
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ֹּבא

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

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

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

ם ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ְטהֹוָרה, ְוִלְלמֹוד  ֵסֶפר ָקדֹוׁש ֶזה ְמֻסָּגל ְלַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ת ְוִצְדַקת ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ַחְכֵמי ַהזֹוַהר, ַהּסֹוד ְוַהִּנְסָּתר,  ִמְּקֻדּׁשַ

ר ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְזָיָע"א. ּוְלִהְתַקּׁשֵ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א

ִּתְׁשֵרי תשע"א לפ"ק
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ּרשת שתּת - תִרש תארש
יראת שמים - מורא מקדש

יראת שמים
כל מאן דאיהו דחיל חטאה אקרי אדם כו' ]כל מי שהוא ירא חטא 
)זוהר חלק ג' קמ"ה( נקרא אדם[. 

ורואה  השמים  בהביטו  אל  רוממות  לראות  האדם  יוכל  ביותר 
ומזה  אורם,  בזוהר  מזהירים  משמרותם  על  במסילותם  הכוכבים 
)נועם אלימלך פרשת לך( יבוא לאדם יראה להבין רוממותו יתברך.  

ראשית חכמה יראת ה', באם יש לאדם רק קצת חכמה יכול הוא 
להגיע ליראת ה', שכל טוב לכל עושיהם, אולם בשביל לקיים תרי"ג 
)שיחות החפץ חיים( מצוות צריכים להשקיע הרבה ראש ושכל טוב.  

**

מורא מקדש
הרב בעל התניא אגרת הקודש דף קל"ח ע"א

...על כן שליחותייהו דרז"ל קא עבידנא לגזור גזירה שווה לכל נפש 
שלא לשוח שיחה בטלה משיתחיל השליח ציבור להתפלל התפלה עד 
גמר הקדיש בתרא שחרית ערבית ומנחה וכו'. והעובר בזה בזדון, ישב 
על הארץ ויבקש מג' אנשים שיתירו לו נידוי של מעלה ושב ורפא לו 
ולא חל עליו שום נידוי למפרע כל עיקר, כי מתחילתו לא חל כי 
אם על המורדים והפושעים שאינם חוששים כלל לבקש כפרה מן 

השמים ומן הבריות על העוון הפלילי הזה וכו'.

בית אברהם מבעל חיי אדם וחכמת אדם

תבחר מקום בבית הכנסת ובבית המדרש אצל אנשים יראים שאינם 
מדברים כלל, ואל תלכו בגאות לבכם לעמוד דוקא במקום גבוה ואינו 
לעמוד  ואסור  הכנסת  בבית  המדבר  רשע  שכן  לו  יש  אם  מקפיד 

בארבע אמותיו.

משנה ברורה סימן קכ"ד סעיף קטן י"ז

חזרת השליח  בעת  ללמוד  או  תחנונים  ליזהר מלומר  יש  כן  על 
מהם  ילמדו  עמי-הארץ,  ללימודים  יפנו  הלומדים  שאם  וכו',  ציבור 
שלא להאזין לשליח ציבור ויעסקו בדברים בטלים חס ושלום, נמצאו 

מחטיאים את הרבים.
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א ריכ ה  שִנר ֹהזנֹהר ֹהתן
ה

ר טֹוב ְוִנְזֶּכה ְלַהְבָטַחת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִאיׁש ְמַבּׂשֵ
צא. ְוָיבֹואּו ַרִּבים ְוֵכן ְׁשֵלִמים ְוֵיָהנּו ִמּנֶֹפת צּוף ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִּכי ָנֲעמּו, ְוִנְזֶּכה 
ר טֹוב )ֹזַהר ֵחֶלק ג' קכד:(: ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל  ְלַהְבָטַחת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִאיׁש ְמַבּׂשֵ

ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי.
)ַהְסָּכַמת ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַהַגֲאַב"ד ַרִּבי ִיְצָחק ַיֲעֹקב ַווייס ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש 
ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה(

ָעִרים ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִּתּקּוֵני זַֹהר ֲאֶׁשר ִהיא ְמַזֵּכְך ַהֶּנֶפׁש, ִויׁשֹוְטטּו  נֹוַדע ַּבּׁשְ
ם ֶאת ִּביַאת ַהּגֹוֵאל ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהַּדַעת ָּבעֹוָלם ְוֶזה ְיָקֵרב ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

ָעִרים ֹּגֶדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִּתּקּוֵני ֹזַהר ֲאֶׁשר ִהיא ְמַזֵּכְך ַהֶּנֶפׁש ּוִבְפָרט  צב. נֹוַדע ַּבּׁשְ
ִּביֵמי חֶֹדׁש ֱאלּול, ּומּוָבא ְּבַהְקָּדַמת ִּכֵּסא ֶמֶלְך ֶׁשֲאִמיַרת ַהִּתּקּוִנים ְּגֵריָדא ֲאִפּלּו ְּבִלי 
ֲהָבָנה הּוא ִּתּקּון ַהֶּנֶפׁש ָּגדֹול ּוְכֵעין ֶזה מּוָבא ְּבִסְפֵרי ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב... 
ם ֶאת ִּביַאת ַהּגֹוֵאל. ִויׁשֹוְטטּו ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהַּדַעת ָּבעֹוָלם ְוֶזה ְיָקֵרב ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

)ַהְסָּכַמת ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַהַגֲאַב"ד ַרִּבי מֶׁשה ַאְרֵיה ְפַרייְנד ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ְלֵסֶפר ִּתּקּוֵני ַהֹּזַהר ִעם 
ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה(

ַיֲעׂשּו ֹרֶׁשם ְלַמְעָלה ְּבַּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה
צג. ַּגם ֲאִני ִמְצָטֵרף ַּבֲהַדְייהּו ְלַחְּזקֹו ּוְלַאְּמצֹו, ְוִיְהיּו ְּדָבָריו ַנַחת רּוַח ְלַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ְוַיֲעׂשּו ֹרֶׁשם ְלַמְעָלה ְּבַּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה.
)ַהְסָּכַמת ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי ָוואְזֶנער ְׁשִליָט"א ְלֵסֶפר ִּתּקּוֵני ַהֹּזַהר ִעם 
ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה(

ְּבִלי ָסֵפק ֶׁשִחּבּור ָקדֹוׁש ֶזה יֹוִסיף ַהְרֵּבה לֹוְמִדים ְּבִתּקּוֵני ֹזַהר, ּוְבִלי ֶנֶדר 
ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ִּבְרצֹוִני ַּגם ֵּכן ִלְלֹמד ּבֹו ֶאת ָּכל ִּתּקּוֵני ֹזַהר, ּוְבַוַּדאי ָּכל 
ְּבֵני ִּגיִלי ֵּכן ַיֲעׂשּו, ְוִיְהֶיה ָלֶהם ִחּבּור ֶזה ְלתֹוֶעֶלת ַרָּבה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַרֶּבה 

ה. ַהַּדַעת ִּדְקֻדּׁשָ
צד. ְּבִלי ָסֵפק ֶׁשִחּבּור ָקדֹוׁש ֶזה יֹוִסיף ַהְרֵּבה לֹוְמִדים ְּבִתּקּוֵני ֹזַהר, ּוְבִלי ֶנֶדר 
ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ִּבְרצֹוִני ַּגם ֵּכן ִלְלֹמד ּבֹו ֶאת ָּכל ִּתּקּוֵני ֹזַהר, ּוְבַוַּדאי ָּכל ְּבֵני ִּגיִלי 
ה,  ֵּכן ַיֲעׂשּו, ְוִיְהֶיה ָלֶהם ִחּבּור ֶזה ְלתֹוֶעֶלת ַרָּבה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַרֶּבה ַהַּדַעת ִּדְקֻדּׁשָ

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 



ו
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א ריכ ה  שִנר ֹהזנֹהר ֹהתן

ִויֻקַּים ָּבנּו ַמֲאַמר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַרְעָיא ְמֵהיָמָנא )ֵחֶלק ג' קכד:(: ֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל 
ְלִמיְטַעם ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִיְפקּון ֵּביּה ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי.

)ַהְסָּכַמת ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי יֹוֵסף ִליֶּבְרַמן ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ּכֹוֵלל ׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות, ְלֵסֶפר 
ִּתּקּוֵני ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה(

ִלְקֹּבַע ִלּמּוד ֶׁשל ַעּמּוד יֹוִמי ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֹחק ְוֹלא ַיֲעֹבר
ם, ִלְקבַֹּע ִלּמּוד ֶׁשל ַעּמּוד יֹוִמי  צה. ְוֶאְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול ִלְבֵני ּתֹוָרה ְוִיְרֵאי ַהּׁשֵ
ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֹחק ְוֹלא ַיֲעֹבר, ְּכֵדי ְלַטֵהר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ּוְלָהִחיׁש ֶאת ְּגֻאָּלֵתנּו 

ּוְפדּות ַנְפֵׁשנּו.
)ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב ֵמִאיר ֶׁשְכֵטר ְׁשִליָט"א – ִנְדַּפס ְּבלּוַח ַעּמּוד ַהּיֹוִמי ַעל ְיֵדי ֶמְרָּכז 
ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ֶׁשִּנְתַיֵּסד ַעל ְיֵדי ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה(

ּתֹוַרת ָהֱאֶמת, ִמְׁשָקל ַמְכִריַע ִלְזּכֹות ְּכֶנֶגד ּפֹוְרֵצי ַהּדֹור
צו. ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ּגֶֹדל ֵעֶרְך ַהִּלּמּוד ְּבִסְתֵרי ּתֹוָרה ּוִבְפָרט ְּבדֹורֹות ֵאּלּו ָהַאֲחרֹוִנים 
ֲאֶׁשר ִּבְסֻגַּלת ָהֵעֶסק ָּבֶהם ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה ּוְכַהְבָטַחת ָהַרְׁשִּב"י )ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָנׂשא קכד:( 

ִּדְבָדא ִיְפקּון ִמן ָּגלּוָתא ּוְבַרֲחֵמי.

ְוֵיׁש ְּבִהְׁשַּתְּדלּות זֹו ֶׁשִהיא ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת ְלַאְנֵׁשי ָהֱאֶמת ְלַלְּמָדם ּתֹוַרת ָהֱאֶמת, 
ִמְׁשָקל ַמְכִריַע ִלְזּכֹות ְּכֶנֶגד ּפֹוְרֵצי ַהּדֹור ֶׁשִּנְתַרּבּו ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ְּבָיֵמינּו.

)ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב מֶׁשה ִהֵּלל ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ַאֲהַבת ָׁשלֹום – ִנְדַּפס ְּבלּוַח 
ַעּמּוד ַהּיֹוִמי ַעל ְיֵדי ֶמְרָּכז ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ֶׁשִּנְתַיֵּסד ַעל ְיֵדי ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש 
ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה(

ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל, ִנְזֶכּה ְלסֹוף ְוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינּו 
ְּתִחָּלה ָוֹראׁש ְלִפְדיֹון ַנְפֵׁשנּו

צז. ִהְנִני ָּבֶזה ִּבְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ֵמעֹוְמָקא ְּדִלָּבא... ּוְלַהְנִהיג ִלּמּוד ַעּמּוד ַהּיֹוִמי 
ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר... - ְוַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ִלּמּוד ַהֹּזַהר ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל, ִנְזֶכּה ְלסֹוף 

ְוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינּו ְּתִחָּלה ָוֹראׁש ְלִפְדיֹון ַנְפֵׁשנּו ּוְלִהָּוַׁשע ִּביׁשּוַעת עֹוָלִמים.
ַמִים  )ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ְיִחיֵאל ִפיְׁשל ַאייְזְנָּבאְך ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ַׁשַער ַהּׁשָ
– ִנְדַּפס ְּבלּוַח ַעּמּוד ַהּיֹוִמי ַעל ְיֵדי ֶמְרָּכז ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ֶׁשִּנְתַיֵּסד ַעל ְיֵדי ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי 
ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה(

ִׁשעּור ָקבּוַע ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו, ַעּמּוד ֶאָחד ְּבָכל יֹום, הּוא ִּכְתִריס 
ִּבְפֵני ַהֻּפְרָענּות ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים

צח. ָראּוי ִלְקבַֹּע ְלַיֵּסד ִׁשעּור ָקבּוַע ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְּבִסְפָרא ַקִּדיָׁשא ַהֵּדין )ֵסֶפר 
ַהֹּזַהר( ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו, ַעּמּוד ֶאָחד ְּבָכל יֹום, ֶׁשהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָענּות ְלַבֵּטל 

המשך בעמוד ח
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ּת בו תיכ ָן תו ִי תִנת  ָיכ ִן ֹה
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

מנחם מענדל פליישער
בס"ד, י' ניסן תשל"ד

לכבוד הרבנים הגאונים של הוועד שליט"א.

הנני מבקש לכבודכם שליט"א שיכניסו את שמי בוועד הכשרות ובוועד הפועל.

תודה רבה למפרע, בברכת חג כשר ושמח
מנחם מענדל פליישער רב דקהלת תפארת צבי איטיקא נ"י יע"א

אפרים גרינבלט
ב"ה, ר"ח תמוז תשל"ד.

ירחון נחוץ מאוד בשם "מדריך  וכט"ס למתעסקים בדבר מצוה להוציא  שלום רב 
וידי הציבור  ידיכם  4$ לשנה. תחזקנה  מינוי  דמי  ורצוף  ב'  הכשרות". קבלתי חוברת 

שילמדו מהירחון "דברים נכונים".

א( בדבר רפואה בפסח אם יש בו חשש חמץ. נא לעיין בשו"ת אגרות משה אורח 
חיים ח"ב סי' ע"ב.

ביין שהסתכל עכו"ם. איך הדין אם היין  ב( מה שהובא ממדרש תלפיות להחמיר 
מבושל? וכ"כ לברר אצל בית חרושת ליין "קדם" אם היין שלהם מבושל דאם לא יש 

להזהיר שלא לשתות בבית כנסת שמי שלא נזהר בשבת נגע בזה.

ג( בדבר בקבוקים של קפה איך מותר להשתמש בלי טבילה. נא לעיין מה שכ' בזה 
בשו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סימן מ' טעם להתיר.

ד( ואחד אמר לי שאסור לנקות כלים בסבון שנעשה מחלב. ולכאורה האיסור הוא 
באכילה ממש אף שנפסל מלאכול הכלב, ולא לרחוץ כלים. וכבר דן בזה ג"כ שם באגרות 

משה סימן ל'.

ה( משחת שיניים שיש שם חשש איסור כיון שיש בהם רק טעימה ולא בליעה הבאתי 
בספרי שו"ת רבבות אפרים שכעת עומד בדפוס מאוד אבקש להדפיס מכתב זה ובפרט 

המודעה בענין ספרי ואני מודה לכם ומאחל לכם הצלחה.

הדורש שלומכם הטוב בכבוד התורה ולומדיה ובכבוד מחזיקי הכשרות.
הרב אפרים גרינבלט
שו"ב, ממפיס טנסי
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המשך אור הזוהר מעמוד ו 
ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים, ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֹקֶדׁש ְּבָרָכה ַרָּבה ְרפּואֹות ִויׁשּועֹות 

ַעד ְּבִלי ַּדי.
)ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה – ִנְדַּפס ְּבלּוַח ַעּמּוד ַהּיֹוִמי ַעל ְיֵדי ֶמְרָּכז 
ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ֶׁשִּנְתַיֵּסד ַעל ְיֵדי ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה(

ֶׁשֹּלא ַיֲעֹבר ְׁשלָׁשה ָיִמים ְּבֹלא ֹזַהר
צט. ְּבֵׁשם ָהַרב ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל: ֶׁשֹּלא ַיֲעֹבר ְׁשלָׁשה ָיִמים ְּבֹלא ֹזַהר.

