה ְְְֱִִֶֶֶַָָָָהעליֹונה,

אם, אּלא אם ּתקרי אל ׁשפּתים, ְְִִִֵֵֵֶַַָָּבין

ּב וּיׁשּכב נאמר ההּוא,ׁשעליה ּמקֹום ְֱִֶֶֶַַַַַָָָ
השבת מטזוהר

 (יא כח (בראשית 
     
    
   

 

האמּונה  ָ ֱ ָ ַ ְ ִׂשמחת

    
   
   
    
     
     
    
     

     
    
     
    
      
     
     
    
     



ׁשּבת ב)סעּודֹות רפ"ח, ג (חלק ְ ַ ָ 

    
    
    

ׁשל אֹותּיֹות כ"ב ׁשּיׁש ְִֵֶֶָּבמקֹום

הּפה הּוא אׁשרי ׁשם. ׁשֹוכבת ְֵֶֶֶַַַָָהּתֹורה,

ׁשֹוכבת ׁשעה אֹותּה ׁשל ֶֶֶֶַָָָָׁשהּתֹורה

ָׁשם.

האמּונה  ָ ֱ ָ ַ ְ ִׂשמחת

וׁשמהּתפּלה אחד אּתה הּׁשליׁשית, ְְְְִִִִֶַַַָָָ

האמצעי העּמּוד יהו"ה זה ְִֶֶֶַָָָָאחד,

יתרה נׁשמה והן ּבׁשניהם, ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָׁשאֹוחז

יתרה נפׁש יתרה. ונפׁש יתרה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָורּוח

נׁשמה קּדׁשּת. אּתה - ׁשּבת ְְְִֶֶַַַָָָָָּבערב

ּבּה ׁשּנאמר חי, ּכל נׁשמת - ְְֱִֵֶֶַַַָָָיתרה

רּוח חלקֹו. ּבמּתנת מׁשה ְְְְִֶֶַַַַֹיׂשמח

אחד. וׁשמ אחד אּתה - אׁשרייתרה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשלׁש ּפיו את ׁשּפֹותח מי ְִִֵֶֶַָֹהּוא

ּבׁשּבת. אֹותם לקּבל ּתפּלתּתפּלֹות ְְְְִִֵַַַָָ

ּכל את ׁשּכֹולל צּדיק, זה ִֵֶֶֶַָָמּוסף

מּוסף ּבתפּלת אֹומרים ּובֹו ְְְִִִִַַָהּתפּלֹות,

והּכתר אלהינ"ּו, יהו"ה ל יּתנּו ְְְֱִֵֶֶֶֶַֹּכתר

- אלהינ"ּו יהו"ה עליֹון, ּכתר ְֱֵֶֶֶֹהּוא

- קדֹוׁש קדֹוׁש וקדֹוׁש ואּמא, ְְִַָָָָָאּבא

- צבאֹו"ת יהו"ה האבֹות, ְְֶָָָֹׁשלׁשת

אמת, ׁשל ירכים ּוׁשּתי מילה ְְְֱִִִֵֵֶֶַָּברית

ׁשכינה. זֹו ּכבֹודֹו הארץ כל ְְְִֶָָָָֹמלא

ׁשּבת  ָ ַ ְסעּודֹות

ׂשמחהועל ׁשל נׁשמה נתוספה ּכן ְְְְְִִִֵֶַָָָָ

ּבׁשלׁש לׂשמֹוח האדם וצרי ְְְְְִַַָָָָָָֹּבׁשּבת.

האמּונה, כל ׁשהרי ׁשּבת, ׁשל ְֱֲֵֶֶַָָָָסעּוּדֹות
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הּצדקה ר"מ)ׂשכר ב רמ"ה, ג (חלק ְ ַ ַ ְ ָ ָ 

   
  
     
    
    
    
     
    

  (ל (דברים  

וצרי נמצא, בֹו האמּונה, ּכללּות ְְְְֱִִָָָָָָוכל

ׁשלׁש ולאכֹול הּׁשּולחן, לערֹו ְְֱֲֶַַָָָָָֹהאדם

ּבהם. ולׂשמֹוח האמּונה, ׁשל ְְְֱִֶֶַָָָסעּוּדֹות

ׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁשת  ָ ַ ְ ֶֹ ְ ִ ֲחׁשיבּות

לכלאמר עלי מעיר ׁשמעֹון, רּבי ְְִִִֵַַָָָָ

ּביּטלּתי לא מּימי ׁשהרי ׁשּכאן ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹאּלּו

לא ּובזכּותם סעּוּדֹות, הּׁשלׁש ְְִֵָָָֹֹאלּו

ואפּלּו ּבׁשּבת, לתענית ְְְְֲֲִִִַַַַָהּוצרכּתי

ׁשּכן כל הּוצרכּתי לא אחרים ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּבימים

זֹוכה ּבהם ׁשּזֹוכה ׁשּמי ְִֶֶֶֶֶַָָּבׁשּבת.

ׁשל אחת סעּוּדה ׁשלמה. ְְֱֵֶֶַַָָָלאמּונה

העּתיקהּמ ׁשל אחת ּוסעּוּדה לּכה. ְְִֶַַַַַָָָ

הּסתּומים. מּכל סתּום ְִִַַָָָהּקדֹוׁש

לאלּו. ּבהם יזּכה עֹולם ְְְִֵֶֶָָּובאֹותֹו

כל מתּגּלה ּכאׁשר הּזה ְֲִֶֶֶַַַָָָהרצֹון

מּׁשלׁשלאֹותיהם. נכנעים ְְְִִִִִֵֶַַָָהּדינים

הּצדקה  ָ ָ ְ ַ ַ ְׂשכר

הּמׁשנה,חמיׁשי ּבעלי ּפרׁשּוהּו - ְְֲֲִִִֵֵַַָ

ּבגלל הּׁשלחן על להארי ְְְֲִִִֶַַַַָָֻׁשּצרי

הּצדקה ּבגלל - הּדבר וסֹוד ְְְֲִִִַַַָָָָענּיים.

ּכמֹו יתקּצרּו. ׁשּלא ימיו, ְְְֲִִֶַַָָֹיארי

ּבׁשני ימים אריכּות ׁשהיא ְֲִִִִֵֶַָָהּתֹורה

הּבא ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ֶַַָָָָָָעֹולמֹות,

היא הּצדקה ּכ אף - ְְִַַַָָָָלּנׁשמֹות

עֹולמֹות. ּבׁשני לּגּוף ימים ְֲִִִֵַָָאריכּות

ׁשּכתּוב ל)זהּו חּיי(דברים הּוא ּכי ִֶֶֶַָ

השבת מטזוהר

 (יא כח (בראשית 
     
    
   

 

האמּונה  ָ ֱ ָ ַ ְ ִׂשמחת

    
   
   
    
     
     
    
     

     
    
     
    
      
     
     
    
     



ׁשּבת ב)סעּודֹות רפ"ח, ג (חלק ְ ַ ָ 

    
    
    

ׁשל אֹותּיֹות כ"ב ׁשּיׁש ְִֵֶֶָּבמקֹום

הּפה הּוא אׁשרי ׁשם. ׁשֹוכבת ְֵֶֶֶַַַָָהּתֹורה,

ׁשֹוכבת ׁשעה אֹותּה ׁשל ֶֶֶֶַָָָָׁשהּתֹורה

ָׁשם.

האמּונה  ָ ֱ ָ ַ ְ ִׂשמחת

וׁשמהּתפּלה אחד אּתה הּׁשליׁשית, ְְְְִִִִֶַַַָָָ

האמצעי העּמּוד יהו"ה זה ְִֶֶֶַָָָָאחד,

יתרה נׁשמה והן ּבׁשניהם, ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָׁשאֹוחז

יתרה נפׁש יתרה. ונפׁש יתרה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָורּוח

נׁשמה קּדׁשּת. אּתה - ׁשּבת ְְְִֶֶַַַָָָָָּבערב

ּבּה ׁשּנאמר חי, ּכל נׁשמת - ְְֱִֵֶֶַַַָָָיתרה

רּוח חלקֹו. ּבמּתנת מׁשה ְְְְִֶֶַַַַֹיׂשמח

אחד. וׁשמ אחד אּתה - אׁשרייתרה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשלׁש ּפיו את ׁשּפֹותח מי ְִִֵֶֶַָֹהּוא

ּבׁשּבת. אֹותם לקּבל ּתפּלתּתפּלֹות ְְְְִִֵַַַָָ

ּכל את ׁשּכֹולל צּדיק, זה ִֵֶֶֶַָָמּוסף

מּוסף ּבתפּלת אֹומרים ּובֹו ְְְִִִִַַָהּתפּלֹות,

והּכתר אלהינ"ּו, יהו"ה ל יּתנּו ְְְֱִֵֶֶֶֶַֹּכתר

- אלהינ"ּו יהו"ה עליֹון, ּכתר ְֱֵֶֶֶֹהּוא

- קדֹוׁש קדֹוׁש וקדֹוׁש ואּמא, ְְִַָָָָָאּבא

- צבאֹו"ת יהו"ה האבֹות, ְְֶָָָֹׁשלׁשת

אמת, ׁשל ירכים ּוׁשּתי מילה ְְְֱִִִֵֵֶֶַָּברית

ׁשכינה. זֹו ּכבֹודֹו הארץ כל ְְְִֶָָָָֹמלא

ׁשּבת  ָ ַ ְסעּודֹות

ׂשמחהועל ׁשל נׁשמה נתוספה ּכן ְְְְְִִִֵֶַָָָָ

ּבׁשלׁש לׂשמֹוח האדם וצרי ְְְְְִַַָָָָָָֹּבׁשּבת.

האמּונה, כל ׁשהרי ׁשּבת, ׁשל ְֱֲֵֶֶַָָָָסעּוּדֹות



זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו וו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ וו ֹשן ִי ֹ ת  ְָ ָֹ  ֹו זננֹהר 
יז

השבת זוהר נ

   
     
   

  

ׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁשת  ָ ַ ְ ֶֹ ְ ִ ֲחׁשיבּות

     
     
    
   
    
      
   
   
   
    
      
   



הּצדקה ר"מ)ׂשכר ב רמ"ה, ג (חלק ְ ַ ַ ְ ָ ָ 

   
  
     
    
    
    
     
    

  (ל (דברים  

וצרי נמצא, בֹו האמּונה, ּכללּות ְְְְֱִִָָָָָָוכל

ׁשלׁש ולאכֹול הּׁשּולחן, לערֹו ְְֱֲֶַַָָָָָֹהאדם

ּבהם. ולׂשמֹוח האמּונה, ׁשל ְְְֱִֶֶַָָָסעּוּדֹות

ׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁשת  ָ ַ ְ ֶֹ ְ ִ ֲחׁשיבּות

לכלאמר עלי מעיר ׁשמעֹון, רּבי ְְִִִֵַַָָָָ

ּביּטלּתי לא מּימי ׁשהרי ׁשּכאן ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹאּלּו

לא ּובזכּותם סעּוּדֹות, הּׁשלׁש ְְִֵָָָֹֹאלּו

ואפּלּו ּבׁשּבת, לתענית ְְְְֲֲִִִַַַַָהּוצרכּתי

ׁשּכן כל הּוצרכּתי לא אחרים ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּבימים

זֹוכה ּבהם ׁשּזֹוכה ׁשּמי ְִֶֶֶֶֶַָָּבׁשּבת.

ׁשל אחת סעּוּדה ׁשלמה. ְְֱֵֶֶַַָָָלאמּונה

העּתיקהּמ ׁשל אחת ּוסעּוּדה לּכה. ְְִֶַַַַַָָָ

הּסתּומים. מּכל סתּום ְִִַַָָָהּקדֹוׁש

לאלּו. ּבהם יזּכה עֹולם ְְְִֵֶֶָָּובאֹותֹו

כל מתּגּלה ּכאׁשר הּזה ְֲִֶֶֶַַַָָָהרצֹון

מּׁשלׁשלאֹותיהם. נכנעים ְְְִִִִִֵֶַַָָהּדינים

הּצדקה  ָ ָ ְ ַ ַ ְׂשכר

הּמׁשנה,חמיׁשי ּבעלי ּפרׁשּוהּו - ְְֲֲִִִֵֵַַָ

ּבגלל הּׁשלחן על להארי ְְְֲִִִֶַַַַָָֻׁשּצרי

הּצדקה ּבגלל - הּדבר וסֹוד ְְְֲִִִַַַָָָָענּיים.

ּכמֹו יתקּצרּו. ׁשּלא ימיו, ְְְֲִִֶַַָָֹיארי

ּבׁשני ימים אריכּות ׁשהיא ְֲִִִִֵֶַָָהּתֹורה

הּבא ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ֶַַָָָָָָעֹולמֹות,

היא הּצדקה ּכ אף - ְְִַַַָָָָלּנׁשמֹות

עֹולמֹות. ּבׁשני לּגּוף ימים ְֲִִִֵַָָאריכּות

ׁשּכתּוב ל)זהּו חּיי(דברים הּוא ּכי ִֶֶֶַָ
השבת נאזוהר

      
     
    
    
      



ׁשּבת א)ׁשלחן פ"ד, זהר (תקוני ֻ ְ ַ ַ ָ 

    
  

   יחזקאל) 
כב) מא    

 (ה כג (תהלים  
     
    
     
     
    
   


ב) רנ"ב, (ח"ב

     
    
      
   

 

ּומעּנגי ׁשֹומרי על ׁשּבתהׁשּגחה ַ ְ ָ ָ ַ ְ ֵ ְ ַ ְ ֵ ַ ָ 
 ָ ָּכראּוי

    

ּבעֹולם - חּיי הּוא ּכי .ימי ְִֶֶֶַָָָֹואר

הּבא. ּבעֹולם - ימי ואר ְֶֶֶַַָָָָֹהּזה.

