
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ֹנַח

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:
בּוַע.	.  זֹוַהר ַעל ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ
	ֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.ב. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים. 	.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.	.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵ	ל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲ	ָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְ	ָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ה.  ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	 ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִ	ים ו.  ְלַסֵּפר  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִמָּכל  ְמֻלָּקִטים  ְמֻיָחִ	ים  ִסּפּוִרים  ַהזֹוַהר,  ִסּפּוֵרי 

ַיְרִויחּו ַּבְּסעּוָ	ה ֵמָ	ה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה ְּבָכל ְסעּוָ	ה ֶׁשל  ְוָּכְך  ָּבת,  ְּבֻׁשְלָחן ַהּׁשַ
ַׁשָּבת.

ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָר	ָק	.ז.  ִסּפּור ַמְ	ִהים ְּבֶהְמֵׁשִכים ִמּׁשְ
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ח. 

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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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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ר בכ ּתד חיכ ריב
ה

ָּבת עֶֹנג ְוָקָראָת ַלּׁשַ
ְמֻכָּבד  ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ה'  ָּבת  ַלּׁשַ )ְיַׁשְעָיה נח יג(: "ְוָקָראָת  ְיַׁשְעָיה אֹוֵמר  ַהָּנִביא 
ְוִאיָתא ְּבִמְדָרׁש ַהֶּנֲעָלם  ְוַדֵּבר ָּדָבר".  ְּדָרֶכיָך ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך  ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות 
ַהִּנְקָרא  ְמֻכָּבד, ִהיא ּתֹוֶסֶפת ָהרּוַח  ִלְקדֹוׁש ה'  ָאָדם(:  ַנֲעֶׂשה  ַמֲאָמר  ְּבֵראִׁשית  )ָּפָרַׁשת 

ה ְמַׁשְדִכין ַעל ַהִּתינֹוקֹות  ְקדֹוׁש ה'. ְוָלְמדּו ֲחַז"ל )ַׁשָּבת ַּדף ק"נ ע"א(: ְוָתָנא ְדֵבי ְמַנּׁשֶ
ִליָאֵרס ְּבַׁשָּבת ְוַעל ַהִּתינֹוק ְלָלְמדֹו ֵסֶפר ּוְלַלְּמדֹו אּוָמנּות, ָאַמר ְקָרא ִמְּמצֹוא 
ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבר ֲחָפֶציָך ֲאסּוִרים ֶחְפֵצי ָׁשַמִים ֻמָּתִרין. ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַדְּברּו ִּדְבֵרי 
חֹול ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת, ְועֹוד ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהְּסעּוָדה ֶׁשִּיְהֶיה ֶנְחָׁשב ְמׁשּוְלָחנֹו ֶׁשל 
ָּבת" ְּכֵדי ֶׁשְּבָכל ַּבִית ְיהּוִדי ִּתְהֶיה  ָמקֹום, ִהַגְׁשנּו ִלְפֵניֶכם ֶאת ַהֵּסֶפר "ֹזַהר ַהּׁשַ

ּתֹוֶסֶפת ִהְתַעּלּות רּוָחִנית ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש.

ְּכֶׁשָּכל ְּבֵני ַהַּבִית ִמְתַּכְּנִסים ָיַחד ִמָּסִביב ְלֻׁשְלָחן ַׁשָּבת הּוא ְזַמן ִהְתַעּלּות 
ָעה ַהַּמְתִאיָמה ְלַהְחִּדיר ִּבְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ּתֹוַרת ֶנַצח, ְוִלְטֹעם  ְמֻיָחד, זֹוִהי ַהּׁשָ

ִמּתֹוַרת ַהּסֹוד.

ֶאת  ַהְּמעֹוְרִרים  ְמֻיָחדֹות  ַמֲעִׂשּיֹות  ֵהֵבאנּו  ַהִלימּוד  ֶאת  ְלַהְטִעים  ְּכֵדי 
ַעל ָיָדּה נֹוְתִנים ּתֹוֶסֶפת ִלְנָׁשָמה ְיֵתיָרה. ַהְּלָבבֹות ּוַמְחִּדיִרים ְקדּוָׁשה ְוָטֲהָרה ּׁשֶ

ְוּתּוְרַגׁש  רּוָחִנית  ִהְתרֹוְממּות  ָיחּוׁשּו  ִּבְקִביעּות  ֶזה  ְּבֵסֶפר  ִיְלְמדּו  ַּכֲאֶׁשר 
ִמיָרה  ַׁשָּבת ֹנַעם ַהְּנָׁשמֹות, ְוֶהָאַרת ָהַרְׁשִּב"י ְּבָכל ֵּבית ְיהּוִדי, ֹזאת ִּתְהֶיה ַהּׁשְ
ם ְוִיְרַאת ָׁשַמִים  ֲהִכי ְמֻעָּלה ִלְכָלל ִיְׂשָרֵאל. ֵסֶפר ָקדֹוׁש ֶזה ְמֻסָּגל ְלַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ַהּסֹוד  ַהזֹוַהר,  ַחְכֵמי  ַהְּקדֹוִׁשים  ַרּבֹוֵתינּו  ְוִצְדַקת  ת  ִמְּקֻדּׁשַ ְוִלְלמֹוד  ְטהֹוָרה, 

ר ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְזָיָע"א ְוַהִּנְסָּתר, ּוְלִהְתַקּׁשֵ

ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ָלַקח ַעל ַעְצמֹו ְלַמָּטָרה ְלָהִאיר ֶאת ָּכל ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל 

ֶּפַתח ָּדָבר
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ְזָי"ע,  ָהַרְׁשִּב"י  ת  ְקֻדּׁשַ ִעם  ָּבת  ַהּׁשַ ת  ְקֻדּׁשַ ֶאת  ּוְלַחֵּבר  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ְּבאֹור 
ְוִדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ָעְמדּו ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו ּוְכמֹו ַמְלָאְך ָהעֹוֵמד ּוְמַצֶּוה ֵהם ִּדְבֵרי ַרִּבי 
ַאְבָרָהם ֶּבן ָמְרְּדַכי ֲאזּוַלאי, )אֹור ַהַחָּמה, ַּבַהְקָּדָמה(: ִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר ֶׁשִּיְתַעְּסקּו 
ָּבַרִּבים ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים... ְוַאַחר ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ָעִתיד ָלבֹוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְוֹלא 
ְזָי"ע  ִמָקאַמאְרָנא  ַהָּקדֹוׁש  ָהַאְדמֹו"ר  ְוֵכן  ל,  ְלִהְתַרּׁשֵ ָראּוי  ֵאין  ַאֵחר,  ִּבְזכּות 
ְּבִדְבֵרי  ִלְלֹמד  ַעְצְמֶכם  ַּתְרִּגילּו  ְוַאַחי  ָּבַני  ֵּכן  ַעל  ָאַמר:  ֵעֶדן(,  ֲעֵצי  ֵסֶפר  )ְּבַהְקָּדַמת 

ִמְּדַבׁש, ֹלא  ַהֹּזַהר ְמתּוִקים  ָרָאה אֹור  ּוִמי ֶׁשֹּלא  ִּבְׁשִקיָדה,  ְוַהִּתּקּוִנים  ַהֹּזַהר 
ַהֶּנֶפׁש  ְמַטֵהר  ֶׁשהּוא  ְועֹוד  ַהּתֹוָרה,  ַטַעם  ָטַעם  ְוֹלא  ִמָּיָמיו  ְמאֹורֹות  ָרָאה 
ָפַתִים ְסֻגָּלה ְוִתּקּון ַהֶּנֶפׁש ְמֹאד, ַעַּכ"ל. ּוְמַזְּכָכּה, ֲאִפּלּו ֲאִמיָרה ְּבָעְלָמא ִמן ַהּׂשְ

ֶוה ְלָכל  ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲחׁשּוִבים ָׁשְקדּו ַעל ַהְמדּוָכה ְּכֵדי ֶׁשֻּיַּגׁש ְּבָׂשָפה ַהּׁשָ
ִליִחים  ְוַהּׁשְ ִּבְמָלאָכה  ָהעֹוְסִקים  ָּכל  ֶעְליֹון  ִמִּפי  ְיֹבְרכּו  ּוְנִעיָמה.  ְּברּוָרה  ֶנֶפׁש 
ַהַּצִּדיִקים ָהֲעֵמִלים ְלַהְחִּדיר ֶאת ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשֹּלא 
ַזְרֵענּו ַעד  ֶזַרע  ּוִמִּפי  ַזְרֵענּו  ּוִמִּפי  ִמִּפינּו  ַהַּפְרֵּד"ס  ֶחְלֵקי  ְּבָכל  ָּתמּוׁש ַהּתֹוָרה 

עֹוָלם ְּבִביַאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
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גֹוֶדל ַמֲעַלת ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים
א. ְועֹוד ִאיָתא ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש )ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְתָך ַּדף קמ"ט ע"ב(: 

ּוַמאן ְּדָאַמר, ְּדַההּוא ִסּפּוָרא ְדאֹוַרְייָתא, 
ָקֲאֵתי,  ִּבְלַבד  ִסּפּור  ַההּוא  ַעל  ְלַאֲחָזָאה 
ִאיִהי  ָלאו  ָהִכי,  ְּדִאי  רּוֵחיּה.  ִּתיַּפח 
אֹוַרְייָתא ִעָּלָאה, אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט, ֶאָּלא 
ִאיִהי  ִעָּלָאה,  ַקִּדיָׁשא  אֹוַרְייָתא  ַוָּדאי 

אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט.

ָּתא ָחֵזי, ֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם, ָלאו ְיָקָרא ִדיֵליּה 
הּוא, ְלִאְׁשָּתֵעי ִמָּלה ְדֶהְדיֹוָטא, ָּכל ֶׁשֵּכן 
ְלִמְכַּתב ֵליּה, ְוִאי ָסִליק ְּבַדְעָּתְך, ְּדַמְלָּכא 
ֵליּה  ֲהוֹו  ָלא  הּוא,  ְבִריְך  ֻקְדָׁשא  ִעָּלָאה 
ִמַּנְייהּו  ּוְלֶמְעַּבד  ְלִמְכַּתב  ַקִּדיִׁשין,  ִמִּלין 
ִמִּלין  ָּכל  ָכִניׁש  ְדִאיהּו  ֶאָּלא  אֹוַרְייָתא, 
ְּדֶהְדיֹוִטין, ְּכגֹון ִמִּלין ְּדֵעָׂשו. ִמִּלין ְּדָהָגר. 
ִמִּלין  ְּדָאתֹון.  ִמִּלין  ְּבַיֲעֹקב.  ְּדָלָבן  ִמִּלין 
ְּדִזְמִרי.  ִמִּלין  ְּדָבָלק.  ִמִּלין  ְּדִבְלָעם. 
ִסּפּוִרין  ְׁשַאר  ְוָכל  ְלהּו,  ְוָכִניׁש 

ִּדְכִּתיִבין, ְוָעִביד ִמַּנְייהּו אֹוַרְייָתא.

ַהְקָדָמה
ָּבת ְלֵסֶפר ֹזַהר ַהּׁשַ

)ֶהְמֵׁשְך(

ֶׁשל  ִסּפּור  ֶׁשאֹותֹו  ֶׁשאֹוֵמר  ּוִמי 
ִסּפּור  אֹותֹו  ַעל  ְלַהְראֹות  ַהּתֹוָרה, 
ִּבְלַבד הּוא ָּבא - ִּתַּפח רּוחֹו. ֶׁשִאם ָּכְך, 
ִהיא ֵאיָנּה ּתֹוָרה ֶעְליֹוָנה, ּתֹוַרת ֱאֶמת, 
ֶאָּלא ַוַּדאי ּתֹוָרה ְקדֹוָׁשה ֶעְליֹוָנה ִהיא 

ּתֹוַרת ֱאֶמת.

ֹלא  ָוָדם  ָּבָׂשר  ֶמֶלְך  ְרֵאה,  ֹּבא 
ֶׁשֵּכן  ָּכל  ֶהְדיֹוט,  ִּדְבֵרי  ְלַדֵּבר  ִמְּכבֹודֹו 
ֶׁשֶּמֶלְך  ְבַדְעְּתָך  עֹוֶלה  ְוִאם  ְלָכְתָבם. 
לֹו  ָהיּו  ֹלא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶעְליֹון 
ְוַלֲעׂשֹות  ִלְכֹּתב  ְקדֹוִׁשים  ְּדָבִרים 
ִּדְבֵרי  ִּכֵּנס  ֶׁשהּוא  ֶאָּלא  ּתֹוָרה,  ֵמֶהם 
ֶהְדיֹוטֹות, ְּכמֹו ִּדְבֵרי ֵעָׂשו, ִּדְבֵרי ָהָגר, 
ִּדְבֵרי ָלָבן ְּבַיֲעֹקב, ִּדְבֵרי ָהָאתֹון, ִּדְבֵרי 
ִבְלָעם, ִּדְבֵרי ָבָלק, ִּדְבֵרי ִזְמִרי, ְוִכְּנָסם, 
ְוָכל ְׁשָאר ַהִּסּפּוִרים ֶׁשְּכתּוִבים, ְוָעָׂשה 

ֵמֶהם ּתֹוָרה[.
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ב. ָּכַתב ַרֵּבנּו ַהָּגדֹול ָהַרְמַּב"ם ָז"ל )ְּבֵפרּוׁש ָלָאבֹות סֹוף ֶּפֶרק א'( ְּבִעְנַין 
ה ֲחָלִקים ְוכּו' ְלָהִעיר ַהֶּנֶפׁש ַלַּמֲעלֹות ְּבִסּפּוִרים  ַהִּדּבּור ֶׁשִּנְתַחֵּלק ַלֲחִמּׁשָ
ְיִׁשירֹות ּוְלַמְנָעה ִמן ַהְּפִחיתּות ְּבֵעיֵני ָּכל ֶאָחד ַוֵּיֵלכּו ְּבַדְרֵכיֶהם ְוכּו' ְוכּו' 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְּתֶנּנּו ְפֻעָּלָתם ְוִזְכָרם ְּבֵעיֵני ְּבֵני ָאָדם ְוִיְתַרֲחקּו ֵמֶהם ְוכּו', ַעד ָּכאן 

ְלׁשֹונֹו ַהָּטהֹור.

ג. ְּבֵסֶפר ֵצָדה ַלָּדֶרְך )ַּדף רי"ב הּוָבא ְּביֹוֵסף ְלֹחק תֹוְלדֹות יֹום ג'(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 
ְוַדע ִּכי ְּבִזְכרֹון ַמֲאָמֵרי ַהֲחִסידּות ּוַמֲעֵׂשיֶהם ַּתְׂשִּכיל ְוָתׁשּוב ְליֹוֶצְרָך.  