)ֲחַכם ָהָרִזים(

ָצִריְך לֹוַמר ֹזַהר ְּבָכל יֹום
ק. ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל ָאַמר: ָצִריְך לֹוַמר ֹזַהר ְּבָכל יֹום. ּוַפַעם ַאַחת ָאַמר 

ִלי, ֶׁשָּצִריְך לֹוַמר ב' אֹו ג' ַּדִּפים ]ְּבָכל יֹום[.
)ֲחַכם ָהָרִזים(

ְּכֶׁשֲאִני לֹוֵמד ֹזַהר, ֲאִני ִמְתָיֵרא ְלַדֵּבר ֵמֲחַמת ַּפַחד
קא. ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל ָאַמר: ְּכֶׁשֲאִני לֹוֵמד זַֹהר, ּוְכֶׁשֲאִני ּפֹוֵגַע ְּבֵאיֶזה ָמקֹום, 

ֲאִני ִמְתָיֵרא ְלַדֵּבר ֵמֲחַמת ַּפַחד, ַרק ֲאִני יֹוֵׁשב ְורֹוֶאה ּבֹו ְוֵאיִני ְמַדֵּבר.
)ִמְדָרׁש ִּפְנָחס, ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ”ל, קּוְנְטֵרס ה' אֹות י"א(

ָנה ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ֲאִפּלּו ֹקֶדם ַהּׁשֵ
קב. ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל ָנַהג ְלַהְזִהיר ְּבִלּמּוד ַהֹּזַהר ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ֲאִפּלּו 

ָנה. ֹקֶדם ַהּׁשֵ
)ִמְדָרׁש ִּפְנָחס, ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל, קּוְנְטֵרס י' אֹות ח'(

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק



זהר 
השבת

ׁש תכ רכ ִן ר  ֹהביי ת תן ביכ ִָנת ֹשֹ רן חן הו ִי ר ָכ ֹהְ  רן ֹש 
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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דברים  האסורים  לעשות   –ימן  רעה    סהמשך

 לאור הנר בשבת


)להטות  הנר  כדי  שיגיע פירוש  
)  השמן  לפתילה


     ויש :  הגה

אומרים  דבשני  ספרים  אפילו  בענין  אחד  אסור 
  ולכן  אסור  לומר  פיוטים  בליל  יום  טוב )בית  יוסף(

מרדכי (יות  בשבת  בבית  הכנסת  וכן  נהגו  שחל  לה

 :)ג והגהות"ת וסמ"וסה



 


 

     
     


 


 


 


 




 









 


     


 




)מין  זפת פירוש  
ויש  מתירין  בשל :  הגה)  לבן  וריחו  רע

טור  ובית  יוסף  בשם (נפט  אפילו  בשמש  שאינו  קבוע  

.  )הפוסקים





נהגו  לכסות  הקטנים  שלא :  הגה
יהיו  ערומים  בפני  הנרות  משום  ביזוי  מצוה  וכן 

 :כתב הרוקח
  –     

  



ואין  חילוק  בזה  בין  קצב  לו  שכר  או  לא  קצב :  הגה

או  שעשאו  בקבלנות  או  בשכירות  דהואיל 
והישראל  נהנה  ממלאכה  עצמה  בשבת  אסור  בכל 

הגהות  אשירי  פרק  קמא  דשבת  ובית  יוסף  בשם (ענין  

.  )ת"ג  וסה"סמ


או  לצורך  קטנים  דהוא  כחולה  שאין  בו :  גהה
,  )מרדכי  פרק  קמא  דשבת(סכנה  




הגה :
מיהו  אם  עשה  אינו  יהודי  בבית  ישראל  מדעתו  אין 

י  שנהנה  מן  הנר  או הישראל  צריך  לצאת  אף  על  פ
 :)טור(מן המדורה 


      


  


יש  אומרים  דמותר :  הגה
לומר  לאינו  יהודי  להדליק  לו  נר  לסעודת  שבת 
משום  דסבירא  ליה  דמותר  אמירה  לאינו  יהודי 

ן  סוף  פרק "ר(אפילו  במלאכה  גמורה  במקום  מצוה  

  שעל  פי  זה  נהגו  רבים )אליעזר  דמילה  בשם  העיטור'  ר
להקל  בדבר  לצוות  לאינו  יהודי  להדליק  נרות 

ודת  חתונה  או  מילה  ואין לצורך  סעודה  בפרט  בסע
מוחה  בידם  ויש  להחמיר  במקום  שאין  צורך  גדול 

ועיין .  דהא  רוב  הפוסקים  חולקים  על  סברא  זו
 :)'סעיף ה(ז "לקמן סימן ש





ומותר  לומר :  הגה
לאינו  יהודי  לילך  עמו  ליטול  נר  דלוק  כבר  הואיל 

רבינו  ירוחם (ואינו  עושה  רק  טלטול  הנר  בעלמא  

 :)'והגהות מרדכי פרק קמא דשבת והגהות מיימוני פרק ו








הגה :
ומותר  למחות  באינו  יהודי  שבא  להדליק  נר  או 

 :)טור(להוסיף שמן 








 

  –      
 


ב  ובית  יוסף "  ומרדכי  פרק  כ'ם  פרק  ה"רמב()  כדרכו(

אבל  לנעול  הדלת   )ג"בשם  סמ
  והוא  הדין )ט"תרומת  הדשן  סימן  כ(כנגדו  מותר  

ב "מרדכי  פרק  כ(בחלון  שכנגד  הנר  שעל  השלחן  

.  )ובית  יוסף  בשם  תוספות  וטור







ובנר  של  שעוה  מותר  לפתוח :  הגה
 :)בית יוסף(ולנעול אף על פי שהוא קבוע בדלת 



י

זהר 
השבת

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'(



זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
יי

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

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב

והעונש השכר מ

שאין כדי  עד  עון , על ותוכחות  לרשע  מכאובים  רבים  כי  הבא , ובעולם 
בעולם סובלת  הרשע  נפש  אשר  הגדולה  הרעה  בדעתו  לשער  יכול  אדם 

שאמרו  כדי  עד הגמול )הבא , ˘ער בחייו(רמב "ן, יסורין לאדם  יהיו  שאם 
יום צער  וכל המיתה , יום  צער  נגד הים  מן  כטיפה  אינו  איוב , של  כיסורין 
ברשעים כח  שנותנים  הבא , עולם  יסורי  נגד הים  מן  כטיפה  אינו המיתה 

ישיתוהו  מעין  הבכה  בעמק  ועוברי  ז )לסבלם , סד , רבותינו(˙הלים ופירשו 
לברכה  ע"א )זכרונם  י"ט  צריך(עירובין  כן  כי  הנה  דמעה . נחלי  נהרי  שמורידין 

כנגד עבירה  שכר  מחשב  ולהיות  נפשו על לחוס  באבו  בעודנו  האדם 
ואינו ותרן  הוא  ברוך הקדוש שאין  שלימה , באמונה  ויאמין  הפסידה ,

הדקה . מן  דקה  אפילו  מוותר 

חכמה ראשית  בעל  הקדוש  להרב  גילתה  אחת  שנשמה  גדול  גילוי 
יועץ עוד  בפלא  שם  להרב כתב  אחת  נשמה  גילתה  וכבר לשונו : וזה 

השמים מן האדם  על שמדקדקין  חכמה ", "ראשית  בעל הקדוש 
האיש ולכן כל . על  במשפט  יביא  והאלקים  חושב , שהוא  ממה  יותר הרבה 
מפלט יחיש  חטא  ואם  חרב . כמפני  חטא  מכל  וישמר  יזהר  הלבב  ורך הירא 
יש ובעוד  החרטה . יועיל  לא  אשר  וימים  הרעה  ימי  יבואו  לא  אשר  עד  לו ,

יעשה . לעשות  בכחו  אשר כל כח, בו 

הקדוש אמנם  בזוהר  אותה  קורא זו  ע"ב )יראה  י"א  דף רעה ,(ברא˘י˙, יראה 
יראה גם  הכי  ואפילו  לנפשו , ירא  אלא  ה ', את  ירא  שאינו  שנמצא 

היא טהורה  ה ' יראת  אמנם  לשמה . בא  לשמה  שלא  שמתוך טובה , היא  ,יאזו 


עכ ל."וכו'
משהיא. דעת מטות)ובספר לעבדו(פרשת אפשר אי לבד היראה במדת לשונו: וזה כתב

מוה הצדיק הרב את אחד ששאל וכמו במציאות, בטלים היו חלילה זוסיא"כי ר
פניו"זצללה על האיש אותו ונפל ידו הרב והוריד ביראה, ה' את לעבוד איך ללמדו ה

עמדו, על קם אזי ידו הרב שהניף עד היראה, מגודל עמדו על לקום יכול ולא ארצה
עכ בקרבנו נפשינו ותתקיים קיימים להיות שנוכל בכדי אהבה מדת לצרף צריך ל."רק

קודש זרע תצוה)ובספר מוה(פרשת הקדוש הגאון בשם מאוסטראפאליע"כתב שמשון ר
מזו"זצוק וכן התיבה וראש מזו תיבה חצי אותיותיהם, מצטרפין ויראה אהבה כי ל

אהבה. יראה צירוף כן גם ויהיה תצרפם תיבות מב' השני חצי וכן תצרפם
זצוק טוב שם הבעל תלמידי בשם כתב יששכר בני לטרוח"ובספר צריך אין האדם ל,

אחר לחזור איש של דרכו כי השמים, מן ממילא לו תבא ואהבה היראה, אחר רק
עכ ה' יראת חיל אשת ל."אשה

והעונש מאהשכר

ולגדולתו ה ', גדול כי  וכו ', ושליט  רב  דאיהו  בגין  הרוממות  יראת  שירא 
ליראה זוכה  אדם  כל  ולא  מספר . ואין  חקר  אין  וידיעתו  מדותיו  ולשלימות 
לימודו שקידת  ולפי  אדם  של מעשיו  ולפי  התעוררותו  לפי  הכל  אלא זו,

ה '. ויראת  דעת  לאדם  המלמדין  בספרים 

רגע בכל  תמידית  מצוה  היא  יראה  מצוה 

יועץ עוד  בפלא  דבר(˘ם)כתב  לכל  גדול  ועיקר  קדשו : לשון וזה 
ה ' את  לירא  שמצוה  וידוע , והשקידה , ההשתדלות  הוא  שבקדושה
תדירית , מצוה  והיא היא , ורבה  מצוות , מתרי "ג אחת  היא והנורא  הנכבד 

ה ' את  ליראה  שיזכור ורגע  עת  אחדיבשבכל  וזו  דאורייתא . מצוה  מקיים ,
מצוה , לקיים  רוצה  שהיה  רגע  בשום  לומר  האדם  יוכל  שלא הדברים  מן 
בידיה דסגי  ובזכירה  במחשבה התלויות  המצוות  יש  כי  בידו , אין  אבל
טרוד או אנשים  בחברת  ובהיותו בדרך ובלכתו  בבית  בשבתו  תדיר , לקיימן 
מחשבות יחשוב  אלא  לבטלה , לבו  יפנה  לא  וכדומה  בחנות  ויושב  בעסקיו 

שכר . לו  קובע  הוא  ברוך  והקדוש  מצוות , מקיים  ובזה  טהורות ,

רע דבר  מכל  ישמר  יראה  מצות  ידי  על 

פסוק וכתב  בפעם  כפעם  לומר  בפיו  שגור שיהיה  טוב  ומה  עוד , שם 
תמיד " לנגדי  ה' ח')"שויתי  ט "ז, עיניו(˙הלים נגד השם  את  ויצייר  ,

ז "ל האר "י  משם  כתבו  כן  כי  שכינה , בניקוד או  יראה בניקוד (לי˜וטי נקוד 

בא )  ̇ פר˘ ליראה ˙ורה , מסוגל  שהוא  או, ב˜לף  כו˙בים  ˘היו  מע˘ה , אנ˘י  ראי˙י (ואני

˘לא  באופן  אˆבעו˙יהם  ̇ ˙ח או˙ו ˜ו˘רין  והיו יראה : אהבה , יהו"ה , הללו :  ̇ ˙יבו ˘ל˘ה  בנייר

בדרך ) ובלכ˙ם בבי˙ ב˘ב˙ם  ˙מיד  עיניהם בין  לזכרון להיו˙ חוˆה , שליראה  זו  מצוה  והנה  .
ואשרי  רע . דבר  מכל ישמר ידה  שעל אחריה , מובאות  רעותיה  היראה ,



עיניםיב. מאור שמיני)ובספר זצ(פרשת טוב שם הבעל בשם הפחדים"כתב שכל ל,
שיזכור כדי להפחידו הוא ברוך השם כוונת היא לאדם, המגיע חיים בבעלי אפילו
לו, להרע המפחידו דבר שום אין אז זה את ומתבונן חכם האדם ואם ה', את לירא
ידי על שיענישו משום לא להפחידו הוא ברוך השם כוונת היתה שבתחלה מחמת
האדם אם אבל האדם, יעשה וכן מהשם, ולפחד לירא יבוא זה שמפחד אם כי הפחד,
ממנה. מפחד שהיה הרעה עליו באה אז מהשם ויירא יפחד ולא זה את יתבונן לא
ירא הוא זה ידי על עליו המגיעים הפחדים שבכל היינו תמיד, מפחד אדם אשרי וזהו

עכ לו אשרי ואז תמיד, ממנו ומתפחד ל."מהשם

והעונש השכר מ

שאין כדי  עד  עון , על ותוכחות  לרשע  מכאובים  רבים  כי  הבא , ובעולם 
בעולם סובלת  הרשע  נפש  אשר  הגדולה  הרעה  בדעתו  לשער  יכול  אדם 

שאמרו  כדי  עד הגמול )הבא , ˘ער בחייו(רמב "ן, יסורין לאדם  יהיו  שאם 
יום צער  וכל המיתה , יום  צער  נגד הים  מן  כטיפה  אינו  איוב , של  כיסורין 
ברשעים כח  שנותנים  הבא , עולם  יסורי  נגד הים  מן  כטיפה  אינו המיתה 

ישיתוהו  מעין  הבכה  בעמק  ועוברי  ז )לסבלם , סד , רבותינו(˙הלים ופירשו 
לברכה  ע"א )זכרונם  י"ט  צריך(עירובין  כן  כי  הנה  דמעה . נחלי  נהרי  שמורידין 

כנגד עבירה  שכר  מחשב  ולהיות  נפשו על לחוס  באבו  בעודנו  האדם 
ואינו ותרן  הוא  ברוך הקדוש שאין  שלימה , באמונה  ויאמין  הפסידה ,

הדקה . מן  דקה  אפילו  מוותר 

חכמה ראשית  בעל  הקדוש  להרב  גילתה  אחת  שנשמה  גדול  גילוי 
יועץ עוד  בפלא  שם  להרב כתב  אחת  נשמה  גילתה  וכבר לשונו : וזה 

השמים מן האדם  על שמדקדקין  חכמה ", "ראשית  בעל הקדוש 
האיש ולכן כל . על  במשפט  יביא  והאלקים  חושב , שהוא  ממה  יותר הרבה 
מפלט יחיש  חטא  ואם  חרב . כמפני  חטא  מכל  וישמר  יזהר  הלבב  ורך הירא 
יש ובעוד  החרטה . יועיל  לא  אשר  וימים  הרעה  ימי  יבואו  לא  אשר  עד  לו ,

יעשה . לעשות  בכחו  אשר כל כח, בו 

הקדוש אמנם  בזוהר  אותה  קורא זו  ע"ב )יראה  י"א  דף רעה ,(ברא˘י˙, יראה 
יראה גם  הכי  ואפילו  לנפשו , ירא  אלא  ה ', את  ירא  שאינו  שנמצא 

היא טהורה  ה ' יראת  אמנם  לשמה . בא  לשמה  שלא  שמתוך טובה , היא  ,יאזו 


עכ ל."וכו'
משהיא. דעת מטות)ובספר לעבדו(פרשת אפשר אי לבד היראה במדת לשונו: וזה כתב

מוה הצדיק הרב את אחד ששאל וכמו במציאות, בטלים היו חלילה זוסיא"כי ר
פניו"זצללה על האיש אותו ונפל ידו הרב והוריד ביראה, ה' את לעבוד איך ללמדו ה

עמדו, על קם אזי ידו הרב שהניף עד היראה, מגודל עמדו על לקום יכול ולא ארצה
עכ בקרבנו נפשינו ותתקיים קיימים להיות שנוכל בכדי אהבה מדת לצרף צריך ל."רק

קודש זרע תצוה)ובספר מוה(פרשת הקדוש הגאון בשם מאוסטראפאליע"כתב שמשון ר
מזו"זצוק וכן התיבה וראש מזו תיבה חצי אותיותיהם, מצטרפין ויראה אהבה כי ל

אהבה. יראה צירוף כן גם ויהיה תצרפם תיבות מב' השני חצי וכן תצרפם
זצוק טוב שם הבעל תלמידי בשם כתב יששכר בני לטרוח"ובספר צריך אין האדם ל,

אחר לחזור איש של דרכו כי השמים, מן ממילא לו תבא ואהבה היראה, אחר רק
עכ ה' יראת חיל אשת ל."אשה



יב

זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב

והעונש מאהשכר

ולגדולתו ה ', גדול כי  וכו ', ושליט  רב  דאיהו  בגין  הרוממות  יראת  שירא 
ליראה זוכה  אדם  כל  ולא  מספר . ואין  חקר  אין  וידיעתו  מדותיו  ולשלימות 
לימודו שקידת  ולפי  אדם  של מעשיו  ולפי  התעוררותו  לפי  הכל  אלא זו,

