
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ַתְזִריַע

ּ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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ְּ ר ִּנוכ בכי ּן  ְ תכ ִי ָ זן

המשך יבא

המשך יבא

ים רִּבֹוא נְָׁשמֹות ּבְתֹוְך סֵֶפר הזוה"ק ּכָל ִׁשּׁשִ

ים ִרּבֹוא נְָׁשמֹות ְּבתֹוְך ֵסֶפר  יִ'ְׂשָרֵאל הַ'ְּקדֹוִׁשים וְ'ַהְּטהֹוִרים הֵ'ָּמה ְּכלּוִלים ָּכל ִׁשּׁשִ
הזוה"ק – ְּכְדָּכַתב ַרּבֵינּו ַהָּקדֹוׁש הרמח"לא זי"ע ְּבִאּגְרֹוָתיו. וְָלכֵן ָּכל ֶאָחד יְַטִמין ַעְצמֹו 
ַעל זֶה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ְּבסֵֶפר ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּבְמיָֻחד ְּבדֹורֵנּו ָּדָרא ַּבְתָרָאה ]ּדֹור ַאֲחרֹון[, ּׁשֶ
ז"ל )ַׁשָּבת קל"ח ע"ב(: ָּתנּו ַרָּבנָן, ְּכֶׁשּנְִכנְסּו ַרּבֹוֵתינּו ְלֶכֶרם ְּביְַבנֶה ָאְמרּו ֲעִתיָדה ּתֹוָרה 
ְׁשִּתְׁשַּתַכח ִמּיְִׂשָרֵאל, ֶׁשּנֱֶאַמר: "ִהּנֵה יִָמים ָּבִאים נְֻאם ה' ֱאלִֹקים וְִהְׁשַלְחתי ָרָעב ָּבָאֶרץ 
לֹא ָרָעב ַלֶּלֶחם וְלֹא ָצָמא ַלַּמיִם  ִּכי ִאם ִלְׁשמַֹע ֵאת ִּדְברֵי ה'"... ַּתנְיָא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 
כַח ִמִּפי זְַרעֹו"ב...  יֹוָחאי אֹוֵמר: ַחס וְָׁשלֹום ְׁשִּתְׁשַּתכַח ּתֹוָרה ִמּיְִׂשָרֵאל, ֶׁשּנֱֶאַמר: "ּכִי לֹא ִתּׁשָ

ְּבֶרֶצף וְלֹלא  "ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש"  ְּבִלּמּוד  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגֵזרֹות ֵמַעם  ְלַבֵּטל  ֵעָצה  הרמח"ל זי"ע ֹלא ָמָצא  אא  
ַּבר  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ְּבִריַחת  וז"ל:  ְּבַרֲחִמים.  ַהְּגֻאָּלה  ּוְלָקֵרב  ְּגֵזרֹות  ָּכל  ְלַבֵּטל  ַהָּקדֹוׁש"  "ַהֹּזַהר  ֶׁשְּבֹכַח  ֶהְפֵסק, 
יֹוַחאי ָעְׂשָתה ִעְנַין ַהֵּתָבה, ְוֻכָּלנּו ִנְבַרח ֶאל ַהֵּתָבה ַהֹּזאת ְוִנָּנֵצל. ְוִנְמָצא ֶׁשְּבִריַחת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי 
ים ִרּבֹוא ִנְׁשָמִתין, ַּכֻּמְזָּכר ַּבִּתּקּוִנים,  ּׁשִ ָעְׂשָתה ִעְנַין ַהֵּתָבה, ֶׁשְּבסֹוָדּה ַנֲעָׂשה ַהֹּזַהר, ֲאֶׁשר ּבֹו ִנְכְללּו ָּכל ַהּׁשִ
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו  ְיִציָאה,  ֶאָּלא  ִיְצָטֵרְך  ַהָּיִמים ֹלא  ֶׁשְּבסֹוף  ַעד  ִיְׂשָרֵאל,  ְלָכל  ְּכָלִלית  ִלְבִריָחה  ֶזה  ֶנְחָׁשב  ְוָאז 
ְעָיה נב, יב(: "ִּכי ֹלא ְבִחָּפזֹון ֵּתֵצאּו ּוִבְמנּוָסה ֹלא ֵתֵלכּון ִּכי ֹהֵלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאִּסְפֶכם ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל"... ָּכל  )ְיׁשַ

ִמי ֶׁשִּיְתַּדֵּבק ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיָּנֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח.  ְוָהֱאֶמת, ִּכי ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִנְׁשַאר 
לוֹ  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשֹּלא  ַעד  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא  ִמן  ֶׁשּבֹוֵרַח  ִנְקָרא  ּבֹו  ֶׁשִּיְתַּדֵּבק  ִמי  ֶׁשָּכל  זי"ע,  רשב"י(  )ַאֲחֵרי  ַאֲחָריו 
ִמים( ֶאָּלא ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ְּבֶזה, ְוָהֱאֶמת ִּכי ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול הּוא, ִּכי הּוא ַהָּצָלה  ַאֲחִרית ַהּיָ )ּבְ

אֹור ַהזֹוַהר(. ֹאֶרְך ּבְ ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח )ְרֵאה ּבְ

ַכח  ַכ'ח ִמִּפ'י ַזְרע'ֹו, אֹוִתּיֹות יֹוַחאי; ַעל ְיֵדי ַזְרעֹו ֶׁשל יֹוַחאי ֶׁשהּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ֹלא ִּתּׁשָ בא ִּכ'י ֹל'א ִּתּׁשָ
ם, ִהְתַּגּלּות ִנְפָלא ִמּסֹוד ְּגֻדַּלת ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו  ַהּתֹוָרה. ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ַהּׁשֵ
ַרּבֹוֵתינּו  ְּבִדְבֵרי  ַּכּמּוָבא  ָידֹו.  ַעל  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה  ֶׁשֹּלא  ִהְבִטיַח  יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִלְבָרָכה: 
ת קלח:(: 'ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ַרּבֹוֵתינּו ְלֶכֶרם ְּבַיְבֶנה ָאְמרּו: ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח ִמִּיְׂשָרֵאל,  ּבָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ׁשַ
ַכח ִמִּפי ַזְרעֹו". ְוַכְמֹבָאר ַּבֹּזַהר )ָנׂשא קכד:(:  ְוָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי ֶׁשֹּלא ִּתְׁשַּתַּכח. ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי ֹלא ִּתּׁשָ
ִנְסָּתרֹות ֶׁשל  ִנְפָלאֹות  ְוָהֵבן  ְוַעָּתה ּבֹוא ּוְרֵאה  ִיְפקּון ֵּבּה ִמן ָּגלּוָתא'. -  ַהֹּזַהר  'ְּבַהאי ִחּבּוָרא ְּדִאיהּו ֵסֶפר 
ַכח ִמִּפי ַזְרעֹו".  ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה. ִּכי ַעל ֵּכן ָסַמְך ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי ַעְצמֹו ַעל ֶזה ַהָּפסּוק "ִּכי ֹלא ִּתּׁשָ
ִּכי ֶּבֱאֶמת ְּבֶזה ַהָּפסּוק ְּבַעְצמֹו ְמֻרָּמז ְוִנְסָּתר סֹוד ַהֶּזה, ֶׁשַעל ְיֵדי ַזְרעֹו ֶׁשל יֹוָחאי, ֶׁשהּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 
ַכ'ח ִמִּפ'י ַזְרע'ֹו"  יֹוָחאי, ַעל ָידֹו ֹלא ִּתְׁשַּתַּכח ַהּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל. ִּכי סֹוֵפי ֵּתבֹות ֶׁשל ֶזה ַהָּפסּוק "ִּכ'י ֹל'א ִּתּׁשָ
ַכח ִמִּפי ַזְרעֹו, ִמִּפי ַזְרעֹו ַּדְיָקא, ַהְינּו ִמִּפי ַזְרעֹו  ֵהם אֹוִתּיֹות יוחא"י, ְוֶזה ֶׁשְּמַרֵּמז ּוְמַגֶּלה ַהָּפסּוק ִּכי ֹלא ִּתּׁשָ
ֶׁשל ֶזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא ְמֻרָּמז ְוִנְסָּתר ְּבֶזה ַהָּפסּוק, ֶׁשהּוא ַהַּתָּנא יֹוָחאי. ִּכי ַעל ְיֵדי ַזְרעֹו ֶׁשל יֹוָחאי ֶׁשְּמֻרָּמז 
ַכח ַהּתֹוָרה, ִּכי ַּבֹּזַהר ָּדא  ְּבֶזה ַהָּפסּוק ְּבסֹוֵפי ֵּתבֹות ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל, ֶׁשהּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי, ַעל ָידֹו ֹלא ִּתּׁשָ
ִיְפקּון ִמן ָּגלּוָתא ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל. - ְוַדע, ֶׁשּסֹוד ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבַעְצמֹו הּוא ְמַרֵּמז ְּבָפסּוק ַאֵחר. ִּכי ַּדע, ִּכי  =6 
צריך למחוק המלה "כי" האחרון ולהוסיף לפני תיבת "התנא": האות "ש" ]שהתנא[ =  ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש 
ִלּקּוֵטי  )ֵסֶפר  וכו'.  שמעו"ן  ָנ'ִחת, ָראֵׁשי ֵּתבֹות  א  ְׁש'ַמָּי ִמ'ן  ְו'ַקִּדי'ׁש  ִע'יר  אל ד'(:  ִנּיֵ )ּדָ ַרִּבי ִׁשְמעֹון הּוא ְּבִחיַנת 

ֶפר(. ת ַהּסֵ ְתִחּלַ מוהר"ן – ּבִ

ְזכּוָתא ְדַּבר יֹוַחאי

ר יֹוַחאי ְזכּוָתא ְדַבּ
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ה ֵלילֹות  ְּכָבר ָעִׂשינּו ֶחְׁשּבֹון שכ"ה )325( ַּדִּפין ֶׁשל ְּדפּוס ַמְנטֹוָבה ִמֹּזַהר ַלֲחִמּׁשָ
ַיְׁשִלים ַהֹּזַהר ְוִתּקּוִנים

ִיָּזֵהר ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְקִביעּות ַּבֹּזַהר ֶאָחד ְלִגיְרָסא ְוֶאָחד ְלִעּיּוֵני, ְוַיְקִּדים ֶאל ַהַּמְעָין 
ָנה ְּכָבר ָעִׂשינּו ֶחְׁשּבֹון  ְוַאַחר ָּכְך ְלִגיְרָסא ְּכֶׁשִּיְקָרא ְּבקֹול ְּתעֹוֵרר ַהַּכָּוָנה ְוַתֲעֹבר ַהּׁשֵ
ה ֵלילֹות ַיְׁשִלים ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים. שכ"ה )325( ַּדִּפין ֶׁשל ְּדפּוס ַמְנטֹוָבה ִמּזַֹהר ַלֲחִמּׁשָ
)ִסּדּור ַרִּבי ַׁשְּבַתי ָראְׁשקֹוֶבער ֵסֶדר ִלּמּוד ַּדף יז(

ִלְגֹרס ִאיִניׁש ַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ֵיַדע ַמה ָּקָאַמר
ִּכי ַהּלֹוֵמד ַּבּתֹוָרה ּוֵמִבין ּוַמִּכיר ְּבִפְלּפּול ּוְסָבַרת ַהּתֹוָרה ּוִמְתַעֵּנג ָלֶזה ֹלא ִנְקָרא 
ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֲעבֹוָדה ִויִגיָעה ְוָעָמל ִּכי ָּבֶזה ֶׁשָאָדם ֶנֱהֶנה ְוָׂשֵמַח ֹלא ָיֵעף ְוֹלא ָיֵגַע 
ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַּבִּמְדָרׁש )ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני, ְיַׁשְעָיה ֶּפֶרק מג, ֶרֶמז תנז(: ְוֹלא אֹוִתי ָקָראָת ַיֲעֹקב 
ְוכּו' ַאְּת ָטַרח ָּכל יֹוָמא ְוֵלית ַאְּת ָלֵעי ְוָצלּוֵיי ַקֵּמי ַאְּת ָלִעית. ִּכי ַרק ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה 
ִמּתֹוְך ַהְּדָחק ּוִמּתֹוְך ֵטרּוף ַהַּדַעת ַאף ֶׁשֵאיֶנּנּו ֵמִבין ָּבּה ֵהיֵטב ַרק ֶׁשּלֹוֵמד ִמַּצד 
לֹום ִמִּמְׁשָּפֶטיָך ֹלא ָסְרִּתי  ֶׁשהּוא ּתֹוַרת ֲהָוָיה ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ
ַיַען ִּכי ַאָּתה הֹוֵרָתִני ְוֶזה ֵּבאּור ַהָּכתּוב ָּגְרָסה ַנְפִׁשי ִמְּלׁשֹון ִלְגֹרס ִאיִניׁש ֶׁשּלֹוֵמד 
ֲאִני ִמְצוֹוֶתיָך ַאף ִּכי ֵאיֶנּנּו ֵמִבין ַטֲעָמּה ַאְך ַּתֲאָוִתי ִהיא ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ַיַען ִּכי הּוא 
ִמְׁשָּפֶטיָך ּוְכַמֲאָמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִלְגֹרס ִאיִניׁש ַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ֵיַדע ַמה ָּקָאַמר 
ְוֵאֶצל ֶזה ַהּלֹוֵמד ַעל ֹאֶפן ֶזה ֶאְצלֹו ִנְקָרא ְיִגיָעה ַוֲעבֹוָדה ְוָעָמל ִּכי ֹלא ַיְרִּגיׁש 
ַהַּתֲענּוג ֵמַהּתֹוָרה ְוֵאֶצל ֶזה ִנְקָרא ָּכל ַהּתֹוָרה ֻחָּקה ְּבֹלא ַטַעם ִּכי ֶזה ֵאינֹו ֵמִבין 
ַטֲעָמּה ִמְּפֵני ְּדחּוק ְוֵטרּוף ַהַּדַעת ֶׁשּלֹו ְוֶזה ַהֵּפרּוׁש ֶׁשִּתְהיּו ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה ַהְינּו 

ֶׁשִּתְלְמדּו ַהּתֹוָרה ַאף ֶׁשִּיְהֶיה ְּבֶדֶרְך ֻחָּקה ּוְבֹרב ָעָמל ִויִגיָעה. 
)ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ָּפָרַׁשת ְּבֻחּקֹוַתי(

ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסֹמְך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק ּוִבְפָרט ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ִאיֵּלין 
ְּבַאֲחִרית ְיֵמי ָּגלּות ֱאדֹום ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּבכֹחֹו ּוְבכַֹח ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִחּבּורֹו 

ְּדִיְתַּפְרְנסּון ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה ְלַהִּציל ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ְוִיְפקּון ִמן ָּגלּוָתא ְּבֹכחֹו
ִּבְבָרכֹות )ַּדף ס:(: ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסֹמְך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק ְוֵכן עֹוד ְּבַכָּמה 
"ס ֻסָּכה )מה:(  "ס ּוְלׁשֹון ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק )ַּדְוָקא( ֵיׁש לֹוַמר ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהּׁשַ ּדּוְכֵתי ַּבּׁשַ

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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ֶׁשָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי )ְּדהּוא ְסָתם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבָכל ָמקֹום( ְיכֹוָלִני ִלְפֹטר ֶאת ָּכל 
ָהעֹוָלם ִמן ַהִּדין ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ַעד סֹופֹו ְוָהַאֲחרֹון ִהְכִּביד ָּכֵעת סֹופֹו ֶׁשל 
ָּגלּות ֱאדֹום )ֶׁשהּוא ֹקֶדם ִּביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן( ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי הּוא 
ֶׁשָעַמד ְּבַנְפׁשֹו ְּכֶנֶגד ַמְלֵכי רֹוִמי )ֱאדֹום( ִּכְדָאְמִריַנן ְּבַׁשָּבת, ְוַעל ֵּכן ָאַמר ַהֶּמֶלְך ָאז 
ִׁשְמעֹון ֶׁשִּגָּנה ֵיָהֵרג, ּוִבְפָרט ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ִאיֵּלין ְּבַאֲחִרית ְיֵמי ָּגלּות ֱאדֹום, ְוֶזהּו 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּבכֹחֹו ּוְבכַֹח ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִחּבּורֹו ְּדִיְתַּפְרְנסּון ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה 
ְלַהִּציל ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ְוִיְפקּון ִמן ָּגלּוָתא ְּבֹכחֹו ְוֵאּלּו ַהָּיִמים ִנְקָרִאים ְׁשַעת ַהְּדָחק 
ְּבדּוֲחָקא )ְּדָגלּוָתא( ָּבַתר ּדּוֲחָקא ַּכְמֹבָאר ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ַעל ֵּכן ָׁשִפיר ָאְמרּו )ַרק 
ְּבַרְׁשִּב"י( ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסֹמְך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק ֶׁשעֹוֵמד ְּבעֹוֶדּנּו ִּבְׁשַעת 

ִנים ָהֵאּלּו ְוַעל ְזכּותֹו ָאנּו סֹוְמִכין ַּכִּנְזַּכר. ַהְּדָחק ַהְינּו ַּבּׁשָ
)ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַמֲהדּוָרא ט' אֹות לט(

ְּבכַֹח ַרְׁשִּב"י ִיְתַחְּזקּו ַעד ִּביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק - ַרְׁשִּב"י ַמְמִׁשיְך ַגם ַאֲחֵרי ִהְסַּתְּלקּותֹו 
ֶׁשֹּלא ָיִסיר ֵמִאָּתנּו אֹור ֹזַהר ְּבִהיָרתֹו ְלָהִאיר ִמּתֹוְך ֲחֵׁשָכה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד

ַמה ְּדָמִצינּו ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ּוַבִּתּקּוִנים ִּכְדָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי 
ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוִאיַּגֵּלי ָרִזין ִעיָלִאין ֲהוֹו ְּבכֹו ֶחְבָרָיא ְוָאְמרּו ַוי ַּכד ִּתְסַּתֵּלק ִמן ָעְלָמא 
ַמאן ַיְנִהיר ְנהֹוָרא ְּדאֹוַרְיָתא ְוכּו' ְוִיְׁשּתֹוֵמם ָּכל עֹוֵבר ַעל ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ְלׁשֹונֹות ָּכֵאּלּו 
ִּיְהֶיה ְּבֵעת ְּפִטיָרתֹו  ֶׁשִּנְמְצאּו ָׁשם לֹוַמר ֶזה ְלָאָדם ַחי ְּבָפָניו ְלעֹוֵרר ִקיָנה ַמה ּׁשֶ
ִּבְפָרט ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַרָּבם ְוֵאיְך ִיְפְתּחּו ֶּפה ְוכּו' ְלָדָבר ָּכֶזה ַאְך ָהָיה 
ְמעּו ֵמַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֶׁשָּצַוח ַוי ְּדָגלּוָתא  ָלֶהם ַּכִּנְרֶאה ַהֶהְכֵרַח ֵמֲחַמת ֶׁשּׁשָ
ְך ְוָיְדעּו ְוֵהִבינּו ֹּגֶדל ַהַחְׁשכּות ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחֵרי ִהְסַּתְּלקּותֹו ְוַהּדֹורֹות הֹוְלִכים  ִיְתַמּׁשֵ
ַוֲחֵסִרים ֵמַהִהְתַּגּלּות ַהִּנְסיֹונֹות ְוַהֶהְסֵּתר ִיְתַּגֵּבר ַחס ְוָׁשלֹום ְוַלֲאֵׁשר ָיְדעּו ִּכי ְּבֹכַח 
ַרְׁשִּב"י ִיְתַחְּזקּו ַעד ִּביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִּכי ְּבַהאי ֲחבּוָרא 
ִיְתַּפְרְנִסין ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה ְּדֵיְיֵתי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא, ַעל ֵּכן עֹוְררּו ָהִעָּקר ֶאת ַרְׁשִּב"י 
ְלָהִאיר ִּבְדָבָריו ֵאּלּו ַעל ּדֹורֹות ֶׁשְּלַאֲחָריו ַעד ָּדָרא ַּבְתָרָאה ַהֹּזאת ְוֶזה ִיְהֶיה ַעל 
ְיֵדי ִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַעל ֵּכן ְּבֵעת ַמֲאָמָריו ֶׁשָאְמרּו ַזָּכָאה חֹוְלֵקיהֹון ְּדֶחְבָרָיא ְּדִׁשְמעֹון 
ת ּתֹוָרתֹו ַּגם ַאֲחֵרי  ִמיֵלי ְּדאֹוַרְיָתא ִמּפּוָמְך עֹוְררּו אֹותֹו ִלְזֹּכר ְלַהְמִׁשיְך ֹּכַח ְקֻדּׁשַ
ִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשֹּלא ָיִסיר ֵמִאָּתנּו אֹור ֹזַהר ְּבִהיָרתֹו ְלָהִאיר ִמּתֹוְך ֲחֵׁשָכה ְלָכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד ִמְּבֵני ּתֹוָרה ּוְבֶהְכֵרַח ָהָיה ָלֶהם ְלַמַען ִּתּקּון עֹוָלם ַּבּדֹורֹות ַהָּבִאים ְלעֹוֵרר 
ִּיְהֶיה ַאֲחָריו ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ַהֹּכַח ְלטֹוָבה ַלֲהִקיֵמנּו ְּבָגלּוֵתנּו  ָהַרְחָמנּות ְּבִלּבֹו ַמה ּׁשֶ

ֵּכן ְיִהי ָרצֹון ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.
)ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַמֲהדּוָרא ַקָּמא אֹות ס'(

 

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק



זהר 
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ּת בו תיכ ָן זו ִי זִנת  ָיכ ִן הכ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

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

ר"פ המחאה של ח"י דולר

יצחק דישי
בס"ד ערש"ק פר׳ תולדות ר"ח כסלו התשל"ח. לכבוד הרב שלום יהודה גראסס 

שליט"א, אחדשה"ט וכט"ס.
תועלת  גם  נפיק  ומסתמא  ישעי׳,  נפש  מספרו  רבה  תועלת  ולחברי  לי  והיה  היות 
מקונטרסים "קדושת בנות ישראל" וחינוך ישראל סבא, הריני מבקש מכ' שיכתוב לי מה 

מחירם בכדי שאשלח לו את הכסף.
אודה לו מראש

דו"ש וטובתו כה"י 
יצחק דישי
בונס איירעס, ארגענטינא
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א ריכ ו  זן ר הכ זנהכ ְִנר הכ

שמואל טובי' שטערן
ב"ה, ה' מנ"א התשל"ח.

שוכט"ס למע"כ ידידי הרב הגאון... מוה"ר שלום יודא גראס שליט"א.
אחדשה"ט, שמחתי בראותי מעשי ידיו אמת ומשפט הנהו תרי צנתרי דדהבא ספריו 
יכול למצוא בהם  יישר חילו לאורייתא כי כל רב ומורה הוראה  היקרים ששלח אלי. 

חפנים, ובוודאי זכה וזיכה את הרבים, ועוד להרבות תורה ויר"ש.
נא לקבל ממני מתנה עבורם וגם בקרוב אשלח לו מתנה את ספרי שו"ת השביט ח"ה 

וח"ו, היוצאים לאור כעת.
בכל הכבוד הראוי, נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים.

דושה"ט
שמואל טובי' שטערן, אב"ד מיאמי ביטש

כולל אברכים על ידי מוסדות התורה מארוקו
ב"ה, כ"א חשוון תשל"ח

יודא  שלום  מוהר"ר  וכו'  וכו'  ולתפארת  לתהלה  הנודע  הגדול  הגאון  הרב  כבוד 
שליט"א גראס. 

שלום וברכה

הגיענו השמועה המשמחת אשר כת"ר זכה וזיכה את הרבים בב' ספרים נפלאים ה"ה 
גדולי יודא על הל' ציצית, ומזוזת שלום על הל' מזוזה.

ולכן נבקש מכת"ר לשלוח לנו 2 טופסים של ס' גדולי יודא ו2 טופסים של ס' שערי 
שלום, לזכות בהם את הרבים בכלל ואת חברי כוללנו בפרט. במחיר אשר ישית עלינו 

כת"ר, ויבא שכמ"ה.
בברכת התורה 
הרב שלום איידעלמאן ראש הכולל

שנת תשל"ט
 שמואל הלוי ואזנר

 רב אב"ד ור"מ זכרון מאיר, בני־ברק
ב"ה, יום ב׳ וישלח תשל"ט לפ"ק, פה ברוקלין יצ"ו.

ראה ראיתי החי׳ החשוב על איסור יחוד וצניעות בנות ישראל בכלל אשר פעל ועשה 
כב׳ ההגה"צ מזכה את הרבים כש"ת מוהר"ר שלום יודא גראס שליט"א הרב דהאלמין 
פה ברוקלין יצ"ו. הספר הנ"ל מחובר בלשון המדובר המורגל כדי להרגילו בפי הבריות 
אנשים ונשים, ובפרט עניני יחוד שהם הדרגא הראשונה לאיסור חמור דעריות - ובעו"ה 
נפרץ לרוב, ובפרט בערים גדולים שהנשים והבנות עובדות בבתי חרושת ומשרדים והוא 
הגורם שהמחיצה של קדושה שׂשמה התורה בין ב׳ המינים - נפרצה בי"ג פרצות - וע"כ 

כל מי שעומד בפרץ ברוך יהיה.
ע"ז בעה"ח ומצפה לחסדי ה׳ 
שמואל הלוי ואזנר



זהר 
השבת

ְׁ זכ רכ ִן ר  ביי וכ ת זן ביכ ִָנת ֹשכ רן חן הו ִי ר ָכ  ְ וכ רן ֹש 
ט

המשך סימן שג – דיני תכשיטי אשה
אסור לקלוע האשה שערה בשבת ולא להתיר  כו. 
קליעתה אבל יכולה לחלוק שערה. הגה: ויש אוסרים 
לחלוק שערה דהיינו לעשות השייטי"ל )רש"י ואור זרוע( 
וכן נהגו לאסור לעשות על ידי כלי אבל באצבע בעלמא 

נהגו להקל:
אסור לסרוק במסרק בשבת ואפילו אותו  כז. 
שעושים משער חזיר שאי אפשר שלא יעקרו שערות. 

אבל מותר לחוף ולפספס ביד )בית יוסף(:
  

סימן שד – על איזה עבד מצווה על שביתתו, 
ובו ג' סעיפים

אדם מצווה על שביתת עבדו שמל וטבל לשם  א. 
עבדות וקבל עליו מצות הנוהגות בעבד אבל אם 
לא מל וטבל אלא קבל עליו שבע מצות בני נח הרי 
הוא כגר תושב ומותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו 
אבל לא לרבו ואסור לכל ישראל לומר לו לעשות 
מלאכה בשבת לצורך ישראל ואפילו מי שאינו רבו 
ואם לא קבל עליו שום מצוה אלא עדיין הוא כותי 
גמור דינו שוה לקבל עליו שבע מצות ולפי זה 
צרכי חולה שאין בו סכנה דקיימא לן אומר לאינו 
יהודי ועושה וכן מת ביום טוב ראשון דקיימא לן 
יתעסקו בו עממין אסור לומר לעבד ישראל אפילו 
הוא עובד עבודת גלולים דכיון דמלאכת העבד 
אסורה מן התורה לא הותרה בדבר שאין בו פיקוח 
נפש ויש חולקים ומתירים בזה ומכל מקום אם היה 
עושה מלאכת רבו שלא מדעתו וניכר שאינו עושה 
לדעתו מותר ואין צריך להפרישו )אפילו קבל עליו 
שבע מצות( ולישראל אחר שאינו רבו אפילו עושה 
לדעת ישראל מותר כל שאין שם אמירת ישראל 
ובלבד שלא יהנה ישראל בשבת מאותה מלאכה 
ויש אומרים שכל שלא קבל עליו שבע מצות בני 
נח כיון דאינו יהודי גמור הוא אין רבו מוזהר עליו 
ולפי זה צרכי חולה שאין בו סכנה וכן צרכי מת 

ביום טוב ראשון מותר לומר להם לעשותו. הגה: וכל 
עבד שמצווה על שביתתו אסור לצאת בחותם שעשה 
לו רבו להראות בו שהוא עבדו ואם הוא של טיט מותר 
לצאת בו כשתלוי בצוארו אבל לא בכסותו ובשל מתכת 
בכל ענין אסור )טור( ואם העבד עשה החותם לעצמו 

אפילו בשל טיט בכל ענין אסור )המגיד פרק י"ט(:
והיכא דמותר העבד לעשות מלאכה לעצמו  ב. 
אם אמר לו האדון שיעשה לעצמו ויזון עצמו ביום 
השבת כיון שהתנה עמו מבעוד יום עושה הוא לצרכי 
מזונותיו ובלבד בצנעה שלא יהא בדבר חשש רואים:
אינו יהודי גמור שהוא שכיר אין רבו מצווה  ג. 

על שביתתו:
  

סימן שה – במה בהמה יוצאת בשבת, ובו כ"ג 
סעיפים

בהמה יוצאת במה שמשתמרת בו אבל אם  א. 
אינה משתמרת בו אז הוי נטירותא יתירתא ביותר 
והוי משאוי וכן כל דבר שהוא לנוי ולא לשימור לא 
תצא בו הילכך נאקה יוצאת בזממא דפרזלא שהוא 
טבעת של ברזל ונוקב חוטמו ומכניסו בו וחמרא 
לובא בפגא דפרזלא דהיינו בריג"א והגמל באפסר 
שהוא קבישטר"ו ופרד וחמור וסוס יוצאים באפסר 
או ברסן שהוא פרינ"ו אבל לא בשניהם ומותר לכרוך 
חבל האפסר סביב צוארה ותצא בו ומותר לטלטל 

האפסר וליתנו עליה ובלבד שלא ישען עליה:
אם קשר חבל בפי הסוס הרי זה משאוי לפי  ב. 

שאינו משתמר בו:
לצאת חמור בפרומביא )פירוש רסן של ברזל(  ג. 

אסור:
כל בהמה שעסקיה רעים אף על פי שאין בנות  ד. 
מינה צריכות לאותה שמירה והיא צריכה מותר 

לצאת בה:
בעלי השיר כגון כלבים של ציידים וחיות קטנות  ה. 
שיש להם כמין אצעדה סביב צוארן וטבעת קבועה 

ֻׁ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 תַזְִריעַ
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ְׁ זכ רכ ִן ר  ביי וכ ת זן ביכ ִָנת ֹשכ רן חן הו ִי ר ָכ  ְ וכ רן ֹש 
ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת 

המשך מעמוד ד
בה ומכניסין בה רצועה ומושכין אותם בה מותר 
שיצאו בשיר הכרוך על צוארן ויכולים למשכם בהם:
אילים יוצאים לבובים והוא עור שקושרים  ו. 
להם תחת זכרותם שלא יעלו על הנקבות והרחלות 
יוצאות שחוזות והוא שקושרין אליתן כלפי מעלה 
כדי שיעלו עליהן הזכרים ויוצאות כבונות והוא 
שקושרים בגד סביבן לשמור הצמר שיהיה נקי 
והעזים צרורות והוא שקושרים ראשי דדיהן ודוקא 
כשקושרים אותם כדי שיצטמקו דדיהן ולא יחלבו 
דאז מהדק שפיר אבל אם קשר כדי לשמור חלבן 
שלא יפול לארץ אסור דלא מהדק שפיר וחיישינן 

דלמא נפל ואתי לאתויי:
חמור יוצא במרדעת )פירוש כמין אוכף קטן שמניחין  ז. 
על החמור כל היום כולו כדי שיתחמם( והוא שתהא 
קשורה לו מערב שבת ושאר כל הבהמות אסורות 
ולא יצא באוכף אף על פי שקשור לו מערב שבת:

מותר ליתן מרדעת על החמור מפני הצנה ובלבד  ח. 
שלא יקשרנו בו מפני שכשקושר צריך ליקרב אליו 
ונמצא משתמש בבעלי חיים אבל על הסוס כיון דלית 
ליה צער צנה אסור ליתן עליו מרדעת כלל ולהסיר 
מרדעת בשבת בין מן החמור ובין מן הסוס אסור 
כיון דלית ליה צער אם לא יסירנה ואוכף אסור בין 

ליטול בין להניח בין לחמור בין לסוס:
אוכף שעל גבי החמור שבא מן הדרך ונתיגע  ט. 
וצריך להסירו לצננו לא יטלנו בידו אלא מתיר 
החבל מתחתיו ומוליכו ומביאו בחצר והוא נופל 

מאליו:
אין תולין לחמור טרסקל )פירוש כלי של ערבה  י. 
קלופה ומכוסה בעור( בצוארו ליתן מאכל בתוכו 
שיאכל משם אבל עגלים וסייחים שצוארן קטן 
ומצטערים לאכול על גבי קרקע שרי בחצר אבל 

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

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב והעונש פאהשכר

שרה חיי - ה' פרק
הענינים ˙וכן

העליון. עדן וגן ה˙ח˙ון עדן דגן היכלו˙ ה˘בעה א.

בלי נפ˘ במסיר˙ בוראם א˙ ˘עבדו הנ˘מו˙ לאלו מיוחדו˙ היכלו˙

ליאו˙. ב.

בע˙ העולמו˙, בה˙חד˘ו˙ ה˘ביעי לאלף ˘יגיע ה˙חיה לאחר

הˆדי˜ים. ר˜ ˘ם י˘ארו עולמו, יחד˘ הוא ברוך ˘ה˜דו˘

ג.

בגלגול. הפעם עוד לבוא יˆטרך ולא עדן לגן לזכו˙ אפ˘ר איך ד.

e

ה' פרק

העליון עדן וגן התחתון עדן דגן היכלות השבעה

עליונות,ונגד היכלות שבעה יש התחתון עדן דגן היכלות השבעה אלו
העליון עדן גן ויש התחתון עדן גן יש ל"חכי דף ברא˘י˙ בזוה"˜ (כמובא

מ˜ומו˙) בכמה ועוד לזהע"א, שזוכים העליון עדן בגן העליונות היכלות ויש .
שחורה, ובמרה ובעצבות בעצלות ולא בחיות, בוראם את שעבדו הנשמות
אותן מכניסים אלו ובהתלהבות ובשמחה בחיות בוראם את שעבדו ואלו
להיכלות כלל ערך להם אין דלתתא היכלות אשר היצירה, עולם להיכלות
להיות מעשיהם מצד זכו שלא הנשמות גם רצון בעידן ולפעמים דלעילא,

מדריגתן. לפי היכלות לאלו רצון בעתות לפעמים עולין שם, שרוים

נפש במסירת בוראם את שעבדו הנשמות לאלו מיוחדות היכלות
ליאות בלי

אתולמעלה שעבדו הנשמות לאלו הבריאה בעולם היכלות יש מזה
נעשו ואינהו ליאות, בלי נפש במסירת גדולה ביראה בוראם

שרפים. לבחינות ונתהוו

מגשמיותםועוד נפשותיהם שהתפשטו ונוראים גדולים צדיקים יש
שנהיה רצון [ויהי האצילות, בעולם עולים אלו הזה, בעולם בעודם
מדרגא תמיד עולין וכן האמיתיים], צדיקים של רגליהם תחת אסקופה

להדר. מהדר לזיו מזיו לתענוג ומתענוג לדרגא

פרק ה'
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קודש,ויש משמות שם בבחינת נשמתם נעשה אשר בספרצדיקים (כמובא

עיי"˘) ˆ"ג, או˙ פנחס מתעליןמדר˘ ועבודתם, תורתם וזכות זכותן וכפי ,
אשר לדרגא ג)מדרגא סד, למחכה(י˘עי' יעשה זולתך אלהים ראתה לא "עין

לו".

בגןואין בהו דמשתעשע בצדיקים, הוא ברוך הקדוש שמחת גודל לשער
האי בתר נתפתו שלא לאלו ומזומן המוכן והעליון, התחתון עדן

חדש בזוהר כמובא דמאריהון, רעותא ועבדו בישא, במדר˘חויא (ברא˘י˙

ˆפון) רוח ד"ה ה' פר˘˙א לשונו:הנעלם וזה ,

הואסגאמרתאנא בריך קודשא נפק שעתא ביה יוחאי, בן שמעון רבי
צדיקיא עם לאשתעשעא ואתי בהו, דכסיף סגיאין עלמין מאינון

ואמר קדמוהי כריז כרוזא וקל דעדן, טז)בגנתא ד, ובואי(˘ה"˘ צפון עורי
בבוסמיא ולאפחא לעלמא למיתי ואיתער צפון רוח עורי כלומר, תימן,

דכתיב הוא הדא ˘ם)דעדן, בשמיו"(˘ה"˘ יזלו גני "הפיחי

נכנססדבזמןדתאנא הוא ברוך והקדוש הלילה בחצי מנשבת צפון שרוח
ריחם עולים עדן שבגן האילנות וכל הבשמים כל עדן, לגן

דכתיב לפניו, לג)ומזמרים טז, א' הימים ה'",(דברי מלפני היער עצי ירננו "אז
אמר דאת כמה יער האי שמעון רבי א)אמר ה, עם(˘ה"˘ יערי "אכלתי

דבשי".



