
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל

ּ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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ֹלִִֹּת ּיּ הנוִסה

נסיונות ימי הגאולה

עקבתא דמשיחא
אימתי יבוא הגואל?

אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: אימתי יבוא הגואל? - 
לכשירדו לירידה התחתונה, אותה שעה אני גואל אתכם... 
)ילקוט שמעוני(  

הפחות יתן עיניו בגדול ממנו
ונותן הפחות את עיניו, במי שהוא גדול ממנו, ואומר לו: אף 
על פי שאתה אומר כהלכה ואני איני אומר כהלכה, יעברו 

דבריך ויתקיימו דברי, אפילו כל העולם יחרב.

מעמדם של הגדולים בדור
לפני בוא המשיח יראו הגדולים כך: כל מחשבתם להרבות כבוד 
עצמם וביתם, ולהוריש ממלכתו לבניו עד עולם, כבוד 
שמים אצלם טפל דטפל, עושים שדוכים מכל חטאי עמי, 
סומכים על עצמם ועל יחוסם, ומי יאמר להם מה תעשה. לבסוף 

– יבטלו, והיו כלא היו. זהו הברור בימות המשיח.
וכן מובא בתוספות בן יחיאל: מלכים אלו ומאן מלכי רבנן אשר 
כל מחשבתם להרבות כבוד עצמן וכבוד ביתם... ונותן הפחות 
עיניו, במי שגדול ממנו, עם קנאה ותאוה וכבוד שלהם, להשיג 
יותר ויותר, ולכבוד עצמן דורשים, ולא לטובת ישראל, כי כבודם 
עיקר, וכבוד שמים בעד עמם ונחלתם לדרוש - הוא טפל אצלם, 
וטפל דטפל, וגם תורתם... הוא אצלם לתכלית גדולתם ולנצחנות 

לגדל עצמם על חברם בגאוותם... 
וכן ראה ברוח הקודש המעמד בדורות האחרונים קודם ביאת 
הגואל. גדולים הם כאלו, וכאשר הם בתקפם, מי יאמר להם 
מה תעשו... אפילו כל העולם כולו יחרב על ידי דרך הגויים 
הזו, מה אכפת ליה. אחרי כי הוא רב ושבט המושלים בידו, כי 
הוא במרומי קשת, ומדעתו להוריש ממלכתו גם לבניו כן עד 
עולם... או חרב - מלשון חורבן, כי נחרבו בגשמיות או ברוחניות 
ונהפכו לזרים... וסומכים עצמן על יחוסם וכח תורתם, ולצרף 
גם חיצוניות עמהם לזרעיהם, והם בוטחים בעצמן בזה, עד כי 

המשך בעמוד ח
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א סיכ ה  וִנר ֹהזנֹהר ֹהין
ה

ַאְך ִאם מֹוִציא ִּבְׂשָפָתיו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפּלּו ֵּפרּוׁש ַהִּמּלֹות ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 
ַעם ָהָאֶרץ ֲהֵרי ֶזה ְמַקֵּים ִמְצַות ּוְלַמְדֶּתם, ּוְלִפיָכְך ָּכל ַעם ָהָאֶרץ ְמָבֵרְך ִּבְרַכּת 
ַחר ִלְפֵני ַהְּפסּוִקים ְוֵכן ְּכֶׁשעֹוֶלה ְלֵסֶפר ּתֹוָרה. ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים  ַהּתֹוָרה ַּבּׁשַ
ְּבתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֲאָבל ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ַהֵּפרּוׁש ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ִלּמּוד 
ְּכָלל ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש ָלָאָדם ַלֲעֹסק ְּבָכל ַהּתֹוָרה ַּגם ִּבְדָבִרים ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלָהִבין 
יג ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשָעַסק ָּבּה ָּבעֹוָלם  ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא )זַֹהר ַוֵּיֵׁשב ַּדף קפה( ִיְזֶכּה ְלָהִבין ּוְלַהּׂשִ
יָגּה ִמֹּקֶצר ַּדְעּתֹו. )ֻׁשְלָחן ָערּוְך ָהַרב ִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶּפֶרק ב' ֲהָלָכה יב ְויג( ַהֶּזה ְוֹלא ִהּׂשִ

ְסֻגָּלה ְלִטְמטּום ַהֵּלב - ְלַטֵהר ֶאת ַעְצמֹו ַּבִּמְקֶוה ְוִלְלֹמד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִּכי ֹזַהר הּוא 
ִמְּלׁשֹון ֶהָאָרה ֶׁשֵּמִאיר ִּבְמקֹום ַהֹחֶׁשְך

ְלָהִבין ִעְנַין ִטְמטּום ַהֵּלב ְוִטְמטּום ַהֹּמַח ֶׁשִּטְמטּום ַהֵּלב ִהיא ֶׁשַּנֲעֶׂשה ֵלב ָהֶאֶבן 
ְוכּו', ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלֶזה ְלַטֵהר ֶאת ַעְצמֹו ַּבִּמְקֶוה ְוִלְלֹמד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִּכי ֹזַהר הּוא 
)ִאְמֵרי ֹקֶדׁש ְסְטֶרעִליְסק אֹות י"ט( ִמְּלׁשֹון ֶהָאָרה ֶׁשֵּמִאיר ִּבְמקֹום ַהֹחֶׁשְך ְוכּו'. 

ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה: ַּבֲאִמיַרת ַהֹּזַהר, ֶאָחד ַהְמַכֵּון ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ְמַכֵּון 
ּוִבְלַבד ֶׁשַּיְרֶּבה

ִמּמֹוִרי )ַרִּבי ִהֵּלל ִמָּפאִריְטׁש( ָאַמר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּבְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים 
ַמִים  ַהְּכָלל ֵהֶפְך ִמַּמה ֶׁשָּאְמרּו ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט ּוִבְלַבד ֶׁשְּיַכֵּון ִלּבֹו ַלּׁשָ
ֶאָּלא ֶאָחד ַהְמַכֵּון ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ְמַכֵּון ּוִבְלַבד ֶׁשַּיְרֶּבה. ָהִראׁשֹון, ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ְמֻסָּגל 
)ִמְגָּדל ֹעז ַעּמּוד תכ"ד( ַלְּנָׁשָמה ְוכּו'. 

ִּתּקּוֵני ֹזַהר ַּדף ֶאָחד ִּבְׁשִביל ִּתּקּון ְנָׁשָמה
ם ִיְרֶאה ַלֲעֹסק ְּבִתּקּון ַנְפִׁשי ּוְלַאַחר ֲאִריכּות  ְוָכל ֶאָחד ֶׁשִּקֵּבל ִמֶּמִּני ֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ָיַמי ּוְׁשנֹוַתי ִלְלֹמד ַּבֲעִדי ָּכל יֹום ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות ְולֹוַמר ְקָצת ִּתּקּוֵני ֹזַהר ִּבְׁשִביל 
טֹוַבת ַנְפִׁשי ְלָכל ַהָּפחֹות ַּדף ֶאָחד ְוִלְלֹמד ְקָצת ַאָּגָדה ְוֶזה ְּבָכל יֹום ִמי"ב ֹחֶדׁש 

רּות ְלעֹוָלם. ֲארּו ְּבִהְתַקּׁשְ ָהִראׁשֹוִנים ְוָכָכה ָּכל ְיֵמיֶהם, ּוְבֶזה ִיּׁשָ

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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א סיכ ה  וִנר ֹהזנֹהר ֹהין

ֹזַהר ֲעבּור ִּתּקּון ְנָׁשָמה
ְוֵכן ִיָּזֲהרּו ָּבַני ְוַתְלִמיַדי ִלְלֹמד ָּכל ְיֵמיֶהם ֵאיֶזה ִׁשעּור ִּתּקּוֵני ֹזַהר ַּבֲעבּוִרי, ּוְבֹכַח 

ם ְלִהַּתֵּקן ֶאְזֹּכר ָלֶהם זֹו ַהּטֹוָבה. רּות, ְוִאם ְיַזֵּכִני ַהּׁשֵ ֶזה ִיְהֶיה ָלֶהם ִהְתַקּׁשְ
לּו  ְועֹוד ָּבאִתי ְלַבֶּקְׁשָך ֶׁשַּתֲחזֹר ְּבַעל ֶּפה ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות ְוִתְרֶאה ְלָגְמרֹו, ְוַאל ִּתְתַרּׁשְ
ם, ִּכי טֹוָבה ְּגדֹוָלה ִיְצַמח ְלָך ְּבַנְפְׁשָך ַעל ְיֵדי ֶזה, ְותֹאַמר ְּבָכל יֹום  ִמֶּזה ְלַמַען ַהּׁשֵ
)ֵסֶפר ַהַּצָּוָאה - ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים( ֵאיֶזה ַּדִּפים ִּתּקּוֵני ֹזַהר.  

ְמִאיִרים ִנְׁשַמת ָהָאָדם
ְׁשֵני ַהְּסָפִרים, ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְואֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש, ְמִאיִרים ֶאת ִנְׁשַמת ָהָאָדם.

)ַּבַעל ְיסֹוד ָהֲעבֹוָדה(

ִלְגֹמר ְּבָכל ֹחֶדׁש ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים מֹוִעיל יֹוֵתר ִמָּכל ִלּמּוֵדי ִסְפֵרי מּוָסר
ְוִהֵּנה ְלַרְּפאֹות ֳחָלִאים ַהְּפִניִמִּיים, ְּדַהְינּו ְלַהֲעלֹות ַהֶּנֶפׁש ִמְּבִחיַנת ַהַּקְטנּות, הּוא 
ְלִהְתעֹוֵרר ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעֹוָׂשיו, ֲאָבל ְלֶזה ָצִריְך ַּגם ֵּכן ִסַּיְעָּתא 
ִּדְׁשַמָּיא, ְוִהֵּנה ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלֶזה ְלַהְרּבֹות ַּבֲאִמיַרת ִּתּקּוֵני ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוַּדְיָקא 
לֹוַמר ִּתּקּוִנים, ֶׁשַעל ֶזה ִנְתַיֵּסד ַהִּתּקּוִנים ְלַתֵּקן ְּבִחיַנת מִֹחין ְּדַקְטנּות, ַּכּמּוָבא ַּבֵּסֶפר 
ִּכֵּסא ֶמֶלְך ְּבַהְקָּדָמתֹו, ְולֹוַמר ֲאִמיָרה ְּפׁשּוָטה ְּבִלי ׁשּום ֵּפרּוׁש ְּכָלל ְּבַחּיּות ֱאֹלקּות 
ּוְבִהְתעֹוְררּות, ּוְבִאם ַּתְרִּגיל ַעְצְמָך ָּבֶזה ִּתְרֶאה ְּפָלאֹות, ְוָכאן ָנַתִּתי ְלַהֲחֵבִרים ִּתּקּוֵני 
ַהֶּנֶפׁש ְלָגְמרֹו ְּבָכל ֹחֶדׁש ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים, ְוֹקֶדם ִּתְגֹמר ַהִּתּקּוִנים ְּבָׁשֹלׁש ְּפָעִמים, 
ְּדַהְינּו לֹוַמר ְּבַפַעם ִראׁשֹון ְׁשִליׁש ִּתּקּוִנים ְּבַפַעם ֶאָחד, ְוָכָכה ֵׁשִני ּוְׁשִליִׁשית, ְוַאַחר 

ָּכְך ִּתְגֹמר ְּבָכל ֹחֶדׁש ְּבִלי ְיֻׁשֶּנה ְוֶזה יֹוִעיל ְלָך יֹוֵתר ִמָּכל ִלּמּוֵדי ִסְפֵרי מּוָסר.
)ִאְּגרֹות ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים ִאֶּגֶרת מה(

ָנה ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב: ִלְלֹמד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמִּתּקּוֵני ֹזַהר ֹקֶדם ַהּׁשֵ
ִמְכַּתב מֹוֵרנּו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְלָהַרב ַרִּבי ָּדִוד ִמִּמיָקאָלאיֹוב, ֵעָצה ֶׁשֹּלא ִליָרא 
)ֶּכֶתר ֵׁשם טֹוב( ָנה.  ָנה, ִלְלֹמד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמִּתּקּוֵני ֹזַהר ֹקֶדם ַהּׁשֵ ַּבּׁשֵ
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ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

שנת תשל"ח
 משה שטערן

 אב"ד דעברעצין ונייהייזל יצ"ו בעהמ"ח שו"ת באר משה ה"ח 
בלאאמו"ר הרא"ש, בעמ"ח ספר גפי אש ומליצי אש וש"ס ברוקלין 

יע"א
בעזהי"ת

אל מע"כ ידידינו הרב המופלא ומופלג בהפלגת חכמים ונבונים זי"ר יפר"ת לוחם 
מלחמת ה׳ בגבורה כש"ת מו"ה       שליט"א,

אחרי תת שלו'.

מה נכבד היום בהגלות נגלות לאור השמש ספר נכבד ויקר הנקראת "קדושת ישראל". 
קונטרס מוקדש לרומם קרן הצניעות וקדושת בנות ישראל והסברה מיוחדת עד כל עניני 
איסור יחוד איך להשמר ממנו ואיך להיזהר בו שרבים וגם שלמים בדורנו נכשלים בו 

הכל ה׳ עליו השכיל בליקוטי בתר ליקוטי מספרי הפוסקים וספה"ק.

חיבור מקורי יחיד במינו בשפה המדוברת, החיבור ההוא הוא אוצר כל כלי חמדה 
יהיה כשלחן ערוך מיוחד בכל פרטי איסור יחוד, מה שלא הי׳ עדיין לעולמים לחבר 
חיבור נכבד במקצוע הזה, הכולל בתוכו כל הדינים השייכים לעניני קדושה אחד מהם 
לא נעדר, הן צניעות המלבושים לאנשים ונשים, כל דיני יחוד, וגם הסברה נפלאה בגודל 
המכשלה בענין הליכה לרופאים. והדרכה מיוחדת בהנהגת הנשים הצנועות והכשרות, 
קלים  ברופאים  מגודל הפריצות  כבר מכמה שנים  ומלואה  ארץ  כבר הרעשתי  כאשר 
והמכשולות הגדולות היוצאות מהם, ומה גם המאורעות האיומות המתהוים ע"י שימושי 
עד  ערו  ערו  האחרון  בזמן  משפחות  לעשרות  שהחריבו  מיוחדת,  שמירה  בלי  הרופא 

היסוד.

ומלאה  עולם  גדול עד שתזדעזע  חוצות בקול רעש  מן הראוי לצאת בקרית  והיה 
שכל מי שיראת ה׳ נוגע ללבו ורוצה להנהיג בית כשר ותורתי בדרך המסורתי ירחיק 
כמטחוי קשת ויותר מאהלי הרופאים הרשעים המופקרים האלו כי כל באי שער ביתן 
בירור  וגם המצא תמצא בחיבור הלזה  ישראל הכשרות.  בנות  ישובון ח"ו למדות  לא 
וקיראפרקטיקאים  ופסיכאלאגען  פסיכיאטרין  הנקראים  לרופאים  הליכה  בענין  וליבון 

המגבילים הרבה פעמים במכשולות שונות במחשבה דיבור ומעשה.

וגם הפליא לעשות קו׳ נפלא לאיזה רופאים ללכת ואיך להיפטר מכל חשש יחוד.
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וגם טרח ועמל טהור גברא לאסוף דוגמאות רבות של חששות יחוד רציניים יום יום 
להאב, להאם, להאח, לאחות ולשאר חברי המשפחה.

ובפרט המכשול הגדול מיוחד במלאכת האפיסעס אשר אחוז עצומה נכשלים באיסור 
זה דבר יום יום ביודעים ובלא יודעים.

רוכלים, מובילי סחורה  יחוד המתרחשים בטעקסי, במעלית, משולחים,  עניני  וגם 
ועד  השידוך  מהצעת  והמחותנים  וכלה  לחתן  הנוגעים  והנהגות  דינים  אוצר  בבית. 

החתונה. )והארכתי בזה בחיבורי הרבה בשו"ת באר משה ח"ד(.
חנות  או  סוחר  מיד  מזוזה  לקנות  דמי  שפיר  אם  מזוזות  אודות  ממנו  ומה ששאל 
ולקבעה בבית מבלי בדיקת סופר מומחה ויר"ש מאוד, בימינו אלה שנמסרו בעווה"ר 
כשרותן של דברים העומדים ברומו של עולם לבעלי כיסין ובעלי פטמין ורוב רובם של 
כלל ישראל כצאן לטבח יובל ומלאו בתי 90 אחוזים מישראל מזוזות הפסולים הנכתבים 
מנשים וסופרים קלים ומי מהם גם בעצם יום השבת, וכמות גדול מהם מעשה דפוס 
בעלמא, הצד השוה שבהן שפסולים מן התורה לכל הדעות, ואלו הצאן מה חטאו כי 
יאריכו ימיהם מבלי קיום מצות מזוזה ותפילין. )ובספרי שו"ת באר משה ח"ו הארכתי 
בזה( וכל מין דין ראוי לכל בר ישראל לרכוש לו חיבור הנפלא הלזה למען ידע לפלס 
דורות  ובטוח להעמיד  נכון  לבו  ויהיה  א־ל  בית  דרכיו במסילה הישרה העולה  מעגל 
ינון  ביאת  עד  הבאים  לדורות  קדישא  שושילתא  ולהמשיך  ובטהרה  בקדושה  ישרים 

במהרה ב"א.
מוש"ק פ׳ פקודי שנת תשל"ח לפ"ק  פה ברוקלין יצ"ו
משה שטערן
אב"ד דעברעצין יצ"ו

המשך בעמוד י

עברו ובטלו והיו כלא היו, וכן עם שדוכים וחתנים כאלו מכל חטאי עמי, 
עד כי יתמו חטאים מן הארץ... להודיע כי כן הוא הבורר מעמד הדור 
)הגאון הקדוש בעל "לב העברי" זצ"ל( מן ימות המשיח.  

הערב רב שולטים על ישראל
הראשים על ישראל יהיו בכל אתר ואתר - הערב רב, וכל יראי השם 
יהיו בצער ובדוחק תחתם – המה יהיו הדיינין ויקבלו שוחד, 

ותמלא הארץ חמס מפניהם.
ה"רעיא מהימנא" מביא )בפרשת נשא דף קכ"ו(, וזה לשונו: ואני חשיב בעינייהו 
בין ערב רב רשיעיא ככלב מת דסרח בינייהו, דחכמת 
סופרים תסרח בינייהו בכל קרתא וקרתא ובכל אתר דישראל מפוזרין 
בין מלכוון ואתהדרו אנון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך 
היא דאתמר בהו )יחזקאל ל"ד ל"א(: "ואתן צאני וצאן מרעיתי אדם אתם", 

המשך מעמוד ד
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סימן ש – שיסדר שולחנו במוצאי שבת, ובו 
סעיף אחד

לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת כדי  א. 
ללוות את השבת אפילו אינו צריך אלא לכזית:

סימן שא – באיזה כלים מותר לצאת בשבת 
ואיזה מהם אסורים, ובו נ"א סעיפים

אין לרוץ בשבת אלא אם כן הוא לדבר מצוה  א. 
כגון לבית הכנסת או כיוצא בו. הגה: ואסור לפסוע 
יותר מאמה בפסיעה אחת אם אפשר לו בפחות )אור 

זרוע והגהות אשירי פרק מי שהוציאוהו(:
בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם מותר  ב. 
וכן לראות כל דבר שמתענגים בו )וכן מותר לטייל, 

בית יוסף(:
היה הולך והגיע לאמת המים יכול לדלגו  ג. 
ולקפוץ עליה אפילו אם היא רחבה שאינו יכול 
להניח רגלו ראשונה קודם שיעקור שניה ומוטב 
שידלג ממה שיקיפנה מפני שמרבה בהלוך ואסור 

לעבור בה שלא יבא לידי סחיטה:
היה הולך לדבר מצוה כגון להקביל פני רבו  ד. 
או פני מי שגדול ממנו בחכמה יכול לעבור בה 
ובלבד שיעשה שינוי כגון שלא יוציא ידו מתחת 
שפת חלוקו כדי שיזכור ולא יבא לידי סחיטה )ועיין 
לקמן סימן תרי"ג סעיף ה' ובסעיף ח' בהג"ה( ואסור 
לעבור בסנדלו דכיון דאינו יכול להדקו ולקשרו 
יפה חיישינן דלמא נפל ואתי לאתויי אבל במנעלו 

מותר:
ההולך לדבר מצוה מותר לעבור במים אף  ה. 

