
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת תֹוְלדֹות

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:
ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה.	. 
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּו	.	. 
	ֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.	. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִ	ים. 	.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.ה.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵ	ל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲ	ָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְ	ָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ו.  ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	 ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִ	ים ז.  ְ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 ְּתׁשּוָ	ה ְּבִעיר ְקָר	ָק	.ח.  ִסּפּור ַמְ	ִהים ְּבֶהְמֵׁשִכים ִמּׁשְ
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ט. 
ִ	ְּגרֹות ַהֹּזַהר.י. 

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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ההּבה ה'  הִבּת

הטיבה ה' לטובים
הספר הזה נדפס

בנדבת הרה"ח מוהר"ר

חיים אברהם ישעיהו בן ביילא ושלמה
לרפואה שלימה במהרה 

זכות התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו הקדושה 
תעמוד לו למליץ יושר, שימלא ה' כל משאלות לבו לטובה 
ולברכה, בבריות גופא, פרנסה בשפע וברווח, עושר וכבוד, 

אריכות ימים ושנים טובים בבריאות השלימות, אכי"ר.


התנצלות המוציאים לאור
היות והשקענו עמל רב ודמים מרובים שיצא הספר לאור מבורר 

ומנופה בלא שגיאות ]לפי כוחותינו[, ובכל זאת אמר נעים זמירות 
ישראל שגיאות מי יבין, ואפשר שנשארו אי אלו טעויות הדפוס 

וכדומה – לכן בקשתינו מכל לומד בספר באם ימצא טעות 
להודיעינו, ותודה למפרע, כדי שנוכל לתקנו בהוצאה הבאה 

בעזרת ה'.

הבעלות וכל הזכויות אינן שמורות למחבר
כל אחד יכול לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, ]וכל המעונין 

יכול לקבל הטקסט חינם[, לאחסן במאגר מידע, לסדר או לקלוט 
בכל דרך ובכל אמצאי אלקטרוני אופטי או מכני אחר – כל חלק 

שהוא מהחומר בספר זה ובכל הספרים שהוצאנו לאור, הן ליחיד, 
הן לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה מותר 

ומצוה בהחלט בלא רשות מפורשת בכתב, ואם אחד מעוניין 
להדפיס נעזור לו בכל כוחותינו להוציא לאור בפחות מדמי עלות 

הספר.
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ה

חֹוֶדׁש ִּתְׁשֵרי תשע"א = 177
טֹוִבים  ַחִּיים  "ִיְחֶיה   = ַמִיים"  ֶׁשַּבּׁשָ "ָאִבינּו   = ָמִׁשיַח"  "ִּביַאת   = ְּבִגיַמְטִרָּיה   771 א( 

ִרים" ]ַהֹּכל ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹזַהר ַהָּקדֹוׁש[ ּוְמאּוּׁשָ
ְוֵעת ָצָרה = 771 ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע . ַהֹּכל ָּתלּוי ָּבנּו !!! 

ֶאְצְלָך ִמְתַּגְלְּגִלים ַיֲהלֹוִמים - ִּתָּזֵהר ֶׁשֹּלא ַּתְחֹׁשב ֶׁשֶּזה ְזכּוִכית. ְּבַאֶמִריָקה אֹוְמִרים ְזַמן 
ֶזה ֶּכֶסף – ֶאְצֵלנּו ַהְיהּוִדים אֹוְמִרים ְזַמן ֶזה ַחִּיים !!! ֲאָבל ַאף ֶאָחד ֹלא יֹוֵדַע ַּכָּמה ֶּבֱאֶמת 
ֵגי  מֹוֶנה ִמְליֹון ָׁשָנה, ְוֶזה ַרק ְּבֻמּׂשָ ָשֶׁוה ַהְּזַמן ֶׁשּלֹו!!! ְוֵאיְך ֶאְפָׁשר ַלֲהֹפְך 5 ַּדּקֹות ְליֹוֵתר ִמּׁשְ
ם ֵיׁש ַחֵּיי ֶנַצח, ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ֱאֹלִקים זּוָלֵתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו( - ַעְכָׁשו  ָהעֹוָלם ַהֶּזה )ִמְּלַבד העֹוָלם ַהָּבא ֶׁשּׁשָ
ֵּתַדע ֶׁשָּכל ַּדָּקה ָשֶׁוה ְלָך יֹוֵתר ִמִּמיְליֹון ַוֲחִצי ָׁשָנה, ְוֹלא ְּתַבְזֵּבז ַאף ֶרַגע - ִמי ְמֻׁשָּגע ָחֵסר 

ג ָיד. ֵּדָעה ֶׁשִּיְזֹרק ֲעִׁשירּות ְּבֶהּׂשֵ
ֶׁשֹּלא  ֶׁשּדֹוֵאג  ֻמְמֶחה  רֹוֵפא   - ֵאֶליָך  ָצמּוד  ּוַמְצִליַח  ְמֻפְרָסם  ִּדין  עֹוֵרְך  רֹוֶצה  ַאָּתה 
ְוַנַחת  ַצִּדיִקים  ְלָבִנים  ֻמְבַטַחת  ְּבָרָכה   - ַהְיָמָמה  ְׁשעֹות  ְּבָכל  ֵאֶליָך  ְׁשִיְתָלֶווה  ִּתְהֶיה חֹוֶלה 
ֵמַהֶּצֱאָצִאים - ַמַּזל טֹוב ּוֻמְצָלח ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך - ַחִּיים ֲאֻרִּכים טֹוִבים ּוְמֻתָּקִנים - ֶׁשַפע ְּבָרָכה 

ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים - ֵמַעָּתה ָּכל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ּוְלַזּכֹות.

ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים
ב( ֹלא ָחַרב ָהעֹוָלם ֶאָּלא ְּבִפְׁשָעה ֶׁשל ּתֹוָרה ְוֹלא ָחְרָבה ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ִמְּפֵני ִּפְׁשָעּה 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ִּפְׁשָעּה  ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ֵאיָנן  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַהָּבאֹות  ַהָּצרֹות  ְוָכל  ּתֹוָרה,  ֶׁשל 
ְּבֶפַׁשע ַיֲעֹקב ָּכל ֹזאת )ִמיָכה ֶּפֶרק א' ָּפסּוק ה'( ... )ֵאִלָּיהּו זּוָטא פ"א, ַמֲחִזיק ְּבָרָכה אֹות ה'( ְוַעל ֵּכן ָצִריְך 
ָהָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּמאֹד ְּבָכל ַמֲאַמֵּצי כֹוחֹו ָלצּוד ַהְּזַמן ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוַלֲעֹסק ּבֹו ַּבּתֹוָרה 
ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ָים,  ֶׁשל  ִמזּוטֹו  ּוַמְרָּגִלּיֹות  ֲאָבִנים טֹובֹות  ַהַּמִּציל  ְּכמֹו  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ַמה  ְּבָכל 
ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים, )ְּתִהיִלים ֶּפֶרק י"ט, י"א(, )ַּכף ַהַחִּיים ִסיָמן 

קנ"ו סקי"א(.

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה
ג(  ּבֹואּו ֶחְׁשּבֹון !!! - ַמה ֶׁשְּיהּוִדי ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ֵּבין ִּבימֹות ַהחֹול 

ּוֵבין ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש.
ַהִּנְלֶמֶדת  זֹו  ְּפֵני  ַעל  ְּבַׁשָּבתֹות  ַהִּנְלֶמֶדת  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ְוֶעְרָּכּה  ְּבִׁשְבָחּה  ִהְפִליגּו  ַרּבֹוֵתינּו 
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ִאינּון  ְּדָכל  חּוַלֵקיהֹון  ַזָּכָאה   – "ְׁשַלח-ְלָך"(  ָּפָרַׁשת  )סֹוף  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִּכְלׁשֹון  ַהֹחל,  ִּבימֹות 
ָאר יֹוִמין". ְּדִמְׁשַּתְּדִלין ְּבאֹוַרְיָתא, יֹוָמא ְּדַׁשְּבָּתא ִמּׁשְ

ָמָרָנא ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, ְּבִסְפרֹו "ֶּבן ִאיׁש ַחי" )ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות ָׁשָנה ְׁשִנָּיה(, ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ָּכְתבּו 
ִמן  יֹוֵתר  ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ַׁשָּבת,  ְּביֹום  ַהּתֹוָרה  ֵמֵעֶסק  ֲהַנֲעֶׂשה  ֹּפַעל  ְּדָגדֹול  ַז"ל:  ַהְּמֻקָּבִלים 
ֶׁשל  ְדיֹומֹו  ֲחַז"ל,  ַמֲאַמר  ִּפי  ַעל  ּוֵבאּורֹו:  עכל"ק.  ַהחֹול.  ְיֵמי  ֶׁשל  ַהּתֹוָרה  ֵמֵעֶסק  ֲהַנֲעֶׂשה 
ְוַׁשָּבת קֹוֶדׁש ִהיא  ְוגֹו' –  ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ֶאְתמֹול  ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים  ַהָּקָּב"ה ֶאֶלף ָׁשִנים, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא – ֹזאת אֹוֶמֶרת, ְּכיֹומֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה. ִאם ֵּכן ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַהֹּכל ְּבֵעֶרְך ֶׁשל 
יֹומֹו ֶׁשל ַהֶשִׁי"ת ְוִיְתַעֶּלה, ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן, ָּכל ְּפֻעָּלה ְקדֹוָׁשה ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש, עֹוֶלה ֶאֶלף ָידֹות, 

ְלֵעֶרְך ְיֵמי ַהחֹול. )ָמָצא ֵחן ַּבִּמְדָּבר(.

   

ְתָרא ַמֲהדּוָרא  -ן "ֵסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהרַ  ד"ִסיָמן כּבַ
ִמיד ְמָחה ּתָ ׂשִ דֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ ֹחָרה , ִמְצָוה ּגְ ָרה ׁשְ ר ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְוַהּמָ ּבֵ ּוְלִהְתּגַ

ָכל ּכֹחוֹ  ִאין ַעל ָהָאָדם. ּבְ ְמָחה, ְוָכל ַהחֹוַלַאת ַהּבָ ִ ְלקּול ַהׂשּ ִאין ַרק ִמּקִ ם ּבָ ּלָ י . ּכֻ ּכִ
ִחינַ  ֵהם ּבְ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ ְמָחהֵיׁש ֲעׂשָ תּוב , ת ׂשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ים צ(ּכְ ִהּלִ ֲעֵלי ָעׂשֹור : ")ב"ּתְ

ִני ה' ְוכוּ  ְחּתַ ּמַ י ׂשִ ָפֳעֶלךָ ' ּכִ ָרה ִמיֵני . 'ְוכוּ " ּבְ תֹוְך ֲעׂשָ ִאין ּבְ ְוֵאּלּו יּוד ִמיֵני ְנִגיָנה ּבָ
ָפִקין ין אֹוָתן, ּדְ ׁש ִקְלקּול ּוְפָגם. ְוֵהם ְמַחּיִ ּיֵ ׁשֶ ן ּכְ ְמָחה ְוַעל־ּכֵ ִ ַהׂשּ ִחיַנת , ּבְ ִהיא ּבְ ׁשֶ

ָפִקין, יּוד ִמיֵני ְנִגיָנה ִאין חֹוַלַאת ִמן ַהּיּוד ִמיֵני ּדְ ְתַקְלְקִלין , ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּבָ ּנִ ׁשֶ
נַּ , ַעל־ְיֵדי ִקְלקּול ַהּיּוד ִמיֵני ְנִגיָנה ְמָחה ּכַ ִ ֵהם ַהׂשּ ל ִמיֵני חֹוַלַאת . ל"ׁשֶ י ּכָ ּכִ

לּוִלים יּוד מִ  ּכְ ָפִקיןּבְ יּוד ִמיֵני ְנִגיָנה, יֵני ּדְ לּוִלים ּבְ ל ִמיֵני ִנּגּוִנים ּכְ ִפי . ְוֵכן ּכָ ּוּכְ
ּגּון ְמָחה ְוַהּנִ ִ נַּ , ִקְלקּול ַהׂשּ א חֹוַלַאת ּכַ ן ּבָ ֶזה. ל"ּכֵ , ְוַגם ַחְכֵמי ָהרֹוְפִאים ֶהֱאִריכּו ּבָ

ֹחָרה ל ַהחֹוַלַאת ַעל־ְיֵדי ָמָרה ׁשְ ּכָ דֹוָלה, ְוַעְצבּות ׁשֶ ְמָחה ִהוא ְרפּוָאה ּגְ ִ :ְוַהׂשּ

ְמָחה ְמֹאד ִ ל ַהׂשּ ּדֵ ְתּגַ ן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ  ,ְוֶלָעִתיד ּתִ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְוַעל־ּכֵ

ה יא( ָרׁשָ ִמיִני ּפָ ה ׁשְ ֶרק לּוָלב ַוֲעָרָבה ּוְבִמְדָרׁש־ַרּבָ ה ּפֶ ְלִמי ֻסּכָ רּוְך־ה': )ְירּוׁשַ דֹוׁש־ּבָ ּוא ָעִתיד ַהּקָ
יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא ּדִ יִקים', ִלְהיֹות ֹראׁש חּוָלה ַלּצַ ּדִ ה ָמחֹול ַלּצַ ֲעׂשֶ ּיַ ַהְינּו ׁשֶ ְוהּוא , ּדְ

ַרְך ִיְהֶיה ֹראׁש חּוָלה ל חֹוֶלה, ִיְתּבָ ִכיָנה ְלַמְעָלה ְמַרֲאׁשֹוָתיו ׁשֶ י ׁשְ ְרׁשּו , ּכִ ּדָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֱאַמר, )ָדִרים מנְ (ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ַרּבֹוֵתינוּ  ּנֶ ָוי' ה: "ׁשֶ י ֵאין ". ִיְסָעֶדנּו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ ּכִ

ה אֹותוֹ , ְלַהחֹוֶלה ׁשּום ִחּיּות ִכיָנה ְמַחּיָ ְ ן . ַרק ַהׁשּ ּקֵ ְמָחה ִיְתּתַ ִ ְוֶלָעִתיד ַעל־ְיֵדי ַהׂשּ
נַּ  ל ַהחֹוַלַאת ּכַ ַרְך ֹראׁש חּוָלה, ל"ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהיְ , ְוָאז ִיְהֶיה ַהׁשּ חֹול ּדְ נּו ֹראׁש ַהּמָ

נַּ  נַּ , ל"ּכַ ּקּון ַהחֹוֶלה ּכַ ִחיַנת ּתִ ְמָחה ִהיא ּבְ ִ י ַהׂשּ ְמָחה . ל"ּכִ ִ ִביל ֶזה ִנְקָרִאין ַהׂשּ ּוִבׁשְ
נַּ לָ ְוָהִרּקּוִדין חוֹ  נַּ , ל"ה ּכַ ּקּון ַהחֹוַלַאת ּכַ י ֵהם ּתִ :ל"ּכִ

ָלל ָכל ַהּכֹ, ְוַהּכְ ר ְמֹאד ּבְ ּבֵ ִריְך ְלַהְתּגַ ּצָ ִמיד, חֹותׁשֶ ֵמַח ּתָ י ֶטַבע  .ִלְהיֹות ַאְך ׂשָ ּכִ

ַמן ְגֵעי ּוִמְקֵרי ַהּזְ ֹחָרה ְוַעְצבּות ֵמֲחַמת ּפִ ְוָכל ָאָדם , ָהָאָדם ִלְמׁשְֹך ַעְצמֹו ְלָמָרה ׁשְ
ן ָצִריְך ְלַהְכִריחַ , ָמֵלא ִיּסּוִרים ִמיד  ַעל־ּכֵ ְמָחה ּתָ ׂשִ דֹול ִלְהיֹות ּבְ ֹכַח ּגָ ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

ר יּוַכלְלשַׂ וּ  ָכל ֲאׁשֶ ַח ֶאת ַעְצמֹו ּבְ טּוָתא, ּמֵ ׁשְ י ּדִ ִמּלֵ ר . ַוֲאִפּלּו ּבְ ּבָ ם ֵלב ִנׁשְ ּגַ ַאף ׁשֶ
ָעה, הּוא טֹוב ְמֹאד ֵאיזֹו ׁשָ ל ֶזה הּוא ַרק ּבְ ָעה , ִעם ּכָ ְוָראּוי ִלְקּבַֹע לֹו ֵאיֶזה ׁשָ

יָחתֹו ְלָפָניו ר ִלּבֹו ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ּבֵ ּיֹום ְלׁשַ ַרךְ  ּבַ ּמּוָבא ֶאְצֵלנוּ , ִיְתּבָ ל ַהּיֹום , ּכַ ֲאָבל ּכָ
ְמָחה ׂשִ ּלֹו ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ֹחָרה. ּכֻ ַקל ְיכֹוִלין ָלבֹוא ְלָמָרה ׁשְ ר ּבְ ּבָ ב ִנׁשְ י ִמּלֵ יֹוֵתר , ּכִ

ְמָחה ל ַעל־ְיֵדי ׂשִ ׁשֵ ר ְיכֹוִלין ִלּכָ לֹום, ֵמֲאׁשֶ ס חַ , ָלבֹוא ְלֵאיֶזה הֹוֵללּות, ַחס ְוׁשָ
לֹום ֹחָרה, ְוׁשָ ר ְלָמָרה ׁשְ ּבָ ב ִנׁשְ י ֶזה ָקרֹוב יֹוֵתר ָלבֹוא ִמּלֵ ְהֶיה . ּכִ ּיִ ן ָצִריְך ׁשֶ ַעל־ּכֵ

ִמיד ְמָחה ּתָ ׂשִ ר, ּבְ ּבָ ָעה ְמֻיֶחֶדת ִיְהֶיה לֹו ֵלב ִנׁשְ ׁשָ   :ַרק ּבְ

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה
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ּת בו תיכ ָן תו ִי תִנת  ָיכ ִן הי
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

 מבצע טהרת המשפחה - ספר 'גדר עולם'   

הוא   זצ"ל,  קאפיש  של  רבה  להבחל"ח  של  לשיעורו  ללכת  רבינו  היה  נוהג  חתונתו  לאחר  מיד 
היה לומד יו"ד ח"ב, הוא התקרב אליו בקירבה יתירה, ובכל יום שישי היה נוהג לבוא ולשוחח עמו 

בנושאים העומדים על הפרק של הכולל ולשוחח עמו על פרצות שונות שאירעו מדי יום. 