ד. ְּבֵסֶפר ִּדְבַרת ְׁשֹלֹמה )מהגה"ק ַרִּבי ְׁשֹלֹמה לוצקער ָז"ל ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר(, ְוֶזה 
ְלׁשֹונֹו: ִּכי ַעל ְיֵדי ַהִּדּבּור ּוְזִכיָרה ֶׁשְּמַסְּפִרים ַהֵּנס ַּגם ֵּכן ִנְתעֹוֵרר ְוִנְמָׁשְך 
ְּבִחיַנת ַהֵּנס ַההּוא ְוָלֵכן ִמְצָוה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ּוְלַהְזִּכיר ְּבָכל יֹום 
ם ִיְתָּבַרְך עֹוְזרֹו ֵמֵאיֶזה  ְוכּו', ְוֵכן ֲאִפילּו ַהֵּנס ַהְּפָרִטי ֲהַנֲעֶׂשה ְלָאָדם ֶׁשַהּׁשֵ
ָצָרה אֹו ֲאִפילּו ְלָאָדם ַאֵחר ּוְכֶׁשִּיְזַּדֵּמן ְלָאָדם ַחס ְוָׁשלֹום ְּכמֹו ַהָּצָרה ַהּזֹאת 
ֶׁשַּיְזִּכיר ְיׁשּוַעת ֵהִׁשי"ת ֲהַנֲעֶׂשה ְלָאָדם ְוִהִּצילּו ִמָּצָרה ָּכֹזאת, ַּגם ַהּיֹום יּוַכל 
ְלִהָּנֵצל ַּגם ָּכֵעת ִמָּצָרה ַהּזֹאת, ַרק ֶׁשִּיְהֶיה ְּבִבָּטחֹון  ֵה'  ְלַהְמִׁשיְך ְיׁשּוַעת 
ֵמַאְדמֹו"ר  ִּקַּבְלִּתי  ּׁשֶ ְּכמֹו  ִיְתָּבַרְך  ָּבה'  ּוִבְדֵבקּות  ְׁשֵלָמה  ּוֶבֱאמּוָנה  ָּגדֹול 

זללה"ה הּוא ַהַּמִּגיד ַהָּגדֹול ִמֶמעְזִריְטׁש ָז"ל, ַעָּכ"ל.

ה. ְּבֵסֶפר ַאְגָרא ְּדַכָּלה )ָּפָרַׁשת ֵעֶקב( ָּכַתב, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַקָּבָלה הּוא ִמַּבֲעֵלי 
רּוַח ַהֹּקֶדׁש ַּכֲאֶׁשר ִיְצָטֵרְך ָאָדם ְלֵאיֶזה ְיׁשּוָעה ְּכגֹון ִלְרפּוָאה ּוְלַהְצָלָחה 
ְוַלֲעֹבר ִבְמצֹוֹלת ָים ִמְּבִלי ִמְכׁשֹול, ֲאַזי ִיְזּכֹור ְּבמֹו ִּפיו ַמְעָין אֹוָתם ַהִּנִּסים 
ֶׁשִמִּסּפּוֵרי  ְוכּו',  ְלָיִחיד  ָלַרִּבים אֹו  ְלַצִּדיֵקי ּדֹורֹות  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ָּבֶזה,  ְּבַכּיֹוֵצא 

ַהִּנִּסים ְּבַכּיֹוֵצא ְּבִעְנַין, ִיָּוְׁשעּו ְלֵעין ָּכל ֲאִפילּו ַּבּזּוַלת ְזֻכּיֹות, ַעָּכ"ד. 

ו. ְּבֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֵעצֹות )ֵמַהָּקדֹוׁש ָּבַעל ִלּקּוֵטי ֵמָהָר"ן ְּבאֹות ָאֶל"ף ֶעֶרְך ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ִיְׂשָרֵאל זֹוֶכה ְלַסֵּפר ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ִמַצִּדיֵקי  ָסִעיף י"ז(, ִמי ֶׁשהּוא ְּבֶאֶרץ 

ֱאֶמת, ְוזֹוִכין ָלֹטַהר ַהַּמְחָׁשָבה ַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ֶׁשל ַצִּדיִקים.

ז. עֹוד ָּכַתב )ָׁשם ָּבאֹות ַצִּדי"ק ָסִעיף צ"ח(, ַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ִמַּצִּדיִקים 
ם ִיְתָּבַרְך ְּבֵחֶׁשק ִנְמָרץ  ִמְתעֹוֵרר ְוִמְתַלֵהב ַהֵּלב ְּבִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה ָלַהּׁשֵ
ְמֹאד ְוַכָּמה ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ְונֹוָרִאים ְמֹאד ִסְּפרּו ֶׁשִעַּקר ִהְתעֹוְררּות ֶׁשָּלֶהם 

להשי"ת ָהָיה ַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ִמַצִּדיִקים, ַעֵּין ָׁשם.  
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ַהּלּוָלאֹות"   "ַמְקִּבילֹות  ָאַמר:  ֵמרּוִזין  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  ח. 
ְּבָפסּוק ֶאָחד ָּכְתבּו ִמֹּקֶדם "ַהְללּו ֶאת ָׁשם ד'" ְוַאַחר ָּכְך "ַהְללּו ַעְבֵדי ד'" 
)ְּתִהִּלים, קל"ה א'(, ּוְבָפסּוק ַאֵחר: "ַהְללּו ַעְבֵדי ד'" ְוַאַחר ָּכְך "ַהְללּו ֶאת ֵׁשם 

ֵני ַהִהּלּוִלים ַמְקִּביִלים. ד'" )ָׁשם, קי"ג א'(, ְלהֹוִדיֲעָך ֶׁשּׁשְ

ט. ּוְכֵעין ֶזה ָּכַתב ַהַרִּבי ִמְרדֹוְמְסק ַזַצ"ל, ִסּפּור, ִמַּמֲעֵׂשה ַהַּצִּדיִקים ֶזהּו 
ְוָלֵכן ָאְמרּו: ָיֶפה ִׂשיָחָתן ֶׁשל ַעְבֵדי ֲאבֹות ִמּתֹוָרָתן ֶׁשל ָּבִנים, ִּכי  ּתֹוָרה, 
ַנֲעֶׂשה ִמֶּזה ְמִׁשיָחָתן  ּתֹוָרָתן ֶׁשל ָּבִנים, ְוֶזהּו ַּגם ֵּכן: ַהְללּו ַעְבֵדי ד' ַהְללּו 
ם ִיְתָּבַרְך הּוא ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת  ֶאת ֵׁשם ד', רֹוֶצה לֹוַמר ְדַהִהּלּול ֶׁשל ַהּׁשֵ

ַהַּצִּדיִקים" )ִּתְפֶאֶרת ְׁשֹלֹמה, ִחּנּוָכּה(.

י. ְוַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב ָאַמר: "ַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות 
ֶׁשל ַצִּדיִקים ַמְמִׁשיִכים אֹורֹו ֶׁשל ְמִׁשיַח ָּבעֹוָלם ְודֹוֶחה ַהְרֵּבה חֹוֶׁשְך ְוָצרֹות ִמן 

ָהעֹוָלם" )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ָמִׁשיַח(.

ִיְרֵאי  ִנְדְּברּו  "ָאז  ָאַמר:  ְזָי"ָע  ִמֶּבעלז  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  יא. 
ְלִיְרֵאי ד'  ִזָּכרֹון ְלָפָניו  ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר  ַוִּיְׁשָמע  ַוַּיְקֵׁשב ד'  ד' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו 
ְּכלֹוַמר:  ִּדְּברּו,  ְוֹלא  ַהַּצִּדיק   ָאַמר  ִנְדְּברּו   טז(,  ג,  )ַמְלָאִכי  ְׁשמֹו"  ּוְלֹחְׁשֵבי 
ִיְרֵאי ד' ֵאֶּלה ְּכַבר ָהְלכּו ְלעֹוָלָמם, ְוֵהם "ִנְדְּבִרים" ַעל ְיֵדי ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו 
ֵמַהַחִּיים, ֶׁשְּמַסְּפִרים ַעל אֹודֹוָתם, ְוָאז ַוַּיְקֵׁשב ד' ַוִּיְׁשַמע ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון 
ְפתֹוֵתיֶהם ִּתְהֶייָנה ּדֹוְבבֹות, ְוַגם ְלחֹוְׁשֵבי  ְלָפָניו ַּגם ְלאֹוָתם ִיְרֵאי ד', ֶׁשּׂשִ

ְׁשמֹו, ָלֵאֶּלה ֶׁשְּמַסְּפִרים ֲעֵליֶהם. 

יב. ְוַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ָחִביב ַמֲאָמר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזָי"ָע, ְוֶזה ְלׁשֹון 
ֶמְרָּכָבה"  ְּבַמֲעֵׂשה  ְּכִאּלּו עֹוֵסק  ַצִּדיִקים,  ְּבִׁשְבֵחי  ֶׁשְּמַסֵּפר  ִמי  ָּכל  ָקְדׁשֹו: 
ְּבֵסֶפר  ֶמְרָּכָבה  ְלַמֲעֵׂשה  ַהִּדְמיֹון  ַעל  ֵּפרּוׁש  ּוְרֵאה  טֹוב(,  ֶׁשם  ַהַּבַעל  )ִׁשְבֵחי 

ַאַחר  ַהּקֹוֵרא  ָאִחי  ָלֵכן  ִׂשיָחָתן"(.  "ָיֶפה  )ַמֲאָמר  ְׁשֹלֹמה,  ַהִּתְפֶאֶרת  ִנְפָלאֹות 
ֶׁשִהַּצְעִּתי ְלָפֶניָך ֶאת ַהַּמֲאָמִרים ָהֵאּלּו תּוַכל ַלֲחזֹות ְּבֵעיַנִים ְפקּוחֹות ִּכי 

ַהַּמֲעִׂשּיֹות ִנְרָמִזים ָּבֶהם סֹודֹות ֶעְליֹונֹות, ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר ְלֵעיל. 
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ֻׁ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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ּת בו תיכ ָן קו ִי קִנת  ָיכ ִן ּה
יי

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

  זקן האדמורי"ם
כ"ק מרן אדמו"ר מאודווארי ]שליט"א[ זצוקללה"ה

רבי שלום קרויז
 אבדק"ק אודווארי, מח"ס דברי שלום עה"ת 

 ושו"ת, ועוד

 בשנת תש"ע, הסכמה
 וברכה לספר 'אור

 הזוהר', ושאר ספרים על
הזוהר הקדוש

 וכן כתב עוד שני מכתבי
 חיזוק על מעלת לימוד

זוה"ק
שנת תש"ס

שנת תשכ"ח
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ׁש קכ רכ ִן ר  ּדביי ת קן ביכ ִָנת ֹשּ חן הו ן ִי ר ָכ ּדְ  ֹשָ ן

יָט"א  ּלִ ת כ"ק ָמָרן ָהַאְדמֹו"ר ִמָטאׁש ׁשְ ְרּכַ ּבִ
דֹוׁש ַעל ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ

ֹראׁש  ִלְפֵני  י  ָנַסְעּתִ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַעל  ֶדׁש  ַהּקֹ ֲעבֹוַדת  ְלַהְתִחיל  י  ְעּתִ ּדַ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ
ּתֹוֵקק ְמֹאד  ִמׁשְ ֲאִני  ׁשֶ י לֹו  ְרּתִ ְוִסּפַ יָט"א,  ּלִ ׁשְ ָמָרן ָהַאְדמֹו"ר ִמָטאׁש  ְלְכ"ְק  ָנה  ַהּשָׁ
ל ַעם  אּור, ְוַיְתִחילּו ּכָ ק ִלְקָטִעים ִעם ּבֵ יס ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמֻחּלָ ִאם ַאְדּפִ יׁש ׁשֶ ּוַמְרּגִ
אּוָלה  ה ְלַהּגְ ְוִנְזּכֶ ְתׁשּוָבה,  ל ָהָעם ַיְחְזרּו ּבִ ּכָ אי ׁשֶ ַוּדַ ּבְ דֹוׁש,  ָרֵאל ִלְלֹמד ֹזַהר ַהּקָ ִיׂשְ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ ֵלָמה ּבְ ׁשְ

ְמֹאד  ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ֶזה  ָאַמר,  ִמָטאׁש  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ
ן  ּכֵ ם  ּגַ ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהגּון  ְסכּום  ְלָך  ן  ְוֶאּתֵ ְלָך,  ַיֲעֹזר  ִי"ת  ְוַהּשֶׁ
ַבר  "י ָקַבע ּכְ ּבִ י ָהַרׁשְ ָהֲעבֹוָדה, ּכִ ֶכף ּבְ ְתִחיל ּתֵ ֶזה, ְוַתּ ֵחֶלק ּבָ

ַרֲחֵמי".  ָדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ "ּבָ

ּלֹא ָרָאה אֹור  ּכֹוֵתב: "ִמי ׁשֶ ַהֲעלֹוְתָך  ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת 
ֶכת  ַמּסֶ נֹוֵצר ֶחֶסד ַעל  ּוּבְ ָמיו".  ִמּיָ ַהּזַֹהר לֹא ָרָאה אֹור  ֵסֶפר 
ינּות  ַהּמִ ה ׁשֶ ּדֹור ָהַרע ַהּזֶ י ׁשֹוֵמַע ִלי, ּבַ ַתב: "לּו ַעּמִ ָאבֹות ּכָ
ּה,  ּבָ ּקּוִנים ַלֲהגֹות  ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהּתִ ָעה ׁשָ ׁשְ ן ּתִ ּבֶ ינֹוק  ּגֹוֵבר ָהיּו לֹוְמִדין ִעם ּתִ
ב'(  )ִסיָמן צ"ג אֹות  הֹור  ַהּטָ ְלָחן  ּוַבּשֻׁ ם".  ְוִיְתַקּיֵ ְלָחְכָמתֹו  ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת  ִיְרַאת  ְוָהָיה 
ַעד  ל  ּלֶ ִיְתּפַ ְולֹא  ֹזַהר.  ָמָרא,  ּגְ ָניֹות,  ִמׁשְ ִלְלֹמד  ַעְצמֹו  ע  ִיְקּבַ ה  ִפּלָ ַהּתְ "קֹוֵדם  ַתב:  ּכָ

דֹוׁש ֵהן ַרב ֵהן ְמַעט".  ּזַֹהר ַהּקָ ְלַמד ּבַ ּיִ ׁשֶ

ם טֹוב, )ַעל ְיֵדי  ַעל ׁשֵ יד ִמֶמעְזִריְטׁש ְזָי"ָע ְלַהּבַ ּגִ ְתָקֵרב ַהּמַ ּנִ ּפּור ֵאיְך ׁשֶ ר ִלי ַהּסִ ְוִסּפֵ
ֵרְך אֹוִתי  אן ָמקֹום ְלַהֲאִריְך(, ּוֵבּ ָבִרים ִנְפָלִאים )ְוֵאין ּכָ ה ּדְ ּמָ ים(, ְועֹוד ּכַ ִלּמּוד ֵעץ ַחּיִ

