
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָּבת זַֹהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ַמּטֹות

ּ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

ַח‡י ר יו… ַבּ ¿„ ‡ ָ̇ כּו המשכ בעמוד יז¿

˘כר ‰מוכיח ‰ו‡ כל כך ‚„ול ˘‚ם ‡ם י˙˜˘‰ ˘ל‡ י˜בלו „בריו 
ל‡ י˙יי‡˘ ול‡ י˙רפ‰ מל‰וכיחו

כל אלה הבאים לקיים מצוות "הוכח תוכיח", הבאים למנוע את חבריהם 
מלעבור על מצוות התורה - אל נא תרפינה ידיהם ואל נא ייעצבו אל 
לבם, אם יראו שאין הדבר עולה בידם על נקלה, שאין שומעים להם. 
ודאי, אין מלאכה זו קלה כלל וכלל. וכי לא יהיו כאותו חנווני הרוצה 
למכור הרבה סחורה - ובשעה שנכנס לחנותו לקוח קשה, כלום יעלה 
על דעת החנווני לכעוס על הלקוח על שום שהוא בררן או סרבן או 
מרבה לעמוד על המקח? כלום יעלה על דעתו לסרב למכור לו? וכי 
ראיתם מימיכם חנווני שיתלה שלט על דלת חנותו בזו הלשון: "כאן 
מוכרים רק ללקוחות טובים. לקונים קשים אין מוכרים"? ודאי שאין 

חנווני כזה.
מוכר חייב ל‰יו˙ סבלן מטבעו וו˙רן על מי„ו˙יו. חייב ‰ו‡ ל„ע˙ 

ל„בר על לבו ˘ל ˜ונ‰ ול˘„לו ב„ברים רכים, ˘‡ם ל‡ כן ל‡ 
יוכל ל‰רוויח ‡˙ לחמו

‡„ם שרוצה לשדל את חברו שיעשה דבר מצווה דומה לחנווני שרוצה 
למכור סחורתו, שהרי אף הוא יקבל שכר, כי גדול שכרם של המסייעים 
ידי עושי מצווה - אם יש כאלו המקבלים מהם מיד, כאותם לקוחות 
הנכנסים לחנות וקונים בלא עמידה על המקח - מוטב. ברם אם יש 
כאלה שאינם מקבלים מהם, כאותם לקוחות טרדנים וסרבנים, שאין 
הסחורה נאה בעיניהם והם עומדים הרבה על המקח - ידעו זאת 
המוכיחים ויבינו, כי יש להשתדל למכור גם להם ואף שכרם מזומן 

להם, כי בסופו של דבר גם אלו יקנו דבר-מה בחנותם.
‰ס‚ול‰ ‰כי ‰‚„ול‰ ל‡ריכו˙ ימיו ˘ל ‡„ם ‰ו‡ ‰‰˙עס˜ו˙ 

בˆרכי ˆיבור וזיכוי ‰רבים
‰ר‰"˜ מהר"י מבעלזא זי"ע כשארגן את החברה "מחזיקי הדת" היה 
נחוץ שארגון זו יתעטר בעטרת תפארת של ראש ומנהיג מפורסם וכו', 

ונתן עיניו בהגאון הקדוש ר' שמעון סופר זי"ע.
על מידתו הערכתו של מרן לרבי שמעון תעיד עובדת מינויו על ידי 
מרן לראש "מחזיקי הדת". מכיון שמינוי זה עמד בניגוד לרצונו של 
רבי שמעון להישאר מוצנע ומוסתר מעין רואים, מצא את העוז לסרב 
בראשונה לקבל את המינוי, בנמקו בענוות חן כי הוא אינו ראוי לאותה 

אצטלא.
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ק אוֹר ַהֹזַהר ַהְמֻחּלָ
ה

ַּגם ֶאֵּתן ַטַעם ְלֶׁשַבח ָלָּמה א ִנְגלּו ָלנּו ָהֱאִקים ְּבֵפרּוֵׁשי ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 
ֹּלא  יג ַמה ּׁשֶ ַעל ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ִּכי ִאם ַּבָּיִמים ַהֵהם ּוַבְּזַמן ַהֶּזה ְוִכי ִאְכַׁשר ָּדֵרי ְלַהּׂשִ
יגּו ְוא ָּגְבלּו ִראׁשֹוִנים ִהֵּנה ָמָצאִתי ְּתׁשּוָבה ִנַּצַחת ּוַמְסֶּפֶקת ִלְׁשֵאָלה זֹו ְלַקָּמן  ִהּׂשִ
(ְּבַדף קי.) ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַחְבַרָּיא ְּבַוַּדאי קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ִאְסַּתַּכם 

ִעָּמָנא, ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ְלֶמֱהִוי ְּבַהאי ִחּבּוָרא, ַזָּכָאה ָדָרא ְדַהאי ִאְתַּגְלָייא ֵביּה, ְּדָעִתיד 
ּכּוֵלי ַהאי ְלִאְתַחְּדָׁשא ַעל ְיָדא ְדֹמֶׁשה ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ְבָדָרא ַבְתָרָאה, ְלַקְייָמא ְקָרא 
"ָהָיה ה"ּוא ֶׁשִּיְהֶיה ְוכּו' ַעד ְוִאְתַּפְׁשטּוֵתיּה הּוא ְבָכל ָּדָרא ְוָדָרא,  (קֶֹהֶלת א ט) ַמ"ה ּׁשֶ

ְבָכל ַצִּדיק ְוָחָכם ְּדִמְתַעֵּסק ְּבאֹוַרְייָתא, ַעד ִׁשִּתין ִרּבֹוא, ְלַאְׁשָלָמא ְלֻכְּלהּו ִמְּפִגימּו 
ִדְלהֹון ְוכּו' ַעֵּין ָׁשם דּוק ְּבִאְמֵרי ָקדֹוׁש ָהַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם 
ַהָּבא ֶׁשְּדָבָריו ֵאֶּלה מֹוִרים ְּבֶאְצַּבע ִּכי ָּגַזר אֶֹמר ֶׁשַּדְוָקא ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה 
ָעִתיד ְלִאְתַחְּדָׁשא ִחּבּוָרא ָּדא ְוִאם ּתֹאַמר ַאִעיָּקָרא ְּדִדיָנא ִּפיְרָכא ָלָּמה ֵּתֵצא זֹאת 
ִמְּלָפָניו ִלְהיֹות ּתֹוָרתֹו זֹאת ֲחתּוָמה ּוְסתּוָמה ַעד ָּדָרא ַּבְתָרָאה ִהֵּנה ֵאִלָּיהּו ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי 

ָהעֹוָלם ַהָּבא ָנַתן ַטַעם ְלַהָּתַרת קּוְׁשָיא זֹו ְלַקָּמן (ַּדף יט:) ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:

ּוְלָכ ָּגְזרּו ֹאֶמר ְּדָלא ִאְתַּגְלָיא ִחּבּוָרא ָּדא ֶאָּלא ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה 
ֶׁשהּוא ְזַמן ְּבִעָּתּה ְוָאז ִּבְסֻגַּלת ַהִחּבּור ּוְקָראֶתם ְּדרֹור

"ַאְדָהִכי ָהא ֵאִלָּיהּו ָקא ָנִחית ֵמִעיָלא, ְבַכָּמה ֲחָייִלין ְּדִנְׁשָמִתין, ְוַכָּמה ַמְלָאַכָּיא סּוְחָרֵניּה, 
ּוְׁשִכיְנָּתא ִעָּלָאה ֲעָטָרה ַעל ֻּכְּלהּו ְוכּו' ַעד ְוַכָּמה ְּבֵני ָנָׁשא ְלַתָּתא ִיְתַּפְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא 
ִדיָל, ַּכד ִיְתַּגֵלי ְלַתָּתא ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה ְּבסֹוף יֹוַמָּיא, ּוְבִגיֵניּה (ַוִּיְקָרא כה י) ּוְקָראֶתם 
ִכיָנה  ְּדרֹור ָּבָאֶרץ". ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו, ִּכי ְסֻגַּלת ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ ַהּׁשְ
ִּבְזַמן ְּבִעָּתּה ִּכי ִאם ְּתעֹוְררּו ָהַאֲהָבה קֶֹדם ְּבִעָּתּה ָצִרי ְלָמֵרק ָהֲעוֹונֹות ְּבָצרֹות 
ַרּבֹות ְוֵיָהְרגּו ַּכָּמה ִמִּיְׂשָרֵאל ְוִיְתְקִטיל ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיָהֵרג ׁשּום ֶאָחד 
ִכיָנה ַצַער אֶֹר ַהָּגלּות ְלטֹוַבת ָּבֶניָה  ִמִּיְׂשָרֵאל ְוא ֵיָהֵרג ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף סֹוֶבֶלת ַהּׁשְ
לֹום ָסַבל ַּכָּמה ִיּסּוִרין ַעל ַעְצמֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָימּות ָמִׁשיַח ֶּבן  ַּגם מֶׁשה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהּׁשָ
יֹוֵסף ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר ּוַבִּתּקּוִנים ְּבַהְרֵּבה ְמקֹומֹות ּוְלָכ ָּגְזרּו אֶֹמר ְּדָלא ִאְתַּגְלָיא 
ִחּבּוָרא ָּדא ֶאָּלא ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה ֶׁשהּוא ְזַמן ְּבִעָּתּה ְוָאז ִּבְסֻגַּלת ַהִחּבּור 
ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ְוִיְהֶיה ָּדָבר ְּבִעּתֹו ַמה ּטֹוב ְוָלאו ִמּשּׁום ְּדִאְכַׁשר ָּדֵרי ֶאָּלא ִמּשּׁום 

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 



ו
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ק אוֹר ַהזַֹהר ַהְמֻחּלָ
אֹור ַהזַֹהר ַהְמֻחָּלק

לֹום ִמְתנֹוֵצץ ְּבַרּבֹוֵתינּו ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא  ְּדֹמֶשה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהּׁשָ
ְוַתְלִמיָדיו ְלָפֵרׁש ַמַאְמֵרי ִחּבּוָרא ָּדא ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל ְּדָעִתיד ְלִאְתַחְּדָׁשא ַעל 
ָיָדא ְּדֹמֶשה ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְלַאְׁשָלָמא ְּפִגימּו ִּדיְלהֹון ִמַּצד ֶחְסרֹון ְיִדיָעָתם ְוהּוא ְיַלְּמֵדם 
ְוַיַעְזֵרם ִויַסְּיֵעם ְלַכֵּון ֶאל ָהֱאֶמת ְלִסּיּוַע ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַמָּמׁש ְוַאְׁשֵרי ַהּדֹור ֶׁשִּיְזֶכּה ְלֶזה 

ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ְלֵעיל ָהַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַזָּכָאה ָדָרא ְדַהאי ָרָזא ִאְתַּגְלָייא ֵּביּה.
ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ֶׁשִּיַּטע ַאֲהָבתֹו ְותֹוָרתֹו ְּבִלֵּבנּו ִלְלמֹד ְּבִחּבּור ֶזה ְּבֵלב ָׁשֵלם 
ּוְבֵחֶׁשק ַרב ִּכי הּוא ְמַטֵהר ַהּגּוף ּוְמַקֵּדׁש ַהְּנָׁשָמה ְלָכל ַהּלֹוְמדֹו ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול ֲאִפּלּו 
ם ְיַדֵּבר  ְּבִגיְרָסא ְּבָעְלָמא ְּבֵאין ֵמִבין ֵּפרּוׁש ֲאָמָריו ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזֶכּה ַעד ֶׁשרּוַח ַהּׁשֵ
ּבֹו ְלָהִבין ַּכָּוַנת ָהַרְׁשִּב"י ְּבִאְמֵרי ָקדֹוׁש ּומּוָעט ִמֵּסֶפר ֶזה ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרֶּבה, ּובֹו 
ִיְזֶכּה ִלְהיֹות ִמְּבֵני ֲעִלָּיה, ְוֻכָּלנּו ְּכֶאָחד ִנְזֶכּה ֶׁשְּיֻקַּים ָּבנּו ְנבּוַאת ָהַרְׁשִּב"י ַזָּכָאה ָדָרא 
ְדַהאי ָרָזא ִאְתַּגְלָייא ֵּביּה.ּוִבְסֻגָּלתֹו ּוְקָראֶתם ּדֹור ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ֶּבן ָּדִוד ְמִׁשיֵחנּו.
(ִּכֵּסא ֶמֶל ַּבַהְקָּדָמה)

ם ְּתִמיָמה ּתֹוַרת ֱאֶמת ְּבִפיהּו ֶׁשל ַרֵּבינּו  ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְּבתֹוַרת ַהּׁשֵ
ָּכַתב ַּבּזַֹהר ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה (ְּבַדף  ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ִּבְראֹוִתי ַמה ּׁשֶ
קסא:) קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָאַמר ָלּה, ְואֹוֵמי ָלּה, ְּדַכד ֵּתיחֹות ְלַהאי ָעְלָמא, ְּדִתְׁשָּתַדל 

ְּבאֹוַרְייָתא ְלִמְנַּדע ֵליּה, ּוְלִמְנַּדע ְּבָרָזא ִּדְמֵהיְמנּוָתא. ְוכּו'.
ּוַבִּתּקּוִנים (ַּדף ג') ְדָהא ַּכד ִאית ְּבִיְׂשָרֵאל ַמְׂשִּכיִלים, ֵמִאֵּלין ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון (ָּדִנֵּיאל 
יד ג) ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע, ָּדא ְּדִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְּדָיְדִעין ְלִמְפַלח 

ְלָמאֵריהֹון ְוכּו', ְוִאיָתא ְּבֵסֶפר ַחי ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַלֲעׂשֹות ִעַּקר ְקִביעּוָתם ְּבתֹוָרתֹו ֶׁשל 
ָהַרְׁשִּב"י ַּבּזַֹהר ִּכי ּבֹו ִנְגלּו ָּכל ַּתֲעלּומֹות ָחְכָמה ֲאֶׁשר ִנְגלּו ַוֲאֶׁשר ֲעִתיִדים ְלִהָּגלֹות 
ְלֵקץ ַהָּיִמין, ְוִאם ְּבֶיֶתר ַהָּיִמים ָעְצָמה ְמאֹד ִּבְמַהְלֶליָה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה זֹו עֹוד ִּתְתַעֵּצם 
ָּבת ֶנְאָּדר ַּבּקֶֹדׁש סֹוד ָהֲאִצילּות ְוכּו',  ְוִתְתַּגֵּדל ֶיֶתר ְמאֹד הֹוד ֲהָדָרּה ְּבֶעֶצם יֹום ַהּׁשַ
ם ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ּתֹוֶעֶלת ָעצּום  ְוָהָיה אֹוֵמר מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשְּסֻגָּלה ִלּמּוֵדי ַהּׁשֵ
ם ַּבּזַֹהר  ְּבַׁשָּבת ַאף ִאם א ֵיַדע ִׂשְכלֹו ְלַחֵּדׁש ּבֹו ָּדָבר ְוכּו', ֲאָבל ַלּלֹוְמִדים ְּבסֹוד ַהּׁשֵ
ּוַבִּתּקּוִנים ֲאֶׁשר ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות ְמֻמָּלח ָטהֹור ִקֵּדׁש ְּבסֹוד ָהֲאִצילּות ְקִריָאתֹו זֹו ִהיא 
ַהְּללּו ְלַהְקִּדיׁש ּוְלַהֲעִריץ ַהְּנָׁשָמה ַהְּטהֹוָרה ְוָלֵתת ַחִיל ְועֹז ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה ַמה 
יג ְלַהְׁשִקיף  ג ַיּׂשִ ֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבֶאֶלף ַאְלֵפי ְּדרּוִׁשים ְּבִרְבבֹות ְּפָׁשִטים ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ַהּׂשֵ ּׁשֶ
ם ְּבִמְכַּתב ַהּקֶֹדׁש ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַהְׂשִּכיל ָּבֶהם ַמַאְמֵרי  ְוַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ַהּׁשֵ
(ַהְקָּדַמת ִמְקַּדׁש ֶמֶל) ַהֹּזַהר ֲאֶׁשר ֵאין ְל ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמָּנה. 
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ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ ַהְסּכָ
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
(ֶהְמֵׁש)

˘נ˙ ˙˘נ"ז
רפ‡ל בלום

ר‡ב"„ „˜"˜ ˜‡˘וי יע"‡
 בע„פ‡ר„ ‰יללס, ניו י‡ר˜ יע"‡

בס"ד, יום ב' לסדר להחיות לכם לפליטה גדולה תשנ"ז לפ"ק.
הביאו לפני איזה עלים מהעתקת שבט מוסר בלשון אידיש המדובר היום, ולמותר 
להאריך בשבח גדולת המחבר כי כבר יצא טבעו בכל העולם כולו בספריו המקודשים 
בצמא  ושותין  שתו  וכבר  ועוד  תלפיות  מדרש  מוסר,  שבט  נוגה  ומפיקים  זיו  המלאים 
דבריו הקדושים כל קהל עדת ישראל זה כמה דורות (וזכה שהספר שבט מוסר נדפס 
קרוב לשישים פעמים) וכבר נתעוררו אלפי ישראל לשוב לחיק אביהם שבשמים בכח 
דבריו הקדושים החוצבים להבות אש וביניהם גדולי הדור שהעידו על עצמם כן. עיניו 
כיונים על כל דחז"ל בש"ס ומדרשים וגם ספרי קבלה, כמו שהעיד בהסכמתו הגאון שר 

התורה בעל שו"מ זצ"ל, ונכתבו בלשון צח המתקבלים היטב בלב כל אחד.
פוק חזי מאן גברא רבה מסהיד הגאון הצדיק מוהר"ח אבולעפיא זצ"ל שבימיו היו 
הרבה גדולי הדור וכולם לא הגיעו למעלת וחשיבת הרב הדומה למלאך בעל שבט מוסר 

אפילו למחצה לשליש ולרביע.
טובה גדולה וזכות הרבים נפלאה העתקת הדברים בלשון המדובר כדי שיהי' שוה 
הכל  שיד  הנפלא  במעלתו  מצטיין  זה  ספר  כי  וקטנים  גדולים  נשים  אנשים  נפש  לכל 
האריכו  וכבר  ומתוקים,  נעימים  דברים  בו  מוצאים  וכולם  כקטן  גדול  בו  ממשמשים 
פרוץ  שהדור  הזה  בזמן  ובפרט  יום  בכל  מוסר  ספרי  ללמוד  הנחיצות  בגודל  הספרים 

במלואה בעוה"ר.
ואחזיקנא טיבותא להני עוסקי בקדשי שמים הטורחין ומתייגעין טובא להוציא מתחת 
ולהשרות  ישראל  לבית  זו  ברכה  להביא  רבה  ומצוה  הקודש  טהרת  על  שלם  דבר  ידן 
השכינה בביתם. והדברים שנכתבו בקדושה וטהרה יקרבו לבות ישראל לאבינו שבשמים.

ונזכה כולנו לעבדו שכם אחד מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עבגצבב"א.
רפאל בלום
ראב"ד דק"ק קאשוי יע"א
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הסכמות ומכתבים
‰סכמו˙ ומכ˙בים

מ‡יר בר‡נ„ס„‡רפער
 חבר ‰בי„"ˆ ‰ע„‰ ‰חר„י˙ רב ˘כונ˙ ב˙י ‡ונ‚‡רין ו‰סביב‰ בעי‰"˜ 

ירו˘לים ˙ובב"‡ מח"ס ˘ו"˙ ˜נ‰ בו˘ם
בס"ד, יום ב' לס' כתב זאת זכרון בספר, י"ב לחדש שבט תשנ"ז לפ"ק.