סג.   באור החסדים אור דהיינו באור, אור שמאירים כיון אז .
אח ומאירים. יחד מתחברים האורות ב' של"החכמה, האורות דהיינו גוונים, אלו כ

למ שעלו הצדיקים, נשמות באלו להשתעשע ומסתכלים יורדים הזה, כנ"הזווג ל,"ן
יעשה זולתך אלקים ראתה לא עין נאמר, זה ועל למעלה. שיעטרו אותם ומתקנים

לו. למחכה
עדן:סד. בגן הˆדי˜ים עם לה˘˙ע˘ע בא הוא ברוך -ה˜דו˘ הסולם [פירוש

דשא:] הארץ תדשא מאמר       אמר ולמדנו, .
המרובים העולמות מאלו הוא ברוך הקדוש יוצא בשעה, בה יוחאי, בן שמעון רבי
ואמר, לפניו מכריז הכרוז וקול עדן, בגן הצדיקים עם להשתעשע ובא בה, שחושק
ולהפיח לעולם, לבא ונתעורר צפון. רוח עורי כלומר, תימן. ובואי צפון עורי

" שכתוב, זהו העדן. של בשמיובבשמים יזלו גני ."הפיחי
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כלםוכל ממנוסההצדיקים וניזונין מעלה, של אספקלריא מזיו נהנין
דכתיב הוא הדא עדן, בגן יוצרם לפני טז)ומזמרין ד, דודי(˘ה"˘ "יבא

לשונו. כאן עד מגדיו", פרי ויאכל לגנו

הקדושומובא ע"ב)בזוהר ˜ˆ"ו דף בל˜ כמה(פר˘˙ אלא לשונו: וזה דתנינן,סו,
נשמתין כל תימא אי הוא, בריך קודשא קמי נשמתין חביבין כמה
בהדיה, מדוריהון דתמן דצדיקייא, נשמתהון אינון אלא הכי, לאו דעלמא,

אתמר והכי לתתא. ומדוריהון לעילא ד)(˙הליםמדוריהון מצאהפד, צפור גם
דצדיקייא. רוחיהון אלין בית,

ונשמתיןסזתלתתנינן רוחין, כמה וחד חד כל ובין עדן, לגן אינון שורין
דלא גב על אף דלגו דצדיקייא דענוגין מריחא ואתהנן תמן מטיילין

דלגו דצדיקייא דרוחיהון ענוגא אבל למיעאל, ג)זכו סד, ראתה(י˘עי' לא עין
לשונו. כאן עד זולתך, אלהים

עובר,אם בעולם עומד עולם להחליף מבוהלים פתאים נהיה איך כן
שטותים ובשביל הבלים, הבל כסף, בצע בשביל נפשינו ולמכור
נמכור והאיך ושעה, רגע ולפי דמיון רק שהמה הזה, עולם תענוגי והבלי
וחקר, וגבול וסוף שיעור שאין תענוג שהוא העליון, עולם תענוגי ונחליף
לנתק לנפשינו, האורב הרשע מהיצר ולהתפתות הזה, העולם בתענוגי
הגדול המלך החסד ובעל הרחמן אב והמרחם הוותיק מבוראינו אותנו
עולם תענוגי לפניו ורואה העליון לעולם בא אדם אם הלא והנורא.
ביתו בני וכל הוא ברעב לגוע לו היה טוב שיותר מתחרט הוא העליון,



סה.   והקדוש הלילה, בחצי מנשבת צפון שרוח בזמן למדנו, כי .
ומזמרים ריחם, מעלים עדן שבגן האילנות וכל הבשמים כל עדן, בגן נכנס הוא ברוך
שאמר, כמא הוא זה יער שמעון, רבי אמר ה' מלפני היער עצי ירננו אז שכתוב, לפניו,

דבשי. עם יערי אכלתי
סו.   ,מעלה של המראה מזיו נהנים כולם הצדיקים וכל .

פרי ויאכל לגנו דודי יבא שאמר, זה עדן. בגן יוצרם לפני ומזמרים ממנו, וניזונים
מגדיו.

סז.   לפני הנשמות חביבות כמה שלמדנו, כמו אלא ומשיב, .
הצדיקים נשמות אלא כן, אינו שבעולם הנשמות כל תאמר אם הוא, ברוך הקדוש
מצאה צפור גם למדנו, וכך למטה. מדוריהם למעלה מדוריהם עמו. שם שמדוריהם

הצדיקים. רוחות הם אלו בית,
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המשך יבא
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לנועם לזכות רק ממש, חייו ימי כל איוב יסורי צער מיני בכל ולהצטער
הזה. העליון והתענוג והזהר הזיו ברך הקדוש

ומרגליותועכשיו טובות אבנים ללקוט לנו אפשר השפל הזה סחבעולם

ודוגמתם. כערכם שאין ומצוה ותפילה לימוד כל בעד קדושות,

הציציתומובא תפס הסתלקותו שקודם זצ"ל, מווילנא הקדוש מהגאון
את, שפירת וכמה את יאות כמה עלמא עלמא ואמר בידו,
עי"ז וזוכים ציצית לקנות אפשר פרוטות איזה בשביל הזה שבעולם
אפי' כלום להרויח אפשר אי העליון ובעולם לעתיד, השכינה מזיו ליהנות

מצוה איזה להרויח שם שנים מאה יטרח .סטאם



זול˙ך:סח. אלו˜ים רא˙ה לא עין עדן, ˘בגן הˆדי˜ים ˘ל העונג 
 ונשמות רוחות כמה ואחת אחת כל ובין עדן, לגן הם חומות ג' למדנו .

שלא פי על אף העדן, גן שבפנים הצדיקים של העונג מריח ונהנות שם, מטיילות
זולתך אלקים ראתה לא עין שמבפנים, הצדיקים של העונג אבל בפנים. להכנס זכו

וגו'.
בחזסט. שמובא מה ב)ל"ראה רבתי, כלה מלפני(מסכת יוצא מלאך יום כל לשונו: וזה

של בתינוקות מסתכל הוא ברוך שהקדוש וכיון העולם, את לחבל הוא ברוך הקדוש
לרחמים. כעסו נהפך מיד רבן בית

בזוה רפג)"(חק"ואיתא ברכהג שערי בשמים נפתחים אמן, עונים ישראל שבני בשעה
ושמחה.

מהרה מתאים זי"משל מאפטא יקר"ק הון המאבדים הפתאים של הכסילות על ע
אמן. עניית עניית של הזאת הקלה המצוה בביטול ומרגליות טובות ואבנים

מהרה זי"איתא מאפטא עקב,"ק פרשת התורה על ישראל אוהב ספר מחבר בעל ע
פליאה. והיא וגו' ובכה ילך הלך דכתיב הוא הדא תשמעון, עקב והיה המדרש, על

הרה עפ"ואמר מאפטא, ולקבץ"ק ללכת עלינו, לא פרנסה מחוסר שהיה לאחד משל י
לילך ומקומו ביתו לעזוב שהוכרח עד לבושה לו והיה צדקה, לו שיתנו במקומו
למקום שבא עד שנים וכמה כמה למקום ממקום והלך אותו, מכירין שאין למקומות
שם, נמצא יקרה אבן וכל הזהב ומחצב גדולים הרים שם כי הזהב שם אשר החוילה
אבנים במדינותינו כמו וברחובות בשווקים הפקר טובות אבנים מונחים זו ובמדינה

משם היקר אבן ולכל הפקר, שמונחים וברילאנטין)פשוטים הדימאנטין הקטן(הם אפילו
במדינותינו. שוה כמה וערך שיעור לה אין מהם שבקטנים

בדעתו עלה כי יקרים, הם היכן עד איכותם הבין ולא לבו על שם לא הזה האיש אבל
שבמקומו מהאבנים במראיתם שינוי קצת בהם שראה ממה רק פשוטים, אבנים שהם
בדעתו היה כי באמתחתו קטנים אבנים מעט ושם קטנה אמתחת ולקח בעיניו הוטב
עושים הטובות האבנים שם אשר הנזכרת זו במדינה וגם למקומו. לביתו לשוב

והעונש השכר פד

לנועם לזכות רק ממש, חייו ימי כל איוב יסורי צער מיני בכל ולהצטער
הזה. העליון והתענוג והזהר הזיו ברך הקדוש

ומרגליותועכשיו טובות אבנים ללקוט לנו אפשר השפל הזה סחבעולם

ודוגמתם. כערכם שאין ומצוה ותפילה לימוד כל בעד קדושות,

הציציתומובא תפס הסתלקותו שקודם זצ"ל, מווילנא הקדוש מהגאון
את, שפירת וכמה את יאות כמה עלמא עלמא ואמר בידו,
עי"ז וזוכים ציצית לקנות אפשר פרוטות איזה בשביל הזה שבעולם
אפי' כלום להרויח אפשר אי העליון ובעולם לעתיד, השכינה מזיו ליהנות

מצוה איזה להרויח שם שנים מאה יטרח .סטאם



זול˙ך:סח. אלו˜ים רא˙ה לא עין עדן, ˘בגן הˆדי˜ים ˘ל העונג 
 ונשמות רוחות כמה ואחת אחת כל ובין עדן, לגן הם חומות ג' למדנו .

שלא פי על אף העדן, גן שבפנים הצדיקים של העונג מריח ונהנות שם, מטיילות
זולתך אלקים ראתה לא עין שמבפנים, הצדיקים של העונג אבל בפנים. להכנס זכו

וגו'.
בחזסט. שמובא מה ב)ל"ראה רבתי, כלה מלפני(מסכת יוצא מלאך יום כל לשונו: וזה

של בתינוקות מסתכל הוא ברוך שהקדוש וכיון העולם, את לחבל הוא ברוך הקדוש
לרחמים. כעסו נהפך מיד רבן בית

בזוה רפג)"(חק"ואיתא ברכהג שערי בשמים נפתחים אמן, עונים ישראל שבני בשעה
ושמחה.

מהרה מתאים זי"משל מאפטא יקר"ק הון המאבדים הפתאים של הכסילות על ע
אמן. עניית עניית של הזאת הקלה המצוה בביטול ומרגליות טובות ואבנים

מהרה זי"איתא מאפטא עקב,"ק פרשת התורה על ישראל אוהב ספר מחבר בעל ע
פליאה. והיא וגו' ובכה ילך הלך דכתיב הוא הדא תשמעון, עקב והיה המדרש, על

הרה עפ"ואמר מאפטא, ולקבץ"ק ללכת עלינו, לא פרנסה מחוסר שהיה לאחד משל י
לילך ומקומו ביתו לעזוב שהוכרח עד לבושה לו והיה צדקה, לו שיתנו במקומו
למקום שבא עד שנים וכמה כמה למקום ממקום והלך אותו, מכירין שאין למקומות
שם, נמצא יקרה אבן וכל הזהב ומחצב גדולים הרים שם כי הזהב שם אשר החוילה
אבנים במדינותינו כמו וברחובות בשווקים הפקר טובות אבנים מונחים זו ובמדינה

משם היקר אבן ולכל הפקר, שמונחים וברילאנטין)פשוטים הדימאנטין הקטן(הם אפילו
במדינותינו. שוה כמה וערך שיעור לה אין מהם שבקטנים

בדעתו עלה כי יקרים, הם היכן עד איכותם הבין ולא לבו על שם לא הזה האיש אבל
שבמקומו מהאבנים במראיתם שינוי קצת בהם שראה ממה רק פשוטים, אבנים שהם
בדעתו היה כי באמתחתו קטנים אבנים מעט ושם קטנה אמתחת ולקח בעיניו הוטב
עושים הטובות האבנים שם אשר הנזכרת זו במדינה וגם למקומו. לביתו לשוב

 

ָוָאֶרַמִים הׁשָ םעֹוׂשֵ ֵ ֶעְזִריֵמִעםַהׁשּ 

  ֵסֶפר
  ָזֳהֵרי ַהּזַֹהר

ָע ּובֹו  ׁשְ ִחים: הּתִ   ְסָפִרים ִנְפּתָ

ל ֶרַגע"ֵסֶפר .א  "ֲחַבל ַעל ּכָ
ּבִ "ֵסֶפר .ב ַמת ָהַרׁשְ  ""יִנׁשְ
ל ּזַֹהר"ֵסֶפר .ג ים ׁשֶ  "ַחּיִ
עֹות "ֵסֶפר .ד ּפָ ּבִ ַהׁשְ  "י"ָהַרׁשְ
ּבִ ֲחֵמי ַר "ֵסֶפר .ה  "י"ָהַרׁשְ
 "ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני"ֵסֶפר .ו
ַמת ּכַֹח ַהּזַֹהר"ֵסֶפר .ז  "ַהְקּדָ
ִהּלוֹ ר ּזַֹה י ִלּקּוֵט ר "ֵסֶפ .ח וִ ת ּתְ   " דּדָ
יר ֵסֶד   -   ֵראׁשִ  תּבְ
דֹולֵ ר "ֵסֶפ .ט ָרֵא י ּגְ  ר"ְוַהּזַֹה ל ִיׂשְ

 
  יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"

ֶמׁש תובב"א ית ׁשֶ ֵרי  - בעיה"ק ּבֵ ׁשְ לפ"ק תשע"אּתִ



זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו זו ּכ ִן ת   ביכ כ שיֹ ת הכ ּרכ זו ֹשן ִי ת  רכ ְָ ר זכ ָכ ר  זננהכ
טו

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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

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 פאזוהר

 נקּודה האי (ס"א ְַָ

באּבהן) לאתעטרא סּלקא כד תּתאה  ְְְְְִַַַַַָָָָָָ
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    

      
    
      

 

רּוח אֹותּה  ַ ָ ְ ְ ִהתעֹוררּות

    
    
    
      
    

 (בההּוא מתעּטרי (נ"א ְְְִֵַַ

     
   

  

ּומתקּׁשטת, ּתחּתֹונהונראית נקּדה (אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

ּבאבֹות) להתעּטר עֹולה ּכלּכאׁשר אז ְְֲִֵֶַַָָָָָ

ּולמּטה, למעלה נמצאת ְְְְְִִֵַַַָָָהּׂשמחה

הּזה ּובּלילה ּבׂשמחה. העֹולמֹות ְְְְִֶַַַָָָָָוכל

ּופֹורׂש מתּפּׁשט, אֹורּה הּזֹו ְְִֵֵַַַָָֻהּנקּדה

הּׁשּליטים וכל העֹולם, על ְְִִַַַָָָָָּכנפיו

ׁשמירה ונמצאת מעברים, ְְְֲֳִִִִֵֵָָָָהאחרים

העֹולם. ַָָעל

לכל ּביׂשראל נׁשמה רּוח נֹוספת ְְְְְִֵֶֶַָָָָָואז

יתרה נׁשמה ּובאֹותּה ואחד, ְְְְֵֶֶָָָָָָאחד

והחמה, העצב ּכל לאׁשֹוכחים ּוכלּום ְְְִֵֶֶַָָָֹ

ּולמּטה. למעלה לּׂשמחה ּפרט ְְְְְְִִַַַָָָָָנמצא

ּבבני ונֹוספת ׁשּיֹורדת רּוח ְְִֵֶֶֶֶֶַָאֹותּה

ּבּבׂשמים רֹוחצת ּכׁשּיֹורדת, ְְִֶֶֶֶֶַָָָהעֹולם,

העם על וׁשֹורה ויֹורדת עדן, ּגן ְְֵֶֶֶֶַַָָָׁשל

הּזֹו ּכׁשהרּוח אׁשריהם ְְֵֶֶַַַַָָהּקדֹוׁש.

ְִֶֶמתעֹוררת.

רּוח אֹותּה  ַ ָ ְ ְ ִהתעֹוררּות

יֹורדת,ּבאֹותּה רּוח ׁשאֹותּה ׁשעה ְֶֶֶַָָָָ

ׁשּׁשים העדן ּגן לתֹו עּמּה ְְִִִִֵֶַָָיֹורדים

צדדים. לׁשּׁשה מעּטרֹות ְְְְִִֶָָָָֻמרּכבֹות

אֹותן ּכל אזי עדן, לגן ְְֲִִֵֶֶַַַָָּוכׁשּמּגיעים

ּכּלן עדן, ׁשּבגן והּנׁשמֹות ְְְֵֶֶַַָָָֻהרּוחֹות

לאֹותּהמתעֹוררֹו ּבאֹותּה)ת (מתעּטרֹות ְְְְְְִִַָָ

ואֹומרים: קֹוראים הּכרֹוזים ְְְִִִַַָרּוח.

הּקדֹוׁש, העם יׂשראל, ְְִֵֵֶַַָָָָאׁשריכם

אליכם. מתעֹורר רּבֹונכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶׁשרצֹון



טז

זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו זו ּכ ִן ת   ביכ כ שיֹ ת הכ ּרכ זו ֹשן ִי ת  רכ ְָ ר זכ ָכ ר  זננהכ

השבת פאזוהר

 נקּודה האי (ס"א ְַָ

באּבהן) לאתעטרא סּלקא כד תּתאה  ְְְְְִַַַַַָָָָָָ
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    

      
    
      

 

רּוח אֹותּה  ַ ָ ְ ְ ִהתעֹוררּות

    
    
    
      
    

 (בההּוא מתעּטרי (נ"א ְְְִֵַַ

     
   

  

ּומתקּׁשטת, ּתחּתֹונהונראית נקּדה (אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

ּבאבֹות) להתעּטר עֹולה ּכלּכאׁשר אז ְְֲִֵֶַַָָָָָ

ּולמּטה, למעלה נמצאת ְְְְְִִֵַַַָָָהּׂשמחה

הּזה ּובּלילה ּבׂשמחה. העֹולמֹות ְְְְִֶַַַָָָָָוכל

ּופֹורׂש מתּפּׁשט, אֹורּה הּזֹו ְְִֵֵַַַָָֻהּנקּדה

הּׁשּליטים וכל העֹולם, על ְְִִַַַָָָָָּכנפיו

ׁשמירה ונמצאת מעברים, ְְְֲֳִִִִֵֵָָָָהאחרים

העֹולם. ַָָעל

לכל ּביׂשראל נׁשמה רּוח נֹוספת ְְְְְִֵֶֶַָָָָָואז

יתרה נׁשמה ּובאֹותּה ואחד, ְְְְֵֶֶָָָָָָאחד

והחמה, העצב ּכל לאׁשֹוכחים ּוכלּום ְְְִֵֶֶַָָָֹ

ּולמּטה. למעלה לּׂשמחה ּפרט ְְְְְְִִַַַָָָָָנמצא

ּבבני ונֹוספת ׁשּיֹורדת רּוח ְְִֵֶֶֶֶֶַָאֹותּה

ּבּבׂשמים רֹוחצת ּכׁשּיֹורדת, ְְִֶֶֶֶֶַָָָהעֹולם,

העם על וׁשֹורה ויֹורדת עדן, ּגן ְְֵֶֶֶֶַַָָָׁשל

הּזֹו ּכׁשהרּוח אׁשריהם ְְֵֶֶַַַַָָהּקדֹוׁש.

