
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני

ּ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



ב

זהר 
השבת

   

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

מ˜ר‡י ‡ור
י ƒו…עˆ ¿̃ ƒמּו„ מ ƒע ַ„ר ו¿ ס¿

0527615936



זהר 
השבת

ּת ֹו ּכ ֹן ָו ְ הכ ָי ִנ תי
ג

ּתֹוֵכן ָהִעְנָיִנים

.................................................................................................................... ה 	ֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים )ֶהְמֵׁשְך(................................................................................................... ז

ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	............................................................................. ט

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב......................................................................................................................... י	

ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים................................................................. טו זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ

ַמּדּוַע ָמִׁשיַח ֹל	 ָּב	?.............................................................................................................. יז

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵ	ל ְּכִהְלָכָתּה.................................................................................................... כ	 ַהּׁשַ

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר.............................................................................................................................. כ	

ִמְּפֵני ַמה ִהְסִּתיר הקב"ה  ִמַּבַעל "ְמַ	ֶּלה ֲעֻמקֹות" ֶ	ת ַהַּמְכֵׁשָלה ַהּנֹוָרָ	ה?........... כה

ְּבִעיר ְקָר	ָק	........................................................................................................................... כז

ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.......................................................................................................... כט

.......................................................................................................................... ל	 ִ	ְּגרֹות ַהֹּזַהר



ד

זהר 
השבת

םירּת הּרּת

אחרית הימים
אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה 

לרגלו של משיח
אמר רבי אלעזר בר אבינא - אם ראית מלכויות מתגרות אלו 

באלו, צפה לרגלו של משיח. תדע שכן, שהרי בימי 
אברהם, על ידי שנתגרו המלכויות אלו באלו, בא הגאולה לאברהם.
)מדרש רבה לך פרשה מ"ב סי' ד'(  

הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל בקומה זקופה
"מקים מעפר דל" )שמואל א' ב'( - אלו ישראל, שהיו משוקעין בטיט 
ובלבנים במצרים, והוציאן הקדוש ברוך הוא בקומה 
זקופה, שנאמר )ויקרא כ"ו י"ג(: "ואולך אתכם קוממיות". הוי "מקים 
מעפר דל". סיקוסים ]פירוש מידה[ נתן הקדוש ברוך הוא ליעקב 
ואמר לו )בראשית כ"ח(: "והיה זרעך כעפר הארץ" - כשיגיעו בניך 
עד עפר הארץ, אותה שעה "ופרצת ימה וקדמה". הוי "מקים 
מעפר דל", ורוממן הקדוש ברוך הוא על הכל, שנאמר )דברים 

כ"ח(: "ונתנך ה' אלוקיך עליון".

)מדרש רבה שם פרשת בשלח פרשה כ"ה סי' ח'(  

אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! אימתי 
אתה גואלינו? אמר להם: כשתרדו לירידה התחתונה, אותה 
שעה אני גואל אתכם, שנאמר )הושע ב'(: "ונקבצו בני יהודה ובני 
ישראל יחדיו... ועלו מן הארץ". אמרו בני קרח: בירידה התחתונה 
אנו, כמה דאת אמר )תהילים מ"ד(: "כי שחה לעפר נפשינו", מאי 
כתיב אחריו )שם( - "קומה עזרתה לנו", אמר להם הקדוש ברוך 
הוא: הכל מכם! כשם שהשושנה הזו מפרחת ולבה למעלה, אף 
אתם תעשו תשובה לפני ויהא לבבכם מכוון למעלה כשושנה 
הזאת, ואותה שעה אביא הגואל, שנאמר: "אהיה כטל ישראל 
יפרח כשושנה" ואימתי? "כשיפרח כשושנה", לכך נאמר: "למנצח 

על שושנים".  
)מדרש תהילים מזמור מ"ה, ומובא זאת גם כן בילקוט תהלים סי' תשמ"ח(

אחרית הימים
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א ריכ י  םִנר ֹהזנֹהר ֹהרן
ה

 ַטֲעמּו ּוְראּו אֹור ַהָּגנּוז ּוְמִתיקּות ֶׁשֵּיׁש ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַהֵּמִאיר ַלֶּנֶפׁש, ַעד ֶׁשֵּמֹרב 
אֹוָרה ְּתַקֵּבל ַעל ַעְצְמָך ָּכל ָהָרעֹות ְוַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים ְוֹלא ִיְתַחֵּלׁש ַּדְעְּתָך ְוֹלא 
ִּתֹּפל ִמַּמְדֵרָגְתָך ְוִתְתַעֶּלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות ֲחַזק ֲחַזק ֲחַזק ֶוֱאַמץ 

ֹלא ִּתיָרא ְוֹלא ִּתְפַחד.

יג ְׁשֵלמּות ַנְפָׁשם ְלַהְלִהיב ְּבִזּכּוְך ַרב  ַּדע ֶׁשַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהּׂשִ
ִכיָנה ְּבאֹור ֶעְליֹון ְוַצח ִּבְדֵבקּות  ה ְלַהְמִׁשיְך ַעל ַעְצָמם ֹנַעם ִזיו אֹור ַהּׁשְ ּוִבְקֻדּׁשָ
ְוִיְרָאה ְוַאֲהָבה ְוַהֹּכל ַעל ְיֵדי ַּפְׁשטּות ַהּתֹוָרה ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ִנְגֶלה ֲאָבל ַּבּדֹור 
א ְוחּוְצָּפא ִיְסֵגּי ְוכּו' ּוִמי ָיֵגן ָעֵלינּו  ַהֶּזה ִעְקבֹות ִּדְמִׁשיָחא ֶׁשָהַרע ּגֹוֵבר ּוִמְתַנּׂשֵ
ֶכל ְוַעל ְיֵדי ִנְגלֹות ַהּתֹוָרה ִאי ֶאְפָׁשר  ִמן ַהְּקִלּפֹות ָהָרעֹות ַהַּמְחִׁשיִכים ָהאֹור ְוַהּׂשֵ
ַּבּדֹור ַהֶּזה ְּבֵאין ָּפִנים ְלַהְלִהיב ָּכל ָּכְך ֶנֶפׁש ַהַּמְׂשֶּכֶלת ִּבְדִביָקה ַוֲחִׁשיָקה ֶׁשָהַרע 
ְוַהְמַקְטְרִגים ָהרּוָחִנִּיים ִמְתַּגְּבִרים ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשֵהם ִמְתַלְּבִׁשים ְּבַגְׁשִמּיּות ָבֵּעֶרב 
ַרב ֶׁשֵהם ָהַרָּבִנים ּומֹוֵׁשל ְוגֹוֵבר ֶאִּפיקֹוְרסּות ּוִמינּות ְוִׂשְנַאת ִחָּנם ְוָלׁשֹון ָהַרע ְוָכל 
ִמי ֶׁשהּוא ָחצּוף ְּביֹוֵתר ּגֹוֵבר ְּביֹוֵתר ְולּוֵלא ְמִתיקּות ֲעֵרבּות ֹנַעם ִזיו ְלׁשֹון ַהֹּזַהר 
ְמַחת ֵלב  ִבין ַהַּדַעת ִמּׂשִ ְוַהִּתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ַהְּמִאיִרים ַלֶּנֶפׁש ַהַּמְׂשֶּכֶלת ּוְמַיּׁשְ
ּוְמִאיַרת ֵעיַנִים ֹלא ָהָיה ָּבֶאְפָׁשרּות ְלָהִאיר ֵמֹרב ַהָּצרֹות ַוֲחִליׁשּות ַּדַעת ֵמְרָׁשִעים 

ַהִּמיִנים ְוֶאִּפיקֹוְרִסים.

ְוָלֵכן ַאַחי ַטֲעמּו ּוְראּו אֹור ַהָּגנּוז ּוְמִתיקּות ֶׁשֵּיׁש ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַהֵּמִאיר ַלֶּנֶפׁש ַעד 
ֶׁשֵּמֹרב אֹוָרה ְּתַקֵּבל ַעל ַעְצְמָך ָּכל ָהָרעֹות ְוַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים ְוֹלא ִיְתַחֵּלׁש ַּדְעְּתָך 
ְוֹלא ִּתֹּפל ִמַּמְדֵרָגְתָך ְוִתְתַעֶּלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות ֲחַזק ֲחַזק ֲחַזק 
)נֹוֵצר ֶחֶסד ָקאַמאְרָנא ְׁשִביל ַהּתֹוָרה אֹות ל'( ֶוֱאַמץ ֹלא ִּתיָרא ְוֹלא ִּתְפַחד. 

 ִחּיּוב ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר הּוא ִמְצַות ֲעֵׂשה ְלָדְבָקה ּבֹו ְוֵליַדע ֶׁשֵּיׁש ֱאלֹוַּה ָמצּוי
ְוַדע ֶׁשָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוִחּיּוב ִלּמּודֹו ְוִחּיּוב ִלּמּוד ֶׁשל ִּכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ַהֹּכל ִמְצַות 
ֲעֵׂשה ְלָדְבָקה ּבֹו ְוֵליַדע ֶׁשֵּיׁש ֱאלֹוַּה ָמצּוי ִּביִדיָעה ְקדֹוָׁשה ִּבְפָרט ּוְבִיחּוִדים ְוַאֲהָבה 
)נֹוֵצר ֶחֶסד ְׁשִביל ַהּתֹוָרה ְׁשִביל ב' אֹות ג'( ְוִיְרָאה ְוַאְחדּות. 

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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םירּת הּרּת

ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל: ַעל ְיֵדי ַמֲאַמר ַהֹּזַהר ִנְמְּתקּו ָּכל ַהִּדיִנים
ְוַכֲאֶׁשר ִהְתעֹוַרְרִּתי ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ְוָרִאיִתי ִאֶּגֶרת ֶאָחד מּוָנח ְלָפַני ֲאֶׁשר ֵמעֹוִדי 
ְּבֶחְבֵלי ֵׁשָנה ַעל ֵעיַני ֹלא ָיכְֹלִּתי ִלְקרֹותֹו ַעד ֲאֶׁשר ָלַמְדִּתי ּתֹוָרִתי ְּבֵסֶפר ִּתּקּוֵני זַֹהר 
ַהָּקדֹוׁש ְוהּוא ֵמֲחצֹות ַעד ָׁשָעה ב' ְוָאז ִנְזַּכְרִּתי ִלְקרֹות ָהִאֶּגֶרת ֶׁשל ַמֲעַלת ְּכבֹוד 

ּתֹוָרתֹו ַוֲהִבינֹוִתי ַעל ְיֵדי ַמֲאַמר ַהֹּזַהר ַהִּנְזָּכר ֶׁשִּנְמְּתקּו ָּכל ַהִּדיִנים.
)ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהַּמִּגיד ַהָּקדֹוׁש ִמָּקאְזִניץ ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש(

ֲאֶׁשר ָחַנן לֹו ֱאֹלִקים עֶֹׁשר, ֲחָטָאיו ִּבְצָדָקה ְיָפֵרק, ְוַיְרֶּבה ְּבָיִמים ֵאּלּו ִּבְצָדָקה ְוִלּמּוד 
)מֹוֶרה ְּבֶאְצַּבע ִסיָמן ח' אֹות רמח( ֹזַהר ְוִתּקּוִנים ּוְתִהִּלים.  

 ִּבְׁשַנת תצ"א ַּבַּקִיץ ָהָיה ְּגֵזרֹות נֹוָראֹות ֵמֵאת ָהַאִּפיְפיֹור ֶׁשל אֹותֹו ַהְּזַמן ְלַבֵער 
ִסְפֵרי ַהַּתְלמּוד ְוָכל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָעְסקּו ָּבֶזה ָהֵאיְך ְלַבֵּטל ַהְּגֵזָרה - ְוָלְמדּו ֹזַהר 
ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ֲאִפּלּו ִּבְזַמן  ְוִתּקּוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש ְּבִלי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהּׁשַ

ַהִּלּמּוד ַהְּכָלִלי
ְוִהֵּנה ִּבְׁשַנת תצ"א ַּבַּקִיץ ָהָיה ְּגֵזרֹות נֹוָראֹות ֵמֵאת ָהַאִּפיְפיֹור ֶׁשל אֹותֹו ַהְּזַמן, ְוֶאָחד 
ַהְּגֵזרֹות ָהָיה ְלַבֵער ִסְפֵרי ַהַּתְלמּוד ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּומּוָבן ִּכי ֶזה ָהָיה ָצָרה נֹוָרָאה 
ְמֹאד ְוָכל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָעְסקּו ָּבֶזה ָהֵאיְך ְלַבֵּטל ַהְּגֵזָרה, ְוַהָּגאֹון ר"י ַּבאַסאן ַרּבֹו 
ֶׁשל ַרֵּבינּו ָׁשַאל ֶאת ַרֵּבינּו ְלָבֵאר לֹו סֹוד ָהִעְנָין ֶׁשִּיְהֶיה ֹּכַח ָּכֶזה ְלַהִּסְטָרא ָאֳחָרא 
ֶנֶגד ַהּתֹוָרה, ְוַרֵּבינּו ֵהִׁשיב לֹו ְּבֵבאּור ַמְסִּפיק סֹוד ָּכל ָהִעְנָין, ְוֵכן ּכֹוֵתב לֹו ַרֵּבינּו 
ִּכי הּוא ָרָאה זֹאת ִמּקֶֹדם ְוִהְקִּדים ְרפּוָאה ַלַּמָּכה ְוִתֵּקן ְּבַהְיִׁשיָבה ֶׁשּלֹו ֶׁשִּיְלְמדּו זַֹהר 

ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים. ְוִתּקּוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש ְּבִלי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהּׁשַ

ְועֹוד הֹוִסיפּו ַּבִּלּמּוד ַהְּתִמיִדי ֶׁשל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִלְלֹמד ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו ְועֹוד ֵׁשׁש 
ָׁשעֹות ַּבַּלְיָלה חּוץ ִמן ַהֵּלילֹות ִמּמֹוָצֵאי יֹום ִּכּפּור ְוכּו' ְוֵכן הֹוִסיפּו ֶׁשֹּלא ִלְפֹסק 
ִמן ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַהֹּזַהר ֲאִפּלּו ִּבְזַמן ַהִּלּמּוד ַהְּכָלִלי ֶׁשל ְּכבֹוד מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי מ"ח.
)ָיִרים מֶׁשה ִמְׁשָּפט הבה"ת אֹות יד(

 ַּבַּלְיָלה ִיְלֹמד ֹזַהר ִּכי ִּבְזכּותֹו ֵיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות
ִאם ָזָכה ְלָחְכַמת ֱאֶמת, ְמֻסֶּגֶלת ַהַהְצָלָחה ָּבִעִּתים ַהָּללּו, ִּכי ָאז ֶנֱאַמר סֹוד ֲהָוָיה 
ה ְמַגָּלה ִסְתָרּה ֶאָּלא ְלַבֲעָלּה. ּוַבַּלְיָלה ִיְלמֹד זַֹהר ְּבַאְׁשמֹורֹות ִּכי  ִליֵרָאיו, ְוֵאין ָהִאּׁשָ
ִּבְזכּותֹו ֵיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְוַהָּגלּות ִנְמָׁשל ְלַלְיָלה ּוִמי ֶׁשֹּלא ָזָכה ְלָהִבין ַּבֹּזַהר 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְקָרא ִּכי ַהָּלׁשֹון ְמֻסָּגל ְלַזֵּכְך ַהְּנָׁשָמה ּוְלָהִאיָרּה ֹזַהר ִנְפָלא. ּוְבֵסֶפר 
ַהִּתּקּוִנים ַעל ַהּיֹוֵתר טֹוב ּוְכֶׁשּלֹוֵמד ֹזַהר ְיַעֵּין ְלָחְכַמת ֱאֶמת ְּבָכל ִמָּלה ּוִמָּלה ִּכי 

ָּכל אֹות ִחּדּוׁש ִּבְפֵני ַעְצמֹו ְוַהְּדָבִרים ַהִּנְרִאים ְּפׁשּוִטים ֵאיָנם ַרק סֹוד.
)ִסּדּור ַרִּבי ַׁשְּבַתי ָראְׁשקֹוֶבער ֵסֶדר ִלּמּוד ַּדף יז(
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ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

 אפרים אליעזר הכהן יאלעס באמ"ו הגה"ק מהר"ש זצ"ל 
אבד"ק פילאדעלפיא רבתי

ב"ה כ"ח כסלו, ד' דחנוכה תשל"ח 
שלו' ורב ברכה לכת"ר שליט"א

ספרו נפש ישעי' על מאכא"ס נחוץ מאוד לכל אשר יראת ה' נוגעת בלבבו. ור"פ 
מנחתי הקטנה בברכה שהשי"ת יצליח דרכו בקודש ושיוסיף להרביץ טהרה בישראל...
אפרים אלעזר
באמ"ו גאון ההוראה מרן שלום הכהן זצ"ל

אפרים אליעזר יאלעס
בס"ד, ר"ח אדר שני תשל"ח לפ"ק

כבוד ידידנו הרה"ג יראת ה׳ אוצרו, שמו מפוארים, בנש"ק, כש"ת רש"י גראס שליט"א 
רב ור"מ בברוקלין יצ"ו.

קבלתי ספרו "זבחו זבחי צדק" ועיינתי בו ונהנתי כי דבר גדול עשה בשביל בני תורה 
וזהירות שיהא  וגם בשביל המון עם ישראל לדעת חומר הענינים ולהתעורר בזריזות 
שולחנם טהור, עד כדי זה השולחן אשר לפני ה', ישלם ה׳ פעלו ומשכורתו שלמה... ר"כ 

מנחתי עבור הס׳ היקר.
בכבוד ובברכת כהן
אפרים אליעזר 
באמ"ו גאון ההוראה מרן שלום הכהן זצ"ל

בס"ד, ג' לס' הנני נותן לו את בריתי שלום, שנת תשל"ח לפ"ק.
פה אטל"ס על שפת הים.

שלמא רבא מן שמיא יסגי להרב הגאון נודע בשערים, בר אבהן עילאין קדישין, יראת 
ה' אוצרו, כש"ת רש"י גראס שליט"א האב"ד דהאלמין ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' 

ברוקלין יצ"ו.

בשובי הביתה - פילאדעלפיא - בעש"ק העבר ]כי כן דרכי לשבות בבית מדרשי גם 
בימי הקיץ[ מצאתי ספריו המצויינים בהלכה, אפיית המצות ואכילת המצות, אשר כת"ר 
כיבדני בהם, ובבואי כאן לקחתים עמי לעיין בהם. שמחתי לראות כי שניהם מלאים 
וגדושים בכל דקדוקי הלכות ומנהגים, מיוסדים על אדני ספרי ראשונים ואחרונים וספרי 
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קבלה וחסידות, לקיים בשלימות מצות מצה שמורה בליל התקדש החג ובכל ימי הפסח 
שהיא מיכלא דאסוותא ומיכלא דמהמנותא ושרשה לעילא במוחין דאבא. אשרי חלקו 

דמר שזכה וזיכה את הרבים.
ראיתי הלכה ונזכרתי מעשה: עבודת הקודש בכל כחו ובהתלהבות נוראה של טחינת 
חטים שמורים בידי הקוה"ט של אאמו"ר ציס"ע ומופה"ד מרן אורי הכהן מאסמבור, שהי' 
תלמיד מוסמך של הצדיקים הגדולים, הרה"ק שר שלום מבעלזא והרה"ק מסטרעטין, 

תלמיד השרף הנורא רבנו אורי מסטרעליסק, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל.
אגב, אעיר נקודה אחת במה שדן בספרו אכילת המצות, פ"ג, אם יש חשיבות בקיום 
חצי שיעור של מצוה, וכת"ר ציין להרבה פוסקים שדנו בזה, לענ"ד היה לו למר לציין 
לראי' מפורשת בתורה, פרשת ואתחנן, אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן, ופרש"י 
מצוה  אמר משה  כנען,  אותן שבארץ  שיבדלו  עד  קולטות  אעפ"י שאינן  חז"ל(  )עפ"י 
שאפשר לקיימה אקיימנה. והלא משנה מפורשת במס' מכות דף ט': עד שלא נבחרו 
קולטות  עד שיהי' ששתן  תהיינה  ערי מקלט  וכו' שנאמר שש  ישראל  שלוש שבארץ 
]תהיינה משמע הוי' אחת[, הרי דהבדלת שלש הערים בעבר הירדן לא היתה אלא בגדר 
חצי שיעור של המצוה ואעפי"כ התאמץ משה רבנו לקיימה, אמנם יש לפלפל בראי' זו, 

מכל מקום זכר לדבר מן התורה איכא.
והנני חותם בברכת כהן שיפוצו מעיינותיו לחיזוק תורה ומצוה.