ַרְך. ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ֵצא ָלאֹור ּבְ ּיֵ ׁשֶ ָפִרים ּכְ ְגָמר, ָוָאִביא לֹו ַהּסְ ה ְלָבֵרְך ַעל ַהּמֻ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ִמָטאׁש  ָהַאְדמֹו"ר  ְכ"ְק  חּוִרים:  ְלַהּבַ ּקּוִנים  ּתִ ק  ֵמַחּלֵ יָט"א  ּלִ ׁשְ ִמָטאׁש  ָהַאְדמֹו"ר 
אֹוָתם  ְועֹוֵדד  ְוָלַאְבֵרִכים  חּוִרים  ַלּבַ ִעּדּוד  ִדְבֵרי  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ַהְרּבֵ ָנה  ּפָ יָט"א  ּלִ ׁשְ
תּוב  ּכָ ָהִראׁשֹון  ּוְבַדף  ֹזַהר  ּקּוֵני  ּתִ חּוִרים  ַלּבַ ק  ִחּלֵ ְוֵכן  ֹזַהר,  ּקּוֵני  ּתִ ְולֹוַמר  ִלְלֹמד 
ם  ֵהר ִלּבֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּשֵׁ ְך ִיְתַלֵהב ְוִיּטָ דֹוׁש ְוַעל ְיֵדי ּכָ ה ְלָהִבין ַהּזַֹהר ַהּקָ ְזּכֶ ּיִ ָרָכה, ׁשֶ ּבְ

ַרְך. ִיְתּבָ

ִטְרדֹות  ֵמֲחַמת  ִהְתַעֶיף  ֶ ׁשּ ּכְ קּוָפה  ּתְ ָהְיָתה  ֹזַהר:  ּקּוֵני  ּתִ לֹוַמר  ַלֲעֵיפּות  ְסגּוָלה 
ַעְצמֹוָתיו  ּקּוִנים, ְוָנַפח ּבְ ים ּתִ ּפִ ה ּדַ ּמָ ִהְתַלֲהבּות ּכַ ה, ָהָיה אֹוֵמר ּבְ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדתֹו ַהּקְ

ה.  רּוַח ֲחָדׁשָ

ְלָחן?  ַהּשֻׁ ֲעִריַכת  ַאַחר  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ יָט"א  ּלִ ׁשְ ִמָטאׁש  ָהַאְדמֹו"ר  ְכ"ְק  ה  ָעׂשָ ַמה 
יָט"א ִלְראֹות ַמִהי ֲעבֹוַדת ָקְדׁשֹו  ּלִ ָחִסיד ֶאָחד ָעַקב ַאַחר כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ִמָטאׁש ׁשְ
ת ַאַחר ֲעִריַכת  ּבָ ל ׁשַ ְלָחן ]"ִטיׁש"[, ְוָרָאה ֵאיְך ּכָ ַמר ֲעִריַכת ַהּשֻׁ ת ַאַחר ּגְ ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ

בּוַע. ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ל ּפָ ל ַהּזַֹהר ׁשֶ ַמר ּכָ ּגָ ְלָחן ֵאינֹו הֹוֵלְך ָלנּוַח ַעד ׁשֶ ַהּשֻׁ
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ח ִי קי ּ ּה יו ֹי רן ִנת  ו רו י תין
יג

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ְוכּו'. ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם 
ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת  ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיְנָּתא  ְלַאְקָמא  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל 

ְׂשֵמָחה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

ְוַהַּצִּדיִקים  ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְּבִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי  ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני 
ַהְּכתּוִבים ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְבֹראָׁשם ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחִאי 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַקֵיים ְּתִפיַלת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה )ְּתִהיִלים סא ד'- ה'( ִּכי 
ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגַּדל ֹעז ִמְּפֵני אֹוֵיב. ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך עֹוָלִמים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך 
ֶּסָלה. ְוֶאְזֶּכה ְׁשְּבִלימּוֵדינּו ֶזה ִּיְהיּו ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ּדֹוְבבֹות ְּבֶקֶבר, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה 
ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו.  ְרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות  ְליֹוְצֵרנּו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי,  ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. ִויִהי 
ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ִויִהי נַֹעם 
ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו )ְּתִהיִלים צ' ט"ז י"ז(.
)מספר סוד ה'(

ְּתִפָּלה קֹוֶדם ִלּמּוד ַהֹּזַהר
)ַקָּבָלה ֵמָהֲאִריַז"ל(

ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך 
ְלתֹוָרֶתָך  ֶׁשֵּקַרְבָּתנּו  ּוְבִהְׁשַּתֲחָוָיה,  ְּבִקָּדה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלַהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי 
ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש, ְוָנַתָּת ָלנּו ֵחֶלק ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך ַהְּקדֹוָׁשה. ָמה ָאנּו, ֶמה 
ַחֵּיינּו, ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמנּו ֶחֶסד ָּגדֹול ָּכֶזה. ַעל ֵּכן ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, 
ֶׁשִּתְמחֹול, ְוִתְסַלח, ְלָכל ֲחֹטאֵתינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו, ְוַאל ִיְהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּביֵנינּו 

ְלֵביֶניָך.

ְּתִפּלֹות ִלְפֵני ַהִּלּמּוד



יד

זהר 
השבת

ח ִי קי ּ ּה יו ֹי רן ִנת  ו רו י תין

ְלִיְרָאֶתָך  ְלָבֵבינּו  ֶׁשְּתכֹוֵנן  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלַהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ְּבסֹודֹות  ֶהָעֵרל  ְלָבֵבינּו  ְוִתְפַּתח  ֵאֶּלה,  ִלְדָבֵרינּו  ָאְזֶניָך  ְוַתְקִׁשיב  ְוַאֲהָבֶתָך, 
ּתֹוָרֶתָך, ְוִיְהֶיה ִלּמּוֵדנּו ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ְּכֵריַח ִניחֹוַח. ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו 
אֹור ְמקֹור ִנְׁשָמֵתנּו ְּבָכל ְּבִחיָנֵתינּו, ְוֶׁשִּיְתנֹוְצצּו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיָך ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר 
ּתֹוָרָתם,  ּוְזכּות  ֲאבֹוָתם,  ּוְזכּות  ּוְזכּוָתם,  ָּבעֹוָלם.  ֵאֶּלה  ְּדָבֶריָך  ִּגִּליָת  ָיָדם  ַעל 
ָתם, ַיֲעמֹוד ָלנּו ְלַבל ִנָּכֵׁשל ִּבְדָבִרים ֵאּלּו. ּוִבְזכּוָתם ָּתִאיר ֵעיֵנינּו  ּוְתִמימּוָתם, ּוְקֻדּׁשָ
ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה  ֵעיֵני  "ַּגל  ִיְׂשָרֵאל  ְזִמירֹות  ְנִעים  ְּכַמֲאַמר  לֹוְמִדים.  ֶׁשָאנּו  ְּבַמה 
ִמּתֹוָרֶתָך". ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִּכי ְיָי ִיֵּתן ָחְכָמה 

ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה:

קול הרשב"י
שיעור בזוהר היומי

0722-990055

ניתן לשמוע שיעורים של הזוהר הקדוש 
בלשון הקודש בלשון קלה ונעימה.

ב-20 דקות

בלבדביום-
ניתן לסיים כל ספר הזוהר

בתוך 3 שנים!.

השיעורים נמסרים על ידי
הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א

בשיתוף עם "מפעל הזוהר העולמי" 
מיסודו של כ"ק 

מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

ניתן גם להשיג דיסקים לשמיעה
טלפון: 0548-436784/ 0544577956



זהר 
השבת

ָּ ִי ב כ ת ּהשיֹ ֹשּ רכ ָּ  ריכ זנּהר 
טו

ֹזַהר ַעל ָּפָרַׁשת 
בּוַע ַהּׁשָ

ִמֵּסֶפר ַקב ַהָּיָׁשר ֶּפֶרק ב'

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ַמִים, ַמֲעׂשֵ ָ ּשׁ ל ּבַ ּכֵ  טֹוב ְלִהְסּתַ
ים ָהָרִעים ּמֹוְנִעים ַמֲעׂשִ ׁשֶ

ַמִים ְּכֵ	י ִלְר	ֹות ַמֲעֵׂשי ה' ִיְתָּבַרְך, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר  ְוטֹוב ְלָ	ָ	ם ְלִהְסַּתֵּכל ַּבּׁשָ
ָּפָרַׁשת ְּבֵר	ִׁשית )ַּבַהְקָּדָמה ַּדף 	' ע"ב(: ָ	ַמר ַרִּבי ֶ	ְלָעָזר ֶּבן ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַח	י יֹוָמ	 
ַח	 ֲהֵויָנ	 ַעל ֵּכיף ַיָּמ	, ְוָ	ָת	 ֵ	ִלָּיהּו ְוָ	ַמר ִלי, ַרִּבי, ָיַ	ַעְּת ַמה הּו	 ִּדְכִתיב "ְׂש	ּו 
ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְר	ּו ִמי ָּבָר	 ֵ	ֶּלה", ָ	ֵמיָנ	 ֵליּה ִ	יֵּלין ְׁשַמָּי	 ְוִ	יֵּלין עּוְבֵ	י ַהָּק	ֹוׁש 
ָּברּוְך הּו	 ְּדִ	ית ֵליּה ְלָּבר ַנׁש ְלִ	ְסַּתְּכָל	 ְּבהּו, ּוְלָבְרָכ	 ֵליּה, ִּדְכִתיב "ִּכי ֶ	ְרֶ	ה ָׁשֶמיָך 
ַמֲעֵׂשה ֶ	ְצְּבעֹוֶתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲ	ֶׁשר ּכֹוַנְנָּת" ּוְכִתיב "ה' ֲ		ֹוֵנינּו ַמה ַ	ִּדיר ִׁשְמָך 

ְּבָכל ָהָ	ֶרץ", ַע	 ָּכ	ן ְלׁשֹונֹו.
ָהִייִתי  ֶאָחד  יֹום  יֹוַחאי:  ֶּבן  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ְּבנֹו ֶׁשל  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָאַמר  ַהֹּזַהר:  ]ֵּפרּוׁש 
ַעל חֹוף ַהָּים, ּוָבא ֵאִלָּיהּו ְוָאַמר ִלי ַרִּבי, ֲהָיַדְעָּת ַמה ֶזה ֶׁשָּכתּוב: "ְׂשאּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם 
ַמִים ּוְצָבָאם - ַמֲעֵׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ּוְראּו ִמי ָּבָרא ֵאֶּלה". ָאַמְרִּתי לֹו: ֵאּלּו ֵהם ַהּׁשָ
הּוא ֶׁשֵּיׁש ִלְבֵני ָאָדם ְלִהְסַּתֵּכל ָּבֶהם ּוְלָבֵרְך אֹותֹו, ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך ַמֲעֵׂשה 
ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה", ּוְכִתיב: "ה' ֲאדֹוֵנינּו ַמה ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל  ֶאְצְּבעֹוֶתיָך, 

ָהָאֶרץ", ַעד ָּכאן[.

ַהּכֹוָכִבים  ָעה ׁשֶ ׁשָ ִלים ַעל ָהָרִקיַע ּבְ ּכְ ִמְצוֹות ִמְסּתַ ִקים ּבְ ַדְקּדְ ַהּמְ
יָך ה'. ַמְתִחיִלים ְלָהִאיר, ְואֹוְמִרים ַמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ

ַמִים ִּבְׁשַעת ְיִציַ	ת ַהּכֹוָכִבים ְּכֶׁשַּמְתִחיִלין  ְוֵכן נֹוֲהִ	ין ַ	ְנֵׁשי ַמֲעֵׂשה ְלִהְסַּתֵּכל ַּבּׁשָ
ְלָהִ	יר 	ֹוְמִרים "ַמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ה"' ְו	ֹו', ּוִבְפָרט ְּכֶׁשַּמְתִחיל ַהַחָּמה ְלָהִ	יר, ֲ	ַזי 
ַ	ֲחָר	  ִסְטָר	  ָ	ז  ִּכי  ִּבְ	בּוָרתֹו  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְּבֵצ	ת  ַמִים,  ַלּׁשָ ְלִהְסַּתֵּכל  ָהָ	ָ	ם  ָצִריְך 

ְוִחיצֹוִנים ִמְתעֹוְרִרים ַעל ְיֵ	י ּתּוְקָּפ	 ְּדִׁשְמָׁש	.
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ָבָנה,  אֹור ַהּלְ ל ּבְ ּכֵ ְטָרא ַאֲחָרא ְלִהְסּתַ יֹכֶלת ַהּסִ ֵאין ּבִ ֶ ר ּשׁ ֲאׁשֶ ּבַ
ּה ה ְבִצּלָ ּסֶ ִמְתּכַ

ֵ	ין ְיכֹוָלה ְלִהְתָר	ֹות ְּב	ֹור  ְוֵכן ְּכֶׁשַהְּלָבָנה ַּתְתִחיל ְלַהְזִריַח ָ	ז ַהִּסְטָר	 ַ	ֲחָר	 ּׁשֶ
ַהְּלָבָנה, ְוָׁש	ִטין ָּבעֹוָלם ְּבתּוְקָּפ	 ּוְבֹחֶזק ֵהן ַמְסִּתיִרים ַעְצָמן ְּבֵצל ַהְּלָבָנה, ְוַעל ֶזה 
ְּב	ֹוְמרֹו  ָּתִמי	  ָהָ	ָ	ם  ְיַכֵּון  ֶזה  ְוַעל  ַּבַּלְיָלה",  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה  ֹל	  ֶמׁש  ַהּׁשָ "יֹוָמם  ֹנ	ַמר 
ְּבַׁשֲחִרית, "יֹוֵצר 	ֹור ְוכּו' ַהֵּמִ	יר ָלָ	ֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶליָה ְּבַרֲחִמים" ֶׁשָּיִ	ירּו ַהְּמ	ֹורֹות 

ְּבַרֲחִמים, ְוֹל	 ִיָּנֵזק ׁשּום ַּבר ִיְׂשָרֵ	ל ַעל ְיֵ	י ְזִריַחת 	ֹור ִּדיְלהֹון.

ּלֹא  ה ׁשֶ ִפּלָ ִדּבּורֹו קֹוֵדם ַהּתְ ֵהר ּבְ ִפּלֹוָתיו, ָצִריְך ִליּזָ לּו ּתְ ְתַקּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ִרים ָבִרים ְמֻיּתָ ר ּדְ ְיַדּבֶ

ַעל ֵּכן ָצִריְך ָהָ	ָ	ם ִליָּזֵהר ִּבְרִ	ַּית ָהַעִין, ּוִמֹּכל ֶׁשֵּכן ְּבִ	ּבּור ֶׁשהּו	 ֶנְחָׁשב ְּכַמֲעֵׂשה, 
ַעל ֵּכן ַּבֲהִליָכתֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִיְרֶ	ה ְלַמֵעט ְּבִ	ּבּורֹו ִּדְבֵרי חֹול ִעם ֲחֵברֹו, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִעם 
ִ	יׁש ַ	ֵחר, ֲ	ֶׁשר הּו	 ֶׁשֹּל	 ְלצֹוֵרְך, ְוֶזהּו ְס	ּוָלה ִנְפָלָ	ה ֶׁשְּיַקֵּבל ה' ְּבַרֲחָמיו ְּתִפָּלתֹו.

