
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ְּתַצֶוה

ּ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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הורּאִת בדִר הצירְִ

הפריצות בדור האחרון

הפריצות בדור האחרון

שמעתי מהריא"ז מרגליות זצ"ל, ששמע מכבוד קדושת 
מורו ורבו הרבי מבארנוב זצוק"ל, ששמע מכבוד 
קדושת אדמו"ר הרבי הצדיק הקדוש אליעזר מדז'יקוב 
זצוק"ל, שהיה פעם אחת עם אביו הקדוש הרבי מראפשיץ 
זצוק"ל אצל החוזה מלובלין, ובשבת קודש באמצע השולחן 
סגר הרבי מלובלין את עיניו זמן רב והתאנח מאוד מאוד, 
ואמר לו אביו הרבי מראפשיץ: "אליעזר, אל תסיח דעתך 
עכשיו ושים לבך אל הרבי מלובלין, מה שיאמר עכשיו", 
והרבי מלובלין פתח עיניו הקדושות ובאנחות גדולות אמר:

"לבעל שם טוב הקדוש, זכותו יגן עלינו, היתה פעם עליית 
נשמה, וכשחזר אמר להחבריא: דעו כי 
ראיתי בשמים, שעומדים מלאכים ובונים סיר גדול ורחב 
מאוד, ושאל ממלאך אחד: 'מה זה הסיר הגדול והרחב 
הזה?' המלאך הגביהו עד למעלה מן הסיר ואמר לו: 'מה 
יש בפנים?' וראה שהסיר מלא ידים ורגלים, והמלאך אמר 

לו:

'דע כי קרוב לימות המשיח ירדו לעולם התחתון נשמות 
של דור הפלגה ]מינות וכפירה[ ודור המבול ]פריצות 
של נשים שהידים והרגלים ערומות[, ועבורם בונה אני 
עתה זה הסיר לירד אותם לגיהנום. במיוחד עבור לבשל 

בסיר הזה אלו הידים והרגלים שלהם'."

וסיים החוזה מלובלין: "הנה הבעל שם טוב הקדוש ראה 
זה החזיון בהעלם, ואנן רואים זאת בגלוי בחוש 
הראות, כיצד עתה מתחילות לירד נשמות אלו לזה העולם". 
סיים ואמר: "ה' ירחם עלינו ועל כל ישראל, שיוכלו לעמוד 
בנסיונות הגדולים והנוראים האלה בעולם." כן יהי רצון 
)אוצר הספורים להרה"ג ר' צבי מושקוביץ חלק ד' אות י"ב( אמן. 
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א ריכ י  צִנר ֹהזנֹהר ֹהזן
ה

ְּבֹלא ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ָאז ַהּתֹוָרה ִהיא ְיֵבָׁשה ְּבִלי אֹור ְוַחּיּות כּו' ְוַהַחּיּות ִהיא 
ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה

ָאַמר ַעל ֶזה ְוַהְינּו ְּדִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה ּתֹוָרה ַהִּנְגֵלית ִהיא ְּבִחיַנת  ּוְבִמְקַּדׁש ֶמֶלְך ַמה ּׁשֶ
ְלבּוֵׁשי ַהּתֹוָרה ְוַהְּנָׁשָמה ָּבֶהם ִהיא ְּבִחיַנת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ּוְכמֹו ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְמַחָּיה 
ֶאת ַהּגּוף ְּכמֹו ֵכן ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְמַחָּיה ֶאת ִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה ּוְכֶׁשּלֹוֵמד ְּפִניִמּיּות 
ַהּתֹוָרה ָאז ֵיׁש לֹו ַחּיּות ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהִּנְגֵלית ְוַחי ָּבֶהם, ּוִמֵּמיָלא ַהִּלּמּוד ַּכֲאֶׁשר 
ֵאין ֵּכן ְּכֶׁשֵאינֹו  הּוא ְּבַחּיּות, ֲהֵרי הּוא ַמְתִאים ֶאל ַהַּכָּוָנה ָהֲאִמִּתית ְּבִלּמּודֹו כּו' ַמה ּׁשֶ
לֹוֵמד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֲהֵרי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהִּנְגֵלית ֶׁשּלֹו, ִהיא ְּכגּוף ְּבֹלא ְנָׁשָמה ַוֲהֵרי 

הּוא ְּכגּוף ֵמת ְּבִלי ׁשּום ַחּיּות ּוִמֵּמיָלא ַּגם ַּכָּוַנת ַהִּלּמּוד ֵאינֹו ִּכְדָבֵעי כּו'.
ָאְמרּו ְּבִתּקּוֵני זַֹהר ִּתּקּון ל' ִּתְנָיָנא ְּכִתיב ְורּוַח ֱאֹלִקים ְמַרֶחֶפת ַמאי  ְוֶזהּו ַּגם ֵּכן ַמה ּׁשֶ
ְורּוַח כּו' ַעד ְּדִאֵּלין ִאּנּון ְּדַעְבֵדי ְלאֹוַרְיָתא ַיָּבָׁשה ְוֹלא ָבָעאן ְלִאְׁשַּתְדָלא ְּבָחְכָמה 
ְּבַקָּבָלה כּו' ְיֻעַּין ָׁשם ִּדְבֹלא ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ָאז ַהּתֹוָרה ִהיא ְיֵבָׁשה ְּבִלי אֹור ְוַחּיּות 
כּו' ְוַהַחּיּות ִהיא ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוכּו' ְוֶזהּו ִעְנַין ְוֶדֶרְך ַחִּיים ְּדַקאי ַעל ְּפִניִמּיּות 
ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵעץ ַהַחִּיים ְוַכֲאֶׁשר ֵיׁש ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ַחִּיים ָאז ַמְמִׁשיְך ַעל ָידֹו 
ְּבִחיַנת ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור כּו' ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל ֶּפֶרק ב' ֶׁשַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות 
ַמְמִׁשיְך ִּגּלּוי אֹור ֵאין סֹוף ְוַהְינּו ְּכֶׁשֵּיׁש ֶּדֶרְך ַחִּיים ְּבִחיַנת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוָאז 
ְוַחי ָּבֶהם ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ֶׁשּלֹו כּו' ִקּצּור, יֹוִסיף ֲאֶׁשר ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה 
ִהיא ִּכְנָׁשָמה ְלִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה ַהּגּוף ְונֹוֶתֶנת ָּבּה ַחִּיים ְּכֶׁשֵּיׁש ֶּדֶרְך ַחִּיים ְּפִניִמּיּות 
)קּוְנְטֵרס ֵעץ ַחִּיים ָׁשם ֶּפֶרק טו( ַהּתֹוָרה ַמְמִׁשיְך ַעל ָידֹו ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור. 

ַּכֲאֶׁשר עֹוֵסק ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ּוִמְתַחֵּבר ֵעץ ַהַּדַעת ְּבֵעץ ַהַחִּיים, ָאז ַנֲעֶׂשה לֹו 
ִלּמּוד ַהִּנְגֶלה ְּבִחיַנת ַסָּמא ְּדַחֵּיי

ְוִהֵּנה ַעל ִּפי ָּכל ַהְּדָבִרים ַהֶּנֱאָמִרים ְלֵעיל ֵּתְדעּו ְוָתִבינּו ְנִחיצּות ְוֶהְכֵרִחּיּות ֵעֶסק 
ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַוֲאֶׁשר ִהיא ִעַּקר ַחֵּיינּו ְוִאם ִּכי ַּבְּזַמן ַּבּיֹום ְצִריִכים ַלֲעֹסק יֹוֵתר 
ַּבּתֹוָרה ַהִּנְגֵלית ִּבְכֵדי ְלָבֵרר ֵּברּוִרין ְוכּו' ֲאָבל ֶזה ּגּוָפא ֶׁשִּיְהֶיה ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ָרצּוי 
ּוְמֻכָּון ֶאל ֲאִמִּתית ַהַּכָּוָנה הּוא ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהְּפִניִמּיּות ּוָבּה ַּדְוָקא ִיְחֶיה 
ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהִּנְגֵלית ּוִבְלָעָדּה ֵאין ִלּמּוד ַהִּנְגֶלה ָרצּוי ּוְמֻכָּון ְּכָלל ִּכי ָחס ְוָׁשלֹום 

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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ִיֹּפל ַהּנֹוֵפל ִמֶּמָּנה ֶׁשַּנֲעֶׂשה ֵיׁש ְוָדָבר ְויֹוֵרד ְונֹוֵפל ַחס ְוָׁשלֹום ּוִמְתַּדֵּבק ְּבִאיָלָנא 
ְּדמֹוָתא ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ִּכי ִאם ַּכֲאֶׁשר עֹוֵסק ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ּוִמְתַחֵּבר ֵעץ ַהַּדַעת 

ְּבֵעץ ַהַחִּיים ְוכּו' ָאז ַנֲעֶׂשה לֹו ִלּמּוד ַהִּנְגֶלה ְּבִחיַנת ַסָּמא ְּדַחֵּיי כּו'.
)קּוְנְטֵרס ֵעץ ַהַחִּיים ָׁשם ֶּפֶרק כא(

 ַאְׁשֵרי לֹו ַמה ּטֹוב ֶחְלקֹו ּוַמה ָנִּעים ּגֹוָרלֹו ָאהּוב ְלַמְעָלה ְוֶנְחָמד ְלַמָּטה
אֹוי ִלי ִאם ִאיָעְצָך ַעל ַהְּפִריָׁשה ְוִלְגרֹם ִרְפיֹון ִחּשּׁול ּוְמִניָעה ֵמָחְכָמה זֹו ֶׁשִהיא ְּבִלי 
ָסֵפק ִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה ְוֹׁשֶרׁש ָהֱאמּוָנה ְּבָחְכָמה ְוַדַעת ּוְתבּוָנה ּוְבִלי ָסֵפק ְּדָזָכה ָלּה 
ְוָיֵרית ָלּה הּוא ִמְּבֵני ֲעִלָּיה ַאְׁשֵרי לֹו ַמה ּטֹוב ֶחְלקֹו ּוַמה ָנִּעים ּגֹוָרלֹו ָאהּוב ְלַמְעָלה 
)ַחַּות ָיִאיר ִסיָמן רי( ְוֶנְחָמד ְלַמָּטה ְוכּו'. 

ֵעָצה ִנְפָלָאה ְּבָכל ִמיֵני ַצַער ָחס ְוָׁשלֹום ִויִריָדה ְוַקְטנּות ַהֹּמִחין ְוִטְמטּום ַהֵּלב... 
לֹוַמר ֹזַהר ְוִתּקּוִנים - ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ָּזכּו ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִעְנָיִנים ְּגבֹוִהים

ְוֶזה ֵעָצה ִנְפָלָאה ְּבָכל ִמיֵני ַצַער ָחס ְוָׁשלֹום ִויִריָדה ְוַקְטנּות ַהֹּמִחין ְוִטְמטּום ַהֵּלב 
ִלְלֹמד ִּבְדָבִרים ַקִּלים ְּכמֹו ֵעין ַיֲעֹקב ִמְדָרׁש אֹו לֹוַמר ֹזַהר ְוִתּקּוִנים ְוַגם ִלְלֹמד 
ְּגָמָרא ָּפׁשּוט ַּגם ִּכי ֹלא מּוָבן ֶאְצלֹו ְּכלּום ְוֶזה ֵעָצה ְּגדֹוָלה ְוִנְפָלָאה ְלִהְתַעּלֹות ִמָּכל 
ִמיֵני ְיִריָדה ְוַקְטנּות ְוֹלא ְּכַדַעת ַהּׁשֹוִטים ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשֵאין ִלְלֹמד ְּבָׁשָעה ֶׁשִּלּבֹו ַּבל 

ִעּמֹו ְוָידּוַע ַּכָּמה ַמֲעִׂשּיֹות ֵמֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ֶׁשָּזכּו ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִעְנָיִנים ְּגבֹוִהים.
)ֹנַעם ַהְּלָבבֹות ַמֲאָמר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה(

ַוֲאַנן ְּבִלּמּוֵדנּו אֹוָתן ֹלא ִיָּמֵצא ְּבַדְעֵּתנּו ָּדָבר מּוָבן זּוַלת ְקִריַאת ַהִּמּלֹות
ְוֵאין ְרָאָיה ִמַּמַאְמֵרי ֹזַהר ְוֵסֶפר ְיִציָרה ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ֶׁשִּקְּבלּו ִמִּפי ַסָּבא ְּדָסִבין 
ם ָהָיה ָּבם ּוִמָּלתֹו ַעל  ְוֵאִלָּיהּו ּוִמַּקִּדיִׁשין ֶעְליֹוִנים ְוֵכן ָהָנְך ְינּוֵקי ְּדַבֹּזַהר רּוַח ַהּׁשֵ
ְלׁשֹוָנם ְוַגם ָהֱאֹלִקי ָהֲאִר"י ְוגּוָריו ֶׁשִּקְּבלּו ִמֶּמּנּו ֶּפה ֶאל ֶּפה ִמִּפי ֶעְליֹוִנים ָיְצאּו 
ַהְּדָבִרים ַוֲאַנן ְּבִלּמּוֵדנּו אֹוָתן ֹלא ִיָּמֵצא ְּבַדְעֵּתנּו ָּדָבר מּוָבן זּוַלת ְקִריַאת ַהִּמּלֹות 
ֵאין ֵּכן ֵאּלּו ָהַאֲחרֹוִנים ַהְמַבְּקִׁשים ְלָבֵאר ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהֲחתּוִמים ְוַהֶּנֱעָלִמים  ַמה ּׁשֶ
)ַחַּות ָיִאיר ִסיָמן רי( ְוִלְפָעִמים ֵהם ְּכסֹוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה.  

ָּכל ַהּמֹוֵנַע ְוחֹוֵׂשְך ַעְצמֹו ִמִּלּמּוד ַהַּקָּבָלה הּוא ִנְדֶחה ִמְּמִחַצּת ַצִּדיִקים ּוַמְפִסיד 
עֹוָלמֹו ְוֵאינֹו זֹוֶכה ִלְראֹות ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים ִיְתָּבַרְך

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַרִּבים ְוֵכן ְׁשֵלִמים ִמְּמֻקָּבִלים ָהַאֲחרֹוִנים ִהְתעֹוְררּו ִּבְמֹאד ִלּבֹות ְּבֵני 
ָאָדם ַעל ִלּמּוד ַהַּקָּבָלה ְוהֹוִכיֵחנּו ִמִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ְוִתּקּוִנים ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּכְתבּו 
ָּכל ַהּמֹוֵנַע ְוחֹוֵׂשְך ַעְצמֹו ִמִּלּמּוד ַהַּקָּבָלה הּוא ִנְדֶחה ִמְּמִחַצּת ַצִּדיִקים ּוַמְפִסיד 

עֹוָלמֹו ְוֵאינֹו זֹוֶכה ִלְראֹות ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים ִיְתָּבַרְך.
)ַחַּות ָיִאיר ִסיָמן רי(
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ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

ישראל האגער
בס"ד

באתי בשורותיי אלה לחזק ידי האברכים החשובים העוסקים בעניני כשרות האכילה 
כאן בעירנו מאנסי בחנותים החרדים שלנו. ומצוה גדולה לעזור לאברכים הללו בכל 

מה דאפשר.
וע"ז באעה"ח אור ליום ועש"ק חיי שרה כ"ו מר חשון תשל"ו לפ"ק פה מאנסי.
הק' ישראל האגער
בהרה"צ מוויזשניץ שליט"א

שנת תשל"ז
 הרב אברהם מאיר איזרעאל

 אבד"ק הוניאד
ב"ה

הן היה למראה עיני קונטרס מנחת יהודה לידידי הרב הגדול המצוין, זוכה ומזכה את 
הרבים, מו"מ בתו"י חו"ב טובא וכו' מוה"ר שלום יהודה גראסס שליט"א הרב דקהל מגן 
שאול פק"ק ברוקלין תצ"ו, מכיל ברורי הלכות ואזהרות בעניני מאכלי אסורות, שכבר 
יצא טבעו בעולם בספרו הבהיר נפש ישעי', שעשה בו גדולות ונצורות להרחיק את בנ"י 
קדושים ממאכלי פיגולים, הפוגמים את הנפש כמאמרם ז"ל עה"פ ונטמתם בם, ונטמטם 
"סימילאק"  ומהתוצרת  עכו"ם  מחלב  הקטנים  את  להרחיק  במה שהאריך  ובפרט  בם, 
שמאכילים בהם את הקטנים. וידוע מה שדרשו חז"ל )מס' סוטה דף י"ב ע"ב( עה"פ את 
מי יורה דעה וגו' לגמולי חלב ולעתיקי שדים )ישעי' כח, ט( לענין מנקת עכו"ם שאסור 
לפטם בה את התינוקות, וכן קיי"ל להלכה בשו"ע יו"ד סי' פ"א סעיף י"ז ברמ"א וש"ך 
שם כי חלב גוי' מפטם את הלב, ויזיקו לו בזקנותו. ומה"ט כ' בתשו' בית יהודה חיו"ד 
סי' מ"ה דאפי' לקטן בן יומו אסור להאכילו חלב טמא. ואפי' באיסור דרבנן יש ליזהר 
וכמ"ש הפר"ח סי׳ קט"ז סקי"א. וע"ע מש"כ בזה מרן הגאון חת"ס )חאו"ח סי׳ פ"ג( ותשו' 
שו"מ קמא )ח"א סי׳ ר"ו( והש"ך והפר"ח שם סי׳ פ"א כ' דאפי' במקום חולי שאב"ס 
רוב בנים  נזהרין בזה,  אין  כי בזמנינו אלו  )וכתב שמחמת  אסור להאכילם חלב טמא 
יוצאים לתרבות רעה, והמה עזי פנים שבדור, ע"כ, ומה נעני אנן אבתרי' בדור פרוץ זה, 
דחצוף כולי האי וד"ל( וכש"כ ומכש"כ דברים אסורים מה"ת. ועי"ז שנזהרים מלפטם 
אותם פיגולים יעמוד להם בגדלותם שיזכו לרוח טהרה, וכדאמר ר' חנינא )מס' חולין 
דף כ"ד ע"ב( חמין שמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנתי. ואמרתי בס"ד, 
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דהנה רחיצת התינוק הכרחית היא למען בריאות גופו כמבואר במשנה ובגמ' )מס' שבת 
דף קל"ד( גבי מרחיצין את הקטן וכו' משא"כ הסיכה בשמן ל"ה רק משום רפואה על 
המכה, משא"כ בבריא אינה הכרחית. וז"ש חמין ושמן וכו׳ שלא רק ששמרה עלי דברים 
דברים שאינם  באותם  אפי'  אלא  בחמין,  הרחיצה  כענין  בהם  ליזהר  החמורים שחיוב 
אסורים בהחלט, והזהירות בהם אינן הכרחיות, כמשל הסיכה בשמן, ג"כ היתה נזהרת 
בי בילדותי, הן עמדו לי בעת זקנתי. ושמעתי בשם צדיק מפורסם אחד בהא דאמרי' 
)מס' ברכות דף מ"ח ע"א( בוצין בוצין מקטפי' ידיע, שהוא מל' קטף, פי' שרף )ועיי' מס׳ 
ע"ז דף ל"ה ע"ב לענין גבינת עכו"ם שאסורה מחמת שמעמידין אותה בשרף של ערלה, 
עיי"ש( וכל' הגמ' שם קטפא רגיזא, וז"ש בוצין בוצין, שגידולין אלו יש להכיר מהקטף 
והשרף שהאכילו אותם בילדותם. ודפח"ח, וע"כ ידי תיכון עמו, ולפעלא טבא אמינא 
יישר כחו, כי בקיבוץ זה עשה פעלים לתורה, לזכות את הרבים. ואני תפלה שחפץ ה' 
בידו יצליח, וזכות הרבים תלוי׳ בו. ובודאי כי מצוה גדולה להטפל לעושי מצוה לסייע 
בידו בכל מה דאפשר, ובזכות זה נזכה במהרה לקיבוץ הנפוצות וזריחת אור לישרים 

בב"א.
עש"ק לס' להבדיל בין הטמא ובין הטהור
י"ב למטמוני"ם תשל"ז לפ"ק
הרב אברהם מאיר איזראעל אבד"ק הוניאד
נ. ב. היות ששמעתי בשם רב אחד מפה בארא פארק שאמר בפומבי שיש להתיר איסור 
דרבנן לפטם בם את הקטנים שלא הגיעו לחינוך ואין בזה משום טמטום הלב, אמרתי להעיר 

את לב המעיינים על דברים הנ"ל.