רבה של קאפיש אמר לו אז, שלדעתו המצב בעניני טהרת המשפחה הוא איום ונורא, ובמיוחד 
כאשר בין כל כך הרבה אברכים אין כמעט שאלות, והוא היה אז כמעט יחיד מבין הרבנים שהשיבו 
מתקיימים  אין  כלל  חשובים  אברכים  של  שבבתיהם  נתגלה  תקופה  באותה  אלו.  בענינים  בשאלות 
ההלכות החמורות טהרת המשפחה, וכנראה הנשים עשו זאת ללא ידיעת הבעל. כששמע זאת רבינו 
הוא שאל את רבה של קאפיש, אולי אותם האברכים שואלים רבנים אחרים, ונקב בשמותיהם של 
הרב מלאנטצבערג, ורבה של שאפראן ועוד. ועל כך השיב לו רבה של קאפיש שהוא שוחח על כך עם 
אותם הרבנים, והם טענו בפניו את אותה טענה, הללו הוסיפו, כי העם-ארצות מאוד גדולה ומי יודע 
אם לא זה הגורם לכך. היו להם אז גם קשרים עם הרבניות האחריות במקוואות, והללו סיפרו על הרבה 
משפחות מיוחסות שאינן באות ולא שומרות קיום הבית, ואז התעורר הענין שיחלו לערוך רשימות, מי 
הן המזלזלות בחמורות שאינן הולכות. אז החליט רבינו להדפיס את הספר גדר עולם של החפץ חיים 
ושלח  עותקים  ב-5000 
לכל  בדואר  אותם 

המקומות. 

הוציא  שהוא  לאחר 
גדר  הספר  את  לאור 
הר"ר  אותו  פגש  עולם 
שליט"א  ניימאן  מעכלע 
הוא  כי  לו  סיפר  והוא 
עובד בימים אלה על ספר 
המשפחה,  טהרת  בעניני 
לעזרה  זקוק  והוא 
הספר  הדפסת  לצורך 
לשלוח  שיוכל  בכדי 
בעולם.  המקוואות  לכל 
לעבודה  אתו  נכנס  הרב 
בכל  לו  עזר  מאד,  חזקה 
האופנים לסדר ולהדפיס ולמצוא תורמים, ותיכף ומיד הדפיסו בפעם ראשונה 5000 עותקים בשפת 
זה לכל המקואות שבכל  ואח"כ 20000. ושלחו את  ואח"כ בלשון הקודש 12000 עותקים,  היידיש, 
ניתן לקבל את הספרים בחינם ]באיזו שפה שרוצים[  העולם, ותרגמו את זה לשלש עשרה שפות. 

בטל 0548436784.
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ּת בו תיכ ָן תו ִי תִנת  ָיכ ִן הי ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
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אבן שלמה הוצאה שניה

תשכ"ט
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ׁש תכ רכ ִן ר  ביי ךי ת תן ביכ י ִָנת שכ חן הו ן ִי ר ָכ  ְ ךי ָ ן שכ
ט

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

יצא לאור ע"י האדמו"ר מהאלמין שנת תש"ס לפ"ק על או"ח ויו"ד
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ב ִי שכ ִנ תיכ ת בי ביכ י שכ
יי

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

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹו	.

והעונש זהשכר

תציין ולמבקרים אחד , לכל  הספר  חיברת  לא אבל  ומענות , טענות  מיני בכל 
עם אחר , ספר  סוג ומחפשים  דורשים שהם הספר , לחבר  נתכוונת  לא שלהם
זה, מספר  שנהנין  כאלו  יש  רק דוקא, והבנה עמקות  עם או  והוכחות , בקיאות 
שתצייר בבקורת , לבבך  יפול  ולא לעמוד  תוכל  ובזה נתכוונת , לבד  ולהם
מסוים לחוג רק  אחד , לכל  חובר ולא יתקבל  לא שהספר מעיקרא, לעצמך 
לכל שוה  שאינו  אף הספר  לך  כדאי ג "כ לבד  ולהם כזה, מספר  נהנין  שכן 

שם. שליט"א  שטרנבוך  הגר "מ  עכ"ל  הנחמדים", דבריו  ע "כ  נפש 

נגדובזה  האמת  מטרת  שאין שונים  מומים למבקרי תשובה  חובת  ידי  יצאתי
פניהם.

עבודתיוהנה סדר  את  לפניהם ולהציג  מלכים לפני  להתייצב אתי מקום  כאן
חלקים. לכמה  הספר חלוקת  סבת  ולבאר  בספרי

רקבראשית יבואר  שהם , כמו  הספרים להדפיס מחשבתינו  היה עבודתינו 
הענינים רוב  את  כשלקטנו  אבל  שמים, ויראת  ועונש  שכר  עניני
אך הוא שלנו  הדור של  ההזנחה שכל  וראינו נתלהבנו  ועוד , הקדוש מזוהר 
ואחד אחד  כל  על  עלינו  המוטל  החיוב  גודל  בחשבון  לוקחים  שאין בגלל  ורק 
האמונה עיקרי  של הנוראים ענינים חבירו  את  וללמד  תוכחה  בעניני  האחריות 
חכמה וראשית  הישר  קב  הספר  כל  אשר  ועונש , שכר  של הנפש  בהשארת 
מסילת יונה רבינו  צדיקים אורחות  מוסר  שבט המאור  מנורת  הלבבות  וחובת 
יוכלו שכך  כדי אלו  דברים  חבירו  את  ללמד  הגדול  היסוד  שזהו  כותבים ישרים
טהרת שבת  שמירת  כמו  הדת  יסודי עניני ובפרט התורה מצות  כל  לקיים
וכו '. ותפלה תורה  וציצית  מזוזות  תפילין כשרות  צניעות  חינוך  המשפחה
ידי ועל  שלימה לתשובה  ולקרבו להוכיחו  חבירו  את  שמזכה מי שכר  וגודל 
מן יותר  המעשה שגדול  עושה, שחבירו  התורה מצוות  לכל  לזכות  יזכה זה
על לב  ישימו  ויחידים רבנים עוד  וכך  ז "ל . מהגר "א בפנים כמבואר  העושה
כמבואר בזה  תלוי היהדות  קיום כל  אשר  הזה והנשגב  הנורא הענין

ועוד . ובחינוך  נצבים, פ ' באוהחה"ק

וקצרים,ולהקל  קטנים  לקטעים הארוכים , הדיבורים את  חלקנו  הלומדים, על 
ו ונקודות  פיסוק בסימני תיקונים , כמה  ובאיזהועשינו  הענינים , תוכן

מראה וקצת  ועיונים , הערות  ביאורים, כמה גם הוספנו  שבחי "ם, של  מקומן
מנת על ניכרות , קל  ובעיון מצויות , בדפוס  אשר טעיות , ותיקוני מקומות ,
אפילו שינויים, שום ח"ו  עשינו  לא הדברים , בגוף ואמנם להמעיין . והעונשלעזור  השכר ח

מקומו , על  הכל  והצגנו  האמת , מכוונת  לחרוג  שלא כדי השערה, כחוט
שרבים יתברך להשם  ונקוה  ממקורו , מקום  המראה ובציון ובצורתו , בצביונו 

כהלכתה. האלו  המצוות  ויקיימו  לאורו , ילכו 

יועץ וראיתי פלא  אסיפה )בספר  בעלי(ערך  רבותינו  לנו  עשו  טובה כמה
רבים זכות  רבים  וזיכו  זכו  ודור  דור  בכל  אשר  הקדושים  אסופות 
טרדות יתום דור אנן  ובפרט מישראל , תורה נשתכחה הם  שאלמלא בם, תלוי 
אצלו , נמצאים הספרים  כל  להיות  ידו  תשיג אשר  זה  הוא ומי עלינו  רבו  הזמן 
הרבה וספרים דעת  ה' חננו  אשר חכם תלמיד  כל  ודור  דור בכל  יעשו  וכן 
מכללות , דינים, מקצורי  עליו , ה' כיד  אסופות  ויעשה לרבים להועיל ישתדל 
השאננים ללעג  יחושו  ואל  וכדומה, מוסר  מתוכחות  לדרושים , מהקדמות 
כסף ללקט אם כי זה אין  הידוע  לנו  לשנות  החכמים  הועיל  מה שאומרים
בם תלוי רבים  וזכות  רבים ממזכי  הם  אלו  ספרים, שהוציאו  השם וליטול 

ע "ש .

בהקדמהוראה  ומצאתי וז "ל : בהקדמתו ישראל סגולות  בספר שכתב  מה 
חוות בעל להגאון תו "ג  לספר  הקדמה בשם  שהביא  שבת  מנחת  לספר
מגין הוא בספר  אחד  טוב  דבר  יש  דאם החכם מאמר  בשם שכתב  ז "ל  דעת 
ויותר קהלת  פ ' על  שכתב ממה  אביב  בכורי בספר  ועיין עכ "ל , הספר  כל על
ספר להדפיס  שכדאי  ז "ל דעת  חוות  בעל  הגאון בשם  שכ ' הזהר  בני  מהמה
ההמוני יכרכרו  כרכורים כמה וראה ובא  אמתי, אחד  חידוש  ספק על  שלם 
לקיא והי' בטנו  ימלא במחירה אשר  ומכסף  מזהב  אחת  מטבע  ריוח  ספק על
שכתוב כמו  לרבים ולהודיע  ה ' בתורת  לחדש  ממעל  הנפש  חלק  וזה צואה,

בסי' חסידים  מכתובות (תק "ל )בספר  לי  נראה זה לדבר  וזכר  עכ"ל, (דףע "ש

מאב "יכ"ז ) ראי' יש  ועוד  ע"ש , הכהנות  כל  על מצלת  אחת  מחבואה  יש  דאם 
ספרי אם שאף  אומר אני כן  וכמו  והבן , טוב  דבר  בו  נמצא יען  בי ' דכתיב 
ובפרט כן גם  לי די אחד  בדבר בעיר לאחד  רק לתועלת  יהי' לא הנוכחי 
אלא לתועלת  הנוכחי ספרי  יהי' בלבד  לאחד  שלא יתברך  להשם  שאקוה

לרבים. אפילו 

אשרצאו ושיטות  בכללים ספרים  כמה חברו  וחכמים גדולים  שכמה וראו 
והשיטות , הכללים  שסדרו  מה  רק בדבריהם, נמצא חידוש  שום  אין
וחיפוש יגיעה שום בלי שצריך  מה למצוא למד  מלומדי כל  שיוכל  בסדר 
מכ"ש כן  ואם בעיר , לאחד  אפשר  רק בדבריהם, צורך  שום שאין  הגם כנודע ,
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מקומו , על  הכל  והצגנו  האמת , מכוונת  לחרוג  שלא כדי השערה, כחוט
שרבים יתברך להשם  ונקוה  ממקורו , מקום  המראה ובציון ובצורתו , בצביונו 

כהלכתה. האלו  המצוות  ויקיימו  לאורו , ילכו 

יועץ וראיתי פלא  אסיפה )בספר  בעלי(ערך  רבותינו  לנו  עשו  טובה כמה
רבים זכות  רבים  וזיכו  זכו  ודור  דור  בכל  אשר  הקדושים  אסופות 
טרדות יתום דור אנן  ובפרט מישראל , תורה נשתכחה הם  שאלמלא בם, תלוי 
אצלו , נמצאים הספרים  כל  להיות  ידו  תשיג אשר  זה  הוא ומי עלינו  רבו  הזמן 
הרבה וספרים דעת  ה' חננו  אשר חכם תלמיד  כל  ודור  דור בכל  יעשו  וכן 
מכללות , דינים, מקצורי  עליו , ה' כיד  אסופות  ויעשה לרבים להועיל ישתדל 
השאננים ללעג  יחושו  ואל  וכדומה, מוסר  מתוכחות  לדרושים , מהקדמות 
כסף ללקט אם כי זה אין  הידוע  לנו  לשנות  החכמים  הועיל  מה שאומרים
בם תלוי רבים  וזכות  רבים ממזכי  הם  אלו  ספרים, שהוציאו  השם וליטול 

ע "ש .

בהקדמהוראה  ומצאתי וז "ל : בהקדמתו ישראל סגולות  בספר שכתב  מה 
חוות בעל להגאון תו "ג  לספר  הקדמה בשם  שהביא  שבת  מנחת  לספר
מגין הוא בספר  אחד  טוב  דבר  יש  דאם החכם מאמר  בשם שכתב  ז "ל  דעת 
ויותר קהלת  פ ' על  שכתב ממה  אביב  בכורי בספר  ועיין עכ "ל , הספר  כל על
ספר להדפיס  שכדאי  ז "ל דעת  חוות  בעל  הגאון בשם  שכ ' הזהר  בני  מהמה
ההמוני יכרכרו  כרכורים כמה וראה ובא  אמתי, אחד  חידוש  ספק על  שלם 
לקיא והי' בטנו  ימלא במחירה אשר  ומכסף  מזהב  אחת  מטבע  ריוח  ספק על
שכתוב כמו  לרבים ולהודיע  ה ' בתורת  לחדש  ממעל  הנפש  חלק  וזה צואה,

בסי' חסידים  מכתובות (תק "ל )בספר  לי  נראה זה לדבר  וזכר  עכ"ל, (דףע "ש

מאב "יכ"ז ) ראי' יש  ועוד  ע"ש , הכהנות  כל  על מצלת  אחת  מחבואה  יש  דאם 
ספרי אם שאף  אומר אני כן  וכמו  והבן , טוב  דבר  בו  נמצא יען  בי ' דכתיב 
ובפרט כן גם  לי די אחד  בדבר בעיר לאחד  רק לתועלת  יהי' לא הנוכחי 
אלא לתועלת  הנוכחי ספרי  יהי' בלבד  לאחד  שלא יתברך  להשם  שאקוה

לרבים. אפילו 

אשרצאו ושיטות  בכללים ספרים  כמה חברו  וחכמים גדולים  שכמה וראו 
והשיטות , הכללים  שסדרו  מה  רק בדבריהם, נמצא חידוש  שום  אין
וחיפוש יגיעה שום בלי שצריך  מה למצוא למד  מלומדי כל  שיוכל  בסדר 
מכ"ש כן  ואם בעיר , לאחד  אפשר  רק בדבריהם, צורך  שום שאין  הגם והעונשכנודע , טהשכר

והן להלומדים, הן ולתועלת  נצרך , שיהי' יתברך  להשם  אקוה הנוכחי שספרי
אשר דבר  איזה ימצא סגולה עם  ישראל  איש  כל להבעה"ב , והן  להחסידים,

ברוחניות , והן בגשמיות  הן לצורך  לו  חיייהי' ימי שכל  יזכנו  יתברך  והשם 
הרבים את ממזכי  יומאאהי ' מארז "ל  פ"ז )[כידוע אין(דף  הרבים  את  המזכה

שיתפשט שהתפלל  לחו "מ  חיבורו  בסוף  ז "ל  הב "י  לרבינו  ועי ' ידו , על  בא חטא
הב "י רבינו ואם  ע "ש , הרבים מצדיקי בכלל  יהי ' למען ישראל  בכל  הב "י ספרו 
יתברך השם את  לעבוד  עוד  ואזכה כמוני], איש  יענה מה  זה  על  התפלל  ז "ל 
בספר עכ "ל  אכי"ר , ח "ו  יסורים שום בלי הגוף  ובשלות  הנפש  במנוחות 

ישראל . סגולות 

שאליויתן  ה' דבר את  היראים ציבור  בעיני טוב ושכל  חן  זה ספר שימצא ה'
דברי ויאירו  ומשתלם, כדאי מאמץ  כל  ושבשבילו  בעיקר , מופנה  הספר 
הצדיקים בדרכי  ולילך  לדבוק  שהם  מקום בכל  ישראל  של  עיניהם  את  הספר
הצדיקים של  וזכותם  חיים, מלך  פני  באור  וליאור  לזכות  בהספר  המובאים
עם דכל  ולבא דלבאי משאלין להשלים  ביתנו , בני  כל ועל  עלינו  יגינו  הנ"ל

רצון . יהי  כן  אמן ולשלם ולחיין לטב ישראל

לידעחיבור הפוסקים בספרי לדפדף  הציבור מעול  להקל  מטרתה הנוכחי 
שמים, יראת  ועניני ועונש , שכר  בנושאי  ורגילים נחוצים היותר  דינים
פשוט, כיהודי אפילו  מצות  לקיים אפשר  אי  בלעדן אשר  הברית , ותיקון 

