
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא

ּ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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םירּת הּרּת

אחרית הימים

אחרית הימים
ישמעאל - פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו 

כתיב בפרשת לך לך )בראשית ט"ז י"ב(: "והוא יהיה פרא אדם ידו 
בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכון". ותירגם אונקלוס: 
"והוא יהא מרוד באנשא הוא יהא צריך לכלא, ואף כל בני אנשא 

יהון צריכין ליה, ועל אפי כל אחוהי ישרי".
ישמעאל - תחילה ינצח ואחר כך ינוצח

הכל שונאין אותו ומתגרין בו... ויהיו להם מלחמות עם כל 
העמים... שינצח מתחילה כל הגויים, ואחר כן "יד כל בו" 

- שינוצח בסוף... 
בן דוד יצמח, כשיפול ישמעאל

כתיב בפרשת חיי שרה )בראשית כ"ה י"ח(: "וישכנו מחוילה עד שור 
אשר על פני מצרים בואכה אשורה על פני כל אחיו נפל"
כתב "בעל הטורים": "על פני כל אחיו נפל" וסמיך ליה "ואלה 
תולדות יצחק" - לומר, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אזי 

יצמח בן ד וד שהוא מתולדות יצחק.  
)בעל הטורים בראשית פרשה כ"ה פסוק י"ח(  

אחרית ישמעאל - לאבדון
ים וענו  ּתִ ם מיד ּכִ כתיב בפרשת בלק )במדבר פרק כ"ד פסוק כ"ד(: "ְוִצּיִ
אשור וענו עבר וגם הוא עדי אובד". ובתרגום ירושלמי:  
ויפקון אוכלוסין סגיין בלברניא מן מדינתא רבתא ויצרפון עמהון 
לגיונין סגיין מן דרומאי וישעבדון אתוריא ויצערון כל בני עבר 
נהרא וברם סופיהון דאלין ודאלין לאבדון יהוי ואובדנא עד 
)תרגום ירושלמי במדבר פרשה כ"ד פסוק כ"ד( לעלם.  

ביד מלך המשיח - כולם יפלו
מובא בתרגום "יונתן בן עוזיאל": וציצין יצטרחן במני זיינא 
ויפקון באכלוסין סגיאין מן למברניא ומארע אטליא 
ויצטרפון בלגיונין דיפקון מן קוסטנטיני ויצערון לאתוראי 
וישעבדון כל בנוי דעבר, ברם סופהון דאיליין ואליין למיפל 

המשך בעמוד לביד מלכא משיחא ויהוון עד עלמא לאובדנא.
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א ריכ י  םִנר ֹהזנֹהר ֹהרן
ה

ַאל ִּתָּמַנע ִּבְׁשִביל ַהַּפַחד ִלְכֹנס ְּבֵעֶסק ַהָחְכָמה ִּכי ַמה ֶנֶפׁש ַחּיּוְתָך ֲאֶׁשר ַאָּתה 
ָּבעֹוָלם ִאם ַחס ְוָׁשלֹום ֵאין ְּבָך ָחְכָמה ּוַמָּדע ֵאין ַחֶּייָך ַחִּיים

ְּכִתיב ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלֲהָוָי"ה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך יֹוִמין ְזִעירֹון ּוָמֵרי ְּדחֹוָבה ְּדִחיק ְוכּו' 
ְוִהֵּנה ַרִּבים ִמן ַהֲחֵבִרים ִמְתָיְרִאים ְלַנְפָׁשם ַלֲעֹסק ְּבֵעץ ַחִּיים ְלַטֵּיל ְּבַפְרֵּדס ַהַּגן 
ֶׁשֹּלא ֶיֱאַרע ָלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה ַאֵחר ָחס ְוָׁשלֹום ּוִבְפָרט ִּבְראֹוָתם ַמה ֶׁשִהְזִהיר מֹוֵרנּו 
ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבַעְצמֹו ְּבַהְקָּדַמת ֵעץ ַחִּיים ְוכּו' ּוִבְפָרט ַּבּדֹור 
ַהֶּזה ַהַחָּלׁש ִמֹּכֶבד ַהָּגלּות ּוִמי ִיְקַרב ָלֶגֶׁשת ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְּפִניָמה ַּדע ְלָך ָאִחי ְיִדיִדי 
ַנְפִׁשי ַהּקֹוֵרא ָנִעים, ֱאֶמת ֶׁשָהעֹוֵסק ְּבָחְכָמה זֹו ִמְתָּגִרים ּבֹו ַהִחיצֹוִנים ּוְמַבְּקִׁשים 
ְלַהֲחִטיאֹו ַאַחר ֶׁשָּכל ְמַגָּמתֹו ְלַבֲעָרם ִמן ַהֶּכֶרם ְוכּו' ָאְמָנם ְׁשַמע ְּבקֹוִלי ִאיָעְצָך ִויִהי 
ֱאֹלִקים ִעָּמְך ַאל ִּתָּמַנע ִּבְׁשִביל ַהַּפַחד ִלְכֹנס ְּבֵעֶסק ַהָחְכָמה ִּכי ַמה ֶנֶפׁש ַחּיּוְתָך 
ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבעֹוָלם ִאם ַחס ְוָׁשלֹום ֵאין ְּבָך ָחְכָמה ּוַמָּדע ֵאין ַחֶּייָך ַחִּיים ְוַהָּכתּוב 

אֹוֵמר ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ֶאת ַהַחִּיים ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים.

ְוַהַּגע ַעְצְמָך ִאם ִאיׁש ַיֲעִמיד ָעֶליָך ְלָמְנֲעָך ֵמַחִּיים ַחס ְוָׁשלֹום, ַּתֲעמֹד ִעּמֹו ְלִמְלָחָמה, 
ֵהן ְוכּו' ְוֵהן ְלַחִּיים, אֹו ִּתְמֹׁשל ּבֹו, אֹו ָחס ְוָׁשלֹום ְלֵהֶפְך, ְוָכל ֲאֶׁשר ְלִאיׁש ִיֵּתן ְּבַעד 
ַמִים ְוכּו',  ַנְפׁשֹו, ְוֵיָקּלּו ְּבֵעיָניו ָּכל ַהְּפֻעּלֹות ְוִאיְצַטְדָקאֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ַלֲעבֹר ַּבָּים ְוַלּׁשָ

ַעד ֶׁשַּיְכִניַע ֶאת ָהעֹוֵמד ְּכֶנְגּדֹו ְורֹוֶצה ְלָמְנעֹו ִמן ַהַחִּיים.

ְוַקל ָוֹחֶמר ַמה נֹּאַמר ַּבַחִּיים ַהִּנְצִחִּיים ַהִּנְקָרִאים ַחִּיים ְוֹלא ִּבְמֻדֶּמה, ַעל ַאַחת 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשְּמֻחָּיב ָּכל ֶאָחד ְלִהָּלֵחם ַלֲעֹמד ַעל ֶנֶפׁש ַחּיּותֹו ְוִלְמֹסר ַנְפׁשֹו ַלֲעֹסק 
ְּבָחְכָמה זֹו, ְלַבֵער קֹוִצים ִמן ַהֶּכֶרם ּוְלַהְכִרית חֹוִחים, ִאם ִיְזֶכּה טֹוב, ְוִאם ָחס 
ְוָׁשלֹום ִיֹּפל ַּבִּמְלָחָמה ִהֵּנה ִּבְׁשִביל ֶזה ִנְקָרא ִמְלָחָמה, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ֶהָחִסיד ַּבַעל 
חֹוַבת ַהְּלָבבֹות ְּבֶזה ֶנֶגד ִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר, ֹּבא ּוְרֵאה ִמְלֶחֶמת ַהִחיצֹוִנית ַהַּסָּכָנה 
ָהֲעצּוָמה ּבֹו ּוַמְכִניס ַעְצמֹו ְלַסָּכָנה ִּבְׁשִביל ָסֵפק ִאם ְיַנַּצח ִיְזֶכּה ְלָׁשָלל ָּגדֹול ַעל 
ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּבִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר ּוִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה ֵאיְך ִּתְמַנע ַעְצְמָך ִּבְׁשִביל ָסֵפק, 

ַּכָּמה ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ְוָכבֹוד ְוַחֵּיי ַנַחת ַיִּגיַע ְלָך ִאם ְּתַנַּצח ְוִתְזֶּכה.

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית,

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

ואח"כ בא"י בעוד 8 מהדורות ס"ה י"ל 310.000 טופסים 
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א ריכ י  םִנר ֹהזנֹהר ֹהרן

ְוַעֵּין ִּבְפַסק ַהָּגאֹון ַמֲהִר"י ְּדָלאְטׁש ּוְבַהְקָּדַמת מֹוֵרנּו ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ְּבֵׁשם ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּבְכַתב ַיד ַעְצמֹו. ַעל ֵּכן ַאַחי ַאל ִּתיְראּו ְוַאל 

ִּתְפֲחדּו ִּכי ֲהָוָיה ִיְהֶיה ְבִכְסֶלָך ְוָׁשַמר ַרְגְלָך ִמָּלֶכד.
)ַּבַעל ָהֲעֶטֶרת ְצִבי ְּבֵריׁש ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ֶׁשּלֹו אֹות ח' עד(

ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהְּצפּוָנה ַהּזֹאת ְלַבְּקָׁשּה ְּכַמְטמֹוִנים ּוְלַחֵּפׂש ַאֲחֵריֶהם ְלַכֵּתת ַרְגָליו 
ֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ְוכּו' - ַאף ִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַמֵעט ַּבֲעָסָקיו ָּכל ָּכְך ֵאין ַאָּתה ָּפטּור 

ִמְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִּכי ִמַּבְלָעָדּה ָהָאָדם ִּכְבֵהָמה ׁשֹור אֹוֵכל ֵעֶׂשב

ָאִחי ִּבְׁשִביל ֶזה ֶׁשַאָּתה ָטרּוד ַּבֲעָסִקים ֵהן ְּבֹעֶׁשר ְוֵהן ְּבַדֵּלי ַּדּלּות ַחס ְוָׁשלֹום, ֹלא 
ִּתְפֹטר ֵמֵעֶסק ָחְכָמה זֹו ָחס ְוָׁשלֹום ִּכי ַעל ָמה ְוָלָּמה ַאָּתה ַחי ְוָלָּמה ִנְתַּגָּלה ָלנּו 
ֹּלא ִּגָּלה זּוַלת ְּבדֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי  ם ָלנּו ְלִהְתַּגּלֹות ְּבדֹוֵרנּו ַמה ּׁשֶ ֹזאת ְוָלָּמה ָׁשַלח ַהּׁשֵ
ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו הּוא ֵעֶסק ָחְכַמת ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 
ּוַבּדֹור ַהֶּזה ֻרָּבא ְּדֻרָּבא ְּדָעְלָמא ַהְּצִריִכים ְלַבֵּקׁש ַּפְרָנָסה ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן ֲאִפּלּו 
ם  ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ֲאֶׁשר ָּכל ְמַגָּמָתם ְוֶחְפָצם ְּבֶהְפֵׁשט ַעְצָמם ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ַלַהּׁשֵ
ם ַההֹוְלִכים  ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע ֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה ֵמֲחַמת ֹּגֶדל ֹקִׁשי ַּפְרָנַסת ַעם ַהּׁשֵ
ְוַדִּלים ְמֻעִּנים ּוְמֻדִּכים ַמָּמׁש ָּכל ֹראׁש ָלֳחִלי כּו' ּוְבִמָּדה ָּדא ִיְתָּפְרקּון ּוַמה ַיֲּעׂשּו 
ם ַּבָּיִמים ַהֵהם ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י  ם ְוָלָּמה ִנְגָלה אֹור ַהּׁשֵ ַהְּפׁשּוִטים ִמְּבֵני ַעֵּמנּו ַעם ַהּׁשֵ

ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֵבֵאר ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר.
ֵּיׁש ְּבָידֹו ְוֹכחֹו  ֶאָּלא ַוַּדאי ַאף ִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַמֵעט ַּבֲעָסָקיו ָּכל ָּכְך ֱאֶמת ַמה ּׁשֶ
ְמֻחָּיב ַלֲעׂשֹות ְויֹוֵתר ַעל ֹּכחֹו ְוַאַחר ֶזה ְּבַוַּדאי ֵאינֹו ָּפטּור ֵמֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהְּצפּוָנה 
ַהּזֹאת ְוַאְּדַרָּבה ֵעֶסק ַהָחְכָמה ְלַבְּקָׁשּה ְּכַמְטמֹוִנים ּוְלַחֵּפׂש ַאֲחֵריֶהם ְלַכֵּתת ַרְגָליו 
ֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ְוכּו' ָאְמָנם ֹזאת ַּתֲעֶׂשה ְּכגֹון ִאם ָהִייָת ָרִגיל ִלְלֹמד ָחֵמׁש ַּדִּפין 
ְּגָמָרא ָחֵמׁש ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות ְוַכּדֹוֶמה ְּתַקֵּמץ ְמַעט ְּבִלּמּוד ְוִתְלֹמד ַּדף ֶאָחד אֹו 
ְׁשַנִים ְלִפי ְיָכְלְּתָך ְוכּו' ּוְבִסְפִרי ָּפָרַׁשת ְרֵאה ָאַמר ַרִּבי יֹוִסי ְרצֹוְנָך ְלַהִּכיר קֹוְנָך 
ֵאר ְלָך ְזַמן ַלֲעֹסק ְּבָחְכָמה זֹו ִּכי הּוא ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה ְוִעְּקֵרי  ֲעֹסק ְּבַאָּגָדה ְלַמַען ִיּׁשָ
ָהֱאמּוָנה ְוָעֶליָה ְּתסֹוֵבב ִציֵרי ַּדְלתֹות ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה ּוִמִּבְלָעָדּה ֹלא ֵּתַדע ַמה 
הּוא ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ִּכי ֹלא ֵּתַדע ֹׁשֶרׁש ִצּיּוֵרי ְׁשמֹוָתיו ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו ְוִאי 
א ּוַמָּתן ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ַאָּתה ָּפטּור  ַאָּתה ֶּבן חֹוִרין ְלִהַּבֵּטל ִמֶּמָּנה ִּבְׁשִביל ָהֵעֶסק ַמּׂשָ
ִמְּקִביעּות ִעִּתים ִלְפׁשּוֵטי ַהּתֹוָרה ַוֲאִפּלּו ִאם ָהֵעֶסק ָּגדֹול ְוָצִריְך ְלַפְרָנָסה ִּכי ַעל 
ֶזה ׁשֹוֲאִלים ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה ַקל ָוֹחֶמר ֶׁשֵאין ַאָּתה ָּפטּור ִמְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה 
ִּכי ִמִּבְלָעָדּה ָהָאָדם ִּכְבֵהָמה ׁשֹור אֹוֵכל ֵעֶׂשב ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל ְּבֵׁשם ַהִּתּקּוִנים ִמָּפסּוק 

ָּכל ַהָּבָׂשר ָחִציר ְוכּו'.
)ַּבַעל ָהֲעֶטֶרת ְצִבי ְּבֵריׁש ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ֶׁשּלֹו אֹות כט: ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ְּתִׁשיִעית(



זהר 
השבת

ּת בו תיכ ָן רו ִי רִנת  ָיכ ִן ֹה
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

 הרב סיני הלברשטאם
 רב דקהל דברי חיים בלאאמו"ר הרה"צ מהו"ר ישראל שליט"א 

האדמו"ר ואבד"ק מזמיגראד יצ"ו במח"ס סיני בקודש על הל' פסח, 
עוקר הרים עה"ת, סדור תפלה סיני בקודש, סיני בקודש על חג הסוכות, 

ועוד
יום ג׳ לסדר "ע"פ התורה אשר יורוך", תשל"ח 

בעזהשי"ת
שלום למר ולתורתו,

החיים והשלום יחדיו יהיו תמים, וישאו הרים שלום לנופך ספיר ויהלום, חו"ב בחדרי 
וחסיד כש"ת הרה"ג מהו"ר שלום  ותיק  וכו'  תורה, משנתו סדורה, קולע אל השערה 

יהודא גראס שליט"א הרב דק"ק האלמין יצ"ו.

אחדשה"ט כמשפט ליראי ד׳ ולחושבי שמו אודיע לו שמדברותיו הנובעים מלבת אש 
התורה ועבודה ויראה לחי עולמים הגיענו וראיתי בהם שכל מגמותיו רק לקנא קנאת ד׳ 
צבאות שלא יכשלו בני ישראל ח"ו במאכלות אסורות ויטמאו לבם, כאשר דבר בקדשו 
זקיני רבינו הקדוש ציס"ע רשכבה"ג וכו' דברי חיים זי"ע )בס׳ ז'( שכל מה שהדור ברע 
הוא במדינות ע"י השו"ב הקלים ונתפטמו בטריפות וגברו עליהם דעות זרות עד שפרקו 

ונאבדו מתוך קהל הקודש, יעו"ש.

הן כל יקר ראתה עינו דברי פי חכמים הן מעולפת סדירים ונאספו שמה כל ההדרים 
בקונטרסו "זבח פסח". והיטב אשר דבר זה כהרה"ג בתשובתו אשר ממש לא הניח מקום 
להתגדר בהלכה זו הנוגע לכלל כל מדינתנו כמאמר חז"ל )פסחים קי"ד( לא תיכול אווזין 

ותרנגולין ויהא לבך רודף עליך.

לי  די  כי  אין דרכי לצאת בכותבת הגסה בעניני הכלל  - אם אמנם  ליהודא  וזאת 
להפקיע א"ע, ות"ל לא אלמן ישראל וגדולי הדור שי׳ העומדים על הפקודים המה יגדירו 
גרר ויעמדו בפרץ ומה מני יהלוך, אולם למען כבוד התורה ולומדיה ה"ה יד"נ הרה"ג 
מוה"ר שלום יהודא שליט"א בעמ"ח הספרים החשובים נפש ישעי׳ ואפיית המצות ועוד, 
באתי לו בכתובים למלא רצונו. הגם כי אין דרכי להורות הלכה דבר חמור כזה אשר 
כת"ה ביארו עפ"י הטעמים המבואר בקונטרסו כתורה וכהלכה בבירור הדבר כשמלה 
כדת של תורה. ולפלפל בש"ס ופוסקים אין אני מופנה אפילו מצ"א כי הדברים מבוארים 
לכל מי שטבל בקצה המטה בפוסקים ש"בשר נחירה לא אשתרי כלל", )חולין י"ז, ועי׳ 
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ואוכל ואשתה ושלום עלי  יאמר אדם אלך לביתי  ו"אל  י"ז(.  י"א, ת"ב  תנחומא אחרי 
נפשי" )תענית י"א( כי ב"אוכלי בשר" אמרו )שבת קכ"ט( "נפשא חלף נפשא". ורק "אוכל 
שאתה יכול להאכילו לאחרים קרוי אוכל" )בכורות ט(. ולכן עצתי, אכול מן דיהודאי 

)ירושלמי בכורים ג׳ ג׳(.

וכבר כתב מרן דו"ז הג׳ הקדוש מאוה"ג בעל דברי יחזקאל משינאווא זצוקללה"ה 
זי"ע: כ"ז שלא יתבטלו המהרסים לא יתבטלו הגודרים.

יונה  ה"ר  וכמ"ש  השובי"ם  על  גדולה  י"ג( שצריך השגחה  סי׳  )חיו"ד  חת"ס  ועיין 
ימחול  מי  שמים  דכבוד  כ"ו(  דחולין  פ"ק  )ביש"ש  רש"ל  וזקיני  ח"י(  סי׳  בב"י  )הובא 
והבי"ד מחויבים לחטט אחר כל מעשי השו"ב בין במקום שחיטת בהמות בין במקום 
שחיטת עופות באופן שבכל עת יהיו בגדיו לבנים ועל מנהיגי העיר שארית ישראל הק׳ 

מוטל לגדול לעמוד בפרץ נגד הפורץ ויאמצו כשלון התורה ויחזקו בדקה עכ"ל.

וכדברי דו"ז הגה"ק וכו׳ רבי שלום אליעזר זצוקללה"ה הי"ד מראצפערטא )במכתב 
שנתפרסם בשנת עת"ר(: "בדבר שנוגע לתוה"ק לא תגורו כתיב. להציל נפשות ישראל 
מאכילת נבילות וטריפות הלא החובה על נפשינו לעמוד הדת על תילה במס"נ כי אז לא 

יהרס הדעת ח"ו אשרי לו ואשרי לנפשו שזכה לכך וכו׳", עכ"ל.

על הפסוק )דברים ט"ז כ׳( "צדק צדק תרדוף", תרגום אונקלוס: "קושטא קושטא הוי 
רדיף". ופירש הרבי נח מלכוביץ )בספר תורת אבות עמ' קס"ד( - הווה רודף ומחפש את 

האמת באמת, לא לפנים, ולא באמצעים מזוייפים...