הנני בשבח המגיע לכתבים למע"כ הרה"ג בנש"ג, שמו נודע בשערים מופלג בהפלגת 
חכמים ויראתו קודמת לו לחכמתו, וכו', ... אשר רחש לבו דבר טוב לתרגם את הספר 

הק' שבט מוסר מלשון הקודש לשפה המדוברת באידיש שהוא לשון המורגל בינינו.
והנה למותר להאריך בגודל מעלת וחשיבות הספר ומעלת מחברו, כי כבר יצא טבעו 
בעולם ונתפשט אצל כל יראי ה' עוד בדורות הקודמים, ומעתה אין ערך לגודל המצוה 
בזה שעשה הרה"ג... לתרגמו בלשון המדוברת ומובן גם לפשוטי העם ונשים וילדים, 

שהוא ספר מלא בתורה ויראת שמים.
את הכל עשה יפה בעטו בלשון צח וקל למען ירוץ הקורא בו, למען ַזּכֹות את הרבים. 
ויעזור לו השי"ת שיזכה לברך על המוגמר ולהגדיל תורה ולהאדירה עד שנזכה לגאולתן 
וישועתן ולשמיעת קול שופר של משיח צדקינו בב"א באעה"ח למען כבוד תורתינו הק' 

ולומדי'.
מאיר בראנדסדארפער

חבר הביד"צ העדה החרדית, 
פה עיה"ק ירושלים 

˘נ˙ ˙˘נ"ט
˘לום ˜רויז

 ‡ב"„ „˜"˜ ‡ו„וו‡רי 
כע˙ ‰רב בבי‰מ"„ בי˙ י˘עי' מח"ס ˘ו"˙ „ברי ˘לום „"ח ו˘‡ר ספרים 

ע‰"˙ וסו‚יו˙

בס"ד, עש"ק זאת חקת התורה תשנ"ט.
הן הראה לפני הספר הקדוש קב הישר אשר ידידי הרה"ג המפורסם בחיבוריו היקרים 
שהוציא לטובת הכלל ובתוכם סה"ק שבט מוסר והצליח ברוחניות כי הוציאם ברוב פאר 
והדר בלשון אידיש המורגל אצלינו. ועתה הוסיף עוד בכח הרצון להוציא גם סה"ק קב 
הישר בלשון אידיש, מאוד נחוץ בכל בית ישראל להביאם לביתם למען ירגלו גם הנשים 

והבתולות לקרוא בו בתמידות ועי"ז יבואו למדריגות ירא שמים באמת.
אין בפי מילין להלל המלאכה הגדולה שעשה בזה, ובטוח אני שכל מי שיביא הסה"ק 
הזה בתוך ביתו ישתדל שכל בני ביתו ירגילו לקרות בו בכל זמן פנוי יהנה מאוד מזה 

הספר ומפירושו הנפלא ויהא לו לעזר להביא חינוך יפה לדורותיו.
והשי"ת יעזור לו שיצליח בכל ענינים ובפרט כי הוא בעצמו גדול וחינך את יוצ"ח 

לתלמידי חכמים גדולים ולבעלי מדות טובות.
הכותב וחותם לכבוד התוה"ק בשמחה רבה.

הק' שלום קרויז, אבדק"ק אודווארי, מחבר ספרי שו"ת דברי שלום ו' חלקים



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

המשך סימן שכ – דיני סחיטה בשבת
חבית שפקקו בפקק של פשתנ ל�תומ נקב  יח. 
שבדופנה שמוציאינ בו היינ יש מי שמתיר אפ על 
פי שאי אפשר שלא י�חוט והוא שלא יהא תחתיו 
כלי דכיונ שאינו נהנה ב�חיטה זו הוי פ�יק רישא 
(פירוש איסור נמשך בהכרח מדבר מה כמו המות הנמשך 
בהכרח מהתזת הראש) דלא ניחא ליה ומותר וחלקו 
עליו ואמרו דאפ על גב דלא ניחא ליה כיונ דפ�יק 
רישא הוא א�ור והעולמ נוהגימ היתר בדבר ויש 
ללמד עליהמ זכות דכיונ שהברזא ארוכה חוצ לנעורת 
ואינ יד מגעת לנעורת מותר מידי דהוי א�פוג (פירש 
הערוך ספוג הוא על ראש דג אחד גדול שבים ובשעה 
שמרים ראשו להסתכל בעולם יורד אותו הספוג על 
עיניו ואינו רואה כלום ולולי זה לא היתה ספינה נצולת 
מפניו) שיש לו בית אחיזה ולפי שאינ טענה זו חזקה 
ויש לגמגמ בה טוב להנהיגמ שלא יהא כלי תחת 
החבית בשעה שפוקקימ הנקב (ועיין לעיל סימן ש"א 

עוד מדיני סחיטה):
ליתנ כרכומ בתבשיל מותר ואינ לחוש לו משומ  יט. 

צובע דאינ צביעה באוכלינ:
יש מי שאומר שהאוכל תותימ או שאר פירות  כ. 
הצובעימ צריכ ליזהר שלא יגע בידיו צבועות בבגדיו 
או במפה משומ צובע אבל אמ צובע פתו במשקה 

הפירות לית לנ בה דאינ צביעה באוכלינ:
סימן שכא – דיני תולש בשבת, ודין טוחן, ודיני 

תיקוני מאכל או מעבד ולש, ובו י"ט סעיפים
חבילי פיאה אזוב וקורנית (פירוש מין עשב)  א. 
הכני�נ לעצימ אינ מ�תפקינ מהמ הכני�נ למאכל 
בהמה קוטמ ואוכל ביד אבל לא בכלי ומולל בראשי 

אצבעותיו:
אינ עושינ מי מלח הרבה ביחד לתת לתוכ  ב. 
הכבשימ משומ דדמי לעיבוד אבל יכול לעשות 
ממנו מעט לתת לתוכ התבשיל ואמ נתנ לתוכו שני 

שלישי מלח א�ור לעשות ממנו אפילו מעט:
א�ור למלוח חתיכות צנונ ד' או ה' ביחד מפני  ג. 

שנראה ככובש כבשימ והכובש א�ור מפני שהוא 
כמבשל אלא מטבל כל אחת לבדה ואוכלה אבל 

ביצימ מותר למלחנ:
יש מי שכתב שמותר לטבול כמה חתיכות צנונ  ד. 
אחת אחת לבדה ולהניחמ יחד לפניו כדי לאכלמ 

מיד זו אחר זו:
א�ור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת  ה. 

להניחה:
אינ למלוח ביחד הרבה פולימ ועדשימ שנתבשלו  ו. 

בקליפתנ:
מותר לדוכ פלפלינ אפילו הרבה יחד והוא  ז. 

שידוכמ בקתא של �כינ ובקערה:
אינ כותתינ מלח במדוכ של עצ אבל מר�ק הוא  ח. 
ביד של �כינ ובעצ הפרור ואינו חושש. הגה: ודוקא 
מלח הגס אבל מלח שהיה דק מתחלה ונתבשל ונעשה 

פתיתין מותר לחתכו בסכין כמו שחותך הפת (כל בו):
מותר לחתוכ בשר מבושל או צלי דק דק ב�כינ.  ט. 
הגה: אבל אסור לחתוך דק דק בשר חי לפני העופות 
דהואיל ואינן יכולין לאכלו בלא חתוך קמשוי ליה אוכל 

(תרומת הדשן סימן כ"ז ועיין לקמן סימן שכ"ד):
א�ור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוצ בעל  י. 

פיפיות שקורינ ראליי"ו:
מותר להשקות את התלוש כדי שלא יכמוש: יא. 

המחתכ הירק דק דק חייב משומ טוחנ. הגה:  יב. 
והוא הדין דאסור לחתוך גרוגרות וחרובים לפני זקנים 
(בית יוסף בשם תוספתא) ודוקא פירות וכדומה לזה אסור 
אבל מותר לפרר לחם לפני התרנגולים דהואיל וכבר נטחן 
אין לחוש דאין טוחן אחר טוחן (הגהות מיימוני פרק כ"א 
ומרדכי ור"ן פרק כלל גדול וסמ"ג) וכל זה לא מיירי אלא 
בחותך ומניח אבל אם לאכלו מיד הכל שרי מידי דהוי 
אבורר לאכול מיד דשרי (תשובת הרשב"א והר"ן פרק 

כלל גדול) כדלעיל סימן שי"ט:
א�ור לרדות חלות דבש מהכוורת (פירוש הקן  יג. 
שהדבורים עושים בו הדבש) מפני שדומה לתולש. 

ֻׁ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 מַּטֹות



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

הגה: ודוקא אם דבוקין בכוורת (המגיד פרק כ"א) אבל 
אם נתלשו מבעוד יום או שנתרסקו מבעוד יום והדבש 

צף בכוורת מותר לרדותו בשבת (בית יוסף):
אינ מגבלינ (פירוש נתינת מים בקמח נקרא גיבול)  יד. 
קמח קלי הרבה שמא יבא ללוש קמח שאינו קלי 
ומותר לגבל את הקלי מעט מעט אבל תבואה שלא 
הביאה שליש שקלו אותה ואחר ככ טחנו אותה 
טחינה ג�ה שהרי היא כחול והיא הנקראת שתיתא 
מותר לגבל ממנה בחומצ וכיוצא בו הרבה בבת אחת 
והוא שיהיה רכ אבל קשה א�ור מפני שנראה כלש 
(ואפילו ברך) צריכ לשנות כיצד נותנ את השתיתא 

ואחר ככ נותנ את החומצ:
חרדל שלשו מערב שבת למחר יכול לערבו הנ  טו. 
ביד הנ בכלי ונותנ לתוכו דבש ולא יטרופ לערבו 

(בכך) בכח, אלא מערבו מעט מעט:

שחלימ (פירוש שחלים בערבי תכ"א לשא"ר, ובלע"ז  טז. 
קרישי"ן) שדכנ מערב שבת למחר נותנ יינ וחומצ ולא 
יטרופ אלא מערב וכנ שומ שדכו מערב שבת למחר 
נותנ פול וגרי�ינ ולא יטרופ אלא מערב. הגה: ויש 
אומרים דלא יערב בכף אלא ביד (אור זרוע ומרדכי סוף 
פרק תולין). ויש אומרימ דהא דשרי לערב משקה 
בחרדל דוקא שנתנו מבעוד יומ אבל בשבת א�ור 
לתת משקה בחרדל או בשומ הכתושימ משומ לש. 
הגה: ואם נותן האוכל תחלה ואחר כך החומץ או היין 
ומערבו באצבעו שרי דהוי שינוי כמו בשתיתא דלעיל 
וכן נוהגין להתיר על ידי שינוי ומקום שדרכו לעשות כך 

בחול יתן בשבת החומץ תחלה ואחר כך האוכל:
מותר לעשות יינומלינ שהוא יינ ישנ דבש ופלפלינ  יז. 
מפני שהוא לשתיה ואינ עושינ אלונתית שהוא יינ 
ישנ ומימ צלולימ ושמנ אפר�מונ שהוא לרפואה:

‰˙חנן על נפשו לא להטיל עליו המשרה, שתבטלו מהרבצת תורה. אולם חזקה 
עליו פקודת מרן, דברי מרן היו לרבי שמעון כדברי האורים והוא הרכין ראשו 
וקיבל את הגזירה באהבה. מרן אמר לו אז: מקובלני, שכל אדם מוטל עליו 
סכום מצוות לעשותן בעולם הזה, ולאחר שמקיימן מסתלק הוא מן העולם - 
אלא שחבל הוא שאנשים כאלה יסתלקו מהר מן העולם, ולכך יש עצה, כפי 
שמצינו בפסוק: "חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב" (מ˘לי, כב, כט), 
אם ראית איש מהיר במלאכתו שגמר את תפקידו ועליו להסתלק מן העולם, 
יש עצה להטיל עליו את המשימה של "לפני מלכים יתיצב", כדי שימשיך 
לפעול. גם עתה נחוץ לנו איש אשר לפני מלכים יתיצב ויעסוק בצורכי הציבור. 
לכן עצתי נתונה לך בזה לקבל עליך את הנהלת "מחזיקי הדת". משגבר עליו 

לחצו של מרן ביטל רבי שמעון את רצונו והסכים להצעתו של מרן.  
(‡„מור"י בעלז חל˜ ב')  

המשכ שער התוכחה והמחאה מעמוד ד



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



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
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ת  ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוׁשְ



זהר 
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א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ
יז



יח

זהר 
השבת

א? יַח לֹא ּבָ ַמּדּוַע ָמׁשִ

המשכ יבא



זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ
יט

ְּבַדְרֵּכי ַהּזַֹהר



כ

זהר 
השבת

י ַהּזַֹהר ַדְרּכֵ ּבְ

המשכ בעמוד כב



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

ָּכַתְבנּו ְלַהִּתיר ְּבָהָיה ָּבִסיס ְלִאּסּור ְוֶהֵּתר ַּדְוָקא ְּבֶאָחד ֵמֳאָפִנים ֶׁשִּנְזְּכרּו  יח. ַמה ּׁשֶ
 ְלַהֶהֵּתר ֶׁשְּלַמָּטה (ַהְינּו ַהְּכִלי ֶׁשַּנֲעָׂשה ָּבִסיס), ב) אֹו ְּבָצִרי ְלֵעיל ְּדַהְינּו: א) ְּבָהָיה ָצִרי

ְלַהֶהֵּתר ֶׁשְּלַמְעָלה (ַהֻּמָּנח ִעם ָהִאּסּור ַעל ְּכִלי ַהֶהֵּתר ֶׁשְּלַמָּטה), ג) אֹו ּבָצִרי ִלְמקֹומֹו.
ֲאָבל ִאם חֹוֵׁשׁש ַרק ִמּשּׁום ְּפִסיַדת ַהֻּמְקֶצה ּגּוָפא ֶׁשֹּלא ִיְגְנבּום אֹו ֶׁשֹּלא ִיָּפֵסד 
ָּכאן ֲאִפּלּו ִנעּור ְלַבד ָאסּור (מגן אברהם סימן ש"ט ס"ד, ומובא במשנה ברורה י"ד, ועיין שם בשער 
הציון י"ז). ִויֻצַּיר ָּדָבר ֶזה ֶׁשּיֹוִעיל לֹו ַהִּנעּור ְלִהָּנֵצל ִמְּגֵנָבה: ְּכגֹון ֶׁשַעְכָׁשו ֻמָּטל 

ְּבָמקֹום ֶׁשִּנְרֶאה ְלֵעין ּכֹל ְורֹוֶצה ְלַנֲערֹו ְוִלְכּפֹות ֲעֵליּה ְּכִלי ֶׁשִּיְתַעֵּלם ִמן ָהַעִין, ְוֵכן 
"ֶהְפֵסד" ְיֻצַּיר ִּבְכֵעין ֶזה ֶׁשַהְּגָׁשִמים ּדֹוְלִפין ֲעֵליּה ְוַעל ְיֵדי ַהִּנעּור ְוִכּסּוי ִיָּנֵצל.

ּוִמָּכל ָמקֹום ְּבֵאינֹו ְמַטְלֵטל ַּבָּיַדִים ַרק ְּבגּופֹו ֻמָּתר ֲאִפּלּו ְלצֶֹר ַהֻּמְקֶצה (משנה 
ברורה ש"ט י"ד).

ָּכַתְבנּו ּוֵבַאְרנּו ְּבִדין ְּכִלי ַהַּנֲעָׂשה ָּבִסיס ְלִאּסּור ּוְלֶהֵּתר,  יט. ְוַדע ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ
ָמׁשֹות, הּוא ַהִּדין ִּבְכִלי ֶׁשַּנֲעָׂשה  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶׁשָהִאּסּור ְוַהֶהֵּתר ָהיּו ֲעֵליּה ֵּבין ַהּׁשְ
ָּבִסיס ְלִאּסּור ְוֶהֵּתר ְּבַׁשָּבת ְּכִדְלֵעיל אֹות י"א, ִמיהּו ַעֵּין ָׁשם ְּדָלא ְּדֵמי אהדדי 
ְלַגְמֵרי, ִּפי ְּדַהְרֵּבה קֹולֹות ֵיׁש ַּבַּנֲעֶׂשה ָּבִסיס ְּבַׁשָּבת ְלִאּסּור ְוֵליָּכא ָׁשם ַרק ָהִאּסּור, 

ָמׁשֹות ְלִאּסּור ְלַבד (עיין שם). דליתנהו ִּבְכִלי ֶׁשַּנֲעָׂשה ָּבִסיס ֵּבין ַהּׁשְ
כ. ְצִריִכין ִליָזֵהר ְּבֵעת ֶׁשְּמַנֲעִרין ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ְלַזְלֵזל ְּבִאּסּור ַאֶחֶרת ְּדַׁשָּבת, ּוִבְדִאי 
ֶאְפָׁשר ָאז ִּדינֹו ְּכִאי ֶאְפָׁשר ְלַנֵער דשרינן ְלַטְלֵטל ְלָמקֹום ַאֵחר ְּבִלי ִנעּור, ְלֻדְגָמא: 
ַּכְלָּכָלה ְמֵלָאה ֵּפרֹות ְוֶאֶבן ְּבתֹו ַהַּכְלָּכָלה ִאם ַהֵּפרֹות ֵאין ִנְפָסִדין ְּכֶׁשְּיַנֵער ְּכמֹו 
ַּתּפּוִחים ְוַאָּגִסים ְוַכּיֹוֵצא ְּדָאז ִּדינֹו ֶׁשְּיַנֵער ַהּכֹל ֶׁשִּיּפֹל ִמֶּמּנּו ָהֶאֶבן ְוַאַחר ָּכ ַיֲחזֹר 
ְוִיֵּתן ַהֵּפרֹות ְלתֹו ַהַּכְלָּכָלה ִויַטְלְטֵלם ַלָּמקֹום ַהִּנְצָר, ֲאָבל ָצִרי ִליָזֵהר ְּבֵעת 
ַהִּנעּור ֶׁשֹּלא ִיְתַּפְּזרּו ַאַחת ֵהָּנה ְוַאַחת ֵהָּנה ְּדָאז ָאסּור ְלַלֵּקט אֹוָתם ְוַלֲהִניָחם 
ְּבתֹו ַהַּכְלָּכָלה ִמּשּׁום עּוְבָדא ְּדחֹל (כמבואר בסוף סימן של"ה, ובתו"ש סימן ש"ט, ומשנה 

ברורה ש"ט י"א) ּוְבִאי ֶאְפָׁשר ָאז א ְיַנֵער (האחרונים).

ָמׁשֹות ַאף ַעל ַּגב ֶׁשַאַחר ֵּבין  כא. ִּדין ָּבִסיס דנין ִּבְכִלי ֶׁשָהָיה ֲעֵליּה ִאּסּור ֵּבין ַהּׁשְ
ָמׁשֹות  ָמׁשֹות ִנְסַּתֵּלק ָהִאּסּור ְורֹוֶצה ָאז ְלַטְלְטלֹו, דמיגו דאיתקצאי ְלֵבין ַהּׁשְ ַהּׁשְ

איתקצאי ְלכּוֵּלי יֹוָמא (ש"י ס"ז).



כב

זהר 
השבת

ִהְלָכָתּה ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

כב. עֹוד ְּכָלל ָּגדֹול ְּבִעְנַין ָּבִסיס ְלִאּסּור ְוֶהֵּתר ְּדֵחֶפץ ַהְמֻיָחד ְלִׁשּמּוׁש ֻמְקֶצה 
א ֵמָהֵני ִאם ַיֲעֶׂשָּנה ְלִפי ָׁשָעה ָּבִסיס ַּגם ְלֶהֵּתר ֵּכיָון ֶׁשְּמֻיָחד ְלַתְׁשִמיׁש ִאּסּור 
ָמׁשֹות  ְּכגֹון ֵנר ֶׁשְּמֻיָחד ְלֶׁשַּיְדִליקּו ֲעֵליּה א ֵמָהֵני ִאם ִיֵּתן ַעל ַהֵּנר קֶֹדם ֵּבין ַהּׁשְ
ְלֶהֶבת [ֶׁשהּוא ָהִאּסּור] (הגר"ז רע"ט ד, קצוה"ש קי"ב ו), ְוהּוא ַהִּדין  ָּדָבר ֶהָחׁשּוב ֵמַהּׁשַ
ִּיֵּתן ִמְּבעֹוד יֹום ְׁשָאר ְּדָבִרים  ְלִכיס ַהְמֻיָחד ְלָמעֹות (בל"א בערז"ל) א ֵמָהֵני ַמה ּׁשֶ

ְּבתֹוכֹו ַהֲחׁשּוִבים יֹוֵתר ֵמַהָּמעֹות (קצוה"ש קי"ב, בדה"ש אֹות ט"ו).
כג. ַעֵּין ְּבִדיֵני ֻמְקֶצה ֶׁשֶהֱאַרְכִּתי ְּבֶפֶרק ְמֻיָחד ַּבּנֹוֵׂשא "ִּכיס ַהְמֻיָחד ְלָמעֹות" 

ֶׁשְּיסֹודֹו ִמַּטַעם ָּבִסיס.