ְִֶֶמתעֹוררת.

רּוח אֹותּה  ַ ָ ְ ְ ִהתעֹוררּות

יֹורדת,ּבאֹותּה רּוח ׁשאֹותּה ׁשעה ְֶֶֶַָָָָ

ׁשּׁשים העדן ּגן לתֹו עּמּה ְְִִִִֵֶַָָיֹורדים

צדדים. לׁשּׁשה מעּטרֹות ְְְְִִֶָָָָֻמרּכבֹות

אֹותן ּכל אזי עדן, לגן ְְֲִִֵֶֶַַַָָּוכׁשּמּגיעים

ּכּלן עדן, ׁשּבגן והּנׁשמֹות ְְְֵֶֶַַָָָֻהרּוחֹות

לאֹותּהמתעֹוררֹו ּבאֹותּה)ת (מתעּטרֹות ְְְְְְִִַָָ

ואֹומרים: קֹוראים הּכרֹוזים ְְְִִִַַָרּוח.

הּקדֹוׁש, העם יׂשראל, ְְִֵֵֶַַָָָָאׁשריכם

אליכם. מתעֹורר רּבֹונכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶׁשרצֹון
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ַרב ְמֻגְלָּגל ְּבֶּכֶלב
ּוְבִעיר ְּפָראג ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָיה ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה ַּבַחִּיים ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַהָסֶמְך ֵמ"ם ִלְהיֹות ָׁשם, 
ַרק ְּבֹדַחק ִּבְבִחיַנת אֹוֵרַח, ְוַעְכָׁשו מֹוֵלְך ָׁשם. ּוְתִחַּלת ַהִּקְלקּול ָיָצא ַעל ְיֵדי ַחָּזן ְוֹראׁש ַהָּקָהל 
ְוכּו' - ְוַעל ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ֵאּלּו ָּכַתב ָׁשם, ָּכל ְּתִפָּלָתם ָּבֶהם תֹוֵעָבה ְּכמֹו ֲאֶׁשר ִמְתַּפֵּלל ְּבֵבית 

ַהָּכבֹוד, ְוָגרּוַע יֹוֵתר ִּכי ָׁשם ֲאֶׁשר ַמְזִּכיִרין ֵׁשם.
ְועֹוד ֹזאת ָהָיה ִלי ְלֶפֶלא, ִּכי ְּבֵבית מֹוִרי ְוַחִמי ָהָיה ֶּכֶלב ֻמָּנח ַּתַחת ֻׁשְלָחנֹו ָּתִמיד ּוְבׁשּום 
אֹוַפן ֹלא ָהָיה ּכֹוַח ְלָגְרׁשֹו ִמן ַהַּבִית, ְוָכל ַהָּכאֹות ּבֹו ֹלא הֹוִעילּו, ְוַכֲאֶׁשר ָרָאה הּוא ֵּכן ָאַמר 
ִלי ָלָּמה ֵאינֹו ְמַתֵּקן ֶאת ֲהֶּכֶלב ַהֶּזה, ְוִכי ֹלא ָיַדע ִמֵּנהּו ִּכי ֶזה ָהָיה ַרב לֹוֵע"ז ִמָּמקֹום ְּפלֹוִני 
ְוֶׁשָהָיה ָסמּוְך לֹו, ֲאֶׁשר ִקְּללֹו ְּבְקָללֹות ִנְמָרצֹות, ְוִנְתַּגְלֵּגל ַּבֶּכֶלב ַהֶּזה, ְוִהיא ְּבסֹוד ַוִּיְקָרא ָל"ּה 
נֹוֵבַח ִּבְׁשמֹו, ִּכי "ָלּה" ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָלׁשֹון ַהָּנְכִרים, )ְוָכֶזה ָּכַתב ְּבַיְלקּוט ְראּוֵבִני ֶׁשֵּתַבת ָלּה הּוא ָראֵׁשי 
ֵּתבֹות ָלׁשֹון ָהַרע(. ְוָחַׁשְבִּתי ֶׁשֵאינֹו ְּכַדאי ְלַהְזִּכיר ֶזה ְלמֹוִרי ְוַחִמי, ַאְך ָּבא ַהּיֹום ְוכּו', ִסַּפְרִּתי 

ְּדָבִרים ַהַּנ"ל ְלמֹוִרי ְוַחִמי ֲאֶׁשר ָאַמר ִלי ָהִאיׁש ַהַנַעָלִמי ַהַּנ"ל, ְוֵהִׁשיב ִלי ֲאִני ֹלא ֵאַדע ֵאיֶזה 
ִּתּקּון ַלֲעׂשֹות לֹו, ְוִהַּגְדִּתי ֶזה ְלַהַּנ"ל, ְוָאַמר ִלי ֶזה ִּתּקּונֹו ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה לֹו ְוִהַּגְדִּתיו ְלמֹוִרי ְוַחִמי 
ָעה ֶנְעָלם ֲהֶכֶלב ְוֹלא ָּבא עֹוד ְוָהָיה ְלֶפֶלא, ְוַגם ְּבֵעיַני ִיָּפֵלא, ְוָהִאיׁש  ְוָעָׂשה ֵּכן, ּוִמן אֹוָתּה ַהּׁשָ
ַהַּנ"ל ְּבַרְגלֹו ָּבא ּוְבַרְגלֹו ָהַלְך ְּבֹּבֶקר ִאְסרּו ַחג ַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ְוָהָיה ִּבְרצֹוֵננּו ֶׁשִּיַּסע ַעל 
ְמִסַּלת ַהַּבְרֶזל ַּכָּנהּוג ּוְלַׁשֵּלם ַּבֲעדֹו ְוֹלא ָרָצה ְלַקֵּבל ׁשּום ָממֹון ַלְעֹזר, ְוָכַתב ִּכי ִאם ְלַקֵּים ֶאת 
ְּפקּוָדתֹו ֲאֶׁשר ִקֵּבל ִמן ָהָראִׁשים ֶׁשָּלֶהם, ִלְהיֹות ֶּפַסח ֶאְצֵלנּו ְלַבד, ְוׁשּוב ָלׁשּוב ְלַדְרּכֹו ֲאֶׁשר 
ם ֶּדֶרְך ּפֹוִלין ְורּוְסָיא ִלְפנֹות, ְוָהַלְכִּתי ֲאִני ִעם ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשִּלי  ָּפָנה ַעל ֶּדֶרְך ַקאׁשְויא, ּוִמּׁשָ

ֶׁשָהָיה ִלי ְלֵעֶרְך ִׁשְבִעים ַּתְלִמיִדים ָאז, ְלַלּוֹותֹו ְלַדְרּכֹו, ַעד ִּכי ֶנְעָלם, ַעד ָּכאןא.

ַמֲעֵׂשה ּנֹוָרא ֵמָהַרְמַּב"ם אֹודֹות ַאְנֵׁשי ִמִּדיָנה ַאַחת ֶׁשָּכְפרּו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִמן 
ַהּתֹוָרה ִמְּפֵני ֶׁשִנַטְמֶטמּו ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות

ּוֹּבא ּוְרֵאה ַמה ֶׁשָּכַתב ָהַרְמַּב"ם ָז"ל, )הּוָבא ְּבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש ָצְפַנת ַּפְעֵנַח ּוְבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש ֶּדֶגל ַמֲחֵנה 
ַמע ֵמַהַּבַעל ֶׁשם טֹוב ְזָי"ע, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָׁשָאלּו ַאְנֵׁשי ִמִּדיָנה ַאַחתב  ֶאְפַרִים ָּפָרַׁשת ֵעֶקב(, ֶׁשּׁשָ

אא ומובן דאין הכוונה כאן על עשרת השבטים המוזכרים בגמרא סנהדרין ק"י ע"ב שאין להם 
חלק לעולם הבא, כי שם מיירי מעשרת השבטים שסיפרו בגנות ארץ ישראל כמו שכתב רש"י 
שם ובדבר הזה נענשו מרגלים, עיין שם, והמשולח הזה בא מב' השבטים שלא גלו כמו שכתב 

רש"י סנהדרין שם.

בא בצפנת פענח פרשת יתרו: וחתמו על שאלה זו כמספר ע' אלף.



יח

זהר 
השבת

ְמ ּוכ רנְ ביכ ֹשו ָכ זכ ִי ּי זכ

ְּבִמְכָּתב ְלָהַרְמַּב"ם ָז"ל ַעל ְּתִחַּית ַהֵּמִתים לֹוַמר ָלֶהם ִמן ַהּתֹוָרה. ּוַמה ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ִּבְגָמָרא 
ִמן ַהְּפסּוִקים, ָאְמרּו ֶׁשֵּיׁש ְלדֹוְרָׁשם ְּבֹאֶפן ַאֵחר. ְוֹלא ָרָצה ַלֲהִׁשיָבם הּוא ְּבַעְצמֹו ָּדָבר, ַאְך 

ָאַמר ְלַתְלִמידֹו ר' ְׁשמּוֵאל ִאְּבן ַתבֹון ֶׁשהּוא ְיִׁשיֵבם.

ְוֶזה ּתֹוֵכן ְּדָבָריו ְּבִקּצּור ַעל ִּפי ַחְכַמת ַהֶּטַבע, ִּכי ִמָּכל ִמיֵני ַמֲאָכל ּוַמְׁשֵקה ַנֲעֶׂשה ָּדם, 
ּוֶמַהָּדם יֹוֵרד ֶאל ַהָּכֵבד, ּוֵמַהָּכֵבד עֹוָלה ַהְּבֵרירּות ֶאל ַהֵּלב, ּוֵמַהֵּלב יֹוֵרד ַהֻּמְבָחר ְוַהַדק 
ֶאל ַהֹּמַח, ְוָׁשם ׁשֹוֶרה ַהְׂשֵּכל ְוַחּיּות ֶׁשל ָהָאָדם. ּוִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעְצמֹו ִמַּמֲאָכלֹות ַהּמּוָתרֹות 
ְוָהִאּסּור ְוַהָּטֵמא, ַנֲעׂשּו ָּדָמיו ְצלּוִלין ּוְטהֹוִרין, ְוֵיׁש לֹו ֵלב ָטהֹור, ְוַהֹּמַח ְוַהַחּיּות ֶׁשּלֹו ַנֲעֶׂשה 
יג ֲאִמִּתית ַהַחּיּות ֶׁשִהיא ֱאֹלקּות ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלמֹות ַהְּמַחֶּיה ֶאת כּוָּלם.  ַחּיּות ְטהֹורֹות ְלַהּׂשִ
ּוִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעְצמֹו יֹוֵתר, ּוְמַקֵּדׁש ֶאת ֲאִכיָלתֹו ַעל ִּפי ַּדְרֵכי ד' ְותֹוָרתֹו, ַנֲעֶׂשה ִמֶּזה ִּבְנָין ַאב, 

ְוהּוא ַהְׂשֵּכל ְלָכל ָרַמ"ח ֵאיָבָריו ּוִמְתַקְּדִׁשים ּוִמְתַטֲהִרים.

ְוֵכן ְלִהּפּוְך ַחס ְוָׁשלֹום, ַנֲעֶׂשה ִּבְנָין ַאב ֵׂשֶכל ֲעקּור ּוְמֻעָּפׁש ְּבֵדעֹות ָזרֹות, ְוַחּיּות ֶׁשּלֹו ַנֲעֶׂשה 
ְּבִחיַנת ֵמת, ְוהּוא ֲאִבי ֲאבֹות ַהֻּטְמָאה ְוכּו', ְוָרַמ"ח ֵאיָבָריו ִנְטְמִאים ְוָטֵמא ָטֵמא ִיָּקֵרא ְלָכל 
ָּדָבר, ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ֲאִמַּתת ַהַחּיּות ֶׁשִהיא ֱאֹלקּות ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ְוִנְטָמא ְונֹוֵפל ְלֵדעֹות 

ָזרֹות ֵואֹלִהים ֲאֵחִרים, ֵהם ֱאִליִלים ִאְּלִמים ֵמִתים ְוִזְבֵחי ֵמִתים ִיָּקְראּו ָלֶהם.

ן ַהַּתָּנִאים ַוֲאמֹוָרִאים ּוַבֲעֵלי ַה    ִּמּדֹות ְוַחְכֵמי ַהִּמְׁשָנה ֵהם ָׁשְמרּו ַנְפָׁשן ֶׁשֹּלא ִיְתָּגֲאלּו  ָלֵכ
ְּבַּפת ַּבג ַהָּזֵקן ּוַבַּיִין ִמְׁשָּתיו, ְוָלֵכן ֵהִאירּו ִׂשְכָלם ְוָהָיה ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְלָפֵרׁש ָּכל 
ְרָתה ֲעֵליֶהם ּכֹוַח ֱאלֹוִקי, ֲאֶׁשר הּוא ְואֹוַרְיָתא  ַמֲאָמר ָסתּום ְּבַדת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ִּכי ּׁשָ
ּכּוָּלא ַחד ְואֹור ִנְׁשָמָתם ַּגם ֵּכן הּוא חּוט ַהְמֻׁשָּלׁש ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּנֵתק ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 
ם ִלָּבם ּומַֹח ֶׁשָּלֶהם ִנַּטְמֶטם ְּבַמֲאָכלֹות  ֲאָבל ֲאָנִׁשים ַהְללּו ְּבַוַּדאי ְטֵמִאים ְוִנְטְמאּו ָּדָמם, ּוִמּׁשָ
ָהֲאסּורֹות ְוַהֻּטְמאֹות, ּוְלָכְך ַהַחּיּות ֶׁשָּלֶהם נֹוֶטה ְלִמינּות ְוַאִּפיקֹוְרסּות, ְוֹלא ָיְכלּו ְלַקֵּבל ְמִתיקּות 
ֹנֶפת צּוף ִּדְבֵרי ַמֲאָמֵרנּו ַהְּבנּוִיים ַעל ִּפי ֵׂשֶכל ֱאֹלֵקי עֹוָלם ּוֶמֶלְך ֶעְליֹון. ְוהֹוִאיל ְוֵהֵעזּו ְּפֵניֶהם 
ְוָיְצאּו ַלחּוץ, ִּפְתאֹום ָיבֹוא ֲעֵליֶהם ַהּכֹוֵרת, ְוָכרּות ִיְכֹרתּו אֹוָתם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם. ְוָכְך ָעְלָתה 
ָלֶהם, ִּכי ֹלא ָהיּו ָיִמים מּוָעִטים ַעד ֲאֶׁשר ָּבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ָּגדֹול ְוָהַרג אֹוָתם ּוָבַזז ָּכל ֲאֶׁשר 

ָלֶהם, ַעד ָּכאן ּתֹוֵכן ְּדָבָריו.

ָעְרַמת ַהֵּיֶצר ָהֵרַע ִלְלֹּכד ְבִרְׁשּתֹו ְּבִסיטֹוָנאּות
ִּב"ְכֶנֶסת ְיֶחְזֵקאל" ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים ַעל ַהָּכתּוב "ְוַאְנֵׁשי קֹוֶדׁש" ָּכַתב, ְּדִהֵּנה ַהֵּיֶצר ָהַרע 
ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ָּבַחר לֹו ֶּדֶרְך יֹוֵתר ְמֻרָּוח ַלֲעבֹוָדתֹו ְוֵאינֹו הֹוֵלְך ְלָכל ֶאָחד ְוַאַחד ִּבְפָרט 
ם ֹיאְכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ְלַהִּסיתֹו ַעל ָּכל ֲעֵבָרה ְמֻיֶחֶדת ִּכי ִאם הֹוֵלְך ְלֵבית ַהִּמְטָּבַחִים ֲאֶׁשר ִמּׁשָ
ָּבָׂשר ּוֵמִסית ֶאת ַהּׁשֹוֵחט אֹו ֶאת ַהַּקָצב ְלַהֲאִכיל ַחס ְוָׁשלֹום ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ּוִמֵּמיָלא ֵיׁש 
לֹו ְּבָידֹו ָּכל ָהִעיר ִּכי ַהְּנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ְמַטְמֵטם ֶאת ִלָּבם ּוִמֵּמיָלא ְּבָנֵקל לֹו ִלְלֹּכד ֶאת ָּכל 

ָהִעיר ְבִרְׁשּתֹו.

המשך ההערות מהעמוד הקודם
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ִכיָנה ְּבָגלּות ֲעַדִין ַּבֲעֹוֵנינּו?  ִמי ֶהֱחִריב ֶאת ֵּביֵתינּו ֲאֶׁשר ֲעַדִין ֹלא ִנְבֶנה ְבָיֵמינּו, ְוַהּׁשְ
ַמּדּוַע ֹלא ָּבא ֶּבן ִיַׁשי ַּגם ְּתמֹול ַּגם ַהּיֹום ?