 הרב שלום הכהן ווייס
 מלפנים רב בק"ק אוהעל וכעת בבהמ"ד בית שלמה, ברוקלין יצ"ו

בע"ה
בתורה  המופלג  הרב  וחביבי  איזי  ככה  לו  אשר  לאיש  וברכה,  טובה  ונחזיק  נבוא 
ויראה חו"ב טובא וכו' כש"ת מוה"ר שלום יהודה גראסס נ"י בעמח"ס נפש ישעי'. העוסק 
להרים מכשול מדרך עמינו. ובדברים המושכים הלב הוא מנסה להחדיר בלבות שלומי 
אמוני ישראל את החוב המוטל על כל או"א לראות שהמאכלים יהיו כשרים עצהיו"ט 
ולהזהיר הגדולים על הקטנים לבלתי התגאל ח"ו במאכלות אסורות שמטמטם הלב וזה 
וזה גורם שכאשר נתגדלו ונתפטמו באיסורים יוצאים ח"ו לתרבות רעה באשר הנסיון 
מוכיח. ובלתי ספק שהדברים היוצאים מלב יכנסו ללב להתעורר רוח טהרה, לעשות 
ולקיים ככל הכתוב בתורה ולהעמיד הדת על תלה, וכל העוזרים ומסייעים בזה המצוה 

היקרה, יתברכו משמי מעונה, בברכת אשר יקים את התורה.
הבאעה"ח יום ב' לס' והתקדשתם והייתם קדושים כ"ב למב"י ברכם טהרם תשל"ז 
לפ"ק
הק׳ שלום הכהן ווייס 
הרב דק"ק אוהעל יצ"ו

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
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ׁצ זכ רכ ִן ר  ֹיביי ת זן ביכ ִָנת ֹשֹ רן חן הו ִי ר ָכ ֹיְ  רן ֹש 
ט

המשך סימן רצד – דיני הבדלה בתפלה
במקום שאמרו שאינו חוזר אם רצה להחמיר  ה. 
על עצמו אם סיים תפלתו רשאי אבל אם עדיין לא 

סיים תפלתו אינו רשאי לחזור:
 סימן רצה – הבדלה שעושה שליח ציבור, 

ובו סעיף אחד
הגה: ואומרים ויהי נועם וסדר קדושה באריכות כדי לאחר 
סדר קדושה שאז חוזרים רשעים לגיהנם )טור( ובזמן שאין 
אומרים ויהי נועם כגון שחל יום טוב בשבוע אין אומרים 

סדר קדושה אבל אומרים ויתן לך )כל בו(:
מבדיל שליח ציבור כדי להוציא מי שאין לו  א. 
יין. הגה: ונהגו לומר ולהזכיר אליהו הנביא במוצאי שבת 

להתפלל שיבא ויבשרנו הגאולה )טור(:
סימן רצו – דיני הבדלה על היין, ובו ח' סעיפים
סדר הבדלה יין בשמים נר הבדלה וסימנך  א. 
יבנ"ה וצריך ליזהר שלא יהא הכוס פגום. הגה: ונהגו 
לומר קודם הבדלה שעושים בבית הנה אל ישועתי וגו' 
כוס ישועות אשא וגו' ליהודים היתה אורה וגו' לסימן 
טוב ובשעת הבדלה יתנו עיניהם בכוס ובנר ונוהגין לשפוך 
מכוס של יין על הארץ קודם שסיים בורא פרי הגפן כדי 
שלא יהיה הכוס פגום וטעם השפיכה דאמרינן כל בית 
שלא נשפך בו יין כמים אין בו סימן ברכה ועושין כן לסימן 
טוב בתחלת השבוע גם שופכין מן הכוס לאחר הבדלה 

ומכבין בו הנר ורוחצים בו עיניו משום חיבוב המצוה:
ואין מבדילין על הפת אבל על השכר מבדילין  ב. 
אם הוא חמר מדינה והוא הדין לשאר משקין חוץ 
מן המים. הגה: וטוב יותר להבדיל על כוס פגום של יין 
מעל שכר )אבודרהם( ונהגו להבדיל במוצאי פסח על 
שכר ולא על יין משום דחביב עליו. וביום טוב שחל 
להיות במוצאי שבת שיש בו קידוש שהוא נאמר 
על הפת יש אומרים שאגב הקידוש מבדילין גם כן 
עליו ויש אומרים שיותר טוב לומר הקידוש והבדלה 
)הגה: והסברא ראשונה עיקר(: שניהם על השכר. 

אם אין לו יין ולא שכר ושאר משקין יש אומרים  ג. 

שמותר לו לאכול ויש אומרים שאם מצפה שיהיה 
לו למחר לא יאכל עד למחר שיבדיל ואם אין לו 
אלא כוס אחד ואינו מצפה שיהיה לו למחר מוטב 
שיאכל קודם שיבדיל ויברך עליו ברכת המזון ואחר 
כך יבדיל עליו ממה שיברך ברכת המזון בלא כוס 
לדברי האומרים דברכת המזון טעונה כוס ולדברי 
האומרים דאינה טעונה כוס לא יאכל עד שיבדיל 
ומיירי שכוס זה לא היה בו אלא רביעית בצמצום 
וכבר היה מזוג כדינו שאם היה משים בו מים יותר 
לא היה ראוי לשתיה שאם לא כן לדברי הכל מבדיל 
תחלה ושותה ממנו מעט ומוסיף עליו להשלימו 

לרביעית ומברך עליו ברכת המזון:
מי שאין ידו משגת לקנות יין לקידוש ולהבדלה  ד. 

יקנה להבדלה משום דקידוש אפשר בפת:
אם אין ידו משגת לקנות שמן לנר חנוכה ויין  ה. 

להבדלה נר חנוכה קודם:
אומר הבדלה מיושב. הגה: ויש אומרים מעומד  ו. 
)אגודה וכל בו ואגור( וכן נוהגיןבמדינות אלו ואוחז היין 
בימין וההדס בשמאל ומברך על היין ושוב נוטל ההדס 
בימין והיין בשמאל ומברך על ההדס ומחזיר היין לימינו:

אפילו שמעו כל בני הבית הבדלה בבית הכנסת  ז. 
אם נתכוונו שלא לצאת מבדילים בבית:

נשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש  ח. 
ויש מי שחולק. הגה: על כן לא יבדילו לעצמן רק ישמעו 

הבדלה מן האנשים:
 סימן רצז – דיני בשמים להבדלה, 

ובו ה' סעיפים
מברך על הבשמים אם יש לו ואם אין לו אין  א. 

צריך לחזור אחריהם:
אין מברכין על בשמים של בית הכסא ולא על  ב. 
של מתים )ודוקא( הנתונים למעלה ממטתו של מת 
ולא על בשמים שבמסיבות עובדי כוכבים דסתם 
מסיבתן לעבודת כוכבים. הגה: ואם בירך על בשמים 
אלו לא יצא וצריך לחזור ולברך על אחרים )בית יוסף 

ֻׁ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 ּתְצַּוֶה 



י
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ֹּאִר הזזְ

ניצול הזמן

ניצול הזמן
הרב הקדוש רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע, סיפר בשם אביו, שפעם אחת 
היתה לו "עליית נשמה", וראה כי הביאו לעולם העליון איש אחד 
צעיר לימים, ואחריו איש זקן ושבע ימים. והנה להצעיר קראו שם "זקן" 
עולם  הוא  פה  הלא  ושאל:  ו"ילד".  "קטן"   - הזקן  ולאיש  ו"ישיש", 

האמת, ולמה תתלוצצו?

השיבו לו, כי האמת כן הוא, כי האיש הצעיר פעל בשנותיו המועטות 
הרבה מאוד, ויום לשנה נחשב לו, אבל הזקן לא פעל כלום בכל 

שמונים שנות חייו, ועל כן הוא ילד מסכן.

שנתים  מקץ  "ויהי  הכתוב:  שאמר  שזהו  ז"ל,  מאיר  ר'  הצדיק  ואמר 
ימים", שיש אשר בהגיע האדם לקץ חייו, והנה הוא רואה "שנתים - 

ימים", שמכל השנים הרבות שלו אין אצלו אלא ימים אחדים.

כמו  שנתים,  הזה,  בעולם  האדם  לחיי  מרמז  שהפסוק  לפרש  ואפשר 
שינה חולפת, שעוד מעט הוא נגש לפני בית דין של מעלה ושם 

ישאלוהו על אותיות מ'ק'ץ' שנתיים - ימים, מה שעשה בכל ימי חייו.

בשם אורחות חיים(:
שקים מלאים בשמים שמשימים האינו יהודי  ג. 
תוך קנקני היין אף על פי שמותר להריח בהם אין 

מבדילין עליהם:
נהגו לברך על ההדס כל היכא דאפשר. הגה:  ד. 
ויש אומרים דאין לברך על הדס היבש דאינו מריח רק 
על שאר בשמים )טור בשם הר"ר אפרים והר"א מפראג( 
וכן נהגו במדינות אלו. ונראה לי דיש להניח גם הדס עם 

הבשמים דאז עושין ככולי עלמא:
מי שאינו מריח אינו מברך על הבשמים אלא  ה. 
אם כן נתכוין להוציא בני ביתו הקטנים שהגיעו 

לחינוך או להוציא מי שאינו יודע:
סימן רצח – דיני נר הבדלה, ובו ט"ו סעיפים

מברך על הנר בורא מאורי האש אם יש לו ואינו  א. 
צריך לחזור אחריו והני מילי במוצאי שבת אבל 

במוצאי יום הכיפורים יש אומרים שמחזר אחריו. 
הגה: מי שאין לו כוס להבדיל כשרואה האש מברך עליו 

וכן הבשמים )טור(:
מצוה מן המובחר לברך על אבוקה ויש מי  ב. 
שאומר שאם אין לו אבוקה צריך להדליק נר אחר 
לצורך הבדלה חוץ מהנר המיוחד להאיר בבית. 

הגה: ונר שיש לו שתי פתילות מיקרי אבוקה )אגודה(:
נוהגים להסתכל בכפות הידים ובצפרנים. הגה:  ג. 
ויש לראות בצפרני יד ימין ולאחוז הכוס ביד שמאל ויש 
לכפוף האצבעות לתוך היד שאז רואה בצפרנים עם הכפות 
בבת אחת ולא יראה פני האצבעות שבפנים )זוהר פרשת 

בראשית ובפרשת ויקהל(:
אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו דהיינו  ד. 
שיהיה סמוך לו בכדי שיוכל להכיר בין מטבע מדינה 

זו למטבע מדינה אחרת:
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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 השכר נו

עדן בגן לצדיקים נכנס הקב"ה הלילה כחצות
הישרוזה קב הקדוש ספר כ"א)לשון הוא(פר˜ ברוך כשהקדוש נמי ותנן :

שמים שערי כל אזי עדן, בגן הצדיקים עם לילה חצות אחר נכנס
וכל השרת מלאכי של וכתות בתורה, לעסוק רצון עת והוא נפתחין, כולם
הוא. ברוך הקדוש לפני ושירה רנה פוצחין הצדיקים עם עדן גן בוסמי

דכתיב הוא יד)הדא ˜מ, את(˙הלים ישרים ישבו לשמך, יודו צדיקים "אך :
בשעה דהוא פניך, את ישרים כשישבו לשמך, יודו צדיקים אימתי פניך".
מלאכי של כתות שלש כך ואחר לילה. בחצות [בעדן] לפניך שיושבים
עמוד שמגיע עד שירה, אומרים הלילה, משמרות על ממונים שהן השרת
ולהתגבר לקום השחר עמוד שעולה בשעה לישראל חובה ויש השחר.
דנסבין משום טעמא? מאי עולם. של מלכו לפני ותשבחות בשירות
מצוי הוא זמן באותו הוא ברוך והקדוש השרת, מלאכי בתר שירתא

דכתיב הוא הדא יז)למטה. ח, "ומשחרי(מ˘לי רבילג: ואמר ימצאנני".
יפסיק שלא ובלבד זורחת.לדיהודה: כשהחמה שיתפלל עד ,

העולמותאמר מאותן יוצא הוא ברוך כשהקדוש רב: אמר יוחנן רבי
ורואה ממתין הוא עדן, בגן הצדיקים עם להכנס ובא בהון, דכסיף
שירין מכל קמיה ניחא קלא האי דתנן: בתורה, העוסק קול שומע אם

דכתיב הוא הדא לעילא. השרת מלאכי דאמרי יא)ותשבחין ו, ה˘ירים :(˘יר
בתורה. העוסקין אותן - "לראות"? מאי וגו'", לראות ירדתי אגוז גנת "אל
בודאי אין, יוחנן: רבי אמר אגוז"? "גנת נקרא עדן גן וכי יצחק: רבי אמר
כמה עליו ויש עבריו, מכל סתום האגוז מה - אגוז" "גנת נקרא עדן שהגן
שלא שמירות כמה עליו ויש צדדיו, מכל סתום הוא עדן, כך קליפות,
הוא הדא נביאים. עין ולא וחשמ"ל שרף ולא מלאך לא לראות בו שלטו

ג)דכתיב סד, זולתך".(י˘עיה אלקים ראתה לא "עין :

אמר:אמר והוה ברוקא, דרבי קמיה קם הוית אנא יוחאי: בן שמעון רבי
מאי ידענא הוה ולא ישראל, חסידי עם אגוז גנת למעלת אזכה כדין
לגן הוא ברוך הקדוש דקרי זכאי, בן יוחנן רבי דאמר דשמענא עד קאמר,



לג.   .הזה בספר לראות רשות לי היתה כאן עד .
הואלד. ברוך הקדוש ימצאונני, השחר, עלות עם ה' לפני המתפללים אלה - ומשחרי

לבם. ומשאלות בקשתם למלא עמהם האש)מצוי מאורי - אשכנז .(ביאור

והעונש השכר נו

עדן בגן לצדיקים נכנס הקב"ה הלילה כחצות
הישרוזה קב הקדוש ספר כ"א)לשון הוא(פר˜ ברוך כשהקדוש נמי ותנן :

שמים שערי כל אזי עדן, בגן הצדיקים עם לילה חצות אחר נכנס
וכל השרת מלאכי של וכתות בתורה, לעסוק רצון עת והוא נפתחין, כולם
הוא. ברוך הקדוש לפני ושירה רנה פוצחין הצדיקים עם עדן גן בוסמי

דכתיב הוא יד)הדא ˜מ, את(˙הלים ישרים ישבו לשמך, יודו צדיקים "אך :
בשעה דהוא פניך, את ישרים כשישבו לשמך, יודו צדיקים אימתי פניך".
מלאכי של כתות שלש כך ואחר לילה. בחצות [בעדן] לפניך שיושבים
עמוד שמגיע עד שירה, אומרים הלילה, משמרות על ממונים שהן השרת
ולהתגבר לקום השחר עמוד שעולה בשעה לישראל חובה ויש השחר.
דנסבין משום טעמא? מאי עולם. של מלכו לפני ותשבחות בשירות
מצוי הוא זמן באותו הוא ברוך והקדוש השרת, מלאכי בתר שירתא

דכתיב הוא הדא יז)למטה. ח, "ומשחרי(מ˘לי רבילג: ואמר ימצאנני".
יפסיק שלא ובלבד זורחת.לדיהודה: כשהחמה שיתפלל עד ,

העולמותאמר מאותן יוצא הוא ברוך כשהקדוש רב: אמר יוחנן רבי
ורואה ממתין הוא עדן, בגן הצדיקים עם להכנס ובא בהון, דכסיף
שירין מכל קמיה ניחא קלא האי דתנן: בתורה, העוסק קול שומע אם