כֹון ִלְגֹרם ּה ּוָמקֹום ַהּנָ ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ יָחה ְיֵתָרה ׁשֶ ל ׂשִ ְיכֹולָתה ׁשֶ ּבְ ַמה ׁשֶ
ּוִבְפָרט  ַהֲחִסיִ	ים,  ְלַתְלִמיָ	יו  ֶׁשִּצָּוה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ָהֲ	ִר"י  ְּבִכְתֵבי  ָּמִצינּו  ְוִהֵּנה 
ְלַתְלִמי	ֹו ר' ִיְצָחק ַ	ְׁשְּכַנִּזי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשֵּיֵלְך ר' ִיְצָחק ִלְכַפר ֵעין ֵזיִתים, ַעל ֶקֶבר 
ר' ְיהּוָ	ה ַּבר ִ	ָלִעי, ְוָׁשם ִיְתַּפֶּלל, ּוְלַכֵּון ִיחּוִ	ים ֶׁשָּמַסר לֹו ָהֲ	ִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָׁשם 
ְיַ	ֶּלה לֹו ר' ְיהּוָ	ה ַּבר ִ	ָלִעי ֵּפרּוׁש ַעל ַמֲ	ָמר ַהֹּזַהר ְּבָפָרַׁשת ַהֲ	ִזינּו, ְוִצּוָה לֹו ָהֲ	ִר"י 
ֶׁשֹּל	 ְיַ	ֶּבר ִעם ׁשּום ָ	ָ	ם ַּבֲהִליָכתֹו, ְוָהָלְך ר' ִיְצָחק ַ	ְׁשְּכַנִּזי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהִּנְזָּכר 
ְלֵעיל, ְוִהְתַּפֵּלל ְוָעָׂשה ָּכל ַהִּיחּוִ	ים, ְוִנְׁשַּתֵּטַח ַעל ִקְברֹו, ְוֵ	ין קֹול ְוֵ	ין ְּתׁשּוָבה, ְוָחַזר 
ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש ֶ	ל ַרּבֹו ָהֲ	ִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָ	ַמר לֹו, ֲ		ֹוִני ָּב	ִתי ַעל ַהֶּקֶבר ַהַּתָּנ	 
ַרִּבי ְיהּוָ		 ַּבר ִ	ְלַעי, ְוָעִׂשיִתי ְּכָכל ֲ	ֶׁשר ִצִּויָתִני, ְוֹל	 ָּב	 ֵ	ַלי ׁשּום ְּתׁשּוָבה ִמֶּמּנּו, 
ַּדי  ְוֹל	  ֶ	ָח	,  ֲעָרִבי  ָעֵרל  ִעם  ֶׁשִּדַּבְרָּת  ְּבַהְׁשָ	חֹוִּתי  ָרִ	יִתי  ְוֹל	  ָהֲ	ִר"י,  לֹו  ְוֵהִׁשיב 
ֶׁשהּו	 ֹל	 ָׁשַ	ל ִּבְׁשלֹוֶמָך, ֶ	ָּל	 ַ	ָּתה ִהְקַּדְמָּת לֹו ָׁשלֹום. ַוֲהֹל	 ִצִּויִתיָך ֶׁשֹּל	 ְּתַ	ֵּבר 
ִעם ׁשּום ֶּבן ָ	ָ	ם, ָ	ז ָזָכר ָהַרב ַרִּבי ִיְצָחק ַ	ְׁשְּכַנִּזי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשָּכְך ָהָיה ְוהֹוָ	ה 

לֹו, ַע	 ָּכ	ן ְלׁשֹונֹו.
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ָאַמר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה: ֲאִמיַרת ַהֹּזַהר ְמֻסָּגל ַלְּנָׁשָמה

ח. ָאַמר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה: ְּבג' ְּדָבִרים ַהְּכָלל ֵהֶפְך ִמַּמה ֶׁשָּאְמרּו 
ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד כּו' ּוִבְלַבד ֶׁשְּיַכֵּון, ֶאָּלא ֶאָחד ַהְמַכֵּון כּו' ּוִבְלַבד ֶׁשַּיְרֶּבה, 

ֲאִמיַרת ַהֹּזַהר ְמֻסָּגל ַלְּנָׁשָמה.
)ֵסֶפר ְנִתיב ַרִׁשי, ְּבֵׁשם מֹוִרי, ֲהֹלא הּוא ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִהֵּלל ִמָּפאִריְטׁש(

 ְּבֵׁשם ַאְדמֹור ַהָּזֵקן )ַּבַעל ַהַּתְנָיא( ִנְׁשָמתֹו ְּבִגְנֵזי ְמרֹוִמים: ֵסֶפר ַהֹּזַהר 
ַהָּלׁשֹון ְמֻסָּגל ַלְּנָׁשָמה ַאף ַעל ִּפי ְּדָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר

ט. ָׁשַמְעִּתי ִמַּמֲהָר"ם ַהֵּלִוי ָיֶפה ֶׁשָאַמר ְּבֵׁשם ַאְדמֹור ַהָּזֵקן )ַּבַעל ַהַּתְנָיא( ִנְׁשָמתֹו 
ְוכּו',  ְּדָרִכים  ג'  ַהְּתִפָּלה הּוא  ְּבֵעת  ָזרֹות  ְלַמְחָׁשבֹות  ְסֻגָּלה  ְמרֹוִמים  ְּבִגְנֵזי 
ְוֵכן ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּלׁשֹון ְמֻסָּגל ַלְּנָׁשָמה ַאף ַעל ִּפי ְּדָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְוָלֵכן 

ַּכָּוָנה, ָלֵכן מֹוִעיִלים ְלַטֵהר ַהַּמֲחָׁשָבה  ֵּכיָון ֶׁשג' ְּדָבִרים ֵאּלּו ֵאיָנם ְצִריִכים 
ִמַּמְחָׁשבֹות ָזרֹות.

)ֵסֶפר ִמְגַּדל ֹעז, ַמַאְמֵרי ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים ֵמַאְדמֹוֵרי ַחָּב"ד, ַעּמּוד תכ"ו(

 ָׁשַמְענּו ְּבֵפרּוׁש ִמִּפי ַאְדמֹור ַהָּזֵקן )ַּבַעל ַהַּתְנָיא( ְּבִלַיאְזִני: מֹוִעיל ְקִריַאת 
ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַאף ְּדָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר

ַמְענּו ְּבֵפרּוׁש ִמִּפי ַאְדמֹור ַהָּזֵקן )ַּבַעל ַהַּתְנָיא( ְּבִלַיאְזִני, ֶׁשֵּיׁש ְּבִחיַנת  י. ּוְכמֹו ֶׁשּׁשָ
ִטְמטּום ַהֹּמַח ְוכּו', ּוְלֶזה מֹוִעיל ְקִריַאת ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַאף ְּדָלא ֵיַדע ַמאי 
)ָחָנה ֲאִריֵאל, להרי"א ֵמהֹוִמיל, ְׁשמֹות ַעּמּוד סד( ָקָאַמר. 

 ִּבְדֵבקּות ֶנֶפׁש ָהָאָדם ְּבֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַאף ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ּוֵמִבין ָהִעְנָין ְּבֵעין 
ֶכל ַרק ֶׁשהֹוֶגה ּוְמַדֵּבר ָּבֶהם, ֲהֵרי ֵהם ַמֲעִלים ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַהּׂשֵ

כ. ָּכל ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֵיׁש ָּבֶהם ִיְתרֹון ּוַמֲעָלה ְיֵתָרה זֹו, ֶׁשִּבְדֵבקּות 
ַרק  ֶכל  ַהּׂשֵ ְּבֵעין  ָהִעְנָין  ּוֵמִבין  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ַאף  אֹוִתּיֹות  ְּבֵצרּוֵפי  ָהָאָדם  ֶנֶפׁש 
ַהֶּנֶפׁש  ֶאת  ַמֲעִלים  ֵהם  ֲהֵרי  ָּדֵמי(  ְּכִדּבּור  ְּדָלאו  ִהְרהּור  )ְלַאּפֹוֵקי  ָּבֶהם  ּוְמַדֵּבר  ֶׁשהֹוֶגה 

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית,

י"ל ע"י האדמו"ר מהאלמין שליט"א
בחו"ל בשנת תש"ס, ובשנת תשס"ג 250.000

ואח"כ בא"י בעוד 8 מהדורות
  ס"ה י"ל 310.000 טופסים
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ְלָמקֹום ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ַהֶּנֶפׁש ַמַּגַעת ָׁשם ִמַּצד ָׁשְרָׁשּה, ִּכי ֹׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה 
ִהיא ָּגבֹוַּה ְלַמְעָלה ִמּשֶֹׁרׁש ַהֶּנֶפׁש.

)ּתֹוָרה אֹור ְלַבַעל ַהַּתְנָיא, ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ָאִׁשיָרה ַלה'(

 ַהָּלׁשֹון ֶׁשל ַהֹּזַהר ְמֻסָּגל ִלְׁשִכיְנָּתא ּוְלִנְׁשָמָתא ִלְקֹרא ּבֹו יֹוֵתר ִמָּכל ֵעֶסק 
ַהּתֹוָרה

כא. ַיֲעֹסק ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַאף ַעל ַּגב ְּדֹלא ֵיַדע ְוֹלא ֵמִבין ַמאי ָקָאַמר, ִמָּכל 
ִלְקֹרא ּבֹו יֹוֵתר ִמָּכל  ּוְלִנְׁשָמָתא  ִלְׁשִכיְנָּתא  ְמֻסָּגל  ַהֹּזַהר  ָמקֹום ַהָּלׁשֹון ֶׁשל 
)ִּתּקּון ֵליל הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה( ֵעֶסק ַהּתֹוָרה. 

 ְּבֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהֹרן ִמִּזיָטאִמיר: ֶׁשֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָצִריְך ְלָאְמרֹו ְּבֹלא 
ִרין ֶאת ָהָאָדם ְלֵאין  ֵּבאּור, ִּכי ַהֵּתבֹות ְוַהִּדּבּור ֶׁשל ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ַעְצָמן ְמַקּׁשְ

סֹוף ִיְתָּבַרְך

ִמִּזיָטאִמיר,  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ְּבֵׁשם  ָאַמר  ַהָּקדֹוׁש,  ֹזַהר  ְּבִעְנַין ִלּמּוד  כב. 
ֶׁשֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָצִריְך ְלָאְמרֹו ְּבֹלא ֵּבאּור, ִּכי ַהֵּתבֹות ְוַהִּדּבּור ֶׁשל ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ִרין ֶאת ָהָאָדם ְלֵאין סֹוף ִיְתָּבַרְך, ַרק ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְלֹמד ִעם ֵּבאּור  ַעְצָמן ְמַקּׁשְ

ְיַעֵּין ִמֹּקֶדם ְּבַהֵּבאּור, ְוַהֹּזַהר ֹיאַמר ְּכֵסֶדר ְּבִלי ֵּבאּור.
רּות ַׁשַער ָהא' ְּדרּוׁש ה' ַמֲאָמר ב'( )ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל דֹוב ִמִויֶלעְדִניק, ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַׁשַער ַהִהְתַקּׁשְ

 ְלׁשֹון ַהֹּזַהר ְמֻסָּגל ְלַזֵּכְך ַהְּנָׁשָמה

ְלַזֵּכְך  ְמֻסָּגל  ַהֹּזַהר  ְלׁשֹון  ְּכלּום,  יֹוֵדַע  ֶׁשֹּלא  ִמי  ֶׁשַּגם  ְּבָיֵדינּו  ְמֻקָּבל  כג. 
)מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ְּבַהָּגהֹוָתיו ְלֵסֶפר סּור ֵמַרע, ְּדפּוס מֹוְנַקְטׁש אֹות ט'( ַהְּנָׁשָמה. 

יג ֶהָאָרה ְוַחּיּות ֱאֹלִקית ְּבַנְפְׁשָך   ִעַּקר ִלּמּוד ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִיְהֶיה ֶׁשַּתּׂשִ
ְּבֵעת ִלּמּוְדָך ּוְבָכל ַהּיֹום, ְוֹלא ֶׁשִּתְהֶיה ְמֻקָּבל אֹו חֹוֵקר

יג ֶהָאָרה ְוַחּיּות ֱאֹלִקית ְּבַנְפְׁשָך  כד. ִעַּקר ִלּמּוד ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִיְהֶיה ֶׁשַּתּׂשִ
ְּבֵעת ִלּמּוְדָך ּוְבָכל ַהּיֹום, ְוֹלא ֶׁשִּתְהֶיה ְמֻקָּבל אֹו חֹוֵקר ְוכּו'. ְוִלְפָעִמים ָהָאָדם 
ֶכל, ֹלא ִיְפֹטר ֶאת ַעְצמֹו ִמְּכלּום ִּכי ֶזה ִמינּות ְוכּו' ְוָאז ֲעִקיַמת  הּוא ְּבַקְטנּות ַהּׂשֵ

ְׂשָפָתיו ֲהָוה ַמֲעֶׂשה ּוַמְלָּכא ְׁשִכיב ַעל ֲאָבִנים ְואֹוִתּיֹות ְּכמֹו ֶׁשֵהן. 
)ֵהיַכל ַהְּבָרָכה ְּדָבִרים ַּדף רח:(
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ה וׁשּבת העליֹונה ּתחּתֹונהׁשּבת ְְְֶַַַַָָָָָ

     
  (אחד) ְַָ

     
     

(יט (ויקרא   
    
     

  (דא (נ"א ָ
    

   

הּׁשּבת ֲֶֶַַָעטרת

    
  
    
     
     
      
    
    

קדּׁשֹות ְְֵֻׁשּתי

    
    
    
     

וכתב מכד, אינ ת ְְְִֵֶֶַָָָֻנראה

.דְְִַוכ

הּתחּתֹונה וׁשּבת העליֹונה ְְְֶַַַַָָָָָׁשּבת
הח אא, לרי אלעזר רי ְְִִֶַַַַַַָָָָאמר

י חכמה ל בר הה, לאי ְִֵֶֶֶַָָָָָל

אמר ,ל אמר . ידעים אינ ְְֱִֵֶֶָֹ

ואמר, תח ËÈ)אה. ‡˜ÈÂ)את ְֶַַַָָָ

ת חם לרת  את ְְְֶַַַַָֹתתי,

מם צד, לכל את אלים ְְִִֶַַַַָהא

[ז [נ"א  תתי את. רה ת ְִֶַַַָָָֹ

ים הן החנה, ות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָהעלינה

יחד. ונסרת יחד ְְְִַַַַָללת

הּׁשּבת ֲֶֶַַָעטרת
נזרה א אחרת ת ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹנארה

רן לפניו: אמרה בה. ְְְְְִָָָָָָָוהיתה

נקראתי אתי עית מם ְִִִִִֵֶָָָָהעלם,

אמר לילה. לי אינ והם ְְְִֵַַַַָָָת,

י, ,ל,ל קראתי ות ת, א ְְִִִַַַָָָָָָ

יתר עטרה תא מער הריני ְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָאבל

מקיעלינה. ואמר רז העביר ְְְְֱִִִֶֶַָָָ

.יראִָ

קדּׁשֹות ְְֵֻׁשּתי
יראה, היא ת ערב ל ת ְְִִֶֶֶֶַַָָָוז

דה הא מי יראה.  ְְִִֶַָָָָורה

ואני ה'? אני ואמר הכליל הא רְְֲֲִִִִַַָָ

את ודק , אמר מאא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמעי

     
     