ְּבֵסֶפר "ְּבִרית ַמֶּטה ֹמֶׁשה" ַעל ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ְּבַדף ָהַאֲחרֹון ]ִנְדַּפס ִלְפֵני ד' ֵמאֹות ָׁשָנה[ 
ְוֶזה ָלׁשֹון ָקְדׁשֹו:

ְוַעְכָׁשו ֶׁשִאיְתַרע ֶחְזָקָתם ָרִאינּו ְלַמְפֵרַע ֶׁשָּדָבר ֶזה ֶהֱחִריב ֶאת ֵּביֵתינּו ֲאֶׁשר ֲעַדִין ֹלא ִנְבֶנה 
ִכיָנה ְּבָגלּות ֲעַדִין ַּבֲעֹוֵנינּו. ְוַכֲאֶׁשר ִנְמָצא ַּכָּמה ִקְלקּוִלים ֲאֶׁשר ֵאין ְלַהֲעלֹות ַעל  ְבָיֵמינּו, ְוַהּׁשְ
ַהֵּסֶפר ִּכי ָקַצר ֵהֵרָעה ִמְּלִהְׂשָּתֵרַע, ְוכּו'. ּוִבְפָרט ִּבְׁשִחיַטת ַהְּכָבִׂשים ֵמֲחַמת ִצְמרֹו ָקרֹוב ַהָּדָבר 
ִלְפׁשַֹע ּוְלַקְלֵקל ּוֵמֲחָמת ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִלְׁשחֹוט ַהְרֵּבה ֵאיָנם ְמַדְקְּדִקים ָּכל ָּכְך ּוְמַמֲהִרים ִלְׁשחֹוט 
ְוָקרֹוב ְלַוַּדאי ֶׁשַּמֲאִכיִלין ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ַּכֲאֶׁשר ִנְתָּבֵרר... ּוִמי ֶׁשִּיְהֶיה ֵמַתֶמַה ַּבָּדָבר ְולֹוַמר ַמה 
ָּגַבר ְּבגּוְבִרין ּוַמה יֹום ִמּיֹוַמִים ְוָיֵקל ִּבְדַבר ַהֶּזה ְּבַוַּדאי ִמְנָהג ֲאבֹוֵתיֶהם ְּבָיָדם ֶׁשּׁשֹוֲחִטים ֶאת 
ִּדְבֵריֶהם ֵלאמֹר ִמי ִיֵּתן ָלנּו ֶלֱאכֹול ָּבָׂשר ְוֶאל ִּתְקֵרי "ַוִּיְׁשְטחּו" ֶאָּלא "ַוִּיְׁשֲחטּו", ֶׁשָהָיה ִנְתַחְּיבּו 
ִּבְּקׁשּו ֶלֱאכֹול ָּבָׂשר ַּתֲאָוה ָהִיינּו ָּבָׂשר ְנִחיָרה ַוֲאבֹוֵתינּו  ׂשֹוְנֵאיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּכָלָיה ַעל ּׁשֶ
ָחְטאּו ְוֵאיָנם ַוֲאַנְחנּו ִאם ַנֲעֶׂשה ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ֹלא טֹוִבים ִלְהיֹות ִנְלָּכִדים ַּבֲעֹוָנם ַחס ְוָׁשלֹום 
ְואֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדין ְואֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה: ְוֵאין ָלנּו ֶּפה ְלַדֵּבר ּוִמי יּוַכל ְלַהִּגיד ּוְלַסֵּפר ַמה 
ֲחטּו ְלַעְצָמם ְּבַסִּכין  ּׁשָ ָּגְרמּו ָלנּו ַהּׁשֹוֲחִטים ַּכָּמה ָרעֹות ְוֹלא ָיְדעּו ּׁשֶ ֶׁשָעַבר ָעֵלינּו ַעד ֹּכה ּׁשֶ
ְּפגּוָמה ְּכמֹו ֵּכן ִיְהֶיה ִמיָתָתם ִּבְכָלל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ְלָכל הּוא ַהְּקִלָּפה רח"ל ַּתְׁשִליְך אֹוָתם, 

ּוֻמְכָרח ִלְהיֹות ְמֻגְלָּגל ְּבָכֵלב ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם ַּבֲאִריכּות ָּגדֹול.

ג' ַוֲחִצי ִמְליֹון ְיהּוִדים ָיְצאּו ִמן ַהָּדת ַעל ְיֵדי ֶׁשָאְכלּו ָּבָׂשר ִּפּגּול 
ִוַידּוַע ֶׁשַעל ְיֵדי ָּבָׂשר ִּפּגּול ָיְצאּו ִמן ַהָּדת ְלֵעֶרְך ג' ַוֲחִצי ִמיְלֹיאן ְיהּוִדים רח"ל, ַּכְּמֹבָאר 
ֵאין ֲעֵבָרה ְּכַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ֶׁשְּמַטְמֶטם ַהֵּלב  ְּבׁשּו"ת ִּדְבֵרי ַחִּיים" )יו"ד ֵחֶלק א' ִסיָמן ז'( ּׁשֶ
ַהִּיְׂשְרֵאִלי, ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ָרִאינּו ַעל ְיֵדי ֶזה ָיְצאּו ִמן ַהָּדת ַּכָּמה ְקִהּלֹות ְּבֶאֶרץ לֹוֵע"ז 
ֶׁשָאְכלּו ְוִנְתַּפְּטמּו ְּבְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ַעל ְיֵדי ַהּׁשֹוִבי"ם ַהַּקִּלים, ְוָגְברּו ֲעֵליֶהם ֵּדעֹות ָזרֹות ַעד 

ֶׁשֶּנֶאְבדּו ִמן ַהָּקָהל )ַעֵּין ָׁשם ְּדָבָריו ַהחֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש(.

ִׁשְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ָיְצאּו ֵמַהַּדת ּוָבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ְוָהַרג ֶאת כּוָּלם ִמְּפֵני ֶׁשָאְכלּו 
ְוִנְתַּפְּטמּו ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות רח"ל

ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ָּכְפרֹו ִּבְתִחַּית  ְּב"ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים" )ָּפָרַׁשת ֶעֵקב ִמְכַּתב ֵמָהַרְמַּב"ם ַזַצ"ל( ֶׁשּׁשִ
ַהֵּמִתים ִמְּפֵני ֶׁשָאְכלּו ְוִנְתַּפְּטמּו ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ַעד ֶׁשָּיְצאּו ֵמַהַּדת ּוָבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך 

ְוָהַרג ֶאת כּוָּלם רח"ל.

ַּתְכִסיֵסי ִמְלָחָמה ֶׁשל ַהָּסֶמ"ְך ֵמ"ם ֶׁשַּמֲעִמיד ׁשֹוֲחִטים ְוַרָּבִנים ְּבָכל ָמקֹום 
ִמִּסְטָרא ִּדיֵליּה - ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל - ִמְסַּתֵּתר ְּבִסיטֹוָנאּות

ְוַידּוַע ֶׁשֵּמָעְרַמת ַהָּסֶמ"ְך ֵמ"ם ֶׁשֹּלא ְלַפּתֹות ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד, ַרק ַמֲעִמיד ׁשֹוֲחִטים ְוַרָּבִנים 
ְּבָכל ָמקֹום ִמִּסְטָרא ִּדיֵליּה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהֹּכל ְבִרְׁשּתֹו. ּוְרֶאה ַמה ֶׁשָּכַתב ָּבַעל "תֹוְלדֹות ַיֲעֹקב 
יֹוֵסף" )ָּפָרַׁשת ָנֹׂשא ֶּבד"ה ָהעֹוֶלה( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ָקְדׁשֹו: ַעָּתה ִהְתַחֵּכם ַהֵיֶצר ָהַרע ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ֵליֵלְך 
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ּוְלַפּתֹות ְוִלְלֹּכד ְבִרְׁשּתֹו ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד, ַרק ָיִחיד ֲאֶׁשר ַרִּבים ִנְכָׁשִלים ּבֹו, ְוהּוא ֶׁשַּמֲעִמיד 
ׁשֹוֵחט ְּבִעיר ִמִּסְטָרא ִּדיֵליּה ַהַּמֲאִכיל ְטֵרפֹות ָלַרִּבים ְוֻכָּלם ִנְלְּכדּו ְבִרְׁשּתֹו, ַעֵּין ָׁשם.

ַהָסֶמ"ְך ֵמ"ם יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ֶׁשל ג' ַרְגָלִים, ַרָּבִנים, ַחָּזִנים, ׁשֹוֲחִטים
ְוֵכן מּוָבא ַּב"ְּתבּואֹות ׁשֹור" )ַעל ַמֶּסֶכת ֻחִּלין( ֶׁשַהָסֶמ"ְך ֵמ"ם יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ֶׁשל ג' ַרְגָלִים, 

ַרָּבִנים, ַחָּזִנים, ׁשֹוֲחִטים, ְוֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעֹמל ַהְרֵּבה ְוָכְך ֵיׁש לֹו ַהֹּכל ִּבְרׁשּותֹו.

ִאם ָהַרב ֵאינֹו ַמְׁשִּגיַח ַעל ַהּׁשֹוֵחט ָּכָראּוי ְוסֹוֵמְך ַעְצמֹו ַעל ָחְזָקתֹו ֲהֵוי ָהַרב ִּבְכָלל 
ַמֲאִכיל ְטֵרפֹות ְלִיְׂשָרֵאל

ְוֶזה ֶׁשָאנּו רֹוִאים ַרָּבִנים ְּגדֹוִלים ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּמְכִׁשיִלים ָהַרִּבים ּוַמֲאִכיִלים ְנֵבלֹות 
ּוְטֵרפֹות ְּבִיְׂשָרֵאל, ֶזה ֵאינֹו ָּדָבר ָחָדׁש, ּוְכָבר ְמֹבָאר ְּבֵסֶפר "ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה ְלַרֵּבנּו יֹוָנה" ַזַצ"ל 

ְוֶזה ָלׁשֹון ָקְדׁשֹו:

ִאם ָהַרב ֵאינֹו ַמְׁשִּגיַח ַעל ַהּׁשּו"ב ָּכָראּוי ְוסֹוֵמְך ַעְצמֹו ַעל ֶחְזָקתֹו ֲהֵוי ָהַרב ִּבְכָלל ַמֲאִכיל 
ְטֵרפֹות ְלִיְׂשָרֵאל ַחס ְוָׁשלֹום ְוִנְתַּפס ַּבֲעֹונֹו.

ַמֲחֵזה ַמֲחִריד ּוְמַזֲעֵזַע: ַעל ֹראׁש ַהָּגג עֹוֵמד ִאיׁש ֶאָחד ְוַסִּכין ְּבָידֹו ּוָבּה חֹוֵתְך ֶאת 
ְוִריֵדי ַצָּואָרו ֶׁשל ַעְצמֹו, ְוַהָּדם הֹוֵלְך ְוׁשֹוֵתת, ְּכֶׁשִנְתַמֶצה ָּכל ָדמֹו ִנְזַּדֵּקף ָהִאיׁש 

ִּבְמֹלא קֹוָמתֹו ְוָנַפל ָאְרָצה
ְּכַבר ְמֻפְרָסם ֵמַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּנְסָּתר ַרִּבי ַאְייִזיק ִמְּכַפר זׁשורִוויץ ַהָּסמּוְך ָלִעיר ְפַרעִמיְסַלא 
ֶּשֶּׁבַגאִליְצַיע ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵחט ְּבִעירֹו, ּוַפַעם ַאַחת ָּבא ֵאָליו ַאְבֵרְך ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשְּיַלְמדֹו ְמֶלאֶכת 
ִחיָטה ְוַהָּקדֹוׁש ַהַּנ"ל הֹוִציא אֹותֹו ַהחּוָצה ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ָׂשא ֵעיֶניָך ּוְרֶאה. ַוַּיְרא ַמֲחֵזה  ַהּׁשְ
ַמֲחִריד ּוְמַזֲעֵזַע ָּכֶזה: ַעל ֹראׁש ַהָּגג עֹוֵמד ִאיׁש ֶאָחד ְוַסִּכין ְּבָידֹו ּוָבּה ָהָיה חֹוֵתְך ֶאת ְוִריֵדי 
ַצָּוארֹו ֶׁשל ַעְצמֹו, ְוַהָּדם הֹוֵלְך ְוׁשֹוֵתת, ְּכֶׁשִנְתַמֶצה ָּכל ָדמֹו ִנְזַּדֵּקף ָהִאיׁש ִּבְמֹלא קֹוָמתֹו 
ְוָנַפל ָאְרָצה. ְוַאַחר ְרָגִעים ִמְסַּפר עֹוֵמד ׁשּוב ַעל ֹראׁש ַהָּגג ְוׁשֹוֵחט ֶאת ַעְצמֹו עֹוד ַהַּפַעם, 

ְוֵכן ַהָּדָבר חֹוֵזר ָחִליָלה. 

רֹוֶאה ַאָּתה ַמה ֶׁשְּלָפֶניָך ָׁשַאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ְלָהַאְבֵרְך, ַּדע ְלָך ֶׁשָהִאיׁש ַהֶּזה ָהָיה ׁשֹוֵחט 
ּובֹוֵדק ְּבַחָּייו ּוֵמַאַחר ֶׁשִּנְפַטר ֶזהּו עֹוְנׁשֹו ִמְּפֵני ֶׁשִּקֵּבל ָעָליו ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ֶׁשֹּלא ָהָיה ָראּוי 
ָלּה, ָהַאְבֵרְך ָהעֹוֵמד ְּבִסּלּוִדים ַּכֲאֶׁשר ִׁשָּניו ָּדא ְלָדא ָנְקָׁשן ְוֵזָעה ָקָרה ְמַכָּסה ָּכל ּגּופֹו, ֵהִבין 
ֶאת ַהַּכָּוָנה ָּפָנה ְוָהָלְך לֹו. ִׁשְמָעה ַעִּמי ִּביָנה ֹזאת )ֻמְעָּתק ְּבֵסֶפר ֶנֶפׁש ְיַׁשְעָיה ַּדף ָמ"ט ְּבֹאֶרְך, ַעֵּין ָׁשם(.

ָּבָׂשר ְּבָׂשֶדה ְטֵרָפה ֹלא ֹתאְכלּו
ְּבֵסֶפר "ִמְׁשֶמֶרת ֶאְלָעָזר"  ֵמַהָּגאֹון ָהָאב"ד ַרִּבי ָׁשאּול ּבַראְך ַזַצ"ל ְּבֵחֶלק ֲעֶׂשֶרת ַהָּיִמים 
)אֹות ֵּפ'( ִנְדַּפס ֶרֶמז ָנֶאה ְוקֹוֵלַע ַעל ִעְנַין ַּכְׁשרּות ּוָּבָׂשר חּוץ. ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ְּבָפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים 

ֶדה" ֶׁשָּבא  ֶדה ְטֵרָפה ֹלא ֹתאֵכלּו", ְּכַבר ָּדְרׁשּו ַחְכֶמינּו ַז"ל ֵּתַבת "ַּבּׂשָ ַעל ַהּתֹוָרה "ּוָבָׂשר ַּבּׂשָ
ֶלֱאסֹור ֶלֱאכֹול ָּבָׂשר ֶׁשָּיָצא חּוץ ִלְמִחיָצתֹו.

ַוֲאִני ָאַמְרִּתי, ִּכי ֵליָּכא ִמיֵדי ְּדֹלא ְרִמיֵזי ְּבאֹוָרְייָתא. ִּכי ֵיׁש ַּגם מּוַסר ַהְׂשֵּכל ָּבֶזה ְלַאְנֵׁשי 
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כי

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

סד. ְּבִעְנַין ֲאִמיָרה ְלַעּכּו"ם ַעֵּין או"ח ִסיָמן ש"ז, ּוְבנֹוֵׂשא ֵּכִלים, ּוְׂשֵדה ֶחֶמד 
ְּכָלִלים מ"ע א.

סה. ֻמָּתר לֹוַמר ַלֲחֵברֹו ְׁשֹמר ִלי ֵּפרֹות ֶׁשִּבְתחּוְמָך ַוֲאִני ֶאְׁשֹמר ְלָך ֵּפרֹוֶתיָך 
ֶׁשִּבְתחּוִמי )ש"ז ס"י(.

סו. ַהאי ִּדְמִקִּלין ֲאִמיָרה ְלַעּכּו"ם ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ִאּסּורֹו ֶאָּלא ִמְדַרָּבָנן ְלֹצֶרְך ִמְצָוה, 
ָּבת ְוֹלא ְלָמָחר )שאלות ותשובות נודע ביהודה חלק ב אורח  ה"ד ְלֹצֶרְך ִמְצָוה ֶׁשל יֹום ַהּׁשַ

חיים סימן מ"ד( ְוֵיׁש ְמִקִּלין )רו"ח אות ה' בשם גזע ישי, מובא בכף החיים ש"ז מ"ד(.

סז. ָאסּור ַלֲחֹׁשב ֶחְׁשּבֹונֹות ֲאִפּלּו ִאם ָעְברּו ְּכָבר ְּכגֹון ָּכְך ְוָכְך הֹוֵצאִתי ַעל ָּדָבר 
ַכר ַהּפֹוֲעִלים ֲעַדִין ֶאְצלֹו ֲאָבל ִאם ְּפָרָעם ְּכָבר ֻמָּתר )ש"ז סעיף  ְּפלֹוִני, ְוַדְוָקא ְּכֶׁשּׂשְ

ו(, ּוְבִהְרהּור ְלכּוֵּלי ָעְלָמא ֻמָּתר )ליקוטי פרי חדש, כף החיים אות נ"ז(.
סח. ַהּשֹׁוֵאל ְּבַׁשָּבת ָּדָבר ֵמֲחֵברֹו ֹלא ֹיאַמר לֹו ַהְלֵוִני ְּדַמְׁשַמע ִלְזַמן ְמֻרֶּבה ְוִאיָּכא 
ְלֵמיָחׁש ֶׁשָּמא ִיְכֹּתב, ֶאָּלא ֹיאַמר לֹו ַהְׁשִאיֵלִני, ּוִבְלׁשֹון ַלַע"ז ֶׁשֵאין ִחּלּוק ֵּבין 
ַהְלֵוִני ְלַהְׁשִאיֵלִני ָצִריְך ֶׁשֹּיאַמר ֵּתן ִלי )ש"ז עיין י"א(, ּוֻמָּתר ְלַסֵּים ְולֹוַמר "ְוַאֲחִזיר 
ְוֶאֵּתן ְלָך", ְּדִעַּקר ַהַּטַעם ֶׁשָּמא ִיְכֹּתב ְוֹלא ָחׁשּו ְּבֶזה ֶאָּלא ִּבְלׁשֹון ַהְלֵוִני ֶׁשהּוא 
ה )ט"ז סק"ט, אליהו רבה אות כ"ז, הגר"ס אות ח"י(, ְוָצִריְך ִעּיּון ִאי ֻמָּתר לֹוַמר  ן ְמֻרֶּב ִלְזַמ

ֵּתן ִלי ִלְזַמן ְמֻרֶּבה )ביאור הלכה בשם פרי מגדים(.
סט. ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין לֹוִוין ְּבַׁשָּבת ָּכְך ֵאין ּפֹוְרִעין ְּבַׁשָּבת )ברמ"א שם(, ֵּפרּוׁש ְּדָאסּור 
לֹוַמר ְלׁשֹון ַהְלָוָאה ּוְפִריָעה ֶאָּלא ְלׁשֹון ְׁשֵאָלה ַוֲחָזָרה )תוספות בבא מציעא דף ע"ה. 
לבו"ש, ואליהו רבה(, ְוַדְוָקא ִּבְדַבר ַמֲאָכל ְוֹצֶרְך ַׁשָּבת ֲאָבל בלא"ה ָאסּור ְּבָכל ָלׁשֹון 

)מגן אברהם סעיף קטן ט"ו, אליהו רבה אות כ"ח, תו"ש אות כ"ט, כף החיים אות פ"ו(.

