
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות

ּ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

ֹוָבִבים ה ִלְזַמן  ַהּשׁ ִפּלָ ּתְ
עפ"י החיד"א זצוק"ל זיע"א בספרו "יוסף בסדר":

]שאול[ שאל איש אחד שהיה רוצה להתענות שובבים, וירא כי לא יכול, כי יש לו 
ואמרתי  נפשו.  יעשה לתקון  ולכן בעצמו ציער מה  בו,  זרקה  גם שיבה  חולאים, 
לו דבמציאות זה לעת זקנה ובסובלי חולאים, יש לו תקנה לפדות כל יום תענית 
ובשו"ת  מ"ה(  נהר  ד'  )מעין  ז"ל  לאברהם  חסד  הרב  זקני  מורי  דמדברי  ואע"ג  בממון. 
נאמן שמואל מבואר דהפודה תענית יכול לפדותו בשצף כסף, מכל מקום נראה 
בעיני שיתן על כל תענית ד' גראסייאס במטבע טוסקאנה, שהוא דבר חשוב קצת. 

וסידרתי לו שיתפלל בכל יום תפלה זו:

ל ַחּטֹאַתי  ה ּוְכִליָמה ַעל ּכָ ֶחְרּפָ י ְמֹאד ּבְ ּתִ ל עֹוָלם. ּבֹוׁשְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
אֹות  י ּבְ ַגְמּתִ ר ּפָ ַעי, ּוִבְפַרט ַעל ֲאׁשֶ ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ
י ּוְבֵחְטא  ָעֹון חֹוָלְלּתִ ר ֵהן ּבְ ִהְרהּוִרים ָרִעים, ַעד ֲאׁשֶ ִרית קֹוֶדׁש ּבְ ּבְ
ָמה ְפָעִמים, אֹוי ִלי, ֲאָהּה  ְטָרא ַאֲחָרא, ִנְקרֹא ִנְקֵראִתי ּכַ ֶיֱחַמְתִני ַהּסִ
ינּו ַעל  ן ַנְפׁשֵ ִני ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ְלַתּקֵ ָעַלי. ּוְברֹוב ַרֲחֶמיָך הֹוַדְעּתַ
ַגְמנּו ָבֶהם,  ר ּפָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ר ּוִמְפַקד ׁשֵ ִמְסּפַ צֹו"ם ָמה, ּבְ
ם  ׁשֵ ָעה יּוִדין ּדְ ר ַאְרּבָ ִמְסּפַ ה ּכְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ִעים יֹום ּבַ ְלִהְתַעּנֹות ַאְרָבּ
י ָחֵפץ ָהִייִתי  ע"ב )יכוון במחשבה: יוד הי ויו הי(. ְוָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ּכִ
ל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות  י ֹכַח ְוָכׁשַ ָכל ֵלב, ַאְך ֵאין ּבִ יקּון ֶזה ּבְ ַלֲעשֹֹות ּתִ
ָעה  ִעים יֹום ְרצּוִפים. ְוָלֵכן ֲאִני ַמְפִריׁש ַהּיֹום ַאְרּבָ ֲעִנּיֹות ַאְרָבּ ּתַ
ֲעִנית.  ל ּתַ ֶכֶסף ּכָ י ֵכן ָיְסדּו ֲעָבֶדיָך ִלְפּדֹות ּבְ ֶסף ִלְצָדָקה, ּכִ ְפרּוטֹות ּכֶ
ֲעֶלה ָעַלי  ּתַ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֹוֵהינּו ֵואלֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֲעבּור  ֲאִני נֹוֵתן ּבַ ָדָקה ׁשֶ יִתי ַהּיֹום, ְוִתְהֶיה ֲחׁשּוָבה ַהּצְ ִאּלּו ִהְתַעּנֵ ּכְ
ְמקֹום ִמיעּוט  יִתי, ּוִמיעּוט ָממֹוִני ִיְהֶיה ּבִ ִאּלּו ִהְתַעּנֵ ֲעִנית, ּכְ ַהּתַ
ֶזַרע  ֶהם ּבְ י ָבּ ַגְמּתִ ּפָ מֹות ׁשֶ ֵ ל ַהּשׁ א ּכָ ַמּלֵ טּוְבָך ּתְ ה ּבְ י. ְוַאּתָ ֶחְלּבִ
ר  ה ֲאׁשֶ דּוׁשָ ל ִניצֹוצֹות ַהּקְ ֶקִרי, ְותֹוִציא ָלאֹור ּכָ ָלה אֹו ּבְ ְלַבּטָ
ַלע ַוְיִקיֶאּנּו )יכוון במחשבה: חבו(  ִליּפֹות, ַחִיל ּבָ ין ַהּקְ רּו ַעל ָיִדי ּבֵ ּזְ ִנְתּפַ
ה ְלָמקֹום ָקדֹוׁש  דּוׁשָ ל ִניצֹוצֹות ַהּקְ נּו ֵאל. ְוַתֲחִזיר ּכָ ְטנֹו יֹוִריׁשֶ ִמּבִ
ֶמָך, ֲעֵשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעֵשה ְלַמַען  ְלַמַען ַרֲחֶמיָך. ֲעֵשה ְלַמַען ׁשְ
י  ֶתָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ּתֹוָרֶתָך, ֲעֵשה ְלַמַען ְקדּוׁשָ

ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:
התפילה הועתקה מספרו של המקובל רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצוק"ל זיע"א מספרו "יוסף בסדר", 
על מעלת נתינת הצדקה כ-תיקון לפגם הברית ובכלל, ניתן לראות בספר התניא )ראה בהרחבה ספר 
שיעורים בספר התניא(. על פי התפילה הנ"ל נראה כי יש לתת לקופת הצדקה בבית 4 שקלים בכל יום 

חול-לאחר אמירת התפילה הנ"ל )ועדיף לאומרה בבוקר לפני תפילת שחרית(, בזמן השובבים.
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ה

ְזָי"ע(  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י  )ִמַּתְלִמיֵדי  ַזַצ"ל  ֶצַמח  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהְמקּוָבל  ְּדָכַתב  ַמה  ּוְרֵאה  ֹּבא 
ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלֵסֶפר קֹול ָּבָרָמה: ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה, ְלִפי ֶׁשֵאיָנם עֹוְסִקים ְּבָחְכָמה ֹזאת ַהְמַמֶהֶרת 
ְוֵעיֶניָך ִמִּדְמָעה ְוכּו' ַעל ָּבֶניָה  ֹּיאַמר ָלּה ה' ָאז ִמְנִעי קֹוֵלָך ִמֶּבִכי  ְוָלֶזה ֵאין ָמִׁשיַח ָּבא ּׁשֶ ֶאת ַהֵּקץ, 
ִּכי ֵאיֶנּנּו, ְּכלֹוַמר ֶׁשִּכּוּון ֶׁשִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ְּתלּוָיה ִּבְתׁשּוָבה ּוְבֵעֶסק ַהזֹוַהר ּוְבָחְכַמת ַהַּקָּבָלהא, ְוֵאין 
ָּבֶניָה עֹוְסִקים ָּבּה ִּכי ִאם ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה ִּכי ֵאין ִמְדַרׁש ָקבּוַע ָּכָראּוי ְּבָכל ִעיר ְוִעיר 

ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ְּבֵעֶסק ַהַּתְלמּוד, ְוָלֵכן ֵאיֶנּנּו, ִּכי ֵאין ָּבֶניָה מֹוְׁשִכים ּוְמַמֲהִרים ֶאת ַהָּמִׁשיַח. 

ָכּל ְתִּמיֵמי ֶּדֶרְך הֹוְלִכים ְּבתֹוַרת ַהזֹוַהר ּוַמֲאִמיִנים ּבֹו 
ַהִּדין  ִיְסֹּתר  ָהֲאִמִּתי  ֶׁשַהּסֹוד  לֹוַמר  ֶׁשָחִליָלה  ]ַהְּגָר"א[,  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַהָּגדֹול  ֵמַרֵּבנּו  ִקַּבְלנּו 
ַהֻּמְסָּכם ַלֲהָלָכה ְּפסּוָקה, ַרק ֶׁשָהַאֲחרֹוִנים ֹלא ָיְרדּו ְלֹעֶמק ַהָחְכָמה ַהֹּזאת. )ֲעִלַּית ֵאִלָּיהּו ַעל ַהְּגָר"א(. 
ְוֶזהּו  ְּפתּוִחים  ִעָּלָאה  ִאָּמא  ְוהּוא ְּתׁשּוָבה  ַהֵּתָבה  ַחּלֹונֹות  ַהִּכּפּוִרים  ֶׁשְּביֹום  ַהְּגָר"א  ְּבֵבאּור  ְוָכַתב 
ְמֵהיְמָנא  ּוְבַרַעָיא  ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ֵמֹראׁש  ַהְידּוִעים  יֹום  ַאְרָּבִעים  ֶׁשֵהם  יֹום  ַאְרָּבִעים  ִמֵּקץ  ֶׁשָּכתּוב 
ִאיָתא ַעל ַהִּתּקּוֵני ֹזַהר ְּדִאיִהי ְּכַגָּווָנא ְּדֵתַבת ֹנַח ְוכּו' ַּכָּידּוַע. )ַהְקָּדַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור ִּתּקּוֵני ֹזַהר ֵמַהְּגָר"א(. 
- ְוַרֵּבינּו ַהְּגָר"א ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֲאֶׁשר ָהָיה ְּכֶאָחד ִמן ָהִראׁשֹוִנים ... ְוָכל ָרז ֹלא ָאִניס ֵליּה ... ָּכַתב 
ְוַהִּסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא ְוַהִּתּקּוֵני ֹזַהר, ּוְבֵבאּוִרים  ְוָהִאְדָרא ַרָּבה ַקִּדיָׁשא  ֵּפרּוִׁשים ַעל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ְלָחן ָערּוְך ֵמִביא ְמקֹורֹות ִמִּדְבֵרי ַהֹּזַהר... ְוָכל ְּתִמיֵמי ֶּדֶרְך הֹוְלִכים ְּבתֹוַרת ַהֹּזַהר ּוַמֲאִמיִנים  ַעל ַהּׁשֻ
ּׁשְּמַלְּמִדין אֹותֹו  ַמה  ֶאָחד  ָּכל   - ִלְבָרָכה(.  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ֵמַראְדִזין  ְלָהַאְדמֹו"ר  ָהָרִקיַע  ֹזַהר  ֵסֶפר  )ַהְקָּדַמת  ּבֹו. 
ִיְׁשַּתֵּדל  ֹלא  ְוהּוא  ַהּתֹוָרה  יג סֹודֹות  ְלַהּׂשִ ָיכֹול  ֶׁשָהָיה  ּוִמי  יג.  ְלַהּׂשִ ְּבָידֹו  ְיֹכֶלת  ֵיׁש  ֵּכן  ִאּמֹו  ְּבֶבֶטן 
יָגן, ִנּדֹון ְּבִדיִנין ָקִׁשין. )ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִמִּויְלָנה, ַהְּגָר"א, ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ֵחֶלק כ"ד(. - ְּבַרַעָיא ְמֵהיְמָנא  ְלַהּׂשִ
ה  י, ַדף כד.(: ְוַכמָּ ּוְּבִּתּקּוִנים ָּכתּוב: ְּדִבְזכּות ַהזֹוַהר ִיָּגֶלה ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא. ּוְּבִתּקּוֵני ֹזַהר )סֹוף ִּתּקּון ִׁשּׁשִ
יֹוַמָּיא,  ְּבסֹוף  ַבְתָרָאה  ְּבָדָרא  ְלַתָּתא  ִיְתַּגֵלי  ַּכד  ִדיָלְך,  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ִיְתַּפְרְנסּון  ְלַתָּתא  ָנָׁשא  ְּבֵני 
ּוְבִגיֵניּה )ַוִיְקָרא כה, י( ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ. ַעד ָּכאן. ]ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ְלַמָּטה ִיְתַּפְרְנסּו, רֹוֶצה לֹוַמר 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהָּיִמים,  ָהַאֲחרֹון, ְּבסֹוף  ַּבּדֹור  ְלַמָּטה  ִיְתַּגֶּלה  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשְּלָך,  ַהִחּבּור  ִמֶּזה  ְוִיְחיּו,  ַיַעְסקּו 

ְיֻקַּים "ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ"[.
ַהּגּוף,  ְלִחיצֹוִנּיּות  ְוַהִחיצֹוִנּיּות  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשהּוא  ַהּגּוף  ִלְפִניִמּיּות  ַחִּיים  ֵהם  ַהּתֹוָרה  ְּפִניִמּיּות 
ה  ֻאלָּ ַהגְּ כ"ו(.  ח' אֹות  ֶּפֶרק  ְׁשֵלָמה  )ֶאֶבן  ָּבֶהם.  ְלִהְתָּגרֹות  ָיכֹול  ָהַרע  ֵיֶצר  ֵאין  ְוסֹוד  ְּבֶרֶמז  ְוָהעֹוְסִקים 
ג'(.  ֶּפֶרק י"א אֹות  )ֶאֶבן ְׁשֵלָמה  ַהַּקָּבָלה.  ְּבִלּמּוד  ַהְּגֻאָּלה  ְוִעַּקר  ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה,  ַעל  ַרק  ִּתְהֶיה,  ֹלא 

אא ּוְבִסְפרֹו ְקִהַּלת ַיֲעקֹב ָּכַתב: ּוַמה ַּגם ְּבדֹוֵרנּו ֶזה ַעָּתה ֶׁשהּוא ָּדָרא ָּבְתָרָאה ְוָצִריְך ְלִהְתַּגּלֹות ּבֹו ָחְכַמת 
ָהֱאֶמת ְּכֵדי ֶׁשָּיבֹוא ָמִׁשיַח.



ו
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ה ָכ כ ה שר ּ הי שר ָיכ רן ָּ

ִלְבָרָכה?  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  עּור ִלּמּוד  ַהּׁשִ ְיֵדי חֹוָבתֹו  ָלֵצאת  ַהֶּדֶרְך  ֵאיְך  ִמֶּמּנּו:  ָׁשַאְלִּתי   -
ְוֵהִׁשיב: ִלְלֹמד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוַׁשֲעֵרי אֹוָרה ְּכֵדי ְלָהִבין ְקָצת ַהִּכּנּוִיים ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ַרק ְּבִלי ַהֵּפרּוׁש, 

ִּכי הּוא ְמַבְלֵבּל ּוַמִּסיַע ְלִעְנָין ַאֵחר. )ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ֶּפֶרק י"א אֹות ג'(.
ָאַמר ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ְּבלֹוְך ַזַצ"ל ְּבֵׁשם ַרּבֹו ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְזָי"ע, ֶׁשַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר 
ֵאין ׁשּום ַהְגָּבָלה ִּכי ֻרּבֹו ִמְדָרׁש, ְוָהָיה ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְמעֹוֵרר ְלֻכָּלם ֶׁשִּיְלְמדּו ָּכל ַׁשָּבת ֶאת ַהֹּזַהר ֶׁשל 

אֹוָתּה ָּפָרָׁשה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים. )ר' יֹוֵסף ֶּבן ְׁשֹלֹמה ִמּפֹוִז’ין, הֹוָספֹות ִּבְנַין יֹוֵסף(.
ַרֵּבנּו ַהֲחזֹון ִאיׁש ְזָי"ע הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלֹמד ֹזַהר ְּכֵסֶפר מּוָסר ְוַאף ָלַמד ְּבַעְצמֹו ִעם ֶּבן ֲאחֹותֹו, 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשַמְרָיהּו ְּגֵרייְנַמן ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה. ּוַבִהְזַּדְּמנּות ַאַחת ִהְתַּבֵּטא ִּכי ְּבָחְכַמת ַהִּנְסָּתר ֶיְׁשָנן 
ֻסְגיֹות ְׁשֵלמֹות ַהָּקׁשֹות יֹוֵתר ֵמֵאּלּו ֶׁשַּבִּנְגֶלה, ְוָהָיה ַמְסִּביר ִּכי ְּבֶׁשל ָּכְך ִנְקֵראת ָחְכָמה זֹו ָחְכַמת 

ַהַּקָּבָלה, ֶׁשֵּכן ֵאין ַלֲהִביָנּה ֶאָּלא ְּבַקָּבָלה, ִאיׁש ִמִּפי ִאיׁש ַעד ֵאִלָּיהּו, אֹו ִמִּמי ֶׁשִּקֵּבל ֵמֵאִלָּיהּו.
ַהֹּזַהר  ְלׁשֹון  מֹו:  ִמּׁשְ ָּכַתב  ַזַצ"ל(  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון  ָמָרן  ַעל  )ֻעְבּדֹות  ִאיׁש,  ַמֲעֵׂשה  ּוְבֵּסֶפר 

ַהָּקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמָּכל ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל.
ְּכֶׁשִּנְׁשַאל ַּפַעם ָמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ְזָי"ע ַעל ְיֵדי ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי וָואְזְנר ְׁשִליָט"א ַּבֲאֶׁשר 
ִלְלֹמד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְלִמי ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ְלָחְכָמה זֹו, ֵהִׁשיב: "ְלַמַען ַהִּלּמּוד - ָאסּור, ַאְך ְּכֵדי ָלַדַעת ִיְרַאת 
ָּכל  ַהַּמְלִהיִבים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאָמֵרי  ְלָך  ֵאין  ֶׁשֵּכן  ְּגדֹוָלה,  ִמְצָוה  ְוַאף  ֻמָּתר   - ֱאֹלִקים 
ָּכְך ְלִיְרָאה ְּכמֹו ַמַאְמֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש". - ּוְכֶׁשִּנְכַנס ֵאָליו ַּפַעם ַרָּבּה ֶׁשל ִזְכרֹון ֵמִאיר, ַהָּגאֹון ַרִּבי 
ְלָחן ָהָיה ֻמָּנח ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְנטּול ְּכִריָכה, ָהַרב וָואְזְנר  ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי וָואְזְנר )ַּבַעל "ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי"(. ַעל ַהּׁשֻ
ֶׁשָהָיה ְמֹקָרב ְלַרֵּבנּו, ֵהִגיב: "ִנְרֶאה ֶׁשּלֹוְמִדים ַהְרֵּבה ְּבֵסֶפר ֶזה"... ִחּיּוְך ָעָלה ַעל ָּפָניו ַהְּקדֹוׁשֹות 
ֵאָלה ֵהִׁשיב  ֶׁשל ַרֵּבנּו. - ְוָאז ָׁשַאל ָהַרב וָואְזְנר: "ִמי ָהָיה ַרּבֹו ֶׁשל ַהְּגָר"א ְּבַקָּבָלה?". ְלִמְׁשַמע ַהּׁשְ
ַרֵּבנּו ְּבִניַמת ְׁשֵאָלה: "ְוִכי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא הּוא ַרִּבי ַרע?"... "ִאּלּו ָיְדעּו", הֹוִסיף, "ַהֲחִסיִדים ְּבדֹורֹו 
ֶׁשל ַהְּגָר"א ַעל ֹּכחֹו ַהָּגדֹול ֶׁשְּבָחְכָמה זֹו, ֹלא ָהָיה ֵּפרּוד ַהְּלָבבֹות ֶׁשֵּבין ַהִּכּתֹות ָּגדֹול ָּכל ָּכְך"... - 
ָּכֵעת ָזִכינּו ֶׁשִּתְתַקֵּים ָּבנּו ַהְבָטַחת ָהַרְׁשִּב"י ַעל ְיֵדי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב )ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון ו' ַּדף 
כ"ד ע"א( ֶׁשְּבדֹור ָהַאֲחרֹון ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִיְתַאֲחדּו ְּבִלימּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְסַפְרִדים ֲחִסיִדים ְוִליָטִאיםב 

ְמָהַאִריַז"ל  ַהּדֹורֹות  ּוְקדֹוֵׁשי  ְּגדֹוֵלי  ָּכל  ְיֵדי  ַעל  ַהֶּנֱאָמִרים  ֵאׁש  ַלֲהבֹות  חֹוֵצב  ה'  ְלקֹול  ׁשֹוְמִעים 
ְוַתְלִמיָדיו, ָהַרְמַח"ל, ַהְּגָר"א ְוַתְלִמיָדיו, ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוַתְלִמיָדיו, ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש, ַהִחיָד"א, 
ַהֶּבן ִאיׁש ָחי ְוַתְּלִמיֵדיֶהםג, ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַלְנֶטר, ַהָחֶפץ ַחִּיים, ְוֶהַחזֹון ִאיׁש, )ַעֵיין אֹור ַהזֹוַהר ּוִבְגדֹוֵלי 
ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ְולֹוְמִדים  ּוְטהֹוִרים(  ְקדֹוִׁשים  ַצִּדיִקים  ֵמֶאֶלף  ִמְלַמְעָלה  ֶׁשֵהֵבאנּו  ַּבֲאִריכּות  ְוַהזֹוַהר  ִיְׂשָרֵאל 

ְּבַאֲהָבה ּוְבִׂשְמָחה.

ֵאין ְלָאָדם ְלִהָּפֵטר ֵמֵעֶסק ַחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְּבׁשּום אֹוָפן ְוהּוא ִעַּקר ּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל
ֲהַגם  ָהַאִמיִּתית  ַהָחְכָמה  ְּבֵעֶסק  ָהָאָדם  ִהְתַנֲהגּות  ׂשָכר":  ִיּׂשָ "ְּבֵני  ְלַבַּעל  )פ"א(  ַּגִּנים  ַמְעָין 

בא בס"ד ָאנּו ַחבּוָרָתא ַקִּדיָׁשא ְסַפְרִדים ִליָטִאים ַוֲחִסיִדים ְּבַיַחד מֹוִציִאים ָלאֹור ֵמָחָדׁש ֶאת ִּביאּוֵרי 
ַהְּגָר"א ַעל ַהִּתיקּוֵני זֹוַהר, ְיִהי ָרצֹון ֶׁשֵחֶפץ ה' ְּבָיֵדינּו ַיְצִלח.

ְוָהִביאּו  ע"ב(,  רפ"ז  )ַּדף  זּוָטא  ָהִאְּדָרא  ַעל  ְּבֵפרּוׁשֹו  ְזָי"ע  ְּפַתָייא  ְיהּוָדה  ְלַרִּבי  ָהֶרַקח"  ב"ַיִין  ַעֵיין  גא 
ַהָּמתּוק ִמְּדַבׁש ֵׁשם, בד"ה "ַרִּבי ַאָּבא ִיְכּתֹב", עיי"ש.

המשך בעמוד חֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה



זהר 
השבת

ּת בו תיכ ָן תו ִי תִנת  ָיכ ִן הי
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

שנת תשל"ד
משה שטרנבוך

בעזהי"ת יום י"א אב תשל"ד.
לכבוד מערכת וועד הכשרות הרבנים הגאונים שליט"א

יהי נועם ה' עליהם!

אחדשה"ט בכבוד רב,

היום  עד  אישרתי  שלא  אתכם  והסליחה  הכשרות,  מדריך  קבלת  בזה  אני  מאשר 
שהייתי באירופא, וכעת חזרתי ונהנתי לקרוא החוברת, וב"ה לא אלמן ישראל, ואתם 
ואשרי  אשריכם  ישראל.  עם  בקדושת  היסודות  יסוד  הכשרות,  קרן  להרים  משתדלים 
חלקכם, ומגלגלין זכות ע"י זכאי. ויהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם. ורצוני להעיר 
לכם על כל סוגי טבלאות לרפואה, לכאב ראש ולמחלות. שלאחרי בירורים נתברר לי 
שכולם בתערובות איסור. ולדבריהם כאן פועלים כפי תקן האמריקאי. וא"כ באמריקא 

המצב בדיוק כמו כאן...

הטבלאות מורכבים:

לקטון - מחלב עכו"ם - ארבעים אחוז )החשש לחלב עכו"ם - ואחרי בשר(

עמילן - תפוחי אדמה או דגן - ארבעים אחוז )החשש בפסח לחמץ בפסח(

ג'לטין - מעור עצמות בע"ח - ארבעה אחוז )החשש לדברים טמאים ונבלות(

מגניזיום סטיארט - החשש משומן בע"ח או צמחי עד שני אחוז...

אין  בתערובות.  נפגם  מאחר שהאיסור  כלל,  טעם  בטבלא  אין  נראה שאם  ולדינא 
לחוש לאסור דהוה נותן טעם לפגם. אבל בהוסיפו תבלין למתק, אף שדעת החו"ד )ק"ג( 
שאם אינו ראוי לגר ומיתקו לא נאסר, ב"חלקת יואב" )יו"ד י"א( אוסר כה"ג, וכן דעת עוד 
כמה אחרונים )ולקטין ועמילן לא נפסלו לאכילת כלב( ולכן אם הטבלא בטעם מר אין 
איסור כלל כשאוכלו לכאב ראש ולרפואה וכדומה, אבל במיתקו הטבלא אף דהוה שלא 
כדרך אכילתו, אין להתיר אלא בפקוח רופא ולחולה אף שאין בו סכנה, וראוי לפרסם 
כימיים דתיים שאינם  ואם תתקשרו עם  וכדאי לעמוד עוד בבירור הדברים,  זה.  דבר 
משוחדים תמצאו כנ"ל. וגם יש תקנה בכל אלו בתחליפים כשרים. וכבר התחילו גם 
כאן להשתדל בזה שיעשו גם בהכשר ובלי חשש. ולהעושים ומעשים בכשרות שכרם רב 
מאוד. שפגם מאכלות אסורות בנפש נורא מאוד. ומצוי תחת ידי רשימת מצרכים שראוי 

לבדוק שבחששות לכשרות.



ח

זהר 
השבת

ה ָכ כ ה שר ּ הי שר ָיכ רן ָּ

וה' יהיה בעזרתכם להרים קרן  יכירו נחיצות מפעלכם,  והנני מקוה שבית ישראל 
הכשרות ונקדם עצמינו שזה הפעם ראויים לקבל בקרוב פני משיח צדקינו. ומרוב טירדות 
אני מקצר. וכאן החששות רבו מאוד בערלה כלאי הכרם וטבל ושביעית, וה' יציל אותנו 

ממכשול.

ידידכם המצפה בכליון לרחמי שמים וישועת ה' כהרף עין. 
משה שטרנבוך 
)נין ונכד לרבנו הגר"א זצ"ל(
נשיא הכולל והישיבה ראש העין

המשך ערכה של שעה מעמוד ו 

המשך בעמוד י

ֵמֵעֶסק  ַעְצמֹו  ָּפַטר  ֶזה ֹלא  ָּכל  ַהֶּמֶלְך, ִעם  ְּבֵהיַכל  ַלֲעמֹוד  ֶׁשִּיְהֶיה ָראּוי  ְלַמְדֵרָגה  ַעַדין  ִהִּגיַע  ֶׁשֹּלא 
ַהָחְכָמה ָהַאִמיִּתית, ִּכי ִהיא ַהְצָלַחת ַהֶּנֶפׁשד, ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד ֲהֹלא ֵהָּמה 
ַהַּקָּבָלה...  ָחְכַמת  ָהַאִמיִּתית  ָחְכָמה  ַהּתֹוָרה  ְּבסֹודֹות  ָהִעּיּון  ְוֵעֶסק  ּוּפֹוְסִקים,  ְּבַׁש"ס  ָהִעּיּון  ֵעֶסק 
ְיֵדי  ַעל  ָוֵאיָלְך  של"ב  ַנת  ִמּׁשְ ַהִּתּקּון  עֹוָלם  ֶׁשל  אֹורֹות  ִהְתנֹוְצצּות  ַאַחר  ֵאֶּלה  ְּבדֹורֹוֵּתינּו  ּוִבְפָרט 
אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ָמָרן ָהֲאִריַז"ל ַהִּנְסָּתרֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ְּכמֹו ַהִּנְגלֹות, ְוֵאין ְלָאָדם ְלִהָּפֵטר ֵמֵעֶסק 
ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָריו  ִהִּגיד  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ּתֹוַרת  ִעַּקר  ְוהּוא  ֹאֶפן,  ְּבׁשּום  ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת 
ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְלִיְׂשָרֵאל ְוכּו'. - ְואֹוֵמר ֲאִני ַהְלַואי ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמִקיִלין ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ְּבִלימּוד ַהָחְכָמה 
ְוַהְלַואי ָהיּו ְמַלְּמִדים ֶּדֶרְך ְלַתְלִמיִדים ַלַעסֹוק ְּבָחְכָמה ַהַּלזּו, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ֹלא ָהָיה ׁשּום  ַהְּקדֹוָׁשה, 
ִמְּפֵני  ְך  ַהחֹוּׁשֶ ִּנְדָחה  ּׁשֶ ִּמָפֶּניָה ְּכמֹו  ִנָּדִחים  ַהֲחָכמֹות  ָּכל  ְוָהיּו  ַהִחיצֹוִנּיֹות  ְלָחְכמֹות  ֹראׁש  ֲהָרַמת 
ָהאֹור; ַאְך ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָגְרמּו ֶׁשַּגם ַּכָּמה ְוַכָּמה ַמְצִּדיֵקי ַהּדֹור ָסְגרּו ֶאת ַּדְלֵּתי ַהָחְכָמה ִּבְפֵני ִּפְרֵחי 
ַהְּכהּוָנה, ְוָאְמרּו ֶׁשֹּלא ִיְלְמדּו ַעד ֶׁשִּיְהיּו ַּבֲעֵלי ַמְדֵרָגה ְורּוַח ַהֹקוֶדש, ִהֵּנה ֲעבּור ֶזה ִנְׁשַאְרנּו ֲערּוִּמים 
ַּבֹחֶׁשְך  ַהְּכִסיל  ַהִחיצֹוִנּיֹות  ַהֲחָכמֹות  ֲחֵׁשכּות  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ְוִנְתַּגֵּבר  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהָחְכָמה  ִמן 

הֹוֵלְך, ּוְבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה ִיְתַקֵיים: ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוָּיֶאר ָלנּו. ָאֵּכְי"ָר.
ׂשָכר )ַמֲאָמר ָגל ֵעיַני אֹות י"ח(: ַאְׁשֵרי ָהָעם לֹוְמֶדָך ְוַאְׁשֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך,  ְוָכַתב ְּבַׁשַער ִיּׂשָ
ֶׁשהּוא  ַעם  ְּבָלׁשֹון  ְקָראּום  ֵאיְך  ְוכּו'  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  לֹוְמֵדי  לֹוְמֵדי"ך  ֶׁשֵהָּמה  ְּדֵכיָון  ָקֶׁשה  ִלְכאֹוָרה 
ַמְדֵרָגה ְּפחּוָתה ַּכּנֹוָדע כּו', ַאְך ִמֶּזה הּוא ִנְרָאה ֶׁשַּגם ִאיׁש ָּפׁשּוט ֶׁשֹּלא ִקֵּדׁש ַעְצמֹו ָּכל ָּכְך ְּבַמֲעלֹות 
ַּתְלָיא  ֶׁשָּבֶזה  ִאֵּלין  יֹוַמָּיא  ְּבסֹוף  ִּבְפָרט  ַהִהיא  ַהָחְכָמה  ֶאל  ֻיְקַרב  ָמקֹום  ִמָּכל  ִלְלמֹוד,  ָהְראּוִיים 

ִהְתָקְרבּות ַהְּגאּוָלה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
ּוְלֹגֶדל ַחִביבּוֵתיּה ְנַּסֵים ְּבִדְבֵרי ַהַּכף ַהַחִּיים )ִסיָמן כ"ה ס"ק ע"ה( ֲאֶׁשר ָּכַתב ְּבֵׁשם ָהַרב ַמְׂשַאת 
ִני ֵליֵלְך ַאַחר רֹוב ִּבְנָין ּוִמְנָין, ֲהֵרי ְלָפֶניָך  ִּבְנָיִמין ַזַצ"ל )ִסיָמן ס"ב ַּדף ז"ן ַעּמּוד א'(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַהֶּדֶרְך ַהּׁשֵ
ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֶׁשהּוא ָׁשקּול יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּמַחְּבִרים ֶׁשַאַחר ֲחִתיַמת ַהַּתְלמּוד, ְוִאם ִיְהיּו ָּכל ַהְּמַחְּבִרים 
ַוֲהֵרי ָעִדיף ֵמֹרב  ְּבַכּף ְׁשִנָּיה, ַמְכִריַע הּוא ֶאת ּכּוָלם,  ַיֲעֶלה  ְוֵסֶפר ַהזֹוַהר ְלַבּדֹו  ְּבַכּף ַמֲאָזִנים ֶאָחד 

ִּבְקדּוָׁשה ּוְבִׂשְמָחה ּוְבנֹוַעם ּוְבִיְרָאה  ִלְלמֹוד  ָמָרן  ַהזֹוַהר ּוְבִכְתֵבי  ְּבֵסֶפר  ָּתלּוי  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ַחּיּות ָאָדם  דא 
קֹוַמְרֶנה,  ּמִ ַסְפִרין  ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  )ר'  ְקדֹוִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ּוְקדּוָׁשתֹו  ַהָּׂשָגתֹו  ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל  ְוַאֲהָבה 
ֲענּוג ִלּמּוד ַהִּנְגֶלה ְּכִלּמּוד ַהּזַֹהר ְוַהִּתּקּוִנים. ְוָאַמר ַעל  ֶנה כ'(. ֵאינֹו ּדֹוֶמה ַחּיּות ְוַתּ ֵרק ד' ִמׁשְ נֹוֵצר ֶחֶסד, ּפֵ

ֲענּוג ֲאִפילּו ְּבִלּמּוד ַהְּגָמָרא ְּכמֹו ִמן ַהּזַֹהר  ַעְצמֹו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִּפְנָחס ִּמקֹוִריץ, ֶׁשהּוא ֵאין ּלֹו ַחּיּות ְוַתּ
ְנָחס, ע"ב, אֹות ג'(. ְוִּתּקּוִנים )ִמְדָרׁש ּפִ
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ׁ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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 דיני קידוש על היין –ימן רעא  סהמשך

        
          

    
         
           
            
         

 
      

         
       
         
          

   אדם  ששכח  לקדש  עד  לאחר :  הגה
שברך  ברכת  המוציא  ונזכר  קודם  שאכל  יקדש  על 
הפת  ואחר  כך  יאכל  אבל  בהבדלה  יאכל  תחלה 

גהות  אלפסי  ומרדכי ה(דהרי  אין  מבדילין  על  הפת  

 :)מ"פרק ב
         

           
             
            

          ויש :  הגה
אומרים  דאינו  מזכיר  של  שבת  דאזלינן  בתר  תחלת 

וכן  עיקר  כמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן הסעודה  
ח  ויש  מחלוקת  אם  יטעום  מכוס  של  ברכת "קפ

המזון  קודם  שיקדש  גם  אם  צריך  לאכול  מעט  אחר 
 .  הקידוש  כדי  שיהא  הקידוש  במקום  סעודה

          
         

           
 והכי  נהוג  להוציא  את  נפשו :  הגה

 :מפלוגתת סברא ראשונה
            

 
          

         ואומר :  הגה
אורח (  מלבד  ויכלו  )בית  יוסף(כל  הקידוש  של  לילה  

 :)חיים בשם תוספות

         
   

          
           
           