המשכ 'בדרכי הזוהר' מעמוד כ

המשכ בעמוד כז



זהר 
השבת

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כג

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
מספר "השבת והזוהר" 

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע

ְּדָקִריב  ֲעִתיָרא,  ְּבַההּוא  עֹוָבָדא 
ֵליּה  ָחָמא  ַּכד  יֹוִנין,  ְתֵרין  ַכֲהָנא  ָקֵמי 
ַהאי  הּוא   ִדיָד ָלאו  ֵליּה,  ָאַמר  ַּכֲהָנא, 
ָעִציב.  ַוֲהָוה  ְלֵביֵתיּה  ָאָתא  ָקְרְּבָנא. 
ָעִציב.  ַאְּת  ֲאַמאי  ֲאחּוי  ֵליּה  ָאְמרּו 
ָאַמר ְלהּו, ְּדָלא ָקִריב ִלי ַכֲהָנא ָקְרְּבָנא 
ִּדיִלי. ָאְמרּו ֵליּה ּוַמאי ִאיהּו. ָאַמר ְלהּו 
ְתֵרין יֹוִנין. ָאְמרּו ֵליּה, ְוָהא ִמן ִמְסְּכָנא 
ִאיהּו, ְוָלאו ִדיָד. ְּדָהא ְכִתיב, ְוִאם ַּדל 
ָקִריב  ֶאָּלא  ְוגֹו'.  ֶגת  ַמּׂשֶ ָידֹו  ְוֵאין  הּוא 
ָאְמרּו  ִאיהּו.  ָמאי  ְלהּו  ָאַמר   .ָקְרְּבָנ

ֵליּה ַחד ּתֹוָרא.
ֲחִמיָרא   ַּכ ָכל  ּוַמה  ְלהּו,  ָאַמר 
ְּדָלא  ָנַדְרָנא,  ְדַחָּטָאה.  ַמֲחָׁשָבה 
ְדַחָּטָאה.  ַמֲחָׁשָבה  ִלָּבאי  ַעל  ַאְסַּלק 
יֹוָמא  ָּכל  ֲעַבד.  ָמה  ּוְלָהְלָאה  ִמַּתָּמן 
ָהָוה  ּוְבֵליְלָיא  ִּבְסחֹוָרָתא,  ִאְׁשָּתַּדל 
ַלֲאחֹוי,  ָקֵרי  ָהָוה  ִאְתֲער,  ַּכד  ָנִאים, 
ַוֲהָוה  ְדאֹוַרְייָתא,  ִמיֵלי  ֵליּה  ְואֹוִליפּו 
ְוִאְׁשְּתַכח  ְיָמָמא.  ְּדָסִליק  ַעד  ָלֵעי 
ֵליּה  ָקאֵרי  ַוֲהָוה  אֹוַרְייָתא,  ְּדאֹוִליף 
ֵּביּה  ִאיְעַרע  ַחד  יֹוָמא  ַאֲחָרא.  ְיהּוָדה 
ִנְכסֹוי,  ָפִריׁש  ַוֲהָוה  ָסָבא,  ֵייָסא  ִרִּבי 
ַעל  ִלְסחֹוָרָתא  ּוַפְלּגּו  ְלִמְסְּכֵני  ַּפְלּגּו 
ַוֲהָוה  ַיִמין.  ְּפִריֵׁשי  ַּגְבִרין  ְּבִאיּנּון  ַיָּמא, 

ָיִתיב ְוָלֵעי ְבאֹוַרְייָתא.

ַמֲעֵׂשה ֶּבָעִׁשיר ֶׁשֵהֵחל ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה

ֶׁשִהְקִריב  ָעִׁשיר  ְבאֹותֹו  ַמֲעֶׂשה 
אֹותֹו  ְּכֶׁשָרָאה  יֹוִנים.  ְׁשֵני  ַהּכֵֹהן  ִלְפֵני 
 .ַהּכֵֹהן, ָאַמר לֹו, ַהָּקְרָּבן ַהֶּזה ֵאינֹו ֶׁשְּל
ָהַל ְלֵביתֹו ְוָהָיה ָעצּוב. ָאְמרּו לֹו ֶאָחיו, 
ָלָּמה ַאָּתה ָעצּוב? ָאַמר ָלֶהם, ֶׁשַהּכֵֹהן 
ּוַמה  לֹו,  ָאְמרּו  ָקְרָּבִני.  ֶאת  ִהְקִריב  א 
ָאְמרּו  יֹוִנים.  ְׁשֵני  ָלֶהם,  ָאַמר  הּוא? 
ֶׁשֲהֵרי   !ֶׁשְּל ְוא  ָעִני,  ֶׁשל  ֶזה  ַוֲהֵרי  לֹו, 
ֶגת  ַמּׂשֶ ָידֹו  ְוֵאין  הּוא  ַּדל  ְוִאם  ָּכתּוב, 
ָלֶהם,  ָאַמר   .ָקְרָּבְנ ַהְקֵרב  ֶאָּלא  ְוגֹו', 

ּוַמה הּוא? ָאְמרּו לֹו, ׁשֹור ֶאָחד.

ֲחמּוָרה   ָּכ ָּכל  ּוַמה  ָלֶהם,  ָאַמר 
ַאֲעֶלה  ֶׁשֹּלא  ָנַדְרִּתי  ַהֵחְטא?  ַמֲחֶׁשֶבת 
ָוָהְלָאה  ם  ִמּׁשָ ֵחְטא.  ַמֲחֶׁשֶבת  ִלִּבי  ַעל 
ִּבְסחֹוָרה,  ִהְתַעֵּסק  יֹום  ָּכל  ָעָׂשה?  ֶמה 
ָהָיה  ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר,  ָיֵׁשן.  ָהָיה  ּוַבַּלְיָלה 
ִּדְבֵרי  אֹותֹו  ְוִלְּמדּו  ְלֶאָחיו,  קֹוֵרא 
ַהּיֹום,  ֶׁשַּיֲעֶלה  ַעד  לֹוֵמד  ְוָהָיה  תֹוָרה, 
לֹו  קֹוְרִאים  ְוָהיּו  ּתֹוָרה,  ֶׁשָּלַמד  ְוִנְמָצא 
ַרִּבי  ּבֹו  ָּפַגׁש  ֶאָחד  יֹום  ָהַאֵחר.  ְיהּוָדה 
ֲחִצי  ְנָכָסיו,  ַמְפִריׁש  ְוָהָיה  ָסָבא,  ֵייָסא 
ִעם  ַהָּים  ַעל  ִלְסחֹוָרה  ַוֲחִצי  ַלֲעִנִּיים 
אֹוָתם ֲאָנִׁשים ֶׁשּפֹוְרִׁשים ַלַּיִּמים, ְוָהָיה 

יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד ּתֹוָרה.

ויקרא ט ע"א וע"ב
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

ַוּיֹאֶמר  טו)  א  (שמואל  ְוָאַמר,  ָּפַתח 
ָׁשאּול ֶאל ַהֵּקיִני. ָמאן הּוא ֵקִני. ִאֵּלין 
ִקָּנא  ְּדָעְבדּו  ְדמֶֹׁשה,  ָחמּוי  ִיְתרֹו  ְּבֵני 
ְדַאְּת  ְּכָמה  ְדרֹור,  ְּכַהאי  ְּבַמְדְּבָרא, 
ְּבִגין  ָלּה.  ֵקן  ּוְדרֹור  פד)  (תהלים  ָאֵמר, 
ָלא  ְּדאֹוַרְייָתא  ְבאֹוַרְייָתא.  ְלִמְלֵעי 
ֶאָּלא  ְסחֹוְרָּתא,  ְוָלא  ַּתְפנּוִקין,  ַבְעָיא 
 ָּכ ְּבִגין  ְוֵליֵלי.  ְיָמָמא  ָבּה  ְלַאֲעְמָלא 
ַנְטלּו ְלַמְדְּבָרא, ֵמִעּנּוָגא ִדיִריחֹו, ָהָדא 
הּוא ִדְכִתיב (שופטים א) ּוְבֵני ֵקיִני חֹוֵתן 

מֶֹׁשה ָעלּו ֵמִעיר ַהְּתָמִרים ְוגֹו'.
ְּבֵני  ָּכל  ִעם  ֶחֶסד  ָעִׂשיָת  ְוַאָּתה 
ְבֵביֵתיּה.  ְלמֶֹׁשה  ְּדַאֲהֵני  ְּבִגין  ִיְׂשָרֵאל. 
ְותּו,  ָהָוה.  ִיְׂשָרֵאל  ְדָכל  ְכָלָלא  ּומֶֹׁשה 
ַיִּתיר  ָחָדא  ַּפְרְׁשָתא  ְּדאֹוִליף  ְּבִגין 
ִעם  ֶחֶסד  ָעִביד  ּוְבָדא  ְּבאֹוַרְייָתא, 

ִיְׂשָרֵאל.
ָדא  ִמָּלה  ָהָכא  ָאָתא  ָקא  ֲאַמאי 
ָאַמר  ֶאָּלא  ַדֲעָמֵלק.  ְבִמְלַחְמָּתא 
ִמִּמְצַרִים,  ִיְׂשָרֵאל  ַנְפקּו  ַּכד  ָׁשאּול, 
ִמָּכל ְׁשַאר אּוִמין ְּדָעְלָמא ָלא ָהָוה ָמאן 
ְּדִאְזְּדּוַוג ְלהּו ְלִיְׂשָרֵאל ְלַקְטְרָגא ְלהּו, 
ֶאָּלא ֲעָמֵלק, ְוהּוא ָעֵבד ִּביׁש ְלִיְׂשָרֵאל 
ְוָאַגח ְקָרָבא ְבהּו, ְוַאְנְּת ַאְקְּדַמת ְלהּו 
ּוְבִגיֵני  ֻּכְּלהּו,  ִעם  ֶחֶסד  ְוַעְבַדת  ְׁשָלם, 

ַכ ֵלית ַאְנְּת ְּכַדאי ְלִאְתַחְּבָרא ְבהּו.
ֵּביּה  ְכִתיב  ַמה  ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא 
חֹוֵתן  ִיְתרֹו  ַוִּיַּקח  יח)  (שמות  ְּבִיְתרֹו, 
ְּדהּוא  ֵלאִהים,  ּוְזָבִחים  עֹוָלה  מֶֹׁשה 
הּוא,   ְבִרי ְּלקּוְדָׁשא  ָקְרְּבָנא  ַאְקִריב 
ַמְייֵרי.  ָקא  ָמאי  ְלִאְתַּגְּייָרא.  ְוָאָתא 
ָקֵמי  ָחִׁשיב  ע"ב)  ט'  (דף  ְּדָקְרְּבֵניּה 
ְּדִאיהּו  ּוְבִגין  הּוא.   ְבִרי ֻקְדָׁשא 