ע. ְּבִׁשְטֵרי חֹובֹות ְוֶחְׁשּבֹונֹות ֲאִפּלּו ְלַעֵּין ָּבֶהם ְּבֹלא ְקִריָאה ָאסּור )ש"ז סעיף י"ב י"ג(, 
ְוָהִאּסּור ִמּׁשּום ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך )ְלבּוׁש(, אֹו ִמּׁשּום ֶׁשָּמא ִיְמֹחק )רמב"ם פכ"ג( ְוַאף ַעל 
ַּגב ִּדְבַׁשָּבת ִהְרהּור ֻמָּתר אפ"ה ַאְמֵרי ִאי ֶאְפָׁשר ְּכֶׁשְּמַהְרֵהר ּוְמַעֵּין ָּבֶהם ֶׁשֹּלא 

ָטרֹות ְוָאסּור )הג' הלבוש, לבו"ש(. א ְוִיֵּתן ְּבִעְנְיֵני ַהּׁשְ ִיּׂשָ
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ּדֹוֵרנּו. ִּכי ַהְרֵּבה ְּבֵני ָאָדם ְמַדְקְּדִקים ְּבֵביָתם ֶׁשִּיְהֶיה ַהֹּכל ַעל ַצד ַהַּכְׁשרּות. ֲאָבל ְּבָנְסָעם 
ַּבֶּדֶרְך ְואֹוְכִלים ָׁשם ְּבָבֵּתי ַאְכַסְניאֹות, ֵהם ִנְכָׁשִלים ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ַּבֲאִכיַלת ִאּסּוִרים. ִויֵרא 
ם ִּיָּזֵהר ִמֶּלֱאֹכל ֵאֶצל ִמי ֶׁשֵאינֹו ִנָּכר לֹו ֵמָאז ְלִיְׂשָרֵאל ָּכֵׁשר. ֵּכן ִנְכָׁשִלים ַהְרֵּבה ְּבֵני ָאָדם  ַהּׁשֵ
ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמִביִאים ָּבָׂשר ִמְּמקֹומֹות ֲאֵחִרים. ּוְבַהְרֵּבה ְקִהּלֹות ָנֲהגּו ֶּבֱאֶמת ִאּסּור ִּבְׁשִחיַטת 
חּוץ. ְוַעל ֵּכן ָּכל ָאָדם ִּיָּזֵהר ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹול ָּבָׂשר חּוץ ִלְמִחיָצתֹו, אֹו ָּבָׂשר ֶׁשָּבא ִמחּוץ ִלְמִחיָצתֹו, 
ְוָאז ִיְהֶיה ָּבטּוַח ֶׁשֹּלא ֹיאַכל ָּבָׂשר ְטֵרָפה, ְוָלֶזה ָּבא ָהֶרֶמז ֵאֶצל ְטֵרָפה "ֹלא ֹתאְכלּו", "ּוָבָׂשר 
ְּבָׂשֶדה" ְּדָהִיינּו: ֶׁשָּיָצא חּוץ ִלְמִחיָצתֹו, ֹלא ֹתאְכלּו. ְוֶזה ֶרֶמז ְּבָעְלָמא, ְוָדָבר ְּבִעּתֹו ַמה טֹוב".

ְוָאַמר ָרָבא, ֹלא ָחְרָבה ְירּוָׁשַלִים ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ֶׁשָּפְסקּו ִמֶּמָּנה ַאְנֵׁשי ֲאָמָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר )ִיְרְמָיהּו 
ם ּוְראּו ָנא ּוְדעּו ּוַבְקׁשּו ִבְרחֹובֹוֶתיָה ִאם ִּתְמְצאּו ִאיׁש ִאם ֵיׁש  ה' א'( "ׁשֹוְטטּו ְּבחּוצֹות ְירּוָׁשלִַ

ֹעֶׂשה ִמְׁשָּפט ְמַבֵּקׁש ֱאמּוָנה ְוֶאְסַלח ָלּה" )ַׁשָּבת קיט:; ֲחִגיָגה י"ד ַעּמּוד א. ְוַעֵּין ַמַהְרָׁש"א ַׁשָּבת ָׁשם 
ְּבִחּדּוֵׁשי ַאָּגדֹות(.

המשך 'מדוע משיח לא בא' מעמוד כ
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

ח"ב יז, ב

טּוָרא,  ְּבַההּוא  ָּפַגע  ִיְצָחק  ִרִּבי 
ְוָחָמא ַחד ַּבר ָנׁש ְּדֲהָוה ָנִאים ְּתחֹות 
ָיִתיב,  ַאְדֲהָוה  ַּתָּמן,  ָיִתיב  ִאיָלן.  ַחד 
ְוִאְּתַּבר  ְדִמְתַחְלֲחָלא,  ַאְרָעא  ָחָמא 
ְּבִקיִעין  ְוָחָמא  ְוָנַפל,  ִאיָלָנא,  ַההּוא 
ּגּוִּמין ְּבַאְרָעא, ְוַאְרָעא ַסְּלָקא ְוַנְחָּתא.
ִאְּתַער ַההּוא ַגְבָרא, ָצַווח ָלֳקְבֵליּה 
ְּדִרִּבי ִיְצָחק, ְוָאַמר ֵליּה יּוָדאי יּוָדאי, 
ְמִקיִמין  ְּדָהִאיָּדָנא  ְוָנִהים,  ְּבֵכי 
ֻׁשְלָטָנא  ְמָמָנא  ַרְבְרָבא  ִּבְרִקיָעא ַחד 
ִעָּלָאה, ְוהּוא ַזִמין ְלֶמְעַּבד ִעְּמכֹון ִּביׁש 
ְבִגיֵניכֹון  ְדַאְרָעא  ִרְגָׁשא  ְוַהאי  ַסִּגי, 
ַּכד  ַאְרָעא,  ְדָרְגָׁשא  ִזְמָנא  ְּדָכל  ָהָוה. 

ָקם ְמָמָנא, ְּדַיֲעֵביד ִעְּמכֹון ִּביָׁשא.
ַוָּדאי  ְוָאַמר,  ִיְצָחק  ִרִּבי  ָּתָווה 
ְכִתיב, )משלי ל'( ַּתַחת ָׁשֹלׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ, 
ְמָמָנא  ִיְמלֹוְך.  ִּכי  ֶעֶבד  ַּתַחת  ּוְכִתיב 
ַאֲחָרא,  ֻׁשְלָטָנא  ְּתחֹות  )ְמָמָנא(  ְּדֲהָוה 
ּוָמִליְך, ְוָיֲהִבין ֵליּה ֻׁשְלָטָנא, ְוָּכל ֶׁשֵּכן 

ַּכד ָׁשִליט ְּבִיְׂשָרֵאל.

ַחד,  יֹוָמא,  ָיִתיב  ָהָוה  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי 
יּה( ְוִרִּבי ַאָּבא  ְוִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה, )ִעּמֵ
ְקָרא  ַהאי  ֶאְלָעָזר,  ִרִּבי  ָאַמר  ִעֵּמיּה. 

ִסַּבת ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה

ַרִּבי ִיְצָחק ָּפַגׁש ְּבאֹותֹו ַהר, ְוָרָאה 
ִאיׁש ֶאָחד ָיֵׁשן ַּתַחת ָהִאיָלן. ָיַׁשב ָׁשם. 
ַעד ֶׁשָּיַׁשב, ָרָאה ֶׁשָהָאֶרץ ִמְתַחְלֶחֶלת, 
ְוִנְׁשַּבר אֹותֹו ִאיָלן ְוָנַפל, ְוָרָאה ְּבִקיִעים 

ְוֻגּמֹות ָּבָאֶרץ, ְוָהָאֶרץ עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת.

ְּכֶנֶגד  ְוָצַוח  ָהִאיׁש,  אֹותֹו  ִהְתעֹוֵרר 
ְיהּוִדי,  ְיהּוִדי  לֹו:  ְוָאַמר  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ַמֲעִמיִדים  ֶׁשַעְכָׁשו  ְוִתְנַהם,  ִּתְבֶּכה 
ָּבָרִקיַע ָּגדֹול ְמֻמֶּנה ֶאָחד ַׁשִּליט ֶעְליֹון, 
ַהְרֵּבה  ִעָּמֶכם  ַלֲעׂשֹות  ָעִתיד  ְוהּוא 
ָהְיָתה  ַהּזֹאת  ָהֲאָדָמה  ּוְרִעיַדת  ַרע, 
ָהָאֶרץ,  ַּפַעם ֶׁשרֹוֶעֶדת  ֶׁשָּכל  ִּבְגַלְלֶכם. 

ְּכֶׁשָּקם ְמֻמֶּנה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִעָּמֶכם ַרע.
ָּתַמּה ַרִּבי ִיְצָחק ְוָאַמר, ַוַּדאי ָּכתּוב 
)משלי ל( ַּתַחת ָׁשלֹוׁש ָרְגֶזה ֶאֶרץ, ְוָכתּוב 

ֶׁשָהָיה  ְמֻמֶּנה  ִיְמלֹוְך.  ִּכי  ֶעֶבד  ַּתַחת 
ּוָמַלְך,  ַאֵחר  ִׁשְלטֹון  ַּתַחת  ]ְמֻמֶּנה[ 
ְּכֶׁשּׁשֹוֵלט  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ִׁשְלטֹון,  לֹו  ְוָנְתנּו 

ְּבִיְׂשָרֵאל.

ֶאָחד,  יֹום  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ַאָּבא  ְוַרִּבי  ]ִעּמֹו[,  ְּבנֹו  ֶאְלָעָזר  ְוַרִּבי 
ֶזה  ָּפסּוק  ֶאְלָעָזר,  ַרִּבי  ָאַמר  ִעּמֹו. 

ח"ב כג, ע"א וע"ב ַיְתמּות רּוָחִנית
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ר זנהכ ּ הכ רי ִי הי ִו

ִּדְכִּתיב, ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק 
ַוֲאַדֵּבר  ָוֵאָרא,  ַמהּו  ְוגֹו'.  ַיֲעקֹב  ְוֶאל 
ְּבִרי,  ֶאְלָעָזר  ֵליּה,  ָאַמר  ֵליּה.  ִמיְבֵעי 

ָרָזא ִעָּלָאה ִאיהּו.
ָאתּו ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְוִרִּבי ַאָּבא ְוָנְׁשקּו 
ַכד  ַווי  ְוָאַמר,  ַאָּבא,  ִרִּבי  ָּבָכה  ְידֹוי. 
ָעְלָמא  ְוִיְׁשְּתַאר  ֵמָעְלָמא,  ִּתְסַּתַּלק 
ְלַאְנָהָרא ִמִּלין  ְיִכיל  ָיתֹום ִמיָנְך, ָמאן 

ְּדאֹוַרְייָתא.

ֶׁשָּכתּוב ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק 
ַוֲאַדֵּבר  ָוֵאָרא?  ַמהּו  ְוגֹו',  ַיֲעקֹב  ְוֶאל 
ֶאְלָעָזר  לֹו,  ָאַמר  ב(!  )ִלְכּתֹ ָצִריְך  ָהָיה 

ְּבִני, ֶזהּו סֹוד ֶעְליֹון.
ָּבאּו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ַאָּבא ְוָנְׁשקּו 
אֹוי  ְוָאַמר,  ַאָּבא  ַרִּבי  ָּבָכה  ָיָדיו. 
ְוִיָּׁשֵאר ָהעֹוָלם  ְּכֶׁשִּתְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם 
ִּדְבֵרי  ְלָהִאיר  ָיכֹול  ִמי  ִמְּמָך,  ָיתֹום 

תֹוָרה?

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
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ְ חן הִי ִי ר ִּנֹש ביכ איכ ּר הכ תיו ִן ה הו ּ זכ ֹי הין זו
כה

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

ַהּנֹוָרָאה?

ֵני ָאָדם, ְלָבנֹות  מֹות ּבְ ין ַאְלֵפי ּוְרָבבֹות ְנׁשָ ֵבית ַהּדִ אּוָלם, ָאז ֵהֵחּלּו ְלהֹוִפיַע ּבְ
ֵאּלּו  ֵחְטא  ְתֵמי  ּכִ ַעל  ִמְתלֹוֶנֶנת  ַאַחת  ְוָכל  ֲעֵליֶהן,  חֹוִרים  ׁשְ ָתִמים  ּכְ ַאְך  ן  ֻרּבָ ּבְ
ָרה ָהֲעֵבָרה,  ׁשֹוֵגג ַנְעּבְ ם ִאם ּבְ ּגַ ִרים, ׁשֶ ׁשֵ ְגַלל ֲאִכיַלת ַמֲאָכלֹות לֹא ּכְ ְגְרמּו ּבִ ּנִ ׁשֶ
ים ֵאּלּו. נּו, ְוִנְדַרׁש עֹוֵנׁש ַעל ַמֲעׂשִ ּלָ ׁשֶ נֹו, ְוַהּכֹל ִנְגַרם ּבְ ים ֶיׁשְ ְכּתִ ֶזק ַהּמַ ֲעַדִין ַהּנֶ

ִרְבבֹוֵתיֶהן, ּתֹוְך  ּבְ ֵהמֹות ַחּיֹות ְועֹופֹות, ֵהֵחּלּו ְלהֹוִפיַע  ּבְ מֹות  ְנׁשָ ֹזאת ְועֹוד, 
לֹא  ֵאּלּו  מֹות  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְלָכְך,  ַרְמנּו  ּגָ ינּו  ַמֲעׂשֵ ּבְ י  ּכִ ָבן,  ַמּצָ ּבְ אֹוִתי  ימֹות  ַמֲאׁשִ ֵהן  ׁשֶ
ל  ְלָחָנם ׁשֶ ה ּוְבָטֳהָרה ַעל ׁשֻ ְקֻדּשָׁ ָרן ּבִ ׂשָ ִחיָטה ּוַבֲאִכיַלת ּבְ ׁשְ ּקּוָנם ּבִ ִיְמְצאּו ֶאת ּתִ
ָלֶהם  ֵאין  ּוְנֵבלֹות  ּוְכְטֵריפֹות  ים;  ְוַהַחּגִ תֹות  ּבָ ַהּשַׁ ְסעּודֹות  ּבִ ּוִבְמֻיָחד  יִקים,  ַצּדִ
ָבר ַהּגֹוֵרם ָלֶהם ַצַער  ִמי ְלִתּקּון נֹוָסף, ּדָ ׁשְ צּו ַלֲחזֹור ָלעֹוָלם ַהּגַ ּקּון, ְוׁשּוב ְיַאּלְ ּתִ

ֵאין ֵקץ.

ְפָטר. ר ַהּנִ ִכי ַרע – ִסּפֵ ִבי ָהָיה ּבְ ַמּצָ

ין.  ַהּדִ ית  ּבֵ ְלֵעיֵני  יָה  ְגּתִ ְוִהּצַ ַהְיָמִנית,  ָיִדי  ּבְ תּוָנה  ַהּנְ ה  ִגּלָ ּמְ ּבַ י  ְרּתִ ִנְזּכַ אֹו-ָאז, 
לּו ֶאת  ה ַעמּוקֹות', ִקּבְ ַעל 'ְמַגּלֶ ֶהָחתּום ָעֶליָה הּוא ָהַרב ּבַ ִנים ׁשֶ ּיָ ָראּו ַהּדַ ּוִמּשֶׁ
ין ְלהֹוִציֵאִני  ֵבית ַהּדִ י, ֻהְחַלט ּבְ ַמֲעׂשֵ י ּבְ ַרְמּתִ ּגָ ֶזק ֶהָעצּום ׁשֶ ָבָריו, ְוַלְמרֹות ַהּנֶ ּדְ
ה, ְו"תֹוָרה  ל ַמּטָ ין ׁשֶ ית ּדִ ֵעיֵני ּבֵ ל ּבְ ינּו ְמֻקּבָ ָעׂשִ ׁשּוָבה ׁשֶ ַהּתְ יָון ׁשֶ ִדיִני, ּכֵ אי ּבְ ַזּכַ
יִני  ַסק ּדִ ל ַמֲעָלה. ּפְ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ם ּבְ ׁשּוָבה ּגַ ֶלת ַהּתְ ַמִים ִהיא", ְוָלֵכן ְמֻקּבֶ ּשָׁ לֹא ּבַ
ל ָזָהב,  ה ׁשֶ ָתה ִלי ֻחּפָ ם ִחּכְ ַגן ֵעֶדן, ׁשָ ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ י ֶאל ַהּצַ ַלְחּתִ ָיָצא ִלְזכּות, ְוִנׁשְ

ִכיָנה. יו ַהּשְׁ ה ְוֶנֱהֶנה ִמּזִ ב ַעּתָ ם ֲאִני יֹוׁשֵ שוָׁ

ָך  ִעּמְ ִיְהֶיה  ְלַעְצְמָך, ַמה  ה  ַאּתָ ּדֹוֵאג  ְוִאם  ם ֶאת ִסּפּורֹו, ְוהֹוִסיף:  ִסּיֵ ְפָטר  ַהּנִ
ד  ן ִמּיַ ּכֵ ה ַלְחׁשֹשׁ; ׁשֶ ֵאין ְלָך ִמּמַ ָיְדָך, ֲהֵריִני ְלַגּלֹות ָלְך ׁשֶ ִדיְנָך ְוָהִאיֶגֶרת ֵאיָנּה ּבְ ּבְ
ַגן  ּבְ ְמקֹומֹו ׁשֶ ה ַעמּוקֹות' ּבִ ַגּלֶ ֵני ָהַרב ַה'ּמְ יל ֶאת ּפְ י ְלַהְקּבִ ה, ָהַלְכּתִ ִעם ּבֹוִאי ֵהּנָ
ִלי,  ָאַמר  ְוַאף  ִלְקָראִתי.  ַמח  ְוׂשָ ְמִאירֹות  ָפִנים  ּבְ ַלִני  ִקּבְ ְוהּוא  ָהֶעְליֹון,  ָהֵעֶדן 
ָבר.  ּדָ ּבַ ל ַמֲעָלה לֹא ָיׁשּוב ָלדּון  ין ׁשֶ ית ַהּדִ ּבֵ ין ְלטֹוָבה, ֲהֵרי ׁשֶ ָצא ַהּדִ ּיָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ
בֹוּהַ  ְמקֹוָמם ַהּגָ ּבִ ׁשּוָבה, ׁשֶ ֲעֵלי ַהּתְ ָאר ּבַ ל ׁשְ ין ּכָ יַע יֹוְמָך, ְמקֹוְמָך ֻמְבָטח ּבֵ ּוְבַהּגִ

מּוִרים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעמֹוד". יִקים ּגְ ֲאִפילּו "ַצּדִ

המשך פרק ה
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 פרק ו 
א. "הּוא ֶׁשאֹוְמִרים ָעָליו ֶׁשִּדֵּבר ִאּתֹו ֵאִלָּיהּו ָּפִנים ֶאל ָּפִנים"