משרים. תחזינה כל  עיני  כאשר 

בכליהי  ליוצרנו  לעבוד  לבבנו  לטהר ונזכה טהרה  רוח  עלינו  ה' שיערה רצון
נדחינו ויקבץ משיחנו  לנו  שישלח עד  מאודנו  ובכל נפשנו  ובכל  כוחנו 
אחד לכל ומצווה מותר הזה שהספר  למודעי וזאת  אמן. בימינו  במהרה
זכותו הרבים  את  המזכה וכל  שרוצה, לשון  באיזה שרוצה כמה  להדפיס 

צדיקים. לבנים  וזוכה לעד  עומדת 

כרצונו ,ובסיומא  שלא דבר  פינו  יאמר שאל יתברך  להשם תפילתי דמלתא 
גאונים הצדיקים, כל  זכות  כל . אדון לפני  לרצון אמרינו  נא ויהי
זכות מרווחים, מגדלים בנינו  פסקם  ועל  הטהורים, דבריהם  שהבאנו  וקדושים,
אלוקי וה' יושר , מליצי  עבורנו  ויהיו  הימים, שבעת  כאור  תצהיר  צדקתם

עולמים. תשועת  שנושע  יעזור  תמים, אהבת  ישראל 

יעטוףובעמדינו  כי לעני בתפלה עומד  אני  עדיין דבר ", ה"פתח  בחתימת 
ארץ גאוני שזכות  נא הושיעה ה' אנא שיחי. אשפוך  ה' ולפני



זהר 
השבת

ב ִי שכ ִנ תיכ ת בי ביכ י שכ
יג

והעונש טהשכר

והן להלומדים, הן ולתועלת  נצרך , שיהי' יתברך  להשם  אקוה הנוכחי שספרי
אשר דבר  איזה ימצא סגולה עם  ישראל  איש  כל להבעה"ב , והן  להחסידים,

ברוחניות , והן בגשמיות  הן לצורך  לו  חיייהי' ימי שכל  יזכנו  יתברך  והשם 
הרבים את ממזכי  יומאאהי ' מארז "ל  פ"ז )[כידוע אין(דף  הרבים  את  המזכה

שיתפשט שהתפלל  לחו "מ  חיבורו  בסוף  ז "ל  הב "י  לרבינו  ועי ' ידו , על  בא חטא
הב "י רבינו ואם  ע "ש , הרבים מצדיקי בכלל  יהי ' למען ישראל  בכל  הב "י ספרו 
יתברך השם את  לעבוד  עוד  ואזכה כמוני], איש  יענה מה  זה  על  התפלל  ז "ל 
בספר עכ "ל  אכי"ר , ח "ו  יסורים שום בלי הגוף  ובשלות  הנפש  במנוחות 

ישראל . סגולות 

שאליויתן  ה' דבר את  היראים ציבור  בעיני טוב ושכל  חן  זה ספר שימצא ה'
דברי ויאירו  ומשתלם, כדאי מאמץ  כל  ושבשבילו  בעיקר , מופנה  הספר 
הצדיקים בדרכי  ולילך  לדבוק  שהם  מקום בכל  ישראל  של  עיניהם  את  הספר
הצדיקים של  וזכותם  חיים, מלך  פני  באור  וליאור  לזכות  בהספר  המובאים
עם דכל  ולבא דלבאי משאלין להשלים  ביתנו , בני  כל ועל  עלינו  יגינו  הנ"ל

רצון . יהי  כן  אמן ולשלם ולחיין לטב ישראל

לידעחיבור הפוסקים בספרי לדפדף  הציבור מעול  להקל  מטרתה הנוכחי 
שמים, יראת  ועניני ועונש , שכר  בנושאי  ורגילים נחוצים היותר  דינים
פשוט, כיהודי אפילו  מצות  לקיים אפשר  אי  בלעדן אשר  הברית , ותיקון 

משרים. תחזינה כל  עיני  כאשר 

בכליהי  ליוצרנו  לעבוד  לבבנו  לטהר ונזכה טהרה  רוח  עלינו  ה' שיערה רצון
נדחינו ויקבץ משיחנו  לנו  שישלח עד  מאודנו  ובכל נפשנו  ובכל  כוחנו 
אחד לכל ומצווה מותר הזה שהספר  למודעי וזאת  אמן. בימינו  במהרה
זכותו הרבים  את  המזכה וכל  שרוצה, לשון  באיזה שרוצה כמה  להדפיס 

צדיקים. לבנים  וזוכה לעד  עומדת 

כרצונו ,ובסיומא  שלא דבר  פינו  יאמר שאל יתברך  להשם תפילתי דמלתא 
גאונים הצדיקים, כל  זכות  כל . אדון לפני  לרצון אמרינו  נא ויהי
זכות מרווחים, מגדלים בנינו  פסקם  ועל  הטהורים, דבריהם  שהבאנו  וקדושים,
אלוקי וה' יושר , מליצי  עבורנו  ויהיו  הימים, שבעת  כאור  תצהיר  צדקתם

עולמים. תשועת  שנושע  יעזור  תמים, אהבת  ישראל 

יעטוףובעמדינו  כי לעני בתפלה עומד  אני  עדיין דבר ", ה"פתח  בחתימת 
ארץ גאוני שזכות  נא הושיעה ה' אנא שיחי. אשפוך  ה' ולפני
והעונש השכר י

מפי התורה  ימוש שלא להתברך  לנו  יעמוד  דבריהם , שהבאנו  תבל מצוקי 
סלה. אמן  עולם  עד  זרעי  וזרע זרעי  ומפי 

האברךוטרם  המופלג , הנגיד  הרבני  ידידי לכבוד  ברכה קובע  הנני לדבר  אכלה 
וכו ' וישרות  טובות  במדות  ומוכתר  שמים ויראת  בתורה מו "מ כמדרשו 
יהי הזה , הספר להוצאת  ואימוץ עידוד  מסייעת  יד  נתן  אשר  נ "י מוהר "ר ...
שפע משפחתו  ולכל  לו  ישפע  שמיא ומן  דמיטב  מילי בכל  ומבורך  כפול  שכרו 
לעוד , יזכו  ועוד  ובשלוה, בנחת  ויגדלו  יפרחו  לבניהם , וכן  והצלחה  ברכה
מתוך כי  בעזרו , אברהם אלקי שכרה, וזו  תורה זו  אמן . יהיו , ורעננים  דשנים 
צדקת לו , מחכים  שרבים הזה הקדוש הספר  לאור  להוציא זכה הלב  שמחת 
והאר "י יוחאי בר  שמעון רבי האלוקי התנא  של  זכותם דרכו , תיישר  תמים 
כל וזכות  זי"ע , הזה בספר  המובאים הקדושים המחברים  בעלי וכל  הקדוש 

הזה  בספר  שיעיינו  במדבר )הלומדים  ויקרא  שמות  בראשית  הסדרים  על הכרכים  (ובשאר 

בקודש , פעליו  להמשיך  משפחתו  כל  ועל  עליו  יגונו שלימה, בתשובה וישיבו 
עולמים נחת  ולשבוע  כל, מכל  בכל  ברכת  מתוך הימים, כל  ה' בבית  ובשבתו 

בב "א. שילה יבוא כי  עד  באהלו, ישכון וחסד  טוב ואך  חלציו , מיוצאי

מוכתבוכן  ושוע  נדיב  המופלג הנגיד  הרבני  ידידי  לכבוד  ברכה לקבוע  הנני
פרענט"ש ללשון  ענגלי "ש  מלשון הספר  שתרגם  נ "י ... מוהר"ר בנימוסין
לדפוס . ולהכינו  במחשב לסדרו  שעזר  וכו ', המופלג  הנגיד  הרבני ידידי  ולכבוד 

ה'ויהי  אתה טובה, ובשיבה דמיטב , מילי בכל  להתברך  עליהם  ה' נועם 
רב חלציהם מיוצאי  לראות  שיזכו  טהרם, שמרם ברכם תשמרם, לעולם 
בביאת ואומר  מבשר  קול  לשמוע  בקרוב  נזכה אשר  עד  דקדושה, ונחת  תענוג 

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל 

הקדושים דבריהם  בצמא  ושותה  חכמים רגלי בעפר  המתאבק  הכ "ד 

m
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זהר 
השבת

ב ִי שכ ִנ תיכ ת בי ביכ י שכ

והעונש השכר י

מפי התורה  ימוש שלא להתברך  לנו  יעמוד  דבריהם , שהבאנו  תבל מצוקי 
סלה. אמן  עולם  עד  זרעי  וזרע זרעי  ומפי 

האברךוטרם  המופלג , הנגיד  הרבני  ידידי לכבוד  ברכה קובע  הנני לדבר  אכלה 
וכו ' וישרות  טובות  במדות  ומוכתר  שמים ויראת  בתורה מו "מ כמדרשו 
יהי הזה , הספר להוצאת  ואימוץ עידוד  מסייעת  יד  נתן  אשר  נ "י מוהר "ר ...
שפע משפחתו  ולכל  לו  ישפע  שמיא ומן  דמיטב  מילי בכל  ומבורך  כפול  שכרו 
לעוד , יזכו  ועוד  ובשלוה, בנחת  ויגדלו  יפרחו  לבניהם , וכן  והצלחה  ברכה
מתוך כי  בעזרו , אברהם אלקי שכרה, וזו  תורה זו  אמן . יהיו , ורעננים  דשנים 
צדקת לו , מחכים  שרבים הזה הקדוש הספר  לאור  להוציא זכה הלב  שמחת 
והאר "י יוחאי בר  שמעון רבי האלוקי התנא  של  זכותם דרכו , תיישר  תמים 
כל וזכות  זי"ע , הזה בספר  המובאים הקדושים המחברים  בעלי וכל  הקדוש 

הזה  בספר  שיעיינו  במדבר )הלומדים  ויקרא  שמות  בראשית  הסדרים  על הכרכים  (ובשאר 

בקודש , פעליו  להמשיך  משפחתו  כל  ועל  עליו  יגונו שלימה, בתשובה וישיבו 
עולמים נחת  ולשבוע  כל, מכל  בכל  ברכת  מתוך הימים, כל  ה' בבית  ובשבתו 

בב "א. שילה יבוא כי  עד  באהלו, ישכון וחסד  טוב ואך  חלציו , מיוצאי

מוכתבוכן  ושוע  נדיב  המופלג הנגיד  הרבני  ידידי  לכבוד  ברכה לקבוע  הנני
פרענט"ש ללשון  ענגלי "ש  מלשון הספר  שתרגם  נ "י ... מוהר"ר בנימוסין
לדפוס . ולהכינו  במחשב לסדרו  שעזר  וכו ', המופלג  הנגיד  הרבני ידידי  ולכבוד 

ה'ויהי  אתה טובה, ובשיבה דמיטב , מילי בכל  להתברך  עליהם  ה' נועם 
רב חלציהם מיוצאי  לראות  שיזכו  טהרם, שמרם ברכם תשמרם, לעולם 
בביאת ואומר  מבשר  קול  לשמוע  בקרוב  נזכה אשר  עד  דקדושה, ונחת  תענוג 

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל 

הקדושים דבריהם  בצמא  ושותה  חכמים רגלי בעפר  המתאבק  הכ "ד 

m



זהר 
השבת

א ָך יכ תן ר הי זנהי שִנר הי
טו

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 

ֵאין ַהֹּזַהר ְמַדֵּבר ְּבִמְקִרים ַּגְׁשִמִּיים ְּכָלל, ֶאָּלא ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים
נ. ִּכי ָהֱאֶמת הּוא, ֶׁשֵאין ַהֹּזַהר ְמַדֵּבר ְּבִמְקִרים ַּגְׁשִמִּיים ְּכָלל, ֶאָּלא ְּבעֹוָלמֹות 
ֶעְליֹוִנים, ֶׁשֵאין ָׁשם ֵסֶדר ְזַמִּנים ְּכמֹו ְּבַגְׁשִמּיּות, ּוְזַמִּנים ָהרּוָחִנִּיים ִמְתָּבֲאִרים 

ְּבִׁשּנּוי צּורֹות ּוַמְדֵרגֹות ֵהם ְלַמְעָלה ִמָּמקֹום ּוְזַמן.
)ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ַהֹּזַהר, ְוָיָצא ִעם ֵּפרּוׁש ַהֻּסָּלם ַּדף סב. ַמֲאָמר ַצִּדיק ֶעְליֹון ַצִּדיק ַּתְחּתֹון(

 ַהִחיָד"א ּפֹוֵסק: ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְמרֹוָמם ַעל ָּכל ִלּמּוד, ְּבֶׁשַּגם ֹלא ֵיַדע 
ַמאי ָקָאַמר, ְוַאף ֶׁשִּיְטֶעה ִּבְקִריָאתֹו, ְוהּוא ִּתּקּון ָּגדֹול ַלְּנָׁשָמה

ָקָאַמר,  ַמאי  ֵיַדע  ְּבֶׁשַּגם ֹלא  ִלּמּוד,  ָּכל  ַעל  ְמרֹוָמם  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  נא. 
ְוַאף ֶׁשִּיְטֶעה ִּבְקִריָאתֹו. ְוהּוא ִּתּקּון ָּגדֹול ַלְּנָׁשָמה, ְלִפי ֶׁשַהַּגם ְּדָכל ַהּתֹוָרה 
ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִמָּכל ָמקֹום ִנְתַלְּבָׁשה ְּבַכָּמה ִסּפּוִרים, ְוָאָדם 
ַהּקֹוֵרא ּוֵמִבין ַהִּסּפּוִרים נֹוֵתן ַּדְעּתֹו ַעל ְּפָׁשט ַהָּפׁשּוט. ֲאָבל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ֵהן 
ַהּסֹודֹות ַעְצָמן ְּבָגלּוי, ְוַהּקֹוֵרא יֹוֵדַע ֶׁשֵהם סֹודֹות ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה, ֶאָּלא ֶׁשֵאינֹו 

ג. יג ְוֹעֶמק ַהֻּמּׂשָ מּוָבן ִמֹּקֶצר ַהַּמּׂשִ
)ַרִּבי ַחִּיים יֹוֵסף ָּדִוד ֲאזּוַלאי, ַהִחיָד"א, מֹוֶרה ְּבֶאְצַּבע, אֹות מד(

ַההֹוֶגה ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ּוְבִדְבֵרי ַחְכֵמי ֱאֶמת ּוְביֹוֵתר ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ְיַגּלּו ַׁשֲעֵרי אֹוָרה ּוִפְתֵחי ָחְכָמה, ְוַיֲחֹׁשב ְּכִאּלּו עֹוֵמד הּוא ָּכל ַהּיֹום 

ם ּוִמְׁשְּכנֹוָתיו ְּבָרִזין ְּדאֹוַרְיָתא ָּתִמיד ְּבַחְצרֹות ַהּׁשֵ
נב. ֵאין ִׁשעּור ְוֵעֶרְך ְלַמֲעַלת ַההֹוֶגה ְּבִדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים, ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוָכל 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהֲאִר"י  ְּבִכְתֵבי  ּוְביֹוֵתר  ֱאֶמת  ַחְכֵמי  ּוְבִדְבֵרי  ֵאָליו,  ַהִּנְלִוים 
ַהְּברּוִרים… ִּכי ַעל ְיֵדי ָהֵעֶסק ַהְּתִמיִדי ִיָּגלּו ַׁשֲעֵרי אֹוָרה ּוִפְתֵחי ָחְכָמה ְלָכל 
ם, ֲאֶׁשר ָחְמָדה ַנְפׁשֹו ְלָקְרָבה ֶאל ֵהיַכל ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד  ַההֹוֵלְך ְּבֹתם ְּבֶדֶרְך ַהּׁשֵ
ַחי ָהעֹוָלִמים ָּברּוְך הּוא, ְוַעל ֵּכן ִיְהיּו ְּברּוִכים ָּכל ַהִּמְתַנְּדִבים ַלֲעֹסק ְּבַכָּמה 
ֲאִפּלּו ָׁשָעה אֹו ְׁשַּתִים ְּביֹום ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו… ּוַמֲחָׁשָבה טֹוָבה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 



טז

זהר 
השבת

א ָך יכ תן ר הי זנהי שִנר הי

ְּבַחְצרֹות  ָּתִמיד  ַהּיֹום  ָּכל  ְּכִאּלּו עֹוֵמד הּוא  ְוַיֲחֹׁשב  ְלַמֲעֶׂשה,  ְמָצְרָפּה  הּוא 
ם ּוִמְׁשְּכנֹוָתיו ְּבָרִזין ְּדאֹוַרְיָתא. ַהּׁשֵ

ה, 232( )אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדּׁשָ

ִלְלֹמד ֶאת ָּכל ַהְּסָפִרים ִעם ִּדְבֵרי ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא, ֵסֶפר 
ַהָּבִהיר ְוֵסֶפר ְיִציָרה, ְוָכל ִמְדְרֵׁשי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְּבִעּיּון ּוִבְבִקיאּות, 

ס ּופֹוְסִקים ָצִריְך ַעל ֶזה ַהְתָמָדה ְּגדֹוָלה, ַמָּמׁש ְּכַהְתָמַדת ַהּׁשַ
ֲאִני ּכֹוֵתב, הּוא  ּׁשֶ ַּכָּוָנִתי ְּבחֹוְברֹוַתי, ּוְבָכל ַמה  ֵיַדע ְּכבֹודֹו, ֶׁשָּכל ִעַּקר  נג. 
ַרק ְלעֹוֵרר ֵלָבב ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְזֵקִנים ּוְצִעיִרים, ַלֲעֹסק ְּבִעּיּון ִּבְפִניִמּיּות 
ַהּתֹוָרה… ְוִלְלֹמד ֶאת ָּכל ַהְּסָפִרים ִעם ִּדְבֵרי ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא, 
ְּבִעּיּון  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִמְדְרֵׁשי  ְוָכל  ְיִציָרה  ְוֵסֶפר  ַהָּבִהיר  ֵסֶפר 