הּמתים, לתחּית לּגּוף הּבא ְִִִֵֶַַַַָָׁשעֹולם

ּוכמֹו ימּות. לא ׁשּיקּום ְֶֶַַָָֹׁשאחר

ּכ עֹומד, יהיה הּבא ְִֵֶֶַָָָָׁשהעֹולם

עֹומד. יהיה הּזה ְִֵֶֶַָָהעֹולם

ׁשּבת  ָ ַ ַ ְ ֻׁשלחן

ארּבעּובׁשּבת עם ׁשלחן לתּקן צרי ְְְְִִֵַַַַָָָֻ

ׁשּלמעלה, הּׁשלחן ּכמֹו ְְְְְִֶַַַַָָֻרגלים,

לפני אׁשר הּׁשלחן זה ּבֹו ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּנאמר

לפני ּתער נאמר ועליה ְְֱֲֶֶַַַָָָֹיהו"ה,

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשלחנֹו ְְֶַָָָָֻֻׁשלחן,

ׁשהּוא הּצפֹון מּצד היא הּׁשכינה, ְִִִֶַַַָָזֹו

ּבעלי ּתּקנּו זה ּומּׁשּום ְְֲִִֵֶַָגבּורה,

ּדֹולק ונר ּבּצפֹון, ׁשלחן ְְְִֵֵַַָָָֻהּמׁשנה

ּבֹו ׁשּנאמר ׁשּלמעלה, ּכמֹו ְְְְֱִֶֶֶַַָָלימין

מּצד באמצע מּטה בּדרֹום, ְְִִֶַַַָָָָמנֹורה

האמצעי. ְִֶַָָָהעּמּוד

הּזֹו,אם הּתפּלה יֹוצאת - זֹוכה ְִִֵֶַַָ

ויֹוצאים הּזֹו, הּבּקׁשה ְְְְִִֶֶַַַַָָּומתּגלּגלת

אחד וכל ממּנים, עׂשר ׁשנים ְְְִִֵֶָָָָָֻעּמּה

הרּוח אֹותּה מעם ּתֹובעים ְְִִֵֶַָָָואחד

ּבהם. ּומתקּימת הּזֹו, ּבּבּקׁשה ְִִֶֶֶַַַַָָָקּיּום

ׁשּבת ּומעּנגי ׁשֹומרי על  ָ ַ ֵ ְ ַ ְ ֵ ְ ַ ָ ָ ְ ַהׁשּגחה
 ָ ָּכראּוי

ׂשרפיםּתחת ארּבעה הּזֹו החּיה ְְִַַַַַַָָָָ



יח

זהר 
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ּת ּת  ִנבו וו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ וו ֹשן ִי ֹ ת  ְָ ָֹ  ֹו זננֹהר 

השבת נאזוהר

      
     
    
    
      



ׁשּבת א)ׁשלחן פ"ד, זהר (תקוני ֻ ְ ַ ַ ָ 

    
  

   יחזקאל) 
כב) מא    

 (ה כג (תהלים  
     
    
     
     
    
   


ב) רנ"ב, (ח"ב

     
    
      
   

 

ּומעּנגי ׁשֹומרי על ׁשּבתהׁשּגחה ַ ְ ָ ָ ַ ְ ֵ ְ ַ ְ ֵ ַ ָ 
 ָ ָּכראּוי

    

ּבעֹולם - חּיי הּוא ּכי .ימי ְִֶֶֶַָָָֹואר

הּבא. ּבעֹולם - ימי ואר ְֶֶֶַַָָָָֹהּזה.

הּמתים, לתחּית לּגּוף הּבא ְִִִֵֶַַַַָָׁשעֹולם

ּוכמֹו ימּות. לא ׁשּיקּום ְֶֶַַָָֹׁשאחר

ּכ עֹומד, יהיה הּבא ְִֵֶֶַָָָָׁשהעֹולם

עֹומד. יהיה הּזה ְִֵֶֶַָָהעֹולם

ׁשּבת  ָ ַ ַ ְ ֻׁשלחן

ארּבעּובׁשּבת עם ׁשלחן לתּקן צרי ְְְְִִֵַַַַָָָֻ

ׁשּלמעלה, הּׁשלחן ּכמֹו ְְְְְִֶַַַַָָֻרגלים,

לפני אׁשר הּׁשלחן זה ּבֹו ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּנאמר

לפני ּתער נאמר ועליה ְְֱֲֶֶַַַָָָֹיהו"ה,

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשלחנֹו ְְֶַָָָָֻֻׁשלחן,

ׁשהּוא הּצפֹון מּצד היא הּׁשכינה, ְִִִֶַַַָָזֹו

ּבעלי ּתּקנּו זה ּומּׁשּום ְְֲִִֵֶַָגבּורה,

ּדֹולק ונר ּבּצפֹון, ׁשלחן ְְְִֵֵַַָָָֻהּמׁשנה

ּבֹו ׁשּנאמר ׁשּלמעלה, ּכמֹו ְְְְֱִֶֶֶַַָָלימין

מּצד באמצע מּטה בּדרֹום, ְְִִֶַַַָָָָמנֹורה

האמצעי. ְִֶַָָָהעּמּוד

הּזֹו,אם הּתפּלה יֹוצאת - זֹוכה ְִִֵֶַַָ

ויֹוצאים הּזֹו, הּבּקׁשה ְְְְִִֶֶַַַַָָּומתּגלּגלת

אחד וכל ממּנים, עׂשר ׁשנים ְְְִִֵֶָָָָָֻעּמּה

הרּוח אֹותּה מעם ּתֹובעים ְְִִֵֶַָָָואחד

ּבהם. ּומתקּימת הּזֹו, ּבּבּקׁשה ְִִֶֶֶַַַַָָָקּיּום

ׁשּבת ּומעּנגי ׁשֹומרי על  ָ ַ ֵ ְ ַ ְ ֵ ְ ַ ָ ָ ְ ַהׁשּגחה
 ָ ָּכראּוי

ׂשרפיםּתחת ארּבעה הּזֹו החּיה ְְִַַַַַַָָָָ
השבת זוהר נב

  
   
    
    

    
    
    

    
  
    
    
    
     
     
    

  

ּדינּור  ִ ָ ָנהר

     
   

    
    
   

    
    
    

   

ּברקיא"ל, ׂשרפא"ל, ְְְֲִִֵֵַַלֹוהטים:

הּללּו וארּבעה קדּומּי"ה. ְְְְִִִֵַַָָָָקריׁשיא"ל,

לארּבעת עֹומדים הּזֹו החּיה ְְְִֶַַַַַַַַָׁשּתחת

עֹומדים הארּבעה אּלּו העֹולם. ְְְִִֵֵַָָָָָצדדי

העֹולם, צדדי ממּניםלארּבעת והם ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ

את ׁשּׁשֹומרים אֹותם ּבכל ְְְְִִֶֶַַָָלהׁשּגיח

הּׁשּבת את ּומעּנגים הּׁשּבת ְְִֶַַַַַָָיֹום

ָָּכראּוי.

ּכׁשּנֹוסעים,מהארּבעה הּללּו, ְְְִֵֶַַָָָָ

ּומהּׁשביבים אׁש, ׁשביבי ְְְִִִִֵֵֵַיֹוצאים

ּגלּגּלים ּוׁשנים ׁשבעים נעׂשים ְְְֲִִִִִַַַַַָהּללּו

נהר נעׂשה מּכאן ּבאׁש. ְְֲֲִִֵֶַַָלֹוהטים

אֹותֹו את יׁשּמׁשּו אלפים אלף ְְֲִִֶֶֶַָּדינּור.

ׁשּבת, ׁשּמעּנגים אֹותם ּכל ְְִֶַַַָָָָָהּנהר.

מׁשּגיחים הּללּו הממּנים ְְְִִִַַַַַַָֻארּבעת

הּׁשּבת, את ׁשּמענּגים אֹותם ְְְִֶֶַַַָָָּבכל

ונֹוסעים עליהם, עֹומדת הּזֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָוהחּיה

ּתחּתיה. ְְִִֶַָָּבׁשבילּה

ּדינּור  ִ ָ ָנהר

ּדינּורּבכל נהר אֹותֹו זֹורם ויֹום יֹום ְְִֵַָָ

ׁשּליטים. וכּמה רּוחֹות ּכּמה ְְִִֵַַַָָוׂשֹורף

וׁשֹוכ כרֹוז, יֹוצא ׁשּבת, ְְְִֵֵֶֶֶַָָּוכׁשּנכנסת

והּזיקים והּסערֹות ּדינּור, נהר ְְְְִִִַַַָאֹותֹו

ׁשֹוככים. הּזֹווהּׁשביבים והחּיה ְְְְִִִַַַַָ

הּׂשרפים ארּבעת על ועֹולה ְְְִֶֶַַַַַָָהֹולכת

אמצע לתֹו ונכנסת ׁשאמרנּו, ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָהּללּו

ׁשּנקרא מקֹום לאֹותֹו הּזה ְְִֵֶֶַַָָָההיכל

ֶֹענג.
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ּת ּת  ִנבו וו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ וו ֹשן ִי ֹ ת  ְָ ָֹ  ֹו זננֹהר 
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ּברקיא"ל, ׂשרפא"ל, ְְְֲִִֵֵַַלֹוהטים:

הּללּו וארּבעה קדּומּי"ה. ְְְְִִִֵַַָָָָקריׁשיא"ל,

לארּבעת עֹומדים הּזֹו החּיה ְְְִֶַַַַַַַַָׁשּתחת

עֹומדים הארּבעה אּלּו העֹולם. ְְְִִֵֵַָָָָָצדדי

העֹולם, צדדי ממּניםלארּבעת והם ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ

את ׁשּׁשֹומרים אֹותם ּבכל ְְְְִִֶֶַַָָלהׁשּגיח

הּׁשּבת את ּומעּנגים הּׁשּבת ְְִֶַַַַַָָיֹום

ָָּכראּוי.

ּכׁשּנֹוסעים,מהארּבעה הּללּו, ְְְִֵֶַַָָָָ

ּומהּׁשביבים אׁש, ׁשביבי ְְְִִִִֵֵֵַיֹוצאים

ּגלּגּלים ּוׁשנים ׁשבעים נעׂשים ְְְֲִִִִִַַַַַָהּללּו

נהר נעׂשה מּכאן ּבאׁש. ְְֲֲִִֵֶַַָלֹוהטים

אֹותֹו את יׁשּמׁשּו אלפים אלף ְְֲִִֶֶֶַָּדינּור.

ׁשּבת, ׁשּמעּנגים אֹותם ּכל ְְִֶַַַָָָָָהּנהר.

מׁשּגיחים הּללּו הממּנים ְְְִִִַַַַַַָֻארּבעת

הּׁשּבת, את ׁשּמענּגים אֹותם ְְְִֶֶַַַָָָּבכל

ונֹוסעים עליהם, עֹומדת הּזֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָוהחּיה

ּתחּתיה. ְְִִֶַָָּבׁשבילּה

ּדינּור  ִ ָ ָנהר

ּדינּורּבכל נהר אֹותֹו זֹורם ויֹום יֹום ְְִֵַָָ

ׁשּליטים. וכּמה רּוחֹות ּכּמה ְְִִֵַַַָָוׂשֹורף

וׁשֹוכ כרֹוז, יֹוצא ׁשּבת, ְְְִֵֵֶֶֶַָָּוכׁשּנכנסת

והּזיקים והּסערֹות ּדינּור, נהר ְְְְִִִַַַָאֹותֹו

ׁשֹוככים. הּזֹווהּׁשביבים והחּיה ְְְְִִִַַַַָ

הּׂשרפים ארּבעת על ועֹולה ְְְִֶֶַַַַַָָהֹולכת

אמצע לתֹו ונכנסת ׁשאמרנּו, ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָהּללּו

ׁשּנקרא מקֹום לאֹותֹו הּזה ְְִֵֶֶַַָָָההיכל

ֶֹענג.
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הי תכ ָכ הו ן ָין קי   רכ ָשן ּו ת בין ביכ ֹ ֹהשיֹ
כי

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

קפא. יֹוְרֵדי ֵּגיִהֹּנם ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְמנּוָחה ְּבַׁשָּבת ִקַּבְלנּו ְּדֵאין ֻּכָּלם ָׁשִוין ַּבָּדָבר, 
ֵמֶהם ַמֲאִריִכין ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַהְרֵּבה ְוֹלא ִנּדֹוִנין ְוהּוא ָּכל ְזַמן ֶׁשַהֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי 
ַמֲעֶׂשה ַמֲאִריִכים ִּבְסֻעָּדה ג' ּומֹוִסיִפין ַעל ַהֹּקֶדׁש ַעד ְזַמן ַההּוא ַּגם ֵהם ָינּוחּו 
ְוִיְׁשְבּתּו ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם, ָאְמָנם ֶזהּו ַּדְוָקא ְּבאֹוָתן ְרָׁשִעים ֶׁשַּגם ֶׁשָהיּו ְרָׁשִעים 
ִּבְפֵני ַעְצָמן ֲאָבל ֹלא ִהְתַנְּגדּו ַלַּצִּדיִקים, ֲאָבל אֹוָתן ֶׁשִּדְּברּו ָסָרה ַעל ַהַּצִּדיִקים 
ַוֲחִסיִדים ּוִבְפָרט ְּבִעְנָין ֶזה ְּדָהֲאִריכּות ְותֹוְספֹות ַׁשָּבת, ָהְרָׁשִעים ֲארּוִרים ַהָּללּו 

ֵהָּמה ִנּדֹוִנים ַּבֵּגיִהֹּנם ֵּתֶכף ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים )נועם מגדים פרשת צו עה"כ לא תאפה(.