        ויכול  לעמוד :  הגה
  ונוהגים )כל  בו(בשעת  הקידוש  ויותר  טוב  לישב  

  שאומר  ויכלו  רק  כשמתחילין לישב  אף  בשעה
עומדין  קצת  לכבוד  השם  כי  מתחילין  יום  הששי 
. ויכלו  השמים  ונרמז  השם  בראשי  תיבות

 )ל  ושכל  טוב"מהרי(וכשמתחיל  יתן  עיניו  בנרות  
ובשעת  הקידוש  בכוס  של  ברכה  וכן  נראה  לי  עיין 

 :'ג סעיף ד"לעיל סימן קפ
           

      
          
          
         
       
       
        

         
         
         
           

  
             

           
        

     ויש  אומרים :  הגה
דלכתחלה  יש  ליטול  ידיו  קודם  הקידוש  ולקדש  על 

א  והגהות "ש  ומרדכי  פרק  ערבי  פסחים  ורשב"הרא(היין  

  וכן  המנהג  פשוט  במדינות )ט  והטור"מיימוני  פרק  כ
אלו  ואין  לשנות  רק  בליל  פסח  כמו  שיתבאר  סימן 

 :ג"תע
           

         
  

        
  )מלא  פיופירוש    ( 

        

        
     

      
      
        
        

   
         

     
         

         
  

      
        
        
   

 
           

       
             

  
  –      

 
             

       
   ואין : הגה

מקדשין  על  היין  דריחיה  חמרא  וטעמיה  חלא 
 :)טור(

        
   

             
  ויש  אוסרין  לקדש  עליו  אלא :  הגה

הגהות  מרדכי  פרק (יסננו  תחלה  להעביר  הקמחין  

, )ת  ובית  יוסף  בשם  אורחות  חיים  ותוספותהמוכר  פירו
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התשח ָרָה שה שָה

ָּכַתב ַהֵּבית יֹוֵסף ְזָי"ע ְּדָאְזִליַנן ָּבַתר ַהזֹוַהר ֶנֶגד ְׁשַאר ַהְּמַחְּבִרים ַעַּכ"ל. ִּבְנָין, ּוְכמֹו ּׁשֶ
ם – ְוֵכן ַּבִּגיַמְטִרָּיה - ִמְלֶחֶמת ֱאדֹום  "ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי" = 915 - ַּבִּגיַמְטִרָּיה: - ִיְׁשָמְרָך ַהּׁשֵ
- ֱאדֹום  ּוָמגֹוג  ּגֹוג  ִמִמְלֶחֶמת  ּוִבְפָרט  ָּתִמיד  ם  ַהּׁשֵ ִיְׁשְמֶרּנּו  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִלּיּמּוד  ְיֵדי  ]ַעל  ּוָפָרס 

ּוָפָרס[.

"ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!, ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!"
ּוְפֵליַטת ָהָעם  ִנְקְּבצּו ּוָבאּו ָלְך,  ִיְׂשָרֵאל  ְוָאַמר: ְּבבֹוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ַעם  ַצִּדיק  ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם 
ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ִיְבָחן  ַהְּטהֹורֹות  ְּבֵעיָניו  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ִיְתּבֹוֵנן  ַהֹּזאת  ְּבֵעת  ּוְׂשֵמִחים,  ָׂשִׂשים 
ַמֲעָׂשיו, ְלֶפַתע ָיִרים ָידֹו ְוַיְרֶאה ְּבֶאְצָּבעֹו, ּכּוָלם ָיִרימּו ֵעיֵניֶהם ִּבְפִליָאה ְוַיִּביטּו ַּבַּמֲחֶזה, ָאז ַיְׁשִמיַע 
ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶאת קֹולֹו ְוֹיאַמר, ְּבַהְפנֹותֹו ֶאְצַּבע ַעל ְיהּוִדי ְמסּוָיים: "ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!, ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק 
ִמן  ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַהְלַואי   - ִּביָאתֹו.  ְלַמַען  ֶׁשָּפַעל  ְוְיהּוִדי  ְיהּוִדי  ָּכל  ַעל  ַיְרֶאה  ָּכְך  ָהָעם!".  ִּבְגֻאַּלת 
ְיהּוִדים  ֵּכן,  ַעל  ִהַּגְעִּתי".  "ִּבְזכּוְתָך   – ָעֵלינּו  ָיִעיד  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו  ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ִרים,  ַהְּמֻאּׁשָ ַהּזֹוִכים 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח  ְיָקִרים, ְּתנּו ִלּיּמּוד ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ַהְקִריבּו ִּמַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען ַהּׁשְ
ִּבְמֵהָרה  ַהָּמִׁשיַח  ְּפֵני ֶמֶלְך  ְלַקֵּבל ֶאת אֹור  ָיַחד  ְכֶּאָחד  ְוֵנֵלְך ּכּוָלנּו  ַנְפֵׁשנּו,  ִלְפּדּות  ִלְגֹרם  ְליֹוְצֵרנּו, 
ֵּביּה  ִאְתַגְלְיא  ְּדַהאי  ָּדָרא  "ַזָּכָאה  ָהַרְׁשִּב"י  ְנבּוַאת  ָּבנּו  ְׁשְיקּוָיים  ִנְזֶּכה  ְכֶאָחד  ְוֻכָּלנּו  ָאֵמן.  ְּבָיֵמינּו 
ּוְבְסגּוָלתֹו "ּוְקָראֶתם ְּדרֹור" ְוֶתְחֶזָנה ֵעיֵנינּו, ֶּבן ָּדִוד ְמִׁשיֵחנּו ֶמֶלְך ְּביֹוְפיֹו ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנּו, ְּב"ֹעז" ְוָהָדר 
ֱאֹלֵקינּו, ּוִבְּׂשַכר ֹזאת ֵא-ל ַחי ֶחְלֵקינּו, ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה' צּוֵרנּו ָמִגיֵנינּו, ִיָּגֶלה ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו, 

ְוָאז ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו, ְוָתֵגל ַנְפֵׁשנּו, ִּביׁשּוַעת ַמְלֵּכינּו, ָאֵמן ֵּכן ִיְהֶיה ָרצֹון.

המשך ערכה של שעה מעמוד ח

המשך ערכה של שעה

קונטרסים
"זהר השבת"

לפי סדר פרשיות השבוע
ערוכים וכתובים בשפה קלה ונעימה לקריאה.

השתתף גם אתה בהדפסת הספרים
ותזכה להנות מזהר השבת

-עלות הדפסת קונטרס $260-

כל הקודם זוכה!

0548-436784
לקנית זכות קונטרס נוסף מ"זהר השבת:

)ניתן לתרום לע"נ, רפואה, הצלחה וכו'(
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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 לההשכר

ואשה איש  הארץ , עם  הן  חכם  תלמיד  הן  אדם , כל שילמוד והעיקר 

לחומה לאדם  יהיה  וזה  ענינו. לפי  אדם  כל  המוסר  מספרי יום בכל אחד דף 

רב . תחבולות  כי  וכסיל, זקן  ילכדהו  בקל שלא  ה')בצורה  דרוש דבש, (יערות

הרהורי - שטות  הרהורי  ממנו : מבטלין  לבו , על  תורה  דברי  הנותן  כל 

בשר עול  הרהורי  - בטלים  דברים  הרהורי  - איש  אשת  הרהורי  - הרע  יצר 

כ')ודם . נתן  דרבי  (אבות

לו ובראתי  הרע  יצר  לכם  בראתי  לישראל: אמר  הוא ברוך  הקדוש  כך 

בידו ! נמסרים  אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם  ואם תבלין . תורה 

ג ) ל, (קידושין 

 מלאך הוא  הרע  יצר  הוא  שטן  הוא  עשיו, של  שרו  סמא"ל כי  ידענו 

כח בו מוסיפים  אנו  חטאים ] [בעשייתנו  בהעותינו כן על המות .

ובידינו ארץ  עמלק ] של  שרו  [את  יורידהו  מי  איפוא  כן ואם ובחיילותיו ,

אותו . המקיימים  וחטאים  עונות  א')רצפת כ "ז  בראשית הק' (אלשיך 

m

בראשית  - א ' פרק 
, ̆ ועונ ˘כר  עניני ˘ל  הלימוד  ענין  גודל  יבואר  הזה   ̃ בפר

הזה  בעולם  האדם   ̇ א מעני˘ים  א˘ר  הגדולים  העונ˘ים 

ל˘ער  יכול  אדם  ואין  ועבירה , עבירה  כל  על  העליון  ובעולם 

הרמב "ן  ˘כ˙ב  כמו  הבא, בעולם  ˙סבול  הר˘ע   ̆ ˘נפ מה 

הגמול ) איוב ,(ב˘ער ˘ל  כיסורים  בחייו  יסורים  לאדם  יהיה  ˘אם 

המי˙ה  יום  וכל  המי˙ה , יום  ˆער  נגד  הים  מן  כטיפה  אינו 

הבא , עולם  יסורי נגד  הים  מן  כטיפה  ˘ם)אינו  ה˘כר (עיין  .

י˘ראל   ̇ ב˜דו˘  ̇ הגדולו  ̇ מהיסודו  ̇ אח היא   ̆ והעונ

וטהר˙ן .

e

הענינים ˙וכן 

ענין לחבירו  מודיע  לא  אם  כמוך  לרעך   ̇ ואהב מˆו˙ ל˜יים  אפ˘ר אי

. ̆ ועונ ˘כר

א .

˘מים .  ̇ לירא אחרים  ˘מעורר למי  ה˘כר גודל  ב .
˘מים .  ̇ וירא ל˙ורה  בניו   ̇ א להדריך  החיוב  ג .

והעונש השכר לו

וב˘בילם ˜רוביו ,  ̇ א הוכיח לא  מדוע  לאדם , ˘ואלים  ˘נה  120 לאחר

. ̆ יענ

ד .

החומר. יכניע   ̆ ועונ ˘כר עניני לימוד  ידי  על ה .

המי˙ה . מיום  פחד  כן  גם  ואהרן , כמ˘ה  ה˘˜ול ˘מואל ו .
הדין . ויום  ה˜בר ויום המי˙ה יום  מעיניך   ̆ ימו לא  ז .

חו˘ב . ˘האדם  ממה יו˙ר חמור הגיהנם  ̆ עונ ח .
חכמה .  ̇ רא˘י בעל  ̆ ה˜דו להרב  גיל˙ה   ̇ אח ˘נ˘מה  גדול גילוי ט .

רגע . בכל  ̇ ˙מידי מˆוה  היא  יראה  מˆוה  י .

רע . דבר מכל  י˘מר יראה   ̇ מˆו ידי  על  יא .
היראה . היא  העבודה  ̇ ה˙חל עי˜ר  יב .

ה'.  ̇ לעבוד יכנס ˘בה  ה˘ער  היא  העונ˘  ̇ ירא יג .
מאהבה . ה '  ̇ א לעבוד  יזכה   ̆ העונ  ̇ ירא ידי על  יד .

בחלום . לברכה   ̃ ˆדי זכר  טוב  ˘ם  הבעל ˘גילה  מה  טו .
. ̇ פנימי יראה או   ̆ העונ  ̇ ירא טז .

˘מים .  ̇ לירא המעוררים  פסו˜ים יום  בכל לומר יז .

מ˜ודם .  ̆ העונ  ̇ ירא בל˙י   ̇ הפנימי ליראה  ליכנס  אפ˘ר אי יח .
מסר  כמה  ועד  , ̆ העונ  ̇ מירא  ̆ " ̆ הר ˘ל  פחדו מגודל  נורא  מע˘ה 

מזה . להנˆל נפ˘ו

יט .

היראה . ב˘ביל  היה  הבריאה  ̇ ˙כלי כ .

e

א ' פרק 
גודל  לבאר   ̇ וה˙עוררו ˘מים   ̇ ירא ˘ל  ענינים  בו  יבואר 

עניני  ̇ ידיע באי הנכ˘ל  האדם  וגוף   ̆ לנפ המגיע  הפגם 

ו˙י˜וני ואופן  ו˘לום , חס  ̆ העונ  ̇ וירא ˘מים   ̇ ירא

ונ˘מר  ˘נזהר  למי  ובבא בזה   ̇ וה˙ועל זה , על  ה˙˘ובה 

בהם .

לחבירו מודיע  לא  אם  כמוך  לרעך  ואהבת  מצות  לקיים  אפשר  אי
ועונש  שכר  ענין 

הישר כתב  קב  הקדוש  ה ')בספר   ̃ כמוך(פר לרעך ואהבת  לשונו : וזה 
ה ) ו , לברכה (דברים זכרונם  רבותינו  אמרו ד '), ˜דו˘ים, פר˘˙ כהנים, (˙ור˙

כשרואה יותר , אהבה  לך ואין  שבתורה . גדול  כלל שהוא  הפסוק , הוא  זה
שצריך ועוון , חטא  איזה שעושה ישראל, באחיו  מגונה  דבר האדם 

פרק א'



יב

זהר 
השבת

ב ִי שר ִנ תיכ ת בי ביכ י שר
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב

והעונש לזהשכר

אבלזלהוכיחו בזה . זה  ודבוקין  קשורין  הן  ישראל של  נשמתן  כי  זה, על
והסיבות ההרפתקאות  יודע  שהוא  מי  האדם  שצריך הוא , הכלל

צריךחוהעונשים מהגוף , הנשמה  יציאת אחר האדם  לנשמת  שבאים 
לחבירו הרשעהטלהודיע  דרכו  ויעזוב  כן גם  חבירו יזכה ידו  על אולי  ,

לו " ורפא  י)"ושב  ו , .(י˘עיה 

שמים  ליראת  אחרים  שמעורר  למי השכר  גודל 

י)כתיב  ד , על(דברים חיים  הם  אשר  הימים  כל  אותי  ליראה  ילמדון  אשר
לעצמם , ילפון - ילמדון  רש "י  ופירש  ילמדון , בניהם  ואת  האדמה

לאחרים . יאלפון  ילמדון,

המדות וכתב  מעלת  ˘מים)בספר ירא˙ שמים(˘ער ירא  לכל ראוי  לשונו : וזה 
שלא שנוהגים  אותם  יראה  אם  להוכיחם האנשים  מן  יירא  שלא 

אחד חכם  שאמר  כמו שמים , יראת  נגד  זה  דבר  כי  א ,כשורה, הפנינים (מבחר 

חכםה ) ואמר אדם . מבני  יירא  שלא  ובצדק  בחכמה  בחכמה  למחזיק  ראוי  :
ו )אחר  א , מפני (˘ם לירא  אך  לבדו , האלקים אם  כי  יראים  אינם  הצדיקים  :

אדם וחייב  והגון , ראוי  זה  דבר  התורה, מעלת  מפני  ותלמידיהם  חכמים 
לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו  שכך מפניהם , ולירא  ע"ב )לכבדם  כ "ב דף  (פסחים

חכמים . תלמידי  לרבות  תירא , אלקיך ה ' את 

שמים  ויראת  לתורה  בניו  את  להדריך  החיוב 

לשון ובספר  רס "ח)מרפא  עמוד  ̂ "ל, ז מהאמבורג  רפאל  רבי  איש(להגאון שכל כתב 
יראת שיהיה  ה ', וליראת  לתורה  בניו  את  להדריך מחויב  מישראל
אותו יעכבו  שלא  האלה  הקדושים  בימים  בפרט  לחכמתו , קודמת  ה '
מן אחד שהוא  הרמב "ם, בשם  לעיל  שהבאתי  כמו תשובה , מלעשות 



ואיןז.      דבריהם טעם בטוב מתבאר ובזה
לחבירו"ז ביותר הגדולה האהבה כי בתורה, גדול כלל הוא כמוך לרעך שואהבת ל,

שבתורה. המצוות לקיים ה' לעבודת ולקרבו חטא, איזה בו כשרואה להוכיחו הוא
והסיבותח.       לא אם

וכנכון. כראוי בעולם ותיקנה האש)השלימה מאורי יוסף, .(יסוד
לחבירו.ט. להודיע צריך הוא... הכלל שאינואבל סתם, להוכיחו יסתפק שלא כלומר,

אולי כי בו, נכשל שהוא החטא על העונש כן גם לו יודיע אלא כשורה, עצמו נוהג
עוד. בם מלהכשל ביותר ויזהר הרשעה דרכו יעזוב זה ידי אשכנז)על ביאור לפי האש, .(מאורי

והעונש השכר לו

וב˘בילם ˜רוביו ,  ̇ א הוכיח לא  מדוע  לאדם , ˘ואלים  ˘נה  120 לאחר

. ̆ יענ

ד .

החומר. יכניע   ̆ ועונ ˘כר עניני לימוד  ידי  על ה .

המי˙ה . מיום  פחד  כן  גם  ואהרן , כמ˘ה  ה˘˜ול ˘מואל ו .
הדין . ויום  ה˜בר ויום המי˙ה יום  מעיניך   ̆ ימו לא  ז .

חו˘ב . ˘האדם  ממה יו˙ר חמור הגיהנם  ̆ עונ ח .
חכמה .  ̇ רא˘י בעל  ̆ ה˜דו להרב  גיל˙ה   ̇ אח ˘נ˘מה  גדול גילוי ט .

רגע . בכל  ̇ ˙מידי מˆוה  היא  יראה  מˆוה  י .

רע . דבר מכל  י˘מר יראה   ̇ מˆו ידי  על  יא .
היראה . היא  העבודה  ̇ ה˙חל עי˜ר  יב .

ה'.  ̇ לעבוד יכנס ˘בה  ה˘ער  היא  העונ˘  ̇ ירא יג .
מאהבה . ה '  ̇ א לעבוד  יזכה   ̆ העונ  ̇ ירא ידי על  יד .