ס ּופֹוְסִקים. ּוִבְבִקיאּות, ָצִריְך ַעל ֶזה ַהְתָמָדה ְּגדֹוָלה, ַמָּמׁש ְּכַהְתָמַדת ַהּׁשַ

ְמֻסָּגל  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ָּכל  ֵּכן  ַעל  ַנְפָׁשם,  ִמֶּטַבע  ְלֶזה  מּוָכִנים  ַהֹּכל  ֹלא  ָאְמָנם 
ְוִלּבֹו ֵלב ָחִריף, ַוַּדאי ֶׁשָעָליו ְלַהֲאִריְך ְּבֹעֶמק ִּפְלּפּול ְּגָמָרא ֵּפרּוׁש ּתֹוְספֹות 
ּופֹוְסִקים, ֲאָבל ִמי ֶׁשֻּמְכָׁשר ַלֲעֹסק ְּבִעּיּון ָחְכְמָתא ְוַקָּבָלה ַעל ֵּכן הּוא ָצִריְך 
ְלַסֵּדר לֹו ְסָדִרים ְקָצִרים… ֲאָבל ִעַּקר ִלּמּודֹו ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְלַהִּכיר ֶאת קֹונֹו.
)ִאְּגרֹות א', מא – מב(

ְּכֶׁשעֹוֵסק ְּבִחּבּור ֶזה ְמעֹוְרִרים ֹּכַח ַהְּנָׁשמֹות ְוֹכַח ַהַּצִּדיִקים ַהֵהם ִעם ֹּכַח 
לֹום - ּוְמעֹוְרִרים אֹותֹו ַהּתֹוֶעֶלת ְואֹותֹו ָהאֹור ַהּקֹוֵדם  מֶׁשה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהּׁשָ

ֶׁשִּגָּלה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ִּבְׁשַעת ִחּבּורֹו
נד. ְּכֶׁשעֹוֵסק ְּבִחּבּור ֶזה ְמעֹוְרִרים ֹּכַח ַהְּנָׁשמֹות ְוֹכַח ַהַּצִּדיִקים ַהֵהם ִעם ֹּכַח 
לֹום... ִּכי ִּבְהיֹוָתם ִמְתַעְּסִקים ּבֹו ֵהם ְמַחְּדִׁשים ָהאֹור  מֶׁשה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהּׁשָ
ִכיָנה ּוְמִאיָרה ֵמאֹותֹו ָהאֹור  ַהְמֻחָּדׁש ֶׁשִנְתַחֵּדׁש ְּבֵעת ִחּבּורֹו, ּוַמְזִהיָרה ַהּׁשְ
ִּכְתִחַּלת ִחּדּוָׁשּה ָאז, ְוָכל ָהעֹוְסִקים ָּבּה חֹוְזִרים ּוְמעֹוְרִרים אֹותֹו ַהּתֹוֶעֶלת 

ְואֹותֹו ָהאֹור ַהּקֹוֵדם ֶׁשִּגָּלה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ִּבְׁשַעת ִחּבּורֹו.
)ָהַרב מֶׁשה ַחִּיים ֶּבן ַיֲעֹקב קֹוְרדֹוֵבירֹו, ָהַרַמ"ק, אֹור ָיָקר, ַׁשַער א' ִסיָמן ה'(



זהר 
השבת

ּת ּת הִנבו תו ּכ ִן ת  ביכ י שיכ ת הי ּרי תו ן שכ ִי ת  ְָ י ָי  תי ר  זננהי
יז

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ְוָיִמים טֹוִבים

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

(ב (בראשית   
     
     
     
      

 (נח (ישעיה    

הּׁשלחן  ָ ְ ֻ ַ ַ ָ ֶהארת

  
 
   
   

    

יׂשראל ּבני ּובין א )ּביני פ"ט , (ח "ב ֵ ִ ֵ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ 

    
   
   
   

   
    
   
   
     
     
     

  

      
     

- ענג ׁשל ב)והּס ֹוד יצא(בראשית ונהר ְְֵֶֶַָָֹֹ

ׁשּלא ּומי הּגן. את להׁשקֹות ְְִֵֵֶֶֶַַָֹמעדן

לקּימן, רׁשּות לֹו ויׁש אֹותן ְְְְְֵֵַַָָמקּים

יבא ׁשּלא ּוכדי צרעת. לנגע לֹו ְְֵֵֶֶַַַָָֹֹהֹופ

לוּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ְֶַַָָָָלזה,

ּפֹורע, ואני נח)עלי ּתתעּנג(ישעיה אז ְֲִִֵַַַַַָָ

ה'. ַעל

הּׁשלחן  ָ ְ ֻ ַ ַ ָ ֶהארת

ּכמֹורביעי ּבמנֹורה, ׁשלחן להאיר - ְְְְְִִִִָָָֻ

ּבּצפֹון, ׁשלחן הּקדמֹונים, ְְֲִֵֶַַַָָָֻׁשּבארּוה

הּקדֹוׁש ׁשל ׁשּׁשלחנֹו ּבּדרֹום. ְְֶֶַַָָָָֻמנֹורה

להיֹות. צרי ּכ הּוא ְִִָָָּברּו

יׂשראל ּבני ּובין  ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ֵ ִ ֵּביני

קדֹוׁשיםקֹול התעֹוררּו יֹוצא: ְְְִִֵַָהּכרֹוז

הּקדֹוׁש העם התעֹוררּו ְְְִִֶַָָָעליֹונים,

עֹוררּו ּולמּטה, למעלה ְְְְְִֶַַָָָׁשּנבחר

התעֹוררּו רּבֹונכם, ּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶָׂשמחה

ׁשלמה, לׁשלׁשבׂשמחה הזּדּמנּו ְְְְְְִִֵַָָָֹ

הזּדּמנּו האבֹות, ׁשלׁשת ׁשל ְְְְִֶֶַָָָֹׂשמחֹות

ּכל ׂשמחת ׁשל האמּונה ְְֱִִֶַַָָָלקראת

יׂשראלהּׂשמחֹות. חלקכם, אׁשרי ְְְְְִֵֵֶֶַַָָ

הּבא! ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ְִֶַַָָָָָקדֹוׁשים,

עֹובדי העּמים מּכל לכם ירּׁשה ְְִִִֵֶַָָָָֻזֹוהי

זה ועל ּומּזלֹות. ּכֹוכבים ְֲִֶַַַָָעבֹודת

יׂשראל. ּבני ּובין ּביני ְְִֵֵֵֵֵָָּכתּוב

ועלאמר וּדאי. הּוא ּכ יהּודה, רּבי ְְִַַַַַָָָ

הּׁשּבת יֹום את זכֹור ּכתּוב ֶֶַַָָָזה

 (יט (ויקרא  
    (נח (ישעיה 

     

אחד ׁשל ב)סֹוד קל"ה , (ח "ב ֶ ֶ ָ 

    
    
    
   
    

  

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ִיחּוד

    
   

   
   
    

    
  (מינּה ואתעּברּו (נ"א ְְְִִַָ

    
   
   
    
    
     
     

 

וכתּוב יט)לקּדׁשֹו, ּתהיּו(ויקרא קדׁשים ְְְְְִִַָֹ

וכתּוב ה'. אני קדֹוׁש נח)ּכי (ישעיה ְֲִִָָ

מכּבד. ה' לקדֹוׁש ענג לּׁשּבת ְְְִֶַַָָָָָֹֻוקראת

אחד ׁשל  ָ ֶ ֶסֹוד

ׁשּנאחזתסֹוד ׁשּבת היא ֱִֶֶֶֶַַַָָהּׁשּבת,

עליה להׁשרֹות אח"ד, ׁשל ְְְֶֶֶַָָָּבסֹוד

ׁשּבת, ערב ּתפּלת אחד. ׁשל ְִֶֶֶֶַַַָָהּס ֹוד

הּכבֹוד ּכּסא מתיחד אז ְֲִִֵֵֵֶַַָָׁשהרי

ּומתּתּקנת אחד, ׁשל ּבסֹוד ְְִֶֶֶֶַַָָהּקדֹוׁש

העליֹון. הּקדֹוׁש הּמל עליה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשרה

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ִיחּוד

מתיחדתּכׁשּנכנסת היא הּׁשּבת, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָ

הּדינים וכל האחר, מהּצד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָונפרדת

מּמּנה, ּביחּודמעברים נׁשארת והיא ְְְֳִִִִִֶֶֶָָָ

ּבכּמה ּומתעּטרת קדֹוׁש, אֹור ְְִֶֶֶַַָָׁשל

הּקדֹוׁש לּמל ׁשּליטיעטרֹות וכל , ְֲִֵֶֶַַַָָָ

ּבֹורחים, ּכּלם הּדין ּובעלי ְֲִִֵֶַַָָֹֻהרגז

מּמּנה) ּבכל(ּומעברים אחר ׁשלטֹון ואין ְְְֳִִִֵֵֶַָָָָ

ּבאֹור מאירים ּופניה ְְִִֶָָָָהעֹולמֹות.

ּבעם למּטה ּומתעּטרת ְְְִֶֶֶַַָָָעליֹון,

ּבנׁשמֹות מתעּטרים וכּלם ְְְְִִִַַָָָֻהּקדֹוׁש,

לבר הּתפּלה, ראׁשית אז ְְֲִִֵֵַָָָָחדׁשֹות.

ּב מאירֹות,אֹותּה ּבפנים ׂשמחה, ְְְְִִִָָָ

ה' את .המבר ה' את ּברכּו ְְְֶֶַַָָֹולֹומר

ּבברכה. לּה לפּתח ּכדי ְְְְִִֵַַָָָָֹּדוקא,



יח
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השבת

ּת ּת הִנבו תו ּכ ִן ת  ביכ י שיכ ת הי ּרי תו ן שכ ִי ת  ְָ י ָי  תי ר  זננהי

השבת יטזוהר

 (יט (ויקרא  
    (נח (ישעיה 

     

אחד ׁשל ב)סֹוד קל"ה, (ח"ב ֶ ֶ ָ 

    
    
    
   
    

  

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ִיחּוד

    
   

   
   
    

    
  (מינּה ואתעּברּו (נ"א ְְְִִַָ

    
   
   
    
    
     
     

 

האחר מּצד נפרדה  ֵ ַ ָ ַ ִ ָ ְ ְ ִ ָ ַ ַהּׁשּבת

    

וכתּוב יט)לקּדׁשֹו, ּתהיּו(ויקרא קדׁשים ְְְְְִִַָֹ

וכתּוב ה'. אני קדֹוׁש נח)ּכי (ישעיה ְֲִִָָ

מכּבד. ה' לקדֹוׁש ענג לּׁשּבת ְְְִֶַַָָָָָֹֻוקראת

אחד ׁשל  ָ ֶ ֶסֹוד

ׁשּנאחזתסֹוד ׁשּבת היא ֱִֶֶֶֶַַַָָהּׁשּבת,

עליה להׁשרֹות אח"ד, ׁשל ְְְֶֶֶַָָָּבסֹוד

ׁשּבת, ערב ּתפּלת אחד. ׁשל ְִֶֶֶֶַַַָָהּס ֹוד

הּכבֹוד ּכּסא מתיחד אז ְֲִִֵֵֵֶַַָָׁשהרי

ּומתּתּקנת אחד, ׁשל ּבסֹוד ְְִֶֶֶֶַַָָהּקדֹוׁש

העליֹון. הּקדֹוׁש הּמל עליה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשרה

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ִיחּוד

מתיחדתּכׁשּנכנסת היא הּׁשּבת, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָ

הּדינים וכל האחר, מהּצד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָונפרדת

מּמּנה, ּביחּודמעברים נׁשארת והיא ְְְֳִִִִִֶֶֶָָָ

ּבכּמה ּומתעּטרת קדֹוׁש, אֹור ְְִֶֶֶַַָָׁשל

הּקדֹוׁש לּמל ׁשּליטיעטרֹות וכל , ְֲִֵֶֶַַַָָָ

ּבֹורחים, ּכּלם הּדין ּובעלי ְֲִִֵֶַַָָֹֻהרגז

מּמּנה) ּבכל(ּומעברים אחר ׁשלטֹון ואין ְְְֳִִִֵֵֶַָָָָ

ּבאֹור מאירים ּופניה ְְִִֶָָָָהעֹולמֹות.

ּבעם למּטה ּומתעּטרת ְְְִֶֶֶַַָָָעליֹון,

ּבנׁשמֹות מתעּטרים וכּלם ְְְְִִִַַָָָֻהּקדֹוׁש,

לבר הּתפּלה, ראׁשית אז ְְֲִִֵֵַָָָָחדׁשֹות.

ּב מאירֹות,אֹותּה ּבפנים ׂשמחה, ְְְְִִִָָָ

ה' את .המבר ה' את ּברכּו ְְְֶֶַַָָֹולֹומר

ּבברכה. לּה לפּתח ּכדי ְְְְִִֵַַָָָָֹּדוקא,

האחר מּצד נפרדה  ֵ ַ ָ ַ ִ ָ ְ ְ ִ ָ ַ ַהּׁשּבת

אליהואסּור לפּתח הּקדֹוׁש לעם ְְִֵֶַַָָָָָֹ
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וגֹו', רחּום והּוא ּכמֹו ּדין, ׁשל ְְְְִֶַָּבפסּוק

האחר, מהּצד נפרדה ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָמּׁשּום

והעברּו נפרדּו הּדינים ּבעלי ְְְְְֲִִִֵַַָָָוכל

למּטה, זה את ׁשּמעֹורר ּומי ְְִִֵֶֶֶֶַָָמּמּנה.

והּכּסא למעלה, ּכ לעֹורר ְְְְִֵֵֵַַָָּגֹורם

ּבעטרת להתעּטר יכֹול לא ְְֲִֵֶֶַַַָָֹהּקדֹוׁש

למּטה ׁשּמתעֹוררים זמן ׁשּכל ְְְְְִִֶֶַַָָָֻקדּׁשה.

והיּו מעברים ׁשהיּו הּדין ּבעלי ְֲֳִִֵֶַַָָָָָאֹותם

ׁשל הּנקב ּבתֹו להתחּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַהֹולכים

ּכּלם הּגדֹול, הּתהֹום ׁשל ְֶֶַַָָָָֻהעפר

והּמקֹום ּבמקֹומם, לׁשרֹות ְְְִִִַָָָׁשבים

מתרחק מּלהיֹות(ונדחק)הּקדֹוׁש ּבהם ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ְִָּבמנּוחה.

ּתלּויה מעלה ׁשל  ָ ְ ָ ְ ַ ֶ ְ ְ ִ ַההתעֹוררּות
למּטה יׂשראל  ָ ָ ְ ֵ ָ ְ ִ ְ ְ ִ ְּבהתעֹוררּות

ׁשאיןואל אּלא לבּדֹו, ׁשּזהּו ּתאמר ְְֵֶֶֶֶַַַָֹ

עד להתעֹורר למעלה ְְְְְְִִֵַַָהתעֹוררּות

ּכפי למּטה, מעֹוררים ְְְְְִִִֵֶַָָׁשּיׂשראל

ׁשּכתּוב פא)ׁשּבארנּו, ּבּכסה(תהלים ְֵֶֶֶֶַַָ

אּלא חג, ליֹום כתּוב לא חּגנּו. ְְֵֶַַָָֹליֹום

הּקדֹוׁש, לעם אסּור ולכן חּגנּו. ְְֵֵַַָָָָָליֹום

ׁשל קדֹוׁשֹות ּבעטרֹות ְְְֲִִֶֶַַָׁשּמתעּטרים

ׁשהם מנּוחה, לעֹורר ּכדי ְְְְֵֵֵֶָָנׁשמֹות

ואהבה ּברצֹון ּכּלם אּלא דין, ְְְְֲִֶַָָָָֻיעֹוררּו

ּומּטה מעלה ברכֹות ׁשּיעֹוררּו ְְְְֶַַַָָָָרּבה,

ְֶָּכאחד.
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ׁשּכתּוב פא)ׁשּבארנּו, ּבּכסה(תהלים ְֵֶֶֶֶַַָ

אּלא חג, ליֹום כתּוב לא חּגנּו. ְְֵֶַַָָֹליֹום

הּקדֹוׁש, לעם אסּור ולכן חּגנּו. ְְֵֵַַָָָָָליֹום

ׁשל קדֹוׁשֹות ּבעטרֹות ְְְֲִִֶֶַַָׁשּמתעּטרים

ׁשהם מנּוחה, לעֹורר ּכדי ְְְְֵֵֵֶָָנׁשמֹות

ואהבה ּברצֹון ּכּלם אּלא דין, ְְְְֲִֶַָָָָֻיעֹוררּו

ּומּטה מעלה ברכֹות ׁשּיעֹוררּו ְְְְֶַַַָָָָרּבה,

ְֶָּכאחד. השבת כאזוהר

הארץ מתּגּדלת הּׁשּבת  ֶ ָ ָ ֶ ֶ ַ ְ ִ ָ ַ ַ ְּביֹום
ּבעטרֹותיה ּומתעּטרת  ָ ֶ ְ ַ ְ ֶ ֶ ַ ְ ִ ָ ְ ַהּקדֹוׁשה
א) י"ב, ג (חלק
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הארץ מתּגּדלת הּׁשּבת  ֶ ָ ָ ֶ ֶ ַ ְ ִ ָ ַ ַ ְּביֹום
ּבעטרֹותיה ּומתעּטרת  ָ ֶ ְ ַ ְ ֶ ֶ ַ ְ ִ ָ ְ ַהּקדֹוׁשה

לקּדׁשֹו,ּכתּוב הּׁשּבת יֹום את זכֹור ְְֶַַַָָָ

ּתדׁשא בראׁשית, ּבמעׂשה ְְְְֲִֵֵֵַַָוכתּוב

ּד מתּגּדלתהארץ מתי עׂשב. ׁשא ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּומתעּטרת הּקדֹוׁשה ְְִֶֶֶַַָָָהארץ

הּׁשּבת, ּביֹום אֹומר, הוי ְְְֱֵֵֶַַַָָּבעטרֹותיה?