ואפתח פתחא לנפשאי במה ששנו חכמים בלשון המשנה במקום שאמרו לקצר אינו 
כי אריכות  יפה בזה מן האריכות  ולדעתי העני׳ הקיצור היותר מופלג  רשאי להאריך 
בזה  לפלפל  מקום  שיש  הטועה  הדעת  ומחזיק  מעורר  שונות  ראיות  והבאת  הפלפול 
ויאמרו אותן האנשים אשר מקלם יגיד להם שלא לשמוע לדברים הכתובים, הלא יבואו 
רבנים אחרים יותר גדולים מאלה ויפילו פלפולם ארצה. ויביאו ראיות אחרות כנגדם 
לאפושי פרצה. אשר ע"כ דעתי העני׳ אין לו רק להביע אומר בקיצור נמרץ מה שהוא 
פשוט יותר מביעותא בכותחא, ואותם אשר לא עיינו בדבר א"א להם לידע כל שורש 
דבר, ובפרט אחרי שהציע הדר"ג גם טעמיו ונימוקיו. וכל עין רואה צדקו. ואחרי ששמו 
זקני  רבותינו  יבואו  הממשלתיים,  בהמכתבים  וגם  במקורותיו  ועיינו  בדברים  עיניהם 

העיר ויפרשו השמלה, ויורו לנו להלכה למעשה את הדרך אשר נלך בו.

וידועים דברי רבי יהודה החסיד בספר החסידים )סימן רסא(: אהוב לך את המצוה 
וסדר  הדומה למת מצוה, שאין לה עוסקים... כגון שתראה שבני עירך לומדים מועד 
נשים - תלמוד סדר קדשים... ותקבל שכר גדול כנגד כולם, כי הם דוגמת מת מצוה. 

אהוב אותן מסכתות ואותן הלכות שבני אדם אין רגילים בהם, עכ"ל.

ספר  הונחו  ביסודו  אשר  זה.  ספרו  לאור  להוציא  לבו  אל  שנתן  שמחתי  כן  על 
אנציקלופדי׳ רב הכמות והאיכות, ועליהם הוסיף הערות וביאורים, השלמות והקבלות 
מתוך ספרותנו הרחבה והענפה. למען הביא לפני מעיינים את השיטות השונות. כדי 

שיתבררו ויתלבנו הדברים.

המשך בעמוד י
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ׁם רכ רכ ִן ר  ֹיביי ת רן ביכ ִָנת ֹשֹ רן חן הו ִי ר ָכ ֹיְ  רן ֹש 
ט

המשך סימן שא – באיזה כלים מותר לצאת 
בשבת ואיזה מהם אסורים

יוצא אדם בסודר המקופל על כתפיו אף על  לד. 
פי שאין נימא כרוכה לו על אצבעו ואם אין הסודר 
חופה ראשו ורובו אסור לצאת בו אלא אם כן קשר 

שני ראשיו למטה מכתפיו זה עם זה:
לבדים הקשים אסור להביאם ברשות הרבים  לה. 
או בכרמלית כשהוא מעוטף בהם ואם אינם קשים 

הרבה מותר:
מותר לצאת בשבת בשני מלבושים זה על גבי  לו. 
זה בין לצרכו בין לצורך חבירו בין שהם שני חלוקים 
בין שהם שני סרבלים )פירוש סרבל כסות העליון( בין 
שהם שתי חגורות זו על גבי זו ואפילו אין מלבוש 
מפסיק ביניהם.      : ויש אוסרים שתי חגורות זה על זה 
אלא אם כן מלבוש מפסיק ביניהם )אור זרוע ותוספות 
ומרדכי פרק במה אשה( וכן ראוי לנהוג ומותר ללבוש שני 
כובעים זה על זה )אור זרוע( וכן שני אנפילאות )אגור(:

הנקראים  ידים  בבתי  בשבת  לצאת  מותר  לז. 
גואנטי"ש ויש מי שמחמיר להצריך שיתפרם מערב 
שבת בבתי ידים של מלבושיו או שיקשרם בהם 

בקשר של קיימא יפה וראוי לחוש לדבריו:
היוצא בשבת בטלית שאינה מצוייצת כהלכתה  לח. 
חייב מפני שאותם החוטים חשובים הם אצלו ודעתו 
עליהם עד שישלים ויעשהו ציצית ואם היא מצוייצת 
כהלכתה אף על פי שאין בה תכלת מותר לצאת 

בשבת )ועיין לעיל סימן י"ג(:
כילה )פירוש, יריעה כעין אהל( שיש בה רצועות  לט. 
שמותחין אותה בהם מותר להתעטף בה ולצאת 
לרשות הרבים ואין הרצועות חשובות כמשאוי 
שמבוטלות אגבה הילכך מותר לצאת ברצועות 
התלויות באבנט אף על פי שאין המנעלים קשורים 
בהם דלא חשיבי ובטלי אגב האבנט אבל אם הם 
של משי חשיבי ולא בטלי ואסור אם אין המנעלים 
קשורים בהם והוא הדין לכל דבר שנפסק מן הבגד 

וראשו אחד מחובר כגון לולאות ואינו חשוב מותר 
לצאת בו ואם חשוב הוא אסור לצאת בו:

כובע שהוא מתפשט להלן מראשו טפח אסור  מ. 
להניחו בראשו אפילו בבית משום אהל:

לצאת בשבת בכובע שבראשו העשוי להגין מפני  מא. 
החמה יש מי שאוסר משום דחיישינן שיגביהנו הרוח 
מראשו ואתי לאתויי ד' אמות ברשות הרבים אלא 
אם כן הוא מהודק בראשו או שהוא עמוק שראשו 
נכנס לתוכו ואין הרוח יכול להפרידו מראשו או 
שהוא קשור ברצועה תחת גרונו דבהכי ליכא למיחש 

למידי:
המוצא תפילין בשבת בבזיון במקום שאין  מב. 
משתמרין אם יש סכנה שגזרו שלא להניח תפלין 
מכסן והולך לו ואם אין סכנה אם יש בהם רצועות 
שבכך ניכר שהם תפלין ולא קמיעות והן קשורות 
שיכול ללבשן מכניסן זוג זוג דרך לבישה עד שיכניסן 
כלן ואם היו רבים שלא יספיק ללבשן ולהכניסן 
זוג זוג יחשיך עליהם עד הלילה ויביאם ואם ירא 
להחשיך מפני לסטים מוליכם פחות פחות מד' 
אמות או נותנם לחבירו וחבירו לחבירו עד שמגיע 

לחצר החיצונה:
המוצא ספר תורה בשדה אם אינו שעת סכנה  מג. 
יושב ומשמרו ומחשיך עליו )לשון הרמב"ם ובסכנה 
מניחו והולך לו( ואם היו גשמים יורדים מתעטף בעור 

וחוזר ומכסה אותו ונכנס בו:
הבא להציל כליו מפני הדליקה לובש כל מה  מד. 
שיכול ללבוש ועוטף כל מה שיכול לעטוף ופושט 

וחוזר ולובש ומוציא:
מי שנשרו כליו במים הולך בהם ואינו חושש  מה. 
שמא יבא לידי סחיטה ולא ישטחם לנגבם מפני 
מראית העין שלא יחשדוהו שכבסן בשבת ואפילו 
בחדרי חדרים שאין שם רואים אסור ולא אסרו 
אלא לשטחן בשבת אבל אם שטח מערב שבת כלים 

המכובסים אינו חייב לסלקן בשבת:

ֻׁ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

סֵדֶר הַּלִּמּוד לְׁשַּבָת ּפָָרׁשַת וַּיִקְָרא



י
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הרשח הִָרִת ִרָתבּת

ע"י  שבגלילותינו  המובהקים  הרבנים  לפני  הענין  יתפרסם  שכאשר  לי  ברור  ולכן 
כתה"ר, בטוח אני שישימו עיניהם עליו ויאמרו זה האיש אשר המלך חפץ ביקרו - מאן 
מלכי רבנן. ועל כן הנני ג"כ מסכים שיוציא ספר זה לאורה, ויה"ר שיהי׳ לתועלת המקוה, 
ונזכה שדבריו היוצאים מן הלב יכנסו ללב להעיר אוזן השומעת על דברים העומדים 
ברומו של עולם בחולין הנאכלים בטהרת הקודש בפרישה ממאכלות האסורות. "שמע 

ה׳ קול יהודה ואל עמו תביאנו!"
ודע שמובא בספר שיח שרפי קודש )ח"א עמ' פ"ה(: "בשיח עם חסידים אמר האדמו"ר 
בעל "חידושי הרי"ם" מגור: - שמעתי, ישנם צעירים שאינם מקפידין על אכילת בשר 
כשר חלק דוקא, בלי כל סירכא... הם אומרים, אין אנחנו במדריגה כזו, לדאוג לחומרות 
יתירות... אינני מבין, איך יתכן לומר כך במקום שיש ספיקא דאורייתא, ואיזה יהודי אינו 

במדריגה לפרוש מחשש איסור דאורייתא..."
החיים  האור  כתב  וכבר  מעון.  השיב  ורבים  אתי  הלך  ובמישור  בשלום  בו  ויקוים 
הקדוש על הפסוק )ויקרא י"א מ"ד( ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על 
הארץ: באמצעות שמירת מצוה זו, לא ישלטו עכו"ם בעם בני ישראל, כי עכו"ם נקראין 
שרצים ושקצים הרומשים על הארץ. כיון שנזהרים ישראל ממאכלות אסורות - אין כל 

אומה ולשון שולטת בהם ונוצחין אויביהם.
יה"ר שבזכות האמונה שנגאלו אבותינו בה ממצרים יעזור השי"ת גם עתה לכל בני 
ישראל בכל מקום שהם ובכל מקומות מושבותיהם ויפר עצת גויים ויניא מחשבות עמים 
עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל, כי בטוחים אנו בא־ל ארך אפים 

ורחום וחנון.
הכותב בלב נשבר ונדכה ומצפה ומיחל ומקוה כי מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותנו 
ולגאולת  שמים  במלכות  לראות  במהרה  במאוד  בקרוב  ונזכה  די,  וגשמיות  ברוחניות 

עולם ויאמרו בגוים ה׳ מלך והי׳ ה׳ למלך על כל הארץ.
המצפה לרחמי שמים וחסדו כי לא יטוש ה׳ עמו אכי"ר.

הק' סיני הלברשטאם 
בלאאמו"ר הרה"צ מרן רבי ישראל שליט"א 
האדמו"ר מזמיגראד יצ"ו

המשך הסכמות ומכתבים

המשך מעמוד ח

בגדים השרויים במים אסור לנגבם סמוך לאש.  מו. 
הגה: ואסור לטלטלם שמא יבא לידי סחיטה והוא שמקפיד 
על מימיו )מרדכי פרק חבית( ואסור לילך בשבת במקום 
שיוכל להחליק וליפול במים שמא ישרו כליו ויבא לידי 

סחיטה:
לא ישטח אדם את כליו בשבת אפילו מן הזיעה: מז. 

מסתפג אדם באלונטית )פירוש בגד שמסתפגין בו  מח. 
לאחר שרוחצין( ומביאה בידו ולא חיישינן שמא יבא 
לסחוט ולא ימסור לבלנים שהם חשודים על הסחיטה:

מותר לרחוץ ידיו בנהר בשבת ובלבד שלא  מט. 
יוציאם עם המים שעליהם חוץ לנהר ד' אמות:

יוצאים בפשתן סרוק וצמר מנופץ שבראשי  נ. 
בעלי חטטין )פירוש בעלי נגעים( אימתי בזמן שצבען 

וכרכן או שיצא בהם שעה אחת מבעוד יום:
מותר לצאת במצנפת שתולים בצואר למי שיש  נא. 
לו מכה בידו או בזרועו וכן בסמרטוטין )פירוש 
חתיכות בגד בלוי( הכרוכים על היד או על האצבע 

שיש בו מכה:

המשך בעמוד ל
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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 עאהשכר

מזה שיעור בלי פעמים כמה ונוראים גדולים והמה הכלליות, מהיכלות
העולם.

צדי כל בשביל מוכנים היכלות, רבבות ורבי אלפים וצדיקאלפי ק

כלוכל בשביל שהוכן היכלות, רבבות ורבי אלפים אלפי בו יש היכל
כבודו לפי והיכל מדור וצדיק ע""ב,צדיק ˜ˆ"ו דף בל˜ פר˘˙ בזוה"˜ (כמובא

˜וד˘) ספרי וי˙ר הנעלם, מדר˘ ב˙חיל˙ אחרי פר˘˙ חד˘ ישובזהר היכל בכל וכן .
בשביל לו, הראוי לפי אחד לכל רבים, מדורין    

           
 הצער ערך ולפי נפש, ובמסירת ובאהבה ביראה אם ,

ולהתעטר ומדור, היכל זה לפי להשיג זוכה ככה המצוה, בשביל שסבל
את לשמש הממונים מלאכים ורבבות ואלפים עדן, גן של חופות בז'
בהשגת להטעימו עבודתו ולפי מעשיו לפי אחד כל וגם עדן, בגן הצדיקים
שבתענוגי הקטן אפילו כי ומופלאים, עליונים ותענוגים השכינה זיו אור

כלל. בשכלינו ולשער לבאר אפשר אי העליון עולם

בריה כל עין בו שלטה לא הזה העדן

זאתולפנים נגלה לא כי בריה, כל עין בו שלטה שלא העדן הוא מזה
כמובא לנביאים, ע"ב)אפילו ל"ד דף ג)מאי(ברכו˙ סד, לא(י˘עי' עין

בריה, כל עין בו שלטה שלא עדן זה אמר נחמני בר שמואל רבי ראתה,
עדן, הוא גן הוא תאמר ושמא בגן, היה, היכן הראשון אדם תאמר שמא

לומר י)תלמוד ב, ועדן(ברא˘י˙ לחוד, גן הגן, את להשקות מעדן יוצא ונהר
לחוד.

מזה"קוהנה לך ואעתיק וכו', יקר בלבוש שם שמתלבש לעיל אמרנו
תרומה ע"א)פרשת ˜"נ לשונו:(דף וזה ,

אזלאמהדאתפשטכיון המות, מלאך דההוא ע"י רוחא מההוא גופא האי
אתי כד דאתפשיט דעדן, דבגנתא אחרא גופא בההוא ומתלבשא



בגופא אתלבש דעדן לגנתא והדר מניה דאתפשט לבתר דחויא, ממשכא צרעת איהו
עכ דיליה, תרומה"קדישא פ' בזהר כן גם ועיין קל. ע"(דף זה.א)"נ בפרק להלן שנעתק

ממה. נהר חמישי מעין לאברהם חסד ספר ד."עיין

והעונש עאהשכר

מזה שיעור בלי פעמים כמה ונוראים גדולים והמה הכלליות, מהיכלות
העולם.

צדי כל בשביל מוכנים היכלות, רבבות ורבי אלפים וצדיקאלפי ק

כלוכל בשביל שהוכן היכלות, רבבות ורבי אלפים אלפי בו יש היכל
כבודו לפי והיכל מדור וצדיק ע""ב,צדיק ˜ˆ"ו דף בל˜ פר˘˙ בזוה"˜ (כמובא

˜וד˘) ספרי וי˙ר הנעלם, מדר˘ ב˙חיל˙ אחרי פר˘˙ חד˘ ישובזהר היכל בכל וכן .
בשביל לו, הראוי לפי אחד לכל רבים, מדורין    

           
 הצער ערך ולפי נפש, ובמסירת ובאהבה ביראה אם ,

ולהתעטר ומדור, היכל זה לפי להשיג זוכה ככה המצוה, בשביל שסבל
את לשמש הממונים מלאכים ורבבות ואלפים עדן, גן של חופות בז'
בהשגת להטעימו עבודתו ולפי מעשיו לפי אחד כל וגם עדן, בגן הצדיקים
שבתענוגי הקטן אפילו כי ומופלאים, עליונים ותענוגים השכינה זיו אור

כלל. בשכלינו ולשער לבאר אפשר אי העליון עולם

בריה כל עין בו שלטה לא הזה העדן

זאתולפנים נגלה לא כי בריה, כל עין בו שלטה שלא העדן הוא מזה
כמובא לנביאים, ע"ב)אפילו ל"ד דף ג)מאי(ברכו˙ סד, לא(י˘עי' עין

בריה, כל עין בו שלטה שלא עדן זה אמר נחמני בר שמואל רבי ראתה,
עדן, הוא גן הוא תאמר ושמא בגן, היה, היכן הראשון אדם תאמר שמא

לומר י)תלמוד ב, ועדן(ברא˘י˙ לחוד, גן הגן, את להשקות מעדן יוצא ונהר
לחוד.

מזה"קוהנה לך ואעתיק וכו', יקר בלבוש שם שמתלבש לעיל אמרנו
תרומה ע"א)פרשת ˜"נ לשונו:(דף וזה ,

אזלאמהדאתפשטכיון המות, מלאך דההוא ע"י רוחא מההוא גופא האי
אתי כד דאתפשיט דעדן, דבגנתא אחרא גופא בההוא ומתלבשא



בגופא אתלבש דעדן לגנתא והדר מניה דאתפשט לבתר דחויא, ממשכא צרעת איהו
עכ דיליה, תרומה"קדישא פ' בזהר כן גם ועיין קל. ע"(דף זה.א)"נ בפרק להלן שנעתק

ממה. נהר חמישי מעין לאברהם חסד ספר ד."עיין

והעונש עאהשכר

מזה שיעור בלי פעמים כמה ונוראים גדולים והמה הכלליות, מהיכלות
העולם.

צדי כל בשביל מוכנים היכלות, רבבות ורבי אלפים וצדיקאלפי ק

כלוכל בשביל שהוכן היכלות, רבבות ורבי אלפים אלפי בו יש היכל
כבודו לפי והיכל מדור וצדיק ע""ב,צדיק ˜ˆ"ו דף בל˜ פר˘˙ בזוה"˜ (כמובא

˜וד˘) ספרי וי˙ר הנעלם, מדר˘ ב˙חיל˙ אחרי פר˘˙ חד˘ ישובזהר היכל בכל וכן .
בשביל לו, הראוי לפי אחד לכל רבים, מדורין    

           
 הצער ערך ולפי נפש, ובמסירת ובאהבה ביראה אם ,

ולהתעטר ומדור, היכל זה לפי להשיג זוכה ככה המצוה, בשביל שסבל
את לשמש הממונים מלאכים ורבבות ואלפים עדן, גן של חופות בז'
בהשגת להטעימו עבודתו ולפי מעשיו לפי אחד כל וגם עדן, בגן הצדיקים
שבתענוגי הקטן אפילו כי ומופלאים, עליונים ותענוגים השכינה זיו אור

כלל. בשכלינו ולשער לבאר אפשר אי העליון עולם

בריה כל עין בו שלטה לא הזה העדן

זאתולפנים נגלה לא כי בריה, כל עין בו שלטה שלא העדן הוא מזה
כמובא לנביאים, ע"ב)אפילו ל"ד דף ג)מאי(ברכו˙ סד, לא(י˘עי' עין

בריה, כל עין בו שלטה שלא עדן זה אמר נחמני בר שמואל רבי ראתה,
עדן, הוא גן הוא תאמר ושמא בגן, היה, היכן הראשון אדם תאמר שמא

לומר י)תלמוד ב, ועדן(ברא˘י˙ לחוד, גן הגן, את להשקות מעדן יוצא ונהר
לחוד.

מזה"קוהנה לך ואעתיק וכו', יקר בלבוש שם שמתלבש לעיל אמרנו
תרומה ע"א)פרשת ˜"נ לשונו:(דף וזה ,

אזלאמהדאתפשטכיון המות, מלאך דההוא ע"י רוחא מההוא גופא האי
אתי כד דאתפשיט דעדן, דבגנתא אחרא גופא בההוא ומתלבשא



בגופא אתלבש דעדן לגנתא והדר מניה דאתפשט לבתר דחויא, ממשכא צרעת איהו
עכ דיליה, תרומה"קדישא פ' בזהר כן גם ועיין קל. ע"(דף זה.א)"נ בפרק להלן שנעתק

ממה. נהר חמישי מעין לאברהם חסד ספר ד."עיין

והעונש השכר עב

דאתפשט על וחדי דתמן, גופא בההוא בר לרוחא חדו ולית עלמא, להאי
דהאי כגוונא שלים, אחרא בלבוש ואתלבש עלמא דהאי גופא (נ"אמהאי

יכילדההוא) דלא מה עלאין, ברזין למנדע ואסתכל ואזיל יתיב וביה עלמא,
דא. בגופא עלמא בהאי ולאסתכלא למנדע

כמהמואתלבשתוכד עדונין כמה עלמא, דההוא לבושא בההוא נשמתא
הוי רוחא, ביה לאתלבשא דא לגופא גרים מה תמן. דיליה כסופין
דלא בריין עם טיבו עביד וקב"ה אלין, לבושין ליה דאפשיט ההוא אימא
יקירין אחרנין לבושין ליה דאתקין עד אלין לבושין נש לבר ליה אפשיט

מאלין. וטבין

למאריהון,מזלאינוןבר שלימתא בתיובתא אהדרן דלא עלמא חייבי
אזלא ונשמתא תמן, יתובון וערטילאין עלמא להאי אתו דערטילאין
גיהנם בההוא ואתדנת כלל, לבושין לה דלית אחרנין, לגבי בכסופא

לשונו. כאן עד דלעילא, אשא ההוא מגו דבארעא

אחר,ובכל בלבוש להתלבש צריכה לעולם מעולם תעלה שהנשמה פעם
בזוה"ק ואילך)כמובא ע"א ר"י דף וי˜הל לשונו:(פר˘˙ וזה ,

דהיכלאמחדהאיבאמצעיתא פתחא לקבל חדא פתחא קיימא רקיעא
דלתתא מגנתא נשמתין פרחין פתחא דבההוא דלעילא,

פתחא. ההוא עד בגנתא דנעיץ עמודא בחד לעילא,


עדן:מו. בגן החד˘ הגוף מ˜בל כ˘הרוח הגדולה -ה˘מחה הסולם [פירוש
מאד:] טוב והנה מאמר הולך המות, מלאך ידי על הרוח מעל הגוף

הזה. לעולם שבא בשעה ממנו שנתפשט העדן, שבגן האחר בגוף ומתלבש הרוח
עולם של הגוף מן שנתפשט שמח והוא שם, אשר ההוא בגוף זולת לרוח שמחה ואין
והולך יושב ובו הזה. עולם כעין שהוא עדן, מגן השלם אחר בלבוש ונתלבש הזה,
הזה בעולם בהיותו ולהסתכל לדעת יכול שלא מה עליונים, בסודות לדעת ומסתכל

הזה. בגוף
מז.   ,ההוא עולם של ההוא בלבוש מתלבשת וכשהנשמה .