דכתיב הוא הדא לעילא. השרת מלאכי דאמרי יא)ותשבחין ו, ה˘ירים :(˘יר
בתורה. העוסקין אותן - "לראות"? מאי וגו'", לראות ירדתי אגוז גנת "אל
בודאי אין, יוחנן: רבי אמר אגוז"? "גנת נקרא עדן גן וכי יצחק: רבי אמר
כמה עליו ויש עבריו, מכל סתום האגוז מה - אגוז" "גנת נקרא עדן שהגן
שלא שמירות כמה עליו ויש צדדיו, מכל סתום הוא עדן, כך קליפות,
הוא הדא נביאים. עין ולא וחשמ"ל שרף ולא מלאך לא לראות בו שלטו

ג)דכתיב סד, זולתך".(י˘עיה אלקים ראתה לא "עין :

אמר:אמר והוה ברוקא, דרבי קמיה קם הוית אנא יוחאי: בן שמעון רבי
מאי ידענא הוה ולא ישראל, חסידי עם אגוז גנת למעלת אזכה כדין
לגן הוא ברוך הקדוש דקרי זכאי, בן יוחנן רבי דאמר דשמענא עד קאמר,



לג.   .הזה בספר לראות רשות לי היתה כאן עד .
הואלד. ברוך הקדוש ימצאונני, השחר, עלות עם ה' לפני המתפללים אלה - ומשחרי

לבם. ומשאלות בקשתם למלא עמהם האש)מצוי מאורי - אשכנז .(ביאור



יב

זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ

והעונש נזהשכר

- מבפנים הוא והפרי קליפות, כמה לה יש אגוז מה - אגוז" "גנת עדן
מבפנים. והעדן מבחוץ, הוא הגן עדן, כך

שמיםעל לשם הוא דרכיו וכל בתורה, ועמלו תמים, שהולך מי אשרי כן,
חיי והוא אגוז", "גנת דאקרי לעדן ליכנס מוכנת היא נשמתו אזי -

לשונו. כאן עד הבא, עולם

הצדיקים של לנפשות המוכן מעלה של ירושלים
חדשומובא ואילך)בזוהר ד כ, – הנעלם במדר˘ נח עשה(פר˘˙ יהודה, רבי אמר ,

בר מטה,הקדוש של ירושלים כנגד למעלה ירושלים הוא וך
שנאמר מטה, של בירושלים ישראל שיבואו עד שם יבוא שלא ונשבע

ט) יא, השרת(הו˘ע מלאכי של כתות ושבע בעיר, אבא ולא קדוש בקרבך
אותו והםלהשומרים השרת, מלאכי של כתות ופתח פתח כל ועל סביב,

שם להכנס המכוונים הפתחים הם ואלו צדק, שערי הנקראים הפתחים
שנאמר להם, נכסף ע"ה המלך ודוד הצדיקים. יט-כ)נפשות ˜יח, (˙הילים

בו. יבואו צדיקים לה' השער זה י-ה, אודה בם אבא צדק שערי לי פתחו
שנאמר העיר, בחומות השרת מלאכי שומרים מהם ו)ולמעלה סב, על(י˘עי'

אלו שומרים הפקדתי מעלה, של ירושלים היא זו ירושלים חומותיך
השרת. מלאכי

הצדיקים של נפשות בהם שנכנסים פתחים שבע
ותאנא        ועל ,

שומרים. ופתח פתח כל

עדן,הפתח לגן סמוכה שהיא המכפלה, במערת הנשמה נכנסת
מקום פנו ואומר מכריז הוא זכתה עליו. שומר הראשון ואדם

הראשון. מפתח ויצאה בואך, שלום

עדן גן שערי של השני לפתח נכנסת הנשמה איך
החרבהפתח להט ואת הכרובים את ומוצאה עדן, גן בשערי

עונשה תקבל שם לאו ואם בשלום, נכנסת זכתה, המתהפכת.
בשעה(ו˙˘פט) במקדש הכרובים היו וכנגדם הכרובים. בלהב [ותשרף]

הכרובים שני מבין זכה לא בשלום, נכנס זכה הכפורים, ביום נכנס שהכהן


זורחת.לה. כשהחמה שיתפלל עד שמתחיל, משעה יפסיק שלא יוסף)ובלבד ויסוד .(זהר

והעונש השכר נו

עדן בגן לצדיקים נכנס הקב"ה הלילה כחצות
הישרוזה קב הקדוש ספר כ"א)לשון הוא(פר˜ ברוך כשהקדוש נמי ותנן :

שמים שערי כל אזי עדן, בגן הצדיקים עם לילה חצות אחר נכנס
וכל השרת מלאכי של וכתות בתורה, לעסוק רצון עת והוא נפתחין, כולם
הוא. ברוך הקדוש לפני ושירה רנה פוצחין הצדיקים עם עדן גן בוסמי

דכתיב הוא יד)הדא ˜מ, את(˙הלים ישרים ישבו לשמך, יודו צדיקים "אך :
בשעה דהוא פניך, את ישרים כשישבו לשמך, יודו צדיקים אימתי פניך".
מלאכי של כתות שלש כך ואחר לילה. בחצות [בעדן] לפניך שיושבים
עמוד שמגיע עד שירה, אומרים הלילה, משמרות על ממונים שהן השרת
ולהתגבר לקום השחר עמוד שעולה בשעה לישראל חובה ויש השחר.
דנסבין משום טעמא? מאי עולם. של מלכו לפני ותשבחות בשירות
מצוי הוא זמן באותו הוא ברוך והקדוש השרת, מלאכי בתר שירתא

דכתיב הוא הדא יז)למטה. ח, "ומשחרי(מ˘לי רבילג: ואמר ימצאנני".
יפסיק שלא ובלבד זורחת.לדיהודה: כשהחמה שיתפלל עד ,

העולמותאמר מאותן יוצא הוא ברוך כשהקדוש רב: אמר יוחנן רבי
ורואה ממתין הוא עדן, בגן הצדיקים עם להכנס ובא בהון, דכסיף
שירין מכל קמיה ניחא קלא האי דתנן: בתורה, העוסק קול שומע אם

דכתיב הוא הדא לעילא. השרת מלאכי דאמרי יא)ותשבחין ו, ה˘ירים :(˘יר
בתורה. העוסקין אותן - "לראות"? מאי וגו'", לראות ירדתי אגוז גנת "אל
בודאי אין, יוחנן: רבי אמר אגוז"? "גנת נקרא עדן גן וכי יצחק: רבי אמר
כמה עליו ויש עבריו, מכל סתום האגוז מה - אגוז" "גנת נקרא עדן שהגן
שלא שמירות כמה עליו ויש צדדיו, מכל סתום הוא עדן, כך קליפות,
הוא הדא נביאים. עין ולא וחשמ"ל שרף ולא מלאך לא לראות בו שלטו

ג)דכתיב סד, זולתך".(י˘עיה אלקים ראתה לא "עין :

אמר:אמר והוה ברוקא, דרבי קמיה קם הוית אנא יוחאי: בן שמעון רבי
מאי ידענא הוה ולא ישראל, חסידי עם אגוז גנת למעלת אזכה כדין
לגן הוא ברוך הקדוש דקרי זכאי, בן יוחנן רבי דאמר דשמענא עד קאמר,



לג.   .הזה בספר לראות רשות לי היתה כאן עד .
הואלד. ברוך הקדוש ימצאונני, השחר, עלות עם ה' לפני המתפללים אלה - ומשחרי

לבם. ומשאלות בקשתם למלא עמהם האש)מצוי מאורי - אשכנז .(ביאור

והעונש נזהשכר

- מבפנים הוא והפרי קליפות, כמה לה יש אגוז מה - אגוז" "גנת עדן
מבפנים. והעדן מבחוץ, הוא הגן עדן, כך

שמיםעל לשם הוא דרכיו וכל בתורה, ועמלו תמים, שהולך מי אשרי כן,
חיי והוא אגוז", "גנת דאקרי לעדן ליכנס מוכנת היא נשמתו אזי -

לשונו. כאן עד הבא, עולם

הצדיקים של לנפשות המוכן מעלה של ירושלים
חדשומובא ואילך)בזוהר ד כ, – הנעלם במדר˘ נח עשה(פר˘˙ יהודה, רבי אמר ,

בר מטה,הקדוש של ירושלים כנגד למעלה ירושלים הוא וך
שנאמר מטה, של בירושלים ישראל שיבואו עד שם יבוא שלא ונשבע

ט) יא, השרת(הו˘ע מלאכי של כתות ושבע בעיר, אבא ולא קדוש בקרבך
אותו והםלהשומרים השרת, מלאכי של כתות ופתח פתח כל ועל סביב,

שם להכנס המכוונים הפתחים הם ואלו צדק, שערי הנקראים הפתחים
שנאמר להם, נכסף ע"ה המלך ודוד הצדיקים. יט-כ)נפשות ˜יח, (˙הילים

בו. יבואו צדיקים לה' השער זה י-ה, אודה בם אבא צדק שערי לי פתחו
שנאמר העיר, בחומות השרת מלאכי שומרים מהם ו)ולמעלה סב, על(י˘עי'

אלו שומרים הפקדתי מעלה, של ירושלים היא זו ירושלים חומותיך
השרת. מלאכי

הצדיקים של נפשות בהם שנכנסים פתחים שבע
ותאנא        ועל ,

שומרים. ופתח פתח כל

עדן,הפתח לגן סמוכה שהיא המכפלה, במערת הנשמה נכנסת
מקום פנו ואומר מכריז הוא זכתה עליו. שומר הראשון ואדם

הראשון. מפתח ויצאה בואך, שלום

עדן גן שערי של השני לפתח נכנסת הנשמה איך
החרבהפתח להט ואת הכרובים את ומוצאה עדן, גן בשערי

עונשה תקבל שם לאו ואם בשלום, נכנסת זכתה, המתהפכת.
בשעה(ו˙˘פט) במקדש הכרובים היו וכנגדם הכרובים. בלהב [ותשרף]

הכרובים שני מבין זכה לא בשלום, נכנס זכה הכפורים, ביום נכנס שהכהן


זורחת.לה. כשהחמה שיתפלל עד שמתחיל, משעה יפסיק שלא יוסף)ובלבד ויסוד .(זהר

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב



זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
יג

והעונש נזהשכר

- מבפנים הוא והפרי קליפות, כמה לה יש אגוז מה - אגוז" "גנת עדן
מבפנים. והעדן מבחוץ, הוא הגן עדן, כך

שמיםעל לשם הוא דרכיו וכל בתורה, ועמלו תמים, שהולך מי אשרי כן,
חיי והוא אגוז", "גנת דאקרי לעדן ליכנס מוכנת היא נשמתו אזי -

לשונו. כאן עד הבא, עולם

הצדיקים של לנפשות המוכן מעלה של ירושלים
חדשומובא ואילך)בזוהר ד כ, – הנעלם במדר˘ נח עשה(פר˘˙ יהודה, רבי אמר ,

בר מטה,הקדוש של ירושלים כנגד למעלה ירושלים הוא וך
שנאמר מטה, של בירושלים ישראל שיבואו עד שם יבוא שלא ונשבע

ט) יא, השרת(הו˘ע מלאכי של כתות ושבע בעיר, אבא ולא קדוש בקרבך
אותו והםלהשומרים השרת, מלאכי של כתות ופתח פתח כל ועל סביב,

שם להכנס המכוונים הפתחים הם ואלו צדק, שערי הנקראים הפתחים
שנאמר להם, נכסף ע"ה המלך ודוד הצדיקים. יט-כ)נפשות ˜יח, (˙הילים

בו. יבואו צדיקים לה' השער זה י-ה, אודה בם אבא צדק שערי לי פתחו
שנאמר העיר, בחומות השרת מלאכי שומרים מהם ו)ולמעלה סב, על(י˘עי'

אלו שומרים הפקדתי מעלה, של ירושלים היא זו ירושלים חומותיך
השרת. מלאכי

הצדיקים של נפשות בהם שנכנסים פתחים שבע
ותאנא        ועל ,

שומרים. ופתח פתח כל

עדן,הפתח לגן סמוכה שהיא המכפלה, במערת הנשמה נכנסת
מקום פנו ואומר מכריז הוא זכתה עליו. שומר הראשון ואדם

הראשון. מפתח ויצאה בואך, שלום

עדן גן שערי של השני לפתח נכנסת הנשמה איך
החרבהפתח להט ואת הכרובים את ומוצאה עדן, גן בשערי

עונשה תקבל שם לאו ואם בשלום, נכנסת זכתה, המתהפכת.
בשעה(ו˙˘פט) במקדש הכרובים היו וכנגדם הכרובים. בלהב [ותשרף]

הכרובים שני מבין זכה לא בשלום, נכנס זכה הכפורים, ביום נכנס שהכהן


זורחת.לה. כשהחמה שיתפלל עד שמתחיל, משעה יפסיק שלא יוסף)ובלבד ויסוד .(זהר

והעונש השכר נח

עדן גן בשער אשר אלו כנגד מכוונים והיו ומת, מבפנים ונשרף להב יוצא
הנשמות. לצרף        
  נוגה ועשן בזה, זה מעורב ונוגה ענן של אחד ועמוד ,
שנאמר ה)סביביו, ד, ענן(י˘עי' מקראיה ועל ציון הר מכון כל על ה' וברא

לעלות זכתה שמים, לשערי למעלה מלמטה נעוץ והוא ונוגה, עשן יומם
מהטוב ומתעדנת שם נשארת יותר זכתה לא עמוד, באותו עולה למעלה
קרח פרוכת כנגד מכוון והוא עדן גן ראיתי יוסי רבי דאמר למעלה, אשר
ממנה. ניזונת אינה אבל השכינה מזיו נהנית והיא למעלה, אשר הנורא

ממנה פנקסה נוטלין זכתה לא הנשמה אם

עדזכתה שמגעת עד עמוד באותו עולה לעלות, והוא ,
ושם שם, אשר ירושלים עד ומגעת זבול, הנקרא הרקיע נגד

השומרים,        
     אומרת ז)והנשמה ה, (˘ה"˘

בית השומרים השרת מלאכי אלו בעיר, הסובבים השומרים מצאוני
סימן פינקס זהו מעלי, רדידי את נשאו למעלה, אשר וירושלים המקדש
הפקדתי ירושלים חומותיך על אמרת דאת כמה החומות, שומרי שלה,

שומרים.

הצדיק וזה השביעי לשער ליכנס שזוכים הצדיקים של אשריהם
תמים צדיק איש נקרא

הואזכתה ברוך להקדוש ומשבחת השערים באותן שם נכנסת לעלות,
אותה מקריב הגדול השר ומיכאל למעלה, אשר המקדש בבית
הקרבן, כשאר לומר יכול זה, הוא קרבן מה חייא, לרבי יצחק א"ר לקרבן.

המלך. לפני דורון המקריב כאדם היא זו הקרבה חייא, א"ר

לפניומיכאל אומר והששי, והחמישי הרביעי הפתח עד עמה הולך
אוהביך בני בניך אשרי עולם של רבונו הוא, ברוך הקדוש
שמגיעים עד לזה. הזוכים הטובים הצדיקים אשריהם ויעקב, יצחק אברהם
וכל שם, מצויין טובים חיים וגנזי ערבות, שהוא השביעי, לשער
לפני ומקלסין השרת מלאכי ונעשים שם, כולם צדיקים של נשמותיהן
המנוחה ושם המאירה, אספקלריא השכינה מזיו ונזונין הוא, ברוך הקדוש



יד
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השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ

והעונש השכר נח
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והעונש נטהשכר

הע חיי ונוח זולתךוהנחלה אלהים ראתה לא עין אשר הבא .לוולם
      והמנוחה ההנאה בזו להיות ראוי מי ,

למעלה המנוחה זאת פפי, רב אמר תמים. צדיק איש שהוא מי והמרגוע,
היא,      .לשונו כאן עד ,

צדקה בתורת עדן גן יתן הוא ברוך הקדוש

זצ"לובספר מדינאוויץ הקדוש להרב צדיקים לך)שפתי לך וזה(פר˘˙ כתב
יאיר, נרו מאפטא אלקים איש הקדוש הצדיק הרב סיפר לשונו:
בגן נשמתו לברכה זכרונו אלימלך רבי הרב אצלי נתאכסן אחת פעם
ומצאתיו אצלו נכנסתי אחת פעם עצמו. בפני בית לו ויחדתי מרומים,
עם ודיבר הבא, לעולם ראוי הוא אם לעצמו חשבונות ומחשב שישוב
ושוב בו, שיש דופי כל וחישב הבא, לעולם ראוי אינך נפשי נפשי עצמו,
ברוך הקדוש מקום מכל ראוי, אינך אם אפילו הלא ואמר, עצמו את ניחם
זכרונם חכמינו אמרו הלא כי הבא, לעולם חלק ינחילך וחסדיו רחמיו הוא

ע"א)לברכה י"ד דף סוטה ניחם(עיין וכו', התורה כל קיים הוא בריך קודשא
בו שאין הבא בעולם והנה וכו', צדקה וגומלי שושבינות ועשה אבלים
שאינם עם צדקה יעשה אלא שם, שייך צדקה מה וכו' ושתיה אכילה לא

צדקה. בתורת צדקה ליתן הבא לעולם ראוים

הפסוקוכתב לפרש אפשר ובזה עוד, ו)שם טו, לו(ברא˘י˙ "ויחשבה
עד עצמו בעיני ועניו זו, בבחינה ההי אבינו אברהם כי צדקה",

ואפר עפר ואנכי כז)שאמר יח, גמול,(˘ם לשום ראוי שאינו בלבו וחושב
צדקה, לו ויחשבה וזהו צדקה, בתורת הוא ברוך הקדוש עמו יעשה כי רק
רק שכר לשום ראוי אינו כמותו, שאיש - לו עצמו, את שחישב כלומר

צדקה. בתורת

ועוזב מודה ולהיות האמת להגיד צריך והנורא הגדול הדין ליום

נצביםובספר פרשת הזהב ד')רביד עמוד ע"ב דף ד', לשונו:(אופן וזה כתב


לו.   האחרים שהצדיקים למקום לפנים, נכנסו שהנשמות כיון
הישיבה בני וכל הצדיקים, על שמחה על שמחה וכמה חדוה, על חדוה כמה עומדים,
נושבים, ואוירים יוצאות, הן ידועים, בהיכלות שנסתתרו ימים ג' לסוף שמחים.
ואחד. אחד לכל כראוי נחלה אחוזת יורשות ולהלאה, ומכאן בצורתן, כולן ומצטיירים
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ּת ּת  ִנבו זו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ זו ֹשן ִי ֹרת  ְָ ר ֹז ָֹ זננֹהר 
טו

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

 מספר "השבת והזוהר"
 מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע
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ּברכה ׁשל ר"מ)ּכֹוס א רמ"ה, (ח"ג ֶ ְ ָ ָ 

    
  
    
     
     

   

סֹוד ּדר על ּברכה ּכֹוס  ֶ ֶ ַ ָ ָ ְ ַ ְ ִענין

 (לג (דברים 
    
     

  (קטז (תהלים 
    
    
    
    
     
    
     

וצרי מּׂשמאל, אדני ׁשלחן מּימין, ְְְְֲִִִִָָָָָֹֹֻיי

ׁשהּׁשלחן מּׁשּום אֹותם. ְְִֵֶַַָָֻלחּבר

הּמׁשנה, ּבעלי ּפרׁשּוה ְְְֲִִֵֵַַָָֹמּׂשמאל,

ים ּכקריעת אדם ׁשל מזֹונֹותיו ְְִִִֶַַָָָָקׁשים

חכם ּתלמיד צרי ּכ ּומּׁשּום ְִִִַָָָָסּוף.