הּכּלה מתחּברת אז עם(הּגבירה)ׁשהרי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּוברכֹות דׁשאים להֹוציא ְְְִִֶֶַָָהּמל

ָָלעֹולם.

טֹובה  ָ ָ ָ ַמּתנה

ה'אּלא אֹות ׁשל זֹו ּדמּות על וּדאי ְֶֶַַַָ

ּבבית לי יׁש טֹובה מּתנה ְְִֵֵֵַָָָָּפרׁשּוה,

ׁשמּה. וׁשּבת עלּגנזי ׁשֹורה ּוכׁשהיא ְְְְִֶַַַָָָָ

ׁשעּבּוד, ולא יגיעה להם אין ְְְְִִִֵֵֶָָָֹיׂשראל,

ויגעה עמלה נפׁש לב)ּובּה ׁשבת(שמות ֲִֵֵֶֶַָָָָ

ִַַָוּיּנפׁש.

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ְ ִּברּכֹות

יֹוםוזהּו את יי' ּבר ּכן על סֹוד ְְֵֵֶֶַַָ

נמצא הּכל ׁשהרי ויקּדׁשהּו. ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשּבת

הּמלּכה ׁשהרי ׁשלם. אחד ְְֲִֵֶֶַַָָָּבגּוף

אחד. ּגּוף ונמצא ,ּבּמל ועלנדּבקת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָ

הּזה. ּבּיֹום נימצאֹות הּברכֹות ְְִֵֶַַַָָּכן
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ָָלעֹולם.

טֹובה  ָ ָ ָ ַמּתנה
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ִַַָוּיּנפׁש.

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ְ ִּברּכֹות
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 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

ו.  ְּכמֹו ֶׁשָאָדם ְמַקֵּבל ֶאת ַהֶּנֶפׁש רּוַח ְּנָׁשָמה ַהְיֵתִרים ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְּבֵסֶבר ָּפִנים 
ְּבֹעֶנג ּוְבִׂשְמָחה, ָּכְך ְמַקְּבִלים ָּבעֹוָלם ַההּוא ֶאת הנר"ן ֶׁשּלֹו ְּכֶׁשּיֹוֵצא ִמן ָהעֹוָלם 

)תיקוני זוהר תיקון ו' כ"ג:(.

ָּבת ְמֻכָּבד ִמָּכל ְׁשָאר ַהּמֹוֲעִדים )ח"ב פ"ח(. ז.  ַהּׁשַ
ְּבַׁשָּבת  אֹוָתם  ִסְּדרּו  ֶׁשֹּלא  ְלָחנֹות  ַהּׁשֻ ָּכל  ַעל  ְמֻמָּנה  ֶנַגע  ֶׁשִּנְקָרא  ח.  רּוַח 

ְּבַתֲענּוִגים ָּכָראּוי )ח"ב רס"א:(.

ט.  ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְיֹכֶלת ַלֲעׂשֹות ֹעֶנג ַׁשָּבת ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶנֱהַפְך לֹו ֹעֶנג ְלֶנַגע ָצַרַעת 
)תיקוני זוהר תיקון כ"א, נ"ח, וח"ג רע"ג(.

ָּבת )זוהר חדש בשלח ל"ז:(. י.  ֲעָמֵלק ָּבא ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעל ֶׁשֹּלא ָׁשְמרּו ֶאת ַהּׁשַ
ִכיָנה )תיקוני זוהר תיקון רא, נ"ט:(. יא. ַהּגֹוֵרַע ֹעֶנג ַׁשָּבת ְּכִאּלּו ּגֹוֵזל ֶאת ַהּׁשְ

יב.  ַהּמֹוִציא ְּבַׁשָּבת ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ָגִרים ִלְׁשִכיְנָּתא ְלֶמֱהֵוי ֹּתהּו 
ָוֹבהּו ֹחֶׁשְך ּוְתהֹום )תיקוני זוהר תיקון ל' ע"ג:(.

יג.  ַמאן ִּדְמַחֵּלל ַׁשָּבת ֵאינֹו ְמֻׁשָּמר ֵמַהָקָּב"ה )תיקוני זוהר בהקדמה י"ב.(.
יד.  ַהְמַׁשֵּקר ְּבַׁשָּבת ְּכִאּלּו ְמַׁשֵּקר ְּבָכל ַהּתֹוָרה )ח"ב צ.(.

ָּבת ְויֹום טֹוב ִאם הּוא ָחָכם ָחְכָמתֹו ִמְסַּתֶּלֶקת,  טו.  ֵאּלּו ֶׁשֵאין עֹוִׂשים ּתֹוָספֹות ַלּׁשַ
ְוִאם הּוא ָעִׁשיר ָעְׁשרֹו ִמְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו, ְוַהְּבָרָכה ִנְמַנַעת ִמֶּמּנּו )תיקוני זוהר תיקון י"ט, 

ל"ח.(.

טז.  ַהִּמְתַעֶּנה ְּבַׁשָּבת ָראּוי ִלְקָלָלה ְוֹעֶנׁש, ֶאָּלא ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבַתֲעִנית ְלַתֲעִניתֹו 
קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו )ח"ב ר"ז.(.

יז.  אֹוי לֹו ְלָאָדם ֶׁשֵאינֹו ַמְׁשִלים ֶאת ַהְּסֻעּדֹות ְּבַׁשָּבת )ח"ב פ"ח:(.
יח.  ָּכל ָהֱאמּוָנה ִּבְסֻעַּדת ַׁשָּבת ְמצּוָיה )ח"ג רפ"ח:(.
יט. ַהּגֹוֵרַע ִמְּסֻעַּדת ַׁשָּבת ָעְנׁשֹו ָּגדֹול )ח"ב פ"ח.(.



כב

זהר 
השבת

הי תכ ָכ הו ן ָין שי   רכ ָשן ּו ת בין ביכ י שיכ הי

כ.  ַהּגֹוֵרַע ַחד ְסֻעָּדה ְּבַׁשָּבת ִמיְתַחֵּזי ְּפִגימּוָתא ְלֵעיָלא ּוַמְרֶאה ַעְצמֹו ְּדָלאו ִמְּבֵני 
ֵהיָכָלא ְּדַמְלָּכא הּוא, ְּדָלאו ִמַּזְרָעָתא ַקִּדיָׁשא הּוא, ֵניָהִבין ֲעֵליּה חּוְמָרא ִּדְתָלת 

ִמִּלין ִּדיָנא ְּדֵגיִהֹּנם )ח"ב פ"ח:(.

ְלָחנֹו ֹלא ִנְסָּדר ְּבַתֲענּוִגים ָּכָראּוי ּדֹוִחים אֹותֹו ֶאל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא )ח"ב  כא. ְּכֶׁשּׁשֻ
רנ"ב.(.

ָּבת ֹּכחֹות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא יֹוְצִאין ְּבִחָּפזֹון ּוְמׁשֹוְטִטים ָּבעֹוָלם  כב.  ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֵצא ַהּׁשַ
ְורֹוִצים ִלְׁשֹלט ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ּוְלָכְך ִּתְקּנּו ִׁשיר ֶׁשל ְּפָגִעים, ְוֵכיָון ֶׁשֵהם רֹוִאים 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִפָּלה ְואֹוְמִרים ִׁשיר ֶזה ּוַמְבִדּיִלין ִּבְתִפָּלה ּוַמְבִדּיִלין ַעל ַהּכֹוס 

ֵהם ּפֹוְרִחים ֵמֶהם ְוהֹוְלִכים ֶאל ַהִּמְדָּבר )ח"א י"ד:(.

ָּבת ָּכל ֹּכחֹות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְמׁשֹוְטִטים ְוהֹוְלִכים ָּבעֹוָלם  כג.  ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֵצא ַהּׁשַ
ְוֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם ַמְתִחיל ְלַלֵהט )ח"א מ"ח.(.

כד.  ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים ִויִהי ֹנַעם ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָּכל ָהְרָׁשִעים ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם 
אֹוְמִרים ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל )ח"ב רז.(.

ָאסּור  ֵּכן  ְוַעל  פ"ח.  ְׁשמֹות  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ַּכְמֹבָאר  ְדקּוָבּ"ה  ְׁשָמא  ַׁשָּבת  כה. 
ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ִמְּמַדְקְדִּקים  ְוָיַדְעִּתי  ִּדְבֵרי ּתֹוָרה,  ְלַדֵּבר  ֶׁשָאסּור  ְּבָמקֹום  ְלַהְזִּכירֹו 

ֶׁשִּנְזֲהרּו ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ַׁשָּבת ְלֹלא ֹצֶרְך )בני יששכר מאמר א אות א(.

ֶחֶסד  ָהַרב  ָּכַתב  ּׁשֶ ַמה  ִּדְלִפי  פ"ד  ִסיָמן  זצ"ל(  )להרמח"פ  ַחִּיים  רּוַח  כו.  ַּבֵּסֶפר 
ְלַאְבָרָהם ִּדְלִפי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַהַּנ"ל ַּגם ַׁשָּבת ֵאין לֹוַמר ְּבָמקֹום ְמֻטָּנף, ְלִפי ֶזה 
ם ֵמַעָּתה ֶאְהֶיה ִנְזָהר ַּגם ְּבֵׁשם  ָצִריְך לֹוַמר ַׁשָּב"א ִּבְמקֹום ַׁשָּב"ת, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּׁשֵ

ַׁשָּבת לֹוַמר ַׁשָּבא ְּבִלי ֵנֶדר, עכ"ל )שדה חמד פאה"ש כללים מערכת א סימן ק(.

כז.  ַעל ג' ֲעֵברֹות ָנִׁשים ֵמתֹות ִּבְׁשַעת ֵלָדָתן ְוכּו' ְוַעל ֶׁשֵאין ְזִהירֹות ְּבַהְדָלַקת 
ר )שבת ל"א:(. ַהֵּנ

ִמְצוֹות  ָּכל  ְׁשָאר  ְּכֶנֶגד  ְׁשקּוָלה  ֵּתיֶהן  ִמּׁשְ ַאַחת  ָּכל  ָזָרה  ַוֲעבֹוָדה  ָּבת  ַהּׁשַ כח. 
ָּבת ִהיא ָהאֹות ֶׁשֵּבין ַהָקָּב"ה ּוֵביֵנינּו ְלעֹוָלם, ְלִפיָכְך ָּכל ָהעֹוֵבר  ֶׁשַּבּתֹוָרה, ְוַהּׁשַ
ַעל ְׁשָאר ַהִּמְצוֹות ֲהֵרי הּוא ִּבְכַלל ִרְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ְּבַפְרֶהְסָיא 

ֲהֵרי הּוא ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכָנְכִרי ְלָכל ִּדְבֵריֶהם )רמב"ם הלכות שבת פ"ז הט"ו(.



זהר 
השבת

ר זנהי ּ הי רי ִי הי ִו
כג

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "הש	ת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

סתרי תורה לך לך פח ע"א וע"ב 

ָהָוה  ֵמָהָתם,  ָאָתא  ַכד  ַאָּבא  ִרִּבי 
ָּבֵעי  ּוַמאן  עּוְתָרא  ָּבֵעי  ָמאן  ַמְכִריז 
ֵייֵתי  ְדָאֵתי  ְבָעְלָמא  ְדַחֵּיי  אֹוְרָכא 
ִמְתַּכְנִׁשין  ֲהוֹו  ְּבאֹוַרְייָתא.  ְוִיְׁשַּתַּדל 

ּכּוֵלי ַעְלָמא ְלַגֵּביּה. 
יֹוָמא  ְּבִׁשיְבבּוֵתיּה.  ָהָוה  ַחד  ַרָּווק 
ַחד ָאָתא ְלַגֵּביּה, ָאַמר ֵליּה ִרִּבי ָבֵעיָנא 
ִלי  ֶׁשִּיְהֶיה  ְכֵדי  ְבאֹוַרְייָתא  ְלִמְלֵעי 
עּוְתָרא. ָאַמר ֵליּה ָהא ַוָּדאי. ָאַמר ֵליּה 
לֹון  ָאַמר  יֹוֵסי.  ֵליּה  ָאַמר  ָמְך.  ּׁשְ ַמה 
ְלַתְלִמידֹוי ְּדִיְקרּון ֵליּה ִרִּבי יֹוֵסי ָמאֵרי 
ְוִאְתַעַּסק  ָיִתיב  ִויָקָרא.  ְּדעּוְתָרא 

ְּבאֹוַרְייָתא.
ָאַמר  ַקֵּמיּה,  ָקִאים  ָהָוה  ְליֹוִמין 
ְׁשַמע  ָאַמר  ָאן הּוא עּוְתָרא.  ִרִּבי  ֵליּה 
ֲעִביד,  ָקא  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ְּדָלא  ִמיָנּה 
ְוָעאל ְלִאְדֵריּה, ְׁשַמע ַחד ָקָלא ְדֲהָוה 
א  ְּדַגְבָר ְלַגֵּביּה(  )ּתּוב  ַתַעְנֵׁשיּה  ָלא  ָאַמר 
ַרָּבא ִליֱהֵוי. ָּתב ְלַגֵּביּה, ָאַמר ֵליּה ִּתיב 

ְּבִרי ִתיב ְוֲאָנא ָיִהיְבָנא ָלְך עּוְתָרא.
ּוָמאָנא  ַחד  ַגְבָרא  ָאָתא  ַאְדָהִכי 
ְנהֹוָרא  ּוְנַפל  ַאְפֵקיּה  ִּביֵדיּה,  ְּדָפז 
ְלִמְזֵּכי  ָּבֵעיָנא  ִרִּבי  ֵליּה  ָאַמר  ְבֵביָתא. 
ּוָבֵעיָנא  ָזִכיָנא,  ָלא  ְוֲאָנא  ְבאֹוַרְייָתא 
ְבִגיִני.  ְּבאֹוַרְייָתא  ְּדִיְׁשַּתַּדל  ָמאן 

ם ַרִּבי ַאָּבא, ָהָיה ַמְכִריז:  ְּכֶׁשָּבא ִמּׁשָ
ַחִּיים  ֹאֶרְך  רֹוֶצה  ּוִמי  ֹעֶׁשר  רֹוֶצה  ִמי 
ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ָיֹבא ְוִיְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה. ָהיּו 

ִמְתַּכְּנִסים ֵאָליו ָּכל ָהעֹוָלם. 

ָהָיה ַרָּוק ֶאָחד ִּבְׁשכּוָנתֹו. יֹום ֶאָחד 
ָּבא ֵאָליו. ָאַמר לֹו: ַרִּבי, ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעֹסק 
לֹו:  ָאַמר  ֹעֶׁשר.  ִלי  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ַּבּתֹוָרה 
ָאַמר  ֶמָך?  ּׁשְ ַמה  לֹו:  ָאַמר  ַוַּדאי.  ִהֵּנה 
לֹו  ֶׁשִּיְקְראּו  ְלַתְלִמיָדיו  ָאַמר  יֹוֵסי.  לֹו: 
ָיַׁשב  ְוַהָּכבֹוד.  ָהֹעֶׁשר  ַּבַעל  יֹוֵסי  ַרִּבי 

ְוִהְתַעֵּסק ַּבּתֹוָרה.

לֹו:  ָאַמר  ְלָפָניו.  עֹוֵמד  ָהָיה  ְלָיִמים 
ַרִּבי, ֵאיֹפה ָהֹעֶׁשר? ָאַמר: ִנְׁשָמע ִמֶּזה 
ֶׁשֹּלא ָעָׂשה ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ִנְכַנס ְלַחְדרֹו, 
ַאל  אֹוֵמר:  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  קֹול  ָׁשַמע 
ַּתֲעִניׁש אֹותֹו ]ׁשּוב ֵאָליו[, ֶׁשִּיְהֶיה ִאיׁש 
ָּגדֹול. ָׁשב ֵאָליו. ָאַמר לֹו: ֵׁשב, ְּבִני, ֵׁשב, 

ַוֲאִני נֹוֵתן ְלָך ֹעֶׁשר.