בחלום . לברכה   ̃ ˆדי זכר  טוב  ˘ם  הבעל ˘גילה  מה  טו .
. ̇ פנימי יראה או   ̆ העונ  ̇ ירא טז .

˘מים .  ̇ לירא המעוררים  פסו˜ים יום  בכל לומר יז .

מ˜ודם .  ̆ העונ  ̇ ירא בל˙י   ̇ הפנימי ליראה  ליכנס  אפ˘ר אי יח .
מסר  כמה  ועד  , ̆ העונ  ̇ מירא  ̆ " ̆ הר ˘ל  פחדו מגודל  נורא  מע˘ה 

מזה . להנˆל נפ˘ו

יט .

היראה . ב˘ביל  היה  הבריאה  ̇ ˙כלי כ .

e

א ' פרק 
גודל  לבאר   ̇ וה˙עוררו ˘מים   ̇ ירא ˘ל  ענינים  בו  יבואר 

עניני  ̇ ידיע באי הנכ˘ל  האדם  וגוף   ̆ לנפ המגיע  הפגם 

ו˙י˜וני ואופן  ו˘לום , חס  ̆ העונ  ̇ וירא ˘מים   ̇ ירא

ונ˘מר  ˘נזהר  למי  ובבא בזה   ̇ וה˙ועל זה , על  ה˙˘ובה 

בהם .

לחבירו מודיע  לא  אם  כמוך  לרעך  ואהבת  מצות  לקיים  אפשר  אי
ועונש  שכר  ענין 

הישר כתב  קב  הקדוש  ה ')בספר   ̃ כמוך(פר לרעך ואהבת  לשונו : וזה 
ה ) ו , לברכה (דברים זכרונם  רבותינו  אמרו ד '), ˜דו˘ים, פר˘˙ כהנים, (˙ור˙

כשרואה יותר , אהבה  לך ואין  שבתורה . גדול  כלל שהוא  הפסוק , הוא  זה
שצריך ועוון , חטא  איזה שעושה ישראל, באחיו  מגונה  דבר האדם 



זהר 
השבת

ב ִי שר ִנ תיכ ת בי ביכ י שר
יג

והעונש לזהשכר

אבלזלהוכיחו בזה . זה  ודבוקין  קשורין  הן  ישראל של  נשמתן  כי  זה, על
והסיבות ההרפתקאות  יודע  שהוא  מי  האדם  שצריך הוא , הכלל

צריךחוהעונשים מהגוף , הנשמה  יציאת אחר האדם  לנשמת  שבאים 
לחבירו הרשעהטלהודיע  דרכו  ויעזוב  כן גם  חבירו יזכה ידו  על אולי  ,

לו " ורפא  י)"ושב  ו , .(י˘עיה 

שמים  ליראת  אחרים  שמעורר  למי השכר  גודל 

י)כתיב  ד , על(דברים חיים  הם  אשר  הימים  כל  אותי  ליראה  ילמדון  אשר
לעצמם , ילפון - ילמדון  רש "י  ופירש  ילמדון , בניהם  ואת  האדמה

לאחרים . יאלפון  ילמדון,

המדות וכתב  מעלת  ˘מים)בספר ירא˙ שמים(˘ער ירא  לכל ראוי  לשונו : וזה 
שלא שנוהגים  אותם  יראה  אם  להוכיחם האנשים  מן  יירא  שלא 

אחד חכם  שאמר  כמו שמים , יראת  נגד  זה  דבר  כי  א ,כשורה, הפנינים (מבחר 

חכםה ) ואמר אדם . מבני  יירא  שלא  ובצדק  בחכמה  בחכמה  למחזיק  ראוי  :
ו )אחר  א , מפני (˘ם לירא  אך  לבדו , האלקים אם  כי  יראים  אינם  הצדיקים  :

אדם וחייב  והגון , ראוי  זה  דבר  התורה, מעלת  מפני  ותלמידיהם  חכמים 
לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו  שכך מפניהם , ולירא  ע"ב )לכבדם  כ "ב דף  (פסחים

חכמים . תלמידי  לרבות  תירא , אלקיך ה ' את 

שמים  ויראת  לתורה  בניו  את  להדריך  החיוב 

לשון ובספר  רס "ח)מרפא  עמוד  ̂ "ל, ז מהאמבורג  רפאל  רבי  איש(להגאון שכל כתב 
יראת שיהיה  ה ', וליראת  לתורה  בניו  את  להדריך מחויב  מישראל
אותו יעכבו  שלא  האלה  הקדושים  בימים  בפרט  לחכמתו , קודמת  ה '
מן אחד שהוא  הרמב "ם, בשם  לעיל  שהבאתי  כמו תשובה , מלעשות 



ואיןז.      דבריהם טעם בטוב מתבאר ובזה
לחבירו"ז ביותר הגדולה האהבה כי בתורה, גדול כלל הוא כמוך לרעך שואהבת ל,

שבתורה. המצוות לקיים ה' לעבודת ולקרבו חטא, איזה בו כשרואה להוכיחו הוא
והסיבותח.       לא אם

וכנכון. כראוי בעולם ותיקנה האש)השלימה מאורי יוסף, .(יסוד
לחבירו.ט. להודיע צריך הוא... הכלל שאינואבל סתם, להוכיחו יסתפק שלא כלומר,

אולי כי בו, נכשל שהוא החטא על העונש כן גם לו יודיע אלא כשורה, עצמו נוהג
עוד. בם מלהכשל ביותר ויזהר הרשעה דרכו יעזוב זה ידי אשכנז)על ביאור לפי האש, .(מאורי

והעונש לזהשכר

אבלזלהוכיחו בזה . זה  ודבוקין  קשורין  הן  ישראל של  נשמתן  כי  זה, על
והסיבות ההרפתקאות  יודע  שהוא  מי  האדם  שצריך הוא , הכלל

צריךחוהעונשים מהגוף , הנשמה  יציאת אחר האדם  לנשמת  שבאים 
לחבירו הרשעהטלהודיע  דרכו  ויעזוב  כן גם  חבירו יזכה ידו  על אולי  ,

לו " ורפא  י)"ושב  ו , .(י˘עיה 

שמים  ליראת  אחרים  שמעורר  למי השכר  גודל 

י)כתיב  ד , על(דברים חיים  הם  אשר  הימים  כל  אותי  ליראה  ילמדון  אשר
לעצמם , ילפון - ילמדון  רש "י  ופירש  ילמדון , בניהם  ואת  האדמה

לאחרים . יאלפון  ילמדון,

המדות וכתב  מעלת  ˘מים)בספר ירא˙ שמים(˘ער ירא  לכל ראוי  לשונו : וזה 
שלא שנוהגים  אותם  יראה  אם  להוכיחם האנשים  מן  יירא  שלא 

אחד חכם  שאמר  כמו שמים , יראת  נגד  זה  דבר  כי  א ,כשורה, הפנינים (מבחר 

חכםה ) ואמר אדם . מבני  יירא  שלא  ובצדק  בחכמה  בחכמה  למחזיק  ראוי  :
ו )אחר  א , מפני (˘ם לירא  אך  לבדו , האלקים אם  כי  יראים  אינם  הצדיקים  :

אדם וחייב  והגון , ראוי  זה  דבר  התורה, מעלת  מפני  ותלמידיהם  חכמים 
לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו  שכך מפניהם , ולירא  ע"ב )לכבדם  כ "ב דף  (פסחים

חכמים . תלמידי  לרבות  תירא , אלקיך ה ' את 

שמים  ויראת  לתורה  בניו  את  להדריך  החיוב 

לשון ובספר  רס "ח)מרפא  עמוד  ̂ "ל, ז מהאמבורג  רפאל  רבי  איש(להגאון שכל כתב 
יראת שיהיה  ה ', וליראת  לתורה  בניו  את  להדריך מחויב  מישראל
אותו יעכבו  שלא  האלה  הקדושים  בימים  בפרט  לחכמתו , קודמת  ה '
מן אחד שהוא  הרמב "ם, בשם  לעיל  שהבאתי  כמו תשובה , מלעשות 



ואיןז.      דבריהם טעם בטוב מתבאר ובזה
לחבירו"ז ביותר הגדולה האהבה כי בתורה, גדול כלל הוא כמוך לרעך שואהבת ל,

שבתורה. המצוות לקיים ה' לעבודת ולקרבו חטא, איזה בו כשרואה להוכיחו הוא
והסיבותח.       לא אם

וכנכון. כראוי בעולם ותיקנה האש)השלימה מאורי יוסף, .(יסוד
לחבירו.ט. להודיע צריך הוא... הכלל שאינואבל סתם, להוכיחו יסתפק שלא כלומר,

אולי כי בו, נכשל שהוא החטא על העונש כן גם לו יודיע אלא כשורה, עצמו נוהג
עוד. בם מלהכשל ביותר ויזהר הרשעה דרכו יעזוב זה ידי אשכנז)על ביאור לפי האש, .(מאורי

                                                              
דרשות התעוררות

בענין לימוד הזוה"ק
לקרב אור הגאולה

שנאמרו על ידי רבי שלום יהודה גראס
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א  

1
ובו דרשות 1-6

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
בטל: 0548-436784  0526077914 
0544577956  0549-788564
09-8323442  02-6255789

שמעו
ותחי נפשכם

התעוררו כי בא אורך

מים בעולם נא לשכפל ולהפיץ להרבות תורה ויראת ש

המשך יבא
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זהר 
השבת

א היכ ָּ תן ר הי זנהי שִנר הי
טו

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית,

י"ל ע"י האדמו"ר מהאלמין שליט"א בחו"ל בשנת תש"ס, ובשנת תשס"ג 250.000
ואח"כ בא"י בעוד 8 מהדורות ס"ה י"ל 310.000 טופסים 

ֵסֶפר  ִלּמּוד  ֶאת  ְמֹאד  ַהַּמֲחִׁשיִבים  ְמקֹורֹות  ְוַכָּמה  ִמַּכָּמה  ְלַהֲאִריְך  ַהָּמקֹום  אן  כָּ
ַהֹּזַהר ַּדְוָקא ְּבָיֵמינּו, ּדֹור ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא, ֵּכן מּוָבא ַּבֵּסֶפר אֹור ְיָׁשִרים ֵמיָרא 
ִליְצַלן  ַרֲחָמָנא  ְוֶאִּפיקֹוְרסּות  ִמינּות  ִּתְתַּגֵּבר  ַהָּמִׁשיַח  ִּביַאת  ֹקֶדם  ֶׁשָּכַתב:  ַּדְכָיא 
ָּבעֹוָלם. ָהֵעָצה ְלֶזה ְלִהָּזֵהר ִּבְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ַהָּללּו, ָהֶאָחד ֵלאֹמר ְּבָכל יֹום ֹזַהר 

אֹוֵמר, ִּכי ֲאִמיַרת ֹזַהר ְמֻסֶּגֶלת ְלָטֳהַרת ַהֵּלב. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַמה ּׁשֶ

ּומוִֹסיף ְלָבֵאר ְּבִמְקַּדׁש ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני ֹזַהר, ֶׁשָּכל ָהעֹוֵסק ְּבֵסֶפר ֶזה ְמָקֵרב ַהְּגֻאָּלה 
ְועֹוֶׂשה ַנַחת רּוַח ָּגדֹול ְליֹוְצרֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: ְּכִאּלּו ְּפָדַאִני ֲאִני ּוָבַני ִמן ַהָּגלּות כּו'. 
ִּכי ָּכְך ָּגַזר ַהּבֹוֵרא ֶׁשֹּלא ִיְתַּגֶּלה ְוִיְהֶיה ָּגנּוז ַעד סֹוף יֹוַמָּיא ִּדְבִגיֵנּה ָיבֹוא ְּדרֹור, ִּכי 

ְסֻגָּלה זֹו ּבֹו ְוֹלא ְּבזּוָלתֹו.
ְראוֹת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ִעְנָין ֶזה, ִצָּוה ְלַרִּבי ַאָּבא ִלְכֹּתב ֵסֶפר  בִּ
ַהֹּזַהר ְּבֶדֶרְך ֶהְעֵלם ִלְהיֹותֹו ֻמְצָנע ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ָּדָרא ַּבְתָרא ְקִריב ְליֹוֵמיה ַמְלָּכא 
ם ַּכִּנְזַּכר  ְמִׁשיָחא, ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּות ַהִּמְתַעְּסִקים ּבֹו ִּתְצַמח ַהְּגֻאָּלה ְּבָיֵמינּו ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
י )ַדף רי"ז(, ַעל ָּדא ְּכִתיב: ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן ָׁשָּמה ְמֹלא ָהֹעֶמר ָמן  ת ַוְיִח ְּבָפָרַׁש

כּו' ְלִמְׁשֶמֶרת, ְלַאְצָנעּוָתא, ְוָהֵבן ֶזה ְמֹאד.  
)ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל זלה"ה ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות(

ָל"ה, ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ֶׁשַהִחּבּור ֵמַהֹּזַהר ָהָיה ָעִתיד  ִהנֵּה ְמֹבָאר ַּבּׁשְ
ִלְהיֹות ָּגנּוז ְוכּו' ַעד ֶׁשָּיבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבסֹוף ַהָּיִמים ֶׁשָאז ִיְתַּגֶּלה ַלַּתְחּתֹוִנים, 
ּוִבְזכּות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמִׁשיַח, ִּכי ָאז ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה ְּבִסָּבתֹו, ֲאֶׁשר זֹו ִּתְהֶיה 
ְּכֵדי  ְוכּו',  ֲאֻחָּזתֹו  ֶאל  ִאיׁש  ְוַׁשְבֶּתם  ּוְבִגיֵניּה  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ְלִביָאתֹו.  ְקרֹוָבה  ִסָּבה 
ֶׁשִּבְזכּותֹו ִיָּגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵׁשם ֶׁשֹּלא ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ַעד ֶׁשֻהְצַרְך ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ְלַקְּדָׁשם ְּבַדם ֶּפַסח ּוְבַדם ִמיָלה, ֵּכן ְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא ִּתְהֶיה ַהְּגֻאָּלה 

ה ַהּזֹו, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתָּבַרְך, ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָּבּה. ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ְלתֹוְספֹות ַהְּקֻדּׁשָ
ּוְלׁשוֹן ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני: ְוֶזהּו ָּדֹרׁש ָּדַרׁש מֶׁשה, ַהְינּו ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה )ִּכי 
ָּדַרׁש  ְּבָכל ּדֹור ְודֹור ֵיׁש ְּבִחיַנת מֶׁשה, ְוִאיָתא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָהָיה ְּבִחיַנת מֶׁשה(, ְוִיְדֹרׁש ַמה ּׁשֶ

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



טז
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א היכ ָּ תן ר הי זנהי שִנר הי

ְוַהְׁשָּבַתת  ַהָּגלּות  ְוַקּלּות  ַהְּקִלּפֹות  ִּבּטּול  ִיְהֶיה  ַההּוא  ַהִחּבּור  ְיֵדי  ַעל  ְוַגם 
)ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ"ד( ַהִּקְטרּוִגים.  

ַהּכֹל ָּתלּוי ְּבֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהֹּזאת, ּוְמִניָעֵתנּו ִמְּלִהְתַעֵּסק ָּבּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור 
)ַהְקָּדַמת ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ְלֵעץ ַחִּיים( ְוִעּכּוב ִּבְנַין ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו.  

ִאם ַעד ְּכֵדי ָּכְך ָּגדֹול ְוָעצּום ֹּכחֹו ֶׁשל ַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר, ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ְלַחֵּזק 
ֶאת ְיֵדי עֹוֵׂשי ְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש, ְלהֹוִסיף ָלֶהם ֹאֶמץ ְוֹכַח ְוֹחֶזק ַּבֲעבֹוָדָתם ַהְּקדֹוָׁשה, 
ַאְּמצּו ָמְתַנִים ְוִחְגרּו ֹעז ְלַהְמִׁשיְך ּוְלָהִפיץ ֶאת אֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, 
ְלַפְרֵסם ֹּכחֹו ָּבעֹוָלם ּוְלַסֵּיַע ְּבָכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר. ִנְׁשַאר ָלנּו ֵאיֹפה ְלָבְרְכֶכם, הֹוִסיפּו 
ַלֲעׂשֹות ַחִיל ְלַהְרּבֹות ַחָּיִלים ְלקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְואֹוַרְיָתא, ִויִהי ַהְּבָרָכה ְּבַמֲעֵׂשי 
ְיֵדיֶכם ַעד ֲאֶׁשר ֻּתְׁשַלם ָּכל ַהְּמָלאָכה, ְלָהִביא ֶאת ָהעֹוָלם ִלְׁשֵלמּותֹו ָהֲאִמִּתית, 
ִויִהי ֵׁשם ה' ָׁשֵלם ְוִכְסאֹו ָׁשֵלם ְוִתּכֹון ִּכְסאֹו ָלַעד ְּבִביַאת ַמְלֵּכנּו ּוְמִׁשיֵחנּו ִּבְמֵהָרה 

ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.  
)ִמּתֹוְך ִמְכַּתב ִחּזּוק ֶׁשָּכַתב כ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ַרִּבי ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְּגָראס ְׁשִליָט"א ְל"ִמְפַעל ַהֹּזַהר 
ַהּיֹוִמי"(

פט. ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ִלְלֹמד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני 
ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי 

ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל יֹום

ַהְסָּכמֹות  )ַזַצ"ל(  ְׁשִליָט"א  ְפִריׁש  ָּדִניֵאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָהַרב  ְלָפֵנינּו  ִהִּגיׁש  ִהנֵּה 
ְוכּו'  ַנת תרצ"א  ִמּׁשְ ַהּקֹוֵדם  ִמּדֹור  ְירּוָׁשַלִים  ְּגדֹוֵלי  ַהַּצִּדִיקים  ַהְּגאֹוִנים  ֵמַרָּבִנים 
ִמי  ְוכּו' ֶׁשָּכל  ִמְּבֵני ּתֹוָרה  ּוְלַבֵּקׁש  ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,  ְּגֻדַּלת ִלּמּוד  ְלַפְרֵסם  ֶׁשִּבְּקׁשּו 

ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ִיְׁשַּתֵּדל ִלְלֹמד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום ְּבִלי ֶנֶדר.

