
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ְמצָֹרע 

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב.א. 
אֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.ב. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים. ג.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.ד.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲאָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְדָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ה.  ֻׁשְלַחן ָערּו ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִדים ו.  ְלַסֵּפר  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִמָּכל  ְמֻלָּקִטים  ְמֻיָחִדים  ִסּפּוִרים  ַהזֹוַהר,  ִסּפּוֵרי 

ֶׁשל  ְסעּוָדה  ְּבָכל  ּתֹוָרה  ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה  ַּבְּסעּוָדה  ַיְרִויחּו   ְוָּכ ָּבת,  ַהּׁשַ ְּבֻׁשְלָחן 
ַׁשָּבת.

ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא.ז.  ִסּפּור ַמְדִהים ְּבֶהְמֵׁשִכים ִמּׁשְ
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ח. 
ִאְּגרֹות ַ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

ָּבת. ל ַהּׁשַ

ִליָלִדים ּפר 
ֶׁשל סעּוָדה 

ִלְלמֹוד
ּנְסָּתר,

ּתֹוֶכן ַהֵּס
ַׁשָּבתא.
אֹורב.
זֹוַהרג.
ּבד. ַהּׁשַ
ֻׁשְלַחה.
ֵו. ִסּפּו

ְּבֻׁשל
ַׁשָּבת

ִסּפּוז.
ְמַזֶּכח.
ִאְּגרט.

ֵסֶפר
ִמְּקֻד
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ר יֹוַחאי ְזכּוָתא ְדַבּ
המשכ בעמוד ו

ַּמִּציל ִמְּפנֵי ַהַּמּבּול  ּוְבּזַֹהר (ֵחֶלק ג' ַּדף קנ"ג: ְּבַרְעיָא ְמֵהיְמנָא‡) ָאְמרּו, ְּדהּוא "ֵּתיַבת נַֹח"ב ּׁשֶ
ַהּנֹוָרא.           

וְָלזֶה ִּתֵּקן הרמח"ל זי"ע ְדיְַקְּבצּו ֶאת ָּכל יְִׂשָרֵאל ִלְלמֹוד זוה"ק, ּוָבזֶה יְִתַּבְּטלּו ָּכל ַהּגְזֵרֹות 
- וְיְִצְמחּו ַהיְׁשּועֹות ִּבְצִמיַחת‚ ֶקֶרן ָּדוִד ִּבְמֵהָרה. וְַעָּתה ָעָלה ְּבֶלב ָטהֹור – ְלַקּבֵץ ֶאת ָּכל 

‡. ִּדְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַהִּנְזַּכר ְלֵעיל ִנְתָּבֲארּו ַּבֲאִריכּות ַּבֵּסֶפר ַּתְנָיא ַקִּדיָׁשא, ִאֶּגֶרת ַהּקֶֹדׁש ִסיָמן כ"ו, 
ִלָּנֵצל  ִנְזֶּכה  ִּבְפָרט,  והזוה"ק  ִּבְכָלל,  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ִלּיּמּוד  ִּבְזכּות  ֶׁשַרק  ָידּוַע,  ַהָּדָבר  וִהֵנה  ָׁשם.  ַעֵּין 
ִמָּכל ַהִּיּסּוִרים, ּוְלִהָּגֵאל ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש. ּוָמִצינּו ָסַמ ְלָדָבר, ַּבַּמֲאָמר ַהָּפסּוק "צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתיָבה". ּוֵפֵרׁש 
ח),  ּלַ ַׁ̆ ˙ ּב¿ ַׁ̆ ָר ˙ ּפָ מו… ¿ׁ̆ הבעש"ט זיעוכי"א, ֶׁשַהַּכָּוָנה ַלֵּתיָבה ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה. ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב "ָהאֹור ַהֵּמִאיר" (
י˙ ו, טז), ַלֲעׂשֹות  ƒׁ̆ ‡ ר≈ ַמְעִּתי ְּבֵׁשם הבעש"ט זללה"ה ֶׁשֵּפֵרׁש צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתיָבה (ּב¿ וזל"ק: "ְוַעל ֶּדֶר ֶׁשּׁשָ
ַח) - ֶׁשְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה נַֹח ֵּתָבה  ˙ נ… ַׁ̆ ָר ˙ ָ‡ָ„ם ּפָ „ו… ל¿ צַֹהר ִמן ַהֵּתָבה ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה". ּומּוָבא עֹוד ַּבְּסָפִרים (˙ו…
ַעל ָיָדּה ֶאְפָׁשר ְלִהָּגֵאל, ְוִהיא ֵּתָבה ֶׁשל ּתֹוָרה. ְוָידּוַע ֶׁשאֹוִתּיֹות ז' וצ'  ַּגְׁשִמית, ְּכמֹו ֵּכן ֵיׁש ֵּתָבה רּוָחִנית, ּׁשֶ
אֹוִתּיֹות ִמְתַחְּלפֹות ֵהם, ּוִמֵּמיָלא ֶאְפָׁשר ְלַבֵאר ֶאת ַהָּפסּוק "צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתיָבה", צֹ'ַהר ַהְיינּו זֹ'ַהר ַּתֲעֶׂשה 
ַמִים  ִמְׁשְּבֵרי  ִמָּכל  ּוְלִהָּנֵצל  ִלְגאּוָלה,  ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  ָיָדּה  ַעל  ּׁשֶ נַֹח,  ַהֵּתיַבת  הּוא  הזוה"ק  ֶׁשִּלּמּוד  ַלֵּתיָבה, 

.ָהעֹוְבִרים ַעל ָהֲאָנִׁשים ְּבדֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלָכ

ב. הקב"ה ִהְקִּדים ָלנּו ְרפּוָאה ַלַּמָּכה ְוָׁשַלח ָּלנּו ֵּתיַבת נַֹח ֶׁשל הרשב"י, ֶׁשהּוא "ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש", ְלַהִּציֵלנּו 
ֵסֶפר  ְּדִאְקֵרי  ָּדא,  ְּבזַֹהר  ִמְׁשַּתְּדִלין  ְּדָקא  ִאיּנּון  ִאֵּלין  ָהָרִקיַע.  ְּכזַֹהר  ַיְזִהירּו  ְוַהַמְׂשִּכיִלים  ַהּנֹוָרא!  ֵמַהַּמּבּול 
ּוְׁשַנִים  ֵמִעיר,  ֶאָחד  ּוְלִזְמִנין  ִמַּמְלכּוָתא.  ְוֶׁשַבע  ֵמִעיר,  ְׁשַנִים  ָּבּה  ְּדִמְתַּכְּנִׁשין  נַֹח,  ְּכֵתיַבת  ְּדִאיהּו  ַהּזַֹהר, 
 '‚ ˜ ל∆ ˙ ‡) ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְּיאֹוָרה ַּתְׁשִליכּוהּו. ְוָדא אֹוָרה ְּדִסְפָרא ָּדא. (ז…ַ‰ר ח≈ מו… ¿ׁ̆ ִמִּמְׁשָּפָחה. ִּדְבהֹון ִיְתַקֵּים (
 ‰ ∆ׁ̆ ינּו ָ‰ַרב מ י ז…ַ‰ר מ‰‚ר"‡, ַרּב≈ ּונ≈ ּ̃ ƒּ̇ ר  י‡ ָל‡ו… ƒ̂ ַמ˙ ַ‰ּמו… ָ„ּ ¿̃ ף ע"ב ַעּמּו„ „', ַ‰ ַ„ּ ׁ̆ י ז…ַ‰ר ָחָ„ ּונ≈ ּ̃ ƒּ̇ ָנ‡). (ועי"ע  ימ¿ ≈‰ ָי‡ מ¿ ַרע¿ ף ˜נ"‚: ּב¿ ַ„ּ

יָך, י"‡).  ƒי ָ‡ב ≈̃ ל… ¡‡ ˙ ע ‡∆ ַ„ּ , ירו… ב≈ „ו… ר¿ ˜ו…

ַּכד   ,ִדיָל ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ִיְתַּפְרְנסּון  ְלַתָּתא  ָנָׁשא  ְּבֵני  ְוַכָּמה  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  כ"„.),  ף  ַ„ּ ו'  ּון  ּ̃ ƒּ̇ ) ַּבִּתּקּוִנים  ָאְמרּו   .‚
ָר‡ כ‰ י) ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְוגֹוֵמר, ַעֵּין ָׁשם. - ַהט  ¿̃ ƒִיְתַּגֵלי ְלַתָּתא ְּבָדָרא ַבְתָרָאה ְּבסֹוף יֹוַמָּיא, ּוְבִגיֵניּה (ַוּי
ְלָפִנים  זֹאת  ָלִראׁשֹוִנים  ִנְתַּגָּלה  א  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְּדִחּבּור  ֲעָבָדיו,  ֶאל  ם  ַהּׁשֵ ַיד  נֹוְדָעה  ִּכי  ּוֲׁשָמע,   ָאְזֶני
ְּבִיְׂשָרֵאל, ִּכי ִאם ְוָאַמר ֶאל ּדֹור ָהַאֲחרֹון ָׁשם ִיְּתנּו ְקִריָא"ה ֶנֱאָמָנ"ה ַהְנהּו זהרה'ורי, ְּדִבְזכּות זֹאת ְוַיְצַמח 
ּפּוְרָקֵניּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחיּה. ּוְבֶדֶר זֹו ֵאֵל ְלָפֵרׁש ְקָרא ְּכִדְכִתיב ָהָאמּור ְּבָפָרַׁשת ְּבַהר "ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ 
ֵסֶפר  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ֶׁשָּּכתּוב  ַמה  ָנִביא  עֹוד  ְוֵהן  גו'.  ָלֶכם"  ִּתְהֶיה  ִהוא  יֹוֵבל  יְׁשֶביָה  ְלָכל 
ָנׂשא (ַ„ף ˜כ„:) ְוֵהיָל ְלׁשֹונֹו: ְוַהַמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזֹוַהר ָהָרִקיַע, ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָל ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, 
ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה. ְּבִאֵּלין ָלא ָּצִרי ִנָּסיֹון, ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, 
ים לב) "ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו  ƒָבר ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ְוִיְתַקֵּיים ְּבהֹון, (ּ„¿
ְדִאְּתַמר  ַמאי  ְיִדיַע  ּוֵמיַדע  ְּבִביָנה,  הּוא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְּבִחיַנת  ִּכי  ְרֵאה,  ַּגם  ְרֵאה  ְלׁשֹונֹו.  ָּכאן  ַעד  ֵנָכר",  ֵאל 
ְוהּוא,  ִּביָנה,  ְמקֹום  ֵאיֶזה  רֹוֵג"ל  ֵעין  ֵאֶצל  ַהּקֹוֵרא  ִיְרּדֹף  ַּכֲאֶׁשר  טּוָבא,  ְּבדּוְכֵּתי  ּוַבִּתּקּוִנים  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
יֹוְׁשֶביָה,  ְלָכל  ָּבָאֶרץ  ְּדרֹור  ּוְקָראֶתם  ָאַמר  ְוֶזה  ִּביָנה.  ַׁשֲעֵרי  ים  ֲחִמּׁשִ ִהָּנם  ִהֵּנה  ְּדיֹוֵבל  ָׁשִנים  ים  ֲחִמּׁשִ ִּכי 
ּוְקָראֶת"ם ַּדְיָקא, ֲאֶׁשר ִּתְקְרא"ּו אֹוָתם ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהִּתּקּוִנים, ּוִבְזכּוָתא ָּתְלָיא ִמיְּלָתא, ְּדַעל ְיֵדי ֶזה ְּדרֹור 
ָּבָאֶרץ ְלָכל יֹוְׁשֶביָה. ְוַעל ֶזה ִסֵּים ְוָקָאַמר יֹוֵבל ִהיא, ְּכלֹוַמר ְּדֵהם ְּבִחיָנה ַאַחת, ְּכמֹו ֶׁשּיֹוֵבל ְּבִחיַנת ִּביָנה, 
ְּכמֹו ֵכן ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֲאִני ִּביָנה ִלי ְּגבּוָרה. ּוַמה ֶׁשָּאְמרּו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַּבַּמֲאָמר ַהָּלֶזה ַעל ְיֵדי ִלּמּוד 
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֶׁשהּוא ִמִּסְטָרא ְּדִביָנה ְוִיְהיּו טֹוֲעִמי"ם ִמְּלַמָּטה ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי ַנְפִׁשי ְיסֹוֵב"ב ַיְנֵחִני ִלְרמֹז ְּבֶזה, 

ְזכּוָתא ְדַּבר יֹוַחאי

ַח‡י ר יו… ַבּ ¿„ ‡ ָ̇ כּו ז¿



זהר 
השבת

ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

ּמֹוִציא ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ֲאִפּלּו ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֵאינֹו ֵמִבין ַמה ּׁשֶ
ְמַתֵּקן ְּדָבָריו

ּמֹוִציא ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ֲאִפּלּו ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֵאינֹו ֵמִבין ַמה ּׁשֶ
ְמַתֵּקן ְּדָבָריו ְוָכ ָאְמרּו ַקָּמֵאי ְוַאְסְמכּוהּו ֶאְקָרא ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ַאל ִּתְקֵרי 

ְוִדְגלֹו ֶאָּלא ְוִדּלּוגֹו.

ְַעֵּין ְּבָהַרב ִחיָד"א ְּבקּוְנְטֵרס טֹוב ַעִין ְּבֵׁשם ָהא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּוַמֲעֶׂשה נֹוָרא ָּכֶזה 
ִּבְצָפת ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ֶׁשָהיּו נֹוֲהִגים ֶׁשֵּיְלכּו ִלְמָעַרת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּבָכל ֵליל 
ל"ג ָלעֶֹמר ַּכָּמה ֲחָכִמים ִויִחיִדים, ְולֹוְמִדים ָׁשם ָּכל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְמַחְּלִקים אֹותֹו 
ְלָכל ֶאָחד ֵמַהּקֹוְרִאים ֵחֶלק ֶאָחד. ַוְיִהי ַהּיֹום ֶׁשָהָיה ִעָּמֶהם ִאיׁש ֶאָחד ְמֻיָחד ְוָידּוַע 
ִּבְפֵניֶהם, ְוָנְתנּו לֹו ֵחֶלק ֶאָחד ֵמַהּזַֹהר ִעם ַהּקֹוְרִאים ִלְקרֹות ִעָּמֶהם, ְוהּוא יֹוֵדַע 
ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות ְוהּוא ִּכְבֵהָמה ְּבצּוַרת ָאָדם. ֶמה ָעָׂשה אֹותֹו ָהִאיׁש? 
קֶֹדם ֶׁשַּיִּגיַע ָהֵעת ֶׁשל ַהִּלּמּוד ָיָצא ַלחּוץ ֵמַהְּמָעָרה ַוֵּיֵל ָה ּוָבכֹה ַהְרֵּבה ְמאֹד, 
ַעד ֶׁשִּכְמַעט ִנְסּרּו ִריֵסי ֵעיָניו ֵמַהְּבִכָּיה ְוָנְפָלה ָעָליו ַּתְרֵּדָמה ְוָיַׁשן ִּבְמקֹומֹו, ְוָאז 
ָּבא ֵאָליו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ַּבֲחלֹום, ְוָאַמר לֹו: ַאל ִּתיָרא 
ְוַאל ֵּתַחת, ַעָּתה ַמה ְלּ ִנְרָּדם, קּום ְקָרא ֶאל ֱאֶקי ַהֵחֶלק ֶׁשָעָלה ְּבגֹוָרְל. ֱהִׁשיבֹו 
ָהִאיׁש: ֲהֵרי ֲאִני ִּכְבֵהָמה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְּכָלל ִלְקרֹות. ָאַמר לֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: 
קּום ְקָרא ַוֲאִני ֲאַסְּיֶע ְוִתְמָצא ַעְצְמ יֹוֵדַע ִלְקרֹות ִּכְגדֹוֵלי ַהֲחָכִמים. ְוֵכן ָהָיה, 
ָנתֹו ּוָמָצא ַעְצמֹו יֹוֵדַע ְּבטֹוב, ְוָתְמהּו ָעָליו ָּכל ָהרֹוִאים אֹותֹו ֶׁשָּמְצאּו  ְוֵהִקיץ ִמּׁשְ

ּבֹו ְּדָבִרים נֹוָרִאים ֶׁשֹּלא ָיְדעּו ּבֹו ִמּקֶֹדם. ַעד ָּכאן ַהַּמֲעֶׂשה.