קפב. ִמי ֶׁשְּמַחֵּלל ַׁשָּבת ּומֹוֵכר ּוְמַכֶּסה ַהָּמעֹות ַּתַחת ַהַּמָּפה ֹלא ַיְצִליַח, ְוֵכן ָּכְתבּו 
ַּמְרִויַח ְּבַׁשָּבת ֵאינֹו ַמְצִליַח, ּוִמי ֶׁשִּנְזָהר ִמִּלְמֹּכר  ְסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ָּכל ַמה ּׁשֶ
ם ִיְתָּבַרְך ִיֵּתן לֹו ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֶׁשל ֹחל ְלַׁשֵּלם לֹו  ְּבַׁשָּבת ַהּׁשֵ

ְּבַעד ֶרַוח ֶׁשל ַׁשָּבת )עיין שם בשם ספר בית פרץ(.

קפג. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמָלאְכֶּתָך, ֵּפי' הּוא ַהְבָטָחה ֶׁשֹּלא ֹיאַמר 
ִביַתת ַׁשָּבת ְיַחְּסֵרהּו ִמְּמַלאְכּתֹו ָהָראּוי לֹו ְלֶזה ָאַמר ֶׁשַּנֲהֹפְך הּוא ִּכי  ָאָדם ֶׁשּׁשְ
ַעל ְיֵדי ְׁשִביַתת ַׁשָּבת ַיְצִליַח ִּבְמַלאְכּתֹו ְוִתְהֶיה ַהְּבָרָכה ּבֹו, ְוֶזה ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָעִׂשיָת 
ָּכל ְמַלאְכֶּתָך" ִיְהֶיה ָּבטּוַח ֶׁשְּמָלאָכה ֶׁשּמֹוֵנַע ִמַּלֲעׂשֹוָתּה ְּבַׁשָּבת ִיְהֶיה ַמְצִליַח 

ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה )פנים יפות יתרו(.

ֶּפֶרק ג
ִּבְגֵדי ַׁשָּבת

א. ֹלא ְיֵהא ַמְלּבּוְׁשָך ֶׁשל ַׁשָּבת ְּכֹחל )שבת קי"ג(.
ב. אַָמר ר' יֹוָחָנן ִמַּנִין ְלִׁשּנּוי ְּבָגִדים ִמן ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר ּוָפַׁשט ֶאת ְּבָגָדיו ְוגֹו' 

ל ָּבֶהן ְקֵדָרה ְלַרּבֹו ַאל ִיְמֹזג ּכֹוס ְלַרּבֹו )שם קי"ד.(. ִלְּמְדָך ד"א ְּבָגִדים ֶׁשִּבּׁשֵ

ג. צִָריְך ָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְׁשֵני ֲעִטיִפין ֶאָחד ְלחֹל ְוֶאָחד ְלַׁשָּבת )ירושלמי פאה פ"ח ה"ז(.
ד. רַב הּוָנא ָאַמר ָצִריְך ְלַהֲחִליף )ִמִּבְגֵדי ֹחל ְלַׁשָּבת(, ר"ח ְּבֵׁשם ר' יֹוָחָנן ָצִריְך ְלָעֵרב 
)ֵּפי ִאם ֵאין לֹו ֻּכָּלם ֶׁשל ַׁשָּבת ָצִריְך ְלָעֵרב ַעל ָּכל ָּפִנים ֶאָחד ֶׁשל ַׁשָּבת ִעם ִּבְגֵדי ֹחל(, ָאִבין ַּבר ִחְסַּדאי 
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ָאַמר ָצִריְך ְלַׁשְלֵׁשל )ֵּפי ִּבְדֵאין לֹו ֲאִפּלּו ֶּבֶגד ֶאָחד ְלַהֲחִליף ַּדי ֶׁשַּיִּתיר ֲחגֹורֹו ּוְמַׁשְלֵׁשל ְּבָגָדיו ְלַמָּטה 
ֹלא ִּכְבֹחל ֶׁשחֹוֵגר אֹוָתם ְלַמְעָלה ְלָהֵקל ְּפָעָמיו( )מ"ר בראשית פי"א(.

ה. רִַּבי ֲחִניָנא מיעטף וקאי אפניא דמעלי ַׁשְּבָתא )ִּבְבָגִדים ָנִאים(, ָאַמר ּבֹואּו ְוֵנֵצא 
ִלְקַראת ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה )שבת קי"ט:(.

ו. ר' ַיַּנאי לבוש מאני מעלי ַׁשָּבת ְוָאַמר ּבֹוִאי ַּכָּלה ּבֹוִאי ַּכָּלה )שם(.
ז. אְָמרּו ָחָז"ל ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ַמְלּבּוִׁשים ַחָּיב ָאָדם ִלְלֹּבׁש ְּבַׁשָּבת )מדרש עשה"ד(.

ח. אַָמר ִּבְלָעם ְלָבָלק ָהֵאיְך ֲאַקְּלֵלם ֲהֹלא ֵהם לֹוְבִׁשים ִּבְגֵדי ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב 
)מדרש הובא בס אז"א, ובספר תענוג שבת(.

ט. צִָריְך ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּבֶגד ֶׁשל ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ֶׁשֹּלא ְיֵהא ּבֹו ׁשּום ֶּגֶזל 
אֹו ְּגֵנָבה, ּוְכֶׁשִּיְהֶיה ּבֹו ֵאיֶזה ֶּגֶזל אֹו ְּגֵנָבה ִנְקָרא "ֶנַגע" ְואֹותֹו ַהֶּבֶגד ִנְקָרא ֶּבֶגד 
ּבֹוְגִדים, ְוָלֵכן ָאְמרּו ָחָז"ל ֲעִתיִדין ַצִּדיִקים ַלֲעֹמד ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, ִּבְלבּוֵׁשיהֹון, 
ְּדַהְינּו ְּבַמְלּבּוֵׁשיהֹון ַהְּכֵׁשִרים ַהַּנֲעִׂשים ְּבָממֹון ֶׁשל יֶֹׁשר, ְוֶזהּו ַהּסֹוד ֶׁשָאְמרּו ָחָז"ל 
ְּכֶׁשַּצִּדיִקים ִנְפָטִרים ֵמָהעֹוָלם יֹוֵצא ַּבת קֹול "ְּבָׁשלֹום ָּתנּוחּו ַעל ִמְׁשַּכְבֶכם" ִּכי 
אֹוִתּיֹות "ְּבָׁשלֹום" ֵהן אֹוִתּיֹות "ַמְלּבּוׁש" ְּבִהּפּוְך ַאְתָוון ֶׁשְּלִפי ֶׁשַהַּצִּדיִקים עֹוִׂשין 
ִּבְגֵדיֶהן ְּבָממֹון ֶׁשל ֹיֶׁשר, ְוָכל ִמי ֶׁשּלֹוֵבׁש ְּבָגִדים ְּבָממֹון ֶׁשל ֹיֶׁשר ְּבַוַּדאי ְּתִפָּלתֹו 

הּוא ְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ִלְפֵני ַהָקָּב"ה )קב הישר פרק ס"ג אות י"ב(.

י. כְִּפי ָּגֶון ַהַּמְלּבּוִׁשים ֶׁשָאָדם לֹוֵבׁש ַׁשָּבת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּכְך ַמָּמׁש ַהְּלבּוׁש ַאֲחֵרי 
ְּפִטיָרתֹו ִּביֵמי ַׁשָּבת ּומֹוֵעד )ילקוט ראובני, בראשית, ס"ח תתשכ"ט, כתבי האריז"ל(.

ָּבת,  יא. ׁשּום ַמְלּבּוׁש ִמֶּמָּנה ֶׁשָּלַבׁש ָהָאָדם ְּבֹחל ֵאין ָראּוי ְלָלְבׁשֹו ְּביֹום ַהּׁשַ
ְוַהַּמְלּבּוִׁשים ֶׁשל ַׁשָּבת ֵאין ְראּוִיין ְלָלְבָׁשם ְּבֹחל ְּכָלל )סימן רס"ב מגן אברהם, והגר"ז(.

יב. ֲאִפּלּו ַהִּמְכָנַסִים, ִמְנָעִלים ְוכֹוַבע ֶׁשּׁשֹוֵכב ּבֹו ְוַכּדֹוֶמה, ַהֹּכל ַּכֲאֶׁשר ַלֹּכל ִיְהֶיה 
ְמֻיָחד לֹו ְלַׁשָּבת ִאם ֶאְפָׁשר )חסד לאברהם אות ג' ובספר ישראל קדושים ערך שבת כתב דכעת 
שהמטבע מצוי ומבזבזין הון רב בהבלים(. ֵיׁש ָמקֹום ְלִקְטרּוג יֹוֵתר ְּבִאם ְמַקְּמִצים ְּבִדְבֵרי 

ה, ְוַהְמַדְקְּדִקין ַמֲחִליִפין ַהֹּכל. ְקֻדּׁשָ
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ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי, ִמן יֹוָמא ְדִאְסַּתִּליק 
)ִאֵּלין(  ִמִּלין  ְמַעְרָּתא,  ִמן  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי 
ְוָרִזין ִעָּלִאין  ָלא ִאְתַּכְסָיין ִמן ַחְבַרָיא, 
ִמֵּביַנְייהּו,  ְוִאְתַּגְּלָיין  ִמְסַּתְּכָלן  ֲהוֹו 
ְּכִאּלּו ִאְתְייִהיבּו ַהִהיא ַׁשְעָּתא ְבטּוָרא 
)בראשית  ְּכִתיב,  ְּדָׁשִכיב  ָּבַתר  ְדִסיַני. 
ְּתהֹום  ע"א(  ריז  )דף  ַמְעְיינֹות  ַוִּיָּסְכרּו  ח( 

ַחְבַרָייא  ְוֲהוּו  ַמִים,  ַהּׁשָ ַוֲארּוּבֹות 
ְמַרֲחָׁשן ִמֵּלי, ְוָלא ִמְתַקְייֵמי ְבהּו.

ְיהּוָדה,  ִרִּבי  ָיִתיב  ָהָוה  ַחד  ְּדיֹוָמא 
ְגַמֵּלי,  ְתֵרי  ְוָחָמא  ִדְטֶבְרָיה,  ֲאִפְתָחא 
ְּדָסְלֵקי ַקְטִפיָרא ֵמֲעלֹוי ְדִכְתִפין, ָנַפל 
ְוַעד  ִצֳּפֵרי.  ְוֲאתּו  ְדַקְטִפיָרא,  ָמטּוָלא 

ָלא ָמטּו ֲעַלְייהּו, ִאְתַּבָּקעּו.

ְוֲהוּו  ִצֳּפִרין,  ַכָּמה  ָאתּו  ְלָבָתר 
לֹון  ְוָׁשִדיאּו(  )נ"א  ְוָׁשרּו  ֲעַלְייהּו,  ָאְזֵלי 
ְוֲהוּו  ִמְתַּבְּקִעין.  ְוָלא  ְּבַטְרִטיָׁשא, 
ָצְווִחין לֹון, ְוָלא ֲהוֹו ִמְתָּפְרָׁשן. ָׁשְמעּו 
ְּבִקְדִרין  ְדִעְטִרין  ִעְטָרא  ָקָלא,  ַחד 

ַׁשְרָיא, ּוָמֵריּה ְלַבר.
ַּגְבָרא,  ַחד  ָעַבר  ָיִתיב,  ְּדֲהָוה  ַעד 
ָהא  ָּדא,  ִקֵּיים  ָלא  ָאַמר,  ְּבהּו.  ַאְׁשַּגח 
ַעל  ט  ָהַעיִּ ַויֵֶּרד  טו(  )בראשית  ִדְכִתיב, 
ב אֹוָתם ַאְבָרם. ָאַמר ִרִּבי  ַהְּפָגִרים ַוַּיּׁשֵ

ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ִמן ַהּיֹום ֶׁשִהְתַעָּלה 
ַהָּללּו  ַהְּדָבִרים  ֵמַהְּמָעָרה,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ּוְבסֹודֹות  ַהֲחֵבִרים  ִמן  ִנְתַּכּסּו  ֹלא 
ּוִמְתַּגִּלים  ִמְסַּתְּכִלים  ָהיּו  ֶעְליֹוִנים 
ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשִּנְּתנּו  ְּכִאּלּו  ִמֵּביֵניֶהם, 
)בראשית  ָּכתּוב  ֶׁשֵּמת  ַאַחר  ִסיַני,  ְּבַהר 
ַוֲאֻרּבֹות  ְּתהֹום  ַמְעְינֹות  ַוִּיָּסְכרּו  ה( 

ְמַרֲחִׁשים  ַהֲחֵבִרים  ְוָהיּו  ַמִים,  ַהּׁשָ
ְּדָבִרים, ְוֹלא ִמְתַקְּיִמים ָּבֶהם.