ה '. ויראת  דעת  לאדם  המלמדין  בספרים 

רגע בכל  תמידית  מצוה  היא  יראה  מצוה 

יועץ עוד  בפלא  דבר(˘ם)כתב  לכל  גדול  ועיקר  קדשו : לשון וזה 
ה ' את  לירא  שמצוה  וידוע , והשקידה , ההשתדלות  הוא  שבקדושה
תדירית , מצוה  והיא היא , ורבה  מצוות , מתרי "ג אחת  היא והנורא  הנכבד 

ה ' את  ליראה  שיזכור ורגע  עת  אחדיבשבכל  וזו  דאורייתא . מצוה  מקיים ,
מצוה , לקיים  רוצה  שהיה  רגע  בשום  לומר  האדם  יוכל  שלא הדברים  מן 
בידיה דסגי  ובזכירה  במחשבה התלויות  המצוות  יש  כי  בידו , אין  אבל
טרוד או אנשים  בחברת  ובהיותו בדרך ובלכתו  בבית  בשבתו  תדיר , לקיימן 
מחשבות יחשוב  אלא  לבטלה , לבו  יפנה  לא  וכדומה  בחנות  ויושב  בעסקיו 

שכר . לו  קובע  הוא  ברוך  והקדוש  מצוות , מקיים  ובזה  טהורות ,

רע דבר  מכל  ישמר  יראה  מצות  ידי  על 

פסוק וכתב  בפעם  כפעם  לומר  בפיו  שגור שיהיה  טוב  ומה  עוד , שם 
תמיד " לנגדי  ה' ח')"שויתי  ט "ז, עיניו(˙הלים נגד השם  את  ויצייר  ,

ז "ל האר "י  משם  כתבו  כן  כי  שכינה , בניקוד או  יראה בניקוד (לי˜וטי נקוד 

בא )  ̇ פר˘ ליראה ˙ורה , מסוגל  שהוא  או, ב˜לף  כו˙בים  ˘היו  מע˘ה , אנ˘י  ראי˙י (ואני

˘לא  באופן  אˆבעו˙יהם  ̇ ˙ח או˙ו ˜ו˘רין  והיו יראה : אהבה , יהו"ה , הללו :  ̇ ˙יבו ˘ל˘ה  בנייר

בדרך ) ובלכ˙ם בבי˙ ב˘ב˙ם  ˙מיד  עיניהם בין  לזכרון להיו˙ חוˆה , שליראה  זו  מצוה  והנה  .
ואשרי  רע . דבר  מכל ישמר ידה  שעל אחריה , מובאות  רעותיה  היראה ,



עיניםיב. מאור שמיני)ובספר זצ(פרשת טוב שם הבעל בשם הפחדים"כתב שכל ל,
שיזכור כדי להפחידו הוא ברוך השם כוונת היא לאדם, המגיע חיים בבעלי אפילו
לו, להרע המפחידו דבר שום אין אז זה את ומתבונן חכם האדם ואם ה', את לירא
ידי על שיענישו משום לא להפחידו הוא ברוך השם כוונת היתה שבתחלה מחמת
האדם אם אבל האדם, יעשה וכן מהשם, ולפחד לירא יבוא זה שמפחד אם כי הפחד,
ממנה. מפחד שהיה הרעה עליו באה אז מהשם ויירא יפחד ולא זה את יתבונן לא
ירא הוא זה ידי על עליו המגיעים הפחדים שבכל היינו תמיד, מפחד אדם אשרי וזהו

עכ לו אשרי ואז תמיד, ממנו ומתפחד ל."מהשם

והעונש מאהשכר

ולגדולתו ה ', גדול כי  וכו ', ושליט  רב  דאיהו  בגין  הרוממות  יראת  שירא 
ליראה זוכה  אדם  כל  ולא  מספר . ואין  חקר  אין  וידיעתו  מדותיו  ולשלימות 
לימודו שקידת  ולפי  אדם  של מעשיו  ולפי  התעוררותו  לפי  הכל  אלא זו,

ה '. ויראת  דעת  לאדם  המלמדין  בספרים 

רגע בכל  תמידית  מצוה  היא  יראה  מצוה 

יועץ עוד  בפלא  דבר(˘ם)כתב  לכל  גדול  ועיקר  קדשו : לשון וזה 
ה ' את  לירא  שמצוה  וידוע , והשקידה , ההשתדלות  הוא  שבקדושה
תדירית , מצוה  והיא היא , ורבה  מצוות , מתרי "ג אחת  היא והנורא  הנכבד 

ה ' את  ליראה  שיזכור ורגע  עת  אחדיבשבכל  וזו  דאורייתא . מצוה  מקיים ,
מצוה , לקיים  רוצה  שהיה  רגע  בשום  לומר  האדם  יוכל  שלא הדברים  מן 
בידיה דסגי  ובזכירה  במחשבה התלויות  המצוות  יש  כי  בידו , אין  אבל
טרוד או אנשים  בחברת  ובהיותו בדרך ובלכתו  בבית  בשבתו  תדיר , לקיימן 
מחשבות יחשוב  אלא  לבטלה , לבו  יפנה  לא  וכדומה  בחנות  ויושב  בעסקיו 

שכר . לו  קובע  הוא  ברוך  והקדוש  מצוות , מקיים  ובזה  טהורות ,

רע דבר  מכל  ישמר  יראה  מצות  ידי  על 

פסוק וכתב  בפעם  כפעם  לומר  בפיו  שגור שיהיה  טוב  ומה  עוד , שם 
תמיד " לנגדי  ה' ח')"שויתי  ט "ז, עיניו(˙הלים נגד השם  את  ויצייר  ,

ז "ל האר "י  משם  כתבו  כן  כי  שכינה , בניקוד או  יראה בניקוד (לי˜וטי נקוד 

בא )  ̇ פר˘ ליראה ˙ורה , מסוגל  שהוא  או, ב˜לף  כו˙בים  ˘היו  מע˘ה , אנ˘י  ראי˙י (ואני

˘לא  באופן  אˆבעו˙יהם  ̇ ˙ח או˙ו ˜ו˘רין  והיו יראה : אהבה , יהו"ה , הללו :  ̇ ˙יבו ˘ל˘ה  בנייר

בדרך ) ובלכ˙ם בבי˙ ב˘ב˙ם  ˙מיד  עיניהם בין  לזכרון להיו˙ חוˆה , שליראה  זו  מצוה  והנה  .
ואשרי  רע . דבר  מכל ישמר ידה  שעל אחריה , מובאות  רעותיה  היראה ,



עיניםיב. מאור שמיני)ובספר זצ(פרשת טוב שם הבעל בשם הפחדים"כתב שכל ל,
שיזכור כדי להפחידו הוא ברוך השם כוונת היא לאדם, המגיע חיים בבעלי אפילו
לו, להרע המפחידו דבר שום אין אז זה את ומתבונן חכם האדם ואם ה', את לירא
ידי על שיענישו משום לא להפחידו הוא ברוך השם כוונת היתה שבתחלה מחמת
האדם אם אבל האדם, יעשה וכן מהשם, ולפחד לירא יבוא זה שמפחד אם כי הפחד,
ממנה. מפחד שהיה הרעה עליו באה אז מהשם ויירא יפחד ולא זה את יתבונן לא
ירא הוא זה ידי על עליו המגיעים הפחדים שבכל היינו תמיד, מפחד אדם אשרי וזהו

עכ לו אשרי ואז תמיד, ממנו ומתפחד ל."מהשם

והעונש השכר מב

למלך וכעס  צער  יגרום  ושלום  חס  שמא  תמיד , מפחד ונשא ,יגאדם  רם 
רוח נחת  לעשות  טוב  ויעשה  מרע  ויסור  וילפת , האיש  ויחרד  ונורא , איום

עכ "ל. ליוצרו 

היראה היא  העבודה  התחלת  עיקר 
לשונו :בספר וזה  כתב , עקב  פרשת  ושמש  מאור    

           
     .' וגו

ע"ב )דברכות בגמרא  ל"ג  לגבי (דף  אין  היא זוטרתא  מילתא  יראה  אטו  אמרינן 
וקשה  וכו', משל זוטרתא  מילתא  מ "ב.)משה  פ ' ˜די˘א  ˙ניא  ס ' ג "כ  (ועיין

לומר שייך ואיך גדול דבר  היראה  הי ' ואצלם  לישראל  זאת  אמר  משה  הלא 
דרכיו בכל  וללכת  כן  גם  אמר  הלא  קשה , ועוד ליראה . אם  ולאהבהידכי 

כי  מהם  שואל שאינו  להם  אמר  הוא  ברוך שהקדוש  להם  אמר ואיך אותו ,
יותר . ולא  הוא  שמשמע  ליראה , אם

כתיב ונראה  דהנה  י)לפרש , ˜יא , משמע (˙הלים ה ', יראת  חכמה  ראשית 
שמ ירא  להיות  שצריך  היראה , היא  העבודת  התחלת  יםשעיקר 



מוהריג. הקדוש הצדיק מהרב צדיקים אמרי זצ"ובספר ממעזריטש בער דוב זי"ר ע"ל
כלל. השליח עם מדבר אינו החכם המלך, אל לקראו שבא חיל לאיש משל זה על כתב
להאדם הבאים הדברים כל כך יגיעו. ולהבל ולשטות עמו, לשחק התחיל והשוטה,

לשונו. כאן עד שמו, יתברך להמלך ילך אהבה, הן יראה הן
מהרהיד. טוב הדעת עץ זצ"ובספר מייזליש עוזיאל רבי איש"ק מפי שמעתי כתב: ל

" הפסוק: על לברכה זכרונו טוב שם בעל ישראל רבי וטהור אתקדוש ליראה אם כי
אלקיך את"ה' יזיק פן יחף בדרך ילך שלא התינוק, את מצוה האב אם משל: דרך על ,

אינו התינוק אבל לתינוק, יכאב שלא האב שאצל היראה הוא זה הנה ברגליו, עצמו
אותו ויעניש יכנו שלא מאביו שמתיירא רק יחף, לילך ורוצה מזה, יודע ואינו מרגיש
מה האב. של ליראתו שווה אינה הבן של יראתו כן, ואם דבריו. על שעובר מחמת
ואז רגליו. את יזיק שלא יחף לילך הוא גם מתיירא ואז חכם, הוא הבן אם כן שאין

אחד. לדבר מתכוונים ששניהם נמצא בנו. ליראת שווה האב יראת
תרי לנו ציוה הוא ברוך הקדוש המצוות"כך בלתי כי ישראל, את לזכות כדי מצוות, ג

קיום ומכח מאוד, מגושמים אנחנו כי יתברך, להשם עצמנו את לקרב אפשר אי
מלשון הוא זכות ישראל, את לזכות ענין וזהו שלימות. לעצמנו קונים אנחנו המצוות

" בפסוק: הכוונה וזוהי ה'הזדככות, את ליראה אם כי מעמך, שואל אלקיך ה' מה
הבורא"אלקיך יראת עם שוה שתהיה יראה לך שיהיה והפירוש: עם, מלשון הוא את ,

עכ ושלום, חס תחטא שלא בטובתך, שרוצה שמו, ל."יתברך

והעונש השכר מב

למלך וכעס  צער  יגרום  ושלום  חס  שמא  תמיד , מפחד ונשא ,יגאדם  רם 
רוח נחת  לעשות  טוב  ויעשה  מרע  ויסור  וילפת , האיש  ויחרד  ונורא , איום

עכ "ל. ליוצרו 

היראה היא  העבודה  התחלת  עיקר 
לשונו :בספר וזה  כתב , עקב  פרשת  ושמש  מאור    

           
     .' וגו

ע"ב )דברכות בגמרא  ל"ג  לגבי (דף  אין  היא זוטרתא  מילתא  יראה  אטו  אמרינן 
וקשה  וכו', משל זוטרתא  מילתא  מ "ב.)משה  פ ' ˜די˘א  ˙ניא  ס ' ג "כ  (ועיין

לומר שייך ואיך גדול דבר  היראה  הי ' ואצלם  לישראל  זאת  אמר  משה  הלא 
דרכיו בכל  וללכת  כן  גם  אמר  הלא  קשה , ועוד ליראה . אם  ולאהבהידכי 

כי  מהם  שואל שאינו  להם  אמר  הוא  ברוך שהקדוש  להם  אמר ואיך אותו ,
יותר . ולא  הוא  שמשמע  ליראה , אם

כתיב ונראה  דהנה  י)לפרש , ˜יא , משמע (˙הלים ה ', יראת  חכמה  ראשית 
שמ ירא  להיות  שצריך  היראה , היא  העבודת  התחלת  יםשעיקר 



מוהריג. הקדוש הצדיק מהרב צדיקים אמרי זצ"ובספר ממעזריטש בער דוב זי"ר ע"ל
כלל. השליח עם מדבר אינו החכם המלך, אל לקראו שבא חיל לאיש משל זה על כתב
להאדם הבאים הדברים כל כך יגיעו. ולהבל ולשטות עמו, לשחק התחיל והשוטה,

לשונו. כאן עד שמו, יתברך להמלך ילך אהבה, הן יראה הן
מהרהיד. טוב הדעת עץ זצ"ובספר מייזליש עוזיאל רבי איש"ק מפי שמעתי כתב: ל

" הפסוק: על לברכה זכרונו טוב שם בעל ישראל רבי וטהור אתקדוש ליראה אם כי
אלקיך את"ה' יזיק פן יחף בדרך ילך שלא התינוק, את מצוה האב אם משל: דרך על ,

אינו התינוק אבל לתינוק, יכאב שלא האב שאצל היראה הוא זה הנה ברגליו, עצמו
אותו ויעניש יכנו שלא מאביו שמתיירא רק יחף, לילך ורוצה מזה, יודע ואינו מרגיש
מה האב. של ליראתו שווה אינה הבן של יראתו כן, ואם דבריו. על שעובר מחמת
ואז רגליו. את יזיק שלא יחף לילך הוא גם מתיירא ואז חכם, הוא הבן אם כן שאין

אחד. לדבר מתכוונים ששניהם נמצא בנו. ליראת שווה האב יראת
תרי לנו ציוה הוא ברוך הקדוש המצוות"כך בלתי כי ישראל, את לזכות כדי מצוות, ג

קיום ומכח מאוד, מגושמים אנחנו כי יתברך, להשם עצמנו את לקרב אפשר אי
מלשון הוא זכות ישראל, את לזכות ענין וזהו שלימות. לעצמנו קונים אנחנו המצוות

" בפסוק: הכוונה וזוהי ה'הזדככות, את ליראה אם כי מעמך, שואל אלקיך ה' מה
הבורא"אלקיך יראת עם שוה שתהיה יראה לך שיהיה והפירוש: עם, מלשון הוא את ,

עכ ושלום, חס תחטא שלא בטובתך, שרוצה שמו, ל."יתברך



זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
יג

והעונש השכר מב

למלך וכעס  צער  יגרום  ושלום  חס  שמא  תמיד , מפחד ונשא ,יגאדם  רם 
רוח נחת  לעשות  טוב  ויעשה  מרע  ויסור  וילפת , האיש  ויחרד  ונורא , איום

עכ "ל. ליוצרו 

היראה היא  העבודה  התחלת  עיקר 
לשונו :בספר וזה  כתב , עקב  פרשת  ושמש  מאור    

           
     .' וגו

ע"ב )דברכות בגמרא  ל"ג  לגבי (דף  אין  היא זוטרתא  מילתא  יראה  אטו  אמרינן 
וקשה  וכו', משל זוטרתא  מילתא  מ "ב.)משה  פ ' ˜די˘א  ˙ניא  ס ' ג "כ  (ועיין

לומר שייך ואיך גדול דבר  היראה  הי ' ואצלם  לישראל  זאת  אמר  משה  הלא 
דרכיו בכל  וללכת  כן  גם  אמר  הלא  קשה , ועוד ליראה . אם  ולאהבהידכי 

כי  מהם  שואל שאינו  להם  אמר  הוא  ברוך שהקדוש  להם  אמר ואיך אותו ,
יותר . ולא  הוא  שמשמע  ליראה , אם

כתיב ונראה  דהנה  י)לפרש , ˜יא , משמע (˙הלים ה ', יראת  חכמה  ראשית 
שמ ירא  להיות  שצריך  היראה , היא  העבודת  התחלת  יםשעיקר 



מוהריג. הקדוש הצדיק מהרב צדיקים אמרי זצ"ובספר ממעזריטש בער דוב זי"ר ע"ל
כלל. השליח עם מדבר אינו החכם המלך, אל לקראו שבא חיל לאיש משל זה על כתב
להאדם הבאים הדברים כל כך יגיעו. ולהבל ולשטות עמו, לשחק התחיל והשוטה,