ּוָבֶזה ֵּפֵרׁׁש ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ִמּשּׁום ָהָרָׁש"ז ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, 
ָאַמר ַהָּכתּוב ּתֹוַרת ֲהָוָיה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש, ְּדָידּוַע ְּדִלּמּוד ַהּסֹוד  ֶׁשֶּזהּו ַמה ּׁשֶ
ם, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק ְּבתֹוַרת ֲהָוָיה ֶחְפצֹו ֶזה  ִנְקָרא ּתֹוַרת ַהּׁשֵ
 ַהּסֹוד ּוְבתֹוָרתֹו ֶזה ַהְּפָׁשט ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ּתֹוַרת ֲהָוָיה ֶׁשהּוא ְּתִמיָמה ְּכלֹוַמר ֶׁשָּצִרי
ִלְלֹמד אֹוָתּה ִּבְׁשֵלמּות ְוֶזה ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְלֹמד ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְמַלְּמדֹו 
ּוֵמִׁשיב ַנְפׁשֹו ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ְמִׁשיַבת נֹוָטִריקֹון ְמ'ַלְּמדֹו ּת'ֹוָרה ִׁש'ְמעֹון ֶּב'ן י'ֹוַחאי 
ְוָאַמר ֶנֶפׁש ֶׁשִּכְמַעט ָיְצָאה ַנְפׁשֹו ְוָחְזָרה לֹו ּוְבֶזה ֵּפרּוׁש ַּגם ֵּכן ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו 

אֹור ַהזַֹהר ַ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 



ו

זהר 
השבת

ק אוֹר ַהזַֹהר ַהְמֻחּלָ

ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשֶּזהּו ָהֶרֶמז ֶׁשָרְמזּו ְלִאיׁש ֶאָחד ֶׁשֶהְראּו לֹו ַּבֲחלֹום ֵּתַבת ְּבֵהָמה 
ְוא ָיַדע ֵּפרּוׁשֹו ּוֵפְרׁשּו לֹו ִּכי ַיַען ֶׁשָּמַכר ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֶׁשָהָיה לֹו ְּבֵביתֹו ָלֵכן ֶהְראּו 
לֹו ֵּתַבת ְּבֵהָמה ְּדָראֵׁשי ֵּתבֹות ִּב'ַעְרִּתי ַה'קֶֹּדׁש ִמ'ן ַה'ַּבִית ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּוְלִפי ָהִכי 
ִיְתָּפֵרׁש ִלְרמֹז לֹו ְּדַאף ַעל ַּגב ֶׁשָאָדם הּוא ִּכְבֵהָמה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות ִעם ָּכל ֶזה 
ַמָּיא ִיְכְּפלּו לֹו ְׂשָכרֹו ְוֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְקֶרה לֹו ַּכֲאֶׁשר ָקָרה ָלִאיׁש ַהֶּזה ִאם ֻיְכְׁשרּו  ִמּׁשְ
ַמֲעָׂשיו ְוִתְהֶיה ַּכָּוָנתֹו ְלטֹוָבה ְוֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּפסּוק 'ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ֲהָוָי"ה' ְּדֵתבֹות 
'ּתֹוִׁשיַע ֲהָוָי"ה' ִעם ַהֵּתבֹות ּוב' ּכֹוְלִלים ֶׁשל ב' ֵּתבֹות ַיֲעלּו ְּכִמְסַּפר ֵּתבֹות 'ֹזַהר 

ִּתּקּוִנים' ְּבִדְקּדּוק ַצח.
(ַהְקָּדַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְּדפּוס ִליוֹוְרנֹו)

אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק

יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבַדּקֹות ְספּורֹות יְַסיְימּו ּכּוָלם יַַחד ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ַעל יְֵדי 
ֶׁשְּמַחְּלִקים ֶאת ַהִלימּוד ַלֲחָלִקים ְקַטּנִים, וְָכל ֶאָחד לֹוֵמד ֶחְלקֹו ּוִמְׁשַּתֵּתף ִעם ַהְּכָלל, 
ּוָבזֶה נְֶחָׁשב ְלָכל יִָחיד ֶׁשָּלַמד וְִסּיֵם ָּכל הזוה"ק, וְָכל זֶה ִּבזְַמן מּוָעט ַּכֲאֶׁשר ִמְתַקְּבִצים 

ְּבבֵית ַהְּכנֶֶסת ְּבלֵיל ַׁשָּבת ּוְביֹום ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָּכל ִמנְיַן ְּכִפי ְרצֹונֹו.   
          

.('‰ ˙ ˙ ַ‰ז' ‡ו… כ∆ ים ַמֲער∆ ƒַחּי ׁ̆ פ∆ ִּכי ִּביָנה ִעם ַהּכֹוֵלל ִּגיַמְטִרָּיא ַחִּיי"ם. (נ∆
ף ˜כ"„:) ְוַהַמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזֹוַהר ָהָרִקיַע, ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָל ְּדִאיהּו ֵסֶפר  ַ„ּ ‡ ׂ̆ ˙ ָנ ַׁ̆ ָר ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא (ּפָ
ַהּזַֹהר, ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה. ְּבִאֵּלין ָלא ָּצִרי ִנָּסיֹון, ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא 
ים לב) ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין  ƒָבר ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ְוִיְתַקֵּיים ְּבהֹון, (ּ„¿
ַהּדֹור  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  וכו'  ָּגנּוז  ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה  ֵמַהּזַֹהר  ֶׁשַהִחּבּור  ִמָּכאן,  ְמבָֹאר  ִהֵּנה  עכ"ל.  ֵנָכר,  ֵאל  ִעּמֹו 
ָהַאֲחרֹון ְּבסֹוף ַהָּיִמים ֶׁשָאז ִיְתַּגֶּלה ַלַּתְחּתֹוִנים, ּוִבְזכּות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמִׁשיַח, ִּכי ָאז ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה 
ְּכֵדי  וכו',  ֲאֻחָּזתֹו  ֶאל  ִאיׁש  ְוַׁשְבֶּתם  ּוְבִגיֵניּה  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ְלִביָאתֹו.  ְקרֹוָבה  ִסָּבה  ִּתְהֶיה  ֶזה  ֲאֶׁשר  ְּבִסָּבתֹו, 
ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ִיָּגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵׁשם ֶׁשֹּלא ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ַעד ֶׁשֻהְצַר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַקְּדָׁשם 
ה ַהּזֹו, ְוהּוא ְרצֹון  ְּבַדם ֶּפַסח ּוְבַדם ִמיָלה, ֵּכן ְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה א ִּתְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ְלּתֹוְספֹות ַהְּקֻדּׁשָ

ן). ו… ׁ̆ ‡ ƒַמֲ‡ָמר ר ,˙ ָר‰ ַמֲ‡ָמרו… ָׂ̆ ָהֵאל ִיְתָּבַר, ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָּבּה. (˘ל"‰, ֲע

המשכ זכותא דבר יוחאי מעמוד ד
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

‰רב ˘למ‰ יו„‡ ˘ווייˆער 
רב „˜‰ל „רכי נועם, ספרינ‚ וו‡לי, ניו י‡ר˜

מחבר ספר „רכי נועם, וספר ˘ו"˙ "ל˘למ‰ מ˘פטיך" על עניני חו"מ
בס"ד, יום א׳ לס׳ "מי לה׳ אלי" תשל"ט לפ"ק.

החיים והשלו׳ וכט"ס למע"כ ידידי הרב הג׳ הגודר גדר ועומד בפרץ ולוחם מלחמת 
ה׳ במסירות נפלאה, אשכל הכפר הנותן אמרי שפר, בחבוריו, ללמד לבני יהודה קשת 
לעמוד על המשמר ה"ה כש"ת מוהר"ר שלו׳ יודא גראס שליט"א, רב דק"ק עדת האלמין.

ספר  להוציא  שעומד  לי  הודיע  שליט"א  ידידי  מע"כ  הנה  רבה,  באהבה  אחדשה"ט 
מדרך  מכשול  להסיר  קול  כשופר  ולהרים  ההמונים  להזהיר  בראשון)  (וכמעשהו  חדש 
על  המסכים  שר  להיות  כדי  עד  אותי  והגדיל  השפל,  אותי  החשיב  ובענותנותו  עמינו, 
חבוריו הנעלים, ומי אנכי לבוא עד הלום, ואין הלום אלא מלכות מאן מלכי רבנן, אך 
לאות ידידות וכמענה להפצרותיו התבוננתי לכתוב לו איזה מילים בד"ת מפרשת השבוע 

ממה שחנני השי"ת כדי לחזק את רוחו ללכת בדרכו, דרך ישרה, וזה החלי בס"ד:

בפרשתנו כתוב אחר מעשה העגל. "ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי לה׳ אלי 
ויאספו אליו כל בני לוי ויאמר להם כה אמר ה׳ אלקי ישראל שימו איש חרבו על יריכו 
עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו 
וכו׳ ובני לוי עשו כדבר משה". ומרעה"ש שבח אותם בפרשת ברכה: "וללוי אמר תמיך 
ואוריך לאיש חסידיך וכו׳ האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו 
לא ידע כי שמרו אמרתיך ובריתך ינצורו וכו'". מקראות אלו אומרים דרשוני, הלא כל 
ההרוגים שעבדו לעגל נתחייבו מיתת בית דין על ידי חרב בעדים והתראה, ושבט לוי דנו 
אותם כדין, ולמה היה צריך ההורג לפגוע באחיו וברעהו ובקרובו ולעשות לו שונאים 
במשפחתו? הלא כשיפגע באחד ממשפחתו שחייב מיתה אל יגע בו אלא יקרא לחבירו 
מבני לוי שאינו ממשפחת הנאשם ויהרוג אותו, והוא יעמוד גם כן לחבירו לשרתו, להרוג 
את קרובו של חבירו? למה היה צריכים לקיים צו הדין דווקא באופן כזה? מזה אמרתי, 
יכולים לראות שכשמגיע עת פריקת עול, שרבים פורקים מעליהם עול מלכות שמים, אז 
אותם הכהנים הלוים הצדיקים אשר שמרו את משמרת הקודש, שנשארו נאמנים למלך 
מלכי המלכים הקב"ה, ורוצים לקנאות קנאת ד׳ צבאות, יכולים להצליח רק אם קנאתם 
הוא "בלתי לה׳ לבדו" בלי שום נגיעה של שנאה או של נקמה - בלי שום פניות - רק 
לנקם נקמת ה׳. משה רבינו עליו השלום בחן אותם וצוה "הרגו איש אחיו ואת רעהו" 
דייקא. אם מי שהוא הורג את אחיו או קרובו ורעהו באותו נימוס שהורג לאחר שאינו 
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הסכמות ומכתבים

קרובו, שאותם בודאי לא הרג מחמת שנאה, אז הסימן שכוונתו לשם שמים לנקום קנאת 
ה׳.

ועל זה שיבח אותם משה רבינו עליו השלום: "האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת 
אחיו לא הכיר וגו׳", שכל קנאתם היתה מחמת אהבתם ונאמנותם לה׳ ומחמת זה שנאו 

הרע ורצו לבער שונאי ה׳ עושי הרע, בלי הבדל מי עשה הרע, רעהו או קרובו.

זה אגיד לו, לפני כמה שנים, כשהיה רעש מהנעשה בשחיטות ובכשרות, נמנו וגמרו 
אמרו לי שכל  כשהגעתי שמה  להופיע,  מוזמן  הייתי גם כן  להושיב בית דין ואני הק' 
הענין נתבטל על ידי גורמין שונים שהתערבו לבטל הדבר, והדבר נשאר תלוי, ושקט 
הכתוב  ומקיימים  לענוים,  פתאום  נעשו  הקנאים  וכל  פה,  פוצה  ואין  העיר,  ברחובות 
לנו  הזהירו  כבר  כי  בניהם,  ונפש  בנפשם  הוא  זה  שדבר  והגם  וישבעו"  ענוים  "יאכלו 

רבותינו שהכשרות הוא יסוד בית ישראל ובלא יסוד זה אין בנין ואין להאריך בזה.

"יהודה אתה יודוך אחיך" (בראשית מ"ט) ופרש"י ז"ל, לפי שהוכיח את הראשונים 
רצוי -  בדברי  יעקב  וקראו  לאחוריו  לסוג  יהודה  התחיל  בקונטרסים)  (קרי  בקנטורים 
יהודה אתה לא כמותם. וראה זה פירוש יפה מרבי חיים מסלונים (טעם זקנים קס"ו) על 
הפסוק "לך רד כי שחת עמך" (שמות ל"ב ז') ואמרו בגמרא רד מגדולתך, וכך היה דורש 
מקרא זה, כיון שנודע למשה כי חטאו ישראל בעגל, היה מקום שירצה להישאר בשמים 
וללמוד תורה מפי הגבורה, מה לו ולפולחי עגלים? משום כך ציווהו הקב"ה: לך, רד 
מגדולתך! עכשיו לא תעסוק בתורה "כי שחת עמך" ועליך לירד ולראות מה ניתן לעשות 

בכדי לכפר חטאתם...

לא  שסרחו,  ברגע  העם  מן  להתרחק  לא  בישראל,  מנהיג  של  תפקידו  "זהו 
מעונשין  להצילם  למוטב,  להחזירם  איך  דרכים  ולחפש  לדאוג  אם  כי  להפקירם, 

ומפורענות קשה".

כן ידידי הרה"ג ירד לראות מה נעשה ברחובות העיר בעגלים ובמעשה שחיטתם 
וחפש דרכים לחזק חומת הכשרות ולהחזיר עטרה ליושנה. יישר כוחו וחילו לאורייתא!

שלא  התנהגות  שכשראה  דנן,  המחבר  הרב  מע"כ  לכבוד  נמטיה  אפריון  ולכן 
כשורה הרים קול מחאה, ולא הניח ולא שקט, אפילו כשהתנגדו לו בני משפחתו; 
את אחיו לא הכיר. ואפילו אבד עי"ז את פרנסתו: את בניו לא ידע. למה? כי שמרו 
ורעים  אחים  אהבת  על  שעלה  ה׳  מאהבת  שמים  לשם  היא  קנאתו  כי  "אמרתיך"! 
ובנים, והוא הוא הקנאות של שבט לוי להיות בלתי לה׳ לבדו: והמבחן, כאשר אמרנו, 
אם מקנא בעושי עולה אפי׳ כשהם קרוביו או רעיו אז סימן מובהק שהיא בלתי לה׳.

מנגד  נפשו  ומשליך  שהשליך  שבדור  מהיחידים  הוא  שלנו  המחבר  זה  ובדבר 
ועולה לו בממון ודמים תרתי משמע, וכל הרוחות שבעולם אינם מזיזים אותו ממקומו 
ריש  ועי׳ רש"י  הצד,  עומדים מן  גדולים  רבנים  שאפילו  בדברים  וצועק אף  ועומד 
פ׳ פינחס מכל מקום סוף הכבוד לבוא, "דבר שהוא לש"ש סופו להתקיים", דהיינו 
שיוצא מזה דבר קיימא דבר שיש בו קיום העולם, והמבחן במחלוקת אם הוא לש"ש 
או לא, לראות: אם הדברים פועלים ונשמעים אז סימן כי מתוך י"ש היה, וכל מי שיש 

‰סכמו˙ ומכ˙בים
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ר ְוָרָמ"א ת ְמַחּבֵ ּבָ ְלַחן ָערּוְך ִהְלכוֹת ׁשַ ׁשֻ
ט

המשך סימן שה – במה בהמה יוצאת בשבת
לא יצא ה�ו� בזנב שועל שתולינ בינ עיניו  יא. 
שלא תשלוט בו עינ הרע ולא בזהורית שעושימ 
לו לנוי ולא עזימ בכי� שבדדיהמ שקושרימ אותמ 
שלא י�רטו דדיהמ בקוצימ ולא פרה בח�ומ שבפיה 
שחו�מימ פיה שלא תרעה בשדות אחרימ ולא כל 
בהמה ב�נדל שנועלימ ברגליה שלא תנגפ אבל 
יוצאה באגד שעל גבי מכה ובקשקשימ שעל גבי 
השבר והמ לוחות שקושרימ להמ �ביב העצמ הנשבר 
בהנ ובשליא שיצאה מקצתה ותלויה בה ופוקק זוג 
שבצוארה ומטייל בה בחצר אבל לא תצא בו לרשות 
הרבימ אפ על פי שהוא פקוק בינ אמ הוא בצוארה 

בינ אמ הוא בכ�ותה:
לא תצא בחותמ בינ שהוא בצוארה בינ שהוא  יב. 

בכ�ותה:
אינ הגמל יוצא במטולטלת והוא כמינ כר קטנ  יג. 
שנותנימ תחת זנבו אפילו היא קשורה לו בזנבו אלא 
אמ כנ היתה קשורה בזנבו ובחטוטרתו או בשליתה:

לא תצא שומ בהמה לא עקוד ולא רגול פירוש  יד. 
עקוד שקושר ידה אחת עמ רגלה ורגול היינו שקושר 
אחת מרגליה כלפי מעלה שלא תלכ אלא על ג' 

רגלימ:
לא יקשור גמלימ זה אחר זה והוא תופ� באפ�ר  טו. 
הראשונ וכולמ נמשכימ על ידו אבל אמ תופ� כמה 
אפ�רי גמלימ בידו מותר ויש מי שאו�ר גמ בזה 
ולא התיר אלא להוציא בהמה אחת לבדה והוא 

מושכה בחבל:
המוציא בהמה והוא מושכה באפ�ר צריכ ליזהר  טז. 
שלא יצא ראש החבל מתחת ידו טפח למטה דדמי 
כמו שנושאה בידו ולא מתחזיא מאפ�ר הבהמה 
וגמ לא יניח הרבה מנ החבל בינ ידו לבהמה כדי 
שלא יכביד עד שלא יגיע בטפח ה�מוכ לארצ ואמ 

הוא ארוכ יכרוכ אותו �ביב צוארה:
אינ חמור יוצא במרדעת בזמנ שאינה קשורה  יז. 