ה ָקם ְוִהְתעֹוֵרר ָהַרב ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, ּוִבְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות ּוְלַסֵּדר לּוַח יֹוִמי ְלִלּמּוד  ְוַעתָּ
ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, ְלִפי ְּדפּוס ִויְלָנא, ּוִבֵּקׁש ַהְסָּכָמה ֵמִאָּתנּו ַעל ָּכְך.

ְוָרִאינּו ִּכי ִּבְׁשָעתֹו ָחְתמּו ַעל ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַמַען ֲהָפַצת ַרְעיֹון ַהָּקדֹוׁש ַהִּנְזָּכר 
ת ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה  ְלֵעיל, ְּכבֹוד ְקֻדּׁשַ
ַהַגֲאַב"ד ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ְוִאּתֹו ִעּמֹו ֶחֶבל ְנִביִאים ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל 
ַהַּצִּדיִקים  ַהְּגאֹוִנים  ְוַגם  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ּוְזכּוָתם  ִלְבָרָכה  ּוְקדֹוִׁשים  ַצִּדיִקים  ִזְכרֹוָנם 
ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ֶׁשל ֲעָדֵתנּו ִזְכרֹוָנם ַצִּדיִקים ִלְבָרָכה, ְוָחְתמּו ִּבְקִריאֹות ֹקֶדׁש 

ַעל ָּכְך ְּבִניָסן תרצ"א.
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ּ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"
 מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

השבת מאזוהר

    
    

     
    
    
    
    
    
     

ח) (נחמיה   נחמיה) 
ח)     

ּבׁשעת ׁשמיּה ּברי  ַ ְ ִ ֵ ְ ִ ְ ַ ִ ֲאמירת
ּתֹורה ספר  ָ ֶ ֵ ַ ָהֹוצאת

     
   
   

    
    

ׁשמיּה ּברי ּתפּלת  ֵ ְ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ֻנּסח

    
   
     
    
    
     
     
    
      

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
השבת זוהר מב

      
      
    
    
    
     
     
    
   
     

     
    
    
    
    

    

ּבּתֹורה קֹורא אחד  ָ ַ ֵ ָ ֶ ַרק

   
   
    
    
    
    
     
     
      
    

הּוא אּתה הּכל, את הּזן הּוא ֶַַַַָָָֹאּתה

את ּומפרנס הּמלכים על ְְְִֵֵֶַַַַָהּׁשֹולט

הּכל, על הּׁשֹולט הּוא אּתה ֵַַַַַָֹֹהּכל.

ׁשל עבּדֹו אני היא. ׁשּל ְְְְֲִִֶֶַַַוהּמלכּות

ׁשּמׁשּת הּוא ּברּו לפניוהּקדֹוׁש חוה ְְֲִֶֶַַָָָָ

ּוזמן. זמן ּבכל ּתֹורתנּו ּכבֹוד ְְְְְִִֵֵַַָָּומּלפני

ּבני על ולא ּבֹוטח אני איׁש על ְְֲִִֵֵַַַֹֹלא

ּבאלהי אּלא ,סֹומ אני ֱֲִִֵֵֵֶָֹֹאלהים

ותֹורתֹו אמת אלהי ׁשהּוא ְֱֱִֵֶֶַַָָֹהּׁשמים,

לעׂשֹות ּומרּבה אמת, ּונביאיו ְְֱֱֲִֶֶֶַַָאמת

ולׁשמֹו ּבֹוטח, אני ּבֹו ואמת. ְְֱֲִִֵֶֶַטֹובֹות

ּתׁשּבחֹות. אֹומר אני והּנכּבד ְְְֲִִִֵַַָָָהּקדֹוׁש

לּבי ׁשּתפּתח ,מּלפני רצֹון ְְְִִִִִֶֶַָָיהי

זכרים ּבנים לי ותּתן ,ְְְְִִִִֵָָָּבתֹורת

מׁשאלֹות ותׁשלים ,רצֹונ ְְְְְֲִִִֶַׁשעֹוׂשים

לטֹוב יׂשראל עּמ ּכל ולב ְְְְִִִֵֵַָָלּבי

אמן. ּולׁשלֹום, ְְִֵַָָּולחּיים

ּבּתֹורה קֹורא אחד  ָ ַ ֵ ָ ֶ ַרק

אחדואסּור רק ּתֹורה, ּבספר לקרא ְְְִֵֶֶַָָָֹ

וׁשֹותקים, מקׁשיבים וכּלם ְְְְְִִִַַָֻלבּדֹו,

ּכאּלּו מּפיו הּדברים ׁשּיׁשמעּו ְְְְְִִִִִֵֶַָּכדי

סיני. מהר ׁשעה ּבאֹותּה אֹותּה ְְִִֵַַָָָָקּבלּו

אחד ׁשּיהיה בּתֹורה, ׁשּקֹורא ְִִֵֶֶֶֶַָָּומי

רק - יּׁשמע ׁשּלא וׁשֹותק, עליו ְִֵֵֶַַָָָֹעֹומד

דּבּורים. ׁשני ולא לבּדֹו אחד ְְְִִִֵֶַָֹּדּבּור

ולא הּוא, ואחד אחת, קדׁש ְְְֶֶַַָֹֹלׁשֹון

ׁשנים נמצאים ואם דּבּורים. ְְְְִִִִִִֵַָׁשני

סֹוד ׁשל חּסרֹון זהּו ּתֹורה, ִֵֶֶֶַָָּבּספר
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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 מגזוהר

   
   
     

   ּדא דעלמא (רזא ְְָָָָָ

דאתי) דעלמא ורזא ְְְְֵָָָָָ

ׁשֹותקים  ִ ְ ָכּוּלם

    
כ) (שמות   

    
   (יט (שמות 

   שמות) 
יט)   

הּקֹורא וכּונת  ֵ ַ ַ ָ ַ ְ ָ ָ ֲהכנה

   
  
    
    
    
     
   
     
     
    

(כח (איוב    
     

    

ּבּפרׁשה הפסקת  ָ ָ ָ ַ ַ ָ ְ ַ ָמקֹום

    

נמצא הּתֹורה ּכבֹוד וחסרֹון ְְְְֱִֶַָָָָהאמּונה,

אחד, קֹול וצרי ּתֹורה. ְִֵֶֶַָָָּבּספר

ּומח. קלּפה - זה וסֹוד אחד, ְְְְִֵֶֶַַָָֹמתרּגם

הּבא) העֹולם וסֹוד העֹולם .(סֹוד ְַָָָָָ

ׁשֹותקים  ִ ְ ָכּוּלם

ׁשּכתּובּכּלם קֹורא, ואחד ׁשֹותקים ְְִֵֶֶָָָֻ

כ) ּכל(שמות את אלהים ְֱִֵֵַַָֹוידּבר

למעלה, הּוא לאמר. האּלה ְְְִֵֵֶַַָָָֹהּדברים

ׁשּכתּוב למּטה, העם יט)וכל (שמות ְְֶַָָָָָ

ּומׁשה וכתּוב ההר. ּבתחּתית ְְְְְִִֶַַַָָָֹוּיתיּצבּו

האלהים. אל ֱִֶָָָֹעלה

הּקֹורא וכּונת  ֵ ַ ַ ָ ַ ְ ָ ָ ֲהכנה

לּבֹוואֹותֹו יׂשים בּתֹורה, ׁשּקֹורא ְִִֵֶַָָ

הּוא וכי ּדברים, לאֹותם ְְְְִִָָּורצֹונֹו

הּדברים ׁשל ּבסּדּורם רּבֹונֹו ְְְִִִִֶַַָָׁשליח

הּוא ׁשהרי העם, לכל להׁשמיע ְְְֲִֵֶַַַָָָָהּללּו

מי ,ּכ מּׁשּום עליֹונה. ּכדגמה ְְְִִֵֶָָָֻעֹומד

אֹותם יסּדר בּתֹורה, לקרא ְְִֵֶֶַַָָֹׁשעֹולה

לא, ואם ּבביתֹו, ּבראׁשֹונה ְְְִִִֵָָָֹּדברים

מאֹותֹו לנּו? מּנין בּתֹורה. יקרא ְִִִֵַַָָָֹלא

לעם ּתֹורה יׁשמיע ׁשּטרם ְִִֶֶֶַַָָָּדּבּור,

ּכתּוב? מה כח)הּקדֹוׁש, ראּה(איוב אז ַַָָָָָ

,ּכ ואחר חקרּה. וגם הכינּה ְְְְֱֲִַַַַַָָָָָויסּפרּה

חכמה היא ה' יראת הן לאדם ְְִִֵֶַַָָָָָֹוּיאמר

ְוגֹו'.

ּבּפרׁשה הפסקת  ָ ָ ָ ַ ַ ָ ְ ַ ָמקֹום

בּתֹורהאסּור ׁשּקֹורא למי לֹו ְִֵֶַָָ

השבת זוהר מב

      
      
    
    
    
     
     
    
   
     

     
    
    
    
    

    

ּבּתֹורה קֹורא אחד  ָ ַ ֵ ָ ֶ ַרק

   
   
    
    
    
    
     
     
      
    

הּוא אּתה הּכל, את הּזן הּוא ֶַַַַָָָֹאּתה

את ּומפרנס הּמלכים על ְְְִֵֵֶַַַַָהּׁשֹולט

הּכל, על הּׁשֹולט הּוא אּתה ֵַַַַַָֹֹהּכל.

ׁשל עבּדֹו אני היא. ׁשּל ְְְְֲִִֶֶַַַוהּמלכּות

ׁשּמׁשּת הּוא ּברּו לפניוהּקדֹוׁש חוה ְְֲִֶֶַַָָָָ

ּוזמן. זמן ּבכל ּתֹורתנּו ּכבֹוד ְְְְְִִֵֵַַָָּומּלפני

ּבני על ולא ּבֹוטח אני איׁש על ְְֲִִֵֵַַַֹֹלא

ּבאלהי אּלא ,סֹומ אני ֱֲִִֵֵֵֶָֹֹאלהים

ותֹורתֹו אמת אלהי ׁשהּוא ְֱֱִֵֶֶַַָָֹהּׁשמים,

לעׂשֹות ּומרּבה אמת, ּונביאיו ְְֱֱֲִֶֶֶַַָאמת

ולׁשמֹו ּבֹוטח, אני ּבֹו ואמת. ְְֱֲִִֵֶֶַטֹובֹות

ּתׁשּבחֹות. אֹומר אני והּנכּבד ְְְֲִִִֵַַָָָהּקדֹוׁש

לּבי ׁשּתפּתח ,מּלפני רצֹון ְְְִִִִִֶֶַָָיהי

זכרים ּבנים לי ותּתן ,ְְְְִִִִֵָָָּבתֹורת

מׁשאלֹות ותׁשלים ,רצֹונ ְְְְְֲִִִֶַׁשעֹוׂשים

לטֹוב יׂשראל עּמ ּכל ולב ְְְְִִִֵֵַָָלּבי

אמן. ּולׁשלֹום, ְְִֵַָָּולחּיים

ּבּתֹורה קֹורא אחד  ָ ַ ֵ ָ ֶ ַרק

אחדואסּור רק ּתֹורה, ּבספר לקרא ְְְִֵֶֶַָָָֹ

וׁשֹותקים, מקׁשיבים וכּלם ְְְְְִִִַַָֻלבּדֹו,

ּכאּלּו מּפיו הּדברים ׁשּיׁשמעּו ְְְְְִִִִִֵֶַָּכדי

סיני. מהר ׁשעה ּבאֹותּה אֹותּה ְְִִֵַַָָָָקּבלּו

אחד ׁשּיהיה בּתֹורה, ׁשּקֹורא ְִִֵֶֶֶֶַָָּומי

רק - יּׁשמע ׁשּלא וׁשֹותק, עליו ְִֵֵֶַַָָָֹעֹומד

דּבּורים. ׁשני ולא לבּדֹו אחד ְְְִִִֵֶַָֹּדּבּור

ולא הּוא, ואחד אחת, קדׁש ְְְֶֶַַָֹֹלׁשֹון

ׁשנים נמצאים ואם דּבּורים. ְְְְִִִִִִֵַָׁשני

סֹוד ׁשל חּסרֹון זהּו ּתֹורה, ִֵֶֶֶַָָּבּספר



זהר 
השבת

ׁ  שתִת ּרא ח ִִּא ָה" הי ֹכ ת בין הי רן ָכ רנת ּשת  ָן תיו ִי ה  נר   נרכ ּי ּ  ו איי תיו ִי ׁ
יט

כהלכתה מילה מצות

יו"ד בש"ע כמבואר שמים וירא כשר מוהל לו יקח צדיקים לבנים לזכות הרוצה
טוב היותר מוהל אחר ולהדר לחזור לאדם ויש לשונו: וזה ברמ"א רס"ד סימן

זרוע)וצדיק אור בשם .(רמ"א

ומציצה בצפרניים פריעה מצות ומבטל מהמסורת מילה מצות המשנה ומוהל
צדיק. ולא כשר לא אינו בפה

הקדמה

בזמןבאנו כי היות בפרט תורה והבני בכלל החרדי הצבור דעת לעורר
שקבלנו ממה מילה מצות בסדר שינוי מוהלים כמה הנהיגו האחרון
של בסכין הערלה את לחתוך השלום עליו רבינו משה מפי המסורה פי על
ומכאן מכאן ולהחזירו בציפורן הפריעה עור את לפרוע כך ואחר ברזל

בבשר לחתכו)ושתכלול מוהלים(ולא איזה קמו ועתה בפה, למצוץ כך ואחר
עור שחותכים כלומר לגמרי מציצה ומצות פריעה מצות שמבטלים
מציצה מצות מבטלים וגם הערלה עור עם אחת בבת הסכין עם הפריעה
זה, על נפשם מסרו שאבותינו מה המצווה מעקרי שהם כלל מוצצים שאין
יהיו שלא הרוצים ה' למצות ויראים החרדים הקהל דעת לעורר באנו ולכן

מל. לא כאילו שהוא פרע ולא מל בחשש בניהם

מילה לברית ההכנה סדר

אםיש בנו את למול שליח להיות אותו שממנים קודם המוהל את לשאול
ומציצה בציפורן ופריעה במילה אבותינו ומסורת קבלת פי על מל הוא
רס"ד סימן יו"ד בש"ע כמבואר ויר"ש כשר מוהל לו יקח לא, ואם בפה,
וצדיק טוב היותר מוהל אחר ולהדר לחזור לאדם ויש לשונו: וזה ברמ"א

זרוע) אור בשם פריעה(רמ"א מצות ומבטל מהמסורת מילה מצות המשנה ומוהל
צדיק. ולא כשר לא אינו בפה ומציצה בצפרניים



כ

זהר 
השבת

ׁ  שתִת ּרא ח ִִּא ָה" הי ֹכ ת בין הי רן ָכ רנת ּשת  ָן תיו ִי ה  נר   נרכ ּי ּ  ו איי תיו ִי ׁ

המשך בחוברת הבאה

שאיןהננו שכתבו חיים אנו פיהם על אשר מהפוסקים קצת פה מציגים
דוקא. בצפרניים פריעה לעשות ושצריך הפריעה, עור לחתוך

בלאא. פריעה העושה וכל דוקא בצפרניים פריעה לעשות בידי קבלה
טועה(בצפורניים)קריעה אלא .אאינו

כורתיןב. "ואין העור פורעין כך ואחר אותה ומשליכין הערלה כורתין לכן
קדוש" שהוא מפני החיצון עור כמו אותה .בומשליכין

לשניג. נחלקה היא כלומר ופריעה דערלה בגזירו מילה דברית פקודא
פריעה והשנית דערלה גזירו האחד וכו' ראוי וכן .גחילוקים

מילהד. ומציצה ופריעה מילה דברים שלשה לעשות צריך מילה מצות
צריך "ואין הדק עור שפורע מה היא הפריעה הערלה, כריתת היא

המזוהם דם הוא והמציצה כבשר" יעשנו אלא .דלכרות

בניה. עם לנו הנתונה הפריעה כי ושלום חס לומר שירצה מי ראיתי יען
אמרו אדרבה כי וליתא לבד עטרה גילוי אלא צריכה אינה ישראל
לקרוע צריך וודאי ולכאן לכאן ומחזירו בצפורן הקרום את "קורעין

בציפורן" .ההקרום

העטרהו. דמתגלה דאף מסיני למשה הלכה והוא פריעה צריך בגדול גם
דוקא" הפריעה בעור קרע "לעשות .וצריך

וז. הצפורן שיבא בצפורן לעשותה הפריעה ראוי האמת דרך הואעל
כחה ויבטל הערלה ויקרע .זהקליפה

ולעשותח. העור להדביק עוד אפשר אי בדיעבד הפריעה עור נחתך אם
וזה בצפורן הפריעה לעשות נכון ודאי לכתחילה אבל בצפורן, הפריעה

עכ"ל מאד .חפשוט

הערות

.י"ט עמוד התוספות מבעלי הגוזר יעקב רבינו
.ויטאל חיים ר' ותלמידו הקדוש האר"י
.רל"ב דף ג' כרך זוהר בתיקוני הרמ"ק
.תזריע פרשת אוה"ח ז"ל עטר בן חיים ר' הגה"ק
.מילה הל' הרמב"ם על האדמה פרי
.תקצ"ה סימן הריקאנטי על בצלאל משכן יבמות יש"ש
.ראובני בילקוט וכן זכ"א, א' מאמר דוד זכר
סימן רס"ד סימן יו"ד ממודינא הכהן ישמעאל רבי הגאון אמת זרע ותשובות שאלות

קל"ב.