ְיהּוָדה  ַרִּבי  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ֶאָחד  ֶׁשּיֹום 
ֵני  שְׁ ְוָרָאה  ְטֶבְרָיה  ל  שֶׁ ְתָחּה  פִּ ַעל 
ֵמַעל  ֶצֶמר  ִּבְגֵדי  ֶׁשַּמֲעִלים  ְגַמִּלים 
א ֶׁשל ִּבְגֵדי ַהֶּצֶמר,  ַהְּכֵתַפִים. ָנַפל ַהַּמּׂשָ
ּוָבאּו ִצֳּפִרים, ְוַעד ֶׁשֹּלא ִהִּגיעּו ֲעֵליֶהם, 

ִהְתַּבְּקעּו.
ְוָהיּו  ִצֳּפִרים,  ַּכָּמה  ָּבאּו  ָּכְך  ַאַחר 
]ְוָזְרקּו[  ְוָׁשהּו  ַאֲחֵריֶהם,  הֹוְלִכים 
ְוָהיּו  ִהְתַּבְּקעּו,  ְוֹלא  ְּבֶסַלע,  אֹוָתם 
ִנְפָרִדים. ָׁשְמעּו  צֹוְוִחים ָלֶהם ְוֹלא ָהיּו 
ׁשֹוֶרה  ָהֲעָטרֹות  ֲעֶטֶרת  ֶאָחד  קֹול 

ַּבֲחֵׁשָכה ְוַהְּבָעִלים ַּבחּוץ.
ֶאָחד,  ִאיׁש  ָעַבר  יֹוֵׁשב,  ֶׁשָהָיה  ַעד 
ַמה  ֶזה  ִקֵּים  ֹלא  ְוָאַמר,  ָּבֶהם  ִהְׁשִּגיַח 
ַעל  ָהַעִיט  ַויֵֶּרד  טו(  )בראשית  ָּכתּוב  ּׁשֶ
ב ֹאָתם ַאְבָרם. ָאַמר ַרִּבי  ַוַּיּׁשֵ ַהְּפָגִרים 

ויחי רטז ע"ב ריז ע"אִּבְפִטיַרת ַרְׁשִּב"י ִנְסְּתמּו ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה
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ִהְתָּפְרדּו.  ְוֹלא  ָעִׂשינּו  ַוֲהֵרי  ְיהּוָדה, 
ֶהֱחִזיר ֹראׁשֹו אֹותֹו ָהִאיׁש ְוָאַמר, ֲעַדִין 
ַוֲעַדִין  ֲאדֹוָניו  ֶׁשל  ֹראׁשֹו  ֶזה  ָמַרט  ֹלא 
ַאֲחָריו  ָרץ  ַהְּגִביָרה.  ֶאת  ִהְקִריַח  ֹלא 
ָחְלָׁשה  לֹו.  ָאַמר  ְוֹלא  ִמיִלין  ְׁשֹלָׁשה 

ַדְעּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה.
ְוָרָאה  ֵעץ  ַּתַחת  ִנְרַּדם  ֶאָחד  יֹום 
ְמֻתָּקנֹות  ְּכָנָפִים  ַאְרַּבע  ַּבֲחלֹומֹו 
ְוֵסֶפר ּתֹוָרה  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ֲעֵליֶהן  ְועֹוֶלה 
ַהּסֹודֹות  ִסְפֵרי  ָּכל  ִהְׁשִאיר  ְוֹלא  ִעּמֹו, 
ֶהֱעָלה  ֶׁשֹּלא  ְוַאָּגָדה  ָהֶעְליֹוִנים 
]ְוֶהֱעלּו  אֹוָתם  ְוֶהֱעָלה  ִעּמֹו,  אֹוָתם 
ִמְתַּכֶּסה  ֶׁשהּוא  ְוָרָאה  ָלָרִקיַע,  אֹותֹו[ 

ֵמָהֵעיַנִים ְוֹלא ִהְתַּגָּלה.
ֵּמת  ִמּׁשֶ ַוַּדאי  ָאַמר,  ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר, 
ִמן  ִהְסַּתְּלָקה  ַהָחְכָמה  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי 
ָהָאֶרץ. אֹוי ְלדֹור ֶׁשָהֶאֶבן ַהּטֹוָבה ַהּזֹו, 
ִמֶּמָּנה  ]ִמְתַאֲחִדים[  ִנְרִאים  ֶׁשָהיּו 
ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים  ָעֶליָה  ְוסֹוְמִכים 

ֶנֶאְבָדה ֵמֶהם.
ֵהִרים  לֹו.  ִסֵּפר  ַאָּבא,  ַרִּבי  ֶאל  ָּבא 
ּוָבָכה  ֹראׁשֹו  ַעל  ָיָדיו  ֶאת  ַאָּבא  ַרִּבי 
ֶׁשּטֹוֲחנֹות  ֵרַחִים  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְוָאַמר, 
ְולֹוְקִטים אֹותֹו,  יֹום  ָּכל  ָמן טֹוב  ִמֶּמּנּו 
ָאַסף  ַהַּמְמִעיט  יא(  )במדבר  ַּכָּכתּוב 
ְוַהָּמן  ָהֵרַחִים  ְוַעְכָׁשו  ֳחָמִרים,  ֲעָׂשָרה 
ָּבעֹוָלם,  ִמֶּמּנּו  ִנְׁשָאר  ְוֹלא  ִהְסַּתְּלקּו 
ַקח  טז(  )שמות  ָּכתּוב  ּׁשֶ ְלַמה  ְּפָרט 
ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָׁשָּמה ְמֹלא ָהֹעֶמר ָמן 
ְוִאּלּו  ְלִמְׁשֶמֶרת.  ה'  ִלְפֵני  אֹותֹו  ְוַהַּנח 
ְלִמְׁשֶמֶרת,  ֶאָּלא  ָכתּוב  ֹלא  ְּבִהְתַּגּלּות 
ְלַהְצָנָעה. ַעְכָׁשו ִמי ָיכֹול ְלַגּלֹות סֹודֹות 

ּוִמי ֵיַדע אֹוָתם.

ִאְתָּפְרָׁשן.  ְוָלא  ֲעִביְדָנא  ְוָהא  ְיהּוָדה, 
ַאֲהַדר ֵריֵׁשיּה ַההּוא ַגְבָרא ְוָאַמר, ַעד 
ָלא ָמִריט ָּדא ֵריֵׁשיּה ְּדָמֵריּה, ְוַעד ָלא 
ֲאַבְתֵריּה  ָרַהט  ְלַמְטרֹוִניָתא.  ָגִליׁש 
ָחַלׁש  ֵליּה.  ָאַמר  ְוָלא  ִמִּלין,  ְּתַלת 

ַּדְעֵּתיּה ְּדִרִּבי ְיהּוָדה.
ִאיָלָנא,  ְּתחֹות  ִאְדמּוְך  ַחד,  יֹוָמא 
ַּגְדִפין  ַאְרְּבָעה  ְבֶחְלֵמיּה,  ְוָחָמא 
ִמְתַּתְקָנן, ְוָסִליק ִרִּבי ִׁשְמעֹון ֲעַלְייהּו, 
ָּכל  ָׁשִביק  ְוָלא  ִעֵּמיּה.  ּתֹוָרה  ְוֵסֶפר 
ְּדָלא  ַוֲאַגְדָּתא,  ִעָּלִאין  ָרִזין  ִסְפֵרי 
)ס"א  ְלהֹון  ְוָסִליק  ַּבֲהֵדיּה.  לֹון  ָסִליק 
ְוָסִליָקן ֵליּה( ִלְרִקיָעא, ְוָחָמא ְדִמְתַּכְסָיא 

ֵמֵעיָנא, ְוָלא ִאְתַּגְלָיא.
ִמְּדָׁשִכיב  ַוָּדאי  ָאַמר,  ִאְתַער,  ַּכד 
ִאְסַּתְּלַקת  ָחְכָמָּתא  ִׁשְמעֹון,  ִרִּבי 
ַאְבָנא  ְדַהאי  ְלָדָרא  ַווי  ֵמַאְרָעא. 
ְדִמְתַאֲחָדן(  )ס"א  ִמְתֲחָזן  ְדֲהוּו  ָטָבא, 
ְוַתָּתִאין,  ִעָּלִאין  ֲעֵליּה  ְוָסְמִכין  ִמֵּניּה, 

ִאְתֲאִביד ִמַּנְייהּו.
ֵליּה.  ַאָּבא, ָסח  ְּדִרִּבי  ְלַגֵּביּה  ָאָתא 
ָסִליק ִרִּבי ַאָּבא ְידֹוי ַעל ֵריֵׁשיּה, ּוָבָכה 
ְּדַטֲחִנין  ֵריַחָייא  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ְוָאַמר, 
ְוָלְקִטין  יֹוָמא,  ָכל  ָטָבא  ַמָּנא  ִמֵּניּה 
ֵליּה. ְּכָמה ִדְכִתיב, )במדבר יא( ַהַּמְמִעיט 
ָאַסף ֲעָׂשָרה ֳחָמִרים, ְוַהְׁשָּתא ֵריַחָּייא 
ּוַמָּנא ִאְסַּתְּלקּו ְוָלא ִאְׁשָּתַאר ְּבַעְלָמא 
)שמות טז( ַקח  ִמיֵניּה, ַּבר ְּכָמה ִדְכִתיב, 
ְוֶתן ָׁשָּמה ְמֹלא ָהעֹוֶמר  ִצְנֶצֶנת ַאַחת 
ְלִמְׁשֶמֶרת.  ה'  ִלְפֵני  אֹותֹו  ְוַהַּנח  ָמן 
ֶאָּלא  ְכִתיב,  ָלא  ְּבִאְתַּגְּלָייא  ְוִאּלּו 
ָמאן  ַהְׁשָּתא  ְלַאְצָנעּוָתא.  ְלִמְׁשֶמֶרת, 

ְיִכיל ְלַגָּלָאה ָרִזין, ּוַמאן ִיְנַדע לֹון.
המשך בעמוד לב
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ק חן הִי ִי ר זִנֹש ביכ ּר ֹהמיכ תיו ִן ּ ֹוה הו ֹי הין וו
כה

ִמְּפֵני ַמה ִהְסִּתיר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
 ִמַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות" ֶאת ַהַּמְכֵׁשָלה 

ַהּנֹוָרָאה?

י "ָנַתן לֹו ֱאלִֹקים  ָמקֹום ֶאָחד, ּכִ ה ּבְ ְלָחנֹות, ּתֹוָרה ּוְגֻדּלָ י ׁשֻ ּתֵ דֹוׁש ָזָכה ִלׁשְ נּו ַהּקָ ַרּבֵ
ר ָלֶאְביֹוִנים,  ּזַ ּפִ ים, ָנַתן  ִליטֹו ֶלֱאכֹול ֵמֶהם ַמֲעַדּנִ ְוִהׁשְ ִניִנים,  ּפְ ּוְנָכִסים ְוֹרב  ר  ֹעשֶׁ
ב ֶאְצלֹו  ֶסף ֶנֱחׁשָ ִקיל, ֵאין ּכֶ ָקל לֹא ׁשָ ַלְחמֹו ָנַתן ֵמיָמיו ֶנֱאָמִנים... ֵמיַהב ָיִהיב ִמׁשְ
ִליַלת  ב ְלַמְעָלה.  ּוְבֵסֶפר "ּכְ ְכּתָ אֹון ַהּנִ נֹו ַהּגָ לֹֹמה", ִמּתֹוְך ֵעדּות ּבְ ִמיֵמי ׁשְ ִלְמאּוָמה ּכְ
ָבָריו  ָהל, ָהיּו ּדְ נּו ָצִריְך ִלּטֹול ְמאּוָמה ֵמַהּקָ ּלֹא ָהָיה ַרּבֵ הֹודֹות ְלָכְך ׁשֶ ֹיִפי" מֹוִסיף, ׁשֶ

ִקיל". ָקל לֹא ׁשָ ַתב "ֵמיַהב ָיִהיב, ִמׁשְ ּכָ ֶזה ׁשֶ ָנתֹו ּבָ ּוָ ָמִעים. ְוֶזהּו ּכַ ִנׁשְ

יֹום  ְדִמי ָיָמיו ּבְ ק ּבִ ּלֵ נּו ָיָמיו ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ְוִנְסּתַ ים לֹא ֶהֱאִריְך ַרּבֵ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ
ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִנים.  ׁשָ ן מ"ח  ּבֶ ַרק  ְוהּוא  שצ"ג,  ַנת  ׁשְ ָאב  ְמַנֵחם  י"ג  ד' 
ן תשנ"ו, ַעּמּוד ג'( )"ַעִלים ִלְתרּוָפה", ָוֶאְתַחּנַ ָרֵאל ָאֵמן.   ִיׂשְ

   פרק ב
א. ִמִּדְבֵרי ַהְּגדֹוִלים ָעָליו:

ָרֵאל, ְוֵהִעיד  ִיׂשְ חֹות ּבְ ּפָ לֹוׁש ִמׁשְ ב ְמֹאד ׁשָ ִחּבֵ דֹוש,ׁ ׁשֶ ם טֹוב ַהּקָ ַעל ׁשֵ ָידּוַע ֵמַהּבַ
ִלּיֹות, הֹוְרִביץ  חֹות: ַמְרּגָ ּפָ ֵהם ְמֻיָחסֹות ּוְנִקּיֹות ּדֹור ַאַחר ּדֹור, ְוֵהם ִמׁשְ ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ְרֵאִלים([.  )ִיׂשְ יָרא  ּפִ ְוׁשַ ים(,  )ְלִוּיִ הֹוְרִביץ  )ּכֲֹהִנים(,  ְרט  ַרּפֹוּפֹ ַאֵחר:  ]ּוְלנּוַסח  יָרא.  ּפִ ְוׁשַ
ד  ִמּיַ א,  ִלּבָ ּדְ ֵמִעיְמָקא  ָמעֹות  ּדְ מֹוִריד  ֵאּלּו  חֹות  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ֶאָחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְוהֹוִסיף, 

ַנֲעָנה.