לו מערב שבת ולא בזוג ואפ על פי שהוא פקוק ולא 
ב�ולמ שבצוארו והנ לוחות שקושרימ �ביב צוארו 
שלא יחככ מכתו ולא ברצועה שברגלו והוא כמינ 
טבעת עבה שעושימ מקש וקושרימ ברגלי הבהמה 
שפ�יעותיה קצרות ומכה רגליה זו בזו ועושימ לה 
זה להגינ שלא תכה זו בזו ואינ התרנגולימ יוצאימ 
בחוטימ שקושרימ ברגליהמ ל�ימנ ולא ברצועה 
שקושרימ ברגליהמ כדי שלא ישברו הכלימ ואינ 
האילימ יוצאימ בעגלה שתחת אליותיהמ שעושימ 
להמ כנ כדי שלא תהא האליה נגררת בארצ ואינ 
העזימ יוצאות בעצ ידוע שנותנימ בחוטמיהמ כדי 
שיתעטשו ויפלו תולעימ שבראשיהמ ולא העגל בעול 
קטנ שנותנימ על צוארה ולא בזממ שמניחימ בחוטמו 
של עגל כדי שלא יינק ולא פרה בעור שנותנימ על 
דדיה שלא יינקו השרצימ ולא ברצועה שבינ קרניה 
בינ אמ היא לשימור בינ אמ היא לנוי ולא תצא פרה 
או שור בחבל שבצוארה לפי שאינה צריכה שמירה 
אבל עגלימ מותרימ לפי שהמ מורדימ בקל. הגה: 
הבהמה יוצאה בקמיע מומחה לבהמה אבל לא בשאינה 
מומחה אף על פי שהיא מומחה לאדם (בית יוסף ורבינו 

ירוחם חלק י' ורמב"ם פרק ב'):
אינ רוכבינ על גבי בהמה ולא נתלימ עליה  יח. 
ואפילו בצדה א�ור להשתמש אבל צדי צדדינ כגונ 
שדבר אחד מונח על צדה והוא משתמש בו מותר 
ואמ עלה עליה אפילו במזיד ירד משומ צער בעלי 
חיימ ומטעמ זה פורקינ משאוי שעליה כיצד עושה 
מכני� ראשו תחת המשאוי ומ�לקו לצד אחר והוא 
נופל מאליו. הגה: ואסור לישב על קרון שהאינו יהודי 
מנהיגו בשבת משום שמשתמש בבהמה גם שלא יחתוך 
זמורה (תוספות והרא"ש ריש פרק מי שהוציאוהו ומרדכי 
פרק קמא דשבת והגהות עירובין ובית יוסף בשם סמ"ג):
בהמה שנפלה לאמת המימ אמ המימ עמוקימ  יט. 
ומפני ככ אינו יכול לפרנ�מ במקוממ מביא כרימ 
וכ�תות ונותנ תחתיה משומ צער בעלי חיימ אפ 

ֻׁשְלַחן ָערּו ִ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 מְצָֹרע 

המשכ בעמוד י



י

זהר 
השבת

ר ְוָרָמ"א ת ְמַחּבֵ ּבָ ְלַחן ָערּוְך ִהְלכוֹת ׁשַ ׁשֻ

בו י"ש דבריו נשמעים. (ואף שקמים עליו אויבים מכל הצדדים והוא בצד אחד וכל 
העולם מצד שני כנגדו כמו שהיה אאע"ה, אל יתפעל מזה, כי אינו אחד, כי יחידו של 
עולם עמו, וסוף דבר הכל נשמע, הסוף יהיה שכל שנאתם וקנאתם יאבדו, ודבריו 

יעשו פירות וקושטא קאי).

להמחבר דנן, ביודעים קאמינא, שדבריו וספריו פעלו הרבה להתעוררות הכשרות, 
ועדי  כמה  נתיסדו  הכבירים  פעולותיה  ידי  שעל  הכשרות  הועד  נתיסד  לו  והודות 
הכשרות בשכונות העיר לפקח על הכשרות בשכונתם, והרבה קהילות הכינו שחיטה 
על  לפקח  מיוחד  דין  בית  יסדו  אחרים  פקיחה.  בעינא  ולגסות  לעופות  עצמאית 
הכשרות שהיתה מוזנחת מאוד בעוה"ר (שנתגלה שאחב"י נתפטמו כעשרות שנים 
בדברי מאפה ובממתקי איסור, וכיוצא, ואיכ"מ לפרט הכל. וכבר הארכתי יותר מדי).

ונקוה שאי"ה גם להלאה יעשו דבריו רושם.

ֻׁשְלַחן ָערּו ִהְלכֹות ַׁשָּבת 

המשכ מכתב הרב שלמה יודא שווייצער מעמוד ה

המשכ מכתב הרב שלמה יודא שווייצער בחוברת הבאה

המשכ שו"ע ורמ"א מעמוד ט
על פי שמבטל כלי מהיכנו: דינ קירוד בהמה בשבת 
כמו ביומ טוב (מרדכי פרק ב' דביצה) (ועיין לקמן סימן 

תק"ג סעיף ב'):
מותר לומר לאינו יהודי לחלוב בהמתו בשבת  כ. 
משומ צער בעלי חיימ שהחלב מצערה והחלב א�ור 
בו ביומ ויש אומרימ שצריכ לקנותו מנ האינו יהודי 
בדבר מועט שלא יהא נראה כחולב לצורכ ישראל:
גבינות שעושות השפחות מעצמנ מחלב של  כא. 

ישראל מותר כיונ שאינו אומר להנ שיעשו:
מי שיש לו נער אינו יהודי ורוכב על הבהמה  כב. 
בשבת כשמוליכה להשקותה אינו צריכ למונעו 
שהחי נושא את עצמו אבל צריכ למונעו שלא יתנ 

עליה בגדיו ולא שומ דבר:
מותר למ�ור �ו� או פרד או חמור לרועה  כג. 
אינו יהודי ואפ על פי שהאינו יהודי משתמש בהמ 
בשבת אינ בככ כלומ כיונ דשלא מדעת ישראל 
הוא עושה ואינו ממתינ לשכירות ממנו ואמ רואהו 

משתמש בה בשבת מוחה בידו). הגה: וכל שכן דאין 
לחוש שהרועה יוציא אותם חוץ לתחום דהא תחומין 

דרבנן (הגהות מרדכי דקדושין):
סימן שו – באיזה חפצים מותר לדבר בשבת, 

ובו י"ד סעיפים
ממצוא חפצכ חפציכ א�ורימ אפילו בדבר  א. 
שאינו עושה שומ מלאכה כגונ שמעיינ נכ�יו לראות 
מה צריכ למחר או לילכ לפתח המדינה כדי שימהר 
לצאת בלילה למרחצ וכנ אינ מחשיכימ על התחומ 
לשכור פועלימ. הגה: והוא הדין דאסור לטייל למצוא 
סוס או ספינה או קרון לצאת בו (מרדכי סוף פרק מי 
שהחשיך). אבל מחשיך על התחום להביא בהמתו ויש 
אומרים שאם אין הבהמה יכולה לילך ברגלים כגון שהוא 
טלה קטן אינו רשאי להחשיך דאינו רשאי להביא דאסור 

לטלטל בעלי חיים שהם מוקצים:
היתה בהמתו עומדת חוצ לתחומ יכול לקרות  ב. 

לה כדי שתבוא:



זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יא

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

ּוִמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב



יב

זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב



זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יג



יד

זהר 
השבת

ערוץ הזוהר העולמי



זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
טו

ָּבת זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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



טז

זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ

המשכ ב�ופ עמוד כב



זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יז

ִני ִמִּמְכׁשֹולֹות? ִמי אֹוֵמר ֶׁשַחָּיִבים ִלְׁשמֹור ַּגם ֶאת ַהּׁשֵ
ֵמִׁשיב ַעל ָּכ ַהָחֵפץ ַחִּיים, ַעל ָהָאָדם ָלַדַעת ֶׁשַּקָּים ִחּלּוק ָּגדֹול ֵּבין ִמי ֶׁשעֹוֵבד ֶאת ּבֹוְראֹו 
ם, ְלֵבין ֶזה ַהּשֹׁוֵמר  ְלֵבין ִמי ֶׁשְּמַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו, ִּכי ָהעֹוֵבד ִמְתַּכּוֵן ִּבְרִצינּות ַלֲעבֹוד ֶאת ַהּׁשֵ
ּוְמַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ַרק ִּבְכֵדי ְלַקֵּבל ָׂשָכר (ֶאגֹוִאיְסט), ּוְלָעִתיד ָלבֹא נּוַכל ְלַהְבִחין ְוִלְראֹות ִמי 

ֶּבֱאֶמת ָעַבד ֶאת ַהָּקָּב"ה ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ּוִמי ַרק ִּבֵּקׁש ִלְרּכֹוׁש ִמְצוֹות.

ם ֶּבֱאֶמת ְלֵבין ִמי ֶׁשַרק רֹוֶצה ְלַקֵּבל ָׂשָכר?  ַמה ִהיא ֲאַמת ַהִּמָּדה ְלַהְבִחין ֵּבין עֹוֵבד ֶאת ַהּׁשֵ
ם ֶׁשָּבָרא אֹותֹו ְונֹוֵתן לֹו ִמָּכל ַהּטֹוב, הּוא רֹוֶצה ֶׁשֻּכָּלם  ֶזה ַהִּמְתַּכּוֵן ֶּבֱאֶמת ַלֲעבֹוד ֶאת ַהּׁשֵ
ַמע ֵאֶצל  ַיַעְבדּו ֶאת ַהָּקָּב"ה ְוַּיֲעׂשּו ֶאת ְרצֹונֹו, ִּבְכֵדי ֶׁשְּכבֹודֹו ֶׁשל ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ִיְגַּדל, ְוִיּׁשָ

ָּכל ְּבֵני ֱאנֹוׁש, ּוְכֶׁשהּוא רֹוֶאה ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם הֹוְלִכים ְּבַדְרֵכי ה', ָאז ַהָּדָבר ּכֹוֵאב לֹו ּנֹוָרא.

[ַקֶּיֶמת ִאְמָרה ֲעָמִמית ְידּוָעה, ִאם ְלָכל ֶאָחד ָהָיה ָרצֹון ְוֵחֶׁשק ַלֲעבֹוד ֶאת ה', ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו 
ֵחֶׁשק ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיַּסע ְלַרּבֹו, ָאז ָהִיינּו ִנְרִאים ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָיִפים].

ַאֶחֶרת הּוא ֵאֶצל אֹותֹו ָאָדם ַהִּמְתַּכּוֵן ָּתִמיד ַרק ֶאת ַעְצמֹו (ֶאגֹוִאיְסט), ֲאִפילּו ְּכֶׁשָאנּו עֹוִׂשים 
ֶאת ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ֲהה ְּכָלל א ַיִּביט ֵאָליו, אֹותֹו א ְמַעְנֵין ִאם ֲאֵחִרים ַּגם עֹוִׂשים ֶאת 
ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ֶזה ַּגם א ַמְפִריַע לֹו ְּכֶׁשהּוא רֹוֶאה ֲאָנִׁשים ֶׁשְּכָלל ֵאיָנם עֹוְבִדים ֶאת 

ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם.

אֹותֹו ָּדָבר הּוא ַּגם ֵאֶצל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ֶזה ָהאֹוֵמר ַמה ְמַעְנֵין אֹוִתי ִמיֶׁשהּו ַאֵחר [חּוץ 
ִמֶּזה ֶׁשהּוא עֹוֵקר ֶאת ַהִּמְצָוה ֶׁשל "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח"], זֹוִהי הֹוָכָחה ֶׁשָּכל ֲעבֹוַדת ה' ֶׁשּלֹו ִהיא 

ַרק ִּבְׁשִביל ַעְצמֹו, הּוא ִמְתַּכּוֵן ַרק ְלַכַוונֹות ִאיִׁשּיּות.

חּוץ ִמָּכל ֶזה ֶיְׁשנֹו ַּגם ִעְנָין ֶׁשל ַעְרבּות, ֶׁשַהַּכָּוָנה ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָהָיה ְּבַהר ִסיָני ְוִקֵּבל ְּבַיַחד 
ֶאת עֹל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים ֶׁשַּגם ֲאֵחִרים ִיְׁשְמרּו ַוַּיֲעׂשּו ֶאת 

.ָרצֹון ַהּתֹוָרה ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשָּצִרי

ְוָלֵכן, ֲאִפילּו ַהֻּמְׁשָלם ֶׁשּשֹׁוֵמר ֶאת ַעְצמֹו ּובֹוֵרַח ִמן ָהִאּסּוִרים ְּבָכל ַהּכַֹח, ֲאִפילּו ִמַסֵּפק 
ְסֵפיָקא ֶׁשל ִאּסּור, ָיכֹול ְלִהּוֵָצר ַמָּצב ֶׁשַּבָעִתיד ָלבֹא ִיְתְּבעּו אֹותֹו ַעל ֲאִכיַלת ֲחִזיר, ְנֵבלֹות 
ּוְטֵרפֹות, ְועֹוד, ְוַעל ְׁשֵאָלתֹו ַמּדּוַע ַמֲעִניִׁשים אֹותֹו ַעל ְּדָבִרים ֶׁשְּכָלל א ָעָׂשה, ְועֹוד יֹוִסיף 
ֶׁשְּבָכל ַהְנָהגֹוָתיו ְּבַחָּייו ֲאִפילּו א ָהָיה ָּבֶהם ֲחַׁשׁש ֶׁשל ָהִאּסּוִרים ִמן ַהּסּוג ַהֶּזה ְוִכי ֵמעֹוָלם 
א ָעְברּו ֶאת ְׂשָפָתיו ַמֲאָכִלים ֶׁשֵאיָנם ְּכֵׁשִרים ְּבַוָּדאּות. ַעל ָּכ ָיִׁשיבּו לֹו: ַהִאם א ָיַדְעָּת 
ֶׁשָּכל ֶאָחד ָעֶרב ִלְׁשֵני ְוַחָּיב ִלְדאֹג ֶׁשֲחֵברֹו ַּגם הּוא ִיְׁשמֹר ַעל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, ִּכי ִהְּנ נֹוֵׂשא 
ְּבַאֲחָריּות. ּבֹא ְוִהָּזֶכר ַעל ֶהָעָבר! ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ָאְכלּו ְּדָבִרים ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול, ְוַאָּתה ָיַדְעָּת 



יח

זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ

ִּכי ָאסּור ֶלֱאכֹול זֹאת, ְוִאם ֵּכן ַמּדּוַע א ַצֲעְקָת? ְוֶׁשֹּלא ַיְחְׁשבּו ְלֶרַגע ֶׁשֶּזה א ָּכל ָּכ ּנֹוָרא, 
ֵמַאַחר ְוַגם ֲאֵחִרים לֹוְקִחים ֵחֶלק ַּבֲעוֹון ֶזה ְונֹוְׂשִאים ְּבַאֲחָריּות, ִּכי ְּכֶׁשָהָאָדם הּוא ָעֶרב 
ַלֲעָׂשרֹות ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים, ַאף ֶׁשֵּיׁש לֹו ֻׁשָּתִפים ַרִּבים ֶׁשֵהם ֲעֵרִבים, ְּבָכל זֹאת ֶזה יֹוֵצא ַהְרֵּבה 
ֶּכֶסף ְלָכל ֶאָחד (ַעד ָּכאן ִמּקּוְנְטֶרס ָּדָבר ְּבִעּתֹו ַמּדֹור ַׁשַער ֵּבית ִיְׂשָרֵאל). ָלֵכן ֶׁשָּכל ֶאָחד ַיֲעֶׂשה ִמִּצּדֹו ָּכל 
ַמֲאָמץ ִלְמנֹוַע ֵמַעְצמֹו ּוִמּכֹל ְּבֵני ֵּביתֹו, ּוִמּכֹל ְקרֹוָביו ִויִדיָדיו ִמָּכל סּוֵגי ָהאֹוֵכל ַהְמֻפְקָּפִקים, 
ְוִלְבּדֹק ֵהיֵטב ָּכל ַמֲאָכל ַהִּנְכָנס ַהָּבְיָתה. ּוִבְזכּות ֶזה ֶׁשל ִמְצַות ַהְּזִהירּות ִמַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות 
ְּכִפי ֶׁשָּצִרי ִלְהיֹות ִנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ְלִהָּנֵצל ִמָּכל ֶּפַגע ַרע, ְוִנְזֶּכה ִליׁשּוָעה ְּבָקרֹוב, ְוַלְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה, 
ְונּוַכל ִלְׂשמֹוַח ַּבָעִתיד ְּבַיַחד ִעם ַהֶּצֱאָצִאים ְוֶצֱאָצֵאי ַהֶּצֱאָצִאים, ְּבָכל ָהֵאָבִרים ְלא ׁשּום 

ַצַער, ְוַרק ַּבַּתֲענּוִגים.

ם - ַצַער ִּגְלּגּול ְלַמַאִכיֵלי ְטֵרפֹות ֶסֶמל ַּתְבִנית ׁשֹוֵחט ְיֵרא ַהּׁשֵ
ְּבֵסֶפר ַהִּגְלּגּוִלים ֶׁשל ָהֲאִר"י ָז"ל (ְּדפֹוק ְפַראְנקפֹוְרט ַּדף ְל"ט ַעּמּוד א ד"ה והמדבר) ָּכתּוב, ֶׁשֶּזה 
ַהַּמֲאִכיל ְטֵרפֹות ַלְּיהּוִדים ְמֻגְלָּגל ְּבַּבֲעֵלי ָהֵעִצים, ּוְכֶׁשָהרּוַח נֹוָׁשֶבת ּוַמָּכה ָעֶליָה ֶזהּו ַצַער 
ָּגדֹול, ְוסֹופֹו ֶׁשל ָהעֶֹנׁש ֶׁשַהָעֶלה נֹוֵפל ַעל ָהִרְצָפה, ְוַהַּצַער הּוא ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ַהָּמֶות, ֶזה ָיכֹול 
ַלְחזֹר ַעל ַעְצמֹו 100 ַּפַעם ְויֹוֵתר, ָּכל ֶזה ְלִפי ַּכָּמה ָׁשִנים ֶׁשהּוא ֶהֱאִכיל ְטֵרפֹות (ְוַעֵּין ְּבֶנֶפׁש 

ְיַׁשְעָיה ַעּמּוד רי"ג, ּוְבִסְפִרי ׁשּו"ת ִזְבחּו ִזְבִחי ֶצֶדק).