בו שיתלבש העדן, שבגן הזה, לגוף גרם מי שם. לו יש חמודות כמה עדונים כמה
המות. מלאך שהוא הזה, עולם של האלו הלבושים לו שהפשיט מי אומר, הוי הרוח,
שאינו הבריות עם חסד עושה הוא ברוך והקדוש מאד. טוב הוא המות שהמלאך הרי

שבעוה מלבושים האדם וטובים"מפשיט יקרים אחרים לבושים לו שמתקן עד ז,
העדן. בגן מאלו,

י˘ובומח. וערומים הזה, לעולם באו ערומים ב˙˘ובה, חוזרים ˘אינם האנ˘ים

והעונש השכר עב

דאתפשט על וחדי דתמן, גופא בההוא בר לרוחא חדו ולית עלמא, להאי
דהאי כגוונא שלים, אחרא בלבוש ואתלבש עלמא דהאי גופא (נ"אמהאי

יכילדההוא) דלא מה עלאין, ברזין למנדע ואסתכל ואזיל יתיב וביה עלמא,
דא. בגופא עלמא בהאי ולאסתכלא למנדע

כמהמואתלבשתוכד עדונין כמה עלמא, דההוא לבושא בההוא נשמתא
הוי רוחא, ביה לאתלבשא דא לגופא גרים מה תמן. דיליה כסופין
דלא בריין עם טיבו עביד וקב"ה אלין, לבושין ליה דאפשיט ההוא אימא
יקירין אחרנין לבושין ליה דאתקין עד אלין לבושין נש לבר ליה אפשיט

מאלין. וטבין

למאריהון,מזלאינוןבר שלימתא בתיובתא אהדרן דלא עלמא חייבי
אזלא ונשמתא תמן, יתובון וערטילאין עלמא להאי אתו דערטילאין
גיהנם בההוא ואתדנת כלל, לבושין לה דלית אחרנין, לגבי בכסופא

לשונו. כאן עד דלעילא, אשא ההוא מגו דבארעא

אחר,ובכל בלבוש להתלבש צריכה לעולם מעולם תעלה שהנשמה פעם
בזוה"ק ואילך)כמובא ע"א ר"י דף וי˜הל לשונו:(פר˘˙ וזה ,

דהיכלאמחדהאיבאמצעיתא פתחא לקבל חדא פתחא קיימא רקיעא
דלתתא מגנתא נשמתין פרחין פתחא דבההוא דלעילא,

פתחא. ההוא עד בגנתא דנעיץ עמודא בחד לעילא,


עדן:מו. בגן החד˘ הגוף מ˜בל כ˘הרוח הגדולה -ה˘מחה הסולם [פירוש
מאד:] טוב והנה מאמר הולך המות, מלאך ידי על הרוח מעל הגוף

הזה. לעולם שבא בשעה ממנו שנתפשט העדן, שבגן האחר בגוף ומתלבש הרוח
עולם של הגוף מן שנתפשט שמח והוא שם, אשר ההוא בגוף זולת לרוח שמחה ואין
והולך יושב ובו הזה. עולם כעין שהוא עדן, מגן השלם אחר בלבוש ונתלבש הזה,
הזה בעולם בהיותו ולהסתכל לדעת יכול שלא מה עליונים, בסודות לדעת ומסתכל

הזה. בגוף
מז.   ,ההוא עולם של ההוא בלבוש מתלבשת וכשהנשמה .

בו שיתלבש העדן, שבגן הזה, לגוף גרם מי שם. לו יש חמודות כמה עדונים כמה
המות. מלאך שהוא הזה, עולם של האלו הלבושים לו שהפשיט מי אומר, הוי הרוח,
שאינו הבריות עם חסד עושה הוא ברוך והקדוש מאד. טוב הוא המות שהמלאך הרי

שבעוה מלבושים האדם וטובים"מפשיט יקרים אחרים לבושים לו שמתקן עד ז,
העדן. בגן מאלו,

י˘ובומח. וערומים הזה, לעולם באו ערומים ב˙˘ובה, חוזרים ˘אינם האנ˘ים
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והעונש השכר עב

דאתפשט על וחדי דתמן, גופא בההוא בר לרוחא חדו ולית עלמא, להאי
דהאי כגוונא שלים, אחרא בלבוש ואתלבש עלמא דהאי גופא (נ"אמהאי

יכילדההוא) דלא מה עלאין, ברזין למנדע ואסתכל ואזיל יתיב וביה עלמא,
דא. בגופא עלמא בהאי ולאסתכלא למנדע

כמהמואתלבשתוכד עדונין כמה עלמא, דההוא לבושא בההוא נשמתא
הוי רוחא, ביה לאתלבשא דא לגופא גרים מה תמן. דיליה כסופין
דלא בריין עם טיבו עביד וקב"ה אלין, לבושין ליה דאפשיט ההוא אימא
יקירין אחרנין לבושין ליה דאתקין עד אלין לבושין נש לבר ליה אפשיט

מאלין. וטבין

למאריהון,מזלאינוןבר שלימתא בתיובתא אהדרן דלא עלמא חייבי
אזלא ונשמתא תמן, יתובון וערטילאין עלמא להאי אתו דערטילאין
גיהנם בההוא ואתדנת כלל, לבושין לה דלית אחרנין, לגבי בכסופא

לשונו. כאן עד דלעילא, אשא ההוא מגו דבארעא

אחר,ובכל בלבוש להתלבש צריכה לעולם מעולם תעלה שהנשמה פעם
בזוה"ק ואילך)כמובא ע"א ר"י דף וי˜הל לשונו:(פר˘˙ וזה ,

דהיכלאמחדהאיבאמצעיתא פתחא לקבל חדא פתחא קיימא רקיעא
דלתתא מגנתא נשמתין פרחין פתחא דבההוא דלעילא,

פתחא. ההוא עד בגנתא דנעיץ עמודא בחד לעילא,


עדן:מו. בגן החד˘ הגוף מ˜בל כ˘הרוח הגדולה -ה˘מחה הסולם [פירוש
מאד:] טוב והנה מאמר הולך המות, מלאך ידי על הרוח מעל הגוף

הזה. לעולם שבא בשעה ממנו שנתפשט העדן, שבגן האחר בגוף ומתלבש הרוח
עולם של הגוף מן שנתפשט שמח והוא שם, אשר ההוא בגוף זולת לרוח שמחה ואין
והולך יושב ובו הזה. עולם כעין שהוא עדן, מגן השלם אחר בלבוש ונתלבש הזה,
הזה בעולם בהיותו ולהסתכל לדעת יכול שלא מה עליונים, בסודות לדעת ומסתכל

הזה. בגוף
מז.   ,ההוא עולם של ההוא בלבוש מתלבשת וכשהנשמה .

בו שיתלבש העדן, שבגן הזה, לגוף גרם מי שם. לו יש חמודות כמה עדונים כמה
המות. מלאך שהוא הזה, עולם של האלו הלבושים לו שהפשיט מי אומר, הוי הרוח,
שאינו הבריות עם חסד עושה הוא ברוך והקדוש מאד. טוב הוא המות שהמלאך הרי

שבעוה מלבושים האדם וטובים"מפשיט יקרים אחרים לבושים לו שמתקן עד ז,
העדן. בגן מאלו,

י˘ובומח. וערומים הזה, לעולם באו ערומים ב˙˘ובה, חוזרים ˘אינם האנ˘ים

והעונש השכר עב

דאתפשט על וחדי דתמן, גופא בההוא בר לרוחא חדו ולית עלמא, להאי
דהאי כגוונא שלים, אחרא בלבוש ואתלבש עלמא דהאי גופא (נ"אמהאי

יכילדההוא) דלא מה עלאין, ברזין למנדע ואסתכל ואזיל יתיב וביה עלמא,
דא. בגופא עלמא בהאי ולאסתכלא למנדע

כמהמואתלבשתוכד עדונין כמה עלמא, דההוא לבושא בההוא נשמתא
הוי רוחא, ביה לאתלבשא דא לגופא גרים מה תמן. דיליה כסופין
דלא בריין עם טיבו עביד וקב"ה אלין, לבושין ליה דאפשיט ההוא אימא
יקירין אחרנין לבושין ליה דאתקין עד אלין לבושין נש לבר ליה אפשיט

מאלין. וטבין

למאריהון,מזלאינוןבר שלימתא בתיובתא אהדרן דלא עלמא חייבי
אזלא ונשמתא תמן, יתובון וערטילאין עלמא להאי אתו דערטילאין
גיהנם בההוא ואתדנת כלל, לבושין לה דלית אחרנין, לגבי בכסופא

לשונו. כאן עד דלעילא, אשא ההוא מגו דבארעא

אחר,ובכל בלבוש להתלבש צריכה לעולם מעולם תעלה שהנשמה פעם
בזוה"ק ואילך)כמובא ע"א ר"י דף וי˜הל לשונו:(פר˘˙ וזה ,

דהיכלאמחדהאיבאמצעיתא פתחא לקבל חדא פתחא קיימא רקיעא
דלתתא מגנתא נשמתין פרחין פתחא דבההוא דלעילא,

פתחא. ההוא עד בגנתא דנעיץ עמודא בחד לעילא,


עדן:מו. בגן החד˘ הגוף מ˜בל כ˘הרוח הגדולה -ה˘מחה הסולם [פירוש
מאד:] טוב והנה מאמר הולך המות, מלאך ידי על הרוח מעל הגוף

הזה. לעולם שבא בשעה ממנו שנתפשט העדן, שבגן האחר בגוף ומתלבש הרוח
עולם של הגוף מן שנתפשט שמח והוא שם, אשר ההוא בגוף זולת לרוח שמחה ואין
והולך יושב ובו הזה. עולם כעין שהוא עדן, מגן השלם אחר בלבוש ונתלבש הזה,
הזה בעולם בהיותו ולהסתכל לדעת יכול שלא מה עליונים, בסודות לדעת ומסתכל

הזה. בגוף
מז.   ,ההוא עולם של ההוא בלבוש מתלבשת וכשהנשמה .

בו שיתלבש העדן, שבגן הזה, לגוף גרם מי שם. לו יש חמודות כמה עדונים כמה
המות. מלאך שהוא הזה, עולם של האלו הלבושים לו שהפשיט מי אומר, הוי הרוח,
שאינו הבריות עם חסד עושה הוא ברוך והקדוש מאד. טוב הוא המות שהמלאך הרי

שבעוה מלבושים האדם וטובים"מפשיט יקרים אחרים לבושים לו שמתקן עד ז,
העדן. בגן מאלו,

י˘ובומח. וערומים הזה, לעולם באו ערומים ב˙˘ובה, חוזרים ˘אינם האנ˘ים

שיעורי זוהר הקדוש
לתועלת הציבור אנו מבקשים לעדכן אותנו על 

שיעורי הזוהר הקדוש המתקיימים באיזור מגוריכם. 
נא לפרט מקום השיעור, מוסר השיעור, ימים, שעות, 

מספר משתתפים וכד'. טלפון: 02-6500828. או 
פקס: 02-9951300. נשמח לבוא לעזרתכם במשלוח 

ספרים וכד' לייעול הלימוד. כמו"כ אנו מחפשים 
מתנדבים לחלוקת ספרים בכל רחבי הארץ, הודיעו 
לנו ויהא זה לתועלת ולחיזוק לימוד הזוה"ק, ועי"ז 

נזכה במהרה להבטחת הרשב"י זי"ע בדא יפקון מן 
גלותא ברחמי בב"א.

[לקבלת ספרים חינם לחלוקה: 0548-436784, 
"מפעל הזוהר העולמי" שע"י מוסדות האלמין]
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והעונש עגהשכר

עמודא)רקיעאמטההואגו דרקיעא(נ"א באמצעיתא דאיהו פתחא בההוא
לגוונין ונהרן כחדא, כלילן דנהורא גוונין תלת בגוה עאלין דבגנתא,

רקיעא וכדין עמודא, עמודא)דההוא נ(נ"א גווניןדא בכמה ואתלהיט ציץ
נהורין) דמתלהטן.(נ"א

ושבתאבכל שבתא בכל אבל עלאה, זיוא מההוא צדיקיא נהרין שעתא
רקיעא, בהאי זמני משאר יתיר שכינתא אתגלייא ירחא, ריש ובכל

לגביה. וסגדין צדיקיא כלהו ואתיין

צדיקיאנחולקיהזכאה בהו דמתלבשן דקאמרן, לבושי להני דזכי מאן
בהאי נש בר דעביד טבין מעובדין אלין 25(לתתא) דעדן בגנתא



˘מה:   שלמה בתשובה חוזרים שאינם עולם, רשעי מאלו חוץ .
בבושה הולכת והנשמה שמה. ישובו וערומים הזה לעולם באו שערומים לאדונם,
שלמעלה. האש מן שבארץ בגיהנם ונדונית כלל, לבוש לה אין כי אחרות, מנשמות
בתשובה שחשבו עולם, רשעי הם ואלו עולים, ומיד בגיהנם שמצפצפים מהם ויש
ועולים ומצפצפים בגיהנם, שם נדונו אלו תשובה. לעשות יכלו ולא ומתו בלבם,

כך. לאחר
מט.   ההיכל פתח כנגד אחד פתח נמצא הזה רקיע באמצע .

בעמוד למעלה, התחתון עדן מגן הנשמות פורחות ההוא שבפתח ביצירה, שלמעלה
הג של בארץ הנעוץ ההוא."אחד פתח עד ומגיע ע,
לעיל נתבאר כבר רצפירוש, הסיוםט)"(אות שהוא הרקיע, באמצע שנעשה הפתח ענין

במקום המלכות עלית מחמת עדן, דגן השמים של המדרגה באמצע שנעשה החדש
ותו בינה דהיינו המדרגה, חצי נפלה הזה הסיום שמשום המדרגה"בינה, לבחינת מ,

ובינה למקומה המלכות כשחוזרת גדלות, לעת אשר עדן, דגן הארץ שהוא שלמטה,
דהיינו"ותו התחתונה, המדרגה גם עמהם לוקחים לרקיע, למדרגתם למעלה עולים מ

בבינה שנעשה החדש שסיום ונמצא, עדן, דגן הארץ בבחינת שהם הנשמות אותם
להיות שאותםנתהפך ותדע, לעליון. לעלות שם דרך שיוכל התחתון, בשביל

ותו הנבחנים,"בינה הם עדן, דגן לארץ למטה תחילה שנפלו מ  
שהם כמו נבחן עדן, דגן הארץ במדרגת התדבקותם כי ,קרקע בתוך

כ נבחנים עצמם והם המגיעהגן, גבוה  שדרך רקיע, שבאמצע
גדלות לעת דהיינו עדן, דגן הרקיע אל עדן דגן מארץ הנשמות עולות הזה העמוד

ותו הנבחנים"כשהבינה גםמ, עמהם לוקחים עדן, דגן לרקיע בחזרה עולים .
עדן. דגן לרקיע אותם ומעלה עדן, דגן שבארץ הנשמות את

כלוליםנ. חב"ד ˘הם אור, ˘ל גוונים ג' בו נכנסים הגן, ˘על הר˜יע באמˆע

יחד:   שעל הרקיע באמצע שהוא ההוא בפתח הזה, רקיע בתוך .
חב שהם יחד, כלולים אור של גוונים ג' בו נכנסים של"הגן, לגוונים ומאירים ד,

בכ ומתלהט נוצץ הזה עמוד ואז שם, שעלה ההוא הלוהטים.עמוד גוונים מה
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המשך יבא

והעונש השכר עד

לתתא, דעדן בגנתא נשמתא קיימא ובהון אורייתא, בפקודי עלמא
יקירין. לבושין בהני ואתלבשת

לבושיןנאסלקאכד לה אזדמנן לעילא, דרקיעא פתחא בההוא נשמתא
באורייתא דלבא וכונה מרעותא דאינון עלאין, יקירין אחרנין
דמתעטרא, מאן בה מתעטר לעילא רעותא ההוא סלקא דכד ובצלותא,
לאתלבשא דנהורא לבושין מניה ואתעביד נש, בר לההוא חולקא ואשתאר

לשונו. כאן עד לעילא, לסלקא נשמתא בהו

אפרסמונא נהרא בי"ג להתעדן יזכה החדשים הלבושים ידי על
מעדן היוצא מנהר לצדיקים המוכן דכיא

ויקרוכיון הדר זיו מתענוגי להתעדן זוכה אז הלבושין, באלו שנתלבש
מנהר לצדיקים המוכן דכיא אפרסמונא נהרא עשר ותלת עליון,
הטוב הריח זה לסבול הנשמה בכוח יש הלבוש זה ידי ועל מעדן. היוצא
המופלא התענוג את לסבול לה אפשר אי הלבוש זה בלי כי והנעים,
לסבול וצדיקים, לחסידים מכחו משפיע הוא ברוך שהקדוש והנורא,
העליון, והתענוג והזהר הזיו מגודל במציאות יתבטלו שלא שכרם, ולקבל

כה-כח. פרק מוסר בשבט כמבואר

ואילך)בזוה"קכמובא ע"ב ר"י דף וי˜הל לשונו:(פר˘˙ וזה ,

אתייהיבנבנקודאוהאי דלא אתר עלאה, עדן לגבי גנתא איהי תתאה
ולאסתכלא. למנדע



עמוד דרך הרקיע מן האורות מקבלים לרקיע, ההוא העמוד עם שעלו והצדיקים
אבל תמיד, נוהג שזה כלומר, ההוא, העליון מזיו הצדיקים מאירים שעה ובכל הזה.
הזמנים, מבשאר יותר הזה ברקיע השכינה מתגלה חדש ראש ובכל ושבת שבת בכל

אליה. ומשתחוים באים הצדיקים וכל
נא.   שאמרנו הלבושים לאלו שזכה מי חלקו אשרי ש. א)"(באות

דהיינו התורה, במצות הזה בעולם האדם שעשה טובים ממעשים הם הלבושים אלו
באלו ומתלבשת התחתון עדן בגן הנשמה עומדת ובהם במעשה, התלויות מצות

היקרים. הלבושים
נב.   לה מזדמנים למעלה, הרקיע פתח דרך הנשמה כשעלתה .

הלב וכוונת ברצון התלויות מצות ידי על נעשים שהם עליונים יקרים אחרים לבושים
ממנו וחלק שמתעטר, מי בה מתעטר למעלה, ההוא הרצון כשעולה כי ותפלה, בתורה
למעלה. לעלות הנשמה בהם שנתלבש אור לבושי ממנו ונעשה ההוא, לאדם נשאר



זהר 
השבת

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

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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

השבת עאזוהר

   
    
    
     
     
    

 (ב (בראשית  
    

    

ׁשּבת ּבסעּודת  ָ ַ ַ ְ ִ ָ ְ ִׂשמחה

(סבא המנּונא רב (נ"א  ְַַָָָ
   
      
   
   
     
    
      
    

 

הּמל  ֶ ֶ ַ ַ ְסעּודת

     
    
   

      
    
      

הּזמּנים ׁשאר מּכל נתּכּבדה ְְְְִִִַַַַַָָָָהּׁשּבת

ולא נמצא, ּבּה ׁשהּכל מּׁשּום ְְְִִִֶַַַָָֹֹוהחּגים,

והחּגים הּזמּנים ּבכל ּכ אמרנמצא . ְְְְִִִַַַַַָָָָ

ׁשהּכל מּׁשּום ,ּכ מּׁשּום חּייא, ִִִִֶַַָָֹרּבי

ׁשּכתּוב ּפעמים, ׁשלׁש נזּכר ּבֹו, ְְְִִִֶַָָָָֹנמצא

ב) הּׁשביעי.(בראשית ּבּיֹום אלהים ְְֱִִִַַַַֹויכל

אלהים ויבר הּׁשביעי. ּבּיֹום ְְְֱִִִִֶַַַַָֹוּיׁשּבֹות

הּׁשביעי. יֹום ְִִֶַאת

ׁשּבת ּבסעּודת  ָ ַ ַ ְ ִ ָ ְ ִׂשמחה

סבא)אּבארּבי המנּונא יֹוׁשב(רב ּכׁשהיה , ְְִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבכל ׂשמח היה הּׁשּבת, ְְִֵַַַַָָָָָּבסעּודת

סעּודה זֹוהי אֹומר: והיה ואחת, ְְְִֵַַַַָָָאחת

הּנסּתר הּקדֹוׁש העּתיק ׁשל ְְִִֶַַַָָָָקדֹוׁשה

היה האחרת ּבּסעּודה הּכל. ְֶֶֶַַַָָָָֹׁשל

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל סעּודה זֹוהי ְִֵֶַָָָאֹומר:

ׂשמח והיה הּסעּודֹות. ּבכל וכן ְְְְֵֵַַָָָָהּוא,

את מׁשלים ּכׁשהיה ואחת. אחת ְְְְִֶֶַַַַַָָָּבכל

סעּודֹות נׁשלמּו אֹומר: ְְְְִֵַהּס עּודֹות,

ֱָָהאמּונה.

