
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ַוְיִחי

ּ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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ה ְכ רכ ּו ת  ָו ה  בכ ִי שר תין
ְּתׁשּוָבה ִעם ֲחָרָטה

גלגולים
ותוספתא ספרי  ספרא  ירושלמי  בבלי  בש"ס  בקי  היה  אשר   איש 

מגולגל בדג
הרב הקדוש רבי יצחק מסקוירא ספר, שכאשר היה אביו המגיד הקדוש 
רבי מרדכי בעיר באהסלוב, הביא לו אחד מאנשי שלומו, דג גדול לכבוד 
הדג  הכנת  על  כונה  ברוב  השגיח  ובעצמו  בכבודו  הרבי  קודש.  שבת 
ובישולו ובליל שבת קודש אכל ממנו חלק גדול. אחר כך פנה אל בניו 
שישבו לידו ואמר: "אכלו נא מן הדג הזה שרדף אחרי דרך שלושים 
ערים, האיש אשר היה מגולגל בדג זה" הוסיף ואמר "היה בקי בש"ס 
)סיפורים ומאמרים יקרים( בבלי וירושלמי, ספרא ספרי ותוספתא".  

אחד מהדברים שהאדם נותן חשבון בפטירתו, אם חקר מהות נשמתו, 
מה בא לתקן בזה העולם

בזוהר ]חדש[ שיר השירים )ע, ד( אמרו, כי אחד מהדברים שהאדם נותן 
חשבון בפטירתו, אם חקר מהות נשמתו, ועל מה זה בא לעולם, ומה 
האלו  הדברים  לבו  על  ישים  האדם  כאשר  כי  העולם.  בזה  לתקן  בא 
יהיה זריז כגבור לרוץ אורחות חיים, לתקן מה שמוטל עליו לתקן, כדי 
להשלים כוונת הבורא, בעוד שנשמת אלוקי באפו, עד אשר לא יחשכו 

כוכבי נשפו.

העיקר הוא הבטחון

עיקר נתינת התורה לישראל היא כדי שישימו בטחונם בהשם וכו', לפי 
)פניני הגר"א(. שעיקר הכל הוא הבטחון השלם, והוא כלל המצות.  

***

תפילה על בנים צדיקים מועלת
מעשה בכהן אחד שהיו לו עשרה בנים - ששה בנים וארבע בנות, והיה 
בכל יום משתטח ומלחך עפר בתפלתו שלא יצא שום פסול מזרעו, ולא 
היו ימים רבים עד שבא עזרא הסופר והעלה את ישראל מבבל, וזכה 

אותו כהן לראות כמה דורות מזרעו משרתים בכהונה גדולה. 
)תנא דבי אליהו פרק יח(  
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ה ָכ כ ה שר ּ הי שר ָיכ רן ָּ
ה

ָנה, ]ְּבֵׁשִני ְּכָרִכים[,  ְּמֹבָאר ְּבִּתּקּוֵני ַהֹּזַהר )ִּתּקּון ְׁשִתיָתָאה ַּדף כ"ד ע"א, ּוְבִתּקּוֵני זֹוַהר ַהְּמחּוָלק ִלימֹות ַהּׁשָ
ְּבהֹוָצַאת ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי, ִנְמָצא ְּבִלימּוד ַלּיֹום כ"ו ֶחְׁשָון ַעּמּוד קי"א(, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור 

ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ִעָּמֶהם  ְוָלַמד  ֶׁשִעּמֹו  ַקִּדיָׁשא  ּוְלַחְבַרָיא  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ִנְגָלה  ְלטֹוב 
ֶׁשל  תֹו  ּוְקֻדּׁשָ ֹּכחֹו  ַרב  "ַּכָּמה  ָלֶהם  ְוָאְמָרה  ַמִים  ִמּׁשָ קֹול  ַּבת  ָיְצָאה  ְנָׁשמֹות,  ִּתּקּוֵני  ְּבִעְנַין 
ְּבֵני  ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון, "ְוַכָּמה  ְנבּוָאה  ְוָאְמָרה  ְוַאַחר ָּכְך הֹוִסיָפה  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָּבעֹוָלם", 
ָנָׁשא ְלַתָּתא ִיְתַּפְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ַּכד ִיְתַּגּלּו ְלַתָּתא ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה ְּבסֹוף יֹוַמָּיא, 
ִמֶּזה  ִיְתַּפְרְנסּון  ְלַמָּטה  ָאָדם  ְּבֵני  ַּכָּמה  ַהֹּקֶדׁש:  ּוִבְלׁשֹון  ָּבָאֶרץ".  ְּדרֹור  "ּוְקָראֶתם  ּוְבִגיֵניּה, 
ַהָּפסּוק  ִיְתַקֵּים  ּוִבְזכּותֹו  ַהָּיִמים,  ְּבסֹוף  ָהַאֲחרֹון  ַּבּדֹור  ְלַמָּטה  ִיְתַּגֶּלה  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשְּלָך  ַהִחּבּור 

ֵלָמה.  "ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ"- ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְּגֻאָּלה ַהּׁשְ
ּומֹוִסיף ְלָבֵאר ְּבִמְקַּדׁש ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני ֹזַהר, ֶׁשָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֵסֶפר ֶזה ְמָקֵרב ַהְּגֻאָּלה ְועֹוֶׂשה 
ִלי ּוְלָבַני ִמן ַהָּגלּות ְוכּו'. ִּכי ָּכְך  ְוָעָליו אֹוֵמר ַהָּקָּב"ה: ְּכִאּלּו ְּפָדַאִני  ַנַחת רּוַח ָּגדֹול ְליֹוְצרֹו, 
ָּגַזר ַהּבֹוֵרא ֶׁשֹּלא ִיְתַּגֶּלה ְוִיְהֶיה ָּגנּוז ַעד סֹוף יֹוַמָּיא ִּדְבִגיֵנּה ָיבֹוא ְּדרֹור, ִּכי ְסֻגָּלה זֹו ּבֹו ְוֹלא 
ְּבזּוָלתֹו. - ִּבְראֹות ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ִעְנָין ֶזה, ִצָּוה ְלַרִּבי ַאָּבא ִלְכֹּתב ֵסֶפר 
ַהֹּזַהר ְּבֶדֶרְך ֶהְעֵלם ִלְהיֹותֹו ֻמְצָנע ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ָּדָרא ַּבְתָרא ְקִריב ְליֹוֵמיה ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא, 
ם ַּכִּנְזַּכר ְּבָפָרַׁשת ַוְיִחי )ַדף  ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּות ַהִּמְתַעְּסִקים ּבֹו ִּתְצַמח ַהְּגֻאָּלה ְּבָיֵמינּו ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
רי"ז(, ַעל ָּדא ְּכִתיב: ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן ָׁשָּמה ְמֹלא ָהֹעֶמר ָמן כּו' ְלִמְׁשֶמֶרת, ְלַאְצָנעּוָתא, 

ְוָהֵבן ֶזה ְמֹאד. )ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל זלה"ה ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות(.
ְוַהֹּכל ָּתלּוי ְּבֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהֹּזאת, ּוְמִניָעֵתנּו ִמְּלִהְתַעֵּסק ָּבּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב 
ִּבְנַין ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו )ַהְקָּדַמת ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ְלֵעץ ַחִּיים(. ְוָכַתב מהר"א ֲאזּוַלאי זי"ע 
)ֶחֶסד  ַהִּקְטרּוִגים  ְוַהְׁשָּבַתת  ַהָּגלּות  ְוַקּלּות  ַהְּקִלּפֹות  ִיְהֶיה ִּבּטּול  ַהִחּבּור ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְוַגם 
ַעל  ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ"ד(. - ְוָכַתב ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים )ַׁשַער ָהֲעִמיָדה, הג"ה מרנ"ש(: ְוִנְרָאה ּׁשֶ

ְיֵדי ְזכּות ָהעֹוְסִקים ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ֵיׁש ֹּכַח ְּבָיָדם ְלָהֵגן ַעל ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ֶׁשֹּלא ָימּות ַעל 
ְיֵדי ָהָרָׁשע ַאְרִמילּוס )ְוַעֵּין עֹוד תיקו"ז לרמח"ל ִּתיקּון ח'(.

ָיֵגן  ִלְבָרָכה ְזכּותֹו  ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ַחִּיים לּוָצאטֹו  ַרִּבי מֶׁשה  ְּכָהַרְמַח"ל  ָלנּו ָּגדֹול  ּוִמי 
ָעֵלינּו ָאֵמן, ַּבַעל ַה"ְמִּסַּלת ְיָׁשִרים", ֲאֶׁשר ָהָיה ָּבִקי ָעצּום ְּבָכל ִמְכַמֵּני ַהּתֹוָרה )ֲאֶׁשר ָאַמר ָעָליו 
ָּפָניו ַהְּטהֹוִרים - ַמֲהַלְך ֶׁשל ֲאָלִפים ִקילֹוֶמֶטר(  ַרְגִלי ְלַקֵּבל  ְקדֹוׁש ה' ַהְּגָר"א זי"ע ְּדִאּלּו ָהָיה ַחי ְּבדֹורֹו ָהָיה הֹוֵלְך 

ְוֹלא ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ֶאת ָהֵעָצה ַהּזֹו, ִלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּבֶרֶצף 



ו
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ה ָכ כ ה שר ּ הי שר ָיכ רן ָּ

ה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים. ְלֹלא ֶהְפֵסק, ֶׁשְּבֹכַח ַהְּקֻדּׁשָ
ָלֵכן ִּתֵּקן ִּביִׁשיָבתֹו ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד ֶׁשל ִּגיְרָסא ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִמְׁשָמרֹות ְלֹלא 
ֶהְפֵסק ְּכָלל ֵמֵעת ְלֵעת, ְוָקַבע ָּדָבר ֶזה ַּכַּתָּקָנה ָהִראׁשֹוָנה ִּביִׁשיָבתֹו, ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָּדָבר 
ְּבִאֶּגֶרת ְלַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ֹזאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות ֹקֶדׁש ְלִהָּנֵצל ֵמֶרֶׁשת 
זֹו ָטְמנּו ׂשֹוְנֵאיֶהם, ּוְבַוַּדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵּקַח ַעל ֹזאת ְוֹלא ַיְחְּדלּו ִּכי ַרב ַהָּדָבר ְוָעצּום ְמֹאד... 
ֵחיִלי  ר  ִנְתַיּׁשֵ ִאְלָמֵלא  ֲאִני  ִּכי  ֵּגָום,  ַאֲחֵרי  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִיְׂשָרֵאל ֶאת  ַחְכֵמי  ַיְׁשִליכּו  ַאל  ְוַעָּתה 
ָהִייִתי קֹוֵבַע ָּדָבר ֶזה ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום, ֲאָבל ְּכבֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיַּקח ֶאת ָהֵעָצה ַהֹּזאת ְוִיְהֶיה 
לֹו ִלְזכּות ִּכי ֵאין ָּכמֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד ִּבְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ִּכי ֹלא ָּדָבר 

ָקֶׁשה הּוא ְּכָלל". 
ַּגם ֵאֶצל ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ּוַמְמִׁשיָכיו ָמִצינּו ֲחִביבּות ְמֻיֶחֶדת ְלִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד, 
ֲאֶׁשר  ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמִּזיִדיְטׁשֹוב  ֵאייִזיק  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָהַרב  ַהָּקדֹוׁש מֹוֵרנּו  ָהַרב  ְּכבֹוד 

ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ְוָאַמר: ָלַמְדִּתי ְוָׁשִניִתי ַה"ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים" ֵמָאה ְוֶאָחד ְּפָעִמים.
ּוְבֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים )ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני(: ְוֶזהּו ָּדֹרׁש ָּדַרׁש מֶׁשה, ַהְינּו ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה )ִּכי ְּבָכל ּדֹור ְודֹור 
ָּדַרׁש ְּכָבר מֶׁשה, ַהְינּו  ֵיׁש ְּבִחיַנת מֶׁשה, ְוִאיָתא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָהָיה ְּבִחיַנת מֶׁשה(, ְוִיְדֹרׁש ַמה ּׁשֶ

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ָאז ְוִהֵּנה ֹׂשַרף, ַהְינּו ֶׁשִּיְתַּבְּטלּו ָּכל ַהְּקִלּפֹות ּוִמֵּמיָלא ִיְהֶיה 
ַהְּגֻאָּלה ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד.

ּוְבֵסֶפר אֹור ְיָׁשִרים ֵמיָרא ַּדְכָיא ֶׁשָּכַתב: ֹקֶדם ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ִּתְתַּגֵּבר ִמינּות ְוֶאִּפיקֹוְרסּות 
ְלִהָּזֵהר ִּבְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ַהָּללּו, ָהֶאָחד ֵלאֹמר ְּבָכל יֹום  ְלֶזה  ִליְצַלן ָּבעֹוָלם. ָהֵעָצה  ַרֲחָמָנא 

אֹוֵמר, ִּכי ֲאִמיַרת ֹזַהר ְמֻסֶּגֶלת ְלָטֳהַרת ַהֵּלב. ֹזַהר ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַמה ּׁשֶ
ר  ֶׁשָאַמ י"ב(  )ַּדף  ַהֹּקֶדׁש  רּוַח  ְּבַׁשַער  ַעְצמֹו  ז"ל  ָהֲאִר"י  ְלַרֵּבנּו  ָּמִצינּו  ְּדָנא  ּוִמַקְדַמת 
ַלַּמֲהַר"א ַהֵּלִוי "ֶׁשִּיְלֹמד ְּבֹזַהר ֶּדֶרְך ְּבִקיאּות ִּבְלָבד ְּבִלי ֶׁשַּיֲעִמיק ְּבִעּיּון מ' אֹו נ' ָעִלים ְּבָכל 
ן  ב ֶׁשָּנַת יֹום ְוֶׁשִּיְקָרא ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּפָעִמים ַרִּבים", ּוְבֵסֶפר ִׁשְבֵחי ָהֲאִר"י )הנד"מ ַעּמּוד נ"א( ָּכַת
ִּבְלִּתי  ְלַבד  ַהָּלׁשֹון  ַהֹּזַהר  ִמֵּסֶפר  ַּדִּפים  ֲעָׂשָרה  יֹום  ְּבָכל  לֹוַמר  ֶאָחד  ְּתׁשּוָבה  ְלַּבַעל  ִּתּקּון 
ֶאָחד  ְּתׁשּוָבה  ְלַּבַעל  ִּתּקּון  ֶׁשָּנַתן  ָיָׁשן  ְּדפּוס  ָהֲאִר"י  ִׁשְבֵחי  ְּבֵסֶפר  הּוָבא  ְוֵהן  ֲהָבָנה,  ׁשּום 
ְלַלְּמדֹו ְּבָכל יֹום ד' אֹו ה' ַּדִּפים, ְוַהִחיָד"א ְּבֵׁשם ַהְּגדֹוִלים )ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ֵעֶרְך ֵסֶפר ַהָּבִהיר( ֵהִביא 
ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו  ֹּזַהר,  ְּדַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ֶׁשָּנַתן ִּתּקּון ְלַּבַעל ְּתׁשּוָבה לֹוַמר ָּכל יֹום ה' ַּדִּפים  ֵמיּה  ִמּׁשְ
ָּכַתב הגה"ק ִמָקאַמְרָנא ְּבֵסֶפר ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך )ְנִתיב ַהּתֹוָרה ְׁשִביל א' אֹות ל"א(, ְוָּכַתב ָׁשם ֶׁשַּגם 
הגה"ק מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש ִמִזיְדְטׁשֹוב ָנַהג ֵּכן, ְוֵכן ָמִצינּו להגה"ק מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ִּפְנָחס 
ְוַעֵּין עֹוד  ְּבָכל יֹום,  ַּדִּפין  ג'  ִּפְנָחס הנמ"ח ח"א ַעּמּוד רס"ד( ֶׁשָּצִריְך לֹוַמר ב' אֹו  )ִאְמֵרי  ִמָקאִריץ 

ַהַּמֲעֶׂשה ַהּנֹוָרא ַהּמּוָבא ְּבֵסֶפר ֶּבן ֵּביִתי ַעל ָאבֹות, ְוֵאין ַּכאן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריְך.
ְּבֵסֶפר  ִחיָד"א  ָהַרב  ָּכַתב  ְּכָבר  ָקָאַמר,  ַמאי  ָיַדע  ֹלא  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  קֹוֵרא  ְדִּבְהיֹותֹו  ְוַהַּגם 
ַמאי  ָיַדע  ֹלא  ְּבֶׁשַּגם  ִלּמּוד  ָּכל  ַעל  ְמרֹוָמם  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  "ִלּמּוד  מ"ד(  )אֹות  ְּבֶאְצַּבע  מֹוֶרה 

המשך בעמוד יֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה
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ּת בו תיכ ָן תו ִי תִנת  ָיכ ִן הי
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

 הרב חיים אלי' שטערנבערג 
רב ור"מ ביהכנ"ס וישיבת "מחזיקי תורה" חיפה
ב"ה, עיה"ק חיפה ת"ו, יום ג' לס' ושמחת בכל הטוב תשל"ג לפ"ק.