לשונו. כאן עד שמו, יתברך להמלך ילך אהבה, הן יראה הן
מהרהיד. טוב הדעת עץ זצ"ובספר מייזליש עוזיאל רבי איש"ק מפי שמעתי כתב: ל

" הפסוק: על לברכה זכרונו טוב שם בעל ישראל רבי וטהור אתקדוש ליראה אם כי
אלקיך את"ה' יזיק פן יחף בדרך ילך שלא התינוק, את מצוה האב אם משל: דרך על ,

אינו התינוק אבל לתינוק, יכאב שלא האב שאצל היראה הוא זה הנה ברגליו, עצמו
אותו ויעניש יכנו שלא מאביו שמתיירא רק יחף, לילך ורוצה מזה, יודע ואינו מרגיש
מה האב. של ליראתו שווה אינה הבן של יראתו כן, ואם דבריו. על שעובר מחמת
ואז רגליו. את יזיק שלא יחף לילך הוא גם מתיירא ואז חכם, הוא הבן אם כן שאין

אחד. לדבר מתכוונים ששניהם נמצא בנו. ליראת שווה האב יראת
תרי לנו ציוה הוא ברוך הקדוש המצוות"כך בלתי כי ישראל, את לזכות כדי מצוות, ג

קיום ומכח מאוד, מגושמים אנחנו כי יתברך, להשם עצמנו את לקרב אפשר אי
מלשון הוא זכות ישראל, את לזכות ענין וזהו שלימות. לעצמנו קונים אנחנו המצוות

" בפסוק: הכוונה וזוהי ה'הזדככות, את ליראה אם כי מעמך, שואל אלקיך ה' מה
הבורא"אלקיך יראת עם שוה שתהיה יראה לך שיהיה והפירוש: עם, מלשון הוא את ,

עכ ושלום, חס תחטא שלא בטובתך, שרוצה שמו, ל."יתברך
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והעונש מגהשכר

בגמרא  אמרינן  והלא  החכמה , שהיא  תורה  שלומד  מ "ה )קודם  פ "ב  אין(אבו˙
ובגמרא  חטא , ירא  ע"ב )בור  ל"א  דף  כל(˘ב˙ הונא  רב  בר רבה  אמר  אמרינן 

מפתחות לו  שמסרו  לגזבר  דומה  שמים  יראת  בו  ואין תורה  בו שיש  אדם 
חבל ינאי  ר ' מכריז  עייל, בהי  לו  מסרו לא  החיצוניות  ומפתחות  הפנימיות 
בר שמרבה אהדדי , כן  גם  וקשה  עביד, לדרתא  ותרעא  דרתא  לי ' דלית על
בה ליכנס  השער  היא  והיראה  הפנימיות  היא שהתורה משמע  הונא  רב 
הפנימית היא  שהיראה  משמע  ינאי  ומר ' לתורה , היראה  שתקדים  וצריך 
תורה בו  שיש  שאדם  שאמר  רבה  על קאי  ינאי  שר ' השער, היא  והתורה 
שאין היינו  דרתא  לי ' דלית  על חבל ינאי  ר ' מכריז ועלה  כו ' יראה  בו  ואין
ורבה לשער , והתורה  לדירה  היראה  והמשיל  עביד, לדרתא  ותרעא יראה  לו 
החיצונות . למפתחות  והיראה  הפנימיות  למפתחות  התורה להיפוך  המשיל

ה' לעבודת  יכנס שבה  השער  היא  העונש  יראת 
האדםונראה  צריך המצות , ועשיית  התורה  לימוד  שבהתחלת  זה , בכל

פניו מול לשום  יתברך השם  לעבוד להתחיל  בואו  טרם  להקדים 
העונש ביסוריםטו יראת  יענש  עבירה  איזה  על  ושלום  חס  יעבור  שאם 

שיראת תמיד עצמו את  להרגיל האדם  צריך כן  וכמו  ונוראים , גדולים 
יכנס  זה  ידי  שעל  הראשון  השער והיא  עיניו , לנגד  תמיד יהי ' עונש
יסוד, בלתי  בית  לבנות אפשר  שאי  כמו  אפשר אי  זה  ובלא  ה ', לעבודת 
מאהבה , שמו יתברך רצונו שעושה  לאהבה , זוכה  העונש  יראת  והירא 



שטו. אמרי זצ"ובספר מפרשיסחא הקדוש שהיהודי כתב הרב"י של מחותנו היה ל
זצ מלעלוב דוד רבי מלעלוב"הקדוש דוד רבי הקדוש והרב תלמידו, היה לכן וקודם ל,

זצ מלובלין הקדוש החוזה אל אותו ללמוד"הביא כדי דוד, לרבי היהודי נסע בעיקר ל.
כדי ובעיירות, בכפרים דוד רבי עם סבב זו לתכלית ישראל. אהבת מידת ממנו

ומידותיו. מדבריו וללמוד במעשיו, להסתכל
ישראל, באהבת תמיד הוגה שהיה דוד, רבי אחד. לכפר נסיעתם בדרך באו אחת פעם
היהודי מישראל. אדם של בשלומו לדרוש כדי בכפר, שדר היהודי של לביתו מיד סר
אצל זמן הרבה דוד רבי שהה קצת. לנוח בחוץ ישב הדרך, מטורח ויגע עיף שהיה

דוד: רבי השיבו כך. כל שם שהה למה היהודי, שאלהו וכשחזר, הכפרי, היהודי
על אביו את מוכיח והבן מלאכה, איזה עושה האב ובנו. אב היהודי בבית מצאתי -
הורג הייתי האלקים את יראתי לולא אבא! לו: ואומר מוכיח במלאכתו, שמתעצל
ולא שם, נשארתי יהודי, אותו של האלקים יראת את וכשראיתי עצלותך! על אותך

כזה.יכו שמים מירא מהר להיפרד לתי
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המשך בסוף עמוד לב



יד

זהר 
השבת



זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו תו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ תו ֹשן ִי ֹרת  ְָ ר ֹת ָֹ זננֹהר 
טו

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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

השבת מהזוהר

      
      
     

     

עֹולֹות הּפרׁשּיֹות ׁשל  ִ ָ ָ ַ ֶ ִ ִ ַהּמּלים
 ָ ְ ַ ְלמעלה

     
   
   
    
     

    
   
    



הּכּסא ּבתֹו מתעּטרֹות  ֵ ִ ַ ְ ְ ַ ְ ִ ָ ֻּכּלן
 ָ ַהּקדֹוׁש

     
   
   
    
    
    
    
     
    

ּבאֹות אפּלּו אֹו אחת ּבתבה ְְֲֲִִֵַַַָואפּלּו

ּכפי ואחת אחת ּכל אּלא ְְִֶַַַַַַָָאחת.

ּוכמֹו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש להן ְֶֶַַָָָָׁשּפסק

ּכל ּפרׁשּיֹות, ּבאֹותן אֹותן ְִִֶָָָָָָׁשּמּנה

מׁשמרּתּה. על ואחת ְְְִַַַַַַָאחת

עֹולֹות הּפרׁשּיֹות ׁשל  ִ ָ ָ ַ ֶ ִ ִ ַהּמּלים
 ָ ְ ַ ְלמעלה

עֹולֹותולכן זֹו, ּפרׁשה ּכׁשּמתעּטרת ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

הּפרׁשה אֹותּה ׁשל הּמּלים ִִֶַַָָָָָאֹותן

מרּכבה ואֹותּה ּבּצּבּור, ְְְְִִֶֶַָָָָׁשּנׁשלמה

אֹותּה על ׁשּממּנה זֹו אֹותם, ְֶַַַָָָֻלֹוקחת

הּקדֹוׁש לפני אֹותם ּומעלה ְֲִֵַַָָָָָָּפרׁשה,

הּוא, מּמׁשּברּו מּלים ואֹותם ְִִַָָָ

ּפרׁשה אני ואֹומרֹות: לפניו ְְְְֲִָָָָָעֹומדֹות

ּכ ּפלֹוני צּבּור ׁשהׁשלימּוני ְְְִִִִִִֶָּפלֹונית

.ְָוכ

הּכּסא ּבתֹו מתעּטרֹות  ֵ ִ ַ ְ ְ ַ ְ ִ ָ ֻּכּלן
 ָ ַהּקדֹוׁש

אתאם מעלים לּה, ּכראּוי הׁשּתּלמה ְְֲִִִֶַַָָָָ

הּכּסא על ּומתעּטרֹות מּלים, ְְִִִִֵַַַָאֹותן

מׁשּמׁשת מרּכבה ואֹותּה ְְְֶֶֶַַָָָָהּקדֹוׁש,

הּפרׁשה ּומרּכבה, מרּכבה ּכל ְְְֶֶַָָָָָָָָָָלפניו,

מתעּטרֹות וכּלן וׁשּבת, ׁשּבת ּכל ְְְְִֶַַַָָָָֻׁשל

עֹולה היא ּובהן הּקדֹוׁש, הּכּסא ְִִֵֶַַָָָּבתֹו

והּכל למעלה, למעלה ְְְְְְְִֵַַַַָָֹלהתיחד

,ּכ מּׁשּום אחד. ּכלל אׁשרינעׂשה ְְֲִֵֶֶַַָָָ

ׁשּבת ּכל ּפרׁשת ׁשּמׁשלים מי ְְִִֶֶַַַָָָָחלקֹו



טז

זהר 
השבת

ּת ּת  ִנבו תו ּכ ִן ת   ביכ ֹ ֹּרת ֹהשיֹ תו ֹשן ִי ֹרת  ְָ ר ֹת ָֹ זננֹהר 

השבת זוהר מו

     
  

ׁשּבת ׁשל ּבמנחה הּתֹורה  ָ ַ ֶ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ַ ִ ְקריאת

    
  
    
   
   

(לג (דברים    
     
     
    
    
    

  

ּובחמיׁשי ּבׁשני הּתֹורה  ִ ִ ֲ ַ ִ ֵ ְ ָ ַ ַ ִ ְקריאת

   
   
    
    
     
    

     

העֹולים  ִ ָ ַ ְ ִּתׁשעת

    
   
    
    

אֹותּה ׁשּפּס קּו ּכמֹו ּכראּוי ְְְִֶַָָָָוׁשּבת

ְְַָלמעלה.

ׁשּבת ׁשל ּבמנחה הּתֹורה  ָ ַ ֶ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ַ ִ ְקריאת

ּבׁשּבת;ּפעמים ּתֹורה ּבספר קֹוראים ְְְֲִִֵֶַַַָָ

ׁשהּדי ּבׁשעה לעתּבּמנחה, ּתלּוי ן ְְְִִֵֶַַָָָָ

ּבימין, ׂשמאל להכליל צריכים ְְְְְִִִִֶֶַָֹערב,

צדדים, מּׁשני נּתנה ּתֹורה ְְְֲִִִֵֵֶָָָׁשהרי

לג)ׁשּכתּוב למֹו,(דברים ּדת אׁש מימינֹו ִִֵֶָָָ

לספר ּכ מּׁשּום ּוׂשמאל. ְְִִִֵֶָָֹמּימין

פסּוקים ּבעׂשרה ּדי ּבמנחה ְְְֲִִַַַָָָָהּתֹורה

הּפרׁשה, ׁשלמּות לא אבל יֹותר, ְֲֵֵַָָָָֹאֹו

אּלא אינּה הּפרׁשה ׁשלמּות ְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהרי

הּמנחה, ׁשעת עד ּתלּוי והּימין ְְְְִִִַַַַָָָָּבימין,

ּפרׁשּוה. ְֲֵֵַָוהרי

ּובחמיׁשי ּבׁשני הּתֹורה  ִ ִ ֲ ַ ִ ֵ ְ ָ ַ ַ ִ ְקריאת

מּׁשּוםּבּׁשני ּבׁשּבת, ּובחמיׁשי ּבׁשּבת ְְֲִִִִֵַַַַָָ

ּכלל ׁשהם למּטה, הּדרגֹות ְְְְֵֶֶַַַָָׁשּיֹורדֹות

נביאים הרי ּתאמר, ואם ְְֲִִִֵַַָֹהּתֹורה.

וּדאי. זה ּכ אּלא - למּטה ְְְִֶֶַַַָָָָהתּפרׁשּו

ׁשל ּכלל ּכּלם ׁשּלמּטה, אּלה ְְֲֵֶֶֶַָָָָֻאבל

ּכל ּכֹולל ואחד אחד וכל ְְֵֶֶַָָָָָהּתֹורה,

ואחד. ְֶֶָָאחד

העֹולים  ִ ָ ַ ְ ִּתׁשעת

העליֹונֹותוסֹוד הּדרגֹות - הּדבר ְְְֶַַָָָָ

ואחר אחת, ּפרׁשה נקראֹות הן ְְִֵַַַַַָָָָָהּללּו

ּדרגֹות ּתׁשע מהן יֹוצאֹות ְְֵֵֶַָָּכ

ּתׁשעה ּכ ּומּׁשּום ּכאחד, ְְֱִִֶֶָָָָׁשּנאחזֹות



זהר 
השבת

זִנת ִי ז תן ִי  ְּ ריו ִו ת תין ִי ר ֹשן ָיֹ
יז

ומזוזות תפילין אכשרות

מפתח

א. ומזוזות.סימן תפילין שקונים אנשים סוגי

ב. עומדיםסימן מדריגה באיזו המבחן בכיסו)כור ניכר... .(אדם
ג. שליט"א.סימן זירקינד אליעזר ר' הרב עם נורא מעשה

ד. מרובעות.סימן היו לא שהבתים פסולים, תפילין יום כל מניחים היו מאחב"י רבבות כמה

ה. לכשרות".סימן ב"מדריך שנדפסה המודעה נוסח

ו. כשרים?סימן באמת הם האם - לנו שיש המזוזות

ז. "הגן".סימן מספר נורא מעשה

ח. ניצולו.סימן יהודים 5 ורק אדם בני 179 עם שנפל מאוירון נורא מעשה

ומזוזות תפילין כשרות

נור בירורים יבואר ומזוזות,בו תפילין בעניני סת"ם", "מחקר מספר לנו שנתגלה מה אים

למי והעונש כשרים, ומזוזות תפילין לו שיש למי השכר גודל רואים האלו ובפרקים

לו. שאין

e

א‰ Šסימן

ומזוזות תפילין שקונים האנשים סוגי

תלמידהמדקדק סופר אצל התפילין את קונה התפילין, כשרות על ביותר
איכפת ולא ביותר, מהודרים ומזוזות תפילין וקונה שמים, וירא חכם



יח

זהר 
השבת

זִנת ִי ז תן ִי  ְּ ריו ִו ת תין ִי ר ֹשן ָיֹ

ומזוזות תפילין כשרות ב

והמזוזות התפילין יקרות אודות ההידור.אלו בתכלית שיהיו אצלו העיקר כי ,

וכדומה,ואם והרצועות הבתים על או כראוי, שאינו הקלף על ישמע שמוע
שיהיה אצלו העיקר כי אחרים, בתים או אחרות פרשיות קונה הוא
מידי על או בגדים על אלו בזמנים כסף מפזרים ואם הכשרות, בתכלית
ומזוזות. כתפילין וחשובות גדולות מצוות על לפזר שצריכים שכן כל דאכילה,

רוצהסתם אבל שמים, וירא חכם תלמיד סופר אצל קונה במצוות מדקדק
בזול. שיהיה דוקא

החנותאנשים בעל אצל וקונים הספרים, לחנות הולכים כללפשוטים (דבדרך

ופיאות) בזקן שמעוטר יהודי כשרים,הוא תפילין זוג או מזוזה לקנות ומבקשים
פסולים ומזוזות תפילין בקניית אלו קונים נכשלים לדאבונינו מהודרות. ואפילו

בעוה"ר. ולרבבות, לאלפים היום שנפוצים העםלגמרי, הואהמוני יהדותם (שתוקף

ולרביע) לשליש גדולהלמחצה בחנות וקונים למאנהעטן דעפארטמענטהולכים (הנקראת

כשרות.סטאר) חזקת שום להם שאין סתם, ומזוזות תפילין

e

ב‰ Šסימן

עומדים מדריגה באיזה המבחן בכיסו)כור ניכר... (אדם

להשי"ת. האדם של התקרבותו מידת ניכרת והמזוזות התפילין בקניית
א': מסוג הוא אם

כישמדקדק כסף, עולה אם ליה איכפת לא אזי התפילין, כשרות על ביותר
ביותר. ומהודרים כשרים מזוזות או תפילין דוקא רוצה הוא

עקבא. פרשת להאריז"ל המצות שער צדקה)עיין לשונו:(מצות וזה ,
כלל... קמצן היה לא והמצות, הצדקה איזהבענין קונה כשהיה גם

יתן כמה לדעת מקפיד היה לא אתרוג, או תפילין, כגון מצוה,
ההיא בפעםבמצוה לו שואלים שהיו מה כל פורע היה אלא ,

שתרצה.(ראשונה) מה כל קח לפניך, המעות הרי למוכר, אומר והיה ,
תרומה בפרשת בזהר שכתב ע"א)וכמו קכ"ח עכ"ל.(דף .