ּבדברי ׁשּיׁשּתּדל למי עּמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַלזּמן

ָתֹורה.

ּברכה ׁשל  ָ ָ ְ ֶּכֹוס

בֹוׁשליׁשי ׁשּתּקנּו ּברכה ׁשל ּכֹוס - ְְְִִִֶֶָָ

ּוׁשטיפה. הדחה דברים: ְְֲֲִִָָָָָָעׂשרה

ּבׁשּתי מקּבלֹו מלא. חי. עּטּוף. ְְְִִִֵֵַַָעּטּור.

ּבֹו. עיניו ונֹותן ּבּימין. ונֹותנֹו ְְְִֵֵַָָָָידיו.

ּומׁשּגרֹו טפח. הּקרקע מן ְְְְִִֶַַַַַַּומגּביהֹו

ביתֹו. לאנׁשי ְְְֵֵַַָָּבמּתנה

סֹוד ּדר על ּברכה ּכֹוס  ֶ ֶ ַ ָ ָ ְ ַ ְ ִענין

ּכֹוסּובדר לג)סֹוד, ּברּכת(דברים מלא ְְִֵֶֶַָ

ּומּׁשם אלהי"ם, ּבגימטרּיא ּכֹוס ְְֱִִִִַָָֹה'.

זהּו ּכֹוס. - ׁשמֹו על ׁשהיא ְְִֶֶַַָָהּנׁשמה,

קטז)ׁשּכתּוב אּׂשא.(תהלים יׁשּועֹות ּכֹוס ְֶֶָָ

אצּבעֹות, חמׁש יׁשּועֹות? נקרא ְְְִִֵֶָָָמי

ּכֹוס, ׁשל ספירֹות חמׁש ּכנגד ְְִֵֵֶֶֶֶָׁשהן

ׁשהּבינה חּיים אלהים ׁשם ֱִִִֵֶֶַַָֹׁשהּוא

ה' ׁשערים. לחמּׁשים ּבהם ְְֲִִִִֶֶֶַַָָמתּפּׁשטת

עׂשרה ׁשהּוא י', ּבאֹות עׂשר, ְְֲִֶֶֶָָָּפעמים

ׁשהּוא ּבכֹוס, חכמים ׁשּתּקנּו ְְְֲִִִֶֶָָדברים

ּבחׁשּבֹון אֹותּיֹות חמׁש חּיים, ְְֱִִִֵֶַָֹאלהים

ה'.
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ּכֹוסּובדר לג)סֹוד, ּברּכת(דברים מלא ְְִֵֶֶַָ

ּומּׁשם אלהי"ם, ּבגימטרּיא ּכֹוס ְְֱִִִִַָָֹה'.

זהּו ּכֹוס. - ׁשמֹו על ׁשהיא ְְִֶֶַַָָהּנׁשמה,

קטז)ׁשּכתּוב אּׂשא.(תהלים יׁשּועֹות ּכֹוס ְֶֶָָ

אצּבעֹות, חמׁש יׁשּועֹות? נקרא ְְְִִֵֶָָָמי

ּכֹוס, ׁשל ספירֹות חמׁש ּכנגד ְְִֵֵֶֶֶֶָׁשהן

ׁשהּבינה חּיים אלהים ׁשם ֱִִִֵֶֶַַָֹׁשהּוא

ה' ׁשערים. לחמּׁשים ּבהם ְְֲִִִִֶֶֶַַָָמתּפּׁשטת

עׂשרה ׁשהּוא י', ּבאֹות עׂשר, ְְֲִֶֶֶָָָּפעמים

ׁשהּוא ּבכֹוס, חכמים ׁשּתּקנּו ְְְֲִִִֶֶָָדברים

ּבחׁשּבֹון אֹותּיֹות חמׁש חּיים, ְְֱִִִֵֶַָֹאלהים

ה'.

השבת נטזוהר

    
   
    
   
     
     
    



ּברכה ׁשל ר"מ)ּכֹוס א רמ"ה, (ח"ג ֶ ְ ָ ָ 

    
  
    
     
     

   

סֹוד ּדר על ּברכה ּכֹוס  ֶ ֶ ַ ָ ָ ְ ַ ְ ִענין

 (לג (דברים 
    
     

  (קטז (תהלים 
    
    
    
    
     
    
     

וצרי מּׂשמאל, אדני ׁשלחן מּימין, ְְְְֲִִִִָָָָָֹֹֻיי

ׁשהּׁשלחן מּׁשּום אֹותם. ְְִֵֶַַָָֻלחּבר

הּמׁשנה, ּבעלי ּפרׁשּוה ְְְֲִִֵֵַַָָֹמּׂשמאל,

ים ּכקריעת אדם ׁשל מזֹונֹותיו ְְִִִֶַַָָָָקׁשים

חכם ּתלמיד צרי ּכ ּומּׁשּום ְִִִַָָָָסּוף.

ּבדברי ׁשּיׁשּתּדל למי עּמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַלזּמן

ָתֹורה.

ּברכה ׁשל  ָ ָ ְ ֶּכֹוס

בֹוׁשליׁשי ׁשּתּקנּו ּברכה ׁשל ּכֹוס - ְְְִִִֶֶָָ

ּוׁשטיפה. הדחה דברים: ְְֲֲִִָָָָָָעׂשרה

ּבׁשּתי מקּבלֹו מלא. חי. עּטּוף. ְְְִִִֵֵַַָעּטּור.

ּבֹו. עיניו ונֹותן ּבּימין. ונֹותנֹו ְְְִֵֵַָָָָידיו.

ּומׁשּגרֹו טפח. הּקרקע מן ְְְְִִֶַַַַַַּומגּביהֹו

ביתֹו. לאנׁשי ְְְֵֵַַָָּבמּתנה

סֹוד ּדר על ּברכה ּכֹוס  ֶ ֶ ַ ָ ָ ְ ַ ְ ִענין

ּכֹוסּובדר לג)סֹוד, ּברּכת(דברים מלא ְְִֵֶֶַָ

ּומּׁשם אלהי"ם, ּבגימטרּיא ּכֹוס ְְֱִִִִַָָֹה'.

זהּו ּכֹוס. - ׁשמֹו על ׁשהיא ְְִֶֶַַָָהּנׁשמה,

קטז)ׁשּכתּוב אּׂשא.(תהלים יׁשּועֹות ּכֹוס ְֶֶָָ

אצּבעֹות, חמׁש יׁשּועֹות? נקרא ְְְִִֵֶָָָמי

ּכֹוס, ׁשל ספירֹות חמׁש ּכנגד ְְִֵֵֶֶֶֶָׁשהן

ׁשהּבינה חּיים אלהים ׁשם ֱִִִֵֶֶַַָֹׁשהּוא

ה' ׁשערים. לחמּׁשים ּבהם ְְֲִִִִֶֶֶַַָָמתּפּׁשטת

עׂשרה ׁשהּוא י', ּבאֹות עׂשר, ְְֲִֶֶֶָָָּפעמים

ׁשהּוא ּבכֹוס, חכמים ׁשּתּקנּו ְְְֲִִִֶֶָָדברים

ּבחׁשּבֹון אֹותּיֹות חמׁש חּיים, ְְֱִִִֵֶַָֹאלהים

ה'.
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השבת זוהר ס

   
  
    
     
    

  (טז (ויקרא 
   
    
     
    
     
     
     
    

    

   
    
    
     
    
    
     

 (ו (ישעיה   
    

    

     
  והיינּו) ְְַ

מחּכים) יׂשראל דארץ אוירא   ְְְֲִִִֵֶֶַָָ

הדחהּובארּו, ׁשּצרי ּבכֹוס ְֲֲִֵֶָָָ

ּוׁשטיפה מּבחּוץ, הדחה ְְֲִִִַָָָָּוׁשטיפה.

ּתֹוכֹו ׁשּיהא - הּדבר וסֹוד ְְְִִִֵֶַָָמּבפנים.

זה, מּכֹוס לּנׁשמה ׁשּזכה מי ְְִִֶֶַָָָָָּכברֹו.

מּבפנים טהֹורה נׁשמה ְְְְִִִִָָָלהיֹות

- הּדבר וסֹוד טז)ּומּבחּוץ. (ויקרא ְִַַָָ

מּבפנים, טהרה וקּדׁשֹו. ְְְְֲֳִִִִִָָוטהרֹו

טהרתֹו אין ּכֹוס ּומה מּבחּוץ. ְֳִֵַַָָָֻּוקדּׁשה

- מים ּבלי ּומּבחּוץ מּבפנים ְְְִִִִִִַַָֻּוקדּׁשתֹו

ּוקדּׁשתּה טהרתּה אין הּנׁשמה ּכ ְְֳֵַַָָָָָָָָֻאף

ּומּׁשּום תֹורה. ּבלי ּומּבחּוץ ְְִִִִִִַָמּבפנים

ּתֹוכֹו ׁשאין מי ּגמליאל, רּבן אמר ְִִֵֵֶֶַַַָָזה

ּבגלל הּמדרׁש. לבית יּכנס לא ְְְְִִִֵֵַַָָָֹּכברֹו

אּלא החּיים, עץ מּצד הּוא ִִֵֵֶֶַַַָׁשאין

ורע. טֹוב הּדעת ֵֵַַַָָמעץ

ּבתלמידים.עּטּור מעּטרֹו ּפרׁשּוהּו - ְְְְְִִִֵַַ

מעּטרֹו ּכֹוס, היא ה' - סֹוד ְְְִֶֶַודר

על עטרה ׁשהיא י', ּבאֹות ְְְֲִִִֶַַָָּבתלמידים

ּבגלל ראׁשֹו לעטף צרי - עּטּוף ְֲִִִַַָֹֹה'.

ּפרׁשּוהּו ׁשּכ ראׁשֹו. על ְְִֵֶֶַַָָֹׁשהּׁשכינה

חכם לתלמיד אסּור הּמׁשנה, ְְְֲִִֵַַַָָָָּבעלי

מּׁשּום הראׁש, ּבגּלּוי אּמֹות ד' ְְִִֵַַָֹלהּל

ו) ּכל(ישעיה ּכבֹודֹו. הארץ כל ְְֶָָָָֹמלא

הּקדֹוׁש ׁשם ּובהזּכרת ּבברכה ְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשּכן

הראׁש. ּבגּלּוי להיֹות ְְִִֶָָֹׁשאסּור

ׁשהתעּטפהׁשאֹות היא יהו"ה מן י' ְְְִִִֶֶַָָֹ

אויר. ונעׂשתה ארץּבאֹור, ׁשל אויר (וזהּו ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶָָ

מחּכים) ׁשהיאיׂשראל י', ׁשאֹות מּׁשּום ְְִִִִֵֶֶַָ
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השבת סאזוהר

    
     

 (קד (תהלים  
  (א (בראשית 

     
     
      

  

     
   
   
     

כד) (משלי   
     

(ג (משלי   
     
    
     

    

     
    
      
    

  

   דברים) 
לג)   

     
     

ׁשהתעּטף אֹור וזהּו ּבאויר, ְְְֲִִֵֶֶַָָָחכמה,

ׁשּכתּוב זהּו העֹולם. את ּכׁשּברא ְֶֶֶֶָָָָָּבֹו

קד) וזהּו(תהלים ּכּׂשלמה. אֹור ְְֶֶַַָֹעטה

א) אויר.(בראשית יהי - אֹור ְְֲִִִיהי

ּבטרם הּתֹורה, סֹודֹות ּבעלי ְְֲֵֵֶֶַַָּופרׁשּוהּו

ההויֹות. נתהּוּו ּדבר, ּכל ְְֲִִֶַַַָָָָָׁשּנתהּוה

אֹור, ויהי אֹור יהי נאמר זה ְְֱִִִֶֶַַּומּׁשּום

קדמֹון. מּזמן ְְִֶַַָָׁשהיה

ודרחי החבית. מן חי ּפרׁשּוהּו - ְְִִֵֶֶֶַַָ

ׁשמינית היא עליֹונה ׁשכינה - ְְְִִִִֶָָסֹוד

זה ּומּׁשּום למעלה, מּמּטה ְְְִִִֶַַַָָלּספירֹות

ּבּה ונאמר ח', אֹות כד)נקראת (משלי ְְֱִֵֶַָ

ח' חבית: וזהּו ּבית. יּבנה ְְְִִִֶֶָָָָָּבחכמה

ׁשּכתּוב חּיים, ׁשהיא ּומּׁשּום ִִִִֶֶַַָּבי"ת.

ג) ּבּה,(משלי לּמחזיקים היא חּיים ֲִִִִֵַַַָעץ

ׁשל יינּה וזהּו חי. הּוא מּׁשם ְִִֵֶֶַַַָָהּיין

חי. נקרא ּבּה ׁשּמׁשּתּדל מי ְְִִִֵֶַַָָָּתֹורה.

החבית. מן חי ׁשהּוא חי, צּדיק ְִִִֶֶַַַָועֹוד,

ואדם.יין לבן - גונים ׁשני מּמּנּו יׁש ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ

ע"ב. הרי ּפנים. ׁשבעים ּגימטרּיא ְְֲִִִִִִֵַַָָיין

זכֹור הּוא הּיין, ׁשל גונים ׁשני ְְְִִֵֶֶֶַַָָּוכנגד

ׁשל ּתבֹות וׁשבעים ׁשּבת, ׁשל ְְְִִֵֶֶַָָוׁשמֹור

ע"ב. הרי - ויכּל"ּו ְֲִֵַֻקּדּוׁש

ּכֹוסמלא ׁשּכתּוב זהּו לג)- (דברים ֵֶֶָָ

מלא ׁשהּוא ואף ה'. ּברּכת ְְִֵֵֶַַָָמלא

צרי ּכ אדם ּתֹורה. ׁשל ִִֵֶָָָָָָמּיינּה

ׁשּנאמר ּכמֹו ׁשלם, כה)להיֹות (בראשית ְְֱִֵֶֶַָ



יח
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השבת

ּת ּת  ִנבו זו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ זו ֹשן ִי ֹרת  ְָ ר ֹז ָֹ זננֹהר 

השבת זוהר סב

(כה (בראשית    
(לג (בראשית    

    
  (כא (ויקרא   

       
   (י"ה (שם 

     
     שמות) 

יז)      
    

      
  

   
  
    
    
    
   
     
     
    

לג) (דברים   

     
  

  (יא (דברים 
     
    
     

ּכמֹו ׁשלם, ּגבר - ּתם לג)איׁש (שם ְִֵֶֶָָ

להיֹות צרי ּכ ׁשלם. יעקב ְֲִִֵַַָָָָֹֹוּיבא

ּפגם, ּבּה יהיה ולא ׁשלמה, ְְְְְִֵֶָָָָָֹנׁשמה

כא)ׁשּנאמר ּבֹו(איׁש)ׁשּכל(ויקרא אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָ

אּלם אֹותּיֹות ּכ אף יקרב. לא ְִִִֵַָָֹמּום

ּכֹוס. ּכחׁשּבֹון אלהים, הּוא - י"ּה ְְֱִִֶָֹעם

י"ה) אּלם(ׁשם אֹותּיֹות והפ מלא, הּוא ֲִִֵֵֵַָֹ

ׁשם יׁש ּכאׁשר מתי? מלא. ְְֲִֵֵֶַַָָָָותמצא

והינּו י"ּה. יז)אֹותּיֹות על(שמות יד ּכי ְְִִַַָָ

העּמּוד ו"ה. חׁשּבֹונֹו אדנ"י י"ּה. ְֲֵֶַָָָֹּכס

זה ּומּׁשּום מּׁשניהם, מלא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָהאמצעי

מפרׁש. ׁשם ׁשהּוא אדם, עליו ְֵֶֶָָָָָֹׁשֹורה

הּתֹורהמקּבלֹו ּכמֹו - ידיו ּבׁשּתי ְְְְִֵַַָָָ

ּדּברֹו חמּׁשה לּוחֹות, ּבׁשני תׁשהיתה ְְְֲִִִֵֶָָָ

ׁשל אצּבעֹות חמׁש ּכנגד אחד ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָּבלּוח

ּכנגד ׁשני ּבלּוח וחמּׁשה ימין, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָיד

ונּתנּו ׂשמאל. יד ׁשל אצּבעֹות ְְְְִֵֶֶַָָֹחמׁש

זה, ּומּׁשּום ימין. ּביד ּכלֹומר ְְְִִִֶַַָָבימין,

בידיו. ולא ּבידֹו, אבנים לּוחֹות ְְְְֲִֵָָָָֹׁשני

הּפסּוק, ׁשּמעיד לג)וזהּו מימינֹו(דברים ְִִִֵֶֶַָ

למֹו. ּדת ֵָָאׁש

זהונֹותן ׁשּכֹוס מּׁשּום - ּבֹו עיניו ְִֵֵֶֶָ

ּבּה ׁשּנאמר יׂשראל, ארץ ּכנגד ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָהּוא

יא) ּבּה.(דברים אלהי ה' עיני ֱִֵֵֶָָֹּתמיד

ׁשבעים הם מעלה ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַָועינים

ׁשּתי ואהרן. מׁשה ועליהם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַֹֹסנהדרין,

ואחת ימין, עין אחת עליֹונֹות. ְְִִֵֵֶַַַַַָעינים



זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו זו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ זו ֹשן ִי ֹרת  ְָ ר ֹז ָֹ זננֹהר 
יט

השבת סגזוהר
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(א (בראשית   
ר"מ) ב רע"ג, (ח"ג

   
  
    

    
    
     
     
     
    
      
     

 

    
(והם בי"ּה (מלא  ְְֵֵָָ

       

"ּבּיין". ּכמנין ע"ב, והם ׂשמאל. ְְְְִִֵֵַַַֹעין

עינֹו. ּבּכֹוס נֹותן ׁשל סֹוד ְֵֵֶֶַוזהּו

מּׁשּוםּומגּביהֹו - טפח הּקרקע מן ְְִִִֶַַַַַ

להעלֹות צרי ּכֹוס, היא ה' ְֲִִֶַָׁשאֹות

ׁשּבֹו טפח, ׁשהיא י', ּבאֹות ִֶֶֶַָָאֹותּה

אצּבעֹות. ּבחמׁש ה' אֹות ְְְִֵֶַַָָנפּתחת

- ּבמּתנה ביתֹו לאנׁשי ְְְְְֵֵַַַָָּומׁשּגרֹו

נפׁש, ׁשהיא אׁשּתֹו, ׁשּתתּבר ְְִִִִֵֶֶֶֶָמּׁשּום

ּבּה יא)ׁשּנאמר יבׁשה(במדבר נפׁשנּו ְְֱֵֵֶֶַַָָ

זהּו ּפרֹות. ועֹוׂשה ּומתּברכת ּכל. ְְִֵֵֶֶֶָָֹאין

א)ׁשּכתּוב ּדׁשא.(בראשית הארץ ּתדׁשא ְֵֶֶֶֶַָָָ

ּופרׁשּוהּתׁשיעי ּברכה, ׁשל ּכֹוס - ְְְִִֵֶָָָ

נאמרּו דברים עׂשרה הּמׁשנה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבעלי

עּטּו"ר. הם: ואּלּו ּברכה, ׁשל ְְְִֵֵֶָָּבכֹוס

ח"י. ׁשטיפ"ה. הדח"ה. ְֲִִַָָָעּטּו"ף.