בחזרה כדי שלא תהא מכשילו לעתיד לבוא:
ההולך לשמור פירותיו מותר לו לעבור במים  ו. 

בהליכה אבל לא בחזרה:
כל היוצא בדבר שאינו תכשיט ואינו דרך מלבוש  ז. 
והוציאו כדרך שרגילין להוציא אותו דבר חייב וכל 
תכשיט שהוא רפוי שאפשר לו בקל ליפול אסור 
לצאת בו ואם יצא פטור ואשה לא תצא בתכשיטים 

שדרכה לשלפם )פירוש להסירם מעליה( ולהראותם. 
הגה: ועיין לקמן סימן ש"ג סעיף י"ח אם אסור אפילו 
בחצר או בבית. הלכך לא יצא איש לא בסייף ולא 
בקשת ולא בתריס )פירוש מגן( ולא באלה ולא ברומח 
ולא בכלים שאינם תכשיט ואם יצא חייב חטאת 
ולא בשריון ולא בקסדא )פירוש כובע של ברזל( ולא 
במגיפים )פירוש אנפלאות של ברזל( ואם יצא פטור 
שהם דרך מלבוש ולא יצא בתפלין מפני שצריך 
להסירם כשיכנס לבית הכסא ולא יצא קטן במנעל 
גדול דלמא נפל ואתי לאתויי אבל יוצא הוא בחלוק 
גדול ולא יצא במנעל אחד אם אין לו מכה ברגלו 
דלמא מחייכי עליה ואתי לאתויי אבל אם יש לו 

מכה ברגלו יצא באותו שאין בו מכה:
לא יצא במחט התחובה לו בבגדו בין נקובה  ח. 
בין שאינה נקובה ואם יצא בנקובה חייב ובשאינה 

נקובה פטור ויש אומרים בהפך:
לא יצא בטבעת שאין עליה חותם ואם יצא  ט. 
חייב ואם יש עליה חותם לרש"י פטור ולרבינו תם 
ולהרמב"ם מותר דאינו תכשיט אלא לאיש אבל 
דבר שהוא תכשיט לאיש ולאשה אסור גם לאיש. 

)ועיין לקמן סימן ש"ג(:
טבעת שקבוע בה אבן וכן אם כתובים בה  י. 
אותיות אין עליה חותם מיקרי שלא נקרא חותם 

אלא אם כן חקוקים בה אותיות או צורות:
כגון  בו  ולהשתמש  לתכשיט  העשוי  דבר  יא. 
מפתחות נאות של כסף כמין תכשיט אסור שהרואה 
אומר שלצורך תשמיש מוציא ויש מתירים אם הוא 
של כסף. הגה: ומכל מקום אסור לצאת בתיק של בתי 
עינים שקורין בריל"ן אף על פי שהתיק הוא של כסף 
דהבתי עינים בעצמם הם משוי )בית יוסף( ואם המפתח 
של נחושת וברזל אפילו מחובר וקבוע בחגורה אסור 
)מרדכי פרק במה אשה ובית יוסף בשם תשובת הרשב"א( 
ויש שכתבו שנוהגין בזה להתיר )בית יוסף בשם תשובת 

אשכנזית הרי"ף והאגודה וכן משמע באור זרוע(:

המשך בעמוד טז

ֻׁ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 וַּיַקְהֵל  



י
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הישח הלָיִת ִיָתבּת

המשך מעמוד ד

ולית לון יכולת למעבד טיבו עם תלמיד חכם ואנשי חיל ויראי חטא 
מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו, ומחרימין ערב רב בינייהו ולא יהבין 
לון באתרין סגיאין, אלא דבר קצוב דלא יהא תקומה לנפילו דלהון, 
ואפילו חיי שעה, וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא בצערא בדחקא 
ביגונא חשיבין ככלבים, בנים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש 
בראש כל חוצות? דלא אשכחו אכסניא בינייהו, ואנון ערב רב אנון עתירין 
בשלוה בחדוא בלא צערא בלא יגונא כלל, גזלנין מרי שוחד דאנון דינין 
רישי עמא "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" )בראשית ז' ג'(, עליהם אתמר 

)איכה א' ה'(: "היו צריה לראש..." 

הערב רב רמאים כנחשים ועקרבים
מובא עוד ב"רעיא מהימנא": רמאים כנחשים ועקרבים דעקרין מלי 
דרבנן, ודיינין לשקרא. עלייהו אתמר )איכה א'(: "היו צריה לראש". 
נאמר )שמות ב'(: "וירא כי אין איש" - דישראל באלין רשיעיא ערב רב, 

ודא בסוף גלותא.

אין דור האחרון מתקיים אלא בהבל פיהם של תנוקות של בית רבן
באותה שעה בכה ר' עקיבא, אמר לו: "על מה קא בכית?" אמר לו: "אוי 
לדור שיהיו יתומים ממך!" אמר לו: "אל תאמר כך, אלא וי לדור, 
שיהיו יתומים בלי אב, בלי חכם מורה ובלא תלמיד הוגה, וימים יבואו, 
שכל הדור יהיו חצופים ועזי פנים ותשתכח תורה ואין דורש ואין מבקש, 
והמתעורר ליבו בתורה יהיה נבזה וחדל אישים. וי לדרא ההוא כד ייתי 
ההוא דרא". אמר לו: "לית דרא ההוא מתקיים אלא בהבל פיהם של 
תינוקות של בית רבן, כד אנון רכיכין בלבד, וכד אנון קשישין אורייתא 
)מדרש הנעלם שבזוהר חדש פרשת בראשית( משתכחת מנהון".  

וי לדור, שלא ידעו להיכן לפנות!
שם נאמר: אבל וי לדרא כד רעיין לא משתכחין וענא סאטן ]והצאן 
סוטה[ ואזלין ולא ידעין לאן אתר אזלי לא לימינא ולא לשמאלא.
)מדרש הנעלם שבזוהר חדש פרשת ויקרא(

דור שלא יהיה להם מגן
וזמין עלמא דלא ישתכח מאן דיגן עלייהו וכל אנפין חציפין ישתכחון 
בין לעילא בין לתתא... וזמינין בני עלמא דצווחין ולית מאן דישגח 

המשך הסכמות ומכתבים
המשך בעמוד לב

המשך מעמוד ח
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ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב

והעונש השכר סב

שאמרו כדרך ע"א)התרנגול, כ"ב מצויין(ברכו˙ חכמים תלמידי יהיו שלא
שאמרו כמו הגבורה, שם וגם כתרנגולים, נשיהם א)אצל מ˘נה ד', פר˜ (אבו˙

שלא מוגדר פירוש ירא, כח באותו וכשהוא יצרו, את הכובש גבור איזהו
יתברך השם לרצון רק ע"א)יעשה כ' (נדרים ˘אמרו כמו בו˘ה, זו יראה (וגם

הבטן, פרי לשכר זוכה אז יתברך, השם מפני חדרים בחדרי שמתבייש
כנודע, יראה וגפן חכמה הוא שמן כי זיתים, פירות עושה פוריה שהגפן

לא. לא אי אין, אוצרו היא ה' יראת ואי ה', יראת חכמה וראשית

עדן לגן כשבא הצדיק את משרתים השרת מלאכי ריבוא ס'

מוסרבספר כ"ה)שבט בראשית(פר˜ מילקוט כ')מביא יהושע(רמז רבי אמר
השרת, מלאכי רבוא ס' ועליהם עדן בגן יש כדכד שערי שני לוי בן

אצלםוכל בא שהצדיק ובשעה מבהיק, הרקיע כזוהר פניהם זיו מהם אחד
של בגדים ח' אותו ומלבישין בקבר, בהן שעמד הבגדים מעליו מפשיטין
ומרגליות טובות אבנים של אחד ראשו על נותנין כתרים ושני כבוד, ענני
ואומרים אותו, ומקלסין בידו הדסים שמונה ונותנין פרוים, זהב של ואחד

ז)לו ט, מים(˜הל˙ נחלי למקום אותו ומכניסין לחמך, בשמחה אכול לך
והדסים. ורדין מיני ת"ת מוקף

עצמו בפני חופה לו יש וצדיק צדיק כל

שנאמרוכל כבודו, לפי עצמו בפני חופה לו יש ואחד ה)אחד ד, כי(י˘עי'
של וא' חלב, של א' נהרות, ד' ממנה ומושכין חופה, כבוד כל על
ממנה למעלה וחופה חופה וכל דבש, של ואחד אפרסמון, של ואחד יין,
הנוגה, כזיו זיוו מבהיק אחד וכל בו, קבועות מרגליות ול' זהב, של גפן

ומרגליות. טובות אבנים של שולחן בה יש וחופה חופה וכל

המאירהובספר ˙˘א)אספקלריא כי מבואר(פר˘˙ הנה לשונו: וזה כתב
שיש האמת חכמי ספרים בהרבה וגם מקומות בכמה בזוהר
שאמרו וכמו עדן, בגן הבא בעולם עולם יסוד צדיקי בין רבים חילוקים
עצמו. בפני מדור לו יש וצדיק צדיק כל ברמז לברכה זכרונם רבותינו
למטה שלמעלה.והנה עדן גן ויש שלמטה עדן גן יש כי הוא הענין וכלל
מי וכל הימנו. ולמעלה מהגן עדיף הרבה עדן כי מעדן, גן הרבה חלוק
טובים. וימים בשבתות רק לעדן זוכה אינו שלמטה, בגן לישב והעונששזוכה סגהשכר

יותר צדיקים ויש הימנו. שלמטה לגן שלמטה מעדן חוזרים שבת וכשיצא
להיות טובים וימים שבתות וכשיגיע ישיבתם, כל לעדן זוכים אשר גדולים
יותר ועדיף מהם שלמעלה לגן שלמטה מעדן עולים יתירה, מעלה להם
בגן תמיד שיושבים מהם יותר שלמעלה צדיקים עוד ויש שלמטה. מעדן
שעליו שלמעלה לעדן עד עולים הקודש ימי בהגיע וממילא שלמעלה,
גדולים היותר וחסידים צדיקים אכן זולתך. אלקים ראתה לא עין נאמר,
ואהרן ומשה והשבטים ואמהות הקדושים אבות כגון ישראל שבכל
עצמו בעדן תמיד שיושבים עילאה דמלכא היכלא בני המה בהם, וכיוצא
ושום אדם לשום להשיג אין הקודש בימי להם שיש והמעלה שלמעלה,

בשוה. כביכול השכינה עם מתחדשים כי בעולם, נברא

וצדיק צדיק כל בראש עומדים מלאכים שישים

אכולוששים לך לו, ואומרים וצדיק, צדיק כל לראש עומדים מלאכים
שנאמר כדבש, שנמשלה בתורה שעסקת דבש, (˙היליםבשמחה

יא) בראשית,יט, ימי מששת בענביו המשומר יין ושתה מדבש, ומתוקים
שנאמר כיין, שנמשלה בתורה ב)שעסקת ח, ה˘ירים הרקח.(˘יר מיין אשקך

וזוית זוית בכל יש אילנות מיני רבוא שמונים

כסףוהכעור של רמון ופריטי יוחנן, רבי וכדמות יוסף של כדמותו שבהן
שנאמר לילה, אצלם ואין השמש, כנגד יח)מוקף ד, ואורח(מ˘לי

ראשונה משמרה משמרות, לשלש עליהם ומתחדש נוגה, כאור צדיקים
שניה משמרת קטנים, שמחת ושמח קטנים למחיצת ונכנס קטן נעשה
משמרה בחורים, שמחת ושמח בחורים למחיצת ונכנס בחור נעשה

זקנים. שמחת ושמח זקנים למחיצת ונכנס זקן נעשה שלישית

עולמות ועשרה מאות בשלוש הצדיקים של הבתים

משובחויש שבהן הקטן זויותיו, בכל אילנות מיני רבוא שמונים עדן בגן
מזמרים השרת מלאכי של רבוא ס' בו יש זוית בכל בשמים, עצי מכל
אלף ת"ק בו ויש עדן, גן כל מכסה ונופו באמצע החיים ועץ נעים, בקול
זה. לשל דומה זה של ריחו ואין לזה, דומה זה של דמותו ואין טעמים,
מסוף הולך וריחו אותו, מכין רוחות ומארבע הימנו, למעלה כבוד ענני וז'
אחד וכל התורה, את שמבארין חכמים תלמידי ותחתיו סופו, ועד העולם
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חופה כל בין ולבנה, חמה של ואחת כוכבים, של אחת חופות, שתי לו יש
כבוד. ענני של פרגוד וחופה

שנאמרולפנים עולמות, י"ש שבה עדן כא)ממנה ח, אוהבי(מ˘לי להנחיל
ובתוכה ועשרה, מאות שלש בגימטריא יש יש,  

לז,,וחביריו עקיבא רבי כגון מלכות, הרוגי ,,
בים שכך,לחטבועים כוחו, היה מה ותלמידיו, זכאי בן יוחנן רבן ,

היערים וכל לבלרין אדם בני וכל יריעות השמים כל אם אומר, היה
אלא מהם חסרתי ולא מרבותי, שלמדתי מה לכתוב יכולין אינן קולמוסין,

כת בים, המלקק עליהןככלב וכסה הענן שירד אלו כתלט, ,
גמורין צדיקים עומדין תשובה שבעלי במקום תשובה, בעלי אלו ,

כת עומדין, כתאינן מימיהם, חטא טעם טעמו שלא רווקים אלו ,
הכתוב עליהם ארץ, ודרך ומשנה מקרא בהן שיש עניים אלו ,

יב)אומר ה, הוא(˙הילים ברוך והקדוש ירננו, לעולם בך חוסי כל וישמחו
שנאמר התורה את להן ומבאר ביניהן ו)יושב ˜א, ארץ(˘ם בנאמני עיני

יותר להם המתוקן כבוד הוא ברוך הקדוש פרסם ולא וגו', עמדי לשבת
שנאמר ג)ויותר, סד, לו,(י˘עי' למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין

לשונו. כאן עד

מוסר לחייובשבט להשיג יכול אדם שאין באמת ודע ממשיך: שם
דרך על הזה בעולם עצמו מסגף כן אם אלא הזה התענוג



ללז. דף ברכות וראה ג' סד, ע"ישעי' פב"ד להלן כן גם פד)"(הובא להלן בראשית"(מילג". ש

כ') פרמז רד". דף ויקהל ע"(מזהר פב)"י קצה". דף בלק פ' ע"(מזהר .ב)"ו
הישרלח. קב טובספר הנעלםז)"(פרק מדרש בשם נח)כתב ז'(פרשת יהודה, רבי אמר

ע המלך דוד אמר שעליהם צדק שערי דאיקרי השער אצל השרת מלאכי של ה"כתות
לגן להכנס הצדיקים לנשמות הן פתחין וז' בו. יבואו צדיקים כו' צדק שערי לי פתחו
במערת הנשמה נכנסת הראשון פתח שומרים. פתח ועל מעלותם, מקום עד עדן
נגד מכוון והוא עדן גן ראיתי יוסי רבי אמר כו'. עדן לגן סמוכה שהיא המכפלה
ומשבחת כו'. זגול נקרא והוא השלישי בפתח נכנסת אזי יותר לעלות זכתה הפרוכת.
עליון לא-ל כהן שהוא הגדול שר ומיכאל מעלה, של המקדש בבית הוא ברוך להקדוש
אלא הקרבנות, כשאר באה אינה זו הקרבה חייא, רבי אמר לקרבן. זו הנשמה מקריב

שם. עיין כו', המלך לפני דורון המקריב כאדם
פלט. בגיטין כדאיתא הים, לתוך שקפצו הילדים דהם לי נראה כאן: רענן (דףה"בזית
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והעונש השכר סד

חופה כל בין ולבנה, חמה של ואחת כוכבים, של אחת חופות, שתי לו יש
כבוד. ענני של פרגוד וחופה
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בים שכך,לחטבועים כוחו, היה מה ותלמידיו, זכאי בן יוחנן רבן ,

היערים וכל לבלרין אדם בני וכל יריעות השמים כל אם אומר, היה
אלא מהם חסרתי ולא מרבותי, שלמדתי מה לכתוב יכולין אינן קולמוסין,

כת בים, המלקק עליהןככלב וכסה הענן שירד אלו כתלט, ,
גמורין צדיקים עומדין תשובה שבעלי במקום תשובה, בעלי אלו ,

כת עומדין, כתאינן מימיהם, חטא טעם טעמו שלא רווקים אלו ,
הכתוב עליהם ארץ, ודרך ומשנה מקרא בהן שיש עניים אלו ,

יב)אומר ה, הוא(˙הילים ברוך והקדוש ירננו, לעולם בך חוסי כל וישמחו
שנאמר התורה את להן ומבאר ביניהן ו)יושב ˜א, ארץ(˘ם בנאמני עיני

יותר להם המתוקן כבוד הוא ברוך הקדוש פרסם ולא וגו', עמדי לשבת
שנאמר ג)ויותר, סד, לו,(י˘עי' למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין

לשונו. כאן עד

מוסר לחייובשבט להשיג יכול אדם שאין באמת ודע ממשיך: שם
דרך על הזה בעולם עצמו מסגף כן אם אלא הזה התענוג
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ע המלך דוד אמר שעליהם צדק שערי דאיקרי השער אצל השרת מלאכי של ה"כתות
לגן להכנס הצדיקים לנשמות הן פתחין וז' בו. יבואו צדיקים כו' צדק שערי לי פתחו
במערת הנשמה נכנסת הראשון פתח שומרים. פתח ועל מעלותם, מקום עד עדן
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זקנים. שמחת ושמח זקנים למחיצת ונכנס זקן נעשה שלישית
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זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
יג

והעונש השכר סד

חופה כל בין ולבנה, חמה של ואחת כוכבים, של אחת חופות, שתי לו יש
כבוד. ענני של פרגוד וחופה

שנאמרולפנים עולמות, י"ש שבה עדן כא)ממנה ח, אוהבי(מ˘לי להנחיל
ובתוכה ועשרה, מאות שלש בגימטריא יש יש,  

לז,,וחביריו עקיבא רבי כגון מלכות, הרוגי ,,
בים שכך,לחטבועים כוחו, היה מה ותלמידיו, זכאי בן יוחנן רבן ,

היערים וכל לבלרין אדם בני וכל יריעות השמים כל אם אומר, היה
אלא מהם חסרתי ולא מרבותי, שלמדתי מה לכתוב יכולין אינן קולמוסין,

כת בים, המלקק עליהןככלב וכסה הענן שירד אלו כתלט, ,
גמורין צדיקים עומדין תשובה שבעלי במקום תשובה, בעלי אלו ,

כת עומדין, כתאינן מימיהם, חטא טעם טעמו שלא רווקים אלו ,
הכתוב עליהם ארץ, ודרך ומשנה מקרא בהן שיש עניים אלו ,

יב)אומר ה, הוא(˙הילים ברוך והקדוש ירננו, לעולם בך חוסי כל וישמחו
שנאמר התורה את להן ומבאר ביניהן ו)יושב ˜א, ארץ(˘ם בנאמני עיני

יותר להם המתוקן כבוד הוא ברוך הקדוש פרסם ולא וגו', עמדי לשבת
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לשונו. כאן עד

מוסר לחייובשבט להשיג יכול אדם שאין באמת ודע ממשיך: שם
דרך על הזה בעולם עצמו מסגף כן אם אלא הזה התענוג



ללז. דף ברכות וראה ג' סד, ע"ישעי' פב"ד להלן כן גם פד)"(הובא להלן בראשית"(מילג". ש

כ') פרמז רד". דף ויקהל ע"(מזהר פב)"י קצה". דף בלק פ' ע"(מזהר .ב)"ו
הישרלח. קב טובספר הנעלםז)"(פרק מדרש בשם נח)כתב ז'(פרשת יהודה, רבי אמר

ע המלך דוד אמר שעליהם צדק שערי דאיקרי השער אצל השרת מלאכי של ה"כתות
לגן להכנס הצדיקים לנשמות הן פתחין וז' בו. יבואו צדיקים כו' צדק שערי לי פתחו
במערת הנשמה נכנסת הראשון פתח שומרים. פתח ועל מעלותם, מקום עד עדן
נגד מכוון והוא עדן גן ראיתי יוסי רבי אמר כו'. עדן לגן סמוכה שהיא המכפלה
ומשבחת כו'. זגול נקרא והוא השלישי בפתח נכנסת אזי יותר לעלות זכתה הפרוכת.
עליון לא-ל כהן שהוא הגדול שר ומיכאל מעלה, של המקדש בבית הוא ברוך להקדוש
אלא הקרבנות, כשאר באה אינה זו הקרבה חייא, רבי אמר לקרבן. זו הנשמה מקריב

שם. עיין כו', המלך לפני דורון המקריב כאדם
פלט. בגיטין כדאיתא הים, לתוך שקפצו הילדים דהם לי נראה כאן: רענן (דףה"בזית

ע"נ .ב)"ז

והעונש סההשכר

הנזרע כזרע מיתה אחר אם כי החיים השגת דאין באהל ימות כי אדם
שהיא קודם ונסרח נבאש כן אם אלא צמיחה לכלל להגיע יכול שאין
הקדוש לנו הראה זה וענין דלעיל. בפרק כנזכר דידיה לגבי מיתה בחינת
מארז"ל כנודע מת מיד ישן לא אדם אם שהרי האדם חיי בטבע הוא ברוך

נ"ג) לפי(סוכה אפשר דאי משום מיד, לו מתירין לישן שלא הנשבע ולכן
שימות.