כשמוע קול שופר, יוחק לחיים בספר, מע"כ ידידי רב חביבי, חקוק במורשי לבבי, 
כרעא  ברא  המפואר  החסיד  הרב  הרבים,  את  ומזכה  זוכה  חו"ב  המצוין  האברך  ה"ה 

דאבוהו וכו׳, מוהר"ר שלום יהודא גראס שליט"א מחבר ספר נפש ישעי׳.

אחרי מבוא הברכה ברכת שנה טובה מעוטרת כל טוב.

ועיינתי  עיני  מול  האיר  זצ"ל(  המנוח  אביך  )ע"ש  ישעי'  נפש  המצוין  ספרך  יקרת 
בו ושמחתי שה׳ זיכה אותך להוציא לאור ספר מיוחד במינו אוצר כל כלי חמדה מלא 
וגדוש עם מאמרים נפלאים מכל גנזי התורה ומדרשי חז"ל ומאמרי קדושים מראשונים 
ואחרונים ומצדיקי הדור זי"ע על חומר הענין של מ"א ועל גודל הזהירות שכל בעל נפש 
צריך להזהר שלא יכשל ח"ו אפילו בספק של מאכלות אסורות, ממש מקום הניחו לך 
ראשונים להתגדר בו לעשות קובץ כה גדול של דברי חכמינו ז"ל בענינים אלו, וזכות 
אביך המנוח זצ"ל עמד לך שתזכה את הרבים בענינים האלה, וביחוד שמחתי שעוד ידך 
נטוי׳ להמשיך במצוה רבה זו, יהיה ה' עמך ויצליח בידך להוציא זממך לזכות הרבים 
עד ביאת ינון אמן. והיות שגדול התלמוד שמביא לידי מעשה ואחר שזכה העולם בספר 
של  במכשול  וילדיהם  ובניהם  הם  יכשלו  לא  שח"ו  המצות  שומרי  להציל  כזה  מצוין 
מאכלות אסורות שמטמטם את כל הגוף והנפש ח"ו לכן יש לי הצעות למעשה בענין 

גדול זה.

א( שבכל עדה ועדה או בכל בית הכנסת כמו שיש ועד גבאים של ביהכנ"ס כן היו 
צריכים לעשות בכל קהילה ועד הכשרות, ועוד גבאים על ענינים שונים להזהיר את 
המון שומרי התורה שישמרו ליזהר ולקנות רק מאכלים שהם תחת השגחה של רבנים 
מפורסמים ויראי ה׳ ושח"ו לא יקנו שום קופסת מאכל או כל מיני מאכל, הועד הזה 
יעשה לו רשימה מכל שומרי התורה של עדתם ואת האדרעסין ולבקר בביתם לפקח 
ולחקור בדברי נועם, כי דרכיה דרכי נועם, ולברר אם ח"ו אינם קונים דבר מאכל או 
קופסאות שכתוב עליהם סתם כשר, בלי שידעו אם יש השגחה מרבנים יראי השם וליתן 
להם הדרכה את חומר הענין ואת הצרה והפגם שמביאים חס ושלום עליהם ועל בניהם 
לדורי דורות אם לא ישמרו, ויתן להם הדרכה באיזה מקומות, הם יכולים להשיג כל 
המאכלים שהם בהשגחה טובה, ואגב יחקרו אם אין ח"ו בבתיהם "טעלעוויזיע" וכדומה 

ולברר שאסור לשמוע מהרדיו קול באשה ערוה או נאומים של מינות וכדומה.

ב( שינהגו ללמוד הספר החשוב הזה "נפש ישעי׳" בתלמוד תורה בין הכתות הגדולות 
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ה ָכ כ ה שר ּ הי שר ָיכ רן ָּ

ובישיבות וכן מגידי שיעורים בבתי מדרשות שילמדו ספר זה בין שאר ספרי מוסר כדי 
יסור  יזקין לא  כי  ואז גם  שידעו להבדל ממכשולים של מאכלות האסורות מקטנותם 

ממנו.

ג( הרבנים והדרשנים בכל דרשותיהם בכל עת מצוא יזהירו את הקהל מלהכשל ח"ו 
בענין זה ויבארו חומר הפגם של מאכלות אסורות.

צדקנו  משיח  של  לאורו  נזכה  זה  ובזכות  קדוש  מחנך  והי'  בנו  שיקוים  נזכה  ואז 
וגאולתנו השלימה בבי"א.

אגב כעת עיינתי בספרו החשוב בפרק י׳ אות ח׳ שמביא דברי זוה"ק )תרומה קנ"ד( 
אין יצר הרע מתרבה אלא מגו אכילה ושתיה. כמו שאמרו חז"ל דדרכא דמיכלי יתרא 
לאתוי׳ לידי זיבה. ואמרו ז"ל לא תרוי ולא תחטא. כלומר לא תשבע שלא תבא לידי 
חטא וכן כתוב בתורתנו הקדושה פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת וכו׳, ע"כ בספרך 

המצוין.

הרי שאכילה יתירה מביא לידי חטאים ח"ו, לפי זה נראה בעזה"י לבאר דברי המאירי 
)מסכת ר"ה דף ט'( שהמפרשים מתקשים להבין כונתו במה שכותב שם וז"ל, כל האוכל 
הואיל  ועשירי.  תשיעי  התענה  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  הכפורים  יום  בערב  ושותה 
ובשעת אכילה הוא מכוין לשם עינוי ועל כיוצא בזה דאז הוי "כעבירה לשמה". וראיתי 
שהמפרשים מתקשים בלשון "עבירה לשמה" איזה עבירה הוא אם יש בזה מצוה הרי 
אין באכילה עבירה אדרבה יש בה מצוה כמו שביארו הטור והשו"ע. וגם הלשון לשם 

עינוי צריך הסבר.

ולפי הנ"ל יש להבין, דהנה בשו"ע אורח חיים )סימן תר"ד( מביא מצוה לאכול בערב 
יוכ"פ ולהרבות בסעודה, ע"כ, והנה הטעם שצריכין להרבות בסעודה דלכאורה בגמרא 
ר"ה )דף ט'( וביומא מביא רק שכל האוכל ושותה סתם, ולא כתוב להרבות בסעודה. 
ומאיפה אנו יודעים המקור שצריכים להרבות בסעודה. אמנם המקור הוא ברש"י ז"ל 
)ר"ה דף ט עמוד א'( ד"ה כל האוכל וכו׳, וז"ל, דהכי קאמר קרא ועיניתם בתשעה, אכילת 
עינוי חשובה כל דמפיש באכילה ושתיה טפי  וכיון דאכילתו  עינוי,  תשיעי אני קורא 
עדיף, דהא מדקאמר בערב על כרחך לא מקפיד אעינוי דתשיעי, וכי קרי עינוי דתשיעי 
אכילה ושתי' דידיה קרי עינוי, ע"כ. דברי רש"י אלו הוא המקור להרבות בסעודה בערב 

יוכ"פ.

ולפי מה שמובא בספרך כל המקורות מהתורה הקדושה ומהזוה"ק ומהתלמוד שריבוי 
כשעצם  אבל  הרשות  בסעודת  כשאוכל  דוקא  והיינו  ח"ו,  חטאים  לידי  מביא  אכילה 
האכילה המרובה הוא מצוה כגון בערב יוכ"פ וכדומה אז האכילה המרובה אינה מביאה 
לידי חטא אם מתכוין לשם מצוה אדרבא האכילה המרובה מביאו להרבות במצות כי 
מצוה גוררת מצוה, וכמו דאיתא במסכת נזיר )דף כג( מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה׳ 
צדיקים ילכו בו ופושעים יכשלו בם. משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם, אחד אכלו 
לשם מצוה ואחד אכלו לשם אכילה גסה. זה שאכלו לשם מצוה נאמר צדיקים ילכו בם. 

וזה שאכלו לשם אכילה גסה נאמר ופושעים יכשלו בם.
ועפי"ז נבין בעזה"י דברי המאירי הנ"ל כיון שעצם אכילה יתירה הוי עבירה שמביא 
המשך בעמוד י



זהר 
השבת

ׁש תכ רכ ִן ר  ביי ּי ת תן ביכ י ִָנת שר הן חן הו ִי ר ָכ  ְ ּי הן ָ שר
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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לחטאים, אבל אם הוא עבירה לשמה הרי זה חשובה למצוה כיון שכוונתו לשם מצוות 
עינוי. כמו שרש"י ז"ל כתב דהכתוב קראו לאכילה בתשיעי בלשון ועיניתם. ועל אכילה 
מרובה כזו שהיא בעצם מצות התורה, בזה נאמר צדיקים ילכו בם. אבל רק כשמכוין 
לשמה לשם מצוה לא לשם אכילה גסה אז הוי מצוה. והנה יש להבין למה קראה התורה 
אכילה בשם עינוי, י"ל כיון דעיקר אכילה בערב יוכ"פ היא לשם הכנה שיוכל להתענות 
כיון  שכתב  הנ"ל  המאירי  דברי  וא"ש  עינוי.  בלשון  נקרא  ג"כ  זו  אכילה  לכן  ביוכ"פ 
שמכוון "לשם עינוי" כלומר שיוכל להתענות למחר. ולהפסוק שקראה לאכילה זו בלשון 

"ועיניתם".
והרחמן יזכנו בשנת גאולה וישועה כמו שמובא שבמוצאי שביעית בן דוד בא ונזכה 

בקרוב לקבל פני משיח צדקנו בבי"א.

ידידך הדושה"ט ומאחל לך כתיבה וחתימה טובה.
הק' חיים אלי' שטערנבערג
רב ור"מ דביהמ"ד וישיבת
"מחזיקי תורה" חיפה

ַהְּגדֹוִלים  ְּבִסְפרֹו ֵׁשם  ָּכַתב  ְוֵכן  ַלְּנָׁשָמה".  ָּגדֹול  ִּבְקִריָאתֹו הּוא ִּתּקּון  ֶׁשִּיְטֶעה  ְוַאף  ָקָאַמר, 
)ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ָׁשם, ְועֹוד ְּבׁשּו"ת ַחִּיים ָׁשַאל ח"א ִסיָמן ע"ה סֹוף אֹות ב'(, ּוִמַקְדַמת ְּדָנא ְּכָבר ָּכַתב ֵמֵעין 

ֵריׁש ע"ב(,  )ַּדף ל"א  ְדֵליל ָׁשבּועֹות  ַהִּלּמּוד  ְּבֵסֶדר  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ֶלֶחם  ְּבִסְפרֹו  ֶצַמח  ַמֲהִר"י  ֶזה 
ְוָהַרְמַח"ל ְּבִׁשְלֵהי קּוְנְטֵרס ֶּדֶרְך ֵעץ ַחִּיים. ]ְוַעֵּין עֹוד ַּבֵּסֶפר ְזִכיָרה ְלַחִּיים ְלַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים 

ַפַלאִג'י ח"ב ַּדף ע' ע"ד, ובשו"ת ַאַפְרַקְסָּתא ְדַעְנָיא ִסיָמן ע"ד[.
ְמַהזֹוַהר  ַההּוא  ָהאֹור  ַהְׁשָּפַעת  ִמְּפֵני  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ִיָּקֵרא  ַהֵּסֶפר  ְוָלֶזה  ָהַרַמ"ק:  ְוָכַתב 
ְוֶׁשַפע  ֶׁשָהָיה אֹור  ַהִּמְתַעְּסִקים ּבֹוא,  ָּכל  ְּבַהְׁשָּגָחה ֱאֹלִקית  ַמְׁשִּפיִעים  ְוֶדֶרְך אֹורֹו  ָהֶעְליֹון, 
ם ִאְתְקֵרי  ֶעְליֹוןב ֵמַהַּדַעת מּוְׁשַּפע ְּבָרֵזי ּתֹוָרה ְּדָהְיינּו ָרֵזי ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוכּו' ֵּכיָון ְׁשִּנְׁשַּפע ִמּׁשָ
ַהִחּבּור ַהֶּזה ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ְּכלֹוַמר ֶׁשִּנְׁשַּפע ֵמַהֹּזַהר ַההּוא )ָהַרב ֹמֶׁשה קֹוְרדֹוִבירֹו, ַּדע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביָך, 

ב'(.

אא השל"ה ַהָּקדֹוׁש: ְוָידּוַע ֶׁשָאַמר ְלָבָניו ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֹּלא ָטַעם ָטַעם ַחְכַמת ַהַּקָּבָלה ֹלא ָטַעם ָטַעם 
ָרה ַמֲאָמרֹות"(. ְוֵכן ָּכַתב ַהְּגָר"א ז"ל: ָהעֹוְסִקים ְּבֶרֶמז ְוסֹוד, ֵאין ֵיֶצר  ִיְרַאת ָחָטא ֵמיָמיו )ְוֵעין ב"ֲעׂשָ

ֵלי ה', י"ח(. ָר"א ַעל ִמׁשְ ירּוש ַהּגְ ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתַּגֵּבר ָּבֶהם. )ּפֵ

בא ובתיקוני זוהר )בהקדמה דף ה' ע"ב(: דרגא שביעא ביראת ה', כל מאן דאית ביה יראת ה' 
לית ליה חסר הדא הוא דכתיב יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו... דרגא תמינאה 
ביראת ה' למהוי ליה בשת אנפין... ומאן דלית ביה בשת אנפין אוקמוה מארי מתניתין, 

בוודאי שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. )עיין שם(  

המשך הסכמות ומכתבים מעמוד ח

המשך ערכה של שעה מעמוד ו
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ב ִי שר ִנ תיכ ת בי ביכ י שר
יי

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

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹו	

והעונש השכר כח

כגון תבל  פני על  לחיות  יכול  אינו  חסרונותיו  ידי שעל  ויש  מום, בעל 

סגור שנקרע או ראשו  כןשניתז גם  הוא  כן  החיים, מקור  הוא  ששם  לבו 

וחי האדם  יעשה  "אשר כתיב  כן  גם שעליהן  יתברך  השם מצות  בעניני

המורים כהנה  הרבה פסוקים  ועוד  ימיך " ואורך  חייך  היא "כי ונאמר בהם"

התורה . בקיום תלוי הבא לעולם  הנפש  חיי עיקר  כי לנו

איברים  שברמ "ח  האבר  את  מחיה  מצוות  שברמ "ח  מצוה  כל 

הבאיש לעולם  נקרא  הוא  עליהם  ועבר  האדם  פשע  אם  שאפילו מצוות 

שכתב מה  דידוע לנצח הוא גדול  גנאי זה [וגם מום בעל  בשם רק 

בנפשו לנצח ימצא  דהחבלה במשלי הגר"א וכן  הקדושה , בשער  הרח"ו 

אף תפילין  הניח לא דאם  ונמצא הש "י, רצון  על  בו  שפשע האבר  באותו

כל התחיה לעת  כשיקום  ונמצא בידו מום בעל  יהיה המצות  כל  יקיים אם 

ביד מום  בעל  יהיה  והוא אבריהם  בכל  וקיימים חיים  יעמדו  ישראל 

זוכים הם  באבריו מקיים שאדם  התורה  מצות  דבזכות  לנצח הזה השמאלי

האבר את  מחיה  מצוות  שברמ "ח  מצוה  כל  - עולם  חיי לעתיד  לחיות 

וכיון בתוכנו נטע עולם  וחיי אומרים שאנו וכמו - לו השייך  שברמ"ח

וכמה ההוא  האבר את  שיחיה  מי לו אין  ההיא המצוה  על  נפש  בשאט שעבר

בד ' המרותו גודל  את  ידעו  שהכל  זה על  ההוא  האדם אח"כ יתמרמר

שארי ידי על  איברים בשאר מום  בעל  יהיה  אם כה"ג  וכן  תפילין  במצות 

הכל דבר "סוף  הפסוק  על  קהלת  בתרגום דאיתא וכמו שקלקל  דברים 

ירא האלקים  את  כן  ועל  כל  לעיני יתפרסם הכל  שלבסוף  דהיינו  נשמע"

לאוין ושס "ה  מ "ע שהרמ"ח ור"ל  האדם כל  זה כי שמור  מצותיו  ואת 

בעל ויהיה  כשיקום  ונמצא  האדם  כל  לעתיד  יבנה  חייו  בימי האדם שנשמר

שס"ה נגד  [המכונים  מגידיו גיד  איזה לו שיתקלקל  או אבר  באיזה  מום

קלון וכמה  נפש  בשאט עבר לאו  או מ "ע  איזה הכל  יתבוננו  שבתורה] לאוין 

לנצח ]. עי"ז  יסבול  וכלימה

אמונה יסוד  היא  שבת  שמירת  ענין 

כמוויש הקדושה  נפש  חיות  עיקר שהם  והלב הראש  נגד  שהם  ענינים

דאם האמונה  יסוד  ג "כ דהוא  שבת  שמירת  וענין  ובתורתו  בד ' אמונה

וכשהוא הקדושה  מנפשו  החיות  עיקר  כל נסתלק  כבר  ההם ענינים  לו יחסר
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והעונש כטהשכר

בעת  לקום במה לו יהיה ולא שלו  הבהמית  בנפש  רק  חי הוא בעוה"ז חי

עכ"ל . התחיה .