ונֹותנֹו ידיו. ּבׁשּתי ּומקּבלֹו ְְְְְִֵֵַָָָמל"א.

טפח. הּקרקע מן ּומסּלקֹו ְְְִִֶַַַַַַָבּימין.

ּבמּתנה ּומׁשּגרֹו ּבֹו. עיניו ְְְְֵֵַַָָָונֹותן

אּלא לנּו אין ועכׁשו ביתֹו. ְְְְֵֵֵֶַַָָָלאנׁשי

חי. ּוׁשטיפה. הדחה. ׁשהם: ְְֲִֵֶַַָָָָָארּבעה,

החבית. מן חי, אֹומרים ויׁש ְְִִִֵֵֶַָָמלא.

ׁשלם. הּכֹוס חי, אֹומרים ְְִֵֵַַָויׁש

מיתתֹו. היא זֹו ְִִִֶָָׁשּׁשבירתֹו

אלהים,ּכֹוס הּוא החכמה ּדר ְֱִֶֶַַָָֹעל

והם)והּוא ּבי"ּה ּכ"ס(מלא ׁשלם. וכאן ְְְְֵֵֵָָָָֹ

וחסר ּפגּום ׁשהּוא ּכס, ּכמֹו ו', ְְְִֵֵֶָָּבלי



כ

זהר 
השבת

ָֹֹּּ אִָֹּת

ִעְנְיֵני ְצִניעּות

בלבושי  לילך  ובנותיו  בניו  שמדריך  ועל  והפקירות,  הפריצות  פגם  על  קצת  נזכיר 
הפקירות והולכים לשמחות של תערובות אנשים ונשים עד כדי כך שמי שרוצה למנוע 
מלילך למקומות כאלו מסתכלים עליו כאלו הוא אינו מן הישוב רחמנא ליצלן, ונשכח 
לא עלינו כל גדרי הצניעות ואין מוחה בידם בכל כוחו, וכל שכן אלו שמניחים מרצונם 
אלו  שכן  וכל  בנותיהם,  נפשות  המאבדות  והשחץ  הפריצות  בבגדי  שילכו  בנותיהן 
ובפגם  ובעזות,  בהפקירות  נפשותיהם  ומטמאין  אפיקורסות,  ללמוד  בניהם  המוסרין 
ברית קודש בשאט נפש חס ושלום, ושופכים זרעם לבטלה בידים רחמנא ליצלן, ידונו 
במשפט מר ומרור, ואין שיעור לעונשם רחמנא ליצלן לאחר אריכות ימיהם ושנותיהם.

 הפוגמים בברית קודש לא יזכו לראות פני משיח,
ונידונים בגיהנם לדורי דורות ומעכבים הגאולה

ולא  יקומו לתחיית המתים,  כי פגם הברית קודש הוא קשה מכל העבירות, שלא 
יראו פני השכינה, ויהיו נידונים לדורי דורות, ויהא דיניהם בצואה רותחת, כמובא בזוהר 
הקדוש )פרשת תרומה דף ק"נ ע"ב(, וכשיבוא משיח לא יזכו לראות פניו רק אלו העושים 

תשובה על פגם ברית קיימא קדישא.
ועיקר העקרין הוא זה הפגם, ועל זה ידוו כל הדווין, כי זה החטא מרה ולענה וראש, כי 

זה כל צרתן של ישראל, וכל הגלות תלוי בזה, וזה עיקר עיכוב פעמי הגאולה.
לכן לא יהא זאת עבירה קלה, כי אולי היו רואים אלפי אלפים נשמות שמתגוללים 
בפי  זכי הראות כמקובל  זאת  לראות  כמו שזכו  לדחי,  והולכין מדחי  פינה  בכל  בצער 
צדיקים הקדושים, ואם היינו רואים זאת לא היה נכנס שום שחוק בפינו לעולם, והיינו 
והיינו עוסקים בכל מיני תשובה וסיגופים  בוכים ומבכים ומיללים תמיד על עונותינו, 
למרק עונותינו הרבים, רק היצר הרע הרשע סותם העינים ואומר לו לאדם שלום עליך 
נפשי ושאול בית מנוס לך, אכול ושתה ולא תדאג על מחר מה שיעבור עליך, אזי אוי לו 

ואוי לנפשו העלובה.

 כל עבירה באה לפניו בעצמו ומעיד עליו אתה עשיתני ויצרתני
ביום פלוני ופלוני 

לכן צריך כל אחד לדעת שאין דבר קטן מן הקטנים ועבירה קלה שבקלות אשר לא 
נדון עליה האדם, כי אין שום דבר נאבד למעלה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה וכל 

המשך בעמוד כד

עניני צניעות



זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ר  צי רכ ָשן ּו ת בין ביכ ֹ ֹהשיֹ
כי

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

ד. ִאּסּוֵרי ַׁשָּבת ְמַעט ִמְּזֵעיר ֶׁשִּנְזָהִרין ָּבֶהם, ְוַרִּבים ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעין ִאּסּוָרן, ְוִלְלמֹד 
ַמס' ַׁשָּבת ִעְנָין ְמֹפָאר, ְוִיְלֹמד ִּדיִנים ֶׁשל ִהְלכֹות ַׁשָּבת ֹקֶדׁש, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ָּבִקי 

ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת )מהרש"א שאלות ותשובות קי"ט, צוואת הר"ר שעפטיל(.
ה. ִחּיּוב ָּגדֹול ַעל ָהָאָדם ִלְהיֹות ָּבִקי ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמֹאד, ִּכי ַּכֲהָרִרים ַהְּתלּוִיים 
ְּבַׂשֲעָרה הלכותי, ִמְקָרא מּוָעט ַוֲהָלכֹות ְמֻרּבֹות, ַוֲחמּוִרים ָעְנֵׁשי )יסוש"ה שער ו' פ"ג(.
ו. ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְּכַמֲאָמָרם ז"ל "ָּכל ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו מֹוֲחִלין לֹו ַעל ָּכל 
ֲעֹונֹוָתיו" ְּכִהְלָכתֹו ַּדייָקא ָלֵכן ֻמָּטל ַעל ָּכל ֶאָחד ִלְהיֹות ָּבִקי בהלכתא רבתא 
ְלַׁשְּבָתא, ּוְבַׁשָּבת ֹקֶדׁש ַּבֲעלֹות ַהִּמְנָחה ַיַעְסקּו ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת ִּכי הלכתא רבתא 
ְלַׁשְּבָתא ּוְבַקל ָיכֹול ְלִהָּכֵׁשל ָּבּה ָחס ְוָׁשלֹום, ֲאִפּלּו ְּבִאּסּור ָּכֵרת ּוְסִקיָלה ֵמֶחְסרֹון 
ְיִדיָעה ְוִׁשְגַגת ַּתְלמּוד עֹוָלה ָזדֹון, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ְּבִאּסּוֵרי ד"ס ֶׁשַרּבֹו ְּכמֹו ַרּבֹו 
ְלַמְעָלה, ּוִבְפָרט ְּבִאּסּור ֻמְקֶצה ּדשכיחי טּוָבא, ַוֲחמּוִרים ד"ס יֹוֵתר מד"ת )איגרת 

הקודש מבעל התניא זצ"ל וקו"א שם(.

ז. ִּבירּוַׁשְלִמי ֶּפֶרק ְּכָלל ָּגדֹול ִאי ָּדר יֹוָחָנן ור"ל ִּדְּיקּו ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשָּמְצאּו ְּבָכל 
ָאב ל"ט ְמָלאכֹות ּוְלֶזה ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ֶׁשִּיְׁשֹמר ַׁשָּבת ִמְּמָלאָכה ְּבָכל ַהְּפָרִטים, 
ָאְמָרה ַהְּגָמָרא  ְּדַהְינּו ִמָּכל ָהָאבֹות ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן ַּכֲאֶׁשר צוך ד' בע"פ, ְוֶזה ַמה ּׁשֶ
ָּכל ַהְמַׁשֵּמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכָתּה, ַּכֲהָלָכה ַּדייָקא ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְׁשֹמר ַׁשָּבת ֶׁשֹּלא ְלַחֵּלל 

אֹוָתּה ְּבׁשּום ְּפָרט )שם עולם לבעל חפץ חיים זצ"ל, שמירת שבת פ"א(.
ח. ְּבֵאיֶזה ִעְנָין נּוַכל ָלבֹוא ְלזֹו ַהַּמְדֵרָגה ֶׁשִּיְׁשמֹר ַׁשָּבת ְּבָכל ְּפָרָטיו ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה 
ְלֶזה ֶׁשִּיְרֶאה ְלָזֵרז ֶאת ַעְצמֹו ִלְלֹמד ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְוַלֲחֹזר ָעֶליָה ָּתִמיד ְּכֵדי ֶׁשֵּיַדע 
ָהָאסּור ְוַהֻּמָּתר דאל"ה ֲאִפּלּו ִיְלֹמד ָּכל ָהִעְנָיִנים ַהּמּוָסִרִּיים ַהְמָזְרִזים ִלְׁשִמיַרת 
ַׁשָּבת ָּכָראּוי ֹלא יֹוִעיל לֹו ְוכּו' ִאם הּוא חֹוֵׁשב ַעל ֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשֵאין זֹו ִּבְכַלל 
ְמָלאָכה אֹו ְׁשבּות ֹלא יֹוִעיל לֹו ׁשּום מּוָסר )הח"ח בהק' לספרו משנה ברורה הלכות שבת, 

ומונה והולך כמה דוגמאות שבניקל להכשל מחסרון ידיעה(.

ט. ְוָראּוי ְוָנכֹון ְלָכל ְיֵרא ְוָחֵרד ִלְדַבר ד' ְלכֹוֵנן ֲחבּורֹות ִלְלֹמד ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ָּבם )שם(.



כב

זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ר  צי רכ ָשן ּו ת בין ביכ ֹ ֹהשיֹ

ֵאיָנם ׁשֹוֲאִלים ְודֹוְרִׁשים ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת ִמִּפי ְסָפִרים ְוסֹוְפִרים ֵהָּמה  י. ַמה ּׁשֶ
ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו ְּבַהְרֵּבה ִאּסּוֵרי ַׁשָּבת ּוְמַחְּלִלין ַׁשָּבת ַּגם ְּבֹלא ַּדַעת ְּכגֹון ְּבִאּסּוֵרי 
ַׁשָּבת, ֻמְקֶצה, ֵציָדה, ְּבִריָרה, ִלּבּון ְוכּו', ִּבְפָרט ִּבְׂשָמחֹות ְוִגיל ַרָּבה ַהַּמְכֵׁשָלה, 

ּוְצִריִכים ַמְנִהיֵגי ְקִהּלֹות ַלֲעֹמד ַּבֶּפֶרץ ְוָכֵהָּנה ַרּבֹות )פלא יועץ ערך שבת(.
יא. ּוְכָבר ָּכַתב ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָאְמרּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרִׁשין ְּבִהְלכֹות ֶּפַסח 
ָּכְך ִחּיּוָבא רמיא ִלְדֹרׁש ְוָלתּור ָלַדַעת ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְוַלֲעֹבר ֲעֵליֶהם ְלָפחֹות ַּפַעם 
ֶאָחד ְּבָׁשָנה, ְוִחּיּוָבא רמיא ַעל ַהַּדְרָׁשִנים ִלְדֹרׁש ָלָעם ֶאת ֻחֵּקי ָהֱאֹלִקים ְוֶאת 
ּתֹוָרָתיו, ְוַלּׁשֹוְמִעים ּוְמַקְּיִמים ִיְנַעם ַוֲעֵליֶהם ָּתבֹוא ִּבְרַכּת טֹוב )פלא יועץ ערך שבת(.
יב. ֶאָחד ִמִּתּקּוֵני ַהְיסֹוד ֵהם ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּדַגם ַׁשָּבת ִנְקָרא ְּבִרית עֹוָלם, ְוָלֵכן 
ָראּוי ְמֹאד ֵליַדע ִּדיֵני ַׁשָּבת ִּכי הלכתא רבתא ְלַׁשְּבָתא ְוֵהָּמה ַּכֲהָרִרים ַהְּתלּוִיים 

ְּבַׂשֲעָרה )ספר מרפא לשון מובא במנחת שבת ע"ב ח(.
יג. ַאַחי ְוֵרַעי ִׂשים ִלְּבָך ֵהיֵטב ְלִדְבֵרי ַהָּגאֹון ַּבַעל יער"ד זצ"ל )הנ"ל אֹות ב( ְּבָמה 
ֶׁשָּכַתב "ִּדְבֹלא ָלַמד ִהְלכֹות ַׁשָּבת ַעל ּבּוֵרי ַּפֲעַמִים ְוָׁשֹלׁש ֹלא יּוַכל ְלִהָּמֵלט 
ֶׁשֹּלא ִיְקֶרה לֹו ִחּלּול ַׁשָּבת ֵהן ְּדאֹוַרְיָתא ְוֵהן ְּדַרָּבָנן" ְוַעל ֶזה ִיְדוּו ָּכל ַהְּדוּוִים 
ִּכי ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַּכָּמה ֻמְפְלֵגי ַהּתֹוָרה עֹוְסִקים ְּבִפְלּפּול ַוֲחִריפּות ּוְבִהְלכֹות 

ַׁשָּבת ֵאיָנם ְּבִקיִאים ּוָבִאים ְּבִלי ָסֵפק ִליֵדי ִחּלּול ַׁשָּבת )מנחת שבת ע"ב אות י(.
יד. ֹרב ִחּלּוֵלי ַׁשָּבת ֶׁשִּנְכָׁשִלים ַהֲהמֹוִנים הּוא ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ַהְיִדיָעה ֶׁשֵאיָנם 
ְּבִקיִאים ְּבִדיֵני ִטְלטּול ּוֻמְקֶצה, ַעד ָּכאן ַהָּיֵרא ְוָחֵרד ִלְדַבר ד' ִיְלַמד ֹקֶדם ְלָכל 
ַהִּלּמּוִדים ִהְלכֹות ַׁשָּבת ַעל ּבּוְריֹו ְוִלְהיֹות חֹוֵזר ָעָליו ָּתִמיד ִּכי ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת 
ְּכִהְלָכתֹו הּוא ְיסֹוד ְלָכל ּתֹוָרֵתנּו הק' ֵהן ְלַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְוֵהן ְלַבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה 

)תפארת הקדש מובא שם אות י"א(.

טו. ִהָּזֵהר ִּבְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו ְוִתְהֶיה ָּבִקי ְּבִהְלכֹוָתיו ִּכי ֵהם ַּכֲהָרִרים 
ַהְּתלּוִיים ְּבַׂשֲעָרה, )הנהגות ישרות מהק' מהר"ר מרדכי מטשערנאבעל זצ"ל, מובא בברכת חיים 

לבעל מסגה"ש פ"ג אות י"ז(.