ַוּיֹאֶמר  טו)  (שמואל-א  ְוָאַמר,  ָּפַתח 
ָׁשאּול ֶאל ַהֵּקיִני. ִמי הּוא ַהֵּקיִני? ֵאּלּו 
ֵקן  ֶׁשָעׂשּו  מֶֹׁשה,  ֶׁשל  ָחִמיו  ִיְתרֹו,  ְּבֵני 
ַּבִּמְדָּבר ְּכמֹו ַהְּדרֹור ַהֶּזה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִלְלמֹד  ְּכֵדי  ָלּה,  ֵקן  ּוְדרֹור  פב)  (תהלים 

ַתְפנּוִקים  ְצִריָכה  א  ֶׁשּתֹוָרה  ּתֹוָרה. 
יֹוָמם  ָּבּה  ַלֲעמֹל  ֶאָּלא  ְסחֹוָרה,  ְוא 
ָוַלְיָלה. ִמּשּׁום ָּכ ָנְסעּו ַלִּמְדָּבר ֵמָהֹעֶנג 
ֶׁשל ְיִריחֹו. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב (שופטים א) ּוְבֵני 
ַהְּתָמִרים  ֵמִעיר  ָעלּו  מֶֹׁשה  חֵֹתן  ֵקיִני 

ְוגֹו'.
ְּבֵני  ָּכל  ִעם  ֶחֶסד  ָעִׂשיָת  ְוַאָּתה 
ֵלָהנֹות  ְלמֶֹׁשה  ֶׁשָּנַתן  ִמּשּׁום  ִיְׂשָרֵאל. 
ְּבֵביתֹו, ּומֶֹׁשה ָהָיה ְּכָלל ֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. 
ְועֹוד, ִמּשּׁום ֶׁשִּלֵּמד ָּפָרָׁשה ַאַחת יֹוֵתר 

ַּבּתֹוָרה, ּוָבֶזה ָעָׂשה ֶחֶסד ִעם ִיְׂשָרֵאל.

ָלָּמה ָּבא ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּכאן ְּבִמְלֶחֶמת 
ְּכֶׁשָּיְצאּו  ָׁשאּול,  ָאַמר  ֶאָּלא  ֲעָמֵלק? 
ֻאּמֹות  ְׁשָאר  ִמָּכל  ִמִּמְצַרִים,  ִיְׂשָרֵאל 
ָהעֹוָלם א ָהָיה ִמי ֶׁשִּיְזַּדּוֵג ִעם ִיְׂשָרֵאל 
ְוהּוא  ֲעָמֵלק,  ַרק  ֶאָּלא  ָלֶהם,  ְלַקְטֵרג 
ְקָרב,  ָּבֶהם   ְוָעַר ְלִיְׂשָרֵאל  ַרע  ָעָׂשה 
ְוָעִׂשיָת  ָׁשלֹום  ָלֶהם  ִהְקַּדְמָּת  ְוַאָּתה 
ַאָּתה  ֵאין   ָּכ ּוִמּשּׁום  ֻּכָּלם,  ִעם  ֶחֶסד 

ְּכַדאי ְלִהְתַחֵּבר ִעָּמֶהם.
ְּבִיְתרֹו?  ָּכתּוב  ַמה  ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא 
עָֹלה  מֶֹׁשה  חֵֹתן  ִיְתרֹו  ַוִּיַּקח  יח)  (שמות 

ּוְזָבִחים ֵלאִהים, ֶׁשהּוא ִהְקִריב ָקְרָּבן 
ַמה  ְלִהְתַּגֵּיר.  ּוָבא  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא 
ֶּזה אֹוֵמר? ֶׁשָּקְרָּבנֹו ָחׁשּוב ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא. ּוִמּשּׁום ֶׁשהּוא ִהְקִריב ָקְרָּבן 
ַאֲהרֹן  ַוָּיבֹא  ָּכתּוב  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא, 

ִסּפּוֵרי ַהזַֹהר
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ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
כה

ְוכֹל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאָכל ֶלֶחם ִעם חֵֹתן 
ָהֱאִהים  ִלְפֵני  ָהֱאִהים.  ִלְפֵני  מֶֹׁשה 
ַּדְוָקא. ִמָּכאן ָלַמְדנּו, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשַּמְקִריב 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהֵּלב,  ִּבְרצֹון  ָקְרָּבן 

ִמְזַּדֵּמן ְלֻעָּמתֹו.

ִלְפֵני  ָחׁשּוב  ֶהָעִני  ָקְרַּבן  ְרֵאה,  ּבֹא 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶׁשֲהֵרי הּוא ִהְקִריב 
ְוָדמֹו,  ֶחְלּבֹו  ֶאָחד  ְלָפָניו,  ָקְרָּבנֹות  ְׁשֵני 
לֹו  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשִהְקִריב.  אֹותֹו  ְוֶאָחד 
ֶהָעִני  ָקְרַּבן  ָקְרָּבן.  ֵהִביא  ְוהּוא  ֶלֱאכֹל, 
ְּבֵני  ְׁשֵני  אֹו  תֹוִרים  ְׁשֵני   - ֵמַהּכֹל  ַקל 
ּוִמְתַּכֵּפר  ֶקַמח,  ְמַעט  א -  ְוִאם  יֹוָנה, 
ּבֹו, ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ַמְכִריִזים ְואֹוְמִרים: 
ָּכל  ָעִני.  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְוא  ָבָזה  א  ִּכי 
ֵמַהּכֹל,  ָעִדיף  ֶהָעִני  ָקְרַּבן  ִּכי  ָלָּמה?   ָּכ
ֶׁשל  ְּבגֹוָרלֹו  ִלְהיֹות  ִלי  ָגַרם  הּוא  ֶׁשֲהֵרי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְוהּוא גֹוֵרם ִלי ִלְהיֹות 
ִחַּלְקִּתי   ָּכ ִמּשּׁום  ַהּתֹוָרה.  ֶׁשל  ַּבֵחֶלק 
ָּכל ְנָכַסי(ִחַּלְקִּתי ְנָכַסי, ֲחִצי)ַלֲעִנִּיים, ֶׁשֲהֵרי 

ֵהם ָּגְרמּו ִלי ָּכל ֶזה.

ְוָדמֹו,  ֶחְלּבֹו  ִהְרִּתיַח  ֶׁשֶהָעִני  ְּכמֹו 
ְּבֶׁשֶמן  ַמְרִּתיִחים  ַהֶּקַמח  אֹותֹו   ָּכ
ָאָדם  ָּכל  ֶׁשֲאִפּלּו  ָלַמְדנּו,   ְוָכ ִמְׁשָחה. 
ַהַּמֲחַבת  ַעל  ַהּזֹו  ַהִּמְנָחה  ֶאת  ַמְקִריב 
ֶׁשְּכמֹו  ִמּשּׁום  ַמְרֶחֶׁשת,  ּוִמְנַחת 
ֶׁשַהֵחְטא ִהְרִּתיַח ֶאת ֶחְלּבֹו ְוָדמֹו ְּבֵאׁש 
 - ָבֵאׁש  ָרְתחּו  ֵאיָבָריו  ְוָכל  ָהָרע  ַהֵּיֶצר 
ְוִעַּקר  ַמָּמׁש,  ֵכן  ְּכמֹו  ַהֶּזה  ַהָּקְרָּבן   ָּכ
ִלְפֵני  ּוְלַהְקִריב  ַהֵחְטא,  ְּכמֹו  ַהָּקְרָּבן 
ְורּוחֹו  ִלּבֹו  ְרצֹון  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

הּוא,   ְבִרי ְּלקּוְדָׁשא  ָקְרְּבָנא  ַאְקִריב 
ִזְקֵני  ְוכֹל  ַאֲהרֹן  יב)ַוָּיבֹא  ְּכִתיב,(שמות 
מֶֹׁשה  חֹוֵתן  ִעם  ֶלֶחם  ֶלֱאכֹל  ִיְׂשָרֵאל 
ִלְפֵני ָהֱאִהים. ִלְפֵני ָהֱאִהים ַּדְייָקא. 
ְּדַאְקִריב  ָמאן  ְדָכל  אֹוִליְפָנא  ִמָּכאן 
 ְבִרי ֻקְדָׁשא  ְדִלָּבא,  ִבְרעּוָתא  ָקְרְּבָנא 

הּוא ִאְזְּדַמן ָלֳקְבֵליּה.
ָחִׁשיב  ְדִמְסְּכָנא  ָקְרְּבָנא  ָחֵזי,  ָּתא 
הּוא  ְּדָהא  הּוא,   ְבִרי ֻקְדָׁשא  ָקֵמי 
ָקִריב ְּתֵרי ָקְרְּבִנין ְלָקֵמיּה. ַחד ֶחְלֵּביּה 
ֵלית  ְּדָהא  ְדָקִריב.  ַההּוא  ְוַחד  ְוָדֵמיּה. 
ָקְרְּבָנא.  ַאְייֵתי  ְוהּוא  ְלֵמיַכל,  ֵליּה 
ָקְרְּבָנא ְדָעִני ָקִליל ִמֹּכָּלא ְתֵרין ּתֹוִרין, 
ְזֵעיר  ָלאו,  ְוִאי  יֹוָנה,  ְּבֵני  ְּתֵרין  אֹו 
ַׁשֲעָתא  ְוַההּוא  ֵּביּה  ּוִמְתַּכֵּפר  ִקְמָחא, 
ַמְכִריִזין ְוַאְמֵרי, ִּכי א ָבָזה ְוא ִׁשַּקץ 
ְּדָקְרְּבָנא  ְּבִגין  ָלָּמה.   ַּכ ָּכל  ָעִני.  ֱענּות 
ָגִרים  הּוא  ְּדָהא  ִמֹּכָּלא.  ָעִדיף  ְדָעִני 
 ְבִרי ְדקּוְדָׁשא  ְבַעְדֵביּה  ְלֶמֱהֵוי  ִלי 
ְבחּוָלָקא  ְלֶמֱהֵוי  ִלי  ָגִרים  הּוא  הּוא, 
ָּכל  ְּפִליְגָנא   ָּכ ְּבִגין  ְדאֹוַרְייָתא. 
ָּפְלָגא)ְלִמְסְּכֵני,  ְנָכַסי,  ְפִליְגָנא  ְנָכַסי(ס"א 