ֵּביְנַתִים ָּבא ִאיׁש ֶאָחד ּוְכִלי ֶׁשל ָּפז 
ַּבַּבִית.  אֹור  ְוָנַפל  אֹותֹו  הֹוִציא  ְּבָידֹו. 
ָאַמר לֹו: ַרִּבי, ֲאִני רֹוֶצה ִלְזּכֹות ַּבּתֹוָרה 
ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל  ִמי  ְורֹוֶצה  ָזִכיִתי,  ֹלא  ַוֲאִני 
ֹעֶׁשר  ִלי  ֵיׁש  ֶׁשֲהֵרי  ִּבְׁשִביִלי,  ַּבּתֹוָרה 

ַמֲעַלת ִלּמּוד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה
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ִלי עּוְתָרא ַסֵּגי ְדָקא ְׁשַבק  ְּדָהא ִאית 
ָהָוה  ְּפתֹוֵריּה  ַעל  ָיִתיב  ְּדַכד  ַאָּבא,  ִלי 
ֵמִאֵּלין.  ַּכֵּסי  ְּתֵליַסר  ֲעֵליּה  ְמַסַּדר 
ְוֲאָנא  ְבאֹוַרְייָתא  ְלִמְזֵּכי  ּוָבֵעיָנא 

ָיִהיְבָנא עּוְתָרא.
ִּתְׁשַּתַּדל  ַרָּווק  ְלַההּוא  ֵליּה  ָאַמר 
ָיִהיב ָלְך עּוְתָרא, ָיַהב  ְּבאֹוַרְייָתא ְוָדא 
ֲעֵליּה  ָקָרא  ְדָפז.  ַּכָּסא  ַההּוא  ֵליּה 
ָזָהב  ַיַעְרֶכָּנה  ֹלא  כח(  )איוב  א  ַאָּב י  ִרִּב
ָיִתיב  ָפז.  ְּכִלי  ּוְתמּוָרָתּה  ּוְזכּוִכית 
ָהָוה  ָנׁש  ַּבר  ְוַההּוא  ְבאֹוַרְייָתא  ְוָלָעא 

ָיִהיב ֵליּה עּוְתָרא. 
ְדאֹוַרְייָתא  ֲחִמידּו  ָעאל  ְליֹוִמין 
ְוֲהָוה  ָיִתיב  ָהָוה  ַחד  יֹוָמא  ִּבְמעֹוי. 
ָאַמר  ָבֵכי,  ְּדֲהָוה  ַרֵּביּה  ַאְׁשְּכֵחיּה  ָבֵכי. 
ֵליּה ַעל ָמה ָקא ָבִכית. ָאַמר ֵליּה ּוָמה 
ְבִגין ַהאי,  ְדָאֵתי  ְדָעְלָמא  ַחֵּיי  ַמַּנְחָנא 
ָאַמר  ְלַגָּבאי.  ְלִמְזֵּכי  ֶאָּלא  ְבֵעיָנא  ָלא 
ַהְׁשָּתא ְׁשַמע ִמיָנּה ְּדָהא ְלֵׁשם ָׁשַמִים 

ָקא ֲעִביד.
ָאַמר  ַגְבָרא,  ְלַההּוא  ֵליּה  ָקָרא 
ְלַיְתֵמי  ֵליּה  ְוַהב  עּוְתָרְך  טֹול  ֵליּה 
חּוַלק  ָלְך  ָיִהיְבָנא  ְוֲאָנא  ּוְלִמְסְּכֵני, 
ַיִּתיר ְּבאֹוַרְייָתא ְבָכל ַמה ְדֲאַנן ָלָעאן. 
ַאֲהַדר ֵליּה ִרִּבי יֹוֵסי ַההּוא ַכָּסא ְדָפז, 
ְּבנֹוי  ּוִמן  ְׁשֵמיּה,  ַאֲעֵדי  ָלא  יֹוָמא  ְוַעד 
ְוָזָכה  ַּפִזי,  ֶּבן  יֹוֵסי  ִרִּבי  ְוַהְיינּו  ַּפִּזי,  ֶבן 
ְדָלָעא  )ְּבִגין  ּוְבנֹוי  הּוא  אֹוַרְייָתא  ְלַכָּמה 
ְּבָעְלָמא  ַטב  ֲאַגר  ָלְך  ְּדֵלית  ְבאֹוַרְייָתא(. 

ְּכָמאן ְּדָלֵעי ְבאֹוַרְייָתא ּוְמַקְייָמּה:

ָיַׁשב  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָאִבי,  ִלי  ֶׁשִהְׁשִאיר  ַרב 
ְׁשֹלָׁשה  ָעָליו  ְמַסֵּדר  ָהָיה  ֻׁשְלָחנֹו  ַעל 
ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ַוֲאִני  ֵמֵאּלּו,  ָעָׂשר ּכֹוסֹות 

ַּבּתֹוָרה ַוֲאִני נֹוֵתן ֹעֶׁשר.

ִּתְׁשַּתֵּדל  ָהַרּוָק:  ְלאֹותֹו  ָאַמר 
ַּבּתֹוָרה, ְוֶזה נֹוֵתן ְלָך ֹעֶׁשר. ָנַתן לֹו אֹותֹו 
ַאָּבא:  ַרִּבי  ָעָליו  ָקָרא  ַהָּפז.  ֶׁשל  ַהּכֹוס 
ּוְזכּוִכית  ָזָהב  ַיַעְרֶכָּנה  ֹלא  כח(  )איוב 

ְוָלַמד ַּבּתֹוָרה,  ּוְתמּוָרָתּה ְּכִלי ָפז. ָיַׁשב 
ְוָהָאָדם ַההּוא ָהָיה נֹוֵתן לֹו ֹעֶׁשר.

ַהּתֹוָרה  ֶחְמַּדת  ִנְכְנָסה  ְלָיִמים 
ְלֵמָעיו. יֹום ֶאָחד ָהָיה יֹוֵׁשב ְוָהָיה ּבֹוֶכה. 
ָמָצא אֹותֹו ַרּבֹו ֶׁשָהָיה ּבֹוֶכה. ָאַמר לֹו: 
ַעל ָמה ַאָּתה ּבֹוֶכה? ָאַמר לֹו: ּוָמה ֲאִני 
ִּבְׁשִביל  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ַחֵּיי  ֶאת  ַמִּניַח 
ֶאְצִלי.  ִלְזּכֹות  ֶאָּלא  רֹוֶצה  ֵאיִני  ֶזה? 
ָעָׂשה  ֶׁשִהֵּנה  ִנְׁשָמע  ִמֶּזה  ַעְכָׁשו  ָאַמר: 

ְלֵׁשם ָׁשַמִים.

ֹטל  לֹו:  ָאַמר  ָהִאיׁש,  ְלאֹותֹו  ָקָרא 
ֶאת ָעְׁשְרָך ְוֵתן אֹותֹו ִליתֹוִמים ַוֲעִנִּיים, 
ְּבָכל  ַּבּתֹוָרה  ָיֵתר  ֵחֶלק  ְלָך  נֹוֵתן  ַוֲאִני 
יֹוֵסי  ַרִּבי  לֹו  ֶהֱחִזיר  לֹוֵמד.  ֲאִני  ּׁשֶ ַמה 
אֹותֹו ַהּכֹוס ֶׁשל ָּפז, ְוַעד ַהּיֹום ֹלא ָסר 
יֹוֵסי  ַרִּבי  ְוַהְינּו  ָּפִזי,  ֶּבן  ּוִמָּבָניו  ְׁשמֹו, 
ּוָבָניו  הּוא  תֹוָרה  ְלַכָּמה  ְוָזָכה  ָּפִזי,  ֶּבן 
]ִמּׁשּום ֶׁשָּלַמד ּתֹוָרה[. ֶׁשֵאין ְלָך ָׂשָכר 
טֹוב ָּבעֹוָלם ְּכִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּוְמַקֵּים 

אֹוָתּה.
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ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ָהַרב ִנְדָהם
ֶאָחד  ּגֹוֵלל  ְּדָמעֹות,  ְרוּוי  ּוְבקֹול  ִמּבּוָׁשה  לֹוֲהטֹות  ּוְבָפִנים  מּוָרד  ְּבֹראׁש 
ֶעְׂשרֹות  ֶׁשֶּזה  ָהַרב  ִּבְפֵני  ְּבִהְתַוּדֹותֹו  ַהְּמִביָׁשה,  ַהָּפָרָׁשה  ָּכל  ֶאת  ָּתִפים  ֵמַהּׁשֻ
ָׁשִנים ֶׁשֵהם ַמֲאִכיִלים ְטֵרפֹות ְלתֹוָׁשֵבי ָהִעיר, ְוִכי ִּכְמַעט ֵאין ַּבִית ִּבְקָראָקא 

ֶׁשִּמְטָּבחֹו ֹלא ִנְטַרף ִּבְבַׂשר ִּפּגּוִלים.
ֵהם ִסְּפרּו ָלַרב ֶאת ָּכל ִסּפּור ַחֵּייֶהם ַעל ָּכל ְּפָרָטיו, ֶאת ֲחָויֹוֵתיֶהם ַהָּקׁשֹות 
ְוַעד  ָרָעב,  ֶחְרַּפת  ְוָסְבלּו  ְוֵאם  ֵמָאב  ְיתֹוִמים  ְּכֶׁשִּנְׁשֲארּו  ַיְלדּוָתם,  ְיֵמי  ֶׁשל 
ְּבַׂשר  ִנְתֵחי  ְלַהְגִניב  ִהְתִחילּו  ֵּכיַצד  ֵּתֲארּו  ֵהם  ָהֹעֶׁשר.  ְלִפְסַּגת  ֶׁשֶהְעִּפילּו 
ִּקּיֹות ֶׁשל ַהָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר; ְוֵאיְך ִהְתַקְּדמּו אח"כ ְוָהְפכּו  ְטֵרָפה ְקַטִּנים ְלתֹוְך ַהּׂשַ
ְלַקָּצִבים ַעְצָמִאִּיים, ָׁשֲחטּו ֵעֶגל ֶאָחד ע"י ׁשֹוֵחט ַּכָּדת ְוַכִּדין, ְוֵעֶגל ֵׁשִני ָׁשֲחטּו 
ְּבַעְצָמם ְּבַמְחַסן ֵסֶתר ְּבִסְמָטה ִנַּדַחת, ְוָאז ָעְברּו ִלְׁשִחיַטת ָּפָרה ַאַחת ְוַאַחר 
ִּפּגּול  ְּבַׂשר  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ּוְמִפיִצים  ְטֵרָפה,  ְוֵחֶלק  ָּכֵׁשר  ֵחֶלק  ָּפרֹות,  ַהְרֵּבה  ָּכְך 
ּגֹוְרִפים הֹון ּתֹוָעפֹות,  ֵהם  ְוֵכן  ֲחמּורֹות,  ַּבֲעֵברֹות  ַוֲאָלִפים  ֵמאֹות  ּוַמְכִׁשיִלים 
ּוְמַמְּלִאים ֶאת ָּבֵּתיֶהם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב, קֹוִנים ַקְרָקעֹות ְורֹוְכִׁשים ֶנֶכס ַאַחר ֶנֶכס... 

ְוָהֲעָסִקים ַהִּנְתָעִבים ִנְמָׁשִכים ְלֹלא ַמֲעצֹור...
ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְקִׁשיב ְלִסּפּוָרם ְּכֶׁשָּדמֹו קֹוֵפא ְּבעֹוְרָקיו. ְּתִחָּלה ֹלא 
ָיֹכל ְלַהֲאִמין ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו, ּתֹוֵעָבה ָּכזֹו ֹלא ִּתָּתֵכן! ַאְך ְּכָכל ֶׁשַהָּפָרָׁשה ָנגֹוָלה 
ַהָּדָבר!  ָנכֹון  ֱאֶמת  ֶׁשָאְמָנם  ָלַדַעת  נֹוַכח  ְוִדְקּדּוֶקיָה,  ְּפָרֶטיָה  ָּכל  ַעל  ְּבָפָניו 

ֶנֶעְׂשָתה ַהְּנֵבָלה ַהֹּזאת ְּבִיְׂשָרֵאל!!!
ִנְתַהְּפכּו  ֵמָעיו  ֵעיָניו,  ְלֶנֶגד  ְלִהְסַּתְחֵרר  ִהְתִחיל  ַהַּקָּצִבים  ְׁשֵני  ִעם  ַהֶחֶדר 
ְּבִקְרּבֹו ְוָכל ּגּופֹו ִנְתַּכָּסה ְּבֵזָעה ָקָרה, ְוָאז ֵהִליט ֶאת ָּפָניו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו, ְּכֶׁשהּוא 
רֹוֵעד ֻּכּלֹו ְוִׁשָּניו ָּדא ְלָדא ָנְקָׁשן... ְּבַאְּמצֹו ָּכל ֹּכחֹוָתיו, ִהְתַמְּלָטה ִמִּפיו ַזֲעַקת 

ֶׁשֶבר קֹוַרַעת ֵלב:
ְקדֹוִׁשים  ַהְּכֵׁשִרים,  ָהֲאָנִׁשים  ֵהם  ַרִּבים  ָמה  ְלַנְפֵׁשנּו!  ַוֲאבֹוי  ָלנּו  "אֹוי 
ּוְטהֹוִרים, ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ְועֹוָלִלים ְויֹוְנִקים ַחִפּים ִמֶּפַׁשע ֶׁשִּנְגַּדע ְּפִתיל 
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ַחֵּייֶהם ִּבְגַלל ַמֲעִׂשים ְמֹתָעִבים ֵאֶּלה! ַּכָּמה ַּתֲעִנּיֹות ָּגַזְרִּתי, ַּכָּמה ְיֵמי ְּתִפָּלה 
ָקַבְעִּתי, ַּכָּמה ִהְׁשַּגְחנּו ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִים, ָּבַדְקנּו ְוָחַקְרנּו ְוִדְקַדְּקנּו ֶׁשֹּלא ִיְדַּבק ָּבנּו 
ְוַלֲעָנה, ֶׁשהשי"ת  ׁשּום ָעוֹון אֹו ֵחְטא, ֶׁשֹּלא ִיָּמֵצא ְּבתֹוֵכנּו ֹׁשֶרׁש ּפֹוֶרה ֹראׁש 
ֶׁשִהֵּנה  ַלֲחֹלם  ָיכֹול  ָהָיה  ּוִמי  ֵּתָעֵצר!  ְוַהַּמֵּגָפה  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ֶאת  ֵמָעֵלינּו  ָיִסיר 
ְּפָׁשִעים ֲאֻיִּמים ְונֹוָרִאים ָּכֵאֶּלה ִמְתַּבְּצִעים יֹום יֹום ְוָׁשָעה ָׁשָעה ַמָּמׁש ִמַּתַחת 

ָלַאף  ְוֵאין ׁשֹוֵמַע ְוֵאין רֹוֶאה!

ַּבֲעָרֶפל  ֻּכּסּו  ְּכִאּלּו  ֵעיַני  ַהּתֹוֵעָבה!  ְּדַבר  ֶאת  ִמֶּמִּני  ֶהֱעִלימּו  ַמִים  ַהּׁשָ "ִמן 
ָסִמיְך, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֶאְרֶאה ְוֹלא ֵאַדע".

ָּתִפים ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרב, ֶׁשָּיְצאּו ִמּתֹוְך ֵלב ָקרּוַע ּוֻמְרָּתח,  ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ִּבְבִכי  ְׁשֵניֶהם  ָּפְרצּו  ּומּוָעָקה,  ַצַער  ֵמֹרב  ּוִמְתַיֵּסר  ִמְתַפֵּּתל  הּוא  ֵּכיַצד  ְוָראּו 
ַּתְמרּוִרים. ַּגם ַהַּצִּדיק ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָּבָכה ְלֹלא ֲהפּוגֹות, ִמְּבִלי ְיֹכֶלת 
ְלַהְׁשִלים ִעם ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשָּדָבר ָאֹים ָּכֶזה ָקָרה ַּבְּתקּוָפה ָּבּה הּוא ְמַכֵהן ְּכַרב 

ָהִעיר.
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ְלַאַחר ֶׁשֵעיֵניֶהם ְּכָבר ָהיּו ְּתפּוחֹות ֵמֹרב ֶּבִכי, ּוַמְעַין ִּדְמעֹוֵתיֶהם ְּכָבר ָהָיה 
ָיֵבׁש, ִהְתאֹוֵׁשׁש ָהַרב ְוֶנְחַלץ ִלְפֻעָּלה.

ָּתִפים, "ְוִתְׁשְּברּו ּוְתַבֲערּו ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּבָׂשר  "ְלכּו ִמָּיד ַהַּבְיָתה", ִצָּוה ַעל ַהּׁשֻ
ֶׁשָּלֶכם, ִּכי ַהֹּכל ָטֵרף! ַאַחר ָּכְך ַּתְחְזרּו ְלָכאן!".