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ



זהר 
השבת

ּ ֹהזנֹהר רי ִי וי ִו
כג

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

ויחי דף רכו ע"ב

ִאְתַרִּגיׁש  ָסָבא,  ְיהּוָדה  ִרִּבי 
ֵליּה  ְוַאֲחזּו  ַחד,  יֹוָמא  ְּבַדְעֵּתיּה 
ְּבֶחְלֵמיּה, ַחד ִּדיּוְקָנא ִמְּנהֹוָרא ִדיֵליּה, 
ַּתִּקיף, ְּדִאְזְּדַהר ְלַאְרַּבע ִסְטִרין, ָאַמר 
ְלבּוָׁשא  ֵליּה,  ָאְמרּו  ַהאי.  ָמאי  ְלהּו, 
ּוֵמַההּוא  ְדָהָכא,  ְלִדּיּוָרא  הּוא,  ִדיָלְך 

יֹוָמא ָהָוה ַחֵדי.
ְויֹוָמא,  יֹוָמא  ָּכל  ְיהּוָדה,  ִרִּבי  ָאַמר 
ִּבְלבּוֵׁשיהֹון,  ָיְתִבין  ְּדַצִּדיַקָייא  רּוִחין 
ּוְמַׁשְּבָחן  ְדֵעֶדן,  ְּבִגְנָתא  ׁשּוִרין  ׁשּוִרין 
ִעָּלָאה.  ִּביָקָרא  הּוא,  ְבִריְך  ְלֻקְדָׁשא 
ַאְך  קמ(  )תהלים  ִדְכִתיב,  הּוא  ָהָדא 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת 

ָּפֶניָך.

ְּבַדְעּתֹו  ִהְתַרֵּגׁש  ַהָּזֵקן  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ְּדמּות  ַּבֲחלֹומֹו  לֹו  ְוֶהְראּו  ֶאָחד,  יֹום 
ֶׁשּזֹוֶהֶרת  ֲחָזָקה,  ֶׁשּלֹו,  ֵמאֹור  ַאַחת 
ְלַאְרָּבָעה ְצָדִדים. ָאַמר ָלֶהם, ַמה ֶּזה? 
ַהֶּזה,  ַלָּמדֹור  ֶׁשְּלָך  ְלבּוׁש  לֹו,  ָאְמרּו 

ּוֵמאֹותֹו ַהּיֹום ָהָיה ָׂשֵמַח.

ָויֹום  יֹום  ָּכל  ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר 
ִּבְלבּוֵׁשיֶהם  יֹוְׁשִבים  ַהַּצִּדיִקים  רּוחֹות 
ׁשּורֹות ׁשּורֹות ְּבַגן ֵעֶדן ּוְמַׁשְּבִחים ֶאת 
ֶזהּו  ֶעְליֹון.  ְּבָכבֹוד  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
יֹודּו  ַצִּדיִקים  ַאְך  קמ(  )תהלים  ֶׁשָּכתּוב 

ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך. 

ֲחלֹומֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַסָּבא

מעשיךא בספר נכתבין, וכל ציור של עבירה באה לפניו בעצמו ומעיד עליו אתה עשיתני 
ויצרתני ביום פלוני ופלוני.

למה ברא הקב"ה יסורים גופים ונפשיים
מובא בזוהר )בראשית דף מ"ג ע"ב(, וזה לשונו:

היכלא רביעאהב, היכלא דא איהו משניא מכלהו, ארבע היכלין לדא, דא לגו מן דא, 

א. אבות פרק ב' משנה א'. 

ב. ]פירוש הסולם - מאמר היכל הרביעי, גבורה:[ היכלא רביעאה: היכלא דא איהו משניא 
היכל הרביעי, היכל זה הוא  מכלהו, ד' הילכין לדא, דא לגו מן דא וכלהו חד היכלא: 
ומבאר  אחד,  היכל  וכולם  מזה,  לפנים  זה  בו  היכלות  ארבעה  כי  ההיכלות,  מכל  משונה 
לפנינו שאלו ד' היכלות הם ד' בתי דינים, האחד הפנימי הוא לדיני נפשות, וג' בתי דינים 

המשך מעמוד כ
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הי תכ ָכ רן הו ָין ר  צי רכ ָשן ּו ת בין ביכ ֹ ֹהשיֹ

המשך בעמוד כו

וכלהו חד היכלא. הכא איהו רוחא דאקרי זכות, באתר דא מתהפך זכות דכל בני עלמא. 
רוחא דא נטיל כלא.

מניה נפקוג שבעין נהורין, כלהו מנצצין וכלהו בעגולא דלא מתפשטי כאלין אחרנין, 

הם שמסביב לו הם לשאר דינים. ומה שהיכל זה הוא גבורה ולא ת"ת, יתבאר להלן.

מן  מניה נפקו ע' נהורין כלהו מנצצן וכלהו בעגולא דלא מתפשטי כאלין אחרנין:  ג. 
וכולם מאירים בבחינת  ע' אורות, כולם מתנוצצים בבת אחת,  יוצאים  זכות,  הרוח הזה, 
עגולים, כי אינם מתפשטים להאיר ממעלה למטה כמו אורות האחרים מתדבקין דא בדא, 
ונאחזים  בזה,  זה  ומאירים  בזה,  זה  האורות מתדבקין  בדא  דא  אחידן  בדא,  דא  ונהירין 
זה בזה. מתדבקן יורה שיש ביניהם השואת הצורה, כי דבקות הרוחני אינה אלא השואת 
הצורה. ונהורין דא בדא, יורה שצריכים זה לזה, שלא יוכלו להאיר זה בלי זה, ואם היה 
חסר אחד מהם לא היו יכלו להאיר. כל זכיין דעלמא קמי אלין נהורין קיימין כל זכויות 
העולם נמצאות לפני אורות הללו. כלומר לאורם רואים איך כל חובות העולם מתהפכים 

לכף זכות.
ביאור הדברים כי אמרו חז"ל לא הי' שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמים וארץ, משמע 
שכל בריות העולם הם בתכלית השלמות במדה כזו שלא הי' שמחה לפניו וכו' אמנם אי 
שלימה  תשובה  לאחר שעשה  אלא  הזו,  הגדולה  ית'  בשמחתו  חלק  לקחת  לאדם  אפשר 
להיפך, שמרגיש  אלא  העולם,  ובבריות  בעצמו  כלל  ישמח  לא  זה,  מטרם  אבל  מאהבה, 
לפניו עולם מלא צער ומכאובים, עד שאומר ארץ ניתנה ביד רשע, הן מכאובים גופנים, 
והן מכאובים נפשיים, שהם העברות שעושה. וכל זה הגיע לו מפני שהולך כנגד הטבע של 
הבריאה, כי לא נברא העולם אלא בסוד השפעה, דהיינו לעסוק בתורה ומעשים טובים כדי 
להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא להנאת עצמו, כמו שכתוב כל פעל ה' למענהו, דהיינו בכדי 
שהבריות ישפיעו לו נחת רוח. אבל בתחילה עייר פרא אדם יולד, דהיינו שכל ענינו הוא 
להנאת עצמו ואין בו הרצון להשפיע כלל, והוא טוען, כל פעל ה' למעני ולהנאתי, שהרי 

רוצה לבלוע העולם ומלואה לטובתו ולתועלתו.
ומרים, בענין הקבלה לעצמו הטבוע באדם  יסורים קשים  יתברך  ולפיכך הטביע הבורא 
מעת לידתו, הן מכאובים גופניים והן מכאובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצות 
אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה 
שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז יתן אל לבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר 
לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, בשיעור הכתוב כל פעל ה' למענהו. ואז יפקח 
ה' את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלימות שאין בו חסרון כל שהוא, ואז לוקח 
חלק בשמחתו ית' שבעת בריאת העולם וז"ש חז"ל זכה, הכריע את עצמו ואת כל העולם 
כולו לכף זכות. כי בכל מקום שנותן עיניו הוא רואה רק טוב ורק שלימות, ואינו רואה 

במעשה הקב"ה שום חובות כלל אלא הכל זכיות.
ובענין היסורים הגשמיים והרוחניים שסבל מטרם שעשה תשובה, יש בהם ב' דרכים: א( 
הוא בחינת כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, כי הוא רואה בעיניו, אשר לולא המכאובים 
לתשובה  זוכה  הי'  לא  לעצמו,  הקבלה  בטבע  משוקע  שהי'  מכח  שסבל  ההם,  הנוראים 
מעולם, וא"כ הוא מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כי לולא הרעה לא הי' זוכה 

המשך פרק ג
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צ חן הִי ִי ר דִנֹש ביכ ּר ֹהאיכ תיו ִן ּ ֹזה הו ֹי וין זו
כה

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

ַהּנֹוָרָאה?

ב. רּוַח ַהּקֹוֶדׁש 
ם  ׁשֵ ּבְ ֶזה  ָבר  ּדָ סֹופֹו, ֵמִביא  ּבְ ַנת תרמ"ד(  ׁשְ ּבִ עְרג  )ְדפּוס ֶלעְמּבֶ ה ַעמּוקֹות"  ֵסֶפר "ְמַגּלֶ ּבְ
ה ֶאָחד  י ִאיׁש ַמֲעׂשֶ ל ִאיׁש ִמּפִ ּבֵ ּקִ ֵטיין ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ׁשֶ ַכי ְזֵאב אֹוְרְנׁשְ י ָמְרּדְ אֹון ַרּבִ ַהּגָ
ַהט"ז )"טּוֵרי ָזָהב"( ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ַאב  ְקָראָקא, ׁשֶ ָהָיה ּבִ א ׁשֶ יׁשָ אֹון ּבֹוִציָנא ַקּדִ ֵמַהּגָ
ִית  ַעם ַאַחת ְלָחִמיו הב"ח )"ּבַ עְרג(, ְוָרָצה ִלְנֹסַע ּפַ ה ְלבֹוב )ֶלעְמּבֶ ה ְקדֹוׁשָ ְקִהּלָ ין ּבִ ית ּדִ ּבֵ
ְלִמיֵדי  ּתַ ְוָהיּו  ְקָראָקא.   ה  ְקדֹוׁשָ ה  ְקִהּלָ ּבִ ין  ּדִ ית  ּבֵ ַאב  ָהָיה  ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ָחָדׁש"( 

ְמעּו  ַעת ְנִסיָעתֹו, ּוְבבֹואֹו ְלִעיר ְקָראָקא ׁשָ ׁשְ בֹוד ּבִ ים לֹו ּכָ ֲחָכִמים ּוְנִגיֵדי ַהּדֹור עֹוׂשִ
ַהט"ז ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה נֹוֵסַע ְלִעיָרם ְלָהַרב הב"ח ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  י ָהִעיר ְקָראָקא ׁשֶ ַאְנׁשֵ
ַרְגִלי  ִלְקָראתֹו  הֹוְלִכים  ים  ֲאָנׁשִ ה  ְוַכּמָ ִלְקָראתֹו,  נֹוְסִעים  ְוָהיּו  דֹול,  ּגָ בֹוד  ּכָ לֹו  ְוָעׂשּו 
ה  "ְמַגּלֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרב  לֹו.  ָעׂשּו  דֹול  ּגָ ְוָכבֹוד  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ַהט"ז  ְלָהַרב  לֹום  ׁשָ ן  ִלּתֵ
ְמַעט  ּכִ ְוָהיּו ָרִצים  א ְלִעירֹו  ּבָ ׁשֶ ּכְ א ֲאִפילּו  ַעמּוקֹות" לֹא ָהַלְך ִלְקָראתֹו. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
א ֲאִפילּו  לֹום. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ן לֹו ׁשָ ֵני ַהט"ז, לֹא ָהַלְך ֶאְצלֹו ִלּתֵ ל ּפְ י ָהִעיר ְלַקּבֵ ל ַאְנׁשֵ ּכָ
ה,  ַהּזֶ ְדָרׁש  ֵבית ַהּמִ ּבְ ל  ּלֵ ן ְלִהְתּפַ ּכֵ ם  ּגַ א  ּבָ ְוָהָיה  ל,  ּלֵ א ְלִהְתּפַ ּבָ ַהט"ז  ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ַהּבֵ
ָנה  ל ְולֹא ּפָ ּלֵ לֹום, והט"ז ָהָיה עֹוֵמד ֶאְצלֹו ְלִהְתּפַ ן לֹו ׁשָ ִנים ְוִלּתֵ ל ּפָ לֹא ָהַלְך ֶאְצלֹו ְלַקּבֵ

לֹום.   ן לֹו ׁשָ ֶאְצלֹו ִלּתֵ

הּוא,  ִמְקֶרה  אּוַלי  אֹוֵמר,  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ַבּיֹום  ֶזה.  ִמּתֹוְך  ְעּתֹו  ּדַ ֲחלּוׁש  ְוָהָיה הט"ז 
ָעְברּו ג' ָיִמים ְולֹא ָנַתן  ְבּתֹו ְולֹא ָרָאה אֹותֹו. ְוַאַחר ׁשֶ ַמֲחׁשַ עֹוֶמק ִעּיּון ּבְ הּוא ּבְ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

דֹול ָעָליו.  ְרֹעֶמת ּגָ לֹום, ָהָיה לֹו ּתַ לֹו ׁשָ

ֶעֶרב  ּבְ לֹום. ְוָהָיה ֹזאת  הּוא לֹא ָנַתן לֹו ׁשָ ר לֹו ׁשֶ ְוָהַלְך הט"ז ֵאֶצל ָחִמיו הב"ח ְוִסּפֵ
ר  ה ִלְקֹרא ִלְגדֹוֵלי ַהּדֹור ֲאׁשֶ דֹול ָעָליו. ְוִצּוָ ְרֹעֶמת ּגָ ן ּתַ ם ּכֵ ת קֹוֶדׁש, ְוָהָיה להב"ח ּגַ ּבָ ׁשַ
ְוָהָיה  ְלַעְצמֹו,  ט  ּפָ ִמׁשְ ַלֲעׂשֹות  ָרָצה  לֹא  ְוהּוא  ה.   ֲעׂשֶ ַהּמַ ָלֶהם  ר  ְוִסּפֵ ְקָראָקא,  ִעיר  ּבָ
ן ִאם  ַנאי ְלַעּיֵ ת ֵאין ָלֶהם ּפְ ּבָ ַהּיֹום ֶעֶרב ׁשַ ה ַמה ֵהם ֹיאְמרּו ָלֶזה. ְוֵהם אֹוְמִרים, ׁשֶ ְמַצּפֶ
ם ֶאל הב"ח  ּלָ ת קֹוֶדׁש ָיבֹואּו ּכֻ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ ְלִמיד ָחָכם אֹו לֹא, ְוֶהְחִליטּו, ׁשֶ יֹון ּתַ ּזָ הּוא ּבִ

א.  ְמּתָ ב ָעָליו ׁשַ ָדָבר ֶזה, ְוִיְקֶנסּו אֹותֹו ִלְכּתֹ נּו ּבְ ְלֵביתֹו ְוָאז ְיַעּיְ

ְוָהָיה  ֶזה,  ָדָבר  ּבְ ן  ְלַעּיֵ הב"ח  ית  ּבֵ ֶאל  ם  ּלָ ּכֻ אּו  ּבָ קֹוֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ָהָיה,  ְוֵכן 
ה  "ְמַגּלֶ ַעל  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ְוָהָיה  ה.  ִמּזֶ ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשּום  ֵיַדע  ּלֹא  ׁשֶ ִתיָקה  ׁשְ ּבִ ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ
ִמיד,  ּתָ ַדְרּכֹו  ּכְ ִצּלֹו  ּבְ ְסּתֹוְפִפים  ַהּמִ ים  ָהֲאָנׁשִ ִעם  ית  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ּבִ ב  יֹוׁשֵ ַעמּוקֹות" 
ימּו לשמתו. ְוָהָיה  דֹוִלים ִהְסּכִ ָאר ַהּגְ י הט"ז והב"ח ּוׁשְ ַמִים, ּכִ ְוָהיּו מֹוִדיִעים לֹו ִמן ַהּשָׁ
המשך בעמוד כח

המשך פרק ג



כו

זהר 
השבת

צ חן הִי ִי ר דִנֹש ביכ ּר ֹהאיכ תיו ִן ּ ֹזה הו ֹי וין זו

נהורין  זכיין דעלמא קמי אלין  כל  ונהירין דא בדא אחידן דא בדא.  מתדבקן דא בדא 
קיימין, מכלהוד נפקי תרין נהורין שקולין כחדא דקיימי קמייהו תדיר לקבלה אלין אינון 
אלין  נהורין  שבעין  היכלין.  ארבע  אינון(  )ד"א  )הני(  כל  דסחרין  לבר  ממנן  רברבן  שבעין 
ותרי נהורין דקיימין קמייהו כלהו פנימאין גו לגו, ורזא דא דכתיב )שה"ש ז, ג( בטנך ערמת 

חטים סוגה בשושנים.

להטובה. ונמצא שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, כלומר, גורמים להטוב. ב( היא בחינת 
גם זו לטובה, דהיינו לא לבד שהרעות נעשו גורמים להטובה, אלא שהרעות עצמם נהפכו 
עד  הרעות  אלו  בכל  מאיר  ית'  שהבורא  מאד,  גדולים  אורות  ע"י  והיינו  טובות,  ונעשו 
שנהפכו ונעשו לטובות, הן היסורים הגופניים, והן היסורים הנפשיים שהם העברות, באופן 
שהחובות נהפכו וקבלו צורות של זכיות. ואלו האורות המהפכים את החובות לזכיות, הן 

הע' נהורין שבהיכל הזה שלפנינו, ובשבילם נקרא היכל זה היכל הזכות. 

ד. מכלהו נפקי תרין נהורין שקולין כחדא דקיימו קמייהו תדירא, מכללות כל ע' האורות, 
יוצאים ב' אורות שהם שקולים כאחד, העומדים תמיד לפניהם. פירוש, כי נתבאר, שאלו ע' 
האורות הם מהפכים חובות בני אדם לזכיות כנ"ל בדיבור הסמוך, והנה אז נבחנים החובות 
והזכיות לב' אורות שקולים זה לזה, כלומר שמעלת החובות חשובה כמו מעלת הזכיות, 
ואין זו חשובה מזו משהו, והם עומדים ומאירים לפני ע' האורות תמיד, ומעידים עדות 

לפניהם כמ"ש לפנינו בסמוך.