א ׁשֹוֵחט, ְוא סֹוֵחר – ְוַאף ַעל ִּפי ֵּכן ַמֲאִכיל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות
ֲעֵרי ְּתׁשּוָבה" ְלַרֵּבנּו  ְּבֵסֶפר "ַּדַעת ּתֹוָרה" (ִסיָמן א' אֹות י"ב) הּוא ְמֻצָּטט ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ַה"ּׁשַ
יֹוָנה, ֶׁשִאם ָהַרב ַהַּמְכִׁשיר א ִנְזָהר ַעל ַהּשֹׁוֵחט ְּכִפי ֶׁשָּצִרי ִלְׁשמֹור ּוְלִהָּזֵהר, הּוא ֶנְחָׁשב 
ְּכמֹו ַמֲאִכיל ְטֵרפֹות ְלִיְׂשָרֵאל ח"ו, ַעֵּין ָׁשם, (ְועֹוד ַעֵּין ׁשּו"ת ֲחַתם סֹוֵפר (יו"ד ִסי' יג ּוְבִסְפִרי ׁשּו"ת 
ִזְבחּו ִזְבִחי ֶצֶדק ְּבאֹוְרך ָּגדֹול), ּוְכמֹו ֵּכן ְמבָֹאר ְּבֵסֶפר "ַהַּמְנִהיג ַהְּיהּוִדי" ֶׁשָּכל ַרב ֶׁשֵאינֹו מֹוִכיַח 

ֶאת ְּבֵני ְקִהָּלתֹו ַעל ַּכְׁשרּות ַהַּמֲאָכִלים, ְוֵכן ַאב ַהּנֹוֵתן ִליָלָדיו ֶלֱאכֹול ְּדָבִרים ַהְמֻפְקָּפִקים 
ִנְקָרא ַמֲאִכיל ְטֵרפֹות, ְוא ַּדי ֶזה ֶׁשֶּנֱעָנׁש ֶׁשַהְּיָלִדים ְיְצאּו ַחס ְוָׁשלֹום ְלַתְרּבּות ָרָעה, ַּכְּמבָֹאר 
ְּבַרְמַּב"ם, ְועֹוד, ְיַקֵּבל ֶאת ָהעֶֹנׁש ַעל ָּכל ָהֲעֵברֹות ֶׁשָּבָניו ּוְנָכָדיו ַּיַעְברּו ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם, ַעד 
סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות, ְוֵכן ְמבָֹאר ָׁשם: ֶׁשָּכל ַהַּמְכִניס אֹוְרִחים ְלֵביתֹו ּוַמֲאִכיָלן ְּדָבִרים ְמֻפְקָּפִקים 

ֶנְחָׁשב ְלַמֲאִכיל ְטֵרפֹות ְוָּיָצא ְׂשָכרֹו ְּבֶהְפֵסדֹו.

ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות - ָחמּור יֹוֵתר ֵמִחּלּול ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
ַהָחֶפץ ַחִּיים ָז"ל ּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו "ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל", ֶׁשַחַיל ְיהּוִדי ָׁשַאל אֹותֹו ַּפַעם ְּבַמה ָעָליו 
ְלַהֲעִדיף, הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ַּבָּצָבא ֵאֶצל ְמַפֵּקד ֶׁשהּוא ָאָדם נֹוַח ְוהּוא ַיְרֶׁשה לֹו ִלְׁשחֹוט ְוֶלֱאכֹל 
ָּכֵׁשר, ַא הּוא ֵיָאֵלץ ַלֲעבֹד ָׁשם ְּבַׁשָּבת, ַא ֵיׁש לֹו ֶאְפָׁשרּות ַאֶחֶרת ְלִהָּמנֹות ְּכַחָּיל ְּבִמְפָקָדה 
ַאֶחֶרת, ֲאָבל ָׁשם הּוא ָאְמָנם א ַיֲעבֹד ְּבַׁשָּבת, ֲאָבל הּוא א יּוַכל ֶלֱאכֹול ָּכֵׁשר, ְוָאז ַהָחֶפץ 
ם ֵיָאֵלץ ְלַחֵּלל ַׁשָּבת ְוִהְסִּביר לֹו ֶאת ָטַעם ַהָּדָבר,  ַחִּיים ִצּוָה ָעָליו ְלַהֲעִדיף ֶאת ַהַּמֲחֶנה ֶׁשּׁשָ
ָּבת הּוא ְּבִאּסּור ְסִקיָלה, ֲאָבל ְּכֶׁשהּוא ַיִגיַע ַהָּבְיָתה הּוא יּוַכל ִלְׁשמֹור ַׁשָּבתֹות  ֶׁשֲהַגם ֶׁשּׁשַ

ֵאר ְּבִנְׁשָמתֹו ָלֶנַצח, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ַהְרֵּבה, ֲאָבל ְּכֶׁשהּוא יֹאַכל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ַהְּפָגם ִיּׁשָ
המשכ יבא
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"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמצַֹרע וכו'" (ויקרא יד, ב) - ז‡˙ ˙‰י‰ ˙ור˙ 
‰מוˆי‡ ˘ם רע (ויקרא רבה טז, א).

גודל השכר של הצדיקים - "אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם" 
(דברים, לב, כו)

א. מפרש רבינו עובדיה ספורנו, "אמרתי אפאיהם" אשאיר איזה פאה מהם, 
והמותר אכלה, כמו שאעשה באחרית הימים, אחרי שלא השגתי שלימותם 
לא במתן תורה, לא בארץ ישראל ולא בגלות, כאמרו: "כי בהר ציון ובירושלים 

תהיה פליטה כאשר אמר ה', ובשרידים אשר ה' קורא".
ועל פי זה אפשר לומר, דהנה אמרו רז"ל דקודם ביאת המשיח ישאר רק 
אחד בעיר ושנים במשפחה שיזכו לילך לקראת משיח צדקנו. ויש לומר דזהו 
מה שכתב הספורנו אשאיר איזה פאה מהם, פירוש שישארו אחד בעיר ושנים 
במשפחה, והביאור בזה מדוע ישארו אחד בעיר ושנים במשפחה, הלא כתיב 

לבלתי יודח ממנו נידח?
ב. ואפשר לומר על פי מה שכתב בספר הקדוש חובת הלבבות (שער הכניעה 
פ"ד) דהרבה אנשים כשבאים לעולם הבא מוצאים שם על חשבונם מצוות 

שלא קיימו מימיהם, וכן להיפך, מצוות שקיימו אבל אינם עולים על חשבונם. 
והטעם לזה, כי מצוות אלו קיבלו במתנה מאנשים שדיברו עליהם לשון הרע 
ורכילות, וכן להיפך, אם הוא דיבר נגד חבירו הרי חבירו נוטל ממנו כל מצוותיו 
ועל כן חסרים מחשבונו כל המצוות שעשה בחייו (וכ"ה בספר חסידים, של"ה, מגיד 
מישרים פרשת ויקהל, ועיין מהרש"א עבודה זרה דף י"ט, וישמח משה פרשת תצוה). בהעלות 

האדם דבר נורא זה על לבבו, רעדה ופלצות יאחזנו, איך שגרם בדיבור פיו 
שכל המצוות ומעשים טובים שיגע עליהם לקיימם בכל ימי חייו, ניטלו ממנו 
במשך כמה דקות על ידי איזה דיבורי לשון הרע נגד חבירו, וניתנו לחבירו 
שעליו דיבר לשון הרע. ועל כן צריך כל אחד ואחד ליזהר מאד בזה, שלא 

לדבר לשון הרע נגד חבירו.
ג. ועל כן על ידי שמדברים לשון הרע על הצדיקים ותלמידי חכמים, על 

ידי זה באים מצוות שעשו הם, על חשבונם של הצדיקים ותלמידי חכמים.
וזהו ענין אחד בעיר ושנים במשפחה, שהם לוקחים את המצוות שעשו 
שאר בני אדם שדיברו עליהם ושלא יהיו ראויים ח"ו להיות נשארים לפליטה.
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ד. ובזה פירשתי מאמר הגמרא (שבת ל"ב ע"א) מגלגלין זכות על ידי זכאי 
וחובה על ידי חייב. וצריך ביאור הלשון מגלגלין, וגם צריך ביאור מדוע באמת 
הוא כן, הלא סוף כל סוף לפעמים עושה החייב גם כן זכות ומדוע לא יתגלגל 

הזכות הזה גם כן על ידו.
אך להנ"ל יש לומר דקאי על אותם שמדברים לשון הרע על הצדיקים שהם 
הזכאים, ועל ידי זה מגלגלין זכות על ידי זכות, פירוש שמגלגלין את הזכות 
שעשה החייב, שיבא לחשבון הזכאי, אשר החייב דיבר עליו, וכמו שכתב 
החובת הלבבות דהמצוות שעושה המספר לשון הרע באים לחשבון הצדיק 

שדיבר עליו החייב. והוא על דרך אמרם ז"ל גלגל החוזר בעולם, והבן.
ה. ובזה יש לפרש מאמר המשנה (אבות פרק ו' משנה א') רבי מאיר אומר כל 
העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו 
כדאי הוא לו. והמפרשים מדייקים באמרו דברים הרבה, מאי הכוונה בזה. גם 

צריך ביאור מה שאמר ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו.
ולהנ"ל יבואר שפיר, דהלומד תורה לשמה אין לו שום פניות ונגיעות עצמיות 
וממילא מוכיח את בני דורו, כי אינו מתיירא מהם, מה שאין כן הלומד תורה 
שלא לשמה, אינו מוכיח את בני דורו, דהלא יש לו פניות ונגיעות עצמיות 
ומתיירא להוכיחם פן יתלוצצו ממנו. וידוע מאמר רז"ל האי צורבא מרבנן 
דמרחמין ליה בני מתא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא. וכן בדורינו, 
הרבנים הקלים שמקילים לבני אדם כמו שנאמר ומקלם יגיד להם, אוהבים 

אותם ואומרים עליהם שהם הרבנים שאפשר לסמוך עליהם.
ו. וזהו רבי מאיר אומר כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, פירוש 
שבני אדם מדברים עליו ומתלוצצים ממנו כיון שמוכיח אותם שילכו בדרך 
הטוב, ועל כן כיון שמדברים עליו הרבה, ממילא זוכה לדברים הרבה, שבאים 
אליו מעשיהם הטובים של אותם בני אדם שמדברים עליו, וזהו זוכה לדברים 

הרבה.
ולזה סיים רבי מאיר, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא, פירוש 
שכדאי עבורו, והטעם בזה, לו, כי כל מעשיהם של בני אדם שמדברים עליו 

באים לו, שעולים לחשבונו, ועל כן כדאי הוא לו, ודו"ק.

המשכ יבא



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ
כא

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

א ּוַמָּתן ָאסּור ְלַעֵּין ּבֹו (פרי מגדים א"א י"ט.). עא. ְוֵכן ִאֶּגֶרת ֶׁשל ַמּׂשָ

עב. ִאֶּגֶרת ַהִּנְׁשָלח לֹו ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ָּכתּוב ָּבּה ֻמָּתר ְלַעֵּין ּבֹו (ש"ז סעיף י"ד) 
ְּדֶׁשָּמא ָּכתּוב ּבֹו ָּדָבר ֶׁשָּצִרי לֹו (מגן אברהם י"ט) ֲאָבל ְּכֶׁשְּכָבר ְקָרָאּה אֹו יֹוֵדַע 
ַמה ֶׁשָּּכתּוב ָּבּה ָאסּור ִלְקרֹוָתּה ִמּשּׁום ִׁשְטֵרי ֶהְדיֹוטֹות (שם), ּוִמָּכל ָמקֹום ֻמָּתר 
ְלַטְלְטלֹו ִאם ֵאינֹו ַמְקִּפיד ָלצּור ַעל ִּפי ְצלֹוִחיתֹו, ְוַהְּקִפיָדא ָּתלּוי ְּבִאם חֹוֵׁשׁש 
ֶׁשֹּלא ִיְתַלְכֵל ְוִאם ַמְקִּפיד ָלצּור ּבֹו ִמּשּׁום ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ְּדַבר ֶסֶתר ֻמָּתר ְלַטְלְטלֹו 
ְּדִמָּכל ָמקֹום ֶאְפָׁשר ָלצּור ּבֹו ְוַיִּניח ַהְּכִלי ִעם ָהִאֶּגֶרת ֶׁשַעל ִּפיָה ְּבָמקֹום ֻמְצָנע 
(מגן אברהם ומחצית השקל סעיף כ), ְוִאם ָהָיה ָּבִאֶּגֶרת ְּפָסִקים ְוִדיִנים ְּכִפי ַהּתֹוָרה ֻמָּתר 

ִלְקרֹות ָּבּה ְלכּוֵּלי ָעְלָמא (דרכי משה אות ז, עולת שבת אות ט"ז), ְוֵכן ִאם ִנְכְּתָבה ִּבְלׁשֹון 
ַהּקֶֹדׁש ְלכּוֵּלי ָעְלָמא ְׁשִרי (משנה ברורה ס"ג).

עג. ְוִאם ָהִאֶּגֶרת הּוָבא ִמחּוץ ַלְּתחּום ֻמָּתר ִלְנּגַֹע ּבֹו ּוְלַטְלְטלֹו (מגן אברהם סק"כ, 
גר"א, משנה ברורה, ושארי אחרונים), ּוְבִעְנַין ָהִעּיּון ּבֹו ֵיׁש ְמבּוָכה ְוַעד ָּכאן ָנכֹון ְלַהְחִמיר 

ִמי ֶׁשהּוָבא ִּבְׁשִבילֹו ִאם א ְלצֶֹר ָּגדֹול ְּדָאז ֵיׁש ִלְסמֹ ַעל ַהְּמִקִּלין (ביאור הלכה 
ד"ה טוב ליזהר).

עד. ַעּכּו"ם ֶׁשֵּמִביא ִאֶּגֶרת ְּבַׁשָּבת ֵאין ְמַקְּבִלין אֹותֹו ִמָּידֹו ֶאָּלא אֹוְמִרים לֹו ֶׁשַּיִּניח 
ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע אֹו ֻׁשְלָחן ִּכי חֹוְׁשִׁשין ֶׁשָּמא ֶטֶרם ֶׁשַּיֲעֹמד ָלפּוׁש ִיֹּטל ִיְׂשָרֵאל 
ָהִאֶּגֶרת ִמָּידֹו ֶטֶרם ֶׁשַּיֲעמֹד ָלפּוׁש ְוִנְמָצא ַהִּיְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה ְּגַמר ַההֹוָצָאה ֵמָרׁשּות 

ְלָרׁשּות, ֶׁשַעּכּו"ם ָעָׂשה ֲעִקיָרה ְוִיְׂשָרֵאל ֲהָנָחה (משנה ברורה סעיף קטן נ"ו).

עה. ִאם ֵהִביא ָהַעּכּו"ם ִאֶּגֶרת ֲחתּוָמה יֹאַמר לֹו ַהִּיְׂשָרֵאל, ֵאיִני ָיכֹול ִלְקרֹוָתּה 
ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ָּפתּוַח ּוִמֵּמיָלא ָיִבין ָהֵאינֹו ְיהּוִדי ְוִיְפָּתֵחהּו, ְוא יֹאַמר ְלַעּכּו"ם 
ְּבֶהְדָיא לפתחה ִאם א ְלצֶֹר ָּגדֹול (משנה ברורה שם), ְוֵיׁש ְמִקִּלין ִּדְלַכְתִחָּלה יֹאַמר 

ְלָהַעּכּו"ם ִּבְרִמיָזה ְוִאם א ֵהִבין יֹאַמר לֹו ְלֶהְדָיא (כף החיים ק"ד).

עו. ָּכל ָּדָבר ֶׁשָאסּור לֹוַמר ְלַעּכּו"ם ַלֲעׂשֹותֹו ְּבַׁשָּבת ָאסּור ִלְרמֹז לֹו ַלֲעׂשֹותֹו, 
ֲאָבל ֻמָּתר ִלְרמֹז לֹו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ַאַחר ַׁשָּבת (רמ"א סעיף כ"ב), ְוהּוא ַהִּדין ֶׁשָאסּור 
לֹוַמר ְלַעּכּו"ם ְּבַׁשָּבת ֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשָּיִבין ִמּתֹו ָּכ ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְמָלאָכה ְוַעד ָּכאן 



כב
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ָאסּור לֹוַמר ְלֵאינֹו ְיהּוִדי ֶׁשְּיַקַּנח ָחְטמֹו ְּכֵדי ֶׁשָּיִבין ֶׁשָּיִסיר ַהֶּפָחם ֶׁשְּברֹאׁש ַהֵּנר 
(משנה ברורה בשם מגן אברהם, אליהו רבה, מאמ"ר, וח"א).

עז. ֲאָבל ֻמָּתר לֹוַמר ְּבֶרֶמז ֶׁשֹּלא ִּבְלׁשֹון ְּפִקיָדה ְּכגֹון ֶׁשאֹוֵמר, ַהֵּנר ֵאינֹו ֵמִאיר 
ָיֶפה, אֹו ֵאינֹו ָיכֹול ִלְקרֹות ְלאֹור ַהֵּנר ַהֶּזה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶּפָחם ְוׁשֹוֵמַע ָהֵאינֹו ְיהּוִדי 
ּוְמַתְּקנֹו, ְוֵאין ֶלֱאסֹר ִמַּטַעם ֲהָנָאה ִמְּמֶלאֶכת ָהַעּכּו"ם ְּבַׁשָּבת ְּדָאסּור ֲאִפּלּו ַנֲעֶׂשה 
ְּבֶהֵּתר ָּכל ְזַמן ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל, ְּדֵאין זֹו ֲהָנָאה ָּכל ָּכ ְּדַגם ִמּקֶֹדם ָהָיה 

ָיכֹול ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק ִלְקרֹות ְלאֹורֹו (משנה ברורה סעיף קטן ע"ו בשם פרי מגדים).