כארז"לוהנה מהמיתה מס' אחד נ"ז)השינה אדם(ברכו˙ חיי תלויין הרי ,
ואם חי מהמיתה ס' שהוא השינה ידי על עצמו ממית שאם במיתה,
הבא עולם חיי הם האמתיים החיים השגת דאין מכאן ותלמוד מת. לא
ימות כי אדם כדכתיב העבודה. ועל התורה על עצמו מסגף כן אם אלא

כדרז"ל תורה של באהלה ס"ג)באהל דאין(ברכו˙ כידוע, דבר של וטעמו .
קיום ועל התורה על עצמו מסגף שאדם וכיון לחומר אלא מיתה שייך

החיים בכלל ונכנס הרוחניים לבחינת ועולה החומר מתמרק ,ממצותיה
כמדובר. מיתה שייך אין חומר שאין דכיון

עצמםהרי שהמסגפים ודע החומר. מיתת אחר אלא החיים השגת אין
משיגים אחריהם ובניהם הבא עולם חיי בזה משיגים הם הזה בעולם
היו האבות אלו כארז"ל הזה, בעולם אוכלים שבזכותם הזה, עולם חיי
כך כו'. אחריהם בניהם אוכלים היו מה הזה בעולם מצותם שכר אוכלים
אבותיו בזכות אוכל אחד כל ליכא, עלמא בהאי מצות שכר המידה הוא

ואחד. אחד לכל חוזר וכן הבא, לעולם שמורות ומצותיו

לעשותובהיות פנאי לו יש אבותיו בזכות הזה בעולם האדם שאוכל
שיאכלו אחריו לבניו ולהניח הבא, לעולם לזכות ומצות תורה
על יחוש ולא לבורא. לעבוד האדם שישתדל צריך כמה כן ואם בזכותו.
מקום להם להניח אחריו ולבניו לעצמו שזוכה כיון שמקבל הצער
ששמעתי ממה ולמד צא כמדובר, בזכותו ניזונין שהרי משם, שיתפרנסו
היה לא והמלך לאלוה שלהם למלכם שהחזיקו בעולם אומה שהיתה



המ. לאחר הענן אותן שכסה משה בני שהם לי כמדומה כאן: רענן [עייןבזית חורבן
הפסוק על רבה איכה ה', הלכה י' פרק סנהדרין ה)ירושלמי ב, כאויב(איכה ה' ב,"(פהיה

מהרזט) כה].". טז, פרק רבה לבמדבר ו



יד

זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ

והעונש סההשכר

הנזרע כזרע מיתה אחר אם כי החיים השגת דאין באהל ימות כי אדם
שהיא קודם ונסרח נבאש כן אם אלא צמיחה לכלל להגיע יכול שאין
הקדוש לנו הראה זה וענין דלעיל. בפרק כנזכר דידיה לגבי מיתה בחינת
מארז"ל כנודע מת מיד ישן לא אדם אם שהרי האדם חיי בטבע הוא ברוך

נ"ג) לפי(סוכה אפשר דאי משום מיד, לו מתירין לישן שלא הנשבע ולכן
שימות.

כארז"לוהנה מהמיתה מס' אחד נ"ז)השינה אדם(ברכו˙ חיי תלויין הרי ,
ואם חי מהמיתה ס' שהוא השינה ידי על עצמו ממית שאם במיתה,
הבא עולם חיי הם האמתיים החיים השגת דאין מכאן ותלמוד מת. לא
ימות כי אדם כדכתיב העבודה. ועל התורה על עצמו מסגף כן אם אלא

כדרז"ל תורה של באהלה ס"ג)באהל דאין(ברכו˙ כידוע, דבר של וטעמו .
קיום ועל התורה על עצמו מסגף שאדם וכיון לחומר אלא מיתה שייך

החיים בכלל ונכנס הרוחניים לבחינת ועולה החומר מתמרק ,ממצותיה
כמדובר. מיתה שייך אין חומר שאין דכיון

עצמםהרי שהמסגפים ודע החומר. מיתת אחר אלא החיים השגת אין
משיגים אחריהם ובניהם הבא עולם חיי בזה משיגים הם הזה בעולם
היו האבות אלו כארז"ל הזה, בעולם אוכלים שבזכותם הזה, עולם חיי
כך כו'. אחריהם בניהם אוכלים היו מה הזה בעולם מצותם שכר אוכלים
אבותיו בזכות אוכל אחד כל ליכא, עלמא בהאי מצות שכר המידה הוא

ואחד. אחד לכל חוזר וכן הבא, לעולם שמורות ומצותיו

לעשותובהיות פנאי לו יש אבותיו בזכות הזה בעולם האדם שאוכל
שיאכלו אחריו לבניו ולהניח הבא, לעולם לזכות ומצות תורה
על יחוש ולא לבורא. לעבוד האדם שישתדל צריך כמה כן ואם בזכותו.
מקום להם להניח אחריו ולבניו לעצמו שזוכה כיון שמקבל הצער
ששמעתי ממה ולמד צא כמדובר, בזכותו ניזונין שהרי משם, שיתפרנסו
היה לא והמלך לאלוה שלהם למלכם שהחזיקו בעולם אומה שהיתה



המ. לאחר הענן אותן שכסה משה בני שהם לי כמדומה כאן: רענן [עייןבזית חורבן
הפסוק על רבה איכה ה', הלכה י' פרק סנהדרין ה)ירושלמי ב, כאויב(איכה ה' ב,"(פהיה

מהרזט) כה].". טז, פרק רבה לבמדבר ו

והעונש סההשכר

הנזרע כזרע מיתה אחר אם כי החיים השגת דאין באהל ימות כי אדם
שהיא קודם ונסרח נבאש כן אם אלא צמיחה לכלל להגיע יכול שאין
הקדוש לנו הראה זה וענין דלעיל. בפרק כנזכר דידיה לגבי מיתה בחינת
מארז"ל כנודע מת מיד ישן לא אדם אם שהרי האדם חיי בטבע הוא ברוך

נ"ג) לפי(סוכה אפשר דאי משום מיד, לו מתירין לישן שלא הנשבע ולכן
שימות.

כארז"לוהנה מהמיתה מס' אחד נ"ז)השינה אדם(ברכו˙ חיי תלויין הרי ,
ואם חי מהמיתה ס' שהוא השינה ידי על עצמו ממית שאם במיתה,
הבא עולם חיי הם האמתיים החיים השגת דאין מכאן ותלמוד מת. לא
ימות כי אדם כדכתיב העבודה. ועל התורה על עצמו מסגף כן אם אלא

כדרז"ל תורה של באהלה ס"ג)באהל דאין(ברכו˙ כידוע, דבר של וטעמו .
קיום ועל התורה על עצמו מסגף שאדם וכיון לחומר אלא מיתה שייך

החיים בכלל ונכנס הרוחניים לבחינת ועולה החומר מתמרק ,ממצותיה
כמדובר. מיתה שייך אין חומר שאין דכיון

עצמםהרי שהמסגפים ודע החומר. מיתת אחר אלא החיים השגת אין
משיגים אחריהם ובניהם הבא עולם חיי בזה משיגים הם הזה בעולם
היו האבות אלו כארז"ל הזה, בעולם אוכלים שבזכותם הזה, עולם חיי
כך כו'. אחריהם בניהם אוכלים היו מה הזה בעולם מצותם שכר אוכלים
אבותיו בזכות אוכל אחד כל ליכא, עלמא בהאי מצות שכר המידה הוא

ואחד. אחד לכל חוזר וכן הבא, לעולם שמורות ומצותיו

לעשותובהיות פנאי לו יש אבותיו בזכות הזה בעולם האדם שאוכל
שיאכלו אחריו לבניו ולהניח הבא, לעולם לזכות ומצות תורה
על יחוש ולא לבורא. לעבוד האדם שישתדל צריך כמה כן ואם בזכותו.
מקום להם להניח אחריו ולבניו לעצמו שזוכה כיון שמקבל הצער
ששמעתי ממה ולמד צא כמדובר, בזכותו ניזונין שהרי משם, שיתפרנסו
היה לא והמלך לאלוה שלהם למלכם שהחזיקו בעולם אומה שהיתה



המ. לאחר הענן אותן שכסה משה בני שהם לי כמדומה כאן: רענן [עייןבזית חורבן
הפסוק על רבה איכה ה', הלכה י' פרק סנהדרין ה)ירושלמי ב, כאויב(איכה ה' ב,"(פהיה

מהרזט) כה].". טז, פרק רבה לבמדבר ו

והעונש השכר סו

מקום בכל בעיר וחזר שיצא וביום בשנה אחת פעם אם כי לעמו מתראה
המלך. חיי על בעצמם הם אדם בני כמה בפניו נשחטים היו שעבר
פוסק היה שהמלך המלך חיי על עצמם ששחטו לאלו המגיע והתועלת
אהבת על בידם עצמם ממיתים היו זו אומה הרי אחריהם. לבניהם פרנסה
שכל באמת יודעים ואנו לאכול. מה להם שיהיה בניהם ואהבת המלך

לחרפות, הולכים עצמם הממיתים עלאותם כך עושים היו כבר מיהו
ובניו. המלך אהבת

שכן אמתכל ותורתנו אלהינו שה' הקדושים ישראל עדת אנו וחומר וקל
אהבת ועל ומצות תורה בקיום שחפץ ולבנינו לנו הבא ועולם
הבורא עמו שעושה מה האדם בראות ובפרט בזכותו. אחריו שיאכלו בניו
לסגף אחד כל שצריך העולם לאויר שיוצא עד אמו בבטן שנוצר מיום
והשכירות רצונו, למלא הבורא אהבת על והמצות התורה בעסק עצמו
בהן וחיי מצות לו ונתן רע דבר מכל האדמה על בעודו בחייו ששומרו
כל על להזהירו תמיד האדם על העומד כרופא המזיקו דבר מכל לבדול
תאכל מזה שצוה שמיני בפרשת תראה כאשר ממנו, שירחק המזיק מאכל
וסותם אדם של מזגו מזיקים דברים הם שאסר מה דכל תאכל, לא ומזה
להמית האדם דצריך וחומר וקל שכן דכל ממנו. ההשכלה מעייני ומטמטם
עם נוהג זה כל ועם לעובדו, חייבים עבדיו שאנו כיון אהבתו על עצמו
ה' לעובדו. חיוב עלינו אין כאלו בשכרו מרבה וגם בנו עם כאב האדם

ואמן אמן לעולם ה' ברוך אמן. עד עדי בעבודתו .מאיחזקנו

שלותדע עדן גן תענוגי של רז"ל במדרשי שתמצא הציורים אלו כל כי
בזוה"ק כמובא ושלום, חס וזהב כסף גשמיות אינם וזהב, כסף

ע"א) ˜"נ דף ˙רומה ויטע(פר˘˙ לשונו, וזה מקדםמב, בעדן גן אלהים (ברא˘י˙ה'

ח) עלאיןב, דיוקנין וכל לעילא, עלאה כגוונא שלים בשמא ליה נטע איהו ,


תלפיותמא. מדרש ג')ובספר לאברהם(אות חסד ספר בשם יעקב)כתב עין ג', וזה(נהר
תשמיש לצורך העולם אל עדן גן מן יוצא הראשון אדם בריאת בעת כי דע לשונו:
הכנסת בית או המקדש בית כמו הראשון אדם של עדן הגן והיה צרכו, וכל הגוף
בשם שם ולהתנבאות המצוות ולקיים בתורה לעסוק המדרש בית וכמו בו, להתפלל
הראשון אדם האריך שלא רק הגשמי. וחיותו רכושיו לכל שייך היה העולם ושאר ה',

לשונו. כאן עד משם ונתגרש בשלותו
יוסף:מב. להבי˙ המגיד ˘גילה משרים,מה מגיד ספר שבתחילת באזהרות ומובא

המשך בעמוד יז



זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו יו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ יו ֹשן ִי ֹסת  ְָ ס ֹי ָֹ זננֹהר 
טו

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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

השבת סזזוהר

      
    
     

  (לו (תהלים 
 

הּדין  ִ ַ ִצּדּוק

   
   
    
     
     
     
     
     
    
     

   (עא (תהלים 
     
     
    

   (קיט (תהלים 
    

   

והעֹולם הּתֹורה ׁשערי  ָ ָ ְ ָ ַ ֵ ֲ ַ ַ ִ ְנעילת

    
   
      

ּכ מּׁשּום עצּוב?! לא מי זמן, ְְִִַָָֹּבאֹותֹו

ננעלּו, הּמדרׁש ּבית ׁשערי ְְֲֲִִֵֵַַָָּכל

הּקדֹוׁש את לצּדק כּלם ְְְְִֵֶַַָָָֻוהצטרכּו

והינּו ׁשבח, ּבדר הּוא לו)ּברּו (תהלים ְְְֶֶֶַַָ

אל. ּכהררי ְְְְִֵֵַָצדקת

הּדין  ִ ַ ִצּדּוק

העֹולםׁשלׁשה מן ׁשהסּתּלקּו הם ְְְִִֵֶַָָָֹ

ּבמׁשה. ּכלּולים וכּלם הּזה, ְְְְִֶֶַַַָֹֻּבּזמן

העליֹון, הּנאמן הּנביא מׁשה - ְֱִֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

ּדוד - ואחד הּצּדיק, יֹוסף - ְְִִֵֶֶַַָָָואחד

ׁשלׁשה ּכאן יׁש ּכ מּׁשּום .ְִֵֶֶַָָָֹהּמל

יֹוסף ׁשל הּוא אחד דין. ִִֵֵֶֶָצּדּוקי

צדקת וזהּו אּלה, לכל קֹודם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהּצּדיק

וגֹו'. רּבה ּתהֹום מׁשּפטי אל ְְְְְִֵֵֶַַָָּכהררי

אל, ּכהררי לבּדֹו ׁשהּוא יֹוסף, ְְְֵֵֵֶֶַַזה

ואחד העליֹונים. ההרים ּכל ְְְִִֶֶֶָָָָּכמֹו

ׁשּכתּוב וזהּו הּנאמן, הּנביא (שםמׁשה ְֱִֶֶֶֶַַָָָֹ

אׁשרעא) מרֹום עד אלהים ְְְֱֲִִֶַָָֹוצדקת

נֹוטל ׁשהּוא מּׁשּום גדלֹות, ְִִֵֶָָֹעׂשית

ואחד ּוׂשמאל. ימין הּצדדים, ְְְְִִֶַָָָָֹלכל

ׁשּכתּוב וזהּו ,הּמל ּדוד קיט)הּוא (שם ְִֶֶֶֶַָָ

אמת. ותֹורת לעֹולם צדק ְְְְְֱִֶֶֶָָָצדקת

.הּמל ּדוד זה - ְִֶֶֶַָָלעֹולם

והעֹולם הּתֹורה ׁשערי  ָ ָ ְ ָ ַ ֵ ֲ ַ ַ ִ ְנעילת

ּתֹורהאז הּזה, ּבּזמן הּכל מתּכּנס ְְִֵֶַַַַַָָֹ

וע ּפה. ׁשּבעל ותֹורה זהׁשּבכתב ל ְְְְִֶֶֶֶַַָָ

וננעלּו תֹורה, ׁשערי ננעלּו הּזה ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָּבּזמן
השבת זוהר סח

    
 

יֹוסף ּבמיתת הּמעינֹות  ֵ ַ ִ ְ ָ ְ ַ ַ ִיּבּוׁש

    
  
    
    

  

מׁשה ּבמיתת ֶֹחׁש ְ ִ ַ ֶֹ 

   
 
   

 

ּדודּבטלה ּבמיתת הּתֹורה ׂשמחת ְ ֵ ָ ִ ְ ַ ַ ָ ְ ִ ַ ָ ִ 

    
  
    
   
    
   
    
     



    
    

     דא (ס"א ָ

דהוה)     ֲַָ
    

הּזה. ּבּזמן העֹולם ּכל ְֲֵֶַַַַָָָׁשערי

יֹוסף ּבמיתת הּמעינֹות  ֵ ַ ִ ְ ָ ְ ַ ַ ִיּבּוׁש

יבׁשּוּבׁשעה הּצּדיק, יֹוסף ׁשּמת ְְִֵֵֶַַָָָ

הּׁשבטים וכל והּמעינֹות, ְְְְְִַַַַָָָהּמקֹורֹות

העליֹונים ּפתחּו בּגלּות. ְְְִֶַָָָָנפלּו

מׁשּפטי אל ּכהררי צדקת ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָואמרּו,

וגֹו'. רּבה ְְַָּתהֹום

מׁשה ּבמיתת ֶֹחׁש ְ ִ ַ ֶֹ 

הּׁשמׁשּבׁשעה נחׁש מׁשה, ׁשּמת ְֱֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשּבכתב, ּתֹורה וננעלה ְְְֲֳִִִֶַַָָָָּבּצהרים,

הּמאירה. האסּפקלריה ׁשל ְְְְִֶַַַַָָָָהאֹור

ּדוד ּבמיתת הּתֹורה ׂשמחת  ִ ָ ַ ִ ְ ָ ַ ַ ְ ִ ָ ֵ ְּבטלה

ּכנסהּבׁשעה ,הּמל ּדוד ׁשּמת ְְִֵֶֶֶַָָָָָ

ּפה ׁשּבעל ותֹורה אֹורּה, את ְְְֶֶֶַַָָָָהּלבנה

נגנזּו זמן ּומאֹותֹו אֹורּה. את ְְְְִֵֶַָָָּכנסה

הּמחלקת והתרּבתה הּתֹורה, ְְְֲִֶַַַַָָֹאֹורֹות

וכל ּבמחלקת, והחכמים הּמׁשנה, ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָֹעל

אין זה ועל ּבערּבּוביה. הּלב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָחזקי

ּבכל זמן ּבאֹותֹו הּתֹורה ְְְְִַַַָָׂשמחת

העֹולם. ָָּדֹורֹות

רּבנן?ּומהן ׁשּגזרּו הּתענּיֹות חמרֹות ְְֲִֵֶַַַָָָָֻ

ּכׁשהיה תענית, ּגזרּו ּפלֹוני ְְְְֲִִֵֶֶַָָָּכׁשּמת

.ּכ ּגזרּו ׁשהיה)ּכ ּכּנּוס(זה ּוכׁשהיה ְְִֶֶֶָָָָָָָ

ׁשּבכתב הּתֹורה ׂשמחת ׁשל ְְִִֵֶֶַַָָָיתר

על זמן ּבאֹותֹו ּפה, ׁשּבעל ְְְְֶֶַַַָותֹורה



טז
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ּת ּת  ִנבו יו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ יו ֹשן ִי ֹסת  ְָ ס ֹי ָֹ זננֹהר 

המשך 'שו"ע ורמ"א'  מעמוד ט

השבת זוהר סח

    
 

יֹוסף ּבמיתת הּמעינֹות  ֵ ַ ִ ְ ָ ְ ַ ַ ִיּבּוׁש

    
  
    
    

  

מׁשה ּבמיתת ֶֹחׁש ְ ִ ַ ֶֹ 

   
 
   

 

ּדודּבטלה ּבמיתת הּתֹורה ׂשמחת ְ ֵ ָ ִ ְ ַ ַ ָ ְ ִ ַ ָ ִ 

    
  
    
   
    
   
    
     



    
    

     דא (ס"א ָ

דהוה)     ֲַָ
    

הּזה. ּבּזמן העֹולם ּכל ְֲֵֶַַַַָָָׁשערי

יֹוסף ּבמיתת הּמעינֹות  ֵ ַ ִ ְ ָ ְ ַ ַ ִיּבּוׁש

יבׁשּוּבׁשעה הּצּדיק, יֹוסף ׁשּמת ְְִֵֵֶַַָָָ

הּׁשבטים וכל והּמעינֹות, ְְְְְִַַַַָָָהּמקֹורֹות

העליֹונים ּפתחּו בּגלּות. ְְְִֶַָָָָנפלּו

מׁשּפטי אל ּכהררי צדקת ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָואמרּו,

וגֹו'. רּבה ְְַָּתהֹום

מׁשה ּבמיתת ֶֹחׁש ְ ִ ַ ֶֹ 

הּׁשמׁשּבׁשעה נחׁש מׁשה, ׁשּמת ְֱֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשּבכתב, ּתֹורה וננעלה ְְְֲֳִִִֶַַָָָָּבּצהרים,

הּמאירה. האסּפקלריה ׁשל ְְְְִֶַַַַָָָָהאֹור

ּדוד ּבמיתת הּתֹורה ׂשמחת  ִ ָ ַ ִ ְ ָ ַ ַ ְ ִ ָ ֵ ְּבטלה

ּכנסהּבׁשעה ,הּמל ּדוד ׁשּמת ְְִֵֶֶֶַָָָָָ

ּפה ׁשּבעל ותֹורה אֹורּה, את ְְְֶֶֶַַָָָָהּלבנה

נגנזּו זמן ּומאֹותֹו אֹורּה. את ְְְְִֵֶַָָָּכנסה

הּמחלקת והתרּבתה הּתֹורה, ְְְֲִֶַַַַָָֹאֹורֹות

וכל ּבמחלקת, והחכמים הּמׁשנה, ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָֹעל

אין זה ועל ּבערּבּוביה. הּלב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָחזקי

ּבכל זמן ּבאֹותֹו הּתֹורה ְְְְִַַַָָׂשמחת

העֹולם. ָָּדֹורֹות

רּבנן?ּומהן ׁשּגזרּו הּתענּיֹות חמרֹות ְְֲִֵֶַַַָָָָֻ

ּכׁשהיה תענית, ּגזרּו ּפלֹוני ְְְְֲִִֵֶֶַָָָּכׁשּמת

.ּכ ּגזרּו ׁשהיה)ּכ ּכּנּוס(זה ּוכׁשהיה ְְִֶֶֶָָָָָָָ

ׁשּבכתב הּתֹורה ׂשמחת ׁשל ְְִִֵֶֶַַָָָיתר

על זמן ּבאֹותֹו ּפה, ׁשּבעל ְְְְֶֶַַַָותֹורה

לא יצא החייט במחט התחובה לו בבגדו ולא  יב. 
נגר בקיסם שבאזנו ולא סורק במשיחה שבצוארו 

ואם יצא פטור:
לא יצא הזב בכיס שעושה להצילו מזיבתו שלא  יג. 
יטנף בה וכן אשה נדה שקושרת בגד לפניה שלא 
תתלכלך בדם נדותה אסורה לצאת בו אם לא יהא 
סינר עשוי כעין מלבוש אבל אם קושרתו כדי שלא 

יכאב לה הדם ולא תצטער מותר לצאת בו:
דבר שהוא דרך מלבוש אפילו אם אינו לובשו  יד. 
אלא משום אצולי טינוף מותר לצאת בו בשבת. הגה: 
ולכן מותר ללבוש בגד מפני הגשמים או כובע על ראשו 
אבל אסור לאשה ליתן בגד על צעיפה מפני הגשמים 

דאין זה דרך מלבוש )הגהות מיימוני(:
אין הקיטע יוצא בקב שלו דהיינו שעושה כמין  טו. 
דפוס של רגל וחוקק בו מעט לשום ראש שוקו בתוכו 
ואינו עושה זה להלך בו שעל כל פנים צריך הוא 
למקלו אלא כוונתו כדי שלא יראה חסר רגל אלא 

נכה רגל כיון דאינו צורך הילוכו אסור:
קיטע שאינו יכול לילך כלל על שוקיו אלא  טז. 
יושב על כסא וכשנעקר ממקומו נסמך על ידיו 
ועל שוקיו ונדחף לפניו ועושה סמוכות של עור 
או עץ לראשי שוקיו או רגליו התלוים וכשהוא 
נשען על ידיו ועוקר עצמו נשען גם על רגליו קצת 
אין יוצאים בהם בשבת דאיידי דתלוים ולא מנחי 
אארעא זמנין דמשתלפי אבל בכסא וספסלים הקטנים 
שבידיו מותר לצאת. קטע בשתי רגליו ומהלך על 
שוקיו ועל ארכבותיו ועושה סמוכות של עור לשוקיו 
יוצא בהם בשבת. הגה: וכן מותר לצאת במנעל של עץ 
שהרגל נכנס בו וליכא למיחש שיפול )רבינו ירוחם חלק 
ה'( וכן בפנטני"ש דמשתלפי במהרה וממילא )רשב"א 
סימן תר"ז( ויש מחמירים ואוסרים )אגור( ולא ילך אדם 
יחף בשבת במקום שאין דרך לילך יחף ולא יצא אדם 
בשבת כמו שהוא יוצא בחול בלתי דבר אחר שיזכור על 

ידו שהוא שבת ולא יבא לחללו )כל בו(:



זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
יז

והעונש השכר סו

מקום בכל בעיר וחזר שיצא וביום בשנה אחת פעם אם כי לעמו מתראה
המלך. חיי על בעצמם הם אדם בני כמה בפניו נשחטים היו שעבר
פוסק היה שהמלך המלך חיי על עצמם ששחטו לאלו המגיע והתועלת
אהבת על בידם עצמם ממיתים היו זו אומה הרי אחריהם. לבניהם פרנסה
שכל באמת יודעים ואנו לאכול. מה להם שיהיה בניהם ואהבת המלך

לחרפות, הולכים עצמם הממיתים עלאותם כך עושים היו כבר מיהו
ובניו. המלך אהבת

שכן אמתכל ותורתנו אלהינו שה' הקדושים ישראל עדת אנו וחומר וקל
אהבת ועל ומצות תורה בקיום שחפץ ולבנינו לנו הבא ועולם
הבורא עמו שעושה מה האדם בראות ובפרט בזכותו. אחריו שיאכלו בניו
לסגף אחד כל שצריך העולם לאויר שיוצא עד אמו בבטן שנוצר מיום
והשכירות רצונו, למלא הבורא אהבת על והמצות התורה בעסק עצמו
בהן וחיי מצות לו ונתן רע דבר מכל האדמה על בעודו בחייו ששומרו
כל על להזהירו תמיד האדם על העומד כרופא המזיקו דבר מכל לבדול
תאכל מזה שצוה שמיני בפרשת תראה כאשר ממנו, שירחק המזיק מאכל
וסותם אדם של מזגו מזיקים דברים הם שאסר מה דכל תאכל, לא ומזה
להמית האדם דצריך וחומר וקל שכן דכל ממנו. ההשכלה מעייני ומטמטם
עם נוהג זה כל ועם לעובדו, חייבים עבדיו שאנו כיון אהבתו על עצמו
ה' לעובדו. חיוב עלינו אין כאלו בשכרו מרבה וגם בנו עם כאב האדם

ואמן אמן לעולם ה' ברוך אמן. עד עדי בעבודתו .מאיחזקנו

שלותדע עדן גן תענוגי של רז"ל במדרשי שתמצא הציורים אלו כל כי
בזוה"ק כמובא ושלום, חס וזהב כסף גשמיות אינם וזהב, כסף

ע"א) ˜"נ דף ˙רומה ויטע(פר˘˙ לשונו, וזה מקדםמב, בעדן גן אלהים (ברא˘י˙ה'

ח) עלאיןב, דיוקנין וכל לעילא, עלאה כגוונא שלים בשמא ליה נטע איהו ,


תלפיותמא. מדרש ג')ובספר לאברהם(אות חסד ספר בשם יעקב)כתב עין ג', וזה(נהר
תשמיש לצורך העולם אל עדן גן מן יוצא הראשון אדם בריאת בעת כי דע לשונו:
הכנסת בית או המקדש בית כמו הראשון אדם של עדן הגן והיה צרכו, וכל הגוף
בשם שם ולהתנבאות המצוות ולקיים בתורה לעסוק המדרש בית וכמו בו, להתפלל
הראשון אדם האריך שלא רק הגשמי. וחיותו רכושיו לכל שייך היה העולם ושאר ה',

לשונו. כאן עד משם ונתגרש בשלותו
יוסף:מב. להבי˙ המגיד ˘גילה משרים,מה מגיד ספר שבתחילת באזהרות ומובא

והעונש השכר סו

מקום בכל בעיר וחזר שיצא וביום בשנה אחת פעם אם כי לעמו מתראה
המלך. חיי על בעצמם הם אדם בני כמה בפניו נשחטים היו שעבר
פוסק היה שהמלך המלך חיי על עצמם ששחטו לאלו המגיע והתועלת
אהבת על בידם עצמם ממיתים היו זו אומה הרי אחריהם. לבניהם פרנסה
שכל באמת יודעים ואנו לאכול. מה להם שיהיה בניהם ואהבת המלך

לחרפות, הולכים עצמם הממיתים עלאותם כך עושים היו כבר מיהו
ובניו. המלך אהבת

שכן אמתכל ותורתנו אלהינו שה' הקדושים ישראל עדת אנו וחומר וקל
אהבת ועל ומצות תורה בקיום שחפץ ולבנינו לנו הבא ועולם
הבורא עמו שעושה מה האדם בראות ובפרט בזכותו. אחריו שיאכלו בניו
לסגף אחד כל שצריך העולם לאויר שיוצא עד אמו בבטן שנוצר מיום
והשכירות רצונו, למלא הבורא אהבת על והמצות התורה בעסק עצמו
בהן וחיי מצות לו ונתן רע דבר מכל האדמה על בעודו בחייו ששומרו
כל על להזהירו תמיד האדם על העומד כרופא המזיקו דבר מכל לבדול
תאכל מזה שצוה שמיני בפרשת תראה כאשר ממנו, שירחק המזיק מאכל
וסותם אדם של מזגו מזיקים דברים הם שאסר מה דכל תאכל, לא ומזה
להמית האדם דצריך וחומר וקל שכן דכל ממנו. ההשכלה מעייני ומטמטם
עם נוהג זה כל ועם לעובדו, חייבים עבדיו שאנו כיון אהבתו על עצמו
ה' לעובדו. חיוב עלינו אין כאלו בשכרו מרבה וגם בנו עם כאב האדם

ואמן אמן לעולם ה' ברוך אמן. עד עדי בעבודתו .מאיחזקנו

שלותדע עדן גן תענוגי של רז"ל במדרשי שתמצא הציורים אלו כל כי
בזוה"ק כמובא ושלום, חס וזהב כסף גשמיות אינם וזהב, כסף

ע"א) ˜"נ דף ˙רומה ויטע(פר˘˙ לשונו, וזה מקדםמב, בעדן גן אלהים (ברא˘י˙ה'

ח) עלאיןב, דיוקנין וכל לעילא, עלאה כגוונא שלים בשמא ליה נטע איהו ,


תלפיותמא. מדרש ג')ובספר לאברהם(אות חסד ספר בשם יעקב)כתב עין ג', וזה(נהר
תשמיש לצורך העולם אל עדן גן מן יוצא הראשון אדם בריאת בעת כי דע לשונו:
הכנסת בית או המקדש בית כמו הראשון אדם של עדן הגן והיה צרכו, וכל הגוף
בשם שם ולהתנבאות המצוות ולקיים בתורה לעסוק המדרש בית וכמו בו, להתפלל
הראשון אדם האריך שלא רק הגשמי. וחיותו רכושיו לכל שייך היה העולם ושאר ה',

לשונו. כאן עד משם ונתגרש בשלותו
יוסף:מב. להבי˙ המגיד ˘גילה משרים,מה מגיד ספר שבתחילת באזהרות ומובא

והעונש סזהשכר

אינון לאו כרובים אינון ותמן דלתתא, עדן גן בהאי ומתציירן מרקמן כלהו
נהורין כלהו אלא אחרא, ממלה או מדהבא נשא, דבני בגליפוי גליפין
שלים דשמא אומנא ידי עובדי מרקמא בציורא ומתציירין גליפין דלעילא
עלמא דהאי וציורין דיוקנין וכל תמן, מחקקן וכלהו הוא, בריך דקודשא
עד עלמא, דהאי כגוונא כלהו תמן ומתחקקן וגליפן תמן, מתציירין כלהו

לשונו. כאן

m


ז יוסף הבית מרן לרבינו תדיר מתגלה שהיה המלאך שגלה מה"מה לו וגילה ל,
לקדמותך עדן דגן צדיקייא כל ויפקון לשונו, וזה נפשו, צאת בעת לו ועתיד שמוכן
כחתן קדמהון ידברוך ותושבחן, שירין בכמה יתך ויקבלון בראשיהון, ושכינתא

דילך. לחופה יתך מלוין כלהון בראש, דמהלך
מזו, למעלה זו אחרנין חופות ושבעה מזו, לפנים זו חופות שבעה לך זמינא והא
כורסייא לך ומתקנן כלהו, תמן טבא דאפרסמונא נהרין ז' ועילאה פנימאה ובחופה
ילוון צדיקייא כל והא טובות, ואבנים מרגלין כמה בה וקביען דרגין, בז' דהבא די
תניינא, דיקר לבושא יתך ילבשון ותמן קדמאה, לחופה תמטי די עד קמך וישוררו

י עלך ישתכחון בתראה בחופה יתך דייעלון עד וחופה, חופה בכל דיקר."וכן לבושי ד
לשמאלך וא' לימינך א' ויקומון יתך, דמלוין מאינון צדיקייא תרי יקומון כן ובתר
דיקר לבוש יילבושך למסלק, דתשרי ובעידן לכורסייא, יתך ויסקון לחתן, כשושבינא

י ט"על עלך דישתכחון באופן דעלך לבושין יתך"ד יותיבו ובהאי דיקר, לבושין ו
וחד כורסייא על ותיתיב ברישך, יתה ויחתון דתלייא כתרא ויסבון לכורסייא,
במילי עמך וטרין שקלין סחור סחור יתבין צדיקייא אינון וכל משמאלך, וחד מימינך

דוגמת יום, ומאת שמונים משלם עד וכן ד)דאורייתא, א, עושר(אסתר את בהראותו
יום. ומאת שמונים וכו' גדולתו תפארת יקר ואת מלכותו כבוד

את תדרוש יומין, ז' דאורייתא משתייא עדן דבגן צדיקייא לכל תעביד כן ובתר
ומאת שמונים בהנך ודאוליפתך עלמא בהאי דאוליפתך דאורייתא במילין בלחודך

יום.
ומדברון יתך ילוו וכלהו כחתן, קדמיהון יתך וידברון צדיקייא כל יקומון כן ובתר
עלאה, דמלכא קדישא לברא יקר תנו ואמרין ומכריזין קדמך מדברין וקצתהון בתרך,
עשרי דתלת לאתר יתך דמטי עד ומשוררין מזמרין וכלהו דמלכא, לדיוקנא יקר והבו
דאת מאינון לבושא חד מינך מתעדי והכי בקדמיתא, טביל ואת דאפרסמונא, נהרי

בי טביל את דכד עד בכלהו, וכן בתליתאה, וכן בב', וכן י"לביש, מנך עברין הא ג"ג
י לבושא מינך ויעדי ביה ותטבול ונפיק נגיד דינור נהר הוא כן ובתר וכד"לבושין, ד,
מיכא והא יתך, ומלבישין חיוורין דיקר לבושא מזמנין הא מינך כהנא"תסתלק ל

קוב קמי נשמתך לאסקא זמין ראתה"רבא לא דעין לגלאה רשו לית ואילך ומכאן ה,
לשונו. כאן עד לו, למחכה יעשה זולתך אלהים

המשך 'שבת בו תשוב' מעמוד יד

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב
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השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ

והעונש סזהשכר

אינון לאו כרובים אינון ותמן דלתתא, עדן גן בהאי ומתציירן מרקמן כלהו
נהורין כלהו אלא אחרא, ממלה או מדהבא נשא, דבני בגליפוי גליפין
שלים דשמא אומנא ידי עובדי מרקמא בציורא ומתציירין גליפין דלעילא
עלמא דהאי וציורין דיוקנין וכל תמן, מחקקן וכלהו הוא, בריך דקודשא
עד עלמא, דהאי כגוונא כלהו תמן ומתחקקן וגליפן תמן, מתציירין כלהו

לשונו. כאן

m


ז יוסף הבית מרן לרבינו תדיר מתגלה שהיה המלאך שגלה מה"מה לו וגילה ל,
לקדמותך עדן דגן צדיקייא כל ויפקון לשונו, וזה נפשו, צאת בעת לו ועתיד שמוכן
כחתן קדמהון ידברוך ותושבחן, שירין בכמה יתך ויקבלון בראשיהון, ושכינתא

דילך. לחופה יתך מלוין כלהון בראש, דמהלך
מזו, למעלה זו אחרנין חופות ושבעה מזו, לפנים זו חופות שבעה לך זמינא והא
כורסייא לך ומתקנן כלהו, תמן טבא דאפרסמונא נהרין ז' ועילאה פנימאה ובחופה
ילוון צדיקייא כל והא טובות, ואבנים מרגלין כמה בה וקביען דרגין, בז' דהבא די
תניינא, דיקר לבושא יתך ילבשון ותמן קדמאה, לחופה תמטי די עד קמך וישוררו

י עלך ישתכחון בתראה בחופה יתך דייעלון עד וחופה, חופה בכל דיקר."וכן לבושי ד
לשמאלך וא' לימינך א' ויקומון יתך, דמלוין מאינון צדיקייא תרי יקומון כן ובתר
דיקר לבוש יילבושך למסלק, דתשרי ובעידן לכורסייא, יתך ויסקון לחתן, כשושבינא

י ט"על עלך דישתכחון באופן דעלך לבושין יתך"ד יותיבו ובהאי דיקר, לבושין ו
וחד כורסייא על ותיתיב ברישך, יתה ויחתון דתלייא כתרא ויסבון לכורסייא,
במילי עמך וטרין שקלין סחור סחור יתבין צדיקייא אינון וכל משמאלך, וחד מימינך

דוגמת יום, ומאת שמונים משלם עד וכן ד)דאורייתא, א, עושר(אסתר את בהראותו
יום. ומאת שמונים וכו' גדולתו תפארת יקר ואת מלכותו כבוד

את תדרוש יומין, ז' דאורייתא משתייא עדן דבגן צדיקייא לכל תעביד כן ובתר
ומאת שמונים בהנך ודאוליפתך עלמא בהאי דאוליפתך דאורייתא במילין בלחודך

יום.
ומדברון יתך ילוו וכלהו כחתן, קדמיהון יתך וידברון צדיקייא כל יקומון כן ובתר
עלאה, דמלכא קדישא לברא יקר תנו ואמרין ומכריזין קדמך מדברין וקצתהון בתרך,
עשרי דתלת לאתר יתך דמטי עד ומשוררין מזמרין וכלהו דמלכא, לדיוקנא יקר והבו
דאת מאינון לבושא חד מינך מתעדי והכי בקדמיתא, טביל ואת דאפרסמונא, נהרי

בי טביל את דכד עד בכלהו, וכן בתליתאה, וכן בב', וכן י"לביש, מנך עברין הא ג"ג
י לבושא מינך ויעדי ביה ותטבול ונפיק נגיד דינור נהר הוא כן ובתר וכד"לבושין, ד,
מיכא והא יתך, ומלבישין חיוורין דיקר לבושא מזמנין הא מינך כהנא"תסתלק ל

קוב קמי נשמתך לאסקא זמין ראתה"רבא לא דעין לגלאה רשו לית ואילך ומכאן ה,
לשונו. כאן עד לו, למחכה יעשה זולתך אלהים

המשך ההערות מהעמוד הקודם



זהר 
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ָֹֹּּ  ִָֹּת
יט

ֶהְמֵׁשְך ִעְנְיֵני ְצִניעּות

עניני צניעות

דברי מוסר והתעוררות שלא יהיו אנשים ונשים בחדר אחד בלי מחיצה
א. התקנה שיהיו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה.