ְּדָהא ִאיּנּון ָּגְרמּו ִלי ּכּוֵלי ַהאי.
ֶחְלֵּביּה  ַאְרַּתח  ְּדִמְסְּכָנא  ְּכָמה 
ְמַרְּתִחין  ִקְמָחא  ַההּוא   ַּכ ְוָדֵמיּה, 
אֹוִליְפָנא,  ְוָהִכי  ְרבּות.  ִּבְמַׁשח  ֵליּה 
ְּדֲאִפיּלּו ָּכל ַּבר ָנׁש ְמָקֵרב ַהאי ִמְנָחה 
ְּבִגין,  ַמְרֶחֶׁשת.  ּוִמְנַחת  ַהַּמֲחַבת  ַעל 
ִּדְכָּמה ְדַחָּטָאה ַאְרַּתח ֶחְלֵּביּה ְוָדֵמיּה 
ַרְתֵחי  ַׁשְייפֹוי  ְוָכל  ָהָרע,  ְדֵיֶצר  א  ְּבֶאּׁשָ
ַּגְווָנא  ְּכַהאי  ָדא,  ָקְרְּבָנא   ַּכ א,  ְבֶאּׁשָ
ְכַגְווָנא  ְדָקְרְּבָנא  ְוִעָקָרא  ַמָּמׁש. 
 ְבִרי ֻקְדָׁשא  ָקֵמי  ּוְלָקְרָבא  ְדַחָּטָאה, 
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הּוא, ְרעּוָתא ְדִלֵּביּה, ְורּוֵחיּה ְוַנְפֵׁשיּה, 
ְּדַהאי ֲחִביָבא ִמן ּכָֹּלא ָקֵמיּה.

ְּדַצִּדיַקָּייא,  חּוָלֵקיהֹון  ַזָּכָאה 
ְּדִאיּנּון ְמָקְרִבין ְּבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ַהאי 
ָקְרְּבָנא ְלָקֵמי ֻקְדָׁשא ְבִרי הּוא. ּוַמאי 
ִדְמָקְרִבין  ְוַנְפַׁשְייהּו  ַּגְרַמְייהּו  ִאיהּו, 
ַהאי  ְלָקְרָבא  ָבֵעיָנא  ַוֲאָנא  ָקֵמיּה. 
 ְבִרי ֻקְדָׁשא  ָבֵעי  ְוָדא  (ַמָּמׁש),  ָקְרְּבָנא 
ָּכל  ְוִעם  ָעְלָמא.  ְּבַהאי  ָנׁש  ִמַּבר  הּוא 
ַמָּמׁש)ָעִדיף,  (ס"א  ְדכָֹּלא  ָקְרְּבָנא  ָּדא 

ְּבִגין ְּדִיְתָּבְרכּון ָעְלִמין ֻּכְּלהּו.
 ָּברּו קלה)  (תהלים  ְוָאַמר,  ָּפַתח  ּתּו 
ַהְללּוָיּה.  ְירּוְׁשֵלם  ׁשֹוֵכן  ִמִּצּיֹון  ְיָי' 
ִמָּנֲהָרא  ְוָהא   ,ָברּו הּוא  ִמִּצּיֹון  ְוִכי 
 ֶאָּלא ָברּו .ֲעִמיָקא ִעָּלָאה ִאיהּו ָברּו
ְיָי', ַּכד ָנִהיר ִסיֲהָרא ִמְּנִהירּו ְדִׁשְמָׁשא, 
ַאְעִּדיאּו  ְוָלא  ְבָדא,  ָדא  ּוִמְתָקְרֵבי 
ְּדִסיֲהָרא  ּוְלִזְמִנין  ָּדא.  ִמן  ָדא  ְנהֹוָרא 
ִאְתְקֵרי ִבְׁשָמא ְּדַמְלָּכא, ְּכָמה ְדִאיהּו 
ִאְקֵרי ְיהָֹו"ה, ַּכ ִהיא ִנְקֵראת ְיהָֹו"ה. 
ַוְיָי'  יט)  (בראשית  ָאֵמר,  ְדַאְּת  ְּכָמה 
ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ָגְפִרית 
ָדא  ְוָלא  ָמִים.  ַהּׁשָ ִמן  ה'  ֵמֵאת  ָוֵאׁש 
ְׁשִליָחא,  ַחד  ֲאִפיּלּו  ֶאָּלא  ִּבְלחֹודֹוִהי, 
ְלִזְמִנין(ַמָּמׁש)ִאְתְקֵרי ִּבְׁשָמא ְדַמְלָּכא.

ֵמָאן  ִמִּצּיֹון.  ְיָי'   ָּברּו ַאֵחר  ָּדָבר 
 ְּבִרי ְדקּוְדָׁשא  ִאְׁשְּתמֹוַדע  ֲאַתר 
ִמִּצּיֹון,  ְוָאַמר  ָהָדר   .ָברּו הּוא  הּוא, 
 .ֵמֲאָתר ְּדִצּיֹון ִאְׁשְּתמֹוַדע ְּדהּוא ָברּו
קלג) ִּדְכִּתיב,(תהלים  ְּבִגין  ַטֲעָמא.  ָמאי 

ִּכי ָׁשם ִצּוָה ְיָי' ֶאת ַהְּבָרָכה ְוגֹו'. 
 ָאַמר ֵליּה ִרִּבי ֵייָסא ַזָּכָאה חּוָלָק
ִאיּנּון  ַזָּכִאין  ַהאי.  ְלכּוֵלי  ְּדָזִכית 

ְוַנְפׁשֹו, ֶׁשֶּזה ָחִביב ֵמַהּכֹל ְלָפָניו.

ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ֶחְלָקם  ַאְׁשֵרי 
ַהָּקְרָּבן  ֶאת  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשַּמְקִריִבים 
ַהֶּזה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ּוַמה הּוא? 
ַעְצָמם ְוַנְפָׁשם ֶׁשַּמְקִריִבים ְלָפָניו. ַוֲאִני 
רֹוֶצה ְלַהְקִריב ֶאת ַהָּקְרָּבן ַהֶּזה (ַמָּמׁש), 
ֵמָאָדם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  רֹוֶצה  ְוֶזה 
ֶׁשל  ָקְרָּבן  ֶזה,  ָּכל  ְוִעם  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם 
ָּכל  ֶׁשִּיְתָּבְרכּו  ְּכֵדי  ָעִדיף,  (ַמָּמׁש)  ַהּכֹל 

ָהעֹוָלמֹות.
קלה) (תהלים  ְוָאַמר,  ָּפַתח  עֹוד 

ַהְללּוָיּה.  ם  ְירּוָׁשָלִ ׁשֵֹכן  ִמִּצּיֹון  ה'   ָּברּו
ֵמַהָּנָהר  ַוֲהֵרי   ?ָּברּו הּוא  ִמִּצּיֹון  ְוִכי 
 ָּברּו ֶאָּלא   !ָּברּו הּוא  ָהֶעְליֹון  ֶהָעמֹק 
ֶמׁש  ַהּׁשֶ ֵמאֹור  ַהְּלָבָנה  ְּכֶׁשְּמִאיָרה  ה', 
ָהאֹור  מּוָסר  ְוא  ָלזֹו,  ֶזה  ּוִמְתָקְרִבים 
ַהֶּזה ִמֶּזה. ְוִלְפָעִמים ֶׁשַהְּלָבָנה ִנְקֵראת 
ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל, ְּכמֹו ֶׁשהּוא ִנְקָרא ְיֹהָו"ה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ְיֹהָו"ה,  ִנְקֵראת  ִהיא   ָּכ
ְסדֹם  ַעל  ִהְמִטיר  ַוה'  יט)  (בראשית 

ִמן  ה'  ֵמֵאת  ָוֵאׁש  ָּגְפִרית  ֲעמָֹרה  ְוַעל 
ֲאִפּלּו  ֶאָּלא  ְלַבּדֹו,  ֶזה  ְוא  ָמִים.  ַהּׁשָ
(ַמָּמׁש)ִנְקָרא  ִלְפָעִמים  ֶאָחד  ָׁשִליַח 

.ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל
ֵמֵאיֶזה  ִמִּצּיֹון -  ה'   ָּברּו ַאֵחר  ָּדָבר 
ֶׁשהּוא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  נֹוָדע  ָמקֹום 
ֶׁשל  ִמָּמקֹום  ִמִּצּיֹון,  ְוָאַמר  ָחַזר   ?ָּברּו
ַהַּטַעם?  ָמה   .ָּברּו ֶׁשהּוא  נֹוָדע  ִצּיֹון 
ִמּשּׁום ֶׁשָּכתּוב (תהלים קלד) ִּכי ָׁשם ִצּוָה 

ה' ֶאת ַהְּבָרָכה ְוגֹו'. 
 ֶחְלְק ַאְׁשֵרי  ֵייָסא,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר 
ֶׁשָּזִכיָת ְלָכל ֶזה. ַאְׁשֵרי אֹוָתם ֶׁשעֹוְסִקים 
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ַּבּתֹוָרה. ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְּכִאּלּו 
אֹוֵחז ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב 
(דברים ד) ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱאֵהיֶכם 

ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום.

ָמאן  ְּדָכל  ְּבאֹוַרְייָתא,  ְּדִמְׁשַּתְּדִלין 
ָאִחיד  ְּכִאּלּו  ְּבאֹוַרְייָתא,  ְּדִאְׁשְּתַדל 
הּוא  ָהָדא  הּוא,   ְבִרי ְּבקּוְדָׁשא 
ַּבְיָי'  ַהְּדֵבִקים  ְוַאֶּתם  ד)  ִדְכִתיב,(דברים 

ֱאֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְלֶכם ַהּיֹום.

המשכ 'בדרכי הזוהר' מעמוד כב
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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, ִלְכבֹוד ַהַּצִּדיִקים ְמַזֵּכי ָהַרִּבים "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָהעֹוָלִמי".
ָרִאיִתי ֶאת ָהֲעלֹוִנים ּוְמאֹד ְמאֹד ָׂשַמְחִּתי.

ִמֶּזה ְּכָבר ְזַמן ַרב ֶׁשּבֹוֶעֶרת ְּבִקְרִּבי ֵאׁש ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש. ְוָלֵכן ְמאֹד ָׂשַמְחִּתי 
ָחַׁשְקִּתי ִמֶּזה ְזַמן ַרב. ֶׁשִהְּנֶכם מֹוִציִאים ִמן ַהּכַֹח ַלּפַֹעל, ֶאת ַמה ּׁשֶ

ּוִבְפָרט ֶׁשֶּזה ְמאֹד ְמאֹד ַמְתִאים, ְוֶזה ְרצֹונֹו ֶׁשל מֹוִרי ְוַרִּבי ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבינּו 
ַהַּבָּבא ָסאִלי ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן.