זהר 
השבת

זִנת ִי ז תן ִי  ְּ ריו ִו ת תין ִי ר ֹשן ָיֹ
יט

ומזוזות תפילין גכשרות

ב': מסוג הוא אם

המזוזותסתם או התפילין שיהיו כסף לשלם שמוכן הרי במצוות, מדקדק
מוצא אינו ואם זה, בעד נפשו את מוסר אינו אבל למהדרין, כשרים

י לא ביותר, מהודרים מזוזות או מצא.תפילין לא דהרי זה, בעד נפשו מסור

ג': מסוג הוא אם

"הוא שנקראים האנשים קעשענעמאותם די ביז איד כברא נוגע דאם ,"
יקנה אם בעבורו ודי ומהודרים, כשרים תפילין לקנות מעוניין אינו לכיסו,

"כלבו"... בחנות זה את

e

ג‰ Šסימן

שליט"א זירקינד אליעזר ר' הרב עם מהקלף, נורא מעשה

רביםבחודש בת בשער נודע תשד"ם, תפיליןאדר של אנשיםשהקלף שכמה
לארץ ובחוץ הקדושה בארצינו ה' לדבר החרדים ישראל מבני

בהם, סימניםמשתמשים או השגחה שום בלי עכו"ם, של חרושת בבתי ,נעבד
ורעש. פירסום בלי אז נשתתק והדבר

החסידברם הרב לטוב, האיש אותו שליט"אזכור זירקינד אליעזר סופרר' ,
היו אז שמכרו הקלף שכל לו שכשנודע חב"ד, חסיד חשוב, ושו"ב
בפסול, ומזוזות תפילין תורה, ספרי כל נכתבו הלכה ועפ"י ממש, פסולים

האפשרי. הכי בהקדם אליו שיבוא בטלפון, אחד לרב התקשר

איךכשהגיע לו, סיפר לביתו, משתמשיםהרב... החרדית יהדות שרוב
ל"ע פסולים ומזוזות וזאת,בתפילין פסולים, תורה בספרי וקוראים ,

בפסול. נעשה שהקלף משום אלא ושלמים, יראים אינם שהסופרים משום לא
הלכה, בספרי המקורות לו הראה גם הענינים. והשתלשלות מציאות לו והסביר
לכם יש לו: ואמר לעשות, מה כדת אותו, שאל כך אחר פסולים. בדיעבד שאף
שביכלתכם. מה השם למען תעשו כן על זה, דבר לפרסם והאמצעים הכח

זירקינד:על להרב הרב... ענה העתוניםראשית,זה בכל לפרסם צריכים
כתיבת עבור קונים חרדים סת"ם שסופרי בקלף גדול מכשול שנתהוה

בעוה"ר פסולים שכולם ומזוזות, בעתונים,תפילין כבודו נא יפרסם כן על ,
יבואו כשר, היה שלא הקלף על ומזוזות תפילין תורה ספרי להם שכתבת שאלו



כ

זהר 
השבת

זִנת ִי ז תן ִי  ְּ ריו ִו ת תין ִי ר ֹשן ָיֹ

המשך יבא בעז"ה

ומזוזות תפילין כשרות ד

שנעשה כשר קלף על שנכתבו תורה וספרי ומזוזות תפילין להם ויכתוב אליו
כסף. אין חינם הכשרות, בתכלית

ּפרעס",הרב "דזשואיש בעתון והדפיסו אתר, על מכתב כתב שליט"א זירקינד
מדרשות, ובתי כנסיות בתי בכל גם המכתב של צילום לתלות וציוה

בחינם ומזוזות תפילין מחדש לכתוב מוכן לדאבונינושהוא אבל עשה. וכן ,
זירקינד הרב של כמעשהו עשה לא אחר סופר .בשום

הרבנים,שנית: לגדולי ולשלחם המראי-מקומות, מכל צילומים לעשות צריכים
אדם, בני אותם ישאלו שכאשר כדי זה, ענין אודות תשובות שיכתבו

למעשה. הלכה ויענו לאשורו, המצב את תיכף ידעו

והפוסקיםהרב השו"ע ספרי מכל וצילמו אחת, לילה משך איתו הרבישב (אגב,

המציאות) יקרי ספרים אלפי שהכילה ענקית, ספרי' לו יש שליט"א לילהזירקינד באותה ועוד ,
היה שליט"א זירקינד הרב [אגב, החשובים. הרבנים לכל הצילומים את שלחו
והוצרך שלו, הקונים כל בעד מספיק היה לא אבל שבביתו, במרתף קלף מעבד

אחרים]. ממקומות כן גם לקנות

ישראלבעזר בארץ ישראל, מבני אנשים וכמה שכמה אז, בידו עלה השם
את מעבד שהיה ישראל, בארץ אחד יהודי אצל קלף אז קנו ובארה"ב,
דאלאר ששה או ארבעה אז שילמו ביוקר. שעלה ואף סוף, ועד מתחילה הקלף

מזוזה. של קלף כל בעד

e

תפיליןב. הל' או"ח שו"ע כ')עיין סעיף ל"ב לשונו:(סימן וזה עונש,
השם לדבר וחרד שמים ירא מאוד להיות צריך לכן מרובה, הסופר
שלא שכן מכל לשונו: וזה שם, זקנים בעטרת ע"ז וכתב עכ"ל. כו',
את ליתן עתיד ובודאי תפילין, לכתוב המתלמדים לנערים ליתן

כן על תפיליןהדין. כותבי ועיר עיר ובכל ופלך פלך בכל למנות ראוי
ובודקים שוחטים שממנים כמו זהמהוגנים על וכתב עכ"ל. ,

זהב)בפרמ"ג לשונו:(משבצות וזה י"ט, יותרס"ק הסופר עונש בוודאי
במ"ע מכשיל וזה לאו דזה טריפות, מאכיל מניחיןמהשוחט שאין ,

מעשה חמור ל"ת נאמר אם ואף פ"ק)תפילין. מקום(יבמות מכל ,
ד"ת תעשה לא דהוה [ד]י"א רט"ו סימן] או"ח [עיין לבטלה ברכה

עכ"ל. ו'], ס"ק שם מג"א [עיין יום בכל
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הי תכ ָכ רן הו ָין ר  שי רכ ָשן ּו ת בין ביכ ֹ ֹהשיֹ
כי

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

קמו. ָרָצה ַהָקָּב"ה ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְלַקֵּדׁש ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל רמ"ח ֵאיָבָריו 
ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו ַהְּכלּוָלה מתרי"ג ִמְצֹות, ָּכל ִמְצָוה ְמַחֵּזק  ושס"ה ִּגיָדיו, 
ַּבַעל מּום  ְוהּוא  ֵאיָבר  ָחֵסר  ֲעַדִין  ֲהֵרי  ֻּכָּלם  ִקֵּים  ֶׁשֹּלא  ְוָכל עֹוד  ֶאָחד,  ֵאיָבר 
ֻּכָּלם  ֶאת  ְלַקֵּים  ִלְזּכֹות  יּוַכל  ָאָדם  ָּכל  ְוָלאו  ֶׁשְּיַתֵּקן  ַעד  ְּבִגְלּגּול  ָלֹבא  ּוֻמְכָרח 
ִמְּפֵני ַּכָּמה ִעּכּוִבים ּוְמִניעֹות, ִהְנִחיָלנּו ַהָקָּב"ה ַמָּתָנה טֹוָבה ְוַׁשָּבת ְׁשָמּה ֶׁשַעל 
ָּבת ְּכִהְלָכתֹו ְמַקֵּים ָּכל תרי"ג ִמְצוֹות ְּבֹפַעל, ּוָבֶזה עֹוֶׂשה  ְיֵדי ְׁשִמיָרתֹו ֶאת ַהּׁשַ
ְלבּוׁש רּוָחִני ַעל ָּכל רמ"ח ֵאיָבָריו ושס"ה ִּגיָדיו ְוׁשֹוָרה ָעָליו ַהְּנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה 
ְוָאז ְיֹבַער רּוַח ַהֻּטְמָאה ִמֶּמּנּו ִּכי ְּכֶׁשֶּזה ָקם ֶזה נֹוֵפל. ְוִנְתָּבֵאר ִמֶּזה ֶׁשִאם ָאָדם 
ִמִּיְׂשָרֵאל רֹוֶצה ָלֶגֶׁשת ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְוִלְהיֹות ַצִּדיק ָּגמּור ֵאין לֹו ׁשּום ַּתָּקָנה ַאֶחֶרת 
ַרק ַעל ְיֵדי ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו ִּכי ָאז ׁשֹוָרה ָעָליו ַהְּנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה ְּכִאּלּו ִקֵּים 

ָּכל התרי"ג ִמְצֹות ְּבֹפַעל.

ַעל  ֵּבין  ֲעֹונֹוָתיו  ָּכל  ַעל  ְׁשֵלָמה  ְּתׁשּוָבה  ַלֲעׂשֹות  ָאָדם  ִיְרֶצה  ִאם  ְוֵכן  קמז. 
ֶׁשל  ֲחִבילֹות  ֲחִבילֹות  ְלַקֵּים  ֶׁשַּתָּקָנָתם  לֹו  ְידּוִעים  ֶׁשֵאיָנם  ַעל  ֵּבין  ַהְידּוִעים 
ְלַנְפׁשֹו  ַהֶּזה  ַהִּנְפָלא  ִלּבֹו, ֶאת ַהּתֹוֶעֶלת  ִיֵּתן ֶאל  ְוַהַחי  ֶאְפָׁשר,  ִאי  ְוֶזה  ִמְצֹות, 
רּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו ְוִיְׁשֹמר ַׁשָּבת ְּבָכל ְיָכְלּתֹו ְוטֹוב לֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא )שם 

אות ד' בשם ספר הזכירות(.

מּוָמר  ְוָלֵכן  ֻטְמָאה  ַׁשֲעֵרי  ים  ֲחִמּׁשִ ָּכל  ּכֹוֵלל  ודכוותייהו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  קמח. 
יֹום  ֵמאֹות  ֶׁשְּבד'  ּוְכמֹו  ַהּתֹוָרה,  ְלָכל  מּוָמר  ָהֵוי  ַׁשָּבת  ּוְלַחֵּלל  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה 
ְרצּוִפים ְּכֶׁשַּמְרִׁשיַע ִנְכָנס ְלָכל נ' ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה ָּכְך ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִנְכָנס 
ַׁשָּבת  ְׁשִמיַרת  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ְּכַלל  הּוא  ַׁשָּבת  ְׁשִמיַרת  ְוֵכן  ְלֻכָּלם,  ִמָּיד 
ה ְּבַפַעם ַאַחת ְּכמֹו ִאם ַיְצִּדיק ַמֲעָׂשיו  ְּכִהְלָכתֹו יּוַכל ִלָּכֵנס ְּבָכל נ' ַׁשֲעֵרי ְקֻדּׁשָ
ה ִאם ֹלא ֶׁשַּיְצִּדיק ַמֲעָׂשיו  ת' יֹום ְרצּוִפין )ַּכְמֹבָאר ְּבֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלָּכֵנס ְלָכל נ' ַׁשֲעֵרי ְקֻדּׁשָ
ה  ת' יֹום ְרצּוִפים(, ְוַעֵּין ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת יֹוֵצא ִמָּכל ַהֻּטְמָאה ְּבַפַעם ַאַחת ְוִנְכָנס ִלְקֻדּׁשָ

ְוָכָאמּור )שם בשם הערבי נחל פרשת שמיני(.

קמט. ֲאִפּלּו ְלתֹוָרה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת )מאור עינים 
פרשת ויקהל, מובא שם אות ו(.



כב

זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ר  שי רכ ָשן ּו ת בין ביכ ֹ ֹהשיֹ

קנ. ָׁשקּול ַׁשָּבת ֶנֶגד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה )אור החיים הק פרשת ואתחנן על הפסוק וידעת היום(.
קנא. ֶאָחד ִמִּתּקּוֵני ִמַּדת ַהְיסֹוד הּוא ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלָכָתּה )יסוד יוסף, קיצור שולחן 

ערוך הלכות אישות בסופו(.

ָּבת ֵמִגין ָעֵלינּו ִמָּכל ָּדָבר ַרע ְוִׁשְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות )יער"ד ח"ב מובא במנחת  קנב. ַהּׁשַ
שבת ע"ב י(.

קנג. ַעל ְיֵדי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ָּכָראּוי ִיְהֶיה ִסָּבה ֶׁשִּיְהֶיה ׁשֹוֵמר ָידֹו ֵמֲעׂשֹות ָּכל ַרע 
)כלי פז עה"כ אשרי אנוש יעשה זאת, מנחת שבת שם ט"ז(.

קנד. ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְמֻרָחק ִמן ָהֲעֵבָרה )פרי שבת בשם המכילתא, מנחת שבת שם(.
קנה. ְּבָכל ַהִּמְצֹות ֵאין ַמִּציִלין ִמֵּיֶצר ָהַרע ַרק בעידנא דעסיק בה, ּוִמְצַות ַׁשָּבת 
בּוַע ַאף בעידנא ְּדָלא עסיק  ְּכִהְלָכתֹו ְוַכֹהֶגן ַמֶּצֶלת ִמן ַהֵחְטא ְּבָכל ְימֹות ַהּׁשָ
ִמן  ְמֻרָחק  ְוהּוא  ְּבִיְצרֹו  ְוׁשֹוֵלט  ַּבֹּכל  ִיְתָּבַרְך  ְּכִהְלָכתֹו  ַׁשָּבת  ֶׁשּׁשֹוֵמר  ּוִמי  בה, 

ה )שם(. ָהֲעֵבָר

קנו. ִמי ֶׁשָּנח ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש ְּבל"ט ְמָלאכֹות ִנְקָרא "ַצִּדיק ָּתִמים" ְורּוַח ַהֹּקֶדׁש 
ׁשֹוָרה ָעָליו ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש ִּבְנָׁשָמה ְיֵתָרה )סה"ק רב ייבי סו"פ נח עה"כ אלה תולדות נח(.

ָּבת ּגֹוֵזר ְּגֵזָרה ְוַהָקָּב"ה ְמַקְּיָמּה )מנחת שבת ע"ב י"ח(. קנז. ְּבֵעת ֶׁשָהָאָדם ְמַׁשֵּמר ַהּׁשַ
קנח. ַּבֵּסֶפר ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות ְּדֵאִלָּיהּו יֹוֵׁשב ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַּתַחת ֵעץ ַהַחִּיים ְוכֹוֵתב 

ְזֻכּיֹות ֶׁשל ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת )מנחת שבת שם, ועיין מגן אברהם סו"ס רצ"ה(.

ָּבת  קנט. ָצִריְך ָאָדם ְלַהֲאִריְך ַאּפֹו ַעל ָּכל ִעְנָין ְוִלְהיֹות ָעָנו ְּבַתְכִלית ְּביֹום ַהּׁשַ
ְּכמֹו ֶׁשַהָקָּב"ה ַמֲאִריְך ַאּפֹו ַעל ָהְרָׁשִעים ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם, ְוָאסּור ִלְדֹאג ְּכָלל ְּבַׁשָּבת 

ֲאִפּלּו ַעל ֻחְרַּבן ַהַּבִית ֹלא ִיְזְּכֵרהּו ְּכָלל ְוֹלא ִיְתַוֶּדה )שם בשם ראשית חכמה(.

ָיֵרא  יֹוֵתר  ְוִיְהֶיה  ַהֹחל  ִמִּביֵמי  ְּבַׁשָּבת  יֹוֵתר  ְּבַמֲעָׂשיו  ְלַדְקֵדּק  ָאָדם  ָצִריְך  קס. 
הּוא  ָהֲעֵבָרה  ַעל  ְוֹעֶנׁש  ְּדִאּסּוִרים,  ִּדְסֵפיָקא  ִּבְסֵפיָקא  יֹוֵתר  ַיְחִמיר  ַּגם  ְוָחֵרד, 

ָּכפּול ּוְמֻכָּפל יֹוֵתר )של"ה הק, מנחת שבת כ(.