תנו רבנן בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באין לידי קלות 
ראש, התקינו שיהיו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים ועדיין היו באים 
מלמטה:  ואנשים  מלמעלה  יושבות  נשים  שיהיו  התקינו  ראש,  קלות  לידי 
היכי עביד הכי והכתיב הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל, אמר רב קרא אשכחו 
ודרשו וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד ונשיהם 
לבד. אמרו: והלא דברים קל וחומר ומה לעתיד לבא שעוסקים בהספד ואין 
יצר הרע שולט בהם אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד, עכשיו שעסוקים 
יצר הרע  ואין  יעקב הוא  וגרסת העין  ויצה"ר שולט בהן עאכ"ו:  בשמחה 
מתגרה בהם, ופירש רש"י שם שעוסקים בשמחה וקרובה לקלות ראש ועוד 

שיצר הרע שולט עכשיו לא כל שכן, )מסכת סוכה נא:(.
ב. כשבאו לשאוב רוח הקודש עשו תיקון גדול, כל שכן בזמנינו בחתונות 

וב"מצוה טאנץ".
מענין התיקון הגדול שעשו בבית המקדש בשמחת בית השואבה כדי שלא 
יסתכלו האנשים בנשים, ואע"פ שמשם היו שואבים רוח הקודש )ירושלמי 
סוכה פ"ה ה"א( שהכל היו באים לשם לשאוב קדושה ותשובה שלמה, והנשים 

היו מלובשות כראוי בצניעות גדולה.
ג. אם בזמנם שהצניעות עמדה ברום המעלה תקנו תיקונים, אנו על אחת 

כמה וכמה. 
הקדושה וטהרה היו אז על מדרגה גבוהה, כמובא בב"ב )דף צא:( אמר רבי 
יוחנן נהירנא כך הוו מטיילין )פירוש רשב"ם: משחקים( טליא וטליתא )פירוש 
רשב"ם: נער ונערה( בשוקא כבר שית עשרה וכבר שבע עשרה ולא הוו חטאן, 
וכ"ש היום שהנשים הולכות בבגדי פריצות וכו' ופעמים בגילוי בשר ממש 
יראו  שלא  כדי  גדול  תיקון  לעשות  צריך  טאנץ"  וה"מצוה  החתונות  אצל 

האנשים את הנשים.
ד. הבז למתלוצצים ואינו רואה פני הנשים יזכה לרב טוב הצפון צדיקים

ועיקר חוזק החסידות מתחילה ועד סוף אע"פ שמתלוצצים עליו אינו מניח 
חסידותו וכוונתו לשמים ואינו רואה פני נשים, בפרט בין אנשים אחרים, 
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ָֹֹּּ  ִָֹּת
עניני צניעות

שכולם רואים הנשים, כגון שהי' בבית החופה, שהנשים שם מלובשות עדים, 
והכל מסתכלים והוא אינו מסתכל, לפיכך יזכה לרב טוב הצפון, כמו שכתוב 
אשר צפנת ליראיך, ועינו תשבע מזיו שכינה מלך ביפיו תחזינה עיניך. לכן 
טוב לו לאדם כשפוגע באשה הן פנוי' הן נשואה הן ארמית הן ישראלית הן 
גדולה הן קטנה להעביר פניו מלהסתכל בה שכן מצינו באיוב: "ברית כרתי 

לעיני ומה אתבונן על בתולה". )ספר חסידים ס"ט(.
ה. מצוה הבאה בעבירה מוטב לא לקיימה

וכל מצוה הבאה עבירה על ידה, מוטב שלא יעשה המצוה, כמו מצוה לשמח 
החתן, ואם יש שם פריצים ויודע שבלא פריצות לא יהי', או אינו יכול להיות 
בלא הרהור, או אינו יכול להיות שלא לראות בנשים, אל יהי' שם עכ"ל, 

)ספר חסידים סימן שצ"ג(.

ו. לא יתכן לברך שהשמחה במעונו כשיש הרהורים לא טובים.
המברך שהשמחה במעונו צריך לחקור אם קיימו "וגילו ברעדה" וכו', ואם 
תרבות אנשים חטאים שם וניבול פה ביניהם או נשים יושבות בין האנשים 
שהרהורים שם, לא יתכן לברך שהשמחה במעונו, )ספר חסידים סימן תתש"כ(.

ז. "מעון" הוא מקום שמלאכי השרת אומרים שירה לפני המקום.
טעם שתקנו לומר שהשמחה במעונו ולא במכונו או בזבולו, משום דאמרינן 
בחגיגה בפרק אין דורשין, שבעה רקיעים הם: וילון, רקיע, שחקים, זבול, 
מעון, מכון, ערבות, ומפרש שם, מעון, שבו כתות של מלאכי השרת אומרות 
אומרים  לפיכך  המקום,  לפני  השמחה  היא  והשירה  המקום,  לפני  שירה 

שהשמחה במעונו, )אבודרהם(.
ח. אין לברך שהשמחה במעונו איפה שיש חשש הרהור עבירה.

בקראקא נוהגין שבסעודה שעושין בליל שני מברכין אשר ברא ולא שהשמחה 
במעונו. והוא תימא, ולא מצאתי שום טעם למנהגם זה אלא, לפי שסעודה 
זאת קטנה היא ומושיבין האנשים והנשים יחד בחדר אחד. וכתב במנהגים 
דאין מברכין שהשמחה במעונו היכא דאיכא חששא דהרהור עבירה. ולפי 
זה ודאי היכא דאין שם אלא אנשים במסיבה צריך לברך שהשמחה במעונו. 
)ב"ח אה"ע סוף סי' ס"ב. וראה עוד כנסת הגדולה )סימן ס"ב סעיף כ"ט(, הגהות לספר 
המנהגים, באר היטב )סימן ס"ב סקי"א(, קיצור שו"ע )סי' קמ"ט ס"א(, יד אהרן )סי' ס"ב 
סעיף כ"ח( בית שמואל )סי' ס"ב סקי"א( דאין לברך שהשמחה במעונו כשאנשים ונשים 

יושבים בחדר אחד(.

המשך עניני צניעות בחוברת הבאה
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כי

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

ז. ְלעֹוָלם ָירּוץ ָאָדם ִלְדַבר ֲהָלָכה ַוֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת )ברכות ו:(.
ָּבתֹות )מדרש מובא בספר ברית אברהם(. ח. ַּתְכִלית ָיִמים ַהֵּלילֹות, ְוַתְכִלית ֵלילֹות ַהּׁשַ

ֵּפי' ַהַּקְדמֹוִנים ַעל ַהָּכתּוב  ט. ֹלא ִנְּתנּו ַׁשָּבתֹות ֶאָּלא ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה, ְוָידּוַע ַמה ּׁשֶ
ִּכי ֶאַּקח מֹוֵעד, ֶׁשִּמי ֶׁשְּמַאֵּבד ַהְּזַמן ְוֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְּבַׁשָּבתֹות ּומֹוֲעִדים ָעֹנש 
ֵיָעֵנׁש ַּגם ַעל ְיֵמי ַהֹחל ְוֵאין לֹו ָמקֹום ָּפטּור ְּבָאְמרֹו ֶׁשָהָיה ָטרּוד ַעל ַהִּמְחָי' ְוַעל 
ַהַּכְלָּכָלה ֶׁשֲהֵרי ַׁשָּבתֹות ּומֹוֲעִדים יֹוִכיחּו ִּכי ֵאין ְּבִפיהּו ְנכֹוָנה )פלא יועץ ערך שבת(.
בּוַע ְּבַפְרָנָסה ָלֶהם  י. ָּכל ֶׁשֵּכן ַּבֲעֵלי ֻאָּמנּות ְוסֹוֲחִרים ָהעֹוְסִקים ָּכל ְיֵמי ַהּׁשָ
ָּבת ַרק ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות ְמַעט ְוַלֲעֹסק ָּכל ַהּיֹום ַּבּתֹוָרה ִּכי ֶזה הּוא ַחָּייו  ִנְּתָנה ַהּׁשַ
ְוָהֹעֶנג ַהָּגדֹול ְלִנְׁשָמתֹו, ּוַמה ִיְּתרֹון ְלֹעֶנג ּגּופֹו ִאם רּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו ֵהם ְלעֹוָלם 
ְּבָיגֹון ַוֲאָנָחה, ְוָלֵכן ַעל ָּכל ָּפִנים ְיַעֵּנג ִנְׁשָמתֹו ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ְּבתֹוָרה ּוְבִמְצוֹות 

)זכרו תורת משה סימן י(.

יא. ַחָּיב ָאָדם ְלַחֵּדׁש ִחּדּוׁש ַּבּתֹוָרה ְּבָכל ַׁשָּבת ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַּבֲחָזַרת 
ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ִלְמקֹוָמּה ׁשֹוֵאל אֹוָתּה ַהָקָּב"ה ַמה ִחּדּוׁש ָאַמְרָּת ַּבּתֹוָרה )של"ה(.

יב. ִאם ְמַחֵּדׁש ַּבּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת ְמַעְּטִרין ְלָאִביו ְּבאֹותֹו עֹוָלם, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ָּבר ֲהִכי 
ְלַחֵּדׁש ִיְלַמד ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ָלַמד ַעד ֵהָּנה )מח"ב בשם האריז"ל אורח חיים ר"צ, ומובא בשערי 

תשובה שם(.

יג. ִאם ְמַחֵּדׁש ְּבַׁשָּבת ַהְנָהָגה טֹוָבה ֵאין ְלָך ִחּדּוׁש ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה יֹוֵתר ִמֶּזה )יסוד 
ושורש העבודה(.

יד. ִמי ֶׁשְּמַאֵּבד ַהְּזַמן ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּפַנאי ֵיָעֵנׁש ַּגם ַעל ִּבּטּול ּתֹוָרה 
ֶׁשל ְימֹות ַהֹחל ְוֵאין לֹו ָמקֹום ָּפטּור ֶׁשָהָיה ָטרּוד ַעל ַהִּמְחָיה ֶׁשֲהֵרי ַׁשָּבת ְויֹום 
טֹוב יֹוִכיחּו ֶׁשֵאין ְּדָבָריו ֱאֶמת ְוָלֵכן ָּכל ֶרַגע ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ִיְהֶיה ָיָקר לֹו יֹוֵתר 

ִמָּזָהב ּוָפז )קוהלת יו"ט סימן י(.
טו. ָּגְרִסיַנן ִּבירּוַׁשְלִמי ר' ַחַּגי ָאַמר ֹלא ִנְּתנּו ַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים ֶאָּלא ַלֲאִכיָלה 
ּוְׁשִתָּיה, ר' ברכי ָאַמר ֹלא ִנְּתנּו ֶאָּלא ַלֲעֹסק ָּבֶהם ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ּוֵפֵרׁש ְּבַתְנחּוָמא 
בּוַע ּוְבַׁשָּבת  דל"פ מ"ד לת"ת ֵאּלּו ַהּפֹוֲעִלים ֶׁשעֹוְסִקין ִּבְמַלאְכָּתן ָּכל ְימֹות ַהּׁשָ
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ֵהם ָּבִאים ּוִמְתַעְּסִקים ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה, ומ"ד ְלִהְתַעֵּנג ֵאּלּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשֵהם 
בּוַע ּוְבַׁשָּבת ֵהם ִמְתַעְּנִגים )ירושלמי, תנחומא(. ְיֵגִעים ַּבּתֹוָרה ָּכל ְימֹות ַהּׁשָ

בּוַע ַיַעְסקּו יֹוֵתר  טז. ּפֹוֲעִלים ּוַבֲעֵלי ָּבִּתים ֶׁשֵאיָנן עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה ָּכל ְיֵמי ַהּׁשָ
בּוַע ְוַהַּתְלִמיֵדי  ַּבּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת ִמַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ָּכל ְיֵמי ַהּׁשָ
ֲחָכִמים ַיְמִׁשיכּו יֹוֵתר ְּבֹעֶנג ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ְקָצת ְּדָהֵרי ֵהם ִמְתַעְּנִגים ְּבִלּמּוָדם 

בּוַע )רמ"א ר"צ סעיף ב(. ָּכל ְיֵמי ַהּׁשָ
יז. ָאַמר ָלֶהם ַהָקָּב"ה ְלִיְׂשָרֵאל ִאם ַאֶּתם ִנְקָהִלים ְּבָכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות 
ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ְוקֹוִרין ְּבתֹוָרה ּוִבְנִביִאים ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּכִאּלּו ִהְמַלְכֶּתם 

אֹוִתי ְּבעֹוָלִמי )תנחומא(.
יח. ָאְמָרה ּתֹוָרה ִלְפֵני ַהָקָּב"ה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְּכֶׁשִּיָּכְנסּו ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ ֶזה 
ָרץ ְלַכְרמֹו ְוֶזה ָרץ ְלָׂשֵדהּו ֲאִני ַמה ְּתֵהא ָעַלי ָאַמר ָלּה ֵיׁש ִלי זּוג ֶׁשֲאִני ְמַזֵּוג ָלְך 

ְוַׁשָּבת ְׁשמֹו ֶׁשֵהם ְּבֵטִלים ִמְּמַלאְכָּתן ִויכֹוִלים ַלֲעֹסק ָּבְך )טור סימן ר"צ(.
יט. ֹלא ַיְרֶּבה ְּבֵׁשָנה ְּבַׁשָּבת יֹוֵתר ִמַּדי ֶׁשֹּלא ְיִביֶאּנּו ִליֵדי ִּבּטּול ּתֹוָרה ֶׁשֲאִפּלּו 
בּוַע ֶׁשַהִּמְצָוה ֶׁשִּיְתַעְּנגּו יֹוֵתר ְוִכְדִאיָתא  ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּלֹוְמִדים ָּכל ְיֵמי ַהּׁשָ
ברמ"א ִסיָמן ר"צ, ֵאין ַהֵּפרּוׁש ֶׁשְּיַבּלּו ָּכל ַהּיֹום ְּבַתֲענּוִגים ַרק ִיְמְׁשכּו יֹוֵתר 

ָאר ְּבֵני ָאָדם )משנה ברורה ר"צ סק"ג(. ְּבַתֲענּוג ִמּׁשְ
כ. ִנְרֶאה ְּדַדַעת ַהּטּור ִּדְקִביעּות ִמְדָרׁש ְּבַׁשָּבת ֵאינֹו ִלְדֹרׁש ְּבַאָּגָדה ֶאָּלא ִלְדֹרׁש 
ִּדיִנין ַוֲהָלכֹות ְוכּו' ְוָהִכי ַמְׁשָמע ב' ֵאּלּו ֶנֱאָמִרים ְוכּו' ְוֹלא אפיס דעתא ְּדר' ִחָּיא 
ִמּׁשּום דעבד ר' ַאָּבהּו ֶׁשֹּלא ְּכִתּקּון משרע"ה ִלְדֹרׁש ִּדיִנין ַוֲהָלכֹות, ּוִמָּקרֹוב 
ט ִלְדֹרׁש ָּכל ַהְּדָרׁשֹות ְּבַאָּגדֹות ְוֹלא ְּבִדיִנין ַוֲהָלכֹות ָּכל ִעָּקר ֶנֶגד ַּדת  ִנְתַּפּׁשֵ
ּתֹוָרֵתנּו, ְּדִעַּקר ַהְּדָרָׁשה ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ִלְלֹמד ֶאת ֻחֵּקי ֱאֹלִקים ְוֶאת ּתֹורֹוָתיו 
ּקֹוִרין ַׁשָּבת בס"ת, ְוַגם ְלַהְמִׁשיְך  ְלהֹורֹות ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְוָהָאסּור ּוֻמָּתר, ְלִפי ַמה ּׁשֶ
ם ְלָמְנָעם ֵמָחטֹוא ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך  ֵלב ַהּׁשֹוְמִעים ְּבַאָּגָדה ַהַּמְדִריִכים ְלִיְרַאת ַהּׁשֵ
ּוִבְתׁשּוָבה ְוֹלא ְיַכֵּון ְלַהְראֹות ֶׁשהּוא ָחָכם ְויֹוֵדַע ִלְדֹרׁש ָּפסּוק אֹו ַמֲאָמר ְּבַכָּמה 

ָּפִנים )ב"ח, שכנה"ג, מגן אברהם, ושארי אחרונים סימן ר"צ(.
כא. ַהַּגם ֶׁשָּצִריְך ַהּדֹוֵרׁש ִלְדֹרׁש ְקָצת ִּדְבֵרי ָחְכָמה, ִמָּכל ָמקֹום ִעַּקר ַהְּדרּוׁש 
ִיְהֶיה ְלַהְזִהיר ַלֲהמֹון ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָּכל ֹּתֶקף ְּפָרֵטי ָהֲעֵברֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו 
ְוָעְנָׁשן, ְוַכָּמה ִּדיִנים ֶׁשִּנְכָׁשִלים ָּבֶהם )כף החיים אות י"ב, ועיין שם דמה שהאליהו רבה יצא 

להמליץ בעד הדרשנים זה אינו, עיין שם(.

כב. ַרֵּבינּו ָהֲאִריַז"ל ָהָיה ַמְזִהיר ָּתִמיד ְלַתְלִמידֹו מהרח"ו ז"ל ְוַגם ַּבֲחלֹום ְיַדֵּבר 
ּבֹו ֶׁשַּיְרֶּבה ְּדרּוָׁשיו ְלהֹוִכיַח ָלָעם ּוְלַהֲחִזיָרם ִּבְתׁשּוָבה ּוְבֶזה ָּתלּוי ַהְּגֻאָּלה )ֵסֶפר 

ַהֶחְזיֹונֹות, מחב"ר אֹות ג(.