אפרים אליעזר הכהן יאלעס
באמ"ו גאון ההוראה מרן שלום הכהן זצ"ל אבד"ק פילאדעלפיא רבתי

ב"ה, כ"ח כסלו ד' חנוכה תשל"ח
שלו' ורב ברכה לכת"ר שליט"א

ספרו נפש ישעי' על מאכא"ס נחוץ מאוד לכל אשר יראת ה' נוגעת בלבבו. ור"פ 
מנחתי הקטנה בברכה שהשי"ת יצליח דרכו בקודש ושיוסיף להרביץ טהרה בישראל...
אפרים אלעזר
באמ"ו גאון ההוראה, מרן שלום הכהן זצ"ל

 הרב גדלי' פעלדער
 טורונטו, קנדה

בס"ד ד' תולדות תשל"ח
אל כ' הרב הגאון המפורסם נודע בשערי הלכה גבור ומזוין וכו' מוהר"ר שלו' יודא 

גראס שליט"א, רב דקהל מגן שאול ור"מ. 
שלום וברכה וכ"ט!

אחדשה"ט כראוי, נמצא תח"י ספרו היקר נפש ישעי' וכעת ראיתי שהו"ל כמה ספרים 
ניקור וספר מנחת  וכן על מזוזה ב' ספרים על שחיטה ועל  דהיינו על הלכות ציצית 

יהודה על איסור חלב עכו"ם ומאד רציתי לרכוש אותם. ואשלם כפי אשר יושת עלי.
בתקוה לתשובה אשאר ברגשי הוקרה ורב ברכות המכבדו ומוקירו ביקרא דאורייתא 
וכרום ערכו, גדלי׳ פעלדער
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ׁם רכ רכ ִן ר  ֹיביי ת רן ביכ ִָנת ֹשֹ רן חן הו ִי ר ָכ ֹיְ  רן ֹש 
ט

ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א
ָנה ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ

יצא לאור ע"י האדמו"ר מהאלמין שנת תש"ס לפ"ק על או"ח ויו"ד

סֵדֶר הַּלִּמּוד לְׁשַּבָת ּפָָרׁשַת ׁשְמִינִי  

המשך סימן שג – דיני תכשיטי אשה
לא תצא בנזמי האף אבל יוצאה בנזמי האוזן.  ח. 
הגה: מפני שאזניה מכוסות ובמקום שנוהגין לגלות האזנים 
אסור לצאת בנזמים שבאוזן היכא דדרך להוציאם משם 

)אור זרוע(:
לא תצא במחט נקובה ואם יצאה חייבת ושאינה        ט. 
נקובה אם מעמדת בה קישוריה מותרת לצאת בו 

ואם אינה מעמדת בה קישוריה אסור:
לא תצא בטבעת שיש עליה חותם ואם יצאה  י. 
חייבת וכשאין עליה חותם לא תצא ואם יצאה פטורה:
לא תצא בכוליאר והוא תכשיט שקושרת בו  יא. 
מפתחי חלוקה ולא בכובלת והוא קשר שקשור בה 

בושם שריחו טוב:
אם חסר אחת משיניה ומשימה אחר במקומו  יב. 
אם הוא של זהב לא תצא בו דכיון שמשונה במראה 
משאר שינים דלמא מבזו לה ושקלה ליה וממטיא 
אבל של כסף שדומה לשאר שינים מותר וכל שכן 

שן דאדם:
לא תצא במנעל הקרוע למעלה דמחכו עלה  יג. 
ואתיא לאתויי ולא במנעל חדש שמא לא יבא למדתה 
אלא אם כן  נסתה ללכת בו מאתמול שהוא למדתה 
אבל איש מותר שאין מקפיד כל כך. הגה: ובשאר 

מלבושים אין לחוש אפילו באשה )כל בו(:
יוצאת בחוטי שער בין שהם עשוים משערה  יד. 
או משער חברתה ואפילו משער בהמה ובלבד שלא 

תצא זקנה בשל ילדה ולא ילדה בשל זקנה:
יוצאת בקשר שעושין לרפואת קיטוף עין הרע  טו. 
שלא ישלוט ובמוך הקשור ומהודק באזנה ובמוך 
שבסנדלה הקשור בסנדלה ובסנדל ומנעל הסתומים 
מכל צד אפילו אינו קשור מותר ובמוך שהתקינה 
לנדתה, הגה: שלא יפול דם עליה ויצערנה )בית יוסף 
בשם הפוסקים(, אפילו אינו קשור דכיון שהוא מאוס לא 
חיישינן דלמא שקלה ליה אפילו יש לו בית יד ובפלפל 
ובגרגיר מלח ובכל בושם שתתן לתוך פיה ובלבד שלא 

תתנם לכתחלה בשבת ואם נפל לא תחזיר ובבתי שוקיים 
שקושרים במשיחה סביב שוקיה אף על פי שאין המשיחה 
קשורה בהם ולא חיישינן שמא ישתלשלו למטה ויוצאה 
באצעדה שמניחין בזרוע או בשוק והוא שתהא דבוקה 

לבשר ולא תשמט ויש מי שאוסר בשל זרוע:
בכל מה שיכולה לצאת יכולה להתירו ברשות  טז. 

הרבים ולא חיישינן דלמא מתיא ליה:
יש אוסרים להביא מפתח אפילו בחצר הבית  יז. 
כי אם בידו אבל לא בחגורתו שמא ישכח ויוציאנה 

לרשות הרבים:
כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים  יח. 
אסור לצאת בו לחצר שאינה מעורבת חוץ מכבול 
ופאה נכרית דהיינו קליעת שער שקלעה בתוך 
שערה ויש אומרים דכל שאסרו לצאת בו אפילו 
להתקשט בו בבית אסור וכל שכן לצאת בו לחצר 
המעורבת חוץ מכבול ופאה נכרית ויש אומרים 
שהכל מותר לצאת בו בחצר אפילו אינה מעורבת 
והאידנא נשי דידן נהגו לצאת בכל תכשיטין ויש 
שאמרו דמדינא אסורות אלא שכיון שלא ישמעו 
מוטב שיהיו שוגגות ואל יהיו מזידות ויש שלמדו 
עליהם זכות לומר שהן נוהגות כן על פי סברא 
אחרונה שכתבתי שלא אסרו לצאת בתכשיטין לחצר 
שאינה מעורבת והשתא דלית לן רשות הרבים גמור 
הוה ליה כל רשות הרבים שלנו כרמלית ודינו כחצר 
שאינה מעורבת ומותר. הגה: ויש אומרים עוד טעם 
להתיר דעכשיו שכיחי תכשיטין ויוצאין בהם אף בחול 
וליכא למיחש דילמא שלפא ומחוי כמו בימיהם שלא היו 
רגילים לצאת בהן רק בשבת ולא הוו שכיחי )תוספות 
פרק כ"ב והגהות אלפסי פרק במה אשה(. ומיהו טבעת 
שיש עליה חותם לאשה ושאין עליה חותם לאיש דתנן 
בה חייב חטאת אף בכרמלית אסור אפילו לדידן והוא 
הדין לכל מאי דאתמר ביה חיוב חטאת ויש מי שאומר 
שבזמן הזה שנהגו האנשים לצאת בטבעת שאין עליה 
חותם הרי זה להם כתכשיט ושרי ולפי זה אפשר דכיון 



י
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הרשח הִָרִת ִרָתבּת

הרב יהודה מלבר
ב"ה, יום ג' פ׳ תצוה, ז' אדר א תשל"ח

לכבוד הה"ג המופלג המפואר בש"ט הרב שלום גראס שליט"א.
אלי  צדק" ששלח  זבחי  "זבחו  ספרו  בעד  דולר   5 ע"ס  לכבודו טשעק  שולח  הנני 

ואברכהו בהצלחה רבה "ויפוצו מעיינותיו חוצה" להרמת קרן התורה ולומדיה.
בכבוד רב 
יהודה מלבר

 יצחק אייזיק אייכענשטיין
 אב"ד ור"מ קיוויאשד רב דקהל עדת יראים עטרת צבי פארעסט הילס, 

נ. י.
ב"ה. אור ליום ג׳ וישב תשל"ח

בפרט  שליט"א...  גראס  מוהרש"י  וכו׳  ציבור  בצרכי  עוסק  הרה"ג  לכבוד  שוכט"ס 
במדינה זו המשובשת בתאוות ממון וכבוד מנפש ועד בשר...

שיטה זו קבלתי פא"פ מפי כ"ק מרן שליט"א השי"ת יאריך ימיו ושנותיו עביג"צ...

ואחתום בזה בשים שלו' טובה וברכה בימים ולילות מאושרים...
הק׳ יצחק אייזיק אייכענשטיין

המשך הסכמות ומכתבים

המשך הסכמות מעמוד ח

שנהגו עכשיו הנשים לצאת בטבעת שיש עליה חותם 
הרי הוא להן כתכשיט ושרי ומכל מקום צריך להזהיר 
לנשים שלא תצאנה אלא במחטים שהן צריכות להעמיד 
קישוריהן ולא יותר כי בזה שאין להן תועלת בו ישמעו לנו:

צריך להזהיר לנשים שלא יטלטלו מחט שניטל  יט. 
חודה או עוקצה לשום בצעיפים אלא אם כן ניטל 
מערב שבת חודה ועוקצה )ויחדה( לשם כך )ועיין 

לקמן סימן ש"ח סעיף י"א(:
הבנות קטנות שנוקבים אזניהם כדי לתת בהם  כ. 
נזמים כשיגדלו וכדי שלא יסתמו הנקבים נותנים 
בהם קסמים מותר לצאת בהם והוא הדין אם נותנין 
חוטים באותם נקבים שמותר לצאת בהם אם אינם 

צבועים אבל אם צבועים אסור:
יוצאת אשה רעולה והוא שמעטפת כל ראשה  כא. 

חוץ מהפנים:

פורפת )פירוש קושרת( בשבת על האגוז ועל  כב. 
האבן שיחדתו לכך ויוצאת בו אבל על המטבע אסור 
לפרוף בשבת דלאו בר טלטול הוא ולא מהני בה 
יחוד ואם פרפה עליו מערב שבת מותר לצאת בו 

בשבת:
אם היתה צריכה להוציא אגוז לבנה ופרפה  כג. 
עליו כדי להוציאו אם לרשות הרבים אסור ואם 

לכרמלית מותר:
יוצאה באבן תקומה )פירש הערוך אבן ידועה  כד. 
שכשהיא על אשה לא תפיל( ובמשקל ששקלו כנגדו 

שלא תפיל ואפילו לא נתעברה עדיין:
אסור לאשה שתעביר בשבת סרק על פניה  כה. 
משום צובע ומטעם זה אסורה לכחול בשבת ומטעם 
זה אסורה לטוח על פניה בצק דכשנוטלתו מאדים 

הבשר:
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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 

והעונשּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב השכר עח

מקראיה ואינון מתקשטא, תתאה נקודא כד דלעילא תקונא איהו דא ציון
לאתקשטא. נקודא דההיא

רקיעאסדסלקיןכיון ההוא כדין דרקיעא, פתחא ההוא עד נשמתין אלין
רקיעא, ההוא דסחרא נעימו ומקל זמנין, תלת דגנתא סחרני סחרא



שבגן האמצעי עמוד ידי על ולמעלה הרקיע מסיום אותם שמעלה זה ידי על שבגן,
כאן"כנ אף יושביה, לכל דרור וקראתם בו שנאמר היובל להארת דומה זו והארה ל,

    כל שנתבטלו הגן, יושבי לכל הדרור קריאת דהיינו ,
באמצעיתא, דקיימא עמודא עם למעלה לעלות יכול אחד וכל והגבול, הדינים,

       לעלות ראויות שאינן ואותן
הזה. דרור מן כלל מרגישות אינן  ,הדרור בהיכל  

        שמתחברות דהיינו
ותו בגן."בבינה ונעוצים הנפולים דרקיעים ש"(כנמ אות עולותו)"ל הזה עמוד שעם

שה מדרגתן. כפי ולמעלה אחוזתו."מרקיע אל איש ושבתם ס
מבפנים:ס. ונגה וע˘ן וא˘ ענן ˘מעלה העמוד סוד   .

הארת אלו ושנים מבפנים, ונגה ועשן ואש ענן ההוא עמוד מעלה ההיא ובשעה
ה' וברא הכתוב אומר שעליהם ומקראיה, ציון הר מכון נקראים, והנשמות, הדרור

וגו', לילה להבה אש ונגה עשן יומם ענן מקראיה ועל ציון הר מכון כל על 
 הדרור הארת דהיינו מתקשטת, התחתונה כשנקודה שלמעלה תקון הוא ,

ההיא, נקודה של מקראיה הן הנשמות, והן שלמעלה. דנשר אנפין ד' ידי על
מלשון מקראיה, נקראות הדרור, קריאת ששמעו הנשמות אותן דהיינו להתקשט,

קרואיה.
לעיל נתבאר כי קפירוש, ד"(אות קכ"ל באות שאומר וזה ירדהג)"ה שהמלכות פי על שאף

עלית בסבת שנעשה והגבול הסיום משם נתבטל לא עוד למקומה בינה ממקום
ותו והבינה שבו, דחירק מסך בכח הגבול את מקיים אמצעי קו כי מ"המלכות,

מוכרחים אלא החדש, מסיום למטה בעמדם מתחברים אינם למדרגתם שמתחברים
במדרגה, שנשארו וחכמה לכתר שמאל קו ולהעשות החדש מסיום למעלה לעלות

רצה."עש אות לעיל באורך שאמר ד"(וכמו הדברים)"ב ביאור .ה
נקראים אמצעי שבקו דהירק מסך ידי על הגבול מקיום הנמשכים הדינים ואלו

  ולמטה הרקיעים מסיום נמשכת הדרור הארת אין שבסבתם ,
יושבי הנשמות מחויבים כן ועל ולמעלה, הרקיעים מסיום שמאירה אלא הגן, לתוך

הארתן. מקבלים ושם הרקיע לתוך באמצעיתא דקיימא עמודא עם לעלות הגן,
מעליו˙ יודעו˙ ˘אינן ראויו˙ ˘אינן הנ˘מו˙ או˙ן על מכסה ונגה וע˘ן ענן

למעלה: לעלו˙ הראויו˙ למעלההנ˘מו˙ שאמר שיוזה ז)"(באות 
וכו'      'וכו     

      לגמרי מתבטל הגבול היה אם כי
העליונה, הארה מקבלים הנשמות כל היו אז לגן, למטה נמשך היה הרקיעים והארת

והעונש השכר עח

מקראיה ואינון מתקשטא, תתאה נקודא כד דלעילא תקונא איהו דא ציון
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רקיעא, ההוא דסחרא נעימו ומקל זמנין, תלת דגנתא סחרני סחרא
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במדרגה, שנשארו וחכמה לכתר שמאל קו ולהעשות החדש מסיום למעלה לעלות

רצה."עש אות לעיל באורך שאמר ד"(וכמו הדברים)"ב ביאור .ה
נקראים אמצעי שבקו דהירק מסך ידי על הגבול מקיום הנמשכים הדינים ואלו

  ולמטה הרקיעים מסיום נמשכת הדרור הארת אין שבסבתם ,
יושבי הנשמות מחויבים כן ועל ולמעלה, הרקיעים מסיום שמאירה אלא הגן, לתוך

הארתן. מקבלים ושם הרקיע לתוך באמצעיתא דקיימא עמודא עם לעלות הגן,
מעליו˙ יודעו˙ ˘אינן ראויו˙ ˘אינן הנ˘מו˙ או˙ן על מכסה ונגה וע˘ן ענן

למעלה: לעלו˙ הראויו˙ למעלההנ˘מו˙ שאמר שיוזה ז)"(באות 
וכו'      'וכו     

      לגמרי מתבטל הגבול היה אם כי
העליונה, הארה מקבלים הנשמות כל היו אז לגן, למטה נמשך היה הרקיעים והארת

והעונש השכר עח

מקראיה ואינון מתקשטא, תתאה נקודא כד דלעילא תקונא איהו דא ציון
לאתקשטא. נקודא דההיא

רקיעאסדסלקיןכיון ההוא כדין דרקיעא, פתחא ההוא עד נשמתין אלין
רקיעא, ההוא דסחרא נעימו ומקל זמנין, תלת דגנתא סחרני סחרא



שבגן האמצעי עמוד ידי על ולמעלה הרקיע מסיום אותם שמעלה זה ידי על שבגן,
כאן"כנ אף יושביה, לכל דרור וקראתם בו שנאמר היובל להארת דומה זו והארה ל,

    כל שנתבטלו הגן, יושבי לכל הדרור קריאת דהיינו ,
באמצעיתא, דקיימא עמודא עם למעלה לעלות יכול אחד וכל והגבול, הדינים,

       לעלות ראויות שאינן ואותן
הזה. דרור מן כלל מרגישות אינן  ,הדרור בהיכל  

        שמתחברות דהיינו
ותו בגן."בבינה ונעוצים הנפולים דרקיעים ש"(כנמ אות עולותו)"ל הזה עמוד שעם

שה מדרגתן. כפי ולמעלה אחוזתו."מרקיע אל איש ושבתם ס
מבפנים:ס. ונגה וע˘ן וא˘ ענן ˘מעלה העמוד סוד   .