עח. ּכֶֹתל אֹו ִוילֹון ֶׁשֵּיׁש ּבֹו צּורֹות ַחּיֹות ְמֻׁשּנֹות, אֹו ְּדיּוְקָנאֹות ֶׁשל ַמֲעִׂשים ְּכגֹון 
ִמְלֶחֶמת ָּדִוד ְוָגְלָית, ְוכֹוְתִבין זֹו צּוַרת ְּפלֹוִני ְוֶזה ְּדיֹוָקן ְּפלֹוִני ָאסּור ִלְקרֹות ּבֹו 
ְּבַׁשָּבת, ְּגֵזָרה ִמּשּׁום ִׁשְטֵרי ֶהְדיֹוטֹות (ש"ז סעיף ט"ו), ַוֲאִפּלּו ִיְצָחק ַוֲעֵקָדתֹו ָאסּור 
(עיין שם אות ח"י, אליהו רבה שם), ּוְבחֹל ֻמָּתר ֵּכיָון ְּדָדָבר מּוָעט הּוא (מגן אברהם ר"א, 

אליהו רבה ל"ח, תו"ש ל"ח).

עט. ְמִליצֹות ּוְמָׁשִלים ֶׁשל ִׂשיַחת ֻחִּלין ְוִדְבֵרי ֵחֶׁשק ְּכגֹון ֵסֶפר ִעָּמנּוֵאל, ְוֵכן 
ִסְפֵרי ִמְלָחמֹות ָאסּור ִלְקרֹות ְּבַׁשָּבת ְוַאף ְּבחֹל ָאסּור ִמּשּׁום מֹוַׁשב ֵלִצים, ְועֹוֵבר 
ִמּשּׁום ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים, א ְּתַפּנּו ֵקל ִמַּדְעְּתֶכם, ּוְבִדְבֵרי ֵחֶׁשק ִאיָּכא תו 
ִמּשּׁום ְמָגֶרה ֵיֶצר ָהַרע, ּוִמי ֶׁשִחְּבָרן, ּוִמי ֶׁשֶהְעִּתיָקן, ְוֵאין ָצִרי לֹוַמר ַהַּמְדִּפיָסן 
ַמֲחִטיִאים ֶאת ָהַרִּבים (לשון המחבר סימן ש"ו סעיף ט"ז), ּוְרִאָּיה ְּבָעְלָמא ְּבצּורֹות ְׁשִרי 
(מגן אברהם סעיף קטן כ"ג, תו"ש מ.) ְוהּוא ַהִּדין ְּדַההֹוֵל ְלַטְרֵטיאֹות ְוִקְרְקֵסיאֹות (ְוֵהם 

חֹוק ֶׁשעֹוִׂשין ֵזֶכר  ִמיֵני ְׂשחֹוק) ּוְׁשָאר ִמיֵני ַּתְחּבּולֹות, ְוַגם ְּבפּוִרים א ְׁשִרי ַרק ַהּׂשְ

ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש (מגן אברהם כ"ב, אליהו רבה ל"ח, תו"ש ט"ל, א"א כ"ב, משנה ברורה ק"ט, כף החיים קט"ו, 
ובמשנה ברורה שם האריך להתלונן על מה שנעשה אצל הרבה כהיתר לילך לבית טרטיאות, יעיין שם).

המשכ הזוהר מעמוד טז



זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ָחָדא,  יֹוָמא  ָיִתיב  ָהָוה  ִחָּייא,  ִרִּבי 
ֵליּה  ָחָמא  ְדאּוָׁשא.  ְדַתְרָעא  ֲאָבָבא 
ָטאָסא  ַקְטִפיָרא  ָחד  ֶאְלָעָזר  ְלִרִּבי 
ַגֵּביּה, ָאַמר ֵליּה ְלִרִּבי ֶאְלָעָזר, ַמְׁשַמע, 
 ִלֵמַה ְּתִאיִבין  ּכָֹּלא   ְבאֹוְרָח ְּדֲאִפיּלּו 
ֵליּה.  ְוָחָמא  ֵריָׁשא  ַאְהָּדר   .ֲאַבְתָר
ַּגֵּביּה.  ִאית  ְׁשִליחּוָתא  ַוָּדאי  ָאַמר, 
ָעִביד  ְבכָֹּלא  הּוא   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ְּדָהא 
ֵליּה  ִאית  ְׁשִליִחין  ְוַכָמה  ְׁשִליחּוֵתיּה, 
ְלקּוְדָׁשא ְבִרי הּוא, ְּדָלא ֵתיָמא ִמִּלין 
ֶאָּלא  ִבְלחֹוַדְייהּו,  רּוָחא  ְּבהּו  ְּדִאית 

ֲאִפיּלּו ִאיּנּון ִמִּלין ְּדֵלית ְּבהּו רּוָחא.
ֶאֶבן  ִּכי  ב')  (חבקוק  ְוָאַמר,  ָּפַתח 
ִמִּקיר ִּתְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנָּנה. ַּכָּמה 
ִאית ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזַּדֲהָרא ֵמחֹובֹוי, 
הּוא.   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ָקֵמי  ֶיֱחָטא  ְּדָלא 
ַאְבֵני  ָהא  ֵּביּה.  ַיְסִהיד  ָמאן  ֵייָמא  ְוִאי 
ֵביּה.  ַיְסִהידּו  ֵביֵתיּה  ְוָאֵעי  ֵביֵתיּה 
ּוְלִזְמִנין ְּדקּוְדָׁשא ְבִרי הּוא ָעִביד ְּבהּו 
ְּדַאֲהרֹן,  חּוְטָרא  ָחֵזי  ָּתא  ְׁשִליחּוָתא. 
 ְבִרי ֻקְדָׁשא  ְיֵביָׁשא,  ָאָעא  ְּדִאיהּו 
ּוְתֵרי  ֵּביּה,  ָעֵבד  ְּדִנִּסין  ֵׁשירּוָתא  הּוא 
ְּדִאיהּו  ַחד  ִאְתֲעִבידּו.  ֵביּה  ְׁשִליחּוֵתי 
ַּתִּניַנָייא  ְלִאינּון  ּוָבַלע  ְיֵביָׁשא  ָאָעא 
ִאְתַהַּדר  ְלַׁשֲעָתא  ְּדָהא  ְוַחד  ִדיְלהֹון. 

ְּברּוָחא ְוִאְתָעִביד ִּבְרָיה.

ֲאָבִנים ְוקֹורֹות ַהַּבִית ְמִעיִדים ַעל ָהָאָדם

ַעל  ֶאָחד  יֹום  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ִחָּייא  ַרִּבי 
ַרִּבי  ֶאת  ָרָאה  אּוָׁשא.  ֶׁשל  ַׁשַער  ֶּדֶלת 
ֵאָליו.  ָטס  עֹוף)  (סּוג  ַקְטִפיָרא  ֶאְלָעָזר 
ָאַמר לֹו ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר, ַמְׁשָמע ֶׁשֲאִפּלּו 
ָלֶלֶכת  ִמְׁשּתֹוְקִקים  ַהּכֹל   ְּבַדְרְּכ
אֹותֹו.  ְוָרָאה  רֹאׁשֹו  ֶהֱחִזיר   .ַאֲחֶרי
ֶׁשֲהֵרי  ְׁשִליחּות,  ֶאְצלֹו  ֵיׁש  ַוַּדאי  ָאַמר, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעָׂשה ְׁשִליחּות ַּבּכֹל, 
ְוַכָּמה ְׁשלּוִחים ֵיׁש ַלָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא, 
רּוַח  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְּדָבִרים  תֹאַמר  ֶׁשֹּלא 
ִּבְלַבד, ֶאָּלא ֲאִפּלּו אֹוָתם ְּדָבִרים ֶׁשֵאין 

ָּבֶהם רּוַח.
ָּפַתח ְוָאַמר, (חבקוק ב) ִּכי ֶאֶבן ִמִּקיר 
ֵיׁש  ַּכָּמה  ַיֲעֶנָּנה.  ֵמֵעץ  ְוָכִפיס  ִּתְזָעק 
ֶיֱחָטא  ֶׁשֹּלא  ֵמֲחָטָאיו  ְלִהָּזֵהר  ָלָאָדם 
יֹאַמר  ְוִאם  הּוא.   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ִמי ָיִעיד ּבֹו? ֲהֵרי ַאְבֵני ֵביתֹו ְוֵעִצים ֶׁשל 
 ֵּביתֹו ָיִעידּו בֹו. ְוִלְפָעִמים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ְרֵאה,  ּבֹא  ְׁשִליחּות.  ָבֶהם  עֹוֶׂשה  הּוא 
ַהָּקדֹוׁש  ָיֵבׁש,  ֵעץ  ֶׁשהּוא  ַאֲהרֹן  ַמֵּטה 
ָּברּו הּוא ָעָׂשה ּבֹו ֶאת ֵראִׁשית ַהִּנִּסים, 
ּוְׁשֵּתי ְׁשִליֻחּיֹות ַנֲעׂשּו בֹו. ֶאָחד ֶׁשהּוא 
ַהַּתִּניִנים  אֹוָתם  ֶאת  ּוָבַלע  ָיֵבׁש  ֵעץ 
ֶׁשָּלֶהם, ְוֶאָחד ֶׁשֲהֵרי ְלָׁשָעה ַאַחת ָחַזר 

ְּברּוַח ְוַנֲעָׂשה ְּבִרָּיה.

ח"ב כח ע"א וע"ב
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעָזר, ִּתַּפח (דף כ"ח ע"ב) 
ַזִמין  ְּדָלא  ְּדַאְמִרין,  ְּדִאיּנּון  רּוֵחיהֹון, 
ֵמַתָּייא,  ְלַאֲחָייא  הּוא   ְבִרי ֻקְדָׁשא 
ַחְדָּתא.  ִבְרָיה  ִמַּנְייהּו  ִיְתֲעִביד   ְוֵהי
ַחָּייַבָּיא,  ִטְּפָׁשִאין  ִאיּנּון  ְוֶיֱחמּון  ֵייתּון 
ִמֵּניּה,  ְרִחיִקין  ֵמאֹוַרְייָתא,  ְרִחיִקין 
ָאָעא  חּוְטָרא,  ָהָוה  ְּדַאֲהרֹן  ִּביֵדיּה 
ְלפּום  הּוא   ְּבִרי ְוקּוְדָׁשא  ְיֵביָׁשא, 
ְמַׁשְנָיא  ִּבְרָיה,  ֵליּה  ַאְהָּדר  ַׁשֲעָתא 
ְּבהּו  ַּדַהוֹו  ּגּוִפין,  ִאיּנּון  ְוגּוָפא.  ְברּוָחא 
רּוִחין ְוִנְׁשָמִתין ַקִּדיִׁשין, ְוָנְטרּו ִפּקּוֵדי 
ְבאֹוַרְייָתא  ְוִאְׁשַּתָּדלּו  אֹוַרְייָתא, 
הּוא   ְבִרי ְוקּוְדָׁשא  ְוֵליֵלי,  ְיָמָמא 
ְּבִזְמָנא  ְלָבָתר,  ְּבַעְפָרא,  לֹון  ָטִמיר 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָעְלָמא,  ִדיֲחֵדי 

ְדַיֲעִבד ְלהּו ִּבְרָיה ַחְדָּתא.
ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא  ִחָּייא,  ִרִּבי  ָאַמר 
ַמְׁשַמע  ָיקּום.  ְדֲהָוה,  גּוָפא  ְדַההּוא 
ְוָלא   ,ֵמֶתי ִיְחיּו  כ"ו)  (ישעיה  ִּדְכִּתיב, 
ְּכִתיב ִיְבָרא, ַמְׁשַמע ְּדִבְרָיין ִאיּנּון ֲאָבל 
ִיְחיּו. ְּדָהא ַּגְרָמא ַחד, ִיְׁשְּתַאר ִמן ּגּוָפא 
ִאְתְרַקב  ָלא  ְוַההּוא  ַאְרָעא,  ְתחֹות 
ְוָלא ִאְתְּבֵלי ְבַעְפָרא ְלָעְלִמין, ּוְבַההּוא 
ֵליּה,   ֵיַרֵּכ הּוא   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ִזְמָנא, 
ְוַיְעִביד ֵליּה ַּכֲחִמיָרא ְּבִעיָסה, ְוִיְסְּתַלק 
ְוִיְתְּפַׁשט ְלַאְרַּבע ָזְוָיין ּוִמֵּניּה ִיְׁשַּתְכַלל 
ּגּוָפא ְוָכל ַׁשְייפֹוי. ְוקּוְדָׁשא ְבִרי הּוא 
ָיִהיב ֵּביּה רּוָחא ְלָבָתר. ָאַמר ֵליּה ִרִּבי 
ַההּוא  ָחֵזי,  ְוָתא  הּוא.  ָהִכי  ֶאְלָעָזר 
ִּדְכִּתיב,  ַּבָּטל.   .ִאְתְרַכ ְבָמה  ַּגְרָמא 
ְוגֹו'.  ַטֶּל אֹורֹות  ַטל  ִּכי  כ"ו)  (ישעיה 

ֶׁשל  רּוָחם  ִּתַּפח  ֶאְלָעָזר,  ַרִּבי  ָאַמר 
אֹוָתם ֶׁשאֹוְמִרים, ֶׁשֹּלא ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְלַהֲחיֹות ֵמִתים, ְוֵאי ַיֲעֶׂשה 
אֹוָתם  ִיְראּו  ָיבֹאּו  ֲחָדָׁשה.  ְּבִרָּיה  ֵמֶהם 
ַהִּטְּפִׁשים ֶאת ָהְרָׁשִעים, ָהְרחֹוִקים ִמן 
ַהּתֹוָרה, ְרחֹוִקים ִמֶּמּנּו, ְּבַיד ַאֲהרֹן ָהָיה 
ַמֶּטה, ֵעץ ָיֵבׁש, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִפי 
ְּברּוַח  ְמֻׁשָּנה  ִלְבִרָּיה  אֹותֹו   ָהַפ ָׁשָעה 
רּוחֹות  ָבֶהם  ֶׁשָהיּו  ּגּוִפים  אֹוָתם  ָוגּוף. 
ִמְצוֹות  ֶאת  ְוָׁשְמרּו  ְקדֹוׁשֹות  ּוְנָׁשמֹות 
ַהּתֹוָרה ְוִהְׁשַּתְּדלּו ַּבּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה, 
ְּבָעָפר  אֹוָתם  ָטַמן  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ֶׁשְּיַחֵּדׁש  ַּבְּזַמן   ָּכ ַאַחר   -
אֹוָתם  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 

ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה.

ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא  ִחָּייא,  ַרִּבי  ָאַמר 
ַמְׁשָמע  ָיקּום.  ֶׁשָהָיה,  גּוף  ֶׁשאֹותֹו 
ֶׁשָּכתּוב (ישעיה כו) ִיְחיּו ֵמֶתי ְוא ָכתּוב 
ִיְחיּו.  ֲאָבל  ְּבִרּיֹות  ֶׁשֵהם  ַמְׁשָמע  ִיְבָרא, 
ַהּגּוף  ִמן  ִנְׁשֶאֶרת  ַאַחת  ֶעֶצם  ֶׁשֲהֵרי 
ְוא  ִנְרֶקֶבת  א  ְוִהיא  ָהֲאָדָמה,  ַּתַחת 
ְזַמן  ּוְבאֹותֹו  ְלעֹוָלִמים,  ֶּבָעָפר  ִתְבֶלה 
ְוַיֲעֶׂשה  אֹותֹו,   ְיָבֵר הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ְוַתֲעֶלה  ֶׁשָּבִעָּסה,  ְׂשאֹור  ְּכמֹו  אֹותֹו 
ּוִמֶּמָּנה  ִּפּנֹות,  ְלַאְרַּבע  ט  ְוִתְתַּפּׁשֵ
ְוַהָּקדֹוׁש  ֵאיָבָריו,  ְוָכל  ַהּגּוף  ִיְׁשַּתְכֵלל 
ָּברּו הּוא ִיֵּתן ּבֹו רּוַח ַאַחר ָּכ. ָאַמר לֹו 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ָּכ הּוא. ּובֹא ְרֵאה, אֹוָתּה 
ֶעֶצם ַּבָּמה ִהְתַרְּכָכה? ְּבַטל, ֶׁשָּכתּוב ִּכי 

ַטל אֹורֹות ַטֶּל ְוגֹו'.

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
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רּוְך הּוא דוֹׁש ּבָ יר ַהּקָ ֵני ַמה ִהְסּתִ ִמּפְ
כה

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

ַהּנֹוָרָאה?

 ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒיר ל ƒע ָ̂ ך¿  ר≈ ‡ ַ‡ב¿ ָח„ ּבָ ם ‡∆ יו… ˙", ּב¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ˜ּו˙ ּבַ ּל¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ַחר‡ַ ל¿
רו…  ב¿ ƒ̃ ַב˙  ר¿ ƒ̃ י ּב¿ ƒָרָ‡‰ ּכ ∆ׁ̆ יָון  ּכ≈ ƒיו: מ ƒפ ‰ ּב¿ ָׁ̆ ָּ̃ ּבַ ∆ׁ̆ ˙ ּכ¿ ָברו… ¿ּ̃ י˙ ַ‰ ‡י ּב≈ ּבַ ל ּ‚ַ ָנ‰ ‡∆ ‰ּו‡ ּפָ

ר  ב∆ ∆̃  ˙ ַ̃ ל¿ ˆּוָי‰ ח∆ ˙" מ¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ן ּבַ ‡ו… ל ַ‰ּ‚ָ ∆ׁ̆
ר  ∆ׁ̆ ‡ֲ . ּכַ מו… ¿̂ ‰ זו… ֲעבּור ַע ָ̃ ל¿ ˘ ח∆ ּכ… ר¿ ƒּו‡ ל‰ ı נּוָי‰, ָחפ≈ ּפ¿
 ‰ ָּ̇ י ַ‡ ƒמ" : ר ּבו… ע… ¿‚ ƒל ל ח≈ ≈‰ , ך¿ ר≈ י ָ‰ַ‡ב¿ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ˙ ‡י ‡≈ ּבַ ַמע ַ‰ּ‚ַ ָׁ̆
 ."?‰ ׁ̆ ָכז∆ „ו… ָ̃ ם  ָמ˜ו… ב ּב¿ ּכַ ¿ׁ̆ ƒָך ָר‡ּוי ל מ¿ ¿̂ ב ַע … ׁ̆ ח¿ ַּ̇ י  ƒּכ
כּום  ם ס¿ ּל≈ ַׁ̆ ‰. ‰ּו‡ ָ‰ָי‰ מּוָכן ל¿ ּפָ ר¿ ƒ‰ ‡…ך¿ ל ר≈ ‡ּוָלם ָ‰ַ‡ב¿

ר.  ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ ˙ ַׁ̆ י ƒכ „ ֲעבּור ר¿ ּבָ כ¿ ƒנ
 ˙ ‡ו… ָ̂ ן ‰ו… ≈‰" : מו… ¿̂ ַע ָ‡ַמר ל¿ ָין, ו¿ נ¿ ƒע ב ּבָ … ׁ̆ ‡י ַלח¿ ּבַ ל ַ‰ּ‚ַ ח≈ ָח„ ‰≈ ם ‡∆ ים. יו… ƒפּו ָימ ָחל¿
 ‡ ַמּל≈ ָפַני ל¿ יָר‰ ל¿ ƒ„ נּו˙ נ¿ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ‰ ּנ≈ ƒ‰ ‰, ו¿ ָ̃ י ‰ ר≈ ּפָ ֻּ̃ ‰ַ ,˙ ֻרּבו… ˙ מ¿ ָברו… ¿ּ̃ י˙ ַ‰ יַר˙ ּב≈ ƒמ ¿ׁ̆
מּוך¿  ר ַ‰ּסָ ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ ˙ ַׁ̆ י ƒכ „ ֲעבּור ר¿ ּבָ כ¿ ƒכּום נ ם ס¿ ּל≈ ַׁ̆ ‰ מּוָכן ל¿ ך¿ ז∆ ר≈ ן ַ‡ב¿ ּכ≈ ∆ׁ̆  ,‰ ּפָ ֻּ̃ ‰ַ ˙ ∆‡
ל.  ר ַ‰ּכ… ֻסּ„ָ ָ‡ז י¿ ף, ו¿ ס∆ ˙ ַ‰ּכ∆ ּנּו ‡∆ ּמ∆ ƒל מ ּט… ָליו, ‡∆ ≈‡ ׁ̆ ַ‚ּ ∆‡ ."˙ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ר ּבַ ב∆ ∆̃ ל¿
˙ ּב…‡  ע≈ ‰, ּב¿ ך¿ ז∆ ר≈ ּלּו ַ‡ב¿ ƒ‡ ים; ו¿ ƒפּור ˘, ָיַמי ס¿ … ׁ̆ י ַמ‰ ַלֲח ƒין ל ן ‡≈ ≈̃ ָבר ָז י ּכ¿ ƒנ‡ֲ ∆ׁ̆ יָון  ּכ≈ ƒמ
י  ƒל מ ַ„ע ‡∆ ‰ּו‡ ל…‡ י≈ ָלם ו¿ עו… ָבר ּבָ ‰ ּכ¿ י∆ ¿‰ י ל…‡ ‡∆ ƒר ֲ‡נ ∆ׁ̆ ‡ֲ ים, ּכַ ƒנ ‰ ֲחַסר ‡ו… י∆ ¿‰ ƒי , מו… יו…

 ..."˙ נו… פ¿ ƒל
ף  ס∆ ˙ ַ‰ּכ∆ ּנּו ‡∆ ּמ∆ ƒָנַטל מ , ך¿ ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ∆‡ ׁ̆ ַ‚ּ ƒנ ˙ ָברו… ¿ּ̃ י˙ ַ‰ ‡י ּב≈ ּבַ ַ‚ּ ,‰ ∆ׂ̆ ַמֲע ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ח¿ ּמַ ƒּומ
 . ך¿ ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ∆ׁ̆ מו…  ¿ׁ̆ ם ַעל  ַׁ̆ ר ל…‡ ָר ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ ˙ ‡", ַ‡ך¿ ‡∆ ָׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃ ָר‰  ב¿ ˙ "ח∆ ּפַ ֻ̃ יסו… ל¿ ƒנ כ¿ ƒ‰ ו¿
ָל‰,  „ו… ‡י ֲחָרָ„‰ ּ‚¿ ּבַ ַר„ ַ‰ּ‚ַ ח¡ . נ∆ ָלמו… י˙ עו… ב≈ ך¿ ל¿ ר≈ ע ָ‰ַ‡ב¿ ַ̇ פ∆ ˜ ל¿ ּל≈ ַּ̇ ס¿ ƒם נ ˙ו… יו… ‡ו… ּב¿
ן  ‡י: ‰≈ ּבַ ע ַ‰ּ‚ַ ַ‚ּ ר¿ ƒנ ‰ ּיָ ƒנ ¿ׁ̆ ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ר. ַ‡ך¿ ּב¿ ס… מ¿ ƒמו… ל…‡ ָ‰ָי‰ מּוָכן ל ¿ׁ̆  ˙ ילּו ‡∆ ƒן ֲ‡פ ּכ≈ ∆ׁ̆
 „ ‰, ַמ‰ עו… ∆ׂ̆ ֲע ל ַ‰ּמַ ּכָ ƒַע מ ≈„ ׁ̆ יו… י ƒ‡ ין ן, ‡≈ ם ּכ≈ ƒ‡ ,ים ƒ„י ƒ„י ƒים ו ƒב רו… ¿̃  ‰ ך¿ ז∆ ר≈ ַ‡ב¿ ין ל¿ ≈‡
ר ַעל  ∆ׁ̆ ‡ֲ .‰ ך¿ ז∆ ר≈ ַ‡ב¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ‰ָל „ו… כּו˙ ּ‚¿ ‰ ּוז¿ ָ̃ „ָ ¿̂  ˙ רו… ַמּט¿ בּוָר‰ ָ‰ַלך¿ ל¿ ¿ּ̃ ף ַ‰ ס∆ ּכ∆ ∆ׁ̆
 "˙ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ַי„ ּבַ ‰ ל¿ ָ̃ ל¿ ּ‰ ח∆ ָ̇ ‡ו… י˙, ל…‡ ּב¿ ƒ„„ָ ¿̂  ‰ ָ̃ ל¿ ח∆ ך¿ ּב¿ ר≈ ר ָ‰ַ‡ב¿ ּבַ ¿̃ ƒן נ ּכ≈

ו. ַחּיָ מו… ּב¿ ¿̂ ַע ׁ̆ ל¿ ָרַכ ∆ׁ̆
 ‰ ָ̃ ס¿ ƒינּו ע ƒׂ̆ י ָע ַטֲעָנ‰: ֲ‰ר≈ ָליו ּב¿ ≈‡ ‡ ּבָ ∆ׁ̆ ך¿  ר≈ ˙ ָ‰ַ‡ב¿ ‡י ‡∆ ּבַ מו… ָרָ‡‰ ַ‰ּ‚ַ ֲחלו… ָל‰ ּבַ י¿ ּלַ ּבַ
ַר„  ח¡ ָל‰. נ∆ ל ַמע¿ ∆ׁ̆ ין  ƒ„ּ ˙י י ּב≈ נ≈ פ¿ ƒָך ּב ¿̇ י ‡ו… ƒַע ֲ‡נ ב≈ ו… ּ̇ ן  ָך, ָלכ≈ ¿̃ ל¿ ˙ ח∆ ∆‡ ָּ̇ מ¿ ּיַ ƒ̃ ‰ ל…‡  ָּ̇ ‡ַ ו¿
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רּוְך הּוא דוֹׁש ּבָ יר ַהּקָ ֵני ַמה ִהְסּתִ ִמּפְ

ין  ≈‡ רּון, ו¿ ַ„ּב≈ ‡ י¿ ו¿ ָׁ̆  ˙ מו… : "ֲחלו… מו… ¿̂ ַע ר ָ‡ַמר ל¿ ∆̃ יר ַ‰ּב… ƒ‡ ≈‰ ∆ׁ ּ̆ ƒּוָלם, מ‡ .„…‡ ‡י מ¿ ּבַ ַ‚ּ‰ַ
ין  י ‡≈ ƒָרָ‡‰ ּכ , ׁ̆ לו… ָׁ̆ ם ו¿ ƒֲעַמי ם ּפַ ˙ ַ‰ֲחלו… נו… ָׁ ּ̆ ƒ‰ ַחר‡ַ ָרם, ל¿ ם". ּב¿ י‰∆ יַח ֲעל≈ ƒ‚ּ ¿ׁ̆ ‰ַ י ל¿ ƒל
 ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒַרב ּב ן ּכ¿ ≈‰ ƒּכ ∆ׁ̆ ַעל ‰ב"ח  ל ָ‰ַרב ּבַ ∆‡ ,‡ יפו… ַנס, ‡≈ כ¿ ƒָלל. נ ַלל ּוכ¿ ּוט ּכ¿ ׁ̆ ָבר ּפָ ָ„ּ‰ַ
יבו…  ƒׁ̆ ≈‰ . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ַע ל¿ ּ‚ו… ‡ ַמר¿ ≈̂ ינו… מו… י ‡≈ ƒַמר ּכ‡ָ יף ו¿ ƒס ‰ו… ‰ ו¿ ∆ׂ̆ ֲע ל ַ‰ּמַ ˙ ּכָ ר לו… ‡∆ ּפ≈ ƒס
ר  מו… ם, ‡¡ ֲחלו… י˙ ּבַ ƒנ ≈ׁ̆ יָך  ָפנ∆ ך¿ ל¿ ר≈ ‡ ָ‰ַ‡ב¿ י ָיבו… ƒָי‰ ּכ‰ָ „, ו¿ ַפח≈ ¿ּ̇ ַעל ‰ב"ח: "ַ‡ל  ָ‰ַרב ּבַ
י  ƒנ לו… יך¿ ּפ¿ ƒר‡ֲ ַ̇ ָר‰ ּב¿ ו… ּ̇ ין  ƒ„ ָר‰, ּב…‡ ל¿ ו… ּ̇ ין  ƒ„ ı ּב¿ ָך ָחפ≈ ּנ¿ ƒ‰ ם ƒ‡ י‡", ו¿ ƒ‰ ם ƒַמי ָׁ ּ̆ : "ל…‡ ַב לו…
 ˙ ∆‡ ‰ּ ָל‰, ָמַסר לו… ַ‰ּלָ י¿ ם ַ‰ּלַ ֲחלו… ‡י ּבַ ּבַ ל ַ‰ּ‚ַ ך¿ ‡∆ ר≈ ‰ ָ‰ַ‡ב¿ ל∆ ¿‚ ƒר נ ∆ׁ̆ ‡ֲ י ָ‰ַרב". ּכַ נ≈ פ¿ ƒל
יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ר ∆ׁ̆ ַכֲ‡ ˙, ו¿ ס∆ נ∆ י˙ ַ‰ּכ¿ ב≈ ‰ ּב¿ ָ̂ י ƒח ינּו מ¿ ƒ̃ ¿̇ ƒ‰ „ ּיָ ƒמ . ָכך¿ ים ל¿ ƒּכ ס¿ ƒ‰ ¿ך ר≈ י ָ‰ַרב. ָ‰ַ‡ב¿ ר≈ ב¿ ƒ„ּ
 ‡ ך¿ ּבָ ר≈ י ָ‰ַ‡ב¿ ƒינּו ּכ ƒב ָ‡ז ‰≈ ‰, ו¿ ָ̂ י ƒח י ַ‰מ¿ ר≈ ֲ‡חו… ׁ̆ מ≈ ין ַרַע ƒמ עּו ּכ¿ מ¿ ָׁ̆ ָר‰",  ו… ּ̇ ין ַ‰ ƒ„ּ" ַמן ז¿
ל  ˙ ּכָ ך¿ ‡∆ ר≈ ר ָ‰ַ‡ב¿ ּפ≈ ƒז ס‡ָ יו, ו¿ ָ̇ ל ַטֲענו… ˙ ּכָ ן ‡∆ ע… ט¿ ƒי י ƒך¿ ּכ ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ‰ ָ‰ַרב ‡∆ ּוָ ƒ̂ ין.  ƒ„ַּל
 ,"˙ מ∆ יב?" "‡¡ ƒׁ̆ ‰ָ ָך ל¿ ׁ̆ ל¿ : "ַמ‰ י≈ ָ‡לו… ¿ׁ̆ ‡י ּו ּבַ ל ַ‰ּ‚ַ ָנ‰ ָ‰ַרב ‡∆ ַמר, ּפָ ר ּ‚ָ ∆ׁ̆ ‡ֲ ּפּור. ּכַ ƒּס‰ַ
רו…  ב¿ ָ̃ י ל¿ ƒּ̇ ע¿ ַ„ּ ָלם ל…‡ ָעָל‰ ּב¿ עו… ‰, ‡ּוָלם מ≈ ∆ׂ̆ ֲע ּפּור ַ‰ּמַ ƒך¿ ָ‰ָי‰ ס ‡י, "ּכָ ּבַ יב ַ‰ּ‚ַ ƒׁ̆ ≈‰
 ˙ ם ‡∆ ַ‚ּ ,„ ˙". ַמ‰ עו… ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ „ ָ‰ַרב ּבַ בו… י ּכ¿ ƒפ ‰ ל¿ ין ז∆ ן ‡≈ ּכ≈ ∆ׁ̆  ,‰ ם ז∆ ָמ˜ו… ּב¿

י"...  ƒַמר ל ‰ לו… ָ̂ ּל…‡ ָר ∆ׁ̆ ַ‡ַחר  ַע. מ≈ ≈„ י יו… ƒינ ך¿ ‡≈ ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ∆ׁ̆ מו…  ¿ׁ̆
ם  ƒ‡ ‰‡ָ ר¿ ƒז נ‡ָ ָך, ו¿ מ∆ ¿ׁ̆ ‰ ּוַמ‰  ָּ̇ י ַ‡ ƒר ָלנּו מ מו… ָ‡ַמר: ‡¡ ‰ ו¿ ָ̂ י ƒח ר ַ‰מ¿ ב∆ ע≈ ָנ‰ ָ‰ַרב ל¿ ּפָ
ּום  ׁ̆ ים ּב¿ ƒּכ ס¿ ƒ‰ ‡…ך¿ ל ר≈ ˙". ָ‰ַ‡ב¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ן ּבַ ‡ו… ַי„ ַ‰ּ‚ָ ב ל¿ ּכַ ¿ׁ̆ ƒָך ל ּנ¿ ƒ‰ ָר‡ּוי
ים ָ‡נּו  ƒב ָר‰, ַחּיָ ‡ו… כ¿ ƒַס˜ ָ‰ַרב: "ל . ָ‡ז ּפָ ּמו… ƒמּור ע ָׁ̆ ַטֲעמו…  , ו¿ מו… ¿ׁ̆  ˙ ∆‡ ˙ ַ‚ּלו… ָפן ל¿ ‡ו…
יַטב  מ≈ ם ּב¿ ּל≈ ƒׁ̆ ‰ זו…  ָ̃ ל¿ ן ַעל ח∆ ּכ≈ ∆ׁ̆  ,"˙ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ַי„ ּבַ ך¿ ל¿ ר≈ ˙ ָ‰ַ‡ב¿ ר ‡∆ ּבו… ¿̃ ƒל
ל  ∆ׁ̆ „ו…  בו… י ּכ¿ ƒפ ‰ ל¿ ין ז∆ ‡ּוַלי ‡≈ י ‰ּו‡, ו¿ ƒים מ ƒע ¿„ ין ָ‡נּו יו… יָס‡ ‡≈ ƒ‚ּ ¿יָ„ך ƒ‡ , ַ‡ך¿ מ≈ ּפו… ס¿ ּכַ
 ˙ ח ‡∆ ַּ̇ פ¿ ƒן ָ‡נּו נ ר ַעל ּכ≈ ∆ׁ̆ ‡ֲ . ּ„ו… ƒ̂ ב ל¿ ּכַ ¿ׁ̆ ƒי ‰ ך¿ ז∆ ר≈ ַ‡ב¿  ̆"˙ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ן ּבַ ‡ו… ָ‚ּ‰ַ
 ‰ ָּ̇ ם ָר‡ּוי ַ‡ ƒ‡ - ¿ך ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ָנ‰ ָ‰ַרב ‡∆ ‰ - ּפָ ָּ̇ ‡ַ ˙", ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ַי„ ּבַ ר ל¿ ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ
יָך"...  ַחּי∆ ָ̇ ּב¿ י ƒנ ָ̃ ר  ∆ׁ̆ ר ֲ‡ ב∆ ∆ּ̃ ל ַ‰ ַב„ ‡∆ ר ל¿ ֲעבו… ַּ̇  ,"˙ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ַי„ ּבַ ב ל¿ ּכַ ¿ׁ̆ ƒל
רו…  ב¿ ƒ̃ ם:  ּבָ ƒּו ל„ ר¿ ח∆ ˙ ַוּי∆ ָברו… ¿ּ̃ י˙ ַ‰ ב≈ ‡ּו ל¿ ר ּבָ ∆̃ ם ּב… ƒָר˙ ע ָמח√ . ל¿ ך¿ ּו ּכָ ׂ̆ ים ָע ƒ‡ ּבָ ַ‚ּ‰ַ
ימּו  ƒ̃ ≈‰ ...‡ ˙ ָ‰ָי‰ ָמל≈ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ַי„ ּבַ ר ל¿ ב∆ ∆ּ̃ ּלּו ַ‰ ƒ‡ ˜, ו¿ ך¿ ָ‰ָי‰ ר≈ ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ∆ׁ̆
י„  ƒי ‰ּו‡, "ָיע ƒע מ„ַ ך¿ ל…‡ נו… ר≈ ַמן ָ‰ַ‡ב¿ ט¿ ƒיָ‰: ּפ…‰ נ בּו ָעל∆ ¿̇ ָכ רו… ו¿ ב¿ ƒ̃ ָב‰ ַעל  ≈ּ̂ ים ַמ ƒ‡ ּבָ ַ‚ּ‰ַ