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
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כג

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

ויחי רמג ע"ב רמד, א

ָאְזֵלי  ֲהווֹ  ִחְזִקיָּה  י  ְוִרבִּ יוֵֹסי  י  ִרבִּ
ַקּפּוְטִקיָּא וכו'.  ְמעוֹן בְּ י שִׁ ְלֶמֱחֵמי ְלִרבִּ
ִחְוָיא  ַחד  ָחמּו  ָאְזֵלי,  ֲהוּו  דְּ ַעד 
ָסטּו  ָאְרָחא.  בְּ )ְוָאְסָטר(  ָקַמְסַחר  ְדֲהָוה 
ְייהּו,  ֵמָאְרָחא. ָאָתא ַבר ָנׁש ַאֲחָרא ְלַגבַּ
ְייהּו,  ֵרישַׁ ַאֲהָדרּו  ִחְוָיא.  ֵליּה  ָקִטיל 
ִמית.  דְּ ָנׁש  ַבר  ְלַההּוא  ֵליּה,  ְוָחמּו 
ִליחּוָתא  שְׁ ָנָחׁש,  ַההּוא  אי  ַודָּ ָאְמרּו, 
ַרֲחָמָנא  ִריְך  בְּ ָעִביד.  ָקא  ְדָמֵריּה 

ְזִביָנָנא. ְדשֵׁ

ִמיטּו  תְּ ִאשְׁ א  ַאבָּ י  ְוִרבִּ ֶאְלָעָזר  י  ִרבִּ
א  ֻתְקפָּ י  ַקמֵּ ָעאלּו  דְּ ְדלּוד,  א  ִבְמַעְרתָּ
ָאַמר  ְבָאְרָחא.  ָאְזֵלי  ֲהוּו  דְּ א,  ְמשָׁ ְדשִׁ
י  ְבִמלֵּ א  ְמַעְרתָּ ַהאי  ַנְסַחר  א  ַאבָּ י  ִרבִּ
ְוָאַמר  ֶאְלָעָזר  י  ִרבִּ ַתח  פָּ ְדאוַֹרְייָתא. 

וכו'.
י  ִרבִּ דְּ ָקֵליּה  ְמעּו  ַיְתֵבי, שָׁ ֲהוּו  דְּ ַעד 
י  אוְֹרָחא, הּוא ְוִרבִּ ֲהָוה ָאֵתי בְּ ְמעוֹן, דְּ שִׁ
א,  ִלְמַעְרתָּ ָקִריב  ִיְצָחק.  י  ְוִרבִּ ְיהּוָדה 
י  א. ָאַמר ִרבִּ י ַאבָּ י ֶאְלָעָזר ְוִרבִּ ָנְפקּו ִרבִּ
ָחִמיָנא  א  ִדְמַעְרתָּ ִמּכוְֹתֵלי  ְמעוֹן,  שִׁ
י  ִרבִּ ָאַמר  ָיְתבּו.  ָהָכא.  א  ִכיְנתָּ ִדשְׁ
י  ִרבִּ ָאַמר  ַעְסִקיתּו.  ַמאי  בְּ ְמעוֹן  שִׁ
ָרֵאל  ִישְׂ ִדְכֶנֶסת  ְרִחימּוָתא  בִּ א,  ַאבָּ

ְׁשִליחּות ַהָּנָחׁש
הוְֹלִכים  ָהיּו  ִחְזִקיָּה  י  ְוַרבִּ יוֵֹסי  י  ַרבִּ

ַקּפוְֹטִקיָּא. ְמעוֹן בְּ י שִׁ ִלְראוֹת ֶאת ַרבִּ
ֶאָחד  ָנָחׁש  ָראּו  הוְֹלִכים,  ָהיּו  שֶׁ ַעד 
ֶרְך, ְוָסטּו  דֶּ ד[ בַּ ָהָיה ִמְסּתוֵֹבב ]ּוְמַצדֵּ שֶׁ
א ֲאֵליֶהם ִאיׁש ֶאָחד. ָהַרג  ֶרְך. בָּ ִמן ַהדֶּ
ְוָראּו  יֶהם  ָראשֵׁ ֶהֱחִזירּו  ָחׁש.  ַהנָּ אוֹתוֹ 
אי  ַודַּ ָאְמרּו,  ת.  מֵּ שֶׁ ִאיׁש  אוֹתוֹ  ֶאת 
ִרּבוֹנוֹ.  ִליחּות  שְׁ ֶאת  ה  ָעשָׂ ָנָחׁש  אוֹתוֹ 

יָלנּו. ִהצִּ רּוְך ָהַרֲחָמן שֶׁ בָּ

ְמטּו  ִנשְׁ א  ַאבָּ י  ְוַרבִּ ֶאְלָעָזר  י  ַרבִּ
תֶֹקף  ֵני  ִמפְּ ְכְנסּו  נִּ שֶׁ לוֹד,  ְמָעַרת  בִּ
י  ֶרְך. ָאַמר ַרבִּ דֶּ ָהיּו הוְֹלִכים בַּ ֶמׁש, שֶׁ ַהשֶּׁ
ִדְבֵרי  בְּ ַהּזוֹ  ָעָרה  ַהמְּ ֶאת  ְנסוֵֹבב  א,  ַאבָּ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר וכו'. ַתח ַרבִּ תוָֹרה. פָּ

ְמעּו ֶאת קוֹלוֹ  ִבים, שָׁ ָהיּו יוֹשְׁ ַעד שֶׁ
ֶרְך,  דֶּ בַּ א  בָּ ָהָיה  שֶׁ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ
ִהְתָקֵרב  ִיְצָחק.  י  ְוַרבִּ ְיהּוָדה  י  ְוַרבִּ הּוא 
א.  ַאבָּ י  ְוַרבִּ ֶאְלָעָזר  י  ַרבִּ ָיְצאּו  ָעָרה,  ַלמְּ
ָעָרה  ַהמְּ ְתֵלי  ִמכָּ ְמעוֹן,  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר 
י  ַרבִּ ָאַמר  בּו.  ָישְׁ אן.  ִכיָנה כָּ שְּׁ ָרִאיִתי שֶׁ
י  ַרבִּ ָאַמר  ם?  ֲעַסְקתֶּ ה  מָּ בַּ ְמעוֹן,  שִׁ
דוֹׁש- ָרֵאל ַלקָּ ֶנֶסת ִישְׂ ַאֲהַבת כְּ א, בְּ ַאבָּ

ויחי ִמיַתת ַהְּמַקְטְרִגים



כד

זהר 
השבת

ּ ֹהזנֹהר רי ִי הי לו

ֶאְלָעָזר  י  ְוִרבִּ הּוא,  ְבִריְך  א  ֻקְדשָׁ י  ְלַגבֵּ
ָרֵאל,  ִישְׂ ִבְכֶנֶסת  ְקָרא  ַהאי  ִריׁש  פָּ
ָאַמר  ְוגו'.  ָך  ִלבֶּ ַעל  ַכחוָֹתם  יֵמִני  שִׂ
ירּו  ּוְקשִׁ ָאה  ִעלָּ ְרִחימּו  בִּ ֶאְלָעָזר  ֵליּה, 

. ְלתְּ כַּ ֲחִביבּוָתא ִאְסתַּ דַּ
א. ָאַמר,  ְעתָּ ְמעוֹן שַׁ י שִׁ יק ִרבִּ תִּ ִאשְׁ
ִתיקּו  ר שְׁ בַּ ִתיקּו,  ְעָייא שְׁ בָּ ֲאַתר  ָכל  בְּ
יְנָזא ָחָדא ִאית ִלי ְגִניָזא,  ְדאוַֹרְייָתא. גִּ
ְוִהיא  ְייכּו,  ִמנַּ ְדִיְתֲאִביד  ָבֵעיָנא  ְוָלא 
ִסְפָרא  בְּ ָלּה  ְחָנא  כַּ ְוַאשְׁ ָאה,  ִעלָּ ה  ִמלָּ

ְדַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא וכו'.
ָחֵמיָנא  ָאַמר  א.  ְמַעְרתָּ ְלּגוֹ  ָיְתבּו 
ְבָמָתא,  יָתא  בֵּ ִיְנּפוֹל  ֵדין  ְדיוָֹמא 
ִאי  )ֵּבי( רוָֹמֵאי ְמַקְטְרִגין.  ֵרי  ִויָעְדרּון תְּ
ַאֲהָדרּו  יָתא.  בֵּ ִיְנּפוֹל  ָלא  ְבָמָתא  ֲאָנא 

א ָיְתבּו וכו'. ְלגוֹ ְמַעְרתָּ
קּו ְידוֹי, ָאְמרּו ְבִריְך  הּו ּוְנשָׁ ָקמּו כֻּלְּ
ַמְעָנא  ּושְׁ ָהָכא,  ְדָאִעיְלָנא  ַרֲחָמָנא 
ְוֲאְזלּו,  א  ְמַעְרתָּ ִמן  ָנְפקּו  ין.  ִאלֵּ ין  ִמלִּ
ִדְבֵני  ִעיְטָרא  ָחמּו  ְבָמָתא,  ָעאלּו  ד  כַּ
ֲעַלְייהּו,  יָתא  בֵּ ָנַפל  דְּ ְדִמיתּו,  א  ָנשָׁ
ִמיתּו,  ָיְתבּו ְוָחמּו ְדָקא ַסְפֵדי ְלִאינּון דְּ

ִעם ִאיּנּון רוָֹמֵאי וכו'. 
ְמעוֹן ְוָאַמר וכו'. ָהָכא  י שִׁ ַתח ַרבִּ פָּ
ְכָיין, ַאף ַעל  ין בָּ ִניְנהּו ִאלֵּ ְדיּוָדֵאי  ָלאו 
יּוָדֵאי,  ין  ְוִאלֵּ יּוָדֵאי,  ֵביּה  ִמיתּו  דְּ ב  גַּ
ְוֵכיָון  ִמיתּו,  ָלא  יּוָדֵאי,  ֲהווֹ  ָמֵלא  ִאלְּ
ר  ְמַכפֵּ הּוא  ְבִריְך  א  ֻקְדשָׁ ִמיתּו,  דְּ

חוַֹבְייהּו.

סּוק  פָּ ַרׁש  פֵּ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרבִּ רּוְך-הּוא,  בָּ
ַכחוָֹתם  יֵמִני  שִׂ ָרֵאל,  ִישְׂ ְכֶנֶסת  בִּ ֶזה 
ַאֲהָבה  ָך ְוגוֹ'. ָאַמר לוֹ, ֶאְלָעָזר, בְּ ַעל ִלבֶּ

. ְלתָּ כַּ ר ַהֲחִביבּות ִהְסתַּ ֶעְליוָֹנה ְוֶקשֶׁ

ָכל  ָעה. ָאַמר, בְּ ְמעוֹן שָׁ י שִׁ ַתק ַרבִּ שָׁ
ִתיָקה  ִמשְּׁ חּוץ  ִתיָקה,  שְׁ ָצִריְך  ָמקוֹם 
נּוָזה,  גְּ ִלי  ֵיׁש  ִניָזה ַאַחת  גְּ ַהּתוָֹרה.  ל  שֶׁ
ָבר  דָּ ְוִהיא  ם,  ִמכֶּ ּתֹאַבד  רוֶֹצה שֶׁ ְוֵאיִני 
ַרב  ל  שֶׁ ִסְפרוֹ  בְּ אוֹתוֹ  ּוָמָצאִתי  ֶעְליוֹן, 

ֵקן וכו'. ַהְמנּוָנא ַהזָּ
ָרִאיִתי  ָאַמר,  ָעָרה.  ַהמְּ ִמּתוְֹך  ָיְצאּו 
ֵני  שְׁ ְוֵיָעְדרּו  ִעיר,  בָּ ִית  בַּ ִיּפֹל  ֶזה  ּיוֹם  שֶׁ
ֲאִני  ִאם  ְמַקְטְרִגים.  רוָֹמִאים  ֵני[  ]בְּ
ְלתוְֹך  ָחְזרּו  ִית.  ַהבַּ ִיּפֹל  לֹא  ִעיר,  בָּ

בּו וכו'. ָעָרה ְוָישְׁ ַהמְּ
רּוְך  בָּ ָאְמרּו,  ָידוֹ.  קּו  ְוָנשְׁ ם  ֻכלָּ ָקמּו 
ַמְענּו  ְושָׁ ְלָכאן  ְכַנְסנּו  נִּ שֶׁ ָהַרֲחָמן 
ְוָהְלכּו.  ָעָרה  ַהמְּ ִמן  ָיְצאּו  ֵאּלּו.  ְדָבִרים 
ים  ֲאָנשִׁ ְקבּוַצת  ָראּו  ָלִעיר,  ְכְנסּו  נִּ שֶׁ כְּ
בּו, ְוָראּו  ִית. ָישְׁ ַפל ֲעֵליֶהם בַּ נָּ תּו, שֶׁ מֵּ שֶׁ
אוָֹתם  ִעם  תּו  מֵּ שֶׁ ְלאוָֹתם  ּסוְֹפִדים  שֶׁ

ָהרוָֹמִאים.
ַאף  וכו'  ְוָאַמר  ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ַתח  פָּ
ּבוִֹכים,  ה  ֵאלֶּ ֵהם  ְיהּוִדים  ל  לֹא שֶׁ אן  כָּ
ה  ְוֵאלֶּ ְיהּוִדים,  בוֹ  תּו  מֵּ שֶׁ ב  גַּ ַעל  ַאף 
לֹא  ְיהּוִדים  ָהיּו  ִאְלָמֵלא  שֶׁ ְיהּוִדים, 
הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ תּו,  מֵּ שֶׁ ְוֵכיָון  ֵמתּו, 

ר ַעל ֲעווֹנוֵֹתיֶהם. ְמַכפֵּ

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
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כה

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

ַהּנֹוָרָאה?

 פרק  ד 
א. ִסּפּור ַהָּגלּות ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות", מּוָבא ְּבַדֵּפי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְקָראָקא, ָּכְך:
ֻפְרָסם,  ַהּמְ ַיֲעקֹוּבֹוִביץ'  ִיְצָחק  ָהָאִמיד  ְרָנס  ַהּפַ ל  ׁשֶ ָאִחיו  ַיֲעקֹוּבֹוִביץ',  ה  ְלֹמשֶׁ
ַעת ָהִראׁשֹונֹות  נֹות. ֶאת ַאְרּבַ ְפֵני ַעְצמֹו, ָהיּו ָחֵמׁש ּבָ ם הּוא ָהָיה סֹוֵחר ָאִמיד ּבִ ּגַ ׁשֶ
ִביל  ׁשְ ְבֵני ּפֹוִלין.  ּבִ ּבִ ְבָחִרים ׁשֶ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֵמַהּמֻ זֹו ַאַחר זֹו ְלַאְבֵרִכים ּתַ יא ּבְ ִהּשִׁ
ִלין  לּוּבְ ּבְ יָבה  ׁשִ ַלּיְ ָנַסע  ְך  ּכָ ם  ּוְלׁשֵ יֵניֶהם,  ּבֵ ׁשֶ ה  ֻעּלֶ ַהּמְ ֶאת  ׁש  ּקֵ ּבִ ָהַאֲחרֹוָנה  ת  ַהּבַ
ָפָניו  ּבְ יַע  ִהּצִ ה  ְוַהּלָ יָבה,  ׁשִ ַהּיְ ַתְלִמיֵדי  ּבְ ׁשֶ ַהּטֹוב  ַעל  ָפָניו  ּבְ יַע  ְצּבִ ּיַ ׁשֶ ֵמָהַרב  ׁש  ּוִבּקֵ

ה ַעמּוקֹות". ַגּלֶ ַבַעל ַה"ּמְ ְרֵסם ּכְ ָיִמים ִהְתּפַ ּלְ חּור ָנָתן ָנֶטע, ׁשֶ ֶאת ַהּבָ

יָסיו ֶלָעִתיד ִלְתהֹות ַעל ַקְנַקּנֹו, לֹא  ִנּסּו ּגִ ׁשֶ ן ְוָצנּוַע,  ּוּכְ ְיׁשָ חּור ָהָיה ָצִעיר ּבַ ַהּבָ
ָפָניו.  ַהֲחָתִנים  ּלְ ֶפר ׁשֶ ּסֵ ז ּבַ ם, ְוֶהֱעִדיף ְלִהְתַרּכֵ ה ִעּמָ ֻעּלָ ף ּפְ ּתֵ ׂש ֶהָחָתן ֶהָחָדׁש ְלׁשַ ׂשָ
ה  ְוַהּלָ ֶהָחָדׁש,  ֶהָחָתן  ה ִעם  ָעׂשָ ׁשֶ ַקח ָטעּות"  ַה"ּמֶ ְלָחֵמיֶהם ַעל  ִלְרֹמז  ֵהֵחּלּו  ָבר  ּכְ
ֵאינֹו ָראּוי ָלּה ּוְלַמֲעָמָדּה.  יט" ׁשֶ ְכׁשִ ר ַעל ַה"ּתַ ַוּתֵ ּתְ ּתֹו ׁשֶ ְדָבִרים ִעם ּבִ ה ָלבֹוא ּבִ ִנּסָ
א, ּובֹו ָחְפָצה  ׂשֵ ּנָ ּלֹו, ְוַדְוָקא לֹו ִהיא ּתִ ָבר ֲהֵרי ׁשֶ ִאם מה' ָיָצא ַהּדָ ה, ׁשֶ ׁשָ ַאְך זּו ִהְתַעּקְ

ּה. ַנְפׁשָ

ֵאיָנם ְמִביִאים  ֵני ַהּזּוג, ׁשֶ ָחה ְלִהְתַרֵחק ִמּבְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ לּו ּבְ ּדְ ּתַ ּוִאין ִהׁשְ ּשׂ ַאַחר ַהּנִ
ָחה ַהּנֹוָדָעה. ּפָ בֹוד ְלִמׁשְ ּכָ

ּה ַעל ַמְדֵרגֹות  ֶבת ְלַבּדָ ּתֹו יֹוׁשֶ ְרחֹוב ּוָמָצא ֶאת ּבִ ה ּבָ ֶאָחד ָהֲעָרִבים, ָהַלְך ר' ֹמשֶׁ ּבְ
ֲעָלּה לֹוֵמד  ּבַ ים, ַנֲעָנה, ׁשֶ ֵביָתּה ַהַחּמִ ה ָאִביָה ַמּדּוַע ֵאיָנּה ְספּוָנה ּבְ ּמָ ּתַ ִית, ּוִמּשֶׁ ַהּבַ
ָבֶריָה ֶהֱעלּו ֶאת ֲחָמתֹו ַעד  ִביא ְוִהיא ֵאיָנּה ֲחֵפָצה ְלַהְפִריַע לֹו.  ּדְ הּו ַהּנָ ם ִעם ֵאִלּיָ ׁשָ
ֵדי ִלְזֹרק אֹוָתה ַהחּוָצה  ְחָמד ְלִבּתֹו ּכְ ר ֲחָתנֹו ַהּנֶ ֵאּלּו ְמַסּפֵ ּיֹות ּכָ ִחית – "ַמֲעׂשִ ְלַהׁשְ

ִביא..." הּו ַהּנָ ִית: לֹוֵמד ִעם ֵאִלּיָ ֵמַהּבַ

יו ֶהְחִליטּו ַלֲעלֹות  ה ַהִנְבִזי, ְוַיְחּדָ ֲעׂשֶ ר ָלֶהם ֶאת ַהּמַ ה ַלֲחָתָניו, ְוִסּפֵ ָקָרא ר' ֹמשֶׁ
ַחת-ְזרֹוָעם. ם ְקָצת ִמּנַ ַחת-ְלׁשֹוָנם, ְואּוַלי ּגַ ֵאָליו ּוְלַהְטִעים ֶאת ֶהָחצּוף ִמּנַ

ִית,  ַהּבַ ָלבֹוא  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ְדֵרָגה  ַהּמַ ַעל  ַרְגלֹו  ֶאת  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  יַח  ִהּנִ ִמּשֶׁ ַאְך 
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ס ֶאת  גֹו, ּוִבְקׁשּו ְלַפּיֵ ָבִרים ּבְ ׁש ּדְ ּיֵ ים. ֵהִבינּו ַהּנֹוָתִרים ׁשֶ יו ְללֹא רּוַח ַחּיִ ְחּתָ ָנַפל ּתַ
ֶהָחָתן.

ל  ַעְצמֹו ֶאת ָעְנׁשֹו ׁשֶ ְגָללֹו ִנְגְזָרה ִמיָתה ַעל ָאָדם, ָנַהג ּבְ ּבִ ָרָאה ׁשֶ ַאְך ר' ָנָתן, ִמּשֶׁ
ל  ה ׁשֶ ׁשָ דֹו ַהּקָ ַחד ִמּיָ ְך, ֱהִניעֹו ַהּפַ חֹות ִמּכָ ָגָגה, ְוָיָצא ְלָגלּות. ְולֹא ּפָ ׁשְ הֹוֵרג ֶנֶפׁש ּבִ

ָחִמיו ְוִגיָסיו.

ְכֵדי  ׂש ֶאת ֲחָתנֹו ּבִ ּתֹו ָהֲעגּוָנה, ֵהֵחל ְלַחּפֵ ַאר ִעם ּבִ ׁשְ ּנִ ָרָאה ׁשֶ יר ׁשֶ ה ֶהָעׁשִ ר' ֹמשֶׁ
ָריו  ַמּכָ ְלָכל  ִאְגרֹות  לֹח  ִלׁשְ ה  ֹמשֶׁ ר'  ֵהֵחל  ֲעֵקבֹות.  ְללֹא  ֶנֱעָלם  ה  ַהּלָ ַאְך  סֹו.  ְלַפּיְ
י  ִנים ׁשֹוִנים ,ְלַפְרָנִסים ְוָראׁשֵ רֹובֹות ְוָהְרחֹוקֹות, ָלַרּבָ ֹונֹות ַהּקְ ָעִרים ַהּשׁ ִויִדיָדיו ּבְ
ְדָבִרים, ּוְלָהִביאֹו  סֹו ּבִ רֹו, ְלַפּיְ ה ְלַאּתְ ׁשָ ל ֲחָתנֹו ָהאֹוֵבד, ּוַבּקָ אּור ׁשֶ ָהל, ּוָבֵהן ּתֵ ַהּקָ

ּתֹו ָהֲעגּוָנה ּוֵבתֹו. ֲחָזָרה ִלְקָראקֹוב ֶאל ִאׁשְ

ל. ר לֹא ִנְתַקּבֵ ְעּדָ ים ֵמֶהָחָתן ַהּנֶ ים, ְוָכל ִסיָמן ַחּיִ ָחְלפּו ֳחָדׁשִ

ה  ׁשֶ ּקָ ְך ׁשֶ ְיָלה ֶאָחד, ּכָ ִעיר ֶאָחת יֹוֵתר ִמּלַ ְדָבֵעי, ְולֹא ָלן ּבְ לּותֹו ּכִ ר' ָנָתן ָעַרְך ֶאת ּגָ
ם  ל ׁשָ ְיָתה ְוִנְתַקּבֵ ב ר' ָנָתן ַהּבַ קּותֹו, ׁשָ ּלְ ָנה ְלִהְסּתַ ֲעבֹור ׁשָ ִדּיּוק ּכַ רֹו. ַאְך ּבְ ָהָיה ְלַאּתְ

ָכבֹוד ָרב. ּבְ

ְך ָהָיה: ָהָיה ּכָ ה ׁשֶ ַמה ֱהִניעֹו ָלׁשּוב, ְוֵכיַצד ְמָצאּוהּו? -  ַמֲעׂשֶ

ל ֶאָחד  יתֹו ׁשֶ ָצן נֹוָסף ֶאל ּבֵ תֹות, ֻהְזַמן ר' ָנָתן ַיַחד ִעם ַקּבְ ּבָ ֶאָחד ֵמַעְרֵבי ַהּשַׁ ּבְ
ָצן ָהַאֵחר ָחַמד לֹו ֶאת ַאַחת  ּבְ ת.  ַהּקַ ּבָ ם ֶאת ְסעּוַדת ַהּשַׁ ה ֶלֱאכֹול ׁשָ ִהּלָ יֵרי ַהּקְ ֵמֲעׁשִ
ֶהְחִליט  ֵכָליו,  ּבְ ׂשּו  ִויַחּפְ ֶחְסרֹוָנּה  ּבְ ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ַיְבִחינּו  ן  ּפֶ ׁש  ּוֵמֲחׁשַ ֶסף,  ַהּכֶ ּפֹות  ִמּכַ
ְוִחּפּוׂש  ף,  ַהּכַ ֶחְסרֹון  ּבְ ִהְבִחין  ִית  ַהּבַ ֵני  ִמּבְ ִמי  ָאֵכן,  ָנָתן.  ר'  ל  ׁשֶ ֵכָליו  ּבְ ְלַהְטִמיָנּה 

ה! ַחת ר' ָנָתן. אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ ַאְמּתַ ף ּבְ ֵצא ַהּכַ ּמָ ָצִנים, ַוּתִ ּבְ ל ַהּקַ ֶנֱעַרְך ִבְכֵליֶהם ׁשֶ

ֵני  ל ּבְ ׁשּוָרה ּכָ ת ַיַעְמדּו ּבְ ּבָ ַאַחר ַהּשַׁ ּלְ ינו,ֹ ׁשֶ ם ִנְגַזר ּדִ ר' ָנָתן ִנְלַקח ְלֵבית ָהַרב ְוׁשָ
ְוָהֶעְלּבֹונֹות  ִריקֹות  ַהּיְ ָללֹות,  ַהּקְ ּכֹות,  ַהּמַ ֶאת  ג  ְוִיְסּפֹ יֵניֶהם  ּבֵ ַיֲעבֹור  ְוהּוא  ָהִעיר 
ּפֹות  ּכַ ְלַהֲעָלַמת  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  טּוב  ֶאת  ל  ַהְמַנּצֵ מֹותֹו,  ּכְ ׁשֶ ב  ְלַגּנָ יעֹות  ּגִ ַהּמַ

ּלֹו. ֶסף ׁשֶ ַהּכֶ

ֵלָוה. ֶנֶפׁש ׁשְ יֵניֶהם ְוָסַפג ֶאת ָהָראּוי לֹו ּבְ ְך ָהָיה, ְוהּוא ָעַבר ּבֵ ָאֵכן ּכָ

ָפָניו  ִהְתּבֹוֵנן ּבְ ְרָנס ָהִעיר ׁשֶ ל ּפַ ׂשּוַמת ִלּבֹו ׁשֶ ִהְתַנֲהגּותֹו ָהֲאִציִלית עֹוְרָרה ֶאת ּתְ
ר  ִלים. ְוָאז ִנְזּכָ ב ַהְמֻקּבָ ּנָ ָצן ְוַהּגַ ּבְ ֲאָמה ִלְדמּות ַהּקַ ּלֹא ּתָ ּלֹו, ׁשֶ ְוצּוַרת ַהִהְתַנֲהגּות ׁשֶ
אּור ֶהָחָתן  ה עֹוֶנה ַלּתֵ ה ַיֲעקֹוּבֹוִביץ', ְוִכי ָהִאיׁש ַהְמֻבּזֶ ל מר' ֹמשֶׁ ּבֵ ּקִ ב ׁשֶ ְכּתָ ּמִ הּוא ּבַ

ֱעָלם. ַהּנֶ

ה לֹא  מֹו ְוִלְמקֹומֹו.  ְוַהּלָ ָצן ְלֵביתֹו, ְוֵהֵחל ַלְחֹקר אֹותֹו ִלׁשְ ּבְ ְרָנס ֶאת ַהּקַ ָקָרא ַהּפַ
ר ַעל  ְכֵדי ְלַכּפֵ ְך, ּבִ ל ּכָ דֹול ּכָ ִבּזּוי ּגָ ָבר ְלַבּזֹותֹו ּבְ י ֵהִבין ׁשֶמה' ָהָיה ַהּדָ ָבר, ּכִ יר ּדָ ִהְסּתִ
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ו ואכ רכ ּר אן ָו בין
כז

ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה
"ְוָאז הֹוִפיעּו ַאְרָּבָעה ַמְלָאִכים ֲאֵחִרים, עֹוִטים הֹוד ְוָהָדר, ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת 

ִנְׁשָמִתי ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה.
ַמִים ְּבַהְרִּגיִׁשי ַעְצִמי ָּכל ָּכְך ַקל,  "ִהְתרֹוַמְמִּתי ֶאל ַעל ְוִזַּנְקִּתי ִלְמרֹוֵמי ַהּׁשָ

ְּכֶׁשֲאִני ְמַרֵחף ְּבַקּלּות ָּכזֹו, ְּכִאּלּו ָהִייִתי ַמְלָאְך ַּבַעל ֵׁשׁש ְּכָנַפִים...
ַעד ְמֵהָרה ִהַּגְעִּתי ְלתֹוְך עֹוָלם ָמֵלא אֹור ְנגֹוהֹות, זֹוֵהר ּוַמְבִריק ְּבִמָּדה ָּכזֹו, 
ֶׁשַאֶּתם ָׁשם ְלַמָּטה, ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ֲאִפּלּו ְלָתֵאר ְּבִדְמיֹון ֶאֶפס 
ְלָתֲאָרּה  ֶׁשֵאין  ִעָּלִאי  רּוָחִני  ְוַתֲענּוג  ֹאֶׁשר  ַהְרָּגַׁשת  אֹוִתי  ִמְּלָאה  ִמָּיד  ָקֵצהּו. 
ּוְלַבְּטָאּה ְּבִמִּלים. ָּכל ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְיֵמי ַחֵּיי ֱאנֹוׁש ֵהם ְּכַאִין 

ּוְכֶאֶפס ְלֻעַּמת ָהֹעֶנג ֶׁשל ְׁשִנָּיה ַאַחת ִּבְנהֹוָרא ִעָּלָאה זֹו.
ָרם  ַאְרמֹון  ְלֵעֶבר  אֹוִתי  הֹוִבילּו  ֶׁשִּלי,  ַהּׁשֹוְׁשִביִנים  ַמְלָאִכים,  ַאְרָּבָעה 
ִמָּזָהב  ְוַהְּקָׁשתֹות  ְוָהַעּמּוִדים  ָטהֹור,  ְּבֹדַלח  ֻּכָּלם  ֲעׂשּוִיים  ֶׁשְּכָתָליו  א,  ְוִנּׂשָ
ּוִמָּפז. ַהַחּלֹונֹות ֻׁשְּבצּו ְּבַיֲהלֹוֵמי ֲעָנק, ֶׁשָּנְצצּו ְוֵהִפיצּו אֹור ְיָקרֹות ְלֶמְרַחִּקים 
ֵמַעל  ֶקֶסם.  ֵמֹרב  ְוִנְרָּגׁש  ִנְפָעם  ֶׁשִּנְׁשַאְרִּתי עֹוֵמד  ַעִין,  ַמְרִהיֵבי  ֶקֶׁשת  ְּבִצְבֵעי 
ַער ָהֲעָנִקי ְּבֶפַתח ָהַאְרמֹון ִמְתנֹוְססֹות ַהִּמִּלים "ְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט" ֲחרּותֹות  ַהּׁשַ
ְּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵאׁש לֹוֶהֶטת,  ּוְלַיד ַהְּכִניָסה רֹוְבִצים ֲאָריֹות ּוְנֵמִרים ֶׁשְּמַרְחְרִחים 
ַהְּנָׁשָמה,  ֶׁשל  ַהֲחָטִאים  ְלִמַּדת  ּוְבֶהְתֵאם  ְּפִניָמה,  ַהֻּמְכֶנֶסת  ְנָׁשָמה  ָּכל  ַאֲחֵרי 

ֵהם ַמְׁשִמיִעים קֹולֹות ַנֲהָמה ַמֲחִריִדים.
"ַאְרַּבַעת ַהַּמְלָאִכים ָנְׂשאּו אֹוִתי ַעל ַּכְנֵפיֶהם ְוִהְכִניסּוִני ִלְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט. 
ְלִהְסַּתֵּכל  ִמי  ַעל  ָיַדְעִּתי  ֶׁשֹּלא  ָּכֶזה,  ֵעיַנִים  ַמְרִהיב  ַמֲחֶזה  ְלָפַני  ִנְתַּגָּלה  ָּכאן 
ֹקֶדם. ֶאת ָּגְדלֹו ֶׁשל ָהאּוָלם ִאי ֶאְפָׁשר ִלְתפֹּס ֲאִפּלּו ְּבַמָּבט ִמָּקֶצה ֶאָחד ֶאל 
ִמְׁשֵנהּו. נֹוָסף ְלָכְך ְמֻׁשָּבִצים ַהִּתְקָרה ְוָהִרְצָּפה ְּבַאְבֵני ֵחן ַמְבִריקֹות ַהְמִפיצֹות 
ֶמׁש ַהְּמִאיָרה ָׁשם ְלַמָּטה ַעל  ְסִביָבן ַקְרֵני אֹור ָּכֵאֶּלה, ֶׁשִּזיָון ַיְכֶהה ֶאת ֵעין ַהּׁשֶ

ְּפֵני ַּכּדּור ָהָאֶרץ...



כח
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ו ואכ רכ ּר אן ָו בין

"ְּבֶאְמַצע ָהאּוָלם עֹוֵמד ֻׁשְלָחן ֲעָנִקי ֶׁשְּסִביבֹו ְמֻסִּבים ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל 
ְלָחן לֹוֲחׁשֹות ִמְּלַמְעָלה ְּבאֹוִתּיֹות  ַמְעָלה,  ֻּכָּלם ַמְלֲאֵכי ֵאׁש אֹוֶכֶלת: ְּבֹראׁש ַהּׁשֻ
ְלָחן ֻמָּנח ֵסֶפר ּתֹוָרה ָּפתּוַח,  ֶׁשל ֵאׁש ַהִּמִּלים: "ּתֹוַרת מֶׁשה ֱאֶמת", ְוַעל ְּפֵני ַהּׁשֻ

ֶׁשאֹוִתּיֹוָתיו ּבֹוְרקֹות ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש...
ְלָחן ַהֶּזה, ְמִביִאים ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשָהֳעלּו ֶזה ַעָּתה ֵמֵעֶמק  ַהּׁשֻ "ְלָכאן, ֶאל 

ַהָּבָכא, ְּכֵדי ַלֲחֹרץ ָּכאן ֶאת ִמְׁשָּפָטן ְלֵׁשֶבט אֹו ְלֶחֶסד.
"ְּבֵעת ַהִּמְׁשָּפט, ּפֹוְתִחים ֶאת ַהַּדף ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ַהִּנּדֹוָנה, ְּבֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות 
ָּכל  ְוֶאת  ַהּטֹוִבים  ַהַּמֲעִׂשים  ָּכל  ֶאת  ִמּתֹוכֹו  ְוקֹוְרִאים  ִמְּקָלף,  ֶהָעׂשּוי  ֶהָעֶבה 
ֲאָדמֹות,  ֲעֵלי  ַחָּייו  ְׁשנֹות  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ָעָׂשה  ַהְּנָׁשָמה  ֶׁשַּבַעל  ָהָרִעים  ַהַּמֲעִׂשים 
ְוֶׁשהּוא ָּכַתב אֹוָתם ְּבמֹו ָיָדיו. ְלָכל ִמְׁשָּפט ִמְתַיְּצִבים ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים ּוַמְלֲאֵכי 
ֵמֹרב  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֹּדם  ֶנֱאֶלֶמת  ַעְצָמּה  ַהְּנָׁשָמה  ּוְמַקְטְרִגים.  ֹיֶׁשר  ְמִליֵצי  ִּדין, 
ֲחָרָדה ּוַפַחד, ְוֵאיָנּה ְמֻסֶּגֶלת ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ַעְצָמּה ְלַבד, ּוְלִהְתּגֹוֵנן ֶנֶגד ִּדְבֵרי 

ָהַאְׁשָמה ַעל ֲעֵברֹות ַוֲחָטִאים ַהמּוָטִחים ֶנְגָּדּה ַעל ְיֵדי ַהָּקֵטגֹוְרָיה.
ַעל ִּפי ֹרב ַמְזִמיִנים ַּגם ֵעִדים ְלִמְׁשָּפִטים ֵאֶּלה. ְּבֵעת ֶׁשִחִּכיִתי ְלתֹוִרי ְלִהָּקֵרא 
ְלֵכס ַהִּמְׁשָּפט, ִהְתַנֵהל ָׁשם ִמְׁשָּפט ֶׁשל ְנָׁשָמה ַאֶחֶרת, ּוְבַמֲהַלְך ַהִּדּיּון ִנְקְראּו 
ִקירֹות ֵּביתֹו ֶׁשל אֹותֹו ָאָדם ְלָהִעיד ֶנְגּדֹו ַעל ֲעֵבָרה ֶׁשָעָׂשה ָׁשם ַּבֶּסֶתר, ִּבְהיֹותֹו 

ָּבטּוַח ֶׁשַאף ֶאָחד ֵאינֹו רֹוֶאה אֹותֹו.
"ִּפְסֵקי ִּדין ׁשֹוִנים ֶנְחָרִצים ְלָכל ִנּדֹון ְוִנּדֹון. ֵחֶלק ִנּדֹוִנים ְלֵגיִהּנֹום, ַאְך ֵיׁש 
ִלְקבַֹּע ַּגם ְלֵאיֶזה ָמדֹור ּוְלַכָּמה ְזַמן. ַעל ֲאֵחִרים ּגֹוְזִרים ָלֶרֶדת ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתית 
ּוְלַכף ַהֶּקַלע. ֵיׁש ַּגם ָּכֵאֶּלה ֶׁשחֹוְתִכים ֶאת ִּדיָנן ָלֶרֶדת ׁשּוב ְלָעְלָמא ִּדְלַּתָּתא 
ּוְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבגּוף ֶׁשל ְּבֵהָמה, אֹו ְּבֶצַמח ּדֹוֵמם, ְוַלֲעֹמד ּוְלַחּכֹות ָיִמים ְוָׁשִנים 

ְלֵאין ֵקץ ַעד ֶׁשַּיִּגיעּו ִליֵדי ִּתּקּון.
ָהְרׁשּות  ִנֶּתֶנת  ַּבִּדין,  ַחֶּיֶבת  יֹוֵצאת  ְּכֶׁשַהְּנָׁשָמה  ַהִּדין,  ְּפַסק  ַמַּתן  "ִמָּיד ִעם 
ְלַמְלֲאֵכי ַהַחָּבָלה ְוֵהם חֹוְטִפים אֹוָתּה ּומֹוִציִאים אֹוָתּה ֶאל ַהָּמקֹום ַהְמֹיָעד 
ַרֲחִמים,  ַאְך  ּוְמַיֶּלֶלת, ַמִּביָעה ֶאת ֲחָרָטָתּה ּוְמַבֶּקֶׁשת  ַהְּנָׁשָמה ְמקֹוֶנֶנת  ָלּה. 
ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ׁשּוב ֵאין ָמקֹום ַלֲחָרָטה ְוִלְתׁשּוָבה ַעל ָהֲעֵברֹות ֶׁשָהָאָדם ָעַבר 
)המשך יבוא בעז"ה( ֲעֵליֶהן ִּביֵמי ַחָּייו ֲעֵלי ֲאָדמֹות".  
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הי תכ ָכ סן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיְ ֹז ין
כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

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

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

כהלכתה הרבים כזמזכה

ואתה כך, על ויודע מזה שמעת בוודאי ואתה פניך, על טופחת המרה
בכוחך שהיה אחרי מעשה באפס מנגד ועמדת בהצלתם חלק לקחת שלא
מהרגע מהיום, יהיה ומה בזה גדול חלקך עשית, ולא הנכון בזמן לעשות,
כחומת ולעמוד נפשך את לחרף השעה הגיעה לא עוד האם ולהלאה? הזה
הברית בארצות יהודים מיליון 7 על המרחפת השמד גזירת מול ברזל
לכל שותף שאתה כך על דעתך נתת האם ליצלן, רחמנא בסכנה הנתונים
כדי וממון נפש בגוף לפעל שכם תטה לא למה כן אם אותם, הקורה
ענין נשאיר ולא הבה להציל? הניתן את ולהבא מהיום הפחות לכל להציל

שאלה. בסימן זה

דבריו יקבלו לא אחוז ותשע תשעים אם שגם רב כך כל הוא המוכיח שכר
עמיתך את תוכיח "הוכח בתוכחתו להחזיק כדאי יקבלו אחד אחוז ורק

יז) י"ט, (ויקרא וגו'

רואהט. שהוא בשעה מוסר ומטיף מוכיח להיות לאדם ינעם שלא ודאי
ברם, ערלות. אזנים על דבריו השחית וכי מועיל בה אין פעולתו שכל
היא היום כל בשוק. מוכרת-התפוחים של ממעשיה ללמוד כזה אדם חייב

קולות: בקולי ומכריזה התפוחים סלי ליד רגליה על עומדת

בזול!- קנו תפוחים בזול! תפוחים

עלעבר ומלהכריז מלצעוק פוסק אינה ופיה כך עומדת אותה וראה אחד
איש אליה סר לא בה שהתבונן זמן אותו כל במשך ברם סחורתה,
- והכריזה: המשיכה אף-על-פי-כן אחד. תפוח אפילו מכרה ולא

בזול! תפוחים תפוחים!