הארת אלו ושנים מבפנים, ונגה ועשן ואש ענן ההוא עמוד מעלה ההיא ובשעה
ה' וברא הכתוב אומר שעליהם ומקראיה, ציון הר מכון נקראים, והנשמות, הדרור

וגו', לילה להבה אש ונגה עשן יומם ענן מקראיה ועל ציון הר מכון כל על 
 הדרור הארת דהיינו מתקשטת, התחתונה כשנקודה שלמעלה תקון הוא ,

ההיא, נקודה של מקראיה הן הנשמות, והן שלמעלה. דנשר אנפין ד' ידי על
מלשון מקראיה, נקראות הדרור, קריאת ששמעו הנשמות אותן דהיינו להתקשט,

קרואיה.
לעיל נתבאר כי קפירוש, ד"(אות קכ"ל באות שאומר וזה ירדהג)"ה שהמלכות פי על שאף

עלית בסבת שנעשה והגבול הסיום משם נתבטל לא עוד למקומה בינה ממקום
ותו והבינה שבו, דחירק מסך בכח הגבול את מקיים אמצעי קו כי מ"המלכות,

מוכרחים אלא החדש, מסיום למטה בעמדם מתחברים אינם למדרגתם שמתחברים
במדרגה, שנשארו וחכמה לכתר שמאל קו ולהעשות החדש מסיום למעלה לעלות

רצה."עש אות לעיל באורך שאמר ד"(וכמו הדברים)"ב ביאור .ה
נקראים אמצעי שבקו דהירק מסך ידי על הגבול מקיום הנמשכים הדינים ואלו

  ולמטה הרקיעים מסיום נמשכת הדרור הארת אין שבסבתם ,
יושבי הנשמות מחויבים כן ועל ולמעלה, הרקיעים מסיום שמאירה אלא הגן, לתוך

הארתן. מקבלים ושם הרקיע לתוך באמצעיתא דקיימא עמודא עם לעלות הגן,
מעליו˙ יודעו˙ ˘אינן ראויו˙ ˘אינן הנ˘מו˙ או˙ן על מכסה ונגה וע˘ן ענן

למעלה: לעלו˙ הראויו˙ למעלההנ˘מו˙ שאמר שיוזה ז)"(באות 
וכו'      'וכו     

      לגמרי מתבטל הגבול היה אם כי
העליונה, הארה מקבלים הנשמות כל היו אז לגן, למטה נמשך היה הרקיעים והארת
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והעונש עטהשכר

ההוא וחמאן רקיע, דההוא נעימו ההוא ושמעין נשמתין אנון כל נפקין
נשמתין כדין כלהו, וסגדין דלהיט, ונגה ותננא ועננא אשא דסלקא עמודא

בההיא דסחרא עגולא לגו דסלקין עד פתחא בההוא לההיא)סלקין (נ"א

סלקין דחמאן מההוא וחדוותא נהירו ומגו דחמאן, מה חמאן כדין נקודה,
ורחקין. קרבין ונחתין

קנאהסאתאיבאואיהי אלביש כדין בנהירו, ומתקשטא (מנהורא)לגבייהו

ובתקונהא, נקודה דהאי ושפירו בנהורא ואסתכל עלאה צדיק חד


הארה אין וכו' ועשן ענן ידי על הגבול כשמתקיים עתה אבל הכנה. לשום צורך בלי
לרקיע. למעלה העמוד עם לעלות צריכות שהנשמות אלא למטה מתפשטת העליונה
עולות, ואינן הדרור, מהארת כלום יודעות אינן לזה ראויות שאינן הנשמות כן על
שקיום נמצא ועולות. הדרור מהארת כרוז שומעות לזה הראויות הנשמות ורק
שאינן ראויות שאינן הנשמות אותן על מכסה ונגה, ועשן ענן ידי על שנעשה הגבול
למקום כלום נמשך לא שהאור משום למעלה. הראויות הנשמות מעליות יודעות

שאמר וזה למטה. הנשמות      וזה וכו',
כאן שאמר       שמשום וגו'.

דרקיעים וחכמה כתר עם להתחבר יוכל לא כי למטה, להשאר העמוד יוכל לא זה
את מכריחים הם ועשן ואש שענן נמצא הרקיעים, מסיום למעלה שיעלה עד

ותו בינה שהוא למעלה,"העמוד, עולה אלא במקומו יעמוד שלא מרקיעים, שנפלו מ
למעלה עמו אותן ומעלה לזה הראויות שבגן הנשמות כל עמו לוקח הוא ואז

שאמר וזה לרקיעים. 'וכו יעלה שהעמוד ובכדי וכו',
לרקיעים, למעלה       זה שמחמת ,

העדר שאין לזכור צריכים אמנם הנשמות. עמו ולוקח למעלה, לעלות מוכרח הוא
שהיה. כמו למטה שנשאר כן גם נבחן למעלה, עולה שהעמוד פי על ואף ברוחני,

למעלה. שעולה פי על אף בגן, תמיד נעוץ הזה שעמוד נבחן כן ועל
הכתוב, שיעור וזה ,שבו דחירק במסך האמצעי, בקו דהיינו ,  

 ,הדרור הארת שהיא הקריאה לשמוע הזוכות הנשמות שהן ,
הדרור, של  לא ברקיע שלמעלה עליונים שאורות שיגבילו וגו'.

כמבואר. ראויות. שאינן הנשמות מן הדרור הארת נעלמת שבזה למטה. ימשכו
סא.   רקיע אז שברקיע, ההוא פתח עד הנשמות שעולות כיון .

ג' בסוד דוכתי, בג' נוסע שהרקיע דהיינו פעמים, ג' הגן מסביב עצמו מסבב ההוא
הנסיעה בעת רק הוא הארתם שעיקר ל"(כנקוין, דף בשלח ד"ל וג')"ט הנעימותה ומקול .

נעימות ושומעות הרקיע, שבפתח הנשמות כל יוצאות הקוין, ג' על הרקיע סבוב של
ועשן וענן אש מעלה שהוא אותן, שהעלה ההוא עמוד את ורואות הרקיע, של ההיא
הגבול את המקיים אמצעי שבקו דחירק ממסך הלוהטים הדינים דהיינו הלוהט, ונגה
ממטה אלא הסמוך, בדבור לעיל כנזכר לטה, ממעלה האורות ימשכו שלא באופן
הגבול שמקבלות יורה שזה ראשן שמרכינות כלומר משתחוות. וכולן בלבד, למעלה
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חילא כל חד, והוו בנהורא נהורא ונהיר לגביה, לה וסליק בה ואחיד
אורייתא, נטרי צדיקיא אתון זכאין ואמרי שעתא בההיא פתחי דשמיא
דהא בכו, הוי דמאריכון חדוותא דהא באורייתא דמשתדלין אינון זכאין

בכון. מתעטר דמאריכון עטרא

ונהרין,סבכיוןכדין כחדא מתחברן נהורין תרין בנהורא, נהורא דנהרין
נשמתין באינון לאשתעשעא ואסתכלן נחתין גוונין אינון לבתר
אלהים ראתה לא עין אתמר דא ועל לעילא, לעטרא לון ומתקנין דצדיקיא,

לשונו. כאן עד לו, למחכה יעשה זולתך

m



ג בחי' שהוא למטה, ממעלה ימשכו המכונה"שלא ראשן,ר שממעטות אלא ,
ו הארת שהוא למעלה, ממטה בבחינת רק האור יקבלו ג"שלא ולא דחכמה ר"ק

אז למעלה, ממטה אלא ימשכו שלא הגבול את עליהן קבלו שהנשמות ואחר דחכמה.
דהיינו ההיא, נקודה המסבב העגול לתוך שעולות עד ההוא, פתח דרך הנשמות עולות

ה הזה שרקיע נקודה, הנקרא הגן את המסבב הרקיע, מה"לתוך רואות אז החכמה, ס
ממה והשמחה האורה ומתוך ראיה, הנקראת חכמה הארת שמקבלות דהיינו שרואות

ושוב. רצוא בסוד ומתרחקות, מתקרבות ויורדות עולות הן שרואות,
כיסב. ה˙ורה, ˘ומרי ˆדי˜ים א˘ריכם ואומרים, פו˙חים ה˘מים ˆבאו˙ כל

בכם: הוא אדונכם ˘מח˙   שה והחכמה נקודה". ס
אליה שעלו שהנשמות כלומר, באורה, בהן ומתקשרת אליהן, משתוקקת עלאה,

מ לבחינת בה דעולם"נעשות יסוד דהיינו עליון, אחד צדיק קנאה הלביש אז ן,
אליו, אותה ומעלה בה ואוחז ובתקוניה, הזו נקודה של ויופי באור ומסתכל היצירה,
החכמה באור מאיר שביסוד החסדים אור דהיינו באור, אור ומאיר ליצירה,
ואומרים פותחים השמים צבאות כל שמתחברים. כלומר אחד. ונעשו שבנקודה,
כי בתורה, עוסקים שאתם אשריכם התורה, שומרי צדיקים אשריכם ההיא, בשעה
ההוא. לזווג שגרמו הם כי בכם. מתעטר אדונכם עטרת כי בכם, הוא אדונכם שמחת

ש"ומ   כמו השלמות, בתכלית האהבה שאז הוא, הפירוש ,
לעיל תשלשאמר אות ויחי ג)"(פרשת        

.חסדים חסרון מחמת החצונים, בה יתאחזו שלא הוא, הקנאה ומהות .
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ַמִים ָוָאֶרץ ָ ה ש  ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  

 ֵסֶפר
 אֹורֹות ַהֻזַֹהר

ֻב  "ֵסֶפר  .א ׁשֻוַבת ָהַרׁשְּ  "י"ֻתְּ
ָלאֹות ַהֻזַֹהר"ֵסֶפר  .ב פְּ  "נ 
ֻלֹות ַהֻזַֹהר"ֵסֶפר  .ג ה   "ֻתְּ
ֻב  "ֵסֶפר  .ד ת ָהַרׁשְּ ֺאֻלַ  "י"ֻגְּ
יַצ "ֵסֶפר  .ה ח  מְּ ֻב  ֻב   ""ית ָהַרׁשְּ
ֲעלֹות ַהֻזַֹהר"ֵסֶפר  .ו פְּ  "מ 
ֻב  "ֵסֶפר  .ז  ""יאֹור ָהַרׁשְּ
ָהֵעֶרב ַרב"ֵסֶפר  .ח  "ַהֻזַֹהר וְּ
ֻב  "ֵסֶפר  .ט ַרׁשְּ כֻוָתא ֻדְּ  "י"זְּ
ָיאֹות ַהֻזַֹהר"ֵסֶפר  .י ר  יַמטְּ  "ג 

ים"ֵסֶפר  .יא ֻקֻונ  ַער ַהֻת   "ׁשַ
ָרה"ֵסֶפר  .יב מְּ ז  יָרה וְּ ר יֹוַחאי - ׁש   "ֻבַ

ַהר ָהעֹוָלִמי"  יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהז ֹ
ֶמש  תובב"א ֶ ית ש   בעיה"ק ב ֵ

ל  ַנת תש"ע לפ"קֱאלו  ְ  ש 

אורות הזוהר
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ּת ּת  ִנבו רו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ רו ֹשן ִי ֹרת  ְָ ר ֹר ָֹ זננֹהר 
טו

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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

השבת זוהר עח

    
    
     
     
   
    
     

  

עלינּו ׁשלֹום סּכת  ֵ ָ ָ ַ ֻ ֵ ַהּפֹורׂש

   
  
   
     
     
    

  (יב כה (במדבר 
      
    
     
    
     
      
    
    

  

ׁשּבהיכל א)הּממּנים רנ"ו, (ח"ב ַ ְ ֻ ִ ֶ ַ ֵ ָ 

   
   

וׁשמֹור, זכֹור מן ׁשּתלּויים ְְְִִִִֶָָׁשבעים,

ּוׁשּתים, ׁשבעים ּכֹולל ויכּל"ּו, ְְְְִִִֵֶַַֻוזהּו

אׁשּפיזין, הּללּו הּנפׁשֹות ְְְְִִִַַָָָֻונקראֹות

אּלא יׂשראל עם ׁשֹורֹות ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶָָָֹמּכיון

ּכּלן ׁשּבת, ּוכׁשּיֹוצאת הּׁשּבת, ְְֵֶַַַָָָֻּביֹום

למקֹומן. ְְִָחֹוזרֹות

עלינּו ׁשלֹום סּכת  ֵ ָ ָ ַ ֻ ֵ ַהּפֹורׂש

הּׁשכינהוהּנׁשמֹות ׁשל מּצּדּה ׁשהם ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ּונפׁשֹות אפרֹוחים, נקראּו ְְְְְִִֶֶָָָהעליֹונה

נקראים הּתחּתֹונה הּׁשכינה ְְְִִִִֶַַַַָָָׁשּמּצד

סּכת הּפֹורס ׁשל הּס ֹוד וזהּו ְִֵֵֶֶַַַֻּביצים,

ׁשהיא העליֹונה האם עלינּו, ְִֵֵֶֶָָָָָׁשלֹום

וׁשלֹום עליהם, ׁשּסֹוככת ׁשלֹום ְֲֵֶֶֶֶַָָֻסּכת

את לֹו נֹותן הנני ּבֹו ׁשּנאמר ְֱִִִֵֶֶֶַָעּמּה,

למּטה סּכה ויׁש ׁשלֹום, כ"וּבריתי ְְְִִֵַָָָֻ

ׁשלֹום, סּכת יאהדונה"י, ׁשהּוא ֶַָֻה"ס,

הּזמן ּבאֹותֹו תפארת. ׁשהּוא ת' ְְְִֶֶֶַַּכֹוס,

הּקדֹוׁש ׁשל ּברׁשּותֹו הּבנים ְְִִִֶַַָָיהיּו

תּקח לא ויאמר יצא וקֹול הּוא, ְְִֵֵַַָֹֹּברּו

זכֹור ׁשּיֹוצא מּיד הּבנים. על ִִֵֵֶַַָָָָהאם

ׁשל הּלילה ויבא ׁשּבת ׁשל ְְְֶֶַַַָָָָֹוׁשמֹור

יֹוצא ׁשני קֹול ׁשּבת, ׁשל הראׁשֹון ִִֵֵֶַָָיֹום

ּתׁשּלח. ְֵַַַַׁשּלח

ׁשּבהיכל  ָ ֵ ַ ֶ ִ ֻ ְ ַהּממּנים

הּזהההיכל ּבהיכל החמיׁשי. ֲִִֵֵֶַַַַָָ

וׁש מאֹות ׁשלׁש וחמּׁשהעֹומדים ּׁשים ְְְֲִִִִֵַָֹ
השבת עטזוהר

    
    

    
  
   

 

  (אּלין) ִֵ

   
     
     
     
    

   

    
   
    
    
      
    
   



הּבא עֹולם א)מעין מ"ח, (ח"א ֵ ֵ ָ ַ ָ 

     
   

       
     
    
     

הּׁשנה. ימֹות ּכחׁשּבֹון ְְְְִֶַָָֻממּנים,

עליֹונים עּמּודים ארּבעה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָּומעליהם

קרׁשיהא"ל, הם: ואּלה ּכּלם. ְְִֵֵֵֶַָָָֻעל

קדמיא"ל. עסירּי"ה, ְְֲִִִִֵֵַַָָסרטיהא"ל,

ההיכל ׁשל יתדֹות נקראים ְְְִִֵֵֵֶַָָואּלּו

ֶַהּזה.

העֹולםאּלּו את לבּדח ,(אּלּו)התמּנּו ְְִֵֵֵֶַַַָָ

לערב ׁשּבת מערב נֹוספת ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּנׁשמה

יֹוצאת, ּכׁשהיא יֹוצאת. והיא ְְִִֵֵֶַָׁשּבת.

ּומעבירים עּמּה, אּלה ְֲִִִִֵֶַָיֹוצאים

וכל יגיעה וכל עצבּות ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָמּיׂשראל

העֹולם, ׁשל הרגז וכל הּנפׁש ְְִֶֶֶֶַָָָָֹמרירּות

העֹולם. מׂשּמחי הם ְְְֵֵֵֶַָָואּלה

הּללּו,ּכל מהארּבעה ׁשּלמּטה אֹותם ְְֵֶַַַָָָָָָָ

מאֹותם ּדין להעביר התמּנּו ְְֲִִִֵַַָָֻּכּלם

אֹותם ׁשּטֹורדים ּומאֹותם הּדין ְֲִִֵֵֶַַָָּבעלי

ועל הּדין. את מהם ׁשּיעלּו ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹּבּגיהּנם

עֹומדֹות ּכּלן הּללּו, היתדֹות ּכל ְְֵֵַַָָָֻּכן

וכל מּׂשמחה, ויֹוצאֹות ְְְְְְִִִָָָּבׂשמחה

למעלה, להתעּטר עֹומדים ְְְְְִִֵֵַַַָָההיכלֹות

ׁשּנתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

הּבא עֹולם  ָ ַ ָ ֵ ֵמעין

ׁשנינּו,עֹוד זה על ׁשמעֹון, רּבי ְִִִֶַַַָָאמר

היא הּבא עֹולם ׁשל ּדגמא ּכׁשּבת . ְִֶַַָָָָָֻ

ּדגמא ויֹובל ׁשמּטה זה ועל וּדאי. ְְְְִֵֶֶַַַָָֻזה

הּוא. ּכ הּבא ועֹולם וׁשּבת ּבזה. ְְֶֶַַָָָָָזה

ׁשל מּסֹוד נׁשמה, ּתֹוספת ְְִֶֶֶָָָואֹותּה

הּׁשלֹום סּכת על באה היא ִַַַָָָָֻזכֹור



טז

זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו רו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ רו ֹשן ִי ֹרת  ְָ ר ֹר ָֹ זננֹהר 

השבת זוהר פ

     
    
    
      

  (יד (ישעיה  
     

 

הּׁשּבת ּביֹום הנׁשּמֹות  ָ ַ ַ ְ ַ ְ ַ ַ ְמנּוחת
א) צ"ח, (ח"ב

      
   
    
   
    
    
     
    
   

 טבא ּבההּוא מתעּטרן (וכד ְְְְִַַַָָָ

ודאי) טיבּו דההּוא ּבעליו איּנּון אּלין  ְְִִִֵַַַָָ
     
      
     
   
    


א) ר"ד, (ח"ב

    

הּבא. מהעֹולם ׁשּלֹוקחת ֵֶַַַַָָָֹהּזאת

הּקדֹוׁש. לעם נֹותנת הּזאת ְֶֶֶֶַַַָָָֹוהּתֹוספת

ׂשמחים, הם ּתֹוספת ְְִֵֵֶֶָּובאֹותּה

וכל החל, ּדברי ּכל מהם ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹונׁשּכחים

ׁשּנאמר ּכמֹו הּצרֹות, וכל (ישעיהצער ְְֱֶֶַַַַָָ

ּומרגזיד) מעצּב ל ה' הניח ְְְְְִֵֵֶַָָָּביֹום

וגֹו'. הּקׁשה העבדה ְֲִַָָָָֹּומן

הּׁשּבת ּביֹום הנׁשּמֹות  ָ ַ ַ ְ ַ ְ ַ ַ ְמנּוחת

סֹודאם יׁש ּכאן לֹו. יּקח אחרת ִִֵֶֶַַָ

ׁשּלחכ ויׁשהּסֹודֹות נמסרּו, מים ְְְֲִִֵֶַַָ

ּבא אחד. ּדבר ּבראׁשֹונה ְִִֶַָָָָָֹלהֹודיע

ׁשּמתקּדׁש ּבׁשעה הּׁשּבת, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָּוראה,

עץ מּתֹו נׁשמֹות יֹוצאֹות ְְִֵַָהּיֹום,

הּנׁשמֹות אֹותן ּומנּׁשבֹות ְְְִַַַַָָהחּיים,

ּכל ּבהם ונחים לּתחּתֹונים ְְְִִֶַַַָָָהּקדֹוׁשֹות

הּׁשּבת, ׁשּיֹוצאת ואחר הּׁשּבת. ְֵֶַַַַַַָָיֹום

ּומתעּטרֹות הּנׁשמֹות ּכל ְְְִַַָָעֹולֹות

למעלה. קדֹוׁשֹות ְְְֲַַָָּבעטרֹות

אֹותֹו ׁשל ּבעליו הם אּלּו טּוב, ּבאֹותֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָ(ּוכׁשּמתעּטרֹות

וּדאי) ּברּוטּוב הּקדֹוׁש מזמין ּכאן אף ְִַַַַַָָָ

נׁשמה וזֹוהי האיׁש, אֹותֹו את ְְִִֶָָָהּוא

לֹו, מזּמנת ׁשּזֹו ּגב על ואף ְְֶֶֶֶֶַַַַֻאחרת,

ׁשארּה ּבראׁשֹונה, לֹו ׁשהיתה ְְְִֵֶַָָָָָָָהּנׁשמה

יגרע, לא וענתּה ּכסּותּה ְְְִִָָָָָָֹֹהראׁשֹונה,

ׁשּנתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

עֹולה,ּכׁשהּנקּדה הּזֹו הּתחּתֹונה ְְְֶַַַַָָָֻ

השבת עטזוהר
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הּבא עֹולם א)מעין מ"ח, (ח"א ֵ ֵ ָ ַ ָ 

     
   

       
     
    
     

הּׁשנה. ימֹות ּכחׁשּבֹון ְְְְִֶַָָֻממּנים,

עליֹונים עּמּודים ארּבעה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָּומעליהם

קרׁשיהא"ל, הם: ואּלה ּכּלם. ְְִֵֵֵֶַָָָֻעל

קדמיא"ל. עסירּי"ה, ְְֲִִִִֵֵַַָָסרטיהא"ל,

ההיכל ׁשל יתדֹות נקראים ְְְִִֵֵֵֶַָָואּלּו

ֶַהּזה.