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

קיא. ְּבִבְרַכּת ֹּכֲהִנים "ְיָבֶרְכָך" ִּבְזכּות ָזכֹור, "ְוִיְׁשְמֶרָך" ִּבְזכּות ָׁשמֹור )מדרש מובא 
בזכרון מנחם אות תל"ט(.

ת ַׁשָּבת )יוסף  קיב. ַהְמַקֵּדׁש ַעְצמֹו ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהֹחל יּוַכל ְּבָנֵקל ְלַקֵּבל אֹור ְקֻדּׁשַ
לחוק פרשת תולדות יום ו'(.

קיג. ַהָּבא ְלַקֵּבל אֹור ַׁשָּבת ְוַנְפׁשֹו ְמֻלְכֶלֶכת ְמֹזֶהֶמת ִּכְתֵמי ֲעֹונֹוָתיו ֵאין אֹור 
ַהְּנָׁשָמה ׁשֹוֵלט ּבֹו )שם(.

ְּבַׁשָּבת  ָעָליו  ְּדִנְמָׁשְך  ְּביֹוֵתר,  ֵאָליו  ְצִריָכה  ַׁשָּבת  ְׁשִמיַרת  ְּתׁשּוָבה,  ַּבַעל  קיד. 
ַׁשָּבת  ְּדִבְׁשִמיַרת  ְוִנְמָצא  ֶׁשְּבִקְרּבֹו,  אחרא  הסטרא  ְודֹוֶחה  ִכיָנה  ֵמַהּׁשְ ִניצֹוץ 

ִנַּתְקּנּו ַנְפׁשֹו ְוגּופֹו )יוסף לחוק בשלח יום ו(.

ָּבת ְלַקֵּים  קטו. ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָצִריְך ֶׁשְּיַכֵּון ְּבָמה ֶׁשאֹוֵכל ְּבַׁשָּבת ֶׁשהּוא ְלַעֵּנג ַהּׁשַ
ִמְצֹוָתיו ִיְתָּבַרְך, ְוהּוא ִעָּקר ָּגדֹול ְלעֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה, ְוָכָכה ַיֲעֶׂשה ָּתִדיר ְּבָכל ַׁשָּבת, 

ה )שם(. ְוהּוא ְסֻגָּלה ְלִהְתַרֵחק ִמֵּיֶצר ָהַרע, ְוִלָּדֵבק ֶאל ַהְּקֻדּׁשָ

קטז. ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו ְּבַמֲחָׁשָבה, ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה, ֲאִפּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה 
ְּכדֹור ֱאנֹוׁש מֹוֲחִלין לֹו, ּוְבַוַּדאי ֶׁשּמֹוִעיל ְלַתֵּקן ְּפַגם ַהְּבִרית ּוַמֲעִלים ָעָליו ְּכִאּלּו 
ִקֵּים ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ּוְביֹוֵתר ָצִריְך ִלָּזֵהר ִמִּדּבּור ֹחל, ְוַקל ָוֹחֶמר ִּדּבּור ָאסּור, 
ָּבת,  ַהּׁשַ ִלְכבֹוד  ַׁשָּבת  ִּבְגֵדי  ְוִלְלֹּבׁש  ַּדְוָקא,  ַׁשָּבת  ִלְכבֹוד  ְוֹיאַכל  ָּבת  ַהּׁשַ ִויַעֵּנג 
ָּבת ֶאָּלא ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה, ְוִאם ָּכָכה ַיֲעֶׂשה  ְוִלְקבַֹּע ִלּמּוד ְּבַׁשָּבת, ִּכי ֹלא ִנַּתן ַהּׁשַ
ִנְמָחִלים ֲעֹונֹוָתיו, ּוִבְכָלל ֲאֶׁשר ָחָטא ִּבְפַגם ַהְּבִרית, ְוָׁשב ְוָרָפא לֹו )שם משפטים 

יום ו(.

ֲעֵבָרה,  ֵמֲעׂשֹות  ּוְמָנעֹו  ָּבת  ַהּׁשַ ְלַחֵּלל  ְּכֶׁשָּבא  ְּבנֹו  ֶאת  ְמַיֵּסר  ָאָדם  ִאם  קיז. 
ַהָקָּב"ה ִיֵּתן מֹוָראֹו ֶׁשל ָאִביו ַעל ַהֵּבן, ְלָכְך ָסַמְך ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו, ְוֶאת 

ַׁשְּבתֹוַתי ִּתְׁשֹמרּו )ס"ח אות א(.

ָּבת )סודי רזא דף מגן אברהם ע"ב(. קיח. ִיְׂשָרֵאל הּוא ַמְלַאְך יֹום ַהּׁשַ

המשך בחוברת הבאה



כב

זהר 
השבת

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

ַהָקָּב"ה  ִלְפֵני  ִנּדֹון  ָאָדם  ְויֹום  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֵעֵדי  ֶאָחד  ָּבת  ַהּׁשַ קיט. 
ּוָבִאין ַהִּמְצֹות ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְלָהִעיד ָעָליו ּוְלַהְמִליץ ַּבֲעדֹו )מדרש תנחומא מובא במבוא 

התנחומא להרש"ב דף ע"ח(.

ְוִלְלֹּבׁש  ַׁשָּבת,  ְּבֶעֶרב  ִלְרֹחץ  ָּבת,  ַהּׁשַ יֹום  ֶאת  זֹוֵכר  ֶׁשְּתֵהא  ְּדָבִרים  ֲעֵׂשה  קכ. 
ְּבָגִדים, ּוְלַתֵּקן ֹעֶנג ַׁשָּבת, ְוִלְקֹרא ְּדָבִרים ַהּנֹוֲהִגים ְּבַׁשָּבת )ס"ח מכת"י פארמא אֹות א(.

)מבוא  ַׁשָּבת  ִחּלּול  ַּבֲעֹון  ִמְּמקֹוָמם,  ּגֹוִלין  ִיְׂשָרֵאל  ְּדָבִרים  ֲעָׂשָרה  ַּבֲעֹון  קכא. 
הנספחים לספר אליהו זוטא צ"ד ח.(.

ָּבת ֲאִני ְמַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתיֶכם )שאלתות פרשת  קכב. ָאַמר ַהָקָּב"ה ִאם ְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהּׁשַ
בראשית(.

קכג. ְּכמֹו ֶׁשַהָּזִהיר ְּבֵנר ַׁשָּבת זֹוֶכה ְלָבִנים ֲחָכִמים, הכי ַנֵּמי ַהָּזִהיר ַּבֲהַדִּסים 
)מהרש"א בח"א שבת(.

קכד. ִאם ְׁשַמְרֶּתם ֵנרֹות ַׁשָּבת ֲאִני ַמְרֶאה ָלֶכם ֵנרֹות ֶׁשל ִצּיֹון, ְוֵאיִני ַמְצִריְך 
ָלֶכם ִלְראֹות ְּבאֹוָרּה ֶׁשל ַחָּמה ֶאָּלא ִּבְכבֹוִדי ֲאִני ֵמִאיר ָלֶכם ֶׁשֶּנֱאַמר "ֹלא ִיְהֶיה 
ֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ְוגֹו' ְוָהָיה ְלָך ד' ְלאֹור עֹוָלם", ְוָכל ָּכְך ָלָּמה ִּבְזכּות  ְלָך עֹוד ַהּׁשֶ

ַהֵּנרֹות ֶׁשֵהן ַמְדִליִקין ְּבַׁשָּבת )ילקוט ריש בהעלותך(.

ַנֲעֶׂשה  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ַוְיֻכּלּו  ְואֹוֵמר  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ַהִּמְתַּפֵּלל  קכה. 
ֵרת ַהְמַלִּוין לֹו ָלָאָדם ַמִּניִחין  ֻׁשָּתף ְלַהָקָּב"ה ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ּוְׁשֵני ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ

ְיֵדיֶהן ַעל ֹראׁשֹו ְואֹוְמִרים לֹו "ְוָסר ֲעֹוֶנָך ְוַחָּטאְתָך ְּתֻכָּפר" )שבת קי"ט(.

קכו. ָּכל ַהְמָבֵרְך ַעל ַהַּיִין ְּבֵליֵלי ַׁשָּבתֹות ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ְויֹוִסיפּו לֹו ְׁשנֹות ַחִּיים ָלעֹוָלם ַהָּבא )פדר"א פי"ח(.

קכז. ַהָּזִהיר ְּבִקּדּוׁש ַהּיֹום זֹוֶכה ּוְמַמֵּלא ַּגְרֵבי ַיִין )שבת כ"ג:(.
ְוֹלא  ְוכּו'  ָלֶהם  ָאַמר  ָיִמים,  ֶהֱאַרְכָּת  ַּבֶּמה  ַזַּכאי  ר'  ֶאת  ַּתְלִמיָדיו  ָׁשֲאלּו  קכח. 
ִּכָּפה ֶׁשְּברֹאָׁשּה  ָמְכָרה  ַאַחת  ַּפַעם  ִלי  ָהְיָתה  ְזֵקָנה  ִאָּמא  ַהּיֹום,  ִּבַּטְלִּתי ִקּדּוׁש 
)ָצִעיף ֶׁשְּבֹראָׁשּה( ְוֵהִביָאה ִלי ִקּדּוׁש ַהּיֹום, ַּתָּנא ְּכֶׁשֵּמָתה ִהִּניָחה לֹו ג' ֵמאֹות ַּגְרֵבי 

ַיִין, ְּכֶׁשֵּמת ַרִּבי ַזַּכאי ִהִּניח ְלָבָניו ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ַּגְרֵבי ַיִין, ְוכּו' )מגילה כ"ז:(.

קכט. ַרִּבי ָּגַזר ַּתֲעִניָתא ְוֹלא ֲאָתא מיטרא ניחת ַקֵּמי אילפא ואמרי לה ַרִּבי 
)ָנַׁשב ָהרּוַח(, מֹוִריד ַהֶּגֶׁשם ַוֲאָתא מיטרא,  יב ָהרּוַח ְוָנָׂשא זיקא  אילפי ָאַמר ַמּׁשִ
ָאַמר ִלי ַרִּבי ַמה ַּמֲעֶׂשיָך, ָאַמר ִלי ָּדר ֲאִני ִּבְכָפר ָּדחּוק ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֲעִנּיּות ְּביֹוֵתר 
ְוַהְבָּדָלה  ְלִקּדּוׁש  ַיִין  ומייתא  ָאָּנא  ּוַמְטִריַח  ְוַהְבָּדָלה,  ְלִקּדּוׁש  ַיִין  ָּבּה  ְוֵליָּכא 

ּומֹוִציא ָלֶהם ְיֵדי חֹוָבָתם )תענית כ"ד:(.



זהר 
השבת

ר זנהי ּ הי רי ִי ּי ִו
כג

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "הש	ת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

וישלח קעו ע"ב

ַחד  יֹוָמא  ַאְׁשְּכֵחיּה  ִחְזִקָּיה  ִרִּבי 
ַסְפִסיָנא  ִמְׁשְּתִמיט  ְדֲהָוה  יֹוֵסי  ְלַרִּבי 
ִקּטֹוָרא  ָסִליק  ְוֲהָוה  ְדנּוָרא  ִקְטֵרי  גֹו 
ִאּלּו  ֵליּה,  ָאַמר  ְלֵעיָּלא.  ִדְתָנָנא 
ִקּטּוָרא ִדְתָנָנא ְדָקְרָּבָנא ְדֲהָוה ָסִליק 
ִּכי  ָּתִדיר  ָסִליק  ָהָוה  ַמְדְּבָחא  ַּגֵּבי  ַעל 
ְבַעְלָמא  רּוְגָזא  ַׁשְרָיא  ָלא  ַּגְווָנא,  ַהאי 

ְוִיְׂשָרֵאל ָלא ִאְתְּגִלי ֵמַעל ַאְרָעא.

ִרִּבי ְיהּוָדה ְוִרִּבי יֹוֵסי ִאָעְרעּו ִבְכַפר 
אּוְׁשִּפיַזְייהּו,  ֵּבי  ָיְתֵבי  ְּדֲהוּו  ַעד  ָחֵנן. 
ָאָתא ַחד ַּבר ָנׁש ְוַחד ָמטּוָלא ְדַחְמָרא 
ָאַמר  ַאְּדָהִכי,  ְּבֵביָתא.  ְוָעאל  ַקֵמיּה 
ִרִּבי ְיהּוָדה ְלִרִּבי יֹוֵסי, ָהא ָתֵניָנן, ְּדָדִוד 
ַמְלָּכא ָהָוה ִמְתַנְמֵנם ְּכסּוס, ְוֵׁשיְנֵתיּה 
ֵליְלָיא.  ְּבַפְלּגּות  ָקם  ָהָוה  ֵהיְך  ְזֵעיר, 
ָהָוה  ְוָלא  ִאיהּו  ְזֵעיר  ִׁשעּוָרא  ַהאי 

ִאְתַער ֲאִפיּלּו ִבְתָלתּות ֵליְלָיא.
ֵליְלָיא,  ְדָעאל  ְּבַׁשְעָּתא  ֵליּה,  ָאַמר 
ָהָוה ָיִתיב ִעם ָּכל ַרְבְרֵבי ֵביֵתיּה ְוָדִאין 
ִּדיָנא, ְוָעִסיק ְּבִמֵּלי ְדאֹוַרְייָתא. ּוְלָבַתר 
ָהָוה ָנִאים ֵׁשיְנֵתיּה ַעד ַּפְלגּות ֵליְלָיא, 
ְוָקם ְּבַפְלגּות ֵליְלָיא ְוִאְתַער, ְוִאְׁשְּתָּדל 
ְּבפּוְלָחָנא ְדָמאֵריּה, ְּבִׁשיִרין ְותּוְׁשְּבָחן.

ַרִּבי ִחְזִקָּיה ָמָצא יֹום ֶאָחד ֶאת ַרִּבי 
ָּבָׂשר  ֲחִתיַכת  ִנְׁשֶמֶטת  ֶׁשָהְיָתה  יֹוֵסי 
ְוָהָיה עֹוֶלה ִקּטֹור  ְלתֹוְך ַלֲהבֹות ָהֵאׁש, 
ִקּטֹור  ִאּלּו  לֹו,  ָאַמר  ְלַמְעָלה.  ֶהָעָׁשן 
ֶהָעָׁשן ֶׁשל ַהָּקְרָּבן ֶׁשָהָיה עֹוֶלה ַעל ַּגֵּבי 
ַהִּמְזֵּבַח ָהָיה עֹוֶלה ָתִמיד ְּכמֹו ֶזה, ֹלא 
ָהיּו  ֹלא  ְוִיְׂשָרֵאל  ָּבעֹוָלם,  ֹרֶגז  ׁשֹוֶרה 

גֹוִלים ֵמַעל ָהָאֶרץ.

ִלְכַפר  ִנְפְּגׁשּו  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ָחָנן. ְּבעֹוָדם יֹוְׁשִבים ְּבֵבית ְמלֹוָנם, ָּבא 
ְלָפָניו,  ֲחמֹור  ֶׁשל  א  ּוַמּׂשָ ֶאָחד,  ִאיׁש 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר  ָּכְך  ֵּבין  ַלַּבִית.  ְוִנְכַנס 
ְלַרִּבי יֹוִסי, ִהֵּנה ָׁשִנינּו ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָהָיה 
מּוֶעֶטת,  ּוְׁשָנתֹו  סּוס  ְּכמֹו  ִמְתַנְמֵנם 
עּור  ַהּׁשִ ַהַּלְיָלה,  ַּבֲחצֹות  ָקם  ָהָיה  ֵאיְך 
ִמְתעֹוֵרר  ָהָיה  ְוֹלא  ָקָטן,  הּוא  ַהֶּזה 

ֲאִפּלּו ִּבְׁשִליׁש ַהַּלְיָלה?
ַהַּלְיָלה,  ֶׁשִּנְכַנס  ְּבָׁשָעה  לֹו,  ָאַמר 
ְוָדן ֶאת  ָהָיה יֹוֵׁשב ִעם ָּכל ְּגדֹוֵלי ֵביתֹו 
ָּכְך  ְוַאַחר  תֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  ְועֹוֵסק  ַהִּדין 
ָהָיה ָיֵׁשן ְׁשָנתֹו ַעד ֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ְוָקם 
ּוִמְׁשַּתֵּדל  ּוִמְתעֹוֵרר,  ַהַּלְיָלה  ַּבֲחצֹות 

ַּבֲעבֹוַדת ִרּבֹונֹו ְּבִׁשיִרים ְוִתְׁשָּבחֹות.

ֹּכחֹו ֶׁשל ִקּטּור ֶהָעָׁשן ֶׁשל ַהָּקְרָּבן

ויגש רו ע"ב; רז ע"ב ָדִוד ַמְלָּכא ָחי ְוַקָּיים 
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ר זנהי ּ הי רי ִי ּי ִו

ְוִכי  ַההּוא,  ָהִאיׁש  ָאַמר  ֵּביְנַתִים 
ָּכְך?  ַהֶּזה ֶׁשַאֶּתם אֹוְמִרים הּוא  ַהָּדָבר 
סֹוד ַהָּדָבר ֵיׁש ָּכאן, ֶׁשִהֵּנה ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
עֹוָלִמים,  ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם  ְוַקָּים  ַחי 
ֶׁשֹּלא  ָיָמיו  ָּכל  ָהָיה ׁשֹוֵמר  ַהֶּמֶלְך  ְוָדִוד 
ָנה  ֶׁשַהּׁשֵ ִמּׁשּום  ִמיָתה,  ַטַעם  ִיְטַעם 
ְוָדִוד,  ִהיא,  ְּבִמיָתה  ים  ּׁשִ ִמּׁשִ ֶאָחד 
ִמּׁשּום ְמקֹומֹו ֶׁשהּוא ַחי, ֹלא ָהָיה ָיֵׁשן 
ים  ִׁשּׁשִ ֶׁשַעד  ְנִׁשימֹות,  ים  ִׁשּׁשִ ֶאָּלא 
ם  ִמּׁשָ ַחי,  הּוא  ַאַחת  ָחֵסר  ְנִׁשימֹות 
ִמיָתה  ַטַעם  ָאָדם  טֹוֵעם  ָוָהְלָאה 

ְוׁשֹוֵלט ּבֹו ַהַּצד ֶׁשל רּוַח ַהֻּטְמָאה וכו'.