ב. ַהִחיָד"א ּכֹוֵתב ָעָליו: ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָהָיה לֹו ַמִּגיד
ע ֶאְצלֹו.  ִביא ֶוֱאִליׁשָ הּו ַהּנָ ל ֵאִלּיָ ּקּור ׁשֶ ר ַעל ּבִ ת ֵעֶקב( ְמֻסּפָ ָרׁשַ ן ּגֹוְרִני )ּפָ ֵסֶפר ּבֶ ּבְ

ִנים.  ִנים ֶאל ּפָ הּו ּפָ ר ִאּתֹו ֵאִלּיָ ּבֵ ּדִ אֹוְמִרים ָעָליו ׁשֶ ָבתֹו: הּוא ׁשֶ ְוֵכן ָחרּות ַעל ַמּצֵ

)המשך יבא(  

המשך פרק א
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 הרשת ּתרִ

ת ִיְתרוֹ ְלָפָרשַׁ
"ֹלא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶעָך ֹלא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוגֹו'" )שמות כ, יד(.

י ַיֲעֹקב יֹוֵסף ַווייס ַזַצ"ל ָהַאְדמֹו"ר ִמְסִפיְנָקא,  יק ַרּבִ ּדִ י ָהַרב ַהּצַ י ִמּפִ ַמְעּתִ ׁשָ
בּועֹות  ָ ָחג ַהּשׁ ַעם ּבֶ ַכי ִמַנאְדבֹורָנא ְזָי"ע ָעָמד ּפַ י ָמְרּדְ דֹוׁש ַרּבִ ָהַרב ַהּקָ ׁשֶ
ַכי ]ָהָיה  ַאל ֶאת ַעְצמֹו, ֵאיְך ָמְרּדְ רֹות, ְוׁשָ ּבְ ֶרת ַהּדִ ל ֲעׂשֶ ִריָאה ׁשֶ ֶטֶרם ַהּקְ
ּתֹוָרה ִאּסּור  מֹו ַהק'[ הֹוֵלְך ִלְקרֹות ּבַ ׁשְ ר ְלַעְצמֹו ְוקֹוֵרא ֶאת ַעְצמֹו ּבִ ְמַדּבֵ
ֵאּלּו  ָבִרים ּכָ ב אֹודֹות ּדְ ַכי חֹוׁשֵ ת ֵרֶעָך", ֲהלֹא ִאם ָמְרּדְ מֹו "לֹא ַתְחֹמד ֵאׁשֶ ּכְ

ּתֹוָרה? ְכָלל ִלְקרֹות ּבַ ר לֹו ּבִ ַהִאם ֻמּתָ
או  ַכי ַהּלָ ַבר ֵאיְך נֹוֵגַע ְלָמְרּדְ ָהה ְקָצת, ָאַמר, ִאי ֲהִכי, ֲאִני ֵמִבין ּכְ ָ ּשׁ ְלַאַחר ׁשֶ
ים ָהְלכּו  ׁשִ ַהּנָ ְנָהג ׁשֶ ָאז ָהָיה ַהּמִ ן ׁשֶ ַדאי ְלַצּיֵ ת ֵרֶעָך" ]ּכְ ל "לֹא ַתְחֹמד ֵאׁשֶ ׁשֶ
דֹוׁש  ים ְלָהַרב ַהּקָ ה ָנׁשִ אֹות ַהְרּבֵ ְתָקא )ְקִוויֶטעל( ְלָהַאְדמֹוִרי"ם, ְוָהיּו ּבָ ִעם ּפִ
ַעל ִאְמֵרי יֹוֵסף  דֹוׁש ּבַ ם ָהַרב ַהּקָ ּלֹו ָהָיה ּגַ ִליל ׁשֶ ַכי ִמַנאְדבֹורָנא, ּוַבּגָ י ָמְרּדְ ַרּבִ
דֹוׁש  ְתָקאֹות, ְוָהַרב ַהּקָ ים ִעם ּפִ ה ָנׁשִ אֹות ַהְרּבֵ ִמְסִפיְנָקא ְזָי"ע, ְוַגם ֵאָליו ָהיּו ּבָ
דֹוׁש ִמְסִפיְנָקא "ֵמִאיר יֹוֵסף", ִהּפּוְך  י ָמְרֶדַכי'לֶע ָהָיה קֹוֵרא ְלָהַרב ַהּקָ ַרּבִ
ה אֹוֶמֶרת  דֹוׁשָ י ַהּתֹוָרה ַהּקְ מּוס[ ּכִ ַעם ַהּכָ ָהָיה יֹוֵסף ֵמִאיר, ִמּטַ מֹו ׁשֶ ְ ִמּשׁ
הֹוְלכֹות ִעם  ים ׁשֶ ׁשִ ַכי לֹא ַיְחֹמד ַהּנָ ְרּדְ ּמָ ֶ ַכי, ּשׁ ת ֵרֶעָך" ְלָמְרּדְ "לֹא ַתְחֹמד ֵאׁשֶ
י ֵמִאיר  ַההֹוְלכֹות ְלַרּבִ א ׁשֶ ַכי, ֶאּלָ בֹואּו ְלָמְרּדְ ּיָ י ֵמִאיר יֹוֵסף ׁשֶ קוויטעל ְלַרּבִ
הֹוְלכֹות  ים ׁשֶ ׁשִ י ֵמִאיר יֹוֵסף[ ְוַהּנָ יֹוֵסף ֵיְלכּו ָהְלָאה ֵאָליו ]ּבַאלַאנֶגען צו ַרּבִ
אן  ַכי[, ַעד ּכָ ַכי ]זָאֶלן ֵוויטֶער קּוֶמען צו ָמְרּדְ ַכי ָיבֹואּו ָהְלָאה ְלָמְרּדְ ְלָמְרּדְ

ֵעֶרְך. ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו ּבְ
ַתב  ּכָ ֻחּקֹוַתי ׁשֶ ת ּבְ ָפָרׁשַ "י ּבְ ִדְבֵרי ַרׁשִ ָנה ּבְ ּוָ ר לֹוַמר ַהּכַ י ֶזה ֶאְפׁשָ ְוַעל ּפִ
מֹור ֶאת ֲהמֹוֵני ַעם  ִריִכים ִלׁשְ ּצְ ּנֹוַסף ַעל ַמה ׁשֶ ְך, ׁשֶ ין ַעל ּכָ ית ּדִ ְלַהְזִהיר ּבֵ
ים  ן אֹור ַהַחּיִ ֶמֶרת )ַעּיֵ ֶמֶרת ְלִמׁשְ תֹוֵעבֹות, ַיֲעׂשּו ִמׁשְ לּו ּבְ ׁשְ ּלֹא ִיּכָ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

ּמּוָכן ַלֲחֵברֹו. ּלֹא ַיְחְמדּו ַמה ׁשֶ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ְמרּו ַעְצָמם ַעד ּכְ דֹוׁש(, ִיׁשְ ַהּקָ

ם ֶאת ֻחּקֹוַתי", ּוָבַאְזָהָרה  ַמְרּתֶ ְלׁשֹון "ּוׁשְ ָרֵאל ּבִ ִצּוּוי ְלִיׂשְ ן ָאַמר ּבְ ְוַעל ּכֵ
ְלׁשֹון  ין ַמְזִהיִרים ּבִ ית ּדִ ַלּבֵ י", ּדְ ַמְרּתִ ם ֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ ין ָאַמר "ּוׁשְ ְלֵבית ּדִ
ֶמֶרת  ף ה' ע"ב( ָעׂשּו ִמׁשְ י, ּוְבמֹוֵעד ָקָטן )ּדַ ַמְרּתִ ם ֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ פּול, ּוׁשְ ּכָ
ֵהר  "ל, ְלִהּזָ ּנַ ִבים אֹותֹו ּכַ ְך ְמַחּיְ ן, ּכָ ּיָ ל ַהּדַ ְדלּותֹו ׁשֶ י ַהּכֹל ְלִפי ּגַ ֶמֶרת, ּכִ ְלִמׁשְ

ַדּקֹות ָהִעְנָין. ם ּבְ ּגַ

לפרשת יתרו
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ק קמכ רכ ּר מן ָו בין
כז

ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ְנִקִּיים ִמָּכל ֵחְטא ָוֶפַׁשע
ָּמׁש ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין ְּבָכל ָּבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ּוָבֵּתי ַהְּתִפָּלה,  ַאְך ְלֶפַתע ִהְכִריז ַהּׁשַ

ִּבְפֻקַּדת ָהַרב ְּדָמָתא ֶאת ַההֹוָדָעה ַהָּבָאה:
ֵני ַהַּקָּצִבים ַּבֲעֵלי  "ַמְכִריִזים ּומֹוִדיִעים ָּבֶזה ְלָכל ַּבֲעֵלי ַהָּבִּתים ָּבִעיר, ֶׁשּׁשְ
ַהְּתׁשּוָבה ָחְזרּו ִלְקָראָקא ְלַאַחר ָׁשֹלׁש ְׁשנֹות ָּגלּות ְוִקְּימּו ִּבְׁשֵלמּות ֶאת ְּגַזר 
ִּדין ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשֻהַּטל ֲעֵליֶהם! ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ֲהֵרי ֵהם ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ּוְנִקִּיים 
ִמָּכל ֵחְטא ָוֶפַׁשע! ָהַרב ְׁשִליָט"א ַמִּטיל ֵאפֹוא חֹוָבה ַעל ָּכל ַּבֲעֵלי ַהְיֹכֶלת ִלְתֹמְך 
יג ֲעבֹוָדה, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלַפְרֵנס ֶאת ַעְצָמם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם.  ָּבֶהם ְוַלֲעֹזר ָלֶהם ְלַהּׂשִ
ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ָהֶאְפָׁשר ַעל ְמַנת ִלְמֹצא ִעּסּוִקים ִּבְׁשִביָלם: ֲחִטיַבת ֵעִצים, 

ַהֲעָבַרת ֲחִבילֹות, ְׁשִליֻחּיֹות, ְׁשִמיָרה ַּבֵּלילֹות  ּוְלַׁשֵּלם ָלֶהם ָׂשָכר ָהגּון!
ֲעוֹונֹות  ָלֶהם  ְלַהְזִּכיר  ֹלא  ֲחמּוָרה  ְּבַאְזָהָרה  ָּבֶזה  ֻמְזָהר  ְוֶאָחד  ֶאָחד  "ְוָכל 
ִראׁשֹוִנים ְוֹלא ִלְפֹּגַע ִּבְכבֹוָדם ְּבָכל צּוָרה ֶׁשִהיא! ַאְּדַרָּבה, ֵיׁש ְלִהְתַיֵחס ֲאֵליֶהם 
ִּבְמלֹוא ָהַאֲהָדה, ְלָהֵקל ֲעֵליֶהם ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר ּוְלַחֵּפׂש ִּבְׁשִביָלם ַרק ֲעבֹודֹות 
ְּבִסּגּוִפים  ָּגלּוָתם  ְׁשנֹות  ָׁשֹלׁש  ְּבֶמֶׁשְך  ַנְפׁשֹוֵתיֶהם  ֶאת  ֶׁשִעּנּו  ְלַאַחר  נֹוחֹות, 
ָקִׁשים ְּביֹוֵתר! ֻּכָּלם ַחָּיִבים ִלְדֹאג ְלָכְך ֶׁשֹּלא ֶּתְחַסר ָלֶהם ַּפְרָנָסה ְוֶׁשֹּלא ְיַקְּפחּו 
ּוֻמְׁשָּפִלים  ִנְכָנִעים  ִלְהיֹות  ֶׁשָּלְמדּו  ַעְצָמם,  ַהְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ְׁשֵני  ֵהם,  אֹוָתם! 
ַעד ַּדָּכא, ֲהֵרי ֹלא ָיִגיבּו ְוֹלא ִיְתקֹוְממּו ֶנֶגד ָעֶול ְוִקּפּוַח, ָלֵכן ֵיׁש ִלְנֹהג ְּכַלֵּפיֶהם 