ה. לקבל אלין, אינון ע' רברבן ממנן לבר דחסרין כל ארבע היכלין, לעומת אלו ע' האורות, 
יש ע' שרים ממונים, שמהם כל הדינים שבעולם, העומדים בחוץ, ומסבבים כל ארבעה 
ההיכלות הללו מבחוץ, שבעין נהורין אלין ותרין נהורין דקיימא קמייהו כלהו פנימאין גו 
לגו, אבל ע' האורות וב' האורות העומדים לפניהם הם פנימיים לפני ולפנים )כמ"ש להלן 
באות ק"ו(, ורזא דא דכתיב בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים, בטנך, היינו פנימיות, כמו 
הבני מעים שהם בפנימיות הגוף. חטים, רומז לחטאים, דהיינו החטאים שנעשו לזכיות 
בסוד ע"ב נהורין הנ"ל, שהם לפני ולפנים של ד' ההיכלות כנ"ל, וע"כ נאמר עליהם בטנך 
ערמת חטים. אמנם סוגה מבחוץ בשושנים, הרומזים לדינים, שהם הע' שרים הממונים, 
שהם פועלים כל הדינים שבעולם. ומה שאומר שהע' שרים הם הלעומת של ע' נהורין, 
הענין הוא, כי הגם שכל החטאים והעונשים באים מע' שרים, עם כל זה אינם ח"ו ברשות 
עצמם אלא שהם משמשים להע' נהורין כי תפקידם להכשיר התחתונים שיהיו ראוים לקבל 
הגילוי הגדול של ע' האורות, ולפיכך נבחנים, שע' שרים הממונים מסבבים ההיכלות והע' 

נהורין מבחוץ.

המשך בחוברת הבאה



זהר 
השבת

צ צאכ רכ ּר אן ָו בין
כז

ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ָּתף ַּבֲחלֹום ַהּׁשֻ
ָלַקח  ֶׁשּלֹו  ַהְּקָלף  ְמִגַּלת  ֶׁשֶאת  ַהִּנְפָטר,  ֶׁשל  ֻׁשָּתפֹו  ִני,  ַהּׁשֵ ַהְּתׁשּוָבה  ַּבַעל 
ְבָעה, ֶׁשֲחֵברֹו ָיבֹוא  ְיֵמי ַהּׁשִ ִאּתֹו ֶאל ַהֶּקֶבר, ִחָּכה ְּבֹחֶסר ַסְבָלנּות ְּבֶמֶׁשך ָּכל 
ְוא! ׁשּום  ַלּׁשָ ַאְך   ָהֱאֶמת.  ְּבעֹוַלם  ַרע לֹו  ּאֵ ּׁשֶ ָּכל ַמה  ִויַסֵּפר לֹו  ַּבֲחלֹום  ֵאָליו 
ָּתף ָהָיה ְּכָבר ָמֵלא  ִאּתּות ֹלא ִהִּגיַע ֵמַהֵּמת. ָעַבר עֹוד ָׁשבּוַע ְועֹוד ָׁשבּוַע. ַהּׁשֻ
ְּדָאָגה ְוַצַער. ְלַבּסֹוף, ַאֲחֵרי ְׁשבּוַעִים נֹוָסִפים ֶׁשל ִצִּפָּיה ְמתּוָחה, הֹוִפיַע ַהֵּמת 

ַּבֲחלֹומֹו...
ֹלִׁשים. ַּכֲאֶׁשר ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּנְׁשַאר  ֶזה ָהָיה ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשַאֲחֵרי ַהּׁשְ
ַּבַחִּיים, ִנְרַּדם ַעל ִמְׁשַּכב ַהַּקׁש ֶׁשּלֹו, ְלַאַחר יֹום ֶׁשל ֲעבֹוָדה ְמָפֶרֶכת, הֹוִפיַע 
ָּתפֹו ְּכָבר ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו ְוֵאיֶנּנּו ֵּבין  ָּתף ַהֵּמת. הּוא ָיַדע ֵהיֵטב ֶׁשּׁשֻ ַּבֲחלֹומֹו ַהּׁשֻ
ֶׁשָהָיה  ִמְּכִפי  יֹוֵתר  עֹוד  ּוְרצּוָצה  ְמֻעָּנה  ִּכְדמּות  ָרָאה אֹותֹו  ּוְבִדְמיֹונֹו  ַהַחִּיים, 
ְּבעֹוֶדּנּו ַּבַחִּיים. ְּבִיחּוד ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשִּלְפֵני מֹותֹו, ְּכֶׁשָּתֳארֹו ָהָיה ַמָּמׁש 
ְורֹוֵעד  ָחֵרד  ִויָללֹות,  ֶּבִכי  ֵמֹרב  ְוִנְתַעְּקָמה  ִנְׁשַּתְּנָתה  ְוָכל צּוָרתֹו  ֹחר  ִמּׁשְ ָׁשֹחר 

ֵמֵאיַמת יֹום ַהִּדין.
ַאְך ְּבהֹוִפיעֹו ַּבֲחלֹום, ִּכְמַעט ְוֹלא ִהִּכיר ֶאת ֻׁשָּתפֹו ֶׁשִּבָּלה ִאּתֹו ְּבַיַחד ֶאת ָּכל 
ְׁשנֹות ַחָּייו, ִּבְתקּופֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה ְוֹאֶׁשר ּוִבְתקּופֹות ֶׁשל ָיגֹון ּוְכֵאב. ֻּכּלֹו ָהָיה 
ה  קֹוֵרן אֹור, ְוָכל ְּדמּותֹו ִהְבִהיָקה ְּבאֹור ְיָקרֹות. הּוא ֵהִפיץ ְסִביבֹו ִזיו ֶׁשל ְקֻדּׁשָ
ֶמׁש ַּבָּצֳהַרִים, ַעד ֶׁשָהָיה ָקֶׁשה ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו.  ְוֹזְך, ֶׁשִּסְנֵור ֶאת ָהֵעיַנִים ְּכֹנַגּה ַהּׁשֶ
ַּגם ַהַּתְכִריִכים ֶׁשּלֹו ָהיּו ְצחֹוִרים ִמָּצחֹור, ְּכֹלֶבן ֶׁשל ֶׁשֶלג ְקִטיָפִתי ְּבִהְׁשַּתְּקפֹו 
ֶמׁש ֶׁשֵּמַעל, ְלֹלא ָּכל ֵצל אֹו ְרָבב. ָּכל ֵיׁשּותֹו ָאְמָרה הֹוד ְוָהָדר ֶׁשל  ְּבאֹור ַהּׁשֶ

ִכיָנה ְּבַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון... ַצִּדיק ַהֶּנֱהֶנה ִמִּזיו ַהּׁשְ
ְמַלֵּטף  קֹול  ְלֶׁשָעַבר!  ֻׁשָּתפֹו  ֶׁשָהָיה  ִמי  ֶׁשל  ַהְּפָלִאים  ְּדמּות  ֶׁשל  ְוַהּקֹול 
ּוְמעֹוֵדד ִּכְצִליֵלי ַּפֲעמֹוֵני ֶּכֶסף! ְּבֶמֶׁשְך ְׁשנֹות ַהְּתׁשּוָבה, הּוא ָׁשַכח ְּכָבר ֶׁשֵאי 
ַּפַעם ָהָיה ֻׁשָּתפֹו ְמֻסָּגל ְלַדֵּבר ְּבקֹול ִנְמָרץ ְוֵעָרִני. ָּכל ַהְּזַמן ָהָיה קֹולֹו ָעצּוב 
ְוֵלֶאה, ַמֲחִריׁש יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְמַדֵּבר. ְוַגם ְמַעט ַהִּמִּלים ֶׁשָהָיה מֹוִציא ִמִּפיו ֹּפה 
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ָוָׁשם, ָהָיה ָלֶהם ְצִליל ָצרּוד ְוחֹוֵרק, ְּכִאּלּו ָּבְקעּו ִמִּקְברֹו ֶׁשל ֵמת ַחי. ְוִאּלּו ַעָּתה 
ָהָיה ַהּקֹול ָצלּול, ָמֵלא ֶעְדָנה ּוְמִתיקּות ְוׁשֹוֵפַע ֹאֶׁשר ְוַנַחת רּוַח. ָרחֹוק ִּכְרחֹוק 
ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב ִמּקֹולֹו ֶׁשל ַקָּצב ּבּור ְוַעם ָהָאֶרץ, ֶׁשֻּקָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים,  ֲעוֹונֹות 
ֶׁשֻעַּדן  ֶמִׁשי,  ַאְבֵרְך  ְּכֶׁשל  ָהָיה קֹולֹו  ֵמֲאחֹוָריו.  ְּתלּוָיה לֹו  ֲחמּוִרים,   ּוְפָׁשִעים 

ה ְוָטֳהָרה.  ְוִנְזַּדֵּכְך ע"י ְׁשִקיָדה ִנְמֶרֶצת ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוְבַחֵּיי ְקֻדּׁשָ
)המשך יבוא בעז"ה(  
ֵאיְך  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ָיַדע  ְולֹא  ְוָאָנה,  ָאָנה  ֵביתֹו  ּבְ ְוָהַלְך  ָלה,  ַהְבּדָ ה  ְוָעׂשָ עּוָדה  ּסְ ּבַ ר  ְמַקּצֵ

ַלֲעׂשֹות.  

ֵאַלת ָהֵרָאה ָהיּו ׁשֹוֲאִלים  ׁשְ ֵאָלה ּבִ ָנא, ִאם ָהָיה ׁשְ ְדַמת ּדְ ְקָראָקא ִמּקַ ְוָהָיה ִמְנָהג ּבִ
ְלַאַחר  ה,  ַהּזֶ קֹוֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ י  ּכִ ן,  ּמֵ ְוִהְזּדַ להב"ח.  ְולֹא  ַעמּוקֹות"  ה  "ְמַגּלֶ ְלָהַרב 
אֹול  ִלׁשְ אּו  ּבָ ָהֵרָאה,  ְטֵרַפת  ּבִ ֵאָלה  ׁשְ ָלֶהם  ְוָהָיה  ִמיד,  ּתָ ם  ַדְרּכָ ּכְ ֲחטּו  ׁשָ ֹוֲחִטים  ַהּשׁ ׁשֶ
ה, ֵאיְך  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר ָלֶהם  ְוָהָיה ְמַסּפֵ ֵאָלה.  ַהּשְׁ ה ַעמּוקֹות, ְוהּוא לֹא ָרָצה ִלְפֹסק  ַגּלֶ ֵמַהּמְ
ֵאָלה  ִביל ֶזה לֹא רֹוֶצה ִלְפֹסק ַהּשְׁ ְמתֹו, ּוִבׁשְ ימּו ְלׁשַ ֵבית הב"ח ְוִהְסּכִ ָעׂשּו ֲאִסיָפה ּבְ ׁשֶ
ֵליֵלְך  ם  יֹכְלּתָ ּבִ ֵאיְך  לו,ֹ  אֹוְמִרים  ְוָהיּו  ָלֶהם.  ִיְפֹסק  ְוָאז  ֶזה,  ָבר  ּדָ ל  ְלַבּטֵ ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ַעד 
ם.  דֹוִלים, ְוֵאיְך יּוְכלּו ְלָהִעיז ֶנְגּדָ ל ַהּגְ ם ּכָ ה, ֲהֵרי הט"ז והב"ח ְוִעּמָ ָבר ַהּזֶ ּדָ ַלֲעׂשֹות ּכַ
ֶזה   ָבר  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ה  ִצּוָ הּוא  ׁשֶ ָלֶהם  ּיֹאְמרּו  ׁשֶ ַעמּוקֹות",  ה  "ְמַגּלֶ ַעל  ַהּבַ ָלֶהם  יב  ְוֵהׁשִ

ל ֶאת ַהְחָלָטָתם.  ּוְלַבּטֵ

ְלָחן, ְוקֹוְרִעים  ח ַעל ַהּשֻׁ ר ָהָיה ֻמּנָ ָיר ֲאׁשֶ ֵהם הֹוְלִכים ְלֵבית הב"ח ְוָהיּו חֹוְטִפים ַהּנְ
ה  ה ַעמּוקֹות ִצּוָ ַהְמַגּלֶ אֹותֹו  ַלֲחִתיכֹות ְוזֹוְרִקים ַהֲחִתיכֹות ְנָיר ָלָאֶרץ. ְוָהיּו אֹוְמִרים ׁשֶ

ה.   ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ל ָהִעְנָין ּבִ ִלים ֶאת ּכָ ן, ְוָהיּו ְמַבּטְ ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ּכֵ

ה  ַגּלֶ ן ַה"ּמְ אי ִיּתֵ ַוּדַ יֹום ִראׁשֹון ּבְ ָחר ּבְ ּמָ ִבים ׁשֶ ה, ָהיּו חֹוׁשְ ָבר ַהּזֶ ְראֹוָתם ֶאת ַהּדָ ְוָהָיה ּכִ
בּוַע זֹו, ָאז  ׁשָ ּבְ לֹום, ַעד יֹום ד'  ָנַתן לֹו ׁשָ ם ְלָמָחר לֹא  ּגַ לֹום ַלט"ז, ֲאָבל  ַעמּוקֹות" ׁשָ
ן לֹו  לֹום, ְוַהט"ז לֹא ָרָצה ִלּתֵ ְדָרׁש ַלט"ז ְוָנַתן לֹו ׁשָ ה ַעמּוקֹות" ְלֵבית ַהּמִ ַגּלֶ ָהַלְך ַה"ּמְ
ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.   הּוא עֹוֵבר ַעל ּדִ ֲחָזָרה, ְוָהָיה ִמְתקֹוֵטט ִעּמֹו, ׁשֶ לֹום ּבַ ׁשָ

ְוָאז  ּבּוִרים,  ּדִ ֵאיֶזה  ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ָבר, ַעד שהט"ז  ּדָ לֹו  יב  ֵמׁשִ ָהָיה  ְולֹא  ׁשֹוֵמַע  ְוהּוא 
א שהט"ז  הּוא לֹא ָרָצה ְלַצֵער אֹותֹו, ֶאּלָ יב לו: ַיֲאִמין ִלי ׁשֶ ה ַעמּוקֹות" ֵהׁשִ ַעל ה"ְמַגּלֶ ּבַ

ַמִים.  ִנּדּוי ִמן ַהּשָׁ ָהָיה ּבְ

ְדַבר ֶזה  ׁש ּבִ ּפֵ ָהָיה ְמַפׁשְ ה, ׁשֶ ֵני ַמה ָהָיה ְמֻנּדֶ ַאל לו,ֹ ִמּפְ ָבָריו ׁשָ ֹמַע הט"ז ֶאת ּדְ ְוִכׁשְ
ה?  ְהֶיה ֲעבּור ֶזה ְמֻנּדֶ ּיִ ָידֹו ׁשֶ ְולֹא ָמָצא ֲעֵבָרה ּבְ

ין  עְרג ְוָהיּו עֹוׂשִ ַסע ֵמִעיר ֶלעְמּבֶ ּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ּבְ ר לֹו, ּכִ ה ַעמּוקֹות" ְמַסּפֵ ַגּלֶ ְוָהָיה ַה"ּמְ
ַאֲחָריו  ָרָצה  ַאַחת  ְוַאְלָמָנה   ְמָעט.  ִלּבֹו  ּה  ְגּבַ ַוּיִ ְלַאַחר השראנקין,  ַעד  דֹול  ּגָ ָכבֹוד  לֹו 
ּלֹא  ל ַהּיֹום ִהיא ּוָבֶניָה ׁשֶ ַמע ָלּה, ְוָהְיָתה ּבֹוָכה ּכָ ְוָהְיָתה ּבֹוָכה ְוָצֲעָקה ְלָפָניו, ְולֹא ִנׁשְ
ים  לֹוׁשִ ין ֶאְתֶכם ַעד ׁשְ ָבר ֶזה, ְוָהיּו ְמַנּדִ ַמִים ִמּדָ ּשָׁ דֹול ּבַ ְרָנָסה. ְוָהָיה ַרַעׁש ּגָ ָהָיה ָלֶהם ּפַ

המשך 'מגלה עמוקות' מעמוד כה

המשך 'מגלה עמוקות' בעמוד ל
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כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

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

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

כהלכתהכד הרבים מזכה

שהואאין אצלי אבינו)ספק בני(אברהם דעת על חלק כאשר השלום עליו
ההם,אדם התועים אותו" ומבזים ומגנים מקללים "שהיו כולם

לשונו. כאן עד לכבודו, לעשות הדין וכן השם, בעבור הכל סבל וכאשר

מפעולותיודהיינו עצמו מנע לא והבזיונות הגינויים הקללות שלמרות
את ומנהיג ומלואו העולם ברא שהשם עולם באי לכל להודיע
שמן מזה, הרמב"ם ומסיק פרטית ופרטי פרטית, בהשגחה כולו העולם
בזיונות לסבול עלינו וההלכה הדין פי שעל דהיינו כן. לעשות הוא הדין

הזה. הדבר בגלל ועשייתינו מפעילותינו נמנע ולא היהדות למען

היראהבאג. עלית עוז, מגדל בספר היעב"ץ שכתב מה וראה

תבהלבדברים שלא והאמונה, התורה של היהדות ליסודות הנוגעים
עשיר או החכם מפני לא מלך, מפני ולא המלאך, מן לא אפילו
מדברים צחוק ועושים הלועגים באלו להתחשב שאסור שכן וכל זקן, או
ליהודים מתחזים הם חוץ שכלפי כאלו באנשים כשמדובר ואפילו אלו,
מושחתים, אנשים הינם תוכם בתוך כי כלל עליהם תסתכל אל דתיים,
מאה. פי יהיה שלך השכר אדרבה, אתך, מסכים אינו אחד כשאף ואפילו

זצ"לכך מרגליות מהריא"ז הגה"צ גם יוחאי)כותב בר שמסתכל(ביאור שזה
שיענישו בודאי אז ושותק, אותו ישנאו שלא הכבוד ועל הפרנס על
היהדות, את שובר שזה קדישא, הסבא רב לי כתב וכך השמים, מן אותו
להסתכל אסור החיים על ואפילו התחזקו, והרשעים האפיקורסים ולכן

ע"כ. בעולם, יחידים נהיה אם אפילו כזה, בזמן

כבודוד. למען שסובלים הבזיונות את מאד מחשיבים בשמים ועוד זאת
בעת גדול יותר יהי' חלקו הבזיונות שיתרבו מה וכל שמו. יתברך