ָּבאּו ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי יֹוֵסי ּוְנָׁשקּוהּו. 
ָלֶהם,  ָאַמר  ְמָך?  ּׁשִ ַמה  לֹו,  ָאְמרּו 
ִחְזִקָּיה. ָאְמרּו לֹו, ִייַׁשר ֹּכֲחָך ְוִתְתַחֵּזק 
ּתֹוָרְתָך. ָיְׁשבּו. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, הֹוִאיל 
סֹודֹות  ֵמַעָּתה  ָלנּו  ֱאֹמר  ְוִהְתַחְלָּת, 

ֶעְליֹוִנים ֶׁשָאַמְרָּת וכו'.

ֵּכיָון  ֶאְלָעָזר.  ַרִּבי  ָּבא  ֵּביְנַתִים 
ִכיָנה  ֶׁשַהּׁשְ ַוַּדאי  ָאַמר,  אֹוָתם,  ֶׁשָרָאה 
ָּכאן. ָאַמר ָלֶהם, ַּבָּמה ֲעַסְקֶּתם? ָאְמרּו 
לֹו ֶאת ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה. ָאַמר, ַוַּדאי ֶׁשָּיֶפה 

ָאַמר.

ַבר  ַההּוא  ע"א(  רז  )דף  ָאַמר  ַאְדָהִכי 
ָהִכי  ְדָקַאְמִריּתּו,  ִמָּלה  ַהאי  ְוִכי  ָנׁש, 
ָדִוד  ְּדָהא  ָהָכא,  ְדִמָּלה  ָרָזא  הּוא. 
ַמְלָּכא ָחי ְוַקָּיים ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין. 
ְדָלא  יֹומֹוי  ָּכל  ָנִטיר  ָהָוה  ַמְלָּכא  ְוָדִוד 
ְּדֵׁשיְנָתא  ְּבִגין  ִמיָתה.  ַטַעם  ִיְטַעם 
ְּבִגין  ְוָדִוד  ִאיהּו.  ְּבִמיָתה  ִּתין  ִמּׁשִ ַחד 
ָנִאים  ָהָוה  ָלא  ָחי,  ְּדִאיהּו  ּדּוְכֵּתיּה 
ִנְׁשֵמי  ִׁשִּתין  ְּדַעד  ִנְׁשֵמי.  ִׁשיִּתין  ֶאָּלא 
ּוְלָהְלָאה,  ִמַּתָּמן  ָחי.  ִאיהּו  ַחד,  ָחֵסר 
ָטִעים ַּבר ָנׁש ַטְעָמא ְדמֹוָתא, ְוַׁשִּליט 

ֵּביּה ִסְטָרא ְדרּוַח ְמָסֲאָבא וכו'. 

ָאתּו ִרִּבי ְיהּוָדה ְוִרִּבי יֹוֵסי ּוְנָׁשקּוָה, 
ְלהֹון,  ָאַמר  ָמְך.  ּׁשְ ַמה  ֵליּה,  ָאְמרּו 
ֵחיָלְך  ר  ִיְתַייּׁשֵ ֵליּה,  ָאְמרּו  ִחְזִקָּיה. 
ִרִּבי  ָאַמר  ְיִתיבּו.  אֹוַרְייָתְך.  ְוִיְתַּתַּקף 
ְיהּוָדה, הֹוִאיל ְוָׁשִרית, ִאיָמא ָלן ֵמַהֵּני 

ָרִזין ִעָּלִאין ְּדָקֲאַמְרְּת וכו'. 

ֵּכיַון  ֶאְלָעָזר,  ִרִּבי  ָאָתא  ַאְדָהִכי 
ְּדָחָמא לֹון ָאַמר, ַוָּדאי ְׁשִכיְנָּתא ָהָכא. 
ָאַמר ְלהֹון ְּבַמאי ַעְסִקיתּו. ָאְמרּו ֵליּה 
)דף רז ע"ב( ָּכל עֹוָבָדא. ָאַמר, ַוָּדאי ַׁשִּפיר 

ָקֲאַמר.
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ש חן הִי ִי ר חִנשר ביכ איכ ּר הי תיו ִן ה הו ּ תי ֹי ּין תו
כה

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך ְמִפיִצים ָאנּו ֶאת ַהִּסּפּור ַהּנֹוָרא ֶּׁשֵאַרע ִּבְתקּוָפתֹו 
ֶׁשל ַה"ְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות", ָאְמָנם ַהִּסּפּור ַהֶּזה ְּכַבר ָּיָצא ָלאֹור ְּפָעִמים ַרּבֹות, 

ַאְך ָרִאינּו ְלָנכֹון ְלֵהִפיצּו ׁשּוב!

"ְמַגֶּלה  ָּבַעל  ְוַהּנֹוָרא  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַּגְדלּותֹו  ּוְמֻפְרָסם  ָידֹוַע 
ֲעֻמקֹות" ְזָי"ע, ּוְדַבר ְׂשָפָתִים ַאְך ְלַמְחסֹור, ְּגאֹון עֹוָלם ַּבִּנְגֶלה ּוַבִּנְסָּתר, 
ֶׁשָהָיה  ָעָליו  ָאְמרּו  ַצִּדיִקים  ְּביֹום,  יֹום  ִמיֵדי  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ְלִגּלּוי  ְוָזָכה 

ֱאמֹור ִלְהיֹות ַהָּמִׁשיַח ַהּגֹוֵאל.

ִאם ֵּכן ַהְּׁשֵאָלה ֲחָזָקה ְמאֹד, ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשָּבִעיר ָּבּה ִּכֵהן ַצִּדיק ֶזה, ָקָרה 
ַהִּמְכׁשֹול ַהּנֹוָרא ֶׁשֶהֱאִכילֹו ֶאת ָהָעם ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ְוֹלא נֹוַדע לֹו ְּכָלל? 
ַהֶּפַׁשע  ֶאת  לֹו  ִּגָּלה  ֹלא  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ַמּדּוַע  ָּכֶזה?   ָּדָבר  ָקָרה  ֵּכיַצד 
ַהּנֹוָרא ֲהַנֲעֶׂשה ַּתַחת ַאּפֹו?                                                                                                              

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא, ִנְסָּתִרים ַהְּדָבִרים ֵמֵעיֵנינּו, ָאנּו ֹלא ְמִביִנים ֶחְׁשּבֹונֹות 
ָׁשַמִים, ַאְך ִמָּכל ַהִּסּפּור ָּברּור ָלנּו ִּכי  ִלְפָעִמים ַמְסִּתיִרים ְּדָבִרים ַאף 

ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל. 

ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשָּצִריְך ָּתִמיד ִלְבּדֹוק ַּבחּוִרים ּוַבְּסָדִקים, ְוֶאל ַּתֲאִמין 
ְּבַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך

ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ַהִּסּפּור ְלעֹוֵרר ֶאת ֵלב ַאֵחינּו  ְמִפיִצים ֶאת  ֵּכן ָאנּו  ְוַעל 
ֶׁשִאם ַּבּדֹורֹות קֹוְדִמים ָקָרה ַּכָּדָבר ַהֶּזה, ָאנּו ַּבּדֹור ַהָּׁשֵפל ַּכָּמה ְצִריִכים 
ִלְטעֹות.  ֲעלּוִלים  ָהַרָּבִנים  ֲאִפילּו  ֶאָחד,  ַאף  ַעל  ִלְסמְֹך  ְוֵאין  ְלִהָּזֵהר, 
ָּדָבר  ִלְפֵני ֶּׁשַּמְכִניס  ֵהיֵטב  ְוִלְדרּוׁש  ְוַאַחד ַלְחקֹור  ְוחֹוָבה ַעל ָּכל ֶאָחד 
ְלִפיו, ְוֹלא ַמְסִּפיק ִלְסמְֹך ַעל חֹוֶתֶמת ַהֶהְכֵׁשר, ָצִריְך ָלַדַעת ְּבֵברּור ַעל 
ָּכל ַּתֲהִליֵכי ְיצּור ַהּמּוָצר, ַּכּיֹום ָהַרָּבִנים ַהַּמְכִׁשיִרים ְמַקְּבִלים ְׂשַכר ָלֵכן 

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

ַהּנֹוָרָאה?
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ִאי ֶאְפָׁשר ִלְסמְֹך ֲעֵליֶהם ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֵתינּו ַהְּקדֹוָׁשה: "ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור 
ֵעיֵני ֲחָכִמים...".

ְלַהְׁשִקיַע  ֶׁשָּצִריְך  ָּכְלֶׁשִהי  ִעְסָקה  לֹו  ַמִּציִעים  ָהיּו  ִאיּלּו  ְּבִלּבֹו  ַיְחׁשֹב 
ַהִאם  ִמְׁשַּתֵּלם?  ָהֵעֶסק  ַהִאם  ֵהיֵטב,  ְודֹוֵרׁש  חֹוֵקר  ָהָיה  ְּבַוַּדאי  ֶּכֶסף, 
ָהֲאָנִׁשים ֲהגּוִנים? ְוֹלא ָהָיה ֵמִניַח ַּכְסּפֹו ַעל ֶקֶרן ַהְּצִבי! ְוִאּלּו ָהָיה ׁשֹוֵמַע 
ַרק ָּדָבר ָקָטן ֶׁשֹּלא ְּבֵסֶדר, אֹו ֲאִפילּו ַרק ְׁשמּוָעה ֶׁשֵהם ֹלא ֲהגּוִנים, ְלֹלא 
ָסֵפק ָהָיה ִמְתַרֵחק ֵמָהַרְעיֹון, ִאם ְּבַגְׁשִמּיּות ָּכְך, ַקל ָוחֶֹמר ֶּבן ְּבנֹו ֶׁשל 
ַקל ָוחֶֹמר ְּברּוָחִנּיּות, ּוִבְפָרט ְּבַמֲאָכִלים ֶׁשַּמְכִניִסים ְלֶפה ֶׁשֵּמֶהם ִנְבֶנה 
ִּבְנָין ָהָאָדם ּוְטָבָעיו ּוְתכּונֹוָתיו ִנְפָעִלים ִמַּמֲאָכָליו, ְוֵאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּגֵּבר 
ַעל ֵּיֶצר ָהֵרַע ִאם אֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ַוֲחָכֵמינּו ָז"ל ָּכְתבּו ַהְרֵּבה ַעל 
ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה  ְוַהּמַֹח,  ַהֵּלב  ְמַטְמֵטם ֶאת  ֶׁשַּמֲאָכל ָאסּור  ַהָּדָבר,  ֻחְמַרת 
ֵאיָנם ִנְקָלִטים, ְוֵכן ַהַּמֲאָכִלים ַמְׁשִּפיִעים ַעל ֶנֶפׁש ָהָאָדם, ָלֵכן ַהּׁשֹוֵמר 
ַנְפׁשֹו ִיְרַחק ִמֶּזה, ִויָבֵרר ֵהיֵטב ִלְפֵני ֶׁשּקֹוֶנה ַמֲאָכל ָּכְלֶׁשהּוא, ְוִאם יֹוֵצא 
"קֹול ְּבִעיר" ַעל ַמֲאָכל אֹו ֶהְכֵׁשר ֻמְסִוים ֹלא ְיַבֵּטל ִמַּיד ְּבאֹוְמרֹו ֶׁשֶּזה 
"ּפֹוִליִטיָקה" ֶאָּלא ִיְתַרֵחק ִמָּכל ַהֲחָׁשׁשֹות. )ְוַעֵּין ַּבֲאִריכּות ְּבֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים 

ָּפָרַׁשת ֵעֶקב ִמְכַּתב ָהַרְמַּב"ם ָז"ל, ּוְבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה(.

 מאמרים קצרים על גודל המכשול של האוכל 
מאכלות אסורות

רוב אפיקורסות רח"ל מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבילות וטריפות,  ½
)תורת משה פרשת קדושים(.

מאכלות אסורות פוגם אפילו בשוגג, אלא שיתשנה הפגם דבמזיד  ½
תעשה נפשו שקץ, ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת )אור החיים הקדוש 

פרשת שמיני(.

אתם  ½ הרי  וטריפות  נבילות  משקוצי  ופרושים  קדושים  אתם  אם 
שלי, ואם לאו אינכם שלי )רש"י משפטים ל'(.

מדינות  ½ יצאו  שמזה  אסורות  כמאכלות  כך  כל  גדולה  עבירה  אין 
שלימות לתרבות רעה )שו"ת דברי חיים סימן ז'(.
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ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ִעם ֹּתם ַהָּגלּות
ְּתִמימֹות. ָׁשֹלׁש  ָׁשִנים  ַּבֲעֵלי-ַהְּתׁשּוָבה ָׁשֹלׁש  ָּתִפים  ַהּׁשֻ ְׁשֵני  ַעל  ָעְברּו  ָּכְך 
ַהֶּמֶרץ  ׁשֹוְפֵעי  ַהַּקָּצִבים  ְׁשֵני  ֶׁשל  ַהַּגְבִרּיֹות  ַהְּדֻמּיֹות  ְיֹתָאר.  ַּבל  ֶסֶבל  ְׁשנֹות 
ָעָפר.  ַעד  ּוְמֻדָּכאֹות  ּוְרצּוצֹות  ְׁשבּורֹות  ְוָרזֹות,  ְמֻצָּמקֹות  ַעָּתה  ָהיּו  ּוְבִריאּות 
ִנים ַהָּללּו ֹלא ֶנֱהנּו ֵמעֹוָלם ַהֶּזה ֲאִפּלּו ֲהָנָאה ַקָּלה ֶׁשְּבַקּלֹות.  ְּבֶמֶׁשְך ְׁשֹלׁש ַהּׁשָ
ְלֵהֶפְך, ֵהם ָּבְרחּו ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִמָּכל ָּדָבר ֶׁשָעלּול ִלְגֹרם ָלֶהם ַּתֲענּוג ָּכְלֶׁשהּו, 
ְמָחה ְוַהֲהָנָאה ָהיּו ְרחֹוִקים ֵמֶהם ִּכְרחֹוק ִמְזָרח  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָלבֹוא ִליֵדי ִנָּסיֹון. ַהּׂשִ
ָיְׁשנּו ַהּיֹום ֹלא  ְּפֵניֶהם. ְּבָמקֹום ָׁשם  ְוַאף ַּפַעם ֹלא ָעָלה ַהִחּיּוְך ַעל  ִמַּמֲעָרב, 
ָיְׁשנּו ָמָחר. ָּתִמיד ָהיּו ָנִעים ְוָנִדים, ְלֹלא ָּכל ֲהפּוָגה. ַּבַּקִיץ ָצֲעדּו ְיֵחִפים ַּתַחת 
ִעְקבֹות  ַהָּכחּוׁש.  ְּבָׂשָרם  ַעל  ְוִלֲהטּו  ֹראָׁשם  ַעל  ֶׁשִהּכּו  ַהַחּמֹות  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ַקְרֵני 
ַרְגֵליֶהם ִנְתַקּׁשּו ְוִנְתַחְּסנּו ע"י ָּכְך ְּכמֹו ֻסְליֹות ֶׁשל עֹור. ָהָיה ְּבָכְך ְלָפחֹות ִיְתרֹון 
ֶׁשֶּזה ֵהֵגן ֲעֵליֶהם ְּבַדְרָּכם ַעל ְצרֹורֹות ְוֻחֵּדי ֲאָבִנים ּוְבָבְסָסם ְּבֹבץ ּוִבְׁשלּוִלּיֹות 
ַמִים. ַּבֹחֶרף ֹלא ָעְצרּו ַּבֲעָדם, ֹלא ַּגֵּלי ֹקר ַמְקִּפיֵאי ֲעָצמֹות ְוֹלא סּופֹות ֶׁשֶלג 
ְּכֵבדֹות ְּביֹוֵתר, ִמְּלַהְמִׁשיְך ִּבְנדּוֵדיֶהם ְּבֶדֶרְך ֹלא ֶּדֶרְך, ַעל ְּפֵני ָׂשדֹות ְּפתּוִחים, 

ֶלג ּוִמֹּקר. ֲחׂשּוִפים ְלִפְגֵעי ַהֶּטַבע ַהָּקִׁשים ּוְצפּוִיים ְלַסָּכַנת ָמֶות ִמּׁשֶ
ַרע ֶׁשֶאָחד ֵמֶהם, ֶזה אֹו ֶזה, ִנְתַקף ְּבַמֲחָלה, ֹחם ָּגבֹוַהּ, ְצַמְרֹמֶרת,  ֹלא ַּפַעם ּאֵ
ְּכֵאב ֹראׁש ֲאֻיִּמים, ֲאִפיַסת ֹּכחֹות, ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות,  
ִסְּיעּו  ִלְבִלי ָחת,  ְורּוָחם ָהֲעׂשּוָיה  ּוְכֵאב,  ִיּסּוִרים  ְיֵדי  ַאְך ּגּוָפם, ֶׁשִהְתַחֵּסן ַעל 
ָלֶהם ְלִהְתַּגֵּבר ַּגם ַעל ָּכל ַהַּמֲחלֹות, ְואּוַלי ָהְיָתה ֹזאת ְזכּותֹו ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה 
ֲעֻמּקֹות" ֶׁשָעְמָדה ָלֶהם, ֶׁשּיּוְכלּו ַלֲעֹבר ֶאת ִמְבַחן ַהִּיּסּוִרים ֶׁשל ָׁשֹלׁש ְׁשנֹות 