ספרים  הדפסת  בענין  שטיכסנו  העצה 

הכיעל  היא תבל  פני  על  ונפיצם יהודי לכל ונשלח ספרים  שנדפיס  ידי

בהקדמתו שבת  המנחת  שכתב  המשל  דוגמת  מועילה והכי טובה 

בו ולירות  אחת  ביד להחזיקו  יכול החלש  שגם כזה קרב  כלי כמו שהוא

נתחלק קטן  שהוא  הגם בתוכו  אשר  החץ  וגם  ויגיעה , עמל  שום בלי בקלות 

קרב בכלי אחד . חיל  איש  להרוג יוכל  קטן  חץ  שכל  קטנים , חיצים לאלף 

הוא ושילוחם  ספרים בהדפסת  הקמים, האויבים כל  את  לנצח אפשר זה 

אנשים למיליוני  להגיע יכול  אחת  שבבת  כזה חץ  כזה קרב מכלי יריה כמו

נכונה מטרה ולהשיג  רצויה פעולה  ולעשות  בעולם  רחוקים  הכי ובמקומות 

ויאמר: משלו  וישא עמו  שבות  ה' בשוב

ביותר והמצויינים  הטובים  הכי  קרב  הכלי

שאר"משל  אויביו נגד  למלחמה  לצאת  הוכרח אשר קטן  אחד למלך 

וירא מאוד  עד  חיל  ואנשי כח וגיבורי גדולים  המה  אשר מלכים 

מלאכה בעלי אחר שלח  עשה  מה  להלחם. שצריך  מי נגד  בזוכרו  לנפשו

יען בהם  ללחום וטובים  הרבה קרב כלי  לו להכין ושכרם קרב כלי עושים

השתדלו הנ "ל  מלאכות  הבעלי והנה  כבידה, למלחמה  לצאת  שצריך 

מין למשל , היינו טובים , קרב כלי הרבה  עבורו  ועשו במלאכתם והתחכמו

אנשים מאה  למשל  בה להרוג  יוכל  מהם אחת  בכל  אשר  רימאטיס  הנקרא 

אשר הנ"ל  המלך  שמע ואח"כ  המלך , בעיני מאד הדבר והוטב אחת , בירייה 

גדולים והיותר חכמים  היותר מלאכות  בעלי בנמצא  יש  ענגלאנד במדינת 

אחריהם גם  ושלח קרב, כלי עשיית  בענין  הראשונים  מלאכות  מבעלי

והנה ביותר. הטובים קרב  כלי לו  לעשות  שירצו כמה  רב הון  להם והבטיח

הבעלי של  קרב הכלי את  ראו לאנד  מהענגיל מלאכות  הבעלי  כאשר 

הם קרב  שהכלי הוא אמת  הנה  להמלך  אמרו להם  הקודמים  מלאכות 

מהם קרב כלי שכל  והוא, אחד  חסרון בהם שיש  אך  מאוד , וחזקים טובים 

עמה לעבוד  אנשים  הרבה  וצריכים  בכבדות  היא  וירייתה  מאוד כבידה  היא 

כל נעשו אחת  פעם ירייתה  ידי שעל  האופן  הרבה ובכח ירייתה בעת 
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והעונש השכר ל

אחרים אנשים  לחפש  שצריכים  עד כח ויגיעי עייפים  בה היורים  האנשים

צריכים ראשונה  בפעם בה  ירו אשר  האנשים כי השנית , בפעם בה ליירות 

שינ עד  הרבה  זמן  מירייהלנוח  הגיעם  אשר ויגיעתם  מעייפותם וחו

תעשה ומה מעט שבמדינתך  חיל  ואנשי קטן  מלך  ואתה  ראשונה ,

ללחום, במה לך  יהיו ולא וייגעו ייעפו אנשים וכל  המלחמה כשתתמהמה 

חיל אנשי להם  יש  שהמה יען  נגדך  הנלחמים  להמלכים לדמות  לך  אין  כי

במקומם להעמיד  אחרים הרבה  תיכף  להם יש  ויגעו  ייעפו  וכשאלו הרבה 

אתה . כן  שאין  מה כאלו  קרב  כלי עם  להלחם  להם די ולכן 

אנחנואך  אשר  מקרוב שזה  כפי הנה  לטובתך  ונכונה אמונה  עצתינו

וקל קטן  ואיכותו  בכמותו והוא חדש  קרב כלי מין בחכמתינו חידשנו 

בקלות  בו ולירות  אחת  ביד  להחזיקו יכול  כח  חלש  אפילו אדם כל  אשר 

לאחר אשר  כזה חץ  מין  בתוכו שנמצא זאת  ועוד ויגיעה, עמל שום  בלי

יוכל קטן  חץ  כל  אשר קטנים  חצים לאלף  נתחלק  הוא  קרב מהכלי יציאתו 

שתוכל להיות  יוכל  כזה קרב כלי תעשה ואם אחד  חיל  איש  ולאבד להרוג 

קרב כלי לו  לעשות  ושכרם  לעצתם  המלך  וישמע נגדך , הקמים אויביך  את 

שום ובלי בנקל  המלחמה כל  בהם  שכבש  היה  כן לו אמרו  וכאשר כנ "ל ,

עכ"ל . גדול ", מלך  אח"כ ונעשה ויגיעה  עמל 

נתעייףמדברי  לא למען  לעשות , עלינו  מה נלמד  לעיל  הנזכר חיים  החפץ 

בכוחינו שאין  מרובים אנשים רב  לחיל  ונצטרך  נתייגע  ולא

השבע לכל  להגיע כדי זה  על  אנשים הרבה כך  כל  להעמיד ֶוביכולתינו 

מועיל זה  באופן  היריה  שכלי הגם  לבד , הברית  שבארצות  אנשים מיליאן 

חדש  קרב לכלי דומה  שהוא דרכינו לפי אכן  בביצועה , האפשרות  אין  אבל 

לחיל בזה  צורך  שאין  - אחת  פעולה  - אחת  ובירייה אחת  בפעם ומועיל 

רב .

יהודיוכן לכל  ועונש  שכר של  הספרים  עם  להגיע  שכדי ברוחניות  גם  הוא 

יהודי לכל  להגיע יוכל  ספרים ורבבות  אלפים  שידפיס ידי על  ויהודי

ויהודי.

טהרת וכמו  כגון  ביהדות , יסוד  שהוא ונושא ענין  בכל  הדבר הוא  כן 

וכו'. כשרות , מזוזות , תפילין , המשפחה,

m
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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 

פח. ְלָכל ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם ָהעֹוְסִקים ִּבְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש ַּבֲהָפַצת ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹוָלם 
ֻּכּלֹו - ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי!

ַהְּגֻאָּלה  ּוְמָקֵרב  ַהְמָזֵרז  ְוָיָקר  ָקדֹוׁש  ְלִמְפָעל  ְלַסֵּיַע  ֶׁשְּזִכיֶתם  ֶחְלְקֶכם  ֵרי  ַאשְׁ
לֹום ְלַרְׁשִּב"י ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש  ְּכַהְבָטַחת מֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהּׁשָ
ָּפָרַׁשת ָנׂשא, "ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִיְּפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי". 
ֶׁשִּבְזכּות ִחּבּוְרָך, ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים ְלֹלא 

ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְלֹלא ַצַער ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח! 

ְּבסֹופֹו(,  ְׁשִתיָתָאה  )ִּתּקּון  ַהֹּזַהר  ִּתּקּוֵני  ְּבֵסֶפר  ַּכְמֹבָאר  ְלָכְך!  ִהְסִּכימּו  ַמִים  ִמּׁשָ ְוַאף 
ּוְלַחְבַרָיא  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ִנְגָלה  ְלטֹוב  ָזכּור  ַהָּנִביא  ֶׁשֵאִלָּיהּו  ֶׁשְּבָׁשָעה 
ַּבת קֹול  ָיְצָאה  ְנָׁשמֹות,  ִּתּקּוֵני  ְּבִעְנַין  ִסְתֵרי ּתֹוָרה  ִעָּמֶהם  ְוָלַמד  ֶׁשִעּמֹו  ַקִּדיָׁשא 
תֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָּבעֹוָלם",  ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם "ַּכָּמה ַרב ֹּכחֹו ּוְקֻדּׁשָ ִמּׁשָ
ְוַאַחר ָּכְך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבּוָאה ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון, "ְוַכָּמה ְּבֵני ָנָׁשא ְלַתָּתא ִיְתַּפְרְנסּון 
ּוְבִגיֵניּה,  יֹוַמָּיא,  ְּבסֹוף  ַּבְתָרָאה  ְּבָדָרא  ְלַתָּתא  ִיְתַּגּלּו  ַּכד  ִּדיָלְך  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי 
ִיְתַּפְרְנסּון ִמֶּזה  "ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ". ּוִבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ְלַמָּטה 
ַהִחּבּור ֶׁשְּלָך ַּכֲאֶׁשר ִיְתַּגֶּלה ְלַמָּטה ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבסֹוף ַהָּיִמים, ּוִבְזכּותֹו ִיְתַקֵּים 

ֵלָמה.  ַהָּפסּוק "ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ"- ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְּגֻאָּלה ַהּׁשְ

דוֵֹלי ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַהּדֹורֹות ִהִּכירּו ְּבֹגֶדל ַהַּמֲעָלה ֶׁשְּבִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ֶׁשְּמַבֵּטל  גְּ
ֵהם,  ֵמָעְלָמא.  ּוִבָּזה  ְוַחְרָּבא  ּומֹוָתָנא  ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ֻּפְרָעֻנּיֹות  ִמיֵני  ָּכל 
ָתּה ֲאִפּלּו ַּבֲאִמיָרה ְּבָעְלָמא. ּוִמי ָלנּו ָּגדֹול ְּכָהַרְמַח"ל ְזכּותֹו  ֶׁשָּיְדעּו ֶאת ֹעֶצם ְקֻדּׁשָ
ָיֵגן  ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן - ַרִּבי מֶׁשה ַחִּיים לּוָצאטֹו ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכּותֹו 
ָעֵלינּו ָאֵמן, ַּבַעל ַה"ְמִּסַּלת ְיָׁשִרים", ֲאֶׁשר ָהָיה ָּבִקי ָעצּום ְּבָכל ִמְכַמֵּני ַהּתֹוָרה ְוֹלא 
ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ֶאת ָהֵעָצה ַהּזֹו, ִלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר 
ה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלַבֵּטל ָּכל  ְּבֶרֶצף ְלֹלא ֶהְפֵסק, ֶׁשְּבֹכַח ַהְּקֻדּׁשָ

ְּגֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים. 

ָלֵכן ִּתֵּקן ִּביִׁשיָבתֹו ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד ֶׁשל ִּגיְרָסא ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִמְׁשָמרֹות 
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ְלֹלא ֶהְפֵסק ְּכָלל ֵמֵעת ְלֵעת, ְוָקַבע ָּדָבר ֶזה ַּכַּתָּקָנה ָהִראׁשֹוָנה ִּביִׁשיָבתֹו, ְוכֹוֵתב 
ַעל ַמֲעַלת ַהָּדָבר ְּבִאֶּגֶרת ְלַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ֹזאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלָכל 
ַעל  ְלַפֵּקַח  ָלֶהם  ָהָיה  ּוְבַוַּדאי  ׂשֹוְנֵאיֶהם,  ָטְמנּו  זֹו  ֵמֶרֶׁשת  ְלִהָּנֵצל  ֹקֶדׁש  ְקִהּלֹות 
זֹאת ְוֹלא ַיְחְּדלּו ִּכי ַרב ַהָּדָבר ְוָעצּום ְמֹאד... ְוַעָּתה ַאל ַיְׁשִליכּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
ְּבָכל  ָּדָבר ֶזה  ָהִייִתי קֹוֵבַע  ֵחיִלי  ר  ִנְתַיּׁשֵ ִאְלָמֵלא  ֲאִני  ִּכי  ֵּגָום,  ַאֲחֵרי  ַהֶּזה  ַהָּדָבר 
ָמקֹום ּוָמקֹום, ֲאָבל ְּכבֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיַּקח ֶאת ָהֵעָצה ַהֹּזאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכּות ִּכי ֵאין 
ָּכמֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד ִּבְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ִּכי ֹלא ָּדָבר ָקֶׁשה 

הּוא ְּכָלל".

גַּם ֵאֶצל ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ּוַמְמִׁשיָכיו ָמִצינּו ֲחִביבּות ְמֻיֶחֶדת ְלִלּמּוד ּתֹוַרת 
ַהּסֹוד, ְּכבֹוד ָהַרב ַהָּקדֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ִיְצָחק ֵאייִזיק ִמִּזיִדיְטׁשֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן 
ָעֵלינּו ָאֵמן ֲאֶׁשר ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ְוָאַמר: ָלַמְדִּתי ְוָׁשִניִתי ַה"ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים" ֵמָאה 

ְוֶאָחד ְּפָעִמים.

ְּבָעְלָמא ּבֹוֶנה  ְּבִגיְרָסא  ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש  ִּכי ִלּמּוד  ָּכַתב,  ֶמֶלְך" ִּתּקּון מ"ג  "ִכֵסא  בְּ
עֹוָלמֹות, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזֶכּה ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ֵּפרּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעֶׂשה ּבֹו 
ֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה, ּוֻמְבָטח  ִּתּקּון ְלַמְעָלה ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה ּׁשֶ
לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא ִמְּבֵני ֵהיָכָלא ְּדַמְלָּכא, ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ַהּיֹוְׁשִבים 

ִראׁשֹוָנה ְּבַמְלכּוָתא ִּדְרִקיָעא.

גַּם ְּבִתּקּון ל' ָּכַתב, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַּכָּמה ָּגדֹול ִחּיּוב ַעל ַּתְלִמיד ָחָכם ִלְלֹמד ַקָּבָלה. 
ְוָעְנָׁשם ַּכָּמה ָּגדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקָּבָלה ְוגֹוֵרם ֹאֶרְך ָּגלּוָתא ִּכי ֵהם ְמַעְּכִבים 
ֹּלא ַנֲעֶׂשה  ַהְּגֻאָּלה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ִּכי ַיֲעֶׂשה ְּבָׁשָעה ַאַחת ְּבִלּמּוד ַהַּקָּבָלה ַמה ּׁשֶ

ְּבִלּמּוד ֹחֶדׁש ָיִמים ִּבְפָׁשֵטי ַהּתֹוָרה, ִּכי ָּגדֹול ֹּכָחּה ְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה.