ְּבִמְׁשֵנה ְזִהירּות ֶׁשֹּלא ִיְפְגּעּו ָּבם ֲאִפּלּו ְּפִגיָעה ַקָּלה ֶׁשַּבַּקּלֹות!" 
ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְלָוה ָלֶהם ְסכּום ֶּכֶסף ָקָטן ִמֻּקַּפת ַהְּקִהָּלה, ֶׁשִהְסִּפיק 
ִּבְׁשִביָלם ְּכֵדי ִלְקנֹות ַמְלּבּוִׁשים ְּפׁשּוִטים ְוזֹוִלים ְמֹאד, ַאְך ֹלא ְקרּוִעים, ּוְכֵדי 
ֶאת  ְלַהֲחִזיר  ִהְתַחְּיבּו  ֵהם  ְנֵׁשיֶהם.  ּוִבְׁשִביל  ִּבְׁשִביָלם  ְיָׁשנֹות  ִּדירֹות  ִלְׂשֹּכר 
ַכר  ַּכְסֵּפי ַהַהְלָוָאה ְּבַתְׁשלּוִמים ְקַטִּנים, ֶׁשַּיְצִליחּו ַלֲחֹסְך ְּפרּוטֹות ְּפרּוטֹות ִמּׂשְ
ֲעבֹוָדָתם, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ֵיָהנּו ִמַּמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם, ֶאָּלא ֵמַהֶּכֶסף ֶׁשִּיֹּפל ְּבֶחְלָקם 

ֵמֲעַמל ַּכֵּפיֶהם.
ְיהּוֵדי ְקָראָקא הֹוִכיחּו ְנכֹונּות ַרָּבה ְלַקֵּים ֶאת ְּפֻקַּדת ַרָּבם ַהָּדגּול. ַּכֲאֶׁשר ְׁשֵני 
ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה  ָהֲעִׁשיִרים ַהְמֻכָּבִדים ְּביֹוֵתר ְלֶׁשָעַבר  הֹוִפיעּו ַּבּׁשּוק ִּבְבָגִדים 



כח
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 הרשת ּתרִ

ְּפחּוִתים ְוַגִּסים, ֲחגּוִרים ַּבֲחָבִלים ֶׁשל ַסָּבִלים ִמָּסִביב ְלָמְתֵניֶהם, ְוִהְתִחילּו ָלתּור 
ְּבֵעיֵניֶהם ִמָּסִביב, ְלָאן ִלְפנֹות ְּכֵדי ְלַהְרִויַח ַּכָּמה ְּפרּוטֹות ֲעבּור ֶלֶחם ֶלֱאֹכל, ִנְמְצאּו 
ֵּביֵניֶהם ְּבֶׁשַפע ֶׁשל ַהָּצעֹות ֲעבֹוָדה ִּבְׁשִביָלם: ִמָּיד קֹוְפִצים ַרִּבים, ֶׁשִהְתָחרּו 

"ּבֹואּו ִאִּתי! ֵיׁש ִלי ִּבְׁשִביְלֶכם ֲעבֹוָדה!"
"ֹלא! יֹוֵתר טֹוב ֶׁשָּתבֹואּו ִאִּתי! ֶאְצִלי ִּתְהֶיה ָלֶכם ֲעבֹוָדה ַקָּלה יֹוֵתר!"

"ְלכּו ַאֲחַרי! ֶאְצִלי ְּתַקְּבלּו ָׂשָכר יֹוִמי יֹוֵתר ָּגבֹוַּה!"
"ְוֶאְצִלי ֹלא ִּתְצָטְרכּו ַלֲעֹבד ְּכָלל! ְּתַמְּלאּו ַרק ַּתְפִקיֵדי ְׁשִמיָרה, ְותּוְכלּו ָלֵתת 

ָמנֹוַח ְלַעְצמֹוֵתיֶכם ַהְיֵגעֹות!
ְנִדיֵבי ַהֵּלב ַמָּמׁש ָמְׁשכּו אֹוָתם ְּבׁשּוֵליֶהם ֶזה ְלָכאן ְוֶזה ְלָכאן, ּוְׁשֵני ַּבֲעֵלי 
ַהְּתׁשּוָבה ָנְתנּו ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ְּכֶחְפָצם ִמְּבִלי ִלְפצֹות ֶּפה, ְּכִאּלּו ָהיּו ְיצּוִרים 
ְלֹלא ֹּכַח ָרצֹון ְּכָלל. ֵהם ֹלא ִהְתַעְנְינּו ָלַדַעת ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה ַמִּציִעים ָלֶהם ְוֹלא 
ִהְתִחילּו  ָהֲעבֹוָדה,  ִלְמקֹום  ַהִּגיָעם  ִעם  ִמָּיד  ְּתמּוָרָתּה,  ָלֶהם  ִּיְּתנּו  ַמה  ָׁשֲאלּו 
ֲאֵחִרים ֶׁשָעׂשּו ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּיֹום, ָּגְמרּו  ְלֹלא ְׁשִהּיֹות ַלֲעֹבד ִּבְמלֹוא ַהֶּמֶרץ, ַמה ּׁשֶ
ִלְהיֹות ְּבטּוִחים ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ְועֹוד ֲעבֹוָדה,  ְוָדְרׁשּו עֹוד  ְׁשָעַתִים,  ְּבָׁשָעה  ֵהם 
ְיַקְּבלּו ַחס ְוָחִליָלה ַּתְׁשלּום ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה לֹו ִּכּסּוי ָמֵלא ַּבֲעבֹוָדה ָחרּוָצה ִויִעיָלה.
ְוִלְלֹמד  ַהְּנִדיָרה,  ַּבּתֹוָפָעה  ַלֲחזֹות  ְּכֵדי  ֲעבֹוָדָתם  ִלְמקֹום  ָּבִאים  ָהיּו  ַרִּבים 
ַוֲעָצמֹות  עֹור  ֵמֶהם  ֶׁשִּנְׁשַאר  ֶׁשַּלְמרֹות  ַהְּתׁשּוָבה,  ַּבֲעֵלי  ֵני  ִמּׁשְ ַהְׂשֵּכל  מּוַסר 
ִּבְלַבד, ָיְדעּו ְלַהְפִעיל ֶאת ֹּכַח ְרצֹוָנם ּוְלַדְרֵּבן ֶאת ַעְצָמם ַלֲעֹבד ְּבַלַהט ּוְבֶמֶרץ 
ְנעּוִרים ָׁשעֹות ַעל ָׁשעֹות ְלֹלא ֲהפּוָגה. ֵאֶּלה ֶׁשָּזְכרּו ֶאת ַמְרֵאה ְּפֵניֶהם ִמְּתקּוַפת 
ָהֹעֶׁשר ֶׁשָּלֶהם ִמִּלְפֵני ָׁשֹלׁש ָׁשִנים, ַּכֲאֶׁשר ַהְּבִריאּות ְוָהאֹון ָׁשְפעּו ִמָּכל ֵיׁשּוָתם, 
ֹלא ָיְכלּו ֶׁשֹּלא ְלִהְתַרֵּגׁש ֲעֻמּקֹות ְּבִהְסַּתְּכָלם ַעָּתה ַעל ְׁשֵני ַהַּסָּבִלים, ֶׁשעֹוָרם 
ְוֹלא ֶאָחד  ָּבְלטּו ַהחּוָצה,  ְלָחֵייֶהם ַהַחּדֹות  ְוַעְצמֹות  ְמֻיָּבׁש  ְקָלף  ִהְצִהיב ְּכמֹו 

הֹוִריד ִּדְמָעה ֵמֹרב ַרְחָמנּות ְוִהְׁשַּתְּתפּות ְּבַצֲעָרם. 
ִמֵּבין סֹוְרֵגי  ָּבֶהם  ְמִציִצים  ָהֲאָנִׁשים  ָהיּו  ִּבְמבּוָכה,  ְלָהִביא אֹוָתם  ְּכֵדי ֹלא 
ַמֵהר  ִמְסַּתְּלִקים  ְוָהיּו  ָׁשם,  ָעְבדּו  ַהְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּבֲעֵלי  ַלִּמְבֶנה  ֶׁשִּמָּסִביב  ַהָּגֵדר 

ְּכֶׁשִהְבִחינּו ֶׁשֵהם ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ָּבֶהם.
ְלַאט ְלַאט ִהְתַאְקְלמּו ׁשּוב ָּבִעיר, ָהְפכּו ַלֲאָנִׁשים ֶׁשַהִּצּבּור ִנְזָקק ְלֵׁשרּוָתם 
ְוִהְרִויחּו ֶאת ַלְחָמם ְּבֹיֶׁשר ּוְבֶנֱאָמנּות. ֵהם ָמְצאּו ָלֶהם ְמגּוִרים ִמחּוץ ָלִעיר, ִּכי 
ִהְתַּבְּיׁשּו ָלגּור ִּבְׁשֵכנּות ִעם ְיהּוִדים, ֶׁשאּוַלי ַיְזִּכירּו ָלֶהם ֲעוֹונֹות ִראׁשֹוִנים. ֵהם ַּגם 
ֹלא ָרצּו ִלְגֹרם ִאי ְנִעימּות ְלַיְלֵדיֶהם ּוְלֶנְכֵדיֶהם. ַמּדּוַע ִיְסְּבלּו ֲעבּור ֲעוֹון ֲאבֹוֵתיֶהם?
)המשך יבוא בעז"ה(
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הי תכ ָכ הו ן ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיְ ֹז ון
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

כהלכתהכ הרבים מזכה

כתיב דא ועל בידיה, דימחי מאן ג)ולית קיב, זרעו(תהלים יהיה בארץ "גבור ,
לשונו. כאן עד וגו', יבורך" ישרים דור

הקודש:תרגום כדיללשון מלא, בשכר ולקנותו הרשע אחר לרדוף זכאי
אותו, ויעשה אחרא, הסטרא ולהכניע ההיא זוהמא ממנו שיעביר
הקדוש כבוד בו שיתעלה שבח, הוא וזה אותו. ברא הוא כאלו לו נחשב כי
הטעם. מהו מכל. יתירה היא הזו והתעלות אחר, משבח יותר הוא, ברוך
ברוך הקדוש כבוד ולהעלות אחרא, הסטרא להכניע גרם שהוא משום

באהרן, כתוב זה ועל אתו"הוא. היתה "בריתי וכתוב מעון". השיב ."ורבים
וראה, הואבוא הרע, דרך שיעזוב בו והשתדל הרשע, ביד שאוחז מי כל

הסטרא את להכניע גורם אחר, אדם כך עלה שלא מה עליות, בג' עולה
העולם על לקיים וגורם בכבודו, הוא ברוך הקדוש שיתעלה וגורם אחרא,
החיים אתו היתה "בריתי כתוב, זה אדם ועל ולמטה. למעלה בקיומו
הבא. לעולם וזוכה הזה, בעולם וזוכה לבניו, בנים לראות וזוכה והשלום".
בי"ב נכנס הבא, ובעולם הזה בעולם אותו לדון יכלו לא הדין בעלי כל
דור זרעו יהיה בארץ "גבור כתוב, זה ועל בידו. שימחה מי ואין שערים

יבורך" וגו'.ישרים

בתשובה לחזרה הפועל אדם של שכרו גדול כמה וראה בא

לךכב. לך פ' חדש בזהר ע"ג)וז"ל כ"ב כמה(דף וראה בא אבוהו ר' ואמר :
דכתיב ממה מנ"ל בתשובה, לחזור לאחר העושה אדם של שכרו

יח) יד, שנשמת(בראשית בשעה רבה, חייא ר' תאני שלם", מלך צדק "ומלכי :
הגדול השר מיכאל הגוף, מן יוצא לאחרים בתשובה המחזיר הצדיק
לנשמתו שלום ומקדים יוצא הוא בוראו לפני הצדיקים נפשות המקריב
צדק, שערי שומרי ראש מיכאל זהו צדק, ומלכי שנאמר צדיק, אותו של
ויוצא שהקדים ויין, לחם הוציא מעלה, של ירושלים זו שלם, מלך

לשונו. כאן עד בואך, שלום לו ואומר לקראתו

בשמים הרבים את המזכה האדם על מכריזין מה

כןכג. גם ע"ד)וז"ל ס"ב דמשתדלי(בדף אינון זכאין יומא, בכל כריז כרוזי ,
דמזכאן ואינון מדותייהו,באורייתא על דמעבירין ואינון לאחרנין להו

בקיצור. לשונו כאן עד

הקודש:תרגום החבריםללשון הם אשרי יום, בכל כרוז מכריזים
המעבירים ואותם אחרים המזכים ואותם בתורה, העוסקים