ַהְּתׁשּוָבה, ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ָלעֹוָלם ַהָּבא.
ְּבָרם, ֵּביְנַתִים ָנְתנּו ָהָאָבק ְוַהֵּזָעה ֶאת אֹותֹוֵתיֶהם ָעֹמק ָעֹמק ְּבעֹור ְּבָׂשָרם 
ַּכֹהֶגן,  ִהְתַרֲחצּו  ַּפַעם ֹלא  ַאף  ִנים,  ַהּׁשָ ָּכל ְׁשֹלׁש  ְּבֶמֶׁשְך  ִּכי  ְּפֵניֶהם.  ּוְבִקְמֵטי 
ּוַפְרצּוֵפיֶהם  ֶּפַרע  ָּגְדלּו  ַׂשֲערֹוֵתיֶהם  ִצָּפְרֵניֶהם.  ֶאת  ָעׂשּו  ְוֹלא  ִהְסַּתְּפרּו  ֹלא 
ְּכׁשּוֵלי ְקֵדָרה. נֹוָסף ְלָכל ֹזאת ָהיּו ָּתִמיד ֲעֵיִפים ּוְסחּוִטים, ָסֲחבּו ֶאת ַרְגֵליֶהם 
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ַהְּנחּוָׁשה,  ְוַהַהְחָלָטה  ָהַעז  ָהָרצֹון  ְּבֹכַח  ֶאָּלא  ַעְצָמם,  ְּבֹכחֹות  ֹלא  ַהּכֹוְׁשלֹות, 
ֹלא ְלַהְרּפֹות ִמן ַהַּמֲאָמץ ְלַבֵּצַע ֶאת ְמִׂשיַמת ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשֻהְּטָלה ֲעֵליֶהם ְּכֵדי 

ְלַטֵהר אֹוָתם ִמִּפְׁשֵעיֶהם.
ִהְתִחילּו  ַהְּתׁשּוָבה,  ְׁשנֹות  ְׁשֹלׁש  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹוִנים  ֶהֳחָדִׁשים  ְּבִהְתָקֵרב  ַרק 
ְלִהְתַעְנֵין ְלָאן ִנְקְלעּו ְּבֶדֶרְך ְנִדיָדָתם ָהֲאֻרָּכה ְוַרַּבת ַהְּתָלאֹות, ַמה ֵׁשם ַהָּמקֹום 
ְזַמן  ְוַכָּמה  ִעיר מֹוַלְדָּתם,  ְקָראָקא  ְוַעד  ִמֶּמּנּו  ַהֶּמְרָחק  ַמה  ִנְמָצִאים,  ֵהם  ּבֹו 
ְלַהְתִחיל  ֲעֵליֶהם  ָמַתי  ֵיְדעּו  ֶזה  ְלִפי  ָּבֶרֶגל.  ְלָׁשם  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ָלַקַחת  ָצִריְך 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ַּדְרָּכם ֲחָזָרה ִלְקָראָקא, ּוְבֵאיזֹו ְמִהירּות ֲעֵליֶהם ָלֶלֶכת ְּכֵדי ְלַהִּגיַע 

ִנים. ְלָׁשם ְּבֹתם ְׁשֹלׁש ַהּׁשָ
ְּכָכל ֶׁשִהְתָקֵרב ַהּמֹוֵעד ְלִסּיּום ְמִׂשיָמָתם, ָׁשֲאפּו יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִעידּוד ְוִחּזּוק 
ֵמָהֻעְבָּדה ֶׁשֵהם ִמְּלאּו ַאֲחֵרי ְּתָנֵאי ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשִּנְגְזרּו ֲעֵליֶהם ע"י ֵּבית ַהִּדין 
ֲעָרה ִמְּמַנת ַהֶּסֶבל  ַהָּגדֹול, ִּבְׁשֵלמּות ּוְבַדְיָקנּות, ִמְּבִלי ִלְגֹרַע ֲאִפּלּו ְּכחּוט ַהּׂשַ
ְוָהִעּנּוִיים ֶׁשִּנְקְבָּעה ִּבְׁשִביָלם. ְלֵהֶפְך, ְלִעִּתים ְקרֹובֹות עֹוד ֶהְחִמירּו ַעל ַעְצָמם 

ְּבַהְגִּביָרם ֶאת ִסּגּוֵפיֶהם ֵמֲחַמת ַהֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ֵאיָנם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם...
ַהְּנדּוִדים  ְׁשַנת  ִסּיּום  ּוְבִדּיּוק ִעם  ֲחָזָרה   ְּבַדְרָּכם  ַהָּיִמים,  ְוָחְלפּו  ָנְקפּו  ָּכְך 
)המשך יבוא בעז"ה( ִליִׁשית ִהִּגיעּו ִלְקָראָקא.   ַהּׁשְ
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ֵ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

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

כהלכתהי הרבים מזכה

יכולים עוד מה לדעת ומבקש לאורח להנעים תמיד טורח גדול, אורחים
מארצך" לך "לך הוא ברוך הקדוש לו אמר עשה, ולא האורח למען לעשות

לך... חסר מה בדיוק ותדע לאורח ותיהפך לדרך צא כלומר:

השמיםאף מן לך והעניקו גדול, שבויים פודה - הלה הוסיף - אתה
מה גויים, אצל ובכלא בשבי יהודי מרגיש טעם איזה לחוש הזדמנות

משוביו!... ולפדותו למהר נחוץ

שבכלמסיפור בדורינו הקצף יצא זה מדוע השכל מוסר ללמוד אפשר זה
מדרך ולסור להתדרדר שהתחילו כאלו בנים נמצאים שני בית
שנרגיש כדי הוא ומתורתו? מה' סרו שכבר כאלה גם לדאבונינו ויש ה'
ה', מדרך סרים ישראל שבני כביכול לשכינה שיש והאיום הגדול הצער
כאם בזה, נפש והעגמת הצער גודל ולתאר לשער שאין ממנה ומתרחקים
והכאב הצער ולהמחיש לבטא אפשר שאי ממנה הנאבדים בניה על הבוכה
מאבד ישראל שעם איך בראותינו העמוקה מתרדמתינו אותנו לעורר כדי
ולא לזה לב שמים אנו ואין בשעה שעה ומדי ביומו יום מדי בניו את
אחת נפש אפילו להציל איך עצה לטכס מחשבתינו על אפילו עולה
על וטופחים השמים מן ובאים הזאת הרעה עלינו באה לזאת מישראל,
לבבינו את לעורר כדי הזה הנורא הצער להרגיש כן גם לנו ונותנים פנינו
להחזירם אובדות צאן לבקש העם אל לצאת איך ועצות דרכים לחפש

אמותם. חיק אל ולהשיבם
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ִ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

ְועֹוד ָשם )ַמֲעֵׂשה ִאיׁש ֵחֶלק ד' ַעּמּוד צג( מּוָבא: ֶׁשַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי ָוואְזְנר 
ְלִמי  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  ַזַצ"ל אֹודֹות  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ָמָרן  ֶאת  ַּפַעם  ָׁשַאל  ְׁשִליָט"א 
ִיְרַאת  ְלַמַען  ֲאָבל  ָאסּור,  ַהִּלּמּוד  ְלַמַען  ַז"ל,  ָמָרן  ְוֵהִׁשיב  זֹו,  ְלָחְכָמה  ִהִּגיַע  ֶׁשֹּלא 
ֱאֹלִקים ֻמָּתר ּוִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִהיא, ִּכי ֵאין ָלְך ַמֲאָמֵרי ֲחַז"ל ֶׁשַּמְלִהיִבים ָּכל ָּכְך ְּכמֹו 

ַמֲאָמֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.

ְועֹוד ָׁשם )ְּבׁשּוֵלי ָהַעּמּוד( מּוָבא: ֶׁשָהַרב ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֲעִקיָבא ְׁשֶלִזיְנֶגר ְׁשִליָט"א 
)ֲאַב"ד ְׁשְטַרְסּבּוְרג( ְמַסֵּפר: ִּבְהיֹוִתי ֲעַדִין ָּבחּור ָצִעיר ְלַאַחר ַּבר ִמְצָוה ִנְתַלֵויִתי ַּפַעם 
ֵסֶפר  ַהֻׁשְלָחן  ַעל  ֻמָּנח  ֶׁשָהָיה  ִזְכרֹוִני  ְוָאז  ְׁשִליָט"א,  ָוואְזְנר  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ְלַהָּגאֹון 
"ַהֹּזַהר" )ֶׁשָהָיה ְלֹלא ְּכִריָכה(, וְָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָוואְזְנר: ִנְרֶאה ֶׁשּלֹוְמִדים ַהְרֵּבה 

ְּבֵסֶפר ֶזה. ְוַהֲחזֹון ִאיׁש ִחֵּיְך )ְרֵאה אֹור ַהֹּזַהר ַּדף 68(.

ּוְבֵסֶפר ֵלב ֵאִלָּיהּו ֵחֶלק א' )ְּבַמֲעִׂשים ְוַהְנָהגֹות ַעּמּוד ע"ה( מּוָבא: ֶׁשַהָּגאֹון ַרִּבי ֵאִלָּיהּו 
ִּבְנִעימּות קֹולֹו  ַהָּקדֹוׁש  ֹזַהר  ָהָיה לֹוֵמד  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  יֹום  ְּבָכל  ְזצּוַק"ל  ָלאְּפָיאן 

ְוִהְתַלֲהבּות ְּגדֹוָלה.

ּוְבֵסֶפר "ַהַּמְׁשִּגיַח ְדַקֶמִניץ" )ֶּפֶרק ו' ַעּמּוד פ"ח(, מּוָבא: ֶׁשַהָּגאֹון ַרִּבי ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן 
ִלְפֵני  ַלְיָלה  ְּבָכל  ְקִביעּות  לֹו  ָהְיָתה  ַקֶמִניץ  ִּביִׁשיַבת  ַּתְלִמיד  ִּבְהיֹותֹו  ַזַצ"ל  ְׁשֶטְרן 

יָנה ְּבֵסֶפר ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ַעֵּין ָׁשם. ַהּׁשֵ

ְוָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ָקִמיל ַזַצ"ל ֹראׁש ְיִׁשיַבת אֹוָפִקים, ָנַהג ַאַחר ְסעּוַדת ֵליל 
בּוַע. ַׁשָּבת ִלְלֹמד ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ּוִמְדָרׁש ַּתְנחּוָמא עַל ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ

יג ּתֹוֶעֶלת ְמֻרֶּבה ִמִּלּמּוד ַהֹּזַהר ֲאִפילּו ְּבֶדֶרְך ְּבִקיאּות, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב מֹוֵרנּו  ְועֹוד ַיּׂשִ
ָהַרב ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל ַזַצ"ל ְּבַׁשַער רּוַח ַהֹּקֶדׁש )ַּדף יא:(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ְוֵכן ָאַמר מֹוִרי 
ָגה ֶׁשִּיְלֹמד  ַז"ל )ְּדַהְינּו ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש( ְלָהַרב ַרִּבי ַאְבָרָהם ַהֵּלִוי ֵעָצה טֹוָבה ְלִעְנַין ַהּׂשָ
ְוֶׁשִּיְקָרא  יֹום,  ְּבָכל  ָעִלים  נ'  ְּבִעּיּון מ' אֹו  ֶׁשַּיֲעִמיק  ְּבִלי  ִּבְלָבד  ְּבִקיאּות  ֶּדֶרְך  ַּבֹּזַהר 

ַּבֵּסֶפר ַהֹּזַהר ְּפָעִמים ַרִּבים", ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

המשך מכתב הרב שלום יהודה גראס



לב

זהר 
השבת

ר נהי זי רִנת הי הין שו

ֵסֶפר  ִלּמּוד  מ"ד(,  אֹות  ְּבֶאְצַּבע  )מֹוֶרה  ַז"ל  ִחיָד"א  ְלַהָּגאֹון  ַהֹּקֶדׁש  ֲעבֹוַדת  ּוַבֵּסֶפר 
ִּבְקִריָאתֹו  ֶׁשִּיְטֶעה  ְוַאף  ָקָאַמר,  ַמאי  ָיַדע  ֹלא  ְּבֶׁשַּגם  ִלּמּוד  ָּכל  ַעל  ְמרֹוָמם  ַהּזַֹהר 

ְוהּוא ִּתּקּון ָּגדֹול ְלִנְׁשָמתֹו ְוכּו'. )ְרֵאה אֹור ַהֹּזַהר ַּדף 67, 28(.

ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ו'(,  )ֶּפֶרק  ֶאֶרז"  "לּוַח  ְּבִסְפרֹו  ַזַצ"ל  ַּפאַלאִג'י  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְוָכַתב 
ְּבִדְבֵרי  ַּבּלֹוֵמד  ָמקֹום  ִמָּכל  ִאּתֹו,  ְׂשָכרֹו  ִהֵּנה  ָהָאָדם  ֶׁשּלֹוֵמד  ַהּתֹוָרה  ִּדְבָכל  ֲהַגם 
ְוַכּדֹוֶמה  ָהֲאִר"י זיע"א  ַרֵּבנּו  ְוִכְתֵבי ּגּוֵרי  ְוִתּקּוִנים  ְוָיָׁשן  ָחָדׁש  ַהָּקדֹוׁש  ֹזַהר  ַקָּבָלה 
ָלֶהם, ִנְׂשָּגב ַהִּלּמּוד ְמֹאד, ִּכי ֲאִפילּו ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ֶׁשּלֹוֵמד, ְׂשָכרֹו ְמֻרֶּבה, ּוְמֻסָּגל 

ְלַהְבִריַח ִמֶּמּנּו ַהִּיּסּוִרין.

ּוַבֵּסֶפר: "ְזִכיָרה ְלַחִּיים" )ַּבַהְקָּדָמה(, ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ְוֶאת ֶזה ָּכַתב ָהַרב ַז"ל ְּבִגְליֹון 
יג ְּבִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ּוֵפרּוׁשֹו ְּבִדּיּוק  ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֵסֶדר ַחֵּיי ָׂשָרה )קל:(, ְּדִמי ֶׁשַּיּׂשִ

ּוְבִעּיּון ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא, ַעד ָּכאן ְּדָבָריו.

ְנקֹוט ִמיָהא ַּפְלָּגא ְדַּבִלּמּוד ַמה ֶׁשּיּוַכל ְלָהִבין ֲאִפילּו ֶׁשהּוא ְלִפי ַהְּפָׁשט ִּבְלִּתי 
ִּדּיּוק ְוִעּיּון ָּכֹמִני ְוכּו' ְּדֵאין ָלנּו ֵעֶסק ְּבִנְסָּתרֹות ְּכֶבן זֹוָמא ִמַּבחּוץ ַאֲהֵני ֵליּה ִמיָהא 
ְּדִמְסָּתָמא ֹלא ִיְרֶאה ְּפֵני ֵּגיִהֹּנם. ְוַעֵּין ֵסֶדר ַוְיִחי )רכה.( ַמה ֶׁשָּכַתב ָׁשם. ּוְרֵאה עֹוד ַמה 
ֶׁשֵהִביא ְּבֵסֶפר ִהּלּוָלא ַרָּבא )ַּג"ן:(, ְּדָכל ָהעֹוֵסק ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְיֵהא ִנְׁשָמר ִמָּכל ָּדָבר 

ָרע, ְּדָראֵׁשי ֵּתבֹות ַר"ְּגֵלי ֲח"ִסיָדיו ִי"ְׁשמֹור ִּגיַמְטִרָּיה ּזֹוַה"ר.

עֹוד ָּכַתב )ְּבַדף נה:( ְדַהלֹוֵמד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַמְכִניַע ֶאת ִיְצרֹו ָהַרע ְוקֹוֶנה ְׁשֵלמּות 
ַהְּגאּוָלה,  ְמָקֵרב  ַהֹּזַהר  ְּדִלּמּוד  ַהֹּכל  ְוַעל  ָׁשם.  ְיֻעַּין  ַהָּבא  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 

ְוַהְּקִלּפֹות ָּכֹרת ִיָּכֵרתּון ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָׁשם ְּפָעִמים ַרּבֹות.

ּוְבקּוְנְטֵרס ַחִּיים ּוָמזֹון )ֵחֶלק ב' אֹות מ"ד(, ֵהֵבאִתי ִמֵּסֶפר ָקְרַּבן ִמְנָחה "ַּגם ִּכי ִיְּתנּו 
ַבּגֹוִים" ִּגיַמְטִרָּיה ֵסֶפ"ר ַהּזֹוַה"ר, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם ַעֵּין ָׁשם. ְוָהא ְׁשִמיַע 
יֹוֵתר  ַּבַּלְיָלה  ַיְרִּגיל  ּוַבִּתּקּוִנים  ַּבּיֹום,  ֵמַהִּתּקּוִנים  יֹוֵתר  ַיְרִּגיל  ַהֹּזַהר  ִּדְבֵסֶפר  ִלי 
הּוא  ַהָּקָטן"  ְו"ַהָּמאֹור  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  הּוא  ַהָּגדֹול"  "ָמאֹור  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ְלִפי  ִמַּבּיֹום, 

ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ְּבֵסֶפר ִהּלּוָלא ַרָּבא )ַּדף נ.(.
המשך המכתב בחוברת הבאה