העגמת שתגדל ככל אגרא צערא ולפום לעולםפקודתו. החלק נפש
יגדל. הבא

לשונו:ה. וזה צדקה גבאי לענין בתרא פרק דפאה בירושלמי איתא וכה"ג
אמר עבדיתון, מאי ליה אמר לביתיה נחית זמן חד פרנס, הוי אלעזר ר'
טב, אגר ליכא ליה אמר עלך, וצלין ושתין ואכלין סיעה חד אתא ליה
חורי סיעה חד אתא ליה אמר עבדיתון מאי ליה אמר תניין זמן נחית

ואקלונך(אחרת) ושתין אותך)ואכלין טב,(ביזו אגר איכא כדון ליה אמר ,
הירושלמי. עכ"ד

הצערוכן ערך לפי גמולה תשלום יהיה ומצוה, מצוה בכל דרך על
ונפש קרבן לענין בתורה מצינו גוונא וכהאי קיומה, ידי על שהשיגו
דרכו מי הוא ברוך הקדוש אמר חז"ל שאמרו וגו', מנחה קרבן תקריב כי
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הוא והכל נפשו, הקריב כאלו עליו אני מעלה עני, סלת מנחת להתנדב
קיימה, אופן באיזה המצוה קיום על מביט הוא ברוך הקדוש כי מטעם
שיתגדל וככל בזיון, מיני שאר או ועוני, דחק מתוך או הריוח מתוך אם
הזורעים הכתוב וכמאמר תשלומה, בעת הריוח יתגדל קיומה בעת הצער

יקצורו. ברנה בדמעה

כלום:ו. נועיל שלא הטענה ועל

העמלדעו היגיעה עצם את בחשבון ולוקחים משלמים הבא בעולם כי
הזולת למען כשעוסקים ובפרט ומצוה מצוה כל עבור עצמו והטורח
המתדלדל העם קיום בהצלת הוא כשהמדובר ובמיוחד כולו, והכלל
מעט נשארים ואנו מתנתקים, ובניו אבר אחר אבר ממנו שנכרת ומתמעט
המעשה לפי רק התוצאות לפי מחשיבים אין ההר, בראש כתורן המעט מן
הוא הזה בעולם תפקידנו כל מאומה, בזה מועילים כשאין גם יעשון אשר
ביכלתינו בכוחינו, אשר ככל להשתדל לעשות לפעול ורק אך
לדרוש רק לגמור, המלאכה עלינו לא כי לעשות פעם ושוב ובאפשרותינו,
ללא להסביר לבאר לדבר אך להתייאש ולא להתעייף לא ולהתחנן לבקש
מה רק דורשים ומאתנו עלינו, המוטלת האחריות גודל את ליאות

לא. ותו שנעשה - לעשות וביכלתינו שבכוחינו

קוהחובה להרים ולהתריע לזעוק לדבר הוא צקוןעלינו לשפוך לינו,
יתברך שהשם לאלה לעשות ובידם שבכוחם אלה לפני לבנו
ישתמשו והצורך העת שבבוא כדי אצלם כפקדון ובהונם באונם חננם
שומרים וישארו עלינו שהטיל חובתו למלא וחפצו רצונו לעשיית בהם
מועלים אינם אם יבחנו בזאת אדרבא הפקדון. לבעל נאמנים
להתייאש אסור לנו אך בשמירתם. פושעים שאינם כשומרים בתפקידם
וכסיפור ועושים, עשינו שלנו את אנו כי ריקם, פנינו כשמשיבים גם
הכלל למען לבד בפעולות שרק הכלל למען העסקנות בענין הידוע

משתלם. כבר

משתלם כבר הכלל למען לבד לפעול רק

שנאמרז. אופיינית מאוד אימרה יש הכלל למען עסקנות של בנושא
אחת פעם שאמר מקראקא זצ"ל סופר שמעון רבי מהגאון בהמשך
לפעול יכל שלא בעת ומיואש נפול עצמו את שהרגיש ציבורי, לעסקן

הועילה. לא ושתדלנותו אחד בענין

ָלֶכם  ן  ִלּתֵ י  ָיֹכְלּתִ לֹא  ָלֵכן  ַמִים,  ַהּשָׁ ִמן  ֶאְתֶכם  יִרין  ַמּתִ ְוָהיּו  יֹום,  ַהל'  לּו  ּכָ ְוַהּיֹום  יֹום. 
לֹום ַעד ַהּיֹום. ׁשָ

ָחָלׁש  ָנּה  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ י  ְבּתִ ָחׁשַ י  ּכִ ה,  ִמּזֶ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹונֹו  הט"ז  לֹו  יב  ְוֵהׁשִ  
ֵני  ין ּבְ ית ּדִ יק ִלְבָרָכה, ַאב ּבֵ ינֹוִביץ ִזְכרֹונֹו ַצּדִ ַכי ַרּבִ י ַאְרֵיה ָמְרּדְ יק ַרּבִ ּדִ ּוֵמֲחַמת ֶזה ָצֲעָקה. )ָהַרב ַהּצַ

ַרק תשנ"ה ֵחֶלק א', ַעּמּוד ע"ד(. ֵני ּבְ ַרק ,"ַקְרֵני ְרֵאם" ּׁבְ ּבְ

)המשך יבוא בעז"ה(

המשך 'מגלה עמוקות' מעמוד כח
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ִ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

לֹום ְּבִתּקּוִנים ִּתּקּון כ"א ַּדף ַּג"ן: ְוָראּוי ִלְפתַֹּח ְּבִדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָעָליו ַהּׁשָ
ר  ֵּביּה ִזיְמָנא ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרְּכֵתי ַהְּסִפיָנה ָּדא ְׁשִכיְנָּתא ַּתָּתָאה, ֵּפירּוש: ֶׁשַּכֲאֶׁש
ִכיָנה ַהְקדֹוָשה יֹוֶרֶדת ִעָּמֶהם, ְועֹוד ַמאן ַרב ַהחֹוֵבל – ַההּוא  ִיְׂשָרֵאל יֹוְרִדים, ַהּׁשְ
ְּדִאיְּתַמר ֵּביּה ִאם ָחֹבל ַּתְחֹּבל ַׂשְלַמת ֵרֶעָך, ָחֹבל ְּבַבִית ִראׁשֹון ַּתְחֹּבל ְּבַבִית ֵׁשִני 
ְוכּו', ִיְפֹרׁש ְּכָנָפיו ֲעַלְייהֹו ְּבַׁשְּבָתא ְויֹוִמין ָטִבין ְוכּו' ּוְבִגין ָּדא קּום ְקָרא ֶאל ֱאֹלֶקיָך 
ְּדִאיִהי ְׁשִכיְנָּתא ִעָּלָאה ְּדִאיִהי ְּתיּוְבָתא ִּדיָלְך ְוכּו' ַעֵּין ָׁשם. ֲהֵרי ְמֹבָאר ָׁשם ְּדַמְתִרין 
ִכיָנה ]ֹזאת אֹוֶמֶרת, ְלָכל ֶאָחד ְּבצּוָרה ְּפָרִטית  ָּבָאָדם ֶׁשִּיָּזֵהר ֶׁשֹּלא ִיְגֹרם ְלָגלּות ַהּׁשְ
ֵלם[. ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ְּבַבִית ִראׁשֹון ּוְבַבִית ֵׁשִני.  ּוְבַוַּדאי ְלַהֲעלֹוָתּה ְּכָלִלית ַלִּתּקּון ַהּׁשָ
ִכיָנה ַהְקדֹוָשה ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים. ּוְּבַווְדַאי ִלּמּוד  ְועֹוד, ֵיׁש ּתֹוֶסֶפת ַוֲעִלָּיה ַלּׁשְ
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַמְעָלה ַמְעָלה, ּוְלִפי ֶזה  ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַמֲעֶלה ֶאת ַהּׁשְ
מּוָבן ֹּגֶדל ַהֹּפַעל ֲהַנֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֶׁשֶּנְחָׁשב ָּכפּול ֶאֶלף ְּכמֹו ֶׁשֵּמִביא 
ְמָחה[  ַהֵּבן ִאיׁש ַחי ּוְבִׂשְמָחה ַמְכִּפיל ַהֹּכל ׁשּוב ְּבֶאֶלף ]אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, ַׁשַער ַהּׂשִ
ְוֵאין ְלָך ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ִמִּלּמּוד ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת ֶׁשעֹוֶלה ְלֵעֶרְך ִמְליֹון ָׁשָנה, 

ַמְבִהיל ַעל ָהַרְעיֹון!!!
ּוַבֶהְמֵׁשְך ָׁשם "ְּבַההּוא ִזיְמָנא ַוְיַמן ה' ָּדג ָּגדֹול ִלְבֹלַע ֶאת יֹוָנה", ָּדא ָּגלּוָתא ַקְדָמָאה 
ְדִאְּתַמר ֵּביּה ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרְּכֵתי ַהְּסִפיָנה, ְוָדא הּוא ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה ְוכּו' 
ַעֵּין ָׁשם ְּדָבָריו ְוִתְרֶאה ִנְפָלאֹות, ְועֹוד ַוְיַמן ה' ָּדג ָּגדֹול ָּדא ָסֶמ"ְך ֵמ"ם, ָּדָגה ָּדא ָנָחׁש 
ְּפלֹוִנית ַּבת זּוֵגיּה, ֵמַההּוא ַרב חֹוֵבל ְּדִאיהּו ֵעֶרב ַרב ְדִאְּתַמר ֵּביּה ְוַגם ֵעֶרב ַרב, 
ּוְטחֹול הּוא ְׂשֹחוק ַהְּכִסיל ֲעֵליּה ִאְּתַמר ִּכי ַּכַעס ְּבֵחיק ְּכִסיִלים ָינּוח, ִלְבֹלַע ֶאת יֹוָנה 
ָּדא ַנְפָׁשא ְוכּו' ַעֵּין ָׁשם ]ְלִפי ִּגיְרַסת ַהְּגָר"א[. ּוַבֶהְמֵׁשְך ָׁשם ּוְבִזְמָנא ְּדָנְפקּו ִיְׂשָרֵאל 
ִמִּמְצַרִים ַקִטיל ִמַּנְייהּו ַסִגיִאין – ֵּבאּור ֶׁשַהִּסיִגים ֵהם ָהְרָׁשִעים ֵמתּו ְּבִמְצַרִים, ּוְבָגלּוָתא 
ַּבְתָרָאה ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַקְטָלא לֹון – ֵּבאּור, ֶאת ָהְרָׁשִעים ֶׁשֵהם ָהֵעֶרב ַרב.

ּוַבֶהְמֵׁשְך – ְּכַגּוָוָנא ָּדא ְּבָגלּוָתא ַּבְתָרָאה – ֶׁשִּיָּגֲאלּו ִמֶּמָּנה ַעל ְיֵדי ִלּמּוד – ַהּזֹוַה"ר – 
ֵּביּה – ָרמּוז – הֶֹו"ה ָר"ז – ֶׁשִאם ִיְלְמדּו ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר – ְּדִאיהּו אֹור ְּדפּוְרְקָנא ַּבְתַרְיָתא 
– ַעל ְיֵדי ֶזה ָיִאיר ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת אֹור ַהְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנה – ְלַקֵּים ִּכיֵמי ֵצאְתָך 
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות – ֶׁשִּיְזּכּו ְלֹעֶמק סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: ַּגל ֵעיַני 
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ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך – ְוָדא ִאיהּו ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליֻכהּו – ֶׁשִּיְלְמדּו 
ֶאת ְּפִניִמּיּות אֹור ַהּתֹוָרה ְוכּו'. ְועֹוד ָׁשם: ָּדָבר ַאֵחר: ַוְיַמן ה' ָּדג ְוכּו' ְּבַההּוא ִזיְמָנא 
ַוּיֹאֶמר ה' ַלָּדג ַוָּיֵקא ֶאת יֹוָנה ְּבדּוֲחָקא ִּדְדָאָגה ִּדְלהֹון ְּדדֹוֲאִגין ִמן ֲעִנּיּוָתא – ֵמַהּדַֹחק 
ַהָּגדֹול ֶׁשּדֹוֲאִגים ִמְּפֵני ָהֲעִנּיּות – ִמּדּוֲחָקא – ֶׁשֹּדַחק ֶזה ַיְׁשִלים ַהְּסָאה ֶׁשל ַהָּגלּות – 
ִיְּפקּון ִמן ָּגלּוָתא, ַהָּדא הּוא ִּדְכִתיב ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוִׁשיַע – ְּכֶׁשִּיְהיּו ְּבַתְכִלית ֲעִנּיּות 

]ְּכַמֲאַמר ֲחַז"ל ִּתְכֶלה ְּפרּוָטה ִמן ַהִּכיס[ ָאז ּתֹוִׁשיַע אֹוָתם, ַעֵּין ָׁשם.
ְוָכל ָהרֹוֶאה ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָׁשם, ִמְׁשּתֹוֵמם ִלְראֹות ֵאיְך ַהֹּכל ָרמּוז, ֶׁשָּגלּות 

ַאֲחרֹוָנה זֹו ְּדֵעֶרב ַרב, ִהיא ָּגלּות ְּדדּוֲחָקא ְוֵלָצנּוָתא.
ְוֵיׁש ָלנּו ֵעָצה ַאַחת ּוְברּוָרה, ָלרּוץ ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ְוֵעֶסק 
ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשְּבֹזאת ַמְבִטיַח ָלנּו ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשֵּנֵצא ְּבַרֲחִמים ֵמַהָּגלּות, ְוֹלא 
ָצִריְך ִנָּסיֹון ]ְוֹלא ִנָּסיֹון ֶׁשל ֹעִני[. ְוַכָּידּוַע ִּדְבֵרי ַהְמֻקָּבִלים, מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַחִּיים 
ִויָטאל, ָהַרַׁש"ש, ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ְוַהֶּבן ִאיׁש ַחי ְועֹוד, ְּדָעִתיד ִלּמּוד ֶזה ְלִהְתַּפְרֵסם 

ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְוָתבֹוא ַהְּגֻאָּלה. ּוְלִהָּגלֹות, ְוַעל ָידֹו ִּתָּגֵאל ַהּׁשְ
ּוְבתֹוְך ְּדָבַרי ַּגם זֹאת ַאְזִּכיָרה, ִּדְבֵרי מֹוֵרנּו ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּדְרִזי זצללה"ה 
ְּדָהרֹוֶצה ְלַהֲאִריְך ָיִמים ַיֲחִזיק ְּבֵעץ ַהַחִּיים, ְּכלֹוַמר ִיְלֹמד ְּבתֹוַרת ַהּסֹו"ד ּוְבֶזה 
ַיֲאִריכּו ָיָמיו, ְוַקָּבָלה זֹו ִמִּפי ָמָרָנא ַרִּבי ְיאּוָדה ְּפָתָי"ה זי"ע ֶנֶאְמָרה ְוָכְך ָהָוה ַּגם 

ְלַמֲעֶׂשה ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ]הּוָבא ְּדָבָריו ְּבקּוְנְטֵרס ִזָּכרֹון[.
ּוַמֲעֶׂשה ְּבָחָכם ֶאָחד ֶׁשָחָלה ְוֹלא ָאָבה ִלְׁשֹמַע, ְוָאֵכן ְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים ָׁשַבק ַחִּיים 

ְלָכל ַחי ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.
יגּו ָּכל ַמֲעָלָתם ַעל ְיֵדי ִלּמּוד  ְוָכל ְּגדֹוֵלי ַהְּסָפַרִּדים ֶׁשִּלָּבם ָהָיה ָרָחב ְּכאּוָלם – ִהּׂשִ

ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּתִמיִדים ְּכִסְדָרם.
ְוַכָּידּוַע ֶׁשָּכל ַהְּקִהּלֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ְּבָחאֶלּב, ִעיָרק, ִמְצַרִים ַמרֹוקֹו ְועֹוד, ָּתִמיד ָהיּו 
ֲחבּורֹות ֲחבּורֹות ֶׁשָּלְמדּו ָׁשעֹות ְּבָכל ַלְיָלה ּוְבָכל יֹום ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוִבְפָרט ַּבּדֹור 
ָהַאֲחרֹון, ְּבדֹורֹו ֶׁשל ָמָרָנא ַהֶּבן ִאיׁש ַחי זיע"א, ַעל ָּכל ַמֲעֵׂשה ִמְצָוה ָלְמדּו ִעְנְיֵני 
ַהֹּזַהר ַהָּקׁשּור ַלִּמְצָוה, ּוְבָכל ְסֻעָּדה ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש ּוְבָיִמים טֹוִבים, ְוֵכן ְּבַאְזָּכרֹות ַעל 
ִנְפָטִרים, ָלְמדּו ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ַסָּבא ְּדִמְׁשָּפִטים ְוָהִאְדרֹות, ּוִבְבִרית ִמיָלה ְוָכל ִׂשְמָחה 
– ִּכי ֹזאת ָיְדעּו, ֶׁשֵאין ָלנּו ְּכתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ִלְפתַֹּח ַהֵּלב ּוְלַטֲהַרת ַהְּנָׁשָמה, ְוִלְפֵני ָּכל 
ְּתִפָּלה – ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ָזכּור ָלטֹוב ]ֶׁשהּוָבא ַּבַהְקָּדָמה ַלִּתּקּוִנים[. ְוָלֵכן ָאנּו ִמְתעֹוְרִרים 
ּוִמְתַחְּזִקים ְלהֹוִסיף עֹוד ְועֹוד לֹוְמִדים ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּכי הּוא ַהּפֹוֵתַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר, 
ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש רֹוִאים ְּבָרָכה ְּבִלּמּוד ַהִּנְגֶלה ַּכָּידּוַע ְוַכֻּמְרָּגׁש ְּבחּוׁש, 
ּוִמְתַרִּבים ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ְוִנְפָתִּחים ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה ִּכי ִמֶּמּנּו ּתֹוְצאֹות ַחִּיים. ַּכְמבָֹאר 
ְּבַרִּבי ַחִּיים ִויַטאל ּוָבַרְמַח"ל ְוַהְּגָר"א ְוַהִחיָד"א ַהְּקדֹוִׁשים, ְוַעֵּין עֹוד ְּב"אֹור ַהֹּזַהר" 

המשך המכתב בחוברת הבאהַּבֲאִריכּות.