ָב‰.  ≈ּ̂ ַ‰ּמַ ˙ּוב מ≈ ַח˜ ַ‰ּכָ מ¿ ƒים, נ ƒנ ָׁ̆ ַ‡ַחר  ". ל¿ עו… ָעָליו ר≈
ים  ƒָבר ¿„ּ‰ַ ˙ יָ‰ ‡∆ טּו ָעל∆ ָחר¿ ר, ו¿ ב∆ ∆ּ̃ ‰ ַעל ַ‰ ָׁ̆ ָב‰ ֲחָ„ ≈ּ̂ ימּו ַמ ƒ̃ ַנ˙ ˙˜ˆ"ב ‰≈ ¿ׁ̆ ƒּב

ים:  ƒ‡ ַ‰ּבָ
‡נּו ָ̂ ‰ ּפ…‰ ָמ ׁ̆ ַחּיָ פ∆ נ∆ ן ל¿ ּיו… ƒ̂ "

נּו י˜ ָיַ‚ע¿ ƒָלר ‰ּ מ≈ ¿ ׁ̆ ַ„ַע˙  ו¿
ים ƒַמּנ ¿ ׁ̆ ‡ַ בּור ּבָ ָ̃  ‡ ָ̂ מ¿ ƒַיַען נ

ים ƒנ ָ ׁ̆ ר…ב  יו מ≈ ָ̇ ˙ו… ָנ‰ ‡ו… ח∆ מ¿ ƒ ּ̇ ַו
נּו ן עּוּז≈ ‡ו… עו… ּ‚¿ יּ‰ ר≈ י„ ֲעל≈ ƒ‚ּן ַי ָ‡כ≈

נּו כ≈ ׁ¿̆ יּ‰ַ ָח ƒ‚ּּוַמ ˙ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ מ¿
˙ ר∆ ∆‡ פ¿ ƒ ּ̇ ם  ≈ׁ̆ ָ„ּ‰ ּב¿ בו… י ַרב ּכ¿ ƒּכ

˙ ר∆ ּכ∆ ַמז¿ ים ל¿ ƒר ר ּ„ו… „ו… ר ּב¿ ≈‡ ָ ׁ ּ̆ ƒ‰ ל¿
ל  ‡ ז…‡˙ ‡∆ ָ ׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃ ָר‰  ב¿ י ַ‰ח∆ ≈‡ ּבָ ַ‚ּ

יבּו ƒ ׁ̆ ם ‰≈ ּבָ ƒל

יבּו ƒּ̂ ƒ‰ …רו ב¿ ƒ̃ ‰ ַעל  ָ ׁ̆ ָב‰ ֲחָ„ ≈ּ̂ ּוַמ
 ı ר∆ י‡ּו˙ ‡∆ ƒר ב¿ ƒלפ"˜ ל ı"ב˜˙

ם". ƒָמי ָ ׁ̆ ו¿

המשכ בעמוד כח
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ִעיר ְקָראָקא ּבְ
כז

ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים ִמּׁשְ

ַעִין א ָרַאָתה
ְוַעד  ְּפִטיָרתֹו  ֵמָאז  ִאּתֹו  ִהְתַרֵחׁש  ּׁשֶ ַמה  ַעל  ִסּפּורֹו  ֶאת  ַהִּנְפַטר  ִסֵּים   ְּבָכ
ֶׁשָּזָכה ְלַהִּגיַע ִלְמקֹום ְמנּוָחתֹו ְּבֵהיָכָלם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ְּבַגן ֵעֶדן. ְוִלְפֵני 
ֶׁשְּדמּותֹו ָנמֹוָגה ְּבַעְרִּפֵּלי ַהֲחלֹום, ִהְׁשִמיַע ְּבָאְזֵני ֻׁשָּתפֹו ְלֶׁשָעַבר ֶאת ַהִּמִּלים 

ָהֵאֶּלה:
ְּתׁשּוָבה!  ַּבֲעֵלי  ֶׁשל  ַהֶּסֶבל  ְּבַחֵּיי  ֵלאּות  ּוְבִלי  ְּבַעְקָׁשנּות  ְּכִמּקֶֹדם   ַּתְמִׁשי"
ֶׁשֹּלא ַּתֲעֶלה ַאף ֶרַגע ְּבִלְּב ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ִלְסטֹות ִמֶּדֶר ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּצַעְדָּת 
ָּבּה ַעד ּכֹה! ְזכֹר! מּוָטב ִלְסּבֹל ֶאת ָהִעּנּוִיים ַהָּקִׁשים ְּביֹוֵתר ְּבָכל ַהַחִּיים ָּבעֹוָלם 
ָהָאָדם  ַחֵּיי  ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹום!  ַהֹּתֶפת  ִיּסּוֵרי  ֶאת  ֶאָחד  ֶרַגע  ִלְסּבֹל  ֵמֲאֶׁשר  ֶׁשְּלַמָּטה, 
ְלעֹוְלֵמי  ַהּכֹל   ַהִּנְמָׁש ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ְוִאּלּו  ְלִקָּצם,  ַּפַעם  ַמִּגיִעים  ֲאָדמֹות  ֲעֵלי 

עֹוָלִמים! ַלֶּנַצח ֵאין ְּגבּולֹות!
ִּסַּפְרִּתי  "ֵל ֶאל ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ּוְמסֹר לֹו ֶאת ָּכל ַמה ּׁשֶ
ְל. ִאם ִּכי ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשהּוא ְּבַוַּדאי יֹוֵדַע ֶאת ָּכל זֹאת יֹוֵתר טֹוב ִמֶּמִּני, ְּבָכל 
זֹאת ֵל ְוַסֵּפר לֹו! ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלַפְרֵסם ֶאת ַהִּסּפּור ַהִּנְפָלא ַהֶּזה ְּבָכל ַרֲחֵבי 
ָהעֹוָלם, ֶׁשַּיֲעֶלה ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבֵסֶפר ְוָיִפיץ אֹותֹו ְּבֶקֶרב ַהֲהמֹוִנים! ֶׁשָּכל ֶאָחד 
ֵיַדע, ֵראִׁשית ּכֹל, ַעד ַּכָּמה ַחָּיב ָהָאָדם ְלִהְתַרֵחק ִמן ָהֲעֵבָרה; ְוֵׁשִנית, ְלֵאילּו 
ַמְדֵרגֹות ִנְׂשָּגבֹות ָיכֹול ַהַּצִּדיק ְלַהִּגיַע ָּבעֹוָלם ַהָּבא ע"י ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ָּבעֹוָלם 
ִּכי  ַהָּכבֹוד,  ִּכֵּסא  ַעד  ַהַּמַּגַעת  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ּוְׁשִליִׁשית,  ַהֶּזה: 
ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד. ּוְלַמַען 
ֵיַדע ָּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו, ֶׁשַּמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצוֹות ֵאין ְלָתֵאר ְוֵאין ְלַׁשֵער. 

ַעִין א ָרַאָתה!



כח

זהר 
השבת

רּוְך הּוא דוֹׁש ּבָ יר ַהּקָ ֵני ַמה ִהְסּתִ ִמּפְ

ְּכֵדי ְלַפֲעֵנַח ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה, ַנְעִּתיק עֹוד ִסּפּור ֶׁשִּנְרַׁשם ְּבִפְנַקס ַהֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא.
י  ַחּי≈ ָרָכ‰ ל¿ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒז "˙ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ָר‡ ּבַ ַ‰ּנו… ָלם ו¿ ן-עו… ‡ו… י ָ‰ַרב ַ‰ּ‚ָ ימ≈ ƒּב 
ן  ƒי‡ַ ַ„ע מ≈ ָח„, ל…‡ נו… חּור ‡∆ ם ּבָ ָׁ̆ ‡ ל¿ ‡, ּבָ ָ̃ ָר‡ ¿̃  ‰ ָׁ̆ „ו… ¿̃  ‰ ּלָ ƒ‰ ¿̃ ƒַרב ּב ,‡ ָלם ַ‰ּבָ ָ‰עו…
ַעל ֲחנּו˙  ָח„, ּבַ ∆‡ ˙ ƒי ַעל ּבַ ל ּבַ ∆̂ ר ‡≈ ּכ≈ ַּ̇ ¿ׂ̆ ƒנ ‰. ו¿ ּמָ ָׁ̆  ˙ ר≈ ָׁ̆ ׂ̆ לו… ַמֲעַמ„ ל¿ ּפ≈ ƒח ‰ּו, ו¿ ּנ≈ ƒ‰
 ˙ ƒי ַעל ַ‰ּבַ ם ּבַ ƒָנ‰ ע ¿̇ ƒ‰ מּוָנ‰. ו¿ ¡‡ ָ„˙ו… ּב∆ ‰ ֲעבו… ָׂ̆ ָע , ו¿ ֲחנּו˙ו… ˙ ּבַ ר≈ ָׁ̆ ˙ מ¿ יו… ¿‰ ƒָל‰, ל „ו… ¿‚ּ
ל  ∆‡ ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ר ַל ∆̃ ב ָוב… ר∆ ך¿ ע∆ יל≈ ּיּוַכל ל≈ ∆ׁ̆  ,˙ ר≈ ָׁ̆ לו… מ¿ ¿̂ ∆‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒָפן י ‰ ָ‰‡ו… ׁ̆ ַעל ז∆ רּו פ≈ ּב¿
ך¿  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒל ַ‰ֲחנּו˙, נ חּור ‡∆ ‡ ַ‰ּבָ ָ‡ז ּבָ ˙. ּומ≈ ƒי ַעל ַ‰ּבַ ‰ ּבַ ים ַעל ז∆ ƒּכ ס¿ ƒ‰ ˙. ו¿ ס∆ נ∆ י˙ ַ‰ּכ¿ ּב≈

ָרָכ‰.  ַפע ּב¿ ∆ׁ̆ ׁ̆ ּב¿ ָל‰ ר…‡ ַמע¿ ָחר ל¿ ס¿ ƒּמ‰ַ ˜ ו¿ ס∆ ָ‰ע≈
י˙  ƒֲחר ַׁ̆ יַל˙  ƒפ ¿ּ̇ ל  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ˙ ל¿ ס∆ נ∆ י˙ ַ‰ּכ¿ ב≈ ‰ ל¿ ˙ ַ‰ּז∆ ר≈ ָׁ̆ חּור ַ‰ּמ¿ ַעם ַ‡ַח˙ ָ‰ַלך¿ ַ‰ּבָ  ּפַ
ַעל  ל ּבַ ∆ׁ̆ ל ֲחנּו˙ו…  ן ָ‡ָ„ם ַרב ‡∆ ים ַוֲ‰מו… ƒּ̃ ַח ר¿ ּמ∆ ƒים מ ƒֲחר ‡ּו סו… ך¿ ּבָ ך¿ ּכָ ˙ו… ָ‰‚ו. ּב¿ נ¿ ƒמ ּכ¿
ר  ח≈ ƒ‡ ‰ ז∆ חּור ַ‰ּלָ ַ‰ּבָ יו, ו¿ ָ̇ ֲ‡לו… ¿ׁ̆ ƒָח„ מ ָכל ‡∆ ‡ ל¿ ַמּל≈ ל ל¿ ּל…‡ ָ‰ָי‰ ָיכו… ∆ׁ̆ ˙, ַע„  ƒי ַ‰ּבַ
י  ƒיבּו, ּכ ƒׁ̆ ≈‰ יפ…‰ ‰ּו‡? ו¿ ≈‡ ˙ ר≈ ָׁ̆ ˙ ַ‰ּמ¿ ים ‡∆ ƒָעמ ‰ ּפ¿ ּמָ ˙ ּכַ ƒי ַעל ַ‰ּבַ ַ‡ל ַ‰ּבַ ָׁ̆ ב…‡. ו¿ ּלָ ƒמ
 ׁ̆ ≈ׁ̆ ˙ ַמּ„ּוַע ּבו… ‡ו… ר¿ ƒי ָ‡ף ל ƒר ח√ ˙ ּבָ ƒי ַעל ַ‰ּבַ ך¿ ַ‰ּבַ ל∆ ˙. ַוּי≈ ס∆ נ∆ י˙ ַ‰ּכ¿ ּב≈ ƒמ ‡ ן ל…‡ ּבָ ƒֲעַ„י
ח  ַּ̃ ƒָל‰, ָ‡ז י ַבּטָ ַמּנו… ּב¿ ‰ ז¿ ַבּל∆ ם ַ‡ך¿ מ¿ ƒ‡ , ו¿ ַלח לו… ס¿ ƒו… י˙ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒיך¿ ּב ƒר ¡‡ ם ‰∆ ƒ‡ ;‡ בו… ּלָ ƒמ
ָל‰ ַעל  י ַמע¿ ַלּפ≈ ל ּכ¿ ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒּומ „ מ≈ ‰ּו עו… ≈‡ ר¿ ƒַוּי ,˙ ס∆ נ∆ י˙ ַ‰ּכ¿ ב≈ ‡ ל¿ ר ּבָ ∆ׁ̆ ַכֲ‡ ּנו. ו¿ ּמ∆ ƒם מ ָ̃ ָנ
 ˙ ‰ּו ַמּכַ ּכ≈ ֲחַמ˙ רּוַח ַוּיַ ָליו ּבַ ≈‡ ıָר יו, ַוּיָ ƒפ ים ּב¿ ƒָבר ין ּ„¿ ≈‡ ר ו¿ מ∆ ין ‡ו… ≈‡ ָר‰, ו¿ ¿̃ ƒּ̇ י ַ‰ ּיּור≈ ƒ̂
י˙  ˙ ּב≈ ˙ ָעַזב ‡∆ ƒי ַעל ַ‰ּבַ ַ‰ּבַ ˙ ַמ‰ ז…‡˙, ו¿ ‡ו… ר¿ ƒפּו ל ַ‡ּס¿ ¿̇ ƒם נ ָׁ̆ ים  ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒָכל ַ‰ּמ י. ו¿ ƒח ל∆

 . ָ‰ַלך¿ ַלֲחנּו˙ו… ˙ ו¿ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿
 ‰ ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ׁ̆ ּבַ „ו… ָּ̃ ל ָ‰ַרב ַ‰ „, ַ‡ך¿ ָ‰ַלך¿ ‡∆ ָניו עו… י˙ ֲ‡„ו… ב≈ ב ל¿ ָׁ̆ ז ל…‡  חּור ַ‰ּלָ ַ‰ּבָ ו¿
 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַמר ָ‰ַרב ַ‰ ַמר¿ ¿̇ ƒּנּו. ַוּי ּמ∆ ƒמ „ ר≈ ּפָ ƒ‰ ּו˙ ּול¿ ׁ̆ ל ר¿ ּטו… ƒָעַבר, ל ∆ׁ̆ ּל¿ ƒירו… מ ƒַמּכ "˙ ַעמּו˜ו…

יל.  ƒע ל…‡ ‰ו… יו ּול¿ ָ̇ רו… ָ̂ ל ַ‰פ¿ ‡ ָ‰ָי‰ ּכָ ו¿ ָׁ ּ̆ ּנּו - ֲ‡ָבל ַל ב∆ ַעז¿ ַּ̇  ‰ ‰ ז∆ ּ„ו… ָלּמָ ¿‚ נ∆ ל¿
ַמַען  ָכ‰, ל¿ ַבר ָ‰ל¿ ך¿ ּ„¿ ו… ּ̇ ƒמ ‡ ּלָ ר ‡∆ ט≈ ּפָ ƒּ̇ ים ַ‡ל  ƒנ ל-ּפָ : ַעל-ּכָ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ר לו… ָ‰ַרב ַ‰ ַוּי…‡מ∆
ים  ƒַפּנ י רנ"ב ‡ו… ƒּ̇ ָ‡ַמר¿ ˙" ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ י "מ¿ ƒּבּור ƒח י ּב¿ ƒּ̇ ‰ ָיַ‚ע¿ ּנ≈ ƒ‰ .ח ַ̂ ˙ נ∆ ר∆ ּכ∆ ַמז¿ י ל¿ ƒל ‰ י∆ ¿‰ ƒי
 „ ַלי עו… ר ‡≈ ּב≈ ף ּ„ַ ס∆ ו… ּ̇ ַלי ַרב ָלך¿ ַ‡ל  ר ‰' ‡≈ ן "ַוּי…‡מ∆ ַחּנַ ¿̇ ˙ ָו‡∆ ַׁ̆ ָפָר ‰ ּב¿ סּו˜ ז∆ ַעל ּפָ
 ı ר∆ ∆‡ ס ל¿ נ≈ ּכָ ƒם ל לו… ָׁ ּ̆ נּו ָעָליו ַ‰ ‰ ַרּב≈ ∆̆ ַר˙ מ… ָ̂ ַין ר"ב ל"ך, ַעל ַ‰פ¿ נ¿ ƒמ ‰" ,ּכ¿ ָבר ַ‰ּז∆ ָ„ּ ּבַ