העֹולםאּלּו את לבּדח ,(אּלּו)התמּנּו ְְִֵֵֵֶַַַָָ

לערב ׁשּבת מערב נֹוספת ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּנׁשמה

יֹוצאת, ּכׁשהיא יֹוצאת. והיא ְְִִֵֵֶַָׁשּבת.

ּומעבירים עּמּה, אּלה ְֲִִִִֵֶַָיֹוצאים

וכל יגיעה וכל עצבּות ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָמּיׂשראל

העֹולם, ׁשל הרגז וכל הּנפׁש ְְִֶֶֶֶַָָָָֹמרירּות

העֹולם. מׂשּמחי הם ְְְֵֵֵֶַָָואּלה

הּללּו,ּכל מהארּבעה ׁשּלמּטה אֹותם ְְֵֶַַַָָָָָָָ

מאֹותם ּדין להעביר התמּנּו ְְֲִִִֵַַָָֻּכּלם

אֹותם ׁשּטֹורדים ּומאֹותם הּדין ְֲִִֵֵֶַַָָּבעלי

ועל הּדין. את מהם ׁשּיעלּו ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹּבּגיהּנם

עֹומדֹות ּכּלן הּללּו, היתדֹות ּכל ְְֵֵַַָָָֻּכן

וכל מּׂשמחה, ויֹוצאֹות ְְְְְְִִִָָָּבׂשמחה

למעלה, להתעּטר עֹומדים ְְְְְִִֵֵַַַָָההיכלֹות

ׁשּנתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

הּבא עֹולם  ָ ַ ָ ֵ ֵמעין

ׁשנינּו,עֹוד זה על ׁשמעֹון, רּבי ְִִִֶַַַָָאמר

היא הּבא עֹולם ׁשל ּדגמא ּכׁשּבת . ְִֶַַָָָָָֻ

ּדגמא ויֹובל ׁשמּטה זה ועל וּדאי. ְְְְִֵֶֶַַַָָֻזה

הּוא. ּכ הּבא ועֹולם וׁשּבת ּבזה. ְְֶֶַַָָָָָזה

ׁשל מּסֹוד נׁשמה, ּתֹוספת ְְִֶֶֶָָָואֹותּה

הּׁשלֹום סּכת על באה היא ִַַַָָָָֻזכֹור

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ



זהר 
השבת

םמ ֹּי רנם ביכ ֹשו ָֹ רכ ִי ָי ֹר
יז

"ַאל ְּתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ְוֹלא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם 
ְוִנְטֵמֶתם ָּבם. ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים 
ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני ְוֹלא ְתַטְּמאּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ ָהרֵֹמׂש 
ַעל ָהָאֶרץ. ִּכי ֲאִני ה' ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹת ָלֶכם 

ֵלאֹלִקים ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני" )ויקרא פרק יא מג-מה(. 

במדור זה יבואר עד כמה צריך להיזהר בעניני כשרות המאכלים
כל האוכל מאכלות אסורות - כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא 
)זוהר חלק ג' דף מב עמוד א'( נזהר במאכלות אסורות.  
כל האוכל מאכלות אסורות - מטמא נפשו ודנין אותו לאחר מיתתו כאדם 

מגואל, כי הקדוש ברוך הוא גואלו בעולם הזה ובעולם הבא. 
)זוהר חלק ג' דף מ"א ודף מ"ב עמוד א'(  

א. בזוהר הקדוש כתוב )ויקרא דף מ"א:(: זה שאוכל מאכלות אסורות דנים אותו 
לאחר 120 שנה כאדם מכוער, כי הקדוש ברוך הוא מגעיל אותו בעולם הזה 

ובעולם הבא.

ב. עוד כתוב שם )ויקרא דף מ"ב.(: כל זה שאדם סובל בעולם הבא כל זה בגלל 
שהוא לא היה זהיר במאכלות אסורות עכ"ל, כי זה נורא בכדי להעלות על 

הדעת את חומר האיסורים של המאכלות האסורות.

ג. עוד כתוב שם )ויקרא דף מ"א:(, שעל ידי אכילת המאכלות האסורות צלו נמשך 
לסטרא אחרא ר"ל והוא הופך להיות מגעיל, ושורה עליו רוח טומאה, והוא 
יודע שאין לו יותר חלק באלוקי ישראל, ואוי להם כי אף פעם לא יצליחו להגיע 

לחלקו של הקדוש ברוך הוא חס ושלום.

ד. עוד כתוב שם )ויקרא דף מ"ב.(, כשהוא אוכל מאכלות אסורות הוא יוצא מרשות 
הקדושה ונכנס רחמנא ליצלן לרשות הטומאה עכ"ל, שהכוונה לכך היא שכל 
התורה והמצוות שלו מופנים לסטרא אחרא כפי שכתוב על כך באריכות 

בספרים הקדושים.
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המשך ההערות מהעמוד הקודם

מאמרים קצרים על גודל המכשול של האוכל מאכלות אסורות
רוב אפיקורסות רח"ל מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבילות וטריפות, )תורת משה פרשת  א. 

קדושים(.

מאכלות אסורות פוגם אפילו בשוגג, אלא שישתנה הפגם, דבמזיד תעשה נפשו שקץ,  ב. 
ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת )אור החיים הקדוש פרשת שמיני(.

אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו אינכם  ג. 
שלי )רש"י משפטים ל'(.

אין עבירה גדולה כל כך כמאכלות אסורות, שמזה יצאו מדינות שלימות לתרבות רעה  ד. 
)שו"ת דברי חיים סימן ז'(.

כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות )זוהר הקדוש  ה. 
ח"ג דף מ"ב(.

יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא )זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב(. ו. 
אוי להם ואוי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר מיתתו כאדם  ז. 

מגועל, כי הקדוש ברוך הוא גועלו בעולם הזה ובעולם הבא )זוהר הקדוש ח"ג דף מ"א(.
מדבק נפשו בסטארא אחרא וגועל נפשו ורוחו, ורוח הטומאה שורה עליו )זוהר הקדוש  ח. 

ח"ג דף מ"ב(.

נעשה פני חיה רעה )זוהר הקדוש ח"ב דף קכ"ה(. ט. 
נכנס בו מחשבת כפירה ומינות )רמב"ם(. י. 

הבנים יוצאים לתרבות רעה ח"ו )אגרא דפרקא אות קכ"ו(. יא. 
מכניס טומאה בלבו ובנפשו של אדם )מסילת ישרים(. יב. 

למה משיח לא בא בשנת הכת"ר? – תשובה! עבור שוחטים קלים, )דרך הנשר, שמרו  יג. 
משפט(.

כל האוכל מאכלות אסורות מעכב ביאת משיח צדקינו - מי החריב את ביתינו אשר  יד. 
עדיין לא נבנה בימינו, והשכינה בגלות עדיין בעונינו? - מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם 

היום ? עבור שוחטים שמאכילים נבילות וטריפות )ברית מטה משה על הגדה של פסח(.
אין לו טהרה עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא )יש שכר עמוד מ"ב(. טו. 

נעשה מין ורשע )האריז"ל(. טז. 
מליון יהודים נהרגו בשנת ת"ח עבור שוחטים קלים )קב הישר פרק קב(. יז. 

שלשה וחצי מיליון יהודים יצאו מן הדת בגרמניה עבור שוחטים קלים )שו"ת דברי חיים(. יח. 
הבעל שם טוב בא לעולם לתקן השחיטה )ברכת אברהם(. יט. 

מחזה מחרידה ומזעזע: השוחט אינו שוחט עוף או בהמה, רק שוחט את עצמו. כ. 
אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת קודש )חפץ חיים(. כא. 

רואים אנו מכל זה ג"כ דהמכשול במאכלות אסורות מביא את האדם לידי מינות  כב. 
ועבודה זרה רח"ל.

התיקון להחטא של הכשלת אלפי יהודים בנבילות וטריפות - על ידי הרב הקדוש בעל  כג. 
"מגלה עמוקות" הגאון הקדוש המקובל רבי נתן נטע שּפירא זצוק"ל אב"ד קראקא - מאורע 
מסעיר שהתרחש בתקופת הגאון הצדיק ר' נתן נטע שפירא זצ"ל בעל "מגלה עמוקות" זצ"ל.
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ִמְּפֵני "ַהָּיד" ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה ְּבִמְקָדֶׁשָך
ַהָּיד, ה' ֶׁשל "ַהָּיד" ְמַרֵּמז ַעל ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה, ָיד ְמַרֵּמז י"ב ְּבִדיקֹות ַהַּסִּכין ּוב' ִּכּסּוִים ָעָפר 
ְלַמְעָלה ְוָעָפר ְלַמָּטה, )ְוַעֵּין ַמֶּטה ֶאְפַרִים(, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר "ִזְבֵחי ֶצֶדק" ַעל ַמה ְּדִאיָתא ִּבְגָמָרא 
)ַעֵּין ְּתמּוָרה טו, ב( ֶׁשִּביֵמי ֶאְבלֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ִנְׁשַּתְּכחּו ג' ֲאָלִפים ֲהָלכֹות, ּוְׁשִחיָטה ְוִניקּור ֵהם ַּגם 

ֵּכן ִמג' ֲאָלִפים ֶׁשִנְׁשַּתְּכחּו, ּוִמְּפֵני ֶזה ֵיׁש ָּבֶהם ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְסֵפיֵקי ֲהָלכֹות, ָלֵכן מֹוִצִאים 
ְּבֲחַז"ל ּוְבּשּו"ת ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות ְּבִעְנָיִנים ֵאּלּו,  ָלֵכן ָאַמר "ִמְּפֵני ַהָּיד", ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשָעְברּו 
ִּנְׁשַּתְּלחּו ְּבִמְקָדֶׁשָך )ֵסֶפר ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ִלְכ"ָק ָהַאְדמֹור ֵמָהאְלִמין, ִמּתֹוְך ְּדָרָׁשה ִלְתִפַּלת  ַעל ִהְלכֹות ֵאּלּו ּׁשֶ

מּוָסף ְלָׁשֹלׁש ְרָגִלים ּוְלָיִמים נֹוָרִאים(.

ְּבֵסֶפר ֶּדֶרְך ַהֶּנֶׁשר ֵמִביא ֶקַטע ָהעֹוֵסק ִּבְׁשַנת תר"כ ְּבִעְנְיֵני ַחָּזִנים, ׁשֹוֲחִטים, ַשִצי"ם, ּוָבֵּתי 
ְּכֵנִסּיֹות, ּוְבֶטֶרם ִנְפָּתח ְּבאֹותֹו ֶקַטע ָנִביא ַהְקָּדָמה ִמִּדְבֵרי ַהֲחַתם סֹוֵפר.

ַהָסֶמ"ְך ֵמ"ם יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ֶׁשל ג' ַרְגָלִים, ַחָּזִנים, ׁשֹוֲחִטים, סֹוְפִרים, ַהֵּיֶצר ָהַרע 
ִמְׁשַּתֵּתף ִעם ַהּסֹוְפִרים

ָנה( ְמֹבָאר ֶׁשֶּמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא  ּוְבשּו"ת "ָחַתם סֹוֵפר" )אֹוֵרַח ַחִּיים ִסיָמן ֹראׁש ַהּׁשָ
ֶׁשל ג' ַרְגָלִים, ַחָּזִנים, ׁשֹוֲחִטים, סֹוְפִרים, ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו: ַהֶּמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל )הּוא ַהֵּיֶצר ָהַרע( 
יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ֶׁשל ג' ַרְגָלִים. ֶרֶגל א' - ַהַחָּזִנים ַהּמֹוִליִכין ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתִפּלֹות ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל. 
ֶרֶגל ב' - ׁשֹוֲחִטים ַהַּמֲאִכיִלים ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. ֶרֶגל ג' - סֹוְפִרים ַהּכֹוְתִבים ְּתִפִּלין 

ּוְמזּוזֹות ְּפסּוִלים, ְותּו ֹלא ָצִריְך ִלְכלּום, ַעד ָּכאן ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו.

רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ִּגּלּוי ֵמִאיׁש ָקדֹוׁש - ָלָּמה ָמִׁשיַח ֹלא ָּבא?
ָלָּמה ָמִׁשיַח ֹלא ָּבא ִּבְׁשַנת ַה"ֶּכֶת"ר" ֶׁשָהָיה ַּכָּידּוַע ְׁשַנת ַהְּגאּוָלה, ֶׁשַהַּצִּדיִקים 

ָּמִׁשיַח ְּבַוַּדאי ָיֹבא  ַהְּקדֹוִׁשים ָאְמרּו ָאז ּׁשֶ

ִמְּפֵני ַמה ָמִׁשיַח ֹלא ָּבא?                         
ְּבֵסֶפר "ֹזַהר ַּדַעת" ַּדף ָס"ג ֵמִביא ִמֵּסֶפר "ֶּדֶרְך ַהֶּנֶׁשר",  )ּומּוָבא ַּגם ֵּכן ְּבֵסֶפר "ִׁשְמרּו ִמְׁשָּפט" - 
ִׂשיחֹות, ַּדף ָע"ב( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ָּכַתב ְּבֵסֶפר "ֶּדֶרְך ַהֶּנֶׁשר" ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ַרֲאַב"ד ַוועְרֶּבא 

ב  ֶׁשָהַרב ַהַּצִּדיק ַר' ֲעִקיָבא יֹוֵסף ְׁשֶּלעִזיְנֶּגער ָז"ל )ָחָתן ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ר' ִהֵּלל ִמַקאְלאַמָייא ַזַצ"ל( ָּכַת
ְּבִסְפרֹו "ִׁשְמרּו ִמְׁשָּפט", ֶׁשִּבְׁשַנת ַהֶּכֶת"ר ְלֶפֶרק ַקָּמא ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ָּבא ְלֵבית חֹוְתנֹו ִאיׁש ֶאָחד 
ֵמַאִזיען ְּבֵׁשם ַר' ֱאִליֶעֶזר ַּב"ר ִׁשְמעֹון ִמְּמִדיַנת ִטיֶּבעט )ֶׁשהּוא ֵּבין ַיאַּפאן ְוִכיַּנע(, ּוְדָבָריו ָהָיה ַרק 
ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש ּוַבָּקָׁשתֹו ָהָיה ְמֻחָּתנֹו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִהֵּלל ַזַצ"ל ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ֶּפַסח ִּבְלַבד, 
ְוַרק ִּבְתַנאי ֶזה ִּכי ַהֵּסֶדר ַיֲעֶׂשה הּוא ְּבַעְצמֹו ַעל ֻׁשְלַחן ְמֻיָחד לֹו, ְוהּוא ִיֵּתן לֹו ַהַּמּצֹות ְוָצְרֵכי 
ַהֵּסֶדר, ְוִנְרָצה לֹו, ְוָהָיה ֵּכן, ְוֹלא ָאַכל ְּבֵליל ֶּפַסח ִּכי ִאם ְּכִׁשעּור ַכַּזִית ַמָּצה ַּכֲהָלָכה, ְוׁשּוב ֹלא 
ָאַכל ָּכל ַהָּפַסח עֹוד ַמָּצה, ְוַרק ֲאִכיָלתֹו ָהָיה ִמֵּפרֹות ְוַתּפּוֵחי ֶאֶרץ ְולּוִּזים, ְוֹלא ָרָצה ְלַקֵּבל 
ׁשּום ַמָּתָנה, ְוֹלא ׁשּום ָממֹון ְוֹלא ָצְרֵכי ְנִסיָעה, ְוכּו', ְוַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ִמֶּמּנּו ְוָרִאיִתי 

אֹותֹו ֶּבָחג, ְוֶאְכֹּתב ְקָצת ֲאֶׁשר ְּבִזְכרֹוִני.

ַהֵּסֶדר ָהָיה ְּבַלֲהבֹות ְּפָלִאים ָּכל ָּפסּוק ֲאֶׁשר ָאַמר ְּבקֹול ָהָיה ְמַתְרֵּגם אֹותֹו ִּבְלׁשֹונֹו ֲאֶׁשר ֹלא 
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נֹוַדע ָלנּו, ְוַרק ֵאיֶזהּו ִּדְבֵרי ֹזַהר ּוִמְדָרִׁשים ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ְּבתֹוָכם ָׁשָמְענּו, ִהְתַּפֵּלל ְּבִהְתַלֲהבּות 
ְּבקֹולֹות ּוְבָרִקים ְלֵעֶרְך ב' אֹו ג' ָׁשעֹות ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ְלֵביתֹו ְוַטַעם ַרק ַּתּפּוֵחי ֶאֶרץ ֵּביִצים 
ּוֵפרֹות ְוַכּיֹוֵצא ְּבֹלא ָּבָׂשר ּוַמָּצה, ְוֹלא ָהָיה ְזַמן ִלְׁשמֹוַע ְוִלְדרֹוׁש ִמֶּמּנּו, ִּכי ִאם ַּבחֹול ַהּמֹוֵעד 

ּוְביֹום טֹוב ָּדַרְׁשִּתי ִמֶּמּנּו ַעל ַמהּוָתם ּוַמהּות ּתֹוָרָתם.

ַהְּמֻׁשָּלח ָּבא ְּבַטַעם ָּכמּוס ַעל ִּפי ִמְצַות ָהָראִׁשים, ַּכֲאֶׁשר ָאִביו הּוא ַּגם ֵּכן ֹראׁש ַחַּב"ד, 
ּוֵביֵניֶהם ֵהם ְּבִמְסַּפר ְלֵעֶרְך צ"ו ֲאָלִפים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ִּדְגָלם

ַמה ְמַגֶּלה ָלנּו ֵמָראֵׁשי ַחַּב"ד?
ְוָאַמר ֵליּה ִּכי הּוא ְמֻׁשָּלח ּוָבא ַּבַּטַעם ָּכמּוס ַעל ִּפי ִמְצַות ָהָראִׁשים, ַּכֲאֶׁשר ָאִביו הּוא ַּגם 
ֵּכן ֹראׁש ַחַּב"ד, ּוֵביֵניֶהם ֵהם ְּבִמְסַּפר ְלֵעֶרְך צ"ו ֲאָלִפים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ִּדְגָלם, ְוֵסֶדר ַהֶּזה 
ים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲאָלִפים ְוֵהם ְמַקיִמין ַהַּמַעְׂשרֹות, ְוָכל ֵּבי ֲעָׂשָרה  ִעם ָׂשֵרי ֲעָׂשָרה ָׂשֵרי ֲחִמּׁשִ
ִּביָכְלָּתם ְלַהֲחִזיק ַּפְרָנַסת ְמַנֵהל ַּתְלִמיד ֲחַכם ַהּיֹוֵׁשב ַעל ַהּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּוְמַלֵּמד ִעָּמֶהם 
ָּבתֹות ּומֹוֲעִדים ִּבְקִביעּות ִעִּתים ְלתֹוָרה ְלִפי ְיָכְלָּתם, ֹראׁש ַהְּנִׂשיִאים הּוא ְמֻקָּבל ּוַבַעל  ַּבּׁשַ
רּוַח ַהֹּקֶדׁש ְוהּוא ַמְנִהיג ַהּדֹור, ַעל ִּפיו הּוא ַנֲעֶׂשה ָּכל ָּדָבר, ַצִּדיק מֹוֵׁשל ְּבִיְרַאת ֱאֹלִקים ְוֹלא 
ׂשָכר יֹוְדֵעי ִּביָנה ְלִעִּתים ַמה ֵיָעׂשּו  ְלַבד ִלְׁשּפֹוט ֶאת ֲעָדָתם, ִּכי ִאם ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ֵאֶצל ְּבֵני ִיּׂשָ

ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַהּגֹוָלה, ְוֶאְצלֹו ֵסֶפר ְּבֵׁשם ָהָאִבי"ב )ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבּגֹוָלה(.