שעהפנה כאן אני עומד הנה דודתי, לי נא הגידי ואמר: אדם אותו אליה
מכריזה את וכיצד בקולך השוק את מרעישה את כיצד ושומע ארוכה
ממך וקונה אליך פונה איש כה עד ראיתי לא ברם כוחך, בכל סחורתך על
מכלה אינך כלום - בצעקותיך איפוא יש תועלת מה אחת; בפרוטה אפילו

לריק? כוחך

אלה?צחקה מתפוחים לא אם מתפרנסת אני ממה וכי - ואמרה: האשה
ומוצאת הפדיון כסף את מונה הביתה, ובאה חוזרת אני ערב כל
היום, במשך התפוחים ממכירת כריוח מעטות פרוטות לי שנשארו
החולפים אנשים מאה מבין כלשהו. ולתבשיל לחם לפת לי המספיקות
אף לפעמים ויקנה. אחד ויסור יש שלי התפוחים סלי פני על ועוברים

כהלכתהכח הרבים מזכה

באותו המקרה שיקרה כפי הכל - ממני ויקנה מעשרה אחד שיסור קרה
התפוחים ועל עלי ידע מי סחורתי על להכריז אפסיק אם ברם יום.

פרנסתי? תימצא ומאין שבסלי

מקייםודומה הוא גדולה מצוה מוסר, המטיף המוכיח התוכחה. ענין לכך
ותשעה שתשעים ואפשר אפשר כך. על לו מובטח רב ושכר
ילעיגו אף ואולי אליו ישמעו לא ולתוכחתו, לו לבם ישימו לא אנשים
זה והיה - בלבד אחד אפילו למוטב להחזיר בידו יעלה אם ברם עליו.

הגדול. שכרו

הריאבל קולות, בקולי סחורתו על להכריז מתעצל או מתבייש אדם אם
תבוא. מאין ופרנסתו עליו. ידע לא שאיש חיים")ודאי ה"חפץ (משלי

לא דבריו יקבלו שלא יתקשה אם שגם גדול כך כל הוא המוכיח שכר
מלהוכיחו יתרפה ולא יתייאש

אתי. למנוע הבאים תוכיח", "הוכח מצוות לקיים הבאים אלה כל
נא ואל ידיהם תרפינה נא אל - התורה מצוות על מלעבור חבריהם
שומעים שאין נקלה, על בידם עולה הדבר שאין יראו אם לבם, אל ייעצבו
חנווני כאותו יהיו לא וכי וכלל. כלל קלה זו מלאכה אין ודאי, להם.
כלום קשה, לקוח לחנותו שנכנס ובשעה - סחורה הרבה למכור הרוצה
סרבן או בררן שהוא שום על הלקוח על לכעוס החנווני דעת על יעלה
וכי לו? למכור לסרב דעתו על יעלה כלום המקח? על לעמוד מרבה או
"כאן הלשון: בזו חנותו דלת על שלט שיתלה חנווני מימיכם ראיתם
שאין ודאי מוכרים"? אין קשים לקונים טובים. ללקוחות רק מוכרים

כזה. חנווני

לדברמוכר לדעת הוא חייב מידותיו. על וותרן מטבעו סבלן להיות חייב
יוכל לא כן לא שאם רכים, בדברים ולשדלו קונה של לבו על

לחמו. את להרוויח

שרוצהאדם לחנווני דומה מצווה דבר שיעשה חברו את לשדל שרוצה
של שכרם גדול כי שכר, יקבל הוא אף שהרי סחורתו, למכור
כאותם מיד, מהם המקבלים כאלו יש אם - מצווה עושי ידי המסייעים
אם ברם מוטב. - המקח על עמידה בלא וקונים לחנות הנכנסים לקוחות
שאין וסרבנים, טרדנים לקוחות כאותם מהם, מקבלים שאינם כאלה יש
זאת ידעו - המקח על הרבה עומדים והם בעיניהם נאה הסחורה
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הי תכ ָכ סן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיְ ֹז ין

כהלכתהכח הרבים מזכה

באותו המקרה שיקרה כפי הכל - ממני ויקנה מעשרה אחד שיסור קרה
התפוחים ועל עלי ידע מי סחורתי על להכריז אפסיק אם ברם יום.

פרנסתי? תימצא ומאין שבסלי

מקייםודומה הוא גדולה מצוה מוסר, המטיף המוכיח התוכחה. ענין לכך
ותשעה שתשעים ואפשר אפשר כך. על לו מובטח רב ושכר
ילעיגו אף ואולי אליו ישמעו לא ולתוכחתו, לו לבם ישימו לא אנשים
זה והיה - בלבד אחד אפילו למוטב להחזיר בידו יעלה אם ברם עליו.

הגדול. שכרו

הריאבל קולות, בקולי סחורתו על להכריז מתעצל או מתבייש אדם אם
תבוא. מאין ופרנסתו עליו. ידע לא שאיש חיים")ודאי ה"חפץ (משלי

לא דבריו יקבלו שלא יתקשה אם שגם גדול כך כל הוא המוכיח שכר
מלהוכיחו יתרפה ולא יתייאש

אתי. למנוע הבאים תוכיח", "הוכח מצוות לקיים הבאים אלה כל
נא ואל ידיהם תרפינה נא אל - התורה מצוות על מלעבור חבריהם
שומעים שאין נקלה, על בידם עולה הדבר שאין יראו אם לבם, אל ייעצבו
חנווני כאותו יהיו לא וכי וכלל. כלל קלה זו מלאכה אין ודאי, להם.
כלום קשה, לקוח לחנותו שנכנס ובשעה - סחורה הרבה למכור הרוצה
סרבן או בררן שהוא שום על הלקוח על לכעוס החנווני דעת על יעלה
וכי לו? למכור לסרב דעתו על יעלה כלום המקח? על לעמוד מרבה או
"כאן הלשון: בזו חנותו דלת על שלט שיתלה חנווני מימיכם ראיתם
שאין ודאי מוכרים"? אין קשים לקונים טובים. ללקוחות רק מוכרים

כזה. חנווני

לדברמוכר לדעת הוא חייב מידותיו. על וותרן מטבעו סבלן להיות חייב
יוכל לא כן לא שאם רכים, בדברים ולשדלו קונה של לבו על

לחמו. את להרוויח

שרוצהאדם לחנווני דומה מצווה דבר שיעשה חברו את לשדל שרוצה
של שכרם גדול כי שכר, יקבל הוא אף שהרי סחורתו, למכור
כאותם מיד, מהם המקבלים כאלו יש אם - מצווה עושי ידי המסייעים
אם ברם מוטב. - המקח על עמידה בלא וקונים לחנות הנכנסים לקוחות
שאין וסרבנים, טרדנים לקוחות כאותם מהם, מקבלים שאינם כאלה יש
זאת ידעו - המקח על הרבה עומדים והם בעיניהם נאה הסחורה

כהלכתה הרבים כטמזכה

להם, מזומן שכרם ואף להם גם למכור להשתדל יש כי ויבינו, המוכיחים
בחנותם. דבר-מה יקנו אלו גם דבר של בסופו כי

בצרכי ההתעסקות הוא אדם של ימיו לאריכות הגדולה הכי הסגולה
הרבים וזיכוי ציבור

הי'יא. הדת" "מחזיקי החברה את כשארגן זי"ע מבעלזא מהר"י הרה"ק
מפורסם ומנהיג ראש של תפארת בעטרת יתעטר זו שארגון נחוץ

זי"ע. סופר שמעון ר' הקדוש בהגאון עיניו ונתן וכו',

ידיעל על מינויו עובדת תעיד שמעון לרבי מרן של הערכתו מידתו
לרצונו בניגוד עמד זה שמינוי מכיון הדת". "מחזיקי לראש מרן
העוז את מצא רואים, מעין ומוסתר מוצנע להישאר שמעון רבי של
ראוי אינו הוא כי חן בענוות בנמקו המינוי, את לקבל בראשונה לסרב

אצטלא. לאותה

אולםהתחנן תורה. מהרבצת שתבטלו המשרה, עליו להטיל לא נפשו על
האורים כדברי שמעון לרבי היו מרן דברי מרן, פקודת עליו חזקה
מקובלני, אז: לו אמר מרן באהבה. הגזירה את וקיבל ראשו הרכין והוא

הזה, בעולם לעשותן מצוות סכום עליו מוטל אדם שמקיימןשכל ולאחר
מן מהר יסתלקו כאלה שאנשים הוא שחבל אלא - העולם מן הוא מסתלק

במלאכתוהעולם מהיר איש "חזית בפסוק: שמצינו כפי עצה, יש ולכך ,
יתיצב" מלכים כט)לפני כב, שגמר-(משלי, במלאכתו מהיר איש ראית אם

המשימה את עליו להטיל עצה יש העולם, מן להסתלק ועליו תפקידו את
לפעול שימשיך כדי יתיצב", מלכים "לפני אשרשל איש לנו נחוץ עתה גם .

יתיצב מלכים הציבורלפני בצורכי לקבלויעסוק בזה לך נתונה עצתי לכן .
רבי ביטל מרן של לחצו עליו משגבר הדת". "מחזיקי הנהלת את עליך

מרן. של להצעתו והסכים רצונו את ב')שמעון חלק בעלז (אדמור"י

ביטלו לא כלום, ביגיעתם הועילו שלא הגם צבור בצרכי העוסקים מעלת
בתורה עסקו כאילו השמים, מן שכרם להם ממלאים רק לריק זמנם

טובים ומעשים

יקריב. כמה ראו ויאמרו בהם החיים שיקנאו ההספד כוונת עיקר ובאמת
כמוהם לעשות אנחנו נחדל ולמה ה' בעבודת עסק אשר לאיש הגיע
שעסקו כמה הנ"ל באנשים שהיה כמו ציבור בצרכי העוסקים ובפרט

התורה. עונת כן ידי על לפעמים וביטלו ציבור בצרכי
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נֹהר רִנת ֹהזי נין וו
לי

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

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

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, מֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְלֵסֶדר "ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן לה'" 
תש"ע ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ֹּפה ק"ק ֵּבית ֶׁשֶמׁש.

ְּכבֹוד ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ַרִּבי ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְגָראס ְׁשִליָט"א.
ם ַעל ַּכְׁשרּות  ְמַגְלְּגִלין ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי, ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה, לֹוֵחם ִמְלָחמֹות ַהּׁשֵ
ְוִחינּוך ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ְוָכֵעת "ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח" "ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו" ְּבתֹוְך ָהִעיר ֵּבית 

ֶׁשֶמׁש.
טֹוִבים ְמאֹורֹות ֶׁשָּבָרא יֹוְצֵרינּו, ְוָזָכה ּדֹוֵרנּו ְכְמבֹוָאר ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא 
ֲאֶׁשר ְּבֶאֶלף ַהִׁשיִׁשי ְּבָכל ִׁשִּתין ְׁשִנין ִּתְתַעֶּלה ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ָחְכָמה ַּתָּתָאה ָחְכַמת 
ְׁשֹלֹמה ַמְדְרָגא ְלַדְרָּגא ַעד ֶׁשִּיְתַּפְּתחּו ַמּבּוֵעי ַהָחְכָמה, ְוִיְתַקֵיים ֶרֶמז ַהָּכתּוב ִּבְׁשַנת 
ַחר ְוֵהִאיר ֵּתֵבל ִעם ְמאֹוֵרי  ֵׁשׁש ֵמאֹות ְלַחֵּיי נַֹח ִיְתַּפְּתחּו ַמּבּוֵעי ַהָחְכָמה ְוגֹו', ָעָלה ַהּׁשַ
ִיְׂשָרֵאל ָמִגיֵני ָהֱאמּוָנה ָהַרב ַהְמקּוָבל ַהָּקדֹוׁש ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ֹמֶׁשה ַחִּיים ִלַצאטֹו, 
הרה"ק ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ֲעַטר, והרה"ק אֹור ִיְׂשָרֵאל מֹוֵרינּו ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, 
ְוַהָּגאֹון ֶהָחִסיד מֹוֵרינּו ֵאִלָּיהּו ִמִּויְלָנא ִזי"ע ְוַעל ְיֵדי ֵּבאּוֵריֶהם ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוַכּיֹוֵצא 
ּבֹו, ְוַיַען ִּכי ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש מּוָרם ְוִנְׂשָּגב ְוָגבֹוַּה ִמַּמְדֵרַגת ָהָעם ִּבְזַמן ַהֶּזה, ִקְרבּו 
ֶאת ַהְּמאֹורֹות ֵאֵלינּו, )ְוֹלא ְלִחיָנם עֹוְררּו ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות ַעל ִּלימּוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ַּבִּתּקּוִנים )ִּתּקּון ל' ַּדף עג:(: ֲאִפּלּו ָּכל ִאינּון ְדִּמְשַּתְדִלין ְּבאֹוָרְייָתא ָּכל ֶחֶסד ְדָעְבִדין 
ְלַגְרֵמְייהּו ָעְבִדין, ְּבַההּוא ִזְמָנא )ְּתִהיִלים עח טל( ַוִּיְזּכֹור ִּכי ָּבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְוֹלא 
ָיׁשּוב, ְלָעְלָמא, ְוָדא ִאיהּו רּוָחא ִּדְמִׁשיָחא. ]ַּתְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש[: ֲאִפּלּו ָּכל ֵאּלּו 
ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ָּכל ֶחֶסד ֶׁשעֹוִׂשים ְלַעְצָמם )ֵהם( עֹוִׂשים. ְּבאֹותֹו ְזַמן )ָּכתּוב( "ַוִּיְזֹּכר 
ִּכי ָּבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְוֹלא ָיׁשּוב", )רֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב ְלעֹוָלם, ְוֶזהּו רּוַח ֶׁשל ְמִׁשיַח(.

ַוי לֹון ָמאן ְּדָגְרִמין ְּדֵיִזיל ֵליּה ִמן ָעְלָמא ְוָלא ְיתּוב ְלָעְלָמא, ְּדִאֵּלין ִאינּון ְּדָעְבִדין 
ְלאֹוַרְייָתא ַיָּבָׁשה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאְׁשַּתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקָּבָלה, ְדָגְרִמין ְּדִאְסַּתַּלק ְנִביעּו 
ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י' ִמיָנּה, ְוִאְׁשְּתָאַרת ב' ְיֵביָׁשה. ]ַּתְרּגּום ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש[: אֹוי ָלֶהם 
ִמי ֶׁשּגֹוְרִמים ֶׁשֵּיֵלְך ִמן ָהעֹוָלם ְוֹלא ָיׁשּוב ְלעֹוָלם, ֶׁשֵאּלּו ֵהם ֶׁשעֹוִׂשים ֶאת ַהּתֹוָרה 
ָיֵבָׁשה ְוֵאיָנם רֹוִצים ַלֲעֹסק ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה, ֶׁשּגֹוְרִמים ֶׁשִּמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמָּנה ְנִביַעת 
ַהָחְכָמה ֶׁשִהיא י'. ְוַהּב' ִנְׁשֶאֶרת ְיֵבָׁשה. ַוי לֹון ְּדָגְרִמין ֲעִנּיּוָתא ְוַחְרָּבא ּוִביָזה ְוֶהֶרג 
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נֹהר רִנת ֹהזי נין וו

ְוַאְּבָדן ְּבָעְלָמא. ]ַּתְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש[: אֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבָּזה ְוֶהֶרג 
ַוֲאַבֹדן ָּבעֹוָלם(. 

ר ֹּכחֹו ְוֵחילֹו  ַעל ֵּכן ּבֹואּו ְוַנְחִזיק טֹוָבה ּוְנַחֵּזק ֶאת ְּכבֹוד ָהַאְדמֹו"ר ְׁשִליָט"א ִויַיּׁשֵ
ְוִיְזֶּכה ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִּכְרצֹונֹו ַהָּטהֹור, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ְּבֹזַהר ַהָּקדֹוׁש "ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע" "ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר 
ַהֹּזַהר ְוכּו' ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר 
ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ]ְּדַהְינּו ַהֹּזַהר ַעְצמֹו אֹוֵמר ֶׁשִּבְזכּות ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ִיְפקּון ֵמַהָּגלּות[ ְוֵכן ְּבִתּקּוֵני ֹּזַהר סֹוף ִּתּקּון ו' ְוכּו' "ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך 
ַּכד ִאְתַּגְלָיא ְלַתָּתא ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה ַּבּסֹוף יֹוַמָּיא ּוְבִגיֵניּה ]ַוִּיְקָרא כ"ה י'[ ְוָקָראָת 

ְּדרֹור ָּבָאֶרץ.
ּכֲַעתִירַת:

ֶמֶשׁ ְבִיעִית, ּבֵית שׁ ֶר, מְחַּבֵר סֵפֶר ֲארִיגַת שׁ ְלֹמֹה ּדָוִד פִישׁ הָרַב שׁ

עלייהו, יהדרו רישא לכל סטרי עלמא ולא יתובון באסותא... ואשתכח 
בינייהו )ויקרא ע"א א'( ספר תורה דלא משתקר... 

)מדרש הנעלם שבזוהר חדש פרשת ויחי(  

וי למי שימצא בעת בוא הגאולה, ואשרי מי שימצא באותה שעה 
כשר ביהדותו

איתא בזוהר הקדוש )שמות ז'(: זקף רבי שמעון ידיו ובכה ואמר: וי מאן 
דיזדמן בההוא זמנא, וזכאה חולקיה מאן דיזדמן וישתכח בההוא זמנא... 
זכאה מאן דיזדמן וישתכח בההוא זמנא, בגין דההוא דיתקיים בההוא 

זמנא במהימנותא, יזכה לההוא נהירו דחדוה דמלכא...
בעקבתא דמשיחא מלחמות יתעוררו בעולם וצרות תבאנה בצרורות

מובא בזוהר חדש: אמר רבי חזקיה לרב יוסף: בוא ואראה לך דכך הוא 
גאולתן של ישראל, בעדנא דינהר להון שמשא דגאולתא יתי להון עקא 
בתר עקא וקדרותא בתר קדרותא, עד דאנון בה ינהר עליהון נהורא 
דקודשא בריך הוא... ובזמנא ההוא מלחמות יתעוררו בעולם, גוי בגוי 
ועיר בעיר, וצרות רבות יתחדשו על שונאיהם של ישראל, עד שיקדרו 
פניהם כשולי הקדרה, ואחר כך תתגלה עליהן גאולתן מתוך שאגת 

לחצם ודחקם...

המשך מעמוד י