ָּבת ֶׁשהּוא ְּכִאּלּו עֹוֵבד ּכֹוָכִבים )אליהו  קסא. ַהְמַבֶּזה ַּתְלִמיד ָחָכם ְּכִאּלּו ְמַבֶּזה ַהּׁשַ
רבה משנה ברורה א(.

קסב. ֵיׁש ָלנּו ַקָּבָלה ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה אֹוְמִרים ָּבְרכּו ְּבֵליל ַׁשָּבת ָאז 
ַּבת קֹול הֹוֶלֶכת ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה לֹוַמר ַאְׁשֵריֶכם ע"ק ֶׁשַאֶּתם ְמָבְרִכין ְלַמָּטה 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָּבְרכּו ְלַמְעָלה ַּכָּמה ַמָּתנֹות ְקדֹוִׁשים ַאְׁשֵריֶכם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַאְׁשֵריֶכם 

ָּבעֹוָלם ַהָּבא )פע"ח פי"א(.
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מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

מקץ רא ע"ב

ֲאַתְרָעא  ָיִתיב  ָהָוה  ַאָּבא  ִרִּבי 
ְדַאָּבָבא ְדלֹוד, ָחָמא ַחד ַּבר ָנׁש ְּדֲהָוה 
ְדָתָלא  קּוְלָטא  ְּבַחד  ְוָיִתיב  ָאֵתי, 
ְוָיִתיב  ֵמָאְרָחא,  ָלֵאי  ְוֲהָוה  ְדַאְרָעא, 
ִחְוָיא,  ַחד  ָחֵמי  ַאְּדָהִכי  ַּתָּמן.  ְוָנִאים 
קֹוְסְטָפא  ָנַפק  ְלַגֵּביּה,  ָאֵתי  ְּדֲהָוה 
ַּכד  ְלִחְוָיא.  ֵליּה  ְוָקִטיל  ְדגּוְרְּדָנא, 
ַההּוא  ָחָמא  ָנׁש,  ַבר  ַההּוא  ִאְתַער 
ִאְזַּדַּקף  ִמית.  ְּדֲהָוה  ְלֳקְבֵליּה,  ִחְוָיא 
קּוְלָטא  ַההּוא  ְוָנַפל  ָנׁש,  ַבר  ַההּוא 

ְלעּוְמָקא ִדְתחֹותֹוי ְוִאְׁשֵּתִזיב.
ֵליּה,  ָאַמר  ְלַגֵּביּה,  ַאָּבא  ִרִּבי  ָאָתא 
ֻקְדָׁשא  ְּדָהא  עֹוָבָדְך.  ָמאן  ִלי  ִאיָמא 
ִנִּסין,  ְּתֵרין  ִאֵּלין  ָלְך  ָרִחיׁש  הּוא  ְבִריְך 
ַההּוא  ֵליּה  ָאַמר  ְלַמָּגָנא.  ִאיּנּון  ָלאו 
ַבר  ִלי  ַאְׁשִלים  ָלא  יֹוָמאי  ָּכל  ָנׁש,  ַבר 
ִאְתַּפַּייְסָנא  ְּדָלא  ְבַעְלָמא,  ִּביָׁשא  ָנׁש 
ָלא  ִאי  ְותּו,  ֵליּה.  ּוָמִחיְלָנא  ַבֲהֵדיּה, 
ָלא  ַבֲהֵדיּה,  ְלִאְתַּפְייָסא  ָיִכיְלָנא 
ֵליּה,  ְּדָמִחיְלָנא  ַעד  ְלַעְרִסי,  ָסִליְקָנא 
ַחִייָׁשָנא  ְוָלא  ִלי,  ִּדְמַצֲערּו  ִאיּנּון  ּוְלָכל 
ִלי.  ְדַאְׁשִלים  ִביָׁשא  ְלַההּוא  יֹוָמא  ָכל 
יֹוָמא  ִּדְמַההּוא  ֶאָּלא  ָדא,  ִלי  ַדי  ְוָלאו 
ִעְּמהֹון  ְלֶמְעַּבד  ִאְׁשַּתַּדְלָנא  ּוְלָהְלָאה, 

ָטָבא.

ַׁשַער  ַעל  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ַאָּבא  ַרִּבי 
ַהְּכִניָסה ֶׁשל לֹוד. ָרָאה ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשָהָיה 
ְוָהָיה  ְוָיַׁשב ַעל ְּבִליָטה ְּבַצד ָהָהר,  ָּבא, 
ָעֵיף ִמן ַהֶּדֶרְך, ְוָיַׁשב ְוָיַׁשן ָׁשם. ֵּביְנַתִים 
ָיָצא  ֵאָליו.  ָנָחׁש ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָּבא  ָרָאה 
ְוָהַרג ֶאת  )ִמין ֶׁשֶרץ(  ְדגֹוְרְּדָנא  קֹוְסְטָפא 
ַהָּנָחׁש. ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר אֹותֹו ָהִאיׁש, ָרָאה 
ֵמת.  ֶׁשָהָיה  ְּכֶנְגּדֹו  ַהָּנָחׁש  אֹותֹו  ֶאת 
אֹוָתּה  ְוָנְפָלה  ָהִאיׁש,  אֹותֹו  ִהְזַּדֵּקף 

ַהְּבִליָטה ָלֹעֶמק ֶׁשַּתְחֶּתיָה ְוִנּצֹול.

ֱאֹמר  לֹו,  ָאַמר  ַאָּבא,  ַרִּבי  ֵאָליו  ָּבא 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֲהֵרי  ַּמֲעֶׂשיָך,  ַמה  ִלי 
ַהָּללּו  ַהִּנִּסים  ְׁשֵני  ְלָך  ִהְרִחיׁש  הּוא 
ָהִאיׁש,  אֹותֹו  לֹו  ָאַמר  ְלִחָּנם?  ֶׁשֵאיָנם 
ָּבעֹוָלם  ָרע  ִאיׁש  ִלי  ִׁשֵּלם  ֹלא  ָיַמי  ָּכל 
לֹו.  ּוָמַחְלִּתי  ִעּמֹו  ִהְתַּפַּיְסִּתי  ֶׁשֹּלא 
ְועֹוד, ִאם ֹלא ָיֹכְלִּתי ְלִהְתַּפֵּיס ִעּמֹו, ֹלא 
ָעִליִתי ַעל ִמָּטִתי ַעד ֶׁשָּמַחְלִּתי לֹו ּוְלָכל 
אֹוָתם ֶׁשִּצֲערּו אֹוִתי, ְוֹלא ָחַׁשְׁשִּתי ָּכל 
ַדי  ְוֹלא  ִלי,  ֵּלם  ֶׁשּׁשִ ָהָרע  ְלאֹותֹו  ַהּיֹום 
ָוָהְלָאה  ַהּיֹום  ֶׁשֵּמאֹותֹו  ֶאָּלא  ֶזה,  ִלי 

ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶהם טֹוב.

ִּבְזכּות ְמִחיָלה ְלִמי ֶׁשֵהַרע לֹו



כד
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ּ ֹהזנֹהר רי ִי ִי ִו

ֶׁשל  ַמֲעָׂשיו  ְוָאַמר,  ַאָּבא  ַרִּבי  ָּבָכה 
ֶזה ֵהם יֹוֵתר ִמּיֹוֵסף, ֶׁשּיֹוֵסף ָהיּו ֶאָחיו 
ַוַּדאי, ְוָהָיה לֹו ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם, ֲאָבל ַמה 
הּוא  ָנֶאה  ִמּיֹוֵסף,  יֹוֵתר   - ָעָׂשה  ֶּזה  ּׁשֶ
ַיְרִחיׁש לֹו ֵנס ַעל  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ֵנס.
ֵיֶלְך  ַּבֹּתם  הֹוֵלְך  י(  )שם  ְוָאַמר,  ָּפַתח 
ִיָּוֵדַע. הֹוֵלְך ַּבֹּתם  ְּדָרָכיו  ֶּבַטח ּוְמַעֵּקׁש 
ֶׁשהֹוֵלְך  ַההּוא  ָהָאָדם  ֶזה   - ֶּבַטח  ֵיֶלְך 
ֶׁשֹּלא   - ֶּבַטח  ֵיֶלְך  ַהּתֹוָרה,  ְּבַדְרֵכי 
ְיכֹוִלים ִנְזֵקי ָהעֹוָלם ְלָהַרע לֹו. ּוְמַעֵּקׁש 
ִמי  הּוא  ֶזה  ִיָּוֵדַע?  ִמי   - ִיָּוֵדַע  ְּדָרָכיו 
ִלְגּבֹות  ְורֹוֶצה  ָהֱאֶמת  ִמֶּדֶרְך  ֶׁשּסֹוֶטה 
ֻיַּכר  הּוא  ִיָּוֵדַע?  ֶּזה  ַמה  ִיָּוֵדַע.  ֵמֲחֵברֹו, 
ְּבֵעיֵני ָּכל ַּבֲעֵלי ַהִּדין ֶׁשֹּלא ֹיאַבד ֵמֶהם 
ְּכֵדי ְלָהִביא  ַהְּדמּות ֶׁשל אֹותֹו ָהָאָדם, 
ּוִמּׁשּום  ִמֶּמּנּו,  ֶׁשִּיְנְקמּו  ְלָמקֹום  אֹותֹו 

ָּכְך ִיָּוֵדַע.
ְּבֶדֶרְך  ֶׁשהֹוֵלְך  אֹותֹו  ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
ָעָליו  ְמַכֶּסה  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֱאֶמת, 
ַהִּדין,  ְלַבֲעֵלי  ֻיַּכר  ְוֹלא  ִיָּוַדע  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
ָלֶהם.  ְוֻיַּכר  ִיָּוֵדַע  ְּדָרָכיו  ְמַעֵּקׁש  ֲאָבל 
ֶׁשהֹוְלִכים  ָהָאָדם  ְּבֵני  אֹוָתם  ַאְׁשֵרי 
ַעל  ָלֶבַטח  ְוהֹוְלִכים  ֱאֶמת  ְּבֶדֶרְך 
ָּבעֹוָלם  ּפֹוֲחִדים  ֵאיָנם  ֶׁשֵהם  ָהעֹוָלם, 

ַהֶּזה ְוֹלא ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ָּבָכה ִרִּבי ַאָּבא ְוֲאַמר, ַיִּתיר עֹוָבדֹוי 
ַוָּדאי,  ֲאחֹוי  ֲהוֹו  ְּדיֹוֵסף  ִמּיֹוֵסף,  ְדֵדין 
ַמה  ֲאָבל  ֲעלֹוי.  ְלַרֲחָמא  ֵליּה  ְוֲהָוה 
ָיאֹות  ִמּיֹוֵסף.  הּוא  ַיִּתיר  ָּדא,  ְּדֲעִביד 
ֵליּה  ַיְרִחיׁש  ְבִריְך הּוא  ְדקּוְדָׁשא  הּוא 

ִניָּסא ַעל ִניָּסא.
ָּפַתח ְוֲאַמר, )משלי י( הֹוֵלְך ַּבֹּתם ֵיֶלְך 
ֶּבַטח ּוְמַעֵּקׁש ְּדָרָכיו ִיָּוֵדַע. הֹוֵלְך ַּבּתֹום 
ְּדָאִזיל  ָנׁש,  ַבר  ַההּוא  ָּדא  ֶּבַטח,  ֵיֶלְך 
ְּדָלא  ֶּבַטח,  ֵיֶלְך  ְּדאֹוַרְייָתא.  ְּבָאְרִחין 
ֵליּה.  ְלַאְבָאָׁשא  ְדַעְלָמא  ִנְזֵקי  ָיִכילּו 
ָּדא  ִיָּוֵדַע.  ָמאן  ִיָּוֵדַע,  ְּדָרָכיו  ּוְמַעֵּקׁש 
ִדְקׁשֹוט,  ֵמָאְרָחא  ְּדַאְסֵטי  ָמאן  הּוא 
ִיָּוֵדַע,  ַמהּו  ִיָּוֵדַע,  ְדַחְבֵריּה.  ַגֵּבי  ּוָבֵעי 
ְּדָכל ָמאֵרי  ְבֵעיֵניהֹון  ִאיהּו  ִיְׁשְּתמֹוַדע 
ִדיּוְקָנא  ִמַּנְייהּו  ִיְתֲאִביד  ְּדָלא  ְדִדיָנא, 
ֵליּה  ְלַאְייָתָאה  ְּבִגין  ָנׁש.  ַבר  ְדַההּוא 
ְלַאְתָרא ְדִיְנְקמּון ִמֵּניּה, ּוְבִגין ָּכְך ִיָּוֵדַע.

ְּבֹאַרח  ְדָאִזיל  ַההּוא  ָחֵזי,  ְוָּתא 
ֲעֵליּה,  ָחֵפי  ְבִריְך הּוא  ֻקְדָׁשא  ְקׁשֹוט, 
ִאְׁשְּתמֹוַדע,  ְוָלא  ִאְתְיַדע,  ְּדָלא  ְּבִגין 
ְמַעֵּקׁש  ֲאָבל  ְּדִדיָנא.  ָמאֵריהֹון  ְלַגֵּבי 
ְלַגַּבְייהּו.  ְוִיְׁשְּתמֹוַדע  ִיָּוֵדַע,  ְּדָרָכיו 
ְבֹאַרח  ְדָאְזֵלי  ָנָׁשא  ְּבֵני  ִאיּנּון  ַזָּכִאין 
ְקׁשֹוט, ְוָאְזֵלי ְלרֹוֲחָצן ַעל ַעְלָמא. ְּדָלא 
ָדֲחֵלי ִאיּנּון ְּבַעְלָמא ֵדין, ְוָלא ְבַעְלָמא 

ְדָאֵתי:
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הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיְ ֹז תן
כה

ֵ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

כהלכתהיד הרבים מזכה

שנתחייב מי כלומר בו", יתמכו אל ינוס בור עד נפש, בדם עשוק "אדם
ויפול אותו, מניחים אלא יפול, שלא בו יתמכו אל ידו, על שנאבדה בנפש

הגיהנם. א)בבור פז, יומא (רש"י

הרבים זכות הרבים, את וזכה זכה לג,משה (דברים שנאמר בו, תלויה
עם ומשפטיו עשה ה' "צדקת ישראל"כא)

זכהג. ובמעשה,משה בחכמה האנושית השלימות לתכלית שהגיע -
הרבים את הדרךוזיכה להם והורה ומצוות תורה ישראל את שלימד -

המצוות, את שמקיימים - הרבים זכות ולכן סגולה, עם בולהיות תלויה
" שנאמר: המצוות, אותן כל עמהם קיים הוא כאילו עשה- ה' צדקת

ישראל עם ישראלומשפטיו וכל הוא התורה, כל וקיים שהשלים כלומר - "
(המאירי)עמו.