ְוִהֵּנה ַמה ֶׁשִּדֵּבר ְּבסֹוד ִעם מֹוִרי ַוֲחִמי ַזַצ"ל ֹלא ֵאַדע, ְוַרק ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ְוָרִאיִתי ִמֶּמּנּו 
ֲאִני ּכֹוֵתב ִּכי ָׁשֶקר ָׂשֵנאִתי, ְוִהֵּנה ָהִאיׁש ַהֶּזה ִּדַּבְרִּתי ִעּמֹו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ְּביֹום טֹוב ְוהּוא ָרָצה 
ַרק ְּבִלּמּוד ַהַּפִיט ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַהָּקִליר, ּובֹו ָּדַרׁש ַעל ֶּדֶרְך ָהֱאֶמת ְוכּו' ִעם ַעְמקּות ֲאֶׁשר 
ֹלא ָהָיה ֹמִחי סֹוֵבל, ְּבָׁשְרֵׁשי ַהִּגְלּגּוִלים, ְוַעל ֶּדֶרְך ֶזה ִּגיָלה ִלי ַהְנַׁשּמֹות ֶׁשל ּדֹוֵרנּו, ְוָאַמר ִּכי 
ָהִראׁשֹוִנים ִמן לֹוֲעִזים ְּבַלַע"ז ֵהָּמה ָּבאּו ְּבִגְלּגּול ִמן ּדֹור ֶׁשל ַּכת ַׁשְּבַתי ְצִבי ִיַּמח ְׁשמֹו, ַּכֲאֶׁשר 

ִנְכְׁשלּו ִעם ִחיצֹוִנים ּוָבאּו ַלִחיצֹוִנים.

ָלָּמה ָמִׁשיַח ֹלא ָּבא ִּבְׁשַנת ַהֶּכֶת"ר ֶׁשָהָיה ַּכָּידּוַע ְׁשַנת ַהְּגאּוָלה, ֶׁשַהַּצִּדיִקים 
ָּמִׁשיַח ְּבַוַּדאי ָיֹבא ַהְּקדֹוִׁשים ָאְמרּו ָאז ּׁשֶ

ְוַאֲעִתיק ִמִּמְקָצת ִמֵּסֶפר ָהָאִביב ֵמַהּנֹוֵגַע ָלַדַעת ְּבדֹוֵרנּו ְוַז"ל: ַרִּבי ָנַתן ַאְדֶלר ְוַתְלִמידֹו ַרִּבי 
מֶֹׁשה סֹוֵפר ִמְּפֶרעְׁשבּוְרג ְמֻקָּבִלים ְּבִנְסָּתר, ַרִּבי ָנַתן ַאְדֶלר ָרָצה ִלְפסֹל ַהּשֹׁוֲחִטים ְדְפַרְנקפֹוְרט 
ְּדַמְיין, ּוְלַהְכִניַע חֹוָתם ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשּׁשֹוָרה ַעל ׁשֹוֲחִטים ְּפסּוִלים ְּבסֹוד ַעל ַחְרֶּבָך ִתְחֶיה 
יג ָּכל ְרצֹונֹו ָּבא ָמִׁשיַח, ַאְך ַהָסֶמ"ְך ֵמ"ם ֶהֱעִמיד ָעָליו רֹוְדִפים ַקָּצִבים ְוֻהְצַרְך  ְוגֹו' ְוִאְלָמֵלא ִהּׂשִ
ִלְברַֹח, ְוַעל ַרִּבי ְמׁשּוָלם ִטיְמְסִניץ מפ"ב ָּכַתב "ִנְׁשַמת ְׂשָרף", ְוַעל ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה ָּכַתב "ֵעינֹו 
ְּכֵעין ַחְׁשַמל", ְוַעל ְמִדיַנת ֵמֶעהְרן ִּפיֶהם ]דֹויְטשלַאְנד[ ָּכַתב "ֶנְחַּתם ִהיא ִעם חֹוָתמֹו ֶׁשל ָסַמ"ְך 
ֵמ"ם", רֹוֶצה לֹוַמר, ַוִּיְׁשֹמר ַעְצמֹו ָּכל ָּבַעל ֶנֶפׁש ַלֲעבֹור ָׁשם )ְוֵאין ְלָך ָּדָבר ֶׁשעֹוֵמד ִּבְפֵני ַהְּתׁשּוָבה(. 
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ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

מה. ָאסּור ְלָאָדם ַלֲהֹלְך ְּבתֹוְך ְׂשדֹוָתיו ְוִגּנֹוָתיו ִלְראֹות ַמה ֵהן ְצִריִכין ְוֵאיְך ֵהן 
ֵּפרֹוֵתיֶהן ְוֵכן ְׁשָאר ְנָכָסיו ֶׁשֲהֵרי ֶזה עֹוֵסק ַּבֲחָפָציו ְּבַׁשָּבת ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו 

ִנָּכר ְּכָלל ָאסּור )ח"א כלל ס אות א(.
מו. ָאסּור ִלֵּתן אֹו ִלַּקח ְׂשַכר ַׁשָּבת ַרק ְּבַהְבָלָעה )עיין סימן רמ"ג, רמ"ו, ש"ו( ֲאָבל 

ְּבנֹוֵתן ֶּדֶרְך ַמָּתָנה ְוֹלא ְּבתֹוַרת ָׂשָכר ְׁשִרי )מש"ס ש"ו אות ד(.
מז. ְוֵיׁש ְמִקִּלין ִּבְמקֹום ִמְצָוה )ש"ו סעיף ה( ּוִמָּכל ָמקֹום ֵאינֹו רֹוֶאה ִסיָמן ְּבָרָכה 

)מגן אברהם סק"ח, ועוד עיין סימן תקפ"ה סעיף ה(.

מח. ָאסּור ִלֵּתן ָּדָבר ְּבַמָּתָנה ַלֲחֵברֹו ְּביֹום טֹוב ְוַׁשָּבת ֶאָּלא ְלֹצֶרְך ִמְצָוה, אֹו 
ּנֹוֲהִגין ִלֵּתן ֵּכִלים  ְלֹצֶרְך ַׁשָּבת )מגן אברהם סעיף קטן ט"ו אליהו רבה י"ט, תו"ש כ(, ּוַמה ּׁשֶ
ְלָחָתן ַהּדֹוֵרׁש דחשבי ֵלי ֹצֶרְך ִמְצָוה ְלַהְגִּדיל ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ּוְלַׂשֵּמַח ָחָתן ְוַכָּלה 

ְּדִלְפָעִמים ֵהם ֲעִנִּיים )אליהו רבה אות י"ט(.
מט. ְוֶאָחד ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַמָּתָנה ַהּיֹוֵתר טֹוב ְלַכֵּון ֶׁשֹּלא ִלְקנֹוָתם ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת 

ְוָאז ֻמָּתר ְלכּוֵּלי ָעְלָמא )שאלות ותשובות מהרי"א אורח חיים סימן פ"ג(.
נ. ֹלא ֻהַּתר ֲאִמיָרה ְלַעּכּו"ם ְוֹלא ְׁשבּות ַאֵחר ִּבְׁשִביל ִעְסֵקי ַרִּבים ְלַבד ַהִּפּקּוַח 
ְוִהְתַעְּסקּות ִּבְדָבִרים ְּבֹלא ְמָלאָכה ְּדָאסּור ְּבָצְרֵכי ָיִחיד ִמּשּׁום ְוַדֵּבר ָּדָבר ֶזה ֻהַּתר 

ִלְדַבר ִמְצָוה אֹו ְלֹצֶרְך ַרִּבים ְוֶזה ֻמְכָרח ִּבְגָמָרא, עכ"ל )מכל מקום פכ"ד(.
א ּוַמָּתן )שאילת  נא. ֵיׁש ְלַהְחִמיר ֶׁשֹּלא ִלְקרֹות ַצייטּוְנֶגען ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְיִדיַעת ַמּׂשָ
יעב"ץ סימן קס"ב, ברכי יוסף ש"ו אות י"א, שערי תשובה שם, נז"י בשם שולחן ע"ש, כלכלת שבת, יסוד 

יוסף, שכולם אוסרים, וכן כתב במשנה ברורה ש"ז סעיף קטן ס"ג(.

ָּנֲהגּו ָהעֹוָלם ְלִהְתַנֵּדב ִּבְפֵני ֵסֶפר ּתֹוָרה ָּפתּוַח ְּבִׂשְמַחת ִנּׂשּוִאין ַוֲאִבי  נב. ַמה ּׁשֶ
ַהֵּבן ּוְקרּויֹון ּוְמֻיָּדָעיו ֵאין ּפֹוְרִעין ִאם אישר חילי אבטליני ֵמֲחַמת ָהֲאִריכּות 
ָלֵצאת ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִטיְרָחא ְּדִצּבּוָרא ַעל מגן ְוָחָטאת הּוא ָלֶהם ַּגם ֵּכן ְלִהְתַנֵּדב 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוִבְפֵני ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ְוֹלא ִלְפֹרַע )משא חיים חלק המנהגים מע' ס אות קס"ז(.
נג. ִלְמֹּדד ְמִדיָדה ֶׁשל ִמְצָוה, אֹו ְּכֶׁשִּמְתַעֵּסק ְּבָעְלָמא ֻמָּתר )ש"ו סעיף ז' הגר"ז י"ט(.

נד. ֻמָּתר ִלְלֹחׁש ַלַחׁש ַעִין ָהַרע ְּבַׁשָּבת )כליבו בשם הר"מ, יפה ללב אות ב, שאלות ותשובות 
לב חיים ח"ג סימן פ"ח, אורח חיים אות י"א(.
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נה. ִהְרהּור ַּבֲעָסָקיו ֻמָּתר, ּוִמָּכל ָמקֹום ִמּׁשּום ֹעֶנג ַׁשָּבת ִמְצָוה ֶׁשֹּלא ַיְחֹׁשב ָּבֶהם 
ְּכָלל, ִויֵהא ְּבֵעיָניו ְּכִאּלּו ָּכל ְמַלאְכּתֹו ָעׂשּוי )ש"ו סעיף ח(, ֲאָבל ִהְרהּור ִמּתֹוְך ַהְּכָתב 

ָאסּור )שאילת יעב"ץ קס"ב, ברכי יוסף י"ג, שערי תשובה ש"ו(.
נו. ְוֵכן ִהְרהּור ַהּגֹוֵרם ִטְרַּדת ַהֵּלב אֹו ִנְדנּוד ְּדָאָגה ָאסּור )רבינו יונה באיגרת התשובה, 

בית יוסף וט"ז סימן ש"ו(.

נ. ִאם ַהַּמֲחָׁשָבה ֹעֶנג לֹו ְּכגֹון ֶׁשַּיְחֹׁשב ְּבהֹוָצַאת ֻחַּפת ְּבנֹו אֹו ִּבּתֹו ֲאִפּלּו ר"י 
ְמָחה ִהיא לֹו ִאם ַּכִּביר ָמְצָאה ָידֹו ִּכי ֵּבֵרְך ד' ֵחילֹו ְוַגם ֶחְפֵצי  מֹוֶדה ִמְּפֵני ֶׁשּׂשִ

ָׁשַמִים ֵהם )יפה ללב אות ד, כף החיים ע"ב(.
נח. ָהֲאִריַז"ל ָהָיה ִנְזָהר ְמֹאד ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ַלַע"ז ְּביֹום ַׁשָּבת ֹלא ַּבַּלְיָלה 
ְוֹלא ַּבּיֹום זּוַלת ְּכֶׁשָהָיה אֹוֵמר ֵאיֶזה ְּדרּוׁש ְוָהָיה ָצִריְך לֹוַמר ִּבְלׁשֹון ַלַעז ֶׁשָּיִבינּו 
ַהּשֹׁוְמִעים, ַּגם ָהָיה ִנְזָהר ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ִׂשיָחה ְּבֵטָלה אֹו ִּדּבּור ֶׁשל חֹל ֲאִפּלּו ִּבְלׁשֹון 
ַהֹּקֶדׁש ְוֵכן ָהָיה נֹוֵהג ְּבָכל יֹום טֹוב ְּכמֹו ְּבַׁשָּבת )שער הכוונות דף ע"ד, פע"ח ש"ע ח"י(.

נט. ָאסּור לֹוַמר ָּדָבר ְּפלֹוִני ֶאֱעֶׂשה ְלָמָחר אֹו ְסחֹוָרה ְּפלֹוִנית ֶאְקֶנה ְלָמָחר, 
ַוֲאִפּלּו ְּבִׂשיַחת ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ָאסּור ְלַהְרּבֹות )סימן ש"ס סעיף א(, ּוְדַבר ִמְצָוה ֻמָּתר 

)אליהו רבה ש"ס א, ברכי יוסף א, שערי תשובה א(.

ס. ָאסּור ִלְקרֹות ְּבֵסֶפר ְּבַׁשָּבת ְלַהִּכיר ָמקֹום ַהָּצִריְך הגה"ה ְלַהִּגיַּה אֹותֹו ְלָמָחר, 
ֲאָבל ִאם ְמַכֵּון ִלְקרֹות ְוִאם ִיְמָצא ָטעּות ַיִּגיַה ְלָמָחר ֻמָּתר )שאלות ותשובות הרדב"ז 

סימן תר"ץ, ברכי יוסף ב, שערי תשובה שם(.

סא. ָאסּור ְלַסֵּפר ְּבַׁשָּבת ֵמאֹוֲהָביו ֶׁשֵּמתּו אֹו ֶׁשֵהן ְּבַצַער )ס"ח סימן ק"י, מגן אברהם 
אליהו רבה א(.

סב. ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִּסּפּור ְׁשמּועֹות ְוִדְבֵרי ִחּדּוִׁשים ֹעֶנג ָלֶהם ֻמָּתר ְלַסְפָּרם ְּבַׁשָּבת 
ְּכמֹו ְּבֹחל )רמ"א סעיף א(, ּוִמָּכל ָמקֹום ָלאו ִמְׁשַנת ֲחִסיִדים הּוא ְוַהִּנְׁשָמר ִמְּלַדֵּבר 
ִּדְבֵרי חֹל ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו, ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה ִנְזָהִרין ָּבֶזה ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ֲאִפּלּו ֶהְכֵרִחִיּים 
ִּכי ִאם ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ְוִקַּבְלִּתי ָאָדם ַהְמַבֵּקר ַלֲחֵברֹו ְּבַׁשָּבת ַׁשֲחִרית ֹלא ֹיאַמר 
לֹו ְּכֶדֶרְך ֶׁשאֹוֵמר ְּבֹחל "ַצְפָרא ָטָבא" ַרק ֹיאַמר לֹו "ַׁשָּבת ָטָבא" ְלַקֵּים ָזכֹור ֶאת 
ָּבת ְלַקְּדׁשֹו )של"ה, אליהו רבה אות ג, דעת חכמה פרק י"א, ועיין במחב"ר להחיד"א אות א'  יֹום ַהּׁשַ
שכתב דדין הרמ"א שהקיל לא קבלוהו הני חסידי השל"ה ובעל דעת חכמה ופסקו דלר"ת אסור ומפורש 
בזוהר הקדוש הוא מחלל שבת, וכל שכן דמזה ודאי ימשך לדבור אסור ובעל נפש יגדור גדר שלא יהיה 

בסוג מחלל שבת חס ושלום, עין שם(.

סג. ָהרֹוֶצה ִלְׂשּכֹר ֲחֵברֹו ִלְמָלאָכה ֻמָּתר לֹוַמר לֹו "ַהִּנְרֶאה ְּבֵעיֶניָך ֶׁשּתּוַכל ַלֲעמֹד 
ִעִּמי ָּבֶעֶרב" ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִמּּתֹוְך ָּכְך ֵמִבין ֶׁשָּצִריְך לֹו ָלֶעֶרב ִלְׂשָכרֹו, ֲאָבל ֹלא 

ֹיאַמר לֹו "ֱהֵיה ָנכֹון ִעִּמי ָלֶעֶרב" )ש"ז ס"ז(.

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

ְוָלֵעי  ָיִתיב  ָהָוה  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי 
וכו',  ְּדַכָּלה  ְבֵליְלָיא  ְבאֹוַרְייָתא 
ְּדָתֵניָנן ָּכל ִאּנּון ַחְבַרָיא ִּדְבֵני ֵהיָכָלא 
ְדַכָּלה ִאְצְטִריכּו ְבַהִהיא ֵליְלָיא ְדַכָּלה 
גֹו  ַאֲחָרא  ְליֹוָמא  ְלֶמֱהֵוי  ִאְזַּדְמַנת 
חּוָּפה ְבַבֲעָלּה ְלֶמֱהֵוי ִעָּמּה ָּכל ַההּוא 
ְּבִתּקּוָנָהא  ִעָּמּה  ּוְלֶמֱחֵדי  ֵליְלָיא, 
ְבאֹוַרְייָתא  ְלִמְלֵעי  ִאְתַּתָּקַנת  ְדִאיִהי 
ִמּתֹוָרה ִלְנִביִאים ּוִמְנִביִאים ִלְכתּוִבים 
ְדָחְכְמָתא.  ּוְבָרֵזי  ִּדְקָרֵאי  ּוְבִמְדָרׁשֹות 
ִּדיָלּה  ִּתיּקּוִנין  ִאּנּון  ְּדִאֵּלין  ְּבִגין 
ְוַתְכִׁשיָטָהא. ְוִאיִהי ְועּוֵלְמָתָהא ָעאַלת 
ְּבהּו  ְוִאְתַּתָּקַנת  ֵריֵׁשיהֹון  ַעל  ְוַקְייַמת 
ּוְליֹוָמא  ֵליְלָיא.  ַההּוא  ָכל  ְּבהּו  ְוָחַדת 
ֶאָּלא  ַלחּוָּפה  ָעאַלת  ָלא  ַאֲחָרא 
חּוָּפָתא.  ְּבֵני  ִאְקרּון  ְוִאֵּלין  ַבֲהַדְייהּו. 
ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ְלחּוָּפָתא  ְּדָעאַלת  ְוֵכיָון 
הּוא ָׁשִאיל ֲעַלְייהּו ּוְמָבֵרְך לֹון ּוְמַעֵּטר 
לֹון ְּבִעְּטָרָהא ְּדַכָּלה. ַזָּכָאה חּוַלְקהֹון.