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.
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השבת

ּת ּת ְִנבו תו ּכ ִן ת  ביכ י שיר ת הי ּרי תו ן שר ִי ת  הי ָו ה תי ָי ר  זננהי
יז

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ְוָיִמים טֹוִבים

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

העליֹונה הּתֹורה  ָ ְ ֶ ָ ָ ַ ַ ְ ִׂשמחת
ב) ר"ה, (ח"ב

   
    
    
    
     
    
   
   
     

העם את ׂשמחה ּבאֹותּה  ָ ָ ֶ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ְ ַ ְלהכליל
 ָ ַהּקדֹוׁש

     
   

   
     

  

ּתֹורה ספר ב)סֹוד ר"ה, (ח"ב ֵ ֶ ָ 

     
  (ח (נחמיה 

   
     
    

   (תּקּונין (נ"א ִִ

    
     

העליֹונה הּתֹורה  ָ ְ ֶ ָ ָ ַ ַ ְ ִׂשמחת

ׁשלמּכאן הּתפּלה סּדּור והלאה ְְִִִֶַָָָָָ

וכּו', מׁשה יׂשמח עד הּימים, ְְְִִֶַַַָָֹׁשאר

עּקר העליֹונה, הּדרּגה ׁשל ְְְִִֶֶַַַַָָָָהּׂשמחה

ׁשּלֹו חלק ּבאֹותֹו ׁשּׂשמח ְֵֵֶֶֶַָָָהאבֹות,

אֹותּה, ונֹוטל אליו עֹולה ְְִֵֵֵֶֶַָָּכׁשהּכּסא

ׂשמחת וזֹוהי ּכאחד. ְְְְְִִִִֶַַָּומתחּברים

ּתֹורה ׁשּלמעלה, העליֹונה ְְְֶֶַַָָָָָהּתֹורה

ׁשּלמּטה, ּבּתֹורה ׁשּׂשמח ְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבכתב.

עם זה ּומתחּברים ּפה, ׁשּבעל ְְְִִִֶֶֶַַָּתֹורה

זֹו.

העם את ׂשמחה ּבאֹותּה  ָ ָ ֶ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ְ ַ ְלהכליל
 ָ ַהּקדֹוׁש

אדםּכיון צרי ּכאחד, ׁשהתחּברּו ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

העם את ׂשמחה ּבאֹותּה ְְְְִִֶַָָָָלהכליל

ׁשֹומריהּקדֹוׁש, במלכּות יׂשמחּו ְְְְְְִֵַַָ

אבֹותינּוׁשּבת ואלהי אלהינּו וכּו', ְֱֲֵֵֵֵַָֹֹ

במנּוחתנּו. נא ְְִֵֵָָרצה

ּתֹורה ספר  ָ ֶ ֵסֹוד

הריסֹוד הּזה ּבּיֹום הּתֹורה ֲֵֵֶֶַַַָספר

ּכתּוב ׁשּׁשנינּו ח)ּפרׁשּוהּו, (נחמיה ְִֵֶָָ

האלהים ּבתֹורת בספר ְְְֱִִֵֶַַַָֹוּיקראּו

ּבּמקרא, וּיבינּו ׂשכל וׂשֹום ְְְִִֶֶַַָָָֹמפרׁש

ּפּסּוקים, ׁשהם הּס ֹוד, את ּבארּו ֲֲִִֵֵֵֶֶַַוהרי

ּדּיּוקים אֹותם וכל ּומסרת, ְְִִִֶָָָָֹטעמים

נמסר(ּתּקּונים) הּכל עליֹונים, וסֹודֹות ְְְִִִִֶַַֹ

הּדּיּוקים ּבכל אם מּסיני. ְְִִִִִֶַַָֹלמׁשה
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זהר 
השבת

ּת ּת ְִנבו תו ּכ ִן ת  ביכ י שיר ת הי ּרי תו ן שר ִי ת  הי ָו ה תי ָי ר  זננהי

השבת לטזוהר

    
     
     

 

     
  

     
    
   
   
    
   
   
   
   
   
     
    
   



לּתֹורה העֹולים ׁשבעת  ָ ַ ִ ָ ַ ְ ִ ַ ְ ִענין
טֹוב ּביֹום העֹולים וחמׁשת  ְ ִ ָ ֶ ֵ ֲ ַ ָ ַ ְּבׁשּבת

    
     

     
    

   

ספר אז למׁשה, תֹורה נמסרה ְְְִֵֶֶַָָָָֹהּללּו

לּמה קדּׁשֹות, אֹותן ּבכל ׁשהּוא ְְֶָָָָָֻּתֹורה

האּלּו הּתּקּונים מּכל חסר ִִִֵֵַָָָהּוא

ּבּתֹורה? למׁשה לֹו ׁשּנמסרּו ְְְְִֶֶַַָֹוהּסֹודֹות

הּקדֹוׁשאּלא ּכׁשהּכּס א זה, סֹוד ְִֵֶֶֶַַָָ

ּכל ׁשּבכתב ּבּתֹורה ונכללת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמתעּטר,

ּדמּיֹות, טעמיםאֹותן אֹותם וכל ְְְִָָָָֻ

ונרׁשמּו ּבגניזה נכנסים ּכּלם ְְְְְִִִִִָָָָֻּומסֹורֹות,

הּקדֹוׁש הּכּסא ואֹותןּבתֹו , ְְִֵַַָָ

ׁשהכני ׁשּבכתבּדיֹוקנאֹות תֹורה סה ְְְְִִִֶֶָָָָ

התעּברה ּובהם ּפה, ׁשּבעל ְְְִֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה

מהּזכר, ׁשהתעּברה אּׁשה ְְְִִֵֶַַָָָָּכמֹו

לבּדן העליֹונֹות האֹותּיֹות ְְְְֲִִֶַָָָונׁשארּו

ּבבית ּולהראֹות ּכראּוי. ְְְִֵֵָָָָָֻּבקדּׁשתן

ּומתעּטרת מתּברכת ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָהּכנסת,

וׁשם ׁשּבכתב, ּתֹורה מּס ֹוד ְְִִִֵֶַָָָהּכּסא

ּומתקּדׁשת ּדמּיֹות אֹותן ּכל ְְְִִֶֶַַָָָֻמכניסה

לבּדן ּבאֹותּיֹות להראֹות צרי ְְִִִֵֶַָָָָמּמּנּו,

ָָּכראּוי.

לּתֹורה העֹולים ׁשבעת  ָ ַ ִ ָ ַ ְ ִ ַ ְ ִענין
טֹוב ּביֹום העֹולים וחמׁשת  ְ ִ ָ ֶ ֵ ֲ ַ ָ ַ ְּבׁשּבת

עליֹונהואז ּבקדּׁשה מתקּדׁש הּכל ְְְְִִֵֶַַָָָֹֻ

הּזה. ּבּיֹום ׁשּכן וכל ׁשּכן ּכל ְֵֵֶֶֶַַָָָָּכראּוי,

ׁשבעה להעלֹות צרי הּזה ְְֲִִֶַַַָָּבּיֹום

סֹוד ׁשהם קֹולֹות, ׁשבעה ּכנגד ְְֲִִֵֶֶֶָָאנׁשים

חמׁשהּתֹורה ּובמֹועדים ּובזמּנים , ְְֲִִִֵַַָָ

השבת זוהר לח

העליֹונה הּתֹורה  ָ ְ ֶ ָ ָ ַ ַ ְ ִׂשמחת
ב) ר"ה, (ח"ב

   
    
    
    
     
    
   
   
     

העם את ׂשמחה ּבאֹותּה  ָ ָ ֶ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ְ ַ ְלהכליל
 ָ ַהּקדֹוׁש

     
   

   
     

  

ּתֹורה ספר ב)סֹוד ר"ה, (ח"ב ֵ ֶ ָ 

     
  (ח (נחמיה 

   
     
    

   (תּקּונין (נ"א ִִ

    
     

העליֹונה הּתֹורה  ָ ְ ֶ ָ ָ ַ ַ ְ ִׂשמחת

ׁשלמּכאן הּתפּלה סּדּור והלאה ְְִִִֶַָָָָָ

וכּו', מׁשה יׂשמח עד הּימים, ְְְִִֶַַַָָֹׁשאר

עּקר העליֹונה, הּדרּגה ׁשל ְְְִִֶֶַַַַָָָָהּׂשמחה

ׁשּלֹו חלק ּבאֹותֹו ׁשּׂשמח ְֵֵֶֶֶַָָָהאבֹות,

אֹותּה, ונֹוטל אליו עֹולה ְְִֵֵֵֶֶַָָּכׁשהּכּסא

ׂשמחת וזֹוהי ּכאחד. ְְְְְִִִִֶַַָּומתחּברים

ּתֹורה ׁשּלמעלה, העליֹונה ְְְֶֶַַָָָָָהּתֹורה

ׁשּלמּטה, ּבּתֹורה ׁשּׂשמח ְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבכתב.

עם זה ּומתחּברים ּפה, ׁשּבעל ְְְִִִֶֶֶַַָּתֹורה

זֹו.

העם את ׂשמחה ּבאֹותּה  ָ ָ ֶ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ְ ַ ְלהכליל
 ָ ַהּקדֹוׁש

אדםּכיון צרי ּכאחד, ׁשהתחּברּו ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

העם את ׂשמחה ּבאֹותּה ְְְְִִֶַָָָָלהכליל

ׁשֹומריהּקדֹוׁש, במלכּות יׂשמחּו ְְְְְְִֵַַָ

אבֹותינּוׁשּבת ואלהי אלהינּו וכּו', ְֱֲֵֵֵֵַָֹֹ

במנּוחתנּו. נא ְְִֵֵָָרצה

ּתֹורה ספר  ָ ֶ ֵסֹוד

הריסֹוד הּזה ּבּיֹום הּתֹורה ֲֵֵֶֶַַַָספר

ּכתּוב ׁשּׁשנינּו ח)ּפרׁשּוהּו, (נחמיה ְִֵֶָָ

האלהים ּבתֹורת בספר ְְְֱִִֵֶַַַָֹוּיקראּו

ּבּמקרא, וּיבינּו ׂשכל וׂשֹום ְְְִִֶֶַַָָָֹמפרׁש

ּפּסּוקים, ׁשהם הּס ֹוד, את ּבארּו ֲֲִִֵֵֵֶֶַַוהרי

ּדּיּוקים אֹותם וכל ּומסרת, ְְִִִֶָָָָֹטעמים

נמסר(ּתּקּונים) הּכל עליֹונים, וסֹודֹות ְְְִִִִֶַַֹ

הּדּיּוקים ּבכל אם מּסיני. ְְִִִִִֶַַָֹלמׁשה
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ּבאימה הּתֹורה קריאת  ָ ֵ ְ ָ ַ ַ ִ ְ ַ ִ ְׁשמיעת

     

ּתֹו ׁשׁש הּכּפּורים ּביֹום זה. סֹוד ְִִֵֶַּתֹו

הּזה. העליֹון ְֶֶַַָהּסֹוד

אחד סֹוד  ָ ֶֹ ַהּכל

חמׁשוהּכל ׁשהם חמׁש, אחד. סֹוד ְֵֵֵֶֶַָָָֹ

הראׁשֹון האֹור מּדרּגת למּטה ְְְִִַַַָָָָּדרגֹות

ׁשהם ׁשׁש, הּתֹורה. סֹוד והם ְְֵֵֵֶַַָָלמּטה,

ׁשבע אחד. סֹוד והּכל צדדים, ְְִִֶֶַַָָָֹׁשּׁשה

אחד סֹוד וכּלם קֹולֹות, ׁשבעה ְְִֵֶָָָֻהם

ואּלה. ְֵֵֶֶאּלה

חדׁש ּבראׁש הרביעי  ֶֹֹ ְ ִ ִ ְ ָ ַ ִ ֲעלּית

ׁשלׁשהּבראׁש על אחד נֹוסף חדׁש ְְֶֶַָָָֹֹֹ

זמן ּבאֹותֹו ׁשּמאיר הּׁשמׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַּבׁשביל

וזהּו הּלבנה, על אֹור ונֹוסף ְְְְֶַַַָָָָָלּלבנה,

צרי ּתֹורה ּבספר מּוסף. ְִֵֶָָָסֹוד

ודּבּור. אחד קֹול ְְִִֶַָָלהּׁשמע

ּבּכּסא  ֵ ִ ַ ִּתּקּון

הּזההּסּדּור ּבּיֹום הּקדֹוׁש העם לסּדר ְִֵֶַַַַַָָָ

צרי ּתֹורה ׁשּלּס פר הּימים ְִִִֵֶֶַַָָָָּובׁשאר

אחד ּבכּס א ּתּקּון ּולתּקן ְְְִִֵֵֵֶַַָלסּדר

ׁשּיהיה ּכּסא ואֹותֹו ּתבה, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָׁשּנקרא

יֹות ולא ּבהם, לעלֹות ּדרגֹות ר,ּבׁשׁש ְְְֲֵֵֶַָָֹ

ודרּגה לּכּסא. מעלֹות וׁשׁש ְְְֲִֵֵֶַַַָָׁשּכתּוב

ּתֹורה ספר עליו לׂשים למעלה ְְִֵֶַַַָָָָָאחת

לּכל. ְְַַֹּולהראֹותֹו

ּבאימה הּתֹורה קריאת  ָ ֵ ְ ָ ַ ַ ִ ְ ַ ִ ְׁשמיעת

אזּכׁשעֹולה ּתֹורה, ספר לׁשם ְְֵֶֶֶָָָ

השבת לטזוהר

    
     
     

 

     
  

     
    
   
   
    
   
   
   
   
   
     
    
   



לּתֹורה העֹולים ׁשבעת  ָ ַ ִ ָ ַ ְ ִ ַ ְ ִענין
טֹוב ּביֹום העֹולים וחמׁשת  ְ ִ ָ ֶ ֵ ֲ ַ ָ ַ ְּבׁשּבת

    
     

     
    

   

ספר אז למׁשה, תֹורה נמסרה ְְְִֵֶֶַָָָָֹהּללּו

לּמה קדּׁשֹות, אֹותן ּבכל ׁשהּוא ְְֶָָָָָֻּתֹורה

האּלּו הּתּקּונים מּכל חסר ִִִֵֵַָָָהּוא

ּבּתֹורה? למׁשה לֹו ׁשּנמסרּו ְְְְִֶֶַַָֹוהּסֹודֹות

הּקדֹוׁשאּלא ּכׁשהּכּס א זה, סֹוד ְִֵֶֶֶַַָָ

ּכל ׁשּבכתב ּבּתֹורה ונכללת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמתעּטר,

ּדמּיֹות, טעמיםאֹותן אֹותם וכל ְְְִָָָָֻ

ונרׁשמּו ּבגניזה נכנסים ּכּלם ְְְְְִִִִִָָָָֻּומסֹורֹות,

הּקדֹוׁש הּכּסא ואֹותןּבתֹו , ְְִֵַַָָ

ׁשהכני ׁשּבכתבּדיֹוקנאֹות תֹורה סה ְְְְִִִֶֶָָָָ

התעּברה ּובהם ּפה, ׁשּבעל ְְְִֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה

מהּזכר, ׁשהתעּברה אּׁשה ְְְִִֵֶַַָָָָּכמֹו

לבּדן העליֹונֹות האֹותּיֹות ְְְְֲִִֶַָָָונׁשארּו

ּבבית ּולהראֹות ּכראּוי. ְְְִֵֵָָָָָֻּבקדּׁשתן

ּומתעּטרת מתּברכת ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָהּכנסת,

וׁשם ׁשּבכתב, ּתֹורה מּס ֹוד ְְִִִֵֶַָָָהּכּסא

ּומתקּדׁשת ּדמּיֹות אֹותן ּכל ְְְִִֶֶַַָָָֻמכניסה

לבּדן ּבאֹותּיֹות להראֹות צרי ְְִִִֵֶַָָָָמּמּנּו,

ָָּכראּוי.