הּמל  ֶ ֶ ַ ַ ְסעּודת

לּס עּודה,ּכׁשרּבי ּבא היה ׁשמעֹון ְְְִִֶַַָָָָ

ׁשל סעּודה התקינּו :ּכ אֹומר ְְִֵֶַָָָָהיה

סעּודת התקינּו העליֹונה. ְְְֱִֶַַָָָָהאמּונה

ּכׁשהׁשלים וׂשמח. יֹוׁשב והיה .ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמל

מ היּו ׁשליׁשית, עליו:סעּודה כריזים ְְְִִִִַָָָָ

נח) והרּכבּתי(ישעיה ה' על ּתתעּנג ְְְְִִִַַַַָאז
השבת זוהר עב

    

הּגבירה  ָ ִ ְ ַ ַ ְסעּודת

    
   
   
    
   
    
    
     
   



ׁשנּיה  ָ ִ ְ ָ ְסעּודה

   
(נח (ישעיה  

      
    
   

    

ׁשליׁשית  ִ ִ ְ ָ ְסעּודה

   
  
     
    
     
   
   

נחלת והאכלּתי ארץ ּבמתי ְְֲֲֳִֵֶַַַַַָָעל

.אבי ֲִַָֹיעקב

הּגבירה  ָ ִ ְ ַ ַ ְסעּודת

איאמר לאביו, אלעזר רּבי ְְִִֵֶַַָָָָ

אמר הּללּו? הּס עּודֹות את ְְְִֶַַַַָָמתּקנים

על והרּכבּתי ּכתּוב ׁשּבת ליל ְְְִִֵַַַָָלֹו,

מתּברכת ּבּלילה ּבֹו ארץ. ְְֳִֵֶֶֶַַָָָָּבמתי

הּתּפּוחים, ׂשדה וכל ְְְִִֵַַַָָהּגבירה

ּונׁשמה אדם, ׁשל ׁשלחנֹו ְְְִֵֶָָָָָָֻּומתּבר

ׂשמחת הּלילה ואֹותֹו ְְְִֶֶַַַָנֹוספת,

לׂשמח אדם וצרי הּוא. ְְְִִִַַָָָָֹהּגבירה

הּגבירה. סעּודת ולאכל ְְְְְֱִִֶַַָָֹּבׂשמחה

ׁשנּיה  ָ ִ ְ ָ ְסעּודה

ּכתּובּביֹום הּׁשנּיה ּבּסעּודה הּׁשּבת, ְְְִַַַַָָָָ

וּדאי. ה' על ה'. על ּתתעּנג ְִַַַַַַָאז

הּקדֹוׁש, העּתיק נגלה ׁשעה ְִִֶֶַַָָָָָׁשאֹותּה

והּׁשלמּות ּבׂשמחה, העֹולמֹות ְְְְְִֵַָָָָוכל

עֹוׂשים, אנּו העּתיק ׁשל ְְִִֶֶַַָָָוהחדוה

וּדאי. סעּודתֹו ְְִַַָוזֹוהי

ׁשליׁשית  ִ ִ ְ ָ ְסעּודה

ּכתּובּבּסעּודה ׁשּבת ׁשל הּׁשליׁשית ְְִִֶַַַָָָ

זֹוהי .אבי יעקב נחלת ְְֲֲֲִִִַַַַַָֹוהאכלּתי

ׁשהּוא אנּפין זעיר ׁשל ְְְִֵֶֶַַָהּס עּודה

מאֹותּה הּימים ׁשׁשת וכל ְְִִֵֵֵֶַָָָּבׁשלמּות.

אדם וצרי מתּברכים. ְְְְִִִֵָָָָׁשלמּות

הּסעּודֹות ּולהׁשלים ּבסעּודתֹו ְְְְְִִִַַַָֹלׂשמח

הּׁשלמה האמּונה סעּודֹות ׁשהן ְְֱֵֵֶַַָָָָהּללּו,



טז

זהר 
השבת

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

השבת עגזוהר

    
    
    

   (לא (שמות 
  

ׁשּבת ּבסעּודת הּפֹוגם ׁשל  ָ ַ ַ ְ ִ ֵ ַ ֶ ְעֹונׁשֹו

    
   
    
    
    
     
     
    
    

 

     
    
     
    
     

 (ב (מלאכי   
     
      
     
    
    

(א (ישעיה  

יׂשראל, ׁשל קדֹוׁש זרע ְִֵֶֶֶַָָׁשל

ולא ׁשּלהם היא העליֹונה ְְֱִֶֶֶֶָָָָָֹׁשהאמּונה

ּכֹוכבים עבֹודת עֹובדי עּמים ְֲִִֵֶַַָׁשל

אמר, ּכ ּומּׁשּום לא)ּומּזלֹות. (שמות ִַַָָָ

יׂשראל. ּבני ּובין ְְִִֵֵֵֵָּביני

ׁשּבת ּבסעּודת הּפֹוגם ׁשל  ָ ַ ַ ְ ִ ֵ ַ ֶ ְעֹונׁשֹו

נֹודעיםּבא הּללּו ּבּסעּודֹות ּוראה, ְְִֵַַָָֹ

וׁשהם הּמל ּבני ׁשהם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָיׂשראל

האמּונה, ּבני וׁשהם הּמל ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָמהיכל

מהם, אחת סעּודה ׁשּפֹוגם ְִֵֵֶֶַַָּומי

את ּומראה למעלה, ּפגם ְְְְְֶֶֶַַַָָמראה

העליֹון, הּמל מּבני ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָעצמֹו

וׁשאינֹו ,הּמל היכל מּבני ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַׁשאינֹו

ונֹותנים יׂשראל, ׁשל קדֹוׁש ְְְִִִֵֶֶַָָמּזרע

ּדין - דברים ׁשלׁשה ׁשל חמר ְְִִֶֶָָָָֹֹעליו

וכּו'. ְִֵַֹהּגיהּנם

והחּגיםּובא הּזמּנים ׁשאר ּבכל ראה, ְְְְְִִֵַַַַָָֹ

את ּולׂשּמח לׂשמח אדם ְְִִֵֶַַַָָָֹצרי

ולא לבּדֹו ׂשמח הּוא ואם ְְְֲִִִֵַַָָֹהענּיים,

לבּדֹו ׁשהרי רב, ענׁשֹו - לענּיים ְְֲֲִִֵֵֶַַַָנֹותן

עליו לאחר. ׂשמחה נֹותן ולא ְְְִֵֵֵַַָָָָֹׂשמח,

ב)ּכתּוב ּפניכם(מלאכי על פרׁש וזריתי ְְִִֵֵֶֶֶַָ

ּבׁשּבת, ׂשמח הּוא ואם חּגיכם. ְְִֵֵֶֶֶַַַָָּפרׁש

לא - לאחר נֹותן ׁשּלא ּגב על ְֵֵֶַַַַֹֹאף

הּזמּנים ּכבׁשאר ענׁש עליו ְְְְִִִֶַַָָָֹנֹותנים

אמר חּגיכם. ּפרׁש ׁשּכתּוב ְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהחּגים,

ׁשּבּתכם. ּפרׁש ולא חּגיכם, ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַֹּפרׁש

א)וכתּוב ּומֹועדיכם(ישעיה חדׁשיכם ְְֲֵֵֶֶָָ

השבת זוהר עב

    

הּגבירה  ָ ִ ְ ַ ַ ְסעּודת

    
   
   
    
   
    
    
     
   



ׁשנּיה  ָ ִ ְ ָ ְסעּודה

   
(נח (ישעיה  

      
    
   

    

ׁשליׁשית  ִ ִ ְ ָ ְסעּודה

   
  
     
    
     
   
   

נחלת והאכלּתי ארץ ּבמתי ְְֲֲֳִֵֶַַַַַָָעל

.אבי ֲִַָֹיעקב

הּגבירה  ָ ִ ְ ַ ַ ְסעּודת

איאמר לאביו, אלעזר רּבי ְְִִֵֶַַָָָָ

אמר הּללּו? הּס עּודֹות את ְְְִֶַַַַָָמתּקנים

על והרּכבּתי ּכתּוב ׁשּבת ליל ְְְִִֵַַַָָלֹו,

מתּברכת ּבּלילה ּבֹו ארץ. ְְֳִֵֶֶֶַַָָָָּבמתי

הּתּפּוחים, ׂשדה וכל ְְְִִֵַַַָָהּגבירה

ּונׁשמה אדם, ׁשל ׁשלחנֹו ְְְִֵֶָָָָָָֻּומתּבר

ׂשמחת הּלילה ואֹותֹו ְְְִֶֶַַַָנֹוספת,

לׂשמח אדם וצרי הּוא. ְְְִִִַַָָָָֹהּגבירה

הּגבירה. סעּודת ולאכל ְְְְְֱִִֶַַָָֹּבׂשמחה

ׁשנּיה  ָ ִ ְ ָ ְסעּודה

ּכתּובּביֹום הּׁשנּיה ּבּסעּודה הּׁשּבת, ְְְִַַַַָָָָ

וּדאי. ה' על ה'. על ּתתעּנג ְִַַַַַַָאז

הּקדֹוׁש, העּתיק נגלה ׁשעה ְִִֶֶַַָָָָָׁשאֹותּה

והּׁשלמּות ּבׂשמחה, העֹולמֹות ְְְְְִֵַָָָָוכל

עֹוׂשים, אנּו העּתיק ׁשל ְְִִֶֶַַָָָוהחדוה

וּדאי. סעּודתֹו ְְִַַָוזֹוהי

ׁשליׁשית  ִ ִ ְ ָ ְסעּודה

ּכתּובּבּסעּודה ׁשּבת ׁשל הּׁשליׁשית ְְִִֶַַַָָָ

זֹוהי .אבי יעקב נחלת ְְֲֲֲִִִַַַַַָֹוהאכלּתי

ׁשהּוא אנּפין זעיר ׁשל ְְְִֵֶֶַַָהּס עּודה

מאֹותּה הּימים ׁשׁשת וכל ְְִִֵֵֵֶַָָָּבׁשלמּות.

אדם וצרי מתּברכים. ְְְְִִִֵָָָָׁשלמּות

הּסעּודֹות ּולהׁשלים ּבסעּודתֹו ְְְְְִִִַַַָֹלׂשמח

הּׁשלמה האמּונה סעּודֹות ׁשהן ְְֱֵֵֶַַָָָָהּללּו,



זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ
יז

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב

השבת עגזוהר

    
    
    

   (לא (שמות 
  

ׁשּבת ּבסעּודת הּפֹוגם ׁשל  ָ ַ ַ ְ ִ ֵ ַ ֶ ְעֹונׁשֹו

    
   
    
    
    
     
     
    
    

 

     
    
     
    
     

 (ב (מלאכי   
     
      
     
    
    

(א (ישעיה  

יׂשראל, ׁשל קדֹוׁש זרע ְִֵֶֶֶַָָׁשל

ולא ׁשּלהם היא העליֹונה ְְֱִֶֶֶֶָָָָָֹׁשהאמּונה

ּכֹוכבים עבֹודת עֹובדי עּמים ְֲִִֵֶַַָׁשל

אמר, ּכ ּומּׁשּום לא)ּומּזלֹות. (שמות ִַַָָָ

יׂשראל. ּבני ּובין ְְִִֵֵֵֵָּביני

ׁשּבת ּבסעּודת הּפֹוגם ׁשל  ָ ַ ַ ְ ִ ֵ ַ ֶ ְעֹונׁשֹו

נֹודעיםּבא הּללּו ּבּסעּודֹות ּוראה, ְְִֵַַָָֹ

וׁשהם הּמל ּבני ׁשהם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָיׂשראל

האמּונה, ּבני וׁשהם הּמל ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָמהיכל

מהם, אחת סעּודה ׁשּפֹוגם ְִֵֵֶֶַַָּומי

את ּומראה למעלה, ּפגם ְְְְְֶֶֶַַַָָמראה

העליֹון, הּמל מּבני ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָעצמֹו

וׁשאינֹו ,הּמל היכל מּבני ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַׁשאינֹו

ונֹותנים יׂשראל, ׁשל קדֹוׁש ְְְִִִֵֶֶַָָמּזרע

ּדין - דברים ׁשלׁשה ׁשל חמר ְְִִֶֶָָָָֹֹעליו

וכּו'. ְִֵַֹהּגיהּנם

והחּגיםּובא הּזמּנים ׁשאר ּבכל ראה, ְְְְְִִֵַַַַָָֹ

את ּולׂשּמח לׂשמח אדם ְְִִֵֶַַַָָָֹצרי

ולא לבּדֹו ׂשמח הּוא ואם ְְְֲִִִֵַַָָֹהענּיים,

לבּדֹו ׁשהרי רב, ענׁשֹו - לענּיים ְְֲֲִִֵֵֶַַַָנֹותן

עליו לאחר. ׂשמחה נֹותן ולא ְְְִֵֵֵַַָָָָֹׂשמח,

ב)ּכתּוב ּפניכם(מלאכי על פרׁש וזריתי ְְִִֵֵֶֶֶַָ

ּבׁשּבת, ׂשמח הּוא ואם חּגיכם. ְְִֵֵֶֶֶַַַָָּפרׁש

לא - לאחר נֹותן ׁשּלא ּגב על ְֵֵֶַַַַֹֹאף

הּזמּנים ּכבׁשאר ענׁש עליו ְְְְִִִֶַַָָָֹנֹותנים

אמר חּגיכם. ּפרׁש ׁשּכתּוב ְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהחּגים,

ׁשּבּתכם. ּפרׁש ולא חּגיכם, ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַֹּפרׁש

א)וכתּוב ּומֹועדיכם(ישעיה חדׁשיכם ְְֲֵֵֶֶָָ
השבת זוהר עד

     

יתרה  ָ ֵ ְ ָ ָ ְנׁשמה

     
  

   
     
     

    
    

    
  

אמּונה ׁשל סעּודֹות  ָ ֱ ֶ ְג'

      
    
   
    
   
      

   

הּׁשּבת יֹום  ָ ַ ַ ַ ֲ ַמעלת

    
    
     
    
     
   
   

אמר. לא ׁשּבת ואּלּו נפׁשי. ְְְִִַַַָָָָֹׂשנאה

יתרה  ָ ֵ ְ ָ ָ ְנׁשמה

ּבניּומּׁשּום ּובין ּביני ּכתּוב ּכ ְִִֵֵֵָָ

נמצאתיׂשראל. האמּונה ׁשּכל ּומּׁשּום ְְֱִִִֵֵֶָָָָ

אחרת, נׁשמה לאדם נֹותנים ְְְִֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת,

הּׁשלמּות ׁשּכל נׁשמה עליֹונה, ְְְְֵֶֶַָָָָָָנׁשמה

ּכּבּה ּומּׁשּום הּבא. העֹולם ּכדגמת , ְְִַַָָָָָֻ

ׁשּבת. ׁשלנקראת ׁשם ׁשּבת? ּזה מה ְִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשלם ׁשהּוא ׁשם הּוא, ּברּו ֵֵֶַָָָהּקדֹוׁש

צדדיו. ְִָָָמּכל

אמּונה ׁשל סעּודֹות  ָ ֱ ֶ ְג'

אֹויאמר הּוא. ּכ וּדאי יֹוסי, רּבי ִֵַַַַָָ

ׂשמחה את מׁשלים ׁשּלא ְְִִֶֶַַָָָֹלאדם

אּלּו ׂשמחתֹו? ּומהי הּקדֹוׁש. ְִִֵֶֶַַַָָהּמל

האמּונה, ׁשל הּסעּודֹות ְְֱֶַָָֹׁשלׁש

ויעקב יצחק ׁשאברהם ְְְְֲִֶַַָָָֹסעּודֹות

ׂשמחה וכּלם ּבהם, עלּכלּולים ְְְִִֶַָָָֻ

צדדיו. מּכל ׁשלמה אמּונה ְְְֱִִֵָָָָָָׂשמחה,

הּׁשּבת יֹום  ָ ַ ַ ַ ֲ ַמעלת

האבֹות,ׁשנינּו, מתעּטרים הּזה ּבּיֹום ְְִִִֶַַַָָָ

ּבכל ּכן ּׁשאין מה יֹונקים, הּבנים ְְְִִֵֵֶַַָָָוכל

הּזה ּבּיֹום והּזמּנים. החּגים ְְְִִֶַַַַַַָׁשאר

ּכל הּזה ּבּיֹום נחים. הּגיהּנם ְִִִֵֵֶַַַָָֹרׁשעי

מתעֹוררים ולא נכּפים ְְְְִִִִִִַֹהּדינים

מתעּטרת הּתֹורה הּזה ּבּיֹום ְִֶֶֶַַַַָָָּבעֹולם.

ׂשמחה הּזה ּבּיֹום ׁשלמֹות. ְְֲִֵֶַַַָָּבעטרֹות
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ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשֹ

השבתהמשך ההערות מהעמוד הקודם זוהר עד

     

יתרה  ָ ֵ ְ ָ ָ ְנׁשמה

     
  

   
     
     

    
    

    
  

אמּונה ׁשל סעּודֹות  ָ ֱ ֶ ְג'

      
    
   
    
   
      

   

הּׁשּבת יֹום  ָ ַ ַ ַ ֲ ַמעלת

    
    
     
    
     
   
   

אמר. לא ׁשּבת ואּלּו נפׁשי. ְְְִִַַַָָָָֹׂשנאה

יתרה  ָ ֵ ְ ָ ָ ְנׁשמה

ּבניּומּׁשּום ּובין ּביני ּכתּוב ּכ ְִִֵֵֵָָ

נמצאתיׂשראל. האמּונה ׁשּכל ּומּׁשּום ְְֱִִִֵֵֶָָָָ

אחרת, נׁשמה לאדם נֹותנים ְְְִֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת,

הּׁשלמּות ׁשּכל נׁשמה עליֹונה, ְְְְֵֶֶַָָָָָָנׁשמה

ּכּבּה ּומּׁשּום הּבא. העֹולם ּכדגמת , ְְִַַָָָָָֻ

ׁשּבת. ׁשלנקראת ׁשם ׁשּבת? ּזה מה ְִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשלם ׁשהּוא ׁשם הּוא, ּברּו ֵֵֶַָָָהּקדֹוׁש

צדדיו. ְִָָָמּכל

אמּונה ׁשל סעּודֹות  ָ ֱ ֶ ְג'

אֹויאמר הּוא. ּכ וּדאי יֹוסי, רּבי ִֵַַַַָָ

ׂשמחה את מׁשלים ׁשּלא ְְִִֶֶַַָָָֹלאדם

אּלּו ׂשמחתֹו? ּומהי הּקדֹוׁש. ְִִֵֶֶַַַָָהּמל

האמּונה, ׁשל הּסעּודֹות ְְֱֶַָָֹׁשלׁש

ויעקב יצחק ׁשאברהם ְְְְֲִֶַַָָָֹסעּודֹות

ׂשמחה וכּלם ּבהם, עלּכלּולים ְְְִִֶַָָָֻ

צדדיו. מּכל ׁשלמה אמּונה ְְְֱִִֵָָָָָָׂשמחה,

הּׁשּבת יֹום  ָ ַ ַ ַ ֲ ַמעלת

האבֹות,ׁשנינּו, מתעּטרים הּזה ּבּיֹום ְְִִִֶַַַָָָ

ּבכל ּכן ּׁשאין מה יֹונקים, הּבנים ְְְִִֵֵֶַַָָָוכל

הּזה ּבּיֹום והּזמּנים. החּגים ְְְִִֶַַַַַַָׁשאר

ּכל הּזה ּבּיֹום נחים. הּגיהּנם ְִִִֵֵֶַַַָָֹרׁשעי

מתעֹוררים ולא נכּפים ְְְְִִִִִִַֹהּדינים

מתעּטרת הּתֹורה הּזה ּבּיֹום ְִֶֶֶַַַַָָָּבעֹולם.

ׂשמחה הּזה ּבּיֹום ׁשלמֹות. ְְֲִֵֶַַַָָּבעטרֹות
השבת עהזוהר

   
  

רצֹון ׁשעת ׁשּבת ׁשל  ָ ַ ְ ָ ַ ֶ ָ ְ ִמנחה

     
   
    
    
     
    
    

   

והּגּוף הּנפׁש א)ענג מ"ז, (ח"ב ֶֹ ַ ֶ ֶ ְ ַ 

    
   

     
     

כג) (ויקרא   
    
     
   
    
    
     
     
    

   

וחמּׁשים ּבמאתים נׁשמעים ְְְְֲִִִִִַַַָָותפנּוק

ָעֹולמֹות.

רצֹון ׁשעת ׁשּבת ׁשל  ָ ַ ְ ָ ַ ֶ ָ ְ ִמנחה

הּׁשּבת,ּבא ימי ׁשׁשת ּבכל ּוראה, ְְְֵֵֵֶַַָָֹ

הּדין הּמנחה, ּתפּלת ׁשעת ְְְְִִִִֶַַַַַָָּכׁשּמּגיעה

הּדינים וכל ׁשֹולט ְִִֵֶַַָָהּקׁשה

הּׁשּבת, ּביֹום אבל ְְְֲִִַַָָמתעֹוררים,

נמצא הּמנחה, ּתפּלת זמן ְְְְְִִִִֶַַַַַָָּכׁשּמּגיע

הּקדֹוׁש והעּתיק הרצֹונֹות, ְְְִַַָָָרצֹון

נכּפים, הּדינים וכל רצֹונֹו, ְְְְִִִִֶַַָמגּלה

ּבּכל. וׂשמחה רצֹון ְְְְִִַָָָֹונמצא

והּגּוף הּנפׁש  ַ ְ ֶ ֶ ַ ֶֹענג

הּכל,וקראת ׁשל עּנּוג - ענג לּׁשּבת ְִֶֶַַַָָָָֹֹ

לעליֹונים עּנּוג והּגּוף, הּנפׁש ְְִִִֶֶֶַַָעּנּוג

ּזה מה לּׁשּבת, וקראת ְְְִֶַַַַַָָָָולּתחּתֹונים.

ׁשּנאמר ּכמֹו אֹותּה, ׁשּיזמין ְְְֱִֶֶֶַַָָָָוקראת?

כג) ּכלֹומר(ויקרא קדׁש, ְְִֵֶַָֹמקראי

אֹורח ׁשּמזמין מי ּכמֹו ְְְִִִֵֶַַָֻמזּמנים,

ענג, לּׁשּבת וקראת זה ועל ְְְֵֶֶַַַָָָָֹלביתֹו.

אֹורח, ׁשּמזמינים ּכמֹו אֹותּה ְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּיזמין

ּכראּוי מתּקן ּובבית מתּקן ְְְְְִַָָָָָֻֻֻּבׁשלחן

על יֹותר ּכראּוי ּובמׁשּתה ְְְֲִֵֶַַָָָּבמאכל

- ענג לּׁשּבת וקראת הּימים. ְְִֶַַַָָָָָָֹׁשאר

זה - מכּבד ה' לקדֹוׁש יֹום. ְְְִִֶָֻמּבעֹוד

אחד. ׁשהם ׁשנים הּכּפּורים, ְִִִֵֶֶַַָיֹום

ּכמֹו - ּדרכי מעׂשֹות ְְְְֲִֵֶַָוכּבדּתֹו

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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יט

ַצִּדיק ַמֲעִניׁש ָחִסיד ֶׁשּלֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ּלֹא ֵיֵצא  ֵדי ׁשֶ ה ּכְ עֹוָלם ַהּזֶ ּלֹו ּבָ יק ַמֲעִניׁש ָחִסיד ׁשֶ ַצּדִ
ַחת ָידֹו ִמְכׁשֹול ִמּתַ

יק ִלְבָרָכה  יק ִמְקלֹויְזעְנבּורג ֵזֶכר ַצּדִ ּדִ אֹון ַהּצַ ר ַהּגָ ּפֵ ּסִ ֶ ה ּנֹוָרא ּשׁ ַמֲעׂשֵ
דֹוׁש  ל ָהַרב ַהּקָ נֹו ׁשֶ ּבְ אְרִליץ  רּוְך ִמּגֶ ּבָ י  דֹוׁש ַרּבִ יק ַהּקָ ּדִ ַהּצַ ֵאיְך ׁשֶ
יל ְיהּוִדים  א ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְלַהּצִ יק ִלְבָרָכה ּבָ ים ֵזֶכר ַצּדִ ְבֵרי ַחּיִ ִמּדִ
מֹו ֵעיָניו  עְרִלין ְוָרָאה ּבְ יָרה ּבֶ ִעיר ַהּבִ ֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ְוֶזה ָקָרה ּבְ ִמּמַ

ַעל ָהעּוְבָדא: ֶאת ּבָ

ְך ָהָיה:  ָהָיה ּכָ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֵ

ַמִים  י ָיִמיׁש ׁשֹוֵחט. הּוא ָהָיה ֵיֶרא ׁשָ ם ַרּבִ ׁשֵ אְרִליץ ַחי ְיהּוִדי ּבְ ִעיר ּגֶ ּבְ
אְרִליץ  דֹוׁש ִמּגֶ אֹון ַהּקָ ֵקִני ַהּגָ ִחיָטה ִמּזְ ָלה" ִלׁשְ ל "ַקּבָ ּבֵ ּקִ ִחיִדי ׁשֶ ים, ַהּיְ ְמַרּבִ
ּזֹו ָהְיָתה  ִחיָטה, ׁשֶ ָלה ִלׁשְ הּו ַקּבָ ְזָי"ע. ָהַרב הֹוִסיף: ִאם ְזֵקִני ָנַתן ְלִמיׁשֶ
יו,  ל ְיֵמי ַחּיָ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ַתן ְזֵקִני ּבְ ּנָ ִחיָדה, ָהִראׁשֹוָנה ְוָהַאֲחרֹוָנה, ׁשֶ ָלה ַהּיְ ּבָ ַהּקַ

ה. ֹוֵחט ַהּזֶ ַבר ְיכֹוִלים ְלָתֵאר ְלַעְצְמֶכם ֵאיְך ָהָיה ִנְרֶאה ַהּשׁ ם ּכְ ַאּתֶ

ּמּוָבן  אְרִליץ ְזָי"ע. ּכַ יק ִמּגֶ ּדִ אֹון ַהּצַ ל ַהּגָ ָרִטי ׁשֶ ֹוֵחט ַהּפְ י ָיִמיׁש ָהָיה ַהּשׁ ַרּבִ
ל ֲחִסיֵדי ַצאְנז  יָלא ּכָ י ָיִמיׁש ִמּמֵ ִחיַטת ַרּבִ ְ ְקִני אֹוֵכל ַרק ִמּשׁ ּזִ ּנֹוַדע ׁשֶ ד ׁשֶ ִמּיַ

י ָיִמיׁש. ִחיַטת ַרּבִ ְ קּו ֶלֱאכֹול ַרק ִמּשׁ ְקּדְ ּדִ

י  ִחיַטת ַרּבִ ְ ְרצּו ֶלֱאכֹול ַרק ִמּשׁ ה ֵמֲחִסיֵדי ַצאְנז ׁשָ רּו ַהְרּבֵ עְרִלין ּגָ ִעיר ּבֶ ּבְ
יַע ֲאֵליֶהם,  ר ִהּגִ ׂשָ ַהּבָ דֹוִלים ַעד ׁשֶ ִיים ּגְ ְקׁשָ ָבר ָעָלה ָלֶהם ּבִ ָיִמיׁש. ֲאָבל ַהּדָ
ירּור  י ֲעַדִין לֹא ָהיּו ָאז ֶאְמָצֵעי ַהּקֵ ּלֹא ִיְתַקְלֵקל, ּכִ ְוֵאיְך ְלַהֲחִזיק ֹזאת ׁשֶ

ְלַהֲחִזיק ֹזאת ִלְזַמן ָארֹוְך.

אְרִליץ  ֹוֵחט ִמּגֶ אְרִליץ ֵעָצה ֵאיְך ְלָהִביא ֶאת ַהּשׁ סּו ֲחִסיֵדי ַצאְנז-ּגֶ ָלֵכן ִטּכְ
י ָיִמיׁש ְלֶבעְרִלין. ַרּבִ

ְך  ִריאּותֹו, ָמׁשַ ב ּבְ ֹוֵחט ֶאָחד, ֵמֲחַמת ַמּצָ ּשׁ ֶבעְרִלין, ׁשֶ אֹותֹו ְזַמן ֵאַרע ּבְ ּבְ
ִחים,  ְטּבָ ית ַהּמִ יעּו ְלַבַעל ּבֵ נּות זֹו ְוִהּצִ ּמְ לּו ִהְזּדַ ֹחט. ַהֲחִסיִדים ִנּצְ ׁשְ ָידֹו ִמּלִ
ֶבעְרִלין,  ׁשֹוֵחט ּבְ אְרִליץ, ּכְ י ָיִמיׁש ִמּגֶ ֻפְרָסם ַרּבִ ֹוֵחט ַהּמְ ל ֶאת ַהּשׁ ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ
ָכל  ר ּבְ ׂשָ ה ּבָ יָלא יּוְכלּו ִלְמּכֹור ַהְרּבֵ ִדינֹות ּוִמּמֵ ָכל ַהּמְ מֹו ַהּטֹוב הֹוֵלְך ּבְ י ׁשְ ּכִ

קֹומֹות. ַהּמְ

בֹוא ְלֶבעְרִלין. ָאֵכן  ּיָ י ָיִמיׁש ׁשֶ ְלחּו ְלַרּבִ ד ׁשָ ה ָלֶזה ּוִמּיַ ִית ִנְתַרּצֶ ַעל ַהּבַ ַהּבַ
ר  ם ְלַסּדֵ ד ּכּוּלָ ֲעדּו ִמּיַ א. ִעם ּבֹואֹו ִנְתּוַ נּות ָהִראׁשֹוָנה ּבָ ּמְ ִהְזּדַ ֶכף, ּבְ הּוא ּתֵ
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ית ֶאת  ַעל ּבָ ַמר ָהֲאִסיָפה הֹוִביל ַהּבַ ָרט ָהַאֲחרֹון. ִעם ּגְ ָבִרים ַעד ַהּפְ ַהּדְ
ׁש לֹו  ּיֵ ָבר ּוַמה ׁשֶ ַעְצמֹו ֵאיְך ִנְרֶאה ַהּדָ ְרֶאה ּבְ ּיִ ִחיָטה, ׁשֶ ְ י ָיִמיׁש ְלֵבית ַהּשׁ ַרּבִ

ִתּקּונֹו ְוכּו'. ְלהֹוִסיף ּבְ

ה ְמקֹומֹות ַעל ְיֵדי  ר ְלַהְרּבֵ ׂשָ ק ּבָ ּפֵ ּסִ ים, ׁשֶ דֹול ְמַמּדִ ַחִים ָהָיה ּגָ ְטּבָ ית ַהּמִ ּבֵ
ֲהִליְך  ּתַ ה ְוָרָאה ׁשֶ ּמָ ה ׁשָ ֲעׂשֶ י ָיִמיׁש ִהְתּבֹוֵנן ֵמַהּנַ ֹוֵחט ַרּבִ ֶבת. ַהּשׁ ְקרֹונֹות ַרּכֶ
ֵאינֹו ָיכֹול  ֵפרּוׁש, ׁשֶ י ַמֵהר, ָלֵכן ִהְתָנה ַעְצמֹו ּבְ ִחיָטה הּוא יֹוֵתר ִמּדַ ְ ַהּשׁ
ד. ים ָלֶזה ִמּיַ ִית ִהְסּכִ ַעל ַהּבַ ֶגאְרִליץ, ּבָ הּוא ָרִגיל ּבְ ִפי ׁשֶ ֹאֶפן ּכְ חֹוט ַרק ּבְ ִלׁשְ

ַח ָהֵראֹות  ָלה ִהְנִהיגּו ִלְנּפֹ ְמׁשָ ַעם ַהּמֶ ֹוֵחט, ֱהיֹות ּוִמּטַ ְך עֹוֵרר ַהּשׁ ַאַחר ּכָ
ַח  ְמַנּפֵ ּבְ ּמּוָבן ׁשְ ֹוֵחט, ּכַ ׁש חּוִלי ַהּשׁ ֶפה, ֵמֲחַמת ֲחׁשַ ַח ְולֹא ּבְ ְמַנּפֵ ְוָקא ּבִ ּדַ
ָהֵרָאה ִתְתּפֹוֵצץ,  ַח יֹוֵתר ָחָזק ּוַמֵהר, ְוִלְפָעִמים ֶזה ָיכֹול ִלְגֹרם ׁשֶ ְיכֹוִלים ִלְנּפֹ
ִית,  ַעל ּבָ ים ַהּבַ ם ָלֶזה ִהְסּכִ ֶפה. ּגַ חּו ָהֵראֹות ַרק ּבְ ְוָקא ִיְנּפְ ּדַ ּבְ ָלֵכן ָרָצה ׁשֶ
ֹוֵחט  ִכירּות ַהּשׁ ִנּדֹון ׂשְ ם ּבְ דּו ָלֶזה. ּגַ ֶטִריָנאִרים ִהְתַנּגְ ָהרֹוְפִאים ַהּוֶ ֲהַגם ׁשֶ
י ָיִמיׁש ָעָליו ִלְהיֹות  ל ַרּבִ יֹוֵתר, ּוְבֹאֶפן ֶזה ִקּבֵ ִכירּות ֲהגּוָנה ּבְ ִהְבִטיחֹו לֹו ׂשְ

ֶבעְרִלין. ׁשֹוֵחט ּבְ

י  ַבע ַבּבֶֹקר ַיְתִחיל ַרּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ְלטֹוָבה, ּבְ י ַהּבָ ִליׁשִ יֹום ׁשְ ּבְ ם ׁשֶ ֻהְסּכַ
ָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת. ׁשָ חֹוט ּבְ ָיִמיׁש ִלׁשְ

ָעה ְועֹוד  ֹוֵחט ֵאיֶנּנּו. עֹוֶבֶרת עֹוד ׁשָ ָעה ַהְמֻיֶעֶדת ַהּשׁ ׁשָ י ּבְ ִליׁשִ ְ יֹום ַהּשׁ ּבְ
ִחים, ַעל ּפֹוֲעָליו, ֵמאֹות ָנְכִרים,  ְטּבָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ֹוֵחט ֵאיֶנּנּו. ּכָ ָעה ַוֲעַדִין ַהּשׁ ׁשָ

תֹו, ֲאָבל ֲעַדִין הּוא ֵאיֶנּנּו. ֻעּלָ ֹוֵחט ַיְתִחיל ּפְ ַהּשׁ ָעְמדּו ָהֵכן ְלֶרַגע ׁשֶ

ֹוֵחט  ַבר ָהָיה אֹוַבד ֵעצֹות, ּפֹה עֹוֵמד ַהּכֹל ָהֵכן ְוַהּשׁ ִחים ּכְ ְטּבָ ַעל ַהּמִ ּבָ
ֹוֵחט ְלָבֵרר ַמה ָקָרה,  ד ָנַסע ְלֵבית ַהּשׁ דֹול. ִמּיַ ֵאיֶנּנּו, ְוֶזה ּגֹוֵרם לֹו ֶהְפֵסד ּגָ

הּו יֹוֵתר ְרִציִני. ֶ לֹום ַמּשׁ ַהִאם ַרק ֵאַחר ָלקּום אֹו ֵאַרע ַחס ְוׁשָ

ֵכן  ְמִרירּות: ֲהִיּתָ ֹוֵחט, הּוא ּפֹוֶנה ֵאָליו ּבִ ִית ְלֵבית ַהּשׁ ַעל ּבָ יַע ַהּבַ ַהּגִ ּבְ
יר  ב ִמְפָעל ַאּדִ ְפָעל עֹוֵמד ָהֵכן ִלְקָראתֹו ְוֵאיְך ְיכֹוִלים ְלַעּכֵ ל ַהּמִ ֹזאת! ּכָ ּכָ

ֶזה ַעל ֵמאֹות ּפֹוֲעָליו? ּכָ

ם לֹא יֹוְדִעים  ִית ָיָקר, ַאּתֶ ַעל ּבָ אֹוְמרֹו: ּבָ ִית ּבְ ַעל ּבָ ל ִלְפֵני ַהּבַ ֹוֵחט ִמְתַנּצֵ ַהּשׁ
ִחיָטה. ַאְך  ְ ָהָיה מּוָכן ִלְזַמן ַהְתָחַלת ַהּשׁ ם ַבּבֶֹקר, ׁשֶ ּכֵ י ַהׁשְ ַמה ָקָרה? ָקְמּתִ
ֶקת ְלַגְמֵרי. ֵאין ִלי ׁשּום  ּתֶ ִדי ַהְיָמִנית ְמׁשֻ ּיָ יׁש ׁשֶ ִתיַחת ֵעיַני ֲאִני ַמְרּגִ ִעם ּפְ

ג ַמה ָקָרה. ּה. ֵאין ִלי ׁשּום ֻמּשָׂ ה ּבָ ׁשָ ַהְרּגָ
המשך בעמוד כב



זהר 
השבת

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

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

כב. ָרִאיִתי ַהִּמְנָהג ְּביֹוְׁשֵבי ְּכָפִרים ָהְרחֹוִקים ֶזה ִמֶּזה ּוְבַׁשָּבת ָּבִאים ְלִמְנַין ֲעָׂשָרה 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֹרב ַעם ַהְדַרת ֶמֶלְך ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם ַהָקָּב"ה, ּוָבִאים 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוֵהם עֹוְסִקים ְּבַהְבֵלי עֹוָלם ּוְמַסְּפִרים ֶאָחד ַלֲחֵברֹו ֵאיְך ֶׁשָּקָנה 
ֶוה ֵאֶצל א' ְוֶזה ְמַסֵּפר ֶׁשָּקָנה ָּפָרה אֹו ְׁשָאר ְּבֵהָמה, ְוָכל ִּדְבֵריֶהם  סּוִסים ְּבִמָּקח ַהּׁשָ
א ּוַמָּתן ֶׁשל ֹחל ְוַקָּיָמא ָלן ְוַדֵּבר ָּדָבר ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִּדּבּוְרָך ְּבַׁשָּבת ְּכֶׁשל  הּוא ְּבַמּׂשָ
ֹחל, ּוְבֹחל ֵאין רֹוִאין ֶאָחד ְלֶאָחד ַרק ְּבַׁשָּבת ָּבִאים ְלִמְנָין ְוֵהן עֹוְסִקין ַהֹּכל ְּבֶדֶרְך 
א ּוְבַמָּתן, ָאז טֹוב ָהָיה ָלֶהם ָלֶׁשֶבת ַּבִית ְּבָבֵּתיֶהם ְוִליֹׁשן ַּבִּמָּטה ְּכֵדי  ֶאֶרץ ּוְבַמּׂשָ

ֶׁשֹּלא ְיַדֵּבר ִּדְבֵרי ֹחל ְּבַׁשָּבת )קב הישר פרק ע"ה אות ג(.
כג. ְוָכְתבּו ַהְמֻקָּבִלים ֶׁשֹּלא זֹו ִּבְלַבד ֵמִחּלּול ַׁשָּבת ָצִריְך ִליָזֵהר ְּבַׁשָּבת ֶאָּלא 
ִמָּכל ְּדהּו ְּדַבר ֵחְטא ִּכי ֲאִפּלּו ַעם ָהָאֶרץ ֶׁשְּבֶחְטאֹו ְּבֹחל ֵאינֹו ּפֹוֵגם ֶאָּלא ַּבֲעִׂשָּיה 
ְּבַׁשָּבת ֶׁשָּכל ָהעֹוָלמֹות ְּכלּוִלים ֶזה ָּבֶזה ַּגם הּוא ּפֹוֵגם ַּבֲאִצילּות )פלא יועץ ערך שבת(.
כד. נֹוָדע ִאּסּור ַהִּדּבּור ֶׁשל ֹחל, ְוַהּתֹוָספֹות ָּכְתבּו ַּדֲאִפּלּו ְּבִדּבּור ֶׁשל ֶהֵּתר 
ְלָחן ָערּוְך ְוִהְפִליגּו ַהְרֵּבה ַעל ֶזה ַּבְּסָפִרים  ָאסּור ְלַהְרּבֹות ְּבַׁשָּבת, ְוֵכן ָּכַתב ַּבּׁשֻ
ַהְּקדֹוִׁשים ְוחֹוָבה ַעל ָּכל ָאָדם ִליָזֵהר ְּבֶזה ִּכי ֵאין ֶזה ִמִּמַּדת ֲחִסידּות ְּכָלל ַרק 
ְּבזּוַלת ֶזה ֵאינֹו ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, ּוִמי ֶׁשִּנְזָהר ְּבֶזה ִיְזֶכּה ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת )נועם מגדים 

על הכתוב בחריש ובקציר, מנחת שבת ע"ב אות י"ז(.

כה. ַּבֵּסֶפר ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות ַמְגִּדיל ְמֹאד ֲעֹון ִּדּבּור ֶׁשֶקר ְּבַׁשָּבת )מנחת שבת שם(.
כו. ִּדּבּור ֶׁשל ֹחל ִאּסּור ָּגדֹול ְוָעצּום ְּבַׁשָּבת ְוׁשֹוֲאִלין ָעָליו ְלַמְעָלה ְואֹוְמִרים ִמי 
הּוא ֶזה ֲאֶׁשר ּגֹוֵרם ֵּפרּוד ֵּבין ַהְּדֵבִקים, ְוִאם ַּבִּדּבּור ַהַּקל ֵּכן ָּכל ֶׁשֵּכן ַּבַּמֲעֶׂשה 

ֶהָחמּור ֶׁשהּוא ְמַטֵּמא ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים )סה"ק תולעת יעקב, מנחת שבת אות כ"א(.
כז. ָאְמרּו חז"ל ֹלא ִיְהֶיה ִּדּבּורֹו ֶׁשל ַׁשָּבת ְּכִדּבּורֹו ֶׁשל ֹחל, ֵאין ַהַּכָּוָנה ְלַבד ַעל 
ִרּבּוי ִּדְבֵרי ֹחל ְּדִאם ֵּכן הוה ליה ְלֵמיַמר ֶׁשֹּלא ְיַדֵּבר ְּבַׁשָּבת ִּדְבֵרי ֹחל, ֶאָּלא 
ה ְיֵתָרה ֵּבין ְּבִלּמּוד ֵּבין ִּבְתִפָּלה יֹוֵתר ִמִּבימֹות ַהֹחל  ַהַּכָּוָנה ֶׁשְּיַקֵּדׁש ִּפיו ִּבְקֻדּׁשָ
ִוין ְּבַׁשָּבת ְּכמֹו ְּבֹחל ִיְתַקֵּדׁש ְּבַׁשָּבת  ְּכגֹון ג' ְּבָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶׁשּׁשָ
ת ַהַּמֲחָׁשָבה )פנים יפות לבעל הפלא"ה זצ"ל, מנחת שבת כ"א(. יֹוֵתר ִמְּבחֹל ְוַהּכֹל ָּתלּוי ִּבְקֻדּׁשַ



כב

זהר 
השבת

ה ת ֹהזיַ ִָנרכ ִנ ביכ רי ּש ֹשַ ִו ֹּש יכ ֹו ְָ ּא ֹר ֹהשיו

ֹוֵחט ְלֵבית ַהחֹוִלים ֲהִכי  י ָיִמיׁש ַהּשׁ ד ֶאת ַרּבִ ִחים ָלַקח ִמּיַ ְטּבָ ַעל ַהּמִ ּבָ
ם ִהְזִעיק ֻמְמִחים  ֶדה ֶזה. ּגַ ׂשָ דֹוִלים ּבְ ְמִחים ֲהִכי ּגְ ֵאזֹור ְוִהְזִעיק ַהּמֻ דֹול ּבְ ּגָ

ב ָאז ֶאְצלֹו ִלְכלּום. ֶסף לֹא ֶנְחׁשָ רֹוב ּוֵמָרחֹוק. ּכֶ דֹוִלים ִמּקָ ּגְ

ִדיקֹות ְמֻיָחדֹות ְוָקְבעּו ַאַחר  ֹוֵחט ְוָעׂשּו ּבְ ְדקּו ֶאת ָיד ַהּשׁ ָהרֹוְפִאים ּבָ
יו ֻמְכָרִחים  יל ַחּיָ ֵדי ְלַהּצִ ֹוֵחט ֻמְרֶעֶלת ּוַמְתִחיָלה ְלַהְרִקיב; ּכְ יד ַהּשׁ ְך ׂשִ ּכָ

יו. ְקָוה ְלַחּיָ ד ַהְיָמִנית, ַאֶחֶרת ֵאין ּתִ ל ַהּיָ ְלהֹוִריד ֶאת ּכָ

יפּות  ַתּקִ ֲעַצת ָהרֹוְפִאים ְועֹוֵמד ּבְ מֹוַע ּבַ י ָיִמיׁש לֹא רֹוֶצה ִלׁשְ ֹוֵחט ַרּבִ ַהּשׁ
ַרְך ֶזה  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ה ׁשֶ ה. הּוא ְמַקּוֶ ֻעּלָ ְעּתֹו לֹא ַלֲעׂשֹות ׁשּום ּפְ ַעל ּדַ

א ֵמֵאָליו. ִיְתַרּפֵ

בּועֹות.  ה ׁשָ לֹוׁשָ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ֵבית ַהחֹוִלים ּבְ י ָיִמיׁש ּבְ ֹוֵחט ַרּבִ ַאר ַהּשׁ ָכה ִנׁשְ ּכָ
ם  יָכְלּתָ ֵאין ּבִ ֶ ָראּו ָהרֹוְפִאים ּשׁ ֶ י ָהִעיר. ִמּשׁ רּו אֹותֹו ַאְנׁשֵ ּקְ ַמן ּבִ ל ַהּזְ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ

ְיָתה. ְלחּו אֹותֹו ַהּבָ ֹוֵחט, ׁשָ ַלְעזֹור ְלַהּשׁ

ֹוֵחט ָהָיה ָעצּוב ְמֹאד  י ָהִעיר ׁשֹוִנים. ַהּשׁ רּו אֹותֹו ַאְנׁשֵ ּקְ ָכל יֹום ְויֹום ּבִ ּבְ
ִלּבֹו.  ּבְ ָריו ַמה ׁשֶ ר ִלְמַבּקְ ָרה ִאּתֹו, ַאְך ִהְבִליג ַעל ְיגֹונֹו ְולֹא ִסּפֵ ּקָ ה ׁשֶ ִמּמַ
רּו אֹותֹו ְוִאֲחלּו לֹו  ּקְ ם ַיְלֵדי ָהִעיר ּבִ ִנים ְיפֹות. ּגַ ֵסֶבר ּפָ ל ָאָדם ּבְ ל ּכָ הּוא ִקּבֵ

בּועֹות. ה ׁשָ ּמָ ֵלָמה, ְוָכָכה ָעְברּו ּכַ ְרפּוָאה ׁשְ

ה ָידֹו ַעל ְמכֹוָנה  ם ְוִהּנֵ ּכֵ י ָיִמיׁש ַבּבֶֹקר ַהׁשְ ִהיר ֶאָחד ָקם ַרּבִ י ּבָ ִליׁשִ יֹום ׁשְ ּבְ
ר: י ָיִמיׁש ַמה ָקָרה? הּוא ְמַסּפֵ ֲאלּו אֹותֹו ֶמַבְקָריו: ַרּבִ ָ ּשׁ ׁשֶ ִמּקֶֹדם. ּכְ ּכְ

ה  ּלָ חֹוט, ִנְתּגַ י ְלַהְתִחיל ִלׁשְ ִליׁשִ י אֹותֹו יֹום ׁשְ ְמּתִ ּקַ ְיָלה ִלְפֵני ׁשַ ֶאְמַצע ַהּלַ ּבְ
ְלּתָ ָעֶליָך  ֲאִלי: "ָיִמיׁש! ִקּבַ רּוְך ֶגאְרִליֶצער ְוׁשַ י ּבָ י ַרּבִ ֲחלֹום מֹוִרי ְוַרּבִ ֵאַלי ּבַ

ֶבעְרִלין?!", ָעִניִתי: ִלְהיֹות ׁשֹוֵחט ּבְ

ָרִטים  ל ַהּפְ ם ּכָ אן, ַאְך ִהְתֵניִתי ִעּמָ י ָעַלי ִלְהיֹות ׁשֹוֵחט ּכָ ְלּתִ י. ִקּבַ ֵהן, - ַרּבִ
אן!". ַחט ּכָ ֵאיֶזה ֹאֶפן ֲאִני ֶאׁשְ נֹות ּבְ ּקָ ְוַהּתַ

ה, ָיִמיׁש,  ָמתֹו ֵעֶדן ׁשֹוֲאלֹו ָהְלָאה: - "ַהּיֹוֵדַע ַאּתָ אְרִליץ ִנׁשְ יק ִמּגֶ ּדִ ַהּצַ
ָכל ֹזאת ִיְמּכֹר  ל ְתָנֶאיָך ְוַתָקנֹוֶתיָך ַעל ַצד ֲהִכי טֹוב, ּבְ ֶיקּוְימּו ּכָ ֲאִפילּו ׁשֶ ׁשֶ
ָת?!"  ָחּטְ ַעם לֹא ׁשַ ה ַאף ּפַ ַאּתָ ר ׁשֶ ׂשָ ֶבת ְמֵלִאים ּבָ ַחִים ְקרֹונֹות ַרּכֶ ְטּבָ ַעל ַהּמִ ּבָ
ְפִעימֹות ֵלב ֲחָזקֹות  ה ֵאַלי ְוֶנְעַלם. ֲאִני ִמְתעֹוֵרר ּבִ דֹוׁשָ ט ָידֹו ַהּקְ י ּפֹוׁשֵ ַהְרּבִ

ֶקת ְלַגְמֵרי. ּתֶ ִדי ְמׁשֻ ּיָ יׁש ׁשֶ ְמֹאד ּוַמְרּגִ
המשך בעמוד כד

המשך סיפור מעמוד כ

ַצִּדיק ַמֲעִניׁש ָחִסיד ֶׁשּלֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה
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ם,  ִלְירּוָׁשַלִ ָסִליק  ָהָוה  ְיהֹוֻׁשַע  ִרִּבי 
ַחד  ָחָמא  ְּבאֹוְרָחא,  ָאִזיל  ַוֲהָוה 
ַעְרָּבָאה, ְּדֲהָוה ָאִזיל ְּבאֹוְרָחא, ּוְבֵריּה 
ִעֵּמיּה. ָּפְגעּו ְביּוָדאי ַחד. ָאַמר ִלְבֵריּה, 
ַהאי יּוָדאי ָגֲעָלא, ְּדָמִאיס ֵּביּה ָמֵריּה. 
ְנוֹול ֵליּה, ְוָרִקיק ֵליּה ְּבִדיְקֵניּה ִׁשְבָעה 
ִזְמִנין, ְּדִאיהּו ִמַּזְרָעא ְדָראִמין, ַּדֲאָנא 
ָיַדְעָנא ִדְמַׁשְעְּבָדן ְּבהּו ִׁשְבִעין ֲעָמִמין, 
ָאַמר  ְּבִדיְקֵניּה.  ְוַאִחיד  ְּבֵריּה  ָאִזיל 
ִרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָראִמין ָראִמין, ּגֹוַזְרָנא ַעל 
ִסֵּיים  ָלא  ַעד  ְלַתָּתא.  ְּדֶיְחתּון  ִעָּלִאין, 

ִאְתְּבָלעּו ְבַאְתֵריהֹון.

ִרִּבי יֹוֵסי ָנַפק ָלאֹוְרָחא, ַוֲהָוה ִרִּבי 
ַאָחא ַבר ַיֲעקֹב ָאִזיל ִעֵּמיּה, ַעד ַּדַהוֹו 
ְּבִמֵּלי  ְוִהְרֵהר  יֹוֵסי,  ִרִּבי  ָׁשִתיק  ַאְזֵלי, 
ְּבִמֵּלי  ִהְרֵהר  ַאָחא  ְוִרִּבי  ְּדָעְלָמא. 
ִרִּבי  ָחָמא  ַאְזֵלי(  ַהוֹו  ּדַ )ַעד  ְדאֹוַרְייָתא. 
יֹוֵסי ַחד ִחְוָיא, ְּדֲהָוה ָרִהיט ֲאַבְתֵריּה. 
ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי ְלִרִּבי ַאָחא, ָחֵזית ַהאי 
ִחְוָיא ְדָרִהיט ֲאַבְתָראי. ָאַמר ֵליּה ִרִּבי 
ַאָחא, ֲאָנא ָלא ֲחֵמיָנא ֵליּה. ָרַהט ִרִּבי 
יֹוֵסי,  ִרִּבי  ָנַפל  ֲאַבְתרֹוי.  ְוִחְוָיא  יֹוֵסי 
ָׁשַמע  ֵמחֹוָטמֹוי,  ְוָנַחת  ָׁשַתת  ְוָדָמא 
ִמֹּכל  ָיַדְעִּתי  ֶאְתֶכם  ַרק  ַאְמִרין,  ַּדַהוֹו 

ְּגֵזַרת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע

ִלירּוָׁשַלִים,  ָהָיה עֹוֶלה  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי 
ֶאָחד  ַעְרִבי  ָרָאה  ַּבֶּדֶרְך.  הֹוֵלְך  ְוָהָיה 
ָּפְגׁשּו  ִעּמֹו.  ּוְבנֹו  ַּבֶּדֶרְך  הֹוֵלְך  ֶׁשָהָיה 
ִּביהּוִדי ֶאָחד, ָאַמר ִלְבנֹו, ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה 
ֹּגַעל, ֶׁשָּמַאס ּבֹו ֲאדֹונֹו. ַנֵּול אֹותֹו ְוִתיַרק 
ִמֶּזַרע  ֶׁשהּוא  ְּפָעִמים,  ֶׁשַבע  ִּבְזָקנֹו  לֹו 
ֶׁשְּמֻׁשְעָּבִדים  ָיַדְעִּתי  ֶׁשֲאִני  ָרִמים,  ֶׁשל 
ָּבֶהם ִׁשְבִעים ֲעָמִמים. ָהַלְך ְּבנֹו ְוָתַפס 
ִּבְזָקנֹו. ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ָרִמים ָרִמים, 
ּגֹוְזַרִני ַעל ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשֵּיְרדּו ְלַמָּטה. ַעד 

ֶׁשֹּלא ִסֵּים, ִנְבְלעּו ִבְמקֹוָמם.

ַרִּבי  ְוָהָיה  ַלֶּדֶרְך,  ָיָצא  יֹוֵסי  ַרִּבי 
ֶׁשָהיּו  ַעד  ַיֲעקֹב הֹוֵלְך ִעּמֹו.  ַּבר  ָאָחא 
ְוִהְרֵהר  יֹוֵסי  ַרִּבי  ָׁשַתק  הֹוְלִכים, 
ִהְרֵהר  ָאָחא  ְוַרִּבי  ָהעֹוָלם,  ְּבִדְבֵרי 
הֹוְלִכים[  ֶׁשָהיּו  ]ַעד  תֹוָרה.  ְּבִדְבֵרי 
ָרץ  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ָנָחׁש  יֹוֵסי  ַרִּבי  ָרָאה 
ָאָחא,  ְלַרִּבי  יֹוֵסי  ַרִּבי  ָאַמר  ַאֲחָריו. 
ַאֲחַרי?  ֶׁשָרץ  ַהֶּזה  ַהָּנָחׁש  ֶאת  ָרִאיָת 
ָרִאיִתי  ֹלא  ֲאִני  ָאָחא,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר 
ַאֲחָריו.  ְוַהָּנָחׁש  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָרץ  אֹותֹו. 
ָנַפל ַרִּבי יֹוֵסי ְוָדם ָׁשַתת ְוָיַרד ֵמָחְטמֹו. 
ָׁשַמע ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים, ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעִּתי 

ח"ב יז, ב ֹחֶמר ֶהיֵּסח ַהַּדַעת ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה
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ִרִּבי  ָאַמר  ְוגֹו',  ָהֲאָדָמה  ִמְׁשְּפחֹות 
ָמאן  ַכְך,  ָחָדא  ַׁשֲעָתא  ַעל  ּוָמה  יֹוֵסי, 
ְּדִמְתָייֵאׁש ִמָּנּה ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה.

ִמּכֹל ִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ְוגֹו'. ָאַמר ַרִּבי 
ִמי   - ָּכְך  ַאַחת  ָׁשָעה  ַעל  ּוָמה  יֹוֵסי, 
ֶׁשִּמְתָיֵאׁש ִמֶּמָּנה ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה.

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

י  ֲחלֹוִמי ֶאת מֹוִרי ְוַרּבִ ְיָלה ָרִאיִתי ׁשּוב ּבַ ר: "ַהּלַ יְך ּוְמַסּפֵ י ָיִמיׁש ַמְמׁשִ ַרּבִ
ה עֹוד רֹוֶצה ִלְהיֹות ׁשֹוֵחט  אְרִליץ ְזָי"ע ְוׁשֹוֵאל אֹוִתי: - "ָיִמיׁש, ַהִאם ַאּתָ ִמּגֶ

ֶבעְרִלין?!". ּבְ

י:  ְבּתִ ֵהׁשַ

י  י ִיְסַלח ִלי, לֹא ָיַדְעּתִ י, ֲאִני לֹא רֹוֶצה יֹוֵתר ִלְהיֹות ׁשֹוֵחט ּפֹה. ַהְרּבִ - "ַרּבִ
עֹוֵרר ַרֲחִמים  ּיְ ְבִכי ַמר, ׁשֶ י ּבִ ַרְצּתִ ָמִתי זֹו. ּפָ ַהְסּכָ ה ּבְ ּגֶ ה ִמׁשְ אִני עֹוׂשֶ ׁשַ
ט ָידֹו  י ּפֹוׁשֵ ׁשּוב ְלֵאיָתָנּה ָהִראׁשֹון". מֹוִרי ְוַרּבִ ִדי ּתָ ּיָ ֵמי ְמרֹוִמים ׁשֶ ׁשְ ָעַלי ּבִ
י  ד ִהְתעֹוַרְרּתִ ִריא" ְוֶנְעַלם ֵמֵעיָני. ִמּיַ ן ֱהֵיה ּבָ ה ֵאַלי ְואֹוֵמר: - "ִאם ּכֵ דֹוׁשָ ַהּקְ

ִמּקֶֹדם. ְוָיִדי ּכְ

ִנים ְיָקִרים, ֶזה ָקָרה  ם ּבָ ָהַרב ִמְקלֹויְזעְנבּורג ַזַצ"ל ָאַמר: "רֹוִאים ַאּתֶ
ִריָאה  ד ַהּבְ ְך ִעם ַהּיָ ֶקת, ְוַאַחר ּכָ ּתֶ ׁשֻ ד ַהּמְ ֹוֵחט ִעם ַהּיָ ֵעיַני ָרִאיִתי ַהּשׁ י. ּבְ ְזַמּנִ ּבִ
ֹאָרע, ֵמֲחַמת  ּזֹוְכִרים ֶאת ַהּמְ ים ׁשֶ ים ַרּבִ ֶדם. עֹוד ִנְמָצִאים ֵעִדים ַחּיִ ִמּקֶ ּכְ

"ל. ֹוֵחט ַהּנַ י ָיִמיׁש ַהּשׁ ֵכנּות ִעם ַרּבִ ׁשְ רּו ּבִ ּגָ ׁשֶ

ֵאּלּו,  יִקים ּכָ יְך: "ֲאָבל ֵאיֹפה לֹוְקִחים ַהּיֹום ַצּדִ י ִמְקלֹויְזעְנבּורג ִהְמׁשִ ַהְרּבִ
ִנים  ׁשָ י ֶזה ָהָיה ַאֲחֵרי ַרּבֹות ּבְ ַקט, ּכִ עֹוָלם ָהֱאֶמת לֹא ָנח ְוׁשָ ֲאִפילּו ּבָ ׁשֶ
ֹוֵחט  יַח ַעל ַהּשׁ ּגִ ה, ְלַהׁשְ ָכל ֹזאת ָהָיה ּבֹו ַהּכַֹח ָלבֹוא ָלעֹוָלם ַהּזֶ ִטיָרתֹו, ּבְ ִמּפְ
דֹול  ְיהּוִדים  ּבּור ּגָ ּצִ לֹום ׁשֶ ּלֹא ִיְהֶיה ּגֹוֵרם ַחס ְוׁשָ ָלה ׁשֶ ּנּו ַקּבָ ל ִמּמֶ ּבֵ ּקִ ׁשֶ

ֲחֵרִדים ֹיאְכלּו ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות".

ְדָרׁשֹות  רֹות קאסעטעס ּבִ ֲעׂשָ ִנּדֹון ֶזה ּבַ י ִמְקלֹויְזעְנבּורג עֹוֵרר ּבְ ַהְרּבִ
ַלח ַהּגֹוֵאל ֶצֶדק  ׁשְ ַרְך ַוּיִ ם ִיְתּבָ ֵ ַרֵחם ָעֵלינּו ַהּשׁ ּיְ ּלֹו. ּוְבִסּיּומֹו ָאַמר: "ׁשֶ ׁשֶ
ֶרק י'.( י ֵה' ּפֶ ֶפר ּדֹוְרׁשֵ )ִמּסֵ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו".   ּבִ

המשך סיפור מעמוד כב
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ם חן הִי ִי ר שִנֹש ביכ ּר ֹהאיכ תיו ִן ּ ֹרה הו ֹי הין רו
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ִמְּפֵני ַמה ִהְסִּתיר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
 ִמַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות" ֶאת ַהַּמְכֵׁשָלה 

ַהּנֹוָרָאה?

  פרק ה  
א. ַמֲעֶׂשה ַהַּקָּצִבים ֶׁשֶהֱאִכילּו ְטֵרפֹות ְּבָיָמיו ֶׁשל ַּבַעל ַה"ְּמַגֶּלה ַעמּוקֹות":

תֹום.  ַהּיָ נֹו  ּבְ ֶאת  ַאֲחָריו  ִאיר  ְוִהׁשְ ֶאָחד  ב  ַקּצָ ְקָראקֹוב  ּבִ ֵמת  שמ"א,  ַנת  ׁשְ ּבִ
ַיַחד ִעם עֹוד ָיתֹום נֹוַסף.  ְבנֹו,  ּכִ לֹו  ְוִגּדְ ְלֵביתֹו  ִהְכִניסּו  ִבים  ּצָ ַהּקַ ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו 
ֲעבֹודֹות  ָכל  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ָהִאְטִליז  ֲחנּות  ּבַ ַמֲאָמָצם  ַלֲאִביֶהם-  עֹוְזִרים  ָהיּו  ֵניֶהם  ׁשְ

ר: ְלָחְתכֹו, ְלָמְלחֹו וכדו'. ׂשָ ַהּבָ

ְקצֹוַע. ה ֶאת סֹודֹות ַהּמִ ׁשָ ֶרְך ַהּקָ ּדֶ ְך ּבַ ָפֶרְך ְוָלְמדּו ּכָ ֵני ַהְיתֹוִמים ָעְבדּו ּבְ ׁשְ

ׁשּוִלּיֹות  ִמים ּכְ ַמִים, ְוָהיּו ִלְנָעִרים ְמֻגּשָׁ ְדלּו ְללֹא ּתֹוָרה ּוְללֹא ִיְרַאת ׁשָ ַנִים ּגָ ַהּשְׁ
ָבר. ִבים ְלָכל ּדָ ַקּצָ

ים  ָהַרּבִ ים  ּסִ ַהּמִ ל  ׁשֶ ּבְ ְמֹאד,  בֹוּהַ  ּגָ ָהָיה  ר  ׂשָ ַהּבָ ל  ׁשֶ ְמִחירֹו  ָיִמים,  אֹוָתם  ּבְ
ָכר  ִמּשָׂ חּוץ   – ה  ִהּלָ ַהּקְ י  ּוִמּסֵ ֶלְך  ַהּמֶ ַמס  ָהִעיר,  ַמס  ְמִכיָרתֹו:  ַעל  ֻהּטְילּו  ׁשֶ
ֶהֱעלּו ֶאת  ֲאִכיָלה, ׁשֶ ר, ְוַהֶהְפֵסד ַעל ֲחָלִקים ָהֲאסּוִרים ּבַ ֹוֵחט, ַהּבֹוֵדק ַהְמַנּקֵ ַהּשׁ
יֹוֵתר ָיְכלּו ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצָמם ִלְקנֹותֹו.  יִרים ּבְ ַרק ָהֲעׁשִ ֵאּלּו ׁשֶ ַהְמִחיר ִלְגָבִהים ּכָ

ר ִמן ָהִאְטִליז. ׂשָ לֹוֵחי ַהּבָ ַנִים ִעם ִמׁשְ יִעים ַהּשְׁ ל ֵאּלּו ָהיּו ַמּגִ יֶהם ׁשֶ ְלָבּתֵ

ֵהִבין,  ִריא  ַהּבָ ְסָחִרי  ַהּמִ ּוְבחּוׁשֹו  ַע,  ַמְטּבֵ ַהְיתֹוִמים  ִמן  ֶאָחד  ָמָצא  ֶאָחד  יֹום 
א ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ֲעָסִקים. ז ֹאתֹו, ֶאּלָ ַדאי ְלַבְזּבֵ ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ּכְ ׁשֶ

ִחירֹו  ּמְ ׁשֶ ְטֵרָפה,  ר  ׂשָ ּבָ ם  ׁשָ ְוָקָנה  ַהּגֹוִיים  ִלְרחֹוב  ָהַלְך  ְלָמֳחַרת,  ה?  ָעׂשָ ֶמה 
ֵרָפה  ַהּטְ ְוֵצֵרף ֶאת ֲחִתיַכת  ר,  ׁשֵ ַהּכָ ר  ׂשָ ַהּבָ ל  ִחירֹו ׁשֶ עּור ִמּמְ ָהָיה ָנמּוְך ְלֵאין ׁשִ
יֵרי ָהִעיר. ּכמּוָבן,  ל ֶאָחד ֵמֲעׁשִ ר, אֹותֹו ֵהִביא ְלֵביתֹו ׁשֶ ׁשֵ ר ַהּכָ ׂשָ לֹוַח ַהּבָ ֶאל ִמׁשְ
ב ֶאל ָהִאְטִליז, ְוֶאת  ֻהּשַׁ ִחיר ׁשֶ ה ַעל ַהּמְ ַהְרּבֵ לֹוַח ָעָלה ּבְ ׁשְ לּום ֲעבּור ַהּמִ ׁשְ ַהּתַ ׁשֶ

יסֹו.  תֹום ֶאל ּכִ ל ַהּיָ ְלׁשֵ ַהֶהְפֵרׁש ׁשִ

ר ְטֵרָפה.  ׂשָ ּבָ ל  דֹוָלה עֹוד יֹוֵתר ׁשֶ ּגְ ּמּות  ּכַ ת  ְקִנּיַ ּבִ תֹום  ַהּיָ ִקיַע  ֶאת ָהֶרַוח ִהׁשְ
ָבר  יר ֵהיֵטב ֶאת ַהּדָ הּוא ַמְסּתִ ּמּוָבן, ּתֹוְך ׁשֶ יל ֶאת הֹונֹו. כּ ָל ֹזאת, ּכַ ְוָכְך ָהַלְך ְוִהְגּדִ
ם  ַמן ָהַפְך ּגַ ְך ַהּזְ יר, ּוְבֶמׁשֶ ל ֲחֵברֹו לֹא ָיכֹול ָהָיה ְלַהְסּתִ ָצב. ֵמֵעיָניו ׁשֶ ֵמֵעיֵני ַהּקַ
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ם חן הִי ִי ר שִנֹש ביכ ּר ֹהאיכ תיו ִן ּ ֹרה הו ֹי הין רו

ִעיל ִלְדַבר ֲעֵבָרה. ף ּפָ ּתָ ִני ְלַבַעל סֹוד ּוְלׁשֻ תֹום ַהּשֵׁ ַהּיָ

ִבים  ֶהם. ְוָהיּו ְמַעּכְ ּלָ יטֹות ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ְכְללּו ֶאת ׁשִ ַנִים ְוׁשִ ַמן. ָהְלכּו ַהּשְׁ ִעם ַהּזְ
ַמן ָהיּו  ים ֶאְצָלם ְליֹום יֹוַמִים. ּוְבאֹותֹו ַהּזְ לֹוִחים ְלָבּתִ ׁשְ לּום ֲעבּור ַהּמִ ׁשְ ֶאת ַהּתַ

ר. ׁשֵ ר ּכָ ָבׂשָ ר ְלָמֳחָרת ּכְ ְמּכַ ּנִ ר ְטֵרָפה ׁשֶ ׂשָ ת ּבָ ִלים ִלְקִנּיַ ְמַנּצְ

ְלחֹו ֵמַעל  ה ׁשִ ּזֶ ְך ׁשֶ ָעִרים ְלַמֲעִסיק, ּכָ ין ֶאָחד ַהּנְ ם ִריב ּבֵ א ָהָיה ְלַבּיֵ ָלב ַהּבָ ַהּשָׁ
ֶאת  ִהְפִעיל  ם  ׁשָ ַאֵחר,  ִאְטִליז  ּבְ לֹוִחים  ְלִמׁשְ ַעְצמֹו  יר  ּכִ ְוִהׂשְ ָהַלְך  ה  ְוַהּלָ ָניו  ּפָ

יָטה ְלַהָפַקת ְרָוִחים. אֹוָתה ַהּשִׁ

ָאבֹון, ְוָהֲעבֹוָדה ֲעבּור ֲאֵחִרים  א ַהּתֵ ַמן ָהַלְך הֹוָנם ְוָגֵדל, ְוִעם ָהֹאֶכל ּבָ ִעם ַהּזְ
ֶאְמָצעּות  ּבְ ַח  ְוִלְפּתֹ ִלְפֹרשׁ  ֶהְחִליטּו  ְוֵהם  יָקה,  ַמְסּפִ ּכְ ָלֶהם  ִנְרֲאָתה  לֹא  ָבר  ּכְ
יָטָתם ִלְמּכֹור  ָנה ְלַהְפִעיל ֶאת ׁשִ ּוָ ֶהם, ִמּתֹוְך ַהּכַ ּלָ יֵדיֶהם ִאְטִליז ִמּשֶׁ ּבִ כּום ׁשֶ ַהּסְ

ֹאֶפן ִנְרָחב יֹוֵתר. ר ּבְ ָכׁשֵ ר ָטֵרף ּכְ ׂשָ ּבָ

ֵאזֹור  ּבְ ַמְחָסן  ְכרּו  ׂשָ הּוִדי,  ַהּיְ ֹרַבע  ּבְ ַהֲחנּות  ִלְפִתיַחת  יל  ַמְקּבִ ּבְ ָעׂשּו.  ְך  ּכָ
ִני  ּקּוַח ַרּבָ ָרה ְללֹא ּפִ ַעם ֵעֶגל אֹו ּפָ י ּפַ ם ָהיּו ׁשֹוֲחִטים אֹו הֹוְרִגים ִמּדֵ ַהּנֹוְצִרי, ׁשָ

ר. ָכׁשֵ ֲחנּוָתם ּכְ ָרם ּבַ ׂשָ ר, ּומֹוְכִרים ֶאת ּבְ ׁשֵ ֹאֶפן לֹא ּכָ ּבְ

ְרִמית  ּתַ יְך ּבַ ְכלּו ְלַהְמׁשִ ּיָ ְך, ׁשֶ ה, ּכָ יְקחּות ַרּבָ ְזִהירּות ּוְבּפְ ָתה ּבִ ֲעבֹוָדָתם ֶנֶעׂשְ
ֹאֶפן  ּבְ ֵהִביאּו  יַע,  ְלַהּצִ ְכלּו  ּיָ ׁשֶ ַהּזֹוִלים  ִחיִרים  ְוַהּמְ ר  ׂשָ ַהּבָ ֵאיכּות  ִנים.  ׁשָ ְלֹאֶרְך 
ֲאֵחִרים,  ִאְטִליז  ֲעֵלי  ּבַ ּבֹון  ֶחׁשְ ַעל  ֶהם  ּלָ ׁשֶ קֹוחֹות  ַהּלָ ר  ִמְסּפָ ַלת  ְלַהְגּדָ ִטְבִעי 

ּוִמְסָחָרם ְוִרְוֵחיֶהם ָעלּו ַמֲעָלה ַמֲעָלה.

אּו ְלַעְצָמם  ֵאר, ָנׂשְ י ּפְ ּתֵ ַנִים ָרְכׁשּו ְלַעְצָמם ּבָ בֹוד. ַהּשְׁ ם ַהּכָ א ּגַ ר ּבָ ִעם ָהֹעשֶׁ
ּבּורּוָתם,  ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ְך,  ּכָ ּוַבּצֹאן;  ָקר  ּבָ ּבַ ָסֲחרּו  ֻיָחסֹות,  ַהּמְ חֹות  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִמן  ים  ָנׁשִ
ֲחרּו  הּוִדית. ִלְבנֹוֵתיֶהם ּבָ ֶחְבָרה ַהּיְ ִלים ּבַ ִדים ּוְמֻקּבָ ים ִנְכּבָ ַנִים ַלֲאָנׁשִ ָהְפכּו ַהּשְׁ
ֶהם,  ּלָ ָכְך ַעל ּבּורּות ׁשֶ ֶהם ּוְלַחּפֹות ּבְ אֹות ּבָ ְכלּו ְלִהְתּגָ ּיָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ֲחָתִנים ּתַ
)המשך יבוא בעז"ה( פֹוִלין.   ּבְ יבֹות ַהּטֹובֹות ׁשֶ ׁשִ ּיְ ְלחּו ְלִלּמּוִדים ּבַ ֵניֶהם ׁשָ ְוֶאת ּבְ
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ם םאכ רכ ּר אן ָו בין
כז

ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ַהְּנָׁשמֹות ְמַיְּללֹות
ִנּדֹונּו  ִנָּיה  ַהּׁשְ ַאֲחֵרי  ַאַחת  ָמרֹון.  ִּכְבֵני  ַהִּמְׁשָּפט  ֵּכס  ִּבְפֵני  ָעְברּו  "ַהְּנָׁשמֹות 
ַחָּפה  ָיְצָאה  ֹלא  ַאַחת  ַאף  יֹוֵתר.  ַקל  ְלֹעֶנׁש  ּוִמי  ָחמּור  ְלֹעֶנׁש  ִמי  ַהְּנָׁשמֹות, 
ִמֶּפַׁשע ְלַגְמֵרי. ְוִהֵּנה ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת קֹולֹו ֶׁשל ַהְּכרּוז קֹוֵרא ִּבְׁשִמי ּוְבֵׁשם ָאִבי... 
ְוַאַחד  ַּבֲעִדינּות ֶאל ֻׁשְלַחן ַהִּמְׁשָּפט,  ָהַרֲחִמים הֹוִליכּו אֹוִתי  ַמְלֲאֵכי  ַאְרָּבָעה 

ַהַּמְלָאִכים ָּפַתח ֶאת ַהַּדף ֶׁשִּלי ְּבֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות ַהָּגדֹול...
ַּבֲחַלל  ֶׁשִהְדֲהָדה  ֲאֻיָּמה  ְצָעָקה  ִמּקֹול  ַהִּסִּפים  ַאּמֹות  ָרֲעדּו  ִּפְתֹאם  ְלֶפַתע 

ָהאּוָלם ָהֲעָנִקי:
ע ַהֶּזה?! ָּכל ְמדֹוֵרי ַהֵּגיִהֹּנם ֹלא ַיְסִּפיקּו  "ִמי ֵהִביא ְלָכאן ֶאת ָהָרָׁשע ַהְמֻרּׁשָ

ִּבְׁשִבילֹו!!!"
"ָקָפאִתי ַעל ְמקֹוִמי ֵמֹרב ְּבָעָתה ּוַפָּלצּות, ַאְך ַהַּמְלָאִכים ַהּׁשֹוְׁשִביִנים ֶׁשִּלי, 
ֶׁשָּלֶהם.  ָהַרּכֹות  ַהֶּמִׁשי  ְּבַכְנֵפי  ִּבְקִלילּות  ִּבי  ְּבָנְגָעם  ִמִּקְפאֹוִני  אֹוִתי  עֹוְררּו 
ְלִלִּבי,  ְצמּוָדה  ֶׁשָהְיָתה  ֲעֻמּקֹות"  "ְמַגֶּלה  ַּבַעל  ֶׁשל  ַהְּקָלף  ִּבְמִגַּלת  ִנְזַּכְרִּתי 

ְלָחן... ְוִהַּנְחִּתי אֹוָתּה ִּבְמִהירּות ַעל ְּפֵני ַהּׁשֻ
ְוָאז ִנְׁשַמע ֵׁשִנית ַהּקֹול ַהַּתִּקיף:

"ֵאיֶזה ִמין ִּדּבּוִרים ֵהם ֵאֶּלה ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות"? ֶׁשהּוא ִיְגֹזר ָעֵלינּו 
ִלְפֹטר ְנָׁשָמה ָּכזֹו ִמָּכל ֹעֶנׁש? ֵאין לֹו ָּכל ַסְמכּות ָלֵתת ָלנּו הֹוָראֹות, ֶׁשְּנַקֵּבל 
ָׁשִנים,  ֲעָׂשרֹות  ְּבֶמֶׁשְך  ְיהּוִדים  ֶׁשל  ְׁשֵלָמה  ְלִעיר  ַהּפֹוֵׁשַע  ֶׁשל  ַהְּתׁשּוָבה  ֶאת 

ְלַמַען ֶּבַצע ֶּכֶסף!!!"
ְּבֹאַרח ֶּפֶלא הֹוִפיָעה ִּבְמִהירּות ַהָּבָזק ֵמֵאי ָׁשם ְקבּוָצה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ַמְלָאִכים, 

ה: ְמִליֵצי ֹיֶׁשר, ֶׁשָּפְתָחה ְּב"ַהְתָקַפת ֶנֶגד" ְּבַתִּקיפּות ִּדְקֻדּׁשָ
"ַמּדּוַע ַאֶּתם עֹוד ִנְטָּפִלים ִלְנָׁשָמה ְמֻעָּנה זֹו?! ַהִאם ֹלא ַמְסִּפיִקים ִּבְׁשִביָלּה 
ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּסְבָלה ְּבַחֶּייָה?! ְּבֵאילּו ֹאֶמץ ּוְגבּוָרה ִּגְּלָתה ִהיא ְּבַעְצָמּה ֶאת ְּפָׁשֶעיָה 
ָּבַרִּבים ְוהֹוְדָתה ֲעֵליֶהם ְלֹלא ָּכל ְסָיג ִּבְפֵני ַעם ְוֵעָדה, ִמְּבִלי ְלֵהָרַתע ִמִּלְהיֹות 
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ם םאכ רכ ּר אן ָו בין

ָהֹעֶׁשר  ַחֵּיי  ָּכל  ֶאת  ֵּגָוּה  ֵמַאֲחֵרי  ָזְרָקה  סֹוף  ְּבִלי  ְוַלֲחָרפֹות,  ְלִבְזיֹונֹות  ָצפּוי 
ְוָהְרָוָחה ְוִהְׁשִמיָדה ְּבמֹו ָיֶדיָה ֶאת ָּכל הֹוָנּה ּוְרכּוָׁשּה, ֶאת ָּכל אֹוְצרֹות ַהֶחְמָּדה 
ִוְּתָרה  ּוָפִליט!  ָׂשִריד  ֵמֶהם  ְלַהְׁשִאיר  ִמְּבִלי  ַחֶּייָה,  ְׁשנֹות  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ֶׁשָאְסָפה 
ֵמְרצֹוָנּה ַהּטֹוב ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה ַעל ָּכל ַּתֲענּוֵגי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָעְבָרה ֶסֶבל ְוִעּנּוִיים 
ָקִׁשים ּוָמִרים ְּבֶמֶׁשְך ָׁשֹלׁש ְׁשנֹות ָּגלּות ּוְנדּוִדים, ֹקר ְוֹחם. ּבּוׁשֹות ְוַהְׁשָּפלֹות, 
ִיּסּוֵרי ּגּוף ְוֶנֶפׁש ֶׁשֵאין ְלָתֲאָרם! ְוַהֹּכל ִקְּבָלה ְּבַאֲהָבה ּוְבַהְכָנָעה ְּגמּוָרה! ִאּלּו 
ֱהִייֶתם ַאֶּתם ִמְתַלְּבִׁשים ְּבגּופֹות ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ְויֹוְרִדים ְלאֹותֹו עֹוָלם ִלְחיֹות 
ָּכֵאֶּלה!  ִעּנּוִיים  ְוִלְסֹּבל  ָלֵׂשאת  ָּפִנים  ְּבׁשּום  ְמֻסָּגִלים  ֱהִייֶתם  ֹלא  ֱאנֹוׁש,  ַחֵּיי 
ֱהִייֶתם ִנְׁשָּבִרים ִמָּיד ְוֹלא ֱהִייֶתם ְיכֹוִלים ְלַהְמִׁשיְך ְּבִתּקּוֵני ַהְּתׁשּוָבה! ְוַעָּתה 
ַאֶּתם רֹוִצים ַּגם ְלַהִּטיל אֹוָתּה ְלתֹוְך ֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם?! ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּטהֹור ַּבַעל 
"ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְבִטיַח ָלּה ְּבַעל ֶּפה ּוִבְכָתב ֶׁשִהיא ֹצְרָפה ְּכָבר ַמְסִּפיק ְּבכּור 
ְוָיְצָאה  ּוִבְדָמעֹות,  ְּבָדם  ְוִנְׁשְטפּו  ֹמְרקּו  ּוְפָׁשֶעיָה  ֲעוֹונֹוֶתיָה  ָּכל  ְוִכי  ַהִּיּסּוִרים, 
ְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּבֲעֵלי  ְּבָמקֹום  ִּכי  ְּגדֹוִלים,  ִמַּצִּדיִקים  יֹוֵתר  ְרָבב,  ְלֹלא  ּוְנִקָּיה  ַזָּכה 
ְּבָפָניו  ְמִטיִחים  ַאֶּתם  ּוְלַבּסֹוף  ַלֲעֹמד!  ְיכֹוִלים  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  ֵאין  עֹוְמִדים 
)המשך יבוא בעז"ה( ֶאת ַהִּמָּלה 'ָרָׁשע'!?"  
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הי תכ ָכ רן הו ָין ּת  ֹרביו ה הכ ָיַ ֹז רן
כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