שנ בו, תלוי הרבים חטא הרבים את והחטיא חטא אירבעם (מלכים אמר
ואש חטא אשר (בן-נבט) ירבעם חטאות "על ל) ישראל"טו, את החטיא ר

חטאד. לירבעם ואמר זהב עגלי שעשה מעלות- לכם "רב ישראל: בני
מצרים" מארץ העלוך אשר ישראל אלהיך הנה יב,ירושלים א (מלכים

הרבים,כח) את זרה,והחטיא עבודה ועבדו לעגלים שהשתחוו חטא-
בו תלוי ישראל,הרבים שעשו החטאים כל את עשה הוא כאלו שנאמר:-

ירבעם חטאות נבט)"על ישראל"(בן את החטיא ואשר חטא כתובאשר לא -
ואשר חטא אשר ירבעם חטאות "על אלא וישראל" ירבעם חטאות "על

בירבעם. תלוי שהכל מכאן (ברטנורא)החטיא",

הרבים את ומזכה לאחרים, תורה המלמד של שכרו גודל

אבותה. י"ח)במסכת משנה ה' על(פרק בא חטא אין הרבים את המזכה כל ,
לא "כי כדכתיב בגיהנם, והוא עדן בגן תלמידיו יהיו שלא כדי ידו.
שמי אפשר והיאך שחת" לראות חסידך תתן לא לשאול נפשי תעזוב
ישראל, עם ומשפטיו עשה ה' צדקת שאחר אלא שחת, יראה חסיד שהוא
עמו. ישראל וכל הוא התורה כל וקיים שהשלים כלומר
י"ח) משנה ה' פרק אבות יונה רבינו (פירוש כהלכתה הרבים טומזכה

הרהור לידי ולא חטא לידי לא יבא לא הרבים את המזכה

אבותו. מי"ח)במסכת ידו.(פ"ה על בא חטא אין הרבים את המזכה כל ,
כזו, גדולה זכות עושה כזהכשאדם גדול שכר לשלם נותנת הדין מדת

עבירה הרהור ולא ידו על חטא להביא מצוה.שלא מצוה ששכר שכרו וזהו ,
מי"ח). פ"ה אבות על יונה רבינו (פירוש

עשאה כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל

לדברז. חבירו את המעשה כל אבהו רבי אמר צ"ט: בסנהדרין איתא
בו הכית אשר ומטך שנאמר עשאה, כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה
המעשה כל לך לומר אלא הכהו, אהרן והלא הכהו משה וכי היאר, את

עשאה. כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את

דכתיבוברש"י הכה, אהרן והלא מצוה: דבר לאותו עשאו. כאליו שם:
ז) ידך.(שמות ונטה מטך קח אהרן אל ויאמר

והביאו ורקמו יצרו כאילו השכינה כנפי תחת אחת בריה המכניס כל
לעולם

הוריותח. ז')ובתוספתא א אחד(פרק פרק השונה שכל ומנין לשונו: וזה
לעולם והביאו ורקמו יצרו הוא כאילו כתוב עליו מעלה לחברו

טז)שנאמר שזרק(ירמיה הפה כאותו תהיה, כפי מזולל יקר תוציא אם
הראשון, באדם מעליןנשמה השכינה כנפי תחת אחת בריה המכניס כל

לעולם והביאו ורקמו יצרו כאילו .עליו

בראו הוא כאלו

השיריםט. כב)ובשיר כנפי(א, לתוך אחת בריה המכניס כל לשונו: וזה
לשונו. כאן עד בראו, הוא כאלו עליו מעלין השכינה,

לחיות הרוצה

הצבורי. על פרנס ויעשה ילך יעשה? מה ולשנות לקרות למוד אינו ואם
חי. א)והוא כה (ויק"ר

בתורה כעוסק

בתורה.יא. כעוסק צבור בצרכי א)העוסק ה ברכות (ירוש'
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זהר 
השבת

הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיְ ֹז תן

כהלכתהטז הרבים מזכה

שוחד לוקח כאילו ציבור צרכי המניח

ועוסקיםיב. צבור צרכי מניחין והיו שבע בבאר עוברת היתא מברכתא
שוחד. לקחו כאילו הכתוב מעלה מעשה אותו ומכח עצמן בצרכי
יג) פ"ה (ב"ר

עליו הציבור טורח כל

איכפתיג. לא נזקק אני לטובתי יאמר לא טלית ונוטל בראש אדם נתמנה
עליו. הצבור טורח כל אלא בצבור ח)לי כז (שמו"ר

נופל שהוא סוף

יעלה,יד. האיך דעתו נותן ואינו לראשו שעולה מי וכל חלק זה אגוז מה
בישראל הצבור על שררה מנהיג שהוא מי כל כך נופל, שהוא סוף
נופל. שהוא סוף ישראל את מנהיג הוא האיך דעתו נותן ואינו
יז) ו רבה השירים (שיר

צדיקים של שבחן

ועוסקיןטו. עצמן צורך מניחין נפטרים כשהם צדיקים של שבחן להודיע
צבור. קלח)בצורך פנחס (ספרי

ציבור בצרכי להעוסק החסרון ממלא הוא ברוך הקדוש

ידוטז. על בא חטא אין הרבים את המזכה מזכיןכל שאין אלו כי לי נראה .
יכולין הם דציבורא ואימתא הצבור עול עליהם ואין הרבים את
ומעכב ומונע הזמן וביטול טירדא להם אין כי עצמן בתורה להשתדל
רוב פי על עליהם הצבור שעול אלו כן שאין מה ואימה, פחד מחמת
יש נמצא דבר, שום לעשות יכולים אין הציבור ומפחד הלב צרות מחמת
שמו יתברך אך עצמם חובות בהשתלשלות וגרעון וחסרון רב היזק להם
חטא אין הרבים את המזכה "כל והיינו החסרון, להם ממלא רחמיו ברוב
את שמזכה זה ידי על בא וחסרון גרעון אין לומר רצונו ידו" על בא

דשמיא. בסייעתא נכון והוא משה)הרבים. (ישמח

ישראל על הזכות גורם

הלשוןיז. לדקדק יש בו. תלוי הרבים זכות הרבים את וזיכה זכה משה
בכוחך "לך כתיב גדעון גבי שאמרתי כמו לפרש יש אך בו", "תלוי

כהלכתה הרבים טומזכה

הרהור לידי ולא חטא לידי לא יבא לא הרבים את המזכה

אבותו. מי"ח)במסכת ידו.(פ"ה על בא חטא אין הרבים את המזכה כל ,
כזו, גדולה זכות עושה כזהכשאדם גדול שכר לשלם נותנת הדין מדת

עבירה הרהור ולא ידו על חטא להביא מצוה.שלא מצוה ששכר שכרו וזהו ,
מי"ח). פ"ה אבות על יונה רבינו (פירוש

עשאה כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל

לדברז. חבירו את המעשה כל אבהו רבי אמר צ"ט: בסנהדרין איתא
בו הכית אשר ומטך שנאמר עשאה, כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה
המעשה כל לך לומר אלא הכהו, אהרן והלא הכהו משה וכי היאר, את

עשאה. כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את

דכתיבוברש"י הכה, אהרן והלא מצוה: דבר לאותו עשאו. כאליו שם:
ז) ידך.(שמות ונטה מטך קח אהרן אל ויאמר

והביאו ורקמו יצרו כאילו השכינה כנפי תחת אחת בריה המכניס כל
לעולם

הוריותח. ז')ובתוספתא א אחד(פרק פרק השונה שכל ומנין לשונו: וזה
לעולם והביאו ורקמו יצרו הוא כאילו כתוב עליו מעלה לחברו

טז)שנאמר שזרק(ירמיה הפה כאותו תהיה, כפי מזולל יקר תוציא אם
הראשון, באדם מעליןנשמה השכינה כנפי תחת אחת בריה המכניס כל

לעולם והביאו ורקמו יצרו כאילו .עליו

בראו הוא כאלו

השיריםט. כב)ובשיר כנפי(א, לתוך אחת בריה המכניס כל לשונו: וזה
לשונו. כאן עד בראו, הוא כאלו עליו מעלין השכינה,

לחיות הרוצה

הצבורי. על פרנס ויעשה ילך יעשה? מה ולשנות לקרות למוד אינו ואם
חי. א)והוא כה (ויק"ר

בתורה כעוסק

בתורה.יא. כעוסק צבור בצרכי א)העוסק ה ברכות (ירוש'
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הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיְ ֹז תן
כז

כהלכתהטז הרבים מזכה

שוחד לוקח כאילו ציבור צרכי המניח

ועוסקיםיב. צבור צרכי מניחין והיו שבע בבאר עוברת היתא מברכתא
שוחד. לקחו כאילו הכתוב מעלה מעשה אותו ומכח עצמן בצרכי
יג) פ"ה (ב"ר

עליו הציבור טורח כל

איכפתיג. לא נזקק אני לטובתי יאמר לא טלית ונוטל בראש אדם נתמנה
עליו. הצבור טורח כל אלא בצבור ח)לי כז (שמו"ר

נופל שהוא סוף

יעלה,יד. האיך דעתו נותן ואינו לראשו שעולה מי וכל חלק זה אגוז מה
בישראל הצבור על שררה מנהיג שהוא מי כל כך נופל, שהוא סוף
נופל. שהוא סוף ישראל את מנהיג הוא האיך דעתו נותן ואינו
יז) ו רבה השירים (שיר

צדיקים של שבחן

ועוסקיןטו. עצמן צורך מניחין נפטרים כשהם צדיקים של שבחן להודיע
צבור. קלח)בצורך פנחס (ספרי

ציבור בצרכי להעוסק החסרון ממלא הוא ברוך הקדוש

ידוטז. על בא חטא אין הרבים את המזכה מזכיןכל שאין אלו כי לי נראה .
יכולין הם דציבורא ואימתא הצבור עול עליהם ואין הרבים את
ומעכב ומונע הזמן וביטול טירדא להם אין כי עצמן בתורה להשתדל
רוב פי על עליהם הצבור שעול אלו כן שאין מה ואימה, פחד מחמת
יש נמצא דבר, שום לעשות יכולים אין הציבור ומפחד הלב צרות מחמת
שמו יתברך אך עצמם חובות בהשתלשלות וגרעון וחסרון רב היזק להם
חטא אין הרבים את המזכה "כל והיינו החסרון, להם ממלא רחמיו ברוב
את שמזכה זה ידי על בא וחסרון גרעון אין לומר רצונו ידו" על בא

דשמיא. בסייעתא נכון והוא משה)הרבים. (ישמח

ישראל על הזכות גורם

הלשוןיז. לדקדק יש בו. תלוי הרבים זכות הרבים את וזיכה זכה משה
בכוחך "לך כתיב גדעון גבי שאמרתי כמו לפרש יש אך בו", "תלוי

כהלכתה הרבים יזמזכה

נהפך תיכף עליהם, סניגוריא כשלמדת תיכף זה, בכוחך ואמרתי, זה",
נהפך תיכף האדם, על זכות מלמד כשהצדיק שתיכף לרחמים, הדין מדת
הרבים", את וזיכה זכה "משה המשנה שכתב וזה לרחמים, הדין מדת
תמיד, אותם וזיכה ישראל על טוב לדבר תמיד רגיל היה שמשה פירוש
תלוי הרבים "זכות שאמר וזהו ישראל, על רחמים תמיד פועל היה בזה
תמיד. אותם שזיכה בזה ישראל על הזכות גורם היה הוא פירוש בו"
קודש) (זרע

מאוד הרבה שכרו ציבור בצרכי העוסק

כמהיח. ראו ויאמרו בהם החיים שיקנאו ההספד כוונת עיקר ובאמת
לעשות אנחנו נחדל ולמה ה' בעבודת עסק אשר לאיש הגיע יקר
כמה הנ"ל באנשים שהיה כמו ציבור, בצרכי העוסקים ובפרט כמוהם,

התורה. עונת כן ידי על לפעמים וביטלו ציבור בצרכי שעסקו

אלוואמרו ואמר אפרסמון נהרי י"ג שכרו הראו אבהו לרבי במדרש
וצריך וכו'. יגעתי לריק אמרתי ואני אמר לאבהו, ליה אמרו למאן,
של ופשוטן ומצות. תורה בשכר אבהו רבי יכפור ושלום חס איך ביאור
שם ושכיח קיסר לבי קרוב היה אבהו ר' ידוע כי שכתבתי כמו דברים
ישראל מארץ וא"כ וכו', קיסר לבי אתי אבהו רבי הוי כד בגמ' כמבואר
וגם וחזרה בהליכה זמן וצריך רב דרך קיסר מושב לרומי אבהו רבי מושב
רב זמן כן גם צריך שם, הלך בחנם לא כי ולהשתדל הקיסר אל לבוא שם
רומי קיסר כמו גדולים מלכים שכן ומכל שרים פתחי למבקרי כנודע

ההם, מביתבימים פרוש והיה מהתורה רב זמן כן ידי על ביטל כן ואם
וכדומה. חברים דיבוק המדרש

שמיםאך לשם עמהם עוסקים יהיו ציבור בצרכי והעוסקים במשנה אמרו
יצטערו שלא והיינו עשיתם, כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה ואתם
לו ואמר טובים, ומעשים הלמוד נתמעט ציבור צרכי עסיקת ידי על כי
טובים מעשים עשיתם כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה כי תיראו אל
צבור בצרכי שיגע שמה שפחד אבוהו רבי ענין וזהו בשלימות, ותורה
ה', ועבודת תורה כן ידי על מיעט כי לריק הכל וכדומה קיסר לבי והלך
קבע הוא ברוך הקדוש כי משמים לו הראו אבל יגעתי, לריק אמרו וזהו

מאוד. הרבה ושכרו מקום מכל שכר דבש)לו (יערות



כח

זהר 
השבת
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כהלכתה הרבים יזמזכה

נהפך תיכף עליהם, סניגוריא כשלמדת תיכף זה, בכוחך ואמרתי, זה",
נהפך תיכף האדם, על זכות מלמד כשהצדיק שתיכף לרחמים, הדין מדת
הרבים", את וזיכה זכה "משה המשנה שכתב וזה לרחמים, הדין מדת
תמיד, אותם וזיכה ישראל על טוב לדבר תמיד רגיל היה שמשה פירוש
תלוי הרבים "זכות שאמר וזהו ישראל, על רחמים תמיד פועל היה בזה
תמיד. אותם שזיכה בזה ישראל על הזכות גורם היה הוא פירוש בו"
קודש) (זרע

מאוד הרבה שכרו ציבור בצרכי העוסק

כמהיח. ראו ויאמרו בהם החיים שיקנאו ההספד כוונת עיקר ובאמת
לעשות אנחנו נחדל ולמה ה' בעבודת עסק אשר לאיש הגיע יקר
כמה הנ"ל באנשים שהיה כמו ציבור, בצרכי העוסקים ובפרט כמוהם,

התורה. עונת כן ידי על לפעמים וביטלו ציבור בצרכי שעסקו

אלוואמרו ואמר אפרסמון נהרי י"ג שכרו הראו אבהו לרבי במדרש
וצריך וכו'. יגעתי לריק אמרתי ואני אמר לאבהו, ליה אמרו למאן,
של ופשוטן ומצות. תורה בשכר אבהו רבי יכפור ושלום חס איך ביאור
שם ושכיח קיסר לבי קרוב היה אבהו ר' ידוע כי שכתבתי כמו דברים
ישראל מארץ וא"כ וכו', קיסר לבי אתי אבהו רבי הוי כד בגמ' כמבואר
וגם וחזרה בהליכה זמן וצריך רב דרך קיסר מושב לרומי אבהו רבי מושב
רב זמן כן גם צריך שם, הלך בחנם לא כי ולהשתדל הקיסר אל לבוא שם
רומי קיסר כמו גדולים מלכים שכן ומכל שרים פתחי למבקרי כנודע

ההם, מביתבימים פרוש והיה מהתורה רב זמן כן ידי על ביטל כן ואם
וכדומה. חברים דיבוק המדרש

שמיםאך לשם עמהם עוסקים יהיו ציבור בצרכי והעוסקים במשנה אמרו
יצטערו שלא והיינו עשיתם, כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה ואתם
לו ואמר טובים, ומעשים הלמוד נתמעט ציבור צרכי עסיקת ידי על כי
טובים מעשים עשיתם כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה כי תיראו אל
צבור בצרכי שיגע שמה שפחד אבוהו רבי ענין וזהו בשלימות, ותורה
ה', ועבודת תורה כן ידי על מיעט כי לריק הכל וכדומה קיסר לבי והלך
קבע הוא ברוך הקדוש כי משמים לו הראו אבל יגעתי, לריק אמרו וזהו

מאוד. הרבה ושכרו מקום מכל שכר דבש)לו (יערות
כהלכתהיח הרבים מזכה

אשר לכל אני ס"ג)יראוךחבר קי"ט, (תהלים

שיט. זה - להמנות", יוכל לא וחסרון לתקון יוכל לא חביריו"מעוות נמנו
עמהם. נמנה ולא מצוה כו)לדבר (ברכות

אינוהרי ואם מצוה, לדבר חביריו עם להימנות שצריך הוא הדין שמן
להמנות. שוב יוכל שלא חסרון זה הרי עמהם נמנה

הרביםוזאת ממזכי ולהיות להימנות בכוחו יש מאתנו ואחד אחד כל הרי
הגדולה, בהשפעתו הרב לו: והראוי לו השייך בחלק אחד כל
להצלת אחת לחבורה נימנים להיות ויחד וכו' בזמנו והדל בעשרו, העשיר
בזה לעזור שיכול אחד חלק בכוחו לו יש אחד וכל הרבים. ומזכי הרבים
מצוה לעושי נטפל הפחות לכל ולהיות קטן בדבר ומי גדול בדבר מי

ז"ל: ה)וכמאמרם להיפך].(מכות [וה"ה מצוה, כעושי מצוה לעושי הנטפל
יז) ה, ויקרא ורש"י (ת"כ

לתורה ומקרבן נפשות המזכה האדם שכר לגודל וערך שיעור אין

מפניכ. ומזדעזעים שחלים השם לדבר והחרדים היראים תורה בעלי
להדריכם יתברך, רצונו עוברי על להשגיח עליהם מוטל יתברך כבודו

יתברך. לעבודתו הרעה מדרכם ישובו כי עד הישר בדרך

תרומהוהענין פרשת הקדוש בזוהר קכ"ט)מבואר וערך(דף שיעור דאין
כי יתברך, לעבודתו ומקרבן נפשות המזכה האדם שכר לגודל