מדותיהם. על כהלכתה הרבים כאמזכה

בשמים הגדול הכי היחסן הוא הרבים את המזכה

למשהכד. תהלה בקונטרס בהקדמה התורה על משה ישמח (דףבספר

ע"ב) תרומהי"א בזוהר מבואר קדשו: לשון ע"ב)וזה קכ"ח ההוא(דף
ודא לי' ברא הוא כאלו לי' דיחשב בגין וכו' חייבא בתר למרדף בעי זכאה
דא ועל וכו' אחרא משבחא יתיר דקב"ה יקרא בי' דיסתלק שבחא איהו

והשלום החיים אתו היתה בריתי וכתוב מעון השיב ורבים שםבאהרן (ועיין

ע"א) קכ"ט שמחזיריםבדף הצדיקים זכות גדולים כמה שם הפליגו כמה
בתשובה. רשעים

אחתוכן שפעם איך מוזלל"ה לו ספר אשר ז"ל וחמי מורי מאדוני שמעתי
איציקל ר' הקדוש הרב עם ז"ל רש"י העליון בעולם נפגשו
לבנו לו יש ומצוה זכות איזה איציקל ר' ז"ל רש"י ושאל מדראהאביטש
שמרעישין ששומע מה מזלאטשוב משרים המגיד מיכל ר' הקדוש הרב
שלומד איך הנ"ל, איציקל ר' לו והשיב הנ"ל, הרב בנו עם העולמות בכל
הרבה שבנו עוד לו ואמר ז"ל, רש"י של דעתו נתקררה ולא לשמה תורה
הקדושה, דעתו נתקררה לא בזה וגם וסגופים בתעניתים עצמו את לסגף
לאביונים נתן ופיזר וצדקה חסדים בגמילות הרבה אשר עוד לו ואמר

דעתו. נתקררה לא ועוד וכדומה

ששוב לו ובזההשיברביםאמר בעולם תשובה בעלי הרבה ועשה מעון
דעת ושקטה שמרעישיםנחה מה הקדושה דעתו ונחה ז"ל, רש"י של ו

מעלה של הפמליא כל לספראתו יוכל לא כזה מעשה כי מובן כאן. עד
בעולמות משוטטות עיניו אשר לאדם ואך לו, בשר עיני אשר איש

כזאת. לספר יוכל לזולתו. ישמע שלא מה ורואה שומע עליונים

בלשונות והיפוכה שכרה - הרבים מי"ח)זיכוי ה' (פרק חז"ל

הואכה. יהא שלא טעמא מאי ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל
שנאמר עדן בגן ותלמידיו לאבגיהנם לשאול נפשי תעזוב לא כי

בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל שחת. לראות חסידך תתן
אדם שנאמר בגיהנם ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא תשובה לעשות

נפש בדם בועשוק יתמכו אל ינוס בור פ"ז).עד (יומא

הערות

.מלהכשילו החטא את מונע הוא ברוך שהקדוש למדנו
.ידו על שנאבדה בנפש מחוייב
.גיהנם בבור ויפול אותו מניחים אלא יפול שלא



ל

זהר 
השבת

הי תכ ָכ הו ן ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיְ ֹז ון

המשך בסוף עמוד לב

כהלכתהכב הרבים מזכה

אילנותואשיריהם ומה ששת א"ר באש ולאתשרפון אוכלים שאין
הואיל וכלה שרוף השחת תורה אמרה מריחים ואין שותים
מיתה לדרכי חיים מדרכי חבירו את המתעה ידם, על תקלה לאדם ובאה

נ"ד)עאכ"ו. (סנהדרין

אותוא"ר מכניסין אין ידו על נענש שחבירו כל יעקב דבת ברה יעקב
טוב לא לצדיק ענוש וגם דכתיב הוא ברוך הקדוש של במחיצתו

צדיק רע יגורך לא אתה רשע חפץ א-ל לא כי וכתיב רע אלא טוב לא אין
רע במגורך יגור שלא ה' קמ"ט).אתה (שבת

כאילוא"ר הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל אבהו

כו'. צ"ט)עשאו (סנהדרין

הזהמשה בעולם פנים למאור זכהמשה מה מפני הרבים. את וזיכה זכה
מפני הבא בעולם לצדיקים ליתן הוא ברוך הקדוש שעתיד מה
ברוך הקדוש של כבודו על ומתאנח הוא ברוך הקדוש של רצונו שעשה
שלום שיהא כדי ומצפה ומתאוה מחמד היה ימיו וכל ישראל ושל הוא

שבשמים. לאביהם ישראל רפ"ד)בין (תנדבא"ר

הרבים) את לזכות שביכלתו מה כל שעשה (באופן יחיד רק מזכה אם גם
כאיל הרביםנחשב את זיכה ו

דקראכו. בפירושא שכתב טוב יום תוספות עיין הרבים. את המזכה כל
יחיד לשון חסידך הוא הקרי אבל קדריש. הכתיב רבים. חסידיך ל"ת
שם. לראותו שיבואו עד לתלמידים להו סגי לא בגיהנם. דהוא משום אטו
אמרו אמנם ואם הקודש. את כבלע לראות יבואו ולא עדן בגן הם ישארו
ושמחים בגיהנם רשעים של בפורענותם רואים שהצדיקים בדרשות
יבואון מקום מכל עדן. לגן עמהם הוא כשיבוא גם כן אם נקם. לראות
זה אין לכן בשחת. לראות חסידך תתן לא אמר ולא שחת. לראות יחדיו
רבים, דוקא דבענין טוב יום תוספות שכתב מה גם מלח. בלי תפל אלא

אחד, זיכה אפילו דודאי בעיני הוא יותר)שבוש לזכות שיכול מזכה(מבלי מכלל
ביכלתו היה שאם הכוונה. אחר הולך הכל כי להיפוך וכן יחשב. רבים
בלבד. לעצמו שזכה אחד אפילו אלא עוד ולא עושה. היה רבים. לזכות

הערות

ת בהו דכתיב אשרה באש.של שרפון
.רע הוא הרי טוב דאינו וכיון
.במחיצתו נכנס אינו אלמא

כהלכתה הרבים כאמזכה

בשמים הגדול הכי היחסן הוא הרבים את המזכה

למשהכד. תהלה בקונטרס בהקדמה התורה על משה ישמח (דףבספר

ע"ב) תרומהי"א בזוהר מבואר קדשו: לשון ע"ב)וזה קכ"ח ההוא(דף
ודא לי' ברא הוא כאלו לי' דיחשב בגין וכו' חייבא בתר למרדף בעי זכאה
דא ועל וכו' אחרא משבחא יתיר דקב"ה יקרא בי' דיסתלק שבחא איהו

והשלום החיים אתו היתה בריתי וכתוב מעון השיב ורבים שםבאהרן (ועיין

ע"א) קכ"ט שמחזיריםבדף הצדיקים זכות גדולים כמה שם הפליגו כמה
בתשובה. רשעים

אחתוכן שפעם איך מוזלל"ה לו ספר אשר ז"ל וחמי מורי מאדוני שמעתי
איציקל ר' הקדוש הרב עם ז"ל רש"י העליון בעולם נפגשו
לבנו לו יש ומצוה זכות איזה איציקל ר' ז"ל רש"י ושאל מדראהאביטש
שמרעישין ששומע מה מזלאטשוב משרים המגיד מיכל ר' הקדוש הרב
שלומד איך הנ"ל, איציקל ר' לו והשיב הנ"ל, הרב בנו עם העולמות בכל
הרבה שבנו עוד לו ואמר ז"ל, רש"י של דעתו נתקררה ולא לשמה תורה
הקדושה, דעתו נתקררה לא בזה וגם וסגופים בתעניתים עצמו את לסגף
לאביונים נתן ופיזר וצדקה חסדים בגמילות הרבה אשר עוד לו ואמר

דעתו. נתקררה לא ועוד וכדומה

ששוב לו ובזההשיברביםאמר בעולם תשובה בעלי הרבה ועשה מעון
דעת ושקטה שמרעישיםנחה מה הקדושה דעתו ונחה ז"ל, רש"י של ו

מעלה של הפמליא כל לספראתו יוכל לא כזה מעשה כי מובן כאן. עד
בעולמות משוטטות עיניו אשר לאדם ואך לו, בשר עיני אשר איש

כזאת. לספר יוכל לזולתו. ישמע שלא מה ורואה שומע עליונים

בלשונות והיפוכה שכרה - הרבים מי"ח)זיכוי ה' (פרק חז"ל

הואכה. יהא שלא טעמא מאי ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל
שנאמר עדן בגן ותלמידיו לאבגיהנם לשאול נפשי תעזוב לא כי

בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל שחת. לראות חסידך תתן
אדם שנאמר בגיהנם ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא תשובה לעשות

נפש בדם בועשוק יתמכו אל ינוס בור פ"ז).עד (יומא

הערות

.מלהכשילו החטא את מונע הוא ברוך שהקדוש למדנו
.ידו על שנאבדה בנפש מחוייב
.גיהנם בבור ויפול אותו מניחים אלא יפול שלא

כהלכתה הרבים כאמזכה

בשמים הגדול הכי היחסן הוא הרבים את המזכה

למשהכד. תהלה בקונטרס בהקדמה התורה על משה ישמח (דףבספר

ע"ב) תרומהי"א בזוהר מבואר קדשו: לשון ע"ב)וזה קכ"ח ההוא(דף
ודא לי' ברא הוא כאלו לי' דיחשב בגין וכו' חייבא בתר למרדף בעי זכאה
דא ועל וכו' אחרא משבחא יתיר דקב"ה יקרא בי' דיסתלק שבחא איהו

והשלום החיים אתו היתה בריתי וכתוב מעון השיב ורבים שםבאהרן (ועיין

ע"א) קכ"ט שמחזיריםבדף הצדיקים זכות גדולים כמה שם הפליגו כמה
בתשובה. רשעים

אחתוכן שפעם איך מוזלל"ה לו ספר אשר ז"ל וחמי מורי מאדוני שמעתי
איציקל ר' הקדוש הרב עם ז"ל רש"י העליון בעולם נפגשו
לבנו לו יש ומצוה זכות איזה איציקל ר' ז"ל רש"י ושאל מדראהאביטש
שמרעישין ששומע מה מזלאטשוב משרים המגיד מיכל ר' הקדוש הרב
שלומד איך הנ"ל, איציקל ר' לו והשיב הנ"ל, הרב בנו עם העולמות בכל
הרבה שבנו עוד לו ואמר ז"ל, רש"י של דעתו נתקררה ולא לשמה תורה
הקדושה, דעתו נתקררה לא בזה וגם וסגופים בתעניתים עצמו את לסגף
לאביונים נתן ופיזר וצדקה חסדים בגמילות הרבה אשר עוד לו ואמר

דעתו. נתקררה לא ועוד וכדומה

ששוב לו ובזההשיברביםאמר בעולם תשובה בעלי הרבה ועשה מעון
דעת ושקטה שמרעישיםנחה מה הקדושה דעתו ונחה ז"ל, רש"י של ו

מעלה של הפמליא כל לספראתו יוכל לא כזה מעשה כי מובן כאן. עד
בעולמות משוטטות עיניו אשר לאדם ואך לו, בשר עיני אשר איש

כזאת. לספר יוכל לזולתו. ישמע שלא מה ורואה שומע עליונים

בלשונות והיפוכה שכרה - הרבים מי"ח)זיכוי ה' (פרק חז"ל

הואכה. יהא שלא טעמא מאי ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל
שנאמר עדן בגן ותלמידיו לאבגיהנם לשאול נפשי תעזוב לא כי

בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל שחת. לראות חסידך תתן
אדם שנאמר בגיהנם ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא תשובה לעשות

נפש בדם בועשוק יתמכו אל ינוס בור פ"ז).עד (יומא

הערות

.מלהכשילו החטא את מונע הוא ברוך שהקדוש למדנו
.ידו על שנאבדה בנפש מחוייב
.גיהנם בבור ויפול אותו מניחים אלא יפול שלא

כהלכתהכב הרבים מזכה

אילנותואשיריהם ומה ששת א"ר באש ולאתשרפון אוכלים שאין
הואיל וכלה שרוף השחת תורה אמרה מריחים ואין שותים
מיתה לדרכי חיים מדרכי חבירו את המתעה ידם, על תקלה לאדם ובאה

נ"ד)עאכ"ו. (סנהדרין

אותוא"ר מכניסין אין ידו על נענש שחבירו כל יעקב דבת ברה יעקב
טוב לא לצדיק ענוש וגם דכתיב הוא ברוך הקדוש של במחיצתו

צדיק רע יגורך לא אתה רשע חפץ א-ל לא כי וכתיב רע אלא טוב לא אין
רע במגורך יגור שלא ה' קמ"ט).אתה (שבת

כאילוא"ר הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל אבהו

כו'. צ"ט)עשאו (סנהדרין

הזהמשה בעולם פנים למאור זכהמשה מה מפני הרבים. את וזיכה זכה
מפני הבא בעולם לצדיקים ליתן הוא ברוך הקדוש שעתיד מה
ברוך הקדוש של כבודו על ומתאנח הוא ברוך הקדוש של רצונו שעשה
שלום שיהא כדי ומצפה ומתאוה מחמד היה ימיו וכל ישראל ושל הוא