ַחְבַרָייא  ְוֻכְלהּו  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ְוֲהָוה 
ּוְמַחְּדָׁשן  ְדאֹוַרְייָתא  ְּבִרָּנה  ְמַרְּנִנין 
ִמַּנְייהּו.  ְוַחד  ַחד  ָכל  ְדאֹוַרְייָתא  ִמִּלין 
ְׁשַאר  ְוָכל  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ַחֵדי  ְוֲהָוה 
ָּבַני  ִׁשְמעֹון,  ִרִּבי  לֹון  ָאַמר  ַחְבַרָייא. 
ָלא  ִּדְלָמָחר  ְּבִגין  חּוַלְקכֹון  ַזָּכָאה 

ַרְׁשִּב"י עֹוֵסק ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ְּבֵליל ָׁשבּועֹות

ְועֹוֵסק  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ַּבּתֹוָרה ַּבַּלְיָלה ֶׁשַהַּכָּלה וכו'. ֶׁשָּׁשִנינּו, 
ַהַּכָּלה,  ֵהיַכל  ְּבֵני  ַהֲחֵבִרים  ָּכל אֹוָתם 
ֶׁשַהַּכָּלה  ַלְיָלה  ְּבאֹותֹו  ִהְצָטְרכּו 
ַהֻחָּפה  ְּבתֹוְך  ַלָּמֳחָרת  ִלְהיֹות  ֲעִתיָדה 
אֹותֹו  ָּכל  ִעָּמּה  ִלְהיֹות  ַּבְעָלּה  ִעם 
ַהַּלְיָלה, ְוִלְׂשמַֹח ִעָּמּה ְּבִתּקּוֶניָה ֶׁשִהיא 
ִמּתֹוָרה  ַּבּתֹוָרה,  ַלֲעסֹק  ִמְתַּתֶּקֶנת 
ִלְכתּוִבים,  ּוִמְּנִביִאים  ִלְנִביִאים, 
ּוִבְדָרׁשֹות ַהְּפסּוִקים ּוְבסֹודֹות ַהָחְכָמה, 
ְוַתְכִׁשיֶטיָה,  ִּתּקּוֶניָה  ֵהם  ֶׁשֵאּלּו  ִּבְגַלל 
ַעל  ְועֹוֶמֶדת  ִנְכֶנֶסת  ְוַעְלמֹוֶתיָה  ְוִהיא 
ּוְׂשֵמָחה  ָּבֶהם,  ּוִמְתַּתֶּקֶנת  ָראֵׁשיֶהם 
ֹלא  ְוַלָּמֳחָרת  ַהַּלְיָלה,  אֹותֹו  ָּכל  ָבֶהם 
ְוֵאֶּלה  ַיַחד ִאָּתם.  ִנְכֶנֶסת ַלֻחָּפה ֶאָּלא 
ֶׁשִּנְכֶנֶסת  ְוֵכיָון  ַהֻחָּפה.  ְּבֵני  ִנְקָרִאים 
ׁשֹוֵאל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַלֻחָּפה, 
אֹוָתם  ּוְמַעֵּטר  אֹוָתם,  ּוְמָבֵרְך  ֲעֵליֶהם 

ַּבֲעֶטֶרת ַהַּכָּלה. ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם.
ַהֲחֵבִרים  ְוָכל  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְוָהָיה 
ְמַרְּנִנים ְּבִרַּנת ַהּתֹוָרה ּוְמַחְּדִׁשים ִּדְבֵרי 
ְוָהָיה  ֵמֶהם,  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  תֹוָרה 
ָׂשֵמַח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָכל ְׁשָאר ַהֲחֵבִרים. 
ַאְׁשֵרי  ָּבַני,  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָלֶהם  ָאַמר 
ִתָּכֵנס  ֹלא  ֶׁשָּמָחר  ִּבְגַלל  ֶחְלְקֶכם, 

הקדמת הזוהר ח, א
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ַבֲהַדְייכּו.  ֶאָּלא  ַלחּוָּפה  ַּכָּלה  ֵתיעּול 
ְּבִגין ְּדֻכְלהּו ִדְמַתְקִנין ִּתּקּוָנָהא ְבַהאי 
ְוָחָדאן ָּבּה ֻּכְלהּו ְיהֹון ְרִׁשיִמין  ֵליְלָיא 
ְוֻקְדָׁשא  ְדֻדְכָרַנָיא  ְּבִסְפָרא  ּוְכִתיִבין 
ְבִריְך הּוא ְמָבֵרְך לֹון ְּבִׁשְבִעין ִּבְרָכאן 

ְוִעְּטִרין ְּדָעְלָמא ִעָּלָאה.
ְוָאַמר )תהלים יט(  ִרִּבי ִׁשְמעֹון  ָּפַתח 
ַעד  ְוגו'  ֵאל  ְּכבֹוד  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים 
ְּבֵריּה  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי  ָעאלּו  ַיְתֵבי  ְּדֲהוּו 
ַאְנֵּפי  ַוָּדאי  לֹון  ָאַמר  ַאָּבא.  ְוִרִּבי 
ְפִני"ֵאל  ָּדא  ְוַעל  ַאְתָיין,  ְׁשִכיְנָּתא 
ַאְנֵּפי  ֲחִמיּתּון  ְּדָהא  ְלכּו,  ָקֵריָנא 

ְׁשִכיְנָּתא ַאִּפין ְּבַאִּפין וכו'. 
ִּתיבּו ַיִּקִרין ִּתיבּו ּוְנַחֵּדׁש ִּתּקּון ְּדַכָּלה 
ְּדִאְׁשַּתַּתף  ָמאן  ְּדָכל  ֵליְלָיא.  ְבַהאי 
ְנִטיר ֵעיָלא  ְיֵהא  ֵליְלָיא  ַּבֲהָדּה ְּבַהאי 
ַׁשָּתא  ְוַיֵּפיק  ַׁשָּתא  ַהִהיא  ָכל  ְוַתָּתא 
ִבְׁשָלם. ֲעַלְייהּו ְכִתיב )תהלים לד( חֹוֶנה 
ַמְלַאְך ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְּלֵצם ַטֲעמּו 

ּוְראּו ִכי טֹוב ְיָי:
ְבֵני  ְלַחְבַרָייא  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָאַמר 
ְיַקֵּׁשט  ִמְּנכֹון  ַחד  ָּכל  ָדא,  ִהּלּוָלא 
ִקּׁשּוָטא ַחד ְלַּכָּלה. ָאַמר ְלִרִּבי ֶאְלָעָזר 
ְלַּכָּלה  ַחד  ְנַבְזְּבָזא  ַהב  ֶאְּלָעָזר  ְּבֵריּה. 
הּוא(  ִריְך  ּבְ א  )ֻקְדׁשָ ִאְסַּתַּכל  ְלָמָחר  ְדָהא 
)נ"א ָבּה( ַּכד ֵיעּול ַלחּוָּפה ְבִאּנּון ִׁשיִרין 

ּוְׁשָבִחין ְּדַיֲהבּו ָלּה ְּבֵני ֵהיָכָלא ְלַקְּייָמא 
ַקֵּמיּה. ָּפַתח ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאַמר וכו'.

ַהַּכָּלה ַלֻחָּפה ֶאָּלא ַיַחד ִאְּתֶכם. ִּבְגַלל 
ַּבַּלְיָלה  ִּתּקּוֶניָה  ֶׁשְּמַתְקִנים  ֶׁשֻּכָּלם 
ְרׁשּוִמים  ִיְהיּו  ֻּכָּלם  ָּבּה,  ּוְׂשֵמִחים  ַהֶּזה 
ְוַהָּקדֹוׁש  ַהִּזְכרֹונֹות,  ְּבֵסֶפר  ּוְכתּוִבים 
ְּבָרכֹות  ְּבִׁשְבִעים  ְמָבְרָכם  הּוא  ָּברּוְך 

ַוֲעָטרֹות ֶׁשל עֹוָלם ָהֶעְליֹון.
)תהלים יט(  ְוָאַמר,  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ָּפַתח 
ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל ְוכּו'. ְּבעֹוָדם 
ְוַרִּבי  ְּבנֹו  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ִנְכְנסּו  יֹוְׁשִבים, 
ַהְּׁשִכיָנה  ְּפֵני  ַוַּדאי  ָלֶהם,  ָאַמר  ַאָּבא. 
ָּבאּו, ְוָלֵכן ָקָראנּו ָלֶכם ְּפִניֵא"ל, ֶׁשֲהֵרי 
ְרִאיֶתם ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ָּפִנים ְּבָפִנים וכו'. 

ּוְנַחֵּדׁש  ְׁשבּו  ִנְכָּבִדים,  ְׁשבּו 
ִמי  ֶׁשָּכל  ַהֶּזה.  ַּבַּלְיָלה  ַהַּכָּלה  ִּתּקּון 
ַהֶּזה,  ַּבַּלְיָלה  ִאָּתּה  ַיַחד  ֶׁשִּמְׁשַּתֵּתף 
ִיְהֶיה ָׁשמּור ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה ָּכל ַהָּׁשָנה 
ֲעֵליֶהם  ְבָׁשלֹום.  ְׁשָנתֹו  ְויֹוִציא  ַהִהיא 
ָּכתּוב )תהלים לד( חֹוֶנה ַמְלַאְך ה' ָסִביב 
ִליֵרָאיו ַוְיַחְּלֵצם ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב ה'.
ְּבֵני  ַלֲחֵבִרים,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָאַמר 
ִהּלּוָלא זֹו, ָּכל ֶאָחד ִמֶּכם ְיַקֵּׁשט ִקּׁשּוט 
ְּבנֹו,  ֶאְלָעָזר  ְלַרִּבי  ָאַמר  ַלַּכָּלה.  ֶאָחד 
ֶאְלָעָזר, ֵּתן ַמָּתָנה ַאַחת ַלַּכָּלה, ֶׁשֲהֵרי 
הּוא[  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש   [ ִיְסַּתֵּכל  ָמָחר 
ְּבאֹוָתם  ַלֻחָּפה  ְּכֶׁשִּיָּכֵנס  ָּבּה[  ]נ"א 
ּוְצִמיִדים(  )ֶאְצָעדֹות  ּוְׁשָבִחים  ִׁשיִרים 
ֶׁשּנֹוְתִנים ָלּה ְּבֵני ַהֵהיָכל ַלֲעמֹד ְלָפָניו.

ָּפַתח ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאַמר וכו'.

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
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ם חן הִי ִי ר ִָנֹש ביכ ּר ֹהאיכ תיו ִן ּ ֹרה הו ֹי הין רו
כה

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

ַהּנֹוָרָאה?

ָלאֹות, ְלִעיָרם. ע ַהּתְ ּסָ בּוִרים ּוְרצּוִצים ִמּמַ ַנִים, ׁשְ בּו ַהּשְׁ ִנים, ׁשָ לֹשׁ ׁשָ ץ ׁשָ ִמּקֵ

ֶהָעמֹוק  ְלַזֲעזּוַע  ֵמֵעֶבר  ָהִעיר.  י  ֵמַאְנׁשֵ ִחיָלה  ַהּמְ ת  ׁשַ ּקָ ּבַ ׁשּוָטה  ּפְ ָהְיָתה  לֹא 
ָהָיה  ִנְדָרׁש  ם  ּגַ ַרב,  ּכֹה  ְזַמן  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֲאסּוִרים  ַמֲאָכלֹות  ּבְ ֲאלּו  ִהְתּגָ ׁשֶ ּלּוי  ּגִ ּבַ ׁשֶּ
ַמה  ֶאת  ִלְטֵרִפים;  ה  ַעּתָ ָהְפכּו  ׁשֶ ִעיר  ּבָ ׁשֶ ִחים  ְטּבָ ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  ֵמָחָדׁש  יר  ְלַהְכׁשִ
יר – ָצִריְך ָהָיה  ן ְלַהְכׁשִ ּלֹא ָהָיה ִנּתָ ירּו, ְוֶאת ַמה ׁשֶ יר – ִהְכׁשִ ן ָהָיה ְלַהְכׁשִ ּתָ ּנִ ׁשֶ
דֹול,  ּגָ ָהָיה  ָהִעיר  ֵבי  ּתֹוׁשְ ַלל  ִלְכּ מֹוִני  ַהּמָ ֶזק  ַהּנֵ ׁשֶ ְך  ּכָ ָחָדׁש,  ְוִלְרּכֹשׁ  ְלַהְחִליף 

ֶהְתֵאם. ִבים – ּבְ ּצָ ַעס ַעל זּוג ַהּקַ ְוַהּכַ

מּוִרים,  ׁשּוָבה ּגְ ַבֲעֵלי ּתְ יֶהם ָהְרִגיִלים ּכְ ַנִים ְלַחּיֵ בּו ַהּשְׁ ִנים, ׁשָ לֹשׁ ׁשָ ַאַחר ׁשָ
ְמִחיָצָתם. מּוִרים ֵאיָנם עֹוְמִדים ּבִ יִקים ּגְ ּדִ ּצַ ׁשֶ

ֶרְך  לּו ֶאת ּדֶ ַמִים ְיַקּבְ ּשָׁ ם ּבַ ָבר ֶאָחד עֹוד ִהְטִריד ֶאת ְמנּוָחָתם, ְוהּוא: ַהִאם ּגַ ּדָ
ם?!  ַמִים ׁשָ י ׁשָ לּו ֵמעֹוְנׁשֵ ּלֹא ִיְסּבְ ְך ׁשֶ ֶקת, ּכָ ַמְסּפֶ הֹוָרה ָלֶהם ָהַרב ּכְ ׁשּוָבה ׁשֶ ַהּתְ

ת ָהַרב? ְפֻקּדַ ָעׂשּו ּבִ ַמה ׁשֶ י ּבְ הּו? אּוַלי ֵאין ּדֵ אּוַלי ִנְדָרׁש ֵמֶהם עֹוד ַמּשֶׁ

י  ּדַ ְכֵנַע אֹוָתם ׁשֶ ְכֵדי ְלׁשַ ה ַעמּוקֹות, ּבִ ַעל ְמַגּלֶ יעּו ֶאל ָהַרב ּבַ ׁש ֶזה ִהּגִ ִעם ֲחׁשַ
ַתב  ב ָחתּום, ּבֹו ּכָ יֵדיֶהם ִמְכּתָ י הֹוָראֹוָתיו. הוא ָנַתן ּבִ ֵהם ָעׂשּו ַעל ּפִ ׁשּוָבה ׁשֶ ּתְ ּבַ

ׁשֹון: זּה ַהּלָ ָאר ּבְ ין ַהּשְׁ ּבֵ

ָקל  ׁשְ ׁשּוַבת ַהּמִ מּו ֲעֵליֶהם ֶאת ּתְ ִבים ָהֲאמּוִרים ָעׂשּו ְוִקּיְ ּצָ ֵני ַהּקַ "... ֵמַאַחר ּוׁשְ
ְגַלל ֲחָטֵאיֶהם  יָבה, ּבִ ׁשִ ין ָהִעיר ְוֹראׁש ַהּיְ ית-ּדִ ַאב-ּבֵ י ֲעֵליֶהם ּכְ ְלּתִ ִהּטַ ַהֲחמּוָרה ׁשֶ
ֵבית  ַבְענּו ּבְ ּקָ ם ׁשֶ ׁשֵ ֶּׁכְ ֶזה,  ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה - ָלֵכן ִהְנִני ּגֹוֵזר ּבָ ָכל ּפְ ָהֲעצּוִמים ּבְ
ים  ַנִים ֲהֵרי ֵהם ְנִקּיִ ל ַמֲעָלה. ְוַהּשְׁ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ לּו אֹוָתם ּבְ ְך ְיַקּבְ ה, ּכָ ל ַמּטָ ין ׁשֶ ּדִ

ע..."  ָמה ָוֶפׁשַ ל ָעוֹון ַאׁשְ ִמּכָ

ה. ִחּלָ ְתׁשּוָבה ּתְ ַתח ּבִ ּפָ ִבים, ֶזה ׁשֶ ּצָ יֵדי ֶאָחד ַהּקַ ְסָמְך ֻהְפַקד ּבִ ַהּמִ

  

ל ַמֲעָלה  יָבה ׁשֶ ׁש ִליׁשִ ּקֵ ה ַעמּוקֹות', ִנְתּבַ ַגּלֶ ַעל ַה'ּמְ יָרא, ּבַ ּפִ י ָנָתן ָנֶטע ׁשַ ַרּבִ
ן. ְזַמן לֹא-ָארֹוְך ְלַאַחר ִמּכֵ
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ם חן הִי ִי ר ִָנֹש ביכ ּר ֹהאיכ תיו ִן ּ ֹרה הו ֹי הין רו

ׁשּוָבה  ֲעֵלי ַהּתְ ִבים ּבַ ּצָ ֵני ַהּקַ ְקָנה ָקְפָצה ֲעֵליֶהם; ְוֶאָחד ִמּשְׁ ִנים, ְוַהּזִ ָעְברּו ַהּשָׁ
ַעל  ּבַ ְלָאְך  ַהּמַ ׁשֶ ָהָיה  ְוִנְרֶאה  ְוהּוַרע,  ָהַלְך  בֹו  ַמּצָ ּבֹו.  ָימּות  ר  ֲאׁשֶ ָחְליֹו  ָחָלה ֶאת 
יֵניֶהם,  ּבֵ ם  ֻסּכַ ָהָרָעה.  ַחְרּבֹו  ְקֵצה  ּבִ ֶאֶרס  ל  ׁשֶ ה  ִטּפָ ֵהִטיל  ָבר  ּכְ ָהֵעיַנִים  ֶאֶלף 
ַעל  ַהְמִעיָדה  ָהַרב  ֶרת  ִאּגֶ ֶאת  ִעּמֹו  ח  ִיּקַ ָקרֹוב,  ּבְ ָימּות  ָתם  ַהּסְ ן  ּמִ ׁשֶ ַהחֹוֶלה,  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ֲחלֹומֹות  ּבַ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ף  ּכַ ְתִקיַעת  ּבִ ב  ִיְתַחּיֵ ֶגד  ּוִמּנֶ ָעׂשּו,  ׁשֶ ַהְמֵלָאה  ׁשּוָבה  ַהּתְ
ל ַמֲעָלה,  ין ׁשֶ ֵבית ַהּדִ ַמִים, ּבְ ּשָׁ ְתַרֵחׁש ִעּמֹו ּבַ ּנִ ְפרֹוְטרֹוט ֶאת ׁשֶ ר לֹו ּבִ ֵרֵעהּו ִויַסּפֵ

ַמִים. ּשָׁ ֶלת ּבַ ׁשּוָבָתם ַהְמֵלָאה ְמֻקּבֶ ָאֵכן ּתְ יעֹו ּוְלַהְבִטיחֹו ׁשֶ ְכֵדי ְלַהְרּגִ ּבִ

ָהַרב  ֶרת  ִאּגֶ ֶאת  א  יׁשָ ַקּדִ ַהֶחְבָרה  י  ַאְנׁשֵ ָלְקחּו  ָעָפר,  ּבֶ ה  ִוּיָ ַהּגְ ְטִמיַנת  ֵעת  ּבְ
נֹוַח, ְוָכְך ִנְטַמן ְוָהַלְך ְלֵבית עֹוָלמֹו. ל ַהּמָ ַיד ְיִמינֹו ׁשֶ ֶלת, ּוְנָתנּוָה ּבְ ַהְמֻגְלּגֶ

ַאַחר  ד  ִמּיַ ְוָאֵכן,  ֲחלֹומו.  ּבַ ת  ַהּמֵ פֹו  ּתָ ׁשֻ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַסְבָלנּות  ּבְ ה  ִחּכָ ָהַחי  ף  ּתָ ַהּשֻׁ
ל  ּכָ ֶאת  לֹו  ר  ְוִסּפֵ ָהַחי,  ָצב  ַהּקַ ל  ׁשֶ ֲחלֹומֹו  ּבַ ת  ַהּמֵ ִנְרָאה  ים,  לֹוׁשִ ַהּשְׁ יֹום  ִסּיּום 