סהדותא, אסהודי ותחתונים עליונים ואומר גדול בקול יוצא מאןהכרוז
ראוי ההוא בראשו מלכות שכתר ההוא לחייביא ומזכה נפשות דבורא הוא

עליה שאלו ומטרוניתא מלכא דהא מלכא קמי השתא אזדמןלעלות כדין ,
פרגודא בתר וקיימין עלמא בכל דמשטטי ה' עיני מאינון סהדין תרין
דמזכה פלניא בר פלניא על סהדין אנן הא ואמרי דא, סהדותא וסהדין
בגינו נזכר אבוי דהא חולקיה זכאה המקולקל, מדרכם ומסירם רבים
כדין אחרא, מסטרא דהוו דחייביא נפשאן לתתא עביד איהו דא לטובה,
דאיהו ממנא חד אזדמן שעתא ביה שלימתא, בחדוא קוב"ה אתייקר
ברזא דאתקרי דאתוון דשמושא ברזא דצדיקיא דיוקנין על גזברא
לההוא הוא בריך קודשא ורמיז קדישא, דשמא דשמושא בכתרא יהודיע"ם
ליה וקאים דחייביא נפשאן דעביד נש בר דההוא דיוקניה ואייתי ממנא
שעתא דבההיא וארעא שמיא עלי אסהדנא ואנא ומטרוניתא, מלכא קמי
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כט

ִ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

 ִמּתֹוְך ִמְכַּתב ִחּזּוק ֶׁשָּכַתב
 ָכ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ַרִּבי ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְּגָראס ְׁשִליָט"א

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

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

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

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

ּוְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים. 
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ָלֵכן ִּתֵּקן ִּביִׁשיָבתֹו ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד ֶׁשל ִּגיְרָסא ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִמְׁשָמרֹות 
ְוכֹוֵתב  ִּביִׁשיָבתֹו,  ָהִראׁשֹוָנה  ַּכַּתָּקָנה  ֶזה  ָּדָבר  ְוָקַבע  ְלֵעת,  ֵמֵעת  ְּכָלל  ֶהְפֵסק  ְלֹלא 
"ֹזאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלָכל  ִיְׂשָרֵאל ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון:  ַעל ַמֲעַלת ַהָּדָבר ְּבִאֶּגֶרת ְלַחְכֵמי 
ְקִהּלֹות ֹקֶדׁש ְלִהָּנֵצל ֵמֶרֶׁשת זֹו ָטְמנּו ׂשֹוְנֵאיֶהם, ּוְבַוַּדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵּקַח ַעל ֹזאת 
ְוֹלא ַיְחְּדלּו ִּכי ַרב ַהָּדָבר ְוָעצּום ְמֹאד... ְוַעָּתה ַאל ַיְׁשִליכּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּדָבר 
ָמקֹום  ְּבָכל  ֶזה  ָּדָבר  קֹוֵבַע  ָהִייִתי  ֵחיִלי  ר  ִנְתַיּׁשֵ ִאְלָמֵלא  ֲאִני  ִּכי  ֵּגָום,  ַאֲחֵרי  ַהֶּזה 
ּ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". 
ְלִלּמּוד  ְמֻיֶחֶדת  ֲחִביבּות  ָמִצינּו  ּוַמְמִׁשיָכיו  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ַּתְלִמיֵדי  ֵאֶצל  ַּגם 
ּ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.
ּבֹוֶנה  ְּבָעְלָמא  ְּבִגיְרָסא  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  ִּכי  ָּכַתב,  מ"ג  ִּתּקּון  ֶמֶלְך"  ְּב"ִכֵסא 
ּבֹו  ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד,  ַמֲאָמר  ֵּפרּוׁש  ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלֹמד  ִיְזֶכּה  ִאם  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  עֹוָלמֹות, 
ֹּ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.
ַּכָּמה ָּגדֹול ִחּיּוב ַעל ַּתְלִמיד ָחָכם ִלְלֹמד ַקָּבָלה.  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:  ַּגם ְּבִתּקּון ל' ָּכַתב, 
ְמַעְּכִבים  ֵהם  ִּכי  ָּגלּוָתא  ֹאֶרְך  ְוגֹוֵרם  ַקָּבָלה  ֵאיָנם לֹוְמִדים  ִאם  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ְוָעְנָׁשם 
ַנֲעֶׂשה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ַהַּקָּבָלה  ְּבִלּמּוד  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהְּגֻאָּלה 

ְּבִלּמּוד ֹחֶדׁש ָיִמים ִּבְפָׁשֵטי ַהּתֹוָרה, ִּכי ָּגדֹול ֹּכָחּה ְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה.
ֵסֶפר  ְמֹאד ֶאת ִלּמּוד  ַהַּמֲחִׁשיִבים  ְוַכָּמה ְמקֹורֹות  ִמַּכָּמה  ְלַהֲאִריְך  ָּכאן ַהָּמקֹום 
ֵמיָרא  ְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֵּסֶפר  מּוָבא  ֵּכן  ִּדְמִׁשיָחא,  ִעְקְבָתא  ּדֹור  ְּבָיֵמינּו,  ַּדְוָקא  ַהֹּזַהר 
ִליְצַלן  ַרֲחָמָנא  ְוֶאִּפיקֹוְרסּות  ִמינּות  ִּתְתַּגֵּבר  ַהָּמִׁשיַח  ִּביַאת  ֹקֶדם  ֶׁשָּכַתב:  ַּדְכָיא 
ָּבעֹוָלם. ָהֵעָצה ְלֶזה ְלִהָּזֵהר ִּבְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ַהָּללּו, ָהֶאָחד ֵלאֹמר ְּבָכל יֹום ֹזַהר ַאף 

אֹוֵמר, ִּכי ֲאִמיַרת ֹזַהר ְמֻסֶּגֶלת ְלָטֳהַרת ַהֵּלב. ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַמה ּׁשֶ
ּומֹוִסיף ְ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.
ִּ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 
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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  ַוְיִח ת  ְּבָפָרַׁש
ִויַטאל זלה"ה ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלַׁשַער  )ָהַרב ַחִּיים  ְוָהֵבן ֶזה ְמֹאד.  כּו' ְלִמְׁשֶמֶרת, ְלַאְצָנעּוָתא, 

ַהַהְקָּדמֹות(.

ָל"ה, ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ֶׁשַהִחּבּור ֵמַהֹּזַהר ָהָיה ָעִתיד  ִהֵּנה ְמֹבָאר ַּבּׁשְ
ִיְתַּגֶּלה ַלַּתְחּתֹוִנים,  ִלְהיֹות ָּגנּוז ְוכּו' ַעד ֶׁשָּיבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבסֹוף ַהָּיִמים ֶׁשָאז 
ּ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 ַעד 

ה ַהּזֹו, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתָּבַרְך, ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָּבּה. ֶׁשִּיְזּכּו ְלתֹוְספֹות ַהְּקֻדּׁשָ
ּוְלׁשֹון ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני: ְוֶזהּו ָּדֹרׁש ָּדַרׁש מֶׁשה, ַהְינּו ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה 
)ִּכי ְּבָכל ּדֹור ְודֹור ֵיׁש ְּבִחיַנת מֶׁשה, ְוִאיָתא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָהָיה ְּבִחיַנת מֶׁשה(, ְוִיְדֹרׁש 
ָּדַרׁש ְּכָבר מֶׁשה, ַהְינּו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ָאז ְוִהֵּנה ֹׂשַרף, ַהְינּו  ַמה ּׁשֶ
ֶסָלה  ָאֵמן  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ֶׁשִּיָּבֶנה  ַהְּגֻאָּלה  ִיְהֶיה  ּוִמֵּמיָלא  ַהְּקִלּפֹות  ָּכל  ֶׁשִּיְתַּבְּטלּו 

ָוֶעד.
ְוַהְׁשָּבַתת  ַהָּגלּות  ְוַקּלּות  ַהְּקִלּפֹות  ִּבּטּול  ִיְהֶיה  ַההּוא  ַהִחּבּור  ְיֵדי  ַעל  ְוַגם 

ַהִּקְטרּוִגים )ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ"ד(.
ִאחּור  ּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ָּבּה  ִמְּלִהְתַעֵּסק  ּוְמִניָעֵתנּו  ַהֹּזאת,  ַהָחְכָמה  ְּבֵעֶסק  ָּתלּוי  ַהֹּכל 

ְוִעּכּוב ִּבְנַין ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו )ַהְקָּדַמת ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ְלֵעץ ַחִּיים(.
ְלַחֵּזק  ֶאָּלא  ָלנּו  ֵאין  ַהֹּזַהר,  ְּבֵסֶפר  ַהִּלּמּוד  ֶׁשל  ֹּכחֹו  ְוָעצּום  ָּגדֹול  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  ִאם 
ֶאת ְיֵדי עֹוֵׂשי ְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש, ְלהֹוִסיף ָלֶהם ֹאֶמץ ְוֹכַח ְוֹחֶזק ַּבֲעבֹוָדָתם ַהְּקדֹוָׁשה, 
יֹוַחאי,  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשל  אֹורֹו  ֶאת  ּוְלָהִפיץ  ְלַהְמִׁשיְך  ֹעז  ְוִחְגרּו  ָמְתַנִים  ַאְּמצּו 

ְלַפְרֵסם ֹּכחֹו ָּבעֹוָלם ּוְלַסֵּיַע ְּבָכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר.
ִנְׁשַאר ָלנּו ֵאיֹפה ְלָבְרְכֶכם, הֹוִסיפּו ַלֲעׂשֹות ַחִיל ְלַהְרּבֹות ַחָּיִלים ְלקּוְדָׁשא ְּבִריְך 
ִהיא ְואֹוַרְיָתא, ִויִהי ַהְּבָרָכה ְּבַמֲעֵׂשי ְיֵדיֶכם ַעד ֲאֶׁשר ֻּתְׁשַלם ָּכל ַהְּמָלאָכה, ְלָהִביא 
ִּכְסאֹו  ְוִתּכֹון  ָׁשֵלם  ְוִכְסאֹו  ָׁשֵלם  ם  ַהּׁשֵ ִויִהי ֵׁשם  ָהֲאִמִּתית,  ִלְׁשֵלמּותֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת 

ָלַעד ְּבִביַאת ַמְלֵּכנּו ּוְמִׁשיֵחנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְּגָראס
ֲאַבְדַק"ק ֲעֶטֶרת ְיַׁשְעָיה ָהאְלִמין ֵּבית ֶׁשֶמׁש
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והעונש מגהשכר

בגמרא  אמרינן  והלא  החכמה , שהיא  תורה  שלומד  מ "ה )קודם  פ "ב  אין(אבו˙
ובגמרא  חטא , ירא  ע"ב )בור  ל"א  דף  כל(˘ב˙ הונא  רב  בר רבה  אמר  אמרינן 

מפתחות לו  שמסרו  לגזבר  דומה  שמים  יראת  בו  ואין תורה  בו שיש  אדם 
חבל ינאי  ר ' מכריז  עייל, בהי  לו  מסרו לא  החיצוניות  ומפתחות  הפנימיות 
בר שמרבה אהדדי , כן  גם  וקשה  עביד, לדרתא  ותרעא  דרתא  לי ' דלית על
בה ליכנס  השער  היא  והיראה  הפנימיות  היא שהתורה משמע  הונא  רב 
הפנימית היא  שהיראה  משמע  ינאי  ומר ' לתורה , היראה  שתקדים  וצריך 
תורה בו  שיש  שאדם  שאמר  רבה  על קאי  ינאי  שר ' השער, היא  והתורה 
שאין היינו  דרתא  לי ' דלית  על חבל ינאי  ר ' מכריז ועלה  כו ' יראה  בו  ואין
ורבה לשער , והתורה  לדירה  היראה  והמשיל  עביד, לדרתא  ותרעא יראה  לו 
החיצונות . למפתחות  והיראה  הפנימיות  למפתחות  התורה להיפוך  המשיל

ה' לעבודת  יכנס שבה  השער  היא  העונש  יראת 
האדםונראה  צריך המצות , ועשיית  התורה  לימוד  שבהתחלת  זה , בכל

פניו מול לשום  יתברך השם  לעבוד להתחיל  בואו  טרם  להקדים 
העונש ביסוריםטו יראת  יענש  עבירה  איזה  על  ושלום  חס  יעבור  שאם 

שיראת תמיד עצמו את  להרגיל האדם  צריך כן  וכמו  ונוראים , גדולים 
יכנס  זה  ידי  שעל  הראשון  השער והיא  עיניו , לנגד  תמיד יהי ' עונש
יסוד, בלתי  בית  לבנות אפשר  שאי  כמו  אפשר אי  זה  ובלא  ה ', לעבודת 
מאהבה , שמו יתברך רצונו שעושה  לאהבה , זוכה  העונש  יראת  והירא 



שטו. אמרי זצ"ובספר מפרשיסחא הקדוש שהיהודי כתב הרב"י של מחותנו היה ל
זצ מלעלוב דוד רבי מלעלוב"הקדוש דוד רבי הקדוש והרב תלמידו, היה לכן וקודם ל,

זצ מלובלין הקדוש החוזה אל אותו ללמוד"הביא כדי דוד, לרבי היהודי נסע בעיקר ל.
כדי ובעיירות, בכפרים דוד רבי עם סבב זו לתכלית ישראל. אהבת מידת ממנו

ומידותיו. מדבריו וללמוד במעשיו, להסתכל
ישראל, באהבת תמיד הוגה שהיה דוד, רבי אחד. לכפר נסיעתם בדרך באו אחת פעם
היהודי מישראל. אדם של בשלומו לדרוש כדי בכפר, שדר היהודי של לביתו מיד סר
אצל זמן הרבה דוד רבי שהה קצת. לנוח בחוץ ישב הדרך, מטורח ויגע עיף שהיה

דוד: רבי השיבו כך. כל שם שהה למה היהודי, שאלהו וכשחזר, הכפרי, היהודי
על אביו את מוכיח והבן מלאכה, איזה עושה האב ובנו. אב היהודי בבית מצאתי -
הורג הייתי האלקים את יראתי לולא אבא! לו: ואומר מוכיח במלאכתו, שמתעצל
ולא שם, נשארתי יהודי, אותו של האלקים יראת את וכשראיתי עצלותך! על אותך

כזה.יכו שמים מירא מהר להיפרד לתי

המשך 'שבת בו תשוב' מעמוד יג

המשך יבא בחוברת הבאה

מאמרים קצרים על גודל המכשול של האוכל מאכלות אסורות

הנכשל במאכלות אסורות, נכנס בו מחשבת כפירה ומינות )רמב"ם(. ½
הבנים יוצאים לתרבות רעה ח"ו )אגרא דפרקא אות קכ"ו(. ½
מכניס טומאה בלבו ובנפשו )מסילת ישרים(. ½
למה משיח לא בא בשנת הכת"ר? – תשובה! עבור שוחטים קלים, )דרך הנשר,  ½

שמרו משפט(.

כל האוכל מאכלות אסורות מעכב ביאת משיח צדקינו - מי החריב את ביתינו  ½
אשר עדיין לא נבנה בימינו, והשכינה בגלות עדיין בעונינו? - מדוע לא בא בן 
ישי גם תמול גם היום? עבור שוחטים שמאכילים נבילות וטריפות )ברית מטה 

משה על הגדה של פסח(.

אין לו טהרה עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא )יש שכר עמוד מ"ב(. ½
נעשה מין ורשע )האריז"ל(. ½
מליון יהודים נהרגו בשנת ת"ח עבור שוחטים קלים )קב הישר פרק קב(. ½
שלשה וחצי מיליון יהודים יצאו מן הדת בגרמניה עבור שוחטים קלים )שו"ת  ½

דברי חיים(.

הבעל שם טוב בא לעולם לתקן השחיטה )ברכת אברהם(. ½
מחזה מחרידה ומזעזע: השוחט אינו שוחט עוף או במה, רק שוחט את עצמו. ½
אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת קודש )חפץ חיים(. ½
לידי  ½ מביא את האדם  ג"כ דהמכשול במאכלות אסורות  זה  אנו מכל  רואים 

מינות ועבודה זרה רח"ל.
הרב  ½ ידי  על   - וטריפות  בנבילות  יהודים  אלפי  הכשלת  של  להחטא  התיקון 

שּפירא  נטע  נתן  רבי  המקובל  הקדוש  הגאון  עמוקות"  "מגלה  בעל  הקדוש 
זצוק"ל אב"ד קראקא - מאורע מסעיר שהתרחש בתקופת הגאון הצדיק ר' 

נתן נטע שפירא זצ"ל בעל "מגלה עמוקות" זצ"ל.