שבשמים. לאביהם ישראל רפ"ד)בין (תנדבא"ר

הרבים) את לזכות שביכלתו מה כל שעשה (באופן יחיד רק מזכה אם גם
כאיל הרביםנחשב את זיכה ו

דקראכו. בפירושא שכתב טוב יום תוספות עיין הרבים. את המזכה כל
יחיד לשון חסידך הוא הקרי אבל קדריש. הכתיב רבים. חסידיך ל"ת
שם. לראותו שיבואו עד לתלמידים להו סגי לא בגיהנם. דהוא משום אטו
אמרו אמנם ואם הקודש. את כבלע לראות יבואו ולא עדן בגן הם ישארו
ושמחים בגיהנם רשעים של בפורענותם רואים שהצדיקים בדרשות
יבואון מקום מכל עדן. לגן עמהם הוא כשיבוא גם כן אם נקם. לראות
זה אין לכן בשחת. לראות חסידך תתן לא אמר ולא שחת. לראות יחדיו
רבים, דוקא דבענין טוב יום תוספות שכתב מה גם מלח. בלי תפל אלא

אחד, זיכה אפילו דודאי בעיני הוא יותר)שבוש לזכות שיכול מזכה(מבלי מכלל
ביכלתו היה שאם הכוונה. אחר הולך הכל כי להיפוך וכן יחשב. רבים
בלבד. לעצמו שזכה אחד אפילו אלא עוד ולא עושה. היה רבים. לזכות

הערות

ת בהו דכתיב אשרה באש.של שרפון
.רע הוא הרי טוב דאינו וכיון
.במחיצתו נכנס אינו אלמא



זהר 
השבת

נֹהר רִנת ֹהזי הין קו
לי

המשך המכתב בחוברת הבאה

ִ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

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ְלֵסֶדר ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ה'תש"ע
לכת"ר ְוָהָדר, ֵמִקים ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּב"ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי", כ"ק ָהַאְדמֹו"ר 

ֵמָהאָלִמין הגה"צ ַרִּבי ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְּגָראס ְׁשִליָט"א, ֹנַעם השי"ת ִּביׁשּוָעתֹו.
ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ְלַהִּביַע ֶאת ִּבְרַכּת  ַהֵּלב לכת"ר ָהַאְדמֹו"ר ְׁשִליָט"א, ַעל ָּפֳעלֹו ַהִּנְמָרץ 
ַּבֲהָפַצת אֹור ָהַרְׁשִּב"י ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּבְסָפָריו ַהְיָקִרים ּוְבִמְפָעָליו ַהַּכִּביִרים – ַעד 

ֶׁשָּכל ָמקֹום ַוֲאָתר זֹוֶכה ִלְהיֹות מּוָאר ְּבאֹור ִלּמּוד ַהֹּזַהר.
ּוָבֶזה ְּבַוַּדאי ִמְתּכֹוֵנן ָעֵלינּו ַמֲאַמר ַהְּתִפָּלה: "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָּתִאיר ְוִנְזֶכּה ֻּכָּלנּו 
ִּבְמֵהָרה ְלאֹורֹו". ְוהּוא ַּכָּידּוַע ּוְמֻפְרָסם ַמֲאַמר מֶׁשה ַרֵּבנּו ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְלַרְׁשִּב"י 

זיע"א ִּכי "ְּבַהאי ִסְפָרא ִיְּפקּון ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחִמים ְמֵהָרה" )ָנׂשא קכד:(.
ָזכֹור ֶאְזֹּכר ֶאת ֲאֶׁשר ִזַּכִני השי"ת ְלֵקרּוב ֵאֶצל מו"ר הגה"צ ָהַרב יֹוֵסף צובירי 
זצ"ל זיע"א ַּבַעל ֵסֶפר "ֱאמּוַנת ה'" ַעל ַמֲעַלת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְותֹוַרת ַהּסֹוד ְוַהַּקָּבָלה. 
ּוֵמֱהיֹותֹו ֶּבן 16 ָׁשִנים!!! ִמּנּוהּו ָּכל ַחְכֵמי ֵּתיָמן ִלְלחֹם ִמְלֶחֶמת ַהּקֶֹדׁש ֶנֶגד ַהְמַעְרֲעִרים 
ְוַהְּמִריִעים ַעל ַמֲעַלת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוהּוא ֲאֶׁשר ִּבְׁשִליחּות ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ַחְכֵמי ֵּתיָמן 
זיע"א ָּכַתב ֶאת ַהֵּסֶפר ַהַּנ"ל ְּתִחָּלה ְּבִעּלּום ְׁשמֹו ִמְּפֵני ִּגילֹו ַהָּצִעיר, ְוַרק ָּבָאֶרץ 
ַּכֲעבֹור ָׁשִנים ַרּבֹות ֻּפְרַסם ְׁשמֹו ִּכְמַחֵּבר ַהֵּסֶפר. וב"ה ָזִכיִתי ְּבֹעֶתק ִמן ַהֵּסֶפר, ְוהּוא 
ֻּכּלֹו מּוָאר ְּבִמְלֶחֶמת ֹקֶדׁש ְלהֹוִכיַח ִצְדַקת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֵמַרְׁשִּב"י זיע"א, ּוַמֲעָלתֹו 
ַוֲחִׁשיבּותֹו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָלעֹוָלם ֻּכּלֹו. ּוְכַמֲעֵׂשהּו ֲעֵלי ֵסֶפר, ֵּכן ָהָיה ְּבַהְנָהָגתֹו ָּכל 
ה ְלַחֵּזק ֶאת ַמֲעַלת ַהֹּזַהר ְוַהִּלּמּוד ּבֹו.  ַחָּייו ַמָּמׁש, מֹוֵסר ַנְפׁשֹו ְּבַתִּקיפּות ֶׁשל ְקֻדּׁשָ
ְוֵכן ֶאְזֹּכר ֶאת מו"ר ַהְמֻקָּבל ָהַרב ְסַעְדָיא ב"ר ִיְחֶיא ַנחּום זיע"א, ֶׁשָהָיה הֹוֶגה ָּתִדיר 
ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוֵמאֹורֹו ָהָיה ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ְוִנְפָלאֹות. ּוְבַדְרָּכם ָהָיה נֹוֵהג מו"ר ָאִבי 
ִיְחֶיא ֶּבן עוואד עואמי זיע"א, ֶׁשָהָיה הֹוֶגה ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוְפָעִמים ַרּבֹות ָׁשַמְעִּתי 
ִמֶּפה ָקְדׁשֹו ִהְתַּפֲעלּות ַרָּבה ַעל ִסְפֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִעם ֵּפרּוׁש ִמְקַּדׁש ֶמֶלְך, ֶׁשָהָיה 

ְיַקר ַהְּמִציאּות ְוָכל ִמי ֶׁשָּזָכה ּבֹו ָהָיה ְּכזֹוֶכה ִּבְמַנת ֶחְלקֹו ְּבַגן ֵעֶדן ֲעֵלי ֲאָדָמה.



לב

זהר 
השבת

ָלַחׁש לֹו ְלַרִּבי ְיהּוָדה ְּבַלַחׁש, ]ָאַמר 
לֹו ַרִּבי ַאָּבא[ ַוַּדאי אֹותֹו ִאיׁש ֶׁשָרִאיָת 
סֹודֹות  ְלַגּלֹות  ָרָצה  ְוֹלא  ֵאִלָּיהּו,  ָהָיה 
ְּכֵדי ֶׁשֵּתַדע ֶאת ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ֶׁשָהָיה ְּבָיָמיו ְוִיְבּכּו ַהּדֹור ָעָליו. ָאַמר לֹו, 

ַמְסִּפיק ִלְבּכֹות ְּבִכָּיה ָעָליו.

ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה ּבֹוֶכה ָּכל יֹום ָעָליו, 
ַהְּקדֹוָׁשה  ָּבִאְדָרא  ִעּמֹו  ִנְפַּגׁש  ֶׁשֲהֵרי 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ּוְׁשָאר ַהֲחֵבִרים. ָאַמר  ֶׁשל 
לֹו, אֹוי ֶׁשֹּלא ִהְסַּתַּלְקִּתי אֹותֹו יֹום ִעם 
אֹוָתם ְׁשֹלָׁשה ֶׁשִהְסַּתְּלקּו, ְוֹלא ִלְראֹות 

ּדֹור ֶזה, ֶׁשֲהֵרי ִמְתַהֵּפְך.

ִבְלִחיׁשּו,  ְיהּוָדה  ְלִרִּבי  ֵליּה  ָלִחיׁש 
ַגְבָרא  ַההּוא  ַוָּדאי  ַאָּבא(  ִרִּבי  ֵליּה  )ָאַמר 

ָבָעא  ְוָלא  ָהָוה.  ֵאִלָּיהּו  ְדָחִמית, 
ְׁשָבָחא  ְּדִתְנַדע  ְּבִגין  ָרִזין,  ְלַגָּלָאה 
ְוִיְבּכֹון  ְּביֹומֹוי,  ְּדֲהָוה  ִׁשְמעֹון,  ְדִרִּבי 
ָּדָרא ֲעלֹוי. ָאַמר ֵליּה, ַּדי ְלִמְבֵּכי ְבִכָּיה 

ֲעֵליּה.
ִרִּבי ְיהּוָדה ָהָוה ָבֵכי ָכל יֹוָמא ֲעלֹוי, 
ַקִּדיָׁשא  ְּבִאְדָרא  ִעֵּמיּה  ַאֲעַרע  ְּדָהא 
ָאַמר  ַחְבַרָייא.  ּוְׁשָאר  ִׁשְמעֹון,  ְדִרִּבי 
ֵליּה, ַווי ְדָלא ִאְסַּתַּלְקָנא ַההּוא יֹוָמא 
ְוָלא  ְּדִאְסַּתָּלקּו,  ְּתָלָתא  ִאיּנּון  ִעם 

ֶלֱחֵמי ָדָרא ָדא, ְּדָהא ִאְתַהַּפְך.

המשך 'מזכה רבים כהלכתה' מעמוד ל 

המשך 'סיפורי הזוהר' מעמוד כד

כהלכתהכב הרבים מזכה

אילנותואשיריהם ומה ששת א"ר באש ולאתשרפון אוכלים שאין
הואיל וכלה שרוף השחת תורה אמרה מריחים ואין שותים
מיתה לדרכי חיים מדרכי חבירו את המתעה ידם, על תקלה לאדם ובאה

נ"ד)עאכ"ו. (סנהדרין

אותוא"ר מכניסין אין ידו על נענש שחבירו כל יעקב דבת ברה יעקב
טוב לא לצדיק ענוש וגם דכתיב הוא ברוך הקדוש של במחיצתו

צדיק רע יגורך לא אתה רשע חפץ א-ל לא כי וכתיב רע אלא טוב לא אין
רע במגורך יגור שלא ה' קמ"ט).אתה (שבת

כאילוא"ר הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל אבהו

כו'. צ"ט)עשאו (סנהדרין

הזהמשה בעולם פנים למאור זכהמשה מה מפני הרבים. את וזיכה זכה
מפני הבא בעולם לצדיקים ליתן הוא ברוך הקדוש שעתיד מה
ברוך הקדוש של כבודו על ומתאנח הוא ברוך הקדוש של רצונו שעשה
שלום שיהא כדי ומצפה ומתאוה מחמד היה ימיו וכל ישראל ושל הוא

שבשמים. לאביהם ישראל רפ"ד)בין (תנדבא"ר

הרבים) את לזכות שביכלתו מה כל שעשה (באופן יחיד רק מזכה אם גם
כאיל הרביםנחשב את זיכה ו

דקראכו. בפירושא שכתב טוב יום תוספות עיין הרבים. את המזכה כל
יחיד לשון חסידך הוא הקרי אבל קדריש. הכתיב רבים. חסידיך ל"ת
שם. לראותו שיבואו עד לתלמידים להו סגי לא בגיהנם. דהוא משום אטו
אמרו אמנם ואם הקודש. את כבלע לראות יבואו ולא עדן בגן הם ישארו
ושמחים בגיהנם רשעים של בפורענותם רואים שהצדיקים בדרשות
יבואון מקום מכל עדן. לגן עמהם הוא כשיבוא גם כן אם נקם. לראות
זה אין לכן בשחת. לראות חסידך תתן לא אמר ולא שחת. לראות יחדיו
רבים, דוקא דבענין טוב יום תוספות שכתב מה גם מלח. בלי תפל אלא

אחד, זיכה אפילו דודאי בעיני הוא יותר)שבוש לזכות שיכול מזכה(מבלי מכלל
ביכלתו היה שאם הכוונה. אחר הולך הכל כי להיפוך וכן יחשב. רבים
בלבד. לעצמו שזכה אחד אפילו אלא עוד ולא עושה. היה רבים. לזכות

הערות

ת בהו דכתיב אשרה באש.של שרפון
.רע הוא הרי טוב דאינו וכיון
.במחיצתו נכנס אינו אלמא