יִקים  ַצּדִ ִקְבֵרי  ַעל  יָט"א  ּלִ ׁשְ ִמִויְזִניץ  אדמו"ר  ָמָרן  כ"ק  ַטח  ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ
יָרא  ּפִ ׁשַ ָנֶטע  ָנָתן  ָהַרב  מֹוֵרנּו  דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ּיּון  ַלּצִ ם  ּגַ יַע  ִהּגִ ְקָראָקא,  ּבִ
ַתּמּוז  יֹום י"א ּבְ ה ַעמּוקֹות", ּבְ דֹוׁש "ְמַגּלֶ ר ֵסֶפר ַהּקָ ַעל ְמַחּבֵ ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינו, ּבַ
ֶאת  ִהְקִריא  יָט"א,  ּלִ ׁשְ ֶאְרְנְסֶטר  ְמַנֵחם  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ יָבה,  ׁשִ ַהּיְ ֹראׁש  תשמ"ח. 
ר  ּבֵ ּדִ אֹוְמִרים ָעָליו ׁשֶ ים "הּוא ׁשֶ ּלִ יַע ַלּמִ ִהּגִ ָבה, ּוְכׁשֶ ּצֵ י ַהּמַ ּבֵ תּוב ַעל ּגַ ח ַהּכָ ּסַ ַהּנֻ
ָחְזרֹו  יָט"א ְמֹאד ְוִנְתַלֵהב, ּבְ ּלִ ֲעֵזַע ָהַאְדמֹו"ר ׁשְ ִנים", ִנְזּדַ ִנים ֶאל ּפָ הּו ּפָ ִאּתֹו ֵאִלּיָ
ת  ָפָרׁשַ ּבְ אֹוֵמר  ׁשֶ ָעֵלינו,ּ  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ים"  ַחּיִ ָה"ִאְמֵרי  דֹוׁש,  ַהּקָ ְזֵקנֹו  ְלׁשֹון  ַעל 
ׁשֹון: "ְוֵכן ָמִצינּו  ֶזה ַהּלָ ה", ּבְ ּנָ ּלֹא ׁשִ ל ַאֲהֹרן ׁשֶ ְבחֹו ׁשֶ יד ׁשִ ַהֲעלֹוְתָך, ד"ה "ְלַהּגִ ּבְ
אֹותֹו  ר ּבְ א ֵאָליו ְוָאַמר לֹו, ֲאׁשֶ הּו ּבָ ר ֵאִלּיָ ָמה, ֲאׁשֶ ַהְקּדָ ה ַעמּוקֹות' ּבַ ֵסֶפר 'ְמַגּלֶ ּבְ

ם ַמְלָאִכים ְלַמֲעָלה! "...  ֵעת ּגַ ירֹות, אֹוְמִרים ּכָ הּוא אֹוֵמר ַהּשִׁ ִנּגּון ׁשֶ
ַרק, תשנ"ה, ַעּמּוד ע"ג(                          ֵני ּבְ ע ּפֹוִלין", ּבְ )"ַמּסָ

ַמִים ִהְסִּכימּו ֶׁשַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות" ִיְהֶיה ָמִׁשיַח  ב. ִמן ַהּׁשָ
ֵמָהַרב  ַמע  ּשָׁ ׁשֶ ר  ִסיּפֵ זּוְנְדל,  י  ַרּבִ מסיקהל,  ָהַרב  ׁשֶ ֶאָחד,  ֵמִאיׁש  י  ַמְעּתִ ׁשָ
יק ִלְבָרָכה, ְזכּותֹו ָיֵגן  עְלְזא ִזְכרֹונֹו ַצּדִ לֹום"( ִמּבֶ ר ׁשָ ְנהֹוָרא )"ַהּשַׂ יק ּבֹוִציָנא ּדִ ּדִ ַהּצַ
ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ִזְכרֹונֹו  ַעמּוקֹות"  ה  ַגּלֶ ֵמַה"ּמְ ה  ַמֲעׂשֶ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ָעֵלינּו, 

ָעֵלינּו. 

ָהיּו  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָיבֹוא  יַח  ׁשִ ּמָ ׁשֶ ַמִים  ַהּשָׁ ִמן  קּוָדה  ּפְ ָהָיה  דֹורֹו  ּבְ
יַח  ה ַעמּוקֹות" ִיְהֶיה ָמׁשִ ַעל "ְמַגּלֶ ּבַ ימּו ׁשֶ ַמִים ִהְסּכִ דֹוִלים, ּוִמן ַהּשָׁ יִקים ּגְ ַצּדִ

מּוס.  ֵמֲחַמת ַטַעם ּכָ
לֹו  יחּו  ַיּנִ ִאם  ַרק  ְלָכְך,  ָראּוי  ֵאין  ַהּדֹור  ׁשֶ ְוָאַמר,  ְמַקְטֵרג  ָהָיה  ָבר  ּדָ ַעל  ְוַהּבַ
ְפָטִרים ָלֶהם  ָמה ֵמַהּנִ ידּו ׁשּום ַמְלָאְך ְוׁשּום ְנׁשָ ּלֹא ַיּגִ יֹון, ּוְבֹאֶפן ׁשֶ ִנּסָ ְוַיֲעֹמד ּבְ

ָבר(.  ַעל ּדָ הּוא ַהּבַ ַמה הּוא )ַהְינּו ׁשֶ

ה  ידּו ִמּזֶ ּלֹא ַיּגִ ים לֹו, ּוְכרּוז יֹוֵצא ְלָפָניו ׁשֶ ל ַמֲעָלה ְלַהְסּכִ ין ׁשֶ ית ּדִ ְוֻהְכְרחּו ּבֵ
י ֹעֶנׁש ֵיָעֵנׁש.  ָמה ָלֶהם, ּכִ ׁשּום ַמְלָאְך ְוׁשּום ְנׁשָ

ּלֹא  ל ַלְיָלה, ׁשֶ י הּוא לֹוֵמד ִעּמֹו ּכָ ִביא, ַיַען ּכִ הּו ַהּנָ י ֵאִלּיָ ָבר, ּכִ ַעל-ּדָ ְוָאַמר ַהּבַ
ה ַעמּוקֹות", ִאם  ַעל "ְמַגּלֶ ָבר ַלּבַ ִביא ָאַמר ִמּכְ הּו ַהּנָ ה ָיִמים. ֵאִלּיָ ּמָ ָיבֹוא ֵאָליו ּכַ
ָראּוי  ִאם  ֵליַדע  ִסיָמִנים  לֹו  ּוָמַסר  ִעּמֹו  ִלְלֹמד  ְוִיְרֶצה  ַמְלָאְך  ׁשּום  ֶאְצלֹו  ָיבֹוא 

המשך בעמוד כח
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כז

ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ְמָחה,  ְלָחן ִהְׁשַּתֵּתף ַּבּׂשִ ַהֹּכל אֹוֵמר ִׁשיָרה! ַּגם ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֻּמָּנח ַעל ַהּׁשֻ
ְואֹוִתּיֹוָתיו ַהּלֹוֲחׁשֹות ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש ְּכִאּלּו ִהְכִריזּו ַּגם ֵהן: 'ַזַּכאי הּוא! ַצִּדיק הּוא!'
ֶמׁש  ַהּׁשֶ ַאְלֵפי מֹוִנים ֵמאֹור  ָחָזק  ֶׁשָהָיה  ָּכֶזה,  ִמין אֹור  ט  ִהְתַפּּׁשֵ "ִמְּסִביִבי 

ִּבְגבּוָרתֹו, ּוִמֵּלא אֹוִתי ֹעֶנג ֵאין ֵקץ.
ַזִּכים  ְוַצִּדיִקים  ֶעְליֹון  ַמְלֲאֵכי  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ִלְקָראִתי  ָזְרמּו  ְלֶרַגע  "ֵמֶרַגע 
ֵכן ֶהָחָדׁש. ָראֵׁשי ֻּכָּלם ָהיּו  ּוְטהֹוִרים, ֶׁשָּיְצאּו ִמַּגן ָהֵעֶדן ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהּׁשָ
ֵאׁש  ֶׁשל  ְּכִניצֹוצֹות  ֶׁשָּנְצצּו  ֵחן  ְוַאְבֵני  ַיֲהלֹוִמים  ְמֻׁשָּבצֹות  ַּבֲעָטרֹות  ְמֻעָּטִרים 

ִּבְׁשַלל ְצָבִעים ּוְגָוִנים.
ֶׁשּמֹוטֹוֶתיָה  ְּפֵאר,  ֻחַּפת  ֶׁשָּנְׂשאּו  ֵאׁש,  ַמְלֲאֵכי  ה  ִׁשּׁשָ הֹוִפיעּו  ְמֵהָרה  "ַעד 
ָטהֹור,  ָזָהב  ִמְּלַמְעָלה  ֲעֵליֶהם  ַהְּפרּוָׂשה  ְוַהָּפֹרֶכת  ֲאָרִזים,  ֵמֲעֵצי  ֲעׂשּוִיים 
ַהֻחָּפה  נֹוְׂשֵאי  ַהַּמְלָאִכים  ִעם  ַהְּמלּוָכה'.  ַלה'  'ִּכי  ַהִּמִּלים  ִהְזִהירּו  ּוְבֶמְרָּכָזּה 
ִהִּגיַע ַמֲחֶנה ָׁשֵלם ֶׁשל ְמַנְּגִנים ּוְמׁשֹוְרִרים ִעם ְּכֵלי ֶזֶמר ְלֵאין ְסֹפר. ֵאֶּלה ָהיּו 

ַהְּלִוִּיים ַהְּקדֹוִׁשים, ֵמַהַּמְקֵהָלה ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך.
אֹוִתי  ָנְׂשאּו  ׁשּוב  ָעַמְדִּתי.  ֶׁשָעָליו  ַהּדּוָכן  ְלַיד  ֶנֶעְצָרה  ַהּזֹו  ַהְּכבּוָדה  "ֹּכל 
ָּפְתחּו  ּוִמָּיד  ַהָּזָהב,  ְלֻחַּפת  ִמַּתַחת  אֹוִתי  ְוֶהֱעִמידּו  ַּכְנֵפיֶהם  ַעל  ַהַּמְלָאִכים 
ַהְמַנְּגִנים ְּבֶזֶמר ְוַהְמׁשֹוְרִרים ְּבִׁשיָרה. ֶאת ַהַּתֲענּוג ָהרּוָחִני ָהִעָּלִאי ֶׁשִהְרַּגְׁשִּתי 
ְּבַהְקִׁשיִבי ְלִׁשיֵרי ַהַּמְקֵהָלה ֵאין ְלָתֵאר ְּבִמִּלים, ָאָדם ַחי ֶׁשִּיְׁשַמע ִׁשיָרה ָּכזֹו 

ָעלּול ָלמּות ִמיַתת ְנִׁשיָקה ֵמֹרב ְמִתיקּות.
"ְוָכְך ִהְתִחילּו ְלהֹוִביל אֹוִתי ְּבֹרב ְּפֵאר ְוָהָדר ִלְמקֹום ְמנּוָחִתי ְּבַגן ֵעֶדן".

ַהִּנְפַטר ִהְמִׁשיְך ְלַסֵּפר ַּבֲחלֹום ְלֻׁשָּתפֹו ַּבַחִּיים ְלֶׁשָעַבר, ֵּכיַצד ֻהְכַנס ְלַבּסֹוף 
ְלַגן ֵעֶדן ְוֵתֵאר ְּבָפָניו ֶאת ַהָּכבֹוד ְוַהְיָקר ְוַהְּגֻדָּלה ֶׁשָחְלקּו לֹו ְּבִהָּכְנסֹו ְלַׁשֲעֵרי 

ַּגן ָהֵעֶדן.
ַהָּכבֹוד ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשָהָאָדם ָיכֹול ְלַקֵּבל ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ֲעֵלי ֲאָדמֹות, 
ּוִמִּמי  ֵעֶדן!  ְּבַגן  ַאַחת  ִּבְׁשִנָּיה  ָעַלי  ֻהְׁשַפּע  ּׁשֶ ְלַגֵּבי ַמה  ַהּׁשּום  ִּכְקִלַּפת  ֲהֵריהּו 
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ֲאֶׁשר  ּוְטהֹוִרים,  ְקדֹוִׁשים  ִמַּצִּדיִקים  ְוַהְיָקר?  ַהָּכבֹוד  ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָזִכיִתי 
ְּפֵניֶהם ַמְזִהיִרים ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ְוָראֵׁשיֶהם ֲעטּוִרים ְּבֶכֶתר ַהּתֹוָרה.

"ְׁשֵני ְיִׁשיִׁשים, ֶׁשהֹוד ְּפֵניֶהם ִהְקִרין אֹור ְיָקרֹות ְלֶמְרַחִּקים, ָצֲעדּו ִלְקָראִתי 
ְיָקרֹות  ֵחן  ְּבַאְבֵני  ְמֻׁשָּבץ  ְלַהְפִליא,  ְמֹפָאר  ֶּכֶתר  ִּביֵדיֶהם  נֹוְׂשִאים  ְּכֶׁשֵהם 
ָנְתנּו  ַהֶּזה  ַהֶּכֶתר  ַהִּמִּלים "ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור". ֶאת  ִהְתנֹוְססּו  ְוָעָליו  ְּביֹוֵתר, 
ְלֵהיָכָלם  ְּבַדְרִּכי  אֹוִתי  ְלהֹוִליְך  ְוִהְתִחילּו  ְּביֹוֵתר,  ַמְרִׁשים  ְּבֶטֶקס  ֹראִׁשי  ַעל 
ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ֵהיָכל ְמֹפָאר ְוֶנְהָּדר ְּביֹוֵתר, ֶׁשֵאין ֵּדי ִמִּלים ִּבְׂשַפת ֱאנֹוׁש 
ְּכֵדי ְלָתֲארֹו. ָּכל ַהַּצִּדיִקים ִלּוּו אֹוִתי ַעד ְלָׁשם, ּוְבִהָּכְנִסי ְּפִניָמה ִנְפְרדּו ִמֶּמִּני 
)המשך יבוא בעז"ה( ְּבָקְרָאם ַיַחד ְּבקֹול: 'ַאְׁשֶריָך ֶׁשָּזִכיָת ְלָכְך!"  

יּהַ  ִביא ָהָיה לֹוֵמד ִעּמֹו לֹא ָהָיה ַמְגּבִ הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם ּבְ י ּגַ הּוא ִלְלֹמד ֶאְצלֹו, ּכִ
ָפָניו. ל ּבְ ּכֵ ל ּבֹו, ֵמֲחַמת ִיְרָאה ּוֵמֲחָמת ֲעָנָוה לֹא ִהְסּתַ ּכֵ ֵעיָניו ְלִהְסּתַ

ית ָחָדׁש( ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָאַמר לֹו  ה להב"ח )ַהּבֵ ִחּלָ א ּתְ ה ָהָיה ּבָ ָבר ַהּזֶ ּוַבַעל-ּדָ
מֹו  יד" הּוא ּכְ י "ַמּגִ חּוהּו ֶאְצלֹו, ּכִ ּלְ ַמִים ׁשִ י ִמן ַהּשָׁ ָלה, ּכִ ְרֶצה ִלְלֹמד ִעּמֹו ַקּבָ ּיִ ׁשֶ
ֶזה  ְלָדָבר  י  ּכִ ָיִמים,  ה  לֹוׁשָ ׁשְ הּות  ׁשְ לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ לֹו הב"ח,  ְוָאַמר  יֹוֵסף".  ית  ְלַה"ּבֵ
ל ְלהֹוִדיַע לֹו ִאם ָראּוי ְלָכְך, אֹו  ּלֵ יַח לֹו. והב"ח ָהָיה ִמְתּפַ דֹוָלה, ְוִהּנִ ָצִריְך ֲהָכָנה ּגְ
א  ְיָלה ּבָ ּלַ ַטח ַעל ִקְבֵרי ֲאבֹוָתיו ְלהֹוִדיַע לֹו. ּבַ ּתַ לֹא, ְולֹא ָהיּו מֹוִדיִעים לֹו. וִהׁשְ

ּלֹא ִיְלַמד ֶאְצלֹו.  ל הב"ח ְוָאַמר לֹו ׁשֶ ָאִביו ׁשֶ

ה  ַגּלֶ י! ְוָהַלְך ֶאל ַה"ּמְ ּנִ ָבר ֶאְצלֹו ְוָאַמר לֹו, ֵצא ִמּמֶ ַעל-ּדָ א ַהּבַ ְלַאַחר ג' ָיִמים ּבָ
ָלה  ְוַקּבָ ַוֲעִתידֹות,  ֶעְליֹוִנים,  ָרִזין  ִלְלֹמד  רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ לֹו,  ְוָאַמר  ַעמּוקֹות" 
לֹו  ָאַמר  ׁשֶ ַמה  ַכח  ׁשָ ה,  ַהּזֶ ַעמּוקֹות"  ה  ה"ְמַגּלֶ ּוַבַעל  לֹו.  ֵמֵצר  ְוָהָיה  ית,  ַמֲעׂשִ
ִעּמֹו.  ִלְלֹמד  ַמְתִחיל  ְוָהָיה  אֹותֹו,  ִלְבּדֹוק  יָמִנים  ֵמַהּסִ ָבר,  ִמּכְ ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ
יּהַ  ה, ְוָהָיה ַמְגּבִ ֻדּשָׁ ֵאינֹו ִמן ַהּקְ ּמּוד ֵהִבין ׁשֶ תֹוְך ַהּלִ ה ַעמּוקֹות" ּבְ ּוַבַעל ה"ְמַגּלֶ
הּוא רֹוֶצה  ִביא, ְוָאַמר לֹו ׁשֶ הּו ַהּנָ ר ָאַמר לֹו ֵאִלּיָ ָפָניו. ְוָזַכר ֲאׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ֵעיָניו ְלִהְסּתַ
ְולֹא  ה,  ֻדּשָׁ ַהּקְ ִמן  הּוא ֵאינֹו  ׁשֶ יָמִנים  ַהּסִ ּוָמָצא ֶאת  ּוָבַדק אֹותֹו,  ִלְבּדֹוק אֹותֹו. 

ָרָצה ִלְלֹמד ִעּמֹו. 