     

  

לֹו ׁשהּׁשלֹום ֶמלֶֶַָ

     
(אבקי) ְִָ

    
    

    
    
   
    
     
    
     
     

  

ולּקרֹוב לרחֹוק ׁשלֹום ְַָָָָָׁשלֹום

    
    

  (נז (ישעיה  
    
     

(לא (ירמיה    
ב) (שמות  

   (לב (דברים 

נים. והם פנים, והרע ְְְְִִִִִֵֶַַָָהעל

קדת י י הנים אתם ְְְְִֵֵֶֶַַָֻכנגד

ואחד ,ויכ אחד להזיר, לנ ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻ

.ָקד

לֹו ׁשהּׁשלֹום ֶמלֶֶַָ
בת, וחמ לים  י ְְְִֵֵֵַָֹֻויכ

לים י מקים אנ בְְְִִִֵֶַַָֹ

לבעים עלה והל בת, ְְְְִִֵֵֶַָֹוחמ

כנסתמת הא ר דה ְֵֶֶֶַָָ

הם. מתערים מםיראל ְְְִִִִֵֶַָָ

תתי, הם הה והרע ְְִִֵֶֶַַַַָָֹהעל

תב מר, ללים ְְְִֵֶֶָָניהם

אן העלינה הת הרי .מרְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

זכר, אא מר, נכללה ְְְְִֶָָָָֹלא

זכר, מסם העלין לה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָהרי

. הלם מל נקרא זה ְְִֶֶֶֶֶַַָָועל

אין ן ועל זכר, הא  ְְֵֵֶַַָָוהלם

למעלה. ְְֲֶַַָֹמחלקת

ולּקרֹוב לרחֹוק ׁשלֹום ְַָָָָָׁשלֹום
 למה למת ני ְְְִֵֶַָמם

 מם יס"ף. ואחד יעק"ב, אחד ְֲִֵֶֶַָָָֹ

עמים (Êתב ‰ÈÚ˘È)םל לם ֲִַַָָָ

יעקב. זה  לרחק ולרב. ְֲֶַַָָָָָֹלרחק

מ לרחק, יסף. זה  ְְֵֶַָָָולרב

(‡Ïאמר ‰ÈÓÈ),לי נראה ה' מרחק ְֱִִֵֶֶַָָ

( ˙ÂÓ˘).קמרח אחת ֲֵֵַַַָֹותב

אמר מ Ï)ולרב, ÌÈ„) ְְֱֶֶַַָ

זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים ַהּׁשַ

 מספר "השבת והזוהר"

 מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע
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לֹו ׁשהּׁשלֹום ֶמלֶֶַָ

     
(אבקי) ְִָ

    
    

    
    
   
    
     
    
     
     

  

ולּקרֹוב לרחֹוק ׁשלֹום ְַָָָָָׁשלֹום

    
    

  (נז (ישעיה  
    
     

(לא (ירמיה    
ב) (שמות  

   (לב (דברים 

נים. והם פנים, והרע ְְְְִִִִִֵֶַַָָהעל

קדת י י הנים אתם ְְְְִֵֵֶֶַַָֻכנגד

ואחד ,ויכ אחד להזיר, לנ ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻ

.ָקד

לֹו ׁשהּׁשלֹום ֶמלֶֶַָ
בת, וחמ לים  י ְְְִֵֵֵַָֹֻויכ

לים י מקים אנ בְְְִִִֵֶַַָֹ

לבעים עלה והל בת, ְְְְִִֵֵֶַָֹוחמ

כנסתמת הא ר דה ְֵֶֶֶַָָ

הם. מתערים מםיראל ְְְִִִִֵֶַָָ

תתי, הם הה והרע ְְִִֵֶֶַַַַָָֹהעל

תב מר, ללים ְְְִֵֶֶָָניהם

אן העלינה הת הרי .מרְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

זכר, אא מר, נכללה ְְְְִֶָָָָֹלא

זכר, מסם העלין לה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָהרי

. הלם מל נקרא זה ְְִֶֶֶֶֶַַָָועל

אין ן ועל זכר, הא  ְְֵֵֶַַָָוהלם

למעלה. ְְֲֶַַָֹמחלקת

ולּקרֹוב לרחֹוק ׁשלֹום ְַָָָָָׁשלֹום
 למה למת ני ְְְִֵֶַָמם

 מם יס"ף. ואחד יעק"ב, אחד ְֲִֵֶֶַָָָֹ

עמים (Êתב ‰ÈÚ˘È)םל לם ֲִַַָָָ

יעקב. זה  לרחק ולרב. ְֲֶַַָָָָָֹלרחק

מ לרחק, יסף. זה  ְְֵֶַָָָולרב

(‡Ïאמר ‰ÈÓÈ),לי נראה ה' מרחק ְֱִִֵֶֶַָָ

( ˙ÂÓ˘).קמרח אחת ֲֵֵַַַָֹותב

אמר מ Ï)ולרב, ÌÈ„) ְְֱֶֶַַָ

    
   

יּומת מֹות ְֲֶַַָמחלליה

    
   
   
    

  (לא (שמות 
    

      
    
      
     
    

   

    
   
      
     
      
     
    

תׁשמֹורּו ׁשּבתֹותי א)את ,ב"פ ג"ח) ְְִֶַַ

    
   

  (לא (שמות 
     

ז  מרחק .א מרב ֲִִֵָָָָחדים

.היכל עמדת העלינה ְְְֵֶֶֶֶַָָָָֻהקה

יּומת מֹות ְֲֶַַָמחלליה
נכלל ,מר תב זה ְְְִִֶַָָֹועל

הקה ז  ירא מקי ְְְִִִַָָָָֻמר.

מה לירא  אמצע ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָעמדת

והינ מיתה. ענ הל מן ְְְִִֵֶַַָָֹיתר

תב Ï‡)מה ˙ÂÓ˘)תמ מחלליה ְֲֶֶַַָָ

כנס מי מחלליה? הם מי ְְֲִִִֵֶֶַָָָימת.

והרע העל ל החלל ְְִִֶֶַָָָָלת

פגם רה הקה תא ְֵֶַַָָָָֻלקם

.ירא תב זה ועל ימת. מת  ְִֶַָָָ

ועליה אני, נקראת ההיא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻוהקה

א העלין הסר תא ְְִֶֶֶַָָֹרה

אחד. והל ה', והינ ְְְְִֶַַַָָֹהתה.

קונ אא ורי אלעזר רי ְְְְְִִֶַַַָָָָָירד

י ה החכמה ל מה ,אמר .תְְֵַַַָָָָא

?אחרינ מחר ואה יד ְְְֲֵֵַַַַַָָחת

אל להם, אמר אה? מי ,ל ְִֶַַַָָָָאמר

נל ואם אני אא אני, מי אלְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָ

יאמר אחד וכל רה, ְְְִֵֶַַַָָָֹונתעק

.רה את להאיר חכמה ְְְִִֵֶֶֶַָָָברי

תׁשמֹורּו ׁשּבתֹותי ְְִֶַַאת
קל זה .מר תתי ְְְִֶֶַַָֹואת

מקל נקל אחד והל ְְְְְִִֶֶַָָָָֹלזה,

תב Ï‰)אחד, ˙ÂÓ˘)את מרם ְְֶֶֶֶַָָ

וכתב לכם, היא קד י ְִִֶֶַַָָָֹהת
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תׁשמֹורּו ׁשּבתֹותי א)את ,ב"פ ג"ח) ְְִֶַַ

    
   

  (לא (שמות 
     

 (כ (שמות   
     
     
    

(כו (ויקרא   
   



קונ אא ורי אלעזר רי ְְְְְִִֶַַַָָָָָירד

י ה החכמה ל מה ,אמר .תְְֵַַַָָָָא

?אחרינ מחר ואה יד ְְְֲֵֵַַַַַָָחת

אל להם, אמר אה? מי ,ל ְִֶַַַָָָָאמר

נל ואם אני אא אני, מי אלְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָ

יאמר אחד וכל רה, ְְְִֵֶַַַָָָֹונתעק

.רה את להאיר חכמה ְְְִִֵֶֶֶַָָָברי

תׁשמֹורּו ׁשּבתֹותי ְְִֶַַאת
קל זה .מר תתי ְְְִֶֶַַָֹואת

מקל נקל אחד והל ְְְְְִִֶֶַָָָָֹלזה,

תב Ï‰)אחד, ˙ÂÓ˘)את מרם ְְֶֶֶֶַָָ

וכתב לכם, היא קד י ְִִֶֶַַָָָֹהת

(ÂÎ ‡˜ÈÂ)לק הת ים את .זכר ְְֶַַַָָ

תב לאם. ואחד לאב, אחד ְֵֶֶֶָָָָָָָאא

ואת ירא ואביו א אי ְְִִִִֶָָָאן,

את ם, וכתב .מר ְְְִֶַַָָֹתתי

.ירא מקי מר ְְְִִִִַַָָֹתתי

.מעמ מקי? ְְְִִַַָָמה

הּתֹורה ּכל קּיּום ּכמֹו הּׁשּבת ְִִַַַָָָקּיּום
(א ,ב"צ ב"ח)

   (כ (שמות 
    
     
     

     
    
    
    



יׂשראל א)אׁשריכם ,ז"מ ב"ח) ְְִֵֵֶַָ

   שמות) 
יד)  (נח (ישעיה 

    
    
    
    
    

     
     
    
    
    

 

הּתֹורה ּכל קּיּום ּכמֹו הּׁשּבת ְִִַַַָָָקּיּום

זה ,לק הת ים את ְְֶֶַַַָָזכר

מם .דה הרית ל ְִִֶַַָסד

הקרת ל עמדים ז ְְְִִִֶַָברית

מ הל, לל והא הף איברי ְְְְֵֵֶַַַֹל

וכלזה הרה, ל לל היא ת ְְִֶֶַַָָָָ

ל וקם , ליים הרה ְְִִֶַָָסדת

מי הרה. ל ל קם מ ְִִֶַַַָָָהת

ל את מר א ת ְִֵֶֶַַָָָמר

ַָהרה.

יׂשראל ְְִֵֵֶַָאׁשריכם
חרין. ואם לכם יחם ְֲִִֵֶֶַַָָה'

תח, אא Á)רי ‰ÈÚ˘È)יב אם ִִִַַַָָָ

ים חפצ עת רגל ְְֲֲִֶֶַַָָמת

דה יראל אריהם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָקדי.

הם להבק בהם התרה הא רְְִִֵֶֶַָָָָָ

מ העלם, עי אר ְִִֵַָָָָמל

להם ונתן אליו, אתם קרב ְֲֵֵֶַַַָָָָָָאהבתם

קדרה, היא ת להם ונתן ְִֶֶֶַַָָָָֹ

מהל, מנחה המים, אר ְְִִֵַַָָָָֹמל

נגד ת קלה הל, ל ְְְְֶֶֶֶַַָָָֹוחדוה

א ת מר מי הרה, ְִִֵֶַַָָָל

הרה. ל את ֶַַָָָמר
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הּתֹורה ּכל קּיּום ּכמֹו הּׁשּבת ְִִַַַָָָקּיּום
(א ,ב"צ ב"ח)

   (כ (שמות 
    
     
     

     
    
    
    



יׂשראל א)אׁשריכם ,ז"מ ב"ח) ְְִֵֵֶַָ

   שמות) 
יד)  (נח (ישעיה 

    
    
    
    
    

     
     
    
    
    

 

הּתֹורה ּכל קּיּום ּכמֹו הּׁשּבת ְִִַַַָָָקּיּום

זה ,לק הת ים את ְְֶֶַַַָָזכר

מם .דה הרית ל ְִִֶַַָסד

הקרת ל עמדים ז ְְְִִִֶַָברית

מ הל, לל והא הף איברי ְְְְֵֵֶַַַֹל

וכלזה הרה, ל לל היא ת ְְִֶֶַַָָָָ

ל וקם , ליים הרה ְְִִֶַָָסדת

מי הרה. ל ל קם מ ְִִֶַַַָָָהת

ל את מר א ת ְִֵֶֶַַָָָמר

ַָהרה.

יׂשראל ְְִֵֵֶַָאׁשריכם
חרין. ואם לכם יחם ְֲִִֵֶֶַַָָה'

תח, אא Á)רי ‰ÈÚ˘È)יב אם ִִִַַַָָָ

ים חפצ עת רגל ְְֲֲִֶֶַַָָמת

דה יראל אריהם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָקדי.

הם להבק בהם התרה הא רְְִִֵֶֶַָָָָָ

מ העלם, עי אר ְִִֵַָָָָמל

להם ונתן אליו, אתם קרב ְֲֵֵֶַַַָָָָָָאהבתם

קדרה, היא ת להם ונתן ְִֶֶֶַַָָָָֹ

מהל, מנחה המים, אר ְְִִֵַַָָָָֹמל

נגד ת קלה הל, ל ְְְְֶֶֶֶַַָָָֹוחדוה

א ת מר מי הרה, ְִִֵֶַַָָָל

הרה. ל את ֶַַָָָמר
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הי תכ ָכ הו ן ָין שי   רכ שין ּו ת בין ביכ ּ ר ּהשיֹ רב ִי
כג

ָּבת  ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה לֹו ָּפָרה ְוחֹוֶרֶׁשת ְּבָכל יֹום ּוְכֶׁשִהִּגיַע יֹום ַהּׁשַ כט. 
ַמִּניח אֹוָתּה, ְלָיִמים ָיַרד אֹותֹו ַהַּצִּדיק ִמְּנָכָסיו ְוֻהְצַרְך ִלְמֹּכר ַהּׁשֹור ְלַעּכּו"ם, 
ָּבת ֹלא ָרָצה ַהּׁשֹור ַלֲחֹרׁש ְּכִמְנָהגֹו ַּגם ַאַחר ֶׁשִהָּכהּו ָהַעּכּו"ם  ּוְכֶׁשִהִּגיַע יֹום ַהּׁשַ
ַמּכֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות ִמֹּקֶדם, ָּבא לֹו ָהַעּכּו"ם ְלִיְׂשָרֵאל ַהּמֹוֵכר ֶׁשִּיֹּטל ֶאת ׁשֹורֹו, 
ִמָּיד ֵהִבין ַהַּצִּדיק ְוָלַחׁש ְלתֹוְך ֹאֶזן ַהּׁשֹור ֶׁשֵּמַעְכָׁשו הּוא ִּבְרׁשּות ָהַעּכּו"ם ְוחֹוָבה 
ָעָליו ַלֲעׂשֹות ְמֶלאֶכת ַּבַעל ַהַּבִית ַּגם ְּבַׁשָּבת, ּוִמָּיד ָעַמד מּוָכן ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו, 
ָּכל  לֹו  ֶׁשִהִּגיד  ַעד  ַהַּצִּדיק  ִהִּניח  ְוֹלא  ְּכָׁשִפים,  ַמֲעֵׂשי  ֶׁשָּמא  ָחַׁשׁש  ָהַעּכּו"ם 
ַמע ָהַעּכּו"ם ָּכְך ִנְבַהל ְוִנְזַּדְעַזע ְוָנָׂשא ַקל ָוֹחֶמר ְּבַעְצמֹו ְוָאַמר,  ַהְמֹאָרע, ֵּכיָון ֶׁשּׁשָ
ֶׁשְּבָרַאִני  ַוֲאִני  ּבֹוְרָאּה,  ֶאת  ִהִּכיָרה  ְּתבּוָנה  ְוֹלא  ַּדַעת  ֹלא  ָלּה  ֶׁשֵאין  ֹּזאת  ַמה 
ְלַהִּכיר ֶאת  ִלי  ָראּוי  ִיְהֶיה  ּוִביָנה ֹלא  ֵּדָעה  ִלי  ְוָנַתן  ּוִבְדמּותֹו  ְּבַצְלמֹו  ַהָקָּב"ה 
ּבֹוְרִאי, ִמָּיד ָחַזר ְלִיְרַאת ָׁשַמִים ְוָזָכה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוִנְקָרא ר' ֲחִניָנא ֶּבן ּתֹוְרָּתא 

)פסיקתא דר"כ פכ"ד, מדרש עשרת הדברות(.