ְנִתיַצת ְּכֵלי ַהָּבָׂשר
ָּמִׁשים ְוֶאת ָּכל ְּבֵני ֵּביתֹו ְוָׁשַלח אֹוָתם  ְּכֶׁשֵהם ָיְצאּו ִהְזִעיק ָהַרב ִמָּיד ֶאת ַהּׁשַ
ְלָכל ַקְצֵוי ָהִעיר ְּכֵדי ְלַפְרֵסם ּוְלהֹוִדיַע, ֶׁשְּלִפי ְּפֻקַּדת ָהַרב ֵיׁש ְלַבֵער ְוִלְׁשֹּבר 
ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּבָׂשר, ֵהן ְּכֵלי ֶהָחֵמץ ְוֵהן ְּכֵלי ַהֶּפַסח, ִמְּבִלי ְלַהְׁשִאיר ָלֶהם ָׂשִריד 
ּוָפִליט, ַּגם ֶאת ַהֵּכִלים ְלַהְׁשָרַית ַהָּבָׂשר ְוַגם ֶאת לּוחֹות ַהְּמִליָחה ֵיׁש ִלְׂשֹרף 
ָּבֵאׁש! ֶׁשֹּלא ִיְׁשֲאלּו ָלָּמה ּוַמּדּוַע, ֶאָּלא ַיֲעׂשּו ְּכִפי ֶׁשָהַרב ְמַצֶּוה, ִמְּבִלי ָלחּוס 

ַּגם ַעל ַהֵּכִלים ַהְיָקִרים ְּביֹוֵתר.
ְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר ֻּפְרְסָמה ְּפֻקַּדת ָהַרב ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוָבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ּוְבָכל 
ָוִקים ַהְּיהּוִדִּיים ִּבְקָראָקא, ֻהְכַרז ַּגם ַעל ִאּסּור ָחמּור ִלְקנֹות ָּבָׂשר ֵמֵאיֶזה  ַהּׁשְ
סּוג ֶׁשהּוא, ֵיׁש ֶלֱאֹכל ַרק ַמַאְכֵלי ָחָלב ַעד ְלהֹוָדָעה ֲחָדָׁשה. ִּדְבֵרי ָהַרב ֻחְּזקּו 

ַעל ְיֵדי ַהָּטַלת ֵחֶרם ַעל ִמי ֶׁשַּיְמֶרה ֶאת ִּפי ָהַרב ְוָיחּוס ַעל ֵּכָליו.
ָהֻאְכלּוִסָּיה ַהְּיהּוִדית ִּבְקָראָקא ָּפְתָחה ֵאפֹוא ְּבאֹותֹו יֹום ְּבִמְבַצע ַהְׁשָמַדת 
ְוַׁשַעל  ַצַעד  ָּכל  ַעל  ַרֲחִמים.  ְלֹלא  ְוִהִּתיכּו  ָׂשְרפּו  ִּכְּתתּו,  ִׁשְּברּו,  ַהָּבָׂשר;  ְּכֵלי 
ְמדּורֹות,  ָּדְלקּו  ִּפָּנה  ּוְבָכל  ְרחֹוב  ּוְבָכל  ֵּכִלים,  ִׁשְבֵרי  ֶׁשל  ֲעֵרמֹות  ִהְתּגֹוְללּו 
ּוְלׁשֹונֹות ָהֵאׁש ִלֲחכּו ֵּכִלים ְלֵאין ְסֹפר. ָהָיה ֶזה ַמֲחֶזה נֹוָרא: ֲאָנִׁשים ָנִׂשים ָוַטף 
ְּכֵלי  ּוַמַעְרכֹות  ְיָקרֹות  ַחְרִסיָנה  ְוַצְּלחֹות  ַקֲערֹות  ָּבָאֶרץ  ְוֵהִטיחּו  ְוָזְרקּו,  ָעְמדּו 
ֲחבּויֹות  ִּבְמֵגרֹות  ְוִחְּטטּו  ָּבְדקּו  ִלְרִסיִסים.  ְוִהְתַנְּפצּו  ֶׁשִּנְׁשְּברּו  ְׁשֵלמֹות,  ֹאֶכל 
ם ֵּכִלים ֶׁשֹּלא ִהְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶהם ִמֶּזה ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות,  ּוְבַמְטמֹוֵני ֶסֶתר ְוָׁשְלפּו ִמּׁשָ
ְוַאף ֵהם ָהְפכּו ְלַגל ֶׁשל ֲחָרבֹות ְמֻנָּפצֹות, ְּבָכל ְקָראָקא ֹלא ִנְׁשַאר ַאף ְּכִלי ָּבָׂשר 

ֶאָחד ִלְרפּוָאה.

ָהַרב ֹלא ִהְסַּתֵּכל ִּבְפֵניֶהם
ּוְבָפִנים  ְּבֹראׁש מּוָרד  ְּבֵגו ָׁשחּוַח,  ָהַרב,  ֶאל  ָּתִפים  ַהּׁשֻ ְׁשֵני  ָחְזרּו ׁשּוב  ְוָאז 

ְמֵלִאים ּבּוָׁשה ּוְכִליָמה, ְּכֵדי ִלְׁשֹמַע ַמה ֻּיַּטל ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ָהְלָאה.
ָהַרב ֹלא ִהְסַּתֵּכל יֹוֵתר ְּבַפְרצּוָפם, ְּבֶהְתֵאם ַלֲהָלָכה ֶׁש"ָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ִּבְפֵני 

ָאָדם ָרָׁשע", ְּבַצְּדדֹו ֶאת ָּפָניו ְלֵעֶבר ַהִּקיר הּוא ָּפַתח ְוָאַמר:
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ְּגדֹוָלה  ִּכי  ְּתׁשּוָבה,  ֶׁשל  ִּדין  ְּפַסק  ָלֶכם  ְלהֹוִציא  ְמֻסָּגל  ֵאיֶנִּני  ְלַבד  "ֲאִני 
ַאְׁשַמְתֶכם ַעד רּום ָׁשַמִים! ֲאִני ֻמְכָרח ְלַכֵּנס ְלֵׁשם ָּכְך ֵּבית ִּדין ְמֻיָחד ֶׁשל ְּגדֹוֵלי 
ָהַרָּבִנים, ְוֵהם יּוְכלּו אּוַלי ְלהֹורֹות ָלֶכם ֶּדֶרְך ֵּכיַצד ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ּוְלַכֵּפר ַעל 
ִּפְׁשֵעיֶכם! ֵּביְנַתִים ְלכּו ַהַּבְיָתה  ְוַאל ֹּתאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת 
ְיֵדי  ִּבְלַבד ָלֵצאת  ַיִין ֶאָּלא ְּבַׁשָּבת  ְוַאל ִּתְׁשּתּו  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם. ַאל ִּתְטֲעמּו ָּבָׂשר 
ְוָאז  ַהִּדין   ֵּבית  ֶאת  ְוַיְרִּכיבּו  ִּבְקָראָקא  ָהַרָּבִנים  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשִּיְתַאְּספּו  ַעד  חֹוָבה! 

ֶאְׁשַלח ִלְקֹרא ָלֶכם!"
ַּבַּקְרַקע  ְּכבּוׁשֹות  ְּכֶׁשֵעיֵניֶהם  ּוְרצּוִצים,  ְׁשבּוִרים  ָהַרב  ִמֵּבית  ָיְצאּו  ַנִים  ַהּׁשְ

ּוְפֵניֶהם ְׁשחֹורֹות ְּכׁשּוֵלי ְקֵדָרה...
ָּכל  ֶאת  ִלְׁשֹּבר  ָהַרב  ִצָּוה  ַמּדּוַע  ִלְׁשֹאל  ָאָדם  ַאף  ֵהֵעז  ֹלא  ְקָראָקא  ְּבָכל 
ְּכֵלי ַהָּבָׂשר. ֻּכָּלם ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ֶאת ְּפֻקַּדת ָהַרב ִּבְמלֹוא ַהַּמְׁשָמעּות ּוְלֹלא ָּכל 

ִּפְקּפּוק, ֵהם ָיְדעּו ֶׁשִאם ָהַרב ְמַצֶּוה ַלֲעׂשֹות ֵּכן  ֵאין ְלַהְרֵהר ַאֲחָריו.
ָהַרָּבִנים,  ִלְגדֹוֵלי  ַהְזָמָנה  ִמְכְּתֵבי  ִלְׁשֹלַח  ִהְתִחיל  ֲעֻמּקֹות"  "ְמַגֶּלה  ַּבַעל 
ֶׁשָּבֶהם ִנְתַּבְּקׁשּו ָלבֹוא ִלְקָראָקא ַּבּמֹוֵעד ֶׁשִּנְקַּבע ֵמֹראׁש, ְּכֵדי ְלִהְתַּכֵּנס ַיַחד 
)המשך יבוא בעז"ה( ָלדּון ְוִלְפֹסק ִּבְׁשֵאָלה ָקָׁשה ְּביֹוֵתר.  

בס"ד

מפעל הזוהר העולמי - ארצות הברית

 נפתח משרד ראשי בארצות הברית. 
 מי שמעוניין לקבל ספרים

 באמריקה - צפון אמריקה - קנדה,
נא לפנות למשרדנו. 

מי שמעוניין להשתתף בהוצאות 
הפצת הזוהר, קונטרסים עלונים, ועוד,

נא להתקשר:
מרדכי שולמאן

P.O. BOX 661
MONSEY , N.Y. 10952
CELL: 347-498-0424

בס"ד



זהר 
השבת

הי תכ ָכ הו ן ָין ּת  ביו רי ה הכ ָיּ זי תן
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

ַמִים ָ ּשׁ דֹול ּבַ ְחָסן ֲהִכי ַהּגָ ים הּוא ַהּיַ ה ֶאת ָהַרּבִ ַהְמַזּכֶ
ה  ַּבֵּסֶפר ִיְׂשַמח מֶׁשה ַעל ַהּתֹוָרה ַּבַהְקָּדָמה ְּבקּוְנְטֵרס ְּתִהָּלה ְלֹמֶׁשה )ַּדף י"א ע"ב( ְוֶז
ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו: ְמֹבָאר ְּבֹזַהר ְּתרּוָמה )ַּדף קכ"ח ע"ב( ַההּוא ַזָּכָאה ָּבֵעי ְלִמְרָּדף ְּבָתר ַחָּיָבא 
ְוכּו' ְּבִגין ִּדיָחֵׁשב ֵלי' ְּכִאּלּו הּוא ָּבָרא ֵלי' ְוָדא ִאיהּו ִׁשְבָחא ְּדִיְסַּתֵּלק ֵּבי' ִיְקָרא דקב"ה 
ְבָחא ָאֳחָרא ְוכּו' ְוַעל ָּדא ְּבַאֲהֹרן ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעֹון ְוָכתּוב ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו  ַיִּתיר ִמּׁשִ
לֹום )ְוֵעין ָׁשם ְּבַדף קכ"ט ע"א( ַּכָּמה ִהְפִליגּו ָׁשם ַּכָּמה ְּגדֹוִלים ְזכּות ַהַּצִּדיִקים  ַהַחִּיים ְוַהּׁשָ

ֶׁשַּמֲחִזיִרים ְרָׁשִעים ִּבְתׁשּוָבה.
ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמֲאדֹוִני מֹוִרי ְוָחִמי ַז"ל ֲאֶׁשר ִסֵּפר לֹו מוזלל"ה ֵאיְך ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִנְפְּגׁשּו 
ַרִׁש"י  ְוָׁשַאל  ִמְּדָראהאִביְטׁש  ִאיִציְקל  ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ר'  ַז"ל ִעם  ַרִׁש"י  ָהֶעְליֹון  ָּבעֹוָלם 
ַז"ל ר' ִאיִציְקל ֵאיֶזה ְזכּות ּוִמְצָוה ֵיׁש לֹו ִלְבנֹו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ר' ִמְכל ַהַּמִּגיד ֵמיָׁשִרים 
ּׁשֹוֵמַע ֶׁשַּמְרִעיִׁשין ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ִעם ְּבנֹו ָהַרב ַהַּנ"ל, ְוֵהִׁשיב לֹו ר'  ִמְּזָלאְטׁשֹוב ַמה ּׁשֶ
ִאיִציְקל ַהַּנ"ל, ֵאיְך ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ְוֹלא ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַרִׁש"י ַז"ל, ְוָאַמר לֹו 
עֹוד ֶׁשְּבנֹו ִהְרָּבה ְלַסֵּגף ֶאת ַעְצמֹו ְּבַתֲעִניִתים ְוִסּגּוִפים, ְוַגם ְּבֶזה ֹלא ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו 
ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ּוִפַּזר  ּוְצָדָקה  ֲחָסִדים  ִּבְגִמילּות  ִהְרָּבה  ֲאֶׁשר  ְוָאַמר לֹו עֹוד  ַהְּקדֹוָׁשה, 

ְוַכּדֹוֶמה ְועֹוד ֹלא ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו.
ָנָחה  ּוְבֶזה  ָּבעֹוָלם  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ַהְרֵּבה  ְוָעָׂשה  ֵמָעֹון  ֵהִׁשיב  ֶׁשַרִּבים  לֹו  ָאַמר  ׁשּוב 
ַּמְרִעיִׁשים ִאּתֹו ָּכל ַהָּפַמְלָיא  ְוָׁשְקָטה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַרִׁש"י ַז"ל, ְוָנָחה ַּדְעּתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ַמה ּׁשֶ

ֶׁשל ַמְעָלה ַעד ָּכאן. 

ֶרק ה' מי"ח( ְלׁשֹונֹות ֲחַז"ל )ּפֶ ָכָרּה - ְוִהּפּוָכּה ּבִ ים ׂשְ ִזּכּוי ָהַרּבִ
ְּבֵגיִהֹּנם  ְיֵהא הּוא  ָידֹו, ַמאי ַטֲעָמא ֶׁשֹּלא  ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל  ָהַרִּבים  ַהְמַזֶּכה ֶאת  ָּכל 
ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול ֹלא  ַנְפִׁשי  ַתֲעֹזב  ִּכי ֹלא  )א(  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵעֶדן  ְּבַגן  ְוַתְלִמיָדיו 
ָׁשַחת. ְוָכל ַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהַרִּבים ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ֶׁשֹּלא ְיֵהא הּוא 
)ג(  ַאל  ָינּוס  ּבֹור  ַעד  )ב(  ָנֶפׁש  ְּבַדם  ָעֻׁשק  ָאָדם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבֵּגיִהֹּנם  ְוַתְלִמיָדיו  ֵעֶדן  ְּבַגן 

ִיְתְמכּו ּבֹו. )יֹוָמא פ"ז(
)א( ָלַמְדנּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוֵנַע ֶאת ַהֵחְטא ִמְּלַהְכִׁשילֹו.

)ב( ְמֻחָּיב ַּבֶּנֶפׁש ֶׁשֶּנֶאְבָדה ַעל ָידֹו.

)ג( ֶׁשֹּלא ִיֹּפל ֶאָּלא ַמִּניִחים אֹותֹו ְוִיֹּפל ְּבבֹור ֵּגיִהֹּנם.



ל

זהר 
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הי תכ ָכ הו ן ָין ּת  ביו רי ה הכ ָיּ זי תן

ַוֲאֵׁשֵריֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש א"ר ֵׁשֶׁשת ּוָמה ִאיָלנֹות ) ֶׁשל ֲאֵׁשָרה ִּדְכִתיב ְּבהּו ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש( 
ֶׁשֵאין אֹוְכִלים ְוֹלא ׁשֹוִתים ְוֵאין ְמִריִחים ָאְמָרה ּתֹוָרה ַהְׁשֵחת ָׂשֹרף ְוַכֵּלה הֹוִאיל ּוָבָאה 
ָלָאָדם ַּתָּקָלה ַעל ָיָדם, ַהַּמְתֶעה ֶאת ֲחֵברֹו ִמַּדְרֵכי ַחִּיים ְלַדְרֵכי ִמיָתה ַעל ַאַחת ַּכָּמה 
)ְסְנֶהְדִרין נ"ד( ְוַכָּמה.  

א"ר ַיֲעֹקב ְּבֵרּה ְּדַבת ַיֲעֹקב ָּכל ֶׁשֲחֵברֹו ֶנֱעַנׁש ַעל ָידֹו ֵאין ַמְכִניִסין אֹותֹו ִּבְמִחָּצתֹו 
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִּדְכִתיב ַּגם ֲענֹוׁש ַלַּצִּדיק ֹלא טֹוב ֵאין ֹלא טֹוב ֶאָּלא ַרע )ְוֵכיָון 
ְּדֵאינֹו טֹוב ֲהֵרי הּוא ַרע( ּוְכִתיב ִּכי ֹלא ֵא-ל ָחֵפץ ֶרַׁשע ָאָּתה ֹלא ְיגּוְרָך ַרע, ַצִּדיק ַאָּתה ה' 

)ַׁשָּבת ָקַמ"ט(   . ֶׁשֹּלא ָיגּור ִּבְמגּוְרָך ַרע )ַאְלָמא ֵאינֹו ִנְכָנס ִּבְמִחָּצתֹו(
ה ֶאת ֲחֵברֹו ִלְדַבר ִמְצָוה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ֲעָׂשאֹו כּו'.  א"ר ַאָּבהּו ָּכל ַהְמַעּׂשֶ
)ַסְנֶהְדִרין צ"ט(  

ַמה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָּפִנים  ִלְמאֹור  מֶׁשה  ָזָכה  ָמה  ִמְּפֵני  ָהַרִּבים.  ֶאת  ְוִזָּכה  ָזָכה  מֶׁשה 
ֶׁשל  ְרצֹונֹו  ֶׁשָעָׂשה  ִמְּפֵני  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ַלַּצִּדיִקים  ִלֵּתן  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָעִתיד  ּׁשֶ
ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל  ְוֶׁשל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּכבֹודֹו  ַעל  ּוִמְתַאֵּנַח  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ַמִים.  ָיָמיו ָהָיה ְמַחֵּמד ּוִמְתַאֶּוה ּוְמַצֶּפה ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ
)תנדבא"ר רפ"ד(  

ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים. ַעֵּין ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב ֶׁשָּכַתב ְּבֵפרּוָׁשא ְּדָקָרא ֹלא ִתֵּתן ֲחִסיֶדיָך ]ְלשֹון[ 
ַרִּבים. ַהְּכִתיב ָקָדִריש. ֲאָבל ַהְּקִרי הּוא ֲחִסיְדָך ְלׁשֹון ָיִחיד ָאטּו ִמּׁשּום ְּדהּוא ְּבֵגיִהֹּנם. ֹלא ַסִּגי ְלהּו 
ֲארּו ֵהם ְּבַגן ֵעֶדן ְוֹלא ָיבֹואּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת ַהֹּקֶדׁש.  ַלַּתְלִמיִדים ַעד ֶׁשָּיבֹואּו ִלְראֹותֹו ָׁשם. ִיּׁשָ
ְוִאם ָאְמָנם ָאְמרּו ַּבְּדָרׁשֹות ֶׁשַהַּצִּדיִקים רֹוִאים ְּבֻפְרָענּוָתם ֶׁשל ְרָׁשִעים ַּבֵּגיִהֹּנם ּוְׂשֵמִחים ִלְראֹות 
ָנָקם. ִאם ֵּכן ַּגם ְּכֶׁשָּיבֹוא הּוא ִעָּמֶהם ְלַגן ֵעֶדן. ִמָּכל ָמקֹום ְיבּואּון ַיְחָּדו ִלְראֹות ַׁשַחת. ְוֹלא ָאַמר 
ָּכַתב ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב  ֹלא ִּתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ְּבַׁשַחת. ָלֵכן ֵאין ֶזה ֶאָּלא ָּתֵפל ְּבִלי ֶמַלח. ַּגם ַמה ּׁשֶ
ִּדְבִעְנַין ַּדְוָקא ַרִּבים, ֶׁשּבֹוׁש הּוא ְּבֵעיֵני ְּדַוַּדאי ֲאִפּלּו ִזָּכה ֶאָחד, )ִמְּבִלי ֶׁשָּיכֹול ְלַזּכֹות יֹוֵתר( ִמְּכַלל 
ְמַזֶּכה ַרִּבים ֵיָחֵׁשב. ְוֵכן ְלִהּפּוְך ִּכי ַהֹּכל הֹוֵלְך ַאַחר ַהַּכָּוָנה. ֶׁשִאם ָהָיה ִּביָכְלּתֹו ְלַזּכֹות ַרִּבים. ָהָיה 
ֶׁשֻּכָּלן  ְלִפי  ָהַרִּבים.  ִּכְמַזֶּכה ֶאת  ֶנְחָׁשב  ִּבְלַבד.  ְלַעְצמֹו  ֶׁשָּזָכה  ֶאָחד  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא  ְוֹלא עֹוד  עֹוֶׂשה. 
זֹוִכין ַעל ָידֹו. ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל ַהָּפסּוק "ְוָאֹנִכי ָּבַעְלִּתי ָבֶכם" ְוגֹו'. ֶאָחד ֵמִעיר ְמַזֶּכה ֶאת ָּכל ָהִעיר. 
ִּביָכְלּתֹו ְלַזּכֹות ַּגם  ְוֶאָחד ִמִּמְׁשָּפָחה ְמַזֶּכה ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה. ְוַהְינּו ַנֵּמי ְלַדְעִּתי ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ָּכל ַמה ּׁשֶ
ַלֲאֵחִרים ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָעְלָתה ְּבָידֹו. ַהַּמֲחָׁשָבה ִמְצָטֶרֶפת ְלַמֲעֶׂשה. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָּכל ַהחֹוֵׁשב 
ִזָּכה  ְּכָבר  ֶנְחָׁשב לֹו ְּכִאּלּו  ְלִפיָכְך  ָעָליו ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּה.  ְוֶנֱאַנס ְוֹלא ֲעָׂשָאּה ַמֲעִלין  ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה 
ֶאת ָהַרִּבים ְּבֹפַעל. ּומֹוִעיל ַּגם ֵּכן ֶׁשִּיְזּכּו ַרִּבים ַעל ָידֹו, ָּכָאמּור. ְוֶזהּו ְלַדְעִּתי ַּכָּוַנת ַהְּקִרי ְוַהְּכִתיב 
ְׁשֵניֶהם ְלָדָבר ֶאָחד ִנְתַּכְּונּו. ְוָדִוד ַעל ַעְצמֹו ֲאָמָרן. ָרָצה לֹוַמר ַאל ִתֵּתן ֲחִסיֶדיָך ְוגֹו'. ֶׁשֲהֵרי ִעם 
ֱהיֹוִתי ָיִחיד, ְלעֹוָלם ֲאִני ָחׁשּוב ַּכֲחִסיֶדיָך ַרִּבים, ֵּבין ְלִפי ַהַּמֲחָׁשָבה ֵּבין ַעל ִּפי ַהַּמֲעֶׂשה. ְוֶזה ָנכֹון 
ְוָיָׁשר. ּוַמְתִניִתין ְּדַנְקָטה ָהַרִּבים. ִמּׁשּום ֵסיָפא ְלַאְׁשמֹוִעיָנן ִּדְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו. ְוֵחְטא ָהַרִּבים 
ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה.  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין  ֶׁשֵאין  ַהֵהֶפְך  ָידֹו. אֹו  ַעל  ָּבא  ַהֵחְטא  ֶׁשֵאין  ּוְלעֹוָלם  ְּתלּוָיה ּבֹו. 
ֲאִפּלּו ְּבֶאָחד ֶׁשִּזָּכה אֹו ֶׁשֶהֱחִטיא ַהְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְוִזיל ַנֵּמי ְּבָתר ַטֲעָמא. ְוַגם ֵמֲחַמת ַמְחַׁשְבּתֹו 
)ֶלֶחם  ָּברּור  ֶזה  ָּכל  עֹוֵׂשהּו,  ָהָיה  ְלַרִּבים.  ֵּכן  ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ַהַּמֲעֶׂשה,  ִמּתֹוְך  ֶׁשִּנֶּכֶרת 

ָׁשַמִים(.



זהר 
השבת

ר נהי זי רִנת הי הין שו
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

 ָהַרב ֵמִאיר ְׁשֶטְרן
 ָהַרב ְּדַאְתָרא ַקִּדיָׁשא ֵמירֹון ְוֵאזֹור ְמרֹום ַהָּגִליל
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ח' ְׁשָבט תש"ע.
ִּביָבמֹות )צז.( ְּבכֹורֹות )לא:( ְּדָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ָּכל ַּתְלִמיד 
ָׁשם  ְוַרִׁש"י  ַּבֶּקֶבר.  ּדֹוְבבֹות  ִׂשְפתֹוָתיו  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ִמִּפיו  ְׁשמּוָעה  ְּדַבר  ֶׁשאֹוְמִרים  ָחָכם 
ְוֶזה  ִּבְבכֹורֹות  ְוַרִׁש"י ָׁשם  ַחי.  ֲאִני  ְּכִאּלּו  ַּבֶּקֶבר  ָנעֹות  ְׂשָפַתי  ֶׁשְּיֵהא  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,  ִּביָבמֹות 
ְלׁשֹונֹו: ַוֲהָנָאה הּוא לֹו ֶׁשּדֹוֶמה ְּכַחי. ַרֵּבינּו ֵּגְרׁשֹום ָׁשם ּדֹוְבבֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוִׂשְפתֹוָתיו 
ּדֹוְבבֹות ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ְוָאַמְרִּתי ְלָפֵרׁש ֹּתֶכן ֶׁשל "ִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות", ַמהּו ַהַּמְׁשָמעּות ּוַמה 
ְּבַבָּקָׁשתֹו  ֶאָחד  ָּכל  ּוְמַבְּקִׁשים  ְלָהַרְׁשִּב"י  ָּבִאים  ָאנּו  ִּכי  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ְוָלנּו  לֹו  יֹוֵצא  ֲהָנָאה 
ֵניֶהם ֶאָחד, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֶזה ְּבִלי ֶזה, ּוַבֶּמה ִנְתַרֶּצה ִלְפֵני ָהַרְׁשִּב"י  ָהרּוָחִנית ְוַהַּגְׁשִמית, ֶׁשּׁשְ
ם ִיְתָּבַרְך ְיַמֵּלא ַּבָּקָׁשֵתנּו, ְוֶזה ַעל ְיֵדי ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרתֹו  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ְוַיֲעִתיר ַּבֲעֵדנּו ֶׁשַהּׁשֵ
ְּכַבָּקָׁשתֹו "ִלְמדּו ּתֹוָרִתי" ]ִּגִּטין ס"ז[ ְועֹוִׂשים לֹו ַנַחת רּוַח, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמֲחִזיר ָלנּו 
ַנַחת רּוַח ּוִמְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו, ְוֹכחֹו ָּגדֹול,ּ ְכמֹו ֶׁשָאַמר ַעל ַעְצמֹו: ְיכֹוַלִני ִלְפֹטר ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם 
ִמן ַהִּדין. ְוַכְמֹבָאר ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש )ֵחֶלק ג' ַּדף קכ"ח( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ֲאַנן ִקּיּוֵמי ָעְלִמין, ְּדָעְלָמא 

ִמְתָּבֵרְך ְּבִגיָנן.
ַאְדמֹו"ר  ָכ"ק  ְּגָראס,  ְיהּוָדה  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ְלָהַרב  טֹוָבה  ְוַנֲחִזיק  ּבֹואּו  ֵּכן  ַעל 
ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א, ֶׁשּזֹוֶכה ּוְמַזֶּכה ַרִּבים ְּבִהְׁשַּתְּדלּותֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלָהִפיץ "אֹור ַהֹּזַהר" 
ּתֹוַרת  ֶאת  ְּכִסְדָרן  ְּתִמיִדין  ְוִלְלֹמד  ַלֲעֹסק  ְקדֹוִׁשים,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִלּבֹות  ֶאת  ּוְלַהְלִהיב 
ַעל  ְמַקְּבִלים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשִּנְׁשַמת  ַהִהְתעֹוְררּות  ֹּגֶדל  ּוִמְּלַבד  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבֹּזַהר  ָהַרְׁשִּב"י 
ְיֵדי ִלּמּוד ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלִהְתָקֵרב ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְוִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 
ה ֶׁשל ַמְעָלה, זֹוִכים ַּגם ְלעֹוֵרר ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ָהַרְׁשִּב"י  ֶּבֱאֶמת, ְלִהָּטֵהר ּוְלִהְתַקֵּדׁש ִּבְקֻדּׁשָ
ֶׁשַּיְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו ִלְפֹטר אֹוָתנּו ִמן ַהִּדין, ְוָיֹגּלּו ָעֵלינּו ִמַּדת ָהַרֲחִמים, ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְגֻאָּלה 

ְׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
ֹּכה ִּדְבֵרי ְיִדידֹו ֹעז מֹוִקירֹו ְּכֶעְרּכֹו ָהָרָמה, ְמָבְרכֹו ְּבַהְצָלָחה ְּגדֹוָלה ַּבֲעבֹוָדתֹו ַהְּקדֹוָׁשה 

ַהַּנ"ל:

ֵמִאיר ְׁשֶטְרן



לב

זהר 
השבת

ר נהי זי רִנת הי הין שו

 ָהַרב ֹמֶׁשה ַנְחׁשֹוִני 
ְרחֹוב ָהַרב קּוק 12 ִראׁשֹון ְלִצּיֹון טל' 039648512 0548481181

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, כ"ד ֲאָדר תש"ע

ִלְכבֹוד ְיִדיד ַנְפִׁשי ַהָגַה"צ ַהְּמֻפְרָסם ֶׁשָּזָכה ְלַזּכֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ּוְלַהֲעִמיד ַהָּדת ַעל 
ִּתְּקָנה ְּבַכְׁשרּות, ִּבְׁשִחיָטה, ְּבִנּקּור, ְּבָטֳהָרה, ְועֹוד. ְוהֹוִציא ְסָפִרים ַרִּבים ֶׁשַעל ָיָדם ֵהִׁשיב 
ְּבֵבית  ַהּיֹוֵׁשב  ַׁשִּליט"ָא  ְמָהאְלִמין  ְגרֹאס  ְיהּוָדה  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ָכ"ק  ֵמָעוֹון  ַרִּבים 

ֶׁשֶמׁש.

ָהַאֲחרֹונֹות  ְּבָׁשִנים  עֹוִׂשים  ֶׁשִהְנֶכם  ָהַרִּבים  ִזיּכּוי  ַעל  ּוְלהֹודֹות  ְלַהֲעלֹות  ָּבֶזה  ָרִציִתי 
ְלַהְלִהיב  ֵהן  ָהַרִּבים  ְוַהחֹוְברֹות  ַהְּסָפִרים  ּוְּבִחיּבּור  ָּבעֹוָלם  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  ֶאת  ַּבַהִפיְצֶכם 

ַהֲהמֹוִנים ְוֵהן ְלתֹוֶעֶלת ַהּלימּוד ַהֻּמְקֶרֶבת ַהְּגאּוָלה ְוַאְׁשֵרי ֶחְלֵקיֶכם.

ּוַבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ָנֹׂשא ַּדף קכ"ב ְּבַרעָיה ְמֵהיְמָנא ּמּתֹוָאר ַהָּצרֹות ַהָּקׁשֹות ֶׁשִּיְהֶיה 
ְוָנָחׁש  ֶּכֶלב  ִּנְקָרִאים  ּׁשֶ ִיְׁשָמֵעאל  ְּבָגלּות  ֵהן  ֵעָשיו  ְּבָגלּות  ֵהן  ַהָּמִׁשיַח  ְימֹות  ִלְפֵני  ְּבָגלּות 
ְלַהְסִּביר  ְוִנְרָאה  ֶּכֶלב.  ְוֵעָׂשיו  ָנָחׁש  ִנְקָרא  ֶׁשִּיְׁשָמֵעאל  ְמבֹוָאר  ִמְּדַבׁש  ָמתֹוק  וְּבֵפירּוש 
ָּכְך  ּוֶבֱאֶמת  ֶאֶרס,  ּוֵמִטיל  יֹוֵרק  ֶׁשִהְּנָך  ְלָך  ֵיׁש  ֲהָנָאה  ְלָנָחׁש ַמה  ַּבֲחַז"ל ֶׁשאֹוְמִרים  ֵיׁש  ִּכי 
רֹוִאים ֶׁשַהִּיְׁשְמֵעאִלים ֶנֱהָרִגים ּוִמְתפֹוֵצִצים ְּכֶשָהִעיָקר ַלֲהרֹוג ְיהּוִדים, ְוִאילּו ֵעָשיו ֹלא 
ַבֹּזַהר  ָׁשם  ֶזה מֹוִסיף  ְוַעל  ְּכֶכֶלב.  ֶאָּלא  ְיהּוִדים.  ִּבְׁשִביל  ַיֲהֹרגּו  ַעְצָמם ֹלא  ְוֶאת  ִיְּתַאבדּו 
]ִּבְׁשִביָלם  ִאיְּתָמר  ְּבִגיָנם  ֶּבֱאמּוָנה[  ְלִהיָנֵצל  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשִּלְפֵני  ]ִּבְזַמן  יּוַכל  "ִמי  ַהָּקדֹוׁש 
ֹנאַמר[ ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ַיְזִהרּו ְּכֹּזַהר ָהָרִקיַע "ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוכּו' ּוְבִגין 
ְדַעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמיְטַעם ְּמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ָלנּו ֶׁשִּבְזכּות ִלּמּוד  ְמַגֶּלה  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  ַרֵּבנּו  ]ְדֵהיינּו ֹמֶׁשה 
ִאְתַּגְלָיא  ַּכד  ִּדיָלְך  ִחּבּוָרא  "ֵמַהאי  ְוכּו'  ו'  ִּתיקּון  סֹוף  ֹּזַהר  ְּבִתּקּוֵני  ְוֵכן  ֵמַהָּגלּות[  ִיְפקֹוד 
ְלַתָּתא ְּבָדָרא ַּבְתָרא ְּבּסֹוף יֹוַמָּיא ּוְבִגיֵניּה ]ַוִּיְקָרא ּכ"ה י'[ ְוָקָראָת ְּדרֹור ְּבָאֶרץ". ּוְבֵסֶפר 
ׂשָכר ַמֲאָמר ט' ִאָּיר ל"ג ָּבעֹוֶמר ַמְסִּביר, ֶׁשָהאֹור ַהָּגנּוז ֶנְחָּבא ַּבּתֹוָרה ְוהּוא  ַהָּקדֹוׁש ְּבֵני ִיּׂשָ
מֹוִסיף ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ִּגָּלה ֶאת ָהאֹור ַהָּגנּוז ְוָלֵכן ַמְדִליִקים אֹורֹות ּוְמדּורֹות ַעד ֶׁשִּיְתַּגֶּלה 
ּוִבְזכּות  ְמִׁשיַח  ֶׁשל  אֹור  ֶזה  אֹור  ְיִהי  ֶאלֹוִקים  ַוֹּיאֶמר  ֲחַז"ל  ְּכַמֲאָמר  ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  אֹור 
ִהְתַעְּסקּות ְּבָהאֹור ִּכי טֹוב ְוכּו' ִנְזֶּכה ִלְבָרָכה ְלַחִּיים ְוְלָהִאיר ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוַגם ְּכבֹודֹו 
הֹוִציא ַהֵּסֶפר אֹור ַהֹּזַהר ּובֹו ִלֵּקט ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהחּוִגים ֵהן ִמּיֹוְצֵאי ַהִּמְזָרח ְוֵהן 
ַהֲחִסיִדים ַעל ֲחִׁשיבּות  ְקִהילֹות  ְוַרָּבֵני  ָהַאְדמֹוִרי"ם  ִמְּגדֹוֵלי  ְוֵהן  ְוִליָטא  ַאְׁשְּכַנז  ִמּיֹוְצֵאי 
ֶׁשְּזִכיֶתם  ְוַאְשֵריֶכם  ְללֹוְמֶדיָה  ַהַּמַּגַעת  ְמרּוָבה  ְוטֹוָבה  ַהִּנְׂשָּגָבה,  ּוַמֲעָלָתּה  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד 

ָלֶזה. 

ִלְלּמֹוד  ָּתִמיד  ֵיׁש  ֲאָבל  ְוכּו'  ַהְּגאּוָלה  ְמָקֵרב  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  ֶׁשָאְמָנם  ָלַדַעת  ֵיׁש  ַּכּמּוָבן 
ּוִלְׁשאֹול ֵאֶצל ַחָכִמים ֻמְסָמִכים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַלְּמדּו ְּבצּוָרה ֶׁשֵאיָנּה ָנכֹוָנה.
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