ֵאינֹו ָצִריְך ִלְלֹמד ִעּמֹו.  ְך ָהַלְך ֶאל הט"ז, ְוָאַמר הט"ז ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ׁשֶ ְוַאַחר ּכָ

ָמה  ַהְסּכָ ּבְ ָהיּו  עֹוָלם  ּוְגדֹוֵלי  מֹו,  ׁשְ ח  ִיּמַ ְצִבי  ַתי  ּבְ ַשׁ ְבּ ׁש  ִמְתַלּבֵ ָהָיה  ְך  ּכָ ַאַחר 
ֵדי  ֵאינֹו ָידּוַע ְלׁשּום ָאָדם, ּכְ ינֹו ְלֵבינֹו ׁשֶ ּבֵ ָבִרים ׁשֶ ַלח ֶאל הט"ז ּדְ ִעּמֹו וכו'. ְוׁשָ
אֹותֹו,  ִלְבּדֹוק  ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵני  ּוׁשְ נֹו  ּבְ לֹו  ַלח  ְוׁשָ הט"ז.  ָרָצה  ְולֹא  ִעּמֹו,  ים  ְלַהְסּכִ

המשך 'מגלה עמוקות' מעמוד כו

המשך בעמוד ל
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כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

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

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

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

כהלכתה הרבים להמזכה

בתוכם, ולומד רואי לכל הקדושים חיבוריו פעלו איך ידענו עובדי וכמה
אין אמנם ידי. על שלימה בתשובה חזרו והרבה עליהם גדול רושם ועשו
יכולים נדפסות אותיות איך זה על תתמה ואל - לפרטם מקומו כאן
שסיפר מה שמע תא רואיהם!? לב לחדרי ולירד כ"כ גדול רושם לעשות
קודם שעות כמה היו שכאשר זצ"ל רש"ל הגה"ג אאמו"ר כ"ק לנו
של כת"י שאת עצמו על העיד מטתו אצל זי"ע כ"ק של הסתלקותו
לקח הדיו עשיית להכנת מים ותחת בעצמו הוא שעשה בדיו כתב חיבוריו
בלילות ובפרט ביומו יום מידי ובהסתר בסוד אספם אשר עיניו דמעת
השכינה גלות צער על תמיד ובכה הצטער כאשר בחתבודדותו כלי לתוך

כזו דיו עיניו)ועם דמעות מה(דהיינו כל חידוש שום אין וע"כ חיבוריו. כתב
אצל רושם הקדושים דבריו עשו כמה עד ראינו בעין ועין ששמענו

ספריו. ולומדי רואי וכל שומעיו

             

ילכדו שלא בדורו ישראל כלל את הציל זצוקללה"ה הלל רבי הגה"ק
הנעאלאגען ברשת

יונתןו. ישראל ר' הרב כותב תרנ"א, סיון י"ב מיום הדת מחזיקי בעתון
הנאולוגען נגד בפעסט שהיה שבקונגרס מקלויזנבורג, כהנא בנימין
לשם היתה מחשבתם כי אם עמם, לפשר הסכימו הדור גדולי כמה אשר
מהר מקאלאמייא ליכטענשטיין הלל רבי הצדיק אבל השלום, למען שמים
פזורה שה להציל הרבנים את להזהיר קולו הרים כשופר לאסיפה, לבא
לו אמר ז"ל סופר" "כתב שה ומספר לנו, טמנו אשר הדת מהרסי מרשת
היו לשונם שבחלקלקות אתם, מתפשרים כמעט היו הלל רבי שאלמלא
לעיר מעיר נסע הלל רבי הצדיק אבל ישראל, בני אחנו את מתעים

במצודתם. ילכדו שלא להזהר העם את והלהיב
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כהלכתה הרבים להמזכה

בתוכם, ולומד רואי לכל הקדושים חיבוריו פעלו איך ידענו עובדי וכמה
אין אמנם ידי. על שלימה בתשובה חזרו והרבה עליהם גדול רושם ועשו
יכולים נדפסות אותיות איך זה על תתמה ואל - לפרטם מקומו כאן
שסיפר מה שמע תא רואיהם!? לב לחדרי ולירד כ"כ גדול רושם לעשות
קודם שעות כמה היו שכאשר זצ"ל רש"ל הגה"ג אאמו"ר כ"ק לנו
של כת"י שאת עצמו על העיד מטתו אצל זי"ע כ"ק של הסתלקותו
לקח הדיו עשיית להכנת מים ותחת בעצמו הוא שעשה בדיו כתב חיבוריו
בלילות ובפרט ביומו יום מידי ובהסתר בסוד אספם אשר עיניו דמעת
השכינה גלות צער על תמיד ובכה הצטער כאשר בחתבודדותו כלי לתוך

כזו דיו עיניו)ועם דמעות מה(דהיינו כל חידוש שום אין וע"כ חיבוריו. כתב
אצל רושם הקדושים דבריו עשו כמה עד ראינו בעין ועין ששמענו

ספריו. ולומדי רואי וכל שומעיו

             

ילכדו שלא בדורו ישראל כלל את הציל זצוקללה"ה הלל רבי הגה"ק
הנעאלאגען ברשת

יונתןו. ישראל ר' הרב כותב תרנ"א, סיון י"ב מיום הדת מחזיקי בעתון
הנאולוגען נגד בפעסט שהיה שבקונגרס מקלויזנבורג, כהנא בנימין
לשם היתה מחשבתם כי אם עמם, לפשר הסכימו הדור גדולי כמה אשר
מהר מקאלאמייא ליכטענשטיין הלל רבי הצדיק אבל השלום, למען שמים
פזורה שה להציל הרבנים את להזהיר קולו הרים כשופר לאסיפה, לבא
לו אמר ז"ל סופר" "כתב שה ומספר לנו, טמנו אשר הדת מהרסי מרשת
היו לשונם שבחלקלקות אתם, מתפשרים כמעט היו הלל רבי שאלמלא
לעיר מעיר נסע הלל רבי הצדיק אבל ישראל, בני אחנו את מתעים

במצודתם. ילכדו שלא להזהר העם את והלהיב

ְקָרן הּוא.  ּשַׁ הּוא, ֵיְדעּו ׁשֶ ל ׁשֶ ְבֵרי ֲחָכִמים ּכָ עֹוֵבר ַעל ּדִ ְוָאַמר ָלֶהם, ִאם ִיְראּו ׁשֶ
ן, ְוָהיּו צֹוֲעִקים  ַרְקּדָ ּפְ ן  ׁשַ ּיָ ְבֵרי ֲחָכִמים ׁשֶ ּדִ הּוא עֹוֵבר ַעל  ְוָהיּו רֹוִאים אֹותֹו ׁשֶ

ָמִעים.  ְקָרן הּוא, ְוִדְבֵריֶהם ֵאיָנם ִנׁשְ ּשַׁ ׁשֶ

אן ְוָהְלָאה.  יֵלם ִמּכָ ַרְך ַיּצִ ָרֵאל. וה' ִיְתּבָ דֹולֹות ַעל ִיׂשְ אּו ָצרֹות ּגְ ּוֵמֲחַמת ֶזה ּבָ

י.  ַמְעּתִ אן ׁשָ ַעד ּכַ

ְרֵאם" "ַקְרֵני  ַרק,  ּבְ ֵני  ּבְ ין  ּדִ ית  ּבֵ ַאב  ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ינֹוִביץ  ַרּבִ ַכי  ָמְרּדְ ַאְרֵיה  י  ַרּבִ יק,  ּדִ ַהּצַ )ָהַרב    
ַרק תשנ"ה, ֵחֶלק א' ַעּמּוד עה( ֵני ּבְ  ּבְ

)המשך יבוא בעז"ה(

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
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זהר 
השבת

ר נהכ זי רִנת הכ הין ְו
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, כ"ח ֲאָדר תש"ע
ִלְכבֹוד ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְלִזירּוז ַהְּגאּוָלה ַרִּבי ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְגרֹאס 

ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א
ם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּזַּכִּני ִלְהיֹות יֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ְּבתֹוָרתֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ָּכל ֲחָלֶקיָה.  ָּברּוְך ַהּׁשֵ

ּוִבְזכּוְתֶכם ָזִכיִתי ַלֲעֹסק יֹוֵתר ְּבִסְפֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש. "ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד".
ִּבְרצֹוִני ְלהֹודֹות ּוְלָבֵרְך ַעל ַהְדָּפַסת ַוֲחלּוַקת ַהְּסָפִרים: אֹור ַהֹּזַהר, ִתיקּוֵני ֹּזַהר, 
ּוְגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוַהֹּזַהר, ַמָּמׁש ַמְלִהיִבים ּוְמרֹוְמִמים ֶאת ַהֶּנֶפׁש, ִנְפָלִאים ּוְמהּוָדִרים 

ִמִּבְפִנים ּוִמַּבחּוץ. ַמָּמׁש ִּפְלֵאי ְּפָלִאים. ּתֹוָדה ַרָּבה ַרָּבה.
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשַהֶׁשם ִיְתָּבַרְך ִיֵּתן ָלֶכם כֹוחֹות ְבפֹוַעְלֶכם ְלִזיּכּוי ָהַרִּבים. ְוִתַּזּכּו ְלאֹוֵרְך 
ָיִמים ְוָׁשִנים ְּבטֹוב ּוַבְּנִעיִמים ְלִהְתַעֵּנג ַעל ַהֶׁשם ִעם ָּכל יֹוְצֵאי ַחָלֵציֶכם ְּברֹוב ַנַחת 

ִדְקדּוָׁשה.
א )ְׁשמֹות לד, י(: ָאַמר, ֶנֶגד ָּכל ַעְּמָך,  ָוֶאְפַּתח ְּבִדְבֵרי ָהַרְמַּב"ן ַעל ָּפָרַׁשת ִּכי-ִתּׂשָ
ּוְרֵאה ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַאָּתה ְּבִקְרּבֹו. ִּכי ַהְּגדֹולֹות ְוַהּנֹוָראֹות ָהֵאֶּלה ִעם ֹמֶׁשה ַיֲעֶׂשה 
אֹוָתם ּוַבֲעבּורֹו, ְוָהָעם ִיְהיּו ִּבְבִרית. ְוֹלא ִיָּתֵכן ְלָפֵרׁש ֶׁשַּיְבִטיַח ַלֲעׂשֹות ִעם ִיְׂשָרֵאל 
ַעָּתה ִנְפָלאֹות ֲאֶׁשר ֹלא ִנְבְראּו ִּמקֹוֶדם ְּבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים, ִּכי ֹלא ַנֲעׂשּו ָלֶהם 
ַּנֲעָׂשה ִעָּמֶהם ִמְּתִחָּלה ְּבִמְצַרִים ְוַעל ַהָּים,  ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ַאֲחֵרי ֶזה יֹוֵתר ִמַּמה ּׁשֶ
ִּכֵּון  ֲאָבל ִנְבְראּו ְוַנֲעׂשּו ִעָּמֶהם ִמְּתִחָּלה יֹוֵתר ְּגדֹולֹות. ֶאָּלא ֶׁשָהִעְנָין ִיְרמֹוז ֶאל ּׁשֶ
ִכיָנה ָּבֶהם, ְוַעל ֱהיֹותֹו ִעם ֹמֶׁשה ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת ְּבֶנֱעָלם ּוְבמּוְפָלא, ַּכֲאֶׁשר  ַהּׁשְ
ָאַמר )ָׁשם( ְוִנְפִלינּו, ּוְכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי )ְלֵעיל לג יד-טז ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ֲאָבל(. ְוַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ַיְרֵאנּו ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרתֹו: 
ם ִיְתָּבַרְך ְלַאַחר ַהְּסִליָחה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ִהְבִטיַח ֶׁשַּיֲעֶׂשה אָֹתם ִנְפָלאֹות  ַהּׁשֵ ִהֵּנה ּׁשֶ
ֲאֶׁשר ֹלא ִנְבְראּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִיים. ְוִנְפָלאֹות ֵאּלּו ִיְהיּו ְּבתֹוָרתֹו ּוְבַהְׁשָרַאת 

ְׁשִכיָנתֹו ִיְתָּבַרְך ֵּביֵננּו.
ְּבִעְנַין ֶׁשִּדַּבְרנּו ַעל הֹוָצָאה ָלאֹור ֶׁשל ִּתיקּוֵני ַהֹּזַהר ִעם ִּביאּור ַהְּגָר"א. ָחַׁשְבִּתי 
ְׁשִיְהֶיה ּתֹוֶעֶלת ְּגדֹוָלה ְלהֹוִציא ָלאֹור ַּגם ִגיְרָסה ֶׁשל ִּתּקּוֵני ַהּזַֹהר ְמתּוֶקֶנת ִעם ֵּפרּוׁש 
ִּביאּור ַהְּגָר"א ּוְלִצָדה ַהֵּבאּור. ַהָּדָבר ָיֵקל ְמאֹד ַעל אֹוָתם "ִליָטִאים" ַהּלֹוְמִדים ְּבֵסֶפר 
ֶזה ֶׁשהּוא ַּכָּידּוַע ָקָׁשה ְמֹאד ִּבְגַלל ִׁשּבּוֵׁשי ַהִּגְרָסאֹות ְוַהְּקִפיצֹות ִמָּמקֹום ְלָמקֹום. 



לב

זהר 
השבת

ר נהכ זי רִנת הכ הין ְו

ְּכמֹו ֵּכן ַעל ְיֵדי ַהְקָלָדה ֵמָחָדׁש ֶׁשל ֵּבאּור ַהְּגָר"א ִנַּתן ֵלָעׂשֹות ַמְפֵּתַח ִלְפִנּיֹות ַהְּגָר"א 
ִלְגָמָרא ּוִמְדָרִׁשים. ְוָכְך ַּגם ְּבֵעת ִלּמּוד ַהְגָמָרא ֶאְפָׁשר ְלַעֵּין ְּבַמְׁשָמעּות ַהּסֹוד ֶׁשל 
ַהְּדָבִרים. אֹוֶדה ְלָך ִאם ִּתְׁשַלח ִלי קֹוֵבץ ֶׁשל ַהִּתּקּוֵני ֹּזַהר ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלַהְתִחיל ִמַּיד 

ָּבֲעבֹוָדה ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא.
ְּכַדאי ְלַהֲעִתיק ַּכָּמה ַמֲאָמִרים ֵמַרֵּבנּו ַהְּגָר"א ֶׁשַהְמַגֶּלה ַעמּוקֹות ָאַמר ִסיָמִנים ֶׁשל 

ם, ְוַהִסיָמִנים ָהֵאּלּו ָראּו ֵאֶצל ֵאֶצל ַהְּגָר"א ַז"ל: ְמִׁשיַח ִצְדֵקינּו, ָמִׁשיַח ַהּׁשֵ
א. ָהעֹוְסִקים ְּבֶרֶמז ְוסֹוד ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתַּגֵּבר ָּבֶהם.

)ֵּפרּוׁש ַהְּגָר"א ַעל ִמְׁשֵלי )ה' י"ח(
ב. ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֵהם ַחִּיים ִלְפִניִמּיּות ַהּגּוף ֶׁשהּוא ַהֶּנֶפׁש ְוַהִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות 

ַהּגּוף, ְוָהעֹוְסִקים ְּבֶרֶמז ְוסֹוד ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם.
)ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ֶּפֶרק ח' אֹות כ"ו(

ג. ַהְּגֻאָּלה ֹלא ִּתְהֶיה, ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְוִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ְּבִלּמּוד ַהַּקָּבָלה.
)ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ֶּפֶרק י"א אֹות ג'(

עּור ִלּמּוד ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ד. ָׁשַאְלִּתי ִמֶּמּנּו: ֵאיְך ַהֶּדֶרְך ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתֹו ַהּׁשִ
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה? ְוֵהִׁשיב: ִלְלֹמד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוַׁשֲעֵרי אֹוָרה ְּכֵדי ְלָהִבין ְקָצת ַהִּכּנּוִיים 

ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ַרק ְּבִלי ַהֵּפרּוׁש, ִּכי הּוא ְמַבְלֵבּל ּוַמִּסיַע ְלִעְנָין ַאֵחר.
)ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ֶּפֶרק י"א אֹות ג'(

רֹוִאים ִמֶּזה ַּכָּמה חֹוָבה ְּגדֹוָלה מּוֶטֶלת ָעֵלינּו ִלְלמֹוד ִסְפֵרי ַהֹּזַהר ְּכֵדי ְלִהיָנֵצל 
ִמַּתֲחלּוֵאי ַהּדֹור, ְוָכל ַהְּגאּוָלה ְּתלּוָיה ָּבֶזה. 

ְּבִעְנַין ֶׁשִּדַּבְרנּו אֹודֹות ַהֵּסֶפר "ַמֲחֵנה ָּדן" – ֵּפירּוש ַעל ָּכל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלַרִּבי 
ִׁשְמׁשֹון אֹוְסְטרֹוּפֹוֶלער. ַהֵּסֶפר ָיָצא ַּכִּנְרֶאה ַּבְּדפּוס ְּבַחֵּיי ָהַרב ַהְּמַחֵּבר ַהָּקדֹוׁש, 
ַּבֵּסֶפר ֶזה ַמְרֶּבה ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש  ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ִנְלָקח ְוִנְגַנז ֵמִאָּתנּו. ֵיׁש ְלַׁשֵער ּׁשֶ
ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ְלַפֲעֵנַח ֶנֱעָלמֹות ִמִּנְפָלאֹות ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל. ֵּכיַצד נּוַכל 
ְלַהְראֹות ְרצֹוֵננּו וִהְׁשּתֹוְקקֹוֵתנּו ְלאֹוָתם ְּדָבִרים ִנְפָלִאים ֶׁשְּכָבר ָיְצאּו ָלאֹור ָהעֹוָלם 

ְוֶנֶעְלמּו ֵמִאָּתנּו...
ֶּבֱאֶמת ָרִציִתי ְלָבֵרְך ֶאת ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו ֲהָרָמה, ֶׁשָּיפּוצּו ַמְעְינֹוֶתיָך חּוָצה, ֲאָבל ְּכִפי 
ֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֶזה מּוָפץ ָּכל ָּכְך ָחָזק ְּבָכל ָהָאֶרץ, ִּכי ִּכְמַעט ְּבֵאיֶזה ָמקֹום ֶׁשֲאִני הֹוֵלְך, 
ם, ּוְּבַווְדַאי ֶזה ְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ְוַהְבָטָחתֹו ֶׁשָּכְך ְיֵהא  רֹוִאים ֶאת ַהְּסָפִרים ָּברּוְך ַהּׁשֵ
ַמִים ָזכּו ָלֶכם, ְוִיְתַקֵיים ְּבָדָרא ִּדיַדן "ְּבָדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא  ֶטֶרם ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח, ּוִמּׁשָ

ְּבַרֲחֵמי" ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
ִויִהי ְרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ְמֵהָרה ֶׁשִּכֵּסא ָּדִוד ְלתֹוְך ְירּוָׁשָלִים ִיְתּכֹוָנן, ְוָיֹבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל.

ּבְכָבוֹד רַב:
ּגִיל ּפַת, מוֹדִיעִין עִילִית