ְיֵדי  ַהַּנֲעָׂשה ַעל  ֲעַזְרָיה ַעל ִחּלּול ַׁשָּבת  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ִמּתֹוְך ֶׁשֹּלא ִמָחה ר'  ל. 
ְּבֶהְמּתֹו ֶׁשל ְׁשֶכְנּתֹו ִנְקָרא ַעל ְׁשמֹו, ְוֻהְׁשֲחרּו ִׁשָּניו ִמְּפֵני ַהַּתֲעִנּיֹות )שבת נ"ד, ביצה 

כ"ג, וירושלמי שם(.

ָּבת ֵאין לֹו ְמִחיָלה ְלעֹוָלם )מדרש תנאים דברים ה(. ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ לא. 
ָּבת ְּכעֹוֶׂשה ָּכל ַרע )מדרש תנאים דברים ה(. ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ לב. 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָאָדם הֹוֵלְך ִלְלֹקט ְּתֵאִנים ְּבַׁשָּבת ֵאין ַהְּתֵאָנה אֹוֶמֶרת ְּכלּום,  לג. 
ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִאם ָאָדם הֹוֵלְך ִלְלֹקט ְּתֵאָנה ְּבַׁשָּבת ִהיא צֹוַוַחת ְואֹוֶמֶרת 

ַׁשָּבת ַהּיֹום )מדרש שוחר טוב תהלים ע"ג(.

ַחד ּדּוְכָתא ִאית ְּבֵגיִהֹּנם ְלִאיֵּלין ְּדָקא ְמַחְּלֵלי ַׁשְּבָתא )זהר הקדוש הקדמה י"ד(. לד. 

 ֵסֶפר
ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ

 יצא לאור
 ע"י האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב
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ָּכל ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ְּבָזדֹון ֵאין לֹו ֲהָרַמת ֹראׁש ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה )אותיות  לה. 
דר"ע, אותיות קטנות א(.

ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ֵאין לֹו ֵחֶלק  לו. 
ָלעֹוָלם ַהָּבא )אבות דרבי נתן פרק כ"ו(.

ֵּסֶפר ַהֹזַהר ַהָּקדֹוׁש:
א.  ִאם ָאָדם ַמְבִעיר ֵאׁש ְּבַׁשָּבת, ַהָקָּב"ה אֹוֵמר, ֲאִני ִּכִּביִתי ָהֵאׁש ֶׁשֹּלא ִיּתֹוֵקד 

ְוַאֶּתם מֹוְקִדים אֹותֹו, ַאֶּתם ִּתּתֹוְקִדין ְּבֵגיִהֹּנם )תיקוני זוהר תקון כ"ד, ס"ט:(.

ב. ִאם ְמַקֵּים ִמְצַות ַׁשָּבת הּוא ְּבַצְלֵמנּו, ְוִאם ָלאו ֵאין לֹו ֵחֶלק ְּבֶזַרע ִיְׂשָרֵאל 
)שם תיקון מ"ז פ"ג:(.

ֵּגרּוִׁשין  ְׁשֵני  ְּתַׁשַּלח"  "ַׁשֵּלַח  ָּבֶהם  ֶנֱאַמר  ָּבת  ַהּׁשַ ׁשֹוְמִרים  ִיְׂשָרֵאל  ֵאין  ִאם  ג. 
)תיקוני זוהר תיקון ו' כ"א:(.

ִלְכבֹוד  חֹוְׁשִׁשין  ְוֵאיָנם  ְּבַפְרֶהְסָיא  ּומֹוֲעִדים  ַׁשָּבתֹות  ֶׁשְּמַחְּלִלים  ֵאּלּו  ָּכל  ד. 
אֹותֹו  ׁשֹוְמִרים  ֵאיָנם  ָּכְך  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ָׁשְמרּו  ֶׁשֹּלא  ְּכמֹו  ּבֹוְרָאם, 
ָּבעֹוָלם ַההּוא, ְוֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה ַּבֵּגיִהֹּנם, ַרִּבי ְיהּוָדא אֹוֵמר ׁשֹוְמִרים אֹותֹו ָׁשם 

ְּבַעל ָּכְרֲחָך )ח"ב ק"נ:(.

ָּבת ְלעֹוָלם ֵאין ֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם ׁשֹוֵכְך ֵמֶהם,  ה. ֵאּלּו ָהְרָׁשִעים ֶׁשֹּלא ָׁשְמרּו ֶאת ַהּׁשַ
ְוָכל ָהְרָׁשִעים ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם ׁשֹוֲאִלין ֲעֵליֶהם ַמה ִּנְׁשַּתּנּו ֵאּלּו, ַמְלֲאֵכי ַהִּדין ְמִׁשיִבים 
ָלֶהם, ֵאּלּו ֵהם ְרָׁשִעים ֶׁשָּכְפרּו ְּבַהָקָּב"ה ְוָעְברּו ַעל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא 
ָּבת, ְוָהְרָׁשִעים ֻּכָּלם יֹוְצִאים ִמְּמקֹוָמם ִלְראֹות ָּבֶהם, ּוַמְלָאְך ֶאָחד  ָׁשְמרּו ֶאת ַהּׁשַ
ַמְכִניס ּגּופֹוֵתיֶהם ֶׁשל אֹוָתם ְמַחְּלֵלי ַׁשָּבת ְלתֹוְך ַהֵּגיִהֹּנם ְלֵעיֵניֶהם ֶׁשל ְׁשָאר 
ם ֹלא ִּתְכֶּבה, ְוָכל ָהְרָׁשִעים ְמַסְּבִבין  ָהְרָׁשִעים ְורֹוִאים ֶׁשּתֹוַלְעָּתם ֹלא ָּתמּות ְוִאּׁשָ
אֹותֹו ּוַמְכִריִזין ֶזה הּוא ְּפלֹוִני ָהָרָׁשע ֶׁשֹּלא ָחַׁשׁש ִלְכבֹוד ּבֹוְראֹו, ָּכַפר ְּבַהָקָּב"ה 
ּוְבָכל ַהּתֹוָרה, אֹוי לֹו, טֹוב ָהָיה לֹו ֶׁשֹּלא ִנְבָרא, ְוֶׁשֹּלא ָיֹבא ְלִדין ֶזה ּוְלבּוָׁשה 

ֹזאת )ח"ב קנ"א(.

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
ְלָחנֹות ֶׁשֹּלא ִסְּדרּו אֹוָתם ְּבַׁשָּבת ְּבַתֲענּוִגים  ח. רּוַח ֶׁשִּנְקָרא ֶנַגע ְמֻמָּנה ַעל ָּכל ַהּׁשֻ

ָּכָראּוי )ח"ב רס"א:(.
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ּ ּהזנּהר רי ִי רי ִו
כה

ְוָהיּו  ַּבֶּדֶרְך  הֹוֵלְך  ָהָיה  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ְוַרִּבי  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ְּבנֹו  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ִעּמֹו 
ַרִּבי  ָאַמר  הֹוְלִכים,  ֶׁשָהיּו  ַעד  ִחָּייא. 
ֶאְלָעָזר ְלָאִביו, ַהֶּדֶרְך ְמֻתֶּקֶנת ְלָפֵנינּו, 
ַרִּבי  ָּפַתח  ִּדְבֵרי תֹוָרה  ִלְׁשֹמַע  רֹוִצים 
ַּבֶּדֶרְך  ְוַגם  י(  )קהלת  ְוָאַמר,  ִׁשְמעֹון 
ְּכֶׁשֶּבן  ְוגֹו'.  ָחֵסר  ִלּבֹו  ֹהֵלְך  ְּכֶׁשַהָּסָכל 
ָאָדם רֹוֶצה ְלַתֵּקן ְּדָרָכיו ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ֵיֵצא ַלֶּדֶרְך ָצִריְך  ָּברּוְך הּוא, ַעד ֶׁשֹּלא 
ְלִהָּמֵלְך ּבֹו ּוְלִהְתַּפֵּלל ְלָפָניו ַעל ַּדְרּכֹו, 
ק  ִנינּו ֶׁשָּכתּוב )תהלים פה( ֶצֶד ְּכמֹו ֶׁשּׁשָ
ְלָפָניו ְיַהֵּלְך ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו. ֶׁשֲהֵרי 

ִכיָנה ֹלא ִנְפֶרֶדת ִמֶּמּנּו. ַהּׁשְ

ַמה  ְּבִרּבֹונֹו,  ַמֲאִמין  ֶׁשֹּלא  ּוִמי 
ֹהֵלְך  ֶׁשַהָּסָכל  ַּבֶּדֶרְך  ְוַגם  ּבֹו?  ָּכתּוב 
ַהָּקדֹוׁש  ֶזה  ִלּבֹו?  ֶזה  ִמי  ָחֵסר.  ִלּבֹו 
ָּברּוְך הּוא ֶׁשֹּלא ֵיֵלְך ִעּמֹו ַּבֶּדֶרְך ְוגֹוֵרַע 
ֶּבן  ֶׁשאֹותֹו  ִמּׁשּום  ְּבַדְרּכֹו.  ִמִּסּיּועֹו 
ָאָדם ֶׁשֹּלא ַמֲאִמין ְּבִרּבֹונֹו, ַעד ֶׁשֹּלא 
ֵיֵצא ְלַדְרּכֹו ֹלא ִבֵּקׁש ֶאת ִסּיּוַע ִרּבֹונֹו.

ְּבָאְרָחא  ָאִזיל  ָהָוה  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי 
ְוַרִּבי  ְּבֵריּה  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי  ִעֵּמיּה  ְוֲהוּו 
יֹוֵסי ְוַרִּבי ִחָּייא. ַעד ְּדֲהוּו ָאְזֵלי, ָאַמר 
ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְלֲאבּוִהי ָאְרָחא ְמַתְקָנא 
ַקָּמן ָּבִעיָנן ְלִמְׁשַמע ִמֵּלי ְדאֹוַרְייָתא. 
ָּפַתח ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר )קהלת י( גַּם 
ַּבֶּדֶרְך ְּכֶׁשַהָּסָכל הֹוֵלְך ִלּבֹו ָחֵסר ְוגו'. 
ָאְרֵחיּה  ְלַאְתָקָנא  ָּבֵעי  ָנׁש  ַּבר  ַּכד 
ַקֵּמי ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא. ַעד ָלא ִיּפּוק 
ּוְלַצֵּלי  ֵביּה  ְלַאְמָלָכא  ָבֵעי  ְלָאְרָחא 
ְדָתֵניָנן  ְּכָמה  ָאְרֵחיּה.  ַעל  ַקֵּמיּה 
ִּדְכִּתיב, )תהלים פה( ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּלְך 
ְׁשִכיְנָּתא  ְּדָהא  ְּפָעָמיו.  ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם 

ָלא ִאְתָּפְרָׁשא ִמֵּניּה.

ּוָמאן ְּדִאיהּו ָלא ְמֵהיְמָנא ְבָמֵריּה, 
ַמה ְכִתיב )דף נט ע"א( ֵּביּה ְוַגם ַּבֶּדֶרְך 
ְּכֶׁשַהָּסָכל הֹוֵלְך ִלּבֹו ָחֵסר. ָמאן ִלּבֹו. 
ָּדא ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא ְדָלא ְיַהְך ִעֵּמיּה 
ְּבָאְרָחא ְוָגַרע ִמן ִסַּייְעֵּתיּה ְּבָאְרֵחיּה. 
ְּבִגין ְּדַההּוא ַבר ָנׁש ְּדָלא ְמֵהיָמן ֵּביּה 
ָלא  ְּבָאְרָחא  ִיּפּוק  ָלא  ַעד  ְּבָמאֵריּה 

ָבֵעי ִסַּיְעָּתא ְדָמאֵריּה.

ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַּבֶּדֶרְך

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע
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ָאִזיל  ִאיהּו  ַכד  ְּבָאְרָחא  ְוֲאִפיּלּו 
ָלא ִאְׁשַּתַּדל ְּבִמֵּלי ְדאֹוַרְייָתא. ּוְבִגיֵני 
ַּבֲהֵדיּה  ָאִזיל  ְּדָלא  ָחֵסר  ִלּבֹו  ָכְך 
ְּבָאְרֵחיּה.  ִאְׁשְּתַכח  ְוָלא  ְּדָמֵריּה 
ְוֹאֵמר ַלֹּכל ָסָכל הּוא, ֲאִפּלּו ַכד ָׁשַמע 
הּוא  ְדָמאֵריּה,  ִדְמֵהיְמנּוָתא  ִמָּלה 
ְלִאְׁשַּתָּדָלא  הּוא  ְּדִטְּפׁשּוָתא  ָאַמר 
ַעל  ָנׁש  ְלַבר  ְדָׁשִאילּו  ְּכַהאי  ֵביּה. 
ְּדַבר  ְבִבְׂשֵריּה  ִדְרִׁשימּו  ְקָייָמא  ָאת 
ְמֵהיְמנּוָתא.  ִאיהּו  ָלאו  ְוָאַמר  ָנׁש. 
ֵּביּה  ְוִאְסַּתַּכל  ָסָבא  ֵייָבא  ַרב  ָׁשַמע 
ְּבַהאי  ְוֲאַנן  ְדַגְרֵמי.  ִּתָּלא  ְוִאְתֲעִביד 
ְבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְבִסַּייְעָּתא  אֹוְרָחא 

הּוא ָבִעיָנן ְלֵמיַמר ִמֵּלי ְדאֹוַרְייָתא.
)בראשית דף נח ע"ב- נט, א( 

ָאְזֵלי  ֲהוֹו  ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  ִחָּייא  ִרִּבי 
ַרְבְרָבן  טּוִרין  ְלַגֵּבי  ּוָמטּו  ְבָאְרָחא. 
ָנָׁשא  ְבֵני  ַגְרֵמי  ֵביֵני טּוַרָיא  ְוַאְׁשָּכחּו 
ְּדֲהוּו ֵמִאּנּון ְּבֵני טֹוָפָנא. ּוָפְסעּו ְתַלת 
ְּתָווהּו.  ָחָדא.  ְּבַגְרָמא  ְפִסיָען  ְמָאה 
ְדִאּנּון  ַחְבָרָנא  ְדָאְמרּו  ַהְיינּו  ָאְמרּו 
ְדֻקְדָׁשא  ִמִּדיָנא  ִמְּסָּתֵפי  ֲהוֹו  ָלא 
כא(  )איוב  ִדְכִתיב,  ְכָמה  הּוא  ְבִריְך 
ַוֹּיאְמרּו ָלֵאל סּור ִמֶּמּנּו ְוַדַעת ְּדָרֶכיָך 
ְסִתיִמין  ֲהוֹו  ַעְבדּו.  ָמה  ָחָפְצנּו.  ֹלא 
ּוַמִיין  ְתהֹוָמא.  ַמּבּוֵעי  ְּבַרְגַלְייהּו 
ָנְפִקין ְרִתיָחן ְוָלא ָיִכילּו ְלֵמיַקם ְּבהּו, 
ְּבַאְרָעא  ְוַנְפֵלי  ִנְׁשָמִטין  ְּדֲהוּו  ַעד 
)נח דף סב ע"א( ּוַמְייִתין:  

ֹלא  הֹוֵלְך,  ְּכֶׁשהּוא  ַּבֶּדֶרְך  ַוֲאִפּלּו 
ָחֵסר,  ִלּבֹו  ְוָלֵכן  תֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  עֹוֵסק 
ְוֹלא  ִרּבֹונֹו  ִעם  ַיַחד  הֹוֵלְך  ֶׁשֵאינֹו 
ָסָכל הּוא  ַלֹּכל  ְואֹוֵמר  ְבַדְרּכֹו.  ִנְמָצא 
ֶׁשל  ֱאמּוָנה  ְּדַבר  ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע  ַוֲאִפּלּו   -
ִרּבֹונֹו, הּוא אֹוֵמר ֶׁשּזֹו ִטְּפׁשּות ַלֲעֹסק 
ַעל  ָאָדם  ְלֶבן  ֲאלּו  ֶׁשּׁשָ ֶזה  ְּכמֹו  ָּבֶזה. 
ָהָאָדם,  ִּבְבַׂשר  ֶׁשָרְׁשמּו  ַהְּבִרית  אֹות 
ְואֹוֵמר ֶׁשֹּלא ְּדַבר ֱאמּוָנה הּוא. ָׁשַמע 
ּבֹו,  ְוִהְסַּתֵּכל  ַהָּזֵקן  ֵייָבא  ַרִּבי  ֹזאת 
ַּבֶּדֶרְך  ְוָאנּו  ֲעָצמֹות.  ֶׁשל  ַגל  ְוַנֲעָׂשה 
ַהּזֹו ְּבִסּיּוַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוִצים 

לֹוַמר ִּדְבֵרי תֹוָרה.

ַרִּבי ִחָּייא ְוַרִּבי ְיהּוָדה ָהיּו הֹוְלִכים 
ַּבֶּדֶרְך, ְוִהִּגיעּו ְלָהִרים ְּגדֹוִלים, ּוָמְצאּו 
ֶׁשָהיּו  ָאָדם  ְּבֵני  ַעְצמֹות  ֶהָהִרים  ֵּבין 
ְׁשֹלׁש  ּוָפְסעּו  ַהַּמּבּול,  ְּבֵני  ֵמאֹוָתם 
ֵמאֹות ְּפִסיעֹות ְּבֶעֶצם ַאַחת. ָּתְמהּו. 
ֲחֵבֵרינּו  ָאְמרּו  ּׁשֶ ַמה  ַהְינּו  ָאְמרּו, 
ִמִּדין ַהָּקדֹוׁש  ָהיּו ּפֹוֲחִדים  ֶׁשֵהם ֹלא 
כא(  )איוב  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  הּוא,  ָּברּוְך 
ַוֹּיאְמרּו ָלֵאל סּור ִמֶּמּנּו ְוַדַעת ְּדָרֶכיָך 
סֹוְתִמים  ָהיּו  ָעׂשּו?  ֶמה  ָחָפְצנּו.  ֹלא 
ְּבַרְגֵליֶהם ֶאת ַמְעְינֹות ַהְּתהֹום, ּוַמִים 
ַלֲעֹמד  ָיְכלּו  ְוֹלא  יֹוְצִאים  ְרתּוִחים 
ְונֹוְפִלים  ִנְׁשָמִטים  ֶׁשָהיּו  ַעד  ָּבֶהם, 

ָּבָאֶרץ ּוֵמִתים.

ִּדינֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
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כז

ְמִציָאה
ַּפַעם ָמָצא ַאַחד ַהְיתֹוִמים ַמְטֵּבַע ַּבֲעַלת ֵעֶרְך ִנָּכר, ִּבְתִחָּלה ָרָצה ַהָּיתֹום ִלְקנֹות 
ְּתמּוַרת ַהַּמְטֵּבַע ָמָנה ֲהגּוָנה ֶׁשל ֹאֶכל, ְּכֵדי ֶלֱאֹכל ַּפַעם ַּבַחִּיים ְלָׂשְבָעה, ַאְך ְלַאַחר 
ֶׁשִּיֹּפל  ּוָבֶרַוח  ַהַּמְטֵּבַע,  ִעם  ָּכְלֶׁשהּו  ֵעֶסק  ַלֲעׂשֹות  ַרְעיֹון  ְּבֹמחֹו  ָעָלה  נֹוָסף,  ִהְרהּור 

ְּבֶחְלקֹו ִלְקנֹות ֶלֶחם!
הּוא ָהַלְך ְלֹרַבע ַהּנֹוְצִרים ְוָקָנה ָׁשם ֵנַתח ָּגדֹול ֶׁשל ָּבָׂשר ָטֵרף. ּוְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר, 
ַּכֲאֶׁשר ָמַסר לֹו ַהּדֹוד ֶאת ַהַּסל ִעם ְמנֹות ַהָּבָׂשר ַלֲחֻלָּקה ֵּבין ַהּקֹוִנים ּוְלָהִביא ֶּכֶסף 
ְּתמּוָרָתן, הּוא ָמַכר ַּגם ֶאת ֵנַתח ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֶׁשּלֹו ְּבתֹור ָּבָׂשר ָּכֵׁשר, ְוִקֵּבל ְמִחיר 

ְּבִעיר ְקָראָקא
 ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים

ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא  ִמּׁשְ
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ֵּלם, ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשִהְרִויַח ִהְסִּתיר ַהְסֵּתר ֵהיֵטב, ְוַכֲאֶׁשר ָאִחיו  ָּגבֹוַּה ְּבַהְרֵּבה ִמֶּזה ֶׁשּׁשִ
ַלָּצָרה ָחַזר ַּגם הּוא ִמִּסיבּובֹו ֵּבין ַהָּלקֹוחֹות, הּוא ָלַקח אֹותֹו ְוָהַלְך ִאּתֹו ִלְרחֹוב ִנָּדח, 

ְוָׁשם ָקנּו ֶלֶחם, ְּגִביָנה ּוִביָרה, ּוְׁשֵניֶהם ָעְרכּו ְסֻעָּדה ַּכָּדת...
ִני. ַהֶּכֶסף ִמַּנִין? ָׁשַאל ַהּׁשֵ
ָמָצאִתי! ָהְיָתה ַהְּתׁשּוָבה.

ְוָהָאח-ַלָּצָרה ֹלא ָׁשַאל ְׁשֵאלֹות נֹוָספֹות...
ַּכֲעבֹור ְזַמן ָמה ָקָנה ׁשּוב ֵנַתח ָּבָׂשר ָטֵרף, ָׂשם אֹותֹו, ְלָמֳחָרת, ֵּבין ְמנֹות ַהָּבָׂשר 
ַהָּכֵׁשר  ְוׁשּוב ָנַפל ְּבֶחְלקֹו ֶרַוח ִנָּכר. ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ִהְתַחֵּמק ׁשּוב ִעם ֲעִמיתֹו ָלְרחֹוב 

ַהִּנָּדח, ָקָנה ִּדְבֵרי ַמֲאָכל ְּבֶׁשַפע, ֶׁשִהְסִּפיק ָלֶהם ִלְסֻעָּדה ְּדֵׁשָנה.
ְגָּת ֶּכֶסף ַהּיֹום? ִהְקָׁשה ֶהָחֵבר ַהָּיתֹום ׁשּוב. ֵהיָכן ִהּׂשַ

ַּגם ַהּיֹום ָנְפָלה ְלָיִדי ְמִציָאה,  ָּבא ַהַּמֲעֶנה.
ַהָּכֵׁשר  ַהָּבָׂשר  ִעם  ִעְרּבּובֹו  ָטֵרף,  ָּבָׂשר  ְרִכיַׁשת  ָיִמים:  ַּכָּמה  ָהִעְנָין  ִהְתַנֵהל  ָּכְך 
ָהיּו קֹוִנים ֶאְצָלם ֶאת ַהָּבָׂשר ְלֹלא ִּפְקּפּוק,  ַהָּבָׂשר  ַצְרָכֵני  ָּגבֹוַּה.  ִּבְמִחיר  ּוְמִכיָרתֹו 
ִּבְהיֹוָתם ְּבטּוִחים ֶׁשַהָּבָׂשר ָּכֵׁשר ִלְמַהְּדִרין. ָהִאְטִליז ֶׁשל ַהּדֹוד ָעַמד ַּתַחת ַהְׁשָּגָחה 
ְמֻעָּלה, ְוַאף ֶאָחד ֹלא ֶהֱעָלה ֶאת ַהֲחָׁשד ֶׁשֲעלּוִלים ְלָהִביא ָלֶהם ָּבָׂשר ִמָּמקֹום ַאֵחר...
ִנְתֵחי ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ָהְלכּו ְוָגְדלּו ִמּיֹום ְליֹום, ּוַבד ְּבַבד ָּגְדלּו ַּגם ָהְרָוִחים. ְוָכְך ִמּיֹום 
ֲארּוחֹות  ַעל  ֶּכֶסף  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ְלַבְזֵבּז  ְלַעְצָמם  ְלַהְרׁשֹות  ַהְיתֹוִמים  ְׁשֵני  ָיְכלּו  ְליֹום 
ְויֹום  ַהֶּכֶסף  ִלְמקֹורֹות  ְּבֶקֶׁשר  ְלַפְקֵפּק  ִהְתִחיל  ֶהָחֵבר  ְמֻׁשָּבִחים.  ּוַמֲעַדִּנים  ְיָקרֹות 

ֶאָחד ִהִּטיַח ִּבְפֵני ַמֲאִכיל ַהְּטֵרָפה:
קּוף ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ְמִציאֹות! קֹוֶרה ֶׁשּמֹוְצִאים  "ַאל ְּתַפֵּטם אֹוִתי יֹוֵתר ַּבֵּתרּוץ ַהּׁשָ
ָקִרים ֶׁשְּלָך,  ֱאֹמר ִלי ֶאת ָהֱאֶמת,  ַּפַעם, ַּפֲעַמִים, ַאְך ֹלא יֹום יֹום! ֲעֹזב אֹוִתי ִעם ַהּׁשְ

יג ֶאת ַהֶּכֶסף? ִמַּנִין ַאָּתה ַמּׂשִ
ַאְך ַהָּלה ֶהֱחִריׁש ְוֵסֵרב ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת.

"ְׁשֵנינּו ִהְננּו ְיתֹוִמים ְּבאֹוָתּה ִמָּדה!" ָלַחץ ָעָליו ֶהָחֵבר, "ִלְׁשֵנינּו ֵאין ֹלא ָאב ְוֹלא 
ֵאם, ֹלא ָאח ְוֹלא ָאחֹות... ְׁשֵנינּו ְׁשקּוִעים ְּבאֹותֹו ֹּבץ ְוגֹוָרֵלנּו ּגֹוָרל ָאִחיד, ַהִאם ֵאיְנָך 

ָיכֹול ִלְבֹטַח ִּבי?
ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ִנְתַרֵּכְך:

ָהב ִלי ֶאת ָיְדָך ִּבְתִקיַעת ַּכף ֶׁשֹּלא ְּתַסֵּפר ְלַאף ֶאָחד ְוָאז ֲאַגֶּלה ְלָך"...
ַנִים ָּתְקעּו ַּכף, ּוְלַאַחר ֶׁשֶהָחֵבר ִנְׁשַּבע ִלְׁשֹמר ַעל ַהּסֹוד "ַעד עֹוָלם"  ִסֵּפר לֹו  ַהּׁשְ

ַהָּלה ַעל ַמֲעֵׂשי ַהְּנֵבָלה אֹוָתם הּוא ְמַבֵּצַע יֹום יֹום ְּכֵדי ְלַהְרִויַח ֶאת ַהֶּכֶסף.
)המשך יבוא בעז"ה(
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כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

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

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

א ַעל ָידֹו ים, ֵאין ֵחְטא ּבָ ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ ּכָ
ִאיָתא ַּבִּמְׁשָנה )ָאבֹות ֶּפֶרק ה ִמְׁשֶנה י"ח( ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו. 
ֶׁשל  ָעְנׁשֹו  ָּגדֹול  ּוַמה  ָהַרִּבים,  ֶאת  ַהְמַזֶּכה  ֶׁשל  ְׂשָכרֹו  ַרב  ָמה  ְלַלֵּמד,  ָּבָאה  ִמְׁשָנֵתנּו 

ַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהַרִּבים.
ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים - ֶׁשְּמַלְּמָדם ּתֹוָרה ּומּוָסר, ּוַמְדִריָכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה, ֵאין ֵחְטא 
ְּבֵגיִהֹּנם  ְיֵהא הּוא  ַמִים מֹוְנִעים אֹותֹו ִמְּלִהָּכֵׁשל ְּבֵחְטא, ֶׁשֹּלא  ָּבא ַעל ָידֹו - ֶׁשִּמן ַהּׁשָ

ְוַתְלִמיָדיו ְּבַגן ֵעֶדן )ְּגָמָרא ַמֶּסֶכת יֹוָמא ַּדף פ"ז ַעּמּוד א'(.
ְוֵכן מּוָבא ְּבָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן )ֶּפֶרק מ'(, "ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ֵאין ְמַגְלְּגִלים ֲעֵבָרה 
ַעל ָידֹו, ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ַּתְלִמיָדיו נֹוֲחִלים ָהעֹוָלם ַהָּבא ְוהּוא יֹוֵרד ִלְׁשאֹול, ֶׁשֶּנֱאַמר )ְּתִהִּלים 
טז, י(, "ִּכי ֹלא ַתֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול ֹלא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת", ְּכלֹוַמר ֹלא ַּתֲעֹזב 

ַנְפִׁשי ָלבֹוא ִליֵדי ֲעֵבָרה, ֶׁשֵאֵלְך ֶאל ְׁשאֹול, ְוֹלא ִּתֵּתן ֲחִסיְדָך - ַּתְלִמיַדי ֶׁשָּזכּו ַעל ָיִדי, 
ְוֵהם ְּבַגן ֵעֶדן - ֶׁשִּיְראּוִני ְּבַׁשַחת )ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב(.

ָבִרים לג, כא(  ֱאַמר )ּדְ ּנֶ לּוָיה ּבֹו, ׁשֶ ים ּתְ ים, ְזכּות ָהַרּבִ ה ֶאת ָהַרּבִ ה ָזָכה ְוִזּכָ מׁשֶ
ָרֵאל" ָטיו ִעם ִיׂשְ ּפָ ה ּוִמׁשְ "ִצְדַקת ה' ָעׂשָ

ֶאת  ְוִזָּכה  ּוְבַמֲעֶׂשה,  ְּבָחְכָמה  ָהֱאנֹוִׁשית  ֵלמּות  ַהּׁשְ ְלַתְכִלית  ֶׁשִהִּגיַע   - ָזָכה  מֶׁשה 
ָהַרִּבים - ֶׁשִּלֵּמד ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוהֹוָרה ָלֶהם ַהֶּדֶרְך ִלְהיֹות ַעם ְסֻגָּלה, ְוָלֵכן 
ְזכּות ָהַרִּבים - ֶׁשְּמַקְּיִמים ֶאת ַהִּמְצוֹות, ְּתלּוָיה ּבֹו - ְּכִאּלּו הּוא ִקֵּים ִעָּמֶהם ָּכל אֹוָתן 
ַהִּמְצוֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִצְדַקת ה' ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם ִיְׂשָרֵאל" - ְּכלֹוַמר ֶׁשִהְׁשִלים ְוִקֵּים 

ָּכל ַהּתֹוָרה, הּוא ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו )ַהְּמִאיִרי(.

ֱאַמר )ְמָלִכים א טו,  ּנֶ לּוי ּבֹו, ׁשֶ ים ּתָ ים ֵחְטא ָהַרּבִ ָיָרְבָעם ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרּבִ
ָרֵאל" ר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיׂשְ ר ָחָטא ַוֲאׁשֶ ן-ְנָבט( ֲאׁשֶ ל( "ַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם )ּבֶ

ְירּוָׁשַלִם  ָלֶכם ֵמֲעלֹות  ִיְׂשָרֵאל: "ַרב  ִלְבֵני  ְוָאַמר  ָזָהב  ֶעְגֵלי  ָיָרְבָעם ָחָטא - ֶׁשָעָׂשה 
ִהֵּנה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" )ְמָלִכים א יב, כח(, ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרִּבים 
- ֶׁשִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲעָגִלים ְוָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵחְטא ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו - ְּכִאּלּו הּוא ָעָׂשה ֶאת 
ָּכל ַהֲחָטִאים ֶׁשָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַעל ַחֹּטאות ָיָרְבָעם )ֶּבן ְנָבט( ֲאֶׁשר ָחָטא ַוֲאֶׁשר 
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ַחֹּטאות  "ַעל  ֶאָּלא  ְוִיְׂשָרֵאל"  ָיָרְבָעם  ַחֹּטאות  "ַעל  ָּכתּוב  - ֹלא  ִיְׂשָרֵאל"  ֶאת  ֶהֱחִטיא 
ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר ָחָטא ַוֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא", ִמָּכאן ֶׁשַהֹּכל ָּתלּוי ְּבָיָרְבָעם )ַּבְרְטנּוָרא(.

ים ה ֶאת ָהַרּבִ ד ּתֹוָרה ַלֲאֵחִרים ּוְמַזּכֶ ל ַהְמַלּמֵ ָכרֹו ׁשֶ ֶדל ׂשְ ּגֹ
ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות )ֶּפֶרק ה' ִמְׁשָנה י"ח(: ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו. ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ַּתְלִמיָדיו ְּבַגן ֵעֶדן ְוהּוא ְּבֵגיִהֹּנם, ְּכִדְכִתיב "ִּכי ֹלא ַתֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול ֹלא 
ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת" ְוֵהיָאְך ֶאְפָׁשר ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ָחִסיד ִיְרֶאה ַׁשַחת, ֶאָּלא ֶׁשַאַחר 
ְוָכל  ָּכל ַהּתֹוָרה הּוא  ְוִקֵּים  ִיְׂשָרֵאל, ְּכלֹוַמר ֶׁשִהְׁשִלים  ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם  ִצְדַקת ה' ָעָׂשה 

ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו. )ֵּפרּוׁש ַרֵּבינּו יֹוָנה ָאבֹות ֶּפֶרק ה' ִמְׁשֶנה י"ח(

ים לֹא ָיבֹוא לֹא ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִהְרהּור ה ֶאת ָהַרּבִ ַהְמַזּכֶ
ְּכֶׁשָאָדם  ָידֹו.  ַעל  ָּבא  ֵחְטא  ֵאין  ָהַרִּבים  ֶאת  ַהְמַזֶּכה  ָּכל  מי"ח(,  )פ"ה  ָאבֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
עֹוֶׂשה ְזכּות ְּגדֹוָלה ָּכזֹו, ִמַּדת ַהִּדין נֹוֶתֶנת ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר ָּגדֹול ָּכֶזה ֶׁשֹּלא ְלָהִביא ֵחְטא 
)ֵּפרּוׁש ַרֵּבינּו יֹוָנה ַעל ָאבֹות  ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה  ְוֶזהּו ְׂשָכרֹו, ֶׁשּׂשְ ַעל ָידֹו ְוֹלא ִהְרהּור ֲעֵבָרה, 

ֶּפֶרק ה'(.

ִמְצָוה  ִלְדַבר  ֲחֵברֹו  ֶאת  ה  ַהְמַעּׂשֶ ָּכל  ַאָּבהּו  ַרִּבי  ָאַמר  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  צ"ט,  ְּבַסְנֶהְדִרין 
ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּה, ֶׁשֶּנֱאַמר ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ַהְיֹאר, ְוִכי מֶׁשה 
ה ֶאת ֲחֵברֹו ִלְדַבר ִמְצָוה ַמֲעֶלה  ִהָּכהּו ַוֲהֹלא ַאֲהֹרן ִהָּכהּו, ֶאָּלא לֹוַמר ְלָך ָּכל ַהְמַעּׂשֶ

ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּה.
ז(  )ְׁשמֹות  ִּדְכִתיב  ִהָּכה,  ַאֲהֹרן  ַוֲהֹלא  ִמְצָוה:  ְּדַבר  ְלאֹותֹו  ֲעָׂשאֹו.  ְּכִאּלּו  ָׁשם:  ּוְבַרִׁש"י 

"ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ַמְּטָך ּוְנֵטה ָיְדָך".

ִאּלּו ְיָצרֹו ּוְרָקמֹו  ִכיָנה ַמֲעִלין ָעָליו ּכְ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ה ַאַחת ּתַ ִרּיָ ְכִניס ּבְ ל ַהּמַ ּכָ
ְוֵהִביאֹו ָלעֹוָלם

ַלֲחֵברֹו  ֶאָחד  ֶּפֶרק  ַהּׁשֹוֶנה  ֶׁשָּכל  ּוִמַּנִין  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ז'(  א  )ֶּפֶרק  הֹוָריֹות  ּוְבתֹוֶסְפָּתא 
ם  )ִיְרְמָיה טז( ְוִא ְוֵהִביאֹו ָלעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר  ְיָצרֹו ּוְרָקמֹו  ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו הּוא 

ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל ְּכִפי ִתְהֶיה, ְּכאֹותֹו ַהֶּפה.

ָראֹו ִאּלּו ּבְ ּכְ
ִכיָנה, ַמֲעִלין  ובשהש"ר )א. כב( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ָּכל ַהַּמְכִניס ְּבִרָּיה ַאַחת ְלתֹוְך ַּכְנֵפי ַהּׁשְ

ָעָליו ְּכִאּלּו הּוא ְּבָראֹו, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ָהרֹוֶצה ִלְחיֹות
ְוִאם ֵאינֹו ָלמּוד ִלְקרֹות ְוִלְׁשנֹות ַמה ַיֲּעֶׂשה? ֵיֵלְך ְוֵיָעֶׂשה ַּפְרָנס ַעל ַהִּצּבּור ְוהּוא ַחי. 

)ויק"ר כה א(

ּתֹוָרה עֹוֵסק ּבַ ּכְ
ָהעֹוֵסק ְּבָצְרֵכי ִצּבּור ְּכעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה. )ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות ה א(



זהר 
השבת

ח ִי קי ּשּדר ּה יו ִנת  ן רו י תין
לי

ְּתִפָּלה ְלַאַחר ַהִלימּוד
ְּבֵסֶפר  ְוַלֲהגֹות  ִלְלמֹוד  ֶׁשִּזִּכיָתִני  ֲאבֹוַתי  ֵואֹלֵקי  ֱאלֹוַקי  ם  ַהּׁשֵ ְלָפֶניָך  ֲאִני  מֹוֶדה 
ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ִזיַהָרה ִעיָּלָאה, ּוְזכּות ַהְּתָנִאים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּלַמְדנּו ּתֹוָרָתם 
ַיֲעמֹוד ָלנּו ּוְלַזְרֵענּו ְוִנְזֶּכה ְלַהְבָטַחת ַהָּנִביא )ְיַׁשְעָיה נ"ט כ' כ"א( ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי 
ֶפַׁשע ְּבַיֲעֹקב ְנֻאם ה'. ַוֲאִני ֹזאת ְּבִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיֹהָוה רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶליָך ּוְדָבַרי 
ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַעָּתה 
ָיִדי  ּוְבֵצל  ְּבִפיָך  ְּדָבַרי  ָוָאִׂשים  ט"ז(  נ"א  )ְיַׁשְעָיה  ַהְּנבּוָאה  ָּבנּו  ְוִיְתַקֵיים  עֹוָלם.  ְוַעד 
ַרֲעָיא  ּוִּבְרַּכת ֹמֶׁשה  ַעִּמי ָאָּתה.  ְלִצּיֹון  ְוֵלאֹמר  ְוִליֹסד ָאֶרץ  ִלְנֹטַע ָׁשַמִים  ִּכִּסיִתיָך 
ֵעיֵנינּו  ִיְראּו  ֵנָכר,  ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָּבָדד  ה'  ִּדיָדן,  ִּבְמֵהָרה  ִּתְתַגֶּלה  ְמֵהיְמָנא 
ְוִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ְוָתֵגל ַנְפֵׁשנּו ִּביׁשּוָעְתָך ֶּבֱאֶמת ֶּבֱאֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאֹלָקִיְך, ָּברּוְך ה' 

ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.
)מספר סוד ה'(

★

ְּתִפָּלה ְלַאַחר ִלּמּוד ַהֹּזַהר 
)יֹאַמר ְּבַּכָוַנת ַהֵלב(

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו טֹוב ּוֵמִטיב ִהָּדֶרׁש ָלנּו. ׁשּוָבה 
ְּכַבְּתִחָּלה  ֵביְתָך  ְּבֵנה  ְרצֹוֶנָך.  ִּבְגַלל ָאבֹות ֶׁשָעׂשּו  ַרֲחֶמיָך  ַּבֲהמֹון  ֵאֵלינּו 
ְוכֹוֵנן ִמְקָּדְׁשָך ַעל ְמכֹונֹו. ְוַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹו ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו. ְוָהֵׁשב ֹּכֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם 
ּוְלִוִיים ְלדּוָכָנם ְלִׁשיָרם ּוְלִזְמָרם. ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת 

ה' ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 

ְּתִפּלֹות ְלַאַחר ַהִּלּמּוד



קול הרשב"י
תורת הזוהר בלשון הקודש

שמעו ותחי נפשכם!
לימוד וסיום כל "הזוהר הקדוש" בשלוש שנים!!!

היום אם בקולו תשמעו, ובזוהר תקראו, את המשיח תראו,
על ידי שילמדו זוהר הקדוש עם פירוש 24 שעות ביום

תהיה השנה הזו שנת הגאולה
ברוך שהחיינו וקיימנו לפרויקט חדש, תכנית עולמית ללימוד ולסיום זוהר 

הקדוש בלשון הקודש, בשלוש שנים, בשמיעת סידרת דיסקים, בלשון 
קלה ונעימה.

הסדרה מחולקת לשבעים ושניים דיסקים, כל שיעור באורך 20 דקות בלבד, כל דיסק 
יכיל 15 שיעורים – כל חודש יצאו בע"ה 2 דיסקים – ובסך הכול 1062 ]אלף ששים ושתים[ 

שיעורים. בכך יהיה ניתן בקלות לשמוע ולסיים כל הזוהר הקדוש אף בדרכים ובנסיעה.

מעתה כל בית המדרש גם כשאין להם מגיד שיעור יכולים ללמוד יחד את 
סדר הזוהר המחולק לשלש שנים מתוך הסט החדש הנדפס בעשרה כרכים 
עם ביאור בצד, ובאותו זמן לשמוע ]בטייפ[ את השיעורים במשך 20 דקות 

בכל יום ולגמור את כל ספר הזוהר בשלש שנים.
כל אב יכול להושיב את בניו מגיל שיודעים לקרוא וישמעו ויקראו כל יום 20 דקות יחד 
עם הדיסק, ובכך תוך שלש שנים יעשו סיום לכל הזוהר הקדוש, ויתקיים דברי הרשב"י 

זי"ע: "ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ְּכֶׁשִּיְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ֲאִפּלּו ְנָעִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ֲעִתיִדים 
 ִלְמֹצא ִנְסָּתרֹות ֶׁשל ַהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקִּצים ְוֶחְׁשּבֹונֹות, 

ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן ִיְתַּגֶּלה ַלֹּכל" )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ַּדף קיח(.
  התכנית מתנהלת על ידי "מפעל הזוהר העולמי",

  מיסודו של כ"ק האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שליט"א 
בשיתוף עם המגיד שיעור הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א.

 הדיסקים יהיה ניתן להשיג בעז"ה אצל מגיד השיעור הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א, 
טלפון: 054-4577956 וב"מפעל הזוהר העולמי".

כל השיעורים ניתן לשמוע גם בטלפון "קול הרשב"י " 0722-990055
 ובטלפון "קול הזוהר": 0722-990044, 

 וכן ניתן להשיג כל ספרי הזוה"ק ב"מפעל הזוהר העולמי" רחוב נחל לכיש 24/8 בית שמש, 
טל: 058436784 / פקס: 02-9951300

לימדו ושמעו בזוהר כל רגע, למנוע חבלי משיח וכל פגע, כהבטחת משה רבנו לרשב"י, 
ובדא יפקון מגלותא.

מהיום, כל ילד קטן מגיל 9 יכול לגמור את כל ספר הזוהר הקדוש
 ולזכות להיות אחד מבני עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, 

אשרי יולדתו!!!
 גם יזכה שמלך המשיח יראה באצבעו ויאמר "בזכותך הגעתי".

ניתן ללמוד מתוך הזוהר הקדוש שיצא כעת לאור )חודש טבת תשע"א( ב-10 כרכים מחולק לשלש שנים, )ניתן 
לקבל במפעל הזוהר העולמי, וגם אצל "מלכות דוד" רחוב השומר 74 בבני ברק במחיר מסובסד, וכן במוקדים – 

כמפורסם ב"ערכה של שעה"(