לּתֹורה העֹולים ׁשבעת  ָ ַ ִ ָ ַ ְ ִ ַ ְ ִענין
טֹוב ּביֹום העֹולים וחמׁשת  ְ ִ ָ ֶ ֵ ֲ ַ ָ ַ ְּבׁשּבת

עליֹונהואז ּבקדּׁשה מתקּדׁש הּכל ְְְְִִֵֶַַָָָֹֻ

הּזה. ּבּיֹום ׁשּכן וכל ׁשּכן ּכל ְֵֵֶֶֶַַָָָָּכראּוי,

ׁשבעה להעלֹות צרי הּזה ְְֲִִֶַַַָָּבּיֹום

סֹוד ׁשהם קֹולֹות, ׁשבעה ּכנגד ְְֲִִֵֶֶֶָָאנׁשים

חמׁשהּתֹורה ּובמֹועדים ּובזמּנים , ְְֲִִִֵַַָָ
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למּטה עצמם לסּדר העם ּכל ְְְְִִֵַַַָָָָָצריכים

ּולכּון ּובזיע ּברתת ופחד, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָּבאימה

הר על עֹומדים ׁשּכעת ּכאּלּו ְְִִִֵֶַַָָלּבם,

מקׁשיבים ויהיּו ּתֹורה, לקּבל ְְְְִִִִֵַַַָסיני

לעם רׁשּות ואין אזניהם. ְְְִֵֵֶַָָָּומּטים

ּכל תֹורה, ּבדברי אפּלּו ּפיהם ְְְֲִִִִֵֶַָָֹלפּתח

ּבאימה, ּכּלם אּלא אחר, ּבדבר ְְֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּכן

ּפרׁשּוה, והרי ּפה, לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶַָּכמי

ח)ׁשּכתּוב כל(נחמיה עמדּו ּוכפתחֹו ְְְִֶָָָ

ספר(שם)העם. אל העם כל ואזני ְְֵֵֶֶָָָָָָ

ַָהּתֹורה.

ּבׁשעת ׁשמיּה ּברי  ַ ְ ִ ֵ ְ ִ ְ ַ ִ ֲאמירת
ּתֹורה ספר  ָ ֶ ֵ ַ ָהֹוצאת

ספראמר ּכׁשּמֹוציאים ׁשמעֹון, רּבי ְְִִִִֵֶֶַַָ

בֹו, לקרא ּבצּבּור נפּתחיםּתֹורה ְְְִִִִָָֹ

את ּומעֹוררים ּבּׁשמים, רחמים ְְֲֲִִִֵֶַַַַָׁשערי

למעלה לֹומרהאהבה אדם וצרי , ְְְֲִַַַָָָָָָ

.ָּכ

ׁשמיּה ּברי ּתפּלת  ֵ ְ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ֻנּסח

ּברּוּברּו העֹולם, רּבֹון ׁשל ׁשמֹו ְִֶָָָָ

עּמ עם רצֹונ יהיה ,ּומקֹומ ְְְְְְְְִִִֶַּכתר

הראה ימינ ּופדּות לעֹולם, ְְְְְְִִֵֵַָָיׂשראל

לנּו ּולהּגיע ,מקּדׁש ּבבית ְְְְְְִִֵַַַָָלעּמ

ּתפּלֹותינּו ּולקּבל אֹור ְְְִִֵֵַמּטּוב

ׁשּתארי ,מּלפני רצֹון יהי ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָּברחמים.

ּבין נפקד ולהיֹותי ּבטֹוב, חּיים ְְְְִִִִֵַָָלנּו

אֹותי, ולׁשמר עלי לרחם ְְְִִִִֵַַַַָֹהּצּדיקים

יׂשראל. עּמ ּכל וׁשל ׁשּלי ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָואת
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ּבאימה הּתֹורה קריאת  ָ ֵ ְ ָ ַ ַ ִ ְ ַ ִ ְׁשמיעת

     

ּתֹו ׁשׁש הּכּפּורים ּביֹום זה. סֹוד ְִִֵֶַּתֹו

הּזה. העליֹון ְֶֶַַָהּסֹוד

אחד סֹוד  ָ ֶֹ ַהּכל

חמׁשוהּכל ׁשהם חמׁש, אחד. סֹוד ְֵֵֵֶֶַָָָֹ

הראׁשֹון האֹור מּדרּגת למּטה ְְְִִַַַָָָָּדרגֹות

ׁשהם ׁשׁש, הּתֹורה. סֹוד והם ְְֵֵֵֶַַָָלמּטה,

ׁשבע אחד. סֹוד והּכל צדדים, ְְִִֶֶַַָָָֹׁשּׁשה

אחד סֹוד וכּלם קֹולֹות, ׁשבעה ְְִֵֶָָָֻהם

ואּלה. ְֵֵֶֶאּלה

חדׁש ּבראׁש הרביעי  ֶֹֹ ְ ִ ִ ְ ָ ַ ִ ֲעלּית

ׁשלׁשהּבראׁש על אחד נֹוסף חדׁש ְְֶֶַָָָֹֹֹ

זמן ּבאֹותֹו ׁשּמאיר הּׁשמׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַּבׁשביל

וזהּו הּלבנה, על אֹור ונֹוסף ְְְְֶַַַָָָָָלּלבנה,

צרי ּתֹורה ּבספר מּוסף. ְִֵֶָָָסֹוד

ודּבּור. אחד קֹול ְְִִֶַָָלהּׁשמע

ּבּכּסא  ֵ ִ ַ ִּתּקּון

הּזההּסּדּור ּבּיֹום הּקדֹוׁש העם לסּדר ְִֵֶַַַַַָָָ

צרי ּתֹורה ׁשּלּס פר הּימים ְִִִֵֶֶַַָָָָּובׁשאר

אחד ּבכּס א ּתּקּון ּולתּקן ְְְִִֵֵֵֶַַָלסּדר

ׁשּיהיה ּכּסא ואֹותֹו ּתבה, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָׁשּנקרא

יֹות ולא ּבהם, לעלֹות ּדרגֹות ר,ּבׁשׁש ְְְֲֵֵֶַָָֹ

ודרּגה לּכּסא. מעלֹות וׁשׁש ְְְֲִֵֵֶַַַָָׁשּכתּוב

ּתֹורה ספר עליו לׂשים למעלה ְְִֵֶַַַָָָָָאחת

לּכל. ְְַַֹּולהראֹותֹו

ּבאימה הּתֹורה קריאת  ָ ֵ ְ ָ ַ ַ ִ ְ ַ ִ ְׁשמיעת

אזּכׁשעֹולה ּתֹורה, ספר לׁשם ְְֵֶֶֶָָָ



זהר 
השבת

הי תכ ָכ הן הו ָין ה  שי רכ ָשן ּו ת בין ביכ י שיר הי
כי

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

פא. ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשִּנְפְרָצה לֹו ֶּפֶרץ ְּבתֹוְך ָׂשֵדהּו ְוִנְמַלְך ָעָליו ְלָגְדָרּה 
ָּבת הּוא ְוִנְמַנע אֹותֹו ָחִסיד ְוֹלא ִּגְּדָרּה, ְוַנֲעָׂשה לֹו ֵנס ְוָעְלָתה ּבֹו ָצָלף  ְוִנְזַּכר ֶׁשּׁשַ

ּוִמֶּמָּנה ָהְיָתה ַּפְרָנָסתֹו ּוַפְרָנַסת ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו )שבת ק"ג:(.

פב. ֵיׁש ָּדג ֶׁשּׁשֹוֵבת ְּבַׁשָּבת ַעל ְׂשַפת ַהָּים ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְוֵׁשם ַהָּדג ַׁשְּבַת"י 
)ס התגין(.

פג. אֹור ֵּגיִהֹּנם ׁשֹוֵבת ְּבַׁשָּבת ְוֹראׁש ֹחֶדׁש )פסיקתא הובא בתוספות ומרדכי פרק ער"פ(.
ָּבת ֵיׁש ָלְרָׁשִעים ְמנּוָחה ַּבֵּגיִהֹּנם, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשַּמְכִּתיִרים  פד. ְּבָכל יֹום ַהּׁשַ
ַּבָּמן  ֶׁשָּמִצינּו  ְּבִכְפַלִים ְּכמֹו  ַּבֵּגיִהֹּנם  ִנּדֹוִנים  י  ּׁשִ ַהּׁשִ ּוַבּיֹום  ְּבֶכֶתר ַׁשָּבת  אֹוָתם 

)מדרש מובא בעונג שבת, ותענוג שבת(.

פה. ַחָּיב ָאָדם ְלַקֵּבל ְּפֵני ַרּבֹו ְּבַׁשָּבת )ראש השנה ט"ז: סוכה כ"ז(.
ָּבת )מדרש מובא בספר  פו. ר' ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ְּבכ"ח ְמקֹומֹות ִהְזִהיר ַהָּכתּוב ַעל ַהּׁשַ

כסאות לבית דוד, בית ד' שער כ"ג(.

פז. ִהְלכֹות ַׁשָּבת ִמְקָרא מּוָעט ַוֲהָלָכה ְמֻרָּבה )חגיגה י:(.
ָּבת ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשֹמר ַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה, ָּדִוד  פח. ִּתינֹוק ֶּבן יֹומֹו ַחי ְמַחְּלִלין ָעָליו ַהּׁשַ
ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֵמת ֵאין ְמַחְּלִלין ָעָליו, ֵּכיָון ֶׁשֵּמת ָאָדם ָּבֵטל ִמן ַהִּמְצֹות )שבת קנ"א:(.

פט. ְּבֹקִׁשי ִהִּתירּו ְלַנֵחם ֲאֵבִלים ּוְלַבֵּקר חֹוִלים ְּבַׁשָּבת )שבת י"ב:(.
ַבת ַחָּיב ִמיָתה )סנהדרין נ"ח:(. צ. ַעּכּו"ם ֶׁשּׁשָ

צא. ֶמֶלְך ּוַמְטרֹוָנה יֹוְׁשִבין ּוְמִסיִחין ֶזה ִעם ֶזה, ִמי ֶׁשָּבא ּוַמְכִניס ַעְצמֹו ֵּביֵניֶהם 
ָּבת ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ְוַהָקָּב"ה, ְלִפיָכְך ָּכל ַעּכּו"ם ֶׁשָּבא ּוַמְכִניס  ַחָּיב ִמיָתה, ָּכְך ַהּׁשַ

ַעְצמֹו ֵּביֵניֶהם ַעד ֶׁשֹּלא ִקֵּבל ָעָליו ָלמּות ַחָּיב ִמיָתה )מדרש רבה דברים פ"א(.

צב. ַהָקָּב"ה ָנַתן ָלָאָדם ִמְצַות ַׁשָּבת ְלָׁשְמָרּה )מ"ר בראשית ט"ז.(.
י"ט, תנחומא  )פרקי דרבי אליעזר  ַקִין  ְוַעל  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ַעל  ְזכּות  ִלֵּמד  ָּבת  ַהּׁשַ צג. 

בראשית(.
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הי תכ ָכ הן הו ָין ה  שי רכ ָשן ּו ת בין ביכ י שיר הי

ָּבת ֹקֶדם ֶׁשִּנַּתן )מדרש רבה בראשית פרשה ע"ט(. צד. ָׁשַמר ַיֲעֹקב ַהּׁשַ
)מדרש רבה  ְּבִמָּדה  ָיַרׁש ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא  ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת  ַיֲעֹקב ֶׁשָּכתּוב ּבֹו  צה. 

בראשית י"א(.

ָּבת ַעד ֶׁשֹּלא ִנְּתָנה )מדרש רבה במדבר פרשה י"ד תנא דבי אליהו רבה  צו. יֹוֵסף ָׁשַמר ַהּׁשַ
פרק כ"ו(.

ָּבת )מדרש מובא בספר חמדת צבי, דברי יוסף, יסוד התורה, תענוג שבת(. צז. ָהָאבֹות ָׁשְמרּו ַהּׁשַ
צח. ְּבִני ֱהֵוה ָזִהיר ְּבֹעֶנג ַׁשָּבת ְלַכְּבדֹו ְּכִפי ֹּכֲחָך, ְלַעְּנגֹו ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה, ַאל 
ֶוֱהֵוה  ִליִׁשית,  ַהּׁשְ ַּבְּסֻעָּדה  ְוִהָּזֵהר  ִמיָכְלְּתָך,  יֹוֵתר  ִאם  ִּכי  ְּכָעִני,  ַעְצְמָך  ָּתִׂשים 
ָּבת, ִּכי ַעל ַהֹּכל ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון )צוואת ר'  ָזִהיר ִּבְדָבֶריָך ְּביֹום ַהּׁשַ

אליעזר הגדול אֹות ל(.

ים ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת )אותיות דרבי עקיבא אות א(. ּׁשִ צט. ַׁשָּבת הּוא ֶאָחד ִמּׁשִ
ק. ִּבְזכּות ַׁשָּבת ּוִמיָלה ֵאין יֹוְרִדין ְלֵגיִהֹּנם )אגדת בראשית פרק ל"ד(.

קא. ֵיׁש יֹוָנה ֶׁשֵאיָנּה אֹוֶכֶלת ֵמַהִּנְתָלׁש ִמן ַהְמֻחָּבר ְּבַׁשָּבת )יעב"ץ בבית מידות עליית 
הטבע(.

ֶמׁש ִמְתָקֵרב ַלַּיָּבָׁשה ְוֵאינֹו ָזז ִמְּמקֹומֹו, ְוַאף  קב. ֵיׁש ָּדג ֶׁשְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְּכבֹוא ַהּׁשֶ
ִאם ִיְפְצעּוהּו ַּבֲחָרבֹות ּוְרָמִחים ִּבְלִּתי ֶנְעָּתק ֵמאֹותֹו ַהָּמקֹום )שם(.

קג. ַעם ָהָאֶרץ ֵאיַמת ַׁשָּבת ָעָליו ְואֹוֵמר ֱאֶמת )ירושלמי דמאי פרק ד מגן אברהם(.
ָּבת, ְוֵהם ָמְצאּו ַהְמקֹוֵׁשׁש )ספרי  קד. מינה מֶׁשה ׁשֹוְמִרים ֶׁשֹּלא ְיַחְּללּו ֶאת ַהּׁשַ

במדבר ט"ו(.

ִלְפֵני ָחָכם ְלהֹורֹות לֹו ְּתׁשּוָבה,  ְוָהָיה נֹוֵׂשא ַּכְסּפֹו, ָּבא  קה. ֶאָחד ִחֵּלל ַׁשָּבת 
ָאַמר ִלי ַהֶּכֶסף, אֹו ֹׁשִוי ַחֵּלק ַלֲעִנִּיים ֶׁשִּמְתַּבְּיִׁשים ְלַקֵּבל ְצָדָקה )ס"ח קפ"א(.

קו. ֵמת ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ִסיָמן ָיֶפה לֹו, ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִסיָמן ַרע לֹו )כתובות ק"ג:(.
ֵנר ַׁשָּבת  ַהְדָלַקת  ָּבִעיר,  ִמְצֹות ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה  ִּבְזכּות  ָּבִעיר"  קז. "ָּברּוְך ַאָּתה 

)ילקוט שמעוני דברים כ"ח(.

ָּבת ֶׁשָאסּור ָּבּה ַהְּמָלאָכה ֶׁשִהיא ֲחִביָבה ְלָפָניו )מדרש תנאים דברים  קח. ְּגדֹוָלה ַהּׁשַ
ה(.

ָּבת ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת ְוזֹוֶכה ְויֹוֵׁשב ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה )שם(. קט. ָּכל ַהְמַעֵּנג ַהּׁשַ
ְכָחה )מדרש מובא בספר שמנה לחמו, דרוש א לשבת(. ָּבת ְלַבֵּטל ַהּׁשִ קי. ַהָקָּב"ה ָנַתן ַהּׁשַ
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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

וישלח קע ע"א

ִרִּבי ְיהּוָדה ָפַתח ְוָאַמר, )שיר השירים 
ָיָפה  ָׁשַחר  ְכמֹו  ַהִּנְׁשָקָפה  ֹזאת  ִמי  ו( 

ַּכִּנְדָגלֹות.  ֲאֻיָּמה  ַכַחָּמה  ָבָרה  ַכְּלָבָנה 
ִמי  ֲאָבל  ְוִאְּתָמר,  אּוְקמּוָה  ְקָרא  ַהאי 
ִיְׂשָרֵאל  ִאיּנּון  ִאֵּלין  ַהִּנְׁשָקָפה,  ֹזאת 
ְּבִזְמָנא ְדֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא יֹוִקים לֹון 
לֹון  ִיְפַּתח  ְּכֵדין  ָּגלּוָתא.  ִמן  לֹון  ְוָיִפיק 
ְזֵעיר.  ַּדִּקיק  )ְּדִהיא(  ִּדְנהֹוָרא  ִּפְתָחא 
ַרב  ְדִאיהּו  ַאֲחִריָנא  ִּפְתָחא  ּוְלָבַתר 
ִיְפַּתח  ְבִריְך הּוא  ְּדֻקְדָׁשא  ַעד  ִמיֵניּה, 
ְלַאְרַּבע  ְּפִתיִחין  ִעָּלִאין  ַּתְרִעין  לֹון 

רּוֵחי ָעְלָמא.
ְבִריְך  ֻקְדָׁשא  ְדָעִביד  ַמה  ָּכל  ְוֵכן 
ְבהּו,  ִדי  ּוְלַצִּדיַקָייא  ְלִיְׂשָרֵאל  הּוא 
ְלַבר  ָחָדא.  ְבִזְמָנא  ְוָלאו  ֻכְּלהּו  ָהִכי 
ָהָוה  ְוִדּיּוֵריּה  ַּבֲחׁשֹוָכא  ְּדִאְתְיִהיב  ָנׁש 
ְלַאְנָהָרא  ִיְבעּון  ַּכד  ָתִדיר,  ַבֲחׁשֹוָכא 
ְנהֹוָרא  ֵליּה  ְלִאְפְּתָחא  ַּבְעָיין  ֵליּה, 
ַרב  ּוְלָבַתר  ְדַמֲחָטא,  ְכֵעיָנא  ְזֵעיְרָּתא 
ְּדִיְנֲהרּון  ַעד  ִזְמָנא  ְּבָכל  ּוְכֵדין  ִמֵּניּה, 

ֵליּה ָּכל ְנהֹוָרא ְכְדָקא ְיאּות.
ְדַאְּת ָאֵמר,  ְּכָמה  ִיְׂשָרֵאל  ִאיּנּון  ָּכְך 
ִמָּפֶניָך  ֲאָגֲרֶׁשּנּו  ְמַעט  ְמַעט  כג(  )שמות 

ַעד ֲאֶׁשר ִּתְפֶרה ְוגו'. ְוֵכן ְלַמאן ְּדָאֵתי 
ָחָדא,  ְבַׁשְעָּתא  ִאיהּו  ָלאו  ַאְסָווָתא 

י  ִמ ו(  )שיר  ְוָאַמר,  ָּפַתח  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ֹזאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר ָיָפה ַכְּלָבָנה 
ָּפסּוק  ַּכִּנְדָּגלֹות.  ָיָפה  ַּכַחָּמה  ָּבָרה 
ֹזאת  ִמי  ֲאָבל  ְוִנְתָּבֵאר.  ֵּפְרׁשּוהּו  ֶזה 
ִּבְזַמן  ִיְׂשָרֵאל,  ֵהם  ֵאּלּו   - ַהִּנְׁשָקָפה 
אֹוָתם  ָיִקים  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָלֶהם  ִיְפַּתח  ָאז  ַהָּגלּות,  ִמן  ְויֹוִציֵאם 
ָקָטן,  ַּדִּקיק  ]ֶׁשהּוא[  אֹור  ֶׁשל  ֶּפַתח 
ְוַאַחר ָּכְך ֶּפַתח ַאֵחר ֶׁשהּוא ָגדֹול ִמֶּמּנּו, 
ָלֶהם  ִיְפַּתח  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַעד 
ְלַאְרַּבע  ְּפתּוִחים  ֶעְליֹוִנים  ְׁשָעִרים 

רּוחֹות ָהעֹוָלם.
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָעָׂשה  ּׁשֶ ַמה  ָּכל  ְוֵכן 
ָּכְך  ֶׁשָּבֶהם,  ְוַלַּצִּדיִקים  ְלִיְׂשָרֵאל  הּוא 
ֶׁשִּנָּתן  ְלָאָדם  ֶאָחד.  ִּבְזַמן  ְוֹלא  ֻּכָּלם 
ַּבֹחֶׁשְך,  ָּתִמיד  ָהָיה  ְוִדּיּורֹו  ַּבֹחֶׁשְך 
לֹו  ִלְפֹּתַח  ְצִריִכים  לֹו,  ְלָהִאיר  ְּכֶׁשִּיְרצּו 
ְוַאַחר ָּכְך ָּגדֹול  אֹור ָקָטן ְּכֵעין ַהַּמַחט, 
ִמֶּמּנּו, ְוָכְך ְּבָכל ַּפַעם ַעד ֶׁשָּיִאירּו לֹו ָּכל 

ָהאֹור ָּכָראּוי.

ָּכְך ֵהם ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 
כג( ְמַעט ְמַעט ֲאָגֲרֶׁשּנּו ִמָּפֶניָך ַעד ֲאֶׁשר 

ִּתְפֶרה ְוגֹו'. ְוֵכן ְלִמי ֶׁשהּוא ָּבא ְלֵהָרֵפא, 
ְמַעט  ְמַעט  ֶאָּלא  ַאַחת,  ְּבָׁשָעה  ֵאינֹו 

ְּבֵעת ַהְּגאּוָלה ה' ָיִאיר ְּבַהְדָרָגה
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ַעד ֶׁשִּיְתַחֵּזק. ֲאָבל ְלֵעָׂשו ֹלא ָּכְך, ֶאָּלא 
ִמֶּמּנּו  ְוֶנֱאָבד  לֹו,  ֵמִאיר  ַאַחת  ְּבַפַעם 
ָלֻאּמֹות  ָלֹבא  ]ְוֶלָעִתיד  ְמַעט  ְמַעט 
עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה )ישעיה מב( ה' ַּכִּגּבֹור 
ְוַיְׁשִמידּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְתַחְּזקּו  ַעד  ֵיֵצא[ 
ַהֶּזה  ֵמָהעֹוָלם  ֵמַהֹּכל,  אֹותֹו  ]ְוִיְׁשּבּו[ 
ֶׁשֵּמִאיר  ּוִמּׁשּום  ַהָּבא.  ּוֵמָהעֹוָלם 
ְּבָׁשָעה ַאַחת, ִיְהֶיה לֹו ַהְׁשָמָדה ֵמַהֹּכל. 
ְמַעט,  ְמַעט  ֶׁשָּלֶהם  ִיְׂשָרֵאל, אֹור  ֲאָבל 
ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ְוָיִאיר  ֶׁשִּיְתַחְּזקּו,  ַעד 

ָּברּוְך הּוא ְלעֹוָלִמים.
ְוֻכָּלם ׁשֹוֲאִלים אֹוָתם ְואֹוְמִרים, ִמי 
ֹזאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר, זֹוִהי ַקְדרּות 
ָיָפה  ְוַאַחר  ַּדִּקיק.  אֹור  ְוֶזהּו  ַהֹּבֶקר, 
ֶׁשָּלּה  ָהאֹור  ֶׁשַהְּלָבָנה,  ִמּׁשּום  ַכְּלָבָנה, 
ַחר. ְוַאַחר ָּבָרה ַּכַחָּמה,  ֵמִאיר יֹוֵתר ִמּׁשַ
יֹוֵתר  ּוֵמִאיר  ָחָזק  ֶׁשאֹוָרּה  ִמּׁשּום 
ַּכִּנְדָּגלֹות,  ֲאֻיָּמה  ָּכְך  ְוַאַחר  ֵמַהְּלָבָנה. 

ֲחָזָקה ְּבאֹור ָחָזק ָּכָראּוי.
 

ֲאָבל  ְּדִיְתַּתַּקף.  ַעד  ְזֵעיר  ְזֵעיר  ֶאָּלא 
ָחָדא  ְבִזְמָנא  ֶאָּלא  ָהִכי,  ָלאו  ְלֵעָׂשו 
ָנִהיר ֵליּה ְוִאְתֲאִביד ִמֵּניּה ְזֵעיר ְזֵעיר. 
ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ְלאּומֹות  ְדָאֵתי  )ּוְלִזְמָנא 

ַעד  ֵיֵצא(  ַּכִּגּבֹור  ְיָי  מב(  )ישעיה  ּוַמָּזלֹות 

ְּדִיְתַּתְקפּון ִיְׂשָרֵאל ִויֵׁשיצּון )ְוִיׁשְּבּון( ֵליּה 
ְדָאֵתי.  ּוֵמַעְלָמא  ֵדין  ֵמַעְלָמא  ִמֹּכָּלא, 
ֵליּה  ָהָוה  ְּבַׁשְעָּתא ָחָדא,  ְּדָנִהיר  ּוְבִגין 
ְנהֹוָרא  ִיְׂשָרֵאל  ֲאָבל  ִמֹּכָּלא.  ֵׁשִציאּו 
ְּדִיְתַּתְקפּון  ַעד  ְזֵעיר,  ְזֵעיר  ִדְלהֹון 

ְוַיְנִהיר לֹון ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא ְלָעְלִמין.

ֹזאת  ִמי  ְוָאְמֵרי  לֹון  ָׁשֲאֵלי  ְוֹכָּלא 
ַקְדרּוָתא  ִאיהּו  ָׁשַחר,  ְכמֹו  ַהִּנְׁשָקָפה 
ָדִקיק.  ְנהֹוָרא  ִאיהּו  ְוָדא  ְדַצְפָרא, 
ְּדִסיֲהָרא  ְּבִגין  ַכְּלָבָנה,  ָיָפה  ּוְלָבַתר 
ַחר.  ִמּׁשַ ַיִּתיר  ָנִהיר  ִדיָלּה  ְנהֹוָרא 
ִּדְנהֹוֵריּה  ְּבִגין  ַכַחָּמה,  ָּבָרה  ּוְלָבַתר 
ּוְלָבַתר  ִמִּסיֲהָרא.  ַיִּתיר  ְוָנִהיר  ַּתִּקיף 
ִּבְנהֹוָרא  ַּתִּקיָפא  ַכִּנְדָגלֹות,  ֲאֻיָּמה 

ַתִּקיף ְּכְדָקא ְיאּות.
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ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ֵאיָתִנים ְּברּוָחם
ָּכְך, ְלִפי ֵסֶדר ַחִּיים ֶזה, ְלֹלא ָּכל ִׁשּנּוִיים, ּוִמְּבִלי ְלַנּסֹות ְלָהֵקל ַעל ַעְצָמם 
ִּבְמאּוָמה ֶאת ְסַאת ַהֶּסֶבל ְוָהִעּנּוִיים, ָעְברּו ֲעֵליֶהם ָיִמים, ָׁשבּועֹות ָוֳחָדִׁשים. 
ָנה ִהְתַחְּלפּו, ֶמֶזג ָהֲאִויר ִהְׁשַּתָּנה, ַאְך ֶאְצָלם ֹלא ָחל ָּכל ִׁשּנּוי.  ְּתקּופׂות ַהּׁשָ
אֹוָתם ַהַּמְלּבּוִׁשים ִׁשְּמׁשּו ְּכסּות ְלגּוָפם ַהָּכחּוׁש  ֵּבין ַּבֹּקר ּוֵבין ַּבֹחם, ֵּבין ַּבּיֹום 

ּוֵבין ַּבַּלְיָלה, ֵּבין ְּבֹחל ּוֵבין ְּבַׁשָּבת.

ָּכל ִמי ֶׁשִהְסַּתֵּכל ָּבֶהם ָרָאה ְלָפָניו ְׁשֵני ֲעִנִּיים ְמרּוִדים, ְמֻצָּמִקים ּוְמֻקָּמִטים, 
ַּגָּבם ָׁשחּוַח, ּוֵמֵעיֵניֶהם ִנְׁשֶקֶפת ַהַהְכָנָעה ּוְנִמיכּות ָהרּוַח ֶׁשל ּפֹוְׁשֵטי ָיד ִמָּיִמים 
ָהֹעֶׁשר  ַחֵּיי  ֶׁשל  ָרצֹון  ְׂשִביעּות  ְלאֹוָתּה  ֵזֶכר  ָּכל  ִנְמַחק  ְּפֵניֶהם  ֵמַעל  ָיִמיָמה, 
ְוָהְרָוָחה ֶּבָעָבר. ֵהם ִנְראּו ְּכַקְּבָצִנים ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות, ַּבֶהְבֵּדל ַהְיִחיִדי, ֶׁשֵהם ֹלא 

ָנְׂשאּו ַעל ְּכֵתָפם ׁשּום ַּתְרִמיל, ִּכי ֹלא ָהָיה ָלֶהם ׁשּום ָּדָבר ְלַהְכִניס ְלתֹוכֹו.

ַאְך ַעל ַאף ַהֶּסֶבל ַהָּקֶׁשה  ְוַהֹּקר, ָהָרָעב ְוִטְלטּוֵלי ַהֶּדֶרְך ַהְמָפְרִכים,  ִנְׁשֲארּו 
ֵאיָתִנים ְּברּוָחם ְלֹלא ָחת, ֶנֱאָמִנים ְלַהְחָלָטָתם ְלַקֵּבל ִיּסּוִרים ְּבַאֲהָבה. ֵהם ֹלא 
ִנְּצלּו ׁשּום ִהְזַּדְּמנּות ָלֵתת ְקָצת ְמנּוָחה ְלגּוָפם ַהָּיֵגַע, ְּביֹום ֹחל, אֹו ְלַהְרׁשֹות 
ְנִגיָסה ְטִעיָמה אֹו ְלִגיָמה ֶׁשל ַּתֲענּוג. ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ָהיּו ַמִּציִעים  ְלַעְצָמם 
ָעלּו  ַּפַעם  ְוֹלא  ֲעָצמֹות.  ְמַחֵּמם  ַמְׁשֶקה  ִמֻּקְרטֹוב  ְויֹוֵתר  ְּדֵׁשָנה  ֲארּוָחה  ָלֶהם 
ְוכֹוִסּיֹות  ַהָּבָשׂר  ְצִלי  ְוֶׁשל  ַהָּדִגים  ַּתְבִׁשיֵלי  ֶׁשל  ַהִּניחֹוַח  ֵריחֹות  ִלְנִחיֵריֶהם 
ְּבַבָּקָׁשה  ַהְּכחּוָׁשה מּוֶׁשֶטת  ְּכֶׁשָּיָדם  ִמְטָּבח,  ֶּדֶלת  ְלַיד  ֶׁשָעְמדּו  ְּבֵעת  היי"ש, 
ְלׁשֹום.  ִמּׁשִ אֹו  ֵמֶאְתמֹול  ֲחָלִבי  ֹאֶכל  ֶׁשל  ְׁשֵאִרית  אֹו  ְיָׁשָנה,  ֶלֶחם  ַלֲחִתיַכת 
ְּכִפי ֶׁשֻהְתָוה  ִמֶּדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה  ִניָמה  ָזזּו ִּכְמלֹוא  ְוֹלא  ַּכֶּסַלע  ֵאיָתִנים  ָהיּו  ֵהם 
ַהִּדין  ֵּבית  ֶׁשל  ַהִּדין  ִלְפַסק  ְּבֶהְתֵאם  ֲעֻמּקֹות"  "ְמַגֶּלה  ַּבַעל  ְיֵדי  ַעל  ִלְפֵניֶהם 
ַהָּגדֹול, ַרק ְּבֶדֶרְך זֹו ַיֲעֶלה ְּבָיָדם ְלַכֵּפר ַעל ֲחָטֵאיֶהם.  )המשך יבוא בעז"ה(
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תפילה לקבר רחל

]קטע מהדרשה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין בקבר רחל בסיום הזוהר הקדוש, וששה סדרי 
משנה ביום ט"ו כסלו ביומא דהילולא של מחבר המשניות רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא זיע"א:[ 

ְוַנְתִחיל ִּבְּתִפיָלה ְוֻכָּלם יֹאְמרּו ְּבַיַחד:
ַהּיֹום ְלִהְׁשַּתֵּטַח  "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֱאֹלֵהי ַהְּצָבאֹות יֹוֵׁשב ַהְּכרּוִבים, ִהֵּנה ָּבאִתי ְכּ
ּוְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֶקֶבר ָרֵחל ִאֵּמנּו ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּת ָלנּו ֶׁשִּבְזכּוָתּה "ְוָׁשבּו 
ָּבִנים ִלְגבּוָלם", ְוָלֵכן ַאִּפיל ְתִחָּנִתי ְלָפֶניָך, ֶׁשִּתְׁשַמע ְלקֹול ְּבִכּיֹוֶתיָה ְּכמֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ִיְרְמָיה לא, יד(: "קֹול ָּבָרָמה ִנְׁשַמע ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ְוגֹו'" ְוַהָּקָּב"ה 

ְמִׁשיָבה )ִיְרְמָיהּו לא, טו(: "ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך ְנֻאם ה' ְוָׁשבּו ָּבִנים ִלְגבּוָלם".

ְוֵּכן ַּתֲאִזין ְוַּתְקִׁשיב ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ַּגם ֶאת ְּתִפָּלִתי ְוֶאת ְתִחָּנִתי ֲאֶׁשר ִהְּנִני 
ִמְתַּפֵּלל ֹּפה ַעל ִקְבָרה.... ּוִבְזכּות ְּתִפיַלת ַרִּבים ָּתחּוׁש ִלְגאּוֵלינּו ְּבַרֲחִמים.

ָאָּנא ֶמֶלְך ָמֵלא ַרֲחִמים, ִהְּנִני ָּבאִתי ַהּיֹום ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ֶקֶבר ָרֵחל ִאֵּמנּו. 
ִני ִּבְזכּות ַמֲעֶׂשיָה ַהּטֹוִבים ֶׁשָעְׂשָתה ָּכל ָיֶמיָה ּוְלַמַען ְזכּוָתּה  ֶׁשֶּתַזֵכּ
ְוִצְדָקָתּה ּוְתִפָּלָתּה ֶׁשָּזַכְרָּת ָלּה ִּבְהיֹוָתּה ֲעָקָרה ַוִּתְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה, ְּכמֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר, "ַוִּיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחל, ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱאֹלִהים, ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה" 
)ְּבֵראִׁשית ל, כב(. ּוְלַמַען ִצְדַקת ְלָבָבּה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ִעם ֲאחֹוָתּה ֵלָאה. ֶׁשָּמְסָרה 

ָלּה ַהִּסיָמִנים ְכֵדי ֶׁשֹּלא ֵּתבֹוׁש ֶמַרָמאּות ָלָבן ָאִביָה. ֵּכן ִּתְזּכֹור ָלנּו ְזכּוָתּה 
ְוִצְדָקָתּה ָעַלי ְוַעל ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל. ֶּׁשְּתַקֵּבל ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו ְוַתַאִזין ַׁשְוָעֵתנּו 
ַמה ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַבְקִׁשים ִמְּלָפֶניָך, ְוֶּתָּמֵלא ִמְׁשֲאלֹות ְלָבֵבנּו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו 
ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם, ְוַהֶּטה ָאְזֶנָך ּוְׁשַמע, ְפַּקח ֵעיֶניָך 
ּוְרֶאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶליָה, ִּכי ָהִיינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ַבּגֹוִיים, 
ְואֹוְמִרים ֵאין ּתֹוֶחֶלת ְוִתְקָוה. ְוִאם ֹלא ְלַמֲעֵננּו, ְלַמַעְנָך ְּפַעל, ַעד ָמַתי ִיְהֶיה 

ֻעֵּזָך ַּבְׁשִבי ְוִתְפַאְרֶּתָך ְּבַיד ַצר. 

ְוִהֵּנה ַּכֲאֶׁשר ִקַּבְלנּו ַעל ְיֵדי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְׁשָאִבינּו ַיֲעקֹב ֶׁשָקַבר 
ֶאת ָרֵחל ִאֵּמנּו ַּבֶדֶרְך ְוֹלא ֵהִביָאה ְלֵבית ֶלֶחם, ָהָיה ַעל ִּפי ַהִּדּבּור. 
ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ְלֶעְזָרה ְלָבֶניָה, ְכְׁשִהְגָלה אֹוָתם ְנבּוַזְרֲאָדן ְוָהיּו עֹוְבִרים ֶּדֶרְך 
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ָׁשם, ָיְצָאה ָרֵחל ִאֵּמנּו ִמִקְבָרה ּוִבְּקָׁשה ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ְּכמֹו ֶׁשֶּנאַמר: "קֹול 
ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל 
ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּו". ְוַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו, ֵהַׁשְבָּת ָלּה, ְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ּכֹה ָאַמר ה', 
ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי, ְוֵעיַנִיְך, ִמִּדְמָעה:  ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך ְנֻאם ה', ְוָׁשבּו 
ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב. ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך, ְנֻאם ה', ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם )ִיְרְמָיה, לא, 

יד- טז(. 

ַמה ֹנאַמר ַמה ְּנַדֵּבר, ִאם ַעל ָּגלּות ִראׁשֹון ֶׁשָהָיה ַרק ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ִהְרִעיָׁשה 
ָרֵחל ִאֵּמנּו ֶאת ָהעֹוָלם, ַמה ֹּתאַמר ַעָּתה ְּבָגלּות ָהַמר ְוַהִּנְמָהר ַהֶּזה ֲאֶׁשר 
ע ֵמאֹות ָׁשָנה ֶׁשֲאַנְחנּו ַּבּגֹוָלה ַאַחר ּגֹוָלה ְמֻפָּזִרים ְוִנְדִחים  ְלַמְעָלה ֵמֶאֶלף ּוְתַשׁ
ְּבַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ, ַּתַחת עֹל ְמָלִכים ְוָׂשִרים, ַוֲאַנְחנּו ְׁשָפִלים ְוִנְבִזים 
ּוְכקֹוִצים ְּכסּוִחים ָאנּו ְּבֵעיֵניֶהם, ּוְבָכל יֹום, ִקְלָלתֹו ְמרּוָבה ֵמֲחֵברֹו, ְוִעָּקר 
ַּכָּוָנָתם, ַלֲעמֹוד ַעל ַנְפֵׁשנּו ְלַהֲעִביר ָדת ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֹלא ִיַזֶכר ָלֶהם 
ֶׁשם ִיְׂשָרֵאל עֹוד, ַּגם ַעל ִתנֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ָנְתנּו ֵעיֵניֶהם ֵהיַאְך ְלַהֲעִביָרם 
ֵמֱאמּוָנָתם ַהֻּמְחֶזֵקת ָּלֶהם ֵמֲאבֹוֵתיֶהם, ֵמה ֹּתאְמִרי ָרֵחל ִאֵּמנּו, ֵאיְך תּוַכל 
ָלנּוַח ְּבִקְבֶרְך, ָהִקיִצי ְוְתעֹוְרִרי ִליֵׁשֵני ֶחְברֹון ּומֶֹׁשה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ְוָכל 
ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ְוֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו 

ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו. 

ִעָּמִדי ָּנא, ִהְתַיְצִבי ָנא, ֳחִלי ְּפֵני ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך ְּבַעד ְׁשֵאִרית ְּפֵליַטת ַעְּמָך 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַהֶּנֱאָנִחים ְוַהֶּנֱאָנִקים, ְּבּדּוִדים ּוְׁשדּוִדים, ְׁשָפִלים ְוִנְבִזים, 
ְנתּוִנים ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה, ַעד ָמַתי ֱאֹלִהים ְיָחֶרף ַצר, ְיָנֵאץ אֹוֵיב ְׁשֶמָך ָלֶנַצח, 
ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו. ּוָבֶניָך ּבּוז ּובֹוזּו, ַעד ָמַתי ֹלא ְתַרֵחם ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך 
ְוַעל ַאְרֶצָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיְרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך, ִהֵּנה זֹאת ּתֹוַרת 
ַהַּבִית. ַהֵהיָכל ְוַהר ַהַּבִית ָהָיה ַלָּׁשִמיר ָוָׁשִית. ָעָלה ֻכּלֹו ִקְמׁשֹוִנים. ָּכּסּו ָּפָניו 
ֲחרּוִלים, ׁשּוָעִלים ָהְלכּו ּבֹו ]ְואֹוְיֵבינּו ְּפִליִלים, ּוָבאּו ּבֹו ָּפִריִצים ַּוֶיַחְללּוהּו, 
ְּבַבִית ְּתִפיָלה, ָּכל ֲעַרל ְוָטֵמא נֹוֵתן ְּתִפיָלה[. ְוָהִעיר ַהְּקדֹוָׁשה ַרַּבת ַהַּמֲעלֹות 
ִעיר ֱאֹלִהים ֶסַלע, ִהֵּנה ִהיא ַעָּתה ַׁשָּמא ּוְׁשִאָּיה, ְוִאם ֲאַנְחנּו ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו 
ַוֲעוֹנֹות ֲאבֹוֵתינּו ָּגַרְמנּו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה, ֲהֹלא ַאָּתה ַּבַעל ָהַרֲחִמים, ַהְלעֹוָלִמים 

ִּתְזַנח ְוֶתאַנף ָלֶנַצח, ַאָּתה ָתקּום ְתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה.
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ָלֵכן ָּבאנּו ְלָפֶניָך ִּבְכִפיַפת קּוָמה ּוְבַהְכָנַעת רּוַח ּוְבִׁשְפלּות ַהֶּנֶפׁש ּוִבְׁשִביַרת 
ֵלב. ֶׁשִּתְזּכֹר ָלנּו ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ּוְזכּות ַהִּצְדָקִנית ָרֵחל ִאֵּמנּו, 
ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ַוַעוֹונֹוֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו, ֶׁשָחָטאנּו ְוְׁשָעִוינּו ְוֶׁשָפַׁשְענּו 
ְלָפֶניָך, ְוַּתַעְזֵרנּו ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוַתֲאִריְך ָיֶמינּו ְּבטֹוב ּוְׁשנֹוֵתינּו 
ַּבְּנִעיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ַאְדַמת ַהקֹוֶדש. ְוָתִסיר ֵמִאָּתנּו ָּכל ַהְּמִניעֹות ַהְמַבְלְּבִלים 
אֹוָתנּו ֵמֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש. ִּבְכֵדי ֶׁשּנּוַכל ִלְּלּמֹוד ּוְלַלֶמד, ִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות 
ּוְלַקֵיים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַּתְלמּוד תֹוָרֶתָך ּוִמְצוֹוֶתיָך ְּבַכָּוָנה ְׁשֵלָמה ּוְרצּוָיה, ְּבִלי 
ׁשּום ִטְרָּדה ְוָתִסיר ִמֶּמּנּו ּוִמּכֹל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּכל ִמיֵני חֹוִלי ]ּוִבְפָרט 
ִמחֹוֶלה ...פב"פ[. ְוֶתן ָלנּו ּכַֹח ּוְבִריאּות ַהּגּוף. ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבֹוד אֹוְתָך יֹוָמם 
ָוַלְיָלה ְבִלי ִרְפיֹון, ְוֶתן ָלנּו ַּפְרָנָסה טֹוָבה ּוְגָׁשִמים ְּבִעָּתם, ֶׁשְּתֵהא ַהָּׁשָנה 
ַהּזֹאת ְמבֶֹרֶכת ְּבָכל ִמיֵני ְּתבּואֹות ְוָכל ִמיֵני ֵּפרֹות, ְוָכל ִמֵּני ְיָרקֹות, ְוֶתן 
ִסּפּוֵקנּו ְלָכל ֶאָחד ְוַאַחד ֵּדי ַמְחסֹורֹו, ְוֹלא ֶיְחַסר ָלנּו ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו, ְוַזֶּכּנּו 
ְלַגֵּדל ֶאת ָּבֵנינּו ]ּוִבְפָרט ...פב"פ[ ])ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּבִנים ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ, יֹאַמר:( ּוְתַזֵּכִני ִלְׁשמֹוַע 
ְּבׁשּורֹות טֹובֹות ִמָּבַני ְוכּו' )ְוֶיַפֵרט ָּכל ֶאָחד ִמְּקרֹוָביו ּוְמֻיָּדָעיו([. ֶׁשַּתְצִליַח ָלֶהם ְּבָכל 

ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם.

ְוִהְנִני ְּבִלי ֶנֶדר נֹוֵתן ֶׁשֶמן ַלָּמאֹור ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָרֵחל ִאֵּמנּו, ְוִנְׁשַמת ַרִּבי ֵמִאיר 
ַּבַעל ַהֵּנס, ּוְנָׁשמֹות ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ]ּוְלַהְצָלַחת ְּבִני פב"פ 
וכו'[, ֶׁשַּיֲאִריכּו ְיֵמיֶהם ּוְׁשנֹוֵתיֶהם, ְוֹלא ָּימּות ׁשּום ֶאָחד ִמְּבֵניֶהם ְּבַחֵּיי ֲאִביֶהם 
ְוִאָּמם. ְוִיְזּכּו ֶלָּבִנים ַצִּדיִקים ּוְכֵׁשִרים ְּבָכל ִמּדֹות. ְוַתְזִמין ָלֶהם ִזּוּוג ָּכֵׁשר ְוָראּוי 
ַפְחֵתנּו, ְוִנְזֶּכה  ָלֶהם, ְוֹלא ְיָרֶאה ְוֹלא ִיָּׁשַמע ׁשּום ֶׁשֶמץ ְּפּסּול ְּבַזְרֵענּו ּוִמְשׁ
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זהר 
השבת

הי תכ ָכ הן הו ָ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

כהלכתהח הרבים מזכה

אנוואם צריכים עלינו, שתגן האבות של זכותן את תמיד מזכירים אנו
לעבודת לבניו שכן וכל לחברו אחד לזרז הזה, בדרך כן גם להתנהג

ובבא בזה זכות לנו יהי' ובזה .ד'.

הנשמות יתקן השלום עליו אבינו שאברהם רצה הוא ברוך שהקדוש בגלל
עד בטנו פרי הוא ברוך הקדוש נתן לא לכן בחרן עשו אשר והנפש כמ"ש

לתקן צריך שהיה הנשמות כל את שתקן

גדוליא. לגוי לבנים"ואעשך זוכה אתה אי "כאן ו(רש"י), זכו. לא למה
נעוריהם? בימי לבנים ה"כתב-סופר":האבות שעליהםמסביר משום

בעיקר עוסקים היו בנים להם היו ואילו השם, דעת האנושות את ללמד היה
לאחרים, ללמד אפשרות להם היתה ולא ביותר להם ומתמסרים בניהם בחינוך
הרבה תלמידים העמידו כבר כאשר זקנה עת עד מעינם את השם כבש לכן

בניהם... לחינוך גם כך אחר להתמסר ויכלו

לצאת שעתידין התולדות בזכות רק וחיים ניצולים האבות רבות פעמים
מהם

חז"ליב. לדעת מובא: מרדכי" התולדותב"תכלת בגלל אלא נח ניצל "לא
אלה - ה' בעיני חן מצא "ונח שכתוב: וזהו ממנו". לצאת עתידים שהיו
הרמב"ן והנה, ה'... בעיני חן מצא התולדות בזכות היינו: נח", תולדות

פרשתנו בסוף לפימביא והגפן, מהזית חוץ למערכה כשרים העצים שכל
בזכות ניצלים שאבות מורה זה והרי - יוצאין ומהגפן שמן יוצא הזית שמן
יחשוב שלא זית", "עלה לו בהביאה היונה לו שרמזה וזהו תולדותיהם.
נח יצא כאשר ולכן ירכו. יוצאי בזכות שניצל אלא ניצל, עצמו שבזכות
בזכות אלא ניצל שלא הנמוכה, במעלתו שהכיר לפי כרם, נטע מהתיבה

שכתוב וזה הגפן, דוגמת רש"י"תולדותיו, ומפרש - נח" :(שם)ויחל
ולא חולין של במדרגה שהוא לו שנודע כלומר: - חולין עצמו "שעשה

ה'... הצילו עצמו בזכות

הערות

.התורה על חיים חפץ
.ב יב, בראשית
.רבה בראשית
.צו רבה מדרש
.כ ט, בראשית

כהלכתה הרבים טמזכה

אבינו כאברהם נוהג שהיה מאז רק צדיק ותואר לשם וזכה צדיק נקרא נח
בתשובה שישובו דורו בני את להוכיח השלו' עליו

לפניו,יג. התהלכתי אשר אומר: הוא ובאברהם נח, התהלך האלקים "את
ומהלך מתחזק היה אברהם אבל לתומכו, סעד צריך היה נח אלא

מאיליו" אותך(רש"י)בצדקו "כי להלן: נאמר נח אצל גם הלא והשאלה: .
ברם, - לפני", צדיק מעש"ת)ראיתי בין(ע"פ לילך היתה "אברהם" של דרכו

- לפניו" התהלכתי "אשר הבורא: של שמו את ביניהן ולפרסם הבריות
באלקים אמונה על בגאון ומכריז מתהלך אברהם גוררשהיה היה ותמיד ,

"לפני נאמר לא "נח" על ואילו ואמונה, האלקות התגלות בעקבותיו
שעשה עד רק היה זה כל אבל נח". התהלך האלקים "את אם כי האלקים"
מאה במשך הרי התיבה בעשיית שעסק בשעה ואילו התיבה, את נח
מבול לירד עתיד כי והערב, השכם העולם בפני מכריז היה שנה ועשרים

בתשובה לשוב הבריות את מזהיר והיה העולם, שכברעל מכיון ואז ,
לפני צדיק ראיתי אותך "כי עליו: גם נאמר אבינו, כאברהם נוהג היה

הזה". בדור

עליו שמגלגלין ידי על לתקן, שצריך מה את לאדם מראים השמים מן
מה וידע הזולת, של בסבלו שירגיש כדי רק לו, מגיע שלא אעפ"י סבל

לתקן. ישתדל אופן ובאיזה לתקן כדי לעשות עליו

ב"פדיון-שבויים",יד. מטשערנאבעל נחום רבי הקדוש הרב עסק ימיו כל
של לכיסיהם שלמונים וגלגל כספים, לאסוף נדיבים פתחי על נדד
יום בשבי. שנפלו יהודים פדה ישראל, עמך ושבאי הרשות אנשי עריצים
במאסר. ונכלא שפלה עלילה הגוים עליו העלילו לזיטומיר, נקלע אחד
מכניס היה אבינו אברהם להרגיעו: ואמר בכלא, הצדיקים אחד אליו נגלה

הערות

אבינו שאברהם וזאת, המתחיל בדיבור לך לך פרשת ושמש מאור הקדוש בספר ועיין
השכינה כנפי תחת גרים הכניס זה ידי ועל הרוממות את בלבם הכניס השלום עליו

וכו'. ההשפעות כל לקבל להכינם גילוליהם מכל אותם וטיהר
.יד רש"י
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הי תכ ָכ הן הו ָין ּת  ביו רי ה הכ ָיּ זי תן

כהלכתה הרבים טמזכה

אבינו כאברהם נוהג שהיה מאז רק צדיק ותואר לשם וזכה צדיק נקרא נח
בתשובה שישובו דורו בני את להוכיח השלו' עליו

לפניו,יג. התהלכתי אשר אומר: הוא ובאברהם נח, התהלך האלקים "את
ומהלך מתחזק היה אברהם אבל לתומכו, סעד צריך היה נח אלא

מאיליו" אותך(רש"י)בצדקו "כי להלן: נאמר נח אצל גם הלא והשאלה: .
ברם, - לפני", צדיק מעש"ת)ראיתי בין(ע"פ לילך היתה "אברהם" של דרכו

- לפניו" התהלכתי "אשר הבורא: של שמו את ביניהן ולפרסם הבריות
באלקים אמונה על בגאון ומכריז מתהלך אברהם גוררשהיה היה ותמיד ,

"לפני נאמר לא "נח" על ואילו ואמונה, האלקות התגלות בעקבותיו
שעשה עד רק היה זה כל אבל נח". התהלך האלקים "את אם כי האלקים"
מאה במשך הרי התיבה בעשיית שעסק בשעה ואילו התיבה, את נח
מבול לירד עתיד כי והערב, השכם העולם בפני מכריז היה שנה ועשרים

בתשובה לשוב הבריות את מזהיר והיה העולם, שכברעל מכיון ואז ,
לפני צדיק ראיתי אותך "כי עליו: גם נאמר אבינו, כאברהם נוהג היה

הזה". בדור

עליו שמגלגלין ידי על לתקן, שצריך מה את לאדם מראים השמים מן
מה וידע הזולת, של בסבלו שירגיש כדי רק לו, מגיע שלא אעפ"י סבל

לתקן. ישתדל אופן ובאיזה לתקן כדי לעשות עליו

ב"פדיון-שבויים",יד. מטשערנאבעל נחום רבי הקדוש הרב עסק ימיו כל
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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

ְוַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ַעְנְּתִּבי ַזַצ"ל ְּבִסְפרֹו "ֹאֶהל ְיָׁשִרים" )ַׁשַער ַהְּתׁשּוָבה, ֶּפֶרק א'(, 
ְוַהִּתּקּוִנים  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ֶׁשִּלּמּוד  ָהֲאִריַז"ל  ם  ִמּׁשֵ ָרִאינּו  ָמָצאנּו  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ָּכַתב 
ַּכָּוָנתֹו,  עֹוֶמק  ָהָאָדם  ֵמִבין  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְמֹאד,  ְלִהְזַּדֵּכְך  ַלְּנָׁשָמה  יֹוִעילּו  ֵהם 
ַּדֲאִפילּו ְלִפי ַּפְׁשטּות ְּדָבָריו ֵהם ִּדְבֵרי מּוַסר ַהְׂשֵּכל ְוָכל ְּדָבָריו ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש ְוִנְכָנִסים 
ְּבֵסֶפר  ְּכֶׁשּלֹוֵמד  ֵלָבב  ְוִׁשְברֹון  ִּבְבִכָּיה  ִיְתעֹוֵרר  ִאם  ּוִבְפָרט  ְוַהּׁשֹוֵמַע,  ַהּלֹוֵמד  ְּבֵלב 
ִמֶּמּנּו  ַאֲחָרא  ְוַהִּסְטָרא  ַהַּמִּזיִקים  ְוִיְבְרחּו  ֲעֹונֹוָתיו,  ֶׁשִּנְמָחִלים  ָסֵפק  ֵאין  ַהֹּזַהר, 
ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְלְמדּו ִלּמּוד ֶזה ַּבַּלְיָלה ֵמֲחצֹות ַלְיָלה ְוֵאיֵלְך, 
ִכיָנה ְוַהֻחְרָּבן ְוַהָּגלּות, ְוַאַחר  ֶׁשּיֹוִעיל ְמֹאד ְלַזֵּכְך ִנְׁשָמתֹו, ַאַחר ֶׁשּבֹוָכה ַעל ָּגלּות ַהּׁשְ
"יֹוָמם  ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ָויֹום,  ַלְיָלה  ִויַחֵּבר  ַחר,  ַהּׁשַ ַעּמּוד  ֶׁשַּיֲעֶלה  ַעד  ְוִיְלֹמד  ֵיֵׁשב  ָּכְך 
ם ַחְסּדֹו", ֶׁשחּוט ֶׁשל ֶחֶסד ָמׁשּוְך ָעָליו ָּכל ַהּיֹום ִמּׁשּום ְּד"ַּבַּלְיָלה ִׁשיֹרה  ְיַצֶּוה ַהּׁשֵ
ָּבת ָקֹדׁש ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר ָקֹדׁש,  ִעִּמי". ְוַגם ְּבַׁשָּבתֹות ֹלא ִיְלֹמד ֶאָּלא ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר, ֶׁשַהּׁשַ

ָּבת, ְוִיְהֶיה לֹו ִסּיּוַע ָּגדֹול ְּבִלּמּודֹו. ְוִאם ְלֵאל ָידֹו ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְיַלְּמדֹו ְּביֹום ַהּׁשַ
ְוָכַתב ְּבִׁשְבֵחי ָהֲאִריַז"ל ַעל ֶאָחד ָרָׁשע ֶׁשָּבא ְלָפָניו ְוָרָצה ִּתּקּון ַלֲעֹונֹוָתיו ִמֶּמּנּו, 
ּוִמְּכָלל ַהִּתּקּוִנים ֶׁשָּמַסר ְּבָידֹו ֶׁשִּיְלֹמד ְּבָכל יֹום ַּכָּמה ַּדִּפים ִמֵּסֶפר ַהֹּזַהר, ּוְסֻגַּלת 

ם ְּבִלּבֹו. ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר יֹוִעיל ְלָאָדם ְלַהְכִניס ִיְרַאת ַהּׁשֵ
ְוַעד ַּכָּמה ָהָיה ָחִביב ִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ַעל ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ּוַמְמִׁשיָכיו, 
ֵיׁש ִלְלֹמד ִמַּמה ֶׁשָהַרב ַהָּקדֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ִיְצָחק ֵאייִזיק ִמִּזיִדיְטׁשֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן 
ָעֵלינּו ָאֵמן, ֵהִעיד ְּבַעְצמֹו ְוָאַמר, ֶׁשָּלַמד ְוָׁשָנה ַהְּפִרי ֵעץ ַחִּיים ֵמָאה ְּפָעִמים ְוֶאָחד.

ָעָה  ּפַעַם אַחַת ּבְשׁ ֶ ּוַבֵּסֶפר "ַאִּביר ָהרֹוִעים" )ֵחֶלק א' ַעּמּוד פ"ג אֹות קס"ח(, מְסֻּפָר שׁ
ֶׁשִהְתּבֹוֵדד ַעְצמֹו ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְונֹוָרא ַאְדמֹו"ר ִמסֹוְכְטׁשּוב ַזַצ"ל ִלְלֹמד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ְוכּו', ְוִהֵּנה ָמַׁשְך ֶאת ּכֹוַבע ַהְׁשְטֵרייְמל ֶׁשַעל ֹראׁשֹו ְלַמָּטה ַעד ַּגּבֹות ֵעיָניו ְּבֹאֶפן ֶׁשָּכל 
ַהֶּמַצח ֶׁשּלֹו ָהָיה ְמֻכֶּסה, ְוַאַחר ָּכְך ִהְתִחיל ִלְלֹמד ְּבִהְתַלֲהבּות ֲעצּוָמה ּוְבֵאיָמה ְוִיְרָאה 
ֶׁשֵאין ְלַׁשֵער ּוִבְנִהיָמה ְּבקֹול ְּדָמָמה ַּדָּקה ְמֹאד, ְוַרק ִלְפָרִקים ִהְתָּפֵרץ ִמִּלּבֹו ַהָּטהֹור 
ְנִהיָמה ְּגדֹוָלה ַעל ֵאיֶזה ְרָגִעים, ְוֹלא ָרמּו ֵעיָניו ַהְּטהֹוִרים ְוֹלא ִהְגִּביַּה ֶאת ַּגּבֹות ֵעיָניו 
ְלַהִּביט חּוָצה ִמן ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ֶמֶׁשְך ִלּמּודֹו ְוכּו', ּוְכֶׁשִהִּביט ַאַחר ָּכְך ַעל 

המשך מכתב הרב שלום יהודה גראס
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ַהּמֹוֶרה ָׁשעֹות ָרָאה ֶׁשָּלַמד ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ֵּכן יֹוֵתר ֵמַאְרַּבע ָׁשעֹות ְׁשֵלמֹות, ְוַהֹּכל ָהָיה 
ְּבִהְתעֹוְררּות ְוַחד ְקִטיָרא ִמְּתִחָּלה ַעד סֹוף ְּבִלי ֶהְפֵסק ֶרַגע ַאַחת ּוְּבִלי ַהֵּבט חּוָצה 

ִמֵּסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ְזַמן ַרב ַההּוא, ַעד ָּכאן.
ּוַבִּמְׁשֶנה ְּברּוָרה )ִסיָמן א ְסִעיף ָקָטן יב(, ָּכַתב ְּבֵׁשם ִּבְרֵּכי יֹוֵסף ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ְוָצִריְך 
ִּכי  ַהְרֵּבה  ְוִאם  ְמַעט  ִאם  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  מּוַסר  ִסְפֵרי  ִלְלֹמד  ֵעת  לֹו  ִלְקֹּבַע  ָהָאָדם 
ְוַתְבִלין ַהֵּיֶצר ָהַרע הּוא ּתֹוַכַחת ַמֲאָמֵרי ֲחַז"ל".  ִיְצרֹו ָּגדֹול ֵהיֶמּנּו,  ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו 
ּוְבַׁשַער ַהִּצּיּון )אֹות כ"ו(, ָּכַתב ְּבֵׁשם ַהַחֵּיי ָאָדם ֶׁשהּוא יֹוֵתר ִחּיּוב ִמִּלּמּוד ִמְׁשָניֹות, 

ַעד ָּכאן.
ּוְבֵסֶפר "ֵמִאיר ֵעיַני ִיְׂשָרֵאל" )כ"ג ַעּמּוד תקנ"ו(, מּוָבא ֶׁשְמקּוָרבֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֹלֹמה 
ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ַרּבֹו  ַעל  לֹו  ִסֵּפר  ְׁשֹלֹמה  ֶׁשַרִּבי  ּכֹוֵתב,  ַחִּיים(  ֶהָחֵפץ  )ַּתְלִמיד  ַזַצ"ל  ְּבלֹוְך 
ַחִּיים זי"ע, ֶׁשָּכל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָלַמד ֶאת ַהֹּזַהר ֶׁשל ַהָּפָרָׁשה, ַּגם ָהָיה אֹוֵמר ַלֲאֵחִרים 

ֶׁשִּיְלְמדּו ַהֹּזַהר ֶׁשל ַהָּפָרָׁשה, ֲאִפילּו ַּבחּוִרים. ְוָהָיה אֹוֵמר ֶׁשֻרּבֹו ְּכִמְדַרׁש.
ּוְבִמְכְּתֵבי ָמָרן ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַזַצ"ל )ַּדף יד אֹות ג' ִּבְדפּוס ֶהָחָדׁש(, ֶׁשִּסֵּפר ְּבנֹו ָהַרב ַאְרֵיה 
הּוא  ִּכי  ְּבָאְמרֹו  ַהַּקָּבָלה  ְּבָחְכַמת  ְמֹאד  ֶׁשֶהֱחִזיק  ַחִּיים,  ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ָאִביו  ַעל  ֵליּב 
ֶאָחד ֵמֶחְלֵקי ּתֹוָרה ַהּיֹוֵתר ַנֲעִלים )ּוְכֵעין ַמֲאָמָרם "ָּדָבר ָּגדֹול ַמֲעֵׂשי ֶמְרָּכָבה"(, ּוַמְרְּגָלא 
ִׁשים ָאנּו ַּבֲאֵפָלה, ְוִאי ֶאְפַׁשר ָלֹבא ַעד ֵחֶקר  ְּבפּוֵמיּה ָּתִמיד ִּכי ְּבִלי ִסְתֵרי ּתֹוָרה ְמַגּׁשְ
ָּבּה,  ְלִהְתַעֵּמק  ַהְּזַמן  לֹו  ַיְסִּפיק  ֹלא  ִּכי  ָּדַאג  ָאְמָנם  ַהְּבִריָאה,  ִעם  ְּבַהְנָהָגתֹו  ֱאלֹוַּה 
ִּבְׁשִביל ִלּמּוָדיו ַהִּנְגִלים ֶׁשֵהם ֹצֶרְך ַרִּבים, ְוִעֵּין ְּבִסְפֵרי ַהַּקָּבָלה ַרק ִלְפָעִמים, ְוַעל 
ִּפי רֹוב ַּבַּלְיָלה ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת, ֹּכה זֹוֵכר ָאֹנִכי ִמיֵמי ְנעּוַרי, ִסְפֵרי ַקָּבָלה ָהָיה לֹו ַרק 
ֵמַהְּמַחְּבִרים ַהַּקְדמֹוִנים, ְּכמֹו ֵסֶפר ְיִציָרה, ְוִסְפָרא ִדְצִניעּוָתא ִעם ֵּבאּוֵרי ַהְּגָר"א, ֵּכן 
ֵסֶפר ַהְּתמּוָנה, ְוִסְפֵרי ַהֹּזַהר, ֵּכן ֵסֶפר ַהַּפְרֵּדס מֶׁשה ְלקֹוְרדֹוֵבירֹו, ְוִסְפֵרי ֵעץ ַחִּיים 
ּוְפִרי ֵעץ ַחִּיים, ֵּכן ֵסֶפר ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ְלַהַּגַּבאי, ְוִסְפֵרי ָהַרִּבי יֹוֵסף ִגיְקַטְלָיא ֲהֹלא 
ֵהם ַׁשֲעֵרי אֹוָרה ְוִגיַנת ֱאגֹוז ְוֵסֶפר ֶׁשַפע ָטל, זּוָלָתם ֹלא )ְועֹוד ַעֵּין ָׁשם ַעּמּוד קע"ב אֹות 

צא, ְרֵאה אֹור ַהֹּזַהר ַּדף 28(.

ָאַמר  ַזַצ"ל  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ֶׁשָּמָרן  מּוָבא:  צ"ח(  ַעּמּוד  ג'  )ֵחֶלק  ִאיׁש  ַמֲעֵׂשה  ּוְבֵסֶפר 
ְלַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשַמְרָיהּו ְגֵרייִניַמן ַזַצ"ל, ֶׁשֵאין ֵסֶפר מּוַסר ָּכל ָּכְך טֹוב ְּכמֹו ֵסֶפר ַהֹּזַהר 
ּוַפַעם ָאְמרֹו ִלְלֹמד ֹזַהר, ְוַאף הּוא ַעְצמֹו ָלַמד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשַמְרָיהּו 

ַזַצ"ל, ַעד ָּכאן.
המשך המכתב בחוברת הבאה