י.  ƒר פ¿ ƒס י ּב¿ ƒ̇ ‡ ב≈ ר ל…‡ ‰≈ ∆ׁ̆ ‡ֲ ‰ , ַמ‰ ז∆ „ו… בו… ם ּכ¿ י ּ‚ַ ƒר ל מו… ל. ‡¡ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
ע  ּבַ ׁ̆ ַ‡ר¿ ּי≈ ∆ׁ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒים, ל ƒָפר ס¿ ƒּל…‡ מּוָב‡ ּב ∆ׁ̆ ז ַמ‰  מ∆ י ר∆ ƒּ̇ ƒ‡ ׁ̆ חּור, י≈ ר לו… ַ‰ּבָ ַוּי…‡מ∆
רּו  ָ‡מ¿ ם. ו¿ ƒַלי „ ָלּ‰ „' ַר‚¿ ‡-ָכבו… ּס≈ ƒּכ‰ַ ָנ‰ ו¿ יו… ל¿ ָב‰ ָ‰ע∆ ּכָ ר¿ ‡˙ ַ‰ּמ∆ ≈ׂ̆ ׁ̆ ַ‰ּנו… ∆„… ּ̃ ‰ַ ˙ ַחּיו…
 ‰ ָׁ̆ לו… ¿ׁ̆  ‰ ּמָ ים ‰≈ ƒׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ˙ ָ‰ָ‡בו… ָב‰, ו¿ ּכָ ר¿ ן ַ‰ּמ∆ ≈‰ ˙ ָרָכ‰: ָ‰ָ‡בו… ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ≈̇ ַרּבו…
 ˙ ַׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ י  ≈„ ַעל י¿ ל, ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ס ל¿ נ≈ ּכָ ƒנּו ע"‰ ל ‰ ַרּב≈ ∆̆ ‰ מ… ָ̂ ָר ים. ו¿ ƒל‚ָ ‰ ר¿ ָ̆ ל… ¿ׁ̆  „ ∆‚ נ∆ ּכ¿
ף  ס∆ ו… ּ̇ ָ‡ַמר לו… ‰˜ב"‰ "ַרב ָלך¿ ַ‡ל  ָב‰. ו¿ ּכָ ר¿ ּמ∆ ּבַ ∆ׁ̆ י  ƒיע ƒב ל ר¿ ∆‚ ˙ ר∆ יו… ¿‰ ƒיּוַכל ל ı ָ‰ָ‡ר∆

המשכ 'מגלה עמוקות מעמוד כו

המשכ בעמוד לא
ִמְּפֵני ַמה ִהְסִּתיר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ
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



ל

זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ

ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ
לא

י",  ƒיע ƒב ל ָ‰ר¿ ∆‚ ר∆ ˙ ּב¿ יו… ¿‰ ƒי ל ƒ„ּ „ ַעב¿ ƒו ָ„ּ ˙ י ‡∆ ƒ̇ ינו… ƒָבר ֲ‰כ י ּכ¿ ƒּכ ,‰ ָבר ַ‰ּז∆ ָ„ּ „ ּבַ ַלי עו… ר ‡≈ ּב≈ ַ„ּ
‡ן. י". ַע„ ּכָ ƒיע ƒב ל ר¿ ∆‚ ר∆ „ ּב¿ ƒו ן ּ„ָ ˙: "ּב∆ בו… ≈ּ̇ י  ≈ׁ̆ ָבר" ָר‡ ָ„ּ ‰ "ּבַ ז ָלז∆ מ∆ ר∆ ו¿

.˙ מ∆ ¡‡‰ָ ׁ̆ י ƒ‡ …ּנּו ּוָפַרח לו ּמ∆ ƒר מ ט≈ ּפָ ƒי  ו¿
ו…  ׁ̆ ּי¿ ƒּב ∆ׁ̆ ‡…„ ַעל  ט מ¿ ָחר≈ ¿̇ ƒ‰ , י˙ו… ב≈ „ ל¿ ‡ עו… ַער ל…‡ ּבָ י ַ‰ּנַ ƒו… ּכ˙ ‡ו… ר¿ ƒַעל ַ‰ֲחנּו˙, ּב ּבַ
 , י˙ו… ב≈ ‡ו… ל¿ בו… ˙". ּוב¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ׁ̆ ּבַ „ו… ָּ̃ ָ‰ַרב ַ‰ ׁ̆ ל¿ פ∆ ַמר נ∆ ָ‰ַלך¿ ּב¿ ים, ו¿ ƒַרּב ּב¿
לו… ל…‡  ַלל, ו¿ ׁ̆ ּכ¿ י ƒ‚ּ ר¿ ƒ‰ ‡…י ‰ּו‡ ל ƒח ˙ו… ַעל ַ‰ּל∆ ָ̇ ‡ו… י ƒּכ ƒ‰ ∆ׁ̆ : ַמ‰  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ָ‡ַמר לו… ָ‰ַרב ַ‰
‰ ַעל ˙'  ָּ̇ ‰ּו‡ ַע ַע, ו¿ ב ָור≈ ≈‰ ּנּו ‡ו… ּמ∆ ƒמ ָּ̇ ¿̃ ַח ר¿ ƒ‰ - ָ̇ י ƒׂ̆ י ָע ƒּוָמ‰. ֲ‡ָבל ל‡ ָ̇ מ¿ י ƒׂ̆ ָע
ָל‰.  ַמע¿ ב ל¿ ָּ̇ כ¿ ƒנ י ּכ¿ ƒיַח ל ƒּנ ƒ‰ ∆ׁ̆ יו  ָ̇ רו… מ¿ ƒ‡ י ַעל ƒכ ׂ̆ ָ‡נ… ָׂ̆ „, ו¿ ˙ו… עו… ‰ ‡ו… ∆‡ ר¿ ל…‡ ‡∆ ָס‰ ו¿ ר¿ ּפַ
ַר˜ ˙˘נ"„ עמו„ רע"ט) י ּב¿ נ≈ ים" ּב¿ ƒ„י ƒַעל ַ‰ֲחס ים ו¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ("ַעל ַ‰   .‡ ל∆ ‡ ָופ∆ ל≈ ‰ ַ‰פ¿ ∆ׂ̆ ‰ּו‡ ַמֲע ו¿

ִחּבּוָריו ַהְּקדֹוִׁשים ַהּנֹוָדִעים ָלנּו:
ָע‰ ַעל  ב¿ ƒׁ̆ ם  ∆‰ ר. מ≈ ָּ̇ ס¿ ƒּוַבּנ ‰ ל∆ ¿‚ ƒּנ ע ּבַ ן ָנט∆ ָ̇ י ָנ ƒב ַרּב ַ̇ ים ּכָ ƒָפר ר ס¿ ָׂ̆ ‰ ָע ָׁ ּ̆ ƒֲחמ
ין  ƒל לּוב¿ יו ּב¿ ַחּיָ „ ּב¿ ס עו… ּפַ ¿„ ƒו… ַעל ַ‰ּז…ַ‰ר נ ׁ̆ רּו סּו. ּפ≈ ּפ¿ ¿„ ƒם נ ּלָ ַער ל…‡ ּכֻ ַּ̂ ‰ַ ‰ ּב≈ ַמר¿ ָר‰. ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ
 ˙ ָכל ַמֲ‰„ּורו… פּו ל¿ ר¿ ֻ̂ ם  ָ‡ז ‰≈ ַנ˙ ˙"ף ּומ≈ ¿ׁ̆ ƒסּו ַר˜ ּב ּפ¿ ¿„ ƒי"ף נ ƒר יו ל¿ ָׁ̆ ּ„ּו ƒפ"‚. ח˘
‰ּו‡ ַר˜  ם ָ‡ב ˘ˆ"‚, ו¿ ַנח≈ ם י"‚ מ¿ יו… יָר˙ו… ּב¿ ƒט ַ‡ַחר ּפ¿ "ס. ל¿ ַׁ ּ̆ סּו ַעל ַ‰ ּפ¿ ¿„ ƒּנ ∆ׁ̆ י"ף  ƒר‰ָ
ים  ƒָפר ַ‰ּס¿ ָח„ מ≈ ∆‡ ָ‰ָי‰ ל¿ ∆ׁ̆  "˙ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ רו… "מ¿ פ¿ ƒס ס ּפַ ¿„ ƒָנ‰, נ מו… ¿ׁ̆ ים ּו ƒע ּבָ ן ַ‡ר¿ ּב∆

המשכ 'מגלה עמוקות' מעמוד כח



לב

זהר 
השבת

רּוְך הּוא דוֹׁש ּבָ יר ַהּקָ ֵני ַמה ִהְסּתִ ִמּפְ

 ‰ ∆̆ יַל˙ מ… ƒפ ¿ּ̇ ר  ּב≈ ס¿ ∆‰ ים ל¿ ƒַפּנ ‰ רנ"ב ‡ו… ר ז∆ פ∆ ס≈ ָל‰. ּב¿ ּבָ ַּ̃ חּום ַ‰ ¿̇ ƒר ּב ≈̇ יו… ים ּב¿ ƒּוב ׁ̆ ַ‰ֲח
ו…  ּ̇ ַ„ע¿ ˙ ָ‰ָי‰ ּב¿ ר∆ ס… י ַ‰ּמָ ƒפ ‰". ל¿ ∆‡ ר¿ ∆‡ ‡ ו¿ ָר‰ ּנָ ּב¿ ע¿ ים: "‡∆ ƒָבר ר ּ„¿ פ∆ ס≈ ן ּב¿ ַחּנַ ¿̇ ˙ ָו‡∆ ַׁ̆ ָפָר ּב¿

     . נו… ֲחלו… ר ּבַ ָב‰ ָ‰‡ו… ע ּכָ ַ̇ פ∆ ים, ‡ּוָלם ל¿ ƒַפּנ ף ‡ו… ל∆ ב ‡∆ … ּ̇ כ¿ ƒל

ְרִׁשיַמת ַהְּסָפִרים: 
 ˙ ‡ו… ּיָ ƒר יַמט¿ ƒ‚ ים ו¿ ƒָמז ָל‰ ר¿ ּבָ ַ̃ ן ּב¿ ַחּנַ ¿̇ ר ָו‡∆ ∆„ ס≈ ים ל¿ ƒַפּנ ˙, רנ"ב ‡ו… ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ‡) מ¿
בּוב  ָר‰, ל¿ ו… ּ̇ ל ַ‰ ˙ ַעל ּכָ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ‡ ˘ˆ"ו. ב) מ¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ינּו,  ‰ ַרּב≈ ∆̆ ˙ מ… ּלַ ƒפ ¿ּ̇ ַעל 
ר ַעם  זו… ין ˘פ"‚. „) ַמח¿ ƒל ˙, לּוב¿ פו… ס¿ ˙ו… ים ו¿ ƒׁ̆ ּ„ּו ƒח ‰ ּמָ ם ּכַ ƒר ע‰ַ ˙˜נ"‰. ‚) זו…
ים,  ƒׁ̆ „ו… ¿̃ ƒיָח‰ ל ƒל ‡ ˘ˆ"‡ – ס¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יָח‰,  ƒל ‡ ˘ס"ח. ‰) ס¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃  ,˙ ָספו… ‰ו…
ים  ƒַפּנ ף ‡ו… ל∆ ַ„‡ם ˙"פ. ז) ‡∆ ער¿ ט∆ ס¿ י"ף, ַ‡מ¿ ƒים ַעל ָ‰ר ƒׁ̆ ּ„ּו ƒח. ו) ח"ˆ˘ ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃
ר  ָ̃ ׁ̆ ָי רּו ָר‰. ט) ּ„¿ ו… ּ̇ ן ַעל ַ‰ ָ̇ ַר˙ ָנ ו… ּ̇ ב י„). ח)  ָ̇ ָר‡ (ּכ¿ ¿̃ ƒל ַוּי ∆ׁ̆ יָר‡  ƒע "ף ז¿ ַעל ָ‡ל∆
ר  פ∆ ן). י) ס≈ ַחּנַ ¿̇ ˙" ָו‡∆ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ "מ¿ ƒנו… ל ַמ˙ ּב¿ ָ„ּ ¿̃ י"˙ (ַ‰ ƒׁ̆ ‡ ר≈ י ּב¿ רּופ≈ ≈̂ „ ַעל ˙˘"ך  ּבָ כ¿ ƒנ ו¿
י ר„"‡). ר≈ פ¿ ƒר ס ָ̂ ‡ו… ים (ּב¿ ƒים ַעל ‰ב"י ו„' טּור ƒׁ̆ ּ„ּו ƒם). י‡) ח ָׁ̆ נו…  ן ּב¿ ו… ׁ̆ ָל‰ (ל¿ ּבָ ַּ̃ ַעל ַ‰

.( ָמ˙ו… ָ„ּ ¿̃ ‰ַ נו… ּב¿ ן ּב¿ ו… ׁ̆ ˙ (ל¿ ּובו… ׁ̆ ¿̇ ˙ ּו לו… ≈‡ ¿ׁ̆ יב) 
ן,  ַחּנַ ¿̇ סּו˜ ָו‡∆ ים ַעל ּפָ ƒַפּנ ָר‡, 252 ‡ו… ¿̃ ƒל ַוּי ∆ׁ̆ יָר‡  ƒע "ף ז¿ ים ַעל ָ‡ל∆ ƒַפּנ ר 1000 ‡ו… ּב≈ ƒח
ך¿  ˙ו… ים ּב¿ ƒים ֲ‡ֻלּמ ƒמ ַ‡ּל¿ סּו˜ מ¿ ים ַעל ּפָ ƒַפּנ י"˙, 130 ‡ו… ƒׁ̆ ‡ ר≈ סּו˜ ּב¿ ים ַעל ּפָ ƒרּופ ≈̂  720

ב. …̃ י ַיֲע ƒ̇ י ƒר ˙ ּב¿ י ‡∆ ƒּ̇ ָזַכר¿ ים ַעל ו¿ ƒַפּנ ˙, 42 ‡ו… ּבָ ַׁ ּ̆ ם ַ‰ יו… ים ַעל ּב¿ ƒַפּנ ‰, 72 ‡ו… ∆„ ָׂ ּ̆ ‰ַ
 ‰ ל∆ ¿‚ ƒּנ ים ּבַ ƒָפר יַח ַ‡ֲחָריו ט"ו ס¿ ƒּנ ƒ‰ ∆ׁ̆  ,˙ ר∆ ּכ∆ ז¿ ƒָמ˙ו… ַ‰ּנ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ י„ ָעָליו ּב¿ ƒע נּו מ≈ ל ַרּב≈ ∆ׁ̆ ּבנו… 
ן  רו… ּכָ ƒז ים, ל¿ ƒר פ¿ עו… ל ו¿ ז∆ ר¿ ט ּבַ ע≈ ים ּב¿ ƒ̃ ים, ֲח˜ּו ƒָפר ‰ ס¿ ּב≈ ˙ ַ‰ר¿ ו… ׂ̆ י, ֲע ר≈ ר ַחב¿ ב≈ ר: חו… ָּ̇ ס¿ ƒּוַבּנ
ים. ƒר ֻסּ„ָ ָנ‰ מ¿ מו… ¿ׁ̆ ƒם ל‚ַ ָע‰ ו¿ ב¿ ƒׁ̆ ˜ ל¿ ל∆ ים, ח≈ ƒר ּפָ ס¿ ƒמ ים ּב¿ ƒל ָין י-‰ עו… נ¿ ƒים, מ ƒר ר ּ„ו… „ו… ל¿

יֹוָמא ְדִהילּוָלא:
 ‰ ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ י˜ ַ‰ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ׁ̆  ‡ ילּוָל‡ ַרּבָ ƒ‰ ָמ‡ „¿ ם ַ‡ב - יו… ַנח≈ ׁ̆ מ¿ י"‚ ַלח…„∆

"ל. ַ̂ ˙" ַז ֲעֻמ˜ו…

ְוכֹה ֶנְחַקק ַעל ַמֵּצָבתֹו:

ין  ƒָרז ˙ ‰ ֲעֻמ˜ו… ַ‚ּל∆ ים, מ¿ ƒנ מו… ¿„ ַּ̃ ן ַ‰ ƒמ ׁ̆ „ו… ָ̃ י  ƒ̃ ל… ¡‡ ׁ̆ י ƒ‡ ָמן ט¿ ƒּפ…‰ נ
ים,  ƒנ ל ּפָ ים ‡∆ ƒנ ‰ּו ּפָ ּיָ ƒל ו… ‡≈ ּ̇ ƒ‡ ר ּב≈ ƒ„ּ ∆ ׁ̆ ים ָעָליו  ƒר מ¿ ‡ו… ∆ ׁ̆ ים, ‰ּו‡  ƒנ מו… ּוַמט¿

"ל,  ַ̂ יָר‡ ַז ƒּפ ַׂ̆ ל…מ…‰  ¿ׂ̆ ן מו"‰  ַטע ּב∆ ן נ∆ ַ̇ ן ‡ב"„ ור"מ מו"‰ ָנ ‡ו… ָ‚ּ‰ַ
‡ ˙נˆב"‰. ּמָ ַ̃  ˜ ר∆ פ∆ ם „' י"‚ ַ‡ב ˘ˆ"‚ ל¿ יו… ַטר ּב¿ פ¿ ƒנ

ִמְּפֵני ַמה ִהְסִּתיר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא


