
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר 

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב.א. 
אֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.ב. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִבים. ג.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.ד.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲאָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְדָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ה.  ֻׁשְלַחן ָערּו ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִדים ו.  ְלַסֵּפר  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִמָּכל  ְמֻלָּקִטים  ְמֻיָחִדים  ִסּפּוִרים  ַהזֹוַהר,  ִסּפּוֵרי 

ֶׁשל  ְסעּוָדה  ְּבָכל  ּתֹוָרה  ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה  ַּבְּסעּוָדה  ַיְרִויחּו   ְוָּכ ָּבת,  ַהּׁשַ ְּבֻׁשְלָחן 
ַׁשָּבת.

ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ז. 
ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר.ח. 

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

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

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

ִּתְׁשֵרי תשע"א לפ"ק

ָּבת. ל ַהּׁשַ

ִליָלִדים ּפר 
ֶׁשל סעּוָדה 

ִלְלמֹוד
ּנְסָּתר,

ּתֹוֶכן ַהֵּס
ַׁשָּבתא. 
אֹורב. 
זֹוַהרג. 
ּבד.  ַהּׁשַ
ֻׁשְלַחה. 
ֵו.  ִסּפּו

ְּבֻׁשל
ַׁשָּבת

ְמַזֶּכז. 
ִאְּגרח. 

ֵסֶפר
ִמְּקֻד
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ר יֹוַחאי ְזכּוָתא ְדַבּ

ְזכּוָתא ְדַּבר יֹוַחאי

ַח‡י ר יו… ַבּ ¿„ ‡ ָ̇ כּו ז¿

ְּבְמַסיֵם ֵסֶפר ֶאָחד ִמִּסְפרֵי ַהַּקָּבָלה ָחִׁשיב נֵַמי ְסעּוַדת ִסּיּום, ַּכְּמבָֹאר ְּבֵסֶפר זְכִירָה 
 לְַחּיִים להגר״ח פַלַאגִ'י (ח"ב ַּדף נ"ג) ְּבֵׁשם ַהְמֻקָּבִלים, ְּדַדוְָקא ְּבִלימּוד ִמְׁשנָיֹות ָצִרי
ְלָהִבין ֵּפירּוש ַהֵּתבֹות, ֲאָבל ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ְּכָלל, יֲַעֶלה ְלָרצֹון 
ִלְפנֵי ה'. וְכֵן ָּכַתב ְּבֵסֶפר יְֶפה לְלֵב (ח"ה ְּבַהְׁשָמטֹות ליו"ד ִסיָמן רמ״ו ס״ק א'), ּוְבֵסֶפר יְַׂשּכִיל 
עַבְּדִי (ח"ו יו"ד סימן כ״ח אות ו'), ּוְלִפי ִּדְברֵיֶהם ּגַם ְּבלֹא ֵמִבין עֹוָלה ִלְסעּוַדת ִסּיּום. וְַעּיֵן 
עֹוד בשו״ת ַחּיִים ָׁשַאל (ח״א ִסיָמן ע"ה אֹות ב'), ּבְמֲַעלַת לִּיּמּוד הַזֹוהַר ַאף ּבְלֹא ֲהבָנָהא, 

ּיָ ִסּיּום ְּבִלימּוד זֶה. ּוְלִפי זֶה ּׁשַ
ּוְּביֹוֵתר ְמַחֵּדׁש בשו"ת ַאַפְרְקְסְתא ְדַענְיָא (ֵחֶלק א ִסיָמן קנד), ֶׁשָּכַתב ַעל ָאָדם ֶאָחד 
ֶׁשִהְתִמיד ְּבִלימּוד הש"ס, וְלֹא ָהיָה יֹוֵדַע ַמה הּוא לֹוֵמד, וְִעם ָּכל זֶה זָָכה ְלִקירּון ָּפנִים. 
וז"ל: "וְָׁשמְַעִּתי ְׁשָהיָה ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשהְִתִמיד ּבְלִימּוד הש"ס וְלֹא יָדַע מַה ָקָאמַר, וְַאף 
עַל ּפִי ּכֵן זָכָה לְקִירּון אֹור ָּפנִים ּכְַתּלְִמיד ָחכָם. וְזֶהּו ִמּסְִתרֵי סְגֻּלַת הַּתֹורָה בְְּּפעּולֶֹתיה 

הַּנְִׂשּגָבָה עַל נֶֶפׁש ְמקַּבְלֵי מַָּתן נֲַחלִיֵאל". ַעד ָּכאן.
ְּבסֵֶפר תֹולְדֹות קֹול יְהּודָה (אֹות ל"ג) הּוָבא עּוְבָדא, ְּדַפַעם ַאַחת ְביֹוֵמי ְדָאב קֶֹדם ֲהצֹום, 
ָעָׂשה ְסעּוַדת ִסּיּום וְָאְכלּו ָּבָׂשר. וְָׁשֲאלּו אֹותֹו ַעל ַמה ָעָׂשה ִסּיּום? וְֵהִׁשיב, ִּכי ִסּיֵם ֶאת 
ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ֲעָׂשרָה מֲַאָמרֹות להרמ״ע ִמּפַאנֹו ז"ל, וְכֵן ְּבִמנְָהגָיו (ָׁשם אֹות קכ"ט). ַּפַעם 
ַאַחת ְּבמֹוָצֵאי ִּתְׁשָעה ְּבָאב ָאַכל ָּבָׂשר, וְָאַמר ֶׁשּיֵׁש לֹו ִסּיּום ַעל סֵֶפר ְּפרִי עֵץ ַחּיִים (להאר"י 

ַהָּקדֹוׁש). 
ַעל ִסּיּום "ּכָל סֵֶפר הַּזֹהַר" ְּבגִיְרָסא ָמִצינּו ִמנְַהג יְִׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָאז ְסֻעַּדת ִמְצוָה, 

וְִלְפטֹר ְּבכֹוִרים ִמַּתֲענִית ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. (ֵּסֶפר ֶּדֶר ֶאֶרץ ִמנְָהגֵי יְהּוֵדי ֲאַרם צֹוָבה ֵחֶלק א' ַעּמּוד כ"ז).

א. ַּכְּמבָֹאר ִּבְסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים, ְרֵאה: ָהַרב מֶׁשה ְזכּוָתא ְּבַהָּגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהַּכּוָנֹות, ֶּפֶלא יֹוֵעץ אֹות 
ז', זַֹהר, ִסּדּור ַּכּוָנֹות האר"י ז"ל, ְּבֵסֶדר ַּכּוַָנת ַהִּלּמּוד, אֹור ַצִּדיִקים ְלָהַרב ֵמִאיר ַּפאְּפִריׁש, ִסיָמן א' 
ְסִעיף ָקָטן טז, ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש להחיד"א, מֹוֶרה ְּבֶאְצַּבע ִסיָמן מד, ֶנֶפׁש ַחִּיים ַמֲעֶרֶכת ַהז' אֹות ד', 
ם ַהְּגדֹוִלים להחיד"א, ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים, ַהֶּבן ִאיׁש ַחי, ְּבַהְקָּדַמת ַהִּתּקּוִנים ְּבָנָיהּו, ָהַרב ַהָּקדֹוׁש  ִמּׁשֵ
ֵקִני, ֵסֶפר  ַרִּבי מֶׁשה ַחִּיים ֶאְפַרִים ִמְּסִדיְלקֹוב ַּבַעל ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ַּבִּלּקּוִטים ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ִיּׁשָ
ְנִתיב ַרִׁשי, ְּבֵׁשם מֹוִרי, ֲהא הּוא ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִהֵּלל ִמָּפאִריְטׁש, ֵסֶפר ִמְגַּדל עֹז, ַמַאָמֵרי ִּדְבֵרי 
ֱאִקים ַחִּיים ֵמַאְדמֹוֵרי חב"ד, ַעּמּוד תכ"ו, ָחָנה ֲאִריֵאל, להרי"א ֵמהֹוִמיל, ְׁשמֹות ַעּמּוד סד, ּתֹוָרה 
אֹור ְלַבַעל ַהַּתְנָיא, ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ָאִׁשיָרה ַלה', ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל דֹוב ִמִויֶלעְדִניק, ְׁשֵאִרית 
רּות ַׁשַער הא' ְּדרּוׁש ה' ַמֲאָמר ב'), מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶל ְּבַהָּגהֹוָתיו ְלֵסֶפר  ִיְׂשָרֵאל ַׁשַער (ַהִהְתַקּׁשְ

סּור ֵמַרע, ְּדפּוס מּוְנַקְטׁש אֹות ט', ַהְקָּדַמת ֵסֶפר ֲעֵצי ֵעֶדן ִמָּקאַמאְרָנא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ועוד.
המשכ יבא
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ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ְמָקֵרב ַהְּגֻאָּלה
ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ְמָקֵרב ַהְּגֻאָּלה ְוָכ ָּכַתב ָהַרב ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא 
ם ַהּזַֹהר ְוַהִּתּקּוִנים ְוֶהֱחִריד ַהְרֵּבה ָהַרב ַעל ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה  ְּבַהְקָּדַמת ִסְפרֹו ִמּׁשֵ
ֶׁשִּבְכָתב ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָעְנׁשֹו ְּגדֹוָלה ִאם א ִיְלמֹד ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוָחְכַמת ַקָּבָלה.
(ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְּדפּוס ִליוֹוְרנֹו)

סֹוד ִלּמּוד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי - ִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה זֹו א 
ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו - ָּכל ַהּפֹוֵרׁש ִמֶּמָּנה ּפֹוֵרׁש ֵמַהַחִּיים ַהִּנְצִחִּיים ָהרּוָחִנִּיים

ָאַמר ַּדע ֶאת ֱאֵקי ָאִבי ְּבִעְנַין  עֹוד ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק (ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶב) ַמה ּׁשֶ
ַאְחדּותֹו ִיְתָּבַר ִויִדיַעת ְׁשמֹוָתיו ְוסֹוד ָהֲאִצילּות ָאַמר ַּדע ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּפסּוק 
ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי הּוא סֹוד ִלּמּוד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ֲאֶׁשר ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי ּוִמי ֶׁשֹּלא 
ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה זֹו א ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו ִּכי ָאז ָיִבין ְוַיְׂשִּכיל סֹוד ַאְחדּותֹו 
ָּברּו הּוא ְוסֹוד ַהְׁשָּגָחתֹו ְוִעְנְיֵני ַהְּתָאִרים ַהִּנְזָּכִרים ַּבּתֹוָרה ַהֶּנֱעָלִמים ֵמַחְכֵמי 

ַהִּפילֹוסֹוִפים, ַאְׁשֵרי ַעִין ָרֲאָתה ָּכל ֵאֶּלה.

ְוַיַען ִּכי ַהְרֵּבה ְּבֵני ָאָדם ּפֹוְרִׁשים ִמּזֹו ַהָחְכָמה ְוָכל ַהּפֹוֵרׁש ִמֶּמָּנה ּפֹוֵרׁש ֵמַהַחִּיים 
ָאְמרּו ַעל  ַהִּנְצִחִּיים ָהרּוָחִנִּיים, ַעל ֵּכן ַאְעִּתיק ִּדְבֵרי ַהֲחָכִמים ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ַמה ּׁשֶ
ִעְנַין ָהַרב ַהַּבַעל ִמְנַחת ְיהּוָדה ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלַהַּמֲעֶרֶכת ְּכָתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ָראּוי 
ֶׁשַּיְחּפֹץ ָהָאָדם ַּבַחִּיים ְּכֵדי ִלְראֹות ַּבּטֹוב ֶׁשֶּנֱאַמר ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ִלְראֹות 
ג ִּכי ִאם ְּבֶאְמָצעּות ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי  טֹוב ְוַהּטֹוב ַהֶּזה א ֻיּׂשַ

ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו".

ְוָתַפס ְלׁשֹון 'ֶלַקח' לֹוַמר ִּתְּקחּו ַהּטֹוב ִאם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו ְוכּו' ּוִמי ֶׁשהּוא ֵמַהַּכת 
ל ִמֶּמָּנה  ִליִׁשי ַּכָּוָנתֹו ְרצּוָיה ּוַמֲעָׂשיו ֵאיָנם ְרצּוִיים ִּכי א ִמְּפֵני ֶזה ָראּוי ְלִהְתַרּׁשֵ ַהּׁשְ
ִגיָאה ַהִהיא ֲעֵרָבה  ם ַהּטֹוב ְיַכֵּפר ַּבֲעדֹו ִּכי ַעל ָּכל ְּפָׁשִעים ְּתַכֶּסה ַאֲהָבה ְוַהּׁשְ ְוַהּׁשֵ
ם ּבֹא ּוְרֵאה ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר (ֵחֶלק ג' פה:) ֶזה ְלׁשֹונֹו: "ַהאי ַמאן ְּדִתיאּוְבֵּתיה  ִלְפֵני ַהּׁשֵ
ְלִמְלֵעי ְּבאֹוַרְייָתא, ְוָלא ַאְׁשַּכח ַמאן ְּדיֹוִליף ֵליּה, ְוהּוא ִּבְרִחימּוָתא ְּדאֹוַרְייָתא, ָלֵעי 
ָּבּה, ּוְמַּגְמֵּגם ָּבּה, ְּבִגְמגּוָמא ְּדָלא ָיַדע. ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה ַסְּלָקא, ְוקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא 
ַחֵּדי ְּבַהִהיא ִמָּלה, ְוַקִּביל ָלּה, ְוָנַטע ָלּה ָסֲחָרֵניּה ְּדַההּוא ַנֲחָלא, ְוִאְתָעִבידּו ֵמִאֵּלין 

אֹור ַהזַֹהר ַ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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ק אוֹר ַהזַֹהר ַהְמֻחּלָ

ִמִּלין ִאיָלִנין ַרְבְרִבין, ְוִאְקרּון ַעְרֵבי ַנַחל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (ִמְׁשֵלי ה) ְּבַאֲהָבָתּה 
(ְׁשָל"ה ַמֲאָמר ִראׁשֹון) ִּתְׁשֶּגה ָתִמיד" ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. 

יג ְוֵליַדע -  ִהיא ְיכֹוָלה ְלַהּׂשִ  ָּכל ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתּקּוָנּה ַלֲעסֹק ְּבַפְרֵּדס ְּכִפי ַמה ּׁשֶ
 יג ְוָיַדע ֶאָּלא ְמַעט, ָצִרי יג ְוֵליַדע ַהְרֵּבה ְוִנְתַעֵּצל ְוא ִהּׂשִ ְוָכל ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַהּׂשִ

יג יג ְוֵיַדע ָּכל ַמה ֶׁשֶּאְפָׁשר ְלִנְׁשָמתֹו ְלַהּׂשִ ָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ַעד ֶׁשַּיּׂשִ
ִהיא  ְועֹוד ָאְמרּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ֶׁשָּכל ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתּקּוָנּה ַלֲעסֹק ְּבַפְרֵּדס ְּכִפי ַמה ּׁשֶ
יג  יג ְוֵליַדע ַהְרֵּבה ְוִנְתַעֵּצל ְוא ִהּׂשִ יג ְוֵליַדע ְוָכל ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַהּׂשִ ְיכֹוָלה ְלַהּׂשִ
יג ְוֵיַדע ָּכל ַמה ֶׁשֶּאְפָׁשר ְלִנְׁשָמתֹו  ְוָיַדע ֶאָּלא ְמַעט ָצִרי ָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ַעד ֶׁשַּיּׂשִ
יג ִמיִדיַעת ַהּתֹוָרה ְוֵהן ִּבְפָׁשֵטי ַהֲהָלכֹות ֵהן ִּבְרָמִזים ּוְדָרׁשֹות ְוסֹודֹות ִּכי  ְלַהּׂשִ
יג ְוֵליַדע ִמיִדיַעת ַהּתֹוָרה ֶזהּו ִּתּקּון ְׁשֵלמּוָתּה ְוִאי  ִּנְׁשָמתֹו ְיכֹוָלה ְלַהּׂשִ ָּכל ַמה ּׁשֶ
ם  ם ִּבְמקֹוָרּה ֲאֶׁשר חֹוָבה ִמּׁשָ ֶאְפָׁשר ָלּה ְלִהְתַּתֵּקן ּוְלִהְׁשַּתֵּלם ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ַהּׁשֵ
ִּבְלִּתי ְיִדיָעה זֹו ְוָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָּבא ְלָכאן ְוַתְלמּודֹו ְּבָידֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ִיְצָטֵר ָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ָלעֹוָלם ַהֶּזה. (ֻׁשְלָחן ָערּו ָהַרב ִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶּפֶרק א' ִסיָמן ד')

ְועֹוד ֶׁשֲאִפּלּו ִיְהֶיה ָחָכם ָּגדֹול ְּבִתּקּון ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ָּכל עֹוד ֶׁשִּיְתַחֵּכם ַּבּתֹוָרה 
ֵיַדע סֹוד ִּתּקּון ֲעִׂשָּיָתּה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּבעֶֹמק ַהּסֹוד ֶׁשֲהֵרי ַּתְכִלית ַהְיִדיָעה הּוא ָלַדַעת 
סֹוד ִׁשעּור קֹוָמה ִּכְדֵפרּוׁש ַּבְּבַרְיָתא ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְּבִמְדָרׁש ִמְׁשֵלי ַּבָּפסּוק אַֹרח 
ְלַחִּיים ׁשֹוֵמר מּוָסר ְועֹוֵזב ּתֹוַכַחת ַמְתֶעה. ְוָאַמר ָׁשם ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ִּכי ְּביֹום ַהִּדין 
ׁשֹוֲאִלים ָלָאָדם ִאם ָעַסק ַּבִּמְקָרא ְוִאם ָיַדע ִׁשָּתא ִסְדֵרי ְוִאם ָיַדע ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים 

ְוִאם ָיַדע ַהְּגָמָרא.

ֶזה ְלׁשֹונֹו: ָּבא ְלָפָניו ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ַאָּגָדה ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר לֹו ְּבִני ְּגָמָרא 
ָלָּמה א ָלַמְדָּת ֶׁשָּכל ַהְּנָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָּים ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ְוִאי ֶזה ַהְּגָמָרא 
ָּבא ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ְּגָמָרא ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר לֹו ְּבִני הֹוִאיל ְוִנְתַעַּסְקָּת ַּבְּגָמָרא 
ָצִפיָת ַּבֶּמְרָּכָבה ָצִפיָת ְּבַגֲאָוִתי ֶׁשֵאין ִלי ֲהָנָיה ְּבעֹוָלִמי ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים יֹוְׁשִבים ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּוְמִציִצין ּוַמִּביִטין ְורֹוִאים ְוהֹוִגים ֲהמֹון ַהַּתְלמּוד 
ַהֶּזה ִּכֵּסא ְּכבֹוִדי ֵהיָא הּוא עֹוֵמד ְוכּו' ְּגדֹוָלה ִמֻּכָּלם ִּכֵּסא ְּכבֹוִדי ֵהיָא הּוא עֹוֵמד 
ְלֵאיֶזה רּוַח ְמַׁשֵּמׁש ְּבֶאָחד ְּבַׁשָּבת ְוכּו' ִּכי א ֶזה הּוא ְּכבֹוִדי א ֶזהּו ְּגֻדָּלִתי ֶזהּו 
ֲהָדִרי ְוָיְפִיי ֶׁשָּבַני ַמִּכיִרין ֶאת ְּכבֹוִדי ַּבִּמָּדה ַהּזֹאת ָעָליו ָאַמר ָּדִוד ְּבָחְכָמתֹו ָמה 
ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ֲהָוָיה. ִמָּכאן ָהָיה ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר ַאְׁשֵרי ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשְּמַׁשֵּמר 
ִלּמּודֹו ְּבָידֹו ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא לֹו ֶּפה ְלָהִׁשיב ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְליֹום ַהִּדין ְלָכ ֶנֱאַמר 
יגֹו ּבּוָׁשה ּוְכִליָמה ְליֹום  אַֹרח ְלַחִּיים ׁשֹוֵמר מּוָסר ֲאָבל ִאם ָעַזב ִלּמּודֹו ְוִהִּניחֹו, ַמּׂשִ
ַהִּדין ְלָכ ֶנֱאַמר: "ְועֹוֵזב ּתֹוַכַחת ַמְתֶעה", ַמהּו ְלׁשֹון ַמְתֶעה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ַמְרִחיקֹו ִמְּלָפָניו. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק

המשכ יבא
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

פרı מיימון
ג' מנ"א התשמ"ג

כבוד ידידינו הרה"ג הרב שלום יהודה גראס שליט"א רב דקהל "מגן שאול" ור"מ 
הישיבה וכולל בית ישעיה ברוקלין ניו יורק ירב"ץ.

הנדון: הודאה על קבלת ספרים

ר. מ. נ. השנה מפסח עד היום קבלתי מכת"ר ד' ספרים יקרי הערך בכמות ואיכות, 
הד'  ישעי'ה  נפש  הג'  השלם,  מצות  אפיית  הב'  כהלכתה  בשר  ואכילת  שחיטה  ה"א 
המחבר  הגאון  הרב  על  מראים  מופלאים  דברים  בהם  וראיתי  לכשרות  אנציקלופדיה 
המוסר  הכל  ועל  גדול  ועניו  ואחרונים  ראשונים  הפוסקים  וגדולי  בתורה  גדול  שהוא 
ובסיפורים המלהיבים שבתוך הספה"ק הנ"ל יפוצו מעיינותיו חוצה, ויוציא לאור עוד 

כהנה וכהנה.

נא אם אפשר לשלוח לי ספר אור הצניעות ביש' מס' צניעות ישראל כהלכתה לתת 
ממנו שיעורים לציבור הרחב במקום ובאזור ובארץ כולה איה"ש נא להתפלל לבריאותינו 

שם: "פרץ" ואמי מורתי "גמרה" ותוד"ר וכל המתפלל על חברו הוא נענה תחלה.

בכבוד רב
הרב פרץ מיימון
רב גילת ואזור מרחבים, הנגב

ıבר‰ם מ‡יר יע˜ובובי‡
עש"ק יוסף ה' עליכם ככם אלף ויברך אתכם תשמ"ג

למע"כ צנא מלא ספרא מלוקט כסולת נקיה הרה"ג שלום יהודה גרוס שליט"א, ר"מ 
הרבה  בעמ"ח  יורק,  ניו  ברוקלין  ישעי'",  "בית  וכולל  בישיבה  ור"מ  שאול,  מגן  דקהל 

ספרים.

ראשון  חלק  אסורות -  מאכלות  על  ישעי'  נפש  ספרו  על  רבה  בתודה  מאשר  הנני 
המלוקט מכל הספרים כסולת נקיה יישר חילו וכוחו בבריות גופא ונהורא מעליא להפיץ 

מעיינותיו חוצה, להרבות גבולו בתלמידים לקדש שם שמים.

ויהי רצון שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה בבנין בית מקדשינו ותפארתנו אמן.

כברכת הדוש"ט ומעריצו
הרב אברהם מאיר יעקובוביץ
הרב המקומי, נחלת יהודה



ח

זהר 
השבת

הסכמות ומכתבים

‡‰רן י‰ו„‰ ‡ר‡˜
בע"ה ב' ויקרא תשמ"ג

לכבוד הרה"ג הנודע לשם ולתהלה איש חי ורב פעלים לתורה ומסורה שמו מפארים 
מוהר"ר רש"י גרוס שליט"א

שוכט"ס

קבלתי ספרו החשוב אפיית המצות השלם דינים נחוצים שווים לכל נפש ודבר בעתו 
מה טוב - וכן נזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

ר"פ מנחתו עבור ספרו החשוב.

בברכת חג כשר ושמח עם כל הנלוים לו שיחי'

הדושת"ה
הרב אהרן יהודה אראק
החופ"ק פורעסט היללס

‡לי‰ו ‰כ‰ן רבין
י' מנ"א תשמ"ג

לכבוד הרה"ג מוה"ר עט"ר מו"ר שלום יהודה גראס שליט"א, רב דקהל "מגן שאול" 
ורו"מ כולל "בית ישעי'" תכב"ץ, ברוקלין, ניו יורק

דבר  ע"ע  יוסף"  ו"זכרון  פסח"  "זבח  היקר,  ספרו  את  בקבלי  לבי,  שמח  מאוד  מה 
אכילת תרנגולים, אשר כמה עקולי ופטורי, יש בהדבר בזה"ז, בדבר הזריקה והחיסונים 

בראש ובצואר, ובמקום צומת הגידין, ומחלות הריאה וזריקת העופות וכו'.

עינא  עיניהם,  יתנו  עי"ז  אשר  בעטו,  יפה  עשה  הכל  את  גורנה,  כעמיר  אסף  וכב' 
את  מזכה  אשר  חלקו  ואשרי  אשריו  למינהו,  העוף  מן  בכשרות  לאכול  בכדי  פקיחא, 
הרבים, וזכות הרבים תלוי בו, ויפיצו את מעיינותיו חוצה, ויזכה, עוד לחבר חיבורים 
תורה  להגדיל  ויזכה  הרבים,  את  לזכות  בכדי  המציאות,  מעולם  ספריו  כל  כי  יקרים, 

ולהאדירה, אמן.

בברכה מעיה"ק ירושלים ת"ו

בברכת התורה ובכבוד רב
הרב אליהו הכהן רבין
הרב המקומי
קרית היובל, ירושלים

‰סכמו˙ ומכ˙בים



זהר 
השבת

ר ְוָרָמ"א ת ְמַחּבֵ ּבָ ְלַחן ָערּוְך ִהְלכוֹת ׁשַ ׁשֻ
ט

המשך סימן שי – דיני מוקצה בשבת
בינ באי�ור אכילה בינ באי�ור טלטול כל דבר  ג. 
שהיה ראוי בינ השמשות אמ אירע בו דבר שנתקלקל 
בו ביומ וחזר ונתקנ בו ביומ חזר להיתרו אבל דבר 

שהוקצה בינ השמשות א�ור כל היומ:
גרוגרות וצמוקימ שהיו מוקצימ וכשהגיע בינ  ד. 
השמשות כבר נתייבשו והמ ראויימ לאכילה אפ על 
פי שלא ידעו הבעלימ באותה שעה שנתייבשו ואחר 
ככ נודע להמ שבינ השמשות כבר היו יבשימ מותר:

גרוגרות וצמוקימ דחזו ולא חזו דאיכא אינשי  ה. 
דאכלי ליה ואיכא דלא אכלי ליה אי אזמניה נפיק 
ליה מתורת מוקצה ואי לא לא אבל אמ אינמ ראויימ 

והזמינמ הזמנה לאו מלתא היא:
כל דבר שא�ור לטלטלו א�ור ליתנ תחתיו  ו. 
כלי כדי שיפול לתוכו מפני שאו�ר הכלי בטלטול 
ונמצא מבטל כלי מהיכנו אבל מותר לכפות עליו 

כלי ובלבד שלא יגע בו:
מטה שיש עליה מעות או אפילו אינ עליה  ז. 
עתה והיה עליה בינ השמשות א�ור לטלטלה דמיגו 
דאתקצאי לבינ השמשות אתקצאי לכולי יומא. הגה: 
ואפילו לצורך גופו או לצורך מקומו (בית יוסף). והוא 
הדינ לכל דבר היתר שמונח עליו אי�ור אבל אמ 
אינ עליה עתה מעות וגמ לא היה עליה בינ השמשות 
מותר לטלטלה אפילו יחדה למעות והניחמ עליה 
מבעוד יומ כיונ ש�ילקנ קודמ בינ השמשות. הגה: 
ויש אוסרין בייחד לכך והניח בהם אף על פי שסילקן 
מבעוד יום (טור בשם רבינו תם) ולכן אסור לטלטל כיס 
של מעות אף על פי שהוציא המעות ממנו מבעוד יום 
אלא אם כן עשה בו מעשה שפתחו מלמטה וסלקו מן 
היחוד וכן נוהגין (הגהות מיימוני פרק כ"ה). מיהו לצורך 
גופו או לצורך מקומו מותר וכן בכיס התפור בבגד הואיל 
ועיקר הבגד עומד ללבוש אם הוציא המעות משם מותר 
ללבוש הבגד דהכיס בטל אצלו אבל אם שכח בו מעות 
מותר לטלטל הבגד דלא אמרינן דכל הבגד נעשה בסיס 

למעות הואיל ואין המעות על עיקר הבגד אבל אין ללובשו 
בשבת דחיישינן שמא יצא בו כדלעיל סימן ש"א סעיף 
ל"ג (בית יוסף סימן ש"ט). ועיין לעיל סימן רס"ו אם שכח 

כיסו אצלו בשבת מה דינו (בית יוסף):
כלי שיש עליו דבר הא�ור ודבר המותר מותר  ח. 
לטלטלו כגונ מחתה שיש עליה מבעוד יומ אפר 
שמותר לטלטלו לכ�ות בו רוק או צואה ויש עליה גמ 
כנ שברי עצימ שהמ א�ורימ בטלטול מותר לטלטל 
המחתה כמו שהיא וכגונ שדבר המותר חשוב מדבר 
הא�ור אבל אמ דבר הא�ור חשוב יותר מדבר המותר 
בטל אצלו וא�ור לטלטלו וטעמ היתר טלטול זה 
משומ דלא אפשר למינקט קיטמא לחודיה אפילו 
אי שדי ליה מהמחתה או אמ צריכ למקומ המחתה 
(כמו שנתבאר לעיל סימן ש"ט) ואמ אינו צריכ אלא 
לגופ המחתה לא יטלטלנה כמו שהיא אלא ינער 
האפר ושברי העצימ במקוממ ויטול המחתה. הגה: 
וכן אם יוכל לנער האיסור לחוד ינערנו ולא יטלטלנו עם 
ההיתר (בית יוסף בשם תשובת הרא"ש) וכל זה לא מיירי 
אלא שהיה ההיתר עם האיסור מבעוד יום אבל אם היה 
האיסור עליו לבד לא מהני מה שהניח אצלו ההיתר בשבת 

(בית יוסף בשם תשובת הרשב"א):
תיבה שיש בה דבר המותר לטלטל ומעות אמ  ט. 
המעות אינמ עיקר מותר לטלטלה כמו שהיא על 

פי התנאימ שנתבארו במחתה:
סימן שיא – דיני מת בשבת ושאר טלטול מן 

הצד, ובו ט' סעיפים
מת שמוטל במקומ שירא עליו מפני הדליקה  א. 
אמ יש ככר או תינוק מטלטלו על ידיהמ ואמ אינ 
לו ככר או תינוק אמ יש לו שתי מטות מטלטלו על 
ידי שיהפכנו ממטה למטה דהוי טלטול מנ הצד ואמ 
אינ לו לא זה ולא זה מטלטלו טלטול גמור וכל זה 
באותו רשות מת המוטל בחמה מטלטלו מחמה 
לצל באותו רשות על ידי ככר או תינוק ואמ אינ 
לו ככר או תינוק לא יטלטלנו כלל אפילו להפכו 

ֻׁשְלַחן ָערּו ִ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 ּבַּמִדְּבָר



י

זהר 
השבת

ר ְוָרָמ"א ת ְמַחּבֵ ּבָ ְלַחן ָערּוְך ִהְלכוֹת ׁשַ ׁשֻ
ֻׁשְלַחן ָערּו ִהְלכֹות ַׁשָּבת 

ממטה למטה דטלטול מנ הצד שמיה טלטול (ועיין 
לקמן בסימן זה סעיף ו' מאי תקנתיה):

מת שה�ריח בבית ונמצא מתבזה בינ החיימ  ב. 
לא  דאפילו  אומרים  ויש  הגה:  והמ מתבזימ ממנו, 
הסריח עדיין אלא שקרוב להסריח (בית יוסף בשם טור 
ורש"י ור"ן), מותר להוציאו לכרמלית ואמ היה להמ 
מקומ לצאת בו אינ מוציאינ אותו אלא מניחימ 
אותו במקומו ויוצאימ המ ויש אומרימ שלא התירו 
להוציאו לכרמלית אלא על ידי ככר או תינוק ויש 
מי שאומר שכל שמוציאו לכרמלית מוטב להוציא 
שלא בככר ותינוק כדי למעט בהוצאה ויש מי שמתיר 
להוציאו אפ לרשות הרבימ על ידי תינוק אבל לא 
על ידי ככר והוא הדינ אמ הוא בבזיונ אחר כגונ 
שהיה ב�פינה והיו האינמ יהודימ מתא�פימ שמ 
וכנ כל כיוצא בזה. הגה: והוא הדין דמותרים לומר 
לאינו יהודי לטלטלו כמו על ידי ככר ותינוק (מרדכי ובית 
יוסף בשם שבולי לקט) ואסור לטלטל מת על ידי ככר 
ותינוק לצורך כהנים או דבר אחר אבל על ידי אינו יהודי 
יש מתירין (טור יורה דעה סימן שע"ב, ותשובת מהרי"ל 

סימן ס"ה) (וכן ראיתי נוהגים לצורך מצוה או חתונה):
יש מי שאומר שאמ נתנ על המת אחד מכלימ  ג. 

שהוא לבוש חשוב כנותנ ככר או תינוק:
יש מי שאומר שלא הצריכו ככר או תינוק אלא  ד. 
למת ערומ אבל אמ הוא בכ�ותו אינ צריכ ככר או תינוק:
אמ צריכ למקומ המת או לדבר שהמת מונח  ה. 
עליו מותר לטלטלו מנ הצד דהיינו שהופכו ממטה 
למטה כיונ דלצורכ דבר המותר הוא לא התירו 
לטלטל על ידי ככר או תינוק אלא במת בלבד אבל 

לא בשאר דברימ הא�ורימ לטלטל:
מת המוטל בחמה ואינ להמ מקומ לטלטלו או  ו. 
שלא רצו להזיזו ממקומו באינ שני בני אדמ ויושבימ 
מב' צדדיו חמ להמ מלמטה זה מביא מטתו ויושב 
עליה וזה מביא מטתו ויושב עליה חמ להמ מלמעלה 
זה מביא מחצלת ופור� על גביו וזה מביא מחצלת 
ופור� על גביו זה זוקפ מטתו ונשמט והולכ לו וזה 
זוקפ מטתו ונשמט והולכ לו נמצאת מחיצה עשויה 
מאליה שהרי מחצלת זה ומחצלת זה גביהנ �מוכות 

זו לזו ושני קצותיהנ על הקרקע משני צדי המת:



זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יא

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

ּוִמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב



יב

זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב



זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ
יג



יד

זהר 
השבת

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ ׁשַ

המשכ יבא



זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ
טו

ָּבת זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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



טז

זהר 
השבת

ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ



זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יז

ַּבָּיִמים ָהֵהם ִנְתַאְרֵגָנה ְּבִליָטה, ְקבּוָצה ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוַבֲעֵלי ָּבִּתים ֲחׁשּוִבים ַלֲעִלָּיה 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַרִּבי ִהיְרׁש ֵלייּב ִנְזָּדֵרז ְוִהְתַייֵדד ִעם ֶאָחד ַהּנֹוְסִעים, ִסֵּפר ְלָפָניו ֶאת ָּכל ִעְנָינֹו, 
ָמַסר ְּבָידֹו ֶאת ְּבנֹו ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָלִׂשים ַעִין ָעָליו ַעד ֶׁשִיְמָצא ּלֹו ָחֵבר ַמְתִאים ְּכֵדי ִלְלמֹד ּתֹוָרה.

ָעְברּו ָיִמים ֲאָחִדים, ְזַמן ַהְּנִסיָעה ִהִּגיַע, ַרִּבי ִהיְרׁש ֵלייּב ְוִאְׁשּתֹו ֶעְטל, ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות, 
כּוָּלם, ָיְצאּו ֶאל ַהחֹוף ְּכֵדי ְלַלּוֹות ֶאת מֶֹׁשה נַֹח, ָׁשָעה ֲארּוָכה ָאְרָכה ַהְּפִריָדה ַהְמַרֶּגֶׁשת, 
ָהָאב ָנַׁש ִבְׂשָפָתיו, ָהֵאם ֶהְעִּתיָרה ְנִׁשיקֹות ּוְבָרכֹות, ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות נֹוְפפּו ְּבָׁשלֹום, ַעד 

ֶׁשַהְּסִפיָנה ִעם ְׁשלֹוִׁשים ַהְיהּוִדים ָהעֹוִלים ָיְצָאה ְלַדְרָּכּה.

ַאֲחֵרי ְׁשָׁשה ֳחָדִׁשים ֶׁשל ַנֲענּוִעים ַעל ְּפֵני ַּגֵּלי ַהָּים ַהִּתיכֹון ִהִּגיָעה ַהְּסִפיָנה ְּבָׁשלֹום ְלָיפֹו, 
ְוַאֲחֵרי ְׁשֶׁשת ָיִמים ֶׁשל ְמנּוָחה ְּבַאְכַסְנָיא ִנְזַּדְּמָנה ָלֶהם ַׁשָּיָרא ָהעֹוָלה ִלירּוָׁשַלִים, ָהעֹוִלים 
ָאְרזּו ֶאת ַסֵּליֶהם ְוַאְרַגֵזיֶהם, ּוֵביֵניֶהם ַּגם מֶֹׁשה נַֹח ָצִעיר ָהעֹוִלים ֲאֶׁשר נֹוַסף ַעל ַאְרַגזֹו ֶׁשָעָלה 
ַעל ִמָּדתֹו, ַּגם ֶהֱחִזיק ְּבָידֹו ִאֶּגֶרת ֲאֶׁשר ָאִביו ִציַוווהּו ְלָׁשְמָרּה ִמָּכל ִמְׁשָמר ּוְלִבְלִּתי ְלהֹוִציָאּה 

ִמָּידֹו, ַעד ֶׁשִּיְמְסֶרָּנה ִּבירּוָׁשַלִים ַלְּכתֶֹבת ַהְמצּוֵייֶנת ַעל ַּגָּבּה.

ִאֶּגֶרת זֹו ֵמַרִּבי ִהיְרׁש ֵלייּב, ָהְיָתה מּוְפֵנית ָלֶאָחד ִמַּמִּכיָריו ַהָּגאֹון ֶהָחִסיד ַרִּבי ַיֲעקֹב קאפיל 
ַׁשִּפיָרא (ָאִביו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהְּירּוַׁשְלִמי ַהָּידּוַע ַרִּבי ְצִבי ִמיַכל) ּוָבּה ָהָיה ָּכתּוב ְּבׁשּורֹות ְמֻׂשְרָטטֹות ִויָׁשרֹות:

י˜ ƒ„ּ ַּ̂ ן ַ‰ ‡ו… ר ַ‰ּ‚ָ ָ̃ „ ָ‰ַרב ַ‰ּיָ בו… ַמֲעַל˙ ּכ¿ ל¿

יָט"‡. ƒל ¿ ׁ̆ ב ˜‡פיל  …̃ י ַיֲע ƒַרּב 

ך¿  ≈ׁ̆ מ¿ ∆‰ ‰ ּבַ ז∆ יַע ּלו… ּבָ ƒ„ יּו, ‡ו… ח¿ ƒי ‰„ָ ּבָ כ¿ ƒו… ַ‰ּנ ּ̇ ח¿ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒמ ם לו… ּול¿ לו… ָׁ̆  ˙ ּכַ ר¿ ƒָר‰ ּוּב ו… ּ̇ ‰ַ „ ָכבו… ‰ ל¿ ָ„ּ ƒ̃ י  ַ‡ֲחר≈
 ‰ ל∆ ַח נ"י ‰מוכ"ז עו… ‰ נ… ∆̆ י מ… ƒנ ל, ּוב¿ ע≈ פו… ָבר ל¿ ָ„ּ‰ַ ˙ י‡ ‡∆ ƒ̂ ‰ו… י ל¿ ƒ„ָי "„ ָעָל‰ ּב¿ ּסַ י ּבַ ƒם ּכ ≈„ ו… ּ̃ י ַ‰ ƒב ַ̇ ַמכ¿ ל¿
ָך  ּמ¿ ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ַב י מ¿ ƒנ ּנ¿ ƒ‰ ,˜ָח ך¿ ַ‰ּ„¿ ו… ּ̇ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒי ל ≈„ מו… ּכ¿ ¿̂ ר ַע ס… מ¿ ƒָר‰ ל ּטָ ָר‰, ּוַבּמַ ‰ו… ָנ‰ ט¿ ַכּוָ ם ּב¿ ƒַלי ָׁ̆ ירּו ƒל
ילּו  ƒָר‰ ֲ‡פ ו… ּ̇ ן ַ‰ ƒל ח"ו מ ַבּט≈ ּל…‡ י¿ ∆ׁ̆ ן  ƒָבַב˙ ַעי ר ָעָליו ּכ¿ מו… ¿ ׁ̆  ‰ ָ ׁ̆ ָּ̃ ‰ ּבַ נ∆ ¿ ׁ̆ ƒמ ˙ ּוב¿ פ∆ ס∆ ַפַעם נו… י ּב¿ ƒיר ƒּ̃ י ַי ƒ„י ƒ„ י¿
ַב„  ל¿ ƒָך ּב ¿ ּ̇ ƒּפ ƒים, מ ƒָינ נ¿ ƒָכל ָ‰ע ‰ ּב¿ ֻעּלָ יָר‰ מ¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ן  „ו… ָּ̃ ƒפ י ל¿ ƒ„ּ ַמ˙ ַיל¿ ¿ ׁ̆ ƒנ ˙ ָי„ו… ‡∆ ר ּב¿ ס≈ י מו… ƒנ ּנ¿ ƒ‰ ‰ ‰, ּוָבז∆ ּלָ ַ̃ ָע‰  ָׁ̆
ָמָ„‰,  ¿̇ ך¿ ַ‰ ו… ּ̇ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ יַ‚ע ּבַ ƒל מ…„ ו¿ ל¿ ƒּו ל‰ כ≈ ב. ַחנ¿ ָך ָיס≈ ָחנ∆ ל¿ ֻׁ̆ ַעל  ‰, ו¿ ∆ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒַב„ י ל¿ ƒָך ּב ¿̇ י ‰ ּב≈ ≈̃ ¿ ׁ̆ י…‡ַכל, ּוַמ

ים. ƒ‚ֲענּו ַ̇ ˙ ו¿ רו… ָ̇ ל מו… ּכָ ƒּו מ‰ ≈̃ י ƒח ַ‰ר¿ ו¿

י  ƒ̇ ‡ ָ̂ ָח˜ ל…‡ ָמ ך¿ ַ‰ּ„¿ ו… ּ̇ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ָר‰, ַ‡ך¿  ו… ּ̇ יַע˙ ַ‰ ƒ‚ ן י¿ ָל‰ ֲ‰מו… ּ‚ו… ם ּבַ י ּ‚ַ ƒ̇ ‡ ָ̂ ָך , ָמ י ל¿ ƒ ּ̇ ב¿ ַ̇ ר ּכָ ∆ׁ̆ י ֲ‡ ƒפ ּכ¿
ן  ָך ָ‰ַ‡ֲחרו… ב¿ ָּ̇ כ¿ ƒמ ָך ּב¿ ¿̇ ָטָח י ַ‰ב¿ ƒפ ּמו… ּכ¿ ƒע ‰ ≈ׂ̆ ם, ֲע ָׁ̆ חו… ל¿ ל¿ ו… ׁ̆ י  ƒנ נ¿ ƒ‰ ¿ך ּום ּכָ ׁ ּ̆ ƒם ˙"ו, ּומ ƒַלי ָׁ̆ ירּו ƒּב ‡ ּלָ ∆‡
רו…  ז¿ ַלח ע∆ ¿ ׁ̆ ƒב ַרֲחָמיו י ר… ם, ו‰˜ב"‰ ּב¿ ƒַמי ָׁ ּ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆ ים ָסמּוך¿ ל¿ ƒב ¿ ׁ̆ ין ַ‰ּיו… ˜ו… ּב≈ ל¿ ˙ ח∆ ים ‡∆ ƒׂ̆ יל ָל ƒּכ ¿ׂ̆ ַ ּ̇ ∆ ׁ̆

י. ƒל ֲעָמל ּכָ ƒי מ ≈̃ ל¿ ‰ ח∆ י ז∆ ƒָר˙ו… ּכ ˙ו… ּבו… ּב¿ ƒח ל ַּ̇ פ¿ ƒי ׁ̆ ו¿ ∆„… ּ̃ ƒמ
מוקירו ּוְמַכְּבדֹו, ְיִדיד ָאִביו הגה״צ ַרִּבי וועלוויל ִמִּטיְקִטין זצ״ל
ִהיְרׁש ֵלייּב פארבער
ֵּבין ַלאְמֶזע וִירּוָׁשַלִים



יח

זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ

המשכ יבא

ִעם ַמְרֶאה ֶׁשל עֹוָלם ָחָדׁש, עֹוָלם ַאֵחר ְלַגְמֵרי ִנְקַלע מֶֹׁשה נַֹח ְּבבֹואֹו ִלירּוָׁשַלִים, ַרק ָיִמים 
ֲאָחִדים ִּבְלַבד הּוא ִנְמָצא ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב קאפיל, ְורֹאׁשֹו ְּכבֹר ִהְסִּפיק ִלְקט ִרּשּׁוִמים 
ׁשֹוִנים ֶׁשִׁשינּו ֶאת ָּכל ַמהּותֹו, ַּגם ֵּבית ָאִביו ְּבַלאְמֶזע ָהָיה ָרחֹוק ִמּמֹוָתרֹות, ְוַההֹוָצאֹות ַהּיֹום 
ֶבת ּוְלִפי ַהּצֹוֵר ַהִחּיּוִני ִּבְלַבד, ּוְבָכל זֹאת  יֹוִמּיֹות ִהְתַנֲהלּו ְּבִצְמצּום, ָּכל ְּפרּוָטה ָהְיָתה ְמֻחּׁשֶ
ַגת  ַאֶחֶרת ָהְיָתה ִהְתַנֲהגּות ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב קאפיל, ְוִכְרחֹוק ִמְזַרח ִמַּמֲעָרב ָהְיָתה ַהּׂשָ

ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֵמָהָכא ְלָהָתם.

ֵאֶצל הֹוָריו ְּבַלאְמֶזע ָהיּו ְׁשָׁשה ֲחָדִרים ְּגדֹוִלים, ּכֹוְתֵלי ַהַּבִית ְמסּוַייִדים ּוְמכּוַייִרים ִּבְגָוִנים, 
ֲארֹונֹות ֵעץ ִעם ַּדְלתֹות ְמגּוַלפֹות, ְּבֶחֶדר ַהאֹוֵכל ֻׁשְלָחן ָּגדֹול ְולֹו ִּכַסאֹות ִמֶּצַבע ֶאָחד, ְּכֵלי 
ַהַּבִית ֵמַחְרִסיָנה מּוְכֵחֶלת אֹו ַּבְרֶזל ְמֻלָּטׁש, ְלבּוָׁשם ֶׁשל ְּבֵני ַהַּבִית ָהָיה ָאְמָנם ָצנּוַע ַא ַּגם 
ָנֶאה ּוְבַוַּדאי ֶׁשָּכל ְטַלאי א ִנְרָאה ֲעֵליֶהם, ְטָלִאים ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְנָעִלים א ָיְדעּו ָׁשם ִּבְכָלל 
ַמה ֵהן, ְוָהאֹוֵכל ַּגם הּוא ְּבֶׁשַפע ְּכֵדי ְׂשִביָעה, ּוְבָכל זֹאת א ִנְמָנה ַרִּבי ִהיְרׁש ֵלייּב ַאף ַּפַעם 
ֵּבין ֲעִׁשיִרי ַלאְמֶזע, ַאְּדַרָּבא ִאְלָמֵלא ַמֲעָמדֹו ַהִּצּבּוִרי אּוַלי ְוַגם ָהיּו מֹוִנין אֹותֹו ֵּבין ָהֲעִנִּיים. 
ֶאָּלא ֶׁשָּכ ּוְבאֹותֹו ָמֳעָמד ָחיּו ָאז ֶאת ַחֵּייֶהם ַּגם ְיהּוִדי ַלאְמֶזע ִמן ַהַּמֲעָמד ַהֵּבינֹוִני ֶׁשִּנֲהלּו 

ֶאת ֵּביָתם ַרק ַּב"ִהְצַטְרכּות ַהֻּמְכַרַחת".

ְוִאילּו ְמעֹונֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב קאפיל ִּבירּוָׁשַלִים ֵמִכיל ֶחֶדר ַוֲחִצי ִּבְלַבד, ַחּלֹונֹות ַהַּבִית ּגֹוְבִלים 
ַּנֲעָׂשה ִעם ִּבְנָין ַהִּדיָרה. ְוְרִהיֵטי  ְבקֹוָמָתם ִעם ָהְרחֹוב ַהָּסמּו, ַהְּכָתִלים ְקלּוִפים ִמן ַהִּסיד ּׁשֶ
ַהַּבִית ַּגם ָלֶהם צּוָרה ּשֹׁוָנה, ַהֻׁשְלָחן ָהָארֹ ַהְּיִחיִדי ְּבַבִית ַנֲעֶׂשה ִמֵצירּוֵפי קֹורֹות ּוְקָרִׁשים 
ִמּתֹוֶצֶרת ַעְצִמית, ְולֹו ַּכָּמה ְׂשִריֵדי ִכְסאֹות ֶׁשעֹוד הּוַעַנקּו ַלֲחֻתָּנה ִלְפֵני ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה, ִּבְגֵדי 
ְּבֵני ַהַּבִית א ָהָיה ָלֶהם ָמקֹום ָקבּוַע ְּבָארֹון ְמֻיָחד, ֶאָּלא ִנְתלּו ַעל ַמְסֶּמִרים ֶׁשִּנְקְּבעּו ַּבִקיר 
ַהְּצפֹוִני. ּוֵמֲעֵליֶהם ִאְצַטָּבא ְּכְבָדה ֶׁשִּמֵּדי ֶעֶרב ִנְדֶלֶקת ָעָליו ְמנֹוַרת ֵנְפְט ֶׁשְּמִפיָצה אֹור ִחיֵוור 

ַעל ְּפֵני ַהֶחֶדר ּוְמִביָאּה ִעָּמּה ֵּתָאבֹון ִלְׁשִקיַדת ַהּתֹוָרה.

ְּבנֹוֵׂשא ַהְּלבּוׁש, ִּבּטּוִיים ֲאֵחִרים ְלַגְמֵרי ִנְׁשָמִעים ָּכאן: ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ִלְפֵני ַהָּבר ִמְצָוה 
ֶׁשל ֶאָחד ַהְיָלִדים ְּבַבִית, ּוְכָבר ְמַדְּבִרים ְּבֹכֶבד רֹאׁש אּוַלי ִיּוֵָלד ֵאיֶזה ֶאְפָׁשרּות ִלְקנֹות ַלָּנַער 
ָנה ָקֶׁשה ָהָיה ִלְסּפֹור ֶאת ִמַּנִין ַהְּטָלִאים  ַנֲעָלִים ֲחָדׁשֹות ַלּיֹום ַחּגֹו, ִּכי ַעל ֵּכן ְּבָכל ְימֹות ַהּׁשָ

ֶׁשַעל ִבְגֵדיֶהם ּוִמְנַעֵליֶהם ֶׁשל ְּבֵני ַהַּבִית.

ִעְנַין ַהָּמזֹון ְוַתְפִריֵטי ַהַּמֲאָכִלים ֵאיָנם ְמַׂשֲחִקים ָּכאן ַּתְפִקיד ִּבְכָלל, ּוְבָכל זֹאת ׂשֹוֲחחּו 
ִלְפָעִמים ָראֵׁשי ַהִּמְׁשָּפָחה ַרִּבי ַיֲעקֹב קאפיל ְוזּוָגתֹו ַּגם ַעל ָּדָבר ַּגס ֶזה, ִהֵּנה ְלָמָׁשל ׁשֹוֵמַע 
בּוַע ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה  ה ַמְכֶרֶזת ְּביֹום ִראׁשֹון: "ְיָלַדי ַהְּיָקִרים ַהּׁשָ ַּפַעם מֶֹׁשה ֶׁשָּלנּו ֶאת ָהִאּׁשָ
ֵאין ָלנּו ְּבֶאְפָׁשרּות ִלְקנֹות ָחָלב, ִהְסַּתְּפקּו ָנא ְּבַמִים ּוְמַעט ַיִין ִמַּמֲעֵׂשי ָיָדיו ֶׁשל ָאָּבא, ְוַהָּקָב"ה 
ְיַאֵּמץ ֶאת ּגּוְפֶכם ַּבּתֹוָרה". ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ְּבַׁשָּבת הּוא ׁשֹוֵמַע ׁשּוב ֵאת ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ְּכֶׁשִהיא 
ְמַבֶּקֶׁשת ְּבַמֲעֵנה ַר ָלֶאָחד ִמְיָלֶדיָה: "ַיִּקיִרי ֶאְתמֹול ָאַכְלָּת ַאָּתה ֶאת ַמֲחִצית ַהֵּביָצה, ַהּיֹום 
ֶּתן אֹוָתּה ְלַאֶחי" ... ְוִאילּו ַרִּבי ַיֲעקֹב קאפיל ַעְצמֹו ׁשֹוֵקל ְּבָכל יֹום ְמָנת ֶלֶחם - ַכַּזִית ְּבִדּיּוק 

ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַאַחר ְסעּוָדתֹו ַהּיֹוִמית ְוַהְיִחיָדה.
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ָמה ִיְקֶרה ְּבַמָּצב ָּכֶזה? ְלָאן ֶזה יֹוִביל? 
קֹוֶרה, ְוִנְכָנִסים ִלְפָעִמים ְלאּוַלם ְׂשָמחֹות ַּבֲחֻתָּנה ְוִנְדָהִמים ְלַמְרֵאה ַהִּבְזּבּוז 
ַהְמַׁשֵּוַע: ַהַּמֲאָכִלים ָהַרַאְוָּתִנִּיים ֶׁשֵאין ָלֶהם ׁשּום ֶהְסֵּבר, ַהִּקּנּוִחים ְלַאַחר 
ַהְּסֻעָּדה, ַהְּגִלידֹות ַהְיָקרֹות, ָהעּוִגּיֹות ַּבֲעלֹות ְׁשָכבֹות ׁשֹוקֹוָלד ּוְקֶרִמים ֶׁשָהֵעיַנִים 

ִתָּיה ַהְמֻגֶּוֶנת ְּבֶעְׂשרֹות סּוִגים, ְוָכֵהָנה ְוָכֵהָנה. יֹוְצאֹות ְלַמְרֵאיֶהן; ַהּׁשְ
 ְּבִאם עֹוְרִכים ְסֻעָּדה, ֲהֵרי ֶׁשִהיא ְצִריָכה ִלְהיֹות ְסֻעַּדת ִמְצָוה ַעל ִּפי ֶּדֶר
ַהּתֹוָרה, ֲאָבל ְּבׁשּום אֶֹפן ֵאין ַלֲערֹ ְסֻעּדֹות ַרֲאָוה ַהּכֹוְללֹות ַמֲאָכִלים ַרִּבים, 
ׁשֹוִנים ּוְמֻגָּוִנים, ֶׁשֵאין ֵמֶהם ָּכל ּתֹוֶעֶלת. ֶעְׂשרֹות סּוֵגי עּוגֹות ַהְּקֶרם, ֶׁשַּנֲעׂשּו 
יֹוֵתר ְלַמְרֵאה ָהַעִין ֵמֲאֶׁשר ְלַמֲאָכל, עֹוִלים ְמאֹות ּדֹוָלִרים; ְויֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר 
ֶנֱהִנים ֵמֶהם, ֶזה ּגֹוֵרם ָחִליָלה ֵנֶזק ַּבּגּוף ּוָברּוַח - ִּבְפָרט ִּבְזַמֵּננּו, ֶׁשֶּיְׁשָנם ַהְרֵּבה 
ֲאָנִׁשים ֶׁשָאסּור ָלֶהם ְּבַתְכִלית-ָהִאּסּור ִלְטעֹם עּוגֹות ּוַמֲאָכִלים ַהְמִכיִלים ֻסָּכר 
ְמעּו ֶנְגּדֹו ַצֲעקֹוֵתיֶהם  ְוַכּדֹוֶמה [ְּבֵביָתם - ֵהם ֲהֵרי ְמַפֲחִדים ִלְטעֹם ֵמֶהם, ֶּפן ִיּׁשָ
ֶׁשל ְּבֵני-ֵּביתֹו ַהְמַרֲחִמים ַעל רֹאׁש ַהִּמְׁשָּפָחה; ְוִאּלּו ְּבֵצאָתם ִמחּוץ ַלַּבִית, 
ְמַפְּטִמים ַעְצָמם ְּבָכל ִמיֵני ַרַעל, ִּכי ִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת ַמָצּבֹו ַהָּקֶׁשה, ְוִאיׁש 
ַּגם ֵאינֹו רֹוֶצה ְלִהְתָעֵרב ַלּזּוַלת, ְּבֵעת ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ֵאינֹו ָחס ַעל ְּבִריאּותֹו!] - 
ְּבנֹוָסף ְלָכ ֶׁשַהֵּפרֹות ַהְיָקִרים, ֶׁשְּמַׁשְּלִמים ֲעֵליֶהם ְמאֹות ּדֹוָלִרים ֶׁשְּמַיִּפים 
ּוְמַטְּפִחים אֹוָתם, ּוְלַבּסֹוף ֲחִצי ֵמַהְּפִרי זֹוְרִקים, ּוַמה ֶׁשִּּנְׁשַאר הּוא יֹוֵתר ְליִֹפי 

ֵמֲאֶׁשר ְלַמֲאָכל. 
ּוִמי ְיַנֶּסה ְלַעְרֵער ַעל ַהִּתְזמֶֹרת ָהַרֲעָׁשִנית ֶׁשֵאיָנּה ַמְפִסיָקה ְלֶרַגע ְלַהּכֹות 
עֹות ַהְמֻאָחרֹות ֶׁשל ַהַּלְיָלה, ְוַרק ַּכֲאֶׁשר  ָּברֹאׁש, ְּבַרַעׁש ַמֲחִריׁש-ָאְזַנִים, ַעד ַלּׁשָ
ַאְנֵׁשי ַהִּתְזמֶֹרת ַעְצָמם ְּכָבר ֲעֵיִפים ּוְסחּוִטים, ּוַמְפִסיִקים ְלַהְרִעיׁש ְלַכָּמה 
ַּדּקֹות – ַרק ָאז ָהאֹוְרִחים ַמְתִחיִלים ִלְנׁשֹם ְמַעט ִלְרָוָחה ְלִמְסַּפר ַּדּקֹות ִּבְלַבד, 

ְוַגם ֶזה ִנֶּתֶנת ָלֶהם ְּכַמָּתָנה ַעל ְמַנת ַלֲחזֹר...
ְמָחה, ְיכֹוִלים ְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַחֵּנן ִּבְפֵני ַּבֲעֵלי-ַהִּתְזמֶֹרת:  ַהְמֻחָּתִנים, ַּבֲעֵלי-ַהּׂשִ
יָרה! – ַא ַהְרָּגָׁשָתם ִהיא, ֶׁשְּמַדְּבִרים  ָאָּנא ִמֶּכם, ַהְנִמיכּו ֶאת ָעְצַמת קֹולֹות-ַהּׁשִ
ֶאל ָהֵעִצים ְוֶאל ָהֲאָבִנים; ִמֵּמיָלא א ַיֲעזֹר ָלֶהם, ִּכי ִׁשיָרה ְנמּוָכה ֲעלּוָלה 

"לּוְקסּוס - ַעד ָמַתי ַאָּתה ְמַכֶּלה 
ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל"
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ְלַהּוֹות ֲעבּוָרם ִּפְרסֶֹמת ְּגרּוָעה, ֶּפן ָיִגיבּו ֵחֶלק ֵמָהאֹוְרִחים ֶׁשִּתְזמֶֹרת זֹו ֵאינֹו 
ָׁשָוה, ְוִכי ֵאיָנם יֹוְדִעים ָלִׁשיר ְּבקֹול.

ַאַּגב, ָּכאן אּוַלי ַּגם ַהָּמקֹום ְלַהְזִּכיר, ֶׁשִּסְגנֹון ַהִּתְזמֶֹרת הֹוֵפ ִלְהיֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר 
מֹוֶדְרִני, ְוִלְפָעִמים ְּבֻנַּסח ַהּגֹוִיים ר"ל. ֶּבָעָבר, ָהיּו ָּכל ַאְנֵׁשי ַהִּתְזמֶֹרת ָׁשִרים 
ִׁשיִרים ְיהּוִדִּיים, ִנּגּוִנים ֲחִסיִדִּיים, ְנִגיָנה ְמקֹוִרית, ַהּשֹׁוְפִכים ֵלב ַעל ַהָּגלּות 
ַהָּקָׁשה, ַהַּמִּביִעים ִּתְקָוה ֶׁשל "ְוָׁשבּו ָּבִנים ִלְגבּוָלם", ְוֶהֱעלּו ֶאת ָהאֹוְרִחים 
ְלַמְדֵרגֹות ַנֲעלֹות ֶׁשל ְּדֵבקּות ַּבה' - ֲהֵרי ֶׁשַּכּיֹום ַהִּתְזמֶֹרת ְמַנֶּגֶנת, ְלִעִּתים 
ְקרֹובֹות, ַּגם ַּבִּסְגנֹון ֶׁשל ַהּגֹוִיים - ֵהֶפ ִסְגנֹון ְיהּוִדי. ְלַדֲאבֹוֵננּו, ֲאֵׁשִמים ַּבֶּזה 
ִרים ִׁשיִרים ָהְרחֹוִקים  ֵהם אֹוָתם ָהֲאָנִׁשים ָהרֹוְקִדים ְּבִהְתַלֲהבּות ְּבֵעת ֶׁשּׁשָ

ְמאֹד ִמִּסְגנֹון ְיהּוִדי!
ְמָחה הֹון ַרב; ְוַלְמרֹות ָהָרצֹון ַהּטֹוב ְלַׂשֵּמַח  ּוִבְׁשִביל ֶנַגע ֶזה ְמַׁשְּלִמים ַּבֲעֵלי ַהּׂשִ
ֶאת ָהאֹוְרִחים - קֹוֶרה ַהֵהֶפ: ְמָמְרִרים ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲהֻמָּלה ַמֲחִריַׁשת-ָאְזַנִים.
ָחׁשּוב ְלַצֵּין, ִּכי ֵאין ְלָהִבין, ָחִליָלה, ִמּשּׁורֹות ֵאּלּו, ֶׁשַהַּכּוָָנה ִהיא ֶׁשֹּלא ְלַׂשֵּמַח 
ֶאת ֶהָחָתן ְוַכָּלה, ְוא ְלַהְזִמין ִּתְזמֶֹרת ְּכָלל. ַהַּכּוָָנה ִהיא, ַּכּמּוָבן, ֶׁשֶּזה ַחָּיב ִלְהיֹות 
ִּבְגבּול ַהֻּמָּתר; ָאסּור ָלַקַחת ַּבֲעֵלי-ִּתְזמֶֹרת ֶׁשְּבֶמֶׁש ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ְיַטְמְטמּו 
ֶאת ִלּבֹות ָהֲאָנִׁשים ִויַבְלְּבלּו ֶאת רֹאָׁשם; ְוא ָלֵתת ָלֶהם ָלִׁשיר ְלא ִּפּקּוַח.

ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ָהָיה, לּו ָהיּו ְמַצְמְצִמים ֶאת ִמְסַּפר ַּבֲעֵלי ַהִּתְזֹמֶרת ּוְׁשעֹות 
יָרה, ְוֵכן ִלְקבֹּע ֶאת ּגַֹבּה ַהּטֹון ֶׁשל ַהִּתְזמֶֹרת; ְוָכ ַּגם ָהאֹוְרִחים ֵיָהנּו, ְוַגם  ַהּׁשִ

ַהְמֻחָּתִנים ַיְחְסכּו ַרּבֹות.
ִעּיּון נֹוָסף: ָלָּמה ּוַמּדּוַע ָצִרי ִלְסחֹב ֶאת ַהְמֻחָּתִנים ְּבָכל ֶעֶרב ִלְסֻעּדֹות ֶׁשַבע-

ְּבָרכֹות ְּגדֹולֹות ּוְמפָֹארֹות, ֲאֶׁשר א-ַאַחת, עֹוְברֹות ַּגם ֶאת ְסֻעַּדת ַהֲחֻתָּנה. ְלִמי 
ֲחֵסרֹות ְסֻעּדֹות ִמּסּוג ֶׁשָּכֶזה?! א עֹוִׂשים טֹובֹות ְּבָכ ְלַאף ֶאָחד! סֹוֲחִבים 

א. ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶעֶרב ַאַחר ֶעֶרב, ַעד ֶׁשַהָּדָבר הֹוֵפ ְלֻכָּלם ְלעֹל ּוְלַמּׂשָ
ְלָכל ֶׁשַבע-ְּבָרכֹות ְזקּוִקים, ַּכּמּוָבן, ְלִבּגּוד ָחָדׁש, ְוֵאיָנם ִמְסַּתְּפִקים ִּבְסָתם 
ְּבָגִדים ֶׁשְּכָבר ָלְבׁשּו ַּפַעם, אֹו ֶּבֶגד ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ֶּבָעִתיד, ֶאָּלא 
ַחָּיִבים ִלְהיֹות ַּדְוָקא ְּבָגִדים ָהעֹוִלים הֹון ַרב, ְוֶׁשְּיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ַרק 
ְּבִהְזַּדְּמֻנּיֹות ְמֻיָחדֹות, ֶׁשָּכל ֶאָחד יּוַכל ְלִהְתַּפֵעל ֵמַהֶּבֶגד, ְּכֵדי ְלַהְגִּדיל ֶאת 

ָהֶאגֹו, ַהּיֹוֲהָרה ְוַהַּגֲאָוה.
לּוְקסּוס! לּוְקסּוס! ַעד ָמַתי ַאָּתה ְמַכֶּלה ָממֹוָנן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל?

ַמְהֵּפָכה ִקיצֹוִנית ָּבִעְנָין ִנָּתן ַלֲעׂשֹות, ַרק ְּכֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְרֶאה ְוִיְׁשַאל: ַעד ָמַתי 
ַאָּתה ְמַכֶּלה ָממֹוָנן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל?!

לּוְקסּוס לּוְקסּוס
המשכ יבא



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ
כא

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

ַּנִים, אֹו ִלְדחֹק ַהַּמָּכה  קכו. ָאסּור ְלהֹוִציא ָּדם, ְוַעד ָּכאן ָאסּור ִלְמצֹץ ָּדם ֶׁשֵּבין ַהּׁשִ
ְלהֹוִציא ָּדם (מגן אברהם סוף סעיף קטן ל"ג).

קכז. ִמי ֶׁשִּנְסַּתְּבכּו קֹוִצים ִּבְבָגָדיו ַמְפִריָׁשן ְּבַנַחת ֶׁשֹּלא ִיְקַרע, ְוִאם ִנְקַרע ִנְקַרע, 
ּופֹוְצִעין ֱאגֹוִזים ְּבַמְטִלית ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ֶׁשָּמא ִיְקַרע (משנה ברורה סוף סימן ש"מ).

קכח. ִצּפֶֹרן ֶׁשֵּפְרָׁשה ֻרּבֹו ּוְמַצֲערֹות אֹותֹו ֻמָּתר ַלֲהִסירֹו ַּבָּיד (שכ"ח סעיף ל"א).

קכט. ְלִהָׁשֵּען ְּבִאיָלן ִאם ָהָאָדם ָּבִריא ֻמָּתר ְּדֵאינֹו סֹוֵמ ָעָליו ֶאָּלא ְמַעט ְוא 
ִמיְקֵרי ִמְׁשַּתֵּמׁש ִּבְמֻחָּבר, ֲאָבל ָּתׁש ּכַֹח סֹוֵמ ְּבָכל ּכֹחֹו ָעָליו ִמְקֵרי ִמְׁשַּתֵּמׁש 
ִּבְמֻחָּבר ְוָאסּור, ְוָהֵני ִמיֵלי ְּכֶׁשֵאינֹו ְמִנידֹו, ֲאָבל ְּכֶׁשְּמִנידֹו ֲאִפּלּו ְּבָבִריא ָאסּור 

ְּדֶזה ּגּוָפא ִׁשּמּוׁש הּוא (מגן אברהם, מחצית השקל, פרי מגדים, ומשנה ברורה סוס"י של"ו).

קל. ֲהַדס אֹו ְׁשָאר ִמין ֶעֶׂשב ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ַלֲאִכיָלה ֻמָּתר ְלָהִריַח ּבֹו ִּבְמֻחָּבר, ֲאָבל 
ֶאְתרֹוג ּוְׁשָאר ְּפִרי ָהָראּוי ַלֲאִכיָלה ָאסּור ְלָהִריַח ּבֹו ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא ְמֻחָּבר (של"ו ס"י).

קלא. ֲעָׂשִבים ֶׁשָּגְדלּו ַעל ְּכִלי ִמַּלחּות ַהְּכִלי ֲחׁשּוִבים ְמֻחָּבר ְוַהּתֹוְלׁשֹו ַחָּיב (של"ו 
ס"ה).

קלב. ֻמָּתר ֵליֵל ַעל ַּגֵּבי ֲעָׂשִבים ֵּבין ַלִחים ֵּבין ְיֵבִׁשים ְוַאף ַעל ַּגב ֶׁשִּנְתָלׁש ַעל 
ְיֵדי ֲהִליָכה, ֵּכיָון ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּכֵּון ְלָכ (של"ו סעיף ג) ְוִאם ָהֲעָׂשִבים ְּגדֹוִלים ִיָּזֵהר ֶׁשֹּלא 
ָלרּוץ אֹו ֵליֵל ִּבְמֵהָרה ַּדֲהָוה ֵליּה ְּפִסיק ֵריָׁשא ִלְתׁש (משנה ברורה סעיף קטן כ"ה).

קלג. ָעָלה ְּבִאיָלן ְּבַׁשָּבת ְּבׁשֹוֵגג ֻמָּתר ֵליֵרד, ְּבֵמִזיד ָאסּור ֵליֵרד ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת 
ם ְּבַׁשָּבת (שם ב רמ"א). (של"ו ס"א), ֲאָבל ֵחֶפץ ֲאִפּלּו ִהִּניחֹו ִמְּבעֹוד יֹום ָאסּור ִלְּטלֹו ִמּׁשָ

ְלָחן אֹו ַעל ְנָיר  קלד. ֵיׁש ִליָזֵהר ֶׁשֹּלא ִלְטּבֹל ֶאְצַּבע ְּבַמְׁשִקין ְוִלְכּתֹב ּבֹו ַעל ַהּׁשֻ
ּוְקָלף (ש"מ סעיף ד' ומשנה ברורה סעיף קטן י"ט) ַוֲאִפּלּו ַעל ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִמְתַקֵּים ְּכגֹון ָעֶלה 

ְיָרקֹות ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם ָאסּור (כנסת הגדולה, אליהו רבה, משנה ברורה שם).

ְוִאם ְמַטֵּבל ֶאְצָּבעֹו ְּבַמִים ְוכֹוֵתב ָצִרי ִעּיּון (עיין שעה"צ אות כ"ח דבתפא"י אוסר, וכתב 
עליו דמנין לו זה שברש"י ר"ן והרע"ב כולם דקדקו וכתבו מי תותים שמשחירין שמע מינה דמיא לגמרי 

לא חשיב כתב, עיין שם).



כב
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ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

קלה. ָאסּור ִלְׂשרֹט ְּבֶאְצָּבעֹו ְּכִמין אֹוִתּיֹות ְּבֵאֶפר ִנּגּוב ְוֵכן ְּבחֹל (ש"מ סעיף ד), ְוֵכן 
ָאסּור ִלְרׁשֹם ְּכִמין אֹוִתּיֹות ַעל ַהַחּלֹון ְזכּוִכית ִּביֵמי ַהּקֹר ֶׁשֵהם ַלִחים ִמן ַהּקֹר 
(פרי מגדים ש"מ, קיצור שולחן ערוך סימן פ' אות ס"ב, משנה ברורה כ), ְוָכל ֶׁשֵּכן ַעל ַהֶּקַרח 

ֶלג ֶׁשַעל ַחּלֹון ְזכּוִכית ִּביֵמי חֶֹרף (מנחת שבת פ' קצ"ו). ְוַהּׁשֶ

קלו. ְוִאם ָרַׁשם אֹוִתּיֹות ִּבְדָבִרים ַהְּקרּוִׁשים ְּכגֹון ָּדם ְוָחָלב ֶׁשִּנְקַרׁש ַחָּיב (משנה 
ברורה שם).

קלז. ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֶׁשֵאין ִמְׁשַּתְּמִׁשין ִּבְקָלף ַרק ִּבְנָיר ָאסּור ִלְרׁשֹם ֲאִפּלּו ְּבִצּפֶֹרן ַעל 
ַהֵּסֶפר ֲאִפּלּו ַקו ָּפׁשּוט ְלִזָּכרֹון ְוָכל ֶׁשֵּכן אֹות ַמָּמׁש ְּדַגם ַעל ַהְּקָלף ָאסּור, (ש"מ 

ס"ה, ומשנה ברורה כד כה) ְוֵכן ִּבְכִלי ְלעֹוָלם ָאסּור (שם).

קלח. ֻמָּתר ִלְרׁשֹם ָּבֲאִויר ְּכִמין אֹוִתּיֹות, ַוֲאִפּלּו ַּכָּוָנתֹו ְלַרֵּמז ַלֲחֵברֹו ֵאיֶזה ָּדָבר 
(ש"מ סעיף ד) ְוהּוא ַהִּדין ְלהֹוִלי ֶאְצָּבעֹו ַעל ַּגֵּבי ַּדף ִנּגּוב ְּכֵעין צּוַרת אֹוִתּיֹות ַּגם 

ֵּכן ָׁשֵרי ֵּכיָון ְּדֵאין ִרּשּׁומֹו ִנָּכר ְּכָלל (ט"ז שם).

קלט) ָאסּור ְלַחֵּבר אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֶּכֶסף ְלָפֹרֶכת ְּדהּוא ְּכֵעין ּכֹוֵתב, ּוְלָהִסיר הּוא 
ְּכֵעין מֹוֵחק (מגן אברהם סימן ש"מ, שעיין שם, משנה ברורה סעיף קטן כ"ב).

קמ. ָנַטף ַׁשֲעָוה ַעל אֹות ָאסּור ַלֲהִסירֹו ְּבַׁשָּבת ְּדַעל ְיֵדי ְמִחיָקתֹו מינכר ָהאֹות 
ַוֲהָוה ֵליּה ְּכמֹוֵחק ַעל ְמַנת ִלְכּתֹב (ב"ח, עיין שם, ט"ז, מגן אברהם, אליהו רבה, קיצור שולחן 

ערוך פ' ס"ב משנה ברורה י).

קמא. עּוָגה ֶׁשָּכַתב ָעֶליָה ְּכִמין אֹוִתּיֹות ֶׁשִּנְדְּבקּו ָעֶליָה ִמָּדָבר ַאֵחר ֵיׁש אֹוְמִרים 
ְּדָאסּור ְלָׁשְבָרּה ַאף ַעל ַּגב ֶׁשַּכָּוָנתֹו ַלֲאִכיָלה ַּדֲהֵוי מֹוֵחק (רמ"א ש"מ סעיף ג) ְוַהְרֵּבה 
ּפֹוְסִקים ְמִקִּלין (בשערי תשובה סעיף קטן א' בשם דגול מרבבה שהתיר והמסיים דהמחמיר יחמיר 
רק לעצמו ולא לאחרים ובעיקרי דינים סימן י"ד אות פ' בשם עוד גדולים שמקילין), ְוֵיׁש ִלְסמֹ ַעל 

ַהְּמִקִּלין ְּכֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵבר ַּבָּיד ַרק ְּבִפיו ֶּדֶר ֲאִכיָלה (משנה ברורה סעיף קטן י"ז), ְוֵכן 
ְלַׁשֵּבר ְּבָיד ְׂשמֹאל (אליהו רבה), ְוֵכן ֻמָּתר ִלְּתנֹו ְלִתינֹוק (משנה ברורה י"ד).

קמב. ְוֵכן ְּכֶׁשַהְּכִתיָבה ֵמעּוָגה ַעְצָמּה ִּבְדפּוס אֹו ַּבָּיַדִים ָׁשֵרי (משנה ברורה שם).

קמג. ֵיׁש אֹוְמִרים ְּדִצּיּוִרים ִּדינֹו ְּכאֹוִתּיֹות (משנה ברורה ט"ז).

קמד. ֵסֶפר ֶׁשָּכתּוב ְּבֻחֵדּי ַהַּדִּפין אֹוִתּיֹות אֹו ֵּתבֹות ֵיׁש אֹוְסִרין ְלָפְתחֹו ּוְלָנֳעלֹו 
ְּבַׁשָּבת דהו"ל ְּככֹוֵתב ּומֹוֵחק, ֲאָבל ִּבְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות הרמ"א ְוֵכן ַהְרֵּבה ַאֲחרֹוִנים 
ַּדְעָּתם ְלָהֵקל, ְוֵכן ַהִּמְנָהג (משנה ברורה סימן ש"מ סעיף קטן י"ז דכן כתבו האחרונים שכן המנהג) 
ְוָנכֹון ְלַהְחִמיר ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ֵסֶפר אחר (כן משמע בחיי אדם וכן כתב בתפא"י) ּוְלַכְתִחָּלה 
טֹוב יֹוֵתר ָלֵצאת ְיֵדי ַהּכֹל ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות אֹוִתּיֹות ַעל ֻחֵּדי ַהַּדִּפין (שער הציון אות 

כ"ה והוא פשוט, כדי לצאת לכולי עלמא).
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ַאְזֵלי  ֲהוֹו  יֹוֵסי,  ְוִרִּבי  ִחָּייא  ִרִּבי 
יֹוֵסי,  ְלִרִּבי  ִחָּייא  ִרִּבי  ָאַמר  ְבַמְדְּבָרא, 
ָּתא ְוֵאיָמא ָל, ְּדַכד ֻקְדָׁשא ְבִרי הּוא 
ְדַאְרָעא,  ׁשּוְלָטנּוָתא  ְלַאְעְּבָרא  ָּבֵעי 
ֻׁשְלָטנּוָתא  ְּדַאְעַּבר  ַעד  ָעִביד,  ָלא 
ֻׁשְלָטָנא  ַאְעָּבר  ְוָלא  ִּבְרִקיָעא,  ִדְלהֹון 
ִּדְלהֹון, ַעד ְּדָמֵני ַאֲחָרא ְבַאְתֵריּה, ְּבִגין 
ִדְלהֹון  ִׁשּמּוָׁשא  (ׁשּוְלָטנּוָתא)  ִיְגַרע  ְּדָלא 
ְלַקְּייָמא  ְּבִגין  ִּבְרִקיָעא,  ע"ב)  מ"ט  (דף 

ִיְצֵּבא  ִּדי  ּוְלַמן  ד)  (דניאל  ִדְכִּתיב,  ַמה 
ִיְּתִניַּנּה. ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי, ַוָּדאי ָהִכי הּוא.
ְיָי'  ח)  (תהלים  ְוָאַמר,  יֹוֵסי  ר'  ָּפַתח 
ָהָאֶרץ.  ְּבָכל   ִׁשְמ ַאִּדיר  ַמה  ֲאדֹוֵנינּו 
ְיָי' ֲאדֹוֵנינּו: ַּכד ָּבֵעי ֻקְדָׁשא ְבִרי הּוא 
ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ְדַעִּמין  ֵחיָלא  ְלַתְבָרא 
ִּדיֵניּה  ַאְתִקיף  ּוַמָּזלֹות,  ּכֹוָכִבים 
ִמָּקֵמיּה  ְוַאְעָּבר  לֹון,  ְוָתַבר  ָעַלְייהּו, 

ׁשּוְלָטנּוָתא ִדְלהֹון.
ָמִים, ֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר ְּתָנה הֹוְד ַעל ַהּׁשָ
ַמהּו   ,הֹוְד ְּתָנה  אֹו  ֵליּה,  ִמיְבֵעי  ָנַתָּת 
ָרָזא  הּוא  ָדא  ֶאָּלא   .הֹוְד ְּתָנה  ֲאֶׁשר 
ָּבָעא  ְוָדִוד  ְדכָֹּלא,  ֲעִמיָקא  ְדָנֲהָרא 
ַמִים,  ַהּׁשָ ַעל  ִמֵּניּה  ְלִמְנַּגד  ָבעּוֵתיּה, 
ָאֵמר,  ְדַאְּת  ְּכָמה  ֲאֶׁשר.  הּוא  ְוָדא 

(שמות ג) ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה.

ַהָּצָלה ִמֶּדֶר ְמֻסֶּכֶנת

הֹוְלִכים  ָהיּו  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ִחָּייא  ַרִּבי 
יֹוֵסי,  ְלַרִּבי  ִחָּייא  ַרִּבי  ָאַמר  ַּבִּמְדָּבר. 
 ֶׁשְּכֶׁשרֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ,ּבֹא ְואַֹמר ְל
ֵאינֹו  ָהָאֶרץ,  ֶׁשל  ִׁשְלטֹון  ְלַהֲעִביר  הּוא 
ֶׁשָּלֶהם  ִּליט  ַהּׁשַ ֶׁשַּמֲעִביר  ַעד  עֹוֶׂשה 
ִּליט  ַהּׁשַ ֶאת  ַמֲעִביר  ְוא  ָּבָרִקיַע, 
ֶׁשָּלֶהם ַעד ֶׁשְּמַמֶּנה ַאֵחר ִּבְמקֹומֹו, ְּכֵדי 
ּמּוׁש ֶׁשָּלֶהם  ְלטֹון] ַהּׁשִ ֶׁשֹּלא ִיָּגַרע [ַהּׁשִ
(דניאל  ָּכתּוב  ּׁשֶ ַמה  ְלַקֵּים  ְּכֵדי  ָּבָרִקיַע, 
ד) ּוְלִמי ֶׁשַּיְחּפֹץ ִיְּתֶנָּנה. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, 

ַוַּדאי ָּכ הּוא.
ָּפַתח ַרִּבי יֹוֵסי ְוָאַמר, (תהלים ח) ה' 
ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמ ְּבָכל ָהָאֶרץ. ה' 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶׁשרֹוֶצה   - ֲאֹדֵנינּו 
כֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ּכַֹח ָהַעִּמים  ִלְׁשּבֹר ֶאת 
ְוׁשֹוֵבר  ֲעֵליֶהם  ִּדינֹו  ְמַחֵּזק  ּוַמָּזלֹות, 
ִּליט  ַהּׁשַ ֶאת  ִמְּלָפָניו  ּוַמֲעִביר  אֹוָתם, 

ֶׁשָּלֶהם.
ָמִים, ֲאֶׁשר  ַאֶׁשר ְּתָנה הֹוְד ַעל ַהּׁשָ
ַמהּו   .הֹוְד ְּתָנה  אֹו   ,ָצִרי ָהָיה  ָנַתָּת 
ֶׁשל  סֹוד  ֶזהּו  ֶאָּלא   ?הֹוְד ְּתָנה  ֲאֶׁשר 
ִּבֵּקׁש  ְוָדִוד  ַהּכֹל,  ֶׁשל  ֶהָעמֹק  ַהָּנָהר 
ַמִים,  ַהּׁשָ ַעל  ִמֶּמּנּו  ְלַהְׁשִּפיַע  ַּבָּקָׁשתֹו 
ֶאְהֶיה  ג)  (שמות  ַּכֶּנֱאַמר  ֲאֶׁשר,  ְוֶזהּו 

ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה.

ח"ב מט ע"א וע"ב
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

ֲעִמיְקָתא  ָנֲהָרא  ְּדַהאי  ְּבַׁשֲעָתא 
ְּכִדין  ַמִים,  ַהּׁשָ ַעל  ְוָנִפיק  ָנִגיד  ְּדכָֹּלא, 
ִאְתַעְּטָרת  ּוַמְטרֹוִניָתא  ְּבִחידּו,  ּכָֹּלא 
ְּבִחידּו,  ֻּכְּלהּו  ָעְלִמין  ְוָכל  ְּבַמְלָּכא, 
ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ְדַעִּמין  ְוֻׁשְלָטנּוָתא 
ִמָּקֵמי  ִאְתֲעָבר  ּוַמָּזלֹות,  ּכֹוָכִבים 
ָּכל  ֵריָׁשא  ַזְקִפין  ּוְכֵדין  ַמְטרֹוִניָתא, 

ָמאן ַדֲאִחידּו ָבּה.
ְּדֲהָוה  ָנׁש,  ַּבר  ַחד  ָחמּו  ַאְּדָהִכי 
ִרִּבי  ָאַמר  ָקֵמיּה.  ָמטּוָלא  ְוַחד  ָאֵתי, 
עֹוֵבד  ָנׁש  ַבר  ַהאי  ִּדְלָמא  ֵנִזיל,  ִחָּייא, 
אֹו  הּוא,  ּוַמָּזלֹות  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת 
ְלִאְׁשַּתְּתָפא  ְוָאִסיר  הּוא,  ָהָאֶרץ  ַעם 
ַבֲהֵדיּה ְּבָאְרָחא. ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי, ֵניִתיב 

ָהָכא, ְוֶנֱחֵמי, ִּדְלָמא ַגְבָרא ַרָּבא הּוא.

ֵליּה,  ֲאַמר  ָקַמְייהּו,  ַאְעָּבר  ַאְּדָהִכי, 
ְדַהאי,  ְּדקֹוִטיָפא  ִדַמְעָּבָרא  ְּבדּוְקָפא 
ָאְרָחא  ְיַדְעָנא  ַוֲאָנא  ִאָבֵעי,  ַחְברּוָתא 
ָבִעיָנא  ַוֲאָנא  ֵמַהאי,  ְוִנְסֵטי  ַאֲחָרא, 
ְדֵאיָמא ְלכּו, ְוָלא ִאְתַחַּייְבָנא ְבכּו, ְוָלא 
ַאְעָּבר ַעל ַמה ִדְכִּתיב, (ויקרא יט) ְוִלְפֵני 
ְּכסּוִמין  ְוַאּתּון  ִמְכׁשֹול,  ִתֵּתן  א  ִעּוֵר 
ְּבָאְרָחא ָדא, ְוָלא ִתְסַּתְּכנּו ְבַנְפַׁשְייכּו. 
ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי, ְּבִרי ַרֲחָמָנא ְּדאֹוִריְכָנא 
ָלא  לֹון,  ָאַמר  ַבֲהֵדיּה.  ִאְתַחְּברּו  ָהָכא, 
ִתְׁשָּתעּו ִמיִדי ָהָכא, ַעד ְּדַנֲעבֹר ְּבַהאי. 

ָסטּו ְבָאְרָחא ַאֲחָרא.
ָאַמר  ֲאָתר,  ֵמַההּוא  ְּדָנְפקּו  ָּבַתר 
ַאְזֵלי  ֲהוֹו  ַאֲחָרא,  ָאְרָחא  ְּבַההּוא  לֹון, 
ִזְמָנא ָחָדא, ַחד ּכֵֹהן ָחָכם, ְוַחד ּכֵֹהן ַעם 
ָהָאֶרץ  ַעם  ַההּוא  ָקם  ַּבֲהֵדיּה,  ָהָאֶרץ 
ֵמַההּוא  ְוַקְטֵליּה.  ָעֵליּה  ֲאָתר  ְּבַההּוא 
ֲאָתר,  ְּבַההּוא  ְּדַאְעָּבר  ָמאן  ָכל  יֹוָמא 

ֶׁשל  ֶהָעמֹק  ַהֶּזה  ֶׁשַהָּנָהר  ְּבָׁשָעה 
ַמִים, ָאז ַהּכֹל  ַהּכֹל ׁשֹוֵפַע ְויֹוֵצא ַעל ַהּׁשָ
 ,ַּבֶּמֶל ִמְתַעֶּטֶרת  ְוַהְּגִביָרה  ְּבִׂשְמָחה, 
ְלטֹון ֶׁשל  ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ְּבִׂשְמָחה. ְוַהּׁשִ
ָהַעִּמים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות 
זֹוְקִפים  ְוָאז  ַהְּגִביָרה,  ִמִּלְפֵני  ָמֳעָבר 

רֹאׁש ָּכל ָהֲאחּוִזים ָּבּה.

ָּבא,  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ִאיׁש  ָראּו   ָּכ ֵּבין 
ִחָּייא,  ַרִּבי  ָאַמר  ְלָפָניו.  ֶאָחד  א  ּוַמּׂשָ
ֲעבֹוַדת  עֹוֵבד  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  אּוַלי   ,ֵנֵל
ָהָאֶרץ  ַעם  אֹו  הּוא,  ּוַמָּזלֹות  כֹוָכִבים 
 .ַּבֶּדֶר ִעּמֹו  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ְוָאסּור  הּוא, 
ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ֵנֵׁשב ָּכאן ְוִנְרֶאה, אּוַלי 

הּוא ִאיׁש ָּגדֹול.

ָלֶהם,  ְוָאַמר  ִלְפֵניֶהם,  ָעַבר   ָּכ ֵּבין 
ַהֶּזה  ַהְמֻסָּכן  ַהַּמֲעָבר  ֶׁשל  ַּבִּסּבּוב 
ַאֶחֶרת,   ֶּדֶר יֹוֵדַע  ַוֲאִני  ִלּוּוי,   ָצִרי
ְוִנְסֶטה ִמָּכאן, ַוֲאִני ָרִציִתי לֹוַמר ָלֶכם, 
ַמה  ַעל  ֶאֱעבֹר  ְוא  ָבֶכם  ֶאֱחָטא  ֶׁשֹּלא 
ִתֵּתן  א  ִעּוֵר  ְוִלְפֵני  יט)  (ויקרא  ָּכתּוב  ּׁשֶ
 ַּבֶּדֶר סּוִמים  ְּכמֹו  ְוַאֶּתם  ִמְכׁשֹול, 
ָאַמר  ְבַנְפְׁשֶכם.  ִתְסַּתְּכנּו  ְוא  ַהּזֹו, 
ָּכאן.  ֶׁשִחִּכינּו  ָהַרֲחָמן   ָּברּו יֹוֵסי,  ַרִּבי 
ְלַדֵּבר  א  ָלֶהם,  ָאַמר  ִעּמֹו.  ִהְתַחְּברּו 
ָסטּו  ָּבֶזה.  ֶׁשַּנֲעבֹר  ַעד  ָּכאן  ָּדָבר  ׁשּום 

ְלֶדֶר ַאֶחֶרת.
ָאַמר  ָמקֹום,  ֵמאֹותֹו  ֶׁשָּיְצאּו  ַאַחר 
ָהיּו  ָהַאֶחֶרת   ַהֶּדֶר ְּבאֹוָתּה  ָלֶהם, 
הֹוְלִכים ַּפַעם ֶאָחד ּכֵֹהן ָחָכם, ְוכֵֹהן ַעם 
ָהָאֶרץ ֶאָחד ִעּמֹו. ָקם אֹותֹו ַעם ָהָאֶרץ 
ָעָליו ְּבאֹותֹו ָמקֹום ַוֲהָרגֹו. ֵמאֹותֹו יֹום, 
ְמַסֵּכן  ָמקֹום,  ְּבאֹותֹו  ֶׁשעֹוֵבר  ִמי  ָּכל 

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
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ֶאת ַנְפׁשֹו, ַוֲהֵרי ִמְתַחְּבִרים ָׁשם ׁשֹוְדֵדי 
ְּבֵני  ֶאת  ּוְמַקְּפִחים  ְוהֹוְרִגים  ָהִרים 
עֹוְבִרים  א  ֶׁשּיֹוְדִעים  ְוֵאֶּלה  ָהָאָדם, 
ַּדם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ּוְמַבֵּקׁש  ָׁשם, 

אֹותֹו ַהּכֵֹהן ְּבָכל יֹום.
ָּפַתח (ישעיה י) ְוָאַמר, עֹוד ַהּיֹום ְּבנֹב 
ָראֵׁשי  אֹוָתם  ֵּבֲארּוָה  ֲהֵרי  ְוגֹו'.  ַלֲעמֹד 
ָלֶכם  אֹוֵמר  א  ֲאִני  ֲאָבל  ַהְיִׁשיָבה, 
עֹוד  ָלַמְדנּו.  ַהָּדָבר  ֶׁשּסֹוד  ֶאָּלא   ,ָּכ
ָּכתּוב,   ָּכ ֶאָּלא  ֶזה?  יֹום  ֵאיֶזה  ַהּיֹום - 
(שמות ו) ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ֶאת ֱאִליֶׁשַבע ַּבת 

ַעִּמיָנָדב. ְוסֹוד הּוא ַעל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, 
ֶאת  ְלַתֵּקן  ׁשֹוְׁשִביָנּה,  הּוא  ֶׁשַאֲהרֹן 
 ֵּביָתּה ּוְלַׁשֵּמׁש אֹוָתּה ּוְלַהְכִניָסּה ַלֶּמֶל
ְלִהְזַּדּוֵג ְּכֶאָחד. ִמָּכאן ָוָהְלָאה, ָּכל ּכֵֹהן 

ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ַּבִּמְקָּדׁש, הּוא ְּכמֹו ַאֲהרֹן.

ְוָכל  ֶעְליֹון,  ָּגדֹול  ּכֵֹהן  ָהָיה   ֲאִחיֶמֶל
ׁשֹוְׁשִביֵני  ָהיּו  ִעּמֹו  ַהּכֲֹהִנים  אֹוָתם 
ִנְׁשֲאָרה  ֶׁשֶּנֶהְרגּו,  ֵּכיָון  ַהְּגִביָרה. 
ַהְּגִביָרה ְלַבָּדּה, ְוָאַבד ַהּשֹׁוְׁשִבין ֶׁשָּלּה, 
ְוא ִנְמָצא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ְלָפֶניָה ִויַתֵּקן 
ִעם  ְלִהְזַּדּוֵג  אֹוָתּה  ִויַׂשַּמח  ֵּביָתּה 

.ַהֶּמֶל

ְוָאז ֵמאֹותֹו יֹום ִהיא ָעְבָרה ִלְׂשמֹאל, 
ַלּכֹל.  אֹוֶרֶבת  ָהעֹוָלם,  ַעל  ְועֹוֶמֶדת 
ֵמֶהם  ְוִאְּבָדה  ּוָבָניו,  ָׁשאּול  ֶאת  ָהְרָגה 
ַּכָּמה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֵמתּו  ַהְּמלּוָכה,  ֶאת 
ָהָיה  ַעְכָׁשו  ְוַעד  ְרָבבֹות.  ְוַכָּמה  ֲאָלִפים 
ַסְנֵחִריב  ֶׁשָּבא  ַעד  ָּתלּוי,  ַהֵחְטא  אֹותֹו 

ְוִהְרִּגיז ֶאת ַהּכֹל.

ִמְסַּתֵּכן ְּבַנְפֵׁשיּה. ְוָהא ִמְתַחְּבִרין ַּתָמן 
ִלְבֵני  ְוַקְּפִחין  ְוַקְטִלין  טּוַרָיא,  ְמַׁשְּדֵדי 
ַּתָּמן,  ַעְבֵרי  ָלא  ְּדַיְדֵעי  ְוִאיּנּון  ָנָׁשא, 
ְדַההּוא  ָדָמא  הּוא   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ּוָבֵעי 

ַכֲהָנא ָּכל יֹוָמא.
ַהּיֹום  עֹוד  י)  (ישעיה  ְוָאַמר,  ָּפַתח 
ִאיּנּון  אּוְקמּוָה  ָהא  ְוגֹו'  ַלֲעמֹוד  ְּבנֹוב 
ָמאֵרי ְמִתיְבָּתא. ֲאָבל ֲאָנא ָלא ֲאֵמיָנא 
ְלכּו ָהִכי, ֶאָּלא ְדָרָזא ְדִמָּלה אֹוִליְפָנא. 
ֶאָּלא,  ֵדין.  יֹוָמא  ָמאן  ַהּיֹום,  עֹוד 
ֶאת  ַאֲהרֹן  ַוִּיַּקח  ו)  (שמות  ְכִתיב,  ָהִכי 
ַעל  הּוא,  ְוָרָזא  ֲעִּמיָנָדב.  ַּבת  ֱאִליֶׁשַבע 
ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ְּדַאֲהרֹן הּוא ׁשֹוְׁשִביָנא 
ָלּה,  ּוְלַׁשְּמָׁשא  ֵביָתה  ְלַתְּקָנא  ִדיָלּה, 
ּוְלֵמיַעל ָלּה ְלַמְלָּכא ְלִאְזַּדּוְוָגא ַכֲחָדא, 
ִּדְמַׁשֵּמׁש  ּכֵֹהן  ָּכל  ּוְלָהְלָאה,  ִמָּכאן 

ְּבַמְקְּדָׁשא, ְּכַגְווָנא ְדַאֲהרֹן.

ִעָּלָאה  ַרָּבא  ַּכֲהָנא   ֲאִחיֶמֶל
ֻּכְּלהּו  ַּבֲהֵדיּה,  ַּכֲהֵני  ִאיּנּון  ְוָכל  ָהָוה, 
ֵּכיַון  ְּדַמְטרֹוִניָתא,  ׁשּוְׁשִביִנין  ֲהוֹו 
ַמְטרֹוִניָתא  ִאְׁשַּתָאַרת  ְּדִאְתָקִטילּו, 
ִבְלחֹוָדָהא, ְוִאְתֲאִביד ׁשֹוְׁשִביָנא ִדיָלּה, 
ָקָמּה,  ִּדְמַׁשֵּמׁש  ָמאן  ִאְׁשְּתַכח  ְוָלא 
ִויַתֵּקן ֵּביָתה, ִויַחֵּדי ָלּה ְלִאְזַּדּוְוָגא ִעם 

ַמְלָּכא.
ִאְתַעְּבָרא  יֹוָמא,  ֵמַההּוא  ְּכֵדין 
ָעְלָמא,  ַעל  ְוַקְּייָמא  ִלְׂשָמאָלא, 
ְוִלְבנֹוי,  ְלָׁשאּול  ָקִטיל  ּכָֹּלא,  ַעל  ָּכִמין 
ִמיתּו  ַמְלכּו,  ִמיַנְייהּו  ִאְתֲאִביד 
ִרְבָוון.  ְוַכָּמה  ַאְלִפין  ַּכָּמה  ִמִּיְׂשָרֵאל 
ַעד  ָתֵלי,  ָהָוה  חֹוָבה  ַההּוא  ְּכַען,  ְוַעד 

ְּדָאָתא ַסְנֵחִריב ְוַאְרִּגיז ּכָֹּלא.



כו

זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

ְוָדא הּוא עֹוד ַהּיֹום ְּבנֹוב, ָּדא הּוא 
ְכֶנֶסת  ָּדא  ִאיהּו.  ּוַמאן  ִעָּלָאה,  יֹוָמא 
ִּדיָלּה,  ׁשּוְׁשִביִנין  ְּדַאְבַדת  ִיְׂשָרֵאל, 
(ְּדַהֵוי  ְיִמיָנא,  ְּבא  ְדִאְׁשְּתָאַרת  ַהִהיא 
ְּדַכֲהָנא  ִּבְׂשָמאָלא.  ְלִאְתַּדְּבָקא  ֵליּה) 

ְלִאְתַּדְּבָקא  ֵליּה  ָהָוה   ַּכ (ּוְבִגין  הּוא.  ְיִמיָנא 
ְּבנֹוב  ַהּיֹום  עֹוד   ,ַּכ ּוְבִגין  ִבְׂשָמאָלא) 

ַלֲעמֹוד.
ָנָסה,  ָׁשאּול  ִּגְבַעת  ְּכִתיב  ָחֵזי,  ָּתא 
ְּדהּוא  ְבִגין  ֶאָּלא  ָהָכא.  ֲאַמאי  ָׁשאּול 
ְיִמיָנא,  ְּדרֹוָעא  ְוָגִרים  ְלַכֲהֵני,  ָקִטיל 
ָהָכא,  אֹוף  ֵמָעְלָמא.  ְלִאְתַעְקָרא 
ָנׁש  ַּבר  ַאְעָּבר  ָלא  יֹוָמא,  ֵמַההּוא 
ִאְסַּתֵּכן  ְּדָלא  ְּבִגין  דּוְכָּתא,  ְּבַההּוא 
ְלִרִּבי  יֹוֵסי  ִרִּבי  ֵליּה  ָאַמר  ְּבַנְפֵׁשיּה. 
ַגְבָרא  ִּדְלָמא   ָל ֲאָמִרית  ְוָלא  ִחָּייא, 

ַרָּבא הּוא.
ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ג)  (משלי  ְוָאַמר,  ָּפַתח 
ע"א)  נ'  (דף  ָאָדם,  ַאְׁשֵרי  ָחְכָמה.  ָמָצא 
 ְוָיַדְעָנא ִמיָנ ,ְּכגֹון ֲאָנן, ְּדַאְׁשַּכְחָנא ָל
ְּתבּוָנה,  ָיִפיק  ְוָאָדם  ְדָחְכְמָתא.  ִמָּלה 
ְלִאְתַחְּבָרא   ָל ְּדאֹוִריְכָנא  ֲאָנן,  ְּכגֹון 
ֵליּה  ְּדַזִּמין  ָנׁש  ַבר  הּוא  ְוָדא   .ַבֲהָד
ְבָאְרָחא,  ְנִבְזְּבָזא  הּוא   ְּבִרי ֻקְדָׁשא 
ַאְנּפֹוי ִדְׁשִכיְנָּתא, ְוַעל ָּדא ְּכִתיב, (משלי 

ד) ְואַֹרח ַצִּדיִקים ְּכאֹור נַֹגּה. ָאְזלּו.

ְוֶזהּו עֹוד ַהּיֹום ְּבנֹב, ֶזהּו יֹום ֶעְליֹון, 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִאְּבָדה ֶאת  ּוִמיהּו? זֹו ְּכֶנֶסת 
ֶׁשִּנְׁשֲאָרה  אֹוָתּה  ֶׁשָּלּה,  ַהּשֹׁוְׁשִביִנים 
מֹאל,  ְלא ָיִמין [ֶׁשָהָיה לֹו] ְלִהָּדֵבק ַּבּׂשְ
ֶׁשַהּכֵֹהן הּוא ָיִמין, [ּוִמּשּׁום ָּכ ָהָיה לֹו 
עֹוד   ָּכ ּוִמּשּׁום  ַּבְׂשמֹאל]  ְלִהְתַּדֵּבק 

ַהּיֹום ְּבנֹב ַלֲעמֹד.

ָּכתּוב ִּגְבַעת ָׁשאּול ָנָסה.  ּבֹא ְרֵאה, 
ֶׁשהּוא  ִמּשּׁום  ֶאָּלא  ָׁשאּול?  ָּכאן  ָלָּמה 
ִמן  ֶׁשֵּתָעֵקר  ְוָגַרם  ַהּכֲֹהִנים  ֶאת  ָהַרג 
ֵמאֹותֹו  ָּכאן  ַאף   - ָיִמין  ְזרֹוַע  ָהעֹוָלם 
ְּכֵדי  ָמקֹום,  ְּבאֹותֹו  ִאיׁש  ָעַבר  א  יֹום 
ֶׁשֹּלא ִיְסַּתֵּכן ְּבַנְפׁשֹו. ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי 
ְלַרִּבי ִחָּייא, ְוא ָאַמְרִּתי ְל אּוַלי הּוא 

ִאיׁש ָּגדֹול?

ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ג)  (משלי  ְוָאַמר,  ָּפַתח 
ָאנּו  ְּכמֹו   - ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ָחְכָמה.  ָמָצא 
ְּדַבר   ִמְּמ ְוָיַדְענּו   אֹוְת ֶׁשָּמָצאנּו 
ָחְכָמה. ְוָאָדם ָיִפיק ְּתבּוָנה - ְּכמֹו ָאנּו 
ֶׁשִחִּכינּו ְל ְלִהְתַחֵּבר ִעְּמ, ְוֶזהּו ָאָדם 
ַמָּתָנה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֶׁשְּמַזֵּמן 
ָּכתּוב  ֶזה  ְוַעל  ִכיָנה,  ַהּׁשְ ְּפֵני   ,ַּבֶּדֶר
נַֹגּה.  ְּכאֹור  ַצִּדיִקים  ְואַֹרח  ד)  (משלי 

ָהְלכּו.



זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
כז

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר



כח

זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ

המשכ בעמוד ל



זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ
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

.



ל

זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ים ּכְ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ

המשכ יבא

המשכ דרכי הזוהר מעמוד כח

המשכ הדרשה בחוברת הבאה



זהר 
השבת

רוֹת ַהּזַֹהר ִאּגְ
לא

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

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

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא. יֹום ְׁשִליִׁשי ְלֵסֶדר ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ְוה' ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם 
ַּבּכֹל, ְׁשַנת "770", ְׁשַנת "ִּביַאת ָמִׁשיַח" (ִעם ַהּכֹוֵלל).

ִלְכבֹוד ָהַרָּבִנים ַהֲחׁשּוִבים עֹוְרֵכי ֶהָעלֹון "אֹור ַהֹּזַהר" ֶׁשִּיְחיּו, ְׁשלֹוְמֶכם ִיְסֵּגא 
ְוִיְפַרח ְּבטֹוב ּוִבְנִעיִמים.

ִּבְרצֹוִני ְלַסֵּפר ָלֶכם עּוְבָּדא ְמַעְנֶיֶנת,

ֲאֶׁשר ְסבּוַרנּו ִּכי ִּתְהֶיה ְלתֹוֶעֶלת,

ִמַּצִּפיִחית ִּבְדַבׁש ְמֻתֶּקֶנת ַמָּמׁש ַמְטֶעֶמת,

ַמֲעֶׂשה ֵמַהְּיהּוִדים ְּבֵתיָמן ְמפֶֹאֶרת.  

ם ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים  ַלַאֲחרֹוָנה ָיָצא ָלנּו ְלִהָּפֵגׁש ִעם ְיהּוִדים ַצִּדיִקים עֹוְבֵדי ַהּׁשֵ
ִמֵּתיָמן, ֲאֶׁשר ָעלּו ָלָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ּתֹוְבָב"א ִמֵּתיָמן ְיַצ"ו ְּבחֶֹדׁש ִאָּיר ְׁשַנת תשי"ד.

ְוִסְּפרּו ָלנּו ְּדָבִרים ִנְפָלִאים, ִמָּזָהב ּוִמָּפז ֶנְחָמִדים, 

ַמה ָּיִפים ּוַמְבִהיִקים, ַעל ָּכל ׁשֹוְמָעם ֲחִביִבים,

ַעל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִסּפּוִרים, ְּכאֹור ַהַחָּמה ַמְזִהיִרים,

ִטים, ת ַהּזַֹהר ַמְפִליִאים, ְּבִקּשּׁוֵטי ַּכָּלה ְמֻקּׁשָ ֶאת ְקֻדּׁשַ

ַּכָּמה ְוַכָּמה ְׁשעֹות ִלּמּוִדים, ְּבַׁשָּבת ָקְדֵׁשנּו לֹוְמִדים,

ּוְבַהְכָנַסת ַהּזַֹהר ַלָּבִּתים, ִּכְבַהְכָנַסת ֵסֶפר ּתֹוָרה ְׂשֵמִחים,

ַלּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָּפרֶֹכת ְמִׂשיִמים, ּוִבְזכּות ַרְׁשִּב"י ְמַבְּקִׁשים,

ְוֵכן ָהְלָאה ְּכִפי ֶׁשִּתְקְראּו ִּבְרָנִנים. 

ַמְענּו ֵמֶהם ְּדָבִרים ִנְפָלִאים ַהַּמְלִהיִבים ָּכל ׁשֹוְמֵעיֶהם. ּוְנַסֵּפר ְּבֵפרּוט ֶאת ֶׁשּׁשָ

ְּבָכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת ִלְפֵני ַהְבָּדָלה, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהָיה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְולֹוֵמד ְׁשַנִים 
ּוְׁשָׁשה ָׁשעֹות ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש. ְוֵכן ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ָּכל ָהִעיר הֹוְלִכים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש 
ִלְלמֹד ֶאת ַהּזַֹהר. ְוא ָהָיה ֶאָחד ִמְּבֵני ָהִעיר ֲאֶׁשר ִּבֵּטל ֶאת ַהִּלּמּוִדים ָהֵאֶּלה ַּבּזַֹהר 
ַהָּקדֹוׁש, ֶאָּלא ֻּכָּלם, ָּכל ְּבֵני ָהִעיר ְלִמְגדֹוָלם ְוַעד ְקַטָּנם הֹוְלִכים ֶאל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש 
ְולֹוְמִדים ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש. ְוָתִמיד ָהָיה ֵלב ַהֵּקיָסר ָׁשם ְלטֹוב ַעל ָּכל ַהְּיהּוִדים, 
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ְוָנָטה ָלֶהם רֹב ֶחֶסד, ְוָנחּו ְּבַהְׁשֵקט ְוַׁשְלָוה ַעל ַאְדָמָתם ֵמֵאין ַמְפִריַע ְואֹוֵיב. 
ִנים ָהַאֲחרֹונֹות ִנְתַּבֵּטל ִלּמּוד ֶזה, ּוֵמָאז ֵהֵחּלּו ָצרֹות ְצרּורֹות  (ְוַרק ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַּבּׁשָ
ֵכִנים ָהַעְרִבים ִיַּמח ְׁשָמם ֵׁשם ְרָׁשִעים ִיְרַקב, ַא ַעד  ֵמַהּמֹוְׁשִלים ָׁשם ִיַּמח ְׁשָמם ּוֵמַהּפֹוְרִעים ַהּׁשְ

ָאז א ָהיּו ׁשּום ָצרֹות ְוַהַחִּיים ִהְתַהְּלכּו ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ְּבא ַּפַחד ּוְבא ֲאָנָחה). 

ְוָזכּו ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר ַהּזֹאת ַלֲעלֹות ְּתִהָּלה ָלֵּקל ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ְוַאף ַהְּזֵקִנים ַהֻּמְפָלִגים 
ֶׁשָּבֶהם ִנְתָּבְרכּו ַּבֲאִריכּות ָיִמים ֻמְפָלָגה ֵעֶקב ִלּמּוָדם ַהָּקבּוַע ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ְוֵהם 
ַחִּיים ְוַקָּיִמים ּוַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהִּלּמּוִדים ָהֵאֶּלה ָּכאן ִּבְמקֹום מֹוָׁשָבם ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.

ּוְבֵעת ַהְכָנַסת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֶאל ַהַּבִית עֹוִׂשים ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ִּכְבַהְכָנַסת 
ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּוְמַיֲחִדים ָארֹון ֲעבּור ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוְמַעְּטִרים אֹותֹו ִמַּבחּוץ ְּבָפֹרֶכת 

ָנָאה ְּכִפי ֶׁשְּמַעְּטִרים ַלֲארֹון ַהּקֶֹדׁש.

ְוָתִמיד ַהָּנִׁשים אֹוְמרֹות ַעל ָּכל ְּדַבר ְיׁשּוָעה ֶׁשִּיְהֶיה ִּבְזכּות ָהַרְׁשִּב"י, ּוְכֶׁשּיֹוְצִאים 
ַלֶּדֶר נֹוְׁשִקים ֶאת ַהָּפֹרֶכת ֶׁשל ֲארֹון ַהֹּזַהר ַהֹּקֶדׁש ּוִמְתַּפְּלִלים ְואֹוְמִרים ִּבְזכּות 

ָהַרְׁשִּב"י. [ּוְכמֹו ֵכן ָהָיה ְּבַמרֹוקֹו].

ְוַרָּבם ָהַרב ַהַּצִּדיק ְׁשִליָט"א ָאַמר, ֶׁשִּבְזכּות ַהִּלּמּוד ַהּזַֹהר ֶׁשעֹוָדם ַמְמִׁשיִכים ְּבֶזה 
ָּכאן ְוַכַּנ"ל, ִּכְמַעט ְוא ָהיּו ׁשּום ִנְפָגִּעים ְּבַהִּמְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה.

ִויֵהא ַרֲעָוא (ִויִהי ָרצֹון) ִמן ָקָדם ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְּדָכל ַקִּדיִׁשין ְטִמיָרא ְּדָכל ְטִמיִרין 
 ִמן ָקָדם ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְּדָכל ַקִּדיִׁשין ְטִמיָרא ְּדָכל ְטִמיִרין  ְסִתיָמא ְּדכֹוָלא, ְּדִיְתַמּׁשֵ
ְסִתיָמא ְּדכֹוָלא ְרעּוָתא (ָרצֹון) ִחָּנא ְוִחְסָּדא (ֵחן ָוֶחֶסד) ְוַרֲחֵמי (ַרֲחִמים) ִּבְנִהירּו ִעָּלָאה 
ּוִבְרעּוָתא ְוֵחידּו (ִׂשְמָחה) ָעַלי ְוַעל ָּכל ְּבֵני ֵּביִתי ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִיְתַיֲחדּו ַהּדֹוִדים, 
ְוִתְהֶיה ְּכָבר ֵקץ ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, ְוַעָּתה ֶׁשְּכָבר ָנפֹוצּו ַהַּמְעָינֹות חּוָצה ֲהֵרי 
ֶזה ְּכָבר ֵעת ַהְּגֻאָּלה, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ְּכָבר ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְוִיְגָאֵלנּו ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה 

ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, ֲאִפּלּו ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש.

ש. ז. כ. ַאְׁשְקלֹון יצ"ו