ְוֵאי ֶׁשָּנֲהרּו ָּפָניו ְוָכל צּוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְּבֵעת ִלּמּודֹו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש.
ֲהֵרי ַרק ְלַמְזֶּכֶרת ַהְּדָבִרים ַנְפִׁשי ֶּתֱהֶמה, ָוָארּוָצה ֶאל ָהָארֹון ִלְלֹמד ֶאת ַהֹּזַהר 

ַהָּקדֹוׁש.
ְוַלֲהגֹות ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה א ֶאְׁשבֹּת.

ּוִבְפָרט ָּכֵעת ַּכֲאֶׁשר ִהְנִני עֹוֵסק ָּכֵעת ְּבֶאְמַצע ִלְכֹּתב ַצָּוָאה ְלַאַחר 120 ָׁשָנה, 
ְוָרִאיִתי ּגֶֹדל ִעְנַין ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ֶׁשְּבָׁשָעה ַאַחת ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש הּוא ָׁשֶוה ְלֶאֶלף ָׁשָנה 

ִלּמּוד ַהְּפָׁשט. 
ּוְלִפי ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו ֶׁשל מֹוִרי ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי, ִזְכרֹונֹו ְוֵזֶכר ָּכל ַהַּצִּדיִקים 
ִלְבָרָכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ָלֵכן ְּבַדְעִּתי ְלָהִקים ֶקֶרן ַקֶּיֶמת ַלֲעֹזר ְלִמְפַעל ַהֹּזַהר 
ָהעֹוָלִמי, ּוִבְפָרט ְלַחֵּלק ְסָפִרים ַוֲעלֹוִנים ְוַהּזַֹהר, ֶׁשֶּזה ַהְּזכּות ַהּיֹוֵתר ָּגדֹול ָּבעֹוָלם, 
ְוֵכן ַאְעִּתיק ּפֹה ְקָטִעים ִמִּסְפֵרי קֶֹדׁש אֹודֹות ֲחִׁשיבּות ּוְנִחיצּות ֶׁשל ַה"ֶּקֶרן ַקֶּיֶמת".

ִמְנָהג ָקדּום הּוא ֶׁשַּבֲעֵלי ְיכֶֹלת עֹוִׂשין ְּבַחִּיים ַחּיּוָתן "ֶקֶרן ַקֶּיֶמת" ֶׁשְּיַפְּזרּו ִמֶּמּנּו 
ִלְצָדָקה ְּבי“ב חֶֹדׁש ְלִהְסַּתְּלקּוָתן ְוֵכן ְּבָכל יֹום ָיאְרַצייט ֶׁשָּלֶהם.

ְוֵעָצה טֹוָבה ִלְנהֹג ְּכֶדֶר ְּבֵני ָאָדם ִלְקנֹות ִּבּטּוַח ַחִּיים (ֵליי"ף ִאיְנׁשּוְרְנ"ס ַּפאִליִס"י) 
ְּכֵדי ְלַהִּניח ָממֹון ְליֹוְרָׁשיו, ְּכמֹו ֵכן ִיְקֶנה ִּבּטּוַח ַחִּיים (ַּפאִליִס"י) ְמֻיֶחֶדת ַעל ֵׁשם מֹוָסד 
ֵּתֶכף  ֶׁשל ְצָדָקה (ֶׁשִּיְהֶיה ָרׁשּום ָעֶליָה ֶׁשַהּיֹוֵרׁש ְלֶזה (ֶּבעִנעֶפיֶׁשעִר"י) הּוא ֻקָּפה ֶׁשל ְצָדָקה ּׁשֶ
ּוִמַּיד ַאַחר מֹותֹו ֵיֵל ָממֹון ֶזה ְלֻקָּפה ֶׁשל ְצָדָקה, ְוָאז ִיְהֶיה ָנכֹון ִלּבֹו ּוָבטּוַח ֶׁשְּיֻקַּים 

ֶאְצלֹו ְוָהַל ְלָפֶני ִצְדֶק ְוגֹו'.
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ִמֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַקב ַהָּיָׁשר:
ָּכַתב ְּבֵסֶפר ַקב ַהָּיָׁשר (ֶּפֶרק ל') ֶׁשִּיֵּתן ְּבַחָּייו ְצָדָקה ְּבַעִין ָיָפה ְוַיֲעסֹק ִּבְגִמילּות 
ֲחָסִדים, ִּכי ִמי יֹוֵדַע ִאם ְיַקְּימּו ָּבָניו ַצּוָָאתֹו, ְוטֹוב ֶׁשַּיְׁשִליׁש ַהְּסכּום ְּבַיד ִאיׁש ְמֵהיָמן 
ְיֻעַּין ָׁשם (ּוִבְכַהאי ַּגְוָנא ֶׁשִהְׁשִליׁשֹו ְּבַיד ַאֵחר ְלכּוֵלי ַעְלָמא ְמֻחָּיִבין ַהָּבִנים ְלַקֵּים ַהַּצּוָָאה ְּבִמּלּואֹו 

ִמַּצד ִמְצָוה ְלַקֵּים ִּדְבֵרי ַהֵּמת).

ְוֵכן ָּכַתב ֶהָחֵפץ ַחִּיים:
ֶׁשֹּלא ִיְסמֹ ַעל ָּבָניו ֶׁשֵהם ַיְׁשִלימּו ַאֲחָריו ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ְוַיֲעלּו ֶאת ִנְׁשָמתֹו... ְוֶזה 
ֶׁשָאַמר ִהֵּלל: ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי. ְוַעֵּין ָׁשם ּתֹוֵכָחה ְמֻגָּלה ֶׁשֹּלא ִיְסֹמ ְּבַנְפׁשֹו 
ֶׁשְּכֶׁשִּיְהֶיה ָסמּו ִלְפִטיָרתֹו ָאז ַיֲעֶׂשה ַצּוָָאה ִויַצּוֶה ְלָבָניו ַאֲחָריו... ַעל ֵּכן טֹוב ֶׁשעֹוד 
ְּבַחָּייו יֹוִציא ֵמְרׁשּותֹו ַהָּמעֹות ִלְקנֹות ֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשָּיִביא ֶרַוח ִּבְׁשִביל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה אֹו 
ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ְוִיְברֹר ֵאיֶזה ְּבטּוִחים ְוֶנֱאָמִנים ִמן ָהִעיר ֶׁשִּיְמסֹר ָהִעְנָין ַעל ָיָדם ְוכּו‘.

ִמֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ֵיׁש נֹוֲחִלין:
ְּבֵני ָאָדם ְׂשֵמִחים ְּכֶׁשַּמְנִחיִלין עֶֹׁשר  ּוְכָבר ָּכַתב ַּבַהְקָּדָמה ַלֵּסֶפר ֵיׁש נֹוֲחִלין: ְּדַמה ּׁשֶ
ִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם, הּוא ִׂשְמָחה ֶׁשל ְׁשטּות, ִּכי ַמה ִּיֵּתן ּוַמה ּיֹוִסיף ְׁשֵלמּות ְלִנְׁשָמתֹו 
ָהֲעלּוָבה ְּבָמה ֶׁשַּיִּניח ְלָבָניו ָּכל ָטְרחֹו ּוְמאֹודֹו, הּוא ְיֵהא ֻמְׁשַל ְּבבֹור ַּתְחִּתית ְוֵהם 
ֵיְׁשבּו ְּבָבָּתיו ַהְּגדֹוִלים ְוַהּטֹוִבים ּוַבֲעִלּיֹוָתיו ְמֻרּוִָחים ְּבקֹול ְזָמִרים ּוְׁשָבִחים, ְוהּוא 
ֵיֵׁשב ָּבָדד ְוִיּדֹם ְּבֶיֶלל ּוְגנּוִחים, ְויֹוִריד ָלָאֶרץ רֹאׁשֹו ְּבָיגֹון ְוקֹול ּבֹוִכים, ְוִיְׁשכֹּן ֵּבין 
ִקּמֹוׂש ְוחֹוִחים, ֵהם ָממֹונֹו אֹוְכִלים ְלַמֲעַדִּנים, ְוהּוא ָעָפר ַלְחמֹו. ַאְׁשְּכת ְמרֹרֹת 
ָלמֹו, ֲחַמת ַּתִּניִנם ִעם ָראֵׁשי ְּפָתִנים, ֵהם ָממֹונֹו ִיְהיּו ָהֱאֻמִנים ֲעֵלי תֹוָלע, ְוהּוא ְיַחֵּבק 
ַאְׁשָּפתֹות ְוִרָּמה ְותֹוָלע ְוכּו'. ְוִאם ֵאין הּוא לֹו ִמי לֹו, ְוִאם א ַעְכָׁשו ֵאיָמַתי, ִּכי ֵאין 
אֹול ֲאֶׁשר הּוא הֹוֵל ָׁשָּמה, ַעל ֵּכן ֵאין ּדֹוִחין ֶנֶפׁש ִמְּפֵני ֶנֶפׁש, ְּדַהְינּו ַנְפׁשֹו  ַמֲעֶׂשה ַּבּׁשְ
ָאר ַיִּניח ְלָבָניו, ְּכֵדי  ִמְּפֵני ַנְפׁשֹות ְּבֵני ֵּביתֹו... ּוְלַבְזֵּבז ַהְרֵּבה ְוַהְרֵּבה ִמן ָממֹונֹו, ְוַהּׁשְ
ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַּגם ֵּכן ַנַחת רּוַח ִמָּממֹונֹו, ְוִיַּקח ִעּמֹו ְלֵבית ְמלֹונֹו ְלצֶֹר ַּפְרָנָסתֹו ּוְמזֹונֹו, 

ִּכי ַרב ִמֶּמּנּו ַהֶּדֶר ְוכּו'.
...ְוַיֲעֶׂשה ָּבִעְנָין ֶׁשִּצְדָקתֹו ַּתֲעמֹד ָלַעד ּוְלדֹורֹות עֹוָלם ְויֹאַכל ִמֵּפרֹוֵתיֶהן ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ַּגם ֵּכן ָלעֹוָלם ַהָּבא.
המשכ המכתב בחוברת הבאה