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

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

כהלכתהל הרבים מזכה

אלוואמרו ואמר אפרסמון נהרי י"ג שכרו הראו אבהו לרבי במדרש
וצריך וכו'. יגעתי לריק אמרתי ואני אמר לאבהו ליה אמר 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 כן ואם וכו', קיסר לבי אתי אבהו רבי הוי כד בגמ' כמבואר
בהליכה זמן הרבה וצריך רב, דרך קיסר מושב לרומי אבהו ר' מושב
גם צריך שם הלך בחנם לא כי ולהשתדל הקיסר אל לבוא שם וגם וחזרה
קיסר כמו גדולים מלכים שכן ומכל שרים פתחי למבקרי כנודע רב זמן כן
פרוש והיה מהתורה רב זמן כן ידי על ביטל כן ואם ההם, בימים רומי

וכדומה. חברים דיבוק המדרש מבית

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

מאוד. הרבה ושכרו מקום מכל דבש)שכר יערות הקדוש (ספר

בהשגחה זרעו ועל עליו שומר יתברך השם הרבים את שמזכה מי
היום כל הכתוב פשט וזהו שמים, ויראת בתורה לברכה שיהיו מיוחדת

לברכה וזרעו ומלוה חונן

זצ"ליג. החת"ס מרן רבו לבית א' פעם שבא מסופר אברהם דברי בספר
וגם גדולה, בקהלה טרוד שהוא ידי שעל רבו, לפניו והתמרמר
להשגיח פנאי לו אין זה ידי על דבר, לשואל ולהשיב הישיבה, בלימוד
הלא לו, והשיב שלומדים. במה קנקנם על ולתהות חלציו, ויוצאי בניו על

המל אמרדוד השלום עליו לברכה"ך וזרעו ומלוה חונן היום ואפשר"כל ,
שלו והזמן העת דהיינו שלו, היום אתכל ונותן שמלוה הכוונה לפרש
זרעו אמרו זה על עליהם, תהא מה וזרעו עליהם, ומשגיח לאחרים,
השם עליהם, להשגיח ועת פנאי לו אין שהוא אף זה ובזכות לברכה,
מאוד רבו ונהנה שמים, ויראת בתורה לברכה שיהיו עליהם ישגיח יתברך
בסעודה קודש בשבת כך ואחר נחמתני, בני נחמתני לו ואמר מדבריו,
מאוד, אותו והפליא הזה, הפירש לתלמידיו סופר החתם סיפר שלישית

כהלכתה הרבים לאמזכה

הפסוק בזה לפרש את(משפטים)והוסיף בארצך ועקרה משכלה תהי' "לא
תהי' שלא ועקרה משכלה תהי' לא דרש בגמרא כי אמלא", ימיך מספר
פנאי לך יהי' ולא תלמידים הרבה לך שיהי' וכיון התלמידים, מן עקר
אמר זה על אחרים, על להשגיח רק ימיך את תתן כי בניך על להשגיח
על להשגיח אמלא, לאחרים נותן שאתה מה ימיך מספר את יתברך השם
חן. חכם פרי ודברי לברכה, שיהיו ביתך ובני בניך
קודש) שרפי שיח ובספר בפרדס, טיול בספר כן גם (מובא
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המשך מעמוד ד

המשך 'שו"ע ורמ"א' מעמוד י

ומובא ב"פירוש יונתן": "ויפקון באוכלסין סגיאין מן למברניא", כן 
פירוש רש"י על וצי אדיר וברנא רבתי והן ספינות גדולות: "ומארע 
אטליא" יש לפרש שזו אטליא של יון, "דיפקון מן קוסטנטיני" זו של 

ישמעאל... "סופיהון דאיליין ואליין למיפל ביד מלכא משיחא". 

כעין זה אעתיק מהזוהר הקדוש פרשת אמור, וזה לשונו: "ואז זמינין 
בני ישמעאל לאתערא קרבא בעלמא ולאתכנשא בני אדום 
עלייהו ויתערון קרבא בהון, חד על ימא וחד על יבשה וחד סמיך לירושלים, 
ושלטין אלין באלין וארעא לא יתמסר לבני אדום בההוא זמנא יתער 
עמא חד מסייפא עלמא על קרתיה רבתי ויגח בה קרבא ג' ירחין ויתכנשון 
תמן עממיא ויפלון בידייהו עד דיתכנשון כל בני אדום מכל סייפי עלמא, 
וכדין יתגזר הקדוש בריך הוא עלייהו הדא הוא דכתיב: "כי זבח לה' 

בבצרה", עד כאן מספר הזוהר.

עתידין בני ישמעאל לעורר ג' מלחמות בעולם: אחת בים, אחת 
ביבשה, ואחת סמוך לירושלים

וזמינין בני ישמעאל למשלט בארעא קדישא מכלא זמנא סגי... ואנון 
יעכבון להון לבני ישראל לאתבא לדוכתייהו עד דישתלים ההוא זכותא 
דבני ישמעאל, וזמינין בני ישמעאל לאתערא קרבין תקיפין בעלמא 
ולאתכנשא בני אדום עלייהו, ויתערון קרבא בהו חד על ימא וחד על 

יבשתא וחד סמוך לירושלים. )תרגום יונתן בן עוזיאל במדבר פרק כ"ד פסוק כ"ד(

סימן שב – דיני נקוי וקיפול הבגדים בשבת, 
ובו י"ג סעיפים

המנער טלית חדשה שחורה מן הטל שעליה  א. 
חייב שהניעור יפה לה כמו כיבוס והוא שמקפיד 
עליה שלא ללבשו בלא ניעור. הגה: וכל שכן שאסור 
לנער בגד שנשר במים או שירדו עליו גשמים ודוקא 
בבגד חדש שמקפיד עליו )כל בו( יש אומרים דאסור 

לנער בגד מן האבק שעליו אם מקפיד עליו וטוב לחוש 
לדבריו )רש"י ואור זרוע( אבל מותר להסיר הנוצות מן 

הבגד בשבת )אור זרוע( ועיין לקמן סימן של"ז:
יבולות שעל גבי בגדים כגון אלו  הלוקט  ב. 
היבולות שבכלי הצמר הנשארים בהם מן האריגה 
חייב משום מכה בפטיש והוא שיקפיד עליהם אבל 

אם הסירם דרך עסק פטור:
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לי

ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר
ּבֹו ִנְקְּבצּו ֵחֶלק ִמִּמְכְּתֵבי ְּבָרָכה ִעּדּוד ְוִחּזּוק ֶׁשִּנְתַקְּבלּו ְּבַמֲעֶרֶכת ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי 

ֵמִהְתַרְׁשמּוָתם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ְוַחְכֵמי ּדֹוֵרנּו ּוְּבֵני ּתֹוָרה ִנְכָּבִדים לֹוְמֵדי ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש
ּתֹוְכָנן אֹור ַמְבִהיק ַעל ַהּתֹוֶעֶלת ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִהְתעֹוְררּות ְּבִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל 

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

ם – ִלְכֹבוד ַהִמְפָעל ַהָּקדֹוׁש ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי! ָּברּוְך ַהּׁשֵ
ֲאַסֵּפר ָלֶכם עּוְבָדה ִנְפָלָאה ָהְראּוָיה ְלָכל ֶאָחד ַלְחקֹוק ַעל ִלּבֹו, ּוֵמֶהם ִיְראּו ְוֵכן 
ַיַעׂשּו. ְּבֶאָחד ַהָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ִהַּגְעִּתי ְלמֹוָׁשב "ּפֹוָרת" ְוִהֵּנה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל 
ַהִישּוב יֹוְׁשִבים כ-500-600 ְיהּוִדים ְולֹוְמִדים ְּבַהְתָמָדה ַרָּבה ּוְבִׂשְמָחה ֶאת ַהֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש!!! ָמה אֹוֵמר ּוָמה ֲאַדֵּבר – ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל!!! ֵאיֶזה ְזכּות ֶׁשָּזִכינּו ָלּה ְּבדֹוֵרנּו 
ָאנּו ש-500-600 ְיהּוִדים יֹוְׁשִבים ָיַחד ִּבְזַמן ָקבּוַע ְולֹוְמִדים ֶאת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַמָּמׁש 
ָּמִׁשיַח  רֹוִאים ְּבחּוׁש ֶׁשַהְּגֻאָּלה ְכָּבר ַמִּגיָעה ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּבְזַמן ּׁשֶ

עֹוֵמד ְלַהִּגיַע ְיַלְּמדּו ֲאִפילּו ַהְּקַטִּנים ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוִיְתַּגֶּלה ַהַּקָּבָלה ְלָכל.
ם ֲאֶׁשר ֹלא ֵהִסיר ַחְסּדֹו ֵמִאִּתי ְוָזִכיִתי ִלְקּבַֹע ִלּמּוד ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש. ּוִבְפָרט  ּוָברּוְך ַהּׁשֵ
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִחַּפְׂשִּתי ִּבְהיֹוִתי ְּבִטּיּול ָקֹטן ֶׁשָעַרְכִּתי ִלְמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש 
ִׁשעּור ְלִלּמּוד ֹּזַהר ְוִהֵּנה ְּבָכל ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ֵאין ִּפָּנה ֲאֶׁשר ֵאין ָׁשם ֹּזַהר!!! ְּבָכל ָמקֹום 
ּוָמקֹום ִמְתַקְּבִצים ְיהּוִדים ָיַחד ִמָּכל ַהְּגָוִנים ְוָהֵעדּות, ֲחִסיִדים, ִליָטִאים, ְסַפְרִדים, 
ּתּוִניַסִאים, ֵּתיָמִנים, ַׁשאִמים, ַּבאַלאִדים, ְירּוַׁשְלִמים, ּבּוַכִרים, ִויְז'ִניץ, ַנְדבֹוְרָנא, ּגּור, 
ַחַבּ"ד, ֶּבעְלז, ְּבֶרְסֶלב, ִּביַאֶלא, ְטֶׁשְרנֹוִּביל, ֶלעלֹוב, ְקֶרעְטְׁשִניף, ַקְרִלין, ְוכּו' ְוכּו', ֻּכָּלם 

ִאיׁש ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד, ְּכִפי ֶׁשָהָיה ִלְפֵני ַמֲעַמד ַהר ִסיָני.
ְוֵכן ַּבְּיִׁשיבֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ַהְרֵּבה ַּבחּוִרים קֹוְרִאים יֹום יֹום ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוָכל 
רֹוֵאיֶהם ּוַמִּגיֵדי ִׁשיעּוֵריֶהם ְוַרָּבֵניֶהם ּוַמְׁשִגיֵחיֶהם ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹוֵתיֶהם כּוָּלם ַיִּכירּו 
ַוֵּיְדעּו - ֹלא ְרִאי ֶזה ִּכְרִאי ֶזה - ֶער ִאיז ִניט ֶדער ֶזעְלֶבּער - ָּכל לֹוֵמד ֹּזַהר ֲהֵרי ָקַרן 
עֹור ָּפָניו ְּבחּוׁש!! ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶאת ֶזה ַעל ַהָּפִנים!!! ָּכֶזה ְקדּוָׁשה! ָּכֶזה ָטֳהָרה! ָּכֶזה 
ִׂשְמָחה! ָּכֶזה ַאֲהַבת ּתֹוָרה! - ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל! - ִלְפֵני ִמ"י ַאֶּתם ְמַטֲהִרים! ּוִמ"י 
ם!!! - ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו ְּבדֹוֵרנּו  ַמִים!!! - ִמְקֶוה ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֵ ְמַטֵהר ֶאְתֶכם! ֲאִביֶכם ֶׁשַּבּׁשָ
ָאנּו ְלָכל ַהְזכּוִתים ַהְּגדֹוִלים ְוַהִּנְפָלִאים ָהֵאֶּלה, ּוְכִפי ֶׁשָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה ֵאֶצל ַרָּבן ֶׁשל 
ָּכל ִיְׂשָרֵאל מֹוֵרנּו אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ַרֵּבנּו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 
ָנה ֲעִלַּית ְנָׁשָמה ְוָעָלה ַעד ְלֵהיָכלֹו ֶׁשל  ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבֹראׁש ַהּׁשָ
ָמִׁשיַח ְוַׁשֲאלֹו ֵאיָמַתי ָקָאֵתי ַמר )ָמַתי ָיבֹוא ַמר?( ְוָעָנה לֹו ָמִׁשיַח ִלְּכְׁשָיפּוצּו ַמְעְינֹוֶתיָך 
חּוָצה ַוֵּיְדעּו ְלַיֵחד ִיחּוִדים ְּכמֹוְתָך, ְוָאֵכן ֶזה ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ִלּמּוד ַהֲחִסידּות 
ְוַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֲאֶׁשר ְמִפיִצים ֶאת ַהַּמְעָינֹות חּוָצה ְוַעד ֲאֶׁשר ֶאְפָׁשר ְלַיֵחד ִיחּוִדים 
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ֵלָמה ְּבַרֲחִמים ַרִּבים ְּבָקרֹוב ְמֹאד  ְוַעל ְיֵדי ֵּכן ָּתבֹוא ְּכָבר ַהְּגאּוָלה ָהֲאִמִּתית ְוַהּׁשְ
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

ַעְיָהּו לְבֻרְסְקִי, ּבְנֵי ּבְרַק ּבְבִרְּכַת הַּתוֹרָה, אַבְרָהָם יְשׁ

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ִמְׁשָּפִטים א' ְּדֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ה'תש"ע 
ִלְכבֹוד ַהִּמְפָעל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָהעֹוָלִמי.

ם ְּכָבר ְזַמן ַרב ֶאת ְּפֻעּלֹוֵתיֶכם ַהֲחׁשּובֹות ְמאֹד ַּבֲהָפַצת ַהּזַֹהר  ִהְנִני רֹוֶאה ָּברּוְך ַהּׁשֵ
ַהָּקדֹוׁש. ָרִציִתי לֹוַמר ָלֶכם, ֲהֵרי ָּכל ְּתקּוָפה ְקָצָרה ַמִּגיִעים ַאל ִּפְתֵחנּו ְלַדֲאבֹוֵננּו 
ָהַרב, ֲעלֹוִנים ִעם ִמְקִרים ָקִׁשים ַהְּזקּוִקים ְלַהְרֵּבה ְּתרּומֹות ְּכֵדי ְלֵהָחֵלץ ֵמַהַּמָּצב 
ם ִיְתָּבַרְך ַיֲעֹזר ֶׁשְּכָבר ֹלא ִנְזַּדֵּקק ְלֶזה ְוֹלא ִיְהיּו עֹוד ִמְקִרים ָקִׁשים ָּכֵאֶּלה  ַהָּקֶׁשה ָּכל ָּכְך, )ַהּׁשֵ
ְודֹוֵמיֶהם.( ַוֲהֵרי ִאם ָהיּו לֹוְמִדים ֶאת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֲהֵרי ֹלא ָהיּו ַמִּגיִעים ְּכָלל ּוְכָלל 
ְלֶזה, ִאם ֵּכן ֲהֵרי ְיכֹוִלים ָּכְך ִלְפֹעל ֶׁשָּכל ֶאָחד ַיֲעֹסק ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוָכְך ְּכָבר ֹלא ִיְהיּו 
ָצרֹות ָּכֵאֶּלה ְודֹומֹוֵתיֶהן )ְּכִפי ֶׁשְּמֹפָרׁש ֵּכן ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַעְצמֹו(. ַוֲאַבֶּקְׁשֶכם ֶּבֱאֶמת ִלְפֹעל 

ַעל ָּכְך, ְוָכְך ֹלא ִנְׁשַמע עֹוד ָצרֹות. ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ְוַהְרֵּבה ַהְצָלָחה:
ָלַיִם עִיר הַּקֹדֶשׁ מ.ד. גְרִינְּבֶרְג, יְרּושׁ

ְּתגּוַבת ַהַּמֲעֶרֶכת: ָאֵכן ִהְננּו ּפֹוֲעִלים ַעל ָּכְך ֶׁשִּיְלְמדּו ֻּכָּלם ֶאת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ְוָכְך ֹלא ִיְהיּו עֹוד ָצרֹות ַחס 
ְוָׁשלֹום. ְוֵכן ְידּוָעה ְקִריַאת ַרָּבֵני ְירּוָׁשַלִים ִמְּׁשַנת תרפ"א ֲאֶׁשר ֲחתּוִמים ָעֶליָה ָּכל ַהֵּבית ִּדין ְּדָאז, ְוָכתּוב ָׁשם 
ן ָלֶבַטח, ְוַהּלֹוֵמד  ִּכי ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא ְמעֹוֵרר ָהַרֲחִמים ְוִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, ְוִיְתַּגֶּלה ְוִיָּבֶנה ַהִּמְקָּדׁש ְוִיְׂשָרֵאל ִיְׁשכֹּ
ּבֹו ָּבטּוַח ֶׁשֹּלא ִיְסּבֹל ַצַער ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. ּוֵמָהַרָּבִנים ַהְּגאֹוִנים ַּבַד"ץ ֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ב, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל ַיֲעקֹב 
ִפיֵׁשר ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם ֵזֶכר ַצִּדיק 
ִלְבָרָכה, ָהַרב ִּבְנָיִמין ַראִּביָנאִוויְטׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל מֶׁשה ּדּוִׁשיְנְסִקיא ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה. 
ּוְלַהְבִדיל ֵּבין ַחִּיים ְלַחִּיים: ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ְׁשִליָט"א, ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּוְלַמן ְׁשִליָט"א: ָּדָבר ָּגדֹול 
ְמאֹד הּוא ְלַהְנִהיג ִלְלמֹד ַּדף ּזַֹהר ְּבָכל יֹום, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהְׁשִּפיַע 
ֶׁשַפע קֶֹדׁש ַעל ַעם ַהּקֶֹדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל יֹום ָאֵמן. ְוֵכן ֵמָהַרב ַהָּגאֹון ּפֹוֵסק ַהּדֹור ָהַרב ְׁשמּוֵאל 
ַהֵּלִוי ָואְזֶנר ְׁשִליָט"א ְּבֵׁשם ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל ֶׁשֵאין ְלָך ַמֲאָמֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַהַּמְלִהיִבים ָּכל ָּכְך 
ְלִיְרָאה ְּכמֹו ַמַאְמֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש". ְוֵכן ִמּתֹוְך ְקִריַאת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים: ַרִּבי ִיְצָחק ַּכּדּוִרי ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש 
ִלְבָרָכה, ַרִּבי ְיִחיֵאל ִפיְׁשל ַאְייְזְנַּבאְך ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ּוְלַהְבִדיל ֵּבין ַחִּיים ְלַחִּיים ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים: 
ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ְׁשִליָט"א, ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ְּבָנָיהּו ִיָׂשְׂשָכר ְׁשמּוֵאִלי ְׁשִליָט"א, ַרִּבי 
ְראּוֵבן ֶאְלָּבז ְׁשִליָט"א, ְועֹוד: ֶׁשֵּיׁש ְלִהְתַחֵּזק ְּבִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִהי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְזכּותֹו ָיֵגן 
ָעֵלינּו ָאֵמן, ַהַּמְבִטיַח ֶׁשִּבְזכּות ַהְּקִריָאה ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים, )ַאף ְלֹלא ֲהָבָנה ְּכָלל, 
ַּכָּידּוַע ִמִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו(. ּוְכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק. ָלֵכן ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִיְׁשַּתֵּדל ִמֵּדי 
יֹום ִלְקרֹא ִמְסַּפר ַּדִּפים ִמֵּסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְלַהְצָלַחת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ּוְלֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה. ּוֵמָהַרב ַהָּגאֹון ַהְמֻקָּבל 
ַרִּבי ְיִחיֵאל ִפיְׁשל ַאייְזְנָּבאְך ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה רֹאׁש ְמִתיְבָּתא ַׁשַער ַהָּׁשַמִים ְלַהְנִהיג ִלּמּוד ַעּמּוד ַהּיֹוִמי ְּבֵסֶפר 
ה ְלסֹוף ְוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינּו ְּתִחָּלה ָורֹאׁש ְלִפְדיֹון  ַהּזַֹהר, ְוַעל ְיֵדי ַ ָפַצת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל, ִנְזכֶּ
ַע  ַנְפֵׁשנּו ּוְלִהָּוַׁשע ִּביׁשּוַעת עֹוָלִמים. ּוֵמַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ָראּוי ִלְקבֹּ
ְלַיֵּסד ִׁשעּור ָקבּוַע ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְּבִסְפָרא ַקִּדיָׁשא ַהֵּדין )ֵסֶפר ַהּזַֹהר( ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו, ַעּמּוד ֶאָחד ְּבָכל יֹום, 
ֶׁשהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָענּות ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים, ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע קֶֹדׁש ְּבָרָכה ַרָּבה ְרפּואֹות 
ה ֶּבֱאֶמת ִלְלמֹד ֵהיֵטב ֶאת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח  ִויׁשּועֹות ַעד ְּבִלי ַּדי. ְוַיֲעזֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּנְזֶכּ

ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָיבֹוא ַהָּמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.