ִטיָרה ְוָהְלָאה. ָעַבר ִמּיֹום ַהּפְ ׁשֶ

ַמְרֵאהּו.  ֶהם ִנְטַמן, ְוֵהִאיר ּבְ ּבָ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ַתְכִריֵכי ַהּפִ ְבָגִדים ְלָבִנים ּכְ ָלבּוׁש ָהָיה ּבִ
ה. עֹוָלם ַהּזֶ יו ּבָ ַחּיָ ּלֹא ָהְיָתה ּבֹו ּבְ ְלָוה ׁשֶ ָהְיָתה ְנסּוָכה ּבֹו ִמין ׁשַ

ל  ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ִבים  ִמְתַחּשְׁ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ָהַחי,  ַלֲחֵברֹו  ְפָטר  ַהּנִ ר  ִסּפֵ ים  ַרּבִ ָבִרים  ּדְ
ָהָיה  דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ְוַעד   - ם  ׁשָ ָחׁשּוב  הּוא  ה  ּמָ ּכַ ְוַעד  ַמִים,  ּשָׁ ּבַ ַעמּוקֹות'  ה  ַגּלֶ ַה'ּמְ

ְתׁשּוָבה... בּו ּבִ ָמָתם ִאּלּוֵלא ׁשָ ֲעוֹוָנם ְוַאׁשְ

ְך: ֲהָוָיָתם ּוְכִסְדָרם, ּכָ ָבִרים ּכַ ר לֹו ּדְ הוא ִסּפֵ

ּנּו  ּמֶ ּמִ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ל ַמֲעָלה, ַלּמִ ין ׁשֶ ית ַהּדִ ְלָאִכים ֶאל ּבֵ ִטיָרִתי,ִלּוּו אֹוִתי ַהּמַ ִעם ּפְ
ם  ֶנְגּדָ י, ַאְך ּכְ ְקׁשּו ִלְפֹגַע ּבִ ּבִ ָלה ׁשֶ ים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ יֵניֶהם ַרּבִ ְך. ָהיּו ּבֵ ל ּכָ י ּכָ ּתִ ׁשְ ָחׁשַ
ע, ַעד  ְכָנֵפיֶהם ְלַבל ֶאְפּגַ ְככּו ָעַלי ּבִ ּסָ ֵרת ְצחֹוִרים, ׁשֶ ָעה ַמְלֲאֵכי- ׁשָ ָעְמדּו ַאְרּבָ

ט. ּפָ ׁשְ אִתי ְלָמקֹום ַהּמִ ּבָ ׁשֶ

י  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְבֶרֶטט,  ִחיל  ּבְ י  ָעַמְדּתִ ֵאׁש-אֹוֶכֶלת-ֵאׁש,  ָמקֹום  ּבְ ם,  ׁשָ
ַער  ָבר לֹא ֶנְחַסר. ַהּצַ ֶזה ַאַחר ֶזה, ּדָ י ָהיּו ִנְקָרִאים ּבְ ַהּטֹוִבים ְוָהָרִעים ָעַלי-ֶחְלּדִ
ְמָחה  ַהּשִׂ ֹזאת,  ת  ּוְלֻעּמַ דֹול.  ּגָ ּכֹה  ָהָיה  ֵמֶהם  ה  ְוַהּבּוׁשָ ָהָרִעים  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ַעל 

ל ַהּסֹוֵבב אֹותֹו  עּור. ּכָ ּטֹוִבים ָהיּו ְלֵאין ׁשִ ֲאָוה ּבַ ְוַהּגַ

ָבר לֹא ִנְמַלט  א ְלָהִעיד ְלטֹוָבִתי אֹו ְלָרָעִתי. ּדָ ר ַחי צֹוֵמַח, אֹו ּדֹוֵמם, ּבָ ַדּבֵ - ִמּמְ
ל ַמֲעָלה. ין ׁשֶ ית ַהּדִ ֵמֵעיֵני ּבֵ

ֶהֱחֵטאִתי ֶאת  ְך ׁשֶ ר ַעל ּכָ ִעּקָ ין, ּבְ ית ַהּדִ אּו ְוָעְמדּו ְלֶנֶגד ּבֵ י ָהָרִעים ּבָ ל ַמֲעׂשַ ּכָ
ְלָך  "ֵאין  ׁשֶ ְלטֹוָבִתי,  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ִלי  ָעְמָדה  ֶגד  ּוִמּנֶ ֶצף.  ַהּקֶ ָיָצא  ים  ָהַרּבִ
)המשך יבוא בעז"ה( ׁשּוָבה".  ְפֵני ַהּתְ עֹוֵמד ּבִ ָבר ׁשֶ ּדָ
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ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ַאְׁשֶריָך, ַּבַעל ְּתׁשּוָבה
ִמְּבִלי  ְּבִפי,  ִנְּתָקה  ְלׁשֹוִני  ְּכִאּלּו  ָעַמְדִּתי  ַהּזֹו  ְוַהְּמהּוָמה  ָהַרַעׁש  ָּכל  "ְּבתֹוְך 
ִלְמֹצא ַאף ִמָּלה ַאַחת ִלְזכּוִתי", ִהְמִׁשיְך ַהִּנְפַטר ְלַסֵּפר ַּבֲחלֹום ְלֻׁשָּתפֹו ַהַּקָּצב. 
"ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַהַּסֵנגֹור ֶׁשִּלי ֶׁשַּכף ַהֹּמאְזַנִים עֹוֶמֶדת ְלַהְכִריַע ְלָרָעִתי, הּוא ָלַקח 

ִמֶּמִּני ֶאת ְמִגַּלת ַהְּקָלף ֶׁשל ַרֵּבינּו ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ְּבָאְמרֹו ֵאַלי:
"ַאל ִּתיָרא ְוַאל ִּתְפַחד! ַהְמֵּתן ִלי ָּכאן!"

ְלָגְבֵהי  ַמְעָלה,  ַמְעָלה  ָּבָזק  ִּבְמעֹוף  א  ִהְתַנּׂשֵ ֶׁשִּלי  ַהֹּיֶׁשר  ֵמִליץ  ַהַּמְלָאְך 
ְמרֹוִמים, ּוְלַאַחר ְׁשהּות ְקָצָרה ָחַזר ְּבִלְוַית ַמֲחֶנה ָׁשֵלם ֶׁשל ַסֵנגֹוִרים, ַמְלֲאֵכי 

ֶעְליֹון ַּבֲעֵלי ַּכְנֵפי ֶּכֶסף ָצחֹור, ֶׁשָּפְתחּו ִּבְנאּוֵמי ֲהַגָּנה ִּבְדָבִרים ְּכָדְרָּבנֹות:
ֹזאת  ֹראׁשֹו   ֲערֹות  ִמּׂשַ ַרּבּו  ֲעוֹונֹוָתיו  ְּגדֹוָלה,  ֲחָטָאה  ַהִּנּדֹון  ָחָטא  "ָאְמָנם 
ֻעְבָּדה ֶׁשֵאין ְלַהְכִחיָׁשּה... ַאְך ַאף ֶאָחד ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְכִחיׁש ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשהּוא 
ִנְׁשַאר ָיתֹום ְּבִגיל ָּפעֹוט ְוָגַדל ִּבְתָנִאים ָקִׁשים ְּביֹוֵתר ֵאֶצל ּדֹוד ָקׁשּוַח ְוַאְכָזר, 
ֶׁשֶהֱעִביד אֹותֹו ְּבָפֶרְך, ְוֹלא ִלֵּמד אֹותֹו ֹלא ּתֹוָרה ְוֹלא ָחְכָמה, ֹלא ַיֲהדּות ְוֹלא 
ִיְרַאת ָׁשַמִים. ְוֵכיָון ֶׁשָהָיה ּבּור ְוַעם ָהָאֶרץ, הּוא ִנְתַּפס ְלַתֲאַות ַהָּממֹון ְוָׁשַקע 
ִּביֵון ַהַחָּטאת ִמְּבִלי ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ְלַעְצמֹו ַעד ֵהיָכן ַהְּדָבִרים ַמִּגיִעים. ְועֹוד 
ֻעְבָּדה ֶׁשֵאין ְלַהְכִחיָׁשּה, ֶׁשִּמָּיד ְּכֶׁשָעַמד ַעל ֻחְמַרת ַהְּדָבִרים, ִמָּיד ְּכֶׁשּנֹוַדע לֹו 
ֶׁשַאְׁשָמתֹו ְּגדֹוָלה ַעד רּום ְׁשֵמי ָׁשַמִים,  ֹלא ִהֵּסס ַאף ְלֶרַגע ִמְּלִהְתַוּדֹות ַעל 
ְּפָׁשָעיו ָּבַרִּבים, ְלַהִּביַע ֲחָרָטה ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ּוְלַבֵּקׁש ֶּדֶרְך ִלְתׁשּוָבה! ְוֵאיזֹו 
ֶּדֶרְך ְּתׁשּוָבה ָהְיָתה ֹזאת! ֵאילּו ֶסֶבל ְוִיּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים ִקֵּבל ָעָליו ְּבַאֲהָבה 
ּוְבָרצֹון ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹונֹוָתיו! ֵאין ְלָתֵאר ֶאת 
ָהִעּנּוִיים ַהּגּוָפִנִּיים ְוַהַּנְפִׁשִיּים ֶׁשל ְׁשֹלׁש ְׁשנֹות ַהָּגלּות, ְּבֶדֶרְך ַהְּנדּוִדים ְמֵלַאת 
ַּבֲחָרפֹות  ּוְבִבְזיֹונֹות,  ְּבַהְׁשָּפלֹות  ְּפָגִעים,  ִמיֵני  ְוָכל  ּוַבֹּקר  ָּבָרָעב  ַהַחְתַחִּתים, 
ּוְבבּוׁשֹות, ּוְבַהְכָרזֹות ֻּפְמִּבּיֹות ְּבָכל ֲאָתר ַוֲאָתר: "ֲאִני הּוא ַהחֹוֵטא ְוַהּפֹוֵׁשַע! 
ֲאִני הּוא ָהעֹוֵכר ִיְׂשָרֵאל! ָאָּנא ְּתַבּזּו אֹוִתי! ִּתְרקּו ִלי ַּבַּפְרצּוף! ִּתְרְמסּו אֹוִתי 
ַהַהְחָלָטה  ּוִבְגַלל  ְּכֵבָדה ַאְׁשָמתֹו,  ַּכָמה  ִמְּפֵני ֶׁשּנֹוַדע לֹו ַעד  ְוַהֹּכל  ָּבַרְגַלִים!' 
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ַהְּנחּוָׁשה ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ְּכֵדי ְלָמֵרק ֶאת ֲעוֹונֹוָתיו ּוְלַהִּגיַע ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ְּכִפי 
ְמִגַּלת  ִלְפֵניֶכם  ֻמַּנַחת  ָּכאן  ְוִהֵּנה  ָעָליו!  ִהִּטיל  ִּבְקָראָקא  ַהָּגדֹול  ַהִּדין  ֶׁשֵּבית 
ר ֶׁשַהִּנּדֹון ְּכָבר  ַהְּקָלף ֶׁשל ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ַהּקֹוֵבַע ּוְמַאּׁשֵ
ִּכֵּפר ַעל ָּכל ֲחָטָאיו ַעל ְיֵדי ַהֶּסֶבל ְוָהִעּנּוִיים ְוִתּקּוֵני ַהְּתׁשּוָבה ִּבְׁשֵאִרית ְׁשנֹוָתיו 
ְּכָאִחיָך!  הּוא  ֲהֵרי  ֶׁשָּלָקה  'ֵּכיָון  ַּבְּגָמָרא:  הּוא  ְמֹפָרׁש  ִּדין  ַוֲהֵרי  ֲאָדמֹות!  ֲעֵלי 
ּוְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ִקֵּבל ֵמְרצֹונֹו ַהּטֹוב ֶאת ְמַנת ַהִּיּסּוִרים ָּבעֹוָלם ֶׁשל ַמָּטה, ֲהֵרי 

הּוא ָנִקי ַעָּתה ִמָּכל ֵחְטא"...
ְנאּוֵמי ַהַּסֵנגֹוְרָיה ִהְׁשִאירּו ֹרֶׁשם ַעז, ְוַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ִהְתִחילּו 
ָׁשָעה  ִנְמְׁשכּו  ְוַהִּדּיּוִנים  ׁשּוב,  ְוִלְׁשֹקל  ִלְבֹדּק  ָהֻעְבּדֹות,  ֶאת  ְלַנֵּתַח  ֵמָחָדׁש 
ֲאֻרָּכה. ְלַבּסֹוף ָנְפָלה ַהַהְכָרָעה: ְּכֵׁשם ֶׁשָּקְבעּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה, ָּכְך קֹוְבִעים 
ִרים ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה! ְּפַסק ַהִּדין ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָׁשִריר  ּוְמַאּׁשְ

ּוָברּור ְוַקָּים! ַהַּקָּצב ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ָנִקי ִמָּכל ֵחְטא ְוָעוֹון  ְּכִתינֹוק ֶׁשּנֹוָלד!...
"ַּבד ְּבַבד ִעם ְּפַסק ַהִּדין ֶׁשִּלי, הֹוִציא ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה עֹוד ְּפַסק ִּדין 
ֵׁשִני", ִהְמִׁשיְך ַהִּנְפַטר ְלַסֵּפר ְלֻׁשָּתפֹו ַּבֲחלֹום, "ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשִּבְגַלל ֲעוֹונֹוַתי 
ָהְלכּו ְלעֹוָלָמם ְלֹלא ֵעת, ְוֵכן ָּכל ַהִּגְלּגּוִלים ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשָּקַטְלִּתי אֹוָתם 
ְוע"י ָּכְך ִקַּפְחִּתי ֶאת ֶחְלָקם ִּבְׁשֵני ָהעֹוָלמֹות, ְיַקְּבלּו ַעָּתה ֶאת ִּתּקּוָנם, ְוַׁשֲעֵרי 

ַּגן ָהֵעֶדן ִיָּפְתחּו ִלְפֵניֶהם...
ְוֵהֵחּלּו ְלהֹוִביל, ָּכל  ַמְלָאִכים,  "ִמָּיד ָּבאּו ִּבְמעֹוף-ָּבָזק ַמֲחנֹות ַמֲחנֹות ֶׁשל 
ְנָׁשָמה ְלחּוד, ְּבֹרב ְּפֵאר ְוָהָדר, ַּבֶּדֶרְך ְלַגן ֵעֶדן, ָּכל ֶאָחד ִלְמקֹום ֵהיָכָלּה ְּבֶהְתֵאם 
ְלַמֲאַזן ַמֲעֶׂשיָה ַהּטֹוִבים. ֵחֶלק ִמְּנָׁשמֹות ֵאּלּו ֵהֵחּלּו ּבֹו ָּבֶרַגע ְלַהְקִרין ְסִביָבן 
ַקְרֵני אֹור ַמְבִהיקֹות ְּבֹזַהר ָּכֶזה ֶׁשֶאְצְלֶכם ְלַמָּטה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ָּדָבר ָּכֶזה. 

ָּכל ְנָׁשָמה ָזְכָתה ְלָכבֹוד ִויָקר ָּכֶזה, ֲאֶׁשר ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ְּכמֹוָתם.
ָּגבֹוַּה  ּדּוָכן  ַעל  אֹוִתי  ֶהֱעִמידּו  ִּבי.  ְלַטֵּפל  ִנְפנּו  ֵאֶּלה,  ָּכל  ִעם  "ְּכֶׁשָּגְמרּו 
ַמְׁשִמיִעים  ְּכֶאָחד  ְוֻכָּלם  ָהָרִקיַע,  ְּכֹזַהר  זֹוֲהִרים  ָמרֹום  ַמְלֲאֵכי  ְּכֶׁשִּמְּסִביבֹו 
ְּבָקְרָאם  ַּבִּדין!"  ַזַּכאי  ָיָצא  ֶׁשֵאין ּדֹוֶמה ָלּה: "ְּפלֹוִני  ְׁשֵמיִמית  ּוַמְנִּגיָנה  ְּבקֹול 

ְׁשִמי ְוֵׁשם ָאִבי.
ְוָאז ִנְבְקעּו ְוִנְפְּתחּו ְרִקיִעים ְלֹלא ְסֹפר, ּוְלֵעיַני ִנְתַּגָּלה ַמֲחֶזה ַמְרִהיב ָּכֶזה 

יָגם ִּבְתִפיַסת ֱאנֹוׁש. ֶׁשל הֹוד ְוָהָדר, ְּפֵאר ְוִתְפֶאֶרת ֶׁשֵאין ְלָתֲאָרם ְוֵאין ְלַהּׂשִ
ִמָּכל ַהְּצָדִדים ִהְדֲהָדה ִׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים:

"ַזַּכאי הּוא! ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור הּוא!"  )המשך יבוא בעז"ה(



זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיְ ֹז רן
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 לגמזכה

תורתואחד"ש וכבוד ד' כבוד בעבור לדבר דבר לי יש נ"י, הדר"ג
חס ואולי פן עוד, לחשות אין אשר הטהורה ויראתו הקדושה

הזמן. יעבור ושלום

לחמוהדר"ג ד' עבדי כי אונגארן, מדינת על עבר אשר מכל יודע נ"י
לפני אז היינו אשר תרכ"ה משנת רצופות, שנים שבע ד' מלחמות
ובזכות הדבר. הגיע טרם עברו שנתים וגם נגלה המלחמה היתה הקיר"ה
להם אין צדיקים אבל תלי"ת, נפלאות ד' עשה הנפש ומסירות התורה
אמרו לבנים סימן אבות מעשה הבא, עולם בעבור הזה בעולם מנוחה

היש לדעת יבחן צדיקים וד' אשרחכמז"ל, איש כל בוודאי כי בקרבם, ד'
זה ולהורות וללמד ללמוד הנפש מנוחת אז הקדושה בתורה עיניו נפקחו
אם עבדיו ד' מנסה ובמה לד', תהלל הנשמה כל הבא, עולם מעין בעיניו
לד' לעשות בשביל תורה יפירו אם תורתך. הפרו לעשות עת יקיימו,
שלוחי והכופרים והפושעים המורדים עם ריב ולחרחר מלמודם לבטל

מזה... ד' עבדי לפני גדול נסיון אין כמעט היצה"ר,

הכיוכאשר פיהם, את ושאלתי הדור וזקני גאונים לפני הדברים הצעתי
למחות בידם יש אשר עולם וצדיקי גאוני לכל יסלח שד' יאמינו
בזמן מעולם אבותינו עשו כה הכי וידמו, ישבו מדוע העם את ולהזהיר
צבאות שרי יצאו לא הכי ראשונים, בימי או התנאים בימי או התנ"ך
וכדומה הרמב"ם עשה ומה הרשב"א עשה מה דור, בכל העם בראש
בכל או במדינתו או בעירו למחות בידו שיש מי חכז"ל, אמרו הלא לאלף,
יבקש חלילה פן לומר ורצה משפטים, פרשת בתנחומא כמבואר העולם
עמדו וביקשתי מיחו ולא החרישו אשר ישראל רועי מיד קדושים צאן ד'
ללמוד, עתה עת הכי ושאלתי וכדומה, ארץ רשעי נגד העולם להרעיש נא

וכדומה... ישראל פזורה שה ארי' מפי להציל עת בא הלא

מקודשיםידע ורגעיו ימיו כל כי העולם בכל שנודע הגם נ"י, הדר"ג
למי דעה יורה למי לד' לעשות עת זאת בכל ועבודה, לתורה לשמים
ישראל הכלל ושלום חס אם ספרים לאור להוציא בצע מה שמועה, יבין
איזה ילמד לא אם ישראל כל זכות שכר נ"י הדר"ג יקבל מד', אחור ינזר
להיות יבקש שהוא אונגארן לגאוני וגם פולין גדולי לכל ויכתב שבועות
להרעיש המלך מדינת מכל עמו קדושים כל עם החתום אל לבוא בראש

תבל... פני

אזכורהבוחן אם אש תבער בהגיגי כי יודע הוא מחשבות, וידע לבבות
יראים רבנים שאר וגם והנני בלשוני דברתי כן ועל הגדול בחרבן

כהלכתהלב הרבים מזכה

ד‘ ’פר˜

בכדי הק' ועבודתם מתורתם וביטלו נפשם מסרו הדורות שצדיקי איך
היו כן עשו ואילמלא התורה, מדרך יסטו שלא הרבים ולזכות להציל
ובגודל שחת לבאר ולרדת התורה מדרך לסור מתפתים יהודים מיליוני

ישראל כלל את להציל זכו קדושתם

התוכן:

נגדא. במלחמה ולהתייצב מלימודם לבטל ישראל מגדולי נמרצת דרישה
הדת. מהרסי

באמת.ב. ה' לעובדי הגדול הכי נסיון

ישראלג. כלל אם לאור ולהוציאם חידושים לחדש תועלת שום אין
אחור. ינזור

כדיד. תלמודו על מלחזור ביטל קאלאמייא הלל רבי הקדוש הצדיק
יתברך. שמו כבוד להרבות שיזכה

מפניה. התורה כל על חידושיו ערך לא קאלאמייא ר"ה הק' הצדיק
הרבים. זיכוי

הרבים.ו. זיכוי מפני מלימודו מבטל קאלאמייא הלל רבי הקדוש הצדיק

חיבוריוז. שערך עצמו על העיד קאלאמייא הלל רבי הקדוש הצדיק
השכינה. גלות צער על שבכה עיניו מדמעות שאסף בדיו ידו בכתב

בתקופתוח. ישראל כלל היה הלל רבי שאלמלא מעיד זצ"ל סופר הכתב
ושלום. חס לטמיון יורד

באהלה היושב וצדיק לרב הוא ברוך הקדוש שמנסה הגדול הכי הנסיון
הכלל את להציל הזדמנות הוא ברוך הקדוש לו שמזמין הוא תורה של

ועבודתו מתורתו לבטל יכול שאינו בטענתו רוצה ואינו שחת מרדת

שאולא. יוסף לרבי סופר חיים רבי הגאון שכתב ממכתב קטע
דבריו: ואלו

ר'אלקים הרב ישראל נזר הצדיק המפורסם הגאון הרב שלום את יענה
יע"א. לעמבערג דק"ק אב"ד נ"י שאול יוסף
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זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיְ ֹז רן

כהלכתה הרבים לגמזכה

תורתואחד"ש וכבוד ד' כבוד בעבור לדבר דבר לי יש נ"י, הדר"ג
חס ואולי פן עוד, לחשות אין אשר הטהורה ויראתו הקדושה

הזמן. יעבור ושלום

לחמוהדר"ג ד' עבדי כי אונגארן, מדינת על עבר אשר מכל יודע נ"י
לפני אז היינו אשר תרכ"ה משנת רצופות, שנים שבע ד' מלחמות
ובזכות הדבר. הגיע טרם עברו שנתים וגם נגלה המלחמה היתה הקיר"ה
להם אין צדיקים אבל תלי"ת, נפלאות ד' עשה הנפש ומסירות התורה
אמרו לבנים סימן אבות מעשה הבא, עולם בעבור הזה בעולם מנוחה

היש לדעת יבחן צדיקים וד' אשרחכמז"ל, איש כל בוודאי כי בקרבם, ד'
זה ולהורות וללמד ללמוד הנפש מנוחת אז הקדושה בתורה עיניו נפקחו
אם עבדיו ד' מנסה ובמה לד', תהלל הנשמה כל הבא, עולם מעין בעיניו
לד' לעשות בשביל תורה יפירו אם תורתך. הפרו לעשות עת יקיימו,
שלוחי והכופרים והפושעים המורדים עם ריב ולחרחר מלמודם לבטל

מזה... ד' עבדי לפני גדול נסיון אין כמעט היצה"ר,

הכיוכאשר פיהם, את ושאלתי הדור וזקני גאונים לפני הדברים הצעתי
למחות בידם יש אשר עולם וצדיקי גאוני לכל יסלח שד' יאמינו
בזמן מעולם אבותינו עשו כה הכי וידמו, ישבו מדוע העם את ולהזהיר
צבאות שרי יצאו לא הכי ראשונים, בימי או התנאים בימי או התנ"ך
וכדומה הרמב"ם עשה ומה הרשב"א עשה מה דור, בכל העם בראש
בכל או במדינתו או בעירו למחות בידו שיש מי חכז"ל, אמרו הלא לאלף,
יבקש חלילה פן לומר ורצה משפטים, פרשת בתנחומא כמבואר העולם
עמדו וביקשתי מיחו ולא החרישו אשר ישראל רועי מיד קדושים צאן ד'
ללמוד, עתה עת הכי ושאלתי וכדומה, ארץ רשעי נגד העולם להרעיש נא

וכדומה... ישראל פזורה שה ארי' מפי להציל עת בא הלא

מקודשיםידע ורגעיו ימיו כל כי העולם בכל שנודע הגם נ"י, הדר"ג
למי דעה יורה למי לד' לעשות עת זאת בכל ועבודה, לתורה לשמים
ישראל הכלל ושלום חס אם ספרים לאור להוציא בצע מה שמועה, יבין
איזה ילמד לא אם ישראל כל זכות שכר נ"י הדר"ג יקבל מד', אחור ינזר
להיות יבקש שהוא אונגארן לגאוני וגם פולין גדולי לכל ויכתב שבועות
להרעיש המלך מדינת מכל עמו קדושים כל עם החתום אל לבוא בראש

תבל... פני

אזכורהבוחן אם אש תבער בהגיגי כי יודע הוא מחשבות, וידע לבבות
יראים רבנים שאר וגם והנני בלשוני דברתי כן ועל הגדול בחרבן

כהלכתהלד הרבים מזכה

גדולה מצוה לעושי נטפלים ולהיות ד' לעבדי משרתים להיות מוכנים
באש סיני בהר הניתנ' התורה, ולכבוד ד' לכבוד הכותב דברי הזאת.
ויתמו תאכלם הקודש שלהבת אשר כקש יהיו הרשעים שכל בבטחון,

הדש"ת. יעמוד צדיקים ובית חטאים
     

ח"ב) בעלז אדמור"י (ספר

כמה הש"ס כל על לעבור ויתר מקאלאמייע הלל רבי הקדוש הצדיק
כלל את להציל טרוד שהיה מפני הש"ס על חידושים כתיבת ועל פעמים

שחת מרדת ישראל

אלהב. ספרי עשיתי שלא בהמתו נפש יודע עולם של שצדיקו ועבור ...
רק שאני הגם מהם דבר שום בביתי נהנתי לא כי כסף בצע עבור
וקצרתי השם בעזר קיימתי גם עליו קבלתי וכן אבות, פרקי של עשיר
שמו כבוד להרבות שאזכה עבור תלמודי על מלחזור העלובה נפשי
את ד' שיתן לריק ושלום חס יגיעתי תהיה שלא תפלה ואני לכן יתעלה,
המדבר את יראו ולא שאמרו ממי האמת ויקבלו ד' עם בעיני לחן ספרי

הדברים... אל אם כי
       
          

ח"ג) רוכל (אבקת

וחידושיםג. ציונים בו ציין זצוקללה"ה הנ"ל שהגה"ק יד כתב בנמצא יש
שו"ע, ש"ס, והמדרשים התנ"ך כל על פרקים בראשי נמרץ בקיצור
פיענוחם על וויתר הנסתר, תורת ועל ואחרונים ראשונים פוסקים,
מוטרד שהיה המרובות טרדותיו בגלל עולם, לאור להוציאם באריכות

ישראל. כלל בהצלת ועוסק

פעמיםד. הרבה לסיים היכולת לו שהיתה פעם שהתבטא כן גם ידוע
כולו הש"ס על נפלאים חידושים לחדש בידו היה כן כמו הש"ס, את
לה' לעשות "עת משום וחידושיו תלמודו וביטל הכתב, על ולהעלותם

תורתיך". הפרו

סערדעהעליה. אבד"ק הרהגה"צ מכתב המחבר)קטע ספר(נכד להוצאת
טירנוי. בעיר הרביעית בפעם ראשון חלק דל אל משכיל הקדוש

לפ"קב"ה, ברכה ה' ויתן הוא, ברוך כי לס' ה' יום דונאסערדאהעלי,

וסגולההלא ולתהלה לשבח תבל קצוי בכל בעולם מפורסמים ספה"ק כל
הקודש, ורוח אש בלהבת שנכתבו ספה"ק מתוך ללמוד וגדולה רבה



זהר 
השבת

נֹהר רִנת ֹהזי הין םו
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

ְלָכבֹוד ָהַרָּבִנים ַהֲחׁשּוִבים ְמַזֵּכי ָהַרִּבים ַעל ְיֵדי ִּמְפָעל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָהעֹוָלִמי.
ָׁשלֹום ּוְבָרָכה! 

ַאַחר ְּדִריַׁשת ְׁשלֹוְמֶכם ַהּטֹוב,
ָמָצאִתי ָּדָבר ִנְפָלא ְמֹאד ֵמַהְמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי, ַרִּבי ַחִּיים ִסיְנַואִני זצוק"ל, )ַרֲאַב"ד 

ִסּנּוַאן ּוְסִביבֹוֶתיָה ֶׁשְּבֵתיָמן, ַיהּוד, ְּבִסְפרֹו "ּתֹוַרת ָחָכם", התשס"ו(.

ְואֹוְמרֹו ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֹלא ֹתאֵכל, ָהִעְנָין הּוא, ִּכי נֹוַדע ֵמַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ַּתֲעִנית, ֶּפֶרק 
ִראׁשֹון( ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְמְׁשָלה ִלְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים, ְלַמִים ּוְלַיִין ּוְלָחָלב, ַּכְמֹבָאר ָׁשם. ְוָגְמרּו 
ֵליּה ִמְּקָרֵאי )ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל(. ְוֶאְפָׁשר ֶׁשֶרֶמז ְמַׁשל ַהּתֹוָרה ִלְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ַהִּנְזָּכִרים, 
הּוא ְלהֹורֹות ָלנּו מּוָסר ַעל ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ֶׁשָּצִריְך ֶׁשְּיֵהא ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִּבְבִחיַנת ַהֶחֶסד, 
ֶׁשהּוא סֹוד ַמִים ְוָחָלב, ְּבסֹוד ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֶׁשָאַמר ֻיַּקח ָנא ְמַעט ַמִים ְוגֹו', ּוְכִתיב 
ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָל"ב ְוגֹו'. ְועֹוד ִּכי ֶהָחָלב הּוא ָלָבן, ְוַהֶחֶס"ד הּוא סֹוד ִחֵּור. ְוֶרֶמז ַהַּיִין 
הּוא ִּכי נֹוָדע ֶׁשֵאין ִׂשְמָחה ֶאָּלא ְּבַיִין. ְוֶזה ְלהֹורֹות ֶׁשְּיֵהא ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְּבִׂשְמָחה 

ּוְבטּוב ֵלָבב, ּוְכִתיב ִּפּקּוֵדי ה' ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב:
ְועֹוד ֶרֶמז ַהַּיִין הּוא, ִּכי ַיִי"ן ִּגיַמְטִרָּיא ִׁשְבִעים. ְוָאְמרּו, ִנְכַנס ַיִי"ן ָיָצא סֹו"ד )ִּגיַמְטִרָּיא 
ִׁשְבִעים(. ְוֶזה ְלהֹורֹוֵתינּו ֶׁשְּיֵהא ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַּבַּפְרֵד"ס )ְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדָרָׁשה סֹוד( ִּבְכָלל. 
ֶׁשֹּלא ִיְלֹמד ַּבפר"ד ְלַבד ְוַיִּניַח ַהּסֹוד, ִּכי הּוא ַמְפִרי"ד ַאּלּוף ַחס ְוָׁשלֹום. ּוְכִאּלּו 
ִהְפִריד ַהְּנָׁשָמה ֵמַהּגּוף, ִּכי ִהֵּנה פר"ד ֵהם ּגּוף ַהּתֹוָרה, ְוַהּסֹו"ד הּוא ִנְׁשָמָתּה. ְוֵכיָון 
ֶׁשעֹוֵסק ַּבפר"ד ֶׁשהּוא ַהּגּוף ְוַיִּניַח ַהּסֹוד, ֲהֵרי ִהְפִריד ַהְּנָׁשָמה ֵמַהּגּוף. ְוָלֵכן ִיָּזֵהר 

יֹוֵתר ִּבְזִהירּות ְּגדֹוָלה, ֶׁשְּיֵהא ִעְסקֹו ַּבַּפְרֵד"ס ִּבְכָלל:
ֲאַנִּנים ֶׁשְּמַלֲעִגים ָעָליו ְואֹוְמִרים, ְראּו ְּפלֹוִני ֶׁשעֹוֵסק ְּבָרִזין  ְוֹלא ָיחּוׁש ְלַלַעג ַהּׁשַ
ְּדאֹוַרְיָתא, ְואֹוֵמר ְּבִלּבֹו ְּכָבר ִהְׁשִלים ַהפר"ד. ֹלא ָיחּוׁש ְלַלֲעֵגיֶהם, ְוֹיאְבדּו ֵהם ְוֶאֶלף 
ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהם, ְוַאָּתה ֹלא ִּתְתַּבֵּטל יֹום ֶאָחד ִמָּיֶמיָך ֶׁשַּתֲעסֹק ַּבפר"ד ְוֹלא ַּבּסֹוד, ַאְך ְיֵהא 

ִלּמ]ּו[ְדָך ַּבַּפְרֵד"ס ִּבְכָלל, ְּבַאְרָּבָעָתן ַיַחד:
ְוֹלא ִיָּכֵנס ְּבִלְּבָך מֹוָרא ָוַפַחד לֹוַמר ֹלא ֶאְלֹמד ַּבּסֹודֹות, ֶׁשָּמא ֶאְטֶעה ְוָאבֹוא )ֹלא( 
]ִליֵדי[ ִקּצּוץ ַחס-ְוָׁשלֹום ַּבְּנִטיעֹות, ְוֹיאְמרּו ָעַלי ָצַלל ְּבַמִים ַאִּדיִרים ְוֶהֱעָלה ֶחֶרס 



לב

זהר 
השבת

נֹהר רִנת ֹהזי הין םו

ְּבָידֹו, ְוֶאֱהֶיה ּבֹוֶנה ֶטַפח ּוְמַקְלֵקל ִּתְׁשָעה ְטָפִחים ַחס-ְוָׁשלֹום, ֹלא ֵכן ָאִחי. ֲהֹלא 
לּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִנּזֹוִקים. ְוָאְמרּו, ַהָּבא ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין אֹותֹו: ָיַדְעָּת ֶׁשּׁשְ

ַאף ַאָּתה ֹלא ִּתיָרא ִמֶּזה, ּוְדֹפק ַעל ַּדְלֵתי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ִלְלֹמד ַּבַּפְרֵד"ס, ְוַהְׁשֵלם 
ַנְפְׁשָך ְּבַאְרָּבָעָתן. ִּכי ָּכַתב ָהַרב ָהֶאֹל-ִהי, ִעיר ְוַקִּדיׁש ִמן ְׁשַמָּיא ָנִחית, ֲהֹלא הּוא ָהַרב 
ַהָּקדֹוׁש ק"ק ָהֲאִר"י זצוק"ל )ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַכֶּנה אֹותֹו ְּבֵׁשם ֲאִר"י ָּדָת"א, ִּכי הּוא ַוַּדאי ֲאִר"י ָּגדֹול 
ַהּלֹוֵחם ְּבִמְלַחְמָּתּה ֶׁשל ַּד"ת ַהּתֹוָרה( ִּכי ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְׁשִלים ַנְפׁשֹו ַּבַּפְרֵד"ס, ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק 

ְּבַאְרָּבָעָתן, ְוהּוא ְמַבֵּטל ֶאָחד ֵמֶהן, ֲהֵרי הּוא חֹוֵזר ְּבִגְלּגּול ַּפַעם ֵׁשִנית ְלַהְׁשִלימֹו:
ָלֵכן ִיָּזֵהר ִלְלֹמד ַּבַּפְרֵד"ס ֻּכּלֹו. ִּכי ֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם הּוא ְּבִגְלּגּול ֵׁשִני אֹו ְׁשִליִׁשי ּוְכָבר 
ָּבא ְּבִגְלּגּול ִראׁשֹון, ְוֹלא ָּבא ַעְכָׁשיו ָלעֹוָלם ֶאָּלא ְלַהְׁשִלים ֶאָחד ֵמַהַּפְרֵד"ס ֶׁשִחֵּסר 
ִּבְתִחָּלה, ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ִּכי ֶנֱחַסר ִמֶּמּנּו ִמֹּקֶדם ֶּדֶרְך ַהְּפָׁשט, אֹו ֶרֶמז, אֹו ְּדָרָׁשה, אֹו 

סֹוד. ָלֵכן ִיְלֹמד ְּבַאְרָּבָעָתן, ְוטֹוב לֹו ֶסָלה:
ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ָׁשְוא ְיַדֵּבר ַעל ִסְפֵרי ַהּסֹודֹות, לֹוַמר ֶׁשֵאין ִלְלֹמד ָּבֶהם, 
ִּכי ֵהם ַמְטִריִפים ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָאָדם, ְוֶׁשָּמא ִיְטֶעה ִויַקֵּצץ ַּבְּנִטיעֹות ַחס-ְוָׁשלֹום, ְוֵיֵצא 
ִמַּדְעּתֹו ִמְּפֵני עֶֹמק ַהְּדָבִרים, ִויֵהא ְּכֶבן )ֲעַזאי ֶׁשֵהִציץ ָוֵמת, אֹו ְּכֶבן( זֹוָמא ֶׁשֵהִציץ ְוִנְפַּגע. 
ְּכָבר ַּגּלֹוִתי ֶחְרָּפָתם ַּבֵּסֶפר ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ֵּפרּוׁש ִּתּקּוֵני ֹזַהר, ִּתּקּוָנא ַחד ְוֶעְׂשִרין, 

ַעֵּין ִּבְדָבֵרינּו ָׁשם.
ֲאבַּקֵשׁ לְפַרְסֵם מִכְּתַב יָקָר זֶה לְגֹדֶל נְחִיצּותוֹ.
ּבְתוֹדוֹת ובברכה:
ד. ב. יוסף

ם, ְלָכבֹוד ִמְפַעל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש. ָּברּוְך ַהּׁשֵ
ֵאיֶזה ִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ִלְלֹמד ָּכל יֹום ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ַּבֹּבֶקר ַרק ַמְתִחיִלים ְולֹוְמִדים 

ֹּזַהר, ְוָכל ַהּיֹום ַרק ִׂשְמָחה!
ּתֹוָדה ַרָּבה ָלֶכם ַעל ִמְפֲעֵליֶכם ַהָּקדֹוׁש - ֶׁשֵּמִפיץ ֶאת ַהֹּזַהר!

ִּבְזכּוְתֶכם ֲאִני ָּכל ַהּיֹום – ַרק ְּבִׂשְמָחה!!
ַאְׁשֵריֶכם ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְקֶכם!

ּבְתוֹדוֹת:
ח. רוֹזְנְּבֶרְג

נֶכֶד רַּבֵנּו הַּקָדוֹשׁ הַּנַחַל נוֹבֵעַ מְקוֹר חָכְמָה רַּבִי נַחְמָן מִּבְרֶסְלֶב זְכּותוֹ יָגֵן עָלֵינּו 
אָמֵן, ּפֹה אֶרֶץ הַּקֹדֶשׁ


